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རློམ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

  ཚིག་མཛོད་ནི་དུས་རབས་རིམ་བྱུང་གི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་ཏུ་བེད་སྤློད་བས་དང་བེད་

བཞིན་པའི་ཐ་སྙད་ཀི་བང་མཛོད་ཅིག་རེད། འཇིག་རེན་འདིར་སྐད་ཡིག་ཡློད་པའི་མི་རིགས་ཤིག་

ཡིན་ཕིན་རང་གི་སྐད་ཡིག་ཏུ་ཡློད་པའི་ཐ་སྙད་རྣམས་ཕློགས་སྒིག་དང་འགེལ་བཤད་བས་ནས་ཕི་

རབས་རེས་འཛིན་པ་རྣམས་ཀི་ནློར་སྐལ་དུ་འཇློག་ཅིང་ཡློད་པ་ནི་འགློ་བ་མིའི་རིགས་ཐུན་མློང་གི་

བ་གཞག་ཅིག་རེད། བློད་ཀི་སྐད་ཡིག་ནི་ཆེས་གནའ་བློའི་དུས་ནས་བྱུང་པའི་དབངས་བཞི་དང༌། 

གསལ་བེད་སུམ་ཅུ་འདུས་པའི་སྦློར་ཀློག་ཅན་གི་ཡི་གེ་ཅིག་ཡིན་སྟབས། མིང་དང༌། ཚིག་གི་ཐ་

སྙད་རྣམས་ཧ་ཅང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པློར་ཡློད་པ་སྟེ། སྤི་ལློའི་སློན་གི་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པ་ཡས་

མས་ཙམ་ནས་དམངས་ཁློད་ཀི་ཞིང་འབློག་གི་འཚོ་བའི་ཐད་ཀི་མིང་ཚིག་སྣ་འཛོམས་ཡློད་པ་མ་

ཟད། བློན་གི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་མཛད་པའི་སྨན་དང༌། རིས་སློགས་རིག་གནས་ཀི་ཐ་སྙད་མང་

པློ་བྱུང་བ་དང༌། དེ་ནས་དུས་རབས་རིམ་བྱུང་གི་ནང་དུ་གཏློ་དང༌། མདློས་དང༌། ཡས་དང༌། གླུད་

བཅས་ཀི་ཆློ་ག་སྣ་ཚོགས་དར་སེལ་གཏློང་བ་དེས་ཆློས་དང་རིག་གནས་སྐློར་ཀི་ཐ་སྙད་ཇེ་མང་དུ་

ཕིན་ཡློད། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་གི་ཆློས་དང་རིག་གཞུང་

རྣམས་བློད་ཀི་སྐད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་ནས་བཟུང་རིག་གནས་སྐློར་གི་ཐ་སྙད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པློ་

འདི་བྱུང་ཡློད། དཔེར་ན། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་དུ་ཐུ་མི་སམ་བློ་ཊས་གནའ་བློའི་རྒྱ་

གར་གི་བརྡ་སྤློད་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་དཔེར་མཛད་ནས་བློད་ཀི་[བརྡ་སྤློད་རིག་པའི་གཞུང་

ལུགས་]བརྒྱད་མཛད་པ་དང༌། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བརྒྱད་པ་ནས་རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གིས་

རྒྱ་གར་གི་ཆློས་དང་རིག་གཞུང་མང་པློ་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ནས་རིམ་བཞིན་གསུང་རབ་དེ་དག་གི་
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

དཀར་ཆག་སྒིག་པ་[དཀར་ཆག་ལན་དཀར་མ་]དང༌། [དཀར་ཆག་མཆིམས་ཕུ་མ་]དང༌། [དཀར་

ཆག་འཕང་ཐང་མ]བཅས་ཡློད་པ་དང༌། དེའི་རེས་སུ་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་དགུ་པའི་ནང་དུ་ཚིག་

མཛོད[སྒ་སྦློར་བམ་གཉིས]པ་བཅས་རློམ་སྒིག་གནང་ཡློད་པ་རེད། 

འློན་ཀང་དེང་དུས་གློ་ལའི་ཁློན་ཡློངས་སུ་མི་རིགས་སློ་སློས་རང་རང་གི་སྐད་ཡིག་དང༌། ཐ་

སྙད་སྐློར་ལ་ཞིབ་འཇུག་བེད་ཅིང༌། བརྡ་སྤློད་རིག་པ་དང༌། སྐད་ཡིག་རིག་པ། ཚིག་མཛོད་རློམ་

སྒིག་བཅས་ཀི་ལས་དློན་རྒྱ་ཁབ་དུ་དར་སེལ་གཏློང་བའི་སྐབས་འདིར། ང་ཚོ་བློད་ཀི་སྐད་ཡིག་

སྐློར་གི་ལས་ཀའི་མྱུར་ཚད་དེ་ལློས་བཅས་ཀི་སློ་ནས་ཧ་ཅང་དལ་མློ་ཞིག་ཆགས་ཡློད་པ་རེད། 

སྤི་ལློ་༡༩༩༤ལློར་ཁློ་བློ་དབིན་ཡུལ་སུ་ཀློ་ཐི་ལན་ཊི་ལ་སློབ་ཁིད་ཕིན་པ་ཡིན། སྐབས་དེར་

ངས་དབིན་ཇིའི་ཡི་གེ་སྦློང་ཡས་འགློ་བཙུགས་པ་ཡིན། དེ་དུས་དབིན་ཇི་ཚིག་མཛོད ཟེར་བ་ཞིག་

ཡློད་པ་དེའི་ནང་དབིན་སྐད་དུ་གང་ཡློད་དེ་ཚིག་མཛོད་ནང་ཡློད་པར་ཤེས་བྱུང༌། དེ་ནས་ངས་བློད་

ཡིག་ལའང་དེ་འདྲ་ཞིག་བཟློས་ན་ད་གཟློད་བློད་ཀི་ཤེས་རིག་ཡར་རྒྱས་དང༌། སྐད་ཡིག་གཅིག་

གྱུར་བ་ཐུབ་པའི་བསམ་བློ་འཁློར་བྱུང༌། ཚུར་པེ་ཅིང་དུ་སེབས་པ་དང༌། སློབ་ཁིད་ལས་ཀའི་ནང་

དུ་མདློ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གི་རྒྱུན་སྤློད་ཐ་སྙད་གང་རག་བསྡུ་རུག་བས་པ་མ་ཟད། མི་རིགས་

དཔེར་སྐུན་ཁང་དང༌། ཡིག་བསྒྱུར་ལས་ཁུངས། ཀྲུང་དབངས་མི་དམངས་ཀུན་ཁབ་རླུང་འཕིན་

ལས་ཁུངས་བཅས་ཀི་འབེལ་ཡློད་མི་སྣ་ཚོ་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་གཅིག་གྱུར་གིས་བློད་ཀི་ཁ་སྐད་

གཙོ་བློར་བས་པའི་ཚིག་མཛོད་ཅིག་སྒིག་ཐུབ་ན་ཕན་ཐློགས་ཡློད་ཚུལ་སྐློར་གི་འབློད་སྐུལ་དང༌། 

བཀའ་མློལ་ཐེངས་མང་བས་པར་ཁློ་ཚོ་ཚང་མ་མློས་མཐུན་ཡློད་ཀང་ལས་འགློ་བརམས་མཁན་

དང༌། འགློ་སློང་གཏློང་མཁན་མ་བྱུང་པས་ལློ་ཤས་ལྷག་སློང༌། སྤི་ལློ་༢༠༠༤ལློར་མི་རྣམ་རིན་པློ་

ཆེ་དང་ང་ཚོ་དེའི་སྐློར་ལ་གེང་མློལ་བས་པར་བརྒྱུད་ཚིག་མཛོད་རློམ་སྒིག་གི་ལས་ཀ་འགློ་

བཙུགས་པ་ཡིན། 

ད་ལན་ང་ཚོས་[གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ་]འདི་ཉིད་རློམ་སྒིག་བེད་པའི་སྐབས་སུ་

སར་ཡློད་པའི་སྒ་སྦློར་བམ་གཉིས་པ་སློགས་ཚིག་མཛོད་རིང་པ་རྣམས་དང༌། མདློ་རྒྱུད་གཞུང་



  iv  

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ལུགས་རྣམས་ཀི་ཐ་སྙད་རྣམས་བསྡུ་རུག་གང་ཐུབ་པའི་རྨང་གཞིའི་ཐློག་ཏུ། དེ་དག་གི་ནང་དུ་མ་

འདུས་པའི་ཞིང་འབློག་ས་ཁུལ་གི་དམངས་ཁློད་ཀི་ཡློ་བད་དང༌། རྒྱན་གློས། འཚོ་བའི་སྐློར་གི་ཐ་

སྙད་གཙོ་བློ་རྣམས་བསྡུ་རུག་བེད་གང་ཐུབ་བས་ཤིང༌། དེ་དག་ལ་གང་འཚམས་ཀི་འགེལ་བཤད་

བས་ནས། སར་གི་ཚིག་མཛོད་རྣམས་ལ་ཁ་གསློས་གང་ཐུབ་བས་ཡློད། ང་ཚོས་ཚིག་མཛོད་འདི་

ཉིད་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་བློད་ཀི་རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་བེད་མཁན་རྣམས་དང༌། ཕི་རབས་

བློད་མིའི་རེས་འཛིན་པ་རྣམས་ལ་ཕན་ཐློགས་ཅུང་ཟད་ཡློང་རེའི་བསམ་པས་རློམ་སྒིག་བས་པ་

ཞིག་ཡིན། ཚིག་མཛོད་འདིའི་ནང་གི་ཆབ་སིད་སྐློར་ཀི་ཐ་སྙད་དང༌། དེ་དང་འབེལ་ཡློད་ཀི་ཐ་སྙད་

གང་ཡློད་[བློད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ་]དང༌། [དག་ཡིག་གསར་སྒིག་][དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་

ཆེན་མློ་][རྒྱ་བློད་ཁིམས་ལུགས་ཚིག་མཛོད]སློགས་ད་ཡློད་ཀི་ཚིག་མཛོད་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་

འགེལ་བཤད་ཇི་ལར་བས་པ་དེ་ཉིད་སློར་བཞག་བས་ཡློད། དེས་ན་སད་ནས་ཚིག་མཛོད་འདི་ལ་

ཁ་སྣློན་བེད ་མཁན་བྱུང་ན་དེང་དུས་ཀི་ཚན་རིག་ཐ་སྙད་གསར་པ་རྣམས་དང༌། ཆབ་སིད་སྐློར་གི་

ཐ་སྙད་རྣམས་བློད་སྐད་དུ་ལེགས་པར་བསྒྱུར་ནས་གསར་སྣློན་གནང་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུ། 

ཚིག་མཛོད་འདི་ཉིད་རློམ་སྒིག་བ་ཚུལ་གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་ཆློས་གཙོ་བློ་ནི། 

གསལ་བེད་སུམ་ཅུའི་གློ་རིམ་ལ་རྐྱང་འདློགས་བརེགས་འཕུལ་གི་གློ་རིམ་རྣམས། ས་སྐྱ་བསློད་

ནམས་རེ་མློའི་བིས་པ་བདེ་འཇུག་ནང་གི་ཡི་གེའི་རྣམ་བཤད་ཀི་གློ་རིམ་ལར་བཀློད་ཡློད། དེ་ཡང་

རྐྱང་པ་གསལ་བེད་སུམ་ཅུ་དང༌། དེ་ནས་གསལ་བེད་རྣམས་ལ་དབངས་གི་གུ་སློགས་གློ་རིམ་

ལར་བསྣན་པས་གསལ་བེད་དབངས་ལན་དང༌། དེ་ནས་ར་མགློ་དང༌། ལ་མགློ ས་མགློ་ཅན་བཅས་

མགློ་རྣམས་གློ་རིམ་བཞིན་བཀློད་པ། དེ་ནས་ར་འདློགས་དང༌། ལ་འདློགས། ཡ་འདློགས་བཅས་

འདློགས་ཅན་གི་གློ་རིམ་དང༌། དེ་ནས་སུམ་བརེགས་ཅན་གི་ཡི་གེ་དང༌། མཐར་རྐྱང་པ་ནས་སུམ་

བརེགས་བར་རིམ་བཞིན་འཕུལ་ཡིག་རྣམས་གློ་རིམ་བཞིན་སྦར་ནས་མཇུག་རློགས་པར་བས་

ཡློད། སེ་ཚན་སློ་སློའི་ནང་གི་དམིགས་གསལ་ཅན་གི་ཡི་གེ་ཝ་ཟུར་ཅན་དང༌། འ་ཆུང་ཅན་དང༌། 

རྣམ་བཅད་ཅན་རྣམས་རང་རིགས་ཀི་སེ་ཚན་སློ་སློའི་གལ་མཐར་བཀློད་ཅིང༌། སགས་ཡིག་
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

རིགས་རྣམས་ཀང་གསལ་བེད་སེ་ཚན་སློ་སློའི་མཇུག་གལ་དུ་བཀློད་ཡློད། དེ་ལར་ཐློག་མར་ར་ངན་

རྒྱུག་གི་སྣ་འདྲེན་གི་དཔེ་ལར། སར་ཡློད་ཀི་ཆློས་དང༌། རིག་གཞུང་གི་ཐ་སྙད་དང༌། ཞིང་འབློག་ས་

ཁུལ་གི་རྒྱུན་སྤློད་ཐ་སྙད། མདློ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གི་ཡུལ་སྐད་ཡིག་ཐློག་ཏུ་མ་འཁློད་པ་རྣམས་

བསྡུ་རུག་བ་གང་ཐུབ་བས་ཏེ་ཚིག་མཛོད་འདི་ཉིད་འགེམས་སེལ་བས་པ་དང༌། མི་རིང་བར་ཚིག་

མཛོད་འདི་ཉིད་གློག་རིག་གི་ཚིག་མཛོད་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བཀློད་པ་ཡིན། 

གློང་གསལ་གི་གནད་དློན་དེ་དག་ལ་དམིགས་ནས་ང་ཚོས་སྤི་ལློ་༢༠༠༤ལློར་“བློད་ཀི་

རིག་གནས་རྨང་གཞི་ཚོགས་ཆུང་”ཞེས་པ་ཞིག་ར་འཛུགས་བས་ནས། མི་རྣམ་རིན་པློ་ཆེས་

ཚོགས་གཙོ་དང༌། མཁན་པློ་ཀུན་དགའ་བཟང་པློ་དང༌། ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་གཉིས་ཚོགས་

གཙོ་གཞློན་པའི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཤིང༌། ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས་དང༌། ཚེ་དགའ། ཚེ་དབང་ལྷ་

མློ། བཀྲ་བ། འབྲུག་ལྷ། ཀརྨ་དློན་གྲུབ། ངག་དབང་དབང་གགས་བཅས་ཚོགས་མི་བས་པའི་ལས་

ར་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ར་འཛུགས་བས་པ་ཡིན། 

སྐབས་དེར་མི་རྣམ་རིན་པློ་ཆེས་ཚིག་མཛོད་རློམ་སྒིག་གི་ལས་འགློ་འཛུགས་བེད་དུ་རྒྱ་

སློར་ཁི་ལྔ་དང༌། དེ་རེས་མཁས་དབང་རྣམས་པེ་ཅིང་དང་ཁེང་ཏློའུ་དུ་བགློ་གེང་ཚོགས་འདུ་ཐེང་

གཉིས་སློགས་ལས་ཀའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་གི་མཐུན་སྦློར་གི་འགློ་སློང་ཆ་ཚང་གནང་སྦིན་མཛད་

པ་དེ་ལས། གཞུང་དང༌། མི་སེར་སུ་གང་གིས་ཀང་རློགས་སྐྱློར་མེད་པར་ལྷག་བསམ་དང༌། སྙིང་

སྟློབས་ཁློ་ནར་བཅངས་ཏེ། གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ་རློམ་སྒིག་ཚོ་ཆུང་ར་འཛུགས་བས་

ཤིང༌། ངས་ཚིག་མཛོད་རློམ་སྒིག་པའི་འགན་ཁུར་རྒྱུ་དང༌། མཁན་པློ་ཀུན་དགའ་བཟང་པློ་དང༌། 

མི་རྣམ་རིན་པློ་ཆེ། དཔེ་མཛོད་སྤི་ཁབ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་བཅས་ཀིས་རློམ་སྒིག་པ་གཞློན་པའི་

འགན་བཞེས། བློད་རིག་པའི་ཚན་ཁག་གི་དགེ་རྒན་དང༌། རབ་འབམས་པའི་སློབ་མ། གཞན་ཡང་

མདློ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གི་དགློན་པའི་བཤད་གྲྭ་ཁག་གཅིག་ལ་འབེལ་བ་བས་ནས་བསློམས་

པས་རྒྱུན་ལས་མི་སྣ་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་ར་འཛུགས་བས་ཤིང་སློ་སློ་ལ་ལས་འགན་བཀློད་སྒིག་བས་

ཏེ་ལས་ཀ་འགློ་བརམས་པ་ཡིན། དེ་ནས་ང་ཚོས་སར་ཡློད་ཀི་ཚིག་མཛོད་རྣམས་ཀི་མིང་ཚིག་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

རྣམས་གཞི་བཞག་གི་ཐློག་ཏུ་མདློ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གི་ཡུལ་སྐད་རྣམས་བསྡུ་རུག་གང་ཐུབ་

བས་པ་དང༌། གཏློ་མདློས། འབྱུང་རིས། གསང་སགས་བཅས་ཀི་ཐ་སྙད་རྣམས་བསྡུ་ཅི་ཐུབ་བས་

ནས་ལློ་ངློ་ལྔའི་རིང་ལ་ཐ་སྙད་གཅིག་འབུམ་ལྔ་ཁི་ལྷག་ཙམ་ཀློག་གད་ནང་དུ་བཅུག་ཅིང་དེ་དག་ལ་

གང་འཚམས་ཀི་འགེལ་བཤད་བས་ཤིང༌། སི་ཁློན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་སྐྲུན་དང་

འགེལ་སེལ་བ་རྒྱུའི་ཐུགས་འགན་བཞེས་པ་རེད། དེ་ལའི་གཞུང་སེར་གང་གི་དཔལ་འབློར་གི་

རྒྱབ་སྐྱློར་མེད་པ་དང༌། ཆེད་ལས་ཀི་མི་སྣ་དང༌། གཏན་འཁེལ་གི་ལས་གནས་མེད་པའི་ཆ་རྐྱེན་

སྐྱློ་པློའི་འློག་ཏུ་ལློ་ངློ་ལྔའི་རིང་ལ་དཀའ་ངལ་ཁད་བསད་དང༌། འབད་བརློན་ལྷློད་མེད་བཅས་ཀི་སློ་

ནས་ཚིག་མཛོད་འདི་ཡློངས་སུ་གྲུབ་པ་བྱུང་བ་ནི། ལས་དང་བ་བ་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་དགློས་ན་ཆ་

རྐྱེན་བཟང་ངན་ལ་མ་ལློས་པར་གཙོ་བློ་སྙིང་སྟློབས་དང༌། ཆློད་སེམས་ལ་རགས་ལས་ཡློད་པ་ར་

སྤློད་བྱུང་ཡློད། 

སྤི་ལློ་ ༢༠༠༩ ལློའི་ཟླ་བ་དང་པློའི་ཚེས་༨ཉིན་པེ་ཅིང་དུ། རློམ་སྒིག་པས་བིས།
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

རང་རེ་ཁ་བ་གངས་ཅན་གི་ལློངས་སུ། སློན་བློན་ཆློས་རྒྱལ་ལློ་པཎ་མཁས་པའི་དབང་པློ་

རྣམས་ཀི་བཀའ་དྲིན་ལས། གསུང་རབ་ཀི་གེགས་བམ་རི་བློའི་གཏློས་དང་མཉམ་པ་ཡློད་ན་ཡང་། 

དུས་ཀི་འཕེལ་འགིབ་སློགས་ཀི་དབང་གིས་མང་པློ་ཞིག་ར་བརླག་ཏུ་ཕིན་ཟིན་པ་དང་། གང་མང་

ཞིག་མེད་བརླག་ཏུ་འགྱུར་ཉེན་ཡློད་པས་དེ་ཉིད་སྲུང་སྐྱློབ་དང་དར་སེལ་བེད་རྒྱུ་ནི། མི་རིགས་

འདི་ཉིད་ཀི་དུས་ལ་བབ་པའི་འློས་འགན་ཡིན།

དེ་ཡང་། གསུང་རབ་གེགས་བམ་དེ་དག་ནི། རྒྱུ་ནློར་དང་རྔུལ་ཆུ། ཟུངས་ཁག་བཅས་ཀིི་

འགློ་སློང་བཏང་ཞིང་། ལློ་སྐྱ་གློལ་ཧྲུལ་གིས་མི་ཚེ་ཐློས་བསམ་ལ་བསྐྱལ་བའི་མཁས་པ་རིམ་བློན་

གིས་དཔྱད་ཞིབ་མཛད་ཅིང་། དཔྱད་འབས་ལག་ལེན་ལ་བཀལ་བའི་ཉམས་མློང་དང་གྲུབ་དློན་གི་

ཟིན་ཐློ་ལ་བུ་ཡིན་པས་ན། མི་ལློ་སྟློང་ཕག་དུ་མའི་ལློ་རྒྱུས་ལན་པའི་མི་རིགས་འདིའི་ཤེས་རིག་གི་

ཉིང་བཅུད་ཡིན་པ་དང་། གསུང་རབ་གེགས་བམ་དེ་དག་གི་བསྟན་དློན་ཕལ་མློ་ཆེ་ཞིག་ནི་དེང་གི་

དུས་རབས་འདི་དང་མ་འློངས་པར་ཤིན་ཏུ་མཁློ་ཆེ་ཞིང་། མིའི་རིགས་སྤིའི་ཤེས་རབ་དང་ཀུན་

སྤློད་ལ་ལམ་སྟློན་བེད་ཐུབ་པའི་འློད་སྣང་ལ་བུར་གྱུར་ཡློད།

དེ་བས་ན་ ༸གློང་ས་༸སྐྱབས་མགློན་ཆེན་པློ་མཆློག་གིས་ཡང་ཡང་བཀའ་གནང་བའི་

དགློངས་དློན་བཞིན། གྲྭ་ཚང་རིན་པློ་ཆེ་ནས་རིག་མཛོད་ཆེན་མློའི་དྲ་ཚིགས་དང་རློམ་སྒིག་ཁང་

གསར་འཛུགས་བས་ཏེ། བཀའ་བསྟན་གཉིས་ཀིས་མཚོན་ཆློས་བརྒྱུད་རིས་མེད་ཀི་མཁས་པའི་

བཀའ་རློམ་གེགས་བམ་དང་། བརམས་ཆློས་གསར་རིང་གང་མང་ཞིག་ཞུ་སྒིག་འགེམས་སེལ་གི་

ཞབས་ཞུའི་ལས་གཞི་འདི་གཉེར་བ་ཡིན།

དུས་རབས་འདིར་ཚན་རལ་ཤིན་ཏུ་དར་བ་དང་བསྟུན་ནས། ཀློག་བདེ་བ་དང་། སྤློད་བདེ་བ། 



  viii  

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

གཞུང་ཚིག་འཚོལ་ས་བ། འཁེར་བདེ་བ་སློགས་སྟབས་བདེའི་དབང་གིས་ཀློག་པ་པློ་རྣམས་འཕྲུལ་

དེབ་ལ་དགའ་མློས་ཇེ་ཆེར་འགློ་བཞིན་པར་བརེན། དུས་རབས་ཀི་འགྱུར་བའི་ཁ་ཕློགས་ཀི་དགློས་

མཁློ་དང་བསྟུན་པའི་ཞུ་སྒིག་གི་ལས་གཞི་འདི་ནི། མིའི་རིགས་ཀི་སྤི་ནློར་ལ་བུར་གྱུར་པའི་རང་

རེའི་ཤེས་རིག་འདི་ཉིད་འཇིག་རེན་ན་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་དང་། འདིའི་འཕིན་ལས་ཀི་འཇུག་པ་

ལ་བརེན་ནས་མིའི་སྤི་ཚོགས་སུ་ཞི་བདེའི་དཔལ་ཡློན་འདྲེན་པའི་ལས་ཀ་རླབས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་

ཞེས་ཀང་བརློད་ཆློག་པ་ཡིན་ནློ། །

གསུང་རབ་ཞུ་སྒིག་བེད་སྐབས་མ་ཕི་ཚད་ལན་ཞིག་གཞི་རར་བཟུང་ནས་ཞུ་སྒིག་བེད་རྒྱུར་

འབད་བརློན་བེད་འློས་ཤིང་། དེ་ཡང་སློན་གི་སློལ་ལ་གསུང་རབ་ཀི་པར་ཤིང་རློ་སྐབས་རློམ་པ་

པློ་རང་ཉིད་དམ། ཡང་ན་གཞན་གིས་ཞུས་དག་ཚད་ལན་བཏང་སྟེ་རློ་བ་ཡིན་པས་ཤིང་པར་རྣམས་

སྤིའི་ཆ་ནས་དག་པློར་བརི་ཆློག་པ་ཡིན། དེ་བས་ན་འདི་ག་རློམ་སྒིག་ཁང་ནས་ཀང་མ་དཔེ་ཚད་

ལན་འཚོལ་སྒྲུབ་ཀིས་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་ལའང་གང་བྱུང་དུ་བཟློ་བཅློས་མེད་པར་སློར་བཞག་བ་རྒྱུ་

ར་དློན་དུ་བཟུང་ནས་མ་ཕི་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་སྒྱུར་བར་འབད་བཞིན་ཡློད་པ་དང་། མ་

ཕི་ཚད་ལན་ལག་སློན་མ་བྱུང་ནའང་གང་ཐུབ་ཀིས་དག་པློ་ཡློང་བར་བརློན་བཞིན་ཡློད། གལ་ཏེ་

མ་ཕི་རང་ལ་ནློར་བ་མངློན་གསལ་བྱུང་བ་དང་། དློགས་གནས་སུ་གྱུར་པ། ཡི་གེ་ཆད་ལྷག་བྱུང་བ་

སློགས་ལ་གཤམ་དུ་གསལ་བཤད་ཀི་མཆན་བཀློད་ཡློད།

རློམ་སྒིག་ཁང་འདི་ནས་སྒིག་སྦློར་བས་པའི་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་ཆད་ལྷག་ནློར་བ་སློགས་བྱུང་བ་

མཐློང་ན་འཕལ་མར་ལེགས་བཅློས་ཡློང་བའི་ཆེད་དུ།

ང་ཚོའི་ཡིག་འབེལ་དྲ་བང་ serajeyrigzodchenmo@gmail.com འདིའི་

བརྒྱུད་ནས་འབེལ་བ་གནང་བའི་རེ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འདི་ནས་ཀང་གང་མགློགས་པར་གཞིར་

བསྐྱར་ཞིབ་དང་ལེགས་སྒིག་ཞུས་ཏེ་སྤུས་ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏློང་ངེས་ཡིན། 

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མློའི་རློམ་སྒིག་ཁང་ནས། ཕི་ལློ། ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༦ ལ།

mailto:serajeyrigzodchenmo%40gmail.com?subject=
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༼ཐ༽

ཐ། བློད་ཡིག་གསལ་བེད་བཅུ་པ། སྐྱེ་གནས་སློ་དང་། བེད་པ་ལེ་རེ། ནང་གི་རློལ་བ་མགིན་པ་ཕེ་བ་

དང་། ཕིའི་རློལ་བ་སློག་ཆེན་སྒ་མེད། མིང་གཞིའི་མ་ནིང་གི་ཡི་གེ་ཞིག །སྒ་གདངས་རན་པ། 

ཐ་སྐར། རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ར་ལན་དང་། དབྱུ་གུ། 

གསལ་བའི་བུ་མློ་བཅས་སློ། །

ཐ་སྐར་སྐྱེས། [མངློན]ལྷའི་སྨན་པ། 

ཐ་སྐར་གི་བུ་གཉིས། ཉེ་དབང་སློ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས། ཐ་སྐར་གི་བུ་གཉིས་ཏེ། ཐ་སྐར་གི་ལྷ་དང་། 

གཞློན་ནུའི་ལྷ་སྟེ་གཉིས། 

ཐ་སྐར་གིས་ཉ། སྐར་མ་ཐ་སྐར་དང་ཚེས་བཅློ་ལྔའི་ཟླ་བ་མཉམ་འཛོམས་བྱུང་བ། 

ཐ་སྐར་ཟླ་བ། ① བློད་ཟླ་དགུ་པ། ② འདུལ་བ་ལས་ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས་དགུ་པའི་

ཚེས་བཅློ་ལྔའི་བར་ལ་ཐ་སྐར་ཟླ་བ་ཟེར། 

ཐ་སྐློར། ཉེ་འདབས་ཀི་ཁློ་ར་ཁློར་ཡུག་གི་མིང་། 

ཐ་ཀ་དགློན་པ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་

མཚོ་ཤར་བ་ཡན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཐ་ཁུག །དུ་རས་ཐ་མ་ཁ་བླུག་སྣློད། 

ཐ་ཁེབས། ཁློག་ལིར་གི་སྟེང་ལ་དྲློད་སྲུང་ཕིར་གཡློགས་པའི་ཁེབས། 

ཐ་ག་པ། འཐག་མཁན། 

ཐ་གི [རིང] ① ཞི་བ། ② ཅུང་ཟད། ③ སྙིང་པློ། ④ རྒྱང་ཙམ་དང་། མཐའ་ཙམ་གི་བར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐ་གུ ཐི་གུ་དང་གཅིག །

ཐ་གུའི་ལློ་ཅན། [མངློན]ཁབ་འཇུག

ཐ་གེ ཅུང་ཟད་ཙམ། སྨན་ཐ་གེ་རེ་འཐུང་། 

ཐ་རྒློད། ① ས་རྒློད་མ་དུལ་བ། ས་ཞིང་ཐ་རྒློད། ② མི་སྲུན་པ་དང་། སེམས་རྒྱུད་ཐ་རྒློད། སྤློད་པ་

ཐ་རྒློད། ③ ངན་པ་དང་། ངན་ངློན། གནས་མལ་ཐ་རྒློད། ལློ་གློས་ཐ་རྒློད། 

ཐ་གྲུ། རྒྱ་ཁློན་གི་མིང་སྟེ། མངའ་ཁློངས་ཀི་ཐ་གྲུ་ཡངས་པ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཐ་ངེ་ཐུང་ངེ་། རིང་མིན་ཐུང་ངུ་སྣ་ཚོགས་ཀི་རྣམ་པ། དུས་ཡུན་ཐ་ངེ་ཐུང་ངི་ཞིག་ཏུ་ལས་ཀ་བས་

ནས་ཕིན་སློང་། སྐུད་པ་ཐ་ངེ་ཐུང་ངི་མང་པློ་ཡློད། 

ཐ་ཅུ། [ཞང་སྐད]རྒྱ་ཆེན་པློ། 

ཐ་གཅུང་། རེས་སྐྱེས་སྤུན་ཆུང་། 

ཐ་ཆ། ཐ་ཆད་དང་གཅིག །

ཐ་ཆད། ① མ་རབས་དང་། དུལ་བ། སྤློད་ངན་ཐ་ཆད། བུ་ཐ་ཆད། ②  དམན་པའམ་སྡུག་ཤློས། 

འཚོ་བ་ཐ་ཆད། 

ཐ་ཆུང་། ① ཐ་མ། དཔྱིད་ཟླ་ཐ་ཆུང་། སྤུན་དགུའ་ིཐ་ཆུང་གཉིས། ② [མངློན] ༡ ནུ་བློ། ༢ མཛུབ་ཆུང་མ། 

ཐ་སྙད། འཇིག་རེན་མཐུན་འཇུག་ཏུ་ཁས་ལེན་པའི་ཆློས་སམ། ཆློས་རྣམས་ཀི་མིང་གང་རུང་ལ་འཇུག

ཐ་སྙད་ཀི་བརྡ། མིང་དང་གགས་པའི་བརྡ། 

ཐ་སྙད་ཀི་གཙུག་ལག །བཟློ་གསློ་སྒ་སློགས་རིག་གནས་ཀི་གཞུང་། 

ཐ་སྙད་ཀི་གཞི། མིང་དང་གགས་པའི་བརྡའི་གཞི། 

ཐ་སྙད་ཀ་ིགཞ་ིབརྒྱད། མངི་། རགིས། རུས། ཟས། བད་ེསྡུག །མློང་བ། ཚ་ེཡ་ིཁད་པར། ཡུན། ཚ་ེཐུབ་ཚད། 

ཐ་སྙད་མཁན་པློ། ① བཤད་ཡམ་ཙམ་ལ་ཞེན་པའི་མི། ② ཐློག་མར་མིང་འདློགས་མཁན། 

ཐ་སྙད་གྲུབ་པ། བུ་སྟློན་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཀི་བཞེད་པ་ལར་ན་དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་དྲུག་གི་དྲུག་པ། 

ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀི་རགས། ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་སྟེ། རགས་ཆློས་ལ་མཚན་མཚོན་

གི་འབེལ་བ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས། དཔེར་ན། སྒ་ཆློས་ཅན། མི་རག་སྟེ། སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ་མཚན་ཉིད་རགས་སུ་བཀློད་ནས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའློ། །

ཐ་སྙད་འགློག །དགག་བའི་ཆློས་དེའི་ཐ་སྙད་དེའི་མཚོན་བ་འགློག་པ་ལ་ཐ་སྙད་འགློག

ཐ་སྙད་ལྔ་ལན་གི་མི། འདུལ་བར་བཤད་པའི་མི་ཐ་སྙད་ལྔ་ལན་ནི་མི་ཡིན་པ་དང་། སྨྲ་ཤེས་པ། དློན་

གློ་བ། ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ། མ་ནིང་སློགས་མིན་པ་བཅས་ལྔ་ཚང་བ་ཞིག

ཐ་སྙད་གཅིག་པ། མིང་གཅིག་པ། 

ཐ་སྙད་གཉིས། བརློད་པ་སྒའི་ཐ་སྙད། རློག་པ་བློའི་ཐ་སྙད་དློ། །

ཐ་སྙད་བཏགས་པ། མིང་དུ་བཏགས་པ། 

ཐ་སྙད་སྟློན་བེད་པ། ① ལུས་ཀི་ལག་པ། ② ཡི་གེ ③ མིང་ཚིག

ཐ་སྙད་སྟློན་འཛིན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་word spotting ཟེར། 

ཐ་སྙད་དུ་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཐད་པ། འདི་ཐ་སྙད་ཞེས་པ་ཀུན་རློབ་ཏུ་ཡློད་པ་ལ་གློ་དགློས། 

ཀུན་རློབ་ཏུ་ལས་འབས་སློགས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྣམ་བཞག་འཐད་པའི་དློན་ཡིན། 

ཐ་སྙད་དུས། གཞི་གང་ལ་མིང་དེ་ཆགས་པའམ་འཇུག་པའི་དུས་ཏེ། ཀུན་གི་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་

ནས་དེར་མཚོན་བེད་དུ་མིང་འབློད་པའི་དུས། 

ཐ་སྙད་པ། ① འཇིག་རེན་ལ་སིད་ཚད། ② སློ་སློའི་སྐྱེ་བློ། ③ མིང་། 

ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ། ཐ་སྙད་བདེན་པ་འཛིན་སྟངས་གཙོ་བློར་བེད་པའི་སློ་ནས་ཡུལ་ལ་མི་བསླུ་བའི་

ཤེས་པ་སྟེ་ཀུན་ཏུ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་དློན་གཅིག

ཐ་སྙད་སྤློད་ཡུལ། མིང་དང་གགས་པའི་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཡུལ། 

ཐ་སྙད་དཔྱློད་བེད་ཀི་ཚད་མ། འཇིག་རེན་པའི་བརྡའམ་ཐ་སྙད་པ་ལ་འཇུག་ཅིང་དཔྱློད་པའི་བློ་

རྣམས་ཏེ། དེ་དག་གི་དངློས་ཀི་རེད་དློན་ནི་ཀུན་རློབ་བདེན་པར་ངེས་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། 

མཐློང་བ་རྫུན་པ་ཀུན་རློབ་བདེན་པར་གསུངས། ཞེས་པ་ལར་རློ། 

ཐ་སྙད་དཔྱློད་བེད་ཀི་རིགས་ཤེས། གཉིས་སྣང་དང་བཅས་པའི་ཤེས་པ་རྣམས་ཏེ། སློ་སྐྱེའི་རྒྱུད་ཀི་

བུམ་འཛིན་མིག་ཤེས་དང་བུམ་འཛིན་རློག་པ་ལ་བུའློ། །རིགས་ཤེས་དེ་རྣམས་ཀིས་བུམ་པའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐ་སྙད་ཙམ་ལས་དློན་མཐར་ཐུག་པ་དེ་མ་རློགས་པས་དེ་ལར་བརློད། 

ཐ་སྙད་བེད་པ། མིང་བརྡ་གསར་དུ་འདློགས་པ། 

ཐ་སྙད་ཙམ། མིང་ཙམ། 

ཐ་སྙད་ཚད་མ།ཀུན་རློབ་པའི་ཆློས་ཀི་རྣམ་གངས་བུམ་པ། ཀ་བ་སློགས་རློགས་པའི་ཚད་མ་རྣམས་

ལ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་དང་། དློན་དམ་བདེན་པ་རློགས་པའི་ཚད་མ་ལ་དློན་དམ་དཔྱློད་པའི་ཚད་

མ་ཞེས་མིང་འདློགས་མཛད་པ་ཡིན། 

ཐ་སྙད་བཤད་པ། མིང་ངམ། བརྡ་ཆད་བརློད་པ། 

ཐ་སྙད་གསུམ། མ་ིཡནི་པ་དང་། ཤསེ་པ་རང་བཞནི་དུ་གནས་པ། འདློད་ཁམས་པའ་ིས་པ་ཡནི་པ་སྟ་ེགསུམ། 

ཐ་སྙད་ཚད་གྲུབ། དགེ་ལུགས་པའི་འདློད་སློལ་ཞིག་སྟེ། ད་ལའི་ཀུན་རློབ་ཀི་སྣང་བ་འདི་དག་གང་སྣང་

བའི་ངློར་གི་ཐ་སྙད་དེ་དག་ཚད་མས་གྲུབ་པར་འཇློག་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ལུགས་ཞིག

ཐ་ཐློར། ཐར་ཐློར་གི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

ཐ་དང་དམག་སར། ཐ་དང་དམག་སར་ནི་མདའ་ཤློག་བཅུ་པ་ཡིན། རང་དམག་མི་གངས་ལྔ་བརྒྱ་

ཡློད་པ་དེའི་མདའ་དཔློན་ཤག་བང་ཟུང་པ་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་ཡིན། སྲུང་ཡུལ་གཙོ་བློ་རྒྱ་

མདའ། དྲག་ཆས་ཨི་སིན་གྷང་དང༌། སི་རིན་གྷང་གཉིས་ཁློན་བསློམས་པས་ཞེ་གཉིས་དང༌། 

མདའ་རིང་ལྔ་བརྒྱ་བཅས་ཡློད། ལློ་རྒྱུས་འཕེལ་རིམ་སྐློར། མདའ་ཤློག་བཅུ་པ་ནི་ཆབ་མདློའི་

གཡུལ་འགེད་ཁློད་མགློ་མི་སྒུར་ཐབས་མེད་བྱུང་རེས་ས་དེ་ག་ནས་ཐློར་ཏེ་རང་ཡུལ་དུ་ལློག

ཐ་དད་དུ་གནས་པ། གནས་ནས་ཕྱུང་བའི་དགེ་སློང་ལ་བུའློ། །

ཐ་དད་པ། སློ་སློ་བའི་ཆློས་ཏེ། རློག་ངློར་གཉིས་སུ་སྣང་བ། ཀ་བ་དང་། བུམ་པ་གཉིས་ལ་བུའློ། །རང་

བཞིན་ཐ་དད་པ། རིགས་ཐ་དད་པ། ལུགས་ཐ་དད་པ། ཆུ་དང་རླངས་པ་ངློ་བློ་གཅིག་ལ་རྣམ་པ་

ཐ་དད་པ། བ་བེད་ཐ་དད་པ། 

ཐ་དད་པ་བཞི། ཐ་དད་པ་ལ་དབེ་ན། རང་ལློག་ཐ་དད་པ་དང་། ངློ་བློ་ཐ་དད་པ། རིགས་ཐ་དད་པ། 

རས་ཐ་དད་པ་སྟེ་བཞིའློ། །

ཐ་དད་པའི་འདུ་ཤེས། ངློ་བློའམ་ལློག་པ་སློ་སློ་བའི་འདུ་ཤེས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

ཐ་དད་པའི་འདུ་ཤེས་མི་མངའ་བ། འཁློར་འདས་ཀི་ཆློས་རྣམས་ལ་བདེན་དངློས་ཀི་བང་དློར་གི་དྲི་

མ་མི་མངའ་བ། མ་འདྲེས་པའི་ཆློས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག

ཐ་དད་ཚིག་འདྲའི་སྦར་བ། སྦར་བའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སྦར་གཞི་དངློས་པློ་གཉིས་ཀི་

སྦར་ཆློས་རྣམས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པར་སྦློར་བེད་ཀི་ཚིག་འདྲ་ལ་གཅློད་མཚམས་མི་འདྲ་

བའི་དབང་གིས་དློན་ཐ་དད་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

ཐ་དད་རང་།གདུལ་བ་རང་རང་སློ་སློའི་མློས་པ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡློད་པ་སློ་སློའི་མློས་པ་དང་

འཚམས་པའི་ཆློས། 

ཐ་དམ་ཚིག །ཐ་ཚིག་གམ། དམ་ཚིག་སྟེ། ཁ་ཆད་ཚིག་དན་ནམ། ཁས་བངས་དམ་བཅའ། 

ཐ་ན། མ་མཐར། ཕན་པའི་རློགས་རམ་བ་རྒྱུ་ཕར་བཞག །ཐ་ན་ལེགས་སློ་ཞེས་པའི་ཚིག་ཙམ་ཡང་

བཤད་མི་འདུག །མི་ལ་ཅི། ཐ་ན་སློག་ཆགས་གློག་སྦུར་ཙམ་ཡང་མི་འདུག །ཐ་ན་བཞད་གད་

ཙམ་གི་ཆེད་དུའང་གཞན་ལ་གནློད་པ་མི་བེད་པ། 

ཐ་ན་སང་ཚང་། རས་ལེབ་རིལ་གཅིག

ཐ་ནའི་མུ་ཏིག །[མངློན]རྡློ་མ་ན་ཧུ། 

ཐ་ནེ་ཐུན་ནེ། ཐན་ཐུན་ལ་། 

ཐ་སག །[ཡུལ]རག་ཟངས་ཤིང་སློགས་ཀིས་བཟློས་པའི་སེར་མ་ཞབས་ར་ཅན། ལུང་པ་སར་མློ་

གང་ལ་དཔློན་པློ་ཐ་སག་གང་། 

ཐ་སྤིན། སློ་ཞིག

ཐ་བ། ① ཞེ་སང་དང་། ཁློང་ཁློ། ② ཉློན་མློངས་པ། ③ རེངས་པ་དང་། ས་བའམ་མཁེགས་པ། ས་

ཞིང་ཐ་བར་ལུས་པ། ④ རྩུབ་མློ། 

ཐ་བ་སྐྱ་ཆགས། ལློ་མང་རེངས་པའི་ས་ཞིང་གི་ཁ་དློག །ལློ་གསུམ་བསྟུད་ནས་ཐན་པ་བཏང་བར་

བརེན་ས་ཞིང་ཚང་མ་ཐ་བ་སྐྱ་ཆགས་སུ་གྱུར། 

ཐ་བ་ངན་པ། སྡུག་བསལ་དང་ལློག་ལ་དང་ཉློན་མློངས་པ། སིག་པ་མི་དགེ་བའི་ཐ་བ་ངན་པ་གཏློང་བ། 

ཐ་བ་སངས་པ། ① ཁློང་ཁློ་སངས་པ། ② སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐ་བེ་ཐུ་བེ། ཚིག་དློན་དང་སྒིག་ལམ་སློགས་འཆློལ་བའམ་ཉློག་པར་གྱུར་པའི་བརྡ་རིང་། 

ཐ་མ། ① མཇུག་མ་དང་། རེས་མ། འཕད་པའི་ཐ་མ་ནི་འབལ། ཐ་མར་དགེ་བ། ཟས་ཀི་ཐ་མ་ཟ། 

གཉེན་གི་ཐ་མས་བསྐློར། སྐྱེ་བའི་ཐ་མ་འཆི་བ་ཡིན། ② དམན་པ་དང་། ཆུང་བ་དང་། ཞན་པ། 

རིམ་པ་རབ་འབིང་ཐ་གསུམ། 

ཐ་མ་ཁ། སློ་སྡུམ་རིགས་ཤིག །འདི་ལ་བློད་ཀི་ཡུལ་སློ་སློའི་ཡུལ་སྐད་མི་འདྲ་བ་ཡློད་པར། དུ་བ་

དང་། སྣ་དུད་ཀང་ཟེར། འདི་ཉིད་མེར་བསེག་པའི་དུ་བ་ཁ་ལ་འཐེན་རྒྱུ་པ་ལ་དུ་བ་དང་། ཕེ་མ་

སྣར་འཐེན་པ་ལ་སྣ་དུད་ཟེར། བློད་ཀི་ཆློས་ལུགས་པ་རྣམས་ཀི་སློ་ལྡུམ་འདི་རས་ངན་ཞིག་ཏུ་

ངློས་འཛིན་ནས་དགག་པའི་སློལ་ཡློད་འདུག །ཆློས་དཔེའི་ནང་སློ་ལྡུམ་འདིའི་བྱུང་ཁུངས་དང་

བེད་ལས་སྐློར། འཁྲུལ་ཞིག་པདྨ་བདུད་འདུལ་གིས་མཛད་པའི་སྣ་ཐ་དང་། ཐ་མ་ཁའི་ཉེས་པ་

གསལ་སྟློན་ཤེལ་དཀར་མེ་ལློང་ལས། ཐ་མ་ཁ་དང་། ཐ་མ་ཁི་ནི། སློན་བདུད་རྒྱལ་དགའ་རབ་

དབང་ཕྱུག་གིས་ལློག་པའི་བསམ་སྦློར་ངན་པའི་མངག་ཆ་ལར་སིན་མློ་སྤུན་བདུན་གིས་མངལ་

ཁག་སར་བཏབ་སྟེ་ལློག་པའི་སྨློན་ལམ་བཏབ་པ་ལས་སྐྱེས་པར་གགས་པའི་སྣ་ཐ་ཞེས་པའི་

ཤིང་སློགས་རས་ངན་གི་སྦློར་བ་མེར་བསེགས་ནས་དུ་བ་ཁར་བརྔུབ་བའི་རས་ཀི་མིང་སྟེ། དེ་

ལློངས་སུ་སྤློད་པས་ན་འབས་བུ་ཤ་སྐེམ་པ་དང་། མདློག་སློན་པློར་འགྱུར་བ། ཟས་འགག་པ། 

གློ་ལུ་བ། ར་སྦུབས་ནག་པློར་འགྱུར་བ། དུས་མ་ཡིན་པ་འཆི་བར་འགྱུར་བ། འཆི་བའི་ཚེ་རྣམ་

ཤེས་དབུ་མའི་ལམ་དུ་འགློ་མི་ཐུབ་པ་འགག་པར་གྱུར་ཏེ་ངན་འགློར་ལྟུང་བ་སློགས་ཉེས་པ་

ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་འདློད་ཡློན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཐ་མ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་

ནློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཐ་མག །ཐ་མ་ཁའི་བསྡུས་ཚིག

ཐ་མག་ཕྲུག་ལྷག །ཐ་མག་འཐེན་ཚར་རེས་ལྷག་པའི་རློ་ཏློ། 

ཐ་མའི་ཆ་མཐུན་གི་ཀུན་སྦློར་ལྔ། ཐ་མའི་ཆ་མཐུན་ལྔ་དང་དློན་གཅིག

ཐ་མའི་ཆ་མཐུན་ལྔ། ཁམས་ཐ་མའི་ཆ་མཐུན་ནམ་འདློད་ཁམས་ཀི་ཀུན་སྦློར་ལྔ་སྟེ། ཀུན་སྦློར་

གསུམ་དང་། འདློད་འདུན་དང་། གནློད་སེམས་བཅས་ལྔའློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

ཐ་མའི་མཛད་པ། དགློངས་པ་རློགས་པ་དང་། གཤེགས་པ། སྐུ་མེ་ཏློག་འཐློར་བ། ཞལ་མ་འཚོ་བ། 

འདས་པ། ཞིང་དུ་གཤེགས་པ། ཤི་བ་སློགས་ཀི་ཞེ་ས། 

ཐ་མའི་རློ་གསུམ། རློ་དྲུག་པློའི་གློ་རིམ་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ཁ་བ་དང་། ཚ་བ། བསྐ་བ་

གསུམ་གི་བསྡུས་མིང་སྟེ། བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞི་དཀའ་འགེལ་ལས། ཐ་མའི་

རློ་གསུམ་ནི། ཁ་ཚ་བསྐ་གསུམ་མློ། དེ་དག་ལ་ཅིའི་ཕིར་ཐ་མའི་རློ་གསུམ་ཞེ་ན། རློ་དྲུག་གི་

ནང་ནས་འདི་གསུམ་པློ་གློ་རིམ་གི་ཕི་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དེ་ལར་བརློད་དློ། །

ཐ་མལ། རང་བབས་སུ་བཞག་པ། 

ཐ་མལ་གི་ཞེན་པ། དངློས་པློ་ལ་ཆགས་འཛིན་གི་བློ། 

ཐ་མལ་རློག་པ་བསྒྱུར་བ། རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་ཐ་མལ་རང་ག་བར་འཛིན་པའི་འཆར་

སྣང་དང་རྣམ་རློག་ངན་པ་རྣམས་བསྒྱུར་ནས་སྦློང་བར་བེད་པ་ནི་གསང་སགས་བ་མེད་ཀི་

བསྐྱེད་རིམ་གི་གློ་དློན་རགས་པ་ཙམ་ཡིན། 

ཐ་མལ་རློག་མེད། རང་སེམས་ལ་ཐ་མལ་གི་རྣམ་རློག་ངན་པ་ནམ་ཡང་མི་འབྱུང་བ་རང་གློལ་དུ་སློང་བ། 

ཐ་མལ་སྣང་བ། འཇིག་རེན་པའི་སྣང་བ། 

ཐ་མལ་པ། དཀྱུས་མ་དང་། ཕལ་པ། རང་བཞིན་པ། མི་ཐ་མལ་པ། བ་བ་ཐ་མལ་པ། བསམ་བློ་ཐ་

མལ་པ། རས་ཆ་འདི་སྤུས་ཐ་མལ་པའི་གས་རེད།

ཐ་མལ་པའི་གནས་སྐབས། འདི་སད་པའི་གནས་སྐབས་དང་དློན་གཅིག་ཡིན་པས་ཞིབ་པ་དེའི་

འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས།

ཐ་མལ་བ། ཐ་མལ་པ་དང་གཅིག །

ཐ་མལ་བའི་ཕློགས། འབིང་བའམ། དཀྱུས་མའི་རིགས། 

ཐ་མི་དད་པ། སློ་སློ་མ་ཡིན་པ། ཕན་ཚུན་ཐ་མི་དད་པ། བ་བེད་ཐ་མི་དད་པ། 

ཐ་མེ་ཐློམ་མེ། ཐམ་ཐློམ་ལ་ལློས། 

ཐ་ཙེ། [ཞང་སྐད]ཆེན་པློ། 

ཐ་ཙོན། [ཞང་སྐད]མཐར་ཐུག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐ་ཚན། [ཞང་སྐད]ཐམས་ཅད། 

ཐ་ཚིག །① མནའ་ཚིག་དང་། དམ་ཚིག་སྟེ། དམ་བཅས་པའི་ཚིག །སློན་གི་ཐ་ཚིག་གཉན་པློ། ཐ་

ཚིག་བློར་བ། ② ཚིག་གི་ར་དློན་ནམ། ཚིག་གི་དློན་གལ་ཆེ་བ། ③ ཐ་སྙད་ཀི་ཚིག་དང་། ཐ་

སྙད་བཏགས་པའི་ཐ་མའི་ཚིག་གམ། ངེས་པའི་ཚིག

ཐ་ཚིག་ཡི་གེ མ་གློ་མ་ཐློས་ཟེར་ས་མེད་པའི་གཏན་འཁེལ་བས་ཏེ་བསྒགས་པའི་ཡི་གེ

ཐ་ཞན། ཉམ་ཆུང་ངམ་ཉམ་ཐག །འཚོ་བ་ཐ་ཞན། གློམས་གཤིས་ཐ་ཞན། 

ཐ་ཞིང་།① ལློ་ཏློག་སྐྱེ་ཐློན་ཞན་པའི་ས་ཞིང་།② དབར་བསྙལ་བསང་བེད་དགློས་པའི་ས་ཞིང་ཐ་མ། 

ཐ་ཡན་ཆི་དགློན། མིང་གཞན་དུ་ཐ་ཡན་ཆི་ཆུང་བ་དགའ་ལན་རིན་ཆེན་གིང་ཟེར། དགློན་ལུང་བ་

བཟང་སྐློར་དཀའ་བཅུ་ཀུན་དགའ་བཟང་པློས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་

དར་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཐ་ཡུད། [ཞང་སྐད]ཡིད་དང་ཤེས་པ། 

ཐ་ར་ར། ① འཐློར་བའམ་ཟག་པའི་རྣམ་པ་ཞིག །ཆུ་ཐིགས་ཟེགས་མ་ཐ་ར་ར། ② འགློ་བའམ་རྒྱུ་

བའི་རྣམ་པ་ཞིག །ར་པ་མང་པློ་ཐ་ར་ར་རྒྱུག་འདུར་གིས་འགློ་བཞིན་ཡློད། 

ཐ་རམ། ① ངན་པ། གཞན་གི་མིག་ལློས་ཤས་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་བའི་ཐ་རམ་གི་སྤློད་པ་བེད་དུ་མི་

འཇུག །② ཞིང་རྒློད་ཐ་བ་དང་ལམ་ཁར་སྐྱེས་པའི་རམ་བུའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་བསྐ་

བ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་འཁྲུ་བ་གཅློད། འབྲུམ་ནག་དང་། མེས་ཚིག་པའི་རྨ་གསློ། །གློ་

ལུ་བ་འཇགས་པར་བེད། ③ རྩྭ་རམ་པ། 

ཐ་རམས། [རིང]གཏམས་པ། 

ཐ་རེ་ཐློ་རེ། ཚགས་མི་འཐུག་པའམ། ཉུང་ངུ་ཐློ་རེ་བའི་རྣམ་པ། ཐ་རེ་ཐློ་རེའི་ལློ་འབས། ཤིང་ཐར་ཐློར་

སྐྱེས་པ། ཅ་ལག་ཐ་རེ་ཐློ་རེ་འཇློག་པ། མེ་ཏློག་ཐར་ཐློར་ཞིག་ལས་མེད་པ། མི་ཐ་རེ་ཐློ་རེ་ལུས་པ། 

ཐ་རློ་མཚོ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་འབློང་པ་རློང་གི་བང་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

ཐ་ལི། [མངའ་རིས]སེར་མའི་མིང་། 

ཐ་ལི་མཐའ་བཞི། ར་དྲེལ་ཐལ་མདློག་ལློ་བཞི་ལློན་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

ཐ་ལེ་ཟུག །[སློག]དབར་ཁ་ཁལ་ཁ་ཟུག་ཕྱུ་པའི་སྟློད་དུ་གློན་རྒྱུའི་སྟློད་ཁེབས་ཀི་མིང་། 

ཐ་ཤལ། ཐ་མའི་ཐ་མ་སྟེ། སྤི་ཚོགས་ཐློག་གི་སེམས་ཡློད་མི་རྣམས་ཀིས་དམའ་འབེབས་བ་ཡུལ། 

ཐ་ཤལ་བ། དམན་པའམ། ཞན་པ་དང་། ངན་པ། ཐ་ཤལ་བའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པ། མི་ཐ་ཤལ་བ་མ་

ཡིན། སྤློད་པ་ཐ་ཤལ་བ། 

ཐག །ས་ཆ་གཉིས་བར་གི་རིང་ཚད་དམ་བར་ཁློན། ས་ཐག་ལེ་དབར་ཁི་ཕག་གིས་ཆློད་པ། 

ཐག་སྐས། ཐག་པ་ལ་དཔྱང་བའམ་འཁྱུད་དེ་འགློ་སའི་སྐས་ཀ

ཐག་རྐྱང་དྲ་རྒྱ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་single-cable broadband lan ཟེར། 

ཐག་ཁ་སྦྲུལ་མཐློང་། འདྲ་བ་ཙམ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་དངློས་དློན་ལ་ལ་སྟངས་ནློར་བའི་དཔེ། ཐག་

ཁ་མཐློང་བ་དང་སྦྲུལ་དང་འཛིན་པའི་འཁྲུལ་སྣང་། 

ཐག་འཁྱུད་མེ་ཏློག །འཁི་ཤིང་གི་གས་ཀི་མེ་ཏློག་ཅིག

ཐག་གི་ཐུག་གི ① ལག་པ་སློགས་ཀིས་རེག་ཙམ་ཐུག་ཙམ་བེད་སྟངས། ནད་པ་ལ་ཐག་གི་ཐུག་

གི་མ་མང་། རྒས་འཁློགས་ལ་ཕྲུ་གུས་ཐག་གི་ཐུག་གི་སུན་པློ་མ་བཟློ། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་

ཐག་ཐུག་མེད་པ། ② ཐུག་ཐུག་མང་ཚུལ། ཀར་ཀློར་ཐག་ཐུག་མང་པློ་བྱུང་བ། 

ཐག་གུ། ཐག་པ་ཕ་མློའམ། ཐུང་ངུ་། 

ཐག་གྲུ། ཐ་གྲུ་དང་གཅིག །

ཐག་འགངས་པློ། བར་ཐག་རིང་པློ། གློང་ཁེར་ནས་གློང་ཁེར་གི་བར་དུ་ཐག་འགངས་པློ་རེད། 

ཐག་རྒྱ། གང་བྱུང་འགློ་འློང་མི་ཆློག་པར་བར་མཚམས་གཅློད་བེད་ཀི་ཐག་རྒྱ། ལད་མློ་སྟློན་ཡུལ་

གི་མཐའ་སྐློར་དུ་ཐག་རྒྱ་བཏང་བ། བཀག་སློམ་ཐག་རྒྱ། 

ཐག་རྒྱང་། འདློམ་པ་བཞིའི་རིང་ཚད་ཡློད་པའི་བར་ཐག །ཐག་རྒྱང་གཅིག་གི་རྒྱང་འབེན། 

ཐག་ལིབས། [ཡུལ]ཐག་པ་སློགས་མཁེགས་པློའ་ིརིགས་འཚེམ་དུས་དགློས་པའ་ིལིབས་མློ་ཆ་ེབའ་ིམིང་། 

ཐག་གཅུགས་པ། ཕམ་པར་བས་པ། 

ཐག་གཅློད་ནང་དློན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་decision content ཟེར། 

ཐག་གཅློད་པ། ① གཏན་འཁེལ་བེད་པ་དང་། ངེས་ངེས་བེད་པ། སང་ཉིན་འགློ་རྒྱུར་ཐག་གཅློད་པ། 

དློན་གནད་ཇི་ཡློད་ཚང་མ་ཐག་བཅད་ཟིན། ཚོགས་འདུའི་ཐློག་ནས་གློས་ཐག་གཅློད་པ། རྒྱལ་

ཕམ་ཐག་གཅློད་པ་དཀའ། ② བར་མཚམས་གཅློད་པ། འབེལ་ཐག་བཅད་པ། སེམས་ཐག་

གཅློད་པ། འློ་ཐག་བཅད་པ། རེ་ཐག་བཅད་པ། 

ཐག་གཅློད་བས་པ། ཕར་དེ་དང་ཚུར་འདི་ཞེས་མཚམས་བཅད་པ། དློན་ཐག་བཅད་པ་དང་འགྲུལ་

ཐག་བཅད་པ་དང་སེམས་ཐག་བཅད་པ་སློགས་ལ་བུ། 

ཐག་གཅློད་རེའུ་མིག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་decision table ཟེར། 

ཐག་བཅུག་པ། [རིང]ཚར་བཅད་པ། 

ཐག་ཆིག་ཐློག་ཏུ་ཆློད་པ། ཐ་དག་ཁེགས་ཆློད་ཀི་སློམ་རིམ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། ཡུལ་གིས་

མ་བསྒྱུར། འཛིན་པས་མ་བསད། སང་གཉེན་མ་ཞུགས་པའི་རིག་པ་དེ་ཉིད་ཇི་ལར་འདུག་ཀང་

ཆློས་སྐུ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ལས་མ་འདས་པའློ། །

ཐག་ཆློད་པ།① ངེས་པའམ་གཏན་འཁེལ་བ། ཐག་གཅློད་རྒྱུར་བསད་པའི་ལས་དློན་རྣམས་ཐག་ཆློད་

པ། འགློ་རྒྱུར་ཐག་ཆློད་པ། མེད་པར་ཐག་ཆློད་པ། མིན་པར་ཐག་ཆློད་པ། ② ཆློད་པ། འབེལ་

ཐག་ཆློད་པ། སེམས་ཐག་ཆློད་པ། རེ་ཐག་ཆློད་པ། ཐག་མ་ཆློད་པའི་དློན་གནད་དེ་དག་འཕལ་

དུ་ཐག་གཙང་མར་གཅློད་དགློས། 

ཐག་ཆློད་ལྷིང་པློ། དློན་ར་ཐག་ཆློད་ལུགས་བརན་པློ། ཕློགས་གཉིས་ཀི་རློད་གེང་འཁྲུན་གཅློད་སྐློར་

ལ་ཚབ་ཚུབ་མ་ཡིན་པར་ཐག་ཆློད་ལྷིང་པློ་བས་འདུག

ཐག་མཆློང་། ཐག་པའི་སྟེང་ནས་མཆློང་རྒྱབ་པའི་རེད་མློ། ཐག་མཆློང་རྒྱབ་པའི་རེད་མློ། 

ཐག་ཉེ་བ། དུས་སམ། བར་ཁློན་རྒྱང་ཐག་ཉེ་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གློ་དང་། ཉེ་འཁློར། ཉེ་

ལློགས། ཐློ་འཁློར། དྲུང་བཅས་སློ། །

ཐག་བསྟུངས་པ། ① ཐག་པ་ཐུང་ངུར་བཏང་བ། ② དུས་དང་ལམ་ཐག་ཉེ་རུ་བཏང་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

ཐག་ཐག །[ཡུལ] ① ཆུ་འཁློར་གི་སྟེང་དུ་བཏགས་པའི་ལིང་རྐྱལ་ནང་གི་ཡློས་རྣམས་བཀག་གཏློང་

བེད་པའི་ཤིང་ཞིག །② སྒའི་ཁད་པར་ཞིག

ཐག་ཐིག །ཐག་པ་དང་ཐི་གུའི་བསྡུས་མིང་སྟེ། ཐག་པ་རིང་ཐུང་ཕ་སློམ་སྤི་མིང་། 

ཐག་ཐུག །ཐག་གི་ཐུག་གིའི་བསྡུས་ཚིག

ཐག་ལློག་རྒྱག །ཐག་པ་དཀྲིས་ནས་རྡློག་པློ་བཟློ་བ། 

ཐག་རྡང་། ཐག་རྒྱང་བཏང་ནས་གཡག་དང་ར་དྲེལ་སློགས་མང་པློ་འདློགས་སའི་རྡང་ཐག་གི་མིང་ ། 

ཐག་མདུང་། ཐག་པ་བཏགས་པའི་མདུང་། 

ཐག་བསློགས། བརྐྱངས་པའི་ཐག་པ་ཚུར་དྲིལ་བའི་ཐག་བསློགས། 

ཐག་སྣེ། ཐག་པའི་སྣེ་མློ། 

ཐག་པ། ① ཐ་མི་དད་པར་འཇུག་པའི་འཐག་པའི་འདས་པ། ② སློམ་བེད་ཞགས་པ། བལ་

ཐག །ལགས་ཐག །རིད་ཐག །རས་ཐག །འདློགས་ཁི་ཐག་པས་བཏགས་པ། རྩྭ་སར་ར་ཁལ་

རྣམས་ཐག་པས་བརློད། གྲུ་གཟིངས་ཐག་པས་འཐེན་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྒིལ་མ་དང་། 

འཆིང་ཐག །ཐིག་གུ། ཞགས་པ་བཅས་སློ། །

ཐག་པ་ཆད་པ། ① ཐག་པ་དུམ་བུར་ཆད་པ། ② རྒྱུན་ཆད་པ། ལག་སྣེ་གཏློང་དངུལ་གི་ཐག་པ་ཆད་

པ། ③ འབེལ་བ་ཆད་པ། བར་འདུམ་འགིག་རྒྱུའི་ཐག་པ་ཆད་པ། 

ཐག་པ་འཐེན་པ། ① ལག་པས་ཐག་པ་བརྒྱངས་ཏེ་འཐེན་པ། ② [ཡུལ]ཕློ་མློའི་བར་ལ་ཚུལ་མིན་

གི་འབེལ་བ་སྦློར་བ། 

ཐག་པ་བན། [བ་བེད་ཐ་དད་པའི་བ་ཚིག]གཡག་ལ་ས་གཏློད་ཅིང་ས་ལ་ཐག་པ་བན་ནས་སྒེས་

བཀལ་དགློས་ལ་བུ། འདི་ལ་སྒེས་དང་། [ཡློས་]ཀི་སྒ་གཉིས་ཀ་ཀློག་སློལ་ཡློད། ཁམས་སྐད་

ཕལ་ཆེར་བས་གཡག་ལ་ཡློས་བཀལ་ཞེས་ཀློག་ཅིང་ཡློད་འདུག

ཐག་པ་བཞི་བསས། རྐྱ་བཞི་ལེབ་མློར་བསས་པའི་ཐག་པ། 

ཐག་དཔྱློང་། ཐག་པ་ཐུར་དུ་གློད་པ། བག་གཟར་པློའི་སྟེང་ནས་ཐག་དཔྱློང་གཏློང་བ། 

ཐག་རན། རི་ཤིང་དང་ཤིང་ཤུན་གི་ནང་གི་ཉག་མ་སྤུ་འདྲ་བ་དེའི་མིང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐག་རིང་འགློན་པློ། ལམ་ཐག་རིང་པློའི་འགྲུལ་པ། 

ཐག་རིང་ཐུང་། ཐག་ཉེ་འགངས་ཀི་ཚད། པེ་ཅིན་ནས་ལྷ་སའི་བར་དུ་ཐག་རིང་ཐུང་ག་འདྲ་འདུག

ཐག་རིང་པློ། བར་ཐག་རིང་པློ། ཐག་རིང་གི་གཉེན་ལས་ཐག་ཉེའི་ཁིམ་མཚེས་དགའ། སློད་གནས་

ཐག་རིང་པློར་བེད་པ། ལང་ཤློར་ཐག་རིང་པློར་སངས་པ། ལམ་ཐག་རིང་པློས་བཅད་པ། 

ཐག་རིང་དཔུང་འཇུག །ཐག་རིང་དུ་དཔུང་དམག་གཏློང་འཇུག

ཐག་རིང་མློ། ཐག་རིང་པློ་དང་གཅིག །

ཐག་རིང་སྲུང་སྐྱློང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་telemaintenance ཟེར། 

ཐག་རིས། ལི་མའི་ཡློ་ཆས་སྟེང་གི་རྒྱན་རིས་ཀི་གས་ཤིག་ཡིན། དེ་ནི་ཐག་པ་སྒིམ་པ་ནང་བཞིན་

གི་འཁློག་རིས་གཉིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་འཁྱུད་པ་ཞིག་ཡློད། རྒྱན་རིས་འདི་ཁྲུན་ཆིའུ་

ཀྲན་གློའི་དུས་རབས་སུ་དར་སློལ་ཆེན་པློ་བྱུང་། 

ཐག་ལུང་། གདང་ཐག་གི་སྣེ་འགུགས། 

ཐག་སིང་བའི་གཉེན་པློ། གཉེན་པློ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། རྣམ་གློལ་གི་ལམ་དང་པློ་སྡུག་བསལ་

ལ་ཆློས་ཤེས་མ་གཏློགས་པ་དེ་ཡན་ཆད་ཀི་ཁད་པར་གི་ལམ་སྟེ་ཐློབ་པ་ཐག་སིང་བའློ། །

ཐགས། ① རས་སྣམ་སློགས་ཀི་ཐགས། རས་ཐགས། སྣམ་བུའི་ཐགས། ཐགས་ཀི་བཀད། ཐགས་

ཀི་སྤུན། ཐགས་ཀི་རན་མ། ② གལ་ལམ་སྟར། ཚེམས་ཀི་ཐགས། 

ཐགས་ཀི་སྤུན། འཕེད་སྐུད་ཀི་མིང་སྟེ། ཐགས་སྤུན་ཡང་ཟེར། 

ཐགས་རང་། བཀལ་བཏགས་ཀི་བར་གསེང་ཧྲལ་ཞིབ། སྣམ་བུ་འདིའི་ཐགས་རང་ཧྲལ་ཧྲལ་ཞིག་

ལས་མེད། 

ཐགས་སྐུད། ཐགས་འཐག་བེད་ཀི་སྐུད་པ་སྟེ་ཡིག་སྐད་དུ་སྣལ་མ་ཟེར། 

ཐགས་ཁི། སྣམ་བུ་སློགས་འཐག་བེད་ཀི་སྒློམ་སྟེགས། 

ཐགས་མཁན། ① ཐགས་ལས་བེད་མཁན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཐ་ག་པ་དང་ཐགས་མའློ། །② 

[མངློན]འབུ་སློམ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

ཐགས་མཁན་འབུ། སློག་ཆགས་སློམ། 

ཐགས་འཁྲུགས་པ། ཐགས་ཀི་རྒྱུ་སྤུན་འཛིངས་པ། 

ཐགས་གྲུ་བུ། ཐགས་འཐག་བེད་ཀི་སྣལ་མའམ། རྒྱུ་སྤུན་གི་གྲུ་གུ། 

ཐགས་རྒྱུད། ཐགས་སྐུད་ཀི་གཞུང་སྐུད། 

ཐགས་སྟེགས། སྣམ་བུ་སློགས་འཐག་བེད་ཀི་སྒློམ་སྟེགས། 

ཐགས་ཐློགས། འགལ་རྐྱེན་ནམ། བར་ཆད། འགློ་ལམ་དུ་ཐགས་ཐློགས་བྱུང་བ། ལས་འགློ་བརམས་

ནས་ཐགས་ཐློགས་མེད་པར་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ། 

ཐགས་འཐག་ཏུ་འཇུག་པའི་སང་བ། སང་ལྟུང་སུམ་ཅུའི་ནང་གསེས། ཁིམ་པ་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལ་ག་

རྔན་མ་བིན་པར་ཐགས་འཐག་ཏུ་བཅུག་པའློ། །

ཐགས་འཐག་པ། རས་སྣམ་སློགས་འཐག་པ། མིའི་ལག་རལ་གིས་ཐགས་འཐག་པ། འཕྲུལ་འཁློར་

གིས་ཐགས་འཐག་པ། 

ཐགས་དྲུབས་མ། རི་མློ་བཏགས་ཡློད་པའི་དར་གློས་སློགས། 

ཐགས་མདའ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་tape spool， hub ཟེར། 

ཐགས་སྣལ་མ། ཐགས་ཀི་སྐུད་པ། 

ཐགས་ཕེང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་tape row， tape frame ཟེར། 

ཐགས་བན་པ། ཐགས་ཀི་རྒྱུ་སྐུད་བན་འཐེན་བེད་པ། རས་དང་སྣམ་རིགས་འཐག་པའི་སློན་ལ་སྣལ་

མ་ཐགས་བན་དགློས། 

ཐགས་མ། འཐག་མཁན་བུད་མེད། 

ཐགས་ཞེང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་bandwidth ཟེར། 

ཐགས་ཟངས། སྣམ་བུ་ཐགས་སའི་ཤིང་། 



  14  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐགས་བཟང་བ། བར་མཚམས་གལ་འགིག་པ། ཚེམས་ཐགས་བཟང་བ། 

ཐགས་བཟང་རིས། <བིམཾལཙིཧྲ>ལྷ་མིན་དབང་པློ། 

ཐགས་ཡངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་broadband; wideband ཟེར། 

ཐགས་ར། ཐགས་འཐག་སའི་ར་བ། 

ཐགས་རན། ① བཏགས་པའི་ཐགས་ཀི་རི་མློ། སྣམ་བུ་ལ་ཐགས་རན་ཞིབ་པློ་བྱུང་ན་མཁེགས་པློ་

ཡློང་། ཐགས་རན་བཟང་བ། ② [རིང]གློས་བཏགས་པ། 

ཐང་། ① ས་ཆ་གུ་ཡངས་། སང་ཐང་། བང་ཐང་། བེ་ཐང་། དཔའ་ཁློག་ན་ཡློད་ན་མཚོན་ཐང་ན་ཡློད། 

ཐང་གི་རྡློ་བངས་ནས་རུམ་གི་བློ་ལྷུང་། ② སྨན་ཐང་བསྐློལ་མ། མ་ནུ་བཞི་ཐང་། ④ རིན་གློང་། 

ཡུལ་ཐང་། ⑤ ལན་ནམ་ཚར་། ཐང་ཅིག་འགློ་མློང་། ⑥ ཚད་གཞི། མངའ་ཐང་། དབང་ཐང་། ཐློབ་

ཐང་། ⑦ མུན་ནག་མིན་པ། ཁང་པ་འདི་ཐང་དཀར་པློ་འདུག །ཆར་པ་ཆད་ནས་གནམ་ཐང་སློང་། 

⑧ ཁམ་ཁུམ་མིན་པ། གཉེར་མ་ཁམ་ཁུམ་རྣམས་ཐང་ཤ་གཅློད་པ། ⑨ ཡིན་མདློག་ཁ་པློ། ཁློའི་

གཏམ་འདི་བདེན་ན་ཐང་། ⑩ ཁམས་སྐད་དུ་དུས་ཅུང་ཟད་ཙམ་གི་སློན་དུས་དེའི་དློན་ཏེ། ང་ཐང་

ནས་འདིར་འློངས་པ་ཡིན། ཁློ་ཐང་ནས་ཕིན་སློང་ལ་བུ། རྒྱ་སྐད་དུ་ 刚才ཞེས་པ་དང་དློན་ཅིག

ཐང་ཀ ཐང་ག་དང་གཅིག །

ཐང་ཀའློ་ཛུང་། ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་དང་པློ་ཐང་ཀའློ་ཙུའུ་མིང་དངློས་ལི་ཡུའན་ཟེར། སུའི་

རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་སུའི་གཡང་རིའི་སྐབས་ཀི་ཐའི་ཡློན་ཧྥུའི་ས་གནས་དཔློན་རིགས་ཤིག་

ཡིན་ཀང་། ཆབ་སིད་ཀི་འཇློན་ཐང་ཆེན་པློ་མེད་པའི་ཐློག །རྒྱུན་དུ་ཆང་ལ་དགའ་ཞིང་མ་རབས་

ཀི་སྤློད་ངན་ཅན་ཞིག་ཡིན་ནློ། །

ཐང་སྐུ། རས་གཞི་ལ་བིས་པའི་སྐུ། 

ཐང་རྐྱལ། ཐང་ཁུག་དང་དློན་གཅིག

ཐང་སྐྱ། ཡུལ་གི་མིང་སྟེ། ལྷ་སའི་ཤར་རྒྱུད་མལ་གློའི་ཐང་སྐྱ་དང་། ལྷ་སའི་ནུབ་རྒྱུད་སྟློད་ལུང་ཐང་སྐྱ། 

ཐང་སྐྱ་དགློན་པ། ① མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་ཁློངས སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་བཙན་པློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

སློང་བཙན་སམ་པློས་མཐའ་འདུལ་ཡང་འདུལ་གི་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་གསར་འདེབས་

མཛད་སྐབས་དང་དུས་མཉམ་དུ་བཏབ་པར་གགས་ཤིང་། དུས་རབས་བཅུ་པའི་ནང་ཀླུ་མེས་

ཀིས་ཞིག་གསློ་མཛད་དེ་དགེ་འདུན་གི་སེ་གཙུགས། བར་ལམ་ཇློ་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་གི་

ཡློད་ཀང་། དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་པའི་ནང་སེམས་དཔའ་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན་པས་དགེ་ལུགས་

སུ་བསྒྱུར་བར་མཛད། དེ་གར་སློང་བཙན་གི་སྐུ་དུས་སུ་བཞེངས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་

སྣང་མཛད་ཀི་འཇིམ་སྐུ་སློགས་ཡློད་པ་དང་དགློན་པའི་ལྷློ་ངློས་སུ་དབུས་སྟློད་ལྷ་མློ་ཞེས་པའི་

མཆློད་རེན་ཆེན་པློ་ཞིག་ཀང་ཡློད། 

ཐང་སྐྱ་དགློན། ② འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་གློ་འཇློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཐང་དཀར། བ་རྒློད། ཐང་དཀར་རྒློད་པློས་གནམ་འཕང་ཆློད། 

ཐང་དཀར་རྒློད་པློ། བ་རྒློད། ཐང་དཀར་རྒློད་པློ་གཤློག་རལ་འཛོམས་པ་ཁློད། ཕ་ཐང་དཀར་རྒློད་

པློ་ལ། བུ་ཁྭ་ཏ་སྐྱག་ཟན་སྐྱེས། 

ཐང་དཀར་དགློན། ①དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་དགའ་ལན་ཁི་ཆེན་ང་བཞི་པ་ངག་དབང་མཆློག་ལན་

གིས་གུར་དགློན་ཞིག་བཏབ། དེ་རིམ་བཞིན་ཁང་དགློན་དུ་འགྱུར་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག །དུས་

ཚོད་གསལ་པློར་མ་ངེས་། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། ཐང་དཀར་དགློན། ② འགློ་མགློན་ཆློས་རྒྱལ་

འཕགས་པའི་སྐབས་དུ་བཏབ་པར་གགས། བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། 

ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ལི་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཐང་ཁུག །སགས་གཡློ་སྤད་མ་བཙེམས་པའི་སྐྱེ་ཀློའི་སྣློད། 

ཐང་ཁག །ཐང་ཤིང་གི་ནང་ནས་ཐློན་པའི་ཚི་དང་ལན་པའི་ཁག་ལ་བུའི་ཁུ་བ་ཞིག

ཐང་ཁམ། [རིང]ལག་འཛིན་ཁིམ་ཡིག

ཐང་ཁློམ། ཐང་ཕློམ་གི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

ཐང་ག །རི་མློ་བིས་ཡློད་པའི་རས་སམ་ཤློག་བུ་བསྒིལ་ནས་དྲིལ་ཆློག་པའི་རིགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐང་གི་སྦློར་བ། ནད་གང་ཡང་ཐློག་མར་སྨིན་སྡུད་འབེད་པ་ལ་ནུས་པ་རྣློ་བ་མྱུར་ལན་པ་རློའི་ལས་

བེད་པ་ཤས་ཆེ་བ་ཐང་གི་སེ་སྟེ། སྨན་གང་ཆློལ་ཙམ་བརྡུངས་ནས་ཆུར་སྐློལ་བའི་ཁུ་བ་ཁློང་དུ་

བསྟེན་དགློས་པ་ཞིག

ཐང་གུར། གནའ་བློའི་ཐང་ཞེས་པའི་རྒྱལ་རབས། 

ཐང་སང་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་བག་གཡབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཐང་རྒྱལ་རབས། རྒྱ་ནག་ཐང་གི་རྒྱལ་རབས་ཏེ་བློད་བཙན་པློའི་དུས་སྐབས་ཡིན། 

ཐང་རྒྱུག །ཐང་གའི་གློང་གཤམ་གི་སྨད་ཆར་བཏང་བའི་རྒྱུག་རིལ་ཞིག

ཐང་སྒློན། ཐང་ཤིང་གི་སྒློན་མེ། 

ཐང་འགའ། རེ་འགའམ། ལན་འགའ། ཐང་འགའ་འཕད་པ། 

ཐང་འགློ །① ཐང་གའི་འགློ །② ཀླུང་ཐང་གི་སྟློད་ཕློགས། 

ཐང་འགློའི་འཕེད་རྒྱུག །ཐང་གའི་གློང་གཤམ་གི་འགློར་བཏང་བའི་རྒྱུག་ལེབ་ཕ་མློ་ཞིག

ཐང་ཅིག །<ལབཿ>སྐད་ཅིག་མ་དྲུག་ཅུའི་ཚད་ཡིན་པར་མངློན་པ་ལས་གསུངས་སློ། །ཐང་ཅིག་

ཙམ་དུ་བར་ཆད་བེད་པ། ཐང་ཅིག་ཙམ་མི་བདེ་བར་གནས་པ། 

ཐང་གཅློད། ཐང་ཤ་གཅློད་པའི་བསྡུས་ཚིག

ཐང་ཆད། དཀའ་ལས་ཁག་ཙམ་བྱུང་བ། དཀའ་ལས་བྱུང་ནས་ཐང་ཆད་དེ་བར་གྱུར་པ། 

ཐང་ཆད་པ། ཤུགས་ཉམས་པ། ལུས་ཐང་ཆད་པ། ཡི་ཐང་ཆད་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ངལ་བ་

དང་། ཆད་པ། ཉློན་མློངས། དུབ་པ་བཅས་སློ། །

ཐང་ཆུ། ① ཤུག་པ་དང་གསློམ་ཤིང་སློགས་ལས་བབ་པའི་ཚི། ② གུ་གུལ་དཀར་ནག

ཐང་ཆུ་ཤིང་། [མངློན]ཐང་ཤིང་། 

ཐང་ཆེན། ས་ཐང་ཡངས་པློ། 

ཐང་ཆློད་པ། འཁུམས་པ་བསངས་ཏེ་སངས་པ། སྣམ་རིགས་བཀྲུས་ནས་སྐམ་ས་ལ་ཐང་ཆློད་པར་

རྒྱང་རྒྱབ་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

ཐང་ཏློག །རི་མློ་དང་ཡིག་གཟུགས་ལ་རྒྱབ་མཐའི་རྒྱན་སྦར་རམ། ཐང་ག་སློགས་ལ་གློང་གཤམ་

རྒྱབ་སྐབས་སུ་སྤློད་པའི་ཐང་ཤིང་གི་ཟུར་གཡས་གཡློན་གཉིས་ལ་ཏློག་རེ་བརྒྱན་པ་དེར་ཟེར། 

དེ་ཡང་ཙན་དན་དང་། རྭ་ཅློ། ཆུ་ཤེལ། ཤིང་རིགས། དངུལ་དཀར། ཟངས་སློགས་ཀི་རྒྱུ་ལས་

གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན། ཙན་དན་སྤད་ཐུབ་ན་འབུ་སིན་སློན་འགློག་དང་བཞའ་ཚན་སློན་འགློག་

སློགས་ཀི་ཁད་ཆློས་ལན། དློ་སྣང་བེད་དགློས་པ་ཞིག་ལ་ཐང་ཏློག་ལིད་དྲགས་ན་རི་མློར་སྐྱློན་

རྒྱབ་གི་ཡློད་པས། ཚད་ལན་བཟློ་དགློས་པ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེའློ། །

ཐང་སྟེང་གྲུ་ཁ། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་གི་རྒྱལ་ཐང་རློང་ཁློངས་འབི་ཆུའི་འགམ་དུ་ཡློད་པའི་གྲུ་ཁ་ཞིག

ཐང་སྟློང་། ས་ཐང་སྟློང་པ། ཐང་སྟློང་སྐྱ་མློ། 

ཐང་སྟློང་རྒྱལ་པློ། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ལགས་གང་སྤི་ལློ་༡༥༦༡ལློར་གཙང་སྟློད་ངམ་རིང་རློང་གི་

འློལ་དཀར་ལྷ་རེར། ཡབ་རྡློ་རེ་རྒྱལ་མཚན་དང་། ཡུམ་རྒྱ་ཐར་ལྷ་མློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་

འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ནས་བང་སིངས་སུ་ཆློས་སྐྱློང་དཔལ་བའི་དྲུང་ནས་ཀློག་འདློན་བསབས། 

མི་རིང་བར་མཁས་པར་གྱུར། བང་སིངསདགློན་དུ་ཉི་མ་སེང་གེའི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་། མདློ་

སྟློད་སྐྱ་རའི་དགློན་དུ་བཀའ་ལྔ་པ་ཤེས་རབ་དཔལ་འབློལ་གི་དྲུང་ནས་བསྙེན་རློགས་ཞུས། 

མཚན་བརློན་བགྲུས་བཟང་པློར་གསློལ། ངམ་རིང་ཆློས་སེ་རུ་མཁས་པ་བློ་གློས་རྡེ་རེ་དང་། 

དཀློན་མཆློག་དར་ལས་གཞུང་ལུགས་མང་པློ་སྦློངས། དེ་ནས་སྒྲུབ་པས་གྲུབ་པ་ཐློབ་སྟེ་ཤངས་

ཆློས་གདམས་ངག་ཐམས་ཅད་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟློང་རྒྱལ་པློ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཁའ་འགློ་མས་

དངློས་སུ་ཞལ་བསྟན་ཏེ་གསུངས་པའི་ཉེ་བརྒྱུད་རིམ་པ་གསུམ་བྱུང་བ་ནི། དང་པློ། གཙང་གི་

རི་བློ་ཆེར་ནི་གུ་མ་དངློས་སུ་བློན་ཏེ། ཆློས་དྲུག་དང་། ཕག་ཆེན། ལམ་ཁེར། འཆི་མེད། བ་མ་

མགློན་པློ་དབེར་མེད་རྣམས་ཀི་གདམས་ངག་གི་ཁིད་གནང་། གཉིས་པ། མདློ་སྨད་སིད་རློང་

ཤུགས་སློང་གི་ར་བར་གི་བར་གློང་གསལ་ཆློས་དྲུག་སློགས་སློ་སློའི་དབང་ཐློབ། གསུམ་པ། 

མཁའ་སྤློད་ཀི་གདམས་པ་ཡི་གེ་མེད་པའི་བརྡ་ཐབས་སུ་བྱུང་བ་བཅས་བཀའ་བབས་ས་ཕི་

བར་གསུམ་དུ་བྱུང་བ་དེའི་ཆློས་རྒྱུན་ད་ལའི་བར་བྱུང་བ་ལ་དཔལ་ལན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་

ཀི་ཉེ་བརྒྱུད་གདམས་ངག་ཅེས་ཟེར། དེ་ནས་རྒྱ་དཀར་ནག་དང་། དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དུ་བློན། འཛུགས་སྐྲུན་སྐློར་ལ་སྤི་ལློ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༤༤༦ལློར་བཞེངས་

པའི་སེ་དགེ་ཐང་རྒྱལ་ལྷ་ཁང་སློགས་དང་། ལྷ་སའི་ལགས་ཟམ་སློགས་དབུས་གཙང་ཁམས་

གསུམ་ན་ལགས་ཟམ་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད། གྲུ་ཆེ་ཆུང་བརྒྱ་དང་བཅློ་བརྒྱད། ཤིང་ཟམ་དྲུག་ཅུ་

ཐམ་པ་བཅས་བཙུགས། ཟླློས་གར་གི་སྐློར་ལ་ལྷ་མློ་འཁབ་སྟློན་སློལ་འབེད་པ་དང་། གསློ་རིག་

སྐློར་ལ་གྲུབ་ཐློབ་རིལ་དཀར་དང་། དམར་ཆེན་རིལ་བུ་སློགས་ཞི་བེད་དང་། སྦློང་བེད་ཀི་སྨན་

སྦློར་གསར་གཏློད་གནང་བ་སློགས་མདློར་ན་བློད་འབངས་ཕལ་པའི་འཚོ་བ་ལ་ཕན་པའི་

མཛད་ཕིན་མང་པློ་སེལ་ནས་མཐར་དགུང་ལློ་བརྒྱ་དང་ཉེར་ལྔ་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་

སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༤༨༥ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཐང་སྟློང་བུ་སློབ། ཐང་སྟློང་རྒྱལ་པློའི་སློབ་མ། 

ཐང་ཐང་། ① དམ་དམ་མམ་གིམ་གིམ། སྣམ་བུ་རླློན་པ་དེ་ཐང་ཐང་བས་ནས་འཐེན་དགློས། ② ས་

བའམ། མཁེགས་པ། གཟུགས་པློ་ཐང་ཐང་ཡློད་སྐབས་སྣང་བ་སྐྱིད་པློ་ཡློང་། ③ མ་ཆག་པའམ་

མ་གྲུམས་པ། ལགས་སྣློད་ཐང་ཐང་། 

ཐང་ཐེའི་ཙུང་། ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་གཉིས་པ་རུས་མིང་ལི་ཡིན། 

ཐང་ཐློག་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་

ས་ཁུལ་བག་གཡབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཐང་སེར། ས་ཐང་ཡངས་པློ། 

ཐང་འདྲེ་ཅན་རྣམ་པ་གསུམ། དེ་སློན་བློད་ནས་རྒྱ་གར་དུ་འགློ་སྐབས་བལ་ཡུལ་བརྒྱུད་ནས་འགློ་

དགློས་པ་དང་སྐབས་དེར་བལ་ཡུལ་དང་བློད་བར་གི་ས་ཆ་མི་མེད་ལུང་སྟློང་དུ་ལྷ་འདྲེའི་ཆློ་

འཕྲུལ་མང་པློ་ཡློང་གི་ཡློད་པ་གནའ་རབས་བློད་ནས་རྒྱ་གར་དུ་བློན་པའི་ལློ་ཙཱ་བ་དང་། བ་མ་

མང་པློའི་རྣམ་ཐར་ནང་གསལ་བ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ་སྙམ། 

ཐང་ནག །① བ་རྒློད་ཐང་ནག །② ཐང་ཤིང་གི་བེ་བག་ཅིག

ཐང་པ། གནམ་ཐང་པ་སྟེ། ནམ་མཁའ་ལ་སྤིན་པ་མེད་པར་གྱུར་པ། 

ཐང་པློ། ས་བའམ། མཁེགས་པློ། ཟམ་པ་དེ་ཐང་པློ་མི་འདུག །གཟུགས་པློ་ཐང་པློ་འདུག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

ཐང་པློ་ཆེ། ① མིང་གཞན་སློལ་ནག་ཐང་པློ་ཆེ་ཟེར་ཏེ། བསྟན་པ་ཕི་དར་སྐབས་ཀི་དབུས་གཙང་

མི་བཅུའི་ཡ་གལ་ཀླུ་མེས་པའི་སློབ་མ་གྲུ་མེར་ལ་སློགས་པས་བཏབ། བག་ཡེར་པ་དང་བཏབ་

དུས་མཉམ་ཟེར། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་གདམས་པ། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་

འཕློངས་རྒྱས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། འཕློངས་རྒྱས་རློང་གི་ས་ཆ་སར་བློད་ཁི་སྐློར་བཅུ་གསུམ་

གི་ཡ་གལ་ཞིག །② ཐང་ཆེན་པློ། 

ཐང་སེ། གཞིས་ཀ་རེ་གདློང་དཀར་ཆུས་ཐང་སེ་ཤང་། 

ཐང་སྤད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་assignment ཟེར། 

ཐང་ཕུག །ས་མིང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་འཇློ་མདའ་རློང་གི་ཤར་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

ཐང་ཕློམ། རྩྭ་སྨན་བཟི་ཁ་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་ཞིག་སྟེ། རིགས་གཉིས་ཡློད་པའི་གཅིག་ལ་ཐང་ཕློམ་དཀར་

པློ་དང་གཅིག་ལ་ཐང་ཕློམ་ནག་པློ་ཟེར། 

ཐང་ཕློམ་དཀར་པློ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་བསྐ་ལ་ཁ་ཞིང་ཚ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་

གག་ལྷློག་འཇློམས། གང་ཐབས་གསློད། རློ་ཙ་བར་བེད། དུག་ཤས་ཆེ། 

ཐང་ཕློམ་ཁ་བློ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ་ལ་བསྐ་ཞིང་ཚ་བ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་

ལློང་སིན་འཇློམས། གག་ལྷློག་ལ་ཕན། དུག་ཤས་ཆེ། 

ཐང་ཕློམ་ནག་པློ། སློ་སྨན་གི་རགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ་ལ་བསྐ་ཞིང་ཚ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་

སིན་ནད་དང་ལྷློག་པ་ལ་ཕན། དུག་ཤས་ཆེ། 

ཐང་བང་། ཁང་པ་མེད་པའི་སེར་ཐང་དུ་མཚན་མློར་སློད་གནས། ནུབ་མློ་གློག་ཤུར་ཞིག་ཏུ་ཐང་བང་

བཏབ་ནས་བཞུགས་པ། 

ཐང་བ་ཚེ་དབང་། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༩༠༢ལློར་མདློ་ཁམས་སེ་དགེའི་མངའ་

ཁློངས་དཔེ་ཝར་ཨ་རབ་གློང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་དྲུག་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༩༠༧ལློར་

ནས་ཨ་མཆློད་མགློན་པློའི་མདུན་ནས་ཡི་གེ་ཀློག་འདློན་སྦློང་། ཆུང་དུས་ནས་རི་མློ་འབི་རྒྱུ་ལ་

ཞེན་འདློད་ཆེ། ཡུལ་སེ་ཀུན་གིས་བིས་པ་ངློ་མཚར་ཅན་ཞིག་ཏུ་ངློས་འཛིན་པར་བྱུང་། དགུང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལློ་བཅུ་པའི་ལགས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༩༡༡ལློར་ཞང་པློ་བསློད་རྒྱལ་གིས་ཐུབ་པའི་སྐུ་དང་མཐུན་

པ་སྤུན་བཞི་སློགས་ཀི་ཤློག་ལྷ་འགའ་ཞིག་གནང་བ་དེ་ལ་དཔེ་བས་ནས་རི་མློ་རང་སྦློང་གི་

འགློ་བཙུགས། ཤློག་བུ་དང་སྣག་ཚ་མེད་སྟབས་དུས་རྒྱུན་རྡློ་ལེབ་ངློས་སུ་གི་རེས་རི་མློ་དང་། 

ཡི་གེ་འབི་རྒྱུ་བསབ་སྦློང་གནང་། དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༩༡༣ལློར་དཔལ་

སྤུངས་དགློན་དུ་གྲྭ་སར་ཞུགས་ཏེ། མཁན་ཚེ་དབང་དཔལ་འབློར་མདུན་ནས་དགེ་ཚུལ་ཞུས། 

དེ་ནས་དགློན་པ་སྤིའི་ཆློ་ག་སྒིག་སློལ་རྣམས་སྦློང་ཞློར་དུ། ཝ་ཤུལ་བ་མ་བློ་གློས་ཀི་མདུན་

ནས་ལློ་ངློ་གསུམ་གི་རིང་ལ་མེ་འབུད་དང་། ཆུ་ལེན་སློགས་ཀི་བ་མའི་ཞབས་ཞུས་དང་རི་མློ་

འབི་རྒྱུ་སྦློང་། དགུང་ལློ་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༩༡༥ལློར་གློང་གཉིས་ཚེ་དབང་

མདུན་ནས་སུམ་རགས་དག་གསུམ་དང་། སྙན་ངག་མེ་ལློང་མ་སློགས་རིག་གནས་སྐློར་སློབ་

གཉེར་མཛད། མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༩༡༦ལློར་ཀཿཐློག་སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས་ཀཿཐློག་ལ་

སློབ་གཉེར་འློང་ན་གཟིགས་སྐྱློང་གང་ལེགས་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་ཐློབ་པར་བརེན་ཀཿཐློག་

དགློན་དུ་བློན་ནས་འཇམ་དབངས་གསེར་རག་ཕུན་ཚོགས་ཀི་མདུན་ནས་ལྷ་རིས་སྦློང་པ་དང་། 

ཀཿཐློག་བཤད་གྲྭ་མཁན་པློའི་ག་ལུ་སློགས་ཀི་མདུན་ནས་རིག་གཞུང་སློབ་གཉེར་གནང་། 

སྐབས་འགར་རློད་པ་ཡང་ཞུགས། དགུང་ལློ་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༩༡༧ལློར་དཔལ་

སྤུངས་དགློན་དུ་སི་ཏུ་པདྨ་དབང་གིས་གྲྭ་པ་གཙང་བཤེར་གནང་སྟེ། སློམ་སྐྱློན་ཅན་གི་གྲྭ་པ་

ཐམས་ཅད་དགློན་པའི་ཕིར་བསྐྲད་པ་དང་། དཔལ་སྤུངས་སེ་འཁློར་རྣམས་ལས་གྲྭ་གསར་བསྡུ་

རྒྱུའི་ལས་འགུལ་སྐབས་སུ། རང་དགློན་དཔལ་སྤུངས་སུ་ཕིར་འློང་ནས་གྲྭ་སར་ཞུགས་དགློས་

པའི་བཀའ་ཕེབས་ལར་དཔལ་སྤུངས་དགློན་དུ་ཕེབས་ནས་ལློ་དེའི་ཟླ་བ་བཅུ་པར་དཔལ་སྤུངས་

སྒྲུབ་ཁང་དུ་ལློ་གསུམ་ཟླ་གསུམ་གི་བཅད་རྒྱའི་མཚམས་བཞུགས། སྒྲུབ་ཁང་བཞུགས་ཚེ་ཁུ་

བློ་ཐང་རེད་ནློར་བུ་སྒྲུབ་དཔློན་དུ་བཞུགས་སྐབས་དེའི་མདུན་ནས་སྦློང་ཞློར་སྒྲུབ་གྲྭ་དབུ་

མཛད་གནང་། ཤངས་ལུགས་རྒྱུད་སེ་རྣམས་གཙོ་བློར་བས་པའི་གསར་མའི་རྒྱུད་སེ་རྣམས་

དང་། མཁའ་སྤློད་དཀར་དམར་དང་། ནི་གུ་ཆློས་དྲུག་སློགས་བསྙེན་སྒྲུབ་མཐར་ཕིན་པ་བཛད། 

རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཀི་དབང་ལུང་ཆ་ཚང་དང་། དེ་དག་གི་ཆློ་ག་ཕག་ལེན་དང་དབངས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

གདངས་སློགས་བང་ཆུབ་པ་བསབས། དགུངས་ལློ་ཉི་ཤུ་པའི་ལགས་བ་སྤི་ལློ་༡༩༢༡ལློར་ཟླ་

བ་དང་པློའི་ཚེས་བཅློ་ལྔ་ཉིན་མཚམས་ལས་གློལ། ལློ་དེར་སི་ཏུ་པདྨ་དབང་མཆློག་གི་བཀའ་

ཕེབས་ལར་དཔལ་སྤུངས་དུང་འཁློར་ལྷ་ཁང་གི་རེན་བཞེངས་དང་། རྡློ་སེམས་སྟློང་སྐུ་གསར་

བཞེངས་སློགས་ཀི་ལས་གྲྭར་ཞུགས། དགུང་ལློ་ཉེར་གཅིག་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༩༢༢ལློར་སི་

ཏུ་པདྨ་དབང་མཆློག་མདུན་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་སློམ་དང་། དབང་ལུང་ཁིད་གསུམ་མང་པློ་

ཞུས། རབ་བྱུང་བསྙེན་རློགས་ཞུ་འདློད་བས་ཀང་སི་ཏུའི་ཞལ་ནས་ཁློད་རང་ལྷ་བཟློའི་ལས་

ཀའི་སྐབས་སུ་གསེར་དངུལ་མང་པློ་ཐུག་རེག་བ་དགློས་པ་འདིས་བསྙེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་

ཇི་བཞིན་སྲུང་བ་ལ་མི་ལེགས་པས་རེ་ཞིག་ཕིར་འགང་དགློས་པའི་བཀའ་ཕེབས་དང་དུ་

བངས། དགུང་ལློ་ཉེར་གསུམ་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༩༢༤ལློར་བེ་རི་མཁེན་བརེའི་མདུན་ནས་

བཀའ་འགྱུར་ལགས་ལུང་ཆ་ཚང་དང་། མར་ལུགས་རྒྱུད་སེའི་དབང་བཤད་བཅས་ཐློབ། 

དགུང་ལློ་ཉེར་ལྔ་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༩༢༦ལློར་དཔལ་སྤུངས་འདུ་ཁང་ཆེན་པློ་རྒྱ་བསྐྱེད་ཅིང་

བམས་ཁང་གསར་བཞེངས་སྐབས་ལྷ་བཟློ་ཀར་འབྲུག་ལ་ཞལ་སློབ་ཐང་བ་ཚེ་དབང་གཙོ་བློར་

བས་པའི་ལྷ་བཟློ་བཞི་བཅུ་ཙམ་གིས་དཔལ་སྤུངས་བམས་ཆེན་གཙོ་བློར་བས་པའི་བིས་

འབུར་གི་སྐུ་རེན་ཐམས་ཅད་བཞེངས་པའི་ལས་གྲྭར་ཞུགས་ནས་ལློ་ངློ་བཞི་ལ་ཡློངས་སུ་

རློགས་པར་གྲུབ། དེ་ནས་དགུང་ལློ་སློ་བཞིའི་བར་དཔལ་སྤུངས་བཤད་གྲྭར་བཞུགས་ནས་

གཞུང་ལུགས་སྤི་དང་། ཁད་པར་ཀརྨ་གུ་རུའི་མདུན་ནས་མངློན་པ་མཛོད་དང་། ཀརྨ་རྣམ་རློལ་

གི་མདུན་ནས་དྭགས་པློའི་བཀའ་འབུམ། མ་ཅིག་གཅློད་ཡུལ་རྣམ་བཤད། ཟབ་མློ་ནང་དློན། 

རྒྱུད་བརག་གཉིས། རྒྱུད་བ་མ་སློགས་ཟབ་ཁིད་ཞུས། ཟེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་མདུན་ནས་ཕུར་པའི་

རྣམ་བཤད་དང་། སྙིང་ཐིག་སློགས་རིང་མའི་ཆློས་སྐློར་ཞུས། རྣལ་འབློར་ཀུན་དགའ་དཔལ་

ལན་གི་མདུན་ནས་རློགས་ཆེན་ཚིག་གསུམ་གནད་རྡེག་ཞུས། བ་མ་ཚེ་དབང་རབ་བརན་

མདུན་ནས་རིས་དཀར་ནག་ཆ་ཚང་ཞུས། དགུང་ལློ་སློ་བཞི་པའི་ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ་༡༩༣༥ལློར་

སེ་དགེའི་དབློན་སྟློད་བཤད་གྲྭ་ཕེབས་ནས་མཁན་པློ་དབློན་སྟློད་མཁེན་རབ་བདུན་ནས་དབུ་མ་

ར་འཇུག་བཞི་གསུམ་དང་། སྤློད་འཇུག །ཤེར་ཕིན་སློགས་དང་། ལམ་འབས་སློགས་ས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལུགས་ཀི་གཞུང་རྣམས་ལ་ཐློས་བསམ་གནང་བ་སློགས་མཛད། ལ་བའི་མཐའ་དཔྱད་ཀི་རློད་

པ་ཡང་འཆར་ཅན་དུ་གནང་། དགུང་ལློ་སློ་དྲུག་པའི་མེ་གང་སྤི་ལློ་༡༩༣༧ལློར་རང་དགློན་

དཔལ་སྤུངས་སུ་ཕིར་ཕེབས། དེ་ནས་ལློ་ཤས་དཔལ་སྤུངས་སུ་བཞུགས་ཏེ་སི་ཏུ་རིན་པློ་ཆེའི་

ཉེར་མཁློའི་སྐུ་རེན་ཕན་ཚེགས་འགར་བཞེངས། དགུང་ལློ་སློ་དགུ་པའི་ལགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་

༡༩༤༠ལློར་བློད་ཡུལ་དབུས་སུ་གནས་བསྐློར་ཕེབས། དབུས་གཙང་གི་གནས་བསྐློར་མཐར་

ཕིན་པ་དང་དགུང་ལློ་ཞེ་གསུམ་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༩༤༤ལློའི་ལློ་གསར་སྐབས་རི་བློ་

དགེ་ལན་པའི་གདན་ས་ཆེན་པློ་སེར་ར་ཕེབས་ནས་རི་བློ་དགེ་ལན་པའི་ཐུན་མིན་གི་ཁད་ཆློས་

རིགས་ལམ་གི་སློ་ནས་གཞུང་བཀའ་པློད་རྣམས་འཆད་ཉན་བ་སློལ་ལ་སློབ་གཉེར་གནང་། 

དགེ་ལན་ལུགས་སློལ་ཐུན་མིན་རྣམས་བང་ཆུབ་པ་ཞིག་མ་བང་བར་དུ་ལློ་ཤས་དེར་བཞུགས་

རྒྱུའི་དམ་བཅའ་གནང་ཡང་། ལློ་དེའི་ཟླ་བ་བདུན་པ་མཚུར་ཕུ་དགློན་ནས་བང་མི་བཏང་སྟེ་

རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པའི་དྲུང་ཡིག་དགློས་པའི་བཀའ་ཕེབས་པས་རེ་ཞིག་མ་ཕེབས་ཐབས་མེད་གྱུར། 

དགུང་ལློ་ཞེ་དྲུག་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༩༤༧ལློར་སི་ཏུ་རིན་པློ་ཆེའི་སྐུ་འཁློར་དུ་ཕིར་དཔལ་

སྤུངས་སུ་ཕེབས། དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུ་པའི་ལགས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༩༥༡ལློར་སེ་དགེ་རྒྱལ་མློ་

འཇམ་དབངས་དཔལ་མློས་གདན་ཞུས་ལར་སེ་དགེ་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་དུ་ཕེབས་ནས་གནས་བརན་

བཅུ་དྲུག་སློགས་ཀི་སར་ཤིང་བརློ་རྒྱུའི་པར་རའི་རི་མློ་བིས། དགུང་ལློ་ང་གཅིག་པའི་ཆུ་

འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༩༥༢ལློར་ཀློང་སྤྲུལ་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ་དཔལ་ལན་མཁེན་བརེའི་འློད་ཟེར་གིས་

བཀའ་བརྒྱུད་པའི་གསེར་ཕེང་གི་ཞལ་ཐང་བཞི་བཅུའི་སྐློར་གསར་བཞེངས་གནང་བའི་ལས་

འགན་གཙོ་བློར་བཞེས། ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༩༥༣ལློར་ཞལ་ཐང་ཡློངས་སུ་གྲུབ། དགུང་ལློ་ང་

དྲུག་པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ་༡༩༥༧ལློར་ཁམས་ཕློགས་སུ་དམངས་གཙོ་བཅློས་བསྒྱུར་གི་ལས་

འགུལ་སྐབས་སུ་ས་གནས་སློ་སློའི་བ་མ་དང་། མི་དཔློན། མཁས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འཐབ་རློད་

དང་བརྡུང་རྡེག་ཡ་ང་བས་མནར་བའི་སྐབས་སུ། ས་གནས་ཀི་ལས་བེད་རྣམས་ཡློན་ཏན་ཅན་

དཀློན་པས་རེ་འདི་ཉིད་ལ་ཚོགས་འདུས་ཀི་ཟིན་བིས་དང་། མིང་ཐློ་འགློད་རྒྱུ་སློགས་ཁློ་ཚོའི་

ཞབས་ཞུས་བསྒྲུབ་བཅུག་པས་རིམ་བཞིན་ལས་བེད་པ་དེ་དག་དང་ངློ་ཤེས་པར་གྱུར་སྟབས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

སློན་གི་ལས་དབང་ལ་བུའི་མི་གཞན་ལས་གུ་ཡངས་ཆེ་བར་བྱུང་། དགུང་ལློ་ང་དགུ་པའི་

ལགས་བི་སྤི་ལློ་༡༩༦༠ལློར་མུ་གེའི་བསྐལ་པ་ཡ་ང་བ་ཤར་བའི་དུས་སུ་སར་ནས་སས་སྐུང་

བས་པའི་འབྲུ་རིགས་སློགས་ལློག་ཏུ་བཞེས་ཡས་ཡློད་པས་བཀྲེས་སྐློམ་གི་སྡུག་བསལ་

གཞན་ལས་ཆུང་བ་དང་། ས་རྒློད་ཐ་ཞིང་དུ་བསྒྱུར་བའི་ལས་རའི་ནང་དུ་མི་སློ་སློའི་མིང་ཐློ་

དང་། སྐར་གངས་སློགས་ཐློ་འགློད་ཀི་ལས་འགན་བཀློལ་བས་གཞན་ལས་དཀའ་ངལ་ཆུང་བར་

བྱུང་། དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་པའི་ལགས་གང་སྤི་ལློ་༡༩༦༡ལློར་སར་ཡང་དགློན་སེ་འགའ་ཞིག་

བསྐྱར་གསློ་དང་། གྲྭ་ཚང་ཉུང་ཤས་དགློན་ནང་དུ་བཞུགས་ཆློག་པའི་སིད་ཇུས་སྐབས་སུ་རེ་

འདི་ཉིད་གཙོས་པའི་བ་མ་བརྒྱད་དགློན་ནང་དུ་བསྐློར་བཞག་གནང་། དགུང་ལློ་རེ་ལྔ་པའི་མེ་

ར་སྤི་ལློ་༡༩༦༦ལློར་རིག་གནས་གསར་བརེ་ཆེན་པློའི་ལས་འགུལ་སེལ་སྐབས། སར་གི་བ་

སྤྲུལ་དང་ས་བདག་སློགས་ལ་འཐབ་རློད་དང་རྡུང་རྡེག་གཏློང་སྐབས་ལས་བེད་པ་རྣམས་ཀིས་

ཁློང་ལ་ག་ཡློན་གང་ཡང་མེད་པའི་སློ་ནས་རྐུབ་བཀག་དང་། གློས་སམ་སློགས་ཁིམ་ཆས་

རྣམས་ལ་ཚོན་མདངས་བེད་བཅུག་པ་ཁློང་གིས་དེ་བཞིན་ཞབས་ཞུས་སྒྲུབ་སྟབས་མི་གཞན་

དག་ལས་འཐབ་རློད་གུ་ཡངས་པར་བྱུང་། རིང་བཞི་ར་གཏློར་གི་ལས་འགུལ་ནང་དུ་ལློ་ངློ་བརྒྱ་

ཕག་མང་པློར་བསློགས་འཇློག་བས་པའི་དགློན་པའི་ནང་རེན་རྣམས་གཏློར་བརླག་གཏློང་བའི་

སྐབས་སུ། ཐང་བ་ཚེ་དབང་སློགས་དགློན་དེའི་བསམ་ཡློད་ཤེས་ལན་གི་མི་སྣ་རྣམས་ཀིས་

ཐབས་ཇུས་འློག་ཡུལ་མི་མང་པློ་ར་འཛུགས་བས་ཏེ་ལྷ་སྐུ་དང་། གསུང་རབ། སར་ཤིང་། 

མཆློད་ཆས། དར་གློས་སློགས་རང་ནུས་ཡློད་རྒུ་བཏློན་ཏེ་བག་རི་དང་། ནགས་ཚལ། ས་

འློག །ཁང་པའི་འློག་སློགས་ལ་སས་སྐུང་བས་ཏེ་ཉར་ཚགས་གནང་བ། རིག་གནས་གསར་བརེ་

མཇུག་རློགས་ཤིང་དགློན་པ་སར་གསློའི་སྐབས་སུ་དེ་དག་ཕལ་ཆེར་དགློན་པའི་ཡང་རེན་དུ་

གྱུར། རིག་གནས་གསར་བརེ་ཆེན་པློའི་ནང་ལློག་ཏུ་གཞློན་ནུ་ཤེས་རབ་ཅན་མང་པློ་ལ་སློག་

དང་སློམ་ནས་བློད་ཀི་ཤེས་རིག་སུམ་རགས་དག་གསུམ་དང་སྙན་ངག །ཚད་མ། དབུ་ཕལ་

འདུལ་མཛོད་སློགས་ནང་དློན་རིག་པ་དང་། ལྷ་བཟློ་བཅས་སློབ་ཁིད་གནང་ནས་མི་རིགས་

རིག་གནས་ཀི་རྒྱུན་འཛིན་པ་གསློ་སྐྱློང་གནང་། དགུང་ལློ་དློན་བདུན་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

༡༩༧༨ལློར་གུ་ཡངས་ཀི་སིད་ཇུས་འློག་ཁམས་ཕློགས་ཀི་ཡུལ་སེ་མང་པློ་ཞིག་ནས་དགློན་པ་

ཉམས་གསློའི་ག་སྒིག་ཆེད་དུ་ཕློགས་སློ་སློ་ནས་ཡློང་པའི་གཞློན་ནུ་མང་པློ་ཞིག་དཔལ་སྤུངས་

དགློན་དུ་ལྷ་བིས་སྦློང་སར་འབློར་པ་དང་། རེ་འདིས་ཉིན་མཚན་ལློས་མེད་ཀིས་སློབ་ཁིད་

གནང་བས་ལློ་ཤས་རེས་སུ་ལྷ་བཟློ་གསར་པ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་བྱུང་ཞིང་དེ་དག་དགློན་སེ་ཉམས་

གསློའི་འཕིན་ལས་པ་གཙོ་བློ་གྱུར། དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུའི་ལགས་བ་སྤི་ལློ་༡༩༨༡ལློ་ནས་

དཔལ་སྤུངས་དགློན་པ་ཉམས་གསློ་བ་རྒྱུའི་འགན་བཞེས། ལློ་ངློ་ཁ་ཤས་ཀི་རིང་ལ་ལྷ་ཁང་རིང་

པ་ཉམས་གསློ་དང་། སྒྲུབ་སེ་གློང་འློག་གསར་བཞེངས་སློགས་རེན་བརེན་པ་བཅས་པ་ཕལ་

ཆེར་གྲུབ། དགུང་ལློ་ག་གསུམ་པ་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༩༨༤ལློར་ཏཱའི་སི་ཏུ་རིན་པློ་ཆེའི་མདུན་

ནས་རབ་བྱུང་བསྙེན་རློགས་ཞུས། དེ་ནས་བཟུང་སྐུ་ཚེ་མཐར་མ་ཕིན་བར་དུ་ལུས་ངག་ཡིད་

གསུམ་ཐམས་ཅད་གཞན་དློན་ཁློ་ནར་བཏང་བའི་དམ་བཅའ་བརན་པློས་ཆློས་འདློད་པ་ལ་ཆློས་

འཆད། རིག་གནས་འདློད་པ་ལ་རིག་གནས་བཤད། ལྷ་བཟློ་སྦློང་མཁན་ལ་ལྷ་བཟློ་ཁིད་པ་

སློགས་གནས་དང་། དུས་ཀི་ཆ་རྐྱེན་གིས་བཀག་པ་མེད་པ་གང་ལ་གང་འདློད་དུ་བཀའ་དྲིན་

སྐྱློང་བར་མཛད། དགུང་ལློ་ག་ལྔ་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༩༨༦ལློར་དཔལ་སྤུངས་བཤད་གྲྭ་

གསར་འཛུགས་གནང་ཞིང་དིལ་ཆུང་བློ་ཆློས་བཤད་གྲྭའི་མཁན་པློ་བསྐློ་བཞག་གནང་། དཔལ་

སྤུངས་དགློན་པའི་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ཀི་བསྟན་པ་ཉམས་གསློ་མཐར་ཕིན་པར་གནང་། དགུང་

ལློ་ག་བརྒྱད་པའི་ས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༩༨༩ལློར་ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཚེས་ཉེར་དྲུག་ཉིན་སྐུ་གཤེགས། 

ཁློང་གི་བརམས་ཆློས་སྐློར་ལ། ཀློང་སྤྲུལ་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པའི་རྣམ་ཐར། སྙན་ངག་མེ་ལློང་མའི་

དཔེར་བརློད། དཔལ་སྤུངས་དགློན་པའི་ལློ་རྒྱུས་སློགས་དང་། གཞན་ཡང་གསློལ་འདེབས་

དང་། བསྟློད་ཚོགས་སྐློར་འགའ་ཞིག་བཅས། ཞལ་ཐང་སྐློར་ལ། ཐུབ་པའི་ཆློ་འཕྲུལ་སྨློན་ལམ་

གི་ཞལ་ཐང་བཅློ་ལྔ། ཕུར་པའི་ཞལ་ཐང་བཅུ་གསུམ། ཞི་ཁློ་དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་ཞལ་ཐང་ཆ་

ཚང་སློགས་ཞལ་ཐང་སྟློང་ཕག་ལྷག་ཙམ་བཞུགས་ཡློད། 

ཐང་སྦིན་བརློད་ཚིག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་assignment statement ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

ཐང་སྦློར་སེ་ཚན། སྨན་གཞུང་གི་ཐང་སྦློར་སེ་ཚན་བཤད་པའི་སྐློར། 

ཐང་དབེ། གློང་ལས་ཐག་རིང་གི་ས་ཐང་། 

ཐང་མ། ① ཁློད་སྙློམས་པློ། འབྲུ་འབས་ཐང་མར་བརྡལ་ནས་ཉི་མ་ལ་བསྐམས་པ། ② ས་བ་དང་། 

མཁེགས་པློ། བར་ལམ་སྐུ་གཟུགས་ཐང་མ་ཡིན་ཤག

ཐང་སྨན། ① གདུས་ཏེ་ཁུ་བ་འཐུང་རྒྱུའི་སྨན་རིགས། ② ར་རི་གཡའ་གངས་སློགས་རི་རེ་མཐློ་

སར་སྐྱེས་པ་མ་ཡིན་པ་ཐང་ལ་ཤས་ཆེར་སྐྱེས་པའི་སྨན། ར་བ་རྒྱས་ཤིང་ལློ་སློང་སློགས་ལློ་

རེར་ཤིང་ལར་སྐྱེ་ཡང་དགུན་དུས་ར་བ་མ་གཏློགས་ལློ་སློང་རྣམས་སྐམ་ནས་ལློ་རེ་བཞིན་བརེ་

བ་མ་ནུ་དང་། ལྕུམ་ལ་བུའི་རིགས་ར་བ་ཤིང་། སློང་པློ་ལྡུམ། ལློ་མ་སློའི་རང་བཞིན་ཅན་ལ་ཟེར་

ཏེ། དེ་ལའང་བཏུ་བའི་ཚེ་ར་བ་དང་། ལློ་མ། མེ་ཏློག །འབས་བུ་སྟེ་བཞི་པློ་སློ་སློར་དགློས་

རིགས་དང་། ར་ལློ་མེ་འབས་བཞི་ག་དགློས་པ། ལློ་སློང་མེ་འབས་བཞིའམ་སློང་པློ་དློར་བའི་

གསུམ་བཏུ་དགློས་པའི་རིགས་བཅས་མཆིས་སློ། །

ཐང་སྨུག །① བ་རྒློད་ཐང་སྨུག །② ཐང་ཤིང་གི་བེ་བག་ཅིག

ཐང་མྱུལ། ཅི་དགར་རྒྱུ་བ། ཕྱུགས་རིགས་རྩྭ་ཁ་བཟང་སར་ཐང་མྱུལ་བག་ཡངས་སུ་ཅི་བདེར་གཏློང་བ། 

ཐང་དམར། ཐང་ཤིག་གི་བེ་བག་ཅིག

ཐང་ཙམ། ཡུད་ཙམ། ཐང་ཙམ་ནས་ཁེད་རང་འདི་གར་ཕེབས་རློགས་གནང་། 

ཐང་ར་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྨར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཐང་ཚི། ཐང་ཆུའི་ཚི། 

ཐང་ཚྭ། ཐང་ཤིང་གི་ར་བའམ་སློང་དུམ་རུལ་བ་ལས་ཆགས་པའི་ཤིང་ལས་བྱུང་བའི་ལན་ཚྭའི་

རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ལན་ཚ་ལ་ཚ་བ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་འབས་ནད་འདུལ། 

ཐང་ཞིང་། ཐང་ལ་ཡློད་པའི་ཞིང་ག །

ཐང་ཞུ། སར་བློད་ཀི་བ་ཆས་ནང་གསེས་དབར་ཞྭ་ཞིག

ཐང་གཞལ། རིན་ཐང་འཇལ་བ། ཅ་ལག་འདིའི་རིན་ཐང་གཞལ་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐང་གཞི། རིན་ཐང་གི་ཚད་གཞི། 

ཐང་གཞིས་དགློན། ཁ་ལྒང་མཚམས་ཁང་ཡང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ་

༡༩༥༢ལློར་ཡེལ་གེར་དགེ་འདུན་བསྟན་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ཀིས་མཚམས་ཁང་བཞེངས་པར་

དགློན་པར་གྱུར། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

གད་པ་སུམ་མདློ་རློང་[ཐུན་ཏེ]ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཐང་ཡིག །[བརྡ་རིང་།] ལློ་རྒྱུས་ཡིག་ཆའི་དློན་ཡིན་ཏེ། ལེའུ་ཆློས་འབྱུང་ལས། བློད་ཀི་ཐང་ཡིག་

ཆེན་པློར་བཀློད་པ་ལ་བརེན་ནས་འབུམ་གསེར་ཐང་ཤ་བ་ཅན་གི་ཁིམས། ཞེས་སློ། །① སློབ་

དཔློན་པདྨའི་རྣམ་ཐར་ལློ་རྒྱུས། ② གནའ་བློའི་ལློ་རྒྱུས་ཟིན་བིས། 

ཐང་ཡིག་ཆེན་མློ། སྐབས་འདིར་བཤད་པའི་ཐང་ཡིག་ཆེན་མློ་ནི། བཀའ་ཐང་སེ་ལྔ་ནང་གསེས་དུམ་

བུ་གཉིས་པ་རྒྱལ་པློ་བཀའ་ཐང་ལ་གློ་དགློས་ཤིང་། འདི་ནི་གསང་སགས་རིང་མའི་གཏེར་སྟློན་

ཆེན་པློ་ཡབ་རེ་ཨློ་རྒྱན་གིང་པས་བློད་ཀི་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་བ་སྤི་ལློ་༡༣༤༥ལློ་ནས་

རིམ་བཞིན་བུ་ཚལ་གསེར་ཁང་གིང་གི་འློག་ནས་ལྷ་འདྲེ་བཀའ་ཐང་། ཡར་ལུང་ཤེལ་བག་ནས་

རྒྱལ་པློ་བཀའ་ཐང་། བློན་པློ་བཀའ་ཐང་། ལློ་པཎ་བཀའ་ཐང་གསུམ། ཁམས་གསུམ་ཟངས་ཁང་

གིང་ནསབཙུན་མློ་བཀའ་ཐང་བཅས་གཏེར་ནས་བཏློན། 

ཐང་ཡིག་སེ་ལྔ། ལློ་པཎ་བཀའ་ཐང་དང་། བཙུན་མློ་བཀའ་ཐང་། རྒྱལ་པློ་བཀའ་ཐང་། བློན་པློ་བཀའ་

ཐང་། ལྷ་འདྲེ་བཀའ་ཐང་བཅས་ལྔའློ། །

ཐང་གཡེར། ས་ཆ་ཐང་སྟློང་ཁ་ཡངས་པའམ། ཐང་ཁ་རྒྱ་ཆེ་བ། 

ཐང་རིང་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༦༡༩ལློར་རྒྱལ་བ་བ་མ་བཟང་ལློ་པ་དགེ་

འདུན་རིན་ཆེན་གིས་ཕག་བཏབ། ད་ལ་མཚོ་སློན་གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཐང་ལ། [རིང]ཀློ་བ་སློགས་རླན་སྐམ་དུ་བཅུག་སྟེ་འཐེན་ཞིང་འཁུམ་རྒྱུ་མེད་པར་བཟློ་བ། ཀློ་བ་

བརྒྱངས་ཏེ་ཁམ་ཁུམ་གི་ཐང་ཤ་གཅློད་པ། 

ཐང་ཤ་དློད་པློ། གཟུགས་ཁམས་ཐང་པློ། འདི་ཐང་ཤ་དློད་པློ་ཞིག་འདུག

ཐང་ཤད། གྲྭ་པས་ཕག་འཚལ་བའ་ིདློད་དམ་ཚབ། ཐང་ཤད་ལན་གསུམ་བས་ནས་དགློངས་གསློལ་ཞུ་བ། 
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ཐང་ཤིང་། ཤིང་གི་བེ་བག་ཅིག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བཅུད་འཛིན་དང་། ལློན་པ་སེར་པློ། ཐང་ཆུ་

ཤིང་། གསློམ་ཤིང་བཅས་སློ། །

ཐང་ཤིང་ཁུ་བ། ཐང་མ་སྒློན་ཤིང་བསྐློལ་བའི་ཁུ་བ་སྟེ། སྐྱེམས་པ་ཚེ་དབང་གིས་མཛད་པའི་མན་

ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་རྣམ་བཤད་བདེ་བའི་འདློད་འཇློ་ལས། ཐང་ཤིང་ཁུ་བ་སྟེ། ཐང་མ་སྒློན་

ཤིང་བསྐློལ་བའི་ཁུ་བའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཐང་ཤིང་མདའ་འཛིན། [མངློན]ཤུག་པ། 

ཐང་ཤིང་ནག་པློ། ཤིང་གི་བེ་བག་ཅིག

ཐང་ཤིང་སྣུམ། ཐང་ཤིང་ལས་བྱུང་བའི་སྣུམ་ཚི། 

ཐང་གཤློངས། ས་ཐང་ཡངས་པློ། 

ཐང་ལྷ། བང་གི་གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ་ཟེར་བའི་རི་ཆེན་པློ་ཞིག་སྟེ། རི་དེར་བློད་ཀི་ལྷ་ཆེན་ཐང་ལྷ་

གནས་ཡློད་པའི་དབང་གིས་རིའི་མིང་ལ་ཡང་གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ་ཞེས་འབློད་པ་ཡིན་ཚུལ་ངག་

རྒྱུན་དུ་བཤད་སློལ་ཡློད། 

ཐང་ལྷློད། གིམ་ལྷློད་དང་དམ་ལྷློད། ལས་ཀ་བེད་སྐབས་ཐང་ལྷློད་རན་པློ་ཞིག་དགློས། ཐག་པས་ཐང་

ལྷློད་སྙློམས་པློར་བསམས་པ། ཟློག་ཁ་ཐང་ལྷློད། 

ཐད། གང་དེའི་སྐློར་དང་། ཕློགས། ལས་དློན་འདིའི་ཐད། དེའི་རང་བཞིན་ཐད་ཀི་བཤད་སློལ་མི་འདྲ་

བ་མང་པློ་འདུག །གང་ས་ཅི་ཐད། གང་ཅིའི་ཐད། 

ཐད་ཀ ① མདུན་ཕློགས་ཁ་གཏད་དང་། དྲང་ཐད། སློའི་ཐད་ཀ ཁང་པའི་ཐད་ཀ་ནས་འུར་སྒ་བྱུང་

བ། ② ལློགས་སམ། མཐའ་སྐློར། སྟེང་འློག་དང་ཐད་ཀ ཐད་ཀའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས། ③ 

དྲང་པློ། ཤར་ནས་ནུབ་ཕློགས་སུ་ཐད་ཀར་འགློ་བ། དཀར་ཡློལ་ཤུགས་ཀིས་བསྐློར་ནས་

འཁློར་ཡང་ཆུ་རྣམས་ཐད་ཀར་མི་འབློ་བ། བསམ་འཆར་ཐད་ཀར་སྨྲས་ན་གློ་ས། ཤིང་སློང་ཐད་

ཀར་གཤློག་པ། 

ཐད་ཀའི་སྤི་དང་བེ་བག །རས་ཐ་དད་པ་ལ་ཐད་ཀའི་སྤི་བེ་ཟེར། ཤར་དང་ལྷློའི་བུམ་པ་སློགས་རས་

ཐ་དད་པའི་བུམ་པ་ལ་སློགས་པའི་དབེ་བ་དེ་དག་ཐད་ཀའི་བེ་བག་དང་དེ་དག་ལ་ཁབ་པའི་སྤི་
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ལ་ཡང་ཐད་ཀའི་སྤི་ཞེས་བརློད། 

ཐད་ཀའི་རི་བློ། ① མཐའ་སྐློར་གི་རི། ② མདུན་ཕློགས་ཀི་རི། 

ཐད་ཀར་སྤློད་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་direct submission ཟེར། 

ཐད་ཀར་མི་ཤློད་པ། དངློས་ཡློད་གནས་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པ་བཤད་པ། 

ཐད་ཀར་རིམ་ལློག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་directly recursive ཟེར། 

ཐད་སྐྱློང་གློང་ཁེར། རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ས་ཁུལ་དབེ་ཚུལ་ཞིག །ཀྲུང་དབང་སིད་གཞུང་ནས་ཐད་

ཀར་བདག་སྐྱློང་བེད་པའི་གློང་ཁེར་ཆེ་གས་ལ་ཟེར། དེ་ནི་ཞིང་ཆེན་རིམ་པ་དང་འདྲ་བ་དང་། 

འློག་ཏུ་ཁུལ་དང་རློང་ཁ་ཤས་ཡློད། པེ་ཅིང་དང་། ཧྲང་ཧའེ། ཐན་ཅིན། ཁྲུང་ཆིང་བཅས་གློང་

ཁེར་བཞི་ནི་ཐད་སྐྱློང་གློང་ཁེར་རེད། 

ཐད་གློ །[མངའ་རིས]ལྷག་མ། དཔེར་ན། ཁ་ལག་གཙང་མ་ཟློ་ཨ་ཐད་གློ་མ་བློར་ཅིག་ལ་བུའློ། །

ཐད་སྒྱུར། དློན་ཐློབ་ལ་མ་བརིས་པར་སྐད་དློད་ལར་ཐད་ཀར་སྒྱུར་བ། 

ཐད་གཏློང་ཁ་པར། སྤློད་མཁན་གིས་བརེ་ལེན་ལས་སྟེགས་མ་བརྒྱུད་པར་ཁ་པར་རྒྱབ་སའི་ཨང་

གངས་བརྒྱབ་ན་ཁ་པར་ཐད་ཀར་འགློ་བའི་རང་འགུལ་ཁ་པར་མ་ལག་ལ་ཟེར། 

ཐད་གཏློགས། དངློས་སུ་གཏློགས་པ། 

ཐད་གཏློགས་གློང་ཁེར། ཐད་ཀར་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པའི་གློང་ཁེར་ཏེ། བར་དུ་བརྒྱུད་མ་དགློས་

པར་ཐད་ཀའི་འགློ་ཁིད་བ་ཡུལ་གི་གློང་ཁེར། 

ཐད་མཐློང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་visual ཟེར། 

ཐད་དྲང་། ཁ་ཐུག་དང་དྲང་པློ། རང་གི་མདུན་ཕློགས་ཐད་དྲང་བར་སྣང་གི་དབིངས་སུ་གནམ་གྲུ་

མང་པློ་ལིང་སྐློར་རྒྱབ་པ། 

ཐད་དཔྱངས། དྲང་ཐད་དུ་བཏགས་པའི་དཔྱངས་ཐག
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ཐད་འཕུར་གནམ་གྲུ། ཐད་ཀར་འབབ་འཕུར་བེད་པའི་གནམ་གྲུ་ཞིག་ཏེ། དེར་གནམ་གྲུ་འབབ་ཐང་

ཆེན་པློ་མི་དགློས་པར་འབབ་འཕུར་བེད་ཐུབ་ཀི་ཡློད། 

ཐད་འབེལ་ལས་ཆློག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་straight line coding ཟེར། 

ཐད་ཚོར། མིག་གིས་དངློས་སུ་མཐློང་བ་དང་། ཡིད་ཀིས་དངློས་སུ་དྲན་པའི་ཐད་ཀའི་ཚོར་བ། 

ཐད་མཚམས། སྐབས་སུ་བབ་པའི་མཚམས། ལས་ཁུར་རང་ཐློག་བབས་པའི་ཐད་མཚམས། 

ཐད་སློ། ཐད་ཀ དྲང་གཏམ་ཐད་སློར་བཤད་ན་གློ་བདེ། 

ཐན། ལས་ངན་པའམ། བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་སློན་ལས། 

ཐན་སྐད། ལས་ངན་སྒློག་པའི་སྐད། 

ཐན་སྐློར། ① ཉེ་འཁློར་རམ། ཉེ་ལློགས། ཁང་པའི་ཐན་ཀློར་ལ་ཆུ་ཡུར་དང་། རྩྭ་ཤིང་ཚལ་ཞིང་ཡློད། 

② མཐའ་སྐློར། 

ཐན་སྐྱློན། ཐན་པ་བཏང་བའི་གནློད་པ། ཐན་སྐྱློན་བསལ་ནས་ལློ་ལེགས་ཡློང་བ་བེད་པ། 

ཐན་བསྐུར་བ། ལན་བསྐུར་བ། 

ཐན་འགློག །ཐན་སྐྱློན་འགློག་ཐབས་བེད་པ། 

ཐན་འགེད་པ། བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་གཏམ་མམ། འཕིན་ངན་བསྐུར་བ། 

ཐན་ལས། ངན་ལས། ཐན་ལས་འཚུབ་པློ། 

ཐན་ཐུན། ཉུང་ཟད་ཙམ་མམ། ཆང་ཆུང་། ཟས་ཐན་ཐུན་ཙམ་ཟློས་པ། 

ཐན་འདྲེ། ① ལས་ངན་གཏློང་བའི་འདྲེ། ② ལློ་ཏློག་ལ་གནློད་བེད་ཆར་པ་འབབ་མི་འཇུག་པའི་འདྲེ། 

ཐན་ནག །[ཨ་མདློ]དྲི་མ་ངན་པ་སྣ་བས་སྣློམ་མི་ནུས་པ། ཁང་པའི་ནང་ལ་དྲི་མ་ཐན་ནག་ཅིག་དྲློ་

བཞིན་འདུག་ལ་བུའློ། །

ཐན་པ། ① ཆར་པ་ཡུན་རིང་མི་འབབ་པ། ཡུན་རིང་པློའི་བར་ཐན་པ་ཆེན་པློས་ལློ་ཏློག་དང་རྩྭའི་

ཚོགས་ཀང་ཤིན་ཏུ་ཉམས་པར་གྱུར། ཐན་པ་སློན་འགློག །ཐན་པ་བཏང་བ། ལུང་པ་འདིར་ཆུ་

རྒྱུན་ཐློན་ཁུངས་མང་བས་ཐན་པ་ཇི་ཙམ་བཏང་ཡང་སྟློན་ཐློག་ལ་གནློད་སྐྱློན་བེད་ཐུབ་ཀི་མ་
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རེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཆར་འགློག་དང་། ཆར་མེད། ཆར་མེད་སྟེང་འབར། གནམ་གི་སྐྱློན། 

གནམ་གི་འཇིགས་པ། གནམ་གི་ཉེར་འཚེ། གནམ་དམག །མུ་གེ་སྐྱེད། ཚ་བས་ཉེན། ཞློད་ཀི་

གེགས་བཅས་སློ། །② བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་སློན་ལས། 

ཐན་སྤིན། ཐན་ལས་ཀི་སྤིན་པ། 

ཐན་བ། སིན་བ་སྟེ་འུ་གུ་ཆུང་དང་། འུག་པ། 

ཐན་བྱུང་། ① ལློ་ཏློག་ལ་ཐན་པ་བྱུང་བ། ② ངན་པའི་གཏམ་ཐློས་པ། 

ཐན་བྱུར། ཆགས་སློ་དང་བཀྲ་མི་ཤིས་པ། 

ཐབ། མེ་གཏང་སའི་ཐབ་སྟེ། མེ་ཐབ། ལགས་ཐབ། གློག་ཐབ། ཁློ་ཐབ་སློགས་ལ་བུ། 

ཐབ་ཀ མེ་གཏློང་སའི་ཐབ། ལགས་ཐབ། ལློ་ཐབ། མགར་ཐབ། ཇ་ཐབ། སྦིན་སེག་གི་ཐབ། མིང་གི་

རྣམ་གངས་ལ་སྒེད་པུ་དང་། མེ་ཐབ། གཡློས་ཐབ་བཅས་སློ། །

ཐབ་ཀ་བ། ཐབ་ཏུ་མེ་གཏློང་མཁན་ནམ། ཟས་གཡློ་མཁན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཕག་ཚང་བ་དང་། 

མ་བན། འཚོད་བེད་པ། ཟན་མ། ཟས་གཉེར། ཟས་བེད། གཡློས་དཔློན། གཡློས་མ། ལག་བདེ། 

ལག་བདེའི་དཔློན་པློ་བཅས་སློ། །

ཐབ་ཀློང་། མེ་འབུད་སའི་ཐབ་ཚང་གི་མིང་། 

ཐབ་སྐམ། ཐབ་ནས་མེ་འཛིན་བེད་ཀི་སྐམ་པ། 

ཐབ་ཀི་ས་ཚིག །ཐབ་དཀིལ་གི་ས་སྟེ་ས་སྨན་ཞིག

ཐབ་སྐྱེལ། བ་དཔློན་ཕློགས་ཐློན་དང་། མནའ་མ་མག་པ་ཐློན་སྐབས་ཁིམ་ནས་བར་ཐག་ལེ་དབར་

ཁ་ཤས་ཀི་སར་བཟའ་བཏུང་བཤམས་ནས་སྐྱེལ་མ་བེད་པ། 

ཐབ་ཁ། ཐབ་ཀ་དང་གཅིག །

ཐབ་ཁང་། ལློ་བཟློ་སའི་གཡློས་ཁང་། 

ཐབ་ཁུང་། ཐབ་སྟེང་ག་ིམ་ེའགློའ་ིཨ་ིཁུང་། མུན་ནག་ནང་ནས་རིག་རྒྱུ་དང་། ཐབ་ཁུང་ནང་ནས་སྐྱ་ེརྒྱུ་མེད། 

ཐབ་ཁློ། ཐབ་ཆས་ཟངས་ལགས་ཀི་ཁློ་རིགས། 

ཐབ་གུ་ལི་ཉིད། ཡུལ་སྐད། དེ་མ་ཐག་ཏུ་དང་། འཕལ་དུ་ཞེས་པ་དློན་གཅིག་ཡིན། དཔེར་། ངས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

སློབ་ཕྲུག་ལ་ཡི་གེ་ཞིག་འབི་བཅུག་པ་ཡིན། ཁློས་ཐབ་གུ་ལི་ཉིད་དུ་བིས་སློང་། ངས་གློགས་

པློ་ལ་ཁ་པར་ཞིག་བཏང་ནས་ངའི་ནང་ལ་ཕེབས་རློགས་ཞུས་པ་ཡིན་པས་ཁློང་ཐབ་གུ་ལི་ཉིད་

དུ་སེབས་བྱུང་། ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཐབ་གུར། མེ་གཏློང་སའི་རས་གུར་རམ། སྦྲ་གུར། 

ཐབ་སློ། མེ་ཤིང་འབུད་སའི་སློ། 

ཐབ་སྒེད། ཐབ་རྡློ། 

ཐབ་སྒློམ། ① ཐབ་ཆས་འཇུག་སའི་སམ། ② མེ་གཏློང་སའི་ཐབ། 

ཐབ་མགློ །མེ་ཤིང་འབུད་ས་ཐབ་སློའི་ཕློགས། 

ཐབ་མགློ་འཛིན། སེ་མི་སེར་གི་བཀློད་འདློམས་འགན་འཁུར་བ། 

ཐབ་འགམ། ཐབ་ཀི་གཡས་གཡློན་སློགས་ཉེ་འགམ། 

ཐབ་ཆས། ཐབ་ཐློག་ཏུ་བེད་སྤློད་རྒྱུའི་རྡིག་དང་། ཇ་དམ་སློགས་ཀི་ཡློ་བད། 

ཐབ་ཆུང་མེ་ཚ། ཉམ་ཆུང་ལར་སྣང་ཡང་། ནུས་ཤུགས་ཆེ་བའི་དཔེ། 

ཐབ་ཆེས་ཕས། [རིང]དམག་འཐབ་ཆེན་པློ། 

ཐབ་གཉེར། མ་ཆེན་ནམ་ཇ་མ། 

ཐབ་ཐིབ། ① ཐབ་བི་ཐིབ་བིའི་བསྡུས་ཚིག །② གངས་གནས་ཤིག

ཐབ་འཐློར། རྨ་ལ་གཉན་ཁ་བརྒྱབ་པའི་མིང་ཡིན། ཡུལ་མིའི་བཤད་སློལ་ལ་ལུས་ལ་རྨ་ཡློད་སྐབས་

གཙང་སྦྲ་མ་བས་ན་ཐབ་འཐློར་ཡློང་གི་རེད་ཅེས་ཟེར། རྒྱ་སྐད་དུ་感染  ཟེར་བ་དང་ དློན་གཅིག

ཐབ་གདན་ཆ། ཐབ་ཚང་ནང་གི་ཐབ་ཆས་དང་གདན་ཆ་ཚང་མའི་སྤི་མིང་། 

ཐབ་རྡློ། ཐབ་བཟློ་རྒྱུའི་རྡློ། 

ཐབ་རྡློ་སུམ་ཚོམ། སྒེད་པུ་སུམ་ཚུགས། 

ཐབ་སྣློད། ཐབ་ཏུ་འཛུགས་རྒྱུའི་སྣློད། 

ཐབ་ཕིས། ཅློག་ཙེ་སློགས་ཕིས་བདར་གཏློང་བེད་ཀི་ 

རས་སྣམ་སློགས། 
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ཐབ་བི་ཐིབ་བི། ① སྤིན་འཐིབས་པ་དང་། གངས་ཆེན་པློ་འཐུལ་བའི་ཚུལ། གནམ་ཐབ་བི་ཐིབ་བིའི་

དཀིལ་ནས་ཁ་བ་ཐབ་བི་ཐིབ་བིར་བབ་པ། ② རིག་པ་མི་གསལ་བའི་ཚུལ། ཤེས་པ་ཉློབ་སྟེ་

ཐབ་བི་ཐིབ་བིར་གྱུར་པ། ནད་པ་དེའི་རིག་པ་ཐབ་བི་ཐིབ་བི་ཡིན་པ། 

ཐབ་མིག །ཟས་སྣློད་འཛུགས་སའི་ཐབ་ཀི་ཁུང་བུ། ཐབ་མིག་གསུམ་ཡློད་པའི་ལགས་ཐབ། 

ཐབ་ཚགས། གློ་ཐལ་འབབ་སའི་ཚགས། 

ཐབ་ཚང་། གཡློས་ཁང་ངམ། མེ་ཁང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཚང་བང་དང་། ཚང་མང་། གཡློས་

ཁང་། བསློ་ཁང་བཅས་སློ། །

ཐབ་ཚུགས། ཁིམ་འཛིན་གི་འཚོ་ཐབས་སམ། འཚོ་རེན། ཐབ་ཚུགས་མ་ཟིན་པ། 

ཐབ་འཛིན་པ། ཁིམ་ཚང་བཙུགས་ཏེ་འཚོ་སྐྱློང་བེད་པ། 

ཐབ་གཞློབ། གློ་ལུད་དང་། ཤ་རིགས་སློགས་མི་གཙང་བའི་རས་མེ་ལ་པའི་དྲི་ངན།

ཐབ་གཡློག །① ཐབ་ཁང་ནང་གི་ལག་གཡློག །② སློན་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་དཔློན་པློ་ཕློགས་

འགྲུལ་གི་ཐབ་ཁང་གཡློག་མཁན། 

ཐབ་རད་གཞློབ་བསུར། གློས་ཧྲུལ་དང་ཤ་རུལ་སློགས་མི་གཙང་བའི་རས་རིགས་མེ་ལ་བསེགས་

ནས་དྲི་ངན་བཟློས་བའི་དློན་ལ་ཟེར། ཐབ་རད་གཞློབ་བསུར་བས་ན་ཡུལ་ལྷ་དང་། ཁིམ་ལྷ་

སློགས་ལ་ཕློག་ཐུག་ཕིན་ཏེ་ནད་དང་གདློན་སློགས་ཐློག་བབ་ཡློང་དློགས་ཡློད་པ་རེད། 

ཐབ་ལ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྐྱིད་རློང་རློང་གི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡློད་ཅིང་། དེའི་མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་

ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་༤༦༡༠ ཡློད། 

ཐབ་ཤློར། ① ཁིམ་ཤློར་བའམ། ཁིམ་སྟློངས་པ། ② ཤ་སློགས་དམར་རིགས་ཐབ་ནང་ཤློར་བ། 

ཐབ་ས་རྒྱག །① ཐབ་ལ་ས་འདག་གི་ཞལ་ལ་བྱུག་པ། ② མེ་འབུད་དུས་སང་གསར་པ་ལ་ཐབ་ས་

རྒྱབ་ན། ས་ནག་པློ་བཟློ་བ་དང་འབུད་པ་སློགས་བེད་པས་སིག་པ་ཆེ་བར་བརིས་ཏེ། སློན་གི་

མེ་ཤུལ་ཡློད་ན་དེ་ན་དང་། དེ་ལར་མ་རེད་ན་གམ་རློང་དང་གད་ཁུངས་སློགས་འབུ་སིན་མེད་

ས་དང་རི་ཤིང་མི་བརླག་སར་མེ་འབུད་སློལ་ཡློད། 

ཐབ་གསུར། ཐབ་ཀའི་ནང་ཟས་རིགས་བསེགས་པའི་དུད་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

ཐབ་བསངས་ཐབ་ཁྲུས། ཐབ་ཀི་བཙོག་པ་སེལ་ཐབས་སུ་བསངས་གཏློང་བ་དང་ཁྲུས་བེད་པ། 

ཐབ་བསུ། ཐག་ཉེ་རིང་གང་འློས་སར་ཐབ་བརྒྱབ་སྟེ་ཇ་སློགས་འདྲེན་པའི་ཕེབས་བསུ། 

ཐབ་ལྷ། ཐབ་ལ་གནས་པའི་ལྷ། 

ཐབ་ལྷློབ་བེད། ཟས་གཡློ་བཀློལ་བས་པའི་སྣློད་ཐབ་ཐློག་ཏུ་བཙུགས་ནས་ཁློལ་བཞིན་པའི་སྐབས་

སུ་ནང་གི་ཟས་དུམ་ཁ་ཤས་ཁ་འདེ་དང་། ཐུར་མ་སློགས་ཀིས་ལེན་ནས་བཟའ་བའི་དློན་ཏེ། 

ཐུར་པ་ཐབ་ལྷློབ་མ་བེད་གཙང་སྦྲ་མེད་པའི་ལས་རེད་ལ་བུའློ། །དེང་སང་རྒྱ་སྐད་དུ་火锅 ཟེར་

བ་འདིའི་བཟའ་ཚུལ་དང་དློན་གཅིག

ཐབས། ཚུལ་དང་། ཆློ་གའམ་ལུགས་སམ། སློལ། འཚོ་ཐབས། སྒྲུབ་ཐབས། ལས་ཀ་བེད་ཐབས། 

གཞན་དུ་འགློ་ཐབས་མེད། རིས་ཀི་སྣློན་འཕི་སྒྱུར་བགློད་དེ་ཐབས་བཞི། སྟག་བཞློན་ནས་

གཞློལ་ཐབས་མེད་པ། མིའི་རྒྱུ་ནློར་ཐབས་ཀིས་ལེན་པ། མགློན་ཐབས་སུ་སྤན་དྲངས། ཐབས་

ལ་མཁས་པའི་སྤློད་པ་ལ། གཡློ་སྒྱུར་ཐུབ་པས་མ་གསུངས་སློ། །

ཐབས་ཀི་དཀིལ་འཁློར། ལམ་གཟུགས་བརན་ཐབས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ཏེ། རྡུལ་ཚོན་དང་། རས་བིས་

དང་། ཚོམ་བུའི་དཀིལ་འཁློར་རྣམས་བརྡ་ལ་བརེན་དགློས་པས་བརྡའི་དཀིལ་ཞེས་ཀང་བའློ། །

ཐབས་ཀི་རྒྱུད་བཞི། མ་སྨིན་པ་སྨིན་པར་བེད་པ་དབང་གི་རྒྱུད། སྨིན་པ་མི་ཉམས་པར་བེད་པ་དམ་ཚིག་

དང་སློམ་པའི་རྒྱུད། ཉམས་སུ་བང་བའི་ངློ་བློ་བསྐྱེད་རློགས་ཀི་རྒྱུད་ཉེ་རྒྱུ་སྤློད་པའི་རྒྱུད་དློ། །

ཐབས་ཀི་སློ། བ་བའི་ཐབས་ཤེས་ཀི་ཕློགས། 

ཐབས་ཀི་ཐེག་པ། བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦློར་སློགས་ཐབས་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་མང་བ་དང་། ཐབས་ལ་མ་རྨློངས་

པ་དང་། ཐབས་ལ་དཀའ་བ་མེད་པ་སློགས་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་ལས་ཁད་པར་འཕགས་པས་

ཐབས་ཀི་ཐེག་པ་ཞེས་བའློ། །

ཐབས་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ། ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་བཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དགེ་བའི་ར་བ་མང་ཉུང་

ཅི་བསགས་པ་ཅུང་ཟད་ཡན་ཆད་ཀང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མློང་དུ་བས་ཤིང་བ་ན་

མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཆེན་པློར་བསློས་པས་དེའི་འབས་བུ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཟད་མི་ཤེས་པར་

འགྱུར་བའློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐབས་ཀི་ཕློགས། ① ལས་དློན་སྒྲུབ་ས་བའི་བེད་ཕློགས། ② ཟླ་བ་ཡར་ངློའི་ཕློགས། 

ཐབས་ཀི་ཕློགས་ལྷུང་རྣལ་འབློར་པའི་བར་ཆད་བཞི། ལམ་དུ་འཇུག་པ་ན་འཇིག་རེན་ཆློས་ཀི་བར་

ཆད། ཞུགས་པ་ན་ཕི་རློལ་བདུད་ཀི་བར་ཆད། སེམས་ཅུང་ཟད་བརན་པ་ན་བདུད་སྟློབས་

འཕེལ་བའི་བར་ཆད། ཆེར་བརན་པ་ན་བདུད་ཏིང་འཛིན་ངློ་མི་ཤེས་བའི་བར་ཆད་དློ། །

ཐབས་ཀི་ར། ལུས་རའི་བེ་བག་ཅིག

ཐབས་ཀིས་འགློག་པ། འགློག་པའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དགག་བ་མི་འདློད་པའི་བ་བའི་

དངློས་པློ་ཞིག །འགློག་བེད་འགྲུབ་དཀའི་དློན་ཞིག་སྒྲུབ་པར་སྐུལ་བའི་ཐབས་ཤེས་ཀིས་

འགློག་པར་བེད་པའི་རྒྱན་ཞིག

ཐབས་ཀིས་གསློད་པ། གཞན་ལ་གཡློ་སྒྱུས་མགློ་བསྐློར་བཏང་ནས་རྐྱེན་ལམ་དུ་བཏང་བ། ཡང་ན་

མགློ་སྐློར་བཏང་སྟེ་གསློད་པ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཐབས་མཁས། ལས་དློན་བེད་ཚུལ་ལ་མི་རྨློངས་པ། ལས་དློན་བེད་ཐབས་མཁས་པློ་ཡློད་པ། 

ཐབས་མཁས་ཇུས་མང་། 

ཐབས་མཁས་དྲུག །སེམས་ཅན་གི་དགེ་ར་ཆུང་ངུ་རྣམས་ཚད་མེད་པར་བསྒྱུར་བ། ཚེགས་ཆུང་ངུས་

དག་ེར་ཆེན་པློ་བསྒྲུབ་པ། སྟློན་པ་ལ་འགམ་པ་རྣམས་ཀ་ིཁློང་ཁློ་སེལ་བ། བར་མར་གནས་པ་རྣམས་

བསྟན་པར་འཛུད་པ། ཞུགས་པ་རྣམས་སྨིན་པར་བེད་པ། སྨིན་པ་རྣམས་སྒློལ་བར་བེད་པའློ། །

ཐབས་མཁས་པའི་མདློ། །འཕགས་པ་ཐབས་མཁས་ཞེས་བ་བའི་མདློ་བམ་པློ་གཉིས་ལན། 

ཐབས་མཁས་ཕར་ཕིན། ནང་ཆློས་ཚུལ་ལ་མཁས་ཤིང་། ཕིའི་སེམས་ཅན་སྨིན་པར་བ་བའི་ཚུལ་

ལ་མཁས་པའི་ཆློས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའློ། །

ཐབས་མཁས་སྦློར་བ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཡུལ་རྣམས་

མངློན་དུ་བེད་པ་ལ་དུས་དང་དུས་མིན་ཤེས་པའི་སྦློར་བའློ། །

ཐབས་མཁས་སྦློར་བ་བཅུ། དག་པ་ས་གསུམ་ན་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཡློད་

པའི་ཡེ་ཤེས་བཅུ་སྟེ། བདུད་བཞི་ལས་རྒྱལ་བ་དང་། དློན་དམ་པར་མི་གནས་ཤིང་ཐ་སྙད་དུ་

གནས་པ། གཞན་དློན་སློན་གི་སྨློན་ལམ་གི་ཤུགས་ཀིས་འཕེན་པར་བེད་པ། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་
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པ། ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་བདེན་པར་རང་བཞིན་མེད་པ། བདེན་པར་མི་དམིགས་པ། མཚན་མ་

མེད་པ། སྨློན་པ་མེད་པ། ཕིན་ཅི་ལློག་བཞི་ལས་གློལ་བའི་རགས། ཚད་མེད་པ་བཅས་ཀི་

ཐབས་མཁས་སྦློར་བ་རྣམས་སློ། །

ཐབས་དགློན་པ། མིང་གཞན་བཤད་སྒྲུབ་འཕེལ་རྒྱས་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། 

གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སྟློང་། ཐབས་ཇུས་མང་པློ། ཁློ་རང་མི་གཅིག་ལས་ལུས་མེད་ཀང་ཐབས་བརྒྱ་

ཇུས་སྟློང་གི་སློ་ནས་ལས་དློན་འགྲུབ་པའི་ཁུར་བངས་པ། 

ཐབས་ཅིག །ཆབས་ཅིག་གམ། ལྷན་ཅིག །ང་གཉིས་ཐབས་ཅིག་ཏུ་འགློ། ཁློང་རྣམ་པ་ཚང་མ་ཐབས་

ཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཡློད། 

ཐབས་ཆག །① བ་ཐབས་ཟད་པ། སྨན་མེད་ན་ནད་བཅློས་ཐབས་ཆག །དེང་སང་གློག་ཀད་མེད་ན་

ལས་ཀ་བེ་ཐབས་ཆག་འདུག་ལ་བུ། ཡློད་ན་དེས་ཆློག །མེད་ན་ཐབས་ཆག །② ཐེབས་ཆག་

དང་གཅིག །མློ་ཊ་ཐབས་ཆག་ཅིག་འདུག །ང་ལ་གློག་ཀད་ཐབས་ཆག་ཅིག་ཡློད་ལ་བུ། 

ཐབས་ཇུས། ལས་དློན་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚུལ་ལུགས། ཐབས་ཇུས་ཟབ་མློ། གང་དགའ་ཅི་ལེགས་ཀི་

ཐབས་ཇུས་སར་སློན་བཏིང་ཟིན་པ། 

ཐབས་རྡུགས། ཐབས་ཟད་པའམ། ཐབས་མེད་པ། ལམ་ཁའི་གད་པ་ཆད་ནས་འགློ་ཐབས་རྡུགས་པ། 

འཚོ་ཐབས་རྡུགས་པ། མཁས་པ་ཇི་ལར་ཐབས་རྡུགས་ཀང་། བླུན་པློ་འཇུག་པའི་ལམ་མི་འགློ། 

ཐབས་སྡུག་པ། བསམ་གནག་ཁེལ་མེད། དེ་འདྲའི་ཐབས་སྡུག་པ་ལ་ཨང་། གཡློ་སྒྱུ་ལང་ཤློར་མི་

ངན་ཐབས་སྡུག་པློ། 

ཐབས་འཕྲུལ། ཐབས་ཇུས་མང་པློའི་འཕྲུལ་ཐབས། ཐབས་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་གཞན་མགློ་མ་སྐློར། 

ཐབས་བྱུས། ཐབས་ཇུས་དང་གཅིག །

ཐབས་བལ། ལས་དློན་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཐབས་མེད་པ། ལས་དློན་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་བལ་བ་རང་མ་རེད། 

ཐབས་བློ་ཞེ་བསྐྱེད། ཐབས་དང་བློ་གློས་གཏིང་ནས་བསྐྱེད་པ། ཐློག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་བློ་ཞེ་

བསྐྱེད་བས་པ། 
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ཐབས་མེད། ① བེད་ཐབས་ཟད་པ། [ཐབས་མེད] ཅེས་བཀགས་ན་བེད་ཐབས་མེད་པའི་དློན་ཏེ། 

སློབ་མ་དེས་སློབ་ཡག་པློ་བེད་ཅིང་མི་འདུག །ཁློའི་ཕ་མ་ལ་བཤད་ན་མ་གཏློགས་ང་ཚོ་ལ་

ཐབས་མེད་འགི། ལ་བུ། ② ངེས་པར་དུ་བ་དགློས་པའི་དློན་ཏེ། ཕྲུ་གུའི་དློན་དུ་བསམ་ན་སློབ་

གྲྭར་མི་བཏང་ཐབས་མེད་རེད། ནད་དྲག་དགློས་ན་སྨན་མི་འཐུང་ཐབས་མེད་རེད་ལ་བུ། 

ཐབས་བཙན་པློ། ① ལས་ཀ་བེད་སྟངས་ཏན་ཏིག །ངེས་པར་དུ་ཐབས་བཙན་པློ་ཞིག་ཡློད་དགློས། 

② དྲག་པློའི་ལས་ཐབས། ཐབས་བཙན་པློས་དྲག་གནློན་བཏང་བ། 

ཐབས་ཚུལ། ལས་དློན་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ལུགས། ཁློ་པས་སྤློད་པའི་ཐབས་ཚུལ་དེ། ཁློ་པ་རང་ཉིད་མློང་

དུ་འཇུག

ཐབས་འཚོལ། ① བྱུས་འདིང་བ། དམངས་ཀི་འཚོ་བ་ཡར་རྒྱས་སུ་གཏློང་བའི་ཐབས་འཚོལ་བ། ② 

དློན་དུ་གཉེར་བ། ཚོང་པས་ཁེ་བཟང་ཡློང་ཐབས་འཚོལ་བ། 

ཐབས་བཞི། མཁས་པའི་རྣ་རྒྱན་ལས་དཔུང་དང་མཐུ་བརིད་ལན་པའི་ཐབས། བང་མཛོད་ནློར་གིས་

གང་བའི་ཐབས། དབེན་བསྡུམ་བེད་ཐབས་བསྡུམ་བེད་ཐབས་བསྡུམ་པ་ན། ངློ་བསྲུང་ཐབས་

ཏེ་རྣམ་པ་བཞི། 

ཐབས་ཟད། བ་ཐབས་རློགས་ནས་མེད་པ། བརློན་འགྲུས་མི་བེད་མཁན་ལ་རིག་རལ་སློབ་པའི་

ཐབས་ཟད་པ། 

ཐབས་ཟབ་མློ། ཐབས་ལེགས་པློ། 

ཐབས་ཟླ། ཆུང་མ། 

ཐབས་ལམ། ① ཇུས་སམ། འཇུག་སློ། ལུགས་མཐུན་གི་ཐབས་ལམ། ② གསང་སགས་ཀི་རློགས་

རིམ་ཐབ་གློལ་གི་ལམ། 

ཐབས་ལམ་སྙན་བརྒྱུད། སྤིར་ཐབས་ལམ་ཞེས་པ་དློན་མང་པློ་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་ཡློད་པ་ལས། 

སྐབས་འདིར་སགས་ལམ་ལ་ཐབས་ལམ་ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན་ལ། དེ་འདྲའི་ཐབས་ལམ་ཟབ་

མློ་བ་མ་གཅིག་གི་སྙན་ནས་གཅིག་གི་སྙན་དུ་བརྒྱུད་པ་ལས། ཡི་གེ་བི་མི་རུང་བར་བཤད་པ་

དེ་ལ་ཟེར། 
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ཐབས་ལམ་ནཱ་རློ་ཆློས་དྲུག །རློགས་རིམ་གི་ཉམས་ལེན་རྣམས་ཡིན་ལ། རློགས་རིམ་ལའང་མཚན་

བཅས་མཚན་མེད་གཉིས་སམ། ཐབས་གློལ་གཉིས་ལ་སློགས་པའི་དབེ་བ་ཡློད་འདུག །འདིར་

རློགས་རིམ་ཐབས་གློལ་གི་ལམ་ནཱ་རློ་ཆློས་དྲུག་ཏུ་གགས་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་ལ། འདི་རྒྱུད་སེ་

གང་ལ་བརེན་པའི་རློགས་རིམ་ཡིན་ཞེ་ན། བ་མ་གློང་མ་རྣམས་ཀིས། གདམས་པ་འདི་ནི་ཕ་

རྒྱུད་གསང་བ་འདུས་པ། མ་རྒྱུད་མ་ཧཱ་མཱ་ཡཱ། སྙིང་པློ་དགེ་པ་རྡློ་རེ། ཡང་སྙིང་བདེ་མཆློག་

འཁློར་ལློ། བཀའ་སྲུང་ཅན་གི་གདན་གཞི་རྣམས་ཡིན་ནློ། དེ་ལར་ཁད་པར་ཅན་གི་རྒྱུད་སེ་ཆེན་

པློ་ལྔ་ར་བཤད་ཆ་མཐུན་གི་རྒྱུད་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ལ་བརེན་ནས་གསུང་པ་ནི་རགས་པ་

ཙམ་སྟེ། དློན་དུ་རྣལ་འབློར་ཆེན་པློའི་རྒྱུད་མཐའ་དག་དང་། ཁད་པར་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྒྱུད་

ཀི་རློགས་རིམ་མཐར་ཐུག་པ་རྣམས་ཡིན་ཏེ། གསང་བ་འདུས་པ་སློགས་ཕ་རྒྱུད་སྐློར་ནས་

རླུང་གི་རྣམ་བཞག་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་། སྒྱུ་ལུས་འློད་གསལ་དང་བཅས་པའི་གདམས་པ་

གསལ་བར་གསུང་པ་དང་། མ་རྒྱུད་བདེ་དགེས་སྐློར་ནས་ར་དང་ཐིག་ལེའི་རྣམ་གཞག་ཤིན་ཏུ་

རྒྱས་པ་དང་། གཏུམ་མློ་ལས་རྒྱ་དང་བཅས་པའི་རྣལ་འབློར་གསལ་བར་གསུངས་པ་དང་། རྡ་

རེ་མཁའ་འགློ་དང་སློམ་འབྱུང་སློགས་ནས་རྨི་ལམ་དང་བར་དློ། སམྦུ་ཊ་དང་གདན་བཞི་སློགས་

ནས་འཕློ་བའི་གདམས་ངག་རྣམས་གསལ་བར་གསུངས་ཤིང་། ཁད་པར་གཉིས་སུ་མེད་པའི་

རྒྱུད་དུས་ཀི་འཁློར་ལློ་ར་བ་དང་བསྡུས་པའི་རྒྱུད་སེམས་འགེལ་སྐློར་དང་བཅས་པར་ར་རླུང་

ཐིག་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་དང་། གཏུམ་མློ་ལས་རྒྱ་སློགས་ཀི་རྣལ་འབློར་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་ཤིང་

གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ་ཞེས་རེ་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེ་ཡབ་སས་རྣམས་ཀིས་བཞེད་དློ།

ཐབས་ལམ་གནད་དུ་མ་འཕློད་པ། ཐབས་ལམ་ཟབ་མློ་ད་ེངེས་དློན་ག་ིངློ་བློར་མ་འཕློད་པའམ་མ་འབློར་པ། 

ཐབས་ཤེས། ① བེད་སྟངས་སམ་ཇུས། ཐབས་ཤེས་འཇམ་པློ། ཐབས་ཤེས་མཁས་པ། ② ཐབས་

སེམས་བསྐྱེད་སློགས་དང་བདག་མེད་རློགས་པའི་ཤེས་རབ། ③[མངློན]ཐབས་དང་ཤེས་རབ་

གཉིས་སུ་ངེས་པས་གངས་གཉིས་མཚོན། 

ཐབས་ཤེས་གཉིས། ཐབས་སྣང་བའི་ཆ་དང་། ཤེས་རབ་སྟློང་པའི་ཆ་གཉིས་སློ། །

ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབེལ། ① ཐབས་དང་། ཤེས་རབ་གཉིས་ཕན་ཚུན་སྦྲགས་པ། ② ཐབས་བང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་ཤེས་རབ་སྟློང་པ་ཉིད་གཉིས་ཡ་མ་བལ་བ། 

ཐབས་སུ། ཐབས་ཅིག་ཏུའམ་ཆབས་ཅིག་ཏུ། ལྷན་ཅིག་ཏུ། གློ་བུར་དུ། 

ཐམ་ཀ ① དམ་ཕྲུག །ཐམ་ཀ་དམར་པློ། ② དམ་ཕྲུག་ཕབ་ཡློད་པའི་ཡི་གེ བཀའ་ཐམ་རིན་པློ་ཆེ་

སྤི་བློར་ཕེབས་པ། 

ཐམ་ག །① གནའ་དུས་དགློན་པ་སློ་སློས་བདག་པའི་ནློར་ཕྱུགས་ཀི་རྭ་ལ་ལགས་བསེག་གིས་ཡི་

གེའམ་ཡང་ན་རགས་གཞན་འབི་སློལ་ཡློད་པ་དེའི་མིང་ལ་ཐམ་ག་ཟེར། དློན་དུ་ནློར་དེ་གཞན་

གི་ནློར་ཕྱུགས་དང་མི་ནློར་བའི་རགས་ཡིན། ② ཐེལ་ཙེ་དང་། ཐམ་ཀ དམ་ཕྲུག་རྣམས་དློན་

གཅིག་ཡིན། །

ཐམ་ག་བརློ་ཐབས་དྲུག །ཐམ་ག་བརློ་བའི་ཚད་གཞི་དྲུག་ཡིན་པ་སྟེ། ༡ ཉམས་འགྱུར་གསློན་ཉམས་

དློད་པ། ༢ གཟློང་སྤློད་ཐབས་གནའ་ཉམས་ལན་པ། ༣ བཀློད་སྒིག་ཆ་སྙློམས་པ། ༤ ཡིག་

གཟུགས་མཛེས་ཉམས་དློད་པ། ༥ བཅད་དང་གཟློང་གཉིས་གཞི་མཚུངས་པ། ༦ ཉམས་

འགྱུར་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་བཅས་སློ། །

ཐམ་ག་བརློ་ཐབས། ཐེལ་ཙེ་བརློ་སྐབས་སུ་གཟློང་སྤློད་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཡློད་པ་སྟེ། གཞུང་བརློས། 

བསྐྱར་བརློས། ལློག་བརློས། གཤར་བརློས། འཁློན་བརློས་སློགས་སྣ་ཚོགས་སྤད་ནས་རྣམ་

པ་མི་འདྲ་བའི་ཉམས་འགྱུར་འདློན་གི་ཡློད། 

ཐམ་ག་བཅུར་སམ། ཐེལ་ཙེ་བརློ་སྐབས་སུ་སྤློད་པའི་ཡློ་ཆས་ཀི་གས་ཤིག་ཡིན། 

ཐམ་གའི་ཁ་ཡིག །དམ་ཕྲུག་གི་ཁ་རིས་ཡི་གེ

ཐམ་གའི་ཁ་རིས། ཐམ་གའི་ངློས་ཀི་ཡི་གེའམ་རི་མློར་ཟེར་བ་རེད། 

ཐམ་གའི་ཏློག །ཐམ་གའི་ཏློག་གི་སྟེང་དུ་སེང་གེ་དང་རུས་སལ། རྔ་མློང་། ར་སློགས་ཀི་གཟུགས་

བརན་བརློས་ནས་མཛེས་རྒྱན་སྤས་པ་མ་ཟད། དེའི་སྟེང་བུ་ག་བརྒྱབ་ནས་འདློགས་ལུང་ཡང་

བེད་ཀི་ཡློད། 

ཐམ་ཐམ། ① ཨམ་གཙིགས་བསམས་པ། སློ་ཐམ་ཐམ་བས་ནས་དཀའ་ཚེགས་བཟློད་ཐབས་བེད་

པ། གང་བ་མ་བཟློད་པར་སློ་ཐམ་ཐམ་བེད་པ། ཚིག་པ་ཟློས་ཏེ་སློ་ཐམ་ཐམ་བེད་པ། ② སློ་ཐམ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

ཐམ་པའི་བསྡུས་ཚིག

ཐམ་ཐམ་ཟུག་པ། ཐལ་བྱུང་དུ་ཟུག་པའམ་གཏིང་རིང་པློ་ཟུག་པ། 

ཐམ་ཐློམ། ཐམ་མེ་ཐློམ་མེའི་བསྡུས་ཚིག

ཐམ་པ། བཅུ་འགྱུར་གི་གངས་འཛིན་མཐའ་རེན། བཅུ་ཐམ་པ། བརྒྱ་ཐམ་པ། བརྒྱ་ཐམ་པའི་ཁ་

ཁེབས་ཀང་། སྟློང་ཐམ་པའི་མིག་མི་ཁེབས། 

ཐམ་ཕན། [རིང]ལགས་གཟེར། 

ཐམ་སྦར་ཡི་གེ གཞུང་དམ་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་སྟེ་འློག་གི་ཐམ་འབར་མ་དང་དློན་གཅིག

ཐམ་འབར་མ། གཞུང་དམ་ཕབ་པའི་ཡི་གེ བཀའ་ཡིག་ཐམ་འབར་མ། འཛིན་ཤློག་ཐམ་འབར་མ། 

ཐམ་མེ་ཐློམ་མེ། ལུས་སེམས་བཟི་འཁློམ་དུ་གྱུར་པའི་ཚུལ། ཆང་གིས་བཟི་ནས་ཐམ་མེ་ཐློམ་མེར་

གྱུར་པ། མི་ཐམ་མེ་ཐློམ་མེ། 

ཐམ་མཚལ། ཐམ་ག་ལ་བྱུག་རྒྱུའི་མཚལ། 

ཐམ་ཡུ། ཐམ་གའི་ཡུ་བ། 

ཐམ་ལག །མན་ངག

ཐམ་ལག་པ། འཐམས་ལགས་པ། མཐུན་པ། 

ཐམ་ཤད། ཐམས་ཅད། 

ཐམས། [ཡུལ] ཉེ་བའི་དུས་ཀི་དློན་ཏེ། བཀྲ་ཤིས་ཐམས་དག་འདི་ན་ཡློད། ད་ག་ན་སློང་ཟིན་ཤེས་

མ་སློང་། ཐམས་ང་ཚུར་ཡློང་དུས་བཀྲ་ཤིས་ཕར་ཕིན་སློང་། ཐམས་མི་ཐམས་ཅད་འདིར་

སེབས་ཡློད་ཐེས། ད་ཚང་མ་འགློ་ཚར་སི། ལ་བུ། འདིར་ཐམས་ཞེས་པ་ད་གིན་དང་དློན་

གཅིག །

ཐམས་ཅད། ཚང་མའམ་ཡློད་ཚད། མི་གངས་ཐམས་ཅད་ཚང་འདུག །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགལ་

བ་མེད་པ། བསམ་འཆར་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ། གནས་ལུགས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་

པ་ཇི་ལ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀུན་དང་། ཆ་ཚང་། སྣ་ཚོགས། མ་

ལུས། ཚང་བ། ཟད་པ། ཡློད་ཚད། ལུས་མེད། ལྷག་མེད་བཅས་སློ། །
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ཐམས་ཅད་ཀི་ཐ་མ། ① མང་པློའི་ནང་གི་ཞན་ཤློས། ཅ་ལག་ངན་ཧྲུལ་འདི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་

ཐ་མ་རེད། ② གངས་དུ་མ་ཡློད་པའི་རེས་མ། ཡློང་མཁན་མི་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐ་མ་ཁློ་རང་རེད། 

ཐམས་ཅད་ཀི་མཐའ་མ། ཚང་མའི་ནང་གི་རེས་མ། ཁློང་རང་གཅེན་གཅུང་ཐམས་ཅད་ཀི་མཐའ་མ་

ཆུང་ཐ་རེད། 

ཐམས་ཅད་ཀི་དང་པློ། ཚང་མའི་ནང་གི་ཐློག་མ། བཀྲ་ཤིས་རགས་བརྒྱད་ཐམས་ཅད་ཀི་དང་པློ་རིན་

པློ་ཆེའི་གདུགས། རྒྱལ་སིད་སྣ་བདུན་ཐམས་ཅད་ཀི་དང་པློ་འཁློར་ལློ་རིན་པློ་ཆེ། གཟའ་ཐམས་

ཅད་ཀི་དང་པློ་གཟའ་ཉི་མ། 

ཐམས་ཅད་སྐྱློབ། <བིཤྭབྷུཀྲ>སངས་རྒྱས་དཔའ་བློ་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ། ས་བཅུ་རིམ་གིས་འདས་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་ཡེ་ཤེས་བཞི་དང་སྐུ་གསུམ་

ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད། <སརྦཛྙཱཿ>ཆློས་ཐམས་ཅད་ཇི་བཞིན་གཟིགས་པའློ། །

ཐམས་ཅད་སྒློལ། [མངློན]སངས་རྒྱས་སྤི། 

ཐམས་ཅད་རློགས། [མངློན]སངས་རྒྱས། 

ཐམས་ཅད་སྟློང་པ། སྟློང་པ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག

ཐམས་ཅད་དུ་འགློ་བའི་ལམ་མཁེན་པའི་སྟློབས། ལམ་འགའ་ཞིག་རྒྱལ་བ་ཉིད་དུ་འགློ་བ་དང་། ལམ་

འགའ་ཞིག་རང་རྒྱལ་གི་བང་ཆུབ་དང་། ཉན་ཐློས་ཀི་བང་ཆུབ་ཏུ་འགློ་བ་དང་། ལམ་འགའ་ཞིག་

ངན་འགློ་དང་བདེ་འགློ་སློགས་སུ་འགློ་བའི་ལམ་ཡང་དག་པ་དང་ལློག་པར་ངེས་པའི་ལམ་

རྣམས་ཇི་ལ་བ་བཞིན་དུ་མཁེན་པ་སྟེ་སྟློབས་བཅུའི་ནང་ཚན་ཞིག

ཐམས་ཅད་འདུལ། [མངློན] ① མེ་ཕག་ལློ། ② སངས་རྒྱས། 

ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ། [མངློན]སངས་རྒྱས། 

ཐམས་ཅད་ཡློད་སྨྲའི་དགེ་སློང་། རྒྱ་གར་དུ་ནང་པའི་ཆློས་ལུགས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་དམའ་ཤློས་བེ་བག་

སྨྲ་བ་ལ་སེ་པ་བཞི་ཡློད་པའི་ནང་ནས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡློད་པར་སྨྲ་བའི་སེ་པའི་དགེ་སློང་སྟེ་

དུས་གསུམ་ཀའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་རས་སུ་ཡློད་པར་ཁས་ལེན་པའམ་སྨྲ་བ། 
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ཐའི་ཇི། [སློག]སར་སློག་པློའི་གློ་སའི་མིང་ཞིག

ཐར། གློལ་བའམ་ཤློར་བའི་དློན་ཏེ། ཐར་ཐབས་མེད་པའི་བག་འགག །བག་འགག་ཅིག་ནས་ཐར། 

ཉེན་ཁ་ལས་ཐར། སྟག་ཁ་ནས་ཐར། ནད་ལས་ཐར་ལ་བུ། 

ཐར་གིས་ཞག་པ། [རིང]ངློས་འཇམ་ཞིང་འཇུར་མདུད་མེད་པ། 

ཐར་ཆགས། ཐིམ་པ། 

ཐར་སྟློང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་བི་སྤི་ལློ་༡༩༤༨ལློར་དཀློན་མཆློག་བསྟན་སྐྱློང་གིས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རི་གློར་ཐང་

རློང་[ཞིན་ཧེ]ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཐར་ཐར། ① སྒའི་ཁད་པར། སྣློད་ཀི་ནང་ནས་སན་མ་ཐར་ཐར་དུ་སར་འཐློར་བ། ② སྤུས་ཀའམ། 

རང་ཞན་པ། སྣམ་བུ་འདི་ཐར་ཐར་ཞིག་ལས་མི་འདུག

ཐར་ཐློ། ཐློ་བ་ཁ་དབིབས་གྲུ་བཞི་ཅན། 

ཐར་ཐློར། ཐ་རེ་ཐློ་རེའི་བསྡུས་ཚིག

ཐར་བདེ་དགློན། དགློན་པ་འདི་རྨེའུ་བ་མ་གྲུབ་ཆེན་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་གིས་བཏབ། འདེབས་

དུས་མི་གསལ་ཡང་འདེབས་མཁན་བ་མ་འདིར་སློག་དམག་གིས་འཛིན་བཟུང་བས་པ་རྫུ་

འཕྲུལ་གིས་བློས་ནས་ཐར་ཚུལ་ལ་བརགས་ན་ཕལ་ཆེར་གུ་ཤྲི་ཧན་གི་དམག་ཁམས་ཕློགས་

སུ་བློར་ཡློང་བའི་སྐབས་ཙམ་ནི་ཡིན་དགློས་ངེས། དེ་ལ་ན་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་

དུས་དཀིལ་ཙམ་ཡིན་དགློས། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཐར་མདློ། །འཕགས་པ་ཐར་པ་ཆེན་པློ་ཕློགས་སུ་རྒྱས་པ་འགློད་ཚངས་ཀིས་སིག་སྦངས་ཏེ་སངས་

རྒྱས་སུ་གྲུབ་པ་རྣམ་པར་བཀློད་པ་ཞེས་བ་བའི་མདློ་བམ་པློ་གཉིས་དང་ཤློ་ལློ་ཀ་བརྒྱད་ཅུ་

གཉིས་པ་རྒྱ་ནག་གི་འགྱུར། 

ཐར་ནུ། ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཚ་ལ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་གཉན་ནད་

སློགས་ཚ་གང་གཉིས་ཀའི་ནད་རྣམས་ཐུར་དུ་སྦློང་བར་བེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁུ་བ་ལན་
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དང་། ཐར་འབབ། ཉེ་བའི་རི་མློ་ཅན། ཐ་དད་ཕེང་ལན། བདེ་བེད་མ། བུའི་ཕེང་ལན། བི་བའི་ལློ་

མ་བཅས་སློ། །

ཐར་པ། བཅིངས་པ་ལས་གློལ་བ་སྟེ་འཁློར་བར་འཆིང་བེད་ལས་དང་ཉློན་མློངས་གཉིས་ཡློངས་སུ་

སངས་པའི་ཆ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གློལ་བ་དང་། ངེས་ལེགས། འཆི་མེད། དློན་དམ། རྡུལ་

བལ། རྡུལ་མེད། རྣམ་གློལ། སངས་པ། བང་གློལ། བང་ཆུབ་པ། མ་ངན་འདས། མང་འདས། 

ཞི་བ། ཡང་སིད་མེད་བཅས་སློ། །

ཐར་པ་གིང་། དགློན་འདི་བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་གང་ཡིན་མ་གསལ། ཐློག་མར་གྲུབ་མཐའ་

རིང་མ་ཡིན། རེས་སུ་རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་བདུན་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་སྐབས་སུ་དགེ་ལུགས་

པར་བསྒྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ཆུ་ཤུར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཐར་པ་ཆ་མཐུན། ཉློན་སྒིབ་སངས་པའི་འགློག་བདེན་ཐློབ་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་གནས་སྐབས་

ཀི་ལམ་སྟེ་ཚོགས་ལམ། 

ཐར་པ་བཏང་། རབ་ཏུ་བྱུང་། 

ཐར་པའི་རྒྱུའི་ཆློས་ལྔ། ཚོགས་ལམ་གི་ཡན་ལག་ལྔ་དང་དློན་གཅིག

ཐར་པའི་ཆ། ཉློན་སྒིབ་སངས་པའི་འགློག་བདེན། 

ཐར་པའི་སེ། སེ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ཆློས་མཐུན་གི་བ་བ་སྒྲུབ་པའློ། །

ཐར་པའི་ལམ། འཁློར་བའི་གནས་སུ་སྐྱེ་བ་བངས་པའི་རྒྱུ་ལས་དང་ཉློན་མློངས་སངས་ཏེ་སྡུག་

བསལ་མེད་པའི་ཐར་པ་ཐློབ་བེད་ཀི་ལམ། 

ཐར་པར་འཇུག་པའི་སློ་གཅིག་པུ། ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ། 

ཐར་པར་མི་གཏློང་བ།རྒྱ་ཡན་དུ་མི་གཏློང་བ་དང་། རང་དགར་མི་འཇློག་པ་སློགས་མིང་གི་རྣམ་

གངས་སློ། །

ཐར་བ། [ཐ་མི་དད་པ]གློལ་བ་དང་འཆློར་བ། རི་བློང་རྒྱ་ལས་ཐར་ཏེ་རང་ཚང་དུ་ལློག །ཆུ་ལས་ཐར་

ནས་སྐམ་སར་སེབས། ཚེ་ཐར་གཏློང་བ། ལམ་གཞི་ཉིལ་ནས་ཐར་མ་སློང་། ནད་ལས་ཐར་བ། 

ཐར་མ། གློལ་ཟིན་པ། ལྷ་འབྲུམ་ཐར་མ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

ཐར་མློ་དགློན། ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་དང་པློ་ཙམ་ལ་བདུད་འདུལ་

གྲུབ་དབང་རིན་པློ་ཆེས་རིང་མའི་དགློན་པ་ཞིག་གསར་དུ་བཏབ། དེ་རེས་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་

ཙམ་ལ་འབློག་དགེ་འཇམ་དབངས་རྒྱ་མཚོས་ཇློ་ནང་པའི་དགློན་སེ་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར། གྲུབ་མཐའ་

ཇློ་ནང་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྔ་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཐར་རེ་བམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་

རབས་ང་བཞི་པ་ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་༡༨༢༩ལློར་བང་ཏི་མཁས་པའི་

རིགས་སུ་འཁྲུངས། ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་སྙིང་རེ་དང་བཅས་ཏེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་ཐུགས་གཞློལ་

བས་དགུང་ལློ་བཞི་པར་དཔལ་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་དུ་ཕེབས། དགུང་ལློ་ཉེར་གཅིག་པར་ཁུ་བློ་

བམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ལས་བསྙེན་པར་རློགས། མཁན་ཆེན་རྡློ་རེ་འཆང་མཆེད་

ཞལ་ལས་རྒྱུད་སེ་བཞི་དང་འབེལ་བའི་དབང་ཁིད་མན་ངག་གི་སྐློར་དུ་མ་གསན། འཇམ་

དབངས་མཁེན་བརེ་དང་། ངག་དབང་ལེགས་གྲུབ་གཉིས་ལས་སྒ་དང་སྙན་ངག་སེབ་སྦློར་

གསློ་དཔྱད་སློགས་རིག་གནས་དུ་མ་གསན་པས་བཅུ་ཕག་རིག་པའི་མ་ཧཱ་པཎི་ཏ་ཞེས་པའི་

སྙན་པའི་གགས་པས་ཕློགས་བཅུར་ཁབ། རྨད་དུ་བྱུང་བའི་གསུང་རློམ་ཡང་པུ་ཏི་ལྔ་ཙམ་

བཞུགས་པར་གསུངས། དགུང་ལློ་ཉེར་གསུམ་པ་ལགས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༨༥༡ལློར། ངློར་མཁན་

པློའི་ཁིར་ཕེབས། གདན་ས་ལློ་དགུ་མཛད། ཁང་གསར་མཁན་ཆེན་འཇམ་པའི་དབངས་ངག་

དབང་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་སློགས་ལས་མདློ་རྒྱུད་རིག་གནས་དང་བཅས་པའི་སློ་ནས་

འཁློར་སློབ་སྐར་ཚོགས་ལ་བུ་བགང་ལས་འདས་པ་ལེགས་པར་བསྐྱངས། མཐར་དགུང་གངས་

ཞེ་གཉིས་པ་སྟེ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལགས་ར་སྤི་ལློ་༡༨༧༠་ལློར་གཤེགས། 

ཐར་རེ་འཇམ་དབངས་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་

གདན་རབས་དློན་བཞི་པ་ཡིན། གཙང་ར་ནག་ཤློད་གུས་སེལ་དུ་འཁྲུངས། སྐུ་ཆུང་ངུའི་དུས་

ནས་ངློར་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་དུ་ཕེབས། ངློར་ཐར་རེའི་ཞབས་དྲུང་གི་མཚན་གནས་བཞེས། ཐར་

རེ་བ་བང་དུ་ངློར་པའི་ཕག་ལེན་གི་སྐློར་རྣམས་གསན་སྦློང་མཛད། མཁས་པ་ཆེན་པློ་ར་ནག་

ངག་གི་དབང་ཕྱུག་མཆློག་ལས་སུམ་རགས་སྙན་ངག ། ཀ་ཙན་དབངས་གསུམ་སློགས་རིག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གནས་སྐློར་མཐའ་ཡས་པ་གསན། རྒྱལ་སས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་ཕན་བདེའི་མཁན་རིན་པློ་

ཆེ་ངག་དབང་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ལས་སློམ་པ་གསུམ་གི་བཀའ་དྲིན་ནློད། མདློ་སགས་ཀི་

ཆློས་ཚུལ་རྒྱ་ཆེར་གསན། མཁན་ཆེན་དམ་པ་རྡློ་རེ་འཆང་ལས་ལམ་འབས་སློབ་བཤད་

གསན། ངློར་ཨེ་ཝཾ་པའི་གདན་ས་ལློ་གསུམ་མཛད། ལམ་འབས་ཚར་གསུམ་གིས་གཙོས་

ཆློས་འཁློར་མཐའ་ཡས་པ་བསྐློར་བར་མཛད་དློ། །འདས་ལློ་མི་གསལ། 

ཐར་རེ་འཇམ་དབངས་ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་

གདན་རབས་རེ་གསུམ་པ་ཡིན། བམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གི་སྤྲུལ་སྐུར་

བང་ཏིའི་རིགས་བརྒྱུད་དུ་མཚན་དཔེ་གསར་དུ་བཞད། ངློར་ཐར་རེ་བ་བང་དུ་ཕེབས་ནས་ཁུ་

བློ་མཁན་པློ་རིན་ཆེན་རྡློ་རེ་ལས་བསྙེན་པར་རློགས་ཤིང་གསུང་ངག་སློབ་བཤད་སློགས་སྨིན་

གློལ་བིན་རླབས་ལུང་སློགས་རྒྱ་ཆེར་གསན། དཔལ་ན་ལེནྡྲའི་མཁན་པློ་སྙན་གགས་ཐར་པ་

ལས་སུམ་རགས་སློགས་རིག་གནས་དུ་མ་གསན། རྒྱལ་བ་ངློར་མཁན་པློའི་ཁིར་ཕེབས་ནས་

གདུལ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྨིན་གློལ་གི་ལམ་ལ་འགློད་པར་མཛད་དློ། །

ཐར་རེ་འཇམ་དབངས་ཐུབ་བསྟན་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་

གདན་རབས་རེ་བདུན་པ་ཡིན། ཐར་རེ་མཁན་ཆེན་འཇམ་དབངས་ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་

མཚན་གི་སྐུ་སིང་མ་ལས་བང་ཏིའི་ཤ་རྒྱུད་དུ་གཞིས་ཀ་ཆེན་པློ་པད་གིང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་

ཞང་མཁན་ཆེན་ མདུན་ནས་ལམ་འབས་སློགས་སློམ་པ་གསུམ་གི་བཀའ་དྲིན་ནློད། གཞན་

ཡང་ཡློངས་འཛིན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མང་པློ་བསྟེན་ཏེ་མདློ་སགས་གཞུང་ལུགས། རིག་

གནས། སྙན་རྒྱུད་སྐློར་སློགས་མཐའ་ཡས་པ་གསན་ཏེ་མཁེན་མཁས་པར་གྱུར། ངློར་མཁན་

པློའི་ཁི་ལ་ཕེབས་ཏེ་ངློར་གི་གདན་ས་ལློ་གསུམ་མཛད། རེས་སུ་ཐར་རེ་མཁན་རིན་པློ་ཆེ་

བམས་པ་ནམ་མཁའ་ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་མཁན་ཁི་ལློ་གཅིག་ནས་དགློངས་པ་

རློགས་པར་ཡང་བསྐྱར་རེ་འདིས་ལློ་གཉིས་མཁན་ཁི་མཛད་དེ། ས་ཕི་ལློ་ལྔ་མཁན་པློ་ཁི་འཛིན་

མཛད་དེ་གསུང་ངག་ལམ་འབས་སློགས་སློམ་པ་གསུམ་གི་སློ་ནས་སྐལ་ལན་གི་གདུལ་བ་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྨིན་གློལ་ལ་འགློད་པར་མཛད། མདློ་ཁམས་ཕློགས་སུ་ས་རེས་ལན་ཁ་ཤས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

ཕེབས། གཙོ་བློར་སྐྱེ་རྒུ་དགློན་དུ་བཞུགས། དེ་ནས་ཆུ་ལུག་ལློར་ངློར་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་དུ་

གཙུག་ལག་ཁང་གསར་པ་སློ་འཕློར་དང་བཅས་པ་དང་། སྟེང་དུ་ངློར་ཆེན་རྡློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློའི་

གཟིམ་ཆུང་གཡབ་ཆེན་དང་། ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོ། གསང་སགས་ཕློ་བང་། མགློན་ཁང་ཤར་

ནུབ་གཉིས། ངློར་ཆེན་དཀློན་མཆློག་ལྷུན་གྲུབ་ཀི་གཟིམ་ཆུང་ཕིས་སུ་མཁན་པློ་རིམ་བློན་གི་

གཟིམ་ཆུང་མཛད་པ་དེ་དང་། རབ་གསལ་ཁང་སློགས་རྒྱ་ཆེན་བཀློད་པས་མཛེས་པ་ཕུན་

ཚོགས་པ་བསྐྲུན་པར་མཛད་པ་སློགས་རྒྱལ་བ་ཨེ་ཝཾ་པ་ཆེན་པློའི་བསྟན་པ་རིན་པློ་ཆེར་ཆློས་

དང་ཟང་ཟིང་གི་སློ་ནས་མཛད་ཕིན་བ་ན་མེད་པར་བསྐྱང་ཞིང་བཞུགས། མཐར་ཞིང་དང་གདུལ་

བའི་མཛད་པ་གཞན་དུ་བསྟན་པའི་ཕིར་གཟུགས་སྐུ་ཆློས་ཀི་དབིངས་སུ་མཉམ་པར་བཞག་

པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་ལགས་སློ། །ཀླུ་ལིང་མཁན་ཆེན་འཇམ་དབངས་བསྟན་པའི་ཉི་མས་མཛད་

པའི་གདན་རབས་ཁ་སྐློང་ལར་དུ་ཡིན། 

ཐར་རེ་ནམ་མཁའ་འཆི་མེད། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་ཞེ་བཞི་པ་ཡིན། 

རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་བ་སྤི་ལློ་༡༧༦༥ལློར་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་དང་ཉེ་བའི་ས་ཕློགས་

རེན་རྒྱ་མཚོ་གིང་དུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་དྲུག་བདུན་སྐབས་ངློར་ཐར་རེར་ཕེབས། ག་ཟི་དྲུང་

ཡིག་ལས་འབི་ཀློག་བསབ། རིམ་པར་ངློར་པའི་གཞུང་ཆུང་བཞི། ཀུན་ཏུ་དགློས་པའི་གཞུང་

བདུན། དཀློན་ལྷུན་སྣང་རྒྱུད་རྣམས་ཐུགས་ལ་བཟུང་ནས་རྒྱུགས་འབུལ་མཛད། དགུང་ལློ་

བདུན་པར་ཁང་གསར་ངག་དབང་ཆློས་སྐྱློང་བཟང་པློ་ལས་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་ནློད། དཔལ་

ས་སྐྱའི་བདག་ཆེན་ཀུན་དགའ་བློ་གློས་སློགས་ཡློངས་འཛིན་བཅུ་ཕག་ལྔ་ལྷག་ཙམ་ལས་མདློ་

སགས་གཞུང་ལུགས་མང་པློ་ལ་གསན་བསམ་མཛད། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་པར་གདན་ས་ཆེན་པློར་

ཕེབས། དགུང་ལློ་ཉེར་ལྔ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་མློ་བ་སྤི་ལློ་༡༧༨༩ལློར་ངློར་ཨེ་ཝཾ་

པའི་ཁིར་ཕེབས། ལློ་བཞིར་གདན་ས་མཛད། གསུང་ངག་ལམ་འབས་གཙོས་པའི་ཆློས་འཁློར་

རྒྱ་ཆེར་བསྐློར། ལློ་རེ་བཞིན་དློན་གཉེར་བ་དགེ་འདུན་ཉིས་བརྒྱ་སྐློར་བསྡུས། ཨེ་ཝཾ་པའི་

བསྟན་པར་བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ། ཕིས་སེ་དགེ་ཕློགས་སུ་མཛད་ཕིན་རྒྱས། དགུང་ལློ་ང་དྲུག་

པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༨༢༠ ལློའི་ཟླ་བ་དང་པློའི་ཚེས་ཉེར་བརྒྱད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཉིན་སེ་དགེ་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་དུ་ཞི་བར་གཤེགས་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ནས་བར་སྐབས་ལློ་བཞིའི་རིང་

བ་བང་ཁག་རེས་མློས་ཀིས་ཞབས་དྲུང་ཁག་གིས་མཁན་ཚབ་མཛད་དློ། །

ཐར་རེ་བམས་པ་ནམ་མཁའ་ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན། གཙང་ངློར་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་

གདན་རབས་དློན་གཅིག་པ་ཡིན། གཙང་ཞྭ་ལུ་སྐུ་ཞང་གི་རིགས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་ངུ་ནས་

ཐར་རེ་བ་བང་དུ་ཞབས་དྲུང་གི་མཚན་གསློལ་ཏེ་བཞུགས། ཡློངས་འཛིན་དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་མང་པློ་བསྟེན་ཏེ་ཨེ་ཝཾ་པའི་མཛད་རྒྱུན་ཆློ་ག་ཆློས་སྤློད་ཕག་ལེན་ཕ་མློ་ཚུན་ཆད་

ཐུགས་ལ་ཆུད། གཞན་ཡང་ཐུན་མློང་གི་རིག་གནས་ཀི་སྐློར་དང་། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་མདློ་

སགས་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ལ་གསན་བསམ་མཐར་ཕིན་པ་དང་། ཞབས་དྲུང་རྣམ་པའི་

མཛད་རིམ་ལ་རྒྱུགས་ཆུང་བཞི་སློགས་ལེགས་པར་གྲུབ་ནས། ཐར་རེ་མཁན་ཆེན་འཇམ་

དབངས་ཀུན་བཟང་ཐུབ་བསྟན་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གི་མདུན་ནས་ལམ་འབས་བུ་དང་བཅས་

པའི་གདམས་ངག་སློགས་ཟབ་ཆློས་མཐའ་ཡས་པ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་སློམ་དང་། སློ་སློར་

ཐར་པའི་སློམ་པ་སློགས་བཞེས་ནས་ར་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ཕ་མློ་ཡང་མ་གློས་པར་

སྲུང་སློམ་ཚུལ་བཞིན་གནང་། ཀྱཻ་རྡློར་སློགས་ཡི་དམ་མང་པློའི་བསྙེན་སྒྲུབ་མཐར་ཕིན་པ་དང་། 

ཞབས་དྲུང་དུས་སྟློད་ལ་དྭགས་ཕློགས་སུ་ཕེབས་ཏེ་བསྟན་འགློའི་དློན་རྒྱ་ཆེན་མཛད། བསྟན་

སྲུང་རློང་བཙན་རྣམ་གཉིས་ཀི་བསྐང་གསློ་རྒྱས་པ་གསར་རློམ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་། དེ་ནས་

མདློ་ཁམས་ས་སྟློད་དང་སེ་དགེ་གཙོས་མདློ་སྟློད་སྨད་གང་སར་ཞབས་ཀིས་བཅག་ཏེ་མཛད་

ཕིན་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར། གདན་ས་ཆེན་པློར་ཡར་ཕེབས་ནས་ས་མློ་ཡློས་ཀི་ལློར། 

ཨེ་ཝཾ་པ་ཆེན་པློའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་མཁན་ཁིར་ཕེབས། གསུང་ངག་ལམ་འབས་སློགས་སློམ་པ་

གསུམ་གི་སློ་ནས་གདུལ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་ཕིན་ལས་བསྐྱབས། མཁན་ཁི་ལློ་གཅིག་ལས་

མཛད་མ་ཐུབ་པར་རེས་ལློ་གཉིས་དེ་ཐར་རེ་མཁན་ཆེན་འཇམ་དབངས་ཀུན་བཟང་ཐུབ་བསྟན་

ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས་སྐྱློང་བར་མཛད་ནས་ལགས་འབྲུག་ལློ་མགློར་དགློངས་པ་གཞན་

དློན་དུ་གཤེགས། 

ཐར་རེ་བང་ཏི་པཎ་ཆེན་ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

རབས་བཅུ་གསུམ་པ་ཡིན། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༥༣༥ལློར་ས་སྐྱའི་མདློ་

བརློད་བཀྲ་ཤིས་གིང་དུ་འཁྲུངས། བམས་སྙིང་རེ་བང་ཆུབ་སེམས་ཀིས་ཐུགས་རྒྱུད་ཤིན་ཏུ་དུལ་

ཞིང་དགུང་ལློ་ཉེར་བཞི་པར་རེ་སངས་རྒྱས་སེང་གེ་ལས་བསྙེན་པར་རློགས། ལློ་བཅུ་གཅིག་

རིང་འབལ་མེད་དུ་བསྟེན་ནས་གསན་བསམ་མཛད། གཞན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཐའ་ཡས་

པ་ལས་ཐློས་པ་བཙལ། མཁས་པའི་ཡང་རེར་སློན། དགུང་ལློ་ཞེ་ལྔ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་ཡློས་

སྤི་ལློ་༡༥༧༩ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་གསུམ་ནས་གདན་ས་ཐེངས་དང་པློ་ལློ་གསུམ་མཛད། དེ་ནས་ཐར་

རེར་སྐུ་མཚམས་མཛད། ལགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༥༩༠ལློའི་སྟློན་ནས་གདན་ས་ཐེངས་གཉིས་པ་ལློ་

ལྔ་མཛད། མདློ་སགས་ཀི་འཆད་ཉན་རྒྱ་ཆེར་མཛད། དགུང་ལློ་རེ་བརྒྱད་པ་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་

༡༦༠༢ལློའི་ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་བཅུ་བཞི་ལ་ཞི་བར་གཤེགས་པ་ཡིན་ནློ། །ཐར་རེ་པཎ་

ཆེན་སྐབས་གདན་ས་འདིར་དགེ་འདུན་དགུ་བརྒྱ་ཙམ་ཡློད་པར་གསུངས་སློ། །

ཐར་ཞག །[རིང]ངློས་འཇམ་པ། 

ཐར་གཟློང་། དངུལ་བཟློ་བའི་ལག་ཆ་ཞིག

ཐར་ལམ། འཁློར་བ་ལས་ཐར་པའི་ལམ་སྟེ། ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པས་ཟིན་པའི་ལམ། 

ཐར་ལམ་དགློན། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༤༡༤ལློར་ངློར་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པློའི་

ཞལ་སློབ་དྲུང་ཆློས་རེ་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་གིས་དགློན་ཁང་ཞིག་བཏབ། སྤི་ལློ་༡༤༩༣པའི་

ས་ལུག་ལློར་ས་པ་རབ་འབམས་པ་ཀུན་དགའ་ཡེ་ཤེས་ཀིས་རྒྱ་བསྐྱེད་ནས་དགློན་བདག་

མཛད། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། མིང་གཞན་ཐར་ལམ་ས་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་གིང་ཞེས་ཟེར། ད་

ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་སྐྱེ་རྒུ་མདློ་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཐར་ལམ་འགློ་དློན་བཅུ། ཆློས་སྤློད་བཅུའི་ཐུན་མློང་ཁད་པར་མཆློག་གསུམ་གི་ལུགས་ཀི་ནང་ཚན་

གསུམ་པ་སྟེ། དེ་ལ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་ཞལ་ནས། རེན་གསུམ་བཞེངས་དང་སློག་འདློན་ཟམ་

པ་འཛུགས། མཆློད་སྦིན་ཁྲུས་དང་བསྐློར་བ་ཚུལ་ཁིམས་རྣམས། འགློ་བའི་དློན་ལ་བརློན་པ་

ང་ཡི་སས། ལུས་དེ་བར་ནས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་ཞེས་གསུངས་སློ། །

ཐར་ལམ་ལྔ། ཚོགས་ལམ་དང་། སྦློར་ལམ། མཐློང་ལམ། སློམ་ལམ། མི་སློབ་ལམ་བཅས་ལྔ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐར་ལམ་གསལ་བེད། ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་ཚིག་ལེའུར་བས་པའི་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་ཕིན་ཅི་

མ་ལློག་པར་གསལ་བར་བེད་པ་ཞེས་པའི་བསྡུས་མིང་། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན་གིས་

མཛད་པའི་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་འགེལ་བ། 

ཐར་ཤུལ་དགློན། ① རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལགས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༦༧༡ལློར་ཐར་ཤུལ་ཆློས་སྐྱློང་

རྒྱ་མཚོས་གུར་སར་ཞིག་བཏབ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ་༡༩༣༥ལློར་ཐར་

ཤུལ་སྤྲུལ་སྐུ་དགེ་ལེགས་དབང་ཕྱུག་སློགས་ཀིས་ཡློན་སྦར་ནས་འདུ་ཁང་གསར་བཞེངས་

གནང་ཏེ་ཁང་དགློན་ཏུ་བསྒྱུར། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་མང་ར་རློང་[ཀློས་ནན་]ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཐར་ཤུལ་དགློན། ② རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༩༠༧ལློར་གུར་སར་ཞིག་བཏབ། རབ་

བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༩༡༣ལློར་རྭ་རྒྱའི་དགེ་བཤེས་བམས་པ་བཟང་པློས་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆབ་ཆ་རློང་ [གུང་

ཧློ་] ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཐར་ཤུལ་དགློན། ③ རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༧༣༠ལློར་ཇློ་བློ་མཆློག་སྤྲུལ་

སྐལ་བཟང་དགེ་ལེགས་རྒྱལ་མཚན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་

མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཐར་ས། ཡུལ་གཅིག་ནས་ཡུལ་གཞན་དུ་ཐར་བའི་ལམ། ཟམ་པ་ཆད་ནས་གཙང་པློའི་ཕར་ཕློགས་

ལ་ཐར་ས་མི་འདུག

ཐར་ས་མེད་པའི་ལམ། འཆི་ལམ་དང་། ཐར་ཡུལ་མེད་པ་སློགས་མིང་གི་རྣམ་གངས་སློ། །

ཐར། [ལེགས]རྒྱུ་སྐར་གི་མིང་། ཐ་སྐར། 

ཐལ། ཕར་སློང་བའི་དློན་ཏེ། སློབ་མ་སློབ་གྲྭར་ཐལ། ལུག་ཁྱུ་ས་འདི་ནས་ཕར་ཐལ། ཁང་བའི་ནང་

ལ་ཐལ། གཞན་དུ་ཐལ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཐལ་ཀ་རྡློ་རེ། ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་པགས་ནད་སེལ། 

ཆུ་སེར་སྐེམ། སིན་ནད་གསློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

ཐལ་ཀར། ① སློ་དཀར། གང་ཆེན་ཐལ་ཀར་མཆེ་བ་དྲུག་ལན། ② [མངློན]གང་ཆེན། 

ཐལ་སྐད། ཆློས་ཀི་རློད་པ་བེད་པའི་སྐབས་སུ་འདློད་པ་རགས་སུ་བཀློད་ཅིང་མི་འདློད་པ་ཐལ་བ་

འཕེན་པའི་སྐད། 

ཐལ་སྐྱ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་light gray ཟེར། 

ཐལ་སྐྱློན། ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་སྐྱློན། ཕར་སྤློད་ཚུར་ལེན་གི་བེད་སློ་ཚང་མ་ཐལ་སྐྱློན་མེད་པ། 

ཐལ་འཁུམས། ཚད་ལས་བརྒལ་བ་དང་ཚད་མ་ཟིན་པ། གཞུང་སེར་གི་འགློ་སློང་གང་བཏང་ཚང་

མར་ཐལ་འཁུམས་ཀི་ཧང་ཟློམ་མེད་པ། རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་ཐུབ་གཞིར་བཟུང་གིས་ཐལ་

འཁུམས་མེད་པར་རློད་གེང་བེད་པ། 

ཐལ་གློང་། ཕག་ཚིགས་ནས་མཇིང་ཚིགས་བར་གི་ཆ་ཤས་དེའི་མིང་། 

ཐལ་གློང་རྒྱས་པའི་མཚན་བཟང་། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བཟང་སློ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། 

སྨན་ལ་སློགས་པ་བིན་པས་ཐལ་གློང་རྒྱས་པ། 

ཐལ་རྒྱུགས། ① ཐློགས་མེད་དུ་འགློ་བ། ཉ་མློ་ཆུའི་ནང་དུ་ཐློགས་ཐུག་མེད་པར་ཐལ་རྒྱུགས་སུ་

འགློ་བ། ② མ་བརགས་པའི་འགློ་སྟངས། འགློ་ལམ་བདེ་མིན་ལ་མ་བལས་པར་རང་གར་ཐལ་

རྒྱུགས་སུ་འགློ་བ། 

ཐལ་སྒློ། ཀློ་བས་བཟློས་པའི་རྐྱལ་པའི་ནང་དུ་ཐལ་བ་བླུགས་པ་ལ་ཐལ་སྒློ་དང་རྐྱལ་པ་དེ་འདྲའི་ནང་

དུ་རམ་པ་བླུགས་པ་ལ་རམ་སྒློ། མར་བླུགས་པ་ལ་མར་སྒློ་ཟེར་སློལ་ཡློད། 

ཐལ་འགྱུར། ཕློགས་ས་སུན་འབིན་པར་མི་འདློད་པའི་ཐལ་བ་འཕེན་པའམ། རྒློལ་ཕི་རྒློལ་གཉིས་ལ་

མཐུན་སྣང་གྲུབ་ངེས་ཀི་ཚུལ་གསུམ་འདློད་པའི་ངག །དཔེར་ན། སྒ་རག་པར་འདློད་པའི་གང་

ཟག་གི་ངློར། སྒ་ཆློས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རག་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ་སུན་འབིན་པ་དང་། 

ཡང་ན། སྒ་ཆློས་ཅན། མི་རག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། བས་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ་ཚུལ་གསུམ་

ཚང་བའི་ངག་གློ །

ཐལ་འགྱུར་སློ་བརྒྱད་སློང་ཚུལ། རགས་གསུམ་ཁབ་པ་སློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས། རེས་ཁབ་རྣལ་མ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དང་། ལློག་ཁབ་རྣལ་མ་དང་། ཐུར་ཁབ་རྣལ་མ་དང་། འགལ་ཁབ་རྣལ་མ་སྟེ་བཞི་དང་། རེས་

ཁབ་ཕིན་ཅི་ལློག་དང་། ལློག་ཁབ་ཕིན་ཅི་ལློག་དང་། ཐུར་ཁབ་ཕིན་ཅི་ལློག་དང་། འགལ་ཁབ་

ཕིན་ཅི་ལློག་སྟེ་ཁབ་པ་ཕིན་ཅི་ལློག་པ་བཞི་བཅས་སློ། །

ཐལ་འགྱུར་གི་ཆློས་གསུམ། སྒྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་གི་ཆློས་གསུམ་སྟེ། རགས་ཕི་རྒློལ་གི་བདེན་

ཞེན་གིས་ཁས་ལེན་པ། ལློག་ཁབ་ཚད་མས་གྲུབ་པ། དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མས་བསལ་བ་ཞུགས་

པ་བཅས་སློ། །

ཐལ་འགྱུར་གི་ལན། ཕི་རྒློལ་གིས་ཚུར་ཐལ་བ་འཕངས་པ་ལ་རྒློལ་བས་སྐྱློན་སློང་གི་ལན་འདེབས་

པ་སྟེ། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ལ་ལན་གིས་བཟླློག་མི་ནུས་ཀང་། ཐལ་འགྱུར་ལར་སྣང་ལ་འགལ་

མ་ངེས་མ་གྲུབ་སློགས་ཀི་སྐྱློན་དང་ལན་པས་དེར་དངློས་ལན་བརློད་པའློ། །

ཐལ་འགྱུར་འགློད་ཚུལ་ལྔ། རགས་ཆློས་དློན་གསུམ་རེ་རེ་བའི་འགློད་ཚུལ། ཆློས་ཅན་དུ་མ་

བརེགས་པའི་འགློད་ཚུལ། གསལ་སྤུངས་ཀི་འགློདཚུལ། རགས་སྤུངས་ཀི་འགློད་ཚུལ། སྦུབས་

འཚང་གི་འགློད་ཚུལ། 

ཐལ་འགྱུར་གཉིས། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་དང་ཐལ་འགྱུར་ལར་སྣང་། 

ཐལ་འགྱུར་ལར་སྣང་། ① ཁས་བངས་ཀི་རགས་ལ་མི་འདློད་པའི་བསྒྲུབ་བ་འཕེན་མི་ནུས་པ། ② 

ལན་གིས་བཟླློག་པར་ནུས་པའི་ངག་སྟེ་རགས་མ་གྲུབ་པའམ། མ་ཁབ་པ། ཁབ་པ་འགལ་བ། 

འདློད་བཅས་ཀི་ལན་འདེབས་ནུས་པའློ། །

ཐལ་འགྱུར་ལར་སྣང་གི་ལན་གི་སློ་བཞི། འགལ། མ་ངེས། མ་གྲུབ། འདློད་པ་བཅས་སློ། །

ཐལ་འགྱུར་ལར་སྣང་བཞི། རགས་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཁབ་པ་འགལ་བ་དང་། ཁབ་པ་མ་ངེས་པ་དང་། 

འདློད་ལན་ཐེབས་པ་སྟེ་བཞིའློ། །

ཐལ་འགྱུར་བ། ① ཐལ་བའི་སྐྱློན་དུ་འགྱུར་བ། ② ཐལ་འགྱུར་ཙམ་གིས་ཕིར་རྒློལ་གི་རྒྱུད་ལ་

བསྒྲུབ་བ་རློགས་པའི་རེས་དཔག་སྐྱེ་བར་འདློད་པས་ན་ཐལ་འགྱུར་བ་ཞེས་བརློད་པ་སྟེ། སློབ་

དཔློན་སངས་རྒྱས་བསྐྱང་དང་ཟླ་བ་གགས་པའི་རེས་སུ་འབངས་ནས་ཆློས་ཐམས་ཅད་དློན་

དམ་པར་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་ཐ་སྙད་འཇིག་རེན་གགས་པ་དང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

མཐུན་པར་སྟློང་དང་རེན་འབྱུང་འགལ་མེད་ཟུང་འཇུག་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་དབུ་མ་པ་ཞིག

ཐལ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མློང་མིན་པའི་ཁད་ཆློས་བརྒྱད། རང་མཚན་མི་འདློད་པ། རང་རྒྱུད་དང་རང་

རིག་མི་འདློད་པ། ཀུན་གཞི་མི་འདློད་ཀང་ཕི་དློན་འདློད་པ། བདེན་འཛིན་ཉློན་མློངས་དང་

བདག་མེད་གཉིས་ལ་ཕ་རགས་མེད་པ། འགློག་བདེན་དློན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པ། འཕགས་པ་

ཡིན་ན་སྟློང་ཉིད་རློགས་པས་ཁབ་པ། སློ་སློ་སྐྱེ་བློའི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་མེད་ཤེས་དང་

དཔྱད་ཤེས་ཚད་མར་འདློད་པ། ཡིད་མངློན་དང་རློགས་པའི་གཞི་མཐུན་ཡློད་པ། ཕ་བའི་མི་

རག་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པ་སློ་སློ་སྐྱེ་བློ་ལ་ཡློད་པ་དུས་གསུམ་དངློས་པློར་འདློད་ཅིང་མི་རག་

སློགས་བཅུ་དྲུག་རློགས་ཙམ་གིས་སྦློར་ལམ་གསུམ་པློ་གང་དུའང་མ་སེབ་པར་འདློད་པ། 

ཐལ་འགྱུར་བཞི། རགས་ཁབ་གཉིས་ཀ་མ་གྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར། ཁབ་པ་གྲུབ་ཀང་རགས་མ་གྲུབ་

པའི་ཐལ་འགྱུར་རགས་གྲུབ་ཀང་ཁབ་མ་གྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར། རགས་ཁབ་གཉིས་ཀ་གྲུབ་པའི་

ཐལ་འགྱུར་རློ། །

ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག །ལན་གིས་བཟླློག་མི་ནུས་པའི་ཐལ་བ་འཕེན་པའི་ངག་སྟེ། ཐལ་འགྱུར་འགློད་

ཡུལ་གི་བློ་ངློར་རགས་དང་ཁབ་པ་གྲུབ་ཅིང་དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མས་བསལ་བ་འབབ་པའི་

རགས་སྟློན་པའི་ཐལ་ངག་རྣམ་དག་གློ

ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གཉིས། སྒྲུབ་བེད་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་དང་། སྒྲུབ་བེད་མི་འཕེན་བའི་ཐལ་

འགྱུར་ཏེ་ གཉིས་སློ། །

ཐལ་ངག །འདློད་པ་རགས་སུ་བཀློད་དེ་མི་འདློད་པའི་ཐལ་བ་འཕེན་པའི་ངག་སྟེ། དཔེར་ན། སྒ་རག་

པར་འདློད་པའི་ངློར། སྒ་ཆློས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རག་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །

ཐལ་ལག །ལག་པའི་ཐལ་མློས་བརྒྱབ་པའི་ལག །ཐལ་ལག་གཞུས་པ། 

ཐལ་ཆ། ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་སྐྱློན་ཆ། ཕན་ཚུན་འཁྲུག་ཟིང་སློང་བའི་ཐལ་ཆ་མ་བཟློ། འཁྲུག་པ་

ཤློར་ནས་ཐལ་ཆ་ཆེན་པློ་བཏང་སློང་། 

ཐལ་ཆུ། ཐལ་བའི་ཁུ་བ། 

ཐལ་ཆེན། མི་རློ་བསེགས་པའི་ཐལ་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐལ་ཉློར། རིག་ཁུག་ཏུ་སྤུངས་པའི་ཐལ་བ། 

ཐལ་རེས་བསྡུ་རྒྱུ། སེ་དགེའི་ཡུལ་སྐད་དུ་དམློད་བློར་བ་སྟེ། འཇིག་རེན་འདིར་ཁློད་རང་གི་རིགས་

བརྒྱུད་ར་བ་ནས་མེད་པ་ཆགས་པར་མ་ཟད། ཐལ་བའི་ནང་གི་རེས་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པར་གྱུར་

པའི་སྨློན་ལམ་ངན་པ་འདེབས་པ་ཞིག་རེད། 

ཐལ་ཏེས། ལུག་རུ་སྨུག་པློ་ལ་ངློས་འཛིན་མཛད། གཞན་དུ་ཨུཏྤལ་ལའང་འཇུག །མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་ཀླུ་ཡི་ལེ་དང་། སློ་སངས་འཁི་ཤིང་། སློ་སངས་མཐའ་ཡས། མཐའ་ཡས་ར། བ་གང་

སྲུང་། མེ་ཏློག་ཕ་མློ། ས་འཚོ་བུ་མློ་བཅས་སློ། །

ཐལ་རྡུལ། ཐལ་བ་ཞིབ་ཞིབ། 

ཐལ་དྲགས་པ། མཚམས་ཚོད་མ་ཟིན་པ་དང་། ཚད་ལས་འདས་པ། བཟའ་བཏུང་ལློངས་སྤློད་ཐལ་

དྲགས་པ། ཤློད་ཚོད་མེད་པའི་སྐད་ཆ་ལབ་གེང་ཐལ་དྲགས་པ། 

ཐལ་དྲེག །ཐལ་རྡུལ་རིང་དུ་ཆགས་པའི་དྲེག་པ། 

ཐལ་མདློག །ཐལ་བའི་མདློག

ཐལ་སབས། ཡུན་རིང་དུ་ཆགས་པའི་ཐལ་རྡུལ། 

ཐལ་ཕགས། ① མེ་ཁེམ། ② སྒློ་ཕགས། 

ཐལ་ཕེང་། ཐལ་ངག་དང་འདྲའློ། །

ཐལ་ཕེང་ཉློག་པློ། ཐལ་འགྱུར། ཐལ་ངག །སུན་འབིན་རྣམས་མིང་གི་རྣམ་གངས། ཐལ་ཕེང་ནི་ཐལ་

འགྱུར་གི་ཕེང་བ་སྟེ་ཐལ་འགྱུར་མང་པློའི་དློན་ཡིན། ཉློག་པློ་ནི་ཐལ་འགྱུར་ལར་སྣང་གིས་

གཞུང་དློན་ལ་ས་ཆློད་ཡློད་པའི་གློ་བ་སྟེར་མི་ནུས་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། 

ཐལ་བ། [ཐ་མི་དད་པ] ① ཚད་ལས་བརྒལ་བ། ཁ་ཐལ། གཏམ་དེ་ཐལ་དྲགས་སློང་། ཕི་ཐལ་ནང་

འཁུམས་མེད་པ། ཚིག་ཐལ། ② སློང་བ་དང་ཕིན་པ། གར་ཐལ་གཏློལ་མེད། ཡར་ཐལ་མར་

ཐལ། ཡལ་ཐལ་བ། རིམ་གིས་ཇེ་ཉུང་དུ་ཐལ། ལློ་ལྔ་བཅུ་ཐལ། ③ ཤར་མར་འགློ་བ། བག་ལ་

ཕར་ཐལ་ཚུར་ཐལ་དུ་འགློ་བ། མར་གི་ཟངས་ཐལ་དུ་འགློ་བ། ཡར་གི་ཟངས་ཐལ་དུ་འགློ་བ། 

 ④  སྐྱློན་ཆ། ཐལ་བ་འཕེན་པ། ⑤ རློག་མའམ། ལྷག་མ། གློ་ཐལ། ཐུག་ཐལ། བ་ཐལ། ཞུམ་བུའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

སྐྱག་པར་ཐལ་བའི་ཁེབས་གཡློགས། ཐལ་བ་སྤུངས་པ། གང་ས་གང་ལ་ཐལ་བ་ལངས་པ། 

དངློས་རས་མེར་འབར་རེས་ལྷག་པའི་དངློས་པློ་དེའི་མིང་སྟེ། ཤིང་གི་ཐལ་བ། ལི་བའི་ཐལ་བ་

ཞེས་པ་ལ་བུ། ཚིག་བསྡུས་ན་ཐལ་ཞེས་འབི་ཆློག་སྟེ། ཤིང་ཐལ། རྩྭ་ཐལ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཐལ་བ་དཀར་པློ། [ཡུལ]སྣ་ཐ་ལ་བསེ་རྒྱུའི་ཤིང་ཐལ། 

ཐལ་བ་སྐྱ་ཆགས། ཐལ་རྡུལ་དཀར་པློ་ཆགས་ཚུལ། བསྒིགས་བཀློད་ཀི་ཡློ་བད་རྣམས་ལ་རྡུལ་

ཕིས་མ་བརྒྱབ་པས་ཐལ་བ་སྐྱ་ཆགས་སུ་ཁེབས་པ། 

ཐལ་བ་ཆིལ་ཆིལ། ཐལ་རྡུལ་ལང་ཚུལ་ཞིག །གད་ཆུ་མ་གཏློར་ན་གད་བདར་བེད་དུས་ཐལ་བ་ཆིལ་

ཆིལ་ལང་ཡློང་། 

ཐལ་བ་པ། ཕི་རློལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་བ་ཞིག

ཐལ་བ་འཕེན་པ། ཕ་རློལ་པློའི་རྒྱུད་ཀི་ལློག་རློག་སུན་འབིན་པ་དང་། ལློག་སྨྲ་ཚར་གཅློད་པའི་ཕིར་

དུ། རགས་ཁབ་ཚད་མའམ་ཁས་བངས་ཀིས་གྲུབ་པ་བཀློད་ནས་མི་འདློད་པ་སྒྲུབ་པ། དཔེར་

ན། སྒ་རག་པར་འདློད་པའི་ཕི་རློལ་པ་སུན་འབིན་པའི་ཕིར་དུ། སྒ་ཆློས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། 

རག་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ་འདློད་པ་རགས་སུ་བཀློད་ནས་མི་འདློད་པར་ཐལ་བ་འཕེན་པའློ། །

ཐལ་བ་བུན་བུན། ཐལ་བ་ལློང་ལློང་། རླངས་འཁློར་ཕིན་ཤུལ་དུ་ཐལ་བ་བུན་བུན་དུ་ལང་ཡློང་། 

ཐལ་བ་རླུང་བསྐུར། ར་མེད་དུ་འགློ་རུ་འཇུག་པའི་དཔེ། དག་བློའི་མི་ར་ཚང་མ་ཐལ་བ་རླུང་བསྐུར་

བཞིན་དུ་ར་མེད་དུ་སློང་འདུག

ཐལ་བའི་སྙིང་པློ། [མངློན]ཨ་ག་རུ། 

ཐལ་བར་འགྱུར་བ། ཉེས་པའམ། སྐྱློན་གི་ཕློགས་སུ་ལྷུང་བ། དེ་ལར་ཨུ་ཚུགས་བས་ན་སྐྱློན་དུ་ཐལ་

བར་འགྱུར། 

ཐལ་བར་བརླག་པ། རྡུལ་ཕན་ཙམ་དུ་གཏློར་བ། དག་དམག་ཐལ་བར་བརླག་པ། བག་ར་ིཐལ་བར་བརླག་པ། 

ཐལ་བྱུང་། ཐློགས་མེད་དུ་བྱུང་བ། སྙུང་བུ་རྣློན་པློས་པང་ལེབ་ཐལ་བྱུང་དུ་ཕུག་ནས་བུག་པ་འདློན་

པ། ཉི་འློད་ཁང་པའི་ནང་དུ་ཐལ་བྱུང་དུ་ཕློག་པ། 

ཐལ་བྱུང་འགློ་བ།① ཐློགས་མེད་དུ་འགློ་བ། དཔའ་བློ་སྙིང་སྟློབས་ཅན་གིས་དག་ལ་འཇིགས་སྣང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མེད་པར་གཡུལ་སར་ཐལ་བྱུང་དུ་འགློ་བ། ② [མངློན]དཔའ་བློ། 

ཐལ་སྦར། ཐལ་མློའི་ནང་ངློས་ཕན་ཚུན་སྦར་བ། ལག་པ་ཐལ་སྦར་གི་གུས་འདུད་ཞུ་བ། 

ཐལ་འབར། ཐེལ་རེ་བརྒྱབ་ཡློད་པ། 

ཐལ་འབས། བ་སྤྲུའི་བརྡ་རིང་པ་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་

པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། ཐལ་འབས་བ་སྤྲུའི་བརྡ་རིང་

ངློ་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཐལ་མ། ཐད་ཀ མེ་མདའི་ཤུགས་ཀིས་རིག་པ་ཐལ་མར་ཕུག་འདུག

ཐལ་མློ། ལག་པའི་སློར་མློ་ཐེར་ཐེར་དུ་གཤིབས་ཏེ་བསྒེངས་པའི་བཟློ་དབིབས། ཐལ་མློ་གན་རྐྱལ་

དུ་བསྟན་པ། ཐལ་མློ་རྡེབ་པ། ཐལ་མློ་སྣུན་པ། ཐལ་མློ་བསྣློལ་བ། ཐལ་མློ་སྦར་བ། ཐལ་མློ་

བརྡབས་སྒ་དྲག་ཆར་བཏང་བ་ལར་སྒློག་པ། 

ཐལ་མློའི་ཕག་རྒྱ། ཐལ་མློ་སྦར་བའི་ཕག་རྒྱ་སྟེ་གུས་པའི་ཉམས། 

ཐལ་སྨན། བད་ཀན་རང་རྒྱུད་ཅན་གིས་བསྐྱེད་པའི་གང་བའི་ནད་གཙོ་ཆེར་སེལ་བའི་ཕིར་ལན་ཚྭ་

དང་ཅློང་ཞི་ལ་བུ་མེ་ལ་ནུས་ལན་བསེགས་པའི་ཐལ་བ། 

ཐལ་ཚྭ། ཤིང་སྣ་དང་ལྡུམ་སློགས་མེར་བསེགས་པའི་ཐལ་བ་ལས་བཟློས་པའི་ཚྭ་རིགས་ཏེ། རློ་ལན་

ཚ་ལ་ཚ་བ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་གང་བ་སེལ། ཕློ་བ་སློས་པ་འཇློམས། 

ཐལ་ཚང་། ཐལ་རྡུལ་དློར་སའི་ས་ཁུང་ངམ་ཚང་། 

ཐལ་ཚན། ཐལ་བ་ཚ་པློ། 

ཐལ་འཚུབ། ཐལ་བའི་འཚུབ་ལློང་། ཐལ་འཚུབ་མང་པློ་ལང་བ། ཐལ་འཚུབ་འཕྱུར་བ། 

ཐལ་ཞག །བར་སྣང་དུ་འཁློར་བའི་ཐལ་རྡུལ་གི་མདངས་ཞག

ཐལ་ཟིང་འགལ་འཛོལ། ཧ་ཅང་དཔའ་ཐལ་ཆེ་དྲགས་པའི་འགལ་འཁྲུལ། ཐལ་ཟིང་འགལ་འཛོལ་དུ་

མ་སློང་བའི་བབ་ལྷིང་བརན་པློ་ཞིག་དགློས། 

ཐལ་ཡས། <ཨེལད>གངས་གནས་ཤིག

ཐལ་རང་། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་དང་། རང་རྒྱུད་པའི་བསྡུས་མིང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

ཐལ་རླུང་། ཐལ་བ་དང་འདྲེས་པའི་ལྷགས་པ། 

ཐལ་ལན། ཐལ་འགྱུར་གི་ལན་གི་བསྡུས་ཚིག

ཐལ་ལན་རྣམ་ཐར་སློ་བཞི། ཕི་རྒློལ་གིས་ཐལ་བ་འཕངས་པ་ལ་ཐལ་འགྱུར་ལར་སྣང་གི་རིགས་བཞི་

ཡློད་པ་དེར་ལན་འདེབས་ཚུལ་རྣམ་པ་བཞི་སྟེ། རགས་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཁབ་པ་འགལ་བ་དང་། 

ཁབ་པ་མ་ངེས་པ་དང་། འདློད་ལན་ཐེབས་པ་བཅས་སློ། །

ཐལ་ལུས། ཕར་ཐལ་ཚུར་ལུས་ཀིས་འཁར་བ། གཞན་འཁར་ཐལ་ལུས་མེད་པ། ཐལ་ལུས་ཧ་ེབག་མེད་པ། 

ཐལ་ལུས་ཧེ་བག་རིགས་མེད་པ། ཐལ་དྲགས་ནས་ལྷག་པློ་བྱུང་བ་དང་། ཚད་གཞི་མ་ལློངས་པའི་

ལུས་པ་བཅས་ཀི་ཧེ་བག་སློང་རིགས་མེད་པ། 

ཐལ་ལེ། ① ཡ་ཡློ་འཁག་འཁློག་མེད་པ་སྟེ། ལམ་ཆེན་དྲང་ཐལ་ལེ་བཏློད་འདུག་ལ་བུ། ② གཡློ་

འགུལ་མྱུར་བ་སྟེ། ས་རྡུལ་སྐྱ་ཐལ་ལེ་འཚུབ་ལ་བུ། 

ཐལ་ལ་ེབ། ① སྒིབ་མེད་དམ་ཐློགས་མེད། ར་ིརེར་རྩྭ་ཤིང་མེད་པར་ཐལ་ལ་ེབར་འདུག །མདུན་དང་རྒྱབ་

མེད་པར་ཕློགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཐལ་ལེར་བར་གཟིགས་པ། ② ཡ་ཡློ་འཁག་འཁློག་མེད་པ། ལམ་

ཆེན་པློ་དེ་ཐལ་ལེ་བར་བཏློད་འདུག །③ ཁ་དློག་སྐྱ་ཤས་ཆེ་བ་མངློན་ཚུལ་ཞིག །ས་སྐྱ་ཐལ་ལེ་བ། 

ཐལ་ཤློག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་སྙེ་མློ་རློང་ནས་ཐློན་པའི་ཤློག་བུ་དམན་གས་ཐལ་མདློག་ཅན་ཞིག

ཐི་གུ། ཐག་པ་ཕ་མློ། ལག་ཟུང་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་ཐི་གུས་བཅིངས་འདུག

ཐི་གུ་ཁ་ཆུང་། སློམ་པློ་མིན་པའི་ཐག་པ་ཁ་བློ། སར་དུག་སྦྲུལ་ཁ་བློས་སློག་བཅད་པས་ད་ཐི་གུ་ཁ་

ཆུང་ལ་ཡིད་མི་ཆེས། 

ཐི་གུ་སྣེ་ཤློར། ལས་དློན་འཐུས་ཤློར་གི་དཔེ། ལས་དློན་ཚང་མ་ཐི་གུ་སྣེ་ཤློར་མེད་པ། 

ཐི་བ། ནགས་ན་གནས་པའི་བེའུ་ཞིག་གི་མིང་ལ་བཞེད་པ་ཞིག་དང་། ཕུག་རློན་གི་མིང་ལ་བཞེད་

པ་ཞིག་གཉིས་མཆིས་ཏེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་

མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། ཐི་བ་ནི། ནགས་ན་གནས་པའི་བེའུ་མདློག་སློ་སྐྱ་

མཇུག་རེ་ནག་པློ་ཞིག་གློ །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་

མཛད་པའི་ལེགས་པར་བཤད་པའི་རིན་པློ་ཆེའི་གཏེར་ལས། ཆུང་མ་བསད་པའི་ཐི་བ་ལར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གློགས་དང་བལ་བའི་མ་ངན་ཐློབ། ཅེས་པའི་འགེལ་པར། ནགས་འདབས་ཤིག་ན་ཐི་བ་སྟེ་ཕུག་

རློན་ཕློ་མློ་གཉིས་བཟའ་ཚང་བས་ནས་བསད་ཡློད་པ་ལ། སློས་ཀ་བཙལ་བའི་ལང་ལློ་བསགས་

ཡློད་པ་དེ་ཐི་མློ་དེ་ལ་སྲུང་དུ་བཅུག །ཕློ་དེ་གཞན་དུ་སློང་ནས། ཕིས་རང་གི་གནས་སུ་ལློག་

ནས་ཁློད་ཀིས་ལང་ལློ་ཟློས་སློ་ཞེའློ། །ཐི་བ་མློ་དེས་བདག་གིས་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་ཟློས་ཞེས་

སྨྲས་ཀང་མ་ཉན་པར་དེ་ཁློས་ནས་ཆུང་མ་ཐི་བ་མློ་ལ་བརྡུངས་པས་དེ་ཤི་བར་གྱུར་ཏློ། དེའི་ཕི་

ལློ་ཡང་དཔྱིད་ཀ་ལང་བསགས་པ་རྣམས་ས་མ་བཞིན་ཐམས་ཅད་བསྐམས་ནས། ཉུང་ངུར་

སློང་བ་ལ་ཕུག་རློན་དེས་སེམས་པས། ཀེ་མ་བདག་གི་གློགས་མློ་དེ་སྐྱློན་མེད་པ་ཞིག་གློ་སྙམ་

དུ་ཤེས་ཏེ་སེམས་མ་ངན་གིས་ནློན་པ་ན། ནགས་དེའི་ལྷ་གཞློན་ནུ་འགའ་ཞིག་གིས་འདི་སྐད་

ཅེས། ནགས་ལ་གནས་པའི་ཐི་བ་ནི། འདབ་མ་ཁ་བློ་མིག་དམར་བ། ལེགས་ཉེས་རྣམ་པར་མི་

དཔྱློད་པར། ཆུང་མ་བསད་ནས་མ་ངན་བེད། ཅེས་གསུངས་པའང་མཆིས་པས་སད་དཔྱློད་

ལན་དག་གིས་དཔྱློད་ཅིག

ཐི་བའི་མདློག །མདློག་སློ་སྐྱ། 

ཐི་ར། ཁློམ་མམ་མི་མང་འདུ་ས། 

ཐིག །ཚད་འཛིན་ས་སྐུད་པ་ལ་བུར་བིས་པའི་རི་མློ། ཚངས་ཐིག །ཟུར་ཐིག །ར་ཐིག །ཟླུམ་

ཐིག །ཀློག་ཐིག །ནག་ཐིག །མཚལ་ཐིག །དབིན་སྐད་དུ་zero ཟེར། 

ཐིག་ཀློར། སློར་མློའི་དབིབས་གི་རི་མློ། 

ཐིག་སྐུད། ཐིག་རྒྱབ་བེད་ཀི་སྐུད་པ། གློས་སློགས་འཚེམ་དྲུབ་བ་མཁན་གི་བཟློ་བློའི་ཡློ་བད་ཅིག་

སྟེ། ག་ཤུན་གིས་ཁུག་ལུ་ཆུང་ངུའི་ནང་དུ་བཙག་བླུག་ཅིང་དེའི་ནང་དུ་ག་ཤུན་གིས་དྲས་པའི་

རྒྱུན་སྐུད་བརྒྱུས་པ་དེས་ཐིག་གདབས་ཆློག །དཔེར་ན། ཐིག་སྐུད་ཀིས་ལུག་ལྤགས་ཐློག་ཏུ་

ཐིག་བཏབ་ནས་དྲ་དགློས་ལ་བུའློ། །

ཐིག་རྐྱལ། ཐིག་རྒྱབ་བེད་ཀི་ཐིག་ས་བླུག་སྣློད། 

ཐིག་ཁློངས་རིས་སློལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་polarized return-recording ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

ཐིག་གུ ཐ་གུ་ཡི་འབི་སློལ་གཞན། 

ཐིག་སྒེ། ཐིག་ས་བླུག་སྣློད་ཀི་ཁུག་ཆུང་། 

ཐིག་སྒློམ། ཡི་གེའི་ཐིག་ར། ཡི་གེའི་ཐིག་སྒློམ། 

ཐིག་གདབ་པ། ཐིག་སྐུད་ཀིས་ཐིག་རྒྱབ་པ། པང་ལེབ་འདྲ་བའི་སློན་དུ་གདུང་མ་ལ་ཐིག་གདབ་པ། 

ཐིག་ནག །ཚ་དམལ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ལགས་བསེགས་ཀི་ས་གཞིའི་སྟེང་དུ་གཤིན་

རེའི་ལས་མཁན་རྣམས་ཀིས་དམལ་བའི་སེམས་ཅན་དེའི་ལུས་ལ་ཐིག་ནག་པློ་བཞི་བརྒྱད་

སློགས་བཏབ་པའི་སྟེང་དུ་ལགས་ཀི་སློག་ལེ་མེ་འབར་བས་དྲ་བར་བེད་ཅིང་དེ་ལར་ཡང་ཡང་

དུ་གཤློག་ཅིང་གཅློད་པས་སྡུག་བསལ་བའློ། །

ཐིག་སྣག །① ཐེལ་ཙེ་བཏབ་ཡས་སྣག་ཚ་དམར་པློ་ཞིག །② ཤིང་བཟློ་བའི་ཐིག་སྐུད་དང་སྣག་བུམ། 

ཐིག་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ]ཚད་ཤེས་པའམ་ཚད་འཛིན་ཐུབ་པ། ཚོད་ཐིག་པ། ② མློ་དང་། ལུང་

བསྟན་སློགས་དློན་ཐློག་ཏུ་འཁེལ་བ། ལུང་བསྟན་ཐིག་པ་འདུག །སྤིར་བཏང་དུ་གནམ་གཤིས་

སློན་བརྡ་བཏང་བ་རྣམས་ཐིག་པ་ཡློད། 

ཐིག་པློ། དློན་ཐློག་ཏུ་འཁེལ་བའི་ཐིག་པ་དང་གཅིག །

ཐིག་སྤད། ཐིག་རྒྱབ་བེད་ཀི་ཡློ་ཆས། 

ཐིག་ཕློར། ཤིང་བཟློ་བའི་ཐིག་སྐུད་ཀི་སྣློད་སྣག་བུམ། 

ཐིག་ཕི་དགློན། གྲུབ་ཐློབ་ལས་ཀི་རྡློ་རེའམ་ལྷློ་བག་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་གིས་བཏབ། དུས་ཚོད་ནམ་

ཡིན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ལྷློ་

བག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཐིག་ཕིས་རློལ་ནུས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་zero suppression function ཟེར། 

ཐིག་ཕེང་།① ཤློག་བུའི་ངློས་སུ་བཏབ་པའི་ཐིག །ཤློག་ངློས་རེ་ལ་ཐིག་ཕེང་བཅུ་རེ་འདུག་ལ་བུ། ② 

གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་

སྐད་དུ་ruler line ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐིག་དབིབས་དྲ་རྒྱ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་linear network ཟེར། 

ཐིག་མ། ① བཀལ་བཏགས་རིགས་ལ་ཡློད་པའི་ཐིག་ལེའི་རི་མློ། བཏགས་མ་དཀར་པློ་ཐིག་མ་ཅན། 

② ཚོས་མ་ཐིག་ལེའི་རི་མློ་ཅན། ཐིག་མ་དཀར་པློ། 

ཐིག་ར། ཁང་པ་དང་ཡློ་བད་ལྷ་སློགས་བཟློ་སྐྲུན་བེད་པར་ཐིག་གདབ་ཚུལ་བཤད་པའི་དཔེ་ཆའི་མིང་། 

ཐིག་རམ། ཐིག་རྒྱབ་བེད་ཀི་ཕེ། 

ཐིག་བཙག །ཐིག་ས་དམར་པློ་དང་། སེར་པློ་སློགས་ལ་གློ །དེ་བླུག་ས་ལ་ཐིག་ཁུག་ཟེར། 

ཐིག་ཚད། ཆ་ཚད། ཐིག་ཚད་ལེན་པ། ཐིག་ཚད་རློབ་ལེན། 

ཚིག་ཚད་མཚོན་རགས། ཐིག་ཚད་བངས་ཚར་རེས་དེའི་རིང་ཐུང་བཀློད་པའི་མཚོན་རགས་ལ་བརློད། 

ཐིག་ཚོན། ① ཐིག་རྒྱབ་བེད་ཀི་རྡུལ་ཚོན། ② ཐིག་དང་ཚོན། རི་མློའི་ཐིག་ཚོན་ལེགས་པ། 

ཐིག་ར། ① ཤིང་མཁན་གི་ཡློ་བད་ཅིག་སྟེ། ཤིང་ཕློར་ནང་དུ་སིན་བལ་བཅུག་ཅིང་དེའི་ནང་སྣག་ཚ་

བླུག །དེ་ལ་སྐུད་པ་བརྒྱུས་ཏེ་ཤིང་ལེབ་ཐློག་ཐིག་གདབས་ཆློག །② ཚོང་ཁློམ་གཤམ་སའི་

ཚོང་ར་དང་། ཁློམ་ར་དང་། ཐིག་ར་རྣམས་དློན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཐིག་རལ། རྔློན་པ་སློགས་འཁབ་དུས་གློན་རྒྱུ་རེད་པ་ནས་ཐུར་དུ་དཔྱློང་པའི་ཐི་གུ་ཁ་བློའི་དྲ་བ། 

ཐིག་རིས། ① བཏགས་མ་སློགས་ཀི་ཐིག་ལེའི་རི་མློ། ② ཐིག་བརྒྱབ་པའི་རི་མློ། དབིན་སྐད་

དུ་line ཟེར། 

ཐིག་རིས་ཀི་རིས། རི་མློ་ལ་བརེན་ནས་རྒྱབ་པའི་རིས། 

ཐིག་རིས་ ཨང་ཚབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་bar code ཟེར། 

ཐིག་ལུང་། གཡག་ཀློ་དྲས་པའི་ཐག་པ་ཐུང་ངུ་རིང་ཚད་ལ་རྨི་༢.ཙམ་ཡློད་པ་ཞིག

ཐིག་ལེ། ① ཀད་ཀློར། ② གངས་གནས་འཛིན་བེད་ཀི་ཐིག་ལེ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྟློང་པ་དང་

ནམ་མཁའློ། །③ ཉིང་ཁུ། སྙིང་གི་ཐིག་ལེ། ④ གསང་སགས་ལས་གསལ་བའི་ར་ཐིག་རླུང་

གསུམ་གི་ཟླས་ཕེ་བའི་ཐིག་ལེ་སྟེ་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་སྙིང་པློའམ་ས་བློན་དུ་གྱུར་པ། ར་རྣམས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

ཀི་གནས་སུ་དྭངས་སྙིགས་སྣ་ཚོགས་ཀི་རྣམ་པར་གནས་པའློ། །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀུནྡ་

དང་། ཁམས་དཀར་པློ། ཁུ་བ། དྭངས་མ། ས་བློན་བཅས་སློ། །

ཐིག་ལེ་དཀར་དམར། སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་གཉིས་ཀི་ཁམས་དཀར་དམར་གཉིས་ཀི་མིང་སྟེ། ཀརྨ་

པ་རང་བྱུང་རྡློ་རེས་མཛད་པའི་ཟབ་མློ་ནང་གི་དློན་ལས། ཐིག་ལེའི་དངས་ནི་དཀར་དམར་

གཉིས། དཀར་ཆ་དབུ་མའི་ཡར་སྣ་ན། ཧཾ་གི་རང་བཞིན་ཡུངས་ཀར་ཙམ། །དཀར་ལ་སྣུམ་པ་

ཤེལ་དང་མཚུངས། ཕ་ལས་ཐློབ་པ་ཀུན་གི་མཆློག །དམར་ཆ་ར་གསུམ་འདུས་ས་ན། དམར་

གསལ་རྒློད་མའི་མེ་འདྲ་བ། ཨ་ཐུང་ཕག་མློའི་རང་བཞིན་ཏེ། དཔྱིད་དང་ཐིག་ལེ་ཞེས་ཀང་

བཤད། དེ་གཉིས་ཀུན་གཞི་སློག་རླུང་བརེན། བང་ཆུབ་སྙིང་པློའི་ངློ་བློ་ཞེས། སློམ་བྱུང་རྡློ་རེ་

མཁའ་འགློར་གསུངས། དེ་བརེན་སྙིགས་ཀང་དངས་སྙིགས་གཉིས། དམར་ཆ་མེས་བསྐྱེད་

གེན་འགློ་ལ། དཀར་པློ་སྤི་བློ་ནས་འློག་འགློ། ཞེས་སློ། །

ཐིག་ལེ་ཁ་སྐློང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་to zero fill ཟེར། 

ཐིག་ལེ་ལྔ། ཐློག་མ་མེད་པའི་དུས་ནས་གཞློམ་དུ་མེད་པར་གནས་པའི་རང་སེམས་སྐུ་གསུམ་གི་

བདག་ཉིད་ནི་ར་བ་སྤློལ་བལ་གི་ཐིག་ལེ། སེམས་དཀར་དམར་རླུང་གསུམ་གིས་དཀྲུགས་པས་

གཟུང་འཛིན་གཉིས་ཀི་འཁྲུལ་ཤར་བ་ནི་འཁྲུལ་བ་མ་རིག་པའི་ཐིག་ལེ། ཀུན་བརགས་མིང་

གཞི་ལས་བསྒྱུར་བ་བཏགས་པ་སགས་ཀི་ཐིག་ལེ། གཞན་དབང་གི་གཉེན་པློར་རླུང་གི་ཐིག་

ལེ། ཁམས་དཀར་དམར་དེ་འཆིང་བེད་ཀི་ཐབས་དང་བཅས་པ་ལ་རས་ཀི་ཐིག་ལེའློ། །

ཐིག་ལེ་ལྔ་ཚོམ། དཀིལ་དུ་ཐིག་ལེ་གཅིག་དང་དེའི་ཕློགས་བཞིར་ཐིག་ལེ་རེ་ཡློད་པ། 

ཐིག་ལེ་ཅན། ① ཉི་མའི་ར་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག །② [མངློན]གང་པློ་ཆེ། 

ཐིག་ལེ་གཉིས། ལས་ཀི་ཐིག་ལེ། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཐིག་ལེའློ། །

ཐིག་ལ་ེསྟློང་པའ་ིསྒློན་མ། སྒློན་མ་བཞིའ་ིནང་གསེས། དབིངས་རིག་འཆར་བའ་ིརྣམ་པ་རློལ་བེད་ཀ་ིརེན། 

ཐིག་ལེ་དར་ཡ་ཀན། དངུལ་ཆུའི་མིང་གི་གངས་ཤིག་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་

ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། ཆུ་



  60  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྨན་རལ་གི་རེག་གཅློད་དང་། བདུད་རི་དར་ཡ་ཀན་མཚལ་ཆུ། བསིལ་བེད་གངས་ཀི་ཁྱུང་

རྒློད་དང་། ཐིག་ལེ་དར་ཡ་ཀན་ཟླ་བསིལ། གནམ་གི་བ་ཁྱུང་དཀར་པློ་དང་། དབང་ཕྱུག་ཐིག་

ལེ་རབ་གཡློ་བ། ཟུག་རྔུ་ཞི་བེད་ཆུའི་སྨན་དཀར། བསིལ་ཆེན་གངས་ཀི་ཆུ་རྒྱུན་དང་། ཀུནྡའི་

རང་བཞིན་ཟླ་གཟུགས་ཅན། ལགས་ཀི་དུར་ཕག་སློན་པློ་དང་། འབིགས་བེད་རྒྱལ་མཚལ་གི་

བུ། བདུད་རི་གངས་ཀི་སེང་གེ་དང་། བདུད་རི་དར་ཀན་བདུད་རིའི་རྒྱུན། གནམ་ལགས་རྡློ་ཧ་

ཁབ་རིང་དང་། མཚལ་སྐྱེས་བདུད་རི་ཟླ་བའི་ཟིལ། དུག་རལ་འབར་བ་རེ་དགུ་དང་། བདུད་རི་

བདུད་རྒྱལ་བཅུད་ཀིས་ལེན། རས་ཀི་རྡློ་རེ་ཕ་ལམ་རྣམས། དངུལ་ཆུའི་གབ་མིང་ཤེས་པར་

གིས། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཐིག་ལེ་དྲུག་པ། [མངློན]ཁབ་འཇུག

ཐིག་ལེ་འཛགས་པ། ཁུ་བ་རང་བཞིན་དུ་ཤློར་བ། 

ཐིག་ལེ་བཞི། སྙིང་གའི་ཐིག་ལེ། ནློར་བུའི་ཐིག་ལེ། སྤྲུལ་པའི་ཐིག་ལེ། མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེའློ། །

ཐིག་ལེ་གསུམ། གསང་སགས་ཀི་རྒྱུན་སེ་རྣམས་སུ་བསྟན་པའི་མིའི་ལུས་ཀི་ཤེས་པ་དང་རས་ཀི་

ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་ཐིག་ལེ་རིགས་གསུམ་སྟེ། ར་བ་སྤློས་བལ་གི་ཐིག་ལེ། འཁྲུལ་པ་མ་རིག་

པའི་ཐིག་ལེ། གཉེན་པློ་རས་ཀི་ཐིག་ལེ་དང་གསུམ་ཡིན། ར་བ་སྤློས་བལ་གི་ཐིག་ལེ་སེམས་

ཉིད་དང༌། དེ་མ་རློག་པའི་འཁྲུལ་པ་མ་རིག་པའི་ཐིག་ལེ་དང༌། མ་རིག་པའི་ཐིག་ལེ་དེ་འཆིངས་

བེད་གཉེན་པློ་རས་སགས་རླུང་གི་ཐིག་ལེའམ་གཉེན་པློ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཐིག་ལེ་སྟེ་གསུམ་ལས། 

དང་པློ་ནི་གཞིའི་རང་བཞིན་ལ་བཤད་པ་དང༌། གཉིས་པ་ནི་གཞིའི་གནས་སྐབས་ལ་བཤད་པ། 

གསུམ་པ་ནི་ལམ་གི་གནས་སྐབས་ལ་བཤད་ཡིན་ནློ། 

 ༡ ར་བ་སྤློས་བལ་གི་ཐིག་ལེ་ནི། དང་པློ་ར་བ་སྤློས་བལ་གི་ཐིག་ལེ་ནི། ངློ་བློ་རང་བཞིན་ཐུགས་

རེ་གསུམ་དུ་ཡློད་པའི་ངློ་བློ་རང་གི་སེམས་གདློད་མ་ནས་གསལ་རིག་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ། སྤློས་

པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་སྟློང་པ་ཆློས་སྐུ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནློ། རང་བཞིན་ནི་རྣམ་པ་ཡིན་

ཏེ། ཆློས་སྐུ་དེའི་རང་སྣང་ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་སྐུ་ཉིད་ཡིན། ཐུགས་རེ་ནི་རེན་འབེལ་གི་

རང་རལ་འགག་པ་མེད་པ་ཅི་ཡང་གྲུབ་པ་ནི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་ནློ། སྐུ་གསུམ་པློ་དེ་སེམས་ཅན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་བཞུགས་པའི་རགས་ནི་ད་ལ་འཁྲུལ་པའི་དུས་སུ་ཡང༌། བསློམས་སྟློབས་

ཀིས་ཤེས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཆློས་སྐུའི་རགས་སུ་ཕི་ནང་གི་ཆློས་ཐམས་ཅད་རིག་པས་དཔྱད་ན་

རིག་ཤེས་རེས་དཔག་གི་སྟློང་པ་ཉིད་དུ་འཆར་བ་དང༌། ལློངས་སྐུའི་རགས་སུ་ཅུང་ཟད་བསློམ་

པ་ན་ཤའི་མིག་ལའང་དབིངས་རིག་དབེར་མེད་པའི་རགས་བཅུ་འཆར་བ་མཐློང་བ་དང༌། སྤྲུལ་

སྐུའི་རགས་སུ་ཚོགས་དྲུག་གི་ཡུལ་སྣང་ལ་བ་བེད་ཀི་ནུས་པ་འབིན་པ་སྟེ། རགས་གསུམ་པློ་

དེ་བསླུ་མེད་ཡུལ་གི་རགས་དང༌། ཡུལ་ཅན་གི་རགས་ནི་རང་རིག་ཤེས་པ་རློག་པ་དང་བལ་

ཞིང་མ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ར་བ་སྤློས་བལ་གི་ཐིག་ལེ་ཡིན་པར་རྒྱལ་བས་མདློ་རྒྱུད་ཀུན་

ཏུ་ལ་ལར་དྲང་དློན་དང༌། ལ་ལར་ངེས་དློན་དང༌། ལ་ལར་སས་དློན་དང༌། ལ་ལར་གསལ་བར་

གསུངས་པ་ཡིན་ནློ། 

 ༢ འཁྲུལ་པ་མ་རིག་པའི་ཐིག་ལེ་ནི། སྦློང་གཞི་སགས་རླུང་རས་ཀི་ཐིག་ལེ་གསུམ་ལ། སྦློང་

བེད་སགས་རླུང་རས་ཀི་ཐིག་ལེ་གསུམ་བཅས་དྲུག་གི་རྣམ་བཞག་ལས། དང་པློ་སགས་ཀི་

ཐིག་ལེ་ནི། སྤློས་བལ་གི་ཐིག་ལེ་རླུང་དང་འགློགས་ཅིང་དཀར་དམར་དང་ལྷན་གཅིག་ཏུ་གྱུར་

པ་ལས། དཀར་ཆས་འཛིན་པ་དང་དམར་ཆས་གཟུང་བ་བསྐྱེད་པ་ལ་མ་རིག་པ་ཟེར་ཏེ། གཟུང་

འཛིན་གཉིས་ཀིས་རང་ལ་ཆགས་པ་དང༌། གཞན་ལ་སང་བ་དང༌། བང་དློར་ལ་རྨློངས་པ་

སློགས་ཀི་དུག་གསུམ་གི་མ་རིག་པ་སྐྱེ། དེས་བསྐྱེད་པའི་འདུ་བེད་དང༌། རྣམ་ཤེས་ལས་ཀུན་

བཏགས་པ་ཚོར་བ། འདུ་ཤེས། འདུ་བེད། རྣམ་ཤེས་ཏེ་མིང་བཞི་པློ་དེ་ལ་མིང་དློན་གཉིས་སུ་

འཛིན་པའི་འཁྲུལ་པ་ནི་སྦང་གཞི་སགས་ཀི་ཐིག་ལེ་ཡིན། དེའི་གཉེན་པློ་བསྐྱེད་རིམ་བསྒྱུར་

ལམ་དུ་རློག་པས་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་མེད་བསློམ་པ་དང༌། སགས་བཟླས་པ་ལ་སློགས་པ་ནི་

གཉེན་པློ་སགས་ཀི་ཐིག་ལེ་ཟེར།།གཉིས་པ་རླུང་གི་ཐིག་ལེ་ནི། བདག་རྐྱེན། དམིགས་རྐྱེན། དེ་

མ་ཐག་རྐྱེན་སྟེ་རྐྱེན་གསུམ་གི་གཞན་དབང་གིས་བསྐྱློད་པ་ཡིད་ཀི་ནུས་པ་ནི་རླུང་གིས་

བསྐྱེད་པ་དེ་ལ་སྦློང་གཞི་རླུང་གི་ཐིག་ལེ་ཟེར།དེ་འཆིངས་བའམ་རླུང་སྦློང་བ་ལ་སྦློང་བེད་རླུང་

གི་ཐིག་ལེ་ཟེར། 

 ༣ གསུམ་པ་རས་ཀི་ཐིག་ལེ་ནི། དབང་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་སྣང་བའི་དློན་ལྔ་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལ། ཁམས་ལྔ་རས་ཀི་ཐིག་ལེ་ཞེས་སྦང་གཞི་རས་ཀི་ཐིག་ལེ་དང༌།དེ་སྦློང་བེད་དྭངས་སྙིགས་

ཀི་ཐིག་ལེ་འཆིངས་བའི་རིམ་པ་ལ་སྦློང་བེད་རས་ཀི་ཐིག་ལེ་ཞེས་ཟེར། 

 འདིའི་དློན་མདློར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན། ཀུན་བཏགས་ཀི་གཉེན་པློ་བསྐྱེད་རིམ་སློམ་པར་སགས་

ཀི་ཐིག་ལེ། གཞན་དབང་གི་གཉེན་པློར་རླུང་འཆིང་བ་རླུང་གི་ཐིག་ལེ། ཁམས་དམར་འཆིང་

ཐབས་དང་བཅས་པ་ལ་རས་ཀི་ཐིག་ལེ་ཞེས་ཟེར། དེ་ལར་རླུང་སགས་རས་ཀི་ཐིག་ལེ་གསུམ་པློ་

དེ་ནི་རྒྱལ་བས་རྡློ་རེ་འཆང་གི་རྣལ་འབློར་གི་རྒྱུད་རྡློ་རེ་ཕེང་བར་གསུངས་པ་ཡིན་ནློ། །

 རས་ཀི་ཐིག་ལེའི་མཚན་གཞི་ནི། ཐ་མ་པའི་ལུས་ཡློད་པའི་ཁམས་དམར་གཉིས་ཡིན་ཞིང་དེ་

ཡང་ཐིག་ལེའི་དྭངས་མ་ནི་དཀར་དམར་གཉིས་ལས། དང་པློ་དཀར་ཆ་ནི་གནས་དབུ་མའི་ཡར་

སྣ། ཧཾ་གི་རང་བཞིན་གི་རྣམ་པ་ཅན། ཚད་ཡུང་དཀར་ཙམ་པ། ཆུའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་ན་ཁ་

དློག་དཀར་ལ་སྣུམ་པ། དཔེ་ཤེལ་དང་མཚུངས་པ། རྒྱུ་ཕ་ལས་ཐློབ་པ། ཁམས་སློ་གཉིས་ཀུན་

གི་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། དམར་ཆ་ནི། གནས་ལེ་འློག་ར་གསུམ་འདུས་མདློ་ན། ཁ་དློག་

དམར་ཞིང་གསལ་བ། དཔེ་རྒློད་མ་ཁའི་མེ་དང་འདྲ་བ། ཨ་ཐུང་སྟེ་ཧཾ་ལ་བཏགས་པའི་ཨ་ཤད་

ཀི་རྣམ་པ་ཅན། རྡློ་རེ་ཕག་མློའི་ངློ་བློ་ཤེས་རབ་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་ལ།འདིའི་རིགས་པས་གློང་

གི་ཧཾ་ཡིག་ལ་ཡང་ཧེ་རུ་ཀའི་ངློ་བློ་ཐབས་ཀི་རང་བཞིན་ཟེར་ན་འགིགས་སྙམ། བདེ་མཆློག་

ལས་དྭངས་མ་དེ་གཉིས་ལས་བདེ་བ་འཇློ་བས་དཔྱིད་དང༌། བདེ་བ་བརན་པས་ཐིག་ལེ་ཞེས་

ཀང་བཤད། དེ་གཉིས་ལ་ཀུན་གཞི་སློག་རླུང་དང་བཅས་པ་བརེན་ནས་གནས་ཅིང༌། དཀར་

དམར་འདི་གཉིས་ནང་གི་བང་ཆུབ་སྙིང་པློ་མངློན་དུ་བེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས། སློམ་འབྱུང་རྡློ་རེ་

མཁའ་འགློ་ལས་གསུངས་སློ། 

ཐིག་ལེའི་སྣ། [མངློན]སྦྲུལ། 

ཐིག་ལེའི་ལུས། [མངློན] ① གཟིག །② སྦྲུལ། 

ཐིག་ཤིང་། ཐིག་འདེབས་བེད་ཀི་ཐིག་ཤིང་། 

ཐིག་ཤུབས། [ཡུལ]རྒྱ་ལུ་ཆས་ཀི་ཕློར་ཤུབས། 

ཐིག་གཤིས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 
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དབིན་སྐད་དུ་linear ཟེར། 

ཐིག་གཤིས་གསལ་ཐློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་linear list ཟེར། 

ཐིག་ས། ཐིག་ཁུག་ནང་གི་ས། 

ཐིག་བསུབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་zero suppression ཟེར། 

ཐིགས། ཆུ་སློགས་ཀི་རྡློག་པློ་མར་ལྷུང་བ་སྟེ། ཐིགས་ཆུ་ཐིགས། རྔུལ་ཆུ་ས་ལ་ཐིགས་ལ་བུ། 

ཐིགས་པ། ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་ཟགས་ནས་འབབ་པའི་རླན་གི་རིགས། སྣུམ་ཐིགས། ཆུ་ཐིགས། ཆར་

ཐིགས། སློང་ཐིགས་སམ་མཆློད་ཐིགས་རྒྱབ་པ། ཕི་ཆར་པའི་ཆར་ཐག་ཆློད་ཀང་། ནང་ཐིགས་

པའི་ཐིགས་ཐག་ཆློད་མི་ཡློང་། 

ཐིགས་པ་རྒྱབ་པ། ཐིགས་པ་བསགས་པའི་རྒྱ་མཚོ། ཕ་རབ་སྤུངས་པའི་རི་བློ། ཁ་བཤད་ཆུ་ཡི་ལྦུ་

བ། ལག་ལེན་གསེར་གི་ཐིགས་པ། 

ཐིགས་ཚགས། ཁང་ཐློག་ནས་ཐིགས་པ་རྒྱབ་སར་བ་རྒྱུའི་བཅློས་ཚགས། ཆར་དུས་མ་ཤར་གློང་

ནས་ཨློ་ཁ་ཐིགས་ཚགས་ནན་ཏན་བེད་དགློས། 

ཐིགས་བཟེད། ཐིགས་པ་བཟེད་སའི་སྣློད་སྤད། 

ཐིགས་རལ་ཕྲུག་ཕྲུག །གློས་རིང་རལ་ཧྲལ་ཧྲུལ་གི་དློན། གློན་གློས་ཐིགས་རལ་ཕྲུག་ཕྲུག་གློན་

ནས་ལློ་སློང་བ། 

ཐིགས་ས། ཆུའི་ཐིགས་པ་འགློག་བེད་ཀི་ས། 

ཐིགས་ས་རྒྱག །ཁང་པའི་ཐློག་ཁར་ས་བཤློས་ནས་ཆར་ཆུ་འཛག་ས་རྣམས་བཀག་པ། ཁ་སང་

ཐིགས་པ་རྒྱབ་གི་འདུག་པས་དེ་རིང་ཐིགས་ས་རྒྱབ་དགློས་འདུག

ཐིང་། འདིང་བའི་སྐུལ་ཚིག

ཐིང་ཐིང་། དངློས་པློའི་ངློ་བློ་དང་། བ་སྤློད་སློགས་ཀི་རྣམ་པ་སྟློན་བེད་ཚིག་གློགས་ཤིག །རི་ཁློད་

འཇམ་ཐིང་ཐིང་ཞིག་ལ་གཅིག་པུར་གནས་པ། དགུན་དུས་ཁང་པ་དྲློ་ཐིང་ཐིང་གི་ནང་དུ་ངལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསློ་བ། ཟ་ཉེས་འཐུང་ཉེས་ཀིས་རྐྱེན་པས་གློད་པ་ན་ཐིང་ཐིང་བས་བྱུང་། རྩྭ་ཐང་སློ་ཐིང་ཐིང་། 

ནམ་མཁའ་སློ་ཐིང་ཐིང་། 

ཐིང་བ། [ཐ་མི་དད་པ]ཐིངས་པ། ཐིང་བ། སེབས་པའམ། སློན་པ། ལག་ཏུ་ཐིངས་པ། སྙན་དུ་ཐིངས་

པ། གང་ལྷགས་དཔེ་མེད་རུས་པར་ཡང་ཐིངས་པ། 

ཐིང་ཡུག །<ཧཱརིས>གངས་གནས་ཤིག

ཐིང་རིལ། ཆུ་བ་མདློག་དཀར་ཞིང་། རང་པ་དམར་ལ། སྐད་སྙན་པ་ཞིག

ཐིང་ཤློ་ལིག །[ཞང་སྐད]སིད་པའི་སེམས་ལ་དབང་བསྒྱུར་མཁན། 

ཐིངས། ① རྣ་ལ་གསལ་བར་འབློར་པ་སྟེ། སྐད་ཆ་རྣ་ལ་ཐིངས། སྐད་ཆ་ཐིངས་དགློས་ལ་བུ། 

 ② སེབ་པའམ་འཕློད་པ་སྟེ། དུས་མ་འཛུར་བར་པེ་ཅིན་ལ་ཐིངས་དགློས། ཡི་གེ་དང་དངློས་

རས་བསྐུར་བ་ལག་ལ་ཐིངས་ལ་བུ། 

ཐིངས་པ། ཐིང་བའི་འདས་པ། 

ཐིབ་ཐིབ། ནག་ཐིབ་ཐིབ། སྨུག་པ་ཐིབ་ཐིབ། ཐབ་བེ་ཐིབ་བེ་སློགས་མུན་པ་རུབ་པའམ་དཀར་

མདངས་མི་གསལ་བ། 

ཐིབ་པ། མུན་པ། སྨག་རུམ་ཐིམ་པའི་ཁློད་དུ་མགློ་བློ་འཐློམ་ཉེན་ཡློད། 

ཐིབ་བུ། མུན་པ། མཚན་མློ་ཐིབ་བུ། 

ཐིབས། ནད་ཀིས་ཐིབས་ཞེས་ནད་ལིད་པློས་ནློན་པ། 

ཐིབས་པློ། གིབ་མ་སྟུག་པློ། ཤིང་ནགས་ཐིབས་པློའི་ནང་དུ་འཛུལ་ནས་འགློ་ལམ་ནློར། 

ཐིབས་སེ། སྤིན་དང་། མུན་པ། ཁ་ཆར་སློགས་འཁིགས་ཚུལ་ལམ། བབ་སྟངས་ཤིག །སྤིན་པ་

ཐིབས་སེ་འཁློར། མིན་ནག་ཐིབས་སེ་འཐིབས། ཁ་ཆར་ཐིབས་སེ་བབ། 

ཐིམ་པ། [ཐ་མི་དད་པ]ནུབ་པ། ཆུ་བེ་མའི་ནང་དུ་ཐིམ་པ། 

ཐིམ་པའི་ར། ལུས་རའི་བེ་བག་ཅིག

ཐིམ་བུ། ① ཆང་གི་ར་མའི་གཤམ་གི་ཡི་ཁུང་། མགློ་ར་མའི་ནང་དུ་བཅུག་ཐིམ་བུ་ལ་ཆས་བཀག་

པ་སྟེ། མི་ཚང་མས་ཧ་གློ་བའི་སྐད་ཆ་དེ་ཁློད་ཀིས་ད་དུང་མ་ཤེས་པ་གང་རེད་ཅེས་གཤེ་བའི་
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གཏམ། ② [ཡུལ]ལློ་ཏློག་བརྔས་ཟིན་པའི་ཤུལ་གི་སྙེ་མ། 

ཐིམ་འཚང་། ཆང་གི་ར་མའི་ཐིམ་བུ་འགློག་བེད་ཀི་ཤློག་བུའམ་སློ་མ་ར་ཙ། 

ཐིམ་རིམ། འཆི་བའི་རགས་ཀི་སྣང་བ་སྟེ། འབྱུང་བ་ཐིམ་རིམ་དང་།སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་གི་སྣང་

བ་འཆར་བའློ། །

ཐིའུ། གསར་དུ་ཁ་འབུས་པའི་མེ་ཏློག་གི་ཐིའུ། 

ཐིར་བཏང་བ། [ཡུལ]ཆུ་ཚོད་སློགས་ཀི་ཏིང་ཏིང་གི་སྒ་བསྒགས་པ། 

ཐིར་ལན་ཆུ་ཚོད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་alarm clock ཟེར། 

ཐིར་བརྡའི་ཆུ་ཚོད། ཐིར་བརྡ་སྒློག་རྒྱུ་ཡློད་པའི་ཆུ་ཚོད། 

ཐིས་ཀ་དགློན་པ། ཕག་གྲུའ་ིདུས་རབས་སུ་ཕག་བཏབ། ད་ལ་མཚ་ོསློན་གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཐིས་པ་དགློན། ཐིས་པ་དགློན་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་རློང་དང་། མིང་གཞན་དགའ་ལན་བཀྲ་ཤིས་གསུང་

རབ་གིང་ཞེས་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༦༡༦ལློར་སྟག་རི་བ་མ་ཞེས་པས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཐུ། ① ངན་པའི་དློན་ཏེ། སྨན་བསྟེན་ན་ནད་པ་ཇེ་ཐུ་རུ་མི་འགློ། མི་ངན་མྱུལ་མ་ཁི་ལས་ཐུ། ཆང་

འཐུངས་ན་ཕློ་ནད་ཇེ་ཐུ་ཡིན་ལ་བུ། ② གཞན་ལས་ཁད་པར་འཕགས་པ་ལ་ཐུ་ཟེར། དཔེར་ན། 

མི་ཐུ་མློ་གདའ། ཅ་ལག་ཐུ་མློ་གདའ་ལ་བུ། 

ཐུ་པི་ལི། [སློག]ཧློར་སློག་ལུགས་ཀི་དམག་ཞྭའི་བེ་བག

ཐུ་པློ། ངན་པ། ཁི་ཐུ་པློ། མི་ཐུ་པློ། ཁིམས་ཐུ་པློ། 

ཐུ་བ། ① གློས་ཀི་ཐུ་བ། སྔུན་ཐེ་དང་དློན་གཅིག །ཤིང་ཏློག་ཐུ་བའི་ནང་དུ་བླུགས་པ། ཐུ་བ་ནང་མ། 

ཐུ་བ་ཆེ་བ། ② ལྷག་པའམ། ངན་པ། ནང་དག་དེ་རྣམས་ཕི་དག་ལས་ཀང་ཐུ་བ་འདུག

ཐུ་བློ། ① གཙོ་བློ། སས་ཀི་ཐུ་བློ། ② ཕུ་བློ་དང་རྒན་པ། སྐུ་མཆེད་ལྔའི་ཐུ་བློ། 

ཐུ་འབུག །ཤིང་ཕའུ་ཐུང་ཐུང་ཅན། ཐུ་རུ་དང་གཅིག །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐུ་མི།སར་སམྦློ་ཊ་འཁྲུངས་སའི་བློད་ཐློན་ཡུལ་གི་རུས་ཤིག

ཐུ་མི་སམ་བློ་ཊ། བློད་ཀི་བརྡ་སྤློད་རིག་པའི་གཞུང་ཐློག་མར་རློམ་པ་པློ་ཐུ་མི་སམ་བློ་ཊ་ནི། སྤི་ལློ་

༦༡༨པའི་ས་སྟག་ལློར་བློད་ཡུལ་གཡློར་པློ་ཡུལ་དགུའི་ནང་ཚན་གཉལ་གི་གློང་དུ་བློན་ཆེན་

པློ་ཐུ་མི་ཨ་ནུའི་སས་སུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ནས་བློ་རིག་བཀྲ་བས་སློབ་གཉེར་ལ་མཁས་པར་

ཆགས། དགུང་ལློ་བཅུ་དྲུག་པ་སྤི་ལློ་༦༣༣་ཆུ་སྦྲུལ་ལློར་ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློས་ཐུ་

མི་སམ་བློ་ཊ་གཙོས་པའི་བློ་རིག་བཀྲ་བའི་གཞློན་ནུ་བཅུ་དྲུག་རྒྱ་གར་དུ་སློབ་སྦློང་མངགས། 

ལ་ལ་ཞིག་ལམ་དུ་དཀའ་ངལ་མ་བཟློད་པར་ཕིར་ལློག །འགའ་ཞིག་རྒྱ་གར་དུ་སེབས་ཀང་ཚད་

པའི་ནད་ཀིས་འཆི། ཐུ་མི་སམ་བློ་ཊ་རྒྱ་གར་དུ་ལློ་ངློ་བདུན་བཞུགས་ནས་པཎི་ཏ་ལྷ་རིག་པའི་

སེང་གེ་དང༌། བམ་ཟེ་ལི་བི་ཀ་ར་རྣམ་གཉིས་ལས་རྒྱ་གར་གི་སྐད་ཡིག་བསབས། ཕལ་ཆེར་

སྤི་ལློ་༦༤༠་པའི་ལགས་བི་ལློ་ཙམ་ན་སྒ་རིག་པའི་རྒྱ་དཔེའི་གཞུང་རྣམས་དང༌། འདུས་པ་

རིན་པློ་ཆེའི་ཏློག །མདློ་ཟ་མ་ཏློག་བཀློད་པ། སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་མདློ་རྒྱུད་ཉེར་གཅིག་

སློགས་ནང་ཆློས་ཀི་རྒྱ་གཞུང་འགའ་ཞིག་ཁེར་ནས་ཕིར་བློད་དུ་ལློག །དེའི་ཕི་ལློར་ལྷ་སའི་སྐུ་

མཁར་མ་རུ་ཞེས་བ་བར་ད་ལའི་མཁར་ཕ་བློང་ཁ་འདིར་བཞུགས་གནས་བཅས་ཏེ་རྒྱ་གཞུང་

རྣམས་བློད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་དང༌། བློད་ཀི་རྒྱལ་པློ་དང༌། བློན་ཆེན་པློ་འགའ་ཞིག་ལ་ལེགས་

སྦར་གི་སྐད་ཡིག་སློབ་ཁིད་གནང་བར་གསལ། དེ་ནས་བཟུང་བློད་འདིར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་

པའི་ཆློས་དང་རིག་གཞུང་རྣམས་བློད་ལ་དར་བའི་འགློ་ཚུགས་པ་ཞིག་རེད། འློན་ཀང་ཆློས་

རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློ་འདས་རེས་ཀི་ཐུ་མི་སམ་བློ་ཊའི་མཛད་རེས་དང༌། བློད་ཀི་རྒྱལ་པློ་

མང་སློང་མང་བཙན་ཀི་སྐབས་སུ་ཐུ་མིའི་མཛད་ཕིན་གང་དང༌། དུས་ནམ་ཙམ་ཞིག་ན་སྐུ་

གཤེགས་པ་སློགས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ད་བར་མ་རེད། 

ཐུ་མེད། ① [སློག]སློག་པློ་ཨློ་རློད་ཚོ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག །② [ཡུལ]ཐབས་མེད་དམ་ཀ་མེད། མི་

ཤློད་ཐུ་མེད། ཁས་མི་ལེན་ཐུ་མེད། 

ཐུ་མློ། དྲག་པློ་དང་གཏུམ་པློ། ནད་ཐུ་མློ། ཁི་ཐུ་མློ། ཁིམས་ཐུ་མློ། བཀའ་ཁ་གཏན་ཚིགས་ཐུ་མློ་ཆེ། 

ཐུ་རུ། ① ཤིང་བུའི་ཐུར་མ། ② རྒྱ་མ་ཆུང་ཆུང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

ཐུ་རུས། རའི་ཕྲུ་གུ་སྟེ་རེའུ། 

ཐུ་རེ། རྒྱུན་ནམ། བར་མ་ཆད་པ། མིག་གིས་ཐུ་རེར་ལ་བ། དྲན་པ་ཐུ་རེ་བརན་པ། 

ཐུ་ལ། [ཡུལ]ཕྱུ་པའི་ཐུ་བ། བང་མེད་ཀང་ཐུ་ལ་གཟེངས་གཟེངས། 

ཐུ་ལུ། མཆིལ་མ་སྟེ། མཆིལ་མའི་ཐུ་ལུ་འདེབས་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཐུ་ལུ་ལུ། ཐུར་དུ་འབབ་ཚུལ་དང། གེན་དུ་འཕྱུར་ཚུལ་ཞིག །ཁ་བ་སྐྱ་ཐུ་ལུ་ལུ་བབས། དུ་བ་སློ་ཐུ་

ལུ་ལུ་འཕྱུར། སློས་ཀི་དྲི་ཞིམ་ཐུ་ལུ་ལུ་ཁབ་པ། 

ཐུ་ལུད། ཁའི་མཆིལ་མ། ཁློས་ཏེ་ཐུ་ལུད་འདེབས་པ། ཐུ་ལུད་ལར་དློར་བ། 

ཐུ་ལུམ། ① ཐློ་བ། ལགས་ཀི་ཐུ་ལུམ། ཤིང་གི་ཐུ་ལུམ། ② གློང་བུ། 

ཐུ་ལེ་སང་མ། [ཡུལ]བློད་ཆས་ཀི་ཐུ་བ་སྟེང་མ། 

ཐུ་ལེ་ནང་མ། [ཡུལ]བློད་ཆས་ཀི་ཐུ་བ་ནང་མ། 

ཐུ་གཤམ། གློས་ཀི་ཐུ་བའི་སབ་གཤམ། 

ཐུག །① དགློན་སེ་ཁག་གི་ཁང་ཐློག་གི་རྒྱན་ཞིག །② འབས་བུ་མ་བཏློན་པའི་ར་ལུག །ར་ཐུག །ལུག་

ཐུག

ཐུག་ཁློག །ཐུག་པ་སྐློལ་སྣློད་ར་མ། 

ཐུག་ཁློད། ར་ཨློ་ཅློ་རྣམས་ར་མ་དང་འཁིག་སྦློར་འགློག་པའི་ཆེད་དུ་རས་སམ་སྣམ་བུ་གང་རུང་སྣེ་

བཞི་ནས་ཐག་པས་ཕློ་མཚན་འློག་ཏུ་བཏགས་པ་ལ་གློ

ཐུག་རྒྱུགས། ཐུག་པའི་སྐལ་པ་གཏློང་རྒྱུགས། 

ཐུག་སྒ། ① དངློས་པློ་གཉིས་ཕན་ཚུན་འཕད་ནས་གག་པའི་སྒ། ② སྒའི་ཁད་པར་ཞིག །③ ཐུག་

པ་འཐུང་བའི་ཧུབ་སྒ། 

ཐུག་རྔ། ལྷ་ཁང་གི་ཐློག་ཁའི་ཐུག་བཟློ་བེད་ཀི་རྔ་རིད། 

ཐུག་མཆློད། ཐུག་པ་འཐུང་སྐབས་ཀི་མཆློད་པ། 

ཐུག་ལང་། ལྷ་ཁང་གི་ཐློག་ཁའི་ཐུག་ནག་སྐུད་པ་ལང་གུ་ཅན། 

ཐུག་ཐལ། ཐུག་པའི་ཁ་ཐལ། 
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ཐུག་ཐུབ། [རིང]བཙན་ཐབས། 

ཐུག་དར། ཐློག་ཁའི་ཐུག་དང་དར་ལློག

ཐུག་སློར། ཐུག་པའི་རས་ཏེ་ཤ་རུས་སློགས་ལ་བུ། 

ཐུག་ནག །ཁང་རྒྱན་ཐུག་ནག་པློ། ཕློ་བང་དང་དགློན་པ་སློགས་ཀི་ཐློག་སྟེང་དུ་བརྒྱན་པའི་རྒྱན་

ཞིག་སྟེ། ཐུག་ཅེས་པ་ནི་སློར་མློ་ནར་གཟུགས་ཀི་དབིབས་ཅན་སྦྲ་སྐུད་ནག་པློའི་རལ་པ་ཅན། 

རེ་མློར་ལགས་ཀིས་བཟློས་པའི་རེ་གསུམ་མེ་རིས་ཅན་ཞིག་གློ །རྒྱལ་མཚན་ནི་གསེར་ཟངས་

ཀིས་བཟློས་པའི་རྒྱལ་མཚན་དང་། དར་གློས་ཀིས་བཟློས་པའི་རྒྱལ་མཚན་སློགས་ཡློད། 

ཐུག་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ]རེག་པ་དང་། འཕད་པ། འབུ་དེ་གློག་ལ་ཐུག་ཙམ་གིས་ཤི་ཡློང་། དཀའ་

ལས་ཁག་པློ་དང་ཐུག་པ། གློགས་པློ་ཐུག་པ། མཐར་ཐུག་པ། སང་ཞློགས་ང་གཉིས་ཡུད་ཙམ་

ཞིག་ཐུག་དགློས། གདློང་ཐུག་གིས་འཐབ་འཛིང་བེད་པ། ② ཟས་རིགས་ཤིག །ཐུག་པ་ཞེས་

པ་ཟས་རིགས་གང་ཞིག་ཆུར་བསྐློལ་ཞིང་དེ་ལ་བློ་བ་ཞིམ་པའི་ཆེད་དུ་ཐལ་རྡློར་ཚྭ་གསུམ་

འདེབས་དགློས། ཐལ་ཞེས་རམ་པ་ཅུང་ཟད་འདེབས་པ་དང་། རྡློར་ཞེས་པ་ཤའམ་ཡང་ཚིལ་

ཅུང་ཟད་གཏུབ་ནས་འདེབས་དགློས། དེ་ནས་ཚྭ་ཅུང་བཏབས་ན་བསྐློལ་ནས་ཁློལ་རེས་འཐུང་

ཆློག་པ་ཞིག་རེད། དེ་ལ་ནང་གསེས་ཀི་གློ་ཐུག་དང་། ནས་ཐུག །སློ་ཐུག །འབས་ཐུག་སློགས་

ཀི་དབེ་བ་ཡློད་པ་རེད། 

ཐུག་པ་མན་ཆིལ། [རྒྱ]ཐུག་པའི་བེ་བག་ལྷེབ་གཏུབས་ཤིག

ཐུག་པ་ཧུབ། ཤ་དང་ཚོད་མ་མཉམ་དུ་བསེས་ཏེ་བཀློལ་བ་ལ་ཟེར། 

ཐུག་ཕུད། ཐུག་པའི་ཕུད་མཆློད། 

ཐུག་འཕད། ཐུག་པ་དང་། འཕད་པ། དག་བློའི་དམག་སེ་དང་ཐུག་འཕད་བྱུང་བ། མ་བུ་ཕན་ཚུན་

ཐུག་འཕད་བྱུང་མཚམས་དགའ་ནས་མིག་ཆུ་ཤློར་བ། 

ཐུག་འབེད། ལུག་དང་ར་སློགས་སྐྱེ་འཕེལ་གི་ཆེད་དུ་ཐུག་འབེད་པ། 

ཐུག་འབས། སློག་ཆགས་སྨན་གི་ནང་ཚན་ར་ཐུག་དང་། ལུག་ཐུག་སློགས་ཀི་རླིག་འབས་ཏེ། རློ་

མངར། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་ཁུ་བ་ཟད་པ་དང་། རློ་ར་ཉམས་པ་སློགས་ལ་ཕན། 
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ཐུག་མེད། ① གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཐུག་པ་མེད་པ། ② མཐར་ཐུག་པ་མེད་པ། 

 ③ <ཨསམནྟཿ>གངས་གནས་ཤིག

ཐུག་རམ། ཐུག་པའི་ཁ་ཐལ། 

ཐུག་ཚུལ། རམ་པ་དང་ཐུག་པ་རྒྱུན་དུ་གཏློང་བའི་མ་དངུལ་འཛུགས་པ། 

ཐུག་མཚམས། ཕན་ཚུན་ཕད་པའ་ིམཚམས། དྲང་ཐིག་གཉིས་ཀ་ིཐུག་མཚམས། ཐག་སྣ་ེཐུག་མཚམས། 

ཐུག་གཟར། ཐུག་པ་བླུག་བེད་གཟའ་བུ། 

ཐུག་ཡས། ① མཐར་ཐུག་པ་མེད་པ། ② གངས་གནས་ཤིག

ཐུག་རེ། [སྐྱེ་རྒུ]འབློག་པ་རྣམས་ཀིས་དམིགས་གསལ་འབས་བུ་མ་བཅད་པ་ལུ་གུའི་རྒྱུད་སེལ་

མཁན་བཞག་ཡློད། 

ཐུག་རེག་བརན་ཡློལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་touch screen ཟེར། 

ཐུགས། ① བློ་དང་། ཡིད་དང་། སེམས་ཀི་ཞེ་ས། ཐུགས་དགེས་པ། ཐུགས་སྐྱློ་བ། ② མིང་གི་

སློན་དུ་སྦར་བའི་ཞེ་སའི་ཚིག་གློགས་ཤིག །ཐུགས་དློགས། ཐུགས་སེམས། 

ཐུགས་ཀ སྙིང་གའི་ཞེ་ས། 

ཐུགས་ཀི་རེན། མཆློད་རེན་རྣམས་ཡིན། དེ་ཡང་མཆློད་རེན་གིས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཐུགས་

རྒྱུད་ཀི་རློགས་པའི་ཡློན་ཏན་མཚོན་པ་སྟེ། བད་ཆུང་གིས་རེས་སུ་དྲན་དྲུག་མཚོན་པ་དང་། དེ་

བཞིན་དུ་བད་ཆེན་གིས་དགེ་བ་བཅུ། རྨང་དགེས་ཚད་མེད་བཞི། བང་རིམ་བཞིས་དྲན་པ་ཉེར་

བཞག་བཞི་དང་། ཡང་དག་སློང་བ་བཞི། རྫུ་འཕྲུལ་གི་རང་པ་བཞི། དབང་པློ་ལྔ་བཅས། བུམ་

གདན་པདྨས་སྟློབས་ལྔ། བུམ་པས་བང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན། བེས་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་

བརྒྱད། ཆློས་འཁློར་བཅུ་གསུམ་གིས་སྟློབས་དང་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་གསུམ། གདུགས་

ཀིས་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ། ཉི་མ་ཟླ་བས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་གཉིས། ནློར་བུའི་ཏློག་གིས་ཆློས་

སྐུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་མཚོན་པ་ཡིན། 

ཐུགས་ཀི་ཐིག་ལེ། ཡེ་ཤེས་ཀི་སྙིང་པློ། 
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ཐུགས་ཀི་དམ་ཚིག་གསང་བཅུ། ཕི་གསང་བཞི། བར་གསང་བཞི། གསང་བར་འློས་པ་དང་། 

གསང་བ་གཉེར་གཏད་པ་སྟེ་བཅུ་སྟེ། ཕི་གསང་བཞི་ནི་ལ་ཟབ་སྤློད་པ་བརླང་པློ་དང་། ལྷ་མིན་

གཟུགས་དང་གྲུབ་རགས་རྣམས། ཕི་གསང་རྣམ་པ་བཞིར་བཤད་དློ། །བར་གསང་བཞི་ནི། 

བསྒྲུབ་པའི་གནས་དུས་གློགས་དང་རས། ཀུན་ལ་གསང་སྟེ་བསྒྲུབ་པར་བ། གསང་བར་འློས་

པ་ནི། སེམས་ཅན་ཀུན་གི་ངན་སྤློད་ཀུན། ཤིན་ཏུ་གསང་ན་བང་ཆུབ་རྒྱུ། གསང་བར་གཉེར་

དུ་གཏད་པ་ནི། གཉེར་གཏད་པ་ནི་དམ་པ། 

ཐུགས་ཀི་བིན་བརླབས་བཀའ་གསུམ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཐུགས་རེ་དང་། བདེན་

སྟློབས་ཀིས་བིན་ཀི་བརླབས་ནས་གསུངས་པའི་བཀའ་གསུམ། 

ཐུགས་ཀི་ཡློན་ཏན་གསུམ། མཁེན་བརེ་ནུས་པའི་ཡློན་ཏན་ལ་ཟེར། 

ཐུགས་ཀི་སས། ཐུགས་སས་དང་དློན་གཅིག

ཐུགས་དཀར་མེ་མཉམ། དློམ་མཁིས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

ཐུགས་དཀེལ། བློ་ཁློག་དང་། སྙིང་སྟློབས། 

ཐུགས་བསྐྱེད། ① གཞན་ཕན་གི་སེམས་བསྐྱེད་དེ་བང་ཆུབ་མཆློག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ། ② གཞི་

རྒྱ་ཆེ་བའི་བ་བ་བསྒྲུབ་འདློད་དང་། སྒྲུབ་ཕློད་པའི་སྙིང་སྟློབས་བསྐྱེད་པ། 

ཐུགས་ཁབ་གསང་། བང་གཞུང་དཀར་ནག་མཚམས་ནས་གེན་དུ་ཚོན་གང་བཅལ། དེ་ནས་གཡས་

གཡློན་གཉིས་སུ་ཚོན་རེ་དང་ཕུན་རེ་བཅལ། དེའི་སྟེང་ཚོན་གང་བཅལ་བའི་སར་ཡློད་པའི་གློ་

བུ་ཐུགས་ཁབ་ཀི་སྟློང་པའི་གསང་ས་ཞིག

ཐུགས་ཁུར། ① དློ་ཁུར་དང་། དློ་སྣང་། ཐུགས་ཁུར་གཟབ་བཞེས་གནང་བ། ② ལས་འགན་དང་། 

འགན་ཁུར། རང་འཁིའི་འློས་འགན་ཚང་མར་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་གནང་གིན་འདུག

ཐུགས་ཁུར་སྣློམ་པ། ① དློ་ཁུར་བེད་པ། ② འགན་ལེན་པ། 

ཐུགས་ཁུར་གཙོར་བཞེས། ལས་འགན་རང་ལེན། ལས་དློན་འདིའི་སྐློར་ལ་ཁློང་རང་གིས་ཐུགས་

ཁུར་གཙོར་བཞེས་གནང་བ། 

ཐུགས་ཁུར་བཞེས། སེམས་ཁུར་བས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

ཐུགས་ཁལ། ① སེམས་ངན་པ། ཐུགས་ཁལ་ཚད་མེད་གནང་བ། ② སེམས་སྡུག །བཞེད་དློན་

འགའ་ཞིག་རྐྱེན་དབང་གིས་མ་གྲུབ་པས་ཐུགས་ཁལ་གནང་བ་རེད། ③ གཞན་སྐྱློན་མཐློང་

བས་སེམས་མི་བདེ་བར་འགློད་པ། བསློ་བ་རྣར་གཟློན་གི་བུ་ལ་ཕ་མས་ཐུགས་ཁལ་གནང་བ། 

ཐུགས་མཁློ་སྒྲུབ་འབུལ། ཉེར་མཁློའི་དངློས་རིགས་ག་སྒིག་བས་ཏེ་ཕུལ་བའི་ཞེ་ས། 

ཐུགས་མཁེན། མངློན་ཤེས་ཀི་ཞེ་ས། 

ཐུགས་འཁྲུགས། ཚིག་པ་ཟ་བ་དང་སེམས་མ་ིབད་ེབར་གྱུར་པ། རྐྱེན་ཕ་མློ་རེས་ཀང་ཐུགས་འཁྲུགས་པ། 

ཐུགས་དགློངས།འདུན་པ་དང་སེམས་ཀིས་བསམ་མནློ། །

ཐུགས་རྒྱལ། ① ང་རྒྱལ། ཐུགས་རྒྱལ་འཁྲུགས་པ། 

② ཁློང་ཁློ། དློན་མེད་ཐུགས་རྒྱལ་བཞེངས་པ། 

ཐུགས་རྒྱུད། ① སེམས་ཀི་རྒྱུན། ② སེམས་ཀི་གཤིས་ཀའམ། རང་བཞིན། ཐུགས་རྒྱུད་སམ་པློ། 

ཐུགས་རྒྱུད་གཏམས་པར་མཛད། ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་པའམ་ཐུགས་ལ་ཆུད་པར་མཛད་པའ་ིདློན་ཡིན། 

ཐུགས་ངལ་བ། ① ཡི་ཐང་ཆད་པ། ཕམ་ཉེས་བྱུང་ཡང་ཐུགས་ངལ་མ་གནང་། ② མ་ངན་བྱུང་བ། 

མཛའ་གློགས་གཤེགས་པས་ཐུགས་ངལ་མཛད་པ། 

ཐུགས་ལྔ། སངས་རྒྱས་ཀི་འབས་ཆློས་ཉེར་ལྔའི་ནང་གསེས་ཤིག །རིང་མའི་གཞུང་དུ་བཤད་པའི་

མི་རློག་ཆེན་པློའི་ཐུགས་དང་། མཉམ་པ་ཆེན་པློའི་ཐུགས། འགློ་བ་སྒློལ་བའི་ཐུགས། མི་ཕེད་

རྡློ་རེའི་ཐུགས། མངློན་བང་གི་ཐུགས་ཏེ་ལྔའློ། །

ཐུགས་ཅ་ཟིང་པློ། སུན་པློ། ཁེད་རང་ལ་ཐུགས་ཅ་ཟིང་པློ་ཞུས་སློང་། དེ་འདྲ་ཐུགས་ཅ་ཟིང་པློ་མ་གནང་། 

ཐུགས་ལློགས་རྒྱ་རྒློད་པློ། དློན་གང་ལའང་ཐེ་ཇུས་བེད་མཁན། ཁློང་ཐུགས་ལློགས་རྒྱ་རྒློད་པློ་ཡློད་

པས་འཚོལ་མཁན་མང་། 

ཐུགས་གཅློས། མ་ངན་དང་སེམས་ཁེལ་གི་ཞེ་ས། 

ཐུགས་ཆགས་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༦༩༨ལློར་དགེ་འདུན་ཆློས་དགའ་

ཡིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་

ཁུལ་མཛོ་སང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 



  72  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐུགས་ཆད། ཡིད་ཐང་ཆད་པའི་དློན། 

ཐུགས་ཆུད། བློར་ངེས་པའམ། ཁློང་དུ་ཚུད་པ། ཕག་དཔེ་འདིའི་ནང་དློན་མཐའ་དག་ཁློང་གི་ཐུགས་

ཆུད་ཟིན་པ། 

ཐུགས་ཆེས་པ། ཡིད་ཆེས་པ། ངས་ལས་འགན་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་དེར་ཁློང་ཐུགས་ཆེས་པ་གནང་སྟེ་

མཉེས་པློ་བྱུང་སློང་། 

ཐུགས་ཆློད་པློ། སེམས་ཐག་ཆློད་པློ། རང་གི་སྐུ་སློག་ཀང་ཕངས་མེད་གཏློང་ནུས་པའི་ཐུགས་ཆློད་

པློ་ཧ་ལས་པ་ཞིག་རེད། 

ཐུགས་རེ། སྙིང་རེ། ཐུགས་རེ་ཅན། ཐུགས་རེ་ཆུ་བློ་དང་འདྲ་བ། བཀའ་ཉེས་ཐུགས་རེ་གང་ཆེ། 

ཐུགས་རེ་ཆེ། ① སྙིང་རེ་ཆེ། ② བཀའ་དྲིན་ཆེ། སེམས་ཀི་གཏིང་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་བ། བརེ་

བས་རག་ཏུ་བསྐྱངས་པ་ཐུགས་རེ་ཆེ། 

ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ། ① མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པའི་དགློངས་པས་

གདུལ་བའི་ཁམས་ལ་དུས་རག་ཏུ་གཟིགས་ཤིང་སྡུག་བསལ་སློགས་ལས་སྐྱློབ་པར་མཛད་པ་

སྟེ། ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་གི་ནང་གསེས་ཤིག །② སྤན་རས་གཟིགས་ཐུགས་

རེ་ཆེན་པློའི་བསྡུས་ཚིག

ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་བཅུ་གཅིག་ཞལ། སྤན་རས་གཟིགས་བཅུ་གཅིག་ཞལ། 

ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་བཅུ་དྲུག །ལ་བ་སྣ་ཚོགས་ཕིན་ཅི་ལློག་བཞི་དང་། ངར་འཛིན་སྒིབ་ལྔ་སྐྱེ་མཆེད་

ཡུལ་ལ་ཆགས། ང་རྒྱལ་ལས་རྣམས་དབང་གིས་ཁློང་ཁློ་བ། སིག་ལས་འཕགས་པའི་བློ་མེད་

ཟབ་མ་རློགས། ལ་བའི་བག་ཆགས་སྡུག་བསལ་འཁུར་གིས་ནློན། གཡློ་ཅན་མཐློ་རིས་ཐར་པ་

ལས་ཉམས་པ། ཡང་བར་འདློད་པའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གློ །ཞེས་པ་ལར་གི་བཅུ་དྲུག་ཅན་ལ་

ལྷག་པར་ཐུགས་བརེ་བའློ། །

ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་མཆེད་ལྔ། སར་རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་བལ་ཡུལ་གི་ནགས་ཚལ་

ཞིག་གི་ཙན་དན་སློང་པློའི་ནང་ན་འཕགས་པ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་མཆེད་ལྔ་བཞུགས་པ་དང་། 

རྒྱལ་པློས་སྤྲུལ་པའི་དགེ་སློང་ཨ་ཀ་མ་ཏི་ཤི་ལ་བཏང་ནས་གདན་དྲངས་པ་ལས་སྐུ་བརན་ལྔ་པློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

སློ་སློས་གསུང་བློན་པ་ལར་གཅིག་བལ་ཡུལ་མཚམས་སུ་བཞུགས་པ་འཕགས་པ་འཇའ་མ་

ལི། གཅིག་བལ་བློད་ཀི་མཐའ་མཚམས་ཤིག་ཏུ་བཞུགས་པ་བྷུ་ཀམ། གཅིག་མངའ་རིས་མང་

ཡུལ་དུ་བཞུགས་པ་འཕགས་པ་ཝ་ཏི། གཅིག་སློང་བཙན་སམ་པློའི་ཐུགས་དམ་རེན་དུ་བློན་པ་

འཕགས་པ་ལློ་ཀྱཻ་ཤྭ་ར་བཅས་ལྔ་པློ་དེ་ཡིན། ཞིབ་པར་ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་དང་། 

རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལློང་གཉིས་སུ་གསལ། གཞན་ཡང་ལློ་རྒྱུས་མང་ཆེ་བའི་ནང་རང་

བྱུང་འཕགས་པ་མཆེད་བཞི་མ་གཏློགས་མཆེད་ལྔ་ཡློད་པ་མི་གསལ་བ་དེ་ནི་བལ་ཡུལ་དང་

བློད་ཀི་མཐའ་ཞིག་ཏུ་བཞུགས་པའི་འཕགས་པ་བྷུ་ཀཾ་ཞེས་པ་འདི་མི་གསལ་བ་དེ་ཡིན། 

ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་གཙོ་འཁློར་དགུ། ཐུགས་རེ་ལྷ་ཁང་དུ་རེན་གི་གཙོ་བློ་རང་བྱུང་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་

དང་། གཡས་ངློས་སུ་སྤན་རས་གཟིགས་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག །རེ་བཙུན་སྒློལ་མ་ཁློ་གཉེར་

ཅན། ལྷ་མློ་དབངས་ཅན་མ། སློ་འགམ་དུ་ཁློ་བློ་བདུད་རི་འཁིལ་བ་བཅས་བཞི་དང་། གཡློན་

ངློས་སུ་སྤན་རས་གཟིགས་ཁ་སར་པཱ་ཎི། རེ་བཙུན་སྒློལ་མ། ལྷ་མློ་འློད་ཟེར་ཅན་མ། སློ་འགམ་

དུ་ཁློ་བློ་ར་མགིན་བཅས་བཞི་ཡློད་པར་རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལློང་ལས་གསལ། 

ཐུགས་རེ་ཆེན་པློའི་དགློན་པ། འདི་ལ་མིང་གཞན་ཐུགས་ཆེན་དགློན་ཡང་ཟེར། ཁློ་སྐྱབས་ཐུགས་རེ་

ཆེན་པློ་ཞེས་ཀང་གགས། གནས་དེར་གཡང་ཊི་དཀར་པློའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་བིས་པ་ལློ་བཅུ་

གཉིས་ཅན་གི་ཚད་ཡློད་པ་ཞིག་ས་འློག་ནས་ཐློན་པར། བ་མ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་སློགས་ཀིས་

གནས་དེར་ལྷ་ཁང་ཞིག་བཞེངས། མདློ་སྨད་ཕློགས་ཀི་དད་ལན་མང་ཚོགས་ཚོས་ལྷ་སའི་ཇློ་བློར་

མཇལ་པའི་རེས་ཁློ་སྐྱབས་ཐུགས་ཆེན་པློ་ངེས་པར་དུ་མཇལ་དགློས་ཟེར་སློལ་ཡློད། གྲུབ་མཐའ་

རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆུ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཐུགས་རེ་ཆེན་པློའི་ཆློས་སྐློར། ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་གི་ཞལ་གདམས་སུ་གགས་པ་མ་ཎི་བཀའ་

འབུམ་པློད་གཉིས་ཡློད་པ་དེའི་ནང་གི་ཞལ་གདམས་ཁག་གཅིག

ཐུགས་རེའི་བདག་ཉིད། སྙིང་རེའི་རང་གཟུགས། 

ཐུགས་རེས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་བཀའ། ཐུགས་ཀིས་བིན་བརླབས་བཀའ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག

ཐུགས་རེས་ཟིན་པ། སྙིང་རེས་ཡློངས་སུ་ཟིན་པ། དུས་རག་ཏུ་ཐུགས་རེས་ཟིན་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐུགས་རེས་གཟིགས། སྙིང་རེས་དགློངས་པར་མཛོད། ད་རེས་ལན་གཅིག་ཞལ་བཞེས་ཐུགས་

རེས་གཟིགས་རློགས་གནང་། 

ཐུགས་རེས་བཟུང་བ། དྲིན་གིས་བསྐྱངས་པ། 

ཐུགས་རེས་སུ་བསྟན་པའི་ཆློ་འཕྲུལ། ཉློན་མློངས་འདུལ་བའི་གཉེན་པློ་སྟློན་པ། ཆློ་འཕྲུལ་གསུམ་

གི་ཡ་གལ་ཞིག

ཐུགས་ལགས་སྤན་གསུམ། སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཁ་ཤས་ཀི་སྐུ་གདུང་བཞུས་ཚེ་། སྙིང་དང་ལེ་མིག་

གསུམ་མ་ཚིག་པར་ལུས་པ་དེ་ཉིད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་མཚོན་བེད་ཀི་གདུང་རེན་ཡིན་ཟེར། 

ཐུགས་གཉེར། འདུན་པའམ། དློན་གཉེར། སྐུ་ཡློན་ཐུགས་གཉེར་མཛད་པ། 

ཐུགས་མཉེས། སེམས་དགའ་བ། 

ཐུགས་བསྙེལ། བརེད་པ། 

ཐུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཆློ་འཕྲུལ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློ་འཕྲུལ་གསུམ་གི་ནང་གསེས། ཐུགས་རེས་

སུ་བསྟན་པའི་ཆློ་འཕྲུལ། 

ཐུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་བཀའ། སངས་རྒྱས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་

པའི་བཀའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ལྷ་དང་། ཀླུ་དང་། གནློད་སྦིན་སློགས་ཀིས་རང་རང་གི་

སགས་སྨྲས་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་པ་ལ་བུའློ། །

ཐུགས་བརག །ཕློ་ཕྱྭའི་ཞེ་ས། ལེགས་ཉེས་ཅི་འློང་ཐུགས་བརག་ཞུས་པ། 

ཐུགས་ཐག་ཆློད་པ། ① གཏན་ཁེལ་བ། མཚོན་ཆ་ཁེར་ནས་འཐབ་འཛིང་བ་རྒྱུར་ཐུགས་ཐག་ཆློད་

པ། ② རེ་བ་ཆད་པ། བློ་ཁ་ཁུག་ཀང་ཐུགས་ཐག་ཆློད་མི་འདུག

ཐུགས་རེས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་བཀའ། ཐུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་

བཀའ་དང་དློན་གཅིག

ཐུགས་ཐུབ་ཏུ་སྤད་པ།རང་དབང་དུ་ལློངས་སྤད་པ། 

ཐུགས་མཐུན་ཞལ་འཆམ། སེམས་མཐུན་ཞིང་ཁ་འཆམ་པ། ཕན་ཚུན་ཐུགས་ཞལ་འཆམ་བྱུང་། 

ཐུགས་དམ། ① དམ་བཅའ། ཇི་ལར་ཐུགས་དམ་ཞལ་བཞེས་ལར་གནང་བ། ② ཉམས་བཞེས། ③ 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

མློ། ཐུགས་དམ་བརག་པ། ④ ཡི་དམ། 

ཐུགས་དམ་སྐློང་བ། བཀའ་སློད་དམ་ཅན་རྣམས་ཀི་ཐུགས་རེ་རློགས་པར་བེད་པ། 

ཐུགས་དམ་གློང་འཕེལ། ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་ཉམས་རློགས་གློང་དུ་འཕེལ་བ། 

ཐུགས་དམ་གི་རིམ་པ། ས་དྲློ། ཉིན་མློ། དགློང་མློ་བཅས་སུ་ཆློས་ལུགས་ཀི་ལྷ་སློམ་པ་དང་། ཆློ་ག་

འདློན་པའི་གློ་རིམ་མི་འདྲ་བ། 

ཐུགས་དམ་ཚིག་གི་ཕག་རྒྱ། ཐུགས་དམ་ཚིག་གི་ཕག་རྒྱའི་རྣལ་འབློར་གི་བསྡུས་ཚིག

ཐུགས་དམ་ཚིག་གི་ཕག་རྒྱའི་རྣལ་འབློར། ཉློན་ཡིད་ཀི་གློ་བུར་གི་འཁྲུལ་བ་བསལ་ནས་རང་

བཞིན་མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་མངློན་དུ་བ་བ་སྟེ། རྣལ་འབློར་རྒྱུད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་

བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག

ཐུགས་དམ་ཞལ་གཟིགས། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གསང་སགས་ཀི་གཞུང་ནས་བཤད་ཚུལ་

ལ། རང་ཉིད་ཀིས་དད་པ་བེད་སའི་ཡི་དམ་གི་ལྷ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡི་ཞལ་གཟིགས་བྱུང་བ་སྟེ་དེ་

ལ་རིགས་མི་འདྲ་བ་གསུམ་ཡློད། ༡ ས་ལམ་གི་རློགས་པ་མཐློན་པློར་སེབས་ནས་མི་དང་མི་

ཕད་པ་ལ་བུར་མངློན་སུམ་དུ་ཡི་དམ་དེ་ཞལ་གཟིགས་པ་ནི་རབ་དང་། ༢ ར་དང་རླུང་གི་ཉམས་

སྣང་ལ་བརེན་ནས་ཡིད་ཤེས་ཀི་སྣང་ངློར་ཞལ་གཟིགས་པ་འབིང་། ༣ གདློན་བགེགས་ཀི་

འཁྲུལ་ལ་བརེན་ནས་ཞལ་གཟིགས་པ་ནི་ཐ་མ་ཡིན་ཞེས་གསུང་སློལ་ཡློད། 

ཐུགས་དམ་རིན་པློ་ཆེའི་དགློངས་དློན། ཕག་ཐམ་ལ་ཐུགས་དམ་རིན་པློ་ཆེ་ཞེས་ཞེ་ས་བས་པ་དང་། 

ཕག་ཐམ་བརྒྱབ་ཡློད་པའི་བཀའ་ཤློག་གི་དགློངས་དློན་ཟེར་བའི་དློན། 

ཐུགས་དམ་ལ་འབུབ་མེད། སྤིར་ཐུགས་དམ་ཞེས་པ་དློན་མང་པློ་ལ་གློ་རྒྱུ་ཡློད་ཀང་། སྐབས་འདིར་ཉམས་

ལེན་ནམ། ཉམས་རློགས་ལ་གློ་དགློས་ཤིང་། ད་ེལ་འབུབ་མེད་ཅེས་པ་ཉམས་རྒྱུ་མེད་ཅེས་པའློ། །

ཐུགས་བདེ་པློ། ① ཡིད་ཚིམ་པའམ། སིམ་པློ། བཞེད་དློན་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པས་ཐུགས་

བདེ་པློ་བྱུང་སློང་། ② བློ་སེམས་བག་ཕེབས། 

ཐུགས་བདེན། རང་སྐྱློན་ངློས་ལེན་པའི་དློན། ང་རང་གིས་ཉེས་སློང་བས་དགློངས་དག་ཐུགས་བདེན། 

ཐུགས་འདུན། ① རེ་བ་དང་འདློད་པ། ② མློས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐུགས་རྡློ་རེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས། 

ཐུགས་འདྲེས་ཤིང་ཚིམ། ཕན་ཚུན་བར་ཐུགས་མཐུན་པ་དང་འདློད་པ་ཚིམ་པ་བྱུང་བ། 

ཐུགས་རྣམ་པར་དག་པ། སེམས་གཙང་མའམ། སེམས་བཟང་པློ། 

ཐུགས་སྣང་སྐྱློ་བ། ཡིད་སྣང་སྐྱློ་བའི་ཞེ་ས། ཐུགས་སྣང་སྐྱློ་བས་སྤན་ཡབ་བསིལ་བ། 

ཐུགས་སྣང་མེད་པ། སེམས་ལ་དློ་སྣང་མ་ཤར་བ། བ་སྤློད་བཟང་ངན་ལ་ཐུགས་སྣང་མེད་པ་མ་གནང་། 

ཐུགས་སྣང་གཤིན་པ། ཕན་ཚུན་སེམས་མཐུན་པ། ཞེ་འཁློན་མེད་པའི་ཐུགས་སྣང་གཤིན་པ་ཡློད། 

ཐུགས་སྤློ། ① དགའ་སྟློན་ནམ། གསློལ་ཚིགས། ② སེམས་སྐྱིད་པློའམ། སེམས་དགའ་བ། བཞེད་

དློན་གཙང་མར་མ་གྲུབ་གློང་དུ་ཁློང་ཐུགས་སྤློ་བག་ཕེབས་ག་ལ་ཡློང་། 

ཐུགས་ཕན་གསློ། །ཕན་པ་བྱུང་བའ་ིཞ་ེས། ཁེད་རྣམ་པར་ཐུགས་ཕན་གསློས་ན་ངས་གང་ཐུབ་བས་ཆློག

ཐུགས་འཕིག །ཤེས་པ་དང་མཁེན་པའི་བརྡ་རིང་། 

ཐུགས་འཕེང་། སེམས་སྐྱློ་ཞིང་ཡང་ཡང་དྲན་པ། 

ཐུགས་འཕློག །ཐུགས་དགེས་པའི་དློན། ཡུལ་ལློངས་ཀི་བཀློད་པ་མཛེས་པས་ཐུགས་འཕློག་པ། 

ཐུགས་བག །[རིང]ཞུས་པ་གནང་བ། 

ཐུགས་བག་བརྐྱངས་པ། ཞེ་ས་བས་སྟེ། དློན་དུ་སེམས་བག་མ་འཁུམ་པར་བག་ཡངས་པློར་གིས་

ཞེས་པའི་དློན། 

ཐུགས་བག་ཕེབས་པ། བློའི་ཚུགས་ཀ་བདེ་ཤིང་ལྷློད་པ། 

ཐུགས་བེལ། བེལ་བ་ཚ་པློ། ཐུགས་བེལ་མ་གནང་ཡུད་ཙམ་བཞུགས། 

ཐུགས་སྦྲམ།ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་ཚོར་བ་རྣློ་བའི་དློན། 

ཐུགས་མ་གཡེལ་པ། ① སེམས་ལྷློད་ཡངས་མེད་པ། ② མི་བརེད་པ། 

ཐུགས་མ་རངས་པ། སེམས་ལ་མ་བབ་པའམ། མི་མློས་པ། 

ཐུགས་མད། ཐུགས་བདེན་ཞེས་པ་སྟེ། རང་གི་ཉེས་སྐྱློན་ངློས་ལེན་པའི་དློན། རང་ཉིད་ཀིས་འགིག་

མི་འདུག་པས་ཐུགས་མད་ལགས། 

ཐུགས་མུག་པ། སེམས་སྐྱློ་བ་དང་། ཡི་མུག་མ། བཞེད་དློན་ཇི་བཞིན་མ་འགྲུབ་ཀང་ཐུགས་མུག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

གནང་མི་དགློས། 

ཐུགས་སྨློན། ① སྨློན་ལམ། སྐུ་གཟུགས་བདེ་ཐང་ཡློང་བའི་ཐུགས་སྨློན་འདེབས་པ། ② འདུན་པ་

དང་མློས་པ། 

ཐུགས་མི་ནུར། [རིང]དགློངས་པ་མ་ཚོམས། 

ཐུགས་བརེ་བ། སྙིང་རེ་བ། 

ཐུགས་ཚ་པློ། བཀའ་བཀློན་དྲག་པློ་གནང་ཤག་ཐག་གི་ཐུགས་གཉན་པློ། 

ཐུགས་ཚ་བ། ངློ་ཚ་བ། 

ཐུགས་མཚེར་བ། ཐུགས་ཞུམ་པ། 

ཐུགས་འཛེམས་གནང་བ། འཚེར་སྣང་བས་པ། ཟས་ཟ་འདློད་ཀང་ཐུགས་འཛེམས་གནང་ནས་མ་

བཟས་པ། ཐུགས་འཛེམས་མ་གནང་། 

ཐུགས་གཞློལ་བ། བློ་ཁ་ཕློགས་པའམ་སེམས་གཏད་པ། 

ཉེ་སྐློར་གི་གནས་ལུགས་ལ་ཐུགས་གཞློལ་བ། 

ཐུགས་གཞློལ་མཛད། ཐུགས་བཞེས་མཛད་པའི་དློན་ནམ་ཉམས་བཞེས་མཛད་པ། 

ཐུགས་བཞེད། ① བསམ་བློ། ལས་དློན་མཐའ་དག་ཐུགས་བཞེད་ལར་གྲུབ་སློང་། ② འདློད་པ། 

ཕན་ཚུན་ཐུགས་བཞེད་འཆར་སློ་ནང་འགལ་མེད་པ། 

ཐུགས་བཞེས། བསམ་བློ་གཏློང་བའི་ཞེ་སའི་ཚིག་སྟེ། བདག་གིས་ཞུས་པའི་རེ་བ་རྣམས་ཐུགས་

བཞེས་གནང་རློགས།

ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས། བསམ་བློ་མཐུན་པ། ཆུ་དང་འློ་མ་བཞིན་དུ་ཕན་ཚུན་ཐུགས་ཡིད་

གཅིག་འདྲེས་ཀི་ངང་ནས་བཀའ་མློལ་ཞིབ་ལྷིང་མཛད་པ། 

ཐུགས་ཡིད་ཆེས་པ། བློ་འཁེལ་བ། དྲང་བདེན་གི་མི་ལ་ཐུགས་ཡིད་ཆེས་པ། 

ཐུགས་ཡིད་དྭངས། ཡིད་ཆེས་པ། 

ཐུགས་ཡིད་དབེར་མེད། བ་མ་དང་རང་གི་སེམས་གཉིས་དབེ་བ་མེད་པར་འདྲེས་པ་ལ་ཟེར། གློ་

དློན་རང་གི་གློ་རློགས་གནས་ཚད་དེ་བ་མའི་གློ་རློགས་གནས་ཚད་ཀི་ཐློག་ཏུ་སེབས་ནས་བ་མ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དང་གློ་རློགས་གནས་ཚད་མཉམ་པ་ལ་ཐུགས་ཡིད་འདྲེས་པ་ཟེར། 

ཐུགས་གཡང་། བ་བ་དེར་ཐུགས་གཡང་གཏན་ནས་གནང་མི་དགློས། 

ཐུགས་གཡེང་། ① སེམས་གཞན་དུ་གཡེང་བ། ཐུགས་གཡེང་མེད་པར་སྒིམ་པློ་མཛོད། ② སེམས་

ལས་སམ། སེམས་ཁལ། ལས་དློན་རྣམས་ལ་ཐུགས་གཡེང་གནང་མི་དགློས། 

ཐུགས་རབ་ཏུ་ཅེ་སྟེ། ཡིད་ཤིན་ཏུ་ཆེས་པའི་དློན་ཡིན། 

ཐུགས་རབ་གཞུངས་པ། བློ་མཆློག་ཏུ་གསལ་བའམ་མཁས་པ། 

ཐུགས་རིག །ཤེས་རབ། ཁློང་ཐུགས་རིག་ཡག་པློ་འདུག

ཐུགས་ལ་མངའ་བ། སེམས་ལ་ངེས་པའམ། སེམས་ལ་ཡློད་པ། གནས་ལུགས་ཚང་མ་ཐུགས་

ལ་མངའ་བ། 

ཐུགས་ལ་ལི་བར་གྱུར། ཐུགས་ལ་བཅགས་པའམ་ཐུགས་ཁུར་བསྣམས་པའི་དློན་ཡིན། 

ཐུགས་ལ་བཏགས། བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་ཞེ་ས། 

ཐུགས་ལ་འདློགས་པ། སེམས་ལ་འཇློག་པ། མ་བསྙེལ་བར་ཐུགས་ལ་འདློགས་པར་ཞུ། 

ཐུགས་ལ་ཕློག་པ། ཞེ་སའི་ཚིག །སེམས་ལ་གནློད་པ། དགློན་པའི་ཁི་ལ་བཞུས་ན་བ་མའི་ཐུགས་

ལ་ཕློག་ཡློང་། 

ཐུགས་ལ་འབབ་པ། ཡིད་ལ་འཐད་པའམ། འགློ་བ། མི་ཚང་མའི་ཐུགས་ལ་འབབ་པ། 

ཐུགས་ལས། ① འཕིན་ལས། ② སེམས་ཁུར་རམ། སེམས་ཁལ། ལས་དློན་འགྲུབ་སློང་བས་

ཐུགས་ལས་གནང་མི་དགློས། 

ཐུགས་ལློན་པ། བློ་ཚོད་ལློན་པ། འགློགས་ཡུན་རིང་བས་ཁློང་གི་ཐུགས་ལློན་པ། 

ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་ཇློ་མློ་བརྒྱད། མནྡྷ་ར་བ། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། ལློག་རློ་བཟའ་སྒློན། དམར་རྒྱན་

གཟའ་མཚོ། མར་སློམ་གཟའ་ཆེན། ལྷ་ལམ་པདྨ་གསལ། ལྷ་ལམ་ཁློམ་རྒྱན། ནུས་སྦིན་ས་ལེའློ། །

ཐུགས་སུ་འཐད་པ། སེམས་ལ་འློས་ཤིང་འབབ་པ། ཁློང་གི་རྣམ་འགྱུར་ལ་བལས་ན་སྐད་ཆ་དེ་

ཐུགས་སུ་འཐད་པ་འདྲ་པློ་འདུག

ཐུགས་སུ་བདུད་རིས་གདློན་གསློལ། སེམས་ལ་གདློན་འདྲེ་ཞུགས་ཞེས་པ་ཞེ་སའི་ཚིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

ཐུགས་སུ་བློན་པ། སེམས་ལ་སློང་བ། 

ཐུགས་སུ་ཚུད་པ། ཐུགས་ལ་མངའ་བའམ། མཁེན་པ། ལེགས་ཉེས་ཀི་དབེ་བ་ཀུན་ཐུགས་སུ་ཚུད་པ། 

ཐུགས་སུན་ཞུས་པ། ཞེ་སའི་ཚིག །སུན་པློ་བཟློས་པ། དེ་རིང་ཁེད་ལ་ཐུགས་སུན་ཞུས་པས་

དགློངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། 

ཐུགས་སེམས་བཟང་པློ། སེམས་པ་ཡག་པློ། མ་ིའད་ིཐུགས་སེམས་བཟང་པློ་ཡིན་པའ་ིསྐད་གགས་འདུག

ཐུགས་སས། ཐུགས་ཉེ་བའི་སློབ་མ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་སས། ཐུགས་སས་དམ་པ། ཐུགས་

སས་བུ་ཆེན། 

ཐུགས་སས་རེ་འབངས་གློགས་ལྔ། ༡ ཆློས་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན། ༢ ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། ༣ 

ནམ་མཁའི་སྙིང་པློ། ༤ རྒྱལ་བ་མཆློག་དབངས། ༥བྱཻ་རློ་ཙ་ན་བཅས་ལྔའློ། །

ཐུགས་གསལ་མེ་ལློང་། ལྷའི་ཐུགས་ཀའི་མེ་ལློང་། 

ཐུགས་གསློ་བ། སེམས་གསློ་བ། གཏམ་སྙན་གསློལ་ཏེ་ཐུགས་གསློ་བ། ཐུགས་གསློ་བར་ཕིན་པ། 

ཐུགས་གསློའི་མཇལ་དར། སེམས་སྡུག་སེལ་ཐབས་སུ་གཏློང་བའི་ཁ་བཏགས། 

ཐུགས་བསམ། བསམ་བློ། 

ཐུགས་བསམ་བཞེད།བསམ་གཞིགས་བེད་པའི་ཞེ་ས། 

ཐུགས་བསུན། ཅ་ཟིང་པློ་བཟློས་པའི་ཞེ་ཚིག

ཐུགས་བསེལ། སེམས་ཁལ། 

ཐུགས་ལྷན་ནེ། ཐུགས་དྭངས་གསལ་གི་རྣམ་པ། བེལ་ཟིང་གི་འགལ་རྐྱེན་མེད་པས་ཐུགས་ལྷན་

ནེར་གནས་པ། 

ཐུང་། [རྒྱན་ཚིག]རིང་པློའི་ལློག་ཟླ་སྟེ། ཀ་ཐུང་། གཟུགས་ཐུང་། ཐག་པ་ཐུང་ཐུང་། སྐུད་པ་ཐུང་

བ། དུས་ཚོད་ཐུང་ངུ་སྐད་ཅིག་མ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཐུང་སྐྱེལ། ① ས་ཚིགས་ནས་ས་ཚིགས་སམ། ས་ཐག་ཐུང་ས་ནས་ཐུང་སར་སྐྱེལ་དགློས་པའི་

ཁལ་འུལ། ② སྐྱེལ་མ་ཐུང་ངུ་། 

ཐུང་རྒྱུག །བར་ཐག་ཐུང་ངུར་རྒྱུག་པའི་ཁལ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐུང་ངུ་། ཐུང་བ། དུས་ཚོད་ཐུང་ངུ་ཞིག །ལམ་ཐག་ཐུང་ངུ་། ལུས་པློ་ཐུང་ངུ་། འགློ་ལམ་ཐུང་ངུར་སྟུང་བ། 

ཐུང་ངུ་མ། ལུས་རའི་བེ་བག་ཅིག

ཐུང་ཐུང་། རིང་པློ་མ་ཡིན་པ། མི་དེ་སྤློ་ཐུང་ཐུང་རེད། བསམ་བློ་ཐུང་ཐུང་མ་གཏློང་། 

ཐུང་མདའ། མདའ་ཐུང་ངུ་ལ་གློ

ཐུང་བ། རིང་པློ་མིན་པ། ཡུན་ཐུང་བ། སྐུད་པ་ཐུང་བ། གཏིང་ཐུང་བ། མིག་རྒྱང་ཐུང་བ། 

ཐུང་མིན། རིང་པློ། དུས་ཡུན་ཐུང་མིན་ཞིག་འགློར་ཚོད་ཀི་ལས་ཀ་དེ་དུས་ཚོད་རིང་མིན་ཞིག་ལ་ཚར། 

ཐུངས། བཏུང་གི་སྐུལ་ཚིག

ཐུད། ① འདུད་པའི་སྐུལ་ཚིག །② མར་འཆུར་མཉམ་དུ་བརིས་པའི་ཟས་ཤིག

ཐུད་སྒློམ། ཐུད་བཟློ་སའི་པར་སྒློམ། 

ཐུད་གདར་མ། མར་འཆུར་བསེས་པའི་ཐུད་གྲུ་བཞི་མ། 

ཐུད་ཕློར། ཐུད་བླུག་པའི་སྣློད་ཁ་གཅློད་རང་འགིགས། 

ཐུད་སྦྲུ་བ། ཐུད་རི་བའམ་གཡློ་བ། 

ཐུད་ཚོ་པློ། མར་འཆུར་མངར་ཆ་མང་པློ་འཛོམས་པའི་ཐུད་ཞིམ་པློ། ཐུད་ཚོ་པློ་མར་གི་བཀའ་དྲིན། 

ཐུན། ① དུས་ཀི་ཚད་དང་། སྨན་གི་ཚད། ཉིན་ཐུན། མཚན་ཐུན། ནམ་གི་ཐུན་གསུམ་པ། ས་ཐུན། 

ཕི་ཐུན། སྨན་ཐུན་རེར་རིལ་གསུམ་རེ་ཡིན། ② སགས་བརྒྱབ་པའི་ཡུངས་ཀར་སློགས། 

ཐུན་སྐྱུང་། སྨན་གི་ཐུན་ཚད་ཉུང་དུ་གཏློང་དགློས་པའི་དློན་ཏེ། རེ་ཟུར་མཁར་བས་མཛད་པའི་ཞལ་

གདམས་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། ནད་མ་ཞུས་མནར་ཞིང་ན་ཚོད་རྒས། རྒྱུན་རིང་དུ་ན་བའི་ནད་

པ་དང་། ལར་མེ་དྲློད་ཉམས་པའི་གང་ཟག་ལ། སྨན་ཐུན་སྐྱུང་ཉུང་དུ་གཏློང་བར་བ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཐུན་བརྐྱེད། ཐུན་བསྐྱེད་པའམ་ཐུན་སར་བ། 

ཐུན་དངློས་གཞི། མཚམས་ཐུན་དངློས་གཞིའམ་ལེ་བ། 

ཐུན་བཅད། ཆློས་མཚམས་སློད་སྐབས་སྨྲ་བ་དང་མི་གཞན་དང་ཐུག་འཕད་སློང་བ། 

ཐུན་གཏློང་བ། མཚམས་ཐུན་བཞག་ནས་ལང་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

ཐུན་གཏློར། ① ཡུངས་ཀར་གི་ཐུན་འདེབས་པ། ② མཚམས་ཐུན་གི་མཐར་འབུལ་གཏློར། 

ཐུན་ཐི། [སློག]གློས་ཆེན་ཚོན་ཁ་ཞིག

ཐུན་ཐུན། ཚོ་ཚོའམ། སེ་ཚན་སེ་ཚན། 

ཐུན་དློང་། ཐུན་གིས་འབབ་སའི་འབྲུབ་ཁུངས་ས་དློང་། 

ཐུན་དྲུག །ཉིན་མཚན་གི་ཐུན་བསློམས་ན་ཐུན་དྲུག་ཡློད་དེ། སྐྱ་རེངས་ཤར་ནས་ཉི་མ་མ་ཤར་བར་

ཉིན་ཐུན་དང་པློ། ཉི་མ་ཤར་ནས་ཉིན་གུང་མ་ཟིན་བར་ཉིན་ཐུན་གཉིས་པ། ཉིན་གུང་ཡློལ་ནས་

ཉི་མ་མ་ནུབ་བར་ཉིན་མ་ནུབ་བར་ཉིན་ཐུན་གསུམ་པ། ཉི་མ་ནུབ་ནས་སློད་མ་ཡློལ་བར་

མཚན་ཐུན་དང་པློ། ས་སློད་ཡློལ་ནས་ནམ་གུང་མ་ཤར་བར་མཚན་ཐུན་གཉིས་པ། ནམ་གུང་

ཡློལ་ནས་སྐྱ་རེངས་མ་ཤར་བར་མཚན་ཐུན་གསུམ་པ་བཅས་ཡིན། 

ཐུན་དྲུག་རྣལ་འབློར། ཐུན་བཞིའི་སྟེང་དུ་མཚན་གི་ཆ་སྟློད་དང་ཆ་སྨད་གཉིས་བསྣན་པས་དུས་

དྲུག་ཏུ་བསློམ་པའི་བསྐྱེད་རློགས་ཀི་ཉམས་ལེན། 

ཐུན་པ། ① ནམ་ཚོད་འཛིན་མཁན། ② མཚན་མློ་ཁ་ཏློན་གི་དགེ་སྦློར་སྐྱློང་མཁན། ③ མཚམས་

ཐུན་འཛིན་མཁན། 

ཐུན་ཕེད། ① སྨན་གི་ཐུན་ཕེད། ② ཉིན་མཚན་གི་ཐུན་ཕེད། 

ཐུན་བར། ཉིན་མཚན་གི་ཐུན་སློ་སློའི་བར་མཚམས། 

ཐུན་བུ་སྒྲུག །བཙས་མ་བརྔས་ཚར་རེས་དེའི་ཤུལ་དུ་ཟགས་པའི་སྙེ་རྡློག་སྒྲུག་པ་ལ་ཟེར། 

ཐུན་བབ། ཐུན་བབས་དང་གཅིག །

ཐུན་བབས། ཡུངས་ཀར་གི་ཐུན་གིས་བབས་པའམ། གཏློར་བ། 

ཐུན་འབྲུ། [ཡུལ]ལློ་ཏློག་བརྔས་ཟིན་པའི་ཤུལ་གི་སྙེ་མ། 

ཐུན་སྦློར། མཚན་མློ། 

ཐུན་མ། མཚན་མློ། 

ཐུན་མིན་དབང་རགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་kdentity token ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐུན་མིན་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད། སྐུ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཅིག་ཅར་སྟློན་པ་སྐུའི་དབང་ཕྱུག །སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀི་སྐད་དུ་ཆློས་ཅིག་ཅར་སྟློན་པ་གསུང་གི་དབང་ཕྱུག །རློག་པ་མེད་བཞིན་དུ་ཤེས་

བ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཐུགས་ཀི་དབང་ཕྱུག །ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་རྫུ་འཕྲུ་མཐའ་ཡས་པ་སྟློན་

པ་རྫུ་འཕྲུལ་གི་དབང་ཕྱུག །ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁབ་པ་ཀུན་འགློའི་དབང་

ཕྱུག །སྟློབས་སློགས་ཡློན་ཏན་གི་གནས་སུ་གྱུར་པས་གནས་ཀི་དབང་ཕྱུག །བཞེད་ཙམ་གིས་

དློན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ་ནི་འདློད་པའི་དབང་ཕྱུག །གདུལ་བ་མུ་མེད་པ་རྣམས་ལ་བང་ཆུབ་

གསུམ་པློ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་ཕིན་ལས་ཀི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་སློ། །

ཐུན་མིན་ལློངས་སྐུའི་མཎལ། བཀློད་པ་ཆེན་པློ་ལྔའི་ཞིང་ཁམས་ན་ཞིང་དང་གཞལ་མེད་ཁང་གི་

བཀློད་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དང་། འདློད་ཡློན་གི་ལྷ་མློ་གངས་མེད་པས་བརྒྱན་པ་བློས་སྤྲུལ་ནས་བ་

མ་ལློངས་སྐུའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་འབུལ་བའི་མཎལ། 

ཐུན་མློ་ཆེ། མ་ཎི་འདློན་པའི་སྒ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་བེད་སློལ་ཡློད་པའི་ཐུན་པ། 

ཐུན་མློང་། ① སློ་སློར་མ་ཡིན་པ་སྤི། ཐུན་མློང་གི་སྐད་ཆ། གསར་སྐྲུན་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ། ② 

[མངློན]ལགས་ཁི་ལློ། 

ཐུན་མློང་མཁིས་པ། ནད་གཞི་མཁིས་པ་དང་། མེ་དྲློད་མཁིས་པ། སྣློད་ཀི་མཁིས་པ་གསུམ་གི་སྤི་

མིང་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་

བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། ཐུན་མློང་མཁིས་པ་ནི། ནད་གཞི་མེ་དྲློད་སྣློད་མཁིས་གསུམ་གི་མིང་

སྟེ། དེ་གསུམ་ལ་ཅིའི་ཕིར་ཐུན་མློང་མཁིས་པ་ཞེས་བརློད་དམ་སྙམ་ན། ནད་གཞི་མཁིས་པ་

ཞེས་ལུས་ཀི་དྲློད་ཁམས་ཀི་མིང་ཡིན་པ་དང་། མེ་དྲློད་མཁིས་པ་ཞེས་ཕློ་བའི་མེ་དྲློད་མཁིས་

པ་འཇུ་བེད་ཀི་མིང་ཡིན་པ། སྣློད་ཀི་མཁིས་པ་ཞེས་མཆིན་འདབས་མཁིས་ཐུམ་གི་ཆ་ཤས་

རང་རང་གི་གནས་སུ་ལས་བེད་པའི་ཕིར་བེ་བག་གི་མཁིས་པ་ཞེས་བརློད་ཅིང་། དེ་གསུམ་

གས་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་རང་རང་གི་གནས་སུ་ལས་བེད་པའི་ཕིར་བེ་བག་གི་མཁིས་པ་ཞེས་

བརློད་ཅིང་། དེ་གསུམ་གས་ལུས་ཀི་མེ་ཁམས་དང་མཐུན་པའི་ཐུན་མློང་གི་ལས་བེད་པའི་

ཕིར་ཐུན་མློང་གི་མཁིས་པ་ཞེས་བརློད་པ་ཡིན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

ཐུན་མློང་གན་རྒྱ། མི་ཀུན་གིས་རི་འཇློག་དགློས་པའི་དཔང་རྒྱའི་ཡི་གེ

ཐུན་མློང་གི་གྲུབ་རགས་བརྒྱད། གསང་སགས་ཀི་གཞུང་ནས་བཤད་ཚུལ་ལ་གསང་སགས་བ་མེད་

ཀི་ལམ་བསློམས་ནས་བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕིན་པ་ན་ཕིའི་རགས་མཚན་དུ་ཐུན་མློང་གི་དངློས་

གྲུབ་བརྒྱད་ཐློབ་པ་འབྱུང་སྟེ། ༡ རིལ་བུའི་དངློས་གྲུབ། ༢ མིག་སྨན་གི་དངློས་གྲུབ། ༣ ས་

འློག་གི་དངློས་གྲུབ། ༤ རལ་གིའི་དངློས་གྲུབ། ༥རང་མགློགས་ཀི་དངློས་གྲུབ། ༦ མི་སྣང་བའི་

དངློས་གྲུབ། ༧ འཆི་མེད་ཀི་དངློས་གྲུབ། ༨ནད་འཇློམས་པའི་དངློས་གྲུབ་བཅས་བརྒྱད། 

ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་བརྒྱད། རིལ་བུ་མིག་སྨན་དངློས་གྲུབ་དང་། ས་འློག་རལ་གིའི་དངློས་གྲུབ་

དང་། ནམ་མཁའ་འཕུར་དང་མི་སྣང་དང་། ཤི་བ་མེད་དང་ནད་འཇློམ་མློ། ཞེས་པ་སྟེ། ཐུན་མློང་

གི་གྲུབ་རགས་བརྒྱད་དང་དློན་གཅིག་གློ

ཐུན་མློང་གི་རགས་བཅུ། རྣལ་འབློར་པ་དམིགས་པ་ལ་སེམས་ཟིན་པས། ས་རླུང་ཟིན་པས་དུ་བ་སློ་

བུན་ནློ། །མེ་རླུང་ཟིན་པས་སིན་བུ་མེ་ཁེར་རློ། ཆུ་རླུང་ཟིན་པས་སྨིག་རྒྱུའློ། །རླུང་གི་རླུང་ཟིན་

པས་མེ་ཁེར་རློ། ཆུ་རླུང་ཟིན་པས་སྨིག་རྒྱུའློ། །རླུང་གི་རླུང་ཟིན་པས་མེ་འབར་བའློ། །ནམ་

མཁའི་རླུང་ཟིན་པས་འཇའ་ཚོན་སྣ་ཚོགས། སེམས་ལྷུག་པར་བརེན་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་སྐུ་གཟུགས་མཐློང་ངློ་། །འགློ་བ་རིགས་དྲུག་གི་གནས་མཐློང་ངློ་། །ལུས་ལ་འཇའ་ཚོན་སྣ་

ལྔས་འཁློར་རློ། ལྷའི་མིག་ལ་བུ་ཡུལ་གཅིག་གིས་གཅིག་མི་བསྒིབ་པར་གསལ། གཞན་གི་

སེམས་ཤེས་པ་དང་སློན་གི་གནས་དྲན་པ་སློགས་ཉམས་སྣང་སྣ་ཚོགས་འཆར་བའློ། །

ཐུན་མློང་གི་ཐེག་པ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་ཐུན་མློང་དུ་བགློད་པའི་ལམ། 

ཐུན་མློང་གི་ཐེག་པ་གསུམ། ཉན་ཐློས་རང་རྒྱལ་བང་སེམས་གསུམ། 

ཐུན་མློང་གི་རྣལ་འབློར་བཅུ། ༡ རྣལ་འབློར་ཙམ། ༢ མིང་ཙམ་གི་རྣལ་འབློར། ༣ འདུན་པའི་རྣལ་

འབློར། ༤ ལས་དང་པློ་བའི་རྣལ་འབློར། ༥ རིགས་ཆེན་འབེད་པའི་རྣལ་འབློར། ༦ སྤློད་པའི་

རྣལ་འབློར། ༧ རྣམ་པར་སྨིན་པའི་རྣལ་འབློར། ༨ལུང་ཆེན་ཐློབ་པའི་རྣལ་འབློར། ༩ མཚན་མ་

རགས་ཀི་རྣལ་འབློར། ༡༠ འགློ་བ་འདྲེན་པའི་རྣལ་འབློར་དང་བཅུའློ། །

ཐུན་མློང་གི་ཕན་བདེ། སྤིའི་ཕན་བདེ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐུན་མློང་གི་དབང་ཕྱུག་གི་ཡློན་ཏན་བརྒྱད། གཟུགས་ཕ་བའི་ཡློན་ཏན། གཟུགས་རགས་པའི་ཡློན་

ཏན། གཟུགས་ཡང་བའི་ཡློན་ཏན། གཟུགས་ཁབ་པའི་ཡློན་ཏན། གཟུགས་ཡང་དག་ཐློབ་པའི་

ཡློན་ཏན། རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ཡློན་ཏན། གཟུགས་རབ་ཏུ་བརན་པའི་ཡློན་ཏན། འདློད་དགུ་

འབྱུང་བའི་ཡློན་ཏན། ཡང་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་

དེ། སྐུ་ཡི་དབང་ཕྱུག་དང་། གསུང་གི་དབང་ཕྱུག །ཐུགས་ཀི་དབང་ཕྱུག །རྫུ་འཕྲུལ་གི་དབང་

ཕྱུག །ཀུན་འགློའི་དབང་ཕྱུག །གནས་ཀི་དབང་ཕྱུག །ཅི་འདློད་ཀི་དབང་ཕྱུག །འཕིན་ལས་ཀི་

དབང་ཕྱུག་རྣམས་སློ། །

ཐུན་མློང་གི་ཡློན་ཏན་བརྒྱད། སའི་ཡློན་ཏན་གིས་སེད་མེད་བུའི་སྟློབས། ཆུའི་ཡློན་ཏན་གིས་མེས་

མི་ཚིག །མེའི་ཡློན་ཏན་གིས་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་དབེན་སྡུད་ནུས་ཤིང་ཆུའི་འཇིགས། རླུང་

གི་ཡློན་ཏན་གི་འཕུར་བ། བསྐལ་པར་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་སློན་པའི་ཡློན་ཏན་གིས་

སྐུའི་སློ་དགུ་འགགས་པས་བུ་ག་དགུའི་རྒྱུ་བ་ཆད། འདློད་དགུར་བསྒྱུར་པའི་ལུས་གྲུབ། 

གསུང་གི་སློ་བཞི་འགགས་པས་ཡན་ལག་དྲུག་བཅུའི་དབངས་ཐློབ། ཐུགས་ཀི་སློ་སྙིང་ཁ་ནས་

ཇི་ལ་བ་རློགས་ཏེ། དབང་ཕྱུག་གི་ཡློན་ཏན་བརྒྱད། ཁ་སྦློར་གི་ཡློན་ཏན་བདུན་སློགས་བཅུ་

གཅིག་ཀུན་ཏུ་འློད་ཀི་ས་ལ་རེག་པ་སློགས་ལམ་རློགས་པའློ། །

ཐུན་མློང་གི་ལས། ཚེ་བསློད་རྒྱས་པ་སློགས་འཇིག་རེན་ལ་ཕན་གདགས་པའི་ལས། 

ཐུན་མློང་གི་ལས་ཆེན་བརྒྱད། བརགས་པ་གཉིས་ལས། ༡ དབང་དང་། ༢ མངློན་སྤློད་དང་། ༣ 

དགའི་སེ་འཇིགས་པ། ༤ བསྐྲད་པ། ༥བསད་པ། ༦ དགུག་པ། ༧ ཞི་བ། ༨ རྒྱས་པ་ཡང་དག་

པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ། 

ཐུན་མློང་གི་སྲུང་བ་བཅུ་བཞི། གིབ་མ་དྲུག །ཐིག་ལེ་འཛག་པ་དྲུག །སྒིབ་པ་གཉིས་རྣམས་སློ། །

ཐུན་མློང་དངློས་གྲུབ། རས་སགས་ཀི་སྦློར་བ་ལ་བརེན་ནས་ཕི་པ་དང་ནང་པ་ཐུན་མློང་དུ་ཐློབ་པའི་

འབས་བུ་རིགས་མི་འདྲ་བ་རྣམས་སློ། །

ཐུན་མློང་ཆློས། [མངློན]འཁློར་བ། 

ཐུན་མློང་ཉེས་གསློག །མི་མང་པློས་ཐུན་མློང་དུ་ཉེས་པ་གསློག་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

ཐུན་མློང་མཉམ་སྒྲུབ། ལས་དློན་རང་གཞན་མཉམ་པློར་སྒྲུབ་པ། ལས་དློན་འགངས་ཆེའི་རིགས་

ཐུན་མློང་མཉམ་སྒྲུབ་བེད་དགློས། 

ཐུན་མློང་གཏུག་བཤེར། ཐུན་མློང་ཐློག་ཁིམས་ཁང་ལ་གཏུག་བཤེར་བས་པ། 

ཐུན་མློང་སྤྲུལ་སྐུའི་མཎལ། ཞིང་ཁམས་གངས་མེད་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་ལྷ་མིའི་ཡློ་བད་དམ་

པ་མཐའ་དག་བློས་བངས་པ་དང་། རང་གི་ཁ་རེ་དབང་ཐང་དགེ་ར་དང་བཅས་པ་གཅེས་དགུའི་

དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་བ་མ་སྤྲུལ་སྐུའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་འབུལ་བའི་མཎལ། 

ཐུན་མློང་བའི་རྒྱན་རྣམ་པ་གསུམ། དློན་རྒྱན་དང་། སྒ་རྒྱན། གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་བཅས་གསུམ། 

ཐུན་མློང་བའི་དབང་ལྔ། མི་བསྐྱློད་པ་ཆུའི་དབང་། རིན་ཆེན་འབྱུང་ལན་ཅློད་པན་གི་དབང་། འློད་

དཔག་མེད་རྡློ་རེའི་དབང་། དློན་ཡློད་གྲུབ་པ་དྲིལ་བུའི་དབང་། རྣམ་པར་སྣང་མཛད་མིང་གི་

དབང་ངློ་། །

ཐུན་མློང་བའི་མ་ངེས་པ། མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ། མཐུན་ཕློགས་དང་མི་

མཐུན་ཕློགས་གཉིས་ཀར་འཇུག་པ། དཔེར་ན། སྒ་མི་རག་པ་ལ་གཞལ་བ་བཀློད་པ་ལ་བུ། 

མཐུན་དཔེ་བུམ་པ་སློགས་ལ་འཇུག་ཅིང་། མི་མཐུན་དཔེ་ནམ་མཁའ་སློགས་ལའང་འཇུག་

པས་ཐུན་མློང་བ་ཡིན་ཞིང་ཁབ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་བསྐྱེད་པས་མ་ངེས་པའློ། །

ཐུན་མློང་བའི་མ་ངེས་པའི་རགས་དྲུག །དངློས་ཀི་མ་ངེས་པའི་རགས་བཞི་དང་། ལྷག་ལན་གི་མ་

ངེས་པའི་རགས་གཉིས་ཏེ་དྲུག་གློ །

ཐུན་མློང་བའི་སྲུང་འཁློར། གསང་སགས་རྒྱུད་སེ་བཞི་ཐུན་མློང་དུ་བསློམ་རྒྱུའི་སྲུང་འཁློར། 

ཐུན་མློང་བུད་མེད། [མངློན]སྨད་འཚོང་མ། 

ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ། སྤིར་བཏང་མ་ཡིན་པ། 

ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱན་བཅུ། ༡ སྦར་བ། ༢ རབ་དྭངས། ༣ མཉམ་ཉིད། ༤ སྙན་པ། ༥ ཤིན་ཏུ་

གཞློན་པ། ༦ དློན་གསལ། ༧ རྒྱ་ཆེ་བ། ༨ བརིད་པ། ༩ མཛེས་པ། ༡༠ ཏིང་ངེ་འཛིན་བཅས་སློ། །

ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཆློས། གསང་སགས་རྡློ་རེ་ཐེག་པའི་ཆློས་ལ་བུ་སྐལ་བཟང་དབང་རྣློན་གི་སྤློད་

ཡུལ་ལས་སྐལ་དམན་དབང་རྟུལ་དང་ཐུན་མློང་དུ་མ་གྱུར་པའི་ཆློས། 



  86  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་དམ་ཚིག་བརྒྱད། གཡློན་པའི་ཀུན་སྤློད་རྨློངས་པས་བགློད། ཐ་དད་འཛིན་

དང་གུས་པ་ལྷློད། ཕག་རྒྱ་མི་སྒྲུབ་ཕག་རྒྱ་འབལ། སྤློད་པ་ཉམས་དང་དམ་རས་ཁློའ ློ། །

ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་

པ་རྣམས་སློ། །

ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཕློགས་གསུམ། མཐུན་མི་མཐུན་ཕློགས་གཉིས་ཀ་ལ་མཐློང་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ། 

མཐུན་ཕློགས་ལ་མཐློང་མི་མཐུན་ཕློགས་ལ་མ་མཐློང་བ། མི་མཐུན་ཕློགས་ལ་མཐློང་མཐུན་

ཕློགས་ལ་མ་མཐློང་བའི་མ་ངེས་པའི་རགས་སློ། །

ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་སྲུང་འཁློར། གསང་སགས་བ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་ཁློ་ནས་བསློམ་རྒྱུའི་སྲུང་འཁློར། 

ཐུན་མློང་མིན་པ། དམིགས་བསལ་ལམ་ཁད་ཆློས་ཅན། 

ཐུན་མློང་མིན་པ་གསུམ། རང་བཞིན། རྐྱེན། རྣམ་འགྱུར་གསུམ། 

ཐུན་མློང་མིན་པའི་དཔེ། དཔེའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་ཅན་མཛེས་ཆློས་ཀི་ཡློན་ཏན་ཧ་

ཅང་མཚར་དྲགས་པས། མཚུངས་ཆློས་ལ་འགན་ཟླར་འློས་པའི་དཔེ་གཞན་མ་རེད་པར་རང་གི་

འདྲ་དཔེར་རང་ཉིད་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

ཐུན་མློང་མིན་པའི་མ་ངེས་པ། མ་ངེས་པའི་རགས་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ། གང་ལ་རགས་སུ་སློང་བའི་

རྒློལ་བས་མཐུན་ཕློགས་དང་མི་མཐུན་ཕློགས་གང་རུང་ལ་རགས་ཡློད་པར་མ་མཐློང་བ་སྟེ། སྒ་

མི་རག་པ་ལ་མཉན་བ་བཀློད་པ་ལ་བུ། མཐུན་ཕློགས་བུམ་པ་དང་། མི་མཐུན་ཕློགས་ནམ་

མཁའ་ལ་མཉན་བ་ཡློད་པར་མ་མཐློང་བས་མ་ངེས་པའློ། །

ཐུན་མློང་མིན་པའི་མ་ངེས་པའི་རགས་བཞི། མཐུན་ཕློགས་མི་མཐུན་ཕློགས་གཉིས་ཀ་ལ་རགས་

མེད་ནས་མཐློང་བ་དང་། གཉིས་ཀ་ལ་ཡློད་ཀང་མ་མཐློང་བ་དང་། མཐུན་ཕློགས་ལ་ཡློད་ཀང་

མ་མཐློང་བ་དང་། མི་མཐུན་ཕློགས་ལ་ཡློད་ཀང་མ་མཐློང་བ་སྟེ། དཔེར་བརློད་རིམ་བཞིན། སྒ་

ཆློ་ཅན་མི་རག་སྟེ། མཉན་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་བུམ་པ་དང་ནམ་མཁའ་ལ་མཉན་བ་མེད་

པ་ལ་བུ་དང་། སྐྱེས་བུ་འདི་ཆློས་ཅན། ལྷ་ལས་ཚེ་འཕློས་ཏེ། མིག་དང་ལན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་

ལྷ་ལས་འཕློས་མ་འཕློས་གཉིས་ཀར་མ་མཐློང་བ་ལ་བུ་དང་། རིག་བེད་ཀི་སྒ་རག་པར་འདློད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

པའི་ངློར་། སྒ་ཆློས་ཅན། མི་རག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར། དཔེ་རིག་བེད་ཀི་སྒ་བཞིན། ཞེས་པ་ལ་

བུ་དང་། ནམ་མཁའ་ཆློས་ཅན། རག་སྟེ། མ་བས་པའི་ཕིར། རིག་བེད་ཀི་སྒ་བཞིན་ཞེས་བཀློད་

པ་ལ་བུའློ། །

ཐུན་མློང་རིག་པ། ནང་རིག་པ་ཕུད་པའི་ཕི་ནང་ཐུན་མློང་གི་བསབ་བ། 

ཐུན་མློང་རིག་པ་བཞི། རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔའི་ནང་ནས་ནང་རིག་པ་ཕུད་པའི་ཕི་ནང་ཐུན་མློང་གི་

བསབ་བ་སྟེ་བཟློ་རིག་པ་དང་། གསློ་བ་རིག་པ། སྒ་རིག་པ། གཏན་ཚིགས་རིག་པའློ། །

ཐུན་མློང་རེ་སྨློན། སྤིའི་རེ་འདུན། 

ཐུན་མློང་ལས་དློན། སྤིའི་ལས་དློན། 

ཐུན་མློང་ས། ① སྤི་ལ་དབང་བའི་ས་ཆ། ② [མངློན]རྒྱལ་པློའི་སྐྱེད་ཚལ། 

ཐུན་མློང་བསབ་གཞི། སློབ་མ་སློ་སློའི་རང་གི་ཆེད་སྦློང་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལློས་པ་སློབ་གྲྭའི་ནང་དུ་

སྤིར་སློབ་མའི་རྒྱུད་ཀི་མཐློང་རྒྱ་དང་། ཤེས་བ་རྒྱ་ཆེན་དུ་འགློ་བའི་ཆེད་དུ་ཤེས་བ་སྤིའི་རྣམ་

གངས་སྐློར་སློབ་ཁིད་བ་བའི་བསབ་གཞི་རྣམས་ལ་ཟེར། དེང་རབས་ཀྲུང་གློའི་སློབ་གསློའི་

ལམ་ལུགས་ལ་ཐུན་མློང་གི་བསབ་གཞི་གཙོ་བློ་ཆབ་སིད་ཀི་བསབ་གཞི་རྣམས་ཡིན།

ཐུན་ཚོད། དུས་ཀི་ཆ་སྟེ་ཉིན་ཐུན་གསུམ། མཚན་ཐུན་གསུམ་ལ་བུ། 

ཐུན་ཚོད་ཀི་སྨན། ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བའི་སྨན་དང་དློན་གཅིག

ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བའི་སྨན། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་སྨན་བཞིའི་གས་ས་དྲློ་ནས་མཚན་མློའི་ཐུན་

ཚོད་ཚུན་ཆད་དུ་བིན་གིས་བརླབས་ཤིང་། སྐློམ་པའི་ནད་སེལ་བ་ལ་གཙོ་བློར་གནང་བའི་སྨན་

བཅས་ལན་དགེ་སློང་གིས་ཐུན་ཚོད་ཀི་མཐའི་བར་བིན་གིས་བརླབས་ནས་ལློངས་སྤློད་དུ་

རུང་བ་བཏུང་བའི་རྒྱུ་བརྒྱད་དམ། ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བའི་སྨན་གསུམ་དང་། གཞན་ཡང་བཅློས་

པའི་ཚྭ། འབྲུའི་ཚྭ། ཞློའི་ཁ་ཆུ། རབ་མློའམ་ཙང་ཤུར་གགས་པ་རྣམས་ཏེ་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལན་གི་

བཏུང་བའློ། །

ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བའི་སྨན་གསུམ། དུས་རུང་གི་སྨན་གི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ། ཞག་བདུན་པའི་སྨན་ལས་

བྱུང་བ། ཇི་སིད་འཚོ་བ་བཅང་གི་སྨན་ལས་བྱུང་བའློ། །



  88  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐུན་མཚམས། ① དུས་མཚམས། ཉི་མ་འཆར་ནུབ་ཀི་ཐུན་མཚམས། ② ཐུན་སློ་སློའི་བར་

མཚམས། ③ [མངློན]དགློང་མློ། ④ ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 

ཐུན་མཚམས་ཀི་རྣལ་འབློར་བདུན། ལློངས་སྤློད་དག་པའི་རྣལ་འབློར། ལས་དག་པའི་རྣལ་འབློར། 

དམ་ཚིག་དག་པའི་རྣལ་འབློར། ཟས་ཀི་རྣལ་འབློར། ཁྲུས་ཀི་རྣལ་འབློར། ཉལ་བའི་རྣལ་འབློར། 

ལང་བའི་རྣལ་འབློར། 

ཐུན་མཚམས་སྟློབས། [མངློན]སིན་པློ། 

ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབློར། ཐློ་རངས། ས་དྲློ། ཉིན་གུང་། སློད་རྣམས་སུ་བསློམ་པའི་བསྐྱེད་རློགས་ཀི་

ཉམས་ལེན། 

ཐུན་ཟློར། ཡུངས་ཀར་གི་ཐུན་གཏློར་མ་ལ་གཟེར་བའི་གཏློར་ཟློར། 

ཐུན་བཟུང་བ། ① མཚམས་བསྙེན་པ་སློགས་ཀི་སྐབས་སུ་ངག་ཐུན་བཟུང་བ། ② ཉིན་མཚན་དུས་

དྲུག་སློགས་ཡུན་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་དུ་བསློམ་བཟླས་བེད་པ། 

ཐུན་རྭ། ཐུན་རས་བླུགས་པའི་རྭ་ཅློའི་སྣློད། 

ཐུན་གསུམ། ས་དྲློ་ཕི་དྲློ་དགུང་ཐུན་གསུམ་ལ་བུ། 

ཐུན་གསུམ་པ། [རིང]མཚན་མློ། 

ཐུན་གསུམ་རིལ་བུ། ཚྭ་སྣ་རྣམས་ཐུན་གཅིག་དང་། འབས་བུ་གསུམ་ཐུན་གཅིག །ཚ་བ་གསུམ་

ཐུན་གཅིག་བས་པའི་སྦློར་སེའི་སྨན་གི་མིང་སྟེ། ཕི་མ་འཕིན་ལས་རྒྱུད་ལས། རྒྱ་ཚྭ་རྒྱམ་ཚྭ་

ལེ་མང་ཁ་རུ་ཚྭ། ཙབས་རུ་ཚྭ་དང་རྭ་ཚྭ་ཤིང་ཚ་དང་། མཛེ་ཚྭ་ཐལ་ཚྭ་ཡ་བཀྵ་ར་དང་། ཚ་བ་

གསུམ་དང་འབས་བུ་གསུམ་པློ་རྣམས། ཐུན་གསུམ་ཆ་མཉམ་བུ་རམ་རིལ་བུ་དྲིལ། ལྷེན་སྐྲན་

མངལ་སྐྲན་ཁག་སྐྲན་ཐལ་བར་རླློག །ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཐུབ། ① ལས་ཚིག་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བའི་མཐར་སྦར་ན་ལས་དེ་ཉིད་འགྲུབ་པའི་གདེང་ཚོད་

ཡློད་པའི་དློན་ཏེ། ང་ཚོས་ལས་འགན་ལེགས་པར་འགྲུབ་ཐུབ། དཔེ་ཆ་འདི་དུས་ནམ་ཞིག་པར་

སྐྲུན་བེད་ཐུབ། ལི་འདེགས་རལ་སྦང་པས་ལགས་གཏུན་རྒྱ་མ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཡར་འགློག་

ཐུབ། རྒྱ་མ་བཞི་བརྒྱ་ལིག་ཡར་འགློག་ཐུབ་པའི་རལ་སྦང་པ་ཞེས་པ་ལ་བུ། ② མིང་རྐྱང་གི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

མཐར་སྦར་ན་དེ་ལས་རྒྱལ་བའམ་བཟློད་བསན་ཡློད་པའི་དློན་ཏེ། གང་པློ་ཆེ་ཡིས་སྟག་ཀང་

ཐུབ། བུ་དཔའ་བློས་ནགས་རློངས་སྟག་ཀང་ཐུབ། སྣློད་འདིས་ཚེ་ཐུབ། དཀའ་སྡུག་ཐུབ་པའི་

མི། མི་དཀའ་ཐུབ་ཅན། ས་མཐློ་སའི་མིས་གང་ངར་ཐུབ་ལ་བུ། 

ཐུབ་དཀའ། ① གཞན་གིས་ཕམ་པར་བེད་དཀའ་བ། ② སློབ་དཔློན་ར་དབངས་ཀ་ིམཚན་ག་ིརྣམ་གངས། 

ཐུབ་ཆེན། ཐུབ་པ་ཆེན་པློའི་བསྡུས་ཚིག

ཐུབ་ཆེན་པློ། སན་ཆེན་པློའམ་འདང་ཤེད་ཆེན་པློ། 

ཐུབ་ཆློད། [མངློན]གདློལ་པའི་རིགས། 

ཐུབ་བསྟན། ཐུབ་དབང་ཤྰཀའི་བསྟན་པ། 

ཐུབ་བསྟན་དགེ་འཕེལ་དགློན། མིང་གཞན་མང་མཁར་ཐུབ་བསྟན་དགེ་འཕེལ་ཟེར། ས་སྐྱ་རེ་བཙུན་

གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་ཕག་བཏབ། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་ལྷ་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཐུབ་བསྟན་དགློན། གནས་འདིར་བློད་རྒྱལ་གཉིས་པ་མུ་ཁི་བཙན་པློའི་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་བློན་གི་

དགློན་གནས་ཡློད་པའི་བཤད་སློལ་ཡློད། ཉེ་ལམ་དགློན་པ་བསྐྱར་གསློ་སྐབས་ས་འློག་ནས་

བློན་ལུགས་ཀི་སཙྪ་དང་། ར་གློའི་མཆློད་བརེན་དང་། ཧཾ་ཁུང་སློགས་དངློས་རས་མང་པློ་དློན་

པ་ལ་བརགས་ན་བཤད་སློལ་དེ་དློན་ལ་གནས་ངེས། སྤི་ལློ་༡༢༦༥ ལློར་འགློ་མགློན་འཕགས་

པ་གནས་འདིར་བློན་ཅིང་གཟིགས་སྐྱློང་དང་། ཞིག་གསློས་གནང་སྟེ་ས་དགློན་དུ་གྱུར། ད་ལ་

ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་འདུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཐུབ་བསྟན་དར་རྒྱས་གིང་། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་

ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་ལྷློ་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཐུབ་བསྟན་རྡློ་རེ་བག །རྡློ་རེ་བག །འདི་བློད་དུ་སྐད་གགས་ཡློད་པའི་རིང་མའི་དགློན་པ་ཆེན་པློ་ཞིག་

ཡིན། བང་བདག་བཀྲ་ཤིས་སྟློབས་རྒྱལ་དང་། སེ་པ་རིན་སྤུངས་པའི་བློན་པློ་ཞིང་ཤག་པ་ཚེ་

བརན་རྡློ་རེ་གཉིས་མ་མཐུན་པར་བརེན། བློན་པློ་ཞིང་ཤག་པ་དང་། བང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་

མཚན་གཉིས་མཉམ་སྦྲེལ་བས་ཏེ་བཀྲ་ཤིས་སྟློབས་རྒྱལ་ཡུལ་ནས་བསྐྲད། དེར་བརེན་བཀྲ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤིས་སྟློབས་རྒྱལ་པ་རེ་ཞིག་གི་བར་དུ་བེས་སར་བེད་པའི་དབང་གིས་ཁློང་དང་མཉམ་དུ་ཡློད་

པའི་སགས་པ་གྲྭ་ཚང་ལ་ཨེ་ཝཾ་ལློག་སར་ཟེར། རེས་སུ་དེའི་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་རྡློ་རེ་བག་རིག་

འཛིན་སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འཕིན་ལས་ཀིས་དབུས་ཕློགས་སུ་དགློན་པ་གསར་དུ་བཏབ་པ་ལ་ཐུབ་

བསྟན་རྡློ་རེ་བག་ཅེས་དབུས་གཙང་ཁུལ་དུ་རིང་མའི་གདན་ས་གཙོ་བློར་ལ་བུར་གྱུར། དེང་

སང་བློད་དུ་རིང་མའི་བ་ཆེན་མཚན་སྙན་ཆེ་བའི་གས་སུ་ཡིན་པ་རྡློ་རེ་བག་སྤྲུལ་སྐུ་ཡང་དགློན་

པའི་མིང་བ་མར་ཐློགས་པ་ཞིག་ཡིན། 

ཐུབ་བསྟན་ཕན་བདེ་གིང་། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༨༨༣ལློར་སྟློང་དགུ་སྤི་ཡི་དགློན་

པ་སེ་པ་ཚོས་མཉམ་བཞེངས་བས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་རློང་བག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཐུབ་བསྟན་གསེར་མདློག་ཅན། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་༡༤༦༩ ལློར་ས་སྐྱའི་མཁས་

པ་ཆེན་པློ་རློང་སྟློན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་གི་སློབ་མ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་མཆློག་ལན་གིས་བཏབ་པའི་

ས་སྐྱའི་དགློན་པ་ཞིག །ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེའི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཐུབ་ལན་གང་ཆེ་བ། སློམ་པ་གང་གཙང་། 

ཐུབ་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ]གགས་རེད་པ། ངན་དགུ་ཐུབ་པ། ཉློན་མློངས་ཐུབ་པ། རས་རྐྱང་ཐུབ་པ། 

ཆུ་ཐུབ་པ། མེ་ཐུབ་པ། དུག་གིས་མི་ཐུབ་པ། ② <མུནི>སློ་གསུམ་མི་དགེ་བ་དང་ཉློན་

མློངས་པ་ལས་ཡང་དག་པར་བསམས་པ། ③[མངློན]༡ དག་བཅློམ་པ། ༢ རྣམ་གཟིགས་དང་། 

གཙུག་ཏློར་ཅན། ཐམས་ཅད་སྐྱློབ། འཁློར་བ་འཇིག །གསེར་ཐུབ། འློད་སྲུང་། ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སྟེ་

ཐུབ་པ་ལ་བདུན་ཡློད་པས་གངས་བདུན་མཚོན། ④ ནུས་པ། དག་བློ་འཇློམས་ཐུབ་པ། གློགས་

པློ་ལ་བཙན་གནློད་བྱུང་ཚེ་རང་ཉིད་ལད་མློ་ལ་བ་ལར་ལློགས་སུ་སློད་མི་ཐུབ། 

ཐུབ་པ་བཀའི་མདློས་བཞི། སྒློལ་མདློས། བརྒྱ་བཞི་ཆློ་ག །སློང་རྒྱན་ཆུ་མདློས། གཏློ་ཆེན་ཁ་འབར་

མ། 

ཐུབ་པ་དགློན། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༣༨༧ལློར་ཇློ་ནང་བ་མ་ཐུབ་པ་རློགས་ལན་

གིས་བཏབ། ཕིས་སུ་གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པར་འགྱུར། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

ཁུལ་ཉག་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཐུབ་པ་ཆེན་པློ། [མངློན]སངས་རྒྱས། 

ཐུབ་པ་དམ་ཚིག་གསུམ་བཀློད། བ་རྒྱུད་ཀི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙོ་བློ། 

ཐུབ་པ་བདུན། རྣམ་གཟིགས། གཙུག་ཏློར་ཅན། ཐམས་ཅད་སྐྱློབ། འཁློར་བ་འཇིག །གསེར་ཐུབ། 

འློད་སྲུངས། ཤཱཀ་ཐུབ་པའློ། །

ཐུབ་པ་གནས་བཅུས་བསྐློར་བ། ① དག་བཅློམ་པ་བཅུ་དྲུག་གིས་བསྐློར་བའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་

ཐུབ་པའི་སྐུ་བརན། ② ཐང་གའམ་ལེབས་རིས་སློགས་ལ་སྟློན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པར་གནས་བརན་

བཅུ་དྲུག་གིས་བསྐློར་བའི་སྣང་བརན། 

ཐུབ་པ་སེར་སྐྱ། མུ་སྟེགས་གངས་ཅན་པའི་སྟློན་པ་ལ་གློ

ཐུབ་པའི་བསྟན་པ། ཐུབ་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་མིང་། བསྟན་པ་ནི་ཆློས་ལུགས་ཀི་མིང་། ཐུབ་པའི་

བསྟན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ལུགས་གཉིས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། འློན་ཀང་། ཆློས་

ལུགས་ཚང་མ་ལ་བསྟན་པ་ཟེར་ཆློག་ནའང་ཟེར་སློལ་མེད། 

ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ལྔ་སྟློང་གནས་པ། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཆློས་ལུགས་འཇིག་རེན་ཐློག་

གནས་པའི་ཚད་ལ་ལློ་ལྔ་སྟློང་ཡློད་པ་དང་། དེ་ནས་ཆློས་ལུགས་ར་མེད་དུ་ཉམས་པར་འགྱུར་

བ་དང་། ལློ་ལྔ་སྟློང་དེ་ཡང་ལློ་ལྔ་བརྒྱ་ཚན་པ་བཅུར་བགློས་པའི་ཚན་པ་དང་པློ་གསུམ་ལ་རིམ་

པ་བཞིན་དུ་དག་བཅློམ་པ་དང་། ཕིར་མི་འློང་དང་། རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་ཐློབ་པ་མང་དུ་

འབྱུང་བས་ན། དག་བཅློམ་པའི་ལེའུ་དང་། ཕིར་མི་འློང་གི་ལེའུ་དང་། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་

ལེའུ་བཅས་འབས་བུའི་ལེའུ་གསུམ་དང་། དེ་རེས་ལྔ་བརྒྱ་ཚན་པ་བར་པ་གསུམ་ལ་རིམ་པ་

བཞིན་དུ་ལྷག་མཐློང་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཚུལ་ཁིམས་དང་ལན་པ་མང་དུ་འབྱུང་བས་ལྷག་

མཐློང་གི་ལེའུ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ལེའུ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ལེའུ་བཅས་སྒྲུབ་པའི་ལེའུ་

གསུམ་དང་། དེ་རེས་ལྔ་བརྒྱ་ཚན་པ་ཕི་མ་གསུམ་ལ་རིམ་བཞིན་ཆློས་མངློན་པ་དང་། མདློ་སེ་

དང་འདུལ་བ་སྟློན་པ་མང་དུ་འབྱུང་བས་མངློན་པའི་ལེའུ་དང་། མདློ་སེའི་ལེའུ་དང་། འདུལ་

བའི་ལེའུ་བཅས་ལུང་གི་ལེའུ་གསུམ་དང་། དེ་རེས་ཐ་མའི་ལློ་ལྔ་བརྒྱ་ནི་རབ་བྱུང་གི་རགས་
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ཙམ་མ་གཏློགས་ལ་སྤློད་དངློས་དང་མི་ལན་པས་རགས་ཙམ་འཛིན་པའི་ལློ་ལྔ་བརྒྱ་བཅས་ཁློན་

བསློམས་ལྔ་བརྒྱ་ཚན་པ་བཅུ་ལ་ལློ་ལྔ་སྟློང་ཡློད་ཅིང་། དེ་ནས་འཇིག་རེན་དུ་ལློ་དུང་འཆུར་མང་

པློའི་བར་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་མིང་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་དུས་ཡིན་པར་སངས་རྒྱས་རང་

ཉིད་ཀིས་ལུང་བསྟན་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད་སློལ་འདུག

ཐུབ་པའི་བུ། [མངློན]ཆར་སློད་བེའུ། 

ཐུབ་པའི་དབང་པློ། [མངློན]སངས་རྒྱས་སྤི། 

ཐུབ་པའི་མཛད་པ། སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་སྐུ་འཁྲུངས་ནས་དགློངས་པ་མ་ངན་ལས་འདས་

པའི་བར་གི་མཛད་པའི་གཙོ་བློ་བཅུ་གཉིས། 

ཐུབ་པའི་ཞལ་སྐྱིན། ཐུབ་དབང་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ཚབ་བམ། ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་འདྲ་སྐུའི་ཆེ་བརློད། 

ཐུབ་དབང་། ཐུབ་པའི་དབང་པློའི་བསྡུས་ཚིག

ཐུབ་དབང་རྡློ་རེ་འཆང་། རྒྱུད་ཀི་སྟློན་པ། 

ཐུབ་དབང་གསུང་སྐྱེས། སྟློན་པའི་ཉན་ཐློས། 

ཐུབ་ཙམ། ནུས་ཙམ་མམ་གགས་རེད་ཙམ། བེད་སྤློད་ཐུབ་ཙམ་གི་ཡློ་བད་སྤུས་ཞན། 

ཐུབ་ཚོད། བཙན་པློ་དབང་ཡློད། དློན་མེད་ཐུབ་ཚོད་བཏང་བ། 

ཐུམ། ཀློ་བའམ་རས་སློགས་ཀི་ཕི་ནས་བཏུམས་པའི་ཐུམ་བུ། ཀློ་ཐུམ། རས་ཐུམ་སློགས། 

ཐུམ་ཀློག །གཞུང་གློ་རིམ་མེད་པར་འུར་འདློན་བེད་པའི་མིང་། 

ཐུམ་སྐྱེལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་packet transfer mode ཟེར། 

ཐུམ་ཁེས། རས་སློགས་ཀི་ནང་དུ་བསྒིལ་བའི་ཐུམ་པློ། 

ཐུམ་རྒྱ། དངློས་རས་གང་ཞིག །རས་སློགས་ཀི་ནང་དུ་ཐུམ་མེར་བརྒྱབ་ཏེ་སྐུད་པ་སློགས་ཀི་ཁ་

དམ་པློར་བསམས། དེའི་ཐློག་ཏུ་ཐེལ་ཙེ་བརྒྱབ་ཏེ་གང་བྱུང་གིས་ཁ་ཕེ་ཐབས་མེད་པར་བས་

པའི་དློན་ཡིན། 

ཐུམ་བསྒགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་



  93  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་package declaration ཟེར། 

ཐུམ་བརེ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་packet switching ཟེར། 

ཐུམ་ཏི། ཐུམ་པློ་དང་དློན་གཅིག

ཐུམ་ཐུམ། ཁུད་དུ་དྲིལ་བའི་རྡློག་མློ་ཆུང་གས། འབྲུ་ཐུམ་ཐུམ། དངུལ་ཐུམ་ཐུམ། 

ཐུམ་སྣེ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་packet mode teminal ཟེར། 

ཐུམ་པློ། ཁུད་དུ་དྲིལ་བའི་རྡློག་པློ་ཆུང་གས། ཐུམ་མློ་རྒྱབ་པ། 

ཐུམ་པློ་རིམ་སྒིག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་packet sequencing ཟེར། 

ཐུམ་འཕས། [རིང]གཉིད་ཐུམ་ཙམ་མམ། གཉིད་སབ་མློ། 

ཐུམ་འཕས། ① ཁུད་དུ་དྲིལ་བའི་རྡློག་པློ་ཆུང་གས། ཤློག་ཐུམ། རས་ཐུམ། དངུལ་ཐུམ། ② གཟར་བུ། 

ཐུམ་བུ། [མངའ་རིས]སྐྱློགས་ལ་ཟེར། 

ཐུམ་རིལ་གིས་སློང་། [རིང]དབེར་མེད་དུ་འདྲེས་པ། 

ཐུམ་གསུམ་པ། [མངློན]སུག་སྨེལ། 

ཐུའུ་ཀྭན། ① [རྒྱ]ཨ་མདློ་དགློན་ལུང་དགློན་གི་དགེ་ལུགས་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གགས་ཅན་ཞིག །② 

[སློག]ཏཱ་ཡློན་ཧློར་རྒྱལ་རབས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཞིག

ཐུའུ་ཀྭན་གྲུབ་མཐའ། ཐུའུ་ཀྭན་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ་བློ་བཟང་ཆློས་ཀི་ཉི་མས་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་

པའི་ལགས་བ་ལློར་བརམས། འདིའི་བརློད་བ་ནི་སྤིར་རྒྱ་གར། མ་ཧཱ་ཙི་ན། བློད། སློག་པློ། ལི་

ཡུལ། ཤམ་བ་ལ་རྣམས་སུ་གྲུབ་མཐའ་མི་འདྲ་བ་ཇི་ཙམ་བྱུང་བ་དང་དེ་དག་སློ་སློའི་འདློད་

ཚུལ་རྣམས་དང་། ལྷག་པར་བློད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ས་དར་དང་ཕི་དར་གཉིས་ཀི་ནང་

དུ་རིང་མ་དང་། བཀའ་གདམས་པ། བཀའ་བརྒྱུད་པ། ཞི་བེད་པ། ས་སྐྱ་པ། ཇློ་ནང་པ། གྲུབ་

མཐའ་ཉི་ཚེ་བ་འགའ་ཞིག་བཅས་དང་། ཡང་སློས་དགེ་ལུགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་རྒྱས་པར་སྟློན་
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པའི་གཞུང་ཞིག

ཐུའུ་ཀྭན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀི་ཉི་མ། ཨ་མདློ་དགློན་ལུང་དགློན་གི་དགེ་ལུགས་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་

གགས་ཅན་ཞིག་ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་སྦྲུལ་ལློར་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་

པའི་ལགས་བ་ལློར་གྲུབ་མཐའ་ཤེལ་གི་མེ་ལློང་བརམས། 

ཐུའུ་བཀྭན། ཐུའུ་ཀྭན་དང་གཅིག །

ཐུར། གེན་གི་ལློག་པ། ལ་ཐུར། རིའི་སྟེང་ནས་ཐུར་དུ་འགློ་བ། རྡློ་གཅལ་ནས་ཐུར་དུ་བབས་སློང་། 

སྙེ་མ་སྨིན་དུས་སྙེ་མགློ་ཐུར་དུ་དུད་པ། འབབ་ཆུ་བག་ནས་ཐུར་དུ་འབབ་པ། 

ཐུར་ཁབ་རྣལ་མ། རགས་གསལ་ཁབ་པ་སློ་བརྒྱད་ལས་རྣལ་མ་བཞིའི་ནང་གསེས། གསལ་བ་དེ་

ཡིན་ན་རགས་དེ་ཡིན་པས་ཁབ་པ། དཔེར་ན། མི་རག་པ་ཡིན་ན་བས་པ་ཡིན་པས་ཁབ་པ་ལ་

བུའློ། །

ཐུར་ཁབ་ཕིན་ཅི་ལློག །རགས་གསལ་ཁབ་པ་སློ་བརྒྱད་ལས་ཁབ་པ་ཕིན་ཅི་ལློག་པ་བཞིའི་ནང་

གསེས། གསལ་བ་དེ་ཡིན་ན་རགས་དེ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པ། དཔེར་ན། རག་པ་ཡིན་ན་བས་པ་

མ་ཡིན་པས་ཁབ་པ་ལ་བུའློ། །

ཐུར་གིབ། ཐུར་མ་ཚིགས་བདུན་ཅན་བཙུགས་ཏེ་ཉི་མའི་གིབ་ཚད་བརག་པ་དང་། ཉི་ལློག་དང་ཉིན་

ཚད་བརག་ཐབས། 

ཐུར་མགློ །① ཁེམ་བུ། ② ཐུར་མའི་མགློ

ཐུར་བགློད། [མངློན]ཆུ། 

ཐུར་འགིལ། རྦབ་ཏུ་ཤློར་བའམ། ཐུར་དུ་འགིལ་བ། རི་འགློ་ནས་རྦབ་རྡློ་ཐུར་འགིལ་དུ་གཏློང་བ། 

ཐུར་འགློ། [མངློན]ཆུ། 

ཐུར་འགློའི་སྨན། ལུས་ཀི་ལེ་འློག་མན་གི་ནད་རྣམས་ཐུར་ཕློགས་སུ་གཞློལ་ཞིང་འགློ་བའི་ས་ཆུའི་

རང་བཞིན་ཤས་ཆེར་ལས་བྱུང་བ་ཨ་རུ་མཆུ་རིང་གི་མཆུ་ལ་བུ་ནང་གི་ཉེས་པ་རྣམས་བཀྲུ་

ཞིང་བཤལ་བར་བེད་པའི་སྨན། 

ཐུར་བརློད་མ། [མངློན]བ་རི་སྐེགས། 
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ཐུར་གཏད་མདའ་རེ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་down arrow ཟེར། 

ཐུར་ཐུར། ཁློག་སྨད། 

ཐུར་མདའ། ཐུར་སང་གི་མདའ། 

ཐུར་དཔྱད། སྙིང་ཆུ་དང་། མིག་ནད་བར་འགིབ་ལ་བུ་ལ་ལུས་ཕི་ནས་ཐུར་མ་བརྒྱབ་པས་ནང་གི་

ནད་སེལ་བར་མངློན་སུམ་མམ་རེས་དཔག་གིས་དཔྱད་ནས་རློགས་པའི་དཔྱད་སེ་ཞིག

ཐུར་འཕང་། ཐུར་ཕློགས་སུ་འཕང་བ། 

ཐུར་བུ། ཐློ་བུ་ཡི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

ཐུར་འབབ། ① ཐུར་དུ་འགློ། ② [མངློན]ཆུ། 

ཐུར་མ། ① དབྱུག་པ་ཕ་མློ། ② ཁེམ་བུ། ③ གིབ་ཚོད་དང་། དུས་ཚོད་ཆུ་ཡློད་སར་ཨི་ཁུང་

འབིགས་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག

ཐུར་མ་བརྒྱ་པ། [མངློན]གདུགས། 

ཐུར་མ་པ། བསྐལ་པ་ཐ་མར་ཐུར་མས་ཟས་བཙལ་ཏེ་ཟ་བའི་མུ་གེའི་དུས་ཤིག་གི་མི། 

ཐུར་མའི་རང་གིབ་བདུན། ཆ་བདུན་ཐུར་མའི་རང་གིབ་བདུན། 

ཐུར་ཞློ། རྒྱ་ཐུར་ལ་འཇལ་བའི་ཞློ་ཚད། 

ཐུར་གཟར་འབབ་པ། རི་གཟར་པློ་ནས་ཐུར་དུ་འགློ་བ། ལ་མཐློན་པློ་ནས་ཐུར་གཟར་འབབ་དུས་

རང་འགེད་མི་འཆློར་བའི་གློམ་ཚུགས་བརན་པློ་ཞིག་དགློས། 

ཐུར་ཡློག །འབློག་པའི་རིད་སྐུད་བཟློ་ཐབས་ཞིག་སྟེ། ཤིང་ཐུར་རིང་ཚད་ལི་རྨི་༡༠ཙམ་ཡློད་པ་ཞིག་

གིས་རེ་ལ་རིད་པ་བཏགས་ནས་ལག་པ་གཡས་པས་བསྐློར་བའི་ཐུར་མ་ཞིག་གི་མིང་། 

ཐུར་རིམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་descending ཟེར། 

ཐུར་རེ། [རིང]ལམ་སང་ངམ། འཕལ་མ། 

ཐུར་ལམ། ① ཐུར་དུ་འགློ་སའི་ལམ། ② [མངློན]བཤང་ལམ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐུར་ཤིང་། ① ཤིང་བུའི་ཐུར་མ། ② ཐུར་སང་གི་ཤིང་། 

ཐུར་སེལ་རླུང་། རླུང་ཐུར་སེལ་དང་དློན་གཅིག་པས་ཞིབ་པ་དེའི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས། ལུས་ཀི་

ར་བའི་རླུང་ལྔའི་ཡ་གལ་གཞང་དཀར་ནག་ལ་གནས་པ་ཞིག་སྟེ། བེད་ལས་སྐྱེས་པའི་ཁུ་བ་དང་། 

བུད་མེད་ཀི་ཟླ་མཚན། བཤང་བ་དང་གཤིན་པ། མངལ་དུ་ཕྲུ་གུ་འབིན་སློམ་བཅས་བེད་པ་ཞིག

ཐུར་སེལ་གསང་། རྒྱབ་ཀི་སལ་ཚིགས་ཉི་ཤུ་པ་ཐུར་སེལ་རླུང་དང་འབེལ་བའི་མེ་བཙའི་གསང་

སྟེ། དེར་མེ་བཙའ་བཞག་ན་ཕེན་གཏློང་མི་ཐུབ་པའམ་འགག་པའི་ནད་ལ་ཕན། 

ཐུར་སང་། གསེར་སློགས་ལི་ཡང་འདེབས་བེད་ཀི་ཐུར་སང་། 

ཐུར་ལྷུང་། [མངློན]ཆུ། 

ཐུལ། ① འདུལ་བའི་སྐུལ་ཚིག །② གནའ་ས་མློར་བློད་ལ་སློ་ཕྱུགས་ངློ་གངས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡློད་

པའི་ཁྱུ་ཚོའི་མིང་། 

ཐུལ་ཅིག །དག་སློགས་གདུལ་རྒྱུ་ཐུལ་ཅིག་སྟེ། སྐུལ་ཚིག

ཐུལ་ཆེ། སློམ་པ་དང་། རགས་པ་དང་། རྒྱ་ཆེ་བ། གཟུགས་པློ་ཐུལ་ཆེ་བ། ས་ཐུལ་ཆེ་བ། 

ཐུལ་གཉིས། ལློ་བདུན་ཅན་གི་འབི། 

ཐུལ་ཐུལ། འཕྱུར་བའམ་ལྷུང་བའ་ིངང་ཚུལ། དུ་བ་ཐུལ་ཐུལ་འཕྱུར་བ་དང་གངས་ཐུལ་ཐུལ་འབབ་པ་སློགས། 

ཐུལ་པ། ནང་དུ་སྤུ་ཡློད་པའི་ཟླ་གམ། ལུག་ཐུལ། ར་ཐུལ། སྤང་ཐུལ། ཞ་ཐུལ། 

ཐུལ་པློ། ཐུལ་པློ་ནི་པགས་པའི་གློས་སློག་ཐུལ། ལྤགས་ཐུལ་སློགས། 

ཐུལ་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ]ལས་སུ་རུང་བར་འགྱུར་བའམ། འཇམ་པློར་འགྱུར་། གློང་པློ་ཐུལ་བ། 

མི་བསྲུན་པ་ཐུལ་བར་ཐག་ཆློད། ར་རྒློད་བཏུལ་ན་ཐུལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། ② [མངློན]དྲང་སློང་། 

ཐུལ་རློལ་སགས་ཁང་། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་༡༩༣༤ ལློར་སགས་འཆང་

འཇིགས་མེད་བདེ་ཆེན་རང་གློལ་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་མང་ར་རློང་[ཀློས་ནན་]ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཐུལ་ལེ། འཕྱུར་རེའམ། ལློང་ངེ་། དུ་བ་ཐུལ་ལེ་བ། རླངས་པ་ཐུལ་ལེ་བ། དྲི་བཟང་ཐུལ་ལེ་བ། 

ཐུལ་གསུམ། ལློ་བརྒྱད་ཅན་གི་འབི། 
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ཐུས། སྡུད་པ་དང་སྒྲུག་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འཐུ་བའི་སྐུལ་ཚིག །འབྲུ་རིགས་ས་ལ་འཐློར་བ་རྣམས་

ཡར་ཐུས་ཤིག་ལ་བུ།

ཐེ། ཁློངས་སུ་གཏློགས་པའམ་འདུས་པའི་དློན་ཏེ། ང་མ་ཐེ་བར་མི་ལྔ་ཡློད། ཝ་ཡང་གཅན་གཟན་ལ་

ཐེ་པ་མ་ཟད། ལིི་ལི་ཡང་གཅན་གཟན་གི་རིགས་སུ་ཐེ་ལེ་རེད། བློད་དུ་གནས་བསྐློར་འགློ་

མཁན་མི་ལྔ་ཡློད་པ་རེད། དེའི་ནང་ལ་ང་ཐེ་མེད། 

ཐེ་ཁློངས། གངས་སུ་གཏློགས་པའི་གས། 

ཐེ་ཁིམ། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་རེ་བཞིན་ཕློགས་མཚམས་རྣམས་སུ་བསྐློར་ཞིང་གནས་པའི་ས་

བདག་ཅིག །ས་བདག་ཏེ་སེ་རྒྱལ་པློའི་བཙུན་མློ། ཉི་མའི་ལུས་ལ་གློ་ཟུ་གློན་ལ་ཁམ་ཤིང་ལག་

ཏུ་ཐློགས་པ་ཞིག

ཐེ་མཁན། ཇུས་མེད་ཇུས་གཏློགས་བེད་མཁན། 

ཐེ་གི ཐ་གི་དང་གཅིག །

ཐེ་གི་ཟད། [རིང]རྒྱང་ཙམ། 

ཐེ་གུ། གཡག་དང་འབིའི་རིད་པས་བཟློས་པའི་ཐག་པ་རིང་པློའི་མིང་། 

ཐེ་གེ ① ཐེ་ཤེ་དང་དློན་གཅིག །ར་ལུགས་སློགས་སློག་ཆགས་ཀི་རེ་ངར་དང་རང་མགློ་འབེལ་

མཚམས་ཀི་རུས་པ་རྡློག་པློ་ཞིག་ཡིན། བིས་པས་རེ་སྤད་བེད་པ་དེའི་མིང་། ② ཅུང་ཟད་ཀི་

དློན་ལའང་འཇུག་སྟེ། ཟས་ཐེ་གེ་ཞིག་ཟློ་ལ་བུ། 

ཐེ་གེ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༩༨༤ལློར་ཁམས་སྐུ་ཆུང་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་

ཐུབ་བསྟན་སེང་གེ་དཔལ་བཟང་ངམ་ཡློངས་གགས་སུ་ཨ་ལགས་བཟང་པློ་ཞེས་འདློད་པས་

བཏབ། འདིའི་གློང་དུ་ཁམས་སྤྲུལ་སྐུ་ཕེང་གློང་མ་རྣམས་ཀི་གདན་ས་ནི། རྨ་ཆུའི་འགམས་ཀི་

འཁིལ་ཁུག་ཅེས་པའི་ས་ཆ་དེར་ཡློད། སྤི་ལློ་༡༩༨༢ལློར་རྨ་ཆུ་བསྐྱིལ་ནས་ཆུ་མཛོད་བསྐྲུན་

སྐབས་དགློན་པ་རང་མལ་དུ་བསྐྱར་གསློ་བ་ཐབས་མེད་པས་ད་ལའི་གནས་འདིར་གསར་

འདེབས་བས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆབ་ཆབ་

རློང་[གུང་ཧློ་]ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐེ་ཇུས། ཇུས་གཏློགས། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་གི་ནང་སིད་ལས་དློན་ལ་ཐེ་ཇུས་བེད་པ། ཕློ་རློག་

ཚང་ལ་འུག་པས་ཐེ་ཇུས་ མི་དགློས། 

ཐེ་གཏློགས། ཐེ་ཇུས་དང་དློན་གཅིག

ཐེ་བ། [ཐ་མི་དད་པ]ཚུད་པ་དང་། གཏློགས་པ། ལློག་གཡློ་ངན་པའི་བསམ་སྦློར་དེའི་ནང་ལ་ཁ་ཐེ་

བས་མེད། རང་དང་འབེལ་བ་མེད་པའི་ལས་དློན་ནང་དུ་ཐེ་ནས་རློག་ག་བྱུང་བ། 

ཐེ་བློ། རློང་ཞིག །ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ལྷློ་ཕློགས་དང་

ཀླུ་ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

ཐེ་བློ་སྤྲུལ་སྐུ་ཡེ་ཤེས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ། རེ་འདི་ནི་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་

༡༨༠༦ ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཞློན་དུས་དགའ་ལན་ཤར་རེ་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆློས་ཞུགས་གནང་

ནས་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པློད་ལྔར་སློབ་གཉེར་མཛད། དགུང་ལློ་སློ་བཞི་ལ་ཕེབས་པ་ས་ཕག་

ལློར་གློང་གི་བཀའ་བཞིན་མདློ་སྨད་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པ་ཚུལ་ཁིམས་

རྒྱ་མཚོའི་གསེར་སློང་བཞེངས་རྒྱུའི་ཆེད་འབུལ་སྡུད་མཁན་པློར་ཕེབས། རེ་འདིའི་སྐུ་ཕེང་

རེས་མ་གསེར་ཏློག་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན། ཡེ་ཤེས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་མཆློག་གི་

བཀའ་རློམ་ལ་མཚོན་ན། བང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པ་ཆུང་ངུའི་ཟིན་བིས་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོའི་

འཇུག་ངློགས་ཞེས་པ་དང་། གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཡེ་ཤེས་བསྟན་འཛིན་དཔལ་བཟང་པློ་

བཀའ་དྲིན་ཅན་དེའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རྣམ་གློལ་འབས་བཟང་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟློན་སློགས་པློད་

འབིང་གཅིག་བཞུགས། དགུང་ལློ་ཞེ་གཅིག་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་རག་སྤི་

ལློ་༡༨༤༦་ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཐེ་བློ་བག་ཉི་ཤར་དགློན། སྨིན་གློལ་ནློར་བུའི་གིང་དང་ཉློས་ཞིང་དགློན་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་

བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་རྒྱལ་བ་གཡུང་དྲུང་ཕུན་ཚོགས་དང་བ་མ་གཡུང་དྲུང་བསྟན་འཛིན་རྣམ་

གཉིས་ཀིས་ཐེ་བློ་སྟློད་སྨད་ཀི་དགློན་པ་གཉིས་ལྷན་གཅིག་བས་ནས་དགློན་འདི་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཐེ་བྱུས། ཐེ་ཇུས་དང་གཅིག །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

ཐེ་བང་། ཡི་དྭགས་ཀི་རིགས་ཤིག

ཐེ་མི་ཐེ། གཏློགས་མི་གཏློགས། ལས་དློན་འདི་ལ་ཐེ་མི་ཐེ་སྣ་ཚོགས་ཡློད། 

ཐེ་མི་ཚོམ། ཐེ་ཚོམ་མེད་པ། 

ཐེ་ཙོམ། [རིང]ཡིད་གཉིས་སམ། སློམ་ཉི་སྟེ། བློ་རེ་གཉིས། ཐེ་ཚོམ་དང་གཅིག །

ཐེ་བཙུགས། དམ་བཅའ་བའི་དློན། ལས་དློན་འདི་བེད་ཅེས་ཐེ་བཙུགས་པ་དེ་ཁློ་ན་བཞིན་དུ་གྲུབ། 

ཐེ་ཚོགས། ཇུས་གཏློགས། དློན་མེད་ཐེ་ཚོགས་བེད་མི་རུང་ལ་བུ། 

ཐེ་ཚོམ། བློ་རིག་བདུན་གི་ནང་གསེས། རང་ཡུལ་ལ་བློ་རེ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་ཉློན་མློངས་ཅན་

གི་ཤེས་པ། དཔེར་ན། སྒ་རག་གམ་མི་རག་སྙམ་པ་དང་། དུ་ལན་གི་ལ་ལ་མེ་ཡློད་དམ་མེད་

སྙམ་པ་ལ་བུ་སྟེ་ར་ཉློན་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་ཀང་ཡིན་ནློ། །ཐེ་ཚོམ་སྤུ་ཙམ་མེད་པ། འཐུས་མིན་

གི་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ་བ། དགློངས་སྐློར་ཞུས་ནས་ཐེ་ཚོམ་འདྲི་བ། ཐེ་ཚོམ་བསལ་བ། ལས་དློན་ཆེན་

པློ་འདི་འགྲུབ་ཨེ་ཡློང་སྙམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་བེད་པ། ཐེ་ཚོམ་མངློན་དུ་རྒྱུ་བ། ཐེ་ཚོམ་བག་ལ་ཉལ་

བ། དློན་འགྱུར་བའི་ཐེ་ཚོམ། དློན་མི་འགྱུར་བའི་ཐེ་ཚོམ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ནེམ་ནུར་དང་། 

འཕང་མློ་ཉུག་མ་ངེས། ཡིད་གཉིས། སློམ་ཉི་བཅས་སློ། །

ཐེ་ཚོམ་གི་གློད་གཞི། དློགས་གནད་བསལ་རྒྱུར་བསད་པའི་ཁ་མཆུའི་རིགས། 

ཐེ་ཚོམ་གི་དཔེ། དཔེའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཕན་ཚུན་མཚུངས་ཆློས་ཧ་ཅང་འདྲ་ཆེས་པས་

དཔེ་དློན་སློ་སློར་ངློས་མ་ཟིན་པར་སེམས་ཐེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་ཚུལ་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

ཐེ་ཚོམ་གི་གཞན་སེལ། ཡུལ་ཅན་ཐེ་ཚོམ་གིས་རང་ཡུལ་དེའི་དགག་བ་རྣམ་པར་བཅད་ནས་རང་

ཡུལ་ལ་བརེ་གཉིས་སུ་འདློགས་པར་འཛིན་པའི་གཞན་སེལ། 

ཐེ་ཚོམ་གིས་འགློག་པ། འགློག་བའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དགག་བ་དབེ་བ་མི་ཕེ་པའི་ཐེ་

ཚོམ་གི་དློན་གཉིས། འགློག་བེད་དངློས་ཡློད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་གི་སློ་ནས་སློ་སློར་ངེས་

པ་རེད་ནས་ཅིག་ཤློས་འགློག་པའི་རྒྱན་ཞིག

ཐེ་ཚོམ་མངློན་གྱུར། རང་ཡུལ་ལ་སྒློ་འདློགས་མ་ཆློད་པར་ཡུལ་ལ་རེ་གཉིས་སུའམ། ཕློགས་གཅིག་

ལ་དློགས་པ་དངློས་སུ་ཡློད་པའི་ཤེས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐེ་ཚོམ་དྲ་བ། ཐེ་ཚོམ་དྲ་བའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ། 

ཐེ་ཚོམ་ཕུལ་བྱུང་། ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། འཇིག་རེན་གགས་ཚོད་ལ་འབྱུང་མི་

སིད་པའི་ཐེ་ཚོམ་གི་གཞི་ཕུལ་བྱུང་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

ཐེ་ཚོམ་བག་ཉལ། རང་ཡུལ་ལ་སྒློ་འདློགས་མ་ཆློད་པའི་སློ་ནས་ཡུལ་དེར་དམིགས་པ་ཤུགས་ལ་

ཡློད་ཀང་དངློས་སུ་ཡུལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཤེས་པ། 

ཐེ་ཚོམ་མིང་ཅན་གསུམ། དློན་འགྱུར་གི་ཐེ་ཚོམ། དློན་མི་འགྱུར་གི་ཐེ་ཚོམ། ཆ་མཉམ་པའི་ཐེ་ཚོམ། 

ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་གྲུབ་པ་གསུམ། ཆློས་ཅན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་གྲུབ་པ། རགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་

མ་གྲུབ་པ། གཞི་རགས་ཀི་འབེལ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་གྲུབ་པའློ། །

ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ། བློ་མཐའ་གཉིས་སུ་དློགས་པ། བདེན་ནམ་མི་བདེན་སྙམ་དུ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ། 

ཐེ་ཚོམ་ལ་འཇུག་པའི་སྒ། དློན་གི་ཁད་པར་ལ་བརག་ཅིང་དྲི་བ་ལ་འཇུག་པའི་ཕད་གཞན་དབང་ཅན་

གམ་སློགས་བཅུ་གཅིག །ཁེད་ལ་སྨྱུར་གུ་ཡློད་དམ། 

ཐེ་ཚོམ་ལ་འཇུག་པའི་ན། ས་བློན་འདི་བཏབ་ན་སྐྱེའམ་མི་སྐྱེ། 

ཐེ་ཚོམ་ལློག་གེ་བ། ཡིད་གཉིས་བེད་བཞིན་པ། འགློ་དང་མི་འགློའི་སྐློར་ད་དུང་ཐེ་ཚོམ་ལློག་གེ་བར་

བསད་ཡློད། 

ཐེ་རེག །[རིང]བྱུས་ཁློངས་སུ་ཚུད། རིག་གནས་གསར་བརེའི་ནློར་འཁྲུལ་གི་ལས་ཀའི་ནང་དུ་མགློ་

ཁིད་མང་པློ་ཞིག་ཐེ་རེག་ཡློད་པ་རེད་ལ་བུ། 

ཐེ་རློ། ནུས་པ་དང་སྙིང་སྟློབས་ ལ་འཇུག་སྟེ། མི་རྒན་པློ་ལ་ཐེ་རློ་ཆེན་པློ་མེད་སྟབས། ཅ་ལག་མང་

པློ་ཁེར་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། ཕློ་གསར་དེ་ལ་ཐེ་རློ་མེད་འགི མི་རྣམས་ཀིས་བརས་བཅློས་བེད་དུས་

ལན་སྤློད་ཕློད་ཀི་མི་འདུག་ལ་བུ། 

ཐེ་ལེ་བདར། མི་གང་ཞིག་ལ་རྐྱེན་ཆག་སློགས་མི་འདློད་པ་ཞིག་བྱུང་ཡློད་པ་དེ་དམིགས་སུ་བཀར་

ནས་བརློད་ཅིང་། ཁློད་ལ་དེ་དང་དེ་བྱུང་བར་གགས་པ་སློགས་བརློད་ཅིང་ཉམས་དགའ་བའི་

རྣམ་འགྱུར་སྟློན་པའི་ངག་ལ་ཟེར། 

ཐེ་ཤེ །མདུན་གི་ཡ་སློ་མེད་པའི་སེམས་ཅན་ར་གཟན་རིགས་ཏེ། ཤྭ་གནའ་རྣ་རྒློ་གསུམ་སློགས་རི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

དྭགས་དང་། གཡག་ལུག་ར་གསུམ་སློགས་སློ་ཕྱུགས་རིགས་རྣམས་ཀི་རང་པའི་ལྷུ་ཚིགས་

འབེལ་མཚམས་སུ་ཡློད་པའི་རུས་པ་ཆུང་ངུ་ངློས་གཅིག་འབུར་བ་དང་། ངློས་གཞན་གཅིག་

གློར་གློར་ཡློད་པ་ཞིག་གི་མིང་། བློད་ཀི་ཕྲུ་གུའི་རེད་ཆས་ཞིག་ཡིན། ཐེ་གེ་དང་དློན་གཅིག

ཐེ་སིད་ཤློར། ཞེད་སྣང་སྐྱེ་བའི་སེམས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་སྟེ། རྒྱབ་ལློག་ནས་མེ་མདའི་སྐད་གགས་

པ་དང་ང་ཐེ་སིད་ཆེན་པློ་ཞིག་ཤློར་བྱུང་ལ་བུའློ། །

ཐེ་སེ། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ཕློགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་དབུས་དང་བཅས་པ་ལ་གནས་པའི་ས་

བདག་གི་གཙོ་བློ་རྣམས་ལས་ཤར་ཕློགས་སུ་གནས་པའི་ས་བདག །ལློ་རེ་བཞིན་ཕློགས་

མཚམས་རྣམས་སུ་བསྐློར་ཞིང་གནས་པའི་ས་བདག་གི་རྒྱལ་པློ་ཞིག །མཚོན་ཆ་བསྣམས་

ཤིང་གཡུ་འབྲུག་འཛིན་པ། སྟློན་ཟླ་ཐ་ཆུང་ལ་ས་བདག་གི་ལས་གཙོ་བློར་བེད་མཁན་ཞིག

ཐེ་སེ་རྒྱལ་པློ། ཐེ་སེ་དང་དློན་གཅིག །

ཐེག །འདེགས་པའི་སྐུལ་ཚིག

ཐེག་བརྒལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་to lverload ཟེར། 

ཐེག་ཆུང་། རང་ཉིད་གཅིག་པུ་འཁློར་བ་ལས་ཐར་བར་འདློད་པའི་ཞི་བདེ་དློན་གཉེར་གི་བསམ་པ་

ཅན་དེ་ཐེག་པ་ཆུང་བ་ཟེར། ཉན་རང་གི་ཐེག་པ། 

ཐེག་ཆུང་སྐྱེས་བུ། ཉན་ཐློས་ཆེན་པློའི་བསྡུས་མིང་། 

ཐེག་ཆེན། རང་ཉིད་གཅིག་པུ་འཁློར་བ་ལས་ཐར་བར་འདློད་པའི་ཞི་བདེ་དློན་གཉེར་གི་བསམ་པ་

སངས་ཏེ་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་ལ་

འགློད་འདློད་གི་ཁུར་ཆེན་པློ་རང་གིས་འཁེར་བ་ཞིག་ལ་ཟེར། དེ་ཡང་ནང་པའི་ཆློས་ལ་ཐེག་པ་

གློང་འློག་རིམ་པ་གསུམ་དུ་ཕེ་བ་དང་། ཐེག་པ་འློག་མ་ཐེག་ཆུང་ངམ་ཐེག་དམན་ཉན་རང་གི་ལམ་

ཁག་གཉིས་དང་ཐེག་ཆེན་ལ་ཡང་རིམ་པ་གློང་འློག་གཉིས་ཏེ་རིམ་པ་གློང་མ་གསང་སགས་ཀི་

ཐེག་པའམ་རྡློ་རེ་ཐེག་པ་ཟེར་ལ། རིམ་པ་འློག་མ་ཕར་ཕིན་ཐེག་པའམ་མདློའི་ཐེག་པ་ཟེར། 

ཐེག་ཆེན་ཀུན་རློབ་སེམས་བསྐྱེད། རྣམ་པར་མི་རློག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་མ་བསྡུས་པའི་རློགས་པའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བང་ཆུབ་ཀི་སྒྲུབ་པ་ཁད་པར་བ། 

ཐེག་ཆེན་སྐྱེས་བུ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། 

ཐེག་ཆེན་ཁད་འཕགས་ཆློས་བཅུ། འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་ཀིས། ཤེས་བའི་གནས་དང་མཚན་ཉིད་

དེར་འཇུག་དང་། དེ་ཡི་རྒྱུ་འབས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་དང་། བསབ་པ་གསུམ་དང་དེ་འབས་རབ་ཏུ་

དབེ་བ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཐེག་པ་མཆློག་གྱུར་ཁད་པར་འཕགས། ཞེས་པ་ལར་རློ། 

ཐེག་ཆེན་གི་བཀའ་བསྡུ། སངས་རྒྱས་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་བདུན་གཅིག་སློང་རེས་རྒྱལ་པློའི་ཁབ་

ཀི་ལྷློ་ཕློགས་བི་མ་སམྦ་བའི་རི་ལ་རྒྱལ་སས་འབུམ་ཕག་བཅུ་འདུས་ཏེ་འཇམ་དཔལ་གིས་མངློན་

པ་དང་། བམས་པས་འདུལ་བ། ཕག་ན་རྡློ་རེས་མདློ་སེ་བཅས་བསྡུས་པར་གགས་སློ། །

ཐེག་ཆེན་གི་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན། ཐབས་ཀིས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་སེམས་དཔའི་དློན་མངློན་

རློགས་ཏེ། ཐར་པ་ཆ་མཐུན་རློགས་རེས་སུ་བྱུང་བའི་མངློན་རློགས་ཀི་རིགས་སུ་གནས་ཤིང་

བདེན་པ་མངློན་རློགས་དང་རེས་སུ་གནས་ཤིང་བདེན་པ་འཇིག་རེན་པའི་ལམ་དེའློ། །

ཐེག་ཆེན་གི་ཆེན་པློ་བདུན། དམིགས་པ་ཆེན་པློ། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པློ། ཡེ་ཤེས་ཆེན་པློ། བརློན་འགྲུས་

ཆེན་པློ། ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཆེན་པློ། ཡང་དག་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པློ། འཕིན་ལས་ཆེན་པློ་སྟེ་ཐེག་པ་

ཆེན་པློའི་ཁད་པར་གི་ཆེ་བ་བདུན་ནློ། །

ཐེག་ཆེན་གི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། རྣམ་མཁེན་རང་རྒྱུད་ལ་སྒྲུབ་

པར་མཁས་པའི་སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ཀི་ཆློས་མངློན་རློགས་སློ། །

ཐེག་ཆེན་གི་རྣལ་འབློར་མངློན་སུམ།བང་ཕློགས་ཀི་ཆློས་སློ་བདུན་མངློན་དུ་བརེས་ཤིང་བདག་

མེད་གཉིས་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་བང་སེམས་མཐློང་སློམ་གི་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་དང་

སངས་རྒྱས་ཀི་རྣམ་མཁེན་རྣམས་སློ། །

ཐེག་ཆེན་གི་རིགས། ① སེམས་བདེན་གྲུབ་ཀིས་སྟློང་པ། ② འཚང་རྒྱ་རུང་གི་ནུས་པ། 

ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཅན། རིགས་ཅན་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། གནས་ལུགས་ཟབ་མློའི་དློན་ལ་

མི་སྐྲག་ཅིང་། སྙིང་རེ་ཆེན་པློས་གཞན་དློན་ལྷུར་ལེན་པར་སྤློ་བའི་རིགས་ཅན། 

ཐེག་ཆེན་གི་ལམ། ཐེག་ཆེན་གི་བང་ཆུབ་ཏུ་བགློད་པར་བེད་པའམ། དེར་བགློད་ཟིན་པ་གང་རུང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

གིས་བསྡུས་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་མཁེན་པ་དེའློ། །

ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་ལྔ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་ལྔ་སྟེ། ཐེག་ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་དང་། སྦློར་

ལམ། མཐློང་ལམ། སློམ་ལམ། མི་སློབ་ལམ། 

ཐེག་ཆེན་གི་ས་བཅུ་གསུམ། ཐེག་ཆེན་གི་ས་བཅུ་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་ལས་དང་པློ་བའི་ས་དང་མློས་

སྤློད་ཀི་ས་བསྣན་པའི་བཅུ་གསུམ་མློ། 

ཐེག་ཆེན་གི་སེམས་བསྐྱེད་བཞི། མློས་པས་སྤློད་པ་དང་། ལྷག་བསམ་དག་པ། རྣམ་པར་སྨིན་པ། 

སྒིབ་པ་སངས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་བཅས་བཞིའློ། །

ཐེག་ཆེན་སློམ་ལམ། ཐེག་ཆེན་གི་རེས་ལ་མངློན་རློགས། 

ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པ། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་ལ་བརེན་ནས་བ་མེད་བང་ཆུབ་ཀི་ཆེད་དུ་དློན་གཉིས་

སྒྲུབ་པའི་བ་བ། 

ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་བ་བ། བང་སེམས་གང་གི་ཆེད་དུ་སྒྲུབ་པར་འཇུག་པའི་འཐློབ་བ་མཐར་

ཐུག་པ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་སེམས་ཆེན་པློ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་། སློང་བ་

ཆེན་པློ་མི་གནས་པའི་མང་འདས། རློགས་པ་ཆེན་པློ་སྟློང་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་

མཁེན་པ་ལ་བུ་རྣམས་སློ། །

ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་དམིགས་པ། ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པས་སྒློ་འདློགས་གཅློད་པར་བ་བའི་གཞི། 

ཐེག་ཆེན་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་

རྣམ་པ་ཁད་པར་བ་དང་ལན་ཞིང་། སློམ་བྱུང་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་མློས་སྤློད་ཀི་ཡེ་ཤེས་སློ། །

ཐེག་ཆེན་ཆློས་རེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས། ས་སྐྱའི་བ་མ་ཆློས་རེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་

འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ས་མློ་གང་ལ་འཁྲུངས། རང་ལློ་རེ་བཞི་པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་

མློ་སྦྲུལ་ལ་གློང་མའི་མདུན་དུ་བློན་ནས་ལློ་གཉིས་བཞུགས། ཏཱ་མིང་རྒྱལ་པློས་ཐེག་ཆེན་ཆློས་

ཀི་རྒྱལ་པློར་མཚན་གསློལ། ཤིང་སྦྲུལ་ལློ་ལ་འདས། 

ཐེག་ཆེན་གཉིས། ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པ་དང་། གསང་སགས་རྡློ་རེ་ཐེག་པ་གཉིས། 

ཐེག་ཆེན་ཐར་པ་ཆ་མཐུན། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། བ་མེད་བང་ཆུབ་ཏུ་བགློད་པའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལམ་གང་ཞིག་རྣམ་བང་དབང་པློའི་ངློ་བློར་མ་གྱུར་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་ལམ་མློ། 

ཐེག་ཆེན་མཐློང་སང་། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་བཅུའི་ནང་གསེས། གཉེན་དུ་ཟག་མེད་བར་ཆད་མེད་ལམ། 

ཐེག་ཆེན་མཐློང་ལམ། ཆློས་དབིངས་དང་པློར་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་བའི་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་བློ་

ཞིག་གློ །དབེ་ན་བང་སེམས་ཀི་སྡུག་བསལ་ལ་ཆློས་བཟློད་ནས་ལམ་ལ་རེས་ཤེས་ཀི་བར་

བཅུ་དྲུག་གློ །

ཐེག་ཆེན་མཐློང་ལམ་དྲུག །བར་ཆད་མེད་ལམ། རྣམ་གློལ་ལམ། མཉམ་བཞག་ལམ། རེས་ཐློབ་ཡེ་

ཤེས་ཀི་ལམ། འདའ་བའི་ལམ། འདའ་བེད་ཀི་མཐློང་ལམ་མློ། 

ཐེག་ཆེན་དློན་དམ་སེམས་བསྐྱེད། རྣམ་པར་མི་རློག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་བསྡུས་པའི་རློགས་པའི་བང་

ཆུབ་ཀི་སྒྲུབ་པ་ཁད་པར་བ། 

ཐེག་ཆེན་དུ་རིགས་ངེས་པ། དང་པློ་ཉིད་ནས་ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་ལ་ཞུགས་ནས་འབས་བུ་ཐློབ་ངེས་པ། 

ཐེག་ཆེན་གདམས་ངག །ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། བ་མེད་རློགས་བང་དུ་སེམས་

བསྐྱེད་པའི་གང་ཟག་གིས་དློན་དུ་གཉེར་བའི་ལམ་དང་འབས་བུའི་ཆློས་རྣམས་འཐློབ་པར་བེད་

པའི་ཐབས་མ་ནློར་བར་སྟློན་པའི་རློད་བེད། 

ཐེག་ཆེན་པ། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་རྒྱུད་ལན་གི་གང་ཟག་གི་མིང་།

ཐེག་ཆེན་པའི་ལམ་གཉིས། བསམ་པ་སེམས་བསྐྱེད་དང་། སྤློད་པ་ཕིན་དྲུག

ཐེག་ཆེན་བློ་སྦློང་སྐབས་ཀི་སྟློབས་ལྔ། འཕེན་པའི་སྟློབས། གློམས་པའི་སྟློབས། སུན་འབིན་གི་

སྟློབས། ས་བློན་སྟློབས། སྨློན་ལམ་གི་སྟློབས། 

ཐེག་ཆེན་སྦློར་བའི་ཤེས་མཚན། ཐེག་ཆེན་སྦློར་བས་གཞི་ལམ་རྣམ་པ་གང་རུང་གི་གནས་ལུགས་

རློགས་པའི་ཁད་པར། 

ཐེག་ཆེན་སྦློར་ལམ། རང་རྒྱུ་ཐེག་ཆེན་ཚོགས་ལམ་ག་ིརེས་སུ་སྐྱེས་པའ་ིཐེག་ཆེན་ག་ིདློན་མངློན་རློགས། 

ཐེག་ཆེན་དམིགས་པ་བཅུ་གཅིག །དགེ་བ། མི་དགེ་བ། ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ། འཇིག་རེན་ལས་འདས་

པ། མ་འདས་པ། ཟག་བཅས། ཟག་མེད་ཀི་ཆློས། འདུས་བས། འདུས་མ་བས་པ། ཐུན་མློང་

དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཆློས་རྣམས་སློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

ཐེག་ཆེན་ཚོགས་ལམ། བསྐལ་པ་གངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་གཉིས་མཐའ་ཡས་པ་བསགས་ནས་

རྣམ་མཁེན་རང་རྒྱུད་ལ་བསྒྲུབ་པ་ལ་མཁས་པའི་སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ཀི་ཆློས་མངློན་རློགས། 

ཐེག་ཆེན་ཟག་མེད་སློམ་ལམ། ཐེག་ཆེན་སློམ་ལམ་གང་ཞིག །བཟུང་འཛིན་ཐ་དད་དུ་སྣང་ཡང་དག་

པ་མ་ཡིན་པའི་ཀུན་རློག་དང་བལ་བའི་ལམ་ཞིག་གློ

ཐེག་ཆེན་རིགས་ཅན། རིགས་ཅན་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། སྦློར་བ་ཅི་བེད་པའི་སློན་རློལ་ནས་

སེམས་ཅན་ལ་སྙིང་རེ་སྐྱེ་བ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ཆློས་ལ་མློས་པ་དང་། དཀའ་བ་སྤློད་པ་ལ་

ཇི་མི་སྙམ་དུ་བཟློད་པ་དང་། ཕ་རློལ་དུ་ཕིན་པའི་རང་བཞིན་གི་དགེ་བའི་ར་བ་ཡང་དག་པར་

སྤློད་པ་ལ་སྤློ་བའི་རིགས་ཅན་རྣམས་སློ། །དེ་ལར་ཡང་མདློ་སེ་རྒྱན་ལས། སྦློར་བའི་སློན་དུ་

སྙིང་རེ་དང་། མློས་པ་དང་ནི་བཟློད་པ་དང་། དགེ་བ་ཡང་དག་སྤློད་པ་ནི། རིགས་ཀི་རགས་སུ་

ཤེས་པར་བ། ཞེས་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་རིགས་ཅན་ཡིན་པའི་རགས་སུ་ཤེས་པར་བ་དགློས་པར་

བསྟན་ཏློ། གཞན་ཡང་མདློ་ལས། དུ་བ་ལས་ནི་མེས་ཤེས་དང་། ཆུ་སྐྱར་ལས་ནི་ཆུར་ཤེས་ལར། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བློ་ལན་གི། རིགས་ནི་མཚན་མ་དག་ལས་ཤེས། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་

འབས་བུའི་རགས་ལས་རིགས་ཅན་འདི་ངེས་པ་ཡིན་ནློ། །

ཐེག་ཆེན་རིགས་སད་རགས་བཞི། སྙིང་རེ། དགའ་བ། བཟློད་པ། ཐེག་ཆེན་ལ་མློས་པ། ཕར་ཕིན་

ལ་སྤློད་པ། 

ཐེག་ཆེན་ལམ་གི་སངས་པ་བཞི། ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཡིད་ལ་བེད་པ་སངས་པ། ཐེག་པ་

ཆེན་པློ་ལ་སློམ་ཉི་སངས་པ། ཆློས་འཛིན་དུ་སངས་པ། རྣམ་པར་རློགས་པ་སངས་པའློ། །

ཐེག་ཆེན་བཤད་སྒྲུབ་གིང་། དགློན་འདི་བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་

བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། དམིགས་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་སྡུག་བསལ་རྒྱུ་འབས་གཉིས་དང་བལ་ནས་བདེ་བ་རྒྱུ་འབས་

གཉིས་དང་ལན་པ་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་ཐློབ་པར་བའློ་སྙམ་པའི་སྙིང་རེས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཞན་དློན་ལ་དམིགས་པའི་ཟུར་དང་། ཤེས་རབ་ཀིས་རློགས་བང་ལ་དམིགས་པའི་ཟུར་ཏེ་

ཟུར་གཉིས་སམ་དློན་གཉིས་ལན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དློ། །

ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་ཀི་ལུགས་གཉིས། སེམས་ཙམ་དང་དབུ་མ་གཉིས་ལས། སེམས་ཙམ་པའི་

སེམས་བསྐྱེད་མགློན་པློ་བམས་པའི་བཀའ་སློལ་སློབ་དཔློན་ཐློགས་མེད་ཀི་རེས་སུ་འབང་བ། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་ལས་འབྱུང་བ་སློམ་པ་ཉི་ཤུ་པའི་ལུགས་དེ་ཡིན་ལ། དབུ་མ་པའི་

ལུགས་ནི། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ཀི་བཀའ་སློལ། སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་སུ་འབང་བ། 

ཕལ་བློ་ཆེ་ལས་བྱུང་བ་སྤློད་འཇུག་གི་ལུགས། ཛེ་ཏཱ་རི་ལ་སློགས་པས་མཛད་པ་དེ་ཡིན་ནློ། །

ཐེག་ཆེན་གསློ་སྦློང་། རེན་ཁིམ་པ་དང་རབ་བྱུང་གང་རུང་གིས་ཡུལ་སློ་ཐར་སློམ་ལན་ནམ་རེན་གི་

དྲུང་ནས། ཀུན་སློང་བང་ཆུབ་སེམས་ཀིས་ཆློ་ག་སར་བློན་པའི་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་ཀི་

རྣམ་ཐར་གི་རེས་སུ་བསབ་པའི་ཁས་ལེན་ལན་གསུམ་བས་ཏེ་དགེ་བ་གསློ་ཞིང་། སིག་པ་སྦློང་

བར་བེད་པའློ། །

ཐེག་ཆེན་གསློ་སྦློང་གི་སློམ་པ། བསམ་པ་བང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་སྦློར་བ་བསྙེན་གནས་ཡན་

ལག་བརྒྱད་པ་བསྲུང་ཞིང་ཤ་བཟའ་བ་སངས་པའློ། །

ཐེག་མཆློག་གིང་། དགློན་འདི་བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་

པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཐེག་མཆློག་མཛོད། ཀློང་ཆེན་མཛོད་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། གསང་ཆེན་ངེས་པའི་རྒྱུད་བཅུ་

བདུན་ར་བར་བཞག་སྟེ་མན་ངག་བརྒྱ་དང་བཅུ་དགུའི་དློན་འགེལ་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་སྐབས་ཉི་

ཤུ་ར་ལྔ་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་གཞུང་། དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པར་རིང་མའི་སློབ་དཔློན་ཀློང་

ཆེན་རབ་འབམས་ཀིས་མཛད་པའློ། །

ཐེག་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ]བཟློད་པའམ། བཏེག་ནས་ཐེག་པ། ལིད་ཚད་ཆེན་པློ་དེ་འདྲ་ཐེག་མི་ཐུབ་

པ། སྐྱིད་ཐེག་སྡུག་ཐེག །ནད་པས་ནད་ཐེག་ཀང་། ཨེམ་ཆིས་ནད་མི་ཐེག །མིས་མི་ཐེག་པ་

གཏམ་དང་། ཆུས་མི་ཐེག་པ་རྡློ། ལག་པས་མི་ཐེག །སློ་ཡིས་མི་ཆློད། ② བཞློན་པ་དང་ཁློགས་

སློགས། རའི་ཐེག་པ་ལ་ཞློན་པ། ཐེག་པ་སྟློང་ཕག་བཤམས་ནས་སྟློབས་ཤུགས་སྟློན་པ། ③ 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

ལམ་དང་ཐབས། 

ཐེག་པ་དགུ། ཉན་ཐློས་རང་རྒྱལ་བང་ཆུབ་སེམས། ཀྲི་ཡ་ཨུ་པ་ཡློ་ག་གསུམ། མ་ཧ་ཨ་ནུ་ཨ་ཏི་དགུའློ། །

ཐེག་པ་གཅིག་པ། མཐར་ཐུག་ངེས་དློན་སྙིང་པློའི་ཐེག་པ་སྟེ་འབས་བུའི་ཐེག་པའློ། །

ཐེག་པ་ཆུང་ངུ་། ཉན་རང་གི་ལམ། 

ཐེག་པ་ཆུང་ངུ་གཉིས། ཉན་ཐློས་ཀི་ཐེག་པ་བ་དང་། རང་རྒྱལ་གི་ཐེག་པ། 

ཐེག་པ་ཆེན་པློ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་སྟེ། ཐེག་དམན་ཉན་རང་ལས་ཆེན་པློ་བདུན་གིས་

འཕགས་པས་ཐེག་པ་ཆེན་པློ་ཞེས་བའློ། །

ཐེག་པ་ཆེན་པློ་རྒྱུད་བ་མའི་བསྟན་བཅློས། བམས་ཆློས་སེ་ལྔའི་ནང་གསེས། ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་རྒྱུད་

ཕི་མ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པློ་སྟློན་པར་བེད་པའི་མདློ་ཟབ་མློ་རྣམས་ཀི་དགློངས་པ་

འགེལ་བའི་བསྟན་བཅློས། པཎི་ཏ་སཛྫ་ན་དང་། ལློ་ཙཱ་བ་བློ་ལན་ཤེས་རབ་ཀིས་བསྒྱུར་པའློ། །

ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་གསུང་རབ། ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ལམ་གི་ར་བ་སྙིང་རེ་ཆེན་པློ་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤློད་པ་ཕར་ཕིན་དྲུག་བཅས་གཙོ་བློར་སྟློན་པའི་སངས་རྒྱས་

ཀི་གསུང་རབ་དང་། དེའི་དགློངས་འགེལ་གི་བསྟན་བཅློས་རྣམས་ལ་ཟེར་རློ། 

ཐེག་པ་ཆུང་ངུ་པ་གཉིས། ཉན་ཐློས་རང་རྒྱལ་གི་ཐེག་པ། 

ཐེག་པ་གཉིས། ① ཐེག་ཆེན་དང་། ཐེག་ཆུང་། ② རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཀི་ཐེག་པ་དང་། འབས་བུ་སགས་

ཀི་ཐེག་པ། 

ཐེག་པ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ། ཐེག་པ་ཆུང་ངུ་བའི་ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་བློ་

ཡུལ་དུ་མ་ཤློང་བའི་ཆློས། 

ཐེག་པ་རིམ་པ་དགུ། ཉན་ཐློས་རང་རྒྱལ་བང་སེམས་ཏེ་མཚན་ཉིད་སེ་གསུམ་མམ་ཕི་ཀུན་འབྱུང་

འདྲེན་པའི་ཐེག་པ་གསུམ། ཀྲི་ཡ་ཨུ་པ་ཡློ་ག་སྟེ་ཕི་རྒྱུད་སེ་གསུམ་མམ་ནང་དཀའ་ཐུབ་རིག་

བེད་ཀི་ཐེག་པ་གསུམ། མ་ཧ་ཨ་ནུ་ཨ་ཏི་ཡློ་ག་སྟེ་ནང་རྒྱུད་སེ་གསུམ་མམ་གསང་བ་དབང་

བསྒྱུར་ཐབས་ཀི་ཐེག་པ་གསུམ་སྟེ་རིང་མའི་ཐེག་པ་རིམ་པ་དགུའློ། །

ཐེག་པ་རིམ་འཛེག །གློ་རིམ་མ་འཆློལ་བར་འགློ་བ། སློབ་གྲྭ་ཆུང་འབིང་ཆེ་གསུམ་ལ་ཐེག་པ་རིམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཛེག་གིས་འགློ་བའི་དློན། 

ཐེག་པ་གསུམ། ཉན་ཐློས་ཀི་ཐེག་པ། རང་རྒྱལ་གི་ཐེག་པ། བང་སེམས་ཀི་ཐེག་པ་སྟེ་གསུམ། 

ཐེག་པའི་དབང་པློ། [མངློན]ར་དང་དྲེའུ། 

ཐེག་དམན། ཐེག་པ་དམན་པ་སྟེ་ཉན་རང་གི་ཐེག་པ། 

ཐེག་དམན་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ། བེ་བག་སྨྲ་བ་དང་། མདློ་སེ་པ། སེམས་ཙམ་པ། དབུ་མ་པ་སྟེ་ནང་པའི་

གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་པློ་དེ་དག་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གཉིས་སུ་བསྡུ་བ་ཡིན་ཏེ། བེ་

བག་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་དང་མདློ་སེ་པའི་གྲུབ་མཐའ་གཉིས་ཐེག་དམན་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའློ། །

ཐེག་དམན་གྲུབ་མཐའ་གཉིས། བེ་བག་སྨྲ་བ་དང་། མདློ་སེ་པའློ། །

ཐེག་དམན་དག་བཅློམ་པ་གཉིས། ཉན་ཐློས་ཀི་མི་སློབ་པ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་མི་སློབ་པ། 

ཐེག་དམན་དག་བཅློམ་བགློད་པ་གཅིག་པུ་བ། རང་དློན་དུ་ཁབ་པ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསལ་ཉེ་བར་

ཞི་བའི་ཉེར་ཞི་དེ་ཁློ་ན་ལས་ཐེག་པ་གློང་མའི་ལམ་ལ་ནམ་ཡང་འཇུག་མི་སིད་པའི་ཉན་རང་གི་

དག་བཅློམ་པའློ། །

ཐེག་དམན་སེ་པ་བཅློ་བརྒྱད། ཉན་ཐློས་སེ་པ་བཅློ་བརྒྱད་དང་དློན་གཅིག

ཐེག་དམན་པ། ཉན་རང་གི་གང་ཟག

ཐེག་དམན་པའི་སེ་བཞི། ཉན་སེའི་ནང་ཉན་ཐློས་ར་བའི་སེ་བཞིར་གཟིགས། 

ཐེག་དམན་ས་བརྒྱད། དཀར་པློ་རྣམ་པར་མཐློང་བའི་ས་དང་། རིགས་ཀི་ས། བརྒྱད་པའི་ས། མཐློང་

བའི་ས། བསབས་པའི་ས། འདློད་ཆགས་དང་བལ་བའི་ས། བས་པ་བསྲུང་བའི་ས། བས་པ་

རློགས་པའི་ས་སྟེ་བརྒྱད། 

ཐེག་དམན་སློབ་པ། ཉན་རང་གཉིས་ཀི་ཚོགས་ལམ། སྦློར་ལམ། མཐློང་ལམ། སློམ་ལམ་ལ་གནས་

པའི་གང་ཟག་རྣམས་སློ། །

ཐེག་ཚད། འཁློག་ཚད། 

ཐེགས། གདེག་རྒྱུ་དེ་ཐེགས་ཤིག་སྟེ། སྐུལ་ཚིག

ཐེགས་པ། [ཐ་མི་དད་པ]འགློ་བའི་ཞེ་ས། ཕློགས་ལ་ཐེགས་པ། ལམ་ཁ་འདི་ནས་ཐེགས་སློང་། 
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ཐེང་། རང་པ་ཐེང་པློ་ཞེས་རང་པ་ཁློག་པློ། 

ཐེང་པློ། གློ་ནད་ཐེང་པློ་ལ་ལློས། 

ཐེང་བ། [ཐ་མི་དད་པ]ཐེངས་པ། ཐེང་བ། གངས་ཚད་སེབས་པ་དང་། རློགས་པའམ་ཚང་བ། མི་

འབློར་ཐེངས་པ། དུས་སློ་ཐེངས་པ། བསྙེན་ཆེན་ཐེངས་པ། 

ཐེངས། ལན་ནམ། ཚར། དབུགས་རྔུབ་གཏློང་ཐེངས་གཅིག་ལ་ར་འཕར་ཐེངས་ལྔ་རེ་ཙམ། ཚོགས་

འདུ་ཐེངས་དང་པློ། ཐེངས་རེས་མ། 

ཐེངས་འགའ། ལན་ཁ་ཤས། ཐེངས་འགའ་ཙམ་མ་ཡིན་པ། 

ཐེངས་པ། ཐེང་བའི་འདས་པ། 

ཐེངས་མང་། ལན་མང་པློ། ནློར་འཁྲུལ་ཐེངས་མང་བྱུང་བ། ཐེངས་མང་མཐློང་བ། 

ཐེངས་མང་ངར་སློང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་multiple firing ཟེར། 

ཐེད། གཅན་གཟན་གིས་བསད་པའི་སློག་ཆགས་ཀི་རློ་ལྷག་མ། རི་དྭགས་ཐེད་རློ། 

ཐེད་པློ། [ཡུལ]རིང་པ་དང་རལ་པློ། གློན་པ་ཐེད་པློ། 

ཐེད་བློར། ① ཡལ་བར་བློར་བའམ། མཐློང་ཆུང་། ② ལྷག་རློ་གཡུགས་པ། 

ཐེད་ལ་བསྐྱུར་བ། ཡལ་བར་དློར་བ། 

ཐེན་ཅེར། ཐེན་ཆེར་དང་གཅིག །

ཐེན་ཆེར། [རིང]གཏན་དུའམ། རྒྱུན་པར་རམ། རག་ཏུ། 

ཐེན་པ། [རིང]ཞེན་པ་དང་། ཆགས་པ། ཁིམ་ལ་ཐེན་ཞིང་འདུག

ཐེན་མེད། ཤ་ཚ་མེད་པ། 

ཐེབ། གཏློར་མ་འཇློག་སྣློད་དུ་ཟངས་ཀི་བཟློས་པའི་གཞློང་པའི་དདབིབས་ཅན་གི་སྣློད་ཆུང་ཞིག་གི་

མིང་ཡིན། འདི་ལ་གཏློར་ཐེབ་ཡང་ཟེར། 

ཐེབ་རེ། སེར་མའི་མིང་། སྣློད་ཆས་ཆུང་གས་ཤིག

ཐེབ་གཞློང་མཐེབ་བཀག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་
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སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་keyboard key ཟེར། 

ཐེབས། ① ཕློག་པའམ་འགློས་པ་སྟེ། ལུས་ལ་ནད་ཀིས་མ་ཐེབས། ② དྲིས་ལན་གནད་དུ་སློང་བའི་

དློན། གསར་འགློད་པའི་དྲི་བ་ལ་ལན་ཐེབས་སློང་། སློབ་མ་རྣམས་ཀི་དྲི་བ་ལ་དགེ་རྒན་གིས་

ལན་ཐེབས་ཞིང་མི་འདུག་ལ་བུ། ལན་བཏབ་ཀང་མ་ཐེབས་ལ་བུ། ③ ལག་པས་ཟིན་པའི་དློན། 

བཀྲ་ཤིས་ཀི་དཔེ་ཆ་དེ་ངའི་རར་འཕངས་བྱུང་བར། ངས་བསྙབས་ཀང་མ་ཐེབས། 

ཐེབས་བཅག །ལག་ཐློགས་པློ་བཟློས་པ། བློ་མི་འདྲ་བ་བཀལ་ནས། ཐེབས་ཆུ་འདྲ་བ་བཅག་བྱུང་། 

ཐེབས་བཅག་པ། ལས་ཀ་སློགས་བེད་པའི་སྐབས་བརླགས་པའམ་སྐབས་མ་བྱུང་བ། 

ཐེབས་ཆི། [ཡུལ]གློས་ཀི་ཨམ་ཕག་སློགས་སུམ་བེད་ཀི་སྒློག་བུ། 

ཐེབས་ཇ། ཞིང་ལ་སློན་བཏབ་ཟིན་མཚམས་སུ་འཚོགས་པའི་དགའ་སྟློན། 

ཐེབས་པ། [ཐ་མ་ིདད་པ]ནད་ཀིས་ཐེབས་པ། དུས་ཚོད་གང་འཚམས་ཤིག་ལ་ངའ་ིལག་པར་ཐེབས་ཡློང་། 

ཐེབས་པད། བ་སྒློ་སློགས་ལས་བཟློས་པའི་རང་རེད་ཀི་རེད་ཆས་ཤིག

ཐེབས་སྦར། ཐེབས་ར་བཞག་པ། 

ཐེབས་སྦར་ལས་ཁུངས། སར་བློད་གཞུང་གི་མཆློད་རྒྱུན་གི་མ་ཐེབས་འཇློག་སའི་ལས་ཁུངས་ཤིག

ཐེབས་ར། མཆློད་རྒྱུད་གཏློང་ཐེབས་ཀི་མ་ར། ཚོང་རའི་མ་འབློར། 

ཐེབས་རའི་མ་རང་། གཏློང་རའམ། ཚོང་རའི་མ་འབློར། 

ཐེབས་རིས་ལ་ཕིན་པ། ཚོང་པ་ཧ་ལློག་ནས་དངློས་རས་ཡློད་ཚད་བུན་བདག་ལ་བུ་ལློན་གི་དློད་དུ་

བརིས་ཏེ་སྤད་པའི་དློན། 

ཐེབས་ཟིན། རི་ལ་ཐེབས་པ་དང་ལག་ཏུ་ཐེབས་ཟིན་པ་སློགས། 

ཐེབས་རེ། ① ཐེངས་རེའམ། སྐབས་རེ། ② ཅུང་ཟད། ཇ་ཐེབས་རེ་སྤློད་པ། 

ཐེབས་ལུང་། གློན་པ་སློགས་སུམ་བེད་ཀི་སྒློག་ལུང་། 

ཐེམ། ① ཐེམས་ཀི་འབི་ཚུལ་གཞན། ② ཐེམ་པ་ཡི་ཚིག་བསྡུས་པ། དབིན་སྐད་དུ་factorial ཟེར། 

ཐེམ་སྐས། ① འཛེག་སྐས། ཁང་པའི་ཐེམ་སྐས། ལྷ་གནས་བགློད་པའི་ཐེམ་སྐས། མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་སྟེང་འགློ་ཅན་དང་འཛེག་སྐས་སློ། །② སློའི་ཐེམ་པའི་ཕི་ནང་དུ་བཙུགས་པའི་སྐས་
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འཛེག་ཐུང་ཐུང་། 

ཐེམ་སྐས་ཐེམ་པ། འཛེག་སྐས་ཀི་བང་རིམ། 

ཐེམ་ཁ། སློའི་ཐེམ་པའི་སྟེང་། 

ཐེམ་ཁུང་། སློའི་ཐེམ་པའི་འློག་གི་ཁུང་བུ། 

ཐེམ་སྒྱུར་རློལ་ནུས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་factorial function ཟེར། 

ཐེམ་གཉེར་ལྦ་བ་ཆེ། གབ་ཚིག་འདིའི་ནང་དློན་ནི། གབ་བ་ལིད་འདེགས་ཀི་སང་དང་། དེའི་ངློས་སུ་

བཀློད་པའི་ཉག་གའི་རི་མློ་དེ་ལ་བཏགས་པའི་སང་རྡློ་བཅས་ཡིན་ཞིང་། གབ་བེད་ཀི་ཚིག་ནི། 

ཐེམ་པའི་གཉེར་མ་ཅན་ལ་ཝ་བ་ཆེ་བ་ཞེས་སྨྲས་པ་ཡིན་པ་དང་། རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློས་

བློད་ཀི་མི་རྣམས་བློ་སློ་འབེད་པའི་ཆེད་དུ་ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལེབས་བིས་ཐློག་གློང་

གསལ་གི་གབ་ཚིག་དེ་བིས་པའི་འགམ་དུ་འདེགས་བེད་ཀི་སང་ཆ་ཚང་ཞིག་རི་མློར་བིས་

ཡློད་ཅེསབཀའ་ཆེམས་ཀ་ཁློལ་མ་ལས་གསལ། 

ཐེམ་ཐློ། ཁིམས་མཐུན་ག་ིམིའ་ིབཅའ་སློད་ཐློ་འགློད། རྒྱལ་ཁབ་སློ་སློའ་ིམིའ་ིགནས་ཚུལ་ཐློ་འགློད་ལ་ཟེར། 

ཐེམ་ཐློ་འགློད་པ། ཐེམ་ཐློའི་ནང་ལ་འབི་བ། 

ཐེམ་ཐློག་དགློན། མིང་གཞན་ཚ་བ་ཐེམ་ཐློག་དགློན་ཟེར། འབས་སྤུངས་བློ་གསལ་གིང་གི་དགེ་

འདུན་བསྟན་འཕེལ་སློགས་ཀིས་བཏབ། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་

ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་མཛོ་སང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཐེམ་དུད། ཁིམ་དུད་དང་། ཁིམ་ཚང་། མི་ཚང་། རྒྱ་ཁབ་ཏུ་དྲིལ་བསྒགས་བས་ནས་ཐེམ་དུད་ཚང་

མར་གསལ་པློར་ཤེས་སུ་འཇུག་དགློས། 

ཐེམ་དུད་སློ་སློ། །ཁིམ་ཚང་སློ་སློ། །

ཐེམ་དེབ། མི་ཚང་ཐེམ་པ་གང་ཡློད་ཀི་ཐློ་བཀློད་པའི་དེབ་ཡིག

ཐེམ་པ། ① སློའི་ཡ་ཐེམ་མ་ཐེམ། ② ཐེམ་སྐས་ཀི་བང་རིམ། 

ཐེམ་པའི་སང་གི་བིའུ། ངེས་མེད་ཀི་དཔེ། ནད་པ་གསློན་དང་མི་གསློན་ཐེམ་པའི་སང་གི་བིའུ་ལར་



  112  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གནས་ཡློད། 

ཐེམ་པའི་སང་གི་རིལ་མ། ངེས་མེད་ཀི་དཔེ། འགྲུལ་པ་འགློ་དང་མི་འགློ་ཐེམ་པའི་སང་གི་རིལ་མ་

ལར་ད་ལ་བརན་བརན་མི་འདུག

ཐེམ་སང་། ① རང་གི་སློད་ཁང་གི་སློའི་ཕིར་གར་དུ་མི་འཇུག་པའི་མན་ངག་སློགས། ② བློད་རང་

སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ཁློངས་མཚོ་སྣ་རློང་གི་ས་ཆ་མློན་ཡུལ་སྦྲང་ནང་ཚོ་དྲུག་གི་ནང་ཚན་

ཞིག་སྟེ། ཡུལ་དེའི་ནགས་ཁློད་ཅིག་མཁའ་འགློ་མ་འགློ་བ་བཟང་མློའི་འཁྲུངས་ས་ཡིན་སྐད། 

ཐེམ་ཕློང་སགས་ཁང་། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་

ལ་མཚོ་ནུབ་ཐེམ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཐེམ་བུ། ① སྐས་ཀི་གདང་བུ། ② ཆང་གི་ར་མའི་གཤམ་གི་ཨི་ཁུང་གི་དློན་དུ་གློ་བའི་ཐིམ་བུའི་

འབི་སློལ་གཞན་ཞིག

ཐེམ་བུ་བཀློག་པའི་ལྷ་ཁང་། རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་བཙུན་མློ་ཞང་ཞུང་བཟའ་ལི་ཐིག་སྨན་གི་

བཞེངས་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ས་གནས་གང་དུ་ཡློད་མེད་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་མ་རེད། 

ཐེམ་བུ་ཁ། གི་བར་སྨན་འདེབས་བེད་ཀི་ཡློ་བད་སྨན་ཐུར་ཞིག

ཐེམ་བང་། སློའི་ཡ་ཐེམ་གི་མིང་བང་ཡི་གེ

ཐེམ་འབེན། [ཡུལ]ཤིང་ལ་ཐློག་མར་རྒྱབ་བེད་ཀི་འབུར་ལེན། 

ཐེམ་རྨང་། སློའི་ཐེམ་པའི་ར་བ། 

ཐེམ་ར། སློའི་ཐེམ་པའི་རྨང་གཞི། 

ཐེམ་རློང་། རློང་དེ་མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་མཚོ་ནུབ་སློག་རིགས་དང་བློད་རིགས་དང་ཧ་སག་

རིགས་གསུམ་གི་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ཤར་རྒྱུད་དང་མཚོ་སློན་པློའི་ནུབ་འགམ་དུ་ཡློད། 

ཐེམ་ཡིག །སློའི་ཡ་ཐེམ་གི་མིང་བང་ཡི་གེ

ཐེམ་རིམ། སྐས་ཀི་གདང་བུའི་རིམ་པ། 

ཐེམས། གངས་ཚད་ལློན་པའམ་རློགས་པ། 

ཐེམས་པ། འཐེམ་པའི་འདས་པ། 
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ཐེའུ། ① དམ་ཕྲུག །② མེ་ཏློག་ཁ་མ་འབུས་པ། ③ ཐློ་བ་ཆུང་ཆུང་། རྡློ་ཐེའུ། ④ ཐམ་ཀའི་མིང་། 

ཐེའུ་ཆུ། [རྒྱ]གནའ་རབས་ཀི་ས་མིང་ཞིག །དེང་སྐབས་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གི་ལིན་ཐན་རློང་། 

ཐེའུ་ཆུང་། མིའི་ལག་པའི་མཛུབ་ཆུང་གི་མིང་། 

ཐེའུ་རང་། མཁའ་ལ་རྒྱུ་བའི་འབྱུང་པློའམ། ཡི་དྭགས་ཀི་རིགས་ཤིག

ཐེའུ་རང་སྤུན་དགུ། ༡ རྒྱལ་ཐེའུ་ཁ་བློ། ༢ དྲི་ཤ་ཁ། ༣ རན་ཐློར་གསུམ་རྒྱལ་པློ་ལ་གནློད། ༤ 

ལས་ཐེའུ་སྨུག་པློ། ༥ ལེགས་ཐེའུ་ཁ་བློ། ༦ ས་ཐེའུ་ནག་པློ་གསུམ་དམངས་ལ་གནློད། ༧ 

བག་སིན། ༨ ཤིང་སིན། ༩ ཆུ་སིན་གསུམ་ཕློགས་ཕློགས་ལ་གནློད། དགུ་ཀའི་རང་པས་

བཅས་པའློ། །

ཐེའུ་རང་ལག་པ། དབང་པློ་ལག་པ་མཆློག་དམན་རིགས་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན་དམན་པ་ཞིག

ཐེར། ཐེར་ཐེར། རུབ་རུབ་མ་ཡིན་པ། 

ཐེར་སྐུད། བལ་གི་སྐུད་པ་ཕ་པློ། 

ཐེར་གེ [སློག]ཤིང་ར་འཁློར་ལློ། 

ཐེར་ཐག །ཐེར་གེའི་ཐག་པའམ། ཁལ་དློ་སློམ་བེད་ཀི་ཐག་པ། 

ཐེར་ཐེར། སྣློད་ཁ་ཡངས་པ། ཁ་ཐེར་ཐེར་བས་ནས་གད་མློ་དགློད། ཇ་དམ་ཁ་ཐེར་ཐེར། ཀློང་ཀློང་

མིན་པའི་ཚལ་ཐེར་ཐེར། 

ཐེར་འདློན། ཁེར་རྐྱང་ཐུར་འདློན། ཉེས་ཅན་གི་སྐྱློན་ཐེར་འདློན་བེད་པ། ཐེར་འདློན་དག་འབུད། 

བས་ཉེས་ཐེར་འདློན་དག་འབུད་བེད་པ། 

ཐེར་འདློན་ཡི་གེ གཞན་ཉེས་ཐེར་འདློན་བ་བའི་སྐློར་གི་ཡི་གེ

ཐེར་པློ།① ས་ང་སློགས་སྣློད་སྤད་ཁ་ཡངས་པ། ② རང་བྱུས་བཞག་ནས་གཞན་བྱུས་ལ་ཐེ་གཏློགས་

བེད་པ། ③ སྒིབ་བེད་མེད་པའི་རེན་གཅེར། སྐྲ་མེད་སྤི་ཐེར། རྩྭ་ཤིང་མེད་པའི་ས་ཐེར། 

ཐེར་ཕྲུག་འཇམ་གློས། བློད་རང་ནས་ཐློན་པའི་སྣམ་གློས་འཇམ་ལེགས། 

ཐེར་བག །[ཡུལ]བཟའ་ཆས་སྒིག་སའི་སེར་མ་ཞབས་ར་ཅན་ཞིག

ཐེར་བློ། ཡློས་སློགས་རྔློད་བེད་ཀི་ས་ངའི་མིང་། 
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ཐེར་འབུམ། <ཨཡུཏཿ>དུང་འཆུར་བཅུ། 

ཐེར་འབུམ་ཆེན་པློ། ཐེར་འབུམ་བཅུ་ཐམ་པ། 

ཐེར་མ། བལ་ལས་བཏགས་པའི་གློས་རྒྱུ་སབ་མློ་ཞིག །རེད་ཐེར། གཙང་ཐེར། སྙེ་ཐེར། རློང་ཐེར། 

ཐེར་རྫུན། ཐེར་མ་རྫུན་མའམ། ཐེར་འདྲ། 

ཐེར་ཟུག །འགྱུར་བ་མེད་པ། འཇིག་རེན་ཁམས་ན་འགྱུར་མེད་ཐེར་ཟུག་གི་དངློས་པློ་མེད། 

ཐེར་ཟུག་ཐེར་ཟུག །རག་པ་རག་པའམ། བརན་པ་བརན་པ། འདུས་མ་བས་ཀི་ཆློས་རྣམས་ཐེར་ཟུག་

ཐེར་ཟུག་ཏུ་གནས་སློ། །

ཐེར་ཟུག་ན། ཟུག་རྔུ་མི་འགྱུར་ཞིང་མི་འཕློ་བ་གནས་དེར་ཟུག་པ་ལར་བེད་པའི་གཟེར་དམིགས་

ཀི་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་

སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། ཟུག་རྔུ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་མིང་། ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། །

ཐེར་ཟུག་པ། བརན་པའམ། རག་པ། 

ཐེར་གཟན། ཐེར་མས་བཟློས་པའི་ག་ཆས་ཀི་ནང་ཚན་ཞིག་གི་མིང་།

ཐེར་ལ་འབུད། ར་མེད་དུ་ཐློན་འགློ་བའམ། ར་མེད་དུ་དག་འགློ་བའི་དློན། 

ཐེར་ལེབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་flat ཟེར། 

ཐེར་སབ། ཐེར་མ་སབ་པློ། 

ཐེལ། དམ་དྲུག །ཐེལ་རྒྱབ་པ། 

ཐེལ་ཁ། ལུས་ཀི་གསང་གནས་ཤིག

ཐེལ་གཏློང་ལུང་སྒྱུར། ཐམ་འཛིན་གཏློང་བ་དང་། བཀའ་ལུང་སྒྱུར་བ། 

ཐེལ་ཐློ། མེ་སྒློན་པའི་ཐལ་བ་མང་པློ་སྤུངས་པ་ལ་གློ

ཐེལ་མ།བལ་གིས་བཏགས་པའི་ཐཊ་དངློས་སབ་མློའི་མིང་། 

ཐེལ་ཙེ། དམ་ཕྲུག །ཁ་ལ་ཐེལ་ཙེ་བརྒྱབ་པ། དབིན་སྐད་དུ་stamp ཟེར། 
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ཐེལ་ཙེ་ལག་སྐློར། མི་མང་པློས་ཐུན་མློང་དུ་གན་རྒྱ་འཇློག་སྐབས་ཚང་མས་རང་མིང་བཀློད་དེ་

ཕབ་པའི་ཐེའུ། 

ཐེལ་ཚེ། ཐེལ་ཙེ་དང་གཅིག །

ཐེལ་ཚེ་འགློག་པ། ཐེལ་ཚེའི་རྒྱ་བཤིག་པ། 

ཐེལ་ཚེས་མནན་པ། ཐེལ་ཚེའི་རྒྱས་བཏབ་པ། 

ཐེས། [ཡུལ]དུས་འདས་པ་སྟློན་པའི་ཚིག་གློགས་ཞིག །སློབ་མ་རྣམས་སློབ་གྲྭར་འགློ་ཚར་ཐེས། 

ད་ནང་ས་དྲློ་ཚོགས་འདུས་འཚོགས་ཐེས། ད་གློལ་ཚར་ཐེས། ངའི་རློགས་པ་ཕ་ཡུལ་ལ་བུད་

ཐེས། ད་ང་ཁེ་རུ་མ་ཡིན། ལས་ཀ་ཚང་མ་ངས་འགན་ཁུར་དགློས་འདུག །ད་སློབ་ཚན་གློལ་

ཐེས། ང་ཚོ་མཉམ་དུ་ཟ་མ་ཟ་སར་འགློ་ལ་བུ་རྣམས་སློ།།

ཐེས་པློ། གློ་བར་བད་ཀན་ཞུགས་ནས་ལུད་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་འབྱུང་བའི་གློ་ནད་ཅིག

ཐེས་མེད་པ། [རིང]དགློས་པ་མེད་པ། 

ཐློ། ① མི་བརེད་པའི་ཆེད་བཀློད་པའི་ཡིག་དེབ། མིང་ཐློ། ཟིན་ཐློ། བརེད་ཐློ། ཉིན་ཐློ། ② རགས་

བརྡ་མཚོན་བེད། རྡློ་ཐློ། མཚམས་ཐློ། 

ཐློ་ཀློར། ① ཉེ་འདབས་སམ་འཁིས། ② ཁློར་ཡུག

ཐློ་སྐློར། ཐློ་ཀློར་དང་གཅིག །

ཐློ་གར་མདའ་དཔློན། སར་མཉྫུའི་རྒྱལ་རབས་ཀི་དམག་མིའི་འགློ་བེད་ཀི་གློ་མིང་མཐློ་བ་ཞིག

ཐློ་གློན་ཐི་མུར། སློག་རྒྱལ་མཐའ་མ། ས་ར་ལློ་པ། རང་ལློ་བཅུ་དྲུག་ལ་སེབས་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་

ཆུ་བ་སྤི་ལློ་༡༣༣༣ ལློ་ནས་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༣༦༧ བར་ལློ་སུམ་ཅུ་སློ་

དྲུག་རིང་སིད་བཟུང་། མིང་ལ་ཞུན་དིས་ཨློ་ཏུས་ཐུ་ཟེར། ལློ་ངློ་གསུམ་རིང་སློག་ཡུལ་ཙམ་གི་

རྒྱལ་པློ་བས། རང་ལློ་ང་གསུམ་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ལགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༣༧༠ ལློར་འདས། 

ཐློ་སྒློམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་list box ཟེར། 

ཐློ་རྒྱབ་པ། ① འགུལ་བའི་དློན་ཏེ། ལུས་པློ་ཐློ་བརྒྱབ་ན་བདེ་ཐང་ལ་ཕན་པ་ཡློད། ② ཡུལ་གི་དངློས་
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པློ་གཞན་ལ་བསྒུལ་བའི་དློན་ཏེ། གཞན་གི་ཅ་ལག་ལ་ཐློ་མ་རྒྱབ། ཤིང་སློང་གསར་པ་ལ་ཐློ་

མང་པློར་བརྒྱབ་ན་ཤིང་སློང་སྐམ་སིད། 

ཐློ་འགློད། ཐློ་ཡིག་འདྲི་བ། ཞིབ་བཤེར་གིས་ཐློ་འགློད་པ། དབིན་སྐད་དུ་register ཟེར། 

ཐློ་འགློད་སྟུག་ཚད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་recording density ཟེར། 

ཐློ་འགློད་རེའུ་མིག །མིང་ཐློ་སློགས་འགློད་སའི་རེའུ་མིག་གི་རི་མློ། 

ཐློ་ཅློ། ① སྤློད་པ་རིང་པློ་དང་མ་བརགས་མ་དཔྱད་པའི་ཚུལ་མིན་སྤློད་ཚུབ། ཐློ་ཅློའི་རིང་སྤློད་བས་

པ། ② དློན་མེད་བཞད་གད་སློང་བའི་ཅ་ཅློ། བག་མེད་ཐློ་ཅློའི་སྤློད་པས་མི་ལ་སུན་པློ་མ་བེད་

ཅིག །③ གནས་ལུགས་དང་མི་བསྟུན་པའམ་ཉེན་ཁར་མི་འཛེམ་པ། ནད་གཞི་ལ་སྨན་བཅློས་

ཐློ་ཅློ་མ་བེད། ཐློ་ཅློའི་གཏློང་ཕློད། བསམ་མ་ཐག་ཏུ་དེ་ལ་བརག་དཔྱད་མ་བས་པར་ལག་ལེན་

བསྟར་བ་ལ་ཐློ་ཅློ་ཟེར་ཞིང་། དེ་འདྲའི་སློ་ནས་སྦིན་པ་གཏློང་བ་དེ་གཏློང་ཕློད་ཆེ་མདློག་ཁ་

ཡང་། རེས་སུ་འགློད་ཆེན་པློ་ཡློང་བ་དེ་ལ་ཟེར། 

ཐློ་ཆེན། མགར་བས་ལགས་ཆེ་བ་རྡུང་བེད་དང་། ཆུང་བ་རྡུང་སྐབས་འློག་སྟན་དུའང་རུང་བ་ཞིག

ཐློ་ཆློ། ཐློ་ཅློ་དང་གཅིག །

ཐློ་མཆློད། ཐློ་ཡློར་ལྷར་མློས་ནས་དེ་ལ་མཆློད་གཏློར་འབུལ་བའི་ཆློ་ག་ཞིག

ཐློ་འཇུག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་logon， login ཡང་ཟེར། 

ཐློ་ཐུག །ཐུག་རེག་བ་བའི་དློན་ཏེ། མིའི་ཅ་ལག་ལ་ཐློ་ཐུག་མ་བེད། ངས་ཁློད་རང་གི་དཔེ་ཆ་ལ་ཐློ་

ཐུག་བས་མེད། ཆ་ཚང་ཅློག་རེའི་ཐློག་ཡློད་འདུག

ཐློ་ཐློ་རི་སྙན་ཤལ། ལྷ་ཐློ་ཐློ་རི་གཉན་བཙན་གི་མཚན་གཞན་ཞིག

ཐློ་དློན། བརྡ་ཐློ་བཏང་བའི་དློན་སྙིང་། 

ཐློ་འདློར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་to log off; to log out ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

ཐློ་པློ། ① ས་རྡློ་སློགས་ཀིས་མིའི་དབིབས་ལ་བུར་བརིགས་པའི་ཐློ་པློ། ② ས་མཚམས་སྟློན་བེད་

ཀི་རྡློ་ཕུར། 

ཐློ་ཕི། ཉེ་འཁློར་དང་ཉེ་ལློགས། 

ཐློ་ཕྲུག །[ཡུལ]ཐློ་བ་ཆུང་ཆུང་། ལག་བསྐྱློར་འདྲུད་འཐེན་འཁློར་ལློར་བརློད། ཐློ་ལ་ཡི་ཕྲུ་གུ་སྟེ་དེ་

ལས་ཆུང་བས་སློ། །

ཐློ་འཕག །[ཡུལ]ཐློ་བའི་བེ་བག་ཅིག

ཐློ་བ། མགར་བ་དང་། རྡློ་བཟློ་བ་སློགས་ཀི་ལག་ཆས་ཞིག །ཐློ་ཆེན་དང་ཐློ་ཆུང་གི་དབིབས་འདྲ་

མིན་ཡློད། 

ཐློ་བ་ར་མགློ །ལགས་གཟེར་འདློན་བེད་ཀི་ཐློ་བ་ཞིག

ཐློ་བེ་རུ། དེང་དུས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་བེ་རུ་སེ་ཤློག་གི་ཡུལ་གྲུ་འདིའི་མིང་ཡིན། གནའ་བློའི་དུས་སུ་

ཡུལ་འདིར་བདག་ཏུ་བཟུང་མཁན་ཐློ་བེ་རུ་རྒྱལ་པློ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡློད་པ་སྟློབས་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེ་

བ་ཞིག་བྱུང་། སྤི་ལློ་༡༦༣༧ཙམ་ན་སློག་པློ་གུ་ཤྲི་ཧན་གིས་དམག་གིས་བཅློམ་ནས་ར་མེད་

བཟློས། ཡུལ་སེ་མང་བ་ཞིག་སློག་དམག་གིས་སེ་དགེའི་བ་ཆེན་བམས་པ་ཕུན་ཚོགས་ལ་སྤློད་

པ་རེད། རེས་སུ་སེ་དགེ་རྒྱལ་པློས་སེ་པ་ཁག་གཅིག་ཆབ་མདློ་འཕགས་པ་ལྷ་ལ་ཕུལ་བར་བཤད། 

འདི་དང་ཏེ་ཧློར་དཀར་མཛེས་ཀི་བེ་རུ་སེ་པ་གཉིས་ཡུལ་སློ་སློ་ཡིན་པར་ཤེས་དགློས། 

ཐློ་སི། ཁབ་ཀི་འློག་ཏུ་གློན་བེད་སྨད་གློས་ཤིག་གི་མིང་། 

ཐློ་འབུད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་log out ཟེར། 

ཐློ་འབློག །ཆེད་དུ་སྤུངས་པའི་རྡློའི་ཕུང་གསློག་སྟེ། ཐློ་ཡློར་ཡང་ཟེར། 

ཐློ་མློ། ལློ་གཉིས་ལློན་པའི་རྒློད་མ་ལ་གློ

ཐློ་བཙམས་པ། མཐློ་འཚམ་པ་དང་གཅིག །

ཐློ་འཚམ་པ། མཐློ་འཚམ་པ་དང་གཅིག །

ཐློ་འཚམས། གནློད་འཚེ་དང་བརས་བཅློས་བེད་པའི་བརྡ་རིང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐློ་གཞུང་། དངློས་རས་སྐྱི་གཡར་བས་པ་རྣམས་ཡི་གེར་བཀློད་པའི་ཐློ་དེབ། རློང་གི་གཏློང་ཡློང་

བེད་སློ་རྣམས་སར་གི་ཐློ་གཞུང་གཞིར་བཟུང་ནས་བས་ཡློད། 

ཐློ་ཡིག །བརེད་ཐློའི་ཡི་གེ དློན་གནད་དྲན་གསློའི་ཐློ་ཡིག་འགློད་པ། 

ཐློ་ཡློར། ས་རྡློ་བརེགས་པའི་ཐློ་པློ། ཐློ་ཡློར་ལ་མི་གཟུགས་བཅློས་པ། 

ཐློ་རང་འཇུག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་automatic logon ཟེར། 

ཐློ་རངས། ཐློ་རངས་འཆར་བའི་སྐར་ཆེན་ཏེ་གཟའ་པ་སངས། 

ཐློ་རངས་སྐར་ཆེན། ཐློ་རངས་འཆར་བའི་སྐར་ཆེན་ཏེ་གཟའ་པ་སངས། ནམ་ཐློ་རངས་སྐར་ཆེན་ཤར། 

ཐློ་རངས་རིག་པ་གསུམ་བརེས། སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་དེ་ཉིད་ཐློ་རངས་རིག་པ་གསུམ་

བརེས་ཏེ། སློན་གི་གནས་རེས་སུ་དྲན་པ་ཤེས་པ་དང་། འཆི་འཕློ་ཤེས་པ་དང་། ཟག་པ་ཟད་པ་

ཤེས་པའློ། །

ཐློ་རས། ཞློགས་པ་ནམ་ལངས་དུས་ཏེ་ཐློ་རངས་དང་། ཐློ་རེངས་ཡང་ཟེར། 

ཐློ་རིལ། ཐློ་བ་དབིབས་རིལ་རིལ། 

ཐློ་རུ། ལློ་གཉིས་ལློན་པའི་ར་ཕློ་ལ་གློ

ཐློ་རེ་བ། ཐ་རེ་ཐློ་རེ་སྟེ། ཉུང་ངུའམ། ཕན་ཚེགས། ས་ཐའི་ཞིང་ལ་ལློ་ཏློག་ཐློ་རེ་བ་ཞིག་ལས་སྐྱེས་

མི་འདུག །རྩྭ་ཤིང་ཐློ་རེ་བ། 

ཐློ་རེ་ལློང་ངེ་བ། ར་དང་ཆེར་མི་གསལ་བ། ལློ་རྒྱུས་ཐློ་རེ་ལློང་ངེ་བ་ཞིག་ལས་བཤད་རྒྱུ་མི་འདུག

ཐློ་རེངས། ཐློ་རངས་དང་གཅིག །

ཐློ་ལ། ཞིང་ཁུལ་དུ་བེད་སྤློད་ཆེ་བའི་རླངས་འཁློར་ཏེ། དེའི་འཕྲུལ་འཁློར་གི་ཆ་ཤས་དང་ལགས་

གཤློགས་དངློས་པློ་བླུགས་སའི་ཆ་ཤས་གཉིས་སློ་སློ་ཁ་འཕལ་རྒྱུ་ཡློད་པ་ཞིག་གློ

ཐློ་ལུམ། ཐུ་ལུམ་དང་གཅིག །

ཐློ་ལེ། གློ་བུར། འགློད་སེམས་ཐློ་ལེར་བྱུང་བ། 

ཐློ་ལེ་ཀློར། ཐློག་ལ་རི་མློ་དང་ཡི་གེ་སྦང་བ་བེད་ཆློག་པའི་རྡློ་ནག་པློ་ཞིག



  119  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

ཐློ་ལེ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༨༧༨ལློར་ཡིལ་གེར་དགེ་འདུན་བསྟན་པ་རབ་

རྒྱས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

མང་ར་རློང་[ཀློས་ནན་]ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཐློ་ལློག །ར་དང་དྲེའུ་སློགས་གཟུགས་བློངས་ཐུང་བ་དང་ཆུང་ངུ་། ར་ཐློ་ལློག །དྲེའུ་ཐློ་ལློག

ཐློ་བཤེར། ཡི་གེར་བལས་ནས་ཚང་མིན་བཤེར་བ། 

ཐློ་སློ། [སློག]མར། 

ཐློ་སྲུང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་protect record ཟེར། 

ཐློག① དབར་དུས་ནམ་མཁའི་ཀློང་དུ་ཆར་སྤིན་འཁིགས་ནས་འབྱུང་བ་ཚ་གང་འཐབ་པའི་ཚེ། 

སྐབས་འགར་གློག་འཁྱུགས་ཤང་གློག་གི་ཆ་ཤས་ས་ཐློག་ཏུ་ཟག་པའི་ཁློ་ཆུ། མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་ལེ་སྙིང་མེད་དང་། ལེ་འབབ་པ། ལེ་འབར་བ། ཆད་ཉམས། ཆུ་འཛིན་སྐྱེས། ཆུ་ལས་

འབར། ཆུས་མི་ཉམས། རྡློ་རེའི་ཆར་པ། རྡློ་རེའི་ཟེགས་མ། ནམ་མཁའི་ཐློ་བ། གནམ་ལགས། 

སྤིན་གི་མེ་བློ་ཆེ། སྤིན་གི་ཟེར་འཕློ་བ། སྤིན་གི་འློད་ཟེར། འཕློ་འཇློམས། འབིགས་བེད། མེ་

ཆར། རི་འཇློམས་བཅས་སློ། །② ཁང་པའི་ཐློག་ཀའམ། སྟེང་། ཁང་པའི་ཐློག་འགེབས་རན་པ། 

③ ཤིང་ཐློག །ལློ་ཐློག

ཐློག་ཁ། ཁང་པའི་ཐློག་སྟེང་། ཁ་བ་བབ་ན་ཐློག་ཁར་འབབ། འགྲུལ་པ་ཡློང་ན་སློ་རར་ཡློང་། 

ཐློག་ཁང་། ① ཁང་རེག་གི་མིང་། དེང་རབས་ཐློག་བརེགས་མང་པློ་ཅན་གི་ཁང་ཆེན་གི་མིང་ལ་

ཐློང་ཁང་འབི་སློལ་འདུག② སྟེང་ཁང་གི་མིང་། ཡུལ་པ་རྣམས་ཀིས་ཤློད་ཁང་དུ་སེམས་ཅན་

བཏག་སར་དང་། ཐློག་ཁང་ནང་དུ་མི་སློད་ས་བེད་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། ལ་བུ། 

ཐློག་ཁེབས། ① ཐློག་གཡློགས། ② གནམ་གདན། 

ཐློག་གུ [རིང]འབས་བུ་དང་ཤིང་ཐློག

ཐློག་རྒློད། ཐློག་དྲག་པློ། 

ཐློག་རྒྱག །① གློ་བུར། དེ་རིང་གློ་བུར་ཐློག་རྒྱབ་ཏུ་ཁློ་སེབས་བྱུང་། ② གནམ་ལགས་ལྷུང་བ། མགློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བློར་ཐློག་རྒྱག

ཐློག་རྒྱུག །① ཁང་ཐློག་གི་དྲལ་ལམ་སློགས་ཤིང་ཆ། ② ཐློག་བབ་པ་ལར་མགློགས་པློར་མཆློང་

རྒྱུག་གིས་འློང་བའི་ཚུལ། 

ཐློག་སྒ། འབྲུག་སྒ་དྲག་པློ་ཞིག་དང་ལྷན་དུ་ཚེགས་སྒ་དང་བཅས་པའི་ཐློག་བརྒྱབ་པའི་སྒ་གགས་

བྱུང་ལ་བུ། །

ཐློག་བརྒྱབ། ནམ་མཁའ་ནས་གློག་འབབ་པ། གནམ་ལགས་ཐློག་འབེབས་ལ་བུ། 

ཐློག་གཅིག་མ། ཁང་པ་ཐློག་བརེགས་གཅིག་ལས་མེད་པའི་མིང་། 

ཐློག་ལགས། ནམ་མཁའ་ནས་ཐློག་བབ་པ་ལས་བྱུང་བར་གགས་པའི་ས་འློག་ཏུ་བསྐལ་པར་ལུས་

ཀང་བཙའ་ཞུ་སློགས་མ་བྱུང་བའི་ལགས་རིགས་ཁ་དློག་དང་གཟུགས་བརན་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་

བ་ཞིག་སྟེ། ནུས་པས་ར་དཀར་གི་ནད་ལ་ཕན་ཞེས་ཟེར། 

ཐློག་ལློག །ཁང་ཐློག་ཏུ་ཡློད་པའི་དབུས་དང་ཟུར་གི་ལློག་ཆུང་། 

ཐློག་རེ་ཐློག་བཙན། ཁི་ཐློག་རེ་བཙན་དང་དློན་གཅིག །ཁི་སྒ་དཔུང་བཙན་དང་སྨན་བཟའ་ཀླུ་སྟེང་

གཉིས་ཀི་སས། སར་བློད་རྒྱལ་ཉེར་བདུན་པ་སྟེ་བཙན་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག །འདི་དུས་ལྷ་ཡི་རློལ་

མློ་གིང་བུ་བྱུང་། འདི་ཡན་ལ་ཆབ་སིད་སྒྲུང་ལེའུ་བློན་གསུམ་གིས་བསྐྱངས་པ་ལས་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཆློས་ལུགས་དར་སློལ་མ་བྱུང་། 

ཐློག་གཉིས་ཚེས་བཅུ་ལྷ་ཁང་། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་

བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་ལྷློ་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཐློག་ཐག །འགློ་ནས་མཇུག་བར་རམ། བར་མཚམས་མེད་པ་སྟེ། ཐམས་ཅད། མཚན་ཐློག་ཐག་ཏུ་

བསྒུགས་པ། ལམ་གི་ཐློག་ཐག་ཚང་མར་བདེ་བགློད་བྱུང་། མཚན་ཐློག་ཐག་ཏུ་ངུ་ཞིང་བསད། 

ཐློག་ཐློག །① རྡློ་ལ་ཐློ་བ་བརྒྱབ་པའི་སྐད་ལ་བུ་སྒའི་ཁད་པར་ཞིག །② [རིང]དང་པློ། 

ཐློག་མཐའ། གློང་འློག་གམ། ཐློག་མ་དང་མཐའ་མ། ཐློག་མཐའ་འགྱུར་མེད། 

ཐློག་མཐའ་བར་གསུམ། ས་ཕི་བར་གསུམ། ཐློག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་འབད་བརློན་ལྷློད་མེད། ཐློག་

མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དགེ་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

ཐློག་དྲངས། གཙོ་བློར་བས་པ། ཁློ་རང་གིས་ཐློག་དྲངས་པའི་མི་ལྔ་བརྒྱ་ཐམ་པ། ར་གཅིག་གིས་

ཐློག་དྲངས་ནས་ར་མང་པློ་བཤར། བཟློ་པས་ཐློག་དྲངས་པའི་ངལ་རློལ་མི་དམངས། 

ཐློག་དྲུང་། དུས་རིང་བ་དང་ཉེ་བ། ཐློག་དྲུང་རིམ་པ་དབེར་མ་མཆིས། 

ཐློག་མདའ། ཐློག །བར་སྣང་ཁམས་ཀི་ཐློག་མདའ་དེ། བབ་ན་གར་བབ་ར་བརླག་གཏློང་། 

ཐློག་མདེལ། གནམ་ལགས། 

ཐློག་འདམ། ཁང་པའི་ཐློག་ལ་རྒྱབ་རྒྱུའི་འདམ་པ། 

ཐློག་རྡིབ། ཁང་པའི་ཐློག་ལྷུང་བ། 

ཐློག་ལན། [མངློན]འབྲུག་སྒ། 

ཐློག་པང་། ① ཁང་པའི་ནང་ངློས་སུ་པང་ལེབ་བསྒིགས་པའི་ཐློག །② [ཡུལ]ཚེམ་བུ་འཁློར་ལློའི་

སང་གི་ལག་གདན་གི་ཤིང་། 

ཐློག་དཔངས། ཁང་པའི་ནང་ལློགས་མཐློ་ཚད། ཐློག་དཔངས་མཐློན་པློ། ཐློག་དཔངས་དམའ་པློ། 

ཐློག་ཕིབས། ཁང་པའི་ཐློག་ཁེབས། 

ཐློག་བུ། [རིང]འབས་བུ། 

ཐློག་འབུབས་པ། ཁང་པའི་ཐློག་འགེབས་པ། 

ཐློག་མ། འགློ་གསར་དུ་འཛུགས་སྐབས་དང་། ས་ཤློས་ཀི་སྐབས་མཚམས། དང་ཐློག །རེན་འབེལ་

གི་ཐློག་མ་བཀྲ་ཤིས་ཡིན། གཏམ་གེང་བའི་ཐློག་མར་འཛུམ་མདངས་སྟློན། མིང་གི་རྣམ་གངས་

ལ་འགློ་མ་དང་། ས་བ། སློན་མ། དང་པློ། རློམ་བེད་བཅས་སློ། །དབིན་སྐད་དུ་origin ཟེར། 

ཐློག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པ། དང་པློ་དང་མཐའ་མའི་ངེས་གཟུང་མེད་པ། 

ཐློག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པ་སྟློང་པ་ཉིད། སྟློང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། འཁློར་བ་ལ་ཐློག་

མ་དང་ཐ་མ་ཞེས་བ་བ་དང་། འདས་མ་འློངས་ད་ལ་གསུམ་གི་དངློས་པློ་མེད་པའློ། །

ཐློག་མ་དང་མཐའ་མ་མེད་པ་སྟློང་པ་ཉིད་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས། སྟློང་ཉིད་ཉི་ཤུ་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་

ཀི་ནང་གསེས། འཁློར་བ་ནི་ཐློག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་དེ། དང་པློ་དང་ཕི་མཐའི་དུས་བཟུང་དུ་མེད་

པའི་ཕིར་རློ། དེ་དག་ལ་བདག་གཉིས་གང་རུང་མེད་པར་རློགས་པའི་མཁེན་པའློ། །
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ཐློག་མ་མེད་པ། དང་པློ་འདི་ཡིན་བརློད་དུ་མེད་པ། 

ཐློག་མའི་སྐད་བརྡ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་initial language ཟེར། 

ཐློག་མའི་སྐར་མ། ① ལས་ཀའི་འགློ་འཛུགས་ཀི་སྐར་མ། ② རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ཀི་དང་པློའི་སྐར་

མ། ③ སྐར་མ་ཞིག

ཐློག་མའི་ཁིམས་བཅད། ཐེངས་དང་པློར་ཐག་བཅད་པའི་ཁིམས་ཀི་དཔྱད་མཚམས། ཡང་ན་ཐློག་

མའི་དཔྱད་མཚམས་ཤེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཐློག་མའི་མགློན་པློ། [མངློན] ① དུས་འཁློར། ② དང་པློའི་སངས་རྒྱས་དང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ། 

ཐློག་མའི་ཆེ་ཆུང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་original size ཟེར། 

ཐློག་མའི་ཉིན་ཚད། ཁིམ་དེར་སེབས་མཚམས་ཀི་ཉིན་མློའི་ཡུན་ཚད། 

ཐློག་མའི་མཐའ་མེད་པ། དང་པློའི་ཡ་མཐའ་ཐུག་པ་མེད་པ། 

ཐློག་མའི་སློད་གནས། ཐློག་མ་སྟེ་དེང་ཐློག་འདུག་སའི་གནས། ཡང་ན་དེ་སའི་སློད་གནས་ཤེས་པ་

མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཐློག་མའི་གནས་ཡུལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་start address ཟེར། 

ཐློག་མའི་བེད་པློ། [མངློན]རྒྱུའམ་ས་བློན། 

ཐློག་མའི་མ་རིག་པ། བདག་ཏུ་རྨློངས་པའི་མ་རིག་པ། 

ཐློག་མའི་ཞུ་གཏུག །ཐེངས་ཐློག་མའི་ཞུ་གཏུག

ཐློག་མའི་རི། [མངློན]ཤར་རི། 

ཐློག་མའི་ལས་ཆློག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་initial program ཟེར། 

ཐློག་མའི་ལློ་མ། གསར་དུ་ཁ་འབུས་པའི་ཤིང་ལློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

ཐློག་མའི་གསང་ཨང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་initial password ཟེར། 

ཐློག་མར་སྐྱེས་པ། [མངློན] ① བམ་ཟེ། ② གཅེན་པློ་གཅེན་མློ་རྒན་ཤློས། 

ཐློག་མེད། ཐློག་གཡབ་མེད་པ། 

ཐློག་མེད་དུས། ཡེ་ཐློག་མེད་དུས་ནས་ཁློད་ཀི་མགློན། 

ཐློག་བརེགས། ཁང་ཐློག་ཁང་བརེགས། 

ཐློག་བརེགས་ཁང་ཆེན། ཐློག་སློ་རིམ་པ་མང་པློ་བརེགས་པའི་ཁང་པ་ཆེན་པློ། 

ཐློག་ཚད་མ། མཐློ་དམན་ཁང་པ་ཐློག་ཚད་གཅིག་ཙམ་ལློངས་པ། སྐུ་འདྲ་ཐློག་ཚད་མ། མཆློད་རེན་

ཐློག་ཚད་མ། 

ཐློག་བརི། ① བརས་བཅློས། ② རྐྱེན་ངན་ལ་མི་རི་བར་རང་འདློད་ལར་ཐད་རྒྱབ་ཏུ་འགློ་བ། 

ཐློག་ཟླློག །① ཐློག་གི་གནློད་པ་སེལ་བ། ② རྡློ་དཀར་ཁ་མིན། 

ཐློག་ཡློལ། ① ཐློག་ལེབས་ཀི་ཡློལ་བ། ② བ་བེ། 

ཐློག་གཡབ། མདུན་དུ་གང་སློགས་མེད་པའི་ཐློག་ཁེབས། 

ཐློག་གཡློགས། སྟེང་གཡློག་སམ། བ་གབ། 

ཐློག་རས། ནང་ཐློག་ལ་བཀབ་པའི་རས་ཏེ་གནམ་གདན་ཡང་ཟེར། 

ཐློག་རིམ། ཐློག་བརེགས་ཏེ་ཁང་པའི་ཐློག་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་གཅིག་བརེགས་ནས་ཕུབ་པའི་རིམ་

པའློ། །ཐློག་རིམ་ལྔ་པ། 

ཐློག་རུས། ཐློག་གིས་བསད་པའི་སེམས་ཅན་གི་རུས་པ། 

ཐློག་ཤས། ཞིང་བདག་གིས་ཞིང་འདེབས་མཁན་གི་ལློ་ཏློག་བགློ་བཤའ་བེད་པའི་འབབ། 

ཐློག་ཤློག །ཁང་པའི་ཐློག་ལ་སྦར་བའི་ཤློག་བུ། 

ཐློག་སེར་རྒློད། གནམ་ལགས་དང་། སེར་བ་དྲག་པློ། 

ཐློགས། ① [ཐ་དད་པ]འཁེར་བ་དང་། འཛིན་པ། ལག་ཏུ་མཚོན་ཆ་ཐློགས་ནས་འཐབ་འཛིང་གི་ག་

སྒིག་བེད་པ། ② [ཐ་མི་དད་པ]ཕིར་འགང་བ་དང་། འགློར་བ། གློ་བུར་ན་ནས་ཐློགས་སློང་། 
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ཡུན་རིང་པློ་རང་ཐློགས་མ་སློང་། ③ ཐུག་རེག་གིས་དློན། འགག་ནས་མ་ཐར་བ། ལྷགས་པ་

གང་ལ་ཐློགས་ནས་ཚུར་རྒྱབ་མི་ཐུབ། བ་འཕུར་ཤེས་ན་གཤློག་སྣེ་བག་ལ་མི་ཐློགས། འགློ་

ཤེས་ན་རང་སྣེ་རྡློ་ལ་མི་ཐློགས། རང་པ་རྡློ་ལ་ཐློགས་ནས་འགེལ། ④ ཐློན་པའམ་སྐྱེས་པ། བ་

ལ་གཤློག་སྒློ་ཐློགས། ཁམ་སློང་ལ་འབས་བུ་ཐློགས་འདུག །⑤ འདློགས་པའི་སྐུལ་ཚིག

ཐློགས་བཅས། ཐློགས་རེག་དང་བཅས་པའི་དངློས་པློ། 

ཐློགས་བཅས་ཀི་བདུད། གཅློད་ཡུལ་པའི་བདུད་བཞིའི་ཡ་གལ། ཐློགས་བཅས་ཀི་བདུད་ནི། མིག་

གིས་གཟུགས་མཐློང་སྟེ། གཟུགས་དབང་པློ་ཆགས་པ་སྐྱེ། གཟུགས་ངན་པ་ལ་སང་སེམས་

འཁྲུགས་ཀིས་སྐྱེ། དེ་བཞིན་དུ་རྣ་བ་དང་། སྣ་དང་། ལེ་དང་། ལུས་དང་། དེ་རྣམས་ཀི་དབང་

པློའི་ཡུལ་དུ་སྣང་བའི་སྒ་དང་། དྲི་དང་། རློ་དང་། རེག་བ་རྣམས་ཀིས་བཟང་པློ་ལ་ཆགས་ཤིང་། 

ངན་པ་ལ་སང་སེམས་སྐྱེ་བས་ཆགས་སང་གཉིས་སུ་བཟུང་པའི་བདུད་ཟེར་ཏེ། དབང་པློའི་

ཡུལ་དུ་དངློས་སུ་ཡློད་པ་ལ་ཆགས་ཤིང་སང་བས། དངློས་སུ་དབང་པློ་ཐློགས་པས་རྐྱེན་བས་

ནས། སེམས་ཅན་ལ་གནློད་པས་འཁློར་བར་འཆིང་པའི་རྒྱུ་བེད་པའི་ཕིར་བདུད་ཟེར་བ་ཡིན་

པ་དང་། དངློས་སུ་ཡློད་པའི་ཡུལ་བཟང་ངན་ལ་ཐློགས་པས་ཐློགས་བཅས་ཀི་བདུད་ཅེས་སློ། །

ཐློགས་པ། འཐློགས་པའི་མིང་རྐྱང་། 

ཐློགས་པ་མེད་པ། བར་ཆད་མ་མཆིས་པ་དང་། རྒྱུན་མི་འཆད་པ། ལམ་བར་ཐློགས་པ་མེད་པ། ཁ་

ནས་རྒྱུ་མཚན་ཐློགས་པ་མེད་པ་ཞིག་བཤད་རྒྱུ་འདུག

ཐློགས་པ་གསུམ། མིག་སློགས་ཁམས་བཅློ་བརྒྱད་ལ་བརེན་ནས་ཕེ་བའི་སྒིབ་པའི་ཐློགས་པ་དང་། 

ཡུལ་ལ་ཐློགས་པ། དམིགས་པ་ལ་ཐློགས་པ་སྟེ་གསུམ། 

ཐློགས་པའ་ིརེག་པ། རེག་པའ་ིཚོགས་དྲུག་པློ་ལས་མིག་ག་ིའདུས་ཏ་ེརེག་པ་ལ་སློགས་པ་ཐློགས་བཅས་

ཀི་དབང་པློ་ལྔ་ལ་བརེན་པའློ། །དཔེར་ན་མིག་གི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ནི། མིག་གི་དབང་པློ་དང་

གཟུགས་དང་མིག་གི་རྣམ་ཤེས་གསུམ་འདུས་ཏེ་ཡུལ་ཡློངས་སུ་གཅློད་པ་འབྱུང་བ་ལར་རློ། །

ཐློགས་བབས། ཅ་ལག་གང་ཞིག །ཅུང་ཟད་རིང་བའི་དློན་ཏེ། རས་ཐློགས་བབས། ལྭ་བ་ཐློགས་

བབས་ཞེས་པ་ལ་བུ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

ཐློགས་མེད། འཛམ་གིང་མཛེས་པའི་རྒྱན་དྲུག་གི་ཡ་གལ། རྒྱ་ཆེན་སྤློད་པའི་སློལ་འབེད་ཀི་ཤིང་

ར་སློབ་དཔློན་འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་ནི། སྟློན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལློ་དགུ་བརྒྱ་ལྷག་

ལློན་ཅིང་། དུས་རབས་བཞི་པ་ཙམ་ན། བམ་ཟེ་མློ་སུ་པྲ་ཀཱ་ཤ་ཤཱི་ལ་ཞེས་པའི་སས་སུ་འཁྲུངས། 

རི་བློ་བ་རང་དུ་བློན་ནས་རེ་བཙུན་བམས་པ་བསྒྲུབ་པས་ཞལ་དངློས་སུ་མཇལ། ཐེག་པ་ཆེན་

པློའི་མདློའི་སས་དློན་མངློན་རློགས་ཀི་རིམ་པ་སྟློན་པའི་བམས་ཆློས་སེ་ལྔ་མི་ཡུལ་དུ་དྲངས། 

དེའི་དགློངས་པ་འགེལ་བའི་བསྟན་བཅློས་ས་སེ་ལྔ་དང་། སློམ་རྣམ་གཉིས་སློགས་མང་དུ་

བརམས། དབིག་གཉེན་སློགས་རེས་སུ་བཟུང་ནས་ཆློས་མངློན་པ་དར་བར་མཛད་དློ། །

ཐློགས་མེད་ཀི་བདུད། གཅློད་ཡུལ་པའི་བདུད་བཞིའི་ཡ་གལ། ཐློགས་མེད་ཀི་བདུད་ནི། དབང་པློའི་

ཡུལ་དུ་དངློས་སུ་མི་སྣང་ཡང་། རང་གི་ཡིད་ལ་བཟང་ངན་གི་རློག་པ་གང་སྐྱེས་པ་དེ་ལ་འདྲེ་

ཞེས་པའི་འཇིགས་སྣང་བཟུང་བས་ཡ་ང་བ་དང་། ལྷ་ཞེས་པའི་དག་སྣང་བཟུང་བས་བག་བློ་

ཞིང་ཉམས་དགའ་བ་སྐྱེས་ཏེ། དེ་ལར་བཟང་ངན་གི་རློག་པ་གཉིས་ཡིད་ལ་བཟུང་བས། དེའི་

རྐྱེན་གིས་ཡིད་ཉློན་མློངས་ཅན་དུ་གྱུར་ཅིང་། ཉློན་མློངས་དེ་ལ་དངློས་སུ་ཐློགས་པ་མེད་ཅིང་། 

དངློས་པློའི་ཡུལ་དུ་གྲུབ་པ་མེད་ཀང་། དགེ་བའི་ལས་འཆློར་བར་བེད་པའི་གནློད་པ་བེད་པ་

མེད་ཅིང་དངློས་སུ་ཐློགས་མེད་པའི་ཕིར་ན། ཐློགས་མེད་ཀི་བདུད་ཟེར་བ་ཡིན་པས། དེ་བས་

ན་ལྷ་ཞེས་བ་བའི་བཟང་པློ་དང་། འདྲེ་ཞེས་བ་བའི་ངན་པ་ཉིད་དང་། དེ་ལ་སློགས་པའི་སྐྱློན་དང་

ཡློན་ཏན་གཉིས་སུ་འཛིན་པའི་སེམས་ཉིད་དེ་ལ་གཞི་གདློད་མ་ནས་དངློས་པློར་གྲུབ་པ་སྐྲའིློ་

རེ་མློ་ཙམ་ཡང་མེད་པས་ན། གཞི་མེད་ར་བལ་སྟློང་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པར།

ཐློགས་རེ། དུས་ཡུན་ཐུང་ཙམ་གི་རིང་། 

ཐློགས་ཤིག །གདགས་རྒྱུའི་མིང་དང་བཏག་རྒྱུའི་ཐགས་དང་བཏློག་རྒྱུའི་སྤུ་སློགས་ཐློགས་ཤིག་

ཅེས་སྐུལ་ཚིག

ཐློང་། ① གཏློང་བའི་སྐུལ་ཚིག །② [རིང]རྨློན་ལགས། 

ཐློང་ཀ ཐློང་ག་དང་གཅིག །

ཐློང་སྐལ། [རིང]གློང་བུའམ། གར་བུ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐློང་ཁློར། [རིང]གློང་བུའམ། གར་བུ། 

ཐློང་མཁན། ཞིང་རྨློད་མཁན། 

ཐློང་ག །① ལུས་ཀི་བང་། ཐློང་ག་ནས་བཟུང་སྟེ་རྡུང་རེས་བེད་པ་། སྟག་མློ་རྡུང་དུས་ཐློང་ག་ནས་

མ་འཛིན། ② ས་བློགས། 

ཐློང་ལགས། ཐློང་པའི་ལགས། 

ཐློང་ཐློང་། མིའི་ན་ཚོད་དམ། ལང་ཚོ་དར་བབ། ན་ཚོད་ཐློང་ཐློང་གི་སྐབས་སུ་ལུས་སྟློབས་ཆེ། 

ཐློང་པ། ① ལློ་གསུམ་ལློན་པའི་ལུག་ཕློ་ལ་གློ །ས་ཆ་གཞན་ལས་ཐློང་རེ་ཡང་ཟེར། ② ཞིང་རྨློ་བེད་

ཀི་གཤློལ། 

ཐློང་བ། [ཐ་མི་དད་པ]གཏློང་བ་དང་དློན་མཐུན་གི་བ་བེད་ཐ་མི་དད་པའི་ལས་ཚིག་ཅིག་སྟེ། གཞན་

ལ་སྐད་བཏང་ནས་ཐློས་པ་ལ་སྐད་ཐློང་བ་དང་། སྐད་བཏང་ནས་མ་ཐློས་པ་ལ་སྐད་མ་ཐློང་བ། 

ཁིམས་བཏང་ནས་ཐློང་། བསབ་བ་བཏང་ནས་ཐློང་བ་ཞེས་གགས་པ་ལ་བུ། གཏློང་བ། 

ཐློང་མི་པ། རང་ཉིད་གསློད་པར་འདློད་པ་ཞེས་པའི་དློན། 

ཐློང་མི་བ། [རིང] ① གསློད་པར་འདློད་པ། ② གཤེད་མ། 

ཐློང་མི། [རིང]དག་ཤ་ལེན་པར་ཡློང་མཁན་གི་མི། 

ཐློང་ར། སྐེ་སྟློང་ཙ་ར་ཁུང་ནས་གེན་དུ་ཚོན་གང་གཞལ་བའི་སར་ཡློད་པའི་གཏར་ར་ཞིག་སྟེ། དེ་

གཏར་ན་སྙིང་ལ་ཚ་བ་ཞུགས་པ་དང་། གློ་ལུ་བ། དབུགས་གཏློང་མི་བདེ་བ་སློགས་ལ་ཕན། 

ཐློང་རེ། བང་ཁློག་གི་མགློ

ཐློང་ཚེར། ལློ་གསུམ་ལློན་པའི་རེའུ་དང་ལུ་གུ་ཕློ་མློ། 

ཐློང་ཚེར་རུས་ཚང་། ལུག་ཕློ་ལློ་གཉིས་ལློན་པ་ལ་ཐློང་པ་དང་། ལུག་མློ་ལློ་གཉིས་ལློན་པ་ལ་ཚེར་

མློ་ཞེས་ཟེར་བས་དེ་གཉིས་ཀི་རུས་པ་སློ་སློ་ནས་བུབས་རིལ་ཚོན་པློ་རེ་ཆློམ་བརྡུང་བས་ལ། 

ནས་ཆན་གི་ནང་དུ་བསེས་པའི་ཆང་བསྙལ་བ་དེ་ལངས་པ་དང་རུས་ཁུས་བསིངས་པའི་ཆང་

གི་མིང་ངློ་། །

ཐློང་འཛིན། ① ས་ཞིང་རྨློད་མཁན། ② སར་བློད་ཀི་ལམ་ཡིག་ཐློག་ཏུ་ར་ཁལ་སྐུལ་འདེད་ཆློག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

འཐུས་རློང་དཔློན་གིས་བཀློད་པའི་མཆན་འཛིན། 

ཐློང་ཞེས་བ་བ་བློ་ཡིན། རྣམ་རློག་འད་ིདློར་བར་བའློ་སྙམ་དུ་སེམས་པ་ད་ེཡང་རྣམ་རློག་གཞན་ཞིག་ཡིན། 

ཐློང་འློག །ལུས་ཀི་ཐློང་ག་སྟེ་བང་གི་འློག

ཐློང་གཤློལ། ① ཞིང་ཁ་རྨློ་བེད། ཐློང་གཤློལ་འཛིན་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྨློ་བེད་དང་། ས་

འཇློམས། གཤློལ་བཅས་སློ། །② རྒྱུ་སྐར་ཞིག

ཐློང་སློ། །གཤློལ་ལགས་སམ། ཐློང་ལགས་ཀི་རེ། 

ཐློངས། ① གཏློང་གི་སྐུལ་ཚིག །② འདིང་གི་སྐུལ་ཚིག

ཐློངས་མཆན། ཕིའི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་འགློ་ཆློག་པའི་རེ་ཞུས་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་སློ་སློའི་གཞུང་ཚབ་ནས་

འགློ་ཆློག་པའི་ཆློག་མཆན་སྤློད་པའི་དཔང་ཡིག་ཅིག །དབིན་སྐད་དུ། Visa ཟེར། 

ཐློད། ① མགློ་དཀྲི་བེད། དེ་སྐབས་བློད་དུ་ལ་ཐློད་འཆིང་སློལ་ཆེར་མེད། ② ཐློག་གམ་སྟེང་། དབིན་

སྐད་དུ་top ཟེར། 

ཐློད་ཀློར། ① ཡི་གེའི་ཐློད་ཀི་ཀད་སྐློར། ② ལྷ་མློ་འཁབ་དུས་ཀི་ཞྭ་མློ་ཞིག

ཐློད་སྐམ། མི་མགློ་སྐམ་པློ། 

ཐློད་སྐམ་ལྔ། ༡ བདུད། ༢ སིན་པློ། ༣ བཙན། ༤ རྒྱལ་པློ། ༥མུ་སྟེགས་ཏེ་ལྔའློ། །

ཐློད་སྐམ་རིགས་རྒྱན། ཐློད་སྐམ་ལྔའི་དབུ་རྒྱན། 

ཐློད་དཀར་བ། བསློད་ནམས་ཅན་གི་མི་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། 

ཐློད་དཀྲིས། ① མགློ་དཀྲིས་པ། ② མགློ་དཀྲི་བེད་ཀི་རས། 

ཐློད་ཁློག །མགློའམ་དཔྲལ་བ། 

ཐློད་ཁིམ། ལྷ་སྐུའི་ཆ་ཚད་གཞུང་ལུགས་ཀི་ནང་དུ་དབུ་སྐྲ་ཡློད་སའི་གནས་ཏེ། སྐྲ་ཁིམ་དང་

དློན་གཅིག་གློ །

ཐློད་ཁག །མིའི་ཀ་ལིའི་ནང་དུ་བཀང་བའི་ཁག

ཐློད་འཁུར། བཀའ་རི་སྤི་འཁུར་བེད་པ། བཀའ་དློན་ཐློད་འཁུར་དང་ལེན་གིས་ལས་དློན་ཧུར་

བརློན་བེད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐློད་རྒལ། ① རིམ་པ་འཆློལ་བ། རིམ་པ་འློག་མ་ནས་གློང་དུ་ཐློད་རྒལ་གི་འཛེགས་པ། ② ལྷུན་གྲུབ་

ཐློད་རྒལ་དང་དློན་གཅིག

ཐློད་རྒལ་གི་མགློ་བསྒེ་བ། དཔེར་ན་བུམ་པ་སྐད་ཅིག་བཅུ་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ལློ་བ་ལིར་བའི་ཁད་ཆློས་

དེ་བུམ་པ་སྐད་ཅིག་བཅུ་པ་ལ་མེད་ན། དེའི་སྐད་ཅིག་དང་པློ་ལ་ཡང་མེད་ཞེས་རིགས་པ་ཐློད་

བརྒལ་བའི་སློ་ནས་མཚུངས་པར་སྟློན་པའི་དློན། 

ཐློད་རྒལ་དུ་སྙློམས་པར་འཇུག་པ། ཏིང་འཛིན་རིམ་གིས་བསློམ་པ་ལ་མ་ལློས་པར་རིམ་འདས་ཀི་

སློ་ནས་མཉམ་པར་འཇློག་པའློ། །

ཐློད་རྒྱན། ① མགློ་རྒྱན། ② སྟེང་དུ་གདགས་བའི་གནམ་རྒྱན། 

ཐློད་སློར། སར་བློད་ཀི་ལྷ་ལམ་ཚོའི་མགློ་རྒྱན་མུ་ཏིག་ལས་བཟློས་པའི་ཞྭ་མློ་ལ་བུ་ཞིག

ཐློད་རྔ། མིའི་ཐློད་པ་ལས་བཟློས་པའི་རྔ་ཆུང་ངམ། ཌ་མ་རུ། 

ཐློད་བཅིངས། དར་རས་སློགས་མགློ་བློར་དཀྲིས་པ། 

ཐློད་ཆིངས། མགློ་བློར་དཀྲི་བ། 

ཐློད་མཆློངས། སྟེང་དུ་མཆློངས་པ། བཀག་ཆ་རྣམས་ལ་ཐློད་མཆློངས་རྒྱབ་པ། 

ཐློད་ཐུག །① ཐད་ཀར་ཕད་པ། ② ར་འཕློད་པ། ③ མགློ་དང་མགློ་ཐུག་པ། 

ཐློད་ནག །མི་བསློད་མནས་མེད་པའི་དློན་ཡིན། 

ཐློད་པ། ① [ཀཔཱལཿ]མགློ་བློའི་ཐློད་དུ་གནས་པའི་རུས་པ་བདེ་སྐྱློང་ངམ་ཐློད་སྐྱློགས་ཟེར་བའི་ཀད་

ཁིམ་གི་མིང་། ② ཕལ་སྐད་དུ་བསློད་ནམས་ལའང་འཇུག །ཐློད་པ་དཀར་པློ། ཐློད་པ་ངན་པ། 

ཐློད་པ་རླློན་པ། མི་མགློ་རླློན་པ། 

ཐློད་པ་ཅན། [མངློན]བདེ་མཆློག

ཐློད་པང་། སྟེང་ལ་གཡློག་རྒྱུའི་པང་ལེབ། 

ཐློད་པས་མ་འཆུན། དབང་དུ་མ་འདུས་པའི་དློན། བུ་དེ་ཐློད་པས་མ་འཆུན། 

ཐློད་ཕློར། ཐློད་པའི་ཕློར་པ། 

ཐློད་ཕེང་། ① མི་མགློའི་ཐློད་པ་ལས་དྲས་པའི་རུས་ཕེང་། ② མི་མགློ་སྐམ་རླློན་གི་ཕེང་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

ཐློད་མློ་ཁློར། ① དུང་གི་རིགས་ཤིག་ཡིན་པར་བཤད། ② རྡློ་ཐལ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་རྒྱུ་བེད་ཆློག་

པའི་རྡློ་རིགས་ཤིག

ཐློད་ར། ཐློད་པའི་ར་ལམ། 

ཐློད་ཚལ། མགློ་རུས་ཐློད་པའི་དུམ་བུ། 

ཐློད་རས། མགློ་དཀྲི་བེད་ཀི་རས། 

ཐློད་རུས། མགློ་རུས། 

ཐློད་ལེ་ཀློར། ཧ་ཤིག་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་

ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། ཁ་ཊཾ་ག་

དང་ཀ་ཀློ་ཏེག །ཐློད་ལེ་ཀློར་དང་ཁུ་དཀར་རྣམས། ཧ་ཤིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་སློ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཐློན། ① འདློན་པའི་སྐུལ་ཚིག །② འཐློན་པའི་སྐུལ་ཚིག །དཔེར་ན། སྣློད་ནང་གི་དངློས་པློ་རྣམས་

ཕིར་ཐློན་ཤིག

ཐློན་སྐློར། ས་ཞིང་གི་ཐློན་འབབ་རི་ལུགས། བློད་ཀི་ཞིང་ཁ་ས་འབིང་ནས་ལློ་རེར་སྟློན་འབས་ཐློན་

སྐློར་བཅུ་གཉིས་འབབ་ཙམ་རེ་ཐློན་སློལ་འདུག

ཐློན་སྐྱེད། མི་རྣམས་ཀིས་ལག་ཆར་བརེན་ནས་ཐློན་སྐྱེད་རྒྱུ་ཆས་སྣ་ཚོགས་དང་། འཚོ་བའི་རྒྱུ་

ཆས་སྣ་ཚོགས་གསར་སྐྲུན་བེད་པ། 

ཐློན་སྐྱེད་ཀི་རྣམ་པ། མི་རྣམས་ཀིས་དངློས་རས་ཀི་རྒྱུ་ཆ་ཐློན་སྐྱེད་བེད་ཚུལ་གི་རྣམ་པ་སྟེ། དེའི་ནང་

ལ་ཐློན་སྐྱེད་སྟློབས་ཤུགས་ཀི་ཕློགས་དང་ཐློན་སྐྱེད་འབེལ་བའི་ཕློགས་གཉིས་ཀ་འདུས་ཡློད། དེ་

ནི་ཐློན་སྐྱེད་སྟློབས་ཤུགས་དང་ཐློན་སྐྱེད་འབེལ་བའི་རློད་སྒྲུབ་ཀི་གཅིག་གྱུར་ཅིག་ཡིན། 

ཐློན་སྐྱེད་རྒྱུ་ཆས། ངལ་རློལ་གི་རྒྱུ་ཆས་དང་ངལ་རློལ་བ་ཡུལ་ལ་ཟེར་ཞིང་། དེ་ནི་མི་རྣམས་ཀིས་

དངློས་པློའི་རྒྱུ་ཆས་ཐློན་སྐྱེད་བེད་སྐབས་ངེས་པར་དུ་དགློས་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཞིག་ཡིན། 

ཐློན་སྐྱེད་སྒིག་སློལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་production rule ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐློན་སྐྱེད་ནུས་ཤུགས། ངལ་རློལ་གི་ནུས་པ་ཡློད་པའི་མི་དང་ཐློན་སྐྱེད་རྒྱུ་ཆས་ཏེ། ཐློན་སྐྱེད་ཀི་

ལག་ཆ་དང་། ངལ་རློལ་བེད་ཡུལ་ཟུང་དུ་སྦྲེལ་ནས་གྲུབ་པའི་རང་བྱུང་ཁམས་འདུལ་བ་དང་

བསྒྱུར་བཅློས་བེད་པའི་ནུས་ཤུགས། 

ཐློན་སྐྱེད་སྟློབས་ཤུགས། ཐློན་སྐྱེད་ཡློ་བད་དང་ཐློན་སྐྱེད་རྒྱུ་ཆ། ཐློན་སྐྱེད་ཀི་ཉམས་མློང་དང་ནུས་

རལ་ངེས་ཅན་ཡློད་པའི་མི་རྣམས་ཀི་སྤི་མིང་ཡིན་ཞིང་། ངལ་རློལ་བེད་མཁན་གི་མང་ཚོགས་

ནི་མིའི་རིགས་ཀི་སྤི་ཚོགས་དར་རྒྱས་སུ་འགློ་བཞིན་པའི་སྐབས་རིམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐློན་

སྐྱེད་སྟློབས་ཤུགས་ཀི་གཞི་ར་ཡིན། 

ཐློན་སྐྱེད་འབེལ་བ། མི་རྣམས་ཀིས་དངློས་པློའི་རྒྱུ་ཆས་ཐློན་སྐྱེད་བེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ཆགས་

པའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་འབེལ་བ་ལ་ཟེར། དེར་ཐློན་སྐྱེད་རྒྱུ་ཆས་དབང་བའི་ལམ་ལུགས་ཀི་རྣམ་པ་

དང་། མི་རྣམས་ཀིས་ཐློན་སྐྱེད་བེད་པའི་ནང་གི་གློ་ས་དང་ཕན་ཚུན་གི་འབེལ་བ། ཐློན་རས་

བགློ་བཤའི་རྣམ་པ་བཅས་འདུས་ཡློད། དེའི་ནང་ནས་རག་ལས་སའི་ནུས་པ་ཐློན་པ་ནི་ཐློན་

སྐྱེད་རྒྱུ་ཆས་དབང་བའི་ལམ་ལུགས་ཀི་རྣམ་པ་དེ་ཡིན། 

ཐློན་ཁུངས། དངློས་རིགས་ཐློན་སའི་འབྱུང་ཁུངས། དབིན་སྐད་དུ་resource ཟེར། 

ཐློན་ཁུངས་རིང་རློ། བེད་མེད་ཟུར་བཞག་དང་རིང་གློག་གི་ཐློན་ཁུངས་ལ་ཟེར། 

ཐློན་གི་ལུག་ར་ཁ། འདི་ལ་བློད་ཀི་མཁས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་ཐློན་མི་སམ་བློ་ཊའི་འཁྲུངས་ཡུལ་ནི་

སྙེ་མློ་ཐློན་ནས་ཡིན་པ་དང་ས་གནས་དེར་ཐློན་ལུག་ར་ཁ་བ་བའི་གློང་དང་དེའི་ས་ཞིང་ཡང་

ངློས་འཛིན་རྒྱུ་ཡློད་ཅིང་། ཐློན་པ་ནི་ཐློན་མི་སམ་བློ་ཊའི་མི་བརྒྱུད་ཡིན་ཞེས་གསུང་བ་ཡང་

མཐློང་། ཞ་ལུ་ལློ་ཆེན་ཆློས་སྐྱློང་བཟང་པློ་དང་། སྐྱློགས་སྟློན་ལློ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་

སློགས་བློད་ཀི་མཁས་པ་མང་ཆེ་བས་ཐློན་མི་སམ་བློ་ཊའི་འཁྲུངས་ཡུལ་ནི་ལྷློ་ཁ་གཉལ་གི་ས་

འབློ་རྭ་ཞེས་པའི་གློང་ཚོ་དེ་ནས་ཡིན་པར་བཞེད་པ་བཅས་མི་འདྲ་བ་ཡློད། 

ཐློན་ལག །སར་ཉེས་ཅན་བཙོན་འཇུག་བས་ནས་བཙོན་ཁང་ནས་ཐློན་ཉིན་ཐློན་ལག་ཅེས་ར་ལག་

བརྒྱ་ནས་ཉིས་བརྒྱའི་བར་གཞུ་སློལ་ཡློད། 

ཐློན་ཐི། ཐུན་ཐི་དང་གཅིག །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

ཐློན་པ། འཐློན་པའི་འདས་པ། 

ཐློན་པ་མཁས་བཙུན་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། འབས་སྤུངས་དགློན་གི་ཁི་ཐློག་དགུ་པ་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་

བདུན་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༤༤༣ ལློར་གཙང་སྨད་དུ་ཐློན་པའི་ཞལ་ངློར་འཁྲུངས། དབུས་སུ་

ཕེབས་ཏེ་འབས་སྤུངས་དགློན་དུ་སློབ་དཔློན་དཔལ་བློ་དང་ཡེ་ཤེས་བཟང་པློའི་ཞབས་ལ་

གཏུགས་ནས་དབུ་མ་དང་། ཕར་ཕིན། འདུལ་བ། མངློན་པ། ཚད་མ་སློགས་རིག་པའི་གནས་

ཆེན་ལ་མཁས་པར་སྦངས། པུ་ཏི་བཅུ་ལྷག་གི་གྲྭ་སྐློར་མཛད། བ་སློ་ཆློས་རེ་ལས་ཟབ་ཆློས་

མང་དུ་གསན། མདློ་ཕློགས་ལ་བང་ཆུབ་པར་གྱུར། རྒྱུད་པ་སྦིན་པ་དཔལ་དང་། མཁས་གྲུབ་

གགས་བཟང་པ་ལས་བསྙེན་པར་རློགས། དགའ་ལན་ཤར་རེ་ཤེར་འབྱུང་བློ་གློས་ལས་ཟབ་

ཆློས་གསན་ཏེ་ལྷ་རིར་སྒྲུབ་པ་མཛད། དེ་ནས་དཔལ་ལན་འབས་དཀར་སྤུངས་པའི་ཆློས་ཁི་

མཐློན་པློར་ཕེབས་ཏེ་དམ་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་བསྐློར། སར་ལྷ་རིར་བློན་ཏེ་སྒྲུབ་

པར་རེ་གཅིག་ཏུ་གཞློལ། དེ་རེས་ཐློན་སྙེའི་ཆློས་སེ་རྒྱལ་བེད་ཚལ་བཏབ་སྟེ་རེའི་ལུགས་བཟང་

དར་བར་མཛད། དགུང་ལློ་དློན་དགུ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ལགས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་

༡༥༢༡ལློར་དགློངས་པ་ཆློས་དབིངས་སུ་ཐིམ། 

ཐློན་ཕག །ཕློགས་སུ་ཐློན་ཁའི་ཕག་འབུལ། ཐག་རིང་དུ་འགློ་དུས་ཐློན་ཕག་ཞུ་བ། སེམས་མི་དགའ་

བས་ཐློན་ཕག་མ་ཞུས་པར་རྡློག་ཐློན་བས་སློང་། 

ཐློན་བུ། ① ཐློམ་བུ་དང་གཅིག །② [རིང]གཞན་གི་ཆུང་མ་དང་འགློགས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་བུ། 

ཐློན་བུ་བཙས་པ། [རིང]དང་པློར་གསར་དུ་བཙས་པའི་དློན། 

ཐློན་འབབ། ས་ཞིང་ནས་ཐློན་པའི་བསྡུ་འབབ། 

ཐློན་འབློར། ཐློན་ཟློག་གི་འབློར་ཚད། 

ཐློན་མི། ① སྙེ་མློ་ཐློན་ཟེར་བའི་ཡུལ། ② ཐློན་ལ་གནས་པའི་མི། 

ཐློན་མི་སཾབློཊ། ཐུ་མི་སམ་བློ་ཊའི་མཚན་གི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག

ཐློན་མིའི་ལམ། གནམ་གྲུའི་ནང་དུ་ཡར་འཛུལ་སྐབས་སྒུག་ནས་སློད་སའི་ཁམ་ཆེན་གི་མིང་། 

དབིན་སྐད་དུ། Terminal ཟེར་བ་དེ་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐློན་ཚུལ་མ་ལག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་production system ཟེར། 

ཐློན་རས། བཟློ་གྲྭ་གང་ཞིག །རང་རང་གིས་ཐློན་རས་གསར་དུ་བསྐྲུན་པའ་ིདངློས་པློའ་ིརིགས་ཀ་ིསྤ་ིམིང་། 

ཐློན་རས་ཁག་ཐེག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་product assurance ཟེར། 

ཐློན་རློངས། འགློ་ཁར་སྤློད་རྒྱུའི་ལག་རགས། 

ཐློན་ཡུལ། དངློས་རིགས་ཐློན་སའི་ཡུལ་ལུང་། 

ཐློབ། ལས་ཚིག་ཐ་མི་དད་པ། འདློད་དློན་དང་དངློས་པློ་སློགས་རང་ལ་ཐློབ་པ་སྟེ། རྒྱལ་ཁ་ཐློབ། གློ་

གནས་ཐློབ། སློམ་པ་ཐློབ་ལ་བ་འདློད་དང་། ཁ་སང་གི་ང་ཚོའི་ལས་ཀའི་ཐློབ་འབས་ནང་ང་ལ་

སློར་ལྔ་བཅུ་ཐློབ་བྱུང་། ཁང་མིག་རྣམས་རྒྱན་བརྒྱབ་པས་ང་ལ་ཁང་མིག་ཨང་ལྔ་པ་དེ་ཐློབ་

བྱུང་། ལ་བུ་རྣམས་སློ། །

ཐློབས། འདེབས་པའི་སྐུལ་ཚིག

ཐློབ་ཀག་གློ་ཀག །གློ་བུར་རམ་ཐློལ་དུ་བྱུང་བ། ཁློང་ཐློབ་ཀག་གློ་ཀག་ལ་ལྷ་སར་ཕིན་སློང་། 

ཐློབ་སྐལ། ཐློབ་ཚོད་ཀི་སྐལ་བ། 

ཐློབ་ཁུངས། སེ་ཁག་གང་གི་མངའ་འློག་ཏུ་གཏློགས་པ། 

ཐློབ་གངས། གང་ཐློབ་པའི་འབློར་གངས། 

ཐློབ་རྒྱལ། གཙང་རྣམ་གིང་རློང་གི་ཁློངས་ས་གནས་ཤིག་སྟེ། ཏཱ་ལའི་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པ་འཇམ་

དཔལ་རྒྱ་མཚོ་འཁྲུངས་ཡུལ། 

ཐློབ་ཅི། ཐེབས་ཆི་དང་གཅིག །

ཐློབ་ཆ། རིན་འབབ་བམ། ཐློབ་པའི་ཆ། 

ཐློབ་ཆི། ཐེབས་ཆི་དང་གཅིག །

ཐློབ་ཆུ། ཐེབས་ཆི་དང་གཅིག །

ཐློབ་ཐང་། ① ཐློབ་ཚོད་ཀི་འློས་འབབ། ② གང་ལ་དེ་འཚམས་ཀི་གློ་གནས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

ཐློབ་ཐློ། བྱུང་ཐློ། 

ཐློབ་ལན་མ། སྐར་མ་མློན་གེ། 

ཐློབ་ནློར། ① བགློ་བའི་གངས་བགློད་བེད་ཀིས་བགློས་པའི་ཅི་ཐློབ་ཀི་གངས། ② སློ་སློར་ཐློབ་

པའི་རྒྱུ་ནློར་གི་སྐལ་པ། 

ཐློབ་པ། ① འཐློབ་པའི་འདས་པ། ② ལན་མིན་འདུ་བེད་དུ་གྱུར་པའི་ཆློས་བཅུ་བཞིའི་ནང་གསེས་

ཤིག་སྟེ། བེ་བག་སྨྲ་བའི་ལུགས། རང་གང་དང་ལན་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ལན་བེད་ཀི་རས། 

③ ཉེར་ཐློབ་དང་དློན་གཅིག །དབིན་སྐད་དུ་acquired ཟེར། 

ཐློབ་པ་གཉིས། རེད་ཐློབ། ལན་ཐློབ་བློ། 

ཐློབ་པའི་རང་བཞིན་བདུན། རྒྱུ་འདློད་ཆགས་ཀིས་སེམས་རྨློངས་པར་བས་པའི་འབས་བུ་ཆགས་

པས་གློས་པའི་བར་མ་སྟེ་རྣམ་པ་མི་གསལ་བའི་མི་རིག་པ་དང་། དྲན་པ་ཉམས་པའི་བརེད་ངས་

དང་། ཆེན་པློ་ལ་ཆུང་དུར་འཛིན་པ་དང་གཟུགས་ལ་སྒར་འཛིན་པ་སློགས་འཁྲུལ་བ་དང་། ངག་

སྨྲ་བར་མི་སྤློ་བ་མི་སྨྲ་བར་གྱུར་པའི་སེམས་དང་། ཡུལ་གང་ཡང་དེས་སུན་པའི་སྐྱློ་བ་དང་། 

དགེ་བ་ལ་མི་སྤློ་བའི་ལེ་ལློ་དང་། ཡིད་གཉིས་ཟ་བའི་ཐེ་ཚོམ་བཅས་སློ། །

ཐློབ་བ་མང་འདས་གསུམ། ཉན་ཐློས། རང་རྒྱལ། ཐེག་ཆེན་གི་ཞི་བ་བཅས་སློ། །དེ་ཐློབ་པའི་དག་

བཅློམ་གསུམ་ནི། ཉན་ཐློས་ཀི་དག་བཅློམ། རང་རྒྱལ་གི་དག་བཅློམ། ཐེག་ཆེན་གི་དག་བཅློམ་

བཅས་གསུམ་མམ་ཡང་ན་ཐེག་དམན་གི་དག་བཅློམ། ཐེག་ཆེན་གི་དག་བཅློམ། དེ་གཉིས་གང་

རུང་མིན་པའི་དག་བཅློམ་སྟེ་བཅས་གསུམ་ལ་ཟེར་རློ། 

ཐློབ་བའི་ཆློས་མངློན་པར་རློགས་པ་བརྒྱད། ཆློས་མངློན་པར་རློགས་པ། དློན་མངློན་པར་རློགས་པ། 

དེ་ཁློ་ན་རགས་པ། རེས་ལ་རློགས་པ། དཀློན་མཆློག་ལ་རློགས་པ། ཀུན་ཏུ་མི་འབྱུང་བ་རློགས་

པ། མཐར་ཐུག་པའི་རློགས་པ། ཉན་རང་བང་སེམས་ཀི་རློགས་པའློ། །

ཐློབ་བེད། [མངློན]ལུས། 

ཐློབ་ཚིར། [རིང]བྱུང་བའི་རེས་མློའམ། བྱུང་རིམ། 

ཐློབ་ཡང་ད། ཐློབ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐློབ་ཡིག །དབང་ལུང་སློགས་ཆློས་རྒྱུན་ཐློབ་པའི་བརེད་ཐློ་བཀློད་པའི་ཡི་གེ། 

ཐློབ་རིམ། དབང་ལུང་སློགས་ཐློབ་པའི་རིམ་པ། 

ཐློབ་ཤ ① ཧབ་ཐློབ་དང་། ཧབ་ཤ། རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་ཤ་འགེད་པ། ② ཐློབ་སྐལ་གི་ཤ

ཐློབ་ཤག་ཤག །ཐློབ་རྐྱང་གི་གདེང་ཚོད། རྒྱལ་ཁ་རང་ལ་ཐློབ་ཤག་ཤག་བེད་པ། 

ཐློབ་ཤློར། རྒྱལ་ཕམ་དང་། རེད་པ་དང་བརླག་པ། ཁེ་བཟང་ཐློབ་ཤློར་མ་བརིས་པ། 

ཐློབ་གཤགས། ཧབ་ཐློབ་དང་ཁ་གཤགས་འགེད་པ། 

ཐློབ་ས་ཐློབ་ཁུངས། འབབ་ས་འབབ་ཁུངས། 

ཐློབས། བཏབ་ཀི་སྐུལ་ཚིག

ཐློམ། གཞན་དུ་འཆློལ་བའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འདམ་པའི་སྐུལ་ཚིག

ཐློམ་བུ། གཟར་བུའམ། སྣློད་ཅིག

ཐློམ་ཡློར། འཐློམ་ཡློར་དང་གཅིག །

ཐློམས། [རིང]སློམས་ཤིག

ཐློའུ་ནེ། དབིན་ཇིའི་གགས་ཅན་གི་རི་མློ་མཁས་ཅན་ཞིག་ཡིན། ཁློང་གཞློན་ནུའི་སྐབས་ཡུལ་

ལློངས་རི་མློ་མང་པློ་ཞིག་གསར་རློམ་བས་ཡློད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་མཚོའི་ལློངས་འབི་

བར་ཤིན་ཏུ་མཁས། རེས་སུ་འློད་དང་མཁའ་རླུང་གི་ཁད་ཆློས་མཚོན་ཐབས་ལ་འབད་པ་ཆེན་

པློ་བས་ཏེ། རང་ཉིད་ཀི་ཁད་ཆློས་ལན་པའི་རི་མློ་ཞིག་གསར་གཏློད་མཛད་སྟབས། ཧྥ་རན་

སིའི་འཆར་སྣང་གྲུབ་མཐར་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེན་པློ་བྱུང་ཡློད། ཁློང་གི་ཚབ་བེད་བརམ་བའི་གས་

སུ་དམག་གྲུ་ལློག་ཡློང་བ་ཞེས་པ་སློགས་ཡློད། 

ཐློར། སློ་སློར་བལ་བའི་དློན་ཏེ། ཟློ་བ་ཐློར། ལྭ་བའི་སྲུབས་ཐློར། ལུག་ཁྱུ་སང་ལློངས་སུ་ཐློར་ལ་བུ། 

ཐློར་གློད། སློག་པློ་ཨློ་རློད་ཚོ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག

ཐློར་ཅློག །མགློ་སྐྲ་གེན་དུ་ཀེར་གིས་བཅིངས་པའི་གཙུག་ཏློར་ལ་བུ། མགློ་མཐློ་བའི་སྟེང་དུ་ཐློར་ཅློག

ཐློར་ཆློས། ① ཞློགས་པ་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིག་ལ་འཚོགས་པའི་ཆློས་ར། ② ཆློས་ཕན་བུ། 

ཐློར་ཏློ། ① མགློ་སྐྲ་གཙུག་ཏློར་ལ་བུར་བཅིངས་པ། ② [རིང]རེ་མློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

ཐློར་ཐུན། ཐློ་རེངས་ཀི་ཐུན། 

ཐློར་ནག །ཐློར་པ་ནག་པློའམ། འབྲུམ་ནག

ཐློར་ནད། ① གཞུང་གི་ས་བཅད་ཆེ་བའི་ཁློངས་སུ་མ་གཏློགས་པའི་ཁ་ཐློར་དུ་གནས་པའི་ནད་སྐད་

འགགས་པ་སློགས་ལེའུ་བཅུ་དགུའི་སྤི་མིང་ཞིག །② ཐློར་པ་དང་དློན་གཅིག

ཐློར་སྣམ། ཐློར་གློད་ནས་ཐློན་པའི་སྣམ་བུ། 

ཐློར་པ། པགས་པའི་སྟེང་དུ་འབྲུམ་བུ་ཐློན་པའི་ནད་ཅིག

ཐློར་བ། ཐློར་པ་དང་གཅིག །

ཐློར་བུ། ཁ་འཐློར་རམ། ཕན་བུ། དུམ་བུ། ཕན་ཚེགས། ཆུང་ངུ་། དཔེ་ཆ་ཐློར་བུ་འགའ་ཞིག་

འདུག །ཉ་མློ་དེའི་རིགས་རྒྱ་མཚོའི་ནང་གང་ས་གང་དུ་ཐློར་བུར་གནས་ཡློད་པ། 

ཐློར་བུ་ཐློར་བུ། ཐ་རེ་ཐློ་རེ་ཉུང་ངུ་ཚོ་ཚོ་ཡློད་པ། ཤིང་བུ་ཐློར་བུ་ཐློར་བུ། རློམ་ཡིག་ཐློར་བུ་ཐློར་བུ། 

ཐློར་བུ་འབྱུང་བ་བརྒྱ་རེ་དགུ། གང་ཆེན་ཤ འབྲུག་རུས། མི་ཐློད། ཐློག་རུས། འགློན་བུ། སེ་བ་རུས། 

བ་མེན་རྦ། ཟེར་མློའི་རུས། འབུ་སྐྱློག །ད་བིད། སིན་བ། ཁུག་ར། པུ་ཤུད། བ་ཝང་ཤ བིའུ་ཅློ་

ཀ མཆིལ་པ། ནས་ཟན། ཆུ་སིན་སེར་མློ། སྤ། སྤེའུ། བ་མ་བི། བང་བ། རུས་སལ། སིག་སིན། 

བསེ་སྦུར། གློག་མ། བིང་བིང་ཐུ་ལུ། སྦྲུ་མའི་འབུ། ན་བུན་བུ་མློ། ཆུ་བི། རྦ་བི། ཆ་ག་བ། སྦུར་

མགློགས། ཟི་ལིར། ཚེ་གཅིག །ལུས་གཉིས། ཞློ་བུར། སལ་བ་ནག་པློ། ཆུ་སྤྲུལ། སེ་མློང་། 

ལགས་སྤྲུལ། ཏེའུ་ལློ་པའི་ཤ། བི་སྟག་ཤ དབང་རིལ། དཀར་ཁ་མེན། ལགས་རྡློ། ཐློག་ལགས། 

ཟགས་རྡློ། ཞ་ཉེ། སང་མ། མཐིང་། ཆུ་རྡློ། རྒྱ་མཚོའི་ལྦུ་བ། ལྷང་ཚེར། ནིམ་པ། ཚར་འབྲུམ། 

ཡློག་མློ། སང་མའི་འབྲུ། སྒློ་བ། ཡློ་འབློག །མ་གལ། ཁུ་བྱུག །རི་ཐློག །སྐྲ་བཟང་། དི་བ་ད་རུ། 

རྒྱ་ཤུག །བ་མཁལ། བི་ཤང་དཀར་པློ། གློ་ལློ་ས་འཛིན། མཚན་དཀར། ཨུ་རི། ལ་ཚོད། བི་

བཟུང་། སྤྲུ་མ་དཀར་ནག །མིང་ཅན་སེར་པློ། ལུག་མིག །གེ་གུ་སེར་པློ། གཡར་མློ་ཐང་། ལུག་

ཤློ རྒྱ་ཤློ ལུག་སུག །ར་སུག །འབི་མློག །བལ། རྩྭ་རམ་པ། མེ་ཏློག་ལེབ་རྒན་རི། སློ་ཁག་

གཅློད། བ་ཏློ་ལ། བ་རློག །ནློར་བུ། ཁག་ཆུང་བ། སང་ཚན་སྦུ་རུ། སྤ་བའི་ཐློ་གུ གང་སང་། སྣེལ་

རྒློད། སྣེལ་དམར། ཕ་བ་དགློ་དགློ །ཤལ་མ་ལི། འཇིབ་རི་དམར་ཤད། ཆང་ཕབ། ཡུངས་དཀར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སེ་ཤ་ཆུའི་ནད་མ། དུད་པ། བ་བལ། རྒྱ་སྣག །སློ་ཕག་སང་དྲེག །གློག་ཞིང་རམ། ས་མག །ཟ་

འློག །འབའ་ཆ། ཞིང་གི་བློང་བ། སློག་ཚིག །དངུལ་ཆུ། སློན་མློ་ཆབ་འདྲེན། མེ་ལློང་གི་གཡང་། 

སྤ་ཚིལ། སིན་བལ། མཚལ་ཐལ། སློ་ཞེ། མེ་ཏློག་གང་སྣ། སད་མ། དཀར་རི། ཁང་པའི་ས་རུལ། 

འཁར་གློང་སིན་ཅན། ལ་ཆ། འཛིན་པ་དཀར་པློ་དང་སེར་པློ། འཛིན་པ་ནག་པློ། ར་དུག་འཛིན་

པ། སྤང་དུག །ཕི་འཛིན། ནང་འཛིན། གསང་འཛིན། འབས། ཁེ། ཁ་མ། གློ། ནས། སློ་བ། སེད། 

སན་མ། མློན་སན། རྒྱ་སན། མ་ཤ། སན་ཆུང་། ཏིལ། ཟར་མར། ཏིལ་མར། ཡུངས་མར། རང་

མར། ཚིལ། ཀད་མར། སློག་པ། བཙོང་། ཀུན་དློང་། ཀེའུ། ཉུང་མ། ལ་ཚོད། ལྕུམ། ཆུ་ལློ། 

རུག་པ། 

ཐློར་བུའི་རླུང་། རླུང་ནད་རིགས་དང་གནས་སློགས་ཀི་ཁློངས་སུ་མ་འདུས་པ་ཁ་ཐློར་དུ་གནས་

ཤིང་། ཚད་གཞུག་སློགས་ལ་ལང་བའི་རླུང་ནད་སྟློབས་ཆུང་ངུའི་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་

བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་

དློན་གསལ་ལས། ཐློར་བུའི་རླུང་ནི་ཁ་ཐློར་དུ། གནས་པའི་རླུང་ནད་ཆུང་ངུའི་མིང་། ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཐློར་སྦྲེལ་དྲ་རྒྱ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་diluted network ཟེར། 

ཐློར་འབུར། པགས་ནད་ཀི་བེ་བག་ཅིག

ཐློར་མ། ཕན་ཚེགས་སམ། ཕན་བུ། ཡློ་བད་ཐློར་མ། 

ཅ་ལག་ཐློར་མ། 

ཐློར་མློ། ལློ་གཉིས་ལློན་པའི་མློ་རེའུ། 

ཐློར་ཙམ། ཉུང་ཙམ་མམ། ཐ་རེ་ཐློ་རེ་ཙམ། ད་ནང་ཞློགས་པ་ཁ་བ་ཐློར་ཙམ་བབས་བཞག །ལྷགས་

པ་བརྒྱབ་ནས་མེ་ཏློག་ཐློར་ཙམ་གཏློར་འདུག

ཐློར་ཙུགས། ཐློར་ཚུགས་དང་གཅིག །

ཐློར་ཚུགས། སྐྲ་གེན་དུ་བཅིངས་པའི་གཙུག་ཏློར་རམ། 
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ཐློར་ཅློག

ཐློར་ཡན། འབྲུམ་བུ་དང་མེ་དབལ་ལ་བུ་མ་ཡིན་པ་ཐློར་རིམས་ཀི་བེ་བག་ཅིག

ཐློར་རེ་བ། ཅུང་ཟད། བཤད་པས་ཐློར་རེ་བ་གློ

ཐློལ། ཐློ་ལེ་ཞེས་པའི་བསྡུས་མིང་སྟེ། གློ་བུར། ཐློ་ལེ། ནད་གཞི་ཐློལ་སྐྱེས། དག་བློའི་ཚུར་རྒློལ་ཐློལ་

གིས་བྱུང་ཡང་བ་དཀའ་བེད་གཏད་ཀི་གནས་སུ་གར་མེད་པ། 

ཐློལ་གིས་བྱུང་བ། གང་ཡློང་ཆ་མེད་གློ་བུར་དུ་བྱུང་བ། 

ཐློལ་ཐློལ། གློ་བུར་གློ་བུར་རམ། སྐབས་སྐབས། རློགས་པ་ཐློལ་ཐློལ་དུ་སྐྱེས་པ། ཆུ་བུར་ཐློལ་ཐློལ་

དུ་བྱུང་བ། ཐློར་པ་ཐློལ་ཐློལ་དུ་སྐྱེས་པ། 

ཐློལ་བ། གངས་ཀ་མང་དྲགས་པའམ་ཚད་ལས་བརྒལ་བ། 

ཐློས། རྣ་བས་སྒ་ཚོར་བ་སྟེ། སྐད་ཆ་སྙན་མློ་ཞིག་ཐློས་ལ་བུ། 

ཐློས་གློལ། ① ཆློས་ཐློས་པ་ཙམ་གིས་གློལ་བ། ② རིང་མའི་གཏེར་སྟློན་ཀརྨ་གིང་པས་གཏེར་ནས་

དྲངས་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞི་ཁློའི་མིང་། 

ཐློས་རྒྱ། གློ་རྒྱ། ཐློས་རྒྱ་ཆུང་བ། ཐློས་རྒྱ་ཆེན་པློ། 

ཐློས་རྒྱ་རྒློད་པློ། གློ་རྒྱུ་ཐློས་རྒྱུ་མང་བ། 

ཐློས་སྒློག །[མངློན] ① ཉན་ཐློས། ② བ་རློག

ཐློས་སྒློགས་པ། སློབ་དཔློན་ལས་ཐློས་ཅིང་སློབ་མ་ལ་སྒློགས་པར་བེད་པ་སྟེ་ཉན་ཐློས་ཀི་མིང་། 

ཐློས་ཆུང་། ཐློས་རྒྱ་ཆུང་ངུ་། གཞུང་དློན་ཟབ་མློ་ཐློས་ཆུང་གིས་གཏིང་མི་དཔློག

ཐློས་མཆློག །སྐར་མ་མློན་གེ། 

ཐློས་ལན་སྐྱེས། [མངློན]གཟའ་ལྷག་པ། 

ཐློས་ལན་པ། མཁས་པ། 

ཐློས་ལན་དབང་། [མངློན]ཟླ་བ། 

ཐློས་ལན་དབང་པློ། མཁས་པ་ཆེན་པློ། 

ཐློས་ནློར། ཐློས་པའི་ནློར་གི་བསྡུས་ཚིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐློས་སྣང་། གློ་བའི་ཚུལ་ལུགས། ཐག་རིང་ནས་ཐློས་སྣང་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་ངེས་གཏན་རང་མེད། 

ཐློས་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ]རྣ་བས་མཉན་ཏེ་གློ་བ། གློ་བུར་འབྲུག་སྒ་ཐློས་ནས་ཞེད་སྣང་དབང་མེད་

དུ་སྐྱེས། ཐན་བརྡ་ཐློས་ཏེ་སེམས་མི་དགའ་བ། རྒྱལ་ཞེས་ཐློས་ཀང་མ་ཁེངས། ཕམ་ཞེས་ཐློས་

ཀང་མ་ཞུམ། བསབ་བ་མང་དུ་ཐློས་པས་མཁས་པར་གྱུར། ② གློ་བའི་མིང་། ཐློས་པ་རྒྱ་ཆེ་བ། 

ཐློས་པ་ཆུང་བ། 

ཐློས་པ་དགའ། རེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་མཚན། 

ཐློས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ། ཐློས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་དང་དློན་གཅིག

ཐློས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ས། མློས་པས་སྤློད་པའི་ས་སྟེ་ཚོགས་ལམ། 

ཐློས་པའི་ནློར། འཕགས་ནློར་བདུན་གི་ནང་གསེས། གཞུང་ལུགས་རབ་འབམས་གསན་བསམ་མཛད་

པ་སྟེ། ལློག་རློག་གི་གཡུལ་ངློ་བཟླློག་པས་དམག་དཔློན་རིན་པློ་ཆེ་དང་ཆློས་མཚུངས་པའློ། །

ཐློས་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ། གཞུང་ལུགས་རབ་འབམས་ལ་སྦངས་པ་རབ་ཀི་རེར་སློན་པ། 

ཐློས་པའི་གཟུངས། ཐློས་པ་མི་བརེད་པར་འཛིན་པའི་གཟུངས། 

ཐློས་པའི་ཡློན་ཏན། ཐློས་པ་བས་པའི་དགེ་མཚན། 

ཐློས་པའི་ལམ། ① རྣ་ཐློས་ཙམ་ལས་མཐློང་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ལམ། ② ཤི་བ། 

ཐློས་པའི་ཤེས་རབ། གསུང་རབ་ཀི་ཚིག་མཁན་སློབ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གི་ངག་ལས་ཉན་པ་

དང་། བློ་ལ་འཛིན་པ་དང་། ཁ་ཏློན་དང་གཤར་སྦང་བེད་པ་ལ་སློགས་པའི་སློ་ནས་ཚིག་དང་

དློན་ལ་དཔྱློད་པའི་ཤེས་རབ། 

ཐློས་བྱུང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ནམ་ལུང་ཚད་མ་ལ་བརེན་ནས་སྒ་སྤི་ཙམ་གི་ངེས་པ་རེད་པ། 

ཐློས་བྱུང་གི་རློག་པ། ཐློས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ། 

ཐློས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ། ཤེས་རབ་རྣམ་པ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། གསུང་རབ་ཀི་དློན་གང་ཡང་

རུང་བ་ལ་སྒ་སྤི་ཙམ་གི་སློ་ནས་ངེས་པ་རེད་པའི་ཞེན་རིག །དཔེར་ན། བས་པ་ལ་སློགས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་གཏན་ལ་མ་ཕེབས་པར་བུམ་པ་མི་རག་པ་རློག་པ་ལ་བུའློ། །

ཐློས་བེད། [མངློན]རྣ་བ། 
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ཐློས་དབང་། མཁས་པ། 

ཐློས་མང་། མཁས་པ། 

ཐློས་ཚད། རྣ་ལམ་དུ་གང་གློ་བ་ཚང་མ། བསམ་ཚད་ཁ་ནས་མ་ཤློད། ཐློས་ཚད་ཡིད་ཆེས་མ་བེད། 

ཐློད་ཚོད། རྣ་བར་ཇི་ཙམ་གློ་ཚོད། ངག་ལན་ཐེངས་གཉིས་བཏང་བ་ཡིན་པས་ཐློས་ཚོད་ཡིན། 

ཐློས་འཛིན། [མངློན]རྣ་བ། 

ཐློས་འཛིན་རྒྱན། [མངློན]རྣ་རྒྱན། 

ཐློས་ལློ། ཐློས་སློང་ཟེར་བ་དང་ཐློས་པའི་ཁུལ། གློ་ལློ་དང་ཐློས་ལློར་བཞག་ནས་ཉམས་སུ་མ་བངས་པ། 

ཐློས་སློ་ཅློག །རྣ་བར་ཐློས་ཚད་ཐམས་ཅད། 

ཐློས་བསམ། གཞན་ལས་བསབ་བའི་དློན་ཉན་པ་དང་དེའི་དློན་ཡིད་ལ་བེད་པ། ཐློས་བསམ་གིས་

སྒློ་འདློགས་ཆློད་པ། ཐློས་བསམ་གི་ནུས་པས་ཐེ་ཚོམ་གི་དློགས་གནས་སངས་ཐུབ་པ་ལ་བུ། 

ཐློས་བསམ་གིང་། ① གཞན་ལས་ཉན་པ་དང་ཐློས་ལས་ཤེས་པར་བེད་པ་ནི་ཐློས་པ་དང་། ཐློས་

པའི་དློན་གི་རང་གི་ལུང་དང་རིག་པས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསམས་ཏེ་རང་སྟློབས་ཀིས་ངེས་པར་

བེད་པ་ནི་བསམ་པ་སྟེ་དེ་ལ་བུའི་སློ་ནས་བསབ་པ་སློབ་གཉེར་བ་ཡུལ་གི་ཆློས་སེ་རྣམས་ལ་

ཐློས་བསམ་གིང་ཞེས་བརློད། ② བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློའི་གྲྭ་ཚང་བཞིའི་ནང་ཚན། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་

ཕེང་དང་པློ་རེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀི་དངློས་སློབ་ཤངས་སྟློན་དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་གིས་འཆད་

ཉན་མཛད་པ་ལས་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ་ཡིན་ཅིང་། གཙོ་བློར་གཞུང་ཆེན་པློད་ལྔ་ལ་སློབ་གཉེར་

མཛད་པའི་མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་ཞིག་ཡིན། 

ཐློས་བསམ་སློམ་གསུམ། གཞན་ལས་ཉན་པ་དང་ཐློས་པ་ལས་ཤེས་པར་བེད་པ་ནི་ཐློས་པ་དང་། 

ཐློས་པའི་དློན་དེ་རང་གིས་ལུང་དང་རིག་པས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསམས་ཏེ་རང་སྟློབས་ཀིས་

ངེས་པར་བེད་པ་ནི་བསམ་པ་དང་། དེ་ལར་ཐློས་བསམ་གིས་ངེས་པར་བས་ཏེ་ཐེ་ཚོམ་དང་

བལ་བ་ན་ཡང་དང་ཡང་དུ་འདྲིས་པར་བེད་པ་ནི་སློམ་པ་བཅས་གསུམ་མློ། 

ཐློས་བསམ་སྒློ་འདློགས་ཆློད་པ། ཐློས་བསམ་གི་ནུས་པས་ཐེ་ཚོམ་གི་དློགས་པ་སངས་པ། 

ཐློས་བསམ་ཕློགས་མེད། གྲུབ་མཐའ་ཀུན་ལ་ཕློགས་རིས་མེད་པར་ཉན་པ་དང་དཔྱད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐློས་བསམ་བང་ཆུབ་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལགས་སྤེལ་ཕི་ལློ་༡༨༠༠ལློར་ཀུན་མཁེན་

བ་མ་ཞེས་པའི་མཚམས་པ་ཞིག་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་

སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ནག་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཐིག་ཐིག །ལྷམ་གི་སྒ་སྐད་རིགས་ཤིག

ཐཱ་ཀའི་སར་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་འཕེལ་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༧༡༢ལློར་

མཁན་པློ་བློ་བཟང་འཕིན་ལས་ཀིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་

རྨ་ལྷློ་རེབ་གློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཐང་། ལུས་སྨད་ཀི་བརྡ་རིང་། 

མཐང་ག །① སྨད་ཆ། ② བུད་མེད་ཀི་སྟ་ཟུར་མདུན་ངློས་དང་སྐེད་པའི་འློག་ཆ། 

མཐང་གློས། <ཨནྟརྦསཿ>འཚོ་བའི་ཡློ་བད་བཅུ་གསུམ་གི་ནང་གསེས། ཆློས་གློས་རྣམ་གསུམ་

གི་ཡ་གལ་སྣམ་ཕན་ལྔ་དང་གེགས་བུ་ཕེད་དང་གཉིས་པ། ཚད་ཞེང་དུ་ཁྲུ་དློ་དང་སིད་དུ་ཁྲུ་

ལྔའམ་བཞི། ཐ་མ་ལེ་བ་མན་ཆད་པུས་མློ་ཡན་ཆད་དེ་འཁློར་གསུམ་ཁེབས་པའི་ཚད་ཀང་རུང་

ལ། ལུས་སློམ་པས་མི་ཡློགས་ན་རལ་ཁ་དཔུང་ཆད་བསྣན་ཀང་རུང་བའི་སྨད་གློས་ཤིག །བློད་

དུ་ཡློངས་གགས་སུ་ཤམ་ཐབས་ཞེས་པར་གགས། 

མཐང་སྤད་པ། འཁིག་པ་སྤད་པ། 

མཐང་སྦར་བ། མཐང་སྤད་པ་དང་དློན་གཅིག

མཐང་ཤམ། སྨད་ཤམ་མམ། ཤམ་ཐབས། 

མཐའ། ① ཟད་པའི་མུ་དང་། མཚམས་སམ། སྣེ། གངས་རི་ཆེན་པློས་ཡུལ་ལུང་འདིའི་མཐའ་ནས་

བསྐློར་བ། གཞློང་དབིབས་ཅན་གི་ས་བབ་མཐའ་མཐློ་ལ་དབུས་དམའ་བ། གཙོ་བློའི་མཐའ་ལ་

བསྐློར་ནས་བསད་པ། དམག་གིས་མཐའ་བསྐློར། ② ཡི་གེའི་མཐའ་རེན། ག་མཐའ་ཅན། འ་

མཐའ་ཅན། 

མཐའ་སྐུད། གློན་པ་དང་ཐང་ག་སློགས་ཀི་གློང་གཤམ་མཐར་བཏང་བའི་སྐུད་པ། 

མཐའ་སྐློར། ① མཐའ་འམ་ཕི་ལློགས་ཀི་ཁློར་ཡུག །གློང་ཁེར་གི་མཐའ་སྐློར་ལམ་ཆེན། ② ཕི་ནས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

བསྐློར་བ། ལགས་རི་རིང་པློས་མཐའ་བསྐློར་བ། དག་བློ་མཐའ་སྐློར་བས་ནས་ར་མེད་དུ་གཏློང་

བ།དབིན་སྐད་དུ་surround ཟེར། 

མཐའ་ཀས་པ། གངས་ཀི་ཚད་གཟུང་དུ་མེད་པའམ། འབམས་ཀས་པ། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཀས་པ། 

མཐའ་སྐྱེལ་བ། ལས་ཀ་བེད་འཕློ་མ་བཞག་པར་མཇུག་སྐྱེལ་བ། 

མཐའ་སྐྲློད། ཐག་རིང་དུ་སྤྱུགས་པ། བཙན་འཛུལ་བེད་མཁན་གང་ནས་འློང་ས་དེ་ཉིད་ནས་མཐའ་

སྐྲློད་གཏློང་བ། 

མཐའ་ཁང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༨༨༠ལློར་སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བློ་

བཟང་འཕིན་ལས་སློགས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ཨ་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཐའ་ཁུལ་ཉློ་འཚོང་། མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་གི་གཉེར་བའི་ཚོང་དློན་ལ་ཟེར། 

མཐའ་འཁློབ། ① རིག་གཞུང་མ་དར་བའི་ཡུལ། ② སངས་རྒྱས་ཀི་འཁློར་རྣམ་བཞི་མི་རྒྱུ་བའི་

ཡུལ། མཐའ་འཁློབ་ཏུ་སྐྱེས་པ། ③ རྒྱལ་ཁམས་སམ་ཡུལ་གྲུ་ཞིག་གི་མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ། 

མཐའ་འཁློར། དློན་མཐའ་སྐློར་དང་མཚུངས། 

མཐའ་འཁློངས། བ་བ་མ་རློགས་བར་དུ་བསྐྱངས་ནས་བྱུང་བ། 

མཐའ་འཁློལ། བ་བ་མཐའ་མཇུག་བར་དུ་སློན་པ། གང་བེད་མཐའ་འཁློལ། 

མཐའ་གིས། རིམ་གིས་ཞེས་པའི་དློན། 

མཐའ་གྲུ། ཐ་གྲུ་དང་གཅིག །

མཐའ་གློགས། ཕུགས་ཀི་གློགས། 

མཐའ་གློལ། གློལ་ལུགས་ཆེན་པློ་བཞིའི་ནང་གསེས། རང་བྱུང་གི་རིག་པ་དེ་ཉིད་དུས་གསུམ་དང་

ཤེས་བ་གང་དུའང་མི་གནས་པས་མཐའ་གློལ་ཞེས་བའློ། །

མཐའ་རྒྱན། གློས་ཀི་མཐའ་རྒྱན་སམ་ལྤགས་ལ་བུ། 

མཐའ་སྒིལ་བ། མཐའ་འཇགས་སམ། མཐའ་ནས་བསྒིལ་ཏེ་འཚེམ་པ། གློན་ཆས་ཀི་མཐའ་སྒིལ་བ། 

མཐའ་སྒློམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 
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དབིན་སྐད་དུ་bounding box ཟེར། 

མཐའ་སྒློམ་ཆེ་ཆུང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་border size ཟེར། 

མཐའ་སྒློམ་མེད་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་no borders ཟེར། 

མཐའ་སྒློམ་བཟློ་ལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་border style ཟེར། 

མཐའ་བགེགས། མཐའ་གཅློད་པའམ། གཏན་ལ་འབེབས་པ། 

མཐའ་འགིལ། ཚེམ་བུའི་མཐའ་འཇགས། 

མཐའ་ངློས། དབུས་མིན་པའི་ཟུར་གི་ཆ། 

མཐའ་ཅན། ① རེས་འཇུག་དངློས་སུ་ཡློད་པའི་མིང་ངམ་ཚིག །② ཟད་མཐའ་འམ། ཕ་མཐའ་ཡློད་པ། 

མཐའ་ཅན་དྲུག །༡ གསང་སགས་ལག་ལེན་གི་མཐའ་ཅན། ལག་ལེན་བ་མའི་མཐའ་ཅན། བ་མ་

གདམས་ངག་གི་མཐའ་ཅན། གདམས་ངག་མློང་བའི་མཐའ་ཅན། མློང་བ་བསྒྲུབ་པའི་མཐའ་ཅན། 

བསྒྲུབས་པ་འབས་བུའི་མཐའ་ཅན་ནློ། །ལ་ལར། ཐག་ལ་བས་བཅད། ལ་སྤློད་པས་དློར། གཞི་

དམ་ཚིག་གིས་བཟུང་། རིམ་པ་དབང་གིས་བསྒྲུབ། ཅེས་སློ། །༢ འབི་གུང་བས་ནི། དྲང་དློན་

ངེས་དློན་གཉིས། སྒ་ཇི་བཞིན་པ་དང་ཇི་བཞིན་མ་ཡིན་པ་གཉིས། དགློངས་པ་ཅན་དང་

དགློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ཏེ་དྲུག་ཏུ་འདློད་པའློ། །༣ ཡློངས་རློགས་རྒྱུད་ལས། རྒྱས་

བསྡུས་རིམ་པ་རིང་ལུགས་བཞིན། རིམ་པ་དབང་གི་བསྒློད་པར་བ། ས་མ་ཡ་ནི་ཤེལ་སློང་ལར། 

གཞི་ནི་དམ་ཚིག་གཙང་མས་བཟུང་། ཏིང་འཛིན་ལུས་དང་གིབ་མ་ལར། ཉམས་སུ་ཏིང་ངེ་

འཛིན་གིས་བངས། མན་ངག་གར་ཆང་འཐུང་བ་ལར། དློན་ནི་མན་ངག་ཟབ་མློས་བསྒྲུབས། ལ་

བ་ནམ་མཁའི་མདུང་སྐློར་བཞིན། ཐག་དང་འཕློང་ནི་ལ་བས་བཅློད། སྤློད་པ་མི་ཤ་རླློན་པ་

བཞིན། ལ་ནི་སྤློད་པས་དློར་བར་བ། ཞེས་གསུངས་སློ། །

མཐའ་ལགས། [ཡུལ] ① པར་ཤིང་གི་མཐའ་སྐློར་རི་མློ། ② གློས་སློགས་ཀི་མཐའ་འགིལ། གློས་
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ལ་མཐའ་ལགས་བཏང་བ། 

མཐའ་གཅིག །ཕློགས་གཅིག་ཏུ་ངེས་པའམ་ཡློངས་སུ་གཏན་འཁེལ་བ། བཤད་སློལ་དེ་བཞིན་ཡང་

དག་ཡིན་མིན་ད་ལ་ཉིད་ནས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དབེ་འབེད་བ་མི་རུང་། རང་ལུགས་མཐའ་གཅིག་

ཏུ་འཛིན་པ། ཆུད་ཟློས་སུ་གཏློང་བར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངློ་རྒློལ་བེད། 

མཐའ་གཅིག་ཏུ། ཡིན་པའམ་ཡང་ན་མིན་པ་ཡློངས་སུ་གཏན་འཁེལ་བར་བེད་པ། 

མཐའ་གཅློད། མཐའ་དཔྱློད་དང་གཅིག །

མཐའ་ཆགས། གློས་ཀི་མཐའ་འགིལ། 

མཐའ་ཆུམས། མཐའ་ནས་འདུས་པ། བ་སྤློད་ཚང་མ་མཐའ་ཆུམས་བས་པ། 

མཐའ་ཆློད། ཐེ་ཚོམ་མམ་དློགས་པ་སློགས་ཀི་ར་བ་ཆློད་པ། དློགས་གནས་ཀི་མཐའ་ཆློད་ནས་ཡང་

དག་པའི་དློན་ངེས་པ། 

མཐའ་མཇུག །སད་མའམ། འབྱུང་འགྱུར། གལ་བསྟར་གི་མཐའ་མཇུག །ཡིག་ཕེང་དེའི་མཐའ་

མཇུག་ལ་ཡློད་པའི་ཡི་གེ ཕི་ལློའི་མཐའ་མཇུག་ཏུ་ཚུར་ལློག་ཡློང་། 

མཐའ་འཇགས། གློས་སློགས་ཀི་མཐའ་ཆགས་སམ། མཐའ་འགིལ། གློན་པ་འཚེམ་སྐབས་མཐའ་

མར་མཐའ་འཇགས་གཏློང་བ། 

མཐའ་རེད་དཀའ། [མངློན]གཟེ་མ་ར་མགློ །

མཐའ་གཉིས། ① ཕློགས་གཉིས། ཡློད་མེད་ཀི་མཐའ་གཉིས། བཟང་ངན་གི་མཐའ་གཉིས། མཐའ་

གཉིས་སུ་དློགས་པ། ② ཆད་མཐའ་རག་མཐའ་གཉིས་སམ་སིད་དང་ཞི་བའི་མཐའ་གཉིས་སློ། །

མཐའ་གཉིས་བཅློམ་པ། དབུ་མའི་དློན་རློགས་པ་སྟེ་སྟློང་པ་ཉིད་རློགས་པའི་དློན། 

མཐའ་གཉིས་སངས་པ། རག་ཆད་སྤློས་པའི་མཐའ་གཉིས་སངས་པ་དབུ་མའི་ལམ་སྟེ། ལམ་དེར་

འཇུག་པའི་ཐབས་ནི། ཡུལ་ཅན་དློན་དམ་པ་ཤེས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཤེས་པའི་ཡུལ་ལ་སྤློས་

པ་གཅློད་པ་ནི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་སྤིའི་ལུགས་ཡིན། དངློས་པློ་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་རྣམས་

ཀིས་ཀང་རང་རང་གི་ལུགས་ཀིས་ལུང་དང་རིགས་པས་རག་ཆད་རང་རང་གི་ཐད་སློར་སངས་

ཀང་། དབུ་མའི་ལུགས་དང་སྦྲློས་བལ་གི་རིགས་པས་གཞལ་ན་སྒློ་སྐུར་གི་མཐའ་རུ་ལྷུང་བ་
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ཡིན་ཟེར། དེའང་ཐེག་ཆེན་སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཆློས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་རིག་པ་ཙམ་དུ་ཤེས་

པ་དང་། དབུ་མ་རང་སྟློང་པ་རྣམས་ཀིས་ཆློས་ཐམས་ཅད་སྤློས་བལ་དུ་ཤེས་པ་དང་། གཞན་

སྟློང་པ་རྣམས་སྤློས་བལ་དེ་ཉིད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པར་ཤེས་པ་སྟེ་རིགས་གསུམ་དུ་ངེས་སློ། 

སྤིར་ནི་རང་གཞིན་གི་གྲུབ་མཐའ་ཡློད་དློ་ཅློག་རྣམས་སྨྲ་བ་པློ་རང་གི་བློ་ངློར་མཐའ་གཉིས་

བཀག་ནས་དབུ་མ་སྨྲ་བ་ཡིན་པར་རླློམ་སྟེ། འློག་མ་འློག་མས་མེད་བཞིན་དུ་ཡློད་པར་སྒློ་

བཏགས་པ་ནི་རག་མཐའ་དང་། གྲུབ་མཐའ་གློང་མ་གློང་མས་ཡློད་བཞིན་དུ་མེད་པར་སྐུར་པ་

བཏབ་པ་རྣམས་ནི་ཆད་མཐའ་ཡིན་པས། དེ་གཉིས་སངས་པའི་དབུ་མ་ནི་རང་ལུགས་སུ་སྨྲ་

བར་འདློད་པའི་ཕིར། ༡ དེའང་རང་སེ་བེ་བག་སྨྲ་བས་རག་ཆད་ཀི་མཐའ་སངས་ལུགས་ནི། 

འདུས་བས་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་གིས་འཇིག་པས་རགས་པའི་མཐའ་སངས་ལ། རྡུལ་ཕ་རབ་

ཆ་མེད་བདེན་པར་གྲུབ་པས་ཆད་པའི་མཐའ་སློང་ངློ་། ༢ མདློ་སེ་པས་རྒྱུ་རྣམས་ཀི་རང་རང་གི་

ངློ་བློ་འགག་པས་རག་པའི་མཐའ་སློང་ལ། རང་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་འབས་བུ་འབིན་པས་

ཆད་པའི་མཐའ་སློང་ངློ་། ༣ སེམས་ཙམ་པས་ཀུན་བཏགས་རང་བཞིན་མེད་པས་རག་པའི་

མཐའ་སློང་ལ། གཞན་དབང་བདེན་པར་གྲུབ་པས་ཆད་པའི་མཐའ་སློང་ངློ་། ༤ དབུ་མ་པས་ནི་

རང་བཞིན་སྤློས་པ་དང་བལ་བས་རག་པའི་མཐའ་སློང་ལ། ཀུན་རློབ་རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་

བས་ཆད་པའི་མཐའ་སློང་ངློ་། ༥ །གཞན་སྟློང་པས་ཀུན་རློབ་གཞན་བྱུང་དུ་གྱུར་པའི་ཆློས་

ཐམས་ཅད་གདློད་ནས་མ་གྲུབ་པས་རག་མཐའ་སློང་ལ། དློན་དམ་རང་བྱུང་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་

གཤེགས་སྙིང་པློ་གཤིས་ལུགས་སུ་གནས་པས་ཆད་མཐའ་སློང་ངློ་། 

མཐའ་གཉིས་སང་བའི་སྤློད་པ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀི་འཚོ་བ་རྒྱས་དྲགས་པ་དང་། ཞན་དྲགས་

པའི་མཐའ་གཉིས་སུ་མ་ལྷུང་བ་སྟེ། འདློད་པ་བསློད་ཉམས་ཀི་མཐའ་དང་ངལ་དུབ་ལ་སྦློར་བའི་

མཐའ་གཉིས་སང་བའློ། །

མཐའ་གཉིས་བལ་བ། དབུ་མའི་ལམ། 

མཐའ་རེན། ཡི་གེའི་རེས་འཇུག །ག་ང་ད་ན་བ་མ་འ་ར་ལ་ས་རྣམས་ཡིན་ནློ། །

མཐའ་རེན་གི་དབང་། སློབ་མ་རྣམས་དབུགས་དབྱུང་བ་དང་བཀྲ་ཤིས་པར་བ་བའི་ཕིར་ཙཀ་ལི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

སློགས་ཀིས་རྒྱལ་སིད་སྣ་བདུན་དང་། བཀྲ་ཤིས་རགས་བརྒྱད་དང་རས་བརྒྱད་སློགས་ཀི་

དབང་བསྐུར་བའློ། །

མཐའ་ལག །མཐའ་མ་གང་ཡིན་གི་ལག་མ་སྟེ་དེའི་གློང་མ། 

མཐའ་གཏུགས་པ། ཕ་མཐར་གཏུགས་པ་སྟེ་མཐའ་ལ་སེབས་པ། དུས་ས་ཕིའི་མཐའ་གཏུགས་པ། 

ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་མཐའ་གཏུགས་པ། 

མཐའ་བརེན་གི་ཆློ་ག་ཕི་མ་བཞི། སགས་གཏད་པའི་ཆློ་ག །མིག་སྨན་གི་ཆློ་ག །མེ་ལློང་གི་དབང་

གི་ཆློ་ག །མདའ་འཕང་པའི་ཆློ་གའློ། །

མཐའ་ཐག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་margins ཟེར། 

མཐའ་ཐག་འློག་མ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་margins bottom ཟེར། 

མཐའ་ཐིག །མཐའ་ལ་བརྒྱབ་པའི་ཐིག་རིས། དཀིལ་འཁློར་གི་མཐའ་ཐིག །དཔེ་ཆའི་མཐའ་ཐིག

མཐའ་ཐུམ། གློས་ཀི་མཐའ་འགིལ། 

མཐའ་དག །ཐམས་ཅད་དེ། མང་ཚིག་ཅིག །ཡུལ་གྲུ་མཐའ་དག

མཐའ་དག་དཔྱིས་འབིན་གི་གཉེན་པློ། སང་བ་མཐའ་དག་གིས་གཉེན་པློ་སྟེ། བདག་མེད་མངློན་

སུམ་དུ་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་བུའློ། །

མཐའ་དག་གཟུགས་ཅན། འདིར་དཔེ་ཅན་ཁད་ཆློས་རྣམས་དང༌། ཁད་གཞི་གང་དེ་ཉིད་དང་བཅས་

པ་རིམ་བཞིན་དུ། དཔེའི་ ཁད་ཆློས་རྣམས་དང༌། ཁད་གཞི་གང་དེའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་ནས། 

དངློས་པློ་དེ་གཉིས་ཀ་སྤློད་པར་འློས་པའི་གནས་སུ་བཀློད་པའི་དཔེ་དེ་མཐའ་དག་གཟུགས་

ཅན་ཞེས་ཟེར་རློ། །འདི་ནི་ར་བའི་བརློད་ཚུལ་ཏེ། སེན་མློ་དང༌། སེན་མློའི་འློད་ཟེར་བཅས་པའི་

རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློའི་རང་པ་དེ། གེ་སར་དང༌། འདབ་མ་བཅས་པའི་མེ་ཏློག་གི་གཟུགས་སུ་བཀློད་

ནས། དེ་གཉིས་ཀ་བཀློད་པ་འློས་པའི་གནས་ཕློགས་ཀི་རྒྱལ་ཕན་རྣམས་ཀི་སྤི་བློར་བཀློད་

ཡློད་པ་ལར་རློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཐའ་དློན། ལས་དློན་ཐག་ཆློད་པའི་མཐའ་མའི་དློན་གནད་ཅེས་པའི་དློན་ཡིན། 

མཐའ་རྡུལ། [ཨུཔབལཿ]གངས་གནས་ཤིག

མཐའ་སློམ། མཇུག་སློམ་མམ། མཇུག་སྡུད་པ། ཉམས་མློང་རྣམས་མཐའ་སློམ་བེད་པ། 

མཐའ་དྲུག །གློང་གི་མཐའ་ཅན་དྲུག་ཅེས་པ་དང་དློན་གཅིག་ཏུ་སྣང་།

མཐའ་འདུམ། མཐར་ཐུག་གི་བར་འདུམ། མི་མཐུན་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཐའ་འདུམ་པར་བས་པ། 

མཐའ་འདུལ་གི་གཙུག་ལག་ཁང་། སར་རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་བློད་ཀི་ས་དཔྱད་སིན་

མློ་གན་རྐྱལ་དུ་བསད་པ་ལ་བུའི་དབིབས་སུ་ཡློད་པ་གནློན་ཆེད་བཞེངས་པའི་ལྷ་ཁང་བཅུ་གཉིས་

ནང་ནས་མཐའ་འདུལ་གི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞི་ནི། ༡ སིན་མློའི་དཔུང་པ་གཡས་གནློན་ཆེད། 

དབུ་རུ་ཀ་ཚལ་མི་འགྱུར་ལྷ་ཁང་། དེང་སང་མལ་དྲློ་གློང་དཀར་རློང་ཁློངས་གློང་དཀར་ཆུས་ཀ་

ཚལ་གློང་ཚོ་ཡློད། ༢ སིན་མློའི་དཔུང་པ་གཡློན་གནློན་ཆེད་གཡློ་རུ་ཁ་འབྲུག་བཀྲ་ཤིས་བམས་

སྙློམས་ལྷ་ཁང་། དེང་སང་ལྷློ་ཁ་སྣེ་གདློང་རློང་ཁློངས་ཁ་འབྲུག་ཆུས་ཁ་འབྲུག་གློང་ཚོར་ཡློད། 

 ༣ སིན་མློའི་དཔྱི་མགློ་གཡས་གནློན་པའི་ཆེད་གཡས་རུ་གཙང་འགམ་བང་ཆུབ་དགེ་གནས་

ཀི་ལྷ་ཁང་། དེང་སང་རྣམ་གིང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡིན་དགློས། ༤ སིན་མློའི་དཔྱི་མགློ་གཡློན་

གནློན་ཆེད་རུ་ལག་གློམ་པ་རྒྱང་གི་ལྷ་ཁང་། དེང་སང་ལྷ་རེའམ་ཡང་ན་གཞིས་ཀ་རེ་ལྷ་རེ་རློང་

ཁློངས་ཀི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཏུ་ཡློད། 

མཐའ་འདེད། མཐར་མ་ཐུག་བར་འདེད་པའམ་རད་གཅློད་པ། བདེན་རྫུན་གི་དབེ་བ་མཐའ་འདེད་

གསལ་པློར་བས། 

མཐའ་འདེད་ཞེ་བསྐྱེད། ཨུ་ཚུགས་མཐར་སྐྱེལ། 

མཐའ་འདློམས། མཐའ་མཇུག་ཚང་བར་འདུས་པ། འཕལ་ཕུགས་འགྱུར་ལློག་མེད་པའི་མཐའ་

འདློམས་ཀི་གན་རྒྱ་འཇློག་ལེན་བས་པ། 

མཐའ་བསྡུ། ཚོན་པིར་བཀྲུ་སའི་སྣློད་ཀི་ནང་དུ་ཚོན་སྣ་ཚོགས་ཁི་ཁུ་བ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པའི་

ཁ་དློག་ལ་མཐའ་བསྡུ་ཞེས་ཟེར། 

མཐའ་བསློམས། མཐའ་མའི་བསློམས་ཚིག་ཅེས་པའི་དློན་ཡིན། 
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མཐའ་བསློམས་གན་རྒྱ། འགྱུར་ལློག་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཐག་གཅློད་ཀི་བིས་དན། ཕན་ཚུན་གཉིས་

ཕློགས་ནས་མཐའ་བསློམས་གན་རྒྱ་འཛུགས་རྒྱུར་མློས་མཐུན་བྱུང་། 

མཐའ་སྣང་། [ཏིཊིབཿ]གངས་གནས་ཤིག

མཐའ་སྣང་ཆེན་པློ། གངས་གནས་ཤིག

མཐའ་སྣེ། ཟུར་མཐའ་འམ། སྣེ་མློ། 

མཐའ་པ། ས་ཆ་ཡུལ་གློང་སློགས་མཐའ་ལ་གནས་པའི་མི། དགློན་པའི་མཐའ་པ། 

མཐའ་དཔྱློད། གཞུང་དློན་དཀའ་གནད་ཀི་མཐའ་ལ་དཔྱད་པ་བེད་པ། གཞུང་དློན་ཟབ་མློ་ལ་ལུང་

དང་རིགས་པ་སྦར་ནས་མཐའ་དཔྱློད་པ། རང་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཡློད་ན་གཞན་ལ་འདྲི་སྡུར་བས་ཏེ་

མཐའ་དཔྱློད་བེད། 

མཐའ་བལ། ① མཐའ་མེད། སྡུག་བསལ་རྒྱ་མཚོ་མཐའ་བལ་ཡང་། ཁ་སྐློར་ཤེས་ན་སྐམ་སར་

སེབས། ②[མངློན]ནམ་མཁའ། 

མཐའ་དབུས། མཐའ་དང་དཀིལ། ནམ་མཁར་མཐའ་དབུས་མེད། ཡུལ་གི་མཐའ་དབུས། གལ་གི་

མཐའ་དབུས། 

མཐའ་འབུད། རྒྱང་འབུད། ཉེས་ཅན་རིགས་མཐའ་འབུད་གཏློང་བ། 

མཐའ་འབམས། ① མཐའ་ཀས་པ། ② [ཙརམཾ]གངས་གནས་ཤིག

མཐའ་འབས། ཕུགས་ཀི་འབས་བུའམ་ལག་རེས། 

མཐའ་མ། རེས་མ། མི་བེད་དགུ་བེད་མང་དྲགས་ན་མཐའ་མའི་ངན་འབས་བརློད་ཀིས་མི་ལང་བ་

ཞིག་འཁློར་ཡློང་། མེ་ལ་རེད་མློ་བརེས་པ་ན། མཐའ་མར་རང་ཉིད་འཚིག་པར་འགྱུར། དབིན་

སྐད་དུ་last ཟེར། 

མཐའ་མང་ཁ་སྐློང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་polygon fill ཟེར། 

མཐའ་མའི་འདྲི་གཅློད། གློད་གཞི་ཞིག་གི་ཆེས་མཇུག་མཐའི་འདྲི་གཅློད། ཡང་ན་མཐའ་མའི་ཁིམས་

ཐག་གཅློད་པ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཐའ་མའི་སྤློད་པ་པློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་end user ཟེར། 

མཐའ་མའི་གསལ་བཤད། ཁིམས་སའི་ཐློག་གློད་གཞི་ལ་གསལ་བཤད་བེད་པའི་དབང་ཆ་ཆེས་

མཐའ་མ་དེར་བརློད། 

མཐའ་མི། ① ཡུལ་གཞན་དང་ཕི་རྒྱལ་གི་མི། ② ཡུལ་ཁམས་ཀི་མཐར་གནས་པའི་མི། 

མཐའ་མེད། ① མཐའ་མངློན་མི་ཐུབ་པའམ་མུ་མེད། མཐའ་མེད་འཁློར་བ་རྣམས་ཀི་ཚང་ཚིག་ཁློད། 

② [མངློན]ནམ་མཁའ། 

མཐའ་མེད་མུ་མེད། མཐའ་རློགས་རྒྱུ་མེད་པ། 

མཐའ་དམག །རྒྱལ་ཁབ་ཕི་རློལ་གི་དག་དམག

མཐའ་བཙན་པ། མཐའ་བཟང་བའམ། ཕུགས་བརན་པ། རྒྱ་ཁབ་མི་དམངས་རྣམས་ལ་རྒྱབ་རེན་

བཅློལ་ན་མཐའ་བཙན་པ་ཞིག་ཡློང་། 

མཐའ་དམར་དགློན། དགློན་པ་འདི་བཏབ་མཁན་དང་འདེབས་དུས་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་

པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ལི་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཐའ་ཚར། སྣམ་རས་སློགས་ཀི་ཁ་ཚར་རམ་ཕུད་ཚར། 

མཐའ་མཚམས། ས་མཚམས། མཐའ་མཚམས་བརན་སྲུང་། མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ། 

མཐའ་མཚམས་ཀི་རློད་རློག །ས་མཚམས་ཀི་དློན་དུ་ལངས་པའི་རློད་པའམ་རློག་དྲ། 

མཐའ་མཚམས་བཀག་སློམ་ས་ཁུལ། གང་བྱུང་དུ་འགློ་འློང་མི་ཆློག་པའི་མཐའ་མཚམས་ཀི་

དམིགས་བསལ་ས་ཁུལ། 

མཐའ་མཚམས་འགྲུལ་བཞུད་ལམ་ཡིག །མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་ཁློ་ནར་སྤློད་པའི་ཕར་འགློ་ཚུར་

འློང་བེད་ཆློག་པའི་ལག་འཁེར་ཞིག

མཐའ་མཚམས་ཡུལ་མིའི་ལག་ཁེར། མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་གི་ཡུལ་མི་ཁློ་ནར་དབང་བའི་

དམིགས་བསལ་གི་ལག་ཁེར་ཞིག

མཐའ་མཚམས་ས་ཐིག །རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་གི་མཐའི་དབེ་མཚམས་ས་ཐིག
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མཐའ་གཞན་བཀག་པའི་ངེས་པ། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ལ་བརེན་ནས་བསྒྲུབ་བ་གང་ཡང་རུང་བ་

སྒྲུབ་པའི་ཚེ་དེའི་མཐའ་གཞན་ནམ་མི་མཐུན་ཕློགས་དེ་བགག་པར་བརེན་དེའི་མཐུན་ཕློགས་

སམ་སྒྲུབ་བ་དེ་ངེས་པའི་སློ་ནས་སྒྲུབ་པ་ལ་གློ །

མཐའ་བཞི། ① ཕློགས་བཞིའམ། ངློས་བཞིའམ། མཐའ་སྐློར། ② མུ་བཞི། ③ སྐྱེས་ནས་ལློ་བཞི་

ལློན་པའི་ར་དྲེལ་སློགས། ④ སྐྱེས་མཐའ་འཆི་བ། འདུས་མཐའ་འབལ་བ། བསགས་མཐའ་

འཛད་པ། མཐློ་མཐའ་ལྷུང་བ་སྟེ་བཞི། ⑤བདེན་པར་གྲུབ་པའི་རག་མཐའ་དང་། ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་

མེད་པའི་ཆད་མཐའ། བདེན་པར་གྲུབ་པ་དང་ཐ་སྙད་དུ་མེད་པ་གཉིས་ཀར་ཡློད་པའི་ཡློད་

མཐའ། བདེན་པར་མེད་པ་དང་ཐ་སྙད་དུ་ཡློད་པ་གཉིས་ཀར་མེད་པའི་མེད་མཐའ་བཅས་བཞི་

སྟེ།ཡློད་མཐའ་དང་། མེད་མཐའ། གཉིས་ཀའི་མཐའ། གཉིས་མིན་གི་མཐའ་རྣམས་སློ། །

མཐའ་བཞི་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ། མཐའ་སྐློར་གི་ཕློགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ། 

མཐའ་བཞིའི་བ་སྨན་དགུ། དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ཆློས་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་གི་སྐུ་དུས་

སུ་ཡུལ་ལུང་གཞན་ནས་གདན་དྲངས་པའི་རྒྱ་གར་གི་སྨན་པ་ཤནྟི་གརྦྷ་དང་། ཁ་ཆེ་གུ་ཧེ་བཛྲ། 

རྒྱ་ནག་ནས་སྟློང་གསུམ་གང་བ། ཧ་ཤང་བ་ལ། ཧང་ཏི་པ་ཏ་གསུམ། ཏ་ནས་ཧ་ལ་ཤནྟི། གྲུ་གུ་

ནས་སེང་མདློ་འློད་ཆེན། དློལ་པློ་ནས་ཁློལ་མ་རུང་རེ། བལ་པློ་ནས་དརྨ་ཤི་ལ་སྟེ་དགུའློ། །

མཐའ་ཡས། ① ཚད་མེད་པ། ② ཀླུ་རྒྱལ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག །③ [མངློན]ས་གཞི། 

མཐའ་ཡས་པ། མཐའ་མེད་པ། ནམ་མཁའི་རྒྱ་ཁློན་མཐའ་ཡས་པ། 

མཐའ་ཡས་པའི་འདུ་ཤེས། འདུ་ཤེས་ཚད་མེད་པ་སྟེ་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ནས་འདུ་

ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་མན་ཆད་ཀི་འདུ་ཤེས་སློ། །

མཐའ་ཡས་མ། [མངློན]ས་གཞི། ② དཔལ་ལན་ལྷ་མློའི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་ཤིག །

མཐའ་ཡི་རྒྱ། མཐའ་ཡི་རྒྱ་དང་གྲུ་གུ་འློག་ཏུ་བཏུལ་ཞེས་པའི་མཐའ་ཡི་རྒྱ་ནི་རྒྱལ་པློ་གནམ་རི་སློང་

བཙན་གིས་མངའ་འློག་ཏུ་བཅུག་མློང་བའི་རྒྱ་སྟེ་བློད་ཀི་མཐའ་མཚམས་ཐང་གི་མངའ་འློག་ཏུ་

གནས་པའི་རྒྱལ་ཕན་ཆུང་ངུ་ཞིག་མིན་ནམ་སྙམ། 

མཐའ་ཡི་སློ་ཁ། རྒྱ་བློད་གཉིས་ཀི་མཐའ་མཚམས་སུ་ཡློད་པའི་ས་ཆ་ཕན་ཚུན་བར་གི་ས་མཚམས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཏན་ཁེལ་བས་པའི་སློ་ཁ་སྟེ། དཔེར་ན་ཐང་བློད་མཐུན་འབེལ་རྡློ་རིང་ནང་འཁློད་པའི་ཅང་

ཅུན་ཡུས་དང་། ཧྲའི་རུང་ཧྲན། ཆིང་ཧྲུའི་ཤན་བཅས་ནི་རྒྱ་བློད་ས་མཚམས་ཕན་ཚུན་གི་སློ་

ཁ་ཡིན། ༡ རྒྱ་དང་བློད་ཀི་སློ་མཚམས་རྒློད་ཀི་སྙན་ལུང་རློང་། ༢ བློད་དང་ཞང་ཞུང་གི་སློ་

མཚམས་ཞང་པ་བརྒྱ་ཅུ་རློང་། ༣ བློད་དང་བློན་གི་སློ་མཚམས་ལགས་གཟེར་བཅུག་པ། ༤ 

བློད་རང་སྟག་གཟིག་གི་སློ་མཚམས་ཤབ་ཤང་བརྒྱ་ཅུ་རློང་། ༥བློད་དང་ཧློར་གི་སློ་མཚམས་

ཟངས་ཐང་ཤའི་གིང་། ༦ བློད་དང་ཁློམ་གི་སློ་མཚམས་རྒྱ་ཤ་རློང་། ༧ བློད་དང་འཇང་གི་སློ་

མཚམས་ར་ག་རློང་། 

མཐའ་ཡུལ། རང་ཡུལ་མིན་པའི་གཞན་ཡུལ། རྒྱུས་མེད་མཐའ་ཡུལ་དུ་འགློ་བ། 

མཐའ་རྭ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་གློ་འཇློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཐའ་ལ་རེག་པ། ཕུགས་ལ་ཐུག་པ། བརག་དཔྱད་ཞིབ་མློར་བས་ནས་དློན་སྙིང་གི་མཐའ་ལ་རེག་པ། 

མཐའ་ལས་འདས་པ། མུ་མེད་པའམ། མཐའ་མེད་པ། 

མཐའ་ལས་འདས་པ་སྟློང་པ་ཉིད། ཡློད་མེད་གང་དུ་བཟུང་ན་མི་མཐུན་གི་གཡང་དུ་ལྷུང་བའི་རག་

མཐའ་དང་ཆད་མཐའ་ལས་འདས་པའི་ཆློས་ཉིད་དེ། སྟློང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག

མཐའ་ལས་འདས་པ་སྟློང་པ་ཉིད་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས། སྟློང་ཉིད་ཉི་ཤུ་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ནང་

གསེས་ཤིག་སྟེ། རེན་འབེལ་ནི་མཐའ་ལས་འདས་པ་སྟེ། རག་ཆད་དང་བལ་བའི་ཕིར། དེ་ཉིད་

ལ་ཆློས་དང་གང་ཟག་གི་བདག་གཉིས་གང་རུང་མེད་པར་རློགས་པའི་མཁེན་པའློ། །

མཐའ་ལུང་རི་ཁློད། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༨༤༨ལློར་ཀརྨ་མི་ཕམ་བསྟན་པའི་

རྒྱལ་མཚན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་

ཁུལ་རི་བློ་ཆེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཐའ་སློ། །འགམ་སློའི་མཐའ་མ། 

མཐའ་སྲུང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མཐའ་མཚམས་སྲུང་དམག

མཐའ་སྲུང་དམག །རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མཐའ་མཚམས་སྲུང་མཁན་གི་དམག་མིར་བརློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

མཐའ་སྲུང་ཞིབ་བཤེར། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བདེ་འཇགས་ལ་སྲུང་སྐྱློབས་བ་ཆེད་མཐའ་སྲུང་དམག་གིས་

ཕར་འགློ་ཚུར་འློང་གི་འགྲུལ་པར་ཞིབ་བཤེར་བས་པར་བརློད། 

མཐའ་སྲུང་སློ་ཁང་། མཐའ་སྲུང་དམག་གིས་སློ་བལ་བེད་པའི་ཁང་པ། 

མཐའ་གསལ། གསལ་བ། དཀར་ནག་མཐའ་གསལ། 

མཐའ་གསལ་མཐིལ་མཐློང་། གནས་ཚུལ་མངློན་སུམ་དུ་ར་འཕློད་གསལ་པློ་བྱུང་བ། 

མཐའི་རྒྱལ་ཁམས། ① མཐའ་སྐློར་གི་རྒྱལ་ཁབ། 

མཐའི་སློ་ཁ་སྲུང་བ། ས་མཚམས་སྲུང་འཛིན་བེད་པ། 

མཐར། མཐའ་རུ་ཞེས་པའི་རུ་ཡིག་བསྡུས་པ། མཐའ་མཇུག་གི་དློན་ཏེ། བཟང་བའི་མཐར་

ཐུག །མཁས་པའི་མཐར་ཐུག་ཅེས་པ་ལ་བུ། 

མཐར་གིས། རིམ་གིས། སྦངས་ན་མཐར་གིས་ཤེས་པར་འགྱུར། མི་ཚོ་མཐར་གིས་ཡློང་བཞིན་

ཡློད་ཀང་ད་དུང་ཚང་འཛོམས་མི་འདུག །ལག་རལ་མཐར་གིས་སྦང་བ། 

མཐར་གིས་པའི་སྦློར་བ། བང་སེམས་འཕགས་པ་དློན་དམ་པར་དྲན་པ་མེད་ཅིང་ཀུན་རློབ་ཏུ་

མཚན་ཉིད་རེས་སུ་དྲན་པའི་སློ་ནས་མཁེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་གློ་རིམ་དུ་སློམ་པར་བེད་པའི་

སེམས་དཔའི་རྣལ་འབློར། 

མཐར་གིས་གནས་པའི་སྙློམས་འཇུག །བསམ་གཏན་བཞི་དང་གཟུགས་མེད་བཞི་སློགས་ཀི་གནས་

རེ་རེ་ནས་རིམ་པ་མཐར་ཆགས་སུ་བགློད་དེ་རང་ལམ་གི་མཉམ་བཞག་ལ་སྙློམས་པར་འཇུག་པ། 

མཐར་གིས་གནས་པའི་སྙློམས་འཇུག་དགུ། བསམ་གཏན་དང་པློ་ནས་འགློག་པའི་བར་གློ་རིམ་

མཐར་ཆགས་སུ་གནས་པའི་བསམ་གཏན་བཞི་དང་། སྙློམས་འཇུག་བཞི་དང་། འགློག་པའི་

སྙློམས་འཇུག་སྟེ་དགུའློ། །

མཐར་གིས་པའི་སྦློར་བ། མཁེན་གསུམ་གི་རློགས་པ་ལ་བརན་པ་ཐློབ་དློན་དུ་མཁེན་གསུམ་གི་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་རིམ་གིས་ར་རྒྱུག་པ་ལར་དཀྱུས་ཐློགས་གཅིག་ལ་གློ་རིམ་ངེས་ཅན་དུ་སློམ་

པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབློར་ཤེར་ཕིན་དངློས་པློ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག

མཐར་གིས་སྦློར་བའི་ཆློས་བཅུ་གསུམ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུ་ལས་སྦློར་བ་བཞིའི་ཆློས་སློ་དྲུག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གི་ནང་ཚན་མཐར་གིས་སྦློར་བ་མཚོན་བེད་ཀི་ཆློས་བཅུ་གསུམ་ནི། ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་

མཐར་གིས་སྦློར་བ་དྲུག་དང་། དངློས་མེད་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་ཤེས་པའི་མཐར་གིས་སྦློར་བ་བཅས་

བཅུ་གསུམ་མློ། 

མཐར་གིས་བཞག་པ། ① རིམ་གིས་བཞག་པའམ། གལ་བསྒིགས་པ། ② [རིང]འཇུར་མདུད་མེད་པ། 

མཐར་གིས་སློང་བའི་བསློད་སྙློམས་པ། གློང་མཐར་ཆགས་སུ་སློང་བའི་དགེ་སློང་ལ་བུའློ། །

མཐར་གྱུར། [མངློན]རློ། 

མཐར་གྱུར་པ། མཐར་ཕིན་པ། རྒྱལ་ཁ་མཐར་གྱུར་པ། 

མཐར་ཆགས། གློ་རིམ་བཞིན་ནམ། རིམ་པ་བཞིན། སྐད་ཆ་མཐར་ཆགས་ཀིས་བཤད་དགློས་པ་

དང་། ལས་དློན་མཐར་ཆགས་ཀིས་བེད་དགློས་པ། གཅིག་རེས་གཉིས་མཐུད་ཀིས་མཐར་

ཆགས་སུ་རྒྱུ་བ། 

མཐར་ལ། མཐར་འཛིན་པའི་ལ་བ་སྟེ། འཇིག་ལའི་ཡུལ་གི་བདག་ལ་དམིགས་ནས་རག་པ་ཐེར་ཟུག་

པའམ་ཕི་མར་ཉིང་མཚམས་སྦློར་བ་མེད་པའི་ཆད་པར་ལ་བའི་རྣམ་པ་ཅན། བེད་ལས་དབུ་

མའི་ལམ་གི་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་བར་དུ་གཅློད་པའི་ཤེས་རབ་ཉློན་མློངས་ཅན། 

མཐར་གཏུགས། ཕ་རློལ་ཚུ་རློལ་གི་བར་མཚམས་དང་ཟད་མཚམས་ལ་གཏུགས་པ། མཐར་

གཏུགས་ནས་བཤད་ན་ལེགས། 

མཐར་ཐུག །ཕུགས་དང་།ཟད་མཚམས་ལ་གཏུགས་པའམ་སློན་པ། ལེགས་གྲུབ་མཐར་ཐུག་པ། མ་

རབས་ཀི་མཐར་ཐུག་པ། མཐར་ཐུག་རྒྱལ་ཁ། མཐར་ཐུག་དམིགས་ཡུལ། 

མཐར་ཐུག་གི་སྒྱུ་ལུས། འློད་གསལ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ལས་ཉློན་ར་བ་ནས་སྦངས་

ཏེ་མཐར་ཐུག་རྣམ་དག་སྒྱུ་མའི་ལྷ་སྐུ་ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་མི་སློབ་པའི་ཟུང་

འཇུག་འབས་བུའི་ཚུལ་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའློ། །

མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པ། དབུ་མ་པ་དང་རིགས་པའི་རེས་འབངས་ཀི་སེམས་ཙམ་པ་

རྣམས་ཀི་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པར་འདློད་དེ། རིགས་པའི་རེས་འབངས་ཀི་

སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ནི་དྲི་མ་གློ་བུར་དག་རང་གི་རྒྱུ་ཡློད་པས་ན་རག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

དང་། རྒྱུའི་གཉེན་པློ་གློམས་པས་ཟད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། རྒྱུའི་རང་བཞིན་ཤེས་པ་ཡློད་

པའི་ཕིར་དང་། དེ་ཡློད་པས་དེའི་གཉེན་པློ་ཤེས་པ་ཡང་ཡློད་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར་སློགས་རིགས་

པ་དུ་མའི་སློ་ནས་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པར་བཞེད་དེ། རྣམ་འགེལ་ལས། རྒྱུ་ཡློད་

ཕིར་ན་རྒྱུ་ཡི་ནི། གཉེན་པློ་གློམས་པས་ཟད་ཕིར་དང་། རྒྱུ་ཡི་རང་བཞིན་ཤེས་པའི་ཕིར། དེ་

ཤེས་པ་ནི་གྲུབ་པ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། གཞན་ཡང་ཉན་རང་དག་བཅློམ་པ་རྣམས་

ལྷག་མེད་དུ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ན་རིག་པ་རྒྱུན་ཆད་པར་མི་འདློད་དེ། དེས་དེའི་ཚེ་སྡུག་ཀུན་

གིས་བསྡུས་པའི་རིག་པ་ཙམ་རྒྱུན་ཆད་པར་འདློད་ཀང་། རིག་པ་ཙམ་ཞིག་སངས་རྒྱས་ཀི་

སར་འགློ་བར་འདློད་པས་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པར་འདློད་དློ། །

མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་གྲུབ་པ། བེ་བག་སྨྲ་བས་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་གྲུབ་པར་འདློད་

དེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཐློག་མ་མེད་པ་ནས་རིགས་སམ་ཁམས་མི་འདྲ་བ་གསུམ། དེ་ལས་

མློས་པ་མི་འདྲ་བ་གསུམ། དེ་ལས་སྒྲུབ་པ་མི་འདྲ་བ་གསུམ། དེ་ལས་འབས་བུ་མི་འདྲ་བ་

གསུམ་འཐློབ་པར་འདློད་པའི་ཕིར་དང་། ཉན་རང་དག་བཅློམ་པ་ལྷག་མེད་དུ་འཕློས་པའི་ཚེ་

གློངས་པ་ཡིན་པས་རིག་པ་ཕི་མ་མཚམས་མི་སྦློར་བར་བུད་ཤིང་ཟད་པའི་མེ་བཞིན་དུ་རིག་

པ་རྒྱུན་ཆད་པས་སར་ལམ་གློང་མ་འཇུག་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་

གྲུབ་པར་འདློད་པ་ཡིན། 

མཐར་ཐུག་བསློམས་དློན། ཕུགས་ཀི་གནད་འགག་གཅིག་ཏུ་བསློམས་པའི་དློན། 

མཐར་ཐུག་པའི་མངློན་རློགས། མཐར་ཐུག་པའི་ལམ་སྟེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས། 

མཐར་ཐུག་པའི་ཤེས་པ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས། 

མཐར་ཐུག་དཔྱློད་བེད་ཀི་ཚད་མ། ཡང་དག་པར་གཟིགས་པའི་འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་རྣམས་སློ། །

མཐར་ཐུག་འབས་བུའི་ཁད་ཆློས་གསུམ། ངློ་བློ་ཀ་ནས་དག་པ་རིག་སྟློང་དབེར་མེད་དང་། རང་

བཞིན་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་གསལ་སྟློང་དབེར་མེད། ཐུགས་རེ་ཀུན་ལ་ཁབ་པ་སྣང་སྟློང་དབེར་

མེད་དེ་གསུམ། 

མཐར་ཐློ། བརྡུང་བའི་དངློས་སྤད་ཁློད་སྙློམས་ཞུན་མཐར་འདློན་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཐར་སྣེའི་སྤློད་མཁན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་end user ཟེར། 

མཐར་གནས་སྙློམས་འཇུག་དགུ། མཐར་གིས་གནས་པའི་སྙློམས་པར་འཇུག་པ་དགུའི་བསྡུས་མིང་། 

མཐར་གནས་བཞི། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་གསལ་བེད་ཡ་ར་ལ་ཝ་སྟེ་བཞི། 

མཐར་སྤྱུག །ཐག་རིང་གི་ཕ་མཐའ་ལ་སྐྲློད་པ། མི་ངན་རྣམས་ལུང་པའི་མཐར་སྤྱུག་པ། 

མཐར་ཕིན་པ། ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ། ཡློན་ཏན་མཐར་ཕིན་པ་སློབ་དགློས། གནས་ཚུལ་མཐར་ཕིན་

པར་རློགས་པ། མི་ཚེ་མཐར་ཕིན་པ། ལེགས་བཅློས་མཐར་ཕིན་པ། མཐར་ཕིན་པའི་ཕ་བ། 

མཐར་ཕིན་པའི་རགས་བཞི། དམན་འདུ་ཞིང་མཐུ་རལ་ཆེ་བ་དང་། བིན་རླབས་ཆེ་ཞིང་རིག་པ་

ཆགས་པ་དང་། ཡིད་འློང་འབྱུང་ཞིང་འདློད་པ་འགྲུབ་པ་དང་། མང་པློས་བཀུར་ཞིང་གགས་པ་

ཐློབ་པ་བཞིའློ། །

མཐར་ཕིན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། ས་བཅུའི་རྒྱུན་མཐར་གནས་པའི་བང་སེམས། 

མཐར་ཕིན་པའི་ལམ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་མཁེན་པ། 

མཐར་བེད། ① གསློད་པ། ② [མངློན]གཤིན་རེ། 

མཐར་འབློལ། མཐའ་ལ་འབློས་པ། གཡུལ་སའི་མཐར་འབློལ་བ། 

མཐར་མ་ཐུག་པའི་ཤེས་པ། བང་སེམས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཤེས་པ། 

མཐར་འཛིན་པའི་ལ་བ། བདག་གམ་ཕུང་པློ་ལྔ་ལ་རག་པ་དང་ཆད་པར་འཛིན་པ་འདི་དབུ་མའི་ལམ་

གིས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་བར་དུ་གཅློད་པའི་ལས་ཅན་ནློ། །

མཐར་ཟད་ཀི་ཡི་གེ ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་གསལ་བེད། ཀྵ། 

མཐར་སློན་པ། ཕ་རློལ་ཏུ་སེབས་པ་དང་། ཟད་མཐར་ཕིན་པ། སྦློང་བརྡར་མཐར་སློན་པ་བེད། 

མཐས་ཀས་པ། ཚད་མེད་པ། 

མཐས་གཏུགས། ཚད་མཚམས་ཟད་པ། ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས། 

མཐིང་། རྡློ་ཚོན་སློན་པློ་ཞིག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀུ་ཤུའི་ཁམས་དང་། དུས་ཀི་མེ་ཏློག །བ་ཁྱུང་

རྡློ། མིག་སྨན་སློན་པློ། མེ་ཏློག་མིག་སྨན། མེ་ཏློག་ཟེ། གསལ་ལན། གསལ་བ་ཅན་བཅས་སློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

མཐིང་སྐྱ། མདློག་སློ་སྐྱ། 

མཐིང་ཁ། གཞི་སློན་པློ་ལ་རི་མློ་དཀར་པློ་ཡློད་པའི་དར་རིགས་ཤིག །དཀར་ཡློལ་ཡུ་རིང་ལ་མཐིང་

ཁའི་དར་ཁེབས་གཡློགས་ཤིག

མཐིང་ག །སློན་པློ། 

མཐིང་གི་ཞལ་བཟང་མ། ལྷ་མློ་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་དིང་

རི་རློང་གི་ལྷློ་ ངློས་སུ་ཡློད། 

མཐིང་རྒྱུས། རྡློ་སྨན་ག་ིརིགས་དབིབས་རྒྱུས་ཕན་གཤིབ་པ་དང་འདྲ་ཞིང་མདློག་མཐིང་ག་ཞིག་སྟེ། རློ་

བསྐ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་ཆུ་རྒྱུས་ཆད་པ་དང་། ཆུ་རྒྱུས་རེངས་འཁུམས་གྱུར་པ་སློགས་ལ་ཕན། 

མཐིང་སློན། རྡློ་སྨན་གི་རིགས་མདློག་སློ་ནག་ཅན་ཞིག་སྟེ། ནུས་པས་མཁལ་མའི་ནད་དང་། དྲི་ཆུ་

སི་བ། རྒྱུས་པ་འགམས་པ་བཅས་ལ་ཕན། 

མཐིང་ཆེན། ཚོན་ཆེན་སློན་པློ། 

མཐིང་རྡློ། སློན་པློའི་མདློག

མཐིང་མདློག །ཚོན་སློན་འབྱུང་སའི་རྡློ། 

མཐིང་ནག །མདློག་སློ་ཞིང་ནག་པློ། སྐུ་མདློག་མཐིང་ནག་རབ་ཏུ་བརིད། 

མཐིང་ནག་ཁློས་པ། དཔེ་རྒྱན་གི་སློ་ནས་བཏགས་པའི་བློང་ང་ནག་པློའི་གབ་མིང་ཞིག་སྟེ། སེ་དགེ་

དྲུང་འཚོ་བ་གུ་རུ་འཕེལ་གིས་མཛད་པའི་སྨན་གི་བརྡ་བསྡུས་དང་གབ་མིང་འགའ་ཞིག་བཀྲློལ་

བ་བློ་གསལ་མགིན་པའི་རྒྱན་ལས། མཐིང་ནག་ཁློས་པ་ནི་བློང་ང་ནག་པློའི་གབ་མིང་སྟེ། ངེས་

ཚིག་ནི་བློང་ང་ནག་པློའི་མེ་ཏློག་གི་མདློག་མཐིང་ནག་ཡིན་ཞིང་དཔེ་བློང་ང་ཁློས་པའི་གཟུགས་

སུ་བཀློད་པའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

མཐིང་ཞུན། མཐིང་བཏུལ་བའི་ཁུ་བ། 

མཐིང་རིལ། ཐིང་རིལ་དང་གཅིག །

མཐིང་རིལ་གློ་མློ། [ཡུལ]ཐིང་རིལ། 

མཐིང་རིལ་མཆུ། རྨ་གཏིང་ཤིན་ཏུ་རིང་པློར་ལུས་པའི་ཟུག་རྔུ་འདློན་བེད་ཀི་སྐམ་པ་ཆུ་བ་མཐིང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རིལ་གི་མཆུ་འདྲ་བ་ཞིག

མཐིང་ཤིང་། སློ་མདློག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཚོས་ཤིང་ཤིག

མཐིང་ཤུན། རྡློ་མཐིང་གི་ཁ་ཤུན་ལ་བཞེད་པ་ཞིག་དང་། སྨྱུག་མའི་ཕི་རི་ལ་བཞེད་པ་ཞིག་དང་

གཉིས་མཆིས་པས་སྐབས་ཐློབ་ཏུ་གློ་དགློས་པ་ཞིག་སྟེ། འབྲུག་པ་ཀུན་མཁེན་པདྨ་དཀར་པློས་

མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་བཤད་པ་གཞན་ལ་ཕན་པའི་གཏེར་ལས། མཐིང་ཤུན་ནི། འགའ་ཞིག་

གིས་ཚོན་རྡློ་མཐིང་གི་ཁ་ཤུན་ནམ་བར་ཤུན་ལ་ངློས་འཛིན་པ་དང་། འགའ་ཞིག་གིས་སྨྱུག་མ་

གཞློན་ནུའི་ཕི་རི་གིས་བཞར་བ་ལ་ངློས་འཛིན་པར་མཆིས་ཀང་། རང་ལུགས་ར་སྦློང་དང་རྡེ་

ནད་ཀི་སྐབས་སུ་མཐིང་རྡློའི་ཕི་རིའམ་བར་ཤུན་དང་། མློ་ནད་སྐབས་སྨྱུག་མ་གཞློན་ནུའི་ཕི་

རི་ཡིན་པས་སྐབས་ཐློབ་བའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

མཐིང་ཤློག །ཤློག་བུ་སློན་པློ། 

མཐིལ། ① དབུས་སམ། གཙོ་བློ། གློང་ཁེར་གི་མཐིལ། ལས་དློན་གི་མཐིལ། ནང་དློན་གི་མཐིལ་

ཤེས་པ། ② འློག་ཞབས་སམ་གཏིང་། རང་མཐིལ། ལག་མཐིལ། ལྷམ་མཐིལ། རྒྱ་མཚོའི་

མཐིལ། གཙང་པློའི་མཐིལ། དཀར་ཡློལ་གི་མཐིལ། 

མཐིལ་ཀློ ལྷམ་མཐིལ་གི་ཀློ་བ། 

མཐིལ་སྟློན་པ། ཕུགས་དློན་དང་། སྙིང་པློ་མིག་ལ་སྟློན་པའམ་བཤད་པ། ལས་དློན་གང་འདྲ་བས་ན་

ཕན་ཐློགས་ཆེ་བའི་ཞལ་ཏ་བསབ་བའི་མཐིལ་སྟློན་རློགས་གནང་། 

མཐིལ་བརློལ། ① སྣློད་ཀི་ཞབས་བརློལ་བ། ② ཉེས་ཅན་གི་མཚང་བརློལ་བ། ཉེས་སྤློད་ཀི་མཐིལ་

བརློལ་བ། རྫུན་གཏམ་མཐིལ་བརློལ། 

མཐིལ་མཐའ། སྣློད་དང་ཆུ་བློའི་གཏིང་མཐའ། 

མཐིལ་རྡློལ་བ། སྣློད་མཐིལ་རལ་པ། 

མཐིལ་དྲེག །སྣློད་མཐིལ་གི་དྲེག་པ། 

མཐིལ་ཕིན། མཐར་ཕིན། ལག་ལེན་མཐིལ་ཕིན་བསྟར་བ། རད་གཅློད་མཐིལ་ཕིན་པ་བེད། སྨན་

རིག་མཐིལ་ཕིན་པ་རློགས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

མཐིལ་འཕློག །རང་མཐིལ་གུང་མཛུབ་ཐད་ན་གནས་པའི་འཕར་རའི་མིང་སྟེ། མན་ངག་ཡློན་ཏན་

རྒྱུད་ལས། རང་པའི་མཐིལ་དུ་བཞག་འདྲ་མཐིལ་འཕློག་གཉིས། ཞེས་དང་། སློབ་དཔློན་དཔའ་

བློས་མཛད་པའི་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ལས། རང་པའི་མཐིལ་ན་གུང་མློ་ཡིས། ཐད་ཀ་ན་ནི་

མཐིལ་འཕློག་པ། གནད་ཡློད་ཅེས་ནི་རྣམ་བཤད་པ། དེ་ཕུག་གནད་ཀི་འཆི་བར་འགྱུར། ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། 

མཐིལ་མི་རེག་པ། ཚོད་ལེན་མི་ཐུབ་པའི་གཏིང་རིང་བ། བརློན་འགྲུས་ལན་ན་གཞུང་དློན་གི་

དགློངས་པའི་མཐིལ་མི་རེག་པ་གང་ཡང་མ་རེད། 

མཐིལ་ཞལ། ཁང་པའི་མཐིལ་གི་ཞལ་བ། 

མཐིལ་བཞི། ལག་པ་གཡས་གཡློན་གི་མཐིལ་གཉིས་དང་། རང་པ་གཡས་གཡློན་གི་མཐིལ་

གཉིས་ཏེ་བཞི། 

མཐིལ་ཤིང་། ཁང་པ་སློགས་ཀི་ནང་གི་སའི་ཐློག་ལ་ཤིང་ལེབ་ཀིས་གཡློག་པ་དེ་ལ་མཐིལ་ཤིང་

ཟེར། ཁང་པར་མཐིལ་ཤིང་རྒྱབ་ལ་བུ། 

མཐིལ་ལྷན། [ཡུལ]ལྷམ་གི་རྡློག་པའི་ལྷན་པ། 

མཐིལ་ལྷམ། རང་པའི་མཐིལ་ཙམ་འཁློར་བའི་ལྷམ་ཞིག

མཐུ། ① སྟློབས། མཐུ་ཉམས་པ། སྙིང་སྟློབས་ཀི་མཐུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ། ② ངན་སགས། མཐུ་གཏློང་

བ། མཐུ་རྒྱབ་པ། མཐུ་འདེབས་པ། ངན་སགས་ཀི་མཐུ་གནློད་གཏློང་བ། 

མཐུ་བསྒགས། [མངློན]ཉི་མ། 

མཐུ་ཆེན། ① ནུས་སྟློབས་ཆེན་པློ། ② སགས་ཀི་མཐུ་ནུས་ཆེན་པློ། ③ ཁབ་འཇུག་གི་མིང་། 

མཐུ་ཆེན་ཐློབ། གསང་བདག་ཕག་ན་རྡློ་རེ། 

མཐུ་སྟློབས། མཐུའི་སྟློབས་སམ་ནུས་པ། དག་ཕློགས་རྣམ་པར་གནློན་པའི་མཐུ་སྟློབས་ཆེན་

པློ་ཡློད་པ། 

མཐུ་སྟློབས་བདག་པློ། [མངློན]ཕག་ན་རྡློ་རེ། 

མཐུ་གཏད། བད་མ་མཁན་གི་ངན་སགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཐུ་ཐློབ། ① ནུས་པ་ཐློབ་པའམ་རེད་པ། ② སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། 

མཐུ་དམ་པ། ནུས་པ་ཕུལ་དུ་ཕིན་པ། 

མཐུ་དུ། [མཐུˋ་དུ]ཞེས་སྒ་ལི་བ་ཡི་གེ་དང་པློའི་ཐློག་ཏུ་བཞག་ནས་ཀློག་དགློས། མི་དགེ་བ་བས་

པའི་རྣམ་སྨིན་གི་འབས་བུ་ལུས་དང་སེམས་གང་རུང་གི་ཐློག་ཏུ་སྨིན་པ་མཐློང་བ། གཞན་ལ་

གནློད་པ་བས་ན་རང་ལ་མཐུ་དུ་འློང་གི་རེད། དཔློན་ངན་དེའི་ཁིམ་ཚང་ལ་ན་ཚ་དང་གློད་རྐྱེན་

མང་པློ་ཞིག་ཡློང་གི་འདུག །ཕལ་ཆེར་མི་དམངས་ཀི་མཐུ་དུ་ལེ་རེད་ལ་བུའློ། །

མཐུ་ལན། མཐུ་སྟློབས་དང་ལན་པ། 

མཐུ་བསློངས་དཔུང་བསློངས། མཐུ་སྟློབས་དང་དཔུང་ཤུགས་མཉམ་བསློངས་བེད་པ། མཐུ་

བསློངས་དཔུང་བསློངས་བས་ཏེ་དག་ལ་རྒློལ་བ། 

མཐུ་པ། ངན་སགས་སློགས་སྦློར་གི་སློ་ནས་གཞན་ལ་དམློད་བློར་ཏེ་གནློད་པ་སྐྱེལ་མཁན་ཞིག་གི་

སགས་པའི་རིགས་ཞིག །མཐུ་གཏད་རྒྱབ་མཁན། 

མཐུ་དཔལ། ① ནུས་པ་དང་གཟི་བརིད་དམ་མངའ་ཐང་། ② སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། 

མཐུ་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ཟློལ་བསྟློད། ཟློལ་བསྟློད་ཀི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བསྟློད་ཡུལ་དཔེ་ཅན་

ལ་རང་ཉིད་ནུས་མཐུའི་ཁད་པར་ལྷག་འདློད་ཀི་རྒྱགས་པ་སྟེ་ང་རྒྱལ་མེད་ཀང་། ཡློད་པ་ལར་

དུ་སྨད་དེ་དློན་དུ་དཔེ་མཐུ་ལན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཟློལ་གིས་བསྟློད་པའི་རྒྱན་ཞིག

མཐུ་བ་དགློན་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་སེ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་མཚོ་ཤར་

བ་ཡན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཐུ་བད། ངན་སགས་མཁན་གི་མཐུ་དང་བད་སྟེམས། 

མཐུ་བེད། [མཐུˋ་བེད]ཡི་གེ་དང་པློ་སྒ་གདངས་ལི་བར་བཀག་དགློས། གཞན་ལ་དམློད་བློར་བའི་

དློན་སྟེ། གཞན་ལ་ན་ཤི་རྐྱེན་ཆག་སློགས་ཡློང་བའི་སྨློན་ལམ་འདེབས་དང་། དམློད་སགས་

བློར་བ་སློགས་སློ། །

མཐུ་བི་བ། ནུས་པ་ཉམས་པ། ལློ་རགས་ནས་ལུས་མཐུ་བི་བ། 

མཐུ་མེད་པ། ནུས་པ་མེད་པ་དང་། ཐབས་མེད་པ། རང་ལ་འགན་འཁི་ཡློད་ཀང་སྒྲུབ་པའི་མཐུ་མེད་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

མཐུ་མློ་ཆེ། ནུས་པ་དང་ལན་པ། གན་རྒྱ་མཐུ་མློ་ཆེ་བིས་འཇློག་བས་པ། དཔུང་སེ་མཐུ་མློ་ཆེ། ཡི་

དྭགས་མཐུ་མློ་ཆེ། 

མཐུ་རལ། སྟློབས་རལ་ནུས་པ། རྒྱལ་སྲུང་དཔང་སེའི་མཐུ་རལ་གི་ཆུ་ཚད། 

མཐུ་ཡློད་པ། ནུས་པ་ཆེན་པློ་ཡློད་པ། རང་ལ་མཐུ་ཡློད་པས་གཞན་དྲིང་ཁློ་ནར་མི་འཇློག

མཐུ་ལས་བྱུང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། སངས་རྒྱས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་སྟློབས་ལས་བྱུང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། 

མཐུག་རྔམས། དཔངས་ཚད། ལགས་རི་མཐུག་རྔམས་ཆེན་པློ། 

མཐུག་འདེབས། ཞིང་ལ་སློན་ཚགས་ཞིབ་པློར་འདེབས་པ། 

མཐུག་པ། མཐུག་པློ་དང་གཅིག །

མཐུག་པློ། ① ངློས་གཉིས་ཀི་བར་ཚད་ཆེ་བ། སྣམ་བུ་མཐུག་པློ། ཤློག་བུ་མཐུག་པློ། ② སྟུག་པློ། 

ཤིང་ནགས་མཐུག་པློ། མི་ཚོགས་མཐུག་པློ། ས་བློན་མཐུག་འདེབས། 

མཐུག་པློའི་སེ། རྒྱ་གར་སྐད་ཀི་གསལ་བེད་ཡི་གེའི་སེ་ཚན་ལ་གྷ་ཛྷ་སློགས་ཀི་མིང་། 

མཐུག་ཚད། སབ་མཐུག་གི་ཚད། 

མཐུད། ① བར་མཚམས་སྦྲེལ་བའི་དློན་ཏེ། ཐག་པ་མཐུད་པའི་མཚམས་སྦློར། སྐད་ཆ་འཕློ་མཐུད་

ནས་བཤད། ཐག་པ་ཆད་པ་མཐུད་ལ་བུ། ② བར་ཐག་ཉེ་བར་སྟེ། བ་བ་གཅིག་འཕློར་གཅིག་

མཐུད། སློབ་གློགས་རྣམས་གཅིག་འཕློར་གཅིག་མཐུད་ནས་བསྒིགས་ལ་བུ། 

མཐུད་སྐྱེལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་extended ཟེར། 

མཐུད་ཁ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་interface ཟེར། 

མཐུད་ཁའི་ཨང་རགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་port number ཟེར། 

མཐུད་སློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་switchpoint ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཐུད་རྒྱག །རས་ཆ་གཉིས་མཉམ་དུ་འཚེམ་པ། ཕྱུ་པའི་མཐུད་དེ་མདུན་ལ་འཁེལ་འདུག

མཐུད་ངློས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་interface ཟེར། 

མཐུད་མངག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་renewal ཟེར། 

མཐུད་རགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་hyphen ཟེར། 

མཐུད་དམ། ཤློག་བུ་བེགས་ཁ་གཉིས་སྦར་བའི་མཐུད་མཚམས་སུ་བརྒྱབ་པའི་ཐེའུ། 

མཐུད་པ། [ཐ་དད་པ]སྦྲེལ་བའམ། སྦློར་བ། ཆད་པའི་ཐག་པ་རྣམས་མཐུད་པ། ཆད་མཐུད་ཡློ་

བསངས། གཅིག་རེས་གཉིས་མཐུད། སྐད་ཆ་གཅིག་འཕློར་གཉིས་མཐུད། 

མཐུད་མ། ① ག་བསྒིགས་ནས་བཞག་པའི་དངློས་རིགས། ② ལྷན་པ། གློན་པ་རིང་པར་མཐུད་མ་

ཁག་མང་བརྒྱབ་པ། 

མཐུད་དམག །ག་བསྒིགས་ནས་བཞག་པའི་དམག་གི་དཔུང་རློགས། 

མཐུད་མཚམས། ཕན་ཚུན་མཐུད་པའི་བར་མཚམས། ཕན་ཚུན་མཐུད་མཚམས་ཤློར་ཏེ་ཁ་བལ་བ། 

མཐུན། ཕན་ཚུན་ཁ་གཤིན་པློ་བྱུང་བ་དང་ཆ་མཚུངས་པ་ལའང་། 

མཐུན་རྐྱེན། འབས་བུ་འབྱུང་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ནམ་རྒྱུ། དཔེར་ན། ནས་མྱུག་སྐྱེ་བའི་

མཐུན་རྐྱེན་ཆུ་ལུད་དང་། འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཟས་གློས་ལ་བུ། མཐུན་རྐྱེན་སྒིག་པ། འཚོ་བ་

ཡར་རྒྱས་ཡློང་བའི་མཐུན་རྐྱེན་བེད་པ། མཐུན་རྐྱེན་སྨིན་པ། མཐུན་རྐྱེན་མ་འཛོམས་པ། 

མཐུན་རྐྱེན་ལྔ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་མཐུན་རྐྱེན་ལྔ་དང་ལན་དགློས་པ་སྟེ། ཡུལ་མཆློག་གསུམ་དང་མཁན་

སློབ་བཞུགས་པ་དང་། རྒྱུད་ཚོགས་སུ་མ་ཚང་ཞིང་སློམ་རློ་མེད་པ་དང་། ཚིགས་ས་མ་སློན་དུ་སློང་

བ། རགས་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བེགས་ཤིང་ཡློ་བད་ཚང་བ། བསམ་པ་རྒྱུ་དུས་ཀི་ཀུན་སློང་དང་ལན་ཞིང་

ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པས་ཟིན་པ། ཆློ་ག་སྦློར་དངློས་མཇུག་གསུམ་ཚང་བ་བཅས་ལྔའློ། །

མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གསུམ། བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། སྦློར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

པ། སློན་གི་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའློ། །

མཐུན་རྐྱེན་སྦློར་བ་པློའི་སྦིན་བདག །སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་འབློར་

པ་བཅུའི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། ཆློས་བེད་མཁན་རྣམས་རང་ཉིད་ཀི་འཚོ་བའི་ཆེད་དུ་འབད་བརློན་བེད་

དགློས་ན་ཆློས་བེད་པའི་གློ་སྐབས་ཉུང་ངུ་ཞིག་ལས་མི་ཡློང་བས་ཆློས་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཟས་

གློས་སློད་གནས་སློགས་ཀི་རློགས་རམ་བེད་མཁན་འབློར་ལན་སྦིན་བདག་ཡློད་པའི་དློན། 

མཐུན་རྐྱེན་ཚོགས་གསློག་པ་ལྔ། ཕག་དང་། མཆློད་པ། བསྐུལ་བ། གསློལ་བ་གདབ་པ། ཡི་རང་ངློ་། །

མཐུན་རྐྱེན་གསློལ་སྐལ། ཟས་གློས་གནས་མལ་སློགས་ཀི་ཆ་རྐྱེན་གསློལ་རས་གནང་བའི་སྐལ་བ། 

མཐུན་གློགས། ① བསམ་པ་མཐུན་པའི་གློགས་པློ། ② ཕན་པ་སྒྲུབ་པའི་གློགས་པློ། མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་དཀར་ཉེ་དང་། བློ་དཀར་བ། སྙིང་སྡུག །མཛའ་བཤེས་བཅས་སློ། །

མཐུན་གློས། མཐུན་འགྱུར་གི་སྐད་ཆའམ། གཅིག་མཐུན་གི་གློས་མློལ། 

མཐུན་སྒིལ། ཐུན་མློང་གི་ཕུགས་རེའམ་ལས་འགན་ལེགས་འགྲུབ་བེད་ཆེད་ནུས་ཤུགས་གཅིག་

སྡུད་ཀིས་མཉམ་དུ་སྒིལ་བ། 

མཐུན་འགྱུར། ① རློགས་རམ་དང་མཐུན་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་བ། ② གཅིག་མཐུན་དུ་འགྱུར་བ། 

མཐུན་འགྱུར་ཡི་གེ གློགས་བེད་པའི་ཡི་གེ

མཐུན་བསྒིགས། ① གཉེན་བསྒིགས། ② བར་འདུམ། 

མཐུན་འཇུག །① གཞན་དང་མཐུན་པློ་བེད་འཇུག་པ། རྒྱབ་འདྲེ་རྒྱབ་མཁན་གཉིས་ཕློགས་མཐུན་

འཇུག་བེད་པ། ② གཞན་དང་བསྟུན་པ། རང་སྣང་གང་དྲན་མིན་པར་གཞན་གི་བསམ་བློ་དང་

མཐུན་འཇུག་བེད་པ། མི་གཞན་ལ་བསྟུན་པའི་མཐུན་འཇུག་ཅན། 

མཐུན་གཉིས་ལ་ལུང་བསེབས། ཞིང་པ་རྣམས་ཞིང་ལས་ཀི་རང་བྱུང་ཁློར་ཡུག་དང་མཐུན་པའི་

ཀླུང་ཐང་དུ་སློད་པ་དང་། འབློག་པ་རྣམས་འབློག་ལས་ཀི་རང་བྱུང་འཁློར་ཡུག་དང་མཐུན་པའི་

རི་ཁུལ་དུ་སློད་པ་གཉིས་ཕན་ཚུན་མཉམ་བསེབས་ཀི་ཐློག་ནས་རང་མློས་བརེ་འཚོང་བས། 

མཐུན་སེབ། བསམ་བློ་མཐུན་ཞིང་མཉམ་དུ་འགློགས་པ། 

མཐུན་འདུམ། ཕན་ཚུན་མཐུན་པའི་འདུམ་སྒིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཐུན་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ]མཛའ་བ་དང་། འཆམས་པ། མི་མཐུན་པ་རྣམས་མཐུན་པར་གྱུར། བ་

རློག་འུག་པ་མི་མཐུན་པ། འཕློས་མློལ་ཞིབ་གསལ་བས་པའི་མཐར་ངེད་གཉིས་ཀི་བསམ་

ཚུལ་གཞི་ནས་མཐུན་སློང་། ② གཅིག་པ་དང་། མཚུངས་པ། ཁ་གཏིང་གཉིས་མཐུན། གློས་

མཐུན་པ། ས་ཚིག་དང་མཐུན་པ། ལ་བ་མཐུན་པ། གཞི་མཐུན་པ། རིགས་མཐུན་པ། བློ་

སེམས་མཐུན་པ། བཤད་ཚུལ་གཞན་དང་མི་མཐུན་པ། བདེ་སྡུག་གང་ཞུས་ཚང་མ་གནས་

ལུགས་རྒྱུ་མཚན་དང་མཐུན་པ་ཤ་སྟག་རེད། དབིན་སྐད་དུ་conform ཟེར། 

མཐུན་པ་སྤུན་བཞི། སློན་བྱུང་བ་གློང་མ་སེག་དང་། རི་བློང་། སྤེའུ། གང་ཆེན་བཞིས་རྒན་གཞློན་

བརི་བཀུར་བས་པས་དེའི་ཡུལ་དུ་བདེ་སྐྱིད་བྱུང་བའི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་རི་མློ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན།

མཐུན་པ་འབེད་པར་བེད་པ། མཛའ་གློགས་ཀི་བར་དུ་དཀྲུག་ཤིང་རྒྱབ་པ། 

མཐུན་པའི་རྒྱན། ཚིག་ཕད་ཀང་སློགས་ཚིག་དློན་ས་ཕི་མཐུན་པའི་རྒྱན་ལ་འཇུག་པ། ཁློང་གིས་

བློད་ཡིག་སྦངས་ཀང་སྦངས་ཡློད་ལ། མཁས་ཀང་མཁས་པློ་ཡློད། གློག་ཞུ་བཙུགས་ཀང་

བཙུགས་ཡློད་ལ། གསལ་ཡང་གསལ་ལློ། ངས་ཁློང་ལ་རློགས་རམ་བས་ཀང་བས་ལ། ཁློང་

དགའ་ཡང་དགའ་སློང་། 

མཐུན་པའི་སྒའི་གབ་ཚིག །གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་བཅུ་གཅིག་པ། བརློད་འདློད་ཀི་དློན་དེ་དང་མིང་ཐད་

ཀར་མ་སྨློས་པ་མཐུན་པའི་སྒའི་རྣམ་གངས་གཞན་མང་པློ་ཞིག་བཀློད་ནས། དེ་རྣམས་ཀིས་

རིམ་པས་བརློད་དློན་གི་དངློས་མིང་དེ་སྒྲུབ་ཀང་བརློད་ཚུལ་སྒའི་རྣམ་གངས་མང་པློ་དེས་དློན་

སྒིབ་པར་བས་པ་མཐུན་པའི་སྒའི་མཚན་ཉིད་ཡིན། 

མཐུན་པའི་ཆློས། ཕན་ཚུན་འགལ་བ་མེད་པའི་དངློས་པློ། 

མཐུན་པའི་བུམ་པ། ཤློག་བུ་སློགས་ལ་མེ་སར་ཏེ་བཙུགས་ན་རླུང་ཁག་འཐབས་པས་གཟེར་བ་

དང་། ཕི་སྐྲན་མཐའ་དག་གཅུར་བེད་ཀི་ཡློ་བད་མེ་བུམ། 

མཐུན་པའི་བེད་རྒྱུ། རང་འདྲ་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་རྒྱུ། 

མཐུན་པའི་སྨན། ནད་བབ་དང་མཐུན་པའི་གསློ་བེད་ཀི་སྨན། 

མཐུན་པའི་ཡློ་བད། འདུལ་བའི་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་དགེ་སློང་གི་འཚོ་བའི་ཡློ་བད། 



  163  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

མཐུན་པའི་རླུང་། འགློ་ཕློགས་དང་མཐུན་པའི་རླུང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རེས་མཐུན་རླུང་དང་། 

འདློད་པའི་རླུང་། བ་དན་དར་གི་ཤུགས་འགློ་བཅས་སློ། །

མཐུན་པའི་གསློ་སྦློང་། གསློ་སྦློང་དྲུག་གི་ནང་གསེས། ཚེ་འདིའི་ཟག་པ་འགློག་ཅིང་ལྷག་པའི་ཚུལ་

ཁིམས་དག་པར་བ་བའི་ཕིར་མཐུན་པའི་གསློ་སྦློང་ཞེས་བ་སྟེ། དེ་ལའང་ནང་གསེས་སུ་གསློ་

སྦློང་བཅུ་བཞི་པ་དང་། བཅློ་ལྔ་པ་དང་། གནློད་པ་བཟླློག་པའི་གསློ་སྦློང་དང་། འཁློན་པ་བསྡུམ་

པའི་གསློ་སྦློང་དང་། བཀྲ་ཤིས་པའི་གསློ་སྦློང་དང་ལྔ་ཡློད་དློ། །

མཐུན་པློ། གཅིག་པ་དང་། མཚུངས་པའི་དློན་དུ་འཇུག་པའི་མཐུན་པ་དང་གཅིག །

མཐུན་དཔེ། རགས་གསལ་གི་སྦློར་བ་འགློད་སྐབས་བསྒྲུབ་བ་ངེས་པའི་ཆེད་དུ་བཀློད་པའི་

མཚུངས་དཔེའམ་རང་དང་རིགས་མཐུན་གི་དཔེ། 

མཐུན་དཔེ་ལར་སྣང་། རགས་ཆློས་གཉིས་དང་མི་ལན་པའམ། བསྒྲུབ་བ་ངེས་པའི་སློན་དུ་ཁབ་པ་

ངེས་བེད་ཀི་གཞིར་མ་གྱུར་པ། བས་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེར་སྒ་

བཀློད་པ་ལ་བུའློ། །

མཐུན་དཔེ་ཡང་དག །དཔེ་ཡང་དག་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ། རགས་ཆློས་གཉིས་ལན་གི་ཆློས་མཐུན་

སྦློར་གི་དཔེ་སྟེ། བསྒྲུབ་བ་ངེས་པའི་སློན་དུ་རེས་ཁབ་དངློས་སུ་ངེས་པའི་གཞིར་གྱུར་པ། བས་

རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེར་བུམ་པ་བཀློད་པ་ལ་བུའློ། །

མཐུན་ཕློགས། ① གཏན་ཚིགས་ལ་བརེན་ནས་སྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་སྦློར་བ་དེ་སྐློར་གི་སྒྲུབ་བ་དེ་

དང་ངམ་ཡང་ན་སྒྲུབ་ཆློས་དེ་དང་ཁད་ཆློས་མཚུངས་པའི་ཆློས་གང་ཞིག་སྦློར་བ་དེ་སྐློར་གི་

རློད་གཞི་དང་རགས་དེ་ལས་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པ་ཞིག་སྟེ། མཐུན་དཔེ། ཚུལ་གཉིས་པའི་ལློས་

གཞི་བཅས་དློན་གཅིག །② སྐལ་པ་གཅིག་པའམ་སེ་ཚན་གཅིག་པ། ③ མཛའ་མཐུན་གི་

གཉེན་གློགས། ④ དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆློས་ཀིས་མི་སྟློང་པ་སྟེ། བསྒྲུབ་བའི་ཆློས་དང་། རེས་

སུ་མཐུན་པའམ་ལན་པ་རེས་འགློའི་ཚུལ། 

མཐུན་ཕློགས་ལ་ཁབ་བེད་མི་མཐུན་ཕློགས་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ། ཕློགས་ཆློས་གཏན་

ཚིགས་དགུ་ལས་དངློས་ཀི་མ་ངེས་པའི་རགས་བཞིའི་ཡ་གལ། རགས་དེ་གསལ་བ་དེའི་མཐུན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕློགས་ལ་ཁབ་ཅིང་མི་མཐུན་ཕློགས་ལ་ཁབ་མ་ཁབ་གཉིས་ཀ་ཡློད་པ། དཔེར་ན། སྒ་ཆློས་

ཅན། རློལ་བྱུང་ཡིན་ཏེ། མི་རག་པའི་ཕིར། དཔེ་རྔ་སྒ་དང་། གློག་དང་ནམ་མཁའ་བཞིན། ཞེས་

པ་ལ་བུ། མི་རག་པ་དེ་སྒ་རློལ་བྱུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕློགས་ལ་ཁབ་བེད་དུ་འཇུག་ཅིང་། མི་

མཐུན་ཕློགས་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ་སྟེ། རློལ་བྱུང་ལ་མི་རག་པས་ཁབ། རློལ་བྱུང་མ་

ཡིན་པ་ལ་རག་མི་རག་གཉིས་ཀ་ཡློད་པའློ། །

མཐུན་ཕློགས་ལ་གཏན་མེད་མི་མཐུན་ཕློགས་ལ་ཁབ་བེད་དུ་འཇུག་པ། ཕློགས་ཆློས་གཏན་

ཚིགས་དགུ་ལས་འགལ་རགས་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ། རགས་དེ་གསལ་བ་དེའི་མཐུན་ཕློགས་ལ་

མེད་ཅིང་མི་མཐུན་ཕློགས་ལ་ཁབ་པ། དཔེར་ན། སྒ་ཆློས་ཅན། རག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར། དཔེ་

ནམ་མཁའ་དང་བུམ་པ་བཞིན། ཞེས་པ་ལ་བུ། བས་པ་དེ་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕློགས་

ལ་གཏན་མེད་དང་། མི་མཐུན་ཕློགས་མི་རག་པ་ལ་ཁབ་པའློ། །

མཐུན་ཕློགས་ལ་གཏན་མེད་མི་མཐུན་ཕློགས་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ། ཕློགས་ཆློས་གཏན་

ཚིགས་དགུ་ལས་འགལ་རགས་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ། རགས་དེ་གསལ་བ་དེའི་མཐུན་ཕློགས་ལ་

གཏན་ནས་མེད་ཅིང་མི་མཐུན་ཕློགས་ལ་ཡློད་མེད་གཉིས་ཀའི་ཆ་དང་ལན་པ། དཔེར་ན། དུང་

སྒ་ཆློས་ཅན། རག་སྟེ། རློལ་བྱུང་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེ་ནམ་མཁའ་དང་བུམ་པ་དང་གློག་བཞིན། 

ཞེས་པ་ལ་བུ། རློལ་བྱུང་དེ་དུང་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕློགས་ལ་གཏན་ནས་མེད་ཅིང་། 

མི་མཐུན་ཕློགས་མི་རག་པ་ལ་རློལ་བྱུང་ཡིན་མིན་གི་ཆ་གཉིས་ཀ་ཡློད་པའློ། །

མཐུན་ཕློགས་ལ་ཡློད་པ། བསྒྲུབ་བའི་ཆློས་ཀི་མཐུན་ཕློགས་ལ་ཡློད་པ། དཔེར་ན། བས་པ་རགས་

སུ་བཀློད་ནས་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་བས་པ་དེ་མི་རག་པའི་མཐུན་ཕློགས་ལ་ཡློད་པ་ལ་བུ། 

མཐུན་ཕློགས་ལ་ཡློད་པར་ངེས་པ། བསྒྲུབ་བའི་ཆློས་ཀི་མཐུན་ཕློགས་ལ་ཡློད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པ། 

མཐུན་བེད། ཕློགས་གཉིས་མཐུན་པར་བེད་པ། 

མཐུན་སྦློར། ཕན་ཚུན་མཐུན་པའི་ལས་ལ་སྦློར་བ། བཟློ་ཞིང་གཉིས་བར་ལ་མཐུན་སྦློར་གི་ལས་

ཀ་ཡག་པློ་བེད་པ། བ་སྤློད་ནློར་བ་ལ་མཐུན་སྦློར་མ་བེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཉེ་བར་སྦློར་

བ་དང་། མཐུན་ཕློགས། མཚམས་སྦློར། མཛའ་བེད་པ་བཅས་སློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

མཐུན་འབེལ། ཕན་ཚུན་ཕློགས་གཉིས་ཀས་གཅིག་ཕན་གཅིག་རློགས་ཀི་འབེལ་བ་བེད་པ་ལ་

མཛའ་མཐུན་གི་འབེལ་བ། 

མཐུན་མི་མཐུན། ཕན་ཚུན་བསམ་པ་དང་། སྤློད་པ། སྐད་བརྡ། ཆ་ལུགས་སློགས་རིས་མཐུན་པ་

དང་། མི་མཐུན་པ་གཉིས། 

མཐུན་མི་མཐུན་ཕློགས་གཉིས་ཀ་ལ་གཏན་མེད་དུ་འཇུག་པ། ཕློགས་ཆློས་གཏན་ཚིགས་དགུ་

ལས་ཐུན་མློང་མིན་པའི་མ་ངེས་པའི་རགས་ཏེ། རགས་དེ་གསལ་བ་དེའི་མཐུན་ཕློགས་མི་

མཐུན་ཕློགས་གཉིས་ཀ་ལ་གཏན་ནས་མེད་པ་སྟེ། དཔེར་ན་སྒ་ཆློས་ཅན། རག་སྟེ། མཉན་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེ་བུམ་པ་དང་ནམ་མཁའ་བཞིན། ཞེས་པ་ལ་བུ། མཉན་བ་དེ་སྒ་རག་པར་

སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕློགས་ནམ་མཁའ་ལ་གཏན་ནས་མེད་ཅིང་། མི་མཐུན་ཕློགས་བུམ་པ་ལའང་

གཏན་ནས་མེད་པའློ། །

མཐུན་མི་མཐུན་ཕློགས་གཉིས་ཀར་ཁབ་བེད་དུ་འཇུག་པ། ཕློགས་ཆློས་གཏན་ཚིགས་དགུ་ལས་

དངློས་ཀི་མ་ངེས་པའི་རགས་བཞིའི་ཡ་གལ། རགས་དེ་གསལ་བ་དེའི་མཐུན་ཕློགས་དང་མི་

མཐུན་ཕློགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཁབ་པར་ཡློད་པ། དཔེར་ན། སྒ་ཆློས་ཅན། རག་སྟེ། གཞལ་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར། དཔེ་ནམ་མཁའ་དང་བུམ་པ་བཞིན། ཞེས་པ་ལ་བུ། གཞལ་བ་དེ་གསལ་བ་དེའི་མཐུན་

ཕློགས་རག་པའི་ཕློགས་དང་། མི་མཐུན་ཕློགས་མི་རག་པ་གཉིས་ཀ་ལ་ཁབ་བེད་དུ་འཇུག་པ་སྟེ། 

རག་པ་ཡིན་ན་གཞལ་བ་ཡིན་པས་ཁབ། མི་རག་པ་ཡིན་ན་གཞལ་བ་ཡིན་པས་ཁབ་པའློ། །

མཐུན་མི་མཐུན་ཕློགས་གཉིས་ཀར་རྣམ་པ་གཉིས་གཉིས་སུ་འཇུག་པ། ཕློགས་ཆློས་གཏན་ཚིགས་

དགུ་ལས་དངློས་ཀི་མ་ངེས་པའི་རགས་བཞིའི་ཡ་གལ། རགས་དེ་གསལ་བ་དེའི་མཐུན་ཕློགས་

ལ་ཁབ་མ་ཁབ་གཉིས་ཀ་དང་། མི་མཐུན་ཕློགས་ལའང་ཁབ་མ་ཁབ་གཉིས་ཀའི་ཆ་ཡློད་པ། 

དཔེར་ན། ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་གི་དབང་ཤེས་ཆློས་ཅན། མངློན་སུམ་ཡིན་ཏེ། དབང་ཤེས་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ། དབང་ཤེས་དེ་ཕློགས་གཉིས་ལ་རྣམ་པ་གཉིས་གཉིས་སུ་འཇུག་པ་

སྟེ། མཐུན་ཕློགས་མངློན་སུམ་ལ་དབང་ཤེས་ཡིན་མིན་གཉིས་ཡློད་ཅིང་། མི་མཐུན་ཕློགས་

མངློན་སུམ་མིན་པ་ལའང་དབང་ཤེས་ཡིན་མིན་གཉིས་ཡློད་པའློ། །ཡང་ན་འབྱུང་བཞིའི་རྡུལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕན་རག་པ་དང་རེག་བ་ཅན་གཞི་མཐུན་དུ་འདློད་པའི་ངློར། སྒ་རག་སྟེ། རེག་བ་ཅན་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར། དཔེ་ནམ་མཁའ་དང་རྡུལ་ཕན་དང་གློག་དང་བུམ་པ་བཞིན་ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །

མཐུན་མློང་། ཐུན་མློང་དང་གཅིག །

མཐུན་མློང་གན་རྒྱ། ཕན་ཚུན་མཉམ་འབེལ་གི་ཆློད་དློན་གན་རྒྱ། 

མཐུན་ཚོགས། ཐུན་མློང་གི་ལས་དློན་ཞིག་འཕེལ་རྒྱས་གཏློང་ཆེད་དུ་བཙུགས་པའི་མང་ཚོགས་

ཀི་ཚོགས་པ། ཞིང་པའི་མཐུན་ཚོགས། 

མཐུན་ཟླ། ཡིད་མཐུན་གི་རློགས་སམ། ཟླ་བློ། 

མཐུན་གཟུགས། གཞན་དང་གཟུགས་དང་བད་དབིབས་སློགས་འདྲ་བའི་གཟུགས། 

མཐུན་གཟུགས་ཀི་གབ་ཚིག །གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་ལྔ་པ། གབ་བ་དློན་དངློས་གང་དེ་མ་སྨློས་པར། 

དེ་དང་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་དཔེ། བཏགས་པ་བ་ཞིག་བཀློད་ནས། དེ་དང་རེས་སུ་

འབེལ་བའི་ཚིགས་རྣམས་ཀིས་བསེབས་ཅིང་སྒིབ་པ་ནི་མཐུན་གཟུགས་ཀི་གབ་ཚིག་གི་

མཚན་ཉིད་ཡིན། འདི་བསྡུས་བརློད་ཀི་རྒྱན་དང་འདྲ་ཡང་གབ་པའི་ལློག་ཆ་ནས་གབ་ཚིག་ཏུ་

རུང་ངློ་། །ཞེས་འཇུ་མི་ཕམ་གིས་གསུངས། 

མཐུན་ཡུལ། སྒྲུབ་བའམ་སྒྲུབ་ཆློས་དེ་དག་ཆློས་མཐུན་པའི་མཐུན་དཔེ་དེ་མཐུན་ཡུལ་ལམ་མཐུན་

ཆློས་འདི་དང་མཐུན་ཞེས་འཇློག་པའི་སྐབས་ཀི་མཐུན་པའི་ཆློས་ཏེ། རློད་གཞིའི་ཆློས་ཅན་དང་

དློན་གཅིག

མཐུན་ལམ། ཕན་ཚུན་མཐུན་པའི་འབེལ་ལམ། སྤུན་ཟླ་མི་རིགས་ཕན་ཚུན་དབར་གི་མཐུན་ལམ། 

མཐུར། ར་བློང་གི་མགློར་བསྐློན་ནས་འཁིད་འདློགས་བེད་པའི་ཡློ་བད་ཅིག །ར་ལ་མ་བཞློན་གློང་དུ་

སབ་མཐུར་སྐློན་པ། 

མཐུར་མགློ །ར་བཏགས་པའི་ཆེད་དུ་རའི་མགློ་ལ་གཡློག་རྒྱུའི་ཡློ་བད་ཅིག །སབ་དང་འདྲ་ཡང་དེ་

ལས་གཞན་པ་ཞིག་ཡིན་པ། མཐུར་རུ་དང་དློན་གཅིག

མཐུར་ཐག །ར་དྲེལ་གི་མཐུར་འགློར་བཏགས་པའི་ཐག་པ། 

མཐུར་མདའ། མཐུར་ཐག་གཅིག་ཡིན། མཐུར་འགློར་བཏགས་པའི་ར་དྲེལ་འཁིད་བེད་ཀི་ཐག་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

ཡིན། རིད་སྐུད་སློགས་ཀིས་གས་པའི་ར་ཡིས་ངློ་ལ་བསྐློན་ཞིག །ར་བཟུང་བའི་སྐབས་མཐུར་

ནས་འཇུ་དགློས། 

མཐུར་རུ། རའི་མགློ་ལ་བསྐློན་ནས་འདློགས་བེད་དང་ཁིད་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག་གི་མིང་། 

མཐུས་རྐུ། སྟློབས་ཤུགས་ཀིས་གཞན་ནློར་རྐུ་བ། བཙན་དབང་གིས་འཕློག་པ་དང་། གཡློ་ཐབས་

ཀི་མཐུས་རྐུ་བ་གཉིས་གང་བས་ཀང་ཉེས་ཚབས་ཁད་མེད། 

མཐུས་འཕློག །བཙན་དབང་གིས་གཞན་ནློར་འཕློག་པ། རྒྱུ་ནློར་མཐུས་འཕློག

མཐེ་ལིབས། བཟློ་བློས་མཛུབ་མློ་གློན་རྒྱུའི་ཀློ་བའི་ལིབས་མློ་ལ་ཟེར། ས་ཆ་ཁ་ཤས་ཀིས་ལིབས་

མློ་ཡང་ཟེར། 

མཐེ་བློ། མཐེ་བློང་དང་གཅིག །

མཐེ་བློང་། སློར་མློ་སློམ་ཤློས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ནི་སློར་མློའི་ཐུ་བློའློ། །

མཐེ་བློང་ལག་སྐྱེས། སར་བློད་གཞུང་སྐབས་ཡུལ་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཞིང་བན་མཐེ་བློང་ལག་པར་སྐྱེས་

ཚད་ཀིས་མངའ་བདག་གི་ཞིང་གའི་སྙེ་མ་སྒྲུགབ་པར་འགློ་དགློས་པའི་ཁལ་ཞིག

མཐེ་བློའི་ལློ་གང་། མཐེ་བློང་གི་དཔངས་ཞེང་གི་ཚད་དེ་མཐེབ་ཚོན་དང་མཚུངས། 

མཐེ་མློ། སློར་མློ་སློམ་ཤློས་ཀི་མཐེབ་ཆེན་ལ་གློ

མཐེ་གཟེར། མགློ་ལེབ་ཆེ་བའི་གཟེར་ཞིག

མཐེབ་ཀློར། མཐེ་བློང་ལ་བསྐློན་རྒྱུའི་ཀྲད་ཀློར། 

མཐེབ་ཀིས་ཤ་ནློན་པ། ལུས་ཀི་ཤེད་རལ་ལ་བརེན་ནས་སྟློབས་ཆེན་ས་ལ་བསྒེལ་ནུས་པ། མིང་

གཞན་བེར་རྒུ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན། 

མཐེབ་སྐྱུ། ཟན་ལ་མཐེ་བློང་གིས་ཀློང་ཀློང་བཟློས་པའི་གཏློར་གསློས་ཀི་མཐེབ་སྐྱུ། 

མཐེབ་བཀག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་keys ཟེར། 

མཐེབ་འཁློར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་thumb wheel ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཐེབ་གུང་རྡེབ་པ། མཐེ་བློང་དང་གུང་མློ་གཉིས་ཕན་ཚུན་རྡེབ་པ་སྟེ་སེ་གློལ་གཏློག་པ། 

མཐེབ་གི་བ། [ཡུལ]གཞན་གི་ཨམ་ཕག་ནང་གི་ཅ་ལག་ཐབས་ཀིས་རྐུ་བ་པློའི་མིང་། 

མཐེབ་གློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་release keystroke ཟེར། 

མཐེབ་གཅུས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་button ཟེར། 

མཐེབ་གཅུས་མགློ་ལེབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་flat button ཟེར། 

མཐེབ་གཅུས་ཟློལ་མ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་virtual push button ཟེར། 

མཐེབ་ཆུང་། མཐེའུ་ཆུང་སྟེ་རང་ལག་གི་སློར་མློ་ལྔའི་ཐ་མ། 

མཐེབ་ཆེན། མཐེ་བློང་། 

མཐེབ་འཇུག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་typing ཟེར། 

མཐེབ་དྲས། མཐེབ་གི་བ་དང་མཚུངས་ཏེ་གཞན་གི་ཨམ་ཕག་གི་ནློར་རྐུན། མཐེབ་དྲས་རྒྱབ་མཁན། 

མཐེབ་པྲ། མཐེ་བློང་ལ་བརེན་ནས་འབེབས་པའི་མློ་པྲ། 

མཐེབ་འབེལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་keystroke link ཟེར། 

མཐེབ་མློ། སློར་མློ་སློམ་ཤློས། 

མཐེབ་རེ། མཐེ་བློང་གི་རེ་མློ། 

མཐེབ་བཙིར། མཐེབ་མློར་ཤུགས་ཀིས་བཙིར། 

མཐེབ་ཚིགས་དབུས་མ། ལག་པའི་སློར་མློ་དང་པློ་ལ་མཐེ་བློང་ཞེས་པ་དེའི་ཚིགས་གཉིས་པ་ལའློ། །

མཐེབ་འཛིན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་keyboard-controlled ཟེར། 

མཐེབ་གཞློང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་keyboard ཟེར། 

མཐེབ་གཞློང་མཉེན་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་soft keyboard ཟེར། 

མཐེབ་ར། མདའ་འཕེན་སྐབས་མཐེབ་མློར་གློན་པའི་ཨ་ལློང་གི་མིང་སྟེ། མཐེབ་ཀློར་ཡང་ཟེར། 

མཐེབ་སིན། མཐེ་བློང་དང་སིན་མཛུབ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

མཐེམ་མློ། མཐེ་མློ། 

མཐེའུ། སློར་མློ་ཕ་ཤློས། 

མཐེའུ་ཆུང་། རང་ལག་གི་སློར་མློ་ཐ་མ། 

མཐློ། ① མཐེ་བློང་གི་རེ་ནས་གུང་མློའི་རེ་བར་གི་རིང་ཚད། འཇིམ་སྐུ་མཐློ་གང་བ། མཛུབ་སྐུ་མཐློ་

གང་བ། མཛུབ་མཐློ། རས་ཆ་མཐློ་དློ། །② སློར་མློ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཞེང་ཚད། 

མཐློ་གང་། མཐེབ་རེ་ནས་གློང་མཛུབ་ཀི་རེའི་བར་ཚད་དེ་དང་སློར་བཅུ་གཉིས་གཞལ་བ་གཉིས་

དློན་གཅིག

མཐློ་གང་གི་སང་བ། སང་ལྟུང་སུམ་ཅུའི་ནང་གསེས། གདིང་བ་གསར་པ་དྲུབ་པའི་ཚེ། རིང་པ་ནས་

བདེ་བར་གཤེགས་པའི་མཐློ་གང་གི་ཚད་དེ་མིའི་ཁྲུ་ཕེད་དློ་མ་གན་པར་ལློངས་སྤད་པའློ། །

མཐློ་རྒློད། [མངའ་རིས]འཚུབ་དང་དློན་གཅིག་སྟེ། དཔེར་ན། ཕྲུ་གུ་ཚོ་མཐློ་རྒློད་མ་བས་ཨ་ཞེས་སློ། །

མཐློ་བརྒྱབ་པ། རིང་ཐུང་ལ་མཐློ་ཚད་བརྒྱབ་པ། 

མཐློ་འཇལ་བ། རིང་ཐུང་ལ་མཐློ་ཚད་རྒྱབ་པ། 

མཐློ་སྙེག །① གློ་གནས་གློང་མ་གློང་མར་སྙེག་འདློད་བེད་པ། འདློད་ཆེན་མཐློ་སྙེག་བེད་མཁན་ལ། 

སྤིར་ཕན་ལྷག་བསམ་སྤུ་ཙམ་མེད། ② མགློ་འདྲེན་ནམ། རྒྱབ་གཉེར་མཐློ་བློ་འཚོལ་བ། རང་

མགློ་རང་འདློན་མ་ཐུབ་པར། ཁ་དྲག་མཐློ་སྙེག་ཅི་ཞིག་ཕན། 

མཐློ་སྙེམས། ཆེ་མཐློར་རླློམ་པའི་ང་རྒྱལ། ཡློན་ཏན་ཆེ་ཡང་མཐློ་སྙེམས་ཀི་ཁེངས་དྲེགས་མེད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཐློ་འཇལ་བ། རིང་ཚད་མཐློ་ག་ཚོད་ཡློད་མེད་འཇལ་བ། 

མཐློ་ལིང་གི་ལྷ་ཁང་། བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་སྐད་གགས་ཡློད་པའི་མངའ་རིས་གུ་གེའི་མཐློ་ལིང་

གསེར་གི་ལྷ་ཁང་ཟེར་བ་དེ་ཡིན། 

མཐློ་ལིང་གཙུག་ལྷ་ཁང་། སྤློ་ལློ་༩༩༦པའི་མེ་སྤེལ་ལློར་ལྷ་བ་མ་ཡེ་ཤེས་འློད་ཀིས་བཞེངས། ཇློ་

བློ་བཀའ་གདམས་པའི་དགློན་པ་ས་ཤློས་ཡིན། ཕིས་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པར་གྱུར། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ར་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཐློ་པློ། མཐློ་བ་དང་གཅིག །

མཐློ་སྤློད། ལ་བའམ་སྣང་བ་མཐློན་པློའི་རིང་སྤློད། 

མཐློ་བ། ① མི་དཀའ་བའམ་ར་རེ་ཡང་ན་སྟེང་ཤློད་བར་གི་ཚད་ཆེ་བ། ས་མཐློ་བ། ཤིང་མཐློ་བ། རྦ་

རླབས་མཐློ་བ། ཁང་རེག་མཐློ་བ། ② ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའམ་མཆློག །རིགས་རུས་མཐློ་

བ། རང་ཉིད་མཐློ་བར་སེམས་པ། སྣང་བ་མཐློ་བ། ཡློན་ཏན་མཐློ་བ། རིན་གློང་མཐློ་བ། རི་ལར་

མཐློ་ཞིང་ཆུ་ལར་རིང་བ། མཐློ་ནམ་མཁར་ཉི་ཟླ་ཉིན་ལར་འཁློར། 

མཐློ་དབང་། [མངློན]ཟླ་བ། 

མཐློ་འབར་དམའ་རྡུང་། མཐློ་སར་སྤེལ་ལད་འཁབ་པ་དང་། ཉམ་ཆུང་ལ་ཐུབ་ཚོད་བེད་པའི་གཏམ་དཔེ། 

མ་རབས་རང་རགས་མཐློ་འབར་དམའ་རྡུང་དེར། སུ་ཞིག་ཡིན་ཡང་ཞེན་ལློག་ཡིད་ཐང་ཆད། 

མཐློ་དམན། དྲག་ཞན་ནམ། མཆློག་དང་ཐ་ཤལ། གློ་ས་མཐློ་དམན། བསབ་པ་མཐློ་དམན། 

མཐློ་དམའ། སང་གཤློང་ངམ། གེན་འཕང་གི་མཐློ་ཚད་ཆེ་ཆུང་། ས་བབ་མཐློ་དམའ། 

མཐློ་དམའ་སྙློམས་པ། སང་གཤློང་ཁློད་སྙློམས་པ། ལམ་གའི་ས་ཆ་འབུར་ཀློང་གང་ཡློད་མཉམ་པར་

བརྡལ་ནས་མཐློ་དམའ་སྙློམས་པློ་བས་པ། 

མཐློ་བརེགས་ཀི་ཚུལ། ཕག་མཆློད་གསློལ་འདེབས་ཀི་རེན་ཚོགས་ཞིང་སློམ་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། གཙོ་

བློའི་སྟེང་གི་ནམ་མཁར་གཅིག་ཐློག་ཏུ་གཅིག་བརེགས་ནས་བཞུགས་པའི་རྣམ་པ། 

མཐློ་ཚད། ① གེན་འཕང་མཐློ་བའི་ཚད། ② ལག་མཐློའི་ཚད། ③ ཚད་མཐློན་པློ། དབིན་སྐད་དུ་

height ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

མཐློ་འཚམ་པ། ① འགན་པ། སྟློན་པ་ལ་མཐློ་འཚམ་ཞིང་བར་དུ་གཅློད་པར་འདློད་པ། ② གནློད་པ་

དང་བརས་བཅློས་བེད་པ། དག་ལ་མཐློ་འཚམ་པ། 

མཐློ་འཚམས། གནློད་པ་བེད་པའི་དློན་ཏེ། འདི་ལ་མཐློ་འཚམ་འབི་བའང་ཡློད། 

མཐློ་འཚམས་པ། གནློད་འཚེ་གཏློང་བ། 

མཐློ་ཡློར། ཐློ་ཡློར་དང་གཅིག །

མཐློ་རིམ། རིམ་པ་མཐློ་བ། མཐློ་རིམ་མི་སྣ་རྣམས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གློས་མློལ་བས། དབིན་སྐད་དུ་ad-

vanced ཟེར། 

མཐློ་རིམ་སྐད་བརྡ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་high-level language ཟེར། 

མཐློ་རིམ་ཁིམས་ཁང་། རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞིང་ཆེན། རང་སྐྱློང་ལློངས་རིམ་པའི་ཁིམས་ཁང་། 

མཐློ་རིམ་ཆེད་གཉེར། འདི་ནི་ཀྲུང་གློའི་སློབ་གསློའི་མ་ལག་ནང་དུ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་པློ་རིགས་ལས། 

དངློས་གཞི་སློབ་མ་བཀའ་བཅུ་པའི་ཡིག་ཚད་མ་ལང་བའི་རིགས་རྣམས་དམིགས་བསལ་ཆེད་

སྦློང་ཞིག་རིག་གཞུང་ལ་སློབ་གཉེར་བ་ནས་ལློ་གསུམ་གི་རེས་ལ་མཐློ་རིམ་ཆེད་གཉེར་གི་

ལག་ཁེར་སྤློད་པའི་ལམ་ལུགས་ཞིག །ཕི་རྒྱལ་གི་སློབ་གསློའི་ལམ་ལུགས་ནང་དུ་སློབ་སྦློང་

གི་རིམ་པ་འདི་མེད།

མཐློ་རིམ་མི་དམངས་ཁིམས་ཁང་། རྒྱ་ནག་གི་ཁིམས་ཁང་མཐློ་ཤློས་ཀི་མིང་། 

མཐློ་རིས། མཐློན་པློའི་ཕློགས་སམ་རིགས་ཏེ་ལྷ་དང་མི། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐབས་གསུམ་

གནས་པ་དང་། སྐྱློ་མེད། རྒྱལ་སིད། འཆི་མེད་གནས། སྟེང་གི་འཇིག་རེན། དལ་འཛིན། བདེ་

འགློ། བདེ་ལན། ནམ་མཁའི་ཁིམ། གནས་བཟང་། རློལ་པའི་ས། ས་བ། སུམ་རེན། ལྷ་ཡི་གློང་། 

ལྷ་ཡི་ཡུལ། ལྷ་ཡི་འཇིག་རེན་བཅས་སློ། །

མཐློ་རིས་ཀི་འཇིག་རེན། ལྷ་དང་མི་ཡི་འཇིག་རེན། 

མཐློ་རིས་ཀླུང་། ལྷའི་ཆུ་བློ། 

མཐློ་རིས་རྒྱལ། [མངློན]བརྒྱ་བིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཐློ་རིས་དགེ་བ། མཐློ་རིས་ལྷ་མིའི་དགེ་བ་སྟེ། ཟག་བཅས་ཀི་དགེ་བ། 

མཐློ་རིས་འཆ་ིའཕློ་སྟློན་བེད་འཆ་ིལས་ལྔ། ལུས་ཀ་ིཁ་དློག་མ་ིསྡུག་པར་གྱུར་པ་དང་། གདན་ལ་མ་ིདགའ་

བ། མ་ེཏློག་ཕེང་བ་རིད་པ། གློས་ལ་དྲ་ིམ་ཆགས་པ། ལུས་ལ་སློན་ཆད་མེད་པའ་ིརྔུལ་འབྱུང་བ། 

མཐློ་རིས་ཐློབ། [མངློན]གཟའ་ཕུར་བུའི་མིང་། 

མཐློ་རིས་བདེ་འགློ་བ་གསུམ། མི། ལྷ། ལྷ་མ་ཡིན་ནློ། །

མཐློ་རིས་འདྲེན་པ། [མངློན]བརྒྱ་བིན། 

མཐློ་རིས་ནློར་བདུན། རིགས་བཟང་། གཟུགས་བཟང་། འབློར་པ་ལན་པ། དབང་ཕྱུག །ཤེས་རབ་

ཆེ་བ། ནད་མེད། ཚེ་རིང་བ། 

མཐློ་རིས་རྣམ་སྨིན་ཡློན་ཏན་བརྒྱད། ཚེ་རིང་བ། ཁ་དློག །རིགས། དབང་ཕྱུག །ཚིག་བཙན་པ། དབང་

ཆེ་བར་གགས་པ། སྐྱེས་པ་ཡིན་པ། སྟློབས་དང་ལན་པ། དེ་དག་གི་རྒྱུ་འབས་བུ་བརྒྱད་རེ་ཡློད། 

མཐློ་རིས་སྣང་བེད། [མངློན]སྒ་གཅན། 

མཐློ་རིས་གནས། མི་ཡུལ་དང་ལྷ་གནས། 

མཐློ་རིས་གནས་བཅུ། མིའི་གིང་བཞི། འདློད་ལྷ་རིགས་དྲུག་གློ

མཐློ་རིས་བུ་མློ། ལྷ་མློ། 

མཐློ་རིས་བེད་པློ། [མངློན]དགེ་བ། 

མཐློ་རིས་སྨན་པ། ལྷའི་སྨན་པ། 

མཐློ་རིས་ཡློན་ཏན་བདུན། རིགས་བཟང་བ་དང་། གཟུགས་མཛེས་པ། ཚེ་རིང་བ། ནད་མེད་པ། 

སྐལ་པ་བཟང་བ། ནློར་ཕྱུག་པ། ཤེས་རབ་ཆེ་བ་སྟེ་བདུན། 

མཐློ་རིས་གསུམ ལྷ་དང་། མི། ལྷ་མ་ཡིན་ཏེ་གསུམ། 

མཐློ་ཤློས། དེའི་གློང་ལ་མེད་པ། དབིན་སྐད་དུ་highest ཟེར། 

མཐློ་ས་གློང་འཕེལ་དགློན། ནང་སློ་བསློད་ནམས་གགས་པས་གསར་འདེབས་མཛད། འདེབས་ལློ་

མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁློ་ཆུ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

མཐློང་། [མངློན] ① ཚེས་གནམ་གང་། ② མིག་གིས་རིག་པ་སྟེ། མིག་གིས་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་། 

མཐློང་རྒྱ་ཆེ་བའི་མི་ཞེས་པ་ལ་བུ། ③ མློང་བ་སྟེ། སྡུག་བསལ་མཐློང་། སྡུག་མཐློང་ལ་བུ། 

མཐློང་ཀ མཐློང་ག་དང་གཅིག །

མཐློང་ཁ། མཐློང་ག་དང་གཅིག །

མཐློང་ཁབ། མཐློང་ཁབ་ནི་ལི་ཡུལ་དང་། དེ་དང་ཐག་ཉེ་བའི་ས་གནས་ཤིག་ཡིན་ཞེསདེབ་ཐེར་

དཀར་པློ་ལས་གསལ། 

མཐློང་ཁབ་སིད་ས་ེདགུ། མདློ་སྨད་ཁུལ་ག་ིསྟློང་ས་ེབཅུ་གཅིག་ལ་མིང་གཞན་མཐློང་ཁབ་སིད་ས་ེདགུ་ཟེར། 

མཐློང་ག །ལུས་ཀི་བང་ཁློག

མཐློང་སློམ་ལམ་གསུམ། བར་ཆད་མེད་ལམ། རྣམ་གློལ་ལམ། རེས་ཐློབ་ཡེ་ཤེས། 

མཐློང་གློལ་མ། མཇལ་བ་ཙམ་གིས་ཐར་པ་ཐློབ་པ་སྟེ་སངས་རྒྱས་དང་བང་སེམས་ཀི་སྐུ་བརན་

འགར་གསློལ་བའི་མཚན། ཐུབ་དབང་མཐློང་གློལ་མ། 

མཐློང་རྒྱ། མིག་གིས་མཐློང་ཡུལ་གི་རྒྱ་ཁློན་ཆེ་ཆུང་། དབིན་སྐད་དུ་visibility ཟེར། 

མཐློང་རྒྱ་ཆུང་བ། ① ཡློན་ཏན་ཆེར་མེད་པ། ② ས་ཆ་གུ་དློག་པློ། 

མཐློང་རྒྱ་ཆེ་བ། ① ཡློན་ཏན་ཆེན་པློ། ② ས་ཆ་གུ་ཡངས་པློ། 

མཐློང་རྒྱ་མེད་པ། ① ཤེས་ཡློན་མེད་པ། ② ས་ཆའི་མཐློང་ཡུལ་རྒྱ་ཆུང་བ། 

མཐློང་དགའ་ཐློས་དགའ། མིག་གིས་མཐློང་ན་དགའ། རྣ་བས་ཐློས་ན་དགའ། 

མཐློང་ལགས་རློང་། འདི་སིད་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་ལས་ཁུངས་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཡློད་པ་ལ་རློང་ཞེས་

བཏགས་པ་དེ་མིན། སློབ་དཔློན་པདྨ་འབྱུང་གནས་སྒྲུབ་པ་མཛད་ནས་བཞུགས་པའི་བག་ཕུག་ལ་

རློང་ཞེས་བཏགས་པ་མང་པློ་ཡློད་པའི་ནང་ནས་གཅིག་ཡིན། ས་གནས་གང་དུ་ཡློད་རད་མ་ཆློད། 

མཐློང་ཆུང་། སྣང་ཆུང་། རང་ཉིད་མཐློ་སྙེམས་ཀི་ང་རྒྱལ་དང་། གཞན་ལ་མཐློང་ཆུང་གི་ཁད་གསློད་

མ་བེད། དག་བློར་མཐློང་ཆུང་བེད་པ། 

མཐློང་ཆུང་ཁད་གསློད། སྣང་ཆུང་ཁད་གསློད། 

མཐློང་ཆེན་པློ། གཙིགས་མཐློང་ཆེན་པློའམ། གལ་ཆེར་བརི་བ། ངལ་རློལ་ལ་མཐློང་ཆེན་པློ་བེད་པ། 
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མཐློང་ཆློས། ད་ལའི་དུས་སྐབས་འདི་ལ་མཐློང་བའི་ཆློས། 

མཐློང་ཆློས་བདེར་གནས། འཇིག་རེན་ཚེ་འདིའི་ལུས་སེམས་ཀི་བདེ་བ་ལ་གནས་པའློ། །

མཐློང་ཆློས་བདེར་གནས་ཀི་ལམ་ལྔ། ཚེ་འདིར་བདེ་བར་གནས་པའི་ལམ་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་

ཀི་དངློས་གཞིའི་སྙློམས་འཇུག་དང་། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་ཀི་དངློས་གཞིའི་སྙློམས་འཇུག །ཅི་

ཡང་མེད་ཀི་དངློས་གཞིའི་སྙློམས་འཇུག །སིད་རེའི་དངློས་གཞིའི་སྙློམས་འཇུག །འགློག་པའི་

རྣམ་ཐར་ཏེ་ལྔ། 

མཐློང་ཆློས་མློང་གྲུབ། མིག་གིས་མཐློང་གསལ་དང་། ཉམས་མློང་ཐློག་ནས་དངློས་སུ་གྲུབ་པ་ཞེས་

པའི་དློན་ནློ། །

མཐློང་ཆློས་མློང་འགྱུར། ཚེ་འདིར་བསགས་པའི་ལས་འབས་ཚེ་འདིར་མློང་བ། 

མཐློང་ཆློས་མློང་འགྱུར་གི་ལས། ཚེ་འདི་ལ་བས་པའི་ལས་སྟློབས་ལན་ཚེ་དེ་ཉིད་དུ་སྨིན་པ་རྣམས། 

མཐློང་ཆློས་ཞི། མཐློང་ལམ་ཐློབ་པའི་རེན་དེ་ཉིད་ལ་མང་འདས་མངློན་དུ་བེད་པའི་རིགས་ཅན་གི་

ཕིར་མི་འློང་པའི་འབས་གནས་ཁད་པར་ཅན་ནློ། །

མཐློང་ཆློས་ཞི་བ། དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་ནང་གསེས། མཐློང་བའི་ཆློས་ལ་ཞི་བ་འཐློབ་པ་སྟེ། ཕིར་མི་

འློང་དང་པློ་ཐློབ་པའི་རེན་ལ་དག་བཅློམ་པ་ཐློབ་པ་ཕིར་མི་འློང་འབས་གནས་ཁད་པར་ཅན་གི་

གས་ཤིག

མཐློང་རློག །མིག་གིས་གཟུགས་མཐློང་བ་དང་རློག་པས་མངློན་པར་ཞེན་པ་ཞེས་པའི་སྐབས་ཀི་

ཐུན་མློང་གི་ཐ་སྙད་ཅིག

མཐློང་ཐུབ་ཆ་ཤས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་visible part ཟེར། 

མཐློང་ཐློས། མིག་མཐློང་རྣ་ཐློས། སར་གི་མཐློང་ཐློས་ཀི་ཡུལ་ལས་འདས་པ། སར་མཐློང་ཐློས་ཀི་

ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའི་ངློ་མཚར་བའི་ལད་མློ། 

མཐློང་ཐློས་སྐུ་གསུམ་དུ་བློན། མཐློང་ཐློས་མློང་ཚོར་གི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། དེའི་རང་

མདངས་ལློངས་སྐུ། དེའི་ངློ་བློ་ཆློས་སྐུ་བཅས་སྐུ་གསུམ་དུ་འཆར་བ། 
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མཐློང་ཐློས་རློག་བཟློ། སྤློད་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཟིང་ཆ་སློང་བ། 

མཐློང་ཐློས་དློགས་གསུམ། མིག་གིས་མཐློང་བ། རྣ་བས་ཐློས་པ། ཡིད་ཀིས་དློགས་པ་གསུམ། 

གནས་ཚུལ་གསར་པ་མཐློང་ཐློས་དློགས་གསུམ་ཇི་བྱུང་ཚང་མ་སྣང་མེད་དུ་མ་འཇློག །རང་གི་

མཐློང་ཐློས་དློགས་གསུམ་ཇི་བྱུང་ཚང་མ་ཐློར་བཀློད་པ། 

མཐློང་ཐློས་དྲན་རེག །མིག་གིས་མཐློང་བ་དང་། རྣ་བས་ཐློས་པ། ཡིད་ཀིས་དྲན་པ། ལུས་ཀིས་རེག་

པ་བཅས་སློ། །

མཐློང་དུག །མཐློང་བ་ཙམ་གིས་ནད་ཕློག་པའི་དུག

མཐློང་དློགས་མེད། གཞན་མཐློང་གི་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ། ཁློ་རང་ང་རྒྱལ་ཆེ་དྲགས་ནས་ཉམ་ཆུང་རྣམས་

མཐློང་དློགས་མེད། 

མཐློང་དྲན། སར་མཐློང་རེས་དྲན། 

མཐློང་སྣང་། མཐློང་ཚུལ་ལམ། མཐློང་ཕློགས། འཁག་པ་ཀྲད་ཀློར་ཙམ་ལ་མཐློང་སྣང་མི་འདྲ་བ་

སྣ་ཁ་བདུན། 

མཐློང་སྣང་མཛེས་པློ། ཚུལ་མིན་གི་སྤློད་ལམ་བས་ན་གཞན་གི་མིག་ཡུལ་ལ་མཐློང་སྣང་མཛེས་

པློ་མི་ཡློང་། 

མཐློང་སང་། མཐློང་ལམ་གིས་སང་བར་བ་བ་སྟེ། ཉློན་མློངས་ཀུན་བཏགས་ཀི་ཆ་དང་ཤེས་སྒིབ་

རགས་པ་རྣམས་སློ། །

མཐློང་སང་ཀུན་སྦློར་གསུམ། མཐློང་ལམ་གིས་སང་བར་གྱུར་པའི་ཀུན་ཏུ་སྦློར་བ་གསུམ་སྟེ། འཇིག་

ལ་ཀུན་བཏགས་ཀིས་ཐར་བ་ལ་སྐྲག་ནས་འགློ་མི་འདློད་ཀུན་སྦློར་དང་། ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་

ཞུགས་མཆློག་འཛིན་གིས་ལམ་མ་ཡིན་པ་ལ་ལམ་དུ་འཛིན་པས་ལམ་ནློར་གི་ཀུན་སྦློར། ལམ་

ལ་ཐེ་ཚོམ་བས་ནས་ཐར་བའི་གེགས་བེད་པས་ཐེ་ཚོམ་གི་ཀུན་སྦློར་བཅས་གསུམ་མློ། 

མཐློང་སང་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས། འདློད་པའི་མཐློང་སང་བདེན་པ་བཞི་པློ་རེ་རེའི་སང་བ་ཕ་རྒྱས་

བཅུ་རེ་བཅུ་རེ་བརིས་པས་བཞི་བཅུ་དང་། ཁམས་གློང་མ་གཉིས་སུ་ཁློང་ཁློ་མེད་པས་སློ་དྲུག་

པ་ཚན་པ་གཉིས་བཅས་ཁམས་གསུམ་གི་མཐློང་སང་བསློམས་པས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་ཡློད་
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པར་མངློན་པ་ཀུན་བཏུས་ལས་གསུངས། 

མཐློང་སང་བརྒྱད་ཅུ་ར་བརྒྱད། འདློད་ཁམས་ཀི་མཐློང་སང་སློ་གཉིས་དང་། གཟུགས་ཁམས་ཀི་མཐློང་

སང་ཉེར་བརྒྱད། གཟུགས་མེད་ཀི་མཐློང་སང་ཉེར་བརྒྱད་བཅས་ཁམས་གསུམ་ན་ཁློན་བསློམས་

པས་མཐློང་བས་སང་བར་བ་བ་ཕ་རྒྱས་ག་བརྒྱད་ཡློད་པར་མངློན་པ་མཛོད་ལས་གསུངས། 

མཐློང་སང་ཉློན་མློངས་ཀུན་སྦློར་གསུམ། འཇིག་རེན་ལ་ཀུན་བཏགས། ཐེ་ཚོམ་ཉློན་མློངས་ཅན། 

ཚུལ་ཁིམས་བརྟུལ་ཞུགས་མཆློག་འཛིན། 

མཐློང་སང་གཉེན་པློའི་ཚོགས་སྒྲུབ། བང་ཆེན་སྒྲུབ་པ་ལ་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་བང་སེམས་

འཕགས་པའི་མཐློང་སང་གི་གཉེན་པློའ ློ། །

མཐློང་སངས། མཐློང་ལམ་གི་ངློ་སྐལ་དུ་གྱུར་པའི་སང་བ་སྟེ། ཉློན་མློངས་ཀུན་བཏགས་ཀི་ཆ་དང་

ཤེས་སྒིབ་རགས་པ་རྣམས་སློ། །

མཐློང་ཕག །ཕན་ཚུན་མཐློང་སྐབས་འབུལ་རེས་བས་པའི་ཕག

མཐློང་ཕློགས། སྣང་ཚུལ། མཐློང་ཕློགས་ཡང་དག་པ། མཐློང་ཕློགས་གཅིག་གྱུར། ལ་སྣང་མཐློང་ཕློགས། 

མཐློང་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ]རིག་པ་དང་། སྣང་བ། མིག་མཐློང་གཟུགས་གྲུབ། མིག་མཐློང་ལག་

ཟིན། ཉིན་མློར་བལས་ཀང་མི་མཐློང་ལློང་བ་ཡིན། མིག་འཕྲུལ་ཡིན་པས་མིག་གིས་མཐློང་ཡང་

ཡིད་མི་ཆེས། གདློང་རིས་ངན་པ་མཐློང་ན་འཇིགས་སུ་རུང་། མདུན་ལམ་གསལ་པློར་མཐློང་

བ། ཟབ་དློན་ལེགས་པར་མཐློང་། ② རིས་མཐློང་། མིའི་བསམ་འཆར་མཐློང་མེད་དུ་མ་འཇློག

མཐློང་བ་ཆུ། ནད་པའི་དྲི་ཆུའི་མདློག་དང་ལྦུ་བ་སློགས་ཀི་རགས་ལ་བརེན་ནས་ནད་གང་ཡིན་

གསལ་བར་མཐློང་ཐུབ་པའི་བརག་ཐབས་ཀི་མིང་སྟེ། ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡློ་རེས། ཚ་གང་སློགས་

བཞི་བརྒྱ་ར་བཞི་ཡི། ནད་དྲི་ཆུའི་སློ་ནས་ཤན་འབེད་ཅིང་། དློན་འཁྲུལ་མེད་ཁ་དམར་གདགས་

ནུས་པའི། ངློ་མཚར་བའི་ཆུ་ལ་བརག་པར་གཅེས། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

མཐློང་བ་ཆུ་སྤིའི་བརག་ཚུལ་དགུ། ཚན་དེའི་དུས་སུ་མདློག །རླངས་པ། དྲི། མེ་ཏློག་བཞི་དང་། ངད་

ཡབ་དུས་སུ། ཀུ་ཡ་སྤིས་མ་གཉིས་དང་། གང་ཟིན་ནས་ལློག་དུས། ལློག་ཚུལ། ལློག་རེས་ལ་

བརག་པ་གསུམ་མློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

མཐློང་བ་དློན་ལན། མཐློང་བ་ཙམ་གིས་དློན་དང་ལན་པ། 

མཐློང་བ་དློན་ཡློད། ① མཐློང་བ་དློན་དང་འབེལ་བ། ② སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། ③ ཏཱ་ལའི་བ་

མའི་མཚན་གི་ཆེ་མིང་ཞིག

མཐློང་བའི་དངློས་པློ། མིག་མཐློང་གཟུགས་གྲུབ་ཀི་དློན་དག

མཐློང་བའི་ཆློས་ལ་བདེ་བར་གནས་པའི་བསམ་གཏན། རྣམ་པར་མི་རློག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་

འགློག་པའི་སྙློམས་པར་འཇུག་པ་དང་། 

མཐློང་བའ་ིཆློས་ལ་ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བ། འཁློར་བ་ལས་ཡློངས་སུ་ཐར་བའ་ིཞ་ིབ་མང་འདས། 

མཐློང་བའི་ལམ། མཐློང་ལམ་དང་དློན་གཅིག

མཐློང་བའི་ས། རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ཀི་མངློན་རློགས་ཏེ་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གིས་

གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དང་པློ་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་བ་འདི་དམན་པ་ས་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག

མཐློང་བས་སང་བར་བ་བ། ཀུན་བཏགས་ཀི་སྒིབ་པ་རྣམས་སློ། །

མཐློང་བེད། [མངློན]མིག

མཐློང་བེད་མཁིས་པ། ལུས་ཀི་ར་བའི་མཁིས་པ་ལྔའི་ཡ་གལ་མིག་ལ་གནས་པ་ཞིག་སྟེ། བེད་ལས་

ཕི་རློལ་གི་ཡུལ་བལས་ནས་མཐློང་བར་བེད་པ་ཞིག

མཐློང་བེད་མིག་ར། མུར་གློང་གི་གཤློང་ན་གནས་པའི་མིག་གི་ར་གཉན་ཞིག

མཐློང་སྦློར། མིག་གིས་གཟུགས་མཐློང་བ་དང་རློག་པས་འདི་ནི་གཟུགས་སློ་ཞེས་བརྡ་འདློགས་

པའི་སྐབས་ཀི་ཐ་སྙད་ཞིག

མཐློང་མློང་མློང་། མཐློང་མློང་ཡློད་པ་ལ་བུ་ཞིག་འཆར་བ། 

མཐློང་ཚད། ① གང་མཐློང་ཚད་ཀི་དློན། མཐློང་ཚད་ཐམས་བཟའ་མི་རུང་། རས་ངན་གིས་འབགས་

པའི་ཟས་རིགས་མང་ལ་བུ། ② མིག་གིས་མཐློང་བའི་ཚད་། ངའི་མིག་གཡས་པ་འདི་མཐློང་

ཚད་ཡག་པློར་འདུག་ཀང་། གཡློན་པའི་མཐློང་ཚད་དེ་འདྲ་ཡག་པློ་ཞིག་མ་རེད་ལ་བུ།

མཐློང་ཚུལ། ངློས་འཛིན་བེད་སྟངས། མཐློང་ཚུལ་གཅིག་གྱུར། འཇིག་རེན་གི་གནས་ཚུལ་ལ་མཐློང་

ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཐློང་ཚོར། མིག་གིས་མཐློང་བ་དང་། རྣ་བས་གློ་ཚོར། 

མཐློང་ཚོར་གྲུབ་མཐའི་སྒྱུ་རལ། དློན་བསྒྱུར་ལ་འློད་ཀི་ནུས་པའི་སྒྱུ་རལ་ཡང་ཟེར། དེའི་ཁད་ཆློས་

ནི་ཁ་དློག་གི་དྭངས་ཚད་དང་ཚོན་རིམ་སྟར་བསྒིགས་ཀི་ཚོད་ལ་བེད་སྤློད། ཤིང་བརློས་ཀི་

རྣམ་པ་དང་བཅད་བར་གི་འཐེན་ཤུགས་ཀི་ཚོད་ལ་བེད་སྤློད་བཅས་བས་ཏེ་མི་རྣམས་ཀི་

མཐློང་ཤུགས་ལ་འཕྲུལ་སྣང་བསྐྲུན་ཡློད། དེར་བརེན་སྒྱུ་རལ་གི་གྲུབ་མཐའ་དེ་ནི་མིའི་མིག་ལ་

མགློ་སྐློར་གཏློང་བེད་ཀི་སྒྱུ་རལ་གི་རིགས་ཤིག་ཡིན། དེས་མི་རྣམས་ལ་མིག་འཕྲུལ་ཀད་

འཁྲུག་དང་། གཅེར་བུ་དང་སྐྱློ་སྣང་གི་ཚོར་བ་སྟེར་བ། ད་དུང་མིག་ལ་ཟུག་གཟེར་དང་བདེ་པློ་

མེད་པའི་ཚོར་བ་ཡློང་གི་ཡློད། མཐློང་ཚོར་གྲུབ་མཐའི་སྒྱུ་རལ་འདི་ནི་དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་

པའི་ཐློག་མའི་དུས་སྐབས་སུ་བཟློ་དབིབས་སྤི་མཚན་རིང་ལུགས་ཞེས་པའི་རྨང་གཞིའི་ཐློག་

ཐློན་པའི་སྒྱུ་རལ་གི་གྲུབ་མཐའ་གསར་པ་ཞིག་ཡིན། དེའི་ཚབ་བེད་མི་སྣ་ནི་ཨ་རིའི་ས་ཧྥུ་ཨའེ་

པློ་ནི་དང་ཧྥ་རན་སིའི་ཝེ་ཁེ་ཐློ་ཝ་ས་ལི་སློགས་ཡིན། 

མཐློང་བཟློས། མིག་གིས་མཐློང་ནས་བཟློས། 

མཐློང་བཟློས་ཆེ་བ། རིས་མཐློང་ཆེན་པློ། 

མཐློང་བཟློས་བདག་རྐྱེན། བས་རེས་ལེགས་སྐྱེས། 

མཐློང་ཡུལ། མཐློང་རྒྱ། 

མཐློང་གཡེལ། མཐློང་ཡུལ། མཐློང་གཡེལ་རྒྱ་ཆེ་བ། གློག་རློང་གི་ནང་དུ་སེབས་སྐབས་མཐློང་

གཡེལ་ཆུང་ངུ་ལས་མེད། 

མཐློང་རིས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་viewཟེར། 

མཐློང་རུང་། ① དངློས་པློ་གང་ཞིག །མིག་གི་དབང་མངློན་དུ་མཐློང་རུང་བའི་གཟུགས། ② གློག་

ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་

དུ་visible ཟེར། 

མཐློང་རུང་སྐད་བརྡ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་visual language ཟེར། 

མཐློང་རུང་ཟུར་ཚད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་visual angle ཟེར། 

མཐློང་རུང་རིམ་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་visible layer ཟེར། 

མཐློང་ལམ། ལམ་ལྔའི་ནང་གསེས། རྣམ་པར་གློལ་བའི་འཇུག་ངློགས་གང་ཞིག་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་སར་

མ་མཐློང་བ་གསར་དུ་མཐློང་ཞིང་འཕགས་པའི་སར་ཕིན་པར་བེད་པ་དང་། ཆློས་ཉིད་ཇི་ལ་བ་

བདག་མེད་མངློན་སུམ་རློགས་ཤིང་ཆློས་ཅན་ཇི་སྙེད་པའི་དློན་ཡང་ཅི་རིགས་པར་རློགས་པ་

དང་། བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་བདུན་བསློམས་པས། སང་བ་མཐློང་སང་གི་ཉློན་མློངས་པ་རྣམས་

རད་ནས་བཅློམ་པའི་ཚུལ་གིས་སློང་ཞིང་། འཇིགས་པ་ལྔ་དང་བལ་ཞིང་ཡློན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་

བཅུ་གཉིས་སློགས་ཐློབ་པར་བེད་པའི་ལམ་མློ། 

མཐློང་ལམ་ཞེས་པའི་དློན་གང་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། ཟག་པ་དངློས་ཀི་གཉེན་པློ་ཟག་མེད་

ཀི་དགེ་བ་དང༌། མཐློང་སང་གི་ཉློན་མློངས་པ་ར་བ་ནས་སློང་བར་བེད་པས་སློང་བའི་གཉེན་པློ་

དང༌། འཕགས་པའི་ཆློས་ཀི་ཐློག་མ་ཡིན་པས་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་སེམས་དང་པློར་

བསྐྱེད་པ་ཞེས་ཀང་བ། སློན་མ་མཐློང་བའི་འཕགས་པའི་བདེན་པ་ཆློས་ཉིད་སྤློས་བལ་མངློན་

སུམ་དུ་མཐློང་བའི་ལམ་ཡིན་པས་མཐློང་ལམ་ཞེས་བ། ཞེས་སློ། 

འློ་ན་སར་སྦློར་ལམ་གི་རློགས་པ་དང་ཁད་པར་ཅི་ཡློད་ཅེ་ན། མཐློང་ལམ་གི་རློགས་པ་ནི་ཆློས་ཉིད་

རང་གི་མཚན་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་བ་ཡིན་ལ། སྦློར་ལམ་གི་རློགས་པ་ནི་དེའི་ཆ་དང་མཐུན་

པའི་ཆློས་ཉིད་ཕློགས་ཙམ་རློགས་པའློ། །མཐློང་ལམ་གི་མཚན་གཞི་གང་ཞེ་ན། བདེན་པ་བཞི་ལ་

བདག་མེད་པའི་ཆློས་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་སྟེ་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཞི་གནས་དང་ལྷག་

མཐློང་མཚུངས་པར་ལན་པའློ། །འློ་ན་མཐློང་ལམ་ལ་དབེ་བ་ཡློད་དམ་ཞེ་ན། མཐློང་ལམ་རང་གི་

ངློ་བློ་ནི་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་གིས་བསྡུས་པའི་ཕིར་དབེ་བ་བར་མེད་དློ། འློན་ཀང་རེན་གང་ཟག་

གིས་དབེ་ན་ཞུགས་པ་དང༌། འབས་གནས་གཉིས། ཐེག་པས་ཕེ་ན་ཉན་ཐློས་དང༌། རང་རྒྱལ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བང་སེམས་ཀི་མཐློང་ལམ་གསུམ། ངློ་བློས་དབེ་ན་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་བཅས་ཀི་དབེ་བ་བས་

ཡློད་པ་ནི་ཉན་ཐློས་དང་སློ་བསྟུན་པ་ཡིན་ཞེས་ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས་གསུངས། 

འློ་ན་མཐློང་ལམ་པའི་གང་ཟག་ལ་སང་རློགས་ཀི་ཁད་པར་གང་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། 

འཇིགས་པ་ལྔ་བལ་ཡློན་ཏན་བརྒྱ་བཅུ་གཉིས། ཞེས་གསུངས་པ་ལར། མཐློང་ལམ་པ་ངན་སློང་

གི་འཇིགས་པ་ལྔ་དང་བལ་ཞིང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་བརྒྱ་ཐློབ་པ་སློགས་ཡློན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་

གཉིས་རེས་ཐློབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་ནུས་པ་ཐློབ་པ་ལ་སློགས་སློ། །

མཐློང་ལམ་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག །མཐློང་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་གློ

མཐློང་ལམ་གི་བཟློད་པ་བརྒྱད། མཐློང་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་གི་བར་ཆད་མེད་ལམ་

བརྒྱད་དེ། སྡུག་བསལ་ལ་ཆློས་ཤེས་པའ་ིབཟློད་པ་དང་། སྡུག་བསལ་རེས་སུ་རློགས་པའ་ིཤེས་པའ་ི

བཟློད་པ། ཀུན་འབྱུང་བ་ལ་ཆློས་ཤེས་པའི་བཟློད་པ། ཀུན་འབྱུང་བ་ལ་རེས་སུ་རློགས་པའི་ཤེས་

པའི་བཟློད་པ། འགློག་པ་ལ་ཆློས་ཤེས་པའི་བཟློད་པ། འགློག་པ་ལ་རེས་སུ་རློགས་པའི་ཤེས་པའི་

བཟློད་པ། ལམ་ལ་ཆློས་ཤེས་པའི་བཟློད་པ། ལམ་ལ་རེས་སུ་རློགས་པའི་ཤེས་པའི་བཟློད་པ། 

མཐློང་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག །བདེན་པ་མཐློང་བའི་ལམ་གི་བཟློད་པ་བརྒྱད་དང་

ཤེས་པ་བརྒྱད། 

མཐློང་ལམ་གི་ཤེས་པ་བརྒྱད། མཐློང་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་གི་རྣམ་གློལ་ལམ་བརྒྱད་

དེ། སྡུག་བསལ་ཆློས་ཤེས་པ་དང་། སྡུག་བསལ་རེས་སུ་རློགས་པའི་ཤེས་པ། ཀུན་འབྱུང་བ་ལ་

ཆློས་ཤེས་པ། ཀུན་འབྱུང་བ་ལ་རེས་སུ་རློགས་པའི་ཤེས་པ། འགློག་པ་ལ་ཆློས་ཤེས་པ། འགློག་

པ་ལ་རེས་སུ་རློགས་པའི་ཤེས་པ། ལམ་ལ་ཆློས་ཤེས་པ། ལམ་ལ་རེས་སུ་རློགས་པའི་ཤེས་པ། 

མཐློང་ལམ་གི་སེམས་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག །མཐློང་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་དང་དློན་གཅིག

མཐློང་ལམ་རྣམ་གློལ་ལམ། མཐློང་སང་སངས་ནས་བལ་བའི་ཐློབ་པ་ཉམས་སུ་མློང་བའི་ལམ། ཤེས་

པ་བརྒྱད་དེ་སྒིབ་པ་ལས་རྣམ་པར་གློལ་བ་མངློན་དུ་བས་པའློ། །

མཐློང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ། མཐློང་ལམ་གི་ངློ་སྐལ་དུ་གྱུར་པའི་སང་བ་ཀུན་བརགས་ཀི་ཆ་

རྣམས་སློང་བའི་དངློས་གཉེན་དུ་གྱུར་པའི་ལམ་བཟློད་པ་བརྒྱད་དེ། སྦློར་ལམ་གི་རེས་ཐློག་ཏུ་
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གཞན་གིས་བར་མ་བཅད་པར་སྒིབ་པ་སློང་བའློ། །

མཐློང་ལམ་རེ་སྦློར། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། བསྡུས་སློམ་རབ་ཏུ་གྱུར་པ་གང་

ཞིག །མཐློང་སང་བདེན་འཛིན་གི་གཉེན་པློ་བེད་པའི་ཆ་ནས་བཞག་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་བདེན་པ་

མངློན་རློགས་སློ། །

མཐློང་ལུགས། མཐློང་ཚུལ་ལམ། མཐློང་སྟངས། 

མཐློང་གསལ། མངློན་སུམ་མཐློང་ཆློས་ཀི་ཡུལ། མིག་ལམ་དུ་མཐློང་གསལ་ལར་རེད། ཚང་མས་

མཐློང་གསལ་ལར། 

མཐློངས། ① བར་སྟློང་གི་དབིངས། ② ཁང་པའི་རྒྱ་མཐློངས། 

མཐློངས་ཀ ལློག་ཙེའི་མདུན་ངློས་སུ་གཡློག་བེད་གློས་ཆེན་སློགས་ཀི་རྒྱན་སྤློས། 

མཐློངས་ཁུང་། ཁང་པའི་དཀར་ཁུང་ངམ། དུ་བ་འགློ་སའི་ཁུང་ངམ་གནམ་ཁུང་། 

མཐློངས་རྒྱན། བ་རེའམ། གནམ་རྒྱན། 

མཐློངས་རྒྱུག །སྦྲའི་མཐློངས་འབེད་བེད་ཀི་རྒྱུག་པ། 

མཐློངས་འཇུག །[ཡུལ]ཐང་ག་སློགས་ཀི་གློང་གཤམ་གི་མཐློངས་འཇུག

མཐློངས་ཐིག །[ཡུལ]མཐློངས་གཡློག་བེད་ཀི་རེ་ལེར་བཏགས་པའི་ཐག་པ་ཕ་བློ། 

མཐློངས་གཡློགས། རྒྱ་མཐློངས་ཀི་ཁེབས། 

མཐློན་ཀ ① མཐློང་ག །② ཨིནྡྲ་ནཱི་ལ། 

མཐློན་ཀ་ཆེན་པློ། རིན་ཆེན་སློན་པློའམ། ཨིནྡྲ་ནཱི་ལ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དབང་སློན་དང་། ནློར་

བུའི་སྙིང་པློ། ཨིནྡྲ་སྙིལ་བཅས་སློ། །

མཐློན་ག །མཐློན་ཀ་དང་གཅིག །

མཐློན་ཏིང་། མཐློན་མཐིང་། མདློག་ནག་པློ། 

མཐློན་ཐི། བཟང་གློས་ཤིག་གི་མིང་། 

མཐློན་མཐིང་། སློན་པློ། 

མཐློན་པློ། རྔམས་ཆེ་བའམ། དཔངས་མཐློ་བ། རི་ཤིང་མཐློན་པློ་སྐྱེས་པ། རྦ་རླབས་མཐློན་པློ། རི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཐློན་པློ། ཆུ་ཚད་མཐློན་པློ། ལློ་ན་མཐློན་པློ། 

མཐློན་པློ་སང་། མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་རྨ་སྟློད་རློང་གི་

རི་བློ་ཞིག །མཐློ་ཚད་མཚོ་ངློས་ལས་རྨེ་ཁི་༤༨༡༠ཡློད། 

མཐློན་པློར་བཏེག་པ། ① གློང་དུ་བཀུར་བའི་དློན། ② གེན་དུ་བཀག་པ། དར་ཆ་མཐློན་པློར་བཏེག་པ། 

མཐློལ། མཐློལ་ནི་ཐལ་མློ་སྦར་བ། 

མཐློལ་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ]སྒློག་པའམ། མི་གསང་བར་སྨྲ་བ། སིག་པ་ཅི་ཡློད་རྣམས་མི་འཆབ་

པར་མཐློལ་བ། ② ཉེས་ལྟུང་བྱུང་བ་རྣམས་ས་གསང་མེད་པར་བཤད་པ་སྟེ། ལྟུང་བ་ཕིར་བཅློས་

ཀི་ནང་གསེས་ཤིག

མཐློལ་ཚངས། བཤགས་ཤིང་དག་པ། 

མཐློལ་ལློ་བཤགས། རང་གི་ཉེས་པ་མི་གསང་བར་ངློས་ལེན་བེད་པའི་དློན། སར་བས་པའི་ནློར་

འཁྲུལ་ཚང་མ་མཐློལ་ལློ་བཤགས་སློ། ཕིན་ཆད་མི་བགི་བ་དམ་བཅས་སློ་ལ་བུ། རྒྱ་སྐད་དུ་

赔礼 དང་དློན་གཅིག །མཐློལ་ལློ་བཤགས། བཟློད་པ་གསློལ། ཞེས་པ་རྒྱ་སྐད་དུ། 赔礼道歉 

ཟེར་བ་དང་དློན་གཅིག

མཐློས་པ། [ཡུལ]མཐློ་དྲགས་པའམ། མཐློ་ཆེ་བ། གདན་འདི་ཕན་བུ་མཐློས་པ་རེད། 

མཐློས་ཤློར། [མངའ་རིས]མཐློས་ཤློག །གཟབ་གཟབ་མ་བས་རྐྱེན་གིས་འགུལ་སྐྱློད་ཐེབས་པའི་དློན། 

འཐག་བསྐློར། རང་འཐག་བསྐློར་བ། 

འཐག་མཁན། ① སྐེ་རགས་དང་། ལྷམ་སྒློག་པང་གདན་ཐག་པ་སློགས་འཐག་ལས་བེད་མཁན། ② 

རམ་པ་སློགས་འཐག་མཁན། ③[མངློན]སློམ། 

འཐག་རྡློ། རང་འཐག་གི་རྡློ། 

འཐག་པ། ① [ཐ་དད་པ]བཏགས་པ། བཏག་པ། འཐློག །① འཇློམས་པ་དང་། མེད་པར་བཟློ་བ། 

དག་དཔུང་ཕེ་མར་བཏགས་པ། བགེགས་བར་ཚང་མ་རྨེག་མེད་དུ་བཏགས་པ། ② ཞིབ་མློར་

བཟློ་བ། ནས་རྣམས་བརྔློས་ནས་རམ་པ་བཏགས་པ། ③ རས་སློགས་འཐག་པ། བལ་སྐུད་

བཀལ་ནས་སྣམ་བུ་བཏགས་པ། ལག་ཤུབས་འཐག་པ། ④ [ཐ་མི་དད་པ]ཐག་པ། འཐག་པ། 
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སྐམ་པློར་འགྱུར་བ། ཤ་ཁུ་ཐག་སློང་། ཆུ་འཐག་ཏུ་བཅུག་པ། 

འཐག་པ་བསྐྱེད་པའི་སང་བ། སང་ལྟུང་སུམ་ཅུའི་ནང་གསེས། ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པའི་ཁིམ་པས་ཐགས་

བཏགས་ནས་རང་ལ་སྟེར་བར་ཁས་བངས་པ་ན་ཐགས་མཁན་ལ་ག་རྔན་བིན་ནས་སྦིན་བདག་

གི་བློ་དང་མི་འཚམ་པའི་འཐག་ཏུ་བཅུག་པའློ། །

འཐག་སྤད། ཐགས་མཁན་གི་ཡློ་བད། 

འཐག་མ། ལྷམ་སྒློག་འཐག་མཁན་གི་ལག་ཆ་ཞིག

འཐག་ཤ [ཡུལ]འཐག་སྤད་ཅིག

འཐག་སློ། །ཐགས་འཐག་བེད་ཀི་ཤིང་ལེབ་མློ་སློ་ཅན། 

འཐད། ① གློས་འཆམ་པའི་དློན་ཏེ། ཁློའི་བཤད་ཚུལ་ལ་ཚང་མ་འཐད། ང་རང་སེམས་ནས་འཐད་

ལ་བུ། ② འདློད་པ་སྟེ། ཞིང་པ་ཚང་མ་སྤི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་ལམ་ལ་འགློ་བར་འཐད། བུ་

ཆུང་སློབ་གྲྭར་ཞུགས་ན་འཐད། 

འཐད་སྒྲུབ་ཀི་རིགས་པ། མངློན་སུམ་གི་ཚད་མ་དང་དངློས་སྟློབས་རེས་དཔག་དང་ཡིད་ཆེས་རེས་

དཔག་སྟེ་ཚད་མ་གསུམ་གང་རུང་གིས་གྲུབ་པའི་རིགས་པ། 

འཐད་ལན། [རྒྱན་ཚིག]གཞན་ལ་ངེས་པ་སྐྱེད་པ་དང་གློ་བ་སྟེར་བའི་ནུས་ཤུགས་ཀི་དློན་ཏེ། རྒྱུ་

མཚན་འཐད་ལན་ཞིག་ཡློད་ན། རློད་ཟླའི་བསམ་བློ་མ་དག་པ་སྒྱུར་ཐུབ། དཔེར་བརློད་འཐད་

ལན་ཞིག་བཀློད་ན་ཚིག་དློན་གློ་ས་ལ་བུ། 

འཐད་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ]རིགས་པའམ། འློས་པ་དང་། རུང་བ། སྐད་ཆ་དེ་ལར་བཤད་ན་མི་འཐད། 

ཆུ་ཡློད་དམ་མེད་ཀང་འཐད། ② འདློད་པའམ། དགའ་བ། ལས་དློན་དེ་ངའི་བློ་ལའང་འཐད་

དློ། །③ རིགས་པའམ། རྒྱུ་མཚན། དྲང་མིན་ཀློག་པློར་བཤད་པ་མང་ཡང་འཐད་པ་མིན། 

འཐད་པ་སྒྲུབ་པ། མཚན་ཉིད་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་ཤིག

འཐད་པ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ། ཚད་མའི་རིགས་པ་དང་དློན་གཅིག

འཐན། གཡློ་སྒྱུ་མེད་པའམ་འབད་རློལ་ཅན་དང་བརན་པློའི་དློན། མི་འཐན་པློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

འཐན་ནེ་འཐེན་ནེ། ཕི་བཤློལ་ལམ། ཕར་འགང་། ལས་ཀ་འཕལ་འཕལ་དུ་མི་བེད་པར་འཐན་ནེ་
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འཐེན་ནེ་བེད་པ་ལ་བུ། 

འཐན་པློ། [རིང]འགྱུར་བ་མེད་པའི་བརན་པློའམ། བ་བ་ལ་བློ་སྒིམ་པའི་ནན་པློ། 

འཐབ། ཕན་ཚུན་རྡེག་པ་དང་འཛིང་བ་རློད་པ་བཅས་ཀི་དློན་ཏེ། དག་ལ་འཐབ། ཁ་འཐབ་ཚིག་འཐབ། 

ཁ་ཤགས་འཐབ་ལ་བུ། 

འཐབ་ཀྲློལ། ① ཕློགས་གཉིས་ཕན་ཚུན་རློད་པ་སློང་བ་དང་། འཐབ་པའམ། འཁྲུག་པ། ② གནློད་པའ་ིརྒྱུ། 

འཐབ་ཀྲློལ་ཅན། འཐབ་རློད་བེད་མཁན། 

འཐབ་འཁྲུག །འཐབ་རློད་དམག་འཁྲུག

འཐབ་ཇུས། དམག་འཁྲུག་ལ་བཀློད་པ་བེད་སྟངས་ཀི་འཆར་གཞི་དང་ཐབས་ཤེས། 

འཐབ་པ། [ཐ་དད་པ]འཐབས་པ། འཐབ་པ། འཐློབས་པ། ① འཛིང་བ། ཁ་འཐབ་ཚིག་འཐབ། ཁ་

ཤགས་འཐབ་པ། ཚ་གང་འཐབ་པ། ཁ་ཚུབ་དང་འཐབ་པ། བག་ཆུ་འཐབ་པ། དཀའ་ངལ་ལ་མི་

འཛེམ་པར་དག་དང་འཐབ་པ། ② རིས་འགློ་གཏུག་པ། གཏློང་ཡློང་ཁ་འཐབ་བས་ནས་འགློ་

ཐུག་གི་མི་འདུག

འཐབ་པློ། འཁྲུག་རློད་བེད་པ་པློ། 

འཐབ་ཕློགས་གཅིག་གྱུར། གལ་རིམ་འགའ་ཞིག་གམ་སིད་ཏང་འགའ་ཞིག་གིས་ཐུན་མློང་གི་

དམིགས་ཡུལ་གང་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་བཙུགས་པའི་མནའ་འབེལ་དེར་ཟེར། 

འཐབ་བེར། [རིང]གློ་ཁབ། 

འཐབ་བལ། [ཡཱམཱཿ]འདློད་ལྷ་རིས་དྲུག་གི་ནང་གསེས། རི་རབ་ཀི་ཐད་ཀའི་སྟེང་གི་ནམ་མཁར་

གནས་ཤིང་། ལྷ་མ་ཡིན་དང་འཐབ་མི་དགློས་པས་འཐབ་བལ་ཞེས་བ། 

འཐབ་མློ། འཁྲུག་པ། རང་དག་གཉིས་ཕློགས་ནས་འཐབ་མློ་སྤློད་པ། 

འཐབ་མློ་འགེད་པ། ① དམག་འཁྲུག །② ལག་འཛིང་། ③ ཁ་རློད་བེད་པ། 

འཐབ་མློ་ཅན་མ། [མངློན]བུ་མློ་གཞློན་ནུ་མ། 

འཐབ་མློ་བ། དག་ལ་འཐབ་འཛིང་བེད་མཁན། དམག་མི་བཅས་སློ། །

འཐབ་མློའི་འདུན་ས། [མངློན]གཡུལ་ས། 
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འཐབ་རལ། དམག་འཐབ་བེད་སྟངས་ཀི་ར་དློན་དང་ཐབས་ཤེས་ཤིག

འཐབ་རློད། ① དམག་འཁྲུག་པའམ། གཡུལ་འགེད་པ། ② འཛིང་བ། གལ་རིམ་འཐབ་རློད། 

འཐབ་འཛིང་པ། འཐབ་འཛིང་དམག་མི། 

འཐབ་ཟླ། ཕ་རློལ་རྒློལ་བ་པློའམ། དག་ཡ། 

འཐབ་ཡ། [དྲབཱུདྡྷཿ] གངས་གནས་ཤིག

འཐབ་ར་འཕློད་པ། དག་དཔུང་དང་འཐབ་འཛིང་དངློས་སུ་ཚུགས་པ། གཡུལ་སར་འཐབ་ར་འཕློད་

པའི་དམག་སེ་ལ་རྒྱབ་དཔུང་གཏློང་བ། 

འཐབ་རགས། འཛིང་རགས། 

འཐབ་རློལ། འཐབ་ཞློར། དམག་གི་འཐབ་རློལ་ཏུ་ཤི་བ། 

འཐབས་པ། འཐབ་པའི་འདས་པ། 

འཐབས་སྤློས།ལུས་ཀིས་འཐབས་ཤིང་ཚིག་གིས་སྨད་པ། 

འཐམ་པ། [ཐ་དད་པ]འཐམས་པ། འཐམ་པ། འཐློམས། ① དཔུང་གིས་འཁྱུད་པ། ཕན་ཚུན་འཐམས་

ནས་དགའ་བཤུམ་གནང་བ། ཕན་ཚུན་སྐེད་པ་ནས་འཐམས་ཏེ་ལུས་སྟློབས་འགན་བསྡུར་བེད་

པ། ཕྲུ་གུས་ཨ་མའི་མཇིང་པ་ནས་འཐམ་པ། ར་ས་ལ་འཐམས་ནས་མ་གཡུགས་ཙམ་བྱུང་། ② 

ལག་པས་དམ་པློར་འཛིན་པ། འཐམས་ནས་མི་གློད་པ། མཚོན་ཆར་འཐམ་པ། ③ བཙུམས་

ནས་མི་འབེད་པ། ཁ་འཐམས་པ། 

འཐམ་ལག །ཐམ་ལག་དང་གཅིག །

འཐམས་པ། ① འཐམ་པའི་འདས་པ། ② [རིང]③ བམས་པ། ④ གཏམ་ཆད་བེད་པ། ⑤སྤློ་བ། 

སང་མིག་བལས་ཏེ་འཐམས་པ། 

འཐམས་མེད་པ། [རིང]འཁློས་མ། 

འཐམས་ཤིག །[རིང]སློང་ཞིག

འཐར་བ། [ཡུལ]བར་དུ་བཙིར་ཏེ་ཤ་ལྤགས་སློགས་ལ་སྐྱློན་བྱུང་བ། ལག་པ་རྡློས་འཐར་ནས་ཁག་

གི་ཆུ་གློང་སྐྱེས་པ། 
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འཐས་པ། ① ས་བ་དང་། མཁེགས་པ། ས་རྒྱུ་འཐས་པ། ② ཞེན་པ་ཆེ་བ། དེ་འདྲའི་མི་ཨ་འཐས་ཚ་ལ། 

འཐིང་། ཚོད་རློགས་པར་བེད་པ། 

འཐིང་སད། [རིང] ① འཕ་སྨློད། ② སིགས་མློ། 

འཐིངས། ཚོད་འཐིངས་པ་ཞེས་ཚད་རློགས་ཟིན་པ། 

འཐིབ་པ། འཐིབས་པའི་ད་ལ་བ་དང་མ་འློངས་པ་གཉིས་ཀི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག

འཐིབས་པ། [ཐ་མི་དད་པ]འཁིགས་པ་དང་མི་གསལ་བ། བློའི་དབང་པློ་འཐིབས་པ། གནམ་

འཐིབས་པ། རི་འགློར་སྨུག་པ་འཐིབས་པ། ཁང་པའི་ནང་ལ་དུ་བ་འཐིབས་པ་ལ་བུ་རྣམས་སློ། །

འཐིབས་པློ། ① སྟུག་པློའམ་འཐུག་པློ། མུན་ནག་འཐིབས་པློ། རིག་པ་འཐིབས་པློ། རི་ཤིང་འཐིབས་པློ། 

 ② [མངློན]ནགས་ཚལ། 

འཐིམ། ངློ་བློ་དབེར་མེད་དུ་འདྲེས་པ་སྟེ། བེ་མར་ཆུ་འཐིམ། ཤ་ཁུ་ཤ་ལ་འཐིམ་ལ་བུ། 

འཐུ་བ། [ཐ་མི་དད་པ]ཤིང་འཐུ་བ། བིའུས་སྒུམ་བུ་འཐུ་བ་ལ་བུ། བཏུས་པ། བཏུ་བ། ཐུས། 

འཐུག་གེ་བ། འཐུག་པློའི་ཁད་པར་ཞིག །ཤིང་ནགས་འཐུག་གེ་བ། གློས་འཐུག་གེ་བ། 

འཐུག་འདེབས།ཞིང་ལ་ས་བློན་འཐུག་པློར་འདེབས་པ། 

འཐུག་པ། མཐུག་པློ་དང་གཅིག །

འཐུག་པློ། མཐུག་པ་དང་གཅིག །

འཐུག་པློ་ལྔ། གྷ་ཛྷ་ཌྷ་ད་བ་ལྔ་ལ་ཟེར། དེ་ལྔ་ལ་འཐུག་པློ་ཟེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། གསལ་བེད་ཀི་ཡི་

གེ་སྟེང་འློག་བརེགས་ནས་ཡློད་པའི་ཆ་ནས་ཀློག་དུས་སྒ་དང་གདངས་རྩུབ་ཅིང་། རླུང་ཤུགས་

དྲག་པློའི་སློ་ནས་བརློད་དགློས་པའི་གནས་ཀིས་སྒ་གདངས་ཀི་སློ་ནས་བཏགས་པ་ཡིན། 

འཐུག་འཛིངས། ཤིང་ནགས་དང་སྐྲ་སློགས་འཐུག་ལ་ཕན་ཚུན་འདྲེས་པ། 

འཐུང་སྣློད། ཕློར་པ་དང་། དཀར་ཡློལ་སློགས། 

འཐུང་འཕློ། བཏུང་བ་འཐུང་བའི་ལྷག་འཕློ། 

འཐུང་བ། [ཐ་དད་པ]བཏུངས་པ། བཏུང་བ། འཐུངས། ཆུ་དེ་བཏུངས་ན་ལློ་བར་གནློད་པ་མེད། ཆང་

བཏུངས་ཏེ་ར་རློ་བར་གྱུར། ཁློ་བློས་ཇ་འཐུང་གིན་ཡློད། རྒྱ་མཚོ་བཏུངས་ནས་མ་ངློམས། རི་
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རབ་བཟས་ནས་མ་འགངས། ཤ་ཟ་ཁག་འཐུང་། 

འཐུང་བེད། [མངློན]གུར་ཀུམ། 

འཐུང་ཚན། འཐུང་ཤེད་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད། 

འཐུང་ཧམ། བཏུང་བ་ལ་ཞེན་པ་ཆེ་བ། 

འཐུངས། འཐུང་བའི་སྐུལ་ཚིག

འཐུངས་པ།འཐུང་བའི་འདས་པའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག

འཐུབ་པ། གཏུབ་པའི་ད་ལ་བའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག

འཐུམ། བཏུམ་བའི་དངློས་པློ་གང་ཞིག་རས་སློགས་ཀིས་བཏུམས་ནས་འཐུམ་བཞིན་པ། 

འཐུམ་པ། འཐུམས་པའི་ད་ལ་བ་དང་མ་འློངས་པ་གཉིས་ཀི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག

འཐུམ་འབློག །འབློག་སྒིལ། 

འཐུམས། འཐུམས་ཞེས་པ་སྤིར་བཏང་ལ་གློ་རྒྱུ་མི་འདྲ་བ་མང་ཡང་། སྐབས་འདིར་གུ་དློག་པློའི་

ནང་ཚུན་ནས་འགུལ་བསྐྱློད་བེད་མི་ནུས་པ་ལ་ཟེར། 

འཐུམས་པ། [ཐ་མི་དད་པ]ནང་དུ་ཚུད་ནས་དབུགས་འགག་པ་དང་། རིག་པ་མི་གསལ་བར་གྱུར་

པ། དུ་བས་འཐུམས་ཏེ་གློ་རྒྱབ་པ། འཕི་ཚང་ནང་དུ་འཕི་བ་དུ་བས་འཐུམས་ཏེ་ཤི་བ། སྦྲང་མ་

པད་མའི་སྦུབས་སུ་འཐུམས་ནས་ཤི་སློང་། བློ་སྦུག་འཐུམས་པ། ཞེད་ནས་འཐུམས་འདུག

འཐུར་བ། [རིང]འཁྲུགས་པ། 

འཐུལ། བཏུལ་ནས་ལས་སུ་རུང་བར་བེད་པ་སྟེ། ར་རྒློད་འདི་ད་དུང་ཁ་ལློ་ལེགས་པར་འཐུལ་

དགློས། ར་འཐུལ་མཁན་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

འཐུལ་འཐུལ། གེན་དུ་འཕྱུར་ཚུལ་ཞིག །དུ་བ་འཐུལ་འཐུལ་བ། ཤ་བཙོས་པའི་རླངས་པ་དྲི་ཞིམ་

འཐུལ་འཐུལ་དུ་ཐློན་པ། 

འཐུལ་བ། [ཐ་མི་དད་པ]ཐློན་པ་དང་། འབྱུང་བ། དུ་བ་འཐུལ་བ། ཁིམ་དུ་དུ་བ་ལྷང་ལྷང་འཐུལ་བ། 

དྲི་མ་འཐུལ་བ། སློས་དྲི་ཞིམ་པློ་འཐུལ་བ། 

འཐུས།བསྡུ་ཆ་རྒྱབ་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འཐུ་བའི་སྐུལ་ཚིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཐུས་སློ་ཚང་བ། ལས་དློན་ག་འགིག་བྱུང་བ། དངློས་སུ་ལག་བསྟར་གི་བེད་ཐབས་འཐུས་སློ་ཚང་བ། 

འཐུས་མཆན། ཆློག་མཆན་ཏེ་བཀའ་འཁློལ་བའི་ཡི་གེ་མདློར་བསྡུས། འཐུས་མཆན་རྒྱབ་པ། 

འཐུས་པ། ① བསྡུ་ཆ་རྒྱབ་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འཐུ་བའི་འདས་པ། ② [ཐ་མི་དད་པ]འགིག་པ་དང་

ཆློག་པ་དང་རུང་བ། ལློ་གློས་བཟང་ངན་དེ་ཙམ་གིས་འཐུས། བཤད་པས་འཐུས། སྨན་འདི་

བཏུང་བས་འཐུས། 

འཐུས་མི། ཚབ་བེད་མཁན། 

འཐུས་མི་བསྐློ་ཐབས། འཐུས་མི་འདེབས་བསྐློ་བ་བའི་ཐབས་ཤེས། 

འཐུས་མིའི་སྣ་བློ། སྤི་འཐུས་ཀི་མིའི་གཙོ་བློ། 

འཐུས་ཚང་། ཚང་འཛོམས་སམ། ཆད་ལྷག་མེད་པ། མཐུན་རྐྱེན་འཐུས་ཚང་བྱུང་བ། 

འཐུས་ཚབ། དློན་གཅློད་འཐུས་མི་ངློ་མ་དེའི་ལས་ཚབ་བེད་མཁན། མཁན་པློའི་འཐུས་ཚབ། 

འཐུས་ཤློར་བ། ལས་བྱུས་ཉེས་པ། ཕར་ཁག་ཚུར་དཀྲིའི་ཟ་ཟི་ཁློ་ན་བས་ན་ལས་ཀ་འཐུས་ཤློར་བ་

ལས་ཡློང་རྒྱུ་མེད། ངེས་པར་འཐུས་ཤློར་མེད་པ་ཞིག་བསྒྲུབ་དགློས། 

འཐུས་ཤློར་སློང་བ། ལས་ཀ་དུས་ཐློག་ཏུ་བསྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ། ཡང་ན་འགློར་འགངས་འཐུས་ཤློར་

གཏློང་བ་དང་། འགློར་འགངས་འཐུས་ཤློར་སློང་བ་སློགས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

འཐེག །པང་དུ་འཐེག་རྒྱུ་འཐེག་བཞིན་པ། 

འཐེང་། རང་ལག་གློལ་བ་སྟེ། བློང་བུ་འདི་འཐེང་གིན་འདུག །རང་བ་འཐེང་ལ་བུ། 

འཐེང་འགློས་བཅློས། འཐེང་པློ་ཞེས་རང་པ་ཞ་བློའི་མིང་ཡིན་པས། འདིར་ཟས་སྨན་གཅིག་གཏློང་

དུས་གཅིག་བཞག་སྟེ་འཐེང་འགློས་ལར་བེད་དགློས་པའི་དཔེ་དློན་སྦར་བ་ཞིག

འཐེང་པློ། ① རང་པ་ཞ་ཀློག་ཅན། ② རང་པ་ཞ་ཀློག །རང་པ་འཐེང་པློར་འགློ་བ། རང་ཞ་ལག་འཐེང་། 

འཐེང་བ། [ཐ་མི་དད་པ]འཐེངས་པ། འཐེང་བ། ཞ་བ། རང་པ་འཐེངས་ཀང་འགློ་སྙིང་འདློད། 

འཐེངས་པ། འཐེང་བའི་འདས་པ། འཐེན། ① དབུགས་དང་དུ་བ་སློགས་ཁར་རྔུབ་པ་སྟེ། དུ་བ་འཐེན་

ལ་བུ། ② བང་པ་སྟེ། སློར་མློ་ལྔའི་ནང་ནས་གཉིས་ཕི་ལ་འཐེན་ན་གསུམ་ལྷག་ལ་བུ། ③ ཐག་

པ་སློགས་འཐེན་པ་སྟེ། གློག་སྐུད་འཐེན། ཐག་གདང་འཐེན་ལ་བུ། ④ གློ་གནས་ཕབ་པ་སྟེ། གློ་
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གནས་མར་འཐེན་ལ་བུ། ⑤ ཕིར་སྡུད་པ་སྟེ། དམག་དཔུང་ཕིར་འཐེན་ལ་བུ། ⑥ དབངས་སུ་

གེར་བ་སྟེ། གཞས་འཐེན། སྙན་ངག་དབངས་ལ་འཐེན་ལ་བུ། 

འཐེན་བསྐློང་། ཁུངས་གཅིག་ནས་འཐེན་ཏེ་ཁུངས་གཞན་ཞིག་ཏུ་འཇུག་པ། ལས་བེད་པ་ཁ་ཤས་

འཐེན་བསྐློང་བས་ནས་ཁ་ཚ་དགློས་མཁློའི་ལས་ཀ་བེད་དུ་འཇུག་པ། 

འཐེན་ཁ་རྒྱློང་རེས། [ཡུལ]ཅ་ལག་ལག་པས་ཕར་ཚུར་འཐེན་པ་དང་། དློན་གནད་ལ་གློས་མི་འཆམ་

པར་རང་འདློད་བེད་པ། 

འཐེན་འཁེར་ཀར་ཀློར། གློས་མ་འཆམས་པའི་ཀར་ཀློར། ཕློགས་ཞེན་འཐེན་འཁེར་ཀར་ཀློར་མང་

ན་གློས་འཆམས་ཐུབ་པ་ཁག་གི་རེད། 

འཐེན་སམ། ཚུར་འཐེན་ནས་ཁ་ཕེས་ཆློག་པའི་སམ་ལ་ཟེར། རྒྱ་སྐད་དུ་ཁྲུག་ཐིས་ཟེར། 

འཐེན་ཆ། བ་བ་ཞིག་ལས་ནས་བྱུང་བའི་ཁེ་ཕན་གཙང་མ། ཡང་ན་བར་ཁེ་དང་། སློག་རྔན་སློགས་

མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

འཐེན་ཆ་ལེན་པ། ཁེ་གཙང་ལེན་པ། ཡང་ན་བར་ཁེ་ལེན་པ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

འཐེན་ཐག །ཕར་ཚུར་རམ། ཡར་མར་འདྲེན་པའི་ཐག་པ། 

འཐེན་ཐུག །ལག་པས་འཐེན་ནས་བཟློས་པའི་ཐུག་པ་ཞིག་ཡིན། 

འཐེན་འཐློག །ཤ་སྤུ་སློགས་འཐེན་པ་དང་འཐློག་པ། 

འཐེན་པ། [ཐ་དད་པ] ① འདྲེན་པ་དང་། འཁིད་པ། བཙན་དབང་གིས་འཐེན་འགློ་བ། སློ་མར་འཐེན་

ཙམ་གིས་ཨང་། གཡུལ་ས་ནས་ཕིར་འཐེན་པ། ཐག་པ་དེ་འཐེན་ནས་ཆད་སློང་། ཕློ་མློའི་བར་

དུ་ཐག་པ་འཐེན་པ། ② ཁལ་འཇལ་བ། རང་འགློ་ལག་འདློན་གི་ཁལ་རིགས་འཐེན་པ། ③ ནར་

བའམ། འགང་བར་བེད་པ། དབངས་འཐེན་པ། དུས་སློ་ངང་འཐེན་བེད་པ། ④ རྔུབ་པར་བེད་

པ། ཐ་མ་ཁ་འཐེན་པ། དབུགས་གཏློང་འཐེན་ག་ལེར་བེད་པ། 

འཐེན་ཤར་རྒྱབ་པ། ཕན་ཚུན་ཐག་པ་སློགས་ཤུགས་ཀིས་འཐེན་རེས་བེད་པ། 

འཐེབ། མ་དངུལ་གི་མིང་སྟེ། དངུལ་འཐེབ། ཟས་འཐེབ། ཆུ་མཛོད་ལས་འཐེབ། སློབ་གསློའི་དངུལ་

འཐེབ་ཅེས་པ་ལ་བུ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཐེབ་འཁློལ། ལྷག་མ། 

འཐེབ་པ། ལྷག་པློ། གློས་འཐེབ་པ། ཟས་འཐེབ་པ། མི་གཅིག་འཐེབ་པ་བྱུང་སློང་། 

འཐེབས། ཐེབས་ཀི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

འཐེམ་པ། [རིང]ཐེམས་པ། འཐེམ་པ། ཚང་བ། སློན་བཀག་གངས་འབློར་ཐེམས་པ། མ་ིགངས་ཐེམས་པ། 

འཐེམས། ① ཐེམས་ཀི་འབི་ཚུལ་གཞན། ② ཤ་རུས་སློགས་བར་ཚགས་དམ་པློར་སློང་བའི་དློན་

ཏེ། མགློ་རུས་འཐེམས་པ་གསེང་ལ་བུ། 

འཐེམས་ནན། [རིང]ནན་ཆགས་བས་པ། 

འཐློག །འཐག་པའི་སྐུལ་ཚིག

འཐློག་པ། [ཐ་དད་པ]བཏློགས་པ། བཏློག་པ། འཐློགས་པ། ལག་སློར་གིས་གཅློད་པའམ། འཐེན་པ། 

ཚལ་ཞིང་ནས་སློ་ཚལ་གི་རེ་མློ་འཐློག་པ། ཤིང་ཏློག་སྨིན་པ་ཚང་མ་བཏློགས་པ། ཕན་མི་

ཐློགས་པའི་ཡལ་ག་རྣམས་འཐློག་པ། མེ་ཏློག་འཐློག་པ། ཇ་ལློ་བཏློགས་པ། ཤའི་སྤུ་རྣམས་

གཙང་མར་བཏློགས་ནས་ཚོས། 

འཐློགས། འཐློག་པའི་སྐུལ་ཚིག

འཐློན་ཁ། འགློ་ཁ། 

འཐློན་སློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་exit ཟེར། 

འཐློན་པ། [ཐ་མི་དད་པ]ཐློན་པ། འཐློན་པ། ཐློན། ① འགློ་བ། འདི་ནས་ཐློན་ཏེ་གང་དུ་འགློ། ཁང་

པའི་ནང་ནས་ཕིར་ཐློན་ཅིག །② འབྱུང་བ། དེ་རིང་དློན་དག་ཆེན་པློ་གཅིག་ཐློན་སློང་། ལུང་པ་

དེ་ནས་ཡུལ་ཟློག་ཕློན་ཆེན་ཞིག་འཐློན་རྒྱུ་ཡློད། ③ འཆར་བ། ཞིང་ཁའི་ནང་ནས་ས་བློན་གི་

མྱུ་གུ་འཐློན་ཉེར་འདུག །ཕྲུ་གུ་གསུམ་སྐྱེས་པ་ཚང་མ་མགློ་ཐློན་པ་རེད། རང་མགློ་ཐློན་མ་ཐུབ། 

འཐློན་ཕག །ལམ་དུ་འཐློན་ཁའི་གུས་འདུད། 

འཐློབ་ཁ་མ། འཐློབ་ལ་ཁད་དམ། འཐློབ་རན་པ། 

འཐློབ་ཏུ་ཆ་བ། འཐློབ་ལ་ཁད་དམ། འཐློབ་གབས་ཡློད་པ། གྲུབ་འབས་འཐློབ་ཏུ་ཆ་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཐ༽

འཐློབ་པ། འཐློབ་པ། རེད་པ། གློ་སྐབས་ཐློབ་པ། སྐལ་པ་ཐློབ་པ། མི་ངན་ལ་གློ་ས་ཐློབ་ན་རང་སྣང་

གང་དྲན་བས་ཡློང་། སློང་མི་མང་སྟེ་འཐློབ་མི་དཀློན། 

འཐློབ་བའི་རྒྱུ། རྒྱུའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཡིད་ལ་འདློད་པའི་འབས་བུ་འཐློབ་བའི་རྒྱུ་

ཐབས་ཤེས་ཀི་གཡློ་འཕྲུལ་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

འཐློབས། འཐབ་པའི་སྐུལ་ཚིག

འཐློམ་རྒྱག །[ཡུལ]མི་ཤེས་བཞིན་དུ་བ་བ་ལ་འཇུག་པ།བ་བ་ལ་བརག་དཔྱད་མི་བེད་པར་འཐློམ་

རྒྱབ་ཏུ་མ་འཇུག

འཐློམ་སྒེ། [ཡུལ]གང་ཡང་བེད་མི་ཤེས་པའམ། རིག་པ་མི་གསལ་བ། 

འཐློམ་སྒེ་འཐློམ་ནག །[ཡུལ]ཤེས་རིག་མི་གསལ་བའི་མི་ལ་སྨློད་ཚིག

འཐློམ་སྟེར། བསླུ་ཁིད་བས་པ། ཁ་སང་གི་དློན་དེར་ཁློས་ང་ལ་འཐློམ་སྟེར་འདུག

འཐློམ་འཐློམ། རིག་པ་མི་གསལ་བ། མི་འཐློམ་འཐློམ་ཞིག

འཐློམ་པ། འཐློམས་པའི་ད་ལ་བ་དང་མ་འློངས་པ་གཉིས་ཀི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག །བ་དངློས་ལ་

རྨློངས་པ་དང་མགློ་འཁློར་བ་སྟེ། རྒྱ་སང་དུ་མགློ་འཐློམ། མགློ་འཐློམ་གིན་འདུག་ལ་བུ། 

འཐློམ་མེ་བ། རིག་པ་མི་གསལ་བ། ལས་དློན་མགློ་མི་འཚོས་པར་འཐློམ་མེ་བར་སློད་པ། 

འཐློམ་ཞྭ། མགློ་སྐློར་ཐེབས་པ། ཕྲུ་གུར་འཐློམ་ཞྭ་གཡློགས་ནས་བཞག་པ་ཡིན། འཐློམ་ཡློར། མགློ་

འཐློམ་པའི་མིའི་རྣམ་འགྱུར། 

འཐློམས། མགློ་འཐློམས་ཟིན་པ། 

འཐློམས་པ། [ཐ་མི་དད་པ]མགློ་བློ་འཁློར་བ། མགློ་བློ་འཐློམས་ནས་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པར་གྱུར། 

འཐློམས་གཡློགས་པ། [ཡུལ]མགློ་སྐློར་བཏང་བ། 

འཐློར་གྲུམ། ཁ་མ་ཚང་བ་དང་། ཆག་ཞིག་གི་དངློས་པློའི་བསྡུས་ཚིག །ཡློ་བད་འཐློར་གྲུམ་ཅན་

ཉམས་གསློ་བས་པ། 

འཐློར་འཐུང་། ལྷ་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་ཡློན་ཆབ། 

འཐློར་སློད། ཁ་ཡན་ནམ། ཁ་འཐློར་ནས་སློད་པ། 
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འཐློར་ནས། ལྷ་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་འབྲུ་ནས། 

འཐློར་སྤད། འཐློར་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག

འཐློར་བ། ① གཏློར་བའི་ད་ལ་བའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག །② [ཐ་མི་དད་པ]ཐློར་བུར་འགྱུར་བ་དང་། 

ཕློགས་རེ་བར་འགྱུར་བ། ཁིམ་ཚང་འཐློར་བ། གློས་སྲུབས་འཐློར་བ། ལུག་ཁྱུ་འཐློར་བ། ལག་

ཡློད་རྒྱུ་ནློར་ཚང་མ་འཐློར་སློང་། མ་བུ་ཁ་འཐློར། 

འཐློར་བེད། [མངློན]ནེ་ཙོ། 

འཐློར་བློས། དཔུང་འཐློར་ནས་བློས་པ། 

འཐློར་འབྲུ། ལྷ་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་རིགས། 

འཐློར་མ། ཁ་འཐློར་གི་དངློས་པློ། 

འཐློར་མ་རག །འཐློར་ལ་ཁད། ཁིམ་གཞིས་འཐློར་མ་རག

འཐློར་ཞིག །ཚོགས་པའི་དངློས་པློ་གང་ཞིག །ཆ་མ་ཚང་བར་གྱུར་པའི་དློན། ཚོགས་པ་དེ་འཐློར་

ཞིག་ཕིན་པ། སློབ་གྲྭ་འཐློར་ཞིག་ཕིན་པ་ལ་བུ།

འཐློར་རླུང་། ཕློགས་ཀུན་ནས་ལང་བའི་རླུང་དྲག་པློ། 

འཐློར་བརླག །ཆ་ཚང་བའི་དངློས་པློ་གང་ཞིག །ཕི་ནང་གི་རྐྱེན་གང་ཞིག་ལ་བརེན་ནས་ཆ་མ་ཚང་

བར་གྱུར་པའི་དློན་ཏེ། རིག་གནས་གསར་བརེའི་སྐབས་སུ་དགློན་པའི་རྒྱུ་ནློར་རྣམས་འཐློར་

བརླག་ཕིན་པ་རེད། དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་གཡར་བའི་དཔེ་ཆ་རྣམས་འཐློར་བརླག་མ་བཅུག་

པར་ཉར་ཚགས་ཡག་པློར་བ་དགློས་ལ་བུ། 

འཐློར་སློན་འདེབས་པ། རློལ་ཤུལ་ཙམ་དུ་མ་ཡིན་པར་ཞིང་གང་ས་གང་དུ་སློན་འདེབས་པ། 

འཐློལ་པ། [ཡུལ]ལྷག་པློའམ། ལྷག་མ། ཡློན་ཏན་ཇི་ཙམ་མང་རུང་འཐློལ་པ་ཡིན་པར་མ་སེམས། 

ག་ཆ་འཐློལ་པ། ཁུར་པློ་འཐློལ་པ། 

འཐློལ་བ། མཐློལ་བ་དང་གཅིག །
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ད། བློད་ཡིག་གསལ་བེད་བཅུ་གཅིག་པ། སྐྱེ་གནས་སློ་དང་། བེད་པ་ལེ་རེ། ནང་གི་རློལ་བ་སློ་ལེ་

ཕད་པ་དང་། ཕིའི་རློལ་བ་སློག་ཆུང་སྒ་ལན། ① མིང་གཞིའི་མློ་ཡིག་ཅིག །སྒ་གདངས་ཅུང་

ཟད་ལྷློད་པ། ② སློན་འཇུག་མ་ནིང་གི་ཡི་གེ་ཞིག །③ རེས་འཇུག་ཕློ་ཡིག་གི་སྐྱེས་བུ་ཐ་མ་

ཞིག །④ ད་དྲག་གམ་ས་དུས་རེས་འཇུག་མ་ནིང་གི་རེས་སུ་འཇུག་པའི་ཡང་འཇུག་ཅིག །⑤ 

དུས་འདི་ཉིད། ད་སྐབས། ད་དུས། ད་ལློ། ད་འགློ་དགློས། ད་འགིགས་སློང་། ད་ཧ་གློ་སློང་། ད་

ཞློག་ཅིག །ད་དཀའ་ལས་མི་འདུག

ད་ཀློ [རིང]ད་ནི། 

ད་ཕར། ཨ་མདློའི་ཡུལ་སྐད་དུ་ཏ་དང་ད་གཉིས་ཀི་སྒ་གདངས་སློ་སློར་འདློན་མི་ཐུབ་སྟབས་ད་སྒུར་

དང་། ད་ཕར་ཞེས་དབེ་བ་བེད་པའི་ཆེད་དུ་འབློད་སློལ་འདུག

ད་ག །[ཡུལ]འདི་བཞིན་ནམ། འདི་འདྲ་བ་ཞེས་པའི་ཚད་བཟུང་གི་སྒ་ཞིག །དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་

ཞིག་གི་བར་ད་ག་ད་གའི་ངང་ནས་ཧུར་བརློན་བས་པ། ལས་ཀ་ད་གས་ཡློང་བ་འདུག །ཅ་ལག་

ད་གས་འགིག་པ་འདུག

ད་ག་ཙམ། [ཡུལ]འདི་ཙམ་མམ་འདི་ལ་བུ། ལས་ཀ་ད་ག་ཙམ་བས་ནས་མཚམས་ཞློག་

ཅིག །དངློས་པློ་ད་ག་ཙམ་བྱུང་ན་ཆློག

ད་ག་སེ། [ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད] ① དློན་མེད་གང་བྱུང་ངམ། དངློས་གནས་མིན་པ་མཚོན་པའི་ཚིག་

ཅིག །སྐད་ཆ་དེ་ད་ག་སེ་བཤད་པ་མ་རེད། དངློས་གནས་ཡིན། འཆར་གཞི་ཞིབ་གསལ་མ་

བཏིང་བར་ལས་འགློ་ད་ག་སེ་བཙུགས་ན་མི་འགིག །② དེ་འདྲ་ཞིག །ལས་ཀ་ད་ག་སེ་བས་ན་
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ཆློ་གང་ཡློད། དེ་རིང་ལས་བེལ་མེད་པས་ནང་ལ་ད་ག་སེ་བསད་ཡློད། 

ད་གིན། [ཡུལ]ཉེ་སློན། ད་གིན་མི་གཅིག་སེབས་སློང་། 

ད་གིན་ནས། [ཡུལ]ད་ལའི་གློང་ནས། ངས་ཁློད་ལ་ད་གིན་ནས་ལབས་པ་ཡིན། 

ད་གློང་། ད་སློན་ནམ་སར། ད་གློང་ཕན་ཆད་སུ་ལའང་མ་སྨྲས་པ་ཡིན། ད་ཁློད་ལ་བཤད་པར་བའློ། །

ད་རྒན། སལ་ཚིགས་སམ་བརྒྱུངས་པར་ནད་ཞུགས་ནས་རུས་ཚིགས་ཕིར་འབུར་བའམ་ནང་དུ་

གུག་པ་ཞིག་སྟེ། དེ་ཡང་ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་རླུང་ནད་ད་རྒན་དང་། མཁལ་ནད་ད་རྒན་

གཉིས་སློ། །

ད་རྒན་གཉིས། ད་རྒན་ཕིར་དགེ་དང་ནང་གུག་གཉིས་གི་བསྡུས་མིང་། 

ད་རྒན་ནང་གུག །རླུང་ནད་སལ་གཞུང་གི་བརྒྱུངས་པར་ཞུགས་པ་ཞིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་སྐེ་

བསྟུངས་ཤིང་བང་དུ་བསྡུས་ཏེ་རློ་སྟློད་འབུར་བ་སློགས་འབྱུང་བ་ཞིག

ད་རྒན་ཕི་དགེ། རླུང་ནད་སལ་གཞུང་གི་བརྒྱུངས་པར་ཞུགས་པ་ཞིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་བང་འབུར་

ཞིང་གཉའ་བ་བསྟུངས་པ་ལག་པ་དགེ་བ་སློགས་འབྱུང་བ་ཞིག

ད་སློས། ད་ཆ་དང་། བེ་བག །སྤིར་གློང་ཞུས་ལར་དང་། ད་སློས་ཞུ་དློན་གི་སྙིང་པློ་གཤམ་གསལ། 

ད་སློས་སུ། འདིར་ཆེད་དུ། 

ད་ཅི། འདས་མ་ཐག་གམ་ཅུང་ཟད་སློང་བའི་དུས། མི་དེ་ད་ཅི་འདི་ནས་ཕིན་མ་ཐག་པ་ཡིན། ཁློ་ལ་

ད་ཅི་ནས་སྐུལ་ལག་བཏང་བ་ཡིན། 

ད་ཆ། ད་ལའི་ཆ། ན་ཚ་ད་ཆ་དྲག་འདུག །སར་དེ་ལར་ཡིན་ཡང་ད་ཆ་དེ་ལར་མ་ཡིན། 

ད་ཆུ། མཚལ་རིགས་ཀི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། ནུས་པས་རུས་པ་ཆག་པ་སྦློར། ཆུ་སེར་སྐེམ། གཉན་

ནད་འཇློམས། 

ད་ཆུ་ཚྭ། མཚལ་ཚྭའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

ད་ཆློག །① [ཡུལ]ད་འགིགས། ② བསྙེན་པར་རློགས་པའི་ཆློ་གའི་གས་ཤིག་སྟེ། སློན་ཆློག་གི་

རེས་སུ་བཅས་པའི་གསློལ་བཞིའི་ལས་འཁློར་དང་བཅས་པ་སྟློན་པ་འདས་ནས་ད་ལའི་བར་དུ་

བེད་པའི་བསྙེན་པར་རློགས་པའི་ཆློ་ག
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ད་ལ། དུས་འདི་ཉིད། ད་ལ་ཕན་ཆད་། ད་ལ་མན་ཆད། ད་ལ་ཉིད་དུ་བསེག་པར་བ། ང་ད་ལ་འཕལ་

དུ་སེབ་ཡློང་། ཆུ་ཚོད་དྲུག་དང་ཕེད་ཀ་ནས་ད་ལའི་བར། 

ད་ལ་ཐློ་འགློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་ 

དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་sign up now ཟེར། 

ད་ལ་བ། ① དུས་གསུམ་གི་ནང་གསེས་དུས་སྐབས་འདི་ཉིད་དེ་དངློས་པློ་གང་ཞིག་པའི་ཆའམ། མ་

འློངས་པའི་ཆ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པར་སྐྱེ་ལ་མ་འགག་པའི་ཆ་འདི་ཉིད། ② རགས་འཇུག་གི་

སྐབས་སུ་བ་བེད་ཐ་དད་མི་དད་གང་རུང་གི་བ་བ་བེད་བཞིན་པའི་དློན་ཞིག་ལ་གློ་དགློས་པ་

དང་། བ་བེད་ཐ་དད་པའི་བེད་པློ་གཙོ་ཕལ་དང་། དེའི་བེད་ལས་དང་བཅས་པའང་དུས་ད་ལ་

བའི་ཁློངས་སུ་བསྡུ་དགློས། 

ད་ལ་རང་། [ཡུལ]ད་ལ་ཉིད་དུ། 

ད་ལའི་ཆློ་ག་ངེས་པ་ལྔ། ཡུལ་ངེས་མེད་གང་དུ་གནས་ཀང་བསྲུང་བའི་བློ། དུས་ངེས་མེད་དུས་བཞི་

ཐམས་ཅད་དུའམ་གནས་སྐབས་སམ་ཚེ་ངེས་མེད་ཇི་སིད་འཚོའི་བར། སེམས་ཅན་ནམ་གང་

ཟག་ངེས་མེད་ཐམས་ཅད་ལ་གནློད་པའི་བསམ་པ་ལས་ལློག་པ། ཡན་ལག་ངེས་མེད་སང་བ་ཐ་

དག་སློང་བ། གཉེན་པློ་ཐ་དག་རྒྱུད་ལ་བརན་པར་བ་བ་དང་ལྔའློ། །

ད་ལའི་དུས་ལ་མ་ཆགས་མ་ཐློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ། ད་ལར་ཁློ་ན་ཕློགས་བཅུ་ཐམས་ཅད་

ན། ཆློས་ཅི་དང་ཅི་འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀི་མ་འདྲེས་པའི་ཆློས་བཅློ་

བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག

ད་ལར། ① དུས་འདི་ཉིད། ② དུས་ད་ལ་བ། ད་ལར་གི་དུས། ད་ལར་གི་རྐྱེན། 

ད་ལར་གི་སངས་རྒྱས། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀི་ནང་གསེས། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའློ། །

ད་སྟེ། ཕིན་ཆད། ད་སྟེ་རིང་མིན་གཞན་དུ་འགློ་དགློས། 

ད་ཏིག །ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཏེ་རློ་སྐྱུར། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་འཁྲུ་བ་གཅློད། གློ་གསློ། །སྐྱུག་པ་

དང་ཡི་ག་འཆུས་པ་སེལ། 

ད་མཐའ། རེས་འཇུག་བཅུའི་ནང་གསེས་དང་། ན་ར་ལ་གསུམ་གི་མཐར་ཐློབ་པའི་ད་དྲག་གམ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡང་འཇུག་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་ད་མཐའ། དད་ཀི་ད་རེས་འཇུག་དང་གྱུར་ད་ཀི་ད་དྲག་ལ་བུའློ། །

ད་མཐུད་ད་སྤློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་plug-in ཟེར། 

ད་དང་དམག་སར། ད་དང་དམག་སར་ནི་མདའ་ཤློག་བཅུ་གཅིག་པ་སྟེ་ཕུ་ལི་སི་ ཉེན་རློག །དམག་

ཤློག་ཡིན། རང་དམག་ལྔ་བརྒྱ་ཡློད་པ་དེའི་མདའ་དཔློན་ཚ་རྡེ། སྲུང་ཡུལ་གཙོ་བློ་གློང་ཁེར་ལྷ་

ས། དྲག་ཆས་ལ་གང་ཡློད་མ་གསལ། ལློ་རྒྱུས་འཕེལ་རིམ་སྐློར། མདའ་ཤློག་བཅུ་གཅིག་པ་

ནི་བདེ་སྲུང་དམག་དཔུང་ཡིན་ཞིང༌། གཙོ་བློ་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་ཉེན་རློག་ལས་ཀའི་འགན་ཁུར་

ཡློད་པ་དང༌། གློང་ཁེར་ལྷ་སའི་མཁར་དཔློན་གིས་མདའ་དཔློན་གི་གློ་གནས་གཅིག་ལློགས་

བས་ཡློད་ཅིང༌།ལློ་རྒྱུས་སྟེང་ཕུ་ལི་སི་ཟེར། 

ད་དུང་། ཡང་བསྐྱར་དང་། ད་ལ་ཡང་། ད་དུང་མ་ཡློང་ན་འཕི་དྲགས་པ་རེད། སར་བཤད་པར་མ་

ཟད། ད་དུང་ཡང་ཤློད་ཀིན་འདུག །སློན་ནས་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་དང་བཞེས་མུས་སུ་ཡློད་པར་

མ་ཟད། ད་དུང་ཡང་། བམས་དང་སྙིང་རེའི་ལགས་ཀྱུས་མི་འདློར་བ་གནང་དགློས། 

ད་དློད། [ཞང་སྐད]སྤྲུལ་སྐུ། 

ད་དྲག །རེས་འཇུག་ན་ར་ལ་གསུམ་གི་རེས་སུ་འཇུག་པའི་ཡང་འཇུག་ད་མཐའ་འདི་ཉིད་དུས་

རབས་དགུ་པར་བློད་རྒྱལ་ཁི་རལ་གིས་སྐད་གསར་བཅད་བེད་སྐབས་ཟློར་ཡང་བའི་ཆེད་དུ་

དློར་ནས་ད་ཆར་བརྡ་རིང་མ་གཏློགས་འབི་སློལ་མེད། 

ད་གདློད། ① རེས་སུའམ་ཕིས་སུ། ད་གདློད་གཞི་ནས་ཤེས་བྱུང་། ད་གདློད་ཤློག་ཨང་། ② གཞི་

ནས། ད་གདློད་དབེ་བ་འབེད་ཐུབ། 

ད་གདློད་མཆིས་པ། གཞི་ནས་འློང་བ། 

ད་ན་ཤཱི་ལ་དང་སཾགྷཤཱི་ལ། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤིའི་སློབ་མ་རྣམ་གཉིས་ཏེ། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་དང་

མཉམ་དུ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ ༡༢༠༤ ལློར་བློད་དུ་བློན། ས་པཎ་གིས་དེ་

རྣམས་ལས་སྒ་ཚད་སློགས་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་དང་། སྙན་ངག་མངློན་བརློད་སློགས་རིག་

གནས་ཆུང་བ་ལྔ་སྟེ་རིག་གནས་བཅུ་ལ་སྦངས་པ་མཐར་ཕིན་མཛད་པས་ས་པཎ་གི་སློབ་
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དཔློན་ཆེན་པློར་གྱུར། 

ད་ནངས། དེ་རིང་ས་དྲློའམ་དེ་རིང་ཞློགས་པ། 

ད་ནས་བཟུང་། ད་ཕིན་ཆད། སྣ་སུན་ཕློག་པས་ད་ནས་བཟུང་བརག་དཔྱད་གཟབ་ནན་བེད་དགློས། 

སློན་ཆད་བས་པ་མི་ལེགས་ཀང་ད་ནས་བཟུང་ལེགས་ལམ་དུ་འགློ་བའི་བརློན་པ་སྐྱེད་ཅིག

ད་ནི། དུས་ས་ཕིའི་མཚམས་སྦློར་སྐབས་དུས་ད་ལ་བ་ཆེད་དུ་སྟློན་པའི་ཚིག་ཕད་ཅིག །ད་ནི་ལས་

འགན་གྲུབ་སློང་། 

ད་ནུའི་བུ། [མངློན]ལྷ་མིན། 

ད་ཕན། ད་ལ་ཕན་ཆད། 

ད་ཕན་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་འབྲུག་ལློར་གསར་དུ་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། 

ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་བཙན་ལྷ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ད་ཕི། ཡུད་ཙམ་སློང་བའི་གློང་ལ་ཞེས་པའི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན། ད་ཕི་ང་ཡློང་དུས་ཁློད་རང་མི་

འདུག །ག་པར་ཕིན་ནམ་ལ་བུ། 

ད་ཕིན། ད་ནས་བཟུང་སྟ་ེཕིན་ཆད། ཕན་ཚུན་འབེལ་ལམ་གཙང་མར་བཅད་ད་ེཕིན་ཐུག་འཕད་མ་ིབེད་པ། 

ད་བར། སར་ནས་ད་ལའི་བར། ཐློག་མ་ཉིད་ནས་ད་བར། 

ད་བུར། [རིང]སེག་གནས་སམ་ཚ་སེག་གི་གནས། 

ད་བེར། སྒིབ་བེད་དང་རླུང་འགློག་བེད་ཀི་གེགས་བུ་ལེབ་མློའི་མིང་། 

ད་བིད། སྨན་དུ་འགློ་བའི་སློག་ཆགས་ཀི་རིགས་ཤིག །དེའི་རྣམ་གངས་དུ་མ་ཡློད་ཅིང་། གངས་

སལ་ནི་སྨན་ནུས་རབ་དང་། སྐྱིན་གློར་ནི་འབིང་ཙམ། རངས་པ་ནི་ཐ་མ་ཞིག་ཡིན། མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་ཏེའུ་ལེ་བ་དང་། བདག་སྐྱེས། ས་འཛིན། ས་འཛིན་སྐྱེས་བཅས་སློ། །

ད་བིད་དཀར་པློ། བ་རྒློད་སུག་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས། 

ད་བིད་སྨུག་པློ། གངས་སལ་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

ད་མེ་དུམ་མེ། དངློས་རས་གང་ཞིག་དུམ་བུ་ཁ་ཤས་སུ་ཆད་པ་དང་། ཆག་པ། རལ་བ་སློགས་ཀི་

དུམ་བུའི་མིང་སྟེ། སྟློད་ཐུང་ད་མེ་དུམ་མེར་རལ་འདུག །དཀར་ཡློལ་ཞིག་ད་མེ་དུམ་མེར་ཆག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འདུག །ཐག་པ་ཞིག་ད་མེ་དུམ་མེར་ཆད་འདུག་ལ་བུའློ། །

ད་མློད། འཕལ་དུ། ནད་གཞི་ཛ་དྲག་ཆེ་བས་ད་མློད་སྨན་བཅློས་བེད་དགློས། 

ད་ཙུག །[ཡུལ]ད་གང་དང་། ད་ག་རེ། 

ད་ཚང་དགློན། སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་འབར་ཁམས་རློང་གི་ཁློངས། རེ་ཙོང་ཁ་པའི་སློབ་མ་ཚ་ཁློ་ངག་

དབང་གགས་པས་དགློན་པ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་བཏབ་པའི་ཐ་མ་འདི་ཡིན་པས། དགློན་བརྒྱ་ར་

བརྒྱད་ད་ཚང་སློང་གསུངས་ནས་ད་ཚང་དུ་མིང་ཆགས། 

ད་ཚུར། ① ཚུར་དཀར་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག །② རང་ལློངས་ཀི་ཡུལ་གང་ནས་ཀང་ཐར་ཐློར་

ཐློན་གི་ཡློད་པ་དང་། རྒྱུན་དུ་མེ་རིའི་བག་དང་། ཚུར་རིགས་གཞན་ཡློད་པའི་ས་ཆ་བཅས་སུ་

གནས་པའི་ལུའུ་སློན་ཡན་ཞེས་པའི་རིགས་ཀི་གཏེར་དངློས་སམ་ཚུར་རིགས་ཏེ། དབིབས་

དང་ཆེ་ཆུང་ལ་ངེས་པ་མེད་ཀང་ཕལ་ཆེར་ངློས་དྲུག་པའམ། ངློས་བརྒྱད་པ། ཟུར་ལྔ། ངློས་

གཉིས་བཅས་ཅི་རིགས་ལ་ཁ་དློག་ཧབ་མེད་དྭངས་ཤིང་འགའ་ཞིག་ཅུང་ཟད་དཀར་ལ་འཐིབ་

པ། བཅག་ཁ་ཤེལ་འློད་དང་ལན་ཞིང་མི་སྙློམས་པ་སློགས། གྲུབ་ཆ་གཙོ་བློ་KAI་ SOOཡིན་

པ་དང་། ས་ཚད་2～3.5- དང་བསྡུར་ལིད་ཁེ2པ་། མཁེགས་ཤིང་ཁློབ་ལ་བཏུལ་ས་བ། 

བཏུལ་ན་ཕེ་མ་དཀར་པློར་འགྱུར་བ། ཆུར་འཇུ་ས་ཞིང་། ཨ་རག་ཉིང་ཁུའི་སྤི་ལློ་ཆུ་མ་འདྲེས་

པའི་ནང་མི་འཇུ་བ། མང་ན་ཅུང་ཟད་མངར་ཞིང་བསྐ་ལ་སྐྱུར་བའློ། །རློ་བསྐ་སྐྱུར། ཞུ་རེས་

བསིལ། ནུས་པས་ཁ་ནད་སེལ་ཞིང་ཁ་དྲི་སྦློངས། རུས་པའི་ནད་སེལ། རྨ་སློགས་རུལ་བ་

གཅློད་ཅིང་རྨ་ཚད་སེལ། 

ད་ཚོད། ད་ལ་ཉིད། སང་ཉིན་ད་ཚོད་ཙམ་ལ་ཕེབས་ཨང་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ད་མཚམས། ད་ལའི་དུས་སྐབས། 

ད་ཝུ། ད་རའི་ལྦུ་བའི་མིང་ཡིན། 

ད་ཞག །དེང་སང་། ད་ཞག་ཁེད་རང་གང་དུ་ཕེབས་པ་ཡིན། 

ད་གཟློད། ① གཞི་ནས། ཁློ་རང་མཁས་པ་ཡིན་པ་ད་གཟློད་ཤེས་བྱུང་། ཐེངས་མང་གསུངས་ནས་

ད་གཟློད་དློ་བྱུང་། ② རེས་ནས་དང་ཕིས་ནས། ད་གཟློད་ནས་བཟུང་ཡི་གེ་འབི་རྒྱུའི་འགློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ཚུགས་ཤིག

ད་ཡན་རྒྱལ་པློ། གུ་ཤི་ཧན་གི་བཙུན་མློ་གསུམ་ཡློད་པའི་ཆེ་བ་ཐློར་ཁློད་བཟའ་ལ་བུ་བཞི། འབིང་

བ་ཧློ་ཐློན་བཟའ་ལ་བུ་ལྔ། ཆུང་བ་བློད་བཟའ་ཨེར་ཁེ་ཧ་ཐུན་ལ་བུ་གཅིག་བཅས་བཅུ་ཡློད་པའི་

ནང་གི་ཆེ་ཤློས་བསྟན་འཛིན་ད་ཡན་ནམ་བློད་མིང་ལ་བསྟན་འཛིན་རྡློ་རེ་ཟེར། འདིས་གུ་ཤི་

ཧན་འདས་རེས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལགས་གང་སྤི་ལློ ༡༦༦༡ ལློ་ནས་བཟུང་ལློ་དགུའི་

རིང་སེ་སིད་འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་དང་མཉམ་སྦྲེལ་བས་ཏེ་བློད་ས་གནས་ཀི་སིད་དབང་བཟུང་

མུས་སུ་འདས། 

ད་ཡློད་ཡིག་ཆ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་existing files ཟེར། 

ད་ར། མར་བཏློན་ཟིན་པའི་འློ་མ་སྐྱུར་མློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཆུ་སྐྱ་དང་ཆབ་སྐྱའློ། །

ད་ར་ཁ་ཆེ། [སློག]དབང་ཆེ་བ། 

ད་རང་། [ཡུལ] ① དེ་རིང་ཞློགས་པ། ད་རང་ས་པློ་ནས་ཕིན་སློང་། ② ད་ལའི་དུས་ཚོད་མཚམས་

འཛིན། ད་རང་བེད་རན་སློང་། 

ད་རུང་། ཡང་བསྐྱར་དང་། ད་ལ་ཡང་། ད་རུང་ཁིམས་དང་མི་མཐུན་པའི་བ་སྤློད་ཁ་ཤས་གནས་ཡློད། 

ད་རེས། ཐེངས་འདི་ཉིད། ད་རེས་རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་བྱུང་། ད་རེས་ལན་ཅིག་འགློ་དགློས་ཤར། གློ་སྐབས་

བྱུང་བ་ད་རེས་ཙམ། 

ད་ལ། [ཞང་སྐད]བདེ་བ། 

ད་ལན། ཐེངས་འདི་ཉིད་དམ། ཚར་འདི་ཉིད། ད་ལན་ཁེད་ཕེབས་ཐུབ་པ་གནང་རློགས། ད་ལན་ཁློ་

བློ་གང་དུའང་མི་འགློ། 

ད་ལམ། ཉེ་ཆར། ད་ལམ་ལན་ཅིག་ཞལ་འཛོམས་བྱུང་། ད་ལམ་སློབ་སྦློང་གནད་སྨིན་བྱུང་། 

ད་ལས་ཁང་། གློང་དུ་ཏ་སེའི་ནང་བསྟན་འཛིན་དཱ་ལའི་ཧན་ཞེས་པར་གཟིགས། 

དྭ་ལི་དཀར་པློ། འདབ་མ་ཅན་ཏེ་སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག །རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་ས་

ཆུ་མི་འཕློད་པ་དང་། སྐྱ་རྦབ་ཀིས་ལུས་ཁམས་སྐྲངས་པ། གློ་ནད། དབུགས་མི་བདེ་བ། ལུས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྟློབས་ཉམས་པ་བཅས་ལ་ཕན། 

ད་ལི་ནག་པློ། ལློངས་ཡློངས་དུ་སྐྱེ་བའི་ཤིང་ཕན་གི་རིགས་ཡིན་ཞིང་། སློང་པློའི་ཤུན་ལྤགས་ཐལ་

མདློག་དང་། ཡལ་ཕན་གསར་པ་ཁམ་སེར། ལློ་མ་ལང་ནག་མཐུག་ལ་རྒྱབ་ཁམ་སེར། མེ་ཏློག་

སློ་དམར་འདབ་མ་ལྔ་རེ་དཀིལ་ནས་ཟེའུ་འབྲུའི་ཛར་བུ་དྲུག་བདུན་ཙམ་འཕང་བ། ཡལ་རེས་

འབས་བུ་ཁམ་སེར་ཆུང་ངུ་ཅན་ཀུན་གིས་སུར་ནག་ཅེས་ངློས་ཟིན་ས། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་ལློ་མ་

སྟེ། རློ་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་གང་བའི་ནད་སེལ། ཆུ་སེར་སྐེམ། ལུམས་བས་པས་གག་

ལྷློག་ནད་ལ་ཕན། 

ད་ལློ། ལློ་འདི། ད་ལློ་རྩྭ་ཆུ་འཛོམས་པློ་འདུག

དག །① དྲི་མ་དང་ཁ་དློག་སློགས་སེལ་བ་སྟེ། ལུས་བཀྲུས་ན་ཚི་འདག །མེ་ལློང་ཕིས་ན་གཡའ་

འདག །མདློག་ནག་པློ་འགློས་ན་འདག་དཀའ་ལ་བུ། ② གཉིས་ཚིག་དང་མང་ཚིག་ལ་འགློ་བའི་

རྣམ་དབེ་དང་པློའི་མིང་མཐའ་ཞིག །མི་འདི་དག །ལས་ཀ་དེ་དགམང་ཚིག་ལ་འགློ་བའི་རྣམ་

དབེ་དང་པློའི་མིང་མཐའ་ཞིག །མི་འདི་དག །ལས་ཀ་དེ་དག

དག་སྒློག །བཀག་བ་མདློ་སགས་དཔེ་ཆ་པློ་ཏི་ཆེ་ཆུང་དང་མང་ཉུང་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་དེ་འགློ་ནས་

མཇུག་བར་མ་ཆད་པ་དང་མ་ནློར་བར་ཀློག་པ། 

དག་ཅི། ལློ་མ་དྲི་ཞིམ་ཅན་གི་སློ་སྨན་ཞིག་སྟེ། རྩྭ་ལྡུམ་རྣམས་སྨན་དུ་བཀློལ་རུང་བའློ། །

དག་བཅློས། བཟློ་བཅློས་གཙང་མ། འཆར་གཞིར་དག་བཅློས་བེད། ནློར་འཁྲུལ་ལ་དག་བཅློས་བེད། 

དབིན་སྐད་དུ་modify ཟེར། 

དག་བཅློས་ཉམས་གསློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་corrective maintenance ཟེར། 

དག་བཅློས་དུས་ཚོད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་modified ཟེར། 

དག་བཅློས་ཚེས་གངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་mod date ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དག་ཆ། ① མིང་དང་ཚིག་གི་འཇུག་ཚུལ་ནློར་དང་མ་ནློར་བའི་ཁད་པར། ཡི་གེ་དག་ཆ་ཅན། ཡི་

གེ་དག་ཆ་མི་འདུག །② དྲི་མ་སྦང་བའི་ཆ་ཤས། 

དག་ཆ་རང་བཤེར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་automatic spelling checker ཟེར། 

དག་ཆལ། འདག་རས་ཀི་མིང་གཞན། 

དག་ཆས། ① ཁྲུས་རས་སམ། འདག་བེད་ཀི་རས། ② བ་བྱུང་ལྔ་སྟེ་བ་ལས་བྱུང་བ་ལི་བ་དང་། 

གཅིན་པ། འློ་མ། ཞློ། མར་བཅས་ལྔ་ལ་མཆློད་རས་གཙང་བར་བེད་པའི་རས་ལྔ་ཟེར། 

དག་མཆན། རིས་རྒྱབ་གཙང་རེས་མཆན་འགློད་བས་པའི་ཡི་གེ

དག་ཐེར། ཞུས་དག་གམ་ལེགས་བཅློས། སྐད་གསར་བཅད་ཀིས་དག་ཐེར་བེད་པ། ཀུན་སྤློད་དག་

ཐེར་བེད་པ། དཔེ་ཆ་ལ་དག་ཐེར་གཏློང་བ། 

དག་ཐློ། མགློ་ཐློ་བ་དང་མཇུག་གཟེར་བུ་འཐེན་བེད་ཡློད་པ་ཞིག

དག་དག །རྐྱང་རྐྱང་། ཁློ་ན། ཤ་སྟག་སློགས་དང་དློན་གཅིག །དཔེར་ན། ང་ཚོའི་སློབ་གྲྭའི་ནང་གི་

སློབ་རྣམས་བློད་རིགས་དག་དག་རེད། མི་རིགས་གཞན་དག་གཅིག་ཀང་ཡློད་ལིས་མ་རེད། 

འབློག་པས་ཤ་དག་དག་ཟ་ལིས་རེད། ཚོང་པས་ཚོང་དག་དག་རྒྱབ་ལིས་རེད། དཔློན་པློས་

མགློ་དག་དག་བསྐློར་ལེ་རེད་ལ་བུའློ། །

དག་དུག །གློས་ཧྲུལ་བ་དང་། ངན་པ་དང་། རིང་པ། 

དག་སྣང་། སྣང་སིད་སྣློད་བཅུད་ཐམས་ཅད་དག་པའ་ིཞིང་དུ་སྣང་བ་སྟ་ེསྐུ་དང་ཡ་ེཤེས་ཀ་ིརློལ་བར་སྣང་བ། 

དག་པ། ① འདག་པའི་འདས་པ། ② ལྷད་མེད་པ་དང་། སྐྱློན་གིས་མ་གློས་པ། བསམ་བློ་དག་པ། 

སྤློད་ལམ་དག་པ། ཡི་གེ་དག་པ། ལས་སྤུས་དག་པ། ཁློན་ཆུ་དག་པ། སྨློན་ལམ་དག་པ། 

དག་པ་མཁའ་སྤློད་ཀི་ཞིང་། གསང་སགས་ཀི་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཁམས་

ཤིག་གི་མིང་སྟེ། དེ་ཡང་གསང་སགས་བ་མེད་ཀི་ལམ་ལ་བརེན་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་རྣལ་

འབློར་པ་དེ་གང་དུ་བཞུགས་པའི་གནས་དེ་རང་སྣང་མཁའ་སྤློད་ཀི་ཞིང་ཁམས་ཡིན་པར་

བཤད་ཚུལ་གཅིག་དང་། དཔལ་འཁློར་ལློ་སློམ་པ་དང་ཡུམ་རྡློ་རེ་རྣལ་འབློར་མ་གཉིས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཁམས་མང་པློའི་ནང་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པར་བཤད་པ་

ལ་བུ་གསུང་ཚུལ་ཕན་བུ་མི་འདྲ་བ་ཡློད། 

དག་པ་དགློན། དགློན་འདི་ཐློག་མར་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ལགས་ཁི་སྤི་ལློ་ ༡༡༩༠ ལློར་གཙང་པ་

རྒྱ་རས་ཡེ་ཤེས་རྡློ་རེས་བཏབ་པའི་གིང་རས་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན། འདི་ཙཱ་

རིའི་གནས་ཀི་གློང་བ་ཡིན་པས་གནས་བསྐློར་སྐབས་ཐློག་མར་དགློན་འདི་བསྐློར་ནས་འགློ་

དགློས་པའི་སློལ་གཏློད། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་སྐབས་སུ་དགློན་པ་འདི་དགེ་ལུགས་པར་

བསྒྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དག་པ་གཉིས་ལན། ཉློན་མློངས་པ་དང་ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་གཉིས་དག་པ་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་། 

དག་པ་བཞི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དག་པ་བཞི་སྟེ། ལུས་དག་པ་དང་། 

དམིགས་པ་དག་པ་དང་། སེམས་དག་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་དག་པ་སྟེ་བཞིའློ། །

དག་པ་ས་གསུམ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་བརྒྱད་པ་མི་གཡློ་བ་ནས་ས་བཅུ་པ་ཆློས་ཀི་སྤིན་

བར་གི་ས་གསུམ་པློ་སྟེ། དེར་གནས་ཀི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ང་རྒྱལ་ཡློངས་སུ་དག་ཅིང་

མེད་པས་དག་པ་ས་གསུམ་ཞེས་བའློ། །

དག་པ་གསུམ། དག་བཅློམ་པས་དག་པ་གསུམ་ལ་བརེན་ནས་ཆློས་བཤད་པ་སྟེ། ཉན་པ་པློའི་སྣློད་

དག་པ། འཆད་པ་པློའི་ངག་དག་པ། གསུང་རབ་ཀི་བརློད་བ་དག་པའློ། །

དག་པ་གསུམ་གི་ལུས་འབུམ། ར་དག་པ། རླུང་དག་པ། ཐིག་ལེ་དག་པའློ། །

དག་པའ་ིཁམས། ① [མངློན]༡ དངུལ་ཆུ། ༢ ཉན་ཐློས། ② མ་དག་པའ་ིདྲ་ིམས་མ་གློས་པའ་ིཞིང་ཁམས། 

དག་པའི་སྒྱུ་ལུས། རློགས་རིམ་བསློམ་ཚུལ་གི་གས་ཤིག་སྟེ། སྒྱུ་མའི་དཔེ་བཅུ་གཉིས་ཀིས་ཉེ་བར་

མཚོན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་རེན་དང་བརེན་པར་བཅས་པའི་དཀིལ་འཁློར་བསློམ་པ། 

དག་པའི་མཐའ་ཅན།[མངློན]བཙུན་མློའི་ཕློ་བང་། 

དག་པའི་རྡློ་དཀར། ཤེལ་དཀར་པློ། 

དག་པའི་གཞན་དབང་། གཞན་དབང་གི་ནང་གསེས། འཕགས་པའི་རེས་ཐློབ་ཀི་ཤེས་པ་སྣང་ལ་མ་

ཞེན་པ་དང་། བདེ་བ་ཅན་སློགས་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་རྣམས་སློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དག་པློ། ཡང་དག་པའམ། གཙང་མ། ཡི་གེ་དག་པློ། བསམ་པ་དག་པློ། གློས་སློགས་ཁྲུས་དག་པློ། 

དག་བེད། [མངློན] ① ཁ་དློག་དཀར་པློ། ② ཆུ། ③ མེ། ④ གཙང་པློ། ⑤ རྩྭ་ཀུ་ཤ ⑥རླུང་། 

 ⑦ རླུང་ལྷ། ⑧ ཨ་རུ་ར། 

དག་བེད་ཀི་ཟླ་བ། བློད་ཟླ་ལྔ་པའི་མིང་། 

དག་སྦངས། དག་བཤེར། ཡི་གེར་དག་སྦངས་བེད་པ། 

དག་སྦློར། བ་བ་བཟང་པློའ་ིལམ་དུ་འཇུག་ཐབས། བསམ་སྤློད་མ་དག་པ་བྱུང་རིགས་ལ་དག་སྦློར་བེད་པ། 

དག་འབུད། བདེན་པ་ཡིན་ལུགས་རློད་པ། རིམ་པ་གློང་མར་དག་འབུད་ཡག་པློ་ཞུ་བ། རང་ལ་བས་

ཉེས་ཀི་གནློང་མེད་པའི་དག་འབུད་བེད་པ། 

དག་འབུད་བེད་མཁན། ཞུ་སྦློར་ཕི་མས་གདན་འདྲེན་ཞུས་པའམ་ཁིམས་ཁང་ནས་གཏན་འཕེབ་

བས་པའི་ཁིམས་སའི་ཐློག་ཞུ་སྦློར་ཕི་མའི་ཆེད་དུ་དག་འབུད་བེད་མཁན་གི་མི་སྣ། 

དག་འབུད་ཞུ་ཚིགཞུ་སྦློར་ཕི་མའི་ནག་ཉེས་དག་པར་འབུད་པའམ་མེད་པར་བསྒྲུབ་པའི་དཔང་

རགས་ཀི་སྐད་ཆ། 

དག་འབུལ། ཁ་གཏད་ལ་བདེན་པ་སྤད་པ། ངས་ནློར་སློང་ཁློད་ཀིས་བཤད་པ་དེ་བདེན་པ་རང་ཡིན་

ཞེས་དག་འབུལ་བས་པ། 

དག་མ། ① ར་ལས་བཟློས་པའི་ཀློ་བ་སྙློལ་སྣློད། ② ལྷད་མ་ཞུགས་པའི་གཙང་མ། གསེར་དག་མ། 

དག་མ་དིག །སྨྲ་བརློད་བདེ་པློ་རང་མེད་པ། 

དག་ཚངས་བེད་པ། དེ་སློན་མ་ཉེས་ཁ་གཡློགས་བཀལ་བ་ཐེར་འདློན་དང་དག་སེལ་བེད་པ། 

དག་ཚད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་acculling checker ཟེར། 

དག་ཚད་རང་བཞིན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་accuracy ཟེར། 

དག་རློགས་སྨིན་གསུམ། སགས་ནང་རྒྱུད་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་སྤིའི་ངློ་བློར་དག་རློགས་སྨིན་གསུམ་

ཚང་དགློས་པ་སྟེ། འཁློར་བའི་སྐྱེ་འཆི་བར་དློ་གསུམ་དང་སྐྱེ་གནས་བཞི་ལ་སློགས་པའི་རྣམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ་དང་མཐུན་པར་བསློམས་པས་སིད་པ་གསུམ་པློའི་ཞེན་སྣང་ཐམས་ཅད་སྦང་ཞིང་དག་པར་

གྱུར་པ་དང་། མང་འདས་དང་མཐུན་པར་ཏིང་འཛིན་གསུམ་དང་། ཞིང་དང་། ལྷ་སློགས་ཀི་རྣམ་

པ་བསློམས་པས་འབས་བུ་སྐུ་གསུམ་གི་ཡློན་ཏན་རྣམས་གཞི་ལ་རློགས་པ་སྟེ་མངློན་དུ་སད་

རུང་གི་ནུས་པ་ཁད་པར་ཅན་འབྱུང་བ་དང་། དེ་ལར་དག་རློགས་གཉིས་ཀའང་རྡློ་རེའི་ལུས་ཀི་

ར་ཐིག་རླུང་གསུམ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་རློགས་རིམ་གི་དཔེའི་ཡེ་ཤེས་དང་དློན་གི་འློད་

གསལ་སྐྱེ་བའི་སྨིན་བེད་དུ་འགློ་བ། 

དག་ཞིང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཁམས། 

དག་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བེད་མཐུན་རྐྱེན་གསུམ། བསག་སྦང་བས་ཏེ་སྐྱེ་བའི་འདུན་པ་དྲག་ཏུ་སྦང་བ་དང་། 

དེར་སྐྱེ་བའི་སྨློན་ལམ་ཤུགས་དྲག་ཡང་ཡང་འདེབས་པ། རང་གི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་གནས་

སྐབས་སུ་དེའི་ཆེད་དུ་བསློ་ཞིང་ལ་བ་རྣམ་དག་གི་རིས་ཟིན་པ་བ་བ། 

དག་ཞིབ་ལས་ཆློག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་spelling checker，spellcheker ཟེར། 

དག་ཞུ། ① འགློ་སློང་ཁུངས་སྐྱེལ་ཞུ་བ། ② བདེན་རྫུན་ཁུངས་སྐྱེལ་ཞུ་བ། 

དག་ཡིག །ཡི་གེ་དག་བེད་ཀི་དཔེ་ཆའི་མིང་། ཡི་གེའི་དག་ཆ་མི་ཤེས་པས་དག་ཡིག་སློག་པ། 

དག་ཡིག་མཁས་པའི་འབྱུང་གནས། སྒ། ཚད། བཟློ། གསློ། །དབུ་མ། ཕར་ཕིན། འདུལ་བ། མངློན་

པ། གསང་སགས་སློགས་ཀི་ཆློས་སྐད་རྣམས་སེ་ཚན་སློ་སློར་ཕེས་ཏེ་བསྒིགས་པའི་མིང་གི་

རྣམ་གངས། དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པར་ལང་སྐྱ་རློལ་པའི་རྡློ་རེས་མཛད་པ། 

དག་ཡིག་ངག་སྒློན། ངག་གི་སྒློན་མའི་མིང་གཞན་ཞིག །དཔལ་ཁང་ལློ་ཙཱ་བས་མཛད་པའི་དག་

ཡིག་གི་དེབ་ཅིག

དག་ཡིག་སེ་ཚན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་lexical unit， lexical token ཟེར། 

དག་ཡིག་ཟ་མ་ཏློག །དག་ཡིག་རིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏློག་ཅེས་བ་བ། བློད་ཀི་མིང་བརྡའི་གནས་ལ་རྨློངས་

འཁྲུལ་སེལ་བར་བེད་པའི་གཞུང་། དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པར་ཞ་ལུ་ལློ་ཙཱ་བ་ཆློས་སྐྱློང་བཟང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

པློས་མཛད་པའི་དག་ཡིག་གི་གཞུང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཞིག

དག་བཤེར། ཞུ་དག་དང་ཞིབ་འཇུག །ཡིག་རིགས་རློམ་སྒྱུར་གང་བས་ཚང་མར་དག་བཤེར་གཟབ་

ནན་གཏློང་དགློས། 

དག་ས། ཤེས་སྒིབ་ཕ་བ་རྣམས་སློང་བར་བེད་པའི་བང་སེམས་ཀི་ས། 

དག་སེལ། ཉེས་སྐྱློན་མེད་པར་བཟློ་བ། སྐྱློན་མེད་སྐྱློན་འཛུགས་བས་པར་དག་སེལ་བེད་པ། 

དང་། ཚིག་ཕད་ཅིག །སུམ་ཅུའི་པའི་ར་བར། གསུམ་པ་ལ་ནི་གཉིས་པ་སྦར། དེ་ནི་སྡུད་དང་འབེད་

པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་ཚེ་སྐབས་གདམས་ངག་ལྔའློ། །ཞེས་པ་ལར་དང་སྒ་འདི་ནི་དློན་ལྔ་ལ་འཇུག་

པའི་ཕད་ཅིག །སི་ཏུའི་འགེལ་ཆེན་དུ། མིང་ཚིག་གང་ཡང་རུང་བའི་བར་མཚམས་རྣམས་སུ་

རེས་འཇུག་གསུམ་པ་ད་ཡིག་ལ་གཉིས་པ་ང་ཡིག་སྦར་བས། དང་ཞེས་གྲུབ་པ་དེ་ནི། ཚིག་ས་

ཕི་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པ་དང༌། སློ་སློར་འབེད་པ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་ཏེ་རྒྱུའི་མཚན་ཉིད་ཀི་དློན་

དང༌། དུས་བརློད་པའི་ཚེ་སྐབས་ཀི་དློན་དང༌། གཞན་ལ་གདམས་ངག་བརློད་པའི་དློན་ཏེ། དློན་

ལྔ་ལ་འཇུག་གློ །ཞེས་སློ། །① དེའང་སྡུད་པའི་དློན་སྦར་བ། འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་ནི་

ཆློས་སློ། །མིག་དང༌། རྣ་བ་དང༌། སྣ་དང༌། ལེ་དང༌། ལུས་རྣམས་ནི་དབང་པློའ ློ། །གང་དང་

མཚུངས་པ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་འགློགས། །དགའ་དང་བདེ་དང་མ,ན་པ་འཐློབ་པར་འགྱུར། ལ་བུ་

ཚིག་དློན་གཉིས་སམ་མང་པློ་དློན་གཞན་ཞིག་ལ་སྦར་ཞིང་བསྡུ ་རྒྱུ་ཡློད་པ་རྣམས་དང༌། ② 

འབེད་པ་ལ་སྦར་བ། ཆློས་ནི་འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་པའློ། །དབང་པློ་རྣམས་ནི་མིག་

དང༌། རྣ་བ་དང༌། སྣ་དང༌། ལེ་དང༌། ལུས་སློ། །ལ་བུ་དབེ་གཞི་གཅིག་ལས་གཉིས་སམ་དུ་མར་

འབེད་པའི་དློན་སྦར་བ་རྣམས་དང༌། ③ རྒྱུ་མཚན་ལ་སྦར་བ། སྨན་ཟློས་པ་དང་ནད་སློས་

སློ། །ཆློས་མང་དུ་ཐློས་པ་དང་ལྷག་མཐློང་འཕེལ་ལློ། དུ་བ་མཐློང་བ་དང་མེར་ཤེས་སློ། །ལ་བུ་

རྣམ་དབེ་གསུམ་པ་དང་ལྔ་པ་རྒྱུ་མཚན་ལ་འཇུག་པ་བཞིན་དུ་དང་སྒ་དེ་ཉིད་རྒྱུ་མཚན་སྟློན་

བེད་དུ་འགྱུར་བ་རྣམས་དང༌། ④ ཚེ་སྐབས་ལ་སྦར་བ། རྒྱུ་སྐར་རྒྱལ་འཆར་བ་དང་ཡུལ་དུ་

ཚས་སློ། །ཉི་མ་ཤར་བ་དང་ཆློས་སྟློན། ལ་བུ ་དུས་བརློད་པའི་སྒ་དང་འཇུག་པ་གཅིག་པ་

རྣམས་དང༌། ⑤ གདམས་ངག་ལ་སྦར་བ། ལེགས་པར་སློབ་དང༌། ཁ་ཏློན་གིས་དང༌། ཡིད་ལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཟུངས་དང༌། ལ་བུ་གཞན་ལ་གདམས་པའམ་སྐུལ་བའི་ཚིག་དང་འབེལ་བ་རྣམས་སློ། །ཞེས་

གསུངས་སློ། །

དང་ཀྱུག །[ཞང་སྐད]ཐློག་མཐར། 

དང་ཀློག །དབུ་ཁྱུད་དེ་རེ་བཙུན་ས་པཎ་གིས། དང་ཀློག་ནི་གང་པློ་ཆེའི་སྣ་ལ་བུའི་ཨ་ཡིག་ལ། དེ་

ཡང་ཡི་གེའི་དང་པློར་འཇུག་པས་དེ་ལར་བཏགས་པར་གསུངས། ལ་ལས་སགས་ཀི་དབུར་

ༀ་ཡིག་འགློད་སློལ་ཡློད་པ་བཞིན་བློད་ཡིག་གི་དབུར་ཡང་ༀ་ཡིག་བཀློད་པ་རིམ་གིས་ཡི་

གེའི་ཚུལ་ཞིག་པ་དང་ཀློག་ཡིན་པར་བཤད་དློ། །༄༅ ཨ་ༀ། 

དང་ཁ། དང་ག་དང་གཅིག །

དང་དློན་གཅིག །① ཟས་ཟ་འདློད་ཀི་འདློད་པ། དང་ག་འགག་སློང་། ཡུན་རིང་དུ་ན་བས་དང་ག་ལློག་པ། 

ལློའི་དང་ག་ཕེ་སློང་། ② ཕློ་བའམ་ལུས་ཁློག་གི་ཕློ་བ་ཡློད་ས། ལློ་མ་འཕློད་པས་དང་ག་ན་བ། 

དང་ག་འགག །སར་ཁ་ཟས་ཀི་དགའ་བ་རློལ་བ་ལ་འཇུག་པའི་སྤློ་བ་དེ་འཕལ་དུ་འགག་པ་ལར་ཡི་

ག་མེད་པར་གྱུར་པའི་དློན། 

དང་ག་བདེ་བ། ཟས་ཟ་འདློད་ཆེ་བའམ་ཟས་ལ་རྔམས་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གློད་ཆེ་དང་། ཆློག་

མེད་པ། ལློ་ཆེ་ཚིམ་མེད་བཅས་སློ། །

དང་ག་མི་བདེ། ཕློ་བ་མི་བདེ་བར་གྱུར་པའི་དློན། 

དང་སློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་and gate ཟེར། 

དང་སྒ། སུམ་ཅུ་པའི་ཕད་རང་དབང་ཅན་ཞིག །དང་སྒའི་ཕད་འཇུག་ཡུལ་ནི། ཚིག་ས་ཕི་ཕློགས་

གཅིག་ཏུ་སྡུད་པ་དང༌། སློ་སློར་འབེད་པ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་ཏེ་རྒྱུའི་མཚན་ཉིད་ཀི་དློན་དང༌། 

དུས་བརློད་པའི་ཚེ་སྐབས་ཀི་དློན་དང༌། གཞན་ལ་གདམས་ངག་བརློད་པའི་དློན་ཏེ། དློན་ལྔ་ལ་

འཇུག་གློ །ཞེས་སློ། །༡ སྡུད་པའི་དློན་སྦར་བ། མིག་དང༌། རྣ་བ་དང༌། སྣ་དང༌། ལེ་དང༌། ལུས་

རྣམས་ནི་དབང་པློའ ློ། །དབུས་པ་དང་། གཙང་པ་དང་། སྟློད་པ་དང་། ཁམས་པ་དང་། ཨ་མདློ་

བཅས་ནི་བློད་ཡིན། ༢ འབེད་པ་ལ་སྦར་བ། དབང་པློ་ལྔ་ནི། མིག་དང་། རྣ་བ་དང༌། སྣ་དང༌། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ལེ་དང༌། ལུས་སློ། །ལ་བུ་དབེ་གཞི་གཅིག་ལས་གཉིས་སམ་དུ་མར་འབེད་པའི་དློན་དང༌། ༣ 

རྒྱུ་མཚན་ལ་སྦར་བ། སྨན་ཟློས་པ་དང་ནད་སློས་སློ། །ཆློས་མང་དུ་ཐློས་པ་དང་ལྷག་མཐློང་

འཕེལ་ལློ། དུ་བ་མཐློང་བ་དང་མེར་ཤེས་སློ། ལ་བུ་རྣམ་དབེ་གསུམ་པ་དང་ལྔ་པ་རྒྱུ་མཚན་ལ་

འཇུག་པ་བཞིན་དུ་དང་སྒ་དེ་ཉིད་རྒྱུ་མཚན་སྟློན་བེད་དུ་འགྱུར་བ་རྣམས་དང༌། ༤ ཚེ་སྐབས་

ལ་སྦར་བ། རྒྱུ་སྐར་རྒྱལ་འཆར་བ་དང་ཡུལ་དུ་ཚས་སློ། ཉི་མ་ཤར་བ་དང་ཆློས་སྟློན། ལ་བུ། 

དུས་བརློད་པའི་སྒ་དང་འཇུག་པ་གཅིག་པ་རྣམས་དང༌། ༥ གདམས་ངག་ལ་སྦར་བ། ལེགས་

པར་སློབ་དང༌། ཁ་ཏློན་གིས་དང༌། ཡིད་ལ་ཟུངས་དང༌། དགག་སྒ་དང་འབེལ་བའི་སྐུལ་ཚིག་

དང་བཅས་པ་ནི། མ་ལ་དང་། མ་བེད་དང་། མ་ཟེར་དང་། ལ་བུ་གཞན་ལ་གདམས་པའམ་སྐུལ་

བའི་ཚིག་དང་འབེལ་བ་རྣམས་སློ། །དང་སྒ་རྒྱུ་མཚན་ལ་འཇུག་པ་དང་ཚེ་སྐབས་ལ་འཇུག་པ་

གཉིས་ལ་མུ་བཞི་སྟེ། ① རྒྱུ་མཚན་ཡིན་ལ་ཚེ་སྐབས་མིན་པ། སྨན་ཟློས་པ་དང་ནད་དྲགས་ལ་

བུ་དང༌། ② ཚེ་སྐབས་ཡིན་ལ་རྒྱུ་མཚན་མིན་པ། ཆུ་ཚོད་གསུམ་པར་ཟིན་པ་དང་ཡུལ་དུ་ཆས་

ལ་བུ་དང༌། ③ གཉིས་ཀ་ཡིན་པ། དབར་ཤར་བ་དང་ཁུ་བྱུག་གག །ཉི་མ་ཤར་བ་དང་པདྨ་

བཞད་ལ་བུ་དང༌། ④ གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ། དང་སྒ་སྡུད་འབེད་ལ་འཇུག་པ་རྣམས་སློ། །

དང་ཆུང་དགློན། ཁློ་ཕུ་ལློ་ཙཱ་བས་བཏབ། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ཉི་མ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དང་གཉུག་ལྷུ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་and element ཟེར། 

དང་བསྟློད། ① [ཡུལ]གཟབ་གཟེངས། མི་འགའ་ཞིག་ཅ་ལག་ལ་དང་བསྟློད་ཆེན་པློ་ཡློད། གློན་པ་

ལ་དང་བསྟློད་ཚ་པློ་བེད་ཀི་ཡློད། དང་དློད་དང་གཅིག །

དང་བསྟློད་ཀུན་བང་བེད་པ། གཞན་གིས་བཙན་སྐུལ་བེད་མ་དགློས་པར་རང་ཉིད་ཀིས་རང་

འགུལ་ཐློག་བེད་པ། 

དང་ཐློག །དང་པློའམ་ཐློག་མའི་དུས། ཕློགས་གཉིས་ཀི་ལ་ཚུལ་དང་ཐློག་ཉིད་ནས་གཅིག་མཐུན་

བྱུང་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དང་ཐློག་གཏློང་མཁན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་originator ཟེར། 

དང་དང་དློད་དློད། ལས་དློན་ལ་གཟབ་པའི་ཧུར་བརློན་གི་ཚུལ། བ་བ་དང་དང་དློད་དློད་ཀི་སློ་ནས་

བས་ན་འཐུས་ཤློར་ཉུང་། 

དང་དུ་ལེན་པ། ① རང་མློས། འློས་འགན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་དུ་ལེན་པ། ② ཁས་ལེན་པ། ཡང་དག་པའི་

འགློ་ཁིད་དང་དུ་ལེན་པ། སྡུག་བསལ་དང་དུ་ལེན་པ། 

དང་དློད། དང་བསྟློད་དང་གཅིག །

དང་དློད་ཚ་པློ། གློས་སམ་རྒྱན་སློགས་ཀི་སྤློས་པ་ལ་ནན་ཆེན་པློ། 

དང་ལན་པ། ཆབས་ཅིག་ཏུ་ཡློད་པ་དང་། རང་ཆས་སུ་ཡློད་པ། ཡློན་ཏན་དང་ལན་པ། 

དང་པློ། ① འགློ་མ་དང་། ཐློག་མ་དང་། ས་མ། ངས་དང་པློ་ནས་གསལ་པློར་བཤད་ཡློད། ཁློས་དང་

པློ་ཉིད་ནས་ཁས་བངས་པ། ཡིན་ནའང་ཕིས་སུ་ལག་ལེན་བས་མ་སློང་། དང་པློ་དང་ཐ་མ་ཚང་

མར་འགྱུར་བ་མེད་པ། ② ཨང་གངས་དང་པློ། ཐེངས་དང་པློ། ལེའུ་དང་པློ། ཨང་དང་པློ་ལ་བུ། 

དང་པློ་དང་རྐྱང་། ཐློག་མ་ཉིད། 

དང་པློ་སྦློར་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། བསྐྱེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། དཀིལ་འཁློར་

བའི་ལྷ་སྤྲུལ་བ་པློ་གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལྷག་མ་གཉིས་ཀི་ཐློག་མར་བྱུང་བས་

དང་པློ་དང་། ཐབས་ཤེས་གཉིས་མེད་དུ་སྦློར་བས་སྦློར་བ་ཞེས་བ། 

དང་པློ་སེམས་བསྐྱེད་པ། རྒྱལ་སས་ཀི་ལམ་ལ་བསབ་པའི་ཐློག་མར་བང་ཆུབ་མཆློག་ཏུ་

སེམས་བསྐྱེད་པ། 

དང་པློ་གསལ། [མངློན]ནམ་ལངས་པ། 

དང་པློའི་བཀློལ་སྤློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་operator precedence ཟེར། 

དང་པློའི་མགློན་པློ། ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་སྐུ། 

དང་པློའི་རྡུལ་ཅན། [མངློན]བག་མའམ་ཁིམ་བདག་མློ། 



  209  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དང་པློའི་གཞི་མ་དགློན། བློད་སིལ་བུའི་དུས་སུ་སེ་རྒྱལ་བ་བང་ཆུབ་གྲུབ་པས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྨ་ལྷློ་རེབ་གློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དང་པློའི་རིམ་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་priority ཟེར། 

དང་པློའི་རློ་གསུམ། རློ་དྲུག་པློའི་གློ་རིམ་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་མངར་བ་དང་། སྐྱུར་བ། ལན་

ཚ་བ་གསུམ་གི་བསྡུས་མིང་། 

དང་པློའི་སངས་རྒྱས། ① རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པློ་དཔལ་དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་མཚན།② གསང་སངས་རིང་

མའི་ལུགས་ལ་དང་པློའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློའི་མཚན་ཡིན། 

དང་པློར་འཁྲུངས། [མངློན]ཤིང་ལློ་གསར་དུ་ཁ་འབུས་པ། 

དང་བ། [ཐ་མི་དད་པ]① ཡིད་དགའ་བའམ་དད་མློས་སྐྱེ་བ། དང་བས་ཧུར་ལེན། གཞན་གི་ཡློན་ཏན་

ལ་དང་བ། སྤློད་བཟང་ལ་དང་བར་བ། ② དད་མློས་ཀི་སེམས། དང་བ་སྟློན་པ། དང་བ་དྲག་པློ། 

དང་བ་འདྲེན་པ། དང་བ་མི་ཕེད་པ། མགིན་པའི་ལམ་ནས་ལེགས་པར་སྒློག་པ་ཡིས། ཡིད་ལ་དང་

བ་མཆློག་སྐྱེད་མཛད་པ་ཁློད། ② རློག་པ་མེད་པའམ་ར་རི་མེད་པ། དང་བའི་གཟུགས། དང་བའི་

སེམས། དང་བར་གྱུར་པའི་དམིགས་པ། མློས་གུས་དང་བའི་ཡིད་ཀིས་ཧུར་བརློན་བེད། 

དང་བའི་དད་པ། དད་པ་བཞིའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དད་ཡུལ་གི་ཡློན་ཏན་ཤེས་ནས་སྐྱེས་པའི་

མློས་པ། 

དང་བས་ལྷུར་ལེན། གཞན་གིས་བསྐུལ་མཁན་མེད་པར་རང་ཉིད་ཀིས་རང་རློགས་ཡློད་པའི་སློ་ནས་

འབད་བརློན་བས་པ། 

དང་བངས། དང་དུ་བངས་པའམ་ཁས་བངས་པ། དཀའ་བ་དང་དུ་བངས་པ། དང་བངས་ཞུ་ཡིག

དང་མིན་ལུགས་རིས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་nand operation， not-both operation ཟེར། 

དང་ཚུགས། [རིང] དེ་མ་ཐག

དང་ཞེན། དང་དློད། ལློ་གློས་ལ་དང་ཞེན་བེད། དང་དློད། [ཞང་སྐད]



  210  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དང་ར། [ཞང་སྐད]① རློལ་མཚོ། ② ར་བའམ་ར་སྐློར་གི་མིང་། 

དང་རུ། དང་རུས་དང་གཅིག །

དང་རུས། སྒློག་རུས། འཕུར་འདློད་བིའུ་དང་རུས་ཆག །བ་རྒློད་ཀི་དང་རུས་ལས་བཟློས་པའི་གིང་བུ། 

དང་རྭ། [རིང]ར་སྐློར་རམ་རྭ་བ། 

དང་ལ། ① ཆུ་མིག་འདྲ་བའི་རིང་བུ། ② ཐློག་མ། 

དང་ལ་ཆེ། [རིང]བཤད་མི་དགློས། 

དང་ལེན། དང་དུ་ལེན་པའི་བསྡུས་ཚིག

དང་སེམས། དགའ་སེམས་སམ་སྤློ་སེམས། 

དང་བསམ་འདུས་པ། མནའ་མ་ལེན་པའི་ལུགས་སློལ་ཞིག་སྟེ། ངའི་ནློར་དང་ཁློད་ཀི་ནློར་དབེ་བ་

མེད་པར་འདུས་ནས་འཚོ་བའི་བཟའ་ཚང་། 

དད། དགའ་བའམ་སེད་པ་ལངས་པ་སྟེ། མི་ལ་ལ་ཆང་དད་ཆེ། ཆང་དད་མ་ཆེ། ང་རང་མིག་མང་རེ་

བར་ཧ་ཅང་དད་ལ་བུ། 

དད་གུས། ཡློན་ཏན་མཐློང་བའི་དད་པ་དང་། བཀའ་དྲིན་དྲན་པའི་མློས་གུས། དད་གུས་ཆེན་པློ། 

དད་གུས་སྤློ་གསུམ། སྐུ་ལ་དད། གསུང་ལ་གུས། ཐུགས་ལ་སྤློ། 

དད་གློས་ཨ་ཤེ ཁ་བཏགས་ནང་མཛོད་ལས་ཕན་བུ་ཐུང་བའི་ཁ་བཏགས་ཤིག་གི་མིང་། 

དད་ཆེ་བ། སེད་ཆེན་ཆེ་བ། ཆང་དད་ཆེ་བའི་ཁློ་ག་འཆལ་པློ་དང་། ཁློ་དད་ཆེ་བའི་བུད་མེད་འཆལ་

མློ་གཉིས། ཁིམ་གཅིག་ནང་དུ་འཛོམས་ན་འགིགས་པ་མིན། 

དད་དད་གུས་གུས། དད་པ་དང་གུས་པ་ཆེན་པློ། 

དད་དམ་འཕློ་མེད་ཀི་འདུན་པ། འགྱུར་ལློག་མེད་པའི་དད་པ་དང་དམ་ཚིག །ས་ལམ་རིང་པློས་

བཅད་ཀང་དད་དམ་འཕློ་མེད་ཀི་འདུན་པ་ཆད་མེད་ལགས། 

དད་ལན་ཡློན་གི་བདག་པློ། དགློན་པ་དེའི་བ་མ་དང་། གྲྭ་པ། ཆློས་ལུགས་བཅས་ལ་དད་པ་ཡློད་

ཅིང་འབློར་པ་དང་ལན་པའི་རྒྱལ་པློ། བློན་པློ། ཚོང་པ་སློགས་ལ་འཇུག

དད་འདུན། ཡིད་ཀིས་གུས་ཤིང་མློས་པ། ཡློན་ཏན་ལ་དད་འདུན་བསྐྱེད་ནས་སློབ་སྦློང་བེད་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དད་འདུས། དད་མློས་ཀིས་འདུས་པ། དད་འདུས་ཀི་ཉ་མ་རྣམས། 

དད་པ། [ཐ་མི་དད་པ] ① དང་བས་ཡིད་ཆེས་པ། གནས་ལུགས་ཇི་བཞིན་དུ་རློགས་ནས་རང་ཡིད་

དད་སློང་། ② དགའ་བ་དང་ཆགས་པ་དང་སེད་པ། སྐློམ་དད་པ། དམར་དད་པ། ཆང་དད་པ། 

③ དགའ་བ་དང་ཆགས་པ། གཉིད་དད་ཆེ་བ། ནློར་དད་ཆེན་པློ། ཁེད་རྣལ་འབློར་པ་བ་བ་སྐྱུར་

དད་ཆེ་བ་ཡིན། ④ ཡང་དག་པའི་གནས་ལ་དང་བའི་ཡིད་ཆེས་དང་འདུན་པའི་རེན་བེད་པ་སྟེ་

དགེ་བའི་སེམས་བྱུང་བཅུ་གཅིག་གི་ཡ་གལ་ཞིག །དད་པ་རེད་པ། དད་པ་ཉམས་པ། དད་པ་

ལློག་པ། རྨློངས་པའི་དད་པ། ཆློས་དད་རང་དབང་། བ་སྤུ་གཡློ་བའི་དད་པ་ཐློབ་པ། 

དད་པ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་༡༦༥༠ལློར་མཁས་གྲུབ་ཀརྨ་ཆགས་མེད་

ཀི་སློབ་མ་དད་པ་སྨློན་ལམ་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་

ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དད་པ་ལྔ། འདློད་པའི་དད་པ། དང་བའི་དད་པ། གུས་པའི་དད་པ། ཡིད་ཆེད་དད་པ། ཕིར་མི་ལློག་

པའི་དད་པའློ། །

དད་པ་དང་བང་། དད་གུས་ཆེན་པློའི་ཐློག་ནས་མ་བསྐུལ་རང་མློས་ཀིས་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བ། 

དད་པ་བ་བལ་མ། ཆུ་བལ་ཏེ་དད་པ་ཆེར་མེད་པའམ་ཁ་ཙམ་གི་དད་པ། 

དད་པ་བཞི། དང་བའི་དད་པ་དང་། འདློད་པའི་དད་པ། ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ། ཕིར་མི་ལློག་པའི་

དད་པ་བཅས་བཞི། 

དད་པ་གསུམ། སྐུ་ལ་དང་བའི་དད་པ། གསུང་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ། ཐུགས་ལ་མངློན་འདློད་ཀི་

དད་པ་བཅས་གསུམ། 

དད་པའི་དགེ་འདུན། རང་ཉིད་ལློ་ཉི་ཤུ་ལློན་ནས་དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་ཞུ་སྐབས་དཔང་པློ་ཞུ་ཡུལ་

དུ་རབ་ལ་དགེ་སློང་བཅུ་ཚོགས་དང་། མ་ཐའང་དགེ་སློང་ལྔ་ཚོགས་དགློས། དེ་ལ་དད་པའི་

དགེ་འདུན་ཟེར་ཞིང་། སློམ་པ་འབློགས་པའི་ཆློ་ག་གསུང་མཁན་མཁན་པློ་དང་ལས་ཀི་སློབ་

དཔློན་ཡིན་ཀང་སློམ་པ་ཐློབ་ཡུལ་དགེ་འདུན་ལས་ཐློབ་པ་ཡིན། 

དད་པའི་རེས་འབང་། དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་ནང་གསེས། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་བུ་ལ་ཞུགས་པ་
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གང་ཞིག་དབང་པློ་བརྟུལ་པློ་ཕ་རློལ་གིས་བསྟན་པ་ཁློ་ནའི་རེས་སུ་འབངས་ནས་བདེན་པ་

མངློན་པར་རློགས་པར་བེད་པ། 

དད་པའི་སྟློབས། བང་ཕློགས་སློ་བདུན་གི་སྟློབས་ལྔའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་མཆློག་གསུམ་ལ་མ་

དད་པ་ལ་སློགས་པ་མི་མཐུན་ཕློགས་ཀིས་རི་བ་མེད་པའི་དད་པ། 

དད་པའི་ནློར། འཕགས་ནློར་བདུན་གི་ནང་གསེས། ལས་འབས་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་སྟེ། ཉིན་

མཚན་དགེ་བའི་ལམ་ལ་འདྲེན་པར་བེད་པས་འཁློར་ལློ་རིན་པློ་ཆེ་དང་ཆློས་མཚུངས་པའློ། །

དད་པའི་སྤུ་ལློང་གཡློས། རང་གི་ར་བའི་བ་མ་ལ་དད་པ་ཤུགས་དྲག་སྐྱེས་སྐབས། རང་གི་ལུས་ཀི་

བ་སྤུ་ལངས་ཏེ་གཡློ་བ་འབྱུང་བའི་དློན་ཡིན། 

དད་པའི་དབང་པློ། བང་ཕློགས་སློ་བདུན་གི་དབང་པློ་ལྔའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་བདེན་བཞི་ལ་

མངློན་པར་ཡིད་ཆེས་པ། 

དད་པའི་ས། དད་པ་དང་། བརློན་འགྲུས། དྲན་པ། ཏིང་འཛིན། ཤེས་རབ་བཅས་ཡུལ་ལ་གཙོ་བློར་

མཁས་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་ལམ་སྟེ་ཚོགས་ལམ་དང་དློན་གཅིག

དད་འབུལ་དད་བཞེས། བློས་བསངས་ཀིས་ཕུལ་བའི་དད་རས་འབུལ་བཞེས། 

དད་མློས། ཡིད་ཀིས་གུས་ཤིང་འདུན་པ། 

དད་མློས་པ། ཆློས་ལ་དད་པ་དང་འདུན་པ་ཡློད་མཁན། 

དད་རས། དད་པ་ཅན་གིས་ཕུལ་བའི་དངློས་རས། 

དད་ཞེན། དད་པ་དང་ཤ་ཞེན། 

དད་ཟས། དད་པས་ཕུལ་བའི་ཟས། 

དད་ལློག་ཅན། སར་གི་དད་མློས་དེ་ལློག་ནས་མེད་པར་གྱུར་པའི་མི། 

དད་སེམས། དད་མློས་ཀི་ཡིད་ཤེས། 

དད་སློགས་སྟློབས་ལྔ། དད་པའི་སྟློབས། བརློན་འགྲུས་ཀི་སྟློབས། དྲན་པའི་སྟློབས། ཏིང་ངེ་འཛིན་

གི་སྟློབས། ཤེས་རབ་ཀི་སྟློབས་དང་ལྔའློ། །འདི་ནི་དད་པ་ལ་བུ་ལ་མཚོན་ན་མ་དད་པ་ལ་

སློགས་པའི་བར་དུ་གཅློད་མི་ནུས་པས་ན་རང་གི་མི་མཐུན་ཕློགས་ཀིས་རི་བ་མེད་པའི་
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སྟློབས་ཞེས་བརློད་དློ། །འདི་དང་རྣམ་བང་གི་སྟློབས་ལྔ་གཉིས་དློན་གཅིག་ཡིན་ཞིང་། བང་ཆུབ་

ཀི་ཕློགས་ཀི་ཆློས་སློ་བདུན་དུ་གཏློགས་སློ། །

དད་སློགས་དབང་པློ་ལྔ། དད་པའི་དབང་པློ། བརློན་འགྲུས་ཀི་དབང་པློ། དྲན་པའི་དབང་པློ། ཏིང་ངེ་

འཛིན་གི་དབང་པློ། ཤེས་རབ་ཀི་དབང་པློ་དང་ལྔའློ། །

དན། མི་འགྱུར་གཏན་དུ་ཁེལ་བའི་གཅིག་མཐུན་གི་ངེས་དློན། ཁ་དན། གློས་དན། ཆློད་དན། 

དན་ཁ། ཁས་བངས་པ་དང་གཏན་འཁེལ་བའི་དློན་ཡིན། 

དན་ཁ། དན་ད་རིགས་གསུམ་གི་ནང་ནས་ཁ་བློའི་མིང་སྟེ། ནུས་པ་དན་རློག་དང་མཚུངས། 

དན་གློགས། རློགས་བེད་མཁན། སྟློབས་རལ་ཅན་གི་དན་གློགས། 

དན་ཏ། དན་རློག་དང་དློན་གཅིག

དན་ཏ་ཀའི་དགློན་པ། འབློག་དགློན་པ་སྟེ། ར་དང་། ཆུ། ཤིང་གསུམ་གང་ཡང་མེད་པའི་མ་ངན་གི་

ཐང་ངམ། མི་མེད་པའི་ལུང་སྟློང་ལ་བུ། 

དན་ཏིག །མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཧྭ་ལུང་རློང་ན་ཡློད་པའི་གྲུབ་པའི་གནས་ཆེན་ཞིག །འབངས་གེན་

ལློག་སྐབས་སུ་བློད་ཀི་མཁས་པ་མི་གསུམ་མདློ་སྨད་དུ་བློས་ནས་གནས་འདིར་ཡུན་རིང་

བཞུགས་པ་དང་། མཁས་པ་གསུམ་ལས་བ་ཆེན་དགློངས་པ་རབ་གསལ་བསྙེན་པར་རློགས། 

བ་ཆེན་གིས་དབུས་གཙང་གི་མི་བཅུ་ལ་སློ་ཐར་གི་སློམ་རྒྱུན་སེལ་བ་ལ་བརེན་བསྟན་པ་ཕི་

དར་དུས་སུ་བསྟན་པའི་མེ་རློ་མདློ་ཁམས་སྨད་ནས་གསློས་ཞེས་པའི་གགས་པ་དློན་དང་ལན་

པ་དེ་དན་ཏིག་གི་གནས་འདི་ནས་བྱུང་བ་ཡིན། སི་ཏུའི་བཀའ་འགྱུར་དཀར་ཆག་ཏུ་ལེགས་

སྦར་ལར་དནྟིག་ཅེས་བིས་ཡློད། 

དན་ཏིག་ཤེལ་གི་ཡང་དགློན། དན་ཏིག་དང་དློན་གཅིག་ཡིན། 

དན་རགས། ཁུངས་སྐྱེལ་ཐུབ་པའི་རགས་མཚན་གསལ་པློ་ཡློད་པའི་དངློས་། 

དན་ད། དན་རློག་དང་དློན་གཅིག

དན་ད་རློག་པློ། ཤིང་དང་དེའི་འབས་བུའི་མདློག་གཉིས་ཀི་མིང་ཡིན་པས་འདིར་སྒ་བསྡུས་པ་ཡིན། 

དན་འབག་གི་ཐང་། དེང་སང་འབས་སྤུངས་དགློན་པ་ཡློད་སའི་མདུན་གི་ཐང་ཆེན། 
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དན་ཞེ་མེད་ཚེ། འདུམ་འགིག་བེད་འདློད་མེད་ཚེ་ཞེས་པའི་དློན། 

དན་རློག །ཤིང་སྨན་ག་ིརིགས་དན་ད་དཀར་ནག་ཁ་གསུམ་ག་ིནང་ཚན་ནག་པློ་སྟེ། རློ་ཚ་ཞིང་ཁ་ལ་མངར་

བ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་མ་ཞུ་བ་སློགས་ལན་འདུས་ཀ་ིནད་རྣམས་ཐུར་དུ་བཤལ་བར་བེད། 

དན་རློགས། དན་གློགས་དང་དློན་གཅིག

དནིའི་དགློངས་རྒྱན། དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པར་བློད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་

གིས་མཛད་པའི་སྙན་ངག་མེ་ལློང་གི་འགེལ་པ། 

དབ་དིབ། སྒ་མི་གསལ་བའམ་ངག་ལབ་ལིབ། ཁ་ནས་སྐད་ཆ་དབ་དིབ་ལས་མ་ཐློན་པ། 

དབ་དློབ། དབ་བེ་དློབ་བེའི་བསྡུས་ཚིག

དབ་བེ་དློབ་བེ། ① བཙུན་གཞློན་བག་མེད་པ་སྟེ། ཆློས་མི་ཀློག་ཅིང་། སྒིགས་ཁིམས་མི་སྲུང་བ། 

འཁྲུག་འཛིང་བེད་པར་དགའ་བའི་གྲྭ་པ་དར་མ། ② [ཡུལ]ཤུགས་རལ་ལན་པའི་ཉམས་འགྱུར། 

བུ་དབ་དློབ། 

དམ། ① མིང་མཐའ་དའི་རེས་སུ་སྦློར་བའི་འབེད་སྡུད་ཀི་ཕད་ཅིག །བདེ་སྐྱིད་དམ། སྡུག་བསལ། 

ཡློད་དམ་མེད། ② མིང་མཐའ་དའི་རེས་སུ་སྦློར་བའི་ཐེ་ཚོམ་སྟློན་བེད་ཀི་སྒའི་རྐྱེན་ཞིག །ལས་

འགན་འདི་བཞིན་ཁློད་རང་གིས་ལེན་ཕློད་དམ་མི་ཕློད། 

དམ་ཁ། ཐེལ་རེའི་ཞེ་ས། 

དམ་ག །དམ་ཁ་དང་གཅིག །

དམ་གློང་། ཁས་ལེན། 

དམ་རྒྱ། ① ཐེལ་རེ། ② [རིང]༡ དཔང་རྒྱ། ༢ ཁིམས་རྒྱ། ༣ དམ་ཚིག་གི་ཕག་རྒྱ། 

དམ་སྒིག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་kerning ཟེར། 

དམ་འགལ། ཁས་བངས་དམ་ཚིག་ལས་འགལ་བ། ཉེར་འཚེའི་རྐྱེན་ཕན་བུ་ཞིག་ཕད་འཕལ་དམ་

འགལ་བས་ཡློང་། 

དམ་བསྒགས། ཁིམས་ཀིས་འདློམས་པའམ་དློ་དམ་བཙན་པློ། མཚན་མློ་འགློ་བཞུད་ལ་དམ་



  215  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

བསྒགས་བེད་པ། དམ་བསྒགས་ཡུན་བསིངས་ཀིས་སློབ་གསློ་གཏློང་དགློས། 

དམ་ཅན། ① དམ་བཅའ་ཁས་ལེན་པ། ② དམ་ཚིག་ལ་གནས་པའི་འཇིག་རེན་གི་སྲུང་མ། 

དམ་ཅན་མགར་བ་ནག་པློ། དམ་ཅན་ར་ཞློན་ཏེ་ཆློས་སྐྱློང་སྲུང་མ་ཞིག །བཀའ་བརྒྱུད་པའི་སྲུང་མ་

མ་མགློན་མགར་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག

དམ་ཅན་རྡློ་རེ་ལེགས་པ་བཙན་འཁློར་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ། བརྒྱ་ནི་རྒྱ་གར་ཡུལ་ན་བཞུགས། བརྒྱ་

ནི་རྒྱ་ནག་ཡུལ་ན་བཞུགས། བརྒྱ་ནི་གྲུ་གུའི་ཡུལ་ན་བཞུགས། དྲུག་ཅུ་བློད་ཀི་ཡུལ་ན་

བཞུགས་ཅེས་གསུངས་སློ། །

དམ་ཅན་ཆློས་རྒྱལ། དགེ་ལུགས་པའི་སྲུང་མ་གཙོ་བློ་གསུམ་སྟེ། ༡ སྐྱེས་བུ་ཆེན་པློའི་བང་ཆུབ་

སེམས་ཀི་སྲུང་མ། སྤན་རས་གཟིགས་སྲུང་མའི་རྣམ་པར་སྟློན་པ། མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་མགློན་

པློ་ཕག་དྲུག་པ། ༢ སྐྱེས་བུ་འབིང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པའི་སྲུང་མ། གསང་བདག་ཕག་

ན་རྡློ་རེ་སྲུང་མའི་རྣམ་པར་སྟློན་པ། རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་རྣམ་ཐློས་སས། ༣ སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུའི་དལ་

འབློར་རེད་དཀའ་དང་། འཆི་བ་མི་རག་པ། སྐྱབས་འགློ་ལས་འབས་སློགས་དང་། ཟབ་མློ་དབུ་

མའི་ལ་བའི་སྲུང་མ། རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་སྲུང་མའི་རྣམ་པར་སྟློན་པ་དམ་ཅན་ཆློས་

ཀི་རྒྱལ་པློ་བཅས་ཡློད་པའི་ནང་ནས་གསུམ་པ་དེ་ཡིན། 

དམ་ཅན་རྡློ་རེ་ལེགས་པ། སློབ་དཔློན་པད་མས་བཀའ་བགློས་པའི་འཇིག་རེན་པའི་སྲུང་མ་དམ་ཅན་

སེང་ཞློན། གསང་སངས་རིང་མ་པའི་སྲུང་མ་ཞིག

དམ་ཅན་བ་རྡློ། དཔེ་རྒྱན་གི་སློ་ནས་བཏགས་པའི་རྡློ་ཕ་ཝང་ལློང་བུའི་གབ་མིང་ཞིག

དམ་བཅའ། ① ཁས་ལེན། ཐ་ཚིག་དང་ལན་པའི་དམ་བཅའ། ② ཁས་བངས་པའི་བསྒྲུབ་བའི་དློན་

ཏེ། དཔེར་ན། སྒ་ཆློས་ཅན། མི་རག་སྟེ། ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །

དམ་བཅའ་བཅུ། འདུ་འཛིའི་གཏམ་མི་སྨྲ་བ། གཞན་སྐྱློན་མི་གེང་བ། གཞན་ལ་ཚིག་རྩུབ་མི་སྨྲ་བ། 

ཉེ་དུ་དང་རེད་བཀུར་ལ་ཆགས་སེམས་ཀིས་བརག་པར་མི་བ་བ། དགེ་སྦློར་ལ་བརློན་པ། གང་

གི་ཚེ་ཡང་ལུས་ཕན་ཚུན་ལ་མཉེ་བ་དང་བཟའ་བཏུང་ཧ་ཅང་མང་པློར་བརེན་པ་སློགས་མི་བ་

བ། གཞན་ལ་ཡློ་བད་སྦིན་པ། རང་དང་ཉེ་རུང་རིང་རུང་སློག་གི་བར་གནློད་པ་བེད་པ་ལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཁློན་འཛིན་མི་བེད་པ། རང་གི་ཡློ་བད་བཅུ་གསུམ་མ་གཏློགས་རང་དློན་དུ་མི་འཆང་བ་དང་

ཆློས་འཆད་པ་ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀིས་ཟིན་པ། གཞན་གི་ཕུན་ཚོགས་ལ་ཕག་

དློག་མི་བ་བ། སྐྱེས་བུ་ཆུང་འབིང་ཆེ་གསུམ་ལ་བློ་སྦངས་ཤིང་སྨློན་འཇུག་ཆློ་ག་ཉུང་ངུའི་སློ་

ནས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་གཉིས་ཐུན་བཞིར་སྦང་བ། ཡི་དམ་གང་གི་རེན་བརེན་པའི་དཀིལ་

འཁློར་ཐུན་བཞིར་གསལ་སྣང་བརན་པློ་བེད་པ་དང་བཅུའློ། །

དམ་བཅའ་འཇློག་པ། དེང་དུས་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་གཙོ་བློར་བས་པའི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློའི་སློབ་མ་

རྣམས་སློབ་ཐློན་སྐབས་སུ་རང་གི་སློབ་སྦློང་དང་ཞིབ་འཇུག་བས་པའི་གྲུབ་འབས་གསར་

པའམ། ལ་བ་གསར་པ་གང་ཡློད་དེའི་སྐློར་ལ་བགློ་གེང་དང་། དགེ་རྒན་རྣམས་ཀིས་དློགས་

སློང་ལ་དྲིས་ལན་འདེབས་པའི་ཚོགས་སློ་ཞིག

དམ་བཅའ་རགས་སློགས་འགལ་བའི་ཚར་བཅད། སར་རྒློལ་གི་དློན་གང་ཡང་རུང་བར་དམ་བཅས་

པའི་ཚེ་དེ་འདྲའི་དམ་བཅའ་དེ་རགས་དང་། དཔེ་རང་ཚིག་བཅས་གསུམ་པློ་གང་རུང་དང་

འགལ་བའི་དློན་དམ་བཅས་པའི་སློ་ནས་ཚར་བཅད་དམ་ཕམ་པའི་གནས་སུ་སློང་བ་ལ་བུའློ། །

དམ་བཅའ་བ། ཁས་ལེན་པ། ལས་དློན་ལ་འབད་བརློན་བ་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་བ། 

དམ་བཅའ་བཞག་པ། ① ཁས་ལེན་བས་པ། རང་སློག་བློས་བཏང་གིས་མེས་རྒྱལ་སྲུང་སྐྱློབ་བེད་

པའི་དམ་བཅའ་བཞག་པ། ② རློད་གྲྭའི་རིགས་ལམ་གི་རང་རང་གི་ཡིག་ཆ་ལ་བརེན་ནས་

ཕློགས་ས་བཀློད་པའམ་གྲུབ་མཐའི་བཞེད་པ་ཁས་ལེན་པ། 

དམ་བཅའ་གཞན་པའི་ཚར་བཅད། སར་རྒློལ་གིས་རགས་ལར་སྣང་ལས་དམ་བཅའ་བཞག་པའི་ཚེ་

ཕིར་རྒློལ་ཀི་རགས་ལ་སྐྱློན་བརློད་ནས་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་སར་ཡང་དམ་

བཅའ་གཞག་ཞེས་ས་མའི་སྒྲུབ་བེད་བཀློད་པ་ལ་སར་རྒློལ་ཚར་བཅད་ཀི་གནས་སུ་སློང་བ། 

དམ་བཅའ་ལ་གནློད་པའི་ཚར་བཅད། རྒློལ་བས་བས་པའི་རགས་ལས་སྒ་མི་རག་པར་དམ་བཅས་

པའི་ཚེ་ཕིར་རྒློལ་གིས་བཟླློག་སྟེ་བས་པའི་རགས་ལས་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་བཀློད་ན་

སར་གི་དམ་བཅལ་ལ་གནློད་པས་ཕིར་རྒློལ་ཚར་བཅད་ཀི་གནས་སུ་སློང་པའི་དློན། 

དམ་བཅའ་སེལ་བའི་ཚར་བཅད། སར་རྒློལ་གིས་སར་སྒ་མི་རག་པར་དམ་བཅས་པ་ལ་ཕིར་རྒློལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

གིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་གཏན་ཚིགས་ལ་སྐྱློན་བརློད་པའི་ཚེ་སུས་སྒ་མི་རག་པར་དམ་བཅས་ཞེས་

སར་གི་དམ་བཅའ་བཏང་བའི་སློ་ནས་སེལ་བའི་ཚར་བཅད་དུ་སློང་བ། 

དམ་བཅའ་ལྷག་བཅས། སུམ་ཅུ་པའི་ལྷག་བཅས་ཀི་ཕད་འཇུག་ཚུལ་གི་དཔེར་བརློད་ཅིག །དམ་

བཅའ་ལྷག་བཅས་ལ་ནང་གསེས་སུ་དབེ་བ་བཞི་ཡློད། དམ་བཅའ་ཞེས་པ་ནི་ཚིག་ས་མ་དམ་

བཅས་པ་དེའི་གསལ་བེད་དམ་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཚིག་ཕི་མ་འདྲེན་པ་སྟེ། དེའང་དབེ་བ་འདྲེན་པ་

དང༌། གཏན་ཚིགས་འདྲེན་པ་དང༌། ངེས་ཚིག་འདྲེན་པ་དང༌། རྒྱས་བཤད་འདྲེན་པ་སློགས་ནང་

གསེས་མང་པློར་འགྱུར་རློ། ① དབེ་བ་འདྲེན་པའི་དཔེར་བརློད། དངློས་པློ་གསུམ་སྟེ། བེམ་པློ་

དང༌། ཤེས་པ་དང༌། ལན་མིན་འདུ་བེད་དློ། །② གཏན་ཚིགས་འདྲེན་པའི་དཔེར་བརློད། རག་

པ་ཡིན་ཏེ། ཡློད་པ་གང་ཞིག །འདུས་མ་བས་ཡིན་པའི་ཕིར། ③ ངེས་ཚིག་འདྲེན་པའི་དཔེར་

བརློད། སངས་རྒྱས་ཏེ། མ་རིག་པའི་གཉིད་ལས་སངས་པ་དང་ཤེས་བ་ལ་བློ་གློས་རྒྱས་

པའློ།།④ རྒྱས་བཤད་འདྲེན་པའི་དཔེར་བརློད། བསབ་པ་ཀུན་གི་གཞི་འཛིན་ཅིང༌། ཞེས་

གསུངས་ཏེ། བསབ་པ་ནི་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁིམས་དང༌། ལྷག་པ་སེམས་དང༌། ལྷག་པ་ཤེས་རབ་

ཀི་བསབ་པ་གསུམ་དུ་ནང་པ་ལ་གགས་པ་དང༌། ཕི་རློལ་པ་ལའང་ཚངས་པར་སྤློད་པའི་བརྟུལ་

ཞུགས་ཀི་བསབ་པ་མང་དུ་འབྱུང་བས། ཞེས་སློགས་རིམ་པར་སྦར་བར་བའློ། །རྒྱས་བཤད་

འདྲེན་པ་འདི་ལ་འགེལ་གཞི་འདློད་རྒྱལ་གི་མིང་ལ་བུ་ཞིག་འཇློག་ན་རྒྱས་འགེལ་མང་པློ་མི་

དགློས་པའི་གནད་དུ་མཐློང་སྟེ། དཔེར་ན། རྡློ་སྟེ་རང་བྱུང་ཁམས་ཀིས་གྲུབ་པའི་དངློས་པློ་ས་

མཁེགས་ཅན་གི་རིགས་ཞིག་ཡིན། ལ་བུ་དང༌། གཡག་སྟེ་མདློ་དབུས་མཐློ་སང་གི ་ཡུལ་ཁློ་

ནར་ཡློད་པའི་གཟུགས་སྟློབས་ཆེ་ལ་སྤུ་སྣ་རིང་བའི་འློ་འཐུང་སློག་ཆགས་ཀི་རིགས་ཞིག་ཡིན། 

ལ་བུ་འགེལ་བཤད་སྟབས་བདེ་བར་སྣང༌། 

དམ་བཅའི་ལྷན་ཚོགས། ཞིབ་འཇུག་པའི་སློབ་མ་གང་ཞིག །སློབ་ཐློན་སྐབས་སུ་དམ་བཅའི་མཛད་རིམ་

ལག་ལེན་བེད་མཁན་གི་སློབ་དཔློན་ལྔ་བདུན་དགུ་སློགས་ར་འཛུགས་བས་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག

དམ་བཅས་ནས་སྨློད་པ། ① དམ་བཅའ་ལས་འགལ་བ། ② སེམས་ཐག་བཅས་ནས་འཕ་སྨློད་བེད་པ། 

དམ་ཆེན་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ། དམ་ཅན་ཆློས་རྒྱལ་གི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དམ་ཆློས། དམ་པའི་ཆློས་ཀི་བསྡུས་ཚིག

དམ་ཉམས། ① དམ་ཚིག་ཉམས་པ། ② དམ་ཚིག་ཉམས་པའི་གང་ཟག

དམ་ཉམས་པའི་མདློ་བཞི། ར། ལག །ཟླས་མ། ཞལ་གིས་མ་ཉམས་པ་བཞིའློ། །

དམ་དུ། བསྣན་ཚིག །ལས་ཚིག་ལ་ལའི་མགློར་སྦར་ན་ཚད་དྲག་པའི་དློན་ཏེ། ལག་པས་དམ་དུ་

བཅངས། སྐེ་རགས་དམ་དུ་བཅིངས་ལ་བུ། 

དམ་དུ་འཛིན། [མངློན]རུས་སལ། 

དམ་དེམ་པ། [རིང]ཁས་བངས་པ། 

དམ་དློག །དློ་དམ་ལྷློད་པློ་དང་ཡངས་པློ་མིན་པ། སྒིགས་ཁིམས་ཉམས་འཆལ་དུ་མི་འགློ་བའི་དམ་

དློག་ནན་ཏན་བེད་པ། མི་སྤློད་ངན་ལ་དམ་དློག་ཆེན་པློ་བས་པ། 

དམ་དློམ། [རིང]དམ་བཅའ། 

དམ་ལན། བ་སློབ་བམ་མཆློད་ཡློན་བར་ལ་བསྲུང་བའི་དམ་ཚིག་རྣམས་མ་ཉམས་པར་ལན་པ། 

དམ་སྡུད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་to pack ཟེར། 

དམ་འདློགས། དམ་ཚིག་ཁས་ལེན་དུ་འཇུག་པ། 

དམ་པ། ① རབ་བམ་མཆློག །འཕགས་པ། ཡང་དག་པ་དང་། མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ། དློན་དམ་པ། སྐྱེས་

བུ་དམ་པ། བློ་གློས་དམ་པ། ② དམ་པློ་དང་གཅིག །

དམ་པ་སྐུ་གཉིས། གཟུགས་སྐུ་དམ་པ་དང་། ཆློས་སྐུ་དམ་པ་གཉིས། 

དམ་པ་རྒྱ་གར། གློང་དུ་ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཞེས་པར་གཟིགས། 

དམ་པ་ཏློག་དཀར། ཤཱཀ་ཐུབ་པ་དགའ་ལན་ཡིད་དགའ་ཆློས་འཛིན་ན་བཞུགས་པའི་དུས་ཀི་མཚན། 

དམ་པ་དྲུག་ལན། ཕིན་དྲུག་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་དམ་པ་དྲུག་དང་ལན་པར་ཉམས་སུ་བངས་པ་སྟེ། རེན་དམ་

པ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་ལན་པ་དང་། དངློས་པློ་དམ་པ་སྦིན་སློགས་ཕློགས་རེ་མ་ཡིན་པར་

གཞི་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པ། ཆེད་དུ་བ་བ་དམ་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་དུ་སྤློད་པ། 

ཐབས་དམ་པ་འཁློར་གསུམ་རྣམ་པར་མི་རློག་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པ། ཡློངས་བསློ་དམ་པ་བ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

མེད་བང་ཆུབ་ཏུ་བསློ་བ། རྣམ་དག་དམ་པ་སྒིབ་གཉིས་ཀི་དངློས་གཉེན་དུ་སྤློད་པ་རྣམས། 

དམ་པ་དང་པློའི་སངས་རྒྱས། འདི་དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཞིག་ཡིན། 

དམ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཆློས་བདུན། མུ་སྟེགས་ཅན་གི་གནས། སིག་གློགས་ཀིས་ཡློངས་སུ་ཟིན་པ། 

ལློག་པའི་སྦློར་བ། གཅིག་ལ་གཅིག་འཚེ་བའི་སྦློར་བ། ལ་བ་འགྱུར་བའི་ཐིབ་པློ། དགེ་ར་

འཇློམས་པར་བེད་པ། མ་ཐློབ་ཅིང་མངློན་པར་མ་རློགས་པའློ། །

དམ་པ་རང་གློལ་དགློན། དགློན་པ་འདི་འདེབས་པ་པློ་ནི་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་སྦྲུལ་ལློར་སྐུ་

འཁྲུངས་པའི་བློན་གི་གྲུབ་ཐློབ་དམ་པ་རང་གློལ་ཞེས་པས་བཏབ་པར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་བློན་

པློ་ཡིན། ད་ལར་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རའུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དམ་པ་རིགས་བརྒྱ། རྒྱལ་བའི་ཕུང་པློ་ལྔ་བདེ་གཤེགས་དང་། ཁམས་བཞི་ཡུམ། སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་

སེམས་དཔའ། ཡུལ་ལྔ་རྡློ་རེ་མ་སྟེ་ཉི་ཤུ་པློ་རིགས་ལྔ་ལྔར་ཕེ་བའི་གསང་འདུས་ཀི་ལྷ་བརྒྱ། 

དམ་པའི་སྐུ། རེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་སྟློད་དུ་བཞུགས་སྐབས་རྒྱ་གར་ནས་བློད་དུ་ཕེབས་པའི་གྲུབ་

ཐློབ་ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་བརན་ཡིན་ནློ། །

དམ་པའི་སྐུ་བརན། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་བརན་ནམ་སློན་བློན་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་སྣང་བརན་ལ་ཟེར། 

དམ་པའི་ཆློས། དམ་པའི་ཆློས་ཞེས་པ་གང་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། ངློ་བློ་སྒིབ་པའི་གཉེན་

པློ་རྣམ་དཀར་ཕློགས། ཞེས་གསུངས་པ་ལར། ཆློས་ཀི་ངློ་བློ་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སྒིབ་པ་

སྟེ། ཚེ་ཕི་མ་ལ་གནློད་པའི་སིག་པ་དང་སྒིབ་པ། ཚེ་འདིར་མངློན་སུམ་དུ་མློང་བའི་སྡུག་བསལ་

སྣ་ཚོགས་ཀི་གཉེན་པློར་གྱུར་པ་སྟེ། སྡུག་བསལ་ཞི་བའི་ཐབས་དམ་པ། རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་

ཕློགས་ཀི་ཡློན་ཏན་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་དམ་པའི་ཆློས་ཞེས་ཟེར་ཏེ། སྡུག་བསལ་དག་ནི་ཐམས་

ཅད་དང༌། །སྒིབ་ཀུན་སེལ་བེད་དམ་པའི་ཆློས། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། །དམ་པའི་ཆློས་ལ་

དབེ་ན། ལུང་གི་ཆློས་དང་རློག་པའི་ཆློས་གཉིས་སློ།

འློ་ན་དེ་ལ་བུའི་ཆློས་ཀི་མཚན་གཞི་གང་ཞེ་ན། འགློག་ལམ་གིས་བསྡུས་པའི་ཟག་མེད་ཀི་ཆློས་

རྣམས་དང༌། ཚད་ལན་གི་བཀའ་དང་བསྟན་བཅློས་རྣམས་ཡིན། དེ་ཡང་འགློག་ལམ་གིས་

བསྡུས་པའི་ཆློས་ཞེས་པ་ནི་ལམ་དུ་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་གི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་ཡློད་པའི་རློགས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་ཡློན་ཏན་ཞིག་སྟེ། དེང་དུས་ཁ་སྐད་ལར་ན་བསམ་བློའི་གློ་རློགས་ཟེར། དེ་ནི་བརློད་བའི་

དློན་ཡིན། བཀའ་དང་བསྟན་བཅློས་རྣམས་ནི་རློད་ཀི་ཐབས་སམ་ཡི་གེ་ཡིན། 

ཆློས་ཞེས་པའི་ངེས་ཚིག་ནི། ལེགས་སྦར་གི་སྐད་དུ་དརྨ་ཞེས་པ་དེ། བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་འཛིན་

པ་ལ་སློགས་དློན་བཅུ་ལ་འཇུག་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ཆློས་ནི་ཤེས་བ་ལམ་དང་ནི། །མ་ངན་འདས་

དང་ཡིད་ཀི་ཡུལ། །བསློད་ནམས་ཚེ་དང་གསུང་རབ་དང༌། །འབྱུང་འགྱུར་ངེས་དང་ཆློས་

ལུགས་ལའློ།ློ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། འདིར་སྐབས་ཐློབ་ཀི་ཆློས་ཞེས་པའི་གློ་བ་ཐུན་མློང་

མ་ཡིན་པ་འགློག་ལམ་གིས་བསྡུས་པའི་ཆློས་དེ་དག་ཡིན་ལ། དེ་ནི་དམ་པའི་སྐྱེས་བུའི་སྤློད་

ཡུལ་ཡིན་པས་ན་དམ་པའི་ཆློས་ཞེས་ཟེར། 

དམ་པའི་ཆློས་ཀི་དབུ་བརེས། བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་ལུགས་བློད་དུ་

དར་བའི་འགློ་ཚུགས་པ་ལ་ཟེར། དེ་ན་བཤད་སློལ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཏེ། དང་པློ་ལྷ་ཐློ་ཐློ་རིའི་

སྐབས་ལ་བློད་དུ་དཔང་ཀློང་ཕག་རྒྱ་པ་དང་། མདློ་ཟ་མ་ཏློག་གི་ཆློས་དཔེ་བློད་དུ་ཐློག་མར་

བྱུང་བས་དེ་ནས་བློད་དུ་དམ་པའི་ཆློས་ཀི་དབུ་བརེས་པ་བཞེད་སློལ་ཞིག་དང་། གཉིས་པ་ལར་

ན་ཐུ་མི་སམ་བློ་ཊ་རྒྱ་གར་དུ་ཕིན་ནས་ཕིར་ལློག་པ་དང་། སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་མདློ་རྒྱུད་

ཉེར་གཅིག་བློད་དུ་བསྣམས་ནས་བློད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་ནས་བློད་དུ་དམ་པའི་ཆློས་ཀི་དབུ་

བརེས་པའི་བཞེད་སློལ་དེ་ཡིན། 

དམ་པའི་ཆློས་ཀི་དབེ་བ། 

དམ་པའི་ཆློས་ཀི་མཚན་ཉིད། དེའང་རྒྱུད་བ་མ་ལས། བསམ་མེད་གཉིས་མེད་རློག་མེད་པ། །དག་

གསལ་གཉེན་པློའི་ཕློགས་ཉིད་ཀིས། །གང་ཞིག་གང་གིས་ཆགས་བལ་བ། །བདེན་གཉིས་

མཚན་ཉིད་ཅན་དེ་ཆློས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། །དེ་ཡང་བསམ་མེད་ཅེས་པ། རྣམ་རློག་

གིས་མ་བརག་ཅིང་སློ་སྐྱེའི་བརློད་ཡུལ་ལས་འདས་པས་འཕགས་པ་ཁློ་ནས་མཁེན་པས་ 

བསམ་དུ་མེད་པ་དང༌། གཉིས་མེད་ཅེས་པ། ཆློས་དེ་རང་བཞིན་གིས་ཞི་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་

གཉིས་སུ་མེད་པ་དང༌། རློག་མེད་ཅེས་པ། གཟུང་འཛིན་གི་སྤློས་པ་མེད་པས་རློག་པ་མེད་པ་

སྟེ། དེ་ལར་མཚན་ཉིད་གསུམ་ལན། འཕགས་བཞིའི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་གཉེན་པློས་སང་བ་སངས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

པ་གང་ཞིག །ཆགས་པ་བལ་བ་དློན་དམ་བདེན་པའི་ངློ་བློ་རློགས་པའི་སྟློབས་ཀིས་ཐློབ་པ་དེ་ནི་

འགློག་བདེན་ཡིན། 

དག་གསལ་གཉེན་པློའི་ཕློགས་ཞེས་པ། དཔེ་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་དེ་ཉིད་རང་བཞིན་གིས་དག་པ་ཡིན་

པ་དང༌། འློད་གསལ་བ་ཡིན་པ་དང༌། མུན་པའི་གཉེན་པློར་གྱུར་པ་དེ་བཞིན་དུ། དཔེ་ཅན་ཆློས་དེ་

ནི། ཉེས་པའི་དྲི་མས་དག་པ་དང༌། ཡློན་ཏན་གི་འློད་གསལ་བ། སྒིབ་པ་དང་ཉློན་མློངས་པའི་གཉེན་

པློར་གྱུར་པ་སྟེ་མཚན་ཉིད་གསུམ་ལན། ཟག་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་འཁློར་དང་བཅས་པ་གང་གིས་

ཆགས་པ་དང་བལ་བར་བེད་པ་ཀུན་རློབ་གཉེན་པློའི་རང་བཞིན་ཉིད་ནི་ལམ་བདེན་ཡིན་ནློ། །

དམ་པའི་ཆློས་གཉིས།ལུང་དང་རློགས་པའི་ཆློས་ཏེ། དེ་དག་འཛིན་ཚུལ་གཉིས་ཡློད་པ་ནི་བཤད་པ་

དང་སྒྲུབ་པའི་སློ་ནས་སློ། །

དམ་པའི་ཆློས་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ། མདློ་སེ་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་ཤླཽ་ཀ་སྟློང་ཕག་སུམ་ཅུ་

དྲུག་བམ་པློ་བཞི་བཅུ་ར་དགུའི་བདག་ཉིད་ཅན་བ་ཚབ་ལློ་ཙཱ་བས་བསྒྱུར་པའློ། །

དམ་པའི་ཆློས་བདུན། ཆློས་ཤེས་པར་གྱུར་པ་དང་། དློན་ཤེས་པར་གྱུར་པ། དུས་ཤེས་པར་གྱུར་

པ། ཚོད་ཤེས་པར་གྱུར་པ། བདག་ཉིད་ཤེས་པར་གྱུར་པ། འཁློར་ཤེས་པར་འགྱུར་པ། གང་

ཟག་མི་མཛའ་བ་མང་བར་གྱུར་བ་བཅས་སློ། །

དམ་པའི་གཟུགས་བརན།① རྒྱལ་བའི་སྐུ་བརན། ② བཟང་པློ་ཡིན་པའི་བཟློ་ཙམ། དམ་པའི་

གཟུགས་བརན་སྟློན་པ་ཙམ་ལས་དློན་དུ་མི་ཐ་ཤལ་བ་ཞིག་རེད། 

དམ་པའི་སྨློན་པ་གསུམ། འབས་བུ་ལ་སྨློན་པ། ཐབས་ལ་སྨློན་པ། འཕིན་ལས་ལ་སྨློན་པ་གསུམ་མློ། 

དམ་པའི་རིགས་ཅན་ལྔ། ༡ སིན་པློ་བློ་གློས་ཐབས་ལན་དང་། ༢ ལྷ་གགས་ལན་ཆློས་སྐྱློང་། ༣ ཀླུ་

རྒྱལ་འཇློག་པློ། ༤ གནློད་སྦིན་སྐར་མདའ་གདློང་། ༥མི་ལི་ཙྪ་བི་དྲི་མ་མེད་པའློ། །

དམ་པའི་རིགས་ཅན་དྲ་མ་ལྔ། སྟློན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་འདས་པ་ན་རི་མ་

ལ་ཡ་གནམ་ལགས་ཡློད་པའི་རེར་གསང་བདག་ཕག་ན་རྡློ་རེས་གསང་བའི་རྒྱུད་མཐའ་དག་

གསུངས་པའི་གདུལ་བ་དམ་པའི་རིགས་ཅན་དྲ་མ་ལྔ་སྟེ། ལྷ་གགས་པ་མཆློག་སྐྱློང་དང་། ཀླུ་

རྒྱལ་འཇློག་པློ། གནློད་སྦིན་སྐར་མདའ་གདློང་། སིན་པློ་བློ་གློས་ཐབས་ལན། མི་ལི་ཙྪི་བི་དྲི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མ་མེད་པར་གགས་པ་བཅས་སློ། །

དམ་པློ། ལྷློད་ཡངས་མིན་པ། སྒིགས་ལམ་དམ་པློ། ལག་པ་དམ་པློ། གལ་སྟར་ཚགས་དམ་པློར་

སྒིགས་ཤིག །རེད་རགས་དམ་པློར་བཅིངས། ལག་ཏུ་མཚོན་ཆ་དམ་པློར་འཛིན་པ། འགློ་ཆས་

དམ་དུ་བསམས་ནས་ཐློན་ཆློག་ཆློག་གིས་ལ་བུ། 

དམ་པློ་ཆེའི་སགས་ཁང་། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། 

ད་ལ་མཚོ་ཤར་ཡ་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དམ་པློས་དམ་བཅིངས། རང་ཉིད་ཀིས་ཁིམས་དམ་པློ་འཁུར་བ་དེས་རྨང་གཞི་བས་ཏེ་གཞན་རྣམས་

ཁིམས་དམ་པློའི་ནང་དུ་བཅིངས་ཐུབ་པ། 

དམ་ཕྲུག །ཐེལ་རེ། བཀའ་རྒྱ་དེ་ལ་དམ་ཕྲུག་དམར་པློ་ཕབ་འདུག

དམ་བེ། ཁ་དློག་ལ་ལློ་ཆེ་བའི་བུམ་པའམ་ཆང་རག་སློགས་བླུགས་སྣློད། སྐློམ་ཆང་དམ་བེ་གང་། ཁ་

ཤས་ནས་དམ་བི་ཡང་ཟེར། 

དམ་སྦྲགས་བས། དློ་དམ་བེད་པའི་དློན། 

དམ་འབར། ཐེལ་རེ་བརྒྱབ་ཡློད་པ། ཕག་བིས་དམ་འབར་མ། 

དམ་འབར་ཡིག་ཆ། ཁ་སྦར་ཞིང་ཐེལ་རེས་མནན་ཡློད་པའི་དློ་གནད་ཆེ་བའི་ཡིག་ཆ། 

དམ་མློ། དམ་པློ་དང་གཅིག །

དམ་ཚགས། ཞིབ་ཚགས་སམ། ཏན་ཏིག །དངློས་ཟློག་དེ་དག་དམ་ཚགས་ཀིས་ཉར་བ། བདེན་རྫུན་

ལ་བརག་དཔྱད་དམ་ཚགས་ཀིས་འབེད་པ། 

དམ་ཚི། འབར་རི་དམ་པློའི་རིགས། ཤིང་ལེབ་གཉིས་ཀི་སྲུབས་བར་དམ་ཚིས་སྦློར་བ། 

དམ་ཚིག །① [སམཡཿ]འདའ་དཀའ་རྡློ་རེའི་ཐ་ཚིག་ཅེས་ཇི་ལར་བཅས་པ་ལས་མི་འདའ་བར་

གཡར་དམ་གཉན་པློར་ཁས་བངས་པའི་ཐ་ཚིག །དམ་ཚིག་སྲུང་བ། དམ་ཚིག་ཉམས་པ། 

 ② [ཡུལ] འཁློན་འགས། དམ་ཚིགས་བསགས་པ། དམ་ཚིག་བཟློས་པ། ③ཤ་ཞེན་དང་། 

མཛའ་བའི་འདུ་ཤེས་སྲུང་སེམས། དམ་ཚིག་མཐུན་པློ། དམ་ཚིག་ཤློར་བ། ཕན་ཚུན་གཅིག་

སེམས་གཅིག་འཛིན་གི་དམ་ཚིག་མཐུན་པློ་བེད་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དམ་ཚིག་དཀིལ་འཁློར། ཡིད་ཀིས་བསློམས་ཤིང་གསལ་བཏབ་པའི་བདག་མདུན་གི་དཀིལ་འཁློར། 

དམ་ཚིག་ག་ིསང་བའ་ིདག་བཞི། ལ་ེལློའ་ིདག། གཉིད་ཀ་ིདག། མློས་འགྱུར་ག་ིདག། གསང་བའ་ིདགའློ། །

དམ་ཚིག་གི་གཙོ་བློ་གཅིག་པུ། བ་མའི་དམ་ཚིག

དམ་ཚིག་གི་ཡན་ལག་བརྒྱད། དབང་མ་ཐློབ་ཅིང་ཐློབ་ཀང་ཉམས་པས་དམ་ཚིག་མེད་པ། གསང་

མི་ཐུབ་པ། རང་ཉིད་ལ་མི་དད་ཅིང་མཚན་ཉིད་མི་ལན་པའི་རིག་མ་བསྟེན་པ་དང་པློ། འདི་ནི་

གཙོ་བློར་ཁིམ་པ་རྡློ་རེ་འཛིན་པའི་དབང་དུ་བས་པ། ཚོགས་འཁློར་གི་སྐབས་སུ་གལ་དང་

བཟའ་བཏུང་ལ་རློད་པས་མཚོན་དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ་མཆློད་སྦིན་སེག་རབ་གནས་སློགས་

སགས་ཀི་སྤློད་པའི་དུས་སུ་འཁྲུག་ལློངས་བསྐྱེད་པ་གཉིས་པ། རྒྱུད་ནས་མ་གསུངས་ཤིང་

སྨད་པའི་རིག་མ་ལས་ཕི་ནང་གི་དམ་ཚིག་བདུད་རི་བངས་ན་གསུམ་པ། དད་པ་ལན་པས་

གདམས་ངག་ཞུས་པའི་དུས་ལ་ལློངས་སྤློད་མེད་པའམ། དཔེ་མཁྱུད་ཀིས་མི་སྟློན་པ་བཞི་པ། 

གཞན་གིས་ཆློས་ཀི་དྲི་བ་དྲིས་པ་ལ་ལན་མི་སྟློན་པར་ཀུ་རེ་རེད་མློའི་གཏམ་སྨྲ་བའམ་སགས་

དྲིས་པ་ལ་ཆློས་བཤད་པ་ལ་བུ་ལྔ་པ། ཐེག་ཆེན་ལ་མི་དད་པའི་ཉན་ཐློས་ཀི་སེའི་ནང་དུ་ཞག་

བདུན་འདས་པར་འདུག་པ་དྲུག་པ། གསང་སགས་ཕི་ནང་གཞན་གསུམ་དང་ཟུང་འཇུག་གི་

རྣལ་འབློར་མི་ཤེས་ཀང་ཕིའི་བ་བ་དང་བསྐྱེད་རིམ་ཙམ་ཤེས་པས་ང་ནི་སགས་འཆང་རྡློ་རེ་

འཛིན་པའློ་ཞེས་མངློན་པའི་ང་རྒྱལ་གིས་རླློམས་པ་བདུན་པ། སློབ་མ་རིན་པློ་ཆེ་ལ་བུ་ལ་སློབ་

བཤད། ཙནྡན་ལ་བུ་སློགས་ལ་ཚོགས་བཤད། སྣློད་དང་མི་ལན་པ་ལ་ཐུན་མློང་ཙམ་འཆད་

དགློས་པ་ལ་དེ་ལས་ལློག་སྟེ་གསང་བ་བསྒགས་པ་རྣམས་ནི་བརྒྱད་པའློ། །

དམ་ཚིག་གི་རས། དམ་ཚིག་ཞེས་པ་ཆློས་ལུགས་ཀི་བཤད་སློལ་ལ་རང་གི་བ་མའི་ན་བཟའ་དང་

གིབ་མ་ཙམ་ཡང་འགློམ་མི་རུང་བའི་ཡིད་ཀི་དམ་བཅའ་ལ་བུ་ཡིན། སྤིར་བཏང་དམ་ཚིག་གི་

རས་ནི་ཚོགས་ཀི་མཆློད་པ་ཕུལ་བ་ལ་བུ་ཡིན། 

དམ་ཚིག་གི་རས་ཤ་ལྔ། མིའི་ཤ གང་པློ་ཆེའི་ཤ བ་ལང་གི་ཤ ཁིའི་ཤ རའི་ཤ

དམ་ཚིག་བཅུ་བཞི། གུར་ལས་དམ་ཚིག་བཅུ་བཞི་གསུངས་ཏེ། ༡ དཀློན་མཆློག་མི་སང་། ༢ དམ་

ཚིག་རག་ཏུ་སྤད། ༣ རྡློར་དྲིལ། ༤ གཙུག་ཏློར་འཆང་། ༥སྦིན་སེག །༦ དཀིལ་འཁློར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཞེངས། ༧ རབ་གནས། ༨གཏློར་མ་སྟེར། ༩ སགས་བཟླས། ༡༠ བརྟུལ་ཞུགས་དམ་

ཚིག །༡༡ སེམས་ཅན་བསྐྱངས། ༡༢ སངས་རྒྱས་མཆློད་དང་། ༡༣ ཛམ་བ་ལར་ཆུ་སྦིན། ༡༤ 

དགེ་ལས་ཚ་ཚ་འདེབས་པ་བཅུ་བཞིའློ། །

དམ་ཚིག་ཉམས། རང་གིས་བ་མ་དེ་ལ་གསང་སགས་ཀི་ཆློས་ཞུས་རེས་དད་པ་ལློག་ནས་ཁ་གཏློང་

བ་དང་བཀའ་དང་འགལ་བའི་བ་བ་བས་པ། 

དམ་ཚིག་རྡློར་དྲིལ། གསང་སགས་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག

དམ་ཚིག་པ། ཡིད་ཀིས་བསློམས་པའི་བདག་བསྐྱེད་དང་མདུན་བསྐྱེད་ཀི་ལྷ། 

དམ་ཚིག་ཕག་རྒྱ། རྒྱུད་སེ་བཞི་པློ་སློ་སློའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ལག་པའི་ཕག་རྒྱ། 

དམ་ཚིག་ར་བའི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞི། སློབ་དཔློན་བརས་དང་བཀའ་འདས་སྤུན་ལ་ཁློ། བམས་བཏང་

བང་སེམས་སློང་དང་ཆློས་ལ་སྨློད། གསང་སྒློགས་ཕུང་པློར་བརས་དང་སློམ་ཉི་ཟ། གདུག་ལ་

བམས་ལན་དེར་རློག་སེམས་སུན་འབིན། དམ་ཚིག་རེད་འདློར་བུད་མེད་སྨློད་པ་བཅས་སློ། །

དམ་ཚིག་གཙང་མ། ① ཆློས་ཕློགས་ཀི་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་མ་ཉམས་པ། ② [ཡུལ]འཇིག་རེན་

གི་མཛའ་བཤེས་བློ་ཉེ་ཕན་ཚུན་དབར་འཁློན་འགས་མ་ཞུགས་པ། 

དམ་ཚིག་གཞལ་ཡས་ཁང་། ཆློ་གས་བསྐྱེད་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་། 

དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ། བསྐྱེད་རིམ་སེམས་དཔའ་གསུམ་བརེགས་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཡི་

དམ་གང་རུང་གི་ཆློ་གས་བསྐྱེད་པ་དེ་ཉིད་དློ། །

དམ་ཚིག་གསུམ་བཀློད། ① ཐུབ་དབང་ནང་ཚན་ཐུབ་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་དམ་ཚིག་གསུམ་

བཀློད་པའི་རྒྱལ་པློ། ② དམ་ཚིག་གསུམ་ལ་གནས་པ་སྟེ་ཁི་ལ་མི་ཉལ་བ། ཆང་མི་འཐུང་བ། 

ཕག་རྒྱ་འདྲ་བ་མི་ཟ་བ་བཅས་གསུམ་སྟེ། ཕི་མའི་དློན་ནི་ཟས་ལ་ལྷའི་ཕག་མཚན་པད་མ་དང་

རྡློ་རེ་སློགས་ཀི་དབིབས་བས་ཏེ་མི་ཟ་བའི་དློན། 

དམ་རས། ① དམ་ཚིག་གི་རས་ཏེ་སགས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་དངློས་པློ། ② དམ་བཅའ་

ཅན་ལ་མཁློ་བའི་ནློར་རས། 

དམ་རི། དློ་དམ་དང་རི་གསང་། འགྱུར་ལློག་ཆེ་བའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ལ་དམ་རི་གང་གཟབ་བེད་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དམ་རིང་། ཆར་ཆུ་འཁིལ་བའི་རིང་བུ། 

དམ་འཛིན། དམ་པློར་འཛིན་པ་སྟེ། ལས་ཀ་ལྷློད་གཡེངས་སུ་མ་སློང་བར་ནན་པློས་བེད་པ། 

དམ་བཞག་པ། [རིང]གཉེར་པ། 

དམ་ཟབ། དམ་པློ་དང་། ཟབ་ནན། ཕན་ཚུན་དབར་ལ་འབེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡློད་པ། 

དམ་བཟུང་། དམ་པློར་བཟུང་བ་སྟེ་ལས་ཀ་ལྷློད་མེད་དུ་བེད་པ། 

དམ་ཡེ།དམ་ཚིག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་པ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

དམ་ཡེ་ཐ་དད་པ། བདག་དམ་ཚིག་པ་དང་། ལྷ་ཡེ་ཤེས་པ་གཉིས་མཆློག་དམན་རེ་ཁློལ་གི་ཚུལ་དུ་

ལ་བའམ། མཆློག་དམན་མཉམ་པ་སྤུན་གློགས་ཀི་ཚུལ་དུ་ལ་བ། 

དམ་ཡེ་དབེར་མེད། བདག་དམ་ཚིག་པ་བསྐྱེད་པར་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པ་བཀུག་བསྟིམ་བས་ཏེ་ཆུ་ལ་ཆུ་

བཞག་པ་ལར་དམ་ཡེ་དབེར་མེད་ཀི་ངང་ནས་བཟླས་པ་བེད་པ་རྣལ་འབློར་རྒྱུད་ཡན་ཆློད་ཀི་

མཚན་བཅས་ཀི་བསྐྱེད་རིམ། 

དམ་རུ་བ། འདི་ཀློང་པློ་ཉིང་ཁི་ས་ཁུལ་གི་ཁློངས་ཇློ་མློ་རློང་གི་ཉེ་འདབས་སུ་ཡློད་པའི་ལུང་པ་ཞིག་

གི་མིང་མི་ལ་ཐློགས་པ་རེད། 

དམ་ལ་བཏགས་པ། འདྲེ་སིན་སློགས་མནའ་དམ་ལ་བཀར་ནས་བཏུལ་བ། 

དམ་ལ་ཐློགས།དམ་ལ་བཏགས་ཞེས་པའི་སྐུལ་ཚིག་གློ ། 

དམ་ལ་གནས་པ། དམ་ཚིག་ཁས་བངས་ཇི་བཞིན་དུ་གནས་པ། 

དམ་ལ་ཞུགས་པ། དམ་ཚིག་ཁས་ལེན་ལ་འཛུལ་བ། 

དམ་ལ་བཞག་པ། ནང་འཇུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སློབ་མ་རྣམས་ལྷ་རྣམས་དང་ནང་གི་སྐལ་

མཉམ་བ་ཕིར་དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་བར་ཕན་ཡློན་གི་སློ་ནས་བཞག་པ་དང་། མ་བསྲུང་

བར་ཉེས་དམིགས་ཀི་སློ་ནས་བཞག་པ་དང་། གཉིས་ཀའི་སློ་ནས་བཞག་པ་དང་། བ་མའི་

བཀའ་གཉན་པའི་སློ་ནས་བཞག་པ་སྟེ་དམ་བཞག་བཞིས་མནའ་ཆུ་བླུད་དེ་དམ་ལ་བཞག་པ། 

དམ་སེལ། ① བ་སློབ་བར་འགལ་བ་དང་། བ་མ་གཅིག་གི་མདུན་ནས་གསང་སགས་ཀི་དབང་

མཉམ་དུ་ཞུས་པའི་དམ་ཚིག་གཅིག་པའི་རྡློ་རེའི་སྤུན་གློགས་བར་འགལ་བར་གྱུར་པ་ལ་དམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚིག་གི་སེལ་ཞུགས་ཞེས་སྡུག་པློ་དང་བཙོག་པ་གཉིས་ཀ་བརིློ་སློལ་ཡློད། 

དམ་སེལ་ཇེ་འཕེལ། ཕན་ཚུལ་འགལ་བ་ཆེ་རུ་ཕིན་པ། 

དམ་སི། དམ་ཚིག་ཉམས་པ་དང་། སྨློན་ལམ་ལློག་པའི་བ་མ་ཤི་ནས་འདྲེ་རུ་སྐྱེ་བའི་གདློན་འདྲེའི་

རིགས་ཤིག

དམ་སིས་རྒྱུད་དཀྲུགས། དམ་ཉམས་ཀི་འདྲེའམ་འབྱུང་པློས་མི་སེམས་དཀྲུག་པ་སྟེ། མཐུན་པ་མི་

མཐུན་པ་བཟློས་པའམ་ལློག་པའི་ལམ་དུ་ཁིད་པའི་དཔེ། 

དམ་ལྷློད། དམ་པློ་དང་། ལྷློད་པློ། 

དའ་བ། ཞིམ་པའི་བརྡ་རིང་། 

དའི་ཆིང་། དའི་ཆིང་བ་ཐུར་ཞེས་པ་སློག་པློའི་གློ་གནས་ཀི་མིང་དར། ① དར་ཆ། དར་དམར། དར་

ཆེན། དར་ཚོན་སྣ་ལྔ། མི་ཚང་མས་དར་འཕར་དུང་འབུད་བེད་པ། ② གློས་དར། མཇལ་དར། 

སྐྱེལ་དར། ལག་ཏུ་དར་ཐློགས་པ། བཟང་པློ་རྒུད་ན་དར་ལས་འཇམ། ངན་པ་རྒྱགས་ན་ཤིང་

ལས་རྩུབ། ③ ཆབ་རློམ། མཚེའུར་དར་ཆགས་འདུག །གཙང་པློར་དར་ཁ་འགིགས་པ། 

དར་སྐུ། ལྷ་སྐུ་བཞེངས་རྒྱུའི་འཇིམ་པའི་ནང་དར་གློས་ཀི་སྐུད་པ་དང་དར་གློས་ཀི་ཚལ་བུ་མང་པློ་

བརྡུངས་ནས་བསེས་པ་དེ་ཉིད་སྐུ་རྒྱུ་བས་ཏེ་བཞེངས་པའི་སྐུ་ལ་ཟེར་ཞིང་། འཆམ་འབག་ཀང་

མང་ཆེ་བ་དར་འདམ་ལས་བཟློས་པ་ཡིན་སྟབས་བཟློ་རལ་བདེ་ཞིང་ཡང་བའི་ཁད་ཆློས་ཡློད། 

དར་སྐུད། སྟློང་སྐུད། 

དར་དཀར། ① དར་སྐུད་ཀིས་བཏགས་པའི་ཁ་བཏགས་དཀར་པློ། ② འཁགས་པ་དཀར་པློ། 

དར་དཀར་རེ་དགློན། དགློན་པ་འདི་འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་

པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རློང་བག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དར་ཁ་འགིགས། མཚོ་དང་གཙང་པློ་སློགས་ལ་ཁགས་ཆགས་པ། 

དར་ཁབ། འཕེན་ནས་ཁབ་པ། བཤད་ལུགས་དེ་དག་དེང་སྐབས་དར་ཁབ་ཧ་ཅང་ཆེ། 

དར་ཁ། དར་གློས་ཁ་བློ། 

དར་གན་ཐའི་ཇི། དར་ཧན་ཐའི་ཇི། དར་གན་ནམ་དར་ཧན་ཞེས་པ་སློག་སྐད་ཡིན་ལ་སར་ཧློར་རྒྱལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

པློའི་སྐབས་བས་རེས་ཆེན་པློ་ཐློན་པའི་མི་རྣམས་ལ་གཟེངས་བསྟློད་ཀི་ཆེད་དུ་དར་ཧན་ཞེས་

པའི་མིང་སྤློད་སློལ་ཡློད་པ་དང་། མིང་དེ་ཐློབ་རེས་ཁལ་ཆེ་ཆུང་གང་རུང་ར་ཆག་ཐློབ་ཀི་ཡློད། 

དར་གུད། དར་རྒུད་དང་གཅིག །

དར་གུད་བཅུ་གཉིས། དབུགས་ལེན། མངལ་གནས། ལུས་རློགས། བཙས་པ། ཁྲུས་བེད། གློས་

གློན། ལས་བེད། དར་བ། གུད་པ། ན་བ། ཤི་བ། དུར་ཞུགས་རྣམས་སློ། །

དར་གློས། དར་དང་གློས་ཆེན། 

དར་རྒན། [སློག]དམངས་ཀི་གཞུང་ལ་བས་རེས་བཞག་ནས་ཐློབ་པའི་གློ་ས་ཞིག

དར་རྒན་བིན། [སློག]དབང་ཆ་ཆེན་པློ། 

དར་རྒུད། དར་བ་དང་རྒུད་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སྟློབས་ཤུགས་དར་རྒུད། ཚོང་ལས་དར་རྒུད ། 

དར་གློས་གཉིས། སྟློད་གཡློག་དང་སྨད་ཤམ་གཉིས་ཡིན། 

དར་གི་ཆློས་གློས་ལྔ། རིང་མ་བཀའ་མར་དར་གི་ཆས་གློས་ལྔ་གགས་པ་ནི། ཟི་ལིར། ཅློད་པན། 

གར་གི་ཕུ་དུང་། གསང་ཁེབས། ཚི་གུའི་སྨད་དཀྲིས་སློ། །

དར་གི་ལ་ལི། གཙུག་ལག་ཁང་དང་ཁང་པ་སློགས་ཀི་སྟེང་དུ་བཀའ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཁ་རིང་ཟེར་བ། 

དར་ཚོན་ཚོས་གཞི་སྣ་ཚོགས་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་འཕང་བ། 

དར་གི་ན་བཟའ་ལྔ། ཟ་འློག་གི་ཅློད་པན། དར་གི་སྟློད་གཡློག །དར་སེར་པློའི་ཆློས་གློས། དར་རེ་

དགུའི་སྨད་དཀྲིས། སགས་ཀི་ཕུ་དུང་ངློ་། །

དར་གི་དཔྱངས་ཐག་བཅུ་གསུམ། ཀད་པའི་རེ་ཞབས་ནས་གཞུངས་པའི་ནང་བརྒྱུད་དེ་ཁློག་པའི་

ནང་གི་དློན་སྣློད་དང་འབེལ་བའི་ར་དཀར་གཙོ་ཆེ་བ་བཅུ་གསུམ་གི་བསྡུས་མིང་། 

དར་རྒྱལ་མང་པློ་རེ། དར་རྒྱལ་མང་པློ་རེ་ནི་འཕན་ཡུལ་དར་ དར་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་། ཆུང་ངུའི་

དུས་ནས་བློ་རིག་རྣློ་བ་ཞིག་ཡློད་པ་བཙན་པློ་སློང་བཙན་གི་བློན་པློ་མགར་སྟློང་བཙན་གིས་

གསན་ནས་བསུས་དེ་མགར་སྟློང་བཙན་སློགས་བློན་པློ་བཞིས་འཕན་ཡུལ་ནས་བསུས་ཏེ་བློད་

ཀི་ཁློས་ཤློམ་པའི་གབས་བེད་སྐབས་དར་རྒྱལ་མང་པློ་རེས་མཆིམས་མང་བཞེར་ངན་པ་ཞེས་

མགློ་སྐློར་ཏེ་བློ་གློས་བརེད་ཐབས་བས་ནས་སྐྱིད་ཤློད་ཤློ་མ་ར་ཞེས་པ་དེང་དུས་ལྷུན་གྲུབ་རློང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དབུ་རུ་ལུང་ཤང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད་པའི་ས་ཆ་འདིར་ཁློས་བཤམས། དར་རྒྱལ་མང་པློ་རེ་ནི་

སློང་བཙན་གི་བློན་པློ་བློ་རིག་གསལ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ་བཙན་པློ་མང་སློང་གི་དུས་སུ་ས་ཞིང་ལ་

ཞིབ་ཤེར་བས་པ་དང་། ར་སང་རེ་ཞེས་པའི་རྒྱལ་ཕན་ཞིག་དང་དངློས་ཟློག་བརེ་ཚོང་གི་འབེལ་

བ་བཙུགས་པ་སློགས་མཛད་སྐད། 

དར་རྒྱས། ཡར་རྒྱས་སམ་གློང་འཕེལ། འཚོ་བ་དར་རྒྱས་བྱུང་བ། ཉིན་རེ་བཞིན་དར་རྒྱས་གློང་

འཕེལ་དུ་འགློ་བ། དཔལ་འབློར་དར་རྒྱས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། 

དར་རྒྱས་གིང་། རྒྱལ་བ་བསློད་ནམས་རྒྱ་མཚོས་ཕག་བཏབ། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་

དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་ལྷ་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དར་རྒྱས་དགློན། ① འབློང་པ་བེ་ཧུ་གགས་པ་རྣམ་རྒྱལ་གིས་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ལ་འབློག་ཤློག་འབློང་

སར་སར་དུ་ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་གི་དགློན་པ་ཞིག་བཞེངས་རྒྱུ་ཁས་ལེན་ཞུས་ཞིང་། དགློན་བདག་བ་

མ་ཞག་གནང་བར་ཞུས་པར་ཀརྨ་པས་དཔལ་སྤུངས་མཁེན་བརེའི་ཡང་སིད་ངློས་འཛིན་བ་རྒྱུ་

ཡློད་པས་དེ་ཉིད་ཁློད་ཀི་དགློན་པའི་བསྟན་བདག་གནང་ཞེས་གསུངས། དེས་ན་དགློན་པ་འདི་

ཕལ་ཆེར་སྤི་ལློ་༡༩༣༠ཡས་མས་ཙམ་ལ་བཞེངས་ཡློད་པར་ངེས། གྲུབ་མཐའ་ཀརྨ་བཀའ་

བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དར་རྒྱས་དགློན། ② འདི་ལ་ཏེ་ཧློར་དར་རྒྱས་དགློན་པ་ཡང་ཟེར། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་

ལློ་༡༥༤༨ལློར་རེ་དྲུང་ཤེས་རབ་དབང་པློས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ཉ་རྒྱས་

ཇློ་མློ་རི་ཁློད་དང་། ཧ་དི་རི་ཁློད་སློགས་དགློན་པ་འདིའི་ཁློངས་གཏློགས་ཡིན། ད་ལ་དཀར་

མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཀར་མཛེས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དར་རྒྱས་དགློན། ③ འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་རབ་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དར་རྒྱས་དགློན། ④ འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྟེང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དར་རྒྱས་དགློན། ⑤ ཁློད་སྤུངས་གཡུང་དྲུང་དར་རྒྱས་དགློན་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་༡༠པའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ནང་ཙམ་ལ་སྐལ་བཟང་ཉི་མ་ནས་གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྣམ་འཕེལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། གཟི་ཚ་སེ་དགུའི་ཁློངས། 

དར་རྒྱས་ཆློས་གིང་། དགློན་འདི་ཐློག་མར་སྣ་ཚོགས་རང་གློལ་གིས་བཏབ། དུས་ཚོད་གསལ་པློར་

མ་ངེས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ག་ནང་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དར་རྒྱས་ལ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་གམ་པ་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

དར་འགིག །མཚོ་དང་ཆུའི་ཁ་ངློས་འཁགས་པ་ཆགས་ཏེ་ཆུའི་ཁ་ཡློངས་ཁེབ་པ། 

དར་ཅིག །ཐང་ཅིག་གམ་དུས་ཡུད་ཙམ་ཞིག །དར་ཅིག་བསམ་བློ་བཏང་ནས་དྲན་བྱུང་། དེ་ནས་

དར་ཅིག་ནས་དྲན་པ་སར་སློས་པ། 

དར་ལེ། དར་རས་ཀི་ལེ་འཛར། 

དར་ལློག །ཁིམ་ཚང་གི་ཐློག་ཀ་དང་། ལྷ་རེན་ཁག་ལ་འཛུགས་རྒྱུའི་ཤིང་རེར་དར་རས་ཚོན་སྣའི་

བང་བུས་བརྒྱན་པའི་དར་ལློག་ཡལ་འདབ་ཕ་མློའི་མགློ་ལིང་ཅན། འབློང་བསད་པས་མ་ཚད་

རྔ་མའི་དར་ལློག

དར་ལློག་རླུང་བསྐྱློད། བསམ་བློ་བརན་པློ་མེད་པ་དང་། གཞན་གིས་ངན་སྐུལ་བེད་པའི་དཔེ། 

དར་ཆ། རྒྱལ་དར། དམག་དར། རུ་དར་སློགས། དར་ཆ་སྒེང་མཁན། རླུང་གིས་དར་ཆ་ལྷབ་ལྷུབ་

སྐྱློད། དབིན་སྐད་དུ་semaphore ཟེར། 

དར་ཆགས་པ། དགུན་གི་གང་ངད་ཀིས་ཆུ་དང་མཚོའི་ཁ་ནས་རིམ་བཞིན་ཆབ་རློམ་ཇེ་སར་གྱུར་

ཏེ་དར་ཁ་འགིགས་པའི་དློན་ཡིན། 

དར་ཆེན། རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་ནས་བྱུང་བའི་དར་ཉིན་མློ་བདེ་ལེགས་ཞེས་སིད་དུ་འདློམ་གང་སྟེང་

ཁ་ཚར་ལྷག་པ། ཞེང་དུ་གྲུ་གང་སྟེང་ཁ་རིས་ལྷག་པ། ལློགས་སུ་བཀྲིས་རགས་བརྒྱད་དང་རྒྱལ་

སིད་སྣ་བདུན་གིས་བརྒྱན་པ་དེ་ལ་ཟེར། 

དར་ཆུ། རྨ་ཆུའ་ིསྟློད་རྒྱུད་ཀ་ིཆུ་ལག་ཅིག །མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ག་ིདར་ལག་རློང་དུ་ཡློད། 

དར་ཆེན་བཙུགས། རས་ཡུག་ཆེན་རེའི་ངློས་སུ་རིགས་གསུམ་སྙིང་པློ་དང་། རྒྱལ་མཚན་རེ་མློའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཔུང་བརྒྱན། སྒློལ་མ་ལ་སློགས་པའི་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀི་ཡི་གེ་པར་ཡློད་པའི་དར་ཆེན་

གང་དེ། ཤིང་གི་གདུང་མ་ཁ་ཤས་མཐུད་པའི་ཀ་རིང་གི་སྟེང་དུ་བཀལ་ནས་བཙུགས་པ་ལ་

ཟེར། དེའི་རས་ལ་ཇློ་དར་དང་། ཤིང་གི་ཀ་བ་ལ་ཇློ་ཡུ་ཟེར། 

དར་ཉམས། ཀད་པའི་དར་ར་ཉམས་པ། 

དར་རགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་flag ཟེར། 

དར་ལས། ཉམ་པ་དེ་སར་ཡང་དར་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་རགས་ཙམ་མངློན་པ། 

དར་ཐག །ཇློ་དར་བསྒློན་སྐབས་ཇློ་རས་རྣམས་ཕེང་བ་ལར་ཚེམས་སའི་རིད་སྐུད་དང་། བལ་སྐུད་

རྣམས་ལ་ཟེར། 

དར་ཐློད། གནའ་དུས་བློད་ཀི་མཁས་པ་དང་། བློད་ཀི་རྒྱལ་པློ་རྣམས་ཀིས་མགློ་ལ་དཀྲིས་པའི་དར་

རས་ཀི་མིང་ཡིན། 

དར་དིར། མི་གསལ་ཞིང་སྙན་པའི་སྒ་སྟེ་སྦྲང་བུའི་སྐད་ལ་བུ། 

དར་དིར་སྒློག །[མངློན]སྦྲང་བུ། 

དར་ལི། དར་གི་ལ་ལི་སྟེ། བློད་ལློ་གསར་ཚེས་སྐབས་ཁིམ་ཆེན་གི་ཐློག་སྐློར་དང་། རི་རེ་རི་དཔུང་། 

ཆུ་ཀླུང་གི་འགམ་ངློགས་སློགས་ལ་འགེམས་རྒྱུའི་དར་ལློག་ཚོན་ཁ་ཅན་རྣམས་ཐག་སྐུད་ལ་

སྦྲེལ་ཏེ་བརྒྱན་པའི་དར་ལི། 

དར་མདློ། གཤམ་གི་དར་རེ་མདློའི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས། 

དར་མདློ་རྡློ་རེ་བག །འློག་གི་རྡློ་རེ་དྲག་དགློན་པའི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས། 

དར་མདློའི་མཛའ་གཞས། （康定情歌） གླུ་གཞས་འདི་ནི་དེང་དུས་ཧ་ཅང་གི་སྐད་གགས་ཆེན་

པློ་ཞིག་ཆགས་ཡློད་སྟབས། གཞས་ཚིག་དང་གདང་གི་རློམ་པ་པློ་སུ་ཡིན་སྐློར་ལ་འདྲི་བརད་

དང་ཞིབ་འཇུག་བེད་མཁན་མང་པློ་ཞིག་བྱུང་ཡློད་ཀང་དེ་དག་སློ་སློས་གང་དྲན་བཤད་པ་ཙམ་

ལས་ལློ་རྒྱུས་དངློས་ཤེས་མཁན་བྱུང་མི་འདུག །བློད་ཀི་སིད་དང་ལློ་རྒྱུས་ལ་མཁས་དབང་

ཆེན་མློ་འབའ་པ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་གསུངས་པར། གཞས་ཀི་གདང་ནི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

འབའ་པའི་དམངས་གཞས་ཀི་གདང་ཞིག་ཡིན་སྟབས། ཁློང་དགུང་ལློ་ཆུང་དུས་གདང་འདི་དང་

གཞས་ཚིག་ལ། “ཆུ་འདི་ལྷ་སའི་ཆུ་རེད། །ཆུ་བདག་བསྟན་རྒྱས་གིང་པ། །རང་ལ་དགློས་པའི་

ཡློན་ཆབ། །གཞེས་རས་གང་གིས་ཆློག་འགློ།” ཞེས་ཟེར་ནས་རག་པར་གཏློང་གི་ཡློད། རེས་

སུ་跑马流流的山上 ཞེས་པའི་རྒྱ་སྐད་ཀི་གླུ་ཚིག་འདི་དང་སྦར་ནས་གཏློང་བྱུང་བས་སྐད་

གགས་ཆེན་པློར་ཆགས་སློང་། རྒྱ་སྐད་ཀི་གླུ་ཚིག་དེ་སུས་བརམས་པ་ཡིན་ཤེས་མ་བྱུང་། 

གདང་དེ་ནི་འབའ་སློགས་ཁམས་ཕློགས་ཀི་དམངས་གཞས་རིང་པ་ཞིག་གི་གདང་རེད། ཅེས་

གསུངས་ཞིང་འདུག།

དར་པང་། ① དར་གི་པང་ཁེབས། ② ལྷའི་མདུན་དུ་གཡློགས་པའི་དར། 

དར་པློ། དར་ཁབ་ཆེ་བ། དམངས་གཞས་དར་པློ་ཡློད། 

དར་པློ་གིང་། ལྷ་ལན་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་རིས་པའི་བང་ངློས་སུ་ཡློད་པའི་དར་པློ་གིང་ནི་དུས་

རབས་བཅློ་ལྔ་པའི་ནང་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་དང་པློ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པས་བཏབ་པར་གགས་

ཤིང་། དེ་གར་དགེ་བསྙེན་ཕིང་དཀར་བ་དང་། དག་ལྷ་སློགས་ཁློག་ཞུགས་བེད་པའི་ལྷ་ཕབ་ས་

ཞིག་ཡིན། བདག་གཉེར་རེ་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ནས་བེད་སློལ་ཡློད་ཁར་མགློན་པློ་བ་མི་གཅིག་

བཙུགས་པ་དེས་དུས་རྒྱུན་གི་གསློལ་མཆློད་རྣམས་བེད་ཀི་ཡློད་ཐློག །རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ནས་

ལུང་ཞུ་སློགས་བེད་སློལ་ཡློད། 

དར་པློ་ཆེ། ① དར་ལློག་ཆེན་པློ། དར་པློ་ཆ་ེདགུང་སློན་མཐློངས་ལ་འཕར། ② གྲུ་གཟིངས་ཀ་ིརླུང་གཡློར། 

དར་དཔྱངས། ① དར་གི་ཅློད་པན། ② དར་སྐུད་ཀིས་བཏགས་པའི་ཐག་པ། 

དར་ཕློད། ① གེན་དུ་བསངས་པ་དང་། ཐུར་དུ་དཔྱངས་པའི་དར་གི་ཕློན་པློ། ② [ཡུལ]རྔློན་པའི་

འབག་གི་རྣ་བ་གཡས་གཡློན་དུ་བཏགས་པའི་ཚར་ཕློད། 

དར་འཕན། དར་གློས་ལས་བཟློས་པའི་ཀ་བའི་རྒྱན་ཆ། 

དར་འཕྲུ། རྨློག་གི་རེ་མློར་བཏགས་པའི་དར་ཚོན། 

དར་བ། [ཐ་མི་དད་པ] རྒྱས་པའམ་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ་བ། བསྟན་པ་ས་དར། བསྟན་པ་ཕི་དར། དཔལ་

འབློར་ཤིན་ཏུ་དར་བ། མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་དར་རྒྱུར་ཐག་ཆློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དར་བབ། དར་ལ་བབ་པ་སྟེ་ན་ཚོད་དར་མར་སེབས་པ། 

དར་བབ་མ། བུད་མེད་དར་མ། 

དར་བབས། ལང་ཚོ་དར་ལ་བབས་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་བསྡུས་པ་སྟེ། མི་དར་བབས་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

དར་བུ། [ཡུལ]རས་སློན་སབ་མློ། 

དར་བུབས། དར་གློས་ཡུག

དར་འབུ། དར་སྐུད་འབྱུང་སའི་འབུ། 

དར་འབུ་རི་མློ། ཞེས་པ་ནི་ལི་མའི་ཡློ་ཆས་ཐློག་གི་རྒྱན་རིས་ཤིག་ཡིན། 

དར་འབློག །སར་བློད་གཞུང་གི་དཔློན་རིགས་ཆེ་བའི་སློན་འགློ་མགློན་གཉེར་གིས་ལག་ཏུ་འཁེར་

རྒྱུའི་གློས་ཆེན་གི་འབློག་ཧྲིལ་རིང་པློ་ཞིག

དར་མ། ① ན་ཚོད་དར་ལ་བབ་པ་སྟེ་འདློད་ཡློན་ལ་སྤློད་རུང་བའི་དུས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་

གཞློན་ནུ་དང་། ལང་ཚོ་ཅན། ཤར་པ་བཅས་སློ། །② ས་མིང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་

མཚོ་སྨད་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

དར་མ་གག །བ་གག་གི་མིང་། 

དར་མ་དབང་ཕྱུག །འབའ་རློམ་དར་མ་དབང་ཕྱུག་གི་རྣམ་ཐར་ལ་གཟིགས། 

དར་མློ་བ། སྨན་པ་མཁས་པ་དར་མློ་སྨན་རམས་པ་བློ་བཟང་ཆློས་གགས་ཀི་སློབ་མ་སར་ཏཱ་ལའི་བ་

མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་འཚོ་བཞུགས་སྐབས་བ་སྨན་བེད་མློང་བ་ཞིག

དར་མློ་སྨན་རམས་པ་བློ་བཟང་ཆློས་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་སྐུ་འཁྲུངས། རྒྱལ་

དབང་ལྔ་པ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་བ་སྨན་པ་མཛད། རེ་ཕློ་བང་དམར་པློའི་ལྷ་དབང་

ལློག་གམ་ཤར་ཆེན་ལློག་ཏུ་གསློ་རིག་གི་སློབ་གྲྭ་གཉེར་ཏེ་དཔལ་ལན་རྒྱུད་བཞིའི་དགློངས་

དློན་འཆད་རློད་རློམ་གསུམ་གནང་། གསུང་རློམ་ཡང་གངས་རིའི་ཁློད་ཀི་སྨན་གི་མན་ངག་

རྣམས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པར་གགས་པའི་བཀའ་རྒྱ་མ་དང་། གཡུ་ཐློག་གསར་རིང་གི་རྣམ་ཐར་

སློགས་ཤིན་ཏུ་མང་། 

དར་སྨན། ① ཚ་ལ་དཀར་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག །② ས་མཚུངས་དཀར་ནག
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དར་ཙམ། ཁྱུག་ཙམ། དར་ཙམ་མནློ་བསམ་བཏང་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་པ། 

དར་ར། ལུས་རའི་བེ་བག་ཅིག

དར་ར་ེམདློ། །གནའ་དུས་སུ་རྒྱ་བློད་གཉིས་ཀ་ིཚོང་རའ་ིས་མཚམས་ཞིག །རྒྱ་ཡུལ་ག་ིཇ་དང་དར་རས་

སློགས་ཡར་དར་ར་ེམདློའ་ིབར་དུ་འབློར་འདྲེན་བེད་ཅིང་། བློད་ནས། པགས་རིགས་དང་། སྨན་རས་

སློགས་དར་མདློ་བར་ཕར་འདྲེན་ནས་ས་མཚམས་དེར་བརེ་ལེན་བེད་སློལ་ཡློད་པ་རེད། 

དར་ཚགས། དར་སྐུད་ལས་བཟློས་པའི་ཚགས་མ། 

དར་ཚུར། ཚ་ལ་དཀར་པློ་སྟེ། ལན་ཚྭའི་རིགས། རློ་ལན་ཚ་ལ་སྐྱུར། ནུས་པས་རྨ་འདྲུབ་པ་དང་། 

ཁག་རྒྱུ། དམུ་ཆུ་སྦློང་བར་བེད། 

དར་ཞིང་བདེ་འཛོམས། བདེ་འཛོམས་དགའ་ཚལ། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་དུས་སུ་སགས་པ་བསམ་

གཏན་རྒྱ་མཚོས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྨ་ལྷློ་རེབ་གློང་རློང་

ཁློངས་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དར་ཞློ། མར་བཏློན་ཟིན་པའི་འློ་མ་བསྙལ་བའི་ཞློ། 

དར་ཟབ། མི་ཕྱུགས་སློགས་ཕར་ཚུར་འགློ་ཐུབ་པའི་འཁག་ཟམ། 

དར་ཡ་ཀན།① བདུད་རི། ② ཐེང་ཆློག་སྟེ། དམིགས་པ་གནད་ཀི་དར་ཡ་ཀན་དང་། བབ་པ་སྐབས་

ཀི་དར་ཡ་ཀན་དང་གཉིས་མཆིས་པས་ས་མ་ནི་སློ་ཁང་ཕུག་པ་དང་། ཕི་མ་ནི་ཚེར་སློན་ལ་

སློགས་པའི་རིགས་ཉེར་ལྔའི་སྤི་མིང་། 

དར་ཡུག །དར་གློས་བུབས་ཚང་། 

དར་ཡློལ། ① ན་ཚོད་དར་མ་ལས་ཡློལ་ཙམ། ② དར་གི་ཡློལ་བ། 

དར་ར།འློ་མ་དཀྲློག་ནས་མར་ཕྱུང་ཟིན་པའི་འློ་མ་ལ་ཟེར། 

དར་རས། ① དར་དང་རས། ② དར་ལློག་གི་རས། གཟུངས་ཆེན་འདྲ་མིན་གི་པར་བརྒྱབ་སློལ་ཡློད། 

དར་རི་མློ་ཅན། དར་གློས་རི་མློ་སྣ་ཚོགས་ཡློད་པ། 

དར་ལ། རས་སབ་མློ། 

དར་ལ་བབ་པའི་དུས། དུས་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་ལློ་སུམ་ཅུ་ནས་ལྔ་བཅུའི་མན་ཆད། 



  234  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དར་ལ་བབས་པ། ན་ཚོད་དར་ལ་བབས་པ་སྟེ། ལློ་ན་གཞློན་ཞིང་ལང་ཚོ་རྒྱས་པ། 

དར་ལག །རློང་ཞིག །མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ལྷློ་རྒྱུད་

དང་རྨ་ཆུའི་ལྷློ་འགམ་དུ་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་རྒྱུད་སྨད་ན་ཡློད། 

དར་ལམ། འཁག་པའི་སྟེང་ནས་ཕར་ཚུར་འགློ་སའི་ལམ། དགུན་དུས་དར་ལམ་ཆགས་ནས་ཆུའི་

ཕ་རློལ་ཏུ་ཤར་མར་འགློ་ཐུབ་པ། 

དར་ལིང་། དར་གློས་དང་། ལིང་ཞེས་པའི་གྲུའུ་རེ་ཤིན་ཏུ་སབ་མློ་ཞིག

དར་ཤ ① བང་དང་ཕློ་བའི་ནང་ལེབས་ཆགས་པའི་སྐྱི་པགས་མདློག་དཀར་ཞིང་འཇམ་ལ་མཁེགས་

པ་ཞིག་གི་མིང་། ② རྒྱུ་མའི་ནང་གི་ཤ་སབ་པློ། 

དར་ཤམ། ① དར་ལློག་འདློགས་སའི་ཤིང་། ② ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཏེ། རློ་ཁ། ནུས་པ་བསིལ། 

སློང་པློས་རུས་ཚད་སེལ་བ་དང་། ཁཎས་སློ་ནད་ལ་ཕན། 

དར་ཤིང་། འདི་རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་ཕལ་ཆེ་བར་འདེབས་འཛུགས་བེད་པ་དང་བློད་ཡུལ་གི་སྨར་

ཁམས་དང་། དཔའ་ཤློད། ཚ་བ་རློང་། ར་ཡུལ། སློ་བློ་སློགས་ལའང་ཡློད་པར་གགས་ཤིང་། 

▲སྨི་3900མན་གི་ས་ཆར་སྐྱེ་བའི་ཤིང་སློང་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་3～7ཙམ་ཟིན་པ། ཤིང་ལྤགས་

ཁམ་སེར་ཅུང་རྩུབ་ལ་ནང་ངློས་གསེར་ལར་སེར་ཞིང་འཇམ་པ། ཡལ་ཕན་གསར་པ་སེར་

དཀར་ཕ་ལ་རིང་བ། ལློ་མ་ལང་སེར་སློང་དབིབས་རེ་མློ་རྣློ་བ། མཐར་སློག་ལེའི་ཁ་སློ་འདྲ་བ་

དང་ལློ་རང་ཅན་རེས་མློས་སྐྱེ་བ། ཟླ་བ་4～5པར་ལློ་མའི་མཆན་ཁུང་ནས་མེ་ཏློག་ལང་སེར་

སྙེ་མའི་དབིབས་ཅན་འཆར་ཞིང་། ཟླ་6～7པར་ཤ་རྒྱུའི་འབས་བུ་འབེལ་འབར་འབྲུམ་ཚགས་

ཅན། སྨིན་ཚེ་སྨུག་པློའི་ཁམ་སེར་དུ་འགྱུར་བ་འདློགས་པ་ཞིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། 

འབས་བུའི་ནུས་པས་རུས་པར་ཞུགས་པའི་ཚད་པ་དང་ཆམ་ཚད། ཚིགས་བཞི་ན་བ་བཅས་

ལ་ཕན། ཁཎས་མློ་ནད་རུས་ཚབས་སེལ། 

དར་སློ། །དར་སློལ་དང་། ཁབ་ཡུལ། དར་སློ་ཐག་རིང་དུ་ཁབ་པ། ལུང་པ་དེར་བློད་ཀི་ཆ་ལུགས་

དང་། སྐད་ལུགས་ཚང་མ་སར་ནས་དར་སློ་ཆེན་པློ་འདུག

དར་སི། མི་དར་མ་ཤི་བའི་སི། 
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དར་སིན། དར་སྐུད་འབྱུང་སའི་སིན་བུ། 

དར་སློལ། ཡུལ་ལ་སར་ནས་དར་བའི་ལུགས། 

དར་སློལ་བཟང་བ།སར་ནས་དར་བའི་སློལ་བཟང་པློ། 

དར་བསས། དར་སྐུད་བསས་མའི་རིགས། 

དར་ཧན། [སློག]གློ་ས་ཆེ་གས་ཤིག

དར་ཧྲུག །① དར་གློས་ཚལ་བུ། ② དར་ཆ་ཆུང་ངུ་། 

དལ། [རིང]དཀིལ་འཁློར། 

དལ་རང་། གཟའ་རྣམས་རང་རང་སྐྱེས་སྐར་ལས་བརམས་ཏེ་རིམ་དང་རིམ་མིན་རང་ས་ཕིས་ནློར་

དང་བུ་ལློན་དུ་སྤད་པའི་རང་ལློངས། དལ་བ་དག་བེད་ཀི་གཞི་ཡིན་པས་ན་དེ་ལར་གགས། 

དལ་ཁ། ① རིམས་ནད་དམ། འགློ་བའི་ནད། ② གནློད་པ། 

དལ་ཁློམ། བེལ་ཟིང་མེད་པ། ལས་ཀ་ཤིན་ཏུ་བེལ་བ་ཆེན་པློ་ཡློད་པས་དལ་ཁློམ་མེད། 

དལ་གིས། འགུལ་སྐྱློད་ཀི་ཚད་ཞན་པ་སྟེ། དལ་གིས་སློང་ལ་བུ། 

དལ་རྒྱུ། ① ག་ལེར་འགློ། ② [མངློན]རྒྱུག་ཆུ། 

དལ་འགློ། [མངློན] ① རྒྱུག་ཆུ། ② ངང་པ་དཀར་པློ། ③གཟའ་སེན་པ། ④ རུས་སལ། 

དལ་འགློ་མ། ཆུ་རྒྱུན་སྤིའི་མིང་། 

དལ་འགློས། ① གཟའ་ལྔའི་འགློ་ལུགས། ② གློམ་པ་སློ་སྟངས་ཤིག །③ དལ་འགློ་དང་གཅིག །

དལ་འགློས་ལྷློ། གཟའ་རྣམས་རིམ་པའི་ཕི་རང་ཐློག་མའི་ས་ནས་ཁ་ལྷློར་ཕློགས་ཏེ་དལ་བ་དང་

བསྟུན་བཞིན་རྒྱུ་བའློ། །

དལ་ཅག་སེ། ལྷིང་འཇགས་གག་འགུལ་ཅི་ཡང་མེད་པ། 

དལ་ཅིག །དུས་ཤིན་ཏུ་ཐུང་ངུའམ། ལན་གངས་གཅིག །དལ་ཅིག་ང་སྒུགས་དང་། 

དལ་རེན། དལ་བརྒྱད་ཚང་བའི་མི་ལུས། 

དལ་སྟེར་བེད། [མངློན]མཚན་མློ། 

དལ་རེན། མི་ལུས། 
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དལ་དག །གཟའ་རྣམས་རང་རང་སྐྱེས་སྐར་ནས་བཟུང་རང་འགློས་ཀིས་སྐར་ཁིམ་ལ་ལློངས་སྤློད་

པའི་སྟེང་ལ་དལ་བའི་རང་ལློངས་ཀིས་སྣློན་ཕི་བས་ཟིན་པ། 

དལ་དལ། བེལ་བ་མེད་པ། བེལ་བ་མ་གནང་དལ་དལ་མཛོད། 

དལ་དལ་ཁློམ་ཁློམ། དལ་དལ་ལྷློད་ལྷློད་དང་དློན་གཅིག

དལ་དལ་ལྷློད་ལྷློད། བེལ་བ་མེད་པ། དལ་དལ་ལྷློད་ལྷློད་ཀི་ངང་ནས་གློས་སྡུར་གནང་བ། 

དལ་པློ། དལ་བུ་དང་གཅིག །

དལ་སྤློད། དལ་བའི་སྤློད་ལམ། དལ་སྤློད་ཀིས་ནད་གཞི་གསློ་བ། 

དལ་འཕུལ། ① ལྷློད་ལྷློད་བས་ཏེ་ཉི་མ་སྐྱེལ་བ། ② དལ་གིས་འཕུལ་ཏེ་འདེད་པ། 

དལ་བ། ལྷློད་པའམ་ཁློམ་པ། དེ་རིང་ང་ལ་བེལ་བ་མེད་པས་དལ་བ་ཡིན། དློན་མེད་དལ་བར་

འདུག་པ་ཕངས། 

དལ་བ་བརྒྱད། དམལ་བ་དང་། ཡི་དྭགས། དུད་འགློ། ཀ་ཀློ། ལྷ་ཚེ་རིང་པློ། ལློག་ལ་ཅན། སངས་རྒྱས་

མ་བློན་པ། ལྐུགས་པ་བཅས་མི་ཁློམ་པའི་གནས་བརྒྱད་དང་བལ་བས་ན་དལ་བ་བརྒྱད་དློ། །

དལ་བ་སྟེར། [མངློན]མཚན་མློ། 

དལ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། དལ་བ་བརྒྱད་ཚང་བའི་མི་ལུས་རིན་པློ་ཆེ། 

དལ་བའི་ལྷ་ལན་མ། རྒྱུ་སྐར་སྣར་མ། 

དལ་བར། གཟའ་རྣམས་རང་རང་སྐྱེས་སྐར་ནས་བཟུང་སྟེ་རང་འགློས་ཀིས་སྐར་ཁིམ་ལ་ལློངས་

སྤློད་པའི་སྟེང་ལ་དལ་རང་གིས་སྣློན་ཕི་མ་བས་པའི་བར་པ་སྟེ་ཕུང་གསུམ་པ། དྲག་གསུམ་

དལ་བར་དང་ཞི་གཉིས་དལ་བར་གཉིས་ཀི་ཐད་ལ་ལློས། 

དལ་བར་འགློ། [མངློན]སེན་པའི་མིང་། 

དལ་བུ། ག་ལེ་དང་། བེལ་མེད་དམ། རིམ་གིས། ལམ་དུ་དལ་བུར་འགློ། ནད་གཞི་དལ་བུ་དལ་བུ་

བས་ནས་དྲག་ཡློང་། ཤིང་ལློ་སྐམ་པློ་དལ་བུས་ཟགས་པ། གསར་སྐྱེས་ནུས་སྟློབས་དལ་གིས་

འཚར་ལློངས་བྱུང་བ། གློས་སྡུར་དལ་གིས་བེད། དལ་གིས་བློན་པ། 

དལ་འབབ། ① ཁད་ཀིས་འབབ་པ། ཆུ་བློ་དལ་གིས་འབབ་པ། ཁ་ཆར་དལ་གིས་འབབ་པ། 
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 ② [མངློན]འབབ་ཆུ། 

དལ་འབབ་སྐྱིད་ཆུ། གློང་གི་སྐྱིད་ཆུ་ཞེས་པར་གཟིགས། 

དལ་འབབ་མཛོད། [མངློན]རྒྱ་མཚོ། 

དལ་འབབ་ལློ་ཧི་ཏ། དལ་འབབ་ཆུ་བློ འདི་ནི་ལྷ་སའི་ཆུ་དང་གཙང་གི་ཆུ་གཉིས་ཆུ་ཤུལ་དུ་འདྲེས་

ནས་ལྷློ་ཁ་བརྒྱུད་དུ་འབབ་པའི་ཡར་ལུང་གཙང་པློ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། 

དལ་འབློར། དལ་བ་བརྒྱད་དང་འབློར་པ་བཅུའི་བསྡུས་མིང་། དལ་འབློར་རེད་དཀའ། དལ་འབློར་

དློན་ཆེན། 

དལ་འབློར་གི་ཆློས་བཅློ་བརྒྱད། དལ་བ་རྒྱད་དང་འབློར་པ་བཅུ་ལ་ཟེར། དེ་ཡང་དལ་བ་བརྒྱད་ནི། 

དམལ་བ་ཡིི་དྭགས་དུད་འགློ་དང་། ཀ་ཀློ་ཚེ་རིང་ལྷ་དང་ནི། །ལློག་ལ་སངས་རྒྱས་ཀིས་སྟློང་པ། 

ལྐུགས་པ་འདི་ཚོ་མི་ཁློམ་བརྒྱད། ཅེས་དང། འབློར་པ་བཅུ་ནི། མི་ཉིད་དབུས་སྐྱེས་དབང་པློ་

ཚང་། ལས་མཐའ་མ་ལློག་གནས་ལ་དད། ཅེས་རང་འབློད་ལྔ་དང་། སངས་རྒྱས་བློན་དང་ཆློས་

བསྟན་དང་། །བསྟན་པ་གནས་དང་དེའི་རེས་འཇུག ། གཞན་ཕིར་སྙིང་ནི་བརེ་བ་ཅན། ཞེས་

གཞན་འབློར་ལྔ་བཅས་བཅློ་བརྒྱད་དློ། །

དལ་འབློར་མི་ལུས། དལ་བ་བརྒྱད་དང་འབློར་པ་བཅུ་ཚང་བའི་མི་ལུས། 

དལ་སྦིན་མ། [མངློན]མཚན་མློ། 

དལ་མ། གར་མཁན་གི་མིང་གཞན། 

དལ་མློ། དལ་བུ་དང་གཅིག །

དལ་འཛིན། [མངློན]སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གི་ལྷ་ཡུལ། 

དལ་འཛིན་རྒྱལ། [མངློན]སིན་པློའི་རྒྱལ་པློ། 

དལ་ཡམས། ཡམས་ནད་དང་རིམས་ཆད་ལ་བུ་གཞན་ལ་འགློ་བའི་ནད་ཅིག

དལ་རླུང་། རླུང་འཇམ་པློ། 

དལ་ལངས་ནད་གཞི། མངློན་གསལ་ཆེར་མེད་པར་ལངས་པའི་ནད་གཞི། 

དལ་ཤིག་ཤིག །དལ་པློའི་རྣམ་པ། ལས་བེལ་མེད་པར་དལ་ཤིག་ཤིག་གི་ངང་དུ་བསད་འདུག
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དས། དུད་ཚང་སློགས་ཚོགས་པ་གང་ཞིག་རིམ་བཞིན་ནུས་པ་ཉམས་ནས་མེད་པར་འགློ་བའི་དློན་

ཏེ། མེད་པ་འགློ་བ། གནའ་ས་མློ་མི་ཚང་དེ་ཕྱུག་པློ་ཞིག་རེད། རེས་སུ་ཁློ་ཚོའི་བུ་རྒྱུད་རྣམས་

ལ་འཇློན་པློ་གཅིག་ཀང་མ་བྱུང་པས་དེང་སང་དས་ཚར་པ་རེད། 

དས་པ། དས་པའི་མིང་རྐྱང་། 

དས་འཕུལ། དའི་སློན་འཇུག །ད་ད། 

དི། མེ་རང་བཞིན་གིས་མེད་པར་གྱུར་པའི་དློན། བ་བེད་ཐ་མི་དད་པའི་ལས་ཚིག །རི་མེ་ཤློར་ཡང་

བཏིལ་མི་དགློས་པ་རང་བཞིན་གིས་དི་སློང་། མར་མེ་བཏིལ་ནས་དི་སློང་། 

དི་དི་གུ་གུ། [ཡུལ]བ་ཐི་བའི་རིགས་ཤིག

དི་རི་རི། སྒ་སྐད་མང་པློ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་གག་སྟངས། ཁིམ་མཚེས་ཀི་ནང་ནས་ཕྲུ་གུའི་ངུ་སྒ་དི་

རི་རི་ཐློས་པ། གང་ངར་ཆེ་བའི་ལྷགས་པ་དི་རི་རི་བརྒྱབ་ཡློང་། ས་ཐག་རིང་པློ་ནས་མེ་སྒློགས་

ཀི་སྒ་དི་རི་རི་གློ་བྱུང་། འབྲུག་སྐད་དི་རི་རི་གག་པ། མི་མང་པློའི་འུར་སྒ་དི་རི་རི་འཁློར་བ། 

དི་རློ། [ཞང་སྐད]འགྱུར་མེད། 

དིག་སྐད། དིག་པའམ་ཚིག་གསལ་པློ་མེད་པའི་སྐད་ཆ། 

དིག་སྙན། [མངློན]ཕུག་རློན། 

དིག་གཏམ། ཁ་དིག་པའི་སྐད་ཆ། 

དིག་དིག །རྣློ་མེད་ཆགས་སྟངས། གི་རྒློད་སློ་ཁ་དིག་དིག

དིག་པ། ཁ་ནས་སྒ་འཐློན་དཀའ་བ། ཁ་དིག་པ། 

དིང་ཁི་བར་མ། ར་མཉེའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

དིང་དིང་། རྔའི་སྒ། 

དིང་མ། མཐའ་མ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀི་རྣམ་ཐར་ལས། དིང་མ་སངས་རྒྱས་

སུས་ཐློབ་ལད་མློ་མིག་གིས་རང་ལའློ། །ཞེས་གསུངས།

དིང་འུར། ཅ་ཅློའམ་ཀུ་ཅློ། 

དིང་རི། རློང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ནུབ་ཕློགས་ངློས་སུ་ཡློད། འདིའི་ལྷློ་རྒྱུད་བལ་པློ་དང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ས་འབེལ་ཡིན་ཞིང་། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་ཤེལ་དཀར་དུ་ཡློད། 

དིང་རི་གང་འཁློར་དགློན། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་དིང་རི་རློང་ལ་ཡློད་པའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་

རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་མེ་གང་ལློར་ལྷ་བ་མ་བང་ཆུབ་འློད་ཀི་ཚ་བློ་འློད་སེས་ཞི་བེད་པའི་སློལ་

གཏློད་མཁན་ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་བཞུགས་ཡུལ་དུ་བཏབ། 

དིང་རུ། བའི་གཤློག་པའི་རུས་པ་ལ་ལྷུག་ཚིགས་གསུམ་ཡློད་པའི་བར་མའི་མིང་སྟེ། རྒློད་ཀི་དིང་

རུའི་གིང་བུ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

དིམ་ཆུ་རྒྱབ་པ།མགློ་ཆུའི་ནང་དུ་བཅུག་སྟེ་རྐྱལ་རྒྱབ་པ། 

དིམ་ཆུར་རྒྱག །ཆུའི་གཏིང་ན་འཛུལ་བ། 

དིམ་པ། [ཡུལ]ཐིམ་པའམ་ཟུག་པ། བེ་མའི་ནང་དུ་རང་པ་མར་མར་དིམ་པ། ཆུ་ནང་དུ་དིམ་པ། 

དིར་དིར། སྒ་སྐད་ཀི་ཁད་པར་ཞིག །སྦྲང་བུ་རྣམས་ལིང་སྐློར་གིས་སྒ་དིར་དིར་སྒློག་པ། 

དིར་རེ་བ། ལབ་གེང་མང་བའི་ཚུལ། ལློག་ལབ་དིར་རེ་བ་བྱུང་། 

དིལ་ཡག་དགློན། འདི་ཡག་ཟླ་བཟང་སྐུ་ཕེང་དང་པློ་ངེས་དློན་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་ཀིས་སྐུ་ཚེ་སྨད་

ཙམ་ལ་བཏབ། འདི་ཉིད་སི་ཏུ་པདྨ་ཉིན་བེད་ཀིས་ངློས་འཛིན་གནང་བ་དང་། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུའི་

སྐབས་པདྨ་ཉིན་བེད་མདུན་བསྙེན་རློགས་ཞུས་ཚུལ་དང་། སྐུ་ཚེ་སྨད་ཙམ་ལ་དིལ་ཡག་དགློན་

བཏབ་ཚུལ་སློགས་ལ་དཔག་ན་ཕལ་ཆེར་སྤི་ལློ་༡༨༥༠ལློ་ཡས་མས་ཙམ་ན་ཕག་བཏབ་པར་

སེམས། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དིས་མིན་ན། ཅུང་ཟད་མིན་ན་དང་དློན་གཅིག །ལློ་རབས་དྲུག་ཅུ་པའི་ནང་ལ་ལློ་བ་ལློགས་ནས་དིས་

མིན་ན་ཤི་སློང་། རིག་གནས་གསར་བརེའི་ནང་དུ་སྡུག་བསལ་བསྟད་ཆེ་ནས་དིས་མིན་ན་ཤི་

སློང་ལ་བུ། 

དཱ་ིཔ་ཾཀ་ར་ཤྲ་ིཛྙཱ་ན། [ལེགས]དཔལ་ལན་མར་མ་ེམཛད་ཡ་ེཤེས་ཏ་ེཨ་ཏ་ིཤའ་ིརབ་བྱུང་ག་ིམཚན་དངློས། 

དུ། ① ག་ཚོད། མི་དུ་ཡློད་པ། འཛིན་གྲྭ་དེར་སློབ་ཕྲུག་དུ་མཆིས། ② སུམ་ཅུ་པ་ལས་འབྱུང་བའི་

ལ་དློན་གི་ཕད་ཅིག །③ [དུས་ད་ལ་བ་སྟློན་པའི་ཚིག་གློགས།] ཚིག་གྲུབ་གཅིག་གི་མཇུག་ཏུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བ་བེད་ཐ་མི་དད་པའི་བ་ཚིག་དང་ལྷན་དུ་སྦར་ནས་དློན་སྟློན་པའི་ཚིག་ཕད་ཅིག །ངས་གློག་

ཀད་སྦངས་ཟི་ཡིན་ཏེ་མི་ཤེས་དུ། དེང་སང་པེ་ཅིང་ལ་ཨ་རིའི་བློད་སྐད་རྒྱང་བསྒགས་མི་གློ་དུ། 

ང་སྐྱེས་དུས་ཞློགས་པ་ཆུ་ཚོད་བཅུ་པ་རེད་ཨ་མས་ཟེར་དུ། སང་ཉིན་བཀྲ་ཤིས་ཨ་རི་ལ་འགློ་

ལེ་ཡིན་ཟེར། ཁློད་ལ་ཨི་ཟེར་དུ། སློབ་གྲྭའི་ཟ་མས་ཨེ་རྒྱགས་དུ། ངས་མངགས་ཟི་ཡིན་ཏེ་ཁློ་

འགློ་རློགས་མི་བེད་དུ། ངས་ཤློག་བཟླས་ཟི་ཡིན་ཏེ། ཁློ་འློང་རློགས་མི་བེད་དུ། [སྟག་གཟིག་

ནློར་རློང་]ལས། སེམས་དང་བསམ་པས་དྲན་ལེ་བཞིན། །རང་དང་ཕློ་བས་མི་འགློ་དུ། ཞེས་

སློགས་ལ་བུའློ། །④ ལློ་ཐློའི་ནང་གི་དུ་མེ་སློལ་གསུམ་གི་དུ་ནི་ཉི་འཛིན་དང་། ཟླ་འཛིན་ཡློད་

མེད་བརག་ཐབས་ཤིག་སྟེ། དུ་ནི་སྒ་གཅན་འདས་པ་མཚོན་བེད་ཀི་རགས་ཤིག་ཡིན། 

དུ་ཀཱུ་ལ། [ལེགས]ཕི་གསལ་ནང་གསལ་གི་ལྷ་གློས། 

དུཿ ཁ། རྒྱ་གར་སྐད་དེ། བློད་སྐད་དུ་སྡུག་བསལ་གི་དློན། 

དུ་ཁི། [ཞང་སྐད]གདུག་སེམས། 

དུ་ཁུག །ཐ་མ་འཐེན་མཁན་གི་ཐ་མ་ཕེ་མ་བླུག་སྣློད་ཀི་ཁུག་མའི་མིང་སྟེ། ཁམས་སྐད་དུ་ཐ་མ་འཐེན་

པ་ལ་དུ་བ་འཐེན་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཐ་མ་དང་འབེལ་ཡློད་ཀི་ཚིག་ཐམས་ཅད་ལ་དུ་བ་དང་

འབེལ་ཡློད་པ་དཔེར་ན། དུ་ཁུག །དུ་ཚགས། དུ་སམ། དུ་ཀློག །དུ་སར་ལ་སློགས་པ་ལ་བུ་

རྣམས་སློ། །

དུ་ཁུང་། ཁང་པའི་ཐབ་ཚང་གི་གནམ་ཁུང་ནི་ཐབ་ཀི་དུ་བ་ཕིར་འགློ་ས་དང་། ཕིའི་འློད་དང་གསལ་

ཆ་ནང་དུ་ཡློང་སའི་ཁུང་བུ་ཡིན། 

དུ་རྒན། དུད་དྲེག་རིང་པ། 

དུ་མཆིས། ① ཇི་ཙམ་ཡློད། རང་གི་ནུས་ཤུགས་དུ་མཆིས་བཏློན་ནས་གློགས་པློར་ཕན་ཐབས་

བེད། ② གངས་ཇི་ཙམ་ཡློད་ཀི་དྲི་ཚིག །ཁིམ་ཚང་དེར་མི་མགློ་དུ་མཆིས། 

དུ་ཏི། [ཞང་སྐད]དམལ་བ། 

དུ་ཐལ། ཐ་མག་འཐེན་ཏེ་ལུས་པའི་ཐལ་བ། 

དུ་དག་གཅིག །ག་ཚོད་ཡློད་པ། 
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དུ་དུ། མང་ཉུང་ག་ཚོད། ཚོགས་འདུ་འཚོག་མཁན་མི་དུ་དུ་འདུག །བམ་པློ་སློ་སློར་ལེའུ་དུ་དུ་ཡློད། 

དུ་དྲེག །དུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་དྲེག་པ། 

དུ་བདུག །① དུ་བ་བདུག་པ། ② [ཡུལ]དུད་པའམ་དུ་བ། 

དུ་བདུག་སྦུབས་ཅན། གིབ་རླུང་ན་སྐབས་འདིའི་ནང་དུ་རླུང་ཁ་གནློན་བེད་རླུང་བདུག་བཏབ་སྟེ་ཁ་

དང་སྣ་ཁུང་ལ་དུ་བ་བདུག་བེད་ཀི་ཡློ་བད་བུམ་གཟུགས་སྦུབས་ཅན་ཞིག

དུ་མདློག །དུ་བའི་ཁ་མདློག

དུ་སྤིན། དུ་བ་ལ་བུའི་སྤིན་པ། ལ་ཁར་དུ་སྤིན་འཁིགས་པས། བརྒལ་འདློད་འགློ་ལམ་མི་གསལ། 

དུ་ཕང་། [ཞང་སྐད]སྤིན་རླུང་། 

དུ་ཕློད་ཅན། དུ་བ་མཇུག་རིང་། 

དུ་ཕག །ལློ་ལར་བློད་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་བཅློ་ལྔ་ཡློལ་རེས་བློད་ཀི་ཡུལ་དུ་ལློ་གསར་གི་དུ་

ཕག་ཅེས་དུས་ཚེས་ཀི་སྟབས་དང་བསྟུན་ནས་གཙང་སྦྲ་གད་བདར་ག་རྒྱས་བས་ཏེ་ལློ་གཅིག་

གི་རིང་གསློག་ཐེབས་པའི་དུ་བ་སློགས་གད་སྙིགས་རྣམས་གཙང་མ་འཕགས་རེས་དུ་རལ་གི་

གཡུང་དྲུང་ཞིག་ལམ་གསུམ་མདློར་བིས། ཐབ་ཚང་གི་གདུང་མ་དང་གང་ལེབས་སུ་བཀྲ་ཤིས་

མཚོན་བེད་དཀར་རགས་རྒྱབ་པ་སློགས་བེད་སློལ་ཡློད། 

དུ་བ། ① དུད་པ། ཐབ་ཚང་གི་ཐློག་ཁ་ནས་དུ་བ་འཐུལ་ལེ་བ་འཕྱུར་བ། འཕི་ཁུང་ནང་ལ་དུ་བ་བཏང་

བ། ཤིང་ནགས་ནང་ནས་དུ་བ་འཐུལ་བ་ལ་བརེན་ནས་མེ་ཡློད་པར་ཤེས་པ། ཁང་པའི་ནང་ལ་

དུ་བ་འཚུབས་པ། མེ་རང་ཤི་དང་། དུ་བ་རང་ཡལ། ② ཐ་མག །དུ་བ་འཐེན་པ། ཁམས་སྐད་དུ། 

ཐ་མ་འཐེན་པ་ལ་དུ་བ་འཐེན་ཟེར། དུ་བ་མཇུག་རིང་། ཀེཏུ་ཞེས་པ་གཟའ་བཅུའི་ནང་ཚན་ཤར་

གི་དུ་བ་མཇུག་རིང་དུ་གགས། སྐྱེས་ཁིམ་ཆུ་སྨད། རག་པའི་ལློངས་སྤློད་ཉི་མ་དང་མཚུངས་

ཀང་། འགློས་བཞི་རློམ་པའི་རང་པའི་ཁད་ཀིས་འཆར་བ་སྟེ། རིམ་པ་མདུན་དང་རིམ་མིན་ལ་

ཉི་མའི་རྒྱབ་ཏུ་མཐློང་བར་འགྱུར་ཞིང་། ཟླ་བ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུས་འགློས་བཞི་རློགས་པ་ཡིན། 

དེ་ཡང་འགློས་བཞི་གང་ལའང་། ལློ་གསུམ་ལློངས་སྤློད་ཉིན་རེ་བཞིན་ཆུ་སང་གཉིས་དང་

དབུགས་གསུམ་རེས་ཉི་མ་ལས་མདུན་རྒྱབ་ཏུ་ནློར་དང་བུ་ལློན་ཚུལ་དུ་སྤློད། ཕློགས་གསུམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བར་དུ་ཉིན་རེ་བཞིན་ཆུ་ཚོད་གཅིག་དང་ཆུ་སང་ང་གཉིས་དབུགས་གསུམ་ཉི་མ་ལས་ཚེས་

ལྷག་ནློར་དང་བུ་ལློན་སྤློད། ཅེས་པ་ལར་རློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀེཏུ་དང་། སྐག་ལས་སྐྱེས། 

སྐྲ་གཉིས་པ། མཇུག་ཕློད་ཅན། ཕློད་ཅན། སྦྲུལ་ཅན། གཙུག་ཕུད་ཅན་བཅས་སློ། །

དུ་བ་གཉིས། འདྲ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་བཏགས་པའི་ཕ་བ་དགློ་དགློ་དང་། ས་རི་ཀ་གཉིས་ཀི་

བསྡུས་མིང་། 

དུ་བ་འཐེན། ཐ་མག་ལ་མེ་སྒློན་ཏེ་དེའི་དུ་བ་ཁ་ལ་འཐེན་པ། ཐ་མག་འཐེན་དང་དློན་གཅིག །དེང་སང་

འཛམ་གིང་འདིར་རྒྱལ་ཁབ་མང་པློ་ཞིག་གིས་དུ་བ་འཐེན་མི་ཆློག་པའི་ཁིམས་མང་པློ་ཞིག་

བཟློ་ཞིང་འདུག །ང་ཚོའི་ལས་ཁུང་ནང་དུ་བ་འཐེན་མཁན་མེད་སྟབས་འདིར་དུ་བ་འཐེན་ཆློག་

ལེ་མ་རེད། ལ་བུའློ། །

དུ་བ་གནམ་གཏློང་། ཁིམ་བཟུང་སྟེ་མེ་གཏློང་མཁན་ཡློད་ཚད། 

དུ་བ་གནམ་གཏློང་གི་ཁལ། ལུང་པར་བསད་ནས་མེ་གཏློང་དགློས་མཁན་ཡློད་ཚད་ལ་འཁི་བའི་

ཁལ་རིགས། 

དུ་བ་གནམ་ཐློན། ཁིམ་ཚང་ཡློད་ཚད་ཅེས་པའི་གློ་དློན་ཏེ་ཐབ་ནང་དུ་མེ་བཏང་སྟེ་དུ་བ་གནམ་ལ་

ཐློན་ཚད་ཀི་ཐེམ་དུད། 

དུ་བ་རལ་པ། དུད་པའི་དྲེག་པ། དུ་བ་རལ་བ་ཕགས་ནས་ཕི་རློལ་ཏུ་འདློན་པ། 

དུ་བའི་སྐྱེ་གནས། [མངློན] ① སྤིན་པ། ② མེ། 

དུ་བའི་ཁ་དློག །ཡན་ལག་གི་ཁ་དློག་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག

དུ་བའི་ཏློག །[མངློན]མེ། 

དུ་བའི་ཕུད། སྣག་ཚའི་རིགས་ཤིག་ལ་ཟེར། 

དུ་བས་འཆི། [མངློན]སིག་པ་རྭ་ཅན། 

དུ་མ། ① གཅིག་མིན་མང་པློ། མཐུན་རྐྱེན་དུ་མ་ཚོགས་པ། མི་ཚང་དུ་མ། དངློས་རིགས་དུ་མ་ཞིག་

གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ། ② ཆློས་གང་ཞིག །རློག་པ་ལ་ཐ་དད་དུ་འཆར་བ། 

དུ་མ་ངློ་བློ་གཅིག་པ། བཟང་ངན་གི་སྣང་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་པ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རང་སེམས་ཆློས་
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སྐུ་དེའི་ངློ་བློ་ཁློ་ན་ལས་ལློགས་སུ་མེད་པས་དུ་མ་རློ་གཅིག་གམ། དུ་མ་ངློ་བློ་གཅིག་པ་ཡིན། 

དུ་ཚག །གནའ་དུས་ཐ་མ་འཐེན་པའི་ཡློ་བད་ཅིག་སྟེ། དངུལ་གི་དུ་ཚག་དང་། རག་གི་དུ་ཚག་ལ་

སློགས་པ་ལ་བུ། 

དུ་ཞག །ས་དགློང་བར་སྣང་དུ་འཁིགས་པའི་དུ་བའི་ཐིབ་བུ། དུ་ཞག་འཁིགས་པ། 

དུ་ཞིག །ག་ཚོད་ཡློད། མི་དུ་ཞིག་ཡློད། 

དུ་ཡློད། ① ཅི་ཡློད། ② གངས་ཇི་ཙམ་ཡློད་ཀི་ཚིག

དུ་ར། [ཞང་སྐད]སེར་སྣ། 

དུ་རུ། [ཞང་སྐད] ① མཐའ་དམག །② ཇ་བསྐློལ་སའི་སྣློད་ཀི་མིང་། 

དུ་རུ་ཀ [དུརུཥྐཿ] ① སློས་ཀི་བེ་བག་ཅིག །② ཤུག་པ་ཙན་དན་ཟེར་བའི་ཤུག་སློང་ཆེན་པློ་ཡིན་

པར་བཤད་སློལ་ཡློད། 

དུ་རུ་རྡློ་ལག །ཡུ་གུ་ཤིང་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

དུ་རུ་ཥ། ལེགས་སྦར་གི་སྐད་དེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། མྱུར་བེད་ཅེས་འགྱུར་བས་སློག་པློ་

དང་། གར་ལློག་ལ་འཇུག་ཀང་། སྐབས་འདིར་སློས་དཀར་དང་སིཧླ་གཉིས་ལ་འཇུག་པས་

སྐབས་ཐློབ་ཏུ་གློ་བར་བའློ། །

དུ་རེ་བ། རྒྱུན་ཆགས་པ། 

དུཿཁཾ། [ལེགས]སྡུག་བསལ། འཁློར་བའི་དུཿཁཾས་ཡློངས་སུ་སྐྱློ་བ། 

དུག །① སྨན་གི་ལློག་ཟླ། རང་བཞིན་གི་དུག །འགྱུར་བའི་དུག །སྦར་གི་དུག །མཐློང་དུག །རེག་

དུག །ཆང་དུག །ཤ་དུག །ཟས་དུག །དུག་འགློག་པ། དུག་ངན། དུག་ཕློག་པ། དུག་བཏབ་པ། 

རང་སྐྱློན་བཏང་སྙློམས་བཞག་པ་དུག །དུག་ཁ་ལ་བཟས་ན་རང་ཉིད་ཕམ། མིང་གི་རྣམ་གངས་

ལ་ཀ་ཀློ་ལ་དང་། འཇློམས་བེད་སྟེར། ནག་པློ་བརེགས། བེའུའི་ལེ་བ། ཚངས་པའི་བུ། རབ་ཏུ་

གསལ་བཅས་སློ། །② དུག་གི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པའི་ཉློན་མློངས། དུག་བཅློམ་པ། 

དུག་གི་མེ་ཏློག །ད་དུར་རི་དུག་གི་མེ་ཏློག

དུག་གི་མཚོན་ཆ། [མངློན]དུག་སྦྲུལ། 



  244  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དུག་གི་རས་སྦློར་རིགས་བཤད་པ། རིན་ཆེན་རིགས་ཀི་དུག་སྦློར། རྡློ་རིགས་ཀི་དུག་སྦློར། ཤ་

རིགས་ཀི་དུག་སྦློར། རི་རིགས་ཀི་དུག་སྦློར། དུག་རིགས་དངློས་སྦློར། དུག་རིགས་དངློས་

སྦློར། སློ་རིགས་ཀི་དུག་སྦློར། 

དུག་ལྔ། ཉློན་མློངས་དུག་ལྔ། འདློད་ཆགས། ཞེ་སང་། གཏི་མུག །ང་རྒྱལ། ཕག་དློག་སྟེ་ལྔ་ནི་ཐར་

བའི་སློག་འཕློག་པར་བེད་ཅིང་རང་རྒྱུད་སྡུག་བསལ་བར་བེད་པ། 

དུག་ཅན་གང་རེས་ཆུ། རྒྱ་མཚོ་དང་བ་ལང་གི་རྨིག་རེས་ཀི་ཆུ། 

དུག་ཅན་གནས། [མངློན]རྒྱ་མཚོ། 

དུག་ལེ། དུག་ཡློད་པའི་ལེ། སྦྲུལ་ལ་དུག་ལེ་དང་། སྨན་ལེ་གཉིས་ཡློད་པར་བཤད། 

དུག་གཅློང་གང་སྦློར། རིན་པློ་ཆེ་དང་རྡློ་རིགས། ལས་སྦློར་བ་བས་པའི་དུག་ལ་ཚ་བ་འབྱུང་མི་

སིད་ཅིང་གང་བར་འགྱུར་བས་དེར་དུག་ནད་གང་སྦློར་ཞེས་ཟེར། 

དུག་གཅློང་ཚ་སྦློར། ཤ་དང་རི་དང་སློགས་ལས་སྦློར་བ་བས་པའི་དུག་ལ་དྲང་བ་འབྱུང་མི་སིད་

ཅིང་ཚ་སྦློར་གི་དུག་ཏུ་འགྱུར་བས་ན། དེར་དུག་ནད་ཚ་སྦློར་ཞེས་ཟེར། 

དུག་འཇློམས། ① སྨན། ② དུག་མེད་པར་བཟློ་བ་ངན་པ་འདུལ་བ་དང་། དུག་གིས་དུག་འཇློམས་པ། 

དུག་གཉིས། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དུག་དང་སྦར་བའི་དུག་གློ ། 

དུག་བཏབ་ནས་བཀྲློངས་པ། དུག་དྲངས་ནས་མི་རྐྱེན་ལམ་དུ་བཏང་བ། 

དུག་ཐ་སྤད་པའི་ནག་ཉེས། དུག་རས་ཐ་མ་ཁའམ་ཉལ་ཐ་འཐེན་པའི་ཁིམས་འགལ་གི་ནག་ཉེས་ལ་ཟེར། 

དུག་ཐབས། ནད་དངློས་དུག་ནད་མ་ཡིན་ཀང་ནད་རགས་དུག་ནད་ལར་ཕློ་མཆིན་མི་བདེ་ཞིང་ཟས་

མི་འཇུ་བ་དང་། ལུས་ཀི་ཤ་སྐེམ་ཞིང་པགས་མདློག་ནག་པློར་འགྱུར་བའི་ནད་ཅིག

དུག་ཐུབ་པ། དུག་རིགས་འགློག་ཐུབ་པའམ། དུག་གིས་གནློད་པ་བེད་མི་ཐུབ་པ། 

དུག་འཐེན་མཁན། ཉལ་ཐལ་དང་། ཐལ་མ་ནག་པློ། དེང་དུས་ཀི་ཐ་མ་དཀར་པློ་སློགས་སྦྲིད་བེད་དུ་

རས་འཐེན་པ་ལ་ཟེར། 

དུག་འཚོང་མཁན། ཉལ་ཐ་དང་། བཟི་སྨན་སློགས་མིའི་ལུས་ལ་གནློད་འཚེར་ཅན་གི་རས་རིགས་

ཉློ་ཚོང་བེད་མཁན་གི་ཉེས་ཅན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དུག་ནད་འཇུག་ཚུལ། མན་རྒྱུད་ལས། འཇུག་ཚུལ་ཟེར་ལ་བསྐུར་བ་མདངས་ལ་འཇུག །རི་ལ་

བསྐུར་བ་ར་སློ་སྣ་ནས་འཇུག །རླངས་ལ་བསྐུར་བ་སྣ་སློ་བུ་ག་གཉིས། སྣུམ་ལ་བསྐུར་བ་བ་

སྤུའི་སློ་ནས་འཇུག་ཅེས་སློ། །

དུག་ནད་བརག་ཐབས། ① མཆིལ་མས་ཆུ་ལ་བརག་པ། ཞློགས་པ་ནམ་ལངས་ནས་གཏམ་མ་ལབ་

ཅིང་ཟས་མ་ཟློས་པའི་མཆིལ་མ་མ་དཀྲློགས་པ་རང་ལུགས་དེ་ཆུ་ཁར་གཡེང་ན་དུག་མེད་ལ་

གཏིང་དུ་སློང་ན་དུག་ཡློད། ② མཆིལ་མས་རྒྱ་རུ་ལ་བརག་པ། རྒྱ་རུ་ལ་ཆུ་བྱུག་ཅིང་དེའི་སྟེང་

དུ་མཆིལ་མ་བླུག་ན་ལྦུ་བ་ཚིར་ཚིར་ཁློལ་ན་དུག་ཡིན། ③ དཀར་གློང་ལ་བརག་པ། དཀར་གློང་

མེས་བསེགས་པའི་སྟེང་དུ་མཆིལ་མ་བླུག་ནས་གང་བའི་ཚེ་བཅག་པས་ན་ནས་འབྲུ་གང་ཙམ་

ནག་པློར་ཆགས་ན་དུག་ཡློད། ④ བི་ཐུར་གི་བརག་པ། བ་མེན་གི་རྭའི་ནང་དུ་ནད་པའི་དྲི་ཆུ་

ཆང་དང་བསེས་ནས་བླུག་ཅིང་། བི་ཐུར་གིས་སྐྲུགས་པས་འཇའ་ཚོན་འདྲ་བ་ཤར་ན་དུག་ཡློད། 

⑤ རི་བློང་སྨ་རས་བརག་པ། བ་མེན་གི་རྭའི་ནང་དུ་ནད་པའི་དྲི་ཆུ་ཆང་དང་བསེས་ནས་བླུག་

ཅིང་། རི་བློང་སྨ་རས་དཀྲུགས་པས་སྨ་ར་ཚིག་ན་དུག་ཡློད། ⑥ མུར་འགམ་སྐྲས་བརག་པ། 

ནད་པའི་དྲི་ཆུ་དེ་མུར་གློང་གི་སྐྲ་ལ་བྱུག་སྟེ་ཞག་གཅིག་འཇློག །ཕིར་ཉིན་བལས་པས་སྐྲ་སྐམ་

ཀློག་ཚིག་པ་འདྲ་བར་གྱུར་ན་དུག་ཡློད། ⑦བའི་ཟེ་ཁག་གི་བརག་པ། ནད་པའི་དྲི་ཆུའི་ནང་དུ་

བའི་ཟེ་ཁག་བླུག་ཅིང་། དེ་ལ་བློང་ང་བཏབ་པས་རྣག་ལར་སློང་ན་དུག་ཡློད། ⑧ དངུལ་གིས་

བརག་པ། ར་གན་སློགས་ལྷད་མེད་པའི་དངུལ་དག་མ་ཞིག་སད་བུས་རློད་ནས་སློའི་བར་

བཅུག །ཕིར་ཉིན་ནམ་ལངས་པ་དང་དངུལ་མདློག་འགྱུར་ཞིང་གཡའ་ཕི་དཀའ་བ་བྱུང་ན་དུག་

ཡློད། ⑨ ཧ་བློས་བརག་པ། ནུབ་མློ་ཆང་ཁློར་བ་གང་དང་བག་སྐྱ་ཧ་བློ་སྦར་ནས་བཏུང་སྟེ་ཉལ་

ཞིང་། ཕིར་ཉིན་ལེ་རིལ་དང་རན་ལ་འཇའ་ཚོན་འདྲ་བ་འདུག་ན་དུག་ཡློད། ⑩ རྨ་བའི་སྒློས་

བརག་པ། རྨ་བའི་སྒློ་ཐིག་གཅིག་མར་གི་ནང་དུ་གཏུམ་ནས་ཁྱུར་མིད་བེད། ཕིར་ཉིན་འློག་སློ་

ནས་ཐློན་པ་དང་བཀྲུས་ནས་བརག་པས་སྒློ་ཐིག་མ་ཉམས་པར་ཡློད་ན་དུག་ཡློད། 

དུག་དབིངས་ཞུགས་པ། ཉལ་ཐལ་འཐེན་གློམས་པའི་མི་ལ་དུག་རློ་ལངས་ནས་རང་ཚུགས་ཤློར་

བའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡིན། 



  246  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དུག་མདའ། དུག་བྱུགས་པའི་མདའི་མདེལ་ལགས། 

དུག་ནག །དུག་ངན་པ། 

དུག་ནད་གསུམ། སྦར་དུག །འགྱུར་བའི་དུག །རང་བཞིན་གི་དུག་གློ ། 

དུག་པ། ① གློས་ཧྲུལ། ② [རིང]ངན་པ། 

དུག་པློ། གློས་ཧྲུལ་རིང་པ། 

དུག་འཕློག །སྦྲུལ་དུག་སེལ་ཐུབ་པའི་སློ་སྨན་ཞིག

དུག་ལྦ། བཅློས་དཀའ་བའི་སྐེ་སློགས་ཀི་ལྦ་བ། 

དུག་སྦར་བའི་ནག་ཉེས། ཟས་སློགས་ལ་བསེས་ནས་གཞན་ལ་སྟེར་བའི་ནག་ཉེས། 

དུག་སྦློར་བ། ① ཁ་ཟས་སློགས་ལ་དུག་འདེབས་པ། ② དུག་བཟློ་བ། 

དུག་སྦྲང་། མཆུ་ལ་དུག་ཡློད་པའི་སྦྲང་བུའི་རིགས། 

དུག་སྦྲུལ། དུག་ཡློད་པའི་སྦྲུལ། དུག་སྦྲུལ་པང་དུ་བངས་པ། 

དུག་སྦྲུལ་སལ་པའི་ཁ་རྒྱན། དཔེ་རྒྱན་གི་སློ་ནས་བཏགས་པའི་ཆུ་རུག་པའི་གབ་མིང་ཞིག

དུག་དབལ། དུག་གི་ནུས་པ། 

དུག་མེད་བློང་ང་གསུམ། བློང་ང་དཀར་པློ་དང་། བློང་ང་དམར་པློ། བློང་ང་སེར་པློ་གསུམ་གི་

བསྡུས་མིང་ཞིག

དུག་མློ་ཉུང་། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཏེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་མཁིས་པའི་ནད་དང་། ཚ་

འཁྲུ་གཅློད་པ་སློགས་ལ་ཕན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བཅད་སྐྱེ་དང་། སྤུ་ཅན། བེའུ་ཅན། རི་ཡི་

ཕེང་བ། ཤིང་སྐྱ་བཅས་སློ། །

དུག་རྨ། བཅློས་དཀའ་བའི་རྨ་རིགས། 

དུག་སྨན། ① དུག་ནད་སེལ་བེད་ཀི་སྨན། ② དུག་རིགས་སྦར་བའི་སྨན། ③ བཙན་དུག

དུག་ཙེ། གློས་ཧྲུལ་རིང་པ། 

དུག་རྩྭ། ① དུག་རིགས་ཀི་རྩྭ། ② [མངློན]བློང་ནག

དུག་ཚལ། གློན་ཆས་སློགས་རིང་ཧྲུལ་ཚལ་བུ། 



  247  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དུག་མཚོན། སྦར་བ་ལ་སློགས་པའི་དུག་དང་། མདའ་རྡློ་ལ་སློགས་པའི་མཚོན་ལས་བྱུང་བའི་ནད་

གཉིས་ཀི་མིང་། 

དུག་འཚོ་བེད། [མངློན]ཤང་ཤང་ཏེའུ་ཞེས་པའི་བ། 

དུག་རས། དུག་རིགས་ཀི་རས། 

དུག་རས་བཟློ་འཚོང་། དུག་རས་བཟློ་ཞིང་གཞན་ལ་འཚོང་བ། 

དུག་འཛིན། [མངློན]སྦྲུལ་དང་ཀླུ། 

དུག་ཟན། [མངློན]རྨ་བ། 

དུག་འཛིན། [མངློན]སྦྲུལ་དང་ཀླུ། 

དུག་རབ་འཇློམས། [མངློན] ① མེ་ཏློག་པད་མ། ② རྩྭའི་བེ་བག་ཅིག

དུག་རིགས་བསྐུར་བའི་ར་ལྔ། མན་ངག་རྒྱུད་ལས། ༡ མཐློང་བ་ཉི་མའི་ཟེར་ལ་བསྐུར་བ་དང་། ༢ དུ་

བ་རླུང་གི་རི་ལ་བསྐུར་བ་དང་། ༣ འགློམ་པ་ས་ཡི་རླངས་ལ་བསྐུར་བ་དང་། ༤ རེག་པ་སྣུམ་

གི་ར་ལ་བསྐུར་བ་དང་། ༥ཁློང་པ་ཟས་ལ་བསྐུར་བ་རྣམ་པ་ལྔ། 

དུག་རློ། སར་ཟས་དུག་དང་། སྦར་དུག་སློགས་དུག་གི་ནད་ན་བ་དྲགས་སྐྱེད་བྱུང་ཡང་། ནད་ཀི་གཏིང་

རློ་མ་ཐློན་པ་ལྷག་མ་ལུས་ནས་དུས་ནམ་ཞིག་སར་ཡང་སར་གི་དུག་རློ་འཕར་ནས་ནད་བ་ལ་ཟེར། 

དུག་རློ་གཏིང་འདློན། ན་ཚ་ཡློད་ཚད་ཕིར་འདློན་པའམ། བ་ངན་ཡློད་ཚད་ཕིར་ཐེར་འདློན་བེད་པ། 

དུག་རློ་སློང་བ། དུག་གི་ནད་རློ་སློང་བ། 

དུག་རྭ་ཅན། [མངློན] ① སྦྲང་མ་དུག་ཅན། ② སྦྲང་བུ། 

དུག་རླངས། ① སར་བཤད་སློལ་དུག་སྦྲུལ་སློགས་ཀི་ཁའི་དབུགས་རླངས། ② སྦར་དུག་ལས་

བྱུང་བའི་རླངས་པ། 

དུག་ལས་གྱུར་བ། དུག་གི་ནད་རགས་ཇི་བཞིན་དུ་འབྱུང་ངློ་། །

དུག་ལས་བརྒལ། [མངློན]བློང་དཀར། 

དུག་ཤིང་། དུག་ཡློད་པའི་ཤིང་། 

དུག་ཤུལ། མཐློང་བ་དང་དྲན་པ་ཙམ་གིས་དངངས་སྐྲག་སྐྱེ་དགློས་པའི་མིང་། 
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དུག་ཤློག །རེ་ལག་ལ་སློགས་དུག་གི་ནུས་པ་ཡློད་པའི་རྩྭི་ཤིང་གིས་བཟློས་པའི་ཤློག་བུ། 

དུག་ཤློར་བ། སྣང་མེད་དུ་དུག་བྱུང་བ། 

དུག་སེལ། ① སློ་སྨན་ཞིག །② དུག་མེད་པར་བཟློ་བ། དུག་སེལ་སྨན་རིགས། ③ སར་བློད་དུ་བ་

ཆེན་སློགས་ལ་གསློལ་ཇ་མ་ཞུས་གློང་དུ་སྦིན་བདག་གིས་ཅུང་ཟད་འཐུང་བའི་ལུགས་སློལ་

ཞིག །④དུག་འཇློམས་སྨན་པ། 

དུག་སེལ་འློད། [མངློན]སྐར་མ་རི་བི། 

དུག་སེལ་སེར་པློ། སློ་ཞིག

དུག་སློག །[ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད། ] ① གློན་པ། གནམ་གཤིས་ལ་བསྟུན་ཏེ་དུག་སློག་གློན་པ་དང་། 

འབུད་པ། ② པགས་རིགས་ཀི་གློན་པ། 

དུག་གསུམ། འདློད་ཆགས་དང་། ཞེ་སང་། གཏི་མུག་བཅས་ཉློན་མློངས་གསུམ། 

དུག་གསུམ་གི་གཉེན་པློ་གསུམ། མི་སྡུག་པ། བམས་པ། རེན་འབེལ་བསློམ་པ། 

དུག་གསུམ་ནད། རླུང་མཁིས་བད་ཀན་གསུམ་གི་སྤི་མིང་ཞིག །

དུག་ཧ་ལ་ཧ་ལ། བློང་ང་ནག་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་ཡིན།

དུགས། དུགས་ལ་བསིལ་དུགས་དང་དྲློད་དུགས་རྣམ་པ་གཉིས་ཡློད་པ་ལ། བསིལ་དུགས་ནི། 

འགམས་དང་འཁྲུགས་དང་རིམས་ནད་སློགས་ཀི་ཚ་བའི་གཟེར་ནད་དང་། རྨ་དང་སྐྲངས་ལ་

གཉན་ཁ་རྒྱས་ནས་ཚ་དྲློད་སྐྱེ་ཞིང་ན་ཟུག་ཐློན་པ་དང་། མིག་ལ་མཚོན་སློགས་ཕློག་ནས་སྐྲངས་

ཏེ་ཚ་བ་རྒྱས་པ་སློགས་ལ་གངས་དང་ར་ཆུ་སློགས་ཆུ་ཧ་ཅང་གང་མློ་དེ་ཉིད་མགློ་དང་རློ་སྟློད་

སློགས་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་རྣམས་དང་། བེ་བག་རྨ་གཉེན་སློགས་གང་ལ་ཡློད་པའི་གནས་དེ་རྣམས་

ལ་གཏློར་བ་དང་། ཡང་ན་རས་དང་བལ་སློགས་ཆུ་ལ་སང་པས་བདུག་པ་དང་། གློད་པ་དང་ཤེལ་

དམ་སློགས་སྣློད་དུ་བླུགས་པའི་ཆུ་གང་མློའི་དུགས་དང་། ཡང་ན་ཆུ་རྡློ་གང་མློ་དང་། གཟི་དང་ཆུ་

ཤེལ་ལ་སློགས་རིན་ཆེན་རིགས་རྣམས་ཆུ་བསིལ་ནང་དུ་སང་པའི་དུགས་ཀིས་ཕན། 

དྲློད་དུགས་ནི། རང་ལག་སློགས་ཀི་ཤ་དྲློད་ཤློར་བ་དང་། མ་ཞུ་བ་དང་གང་ཐབས་སློགས་ཕློ་བ་གང་

དུག་གི་རིགས་རྣམས་ལ་ཆུ་ཚ་མློ་བླུག་པའི་ཤེལ་དམ་མམ་རྐྱལ་པ་དྲློད་ཅན་དང་། ལན་ཚྭ་ས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ངའི་ནང་དུ་མེ་ལ་བསློས་པའི་ཚ་པློའི་དུགས་ཀིས་ཕན་ནློ། གང་ནད་ར་དཀར་ཀི་རྐྱེན་པའི་རང་

མཐིལ་ན་བ་དང་། རེད་ཚིགས་འཁྱུགས་པ། ལུས་སྨད་ཀི་ར་ལག་རྣམས་གཟེར་བ་ལ་ར་ཕག་

དང་རྡློ་ལེབ་མེ་ལ་བསློས་པའི་ཚ་པློས་རང་མཐིལ་ལ་དྲློད་དུགས་ཤུགས་ཆེན་བས་ན་ཕན། 

དྲློད་དུགས་ཀི་རིག་པ་འདི་དག་ལ་གཞིག་བཟུང་ནས་དེང་དུས་ཀི་ཁད་ཆློས་དང་མཐུན་པའི་

གློག་གི་དྲློད་བསློ་ཐབས་སློགས་ཐབས་ཤེས་གསར་པར་ཞིབ་འཇུག་བས་ནས་ལག་ཆས་

གསར་པ་བཟློས་ན་སྟབས་བདེ་ཞིང་ར་དཀར་གི་ནད་རིགས་སློགས་ལ་ཕན་ཐློགས་ཡག་པློ་

ཡློང་བར་སེམས། །བེ་བག་ནད་སློ་སློའི་གཉེན་པློའི་སྨན་རས་དང་སྦར་བའི་བསིལ་དྲློད་ཀི་

དུགས་རྣམས་གང་ལ་གང་ཕན་ཕི་མ་རྒྱུད་སློགས་གཞུང་གཞན་ལས་ཤེས་པར་བའློ།

དུགས་བ་བའི་ཡུལ་ནི། བད་རླུང་གང་བའི་ནད་དང་། མ་ཞུ་བ། གང་ཐབས། ཆུ་སེར་གི་ནད། ཁག་

འཁགས་པ། ཚད་པས་གཟེར་བ་ལ་སློགས་པའི་ནད་རྣམས་སློ། །དུགས་མི་རུང་བའི་ནད་ནི། སྐྱ་

རྦབ་དང་། མཁིས་པཀྵ་ཡ་དང་། འབྲུམ་བུ་ནག་པློ་དང་། བལ་ནད་དང་། མཛེ་ནད་དང་། དམུ་ཆུ་ནག་

པློ་དང་། ཚོ་ཆེས་པ་དང་། འབྲུམ་ཐློར་དང་། ཟས་ཟློས་མ་ཐག་པའི་རེས་རྣམས་སུ་སང་བར་བ།

དུགས་ཁང་། ཁྲུས་ཁང་གི་དློན། 

དུགས་ལུམ། སྨན་བཅློས་བེད་ཐབས་དུགས་ཏེ་དྲློད་དུགས་དང་། བསིལ་དུགས་རིགས་གཉིས། 

ལུམ་ལ་ཡང་ཆུ་ལུམ་དང་། རླངས་ལུམ་གཉིས་ཡློད་པ་དེ་དག་བསྡུས་ནས་སྨྲློས་པའི་མིང་། 

དུང་། ① རློལ་ཆ་ཞིག །དམག་དུང་། དུང་ཆེན། དུང་སྐད། དུང་བརྡ་གཏློང་བ། དུང་འབུད་པ། ② 

རྒྱ་མཚོ་སློགས་ལས་སྐྱེས་པའི་སློག་ཆགས་ཀི་རིགས་ཤིག་སྟེ། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་དུང་

གཡས་འཁིལ་དང་། གཟི་དུང་། དུང་འཁིལ་པ། དུང་ཚེར་མ་ཅན། དུང་དམར་བཅས་ལྔ་མཆིས། 

རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རྣག་སྐེམ་པ་དང་། འབས་འཇློམས། ཆུ་སེར་དང་དམུ་ཆུ་

སྐེམ། ཀད་པའི་ནད་དང་དུག་ནད་ལ་ཕན། 

དུང་སྐྱློང་། ཀླུ་རྒྱལ་གི་བེ་བག་ཅིག

དུང་དཀར། དུང་གི་ཕི་སྐློགས་དཀར་པློ། རྒན་པློའི་མགློ་བློ་དུང་ལར་དཀར། 

དུང་དཀར་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་གིང་། དགློན་པ་འདི་འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མི་གསལ། གྲུབ་



  250  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ར་མདའ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དུང་དཀར་དགེ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ༡༨༧༨ལློར་གནས་མདློ་དགློན་གི་གྲྭ་

ཨ་གློ་དཀློན་མཆློག་དློན་གྲུབ་ཀིས་སྒྲུབ་ཁང་བཞེངས། དེ་རེས་སྒྲུབ་གྲྭ་རིམ་བཞིན་འཕེལ། རབ་

བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ༡༩༨༢ལློར་བསྟན་པ་ཡང་དར་གི་སྐབས་སུ་ཇློ་དགློན་དུ་གྱུར་

ཞིང་ཆློས་ལུགས་རིང་མར་ཆགས། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དུང་དཀར་དགློན། ① རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་ ༡༦༨༦ ལློར་དབལ་ཤུལ་རབ་

བརན་རྒྱལ་པློས་སྦིན་བདག་གནང་ཞིང་བ་མ་སང་སང་ཨློ་རྒྱན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་

མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གསེར་ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དུང་དཀར་དགློན། ② རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལགས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༩༡༡ལློར་ཨློ་རྒྱན་འགློ་འདུལ་རྡློ་

རེས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེར་

ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དུང་དཀར་དགློན། ③ མིང་གཞན་དུང་དཀར་དགློན་གཤེན་བསྟན་དར་རྒྱས་གིང་ཞེས་ཟེར། རབ་

བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༩༠༨ལློར་རྔ་པའི་དགེ་སློང་གཡུང་དྲུང་བསྟན་པ་དང་། ཤར་

པ་རློགས་ལན་འཆི་མེད་གཉིས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆབ་ཆབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དུང་དཀར་བློན་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༩༤༢ལློར་ཕག་བཏབ། བཞེངས་

མཁན་མི་གསལ། བློན་དགློན་ཡིན། ད་ལ་ཆབ་ཆ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕིན་ལས། ཡབ་ཚེ་དབང་དང་། ཡུམ་བཀྲ་ཤིས་མཚོ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་

བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་ ༡༩༢༧ ལློར་ཀློང་པློ་ཉིང་ཁི་རློང་ཁློངས་ཇློ་མློ་ཤང་དུ་སྐུ་

བལམས། མཚན་ལ་ཟླ་བ་ཞེས་གསློལ། ཕ་བློང་ཁ་བ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པློས་ཆློས་མིང་དུ་བློ་བཟང་

སྐལ་ལན་འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོར་གསློལ། ལགས་ལུག་སྤི་ལློ ༡༩༣༡ ལློར་དགུང་གངས་ལྔ་ལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ཕེབས་སྐབས་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོས་དུང་དཀར་སྐུ་ཕེང་

བདུན་པའི་ཡང་སིད་དུ་ངློས་འཛིན་མཛད། ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ ༡༩༣༥ལློར་འཁྲུངས་ཡུལ་གཞིས་

དགློན་དུ་ཁི་སྟློན་མཛད། སེར་སྨད་ཀློང་པློ་ཁང་ཚན་གི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ངག་དབང་ཡློན་ཏན་

ཀློག་གི་སློབ་དཔློན་དུ་བསྟེན། གཞུང་ཆེན་ལྔའི་ར་བ་དང་འགེལ་བ་ཤློག་གངས་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་

དང་། དགློན་པའི་ཚོགས་འདློན་ཡློངས་རློགས་ཐུགས་འཛིན་མཛད། མེ་བི་སྤི་ལློ ༡༩༣༦ 

སེར་སྨད་གྲྭ་ཚང་དུ་སེར་བེས་གཙང་པ་ཁང་ཚན་གི་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་དགེ་འདུན་ལ་ལློ་

བཅུ་ལྷག་རིང་བསྟེན་ནས་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པློད་ལྔ་ལ་སློབ་གཉེར་དཔྱིས་ཕིན་པ་མཛད། མེ་

ཁི་སྤི་ལློ ༡༩༤༦ ལློར་ལྷ་ས་སྨློན་ལམ་ཆེན་མློ་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པའི་དམ་བཅའ་བཞེས། 

ལགས་སྟག་སྤི་ལློ ༡༩༥༠ ལློར་སགས་རམས་ཨང་གཉིས་པའི་མཚན་སྙན་ཐློབ། གིང་རིན་པློ་

ཆེ་དང་། ཁི་བང་རིན་པློ་ཆེ། དགའ་ལན་ཁི་རིན་པློ་ཆེ་ལྷུན་འགྲུབ་བརློན་འགྲུས་སློགས་བ་མ་

བཅུ་ལྷག་ཙམ་བསྟེན་ནས་མདློ་སགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་ཡང་སྐྱར་དུ་གསན་སྦློང་

མཛད། བློད་ཞི་བས་བཅིངས་འགློལ་ཐློབ་རེས་། མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ ༡༩༥༩ ལློར་ཀློང་པློ་ཉིང་ཁི་

ཀྲློན་ཆུས་དྭགས་ཀློང་ཡན་ལག་ཆློས་ཚོགས་ཀི་ཀྲུའུ་རེན་གཞློན་པའི་ཐུགས་འགན་བཞེས། ་

ཕག་སྤི་ལློ ༡༩༥༩ ལློར་ཀྲུང་གློ་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་བློད་ལློངས་ཡན་ལག་མཐུན་

ཚོགས་ཀི་ལས་འཛིན་དུ་བསྐློ་བཞག་ཞུས། ལགས་བི་སྤི་ལློ ༡༩༦༠ ལློར་པེ་ཅིན་དུ་ཐློག་མར་

ཕེབས་འབློར་ཐློག་ཀྲུང་དབང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློའི་མི་རིགས་སྐད་ཡིག་ཚན་ཁག་ནང་

ལློ་དྲུག་རིང་ས་ཕིར་བློད་ཡིག་ཞིབ་འཇུག་འཛིན་གྲྭ་ཁག་གཉིས་ལ་སུམ་རགས་དང་། སྙན་

ངག །ལློ་རྒྱུས་སློགས་སློབ་ཁིད་གནང་། རིག་གནས་གསར་བརེ་ཆེན་པློའི་སྐབས་ཀི་ལློ་ངློ་

བརྒྱད་དེ་སྤི་ལློ་༡༩༦༦-༡༩༧༣་རིང་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་བང་ཕློགས་གློང་ལན་གཉིས་པའི་

ཁློངས་སུ་ངལ་རློལ་བསྒྱུར་བཀློད་མཛད་དགློས་བྱུང་། ལགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༩༨༥ལློར་ཀྲུང་

དབང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློར་དགེ་རྒན་ཆེན་མློའི་མཚན་གནས་བཞེས། སྤི་ལློ 

༡༩༨༥ལློར་པེ་ཅིན་ནས་བློད་དུ་ཕེབས་ཏེ་བློད་ལློངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློར་ཕག་ལས་གནང་། 

རློམ་ཡིག་ལ་སྙན་ངག་ལ་འཇུག་ཚུལ་ཚིག་རྒྱན་རིག་པའི་སློ་འབེད་དང་། དུང་དཀར་ཚིག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཛོད་ཆེན་མློ་སློགས་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་པར་དུ་སྐྲུན་པའི་མཁས་དབང་དུང་དཀར་

བློ་བཟང་འཕིན་ཀི་གསུང་འབུམ་ཞེས་པློད་བརྒྱད་བཞུགས་སློ། །དགུང་གངས་བདུན་ཅུར་

ཕེབས་པ་མེ་གང་སྤི་ལློ ༡༩༩༧ ལློའི་སྤི་ཟླ་༧་ཚེས༢༢བློད་ཟླ་ལྔ་པ་ཕི་མའི་ཚེས་བཅློ་བརྒྱད 

ཉིན་གི་ས་དྲློའི་ཆུ་ཚོད༡༡པར་ཨ་རིའི་གློང་ཁེར་ལློ་ཧྲན་ཅི་རུ་སྐུ་གཤེགས། 

དུང་དཀར་གཡས་འཁིལ། བཀྲ་ཤིས་རགས་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག

དུང་དཀར་རག་གཤློག་མ། འབུད་དུང་རག་གི་གཤློག་ལན། 

དུང་དཀར་གཤློག་པ་ཅན། དགློན་པའི་ཚོགས་དུང་གི་བེ་བག་ཅིག

དུང་ཁང་། མགློ་བློའི་ཀ་ལི། 

དུང་ཁག །① དུང་དཀར་ལས་རྒྱན་ཆ་བཟློ་མཁན། ② རློལ་ཆ་དུང་སློགས་བཟློ་མཁན། ③དུང་

གཏློང་མཁན། 

དུང་ཁིའི་སྟེང་ཆློས་གྲྭ། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་ར་ལློ་ཡས་མས་ཞིག་ན་གཏེར་ཆེན་དུང་རལ་གིང་

པའམ་བདུད་འཇློམས་ཞེས་པས་བཏབ། དེ་རེས་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་ ༡༩༠༧ 

ལློར་ལས་རབ་གིང་པའམ་ཉག་བ་བསློད་རྒྱལ་གིས་ཆློས་སར་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་

ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དུང་འཁློར། ① བློད་རིགས་བུད་མེད་ཀི་ལག་པར་གློན་པའི་དུང་གི་ལག་འཁློར། ② མ་ཎི་དུང་

འཆུར་ཡློད་པའི་འཁློར་ཆེན། 

དུང་འཁིལ་སྡུད་ལམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་spiral track ཟེར། 

དུང་འཁིལ་རི་མློ། གཡས་གཡློན་དུ་འཁིལ་བའི་རི་མློ་དུང་རིས་ལ་བུ། 

དུང་འཁྲུངས་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་བག་གཡབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དུང་གི་ཐློར་ཅློག །འཕགས་ཡུལ་གི་སྨན་པ་བི་བི་དགའ་བེད་དང་། ལྷ་ཐློ་རི་སྙན་བཙན་གི་སས་མློ་

ལྷ་ལམ་ཡིད་ཀི་རློལ་ཆ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་ལྔ་པར་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་ངུའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དུས་ནས་རང་གི་ཡབ་ལས་རེག་པ་རའི་མདློ། །གཏར་བསེག་དཔྱད་ཀི་མདློ། །སྦློར་བ་སྨན་གི་

མདློ། །རྨ་ཆས་བཟློ་ཡི་མདློ་བཅས་དང་། དེ་དག་གི་འགེལ་བཤད་ཁློག་འབུབས། ས་བཅད། 

ལག་ལེན་སློགས་གསན་ཏེ་མཁས་པར་གྱུར། རྒྱལ་པློ་ལྷ་ཐློ་རི་སྙན་བཙན་དང་། དེའི་སས་ཁི་

སྙན་གཟུངས་བཙན་གཉིས་ཀི་བ་སྨན་པ་མཛད། དུང་གི་ཐློར་ཅློག་གི་སས་བློ་གློས་ཆེན་པློ། 

དེའི་སས་བློ་གློས་མཚུངས་མེད། དེའི་སས་བློ་གློས་རབ་གསལ། དེའི་སས་བློ་གློས་རྒྱལ་

མཛོད། དེའི་སས་བློ་གློས་བཤེས་གཉེན་བཅས་བྱུང་བས་དེ་རྣམས་ཀིས་རིམ་བཞིན་བློད་ཀི་

རྒྱལ་པློ་འབློང་གཉན་ལེའུ་དང་། སྟག་རི་གཉན་གཟིགས། གནམ་རི་སློང་བཙན། སློང་བཙན་

སམ་པློ་རྣམས་ཀི་བ་སྨན་པ་མཛད། 

དུང་གི་ལེམ་ཤིང་དཀར་པློ། མཁེགས་ཤིང་དཀར་པློའི་རིགས་ཤིག

དུང་གི་ཨ་ལློང་། དུང་གི་རྣ་རྒྱན། 

དུང་སློར། རྒྱ་མཚོའི་འབུ་དུང་དཀར་དེའི་རུས་ཤུབས་དཀར་པློ་བུད་མེད་ཀི་ལས་གསུབ་བེད་པ

དུང་རྒྱ་གིང་། རློལ་ཆ་དུང་དང་རྒྱ་གིང་། 

དུང་ངེ་བ། ① སེམས་བརེ་དུང་ངེ་བ། ཡིད་དུང་ངེ་བའི་ངང་ནས་མིག་ཆུ་གཏློང་བཞིན་པར་བུ་ལ་

བསབ་བ་བེད་པ། ② སེམས་སྐྱློ་དུང་ངེ་བ། ཐག་རིང་གི་གཉེན་ཚན་གི་གནས་ཚུལ་མ་གློ་བས་

སེམས་དུང་ངེ་བར་དྲན་པ། 

དུང་ཅན་མ། ① ལེ་འློག་མན་གི་ར་དབུ་མའི་མིང་། ② བུད་མེད་རིགས་ཤིག

དུང་ཆུང་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་ ༡༩༤༠ ལློའི་གློང་དུ་ཕག་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དར་ལག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དུང་ཆེན། འབུད་རྒྱུའི་རློལ་མློའི་བེ་བག

དུང་ཆེན་མེ་ཏློག །མེ་ཏློག་གི་བེ་བག་ཅིག

དུང་ཆློས། ① དུང་དཀར་ཆུང་ངུ་། དུང་ཆློས་ཀི་ཆུ་ཞལ་སྐྱེམས་སུ་ཕུལ་བ། ② སགས་ཀི་བུམ་སྒྲུབ་

ལ་མཁློ་བའི་ཡློ་བད་དུང་ཆུང་ངུ་། 

དུང་ཆློས་དང་གཟུང་ཐག་རྡློ་རེ། བུམ་སྒྲུབ་སློགས་ལ་མཁློ་བའི་ཡློ་བད་ཅིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དུང་མཆློག །དུང་དཀར་གཡས་འཁིལ། 

དུང་ཐག །ཁློན་ཐག

དུང་ཐལ། དུང་བསེགས་པའི་ཐལ་བ་སྟེ། རློ་ཚ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་སྐྲངས་པ་འབིགས། རྣག་

སྐེམ། སྐྲན་ནད་བཤིག

དུང་ཐློད་བཅིངས་པའི་བློན་པློ། དཔེ་རྒྱན་གི་སློ་ནས་བཏགས་པའི་རེ་ལག་པའི་གབ་མིང་ཞིག

དུང་དུང་། སེམས་བརེ་ཞིང་དུང་བའམ། ཕན་ཚུན་འཕེང་བའི་རྣམ་འགྱུར་རློལ་མེད་རང་ཤུགས་

འབྱུང་བ། ཕ་མེས་རྒྱལ་ཁབ་དུང་དུང་དྲན་པ། ཡིད་དུང་དུང་བའི་ངང་ནས་ཕ་མ་དྲན་པ། 

དུང་འདྲ། རྡློ་སྨན་གི་རིགས་དབིབས་དུང་དཀར་དང་འདྲ་བ་ཞིག་སྟེ། ནུས་པས་རུས་པ་ཆག་པ་

སྦློར། དངུལ་ཆུ་འཆིང་བར་བེད། 

དུང་རྡློ། དུང་རྡློ་ལ་འགྱུར་བ་ཞིག

དུང་མདློ་དགློན། ① དགློན་འདི་ཐློག་མར་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལགས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༩༤༡ལློར་

ཁམས་ཕྲུག་མཚམས་པ་ཞེས་པའི་གྲྭ་རྒན་ཞིག་གིས་མཚམས་ཁང་ཞིག་བཞེངས། དེ་རེས་

རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པའི་ཞལ་ལུང་བཞིན་སྤི་ལློ་༡༩༥༦པའི་མེ་སྤེལ་ལློར་གཏེར་སྟློན་ཆློས་ཉིད་གིང་

པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་

དཔལ་མགློན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དུང་མདློ་དགློན། ② འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དུང་བརྡ། དུང་གཏློང་བའི་བརྡ། 

དུང་འདྲ། རྡློ་སྨན་གི་རིགས་དབིབས་དུང་དཀར་དང་འདྲ་བ་ཞིག་སྟེ། ནུས་པས་རུས་པ་ཆག་པ་

སྦློར། དངུལ་ཆུ་འཆིང་བར་བེད། 

དུང་རྣ། དུང་གི་རྣ་ལློང་། 

དུང་པ། དུང་གཏློང་མཁན། 

དུང་པན། [རྒྱ]ཁྲུས་སྣློད་ཀི་བེ་བག་ཅིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དུང་ཕྱུར། གངས་གནས་དགུ་པའི་མིང་། བེ་བ་བཅུ་ལ་དུང་ཕྱུར་ཟེར། ས་ཡ་བརྒྱའི་གངས་ཡིན།

དུང་ཕེང་། དུང་ལས་བཟློས་པའི་ཕེང་བ། 

དུང་བ། [ཐ་མི་དད་པ]དུངས་པ། དུང་བ། ཞེན་ཆགས་པའམ་འཕེང་བ། གཉེན་བཤེས་ཕན་ཚུན་

འབལ་མི་ཕློད་པར་སེམས་བརེ་ཞིང་དུང་བ། ཕན་ཚུན་ཕུ་ནུ་ལ་བུར་བརེ་ཞིང་དུངས་པ། 

དུང་འབུད། ① ལུས་ཀི་རའི་བེ་བག་ཅིག །② དུང་གཏློང་བ། དར་ཕར་དུང་འབུད། 

དུང་འབེ། གཞློང་པའི་རིགས་ཤིག །ལགས་གཞློང་རི་ཅན་ཟས་རིགས་འཇློག་སྣློད་དང་། གདློང་

སློགས་ཀི་ཁྲུས་སྣློད་ཅིག་ཡིན།

དུང་འབློད་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་

པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དུང་འབས། རུས་པ་སྦློར་བེད་ཀི་རྡློ་སྨན་ཞིག

དུང་དམར། ① དུང་མདློག་དམར་པློ། ② ཁག་གིས་བཀང་བའི་ཐློད་པ། 

དུང་ཚེར་མ་ཅན། དུང་གི་ཁ་ཚེར་མའི་རྣམ་པར་ཡློད་པ། 

དུང་མཚོའི་ཟུར། བར་སྐློར་གི་ཤར་ལྷློའི་ཟུར་དུ་ཡློད་པའི་དུང་མཚོའི་ཟུར་གི་ཚོང་ཁང་ནི་ལློ་རྒྱུས་

ཡུན་རིང་ཙམ་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཚ་ཁང་དེའི་ནང་གི་ཚ་ཙྪ་རྣམས་བཙན་པློ་སློང་བཙན་

སམ་པློའི་ཕག་ཚ་ཡིན་སྐད་དང་། རིག་ལེབས་སུ་ཡློད་པའི་ལློ་གློན་གི་སྐུ་དེ་ས་དུས་བར་སྐློར་

གི་ནུབ་ངློས་མཚོའི་ཟུར་དུ་སློས་ཚུལགཙུག་ལག་ཁང་གི་དཀར་ཆག་ཤེལ་དཀར་མེ་ལློང་ནང་

གསལ། ལྷ་ཁང་ཤར་ངློས་སུ་ཡློད་པའི་ཤར་སྐྱ་རིང་དར་ཆེན་ནི་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་གང་

སྤི་ལློ ༡༤༠༩ ལློར་རེ་ཙོང་ཁ་པས་བཙུགས་པར་མཛད་འདུག

དུང་ཡལ། ཤུལ་མེད་པའམ། མི་མངློན་པར་ཡལ་འགློ་བའི་དློན་ཡིན། 

དུང་གཡས་འཁིལ། དུང་གི་རི་མློ་གཡས་སུ་འཁིལ་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་བཀྲ་ཤིས་དུང་དང་། སྐྱེ་

བ་ལྔ་པ། རྒྱལ་པློ་འཁིལ་བ། ཆུ་སིན་དག། དུང་མཆློག །ཤ་ཀ གཤེད་དུང་བཅས་སློ། །

དུང་གཡློན་འཁིལ།དུང་གི་རི་མློ་གཡློན་དུ་འཁིལ་བ། 

དུང་རི་བ་འཕུར་དགློན། གསང་ཆེན་སྨིན་གློལ་བདེ་ཆེན་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་གསུམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་མེ་མློ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༡༦༧་ལློར་གྲུབ་དབང་ཉི་མ་རིག་འཛིན་གིས་བཏབ། བར་སྐབས་སུ་ཆུ་

འཇིགས་སློགས་ཀི་གནས་སློ་དགློས་བྱུང་། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཟུང་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དུང་རྭ། ཤ་བའི་རྭ་ཅློའི་མིང་གཞན། 

དུང་ལ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་དཔལ་འབར་རློང་དང་སློ་བློ་ཆུ་མདློའི་མཚམས་སུ་ཡློད། དེའི་མཐློ་

ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་༦༡༤༥ཡློད། 

དུང་ལློང་། རྣ་རྒྱན་དུང་གི་ཨ་ལློང་། 

དུང་ཤིང་། དྭ་ལིས་སློང་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས། 

དུང་སེམས། བརེ་སེམས། ཕ་མས་ཕྲུ་གུར་དུང་སེམས་འཆང་བ། དུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ། ལྷ་མིར་

དུང་སེམས་སྐྱེས་ཁུལ། 

དུང་སེར་འཛིན། འཁྲུལ་སྣང་མཚོན་བེད་ཀི་དཔེར་ཏེ། མིག་ནད་ཅན་ལ་དུང་སེར་པློ་སྣང་བ་བཞིན་

དུ་ཀུན་རློབ་ཀི་སྣང་ངློར་ཆློས་ཐམས་ཅད་བདེན་གྲུབ་ཏུ་མཐློང་བའི་དློན། 

དུང་སློ་འཁློར་མློ། དུང་གི་མདློག་དང་འདྲ་བའི་སློ་གལ་འགིག་པློ་ཡློད་པ། 

དུད། དུ་ཞག་དང་མགློ་བློ་ཕབ་པ་དང་ཚང་སློགས། 

དུད་ཁ། ① ཚོས་གཞི་ཁམ་ནག །② མི་ཚང་། 

དུད་ཁུ། དུ་བའི་ཁུ་བ། 

དུད་ཁུང་། དུ་བ་འགློ་སའི་ཁུང་བུ། 

དུད་གངས། ཁིམ་གངས། 

དུད་བརྒྱ་དགློན། འབའ་རློམ་དར་མ་དབང་ཕྱུག་གི་ཡང་སློབ་སློམ་པ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་བ་བས་རབ་

བྱུང་བཞི་པའི་ནང་ཙམ་དུ་བཏབ་པར་བཤད། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་སྨད་ཙམ་དུ་

དགའ་ལན་ཕློ་བང་གིས་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དུད་འགློ། མགློ་བློ་དུད་དེ་འགློ་བའི་ར་གང་སློགས་སེམས་ཅན་སྤིའི་མིང་། རིགས་མཐུན་དུད་འགློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ཁྱུ་གཅིག་འདུ། སྤློད་མཐུན་མི་རྣམས་ལྷན་ཅིག་འདུ། 

དུད་འགློ་ཟུང་། བིང་ན་གནས་པ་དང་ཁ་འཐློར་བའློ། །

དུད་འགློ་གསློད་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། གསློད་སེམས་

ཀིས་དུད་འགློའི་རིགས་སུ་གཏློགས་པ་གསློད་དམ་གསློད་དུ་འཇུག་པའློ། །

དུད་འགློའི་སྐྱེ་གནས། དུད་འགློའི་གནས་བིང་ན་གནས་པ་སློགས། 

དུད་འགློའི་མེ། གི་ཝཾ་གི་གབ་མིང་ཞིག

དུད་གཅིག་མ། ཡུལ་ཞིག་ཏུ་ཁིམ་ཚང་གཅིག་ལས་མེད་པ། 

དུད་ཆུང་། སར་བློད་ལ་ཁལ་རེན་ས་ཆ་མེད་པའི་གཡློག་རྒྱུག་དུད་ཚང་ཆུང་ངུ་། 

དུད་ཆུང་རེན་ཡློད། མི་སེར་དུད་ཚང་ཆུང་ངུ་ཁལ་རེན་ཡློད་པ། 

དུད་སྟློངས། ཁིམ་དུད་འཐློར་ཞིག་སློང་བ། 

དུད་ཐློ། ཐེམ་གངས་ཀི་ཐློ། 

དུད་དྲེག །དུད་པའི་རི་ཆགས་པའི་དྲེག་པ། 

དུད་ནག །ཉལ་ཐལ། ཡློངས་སུ་སྨིན་མེད་པའི་ལློན་ཤིང་དབིངས་སུའུ་ཞེས་པ་ནས་བཤེར་

གཟུགས་དག་ཚུར་འཐེན་རེས་སྐམ་ནས་མདློག་སེར་པློའམ་སྨུག་པློའི་ས་གཟུགས་ཤིང་ལ་

བརློད། དེས་བཟློས་པའི་ཐ་མག་ནི་དུག་རིགས་ལ་གཏློགས་པས་འཐེན་ན་བཅད་མ་ཐུབ་པར་

མཐར་ཚེ་སློག་ཤློར་གི་ཡློད། 

དུད་ནི་མནངས། དུད་དུ་འགློ་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་འཕློག་པ། 

དུད་པ། [ཐ་མི་དད་པ]① ཐུར་དུ་གུག་པ། འབབ་ཆུ་དུད་པ། ལློན་ཤིང་འབས་བུ་རྒྱས་ན་ཡལ་འདབ་

ཐུར་དུ་དུད་ཡློང་། ② མེའི་དུ་བ། དུད་པ་བཏང་བ། དུད་པ་སངས་པ། 

དུད་པ་སློན་འཐུལ། མེ་ལེ་མ་འབར་གློང་དུ་དུད་པ་འཐུལ་བ། 

དུད་པ་རྣློན་པློ། སྐྱུགས་པ་གཅློད་སྐབས་སྣར་མནམ་བེད་ཀི་དུད་པ་རྣློན་པློའི་མིང་སྟེ། ཡན་ལག་

བརྒྱད་པ་ལས། ཡུང་བ་ལློང་རློས་བ་བ་དང་། རྒྱ་སྐྱེས་ཙན་དན་དཀར་པློ་དང་། འབས་བུ་

གསུམ་གི་དུད་པས་བདུག ། ཞེས་པ་འདི་ཡང་དུད་རྣློན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 
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དུད་པ་བ་བལ་མ། ཆུ་དལ་འབབ་ཀི་ནང་དུ་བལ་ཐག་ལར་སློ་ནལ་ནལ་ཆུའི་ཁར་གཡེང་བའི་ཆུ་བལ་

ཏེ། ནུས་པས་མེས་ཚིག་པའི་རྨའི་ཆུ་སེར་སྐེམ། 

དུད་པ་རལ་པ། མེ་བུས་པའི་དུད་པ་ཁང་པར་ཆགས་པའི་རལ་པ་འདྲ་བ་དེའི་མིང་ངློ་། །

དུད་བལ། དུད་དྲེག་རལ་པ་ལ་བུར་ཆགས་པ། 

དུད་མུར། [ཞང་སྐད]བློལ་སློང་། 

དུད་རི། དུད་པའི་ཐིགས་པ། 

དུད་ཚང་། ཁིམ་དུད་གཅིག་དང་དློན་གཅིག །མི་ཚང་ངམ་ཁིམ་ཚང་། དུད་ཚང་ངན་ཧྲུལ། 

དུད་ཚོ། གློང་ཚོ། 

དུད་རླངས། མེ་ཤིང་བསེགས་པའི་དུད་པ་དང་བཟའ་བཏུང་འཁློལ་བའི་རླངས་པ་མཉམ་དུ་འཁིགས་

པ། དུད་རླངས་དང་སྨུག་པ་ནློར་བ་བས་ནས་བསད་ཡློད། 

དུད་གསར་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་བ་སྤི་ལློ་༡༩༠༩ལློར་བམས་པ་བློ་གློས་ཀིས་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དུད་བསུང་། ① དུ་བའི་དྲི་མ། ② དུ་བའི་དྲི་ཞིམ་པློ། 

དུན་རེ། [ཞང་སྐད]བན་ལློག

དུན་ལས། རིན་པློ་ཆེ་སྦུར་ལེན་ཏེ་སློས་ཤེལ་གི་མིང་། 

དུབ། དཀའ་ལས་ཁག་པ་སྟེ། དཀའ་དུབ། ངལ་དུབ། ལུས་དུབ་པ་སློགས། 

དུབ་ས། [ཞང་སྐད]སྡུག་བསལ། 

དུབ་དུབ། [ཞང་སྐད]ཉློན་མློངས། 

དུབ་པ། [ཐ་མི་དད་པ]ལུས་སེམས་ཐང་ཆད་པའམ་ངལ་བ། ཁམས་དུབ་པ། 

དུབ་པ་ལ་སྦློར་བའི་མཐའ། སྟློན་པས་རེས་སུ་གནང་ཞིང་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པའི་ཟས་གློས་ལློངས་

སུ་མི་སྤློད་པར་དློན་མེད་པའི་དཀའ་ཐུབ་བསྟེན་ཏེ་བདག་ཉིད་དུབ་པ་ལ་སྦློར་བའི་མཐའ། 

དུབ་པ་བསལ་ཕིར། དཀའ་ངལ་གིས་ཐང་ཆད་པ་བསལ་བའི་ཆེད་དུ་ཞེས་པ། 



  259  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དུབས་སུ། [རིང]དུས་སུ། 

དུམ། དུམ་པ་ཡི་ཚིག་བསྡུས་པ། དུམ་བུ་ཡི་ཚིག་བསྡུས་པ། 

དུམ་གྲུགས། དུམ་བུར་སློང་བའི་མིང་། 

དུམ་བགློས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་segment ཟེར། 

དུམ་གཅིག །དུམ་བུ་གཅིག་སྟེ་ཆ་ཤས། ཤིང་ཐློག་དུམ་གཅིག་གསློལ་བ་གནང་། 

དུམ་དུམ། ཐུང་ཐུང་། ཤིང་དུམ་དུམ་མེ་ལ་འབུད་བདེ། རྡློག་ཁེས་དུམ་དུམ་རྒྱབ་ཏུ་འཁུར་བདེ། 

དུམ་པ། ① པློ་ཏི། འབློག་པས་ཡུམ་དུམ་པ་བཅུ་གཉིས་དང་། རློང་པས་འབུམ་དུམ་པ་བཅུ་གཉིས་

ཟེར། ② [རིང]འདུམ་པའི་བརྡ་རིང་སྟེ། མཐུན་པ་དང་། འགིག་པ། རྒྱ་བློད་མཇལ་དུམ་མཛད་པ། 

དུམ་བུ། ① རིལ་པློ་ཞིག་པའི་ཆ་ཤས། དཀར་ཡློལ་དུམ་བུར་བཀས་པ། མེར་སློ་མ་བཏང་བའི་ས་

ཕག་དེ་དག་དུམ་བུར་ཞིག་འདུག །ཤིང་དུམ་བུར་བཅད་པ། འགློ་ལམ་དུམ་བུ་ཁག་བགློས་

ཀིས་བདག་སྤློད་བེད་མིང་། དུམ་བུ་དང་པློ། དུམ་བུ་ཞེ་གཉིས་པ། ③ ཚོ་པ་དང་ཚན་པ། མི་

ཚོ་དུམ་བུ་དུམ་བུར་བགློས་པ། 

དུམ་བུ་གི་བར་གསེང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་interblock gap ཟེར། 

དུམ་བུ་ལྔ་པའི་འཛམ་གིང་། འཛམ་བུ་གིང་གི་སྐམ་ས་དུམ་བུར་བགློས་ན། ཨེ་ཤི་ཡའི་གིང་། ཡློ་

རློབ་གིང་། ཨ་མེ་རི་ཁ་གིང་། ཨློ་སི་ཁློ་ནི་ཡའི་གིང་། ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་གིང་བཅས་གིང་ཆེན་ལྔ་ཡློད། 

དུམ་བུ་བརག་བཤེར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་block check ཟེར། 

དུམ་བུ་དུམ་པ། དམ་མེ་དུམ་མེ་དང་དློན་གཅིག །དངློས་རས་གང་ཞིག་དུམ་བུ་ཁ་ཤས་སུ་ཆད་པ་

དང་། ཆག་པ། རལ་བ་སློགས་ཀི་དུམ་བུའི་མིང་སྟེ། སྟློད་ཐུང་དུམ་བུ་དུམ་པར་རལ་

འདུག །དཀར་ཡློལ་ཞིག་དུམ་བུ་དུམ་པར་ཆག་འདུག །ཐག་པ་ཞིག་དུམ་བུ་དུམ་པར་ཆད་

འདུག་ལ་བུའློ། །



  260  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དུམ་བུ་མཁློ་ཕབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་block copy ཟེར། 

དུམ་བུ་རི། ལྷ་སའི་ཉེ་འདབས་རྒྱ་མ་ཁི་སང་གི་ས་ཁུལ་དུ་ཡློད་པའི་བཀའ་གདམས་པའི་དགློན་པ་ཞིག

དུམ་བུ་གསུམ་པ། ① སྨན་དུར་བིད། ② ཚན་པའམ་ལྷུ་དུམ་གསུམ་པ། 

དུམ་བུའི་རྒྱ་ཆ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་blocking factor ཟེར། 

དུམ་བུའི་བརློད་ཚིག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་block statement ཟེར། 

དུམ་ཚན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་paragraph ཟེར། 

དུམ་ཚིགས་གཏློང་སྐྱེལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་block transfer ཟེར། 

དུམ་མཚམས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་slice ཟེར། 

དུམ་ཞིག །ཉུང་ཤས་ཤིག

དུམ་རེ། ① ཅུང་ཟད་རེ། ② ཆག་དུམ་རེ། ③ ཚན་པ་རེ། 

དུམ་གསུམ་སྤན་ལྔ། གནའ་བློའི་རྒྱ་སློལ་རི་མློའི་འདྲ་བརན་རི་མློར་དབང་ལྔ་གནས་ཡུལ་གི་ཆ་

ཚད་མན་ངག་ཡིན། དུམ་གསུམ་སྟེ་ངློ་གདློང་དཀྱུས་ལ་དུམ་བུ་གསུམ་ལ་དབེ་ཡློད། དུམ་བུ་

གློང་མ་ནི་སྤི་བློའི་སྐྲ་མཚམས་ནས་སྨིན་མཚམས་བར་དང་། དུམ་བུ་བར་པ་ནི་སྨིན་མཚམས་

ནས་ཤངས་རེ་བར། དུམ་བུ་ཐ་མ་ནི་ཤངས་ནས་ཀློས་ཀློ་བར་ཡིན། སྤན་ལྔ་ནི་ངློ་གདློང་གི་

འཕེད་ལ་ཅ་ལྔ་རུ་བགློས་ཡློད། ཆ་རེའི་རིང་ཚད་ནི་སྤན་ཡ་གཅིག་གི་ཚད་དང་མཚུངས་ཡློད་

པས་དེ་ལར་བརློད་པའློ། །

དུར། མི་ཤི་བློའི་རློ་སྐྱེལ་སའམ་འཇློག་སའི་གནས། དུར་དུ་སེད་པ། དུར་ས། དུར་ཁློད་ལ་བུ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དུར་ཁང་། རློ་ཁང་ངམ་སྤུར་ཁང་། 

དུར་ཁློད། མིའི་རློ་སྐྱེལ་ས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཇིག་གནས་དང་། ཕ་མེས་ནགས། མཚུན་གི་

ཚལ། ཞི་བའི་གནས། རློ་ཉལ། རློ་གནས། གཤིན་གི་གནས། སེག་གནས་བཅས་སློ། །

དུར་ཁློད་ཀི་ཆས་བརྒྱད། ཁློ་བློ་སྤི་ལ་དུར་ཁློད་ཀི་ཆས་བརྒྱད་ནི། བགློ་བའི་གློས་གསུམ་སྟེ། མི་

ལྤགས་ཀི་གཡང་གཞི། གང་ཆེན་གི་ཀློ་རླློན། སྟག་ལྤགས་ཀི་ཤམ་ཐབས་རྣམས་སློ། །གདགས་

པའི་རྒྱན་གཉིས་ནི། སྦྲུལ་རྒྱན་དང་ཐློད་རྒྱན་གཉིས། དེ་ཡང་སྦྲུལ་རྒྱན་ལའང་རྒྱལ་རིགས་

དཀར་ཁའི་དབུ་རྒྱན། རེ ་རིགས་སེར་ཁའི་སྙན་རྒྱན། བམ་ཞེ་དམར་ཁའི་མགུལ་རྒྱན། 

དམངས་རིགས་ནག་ཁས་སྐ་རགས། གདློལ་རིགས་ལང་ཁས་ཕག་གདུབ་ཞབས་གདུབ་བས་

པ་བཅས་སློ། །ཐློད་རྒྱན་ལ་ཐློད་སྐམ་དབུ་རྒྱན་དང༌། རླློན་པས་སེ་རལ་ཁ་བཅས་སློ། །བྱུག་

པའི་རས་གསུམ་ནི། སྨིན་མཚམས་ཐལ་ཆེན་གི་ཚོམ་བུ། མཁུར་ཚོས་ལ་རཀྟའི་ཐིག་ལེ། ལློག་

མར་ཞག་གི་ཟློ་རིས་རྣམས་སློ། །

དུར་ཁློད་ཀི་མཆློད་རེན་བརྒྱད། ཤར་ན་རེ་མློ་བརྒྱ་པའི་མཆློད་རེན། ལྷློར་ཏ་ལ་རིན་ཆེན་བརེགས་

པའི་མཆློད་རེན། ནུབ་དུ་བདེ་བེད་ཁམས་གསུམ་སྒློལ། བང་དུ་འཕིན་ལས་གཏེར། ཤར་ལྷློར་

ཏི་ཤིང་ཏའི་མཆློད་རེན། བང་ཤར་དུ་ཉི་མ་གཟིའི་མཆློད་རེན། ལྷློ་ནུབ་ཏུ་སར་པ་ཏའི་མཆློད་

རེན། ནུབ་བང་དུ་བཀྲ་ཤིས་བརེགས་པའི་མཆློད་རེན་ནློ། །

དུར་ཁློད་ཀི་ནགས་ཚལ་བརྒྱད། ཤར་ན་ཀུན་ནས་གློལ་བའི་ནགས་ཚལ། ལྷློར་སྐྱེད་མློས་ཚལ། 

ནུབ་ཏུ་ཁློན་པའི་ཚལ། བང་དུ་འདྲེས་པའི་ཚལ། ཤར་ལྷློར་སེང་ལིང་གི་ཚལ། ལྷློ་ནུབ་ཏུ་འློད་

ཅན་གི་ཚལ། ནུབ་བང་དུ་དྲ་བའི་ཚལ། བང་ཤར་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚལ་ལློ། 

དུར་ཁློད་ཀི་དབུས་སུ་སྐྱེས་པའི་ཤིང་བརྒྱད། ཤར་དུ་ཤི་རི་ཤ་སེར་པློ། ལྷློར་ཙུན་ར་སློན་པློ། ནུབ་

ཏུ་ཀང་ཀ་ལ་དམར་སྐྱ། བང་དུ་ཨ་ཤད་ཏ་ལང་ཁུ། ཤར་ལྷློར་ཀ་རན་ཛ་སེར་པློ། ལྷློ་ནུབ་ཏུ་འཁི་

ཤིང་ཅན་སློ་དམར། ནུབ་བང་དུ་ཨ་ཛུན་ལང་ཁུ། བང་ཤར་དུ་ཀ་ཁི་མ་ཧཱ་སྣ་ཚོགས་སློ། །

དུར་ཁློད་ཀི་རས། རློ་ཁེབས། 

དུར་ཁློད་མཁའ་འགློ་བརྒྱད། ༡ ཤར་ན་མི་ཕེད་རྡློ་རེ་མཁའ་འགློ ༢ ལྷློར་རིན་ཆེན་མཁའ་འགློ་གཟི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བརིད་ཅན། ༣ ནུབ་ཏུ་དྲི་མ་པདྨ་མཁའ་འགློ ༤ བང་ན་ལས་ཀི་མཁའ་འགློ་བདེ་ཅན། ༥ཤར་

ལྷློར་མི་འདའ་དམ་ཚིག་མཁའ་འགློ ༦ ལྷློ་ནུབ་ཏུ་སྣ་ཚོགས་མཁའ་འགློ་མི་ཐུབ་མ། ༧ ནུབ་

བང་དུ་ཐམས་ཅད་མཁའ་འགློ་ཀུན་རྒྱུ་མ། ༨བང་ཤར་ན་རྒྱུད་འཛིན་འཇིག་རེན་མཁའ་

འགློའ ློ། །ཐམས་ཅད་ཀི་གཅེར་བུ་རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་གིས་བརྒྱན་པ། གི་ཐློད་འཛིན་ཅིང་ཁཱ་ཊཱཾ་

ཁ་འཁྱུད་པའློ། །

དུར་ཁློད་བརྒྱད། དུར་ཁློད་ཆེན་པློ་བརྒྱད་དང་དློན་གཅིག

དུར་ཁློད་ཆེན་པློ་བརྒྱད། ཤར་དུ་གཏུམ་དྲག་དང་བང་དུ་ཚང་ཚིང་འཁིགས་པ། ནུབ་ཏུ་རྡློ་རེ་འབར་

བ། ལྷློར་ཀེང་རུས་ཅན། དབང་ལན་དུ་དྲག་ཏུ་རྒློད་པ། མེར་བཀྲ་ཤིས་ཚལ། བདེན་བལ་དུ་མུན་

པ་དྲག་པློ། རླུང་དུ་ཀི་ལི་ཀི་ལིའི་སྒ་སྒློག་པ་བཅས་བརྒྱད། 

དུར་ཁློད་བདག་པློ། ཀེང་རུས་གཟུགས་ཅན་མི་མིན་ཞིག

དུར་ཁློད་པ། དུར་ཁློད་ཀི་གནས་སུ་ཕིན་ཏེ་ཉམས་ལེན་བེད་མཁན། 

དུར་ཁློད་མ། [མངློན]དཔལ་ལན་ལྷ་མློ། 

དུར་ཁློད་བསིལ་བའི་ཚལ། རྒྱ་གར་གི་དུར་ཁློད་སྐད་གགས་ཅན་ཞིག

དུར་གི་མཆད་པ། རློ་སེད་ས། 

དུར་ག། དུར་ཁློད་ཀི་ས་ག། 

དུར་རྒན། [ཡུལ]ལས་དང་བ་བ་གང་ལའང་རུང་ཉམས་མློང་ཆེ་བའི་མིའི་བ་དྭགས་ཀི་མིང་། 

དུར་སམ། རློ་སམ། 

དུར་སློ། བློན་ཆློས་ལས་བཤད་པའི་གཤིན་པློའི་དུར་སློ་འགློག་བེད་ཀི་ཆློ་ག་ཞིག

དུར་རྒྱགས། རློ་དང་མཉམ་དུ་གཏློང་བའི་ཟས་གློས་སློགས་རས་རིགས་སྣ་ཚོགས། འདས་པློ་སློ་

སློ་ལ་དུར་རྒྱགས་གང་དགློས་འཆི་དུས་ཀི་སར་ཁ་ལ་བརགས་དགློས། 

དུར་སྒློམ། རློ་སམ། 

དུར་ལྔ། འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། དུར་སས་ཚུལ་རིགས་ལྔའི་མིང་སྟེ། ཤིང་དུར་དང་། ཆུ་དུར། 

མེ་དུར། ས་དུར། ལགས་དུར་བཅས་ལྔ་ལ་ཟེར། འའབྱུང་རིས་ལས། རི་སྐྱེལ་ཤིང་ལ་སེག་པ་
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མེ། ས་བ་ས་ལ་སྒྲུབ་པ་ལགས། སྐྱུར་བ་ཆུ་ཡི་དུར་ལྔ་ལ། ཞེས་པ་དེ་ཡང་རི་སྐྱེལ་ཤིང་ཞེས་པ་

གནའ་དུས་སུ་རློ་རིགས་རི་ལ་སྐྱེལ་ནས་བ་གཟན་དུ་སྟེར་བའི་རིགས་ལ་ཟེར། བསེག་པ་མེ་

ཞེས་པ་རློ་མེ་ལ་བསེག་པ་ལ་ཟེར། ས་བ་ས་ཞེས་པ་སར་སས་པའི་དུར་ལ་ཟེར། སྒྲུབ་པ་ལགས་

ཞེས་པ་སམ་དང་། མཆློད་རེན་སློགས་ཀི་ནང་དུ་འཇུག་སྟེ་ཁང་པའི་ནང་དུ་འཇློག་པ་ལ་ཟེར། 

སྐྱུར་བ་ཆུ་ཞེས་པ་རློ་ཆུ་ལ་སྐྱུར་ཏེ་ཉ་གཟན་དུ་སྟེར་བ་ལ་ཟེར། 

དུར་ལྔའི་རིས། འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད། གཤིན་པློའི་སྐུ་ཕུང་འབྱུང་བ་ལྔ་གང་གི་ཀློང་དུ་རྒྱ་བཏབ་

ན་ལེགས་པར་བརག་པའི་རིས་ལ་དུར་ལྔའི་རིས་ཟེར། 

དུར་མཆློད། ལློ་ལར་དུར་ཁློད་དུ་གཏློང་བའི་ཆློ་གའི་ལས་རིམ་རྣམས། 

དུར་ཐློད། དུར་ཁློད་དུ་ཡློད་པའི་མི་རློའི་ཐློད་པ། 

དུར་ཐློད་ཐལ་བ། མི་ཤི་བའི་དུར་གི་མགློ་ཐློད་ལློ་མང་ལུས་པ་ཆར་ཉིས་གདུངས་ནས་མདློག་དཀར་

པློ་ཞག་ཚི་མེད་པ་དེ་མེར་ནུས་ལན་བསེགས་པའི་ཐལ་བའི་མིང་། 

དུར་ནློར། གཤིན་པློའི་སར་ཁ་དང་བསྟུན་པའི་དུར་རས་དང་། སེམས་ཅན་གི་གཟུགས་བརན་

སློགས་ལྷན་ཏུ་ས་བ་ལ་དུར་ནློར་ཟེར། ཆེས་གནའ་བློའི་དུས་སེམས་ཅན་གང་བབ་དེ་དུར་དུ་

ས་སློལ་ཡློད་འདུག

དུར་གནས། རློ་སེད་ས། 

དུར་བ། ༡ [དཱུརབཿ]རམ་པ། ༢ ལེགས་སྦར་གི་སྐད་དུ་དཱུར། དེ་ཟུར་ཆག་པ་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་

བསྒྱུར་ན་འཚེ་ཅན་ཞེས་འགྱུར། 

དུར་བློན། བློན་པློའི་ནང་གསེས་ཤིག

དུར་སས། སྤིར་མི་གློངས་ནས་ཞག་གསུམ་གི་བར་དུ་འཇློག །དེ་ནས་སྐར་རིས་དང་བསྟུན་པའི་

བཅློས་ཀ་རིམ་གློ་བས་ཏེ་དུར་ཁློད་དུ་སྐྱེལ་ཞིང་བ་ལ་སྦིན་པ། སར་སས་པ། ཆུར་བསྐྱུར་བ་

སློགས་ཀི་ལས་བ། རྒན་དར་བ་དང་བིས་པ་ཉ་ལ་སྟེར་བ་ཅུང་མང་། གི་ཤི་ཡིན་ན་དུར་ཁློད་ཡན་

པ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེལ་བ་དང་འགློས་ནད་ཅན་ཡིན་ན་ས་འློག་ཏུ་ས་བ། བ་ཆེན་སློགས་དམིགས་བསལ། 

དུར་བ། མི་རློ་ཟ་མཁན་བ་ཀང་ཀ དུར་བ་རྒྱབ་དཀར། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀཾ་ཀ་དང་རྒྱབ་དཀར་རློ། 
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དུར་བང་། རློ་ཕུང་གང་དུ་སས་སར་བཙུགས་པའི་མིང་བང་། 

དུར་བིད། ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཏེ་རློ་མངར། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་རྨ་རུལ་གསློ། །ནད་ཚ་གང་

གཉིས་ཀ་སྦློང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀུན་རེས་འབྱུང་། དུམ་བུ་གསུམ་པ། དློར་བེད་མ། 

མདའ་འཇློམས། རྡུལ་ཅན། ཕུར་མ་གསུམ་པ། ཚངས་གསུམ། ལློ་མ་གསུམ་པ་བཅས་སློ། །

དུར་མིག །འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། གང་ཟག་གང་ཞིགརང་གི་ལློ་རགས་གང་ཡིན་པ་དེའི་དུར་

ལློ་གང་དེ་གནམ་ལློ་ཤར་དུས་བརི་བའི་གང་ཟག་དེ་དུར་མིག་ཏུ་བབས་པ་ཡིན་ཟེར། དཔེར་

ན། གང་ཟག་སྟག་ཡློས་ལློ་པ་ཡིན་ན་གནམ་ལློ་ལུག་ཤར་ཚེ་དུར་མིག་ཏུ་བབས་པ་ཡིན་པ་ལ་

བུའློ། །དེ་ཡང་དུར་མིག་ནི། ཤིང་དུར་ལུག །མེ་དུར་ཁི། ལགས་དུར་གང་། ས་ཆུ་འབྲུག་ལ་དུར་

དུ་བབས་ཞེས་ཟེར། 

དུར་མཆད། རློ་སེད་ས་དང་། མེར་སེག་ས། 

དུར་གཤེན་མཚོན་ཆ་ཅན། བློན་པློའི་བེ་བག་ཅིག

དུར་རས། གནའ་བློའི་གློང་མ་དང་བློན་པློ། དེ་བཞིན་ཕྱུག་པློ་སློགས་འདས་རེས་སུ་དེའི་དུར་ཁང་

ནང་དུ་དུར་རས་སྣ་ཚོགས་མཉམ་དུ་བཤམས་ནས་ཤི་པློས་སྤློད་རྒྱུ་ཡློད་པའི་དློན་མཚོན་པར་

བེད་ཀི་ཡློད། དུར་རས་མང་ཆེ་བ་ནི་བཟློ་བཀློད་མཛེས་རལ་གི་དངློས་པློ་ཤ་སྟག་ཡིན། 

དུར་ས། ① རློ་འཇློག་ས། ② རློ་སེད་ས། 

དུར་སི། དུར་ཁློད་ལ་གནས་པའི་འདྲེ་སིན། 

དུར་སྲུང་བ། དུར་ཁློད་སྲུང་མཁན། 

དུལ། སྤློད་པ་བཟང་པློ་ཞི་ཞིང་དུལ་བ། 

དུལ་བ། བཏུལ་ཏེ་འཇམ་པློར་གྱུར་པའི་ཞི་བ་དང་། གཡུང་བ། སེམས་རྒྱུད་དུལ་བ། སྤློད་ལམ་དུལ་

བ། འཛུམ་དཀར་སློན་བཏང་གི་ཞི་ཞིང་དུལ་བའི་ངང་ནས་ཚིག་སྨྲ་བ། གཤིས་ཀ་གློང་པློ་

བཏུལ་ནས་ཞི་ཞིང་དུལ་བར་གྱུར་པ། 

དུལ་མ། ① ན་ཆུང་མའི་མིང་གཞན། ② ཐབས་ཤེས་ཀིས་བཏུལ་ནས་ལས་རུང་དུ་གྱུར་པའི་

རིགས། ར་དུལ་མ། སྨན་དུལ་མ། གསེར་དུལ་མ། རག་དུལ་མ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དུས། ① ཚེ་སྐབས། གནའ་ས་མའི་དུས། ཕ་མེས་ཀི་དུས། དེང་དུས། དུས་དེའི་བར། རང་ཉིད་འཚོ་

ཞིང་གནས་པའི་དུས་དློན་ཡློད་པར་བེད་པ། རྒྱ་མཚོའི་རྦ་རླབས་དུས་ལས་མི་ཡློལ་བར་འཕྱུར་

བ། དུས་དང་དུས་སུ་མཛའ་བར་བེད་པ། ལས་ཁུངས་ལ་དུས་ཐློག་ཏུ་འགློ་བ། ཚེས་བཟང་དུས་

བཟང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བགང་བ་དང་། ཡང་དག་འགློ། སར་བྱུང་བཅས་སློ། །② [མངློན]

དཔྱིད་དང་སློས་ག །དབར། སྟློན། དགུན་སྟློད། དགུན་སྨད་དེ་དུས་མཚམས་ལ་དྲུག་ཡློད་པས་

གངས་དྲུག་མཚོན། ③ རྒྱུ་དང་འབས་བུ་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་བའི་ཡུན་གི་གནས་སྐབས། ལན་མིན་

འདུ་བེད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག

དུས་སྐབས། ① ཚེ་སྐབས། དུས་སྐབས་མཉམ་པ། དུས་སྐབས་ཐློག་མ། དུས་སྐབས་མཐའ་མ། 

དུས་སྐབས་བར་མ། དུས་སྐབས་རེད་པ། གཞློན་ནུའི་དུས་སྐབས། ② བསྐལ་པ། 

དུས་སྐབས་མཚམས་མེད། ལློ་ཟླ་ཞག་སློགས་དུས་སྐབས་བར་མཚམས་མེད་པ། 

དུས་ཀི་ཀུན་སློང་། དགེ་ཚུལ་སློང་སྒྲུབ་སྐབས། བསམ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ལས་དུས་ཀི་ཀུན་སློང་ཐློབ་

ཤེས་པ་དགློས་པ་སྟེ། སློམ་པ་འབློག་པའི་ཆློ་ག་ལས་གསློལ་བ་སློང་ནས་ལས་བརློད་པ་

གསུམ་གི་ཐ་མ་སྟེ། བདག་བརློད་དང་བ་བ་བརློད་པ་རློགས་མ་ཐག་ཐློབ་པར་ངློ་ཤེས་པ། 

དུས་ཀི་བསྐལ་དློན། བསྐལ་དློན་གསུམ་གི་ནང་གསེས། དུས་ཡུན་རིང་པློས་བར་དུ་ཆློད་པའི་དབང་

གིས་རློགས་མི་ཐུབ་པ། དཔེར་ན། སྐྱེ་བ་ས་ཕི་ལ་བུ། 

དུས་ཀི་འཁློར་ལློ། [ཤྲིཀལཙཱཀྲཿ] ① བ་མེད་རྒྱུད་སེ་ཞིག་སྟེ་གཞི་ལམ་འབས་བུའི་རྣམ་གཞག་

ཐམས་ཅད་ཕི་ནང་གཞན་གསུམ་གི་དུས་སྦློར་དང་འབེལ་བས་དུས་ཀི་འཁློར་ལློ་ཞེས་

བའློ། །② གཉིས་མེད་རྒྱུད་ཀི་ཡི་དམ་ཞིག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁམས་གསུམ་འཁློར་ལློས་

སྒྱུར་བ་དང་། གཉིས་སུ་མེད། ཐ་མ་མེད། ཐབས་ཤེས་བདག་ཉིད། ཐློག་མའི་མགློན་པློ། དང་

པློའི་སངས་རྒྱས། རྡློ་རེ་སེམས་དཔའ། སློམ་པ་ལ་འདུས་པ། རྣམ་ཀུན་མཆློག་ལན། རྣལ་འབློར་

རྣམ་པ། འཕློ་མེད། བང་ཆུབ་སེམས། ཞི་བ། རིགས་ཀུན་ཁབ་བདག །རིགས་མེད་པ། ཤེས་

དང་ཤེས་བའི་བདག་ཉིད་མཆློག །ཨེ་ཝཾ་ཡི་གེ་བཅས་སློ། །

དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་འགེལ་ཆེན། ཤམ་བ་ལའི་རྒྱལ་པློ་པདྨ་དཀར་པློས་མཛད་པའི་དུས་འཁློར་ར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱུད་ཀི་འགེལ་ཆེན་དྲི་མེད་འློད་ལ་ཟེར། དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་འགློར་ལློ་ཙཱ་བ་བློ་གློས་

རྒྱལ་མཚན་དང་། བློ་གློས་བཟང་པློས་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ། 

དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཉེར་ལྔ། ༡ གསློད། ༢ རྫུན། ༣ རྐུ། ༤ འདློད་ལློག །༥ཆང་འཐུང་

བ། དེ་རྣམས་སང་བ་སློབ་པའི་གཞི་ལྔ་ཞེས་སུ་བཤད། །༦ ཆློ་ལློ། ༧ ཁ་ན་མ་ཐློའི་ཟས་ཟ་བ། 

༨རང་ཚིག །༩ འབྱུང་པློ། ༡༠ ལྷ་མིན་ཆློས་སློབས་པ། དེ་རྣམས་ལྔ་ནི་བ་བ་མིན་ལྔའློ། །། ༡༡ 

བ་ལང་། ༡༢ བིས་པ། ༡༣ སྐྱེས་པ། ༡༤ བུད་མེད། ༡༥མཆློད་རེན་བསྣུན་པ། །དེ་རྣམས་ནི་

གསློད་པ་ལྔའློ། །། ༡༦ རེ་གློགས། ༡༧ རེ་བློ། ༡༨སངས་རྒྱས། ༡༩ དགེ་འདུན། ༢༠ བ་མར་

ཁློང་ཁློ་བསློམ། དེ་རྣམས་ནི་འཁུ་བ་ལྔའློ། །། ༢༡ མིག །༢༢ རྣ་བ། ༢༣ སྣ། ༢༤ ལེ། ༢༥ཡིད་

དབང་བཅས་ལྔ་སྟེ། ཞེན་པར་མི་བེད་བརྟུལ་ཞུགས་ཉེར་ལྔའློ། །

དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་ཕི་ནང་གཞན་གསུམ། ཕི་དུས་ཀི་འཁློར་ལློ་ནི། རི་རབ། གིང་བཞི། གིང་ཕན་

བརྒྱད་སློགས་སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་ཁམས་ཡིན། ནང་དུས་ཀི་འཁློར་ལློ་ནི། འདློད་ཁམས་ལྔ། 

འདློད་ལྷ་དྲུག །གཟུགས་ཁམས་བཅུ་དྲུག །གཟུགས་མེད་སྐྱེ་མཆེད་མུ་བཞི་སྟེ་ནང་བཅུད་ཀི་

འཇིག་རེན་སིད་པ་སུམ་ཅུ་སློ་གཅིག་སློགས་ཡིན། གཞན་དུས་ཀི་འཁློར་ལློ་ནི། བསྐྱེད་རིམ་

གི་རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་དང་། རློགས་རིམ་གི་ར་རླུང་ཐིག་ལེ་སློགས་ཡིན། རྒྱས་

པ་རྣམ་བཅུ་དང་ལན་གི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས། 

དུས་ཀི་སློ་ནས་ཕེ་བའི་ལས་གསུམ། མཐློང་ཆློས་མློང་འགྱུར་གི་ལས། སྐྱེས་ནས་མློང་འགྱུར་གི་

ལས། ལན་གངས་གཞན་ལ་མློང་འགྱུར་གི་ལས་སློ།།

དུས་ཀི་སློ་ནས་བདེ་བ། ཚབ་གསར་པ་དང་རིང་པ་གཉིས་སློ། །

དུས་ཀི་རྒྱལ་པློ། [མངློན]ལློ་འཁློར། 

དུས་ཀི་དགག་དབེ། དགག་དབེའི་ནང་གསེས་དུས་ངེས་པ་དབར་གནས་ཟླ་བ་གསུམ་རློགས་པའི་

ཚེས་བཅློ་ལྔ་ལ་དགག་དབེ་བ་བ་སྟེ། དབར་ས་མ་ཁས་བངས་ན་དབྱུག་པའི་ཉ་ལ་ཞེས་སྟློན་

འབིང་ཐ་སྐར་གི་ཚེས་བཅློ་ལྔ་དང་། དབར་ཕི་མ་ཁས་བངས་ན་སྨིན་དྲུག་གི་ཉ་ལ་ཞེས་སྟློན་

འབིང་ཐ་སྐར་གི་ཚེས་བཅློ་ལྔ་དང་། དབར་ཕི་མ་ཁས་བངས་ན་སྨིན་དྲུག་གི་ཉ་ལ་ཞེས་སྟློན་ཐ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ཆུང་གི་ཚེས་བཅློ་ལྔ་ལ་དགག་དབེ་བ་བ། 

དུས་ཀི་ཆ་ཚད། དུས་ཡུན་རིང་ཐུང་འཇལ་བེད་ཀི་ཚད་གཞི། 

དུས་ཀི་ཆ་ཤས། ① དུས་ཀི་ཡན་ལག །② [མངློན] ལློ། 

དུས་ཀི་ཆློ་ག །དུས་ཚོད་རི་ཐབས། 

དུས་ཀི་ཆློས་ཉིད། [མངློན]འཆི་བ། 

དུས་ཀི་འཇལ་བེད་བདུན། དབུགས་དང་། དབུགས་ཁུག་པ་དྲུག་ལ་ཆུ་སང་གཅིག །ཆུ་སང་དྲུག་

ཅུ་ལ་ཆུ་ཚོད་གཅིག །ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུ་ལ་ཉིན་ཞག་གཅིག །ཉིན་ཞག་སུམ་ཅུ་ལ་ཟླ་བ་གཅིག །ཟླ་

བ་བཅུ་གཉིས་ལ་ལློ་གཅིག །ལློ་མང་པློ་བསགས་ན་བསྐལ་པ། 

དུས་ཀི་སྙིགས་མ། སྙིགས་མ་ལྔའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ནད་མཚོན་མུ་གེའི་བསྐལ་པ་དག་གིས་

གདུངས་པ། 

དུས་ཀི་ཐ་མ། ① སྙིགས་མ་ལྔ་བདློ་བའི་དུས། ② འཆི་ཁའི་དུས། 

དུས་ཀི་ཐུང་མཐའ། སྐད་ཅིག་མ་སྟེ་དུས་མཐའི་སྐད་ཅིག་མ། 

དུས་ཀི་མཐར་གྱུར་པ། ཚེ་ལས་འདས་པའམ་ཤི་བ། 

དུས་ཀི་མཐའ། དུས་མཐའི་སྐད་ཅིག་མ་ཞེས་པར་གཟིགས། 

དུས་ཀི་དུམ་བུ་བཞི། ཆགས་བསྐལ། གནས་བསྐལ། འཇིག་བསྐལ། སྟློངས་བསྐལ་ལློ། 

དུས་ཀི་སྤློད་ལམ་གཉིས། སྟློན་པ་དང་སློབ་དཔློན་ལ་ཕག་འཚལ་བ། ཙོག་པུར་འདུག་པ་དང་ཐལ་

མློ་སྦློར་དུ་གཞུག་པའློ། །

དུས་ཀི་དཔྱ་ཁལ་བསྡུ་བ་པློ། ལློ་རེའི་ཁལ་བསྡུ་བ་པློ་སྟེ་ཡློང་བཞེས་པ་ཞེས་པ་ས་གནས་སིད་

གཞུང་གིས་བསྐློས་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེས་ས་གནས་སློ་སློར་ཡློང་ནས། རློང་དང་མཉམ་སྦྲེལ་

གིས་ཁལ་བསྡུས་རེས་ས་གནས་སིད་གཞུང་ལ་ཁལ་ནས་བྱུང་བའི་འབྲུ་མར་སློགས་ཆད་ལུས་

མེད་པ་རིས་སྤློད་དགློས་པ་ཡིན་སྐད། 

དུས་ཀི་ཕློ་ཉ། [མངློན] ① འཆི་བདག་གཤིན་རེ། ② ས་རའི་ལློ། 

དུས་ཀི་བེད་པློ། [མངློན]ཉི་མ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དུས་ཀི་མེ་ཏློག །[མངློན]མཐིང་། 

དུས་ཀི་ར། ལུས་ཀི་རའི་བེ་བག་ཅིག

དུས་ཀི་ཞགས་པ། ཉིན་ཞག་སུམ་ཅུ་ལ་ཟླ་བ་གཅིག་ཏུ་བས་པའི་ཟླ་བའི་མིང་། 

དུས་ཀི་ཞགས་པས་བཅིངས་པ། འཆི་ལས་ཀིས་འགུགས་པ། 

དུས་ཀི་ལློ་ཐང་། ལློ་རེའི་གཏན་འབེབས་ཀི་ཁལ། 

དུས་ཀི་ཤན། ཞག་གི་ཤན། 

དུས་ཀིས་བཅུས་པ། དབང་གིས་བཅུས་པ་སྟེ་དབང་དུ་བསྡུས་པའི་དློན། 

དུས་ཀིས་བསྡུས་པ་གསུམ། སངས་རྒྱས་ཀི་མ་འདྲེས་པའི་ཆློས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན། འདས་

པའི་དུས་ལ་མ་ཆགས་མ་ཐློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་འཇུག་པ་དང་། མ་འློངས་པའི་དུས་

ལ་མ་ཆགས་མ་ཐློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ། ད་ལའི་དུས་ལ་མ་ཆགས་མ་ཐློགས་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཀི་གཟིགས་པ་འཇུག་པ་སྟེ་གསུམ། 

དུས་ཀེམ་པ། ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེ་བའི་དུས་མཚམས་གི་དློན་ཏེ། རྒྱ་སྐད་དུ关键时刻 དང་དློན་

གཅིག །མི་ལ་རས་པས། མདུན་མ་གཏན་ལེགས་དང་གཏན་ཉེས་ཀི་ཁེ་ཉེན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་

དུས་ཀེམ་པ་ཞིག་ཡིན་པར་གློ །ཞེས་གསུངས་སློ། །

དུས་སྐྱེས་ཤིང་སེར། [མངློན]ཤིང་སྨན་ཞིག

དུས་བཀག །གཏན་འཁེལ་བཟློས་པའི་ཚེ་སྐབས། དུས་བཀག་གློང་ནས་ལས་འགན་འགྲུབ་པ། བུ་

ལློན་ཡློད་པ་ལག་དང་མེད་པ་དུས་བཀག་བེད་པ། 

དུས་བཀག་རིས་བཤེར། རྒྱུ་ནློར་སློགས་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་དུ་རིས་བཤེར་བེད་པ། 

དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག །ཁིམས་གཅློད་བེད་སྟངས་ཤིག་སྟེ། ལློ་ཟླ་གངས་བཅད་ཀིས་བཙོན་ལ་

འཇུག་པ། 

དུས་བཀག་བཟློ་བཅློས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་scheduled maintenance ཟེར། 

དུས་བཀག་སློར་ཆུད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་timing recovery ཟེར། 

དུས་བསྐལ། [མངློན]འཇིག་པའི་བསྐལ་པ། 

དུས་ཁུལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་time zone ཟེར། 

དུས་ཁིམས། ཉ་སྟློང་བརྒྱད་གསུམ་སློགས་ཀི་དུས་བསྙེན་གནས་བསྲུང་བ། བསྙེན་གནས་སློམ་པ་

དང་ལན་པ་ལས་དེ་རིང་ཉི་མ་མ་ཤར་གློང་དུ་བངས་ནས། སང་ཉི་མ་མ་ཤར་བར་ཉིན་ཞག་གི་

མཐའ་ཅན་དུ་བསྲུང་བའི་ཁིམས། 

དུས་ཁིམས་ཡན་ལག་བརྒྱད། བསྙེན་གནས་ཀི་བསྲུང་བ་སྟེ། ར་བ་བཞི་ཕློགས་མཐུན་དང་བཅས་པ་

སློང་བ་ཚུལ་ཁིམས་བརན་པར་བེད་པའི་ཡན་ལག་བཞི་དང་། ཆང་གི་བཏུང་བ་སློང་བ་བག་ཡློད་

གློང་འཕེལ་བེད་པའི་ཡན་ལག་དང་། མལ་ཆེ་མཐློ་དང་གར་ཕེང་ལ་སློགས་པ་དང་། ཕི་དྲློའི་ཁ་

ཟས་ཏེ་དེ་གསུམ་སློང་བ་བརྟུལ་ཞུགས་དག་པར་བེད་པའི་ཡན་ལག་གསུ་བཅས་བརྒྱད། 

དུས་ཁིམས་ལ་གནས་པ། བསྙེན་གནས་ཀི་སློམ་པ་སྲུང་བ། 

དུས་འཁློར། དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་བསྡུས་མིང་། 

དུས་འཁློར་ནང་གི་རྡུལ་ཆ། རྡུལ་ཕ་རབ། ཕ་མློ། སྐྲ་རེ། སྐེ་ཚེ། ཤིག་ནས། སློར་མློ་རྣམས་རིམ་

བཞིན་བརྒྱད་འགྱུར་སློར་མློ་ཉི་ཤུ་ལ་ཁྲུ། ཁྲུ་བཞི་ལ་འདློམ། འདློམ་ཉིས་སྟློང་ལ་རྒྱང་གགས། 

རྒྱང་གགས་བཞི་ལ་དཔག་ཚད་གཅིག་གློ །

དུས་འཁློར་རྒྱ་ནག་པ་བསྟན་པའི་ཉི་མ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ ༡༦༨༦ ལློར་ཧློར་

ཡུལ་ཨ་རུ་ཧློ་ཆེན་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཞི་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་སྦྲུལ་ལློར་སེ་

ཁི་རིན་པློ་ཆེ་བློ་བཟང་དློན་གྲུབ་ནས་དུས་འཁློར་རྒྱ་ནག་པ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ཡང་

སྤྲུལ་དུ་ཐུགས་ཐག་བཅད། དགུང་ལློ་བདུན་པར་སེ་ཁི་རིན་པློ་ཆེ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། ཡི་གེ་

སྦློར་ཀློག་གི་དབུ་བརམས། བཅུ་གཅིག་པར་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་དུ་ཕེབས། མཁས་གྲུབ་དམ་པ་

དུ་མར་མཇལ། ཟབ་རྒྱས་ཆློས་ཀི་བགློ་སྐལ་ཐློབ། ཙོང་ཁ་བརྒྱད་བཅུའི་ལྷ་ཁང་གཡུ་ཐློག་ཅན་

བདེ་ཡངས་བཅས་པ་གསར་དུ་བསྐྲུན། དགུང་ལློ་ང་གསུམ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་ར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྤི་ལློ ༡༧༣༨ལློར་ཨུ་ཆི་མུ་ཆེན་གཡློན་རུའི་ཤློག་ཨེ་རིན་གི་སར་སྐུ་གཤེགས། 

དུས་འཁློར་དགློན། མིང་གཞན་དུས་འཁློར་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་གིང་ངམ་དུས་འཁློར་གྲྭ་ཚང་ཡང་ཟེར། 

རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་གང་སྤི་ལློ་༡༨༧༧ལློར་བློང་སྟག་ཨ་ཁུ་རིན་པློ་ཆེས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རི་གློར་ཐང་རློང་(ཞིན་ཧེ)

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དུས་འཁློར་བསྡུས་རྒྱུད། མཆློག་གི་དང་པློའི་སངས་རྒྱས་ལས་ཕྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པློ་དཔལ་

དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་བསྡུས་པའི་རྒྱུད། ལེའུ་ལྔ་པ། ཁ་ཆེའི་པཎི་ཏ་སློ་མ་ནཱ་ཐ་དང་། ལློ་ཙཱ་བ་

འབློ་དགེ་སློང་ཤེས་རབ་གགས་ཀིས་བསྒྱུར་ཅིང་། ཕིས་ཤློང་སྟློན་རྡློ་རེ་རྒྱལ་མཚན་གིས་

འགྱུར་བཅློས་མཛད་པའློ།།

དུས་མཁེན། [མངློན]སྐར་རིས་མཁན། 

དུས་སློ། ཚེ་སྐབས་ཀི་མཚམས། སློན་བཀག་དུས་སློ། ལས་ཐློག་གི་དུས་སློ་གཙང་བ། 

དུས་རྒྱུན། ནམ་ཞག་རྒྱུན་ལན། རང་གི་བསམ་སྦློར་དུས་རྒྱུན་དུ་བརག་དཔྱད་བེད་དགློས། 

དུས་བགློ །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་time sharing ཟེར། 

དུས་བགློས་བུན་ལློན། དུས་ཚོད་ཀི་ཆ་བགློས་ནས་བུན་ལློན་མཇལ་བའི་ཁ་ཆད། 

དུས་འགའ་རེ། སྐབས་འགའ། དུས་འགའ་རེར་ལམ་བར་དུ་ཕན་ཚུན་ཐུག་ཡློང་། 

དུས་བརྒལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་time-out ཟེར། 

དུས་བརྒྱད།མི་ཚེ་གཅིག་གི་དུས་སྐབས་བརྒྱད་དེ་མངལ་ན་གནས་པའི་དུས་དང་། བཙས་པའི་

དུས། བིས་པའི་དུས། གཞློན་ནུའི་དུས། ལང་ཚོའི་དུས། དར་ལ་བབ་པའི་དུས། རྒས་པའི་དུས། 

འཁློགས་པའི་དུས་བཅས་བརྒྱད། 

དུས་འགངས་པ། དུས་ཡུན་རིང་དུ་སློང་བ། དུས་འགངས་ཆད་ལུས། དེ་རིང་སྨན་པ་བསྟེན་སར་

ཡློང་མཁན་མང་བས་སྨན་བཅློས་བེད་དུས་འགངས་པ། དབིན་སྐད་དུ་delay ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དུས་འགྱུར། དུས་ཚོད་ཀི་གནས་ཚུལ་འགྱུར་བ། ཚོད་དཔག་བེད་དཀའ་བའི་དུས་འགྱུར། 

དུས་འགིག་པ། དུས་ཚོད་སྐབས་འཁེལ་བ། ཁེད་རང་ཡློང་བ་དང་ང་ལ་ལས་བེལ་མེད་པ་དུས་

འགིག་པ། 

དུས་ངན་བཅུ་གསུམ། གུ་རུ་ཆློས་དབང་གི་རློགས་ཆེན་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦློར་ལས། དུས་ངན་

བསྟན་པ་བཅུ་གསུམ་སྟེ། ༡ གཏེར་འདི་ཐློན་དང་དུས་མཚུངས་པར། བུད་མེད་ལུས་ལ་དུང་

རྒྱན་དར། མཁའ་འགློའི་ལུང་བསྟན་དུས་ཡིན་པས། དབང་བསྐུར་བསྒྲུབ་ཐབས་སེལ་དུས་ཡིན། 

༢ སྤུན་འཁྲུགས་གཡུལ་ངློ་འགེད་པའི་ཚེ། འགློང་པློ་གཡློས་པའི་དུས་ཡིན་པས། ཟབ་གཏེར་

འདློན་ཅིང་འགློང་པློ་མནན། ༣ སློ་ཁི་ལམ་ཟན་བསྒུགས་པའི་ཚེ། ཡིག་དྲུག་སྟློན་པ་དར་དུས་

ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེན་པློའི་མན་ངག་སེལ། ༤ གཡློ་བ་བརྒྱ་བསྡུས་བྱུང་བའི་ཚེ། ས་གཏེར་མི་

ཚེ་ཐུར་བའི་དུས་ཡིན་པས། གཏེར་འདློན་གཏེར་ཆློས་སེལ་བར་བ། ༥བཟང་གློས་ཆ་ག་གཏློང་

བའི་ཚེ། མི་ཚེ་ཐུང་བའི་དུས་ཡིན་པས། མི་ཆློས་ཞློག་ལ་ལྷ་ཆློས་སྒྲུབས། ༦ རྨློག་གི་བེའུ་

མགློ་བུད་པའི་ཚེ། བ་མེད་རློགས་པའི་དུས་ཡིན་པས། ཐུགས་ཀི་ཡང་གཏེར་དློན་ཁིད་སྐྱློང་། 

༧ སགས་བཙུན་སེ་འཁྲུག་བྱུང་བའི་ཚེ། བསྟན་པ་ཉམས་པའི་དུས་ཡིན་པས། བསྟན་བསྲུང་

དྲག་སགས་སེལ་ཅིང་སྒྲུབ། ༨ཆློས་མེད་ཅློ་འདྲི་མང་བའི་ཚེ། གི་མཚོན་དར་བའི་དུས་ཡིན་

པས། བཙུན་པར་འདུག་སྟེ་བང་ཆུབ་བསྒྲུབ། ༩ མཐའ་དམག་བློད་དུ་བྱུང་དུས་སུ། ལྷ་སིན་

འཁྲུག་པའི་དུས་ཡིན་པས། རང་དློན་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་བ། ༡༠ གློས་ངན་རེ་བ་གློན་པའི་ཚེ། ས་

བཅུད་ཤློར་བའི་དུས་ཡིན་པས། གནློད་སྦིན་ནློར་ལྷ་བསྙེན་མཆློད་བ། ༡༡ ཁིམས་མེད་བཙུན་

གཟུགས་དར་བའི་ཚེ། བདུད་ཀི་དབང་བསྒྱུར་དུས་ཡིན་པས། རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་འབི་

ཀློག་བ། ༡༢ ཁི་བསྙློན་བློང་བསྙློན་བྱུང་བའི་ཚེ། དགེ་སིག་འཆློལ་སྤད་དུས་ཡིན་པས། མན་

ངག་ཚང་མར་སེལ་བར་བ། ༡༣ སས་པའི་རྣལ་འབློར་འགའ་བྱུང་ཚེ། གསང་སགས་འབྲུའི་

དུས་ཡིན་པས། མན་ངག་སེལ་བསྒྲུབ་བརློན་འགྲུས་བསྐྱེད། དེ་ལར་དུས་གནད་འཛོམ་དུས་ཚེ། 

དགེ་སིག་མྱུར་དུ་སྨིན་གྱུར་པས། དེ་ཚེ་འབད་དང་དློན་ཆེན་ཡིན། ཞེས་སློ། །

དུས་ངེས་པ། དུས་ཚེས་གཏན་འཁེལ་བ། དུས་ངེས་པ་མེད་པ། 
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དུས་ངེས་པའི་གསློ་སྦློང་། མཐུན་པའི་གསློ་སྦློང་གི་ནང་གསེས། གསློ་སྦློང་བཅུ་བཞི་པ་དང་། བཅློ་

ལྔ་པ་གཉིས་དུས་ངེས་པའི་གསློ་སྦློང་ཞེས་བ་སྟེ། ལློ་གཅིག་ལ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ཡློད་ཅིང་ཟླ་

བ་རེ་ལ་ཡར་ངློ་དང་མར་ངློའི་གསློ་སྦློང་གཉིས་གཉིས་འབྱུང་བས་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ཡློད་ལ། དེ་

ཡང་ཡར་ངློའི་བཅུ་གཉིས་དང་། མར་ངློའི་དྲུག་སྟེ་བཅློ་བརྒྱད་ཞག་མི་ཐུབ་བཅློ་ལྔ་པ་དང་། 

མར་ངློའི་དྲུག་ཞག་མི་ཐུབ་བཅུ་བཞི་པ་ཡིན། 

དུས་དངློས་ཁློར་ཡུག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་real-time environment ཟེར། 

དུས་ཅུང་ཟད། དུས་ཚོད་ཐུང་ངུ་། ལས་འགློ་བཙུགས་ནས་དུས་ཅུང་ཟད་ཅིག་ལས་མ་སློང་། 

དུས་གཅིག་ཏུ། དུས་ཚོད་གཅིག་མཚུངས་སུ་སྟེ། ཆབས་ཅིག་ཏུ། 

དུས་གཅིག་ལ། དུས་སྐབས་ལན་གཅིག་ལ། འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐློས་པ་དུས་གཅིག་ལ། 

དུས་བཅད། དུས་བགློས་པའམ་དུས་གཏན་འཁེལ། 

དུས་བཅད་ཚེས་གངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་expiration date ཟེར། 

དུས་བཅད་ཚོང་ཟློག །དུས་ངེས་ཅན་ནང་སྤློད་ཆློག་པའི་ཚོང་རས། 

དུས་བཅད་འཛིན་ཤློག །དུས་ཚོད་ཚད་བཀག་ཡློད་པའི་འཛིན་ཡིག་སློགས། 

དུས་ཆ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་time slicing ཟེར། 

དུས་ཆུང་། རྒྱ་རིས་ལས། ཁེ་བཞི་ལ་དུས་ཆུང་གཅིག་དང་། དུས་ཆུང་མ་ཉེར་བཞིའམ་ཁེ་གློ་དྲུག་

ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་ཚད་དུ་ངེས། 

དུས་ཆེན། དགའ་སྟློན་ཉིན་མློ། དུས་ཆེན་ས་བསུ། རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརེས་པའི་དུས་ཆེན། 

དུས་ཆེན་དྲུག །ཉ། གནམ་སྟློང་། ཚེས་བརྒྱད། ཉི་ཤུ་དགུ། ཡར་ངློའི་ཚེས་བཅུ། མར་ངློའི་ཉེར་ལྔ་

རྣམས་སློ། །

དུས་ཆེན་བཞི། ནང་པའི་དུས་ཆེན་བཞི་སྟེ། བློད་ཟླ་དང་པློའི་ཚེས་གཅིག་ནས་བཅློ་ལྔའི་བར་བདུད་
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རྣམས་བཏུལ་ཞིང་ཆློ་འཕྲུལ་བསྟན་པའི་དུས་ཆེན། བཞི་པའི་བཅློ་ལྔར་མངློན་པར་སངས་རྒྱས་

པ། དྲུག་པའི་དྲུག་ལ་ཆློས་འཁློར་བསྐློར་བ། དགུ་པའི་ཉེར་གཉིས་ལ་ལྷ་ལས་བབས་པ། 

དུས་ཆེན་གསུམ་འཛོམས། ས་ག་ཟླ་བ་སྟེ་བློད་ཟླ་བཞི་པའི་ཡར་ཚེས་བརྒྱད་ཉིན་སངས་རྒྱས་སྐུ་

བལམས་པ་དང་། བཅློ་ལྔའི་ཉིན་མངློན་པར་སངས་རྒྱས་པ་དང་། སྐུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བ་སྟེ་

སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་གསུམ་བསྟན་པའི་དུས་ཆེན། 

དུས་ཆློས། དུས་ཀི་ཆློས་ཉིད་ཀི་བསྡུས་ཚིག

དུས་མཆློད། དུས་ཚིགས་ངེས་ཅན་གི་མཆློད་པ། 

དུས་ཇི་ཙམ། དུས་ཚོད་གང་ཙམ། 

དུས་ཇི་སིད། དུས་ཡུན་ག་ཚོད། 

དུས་ཉེ་བའི་ཆ། ཉེ་བའི་དུས་སྐབས། 

དུས་མཉམ། དུས་མཚུངས་པ། སྐད་ཐློས་པ་དང་ངློ་ཤེས་དུས་མཉམ། དུས་མཉམ་དུ་འབློར་ནས་

ལྷན་ཅིག་ཏུ་བསད། 

དུས་སྙིགས། དུས་ཀི་སྙིགས་མའི་བསྡུས་མིང་། 

དུས་སྙིགས་མ། སྙིགས་མ་ལྔ་ཡི་ནང་ཚན་དུས་སྙིགས་མ་སྟེ་རློད་ལན་གི་དུས་སློ། །

དུས་རག་པ། ནམ་རྒྱུན། སར་གང་བསབས་པ་རྣམས་ལ་དུས་རག་པར་བསྐྱར་སྦློང་བེད། དུས་རག་

པར་ལུས་ཤུགས་ཀི་ངལ་རློལ་ནང་དུ་ཞུགས་པ། 

དུས་སྟློན། དུས་ཚེས་ངེས་ཅན་གི་དགའ་སྟློན། ལློ་གསར་གི་དུས་སྟློན། འདུལ་བའི་ཚིག་ཟིན་ལ་

ཡློད་པ་ནི། ལུམྦིའི་ཚལ་དུ་སྐུ་བལམས་པའི་དུས་སྟློན། གཙུག་ཕུད་བཞག་པའི་དུས་སྟློན། 

བེགས་པའི་དུས་སྟློན། མངློན་པར་བང་ཆུབ་པའི་དུས་སྟློན་རྣམས་སློ། །

དུས་གཏམ་པ། དུས་བཏབ་པ་དང་གཅིག །

དུས་གཏན། རྣམ་ཀུན། དུས་གཏན་དུ་གནས་པ། དུས་གཏན་དུ་མཉམ་ལས་བེད་པ། 

དུས་གཏུགས། ཚེ་སྐབས་རང་ལ་སེབས་རན་པའམ་དུས་ཚོད་ཟད་རན་པ། 

དུས་གཏློར། དུས་ཚིགས་ངེས་པ་ཅན་ལ་འབུལ་བའི་མཆློད་གཏློར། 
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དུས་བཏབ་པ། དུས་ཆད་བས་པའམ་དུས་ཚོད་བསྒིགས་པ། ཟླ་ཚེས་གང་ལ་འགློ་རྒྱུའི་དུས་བཏབ་

པ་དེར་འགློ་དགློས། 

དུས་བསྟུན་མདུན་སྐྱློད། དུས་རབས་ཀི་འཕེལ་ཕློགས་དང་བསྟུན་ནས་འཕེལ་འགྱུར་ཆད་མེད་

བེད་པར་ཟེར། 

དུས་ཐག །ཡུན་ཚད་དམ་དུས་ཀི་རྒྱུན། དུས་ཐག་རིང་བ། དུས་ཐག་ཉེ་བ། 

དུས་ཐུག་པ། དུས་ལ་སེབས་པ། ཚོགས་འདུ་འཚོག་དུས་ཐུག་པ། གན་རྒྱའ་ིནང་གསལ་ཟླ་དུས་ཐུག་པ། 

དུས་ཐློག །སར་བསྒིགས་པའི་དུས་སྐབས། ཁློ་རང་དུས་ཐློག་ལ་སེབས་སློང་། ཚོགས་འདུ་འཚོག་

སར་དུས་ཐློག་ངེས་ཕེབས་ཡློད་པ་ཞུ། 

དུས་མཐའ། ① དུས་ཡུན་ཐུང་ཤློས། ② བསྐལ་པའ་ིམཐའ་མ། ③ ནད་མུག་མཚོན་འཁྲུག་དར་བའ་ིདུས། 

དུས་མཐའི་སྐད་ཅིག་མ། དུས་ཡུན་ཐུང་བའི་མཐར་ཐུག་པ་སྟེ། སྐྱེས་བུ་ནད་མེད་སྟློབས་དང་ལན་

པས་སེ་གློལ་གཏློག་པའི་ཡུན་ལ་ཆ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔར་ཕེ་བའི་ཆ་གཅིག་ཡིན་ཞེས་མངློན་པའི་

གཞུང་ལས་གསལ། 

དུས་མཐའི་ཉི་མ། མཛོད་སློགས་སུ་བཤད་སློལ་ལ། བསྐལ་པ་འཇིག་པའི་ཚེ་མེས་འཇིག་བདུན་

རེའི་མཚམས་སུ་ཆུས་འཇིག་པ་རེ་རེ་དང་། ཆུས་འཇིག་པ་བདུན་རློགས་ནས་རླུང་གིས་འཇིག་

པར་བཤད་ཅིང་། གློང་གསལ་མེས་འཇིག་སྐབས། ཉི་མ་འདི་ཉིད་སར་ལས་བདུན་འགྱུར་གིས་

ཚ་བ་ཆེ་བར་གྱུར་ནས་ཉི་མ་དང་པློ་ནས་བདུན་པའི་བར་ཉིན་རེ་བཞིན་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་དང་། 

མཚོ་ཕན། ཆུ་ཀླུང་ལེང་ཀ་སློགས་བསྐམས་ཏེ་ཉི་མ་བདུན་པའི་ཉིན་འཇིག་རེན་འདི་མེས་ཚིག་

པར་བཤད་པ་ལར། དེ་འདྲའི་ཉི་མ་ལ་དུས་མཐའི་ཉི་མ་ཟེར། 

དུས་མཐའི་མེ། དུས་མེའང་ཟེར། བསྐལ་པ་འཇིག་པར་བེད་པའི་མེ་སྟེ། ཉི་མ་བདུན་གི་ཚ་རེག

དུས་མཐའི་རླུང་། འཇིག་རེན་འཇིག་པར་བེད་པའི་རླུང་ཞིག་ཡློད་པར་འདློད། 

དུས་དང་དུས་མིན་བསྡུས་པའི་གཞི། ལྟུང་བ་བཅབས་མ་བཅབས་བེ་བག་ཏུ་འཆད་པ་དུས་དང་དུས་

མིན་བསྡུས་པ་འབྱུང་བའི་གཞི་ཞེས་པ་སྟེ། གཞི་ལྟུང་ལྟུང་མིན་གི་རྣམ་དབེ་ཤེས་ཤིང་དྲན་

ནུས་པའི་དགེ་སློང་ཁློ་ནས། བསམ་པ་གསང་འདློད་ཀི་བསམ་རྒྱུན་མ་ཆད་པ། སྦློར་བ་ལུས་
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ངག་གིས་འཆབ་པར་བརློན་པ། མཐར་ཐུག་སང་གི་སྐྱེ་རེངས་ཤར་བར་བཅབས་པའི་ལྷུང་བ་

དངློས་གཞིར་འགྱུར་ཞིང་། མ་ཚང་ན་མི་འགྱུར་བ་དང་། ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་གསློར་མི་རུང་

ཞིང་། འཆབ་པ་མེད་ན་ལས་ཀི་བསབ་པ་སྦིན་པའི་སློ་ནས་ཕིར་བཅློས་བེད་པ་དང་། ལྷག་ལྷུང་

བྱུང་ན་སློ་མགུ་སློགས་ཀི་ཆད་ལས་བསྒྲུབ་པ་དང་། སང་ལྟུང་གང་ལ་བརེན་ནས་ལྟུང་བ་བྱུང་

བའི་དངློས་པློ་དེ་ཞག་གཅིག་ཏུ་སངས་པ་དང་། གཞན་རྣམས་ལུས་ངག་ཡིད་ཀིས་བཤགས་པ་

བེད་པ་སློགས་རང་རང་གི་ཆློ་ག་བཞིན་བེད་པ། 

དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན། ག་དུས་ཡིན་ནའང་། ལས་ཀ་བེད་སྟངས་ཐད་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འདྲ་

མཚུངས་མི་འགྱུར་བ་ཞིག་ཡློང་མི་ཤེས། 

དུས་དུས། སྐབས་སྐབས་སམ། མཚམས་མཚམས། ལུང་པ་དེའི་ས་བབ་དམའ་ཙམ་འདུག་པས་

དུས་དུས་སུ་ཞིང་ག་རྣམས་ཆུས་གནློན་པའི་གནློད་སྐྱློན་ཡང་ཡློང་། ལེགས་ཉེས་གང་ཡིན་དུས་

དུས་སུ་སློ་སློར་བརག་པ། 

དུས་དུས་སུ། དུས་དུས་དང་གཅིག །

དུས་དེ་སིད། དུས་དེའི་ཡུན། 

དུས་དེབ། ནང་དློན་སྣ་ཚོགས་ཡློད་པ་དང་། དུས་ཚོད་ངེས་གཏན་ཞིག་ཏུ་འགེམས་སེལ་བ་བའི་

དེབ་ཀི་དློན་ཏེ། ཟླ་བའི་དུས་དེབ། ཟླ་གཉིས་དུས་དེབ། དུས་ཚིགས་ཀི་དུས་དེབ་རྣམས་སློ། །

དུས་ལན། གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། སྟློན་པའི་བཀློད་པ་ལར་ཟངས་གིང་ན་

བཞུགས་པའི་གནས་བརན་ཞིག

དུས་ལན་མ། [མངློན]ཟླ་མཚན་དང་ལན་མ། 

དུས་སྡུད་པ། རྣམ་དབེ་ལྔ་པའི་ནང་གསེས། ཆུ་ཚོད་དང་པློ་ནས་ལྔ་པའི་བར། ཕད་གཙོ་བློ་ནས། 

དུས་དྲུག །① ཉིན་ལན་གསུམ། མཚན་ལན་གསུམ་སྟེ་དྲུག །② དཔྱིད། སློས་ཀ དབར། སྟློན། 

དགུན། དགུན་སྨད་བཅས་དྲུག

དུས་གདབ་པ། དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་བཟློ་བ། ཆུ་ཚོད་དང་པློར་མཉམ་དུ་འཛོམ་རྒྱུའི་དུས་གདབ་པ། 

དུས་གདབ་མ། [མངློན]བུད་མེད་འདློད་ལན་མ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དུས་བདག །[མངློན]ཉི་མ། 

དུས་བདེ་ཞློད་འཇགས། ཡུལ་དུས་བདེ་འཇགས་ཡིན་པ། 

དུས་བདེ་ས་འཇམ། ཟིང་འཁྲུག་མེད་པའི་དུས་བདེ་ཞློད་འཇགས། 

དུས་མདའ། ཡུན་ནམ་དུས་རྒྱུན། དུས་མདའ་ཐུང་བ། དུས་མདའ་རིང་བ། 

དུས་མདའ་འཁློར་ཕློགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་clockwise ཟེར། 

དུས་འདའ་བ། དུས་ཚོད་བསྐྱལ་བ། 

དུས་མདའི་ལློག་ཕློགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་anti-clockwise ཟེར། 

དུས་འདས་པ། ① དུས་གསུམ་གི་ནང་གསེས་ཤིག །② དུས་ཡློལ་བ། ③ ཤི་བ། 

དུས་བདེ་ཞློད་འཇགས། དམག་འཁྲུག་མེད་པ་ཡུལ་ལུང་བདེ་པློར་འཁློད་པ། 

དུས་ནམ་ཡང་། ག་དུས་ཡིན་རུང་། དུས་ནམ་ཡང་བརེད་མི་ཐུབ། 

དུས་བསྣུར་བ། དུས་ས་བསྣུར་བེད་པ། འཆར་གཞི་འགྲུབ་དུས་བསྣུར་བ། རྡློག་ཐློན་བེད་དུས་

བསྣུར་བ། 

དུས་པློ་ཆེ། [རིང]འཛིན་པ་ཆེ་བའམ། སེར་སྣ་ཆེ་བ། 

དུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། གདུལ་བ་རྣམས་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབ་པ་མི་རྣམས་ཚེ་ལློ་བརྒྱ་དང་ཉི་

ཤུ་ཐུབ་པའི་དུས་སམ་རག་པ་རྒྱུན་གི་འཁློར་ལློ། གཟའ་སྐར་འཕློད་སྦློར་བཟང་བའམ་བ་དཔློན་

བཟང་པློ་འཛོམས་པའི་དུས་ལ་ཡང་གློ

དུས་ཕིར་ནུད་པ། དུས་འགངས་པ། མཇུག་སྒིལ་དུས་ཕིར་ནུད་པ། 

དུས་ཕིས། ① རེས་སློར། ② དེང་སང་། 

དུས་འཕུལ་བ། ལས་ཀ་མི་བེད་པར་དུས་ཚོད་སྐྱེལ་གང་ཐུབ་བེད་པ། ལེ་ལློས་དུས་མ་འཕུལ་

ཞིག །ཉིན་འཕུལ་དུས་འཕུལ་གིས་མི་ཚེ་བསྐྱལ་བ། 

དུས་འཕི། འགངས་པ། 
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དུས་བབ། ① དུས་ལ་བབ་པའི་བསྡུས་ཚིག །② [རིང]འཆི་བ། 

དུས་བ། ① ལློ་ལར་དུས་ཐློག་ཏུ་འགློ་འློང་གི་བ་རིགས་ཁུག་ར་དང་ཁུ་བྱུག་ལ་བུ། ② དུས་གདབ་པ། 

དུས་བས་པ། ① ཚེ་ལས་འདས་པའམ། ཤི་བ། ② དུས་ཚོད་བསྒིགས་པའམ། ཁ་ཆད་བས་པ། 

འགློ་དུས་བེད་པ། 

དུས་བིན་གིས་བརླབས་པ། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་ཆློས་ལན་གི་དློན་དཔེར་ན་དགེ་འདུན་སྤིའི་ལྷ་

ཚོན་སློགས་ཀི་དློན་འདི་ལ་བུའི་ཚེ་སྟློན་པས་གནང་བ་ཡིན་སྙམ་དུ་དུས་དྲན་བས་ནས་རེག་པ། 

དུས་བེད། དུས་ཀི་བེད་པློའི་བསྡུས་ཚིག

དུས་སྦློར། ① ཏཱཏྐལ་ཞེས་པ་སྟེ། ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་ཁིམ་བཅུ་གཉིས་ཀི་དབང་གིས་ལུག་གི་དུས་

སྦློར་ནས་ཉའི་དུས་སྦློར་བར་བཅུ་གཉིས་ཉི་མ་གར་གནས་པའི་ས་ནས་རིམ་པར་ཉིན་ཞག་

ཕྲུགས་གཅིག་ལ་ལན་རེ་འཁློར་བས་དུས་སྦློར་བཅུ་གཉིས་བརིས་ཏེ། ས་དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་པློ་

རེ་རེ་བཞིན་ལུག་ཁིམ་སློགས་གསར་དུ་འཆར་བ་ནས་ཕལ་ཆེར་ཆུ་ཚོད་ལྔའི་རིང་ལ་ཁིམ་དང་

དེའི་དུས་སྦློར་ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སློན་ཆད་ཉིན་མློར་སློར་བདུན་ཅན་གི་ཐུར་གིབ་

སློགས་ལ་བརེན་ནས་བརགས་པ་དང་། མཚན་མློར་སྐར་མ་ལ་བརེན་ནས་བརགས་ཤིང་། ཁིམ་

གང་གི་དུས་སྦློར་འཆར་སྐབས་ཁིམ་དེའི་སྟེང་དུ་གཟའ་དགུ་པློའི་གང་རུང་གནས་མི་གནས་ཞིབ་

ཏུ་བརགས་ནས་ལེགས་ཉེས་ཀི་འབས་བུ་འབིན་པ་ལ་ཆེས་སྟློབས་དང་ལན་པ་ཡིན་པས་དུས་

སྦློར་ཡློན་ཏན་འབུམ་ལན་ཞེས་བསགས་པ་ཡིན་ནློ། །② དུས་ཚོད་ཀི་འཕློད་སྦློར་དང་མཐུན་

སྒིག་བེད་པ། ③ དག་བཅློམ་པ་དབང་པློ་རྟུལ་པློའི་མིང་སྟེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་མངློན་དུ་གྱུར་པ་དང་། 

ཡློ་བད་དང་། ནད་མེད་པ་སློགས་ལ་ལློས་པ་དང་བཅས་པས་བརློད་དློ། །

དུས་སྦློར་གི་རླུང་། ཞག་གཅིག་ལ་རླུང་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟློང་དྲུག་བརྒྱ་ཕི་ནང་དུ་འགློ་འློང་བེད་པ་འབྱུང་

འཇུག་གི་མཚན་ཉིད་ཅན། 

དུས་དབངས། དུས་འཁློར་དང་དབངས་འཆར། 

དུས་དབེ་གནས་མང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་time division multiple access ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དུས་དབེའི་སྐྱར་སྤློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་time division multiplexing ཟེར། 

དུས་འབས་བུ་ཡློད་པ། དུས་ཚོད་འཕློ་བརླག་ཏུ་མ་སློང་བ། 

དུས་འབེལ་གསློ་སྦློང་། དུས་ངེས་པའི་གསློ་སྦློང་དང་དློན་གཅིག

དུས་མ་ངེས་པའི་གསློ་སྦློང་། མཐུན་པའི་གསློ་སྦློང་གི་ནང་གསེས། ཟླ་བ་ཕེད་ཕེད་ཀི་ཚེས་བཅློ་

ལྔ་ལ་བུའི་དུས་ངེས་གཏན་མེད་པར་གསློ་སྦློང་བ་བ་སྟེ། དེ་ལའང་བཀྲ་ཤིས་པའི་གསློ་སྦློང་

དང་། གནློད་པ་བཟླློག་པའི་གསློ་སྦློང་། འཁློན་པ་བསྡུམ་པའི་གསློ་སྦློང་སྟེ་གསུམ་ཡློད་དློ། །

དུས་མ་ཡིན་པ། སྐབས་སུ་མ་བབས་པ་སྟེ་འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་དུས་མ་ཡིན་པའི་ཟས་དང་། 

དུས་མ་ཡིན་པར་ཉལ་བ། དུས་མ་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་སློགས་ཀི་དློན་འདི་ལ་བུ། 

དུས་མ་ཡིན་པར་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། གིང་འདིའི་ཉི་

མ་ཕེད་ཡློལ་ནས་སང་གི་སྐྱ་རེངས་མ་ཤར་གི་བར་དུ་དུས་རུང་གི་སྨན་ཏེ་ཟས་ཟ་བའློ། །

དུས་མ་ལགས་པའི་འཆི་བ་བརྒྱད། ༡ ནད་པ་རིམ་འགློ་མི་བསྟེན་པ། ༢ སྨན་ལློག་པ་བསྩལ་བ། ༣ 

རྒྱལ་པློའི་ཆད་པ། ༤ མི་མ་ཡིན་གིས་མདངས་ཕློགས་པ། ༥མེ་ཆུ་སློགས་འབྱུང་བས་གནློད་པ། 

༦ དུད་འགློ་མ་རུང་བས་འཚེ་བ། ༧ གད་གཡང་ལ་ལྷུང་བ། ༨བད་དང་རློ་ལངས་ཀིས་འཚེ་བའློ། །

དུས་མི་སྦློར། དག་བཅློམ་པ་དབང་པློ་རྣློན་པློའི་མིང་སྟེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་མངློན་དུ་གྱུར་པས་དུས་ལ་

ལློས་མི་དགློས་པས་དེ་སྐད་དུ་བརློད་དློ། །

དུས་མིན་གི་དགག་དབེ། དགག་དབེའི་ནང་གསེས། དུས་ལ་མ་བབ་པར་དགག་དབེ་བ་བ་སྟེ། 

དབར་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་གནས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་མ་ཚང་བའམ། འགལ་རྐྱེན་ཉེ་བར་གནས་པ་ན་

ཟླ་བ་གཅིག་གམ་ཕེད་དང་གཉིས་འདས་པ་ན་དགག་དབེ་བར་རུང་བ། 

དུས་མིན་འཆི་བ། སྐྱེ་བ་དེའི་ཚེ་ཚད་མ་རློགས་པར་ཚེ་འཕློ་བ། 

དུས་མིན་འཆི་བ་བརྒྱད། བུད་མེད་རྒན་མློ་དང་ཉལ་པློ་སྤློད་པ། ནད་མེད་བཞིན་དུ་སྨན་སྟློབས་ཆེན་

བསྟེན་པ། ཁང་རིང་གད་འློག་ཏུ་ཉལ་བ། འབྱུང་པློ་མང་བའི་གནས་སུ་གཅིག་པུར་འགློ་བ་དང་

སློད་པ། ནད་པས་སྨན་པའི་ངག་ལ་མི་ཉན་པ། གཡུལ་དུ་འཇུག་པ། མི་ཐུབ་པ་ལ་བསློ་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

གཉན་སར་ཉལ་བ་བཅས་སློ། །

དུས་མིན་ཤེས་པ། སྐབས་ལ་མ་བབ་པ་ཧ་གློ་བ་བ་ཕློ་དང་སྐར་མཁན་ལ་བུ། 

དུས་མེ། ① གཟའ་དགུའི་ཡ་གལ། སྒ་གཅན་དང་ཕློགས་ཁ་གཏད་དུ་གནས་པས་ན་སྒ་གཅན་

མཇུག་མ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཐློབ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྒ་གཅན་མཇུག་དང་། སྣ་ཚོགས་

མདློག་ཅན། མིག་སྨན་མདློག་ཅན་བཅས་སློ། །② དུས་མཐའི་མེ་སྟེ་འཇིག་རེན་སྟློང་སྐབས་སུ་

ཉི་མ་བདུན་ཤར་ནས་འཇིག་རེན་སེག་པར་བེད་པའི་མེ། 

དུས་རེན། [མངློན]འདློད་ལྷ། 

དུས་བཙོན། དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་གི་བསྡུས་ཚིག

དུས་ཚད། དུས་ཚོད་ཀི་ཚད་གཞི། དུས་ཚད་བཀག་པ། དུས་ཚད་ལས་འདའ་བ། 

དུས་ཚད་དགུ། དུས་མཐའི་སྐད་ཅིག་མ། དེའི་སྐད་ཅིག །ཐང་ཅིག །ཡུད་ཙམ། ཉིན་ཞག །ཟླ་བ། ལློ། 

བར་བསྐལ། བསྐལ་ཆེན་བཅས་སློ། །ཡང་བགངས་སློལ་གཞན་ཞིག་ལ། སེམས་ཀི་རྣམ་

རློག །དེའི་སྐད་ཅིག །དབུགས། ཆུ་སང་། ཆུ་ཚོད། ཉིན་ཞག །ཟླ་བ། ལློ། བསྐལ་པ་བཅས་སློ

དུས་ཚད་རིང་དུ་གཏློང་བ། སར་དུས་བཀག་བས་པའི་དུས་ཚོད་དེ་ཕིར་འབངས་ནས་རིང་དུ་གཏློང་བ། 

དུས་ཚད་ནར་འགངས། དུས་བཀག་གི་ནང་དུ་ལས་དློན་མི་བསྒྲུབ་པ་ཕིར་འབངས་པ། 

དུས་ཚད་ལས་བརྒལ་བ། གཏན་འཁེལ་བས་པའི་དུས་ཚོད་ཀི་ཚད་བཀག་ལས་བརྒལ་བ། 

དུས་ཚན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་time slot ཟེར། 

དུས་ཚིགས། ① དུས་ཀི་བར་མཚམས། དུས་ཚིགས་འགྱུར་བ། དུས་ཚིགས་བདེ་བ། ② [མངློན]ལློ། 

དུས་ཚིགས་ལྔ། དབར་ཕི་མ་ཁས་ལེན་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་འདུལ་གཞུང་ལས་དུས་ཚིགས་ལྔར་དབེ་

བ་སྟེ། བློད་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས་བློད་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་བཅློ་ལྔའི་བར་ཟླ་བ་ཧྲིལ་

པློ་བཞི་ནི་དགུན་གི་དུས་དང་། བློད་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས་བློད་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་

བཅློ་ལྔའི་བར་ཟླ་བ་ཧྲིལ་པློ་བཞི་ནི་དཔྱིད་ཀི་དུས་དང་། བློད་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས་

བདུན་པའི་བཅློ་ལྔའི་བར་ཟླ་བ་ཧྲིལ་པློ་གཅིག་ནི་དབར་ཙམ་གི་དུས་དང་། བློད་ཟླ་བདུན་པའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚེས་བཅུ་དྲུག་པ་ཞག་གཅིག་དབར་ཐུང་ངུའི་དུས་དང་། བློད་ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས་བཅུ་བདུན་

ནས་བློད་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་བཅློ་ལྔའི་བར་སྟེ། ཟླ་བ་གསུམ་ལ་ཞག་གཅིག་མ་ཚང་བ་ནི་དབར་

རིང་པློའི་དུས། 

དུས་ཚིགས་ཅན། [མངློན]བུད་མེད་ཟླ་མཚན་ཅན། 

དུས་ཚིགས་བཅུ་གཉིས། དཔྱིད་ར་བ། དཔྱིད་འབིང་། དཔྱིད་ཐ་ཆུང་། དབར་ར་བ། དབར་འབིང་། 

དབར་ཐ་ཆུང་། སྟློན་ར་བ། སྟློན་འབིང་། སྟློན་ཐ་ཆུང་། དགུན་ར་བ། དགུན་འབིང་། དགུན་ཐ་

ཆུང་རྣམས་སློ། །

དུས་ཚིགས་ཉེར་བཞི། དཔྱིད་ཟུག །ཁ་བ་ཆར་ལློག །སིན་བུ་འགུལ། དཔྱིད་མཉམ། ནམ་མཁའི་

མདངས་གསལ། འབྲུ་ཆར། དབར་ཟུག །བི་བ་གང་། རྨློན་འདེབས། དབར་ཉི་ལློག །ཚ་ཆུང་། 

ཚ་ཆེན། སྟློན་ཟུག །བསིལ་འགུག །ཟིལ་དཀར། སྟློན་མཉམ། བད་ནག །སད་ལྷུང་། དགུན་

ཟུག །ཁ་བ་ཆུང་། ཁ་བ་ཆེ། དགུན་ཉི་ལློག །གང་ངར་ཆུང་། གང་ངར་ཆེ་བཅས་སློ།།

དུས་ཚིགས་དྲུག །དགུན། དགུན་སྨད། དཔྱིད། སློས་ཀ དབར། སྟློན་ཏེ་དྲུག

དུས་ཚིགས་བཞི། དཔྱིད་ར་འབིང་ཐ་ཆུང་། དབར་ར་འབིང་ཐ་ཆུང་། སྟློན་ར་འབིང་ཐ་ཆུང་། དགུན་

ཟླ་ར་བ་འབིང་ཐ་ཆུང་སྟེ་བཞི། 

དུས་ཚིགས་གསུམ། དགུན་དང་། དཔྱིད། དབར་བཅས་ཡིན་ཞིང་སྟློན་དུས་ཚ་བ་ཆེ་ཞིང་ཆར་པ་

འབབ་པས་དབར་ཁར་བརི་བ། 

དུས་ཚོད། ① ཚེ་སྐབས་ཀི་རྒྱུན་རིང་ཐུང་གི་འབློར་ཚད་དང་། ས་ཕིའི་མཚམས། དུས་ཚོད་ཁག་

བགློས། དུས་ཚོད་མཆློག །དུས་ཚོད་ཉེས་པ། དུས་ཚོད་ཟུར་བཀག །ཚོགས་འདུ་འཚོག་རྒྱུའི་

དུས་ཚོད་འགངས་སློང་། ② ཉིན་མཚན་མཉམ་པའི་དབང་དུ་བས་ན། ནམ་ལངས་ཡློས་ཀི་

དུས་ཚོད་ནས་ཉི་ནུབ་བ་ཡི་དུས་ཚོད་སློགས་དུས་ཚོད་བཅུ་གཉིས། ད་ལའི་དུས་ཚོད་འཁློར་

ལློ་དང་བསྟུན་ན། དབུགས་བཅློ་ལྔ་སྐར་མ་གཅིག །སྐར་མ་དྲུག་ཅུ་དུས་ཚོད་གཅིག །དུས་ཚོད་

ཉེར་བཞི་ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་ཡུན་ཚད་ཡིན། དབིན་སྐད་དུ་time ཟེར། 

དུས་ཚོད་བརྒལ་བ། ① ས་དུས་ཆད་བས་པའི་དུས་ཚོད་དེའི་ཐློག་ཏུ་བ་བ་འགྲུབ་མ་ཐུབ་པ་དུས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ཆད་ཀི་དུས་ཚོད་དེ་འདས་པ། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་

ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་over time ཟེར། 

དུས་ཚོད་ངན་པ་བཞི། ཉི་ཤར་དང་། ཉི་ཕེད། ཉི་ནུབ། ནམ་ཕེད། 

དུས་ཚོད་བཅུ་གཉིས། ཉིན་ཞག་ཕྲུགས་གཅིག་དུས་ཚོད་བཅུ་གཉིས་སུ་ཕེ་སྟེ་ནམ་ལངས། ཉི་ཤར། 

ཉི་དྲློས། ཉི་ཕེད། ཕེད་ཡློལ། ཉི་མྱུར། ཉི་ནུབ། ས་སློས། སློད་འཁློར། ནམ་ཕེད། ཕེད་ཡློལ། ཐློ་

རངས་ཏེ་བཅུ་གཉིས་སློ། །ཉིན་མཚན་མཉམ་པའི་སྐབས་སུ་ནམ་ལངས་ཡློས། ཉི་ཤར་འབྲུག་

ཅེས་སློགས་སྦློར། དུས་ཚོད་རེ་རེར་ཡང་ཆུ་ཚོད་ལྔ་རེ་ཡློད། 

དུས་ཚོད་ཉེར་བཞི། རྒྱ་རིས་ལས། ཐིག་ལེ་བི་སྨད་ཉིན་མློའི་མགློ །བསེ་རུ་གང་སྟློད་མིག་གང་སྨད། 

མེ་མིག་བི་སྟློད་ཉིན་མློའི་མཐའ། དུས་འློག་ཐུན་ནམ་ཕུན་ཡིན་དེ། ཚེས་ཐློབ་ནློར་ཁེ་ལྷག་ཕུན་

དང་། དུས་ཚོད་གང་ཤར་ད་ལ་བ། ཁེ་ཕུན་དེ་སྟེང་འདས་པའི་མཚམས། 

དུས་ཚོད་འདློམས། དུས་ཚོད་གཅིག་ལ་ལས་ཀ་གཉིས་འདློམས་པ། དུས་ཚོད་འདློམས་འདུག་པས་

སང་ཉིན་ལ་ཕིར་འཐེན་བས་པ་འགིག་གམ། 

དུས་ཚོད་སྨྲ་བ། [མངློན]ཁིམ་བ། 

དུས་ཚོད་འཛིན་བ། [མངློན]ཚེ་སྐབས་ཀི་མཚམས་སམ་གློ་སྐབས། ཉིན་མཚན་གི་དུས་མཚམས། 

རྒྱལ་ཕམ་དབེ་འབེད་ཀི་དུས་མཚམས་གལ་ཆེར་སེབས་པ། ཕར་རྒློལ་བེད་པའི་དུས་

མཚམས་འཚོལ་བ། 

དུས་མཚམས། དུས་ཚོད་ཀི་མཚམས་སློ་སློ། །

དུས་མཚུངས་པ། དུས་མཉམ་པ། ལྷགས་པ་ཆེན་པློ་རྒྱབ་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་ཆར་པ་ཆེན་

པློའང་འབབ་བཞིན་འདུག

དུས་འཛིངས། དུས་འདློམས་པ། ལས་ཀ་ཁག་མང་དུས་འཛིངས་བྱུང་བར་བརེན་བེལ་བ་ཆེ་ཙམ་འདུག

དུས་འཛིན། [མངློན]གཤིན་རེ། 

དུས་འཛིན། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་རེ་བཞིན་ཕློགས་མཚམས་རྣམས་སུ་བསྐློར་ཞིང་གནས་པའི་

ས་བདག་ཅིག
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དུས་གཞན། དུས་སྐབས་གཞན་ཞིག

དུས་གཞན་ལ་དགློངས་པ། བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་སྨློན་ལམ་བཏབ་པ་ཙམ་གིས་དེར་སྐྱེའློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

དུས་བཞི། ① ནམ་ཟླ་དུས་བཞི་སྟེ། དཔྱིད། དབར། སྟློན། དགུན། ② འདི་ལ་བསྐལ་པ་རློགས་ལན། 

གསུམ་ལན། གཉིས་ལན། རློད་ལན་ཏེ་བསྐལ་བའི་དབང་དུ་བས་པ་བཞི་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་

བསྟན་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་ཀང་རློགས་ལན་སློགས་བཞི་དང་བསྟན་པའི་གནས་ཚད་ཀི་

དབང་དུ་བས་ནས་དུས་བཞི་བཤད་པ་སློགས་མང་། 

དུས་བཞི་ས་མ་དང་ཕི་མ། རིགས་ལན་དྲག་པློའི་ཡན་གི་ལློ་སུམ་སྟློང་སུམ་བརྒྱ་དང་བཞི་སྤི་ལློ སྤི་

ལློའི་སློན་གི་༨༨༠ནས་དེ་མན་གི་༢༤༢༤བར དུས་བཞི་ས་མ་དང་། རིགས་ལན་དྲག་པློའི་

བསྟན་པའི་གནས་ཚད་ལློ་ཆིག་སྟློང་བརྒྱད་བརྒྱ་དུས་བཞི་ཕི་མ། གཉིས་ཀ་བསློམས་ན་ལློ་ལྔ་

སྟློང་བརྒྱ་དང་བཞི་དུས་འཁློར་ལུགས་ཀི་བསྟན་པའི་གནས་ཚད་ཡིན། 

དུས་བཞི་ཕི་མ། རིགས་ལན་དྲག་པློའི་བསྟན་པ་ལློ་སྟློང་དང་བརྒྱད་བརྒྱར་གནས་པ་དེ་ཆ་མཉམ་

བཞིར་བགློས་པའི་ཆ་རེ་རེ་ལ་ལློ་བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཡློད་པ་ལ། རིམ་བཞིན་རློགས་ལན། 

གསུམ་ལན། གཉིས་ལན། རློད་ལན་ཏེ་དུས་བཞི་ཕི་མ་ཟེར། 

དུས་བཞིའི་མེ་ཏློག །རུམ་གདན་གི་ཐགས་རིས་ཁམ་བུའི་མེ་ཏློག་དང་། ལང་མ། འབས་བུ། སྨྱུག་

མ་བཅས་བཞི། ཡང་ན། ཤིང་ཚོན་གི་རྒྱན་རིས་ལ་སྤློད་པའི་མེ་ཏློག་རིགས་བཞི་སྟེ། དཔྱིད་

ཀ་མཚོན་པ་ཁམ་བུའི་མེ་ཏློག་དང་དབར་ཁ་མཚོན་པ་པདྨ་མེ་ཏློག་སྟློན་ཀ་མཚོན་པ་འདམ་

སྐྱེས་པདྨ། དགུན་ཁ་མཚོན་པ་དྲང་སློང་མེ་ཏློག་དང་བཞིའློ། །

དུས་ཟིང་། དུས་མི་བདེ་བའམ་འཁྲུགས་པ། སྤི་ཚོགས་ལ་དུས་ཟིང་བྱུང་ན་མི་དམངས་ལ་དཀའ་

ངལ་འབྱུང་། 

དུས་ཟླ། དུས་ཚོད་ཀི་ཟླ་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཇལ་བེད་དང་། ཉིན་ཞག་ཚོགས་པ། དབུགས་

སྐྱེས། ལློ་ཡི་ཆ་ཤས། ལློ་ཡི་མཛོད། ལློ་ཡི་ཡན་ལག་བཅས་སློ། །

དུས་གཟེར། ① ཚེས་ཟླ་དག་པའི་རིས་འཕློའི་ཨང་གངས་ལ་བརེན་ནས་ལློ་ཧྲིལ་པློའི་དུས་རགས་

ཇི་འབྱུང་ཚོད་འཛིན་གི་རེའུ་མིག །② དབུགས་སང་གིས་ལློ་གཅིག་གི་རིང་ལ་ཉི་མ་གར་
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གནས་སྟློན་པར་བེད་ལ། དེའི་རྐྱེན་གིས་ས་ལ་དུས་བཞིའི་འགྱུར་བ་ཡང་འཆློལ་མེད་དུ་སྟློན་

པས་ན། དུས་བཞི་མི་འགྱུར་གནད་ཀི་གཟེར་ཞེས་བ། 

དུས་བཟང་། དུས་ཚོད་ལེགས་པ། ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་། 

དུས་བཟང་བཞི། ཟླ་བ་བྱུང་ངློ་ཅློག་གི་ཚེས་བརྒྱད་ནི་སངས་རྒྱས་སྨན་བའི་དུས་ཆེན། ཚེས་བཅུ་

ཉིན་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀི་དུས་ཆེན། ཚེས་བཅློ་ལྔ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་དུས་ཆེན། གནམ་

གང་ནི་སངས་རྒྱས་འློད་དཔག་མེད་ཀི་དུས་ཆེན། 

དུས་ཡིག་ཅན། [མངློན]མཁས་པ། 

དུས་ཡུན། དུས་ཀི་རིང་ཚད། འཛུགས་སྐྲུན་ལས་དློན་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིག་གི་ནང་དུ་དར་རྒྱས་

ཧ་ཅང་ཆེན་པློ་བྱུང་ཡློད་པ། དུས་ཡུན་རིང་པློར་བར་མཚམས་ཆད་པ། 

དུས་ཡློལ་བ། ① དུས་བཏབ་པ་ལས་ཡློལ་བ། ② དབར་དགུན་སློགས་རིམ་གིས་ཡློལ་བ། སྟློང་

གཏམ་བཤད་པས་དུས་ཡློལ་བར་བེད་པ། 

དུས་རབས། སྤི་བཏང་མི་ལློ་བརྒྱ་རེ་ལ་དུས་རབས་རེ་བརི་སློལ་ཡློད། དམིགས་བསལ་དུ་སིད་

དང་རིག་གནས་ཀི་འཕློ་འགྱུར་གི་ཡུན་ཚོད་ལའང་གློ་ཆློག་སྟེ། དུས་རབས་བར་མ་དང་། རིག་

གཞུང་བསྐྱར་གསློའི་དུས་རབས་སློགས་ལློ་ཚད་མ་ངེས་པ་དང་། སྤུ་རྒྱལ་གི་དུས་རབས། ས་

སྐྱ་པའི་དུས་རབས། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་དུས་རབས་སློགས་སིད་དབང་དང་བསྟུན་པའི་དུས་

རབས་རེ་ལ་ལློ་གངས་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡློད། 

དུས་རིམ། དུས་ཚོད་ཀི་གློ་རིམ་སློ་སློར་དབེ་བ། 

དུས་རིམ་གློག་ལམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་sequential circuit ཟེར། 

དུས་རུང་གི་སྨན། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་སྨན་བཞིའི་ཡ་གལ། སྐྱ་རེངས་ཤར་ནས་ཉིན་གུང་

ཚུན་ལ་ལློངས་སྤློད་དུ་རུང་ཞིང་བཀྲེས་པའི་ནད་སེལ་བ་ལ་གཙོ་བློར་གནང་བའི་སྨན། བཅས་

ལན་དགེ་སློང་གིས་སྤིར་བཏང་ལ་ཕི་དྲློ་ལློངས་སྤློད་དུ་མི་རུང་བའི་བཟའ་བ་ལྔ་དང་བཅའ་བ་

ལྔ་ལ་བུའློ། །དེ་དག་ནི་ས་དྲློའི་དུས་ཁློ་ནར་ལློངས་སྤློད་དུ་རུང་བས་དུས་རུང་ཞེས་བ། 
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དུས་རེ་ཞིག །གནས་སྐབས་ཤིག །དུས་རེ་ཞིག་ལ་ཕམ་ཉེས་བྱུང་། 

དུས་རེས་འགའ། སྐབས་འགའ་ཞིག །སེམས་ཤུགས་དུས་རེས་འགར་ཆེ་ལ། དུས་རེས་འགར་ཆུང་བ། 

དུས་རླབས། གངས་གནས་ཤིག

དུས་ལ་དགའ། [མངློན]ཉི་མ། 

དུས་ལ་བབ་པ། སྐབས་ལ་བབ་པ། དུས་ལ་བབ་ན་ཤ་མློང་གིས་སང་བརློལ་ཡློང་།དཀར་ནག་དབེ་

བའི་དུས་ལ་བབ། 

དུས་ལ་མ་བབས་པའི་ཚར་བཅད། རྒློལ་བ་གཉིས་པློ་རློད་པའི་ཚེ་སར་རྒློལ་གིས་རང་གི་དམ་

བཅའི་དློན་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་སྦློར་བས་ཡན་ལག་ལྔ་པློ་ས་ཕི་གློ་བཟླློག་ནས་བརློད་པའི་ཚར་བཅད། 

དུས་ལ་ལ། དུས་ཁ་ཤས་སམ་སྐབས་འགར། 

དུས་ལས་འདས་པ། [མངློན]ཤི་བ། 

དུས་ལློག །དུས་འགྱུར། 

དུས་ལློག་པ་ཅན། དུས་སྐབས་ངན་པ། 

དུས་ཤུར་ཆུ་ཚོད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་slot time ཟེར། 

དུས་ཤེས། [མངློན]རིས་པའམ། སྐར་རིས་མཁན། 

དུས་སུ་འདྲི་བ། དུས་སུ་གཏམ་འདྲི་བ། 

དུས་སུ་འབློར་བ། ① དུས་ཐློག་ཏུ་སེབས་པ། ② ཉ་ིམ་ཁིམ་བཅུ་གཉིས་སློ་སློར་དུས་སྐབས་སུ་འཁློར་བ། 

དུས་གསུམ། ① འཇིག་རེན་ཐ་སྙད་སྤིར་གགས་པའི་དུས་འདས། མ་འློངས། ད་ལ་གསུམ། ② 

རགས་འཇུག་སྐབས་བ་བེད་ཐ་དད་མི་དད་ཀུན་ལ་ཁབ་པའི་འདས། མ་འློངས། ད་ལ་གསུམ། 

དུས་གསུམ་མཁེན་པ། སངས་རྒྱས། 

དུས་གསུམ་གི་དབེ་བ་གསུམ། དུས་གསུམ་སྤི་ཙམ་པ་དང་། དུས་གསུམ་བེ་བག་པ། དུས་གསུམ་

ཐློར་བུ་བ། 

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་གསུམ། འདས་པའི་སངས་རྒྱས་འཁློར་བ་འཇིགས། ད་ལའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ཐུབ་པ། མ་འློངས་པའི་སངས་བམས་པ་མགློན་པློའ ློ། །

དུས་གསུམ་བརག་པ། སློབ་དཔློན་ཕློགས་གང་གིས་མཛད་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་ཞིག

དུས་གསུམ་ཐློར་བུ་བའི་ཁད་ཆློས་གསུམ། ཚོགས་ཤུལ་བ་མ་ནློར་བུ་བསྟན་འཛིན་གིས་བ་ཚིག་

གི་དབེ་བའི་སློམ་ཚིག །སུམ་རགས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། གང་ཞིག་དུས་གསུམ་ཚིག་ལ་འཕུལ་མེད་

དང་། ཡློད་ཀང་འཕུལ་ཡིག་གཅིག་ལས་འགྱུར་མེད་དང་། འགྱུར་ཡང་སྤི་དང་བེ་བག་གཉིས་

པློ་ལ། མི་མཐུན་པ་ནི་ཐློར་བུ་པ་ཞེས་བརློད། 

དུས་གསུམ་བདུད་འདུལ། འདས་པ། མ་འློངས་པ། ད་ལ་བ་བཅས་ཀི་བདུད་བཞི་མ་ལུས་པ་བཏུལ་

ནས་སངས་རྒྱས་པ། 

དུས་གསུམ་སྤི་བཏང་པའི་ཁད་ཆློས་དྲུག །ཚོགས་ཤུལ་བ་མ་ནློར་བུ་བསྟན་འཛིན་གིས་བ་ཚིག་

གི་དབེ་བའི་སློམ་ཚིག །སུམ་རགས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། བ་ཚིག་མ་ནིང་བེད་པ་མློ་ཡིས་འཕུལ། །པ་

སེ་ལས་གཞན་འདས་ཚིག་ཕློ་ཡིས་འཕུལ། སྒ་གདངས་ཐ་དད་མགློ་ཅན་མེད་ངེས་ལ། བརློད་

བདེ་བེད་ཚིག་མ་ནིང་འགྱུར་ཡང་སིད། 

དུས་གསུམ་བེ་བག་པའི་ཁད་ཆློས་བཞི། ཚོགས་ཤུལ་བ་མ་ནློར་བུ་བསྟན་འཛིན་གིས་བ་ཚིག་གི་

དབེ་བའི་སློམ་ཚིག །སུམ་རགས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། བ་བ་དང་ནི་འདས་པ་ཕློ་ཡིས་འཕུལ། བེད་

ཚིག་ཕལ་ཆེར་འཕུལ་བེད་མེད་པ་དང་། སྐབས་འགར་འདས་དང་སྐུལ་ཚིག་གཉིས་པློ་ལ། 

རེས་འཇུག་ས་ཡིག་རྐྱང་པས་སྟློན་པ་ཡློད། འདི་ནི་མགློ་ཅན་མང་བའི་སེ་ཚན་ནློ། །

དུས་གསུམ་རས་ཀི་བེ་བག །དུས་གསུམ་པློ་རས་ཀི་བེ་བག་ཡིན་པར་ཐམས་ཅད་འདློད་ཀང་། བེ་

བག་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་བཞིས་རས་ཀི་བེ་བག་ཏུ་འགེལ་ཚུལ་ཅུང་མི་འདྲ་བ་ཡློད་པ་

ལས་འདིར་ཡིག་ཚོགས་མང་བར་དློགས་ཏེ་སློབ་དཔློན་ཆློས་སྐྱློབ་དང་སངས་རྒྱས་ལྷའི་འདློད་

ཚུལ་གཉིས་བརློད་པར་བ་སྟེ། ཆློས་སྐྱློབ་ཀིས་མྱུ་གུ་ལ་སློགས་པ་མ་འློངས་ནས་ད་ལ་བ་དང་། 

དེ་ནས་འདས་པར་འཇུག་པ་ན། དེ་དག་གི་དངློས་པློ་དློར་ཡང་རས་མི་འདློར་ཏེ། དཔེར་ན་འློ་

མ་ཞློར་འགྱུར་བ་ན་དབིབས་དང་རློ་འགྱུར་ཡང་ཁ་དློག་མི་འགྱུར་བ་བཞིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས། 

སློབ་དཔློན་སངས་རྒྱས་ལྷས། མྱུ་གུ་སློགས་དངློས་པློ་གཅིག་ཀང་ས་ཕི་ལ་ལློས་ནས་དུས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསུམ་སློ་སློར་འཇློག་སྟེ། དཔེར་ན་བུད་མེད་གཅིག་ལློས་ས་སློ་སློ་ལ་ལློས་ནས་མ་དང་བུ་

མློར་འཇློག་པ་བཞིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་སློ། །གང་ལར་ཡང་དེ་རྣམས་ཀིས་མྱུ་གུའི་འདས་པའི་

དུས་སུ་ཡང་ཡློད། མྱུ་གུ་མྱུ་གུའི་མ་འློངས་པའི་དུས་སུ་ཡང་ཡློད་པར་འདློད་པས་ན་དུས་

གསུམ་རས་སུ་ཡློད་པར་འདློད་པ་ཡིན། 

དུས་གསུམ་རས་སུ་གྲུབ་པ། ནང་སེ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་ལས་བེ་བག་སྨྲ་བའི་འདློད་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། 

འདས་མ་འློངས་ད་ལ་དུས་གསུམ་པློ་དངློས་པློའི་རང་བཞིན་དུ་གྲུབ་པས་ད་ལ་བ་མ་ཟད་སྐྱེས་

ཟིན་དང་སྐྱེས་འགྱུར་ས་ཆར་རས་རང་བཞིན་དུ་གྲུབ་ཞེས་པའི་དློན། 

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས། འདས་པའི་སངས་རྒྱས་མར་མེ་མཛད། ད་ལའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་

པ། མ་འློངས་སངས་རྒྱས་བམས་པ་མགློན་པློ། 

དུས་བསིངས་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་delay ཟེར། 

དཱུར་བ། རྩྭ་རན་པ། 

དཱུར་ཝ། དཱུར་བ་དང་གཅིག །

དེ། ① ཐག་རིང་ངློས་འཛིན་གི་ཕད་རང་དབང་ཅན་ཞིག །དུས་དེའི་བར། དུས་དེའི་རིང་། རྒྱུ་མཚན་

དེ་ལ་བརེན་ནས། དེ་དང་འདྲ་བ། དེ་ལ་ཅི་ཡློད། ② མིང་མཐའ་ད་ཡིག་གི་རེས་སུ་སྦར་རྒྱུའི་

ལྷག་བཅས་ཀི་སྒའི་རྐྱེན་ཞིག

དེ་ཀ དེ་ག་དང་གཅིག །

དེ་སྐད། གློང་གསལ་ལམ། སློན་དུ་བརློད་པའི་གཏམ་དེ་འདྲ་བ། ཉེ་སློན་བདག་གིས་དེ་སྐད་ཐློས་

བྱུང་། མི་ཚང་མ་ལ་དམིགས་བསལ་མེད་པས་ཁེད་རང་གིས་དེ་སྐད་མ་ཟེར། དེ་སྐད་སྨྲ་བ། 

དེ་སྐད་ཁས་འཆེ་བ། ཁས་ལེན་པ། 

དེ་སྐད་ཅེས་ཟེར། དེ་འདྲ་བཤད་པ། རང་དློན་ཁློ་ནར་ལ་མཁན་མ་གཏློགས་དེ་སྐད་ཅེས་ཟེར་མི་ཡློང་། 

དེ་ཁུལ། གཞན་ཕློགས་ཀི་ས་ཁུལ། 

དེ་ཁློ་ན། ① དེ་འབའ་ཞིག་གམ་དེ་ཤ་སྟག །མདུན་སྐྱློད་དེ་ཁློ་ན་ནི་འློད་སྣང་ལན་པའི་ལམ་མློ། རག་པར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དེ་ཁློ་ན་བཞིན་དུ་གནས་པ། ② བདེན་པ། དེ་ཁློ་ན་ཉག་གཅིག །བདེན་དློན་ནི་དེ་ཁློ་ན་རང་ཡིན། 

དེ་ཁློ་ན་ཉིད། ① གཞན་དང་མ་འདྲེས་པ། ② སྟློང་ཉིད་དེ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག

དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་མཆློད་པ། བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཆློད་པ། 

དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དེ་ཉིད་བཅུ། རིན་ཆེན་འབར་བ་ལས། རྡློ་རེ། དྲིལ་བུ། ཡེ་ཤེས། ལྷ། དཀིལ་འཁློར། 

སྦིན་བསེག །སགས། རྡུལ་ཚོན། གཏློར་མ། དབང་སྐུར་རློ། 

དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན། སྟློང་པ་ཉིད་ཀི་དློན། 

དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་ལ་ཕློགས་གཅིག་པ། ཆློས་རྣམས་ཀི་མིང་དེ་དག་སྟློང་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པའི་ཤེས་

རབ་སྐྱེས་པ་སྟེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མློས་པས་སྤློད་པའི་ཆ་བཞིའི་ནང་གསེས་ཤིག

དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་ཕློགས་གཅིག་ལ་ཞུགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མློས་པ་སྤློད་པའི་

ཆ་བཞིའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སྦློར་ལམ་བཟློད་པའི་ཚེ་སར་བཞིན་བསློམས་པས་ཆློས་རྣམས་

ཀི་མིང་དེ་དག་སྟློང་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པའི་ཤེས་རབ་སྐྱེས་པས་སློ་སྐྱེ་ཡིན་ཀང་ཆློས་ཉིད་ཀི་དློན་

སྤིའི་ཚུལ་གིས་ལེགས་པར་ཁློང་དུ་ཆུད་པའི་རེས་སུ་ཞུགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱེས་པའློ། །

དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ། བདེན་པར་གྲུབ་པ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་

པ། རང་ངློས་ནས་གྲུབ་པ། ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ། དློན་དམ་པར་གྲུབ་པ། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དུ་གྲུབ་

པ། ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའམ་གཤིས་ལུགས་སུ་གྲུབ་པ་རྣམས་མིང་བཏགས་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་

ཙམ་ལས་དློན་ལ་ཁད་པར་མེད་པ་ཐལ་འགྱུར་བས་ཁས་བངས་པ་ཡིན་པས་རང་ལུགས་ཐལ་

འགྱུར་བའི་རེས་སུ་འབང་དགློས་པ་ཡིན། བློ་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པར་

ཡུལ་རང་གི་སློད་ལུགས་ཀི་ངློས་ནས་གྲུབ་པ་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་ཚད་ཡིན། དེ་ལར་བདེན་

པར་གྲུབ་པའི་ཚད་དུ་ཐལ་རང་གཉིས་ཀས་ཁས་བངས་ཀང་འཇློག་བེད་བློ་ལ་ངློས་འཛིན་ཚུལ་

མི་འདྲ་བ་ཡིན། རང་རྒྱུད་པས་བློ་གནློད་མེད་ཅིག་ལ་ངློས་འཛིན་པ་ཡིན། ཐལ་འགྱུར་བས་དེ་

འདྲའི་བློ་གནློད་མེད་གཏན་ནས་མི་སིད་པས་ཞེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བའི་བློས་ཀང་ཡུལ་འཇློག་

ཐུབ་པར་ཁས་བངས་པ་ཡིན། 

དེ་ཁློ་ན་ཉིད་བཞི། བ་རྒྱུད་ཀི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་བཞིའི་བསྡུས་ཚིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དེ་ཁློ་ན་དེ་བཞིན་ཉིད། སྟློང་ཉིད། 

དེ་ཁློ་ན་ཤེས་པ། སྟློང་ཉིད་རློགས་པའི་ཤེས་པ། 

དེ་ཁློངས། དེའི་རིགས་དང་། དེའི་གས། ཚེ་སྐབས་ཀི་སྒ་ནི་དུས་ཀི་ངློ་བློ་སྟློན་པའི་མིང་རྣམས་ཏེ། 

དེ་རིང་དང་། སང་ཉིན། ཞློགས་པ། ཉིན་དགུང་སློགས་ཚང་མ་དེ་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དེ་ག །དེ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་ངློས་གཟུང་བའི་ཚིག་ཅིག །ཁེད་རང་གིས་གསུངས་པ་དེ་ག་རང་རེད། 

ཡུལ་ལུང་དེའི་གནས་ཚུལ་དེ་ག་རང་དུ་འདུག །བསམ་འཆར་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ག་རང་ལས་གཞན་མེད། 

དེ་རིང་འཁིད་རྒྱུའི་དཔེ་ཆ་དེ་ག་ཙམ་གིས་འགིག །བསམ་པ་དེ་གས་རློགས་པ། དེ་ག་འདྲ་པློའི་

ཚིག་པ་ཟ་དགློས་དློན་མེད། 

དེ་ག་ཟེར། དེ་འདྲ་ཟེར། སར་བྱུང་གནས་ཚུལ་དེ་ག་ཟེར་གི་འདུག་སྟེ། བདེན་པ་ཡིན་མིན་ད་དུང་

བརག་དཔྱད་བེད་དགློས། 

དེ་ག་རང་། དེ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་ངློས་གཟུང་བའི་ཚིག་ཅིག །གནས་ཚུལ་ངློ་མ་དེ་ག་རང་རེད། 

དེ་སློང་། བ་དེ་ཕློའི་སློང་ང་། 

དེ་སྒ། ཚིག་ཕད་ཅིག །སུམ་ཅུ་པར། ཐ་སྙད་དབང་དུ་གསུམ་ཡིན་ཏེ། དངློས་པློའི་དབང་དུ་བཞི་རུ་

འགྱུར། དུས་ཀི་དབང་དུ་གཉིས་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། གང་ཡང་རུང་བའི་མིག་

གི་ཡ་མཐའ་སྟེ་ཐློག་མར་རེས་འཇུག་གསུམ་པ་ད་ཡིག་ལ་དབངས་ཨེ ་སྟེ་འགེང་བུ ་སྦར་བས། 

དེ། ཞེས་གྲུབ་པ་ནི་ཐ་སྙད་ཙམ་གི་དབང་དུ་བས་ན། རྣམ་གངས་གཞན་ཞིག་ལ་སྦློར་རྒྱུ་ཡློད་

པར་སྟློན་པའི་དློན་ཅན་དང༌། ལྷག་མ་དང་བཅས་པ་དང༌། དུས་གསུམ་ལས་འདས་པ་སྟེ་གསུམ་

ལ་འཇུག་པ་དང༌། དངློས་པློའི་དབང་དུ་བས་ན། བདེན་པ་དང༌། གསང་བ་དང༌། བདག་གི་བ་

དང༌། ཕ་རློལ་པློའི་དངློས་པློ ་སྟེ་བཞི་ལ་དུས་གསུམ་གར་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་དང༌། དུས་ཉིད་

ཀི་དབང་དུ་བས་ན། འདས་པ་དང༌། མ་འློངས་པ་གཉིས་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་སློ། །འདིར་

དེ ་སྒ་འཇུག་ཡུལ་གི་དབེ་བ་ལ་ཐ་སྙད་དབང་དུ་གསུམ། དངློས་པློའི་དབང་དུ་བཞི། དུས་ཀི་

དབང་དུ་གཉིས། ཞེས་པ་ནི་དབེ་བ་མཚན་ཉིད་པ་དགུ་ཡློད་ཅེས་པའི་དློན་མིན་པ་ཤེས་དགློས། 

འདིར་བློད་སྐད་དུ་དབང་དུ་དང༌། སློ་ནས་ཞེས་པ་ལ་དམིགས་གསལ་གི་གློ་བ་ཡློད་དེ། དབེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

གཞི་གཅིག་ལ་སྐབས་ཐློབ་ཀི་དབེ་བ་བཏགས་པ་བ་འགའ་ཞིག་དབེ་ཆློག་ཅེས་པའི་དློན་ཏེ། 

དཔེར་ན། དབེ་གཞི་བཀྲ་ཤིས་ཞེས་པའི་མི་གཅིག་གི་ཐློག་ལ། སྐབས་ཐློབ་ཀི་དབེ་བར་མང་

པློ་ཞིག་དབེ་ཆློག་པ་སྟེ། ཕློ་མློ་གཉིས་སུ་དབེ་བའི་དབང་དུ་བས་ན་ཕློ་ཡིན་པ་དང༌། ལས་

རིགས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་ན་དགེ་རྒན་ཡིན་པ། མི་རིགས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་ན་བློད་རིགས་ཡིན་པ། 

མདློ་དབུས་ཁམས་ཀི་དབང་དུ་ཕེས་ན་ཁམས་པ་ཡིན་པ། ན་ཚོད་ཀི་སློ་ནས་དབེ་ན་གཞློན་ནུ་

ཡིན་པ་ལ་སློགས་དབེ་བ་མང་དུ་ཕེ་ཆློག་པ་ལར། འདི་ཡང་ཐ་སྙད་དབང་དུ་གསུམ། དངློས་

པློའི་དབང་དུ་བཞི་སློགས་ཕེས་ཡློད་ཀང་དློན་དུ་དབེ་བ་མཚན་ཉིད་པ་མིན་སྟབས། འདིར་ལྷག་

བཅས་ཀི་དེ་སྒ་མ་གཏློགས་པའི་དེ་སྒ་གཞན་ཐམས་ཅད་དློན་དུ་རྣམ་གངས་སམ་མིང་ཚིག་

གཞན་ཞིག་མཚོན་བེད་ཀི་དེ་སྒ་ཁློ་ན་ཡིན། 

དེ་སྒའི་ཕད་འཇུག་ཡུལ་དགུ། རྣམ་དབེ་མ་ཡིན་པའི་འཕད་རང་དབང་ཅན་དེའི་སྒའི་འཕད་ཀི་འཇུག་

ཚུལ་དགུ་ནི། དང་པློ་ཐ་སྙད་དབང་དུ་གསུམ་ནི། ༡ ཐ་སྙད་འདས་མ་ཐག་པ་དང་། ༢ རྣམ་

གངས་གཞན་ཅན། ༣ བརློད་བའི་ལྷག་མ་འདྲེན་པ་བཅས་སློ། །དངློས་པློའི་དབང་དུ་བཞི་ནི། 

༤ བདེན་པའི་དངློས་པློ། ༥གསང་བའི་དངློས་པློ། ༦ བདག་གི་བའི་དངློས་པློ། ༧ གཞན་གི་

དངློས་པློའམ་ཕ་རློལ་པློའི་དངློས་པློ་བཅས་དངློས་པློའི་དབང་གི་བཞི་དང་། དུས་ཀི་དབང་དུ་

གཉིས་ནི། ༨ སར་འདས་པའི་དུས་མཚོན་པ་དང་། ༩ འབྱུང་འགྱུར་མ་འློངས་པའི་དུས་མཚོན་

པ་བཅས་དུས་ཀི་དབང་དུ་བས་ན་གཉིས་ཏེ་བསློམས་པས་དགུ་ཡློད། 

དེ་སྒའི་ཕད་འཇུག་ཚུལ་གི་དཔེར་བརློད། ① ཐ་སྙད་དབང་དུ་གསུམ་ནི། འདི་སྐབས་དབེ་ཚུལ་

གསུམ་ལས་ས་མ་ཐ་སྙད་ཀི་དབེ་བས་དེ་སྒའི་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་

ན། དེ་སྒ་དེའི་ཤུལ་དུ་ཚིག་ཟིན་ལ་དངློས་སུ་གསལ་མི་གསལ་ཇི་ལར་ཡང་དློན་གི་རྣམ་གངས་

གཞན་ཞིག་སྦར་ཞིང་དྲང་དུ་ཡློད་པའི་ཐ་སྙད། དཔེར་ན། སུ་ཏུའི་འགེལ་ཆེན་ལས། ༡ དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ། དེ་བཞིན་ནློ། །༢ གང་ཡིན་པ་དེ། ༣ དེ་ལས་ཀང་གཞན། ༤ ལེགས་བཤད་དེས་

ནི་འབས་བུ་ཆེན་པློར་འགྱུར། ༥ དེ་ནི ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་འབྱུང་གནས་ཉིད། ཅེས་པ་ལ་

བུའི་དེ་སྒ་རྣམས་ཀིས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་གང་ལ་དཔེར་བ་བའི ་ཡུལ་དེ་དང༌། སྤི་ལས་དམིགས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སུ་གཟུང་བའི་དེ་དང༌། ལས་ཀི་སྒས་གང་ལས་དགར་བའི་གཞི་དེ་དང་། འབས་བུ་འབིན་བེད་

ཀི ་རྒྱུ་དེ་དང་། འབྱུང་གནས་སུ་ངློས་གཟུང་བ་དེ་བཅས་གློ་ཞིང་མཚོན་ནུས་པ་ལར་ལྷག་

བཅས་ཁློ་ན་མ་གཏློགས་དེ ་སྒའི་འཇུག་པ་ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་རྣམ་གངས་གཞན་ཡློད་པར་

སྦློར་བའི་དློན་ཅན་དུ་འདུས་སློ། །དཔེར་བརློད་གློ་བདེ་བ་ཞིག་བཀློད་ན། ༡གང་ལ་དཔེར་བ་

བའི་ཡུལ་སྟློན་པའི་དེ་སྒ། ཁློད་ཀིས་ཟེར་བ་དེ་བཞིན་དུ་ངས་བཤད་པ་ཡིན། ༢ སྤིར་ལས་

དམིགས་སུ་བཟུང་བ་སྟློན་པའི་དེ་སྒ། སློབ་མ་སུ་ཞིག་གིས་མིག་ཤེལ་གློན་འདུག་ན་དེ་བཀྲ་

ཤིས་རེད། ༣ གང་ལས་དགར་བའི་གཞི་སྟློན་པའི་དེ་སྒ། སྟློད་ཐུང་དམར་པློ་གློན་མཁན་དེ་

ལས་གཞན་པ་དེ་བཀྲ་ཤིས་རེད། ༤ འབས་བུ་འབིན་བེད་ཀི་རྒྱུ་མཚོན་པའི་དེ་སྒ། ཁློད་རང་

གི་སྨན་དེ་ཟློས་པས་ངའི་ནད་དྲག་སློང༌། ༥ འབྱུང་གནས་ངློས་བཟུང་བའི་དེ་སྒ། སློབ་གྲྭ་དེ་ནི་

ཡློན་ཏན་སྦློང་ས་རེད། ② དངློས་པློའི་དབང་དུ་བཞི་ནི། དབེ་ཚུལ་གཉིས་པ་དེས་ནི། ལྷག་

བཅས་ཁློ་ན་དངློས་པློར་མི་འཇུག་པས་བསལ་བ་མ་གཏློགས་དེ་སྒའི་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་

ཁབ་སྟེ། ༡ བདེན་པའི་དངློས་པློ་ལ་འཇུག་པ། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དློ། །དེ་དེ་བཞིན་ནློ། །དཔེར་བརློད་

གསར་པར། དེ་གར་རང་རེད། དེ་ཏག་ཏག་རེད་ལ་བུ། ལ་སློགས་པ་ལ་བུ་བདེན་པའི་དངློས་པློ་

སྟློན་པ་དང༌། ༢ གསང་བའི་དངློས་པློ་ལ་འཇུག་པ། གཞན་གིས་ཤེས་ཀིས་དློགས་ནས་དློན་

དངློས་སུ་མི་སྨྲ་བར་ཟུར་གིས་གློ་བར་བེད་པའི་ཚིག །ཁློད་ཀིས་དེ་ལེགས་པར་གྲུབ་བམ། དེ་

སུ་གཅིག་ལ་མ་ཟེར་ཨ། ངེད་གཉིས་ཟེར་ཡས་དེ་གང་འདྲ་བྱུང་སློང་ལ་བུ་ལ་བུ་གསང་བའི་

དངློས་པློ་སྟློན་པར་བེད་པ་དང༌། ༣ བདག་གིར་དངློས་པློ་ལ་འཇུག་པ། བདག་གི་ལྷ་དེ། ཁློ་

བློའི་ནློར་དེ། ངའི་དཔེ་ཆ་དེ། ངའི་སྟློད་ཐུང་དེ་ལ་བུ་བདག་གི་བའི་དངློས་པློ་སྟློན་པ་དང༌། ༤ 

ཕ་རློལ་པའི་དངློས་པློ་ལ་འཇུག་པ། ཀ་བ་དེ་ལ་བུ། སྨྱུག་གུ་དེ། ཁློད་ཀི་ཁ་པར་དེ། ཁློའི་ཆུ་ཚོད་

དེ་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་བུ་ཕ་རློལ་པློའམ་གཞན་གི་དངློས་པློ་སྟློན་པར་འདུ་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་

བཞི་གང་རུང་དུ་མ་འདུས་པའི་འཕད་འདིས་དངློས་པློ་བསྟན་པ་མེད་ཅིང་དངློས་པློ་མི་སྟློན་པའི་

དེ་སྒའང་ལྷག་བཅས་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕིར་རློ། དེས་ན་དབེ་བ་འདི་སྤིའི་དངློས་པློའི་དློན་གཙོ་

བའི་སློ་ནས་ཕེས་པས་དུས་གསུམ་ག་ལ་ཡློད་དེ། འདས་པ་ལ་དམིགས་ནས་བརློད་པ། སློན་



  291  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

གི་ཚེ་ལྷ་སའི་ཡུལ་དེ་མཚོ་ཆེན་པློ་ཞིག་རེད། ཞེས་པ་ལ་བུ་དང༌། ད་ལར་ལ། ཇ་དེ་འཐུང་དང་། 

རམ་པ་དེ་ཆློག་ས་རེད་དམ། ལ་བུ་དང༌། འབྱུང་འགྱུར་ལ། འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་བ་དེ། སློབ་གྲྭ་

ནས་ཐློན་རྒྱུའི་སྨློབ་མ་དེ། སང་ཉིན་འགློ་སའི་ཚོང་ཁང་དེ། ཞེས་པ་ལ་བུ་ཚིག་གློགས་ཀི་དློན་

ལས་རིག་པར་བ་ཞིང༌། མི་འཇུག་པ་ནི། རང་གིས་རང་ལ་དེ་ཞེས་མི་བརློད་པའི་ཕིར། བདག་

ཉིད་ཀི་དངློས་པློ་ལ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ནློ། །③ དུས་ཀི་དབང་དུ་གཉིས་ནི། དེ་སྒ་སྤིའི་དབང་དུ་

མ་བས་པར་དུས་ཁློ་ན་བརློད་པ་དང་འབེལ་བའི་དེ་སྒ་ལ་དབེ་བ་བས་པར་ཟད་དེ། ༡ འདས་

པའི་དུས་བརློད་པ་དང་འབེལ་བ། སློན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཁློར་བ་འཇིག་རེན་དུ་བློན་པ་

དེའི་ཚེ། ན་ནིང་གི་ལློ་དེ་ལ། ཁ་སང་གི་ཉི་མ་ཤར་བ་དེའི་ཚེ། སྐད་ཅིག་མ་ས་མ་དེར་ཞེས་པ་

ལ་བུ་དང༌། ༢ མ་འློངས་པའི་དུས་བརློད་པ་དང་འབེལ་བ། དེའི་དུས་ན་འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བའི་

རྒྱལ་པློ་དུང་ཞེས་བ་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རློ། སང་ཉི་མ་ཤར་བའི་དུས་དེར་འགློའློ། །ཞེས་པ་ལ་

བུ་འདས་པ་དང༌། མ་འློངས་པ་གཉིས་ལ་འཇུག་པ་ཉིད་དློ། །ད་ལར་བའི་དུས་ལ་ནི་ནམ་ཡང་མི་

འཇུག་སྟེ། ད་ལའི་བསྐལ་པ་འདིར། ད་ལའི་ལློ་འདིར། དེ་རིངགི་དུས་འདིར་ཞེས་སློགས་སྦློར་

བ་ལས། ད་ལའི་བསྐལ་པ་དེར་སློགས་མི་སྦློར་བ་མངློན་སུམ་གིས་གྲུབ་པའི་ཕིར་རློ། 

དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཆློས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་བཞི། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་སུ་དཔག་པར་བ་བ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་

ཕློགས། དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་དམ་བཅའློ། །

དེ་སློན། སར་དུས་སམ་དེའི་གློང་། 

དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། 

དེ་རེས་ཕློགས་ཀི་ལྷག་མ། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་ལས། བསློ་བ་ལས་གྱུར་པའི་ལྷག་མ་

བཞིའི་ནང་གསེས། དགེ་འདུན་གི་དབེན་བེད་པ་དེའི་རེས་སུ་ཕློགས་པའམ་གློགས་བེད་པ་

ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་བཟླློག་ཀང་མི་ཉན་པ། 

དེ་ཉིད། ① དེ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་ངློས་གཟུང་བའི་ཚིག་ཅིག །མི་དེ་ཉིད། ② [མངློན]སར་རྒྱ་གར་གི་

མུ་སྟེགས་གངས་ཅན་པ་ཚོས་ཁས་བངས་པའི་དེ་ཉིད་ཟེར་བའི་གས་སུ་མིག་དང་། རྣ་བ། ལེ། 

སྣ། ལག་པ། རང་པ། འཕློངས། པགས་པ། འདློམས། ངག །ཡིད། སྒ། རེག །གཟུགས། རློ། དྲི། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནམ་མཁའ། ས། ཆུ། མེ། རླུང་། གཙོ་བློ། ཆེན་པློ། ང་རྒྱལ། སྐྱེས་བུ་བཅས་ཉེར་ལྔ་ཡློད་པས་

གངས་ཉེར་ལྔ་མཚོན། ③ དམ་པ། མཁན་པློ་དེ་ཉིད། ④ དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་བསྡུས་ཚིག

དེ་ཉིད་ཀི་སྒ། ལས་དང་། བ་བ་སློ་སློར་འབེད་ཀང་། མིང་ཚིག་གང་རུང་བ་བ་གཅིག་ལ་སྦར་ནས་

གློ་དགློས་པར་བརེན། བ་ཡུལ་དེ་ཉིད་བ་བའི་རང་བཞིན་ཉིད་དུ་འགྲུབ་པར་སྟློན་པའི་རྐྱེན་ནི། 

སྐབས་འདིའི་ལས་སམ། བ་བའི་ཡུལ་དེ་མིང་རྐྱང་ཡིན་ན་རྣམ་དབེའི་རྐྱེན་དེ་འགྱུར་བའམ། 

འགྲུབ་པའི་དློན་དུ་གློ་རྒྱུ་དང་། ལས་ཚིག་གམ། ཁད་ཆློས་ཡིན་ན་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་མཚོན་པའི་

དློན་དུ་གློ་དགློས་པ། དཔེར་ན། མེར་འབར། འློད་དུ་འཚེར། གློང་དུ་འཕེལ། གཉེན་དག་རུ་

འཛིན། ཆུ་ཆང་དུ་མློས། ཞེས་པ་ལ་བུ་མིང་རྐྱང་དང་། གནས་ལུགས་ཤེས་པར་བེད། རེ་དློན་

འགྲུབ་པར་འགྱུར། བསམ་འཆར་བཤད་པར་བ། ཞེས་པ་ལ་བུ་ལས་ཚིག །ཐག་པ་རིང་དུ་

གཏློང་། གློམ་སྟབས་འཁློག་པློར་སྒྱུར། ཕྱུགས་རྣམས་ག་ལེར་ལློག་ཡློང་། ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །

དེ་ཉིད་ཀི་དློན་ཅན་ཚིག་ཕད། སྐབས་སྐབས་སུ་བསྟན་བ་ལྷག་མ་གཞན་སྟློན་པས་དློན་གསལ་བར་

བེད་པའི་རྒྱན་དང་། སྐབས་སྐབས་སུ་དློན་ཟུར་པ་མིན་ཡང་ཚིག་གི་ཁ་སྟློང་ལ་བུར་འཇུག་

པས་ཚིག་མཛེས་བེད་ཀི་རྒྱན་ཅི་རིགས་སུ་སྦློར་བའི་ཚིག་ཕད་ཅིག་སྟེ། དཔེར་ན། ཤིན་ཏུ། 

ཀུན་ཏུ། རབ་ཏུ། མཆློག་ཏུ། ཁད་དུ། རྨད་དུ། ཕུལ་དུ། ཡང་དག་པར། མངློན་པར། རྣམ་པར། 

ཉེ་བར། ངེས་པར། ཁད་པར། རེས་སུ་ལ་སློགས་པ་ལ་བུ། 

དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར། དེ་རང་གི་དློན་དུ། 

དེ་ཉིད་ཀི་མློད། དེ་མ་ཐག

དེ་ཉིད་ཀི་ཚེ། དེའི་སྐབས། 

དེ་ཉིད་བཅུ། སགས་ཀི་དེ་ཉིད་བཅུ་སྟེ། དཀིལ་འཁློར་དང་། སགས་དང་། ཕག་རྒྱ་དང་། བདག་དང་། 

གནས་ལ་སློགས་པ་བསྲུང་བ་དང་། ལྷ་རྣམས་སྤན་དྲངས་པའི་ཆློ་ག་དང་། བཟླས་བརློད་དང་། 

བསློམ་པ་དང་། ཕི་དང་ནང་གི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་སྦིན་སེག་དང་། ཉེ་བར་བསྡུ་བ་དང་། 

གཤེགས་སུ་གསློལ་བ་རྣམས་སློ། །

དེ་ཉིད་བརློད་པའི་དཔེ། དཔེའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དེ་ཉིད་བརློད་པའི་དཔེའི་ཁད་ཆློས་ནི། 
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དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་ལེགས་པར་བརགས་ནས་དློན་གི་དངློས་པློ་གང་ཡིན་པ་དེ་བདེན་པར་བརློད་

པས་ན་དེ་ཉིད་བརློད་པའི་དཔེ་ཞེས་ཟེར། 

དེ་ཉིད་རློགས་འབིང་། [མངློན]རང་སངས་རྒྱས། 

དེ་ཉིད་རིག་པ། སྟློང་ཉིད་རློགས་པ། དེ་ཉིད་རིག་པའི་རྣལ་འབློར་པ། འདློད་ལ་སྤློད་ཀང་ཞེན་པ་མེད། 

དེ་སྙེད། མང་ཉུང་དེ་ཙམ་དུ་ངློས་གཟུང་བའི་ཚིག་ཅིག །ནུས་ཤུགས་ཇི་སྙེད་ཡློད་པ་དེ་སྙེད་ཀི་

ལས་ཀ་བེད། དག་བློ་ཇི་སྙེད་ཅིག་སེབས་པ་དེ་སྙེད་ཅིག་ར་གཏློར་བཏང་བ། དཀའ་ཚེགས་ཇི་

སྙེད་ཅིག་བྱུང་བ་དེ་སྙེད་ཅིག་བསལ་བ། 

དེ་ལ། དེ་ལ་བུའི་བསྡུས་ཚིག

དེ་ལ་ན། དེ་འདྲ་ཡིན་ཚེའམ་དེ་འདྲ་ཡིན་ན། སྐད་ཆ་ཤློད་སྟངས་དེ་ལ་ན་ནི་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར། 

དེ་ལ་བས་ན། དེ་འདྲ་ཡིན་གཤིས། ཐློན་རས་ཀི་སྤུས་ཀ་དང་འབེལ་གནད་ཆེན་པློ་ཡློད་པ་དང་། དེ་

ལ་བས་ན་ཚང་མས་དློ་ནན་དམ་གཟབ་བེད་དགློས། 

དེ་ལ་བུ། དེ་འདྲ་པློ། མི་དེ་ལ་བུ་དཀློན་པློ་རེད། རང་གིས་གཟབ་གཟབ་མ་བས་པས་དེ་ལ་བུར་འགྱུར་བ། 

དེ་ལ་བུ་བྱུང་བ། ① དེ་ལར་བྱུང་བ། ② སློན་བྱུང་ལློ་རྒྱུས་དང་། གཏམ་རྒྱུད། རྣམ་ཐར་བཅས། 

དེ་ལ་བུ་བྱུང་བའི་སེ། [ཨིཏིབ�ཊཀཿ]གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་བརྒྱད་པ་སློན་གི་གཏམ་

རྒྱུད་ཀི་སྦློར་བ་དང་ལན་པར་སྟློན་པ། དཔེར་ན། མདློ་སེ་ལས་བརྒྱ་པ་ལ་བུ་འདུལ་བའི་སེ་སྣློད་

དུ་གཏློགས། 

དེ་ལ་མློད་ཀི། དེ་འདྲ་ཡིན་ནའང་། གསར་སྐྱེས་ནུས་ཤུགས་ཆུང་ཙམ་ཞིག་ལས་མེད་པ་ཡིན། དེ་

ལ་མློད་ཀི། མཐར་སྟློབས་རིང་ཧྲུལ་དང་འཐབས་ཏེ་རྒྱལ་ཁ་ལེན་རྒྱུ་ངེས་ཅན་རེད། 

དེ་ལར། དེ་འདྲ་བར་དང་། དེ་ལ་བུར། འདུས་བས་ཆློས་རྣམས་དེ་ལར་བལ། དེ་ལར་བསམ་གིས་མི་ཁབ་

པའི་བས་རེས་འཇློག་མཁན་རྣམས་ལ་ང་ཚོས་དགའ་གུས་ཡིད་སྨློན་ཆེན་པློ་བེད་བཞིན་དུ་ཡློད། 

དེ་ལར་ལ་བ། དེ་ལར་བསམ་པའམ་རི་བ། 

དེ་ལར་ཡང་། དེ་འདྲ་རེད་ཀང་། དེ་ལར་ཡིན་ན་ཡང་། 

དེ་ལར་ཡིན་མློད་ཀི། དེ་འདྲ་ཡིན་ཡང་། སྤིར་བཏང་དེ་ལར་ཡིན་མློད་ཀི། དམིགས་བསལ་ལ་ངེས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ་མེད་དློ། །

དེ་ལས། དེ་ལ་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་ཞེས་པའི་དློན། དེ་ལས་དགེ་བ་ཉམ་ཆུང་ཉིད་ལ་རག །སིག་པ་

སྟློབས་ཆེན་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པ། དེ་ནི་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་མིན་པ། དགེ་གཞན་གང་

གིས་ཟིལ་གིས་གནློན་པར་འགྱུར། 

དེ་སྟེ། [རིང]འློན་ཏེ། 

དེ་དག །① མང་ཚིག །དེ་དག །དེ་དག་དང་མཚུངས་པ། དེ་དག་ཐམས་ཅད། དེ་དག་ལས་གཞན་

པ། དེ་དག་ལས་བཟླློག་པ། ② གཉིས་ཚིག

དེ་དང་ཉེ་བ་ལྔ། སློབ་དཔློན་བསད་པ། དགེ་སློང་མ་ལ་སུན་ཕྱུང་བ། སེམས་དང་པློ་བསྐྱེད་པའི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསད་པ། དགེ་འདུན་གི་དཀློར་འཕློག་པ། མཆློད་རེན་བཤིག་པ་དང་ལྔའློ། །

དེ་དང་དེ། ངེས་གཟུང་གི་སྒ་ཞིག །ལུང་པ་དེ་དང་དེ་ལ་གནས་ཚུལ་དེ་དང་དེ་བྱུང་བ། 

དེ་དང་ཕད་པ། ① མི་དེ་དང་ཐུག་པ། ② རྐྱེན་དེ་དང་ཕད་པ། 

དེ་དང་འཚམས་པ། དེ་དང་ཕན་ཚུན་མཐུན་ཞིང་རན་པ། དབང་པློའི་རིམ་པ་དེ་དང་འཚམས་པའི་

སློབ་གསློ་ཡང་ཡང་བས། 

དེ་དང་འཚལ་སྟེ། དེ་དང་མཇལ་འདློད་འདུག་ཅེས་པའི་བརྡ་རིང་། 

དེ་དུས། དེ་དུས་ང་ཡང་ཕིན་པ་ཡིན། 

དེ་དུས་དེ་མིན། ས་ཚིག་ཕི་འགལ། 

དེ་དེ། དེ་དང་དེའི་བསྡུས་ཚིག

དེ་དེ་བཞིན། དེ་ག་རང་རེད། དངློས་ཡློད་ཀི་གནས་ཚུལ་གང་གསུངས་པ་དེ་དེ་བཞིན་ནློ། །

དེ་དློན། ① གློང་དུ་བཤད་པ་དེའི་དློན། དེ་དློན་མ་བརེད་པར་གིས། དེ་དློན་དགློངས་དབིངས་སུ་

འཇགས་པ་འཚལ། ② དེའི་དློན་དུའི་བསྡུས་ཚིག

དེ་དློན་ཡིད་འདློམས་གིས། གློང་དུ་བཀློད་པའི་དློན་གནད་དེ་རྣམས་སེམས་ལ་བཞག་དགློས་པ། 

དེ་ལན། དེ་དང་ལན་པ་སྟེ། དེ་འདྲ་ཡློད་པ། ཡློན་ཏན་དེ་ལན་གི་མི། 

དེ་འདྲ། དེ་འདྲ་བའམ་དེ་ཇི་བཞིན ། 
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དེ་འདྲ་བ། དེ་དང་མཚུངས་པ། གི་དེ་འདྲ་བ་ཞིག་ཉློས་དང་། དེ་འདྲ་བ་བས་ན་མི་ཆློག

དེ་འདྲློག །[རིང]འཕལ་ལམ་དེ་མ་ཐག

དེ་ན། ① ངེས་བཟུང་གི་དློན་ཏེ། གནས་དེ་ན་སློབ་གློགས་མང་པློ་ཡློད། ནགས་དེ་ན་བ་དང་རི་

དྭགསས་མང་ལ་བུ། ② དེ་བས་ན་དང་དློན་འདྲ། 

ད་ེནས། དེའ་ིམུའམ་དེའ་ིརེས། ས་ད་ེནས་གསེར་བྱུང་། དང་པློ་བསམ་བློ་བཏང་ད་ེནས་གཏམ་བཤད་པ། 

ད་ེནས་ན།ི བ་བ་ས་ཕ་ིམཚམས་སྦློར་ག་ིཕད། མ་ིགཞན་བཏང་བར་མ་ཟད་ད་ེནས་ན་ིཁློ་རང་ཡང་ཕནི་སློང་། 

དེ་ནས་བཟུང་། ཡུལ་དུས་ངེས་ཅན་དེ་ནས་བཟུང་། དུས་དེ་ནས་བཟུང་ལློ་གངས་མང་པློའི་བར། 

དེ་པ། མི་ཁློ་པ། མི་བློ་གློས་ཅན་དེ་པས་ཐབས་བཟང་མང་པློ་བཤད་པ། 

དེ་པ་ཧློ། [ཞང་སྐད]དགེས་པར་བསྟློད། 

དེ་ཕན་ཆད། ཡུལ་དུས་ངེས་ཅན་དེ་ཕན་ཆད། ཡུལ་དེ་ཕན་ཆད་ཁློ་ཚོའི་ཡིན། དུས་ཚོད་དེ་ཕན་ཆད་

འདས་པའི་དུས་ཡིན། 

དེ་ཕློ། ཁིམ་བ་ཕློ། 

དེ་ཕློ་མཚའ་ལུ། ཁིམ་བ་ཕློ་སྤུ་མདློག་དམར་པློ། 

དེ་ཕིན་ཆད། དེ་ནས་རེས་སུ། སར་དེ་ལར་བྱུང་ཡང་དེ་ཕིན་ཆད་ལས་དློན་དེ་ལར་བྱུང་མེད། 

དེ་ཕིར། དེའི་སད་དམ་དེའི་དློན་དུ། 

དེ་འཕལ། འཕལ་མར། མ་བརགས་བསམས་ཚད་དེ་འཕལ་བརམས་ན་སྐྱློན་ཆ་ཡློང་། 

དེ་འཕློས། དེའི་ལྷག་མ་དང་། དུས་ཚོད་དེའི་རེས། དངུལ་གཞུང་འབུལ་ལག་འབློར་བྱུང་ཞིང་། དེ་

འཕློས་རྣམས་ཁློད་ཚོས་ཉར་ན་འགིག

དེ་བ། ① ཤིང་ཞིག །② སློན་སྨན་གི་རིགས་ཏེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་གློ་བའི་ཚད་པ་

དང་། རིམས་ཚད་སེལ། ③ [ལེགས]ལྷ། 

དེ་བ་ད་རུ། ① དབར་ཐློག་མའི་དུས་སུ་སྐྱེས་པའི་མེ་ཏློག་གཡུ་མདློག་ཅན། དབིབས་གཡུ་འབྲུག་

ཟིལ་པ་དང་འདྲ་བའི་མེ་ཏློག་ཞིག །② ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་ཤུག་པ་ཙན་གི་མིང་སྟེ། བློད་སྐད་

དུ་བསྒྱུར་ན་ལྷའི་དྲིའམ་སློས་ཞེས་འགྱུར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དེ་བར། ཡུལ་དུས་ཀི་བར་མཚམས། 

དེ་བས་ཀང་། ད་ཡློད་ལས་ལྷག་པ། ཐློན་སྐྱེད་དེ་བས་ཀང་དར་རྒྱས་ཆེ་བ། ནང་གི་དློན་སྙིང་དེ་བས་ཀང་

ཆ་ལག་ཚང་བ། གློགས་པློ་དེ་བས་ཀང་མང་བ། གསར་བརེའི་མཐུ་སྟློབས་དེ་བས་ཀང་ཆེ་བ། 

དེ་བས་ན། དེ་ཡི་ཕིར་རམ། དེས་ན། འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་སློགས་ཇེ་ལེགས་སུ་ཕིན་པ་རེད། དེ་

བས་ན་མིའི་ལུས་ཁམས་བདེ་ཐང་དུ་གྱུར་པ་རེད། 

དེ་བིངས། དེ་མིན་སྤི་བིངས། དེར་ཡློད་ཞིང་གའི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་ཙམ་ལ་སློ་ཚལ་བཏབ་ཅིང་། དེ་བིངས་

ཚང་མར་བཟའ་འབྲུ་བཏབ། 

དེ་བྱུང་འབེལ། འབེལ་བའི་ནང་གསེས། དེ་ལས་དེ་བྱུང་གི་འབེལ་བ་སྟེ། རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་འབེལ་

བ། དཔེར་ན། མེ་དང་དུ་བ་ལ་བུ། རས་ཐ་དད་པ་ཡིན་ཞིང་། མེ་ལློག་ན་དུ་བ་ལློག་པར་འགྱུར་

བ་རེན་འབྱུང་གི་འབེལ་བའློ། །

དེ་འབེལ། དེ་དང་མཚུངས་པ། དེ་དང་དུས་མཉམ། འཚོ་བ་ཇེ་ལེགས་སུ་སློང་བར་མ་ཟད། དེ་འབེལ་

རིག་གནས་ཀི་ཆུ་ཚད་ཀང་མཐློ་རུ་ཕིན་ཡློད། 

དེ་མ་ཁད། དེ་མ་ཐག

དེ་མ་གཏློགས། དེ་ལས་གཞན། 

དེ་མ་ཐག །ལམ་སང་། འབློད་མི་འབློར་བའི་དུས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཕིན་པ་ཡིན། སྐབས་དང་པློའི་ལས་

གྲྭ་གྲུབ་པའི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སྐབས་གཉིས་པའི་ལས་འགློ་བཙུགས་པ་ཡིན། 

དེ་མ་ཐག་རྐྱེན། རང་འབས་ཤེས་པ་མློང་བ་གསལ་རིག་ཏུ་གཙོ་བློར་དངློས་སུ་བསྐྱེད་བེད་ཀི་རིག་

པ། དེའི་མཚན་ཉིད། དེ་དང་ཤེས་པ་དློན་གཅིག

དེ་མ་ཐག་ཏུ། དེ་འཕལ་ལམ་ལམ་སང་། 

དེ་མ་ཐག་པ། དེ་མ་ཐག་དང་གཅིག །

དེ་མ་ཐག་པའི་རྐྱེན། རྐྱེན་བཞིའི་ནང་གསེས། སེམས་སེམས་བྱུང་མཚུངས་པ་རྣམས་ཀིས་ས་མ་

གང་ཞིག་འགག་པའི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་རང་གི་ཕི་ལློགས་ཀི་སེམས་སེམས་བྱུང་སྐྱེད་པའློ། །

དེ་མ་ཐག་པའི་ལམ། མྱུར་ལམ། 



  297  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དེ་མ་འདྲློག །[རིང]འཕལ་དང་། དེ་མ་ཐག

དེ་མན་ཆད། མཚམས་ཤིག་གིས་བཅད་པའི་དློན། ས་ཆ་དེ་མན་ཆད་རློང་ཁུལ་ཡིན། ལློ་དུས་དེ་

མན་ཆད་ད་ལའི་དུས་རབས་ཀི་ཁློངས་སུ་བརི་དགློས། 

དེ་མིན། དེ་མ་ཡིན་པ། གློང་དུ་ཞུས་པ་རྣམས་ལས་དེ་མིན་བསམ་འཆར་མེད། 

དེ་མུ། དེའི་ངང་དང་། དེ་ལ་ནང་བཞིན། མི་གསློད་མེ་རྒྱབ་གི་རིང་སྤློད་གང་བས་དེ་མུར་གཏན་ནས་

བཟློད་སློམ་མི་རུང་། ཚུལ་མིན་གི་བསམ་བློ་དེ་མུར་བཞག་ནས་ལེགས་བཅློས་མ་བཏང་ན་

རང་ཉིད་ལ་ཕན་པ་གཏན་ནས་མེད། 

དེ་མློ། ① ཁིམ་བ་མློ། ② ཀློང་ཡུལ་གི་ས་ཆ་ཞིག །③ [རིང]དགློས་པ། 

དེ་མློ་ལ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཀློང་པློ་དང་སློ་ཡུལ་བར་གི་ལ་ཞིག

དེ་མློ་འཇམ་དཔལ་བདེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ། དེ་མློ་སྐུ་ཕེང་དྲུག་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་ཡློས་

སྤི་ལློ ༡༧༢༣ ལློར་བློད་ལློངས་ཤར་ཕློགས་ཀློང་ཡུལ་དུ་ཡབ་བསློད་ནམས་ལྷ་དར་དང་ཡུམ་

སྒློལ་མ་སྐྱིད་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་རྣམ་རིག་བཀྲ་བས་ཕག་དཔེ་འཛིན་ཀློག་

ལ་དཀའ་བ་མེད་པ་དང་། བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་དགེ་རྒན་དུ་བསྟེན་ནས་གསན་བསམ་ལ་བརློན་

པ་ལྷུར་བཞེས་ཀིས་མཁས་པར་གྱུར། གཞན་ཡང་སྐུ་གཞློན་ནུའི་དུས་ནས་སྨན་མཁེན་བིའུ་

བ་སློགས་ཀི་ལུགས་ལར་རི་མློའམ་འབུར་བཟློར་མཁས་པས་སྐུ་ཐང་དང་འབུར་བཟློའི་སྐུ་

བརན་སློགས་བཟློ་རལ་ཁད་དུ་འཕགས་པའི་ཉམས་འགྱུར་ལན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་

ཡློས་སྤི་ལློ ༡༧༥༩ ལློར། མན་ཆློངས་གློང་མ་ཆན་ལུང་གིས་དེ་མློ་རིན་པློ་ཆེར་འཇའ་ས་

གསེར་ཡིག་དང་། དངུལ་ཐམ་གི་ཁ་རིས་སུ་བློད་ཀི་ལས་དློན་ཁུར་འཛིན་ཞྭ་སེར་བསྟན་པ་

འཛིན་བེད་དཔལ་ལན་ནློ་མིན་ཧན་གི་ཐམ་ཀ་ཞེས་འཁློད་པ་གནང་། སིད་སྐྱློང་གནང་རིང་

ཁིམས་འགལ་ལུགས་དཀྲུག་བེད་མིར་ནན་པློའི་ཆད་འགེལ་གིས་བཀག་འགློག་དང་། མཆློད་

ཆས་དང་གསེར་ཀློང་བཅས་ཕུལ་བ་མ་ཟད། གསེར་ཟངས་ཀི་རྒྱ་ཕིབས་དང་། གཉི་ར། རྒྱལ་

མཚན་སློགས་གསར་བཟློ་མཛད། མདློར་ན་ལློ་ཉི་ཤུ་ཙམ་རིང་སིད་སྐྱློང་གི་ཐུགས་འགན་

བཞེས་རིང་བསྟན་སིད་དང་། མི་སེར་གི་འཚོ་ཐབས་སློགས་སློ་གང་སར་མཛད་རེས་དང་
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མཚན་སྙན་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པློ་བྱུང་ཞིང་། མཐར་དགུང་གངས་ང་ལྔ་པ་བློད་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་

པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ ༡༧༧༧ ལློར་སྐུ་གཤེགས་སློ། །

དེ་ཙ་ན། དེའི་ཚེ་ན། སྐད་ཆ་འདི་དག་སྐབས་དེ་ཙ་ན་སྨྲས་པ་རེད། 

ད་ེཙམ། ཚད་འཛིན་ག་ིསྒ་ཞིག །ཁློང་ཁློ་ད་ེཙམ་བེད་མ་ིདགློས། རིན་དངུལ་ད་ེཙམ་སྤློད་དགློས་ཀ་ིམ་རེད། 

ཡུན་ད་ེཙམ་ག་ིབར་དུ་བསྒུགས་པ། དམག་ཇ་ིཙམ་བརྒྱབ་པ་ད་ེཙམ་གིས་སྟློབས་ཆ་ེརུ་འགློ་བ། 

དེ་ཙམ་ལྔ། གངས་ཅན་པས་བཞག་པའི་ཤེས་བ་ཉེར་ལྔའི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ་གཟུགས། སྒ། དྲི། རློ། 

རེག་བ་བཅས་ལྔ། 

དེ་ཙམ་དུ་ཟད་པ། དེ་འདྲ་ཞིག་གི་ངང་ནས་རློགས་པའམ། ཚར་བ། ཟད་པ། ཁློ་རང་གི་མི་ཚེའི་རིང་

བས་པའི་ལས་ཀའི་གྲུབ་འབས་དེ་ཙམ་དུ་ཟད་པ་རེད། 

དེ་ཙམ་ནས་བཟུང་། འདི་དུས་ཚོད་ཞིབ་ཆ་མ་ངེས་པའི་ཐ་སྙད་ལ་སྦློར་བ་ཡིན་ཅིང་། དུས་ཚོད་

ངེས་ན་དེ་ནས་བཟུང་ཞེས་སྦློར་དགློས་པ་ཡིན། 

དེ་ཙུག །① དེ་ལར། ཁེད་ཀིས་དེ་ཙུག་བས་སམ། ② དེ་གང་། 

དེ་ཙོ། [རིང]དེ་ཚོ། 

དེ་རིས། དེ་ལ་གཞིགས་པ། མི་ཚང་མས་ཧུར་བརློན་བེད་ཀི་ཡློད་གཤིས་དེ་རིས་ཁློད་རང་གིས་

ཀང་ཧུར་བརློན་བེད་དགློས། 

དེ་མཚུངས། དེ་དང་འདྲ་བ། 

དེ་མཚུངས་ཀི་དབང་པློ། ① གཟུགས་ལ་ལ་བ་སློགས་ཀི་བ་བ་མི་བེད་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་མིག་

དབང་དང་རྣ་དབང་སློགས་ནང་གཟུགས་སྣང་བ། ② རང་འབས་དབང་ཤེས་ཀི་ཐུན་མློང་མ་

ཡིན་པའི་རེན་ནམ་བདག་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་པ། གཉིད་ལློག་པའི་དུས་སྐབས་ཀི་མིག་རྣ་

སྣ་ལེ་ལུས་ཀི་དབང་པློ་རྣམས་སློ། །

དེ་མཚུངས་ཀི་མིག་དབང་། གཉིད་ལློག་པའི་སྐབས་ཀི་མིག་དབང་། 

དེ་ཝ། དེ་བ་རིགས་གསུམ་ལས་འདི་སློ་དེ་ཝ་སྟེ། ར་བའི་རྡློག་པློ་ཆུང་ལ་པད་ཤུན་དཀར་པློ་ཆུ་བུར་རྡློལ་

ལ་ཁད་པ་དང། རྒྱུས་ཕན་ཡློད་པ། སློང་པློའི་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་0.03～0.08ཙམ་ཟིན་པ། ལློ་མ་སློ་
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ལང་འཇམ་ལ་སྤུ་སློགས་མེད་པ། སློ་རྨློ་ཉག་ཆུང་ཅན་སུམ་འབེལ་ཡུ་བ་ཕ་ལ་གཉེན་པ་བཞི་ལྔ་ཙམ་

བསྒད་ནས་སྐྱེ་བ། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་མེ་ཏློག་ཡིན་ཀང་། ཕག་ལེན་དུ་ལློ་སློང་མེ་འབས་ཡློངས་

རློགས་མཛད་སློལ་ཡློད་པས་ཟླ་བ་7～8པར་བཏུས་ནས་སློ་ཆློལ་དམའ་ཕབ་བསིལ་སྐམ་ལེགས་

ཚགས་བ། རློ་ནུས། རློ་ཁ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རིམས་ཚད་སེལ། 

དེ་ཝ་ཀློ་ཊི། འདི་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་ལྷ་མློའི་མཁར་ཟེར་ཞིང་། ཡུལ་འདི་ངློས་འཛིན་ཚུལ་མི་འདྲ་

བ་ཡློད་པ་སྟེ། ① འགའ་ཞིག་གིས་ཀློང་པློ་དང་། དྭགས་པློ། ཀློ་ཡུལ་བཅས་གསུམ་འདུས་

མཚམས་སུ་ཡློད་པའི་ཙཱ་རི་ལ་ངློས་འཛིན། ② འགའ་ཞིག་གིས་ཙཱ་རི་ནི་ཡུལ་ཉེར་བཞིའི་ནང་

ཚན་དེ་ཝི་ཀློ་ཊིའི་གནས་ཚབ་ཅིག་ཡིན་པ་ལས་གནས་ངློ་མ་མ་ཡིན་པར། ངློ་མ་དེ་ནི་རྒྱ་གར་

ཨ་སམ་གི་ཤར་ཕློགས་ཝརེནྡྲ་ལ་ཡློད་པའི་རི་བློ་ཏི་ར་ཕུར་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་གསུངས། 

དེ་བཞིན། ① དེ་ལར། གཤམ་གསལ་དློན་ཚན་རྣམས་ཀང་གློང་འཁློད་དེ་བཞིན་དུ་སྦར་ཆློག །ཁེད་

ཀིས་གསུངས་པ་དེ་བཞིན་ཁློ་བློས་ཇི་བཞིན་པར་རློགས་བྱུང་། ② དངློས་པློ་སློ་སློའི་ངློ་བློ་ངེས་

གཟུང་གི་མཚོན་དཔེ། ཁང་པ་དེ་བཞིན། ལུག་རི་དེ་བཞིན། ལས་ཀ་དེ་བཞིན། སྐད་ཆ་དེ་བཞིན། 

དེ་བཞིན་ཉིད། སྤློས་པ་དང་བལ་བའི་ཆློས་ཀི་དབིངས། 

དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད།སྟློང་ཉིད་ཀི་སྟློང་ཉིད། 

དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་རློ་གཅིག་པ། ཆློས་དབིངས་སུ་རློ་གཅིག་པ། 

དེ་བཞིན་ཉིད་བདག །ཆློས་དབིངས་སམ། དམ་པའི་བདག

དེ་བཞིན་ཉིད་དམིགས་བསམ་གཏན། ས་དང་པློ་ཡན་ཆློད་ས་བཅུ་པ་མན་ཆད་ཀི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རྣམས་ཀིས་ཆློས་ཀི་དབིངས་སྟློང་པའི་དློན་ས་རེ་རེ་བཞིན་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁད་པར་གིས་

རིམ་པར་བསློམ་པ། 

ད་ེབཞིན་ཉིད་གསུམ། མངློན་པ་ཀུན་བཏུས་ལུགས་སུ་ད་ེབཞིན་ཉིད་ན་ིཆློས་ཉིད་ལ་ཁད་མེད་ཀང་། ཆློས་

ཅན་རེན་ཐ་དད་པའ་ིསློ་ནས་དག་ེབ་དང་། མ་ིདག་ེབ་དང་། ལུང་མ་བསྟན་ག་ིད་ེབཞིན་ཉིད་གསུམ་མློ། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ། [ཏཐཱགཏཿ]སིད་ཞི་གཉིས་ཀི་མཐའ་ལ་མི་གནས་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་ལམ་

ལ་བརེན་ནས་བང་ཆུབ་ཆེན་པློར་མངློན་པར་གཤེགས་པ། 
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དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རེས་སུ་དྲན་པ། སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དྲན་པ་དང་ག

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དྲི་མེད་ཟླ་འློད། སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དྲུག །༡ རྣམ་སྣང་། ༢ མི་བསྐྱློད། ༣རིན་འབྱུང་། འློད་དཔག་མེད། ༥དློན་

ཡློད་གྲུབ་པ། ༦ རྡློ་རེ་སེམས་དཔའ་བཅས་དྲུག་གློ

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞི། རྒྱལ་བ་རིན་ཆེན་མང་། གཟུགས་མཛེས་དམ་པ། སྐུ་འབམས་ཀས། 

འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའློ། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ལྔ། རྣམ་སྣང་དང་། མི་བསྐྱློད་པ། འློད་དཔག་མེད། རིན་འབྱུང་། དློན་

གྲུབ་བཅས་ལྔ། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་འཁློར་བཞི། དགེ་ཚུལ་ཕ་མ་དང་། དགེ་སློང་ཕ་མ་བཅས་བཞིའློ། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དགེ་བ་བསམ་གཏན། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་ཅིང་

ཉློན་མློངས་པ་དང་ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་མ་ལུས་པར་སངས་པས་ཅི་ལ་ཡང་རྣམ་པར་མི་རློག་པར་

ལྷུན་གིས་གྲུབ་ནས་བདག་དང་གཞན་གི་དློན་མ་ལུས་པར་འཛིན་པ། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆློས་སྐུ། སྐུ་གསུམ་གི་ནང་གསེས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་སྐུ་སྟེ་སང་རློགས་

མཐར་ཕིན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རེས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་རེས་སུ་འབངས་ནས་

རབ་བྱུང་བས་པ། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པློ། འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པློ་ཞེས་བ་བའི་མདློ་བམ་

པློ་གཅིག་པ། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པློ་ཤཱཀ་པྲ་བ་དང་། ལློ་ཙཱ་བ་བནྡི་ཡེ་ཤེ་སེས་བསྒྱུར་ཅིང་སྐད་

གསར་བཅད་ཀིས་བཅློས་པའློ། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྟློབས་བཅུ། སྟློབས་བཅུ་དང་གཅིག །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བསྟན་པ། ལུང་དང་རློགས་པའི་ཆློས། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཐུགས་རེ་སློ་གཉིས། 

༡ ཆློས་ཐམས་ཅད་ནི་བདག་མེད་པ་ཡིན་ལ་སེམས་ཅན་རྣམས་བདག་མེད་པ་ལ་མ་མློས་པས་དེའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ཕིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་སྐྱེའློ། །༢ ཆློས་ཐམས་

ཅད་ནི་སེམས་མེད་པ། ༣ ཆློས་ཐམས་ཅད་ནི་སློག་མེད་པ། ༤ཆློས་ཐམས་ཅད་ནི་གང་ཟག་

མེད་པ། ༥ཆློས་ཐམས་ཅད་ནི་རང་བཞིན་མེད་པ། ༦ཆློས་ཐམས་ཅད་ནི་གཞི་མེད་པ། ༧ ཆློས་

ཐམས་ཅད་ནི་གནས་མེད་པ། ༨ཆློས་ཐམས་ཅད་ནི་ང་ཡིར་བ་བ་མེད་པ། ༩ ཆློས་ཐམས་ཅད་

ནི་བདག་པློ་མེད་པ། ༡༠ ཆློས་ཐམས་ཅད་ནི་དངློས་པློ་མེད་པ། ༡༡ ཆློས་ཐམས་ཅད་ནི་མ་

སྐྱེས་པ། ༡༢ ཆློས་ཐམས་ཅད་ནི་འཆི་འཕློ་བ་མེད་ཅིང་མ་སྐྱེས་པ། ༡༣ ཆློས་ཐམས་ཅད་ནི་

ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པ། ༡༤ ཆློས་ཐམས་ཅད་ནི་འདློད་ཆགས་དང་བལ་བ། 

༡༥ཆློས་ཐམས་ནི་ཞེས་སང་དང་བལ་བ། ༡༦ ཆློས་ཐམས་ཅད་ནི་གཏི་མུག་དང་བལ་བ། ༡༧ 

ཆློས་ཐམས་ཅད་ནི་འློང་བ་མེད་པ། ༡༨ཆློས་ཐམས་ཅད་ནི་འགློ་བ་མེད་པ། ༡༩ ཆློས་ཐམས་

ཅད་ནི་མངློན་པར་འདུ་བེད་པ་མེད་པ། ༢༠ ཆློས་ཐམས་ཅད་ནི་སྤློས་པ་མེད་པ། ༢༡ ཆློས་

ཐམས་ཅད་ནི་སྟློང་པ། ༢༢ ཆློས་ཐམས་ཅད་ནི་མཚན་མ་མེད་པ། ༢༣ ཆློས་ཐམས་ཅད་ནི་སྨློན་

པ་མེད་པ། ༢༤ ཀེ་མ་འཇིག་རེན་གནས་པ་འདི་ནི་ཕན་ཚུན་རློད་པས་ཡློངས་སུ་ཟིན་ཅིང་

གནློད་སེམས་ཀིས་འཐབ་པ་དང་ཞེ་སང་ལ་ཞུགས་པར་གཟིགས། ༢༥ཀེ་མ་འཇིག་རེན་གནས་

པ་འདི་ནི་ཕིན་ཅི་ལློག་དང་ལན་ཞིང་ལམ་ཉམ་ང་བར་ཞུགས་པ་ལམ་གློལ་བ་ལ་གནས་པ། ༢༦ 

ཀེ་མ་འཇིག་རེན་ན་གནས་པ་འདི་དག་བརམ་ཞིང་འདློད་པས་ཟིལ་གིས་གནློན་པ་སྟེ་ཆློག་མི་

ཤེས་ཤིང་གཞན་གི་ནློར་འཕློག་པ། ༢༧ ཀེ་མ་སེམས་ཅན་འདི་རྣམས་ནི་ནློར་དང་འབྲུ་དང་

ཁིམ་དང་བུ་དང་ཆུང་མ་ལ་སེད་པ་འཁློར་བ་སྟེ་སྙིང་པློ་མེད་པ་ལ་སྙིང་པློར་འདུ་ཤེས་པ། ༢༨ཀེ་

མ་སེམས་ཅན་འདི་དག་ནི་མ་རིག་པས་འཚོ་བ་སྟེ་གཅིག་ལ་གཅིག་འབིད་པར་གནས་པ། ༢༩ 

ཀེ་མ་སེམས་ཅན་འདི་དག་ནི་ཆློག་མི་ཤེས་པ་སྟེ་རེད་པ་དང་བཀུར་སྟི་དང་ཚིགས་སུ་བཅད་

པ་ལ་སྤློད་ཀང་བདག་ཅག་ནི་ཆློག་ཤེས་པའློ་སྙམ་དུ་འཛིན་པ། ༣༠ ཀེ་མ་སེམས་ཅན་འདི་

དག་ནི་ཁིམ་གི་གནས་ནས་སྡུག་བསལ་གི་སྣློད་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་ལ་རབ་ཏུ་དགའ་

བ། ༣༡ ཆློས་ཐམས་ཅད་ནི་རྒྱུས་ཉེ་བར་འགློ་བ་སྟེ་བསྒྲུབས་པས་ཉེ་བར་གནས་པའི་མཚན་

ཉིད། ༣༢ སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་ཆགས་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་དམ་པ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་འདི་བཏང་ཞིང་། གང་འདི་ཉན་ཐློས་ཀི་ཐེག་པ་དང་རང་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཐེག་པ་དམན་པ་ཚོལ་བ་ཡིན་གི་དེ་དག་ལ་གང་འདི་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ལ་དམིགས་

པར་བ་བའི་ཕིར་རྒྱ་ཆེན་པློ་ལ་བློས་མློས་པར་བའམ་ཞེས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་སྐྱེ། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཐེག་པ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཐེག་པ་སྟེ་མཐར་ཐུག་གི་ཐེག་པའམ་ཐེག་པ་ཆེན་པློ། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚན་དཔེ། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་མཚན་བཟང་པློ་གཉིས་དང་དཔེ་

བད་བརྒྱད་ཅུ་ཚང་བ། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཟུགས་སྐུ། གདུལ་བའི་སྣང་ངློར་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་བཞིན་ལག་ཅན་གི་

རྣམ་པར་ཤར་བ། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྟློབས་ཀིས་མཁེན་ཡུན་བཅུ། ༡ སློན་གི་སེམས་བསྐྱེད་དང་སློམ་

པའི་དམ་བཅའ་བརན་པས་དགེ་བའི་རྣམ་སྨིན་ཡིད་དུ་འློང་བ་ཐློབ་པ་ལ་བུའི་གནས་དང་རྣམ་

སྨིན་ཡིད་དུ་འློང་བ་ཐློབ་པ་ལ་བུའི་གནས་མིན་མཁེན་པའི་སྟློབས། ༢ དེ་བཞིན་དུ་ལས་འབས་

བསྟན་པས་རང་རང་གིས་བས་པའི་ལས་འབས་རང་རང་གིས་མློང་བའི་ལམ་རྣམས་ཀི་རྣམ་

སྨིན་མཁེན་པ། ༣ དབང་པློ་མཐུན་པར་ཆློས་བསྟན་པས་དད་པ་ལ་སློགས་པའི་དབང་པློ་

མཆློག་དམན་མཁེན་པ། ༤ ཁམས་རྣམས་དང་མཐུན་པར་ཞུགས་པས་ཐེག་པ་གསུམ་གི་

རིགས་ཐ་དད་པ་སློགས་ཁམས་སྣ་ཚོགས་མཁེན་པ། ༥.ཆློས་པ་དང་མཐུན་པར་ཞུགས་པས་

ཟག་མེད་ལ་མློས་པ་སློགས་ཀི་ཆློས་པ་སྣ་ཚོགས་མཁེན་པ། ༦ ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གློམས་

པ་ལས་འཁློར་འདས་ཀུན་ཏུ་འགློ་བའི་ལམ་མཁེན་པ། ༧ ཏིང་ངེ་འཛིན་ལྷུར་བངས་བསམ་

གཏན་དང་རྣམ་ཐར་སློགས་ཀུན་ཉློན་མློངས་དང་རྣམ་པར་བང་བའི་ཚུལ་མཁེན་པ། ༨དགེ་བ་

ཆུད་མ་གསན་པས་སློན་གི་གནས་རེས་སུ་དྲན་པ། ༩ སེམས་ཅན་ལ་ལྷག་པའི་བསམ་པ་

སློགས་ལས་ལྷའི་མིག་གིས་འཆི་འཕློ་དང་སྐྱེ་བ་མཁེན་པ། ༡༠ ཟག་པ་ཟད་པའི་དློན་དུ་ཆློས་

སྟློན་པས་ཞི་བ་ཟག་ཟད་མཁེན་པའི་སྟློབས་གྲུབ་པ་བཅས་གསུངས་སློ། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས། ① རིགས་གསུམ་གི་ནང་གསེས་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་རིགས་ཏེ་ས་
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དང་པློའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་མཉན་ཞིང་བསློམ་པའི་བག་ཆགས་ཡློད་པ། ② སགས་ལུགས་ཀི་

རིགས་གསུམ་གི་ནང་གསེས་ཤིག

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་ལ་སེ་མཚན་བརྒྱད། རིགས་ཀི་གཙོ་བློ། རིགས་ཀི་བདག་པློ། 

རིགས་ཀི་ཡུམ། རིགས་ཀི་གཙུག་ཏློར། རིགས་ཀི་ཁློ་བློ་ཁ་མློ། རིགས་ཀི་ཕློ་ཉ་ཕློ་མློ། རང་

རིགས་སུ་གཏློགས་པའི་བང་སེམས། རང་རིགས་སུ་གཏློགས་པའི་ལྷ་དང་ཀླུ་དང་གནློད་སྦིན་

སློགས་ཀི་སེ་ཚན་ནློ། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ས། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་སྟེ་ཀུན་ཏུ་འློད་ཀི་ས། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤི། 

དེ་འློག །① དེའི་གཤམ། ② དེའི་རེས། 

དེ་ཡང་། སར་བཤད་ཕི་མར་བསྐྱར་བའི་ཚིག་ཕད་ཅིག །ཁློད་ཀིས་སར་སྨྲས་པའི་དློན་གང་ཡིན་པ་

དེ་ཡང་ལེགས་སློ། །དེ་ཡང་འདི་སྐད་ཅེས་གསུངས་པ། 

དེ་ཡན། མཚམས་ཤིག །དེ་ཡན་ལ་བསྐྱློད་མི་ཆློག

དེ་ཡིན་ཙ་ན། [ཡུལ]དེ་འདྲ་ཡིན་པས། མི་དེ་ནད་པ་ཡིན་ཙ་ན་དགློངས་པ་གནང་དགློས། 

དེ་ཡློ། དེ་ཀུན་ནས་ཐམས་ཅད། 

དེ་རག །[ཡུལ]ཉེ་ཆར་རམ་ཁ་སང་། དེ་རག་ངློས་མཇལ་ཞུ་སྐབས། 

དེ་རང་། རང་ཉིད་དུ་ངློས་གཟུང་བའི་ཚིག་ཅིག །ཁ་སང་ཡློང་མཁན་མི་དེ་རང་རེད། 

དེ་རིང་། ད་ལའི་ཉིན་མློ། དེ་རིང་གི་ལས་ཀ་དེ་རིང་འགྲུབ་པ་བ་དགློས། དེ་རིང་ནས་བཟུང་དུས་

མཚམས་གསར་པ་ཞིག་ཤར་བྱུང་། 

ད་ེརིང་ཁ་སང་། ད་ེརིང་ཡན་ཆད་ཀ་ིཉིན་ཤས་རིང་། ད་ེརིང་ཁ་སང་གནས་གཤིས་ཚ་གང་སྙློམ་པློ་འདུག

དེ་རིང་ཕན་ཆད། ད་ལའི་སློན་ཆད་དང་ཕིན་ཆད། 

དེ་རིང་སང་ཉིན། ① དེ་རིང་དང་ཕི་ཉིན་གཉིས། ② དེ་རིང་མན་ཆད་ཀི་ཉིན་ཤས་རིང་། 

དེ་ལ་བརེན་ནས། དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཕན་ཚུན་འབེལ་ལམ་དམ་ཟབ་བྱུང་བ། 

དེ་ལ་སྩློགས་པ། [རིང]དེ་ལ་སློགས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དེ་ལ་སློགས་པ། གཅིག་གཙོ་བློར་བཏློན་ནས་དེ་བིངས་སློགས་སྒས་བསྡུས་པ། 

དེ་ལན་དེ་འཇལ། ཚུར་བེད་སྟངས་ལ་དཔགས་ནས་དེ་ལར་ལན་སློག་པ། 

དེ་ལས། ① འབྱུང་ཁུངས་ངེས་བཟུང་། དེ་ལས་ལློག་པ། དེ་ལས་བཟླློག་པ། རྒྱུ་བརློན་འགྲུས་དེ་ལས་

བྱུང་བའི་འབས་བུ་མཁས་པ། ② དགར་ཆློས་ངེས་བཟུང་། དེ་ལས་གཞན་པ་གང་ཡང་མེད། 

དེ་སིད། [ཚབ་ཚིག] ལས་དློན་སློགས་མཐའ་འཁློལ་བའི་དློན་ཏེ། གུང་ཁན་རིང་ལུགས་དངློས་སུ་

མ་གྲུབ་པ་དེ་སིད་ཀི་བར་དུ་གལ་རིམ་འཐབ་རློད་ཡློད་པ་ཡིན། དབུགས་ཀི་རྒྱུ་བ་མ་ཆད་པ་དེ་

སིད་ཀི་བར་དུ་སློབ་སྦློང་བེད་དགློས་ལ་བུ། 

དེང་། དེ་རིང་གི་བསྡུས་ཚིག

དེང་སྐབས། ད་ལའི་དུས་སྐབས། 

དེང་གི་ཆ། ཉེ་དུས་ཀི་ཆ། 

དེང་དུས། ད་ལའི་དུས་སྐབས། 

དེང་ནས། དེ་རིང་ནས་སམ། ད་ནས། དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་རྒྱབ་འགལ་དང་ནར་འགང་བས་མི་ཆློག

དེང་ཕན། དེང་ཕན་ཆད་དམ་དེ་རིང་ཕན་ཆད་ཀི་མིང་དློན་བསྡུས་ཚིག

དེང་ཕན་ཆད། དུས་ད་ལའི་སློན་ཆད་དང་། ཕིན་ཆད། 

དེང་ཕིན་ཆད། མ་འློངས་པའི་དློན། དེང་ཕིན་ཆད་ལས་ཀ་ཡག་པློ་བེད་དགློས། 

དེང་བ། འགློ་བའམ་སློང་བ། 

དེང་རེན། སྟེང་ཐློག་ན། 

དེང་ཞག །ཉིན་གཅིག་གཉིས་ཙམ་གི་ཉེ་དུས། དེང་ཞག་ཁེད་རང་མཐློང་མ་བྱུང་། ལྷག་པར་དེང་ཞག་

བེལ་བ་ཚ་པློ་ཡློད། 

དེང་ཞག་ལློ་དུས། དེང་སང་གི་དུས་སམ་ཉེ་ཆར། 

དེང་རབས། དེང་གི་དུས་རབས་ཏེ། ལློ་བརྒྱ་རེར་དུས་རབས་རེ་རི་བས་ད་ལའི་དུས་འདི་ནི་དུས་

རབས་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་པ་ཡིན། 

དེང་རབས་ཀི་བཟློ་རལ། བཟློ་བཀློད་མཛེས་རལ་གི་གྲུབ་ཆའི་གས་ཤིག་ཡིན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དེང་རབས་ཅན། བཟློ་ལས་དང་ཞིང་ལས་སློགས་ད་ལའི་འཛམ་གིང་གི་སློན་ཐློན་ཆུ་ཚད་དེར་

སེབས་པར་བ་བ། 

དེང་སང་། ① དེ་རིང་དང་སང་ཉིན། ② ད་ལའི་དུས་སྐབས། 

དེངས། ① འདློང་པའ་ིསྐུལ་ཚིག །བགློད་པའམ་སློང་བའ་ིབརྡ་རིང་སྟེ། རང་རང་སློ་སློའ་ིགནས་སུ་དེངས་

ཤིག་ལ་བུ། དློང་ ནི་མ་འློངས་པ་དང་འདས་པ་སྟེ། གནས་སུ་དློང་བར་བ། གནས་སུ་དློང་ཟིན་ལ་བུ། 

འདློང ནི་ད་ལ་བ་སྟེ། གནས་སུ་འདློང་བར་བེད་ལ་བུ། ② སྤིན་དང་དུ་བ་སློགས་སངས་པའམ་ཡལ་

བ་སྟེ། སྨུགས་པ་དེངས། ས་མུན་དེངས་ལ་བུ། མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བར་འདེང་འབི། 

དེངས་པ། [རིང] ① རིང་ཧྲུལ། ② ཕིན་པ། 

དེད། འདེད་པའི་སྐུལ་ཚིག །སློ་ཕྱུགས་སློགས་སློན་ལ་འགློ་བར་བསྐུལ་བ་སྟེ། ལུག་དེད་ནས་སློང་། 

ཁལ་མ་དེད་ནས་ལམ་ལ་སློང་ལ་བུ། 

དེད་འདྲེན། གངས་གནས་ཤིག

དེད་འདྲེན་ཆེན་པློ། གངས་གནས་ཤིག

དེད་པ། འདེད་པའི་འདས་པའི་འདྲི་ཚུལ་གཞན་ཞིག

དེད་དཔློན། ① ཚོང་བའི་འགློ་ཁིད་དམ། གྲུ་གཟིངས་ཀི་ཁ་ལློ་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཞློ་ཤ་རྣམ་

བདུན་པའློ། །② སྣེ་ཁིད་པ་དང་གསར་གཏློད་པ་ལའང་གློ

དེད་ཤར་གཏློང་བ། བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ཨ་རུ་མཆུ་རིང་གི་གབ་མིང་ཞིག

དེད་ཤར་གཏློང་བ། ཕན་ཚུན་རེས་རེ་བ། 

དེན་པློ། [རིང] ① ཀལ་ཀ། ② ཐེའུ་རང་། 

དེབ། ① ཤློག་བུ་མང་པློ་གཅིག་ཏུ་བསེབས་ནས་བྱུང་བའི་གེགས་བུ། ཡིག་དེབ། དཔེ་དེབ། གློག་

དེབ། རི་མློའི་དེབ། ② རྨ་དང་སྐྲངས་པ་སློགས་ཀི་སྟེང་དུ་བཞག་པའི་ཤིང་བང་དང་ཕིང་པ་ལ་

བུའི་རྨ་ཆས་ཀི་མིང་། 

དེབ་སྐྱེལ། ① གནས་ལུགས་དེབ་ཐློག་ཏུ་འགློད་པ། 

② ཡིག་ཟམ་དེབ་སྐྱེལ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དེབ་སྐྱེལ་ཡི་གེ ཡིག་ཟམ་དུ་གཏློང་ཡིག་གནད་ཆེའི་རིགས་བློར་བརླག་མ་སློང་ཆེད་ཨང་ཐློ་བཀློད་

ནས་གཏློང་བ་དེ་རིགས། 

དེབ་འཁློལ་མ། དློན་གནད་གང་རུང་དེབ་ཐློག་ཏུ་འཁློད་ཡློད་པ་རྣམས། 

དེབ་ཆུང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་booklet ཟེར། 

དེབ་ཐེར། ལློ་རྒྱུས་ཀི་ཡི་གེ། 

དེབ་ཐེར་དཀར་པློ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་ཁི་ལློར་མདློ་སྨད་ཀི་མཁས་པ་ཆེན་པློ་དགེ་འདུན་

ཆློས་འཕེལ་གིས་བརམས་པའི་བློད་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློ་ནས་བཙན་པློ་མང་སློང་མང་

བཙན་བར་གི་བློད་ཀི་རྒྱལ་རབས་ཀི་སིད་དློན་གཙོ་བློར་སྟློན་པའི་ལློ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ཞིག

དེབ་ཐེར་སློན་པློ། འགློས་ལློ་ཡེ་བཟང་རེ་བ་གཞློན་ནུ་དཔལ་གིས་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་

ལློ་༡༤༧༦ལློ་ནས་ས་ཁི་ལློ་སྤི་ལློ་༡༤༧༨ལློའི་བར་ལ་བརམས། དགེ་ལུགས་མ་དར་གློང་གི་

གྲུབ་མཐའ་སློ་སློ་དང་། བརྒྱུད་པའི་ལློ་རྒྱུས། བསྟན་རབས་ཀི་ལློ་ཚིགས་ཕ་ཞིབ་བཅས་པ་

ལེའུ་བཅློ་ལྔར་བཀློད་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཁུངས་ལན་ཞིག་ཡིན། པར་ཤིང་སར་ཞྭ་དམར་པའི་ཡངས་

པ་ཅན་དགློན་པར་ཡློད་ཀང་། ཕིས་སུ་ཀུན་བདེ་གིང་དུ་སློས། 

དེབ་ཐེར་དུ་འབི་བ། བློད་ཡིག་གི་དཔེ་དེབ་འབི་ཚུལ་རིགས་གསུམ་སྟེ། ༡ ཤློག་དྲིལ་དུ་བས་ནས་

འབི་བ་དང་། ༢ གེགས་བམ་དུ་བས་ནས་འབི་བ། ༣ དེབ་ཐེར་དུ་འབི་བ་བཅས་ལས། དེབ་

ཐེར་དུ་འབི་ཚུལ་ནི་ཐློག་མར་འབི་གཞིའི་ཤློག་བུ་རྣམས་ཚད་གཅིག་མཚུངས་སུ་དྲས་ཏེ་ལེབ་

མགློ་ལྔ་ནས་བདུན་བར་གི་བརེགས་སྣ་ཚོགས་དང་། གློས་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ཀི་རྒྱབ་ཤ་བས་པ་

ཡློད་ཅིང་། དེ་ནི་གེགས་བམ་དུ་འབི་བ་ལས་ཀང་ཤིན་ཏུ་དཀའ་ཞིང་ལག་རལ་འབློང་པློ་མེད་

ཚེ་དཔེ་དེབ་ཆུད་ཟློས་ཧ་ཅང་ཆེན་པློ་སློང་ཉེན་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ་དེའི་ཐློག་བིས་ཡི་གེ་གཟུཊ་

ནི་ཡི་གེའི་ཤ་ཆེ་ཞིང་རང་པ་ཐུང་བའི་དཔེ་ཚུགས་མ་ཤས་ཆེ་ཞིང་། བློད་ས་གནས་ཀི་རིམ་

བྱུང་སིད་གཞུང་གི་གལ་ཆེའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་དཔེ་དེབ་དེའི་གས་ཤ་སྟག་ཡིན། 

དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀི་རྒྱལ་མློའི་གླུ་དབངས། གངས་ཅན་ཡུལ་གི་ས་ལ་སྤློད་པའི་མཐློ་རིས་རྒྱལ་བློན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

གཙོ་བློར་བརློད་པའི་དེབ་ཐེར་རློགས་ལན་གཞློན་ནུའི་དགའ་སྟློན་དཔྱིད་ཀི་རྒྱལ་མློའི་གླུ་

དབངས་ཞེས་བ་བ་འདི་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་

པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༦༤༣་ལློར་མཛད། བརློད་བ་ཆློས་སིད་གཉིས་ལས་སིད་ཕློགས་གཙོ་

བློ་དང་། དུས་རབས་ས་ཕི་གཉིས་ལས་ཕི་རབས་གང་དར་མན་ཆད་གཙོ་བློར་བསྟན་ཅིང་། 

ལྷག་པར་དུ་ས་སྐྱ་པ་དང་ཕག་གྲུ་གཉིས་འཕེལ་འགིབ་བམ་དར་རྒུད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་རྒྱས་པར་

བཀློད་ཡློད། གསུང་འབུམ་གི་ཛ་བམ་དུ་ཤློག་གངས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་ཡློད། 

དེབ་ཐེར་དམར་པློ། དེབ་ཐེར་དམར་པློའི་དང་པློ་ཧུ་ལན་དེབ་གཏེར་ཞེས་བ་བ། ཚལ་པ་ཀུན་དགའ་

རྡློ་རེས་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༣༤༦་ལློར་བརམས། རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་རབས་དང་

ཤཱཀའི་གདུང་རབས་དང་། རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་རབས། ཧློར་གི་རྒྱལ་རབས། བློད་ཀི་བཙན་པློ་

རིམ་བློན་དང་ས་སྐྱ་བས་དབང་བསྒྱུར་བ་ཡན་ཆད། བློད་ཀི་ཆློས་འབྱུང་བཅས་སྐབས་བཞི་

ཡློད་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་རྒྱ་ཡིག་གི་དེབ་ཐེར་མང་དུ་དྲངས་ནས་རྒྱ་བློད་བར་གི་འབེལ་ལམ་

ཞིབ་ཏུ་བཀློད་པ་ཞིག་ཡིན། སར་བིས་མ་ཐར་ཐློར་ལས་པར་མ་མེད། དེའི་རློམ་པ་པློ་ཚལ་པ་

སི་ཏུ་དགེ་བའི་བློ་གློས་ཡིན་པར་བཤད་ཚུལ་ཡང་ཡློད། 

དེབ་སྦློར། མ་ར་དེབ་ཀི་ནང་དུ་བཀློད་པ། 

དེབ་ཡིག །དེབ་ཏུ་བཅིངས་པའི་ཡི་གེ

དེབ་ཤློག །དེབ་ཀི་ཤློག་ལྷེ། 

དེབ་གསལ། དེབ་ཏུ་འཁློད་པ། སློན་བྱུང་ལློ་རྒྱུས་དེབ་གསལ་བདེན་མིན་དབེ་འབེད་བརག་དཔྱད་

གཟབ་ནན་བེད་དགློས། 

དེབ་གསལ་སྒིགས་ཆུག །གཞུང་ཁའི་ནང་དུ་གསལ་ཞིང་ལམ་ལུགས་དང་ཡང་མཐུན་པ། 

དེམ། ཁ་དློག་ཅིང་ལློ་ལིར་བའི་སྣློད་ཅིག་སྟེ། ཇ་དེམ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

དེམ་ཇ། ཞློགས་པའི་ཇ་ལ་གློ་དགློས། སྣློད་དེམ་ནང་དུ་དྲངས་པའི་ཇ་ལ་ཡང་དེམ་ཇ་ཟེར། 

དེམ་ཙི། དེམ་ཙེ་དང་གཅིག །

དེའི་རྐྱེན་གིས། གློང་གསལ་གནས་ལུགས་དེ་འདྲ་ཡིན་གཤིས། ནད་གཞི་དེའི་རྐྱེན་གིས་བར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཚམས་ཆད་པ། 

དེའི་སྐད་ཅིག་མ། དུས་མཐའི་སྐད་ཅིག་མ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ། 

དེའི་སྐབས། ① མ་འློངས་པའི་དུས་དེའི་སྐབས། ② འདས་པའི་དུས་དེའི་སྐབས། 

དེའི་སྐློར། གནད་དློན་གང་ཡློད་པ་དེའི་སྐློར། དེའི་སྐློར་ལ་ང་ཚོས་དློ་སྣང་ཆེན་པློ་བེད་དགློས། 

དེའི་སྐྱེས་བུའི་བསྡུ་བ། རྣམ་དབེ་གཉིས་པ་ནས་བདུན་པའི་བར་གང་རུང་བསྡུ་བ་སྟེ། གློང་དུ་འགློ་

བ་ལ་གློང་འགློ་ཞེས་རྣམ་དབེ་གཉིས་པ་བསྡུས་པ་བཞིན་ནློ། །

དེའི་སང་ལ། ① དུས་ཚོད་དེའི་ཐློག་ལ། ② དེའི་སྐབས་ལ། 

དེའི་རེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་གང་ཟག །སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་འབློར་པ་

བཅུའི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། འཇིག་རེན་ཐློག་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ལ་ཐློས་བསམ་དང་སློམ་སྒྲུབ་

བས་ཏེ་རློགས་པ་བརེས་པ་དང་། གྲུབ་ཐློབ་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་སར་བློན་པ་དང་། ད་ལའང་

མིག་དཔེར་འློས་པའི་ཆློས་པ་ཚད་ལན་བཞུགས་ཡློད་པ་དེ་ལ་ཟེར། 

དེའི་ལ་བའི་འཚོལ་བེད་གནད་བཞི། དགག་བ་ངེས་པའི་གནད། ཁབ་པ་ངེས་པའི་གནད། གཅིག་

བལ་ངེས་པའི་གནད། དུ་བལ་ངེས་པའི་གནད། ཡང་གནད་བདུན་དང་དགུ་ཡང་ཡློད། 

དེའི་བསྟན་པ་གནས་པ། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་འབློར་པ་བཅུའི་ནང་

ཚན་ཞིག་སྟེ། སངས་རྒྱས་འཇིག་རེན་དུ་བློན་ནས་ཆློས་གསུངས་པ་ཙམ་མ་ཟད་དེ་ལུང་གི་

བསྟན་པ་ལ་ཐློབ་པ་དང་། རློགས་པའི་བསྟན་པ་སློམ་སྒྲུབ་བེད་པ་གསུམ་ལ། འཇིག་རེན་ཐློག་

གནས་མེད་ན་རང་ཉིད་ཆློས་བེད་པའི་ཆ་རྐྱེན་མ་འཛོམས་པ་ཡིན་པས་ཆློས་བེད་ལ་འཇིག་

རེན་འདིར་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་གནས་པ་ཞིག་དགློས་པའི་དློན། 

དེའི་དློན་དུ། དགློས་པ་དེའི་ཕིར། 

དེའུ། ① རི་འབུར་པློ་ཆུང་ངུ་། དེའུ་འབུར། ② [རིང]ཉེ་བའམ་མྱུར་བ། དེའུ་ཤི་བ། དེའུ་བསད་པ། 

དེའུ་རྒན་དགློན། མིང་གཞན་དེའུ་རྒན་ནག་སར་དང་ཨློ་རྒྱན་གསང་ཆེན་ཆློས་འཁློར་གིང་ཡང་

ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༩༤༣ལློར་རློང་སློན་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ་འཇིགས་

མེད་ཆློས་ཀི་གློ་ཆས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ཁུལ་གད་པ་སུམ་མདློ་རློང་[ཐུན་ཏེ] ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དེའུ་མགློ་དགློན། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༤༨༤ལློར་མཁན་ཆེན་ཆློས་ལེགས་

ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྟེང་

ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དེའུ་འབུར་དགློན། གནའ་བློའི་དགློན་རིང་ཞིག་གི་གས་ཡིན། བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་མ་

གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རློང་བག་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དེའུ་དམར་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༦༧༢ལློར་སྐུ་

འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཀི་ཐློག་ནས་གསློ་བ་རིག་པ་སློགས་རིག་གནས་ཀུན་ལ་ཐློས་

བསམ་དཔྱིས་ཕིན་པར་མཛད་དེ་བློད་ཆེན་པློའི་ལློངས་འདིར་དེའུ་དམར་པཎ་ཆེན་ཞེས་པའི་

མཚན་སྙན་གིས་ཁབ་པར་གྱུར། མདློ་ཁམས་གློ་འཇློ་རུ་དེའུ་དམར་ཟབ་རྒྱས་ཆློས་གིང་ཕག་

བཏབ། གསུང་རློམ་ཡང་ནང་རིག་པའི་སྐློར་དང་། སྒ་རིག་པ། བཟློ་རིག་པ། སྐར་རིས་སློགས་

ཐུན་མིན་དང་ཐུན་མློང་གི་རིག་གནས་སྣ་ཚོགས་དང་། ཁད་པར་དུ་གསློ་བ་རིག་པའི་སྐློར་ལ་

བདུད་རི་སྨན་གི་རྣམ་དབེ། ངློ་བློ། ནུས་པ། མིང་བཅས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཤེལ་གློང་ཤེལ་

ཕེང་ཞེས་སྤི་ལློ་༡༧༢༧པའི་མེ་ལུག་ལློར་བརམས་པ་དེ་ནི་དེང་གི་བར་དུ་བློད་གངས་ཅན་

ལློངས་འདིར་རྩྭ་ལྡུམ་སྨན་རས་རིགས་ཀི་ཁུངས་གཏུག་ས་ཉག་ཅིག་གྱུར་ཡློད། གཞན་ཡང་

ལག་ལེན་གཅེས་བསྡུས་སྨན་ཀུན་བཅུད་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ལས་ཀི་ཆློ་ག་ཀུན་གསལ་སྣང་མཛོད། 

གསློ་རིག་མངློན་བརློད་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ། མེ་བཙའ་དང་གཏར་གའི་སྐློར་སློགས་དཔེ་

ཚན་བརྒྱ་ལ་ཉེ་བར་བརམས། སློབ་མ་ཡང་དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་སློགས་

མཁས་བཙུན་ལན་པ་མང་པློ་བསྐྱངས་པ་སློགས་མཛད་རེས་ཤིན་ཏུ་ཆེ། འདས་ལློ་མ་རེད། 

དེའུ་དམར་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༦༥༨ལློར་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་

བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་ཆབ་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དེའུ་དམར་ཟབ་རྒྱས་ཆློས་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མདློ་ཁམས་གློ་འཇློའི་གསེར་ཁ་རུ་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་

བརྒྱུད་པ་ཡིན། དེང་དུས་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གློ་འཇློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དེའུ་ཤི ཤི་ཁར་གཏུགས་པ་ལ་བུ། 

དེར། དེ་ལའམ་དེ་རུ། 

དེར་བས་སློ། །དེ་ཙམ་ལས་མེད། ཡི་གེར་གང་འཁློད་ཀི་ཚིག་དློན་དེར་བས་སློ། །

དེར་མ་ཟད། དེ་ཙམ་གིས་མི་ཚད། ཕག་དཔེ་འདི་ཁེད་ལ་ཡློད་པ་དེར་མ་ཟད་གཞན་ལའང་འདུག

དེར་ཟད་དློ། །དེ་ཙམ་ལས་མེད། གློག་མས་རི་རབ་གཡློ་འགུལ་གཏློང་རིས་ནི་རང་སྟློབས་རང་གིས་

ཚོད་མི་ཐིག་པའི་རགས་དེར་ཟད་དློ། །

དེས། ① དེ་ལ་བེད་སྒ་སྦར་བ། མི་དེས་སློབ་ཉློ་ཚོང་མང་པློར་བས་སློང་། དཔློན་པློ་དེས་མི་སེར་

གི་རྒྱུ་ནློར་མང་པློ་འཕློག་སློང་། ② [རྒྱན་ཚིག] ངང་རྒྱུད་བཟང་བའམ་ག་ནློམ་པ་སྟེ། མི་དེ་ནི་

དེས་ཤིང་དཀེལ་ཆེ་བ་ཞིག་རེད་ཅེས་པ་ལ་བུ། 

དེས་ཀློ [རིང]དེས་ནི། 

དེས་ཆློག །དེ་གས་ཆློག་པའམ་དེ་ཡིས་རུང་བ། 

དེས་ན། དེ་ཡི་ཕིར་ནའམ་དེ་ལ་བས་ན། ཁློང་བས་རེས་ཆེན་པློ་ཡིན་པ་དེས་ན་ཀུན་གིས་བསགས་

བརློད་བས་པ་རེད། 

དེས་ནི་རྐུན་མ་རྣམ་པར་སངས། རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་རིང་ལ་ས་གནས་གང་དུ་ཡང་རྐུན་

མ་མེད་པར་ཡུལ་ཁམས་བདེ་སྐྱིད་དང་ལན་པའི་དློན། 

དེས་པ། ཞི་ཞིང་དུལ་བའམ། རང་བཞིན་བཟང་པློ། སེམས་རྒྱུད་དེས་པ། དེས་ཤིང་ཕ་རློལ་ཕིན་ལ་

རབ་བརློན། 

དེས་པས་ཞུས་པ། བམ་པློ་གཅིག་པ། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པློ་ཛི་ན་མི་ཏ་དང་། ལློ་ཙཱ་བ་བནྡི་ཡེ་ཤེས་

སེ་ལ་སློགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་པ། 

དེས་མ་ཚད། དེར་མ་ཟད་དང་གཅིག །

དློ། ① ཟུང་ངམ་གཉིས། ནས་འདློང་དློ། །མར་རྒྱ་མ་དློ་ལ་བུ། ② འགན་ཟླའི་དློན། ཨ་མི་རི་ཀའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

སྟློབས་ཤུགས་ལ་འཛམ་བུ་གིང་འདིར་རྒྱལ་ཁབ་སུ་གཅིག་གི་དློ་ལེ་མ་རེད། དགའ་མགུ་ཆེ་བ་

ནློར་བུ་རེད་པས་དློ་མ་ཡིན། ཞེན་པ་བལ་བའི་བདེ་བ་དེ། བདེ་བ་གཞན་གིས་དློ་མ་ཡིན། མཁའ་

དབུགས་གཙང་མའི་བློད་ཡུལ་འདི། ཡློ་རློབ་གིང་གིས་དློ་ཟླ་མེད་པ། ③ ད་མཐར་སྦར་རྒྱུ་སར་

བསྡུའི་ཕད་ཅིག །ལྷ་ས་ལ་ཚོང་ཁློམ་ཡློད་དློ། བཅློམ་འདས་ཀི་གསུངས་པ་ལ་མངློན་པར་བསྟློད་

དློ་ལ་བུ། ④ སྐུལ་ཚིག་གི་རིགས་ཤིག །འུ་སྒ་མ་རྒྱབ་དློ། ངས་དཔེ་ཆ་བལ་ཞིང་ཡློད། ཕར་

སློང་དློ། ང་འདི་ནས་ཕར་འགློ་དགློས། དེ་འདྲ་མ་བེད་དློ། ང་བདེ་པློ་མི་འགི་ལ་བུ་རྣམས་སློ།

དློ་ཀེར། ཐློར་ཚུགས་སམ་ཐློར་ཅློག

དློ་ཀེར་ཅན། མགློའི་སྐྲ་གཙུག་ཏློར་ལར་བཅིངས་པའི་མི་ལ་ཟེར། 

དློ་སྐློར། ལབ་འགྱུར་རམ་ལབ་གཅིག

དློ་སྐྱ་དགློན། མིང་གཞན་གནམ་མཚོ་དློ་སྐྱ་དགློན་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལགས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་

༡༦༤༡ལློར་རྒྱལ་རློང་ལགས་ལ་རྒྱལ་སས་བ་བལ་དཔལ་བཟང་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་

བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་དཔལ་མགློན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དློ་ཁག །དློ་བདག་དང་ཁག་ཐེག་བེད་མཁན། 

དློ་ཁག་རྣམས། དློ་བདག་ཁག་སློ་སློ་རྣམས་ཞེས་པའི་བསྡུས་ཚིག

དློ་ཁུར། སེམས་ཁུར་རམ་དློ་སྣང་། སྦིའི་ཁེ་ཕན་ལ་དློ་ཁུར་ཆེན་པློ་བེད་པ། 

དློ་གལ། གནད་འགག་གམ་འགན། དག་བཏུལ་སྐབས་རྒྱལ་ཁ་ལེན་ཐུབ་མིན་གི་དློ་གལ་ཆེ་སྐབས་

གཟབ་ནན་བེད་གལ་ཆེ། ལས་དློན་དློ་གལ་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་ནས་ས་རིང་གི་གློ་རིམ་སྒིག་པ། 

དློ་གལ་ཆེན་པློ། ① དགློས་གལ་ཆེན་པློའི་དློན། དློ་ག་ཆེན་པློའི་སློ་ནས་འབད་བརློན་བ་བ། ② 

དགག་སྒའི་སྐུལ་ཚིག་དང་ལྷན་ཏུ་སྦར་བའི་སློབ་སྟློན་ཅིག །ཆར་པ་འབབས་པའི་སྐབས་སུ་

ཞིང་ལས་བཟློ་བའི་དློ་གལ་ཅི་ཡློད། ཆར་པ་དྭངས་ཟིན་པ་དང་ཞིང་ལས་བ་ཆློག་གི་རེད། ལ་བུ། 

དློ་གལ་ནན་ཏན། གལ་ཆེ་ཟབ་ནན། རང་གི་ལ་ལུགས་ཇི་ཡིན་དློ་གལ་ནན་ཏན་གིས་ཁ་གཏད་པ་

རྣམས་ལ་གསལ་བསྒགས་བེད་པ། 

དློ་རྒྱབ་པ། དློ་པློ་བཟློ་མཁན་ནམ། དློ་པློ་རྒྱབ་མཁན། 
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དློ་རྒྱབ། དགལ་བའི་དློ་པློ་ཚད་ལློངས་པ་གཉིས། 

དློ་དགློང་། དེ་རིང་གི་མཚན་མློ། 

དློ་ཅིག །དློ་ཚིག །ཐེངས་ཅིག

དློ་ལགས། དློ་པློ་འཆིང་བེད་ཀི་ལགས་ཤན། 

དློ་ཆས། དློ་པློའི་ཆས། ཁེད་རང་གིས་འཁེར་རྒྱུའི་ཅ་ལག་རྣམས་དློ་ཆས་ཡག་པློ་བེད་དགློས། 

དློ་ཆས་རྒྱུག །ཕི་ལ་ཐློན་པར་མཁློ་བའི་ཅ་ལག་བསྡུ་གསློག་བརྒྱབ་པ། ང་ཚོས་དློ་ཆས་བརྒྱབ་ནས་

ཐློན་རིས་བེད། 

དློ་ཆློད། གློ་ཆློད་པའམ་གློ་འཕེར་བ། དློ་བདག་ངློ་མ་ཡློང་མ་ཐུབ་ཚེ་ངློ་ཚབ་དློ་ཆློད་ཅིག་བཏང་

ནའང་འགིག

དློ་མཉམ། ཆ་མཉམ་མམ་ཡང་ལི་སློགས་མཉམ་པ། རྒྱབ་ཁལ་དློ་མཉམ་བྱུང་ན་རང་དགར་ཁལ་

ལློག་མི་ཐེབས། 

དློ་མཉམ་སློང་འགེམས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་balanced tree ཟེར། 

དློ་ཏིག་པློ། བ་བ་གང་བེད་པར་ཞིབ་ཅིང་ནན་པློ་ཡློད་པ། 

དློ་དན། གཟབ་ནན། ཁེད་རང་གིས་བཀའ་མངགས་གནང་བ་ཐམས་ཅད་ངས་འཕལ་དུ་དློ་དན་ཞུས་

ཆློག །དམངས་ཀི་ཁེ་ཕན་དང་དངློས་སུ་འབེལ་བའི་ལས་དློན་ཡིན་ཕིན་དློ་དན་གིས་བེད་དགློས། 

དློ་དམ། ① བདག་སྤློད། གལ་ཆེའི་དངློས་པློ་རྣམས་དློ་དམ་ཡག་པློ་བེད་དགློས། ② བཙོན་

འཇུག །བཙོན་པར་དློ་དམ་བེད་པ། 

དློ་དམ་བསྐུལ་ལགས་ར་འཛིན། བཙན་བསྐུལ་བེད་དགློས་པའི་རིགས་ལ་དློ་དམ་བཙན་བསྐུལ་

དང་། རང་རློགས་ཡློད་པའི་རིགས་ལ་སྐུལ་ལག་གཏློང་རྒྱུའི་ར་དློན་དམ་འཛིན། 

དློ་དམ་བསྐློར་གཡེང་། ལས་དློན་དེ་ལ་དམ་འཛིན་དང་། དམ་འཛིན་བས་པ་ལར་ལག་ལེན་ཐློག་

འཁློལ་ཡློད་མེད་ཞིབ་འཇུག་བལ་རློག་བས་པ། 

དློ་དམ་ཆ་འཕིན་མ་ལག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་
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སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་management information system ཟེར། 

དློ་དམ་མཉེན་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་manage software ཟེར། 

དློ་དམ་པ། ① བདག་སྤློད་བེད་མཁན། ② གུ་དློག་པློ་ཡིན་པ་དང་ལྷློད་ཡངས་མེད་པ། 

དློ་དམ་པའི་ལེ་མིག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་administrator key ཟེར། 

དློ་དམ་སྦྲེལ་པློ་ཟུར་བསྐློས། དློ་དམ་བེད་མཁན་མི་གཉིས་ཟུང་འབེལ་དུ་བསྐློས་པ། 

དློ་དམ་གཞན་བཅློལ། གཞན་ལ་མངགས་ནས་དློ་དམ་བེད་དུ་བཅུག་པ། 

དློ་དམ་ལག་ཆ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་administrative tools ཟེར། 

དློ་དློ་དན་དན། གཟབ་གཟབ་ནན་ནན། 

དློ་བདག །དློན་གི་བདག་པློའམ་ངློ་མ། དློ་བདག་རྣམས་ལ་འདྲི་རད་ཞིབ་གསལ་བས་པ། ཚོང་ཟློག་

སློགས་དངློས་རས་ཀི་བདག་པློའི་མིང་ཡིན། 

དློ་བདག་དངློས། དློ་བདག་ངློ་མ། ལམ་ཟུར་ནས་བསྒྲུགས་པའི་དངློས་པློ་རྣམས་བརླག་མཁན་དློ་

བདག་ངློ་མའི་ལག་ཏུ་བསྐྱལ་བ། 

དློ་བདག་ལེ་འཁི། དློ་བདག་དང་ལེ་ཐློགས་པའི་མི་ངློ་མ་ལ་ཟེར། 

དློ་བདག་ལ་ཕིར་སྤློད། ཅ་དངློས་གང་ཞིག་བདག་པློ་ལ་ཕིར་སྤློད་པ། 

དློ་མདློ། །[རིང]མཚན་མློ། 

དློ་བསྡུར། འགན་ཟླ། ཁ་གཏད་སྟློབས་ལན་དང་དློ་བསྡུད་བེད་ཕློད་པ། 

དློ་བསློ་བ། འགན་ཟླ་བེད་པ། སྟློབས་ཤུགས་དློ་བསློ་བར་བེད་པ། འཁུ་སེམས་ཀིས་དློ་བསློ་བར་བེད་པ། 

དློ་ནན། གཟབ་ནན། དློན་གི་ངློ་བློ་གང་ཡིན་པར་བརག་དཔྱད་དློ་ནན་བེད་དགློས། 

དློ་ནུབ། དེ་རིང་གི་མཚན་མློ། 

དློ་ནན་པློ། ལས་ཀར་ཧློལ་རྒྱུག་མ་སློང་བ་ཞིབ་ནན་ཆེ་བ། 
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དློ་ནློན་པ། ① དློ་ཡ་གཉིས་ཡང་ལི་སྙློམས་པ། ② མགློ་ཐློན་པློ། 

དློ་སྣང་། སེམས་ཀི་སྣང་བ། དློ་སྣང་བེད་པའི་དློན་ཚན། འབེལ་ཡློད་གནད་དློན་ལ་དློ་སྣང་བེད་གལ་

ཆེ། དགེ་བ་ཕ་མློ་དློ་སྣང་མེད་པར་བཞག་མི་བེད་པ། 

དློ་པ། ལག་རློགས་སམ། ལག་དློ། །

དློ་པློ། ཁལ་རྒྱབ་ཀི་ཡ་གཅིག །དློ་པློ་བརྒྱབ་ནས་མཛོད་ཁང་ལ་འཇུག་པ། བལ་དློ་པློ་གཅིག །རས་

དློ་པློ་གཅིག་ལ་བུའློ། །ཕྱུགས་ཁལ་གི་ཕེད་ཀི་ཚད་ལློངས་པའི་དངློས་རས་ཀི་མིང་སྟེ། པགས་

པ་དློ་བློ་གཅིག །བལ་དློ་བློ་གཅིག་ཅེས་པ་ལ་བུ། ཡུལ་སྐད་དུ། དློ་ཡ་དང་། དློ་ཡས་ཀང་ཟེར། 

དློ་ཕློག །གནློད་སྐྱློན། གནའ་རས་རྣམས་ལ་དློ་ཕློག་བཏང་མི་ཆློག

དློ་ཕར། འབློག་པའི་སྦྲ་ཁིམ་དཀིལ་དུ་དློ་པློ་རྣམས་བརིགས་པ་དེའི་ཐློག་ཏུ་འགེབ་བེད་ཀི་ཕར་

བའི་མིང་ཡིན། 

དློ་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ]ནུས་པ། ཁློད་འགློ་ཨེ་དློ། །སྙིང་རེ་དློ་མི་བཏུབ་པ། ཁློ་དང་ཤུགས་ཚད་ན་

མི་དློ་བ་ངས་ཧ་གློ་བྱུང་། ② སློ་ཞིག

དློ་བ་རློང་། བར་སྐབས་ལྷློ་བག་ལ་བཙུགས་པའི་རློང་ཞིག་གི་མིང་། 

དློ་མ། ཚབ་མ། 

དློ་མ་གལ། དགག་སྒའི་སྐུལ་ཚིག་དང་སྦར་བའི་སློབ་སྟློན་ཅིག །མིའི་དློན་དུ་ཁློད་རང་དློ་མ་གལ། 

ཁློད་རང་ལ་ཁེ་ཕན་མེད་པའི་ལས་ཀའི་ཆེད་དུ་དློ་གལ་མ་བེད། 

དློ་མློ། [རིང]དགློས་པ། 

དློ་མློད། [ཡུལ]དེ་རིང་གི་མཚན་མློ། 

དློ་བརློན། དློ་འཁུར་ཧུར་བརློན། ལས་དློན་ལ་དློ་བརློན་བེད་པ། ཐློག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་སློབ་

སྦློང་ལ་དློ་བརློན་ཆེན་པློ་བེད་པ། 

དློ་ཚད། དློ་པློ་གཅིག་ལློངས་པའི་ཚད། 

དློ་འཚོང་། སེབ་ཚོང་བེད་པ་སྟེ། ཚོང་ཟློག་དློ་པློ་བས་ནས་འཚོང་བ། 

དློ་ཟན། [རིང]མཆིང་བུ། 



  315  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དློ་ཟླ། འགན་ཟླའམ་ཁ་གཏད། སྙིང་སྟློབས་དློ་ཟླ་མེད། སུས་ཀང་དློ་ཟླ་མི་སློབས་པ། 

དློ་ཟླ་མེད། གཞན་སུས་ཀང་འགན་ཟླ་མེད་པའི་དློན། 

དློ་ཡ། ① ཁལ་རྒྱབ་ཀ་ིཡ་གཅིག །② ཁ་གཏད། ཕན་ཚུན་དློ་ཡ་བེད་པ། སློ་ངས་བག་རྡློའ་ིདློ་ཡ་མ་ིཡློང་། 

དློ་ར། ① རེད་རའམ། འཆམ་ར། ཞབས་བློའི་དློ་ར། ② འབློག་ཐང་། ③ འབྲུའི་སྙེ་མ་གཡློབ་བེད་ཅིག

དློ་ལ་མདློ། །ས་མིང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཆབ་མདློ་རློང་གི་ཁློངས་སུ་གཏློགས། 

དློ་ལི། ཤིང་ལེབ་དང་། ཡང་ན་རས་སམ་རེ་ཕར་སློགས་ཀི་སྣེ་བཞི་ལ་ཐག་པ་བཏགས་ཏེ་གནམ་ལ་

འཕང་། དེའི་ཐློག་ཏུ་མི་བསད་ནས་ཕན་ཚུན་གཡུག་ཆློག་པའི་འགློག་ཁི་ཞིག །

དློ་ལློ། རྣ་རྒྱན་སློག་བིལ་གི་མཇུག་རྒྱན་རྒྱུ་གཡུ་དང་འདྲ་བའི་རྡློ་སློན་ཞིག །གཡུ་དང་དློ་ལློ་ནློར་ཉེན་ཆེ། 

དློ་ལློ་ཐང་ཇློ་མློ་དགློན་པ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། 

ད་ལ་མཚོ་ཤར་ཡ་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དློ་ལློག །ལབ་འགྱུར། འབྲུ་ཚྭ་དློ་ལློག་བས་ནས་བརེ་སྒྱུར་བེད་པ། དློ་ལློག་གི་རློ་བཅུད་དཀྱུས་ཆང་

ལས་ལབ་གཅིག་གིས་ཆེ་བ་ཡློད། 

དློ་ཤལ། ཕེང་བ་ཁུག་པ་ཅན་གི་རྒྱན་ཆ་གཡུ་དང་བྱུ་རུ་སློས་ཤེལ་སློགས་ཡློད་པ། མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་འཕང་ཕྲུལ་དང་། བང་གི་རྒྱན། སེ་མློ་དློ་ལས་རིང་བ་ལེ་བའི་འློག་ཡན་འཁློར་བ་དློ་

ཤལ་ཟེར། སྐེ་རྒྱན་འཕེང་བ་སློགས། 

དློ་ཤལ་ཕེད་པ། རྒྱན་ཆའི་ཕེང་བ་ཁུག་པ་མེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཕང་ཕྲུལ་དང་། བང་གི་

རྒྱན། སེ་མློ་དློ་བཅས་སློ།།

དློ་ཤི། ཤི་ལ་ཁད་བས་པའམ། ཅུང་མིན་ན་ཤི་བ། ཁློ་བློ་ནི་དློན་འདིའི་ཆེད་དུ་དློ་ཤིར་གྱུར། 

དློ་ཤི་དློ་ཆད། གསློད་དུ་ཉེ་བའམ། དེའུ་གསློད་དམ། གསློད་ལ་ཁད། 

དློ་ཧ། [ལེགས]གླུའམ་མགུར། གྲུབ་ཐློབ་ཀི་ཉམས་གླུ། 

དློ་ཧ་མཛོད། [ལེགས]གྲུབ་ཐློབ་ཀི་ཉམས་གླུ་མང་པློ་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསློམས་པའི་བསྟན་བཅློས་ཤིག

དློ་ཧ་གསུམ། སར་རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་ཐློབ་ས་ར་ཧ་པ་དགེས་པའི་གླུ་སྟེ། རྒྱལ་པློ་དློ་ཧ་དང་། བློན་པློ་

དློ་ཧ། དམངས་དློ་ཧ་བཅས་གསུམ། གཞན་ཡང་དློ་ཧ་མཛོད་དང་། རྒྱལ་པློ་དློ་ཧ། བཙུན་མློ་དློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཧ་སྟེ་གསུམ་ལས་དང་པློ་ས་ར་ཧའི་གསུང་ཡིན་ལ་ཕི་མ་གཉིས་བལ་པློ་ཨ་སས་བས་པར་

གགས་ཞེས་བུ་སྟློན་ནས་གསུངས། 

དློག །[རྒྱན་ཚིག] ཞེང་དང་རྒྱ་ཁློན་ཆུང་བའི་དློན་ཏེ། ལམ་ཡངས་དློག །ཁང་པ་ཧ་ཅང་དློག་མི་རུང་། 

སེམས་ཁ་ཧ་ཅང་མ་དློག །འགག་སློ་ཧ་ཅང་དློག་པ་ཞིག །ལམ་ཧ་ཅང་དློག་པའི་ས་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

དློག་དཀྲི། སྐུད་པའི་དློག་པ་ལག་པར་དཀྲི་བའི་མིང་། 

དློག་ཐགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་narrowband ཟེར། 

དློག་བདེ་ཆབ་རིང་། ལྷ་སའི་ཉེ་འདབས་དློག་བདེ་ཤང་ལྷློ་མློས་གློང་ཚོའི་ནུབ་ངློས་སུ་ཆབ་རིང་

གིང་ཁ་ཞེས་པ་དེ་ནི་ཡློངས་འཛིན་ཕུར་ལློག་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ་བམས་པ་རྒྱ་མཚོ་ཕུར་ལློག་རི་

ཁློད་དུ་བཞུགས་དུས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པས་མཇལ་བར་ཕེབས་སྐབས་གིང་ཁ་

དེའི་ནང་ཆབ་རིང་དུ་ཆབ་བཞེས་གནང་གི་ཡློད་པ་རེད་ཟེར་སློལ་ཡློད། 

དློག་བདེ་ལགས་སྨློན་ཆུ་ཁློར། ལྷ་སའི་ཉེ་འདབས་དློག་བདེ་ཤང་གི་ཁློངས་སུ་ལགས་སྨིན་ཆུ་འཁློར་

ཞེས་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ནི་རེ་གསློལ་ཐབ་ཀི་ལགས་སྨིན་གློ་ཞིབ་དེ་ནས་འཐག་ལས་བེད་

དགློས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག

དློག་ན། སློང་ན་ཞེས་པའི་བརྡ་རིང་། 

དློག་པ། ① གང་བུ། རྒྱ་སན་མའི་དློག་པ་གས་སློང་། འབྲུའི་དློག་པ་ཕལ་ཆེར་སྨིན་འདུག །② རིལ་

བུའམ་གློང་བུ། ③ཆུན་པློ། མེ་ཏློག་དློག་པ་གཅིག །④ ཟེ་འབྲུ། ⑤ སྐུད་པ། ⑥དློག་པློ་དང་གཅིག །

དློག་པློ། གུ་ཡངས་པློའི་ལློག་ཕློགས། ཁང་ཆུང་དློག་པློ། གནམ་ཡངས་པློ་ས་དློག་པློ། མི་དེ་བློ་

སྦུབས་དློག་པློ་ཞིག་འདུག །དློག་ཅིང་རིང་བའི་ས་ཁུལ། 

དློག་པློར་ཁབ་པ། ཡློངས་སུ་ཁེངས་པ། སྤིན་ནག་གིས་བར་སྣང་མཐའ་དག་དློག་པློར་ཁབ་པ། དཔེ་

ཆ་མང་དྲགས་པས་དཔེ་ཁི་དློག་པློར་ཁབ་འདུག

དློག་མ། ① ས་གཞི། ② [རིང]མདུན། 

དློག་མློ། ① དློག་པ་དང་གཅིག །② དློག་མ་དང་དློན་གཅིག །③ ལམ་དློག་མློ། འགག་དློག་མློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

སེམས་ཁློང་དློག་མློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། སྒིག་ཁིམས་དློག་པློ། ④ ས་གཞིའི་མིང་གཞན་ཏེ། དགུང་

ཨ་སློན་དང་ས་དློག་མློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། ⑤ སྐད་ཆ་ངག་ནས་ཐློན་དཀའ་བའི་དློན་ཏེ། ངག་སློ་དློག་

པ། ངག་སློ་དློག་མློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

དློག་ལེ། [རིང]ཆུ་བསློ་ས་དང་ཟས་གཡློ་སའི་སྣློད། 

དློག་ས། གཡང་སའམ་གུ་དློག་ས། 

དློགས། དཔྱད་པ་བཏང་བའམ་འཛེམ་པའི་དློན་ཏེ། ཡི་གེ་མང་དློགས་ནས་དཔེ་བརློད་མང་པློ་མ་

བཞག །འགློ་སློ་ཆེ་དློགས་ནས་ཁང་པ་ཆེན་པློ་མ་ལས་ལ་བུ། 

དློགས་སྐྲག །དློགས་པ་དང་སྐྲག་སྣང་། 

དློགས་ཅན་མི་ཡན། དློགས་ཟློན་བེད་དགློས་པའི་མི། 

དློགས་གཅློད། ཐེ་ཚོམ་སེལ་ཐབས། དགེ་རྒན་གི་སྐུ་མདུན་ལ་བཅར་ཏེ་དློགས་གཅློད་ཞུ་བ། 

དློགས་གཅློད་པ། ཐེ་ཚོམ་གི་དློན་སེལ་བ་པློ། 

དློགས་ཆུང་ཟམ་པ། འབྲུག་ཡུལ་དུ་འབབ་པའི་ཆུ་ཆེན་ཞིག་གི་ཟམ་པའི་མིང་། 

དློགས་ཆློད་པ། ཡིད་ཀི་དློགས་པ་བསལ་བ། 

དློགས་འཆར། ཡིད་མ་ཆེས་པའི་བློ། 

དློགས་མཐའ། ཐེ་ཚོམ་གི་གནས་གཙོ་ཆེ་བ། གཞུང་དློན་གི་དློགས་མཐའ་བཅད་པ། 

དློགས་འདྲི། ཐེ་ཚོམ་གི་འདྲི་བ། དགེ་རྒན་ལ་དློགས་འདྲི་ཞུ་བ། 

དློགས་འདྲློག །དློགས་པས་འདྲློག་པ། 

དློགས་སྣང་། ཐེ་ཚོམ་གི་སྣང་བའམ་བསམ་པ། ལས་ཀ་དེ་ག་འདྲ་བེད་མིན་ང་ལ་དློགས་སྣང་མ་བྱུང་། 

དློགས་གནད། ཐེ་ཚོམ་གི་གནད་འགག

དློགས་གནད་ཆ་འཕིན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་question ཟེར། 

དློགས་གནས། ཐེ་ཚོམ་གི་གཞི། 

དློགས་གནས་ཡློད་པ། བ་དངློས་གང་ཞིག་བཟང་ངན་གང་གི་ཕློགས་སུ་གཏློགས་པར་ཐེ་ཚོམ་ཡློད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རིགས་ཅན། 

དློགས་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ]ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ། རག་ཏུ་འཁག་ལློགས་ཀིས་དློགས་ནས་འཚོ་ཐབས་སྐྱེལ་

བའི་དུས་སྐབས་དེ་ར་བ་ནས་ཡློལ་སློང་། གཞན་གིས་འཕ་སྨློད་བས་ཡློང་སྙམ་ནས་དློགས་པ་

བས་ཏེ་ཁ་རློག་སློད་པ། ཟམ་པའི་འློག་ནས་འུར་སྒ་བྱུང་བར་དློགས་པས་ར་འདྲློག་པ། དློགས་

པ་མི་དགློས་པར་བག་ཕེབས་པར་བློས་ཤིག །ཐློབ་རེ་ཤློར་དློགས། ② ཐེ་ཚོམ། དློགས་པ་སྐྱེ་

བ། དློགས་པ་ཚ་པློ། ཐེ་ཚོམ་གི་དློགས་པ་སེལ་བ། ཕ་རློལ་པློའི་འདློད་ལུགས་ལ་དློགས་པ་

བཀློད་པ། འདི་ལར་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན་སྙམ་དུ་དློགས་པ་ཟ་བ། ཚིག་དློན་ལ་བདར་ཤ་ཞིབ་ཏུ་

བཅད་པས་དློགས་པ་ཡལ་བ། 

དློགས་པ་སློན་བསུ། སློན་ནས་དློགས་ཟློན་བེད་པ། བསམ་བློ་གཏློང་བ། དཀའ་བའི་གནས་ལ་

དློགས་པ་སློན་དུ་བསུས་ནས་དགག་སྒྲུབ་བེད་པ། 

དློགས་པ་བེད་ས། གང་ཟག་གང་ཞིག །བརག་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་དང་འབེལ་བ་ཡློད་མེད་དློགས་

གཞི་ཡློད་པ། 

དློགས་པ་ཟ་བ། བ་ཚིག །ཁློང་ང་ལ་དློགས་པ་ཟ་སློང་ལ་བུ། 

དློགས་པ་ཟ་དགློས་པ། ཁློས་བ་སྤློད་ལ་བལས་ན་ང་ཚོ་དློགས་པ་ཟ་དགློས་པ་ཞིག་རེད་ལ་བུ། 

དློག་པ་ཡློད་པ། བ་དངློས་གང་ཞིག་བཟང་ངན་གཏན་མ་འཁེལ་བ་དློགས་པ་བེད་པ་དང་གཅིག །

དློགས་མེད། ① ཐེ་ཚོམ་མེད་པ། ② ཡློང་སིད་པའི་སྐབས་མེད་པ། མཐློང་དློགས་མེད། བློས་དློགས་

མེད། མི་གསློད་དློགས་མེད། ཁི་འཛིང་ཡང་ཁི་ལྤགས་རལ་དློགས་མེད། 

དློགས་ཚོམ། དློགས་པའམ། ཐེ་ཚོམ། དློན་མེད་དློགས་ཚོམ་བས་ནས་རང་གིས་རང་ལ་རློག་ག་མ་བཟློ། 

དློགས་གཞི། ཐེ་ཚོམ་གི་གཞི། 

དློགས་ཟློན། ཐེ་ཚོམ་དང་འབེལ་བའི་དློ་སྣང་། དློགས་ཟློན་ཆེ་བསྐྱེད། དག་བློར་རག་ཏུ་དློགས་ཟློན་

བས་ན་ངེས་མེད་ཚུར་རྒློལ་བྱུང་ཡང་བ་དཀའ་བེད་གཏད་མི་ཡློང་། 

དློགས་ཟློན་པ། ལ་རློག་བེད་མཁན། 

དློག་ཟློན་མ་བྱུང་བ། གཟབ་གཟབ་མ་བས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དློགས་ཟློན་གཡེལ་མེད། དློགས་ཟློན་ལྷློད་མེད། མི་ངན་གི་འཚེ་བ་ཡློང་མིན་དློགས་ཟློན་གཡེལ་

མེད་བེད་པ། 

དློགས་ཡློད་ཉེས་ཅན། ཉེས་དློན་གཏུག་བཤེར་ནང་ནག་ཉེས་བསགས་པའི་དློགས་གཞི་ཡློད་རུང་

ད་དུང་ར་སྤློད་བེད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་མི་ལ་བརློད། 

དློགས་སློང་། ཐེ་ཚོམ་ཟ་རུ་འཇུག་པ། ཚིག་དློན་གང་གི་ཆ་ལ་འགལ་སྐྱློན་ཡློད་མེད་དློགས་སློང་བེད་པ། 

དློང་། ① སའི་ཁུང་བུ། ཆུ་དློང་ཟབ་མློ། མེ་དློང་། དློང་ལམ། ས་དློང་དུ་གཞུག་པ། ② སྦུབས། ལགས་

དློང་། ཤིང་དློང་། སྨྱུག་དློང་། ③ སའི་འློག་གི་བཙོན་ཁང་། སིག་དློང་། སལ་དློང་། ཚེར་དློང་། 

དློང་ར། ས་འློག་ཆུ་འགློ

དློང་ཁུང་། དློང་གཏིང་རིང་། 

དློང་ག །ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཏེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་མཆིན་ནད་དང་བིས་པའི་

མཁིས་ནད་སློགས་འཇམ་པློར་སྦློང་བར་བེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཁློར་ལློ་འདྲ་དང་། རྒྱལ་

པློའི་ཤིང་། ནད་འཇློམས། མེ་ཏློག་ཕེང་བ། ཞི་བེད། ལློ་མ་བཟང་། སློར་མློ་བཞི་པ་བཅས་སློ། །

དློང་ག ས་དམར་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

དློང་རི། རི་དྭགས་འཛིན་བེད་ཅིག །དབིན་སྐད་དུ་traps ཟེར། 

དློང་རི་འཛུགས་པ། བ་ཚིག །རི་དྭགས་འཛིན་པའི་ཆེད་དུ་དློང་སྙི་འཛུགས་པ། 

དློང་རིའི་རིང་ཚད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་trap length ཟེར། 

དློང་སྟེ། སློང་སྟེ་ཞེས་པའི་བརྡ་རིང་། 

དློང་ཐབ། དློང་བྲུས་ཏེ་མེ་བརྒྱབ་ས་བཟློས་པ་ཞིག

དློང་དུ་བྲུབས། [རིང]དློང་དུ་མནན་པ། 

དློང་པ། མདའ་ཤུབས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མདའ་སྣློད་དང་། མདའ་འཛིན། མདའ་ཡི་གནས། 

བརང་ར་བཅས་སློ། །

དློང་སྤྲུག །ར་བ་ནས་འདློན་པ། 



  320  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དློང་བ། འདློང་བའི་འདས་པ། 

དློང་ཙེ། ཟངས་སློགས་ཀི་དློང་ཙེ་སྟེ་སར་གི་ཟངས་དངུལ། 

དློང་ཚང་ཆུ། འབབ་ཆུ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་མྲ་སྣ་རློང་ཁློངས་མློན་ཡུལ་དུ་ཡློད། 

དློང་རལ། གནའ་དུས་མདའ་གཞུ་བེད་སྤློད་ཆེ་བའི་སྐབས་སུ་མདའ་སྒློ་ལན་ཅན་རྣམས་བཅུག་སའི་

ཀློ་བའི་ཁུག་མ་ཞིག་གློ་གཡློན་ཕློགས་སུ་འདློགས་ཆས་ཤིག

དློང་རུལ། ཤ་རུལ་འབུ་རུལ་ས་རུལ་སློགས་ཀིས་གང་བའི་བཙོན་ཁང་ངམ། ས་དློང་ཉམ་ང་དྲི་མ་ཅན། 

དློང་གསློས། ཕག་པ་ཚང་དུ་བཅུག་ནས་གསློ་བའི་ཐབས། 

དློངས། འདློང་བའི་སྐུལ་ཚིག་གི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག

དློངས་པ། དློང་བ་དང་གཅིག །

དློད། ① ཚབ་མའི་མིང་སྟེ། བུ་མེད་ན་ཚ་བློས་བུ་དློད་བེད། རྩྭ་གུར་ཀུམ་གིས་གུར་ཀུམ་གི་དློད་

བས་ཆློག་ལ་བུ། ② མཚོན་བེད་དམ་ཚུགས་ཀ་ཙམ་གི་མིང་སྟེ། འློན་པའི་རྣ་བ་རྣ་བའི་དློད་ཙམ་

ཡིན་ལ་བུ། ③ བཏློད་ཀི་སྐུལ་ཚིག་གི་འབི་ཚུལ་གཞན། ④ རི་མློ་དང་ཡི་གེ་སློགས་གསལ་

པློའི་དློན་ཏེ། དཔེ་ཆ་དེ་པར་གསལ་པློར་དློད་འདུག །སྨྱུག་གུ་དེས་ཡི་གེ་གསལ་མློར་དློད་ཅིང་

འདུག །⑤འགློ་འདུག་སྤློད་ལམ་སློགས་མིག་ལམ་མཛེས་པློའི་དློན་ཏེ། མི་དེ་ལས་ཀ་ཅི་བས་

ན་དློད་མློ་གཅིག་འགི མི་སུ་ལའང་འཛུམ་མློ་རེད། 

དློད་བསྐློས་པ། ཚབ་བསྐློ་གཞག་དཔལ་འབློར་འབེལ་བས་པ། 

དློད་སྒིལ། དློད་དངུལ་དུ་འབེབས་པ། 

དློད་སྒིལ་སློམ་སྤློད། སློམ་ཚོད་ཀི་དློད་དངུལ་སྤློད་པ། ལློ་འཁློར་གི་དགློས་ཆ་ཚང་མ་དློད་སྒིལ་

སློམ་སྤློད་བེད་པ། 

དློད་དངུལ། དངློས་པློའི་ཚབ་དངུལ། 

དློད་ཐུགས་ཆེས། གདློད་ཐུགས་ཆེས་ཞེས་པ་གཞི་ནས་ཐུགས་ཡིད་ཆེས་པ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། 

དློད་ཐུབ། ཚབ་བེད་ཐུབ་པ། གསེར་གི་དློད་ཐུབ་དངུལ། བེ་མ་ཀ་རའི་དློད་ཐུབ་བུ་རམ། 

དློད་པ། [ཐ་མི་དད་པ]དབིབས་དང་རི་མློ་ཇི་བཞིན་དུ་ཐློན་པ། ཀ་བར་བརློས་པའི་རི་མློ་སྣ་ཚོགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

འབུར་དུ་དློད་པ། སྤང་པློ་ཉམ་ཐག་པའི་ཉམས་དློད་པློ་བས། 

དློད་པློ། ① ཚབ། གསློལ་དློད། ན་བཟའི་དློད་པློར་སློར་མློ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་ཕུལ། ② དབིབས་སམ་

རྣམ་པ་སློགས་གསལ་པློར་མཚོན་པ། རི་མློ་འབུར་དུ་དློད་པློ་འདུག །མི་དེ་ཉམས་དློད་པློ་

འདུག །གྲུང་ཤ་དློད་པློ། 

དློན། ① ལས་ཀ སྤི་དློན། སེར་དློན། རང་དློན། གཞན་དློན། ② གློ་བའི་དློན། དགློངས་དློན། ཚིག་

ཉུང་ཞིང་དློན་དྲིལ་བ། ཚིག་གི་དློན་རློགས་དཀའ་བ། ཚིག་ཟུར་ཅུང་ཙམ་བཤད་པས་དློན་གློ་

བ། ③ དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས། བསམ་པ་དེ་རྣམས་ཚང་མ་དློན་དུ་གནས་པ། ཁ་ནས་དེ་

ལར་བཤད་ཀང་། དློན་དུ་དེ་འདྲ་མ་རེད། གང་བཤད་པ་རྣམས་དློན་དང་མི་མཐུན་པ། ④ ཕི་

དློན་གཟུང་བའི་ཡུལ། དློན་ལློག་ཏུ་གྱུར་པ། ⑤ ནང་ཁློལ་ཞིག །⑥དངློས་པློ་གང་ཡང་རུང་བའི་

གངས་བཅུ་གནས་ཨང་ཡིག་བདུན་ཡིན་པའི་གཅིག་གནས་སུ་འཇུག་པའི་ཚིག་གློགས་

ཤིག །བདུན་ཅུ་དློན་ལྔ། དློན་བརྒྱད། ⑦ཤིང་ལེབ་འཕེད་དུ་བསྒིགས་ནས་ཅ་ལག་འཇློག་ཡུལ་

གི་མིང་སྟེ། དློན་གློང་མའི་སྟེང་དུ་ཅ་ལག་བཞག་དགློས་ཞེས་པའློ། །

དློན་ཀུན་གྲུབ་པ། ① དློན་དག་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ། ② ཤཱཀ་ཐུབ་པ། ③ [མངློན]ཡུངས་ཀར། 

དློན་རྐྱེན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་event ཟེར། 

དློན་རྐྱེན་བྱུང་ས། དློན་རྐྱེན་ནམ་བྱུར་རྐྱེན་བྱུང་སའི་གནས་སམ་ཡང་ན་དློན་རྐྱེན་ནམ་བྱུར་རྐྱེན་

བྱུང་དུས་ཀི་སྣང་ཚུལ་ལ་བརློད། 

དློན་རྐྱེན་ཞིབ་བརློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་event descriptions ཟེར། 

དློན་སྐྱློན་ཅན། སྒྲུབ་ངག་ལ་ཚུལ་གསུམ་མ་ཚང་བ་བཀློད་པའི་དློན་སྐྱློན་ཅད་དུ་སློང་བ། 

དློན་བསྐློར། བརློད་བའི་དློན་གཅིག་ཀང༌། རློད་ཚུལ་གི་བ་ཚིག་མི་འདྲ་བ་དཔེར་ན། གསལ་དང༌། 

གློལ།བེ། དགློད་བཅས་བ་ཚིག་ཐ་དད་པར་བརློད་ཀང་དློན་མེ་ཏློག་ཁ་བེ་བའི་དློན་གཅིག་ཡིན་

པས་དློན་ལ་བསྐློར་བའློ།།འདི་ནི་ཚིག་མི་འདྲ་ཡང་དློན་གཅིག་པས་ན་དློན་ལ་བསྐློར་བ་ཞེས་ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དློན་མཁར་མདའ། འཕློངས་རྒྱས་རློང་གི་ས་ཆ་ཞིག་སྟེ། སར་བློད་ཀི་རྒྱལ་པློ་འགའི་བང་སློ་དེར་ཡློད། 

དློན་གློ་ཚང་བ། དངློས་པློའམ་བ་བ་གང་ཞིག་རང་གི་དགློས་པ་དློན་དུ་སྨིན་པ། 

དློན་གློམས་པ་ཅན་གི་དབང་མངློན་ཚད་མ། བུས་ཕའི་གཟུགས་འཛིན་པའི་དབང་མངློན་ཚད་མ་ལ་བུ། 

དློན་གི་ཁློག་ཕུབ་པ།དློན་གི་ས་ཕི་གློ་རིམ་བསྒིགས་པ། 

དློན་གི་ཁད་པར། བརེན་པ་ལ་བུར་སྣང་བའི་ཆློས་ཏེ། དཔེར་ན་བུམ་པའི་བས་མི་རག་སློགས་དང་

མཛེས་མི་མཛེས་སློགས་ལ་བུ་གཞིའི་སྟེང་དུ་ཡློད་པའི་ཁད་པར་གི་ཆློས་རྣམས། 

དློན་གི་རྒྱན། རྒྱ་གར་ལྷློ་ཤར་ཐུན་མློང་དུ་འདློད་པའི་སྙན་ངག་གི་དློན་རྒྱན་སློ་ལྔ། 

དློན་གི་ངློ་བློ། རེན་ལ་བུར་སྣང་བའི་ཆློས་ཏེ། དཔེར་ན་བུམ་པ་ལ་བུ་བས་མི་རག་སློགས་ཀི་ཁད་

ཆློས་དུ་མ་ལན་པའི་གཞིའློ། །

དློན་གི་འཇུག་ཚུལ། སློན་རེས་མིང་གསུམ་ཚིག་ཕད་རྣམ་དབེ་དང་བཅས་པ་དློན་གང་དང་གང་ལ་

འཇུག་པའི་ཚུལ་བཤད་པའི་གཞུང་ལུགས། 

དློན་གི་བདག་པློ། བདག་པློ་ངློ་མའམ་གཙོ་བློ། 

དློན་གི་མདློ། །གནད་འགག

དློན་གི་རྡློར་དྲིལ། ངེས་དློན་གི་རྡློར་དྲིལ། 

དློན་གི་སེ། སེ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། མང་དུ་ཐློས་པ་བཙལ་བ་དང་ནློར་གསློག་སྲུང་བེད་པ། 

དློན་གི་གཙོ་བློ། བསྒྲུབ་བའི་སྙིང་པློ། 

དློན་གི་གཞན་སེལ། དློན་རང་མཚན་གི་གཞན་སེལ་གི་བསྡུས་ཚིག

དློན་གི་གཟུངས། གཟུངས་ཀི་སློ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། མིང་དང་གསལ། རློགས་རིམ་གི་ཆློས་ཤིག་

སྟེ། གཉིད་འཁྲུལ་ལ་བརེན་པའི་མཐློང་སང་དང་སློམ་སང་གཉིས་ཀའི་སྒིབ་གཉིས་ཀིས་ས་བློན་ཡང་

ལམ་གི་འློད་གསལ་སྟློབས་ལན་གིས་སངས་པས་གཞིའི་འློད་གསལ་གློ་བུར་དྲི་བལ་དུ་གྱུར་པ། 

དློན་གིས་གློ་བ། ཤུགས་ཀིས་རློགས་པ། ཞིབ་གསལ་མ་སྨྲས་ཀང་། དཀའ་གནད་ཕལ་ཆེར་དློན་

གིས་གློ་བྱུང་། 

དློན་གིས་འཕང་། དློན་གིས་སྟློང་ཟེར་བ་དང་གཅིག །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དློན་གྲུབ། ① དློན་ཀུན་གྲུབ་དང་དློན་ཡློད་གྲུབ་པའི་བསྡུས་ཚིག །② [མངློན]༡ ཡུངས་དཀར། 

༢ ས་ལུག་ལློ། 

དློན་གྲུབ་རིན་ཆེན། འདི་རེ་ཙོང་ཁ་པའི་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་ཞུ་ཡུལ་གི་བ་མ་དེ་ཡིན། འཁྲུངས་

ཡུལ་མདློ་སྨད། གནས་ཀི་བེ་བག་དང་དུས་སློགས་མ་ངེས། དབུས་སུ་ཕེབས་ནས་བདེ་བ་ཅན་

དུ་སྙེ་ཐང་བཀྲ་ཤིས་སེང་གེ་སློགས་ལས་ཕར་ཕིན་དང་། བམས་ཆློས་སློགས་ལ་སྦངས་ཏེ་

མཁས་པར་གྱུར། དེ་ནས་གཙང་གི་སྣར་ཐང་དུ་ཕར་ཕིན་གསུངས། རེ་ཙོང་ཁ་པ་དགུང་ལློ་བཞི་

ནས་བཅུ་དྲུག་བར་དུ་ཕས་བུ་བསྐྱངས་པ་ལར་མཛད་ནས་ཀ་ཁ་སློབ་པ་ནས་བཟུང་ཆློས་

ལུགས་ཀི་ཤེས་ཡློན་མང་པློ་སློབ་པ་གནང་། 

དློན་རྒྱན། ར་བའི་གཞུང་མེ་ལློང་མ་ལ་ཐུན་མློང་གི་རྒྱན་དང་། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱན་གཉིས་

ཡློད་པ་དང་། དེ་ལས་ཐུན་མློང་གི་རྒྱན་ལ་སྒ་རྒྱན། དློན་རྒྱན། གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་སྟེ་རིགས་

གསུམ་ཡློད་པའི་ནང་གི་སྙན་ངག་ལེའུ་བར་པ་ལ་དློན་རྒྱན་ཟེར། དེ་ལ་ནང་གསེས་ཀི་དབེ་བ་

སུམ་ཅུ་སློ་ལྔ་ཡློད། 

དློན་རྒྱན་སློ་ལྔ། སར་རྒྱ་གར་ཤར་ཕློགས་པ་དང་། ལྷློ་ཕློགས་པའི་སྙན་ངག་མཁན་ཐུན་མློང་དུ་

འདློད་པའི་དློན་རྒྱན་རྣམ་གངས་སློ་ལྔ་ནི། ༡ རང་བཞིན་བརློད་པ། ༢ དཔེ་རྒྱན། ༣ གཟུགས་

ཅན་གི་རྒྱན། ༤ གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན། ༥བསྐློར་བའི་རྒྱན། ༦ འགློག་པའི་རྒྱན། ༧ དློན་གཞན་

བཀློད་པའི་རྒྱན། ༨ལློག་ཅན་གི་རྒྱན། ༩ སིད་པ་ཅན་གི་རྒྱན། ༡༠ བསྡུས་པའི་རྒྱན། ༡༡ ཕུལ་

བྱུང་གི་རྒྱན། ༡༢ རབ་རློག་གི་རྒྱན། ༡༣ རྒྱུ་ཡི་རྒྱན། ༡༤ ཕ་མློའི་རྒྱན། ༡༥ཆ་ཡི་རྒྱན། ༡༦ 

རིམ་པ་ཅན་གི་རྒྱན། ༡༧ དགའ་བའི་རྒྱན། ༡༨ཉམས་ལན་གི་རྒྱན། ༡༩གཟི་བརིད་ཅན་གི་

རྒྱན། ༢༠ རྣམ་གངས་བརློད་པའི་རྒྱན། ༢༡ ཀུན་ཕན་གི་རྒྱན། ༢༢ རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱན། ༢༣ 

བསྙློན་དློར་གི་རྒྱན། ༢༤ སྦར་བའི་རྒྱན། ༢༥ཁད་པར་བརློད་པའི་རྒྱན། ༢༦ མཚུངས་སྦློར་

གི་རྒྱན། ༢༧ འགལ་བའི་རྒྱན། ༢༨སྐབས་མིན་བསྟློད་པའི་རྒྱན། ༢༩ ཟློལ་བསྟློད་ཀི་རྒྱན། ༣༠ 

ངེས་བསྟན་གི་རྒྱན། ༣༡ ལྷན་གཅིག་བརློད་པའི་རྒྱན། ༣༢ ཡློངས་བརེས་ཀི་རྒྱན། ༣༣ 

ཤིས་བརློད་ཀི་རྒྱན། ༣༤ རབ་སེལ་གི་རྒྱན། ༣༥དགློངས་པ་ཅན་གི་རྒྱན་བཅས་སློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དློན་རྒྱས་པ། དློན་ཞིབ་ཅིང་གསལ་བ། དློན་རྒྱས་ཚིག་རྒྱས། 

དློན་སྒྲུབ་ཀི་རགས། དློན་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་སྟེ། རགས་ཆློས་ལ་མཚན་མཚོན་

གི་འབེལ་བ་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས། དཔེར་ན། སྒ་ཆློས་ཅན། མི་རག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར། 

ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །

དློན་སྒྲུབ་ཀི་འབེལ་པ། དློན་སྒྲུབ་ཀི་གཏན་ཚིགས་ལ་གྲུབ་པའི་འབེལ་པ་སྟེ། རགས་དེ་སྒྲུབ་བའི་

གཙོ་བློ་དློན་དེ་གཙོ་བློར་གྲུབ་པའི་འབེལ་པ་ལ་འཇློག

དློན་དགུ གངས་འཛིན་མིང་། བཅུ་ཕག་བརྒྱད་པའི་ནང་གི་དགུ་པ། 

དློན་འགློག །དགག་བའི་ཆློས་དེའི་མཚན་ཉིད་དམ་དློན་འགློག་པ་ལ་དློན་འགློག་ཞེས་བརློད། 

དློན་འགལ། དློན་མི་མཐུན་པ། 

དློན་འགྱུར། ① འཆར་ཅན་གི་ལས་དློན་དང་གནས་ཚུལ་ལས་གསར་དུ་འགྱུར་བ། ② སྐད་རིགས་

གཅིག་གི་དློན་སྙིང་སྐད་རིགས་གཞན་ཞིག་ཏུ་སྒྱུར་བ། 

དློན་འགྱུར་གི་ཐེ་ཚོམ། ཐེ་ཚོམ་གི་ནང་གསེས། རང་ཡུལ་དློན་མཐུན་དུ་འཛིན་པའི་ཡང་དག་པའི་

བློ་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་ཐེ་ཚོམ། དཔེར་ན། སྒ་རག་གམ་མི་རག །ཕལ་ཆེར་མི་རག་ལས་ཆེ་སྙམ་

པ་ལ་བུ་སྟེ། དེས་སྒ་མི་རག་པར་རློགས་པའི་བློ་བསྐྱེད་པའློ། །

དློན་འགེལ། ① དློན་སྙིང་གང་ཡིན་འགེལ་བཤད་རྒྱབ་པ། ② ཚིག་གི་འབྲུ་མི་གཉེར་བར་དློན་གི་

གློ་བ་རྣམས་མཐར་ཆགས་སུ་བཤད་པའི་གཞུང་། 

དློན་བརྒྱད། གངས་འཛིན་མིང་། བཅུ་ཕག་བརྒྱད་པའི་ནང་གི་བརྒྱད་པ། 

དློན་ལྔ། ① གངས་འཛིན་མིང་། བཅུ་ཕག་བརྒྱད་པའི་ནང་གི་ལྔ་པ། ② དློན་སྙིང་ལྔའི་བསྡུས་ཚིག

དློན་དངློས། དློན་ངློ་མ། དབིན་སྐད་དུ་fact ཟེར། 

དློན་མངློན་རློགས། སྦློར་ལམ། 

དློན་དངློས་གནས་ཡུལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་physical address ཟེར། 

དློན་དངློས་ཞུགས་གངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་actual argument ཟེར། 

དློན་དངློས་ལ་མི་ལ་བ། དློན་དངློས་གནད་དློན་ལ་མ་བལློས་པར་རང་བསམ་གང་ཤར་གིས་བ་སྤློད་

སློགས་སེལ་བ། 

དློན་གཅིག །① གངས་འཛིན་མིང་། བཅུ་ཕག་བརྒྱད་པའི་ནང་གི་དང་པློ། ② ནང་དློན་གཅིག་པ་

ཡིན་པའི་དློན། ཀློག་ཚུལ་སྒ་གདངས་ལི་ཡང་གི་སློ་ནས་དློན་མི་འདྲ་བ་གཉིས་སྟློན་ཞིང་ཡློད། 

དློན་གཅློད། གཞུང་དང་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་ཀིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་། གློང་ཁེར་གཞན་དུ་ལས་

ཀ་བེད་སའི་ལས་ཁུང་ཅིག །

དློན་གཅློད་པ། ① ལས་དློན་ཐག་གཅློད་པར་བེད་པ། ② ལས་དློན་ཐག་གཅློད་བེད་མཁན། ③ ལས་

དློན་སྒྲུབ་མཁན། 

དློན་ཆུང་ཆེ་སྒློག །དློན་ཆུང་ཚེགས་ལ། གལ་ཆེ་རུ་བརིས་ནས་སྒློགས་པ། རྒྱ་སྐད་དུ་小事大化

དློན་ཆེན། རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་དློན་ལ་བུའི་བ་བ།

དློན་ཆློས། བློ་ལ་མ་ལློས་པར་ཡུལ་རང་གི་སློད་ལུགས་ནས་གྲུབ་པའི་ཆློས། 

དློན་ཇ། བློད་ཀི་ཞིང་འབློག་ཁུལ་དུ་བློད་ལུགས་ལ་ཉིན་རེ་ལ་བཟའ་བཏུང་ཐེངས་ལྔ་རེ་བཞེས་

གསློལ་ཡློད་པའི་ས་དྲློའི་བཟའ་བཏུང་གི་མིང་། ས་དྲློ་ཆུ་ཚོད་༡༠ཙམ་ལ་བཏུང་སློལ་ཡློད། 

དློན་འཇལ་བ། དློན་ཤེས་པར་བེད་པ། 

དློན་བརློད་དང་བརེ་དུང་མཚོན་པ། དློན་རྐྱེན་ཞིག་རྒྱས་བཤད་བེད་པར་དློན་བརློད་ཟེར་བ་དང་། 

དགའ་ཞེན་དང་མཛའ་སེམས་མཚོན་པར་བརེ་དུང་མཚོན་པ་ཟེར། 

དློན་གཉིས། གངས་འཛིན་མིང་། བཅུ་ཕག་བརྒྱད་པའི་ནང་གི་གཉིས་པ། 

དློན་གཉེར། བ་བ་གང་ཞིག་འབད་པས་སྒྲུབ་པ། 

དློན་ཉུང་བ་བ་བ་ཉུང་བ། འདློད་པ་ཆུང་བ་དང་ཡློ་བད་མང་པློ་མི་འཛིན་པ། 

དློན་ཉུང་ཚིག་མང་།དློན་དག་ཉུང་ལ་ཚིག་ལློ་མང་བ། 

དློན་སྙིང་། ① དློན་གི་ར་བའམ་དློན་གི་གཙོ་བློ། དློན་སྙིང་གཏིང་ཟབ་པློ། ② ཁློག་པའི་སྙིང་། ③ 

ཁློག་པའི་ནང་ཁློལ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དློན་སྙིང་རྣམ་ལྔ། ཁློག་པའི་ནང་ཁློལ་ཏེ། སྙིང་དང་། གློ་བ། མཆིན་པ། མཚེར་པ། མཁས་མ་བཅས་ལྔ། 

དློན་གཉིས། ① དློན་དག་གཉིས། ② རང་དློན་དང་གཞན་དློན་གཉིས། 

དློན་གཉེར། འབད་བརློན་བེད་པ། བདེ་སྐྱིད་དློན་གཉེར་བེད་པ། ཡློན་ཏན་དློན་གཉེར་བེད་པ། 

དློན་སྟློང་། དློན་གིས་སྟློངས་པ་སྟེ་སྙིང་པློ་མེད་པ། སྙིང་པློ་མི་ལེན་པར་དློན་སྟློང་གི་བ་བས་མི་ཚེ་

སྐྱེལ། དློན་སྟློང་ནེ་ཙོའི་ཁ་འདློན་དེ་ཁློ་ནར། བསམ་ཤེས་སྐྱེས་བུ་སུ་ཞིག་ཡིད་རློན་བེད། 

དློན་ཐློག །སྐབས་གང་ཡིན་གི་དློན་ངློ་ཐློག །ལས་ཀ་གང་དང་གང་བེད་ཀང་ཁ་ཙམ་ཚིག་ཙམ་མིན་

པར་དློན་ཐློག་ཏུ་སྨིན་པར་བེད་དགློས། མི་ངན་པའི་ལློག་གཡློ་དློན་ཐློག་ཏུ་འཁེལ་མི་འཇུག་པ། 

དློན་མཐུན། [རིང] ① ཚོང་པ། ② མགློན་པློ། 

དློན་མཐུན། ① དློན་ཕན་ཚུན་གཅིག་པ། ② བསྡུ་བའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་གཞན་རྣམས་དློན་གང་

ལ་སྦར་བ་དེ་ལ་རང་ཡང་གནས་ནས་དེ་དང་མཐུན་པར་སློབ་པའློ། །

དློན་དག །① ལས་དློན། བསྒྲུབ་བའི་དློན་དག་ཇི་ཙམ་བསྒྲུབས་པ་དེ་ཙམ་དུ་འཐློབ་བའི་རང་སྐལ་

འཐློབ་ཡློང་། ལུང་པ་དེར་བསད་ན་དློན་དག་མང་པློ་བ་རྒྱུ་འདུག །② ཚིག་གི་དློན། དློན་དག་

གང་ཡང་མེད། དློན་དག་ཟབ་མློ། ཁེད་ཀི་སྐད་ཆ་དེ་ཚོར་དློན་དག་མང་པློ་ཞིག་གློ་རྒྱུ་འདུག །③ 

དགློས་པའམ། ཆེད། གཞན་གི་འཚེམ་བུའི་དློན་དག་ལ་རང་གི་ཁབ་མི་གཅློག

དློན་དག་ཡློད་པ། ① བསྒྲུབ་བའི་དློན་ཡློད་པ་སྟེ། ང་ཁློམ་ལ་གཅིག་འགློ་དགློས། དློན་དག་ཅིག་ཡློད། 

ཞེས་པ་ལ་བུ། ② མི་དེ་ང་ཚོ་དང་ཐུག་དུས་ཞེད་སློང་། ཁློ་ལ་དློན་དག་ཅིག་ཡློད་ས་རེད། ལ་བུ། 

དློན་དང་བལ་བ་མེད་པ། རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་བ་བ་གང་བས་ཀང་གཞན་དློན་དང་ནམ་

ཡང་འབལ་བ་མེད་པ། 

དློན་དམ། ① [མངློན]ཐར་པ། ② ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་གནས་ལུགས་སྨྲ་བསམ་བརློད་པ་དང་བལ་

བ་སློ་སློ་རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྤློད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ཆློས་ཉིད། ཞིབ་པར་ཕར་ཕིན་གི་

འགེལ་པ་ཁག་དང་། སྤློད་འཇུག་གི་འགེལ་པ་ཁག་ལ་གསལ། 

དློན་དམ་དཀློར་བདུན། སགས་རིང་མའི་གཞུང་ལས་གསལ་བའི་མ་ཧཱ་ཡློ་གའི་ལ་བ་སྟེ། དློན་དམ་

པའི་བདེན་པ་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་གསང་མཛོད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ལས་འབས་ཆློས་ལྔ་དང་དབིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཏེ་བདུན། 

དློན་དམ་གཉིས། རྣམ་གངས་པའི་དློན་དམ་དང་རྣམ་གངས་པ་མ་ཡིན་པའི་དློན་དམ། 

དློན་དམ་དུ་གྲུབ་པ་གསུམ། གནས་ལུགས་དཔྱློད་པའི་རིགས་ཤེས་ལ་དློན་དམ་དུ་བས་པ། 

འཕགས་པའི་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ལ་དློན་དམ་དུ་བས་པ། བདེན་པར་གྲུབ་པ་ལ་དློན་དམ་དུ་

བས་པ་དང་། ཡང་ན། དློན་དམ་པ། ཐློབ་པ་དློན་དམ་པ། གྲུབ་པ་དློན་དམ་པའློ། །

དློན་དམ་བདེན་པ། བདེན་པ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། བེ་བག་སྨྲ་བས་གང་ཞིག་བཅློམ་པའམ་

བློས་ཆ་ཤས་སློ་སློར་བསལ་བ་ན་རང་འཛིན་གི་བློ་འདློར་དུ་མི་རུང་བའི་ཆློས་ཆ་མེད་གཉིས་

དང་། མདློ་སེ་པས་སྒ་རློག་གིས་བཏགས་པར་མ་ལློས་པར་རང་གི་སློད་ལུགས་ཀི་ངློས་ནས་

རིགས་པས་དཔྱད་བཟློད་དུ་གྲུབ་པའི་ཆློས་རང་མཚན་དང་། སེམས་ཙམ་པས་དློན་དམ་དཔྱློད་

བེད་ཀི་རིག་ཤེས་ཚད་མས་རེད་དློན་ཡློངས་གྲུབ་ཀི་ཆློས། དབུ་མ་པས་རང་མངློན་སུམ་དུ་

རློགས་པའི་མངློན་སུམ་ཚད་མས་རང་ཉིད་གཉིས་སྣང་ནུབ་པའི་ཚུལ་གིས་རློགས་པར་བ་བ་

གནས་ལུགས་སྟློང་པ་ཉིད་ལ་འདློད་པ་བཅས་འདློད་ལུགས་མི་འདྲ་བ་བཞི་ཡློད། 

དློན་དམ་བདེན་པ་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལན། སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས༡ བརློད་དུ་མེད་པ། ༢ གཉིས་སུ་

མེད་པ། ༣ རློག་གེའི་སྤློད་ཡུལ་ལས་འདས་པ། ༤ ཐ་དད་པ་དང་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ལས་

འདས་པ། ༥ཐམས་ཅད་དུ་རློ་གཅིག་པ། 

དློན་དམ་བདེན་པ་བཞི། མང་འདས། འགློག་བདེན་ཕ་མློ། སྟློང་ཉིད། ངློ་བློ་ཉིད་སྐུའློ། །

དློན་དམ་རྣམ་པར་ངེས་པ། ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་དང་། འདུལ་བ། གསང་སགས་ཀི་ར་

བ་རྒྱུད་རྣམས་ཕུད་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་མདློ་སེ་སྤིའི་མིང་། 

དློན་དམ་རྣམ་པར་ངེས་པའི་ཆློས་འཁློར། ཆློས་འཁློར་རིམ་པ་གསུམ་པ། 

དློན་དམ་པ།① གནས་ལུགས་དངློས། ② དེ་ཁློ་ན་ཉིད། 

དློན་དམ་པ་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད། ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་གསུམ་གི་ཡ་གལ། ཡློངས་སུ་གྲུབ་པའི་

ཆློས་རྣམས་ཏེ། སྐུད་པ་ཉག་མ་རེ་རེའི་སྟེང་དུ་ཐག་ཁ་དང་སྦྲུལ་གཉིས་ཀ་མེད་པ་ལ་བུ་དློན་དམ་

པར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པའློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དློན་དམ་པ་སྟློང་པ་ཉིད། སྟློང་པ་ཉིད་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། མ་ངན་ལས་འདས་པ་དངློས་

པློ་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པའློ། །

དློན་དམ་པའི་ཀུན་རློབ། ཡང་དག་ཀུན་རློབ། 

དློན་དམ་པའི་དགེ་བ། དེ་བཞིན་ཉིད་དང་མང་འདས། 

དློན་དམ་པའི་དགེ་སྦློང་། དག་བཅློམ་པ། 

དློན་དམ་པའི་དགེ་སློང་། དགེ་སློང་ལྔའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ནས་དག་བཅློམ་

པའི་བར་དུ་གང་ཟག་ཟུང་བཞི་ཡ་བརྒྱད་པློ་རྣམས་སློ། །

དློན་དམ་པའི་བསློ་བ། འཁློར་གསུམ་ཡློངས་སུ་དག་པའི་བསློ་བ། 

དློན་དམ་པའི་ཆློས། བློ་འདས་སྨྲ་བསམ་བརློད་མེད་ཀི་ཆློས་རྣམས་སློ། །

དློན་དམ་པའི་ཆློས་མངློན་པ། འཕགས་རྒྱུད་ཀི་མི་རག་སློགས་བཅུ་དྲུག་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་

ཤེས་རབ་རེས་འབང་དང་བཅས་པ། 

དློན་དམ་པའི་སྟློང་པ་ཉིད། རང་རིག་རང་གསལ་སྤློས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་ཡློངས་གྲུབ་ནི་

ཀུན་རློབ་ཏུ་མེད་ལ་དློན་དམ་དུ་ཡློད་པས་བདེན་པར་ཡློད་པའློ། །དེ་ནི་ཆློས་ཉིད་དང་། ཆློས་

དབིངས་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། དློན་དམ་སྟློང་ཉིད་ཅེས་བ། 

དློན་དམ་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས། སྟློང་ཉིད་མངློན་སུམ་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས། ནུས་པ་འདློན་སེལ། 

དློན་དམ་པའི་ཚད་མ། དློན་དམ་བདེན་པ་འཛིན་སྟངས་གཙོ་བློར་བེད་པའི་སློ་ནས་ཡུལ་ལ་མི་བསླུ་

བའི་ཤེས་པ་སྟེ་འཕགས་པའི་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་དང་དློན་གཅིག

དློན་དམ་པའི་མཚན་ཉིད་ལྔ། བརློད་དུ་མེད་པ་དང་། གཉིས་སུ་མེད་པ། རློག་གེའི་ཡུལ་མིན་པ། རློ་

གཅིག་པ། མཚན་ཉིད་མེད་པ་བཅས་ལྔ། 

དློན་དམ་པའི་ལུང་མ་བསྟན། ནམ་མཁའ་དང་བརག་མིན་འགློག་པའློ། །

དློན་དམ་པའི་སྲུང་འཁློར། ཡེ་ཤེས་ཀི་སྲུང་བའི་འཁློར་ལློ། 

དློན་དམ་དཔྱློད་བེད་ཀི་རིགས་ཤེས། གཉིས་སྣང་ནུབ་པའི་ཤེས་པ་རྣམས་ཏེ། འཕགས་པའི་མཉམ་

བཞག་ཡེ་ཤེས་ལ་བུའློ། །དེ་ལ་བུའི་རིགས་ཤེས་ཀི་སྤློད་ཡུལ་དློན་དམ་པའི་ཆློས་ལས་ཐ་སྙད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

པའི་ཆློས་རྣམས་མི་བེད་པས་དེ་ལར་བརློད། ་སྤི་ལློ སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་སློ། །

དློན་དམ་བང་ཆུབ་སེམས། བདག་གཞན་མཉམ་བརེའི་བང་ཆུབ་སེམས་དེ་ལ་སྟློང་པ་ཉིད་ཀི་ལ་

བས་རྒྱས་ཐེབས་པ་ལ་ཟེར། 

དློན་དམ་སེམས་བསྐྱེད། ① རྣམ་པར་མི་རློག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་བསྡུས་པའི་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་

སྤི་སྒྲུབ་པ་ཁད་པར་བ། ② ཡློངས་འཛིན་དམ་པ་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལས་ལུང་མནློས་

ཤིང་། རེས་སྒྲུབ་དམ་པ་ཚོགས་གཉིས་གངས་མེད་གཅིག་ཏུ་བསགས་པ་དང་། རློགས་པ་དམ་

པ་ཆློས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པར་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པ་སྟེ། དམ་པ་གསུམ་གིས་ཁད་པར་

དུ་བས་པའི་སེམས་དློན་དམ་པའི་ངློ་བློར་སྐྱེས་པ་ཞི་ལྷག་ལས་ཐློབ་པའློ། །

དློན་དུ། ① སྦྲེལ་ཚིག །དམིགས་ཡུལ་དང་དགློས་པ་སྟེ། གསར་བརེའི་དློན་དུ་ཕྱུགས་འཚོ། མི་

དམངས་དློན་དུ་དཀའ་བ་སྤད་ནས་ལགས་ལམ་ལས། སྐློམ་པས་ཆུ་དློན་གཉེར་བ་ལར་སློབ་

སྦློང་བེད་འདློད་ལ་བུ། ② བསྣན་ཚིག །དློན་ངློ་བློའི་གནས་ཚོད་ཀི་དློན་ཏེ། ལྷ་འདྲེ་ཟེར་བ་ནི་

རྨློངས་དད་ཀིས་སྒློ་བཏགས་པ་ཡིན་གི་དློན་དུ་གཏན་ནས་མེད་ཅེས་པ་ལ་བུ། 

དློན་སྡུས། དློན་གནད་བསྡུས་པ། 

དློན་ལན། དློན་ཡློད་པ། མཐློང་བ་དློན་ལན། མི་ལུས་དློན་ལན་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པློར་མཛོད། 

དློན་ལློག །ཆློས་རྣམས་ཀི་རང་རང་གི་མཚན་ཉིད་དེ། དངློས་པློའི་དློན་ལློག་དློན་བེད་ནུས་པ་ཡིན་

པ་ལ་བུའློ། །

དློན་ལློག་གཞན་འགྱུར། ཚད་མ་སྨྲ་བ་ས་རབས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་སྐྱློན་བེ་བག་པ་ཞིག་གི་ཐ་སྙད་

དེ། དཔེར་ན་དངློས་པློའི་དློན་ལློག་ལས་གཞན་དུ་འགྱུར་ནས་དངློས་མེད་ཀི་དློན་ལློག་ཏུ་སློང་

པ་ལ་བུའི་དློན། 

དློན་ལློག་ཐ་དད་མེད་ནས་མི་སིད་པ། མཚན་ཉིད་སྐྱློན་ཅན་ཞིག་སྟེ། མཚན་གཞི་དང་མཚོན་བ་

གཅིག་ཏུ་བས་ནས་དེའི་མཚོན་བེད་མཚན་ཉིད་བཞག་པ་ལ་བུའློ། །

དློན་དྲང་ཚིག་བཙན། ཡློ་འཁློག་མིན་པའི་དློན་དྲང་ལ་ཁུངས་དང་འབེལ་བའི་ཚིག་བཙན་པ། 

དློན་དྲུག །གངས་འཛིན་མིང་། བཅུ་ཕག་བརྒྱད་པའི་ནང་གི་དྲུག་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དློན་བདུན། གངས་འཛིན་མིང་། བཅུ་ཕག་བརྒྱད་པའི་ནང་གི་བདུན་པ། 

དློན་བདུན་ཅུ། ཤེར་ཕིན་སྐབས་ཀི་དློན་བདུན་ཅུ་སྟེ། རྣམ་མཁེན་མཚོན་བེད་ཀི་ཆློས་བཅུ། ལམ་

ཤེས་མཚོན་བེད་ཀི་ཆློས་བཅུ་གཅིག །གཞི་ཤེས་མཚོན་བེད་ཀི་ཆློས་དགུ། རྣམ་རློགས་སྦློར་

བ་མཚོན་བེད་ཀི་ཆློས་བཅུ་གཅིག །རེ་སྦློར་མཚོན་བེད་ཀི་ཆློས་བརྒྱད། མཐར་གི་སྦློར་བ་

མཚོན་བེད་ཀི་ཆློས་བཅུ་གསུམ། སྐད་ཅིག་མའི་སྦློར་བ་མཚན་བེད་ཀི་ཆློས་བཞི། འབས་བུ་

ཆློས་སྐུ་མཚོན་བེད་ཀི་ཆློས་བཞི་རྣམས་སློ། །

རྣམ་མཁེན་མཚོན་བེད་ཀི་ཆློས་བཅུ་ནི། སེམས་བསྐྱེད། གདམས་ངག །ངེས་བེད་ཡན་ལག །རང་

བཞིན་གནས་རིགས། དམིགས་པ། ཆེད་དུ་བ་བ། གློ་སྒྲུབ། འཇུག་སྒྲུབ། ཚོགས་སྒྲུབ། ངེས་

འབྱུང་སྒྲུབ་པ་བཅས་དང་། 

ལམ་ཤེས་མཚོན་བེད་ཀི་ཆློས་བཅུ་གཅིག་ནི། ལམ་ཤེས་ཀི་ཡན་ལག །ཉན་ཐློས་ཀི་ལམ་ཤེས་པའི་

ལམ་ཤེས། རང་རྒྱལ་གི་ལམ་ཤེས་པའི་ལམ་ཤེས། ཕན་ཡློན་ཆེ་བའི་ཐེག་ཆེན་གི་མཐློང་ལམ། 

ཐེག་ཆེན་སློམ་ལམ་གི་བེད་པ། མློས་པ་སློམ་ལམ། མློས་པ་སློམ་ལམ་གི་ཕན་ཡློན། བསློ་བ་སློམ་

ལམ། རེས་སུ་ཡིད་རང་སློམ་ལམ། སྒྲུབ་པ་སློམ་ལམ། རྣམ་དག་སློམ་ལམ་བཅས་སློ། །

གཞི་ཤེས་མཚོན་བེད་ཀི་ཆློས་དགུ་ནི། ཤེས་པས་སིད་ལ་མི་གནས་པའི་ལམ་ཤེས། སྙིང་རེས་ཞི་

ལ་མི་གནས་པའི་ལམ་ཤེས། འབས་ཡུལ་ལ་ཉེ་བའི་གཞི་ཤེས། མི་མཐུན་ཕློགས་ཀི་གཞི་

ཤེས། གཉེན་པློ་ཕློགས་ཀི་གཞི་ཤེས། གཞི་ཤེས་ཀི་བང་སེམས་སྦློར་བ། སྦློར་བ་དེའི་མཉམ་

ཉིད། དངློས་བསྟན་གི་ཐེག་ཆེན་མཐློང་ལམ་བཅས་སློ། །

རྣམ་རློགས་སྦློར་བ་མཚོན་བེད་ཀི་ཆློས་བཅུ་གཅིག་ནི། རྣམ་པ། སྦློར་བ། ཡློན་ཏན། སྐྱློན། མཚན་

ཉིད། ཐར་པ་ཆ་མཐུན། ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན། སློབ་པ་ཕིར་མི་ལློག་པའི་རགས་ཐློབ་པའི་དགེ་

འདུན། སིད་གཞི་མཉམ་ཉིད་སྦློར་བ། ཞིང་དག་སྦློར་བ། ཐབས་མཁས་སྦློར་བ་བཅས་སློ། །

རེ་སྦློར་མཚོན་བེད་ཀི་ཆློས་བརྒྱད་ནི། དྲློད་རེ་སྦློར། རེ་མློའི་རེ་སྦློར། བཟློད་པའི་རེ་སྦློར། ཆློས་

མཆློག་རེ་སྦློར། མཐློང་ལམ་རེ་སྦློར། སློམ་ལམ་རེ་སྦློར། བར་ཆད་མེད་པའི་རེ་སྦློར། འདིར་

བསྟན་བསལ་བ་ལློག་སྒྲུབ་བཅས་སློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

མཐར་གི་སྦློར་བ་མཚོན་བེད་ཀི་ཆློས་བཅུ་གསུམ་ནི། སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕར་

ཕིན། བཟློད་པའི་ཕར་ཕིན། བརློན་འགྲུས་ཀི་ཕར་ཕིན། བསམ་གཏན་གི་ཕར་ཕིན། ཤེས་རབ་

ཀི་ཕར་ཕིན། སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དྲན་པ། ཆློས་རེས་སུ་དྲན་པ། དགེ་འདུན་རེས་སུ་དྲན་པ། 

ཚུལ་ཁིམས་རེས་སུ་དྲན་པ། གཏློང་བ་རེས་སུ་དྲན་པ། ལྷ་རེས་སུ་དྲན་པ། དངློས་པློ་མེད་པའི་

ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་སྦློར་བ་བཅས་སློ། །

སྐད་ཅིག་མའི་སྦློར་བ་མཚོན་བེད་ཀི་ཆློས་བཞི་ནི། རྣམ་པར་སྨིན་པ་མ་ཡིན་པའི་སྐད་ཅིག་མའི་

སྦློར་བ། རྣམ་པ་སྨིན་པའི་སྐད་ཅིག་མའི་སྦློར་བ། མཚན་ཉིད་མེད་པའི་སྐད་ཅིག་མའི་སྦློར་བ། 

གཉིས་སུ་མེད་པའི་སྐད་ཅིག་མའི་སྦློར་བ་བཅས་དང་། 

འབས་བུ་ཆློས་སྐུ་མཚོན་བེད་ཀི་ཆློས་བཞི་ནི། ངློ་བློ་ཉིད་སྐུ། ཡེ་ཤེས་ཆློས་སྐུ། ལློངས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་

བཅས་རྣམས་སློ། །འདི་དག་སྟློན་བེད་སློ་གསུམ་ཡློད་དེ། འགློ་སྨས་པས་གློ་བ་རྣམས་ཀི་ངློར་

བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའི་སློ། སྤློས་པ་ཙམ་གིས་གློ་བ་རྣམས་ཀི་ངློར་འབིང་དུ་བསྟན་པའི་སློ། ཚིག་

ལ་འཆེལ་བ་རྣམས་ཀི་ངློར་རྒྱས་པར་བཤད་པའི་སློའ ློ། །འདི་རྣམས་ནི་སས་དློན་མངློན་རློགས་

ཀི་རིམ་པ་དློན་བདུན་ཅུ་ཡིན་ལ། གངས་བསློམས་ན། བཅུ་དང་བཅུ་གཅིག་དགུ་བཅུ་གཅིག ། 

བརྒྱད་དང་བཅུ་གསུམ་བཞི་དང་བཞི། ཞེས་གསུངས་སློ། །རྒྱས་པར་ཕར་ཕིན་གི་གཞུང་ལས་

ཤེས་པར་བའློ། །

དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས་ཀི་གདམས་ངག །གདུལ་བ་བང་ཆུབ་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་གང་ཟག་

རྣམས་རྣམ་མཁེན་བསྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཡུལ་བཅུ་པློ་གང་རུང་ཉམས་སུ་ལློན་ཚུལ་སྟློན་པར་བེད་

པའི་ཤེར་ཕིན་གི་མདློ་ཚིག

དློན་མདློར་བསྟན་པ། དློན་མདློར་བསྡུས་ནས་བསྟན་པ། 

དློན་མདློར་བསྡུས་པ། དློན་གནད་བསྡུས་པ། 

དློན་འདློད་པ། ① ཁེ་བཟང་སྒྲུབ་མཁན། ② [མངློན]སྤང་པློ། 

དློན་བསྡུས་ཚིག་རྒྱས། གློ་དློན་མདློར་བསྡུས་པ་ལ་ཚིག་དང་ཡི་གེ་རྒྱས་པ། 

དློན་རྣམ། དློན་གཟུགས་སྨྲ་ལ་སློགས་པ་རང་རང་གི་ཁད་ཆློས་རང་དང་ཐ་མི་དད་པའི་ཚུལ་དུ་ཡློད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་རྣམ་པ་ཞིག་སྟེ། དཔེར་ན་བུམ་པའི་ལློ་བ་ལིར་བ་དང་མགིན་པ་ཕ་བ། ཀ་བ་གྲུ་བཞི་དང་

དབིབས་རིང་པློ་ལ་བུ། 

དློན་སྣློད། ཁློག་པའི་ནང་ཁློལ་དློན་ལྔ་དང་། སྣློད་དྲུག

དློན་སྣློད་སྤི་གསང་། རྒྱབ་ཀི་སལ་ཚིགས་བཅློ་ལྔ་པ་དློན་སྣློད་ཐུན་མློང་དང་འབེལ་བའི་མེ་བཙའི་

གསང་སྟེ། དེར་མེ་བཙའ་བཞག་ན་དློན་སྣློད་དུ་གང་བ་ཞུགས་པའི་ནད་ཀུན་དང་ཁད་པར་དུ་

གང་རླུང་ལ་ཕན། 

དློན་གནད། དློན་གཙོ་ཆེ་བ། དློན་གནད་གལ་ཆེ། 

དློན་གནས། དློན་ལ་གནས་པའི་བསྡུས་ཚིག

དློན་པ། [ཡུལ]བྱུང་བའམ། ཐློན་པ། གསེར་ཁ་ནས་གསེར་དློན་པ། ཆུ་མིག་ནས་ཆུ་རྒྱུན་དློན་པ། 

དློན་པློ། དགློས་པའི་སྙིང་པློ། འདི་གར་ཡློང་དློན་པློ་དེ་ཡིན། ད་རེས་ཀི་དློན་པློ་ཆེ་འདི་ངེས་པར་

འགྲུབ་པར་བ། 

དློན་སྤི། ① ཕི་རློལ་གི་དློན་རང་མཚན་དང་རློག་པའི་སྟེང་གི་དློན་དུ་སྣང་བའི་རྣམ་པ་གཉིས་གཅིག་

ཏུ་འཁྲུལ་ནས་ཕི་རློལ་གི་དློན་དུ་ཞེན་པའི་ཆ། ② སྤིའི་ནང་གསེས། རློག་པའི་སྣང་ངློ་ཙམ་དུ་

གྲུབ་པའི་སྒློ་བཏགས་ཀི་ཆའམ་དློན་གི་ཆ་འདྲ་བློ་ལ་སྣང་བ། དཔེར་ན། རློག་པ་ལ་སྣང་བའི་

བུམ་པ་ལ་བུའློ། །

དློན་སྤི་ཁད་འགྱུར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་concept specialization ཟེར། 

དློན་སྤི་འགེལ་བརློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་concept description ཟེར། 

དློན་སྤི་རློག་པ། དློན་སྤི་རྐྱང་པ་ལ་སྣང་བའི་རློག་པ་སྟེ། བརྡ་ལ་མ་བང་བའི་སྐྱེས་བུའི་རྒྱུད་ཀི་བུམ་

པའི་དློན་སྤི་སྣང་བའི་བློ་ལ་བུ། 

དློན་སྤི་དཔེ་དབིབས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་conceptual model ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དློན་སྤི་རིམ་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་conceprual level ཟེར། 

དློན་སྤློད་པ། ① ཕན་དློན་བེད་པ། ② གདམས་པའི་དློན་དེ་ལ་གཞན་བཀློད་པ་སྟེ་བསྡུ་བའི་དངློས་

པློ་བཞིའི་ནང་གསེས་ཤིག

དློན་དཔློག་པ། དློན་གཞན་ཞིག་ལ་བརེན་ནས་ཤེས་པར་བེད་པ། 

དློན་དཔྱད་རྣམ་མཚོན། རྒྱ་སློལ་རི་མློར་དཔྱད་བརློད་བེད་པའི་མང་ཚིག་ཅིག་ཡིན། 

དློན་དཔྱློད་པ། ① དློན་ལ་རློག་དཔྱློད་བེད་པ། ② དློན་གནད་ལ་རློག་དཔྱློད་བེད་པ་པློ། 

དློན་ཕན། ① དློན་ལ་ཕན་འདློགས་པ། ② [མངློན] བག་ཞུན། 

དློན་ཕིགས་པ། གཏིང་ཕིན་པར་རློགས་པ། 

དློན་བེད་ནུས་པ། ལས་སུ་བཀློལ་རུང་བ། ཕི་ནང་གི་དངློས་པློ་རྣམས་ཀིས་རང་རང་གི་ཡུལ་ལ་

དློན་བེད་ནུས་པ་ལ་བུ། 

དློན་བེད་ནུས་པའི་རས་ཡློད། རས་ཡློད་ཀི་ནང་གསེས། ཀ་བུམ་ལ་བུ་འདུས་བས་ཀི་ཆློས་རྣམས་

དློན་བེད་ནུས་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རས་སུ་ཡློད་པའློ། །

དློན་བེད་སྣང་ཅན་གི་དབང་མངློན་ཚད་མ། མེས་བཙོ་བསེག་གི་དློན་བེད་ནུས་པར་འཇལ་བའི་

དབང་མངློན་ཚད་མ་ལ་བུ། 

དློན་བེད་པ། ནུས་པ་འདློན་པ། ལུས་རལ་འགུལ་སྐྱློད་ཀིས་ལུས་སྟློབས་འཕེལ་རྒྱས་འཐློབ་རྒྱུར་

ཕན་པའི་དློན་བེད་པ། ས་ཆུ་མེ་རླུང་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀིས་རང་རང་གི་དློན་བེད་པ། 

དློན་བེད་པར་སྣང་བའི་མངློན་སུམ། མེས་བཙོ་བསེག་གི་བ་བ་བེད་པ་ལ་སློགས་པ་དངློས་སུ་རང་

ཡུལ་དེས་སྐྱེས་བུར་བ་བེད་པ་མཐློང་བའི་མངློན་སུམ། 

དློན་སྦློར། ཕད་དང་རྣམ་དབེ་རྣམས་དློན་གང་དང་གང་ལ་འཇུག་ཚུལ། 

དློན་སྦློར་རློག་པ། རློག་པའི་ནང་གསེས། དློན་ལ་མིང་གི་ཐ་སྙད་མ་སྦར་བར་འཛིན་པའི་རློག་པ། དཔེར་

ན་སྐྱེས་བུ་ར་ཞློན་པ་འད་ིསུ་ཞིག་ཡིན་སྙམ་དུ་འཛིན་པའ་ིརློག་པ་དང་། སློམ་བྱུང་ག་ིརློག་པ་ལ་བུའློ། །

དློན་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག །དློན་སྒྲུབ་ཀི་རགས་དང་དློན་གཅིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དློན་བལ་བའི་ཚར་བཅད། སར་རྒློལ་གིས་རང་གི་དམ་བཅའ་བརློད་པའི་ཚེ་དམ་བཅའ་བའི་ཚིག་

ས་ཕི་མ་འབེས་པའི་སློ་ནས་དློན་དང་བལ་བའི་ཚར་བཅད་ཀི་གནས་སུ་སློང་བ་ལ་བུ། 

དློན་འབས། དློན་གི་སྙིང་པློ། 

དློན་མ་གྲུབ་པ། ① དངློས་གནས་མ་ཡིན་པ། ② ལས་དློན་མ་གྲུབ་པ། 

དློན་མི་འགྱུར་གི་ཐེ་ཚོམ། ཐེ་ཚོམ་གི་ནང་གསེས། རང་ཡུལ་དློན་མི་མཐུན་དུ་འཛིན་པའི་ལློག་

རློགས་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་ཐེ་ཚོམ། དཔེར་ན། སྒ་རག་གམ་མི་རག །ཕལ་ཆེར་རག་ལས་ཆེ་སྙམ་

པ་ལ་བུ་སྟེ། དེ་སྒ་རག་འཛིན་གི་ལློག་རློག་བསྐྱེད་པའློ། །

དློན་མི་ཤེས་པའི་ཚར་བཅད། ① སར་རྒློལ་གིས་རང་གི་དམ་བཅའ་རློད་པ་བེད་པའི་ཚེ་ལན་

གསུམ་བརློད་ཀང་ཕིར་རྒློལ་གིས་མ་གློ་ན་དེ་འདྲའི་སར་རྒློལ་དེ་ཚར་བཅད་པའི་གནས་སུ་

སློང་བའི་དློན། ② ཡང་ན། སར་རྒློལ་གི་དམ་བཅའ་བརློད་པའི་ཚེ་དཔང་པློས་གློ་ཡང་ཕིར་

རྒློལ་གིས་མ་གློ་ན་ཕིར་རྒློལ་དློན་མི་ཤེས་པའི་ཚར་བཅད་དུ་སློང་བའི་དློན། 

དློན་མེད། དློན་འབས་མེད་པའམ་དགློས་དློན་མེད་པ། དློན་མེད་རློད་སློང་། དློན་མེད་ཤུགས་འབིན། 

ཕྲུ་གུ་སློབ་སྦློང་བེད་མ་བཅུག་ན་གློང་གུད་ཆེན་པློ་རེད། སེ་པ་དློན་མེད་ཅིག་གིས་བལས་

ནའང་སེམས་ཕམ་ཡས་རེད། ཅེས་པ་ལ་བུ། 

དློན་མེད་ཁ་བརྡར། སྙིང་པློ་མེད་པའི་ཆ་བཤད་པ། ལས་ཀར་གཡློལ་ནས་དློན་མེད་ཁ་བརྡར་གློད་

དེ་མ་སློད་ཅིག

དློན་མེད་གློས་སྣ། དློན་གནད་མེད་པའི་གེང་གཞི། དློན་དག་རྡློག་རྡློག་ཤློད་རྒྱུ་མེད་པའི་དློན་མེད་

ཀི་གློས་སྣ་མང་པློ་མ་འདློན། 

དློན་མེད་སྙད་དཀྲིས། སྐྱློན་མེད་སྐྱློན་དཀྲིས་དེ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་སྐྱློན་འདློགས་བས་པ། 

དློན་མེད་སྟློང་ཟད། དགློས་དློན་གང་ཡང་མ་གྲུབ་པར་རང་དགར་ཚེ་དུས་ཡློལ་བ། མི་ཚེ་དློན་མེད་

སྟློང་ཟད་ལ་བཏང་ན་འགློད་པ་སྐྱེ་བ་ལས་འློས་མེད། 

དློན་མེད་པའི་ཚར་བཅད། རྒློལ་བ་གཉིས་པློ་རློད་པ་བེད་པའི་ཚེ་སྐབས་དློན་རློད་པའི་དློན་དང་མ་

འབེལ་བའི་དློན་མེད་པའི་ཚིག་བརློད་པའི་ཚར་བཅད་དུ་སློང་བ་ལ་བུ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དློན་སྨིན། དློན་ཐློག་ཏུ་འཁེལ་བའམ་སློན་པ། རེ་བ་བཅློལ་ཡུལ་མ་ནློར་བས་དློན་སྨིན་ལག་སློན་བྱུང་། 

དློན་སྨྲ་གཉིས། བེ་བག་སྨྲ་བ་དང་། མདློ་སེ་པ་གཉིས་ཀིས་ཕི་དློན་ཡློད་པར་ཁས་བངས་པའམ། ཕི་

དློན་ཡློད་པར་སྨྲ་བས་ན་དེ་གཉིས་ལ་དློན་སྨྲ་ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན། 

དློན་སྨྲ་ས་ེགཉིས། དངློས་པློ་ཕ་ིདློན་དུ་གྲུབ་པར་སྨྲ་བའ་ིས་ེཔ་གཉིས་ཏ་ེབ་ེབག་སྨྲ་བ་དང་མདློ་ས་ེཔ་གཉིས། 

དློན་སྨྲ་བ། ① དློན་དག་ཤློད་པ། ཐློག་མར་ཚོགས་འའི་བེ་མདློ་གཉིས། 

དློན་ར། དློན་གི་ར་བ། གློང་གསལ་དློན་ར་བློས་བངས་འགྱུར་མེད་ཞུ་རྒྱུ། 

དློན་ར་རད་གཅློད། གནད་དློན་གང་ཞིག་ལ་བརད་གཅློད་པ། 

དློན་ར་མེད་པ། དམིགས་ཡུལ་མེད་པ། སེར་གི་དློན་དུ་གཞན་ལ་རློད་པ་འཛུགས་པའི་དློན་ར་མེད་པ། 

དློན་ཚན། ལས་ཀའམ་དློན་གི་སེ་ཚན། 

དློན་ཚོགས་ཡི་གེ གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་ideogram ཟེར། 

དློན་ཚོགས་ཡིག་རགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་ideographic characterཟེར། 

དློན་ཞགས། དློན་ཡློད་ཞགས་པའི་བསྡུས་ཚིག

དློན་གཞན། འདི་མ་ཡིན་པའི་དགློས་པའམ་ལས་ཀ་གཅིག་ཤློས། ཁློང་གིས་གསུངས་པ་དེ་དག་ནི་

དློན་གཞན་ལ་དགློངས་པ་ཡིན་པ་ཐག་ཆློད། 

དློན་གཞན་བཀློད་པའི་རྒྱན། ཚིག་སྦློར་གང་དུ་བརློད་པར་འདློད་པའི་དངློས་པློ་འགའ་ཞིག་སློན་ལ་

རབ་ཏུ་བཀློད་ཅིང་བརློད་པ་དེ་དམ་བཅའ་ལར་བས་ནས། དེའི་སྒྲུབ་བེད་ནུས་པ་ཅན་གི་དངློས་

པློ་གཞན་ཞིག་སྤི་ལ་ཁབ་པར་སྟློན་པ་ལ་བུའི་ཚུལ་གིས་ས་མ་བསྒྲུབ་བ་ལས་རྒྱ་ཆེ་བར་བཀློད་

པའི་ཚིག་སྦློར་དེ་ནི་དློན་གཞན་བཀློད་པའི་རྒྱན་དུ་ཤེས་པར་བའློ། །

དློན་གཞན་བཀློད་པའི་རྒྱན་གི་མཚན་ཉིད་མདློར་བསྡུས་པར། ཚིག་སྦློར་གང་ཞིག །བརློད་པར་

འདློད་པའི་དངློས་པློ་དེ་གང་ཡང་རུང་བ་དམ་བཅའི་ཚུལ་དུ་སློན་ལ་བཀློད་ནས། སར་དེ་ཉིད་

སྒྲུབ་པར་ནུས་པའི་དློན་གཞན་བརློད་བར་བས་པའི་ངག་དེ་དློན་གཞན་བཀློད་པའི་མཚན་ཉིད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འློ་ན་འདིར་དང་ཟླ་བློ་དངློས་པློའི་དཔེ་གཉིས་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པ་ཅི་ཡློད་ཅེ་ན། ཟླ་བློ་དངློས་པློ་ནི་

འདྲ་བའི་དློན་གཞན་ཙམ་བཀློད་པ་ཡིན་ལ། འདི་ནི་ཕི་མར་བཀློད་པའི་དློན་དེ་འདྲ་བའམ་མི་

འདྲ་ཡང་རུང༌། ས་མར་བཀློད་པ་དེའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་གྱུར་དགློས་པས་ན། འདི་དློན་དུ་བསྒྲུབ་བ་

དང་སྒྲུབ་བེད་དུ་འབེལ་དགློས་པ་ཞིག་ཡིན། 

དློན་གཞན་བཀློད་པའི་རྒྱན་བརྒྱད། དློན་གཞན་བཀློར་པའི་ནང་གསེས་རྣམ་གངས་བརྒྱད་ནི། ༡ 

ཀུན་ཁབ་དློན་གཞན་བཀློད་པ། ༢ ཁད་པར་ལ་གནས་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ། ༣ སྦར་བ་

ཅན་གི་དློན་གཞན་བཀློད་པ། ༤ འགལ་བ་ཅན་གི་དློན་གཞན་བཀློད་པ། ༥མི་འློས་པའི་དློན་

གཞན་བཀློད་པ། ༦ འློས་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ། ༧ འློས་ཤིང་མི་འློས་པའི་དློན་གཞན་

བཀློད་པ། ༨མི་འློས་ཤིང་འློས་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ་བཅས་སློ། །

དློན་གཞན་འགློག་པའི་རྒྱན། འགློག་པའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དགག་བ་དངློས་པློའི་གནས་

ཚུལ་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་དང་། ངློ་མཚར་བའམ། ཡ་མཚན་པ་ལ་བུའི་དློན་ཞིག །འགློག་བེད་

དེ་དང་ཆློས་མཚུངས་ཀི་དློན་ཞིག་དཔེའི་ཚུལ་དུ་བཀློད་ནས་འགློག་པར་བེད་པའི་རྒྱན་ཞིག

དློན་གཞན་པའི་ཚར་བཅད། རྒློལ་བ་གཉིས་པློ་རློད་པ་བེད་པའི་ཚེ་སྐབས་དློན་རློད་པའི་དློན་དང་

མ་འབེལ་བའི་དློན་གཞན་བརློད་པའི་སློ་ནས་ཚར་བཅད་དུ་སློང་པ་ལ་བུའློ། །

དློན་གཞན་ལ་དགློངས་པ། ཆློས་ཐམས་ཅད་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་ཅེས་པ་ལ་བུ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ། 

དློན་བཞི། གངས་འཛིན་མིང་། བཅུ་ཕག་བརྒྱད་པའི་ནང་གི་བཞི་པ། 

དློན་ཟབ་ཚིག་གསལ། གློ་རྒྱུའི་དློན་ཟབ་ལ། རློད་བེད་ཀི་ཚིག་གམ། ཡི་གེ་གསལ་ཞིང་རློགས་ས་བ། 

དློན་བཟང་ཚིག་བཟང་། བརློད་བའི་དློན་བཟང་ལ། རློད་བེད་ཀི་ཚིག་ཀང་ལེགས་པ། 

དློན་ཡློད། དློན་དང་ལན་པ་སྟེ། ཆློས་ལ་སློབ་སྦློང་བ་རྒྱུ་དེ་དློན་ཡློད་པ་ཞིག་རེད་ལ་བུ། 

དློན་ཡློད་གྲུབ་པ། རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་ནང་ཚན་ཞིག

དློན་ཡློད་རྡློ་རེ། རེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསང་མཚན་ཡིན། དེ་ཡང་གསང་སགས་ཀི་དབང་བསྐུར་བའི་སློབ་

དཔློན་གིས་མེ་ཏློག་འདློད་པའི་སློབ་མའི་རིགས་བརགས་ཏེ་མཚན་གསློལ་བའི་སློལ་ཡློད། 

དློན་ཡློད་འབས་བུ། ① བས་རེས་སྙིང་པློ། ② [མངློན]སློ་སྨན་ཞིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དློན་ཡློད་ཞགས་པ། ① ཆློས་རྒྱལ་ནློར་བཟང་གི་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ་བའི་ནློར་བུ་ཞིག་གི་མིང་། ② 

འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

དློན་ཡློད་ཞགས་པའི་སྙིང་པློ། འཕགས་པ་དློན་ཡློད་ཞགས་པའི་སྙིང་པློ་ཞེས་བ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་

མདློ། །རྒྱ་གར་གི་མཁན་པློ་ཨ་མློ་གྷ་བཛྲ་དང་། ལློ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གགས་ཀིས་བསྒྱུར་པ། 

དློན་རང་གི་སློད་ལུགས། དློན་ནི་ཡུལ་ཏེ་རང་གི་གནས་ཚུལ་ལམ་གནས་སྟངས་ལ་སློད་ལུགས་

ཞེས་བཏགས་པ་ཡློད་ཀང་། འགའ་ཞིག་ཏུ་ཡུལ་རང་རང་གི་ངློས་ནས་གྲུབ་པ་ལ་སློད་ལུགས་

ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན། 

དློན་རང་མཚན་གི་གཞན་སེལ། ཚད་མ་ས་རབས་པ་རྣམས་ཀིས་བཞེད་སློལ་ཞིག །རང་གི་བསལ་

བ་རིགས་མི་མཐུན་པ་བསལ་བའི་ཆ་ཡིན་ལ། དློན་རང་མཚན་པའང་ཡིན་པ། དཔེར་ན། བུམ་

པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལློག་པའི་བུམ་པ་ལ་བུའློ། །

དློན་རབ་འབེད་པའི་བསམ་གཏན། གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ་ལ་དབུ་བ་ལ་བུ་དང་། ཚོར་བ་ལ་ཆུ་བུར་ལ་

བུ་དང་། འདུ་ཤེས་ལ་སྨིག་རྒྱུ་ལ་བུ་དང་། འདུ་བེད་ལ་ཆུ་ཤིང་ལ་བུ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་

སྒྱུ་མ་ལ་བུར་འཛིན་ཞིང་བསློམ་པ། 

དློན་རིག་ཚད་འབས། དློན་རིག་མངློན་སུམ་གི་སྟེང་གི་ཡུལ་ལ་མི་བསླུ་བ་དང་ཡུལ་རློགས་པའི་ཁད་

ཆློས་ཐུན་མློང་གི་བསྡུས་མིང་། 

དློན་ལ། བསྣན་ཚིག །དངློས་གནས་པ་དང་སྒློ་བཏགས་པ་མིན་པ་སྟློན་པ་སྟེ། འབྲུག་ནི་དློན་ལ་མེད་

པ་ཞིག་རེད། དློན་ལ་མེད་ཀང་མི་ལ་ལའི་འཕྲུལ་སྣང་ལ་ཤར་བ་མང་པློ་ཡློད། རྒྱུ་འབས་དློན་ལ་

གྲུབ་ཡློད་པ་རེད་ལ་བུ། 

དློན་ལ་རློན་པ། ① དགློངས་དློན་སྙིང་པློར་ཆ་འཇློག་པ། ② རློན་པ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། འཇིག་རེན་

ལས་འདས་པའི་ཆློས་ཀི་ཚུལ་བང་ཆུབ་ཕློགས་ཀི་ཆློས་རྣམས་སྟློན་པ་དང་། ཁད་པར་འཁློར་

གསུམ་རྣམ་པར་མི་རློག་པའི་ལམ་དང་འབས་བུ་བཅས་པ། མདློར་ན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་

པའི་ཡེ་ཤེས་མངློན་དུ་བེད་པའི་ཐབས་ཀི་ཚུལ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ལ་ཡིད་རློན་པ། 

དློན་ལ་ལློས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་བདུན། རགས་ཀི་ངློ་བློ་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚིགས། ཆློས་ཅན་གི་ངློ་བློ་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས། རགས་ཆློས་ཐ་དད་མེད་ནས་

མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས། གཞི་རགས་ཐ་དད་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས། གཞི་ཆློས་

ཐ་དད་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས། རགས་ཤེས་འདློད་ཆློས་ཅན་གི་སྟེང་དུ་འགློད་

ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས། གཏན་ཚིགས་ཀི་ཕློགས་ཤེས་

འདློད་ཆློས་ཅན་ལ་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་རྣམས་སློ། །

དློན་ལ་གནས་པ། ① དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་དང་མཐུན་པ། ② ཁ་ཆད་ལར་སྒྲུབ་པ། 

དློན་ལ་མ་གྲུབ་པ། རགས་ཀི་ངློ་བློའམ། ཆློས་ཅན་གི་ངློ་བློ་དང་། དེ་གཉིས་ཀི་འབེལ་བ་སློགས་དློན་

ལ་མི་སིད་པའམ་གཞི་མ་གྲུབ་པ་སྟེ། མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་གསུམ་གི་ནང་གསེས་ཤིག

དློན་ལ་མ་གྲུབ་པའི་རགས་དྲུག །རགས་ཀི་ངློ་བློ་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཆློས་ཅན་གི་ངློ་བློ་མ་གྲུབ་པ་དང་། 

གཞི་རགས་ཀི་འབེལ་བ་མ་གྲུབ་པ་དང་། རགས་ཀི་ཕློགས་གཅིག་ཆློས་ཅན་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང་། 

ཆློས་ཅན་གི་ཕློགས་གཅིག་རགས་ལ་མ་གྲུབ་པ། ལློག་པ་གཅིག་པས་མ་གྲུབ་པ་བཅས་དློན་ལ་

མ་གྲུབ་པའི་རགས་ལར་སྣང་དྲུག

དློན་ལ་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་། ཆློས་ཅན་དང་རགས་གཉིས་གང་རུང་མ་གྲུབ་པ་སྟེ་

ཤེས་བ་ལ་མི་སིད་པའམ་སིད་ཀང་རློད་གཞི་དེ་སྒྲུབ་ཆློས་དེའི་དཔག་གཞིར་མི་རུང་སློ་ནས་

མ་གྲུབ་པར་སློང་བའི་གཏན་ཚིག

དློན་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ། སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ཆློས་ཐམས་

ཅད་ཀི་རྣམ་པའི་དབེ་བ་རབ་ཏུ་ཤེས་པ། 

དློན་གསལ་བའི་ཡློན་ཏན། ཤར་ལྷློ་ཐུན་མློང་གིས་བཞེད་པའི་དློན་གསལ་ཡློན་ཏན་ནི། རློད་བེད་

ཀི་ཚིག་དེ་དག་ཐློས་མ་ཐག་ཏུ་བདེ་བག་ཏུ་གློ་བའི་ཕིར་ན། བློ་རིག་གིས་དཔྱད་པ་དང་གཏན་

ཚིགས་ཀིས་བརག་པ་སློགས་ཀི་ཞིབ་འཇུག་བ་མི་དགློས་སློ། །

དློན་གསལ་ཚིག་གསལ། གློ་རྒྱུའི་དློན་ཡང་རློགས་ས་བ་དང། རློད་བེད་ཀི་ཚིག་དང་། ཡི་གེ་རྣམས་

ཀང་རློགས་ས་བ། 

དློན་གསུམ། གངས་འཛིན་མིང་། བཅུ་ཕག་བརྒྱད་པའི་ནང་གི་བཞི་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དློབ་དློབ་སྨྲ་བ། ལབ་ལིབ་སྨྲ་བ་སྟེ། སྐད་ཆ་སྒ་དག་པློ་དང་གསལ་པློར་ཤློད་མི་ཐུབ་པའི་དློབ་བེ་དློབ་བེ། 

དློམ། ① གཅན་གཟན་ཞིག །གདློད་མའི་ནགས་ཁློད་དུ་གནས་བཅས་ཤིང་། ཤ་རིགས་དང་རྩྭ་

གཏིང་སློགས་ཀིས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་བ། འདི་ལ་རིགས་མི་འདྲ་འགའ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་དག་སློ་སློའི་

འཚོ་བའི་གནས་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བ་ཡློད། བློད་དུ་ཡློངས་གགས་ཀི་དློམ་ནི་སྤུ་མདློག་ནག་ལ་

སྙིང་ཁར་སྤུ་ཟླ་གམ་གི་དབིབས་དཀར་པློ་ཡློད་པ་ཞིག་ཡློད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གཅན་

གཟན་གཏུམ་པློ་དང་། སིག་པའི་ལློ་ཅན། ཕུག་ཉལ། མིག་སྨན་ལུས་ཅན། རབ་དཀར་སྙིང་

བཅས་སློ། །② [རིང]བུ་ལློན། 

དློམ་དཀར། སྤུ་མདློག་དཀར་པློ། གནས་ཡུལ་གཙོ་བློ་ས་ཡི་གློ་ལའི་ལྷློ་བང་གཉིས་ཀི་མཐའ་སྣེ་ལ་

ཡློད། གཙོ་བློ་བང་སྣེ་ལ་གནས་ཡློད། 

དློམ་ཁ། སྤུ་མདློག་གཞི་དཀར་པློ་ལ་ཁ་ནག་པློ་ཡློད་པ། ཁ་ཟས་གཙོ་བློ་སྨྱུག་ཤིང་ཟ་བ། གནས་

ཡུལ་གཙོ་བློ་བློད་ཡུལ་ཤར་རྒྱལ་མློ་རློང་གི་ཡ་གལ་དམ་ཀ་ལ་འགིང་པ་རྒྱལ་པློའི་ས་ཁློངས་

སུ་ཡློད་པ་རེད། དེང་དུས་སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་ཡ་ཨན་ས་ཁུལ་པློ་ཤིན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དློམ་མཁིས། རི་སྨན་གི་རིགས་ཏེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ར་ཁ་སློམ། རྨ་རུལ་བ་

གསློ། །བཤལ་གཅློད། ཤའུ་སྐྱེ་བར་བེད། 

དློམ་ཆགས་བུ་ལློན། གཡར་བུན་ནམ། སར་ནས་ཆགས་པའི་བུ་ལློན། 

དློམ་དློམ། [ཡུལ]སར་གློ་གནས་ཅན་གི་དཔློན་པློའི་བཞློན་ར་བཞློན་དྲེལ་གི་སྐེ་དང་བང་ལ་འདློགས་

པའི་རྔ་མ་དམར་པློའི་ཚོམ་བུའི་རྒྱན། སྙིང་དློམ། ཨློག་དློམ། 

དློམ་དློམ་ཉིས་བརེགས། སར་དཔློན་རིགས་རིམ་བཞི་ཡན་ཆད་ཀི་བཞློན་དྲེལ་གི་སྐེ་དང་བང་ལ་

འདློགས་པའི་རྔ་མ་དམར་པློའི་ཚོམ་བུ་སྟེང་འློག་ཉིས་སྤགས། 

དློམ་པ་ལ། གཡུ་ཐློག་ཕག་དྲེག་མར་དློམ་མཁིས་ཀི་མིང་དུ་བཞེད། 

དློམ་ནག །སྤུ་མདློག་ནག་པློ་སྙིང་ཁ་ན་དཀར་ཐིག་ཟླ་གམ་ཅན་ཡློད་པ། རློང་ས་ནགས་ཁློད་སྟུག་

པློའི་གནས་གང་རྣམས་སུ་འཚོ་སློད་བས་དློ། །

དློམ་ར། མི་རྒན་ཚོས་མིག་ལ་ཕན་དུ་རེ་ནས་སྤུ་དང་བཅས་པའི་དློམ་ལྤགས་ལས་བཟློས་པའི་དཔྲལ་
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བ་སྒིབ་ཆས། 

དློམ་ར་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་༡༦༩༤ལློར་རྒྱལ་ཚབ་ཆློས་དཔལ་བཟང་

པློས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ཤན་

ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དློམ་ལེན། བུ་ལློན་ལེན་པ། 

དློམ་སེར། དྲེད་མློང་གི་མིང་གཞན། 

དློར། ① འདློར་བའི་སྐུལ་ཚིག །② ཆ་སྦྲེལ། རྨློན་དློར་གཅིག །གང་དློར་གཅིག །སང་མཐིང་ཚོན་

གི་དློར་གཉིས་ཡིན། ཡ་གཉིས་དློར་དུ་བསེབས་པ། དབིན་སྐད་དུ་abandon ཟེར། 

དློར་ཀ་ཡངས་པ། ས་ཞིང་བདེ་ཞིང་ཡངས་པ། 

དློར་ཁ། འབུ་རས་སློགས་ལས་བཟློས་པའི་དློར་པའི་དློར་མ་ཆེན་པློ་ཁ་བློ་ཞིག །འབུ་རས་དློར་ཁ་

འམ་འབུ་རས་དློར་ལུག་ཅེས་ཟེར། 

དློར་གངས། རྨློན་དློར་ལ་བརེན་ནས་ས་ཞིང་གི་རྒྱ་ཁློན་རིས་རྒྱབ་ལུགས། རང་ཁུལ་གི་ས་ཞིང་

ཚང་མར་དློར་གངས་བརི་བ་རེད། 

དློར་གངས་ཆུང་ཤློས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་minimum abandon step ཟེར། 

དློར་གཅིག །རྨློས་མཛོ་ཆ་གཅིག་ལ་དློར་གཅིག་ཟེར། 

དློར་ར། གནའ་དུས་བློད་ཀི་དློར་མང་གི་འདློམས་ལ་དློར་འདློམས་ཞེས་གྲུ་བཞི་ཞིག་སྤད་སློལ་ཡློད་

པས་དེའི་མིང་ཡིན། ཀི་ཁེབས་སམ་གློས་ཐུང་གི་མདུན་གི་བཤགས་ཁ། 

དློར་སྟབས། གློམ་པ་སློ་བའི་སྟངས་སྟབས། 

དློར་ཐིག །སྐེད་པ་ལ་དློར་མང་སྒློག་བེད་ཀི་ཐག་པའི་མིང་། 

དློར་ཐུང་། རང་གློས་སམ་རང་དཀྲིས་ཀི་གློས། 

དློར་འདློམ། དློར་མང་རང་པ་བཅུག་སའི་མཚམས་གཉིས་འཕད་མཚམས་ལ་དློར་འདློམ་ཟེར། བློད་

ཀི་དློར་མང་རིང་པའི་ལུགས་ལ་དློར་ར་གཉིས་འཕད་མཚམས་དེར་རྒྱུ་ཆ་གྲུ་བཞི་ཞིག་སྤས་
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ཡློད་པར་དེ་དམིགས་གསལ་ཏུ་དློར་འདློམ་ཟེར། 

དློར་བ། ① འདློར་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། ② འཕི་རིས། 

དློར་བ་མེད་པ་སྟློང་པ་ཉིད། སྟློང་པ་ཉིད་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངློ་བློ་

དློར་བའམ་སང་བ་དློན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པའློ། །

དློར་བས་པ། གཡློ་བས་པ། 

དློར་བེད་པ། [རིང]གཡློ་བེད་པ། 

དློར་མ། ① དློར་མང་དང་གཅིག །② གཉིས་སྦྲེལ་ཅན་གི་དངློས་པློའི་སྤིའི་མིང་། གློས་ཐུང་། དློར་

ཐག་དློར་ཐུང་། དློར་རིང་། དློར་མའི་སྒློག་གུ། དློར་མ་ནང་ཚངས་ཅན། 

དློར་མང་། སྤི་ཁློག་གཅིག་ལ་རང་གཉིས་བཅུག་ས་སློ་སློར་ཡློད་པའི་སྨད་གློས་ཞིག

དློར་ཞི་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༦༤༦ ལློར་ཕན་ཏུང་རན་རྒྱན་པས་ཕག་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་དཔའ་རིས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དློར་ཟིན་པ། དངློས་པློ་གང་ཞིག །སང་ནས་མེད་པའམ་ཕིར་དབྱུག་ཟིན་པ། 

དློར་ལྷུག་མ། དློར་མཇུག་རང་པར་མ་བཅིངས་པ། 

དློལ། [རིང]ཉ་རྒྱའམ་ཉ་འཛིན་བེད་ཀི་དྲ་བ། 

དློལ་གི་འཚུར་སྟློན་དབང་ངེ་། དློལ་གི་མདའ་ན་འཆེས་དང་འཚུར་ཞེས་པའི་རིགས་གཉིས་ཡློད་པ་

ལས་འཚུར་གི་རིགས་ཏེ་སགས་འཆང་གི་རྒྱུད་པར་ཡབ་ཤིན་ཏུ་མཐུ་ཆེ་བ་ཞིག་གི་སས་སུ་

འཁྲུངས་ཤིང་། སྐུ་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལེ་པའི་སར་སློབ་གཉེར་ལ་བློན། 

ཁིམ་གི་འཁློས་ཀ་ཞན་རྐྱེན་ཡུམ་གིས་དགག་བ་བས་ཀང་མ་གསན་པར་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་

དཀའ་བ་སྤད་ཅིང་བརློན་པ་བསྐྱེད་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པས་ངའི་ཆློས་ཀི་བར་ཆད་མ་བེད་

ཅིག་གསུངས་ཏེ་སློབ་གཉེར་ལ་འབད་པ་ཆེན་པློ་མཛད། དེ་ནས་དད་པས་ལྷློ་བག་ཏུ་བློན་ནས་

མར་པའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏེ་ཆློས་རིམ་ལྔའི་མན་ངག་དང་རྒྱུད་རྐྱང་གི་བཤད་པ་རློགས་

པར་ཞུས། སློབ་མ་མང་དུ་ཡློད་ཀང་ཁམས་པ་རློ་མཉམ་རྡློ་རེ། མཁློན་གད་པ་ཀཱིརི། འཆེས་སྟློན་

བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གསུམ་གཙོ་བློ་ཡིན། སྐུ་གཤེགས་ཁར་དབུའི་གཙུག་ཏློར་ཡང་
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འཐློན་ཞིང་། གཤེགས་པའི་ཚེ་ངའི་སྤུར་མ་སྦློར་བར་ཞློགས་གསུངས་པས་ཐུར་ལའི་མཆློད་

ཁང་དུ་ཞལ་ནུབ་ཏུ་བསྟན་ནས་བཞུགས་སུ་གསློལ། 

དློལ་གཅློད། ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ཐག་གཅློད་པ། ནློར་བ་དང་སྐྱློན་ཆ་རྣམས་ལ་དློལ་གཅློད་བེད་པ། 

དློལ་ཆློད། ① སེམས་ཐག་གཙང་བཅད་ཀིས་ཚམ་ཚོམ་མེད་པར་གྱུར་པ། ལས་དློན་དློལ་ཆློད་དུ་

བས་ནས་མཐར་ཐུག་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ། ② རང་པའི་དྲེག་ར་ལ་བུའི་གཏར་ར་ཆུང་ངུ་

རྣམས་ཁག་འབྱུང་བའི་ཆེད་དུ་གཙག་བུས་རྦད་བཅད་བ་དགློས་པའི་གཏར་ཐབས་ཤིག

དློལ་པློ། བློད་ཡུལ་ནུབ་ཕློགས་ཀི་ས་ཆ་ཞིག །དེང་དུས་བལ་པློའི་ཡུལ་གི་བེ་བག་པ་ཞིག་ཆགས་ཟིན། 

དློལ་པློ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། དློལ་པློ་བ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ནི། ཇློ་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་དར་

སེལ་བ་པློ་ཡིན་ཞིང་། འཁྲུངས་ཡུལ། གཙང་སྟློད་མངའ་རིས་དློལ་པློ་གྲུ་གསུམ་དུ་གགས་པའི་

ནང་ཚན་སྤུ་མདློ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། ཡབ་ནམ་སྟློན་ཡེ་ཤེས་དབང་ཕྱུག་ཅེས་པ་གསང་སགས་རིང་

མའི་བ་མ་ཞིག་དང་། ཡུམ་བ་མ་སྐྱི་སྟེངས་པའི་གཅེན་མློ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱན་གཉིས་ཀི་སས་སུ། 

རབབྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་འབྲུག་ལློ་སྤི་ལློ་༡༢༩༢་ལློ་ལ་སྐུ་བལམས། ཞང་པློ་བ་མ་སྐྱི་སྟེངས་པས་

ཤེས་རབ་མགློན་ཞེས་པའི་མཚན་གསློལ། གཅེན་མློ་རིན་ཆེ་དབིངས། གཅུང་མློ་བསློད་

ནམས་དབིངས་དང་བསློད་ནམས་ལམ་སྟེ་ཡབ་ཡུམ་གཅིག་པའི་མིང་སིང་བཞིའི་སྟེང་། ཡབ་

གཅིག་པའི་གཅུང་པློ་ཐར་པ་རྒྱལ་མཚན་བཅས་ཁློན་མིང་སིང་ལྔ་ལས་ཁློང་ནི་གཉིས་པ་ཡིན། 

སྐུ་ན་གཞློན་པའི་དུས་ནས་ཡབ་ཡུམ་མདུན་སྦློར་ཀློག་སྦངས། རིང་མིན་སྦློར་ཀློག་མཐར་ཕིན་

ནས་འདློན་ཆློག་རྣམས་སྦངས། སྐབས་དེར་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་འདློད་ནས་ཡབ་ཡུམ་ལ་ཞུས་

ཀང་། ཕ་ཤུལ་འཛིན་དགློས་གསུངས་ཏེ་གནང་བ་མ་ཐློབ། དགུང་གངས་བཅུ་གསུམ་དུ་ཕེབས་

པ་ན། གསང་སྟབས་ཀིས་སྐྱི་སྟེངས་དགློན་དུ་ཕེབས་ནས། རབ་བྱུང་སྒྲུབ་པློ་བཅློ་ལྔ་དང་ལྷན་

ཅིག་ཏུ་མཁན་པློ་ཚུལ་ཁིམས་སྙིང་པློའི་སྤན་སར་རབ་ཏུ་བྱུང་། ཡློ་བད་རྣམས་སྐུ་ཞང་ནས་

གནང་། རབ་བྱུང་གི་མཚན་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་གསློལ། མཁན་པློའི་མདུན་ནས་དགེ་

ཚུལ་གི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཁིད་དང་། འཇམ་དཔལ་གསང་ལན་གི་དབང་སློགས་

ཆློས་སྐློར་འགའ་ཞུས། བང་སེམས་ཀི་སློམ་པའང་མནློས། སྐྱི་སྟློན་འཇམ་དབངས་པའི་མདུན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ནས་གསང་སགས་ཀི་སློམ་པ་བངས་ཤིང་དབང་ལུང་སློགས་ཀང་མང་པློ་ཞུས། ཕ་མའི་ཞལ་

བཀློད་ལར་གསང་སགས་རིང་མའི་མཁས་ཆེན་བང་ཆུབ་སེང་གེ་དང་། དེའི་ཐུགས་སས་སྟག་

ཤམ་པ་ཚུལ་ཁིམས་བཟང་པློ་གཉིས་ལས་རིང་ཆློས་མང་པློ་གསན། གསང་སགས་རིང་མའི་

ཟབ་ཆློས་མང་པློ་ཐུགས་སུ་ཆུད། འློན་ཀང་ཚད་མ་དང་དབུ་ཕར་མཛོད་འདུལ་གི་གཞུང་ཆེན་

དག་ལ་ཐློས་བསམ་རྣལ་མ་ཞིག་མཛད་རྒྱུའི་དགློངས་པ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་ཡློད་པས། དགུང་

གངས་བཅུ་དགུ་པར་ཕེབས་པ་ན། སྐྱི་སྟེངས་དགློན་པ་དུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་ཤིག་ལ་གློ་བློ་

བསམ་རློང་དུ་འགློ་བའི་འགྲུལ་པ་མང་པློ་མཐློང་། དེ་རྣམས་ལ་ཤློག་བུ་ཆག་པ་གཅིག་བསྐུར། 

དེ་འཕལ་རང་ཁིམ་དུ་ཚུར་བློན་ཏེ་བ་མ་མཁན་པློས་གནས་གཞན་དུ་མངགས་པ་ལར་བས་

ནས། ཡབ་ཡུམ་ལ་གསང་སྟབས་ཀིས་དར་འགའ་ཞིག་དང་། ཟངས་ཆེ་བ་གཅིག་བསྣམས། 

སྟག་ཤམ་པའི་ཉེ་གནས་ལ་རམ་པ་བེ་ལྔ་བསྐྱིས་ཏེ། མཚན་ཐློག་ཐག་ཏུ་འགྲུལ་པ་དེ་དག་གི་

རེས་དེད་དུ་སློང་། བང་གློ་ཤློད་དུ་རེས་ཟིན་ཐུབ་པའི་ཐུགས་རེ་མཛད། འློན་ཀང་རེས་མ་ཟིན། 

ལ་མཐློ་ཞིང་ལམ་ཐག་རིང་། ལམ་རྒྱུས་མེད་སྟེང་འདྲི་སའང་མེད་པས་སྐུ་ངལ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པློ་

བྱུང་། ཁློང་དེ་ས་རང་ཐང་ལ་ཐག་རིང་བློན་མ་མློང་ཞིང་། འཁློས་ཀ་ཆུང་བས། སློན་སྤན་ཁུས་

མི་ཟློས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐློས་མློང་བ་རྣམས་དྲན་པས་མཚན་པློར་འཇིགས་སྐྲག་གིས་མནར། 

ཁློང་གི་བསམ་པར་ཕ་མའི་བཀའ་བཅག་པས་ལན་ནམ་སྙམ། ཕ་མའི་ཕློགས་སུ་ཕག་མང་པློ་

བཙལ་ནས་འཐློལ་བཤགས་ཕུལ། མཚན་མློ་ཡང་ནམ་ཕེད་པར་བློན་ནས་རྩྭ་ཕུང་གང་དུ་ཆེ་བ་

དེའི་གསེབ་ཏུ་ཉལ། རྡློ་བ་མང་པློ་མདུན་དུ་སྤུངས་ནས་སྤང་ཁུར་རྒློལ་བའི་གབས་མཛད། འློན་

ཀང་རིག་པའི་གནས་ཀུན་ལ་ཐློས་བསམ་མཐར་ཕིན་མཛད་རྒྱུའི་དགློངས་པ་ནི་ནམ་ཡང་

འགྱུར་བ་མེད་པ་ཞིག་ཡློད་སྟབས། ཉིན་མཚན་དྲུག་གི་རིང་དཀའ་བ་ཚད་མེད་མློང་མཐར། ཁྱུ་

མའི་ལ་རར་འགྲུལ་གློགས་རྣམས་ཀི་རེས་ཟིན། ཕི་ཉིན་ས་མློར་གློ་བློ་སྟློད་དུ་འབློར། སྐབས་

དེར་མཁས་མཆློག་འཇམ་དབངས་སྐྱི་སྟློན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་པས་རྒྱལ་མཚན་པས་

དབུས་གཙང་གི་དགེ་བཤེས་དང་གྲྭ་པ་སློབ་གཉེར་བ་མང་པློ་ལ་ཚད་མ་རིག་རྒྱན། ཕར་ཕིན། 

མངློན་པ། སྤློད་འཇུག་དང་རྡློ་རེའི་ཕེང་བ་སློགས་གཞུང་བཤད་མཛད་པའི་སྐབས་ལ་ཁེལ། བ་



  344  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏེ། གསན་སྦློང་མཛད། ཟླ་གཅིག་ལྷག་སློང་བ་ན། ས་སྐྱར་ཕེབས། 

སློབ་དཔློན་ཤེས་རབ་བཟང་པློ་དང་། ཉི་ཕུ་པ་གཞློན་ནུ་བཟང་པློ་གཉིས་ཀི་མདུན་དུ་ཚད་མ་

དང་། མཁན་པློ་བློ་གློས་བསྟན་པ་ལས་ཕར་ཕིན། སྟེང་ཆེན་པ་འློད་མཛེས་དཔལ་ལས་སྒློལ་མ་

ལས་སྣ་ཚོགས་ཀི་རྒྱུད་ལུང་སློགས་གསན། ལློ་གཉིས་ཙམ་རིང་གཞུང་རྣམས་འབད་པས་

སྦངས། དགུང་ལློ་ཉེར་གཅིག་པར་ཕེབས་པ་ན། བ་མ་འཇམ་པའི་དབངས་ནས་ས་སྐྱར་ཤློག་

གསུངས་པའི་འཕིན་འབློར་བས་དེ་འཕལ་ས་སྐྱར་ཕེབས། བ་མ་འཇམ་པའི་དབངས་སྤན་སར་

དབང་རེས་གནང་། བཤད་ཁིད་མན་ངག །སྒྲུབ་ཐབས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་གསན་ཅིང་། བམས་

པའི་ཆློས་སེ་རྣམས་དང་སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གསུང་རིགས་ཚོགས། བསྟློད་ཚོགས གཏམ་

ཚོགས་སློགས་ཀི་ལུང་དང་བཤད་པ་རྒྱ་ཆེན་ཞུས། ལློ་གཉིས་རིང་འབད་པ་ཆེན་པློས་སྦངས་

ནས་མདློ་སགས་ཀི་གཞུང་མང་པློ་ཐུགས་སུ་ཆུད། ཡབ་ཡུམ་གིས་དངུལ་དངློས་གནང་བ་ལ་

གཞིར་བས་ནས་དགློན་པར་རེན་བཞག་དང་གྲྭ་མང་ལ་མང་འགེད་བཏང་། མཁས་མང་འཛོམ་

པའི་དབུས་སུ་ཉིན་ཧྲིལ་པློ་གཅིག་གི་ཡུན་ལ་གཞུང་མང་གི་བཤད་པ་མཛད། ཀུན་གིས་བསྟློད་

བསགས་ཀི་མེ་ཏློག་ཕློགས་ཀུན་གཏློར། དགུང་ལློ་ཉེར་གསུམ་པར་དབུས་གཙང་དུ་གྲྭ་སྐློར་ལ་

ཕེབས། བཙན་དགློན་པ། ཤཀྰ་གཞློན་ནུ། དློན་གྲུབ་དཔལ། རྒྱ་སྟློན་སློགས་དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་མང་པློ་དང་འབེལ་གཏམ་གསུང་གེང་མཛད་པས། མཁས་དབང་རྣམས་ཀི་ཐུགས་

འཕློག་སྟེ་བསྟློད་བསགས་མཛད་ཅིང་བསུ་སྐྱེལ་ཡང་ཐུན་མློང་མིན་པ་མཛད། དགློན་གནས་

གང་དུ་ཕེབས་ཀང་བསྙེན་བཀུར་ཚད་མེད་ཐློབ། མཁན་པློ་བསློད་ནམས་གགས་པ་དང་། སློབ་

དཔློན་མཆློག་སྦིན། དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་བཞི་བཅུ་ཙམ་གི་དབུས་སུ་བསྙེན་རློགས་ཀི་སློམ་

པ་མནློས། ཚེ་གཅིག་རིང་བསད་ཤ་མི་གསློལ་བའི་དམ་བཅའ་མཛད། རྣལ་འབློར་པ་ནག་

འབུམ་ལས་ཞི་བེད་དང་གཅློད། རློགས་ཆེན་སྙན་བརྒྱུད་སློགས་ཞུས། བསམ་སིངས་པ་

མཁས་གྲུབ་ལས་ཕག་ཆེན་གའུ་མའི་སྐློར་གསན། དགུང་ལློ་སློ་གཅིག་གི་བར་ལློ་བཅུའི་རིང་

དབུས་གཙང་གི་ས་ཀར་རིང་གསུམ་གི་མཁས་གྲུབ་ཡློད་ཚད་ལས་ཟབ་ཆློས་གསན་པས། 

མདློ་སགས་ཀི་གཞུང་ལུགས་མ་ལུས་པར་མཁས་པའི་ཡང་རེར་སློན། དགུང་ལློ་སློ་གཅིག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

པར་ཇློ་མློ་ནང་དུ་བློན། ཆློས་རེ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་ལ་གཏུགས། ཀུན་སངས་ཆློས་

གགས་དཔལ་བཟང་པློ་ཡང་དེར་བཞུགས་པ་མཇལ་ཞིང་། བ་མ་དེ་དག་གི་མདུན་ནས་མུ་

མཐུད་དེ་དུས་འཁློར་སློགས་ཟབ་ཆློས་མང་དུ་ཞུས། དགུང་ལློ་སློ་བཞི་པ་ལ། བ་མའི་བཀའ་

དང་། བུ་སློབ་ཡློན་བདག་རྣམས་ཀི་ཞུ་བ་ནན་ཅན་ཕུལ་བར་བརེན། ཇློ་ནང་པའི་གདན་སར་

ཕེབས། སློབ་མ་རྣམས་ལ་མདློ་སགས་ཀི་གཞུང་བཤད། ཡློན་བདག་ཕློ་མློ་རྣམས་ཀི་ཞུ་བ་ནན་

ཅན་ཕུལ་བར་བརེན། ཇློ་ནང་པའི་གདན་སར་ཕེབས། སློབ་མ་རྣམས་ལ་མདློ་སགས་ཀི་གཞུང་

བཤད། ཡློན་བདག་ཕློ་མློ་རྣམས་ལ་དབང་ལུང་། གཞན་ཡང་དགེ་ཚུལ་སློང་གི་སློམ་པ་དང་བང་

སེམས་ཀི་སློམ་པ་འབློགས་པ་སློགས་རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་འཕིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་མཛད། དགུང་

ལློ་སློ་དྲུག་པ་མེ་ཡློས་ལློ་ར་ཆློས་རེ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་གཤེགས། རེ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་

དྲིན་གསབ་པའི་ཕིར་དུ་མཆློད་རེན་ཆེན་པློ་དཔལ་ཡློན་ཅན་བཞེངས་དགློས་པར་དགློངས་

ནས། དགུང་གངས་སློ་དགུ་པ་ལགས་ར་ལློའི་ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ཚེས་གསུམ་ལ་མཆློད་རེན་གི་

རྨང་བཏིང་། མཆློད་རེན་ཕིར་མཆློད་རེན་གི་རྨང་བཏིང་། མཆློད་རེན་ཕིར་མཆློད་རེན་ནང་ལྷ་

ཁང་ཡིན་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེན་པློ། གདན་ཁི་གྲུ་བཞིའི་ངློས་རེར་ཁྲུ་ཉིས་བརྒྱ་བཅློ་ལྔ་རེ་ཡློད་པ། 

གདན་ཁི་ནས་གསེར་ཏློག་གི་རེ་མློའི་བར་དཔངས་སུ་ཁྲུ་ཉིས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀི་ནང་མདློ་དང་

སགས་ཀི་ལྷ་སྐུ་དང་། དཀིལ་འཁློར། གསུང་རབ་བཅས་མང་པློ་བཞེངས། ཉེ་སྐློར་གི་རྡློ་བཟློ། 

ཤིང་བཟློ། ལྷ་བཟློ། ལགས་ཟངས་གསེར་བཅས་ཀི་མགར་བ་བཅས་མང་པློ་གདན་དྲངས་པ་མ་

ཚད། ཡིག་མཁན་གདན་དྲངས་པའི་ནང་ནས་རྒྱ་གར་གི་ཡི་གེ་མཁས་པ་བལ་པློའི་པཎྡ་ཏ་མཉྫུ་

ཤ
ྰ
ི་དང་། གསེར་བཟློ་མཁས་པ་བལ་པློ་རམྦ་ཏི་སློགས་བཟློ་བློ་མཁས་པ་གང་ན་སུ་ཡློད་ཚང་

མ་གདན་དྲངས། བུ་སློབ་ཡློན་བདག་དད་ལན་སྟློང་ཕག་མང་པློས་ཉིན་མཚན་གློ་སྦྲེལ་ཏེ་འབད་

ཅིང་། བ་མ་རང་ཉིད་ཀང་རྡློ་བསྐྱ་བ་དང་རིག་པ་བརིག་པ་སློགས་ལ་ཞུགས་ནས། ལློ་བཞིའི་

རིང་དབར་དགུན་མེད་པར་བརིགས་པས། ཆུ་བ་ལློའི་ཟླ་བ་དྲུག་པར་མཆློད་རེན་ཆེན་པློ་

ཡློངས་སུ་གྲུབ་སྟེ། ཚེས་བཅུའི་ཉིན་རབ་གནས་མཛད། དེའི་ཚེ་ཁློང་གིས་རང་ཅག་གིས་

མཆློད་རེན་ཆེན་པློ་འདི་ཙམ་རྒྱ་ཆེན་པློ་བཞེངས་ཀང་འུ་ལག་མི་གཅིག་མ་བསྐུལ་ལ། ཁལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནས་བེ་གང་ཡང་མ་བསྡུས་པས་སིག་པ་དང་མ་འདྲེས་པའི་དགེ་བ་ཡིན་གསུངས། གཞན་ཡང་

ལྷ་ཁང་དང་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་དགློངས་འགེལ་གི་གསུང་རབ་མང་པློ་བཞེངས། 

མདློ་སགས་ཀི་འཆད་ཉན་རྒྱ་ཆེན་མཛད། སློབ་མ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་བེད་མཁན་དང་གཞུང་

ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ལ་བུར་མཁས་པ་མང་པློ་སེལ། བློད་ལ་སར་གགས་པའི་ལ་བ། དློམ་དམ་

གཞན་སྟློང་དང་། ཀུན་རློབ་རང་སྟློང་གི་རྣལ་འབློར་སྤློད་པའི་དབུ་མའི་ལུགས་ཇློ་ནང་པའི་གྲུབ་

མཐའི་གཞི་གཏིང་། ལ་བ་དེ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་བསྟན་བཅློས་མང་པློློ་བརམས། མཁས་དབང་དཔང་

ལློ་ཆེན་པློས་ཀང་བུ་དློལ་ཤེར་གསུམ་བསྟན་པའི་སློག་ཤིང་ཡིན། ཞེས་བསྟློད་པ་རྒྱ་ཆེ་མཛད། 

དགུང་གངས་ཞེ་ལྔ་པ་ས་ཕློ་སྟག་ལློའི་ཟླ་བ་གསུམ་པར་ས་སྐྱ་དང་། ཆུ་བཟང་། ལྷ་རེ་རློང་། 

ཤངས། སྣར་ཐང་སློགས་དགློན་སེ་ཁག་ཀུན་ཏུ་ཞབས་ཀིས་བཅགས་ཏེ་སྐུ་མཚམས་བཞུགས་

པ་དང་། རེན་ངློ་མཚར་ཅན་བཞེངས་པ། བཀའ་བསྟན་འགྱུར་ལ་ཞིབ་རློག་མཛད་པ། ཁད་པར་

ཐུབ་པའི་སྐུ་དང་། འློད་དཔག་མེད། ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ། འཇམ་དབངས་སློགས་ཀི་སྐུ་མང་པློ་

ཤིང་པར་དུ་བརློས་ནས་ཕློགས་ཀུན་ཁབ་པར་སེལ། དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་སྐློར་ལ་བསྟན་བཅློས་

སུམ་ཅུ་སློ་བརྒྱད། གྲུབ་མཐའི་སྐློར་ལ་བསྟན་བཅློས་བཅུ་དྲུག །ཕར་ཕིན་སྐློར་ལ་བདུན། 

གསློལ་འདེབས་སྐློར་ཉེར་ལྔ། ཐུགས་རེ་ཆེན་པློའི་སྐློར་ཉེར་ལྔ། རྡློ་རེ་ཕེང་བའི་སྐློར་གསུམ། 

སྤིང་ཡིག་སྐློར་བརྒྱད། གདམས་ངག་དང་དྲིས་ལན་སྐློར་བཅུ་གཉིས། རྣམ་ཐར་སློགས་སྣ་

ཚོགས་སྐློར་བཅུ་དྲུག །སྨློན་ལམ་སྐློར་གསུམ། བཀྲ་ཤིས་སྐློར་བཞི་བཅས་ཁློན་སློམ་བསྟན་

བཅློས་ཆིག་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དློན་བཞི་ཡློད་པར་བཤད། མདློར་ན་འཆད་རློད་རློམ་གསུམ་གིས་

དུས་འདའ་བར་མཛད་དེ་མཁས་པའི་གགས་པ་རྒྱ་བློད་ཀུན་ཏུ་ཁབ། དགུང་ལློ་ང་གཅིག་པ་

ཤིང་སྤེལ་ལློའི་ཟླ་བ་དགུ་པར་གློང་མ་ཆེན་པློ་ཐློ་ཧུ་ཐེ་མུར་གིས་བུ་སྟློན་དང་ཁློང་གཉིས་ཀི་

སྙན་པ་གསན་ནས། ཛམ་བལ་ཏུ་ཤི་དང་བ་ཐེ་ཚེ་དབེན་གིས་གཙོར་བས་པའི་གསེར་ཡིག་པ་

གདན་འདྲེན་དུ་མངགས་པ་འབློར། བུ་སྟློན་ཁློང་གཉིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་འདུན་མེད་པར་

བརེན། དབེན་པར་མཚམས་བསྙེན་སྒྲུབ་མཛད་པའི་སློ་ནས་བློལ། ཁློང་དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་

གསུམ་དུ་ཕེབས་པ་ཤིང་ར་ལློའི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པར། ལློ་ཙྰ་བ་བློ་གློས་དཔལ་བཟང་གིས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

གདན་ས་ལློ་བཅུ་བདུན་མཛད་ནས་སྐུ་གཤེགས། དེ་ནས་དགུང་ལློ་བདུན་ཅུར་སློན་བར། ཆློས་

རེ་ཉིད་ཀིས་གཙོ་བློར་མཛད་དེ་གཤེགས་རློགས་རྒྱས་པ་བསྒྲུབས། སྐབས་དེར་སྣར་ཐང་

མཁན་པློ་མཆིམས་བློ་བཟང་གགས་པ་སློགས་བུ་སློབ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཀིས། 

ཆློས་རེ་དློལ་པློ་པ་སྣར་ཐང་དུ་གདན་དྲངས། དབུ་མ་དང་ལམ་གི་ཁིད་སློགས་གང་ལ་གང་

འཚམ་གི་དམ་ཆློས་མང་པློ་གསུངས། སྐབས་དེ་དག་ཏུ་གཙང་ལ་དུས་འཁྲུག་ཆེན་པློ་བྱུང་ཞིང་

དགློན་སེ་གཙུག་ལག་ཁང་དགེ་འདུན་བཅས་པར་གནློད་པ་ཆེན་པློ་བྱུང་། ཆློས་རེ་པས་ཐུགས་

སྐྱློ་བ་ཚད་མེད་མཛད། དགུང་ལློ་རེ་བདུན་པ་ས་ཁིའི་ལློར། ར་ནག་རི་ཁུད་པས་གདན་དྲངས་

པར་བརེན། ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལ་ར་ནག་ཏུ་ཕེབས། ལློ་གཅིག་རིང་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་

བསྐློར། ས་སྐྱའི་གདུང་རྒྱུད་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ཡང་དེར་བློན་ནས་དམ་ཆློས་ཞུས་ཤིང་

ཟང་ཟིང་གི་འབུལ་བ་རྒྱ་ཆེན་བསྟབས། ལློ་དེའི་ཟླ་བ་བཞི་པར་དབུས་ཀི་སློབ་མ་བུ་ཆེན་རྣམས་

ཀིས་གདན་དྲངས་ཏེ། ས་ཕག་ལློའི་ཟླ་བ་བཞི་པར་དློ་ལི་ལ་བཞུགས་ནས་དབུས་སུ་ཐེངས་

གཉིས་པ་ཕེབས། གཡག་སེ་དང་སྟློད་ལུང་སློགས་བརྒྱུད་ནས་ལྷ་སར་བློན། ཇློ་ཤྰཀ་རྣམ་

གཉིས་གཙོས་པའི་རེན་བིན་ཅན་རྣམས་ལ་མར་ཁལ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་གི་མར་མར་སློགས་

མཆློད་སྤིན་རྒྱ་ཆེན་སྤློས། དམར་པློ་རི་དང་བག་ལྷ་ཀླུ་ཕུག །ར་མློ་ཆེ་ཁང་གསར་བཅས་སུ་

ཉམས་ལེན་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་མཛད། དེ་ནས་གསང་ཕུ་གིང་སྟློད་སྨད། བདེ་བ་ཅན། ཚལ་གུང་

ཐུང་སློགས་དབུས་ཀི་དགློན་སེ་ཕལ་ཆེར་བློན། དབུས་བཞུགས་ཀི་སློབ་མ་བུ་ཆེན་རྣམས་

དང་། ཁམས་དང་གཙང་སློགས་ཐག་རིང་ནས་ཕེབས་པའི་བ་ཆེན་ཁག་བརྒྱ་སྟློང་མང་པློ་ལ་

ཟབ་ལམ་གི་ཁིད་སློགས་ལན་གངས་དུ་མ་གནང་། ཁིད་ཐེངས་རེ་ལ་བ་ཆེན་དང་ཡློན་བདག་

ཕློ་མློ་ཁི་མང་པློ་བྱུང་ཞིང་། ཉམས་ལེན་རེ་གཅིག་བེད་མཁན་དང་མཁས་པར་གྱུར་པའི་སློབ་

མ་ཤིན་ཏུ་མང་པློ་སེལ། དབུས་ཀི་དགློན་སེ་རྣམས་སུ་ཕེབས་པའི་དུས་ན་དློ་ལི་ཁློ་ནར་

བཞུགས་ཤློང་ལམ་བར་དད་ལན་ཕློ་མློ་ཁི་ཕག་གིས་བསྒུགས་ནས་དློ་ལིའི་འློག་ཏུ་འཛུལ་ནས་

བིན་རླབས་ཞུས། སྐབས་དེར་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་ན་ཁློང་ལས་ཆེ་བའི་བ་མ་མེད་པ་

ལར་བུར་སྣང་། ལློ་གཅིག་ཙམ་འགློར་རེས་སྣར་ཐང་། ཁློ་ཕུ་སློགས་བརྒྱུད་དེ་ལགས་བི་ལློའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལ་ཇློ་ནང་རི་ཁློད་ཆེན་པློར་ཕག་ཕེབས། སེར་སྐྱ་ཤིན་ཏུ་མང་པློ་

སེར་ཕེང་བསྒིགས་ནས་བསུ་བར་བས། བུ་ཆེན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་ཡློན་བདག་

རྣམས་ལ་ཟང་ཟིང་གི་སྐྱེས་བཟང་པློ་གནང་། དེ་ནས་ལློ་ཕེད་གཉིས་རིང་རི་ཁློད་ཆེན་པློར་

བཞུགས་ཏེ། གཙོ་བློ་ཉམས་ལེན་ཐུགས་དམ་མཛད་ཅིང་། དགེ་ལས་ཀི་འཕློ་རྣམས་ཀང་གྲུབ་

པར་མཛད། བར་བར་རྣམས་སུ་ཆློས་རེ་པས་སློན་འགློའི་ཁིད་དང་། ངེས་དློན་རྒྱ་མཚོའི་ཁིད་

གནང་། ངེས་དློན་རྒྱ་མཚོའི་ཁིད་ཕེད་ཙམ་སློང་བ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་ལྔ་ཉིན་བ་མས་

དེ་དཔེ་ཆ་ཚགས་ལེགས་པར་གིས་གསུངས་ནས་ཁིད་མཚམས་བཞག་ཚེས་དྲུག་པའི་ས་དྲློར་

སྤི་ལློ་༡༣༦༡ལློར་བ་བང་གཟིམ་ཁང་དུ་གཟུགས་སྐུའི་བཀློད་པ་རེ་ཞིག་བསྡུས་སློ། །

 དེ་ནས་ཐག་རིང་ན་གནས་པའི་བུ་སློབ་མཁན་ཆེན་ཕློགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དང་། གདན་ས་པ་

དཀློན་རྒྱལ་སློགས་བསྒུགས་ནས་ཉིན་ཞག་བཅློ་ལྔའི་རིང་སྐུ་གདུང་གཟིམ་ཁང་དུ་བཞུགས་

བཅུག །ཆུ་སྟག་ལློའི་ཟླ་བ་དང་པློའི་ཚེས་དྲུག་ལ་མཁན་ཆེན་ཕློགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཡབ་སས་

ཀིས་སྦིན་སེག་གི་ཆློ་ག་མཛད་དེ་གདུང་ཞུགས་ཕུལ། རིང་བསེལ་རྣམས་ཕློགས་མང་པློའི་བུ་

སློབ་རྣམས་ལ་བགློས་ཏེ་དད་རེན་དུ་བས་སློ། །

དློལ་བུ། སིན་སྐུད་ལས་བཟློས་པའི་རྒྱའམ་རི། ཉ་མློ་དློལ་བུའི་ནང་དུ་ཚུད། 

དློལ་བུ་པ། དློལ་པློ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་དང་མི་གཅིག་ཡིན། 

དློལ་རློང་། དྭློ་རློང་ལ་ལློས། 

དློས། ① ཕིར་འདྲེན་རྒྱུའི་དངློས་པློ། གཞུང་དློས། ཟློག་དློས། ② ཉ་འཛིན་བེད་ཀི་དྲ་བ་ཞིག །ལློ་

དཀར་ཉ་མློ་དློས་ཅི་འཛིན། 

དློས་སྐྱེལ། དློ་པློ་སྐྱེལ་འདྲེན་བེད་མཁན། 

དློས་ཁང་། དློ་པློ་འཇུག་ཁང་། 

དློས་ཁང་སྟློན་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་stack pointer ཟེར། 

དློས་ཁང་སྟློན་མདའ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་stack pointer ཟེར། 

དློས་ཁལ། དློས་འགེལ་བའི་ཁལ་མ། 

དློས་རྒྱབ་པ། འབྲུ་དང་། ཟློག་རིགས་སློགས་ཀི་དློས་ཀི་རྒྱབ་རི་བེད་མཁན། 

དློས་ཆད། ཁེར་ཆད་དམ་ཁེར་རྐྱང་། རི་དློས་ཆད་གསུམ། 

དློས་ཆས་རྒྱབ་པ། དངློས་པློ་དློ་པློར་བླུགས་ནས་འཁེར་ཆློག་ཆློག་བཟློ་བ། 

དློས་དྲག་པློ། ཆེན་པློའམ་ཟུག་རྔུ་ཆེན་པློ། མི་དེའི་ན་ཚ་དློས་དྲག་པློའི་ཞིག་ཏུ་གྱུར་འདུག

དློས་འདེད་པ། དློ་པློ་ལ་ལ་རློག་བེད་མཁན་ནམ་དློས་རྒྱབ་པ། 

དློས་པ། དློས་སྐྱེལ་མཁན། 

དློས་ཚད། ཁལ་མར་འགེལ་རྒྱུའི་ཁུར་དློ་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད་གཞི་བཟློས་པ་ཞིག །

དློས་བཞློན། དློས་ར་ཞེས་དློ་པློ་འགེལ་སའི་ར་དྲེལ་དང་བཞློན་རྒྱུའི་བཞློན་ར། 

རྡ་རེ་རྡློག་རེ། རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་ལས་མང་པློ་མེད་པའི་དློན་ཡིན། 

རྡ་ལབ་ལེ། [སློག]དགུན་དུས་ཁལ་ཁ་ཟུག་ཕྱུ་པའི་སྟློད་དུ་གློན་རྒྱུའི་པགས་པའི་སྟློད་ཁེབས། 

རྡ་གེ་རྡློག་གེ གློང་བུ་ཆེན་པློ་རང་མིན་པ། ལམ་ལ་རྡེའུ་རྡ་གེ་རྡློག་གེ་མང་པློ་ཡློད་པས་འགློ་མི་བདེ། 

རྡ་སྒ་རྡིག་སྒ། རང་པའི་རྡིག་སྒ། ཐློག་ཁར་རྡ་སྒ་རྡིག་སྒ་བས་ན་ཤློད་དུ་འདུག་བཟློད་མི་བདེ། 

རྡང་། གལ་ཕེང་སྒིགས་ནས་སློད་སའི་ཡུལ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། ལྷ་ཁང་ནང་གི་རྡང་གལ། གཡག་

རྡང་། ར་རྡང་སློགས་ལ་བུའློ། །

རྡང་གལ། མིང་ཚིག །བསྟར་སྒིག་པའི་དློན། 

རྡང་གལ་སྒིག །བ་ཚིག །གལ་ལ་བསྟར་ནས་བསད་པའམ་ལངས་བའི་དློན། ལྷ་ཁང་ནང་དུ་གྲྭ་པ་

རྣམས་རྡང་གལ་སྒིག་ནས་འཚོགས་འདུག

རྡང་རྒྱབ། ① འབློག་པའི་ལྷས་རའི་ནང་དུ་འབི་དང་བི་ལློ་སློ་སློར་བཏགས་སའི་གནས་གཏན་

འཁེལ་བ། ② བེས་བགློད་ཀི་སྐབས་སུ་གཡག་རྣམས་གལ་དུ་བསྟར་ནས་འདློགས་སའི་ཐག་

པའི་རྡང་ཐག་བརྒྱངས་པ། འབློག་པའི་སེམས་ཅན་མང་པློ་མཉམ་དུ་གལ་རིམ་པ་སྒིག་ནས་

བཏགས་ས་བཀློད་སྒིག་བ་བ་ལ་རྡང་རྒྱབ་ཅེས་ཟེར། དབར་དུས་འབི་རྡང་ནང་དུ་འདག་འབག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མང་ན་ས་གཙང་ས་ཞིག་ལ་རྡང་སློར་དགློས། འབློག་པ་རྣམས་རུ་བ་སེབས་མ་ཐག་ཏུ་རྡང་

བརྒྱབ་དགློས། ལ་བུའློ། །

རྡང་མགློ །གལ་གི་མགློའམ་རྡང་གལ་གི་གནས་དང་པློ། 

རྡང་ཐག །འབི་དང་གཡག་སློགས་འདློགས་སའི་ཐིག་གུ

རྡང་ཕུར། རྡང་ཐག་འདློགས་སའི་ཕུར་པ། 

རྡང་ཐག་འཕྲུལ་མིག་བཅུ་འབར་བ། དྲེལ་ཁལ་བློང་སློགས་ཕེང་བསྟར་གིས་འདློགས་བེད་ཐག་པ་

ལུང་བཅུ་འབར་བ། 

རྡང་འཕེན་པ། ཕློགས་འགྲུལ་སྐབས་ར་དྲེལ་འདློགས་སའི་རྡང་རྒྱབ་པ། 

རྡང་བུ། ① གདང་ཐག་གི་ཕུར་བ། ② སྐས་འཛེག་གི་གདང་བུ། 

རྡབ་ཆལ། [རིང]འགེལ་བ། 

རྡག་རྡག །སྣློད་བྱུར་པློར་ཁེངས་པ། 

རྡབ། གང་ཞིག་གི་ཐློག་ལ་གང་ཞིག་ཤེད་ཆེན་པློར་ཐུག་པ། ཡར་ལངས་ན་མགློ་རྡབ། མར་བསད་

ན་རྐུབ་རྡབ་ཅེས་པ་ལ་བུ། 

རྡབ་རྡློབ། [ཡུལ]སར་དགློན་པའི་ནང་གི་གྲྭ་པ་གཞློན་ནུ་ཉུང་ཤློས་ཤིག་སྟེ། ལས་འགན་ནི་ཇ་འདྲེན་

སློགས་གཞློན་ཁལ་རྒྱུག་དགློས་ཤིང་། ལས་གློས་དང་སྤློད་ལམ་འདུལ་ཁིམས་དང་ཅུང་ཟད་

མི་མཐུན་པ། བག་གཡེང་དང་འཁྲུག་འཛིང་ལ་དགའ་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། གྲྭ་ས་ཆེན་པློ་ཁ་ཤས་

སུ་རྡབ་རྡློབ་ཀི་ཚོགས་པའང་ཡློད། 

རྡབ་བེ་རྡློབ་བེ། ① རྡབ་རྡློབ་དང་དློན་གཅིག །② རང་ལློ་བཅུ་བཞི་ཙམ་ནས་བཅུ་དྲུག་བཅུ་བདུན་

བར་སེབས་པའི་གཞློན་ནུ་ཕློ་མློ། ཕྲུ་གུ་རྡབ་བེ་རྡློབ་བེ་མང་པློས་ངལ་རློལ་བེད་ཀི་འདུག

རྡབ་ལེན། དབིན་བློད་ཚིག་མཛོད་གསར་མ་ལས། རྡབ་འཁྲུག་ལེན་བེད་ཡློ་ཆས། 

རྡབ་ཤློགས། འུར་ལངས་པ། 

རྡར། གི་སློགས་རྡློར་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཀི་མིང་སྟེ། རྡློ་རྡར། འཇམ་རྡར། སག་རྡར། རྩུབ་རྡར་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

རྡར་སྐད་བཏློན་པ། ན་ཟུག་དང་། དངངས་སྐྲག་སློགས་ཐེབ་པའི་སྐབས་སུ་སྐད་ངན་གཏློང་བ་ལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

རྡར་སྐད་ཤློར་ཟེར། 

རྡར་རྡློ། གི་སློགས་རྡར་སའི་རྡློ། འཇམ་རྡར། རྩུབ་རྡར། 

རྡར་རྡློ་རྒྱབ་པ། [ཡུལ] ① གཟློང་སློགས་རྡར་བ། གི་ལ་རྡར་རྡློ་རྒྱབ་པ། ② ངག་འཇམ་པློའི་སློ་

ནས་སླུ་འདྲིད་བེད་པའི་དཔེ། 

རྡར་བ། [ཐ་དད་པ]བརྡར་བ། བརྡར་བ། རྡློར། གི་སློགས་རྣློན་པློར་བེད་པའམ། རྡར་ཤ་གཅློད་པ། 

གི་ཤློབ་ཤློབ་ཏུ་བརྡར་བ། དག་བློས་གི་རྡར་གི་ཡློད་པས་ང་ཚོས་ཀང་གི་བརྡར་དགློས། 

རྡར་བཞློག །ཤིང་སློང་འདི་རྡར་བཞློག་ཡག་པློ་ཞིག་བཟློས་ནས་བེད་སྤློདགཏློང་དགློས། ཤིང་སྟློང་

རྡར་བཞློག་བེད་ཆས་ལ་སྟ་རེ་དང་། སྟིའུ། ཧ་མློ་སློགས་གང་རུང་ཡློད་དགློས། 

རྡལ། ཐར་ཐློར་དུ་ཁབ་པ། འགེམས་པ། སྟློན་ཁ་ཞིང་པས་སྙེ་མ་རྣམས་ཐང་མར་རྡལ་ནས་གཏིང་

ཡློད་འདུག

རྡལ་ཆུ། སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་དཀར་མཛེས་རློང་

གི་འབབ་ཆུ་ཞིག

རྡལ་བ། [ཐ་དད་པ]བརྡལ་བ། བརྡལ་བ། རྡློལ། འགེམས་པ། རྡློ་ཆལ་མར་བརྡལ་བ། རས་ཀི་སྟེང་དུ་

འབྲུ་བརྡལ་ནས་ཉི་མར་སྐེམ་པ། ས་རྣམས་འབར་འབུར་མ་ཡིན་པར་སྙློམས་པློར་བརྡལ་དགློས།

རྡི་རང་རློང་། གློང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་མཚོ་སྣ་རློང་ཁློངས་མློན་ཡུལ་དུ་ཡློད། 

རྡི་ལི། ལྕུག་བློག་གི་མདའི་མིང་སྟེ་ཞ་ཉེས་བཟློས་པའི་མདེའུ་རིལ་རིལ་ཞིག་གི་མིང་། 

རྡིག །ཇ་སྐློལ་སྣློད་ཟངས་རྡིག་ལ་བུའི་སྣློད་སྤད་སློགས། 

རྡིག་ཁློ། ཤ་དང་གློ་མ་སློགས་བཙོ་སྣློད་ཀི་རིགས་ལ་གློ་དགློས། 

རྡིག་ཁློའི་ཁ་ལེབ། རྡིག་གི་ཁ་འགེབ་ཞིང་ཐལ་རྡུལ་སློགས་སྣློད་ནང་དུ་འགློག་ཆེད་ཡིན། 

རྡིག་ལུང་། རྡིག་ཁློ་བཟུང་སའི་རྣ་ཅློ་ལ་ཟེར། 

རྡིག་སྒ། ① གློམ་ཤུགས་ཀི་སྒ། ཁང་པའི་ཐློག་ཁར་འགློ་མཁན་ཡློད་དུས་རྡིག་སྒ་གག་ཡློང་། ② 

དངློས་པློ་ལྷུང་བའི་སྒའི་ཁད་པར་ཞིག

རྡིག་ར། བུད་མེད་ཀི་རེད་པར་འཆིང་རྒྱུའི་དངུལ་གི་སྐ་རགས་རྒྱན་ཅན་ཞིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྡིབ། ཁང་པའི་ཐློག་སློགས་མར་རྡིབ་བཞིན་པ། སྟེང་རྡིབ། འློག་རྡིབ། ས་རྡིབ་ཤློར་བ་སློགས། 

རྡིབ་སྐྱློན། མར་ལྷུང་བ། ཁང་པ་འདི་ས་ཡློམ་བརྒྱབ་པའི་རྐྱེན་གིས་རྡིབ་སྐྱློན་བྱུང་སློང་། 

རྡིབ་པ། [ཐ་མི་དད་པ]ཕི་ནས་ནང་དུའམ་སྟེང་ནས་མར་ཀློང་ཀློང་དུ་གྱུར་པ། མེ་སྒློགས་ཕློག་ནས་

ཁང་པ་རྡིབ་སློང་། མིག་ཁུང་གཉིས་གཏིང་དུ་རྡིབ་པ། 

རྡིབས། རྡིབ་ལ་ལློས། 

རྡིའུ་འཆམ་རི་ཁློད། འདེབས་དུས་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་རི་བློ་ཆེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྡིས་དཔེ། ལྕུག་བློག་གི་མདེའུ་བཟློ་བའི་ཡློ་བད་ཅིག་སྟེ། རྡློ་མཉེད་ཞེས་པ་རྡློ་སྙི་མློའི་རིགས་ཞིག་

གི་ཐློག་ཏུ་མདེའུ་དཔེ་བརློས་པ་ཞིག་ལ། དེའི་ནང་དུ་ཞ་ཉེའི་ཞུན་མ་བླུག་ནས་མདེའུ་བཟློ་

བཞིན་ཡློད་པ་རེད། 

རྡིས་ཕུ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྡུ་བ། ཁག་གཅློད་པར་ཕན་པའི་སློ་སྨན་ཞིག

རྡུགས། ལག་རྡུགས་པ་ཞེས་ཐབས་མེད་པ་དང་། ཕ་རློལ་པློ་བརླགས་པར་བས་པའི་དློན་དུའང་སྣང། 

རྡུགས་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ]ཟད་པ་དང་། ཐུག་པའམ་ཐློགས་པ། གི་རྣློ་རྡུགས་པ། ཀུན་ཤེས་གཅིག་

རྡུགས། ངས་གང་ཐུབ་བས་པ་ཡིན་རུང་ད་ནི་ཐབས་རྡུགས་སློང་། འཆད་རློད་རློམ་གསུམ་ལ་

ཐློགས་རྡུགས་མེད། གནམ་གྲུ་ནམ་མཁའ་ལ་ཐློགས་རྡུགས་མེད་པར་འགློ། ② མཚེར་བ། 

འཇིགས་པ། སུན་པ། ཡུལ་གར་གི་འཚོ་བར་སྣ་རྡུགས་པ། དུག་སྦྲུལ་གིས་ཟ་ཉེན་བྱུང་བས་ཐི་

གུ་ཁ་བློ་སྒྲུག་པར་འགློ་རྒྱུ་ལ་སྣ་རྡུགས་པ། ③ མ་རབས། དྲིན་ལན་ངན་འཇལ་བེད་མཁན་མི་

དེ་ཐབས་རྡུགས་པ་ལགས། 

རྡུང་། རྔ་སློགས་རློལ་ཆ་ལ་དབྱུ་གུས་བསྣུན་པའམ་ཕན་ཚུན་ཐློགས་གཏུགས་བས་ནས་སྒ་འབིན་

པ་སྟེ། རྔ་རྡུང་གིན་ཡློད། རྔ་རྡུང་མཁན། ཅློང་རྡུང་། སྦུབ་ཆ་རྡུང་། སློ་རྡུང་ལ་བུ། 

རྡུང་ཁ། རྡུང་ག་དང་གཅིག །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

རྡུང་ག །ཕན་ཚུན་དཔྲལ་བ་གཏུག་ནས་འཛིང་ཚུལ། གཡག་གཉིས་རྡུང་ག་རྒྱབ་པ། ར་དང་ལུག་

གཉིས་རྡུང་ག་ཚད་པ

རྡུང་གཅློག་འཕློག་གསུམ། མི་རྡུང་བ་དང་དྲག་འཛིང་བེད་པ་དང་། ཅ་དངློས་གཏློར་བརླག་གཏློང་བ། 

མེ་མདའ་དང་མདེལ་རས་ཡིག་ཆ་ཡིག་ཚགས་སློགས་པ་འཕློག་བཅློམ་བེད་པའི་བ་ངན་ལ་ཟེར། 

རྡུང་ཆེས། རྡུང་ཆེས་སློང་བ་ཞེས་འགེལ་བའི་དློན་ལ་འཇུག

རྡུང་འཐག །རློག་ཅིང་ཕེ་མར་འཐག་པ། སྨན་ཧྲློབ་རྣམས་རྡུང་འཐག་བས་ནས་ཕེ་མ་བཟློ་བ། 

རྡུང་རྡེག །དག་བློ་ལ་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀི་ཐློག་ནས་དཀའ་ངལ་བེད་ཅིང་ནུས་མ་མེད་པར་བཟློ་

བའི་དློན་ཡིན། 

རྡུང་རྡེག་དྲག་པློ། གདུག་རྩུབ་ཆེན་པློའི་སློ་ནས་གནློད་སྐྱློན་བཏང་བ། 

རྡུང་རྡེག་ཕློག་པ། ལུས་སེམས་ཅི་རིགས་ཀི་བཅར་རྡུང་ཕློག་པ། 

རྡུང་བ། [ཐ་དད་པ]བརྡུངས་པ། བརྡུང་བ། རྡུངས། ① འཚོག་པ་དང་། རྒྱབ་པ་དང་། སྣུན་པ། 

ལགས་རྡུང་བ། སློ་རྡུང་བ། སྙེ་མ་བརྡུངས་ནས་འབྲུ་འདློན། རྡློག་པས་རྡུང་བ། ཆགས་རྡུང་ཉག་

རྡུང་བཟློ་བ། རི་ལ་སྤི་བློས་རྡུང་བ། རྔ་པརྡུངས་ཉེ་གར་འཁབ་པ། ② འཁབ་པ། ཐང་ཆེན་ལ་

གླུ་དབངས་གཏློང་བཞིན་པར་བློ་རྡུང་བ། 

རྡུང་འཚོག །ཉེས་གཏག

རྡུང་རློག །ཉེས་གཏག །རྡུང་རློག་ཧ་ཅང་ཆེན་པློ་ཕློག་འདུག

རྡུང་རློག་བཏང་བའི་ནག་ཉེས། མི་གཞན་ལ་བཞུས་རློག་རྡུང་རྡེག་བཏང་བའི་ནག་ཉེས། 

རྡུང་རེས་བགློ །འཁྲུགས་རློད་སྐབས་སུ་ཁུ་ཚུར་དང་རྡློ་དབྱུག་སློགས་བརྒྱབ་ནས་འཁྲུགས་པའི་མིང་། 

རྡུངས། རྡུང་བའི་སྐུལ་ཚིག

རྡུམ། དངློས་རས་གང་ཞིག་རང་གི་ཡན་ལག་མ་ཚང་པའི་དངློས་པློ། རང་རྡུམ། ལག་རྡུམ། མཇུག་

རྡུམ་སློགས། 

རྡུམ་རྡུམ། སྣ་ཁུག་རྡུམ་རྡུམ་ཞེས་ངང་རིང་པློ་མེད་པ་སྤློ་ཐུང་ཐུང་། 

རྡུམ་པ། ཐུབ་བའམ་ཆད་པ། ཁི་མཇུག་མ་རྡུམ་པ། རྭ་རྡུམ། ལག་རྡུམ་རང་རྡུམ། དེང་སྐབས་ངའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལག་པ་རྡུམ་རྡུམ་ཡིན་སྟབས་ཁེད་རང་ལ་རློགས་རམ་གང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་མ་སློང་། 

རྡུམ་པློ། རྡུམ་པ་དང་གཅིག །

རྡུལ། ① ཕ་བའི་གཟུགས། ཉི་རྡུལ། ཆ་རྡུལ། ཐལ་རྡུལ། རྡུལ་ཕན་ཕ་མློ། མེ་ཏློག་གི་རྡུལ། ས་རྡུལ། 

རྡློ་རེའི་རྡུལ། སློད་མཁན་མེད་པའི་ཁང་ནང་དུ་རྡུལ་ཆགས་ཡློང་། ཕི་བདར་མ་བཏང་བའི་སྤད་

དངློས་རྣམས་རྡུལ་གིས་ཁེབས་པ། བཙན་འཛུལ་བེད་པར་ཡློང་མཁན་སུ་ཡིན་ཀང་རྡུལ་དུ་

རླློག་དགློས། ② ཟླ་མཚན། ③ ཉེས་སྐྱློན། ཉློན་མློངས་པའི་རྡུལ་གིས་མ་གློས་པ། 

རྡུལ་ཁློད་ཀི་ཤ་ཟ། ① ཕག་དར་ཁློད་ཀི་འདྲེའམ་ཚུབ་མའི་ནང་གི་འདྲེའློ། །② གདློན་འདྲེ་རླུང་

འཁློར་ཚུབ་མའི་ནང་གི་འདྲེ། 

རྡུལ་གི་ཁ་དློག །ཡན་ལག་གི་ཁ་དློག་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག

རྡུལ་གི་ཁ་ལ་བ། [མངློན]རླུང་། 

རྡུལ་གི་ཆུ། [མངློན]བ་མློ། 

རྡུལ་གི་ར། ལུས་རའི་བེ་བག་ཅིག

རྡུལ་གི་ལམ། [མངློན]མློ་མཚན། 

རྡུལ་བཅས་མ། [མངློན]བུད་མེད་དར་མ། 

རྡུལ་འཆང་། [མངློན]སྦྲང་མ། 

རྡུལ་ཉལ། [མངློན]སྦྲང་མ། 

རྡུལ་འཐུལ་བ། ཐལ་བ་དང་རྡུལ་ལངས་པ། ཆུ་མ་གཏློར་བར་གད་བརྒྱབ་ན་རྡུལ་འཐུལ་ཡློང་། 

རྡུལ་དུ་བརླགས། ཕ་རློལ་དག་བློའི་ཚོགས་ཡློངས་སུ་གཏློར་བརླགས་བཏང་བ། 

རྡུལ་ལན། [མངློན]མཚན་མློ། 

རྡུལ་ལན་མིག །[མངློན]མ་ཧེ། 

རྡུལ་སྤྲུགས་པ། ཐལ་རྡུལ་སྤྲུག་སྤྲུག་བཏང་བ། མལ་གློས་སློགས་ལ་འགློས་པའི་རྡུལ་སྤྲུགས་པ། 

རྡུལ་ཕ་མློ། རྡུལ་ཆུང་། 

རྡུལ་ཕ་རགས། རྡུལ་གི་ཕ་མློ་དང་རགས་པ་ནི་བློངས་ཚོད་ཆེ་ཆུང་གིས་འཇློག་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

རྡུལ་ཕ་རབ། གཟུགས་ཅན་ག་ིཆུང་བ་མཐར་ཐུག་པ། འདློད་ཁམས་སུ་རྡུལ་རས་བརྒྱད་འདུས་ཀ་ིགློང་བུ། 

བ་ེབག་སྨྲ་བ་སློགས་ཀིས་ཕློགས་ཀ་ིཆ་ཤས་མེད་པས་ཆ་མེད་ཀ་ིརྡུལ་རས་ཞེས་སུ་འདློད་དློ། །

རྡུལ་ཕ་རབ་ཆ་མེད། རང་གི་ཚོགས་པ་ན་རང་ཉིད་མ་གཏློགས་རྡུལ་གཞན་མི་གནས་ཤིང་། རྡུལ་

གི་ནང་ནས་ཕ་བའི་མཐར་ཐུག་པ་ཞིག་ལ་འཇློག་པ་ཡིན། ཆ་མེད་འཇློག་ཚུལ་ནི་ཤར་ནུབ་

སློགས་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་རེག་པ་ན་ཤར་ལ་རེག་པའི་ཆ་དེས་ནུབ་ལ་མ་རེག་པ། ནུབ་ལ་རེག་

པའི་ཆ་དེས་ཤར་ལ་མ་རེག་པའི་ཆ་དང་ལན་ན་ཆ་བཅས་དང་། དེ་ལར་ཆ་ཕེ་རྒྱུ་མེད་པའི་རྡུལ་

ཕ་རབ་རྣམས་ཆ་མེད་དུ་འཇློག་པ་ཡིན། 

རྡུལ་ཕད་ནས་བསྒྱུར་བ། ཕི་རློལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པའི་མུ་སྟེགས་བེ་བག་པའི་བརྡ་སྐད་ཞིག་

སྟེ། ཚ་རེག་གིས་གང་རེག་ལ་གནློད་པའི་གང་རེག་ནི་རྡུལ་དེ་ཚ་རེག་གི་རྡུལ་དང་ཕད་ནས་ཚ་

རེག་གི་རྡུལ་གི་རང་བཞིན་དུ་བསྒྱུར་བའི་དློན། 

རྡུལ་ཕན། རྡུལ་ཕ་རབ་བདུན་ཙམ་འདུས་པའི་གློང་བུའློ། 

རྡུལ་ཕན་གཅིག །གཟུགས་ཀི་མཐའ་སྟེ། རྡུལ་ཕ་རབ་བདུན་ཚོགས་པ་ན་རྡུལ་ཕན་གཅིག

རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད། གཟུགས་ཀི་ཆུང་མཐར་གྱུར་པའི་ཆློས་གང་ཞིག་རང་གི་སྟེང་དུ་ཤར་ལྷློ་ནུབ་

བང་སློགས་ཕློགས་ཀི་ཆ་ཤས་དབེ་རྒྱུ་མེད་པའི་རྡུལ། 

རྡུལ་ཕན་ཆ་བཅས། རྡུལ་ཕ་རབ་དུ་མ་འདུས་པའི་གཟུགས་ཅན་རགས་པ་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་

ཕ་བ་གང་ཞིག་རང་གི་ཕློགས་ཀི་ཆ་ཤས་འབེད་རྒྱུ་ཡློད་པ། 

རྡུལ་ཕན་ཉེ་བར་ཞི་བ། ཕི་རློལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པའི་མུ་སྟེགས་གངས་ཅན་པའི་ཐ་སྙད་ཞིག་

སྟེ། ཚ་རེག་གིས་གང་རེག་ལ་གནློད་པའི་ཚེ་གང་རེག་གི་རྡུལ་དེ་ཚ་རེག་གི་རྡུལ་གིས་ཁློངས་

སུ་བག་ལ་ཉལ་བའམ་མི་གསལ་བའི་དློན་དུ་གནས་པའི་དློན། 

རྡུལ་ཕན་ཕློགས་ཀི་ཆ་མེད། བེ་སྨྲས་འདློད་པའི་རྡུལ་གི་ཆུང་མཐའ། 

རྡུལ་ཕན་ཕ་མློ། མིག་གིས་མི་ཟིན་པའི་རྡུལ་ཕ་མློ། 

རྡུལ་ཕན་མཚོན་ཆ། རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་རས་འགྱུར་གི་ནུས་པ་བེད་སྤད་དེ་བཟློས་པའི་འབར་མདེལ། 

རྡུལ་འཕགས་པ། ཐལ་རྡུལ་འཕག་པ། སློད་ཁང་ཕི་ནང་གི་རྡུལ་འཕགས་པ། 
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རྡུལ་བབ་པ། ཐལ་རྡུལ་ཕིས་པ། གློན་ཆས་ལ་ཆགས་པའི་རྡུལ་བབ་པ། 

རྡུལ་བལ། ① ཐལ་བ་མེད་པ། ② [མངློན]① སངས་རྒྱས། ② ཐར་པ། 

རྡུལ་བལ་དྲི་མེད། ① ཐལ་བ་མེད་པ་དང་། དྲི་མ་མེད་པ། ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་རྡུལ་བལ་དྲི་མེད་

རེད། ཕན་ཚུན་རློད་མེད་རྡུལ་བལ་དྲི་མེད་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་སློང་། ② སངས་རྒྱས་ཤིག་

གི་མཚན། 

རྡུལ་མེད། [མངློན]ཐར་པ། 

རྡུལ་དམར། [མངློན]ལི་ཁི། 

རྡུལ་བརེགས། [མངློན]རི། 

རྡུལ་བརེགས་དབང་། རྡུལ་བརེགས་ནི་རི་ཡི་མིང་ཡིན་པས་རི་ཡི་དབང་པློའམ་རི་ཡི་རྒྱལ་པློ་སྟེ། 

གངས་རི་ཏི་སེ་འཛམ་གིང་ན་ཡློད་པའི་རི་ཡི་གཙོ་བློ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བརློད་པ་ཡིན། 

རྡུལ་ཚོན། དཀིལ་འཁློར་གི་འབུར་རིས་སློགས་བཟློ་བེད་ཚོས་བྱུག་པའི་བེ་མ། 

རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁློར། ཚོན་ཕེ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་ཐིག་བཟློ་བའི་ལྷའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་

དབིབས། 

རྡུལ་འཚུབ་པ། ཐལ་བ་ལངས་པ། ར་ཕློ་ཐང་ལ་རྒྱུག་དུས་རྡུལ་འཚུབ་པ། རླུང་དམར་ལང་དུས་བར་

སྣང་ལ་རྡུལ་འཚུབ་པ། 

རྡུལ་རས། ས་ཆུ་མེ་རླུང་སློགས་ཀི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་རས་སམ་དངློས་པློ། 

རྡུལ་རས་བརྒྱད། ས་རྡུལ། ཆུ་རྡུལ། མེ་རྡུལ། རླུང་གི་རྡུལ་བཞི་དང་། གཟུགས་རྡུལ། དྲི་རྡུལ། རློ་

རྡུལ། རེག་བའི་རྡུལ་བཞི་དང་བརྒྱད་དློ། །

རྡུལ་རས་བརྒྱད་འདུས། འདློད་ཁམས་ཀི་གློང་བུ། རྡུལ་ཕ་རབ་ལ་བུའི་གཞི་གཅིག་ལ། ས་ཆུ་མེ་

རླུང་དང་། གཟུགས་སྒ་དྲི་རློ་རེག་བཅས་བཞི་ཡློད་པའློ། །

རྡུལ་རས་དྲུག་འདུས། གཟུགས་ཁམས་ཀི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་གློང་བུ་ལ་གཟུགས་རེག་གཉིས་དང་

འབྱུང་བ་བཞི་བཅས་འདུས་པའློ། །

རྡུལ་རགས་པ། རྡུལ་རས་བརྒྱད་འདུས་ཀི་གློང་བུ་རགས་པ། ཀ་བ་དང་། བུམ་པ་ལ་སློགས་པའི་
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གཟུགས་རགས་པ་རྣམས་སློ། །

རྡུལ་ལློང་ལློང་། རྡུལ་འཚུབ་ལང་སྟངས། རླངས་འཁློར་ཕིན་ཤུལ་དུ་རྡུལ་ལློང་ལང་དུ་ལང་བ། 

རྡེ་ག །[ཡུལ] སྟི་ག་སྟེ་ཟས་རིལ་གི་མིང་ངློ་། །

རྡེ་འགག །ལྒང་པའི་གནས་སུ་རྡློ་སྐྲན་ཆགས་ནས་དྲི་ཆུ་འགག་པར་གྱུར་པའི་ནད། 

རྡེ་ནད། དྭངས་མ་མ་ཞུ་བ་ལྒང་བའི་ར་མིག་ཏུ་འགིམས་ནས་འདྲིལ་བའི་རྡློའི་སྐྲན་གི་མིང་། 

རྡེག །དབྱུག་པ་སློགས་གཞུ་བཞིན་པ། 

རྡེག་ཅིང་སྤློད་པ། བུད་མེད་ལ་བཙན་པློ་དབང་ཡློད་ཀིས་སྤློད་པ། 

རྡེག་ཆ། [མངློན]གི་སྤི། 

རྡེག་ཆ་མཁན། [མངློན]མགར་བའམ་ལགས་བཟློ་བ། 

རྡེག་འཆའ་བ། ① གློམ་ཚུགས་མི་བརན་པར་ཁར་ཁློར་འགློ་བ། རང་ཚུགས་མ་ཟིན་པར་རྡེག་འཆློས་

ཏེ་འགློ་བ། ② འདྲེད་བརྡབ། ས་ལ་རྡེག་འཆའ་འགེལ་བ། ③ ཁ་བུབ་ལློག་ཅིང་འགེལ་བ། 

རྡེག་པ། [ཐ་དད་པ]བརྡེགས་པ། བརྡེག་པ། རྡེགས། རྒྱབ་པ་དང་། རྡུང་བ། མགློ་བློར་དབྱུག་པ་

བརྡེགས་པ། བང་ཁློག་ལ་གི་བརྡེགས་པ། རྡློ་བ་རྡེག་པར་གཟས་པ། 

རྡེག་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། ཁློས་པས་དགེ་སློང་གཞན་ལ་

རྡེག་གམ་བརྡེག་ཏུ་འཇུག་པའློ། །

རྡེགས། རྡེག་པའི་སྐུལ་ཚིག

རྡེབ། བརྡབ་རྒྱུའི་ཐལ་མློ་སློགས་རྡེབ་བཞིན་པ། 

རྡེབ་རྡེབ། སྤྲུག་སྤྲུག་གཏློང་བ། ཉལ་གཟན་རྡེབ་རྡེབ་བས་ནས་ཉི་མར་བཀྲམ་པ། 

རྡེབ་པ། [ཐ་དད་པ]བརྡབས་པ། བརྡབ་པ། རྡློབས། རྡུང་བའམ་རྒྱབ་པ། ཆ་ལང་རྡློབས་ཤིག །ཐལ་

མློ་རྡེབ་པའི་སྒ་འབྲུག་ལར་སྒློག །ཧ་ལས་ཏེ་ལག་པ་རྡེབ་པར་བེད། 

རྡེབ་སྤྲུག །གཡློ་འགུལ་ཆེན་པློ་བེད་པ། ར་ཐློག་དང་རླངས་འཁློར་ཐློག་ནས་རྡེབ་སྤྲུག་བས་པ། 

རྡེབས། རྡེབ་པའི་སྐུལ་ཚིག་གི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག

རྡེའུ། ① རྡློ་ཆུང་། ཆུ་གཏིང་གི་རྡེའུ། ② གངས་རིས་འདྲེན་རྡེལ། ལློ་མང་བར་དུ་རིས་བསབས་
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ཀང་ད་དུང་རྡེལ་རིས་གཏློང་ཤེས་ཀི་མི་འདུག །③ ནད་བེ་བག་པ་ཞིག །

ཕློ་རྡེའུ། མློ་རྡེའུ། 

རྡེའུ་འགེམས། བློད་སྨན་གི་ར་རྒྱུད་སློང་འགེལ་ལ་གནའ་དུས་ལློ་མ་རེ་རེ་བཞིན་རྡེའུ་དང་སྦར་

ནས་འགེལ་སློལ་ཡློད་པས་ན་རྡེའུ་འགེལ་ཡང་ཟེར། ར་བ་དང་། སློང་པློ། ཡལ་ག་རྣམས་ཤིང་

ཐུར་དང་། ལློ་འདབ་རྣམས་རྡེའུ་དཀར་སེར་སློ་གསུམ་ལ་བས་ནས་སློང་འགེམས་བ་བའི་

ལུགས་ཤིག་གི་མིང་། 

རྡེའུ་བཅུད་ལེན། རྡེའུ་ལ་སགས་བཏབ་ནས་བཟས་ཏེ་ཟས་ཀི་ཚབ་བེད་པ། 

རྡེའུ་ཆང་བན་པ། ཆང་བསྙལ་བ་མ་ལངས་ན་སགས་བརྒྱབ་པའི་རྡེའུ་ཞིག་གླུམ་གི་ནང་དུ་བཅུག་

སྟེ་ཡང་བསྐྱར་བསྙལ་བས་མགློགས་པློ་ལང་ཡློང་ཟེར་བའི་ཐབས་བཅློས་ཤིག

རྡེའུ་འབུར་ཐློན། སྤི་བིངས་དང་མི་འདྲ་བ། 

རྡེའུ་རེད། བློད་དུ་དར་སློལ་ཡློད་པའི་རེད་མློའི་རིགས་ཤིག །ཡློངས་གགས་སུ་སྤང་ཁུ་ར་ལུག་ཟེར་བ། 

རྡེའུ་ཞློ་བན་པ། ཞློ་བསྙལ་བ་མ་ལངས་ན་སགས་བརྒྱབ་པའི་རྡེའུ་ཞིག་འློ་མའི་ནང་དུ་བཅུག་སྟེ་ཡང་

བསྐྱར་བསྙལ་བས་མགློགས་པློ་ལང་ཡློང་ཟེར་བའི་ཐབས་བཅློས་ཤིག

རྡེའུ་གསུམ་དློར་བ། ས་དུས་ཀི་མནའ་ཚིག་ཅིག་སྟེ། རྡེའུ་གསུམ་ཤུགས་ཀིས་གཡུགས་ན་རུབ་རུབ་

ཏུ་མི་སློད་པ་བཞིན་དུ་བཟའ་ཚང་གཉིས་ཀང་མཉམ་རུབ་ཏུ་མི་སློད་ཅེས་མནའ་བསྐྱལ་བའི་དློན། 

རྡེལ། རྡེའུ། རྡེལ་བཀྲམ། 

རྡེལ་དཀར། རྡློ་སློགས་ཀི་རྡེའུ་དཀར་པློ། 

རྡེལ་མདའ། ཐག་པའི་ཁུག་པར་རྡེའུ་བླུགས་ནས་མདའ་ལར་འཕེན་པ། 

རྡེལ་བུ། རྡློའི་རྡེའུ་ཆུང་ངུ་། 

རྡེལ་རིས། གངས་བརི་སྟངས་ཤིག །རྡེའུ་དང་ཤིང་ཐུར་སློགས་ལ་བརེན་ནས་རིས་རྒྱབ་པ། 

རྡློ། ས་དང་རྡློ་ཞེས་པའི་རྡློ། རྒྱ་རྡློ། མེ་རྡློ། སྤ་རྡློ། ཉག་རྡློ། རྡློ་ཆུང་ཆུང་ལྷགས་པས་འཁེར་དློགས་མེད། 

རི་ཆུང་ཆུང་པང་ཁས་ཐེག་དློགས་མེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གློར་མ་དང་། ཇུ་བློ། གཏུན། རྡློ་

བ། སེད་བེད། བཙོག་པློ་བཅས་སློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

རྡློ་ཀ་མ་རུ་པ། གཡང་ཊི་དང་འདྲ་བའི་རྡློ་དཀར་པློ་ཞིག

རྡློ་ཀ་ཤུ་ཁ། གསེར་གི་སྤུས་ཀ་ལ་བེད་ཀི་རྡློ་ནག་པློ་ཞིག །གསེར་ཞིག་རྡློ་ཀ་ཤུ་ཁ་ལ་བརྡར་ཙམ་

བས་ན་གསེར་གི་སྤུས་ཀ་ལེགས་ཉེས་བརག་ཐུབ། 

རྡློ་ཀློ་བེད། རྡློ་ཕག་མགློ་དང་ག

རྡློག་རློད། རྡློར་བརློས་པའི་རི་མློའི་མིང་རྐྱང་། 

རྡློ་ཀད། རྡློ་སྨན་གི་རིགས། དབིབས་ཀད་པ་དང་འདྲ་བ་ཞིག་སྟེ། རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་

པས་ཀད་པ་འཛག་པ་སློམ་ཞིང་། རྨའི་ཤའུ་སྐྱེད། 

རྡློ་སྐྱག །① ཁང་པའི་རྒྱ་རའི་ནང་ཕློགས་སུ་རྡློ་བརིགས་བས་པའི་ཐེམ་པ་དམའ་པློ་མི་རྒྱ་འདུག་

བེད་ཆློག་པའི་མཐློ་ཚད་ལློངས་པའི་དློན། ② རྡློ་མེ་ཡིས་བཞུས་ཟིན་པའི་རྡློ་ཚིག་རློགས། 

རྡློ་སྐྱུར། རྡློ་སྨན་གི་རིགས་མཚུར་ལར་རློ་སྐྱུར་བ་ཞིག་སྟེ། ནུས་པས་ཕློ་བའི་བད་ཀན་འཇློམས་པ་

དང་། ཕློ་ནད་མ་ཞུ་བ་སེལ། མེ་དྲློད་སྐྱེད། 

རྡློ་སྐྱེས། [མངློན]བག་ཞུན། 

རྡློ་སྐྲན། ཁ་ཟས་ཀི་དྭངས་མ་མ་ཞུ་བ་ལྒང་པའི་ར་མིག་ཏུ་ཤློར་བ་དེ་འདྲིལ་ནས་རྡློ་ལར་ས་བར་གྱུར་

པའི་སྐྲན་ནད་ཅིག

རྡློ་དཀར་གློང་། རྡློ་དཀར་པློ་ཞིག

རྡློ་དཀར་པློ། [མངློན]ཤེལ། 

རྡློ་བཀག །རྡློ་ལས་བཟློས་པའི་སྐས་འཛེག

རྡློ་བརློས། ① རྡློར་བརློས་པའི་རི་མློ་དང་། ཡི་གེ་སློགས། ② རྡློ་བརློ་མཁན། རྡློ་མཁན་དང་གཅིག །

རྡློ་བརློས་རི་མློ། བག་རྡློ་སློགས་ལ་འབུར་དུ་བརློས་པའི་རི་མློ་ལ་ཟེར་ཞིང་། ཆེས་གནའ་བློའི་དུས་

ཀི་རི་མློ་མང་པློ་ཞིག་རྡློ་བརློས་རི་མློ་ཡིན། 

རྡློ་ཁ། སྙིང་པློའམ་ར་བ་གཟུང་ས། སྐད་ཆ་རྡློ་ཁ་མེད་པའི་སྐྱེ་རྒྱུས་ཁ་ཐག་རིང་པློ་མི་དགློས། 

རྡློ་ཁ་རི་ཁློད། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་ཆབ་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྡློ་ཁང་། རྡློ་བརེགས་པའི་ཁང་པ། 

རྡློ་ཁབ་ལེན། ལགས་ལེན་གི་རྡློ་ཁད་པར་བ་ཞིག །རྡུལ་དང་འདྲེས་པའི་ལགས་ཕེ་རྣམས། ཁབ་ལེན་

རྡློ་ཡིས་ལེན་པར་ཤེས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐུད་འདྲེན་ལེན་པློ་དང་ལགས་ཕེ་ལེན་ནློ། །

རྡློ་ཁེབས། རྡློ་ལས་བཟློས་པའི་ཁེབས་གཅློད། 

རྡློ་ཁློ་དགློན། མིང་གཞན་ཁློམ་རྡློ་ཁློ་དགློན་ཟེར། སློན་གི་དགློན་རིང་དེ་སློག་དམག་གིས་གཏློར་

བརླག་ཐེབས་རེས། སེ་དགེའི་གཉེར་ཆེན་བ་རྒློད་པདྨ་ལེགས་གྲུབ་ཀིས་སྦིན་བདག་གནང་། 

འཇམ་མགློན་བློ་གློས་མཐའ་ཡས་ཀིས་ས་དཔྱད་གཟིགས་ཏེ་གནས་འདིར་དགློན་པ་གསར་དུ་

བཞེངས། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཔལ་ཡུལ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྡློ་ཁློག །① རྒྱུ་རྡློ་ལས་གྲུབ་པའི་ལློ་ཁློག །② མགློ་ལློག་ས་ཁུལ་ཞིག་གི་མིང་། 

རྡློ་ཁློག་ལ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཁློངས་མཚོ་སྣ་རློང་གི་ལ་ཞིག །རྡློ་ཡི་ཁློག་མ་བཟློ་བའི་ལག་རལ་

དེ་ནས་དར་འགློ་བཙུགས་པ་ཡིན་ཟེར། 

རྡློ་ཁ་མགློ །རྡློ་སྨན་བེའུ་མགློ་མཆློག་དམན་རིགས་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན་དམན་པ་དབིབས་ཁའི་མགློ་

དང་འདྲ་བ་ཞིག་སྟེ། ནུས་པ་བེའུ་མགློ་དང་མཚུངས། 

རྡློ་མཁན། རྡློ་བཟློའི་ལག་ཤེས་པ། 

རྡློ་མཁར། རྡློ་ལས་བཟློས་པའི་ཁང་པ། 

རྡློ་མཁར་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་གློ་འཇློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྡློ་མཁིས། རྡློ་སྨན་གི་རིགས་ཏེ། འདི་ལློངས་ཡློངས་ཀི་ཡུལ་ཕལ་མློ་ཆེ་ནས་ཐར་ཐློར་འབྱུང་བ་དང་། 

ཁད་པར་བང་ཁུལ་གི་ཨ་མདློ་དང་། ར་སྟློད་སློགས་ནས་ཐློན་པ་མང་བ་སྟེ། ཆེ་ཆུང་ངེས་མེད། 

དབིབས་ཕལ་ཆེར་ཟླུམ་རིལ་དང་། སློང་ནར་ངེས་མེད་སློགས་འབྱུང་བ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་

བསིལ། ནུས་པས་རྨ་འབྲུབ། ཤའུ་སྐྱེ། ཆུ་སེར་འདྲེན་པར་བེད། 

རྡློ་འཁམས། འཕེན་མཁན་སུ་ཡིན་རད་མི་ཆློད་པའི་ལག་རྡློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

རྡློ་གད་རྒྱབ་པ། [ཡུལ]① འབྲུའི་ནང་ནས་རྡློ་དབེ་བ་འབེད་པ། ② འབྲུ་རིགས་ནང་ན་འདྲེས་པའི་

རྡློ་ཧྲུག་སྒྲུག་པ། ཁེད་ཀིས་འབས་དེ་ལ་རྡློ་གད་བརྒྱབ་ནས་བཙོས་ཨ། 

རྡློ་གུ ① རྡློ་ཆུང་ཆུང་། རྡློ་གུ་དེ་བིས་པའི་རེད་རྡློ་ཡིན། ② [རིང]གཏུན་ཆུང་། 

རྡློ་རྒློད། རྡློ་མཁེགས་པློ། 

རྡློ་སང་། ① སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་འཛམ་ཐང་རློང་གི་ལ་

ཞིག །② རྡློ་ལློག་ལློག་གམ་རྡློ་རིལ་རིལ་རྡློ་ཆུང་ཆུང་ཧྲིལ་པློ། 

རྡློ་སམ། རྡློ་ལས་བཟློས་པའི་སྒློམ་སྣློད། 

རྡློ་གྲུབ་ཆེན་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༨༥༢ལློར་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་

འབྱུང་གནས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་གསེར་ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྡློ་གྲུབ་ཆེན་འཇིགས་མེད་འཕིན་ལས་འློད་ཟེར། རེ་འདིས་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལགས་ར་སྤི་ལློ་

༡༨༡༠ལློར་གྲུབ་ཆེན་དགློན་གི་གདན་སའི་ཐློག་མར་ཡར་ལུང་པདྨ་བཀློད་ཅེས་པ་ཁམས་ཀི་

བང་ཝ་ཤུལ་གསེར་ཐའི་སྟློད་ཡར་ལུང་གི་ས་ཆར་རྡློ་གྲུབ་ཆེན་དགློན་པ་ཕག་བཏབ། 

རྡློ་རྒྱལ་བཞི། བང་ལུགས་དང་ཟུར་ལུགས་ཀིས་བཞེད་པ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་མཆིས་པའི་རྡློ་རིགས་

བཞིའི་མིང་། 

རྡློ་རྒྱལ་མུ་ནེ། ཁམས་སེ་དགེའི་ཡུལ་གི་གཞི་བདག་གགས་ཅན་ཡིན་པའི་གངས་རི་མཐློན་པློ་ཞིག་

གི་མིང་ཡིན། 

རྡློ་རྒྱུས། རློ་ཙ་ལ་ཕན་པའི་རྡློ་ཞིག

རྡློ་རྒྱུས་བ་བལ་མ། རྡློ་སྨན་རིགས་བརྡུངས་ན་བ་རྒློད་ཀི་སྤུ་ལར་འབྱུང་བ་ཞིག་སྟེ། རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་

དྲློད། ནུས་པས་ཆུ་རྒྱུས་རེངས་འཁུམས་གྱུར་པ་དང་། ཆུ་རྒྱུས་རྨས་པ་ལ་ཕན། 

རྡློ་སྒློགས། རྒྱང་དུ་འཕེན་པའི་རྡློའི་སྒློགས་མདའ། རྡློ་སྒློགས་འཕེན་པ། 

རྡློ་དགློན་པ། མིང་གཞན་རྡློ་ངེས་དློན་གཞན་སྟློང་ཆློས་འཁློར་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་

འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༤༢༤ལློར་དྲུང་རྨ་སེའི་སློབ་མ་རྩྭ་སྤིལ་བསློད་ནམས་དཔལ་གྲུབ་གིས་ཟུར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མང་ལུང་དུ་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྡློ་འགློ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༨༦༧ལློར་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། 

ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རློང་བག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྡློ་འགློགས། རྡློ་འཇམ་ཤིང་རིལ་པློ། ལིད་ཚད་རྒྱ་མ་བརྒྱ་ཡན་ཆད་ཅན། པང་དུ་བངས་ཤིང་ཕག་

ཏུ་བཀགས་ཐུབ་མིན་འགན་བསྡུར་བ་བའི་རེད་མློ། རྡློ་འགློགས་བས་ནས་ཤུགས་འགན་པ། 

རྡློ་རྔ་རློང་། གློང་རྡལ་ཞིག །ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་གི་ས་དམ་འཇང་རིགས་རང་སྐྱློང་རློང་གི་ནུས་རྒྱུད་

འབི་ཆུའི་འགམ་དུ་ཡློད། གློང་རྡལ་འདིའི་འགམ་དུ་གྲུ་ཁ་ཞིག་ཡློད། 

རྡློ་གཅལ། རྡློ་བཅློས་ཏེ་གཅལ་མར་བཀྲམ་པའི་ས་གཞི། 

རྡློ་བཅངས་བཀྲ་ཤིས་དགློན། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༢༢༧ལློར་སློམ་ཆེན་ཆློས་

དབིངས་ལྷུན་གྲུབ་ཀིས་བཏབ། དགློན་པ་འདིའི་ཐློག་མའི་མིང་ལ་ཆུ་མིག་དགློན་པ་ཟེར། ཀཾ་

ཚང་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། བ་མ་ཆློས་དབིངས་ལྷུན་གྲུབ་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པ་དབང་པློ་དགའ་བ་ནས་

སྟག་ལུང་གི་ཆློས་བརྒྱུད་གཙོ་བློར་འཛིན། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་

མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་རློང་རློང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྡློ་ཆར། [མངློན] ① སེར་བ། ② ཐློག

རྡློ་ཆས། རྡློ་ལས་བཟློས་པའི་ཡློ་བད། 

རྡློ་ཆས་དུས་རབས་ཀི་དབིབས་སྐྲུན་སྒྱུ་རལ། མིའི་རིགས་ཀི་ཐློག་མའི་སྒྱུ་རལ་གི་བེད་སློ་ནི་རྡློ་ཆས་

དུས་རབས་སྙིང་པའི་དུས་མཇུག་ཏུ་ཐློན་ཡློད། དེ་ནི་གཙོ་བློ་བག་བརློས་རི་མློ་སློགས་ཡིན། 

རྡློ་ཆས་གསར་པའི་དུས་རབས། ལློ་རྒྱུས་ཀི་དུས་རབས་མཚོན་བེད་ཞིག་ཏེ། གནའ་བློའི་མི་རིགས་

ཀི་བསམ་བློ་དང་ལག་རལ་ཡར་རྒྱས་ཕིན་ནས་འཚོ་བ་སྤློད་ཐབས་ཀི་ཐབས་ཤེས་གསར་གཏློད་

བེད་ཤེས་པར་བྱུང་བ་དང་། སྐབས་དེར་བཟློས་པའི་རྡློའི་ཡློ་བད་ཀི་རིགས། དུས་རབས་འདི་ཧ་

ལམ་ཕི་ལློ་ནི་སློན་གི་ལློ་ངློ་སྟློང་ཕག་དྲུག་ཙམ་ན་འགློ་བཟུང་གི་ཡློད་པ་རེད། 

རྡློ་ཆུ། ① བག་དང་རྡློ་གསེབ་ནས་བཞུར་བའི་ཆུ། རྡློ་ཆུ་དྭངས་མློ་ལློ་ལ་ཕན། ② ཆུ་ཚན་སློགས་ཀི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

གཏིང་དྲློད་ཀི་རྡློ་ཞུ་ནས་ཆུ་རུ་བབས་པ་ཆུ་དང་བསློངས་ནས་ཕི་རུ་ཐློན་པས་རླངས་པ་ཡལ་བ་

དང་ཆུ་ལས་བེ་ནས་རྡློ་གཞན་གི་ངློས་སུ་ཆུ་དྲེག་ལར་ས་མིན་རྡློ་མིན་སྐྱ་སློབ་ཅན་ཆགས་པ་དེ་

ལ་ཟེར་ཏེ། ནུས་པས་རུས་པ་ཆག་པ་སྦློར། དངུལ་གི་དུག་ལ་ཕན། ③ བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་

ཀི་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་ཀི་འབབ་ཆུ་ཞིག །ཆུ་འགློ་ཁ་བློ་ཐང་ནས་བྱུང་ཞིང་སློ་ལློར་འབི་ཆུའི་

ནང་དུ་འབབ། 

རྡློ་མཆློད། ༡ གནའ་བློའི་དུས་སུ་རི་ལྷ་དང་། ཆུ་ལྷ་སློགས་འབྱུང་བ་ལྔའི་ལྷ་རིགས་རྣམས་ལ་མཆློད་

པ་འབུལ་བའི་རེན་དུ་རྡློ་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་མཎལ་གི་ཚུལ་དུ་སྤུངས་པའི་མིང་ཡིན། ༢ རྡེའུ་མང་

པློ་ཕུང་པློར་སྤུངས་པའི་མཆློད་པའི་ཚུལ་དུ་བཤམས་པ། 

རྡློ་འཆང་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྨར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྡློ་ཇ། ཤིང་ཞིག

རྡློ་རེ། [བཛྲ] ① མི་ཕེད་པ་དང་། མི་ཤིགས་པ། ② སར་རྒྱ་གར་གི་མཚོན་ཆ་ཞིག་ཐབས་ཤེས་

རབ་གཉིས་ལས་ཐབས་ཀི་མཚོན་བེད། ③ སྦློར་བ་ཉེར་བདུན་གི་ནང་གསེས་ཤིག །④ རྡློ་རེ་

ཕ་ལམ་གི་བསྡུས་མིང་། 

རྡློ་རེ་སྐུའི་མཚོན་དཔེ་བཅུ་གཉིས། སྒྱུ་མ། ཆུ་ཟླ། མིག་ཡློར། སྨིག་རྒྱུ། རྨི་ལམ། བག་ཅ། མིག་

འཕྲུལ། དྲི་ཟའི་གློང་། འཇའ་ཚོན། གློག །ཆུ་འབུར། མེ་ལློང་གི་གཟུགས་སློ། །

རྡློ་རེ་ཀླུ་འཇིམ། ཞྭ་ཉེ་དང་ཁློ་ཆུ་བཞུས་པའི་ཁུ་བ་ས་བཟང་པློ་དང་བསེས་པའི་འཇིམ་པ། 

རྡློ་རེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམ་པར་འཇུག་དུས་ཀི་འདུག་སྟངས་ཤིག་སྟེ། རང་གཡློན་ནང་

དང་། རང་གཡས་ཕིར་བསྟན་པའི་བཞུགས་སྟངས། 

རྡློ་རེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གསུམ། ར་རླུང་ཐིག་ལེའི་རྡློ་རེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གསུམ། 

རྡློ་རེ་འཁློར་ལློ། [མངློན]བདེ་མཆློག

རྡློ་རེ་གི་གུ [མངློན]ཀེ་རྡློ་རེ། 

རྡློ་རེ་གློ་ལློད། གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྡློ་རེ་གིང་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། ཇློ་མློ་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན། གྲུབ་མཐའ་

བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་འདམ་གཞུང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྡློ་རེ་རྒྱ་གམ། ལས་བཞི་སློགས་མཚོན་བེད་སྣ་ཚོགས་རྡློ་རེའམ། ལྷའི་ཕག་མཚན་གི་བེ་བག་ཅིག

རྡློ་རེ་རྒྱལ་པློ། བློད་ལློངས་གཙང་གཡས་རུའི་ཆར་གཏློགས་པའི་ངམ་རིང་རློང་གི་བ་བང་ཆུ་མིག་

པ་ཞེས་པའི་ཁིམ་དུ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༩༡༣ ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་

བཅློ་བརྒྱད་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལགས་ཕློ་ར་སྤི་ལློ་༡༩༣༠ལློར་རེ་དྲུང་ཐུབ་

བསྟན་འཇམ་དབངས་ཀིས་སས་དློན་གྲུབ་ཚེ་རིང་དང་ལྷན་དུ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློར་ཕེབས། སློབ་

དཔློན་དཀའ་ཆེན་འགྱུར་མེད་སློགས་ཀི་དྲུང་དུ་བརློན་པ་ཆེན་པློས་བརྡ་སྤློད་རིག་གནས་ཁག་

ལ་སློབ་གཉེར་མཐར་ཕིན་པ་མཛད། པཎ་ཆེན་རིན་པློ་ཆེའི་དྲུང་ཡིག །ཀྲུང་དབང་མི་རིགས་

སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློའི་བློད་ཀི་རློམ་རིག་ལློ་རྒྱུས་རློམ་སྒིག་གི་བློ་འདློན་པ་བཅས་ཀི་ཕག་ལས་

ཐུགས་འགན་བཞེས་ཡློད། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ལགས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༩༩༣ ལློའི་ཟླ་བ་

བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་སྐུ་གཤེགས། 

རྡློ་རེ་ཅན། [མངློན] ① རྡློ་རེ་འཆང་། ② ཕག་ན་རྡློ་རེ། 

རྡློ་རེ་ལགས་ཀྱུ་མ། སློ་མ་བཞིའི་ནང་ཚན་ཞིག

རྡློ་རེ་གཅློད་པ། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་རྡློ་རེ་གཅློད་པ། རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་ཤཱི་ལེནྡྲ་བློ་

དི་དང་། ལློ་ཙཱ་བ་བནྡི་ཡེ་ཤེས་སེས་བསྒྱུར། 

རྡློ་རེ་འཆང་། [བཛྲདྷཱར]རིགས་ཀུན་གི་ཁབ་བདག་རྒྱུད་ཀི་སྟློན་པ། མདློ་ལས་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་

གསང་སགས་ཆློས་གསུང་སྐབས་ཀི་སྐུའི་རྣམ་པར་ཟེར། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁ་སྦློར་བདུན་

ལན་དང་། ངེས་པ་ལྔ་ལན། རྡློ་རེ་ཅན། རྡློ་རེ་འཆང་ཆེན། རིགས་ཀུན་ཁབ་བདག །རིགས་

བརྒྱའི་བདག །གསང་སགས་རྒྱལ་བཅས་སློ། །

རྡློ་རེ་འཆང་གི་ཡན་ལག་བརྒྱད། ཐུན་བཞི་བ་མའི་རྣལ་འབློར་ལས། རྡློ་རེ་འཆང་ཆེན་ཡློན་ཏན་

བརྒྱད་ལན། ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ནི་ཡན་ལག་བདུན་ལན། ཞེས་པའི་དློན་ནི་གསང་སགས་རྡློ་རེ་

ཐེག་པའི་མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུའི་སྐུའི་ཡློན་ཏན་གི་ཁད་ཆློས་ཏེ། ཡློན་ཏན་བརྒྱད་ནི། ༡ སའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ཁམས་རང་སར་དག་པས་སྟློབས་མཐའ་ཡས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ༢ ཆུའི་ཁམས་དག་པས་

ནད་ལ་སློགས་པའི་སྐྱློན་ནམ་ཡང་མེད་པ་དང་། ༣ མེ་ཁམས་དག་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་

ཐམས་ཅད་འློད་ཀིས་ཁབ་པ་དང་། ༤ རླུང་ཁམས་དག་པས་རྫུལ་འཕྲུལ་ཡིད་ལར་མགློགས་

པས་འགློ་བ་དང་། ༥ ནམ་མཁའི་ཁམས་དག་པས་གར་ཡང་ཕིན་པ་དང་། ༦ ཉི་མ་སྟེ་དམར་

ཆ་དག་པས་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་སྟློན་པ་དང་། ༧ ཟླ་བ་སྟེ་ཁུ་བ་དག་པས་བདེ་བ་ཆེན་པློས་

ཐུགས་རྒྱུད་གང་བ་དང་། ༨ རྣམ་ཤེས་ཀི་ཁམས་དག་པས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་བདེ་སྟློང་གི་ཡེ་

ཤེས་ལས་མ་གཡློས་ཤིང་དུས་གསུམ་དུ་ཆགས་ཐློགས་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་འཇུག་གློ། 

རྡློ་རེ་འཆང་ཆེན། [མངློན]རྡློ་རེ་འཆང་། 

རྡློ་རེ་འཇིགས་བེད། གྲུབ་ཆེན་ལ་ལི་ཏས་ཨློ་རྒྱན་ཡུལ་ནས་སྤན་དྲངས་པའི་ཡི་དམ་ཞིག

རྡློ་ར་ེཉ་ིམ། ① མདློ་ཞིག་ག་ིམིང་། ② བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྡློ་ར་ེའློད། ③ སངས་རྒྱས་ཤིག་ག་ིམཚན། 

རྡློ་རེ་སྙིང་འགེལ། སེམས་འགེལ་སྐློར་གསུམ་གི་ནང་ཚན། དགེས་པ་རྡློ་རེའི་རྒྱུད་བརག་པ་གཉིས་

པ་དུས་འཁློར་ལར་དུ་འགེལ་བ། ཕག་ན་རྡློ་རེས་བརམས། 

རྡློ་རེ་སྙིང་པློ། གསང་སགས་ཀི་སྙིང་བཅུད། 

རྡློ་རེ་སྙིང་པློའི་གཟུངས། འཕགས་པ་རྡློ་རེའི་སྙིང་པློའི་མདློའི་གཟུངས་བམ་པློ་གཅིག་པ། རྒྱ་གར་

གི་སློབ་དཔློན་ཤཱི་ལེནྡྲ་བློ་དི་དང་། ལློ་ཙཱ་བ་བནྡི་ཡེ་ཤེས་སེས་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀིས་

བཅློས་པའློ། །

རྡློ་རེ་ལ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སློ་སློའི་སློམ་ལམ་གི་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་ཐློབ་པའི་

གེགས་སུ་གྱུར་པའི་སང་བ་ཕ་བའི་མཐར་ཐུག་པ་དེ་ཉིད་འཇློམས་པ་ལ་ཐློགས་པ་མེད་པའི་

མཐུ་དང་ལན་པ་གཉེན་པློ་བར་ཆད་མེད་ལམ་མློ། 

རྡློ་རེ་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས། ས་བཞི་པ་བའི་རྒྱུད་ཀི་

བརློན་འགྲུས་ཀི་ཕར་ཕིན་དང་ལན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནི་བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ལ་ཡིད་ཆེས་

པ་བརན་པས་བདུད་ཀིས་མི་ཕེད་པས་ན་རྡློ་རེ་ལ་བུའློ། །

རྡློ་རེ་ཐེག་པ། [མངློན]གསང་སགས་ཀི་ཐེག་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྡློ་རེ་ཐེག་པའི་བསློམ་དློན་གི་རིམ་པ། ཐབས་ལམ་ནཱ་རློ་ཆློས་དྲུག་དང་། གློལ་ལམ་ཕག་རྒྱ་

ཆེན་པློ་གཉིས་སློ།

རྡློ་རེ་ཐེག་པའི་རྒྱུད། ཤཱཀ་མུ་ནེས་གསུངས་པའི་གསང་སགས་ཀི་རྒྱུད་སྤིའི་མིང་། 

རྡློ་རེ་ཐེག་པའི་སློམ་པློའི་ལྟུང་བ། སགས་ལུགས་ཀི་བསྲུང་བའི་སློམ་པློ་བརྒྱད། 

རྡློ་རེ་ཐེག་པའི་ར་བའི་ལྟུང་བ། སགས་ལུགས་ཀི་བསྲུང་བའི་ར་ལྟུང་བཅུ་བཞི། 

རྡློ་རེ་ཐློག་མེད་རལ། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པས་གསང་སགས་རིང་མའི་དབང་གསན་སྐབས་

བཏགས་པའི་གསང་མཚན་མི་འདྲ་བ་འགའ་ཤས་ཡློད་པའི་ནང་གི་གཅིག་ཡིན། 

རྡློ་རེ་དང་དྲིལ་བུ སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ལས་གསང་སགས་ནས་བཤད་པའི་ལྷ་ཡི་ཕག་མཚན་གི་

རིགས་ཤིག་ཡིན། རྡློ་རེ་རེ་ལྔ་པ་དང་། རེ་དགུ་པ། རྡློ་རེ་ཕེད་པ་སློགས་མི་འདྲ་བ་ཡློད་པ་དང་། 

དྲིལ་བུ་ལ་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་ཀའི་ས་བློན་དང་ཕག་མཚན་རི་མློ་འབུར་དློད་དུ་ཡློད་པའི་དམ་

ཚིག་གི་དྲིལ་བུ་དང་། རིགས་ལྔ་སློ་སློའི་དྲིལ་བུ་བཅས་མི་འདྲ་བ་ཡློད། 

རྡློ་རེ་གདན། ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སློགས་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མངློན་པར་བང་ཆུབ་པའི་

ས་སྟེ་རྒྱ་གར་གནས་ཀི་ལེ་བ། 

རྡློ་རེ་གདན་པ། [མངློན]ཤཱཀ་ཐུབ་པ། 

རྡློ་རེ་གདན་པ་ཆེ་ཆུང་གསུམ། ཆེ་བ་མ་ངན་མེད་པའི་དཔལ། འབིང་བ་རློལ་པའི་རྡློ་རེ། ཆུང་བ་དློན་

ཡློད་རྡློ་རེའློ། །

རྡློ་རེ་གདན་བཞི། བདག་དང་། གཞན་དང་། སྦློར་བ་དང་། གསང་བ་བཅས་བཞི། 

རྡློ་རེ་རྣམ་འཇློམས། བ་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་ལྷ་ཞིག་གི་མཚན། 

རྡློ་རེ་རྣལ་འབློར་མ། གསང་སགས་བ་མེད་ཀི་རྣལ་འབློར་མ་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་རྡློ་རེ་ཕག་མློ་ལ་

བརྒྱུད་པ་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་མཁའ་སྤློད་སྐློར་གསུམ་སྟེ། ༡ པཎ་ཆེན་ནཱ་རློ་པ་ནས་བརྒྱུད་

པའི་ནཱ་རློ་མཁའ་སྤློད། ༢ པཎ་ཆེན་མེ་ཏི་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་མྱཻ་ཏི་མཁའ་སྤློད། ༣ རྒྱལ་པློ་

ཨིནྡྲ་བློ་དི་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཨིནྡྲ་མཁའ་སྤློད་བཅས་ཡློད། 

རྡློ་རེ་རྣློན་པློ། [མངློན]འཇམ་དབངས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

རྡློ་རེ་སྤུན། རྡློ་རེ་སྤུན་གློགས་ཀི་བསྡུས་ཚིག

རྡློ་རེ་སྤུན་གློགས། བ་མ་གཅིག་གི་མདུན་ནས་སགས་ཀི་དབང་མཉམ་དུ་ཞུས་པའི་མཆེད་གློགས། 

རྡློ་རེ་སྤུན་སིང་། གསང་སགས་ཀི་དབང་ཁིད་མཉམ་དུ་ཞུས་པའི་མཆེད་གློགས་ཕློ་མློ། 

རྡློ་རེ་ཕ་ལམ། རིན་པློ་ཆེའི་མཆློག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྡློ་རེའི་རིགས་དང་། ནློར་བུའི་

མཆློག །ཤེལ་རིགས་བཅས་སློ། །

རྡློ་རེ་ཕག་མློ། བདེ་མཆློག་གི་ཡུམ་བཀའི་ལྷ་མློ་ཞིག

རྡློ་རེ་ཕུར་པ། ① སར་རྒྱ་གར་གི་མཚོན་ཆ་ཞིག །② ལྷའི་ཕག་མཚན་ཞིག །③ བ་མེད་རྒྱུད་ཀི་

ཡི་དམ་ཞིག

རྡློ་རེ་བག་དགློན། ① རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ༡༥༦༤ལློར་བང་བདག་བཀྲ་ཤིས་སྟློབས་

རྒྱལ་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེར་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

དར་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྡློ་རེ་བག་དགློན་། ② མིང་གཞན་ཨེ་ཝཾ་ལློག་སར་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་སྤེལ་སྤི་ལློ་

༡༦༣༢ལློར་རྡློ་བག་རིག་འཛིན་ངག་གི་དབང་པློས་བཏབ། རིང་མའི་གདན་ས་ཆེན་པློ་དྲུག་གི་

ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་གློང་དཀར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྡློ་རེ་དབང་ཕྱུག །[མངློན]ཕག་ན་རྡློ་རེ། 

རྡློ་རེ་དབིངས། ① རྣལ་འབློར་རྒྱུད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་གི་གཙོ་བློ་རྡློར་དབིངས། ② སྟློང་པ་ཉིད། 

རྡློ་རེ་དབིངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མ། རྒྱུད་སེ་ལས་བཤད་པའི་གཤེགས་མ་ཞིག

རྡློ་རེ་འབར་བ་ཅན། དུར་ཁློད་ཆེན་པློ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག

རྡློ་རེ་མློའི་བུ། གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་ལས་སིང་ག་ལའི་གིང་ན་བཞུགས་པའི་གནས་བརན་ཞིག

རྡློ་རེ་རེ་དགུ་པ། དབུས་སུ་རྭ་གཅིག་ཕི་རློལ་ཏུ་རྭ་བརྒྱད་ཀིས་བསྐློར་བའི་རྡློ་རེ་ཞིག

རྡློ་རེ་རེ་བརྒྱ་པ། ལྷ་བརྒྱ་བིན་གི་ཕག་མཚན། 

རྡློ་རེ་རེ་ལྔ་པ། དབུས་དང་ཕློགས་བཞིར་རྭ་ལྔ་པ་ཅན་གི་རྡློ་རེ། 

རྡློ་རེ་རེ་གཅིག་པ། དབུས་སུ་རྭ་གཅིག་གེན་དུ་འགེང་བའི་རྡློ་རེ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྡློ་རེ་རེ་མློའི་དབང་རིམ་ཉེར་གཅིག །རྒྱུད་ཆེན་རང་ཤར་ལས། དབང་པློ་ལ་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། རབ། 

འབིང་། ཐ་མ། རབ་ལ་བདུན་ཏེ། རབ་ཀི་ཐ་མ། རབ་ཀི་འབིང་། རབ་ཀི་རབ། རབ་ཀི་ཕུལ། རབ་

ཀི་མཆློག །རབ་ཀི་རེ་མློ། རབ་ཀི་མཐར་ཕིན་པའློ། །དེའང་མཐློང་ཚུལ་རེ། ཡེ་ཤེས་ཀི་སྣང་བ་

སྐྱེ་ཚུལ་རེ། རློགས་པའི་ཚད་རེ། སྣང་བའི་སྐྱེ་ཚུལ་རེ། གློ་བའི་དུས་རེ། ཤེས་པའི་ལ་ལུགས་

རེ་ཤར་ནས་རང་རང་གི་ནང་གི་སྣང་བ་ལ་བརན་པ་ཐློབ་བློ། འབིང་ལའང་བདུན་ཏེ། འབིང་གི་

ཐ་མ། འབིང་གི་འབིང་། འབིང་གི་རབ། འབིང་གི་ཕུལ། འབིང་གི་མཆློག །འབིང་གི་རེ་མློ། 

འབིང་གི་མཐར་ཕིན་པའློ། །དེའང་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་བའི་ཚད་རེ་འབྱུང་ངློ་། །དེ་ནི་འབིང་གི་དབེ་

བའློ། །ཐ་མ་ལའང་བདུན་ཏེ། ཐ་མའི་ཐ་མ། ཐ་མའི་འབིང་། ཐ་མའི་རབ། ཐ་མའི་མཆློག །ཐ་མའི་

ཕུལ། ཐ་མའི་རེ་མློ།ཐ་མའི་རེ་ཟིན་པའློ། །

རྡློ་རེ་འཛིན། [མངློན] ① རྡློ་རེ་འཆང་ཆེན། ② ཕག་ན་རྡློ་རེ། ③ གསང་སགས་ཀི་སློབ་དཔློན། ④ 

བརྒྱ་བིན། 

རྡློ་རེ་འཛིན་པ་ཆེན་པློ། འདི་གསང་སགས་ཀི་ཆློས་བེད་མཁན་སྤི་དང་། རང་ལ་དབང་བསྐུར་མཁན་

གི་བ་མ་རྒྱལ་བ་རྡློ་རེ་འཆང་བཅས་ལ་གློ་རྒྱུ་ཡློད། 

རྡློ་རེ་གཞློན་ནུ། བ་མེད་རྒྱུད་ཀི་ཡི་དམ་ཕུར་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

རྡློ་རེ་བཞི། སྐུའི་རྡློ་རེ། གསུང་གི་རྡློ་རེ། ཐུགས་ཀི་རྡློ་རེ། ཡེ་ཤེས་ཀི་རྡློ་རེ་བཅས་གསང་སགས་

ལས་གསུངས་པའི་རྡློ་རེ་བཞིའློ། །

རྡློ་རེ་བཞི་བསྐྱེད། ལྷ་བསྐྱེད་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། སྟློང་ཉིད་བསློམས་ནས་པད་ཉི་ལ་སློགས་པའི་གདན་གི་

སྟེང་དུ་ཟླ་ཉི་ས་བློན་ལས་འློད་ཟེར་འཕློས་སར་འདུས་པ་ལས་ལྷའི་སྐུ་རློགས་པར་བསྐྱེད་དེ་

གནས་གསུམ་དུཡི་གེ་གསུམ་དགློད་པ། 

རྡློ་རེ་ཟམ་པ། གསང་སགས་རིང་མའི་རྒྱུད་སེ་ཞིག

རྡློ་རེ་གཟེགས་མའི་གཏན་ཚིགས། གཏན་ཚིགས་ཆེན་པློ་ལྔའི་ནང་གསེས། རྒྱུ་ལ་དཔྱློད་པ་དངློས་

སྨྲའི་ལློག་རློག་གི་བག་རི་འཇིག་པ་རྡློ་རེ་གཟེགས་མ་ལ་བུ་རྣམ་པར་ཐར་བའི་སློ་མཚན་མ་མེད་

པ་སྟློན་པའི་གཏན་ཚིགས་ཏེ། མྱུ་གུ་ལ་བུའི་དངློས་པློ་རྣམས་ཆློས་ཅན། བདེན་པར་སྐྱེ་བ་མེད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དེ། བདག་དང་གཞན་དང་གཉིས་ཀ་དང་གཉིས་མིན་ཏེ་རྒྱུ་མེད་ལས་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར། ཞེས་པ་

མི་སྣང་བའི་འབེལ་ཟླ་རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་རགས་སློ། །

རྡློ་རེ་རིན་པློ་ཆེ། རྡློ་རེ་ཕ་ལམ། 

རྡློ་རེ་རློ་ལངས་མ། ལྷ་མློ་དབངས་ཅན་མ་དྲག་ཏུ་ཁློས་པའློ། །

རྡློ་རེ་སེམས་དཔའ། [བཛྲ་སྭ་ཏྭ]ཕག་གཡས་རྡློ་རེ་སྙིང་ཁར་གསློར་ཞིང་། གཡློན་པས་དྲིལ་བུ་དཀུ་

ལ་བརེན་པ། ཞབས་གཉིས་སྐྱིལ་མློ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། སྐུ་མདློག་དཀར་གསལ་ཟླ་བའི་

མདློག་ཅན་གི་ཡི་དམ་རིགས་བརྒྱའི་ཁབ་བདག

རྡློ་རེ་སེམས་དཔའི་དྲིལ་བུ། དྲིལ་བུའི་རྣམ་གངས་ཤིག

རྡློ་རེ་སེམས་མ། རྡློ་རེ་སེམས་དཔའི་ཡུམ། 

རྡློ་རེ་སློབ་དཔློན། གསང་སགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དུ་མངློན་པར་དབང་བསྐུར་བའམ་གློལ་བེད་ཀི་

གདམས་པ་སྟློན་པའི་བ་མ། 

རྡློ་རེ་སློབ་དཔློན་གི་ལས་བཞི། དཀིལ་འཁློར་དང་། དབང་། རབ་གནས། སྦིན་བསེག་བཞིའློ། །

རྡློ་རེ་སློབ་དཔློན་གི་ནང་གི་དེ་ཉིད་བཅུ། ཕིར་ལློག་ཟླློག་གཉིས། དབང་བཞི་བསྐུར་བ། ཁ་སྦློར་དབེ་

བ། གཏློར་མ། རྡློ་རེའི་བཟླས་པ། དྲག་ཤུལ་སྒྲུབ་པ། རབ་གནས། དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ་པ། མཆློད་

བསྟློད་བ་བ། བདག་འཇུག་ལེན་ཞིང་རེས་སུ་གནང་བ་ནློད་པའློ། །

རྡློ་རེ་སློབ་དཔློན་གི་ཕིའི་དེ་ཉིད་བཅུ། དཀིལ་འཁློར་ཏིང་འཛིན་ཕག་རྒྱ་དང་། སྟངས་སྟབས་འདུག་

སྟངས་བཟླས་བརློད་དང་། སྦིན་སེད་མཆློད་པ་ལས་སྦློར་དང་། སར་སྡུད་པ་ཡི་རྣམ་པ་ནི། ཕི་

ཡི་དེ་ཉིད་བཅུ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་སློ། །

རྡློ་རེ་སློབ་དཔློན་གི་གསང་བའི་དེ་ཉིད་བཅུ། ཕིར་བཟླློག་གཉིས་ཀི་ཆློ་ག་དང་། གསང་དང་ཤེས་རབ་

ཡེ་ཤེས་དང་། ཁ་སྦློར་འབེད་པའི་ཆློ་ག་དང་། གཏློར་མ་རྡློ་རེའི་བཟླས་པ་དང་། དྲག་ཤུལ་བསྒྲུབ་

པའི་ཆློ་ག་དང་། རབ་ཏུ་གནས་དང་དཀིལ་འཁློར་བསྒྲུབ། གསང་བའི་དེ་ཉིད་བཅུ་ཡིན་ནློ། །

རྡློ་རེའི་སྐུ་མཆློག་བརྒྱད། ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་སྐུ་ལྔ་དང་། དེའི་སྟེང་དུ་ཆློས་སྐུ། ལློངས་

སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་བསྣན་པས་རྡློ་རེའི་སྐུ་བརྒྱད་ལ་ཟེར། ཞིབ་པར་གསང་སགས་བ་མེད་ཀི་
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གཞུང་རྣམས་ལ་གཟིགས། 

རྡློ་རེའི་གླུ། བདེ་སྟློང་གི་ཉམས་སྣང་བརློད་བར་སྟློན་པའི་གླུ། 

རྡློ་རེའི་སྒ། [མངློན] ① ཐློག་དང་བཅས་པའི་འབྲུག་སྒ། ② སྟློང་ཉིད་ཀི་གཏམ། 

རྡློ་རེའི་ཆར། [མངློན] ① སེར་བ། ② ཐློག

རྡློ་རེའི་ཆིངས་ཆེན་པློ་གསུམ། གཞི་དངློས་པློའི་གནས་ལུགས། བགློད་པའི་རིམ་པ། འབས་བུ་

མངློན་དུ་བེད་པའི་ཚུལ་བཅས་སློ། །

རྡློ་རེའི་མཆུ་ཅན། [མངློན] ① ཁབ་འཇུག་བཞློན་པ། ② བ་ཁྱུང་། ③ བ་རློག །④ ཚོགས་

བདག་གང་སྣ། 

རྡློ་རེའི་མཆེད། བ་མ་གཅིག་གི་སློབ་མ། 

རྡློ་རེའི་མཆེད་པློ། བ་མ་གཅིག་གི་དྲུང་ནས་དབང་མཉམ་དུ་ཞུ་མློང་བ་རྣམས་ལ་རྡློ་རེའི་སྤུན་ནམ་རྡློ་

རེའི་མཆེད་པློ་ཟེར། 

རྡློ་རེའི་མཇུག་མ། [མངློན]ཁི། 

རྡློ་རེའི་ཏིང་འཛིན། ལམ་ལྔ་ཡི་ནང་ནས་སློམ་ལམ་དང་། ས་བཅུའི་ནང་ནས་ས་བརྒྱད་པ་ཐློབ་ན་རྡློ་

རེ་ལ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐློབ་པར་ཟེར། རྡློ་རེའི་བརྟུལ་ཞུགས། ཐ་མལ་གི་ལས་སྤློད་དང་རྣམ་

པར་རློག་པ་བརྟུལ་ནས་སློ་གསུམ་རྡློ་རེ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ལ་ཞུགས་པ་སྟེ། གསང་སགས་ཀི་

བརྟུལ་ཞུགས་སམ་སྤློད་པ། 

རྡློ་རེའི་ཐེག་པ། ཐབས་ཤེས་དབེར་མི་ཕེད་པའི་རྡློ་རེའི་ལམ་གིས་རྡློ་རེ་གསུམ་མངློན་དུ་བེད་པས་

སགས་ཀི་ཐེག་པ་ལ་རྡློ་རེའི་ཐེག་པ་ཞེས་བའློ། །

རྡློ་རེའི་དམ་ཚིག །སགས་ཀི་བསྲུང་བའི་དམ་ཚིག

རྡློ་རེའི་འདུག་སྟངས། རྡློ་རེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་། 

རྡློ་རེའི་སེ། སངས་རྒྱས་ཤིག

རྡློ་རེའི་གནས་བདུན། རྒྱུད་བ་མའི་བརློད་བ་རྡློ་རེའི་གནས་བདུན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཆློས་ཚོགས་

ཁམས་དང་བང་ཆུབ་དང་། ཡློན་ཏན་སངས་རྒྱས་འཕིན་ལས་ཐ་མ་སྟེ། བསྟན་བཅློས་ཀུན་གི་
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ལུས་ནི་མདློར་བསྟན་ན། རྡློ་རེ་ཡི་ནི་གནས་བདུན་འདི་དག་གློ ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

རྡློ་རེའི་དབང་བསྐུར། གསང་སགས་རྡློ་རེ་ཐེག་པའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་མངློན་པར་དབང་བསྐུར་བ་སྟེ། 

རྡློ་རེ་ལག་ཏུ་གཏད་ཅིང་། གསང་བའི་མིང་འདློགས་པ་སློགས་སློ། །

རྡློ་རེའི་སྨློན་ལམ། གསང་སགས་ཀི་སྨློན་ལམ། 

རྡློ་རེའི་དམལ་བ། གསང་སགས་ཀི་བརྡ་ཆད་ཅིག་སྟེ། དམལ་བ་མནར་མེད། 

རྡློ་རེའི་ཚིག །གསང་སགས་ཀི་ཚིག་སློགས་ཟབ་ཅིང་བརླིང་བའི་ཚིག

རྡློ་རེའི་ཟིལ་བ། [མངློན]ཁུ་བ། 

རྡློ་རེའི་ཟེགས་མ། [མངློན]ཐློག

རྡློ་རེའི་རི། ① [མངློན]ལགས་རི། ② རི་བདུན་པ་སྟེ་ཁློར་ཡུག་གི་མེ་རི། ར་གདློང་མེའང་ཟེར། 

རྡློ་རེའི་རིགས། རིགས་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག

རྡློ་རེའི་རྭ། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཕློགས་བཞིའི་ཆུ་སིན་མེད་པའི་རྡློ་རེའི་དབུས་རྭ་དང་། ཆུ་སིན་ཁ་

ནས་ཐློན་པའི་ཕློགས་རྭ། 

རྡློ་རེའི་རྭ་གུར། རྡློ་རེའི་ར་བས་བསྐློར་བའི་སྲུང་འཁློར། 

རྡློ་རེའི་སློར་གདུབ། རྡློ་རེ་ཡློད་པའི་མཛུབ་མློའི་རྒྱན། 

རྡློ་རེའི་གསུང་། སངས་རྒྱས་ཀི་གསུངས་ཏེ་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཤིན་ཏུ་བདེན་པ། 

རྡློ་མཇེ། རྡློའི་དབིབས་ནར་ནར་ཅན། 

རྡློ་ཉི་མ། རི་བློ་ཞིག །མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ཆབ་ཆ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྡློ་སྙིང་། ① སྐད་ཆའི་དློན་གནད་སྙིང་པློ། ② རྡློའི་སྙིང་པློ། ③ [མངློན]ལགས་རིགས། 

རྡློ་མཉེན། སྣློད་སྤད་སློགས་བཟློ་རུང་བའི་རྡློ་སྙི་མློ་ཞིག

རྡློ་ཏི་གངས་དཀར་མཆེད་བརྒྱད། གནས་མཆློག་རྡློ་ཏི་གངས་དཀར་མཆེད་བརྒྱད་ནི་ཡུལ་ཤུལ་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སྐྱེ་རྒུ་མདློའི་ལྷློ་ཕློགས་སུ་ཡློད་པའི་གནས་རི་གགས་ཆེན་ཞིག་

ཡིན། དེ་ལ་དབེ་ན་སྤུན་མཆེད་བརྒྱད་ཡློད་དེ། ༡ གཉེན་ཆེན་ལྷ་ཞལ། ༢ དཀར་བ་ལྷ་རེ། ༣ 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློ་བ་གཡུ་རེ། ༤ ཁི་རང་མདུང་རེ། ༥མཚོ་རྒློད་མདུང་རེ། ༦ མ་བིན་ས་བདག །༧ དམར་

བ་ཟངས་རེ། ༨ནག་པློ་ལགས་རེ་སློགས་སློ། །

རྡློ་ཏིང་། མཚམས་པ་དང་དགློན་པ་གྲྭ་ཚང་གི་བརྡ་གཏློང་བེད་ཀི་རྡློ་རྔ་ཞིག

རྡློ་ཏེལ། ཧ་ཤིག་ལ་བུའི་རྡློ་མཉེན་ལས་བཟློས་པའི་རྡློའི་ཚུགས་ཏེལ། 

རྡློ་རིང་དགློན། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་སྨད་ཙམ་ན་བྲུ་ཀུན་དགའ་དབང་ལན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་

བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་འབི་རུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྡློ་སྟེགས། རྡློ་ལས་བཟློས་པའི་སྟེགས་བུ། 

རྡློ་སྟློན་ཤེས་རབ་གགས། འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་མེ་མློ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༡༢༧ ལློར་ཤབ་ཀི་དྲང་

མདའི་ཐུ་ལུང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགེ་བཤེས་གློང་མ་ཉིད་ཀིས་ལེགས་པར་བསྐྱངས་ནས་བཀའ་

གདམས་ཀི་གདམ་པ་མ་ལུས་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད། ཚོགས་པའང་ཆེ་བར་བསྡུས་ཤིང་བཀའ་

གདམས་ཀི་བསྟན་པ་ཉི་མ་ལར་གསལ་བར་མཛད། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་

༡༡༨༥ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

རྡློ་གཏིང་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྡློ་གཏུན། རྡློའི་གཏུན་ཀློང་། 

རྡློ་ཐ། ཁ་སྣར་འཐེན་རས། རྡློ་ཐ་དབུར་ནས་སྣ་ཐ་བཟློ་བ། 

རྡློ་ཐལ། ① རྡློའི་ཕེ་མ། ② གང་རི་གཏློང་བེད་ས་དཀར་རམ། དཀར་རག །③ རྡློ་སྨན་གི་རིགས་ཏེ། 

རློ་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་དྲློད་སྐྱེད། ཟས་འཇུ། སྐྲན་བཤིག །བེ་སྣབས་འཇློམས། མིང་

གི་རྣམ་གངས་ལ་རྡློ་དཀར་དང་། བ་རྡློ། བག་རྡློ། ཚོས་རྡློ། ཞུན་རྡློ་བཅས་སློ། །

རྡློ་ཐལ་རིགས་ལྔ། དཀར་པློ་འློ་མ་ཁ་དང་། སློ་སྐྱ་ཕུག་རློན་སྐེ། སྐྱ་བློ་གློ་བློའི་རྒྱབ། དམར་སྐྱ་ར་གློ་

ཁ། སློ་ནག་ཆར་སྤིན་མདློག་བཅས་ལྔ། བརྡུང་བས་རྭ་གཞློབ་བློ་བ་ནི་ཁད་ཆློས་ཡིན། སློལ་

མེར་དམར་ཧང་བསེགས་ནས་གང་གང་ཡང་ཆུ་གང་དུ་བསྐྱུར་བས། ཆུ་དྲློད་རླངས་དང་བཅས་

ཁློལ་ནས་རྡློ་ཞིག་སྟེ་ཞློ་ལར་གྱུར་པས་རྡློ་ཞློ་ཞེས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ། བ་རྡློ། ཚོས་རྡློ། ཞུན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

རྡློ། བག་རྡློ། རྡློ་དཀར། བཅས་སློ། །རློ་ནུས། རློ་ཚ་སྐྱུར། ཞུ་རེས་དྲློ། ནུས་པས་ཕློ་བའི་བད་

ཀན་དང་འདྲིལ་བ་གཅློད། 

རྡློ་ཐློ། ① རྡློ་གཅློག་བེད་ཀི་ཐློ་བ། ② ས་མཚམས་སློགས་ལ་འཛུགས་རྒྱུའི་རྡློ་ཐློ། རྡློ་ཐློ་བཙུགས་

ནས་ས་མཚམས་དབེ་བ། 

རྡློ་དུགས། མེར་བསློས་ཏེ་ནད་ལ་གཏུག་པའི་སྨན་བཅློས་ཀི་བེ་བག

རྡློ་དུམ། རྡློའི་དུམ་བུ། རྡློ་དུམ་ཞིག་བསྒྲུགས་ཏེ་ཁི་ལ་བཞུས་པ། 

རྡློ་རྡློ་དགློན། མིང་གཞན་དཔལ་ཆློས་གིང་རྡློ་རྡློ་བསམ་འགྲུབ་བདེ་ཆེན་དར་རྒྱས་གིང་ཟེར། རབ་

བྱུང་ལྔ་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༢༦༧ལློར་འགློ་མགློན་ཆློས་འཕགས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་

སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྡློ་དྲིལ་བ། རྡློ་ཐུར་དུ་རིལ་བ། སང་ནས་ཐུར་དུ་རྡློ་དྲིལ་བ། 

རྡློ་དྲེག །① རྡློ་ལ་ཆགས་པའི་དྲེག་པ། ② རྡློ་ཕ་བློང་དང་། བག་གི་ངློས་སློགས་སུ་ཆགས་པའི་དྲེག་

པ་སྟེ། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་དཀར་པློ་དང་། སེར་པློ། དམར་པློ། ལང་གུ། ནག་པློ་བཅས་ལྔ་

མཆིས། ནུས་པས་དུག་ནད་དང་། ཚད་པ་རིང་པ་ལ་ཕན། 

རྡློ་དྲེག་དམར་པློ། ཕ་བློང་དང་བག་གི་ངློས་སློགས་ལ་ཆགས་པའི་རྡློ་དྲེག་དམར་པློ་མེ་ཏློག་རིས་སུ་

ཆགས་པ་སྟེ། རློ་བསྐ། ནུས་པ་སྙློམས། དུག་ནད་དང་། ཚད་པ་རིང་པ་སེལ། 

རྡློ་ནག །ལུགས་ཀློང་བཟློ་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཆ་རྡློ་ཞིག

རྡློ་ནར་མློ། རྡློ་དཀྱུས་རིང་པློ། 

རྡློ་ནེ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མཇུག་ཙམ་ན་བ་མ་པདྨ་དབང་རྒྱལ་གིས་རི་ཁློད་ཞིག་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྡློ་སྣུམ། ས་འློག་ཐློན་པའི་སྣུམ་རིགས་ཤིག །བཟློ་ལས་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁློ་བ་ཞིག་ཡིན། 

རྡློ་པར་ཡིག་གཟུགས་ཚད་ལན་མ། རྡློ་དང་ཤིང་སློགས་ཀི་སྟེང་དུ་བརློས་པའི་ཡིག་གཟུགས་ཚད་

ལན་རྣམས་ཤློག་བུའི་ཐློག་ཏུ་སྣག་ཚས་པར་ལེན་བས་པའི་མ་དཔེར་ཟེར། 

རྡློ་པར་རི་མློ། བརློས་རིས་ཀི་གས་ཤིག་ཡིན། འདི་ནི་རྡློ་ལེབ་ངློས་འཇམ་གི་སྟེང་དུ་སྣུམ་ལན་སྣག་



  374  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚས་རི་མློ་བིས་ཏེ། དེ་སྟེང་སྐྱུར་རི་ཅན་གི་ཐང་ཆུ་རིམ་པ་གཅིག་བྱུགས་ཚེ། སྣུམ་སྣག་ལ་བརེན་

ནས་བརམ་བ་བསྐྱར་པར་བེད་ཐུབ་པས། སར་གི་རི་མློ་ངློ་མ་ལར་པར་འདེབས་ཐུབ་ཀི་ཡློད། 

རྡློ་སྤུངས། མཆློད་པའི་ཚུལ་དུ་རྡློ་རིལ་མང་པློ་ཕུང་པློར་སྤུངས་པ། 

རྡློ་སེ། བང་རིམ་ཡློད་པའི་རྡློ་རིག

རྡློ་སློས། རྡློ་སྨན་གི་རིགས་དབིབས་ཧ་ཤིག་དང་འདྲ་བ་སློས་ཀི་དྲི་མནམ་པ་ཞིག་སྟེ། ནུས་པས་

རུས་ཆག་དང་ཆུ་རྒྱུས་རེངས་འཁུམས་གསློ། །འདུ་བའི་ནད་ལ་ཕན། 

རྡློ་སྤིལ། རྡློ་ལས་བཟློས་པའི་ཁང་ཆུང་། 

རྡློ་ཕ་བློང་། རྡློ་ཆེན་པློ། རྡློ་ཕ་བློང་གཤགས་ནས་རིག་རྡློ་བཟློ་བ། 

རྡློ་ཕག་མགློ །རྡློ་སྨན་གི་རིགས་དབིབས་ཕག་གི་མགློ་དང་འདྲ་བ་ཞིག་སྟེ། རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་སྙློམས། 

ནུས་པས་རུས་པ་སྦློར། ཆུ་སེར་སྐེམ། 

རྡློ་ཕུ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་ཆབ་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྡློ་ཕུག་རི་ཁློད། འབྲུ་དམར་བ་མས་ཕག་བཏབ། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་

ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་ཡ་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྡློ་ཕུང་། ལྷ་རེན་ཡློད་སར་མཆློད་པའི་ཚུལ་དུ་སྤུངས་པའི་རྡློ་རིལ་གི་ཕུང་པློ། 

རྡློ་བ། རྡློ། ཡིད་ལ་རྡློ་བར་རི་མློ་བརློས་པ་ཇི་བཞིན་དུ་ངེས། 

རྡློ་བ་ཆར་འབེབས། རྒྱ་མཚོ་སེར་པློ་དང་། ཤར་རྒྱ་མཚོ། ལྷློ་རྒྱ་མཚོ་སློགས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློར་

གནས་པའི་ཉ་ཆེ་ཆུང་རིགས་གཉིས་ཡློད་པ་གང་རུང་ཞིག་གི་ཀད་པའི་ནང་གི་གཡས་གཡློན་

ཕློགས་གཉིས་ལ་རྡེའུ་ཆེ་ཆུང་གསུམ་རེ་ཡློད་པའི་ནང་གི་ཆེ་བ་སྟེ། དབིབས་སློང་ནར་སང་

གསུམ་གི་རྣམ་པ་ཅན། ཆེ་ཆུང་མི་དར་མའི་མཐེབ་མགློ་ཙམ་པ་ཁ་དློག་ཤིན་ཏུ་དཀར་པློ་དཀར་

ཡློལ་འདྲ་བ་འློད་དང་ལན་པ། ཤིན་ཏུ་ས་ཞིང་མཁེགས་པས་བཏུལ་དཀའ་བ་ཞིག་གློ །འདི་རྒྱ་ནག་

གི་ཀྲེ་ཅང་ཕློགས་ནས་ཐློན་པ་མང་། རས་འགྱུར་གི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བློ་ནི་CaCO[FT7]3 ཡིན་

ཞིང་འདྲེས་ཚད་མཐློ། རློ་ནུས། རློ་མངར་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཀད་པའི་ནད་ལ་ཕན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

རྡློ་བ་འབྲུག་ཀད། འདི་བློད་རང་ལློངས་ཀི་ཡུལ་ཕལ་ཆེ་བ་ནས་ཐར་ཐློར་འབྱུང་བ་དང་། ས་དམར་

དང་། གད་ཁེབ་ཀི་ས་རིམ། རྡློ་ཀད་ཡློད་པའི་ས་ཆ་བཅས་ནས་ཐློན་པ་མང་ཞིང་། ཁ་དློག་སྐྱ་

དཀར་ཕི་ངློས་ཡུལ་སའི་ཁ་དློག་གིས་བསྒྱུར་བ། མང་ཕལ་ཆེར་ལེབ་མློ་མཉེན་ལ་བཅག་ཁ་

དཀར་འབློལ་ཐང་ཤིང་གི་པགས་པའི་དུམ་བུ་འདྲ་བ། གྲུབ་ཆ་གཙོ་བློ་Mg(CO[FT7]3) 

ཡིན་ཀང་འདྲེས་ཚད་རྡློ་ཀད་དངློས་ལས་ཉུང་ཞིང་། ས་ཚད་2～3༠ དང་། བསྡུར་ལིད་ཁེ་1.8

～2 ཡློད་པས་རྡློ་གཞན་ལས་ཅུང་ཟད་ཡང་བ་སློ་མི་སེག་པ་བཅས། རློ་མངར། ཞུ་རེས་

སྙློམས། ནུས་པས་ཀད་པ་གསློ་ཞིང་ཀད་པའི་ནད་ལ་ཕན། 

རྡློ་བ་ཤར་ཚ་དགློན། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་པའི་དུས་འགློ་ཙམ་ན་ཞང་ཞུང་ཆློས་དབང་གགས་

པས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་

སློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྡློ་བའི་ནད། [མངློན]བག་ཞུན། 

རྡློ་བའི་བུ། [མངློན]རི་ལས་འློང་བའི་ཚོན་རི། 

རྡློ་བལ། རྡློ་རྒྱུས་ལ་ཟེར་ཞིང་། རྡློ་རྒྱུས་བ་བལ་མ་སློགས་སྨན་དུ་འགློ་བ་མ་ཟད་དེས་གློས་ཀི་རྒྱུ་

ཡང་ཡློང་། 

རྡློ་སལ། སལ་པ་རྡློ་ཟན། ཕློ་བར་རྡེལ་ཆགས་ཡློད་པས་དེའི་ཟས་སུ་རྡློ་ཟ་བར་གགས། 

རྡློ་སློམ། རྡློ་ཆེ་བ། 

རྡློ་བེའུ་མགློ །རྡློ་སྨན་གི་རིགས་དབིབས་བེའུའི་མགློ་དང་འདྲ་བ་ཞིག་སྟེ། རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་དྲློད། 

ནུས་པས་རྨ་གསློ། །རུས་ཆག་སྦློར། རྨའི་ཆུ་སེར་ཕིར་འདྲེན། 

རྡློ་བག །རྡློ་ཆེན་པློའམ་བག་གློང་། 

རྡློ་བག་དགློན་པ། སེ་དགེ་རྒྱལ་པློས་སྦིན་བདག་མཛད་ནས་བཞེངས་པའི་དགློན་པ། གུ་བཀྲའི་

ཆློས་འབྱུང་ལས། སེ་དགེའི་ཆློས་རྒྱལ་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོས་སྦིན་བདག་གནང་ནས་བཞེངས་

པར་བཤད། ཆློས་རྒྱལ་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན་ནི་སྤི་ལློ་༡༧༦༦ལློར་སིད་ཁིར་འཁློད། སྤི་ལློ 

༡༧༧༤ ལློར་སྐུ་གཤེགས། དེ་ལར་ན་སྤི་ལློ་༡༧༧༠ལློ་ཡས་མས་ཙམ་ན་རྡློ་བག་དགློན་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཞེངས་པར་ངེས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྡློ་འབུམ། མ་ཎི་སློགས་བརློས་པའི་རྡློའི་ཕུང་པློ། 

རྡློ་མལ། རྡློ་ཚུར་བངས་པའི་རེས་ཤུལ། 

རྡློ་སྨན། སའི་ལློགས་སམ་འློག་ཏུ་གནས་པའི་དངློས་པློ་ས་ཞིང་རྡློག་པ་འདྲིལ་བ་ཞིག་སྟེ། ནང་

གསེས་སུ་དབེ་ན་གསེར་རྡློ་དང་། ཟངས་རྡློ་ལ་བུ་མེར་བསེགས་པའི་ཚེ་བཞུ་བཏུབ་པའི་རྡློའི་

རིགས་ཤིག་དང་། སལ་རྒྱབ་དཀར་སྨུག་ལ་བུ་མེར་བསེགས་པའི་ཚེ་བཞུ་མི་བཏུབ་པའི་

རིགས་ཤིག་དང་གཉིས་མཆིས་སློ། །

རྡློ་སྨན་གཙོ་བློ་སློ་བཞི། སྨུག་པློ་སལ་རྒྱབ། དཀར་པློ་སལ་རྒྱབ། རྡློ་དཀར་པློ་ཆིག་ཐུབ། གངས་

ཐིག །ཁབ་ལེན། བེ་སྣབས། མཉིར། ཕག་མགློ །བེ་མགློ །གསེར་རྡློ། དངུལ་རྡློ། སྟང་ཟིལ། 

གསེར་ཟིལ། དངུལ་ཟིལ། གྲུ་བཞི། ཅློག་ལ་མ། རྡློ་ཀད། ལི་ཁི། རྡློ་ཆུ། རྡློ་མཁིས། གཤའ་རྡློ། 

ལློང་རློས། བ་བ། རྡློ་སློལ། བ་ནུ། རྡློ་རྒྱུས། མཐིང་རྒྱུས། ཏི་ཚ་སེར་པློ། མཚལ། ལིག་བུ་

མིག །བཙག་ཡུག །ཅློང་ཞི། རྡློ་ཐལ། ཧ་ཤིག་གློ

རྡློ་ཙོག །རྡློ་ཙོག་ཙོག

རྡློ་རི། ① གཡུ་རི། ར་ཁློག་ལ་རྡློ་རི་གཏློང་བ། ② རྡློ་ཞློའམ་རྡློ་ཐལ། གང་གི་ཕི་ངློས་དང་ནང་ངློས་

གཉིས་ལ་རྡློ་རི་ལེགས་པར་བཏང་བ། 

རྡློ་རིག །རྡློ་ཡི་རིག་པ། ཁང་པའི་ལགས་རིར་རྡློ་རིག་བརྒྱབ་པ། 

རྡློ་ཚད། སར་བློད་དངུལ་སང་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ། 

རྡློ་ཚད་གཅིག །རྡློ་ཚད་དང་གཅིག །

རྡློ་ཚན། རྡློ་ཚ་པློ་སྟེ་མེར་བསེགས་ནས་ཚ་པློར་གྱུར་པ་དང་། ཉི་མར་བཞག་ནས་ཚ་པློར་གྱུར་པ། 

ཆུ་ཚན་ནང་གི་རྡློ་ལ་བུ། 

རྡློ་ཚིག །① དློན་གནད་སྙིང་པློའི་ཚིག །སྐྱིད་སྡུག་སྙན་ཞུའི་རྡློ་ཚིག །② མི་འགྱུར་བའི་ཚིག

རྡློ་ཚུགས། ཧ་ཤིག་ལ་བུ་རྡློ་མཉེན་གི་རིགས་ལས་བཟློས་པའི་རྡློ་ཚུགས་མར་མེའི་དྲློད་ལ་བསློས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ནས་ནད་དམིགས་སྟེང་བརྡེག་དགློས་པ་ཞིག

རྡློ་རློང་དགློན། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༦༩༧ལློར་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་

བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་གློ་འཇློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྡློ་ཞུན། རྡློ་བཞུས་པའི་ཁུ་བ། 

རྡློ་ཞློ། རྡློ་ཞལ། ཀློ་བ་མཉེན་པློ་བཟློ་ཆེད་རྡློ་ཞློ་བཏུལ་མ་བྱུགས་ཏེ་མཉེས་པ། 

རྡློ་ཞྭ། ① རྡློ་རེ་སློབ་དཔློན་གི་གློན་རྒྱུའི་ཞྭ་ཞིག་ཡིན། ② སར་མིའི་མགློ་ལ་རྡློ་ཞྭ་གཡློགས་ནས་

མིག་རིལ་ཕིར་འབུར་བའི་ཚེ་སྐམ་པས་འཐེན་ནས་འདློན་པའི་ཁིམས་ཆས་ཤིག

རྡློ་གཞིས་བློན་དགློན། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་

ལ་མཚོ་སློན་བ་ཡན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྡློ་གཞློང་། རྡློའི་གཞློང་པ། 

རྡློ་གཞློང་ལ། ལ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྨིན་གིང་རློང་གི་ཤར་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

རྡློ་ཟམ། སི་ལ་ས་དང་འཛེང་རྡློ་གྲུ་བཞི་དྲས་མ་རྣམས་སྦར་ནས་བཟློས་པའི་ཟམ་པ་ཆེན་པློ། 

རྡློ་ཟན། རྡློ་ཕ་བློང་གི་ནང་དུ་ཡློད་པའི་སལ་པའི་རིགས་ཤིག་ཡློད་པར་བཤད།

རྡློ་གཟློང་། རྡློ་གཤག་བེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྡློ་བ་འཇློམས་བེད་དློ། །

རྡློ་བཟློ། བློད་འདིར་ས་རབས་སྤི་ལློའི་གློང་གི་ལློ་ཉིས་བརྒྱའི་སློན་ནས་རྡློ་བརིགས་ཀི་ཁང་པ་དང་། 

རྡློ་བརློས་རི་མློ་སྣ་ཚོགས་བེད་ཤེས་པ་ཡིན། 

རྡློ་བཟློ་བ། རྡློའི་བཟློ་ལས་པ། 

རྡློ་ཡང་སྤེང་མི་ནུས་པ། རྡློ་འདེགས་མི་ནུས་པའམ་རིག་མི་ནུས་པ། 

རྡློ་ཡི་རྒྱལ་པློ། [མངློན]གཡུ། 

རྡློ་ཡི་རྒྱུས་པ་རྣམ་གསུམ། རྡློ་རྒྱུས་དཀར་པློ་དང་། མཐིང་རྒྱུས་སློན་པློ། སང་རྒྱུས་ལང་གུ་གསུམ་

གི་བསྡུས་མིང་། 

རྡློ་ཡི་ཆར། [མངློན]སེར་བ། 

རྡློ་ཡི་སྙིང་པློ། ① ཆུའི་ནང་གི་རྡློ་ལས་སྙིང་པློ་དློན་པའི་ཚུལ་གི་སྐྱེས་པའི་རིན་པློ་ཆེའི་རིགས་ཤིག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གི་མིང་། ② སྤིར་རྡློའི་སྙིང་པློ་ཞེས་པ་འདི་པཎ་ཆེན་ཚུལ་ཁིམས་བསྐྱངས་ཀིས་རྡློའི་སྙིང་པློ་ནི་

མརྒད་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དངུལ་གི་གབ་མིང་དུ་རྡློའི་སྙིང་པློ་ཞེས་གགས་པ་སློགས་

འཇུག་པ་མང་ཡང་སྐབས་འདིར་རིན་པློ་ཆེ་ཨ་སྨ་གརྦྷ་སྟེ་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་རྡློའི་སྙིང་པློར་

འགྱུར་བས་ངློ་བློ་རིན་པློ་ཆེ་ཁ་དློག་ནག་པློ་ཞིག་གློ །དེའང་རྒྱ་ཁབ་ཏུ་ངློས་འཛིན་གནང་བ་ནི། 

པཱ་ཤིས་དང་། རྒྱ་གར། སི་རིས་ལན་ཀ ཀློའང་ཤིས། ཧེ་ལུང་ཅང་། ལེའློ་ཉིན། བློད་ལློངས་ཀི་

ནག་ཆུ་དང་། མངའ་རིས། ལྷློ་ཁ་སློགས་ནས་འབྱུང་བ་ངློ་བློ་མཆློང་གི་རྒྱུ་ལ། ཁ་དློག་ནག་པློ། 

དབིབས་དང་ཆེ་ཆུང་ངེས་མེད། ཕི་ལ་ཞུ་བ་དང་ཁློལ་བའི་ཉམས་ཅན། འབུར་ཀློང་སློགས་མང་

ཞིང་ཅུང་ཟད་རྩུབ་པ། གྲུབ་ཆ་གཙོ་བློ་Sio[MT#HZ]2 ཡིན་པ་དང་། ས་ཚད་6.5

～7༠དང་། བསྡུར་ལིད་ཁེ2.6～2.65ཡློད་པ། འདི་ལས་འཆློས་པའི་ཕ་རྒྱན་གི་རིགས་

རྣམས་ཁ་དློག་ཤིན་ཏུ་ནག་པློ་འློད་དང་ལན་པ་ནམ་མཁར་བཏེགས་ནས་བལས་ན་དྭངས་ཤིང་། 

དེའི་ནང་དུ་སྤིན་རིས་ཆུའི་ནང་སྣག་ཚ་བླུགས་ནས་མ་འདྲེས་པ་འདྲ་བའམ། ནམ་མཁར་ཆར་

སྤིན་འཁིགས་པ་འདྲ་བའི་རི་མློ་ཡློད་པའློ། །

རྡློ་ཡི་ཟས་ཅན། [མངློན]ཕུག་རློན། 

རྡློ་གཡམ། རྡློ་ལེབ་སབ་མློ་སྟེ་མདློག་ནག་ཅིང་དབིབས་ལེབ་པ་ཁང་པའི་ཐློག་ཁེབས་དང་ར་སྐྱློར་

བེད་ཐུབ་པ་ཞིག

རྡློ་གཡམ་རི་མློ། རྡློ་གཡམ་གི་ངློས་སུ་ལྷ་སྐུའམ་སློག་ཆགས་ཀི་གཟུགས་བརན་སློགས་བརློས་པའི་

རི་མློ་ཞིག

རྡློ་རམས་པ། འབས་སྤུངས་རྡློ་བཅའ་ཐང་དུ་དམ་བཅའ་བཏང་བའི་དགེ་བཤེས། 

རྡློ་རམས་པའི་དགེ་བཤེས། གདན་ས་སློ་སློའི་ཚོགས་ཆེན་རྡློ་གཅལ་དུ་མཚན་ཉིད་དམ་བཅའ་

འཇློག་པའི་དགེ་བཤེས། 

རྡློ་རིང་། ལློ་རྒྱུས་སམ་མི་མིང་སློགས་བིས་ཏེ་བཙུགས་པའི་རྡློ་རིང་པློ། གྲུ་བཞི་དང་། ཧྲིལ་མློ། རྡློ་

ལེབ། ཡི་གེ་ཡློད་མེད་བཅས་ཚང་མ་འདུས། རྡློ་རིང་གི་ངློས་ཆུང་བ། རྡློ་རིང་གི་ངློས་ཆེ་བ། རྡློ་

རིང་གི་རུས་སལ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

རྡློ་རིང་བཀའ་བློན་གུང་པཎི་ཏ། མཚན་དངློས། མགློན་པློ་དློན་གྲུབ་རབ་བརན་ཏེ། བློད་རབ་བྱུང་བཅུ་

གཉིས་པའི་ལགས་གང་སྤི་ལློ་༡༧༢༡ ལློར་ཡབ་མངའ་རིས་སར་དཔློན་ཚེ་བརན་བཀྲ་ཤིས་

དང་། ཡུམ་བསློད་ནམས་ལྷ་སྒློན་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། སས་གསུམ་ཡློད་པའི་ནང་

ནས་ཆུང་བ་ཡིན། ཆུང་དུས་ནས་སློབ་དཔློན་ཆློས་རློང་པའི་སར་ལློ་བདུན་གི་རིང་ཡི་གེ་དང་

རིག་གནས་སློབ་སྦློང་མཛད། སྤི་ལློ་༡༧༤༠ལློར་བློད་ཀི་བཀའ་བློན་གི་གློ་གནས་ཐློབ། མཐར་

རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༧༩༢ ལློར་འདས། 

རྡློ་རིང་བསྟན་འཛིན་དཔལ་འབློར། ཡབ་རྡློ་རིང་བཀའ་བློན་གུང་པཎི་མགློན་པློ་དློན་གྲུབ་རབ་བརན་

དང་། ཡུམ་མདློ་མཁར་ཞབས་དྲུང་གི་བུ་མློ་རིན་ཆེན་སྐྱིད་འཛོམས་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་

གསུམ་པའི་ལགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༩༦༠ ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བརྒྱད་ནས་ཡི་གེ་སྦློར་ཀློག་

ནས་བཟུང་སུམ་རགས་དག་གསུམ། སྒ་དང་སྙན་ངག །སྐར་འབྱུང་རིས་སློགས་ཐུན་མློང་དང་། 

ཐུན་མིན་གི་རིག་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐློགས་པར་མེད་བསབས། སྤི་ལློ་༡༧༧༩པའི་ས་ཕག་

ལློར་བཀའ་ཤག་ཡིག་ཕྲུག་དང་མགློན་དྲུང་སློབ་གཉེར་ཞུགས། ལགས་གང་སྤི་ལློ་༡༧༨༡ལློར་

བཀའ་དྲུང་གི་གློ་གནས་བསྐློ་བཞག་གནང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལགས་ཕག་སྤི་ལློ་

༡༧༩༡ལློར་བཀའ་བློན་བསྟན་འཛིན་དཔལ་འབློར་དང་། གཡུ་ཐློག་བཀྲ་ཤིས་དློན་གྲུབ་གཉིས་

གཉའ་ནང་དུ་གློ་བློད་ཆིངས་སྒིག་ཏུ་ཕེབས་སྐབས་གློ་ཥས་བཟུང་ནས་བལ་ཡུལ་དུ་ཁིད་ནས་

བཙོན་ཏུ་བཅུག །གློ་བློད་ཆིངས་སྒིག་འགིག་རེས་བཙོན་གློལ་བཏང་རེས་བློད་དུ་ཕིར་ཕེབས། 

རྡློ་རིང་ནང་མ། བློད་གཞུང་གི་སེ་སིད་མི་ཐློག་ལྔ་པ་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་པློ་ཏ་ལའི་ཕློ་བང་དམར་

པློ་འཛུགས་སྐྲུན་བས་ནས་ཡློངས་རློགས་གྲུབ་པའི་དྲན་གསློའི་ཆེད་དུ་པློ་ཏ་ལའི་མདུན་གི་རི་

ལེབས་སུ་བཞེངས་པའི་རྡློ་རིང་ཞིག་སྟེ། འདིའི་ངློས་སུ་ཡི་གེ་གང་ཡང་མེད། 

རྡློ་རིང་པད་མ་ཅན། སར་ཆློས་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་སྐབས་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་

བཙུགས་པ་རྒྱལ་པློའི་བཀའ་གཙིགས་ཀི་ཡི་གེ་འཁློད་པའི་རྡློ་རིང་ཞིག

རྡློ་རིང་པཎི་ཏའི་རྣམ་ཐར། དགའ་བཞི་པའི་ཡབ་མེས་གློང་མ་རྣམས་ཀི་ལེགས་མཛད་རང་བློར་

གཏློགས་པ་ཕློགས་བསྒིགས་སུ་བཀློད་པའི་མཇུག་མཐུད་དུ་རང་གི་བྱུང་བ་ཅུང་ཟད་ཙམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བརློད་པ་ཟློལ་མེད་གཏམ་གི་རློལ་མློ་ཞེས་བ་བ། རྡློ་རིང་པཎི་ཏས་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་

དུས་སུ་བརམས་པ་འདིའི་ནང་དུ་གློང་མ་ལ་ཡར་ཞུས་མར་ཕེབས་ཀི་ཡིག་ཆ་ཤིན་ཏུ་མང་བས་

ལློ་རྒྱུས་བརག་དཔྱད་བེད་པའི་དཔྱད་གཞི་ར་ཆེན་ཞིག་ཡིན། 

རྡློ་རིང་ཕི་མ། རྡློ་རིང་དེ་ནི་ལྷ་སའི་རེ་པློ་ཏ་ལའི་མདུན་དུ་བཙུགས་ཤིང་། ད་དུང་རེ་པློ་ཏ་ལའི་རྡློ་

སྐས་ཀི་གཤམ་དུ་རྡློ་རིང་གཞན་ཞིག་སྟེ་རྡློ་རིང་ནང་མར་ལློས་ནས་མིང་དེ་ལར་ཆགས། རྡློ་རིང་

དེའི་རེ་མློར་རྡློའི་ཆར་ཁེབས་ཏློག་བཅས་ཡློད་ལ་ངློས་གསུམ་ལ་བློད་ཡིག་བཀློད་ཡློད་པ་ལས་

བང་ངློས་སྟློང་པ་ཡིན། རྡློ་རིང་དེ་ནི་བློད་དུ་ད་བར་མཐློང་བའི་རྡློ་རིང་ནང་གི་ས་ཤློས་ཡིན་ཞིང་

བློད་ཀི་བཙན་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གིས་རང་ཉིད་ཀི་ནང་བློན་ཆེན་པློ་སྟག་སྒ་ཀླུ་ཁློང་གི་བས་

རེས་ལ་གཟེངས་བསྟློད་དང་ཞལ་བཞེས་བཀའ་གཙིགས་གནང་དློན་རྡློ་རིང་ཐློག་བཀློད་པ་ཞིག་

ཡིན། རྡློ་རིང་གི་ནང་དློན་ལ་བརགས་ན་བློད་ཀིས་ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀི་རྒྱལ་ས་ཁང་ཨན་བངས་

པའི་ལློ་སྟེ། སྤི་ལློ་༧༦༣ལློའི་མཇུག་ཙམ་ལ་བཙུགས་པར་མངློན། 

རྡློ་རིང་རིག་པ། རྡློ་རིང་གི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དུས་རབས། གྲུབ་ཆ། རྡློ་པར་གི་བདེན་རྫུན། ཡི་གེའི་ནང་

དློན་སློགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་དཔྱད་བསློམས་བེད་པའི་རིག་པ་དང་། དེ་བཞིན་རྡློ་རིང་བརློས་

མའི་ཡིག་གཟུགས་ལ་མཐློང་ཆེན་དང་ཞིབ་འཇུག་དར་སེལ་བེད་པའི་ལས་ཀ་ལའང་ཟེར། 

རྡློ་རིའི་སགས་ཁང་། དུས་ཚོད་ནམ་བཏབ་དང་བ་མ་སུས་བཏབ་མ་གསལ་ཡང་། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་

ནང་སྐུ་ཞགས་སྟློང་སྐློར་ཚང་དང་། ཏིང་ཀྱཱ་ཚང་སློགས་ཕེབས་ཏེ་དབང་ལུང་གནང་བར་གསལ། 

གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྡློ་རིལ། རྡློ་རིལ་རིལ། 

རྡློ་རུ་བ་དགློན། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ལློ་རབས་བཞི་ཅུ་པར་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། 

ད་ལ་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དར་ལག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྡློ་རུས་གཏུག་པ།རང་གཅློག་ཚེ་རྡློ་དང་རུས་པ་གཏུག་དགློས་པ་ལར་ལག་ལེན་ནན་ཏན་བེད་

དགློས་པའི་དློན། 

རྡློ་རུས་སྤློད་པ། རྡློ་དང་རུས་པ་ཐུག་ཏུ་འཇུག་པ། ལམ་ལུགས་རིང་པ་བསྒྱུར་བཅློས་རྡློ་རུས་སྤློད་
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པ་བཞིན་བེད་དགློས། 

རྡློ་རྭ། རྡློ་བརིགས་པའི་རྭ་སྐློར། 

རྡློ་རྭ་ལྷ་ཁང་། དགློན་འདི་ཐློག་མའི་མིང་ལ་ཆུ་བཟང་དགློན་པ་ཟེར། ཀརྨ་པ་གསུམ་པ་རང་བྱུང་རྡློ་

རེའི་སྐབས་སུ་བཏབ་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགློན་པ་གགས་ཆེན་ཞིག་ཡིན། དགའ་ལན་ཕློ་

བང་གི་སྐབས་སུ་གཏློར་བཤིགས་སློང་བའི་ཤུལ་དུ་དགའ་ལན་ཁི་ཐློག་དྲུག་བཅུ་རེ་དགུ་པ་

བང་ཆུབ་ཆློས་འཕེལ་གིས་གསུང་བསྐུལ་འློག་ཡུལ་དེའི་གློང་མི་རྣམས་ཀིས་ལྷ་ཁང་བཞེངས། 

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཕག་ཕེང་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྡློ་ལ་ལྷུ་གཟུག་འདྲལ། རྡློ་ལ་ཤ་གཏུབ་པ་ལར་གང་འདློད་པའི་བཟློ་དབིབས་ལར་བསྒྱུར་ཐུབ་པ། 

རྡློ་ལས། རྡློའི་ལས་ཀ

རྡློ་ལུ། ཆུ་ཡིས་ལློ་མང་པློར་དེད་ནས་རྡར་བའི་རྡློ་རིལ་རིལ་རྡློ་འཇམ་པློ་ཅན། དཔེར་ན་བེས་པ་རྡློ་

ལུའི་ནང་སེབས་པ་བཞིན། ཡིད་མགུ་བ་མང་དྲག་ནས་གདམ་གསེས་བེད་དཀའ་བའི་དཔེ། 

བེད་དཀའ་བ། 

རྡློ་ལེའུ། ① རྡློ་བཟློ་བའི་རྡློ་གཅློག་བེད་ཀི་ཐློ་ཆུང་། ② རྡློ་ལས་བཟློས་པའི་ཐེལ་རེ། 

རྡློ་ལེབ། རྡློ་དབིབས་ལེབ་མློ། ལུང་པ་ཆུས་ཁེངས་ན་རྡློ་ལེབ་སྐམ་པློར་མི་སློད། 

རྡློ་ལེབ་ལེབ། རྡློ་ལེབ་མློ། 

རྡློ་ཤིང་སྤི་པ། [ཡུལ]སར་རྡློ་བཟློ་ཤིང་བཟློའི་སྤི་པ། 

རྡློ་ལློ། མགློ་རྡློ་ལློ་སྟེ་སྐྲ་མེད་པའམ་སྐྲ་ཚང་མ་བཞར་བ་དེར་ལྷ་སའི་སྐད་ལ་མགློ་རིལ་ཟེར། 

རྡློ་ཤེལ། ཤེལ་དང་འདྲ་བའི་རྡློ། 

རྡློ་ཤློ། ① རང་བྱུང་གི་རྡེལ་བུ་གྲུ་བཞི་རིས་རྡེལ་གཏློང་བེད་ཅིག །② རྡློ་ལས་བཟློས་པའི་མློ་ཕྱྭ་

འདེབས་སྤད་ཅིག

རྡློ་གཤམ་མུག་མཁར་དགློན། དགློན་པ་འདི་མཁས་གྲུབ་རེའི་དངློས་སློབ་མཁས་གྲུབ་དཀློན་མཆློག་

དཔལ་གིས་བཏབ། དུས་ཚོད་མ་ངེས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ར་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྡློ་སེང་། གནའ་བློའི་འབུར་བརན་མཁས་ཅན་ཚོས་རྒྱུན་དུ་སེང་གེའི་གཟུགས་བརན་དེ་བརློད་བ་

གཙོ་བློར་བརིས་ནས་རྡློའི་སྟེང་དུ་བརློས་ཏེ། རྡློ་སེང་དེ་དགློན་པ་སློགས་ཀི་སློའི་གཡས་

གཡློན་དུ་བཞག་སློས་ཡློད། 

རྡློ་སློལ། ① མདློག་དབིབས་ཀི་སློ་ནས་བཏགས་པའི་རང་བྱུང་ཆུ་ཚན་འཁློལ་བེད་ཀི་རྡློའི་མིང་། 

② མེ་གཏློང་བེད་གཏེར་རྡློ་ནག་པློ་ཞིག །③ ཆུ་ཚན་འཁློལ་བེད་ཀི་རྡློ་སྟེ། རློ་བསྐ་ལ་ཚ། ཞུ་

རེས་དྲློད། ནུས་པས་རྡློ་སྨན་གི་རིགས་འཇུ། ཁག་ཤློར་གཅློད་པ་སློགས་ར་ཁ་སློམ། 

རྡློ་སིན་ཟན། རིག་རྡློར་འློས་པའི་རྡློ་ཁ་བློ་ལ་ཟེར། རྡློ་དེ་རིགས་གཤག་ལས་བེད་བདེ་བ་དང་། རིག་

རྡློ་དང་ཆུ་འཁློར་གི་འཁློར་རྡློ། ཡི་གེ་དང་རི་མློ་སློགས་བརློ་རྒྱུ་བཅས་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་

རྒྱུ་ཆ་ཡིན། 

རྡློ་གསེག །རྡློ་ཆུང་ཆུང་། 

རྡློ་གསློབ་གསློབ། མཁེགས་པློ་མིན་པའི་རྡློ་གསློབ། 

རྡློ་ལྷ་རི་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྨར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྡློ་ཧྲུག །རྡློ་ཆུང་ཆུང་ངམ་རྡློ་ཧྲུག་ཧྲུག

རྡློ་ཧྲུབ། རྡློ་ཧྲུག་དང་གཅིག །

རྡློག །རྡློག་པ་ཡི་ཚིག་བསྡུས་པ། རྡློག་པློ་ཡི་ཚིག་བསྡུས་པ། 

རྡློག་བཀྲློལ་བ། དློན་གསལ་པློ་བཟློས་པ། 

རྡློག་ཁེས། ཁུར་པློ། རང་པ་ཕ་མློར་རྡློག་ཁེས་ལིད་པློ། རྡློག་ཁེས་ཁེར་ནས་སྟློད་གསིག་རྒྱབ་པ། 

རྡློག་རྒྱག །མི་དང་ར་དྲེལ་སློགས་ཀིས་རང་པ་བཏེག་སྟེ་གཞུ་བའི་མིང་། འགེལ་བའི་སང་ལ་རྡློག་

རྒྱབ་བཞུས། 

རྡློག་སྒ། རང་སྒའམ་གློམ་པ་སློ་བའི་སྒ། 

རྡློག་སྒ་རྒྱབ་པ། རང་པ་ས་ལ་རྡེབ་པ། དགའ་ནས་རྡློག་སྒ་རྒྱབ་པ། 
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རྡློག་ལག་གཞུ་བ། རང་པས་གཞན་ལ་རྡེག་པ། 

རྡློག་གཅིག །ཚད་གཞིའི་མིང་། ལུང་པ་འདིའི་ནང་མི་རྡློག་གཅིག་ཀང་མི་འདུག །བློད་ལ་ཆློས་དད་

མེད་མཁན་མི་རྡློག་གཅིག་ཡློད་ལིས་མ་རེད། 

རྡློག་ཐློ། མི་ཕྱུགས་ཀིས་རང་པ་བཀགས་ཏེ་རྡེག་པའི་མིང་། དྲེལ་གིས་རྡློག་ཐློ་བརྒྱབ་སྟེ་རང་པ་

སྐྲངས་སློང་། 

རྡློག་ཐློན་པ། འགྲུལ་པ་ཐློན་པ། ཕློགས་ལ་རྡློག་ཐློན་པ། རང་གི་ལས་སར་རྡློག་ཐློན་བེད་རྒྱུའི་ཚེས་

གངས་གཏན་འཁེལ་བ། 

རྡློག་མཐིལ། ལྷམ་མཐིལ། 

རྡློག་དྲིལ། དློན་སྙིང་པློ་བསྡུ་བ། གང་གསུངས་པའི་དགློངས་དློན་སྙིང་པློ་རྡློག་དྲིལ་བེད་པ། 

རྡློག་རྡློག །① སྙིང་པློ། དློན་དག་རྡློག་རྡློག་སྙིང་པློར་འདྲིལ་ཐུབ་པ་དགློས། ② རིལ་རིལ། གསེར་

རྡློག་རྡློག་གཅིག །སགས་རྡློག་རྡློག་གཅིག །③ ལྷམ་གི་སྣ་མགློའི་ཡར་ཙམ་གི་ཕར་ཕིན། 

རྡློག་སྣ། ལྷམ་གི་རྡློག་པའི་སྣ། རྡློག་སྣ་ཐློགས་པ། 

རྡློག་པ། ལྷམ་མཐིལ་ལ་གན་པའི་ཀློ་བ་སློགས་ཀི་གན་པ། རྡློག་པ་རིང་པ། རིང་རྡློག་རྒྱབ་པ། ལྷམ་

རྡློག་རྒྱབ་པ། མི་ལ་ངློ་ཚ་དང་། ལྷམ་ལ་རྡློག་པ་དགློས། ལག་པའི་ཁུ་ཚུར་གཞུས། ལྷམ་གི་རྡློག་

པས་བརྡུངས། 

རྡློག་པ་རྒྱབ་པ། ① ལྷམ་ལ་རྡློག་པ་རྒྱབ་པ། ② ལྷམ་གི་རྡློག་པས་རྡེག་པ། 

རྡློག་པ་རྡློག །[བ་བེད་ཐ་དད་པའི་བ་ཚིག]ལྷམ་མཐིལ་ལ་ཀློ་བའི་རྡློག་པ་གན་པའི་དློན། 

རྡློག་པློ། ① རྡློག་རྡློག །མི་རྡློག་པློ་གཅིག །ཤིང་རྡློག་པློ་བཞི། འབྲུ་རྡློག་པློ་གསུམ། ② ལུས་སྟློབས། 

ཤུགས་ཆེ་བས་འབུ་ཆེན་རྣམས་ཀང་བཟུང་། 

རྡློག་ཕིས། ཞལ་བ་འབིད་བེད། ཨར་ཀའི་ཞལ་བའི་རྡློག་ཕིས་རྒྱབ་པ། 

རྡློག་འཕུལ། རྡློག་ཐློའམ་རང་ཐློ། འཕློངས་ལ་རྡློག་འཕུལ་བརྒྱབ། 

རྡློག་བློ་རྒྱག །བློ་འཁབ་པ། 

རྡློག་མ། ① རིས་ཀི་རྡེལ་རས། ② [ཡུལ]རྡློག་པློ། མི་རྡློག་མ་གཅིག་ཀང་བསད་མི་འདུག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྡློག་ཙམ། ཅུང་ཟད་ཙམ་མམ། ཆུང་ཙམ། ཤ་རྡློག་ཙམ་རྡློག་ཙམ་བཅད་དེ་ལྡུར་ལྡུར་མ་ཆགས་བར་

དུ་བཙོས་པ། 

རྡློག་ར། གནད་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བའི་དློན། བསམ་འཆར་རྡློག་ར་གཅིག་དྲིལ་བེད་པ། ནུས་ཤུགས་

རྡློག་ར་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བ། 

རྡློག་ར་གཅིག་བསྒིལ། མི་མང་པློ་མཐུན་སྒིལ་དམ་ཟབ་ཡློད་པ། 

རྡློག་རག །རྡློག་པ་མང་བློ་རེག་ཡློད་བའི་ལྷམ་ཞིག

རྡློག་བརིས། ① ལྷམ་རྡློག་གི་བསྣུར་བ། ཞིང་བཏབ་ལློ་ཏློག་རྡློག་བརིས་བཏང་མི་ཆློག །② རི་མེད་

བས་པ། ར་འཛིན་ཡིག་རིགས་རྡློག་བརིས་བཏང་ན་ཆ་འཇློག་གང་ལ་བེད། 

རྡློག་རློལ། ① རང་པའི་འློག་ཏུ་བརི་བ། གང་ཆེན་གིས་ཕག་ཕྲུག་ཆུང་ཆུང་རྣམས་རྡློག་རློལ་གཏློང་

དུ་མ་འཇུག །② རི་འཁུར་མི་བེད་པ། ཕན་ཚུན་གློས་དན་ཆློད་ཡིག་རྡློག་རློལ་མ་གཏློང་། 

རྡློག་ཤད། དངློས་པློ་གང་ཞིག་ལ་རང་པས་འཕུལ་རྒྱབ་པའི་བ་བ། ཕྲུ་གུས་རྡློག་ཤད་བས་ནས་

ཁེབ་མ་ཕིར་ཕུད་འདུག །གཡག་ཀློ་མཉེ་སྐབས་རང་པས་རྡློག་ཤད་བརྒྱབ་ན་མཉེད་ཡག་པློ་

ཡློང་གི་རེད། ལ་བུ།

རྡློབ། ཐལ་མློ་རྡློབ་ཅིག་ཅེས་སྐུལ་ཚིག

རྡློབ་ཁི། འབློག་ཁི་འབབ་རྒློད་དང་དློན་གཅིག

རྡློབ་རྡློབ། སར་སེར་འབས་རྣམས་ཀི་དགེ་འདུན་པའི་བསྒིག་ཁིམས་དློ་དམ་བེད་མཁན་གི་གྲྭ་པའི་

རིགས་ཤིག །ཤམ་ཐབས་བསྟུངས་ནས་གློན་ཞིང་། གདློང་ལ་ཚོས་ནག་བྱུག་པ། རྡློབ་སྐྲ་

གཙུག་ཕུད་འཇློག་པ། བསྒིག་ཁིམས་མི་སྲུང་པའི་གྲྭ་རྒློད་རྣམས་བརྡུང་ཡས་སུ་ལག་ཏུ་རྒྱ་

མདུད་བཟུང་པའི་གྲྭ་པ། 

རྡློབས། རྡེབ་པའི་སྐུལ་ཚིག

རྡློའི་སློ་ལར། རྒྱན་སྤློས་བེད་པའི་འཛུགས་སྐྲུན་དངློས་པློའི་དྲས་ཤིག་ཡིན། 

རྡློའི་སྙིང་པློ། [མངློན]མརྒད། 

རྡློའི་གཏུན་ཁུང་། བློད་ཚོན་དབུར་སའི་རྡློའི་གཏུན་ཁུང་ཆེན་པློ་ཞིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

རྡློའི་ཐུབ་པ། རྡློ་ལས་བཞེངས་པའི་ཐུབ་པའི་སྐུ་བརན། 

རྡློའི་ཕུ་མདའ། ལྷློ་ཁ་བསམ་ཡས་ཀི་ནུབ་ངློས་དང་ཉེ་བ་ཡློད། འཛམ་གིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་

ནང་ཨ་མེ་རི་ཀའི་མཁའ་དམག་གི་གནམ་གྲུ་གཅིག་རྡློའི་ཕུ་འདིར་ལྷུང་མློང་ཡློད། 

རྡློའི་ཕག་རྡློར། སློན་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྦར་བའི་རྡློ་དཀར་གློང་གི་མིང་། 

རྡློའི་ར་རིས། རྡློ་སྲུབས། 

རྡློའི་གསེག་མ། རྡློ་ཧྲུག་གམ་རྡློ་ཞིབ། རྡློལ་ནས་བིའུ་ཐློན་པ། བས་ཉེས་ཀི་སྐྱློན་མཚང་རྡློལ་བ། རྡློལ་

བའི་ཁིམ། རྡློལ་བའི་བུ་ག

རྡློར། ① རྡློ་རུ་ཞེས་པའི་རུ་ཡིག་བསྡུས་པ་སྟེ། རྡློར་རི་མློ་བརློས་ལ་བུ། ② བརྡར་གི་ད་ལ་བ་དང་

སྐུལ་ཚིག

རྡློར་དགེ་དགློན། བ་མ་ཀརྨ་རྡློ་རེས་ཕག་བཏབ། བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། 

ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབའ་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྡློར་དགློན་ཐློས་བསམ་འཕེལ་རྒྱས་གིང་། མིང་གཞན་རྡློ་རིའི་གྲྭ་ཚང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་

ས་གང་སྤི་ལློ་༡༦༤༩ལློར་ཅློག་རློང་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་

ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྡློར་ཐ་ཆེ། དློར་ར་ནག་པློའང་ཟེར། ཧློར་རྒྱལ་བུ་གློ་དན་གི་བློན་པློ་ཞིག་ཡིན། 

རྡློལ། ① དངློས་པློ་ལ་བུ་ག་བྱུང་བ་སྟེ། སྣློད་ཞབས་རྡློལ། ལམ་མཐིལ་རྡློལ་ལ་བུ། མ་འློངས་པ་དང་

འདས་པ་ལ་བརྡློལ་འདྲི། ② གློ་བུར་དུ་བྱུང་བའམ་མང་པློ་བྱུང་བ་སྟེ། ཆུ་ལས་ཆུ་བུར་རྡློལ། 

སང་ལས་ཤ་མློ་རྡློལ། ཁློང་ནས་བློ་རིག་རྡློལ་ལ་བུ། ③ བརྡལ་གི་ད་ལ་བ་དང་སྐུལ་ཚིག

རྡློལ་བུག །རྡློལ་བའི་བུ་ག

རྡློས། བློངས་ཚད། རྡློས་ཆེ་བ། ལུས་རྡློས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལས་མེད་ཀང་སྙིང་སྟློབས་ཆེན་པློ་འདུག

རྡློས་བཅས། ① ཐློགས་རེག་བར་རུང་བ་བེམ་པློའི་རྣམ་ཅན། ② ལུས་ཕུང་། རྡློས་བཅས་ཤ་ཁག་

ལུས་ནི་མི་བརན་པ། 

རྡློས་ཆེ་བ། དངློས་པློའི་གཟུགས་བློང་ཆེ་བ། 
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རྡློས་པ། [ཐ་མི་དད་པ]སྟེང་དུ་འཕྱུར་བའམ། ཐློན་པ། ཆུའི་ནང་ནས་དབུ་བ་རྡློས་པ། 

ལ་ལི། དར་ལ་ེཚོས་སྣ་བསྟར་བརྒྱུས་ཀ་ིདར་ཕེང་སྟ་ེཁང་ཐློག་ལ་དཔྱངས་པའ་ིམཆློད་རས་ཀ་ིབ་ེབག་ཅིག

ལ་བེ་ལིབ་བེ། ལབ་ལིབ་ལ་ལློས། 

ལ་རེ་ལྡུ་རེ། ལར་ལྡུར་ཏེ་ཤ་དང་ལ་ཕུག་སློགས་ཚོས་དྲགས་པའི་རྣམ་པ། རུལ་ནས་ལ་རེ་ལྡུ་རེར་

གྱུར་པ། ཤ་ཚོས་དྲགས་ནས་ལ་རེ་ལྡུ་རེ་བས་འདུག

ལག །ལེ་ཡིས་དངློས་རས་ལེན་པའམ་དངློས་རས་ལ་རེག་པ་སྟེ། བ་མློས་བེའུ་ལག་གིན་འདུག །ཁི་

གུ་ལག་གིན་འདུག་ལ་བུ། ཞློགས་པ་ཁ་ཏུས་ལག །བིས་པས་ཞློ་སྐྱློ་ལག

ལག་གུ། ① ཐུག་པའི་བེ་བག་སྐྱློ་མ། ②[རིང]སན་མའི་མིང་། 

ལག་ཆལ། ཁྲུས་རས་སམ་འདག་རས། 

ལག་ལེག །གཡློ་བའམ་འགུལ་བའི་ཚུལ། 

ལག་པ། ① [ཐ་དད་པ]བལགས་པ། བལག་པ། ལློགས། འབློག་པ། སྐྱློ་མ་བལགས་པ། ཞློ་ལེས་

བལགས་པ། ② སྐྱློ་མའམ། ཐུག་པ། 

ལག་རི། ཁྲུས་རིའམ་ལག་ཆལ། 

ལང་། བྱུང་བའམ་རྒྱུ་བའི་དློན་ཏེ། མེ་ཏློག་གི་དྲི་ངད་ལང་བ། རླུང་ལང་སློན་གི་སྡུག་བསལ་དྲན་ན་

སྙིང་རླུང་ལང་ལ་བུ། 

ལང་ཁུལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་jump area ཟེར། 

ལང་ངེ་ལིང་ངེ་། ① ནམ་མཁར་ལིང་ལིང་དུ་འཕློ་ཚུལ། བ་རྣམས་ལང་ངེ་ལིང་ངེར་འཕུར་གིན་འདུག །② 

ལས་ཀ་ཕར་གཡློལ་ཚུར་གཡློལ། བ་བ་ལང་ངེ་ལིང་ངེ་མིན་པར་ཤར་ཤར་བེད་དགློས། 

ལང་དུབ། ཞི་ལང་རེ་མློས་བས་པའི་ནད་ཀི་མངློན་ཚུལ་གི་མིང་། 

ལང་དུབ་གཟེར། ཟུག་གཟེར་འཕར་ལང་བེད་པའི་ནད་ཅིག

ལང་ལིང་། ① ལང་མ་ལིང་གི་བསྡུས་ཚིག །② ལང་ངེ་ལིང་ངེའི་བསྡུས་ཚིག

ལང་བ། [ཐ་མི་དད་པ] ① ལངས་པ། ལང་བ། ལློངས། ལང་བ། ཁེད་རང་ཕེབས་འཕལ་དུ་ཁློ་གདན་
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ནས་ཡར་ལངས་འདུག །ཡར་ལློངས་ཤིག །② འཐུལ་བ། རི་རེ་ནས་སྤིན་པ་ལང་བ། ཁང་ཐློག་

ནས་དུ་བ་ལང་བ། རླུང་དྲག་པློ་ལང་བ། ཕན་ཚུན་དག་རུ་ལང་བ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ལང་བ། ③ 

འབློར་ཚད་ལློང་བའམ། ཚང་བ་དང་། མཉམ་པ། ལློ་གློས་གཉིས་ལང་། འབློར་ཚད་ཀིས་མི་ལང་

བ། མི་གངས་ལང་ཙམ་ལས་ལྷག་མི་འདུག །ན་ཚོད་ལང་བ། 

ལང་བ་ཡང་བ། ཡར་ལང་དུས་གཟུགས་པློ་ཡང་བ། ལློ་ན་མཐློ་ཡང་ལང་བ་ཡང་བ་དེ་གཟུགས་པློ་

ཐང་པློ་ཡིན་པའི་རགས་རེད། 

ལང་བའི་རྣལ་འབློར། གསང་སགས་ཉམས་སུ་ལེན་མཁན་མལ་ནས་ལང་ཚེ་ལྷས་བསྐུལ་བར་མློས་

ནས་ལང་བ། 

ལང་མ་ལང་། ① ལློང་མ་ལློངས། ② གེན་དུ་ལང་མ་ལངས། 

ལང་མ་ལིང་། ལང་མ་ལིང་། ཤིང་ལློ་ཆུ་བློའི་ཁ་ལ་ལང་མ་ལིང་དུ་གཡེང་། ནམ་མཁའི་དབིངས་སུ་

འདབ་ཆགས་ལང་མ་ལིང་དུ་འཕུར། ལ་ཁར་སྤིན་པ་ལང་མ་ལིང་ཞིག་ལང་བ། 

ལང་མིན། ཚད་ཀིས་འདང་མི་འདང་། མཁློ་ཆས་སྒྲུབ་རྒྱུ་ལག་དངུལ་གིས་ལང་མིན་ད་ལ་ཚོད་ཐིག་

གི་མི་འདུག

ལང་ཚད། ① ཁ་ཚང་བའམ་ཁ་ལློང་བའི་ཚད། ཕྱུ་པ་ལང་ཚད་ཀི་རས་ཉློས་པ། ཕར་འགློ་ཚུར་ཡློང་གི་

ལམ་རྒྱགས་ལང་ཚད་ཅིག་སྤད་པ། ② ལློང་དཀའ་བ། ཨར་པློའི་དགློས་ཆས་ལང་ཚད་བས་བྱུང་། 

ལང་ཟུག །ན་ཚ་སྐབས་རེ་འཕར་ལང་བེད་ཚུལ། སྦྲུམ་མ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་ནད་ཀི་ན་ཟུག་ལང་བ། 

ལང་རིས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་jump graphics ཟེར། 

ལངས་པ། ལང་བའི་འདས་པ། 

ལད་རྒྱབ་པ། ཟློག་ལུག་སློགས་དུད་འགློ་རྣམས་ཀི་གཟན་པ་མིད་ནས་སར་ཡང་ཁའི་ནང་དུ་

བསྐྱུགས་ཏེ་བཟའ་བཅའ་བེད་པ། 

ལད་པ། [ཐ་དད་པ]བལད་པ། བལད་པ། ལློད། ① མུར་བ། ལློ་ཆས་ག་ལེར་བལད་ནས་བཟའ་

དགློས། ② གནག་ཕྱུགས་སློགས་ཀིས་གཟན་པ་མིད་ནས་སར་ཡང་ཁའི་ནང་དུ་བསྐྱུགས་ཏེ་
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བཟའ་བཅའ་བེད་པ། མཛོ་དེ་ས་ལ་ཉལ་ནས་ཁ་ལད་པ། 

ལད་མཛད་པ། [རིང]སྟློན་མློ་བཤམས་པ། 

ལན། ཡློད་པའམ་མངའ་བ་སྟེ། དཔའ་མཛངས་གཉིས་ལན་གི་འགློ་ཁིད་པ། ཡློན་ཏན་དང་ལན་པ། 

བདེ་སྐྱིད་དང་ལན་པའི་རྒྱལ་ཁབ། བདེ་ལན། དད་ལན་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ལན་ཀློང་ཐང་། གནའ་བློའི་ས་མིང་ཞིག་སྟེ། དེང་དུས་འབི་ཆུའི་ཤར་ནུབ་གཉིས་ཀི་ཁློངས་སུ་ཡློད་

པའི་སེ་དགེ་འདན་ཁློག་ཡུལ་གི་སྤི་མིང་། 

ལན་དཀར་ཕློ་བང་། སར་བློད་རྒྱལ་ཁ་ིལ་ེགཙུག་བརན་ག་ིཕློ་བང་ཞིག །ལྷློ་ཁ་སྣ་ེགདློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལན་དཀར་མ། དཀར་ཆག་ལན་དཀར་མའི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས། 

ལན་ཁློག །ཁམས་འདན་ཁློག་གི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

ལན་གློལ་གཉིས། ལེགས་པའི་ཡློན་ཏན་དང་ལན་ཞིང་། ཉེས་པའི་སྐྱློན་ལས་གློལ་བ་གཉིས་སློ། །

ལན་ལག །འགམ་ལག །ཁློའི་འགམ་པར་ལན་ལག་གཉིས་བཞུས་སློང་། 

ལན་ཆུ། ས་འགེལ་རྣམས་སུ་ཕྱུགས་ཀིས་ལད་བརྒྱབ་པའི་ཁ་ཆུ་ལ་བཞེད། 

ལན་ཐློབ། ལན་མིན་འདུ་བེད་ལས་ཐློབ་པའི་ནང་གསེས། སར་ཐློབ་པའི་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་གནས་

པ། དཔེར་ན་གང་ཟག་སློམ་ལན་གི་རྒྱུད་ཀི་སློམ་པ་ལ་བུའློ། །

ལན་འདུས་ནད། ལན་པའི་ནད་དང་། འདུས་པའི་ནད་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

ལན་པ། ① ཡློད་པ་དང་། མཐུན་པའམ། འགློགས་པ། དང་ལན། དློན་དང་ལན་པའི་བ་བ། གསེར་

ལན་གི་རི་བློ། རྐྱེན་མི་ལན་པ། ② བད་ཀི་འགམ་པ། ③ སྣློན་རིས། 

ལན་པ་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བེད་ཀི་གཞི། སེམས་དང་མཚུངས་པར་ལན་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། འདུ་བེད་ཀི་

ཕུང་པློ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ལན་མིན་འདུ་བེད་ཀི་གཞི་ཞེས་བརློད་པ་ཡིན། འདི་ལ་དབེ་

ན་བེ་བག་སྨྲ་བས་ལན་མིན་འདུ་བེད་བཅུ་བཞི་ཕེ་སྟེ་ཐློབ་པ་དང་། མ་ཐློབ་པ་དང་། སྐལ་མཉམ་

དང་། འདུ་ཤེས་མེད་པ་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྙློམས་འཇུག་དང་། འགློག་པའི་སྙློམས་

འཇུག་དང་། སློག་དང་། འདུས་བས་ཀི་མཚན་ཉིད་སྐྱེ་བ་དང་། རྒ་བ་དང་། གནས་པ་དང་། མི་

རག་པ་དང་། མིང་གི་ཚོགས་དང་། ཚིག་གི་ཚོགས་དང་། ཡི་གེའི་ཚོགས་རྣམས་སློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ལན་པ་གསུམ། ས་བློན་དང་ལན་པ། དབང་དང་ལན་པ། ཀུན་འབྱུང་དང་ལན་པའློ། །

ལན་པའི་ནད། རླུང་མཁིས་བད་ཀན་གང་རུང་གཉིས་འདྲེས་པའི་ནད་ཀི་མིང་། 

ལན་པའི་འབེལ་པ། ཕི་རློལ་གི་རློག་གེ་པའི་ཐ་སྙད་ཞིག་སྟེ་རེན་འཁར་གཞློང་དང་བརེན་པ་རྒྱ་ཤུག་

གཉིས་ལས་གྲུབ་པའི་འབེལ་པའི་བརྡ་སྐད་ཞིག

ལན་པའི་མ་ཐློབ་པ། བེ་སྨྲའི་ལུགས་ལ་ཆློས་དེ་གང་ཟག་དེའི་རྒྱུད་ལ་རྒྱུན་དུ་ལན་པའི་བཟླློག་ཟླའི་

རས་གཅིག་ལ་འཇློག

ལན་པའི་གཟུགས་ཅན། གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་ཅན་དློན་གི་རེན་དང་

བརེན་པ་དག་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགློགས་པ་བཞིན་དུ་དཔེའི་རེན་དང་བརེན་པ་ཡང་ཕན་ཚུན་ལན་

པའམ། འགློགས་པར་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

ལན་བུ། སིན་བུ་མེ་ཁེར། 

ལན་མ་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་ཆློས་གྲུབ། མཚན་གཞན་འདན་མ་སྟློང་དཔློན་ཞུ་བ་མཆློག་ནི་རབ་

བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༨༩༠ ལློར་ཁམས་ལན་མ་ཁུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་

ནས་དབུས་སུ་ཕེབས་འབས་སྤུངས་བློ་གསལ་གིང་དུ་ཆློས་ཞུགས་མཛད། རེས་སུ་ལྷ་རམས་

པའི་གྲྭ་སྐློར་མཛད་ནས་མཁས་པའི་གགས་པ་ཐློབ། དགུང་ལློ་ང་ལྔ་ཙམ་ལ་རི་བློ་རེ་ལྔར་

ཕེབས་ནས་ཆློས་འཁློར་རྒྱ་ཆེར་བསྐློར། དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་

ས་གང་སྤི་ལློ་༡༩༤༩ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ལན་མ་རེ་མང་། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་དུས་དཀིལ་དུ་རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་དང་དུས་

མཉམ་ཙམ་དུ་དེང་དུས་སེ་དགེ་འདན་ཁློག་གི་ཡུལ་འདིར་སྐུ་འཁྲུངས། ཁློང་གི་ལློ་རྒྱུས་མདློར་

བསྡུས་འཇམ་མགློན་ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་ «གཏེར་སྟློན་བརྒྱ་རའི་རྣམ་

ཐར་»ལས། “ལན་མ་རེ་མང་ནི། ཁམས་ལན་གི་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས་པས་ལན་མར་གགས་ཏེ། 

མཚན་དངློས་རེ་མང་ངློ༌། ཡི་གེ་འབི་བ་ལ་མཁས་པའི་ཕུལ་དུ་གྱུར་པས་ལག་རྒྱུན་མ་ཉམས་

པའི་ཁིད་སློལ་ད་ལའང་ཡློད་པར་སྣང༌། ལློ་ཙཱ་ཡང་མཁེན་ཏེ་ལློ་ཙཱ་ཆེ་བ་གསུམ་ཆུང་བ་གསུམ་

དུ་གགས་པའི་མཆན་བུའི་ལློ་ཙཱ་ཡིན། སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་ལས་གསང་མཚན་གི་ཆློས་མང་པློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐློབ་སྟེ། རློགས་པ་ཤར་བས་ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་མི་བརེད་པའི་གཟུངས་ཐློབ། བཀའ་བརྒྱད་

བདེར་འདུས་སློགས་གཏེར་ཡིག་ཕལ་ཆེར་འབི་བ་པློ་ཡང་འདི་ཡིན་པར་བཤད་དེ། ཁློ་བློས་

ཀང་བདེ་འདུས་ཀི་གཏེར་ཡིག་གྲུབ་ཆེན་འདིའི་ཕག་བིས་ལྷློ་བག་སྨྲ་བློ་ཅློག་གི་གཞིས་ཀར་

བཞུགས་པ་དངློས་སུ་མཇལ་བའི་སྐལ་བཟང་ཐློབ་བློ། ” ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལན་མིན་གི་གཟུགས་ཅན། གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་ཅན་དློན་གི་རེན་

དང་བརེན་པ་གཉིས། དཔེའི་དངློས་པློ་མི་མཐུན་པ་གཉིས་གནས་གཅིག་ཏུ་ལྷན་ཅིག་མི་ལན་

པའམ། མི་འགློགས་པའི་གཟུགས་ཅན་དུ་བས་པའི་རྒྱན་ཞིག

ལན་མིན་འདུ་བེད། འདུ་བས་ཀི་ཆློས་གང་ཞིག །བེམ་ཤེས་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་དངློས་པློ་དེ་ལན་

མིན་འདུ་བེད་ཀི་དངློས་པློ་ཟེར། མཚུངས་པར་མི་ལན་པ་སྟེ། གང་ཟག་དང་། དུས་ལ་བུ་སེམས་

དང་མཚུངས་པར་ལན་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། རང་གི་གནས་སྐབས་ལ་མངློན་པར་འདུ་བེད་པའློ། །

ལན་མིན་འདུ་བེད་ཀི་གཞི་བསྡུས་པ་བརྒྱད། ཐློབ་དང་མ་ཐློབ་སྐལ་མཉམ་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་དང་

སྙློམས་འཇུག་དང་། སློག་དང་མཚན་ཉིད་མིང་གི་ཚོགས་སློ། །

ལན་མིན་འདུ་བེད་བཅུ་བཞི། ཐློབ་པ་དང་། མ་ཐློབ་པ། སྐལ་མཉམ་པ། འདུ་ཤེས་མེད་པ། དེའི་

སྙློམས་འཇུག །འགློག་པའི་སྙློམས་འཇུག །སློག །སྐྱེ། རྒ། གནས། འཇིག །མིང་། ཚིག །ཡི་

གེའི་ཚོགས་བཅས་བཅུ་བཞི། 

ལན་མིན་འདུ་བེད་ཉེར་བཞི། ལན་མིན་འདུ་བེད་བཅུ་བཞིའི་སྟེང་དུ་སློ་སྐྱེ་དང་། འཇུག་པ། སློ་སློར་

ངེས་པ། འབློར་འབེལ། མགློགས་པ། གློ་རིམ། དུས། ཡུལ། གངས། ཚོགས་པ་བཅས་བསྣན་

པས་ཉེར་བཞི། 

ལན་མིན་འདུ་བེད་ཉེར་གསུམ། མངློན་པ་ཀུན་བཏུས]ལས་བཤད་པའི་ལན་མིན་འདུ་བེད་ཉེར་

གསུམ་ནི། ཐློབ་པ། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྙློམས་འཇུག །འགློག་པའི་སྙློམས་འཇུག །འདུ་ཤེས་

མེད་པ་བ། སློག་གི་དབང་པློ། སྐྱེ་བ། གནས་པ། རྒ་བ། མི་རག་པ། མིང་གི་ཚོགས། ཚིག་གི་

ཚོགས། ཡི་གེའི་ཚོགས། སློ་སློའི་སྐྱེ་བློ། འཇུག་པ། སློ་སློར་ངེས་པ། འབློར་བ། འབེལ་པ། 

མགློགས་པ། གློ་རིམ། དུས། ཡུལ། གངས། ཚོགས་པའློ། །
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ལན་ཚད། ① ཡློད་ཚད། ཡློན་ཏན་ལན་ཚད་ཀི་ནུས་ཤུགས་བཏློན་པ། ② ཚ་བ་རྐྱང་པ་མ་ཡིན་པ་

སློང་ཟླ་གཞན་ཞིག་ཡློད་པའི་ཚ་བ་སྟེ། ཚ་བ་རླུང་ལན་ལ་བུ། 

ལན་སློ། འགམ་སློ། །

ལབ། བསྐྱར་ལབ་བས་པ་སྟེ། སྐད་ཆ་ལབ་མཁན། 

ལབ་སྐལ། ལབ་འཕར་གི་སྐལ་བ། 

ལབ་སྐྱློར། སར་ཡང་ལབ་པ། གཏམ་རིང་ལབ་སྐྱློར་དུ་ཤློད་པ། 

ལབ་གངས། ཟླློས་པའི་ལན་གངས། ཐློན་སྐྱེད་ལབ་གངས་མང་པློ་འཕར་བ། 

ལབ་འགྱུར། ① ཐེངས་གཉིས་ཟླློས་པ། ② ལབ་ནས་ལབ་ཏུ་ཟླློས་པ། ཟ་འབྲུ་ཐློན་འབློར་ལབ་འགྱུར་

དུ་འཕར་བ། སློབ་གྲྭ་བའི་མི་འབློར་སུམ་ལབ་འགྱུར་བ། 

ལབ་ཆག་པ།གཉིས་ཆར་ཆག་པ། མ་གནས་ལབ་ཆག་པ། 

ལབ་གཉིས་ཞིབ་ཚད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་double precision ཟེར། 

ལབ་ནློར། དཔྱ་ཁལ། དེ་སློན་བློད་ཡིག་གི་ལློ་རྒྱུས་རིང་པ་མང་པློ་ཞིག་གི་ནང་། དཔྱ་ཁལ་གི་མིང་

ལ་ལབ་ནློར་ཞེས་བིས་ཡློད། དེ་ནི་ས་གནས་སློ་སློའི་ལློ་རེའི་ཐློན་འབབ་ཐློག་ནས་བསྡུས་པའི་

དཔྱ་ཁལ་ཏེ། དེའི་ནང་འབྲུ་རིགས་དང་། པགས་པ། བལ། སྣམ་བུ། ག་རི། ར་ཆེའི་སྨན་རིགས། 

ཤ་རྭ། གསེར། དངུལ་སློགས་ཡློད། 

ལབ་སྣློན། ཉིས་འགྱུར་གི་འཕར་སྣློན། བཟློ་གྲྭའི་ཐློན་རས་ལབ་སྣློན་དུ་འཕར་བ། གཞུང་ལམ་གི་རིང་

ཚད་ལབ་སྣློན་དུ་བཟློས་པ། 

ལབ་པ། ① [ཐ་དད་པ]བལབས་པ། བལབ་པ། ལློབས། སྐྱློར་བ། ཚིག་ཡང་ཡང་བལབས་ནས་

བཤད་ན་ཉན་མཁན་མེད། ② ཟླློས་ལན། ཉིས་ལབ། སུམ་ལབ། ལྔ་ལབ། དངློས་ཟློག་གི་ཐློན་

འབློར་སར་ལས་ལབ་འཕར་བ་ཡློང་སིད། ཐློན་རས་ཁ་ཤས་ལ་ཐློན་སྐྱེད་ལློ་རེ་ནས་ལློ་རེར་

ལབ་འཕར་དུ་ཡར་རྒྱས་འགློ་བ། 

ལབ་འཕར། ཐློག་མའི་གངས་ཀ་དེ་མང་དུ་འཕར་ནས་དེའི་ལབ་ཚད་དུ་སློན་པ། 



  392  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལབ་བེ་ལིབ་བེ། སྐད་ཆ་གསང་པློ་མེད་པའམ་གསལ་པློ་མེད་པ། ཚ་བའི་ནད་ཀིས་མནར་ཏེ་སྐད་ཆ་

ལབ་བེ་ལིབ་བེ་ལས་ཤློད་མི་ཐུབ་པ། རྒན་རྒློན་ཚང་མས་སྐད་ཆ་ལབ་བེ་ལིབ་བེ་ཤློད་རྒྱུ་དང་། 

གློམ་པ་ཁ་རེ་ཁློ་རེ་སློ་རྒྱུ་ཡིན་དློགས་མེད། 

ལབ་བ་ེལློབ་བེ། མཉེན་པ་དང་། སྙ་ིཔའམ། འབློལ་བའ་ིརྣམ་པ། ཁམ་བུ་ལབ་བ་ེལློབ་བེ། ཤ་ལབ་བ་ེལློབ་བེ། 

ལབ་མ། ལབ་སྐྱློར་དུ་གྱུར་བ། 

ལབ་མང་ཞིབ་ཚད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་multiple-precision ཟེར། 

ལབ་ཚོང་། [ཡུལ]མ་རའི་འབློར་གངས་དང་མཚུངས་པའི་ཁེ་བཟང་བྱུང་བའི་ཚོང་། 

ལབ་ལློག །[ལབ་ལློག་ལབ་ལློག]གཅིག་ལ་གཉིས་དང་། གསུམ་ལ་དྲུག་སློགས་ལབ་འགྱུར་དུ་

འཕར་ཚུལ། སྣུམ་ཞུ་ལས་གློག་ཞུ་ལབ་ལློག་གིས་འློད་གསལ། 

ལབ་གསུམ་བཅློལ་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་triple register ཟེར། 

ལབས་ཕློར། གངས་གནས་ཤིག

ལམ་ལམ། ཧ་ཆང་འགློར་པློའི་ངང་ཚུལ། 

ལམ་ལྡུམ། ① ལྡུམ་རའི་ནང་གི་སློ་ཚལ་སྤིའི་མིང་། 

② [རིང]ཤིང་ཐློག་སློགས། 

ལམ་ལེམ། ལམ་མེ་ལེམ་མེའི་བསྡུས་ཚིག

ལམ་མེ་ལེམ་མེ། མཉེན་ལྕུག་སློགས་ཅུང་ཟད་གཡློ་བའི་ཚུལ། ཟམ་པའི་ཐློག་ནས་འགློ་དུས་ལམ་མེ་ལེམ་

མ་ེབེད་ཀ་ིའདུག །ཤིང་ག་ིཡལ་ག་ལམ་མ་ེལེམ་མེར་གཡློ་བ། ལུས་ལམ་མ་ེལེམ་མ་ེབས་ཏ་ེའགློ་བ། 

ལར། [ཡུལ] ① ཆུས་བངས་ནས་སྙི་བར་གྱུར་པ་སྟེ། ཆུ་ཡིས་ཤློག་གུ་ལར་ལ་བུ། ② རིག་པ་མི་

གསལ་བ་སྟེ། རིག་པ་ལར་བློ། རིག་ལར། བློ་ལར་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ལར་བ། [ཡུལ]① རླློན་ཞིང་གཤེར་བ། ཆུས་བརླན་ཅིང་ལར་བར་བས་པའི་ས་ཆ་ས་མློ་རེད། 

 ② གེན་པ་དང་བློ་མི་གསལ་བ། 
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ལས་པ། [ཡུལ]ལས་པའམ་ལུས་པ། ངའི་མིག་ཤེལ་དེ་ཁློའི་སར་ལས་པ་རེད། 

ལི་རི་རི། སྒ་སྒློག་སྟངས་ཤིག །འབྲུག་སྒ་ལི་རི་རི་སྒློག་པ། མེ་སྒློགས་འཕངས་ནས་སྒ་ལི་རི་རི་གག་པ། 

ལིག །རང་བས་ས་ལ་བརྡུངས་པ་སྟེ། ས་ལ་རང་བས་ལིག་ལ་བུ། 

ལིང་། ① གནམ་དུ་ལིང་། ② མློན་ཡུལ་གི་གློང་དུད་ཚོ་ཁག །དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པར་བློད་སེ་པ་

གཞུང་གིས་མློན་ཡུལ་དུ་བཙུགས་པའི་སིད་འཛིན་སེ་ཚན་ཞིག །③ སར་བློད་ས་གནས་དམག་

མི་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་རེ་ལིང་གཅིག་ཏུ་བརིས་ཤིང་ལིང་རེར་ལིང་དཔློན་རེ་བསྐློས་སློལ་ཡློད་པ་རེད། 

ལིང་རྐྱལ། [ཡུལ]ཆུ་འཁློར་གི་སྟེང་དུ་བཏགས་པའི་ཡློས་བླུག་སྣློད་ཀི་རྐྱལ་པ། 

ལིང་སྐློར། ནམ་མཁའ་ལ་སྐློར་བཞིན་པའི་འཕུར་སྟངས། གནམ་གྲུ་མང་པློ་བར་སྣང་ལ་ལིང་སྐློར་རྒྱབ་པ། 

ལིང་ཁ། བང་ཁ། 

ལིང་ཁག་མགློ་པ། ཚོ་པའི་མགློ་པ། 

ལིང་ཁང་། ① ཁང་པ་ཐློག་གཅིག་པ། ཀ་གདུང་ལམ་དང་དྲལ་མ་རྣམས། ཚོགས་པས་ཡིད་འློང་ལིང་

ཁང་གྲུབ། ② འཇའ་འློད་ཀི་གུར་ཁང་། ③ [མངློན]ཉི་ཁིམ། 

ལིང་འཁློར། ལིང་བཞིན་དུ་འཁློར་བ། དུར་ཁློད་ཡློད་སར་བ་རྒློད་ལིང་འཁློར་བེད་པ། སྐྱེད་མློས་

ཚལ་དུ་གསེར་སྦྲང་གཡུ་སྦྲང་མང་པློ་ལིང་འཁློར་གིས་སྒ་སྙན་དིར་དིར་སྒློག་པའི་དློན། 

ལིང་གུར། རས་གཡབ། ལིང་གུར་འློག་ཏུ་ཞབས་བློ་འཁབ་པ། 

ལིང་ཐག །ལིང་གཡབ་ཀི་ཐག་པ། 

ལིང་དཔློན། ① སར་བློད་ཀི་ཡུལ་ཚོ་སློ་སློའི་མི་སེར་གི་འགློ་བེད། ② དམག་མིའི་ཞལ་ངློ་། །

ལིང་བ། [ཐ་མི་དད་པ]ལིངས་པ། ལིང་བ། འཕློ་བ། རྒློད་པློ་ལིང་བ། བ་ནམ་མཁར་ལིང་བ། 

ལིང་ཚོ། ཚོ་ཤློག

ལིང་གཡབ། རས་གཡབ། 

ལིངས་པ། ལིང་བའི་འདས་པ། 

ལིབ་ལིབ། སྒ་མི་དག་པའམ་སྒ་མི་གསལ་བ། 

ལིབ་པ། ལེ་མི་བདེ་བ་དང་། སྐད་མི་གསལ་བ། ཁ་ལིབ་པ། ལེ་དིག་པ་ཡིན་ན་སྐད་ཆ་ལིབ་པ་བཤད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལིབ་ཚིག །མི་གསལ་བའི་ཚིག

ལིར། ལིར་བ་དང་གཅིག །

ལིར་གགས་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༩༤༢ལློར་བ་མ་བརློན་འགྲུས་མཐར་ཕིན་

གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

ཉག་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལིར་སྒ། ལིར་ལིར་ཞེས་པའི་སྒ། མེ་འཁློར་ལིར་སྒ་གག་སྟེ་སློང་། 

ལིར་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ]སྐད་ཆེན་སྒློག་པ། འབྲུག་སྐད་ལིར་བ། ② སྐད་ཆེན་པློ་སྒློག་ཚུལ་

ཞིག །མེ་སྒློགས་ལིར་ལིར་རྒྱབ་པ། ③ དབིབས་འབུར་ཚུལ་ཞིག །བུམ་པའི་ལློ་ལིར་བ། 

ལྡུག །ཆུ་སློགས་སྣློད་ནང་དུ་བླུག་བཞིན་པ། 

ལྡུག་པ། [ཐ་དད་པ]ལྡུགས་པ། ལྡུག་པ། ལྡུགས། བླུག་པ་དང་། འཇུག་པ། སྣློད་ཀི་ནང་དུ་ཆུ་ལྡུགས་ནས་

བཞག་པ། གནས་སྐབས་བེད་སྤློད་མི་དགློས་པའི་དངློས་ཆས་རྣམས་སམ་གི་ནང་ལ་ལྡུག་པ། 

ལྡུགས། ལྡུག་པའི་སྐུལ་ཚིག་དང་འདས་པ། 

ལྡུད། བླུད་ཞེས་ཁའི་ནང་དུ་སྟེར་བ། འློ་མ་ལྡུད། ཆུ་ལྡུད། དུག་ལྡུད་ལ་བུ། 

ལྡུད་པ། [ཐ་དད་པ]བཏུང་བ་བླུད་པའམ་སྦིན་པ། ཕྲུ་གུར་འློ་མ་ལྡུད་པ། ར་ཁལ་རྣམས་ལ་ཆུ་ལྡུད་

པ། སྨན་ཐང་ལྡུད་པ། 

ལྡུམ། ཞིང་གསེབ་ཏུ་སྐྱེ་བའི་རྩྭ་དང་ལློན་པ་སློགས། 

ལྡུམ་སྟག །ཀློ་བི་ལའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

ལྡུམ་ནག་དློམ་མཁསི། སློ་སྨན་ག་ིརགིས་ཏ།ེ རློ་ཁ་མངར། ཞུ་རསེ་བསལི། ནུས་པས་རྨ་གསློ། །ར་ཁ་སློམ། 

ལྡུམ་པ། [རིང] ① ཚོད་མ་མཁན། ② མ་ཆེན། 

ལྡུམ་བུ། ① སློ་སྤི། བཟའ་ཉན་པ་དང་བཟའ་མི་ཉན་པ་ཚང་མ་འདུས། མེ་ཏློག་དང་སློ་ཚལ་གི་ལྡུམ་

ར་ཁག་སློ་སློར་འཇློག་དགློས། ② སྣེའུ་ཞེས་པའི་སློ་བཟའ་ཉན་པ་ཞིག །③ [རིང]མཁར། 

ལྡུམ་བུ་རེ་རལ། སློ་སྨན་ཞིག །དེའི་ནུས་པས་ཁག་གཅློད་པ་དང་འབུ་སིན་སེལ་བར་ཕན། 

ལྡུམ་བུ་རེག་འབར། ཟངས་རིའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ལྡུམ་བུའི་ཚལ། ལྡུམ་ར་ཚལ་ཞིང་། 

ལྡུམ་ཞིང་། ཚལ་ཞིང་དང་སློ་ལྡུམ་གི་ས་ཞིང་། 

ལྡུམ་ར། ཚལ་དང་མེ་ཏློག་འདེབས་ཡུལ་གི་ར་བ། སློ་ཚལ་གི་ལྡུམ་ར། མེ་ཏློག་གི་ལྡུམ་ར། 

ལྡུམ་ར་བ། ལྡུམ་ར་ལ་བདག་གཉེར་བེད་མཁན། 

ལྡུམ་གསུམ་བར་ཤུན། སེ་རྒློད་དང་། སྐྱེར་པ། འློམ་བུ་གསུམ་གི་བར་ཤུན་གི་བསྡུས་མིང་། 

ལྡུར་ལྡུར། བཙོས་དྲགས་ནས་འབློལ་པློའམ། ཧ་ཅང་མཉེན་པར་འགྱུར་བའི་ཚུལ། འབས་སིལ་ལྡུར་

ལྡུར། ཞློག་ཁློག་ལྡུར་ལྡུར། 

ལྡུར་ཕེ། ཞིབ་ཏུ་བཏགས་པའི་ཕེ་མ། ར་ལ་ཆུ་སྟེར་སྐབས་ལྡུར་ཕེ་འདེབས་པ། 

ལྡུར་བ། [ཐ་མི་དད་པ]མཉེན་པློའམ་འབློལ་པློར་གྱུར་པ་དང་། འདལ་བའམ་འདག་འདག་ཆགས་པ། 

ཤ་ཚོས་དྲགས་ནས་ལྡུར་བ།རྒྱ་ཐུག་སྐློལ་ཡུན་རིང་དྲགས་པས་ལྡུར་བ། 

ལྡུར་རུ། ཕེ་བསྐློལ་བའི་སྐྱློ་མ་ཆུ་ལེའུ་ལས་ཅུང་མང་བ་ཞིག

ལྡུས་པ། [རིང]ལུས་པ། 

ལེ་གུ། ① བག་ཟན་ས་བ་དང་། ཕེ་མ་བསྐློལ་བའི་སྐྱློ་མ། ② ཁུ་བ་གར་པློ། ③ དྲི་བཟང་སངས་པའི་ཆུ། 

ལེ་གུའི་སྦློར་བ། སྦྲང་ཆུ་བཅས་པ་དང་། མར་གི་སླུ་སྙིགས་ཕྱུང་བ། བུ་རམ་ཆུར་བསྡུས་པ་བཅས་

ཀི་སྟེང་དུ་ནད་གང་སེལ་བར་བེད་པའི་སྨན་ཕེ་བསེས་ཏེ་དཀྲུག །དེའི་སྟེང་ཀ་ར་ཞིབ་བཏགས་

བཏབ་ནས་སྐྱློ་མ་གར་པློ་བསྟེན་དགློས་པའི་རིང་ཞིང་ཞེན་པའི་ནད་ཞི་བར་བེད་པའི་ཞི་བེད་ཀི་

སེ་ཚན་ཞིག

ལེ་བརྒྱད། རྒྱལ་པློ་ལེ་བརྒྱད་ཀི་བསྡུས་ཚིག

ལེ་བུ། [ཡུལ]འཆུར་བའི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ། མར་བཏློན་ཟིན་པའི་འློ་མ་ལ་སྐྱུར་རི་བཏབ་ནས་བཟློས་

པའི་འཆུར་བ་བག་ལེབ་ལ་བུ་ཞིག

ལེ་མིག །སློ་ལགས་འབེད་བེད། 

ལེ་མིག་པ། [མངློན]གཉེར་པ། 

ལེ་མིག་འཛིན་པ། ལེ་མིག་པ་དང་གཅིག །
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ལེ་ཚབ། ལེ་མིག་བརྫུས་མའམ་སྟབས་བདེའི་ལེ་མིག

ལེ་ཚའི་དགློན་པ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་

ལ་མཚོ་ཤར་བ་ཡན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལེ་འཚང་པ། ལེ་མིག་བདག་སྤློད་བེད་མཁན་ཏེ་དགློན་པ་དང་བ་བང་ཆེ་ཁག་གི་གཉེར་པ། 

ལེ་རྫུན། ལེ་མིག་ངློ་མ་མིན་པ། 

ལེ་རྫུས། སློ་ལགས་འབེད་བེད་ཀི་ལེ་མིག་རྫུས་མ། 

ལེག །[རིང] གཡློ་ཚུལ་རྣམ་པ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། རང་ཚུགས་མི་ཐུབ་པ་ལ་བུའི་གཡློ་བ་ལ་

ལེག་ཟེར། ས་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡློས་རབ་ཏུ་གཡློས། ལེག་རབ་ཏུ་ལེག་ལ་བུ། 

ལེག་པ། བལེགས་པ། བལེག་པ། ① གཡློ་བ། 

ས་ལེག་པ། 

ལེང་ཐང་དགློན། དགློན་པ་འདེབས་མཁན་ཀཿཐློག་དྲུང་དབང་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་ཡིན། བཏབ་

དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཕག་

ཕེང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལེབ། ཤློག་ལྷེབ་ཀི་དློན། 

ལེབ་བརག་སྒིག་རིམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་frame check sequence ཟེར། 

ལེབ་བར་མཐུད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་frame relay ཟེར། 

ལེབ་མ། ཤློག་ལྷེབ། ལེབ་མ་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཡློད་པའི་པློ་ཏི་གཅིག

ལེབ་མཚམས་འཇློག་རགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་end-of-frame ཟེར། 

ལེབས། ལློགས། གང་གི་ལེབས། ལེབས་སུ་འཇློག་པ། རིའི་ལེབས་ངློས། ལེབས་ལློགས་འཇམ་པློ། 

ལེབས་བིས། སྐྱ་ལེབས་ལ་བིས་པའི་རི་མློ། 
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ལེབས་མ། ལེབ་མ་དང་གཅིག །

ལེབས་ཞལ། རིག་པའི་ལེབས་སུ་གཏློང་བའི་འདམ་པའི་ཞལ་བ། 

ལེབས་ཞིང་། རི་ལེབས་ཀི་ཞིང་ཁ། 

ལེབས་རིས། སྐྱ་ལེབས་ལ་བིས་པའི་རི་མློ། རིག་པའི་ལེབས་རིས་པར་དུ་བཏབ། 

ལེབས་ཤློག་གནས་རིས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་wallpaper bitmap ཟེར། 

ལེམ། ① མཉེན་ཞིང་གཡློ་བ་སྟེ། ལློན་ཤིང་ལེམ་ལེམ་གཡློ་ལ་བུ། ② གར་པས་རེད་པ་ལེམ་གིན་

གར་འཁབ་ལ་བུ། 

ལེམ་སྐུ། བིས་འབུར་གང་རུང་གི་སྐུ་བརན་བཞེངས་པའི་རྣམ་པ་ཅན། 

ལེམ་དགློངས། འཁློག་པློའི་དགློངས་པའམ། དྲང་པློ་མ་ཡིན་པའི་བསམ་པ། 

ལེམ་དགློངས་ཅན་བརྒྱད། ལེམ་པློ་བཞི། དགློངས་པ་ཅན་བཞི་དང་བརྒྱད་དློ། །

ལེམ་དགློངས་བཞི། གཞུག་པ་ལེམ་པློར་དགློངས་པ་དང་། མཚན་ཉིད་ལེམ་པློར་དགློངས་པ་དང་། 

གཉེན་པློ་ལེམ་པློར་དགློངས་པ་དང་། བསྒྱུར་བ་ལེམ་པློར་དགློངས་པ་སྟེ་བཞི། 

ལེམ་ཆློད་པ། གསང་གཏམ་ཕིར་ཤློར་བ། 

ལེམ་བརློད་པ།གློ་རྒྱུ་ཅན་གི་གཏམ་བསྐློར་ཏེ་བརློད་པ། 

ལེམ་གཏམ། འཁློག་པློའི་གཏམ་མམ། ཐད་ཀར་མི་ཤློད་པའི་སྐད་ཆ། 

ལེམ་ལེམ། གཡློ་ཚུལ་ལམ་འགུལ་ཚུལ་ཞིག །ལྷགས་པ་ལང་དུས་རྩྭ་ཤིང་ཚང་མ་ལེམ་ལེམ་དུ་

འགུལ་ཡློང་། ལློན་པ་རྣམས་འབས་བུ་བཟང་པློས་དུད་པ་ལས་རླུང་གིས་བརྒྱབ་སྟེ་ལེམ་ལེམ་

དུ་འགུལ་འདུག

ལེམ་ལེམ་ལྕུག་ལྕུག །ལུས་བདེ་ཞིང་ཁྱུག་པ། ཟླློས་གར་འཁབ་དུས་གཟུགས་པློ་ལེམ་ལེམ་ལྕུག་

ལྕུག་གི་སེག་ཉམས་སྟློན་པ། 

ལེམ་པ། ལེམ་པློ་དང་གཅིག །

ལེམ་པློ། ① འཁློག་པློའམ་དྲང་མིན། སྐད་ཆ་ལེམ་པློར་ཤློད། གློམ་སྟབས་ལེམ་པློར་འགློ་བ། ② ལུས་
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དང་ཤིང་སློགས་ཕ་ཞིང་མཉེན་པ། ལེམ་པློར་གཡློ་བའི་ལུས་ཀི་གཞློན་ཉམས་མཛེས། 

ལེམ་འཕྲུ། ཞྭ་ཏློག་གི་ཁད་པར་ཞིག

ལེམ་འཕྲུལ། འགུལ་ཞིང་གཡློ་བའི་ཉམས། མཁའ་ལིང་ཁྱུང་གི་ལེམ་འཕྲུལ་མཛེས། 

ལེམ་བུ། གཉིད་མི་ཁུག་པ་དང་། ངལ་ཟླ་བ། ཤ་རིམ་གིས་རིད་འགློ་བ།ལློ་དང་ཁ་ཞན་པ་བཅས་ཀི་

མཆིད་ནད་ཅིག

ལེམ་མེ་བ། ཕར་ཚུར་གཡློ་ཚུལ། 

ལེམ་ཚོད་པ། ཚོད་ཐིག་པ། 

ལེམ་ཤུགས། ནེམ་འཕར་གི་ཤུགས། 

ལེའུ། ① དྲི་བ་དྲིས་ལན་བེད་མཁན་མི་གཉིས་ཀིས་གབ་ཚིག་དྲི་བཤད་ངློས་འཕློད་མིན་ལ་བརེན་

པས་རྒྱལ་ཕམ་རི་བའི་ངག་རེད་ཀི་རྣམ་གངས་ཤིག །ལེའུའི་ཚིག །② སྐར་མ་སྣློན། ③ ལེ་གུ་

དང་གཅིག །

ལེའུ་གནམ་བློན་གཤེན་པློ་ཆེ། ལེའུ་བློན་ཞེས་རྒྱལ་པློ་གི་གུམ་བཙན་པློ་གིར་ཤི་བའི་སྐབས་དེའི་

གི་ཤེད་བློན་པློ་རྣམས་ཀིས་བེད་མ་ཤེས་ནས་ཁ་ཆེ་དང་། བྲུ་ཤ ཞང་ཞུང་གསུམ་ནས་བློན་པློ་

གསུམ་གི་ཤེད་བེད་དུ་བློས་པ་གཅིག་གིས་ཇུ་ཐིག་དང་གཅིག་གིས་གཤིན་པློ་འདུལ་བ་དང་

གི་འདུལ་བ་སློགས་བས་ནས་མུ་སྟེགས་དབང་ཕྱུག་པའི་ལ་བ་བློད་དུ་འཕར་བ་ཞིག་བློན་གི་

ཆློས་སྐད་དང་བསེས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད་སློལ་ཞིག་བྱུང་འདུག །ཡིག་ཆ་ལ་ལར་འདི་ལ་

འཁར་བློན་ཞེས་ཟེར། 

ལེའུ་མིག །ལེ་མིག་དང་གཅིག །

ལེའུའི་ངག །གསང་གཏམ་མམ་འབྱུང་འགྱུར་སློན་ནས་ཤེས་པའི་གཏམ། 

ལེར། ལེར་བ་སྟེ། ར་མ་དང་དཀར་ཡློལ་བཟློ་བེད་འདམ་གི་མིང་། 

ལེར་སྐུ། འཇིམ་པ་ལས་བཟློས་པའི་སྐུ་འདྲ། 

ལེར་ཚོ། འཇིམ་པ་ལས་གྲུབ་པའི་སྐུ་འདྲ། 

ལེར་ཟློ། ལེར་སློ་དང་ལེར་བཟློ་སློགས་ག་ཡིན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ལེར་བཟློ། འཇིམ་པ་ལས་བཟློས་པའི་སྐུ་འདྲ། 

ལློག་སྐྱེན་པ། ① ཕིར་ལློག་མྱུར་བ། ② ཚོན་མདློག་ལློག་ས་བ། ③ གསློ་རིག་གི་ཐ་སྙད་ཆུ་མདློག་

འགྱུར་ས་བ། 

ལློག་སྐྱེལ་ཁབ་སེལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་feedback propagation ཟེར། 

ལློག་དཀྲིས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་to rewind ཟེར། 

ལློག་ཁབ། ① དེ་སྐློར་གི་སྒྲུབ་ཆློས་དེ་མ་ཡིན་ན་དེ་སྐློར་གི་གཏན་ཚིགས་དེ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པ་

སྟེ་གློང་གི་གཏན་ཚིགས་ལ་དཔེར་མཚོན་ན་མི་རག་པ་མ་ཡིན་ན་བས་པ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པ་

ལ་བུའློ། །མི་ལ་ལློག་འགློ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཀང་བེད། ② རགས་གསལ་གི་སྦློར་བ་འགློད་པའི་

ཚུལ་གསུམ་པ་། དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆློས་ཀི་དློན་ལློག་དང་འབེལ་བས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་

ཕློགས་ལ་མེད་པ་ཉིད་དུ་ཚད་མས་ངེས་པ་སྟེ། དཔེར་ན། རག་པ་ཡིན་ན་མ་བས་པས་ཁབ་པ་

ལ་བུ་མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་ལ་མེད་པའམ་བསྒྲུབ་བ་ལློག་ན་རགས་ལློག་པའློ། །

ལློག་ཁབ་རྣལ་མ། རགས་གསལ་ཁབ་པ་སློ་བརྒྱད་ལས་རྣལ་མ་བཞིའི་ནང་གསེས། གསལ་བ་དེ་མིན་

ན་རགས་དེ་མིན་པས་ཁབ་པ། དཔེར་ན། མི་རག་པ་མ་ཡིན་ན་བས་པ་ཡིན་པས་ཁབ་པ་ལ་བུའློ། །

ལློག་ཁབ་ཕིན་ཅི་ལློག །རགས་གསལ་ཁབ་པ་སློ་བརྒྱད་ལས་ཁབ་པ་ཕིན་ཅི་ལློག་པ་བཞིའི་ནང་

གསེས། གསལ་བ་དེ་མ་ཡིན་ན་རགས་དེ་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པ། དཔེར་ན། རག་པ་

མ་ཡིན་ན་བས་པ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པ་ལ་བུའློ། །

ལློག་རྒྱུ་བཅུ་གཉིས། རླུང་མཁིས་བད་ཀན་རེ་ལ་ལློག་པའི་རྒྱུ་གཉིས་རེ་དང་། ལྷག་པའི་རྒྱུ་གཉིས་རེ་

སྦར་བའི་ནད་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་ལློག་པའི་རྒྱུ་བེད་པའི་རྣམ་གངས་བཅུ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

ལློག་ངློས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་inverse ཟེར། 

ལློག་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 



  400  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དབིན་སྐད་དུ་inverter ཟེར། 

ལློག་ཆློས། ① རློག་བློ་སྒློ་བཏགས་པའི་སློ་ནས་བཞག་པ་ལས་རང་ཉིད་རང་སྐྱ་ཐུབ་པའི་སློ་ནས་

གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཆློས་ཏེ། སྤི་མཚན་དང་གཅིག །② རློག་པ་ལ་རས་ཀི་ཡློན་ཏན་དུ་སྣང་

བའི་ཆློས་གང་ཞིག །དངློས་པློ་མ་ཡིན་པ། དཔེར་ན། བུམ་པའི་ལློག་པ་དང་། རློག་ངློར་ཤར་

བའི་གཟུགས་ཀི་མི་རག་པ་ལ་བུ། རང་གི་དགག་བ་བཅད་པའི་ལློག་ཆ་ནས་རློག་ངློར་སྣང་བ་

ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་ཆློས་སློ། །

ལློག་འཇློག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་inverted ཟེར། 

ལློག་གཉིས། དུས་ཚིགས་ཉེར་བཞིའི་ནང་ཚན། ཉི་མ་ལྷློ་བགློད་མཐར་ཐུག་ལ་དགུན་ཉི་ལློག་དང་། 

བང་བགློད་མཐར་ཐུག་ལ་དབར་ཉི་ལློག་གློ

ལློག་ཐབས་མེད་པ། བ་བ་གང་ཞིག་འབྱུང་བར་ངེས་པ། 

ལློག་གདམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་invert selection ཟེར། 

ལློག་འདེད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་backtracking ཟེར། 

ལློག་པ། [ཐ་མི་དད་པ] ① ལློག་པ་དང་། ཕིར་འློང་བ། ཉི་མ་ལློག་པ། ལམ་ནློར་བ་ལས་ལློག་ནས་

འགློ་ས་ཡང་དག་པར་འགློ་བ། ② རང་བཞིན་གིས་འདློར་བ། བང་དློར་འཇུག་ལློག །དགེ་སིག་

འཇུག་ལློག །③ ཁ་དློག་སློགས་ཡལ་བ་དང་། འགྱུར་བ། རས་ཀི་ཚོས་ལློག་པ། སྙིང་སྟློབས་

ཕིར་མི་ལློག་པ། ④ ཕློགས་དང་ངློས། ཀ་བའི་རང་ལློག །ངློ་བློ་གཅིག་ལ་ལློག་པ་ཐ་དད་པ། ⑤ 

མི་མཐུན་པའི་ཕློགས། ཡིན་ལློག །མིན་ལློག །ཡློད་ལློག །མེད་ལློག །གློ་ལློག །⑥ བཟླློག་པ་

སྟེ། དགག་པ། ⑦ རློག་པ་ལ་རིགས་མི་མཐུན་པའམ་ཐ་དད་པ་ལས་ལློག་པར་སྣང་བའི་ཆློས། 

དཔེར་ན། བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལློག་ཙམ་གི་ཆ་ནི་བུམ་པའི་ལློག་པ་ཡིན་པ་སྟེ་རློག་པ་ལ་

སྣང་བའི་གཟུགས་ལ་བུའློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ལློག་པ་བརྒྱུད་འགལ། འདི་ཡང་ཚད་མ་སྨྲ་བ་ས་རབས་པའི་བརྒྱུད་འགལ་འཇློག་པའི་རྣམས་

གཞག་གཞན་ཞིག་སྟེ་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་པ་དེའི་དངློས་འགལ་གི་ལན་པ་གཏན་ཚིགས་

ཡིན་པ་དེ་ཡིན་པས་དེའི་བེ་བག་བས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པ་ལ་བུ་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་

པ་དེ་དང་ལློག་པ་བརྒྱུད་ནས་འགལ་བའི་དློན། 

ལློག་པ་དངློས་འགལ། ཚད་མ་སྨྲ་བ་ས་རབས་པའི་དངློས་འགལ་འཇློག་པའི་རྣམ་གཞག་གཞན་ཞིག་

སྟེ་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པ་དང་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ཀ་གཞི་གཅིག་ལ་དངློས་སུ་དགག་བ་བཀག་པ་

དང་མ་བཀག་པའི་སློ་ནས་ལློག་པ་དངློས་སུ་འགལ་བའི་དློན། 

ལློག་པ་ཅན་གི་རྒྱན། ལློག་པ་ཅན་ཞེས་པའི་དློན་ནི། མཚུངས་པའི་སྒས་དངློས་སུ་ཟིན་པའམ་མ་

ཟིན་པ་ཤུགས་བསྟན་གང་རུང་གི་སློ་ནས་གང་བརློད་པའི་དཔེ་ཅན་དང་དཔེ་གཉིས་མཚུངས་

པར་བསྟན་ཞིང༌། སར་ཡང་དེ་གཉིས་སློ་སློའི་ཁད་ཆློས་མི་འདྲ་བ་རེ་ཡིས་འབེད་ཆློས་སྟློན་

པས་ན་ལློག་པ་ཅན་གི་རྒྱན་ཞེས་ཟེར། ལློག་པ་ཅན་གི་མཚན་ཉིད་མདློར་བསྡུས་པར། ཚིག་

སྦློར་གང་ཞིག །ཐློག་མར་དཔེ་དློན་མཚུངས་ཆློས་བཅས་བཀློད་པ་ཉིད། ཕི་ནས་དེ་གཉིས་ལློག་

ཆ་སློ་སློའི་སློ་ནས་ཐ་དད་དུ་སྟློན་པའི་ངག་སྦློར་དེ་ལློག་པ་ཅན་གི་མཚན་ཉིད། 

ལློག་པ་ཅན་གི་རྒྱན་གི་དབེ་བ། ནང་གསེས་རྣམ་གངས་བཅུ་ནི། གཅིག་གི་ལློག་པ་ཅན། གཉིས་ཀི་

ལློག་པ་ཅན། སྦར་བ་ལློག་པ་ཅན། འགློག་པའི་ལློག་པ་ཅན། གཏན་ཚིགས་ཀི་ལློག་པ་ཅན། རེན་

གི་ལློག་པ་ཅན། དཔེ་ལས་དཔེ་ཅན་ལྷག་པའི་ལློག་པ་ཅན། མཚུངས་ཆློས་འབེད་བེད་གཉིས་

ཀ་སྒས་ཟིན་པའི་ལློག་པ་ཅན། མཚུངས་ཆློས་ཤུགས་དང་འབེད་བེད་སྒས་ཟིན་གི་ལློག་པ་ཅན། 

རིགས་མཐུན་འབེད་པའི་ལློག་པ་ཅན་བཅས་སློ། །

ལློག་པ་ཅན་གི་གཟུགས་ཅན། གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་དང་། དཔེ་ཅན་

གཉིས་ཕན་ཚུན་ཁད་ཆློས་འདྲ་བ་ལར་སྣང་ཡང་། ཁད་གཞི་ངློ་བློ་མི་མཐུན་པར་མཐློང་བས་

མཚུངས་པ་ལས་ལློག་པ་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

ལློག་པ་གཅིག་བཅད་ལུགས། ཚད་མ་ས་རབས་པ་རྣམས་ཀི་གཏན་ཚིགས་པའམ་མཚན་ཉིད་སྒྲུབ་

པའི་སྐབས་སྦློར་བ་གསུམ་པ་ནས་ཐུག་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་སྐབས་ཀི་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། བས་པས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མི་རག་པ་དང་། ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་དབངས་གཏན་ཚིགས་སྒྲུབ་པ། ཚུལ་གསུམ་ཚང་བས་ཚུལ་

གསུམ་ཚང་བ་གཏན་ཚིགས་སུ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་རེད་གཞི་དང་གཏན་ཚིགས་ལློག་པ་གཅིག་ཏུ་

སློང་བས་དེ་ལར་ན་སྦློར་བ་གསུམ་པ་ནས་ལློག་པ་གཅིག་པས་ཐུག་ཞེས་པའི་དློན། 

ལློག་པ་གཅིག་པས་མ་གྲུབ་པ། དློན་ལ་མ་གྲུབ་པའི་རགས་དྲུག་གི་ནང་གསེས། ལློག་པ་ཐ་དད་མེད་

ནས་མ་གྲུབ་པ་སྟེ། དཔེར་ན། སྒ་ཆློས་ཅན། མི་རག་སྟེ། སྒ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །

ལློག་པ་གཅིག་པས་མ་གྲུབ་པ་གསུམ། གཞི་རགས་གཅིག་པ། གཞི་ཆློས་གཅིག་པ། རགས་ཆློས་

གཅིག་པ་སྟེ་གསུམ་མློ། 

ལློག་པ་ཆིག་རྐྱང་། ཤེས་བ་དང་དངློས་པློ་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་རྣམས་རང་དང་རིགས་མི་མཐུན་པ་

ལས་ལློགས་སུ་གྲུབ་པ་ལས་རང་གི་དབེ་བ་དེ་དག་དང་གཞི་མི་མཐུན་པའི་ཚུལ་དུ་གྲུབ་པ་མ་

ཡིན་པའི་དློན། 

ལློག་པ་གཉིས་ཚོགས། ར་བུམ་དང་དངུལ་བུམ་ལ་སློགས་པའི་དབེ་བའི་ཆློས་དེ་དག་རང་དང་

རིགས་མི་མཐུན་པ་ཀ་བ་སློགས་ལས་ལློགས་སུ་གྲུབ་པ་མ་ཟད་རང་དང་རིགས་མཐུན་པ་

གསེར་བུམ་དང་། ཤེལ་བུམ་སློགས་ལས་ལློགས་སུ་གྲུབ་པའི་དློན། 

ལློག་པ་ཐ་དད། ཐ་དད་ལ་དབེ་བ་བཞི་ཡློད་པའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ལློག་པ་སློ་སློ་བའི་ཆློས་དེ་ལློག་

པ་ཐ་དད་ཀི་མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི་ནི་གཟུགས་ཤེས་གཉིས་ལ་བུའློ། །

ལློག་པ་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་སྦར་བ། ཆློས་མི་མཐུན་པའི་དཔེ་ལར་སྣང་ལྔའི་ནང་གསེས། གཏན་ཚིགས་

རིག་པའི་སྦློར་བ་འགློད་ཚུལ་གི་ཆློས་མི་མཐུན་པའི་དཔེ་དེ་ལློག་པ་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་སྦར་བའི་

སྐྱློན་ལ་ཟེར། སྒ་མི་རག་སྟེ། ཐློགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། མི་རག་པ་ཡིན་ན་ཐློགས་བཅས་ཡིན་

པར་མཐློང་ནས་བུམ་པ་བཞིན་ཞེས་པ་ལ་བུར་མཚོན་ན། ཐློགས་བཅས་ཐམས་ཅད་མི་རག་པ་

ཡིན་ནློ་ཞེས་བརློད་པ་ལ་བུ་ས་རྒློལ་ཕི་རྒློལ་གཉིས་ཀས་རྡུལ་ཕན་ཐློགས་བཅས་ཡིན་ལ་རག་

པ་ཡིན་པར་འདློད་དློ། །

ལློག་པ་མ་བསྟན་པ། ཆློས་མི་མཐུན་པའི་དཔེ་ལར་སྣང་ལྔའི་ནང་གསེས། གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་

སྦློར་བ་འགློད་ཚུལ་གི་ཆློས་མི་མཐུན་པའི་དཔེ་དེ་ལློག་པ་མ་བསྟན་པའི་སྐྱློན་ལ་ཟེར། སྒ་རག་སྟེ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ཐློགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཆློས་མི་མཐུན་པའི་དཔེར་མི་རག་པ་རྣམས་ཐློགས་བཅས་ཡིན་པས། 

དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་ཞེས་བརློད་ན། འདིར་མི་རག་པ་ཉིད་དང་། ཐློགས་བཅས་སུ་མཐློང་བ་

ཙམ་བརློད་པ་ལས། ཐློགས་བཅས་ནི་མི་རག་པའི་འབེལ་གཞིར་མི་འཇློག་པས། ཐློགས་མེད་ཀི་

རགས་སུ་རག་པའི་བསྒྲུབ་བའི་རེས་སུ་འབང་རྒྱུ་བསྟན་མ་ཐུབ་པས་སྐྱློན་དུ་གྱུར་ཏློ། །

ལློག་པ་རིགས་གཅིག་པ། རིགས་གཅིག་པའི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ། ལློག་པ་རིགས་མཐུན་པ། དཔེར་ན། 

ཀ་བའི་མི་རག་པ་དང་། བུམ་པའི་མི་རག་པ་གཉིས་ལ་བུའམ། བུམ་པའི་བདག་མེད་དང་། ཀ་

བའི་བདག་མེད་གཉིས་ལ་བུའློ། །

ལློག་པ་རིགས་གཅིག་པ་གཉིས། ལློག་པ་རིགས་གཅིག་པ་ལ་དབེ་ན། སྒྲུབ་ལློག་རིགས་གཅིག་པ་

དང་། དགག་ལློག་རིགས་གཅིག་པ་སྟེ་གཉིས་སློ། །

ལློག་པ་གསུམ། རང་ལློག་དང་། དློན་ལློག །གཞི་ལློག་སྟེ་གསུམ། 

ལློག་པའི་སྐྱེས་བུ། འགློག་པ་ཐློབ་པའི་གང་ཟག

ལློག་པའི་སྟློབས། ཉེས་པ་ལས་སར་ལློག་པའི་སྟློབས། གཉེན་པློ་སྟློབས་བཞིའི་ནང་གི་གསུམ་པ་སྟེ། 

ཕིན་ཆད་སློག་ལ་བབས་ཀང་སིག་པ་ར་བ་ནས་མི་བེད་པར་འཕློ་གཅློད་པ། 

ལློག་པའི་བདེན་པ། འགློག་བདེན་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

ལློག་པའི་བེགས་ལེན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་reverset clipping ཟེར། 

ལློག་དཔེ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་negative example ཟེར། 

ལློག་ཕེ་བ། ལློག་པ་ཐ་དད་དུ་ཕེ་བ། 

ལློག་ཕློགས། ཅིག་ཤློས་སམ་གཞན་ཕློགས། གསར་བརེའི་ལློག་ཕློགས་སུ་འགློ་བ། གནས་ཚུལ་

ལློག་ཕློགས་སུ་འགྱུར་བ། དབིན་སྐད་དུ་invert ཟེར། 

ལློག་ཕློགས་ཀི་མི་སྣ། རློམ་རིག་སྒྱུ་རལ་གི་བརམས་བའི་ནང་བཟློས་པའི་ངློ་ལློག་གམ་དགག་པའི་

མི་སྣའི་གཟུགས་བརན་ལ་ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལློག་ཕློགས་ཁབ་སེལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་back propagation ཟེར། 

ལློག་ཕློགས་དྲ་རྒྱ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་back-propagation network ཟེར། 

ལློག་ཕློགས་འཕིན་ལམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་backward channel ཟེར། 

ལློག་ཕློགས་རད་འཚོལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་reverse find ཟེར། 

ལློག་འབེད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་abduction ཟེར། 

ལློག་མེད་གསང་སློམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་irreversible encryption ཟེར། 

ལློག་རིས་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་to negate ཟེར། 

ལློག་ཚུལ། ཆློ་ག་དེ་ལས་ལློག་སྟེ་བ་བའི་ཚུལ། 

ལློག་མཚུངས་ལུགས། ཚད་མ་ས་རབས་པ་འགའ་ཞིག་གི་གཏན་ཚིགས་སམ་མཚན་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་

སྐབས་ལློག་པ་མཚུངས་པས་སྦློར་བ་ཐུག་པ་མེད་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཞིག་སྟེ། སྦློར་བ་དང་པློའི་

སྐབས་གཏན་ཚིགས་སམ་མཚན་ཉིད་ཀི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་པས་སྦློར་བ་ལྔ་པ་དང། དྲུག་པ་ལ་

སློགས་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་ཐ་སྙད་གཙོ་བློར་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་ལློག་པ་ཐ་དད་པར་མཚུངས་པས་

དེས་ན་དེ་གཉིས་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་སྦློར་བ་ཐུག་མེད་ཡིན་པའི་དློན། 

ལློག་ཟླ། ལློག་ཕློགས། 

ལློག་ཤུགས། རང་བཞིན་གིས་ཚུར་ལློག་པའི་ཤུགས། 

ལློག་ཤེས། ལམ་ནློར་ལློག་ཤེས་ཞེས་ལམ་ནློར་དུ་འཕན་པ་ལས་ཕིར་ལློག་པར་བེད་ཤེས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ལློག་གསེག་ཡིག་གཟུགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་inverse italic ཟེར། 

ལློགས། ལག་པའི་སྐུལ་ཚིག

ལློང་། ས་རབས་ཀི་སྒྲུང་གཏམ་ལས་བཤད་པའི་མིའུ་གདུང་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག

ལློང་བ། ལློང་བ། མི་ལློང་བར་ལློང་འཁིད་མཁན་གཅིག་ཡློད། 

ལློང་བེད། [མངློན]ཐུན་པ། ཉིན་མཚན་ཐུན་བཅད་ནས་སྲུང་བའི་ཐུན་མཚམས་གཅིག་གི་ལས་ཀ་

བེད་མཁན་གི་མི་ཡིན། 

ལློང་གི་ཚ་ཆེན་བཅློ་བརྒྱད། ཕག་ཚ། རྨློག་ཚ། མགློ་ཚ། སྦུ་ཚ། ཏློག་ཚ། གཡི་ཚ། ཟངས་ཚ། རེབ་ཚ། 

དཔལ་ཚ། རང་ཚ། གཅན་ཚ། དློམ་ཚ། གཤེན་ཚ། ཚར་ཚ། བག་ཚ། ཉ་ཚ། རྒྱ་ཚ་རྣམས་ཡིན། 

ལློང་གི་རུས་ཆེན་བཅློ་བརྒྱད། ཡབ་ལློང་ཆེན་པློ་སློས་དྲློ་ཡིན། དེ་ལས་རུས་རིགས་བཅློ་བརྒྱད་

བྱུང༌། ཅློག་དང་ཅློག་ཙེ་ཅློག་རློ་གསུམ། སད་ཀི་ཞིང་དང་འདྲ་བའི་བུ་གསུམ་ཡིན། འབློང་དང་

ཁྲུང་པློ་ཟླ་བ་གསུམ། དཔྲལ་བའི་མིག་དང་འདྲ་བའི་བུ་གསུམ་ཡིན། འབིང་དང་ལྷ་ལུང་ལྷ་རེ་

གསུམ། ལག་པ་གཡས་དང་འདྲ་བའི་བུ་གསུམ་ཡིན། བང་དང་དགློས་པ་ཁུ་ན་གསུམ། ལག་

པ་གཡློན་དང་འདྲ་བའི་བུ་གསུམ་ཡིན། ཉ་དང་ཚེ་སང་ལུ་ནག་གསུམ། ལུས་དང་ཁློག་པ་དང་

འདྲ་བའི་བུ་གསུམ་ཡིན། སྙིང་དང་ཕློ་གློང་ཐག་བཟང་གསུམ། ཁློག་པའི་སྙིང་དང་འདྲ་བའི་བུ་

གསུམ་ཡིན་ཞེས་དང༌། 

ལློང་གི་ཤུལ་ཆེན་བཅློ་བརྒྱད། སྨན་ཤུལ། ཡུལ་ཤུལ། བདུད་ཤུལ། རག་ཤུལ། ཕན་ཤུལ། དབལ་

ཤུལ། ཆློས་ཤུལ། བན་ཤུལ། མགློན་ཤུལ། ཕག་ཤུལ། དཔལ་ཤུལ། ཆུ་ཤུལ། རི་ཤུལ། ཉན་

ཤུལ། ཁི་ཤུལ། ལློ་ཤུལ། འགློ་ཤུལ། ཡབ་ཤུལ། ར་ཤུལ་རྣམས་ཡིན་ལ། རུས་མིང་འདི་དག་

མདློ་སྨད་ཀི་ཡུལ་གྲུ་རྣམས་སུ་དེང་དུས་ཀང་ལ་ལ་ནི་ཡུལ་མིང་དུ་འབློད་ལ། ལ་ལ་ནི་དུད་ཚང་

གི་མིང་དུ་འབློད་ཀིན་ཡློད། 

ལློང་རློས། རྡློ་སྨན་གི་རིགས་ཏེ། རློ་ཁ་ལ་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་རྨེན་བུ་སྐྲངས་པ་དང་། རྨ་

རུལ་བ་ལ་ཕན། དངུལ་ཆུའི་དུག་འདློན་ནུས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གར་མཁན་མ་དང་། གླུ་
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ལེ་བ། བ་ན་རི་སྐྱེས། བར་ཡུལ་སྐྱེས། མ་ནི་ཚ། མ་ནློ་ཧ། མན་ཤེལ། དམར་པློ་དྲི་ལན། ཡིད་

འབློད་མ་བཅས་སློ། །

ལློང་ཤེད་ཆེན་པློ། སྤློད་ཤེས་ཆེ་བའི་དློན། 

ལློངས། ལང་བའི་སྐུལ་ཚིག

ལློད། ལད་པའི་སྐུལ་ཚིག

ལློན། ལན་འཇལ་བ། 

ལློན་པ། [རིང]གན་པ། དྲིས་ལན་ལློན་པ། བཟང་ལན་བཟང་ལློན། ངན་ལན་ངན་ལློན། 

ལློབས། ① ལབ་པའི་སྐུལ་ཚིག །② [ཡུལ] གཡློ་སྒྱུའམ་རྫུ་བག །ཧ་གློ་ཡང་མི་གློ་བའི་ཁུལ་བེད་

པ་དེ་འདྲའི་ལློབས་ཚ་བ་ལ། ངློ་ཤེས་ཀང་མི་ཤེས་པའི་ཚུལ་གི་ལློབས་བེད་པ། 

ལློབས་སྐྱེན། རིག་པ་སྐྱེན་པློ། 

ལློབས་སྐྱེན་པ། ཤེས་ས་བ། ཚིག་དློན་མཐའ་དག་ལློབས་སྐྱེན་པ། 

ལློབས་ཅན། མ་ཡིན་ཡིན་ཚུལ་བེད་མཁན། 

ལློབས་པ། ① ལློབ་པའི་འདས་པ། ② སློབས་པ། 

ལློམ། གནས་ངེས་མེད་དུ་འགློ་བ་སྟེ། སྤི་ཚོགས་རིང་བར་དབུལ་པློ་ཕློགས་ཀུན་ཏུ་ལློམ་ལ་བུ། 

ལློམ་པློ། ① ས་ཕློགས་ངེས་མེད་རྒྱུ་བའི་འཁམ་པློ། མི་འཁམ་ལློམ་པློ་ཕློགས་ཀུན་ཉུལ། ② བདག་

བཟུང་བེད་མཁན་མེད་པའི་ཕྱུགས་སློགས། ཁི་འཁམ་ལློམ་པློ་གློང་ཡུལ་འགིམས། 

ལློམ་བུ། ① བསློད་སྙློམས། གནས་སྐློར་བ་ཞིག་ལློམ་བུ་བེད་དུ་བྱུང་བ། ② [རིང]མྱུལ་བ། 

ལློམ་བུ་བ། བསློད་སྙློམས་པའམ། སློང་མློ་བ། 

ལློམ་ས། བསློད་སྙློམས་སུ་འགློ་ས། 

སག་སག །བྱུར་པློར་ཁེངས་པ། 

སང་། གཞན་ལ་ཁློ་བའམ་འཚེ་བ། ཆག་སང་། ཞེ་སང་སློགས། 

སང་དྲག །དག་བློ། 

སང་པློ། བམས་པློའི་ལློག་ཕློགས་ཏེ་གཞན་ལ་འཁུ་བའི་མིང་། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་སང་པློ་བས་པ། 
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སང་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ]འཁུ་བ་དང་། ཁློ་བའམ་མི་དགའ་བ། སྤི་ཕན་ལ་གནློད་འཚེ་སྐྱེལ་བར་མི་

ཚང་མས་སང་བར་བས་ཡློང་། དག་ལ་སང་བ་ཙམ་གིས་ཅང་མི་ཕན། ② དག་རུ་འཛིན་པའི་

སེམས་སམ། ཁློང་ཁློ། ལློག་སྤློད་པས་མི་དམངས་རྣམས་ལ་སང་བ་ཆེན་པློ་བེད་ཀི་འདུག

སང་བས་ཟིལ་གིས་གནློན་པ། ① ཁློང་ཁློས་སེམས་མ་ཞི་བར་བེད་པ། ② ཁློང་ཁློས་གཞན་ས་

བཀློང་བར་བེད་པ། 

སང་བེད། དག་བློ། སང་བེད་དག་བློ་ཐབས་ཀིས་འདུལ་དགློས། 

སང་མིག །མིག་ལློག །ཞེ་འགས་མི་གཉིས་སང་མིག་ལ་རེས་བེད་པ། 

སང་མིག་གཡློ། ཁློང་ཁློ་ཟ་བའི་མིག་གི་ལ་སྟངས་ལ་སང་མིག་ཟེར་ཞིང་། གཡློ་བ་ནི་ཀློག་ཀློག་སྟེ་

དེའི་ལ་སྟངས་ཀི་རྣམ་འགྱུར། 

སང་མིག་ལ་བ། སང་མིག་དང་གཅིག །

སང་ཟུག །གནློད་སེམས་སམ་མི་དགའ་བའི་སེམས། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་སང་ཟུག་བེད། 

སང་སེམས། གནློད་པ་སྐྱེལ་འདློད་ཀི་སེམས། སང་སེམས་འཛིན་པ། 

སབ་ཕི། [ཡུལ] དུས་དེང་སང་ཞེས་པའི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན། ས་མློའི་ཅ་ལག་ཚང་མ་སྤུས་ཀ་ཡག་

པློ་ཤ་སྟག་ཡློད། སབ་ཕིའི་རྒྱུ་ནི་ཆག་ཆློག་ཆློག་དང་རལ་ཆློག་ཆློག་ཤ་སྟག་རེད། 

སར་སྐད། སྙིང་སྟློབས་མེད་པ་སར་མའི་སྐད་ཆ། 

སར་སྐད་བཏློན། ན་ཟུག་སློགས་མི་བཟློད་པའི་སྐད་ངན་བཏློང་བ། 

སར་སར། ཞུམ་ཞུམ་མམ་ཞེད་པའི་རྣམ་པ། སར་སར་བེད་པ་དེ་བློ་ཁློག་མེད་པའི་རགས་རེད། 

སར་བ། [ཐ་མི་དད་པ]སྐྲག་པའམ་ཞེད་པ། ཉེན་ཁར་ཐུག་ཀང་ཕན་བུ་ཙམ་ཡང་སར་མེད། ཁློ་ཕང་

ཕན་བུ་སར་བ། 

སར་མ། སྙིང་སྟློབས་ཆུང་བའི་མི། སར་མ་རྣམས་སྙིང་སྟློབས་དང་མི་ལན་པ། 

སར་མ་ཝའི་ཞལ་ལེ། རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕ་རློལ་ཀི་རྒློལ་བ་དཔུང་ཚན་ཆེ་བ་བྱུང་ན་དག་ཕློགས་ལས་

རྒྱལ་བ་མ་བྱུང་ཡང་། མི་ཕམ་པའི་ཐབས་ཇུས་རློམ་ཐབས་ཀི་ཁིམས། 

སར་མའི་རྐྱེན། དམག་ས་ནས་བློས་བློལ་སློང་བའི་སར་མའི་མཚོན་རགས་སུ་ཝ་ཡི་མཇུག་མའི་ཞྭ་
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གཡློགས་པ། 

སི་ཁ་མགློ་དཀྲིས། འབུ་རས་དམར་པློ་སྣར་རིང་ལ་ཞིང་ཆུང་བ་སྣེ་གཉིས་སུ་ཁ་ཡློད་པའི་མགློ་

དཀྲིས་ཞིག་སྟེ། གནའ་དུས་ཆློས་རྒྱལ་མེས་དབློན་རྣམས་ཀི་སྐབས་སློན་པློ་རྣམས་ཀི་ཐློབ་ཐང་

མཚོན་བེད་ཀི་མགློ་དཀྲིས་ཡིན་པ་དེ། ལུགས་དེ་མ་ཉམས་པ་སེ་དགེའི་མདུན་སྐློར་རྣམས་

ཀིས་གཟབ་ཆས་སྤས་པའི་སྐབས་སུ་དེང་དུས་ཡང་མགློ་ལ་དཀྲི་སློལ་གནས་ཡློད། 

སིག །① [རྒྱན་ཚིག] ཧྲུལ་པློའམ་ལྷན་པ་ཅན་གི་དློན་ཏེ། བེར་སིག །སློག་སིག །སྒེ་སིག་ཅེས་པ་

ལ་བུ། ② མི་དགེ་བའི་འབས་བུའི་མིང་། དགེ་སིག་གཉིས། སིག་ལས། 

སིག་ཁིམ། ཁིམ་བརྒྱད་པ། ཁིམ་ཞག་ཉི་བར་སྐར་བཅློ་ལྔ་དང་། ཆུ་ཚོད་ཞེ་ལྔ་ཤར་ཚེ་ཉི་མ་སིག་

ཁིམ་དུ་སྤློད། དེའི་མིང་དློན་ཁིམ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཐད་ན་གསལ། 

སིག་གློགས། མི་དགེ་བའི་གློགས་པློ། 

སིག་གློགས་ཀི་སྐྱློན་གསུམ། ཉེས་པར་བེད་དུ་འཇུག་པ། བག་མེད་པར་བེད་དུ་འཇུག་པ། ཡློན་

ཏན་དམའ་བར་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་བཅས་གསུམ་མློ། 

སིག་སྒིབ། བསགས་པའི་སིག་པ་དང་ལས་ཀི་སྒིབ་པ། 

སིག་ཅན། ① སིག་པ་དང་ལན་པ། སིག་ཅན་ཁིམས་ལ་མ་སྦར་ན། ཉམ་ཆུང་མགློ་བློ་བཀག་མི་ཐུབ། 

② [མངློན]རྫུན་སྨྲ་མཁན། 

སིག་བཅུ་རང་བཞིན་གནས་སུ་དག །སློན་ཆད་སིག་པ་མི་དགེ་བ་བཅུ་སང་བ་ལ་འབད་བརློན་རྒྱུན་

ཆད་མེད་པར་བས་པའི་སྟློབས་ཀིས་ད་ལ་རང་གིས་ཆེད་གཉེར་གིས་སང་མ་དགློས་པར་

བསམ་སྤློད་གང་ལའང་སིག་པས་མ་གློས་པས་ན་སིག་པ་བཅུ་པློ་ཆློས་དབིངས་སྟློང་པའི་ངང་

དུ་དག་ཟིན་པ་སྟེ་སིག་པ་དང་བལ་ཟིན་པའམ་སིག་པ་སངས་ཟིན་པའློ། །

སིག་ཆེའློ་མཆི་ན། སིག་པ་ཆེན་པློ་ཡློད་ཅེས་ཟེར་ན། 

སིག་ཆློས། མི་དགེ་བའི་ལས། 

སིག་འཇློམས། སིག་པ་མེད་པར་བཟློ་བ། 

སིག་ཏློ། སིག་པའི་བསམ་སྦློར་རྩུབ་པློ། སིག་ཏློའི་བསམ་པ་འདློར་བར་བ། ཁིམས་འགློག་པར་བེད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

པའི་མ་རུངས་པ་སིག་ཏློ་ཅན་ཚར་བཅད། སིག་བཏློ་ཡང་འབི་སློལ་ཡློད། 

སིག་ལ། ལ་བ་ངན་པ། 

སིག་ལ་མི་གཏློང་བའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། སྟློན་པའི་གསུང་

ལ་ཡིད་མི་ཆེས་པའི་སིག་ལ་སྐྱེས་པ་གཞན་གིས་བཟླློག་པའི་མཐའ་ལ་མི་གཏློང་བའློ། །

སིག་ལྟུང་། སིག་པ་དང་ལྟུང་བའི་བསྡུས་མིང་། 

སིག་ལྟུང་བཤགས་པ། སིག་པ་ནི་གྲྭ་པ་ཡིན་མིན་སུས་བས་ཀང་ཉེས་པ་ཡློད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། ལྟུང་

བ་ནི་གྲྭ་པས་བས་ན་ཉེས་པ་ཡློད་ལ་གྲྭ་པ་མིན་པས་བས་ན་ཉེས་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། བཤགས་པ་

ནི་སར་བས་ལ་འགློད་སེམས་དང་། ཕིན་ཆད་ལ་སློམ་སེམས་བས་པ་ལ་ཟེར། 

སིག་པ། ① [ཐ་དད་པ]བསིགས་པ། བསིག་པ། སིགས། ② འཇིགས་སྣང་སྐུལ་བ་དང་། འཇིགས་

སུ་འཇུག་པ། དྲག་ཤུགས་ཀིས་གཞན་ལ་སིག་པ། གྲྭ་དམངས་ལ་སིག་པ། ③ གཤེ་བ། ཕྲུ་གུ་

ལ་ཚིག་རྩུབ་ཀིས་བསིགས་ན་མི་འགིག །④ འབེན་ལ་གཟས་པ་དང་། རྡེག་པར་རློམ་པ། 

དགའི་མགློ་བློར་མེ་མདའ་བསིགས་པ། ⑤ མི་དགེ་བ་དང་། ངན་པ། ལས་ངན་པའི་སིག་པ་མ་

བསགས་ན། སྐྲག་དགློས་པའི་གཤིན་རེ་ཆློས་རྒྱལ་མེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དགེ་བའི་

འགལ་ཟླ་དང་། ངན་འགློའི་ལམ། ངན་ལྷུང་། ཉེས་པ། ཉེས་སྤློད། སིག་བལ། ནློངས་པ། སང་བ། 

དམས་བེད། མཚེར་འགློ། བཟང་ལས་བློལ་བཅས་སློ། །⑥ ཉི་མའི་རྒྱུ་ལམ་ཁིམ་བཅུ་གཉིས་

ཀི་ཡ་གལ་ཞིག །⑦ སིག་པ་རྭ་བསྡུས་མིང་། 

སིག་པ་འཁུར། སིག་པ་འཁེར་བ་སྟེ་མནལ་ཚིག་ཅིག །ཁློ་བློས་དློན་གནད་འདི་སིག་པ་འཁུར་ཤེས་

མ་སློང་། ལས་དློན་ཡག་པློ་ཞིག་མི་བེད་རེ་སིག་པ་འཁུར། 

སིག་པ་སྒློག་པ། སིག་པ་ཁབ་བསྒག་ཏུ་ཤློད་པ། 

སིག་པ་ལྔ། དུས་འཁློར་ལས་གསུངས་པའི་སིག་པ་ལྔ་སྟེ། གཞན་ལ་འཚེ་བ་དང་། རྫུན་སྨྲ་བ། འདློད་

ལློག །མ་བིན་ལེན་པ། ཆང་འཐུང་བ་བཅས་ལྔ། 

སིག་པ་འཆབ་པ། མི་དགེ་བའི་ལས་བས་པ་གཞན་གིས་ཤེས་དློགས་ནས་གསང་བ་བེད་པ། སར་

བསགས་སིག་པ་འཆབ་པ་ལས། འཕལ་འཕལ་བཤགས་པ་བས་པ་ལེགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སིག་པ་མི་དགེ་བ། འདློད་པའི་ཁམས་ཀི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་མི་དགེ་བ་དང་། དེ་དག་སྐྱེད་

པའི་རྒྱུ་འདློད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་ལ་སློགས་པ་ནི་བདག་དང་གཞན་ལ་གནློད་ཅིང་རྣམ་པར་

སྨིན་པ་ཡང་སྡུག་བསལ་ཆེན་པློ་སྐྱེད་ཅིང་། དགེ་བ་དང་མི་མཐུན་ཞིང་འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་

སྨད་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ། 

སིག་པ་མ་ིདག་ེབ་བཅུའ་ིལས། ལུས་ཀ་ིལས་གསུམ། ངག་ག་ིལས་བཞི། ཡིད་ཀ་ིལས་གསུམ་སྟ་ེབཅུའློ། །

སིག་པ་མིག་བཙུམ། འབས་བུ་ལེགས་ཉེས་གང་འབྱུང་ལ་བའི་ཨུ་ཚུགས། 

སིག་པ་རྭ་ཅན། སིག་པ་རྭ་ཙ་དང་གཅིག །

སིག་པ་རྭ་ཉག །དུག་ཅན་གི་འབུ་ཞིག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དུ་བས་འཆི་དང་། མར་གིས་ཉམས་

བེད། ལུས་མི་སྡུག་བཅས་སློ། །

སིག་པ་བཤགས་པ། མི་དགེ་བའི་ལས་ས་གསང་མེད་པར་བཤགས་པ། 

སིག་པ་བཤགས་པའི་སྟློབས་བཞི། རེན་གི་སྟློབས་དང་། སུན་འབིན་པའི་སྟློབས། སློར་ཆུད་པའི་

སྟློབས། གཉེན་པློ་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པའི་སྟློབས་བཅས་བཞི། 

སིག་པའི་ཁ་ཁེངས། སིག་པའི་ཁ་སྣློན་ལློངས་པ། 

སིག་པའི་ཁིམ། ཉི་མའི་རྒྱུ་ཁིམ་ཞིག་གི་མིང་སྟེ་ཁིམ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག

སིག་པའི་གཉེན་པློ་སྟློབས་བཞི། རེན་དང་། གཉེན་པློ་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་དང་། རྣམ་པར་སུན་འབིན་པ་

དང་། ཉེས་པ་ལས་སར་ལློག་པའི་སྟློབས་བཅས་བཞི། 

སིག་པའི་ལློ་ཅན། [མངློན]དློམ། 

སིག་པའི་དུག །རེག་ན་མེ་ལར་ཚ་ཞིང་ན་ལ་མདློག་དམར་སྐྱ་རི་མློ་ཅན་ཆེད་པ་སྐྱེན་པ་ཅན་ནློ། །

སིག་པའི་རྣམ་སྨིན། རྒྱུ་མི་དགེ་བ་ལས་འབས་བུ་སྡུག་བསལ་བ་སྨིན་པའློ། །

སིག་པའི་སློ་ནམ། སིག་པའི་བ་བ་སློ་ནམ་གི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ། 

སིག་སངས་དགེ་བསྒྲུབ། ནག་པློའི་ལས་སངས་ནས་དཀར་པློའི་བ་བ་དང་དུ་བང་བ། བ་བ་གང་བེད་

སིག་སངས་དགེ་བསྒྲུབ་དགློས། 

སིག་སྤློད། ཉེས་པ་འབྱུང་བའི་སྤློད་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

སིག་སྤློད་ཁམ་ཟས་ཟ་བ། རང་གི་འཚོ་བའི་དློན་དུ་རང་གིས་སིག་པ་བསགས་པའམ། གཞན་ལ་

མགློ་སྐློར་གཏློང་བ་སློགས་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་ཟས་ཟ་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རང་གི་དློན་དུ་

གཞན་གིས་སིག་པ་བསགས་ནས་བྱུང་བའི་ཟས་ལ་ལློངས་སྤློད་པ་ལ་ཟེར། 

སིག་ཕྲུག །① སིག་པ་རྭ་ཙའི་ཕྲུ་གུ། ② ཟངས་སིག་ཆུང་ཆུང་། ③ སིག་ལས་དགའ་བའི་ཕྲུ་གུ། 

སིག་བེད་མི་ལྔ། འབྲུ་མར་འཚིར་བ། སྨད་འཚོང་མ། ཆང་འཚོང་མཁན། ཤན་པ། སིག་བེད་རྒྱལ་པློ། 

སིག་བློན། ནག་པློའི་ལས་ལ་དགའ་བའི་བློན་པློ། 

སིག་སྦྲུལ། སིག་པ་རྭ་ཙ་དང་། སྦྲུལ་གི་བསྡུས་མིང་། 

སིག་མེད་གནས། [མངློན]ལྷ་ཡུལ། 

སིག་ཚིག །① མི་དགེ་བའི་ཚིག །② གཞན་ལ་ཞེད་སྣང་སྐུལ་བའི་ཚིག

སིག་ཟས། ཚུལ་མིན་གི་བ་བས་བསྒྲུབས་པའི་ལློ་ཆས། 

སིག་ར། [ཡུལ]བུད་མེད་ཀིས་འཆིང་རྒྱུའི་དངུལ་གི་སྐ་རགས་རྒྱན་ཅན་ཞིག

སིག་རྭ། ① སིག་པ་རྭ་ཙའི་བསྡུས་ཚིག །②བིས་པ་འཁུར་ཆས་གཟན་ཆུང་གི་སྣེ་སྒློག་བེད་སིག་

རྭའི་དབིབས་ཅན། 

སིག་རྭ་གློ་ཕེང་། སར་བློད་ཀི་ལྷ་ལམ་གཟབ་སྤློས་སྤས་སྐབས་མདུན་ཕློགས་སུ་འདློགས་པའི་རྒྱན་

ཞིག་སྟེ། སྟེང་གློས་ཀི་སྐེད་པའི་ཐད་ནས་སྒློག་བེད་སིག་རྭ་གསེར་དང་དངུལ་བཟློས་ཤིང་། 

རྒྱན་མུ་ཏིག་དང་བྱུ་རུ་སློགས་ཀི་ཞགས་པ་སྐེད་པ་ནས་པུས་མློའི་གཤམ་དུ་འཛར་བ་ཞིག

སིག་རྭ་དགློན། མིང་གཞན་ཨུ་ཏློག་ཐར་གིང་སྟི་རྭ་དགློན་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་ཁི་སྤི་

ལློ༡༧༡༨ལློར་རེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ནག་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སིག་ལས། མི་དགེ་བའི་ལས་ཀ སིག་ལས་བསགས་པ། 

སིག་སིན། སློག་ཆགས་སྨན་གི་རིགས་ཏེ། རློ་མངར་ལ་ཚ་བ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་མཁལ་མའི་

དྲློད་དང་ནུས་པ་ཉམས་པ་དང་། ཆུ་བསགས་པ་གཉན་ནད་ཉྭ་ལློག་བཅས་ལ་ཕན། མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་རང་མང་དང་འཕློག་བེད་དློ། །ཆུའི་ནང་དུ་འཚོ་བའི་སིག་པ་དཀར་པློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སིག་བསགས་རང་འཁུར། རང་གི་བས་ཉེས་རང་གིས་འཁུར་བ། 

སིགས། སིག་པའི་སྐུལ་ཚིག

སིགས་པ། འཇིགས་སྐུལ་གི་སྟངས་ཀའམ། རྣམ་འགྱུར། སིགས་པའི་གད་མློ། 

སིགས་མློ། འཇིགས་སྐུལ། གཞན་ལ་སིགས་མློ་བ་ཕིར་ནམ་མཁར་མེ་མདའ་འཕེན། 

སིགས་མློ་བེད་པ། མཛུབ་མློ་གཏད་ནས་ཞེད་སྣང་སྐུལ་བ། 

སིགས་མཛུབ། ལག་པའི་ཕག་རྒྱ་ཞིག

སིགས་ར། འཇིགས་སྐུལ་གི་སྟངས་ཀ མི་ངན་སྤློད་ངན་ལ་དྲག་པློའི་སིགས་ར་སྐུལ་བ། 

སིགས་རའི་ཐ་ཚིག །མནའ་ཚིག་དང་སྦྲགས་པའི་འཇིགས་སྐུལ་གི་སྐད་ཆ་ཛ་དྲག་པློ། མི་གཉའ་

རེངས་རྣམས་ལ་སིགས་རའི་ཐ་ཚིག་བསྒགས་སློང་། 

སིངས། ① མཐློ་སའམ། སང་དུ་ཡློད་པའི་གཤློང་གཤློང་། སའི་སིངས། སང་སིངས། རི་སིངས། 

 ② དཀིལ་ལམ་དབུས། དཀིལ་འཁློར་སིངས། 

སིངས་ཁ་དགློན། གནས་འདིར་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་ཙམ་གསང་ཕུ་བ་མ་ཡར་

ཀླུང་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་ས་སྐྱའི་དགློན་པ་ཞིག་བཏབ། རེས་སུ་དགེ་ལུགས་པར་གྱུར། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སིངས་ཆ། ཞབས་བློ་སློགས་འཁབ་ཡུལ་སྟེགས་སམ་སང་གི་མིང་། 

སིངས་ཆུ། དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་འབབ་ཆུ་ཞིག །བང་ནས་ལྷློ་ཕློགས་སུ་ལི་

ཐང་དང་སེ་རློང་རློང་བརྒྱུད་དེ་འབི་ཆུར་འབབ་པ་ཞིག

སིངས་པློ་ཆེ། མིང་གཞན་ག་སིངས་པློ་ཆེ་དང་། སིངས་ཆེན་དློན་གྲུབ་ཐློག་མེད་གིང་ཟེར། ཐློག་མར་

གནས་འདིར་རྒྱལ་བ་ཡང་དགློན་པའི་སྒྲུབ་གནས་ཡིན། རེས་སུ་འབྲུག་པ་པདྨ་དཀར་པློའི་

དངློས་སློབ་སེམས་དཔའ་རིན་ཆེན་དཔལ་བཟང་གིས་ལློག་གུར་ཕུབས་ནས་སྒྲུབ་གྲྭ་བཙུགས། 

སྐུ་ཚེའི་སྨད་ལ་དགློན་དེ་ཕག་བཏབ་གནང་། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་

སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ག་ནང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སིས་བློན་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྡུ་གུ། མཛེས་པློ། སྡུག་གུའང་འབི། 

སྡུག །བརེ་བ་དང་དགའ་བ་དང་མཛེས་པ་དང་མི་ལེགས་པ་དང་ངལ་བ་སློགས། 

སྡུག་ཀུན་རེན་འབེལ་བཅུ་གཉིས་ཡན་ལག་བདུན་དུ་བསྡུས་པ། གང་གིས་འཕེན་པའི་ཡན་ལག །ཇི་

ལར་འཕེན་པའི་ཡན་ལག །གང་འཕངས་པའི་ཡན་ལག །གང་གིས་འགྲུབ་པའི་ཡན་ལག །ཉེས་

དམིགས་ཀི་ཡན་ལག་བཅས་སློ། །

སྡུག་སྐད། སྡུག་བསལ་མ་བཟློད་པའི་སྐད། འཁག་ལློགས་ཀིས་མནར་ནས་སྡུག་སྐད་རྒྱབ་པ། ཟུག་

རྔུ་མ་བཟློད་པར་སྡུག་སྐད་ལྷང་ལྷང་རྒྱབ་པ། 

སྡུག་སྐད་ཙེ་རེ། ཆློ་ངེའམ་སྡུག་བསལ་གི་སྒ། འཁག་ལློགས་གཉིས་ཀིས་མནར་བས་མ་ངན་གི་

སྡུག་སྐད་ཙེ་རེ་འདློན་པ། 

སྡུག་བཀློལ། སྡུག་བསལ་མློང་བའི་ལས་བསྐུལ་བ། དུད་འགློ་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་ཞློན་འགེལ་སྡུག་

བཀློལ་གི་མནར་སང་མ་བེད། 

སྡུག་བསྐུར། སྡུག་བསལ་གི་ཁུར་བསྐུར་བ། སྡུག་བསྐུར་ཁལ་འགེལ་བས་པ། 

སྡུག་ཁུར་མི་ཐུབ་པ། བཟློད་སློམ་མི་ཐུབ་པ། 

སྡུག་ཁལ། ① སྒྲུབ་དཀའ་བའི་ཁལ། ② ཁལ་ངན་ལ་སྨློད་ཚིག

སྡུག་འཁུར། སྡུག་བསལ་གི་ཁུར་འཁེར་བཞིན་པ། རྐྱེན་ངན་སྡུག་འཁུར། སྡུག་འཁུར་མི་ཐུབ་པ། 

སྡུག་འཁག །སྡུག་ལས་མློང་བར་ནད་འཁག་པའམ། ནད་ཐེག་པ། ཕུགས་དློན་ལ་དམིགས་ནས་

དཀའ་ཚེགས་ལ་སྡུག་འཁག་བེད་པ། 

སྡུག་ག །སྡུག་བསལ་གི་སྣང་ཚུལ། ཨ་ཁ་གནས་ཚུལ་ངན་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་སྡུག་ག །དཀའ་ལས་

ཆེ་ལ་བས་འབས་ཆུང་བ་སྡུག་ག་ལ། 

སྡུག་གད། སེམས་སྡུག་སྐྱློ་ཤས་ཀིས་ངུ་ཤློར་གད་མློ། སར་མློང་དཀའ་སྦློང་གི་སྣང་ཚུལ་དྲན་ནས་

སྡུག་གད་ཤློར་བ། 

སྡུག་གུ། མཛེས་པའམ། ཡིད་འློང་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྡུག་གུ་མ། [མངློན]བུད་མེད་མཆློག

སྡུག་གེ་བ། སྡུག་བསལ་གི་སྣང་ཚུལ། ཁློ་ལ་ག་མ་འགིགས་པ་སྡུག་གེ་བ་ཞིག་བྱུང་བཞག

སྡུག་རྒན། ① སྡུག་བསལ་ཡང་ཡང་མློང་བའི་རྒད་པློའམ་རྒན་པློ། ② མི་ཚེ་གཅིག་ལ་སྡུག་བསལ་

ཁློ་ན་མློང་མཁན། 

སྡུག་སྒུར། དཀའ་གློང་ཁུར་ཏེ་བསྒུར་ནས་སློད་པ། གནས་ཚུལ་ངན་ཀང་བཟློད་སན་གིས་སྡུག་སྒུར་

བེད་པ། 

སྡུག་སློམ། བཟློད་བསན། 

སྡུག་གློང་། སྡུག་པའི་ཕམ་གློང་། ཆུང་དུས་ནས་ཧུར་བརློན་མ་བས་པས་རྒན་དུས་སུ་བློ་ཕམ་ཡིད་

ཆད་བྱུང་ཡང་སྡུག་གློང་རེད། བློང་བུ་སྡུག་པ་རང་སྡུག །ཁལ་འཁེར་བ་སྡུག་གློང་། 

སྡུག་གློང་འཁུར་བ། གློང་གུན་འཁུར་བ། ཐུབ་ཚོད་ཇི་ཙམ་བཏང་ཡང་ངན་ལན་མ་བསློགས་པར་

སྡུག་གློང་འཁུར་བ། 

སྡུག་གློང་བཏང་བ། ① གློང་བསྐུར་བ། མཁློ་ཆས་གཡར་ནས་ཚབ་སྐྱིན་མ་སྤད་པར་སྡུག་གློང་བཏང་

བ། ② རིས་མེད་དུ་དློར་བ། འཚོ་བའི་དཀའ་ཚེགས་ལ་མ་བརིས་པར་སྡུག་གློང་བཏང་བ། 

སྡུག་གློང་འབུ་རུ། ཐར་དུ་མེད་པའི་ཐློར་ནད་ཅིག

སྡུག་གློགས། སྡུག་བསལ་མཉམ་འཁུར་གི་རློགས་པ། 

སྡུག་གླུ། སེམས་སྡུག་སྐབས་གཏློང་བའི་གླུ། 

སྡུག་ངུ་། སྡུག་བསལ་བྱུང་ནས་ངུ་བ། དགའ་ངུ་དང་སྡུག་ངུ་གཉིས་མི་འདྲ། 

སྡུག་ངློ་། །མི་དགའ་བའི་གདློང་མདློག །ཁློ་ལ་ཆགས་སློ་བྱུང་ནས་སྡུག་ངློ་ར་རི་ལ་བུ་སྟློན་གི་འདུག

སྡུག་བསལ། ① མ་ངན། སྡུག་བསལ་དློས་དྲག་པ། སྡུག་བསལ་བགང་བ། སྡུག་བསལ་མ་མློང་ན་

སྐྱིད་མི་གློ །སྐློམ་པའི་སྡུག་བསལ་བཏུང་བས་སེལ། གཉའ་གནློན་གི་སྡུག་བསལ་འདྲ་མཉམ་

སིད་ཇུས་ཀིས་སེལ། ངལ་རློལ་མི་དམངས་ཚང་མའི་དློན་དུ་སྡུག་བསལ་དང་དུ་ལེན་ཕློད་པ། 

མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁློང་ཆུད་དང་། གདུང་བ། སྡུག །མནར་བ། བརྣག་དཀའ། བློ་འཚལ་བ། 

མ་ངན། ཟུག་རྔུ། ཡིད་གདུང་། ཡིད་ནང་ཆུད། རབ་ཏུ་ཚ། སེམས་ཁལ། སེམས་སྡུག །སེམས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

གཡེང་བཅས་སློ། །② ལུས་སེམས་ལ་གནློད་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་སྡུག་བསལ་བ་སྟེ། 

བདེན་བཞིའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག

སྡུག་བསལ་གི་ཆུ་བློ་ཆེན་པློ་བཞི། སྐྱེ་བའི་སྡུག་བསལ་དང་། རྒ་བའི་སྡུག་བསལ། ན་བའི་སྡུག་

བསལ། འཆི་བའི་སྡུག་བསལ་ཏེ། སྡུག་བསལ་ཆུ་བློའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པའློ། །

སྡུག་བསལ་གི་སྡུག་བསལ། སྡུག་བསལ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་ཡུལ་

དང་བཅས་པ་སྟེ་སྐྱེས་ཙམ་ནས་སེམས་གདུང་བར་བེད་པའི་སྡུག་བསལ། 

སྡུག་བསལ་གི་དབེ་བ་བརྒྱད། སྡུག་བསལ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་ལ་མ་བསབས་པ། བསབས་པ། གཉིས་

ཀ་ཡིན་པ། བར་མ་མ་བསབས་པ། སབ་ལ་མ་བསབས་པ། ཆེས་སབ་ལ་བསབས་པ། ཤིན་ཏུ་

སབ་ལ་བསབས་པ། བསབས་པ་ཆེན་པློས་ཉེ་བར་གནས་སློ། །

སྡུག་བསལ་གི་ར་བ། ཁམས་གསུམ་འཁློར་བའི་སྡུག་བསལ་ཇི་སྙེད་ཅིག་འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་

བ་ནི་བདག་འཛིན་མ་རིག་པ་འདི་ཁློ་ནས་བས་པ་ཡིན་ནློ། །བདག་འཛིན་མ་རིག་པ་འདི་ལ་བརེན་

ནས་ཉློན་མློངས་གཞན་ཐམས་ཅད་འབྱུང་། ཉློན་མློངས་དེ་དག་གིས་ལས་བསགས། ལས་ཀི་

དབང་གིས་འཁློར་བར་འཁློར་ཏེ་སྡུག་བསལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་མློང་བ་འདི་བྱུང་བའློ། །

སྡུག་བསལ་གི་ཚོར་བ། ཡིད་དུ་འློང་བའི་ཡུལ་དང་བལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་ཉམས་སུ་མློང་

བའི་ཤེས་པའློ། །

སྡུག་བསལ་བརྒྱད། བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་སྡུག་བདེན་འཁློར་བའི་ཉེས་དམིགས་སྟློན་སྐབས་སུ་

གསུངས་པའི་སྡུག་བསལ་བརྒྱད་དེ་སྐྱེ་བ་དང་། རྒ་བ། ན་བ། འཆི་བ། སྡུག་པ་དང་འབལ་བ། 

མི་སྡུག་པ་དང་འཕད་པ། འདློད་པ་བཙལ་ཀང་མི་རེད་པ། ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པློ་ལྔའི་སྡུག་

བསལ་བཅས་བརྒྱད། 

སྡུག་བསལ་ཆློས་བཟློད། མཐློང་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། འདློད་

པའི་སྡུག་བསལ་ལ་དམིགས་པའི་ཆློས་ཤེས་པའི་བཟློད་པ་ཞེས་སྡུག་བདེན་གི་ཆློས་རང་དང་

སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཤེས་ཤིང་སར་གློམས་པར་བས་པ་མངློན་དུ་གྱུར་པའི་ཟག་མེད་ཤེས་རབ་

ཀིས་སང་བ་སང་བ་མི་སྐྲག་པའི་བཟློད་པ་ཐློབ་པ་མཐློང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྡུག་བསལ་ཆློས་ཤེས། ཉན་ཐློས་ཀི་མཐློང་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་

སྟེ། སྡུག་བསལ་ཆློས་བཟློད་ཀི་མཇུག་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སང་བ་ལས་རྣམ་པར་གློལ་བ་ཐློབ་པའི་

མཐློང་ལམ་རྣམ་གློལ་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས། 

སྡུག་བསལ་རེས་བཟློད། ཉན་ཐློས་ཀི་མཐློང་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་

སྟེ། ཁམས་གློང་མ་གཉིས་ཀི་སྡུག་བདེན་གི་རང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཤེས་ནས་སང་བ་སང་བ་ནི་

སྡུག་བསལ་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པའི་བཟློད་པ་ཐློབ་པ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས། 

སྡུག་བསལ་རེས་ཤེས། ཉན་ཐློས་ཀི་མཐློང་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། 

སྡུག་བསལ་རེས་བཟློད་ཀི་མཇུག་ཐློག་ཏུ་ཁམས་གློང་མ་ལ་དམིགས་པའི་སང་བ་སངས་པའི་

མཐློང་ལམ་རྣམ་གློལ་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས། 

སྡུག་བསལ་གཉུག་མ། སྡུག་བསལ་གི་གཞི་མའམ་རང་བཞིན། 

སྡུག་བསལ་གཏེར། [མངློན]དམལ་བ། 

སྡུག་བསལ་དང་ལེན་གི་བཟློད་པ། དགེ་བ་བེད་པའི་དུས་ན་བཀྲེས་ཤིང་སྐློམ་པ་དང་། གང་ཞིང་ཚ་

བ་ལ་སློགས་པ་གནློད་པའི་རྐྱེན་གང་ཅི་བྱུང་ཡང་མི་གཏློང་བ་སྟེ་དགེ་བའི་རྒྱུན་མི་གཅློད་པ། 

སྡུག་བསལ་ལློག་པ་ལྔ། མ་སྐྱེས་པ། མ་བྱུང་བ། མ་བས་པ། འདུས་མ་བས་པ། སྐྱེ་བ་མེད་པ་བཅས་སློ། །

སྡུག་བསལ་དྲུག །ངེས་པ་མེད་པའི་སྡུག་བསལ། ངློམས་པ་མེད་པའི་སྡུག་བསལ། ལུས་ཡང་ཡང་

འདློར་བའི་སྡུག་བསལ། ཡང་ཡང་ཉིང་མཚམས་སྦློར་བའི་སྡུག་བསལ། ཡང་ཡང་མཐློ་དམན་

དུ་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསལ། གློགས་མེད་པའི་སྡུག་བསལ་ཏེ་འཁློར་བའི་ཉེས་དམིགས་དྲུག

སྡུག་བསལ་བདེ་བར་ཤར་བ། ལུས་ལ་ནད་སློགས་རྐྱེན་ངན་དང་སེམས་ལ་སྡུག་བསལ་གང་བྱུང་

ཡང་དེའི་དབང་དུ་མ་སློང་བར་གང་སྣང་བདེ་བའི་གློགས་སུ་བསྒྱུར་ཐུབ་པ་ལ་ཟེར། 

སྡུག་བསལ་བདེན་པ། ① རང་རྒྱུ་ལས་ཉློན་གི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་ཟག་བཅས་ཀི་དངློས་པློ། 

 ② རང་རྒྱུ་ལས་ཉློན་གི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་འཁློར་བས་བསྡུས་པའི་དངློས་པློ། དཔེར་ན་ཉེར་

ལེན་གི་ཕུང་པློ་ལ་བུ། ③ བདེན་པ་བཞིའི་ནང་གསེས། རང་རྒྱུ་ལས་ཉློན་གིས་བསྐྱེད་པའི་ཉེར་

ལེན་གི་ཕུང་པློ་མ་དག་པའི་སྣློད་བཅུད་ཟག་བཅས་འབས་གྱུར་གི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་དེ། དེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དག་ནི་སྡུག་བསལ་གི་ཕུང་པློ་ནད་ལ་བུ་ཤེས་པར་བ་བ་ཡིན་པ་འཕགས་པའི་གཟིགས་ངློར་མི་

བསླུ་བར་སྣང་བས་སྡུག་བསལ་འཕགས་པའི་བདེན་པའློ། །

སྡུག་བསལ་བདེན་པ་ལ་འདློམས་པའི་གདམས་ངག །① སྡུག་བསལ་བདེན་པའི་སྟློང་ཉིད་དང་ཡུལ་

ཅན་ཤེར་ཕིན་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་གཅིག་པར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྟློན་པའི་ཤེར་ཕིན་གི་མདློ་

ཚིག །② ཡུལ་བདེན་གཉིས་ལས་མི་འདའ་བར་ཡུལ་ཅན་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་གི་སློ་ནས་

སྡུག་བསལ་བདེན་པའི་སྟློང་ཉིད་དང་ཡུལ་ཅན་ཤེར་ཕིན་གཉིས་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་ངློ་བློ་རང་

བཞིན་ལ་གཅིག་པ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྟློན་པའི་ཤེར་ཕིན་གི་མདློ་ཚིག་གང་ཞིག

སྡུག་བསལ་བདེན་པའི་རྣམ་པ་བཞི། བདེན་བཞི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། སྐད་ཅིག་རེ་

རེ་ནས་སྐྱེ་ཞིང་འཇིག་པའི་ཆློས་ཅན་ཡིན་པས་མི་རག་པ་དང་། སྡུག་བསལ་གསུམ་གིས་རྒྱུན་མི་

འཆད་པར་འཚེ་བས་སྡུག་བསལ་བ་དང་། ཕུང་པློ་ལྔའི་ནང་ན་རག་གཅིག་རང་དབང་གི་བདག་

མེད་པས་ཁང་པའི་ནང་མི་མེད་པ་ལ་བུ་སྟློང་པ་དང་། ཕུང་པློ་ལྔ་པློ་ཉིད་ཀང་རག་གཅིག་རང་དབང་

ཅན་གི་བདག་མ་ཡིན་པས་ཁང་པ་མི་མ་ཡིན་པ་ལ་བུ་བདག་མེད་པ་བཅས་བཞིའློ། །

སྡུག་བསལ་སྤིའི་མཚན་ཉིད་བཞི། མི་རག་པ། སྡུག་བསལ་བ། སྟློང་པ། བདག་མེད་དློ། །

སྡུག་བསལ་བེ་བས་གཙེས་པ། སྡུག་བསལ་ཧ་ཅང་མང་པློས་རག་ཏུ་མནར་བ། 

སྡུག་བསལ་འབྱུང་གནས། [མངློན]འཁློར་བ། 

སྡུག་བསལ་བཞི། སྐྱེ་བ་དང་། རྒ་བ། ན་བ། འཆི་བའི་སྡུག་བསལ་བཅས་བཞི། 

སྡུག་བསལ་ཤེས་པ། ཤེས་པ་བཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ཟག་བཅས་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པློ་རྣམས་སྡུག་

བསལ་བར་ཤེས་པའི་དློན། 

སྡུག་བསལ་གསུམ། སྡུག་བསལ་གི་སྡུག་བསལ། འགྱུར་བའི་སྡུག་བསལ། ཁབ་པ་འདུ་བེད་ཀི་

སྡུག་བསལ་བཅས་གསུམ། 

སྡུག་ཅིག་མ། ལུས་རའི་བེ་བག་ཅིག

སྡུག་གཅློད་བཏང་བ། མནར་གཅློད་བཏང་བ། 

སྡུག་ཆགས། ① ངན་པའམ་མ་རབས། མི་སྡུག་ཆགས། ཁི་སྡུག་ཆགས། ལས་ཀ་སྡུག་ཆགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གནམ་གཤིས་སྡུག་ཆགས། ② སྨློད་པའི་ཚིགས་གློགས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་སྐབས་འགར་ཆགས་

ཟེར་བ་བསྡུས་ནས་སྡུག་གཅིག་པུ་མིང་གི་སློན་དུ་སྦར་ཡང་འཐད། སྡུག །སྡུག་ཞྭ། སྡུག་ལྷམ། 

སྡུག་ཁི། སྡུག་བུན། སྡུག་ལག །སྡུག་རང་། སྡུག་ཤི་བརྒྱབ་པ། 

སྡུག་ལས བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་མངློན་མཚན་བྱུང་བ། 

སྡུག་གཏམ། ① སྡུག་བསལ་བྱུང་ཚུལ་གི་སྐད་ཆ། སར་མློང་གི་སྡུག་གཏམ་ཞིབ་ཏུ་གསློལ་བ། ② 

བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་གཏམ། རྣ་བར་མི་སྙན་པའི་སྡུག་གཏམ་ཞིག་ཐློས་པ། 

སྡུག་ཐུག །འུ་ཐུག་པ། ཞིང་བན་རྣམས་ཟས་གློས་མེད་པས་སྡུག་ཐུག་ནས་ལློ་སློང་དུ་ཕིན་པ། 

སྡུག་ཐེག་པ། སྡུག་བསལ་བསན་ཐུབ་པ། དཀའ་ངལ་ཇི་ཙམ་བྱུང་ཡང་ཞུམ་པ་མེད་པའི་སྡུག་ཐེག་པ། 

སྡུག་ཐློག་སྡུག་བརེགས། ① སྡུག་བསལ་བསྟུད་མར་བྱུང་བ། ཁློ་ཚོར་མི་ཤི་རྒྱུ་བརླགས་ཀིས་སྡུག་

ཐློག་སྡུག་བརེགས་བྱུང་འདུག །② ངན་པ་ལས་ཀང་ངན་པ། 

སྡུག་དྲན་སྐྱིད་བསམ། དེ་སའི་སྡུག་བསལ་ཡིད་ལ་དྲན་ཞིང་ད་ལའི་བདེ་སྐྱིད་བསམ་ཤེས་ཐུབ་པ། 

སྡུག་བདེན། སྡུག་བསལ་བདེན་པའི་བསྡུས་མིང་། 

སྡུག་བདེན་གི་རྣམ་པ་བཞི། མི་རག་པ་དང་། སྡུག་བསལ་བ། སྟློང་པ། བདག་མེད་པ་སྟེ་བཞི། 

སྡུག་བདེན་གི་སང་བ་བཅུ། འདློད་པའི་ཁམས་འདིར་སྡུག་བདེན་མཐློང་བས་སང་བར་བ་བ་ལ་བ་

ལྔ་དང་ལ་མིན་ལྔ་སྟེ་ཕ་རྒྱས་བཅུའློ། །

སྡུག་བདེན་གཉིས། ཕི་དང་ནང་གིའམ་རགས་ཕའམ་དེའི་ཕློགས་གཏློགས། 

སྡུག་མདློག །སྡུག་བསལ་ཡློད་པའི་ཉམས་བསྟན་པ། མི་སྡུག་སྡུག་མདློག་བེད། 

སྡུག་ནད། སྡུག་བསལ་ནད་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ། ཐུབ་ཚོད་བཏང་གངས་མང་བས་སྡུག་ནད་ཐེག་

རེ་བལ་བ། དློན་མེད་ཕམ་གློང་འཁེར་དགློས་པའི་སྡུག་ནད་མི་ཐེག

སྡུག་པ། [ཐ་མི་དད་པ] ① ཡིད་དུ་འློང་བ། ཡིད་ལ་སྡུག་པ། ② སྐྱློ་བ། སེམས་སྡུག་ནས་ངུ་བ། 

ངའི་སེམས་སྡུག་པ་ལ་ཚད་མ་བྱུང་། ③ མཛའ་བློ། རང་གི་སྡུག་པ་དང་བལ་བ། ④ གསང་

ཡུམ། ⑤ མཛེས་པློ། ཕྲུ་གུ་མཚར་སྡུག་ཅན། མི་སྡུག་པའི་རྣམ་པ། ⑥ ཞན་པ། སློད་ས་སྡུག་

པ། བཟའ་རྒྱུ་སྡུག་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

སྡུག་པ་གིས་ཤིག །སྡུག་གློང་གིས་ཞེས་མ་རངས་པའི་ཚིག །མི་ཁློད་ལ་དེ་འདྲ་ཞིག་དགློས་པ་

ཡློད་ལ་བྱུང་ཡང་བྱུང་འདུག་སྡུག་པ་གིས་ཤིག

སྡུག་པ་དང་བལ་བ་ལྔ། སེམས་ལ་མ་ངན་སྐྱེ་བ། སྨྲེ་ངག་འདློན་པ། ལུས་ལ་གནློད་པ་སྐྱེད་པ། འདློད་

པས་ཡིད་གདུང་བ། ལློངས་སྤློད་མ་ཚང་བ་བཅས་ལྔའློ། །

སྡུག་པ་དང་བལ་པའི་སྡུག་བསལ། སྡུག་བསལ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ཆེས་ཕངས་པའི་གཉེན་

ལ་སློགས་པ་དང་བལ་བ་ན་དེས་སེམས་ལ་མ་ངན་སྐྱེ་བ་དང་། ངག་ཏུ་སྨྲེ་སགས་འདློན་པ། 

ལུས་ལ་གནློད་པ་བསྐྱེད་པ། ཡུལ་དེའི་ཡློན་ཏན་དྲན་ཞིང་འདློད་པས་ཡིད་གདུང་བ། དེའི་

ལློངས་སྤློད་མ་ཚང་བའི་སྡུག་བསལ་བཅས་སློ། །

སྡུག་པའི་རྣམ་ཐར། རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ། གཟུགས་སྡུག་པ་སྤྲུལ་བ་ལ་དགའ་བ་སྟེ་འབད་

པའི་བློ་སྐྱེ་བ་དང་། གཟུགས་མི་སྡུག་པ་སྤྲུལ་བ་ལ་མི་དགའ་བ་སྟེ་མི་འབད་པའི་བློ་སྐྱེ་བའི་ཀུན་

ནས་ཉློན་མློངས་པ་དེ་དག་གི་གཉེན་པའློ། །

སྡུག་པློ། ① གནློད་འཚེ། སྐྱིད་སྡུག །བདེ་སྡུག །ཤ་སྡུག་ཁི་སྡུག །དངློས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་

གང་ཅིའི་སློ་ནས་སྡུག་པློ་བཏང་བྱུང་། དག་གཤེད་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་སྡུག་པློ་བེད་

པ། ② ཁག་པློ། ལམ་བར་ཁ་ཆར་བབས་ནས་སྡུག་པློ་བྱུང་བ། ③ ངན་པ། བསམ་བློ་འཁློར་

སྟངས་སྡུག་པློ། ལས་ཀ་བེད་སྟངས་སྡུག་པློ། ཁིམ་ནང་གི་འཁློས་ཀ་སྡུག་པློ། 

སྡུག་ཕློངས་པ། དབུལ་ཞིང་ཕློངས་པའི་མི། 

སྡུག་བེད། སྡུག་བསལ་བར་བེད་པའི་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་ངློ་། །

སྡུག་སྦློང་། དཀའ་སྦློང་ངམ་དཀའ་ངལ། སྡུག་སྦློང་མློང་བ། སྡུག་སྦློང་བཏང་བ། 

སྡུག་ཟད། དློན་མེད་འཕློ་བརླག །མི་ཚེ་དློན་མེད་སྡུག་ཟད་ལ་མི་གཏློང་བར་འཕལ་ཕུགས་ལ་ཕན་

པའི་སྙིང་པློ་ལློན་ཐབས་བེད་དགློས། 

སྡུག་ཡུལ། ཡུལ་ལམ་ལུང་པར་སྨློད་པའི་ཚིག

སྡུག་ཡུས། བས་ཡུས་ལ་སྨློད་ཚིག །ཕན་ཆུང་བཏགས་པར་ངློ་སློའི་སྡུག་ཡུས་བགང་བ། 

སྡུག་ཡུས་འཕློ། རང་ལ་སྡུག་བསལ་བྱུང་བའི་ཡུས་སྙིང་ཉེ་བའི་མི་ལ་བཤད་པ་ལ་བུ། དཔེར་ན། ཕྲུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གུས་ཨ་མ་དང་འཕད་སྐབས་སྡུག་ཡུས་འཕློ་ནས་ངུ་བ། མི་སེར་རྣམས་ཀིས་དཔློན་ངན་གིས་

མནར་གཅློད་བས་པ་ལ་སྡུག་ཡུས་བསྒངས་བ། 

སྡུག་རིགས་སྡུག་ཚད། ངན་པ་དང་སྡུག་པློ་ཁློ་ན་སྟེ། རིག་གནས་གསར་བརེ་ཆེན་པློའི་སྐབས་མི་

སྡུག་རིགས་སྡུག་ཚད་ཀིས་རེན་གསུམ་གཏློར་པ་རེད། ཅ་ལག་སྡུག་རིགས་སྡུག་ཚད་དེ་མི་

དམངས་ལ་སྤློད་ཅིང་། ཡག་རིགས་ཡག་ཚད་དེ་མགློ་ཁིད་ཀིས་ཁེར་སློང་། ལ་བུ། 

སྡུག་རིད། སྡུག་བསལ་སེམས་ངལ་གིས་ལུས་རྒུད་པའི་ཉམས། ཁློ་དཀའ་ངལ་བྱུང་ནས་གཟུགས་

པློ་སྡུག་རིད་ལ་སློང་འདུག

སྡུག་རུ་ངན་ཚད། གང་ངན་གང་སྡུག་ཚང་མ་ལ་ཟེར། ངས་སྡུག་རུ་ངན་ཚད་བཤད་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་

ཁློ་སྤློ་ལངས་མ་སློང་། ངས་སྡུག་རུ་ངན་ཚད་ཟས་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ཕློ་བ་ན་མ་བྱུང་། ལ་བུ། 

སྡུག་རུལ། ① གློན་ཆས་སློགས་དངློས་པློ་རིང་ཧྲུལ་མཁློ་མེད་རིགས། ② མི་བསམ་ངན་ཞེ་གནག་

ཅན། མི་སྡུག་རུལ། གློན་པ་སྡུག་རུལ། 

སྡུག་རུས། བཟློད་བསན་ནམ་ཨུ་ཚུགས། སྡུག་རུས་ཆེན་པློ་བས་ནས་དཀའ་ངལ་བསལ་བ། 

སྡུག་རུས་ཐེག་པློ། དཀའ་སྡུག་བཟློད་བསན་ཆེན་པློ། དཀའ་ངལ་ཇི་ལར་བྱུང་ཡང་སྡུག་རུ་ཐེག་པློ་ཡློད། 

སྡུག་རུས་ཚ་པློ། ① བརློན་འགྲུས་ཆེན་པློ། ② ཨུ་ཚུགས་ཚ་པློའམ། བཟློད་བསན་ཆེན་པློ། 

སྡུག་རེས་བྱུང་ན་ལབ་རེས། སྡུག་པློ་བྱུང་ན་བཤད་རེས་ཡློང་བའི་དློན། 

སྡུག་ལས། ① རང་གཞན་སྡུག་བསལ་བའི་ལས་སམ་བ་བ། ② ལས་ཀ་ལ་སྨློད་པའི་ཚིག །ཁློས་

ང་ལ་སྡུག་ལས་བསྐུལ་བྱུང་སྙམ་དུ་མ་སེམས་ཤིག

སྡུག་ཤི་ཐེབས་པ། མ་ངན་གི་ངང་དུ་ཤི་བ། 

སྡུག་ཤུད་བགང་བ། སྡུག་བཤད་མུག་བཤད་ཡང་ཟེར། མི་འདློད་པའི་སྐད་ཆ་ཤུབ་ཤུབ་དུ་ཤློད་པ། 

སྡུག་ཤློད་མུག་ཤློད།མི་འདློད་པའི་གཏམ་སྨྲ་བ། ཁློས་ང་ལ་སྡུག་པློ་བཏང་བྱུང་ཞེས་སྡུག་ཤློད་མུག་

ཤློད་བེད་པ། 

སྡུག་སེམས། ① རང་གིས་རང་ཉིད་ཀ་ིསེམས་ལ་སྨློད་པའ་ིཚིག །ལས་དློན་ནློར་བ་ད་ེསྡུག་སེམས་འདིས་

མ་བྱུང་བ་རེད། སྡུག་སེམས་འད་ིབརེད་ངམ་ཆ་ེབ་ལ་ཡང་། ② གཞན་ལ་སྙིང་ར་ེབའ་ིསེམས། 
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སྡུག་སན། སྡུག་རུས་སམ། བཟློད་སན། ཚ་གང་བཀྲེས་སྐློམ་ཇི་ལར་བྱུང་ཡང་སྡུག་སན་ཐེག་པའི་

མི་མང་པློ་ཡློད། སྡུག་སན་ཐེག་མི་ཐུབ་པ། 

སྡུག་གསློག །དཀའ་སྡུག་གིས་ནློར་རས་གསློག་པ། 

སྡུག་བསངས། སྡུག་བསལ་གི་ཁུར་ཕབ་པའམ། 

སྡུད། ནང་དུ་ཚུར་བསྡུ་རྒྱུ་དེ་སྡུད་བཞིན་པ། 

སྡུད་ཁར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་magnetic card སྡུད་ཟེར། 

སྡུད་ཁར་གསློག་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་magnetic card storage ཟེར། 

སྡུད་སློ། སྨན་གཞུང་ལས་འབྱུང་བའི་ལུས་ཀི་གནད་གསང་ཞིག་སྟེ་ལག་ཁུང་། 

སྡུད་སློ་བཞི། སྤི་གཙུག་ནས་མདུན་རྒྱབ་གཉིས་དང་། གཡས་གཡློན་གཉིས་སུ་སློར་དྲུག་རེ་གཞལ་

བའི་གནས་སུ་བཞེད་པ་ཞིག་དང་། སྡུད་སློ་དང་སྨིན་མཚམས། རྣ་ལག་སྐྲ་མཚམས་གཉིས་

བཅས་བཞི་ལ་བཞེད་པ་ཞིག་དང་གཉིས་མཆིས། 

སྡུད་སྒིལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་compressཟེར། 

སྡུད་སྒིལ་སྤུས་ཚད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་compression quality ཟེར། 

སྡུད་མགློ །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་magnetic head ཟེར། 

སྡུད་འགློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་enrollment ཟེར། 

སྡུད་རྔ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་magnetic drum ཟེར། 
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སྡུད་རྔ་གསློག་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་magnetic drum storage ཟེར། 

སྡུད་ལེ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་magnetic core ཟེར། 

སྡུད་ཐགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་magnetic tape ཟེར། 

སྡུད་ཐགས་གསློག་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་magnetic tape storage ཟེར། 

སྡུད་ཐང་། ནད་ལུས་ཀ་ིགནས་ཀུན་ཏུ་བེར་བ་རྣམས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པར་བེད་པའ་ིསྨན་ཐང་ག་ིམིང་། 

སྡུད་ཐློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་magnetic recording ཟེར། 

སྡུད་སེར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་magnetic disk ཟེར། 

སྡུད་སེར་གསློག་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་magnetic disk storage ཟེར། 

སྡུད་སྣག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་magnetic ink ཟེར། 

སྡུད་གནས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་rendezvous ཟེར། 

སྡུད་པ། [ཐ་དད་པ]བསྡུས་པ། བསྡུ་བ། སྡུས། ① གསློག་པའམ་འགུགས་པ་དང་། འཛོམས་པར་

བེད་པ། མི་མང་པློའི་བློ་གློས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ། ཕློགས་ཁག་སློ་སློའི་བསམ་འཆར་

སྡུད་པ། སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ཁག་མང་གསར་བཙུགས་ཀིས་སློབ་ན་སློན་པའི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་སློབ་

སྦློང་དུ་སྡུད་པ། ② སློམ་པ། གནད་ཆེའི་ཚིག་དློན་མདློར་སྡུད་པ། ལློ་ཏློག་སྡུད་པ། ལས་གྲྭའི་
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མཇུག་སྡུད་པ། 

སྡུད་པའི་སྒ། ① རྣམ་དབེ་ལྔ་པའི་ནང་གསེས་ཡུལ་དུས་དངློས་པློ་གངས་ཀ་བཅས་ཀི་མཚམས་

འཛིན་ཅིང་སྡུད་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པའི་ནས་སྒ། ཤར་ཕློགས་ནས་ནུབ་ཕློགས་བར། སར་ནས་

ད་བར། གཅིག་ནས་བརྒྱའི་བར། ཞྭ་ནས་ལྷམ་བར། ② ཚིག་དློན་རྣམས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་སྡུད་

པའི་ཕད་གཞན་དབང་ཅན་གམ་སློགས་བཅུ་གཅིག་དང་། ཀང་ལ་སློགས་པ་དང་། ཕད་རང་

དབང་ཅན་དང་སྒ་བཅས་ལ་ཟེར། ཤར་རམ། ལྷློའམ། ནུབ་བམ། བང་ནི་ཕློགས་བཞིའློ། །བདག་

ཀང་འགློ་དགློས། ཁློང་ཡང་ཕེབས་བྱུང་། འདས་པ་དང་། མ་འློངས་པ་དང་། ད་ལ་བ་ནི་དུས་

གསུམ་མློ། 

སྡུད་སྤློད། ཚུར་སྡུད་པ་དང་ཕར་སྤློད་པ། གཞུང་སེར་གི་འབབ་ཡློང་ཐློག་ནས་སྡུད་སྤློད་བེད་སློ་

མཐའ་དག་འབློ་བེ་ཉག་སང་སློགས་འཇལ་བེད་ཚད་མ་གཞིར་བཞག་སྤློད་ལེན་ཚུལ་མཐུན་

བེད་དགློས། 

སྡུད་མ། སྨྱུག་མའི་ལྕུག་ཕན་དང་རྩྭ་ཀུ་ཤའི་གཞུང་ར་སློགས་ཀིས་བཟློས་པའི་ས་རྡུལ་འཕག་བེད་

ཀི་ཕགས་མིང་། 

སྡུད་རིམ། མངལ་སྐྱེས་ཁམས་དྲུག་ལན་ཞིག་གཞི་དུས་ཀི་འཆི་བ་འློད་གསལ་མངློན་དུ་གྱུར་པའི་

ཚེ། ས་ཆུར་ཐིམ་པ་དང་། ཆུ་མེར། མེ་རླུང་ལ། རླུང་སྣང་བ། སྣང་བ་མཆེད་པ། མཆེད་པ་ཉེར་

ཐློབ། ཉེར་ཐློབ་ཐམས་ཅད་སྟློང་པ་འློད་གསལ་ལ་ཐིམ་པའི་གློ་རིམ་ལར་རློགས་རིམ་སྐབས་

ཀང་དེ་དང་མཐུན་པ་སློམ་ནས་རལ་སྦློང་དགློས། 

སྡུད་ལམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་track ཟེར། 

སྡུད་ལམ་སྟུག་ཚད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་track density ཟེར། 

སྡུད་ལམ་བར་ཐག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་track pitch ཟེར། 
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སྡུད་ལེན། གཞན་ནས་ཚུར་རུབ་བསྡུའམ། འློར་འདྲེན། བརྔས་པའི་ཚར་མ་གཡུལ་ཁར་སྡུད་ལེན་

བེད་པ། བཀྲུས་ནས་བསྐམས་པའི་གློན་ཆས་ཚང་མ་སྡུད་ལེན་བེད་པ། མི་ངན་རྣམས་ཀི་ལག་

ཆ་གཞུང་གིས་སྡུད་ལེན་བེད་པ། 

སྡུམ། གློད་རློད་ཀི་ཕློགས་གཉིས་པློ་བར་ནས་མཐུན་པར་བཟློ་བཞིན་པ། 

སྡུམ་ཐབ། [རིང]ཁིམ་ཐབ་བམ་ཁློ་ཤུག

སྡུམ་པ། [ཐ་དད་པ]① བསྡུམས་པ། བསྡུམ་པ། སྡུམས། མཐུན་པར་བེད་པ། ཕན་ཚུན་བར་དུ་རེས་

དཀྲུགས་རེས་སྡུམ་མང་དུ་བྱུང་བ། རློད་གཞི་བསྡུམས་ནས་སར་བཞིན་འཆམ་པློར་གྱུར། ② 

[རིང]ཁིམ་མམ་ཁང་པ། 

སྡུམ་པ་མ་ཕུབ་པ། ཁིམ་མ་འཛིན་པ། 

སྡུམ་བུ། [རིང]ཁང་པ་ཆུང་ངུ་། 

སྡུམ་བེད། [རིང]གཟུ་བེད། 

སྡུམ་མཚེས། [རིང]ཁིམ་མཚེས། 

སྡུམས། སྡུམ་པའི་སྐུལ་ཚིག

སྡུམས་བགིས་ནས། ཕན་ཚུན་མཐུན་པར་བས་ནས། 

སྡུར། སྡུར་བའི་སྐུལ་ཚིག །ཕན་ཚུན་བཟང་ངན་ཆེ་ཆུང་སློགས་གཤིབ་པའམ་འགན་པ་སྟེ། ལག་

རལ་བཟང་ངན་སྡུར་གིན་འདུག །མེ་མདའ་འཕེན་པའི་རལ་སྡུར་ཅིག་ལ་བུ། 

སྡུར་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་comparator ཟེར། 

སྡུར་བ། [ཐ་དད་པ]བསྡུར་བ། བསྡུར་བ། སྡུར། འགན་པའམ་སྒྲུན་པ། དངློས་པློ་ལེགས་ཉེས་བསྡུར་

ཏེ་དབེ་བ་འབེད། ལུས་རལ་བསྡུར་བ། དབིན་སྐད་དུ་to compare ཟེར། 

སྡུར་ཚད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་scale ཟེར། 

སྡུས། སྡུད་པའི་སྐུལ་ཚིག
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སེ། རིགས་དང་། ཚོམས་དང་། མང་པློའི་ཚོགས་པ། རང་སེ། གཞན་སེ། དམག་སེ། ཆློས་སེ། ལྷ་

སེ་མི་སེ། གཡས་སེ། གཡློན་སེ། 

སེ་སྐློར། ① དགློན་སེ། ② གློང་སེ་ཁག །③ སེ་ཚོ། 

སེ་དཀྲུག །① དགེ་འདུན་ནང་མི་མཐུན་པར་བཟློ་བའི་དབེན་དཀྲུག །② ཡུལ་ལུང་དཀྲུག་པ། སེ་

དཀྲུག་མཁན་ཁམ་པ། ས་དཀྲུག་མཁན་ཨ་བ། 

སེ་ཁག །སེ་ཚན་ཁག་སློ་སློ། །གློང་སེ་ཁག །མི་སེ་ཁག །ཡུལ་སེ་ཁག །ཤློག་སེ་ཁག

སེ་ཁུལ། སྤི་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་པའམ་ཡང་ན་སྤི་ཚོགས་ཀི་སྒིག་འཛུགས་འགའ་ཤས་ས་ཁློངས་

གཅིག་ཏུ་མཉམ་དུ་རུབ་ནས་ཆགས་པའི་འཚོ་བའི་ཐད་ཕན་ཚུལ་འབེལ་བའི་སེ་ཚོ་ཆེན་པློ་

ཞིག་ལ་ཟེར། 

སེ་ཁི་འཇམ་དབངས་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ། མཚོ་སློན་གཡློན་རུ་རེ་དྲུག་སྙིང་བདུན་རེ་ནཱ་ཡློ་ཆེ་བ་བཅློ་

བརྒྱད་དུ་གགས་པའི་ནང་ཚན་བེ་ལེན་ནཱ་རྒན་ཞེས་པར་ཡབ་སློག་རིགས་ཀ་འབུམ་སྨན་པ་

ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་དང་ཡུམ་ལྷ་མློ་སྐྱིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་

ཕག་སྤི་ལློ་༡༧༧༩ ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་དྲུག་ལ་ཕེབས་སྐབས་དགའ་ལན་བཀྲ་ཤིས་

འཁིལ་རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་ལ་གདན་དྲངས། ཀུན་མཁེན་འཇིགས་མེད་དབང་པློའི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་

བྱུང་སྟེ་མཚན་སར་ལར་འཇམ་དབངས་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་ཞེས་གསློལ། གུང་ཐང་བསྟན་པའི་

སྒློན་མེ་སློགས་བ་མ་མང་དུ་བསྟེན། མཐར་དགུང་གངས་ག་བཞི་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་

བཞི་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༨༦༢ ལློའི་བློད་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་བཞི་ཉིན་སྐུ་གཤེགས། 

སེ་རྒྱ་གློང་། གློང་པ་དང་གློང་ཚོ། 

སེ་དགེ བློད་གངས་ཅན་ལློངས་ཀི་ཤར་ཕློགས་ཆུ་བློ་ཆེན་པློ་འབི་ཆུའི་ཤར་ནུབ་གཉིས་སུ་ཆགས་

ཡློད་ཅིང༌། དེང་དུས་ས་གཤིས་རིག་པ་ལར་ན་ཨེ་ཤའི་ཡའི་གིང་གི་མདློ་དབུས་མཐློ་སང་གི་

དབུས་སུ་ཤར་ཐིག་90~100བར་དང༌། བང་ཐིག་ 31~33བར་དུ་ཆགས་ཡློད། འདི་ནི་

མི་མིང་ཡུལ་ལ་ཐློགས་པ་ཞིག་ཡིན། གནའ་དུས་སུ་ཡུལ་འདི་ལ་གིང་ཡུལ་ཟེར། ཐློག་མར་ས་

དམར་སྟློང་དཔློན་མགར་བསློད་ནམས་རིན་ཆེན་གི་གདུང་རྒྱུད་བདེ་ཆེན་བསློད་ནམས་བཟང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པློ་དེ་ཉིད། སྤི་ལློ་1370ཡས་མས་ཙམ་ན་མ་ཡུམ་གློང་པའི་དགེ་སྦློར་སྒིབ་སྦློང་གི་ཆེད་དུ་

ཀཿ་ཐློག་དགློན་དུ་ཕེབས། དེ་ནས་ཡར་སྟློད་ཕློགས་སུ་ཕེབས་འདློད་ཡློད་པ་དང་དུས་མཚུངས་

སུ། ཀཿཐློག་གྲུབ་ཐློབ་ཆློས་ཀི་རྡློ་རེས་ཁློད་རང་འདི་ནས་ཡར་སློང་དང་ལུང་པ་བཀྲ་ཤིས་པའི་

རགས་ཀི་དགེ་མཚན་ཡློད་པ། ཆུ་བློ་ཤར་ཕློགས་ནས་འབབས་པའི་གནས་དེར་ཁློད་ཀིས་

གཞིས་ཟུངས་དང༌། ས་བཙན་གི་གློང་བར་བཟུང༌། སེ་ཆེན་གི་དཔློན་པློ་བེད། རྒྱུད་པ་ཇེ་བཟང་

དུ་འགློ་ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་ལར་ཕེབས་པས། ལགས་ར་སེབས་པ་དང་ཡུལ་དེར་གིང་དཔློན་

ཆེན་པློ་བདག་དྲུང་གིས་དབང་བསྒྱུར་བས་ནས་བཞུགས་ཡློད་པའི་སྐབས་དང་འཁེལ། བདེ་

ཆེན་བསློད་ནམས་བཟང་པློ་གིང་དཔློན་གི་མདུན་བློན་བ་རྒྱུའི་གློ་སྐབས་ཐློབ། དུས་དེར་ཡུལ་

ལ་དགེ་མཚན་མང་པློ་འཆར་བས་བསློད་ནམས་བཟང་པློ་ལ་སེ་དགེ་ཞེས་པའི་མཚན་ཐློགས། 

དུས་དེར་སེ་དགེ་ཞེས་དུད་ཚང་གཅིག་གི་མིང་ཡིན། དེའི་རྒྱུད་པ་སེ་དགེའི་བ་ཆེན་བམས་པ་

ཕུན་ཚོགས་ཀིས་དབང་བསྒྱུར་བས་པའི་ས་གནས་ཡློངས་རློགས་ལ་སེ་དགེ་ཞེས་པའི་མིང་

ཐློགས་དུས་ཕལ་ཆེར་དགའ་ལན་ཕློ་བང་སྐབས་ཙམ་ན་བྱུང་། དེའི་གློང་གི་ཡིག་ཆའི་ནང་དུ་སེ་

དགེ་ཞེས་པའི་ས་མིང་མ་མཐློང་། 

སེ་དགེ་ཁློ་ལ། མདློ་ཁམས་ཡུལ་གི་རི་ཆེན་དང་གནས་ཆེན་ཞིག །དེང་དུས་དཀར་མཛེས་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེའི་ཤར་རྒྱུད་ཀི་རི་ཞིག

སེ་དགེ་རྒྱལ་པློ། བློན་པློ་མགར་རིག་པ་ཅན་གི་གདུང་རྒྱུད་རྣམས་མདློ་ཁམས་སུ་ཆད་པའི་གདུང་

རབས་སློ་ལྔ་པ་བློ་ཐར་བཀྲ་ཤིས་སེང་གེ་སེ་དགེའི་རྒྱལ་རབས་དང་པློ་བརི་སློལ་ཡློད་ཀང་

དློན་དུ་བློ་ཐར་ནས་བརིས་པའི་མི་རབས་བདུན་པ་བ་ཆེན་བམས་པ་ཕུན་ཚོགས་རྒྱལ་རབས་

དང་པློ་ཡིན། 

སེ་དགེ་དགློན་ཆེན། ཁམས་སེ་དགེ་དགློན་ཆེན་དཔལ་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་གི་ཆློས་གྲྭ་ཞེས་པ་རབ་བྱུང་

བརྒྱད་པའི་མེ་སྟག་པའི་ལློར། གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟློང་རྒྱལ་པློས་ཕག་བཏབ། སེ་དགེ་རྒྱལ་པློ་རིམ་

བློན་རྣམས་ཀིས་མཆློད་གནས་སུ་གྱུར་ཅིང་། སར་ཁང་ཆེན་མློ་སློགས་རིག་གནས་ཀི་ཤུལ་

བཞག་ཆེན་པློ་ཡློད་པའི་ས་སྐྱའི་དགློན་པ་གགས་ཅན་ཞིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

སེ་དགེ་སྤི་ཁབ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ་༡༩༡༤ ལློར་མདློ་སྤི་བཀའ་བ་བམས་པ་

བསྟན་དར་ནས་མདློ་སྨད་ཁུལ་ས་སྲུང་འགློ་དམག་ཁག་བགློས་ཀིས་གཏློང་གནང་མཛད་

ཁློངས་སེ་དགེ་ཁུལ་དུ་དམིགས་བསལ་སྤི་ཁབ་ཟུར་དུ་མ་དགློས་པ་རྣམ་ཀུན་ཁིམས་འདློམས་

བེད་སློ་ས་སྲུང་མདའ་དཔློན་ནས་གཅིག་ལློགས་ཀིས་ས་མཚམས་དང་། གཞན་ཡང་བེད་དློན་

ཆེ་གས་མདློ་སྤིར་སྙན་སེང་ཞུ་དགློས་པ་ལས། དེ་བིངས་ས་སྲུང་མདའ་དཔློན་ནས་ཐག་གཅློད་

བ་རྒྱུའི་སློལ་འཛུགས་ལར་ལམ་བང་དུ་གྱུར་པ་རེད། 

སེ་དགེ་རློང་། དེང་དུས་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་རློང་ཞིག །སེ་དགེ་རྒྱལ་པློའི་

ས་ཁུལ་གི་ཆ་ཤས་ཞིག་ཡིན། 

སེ་དགེའི་བཀའ་འགྱུར་དཀར་ཆག །བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བཀའ་གངས་ཅན་གི་བརྡས་དྲངས་

པའི་ཕི་མློའི་ཚོགས་ཇི་སྙེད་པ་པར་དུ་བསྒྲུབས་པའི་ཚུལ་ལས་ཉེ་བར་བརམས་པའི་གཏམ་བློ་

ལན་མློས་པའི་ཀུནྡ་ཡློངས་སུ་ཁ་བེ་བའི་གཞློན་ནུའི་འཁི་ཞིང་ཞེས་བ་བ། སྟློན་པས་ཆློས་

འཁློར་བསྐློར་ཚུལ་བཀའ་བསྡུ་བྱུང་ཚུལ་དང་བཅས་པ་དང་། འཕགས་བློད་ཀི་ཡུལ་དུ་བསྟན་

པ་བསྐྱངས་ཚུལ། མིའི་དབང་པློས་ཇི་ལར་པར་དུ་བསྒྲུབས་ཚུལ། བཞུགས་བང་དཀར་ཆག་

དངློས། དགློས་ཆེན་ཕན་ཡློན་བསློ་སྨློན་དང་བཅས་སྐབས་ལྔའི་བདག་ཉིད་ཅན། རབ་བྱུང་བཅུ་

གཉིས་པའི་ཆུ་མློ་གང་གི་ལློར་དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་ཀརྨ་བསྟན་པའི་ཉིན་བེད་གཙུག་ལག་ཆློས་

ཀི་སྣང་བས་མཛད་པ། 

སེ་དགེའི་རྒྱལ་རབས་དང་པློ། བ་ཆེན་བམས་པ་ཕུན་ཚོགས། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཤིང་བ་སྤི་ལློ་ 

༡༥༨༥ལློར་དཔློན་ཆེན་ལྷུན་ཐུབ་ཀི་སས་གསུམ་པར་འཁྲུངས། སས་གཉིས་པ་ས་སྐྱློང་ཀླུ་

འཕེལ་གིས་སིད་དློན་གི་འགན་ཁུར་ཞིང་གདུང་རིགས་འཛིན་སྟབས། བམས་པ་ཕུན་ཚོགས་

ཆུང་དུས་ནས་ཆློས་སློར་ཞུགས་ཏེ་སློབ་གཉེར་གནང་བས་མདློ་སགས་རིག་གནས་དང་བཅས་

པ་ལ་མཁས་པར་གྱུར། ཡུལ་འདིའི་རིས་མེད་ཀི་ཆློས་སེ་མང་པློའི་བདག་པློར་གྱུར་པས་སེ་

འབངས་རྣམས་ཀིས་བརི་བཀུར་ཐློབ། བུ་སྤུན་དང་ཚ་བློ་མང་བས་དག་འདུལ་གཉེན་སྐྱློང་གི་

ལས་ལ་རང་བཞིན་གིས་སྟློབས་ཤུགས་རྒྱས། ཐློག་མར་ལགས་རའི་གིང་དཔློན་དཔུང་ཤུགས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀིས་དབང་བསྡུས། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་དུ་དཔེ་ཝ་དང༌། རྨེ་ཤློད། ཀུ་སེ། སློ་ལུ། མཁར་མདློ་

ཚུར་རི་སློགས་གློ་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་དབང་དུ་བས། སྤི་ལློ་༡༦༣༩ལློར་སློག་དམག་གིས་

ཁམས་ཕློགས་སུ་བེ་རུ་རྒྱལ་པློ་ལ་དཔུང་འཇུག་བེད་སྐབས་བ་ཆེན་གིས་སློག་དམག་ལ་

རློགས་རམ་བས་སྟབས། འབི་ཆུ་ནུབ་བརྒྱུད་ལྷ་ཐློག་མན་ཆད་བ་ཆེན་ལ་གཟིགས་གཟེངས་སུ་

ཕུལ། སར་གི་གིང་ཚང་གི་མངའ་ཁློངས་ཕལ་ཆེར་བདག་བཟུང་བས་ཏེ་སེ་དགེ་རྒྱལ་པློ་ཞེས་

པའི་མཚན་སྙན་གངས་ལློངས་ཡློངས་ལ་ཁབ། མཐར་རློང་སློ་བཅློ་བརྒྱད་དང༌། འབངས་མི་

ཁིམ་དུད་སུམ་ཁི་དྲུག་སྟློང་གི་བདག་པློར་གྱུར། ས་སྐྱའི་ལྷ་ཁང་གཡེལ་མློ་ཆེ་ལ་དཔེ་བངས་

ནས་གཙུག་ལག་ཁང་བསམ་འགྲུབ་མཐློང་གློལ་ཆེན་མློ་བཞེངས། ངློར་མཁན་ཆེན་དཔལ་

མཆློག་རྒྱལ་མཚན་སེ་དགེར་སྤན་དྲངས་ནས་དབུ་ཡི་མཆློད་གནས་བཀུར། སྤི་ལློ་

༡༦༦༠ལློར་ཡས་མས་ཙམ་ཞིག་ན་སྐུ་གཤེགས་པར་འདྲ། 

སེ་དགེའི་རྒྱལ་རབས་གཉིས་པ། བ་ཆེན་ཀུན་དགའ་ཕུན་ཚོགས། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་

༡༦༡༨ལློར་ས་སྐྱློང་ཀླུ་འཕེལ་གི་བཙུན་མློ་དང་པློའི་སས་གཉིས་པར་འཁྲུངས། སྐུའི་གཅེན་པློ་

ཨློ་རྒྱན་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་ཁིམ་ཐབ་བཟུང་ཞིང་གདུང་རིགས་སེལ། ཀུན་དགའ་ཕུན་ཚོགས་རབ་

ཏུ་བྱུང་ནས་ཆློས་དང་རིག་གནས་ལ་སློབ་གཉེར་གནང༌། བཟློ་རིག་པ་དང༌། གསློ་བ་རིག་པ། 

ཆློ་ག་ཕག་ལེན། གར་འཆམ། དབངས་རློལ་སློགས་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པའི་སྙན་གགས་རྒྱས། 

སེ་འབངས་དཔློན་རིགས་ཀུན་གིས་བརི་བཀུར་ཆེ་བས་བ་ཆེན་བམས་པ་ཕུན་ཚོགས་སྐུ་

གཤེགས་པ་དང་སེ་དགེའི་རྒྱལ་རབས་ཀི་ཁི་ལ་བཞུགས་པས་རྒྱལ་རབས་གཉིས་པར་གྱུར། 

རྒྱལ་སིད་བསྐྱངས་ནས་ཡུན་རིང་མ་བཞུགས་པ་སྐུ་གཤེགས། རིང་མའི་གཏེར་སྟློན་རིག་

འཛིན་ཀློང་གསལ་སྙིང་པློ་ཀཿ་ཐློག་ཏུ་བཞུགས་སྐབས་རྒྱལ་པློ་ཀུན་དགའ་ཕུན་ཚོགས་དང་མ་

མཐུན་པར་དབུས་ཕློགས་སུ་ཕེབས་དགློས་པར་བྱུང༌། 

སེ་དགེའི་རྒྱལ་རབས་གསུམ་པ། ཁི་ཆེན་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་

འབྲུག་སྤི་ལློ་ ༡༦༢༨ལློར་ས་སྐྱློང་ཀླུ་འཕེལ་གི་སས་ཆུང་ཤློས་བཙུན་མློ་གཉིས་པའི་སས་སུ་

སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་སློབ་གཉེར་གནང༌། མདློ་སགས་རིག་གནས་ཐམས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ཅད་ལ་མཁས། རྒྱལ་པློ་དེ་ནི་གཅེན་ཀུན་དགའ་ཕུན་ཚོགས་སྐུ་གཤེགས་པ་དང་སེ་དགེ་རྒྱལ་

པློའི་སིད་ཁི་ལ་འཁློད། ཆློས་སིད་གཉིས་ཀི་ཆར་མཁེན་སློ་དང་སྐུ་བསློད་འགན་ཟླ་མེད་པར་

གྱུར། བ་ཆེན་བམས་པ་ཕུན་ཚོགས་སྐུ་གཤེགས་རེས་ས་སྨད་ས་རེ་དང༌། དཔལ་ཡུལ། སློ་ལུ་

སློགས་རློང་སློ་འགའ་ཞིག་སེ་དགེའི་མངའ་འློག་ལས་ཅུང་ཟད་ཟུར་དུ་གེས་པ་ལ་བུར་བྱུང་བ་

དེ་སར་ཡང་མངའ་འློག་ཏུ་བསྡུས་ཤིང་འབངས་སུ་བཀློད། རིང་མའི་དགློན་རིང་མང་པློ་ཉམས་

གསློ་མཛད། རྒྱལ་པློ་འདིས་སྦིན་བདག་མཛད་ནས་རུ་དམ་རློགས་ཆེན་དགློན་པ་དང༌། འཛིན་

སྟག་མློ་དགློན་པ། དཔལ་ཡུལ་དགློན་པ་སློགས་དགློན་པ་འགའ་ཞིག་གསར་དུ་བཏབ། ས་སྐྱ་

ངློར་ལུགས་འཛིན་པ་སེ་དགེ་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་གི་སེར་ཆློས་སུ་གྱུར། དགུང་ལློ་དློན་གཉིས་པ་

རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༧༠༠ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

སེ་དགེའི་རྒྱལ་རབས་བཞི་པ། ས་སྐྱློང་བསློད་ནམས་ཕུན་ཚོགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་

བ་སྤི་ལློ་༡༦༤༥ལློར་སེ་དགེའི་གདུང་སས་ཨློ་རྒྱན་བཀྲ་ཤིས་ལ་སས་བཞི་འཁྲུངས་པའི་དང་

པློར་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་མདློ་སགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་ལ་སློབ་

གཉེར་མཐར་ཕིན་པར་གནང༌། ཁི་ཆེན་སངས་རྒྱས་བསྟན་པས་སིད་སྐྱློང་སྐབས་ལུགས་

གཉིས་གང་ཐད་ནས་རམ་འདེགས་གནང༌། རྒྱལ་པློ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྐུ་གཤེགས་རེས་སེ་

དགེའི་རྒྱལ་སིད་སར་ལུགས་བཞིན་བསྐྱངས། རྒྱལ་པློའི་འདིའི་སྐབས་སུ་དབུས་སུ་སེ་སིད་

སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོའི་སིད་དབང་སློག་པློ་ལྷ་བཟང་ཧན་ལ་ཤློར། སློག་པློ་ལྷ་བཟང་གིས་རྒྱལ་

བ་སྐུ་ཕེང་དྲུག་པ་ཡིན་ཟེར་བ་ཞིག་ལ་མཚན་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོར་བཏགས་ཏེ་ཁིར་འདློན་ཚར་

པའི་སྐབས། རྒྱལ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ལི་ཐང་དུ་འཁྲུངས་པར་ཐློས་པས། ལྷ་བཟང་གིས་ཨུ་

སྐེ་ཇུ་ཞེས་པའི་སློག་པློའི་དམག་དཔློན་གཡློག་འཁློར་དང་བཅས་པ་ལི་ཐང་དུ་རྒྱལ་བའི་ཡང་

སིད་བཀྲློང་སར་བཏང༌། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་ར་ལློ་གསར་ཟླ་བ་དང་པློའི་ནང་སྤི་ལློ་

༡༧༡༤ལློར་རྒྱལ་བའི་ཡང་སིད་སྐུ་འཁློར་ནང་མི་དང་བཅས་པར་ལི་ཐང་ནས་བློས། བློད་ཟླ་

གསུམ་པའི་ཚེས་བཅུ་ཉིན་སེ་དགེར་འབློར། ཆློས་རྒྱལ་བསློད་ནམས་ཕུན་ཚོགས་དང༌། 

བསྟན་པ་ཚེ་རིང་ཁུ་དབློན་གཉིས་ཀིས་བསུ་བ་དང་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཞིང་སྲུང་སྐྱློབ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཛད། མཐར་དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་པར་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་ར་ཟླ་བ་དགུ་པའི་ཚེས་

བཅུ་སྤི་ལློ་༡༧༡༤ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

སེ་དགེའི་རྒྱལ་རབས་ལྔ་པ། ཆློས་རྒྱལ་བསྟན་པ་ཚེ་རིང༌། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་

༡༦༧༨ ལློར་ས་སྐྱློང་བསློད་ནམས་ཕུན་ཚོགས་ཀི་སྐུའི་གཅུང་པློ་དབང་ཆེན་མགློན་པློ་དང༌། 

ཡུམ་ཨློ་རྒྱན་མཚོ་གཉིས་ལ་སས་གཉིས་བྱུང་བའི་ཐ་ཆུང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ནས་ཆློས་

དང་རིག་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་བསབ་གཉེར་གནང་བས་མཁས་པར་ཆགས། སྤི་ལློ་

༡༧༡༤ལློར་ཆློས་རྒྱལ་བསློད་ནམས་ཕུན་ཚོགས་སྐུ་གཤེགས་པ་དང་སེ་དགེའི་རྒྱལ་སིད་

སྐྱློང༌། དགེ་རེ་དང༌། ཁློམ་ཐར། ལྷློ་ཁློག་སློགས་འབློག་སེ་དང༌། དཔློན་ཆུང་མང་པློ་མངའ་ཞབས་

སུ་བསྡུས། ས་རེས་སུ་འཛམ་ཐློག་དགློན། ཡེ་ན་དགློན། རབ་བརན་དགློན། དུམ་མདློ་དགློན། 

སློམ་འཛོམ་དགློན། ས་ལེན་དགློན། རྣམ་རྒྱལ་གིང༌། ལན་དྲན་ཐང་དགློན། དཔལ་སྤུངས་དགློན་

སློགས་དགློན་སེ་བཅུ་བདུན་གསར་བཞེངས་གནང༌། གསེར་བིས་ཀི་བཀའ་འགྱུར་ཚར་

གཅིག །དངུལ་བིས་ཀི་བསྟན་འགྱུར་ཚར་གཅིག་དང༌། སེ་དགེའི་སར་ཁང་རེན་བརེན་པ་དང་

བཅས་པ་ཆ་ཚང་བཞེངས། དགུང་ལློ་རེ་གཅིག་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་

༡༧༣༨ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

སེ་དགེའི་རྒྱལ་རབས་དྲུག་པ། ཁི་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་བསྟན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་ར་སྤི་

ལློ་༡༧༡༤ལློར་ཆློས་རྒྱལ་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་ལ་སས་གསུམ་དང་སས་མློ་གཅིག་བཅས་བཞི་

འཁྲུངས་པ་ལས་སས་གཉིས་པ་ཡིན། མཚན་ཀུན་དགའ་ཕིན་ལས་ཞེས་གསློལ། ཆུང་དུས་

ནས་ཆློས་སློར་ཞུགས་ཏེ་སློབ་གཉེར་གནང༌། ངློར་མཁན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ་ལས་རབ་

ཏུ་བྱུང་ཏེ་མཚན་ཕུན་ཚོགས་བསྟན་པ་ཞེས་གསློལ། གྲུབ་མཐའ་གཙོ་བློ་ས་སྐྱ་ངློར་པའི་

ལུགས་སུ་མཛད། སྤི་ལློ་༡༧༣༨པའི་ས་ར་ལློར་ཡབ་རྒྱལ་པློ་སྐུ་གཤེགས་པའི་སྐབས་སས་ཆེ་

བ་མི་དབང་བསློད་ནམས་མགློན་པློས་སྤི་ལློ་༡༧༣༣ལློར་རྒྱལ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚོའི་

གཅུང་མློ་ཚེ་རིང་ཁབ་ཏུ་བསུས་ཏེ་དབློན་སྟློད་ཕློ་བང་བཀྲ་ཤིས་ལེམ་གི་གདན་སའི་ཁུར་

བཞེས་ཡློད་སྟབས། སས་གཉིས་པ་ཕུན་ཚོགས་བསྟན་པ་སེ་དགེའི་རྒྱལ་སིད་ཀི་ཁི་ལ་འཁློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ཡབ་རེ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློའི་རེན་བཞེངས་ཀི་འཕློ་སྤི་དང༌། ཁད་པར་བསྟན་འགྱུར་པློད་ཉིས་བརྒྱ་

དང་བཅུ་གསུམ་གི་པར་ཤིང་མཐར་ཕིན་པར་བརློས། གཞན་ཡང་རྒྱལ་པློ་བཀའ་ཆེམས། པདྨ་

བཀའ་ཐང༌། ཐང་ཡིག་སེ་ལྔ། བྱཻ་དཀར། བྱཻ་དཀར་གཡའ་སེལ། བྱཻ་སློན། མན་ངག་ལྷན་ཐབས། 

བློད་མཁས་སྙན་འགེལ་སློགས་པློ་ཏི་སུམ་ཅུའི་སྐློར་གི་པར་ཤིང་གསར་བཞེངས་གནང༌། རབ་

བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལགས་ལུགས་སྤི་ལློ་༡༧༥༡ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

སེ་དགེའི་རྒྱལ་རབས་བདུན་པ། ཆློས་རྒྱལ་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་

ལློ་༡༧༢༣ལློར་ཆློས་རྒྱལ་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་གི་སས་ཐ་ཆུང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ནས་

ཆློས་སློར་ཞུགས་ཏེ་སློབ་གཉེར་གནང༌། སྤི་ལློ་༡༧༥༡པའི་ལགས་ལུག་ལློ་སྐུ་ཡི་གཅེན་པློ་

ཆློས་རྒྱལ་ཕུན་ཚོགས་བསྟན་པ་སྐུ་གཤེགས་པ་དང་ས་སྐྱློང་སེ་དགེ་རྒྱལ་པློའི་སིད་ཁིར་

འཁློད། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ་༡༧༥༥ལློར་ཏེ་ཧློར་ཁང་གསར་དཔློན་དང༌། 

ཧློར་མ་ཟུར་དཔློན་གཉིས་ས་རློད་ཀི་འཁྲུག་པ་བྱུང་སྐབས། ཁང་གསར་དཔློན་གི་རྒྱབ་ར་སེ་

དགེ་རྒྱལ་པློས་བས། མ་ཟུར་དཔློན་གི་རྒྱབ་ར་རྒྱལ་རློང་ཁློ་སྐྱབས་རྒྱལ་པློས་བས་ཏེ་

འཁྲུགས་རློད་ལངས་སྐབས། བློད་གཞུང་ནས་རྒྱལ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་འཁྲུག་རློད་མི་

ཆློག་པའི་བཀའ་ནན་ཕེབས་ཀང༌། མ་ཟུར་དཔློན་གིས་མ་ཉན་པར་རྒྱལ་རློང་བ་དཔུང་བཀུག་

སྟེ་གཡུལ་འགེད་པ་དང༌། སེ་དགེའི་ལས་དམག་ཆས་ཏེ། ཧློར་མ་ཟུར་རྒྱབ་རེན་དང་བཅས་པ་

ཕམ་པར་བཟློས། རེ་འདིའི་ལས་དབང་བཙན་པློའི་རང་ཤུགས་ཀིས་གཞན་སེ་ཁས་དྲག་དཔུང་

ཆེན་མང་པློ་འབད་རློལ་མ་དགློས་པར་མངའ་ཞབས་སུ་འདུས་པ་སར་བ་ཆེན་སྐབས་རློང་སློ་

བཅློ་བརྒྱད་ཟེར་བ་ཡློད་པ་སྐབས་དེར་རློང་སློ་ཉེར་ལྔ་འཕར་བ་དང༌། གཞན་ཡང་དཔློན་ཆུང་

མང་པློ་དང༌། འབློག་སེ་མི་གངས་ཁི་ཁག་གསུམ་དུ་ལློངས་པ་གསར་དུ་ཐློབ་པའི་ཚུལ་གུ་

བཀྲའི་ཆློས་འབྱུང་ལས་གསལ་བར་ལར་རློ། རྒྱལ་པློ་འདིས་ཉག་རློང་དུ་དམག་བརྒྱབ་སྟེ་ས་

མཚམས་ཀི་ཉག་སེ་ཁག་གཅིག་སེ་དགེས་བཟུང་བ་དེ་ནས་བཟུང་ལློ་ལར་སེ་དགེ་ཚང་ལ་

འཆར་ཅན་གི་ལློ་ཁལ་ངེས་ཅན་རེ་མཇལ་དགློས་པའི་སློལ་དར། གཞན་ཡང་ཆློས་རྒྱ་འདི་ཡིས་

སྦིན་བདག་མཛད་དེ་ས་རེས་སུ་ཁློམ་རྡློ་ཁློ་དགློན་དང༌། འཛིན་སྟག་མློ་དགློན། ཡིད་ལྷུང་ལྷ་བ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དགློན། རྡློར་བག་དགློན་པ་རྣམས་གསར་དུ་བཞེངས། དེ་ནས་སྐབས་དེར་སྐུའི་གཅུང་པློ་མི་

དབང་བསློད་ནམས་མགློན་པློའི་སས་ཆློས་སྐྱློང་མགློན་པློ་ལ་གདུང་སས་མེད་པར་སེ་དགེའི་

རྒྱལ་བརྒྱུད་ཆད་ལ་ཉེ་བའི་དུས་དེར། ངློར་ཤར་ཆེན་མི་འགྱུར་རྒྱལ་མཚན་དང༌། སི་ཏུ་ཆློས་

ཀི་འབྱུང་གནས་སློགས་ཀིས་སེ་དགེའི་རིགས་སས་ཀི་གདུང་བརྒྱུད་སེལ་དགློས་པའི་བཀའ་

ཡི་སྐུལ་མར་ལ་བརེན་ནས་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༧༦༤་ལློར་སློར་སློམ་

ཕིར་ཕུལ་ནས་རྒྱལ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་ཡི་ཚ་མློ་བཀྲ་ཤིས་དབང་མློ་ཁབ་ཏུ་བཞེས། 

རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་བི་སྤི་ལློ་1768ལློར་སས་ས་དབང་སེ་དགའ་བཟང་པློ་འཁྲུངས། 

དགུང་ལློ་ང་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༧༧༤་ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

སེ་དགེའི་རྒྱལ་རབས་བརྒྱད་པ། དབངས་ཅན་སྒློལ་མ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་

༡༧༢༧ལློར་ཆློས་རྒྱལ་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་ལ་སས་དང་སས་མློ་བཞི་བྱུང་བའི་ཆུང་ཤློས་སུ་

འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ནས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་ནས་བརམས་ཐུན་མློང་གི་རིག་གནས་སྤི་དང༌། ཁད་

པར་ལུགས་གཉིས་ཀི་བསབ་བ་རྣམས་ལེགས་པར་སྦངས། དེ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་ས་སྐྱ་ངློར་

ལུགས་ལ་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་གནང༌། སྤི་ལློ་༡༧༧༤་པའི་ཤིང་ར་ལློར་ཆློས་རྒྱལ་བློ་

གློས་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་གཤེགས་པ་དང༌། གདུང་སས་ལློ་ན་གཞློན་པས་སིད་དློན་གི་འགན་ཁུར་མི་

ཕེར་བའི་སྐབས་དེར་སེ་དགེའི་སིད་ཁི་ལ་བཞུགས་ནས་རྒྱལ་སིད་སློན་གི་ཁིམས་ལུགས་ལར་

བསྐྱངས། རྒྱལ་མློ་འདིས་རྒྱལ་སིད་ལློ་བཅུ་གསུམ་བསྐྱངས་བའི་རིང་ལ་ས་རེས་སུ་སྤ་མཐློ་

དགློན་དང༌། རློང་གསར་དགློན། འཁློར་ལློ་མདློ་དགློན། ཐུབ་བསྟན་ནློར་བུ་གིང་གི་དགློན་པ་

རྣམས་རེན་དང་བརེན་པ་བཅས་པ་གསར་བཞེངས་དང༌། དགློན་ཆེན་དགློན་ནང་དུ་ཟངས་

གསེར་ལས་གྲུབ་པའི་ཀུན་རིག་གི་ར་ལྷ་སློ་དྲུག་བཞེངས། ལགས་ར་བཞུགས་སར་ཕེབས་

སྐབས་དང་བསྟུན་ནས། ལགས་ར་དགློན་དུ་བུམ་སྒྲུབ་ཆེན་མློ་ལློ་ལར་འཛུགས་རྒྱུའི་མཐུན་

རྐྱེན་གནང༌། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་ར་སྤི་ལློ་༡༧༨༦ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

སེ་དགེའི་རྒྱལ་རབས་དགུ་པ། ས་དབང་སེ་དགའ་བཟང་པློ། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་བི་ལློ་

གསར་ཟླ་བའི་ཚེས་ལྔ་ཉིན་སྤི་ལློ་ ༡༧༦༨ལློར་ཡབ་ཆློས་རྒྱལ་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ་དང༌། ཡུམ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

བཀྲ་ཤིས་དབང་མློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་ཀམ་ཐློག་འཛམ་ཐློག་ཕློ་བང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་ན་ཕ་

མློའི་དུས་ནས་ཆློས་དད་ཆེ་བ་ཞིག་བྱུང་སྟབས་ཐློ་རེངས་ནས་སྐུ་བཞེངས་ཏེ་ཞལ་འདློན་མཛད་

པ་དང༌། སློག་ཆགས་ཆུང་ངུ་སློགས་ལའང་རང་བཞིན་གིས་སྙིང་རེས་བསྐྱངས་བ་ཞིག་བྱུང༌། 

སྤི་ལློ་༡༧༨༦ལློར་རྒྱལ་མློ་དབངས་ཅན་སྒློལ་མ་སྐུ་གཤེགས་དང་རྒྱལ་སིད་བསྐྱངས། །རྒྱལ་

པློ་འདིའི་རིང་ལ་སེ་འབངས་རྣམས་ལ་ཉེས་ཆད་དྲག་པློ་གཏན་ནས་མ་མཛད་པ་དང༌། རི་དྭགས་

བསད་མི་ཆློག་པའི་རི་རྒྱ་ཀླུང་རྒྱ་དམ་པློར་བསློམས་པར་སློགས་རྒྱལ་ཁམས་ཞི་བདེས་སྐྱློང༌། 

ས་རེ་སས་མློ་ཚེ་དབང་ལྷ་མློ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་ནས་སས་གཉིས་དང་སས་མློ་གཉིས་འཁྲུངས་

ཀང༌། སས་ཆེ་བ་དང་སས་མློ་ཆུང་ཤློས་གཉིས་ཆུང་དུས་ནས་གློངས། དགུང་ལློ་ཉེར་གསུམ་

པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༧༩༠་ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

སེ་དགེའི་རྒྱལ་རབས་བཅུ་པ། ཚེ་དབང་ལྷ་མློ། འདིའི་འཁྲུངས་ལློ་མ་གསལ་ཡང་ཕལ་ཆེར་རབ་

བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་བི་ཡས་མན་ཞིག་ན་སེ་དགེ་རྒྱལ་པློ་ས་དབང་སེ་དགའ་བཟང་པློ་དང་

ན་མཉམ་ཙམ་དུ་ས་རེ་དཔློན་གི་སས་མློར་འཁྲུངས་ཡློད་པར་སེམས། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་

པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་ ༡༧༨༣་ལློར་སེ་དགེ་རྒྱལ་པློའི་བཙུན་མློར་ཕེབས། སྤི་ལློ་༡༧༨༥་པའི་

ཤིང་སྦྲུལ་ལློར་སས་གཅིག་འཁྲུངས་མ་ཐག་ཏུ་གཤེགས། སྤི་ལློ་༡༧༨༦་6པའི་མེ་ར་ལློར་ལྷ་

སས་ཚེ་དབང་རྡློ་རེ་འཁྲུངས། དེའི་ཕི་ལློ་མེ་ལུག་ལློར་སས་མློ་ར་མགིན་དབང་མློ་འཁྲུངས། སྤི་

ལློ་༡༧༨༩་ལློར་སས་མློ་ཞིག་འཁྲུངས་པ་ཡུན་མ་རིང་པར་གློངས། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་

ལགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༧༩༠་ལློར་རྒྱལ་པློ་ས་དབང་བདེ་དགའ་བཟང་པློ་སྐུ་གཤེགས་པ་དང་སེ་

དགེའི་མདུན་སྐློར་ལྷན་རྒྱས་དང་ས་སྐྱ་བདག་ཆེན་བཅས་ཀི་བཀའ་བགློས་བཞིན་སེ་དགེ་རྒྱལ་

པློའི་སིད་ཁི་ལ་མངའ་གསློལ། རྒྱལ་སིད་སར་ལུགས་ལར་སྐྱློང་ཞིང་རིས་མེད་གྲུབ་མཐའ་ཁག་

ལ་སི་ཞུ་དང༌། ལྷག་པར་གསང་སགས་རིང་མ་དད་ཞེན་ཆེ་བར་བྱུང་སྟབས། སར་སེ་དགེའི་

རྒྱལ་རབས་རིམ་བྱུང་གི་དབུ་ཡི་མཆློད་གནས་གཙོ་བློར་ས་ངློར་གི་བ་མ་རྣམས་ཡིན་པ་ལ། 

སྐབས་འདིར་མཆློད་གནས་གཙོ་བློར་ཀུན་མཁེན་འཇིགས་མེད་གིང་པ། ཀཿ་ཐློག་ཞིང་སྐྱློང༌། 

ཁེ་བློ་གཏེར་སྟློན། རློགས་ཆེན་ནམ་མཁའ། ཀཿ་ཐློག་དགེ་རེ། རྡློ་གྲུབ་ཆེན་སློགས་རིང་མའི་བ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མ་མང་པློར་བསྟེན་སློལ་ཆགས། དེ་ལས་རྡློ་གྲུབ་ཆེན་ནི་འཆར་ཅན་དུ་ཕེབས་ནས་རྒྱུན་རིང་

བཞུགས་པར་གགས། ཆློས་རྒྱལ་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་གིས་བཀའ་འགྱུར་པར་ཤིང་བརློ་སྐབས་

སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་ཀིས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ཡིན་མིན་དློགས་གཞི་ཡློད་རིགས་རྣམས་

བཀའ་འགྱུར་གལ་དུ་མ་འཇློགས་པའི་རིང་རྒྱུད་པུ་སྟི་ཉེར་དྲུག་ཡློད་པ་དེའི་ཤིང་པར་གསར་དུ་

བརློས། དེ་བཞིན་དུ་འཇིགས་མེད་གིང་པའི་བཀའ་འབུམ་པུ་སྟི་དགུ། ཀློང་ཆེན་པའི་ཡང་ཐིག་

རྣམ་གཉིས་བཅས་དང༌། ངློར་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པློ་དང༌། ཀློ་བློ་མཁན་ཆེན་དཀློན་མཆློག་

ལྷུན་གྲུབ་ཀི་བཀའ་འབུམ་སློགས་པར་དུ་བརློས། རིང་མའི་སྙིང་ཐིག་ཡབ་བཞི་མཐིང་ཤློག་

གསེར་བིས་ཅན་བཞེངས། གཡུ་འབྲུག་གདློང་ལྷ་ཁང་རེན་དང་བརེན་པ་བཅས་པ་གསར་

བཞེངས་དང༌། ཁད་པར་དཔློན་མློ་རང་གི་སྐུ་རྒྱན་རྣམས་ལས་ཨློ་རྒྱན་རིན་པློ་ཆེའི་སྐུ་གཙོ་

འཁློར་གསུམ་ཐློག་ཚད་ཅན་ལ་རིན་པློ་ཆེའི་ཕ་རྒྱན་དུ་མས་བརྒྱན་པ་ཅན་གསར་བཞེངས། ར་

སྟློད་ལུང་དགློན་རེན་བརེན་པ་དང་བཅས་པ་གསར་བཞེངས་བཅས་མཛད། བསམ་ཡས་གཙུག་

ལག་ཁང་ལ་མར་མེ་རྒྱུན་འཛུགས་ཀི་རེན་དུ་འབི་སྟློང་ཕག་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ཕུལ་བ་སློགས་

རིང་མའི་ཆློས་དང་དགློན་སེ་ལ་གཟིགས་སྐྱློང་ཧ་ཅང་ཆེ་བར་བྱུང༌། ནང་བློན་མཁར་ནང་ཚང་

གིས་རྒྱལ་མློའི་བཀའ་ལ་མ་བརིས་པ་རང་ཤུགས་བཟུང་བར་དྲག་པློའི་དཔུང་གིས་བཏུལ། སྤི་

ལློ་༡༧༩༨ལློར་རྒྱལ་སས་ཚེ་དབང་རྡློ་རེ་དགུང་ལློ་བཅུ་གསུམ་པར་རྒྱལ་སིད་ལ་ཁི་སྟློན་བས། 

རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༨༡༢་ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

སེ་དགེའི་རྒྱལ་རབ་བཅུ་གཅིག་པ། ལྷ་སས་ཚེ་དབང་རྡློ་རེ་རིག་འཛིན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་

མེ་ར་སྤི་ལློ་༡༧༨༦་ལློར་འཁྲུངས། ས་དབང་སེ་བདེ་དགའ་བཟང་པློ་དང༌། ས་རེ་བཟའ་ཚེ་དབང་

ལྷ་མློ་གཉིས་ལ་སས་དང་སས་མློ་བཞི་འཁྲུངས་པའི་སས་གཉིས་པ་ཡིན། ཆུང་དུས་ནས་དབློན་

སྟློད་དུ་བཞུགས་ནས་ཆློས་དང་རིག་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པར་སྦངས། དགུང་ལློ་བཅུ་

གསུམ་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༧༩༨་ལློར་སེ་དགེ་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་དུ་ཕེབས་ཏེ་རྒྱལ་སིད་ལ་ཁི་སྟློན་

བས། འློན་ཀང་སྐུ་ན་གཞློན་པའི་སྟབས་ཀིས་མ་ཡུམ་གིས་རྒྱལ་སིད་སར་བཞིན་སྐྱློང༌། སྤི་ལློ་

༡༨༠༤་ལློར་རྒྱ་ནག་གློང་མས་ལུང་དང་ལས་ཐམ་སྩལ། སྤི་ལློ་༡༨༠༦་6པའི་མེ་སྟག་ལློར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

སིད་དློན་གི་འགན་ཡློངས་རློགས་བཞེས་ཞིང་ལགས་ལ་རྒྱལ་པློའི་སས་མློ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པས་

སས་རྒྱུད་མ་བྱུང་སྟབས། སར་ཡང་དབུས་ནས་སེ་པ་རང་བློན་པའི་བུ་མློ་ཁབ་ཏུ་བཞེས། དེ་

ལ་སས་དང་སས་མློ་བཞི་འཁྲུངས། སྤི་ལློ་༡༨༠༨་པའི་ས་འབྲུག་ལློར་མགློ་ལློག་ཁང་གསར་

དང་ཁང་རྒན་གཉིས་ནས་བློད་གཞུང་སའི་བཀའ་ལ་བརི་བཀུར་དང་ལེན་མ་བྱུང་བར་ཞིབ་

གཅློད་དུ་ཞབས་པད་བཤད་སྒ་དློན་གྲུབ་རྡློ་རེ་གཙོ་འཛིན་དང༌། དབུས་མདའ་དཔློན་ཕློ་ལྷའི་

དཔུང་བཅས་སེ་དགེར་འབློར་ཐློག་སེ་དགེའི་ལས་དམག་བཅས་མགློ་ལློག་ཏུ་དྲངས་ཏེ་མགློ་

ལློག་ཡུལ་སེ་ཞི་འཇགས་བཏང༌། ས་སྐྱློང་འདི་ཉིད་ཆུང་དུས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རེ་འདུན་

ཆེན་པློ་ཡློད་ཀང༌། ཡབ་ཡུམ་རྣམ་གཉིས་ལ་རིགས་སས་གཅིག་ལས་མེད་སྟབས་གདུང་

བརྒྱུད་སེལ་ཆེད་ཁིམ་ཐབ་མ་ཞུགས་ཐབས་མེད་ཆགས་པར་བཙུན་མློ་གཉིས་བསུས། གདུང་

སེལ་གྲུབ་པ་དང་རབ་བྱུང་ཞུས། སྤི་ལློ་༡༨༤༢་པའི་ཆུ་སྟག་ལློར་འདན་ཁློག་གཙོས་པའི་སེ་

དགེའི་ཕློགས་ལ་ས་གཡློས་ཆེན་པློ་བྱུང་ནས་མི་ཕྱུགས་ལ་གནློད་སྐྱློན་ཚབ་ཆེན་ཐེབས་

སྐབས་བློད་གཞུང་ནས་འབྲུ་དང་དངུལ་གི་རློགས་རམ་མང་པློར་ཐློབ། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་

མེ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༨༤༧་ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

སེ་དགེའི་རྒྱལ་རབས་བཅུ་གཉིས་པ། ཆློས་རྒྱལ་དམ་ཚིག་རྡློ་རེ། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལགས་

ལུག་སྤི་ལློ་1811ལློར་འའཁྲུངས། རྒྱ་པློ་ཚེ་དབང་རྡློ་རེ་རིག་འཛིན་དང༌། ཡུམ་སེ་པ་རང་

བློན་པའི་སས་མློ་གཉིས་ལ་སས་དང་སས་མློ་བཞི་འཁྲུངས་པའི་སས་དང་པློ་ཡིན། ཆུང་ངུའི་

དུས་ནས་སློབ་གཉེར་མཐར་ཕིན་གནང༌། སྐུ་ནར་སློན་པ་དང་ལགས་ལ་རྒྱལ་པློའི་སས་མློ་ཁབ་

ཏུ་བསུས། སྤི་ལློ་༡༨༤༠་པའི་ལགས་བི་ལློར་སས་དཔལ་ལན་འཆི་མེད་རག་པའི་རྡློ་རེ་

འཁྲུངས། སྤི་ལློ་༡༨༤༧པའི་མེ་ལུག་ལློར་ཡབ་རྒྱལ་པློ་སྐུ་གཤེགས་པ་དང་སེ་དགེའི་རྒྱལ་

སིད་ཀི་ཁི་ལ་འཁློད། རྒྱལ་སིད་སར་རྒྱུན་གི་ཁིམས་སློལ་ལར་བསྐྱངས། དགུང་ལློ་ཞེ་གསུམ་

པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༨༥༣་ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

སེ་དགེའི་རྒྱལ་རབས་བཅུ་གསུམ་པ། འཆི་མེད་རག་པའི་རྡློ་རེ། སེ་དགེའི་ཡུལ་མི་ལ་ཡློངས་གགས་

སུ་སེ་དགེའི་རྒྱལ་རྒན་མ་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལགས་བི་སྤི་ལློ་༡༨༤༠་ལློར་ཡབ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱལ་པློ་དམ་ཚིག་རྡློ་རེ་དང༌། ཡུམ་ལགས་ལའི་སས་མློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་

ནས་བཟུང་མདློ་སགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པར་བསབ་གཉེར་འབད་བརློན་གནང་བས་

མཁས་པའི་མཚན་སྙན་རྒྱས། ལྷ་ས་ནས་ར་ག་ཤག་གི་སས་མློ་ཚེ་བརན་སྒློལ་དཀར་ཁབ་ཏུ་

བསུས་པས་སས་ཨ་ཇ་དང༌། བ་བ་གཉིས་འཁྲུངས། སྤི་ལློ་༡༨༥༥་པའི་ཤིང་ཡློས་ལློར་གློར་

དམག་གིས་བློད་ཀི་ས་མཚམས་ལ་བཙན་འཛུལ་བེད་སྐབས། བློད་གཞུང་ནས་ཁམས་ཕློགས་

ཀི་སེ་དཔློན་རྣམས་བློད་དམག་གི་རྒྱབ་རར་འློང་དགློས་པའི་བཀའ་ལུང་ལར་སེ་དགེའི་ལས་

དམག་བཏང༌། སྤི་ལློ་༡༨༦༥་པའི་ཤིང་གང་ཟླ་བ་བརྒྱད་པར་བློད་གཞུང་དམག་ལ་སེ་དགེའི་

ཡུལ་དམག་གིས་རམས་འདེགས་བས་ཏེ་ཉག་རློང་མགློན་པློ་རྣམ་རྒྱལ་ཚར་བཅད། སྤི་ལློ་

༡༨༩༦པའི་མེ་སྤེལ་ལློ་རྒྱ་དཔློན་ཀྲང་ཅིའི་(张继)དམག་དཔུང་བཅས་ཉག་རློང་འབློར། དམག་

འཁྲུགས་དང་བཅློམ་འཕློག་མང་པློ་བཟློས། སེ་དགེའི་རྒྱལ་པློ་ཡུམ་སས་སྐུ་འཁློར་རྣམས་མགློ་

སྐློར་བཏང༌སྟེ་ཉག་ཁློག་ཏུ་གདན་ཞུས་ལར་བས་ཏེ་འཛིན་བཟུང་བས་ཞིང་ རྒྱལ་པློ་ཡུམ་སས་

སྐུ་འཁློར་ཐམས་ཅད་རྒྱ་ནག་ཁེན་ཏུར་དེད། དུས་དེར་བློད་གཞུང་ནས་བ་ཕག་མཁན་ཆུང་

མཁེན་རབ་ཕུན་ཚོགས་དང༌། ཆབ་མདློ་མདའ་དཔློན་བསློད་ནམས་སྟློབས་རྒྱལ་སྐུ་འཁློར་ཁག་

གཅིག་ཁེན་ཏུར་བཏང་བར་སྤི་ལློ་༡༨༩༧་པའི་མེ་བ་ལློར་ཁེན་ཏུར་འབློར་པ་དང་སི་ཁློན་ཙུང་

ཏུ་དང་གེང་མློལ་བས། དེ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་རེ་མགློན་བློ་བཟང་འཕིན་ལས་དང༌། གདན་

འཐུས་བཅས་རྒྱ་གར་བརྒྱུད་མཚོ་ཐློག་ནས་ཐད་ཀར་པེ་ཅིང་དུ་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་གློང་མ་ལ་

སི་ཁློན་ཙུང་ཏུ་ཡིས་ཁིམས་མེད་ལུགས་མེད་བས་ཚུལ་སྙན་ཞུར་ཕིན། གློང་མས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་

རྒྱ་དཔློན་ཀྲང་ཅིའི་དམག་དཔུང་འཕལ་དུ་ཕིར་འཐེན་དགློས་པའི་བཀའ་དང་ཆབས་ཅིག་ཉེས་

ཆད་དྲག་པློ་བཅད། སེ་དགེ་རྒྱལ་པློ་དང་བཙུན་མློ་གཉིས་ཀ་སྤི་ལློ་༡༨༩༦་པའི་མེ་སྤེལ་ལློར་

ཁེན་ཏུར་སྐུ་གཤེགས། སས་གཉིས་དང་སྐུ་འཁློར་གཞན་རྣམས་ཕིར་སེ་དགེར་གདན་དྲངས། 

སེ་དགེའི་རྒྱལ་རབས་བཅུ་བཞི་པ། ཨ་ཇ་རྡློ་རེ་སེང་གེ རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་

༡༨༦༥་ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། ཡབ་རྒྱལ་པློ་འཆི་མེད་རག་པའི་རྡློ་རེ་དང༌། ཡུམ་ཚེ་བརན་སྒློལ་

དཀར་གཉིས་ལ་སས་གཉིས་འཁྲུངས་པའི་ཆེ་བ་ཡིན། སས་ཆེའི་མཚན་ལ་རྡློ་རེ་སེང་གེ་དང༌། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

རྒྱུན་དུ་ཨ་ཇ་ཞེས་འབློད། སས་ཆུང་བའི་མཚན་ལ་འཇམ་དཔལ་རིན་ཆེན་དང༌། རྒྱུན་ དུ ་བ་

བ་ཞེས་འབློད། དེའི་ཕི་ལློ་སྤི་ལློ་༡༨༩༧་ལློར་བློད་གཞུང་གིས་རྒྱབ་གཉེར་ལ་བརེན་ནས་ཕིར་

སེ་དགེར་སེབས། བློད་གཞུང་ནས་སས་རྒན་པ་ཨ་ཇ་རྡློ་རེ་སེང་གེ་ལ་སར་སློལ་བཞིན་སེ་དགེ་

རྒྱལ་པློའི་གདན་ཐློབ་སྩལ་བ་དང༌། འཕན་པློ་ཁུལ་གི་སྐུ་དྲག་སེར་རམ་ནང་སློ་ཚང་གི་སས་མློ་

བསློད་ནམས་མཚོ་མློ་ཁབ་ཏུ་བསུས། སྐབས་དེར་སེ་དགེའི་མདུན་སྐློར་རྣམས་ཕློགས་ཁག་

གཉིས་སུ་གེས་ཏེ་སིད་དབང་ཐློབ་རློད་བེད་པའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་སས་གཉིས་པློ་རེ་རེ་བཞིན་ཕློགས་

སློ་སློས་བདག་ཏུ་བཟུང་ནས་བེད་སྤློད་བས་ཏེ་འཁྲུགས་རློད་བས་པ་རེད། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་

པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༩༡༩་ལློར་རྒྱལ་པློ་ཨ་ཇ་རྡློ་རེ་སེང་གེ་སྐུ་གཤེགས། 

སེ་དགེའི་རྒྱལ་རབས་བཅློ་ལྔ་པ། ཚེ་དབང་བདུད་འདུལ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༩༡༣་

ལློར་ཡབ་རྒྱལ་པློ་ཨ་ཇ་རྡློ་རེ་སེང་གེ་དང༌། ཡུམ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་འཛོམ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་

འཁྲུངས། སས་འདི་ལློ་ངློ་བདུན་ལློན་པའི་སྐབས་ཡབ་རྒྱལ་པློ་སྐུ་གཤེགས། མདུན་སྐློར་རྣམས་

སར་གི་འཁློན་གཞི་རིང་པ་ལས་འཕློས་པའི་སིད་དབང་ཐློབ་རློད་རྔམ་པའི་སྐབས་སུ་དཔལ་

སྤུངས་སི་ཏུ་པདྨ་དབང་མཆློག་རྒྱལ་པློས་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་འློས་འགན་བངས་ཤིང་སྐུ་དངློས་ཆབ་

མདློར་ཕེབས་ཏེ། མདློ་སྤི་ས་དབང་གི་མདུན་དུ་སེ་དགེའི་སིད་དློན་སྐློར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བས་མདློ་

སྤི་ས་དབང་ཆེན་མློའི་མདུན་ནས་རྒྱལ་སས་ཚེ་དབང་བདུད་འདུལ་ལ་ཐའི་ཇིའི་གློ་གནས་ཀི་

བཀའ་ཤློག་དང་བཅས་ཕིར་སེ་དགེར་ཕེབས་པ་དང་རྒྱལ་སས་ལ་སེ་དགེའི་རྒྱལ་སིད་རང་

བདག་གི་དབང་ཆ་ཐློབ། སྐབས་དེར་དམིགས་གསལ་དུ་སེ་དགེའི་རྒྱལ་སས་ཁི་ཐློག་ཏུ་བཀློད་

པའི་མཛད་སློའི་ཐློག་ཁྱུང་རམ་མདའ་དཔློན་དང༌། བཀྲས་མཐློང་མདའ་དཔློན་རྣམ་གཉིས་ཞུགས་

གནང་མཛད་ཅིང་སེ་དགེའི་རྒྱལ་པློ་དང༌། མ དུ ན་སྐློར་ལྷན་རྒྱས་བཅས་མཉམ་དུ་སྐུ་པར་སྒློན། 

དེ་ནས་བཟུང་སས་ཀི་ཆློས་དང་རིག་གནས་ལ་གསན་སྦློང་གནང༌། སེ་དགེའི་ཆློས་སིད་གཉིས་

ཀི་འློས་འགན་སི་ཏུ་པདྨ་དབང་མཆློག་གིས་བཞེས་པས་སེ་འབངས་ཡློངས་ལ་ཞི་བདེ་ལྷན་

འཇགས་སུ་གནས་ཆློག་པར་བྱུང༌། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༩༢༦་ལློར་མདའ་

དཔློན་རྣམ་གཉིས་དང༌། དབུ་བ་ཁག་ལྔ། མདུན་སྐློར་སུམ་ཅུ། ཧློར་འདྲ་བརྒྱད་ཅུ། རློང་སློ་ཉེར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལྔའི་རློང་དཔློན་སློགས་དཔློན་རིགས་ཡློངས་རློགས་འདུས་པའི་དབུས་སུ་གློང་ས་བཅུ་གསུམ་

པས་གནང་བའི་ལྷ་སས་ཚེ་དབང་བདུད་འདུལ་སེ་དགེའི་རྒྱལ་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་གསེར་ཁི་ལ་

མངའ་གསློལ་བའི་བཀའ་ཤློག་ཁབ་བསྒགས་གནང༌། དགུང་ལློ་ཉེར་བདུན་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་

པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༩༤༢་ལློར་རྒྱལ་པློ་ཚེ་དབང་བདུད་འདུལ་སྐུ་གཤེགས། 

སེ་དགེའི་རྒྱལ་རབས་བཅུ་དྲུག་པ། འཇམ་དབངས་དཔལ་མློ།རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་

༡༩༡༣་ལློར་ནང་ཆེན་རྒྱལ་པློའི་སས་མློར་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ནས་རིག་གནས་སློབ་སྦློང་

འཆར་ཅན་མ་གནང༌།སྤི་ལློ་ ༡༩༣༨ལློའི་ས་སྟག་ལློར་སེ་དགེ་རྒྱལ་པློའི་ཁབ་ཏུ་བཙུན་མློར་

ཕིན། ལློ་དེར་རྒྱལ་སས་ཨུ་དགའ་འཁྲུངས། སྤི་ལློ་༡༩༤༢་ལློར་རྒྱལ་པློ་ཚེ་དབང་བདུད་

འདུལ་སྐུ་གཤེགས་པ་དང༌། སྐབས་དེར་སས་ཨུ་དགའ་ལློ་ངློ་ལྔ་ལས་ཟིན་མེད་སྟབས་དབུ་བ་

ཁག་ལྔ་དང༌། མདུན་སྐློར་སུམ་ཅུ། ཧློར་འདྲ་བརྒྱད་ཅུ་གཙོས་པའི་སེ་དགེའི་དཔློན་རིགས་དང༌། 

བ་ཆེན་རྣམས་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་དུ་འཛོམས་ཏེ་སས་སྐུ་ནར་མ་སློན་གི་བར་སེ་དགེའི་རྒྱལ་མློའི་

སིད་ཁི་བསྐྱང་རྒྱུ་ཐག་བཅད། དེ་ནས་བ་རྒློད་སྟློབས་ཀིས་ངློ་རྒློལ་དང་། འློག་མ་ཕག་མཛོད་

དང་། སི་ཏུ་པདྨ་དབང་མཆློག་སློགས་ཀིས་རྒྱབ་ར་གནང་ནས་སེ་དགེའི་ཆུས་སིད་ལ་ཡློ་ལློང་

ཆེ་བའི་དུས་དེར། བཅིངས་འགློལ་དམག་མི་བློད་དུ་སེབས་ནས་ཟིང་ཆ་ཐམས་ཅད་རང་

འཇགས་སུ་སློང་། ལགས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༩༥༡་ལློའི་ཟླ་བ་༥་པའི་ཚེས་༢༧་ཉིན་སེ་དགེ་རློང་མི་

དམངས་སིད་གཞུང་དངློས་སུ་བཙུགས། རློང་རྒྱབ་ཡེ་དགའ་རློང་དཔློན་དང༌། བག་གཡབ་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དང༌། ཇ་སྦྲ་ཨ་བློན་གཉིས་རློང་དཔློན་གཞློན་པ་བསྐློས། འཇམ་

དབངས་དཔལ་མློ་སེ་དགེ་རྒྱལ་མློའི་སིད་ཁི་ལས་བལ་རེས་ཀི་གློ་གནས་དང་པློ་དེ་ཆབ་མདློ་

བཅིངས་འགློལ་ཨུ་ཡློན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞློན་པའི་འགན་བཞེས། རིག་གནས་གསར་

བརེ་ཆེན་པློ་ལློ་བཅུའི་རིང་ལྷ་འདྲེ་གདློན་བགེགས་ཀི་གལ་དུ་བརིས་ནས་དར་མདློར་ངལ་རློལ་

བསྒྱུར་བཀློད་ནང་དུ་བཅུག །གཞུང་གི་ག་ཕློག་བཅད། རག་ཏུ་དམའ་འབེབས་དང་འཐབ་རློད་

བ་ཡུལ་ཆགས་སྟེ་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀ་ལ་སྡུག་བསལ་ཚད་མེད་པ་མློང་དགློས་བྱུང་བ་རེད། 

སྤི་ལློ་༡༩༧༧་ལློར་རིག་གནས་གསར་བརེ་མཇུག་སྒིལ་བ་དང་དཀར་འདློན་ཞུས་ཤིང༌། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

མཐར་དགུང་ལློ་དློན་དྲུག་པར་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༩༨༨་ལློའི་ཟླ་བ་༩་

པའི་ཚེས་ ༢༧་ཉིན་རྒྱ་ནག་ཁེན་ཏུར་སྐུ་གཤེགས། 

སེ་དགེའི་གཉེར་ཕག་བཞི། སེ་དགེ་རྒྱལ་པློའི་འློག་གི་རྒྱུན་ལས་གི་སིད་འཛིན་མི་སྣ་གཙོ་བློ་བཞི་ཡིན། 

སེ་དགེའི་བསྟན་འགྱུར་དཀར་ཆག །ཀུན་མཁེན་ཉི་མའི་གཉེན་གི་བཀའ་ལུང་གི་དགློངས་དློན་རྣམ་

པར་འགེལ་བའི་བསྟན་བཅློས་གངས་ཅན་པའི་སྐད་དུ་འགྱུར་རློ་འཚལ་གི་ཆློས་སྦིན་རྒྱུན་མི་

འཆད་པའི་ངློ་མཚར་འཕྲུལ་གི་ཕི་མློ་སྦིན་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་ངློ་མཚར་འཕྲུལ་གི་ཕི་མློ་རློགས་

ལན་བསྐལ་བའི་བསློད་ནམས་ཀི་སྤིན་ཕུང་རྒྱས་པར་དཀྲིགས་པའི་ཚུལ་ལས་བརམས་པའི་

གཏམ་ངློ་མཚར་ཆུ་གཏེར་འཕེལ་བའི་ཟླ་བ་གསར་པ་ཞེས་བ་བ། བསྟན་པ་གང་ལས་བྱུང་བ། 

བསྟན་སྐྱློང་རྣམས་ཀིས་བ་བ་བས་པ། དམ་པའི་ཆློས་ཀི་རྣམ་པར་གཞག་པ། བསྟན་བཅློས་ཀུན་

གི་རྣམ་པར་གཞག་པ། པར་དུ་སྒྲུབ་པར་སྐུལ་བ། ཇི་ལར་པར་དུ་སྒྲུབ་པ། ཆློས་ཀི་བཞུགས་བང་

སྨློས་པ། དགེ་བ་བང་ཆུབ་ཏུ་བསློ་བ་བཅས་རབ་བེད་བརྒྱད་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་གཞུང་འདི་ནི་

རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་ཕག་ལློར་ཞུ་ཆེན་ཚུལ་ཁིམས་རིན་ཆེན་གིས་མཛད་པ། 

སེ་དགེའི་མདུན་སྐློར་སུམ་ཅུ། སེ་དགེ་རྒྱལ་པློའི་མངའ་འློག་གི་སྐུ་དྲག་དུད་ཚང་སུམ་ཅུ། 

སེ་དགེའི་སར་ཁང་། པར་ཁང་ཆློས་མཛོད་ཆེན་པློ་བཀྲ་ཤིས་སློ་མང་ཞེས། སེ་དགེ་དགློན་ཆེན་དུ། 

རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་བ་ལློར། སེ་དགེའི་རྒྱལ་རབས་ཞེ་གཉིས་པ་ཆློས་རྒྱལ་བསྟན་པ་

ཚེ་རིང་གི་སྐུ་དུས་སུ་བཞེངས་པའི་བཀའ་བསྟན་འགྱུར་དང་། ས་དགེ་བཀའ་རིང་གི་བ་མ་

རྣམས་ཀི་གསུང་འབུམ་སྣ་ཚོགས་སློགས་མདློ་སགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པའི་སར་ཤིང་

འབློར་ཆེན་ཡློད་པའི་སར་ཁང་ཞིག

སེ་དགེའི་དཔློན་འགློ་བཞི། སེ་དགེ་རྒྱལ་པློའི་མངའ་འློག་གི་རང་སྐྱློང་གི་དཔློན་འགློ་བཞི་ནི། ཤར་

ཡིད་ལྷུང་དཔློན། ལྷློ་ས་རེ་དཔློན། ནུབ་འབློང་པ་དཔློན། བང་སེར་ཤུལ་དཔློན་བཅས་ནི་ཁིམ་

རྒྱུད་གཏན་འཇགས་ཀི་དཔློན་རིགས་ཡིན་པས་བརེ་བསྐློ་མེད། 

སེ་དགེའི་དཔློན་རབས། སེ་དགེའི་དཔློན་རབས་ནི་སེ་དགེ་རྒྱལ་པློ་ཞེས་པའི་མིང་མ་ཐློགས་པའི་

གློང་དུ་ཟིལ་བརྒྱུད་ཆུ་སིབ་འདི་དག་ལ་བདག་དབང་ཡློད་པའི་ལགས་རའི་གིང་དཔློན་གི་ནང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བློན་ལས་ཟུར་དུ་གེས་པ་ལ་བུ་མི་རབས་དྲུག་བྱུང་ཡློད་འདུག

སེ་དགེའི་དཔློན་རབས་དང་པློ། བློ་ཐར་བཀྲ་ཤིས་སེང་གེ་ནི་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ལགས་འབྲུག་སྤི་

ལློ་༡༤༠༠་ལློར་འཁྲུངས། སྐུ་ནར་སློན་པ་དང་བག་མ་བངས་ཤིང་ཁིམ་ཐབ་བཟུང་བས་བུ་མློ་

ཤིན་ཏུ་མཛེས་མ་ཞིག་སྐྱེས། བུ་མློ་དེ་ལགས་རའི་གིང་དཔློན་གི་སས་ལ་གནའ་མ་སྟེར་བའི་

རིན་དུ་བློ་ཐར་བཀྲ་ཤིས་སེང་གེ་ལ་འཁློར་ལློ་མདློ་ནས་སྙན་མདའ་བར་གི་ཟིལ་རྒྱུད་ཡུལ་སེ་

རྣམས་གནང༌། སེ་དགེའི་དངུལ་མདའ་དུ་སློད་གནས་ཀི་མཁར་གཞིས་བཟུང༌། དེང་དུས་ཕློ་

བང་ཡློད་པའི་གནས་འདིར་ཡིན་པར་འདྲ། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༤༤༦ལློར་བློ་

ཐར་བཀྲ་ཤི་སེང་གེས་སྦིན་བདག་བས་ནས་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟློང་རྒྱལ་པློས་སེ་དགེ་ཐང་རྒྱལ་ལྷ་

ཁང་བཏབ། འདིའི་སྐློར་ལ་སེ་དགེའི་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀིས་བཟློས་པའི་སྒྲུང་ཞིག་ཡློད་པར། བློ་

ཐར་བཀྲ་ཤིས་སེང་གེ་ལ་བུ་མློ་མཛེས་མ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་གིང་དཔློན་གིས་ཁློང་ལ་བཙུན་མློར་

སྟེར་དགློས་ཞེས་གསུངས། བློ་ཐར་གིས་ལེགས་སློ་ཞེས་ཞུས་པ་དང༌། ང་ལ་དེའི་ལན་དུ་མཛོ་

དློར་གཅིག་གིས་ཉིན་རྨློས་གཅིག་གི་ས་ཞིག་གནང་རློགས་ཞེས་ཞུས། གིང་དཔློན་གིས་མཛོ་

དློར་གཅིག་གི་ས་སྦིན་ཆློག་ཅེས་ཁས་བངས། བློ་ཐར་གིས་དེ་ལ་རིག་པ་བཏང་སྟེ་ཞློགས་པ་

ས་མློ་འཁློར་ལློ་མདློ་ནས་མཛོ་དློར་གཅིག་ལ་ཐློང་ཤློལ་བཏགས་ནས་རྨློས་འགློ་བཙུགས་ཏེ་

མར་འློང་བ་དང༌། དེའི་དགློང་མློ་ལགས་རའི་སྙན་མདའ་གློང་འདིར་སེབས། དེ་ནས་བློ་ཐར་

གིས་ངས་མཛོ་དློར་གཅིག་གིས་ཉིན་རྨློས་འདིའི་བར་ཡིན་ཞུས་པས་གིང་དཔློན་གིས་ཁ་ཆད་

ཤློར་ཟིན་པ་ལ་ཅི་བ་མེད་པར་སྤློད་དགློས་ཐུག་པ་རེད། ཅེས་བློ་ཐར་བློ་རིག་གྲུང་པའི་སྒྲུང་

ཞིག་བཟློས་འདུག

སེ་དགེའི་དཔློན་རབས་གཉིས་པ། རྒྱལ་མཚན་འབུམ། བློ་ཐར་བཀྲ་ཤིས་སེང་གེ་ལ་སས་གཉིས་

བྱུང་བར། སས་ཆེ་བ་དཔལ་ལན་སེང་གེ་རབ་ཏུ་བྱུང༌། སར་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཡློད་པའི་ཉིན་

རིའི་ཕློགས་དེར་འདུས་སེ་ཞིག་བཙུགས་པ་ལ་དེང་དུས་ཉིན་དགློན་ནང་ཞེས་པ་འདི་བྱུང༌། 

སས་ཆུང་བ་རྒྱལ་མཚན་འབུམ་ལ་སས་བཞི་འཁྲུངས་ཡང་འདིའི་གདུང་བརྒྱུད་སེལ་བའི་སས་

ཨ་ལྔ་ཞེས་པ་དེ་ལས་གཞན་པའི་མིང་མི་གསལ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

སེ་དགེའི་དཔློན་རབས་གསུམ་པ། དཔློན་ཆེན་ཨ་ལྔ། དཔློན་ཆེན་ཨ་ལྔ་ལ་སས་བདུན་འཁྲུངས་པའི་

དང་པློ་ཇློ་གདན་ནམ་མཁའ་ལྷུན་བཟང་རབ་ཏུ་བྱུང༌།རྡློ་རེ་འཇིགས་བེད་ཡི་དམ་ཏུ་བསྟེན་ཞིང་

བསྙེན་པ་དུང་ཕྱུང་འགྲུབ་ཚེ་ལེ་ཐློགས་ནས་ལགས་ཀི་རིལ་བུ་ཐློན་པ་དང༌། ཡུལ་མི་ཚོས་

འཇིགས་བེད་ཀི་སྐུ་མཐློང་བར་སློགས་ཀི་གྲུབ་རགས་ཐློན་པའི་བཤད་སློལ་ཡློད། སས་གཉིས་

པ་ཡ་རྒྱལ་འཕེལ་གིས་ཁིམ་ཐབ་བཟུང་ནས་གདུང་བརྒྱུད་སེལ་བར་སས་གསུམ་བྱུང༌། 

སེ་དགེའི་དཔློན་རབས་བཞི་པ། ཡ་རྒྱལ་འཕེལ། ཡ་རྒྱལ་འཕེལ་གི་སས་དང་པློ་ཀུན་དགའ་རིན་

ཆེན་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་གི་བ་བང་ལྷ་ཁང་བཞེངས། འདི་ནས་སེ་དགེའི་གདུང་

བརྒྱུད་རྣམས་སྐུ་བསློད་ལས་དབང་རྒྱས་པའི་འགློ་ཚུགས། སས་གཉིས་པ་ནམ་མཁའ་ལ་སས་

ལྷུན་ཐུབ་ཅེས་པ་འཁྲུངས། སས་གསུམ་པ་རྡློ་རེ་ལྷུན་གྲུབ་ལ་སས་ཀརྨ་སྲུང་དང༌། གེ་སར་བིར་

ཞེས་པ་གཉིས་འཁྲུངས། 

སེ་དགེའི་དཔློན་རབས་ལྔ་པ། ལྷུན་ཐུབ། སས་ལྷུན་ཐུབ་ཀིས་གདུང་བརྒྱུད་སེལ་བར་སས་དྲུག་དང་

སས་མློ་གཅིག་བཅས་བདུན་བྱུང༌། དེ་ལས་སས་དང་པློ་ཀུན་དགའ་རྒྱ་མཚོ་ནི་རིག་འཛིན་རྒློད་

ཀི་ལེམ་འཕྲུལ་ཅན་གི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པར་བཤད། སགས་གསར་རིང་སྤི་དང་ཁད་པར་གསང་

སགས་རིང་མ་ལ་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པར་བརེས། ནད་གདློན་སློགས་འདུལ་བ་ལ་ནུས་མཐུ་ཆེན་

པློར་ཡློད་པར་བཤད། འདི་ལ་རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པློས་ཚོགས་འཁློར་སྐབས་སུ་ཟན་

གིས་གུ་རུ་དྲག་པློའི་ཕག་མཚན་སིག་པ་ར་ཙའི་གཟུགས་བསྙན་ཞིག་བཅློས་ནས་ཁློད་རང་

གིས་རྒྱུད་པས་འདི་འདྲ་བའི་ཕག་རགས་འཆང་ན་དགེ་ཞེས་ལུང་བསྟན་གནང༌། ཕིས་རིག་

འཛིན་ཀློང་གསལ་སྙིང་པློས་སིག་ཐམ་གཏེར་ནས་བཞེས་ཏེ་སེ་དགེ་རྒྱལ་པློ་ཁི་ཆེན་སངས་

རྒྱས་བསྟན་པ་ལ་གནང་བ་དེ་ནས་བཟུང་སེ་དགེའི་རྒྱལ་རབས་རིམ་བློན་གི་བཀའ་ཐམ་སིག་

པ་ར་ཙའི་གཟུགས་ཡློད་པ་འདི་བྱུང་བར་གགས། དེ་ཡང་བཀའ་ཡིག་གལ་ཆེའི་རིགས་ལ་སིག་

དམར་མ་ཞེས་ཐམ་ཀ་དམར་པློ་དང༌། བཀའ་ཤློག་དཀྱུས་མ་ལ་སིག་ནག་མ་ཞེས་ཐམ་ཀ་ནག་

པློ་ཡིན་པ་ཞིག་རིགས་གཉིས་ཡློད་པ་རེད། 

སེ་དགེའི་དཔློན་རབས་དྲུག་པ། ས་སྐྱློང་ཀླུ་འཕེལ། སས་གཉིས་པ་ས་སྐྱློང་ཀླུ་འཕེལ་གིས་བཙུན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མློ་གཉིས་བསུས་པར་སས་བཞི་འཁྲུངས། སས་གསུམ་པ་བ་ཆེན་བམས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་

གིང་དཔློན་གི་མངའ་ཁློངས་འཕློག་ནས་སེ་དགེའི་མངའ་ཁློངས་རྒྱ་བསྐྱེད་ཅིང་མངའ་ཐང་རབ་

ཏུ་རྒྱས་པའི་དློན་གི་སེ་དགེའི་རྒྱལ་རབས་དང་པློ་དེ་ཡིན། སས་བཞི་པ་དཔློན་ཆེན་ཀརྨ་ལ་

སས་གསུམ་བྱུང༌། སས་ལྔ་པ་ཀརྨ་ལྷ་སྲུང༌། སས་དྲུག་པ་ཀརྨ་བསམ་འགྲུབ་དབློན་སྟློད་ཕློ་བང་

དུ་བཞུགས། 

སེ་དགེའི་དབུ་བ་ཁག་ལྔ། སེ་དགེ་རྒྱལ་པློའི་མངའ་ཁློངས་སུ་ཡློད་པའི་མཆློད་གནས་བ་མ་གཙོ་བློ་

ལྔའི་དགློན་པ་རྣམས་ཏེ། དཔལ་སྤུངས་དགློན་པ་ནི་དབུ་བ་ཁག་ལྔའི་ནང་གི་གཙོ་བློ་དང་གྲུབ་

མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། གཞན་བཞི་ནི་རིང་མ་པ་སྟེ། ཀཿཐློག་དགློན་པ། དཔལ་ཡུལ་དགློན་

པ། རློགས་ཆེན་དགློན་པ། ཞེ་ཆེན་དགློན་པ་བཅས་སློ། །

སེ་དགེའི་འབློག་སེ་རློང་སློ་ཉེར་ལྔ། ལྷློ་སེ་ཕི་འབློག་ཁག་ལྔ་དང་། བང་སེ་ཟླ་ཆུ་ཉིན་སིབས་གཙོ་

བློར་བས་པའི་འབློག་སེ་རྣམས་ཡིན། 

སེ་དགེའི་རློང་སེ་རློང་སློ་ཉེར་ལྔ། སེ་དགེ་རྒྱལ་པློའི་མངའ་ཁློངས་སུ་ཡློད་པའི་རློང་སེ་ཞིང་པའི་ས་

ཁུལ་འཛིན་སྐྱློང་བེད་པའི་རློང་ཁག་ཉེར་ལྔ་ཡློད་པ་དེ་དག་གི་རློང་དཔློན་ལློ་ཤས་རེས་སུ་རེས་

སྐློར་ནས་བརེ་བསྐློ་བ་དགློས་པ་དང་། དེ་ཡང་སེ་དགེའི་གཉེར་ཕག་ལྷན་རྒྱས་ཚོགས་འདུས་

ཐློག་འློས་ཤློག་བླུག་ནས་བསྐློ་བཞག་བ་དགློས། 

སེ་དགེའི་ཧློར་འདྲ་བརྒྱད་ཅུ། སེ་དགེའི་ཧློར་འདྲ་བརྒྱད་ཅུ། སེ་དགེ་རྒྱལ་པློའི་མངའ་འློག་ཏུ་མདུན་

སྐློར་སུམ་ཅུ་ལས་ཐློབ་ཐང་རིམ་པ་གཅིག་དམའ་བའི་སྐུ་དྲག་མི་ཚང་བརྒྱད་ཅུ་ཡློད་པ་རེད། 

ཧློར་འདྲ་དེ་དག་དཔལ་འབློར་དང་རིག་གནས་གི་ཆ་རྐྱེན་འཛོམ་ཚེ་མདུན་སྐློར་ལ་སར་ཆློག་

གི་ཡློད་པ་རེད། 

སེ་བརྒྱད་ཤ། གསློ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལས་བཟའ་བའི་ཤའི་རིགས་ལ་དབེ་བ་བརྒྱད་ཕེས་ཡློད་པ་

རེད། སྤིར་ཤའི་རིགས་དང་ནུས་པ་བཤད་པར། རིགས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་ན་སེ་བརྒྱད་དང་། 

གནས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་ན་སྐམ་ལ་གནས་པ་དང་། བརླན་གཤེར་ལ་གནས་པ་དང་། གཉིས་ཀ་

ལ་གནས་པ་སྟེ་གསུམ་མློ། ༡ ཁློན་གིས་རློ་བའི་སེ། རྨ་བ་དང་། གློང་མློ་དང་། སེག་པ་དང་། བ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ནག་སྐྱུང་ཀ་དང་། རི་བ་ཕལ་ཆེར་བ་རྣམས་སློ། །༢ མཆུ་ཡིས་རློ་བའི་སེ། ནེ་ཙོ་དང་། ཁུ་བྱུག་

དང་། ཐི་བ་དང་། སྐྱ་ཀ་དང་། འཇློལ་མློ་དང་རི་བ་ཕལ་ཆེར་བ་རྣམས་སློ། །༣ རི་དྭགས་ཀི་སེ། 

ཤ་བ་དང་། ག་བ། རྒློ་བ། གཉན། རི་བློང་། བཙོད། རྣ་བ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་སློ། ༤ རི་དྭགས་

ཆེ་བའི་སེ། རྒྱ་དང་། ཁ་ཤ་དང་། ར་རྒློད། ཕག་རྒློད། མ་ཧེ། བསེ་རུ། སྨུག་སྟེ་རི་ལ་གནས་པའི་

གང་རྒློད། རྐྱང་། གཡག་རྒློད་དེ་འབློང་། མཛོ་རྒློད་རྣམས་སློ། ༥ རལ་མཐུས་ཟ་བའི་སེ། སྟག་

དང་། གཟིག །དློམ། དྲེད། གསའ། སྤང་ཀི གཡི། ཝ། འཕར་བ། སྤེལ་ལ་སློགས་པའི་གཅན་

གཟན་རྣམས་དང་། བ་རྒློད་དང་། ཁ། གག །ནེ་ལེ། འུག་པ། བིའུ་ཁ་རྣམས་སློ། ༦ མི་ཡིས་

བདག་བེད་སེ། མཛོ་དང་། གཡག་དང་། རྔ་མློང་། ར། བློང་བུ། བ་ལང་། སྐློམ་པློ་སྟེ་རློལ་ལེ། ར། 

ལུག །ཁི། ཕག །ཁིམ་བ། བི་ལ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་སློ།༧ ཁུང་གནས་སེ། འཕི་བ་དང་། བི་

ཐུར་སྟེ་རྒང་དང་། སལ་པ། སྦྲུལ། གྲུམ་པ། རྨིགས་པ། རངས་པ། སིག་པ་རྣམས་སློ།༨ རླན་

གནས་ཀི་སེ། ཁྲུང་ཁྲུང་། ངང་སྐྱ། ངུར་པ་དང་། སློ་བ་སྟེ་སློ་ཏློ་རློག་པློ་དང་། སྐྱར་མློ་སྟེ་མཐིལ་

རིལ། སམ། ཉ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་སློ།

སེ་དགློན། ཁིམ་པའི་གློང་སེ་དང་། དགློན་པ། 

སེ་མགློན་ཁང་། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ༡༢༨༤ལློར་འགློ་མགློན་ཆློས་འཕགས་པའི་དངློས་

སློབ་ས་ཨ་གཉན་དམ་པས་སེ་མགློན་པློ་རེན་བརེན་པ་དང་བཅས་པ་བཞེངས། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་

པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཀར་མཛེས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེ་བརྒྱད། ལྷ། ཀླུ། གནློད་སྦིན། དྲི་ཟ། ལྷ་མ་ཡིན། ནམ་མཁའ་ལིང་། མིའམ་ཅི། ལློ་འཕེ་ཆེན་པློ་

བཅས་བརྒྱད་དློ། །

སེ་གཉིས། བློད་ཀི་དགེ་འདུན་པའི་སེ་གཉིས་ཏེ། གློས་དཀར་ལང་ལློའི་སེ་དང་། རབ་བྱུང་ངུར་སྨྲིག་

གི་སེ་གཉིས་སློ། །

སེ་བཅུ། རུ་སེ་རེ་རེ་ལ་སྟློང་སེ་བརྒྱད་དང་། སྟློང་བུ་ཆུང་གཅིག །སྐུ་སྲུང་གི་སྟློང་སེ་རེ་བཅས་བཅུ་ཡློད། 

སེ་ཐང་། ① གློང་སེ་ཡློད་པའི་ཐང་། ② ཡུལ་ཐང་། ཚོང་དུས་གཅིག་ལ་སེ་ཐང་གཉིས་མི་ཡློང་། 

སེ་དུམ། སེ་ཤློག་ཆུང་ངུ་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ། ཚད་མ་སེ་བདུན་གི་རྒྱན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ཞེས་བ་བའི་བསྡུས་མིང་། 

མཁས་གྲུབ་རེས་མཛད་པའི་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་སྤི་དློན། 

སེ་རྣ། [རིང]སེ་དཔློན། 

སེ་སྣློད། [པློཊཀ]བེའློ་ཆེ་ལ་འཇུག་པ་སྟེ། དཔེར་ན་བེའློ་ཆེ་ལ་བེའུ་ཆུང་མང་པློ་འདུས་པ་ལ་བུ། 

མང་པློ་འདུས་པའི་སྣློད་དློ། །

སེ་སྣློད་གཉིས།ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་སེ་སྣློད་རིགས་གཉིས། 

སེ་སྣློད་འཛིན་པ། འདུལ་བ། མདློ་སེ། མངློན་པ་བཅས་ཀི་དློན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་པློ། 

སེ་སྣློད་གསུམ། སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ཐམས་ཅད་བརློད་བ་བསབ་པ་གསུམ་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་

སློ་ནས་རློད་བེད་སེ་སྣློད་གསུམ་དུ་བཞག་པ་སྟེ། འདུལ་བའི་སེ་སྣློད་དང་། མདློ་སེའི་སེ་སྣློད་

དང་། མངློན་པའི་སེ་སྣློད་རྣམས་སློ། །དེ་གསུམ་གི་ནང་དུ་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་

དློན་དང་། ཚིག་ཐམས་ཅད་དང་། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁེན་བར་གི་ཤེས་བའི་ཆློས་ཐམས་

ཅད་འདུས་པས་སེ་སྣློད་ཅེས་བའློ། །

སེ་སྣློད་གསུམ་ངློས་འཛིན་གི་ཕག །འདུལ་བའི་ཀད་དུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ་ཞེས་

དང་། མདློ་སེ་ཀད་དུ་སངས་རྒྱས་དང་བང་སེམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ་ཞེས་དང་། 

མངློན་པ་ལ་འཇམ་དཔལ་གཞློན་ནུ་གྱུར་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། ཞེས་སྨློས་ཤིག་ཅེས་ལློ་པཎ་

གིས་བཀའ་བཅད་དེ་ལ་ཕི་རབས་པ་རྣམས་ཀིས་མ་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བཤད་ནས། ལློ་ཙཱ་

བ་རང་དད་པའི་ལྷ་ལ་ཕག་བས་པར་འཆད་མློད། འློན་ཀང་སློན་བསྒྱུར་བའི་འདུལ་བ་དང་། 

མངློན་པ་དང་། མདློ་སེ་ཕལ་མློ་ཆེ་ལ་ངེས་པ་ཅན་དུ་སྨློས་འདུག་པས

སེ་པ། ① ཞིང་སེའི་གློང་སེའི་མིང་སྟེ། རྒྱ་ཡི་སེ་བ། བློད་ཀི་སེ་བ། མི་རིགས་མང་པློ་ཡློད་པའི་སེ་

བ་ཞེས་པ་ལ་བུ། ཡུལ་ལུང་སློ་སློའི་ལས་མིའི་འགློ་བེད། ② གསལ་བེད་ཀི་སེ་ཚན། བློད་ཡིག་

གསལ་བེད་སེ་པ་དང་པློ། ཀ་ཁ་ག་ང་། གསལ་བེད་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་པློ། སེ་བ་ཕེད་དང་བརྒྱད་

གནས་པ་ཞེས་པ་ལ་བུ། ③ [མངློན]སར་རྒྱ་གར་གི་སངས་རྒྱས་པ་ཚོར་གནས་བརན་པ་དང་། 

ཐམས་ཅད་ཡློད་པར་སྨྲ་བ། མང་པློས་བཀུར་བ། ཕལ་ཆེན་པ་སྟེ་ར་བའི་སེ་པ་ལ་བཞི་ཡློད་པས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

གངས་བཞི་མཚོན། ④ མི་གཞན་དག་ལ་གློ

སེ་པ་ཕེད་བརྒྱད། བློད་ཡིག་གི་གསལ་བེད་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་བཞི་བཞི་སེ་པ་རེར་བརིས་པའི་ཀ་སེ་

ནས་ར་སེ་བར་སེ་བ་བདུན་དང་། ཧ་ཨ་གཉིས་སེ་པ་ཕེད་དེ་སེ་ཚན་ཕེད་དང་བརྒྱད་དློ། །

སེ་པ་གཞུང་། སར་གི་བློད་གཞུང་གི་མིང་། 

སེ་པའི་ལྔ་པ། ལེགས་སྦར་གི་གསལ་བེད་སེ་པ་ལྔ་སློ་སློའི་ཡི་གེ་ལྔ་པ་སྟེ། ང་ཉ་ཎ་ན་མ་རྣམས་

སློ། །ཀ་ཙ་ཊ་ད་པ་ང་ཉ་ཎ་ན་མ། 

སེ་དཔློན། ① ཚོ་བའི་འགློ་པ། ② སེ་ཚོ་མང་པློའི་སྤི་དཔློན། 

སེ་བློན། སེ་ཚོའི་འགློ་ཁིད་བློན་པློ། 

སེ་འབངས། མི་སེར། 

སེ་མང་དགློན་པ། སེ་མང་དགའ་ལན་བསམ་གཏན་གིང་ཡང་ཟེར། དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་ལློ་

རབས་བཞི་བཅུ་པར་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་བང་ཆི་ལན་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེ་ཚན། ཚོ་དང་། བམ་པློ། ལེ་ཚན། དུམ་བུ། ཡིག་རིགས་ཁག་མང་ཕར་ཚུར་མི་འདྲེས་པའི་ཆེད་

དུ་སེ་ཚན་དུ་སེམ་པ། དངློས་རིགས་ཡག་ཉེས་གང་དང་གང་ཡིན་སེ་ཚན་སྤུ་རིས་འབེད་པ། 

སེ་ཚན་ལྔའི་ཡི་གེ། ཕློ་དང་། མ་ནིང་། མློ། ཤིན་ཏུ་མློ། མློ་གཤམ་བཅས་ལྔའློ། །

སེ་ཚན་ལྔའི་ཡི་གེ། ཀ་ཅ་ཏ་པ་ཙ་རྣམས་ཕློ། ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ་རྣམས་མ་ནིང་། ག་ཇ་ད་བ་ཛ་ཝ་ཞ་ཟ་འ་ཡ་

ཤ་ས་རྣམས་མློ་དང༌། ང་ཉ་ན་མ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་མློ། ར་ལ་ཧ་ཨ་རྣམས་མློ་གཤམ་གི་ཡི་གེ་ཞེས་

བ་ཞིང༌། ཨ་ཡིག་ནི་མློ་གཤམ་གི་ཡི་གེ་ཡིན་པར་མ་ཟད་མཚན་མེད་ཀི་ཡི་གེ་ཞེས་ཀང་བའློ། །

སེ་ཚན་སྣློན་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་add item ཟེར། 

སེ་ཚན་ཚོད་ལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་unit test ཟེར། 

སེ་ཚོ། ཚོ་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ས་ེཞིབ་ལས་ཁུངས། སར་བློད་གཞུང་སྐབས་ཡུལ་སེའ་ིགློད་དློན་སྐློར་ལ་རད་ཞིབ་བེད་སའ་ིལས་ཁུངས། 

སེ་གཞུང་མཆློག་སྤྲུལ། འཇམ་དབངས་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། སྤི་ལློ་༡༨༨༥ཤིང་བི་ལློར་སེ་

གཞུང་དཔློན་ཚང་དུ་འཁྲུངས། ཁུ་བློ་ལུང་རིགས་ཉི་མ་དང་སེ་གཞུང་མཁན་པློ་བསྟན་འཛིན་

དབང་གྲུབ་སློགས་ལས་གསན་སྦློང་གནང་། བློ་གཏེར་དབང་པློ་ལས་ལམ་འབས་དང་རྒྱུད་སེ། 

སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཏུས་སློགས་གསན། མཁན་ཆེན་གཞན་ཕན་ཆློས་སྣང་ལས་མདློ་སགས་ཀི་

གཞུང་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་གསན་བཞེས་ཀིས་མཁས་པའི་རྒྱལ་སར་གཤེགས། ས་སྟློན་ངག་དབང་

ལེགས་པ་མཆློག་སེ་གཞུང་གི་སར་ཐེངས་གསུམ་གདན་དྲངས་ཏེ་ཐུགས་མཉེས་པ་གསུམ་གི་

གསློ་ནས་མཉེས་པ་མཛད་དེ་གདམས་ངག་རྣམས་བུམ་པ་གང་བློའི་ཚུལ་དུ་གསན་ཅིང་། 

འདློད་ཆུང་ཆློག་ཤེས་འཕགས་པའི་ཆློས་བཞིར་བཞུགས་ཏེ་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་དང་

འབེལ་གསུང་རློམ་ཁག་དུ་མ་མཛད་པ་སློགས་བསྟན་པར་ཕག་རེས་ཁད་འཕགས་བཞག་སྟེ་

མཐར་སྤི་ལློ༡༩༥༢ཆུ་འབྲུག་ལློའི་ཟླ༡༡ཚེས༢༣ལ་གཤེགས་སློ། །

སེ་གཞུང་སྤྲུལ་སྐུ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་ཉི་མ། ཡབ་རྣམ་རྒྱལ་རྡློ་རེ་དང་། ཡུམ་པདྨ་ཆློས་འཛོམས་

གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྤི་ལློ༡༩༠༦ལློ་ས་ཐར་ལམ་གློང་དུ་ཁང་སིབ་འློག་མ་ཚང་ལ་སྐུ་འཁྲུངས། 

ས་སྟློན་རྡློ་རེ་འཆང་ངག་དབང་ལེགས་པའི་སྐུ་མདུན་ནས་སྐྲ་བཅད་དེ་རབ་ཏུ་བྱུང་། དགུང་ལློ་

བཅློ་བརྒྱད་ཀི་སྟེང་ནས་སེ་གཞུང་ལུང་རིག་ཉི་མའི་སྤྲུལ་སྐུ་རུ་ངློས་འཛིན་མཛད། ས་ཐར་ལམ་

དགློན་པའི་དགློན་བདག་བས། ཁུ་བློ་ངག་དབང་ཉི་མའི་མདུན་ནས་ཀློག་བསབས། ས་སྟློན་རྡློ་

རེ་འཆང་ངག་དབང་ལེགས་པ་སློགས་བ་མ་མང་པློ་ལ་བསྟེན་ཏེ་མདློ་སགས་རབ་འབམས་ལ་

ཐློས་བསམ་ཀིས་ཕིན་པར་བས། ས་སྐྱ་བདག་ཁི་རྡློ་རེ་འཆང་༧ངག་དབང་ཐེག་ཆེན་དཔལ་

འབར་དང་། ས་སྐྱ་གློང་མ་༧ཀུན་དགའ་བསློད་ནམས་སློགས་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མང་པློས་

ཡློངས་འཛིན་དུ་གནང་། མཐར་དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གཅིག་ཐློག་སྤི་ལློ ༡༩༨༧ ལློར་བལ་

ཡུལ་ཐར་ལམ་དགློན་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

སེ་བཞི། ཕུན་ཚོགས་སེ་བཞི་བའམ། ཆློས་དང་། ནློར། ཐར་པ། བདེ་བ་བཞིའི་བསྡུས་མིང་། 

སེ་བཞི་དཔལ། སེ་བཞི་དང་གཅིག །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

སེ་བཞིའི་རྣམ་པ་བཅློ་བརྒྱད། འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡློད་པར་སྨྲ་བའི་སེ་ལ་རྣམ་པ་བདུན་ཏེ། 

༡ གཞི་ཐམས་ཅད་ཡློད་པར་སྨྲ་བའི་སེ། ༢ འློད་སྲུང་བའི་སེ། ༣ ས་སྟློན་སེ། ༤ ཆློས་སྲུང་སེ། 

༥མང་དུ་ཐློས་པའི་སེ། ༦ གློས་དམར་སེ། ༧ རྣམ་པར་ཕེ་སྟེ་སྨྲ་བའི་སེ་བཅས་དང་། མང་པློས་

བཀུར་བའི་སེ་ལ་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། ༨ས་སྒློག་རི་ལ་གནས་པའི་སེ། ༩ སྲུང་བ་པའི་སེ། ༡༠ 

གནས་མ་བུ་པའི་སེ། ཕལ་ཆེན་སེ་ལ་རྣམ་པ་ལྔ་ཏེ། ༡༡ ཤར་རི་ལ་གནས་པའི་སེ། ༡༢ ནུབ་

རི་ལ་གནས་པའི་སེ། ༡༣ གངས་རིར་གནས་པའི་སེ། ༡༤ འཇིག་རེན་འདས་པར་སྨྲ་བའི་སེ། 

༡༥བཏགས་པར་སྨྲ་བའི་སེ། གནས་བརན་པའི་སེ་ལ་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། ༡༦ རྒྱལ་བེད་ཚལ་

ན་གནས་པའི་སེ། ༡༧ འཇིགས་མེད་རི་ལ་གནས་པའི་སེ། ༡༨གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་ན་གནས་

པའི་སེ་བཅས་སློ། །

སེ་བཞིའི་ལུང་། འདུལ་བའི་ལུང་སེ་བཞི་སྟེ་ལུང་རྣམ་འབེད་དང་། ལུང་གཞི། ལུང་ཞུ་བ། ལུང་ཕན་

ཚེགས་བཅས་བཞིའློ། །

སེ་ཟིང་དགུ་ཟིང་། [ཡུལ]བསྣློགས་པའམ་འཁྲུགས་པ། ཡློ་འཁློམས་ཆེན་པློ། ཅློག་ཙེའི་སྟེང་གི་དཔེ་

ཆ་ཚང་མ་སེ་ཟིང་དགུ་ཟིང་བཟློས་པ། 

སེ་གཟར། ཟིང་འཁྲུག་གམ་དམག་འཁྲུག

སེ་གཟར་སྐྱས་འུར། དམག་འཁྲུག་ཚབས་ཆེན་བྱུང་སྟེ་མི་རྣམས་རང་སར་མ་ཆགས་པར་འུར་འགློ་བ། 

སེ་གཟར་ལངས། ཡུལ་སེ་ནང་དུ་འཁྲུག་ལློང་བྱུང་བ། 

སེ་རིས། སེ་ཚན་གི་ཁློངས་གཏློགས། དཔློན་འབངས་སེ་རིས་དང་བཅས་པ་གཡུལ་དུ་ཞུགས་པ། 

སེ་རློང་། མདློ་ཁམས་ཤར་ཕློགས་ཀི་ཡུལ་གྲུ་ཞིག །དེང་དུས་རློང་ཞིག །དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ལྷློ་ནུབ་ངློས་དང་འབི་ཆུའི་ཤར་འགམ་དུ་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་

དེ་སང་སྨད་དུ་ཡློད། 

སེ་ལག །ཡུལ་དགློན་གང་རུང་གི་ཡན་ལག

སེ་ཤློག །ཡུལ་ཚོ། སེ་ཤློག་རིགས་རྒྱུད། 

སེ་སིད། ① ཡུལ་སེའི་སིད་དབང་། ② ཡུལ་སེའི་སིད་དབང་འཛིན་མཁན་ཏེ་སེ་པའང་ཟེར། བློད་དུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆློས་སིད་གཉིས་ལན་གི་ལམ་ལུགས་དར་བའི་སྐབས་སིད་ཕློགས་ཀི་བ་བ་བེད་མཁན་གཙོ་བློ། 

སེ་སིད་ཕག་མློ་གྲུ་པ། ཕག་གྲུའི་སེ་སིད་དང་པློ་ཏཱ་སི་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གི་རྣམ་ཐར་ལ་གཟིགས། 

སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་ལློར་ལྷ་ལན་བང་ཕློགས་ཉང་བན་

གློང་སྨད་གཞིས་ཀར་ཡབ་ཨ་སུག་དང་། ཡུམ་བུ་ཁིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་

ལློ་བཞི་ལྔའི་ཐློག་ནས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་དང་སུམ་རགས་སློགས་ལ་ཐུགས་གཞློལ། དགུང་ལློ་

བརྒྱད་ཀི་ཐློག་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པའི་སྐུ་མདུན་དུ་བཅར་ནས་མདློ་སགས་སློགས་སྤི་དང་བེ་བག་

གི་གཞུང་དློན་མང་པློ་གསན། འདར་པ་ལློ་ཙཱ་ལས་སྐར་རིས་དང་། སྒ་རིག་པ། ལུ་འགློ་བ་

མཁེན་ངག་གི་དབང་པློ་ལས་དབངས་འཆར། བང་པ་ལྷུན་སིངས་པ་རྣམ་རྒྱལ་རྡློ་རེ་ལས་བང་

ཁློག་ཡུལ་ཐིག་དང་། ར་རྒྱུད་སློང་འགེམས། གསང་སྨན་ཚིག་བརྒྱུད་སྐློར་གི་མན་ངག་བཅས་

གསློ་བ་རིག་པ་སྦང་བ་སློགས་མདློར་ན་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལན་གི་ཡློངས་འཛིན་དུ་མ་བསྟེན་

ནས་ཐུན་མིན་དང་ཐུན་མློང་གི་རིག་གནས་ཀུན་ལ་དཔྱིས་ཕིན་པར་མཛད། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་

ཆེན་པློས་ཆློས་སིད་གཉིས་ཀའི་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་ལས་ཀ་བསྩལ་བས་ལློ་ཉེར་དྲུག་གི་རིང་སེ་སིད་

བཟུང་ནས་སིད་བསྐྱངས། རེ་ཕློ་བང་དམར་པློ་ཉམས་གསློ་དང་རྒྱ་སྐྱེད་གནང་། རྒྱལ་དབང་ལྔ་

པའི་གསེར་གདུང་འཛམ་གིང་རྒྱན་གཅིག་བཞེངས། གསློ་བ་རིག་རྒྱུད་བཞིའི་ཞལ་ཐང་བརྒྱད་

ཅུའི་སྐློར་གསར་བཞེངས་དང་། གསུང་རློམ་སྐློར་ལ་ཕུག་ལུགས་རིས་ཀི་ལེགས་བཤད་

བྱཻཌཱུརྱ་དཀར་པློ་དང་། བྱཻཌཱུརྱ་དཀར་པློའི་གཡའ་སེལ། གསེར་གདུང་འཛམ་གིང་རྒྱན་གཅིག་

གི་དཀར་ཆག །ཁིམས་ཡིག་དྭངས་ཤེལ་ཉེར་གཅིག །གསློ་བ་རིག་པའི་ཁློག་འབུབས་ལེགས་

བཤད་བྱཻཌཱུརྱའི་མེ་ལློང་དྲང་སློང་དགེས་པའི་དགའ་སྟློན། དཔལ་ལན་རྒྱུད་བཞིའི་འགེལ་པ་

བྱཻཌཱུརྱ་སློན་མློ། མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་ལྷན་ཐབས་དུས་མིན་འཆི་ཞགས་གཅློད་པའི་རལ་གི་སློགས་

བརམས་པ་དང་། ལེགས་བསྒིགས་བས་པ་སློགས་བསློམས་པ་པློད་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་ཙམ་

བཞུགས། ལགས་པློ་རིར་སྨན་གི་སློབ་གྲྭ་ བཙུགས། མཐར་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་བ་

ལློར་སློག་པློ་ལྷ་བཟང་ཧཱན་གིས་བཀྲློངས། 

སེ་སིད་བསློད་ནམས་ཆློས་འཕེལ། མཚན་གཞན་བསློད་ནམས་རབ་བརན་དང་རྒྱ་ལེ་ཆློས་མཛད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ཀང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༥༩༥ལློར་སྟློད་ལུང་རྒྱ་ལེར་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་

ནར་སློན་རེས་འབས་སྤུངས་དགའ་ལན་ཕློ་བང་པའི་ལས་སྣེར་ཞུགས། ལྷ་ལན་གཙུག་ལག་ཁང་

ཉམས་གསློ་རྒྱ་སྐྱེད་ཐློག་ཕློགས་བཞིའི་རྒྱ་ཕིབས་གསར་བཟློ་དང་། རྭ་སྒེང་གི་འདུ་ཁང་ཆེན་

མློ་དབུ་རེ་དང་བཅས་པ། དགའ་ལན་ཡངས་པ་ཅན་སློགས་ཉམས་གསློ་གསར་བཞེངས་གནང་

བ་སློགས་བསྟན་སིད་ཀི་དློན་དུ་སྐུ་ཚེ་གང་པློར་འབད་བརློན་ལྷློད་མེད་ཀིས་བས་རེས་ཆེན་པློ་

བཞག་སྟེ་མཐར་ས་བི་སྤི་ལློ་༡༦༥༨ལློའི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་གསུམ་ཉིན་ལྷ་ལན་བ་བང་སྟེང་

དུ་སྐུ་གཤེགས། 

སེབ་གགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་reverb ཟེར། 

སེབ་སྒིག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་combine ཟེར། 

སེབ་སྒིག་གློག་ལམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་combinational circuit ཟེར། 

སེབ་སྒིག་སྒློམ་བུ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་combo box ཟེར། 

སེབ་སྒིག་ཆ་སམ། སྤློད་གློ་མང་ལ་སེབ་གཅིག་ཏུ་བསྒིགས་དགློས་པའི་ཆ་སམ་དཔེ་གསར་ཞིག

སེབ་སྒིག་མ་ལག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་configure system ཟེར། 

སེབ་སྒིག་ཡིག་ཆ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་config file ཟེར། 

སེབ་སྒིག་རི་མློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་combination chart ཟེར། 

སེབ་སྒིག་ལས་ཆློག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་
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ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་configure program ཟེར། 

སེབ་སྒིག་ས་ཚུགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་combined station ཟེར། 

སེབ་ངུས་བརྒྱབ། མི་མང་པློ་མགིན་གཅིག་ཏུའམ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ངུས་པ། 

སེབ་གཅིག །ཙར་ཙར་མིན་པའི་སྟབས་ཅིག་གམ་ཆབས་ཅིག །ལློ་གསར་གི་དགློས་མཁློ་རྣམས་

སེབ་གཅིག་ཏུ་ཉློ་བ། 

སེབ་གཅིག་ཏུ་ཐག་གཅློད་པ། གནད་དློན་མང་པློ་ལྷན་དུ་དུས་གཅིག་ལ་ཐག་བཅད་པ། 

སེབ་གཅློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་batch processing ཟེར། 

སེབ་ཉློ། ཚོང་ཟློག་མང་པློ་སེབ་གཅིག་ལ་ཚུར་ཉློ་བ། དངློས་ཟློག་སེབ་ཉློ་སེབ་འཚོང་བེད་པ། 

སེབ་ཉློས་སིལ་འཚོང་། ཚོང་ཟློག་མང་པློ་གློང་ཁེ་པློའི་ངང་ནས་བསེབས་སུ་ཉློས་རེས་ཡང་གློང་ཆེ་

ཙམ་བས་ནས་སིལ་མར་འཚོང་སྟེ་བར་གི་ཁེ་བཟང་ལེན་པར་གློ

སེབ་གཏློང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་group sending ཟེར། 

སེབ་པ། [ཐ་དད་པ]བསེབས་པ། བསེབ་པ། སེབས། ① འགློགས་པ། མིག་སེམས་དང་བསེབས་

ནས་ལ་བ་དང་། རྣ་བ་སེམས་དང་བསེབས་ནས་ཉན་པ། ངན་པ་མཉམ་སེབ། བློ་མཐུན་པའི་

གློགས་དང་སེབ་པ། ② སྦློར་བའམ་སྒིག་པ། དཔེ་དེབ་མང་པློའི་དློན་སྙིང་གཅིག་ཏུ་བསེབས་

ནས་བསྟན་བཅློས་གསར་པ་རློམ་པ། གས་སུ་བསེབས་པ། 

སེབ་བངས། ཅིག་གར་དུ་བངས་པ། དགློས་ཆ་རྣམས་སེབ་བངས་བས། 

སེབ་སྦློར། ① དངློས་པློ་གཉིས་ཡན་ཆད་ཅིག་སེབ་ཅིང་སྦློར་བ། ② བློད་ཡིག་སློན་རེས་མིང་

གསུམ་བརེགས་འདློགས་རྣམས་བསེབས་ནས་སྦློར་བ་སྟེ་ཡི་གེའི་སྦློར་བ། ③ རིག་གནས་

ཆུང་བ་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ཚིགས་བཅད་རློམ་ལུགས་སློགས་ཡི་གེའི་སྦློར་བ་དང་། ལེགས་

སྦར་གི་ཡི་གེའི་ལི་ཡང་སེལ་བའི་རློམ་ཚུལ་གི་གཞུང་ཞིག །སེབ་སྦློར་གི་ཆ་ཤས་གསུམ། 
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པྲིཏ་ཛཱ་ཏི་ངློ་མཚར་རློགས་བེད། 

སེབ་སྦློར་གི་ཡློན་ཏན་བརྒྱད། ༡ མདློར་བསྡུས་པ། ༢ ཚིགས་བཅད་ཀིས་བཅིངས་པ། ༣ ཁ་

གསལ་བ། ༤ ངློ་མཚར་བའི་སྦློར་བ་ཡློད་པ། ༥ངལ་གསློ་དང་ལན་པ། ༦ འདློན་ས་བ། ༧ 

འགྱུར་ཁུག་དང་ལན་པ། ༨རིམ་པ་དང་ལན་པ། 

སེབ་སྦློར་གཉིས། པྲིཏ་དང་ཛཱ་ཏི། 

སེབ་སྦློར་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས། བ�ཏྟ་དང་ཛཱ་ཏི་ལ་ཡི་གེ་ལི་ཡང་སློགས་ཕན་ཚུན་བསེབས་ནས་

ཚིག་སྦློར་ལེགས་པར་སྟློན་པའི་གཞུང་སློབ་དཔློན་ཤནྟི་བས་མཛད་པ། 

སེབ་སྦློར་གསུམ་བིད། བསྟན་བཅློས་ཀི་འགློ་རྒྱན་མཆློད་བརློད་སློགས་སུ་ལཉྪ། ཝརྟུ། བློད་ཡིག་

གསུམ་ལི་ཡང་བསེབས་ཏེ་སྦར་བའི་སུམ་ཕབ་ཀི་བ�ཏྟའི་ཟུར་ཆག

སེབ་སྦློར་གསུམ་སགས། ལཉྪ། ཝརྟུ། བློད་ཡིག་གསུམ་སྦར་བའི་སགས། 

སེབ་རིས། སེབ་གཅིག་ཏུ་བརི་བ། སར་གི་ཆད་བུན་རྣམས་དེ་རིང་སེབ་རིས་བརྒྱབ་པ་ཡིན། 

སེབ་ཚོ། མང་པློ་འགིལ་བའི་སེ་ཚན། 

སེབ་འཚོགས། མཉམ་འཚོགས། རག་པར་བཞུགས་གལ་སེབ་འཚོགས་བེད་པ། 

སེབ་འཚོང་། རྒྱ་སྐད་དུ། 批发 ཟེར། ཚོང་ཟློག་མང་པློ་སེབ་གཅིག་ལ་ཕར་འཚོང་བ། 

སེབ་འཚོང་ཚོང་གཉེར་ཁེ་ལས། རྒྱ་སྐད་དུ། 批发商 ཟེར། ཅ་ལག་འབློར་ཆེན་སེབ་གཅིག་ཏུ་བཙོང་

མཁན་གི་ལས་ཁུངས། 

སེབ་འཚོང་ཚོང་ར། རྒྱ་སྐད་དུ། 批发市场 ཟེར། ཅ་ལག་འབློར་ཆེན་ལ་རིན་གློང་དམའ་པློ་བེད་ནས་

བཙོང་པའི་ཚོང་ར། 

སེབ་འཚོང་རིན་གློང་། རྒྱ་སྐད་དུ། 批发价格 ཟེར། ཅ་ལག་མང་པློ་ཉློ་བ་དང་རིན་གློང་ཆུང་དུ་བཏང་

ནས་བཙོང་བའི་རིན་གློང་། 

སེབ་གཟི། གསེར་བིས་རི་མློ་བརྡར་ནས་འློད་མདངས་འདློན་བེད་ཀི་གཟི། 

སེབ་འུར། མི་མང་གི་ཁ་ནས་དུས་གཅིག་ཏུ་སྒློག་པའི་སྐད་སྒ། སྐད་ཆ་རིམ་བཞིན་ཤློད་པ་མ་

གཏློགས་མི་མང་སེབ་འུར་བརྒྱབ་ནས་མ་ཤློད། 
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སེབ་ཡིག །① སྨན་གི་སྦློར་ཐབས་འཁློད་པའི་དཔེ་ཆ། ② ཤློག་ལྷེ་མང་པློ་སེབ་གཅིག་བཙེམས་

པའི་ཡིག་དེབ། 

སེབ་ལེན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་conjunction ཟེར། 

སེབ་ལེན་མིན་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་uncongunction ཟེར། 

སེབ་ཤི་བརྒྱབ་པ། མི་མང་པློ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཤི་བ། 

སེབས། སེབ་པའི་སྐུལ་ཚིག

སེམ། ཐག་པས་སེམ་བཞིན་པ། 

སེམ་ཀ [ཡུལ]ཆུན་པློའམ་སྒིལ་ཁ། རས་ཆའི་སེམ་ཀ་རེར་ཡུག་བདུན་རེ་ཡློད། ཤློག་བུ་བཅུ་དེབ་

ཀི་སེམ་ཀ་ལྔ། 

སེམ་ཆག །མང་པློ་གཤིབས་ཏེ་འཆིང་བ་ཞིག །ཤིང་སེམ་ཆག་བེད་པ། 

སེམ་པ། [ཡུལ]འཁིག་པའམ་འཆིང་བ། ཁིམས་སེམ་པ། 

སེར། ① སེར་མ་ཡི་ཚིག་བསྡུས་པ། ② སེར་མློ་ཡི་ཚིག་བསྡུས་པ། ③ སེ་རུ་ཞེས་པའི་རུ་ཡིག་

བསྡུས་པ། དབིན་སྐད་དུ་disk ཟེར། 

སེར་ཁ། ལློ་གསར་སློགས་ཀི་སྐབས་མར་སྣུམ་གློ་ཞིབ་ཀིས་བཟློས་པའི་དཀར་སྤློའམ་ཁ་ཟས་

དབིབས་གཟུགས་སྣ་ཚོགས་ཡ་གངས་དགུ་བདུན་ལྔ་གསུམ་གང་རུང་དུ་བརེགས་པ་དང་། 

ཤིང་འབས། འབྲུ་སྣ་སློགས་སྣློད་བཟང་དུ་བཤམས་བསྒིགས་རེན་འབེལ་གི་རས། 

སེར་གློར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་puck ཟེར། 

སེར་ཆགས། གཅན་གཟན་གི་རིགས། 

སེར་ཆགས་ཀླུ། [མངློན]རངས་པ། 

སེར་ཆགས་རྒྱལ་པློ། [མངློན]སེང་གེ
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

སེར་ཐང་། ས་ཆ་ཁ་ཡངས་པའི་ཐང་། 

སེར་ཐློགས། སློག་ཆགས་རང་ལག་སེར་མློ་ཅན་གི་རིགས། སེར་ཐློགས་ནང་གི་རྒྱ་སྟག་ཡིན། 

སེར་ནང་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལགས་བི་སྤི་ལློ་༡༩༠༠ལློའི་ཡས་མས་སུ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་

མཚོས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དར་

ལག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེར་མ། ཞབས་ར་མཐློན་པློ་ཡློད་པའི་ཟས་སྣློད། རག་སེར། ཤེལ་སེར། 

སེར་མློ། གཅན་གཟན་སློགས་ཀི་སེན་མློ། སྟག་ཤི་ཡང་སེར་མློ་སྐམ་དགློས་མེད། 

སེར་རུ། སེར་མ་དང་གཅིག །ཤིང་གི་སེར་རུ་སློགས། 

སེར་ཤད། སེར་མློས་འབལ་ཏེ་འབད་པ། ཞུམ་བུས་སེར་ཤད་བརྒྱབ་ཡློང་། 

སེལ་ཙེ། [རྒྱ]ཚལ་ཟས་སློགས་བླུག་སྣློད། 

སློ་བ། [ཐ་དད་པ]བསློས་པ། བསློ་བ། སློས། ① བརེ་བ། བདེན་དློན་གི་ཆེད་དུ་རང་གི་ལུས་སློག་

སློ་ཕློད་པ། ས་ཐག་རིང་པློར་བསྐྱློད་པའི་དཀའ་ཚེགས་དང་བསློས་པ། རང་དབང་འཐློབ་པའི་

དློན་དུ་དག་ལ་བསློས་པ། ② སྡུར་བ་དང་། འགན་པ། དློ་བསློ་ཞིང་ཕློད་བཙུགས་པ། གཞན་གི་

མཐློང་ཆུང་ཁད་གསློད་མ་བཟློད་པར་སེམས་ཐག་གཙང་བཅད་ཀིས་འགན་ཅིང་སློ་བ། ③ 

བཤད་པ། ཁེད་རྣམས་བདག་གིས་བསློ་བ་བཞིན་བགིད་ན་བདག་དེ་ལར་བགིད་དློ། །

སློག །ཐག་པ་སློག་བཞིན་པ། 

སློག་པ། [ཐ་དད་པ]བསློགས་པ། བསློག་པ། སློགས། ① སྡུད་པའམ་འདྲིལ་བ། ཆུ་རབས་བརྒལ་

བར་གློན་པ་ཡར་བསློག་དགློས། ཐག་པ་བསློགས་པ། ② སྟ་གློན་ནམ་གབས་གཤློམ་བེད་པ། 

སང་ཉིན་གི་ཇ་མར་དེ་རིང་ནས་བསློགས་ཚར། 

སློགས། སློག་པའི་སྐུལ་ཚིག

སློང་། འགློགས་པ་སྟེ། གློགས་དང་སློང་བར་བེད། གློགས་དང་སློང་མཁན་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

སློང་རང་། ① མཆློད་མེའི་སློང་རང་། ② རྩྭའམ་ཤིང་གི་སློང་རང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཡལ་ག་

འཆང་དང་། ཡལ་ག་ར་བའི་བར་གི་ཤིང་ངློ་། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློང་རང་འབི་ཐབས། རྒྱ་སློལ་རི་མློའི་ཐབས་རལ་གི་གས་ཤིག་ཡིན། རི་ཆུ་རི་མློའི་ནང་དུ་ནགས་

འབི་རྒྱུ་དེ་ནི་རི་བློའི་གློན་གློས་ལ་བུར་འཛིན་གི་ཡློད། 

སློང་རྒན་ཐང་སགས་ཁང་། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༨༥༨ལློར་དགེ་སྐྱབས་ཨ་ཙེ་སྐུ་

ཞབས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སློང་གློགས། ལམ་དུ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགློ་བའི་ལམ་རློགས། ལྷ་དཀློན་མཆློག་གིས་གློགས་དན་བ་བ། 

ང་ལ་དཀློན་མཆློག་གསུམ་གིས་སློང་གློགས་ཀིས་ལམ་དུ་ཉེན་ཁ་གང་ཡང་མ་འཕད་པ་ཁིམ་དུ་

འབློར་སློང་ལ་བུ། དཀློན་མཆློག་གསུམ་གིས་སློང་གློགས་མཛོད་ཅིག

སློང་རྒྱུད་རྡློ་ཁ་དགློན། བསྟན་གཉེར་དར་རྒྱས་གིང་ཡང་ཟེར། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་དུས་སུ་རྒྱལ་

པློ་དཀློན་མཆློག་དགེས་རབ་རྡློ་རེས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་མགློ་ལློག་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྨ་སྟློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སློང་འགེམས། བློད་ཀི་གསློ་བ་རིག་པའི་འཆད་བའི་གཞུང་གི་དློན་རྣམས་ར་བ་དང་། སློང་པློ། ཡལ་

ག །ལློ་མ། མེ་ཏློག །འབས་བུ་བཅས་དཔག་བསམ་ཤིང་གི་སློང་པློའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་ནས་

གསློ་བ་རིག་པའི་གཞུང་དློན་འཆད་ཐབས་ཤིག་གི་མིང་། དབིན་སྐད་དུ་tree ཟེར། 

སློང་ཐིགས། མཆློད་མེ་སློང་རང་རྒྱུན་འཛུགས་ཡློད་སར་ཁ་གསློས་ཕན་བུ་རེ་བླུགས་པའི་མར་ཁུའི་

ཐིགས་པ། དཀར་མེར་ཞལ་གསློའི་སློང་ཐིགས་རྒྱབ་པ། 

སློང་ཐུར། མཆློད་མེའི་སློང་ཐུར་ལ་ཡག་ཤློས་རྩྭ་ཀུ་ཤ་དང་། དེ་ནས་ཤུགས་གཤག་སློགས་ཤིང་

དྲི་བཟང་ཅན་གི་ཐུར་བུ་ལ་རིན་བལ་གིས་དཀྲིས་དགློས། 

སློང་ཐུར་སྒིལ། ཙནྡན་དང་ཤུག་པ་ཕ་བུ་ཐློག་ཤིང་བལ་སྒིལ་བ། མཆློད་མེ་ཡི་སློང་བུ་སྒིལ་བ། 

སློང་དུམ། ཤིང་སློང་གི་ཆག་དུམ་མམ། ཤིང་སློང་རིང་པ་འགེལ་ཞིང་འཐློར་བའི་དམ་དུས། སློང་

དུམ་ཚིག་པ། 

སློང་པློ། ① ཡལ་ག་གེས་གཞིའི་རེན། པད་མའི་སློང་པློ། ཤིང་སློང་ཁློང་རུལ། ཤིང་གི་རང་བཞིན་

ཅན་གི་རི་ཤིང་གི་སྤི་མིང་སྟེ། སིལ་ཏློག་གི་སློང་པློ། ལང་མའི་སློང་པློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། ཚིག་
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བསྡུས་ན་སློང་ཞེས་འབི་ཆློག་སྟེ། ཤིང་སློང་། ལང་སློང་ཞེས་པ་ལ་བུ། ② ཤིང་སློང་གི་གཞུང་

ཤིང་གི་མིང་སྟེ། སློང་པློ་བརན་ལ་ཡལ་ག་རྒྱས་ལ་བུ། ③ རེས་དྲན་གི་རེན་ཐློ་སློགས་ཀི་མིང་

སྟེ། མཆློད་སློང་། དྲན་རེན་གི་སློང་པློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། ④ གཏམ་དཔེ། གློད་ཀི་ར་བ་དང་། རྣག་

གི་སློང་པློ། 

སློང་པློ་ཤ་འགེད། སློག་ཐློག་བཏང་བའི་དློན། 

སློང་པློའི་བཀློད་པའི་སྙིང་པློ། འཕགས་པ་སློང་པློ་བཀློད་པ་གཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས། རྒྱུད་

འབུམ་གེགས་བམ་ཕ་པར་བཞུགས། 

སློང་པློའི་སློར་མློ། [མངློན]ཡལ་ག

སློང་ཕན་ལློན་ཤིང་། ཤིང་སློགས་ཀི་སློང་པློ་ཐུང་ལ་ཕ་བའི་རིགས། 

སློང་བ། [ཐ་དད་པ]བསློངས་པ། བསློང་བ། སློངས། མཉམ་དུ་གཤིབས་པའམ་འགློགས་པ། གློགས་

དང་བསློངས་ཏེ་ཕློགས་སུ་འགློ

སློང་བུ།① སྒློན་མེའི་སློང་རས། ② སློང་པློ་ཆུང་ཆུང་། 

སློང་བུ་རིང་། [མངློན]ཀུ་བ། 

སློང་བུའི་སྨན། ཤིང་སྨན། 

སློང་དབིབས་སྒིག་གཞི། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་tree structure ཟེར། 

སློང་དབིབས་དྲ་རྒྱ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་tree network ཟེར། 

སློང་རའི་བརློས་རིས། ཤིང་སློང་གི་ར་བའི་བཟློ་ལ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཡིན་པས་དེར་བརློས་བརྒྱབ་

ཏེ་བཟློས་པའི་སྒྱུ་རལ་ཐློན་རས་ལ་ཟེར། 

སློང་རིང་དགློན་པ། དགའ་ལན་ཕློ་བང་དུས་སུ་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་མགློ་

ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གཅིག་སྒིལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སློང་ཟླ། སློང་གློགས་དང་གཅིག །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློང་རས། སྒློན་མེའི་སློང་བུར་དཀྲི་བའི་རས། 

སློང་རློ། སྒློན་མེ་འབར་ཟིན་པའི་སློང་བུའི་རློ་མ། 

སློང་ཤིང་། མཆློད་མེའི་སློང་རས་དཀྲི་སའི་ཤིང་། 

སློངས། སློང་བའི་སྐུལ་ཚིག

སློད། སློད་པའི་སྐུལ་ཚིག

སློད་ཁང་། སློད་སའི་ཁང་པ། 

སློད་ཁང་སྤི་གསློག་མ་དངུལ། སློད་ཁང་བསྒྱུར་བཅློས་ལམ་ལུགས་ཀི་བེད་ཐབས་བེ་བག་ཅིག་སྟེ། 

བཙན་ཤེད་ཀི་རང་བཞིན་ལན་པའི་དངུལ་གསློག་སྟངས་ཤིག་རེད། དེ་ཡང་ལས་བཟློ་པས་

སློད་ཁང་མ་ཉློས་གློང་རང་གནས་སའི་ཁེ་ལས་དང་བ་ལས་སེ་ཚན་དང་ལས་བཟློ་པ་སེར་གིས་

སློ་སློའི་ག་ཕློགས་ཀི་བསྡུར་ཚད་ངེས་ཅན་ལར་དངུལ་གསློག་པར་ཟེར། ལས་བཟློ་པས་སློད་

ཁང་ཉློ་དུས་སྤི་གསློ་མ་དངུལ་བེད་སྤློད་བས་ཆློག

སློད་གུར། སློད་སའི་གུར། 

སློད་གློང་། གང་དུ་གནས་སའི་གློང་ཁིམ། 

སློད་སྟབས། འདུག་སྟངས། 

སློད་གནས། འདུག་པའི་གནས་སམ་ཡུལ། 

སློད་པ། [ཐ་མི་དད་པ]བསད་པ། བསད་པ། སློད། གནས་པ་དང་། འདུག་པ། ཚང་མ་མར་སློད་

ཅིག །གནས་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་སློད་དགློས། ངའི་ཆུ་ཚོད་འཁློར་ལློ་འདི་བསད་སློང་། 

སློད་དབང་།ཡུལ་གང་ཞིག་ལ་གནས་ཆློག་པའི་དབང་ཆ། 

སློད་མ། [ཡུལ]གཞན་གི་ར་ནློར་འཕློག་མཁན་ཇག་པ་རྣམས་ཚན་པ་གཉིས་སུ་བགློས་ཏེ་གཅིག་

གིས་ར་ནློར་དེད་ནས་འགློ་བ་དང་། གཅིག་གིས་ར་མདའ་འགློག་ཕིར་སློད་པ་དེར་ཟེར། 

སློད་མལ།སློད་གནས། ས་མའི་སློད་མལ་དུ་ཡིད་ཆགས་པ། 

སློད་ར། མཆིན་པའི་ར་ཆེན་ནས་བརྒྱུད་དེ་སྙིང་ལ་ཁ་གཏད་ནས་གེན་དུ་རྒྱུ་བའི་ཁག་ར་མི་འཕར་

བ་རྣམས་ཀི་མིང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

སློད་ཚུགས་པ། ① རང་གནས་སུ་སློད་ཐུབ་པ། སློད་མ་ཚུགས། སློབ་ཕྲུག་རྣམས་སློབ་གྲྭར་ཚུལ་

བཞིན་སློད་ཚུགས་པ། ② ཚོད་ཟིན་པ། ཁློང་ཁློ་ལངས་ཀང་ཁ་དང་ལག་པ་སློད་ཚུགས་པས་

འཐབ་རློད་མི་བེད་པ། 

སློད་བཟློད་མི་བདེ་བ། གཞན་གིས་བཟློད་མི་བདེ་བ་བཟློས་པ། སྦིན་བདག་གིས་སྡུག་པློ་བཏང་

བས་སློད་བཟློད་མི་བདེ་བ་བྱུང་། 

སློད་ཡུལ། འདུག་སའི་གནས། 

སློད་རེས། སློད་དུས་རེ་མློས། མཐའ་མཚམས་སྲུང་དམག་རྣམས་སློད་རེས་བེད་པ། 

སློད་རློགས། མཉམ་སློད་ཀི་རློགས་པ། ཁམས་སྐད་དུ་བཟའ་ཟླའི་མིང་། བཟའ་ཟླ་ཕློ་མློ་གཉིས་པློ་

ཕན་ཚུན་ངའི་སློད་རློགས་ཞེས་འབློད་སློལ་ཡློད། 

སློད་ལུགས། ① སློ་སློའི་གནས་སུ་འདུག་སྟངས། ② གནས་ལུགས་སམ། སྟློང་ཉིད། 

སློད་ལློང་། འདུག་པའི་ཁློམ་པ། རང་གི་ཁིམ་དུ་ལས་ཀ་བས་ཏེ་སློད་ལློང་ཡློད་པ། རག་པར་སློད་

ལློང་མེད་པ། 

སློད་ས། གནས་གཞིའམ་སློད་ཡུལ། སློད་ས་འཛིན་པ། 

སློད་སྲུང་། སློད་གནས་བཅས་ཏེ་སྲུང་བ། 

སློམ། ① བ་ཐག་གི་དྲ་རྒྱ་བེད་མཁན་འབུ་ཞིག །མིང་གི་རྣམ་ས་ལ་ལེ་བལ་ཅན་དང་། འཐག་མཁན། 

དྲ་བ་ཅན། སྤེའུ་འདྲ། བལ་ཅན་བཅས་སློ། །② [ཨུཊན]མང་པློ་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་སློམ་པ། ལས་

སློམ་བེད་པ། གཞུང་དློན་ས་ཕི་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་སློམ་རྒྱབ་པ། 

སློམ་སྐུད། འབུ་སློམ་གི་དྲ་ཐག

སློམ་ཁིམས། བསྲུང་བའི ་སློམ་པའམ་ཁིམས། 

སློམ་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། ཚིག་དློན་གི་མཇུག་སློམ་པའི་ཚུལ་གིས་ཚིགས་བཅད་དུ་བསེབས་པ། 

སློམ་རྒྱུན། སློ་ཐར་བང་སེམས་སགས་ཀི་སློམ་པའི་བ་མ་བརྒྱུད་རིམ། 

སློམ་རྒྱུན་འབློགས་པ། སློམ་རྒྱུན་གནང་བ་སྟེ་སེལ་བའློ། །

སློམ་བརྒྱུད། སློར་བང་སགས་གསུམ་གི་སློམ་པའི་བ་བརྒྱུད། 
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སློམ་གཅློད་པ། གཟིམས་ཆུང་གི་སློར་མཇལ་མི་གཏློང་གཅློད་བེད་མཁན། 

སློམ་ཆུང་། ① ལེའུ་ཆུང་བ་ཞིག་གི་སློམ་ཚིག །② སློག་ཆགས་ཀི་རིགས་ཤིག །དབིན་སྐད་དུ་

subtotal ཟེར། 

སློམ་ཆུང་རློལ་ནུས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་subtotal function ཟེར། 

སློམ་ཆེན། ① ལེའུ་ཆེ་བ་ཞིག་གི་སློམ་ཚིག །

② སློག་ཆགས་ཀི་རིགས་ཤིག

སློམ་འཆིང་། ① འཆིང་རྒྱ། ② སློམ་བེད་ཀི་ཐག་པ། 

སློམ་ཊིཀ་དཔག་བསམ་སྙེ་མ། ལློ་ཆེན་དརྨ་ཤྲི་ས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་མཛད་པའི་སློམ་

གསུམ་རྣམ་ངེས་ཀི་འགེལ་པ་ཞིག

སློམ་ཐག །སློག་ཆགས་སློམ་གི་ཁ་ནས་བྱུང་བའི་སྐུད། 

སློམ་དར། དྲ་བ་ཅན་གི་འབུ་ཞིག

སློམ་དྲ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་spidernet ཟེར། 

སློམ་རྣམ་གཉིས། འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་ཀིས་མཛད་པའི་ཐེག་པ་ཐུན་མློང་གི་སློམ་མངློན་པ་ཀུན་

ལས་བཏུས་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་སློམ་ཐེག་བསྡུས་ཏེ་གཉིས། 

སློམ་སིག །སློམ་དང་སིག་པ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

སློམ་པ། [ཐ་དད་པ]① བསམས་པ། བསམ་པ། སློམས། ② འཁིག་པའམ་འཆིང་བ། ཕློན་པློར་སློམ་

པ། ཐག་པས་ལག་པ་དམ་པློར་བསམས་ཏེ་འགུལ་སྐྱློད་བེད་དུ་མི་འཇུག་པ། ③ མི་འདའ་བར་

བེད་པ། རི་རྒྱ་དང་ཀླུང་རྒྱ་བསམས་པ། ཁ་ཁིམས་སམ་གསང་རྒྱ་བསམས་པ། སློ་རྒྱ་བསམས་

པ། སེར་སེམས་བསམས་པ། ④ བསློམས་པ། བསློམ་པ། སློམས། སྡུད་པ། བཞི་དང་དྲུག་

བསློམས་ན་བཅུ་ཡློད། ⑤ གཞན་ལ་གནློད་པ་གཞི་དང་བཅས་པ་སློང་ཞིང་འཆལ་བའི་ཚུལ་

ཁིམས་ཀི་རྒྱུན་སློམ་ཞིང་འགློག་པ། སློམ་པ་སྐྱེ་བ། སློམ་པ་ཉམས་པ། སློམ་པ་འཛིན་པ། སློམ་
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པ་ལེན་པ། སློམ་པ་ཤློར་བ

སློམ་པ་གློང་མ་གཉིས། བང་སེམས་ཀི་སློམ་པ་དང་། སགས་ཀི་སློམ་པ་གཉིས་ཡིན། གློང་མར་འཇློག་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སློ་ཐར་གི་སློམ་པ་ལས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པས་ན་གློང་མར་འཇློག་པ་ཡིན། 

སློམ་པ་ཉམས་པའི་རྒྱུ་བཞི། ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་སློ་བཞི་སྟེ། མི་ཤེས་པ་དང་། མ་གུས་པ་དང་། བག་

མེད་པ་དང་། ཉློན་མློངས་པ་མང་བ་རྣམས་སློ། །

སློམ་པ་ཉི་ཤུ་པ། བང་སེམས་ཀི་བསབ་བ་སྟློན་ཅིང་ཚིགས་བཅད་ཉི་ཤུ་ཡློད་པའི་བསྟན་བཅློས་

ཤིག་སྟེ་སློབ་དཔློན་ཙནྡྲ་གློ་མིས་མཛད་པ། 

སློམ་པ་གཏློང་བའི་རྒྱུ་ལྔ། བསབ་པ་ཕུལ་བ། ཤི་འཕློས་པ། མཚན་གཉིས་བྱུང་བ། མཚན་ལན་

གསུམ་དུ་འགྱུར་བ། དགེ་ར་ཆད་པའློ། །

སློམ་པ་གཏློང་བའི་རྒྱུ་བཞི། སློ་ཐར་གི་སློམ་པ་སྤི་གཏློང་བའི་རྒྱུ་ནི་བཞི་སྟེ། བརྡ་འཕློད་པའི་གང་

ཟག་གི་དྲུང་དུ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་བསབ་པ་ཕུལ་བ་དང་། ཤི་འཕློས་པ་དང་། རྒྱུ་འབས་མེད་

པར་ལ་བ་སློགས་སིག་ལ་སྐྱེས་པ་དང་། མཚན་གཉིས་ཅིག་ཅར་བྱུང་བ་དང་མཚན་ལན་གསུམ་

གྱུར་པ་རྣམས་སློ། །

སློམ་པ་ཐློབ་འདློད་ཀི་བསམ་པ་ལྔ། སེམས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ། རྒྱུའི་ཀུན་སློང་ཐློབ་འདློད། 

དུས་ཀི་ཀུན་སློང་ཐློབ་ཤེས། འགལ་རྐྱེན་ངེས་པ་ལྔ་བལ། དེ་ཐམས་ཅད་ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་

པས་ཟིན་པའློ། །

སློམ་པ་ཕུལ་བ། བསབ་པ་ཡར་ཕུལ་ཏེ་སྐྱ་སར་བབ་པ། 

སློམ་པ་མ་ཡིན་པའི་བ་བ་བཅུ་གསུམ། ཤན་པ་དང་། བ་གག་གསློ་བ། ཕག་གིས་འཚོ་བ། ཉ་པ། རི་

དྭགས་རྔློན་པ། བ་པ། བློང་རྒྱས་འཚོ་བ། ཆློམ་རྐུན་པ། གཤེད་མ། གང་པློ་ཆེ་འཛིན་པ། འཕྲུལ་

གིས་འཚོ་བ། བཙོན་བསྲུང་། ཉན་རྣ་བེད་པ་བཅས་སློ། །

སློམ་པ་ལེན་ཡུལ་དགེ་འདུན་གི་ཐུགས་དགློངས་གསུམ། མ་འཁྲུལ་བ། ལས་བེད་འདློད། ཕན་

འདློད་སྙིང་རེ། 

སློམ་པ་ལེན་ཡུལ་ལྔ། སྟློན་པའི་སྐུ་གཟུགས། ཆློས། མཁན་པློ། སློབ་དཔློན། དགེ་འདུན། 
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སློམ་པ་གསུམ། ① སགས་ཀི་སློམ་པ། བང་སེམས་ཀི་སློམ་པ། སློ་ཐར་གི་སློམ་པ་སྟེ་གསུམ། ② 

འདློད་པའི་སས་བསྡུས་པ་བསམ་གཏན་གི་སློམ་པ། ཁམས་གསུམ་ལས་འདས་ཤིང་འཕགས་

པའི་སས་བསྡུས་པ་ཟག་མེད་ཀི་སློམ་པ་སྟེ་གསུམ། 

སློམ་པ་བསྲུང་བའི་ཕན་ཡློན་གཉིས། གནས་སྐབས་ཀི་ཕན་ཡློན་དང་མཐར་ཐུག་གི་ཕན་ཡློན་ནློ། །

སློམ་པའི་དག། [མངློན]འདློད་ལྷ། 

སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས། ཉེས་སྤློད་མཐའ་དག་ལས་ལློག་པར་བེད་པ་སྟེ། མི་དགེ་བ་བཅུ་ལ་ཀུན་སློང་

ནས་ཀང་མི་རྒྱུ་བར་སློམ་སེམས་བསྟེན་པའློ། །

སློམ་པས་བསམས་པའི་དགེ་བ། སློམ་པ་ཐློབ་ཟིན་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་དགེ་བ། 

སློམ་བང་། ① དཔེ་ཆའི་ཁ་ཡིག །② ཁག་མང་ཕློགས་བསྡུས་ཀི་ཐློ་ཡིག

སློམ་བེད་ཕག་རྒྱ། གདློན་བགེགས་འཆིང་བེད་ཀི་ཕག་རྒྱ། 

སློམ་མིན། གཞན་གནློད་གཞི་དང་བཅས་པ་ལ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་ནས་ལུས་ངག་མི་སློམ་པ་སྟེ་ཤན་པ་

དང་འཇུད་མཐུན་མ་སློགས་ཀི་བ་ངན་དང་འབེལ་བའི་རྣམ་པར་རིག་བེད་ཀི་གཟུགས། 

སློམ་མིན་གཉིས། ཉེས་སྤད། ཚུལ་འཆལ་ལློ། 

སློམ་གཙང་། བསབ་ཁིམས་གཙང་བ། 

སློམ་བརློན། རབ་བྱུང་། སློམ་བརློན་ལན་པའི་བཤེས་གཉེན། 

སློམ་བརློན་དམ་པ། མཁན་སློབ་ཆློས་གསུམ་དང་། ལློ་ཙཱ་བ་རྣམ་གཉིས་མཚོན་བེད་དེ། མེ་ཏློག་

པད་འབྱུང་མཚོན་བེད། རལ་གི་རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་མཚོན་བེད་དང་། པློ་ཏི་དེ་མཁན་

ཞི་བ་འཚོ་མཚོན་བེད། ངང་པ་མགློ་གཉིས་ཅན་དེ་སྐ་བ་དཔལ་བརེགས་མཚོན་བེད། ནེ་ཙོ་

མགློ་གཉིས་ཅན་དེ་ཅློག་རློ་ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་མཚན་མཚོན་བེད་བཅས་རེད། 

སློམ་བརློན་དབང་པློ། [མངློན]དྲང་སློང་། 

སློམ་ཚིག །དློན་མང་པློ་ཚིག་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པའི་ཡི་གེ

སློམ་གཟེར། ཕན་ཚུན་སློམ་བེད་ཀི་གཟེར་བུ། 

སློམ་རློ་མེད་པ། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ལྔའི་ནང་ནས་བསམ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཞིག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

སྟེ། དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་ལན་གཅིག་བངས་ཀང་ར་ལྟུང་འཆབ་བཅས་ཀི་སློ་ནས་ཉམས་པ་མ་

ཡིན་པ་སློམ་པ་རིང་པས་རྒྱུད་མ་བཀག་པ། 

སློམ་སེམས། ཉེས་པ་ཕིས་མི་བེད་པའི་སློང་སེམས། སར་བས་ལ་འགློད་སེམས་དང་། ཕིན་ཆད་

སློམ་སེམས། 

སློམ་གསུམ། འདུལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས། བང་སེམས་ཀི་བསབ་བ། གསང་སགས་ཀི་དམ་ཚིག་གློ

སློམ་གསུམ་རྣམ་ངེས། རང་བཞིན་རློགས་པ་ཆེན་པློའི་ལམ་གི་ཆ་ལག་སློམ་པ་གསུམ་རྣམ་པར་

ངེས་པ་ཞེས་བ་བའི་བསྟན་བཅློས། ཐེག་དགུའི་རྣམ་བཞག་སྤི་དང་། སློ་བང་སགས་གསུམ་གི་

སློམ་པ་མ་ཐློབ་པ་འཐློབ་པའི་ཚུལ། ཐློབ་པ་མི་ཉམས་པ་བསྲུང་བའི་ཐབས། ཐ་མར་ཉམས་ན་

གསློ་བའི་ཚུལ་བཅས་ཀི་རྣམ་བཞག་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་སྟེ། སློམ་གསུམ་སྤིའི་བཤད་གཞི་

དང་། འདུལ་བ་སློ་ཐར་གི་རིམ་པར་ཕེ་བ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་བསྐྱེད་ཀི་

བསབ་བ་བཤད་པ་དང་། གསང་སགས་རིག་འཛིན་སློམ་པའི་རིམ་པར་ཕེ་བ་དང་། སློམ་

གསུམ་སྤིར་དཔྱད་པའི་རིམ་པར་ཕེ་བ་སྟེ་རབ་བེད་ལྔ་ལན་གི་གཞུང་འདི། དུས་རབས་བཅློ་

ལྔ་པར་མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་པད་མ་དབང་རྒྱལ་གིས་མཛད་པ། 

སློམ་གསུམ་རབ་དབེ། སློམ་པ་གསུམ་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ཞེས་བ་བ། སློ་ཐར། བང་སེམས། གསང་

སགས་ཀི་སློམ་པ་སྟེ་རབ་བེད་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་ཅན་ནི། དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པར་ས་

སྐྱ་པཎི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཛད་པ། 

སློམ་གསློས། ① བཤའ་རྒྱུའི་ཕྱུགས་རིགས་ཚང་དུ་བཅུག་ནས་གསློས་པ། ཕག་པ་སློམ་གསློས། 

② བསབ་སློམ་ཉམས་པ་བསྐྱར་གསློས། 

སློམས། ① སློམ་པའི་སྐུལ་ཚིག །② ཕག་པ། 

སློར། ཐུག་པ་སྐྱ་ཚ་ལ་གདབ་རྒྱུའི་ཤ་ཚིལ་སློགས་ཟས་བཅུད་སྐྱེད་བེད་ཀི་རས། ཐུག་སློར། ཇ་སློར། 

སློར་ཐལ། ཐུག་པ་ལ་གདབ་རྒྱུ

སློས། སློས་རྒྱུའི་སློག་སློས་ཤིག་ཅེས་སྐུལ་ཚིག

དྲ། བ་ཚིག །གི་དང་། འཇབ་ཙེ། སློག་ལེ་སློགས་ཀིས་བཏུབ་པའི་དློན་ཏེ། ཀློ་བ་དྲ། རས་དྲ། ཤིང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལེབ་དྲ་ལ་བུ་རྣམས་སློ། །

དྲ་ཁར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་network adapters ཟེར། 

དྲ་ཁེབས། དྲ་མིག་ཅན་གི་ཁེབས། 

དྲ་སློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་

སྐད་དུ་gateway ཟེར། 

དྲ་གི། དྲ་གཅློད་ཀི་ཡློ་བད་གི

དྲ་རྒྱ། ① སྐུད་པས་དྲ་བ་བེས་པའི་སྣློད་ཁུག་དང་ཡློལ་བ་སློགས་ཀི་མིང་། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་

འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་net-

work ཟེར། 

དྲ་རྒྱ་འབེལ་མཐུད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་network connection ཟེར། 

དྲ་རྒྱའི་སྒིག་གཞི། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་network structure ཟེར། 

དྲ་རྒྱའི་འགློ་ལམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་network path ཟེར། 

དྲ་རྒྱའི་དློ་དམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་network management ཟེར། 

དྲ་རྒྱའི་དཔེ་དབིབས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་network model ཟེར། 

དྲ་རྒྱའི་ཚད་གཞི། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་network standard ཟེར། 

དྲ་རྒྱའི་སིབ་བཀློན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་network scan ཟེར། 

དྲ་སྒེ། སྐུད་པའི་དྲ་བས་བཟློས་པའི་སྣློད་སྒེ་མློ། 

དྲ་འགུལ། མུ་འཇློག་དམར་པློས་བརྒྱན་པའི་ཁི་ཡི་སྐེ་ལ་བཀློན་པའི་མཛེས་ཆས་ཞིག་ཡིན། 

དྲ་འགློ་རེན་མཁན། [ཡུལ]དྲ་པང་གི་སྣེ་རེན་མཁན། 

དྲ་ངློས་གནས་ཡུལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་web page address ཟེར། 

དྲ་ངློས་གཙོ་བློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་home page ཟེར། 

དྲ་ཐློག་ཁིམ་མཚེས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་network neighbor ཟེར། 

དྲ་ཐློག་ཚོང་གཉེར། E-businessཏེ་དྲ་ཐློག་ཚོང་དློན་ཡང་ཟེར། གློག་ཀད་ལག་རལ་དང་། དྲྭ་

ཐློག་ལག་རལ། ཐག་རིང་འཕིན་སྐྱེལ་ལག་རལ་སློགས་ཆ་འཕིན་ལག་རལ་གཞིར་བས་པའི་ཉློ་

ཚོང་བེད་སྟངས་གསར་པ་ཞིག་རེད། དེས་ཚོང་གཉེར་བེད་རིམ་ཚང་མ་གློག་རྡུལ་ཅན་དང་། 

གངས་གཞི་ཅན། དྲ་སྐྱེལ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཡློད། 

དྲ་ཐློག་སིད་གཉེར། དེང་རབས་ཅན་གི་གློག་ཀད་ཆ་འཕིན་དྲ་ཚིགས་ལག་རལ་དང་དློ་དམ་གི་

རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་སྤད་ནས་སློལ་རྒྱུན་གི་སིད་དློན་སྒྲུབ་སྟངས་ལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་

འགྱུར་བ་བཏང་སྟེ་ལས་ཆློད་ཆེ་བའི་སིད་དློ་དམ་དང་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས་ནས་དུས་རབས་ཀི་

བངས་བ་དང་དེ་བས་མཐུན་པའི་སིད་གཞུང་གི་སྒིག་གཞི་དང་འཁློར་རྒྱུག་བེད་སྟངས་ཤིག་

ཡིན། དྲ་ཐློག་སིད་གཉེར་ལག་ལེན་བསྟར་བའི་ས་ཡུལ་ནི་སིད་གཞུང་གི་ཆ་འཕིན་ཐློན་ཁུངས་

གསར་འབེད་བེད་སྤློད་དང་མཉམ་སྤློད་བ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ་སིད་འཛིན་ལས་ཆློད་ཀི་

ཇུས་ཐག་གཅློད་ཚད་མཐློ་རུ་གཏློང་བ་དང་། སྤི་པའི་ཞབས་ཞུའི་སྤུས་ཚད་ལེགས་སུ་གཏློང་

བ། ཞབས་ཞུའི་ནང་དློན་མང་དུ་གཏློང་བ་བཅས་རེད། 

དྲ་དྲུབ། ཇེམ་ཙེས་དྲ་བ་དང་། ཁབ་དང་འཁློར་ལློས་འཚེམ་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དྲ་གདན། ཀློ་བ་སློགས་དྲ་སའི་འློག་གི་པང་ལེབ། 

དྲ་གནས། དབིན་སྐད་དུ་web site ཟེར། 

དྲ་པང་། [ཡུལ]ཤློག་བུ་དྲ་སའི་པང་ལེབ། 

དྲ་སྤད། གློས་དང་ཤློག་བུ་སློགས་དྲ་བེད་ཀི་དངློས་པློ་སྤིའི་མིང་། 

དྲ་ཕད། ① སྐུད་པའི་དྲ་བ་ཅན་གི་སྣློད། ② གཟན་པ་སློགས་བླུག་སྣློད་དྲ་ཕད། ③ དྲ་བའི་ལློ་ཕད། 

སློ་ལློ་དེ་དྲ་ཕད་ནང་ལ་བཅུག

དྲ་ཕེད། ཅེས་པ་ནི་ཞིང་བཀློད་དང་དཀིལ་འཁློར་སློགས་ཀི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་རིག་ལེབས་སུ་

བརྒྱན་པའི་རིན་པློ་ཆེན་སྣ་ཚོགས་དྲ་བ་ཕེད་པའི་རྒྱན་རིས་ཤིག

དྲ་བ། ① ཕན་ཚུན་འཛིང་ནས་འབེལ་བའི་ཐག་པ་བསས་མ། ② མཆློད་རས་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་

སློགས་ཀི་རྒྱན་དུ་དྲྭ་བ་དྲྭ་ཕེད། ③ ཉ་འཛིན་བེད་ཀི་དྲྭ་རྒྱ། ④ དེང་དུས་མེ་ལེའུ་ཡློ་བེད་

དབིངས་ཐེར་དྲ་རྒྱ། 

དྲ་བ་ཅན། [མངློན] ① འབུ་སློམ། ② ལགས་གློས་དང་གློ་ཆ། ③ ཀུ་བ། 

དྲ་བ་ཅན་མ། [མངློན]བུད་མེད་གྲུང་པློ། 

དྲ་བ་ཆིངས།དཔྱི་ཡི་རུས་ཆག་ལ་ཆིངས་བ་ཚུལ་གི་མིང་། 

དྲ་བ་དྲ་ཕེད། ① སློ་འཕློར་དང་མཐློངས་སློར་སློགས་ཀི་མཛེས་རྒྱན། ② ལྷ་ཁང་སློགས་ཀི་གདུང་

ཁེབས་མཆློད་རས་ཀི་བེ་བག་ཅིག

དྲ་བ་འཛིན་པ། [མངློན]ཉ་པ། 

དྲ་བའི་རང་ལན། [མངློན]ངང་པ་སྤི། 

དྲ་བའི་ཕད་གུ། རི་ཁློད་དུ་བསད་ནས་ཆློས་བེད་མཁན་ཚོའི་མཆློད་པའི་ཡློད་བད་དང་དཔེ་ཆ་

སློགས་འཁེར་བེད་ཀི་སྣློད་དྲ་ཕད། 

དྲ་དབིབས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་reticulation ཟེར། 

དྲ་དབིབས་དྲ་རྒྱ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་mesh network ཟེར། 

དྲ་མ། ① མཁས་པ་དང་། ཡ་རབས། ② ལེགས་པ་དང་། གཤའ་མ། ཡང་དག་པ། གློས་ཆེན་དྲ་མ། 

ལས་འགན་མཐའ་དག་དྲ་མ་བསྒྲུབས་སློང་། ཁེད་ཀིས་བཀའ་མངགས་གནང་བ་རྣམས་ངས་དྲ་

མ་ཞིག་ཞུས་ཆློག

དྲ་མ་དྲངས། [རིང]དམག་དྲངས་པ། 

དྲ་མིག །ཁང་མའི་སེའུ་ཁུང་། དབིན་སྐད་དུ་grid ཟེར། 

དྲ་མིག་བཀློད་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་grid layout ཟེར། 

དྲ་མིག་ཁར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་aperture card ཟེར། 

དྲ་མིག་ཏུ་སྒྱུར་བ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་rasterize ཟེར། 

དྲ་མིག་ཐིག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་grid lines ཟེར། 

དྲ་མིག་དྲ་རྒྱ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་grid network ཟེར། 

དྲ་ཚགས། དྲ་བ་ཅན་གི་ཚགས་སྤད། འབྲུ་མ་བརྔློས་གློང་ནས་དྲ་ཚགས་སུ་བཙགས་པ། 

དྲ་ཚུགས། དྲ་རྒྱའི་གསར་འགྱུར་བལ་ཀློག་བེད་པའི་ས་ཚུགས་ཏེ་རྒྱ་སྐད་དུ་网吧ཟེར། 

དྲ་ཟམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་bridge ཟེར། 

དྲྭ་ལམ་སློབ་ཁིད། དེང་རབས་སློབ་གསློིའི་ཐབས་ཤེས་ཞིག །དབིངས་ཐེར་དྲྭ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་རིག་

གཞུང་སློ་སློ་ལ་སློབ་སྦློང་བའི་ཐབས་ཤིག

དྲག །① ནད་སློས་པ་སྟེ། རྨ་དྲག་ལ་ཁད་ཡློད། ནད་དྲག་སློང་ལ་བུ། ② ཉེན་ཁ་དང་སྐྱློན་མེད་པའི་



  466  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡུལ་སྐད་དེ། ལམ་ན་ཉེན་ཁ་ཡློད་ཀང་ཁློད་སློང་ན་དྲག་སྙམ་ལ་བུ། ③ དྲག་པློ་ལ་ལློས། 

དྲག་རང་ཞི་དལ། དྲག་གཟའ་གསུམ་གི་རང་འཛིན་དང་ཞི་གཟའ་གཉིས་ཀི་དལ་བར་ཏེ། གང་བརིའི་

ཉིན་གི་ཉི་བར་དེ་ཉིད་ཡིན། 

དྲག་སྐྱུགས། སྐྱུགས་སྨན་གི་སྦློར་སེ་རིལ་བུ་དྲིལ་ནས་བཏང་སྟེ་དག་པློའི་སློ་ནས་ནད་གེན་དུ་

སྐྱུགས་པར་བེད་པའི་ཐབས་ཤིག

དྲག་སྐྱེད། ནད་བབ་ཡང་དུ་འགློ་བ། ཡུན་རིང་ན་ནས་ད་དུང་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་མ་སློང་། དེང་སང་ནད་

གཞི་དྲག་སྐྱེད་ཅུང་ཟད་འདུག

དྲག་སྐྱེས། ན་ཚ་ལས་གློལ་ཐུབ་པ། 

དྲག་སྒྲུབ། གསང་སགས་ཀི་ལས་བཞིའི་ནང་གསེས་དྲག་པློའི་ཆློས་ཤིག

དྲག་ངློམས། དམག་གི་སྟློབས་ཤུགས་ངློམས་པ། 

དྲག་སགས། དྲག་པློའི་གཟུངས་སགས། 

དྲག་ཅན། ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་སྟེ། ནད་པ་དྲག་ཅན་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

དྲག་ཆར། ཆར་པ་ཆེན་པློ། དྲག་ཆར་བབ་ཅིང་རླུང་འཚུབ་ལངས་པ། དྲག་ཆར་གི་གནློད་སྐྱློན་བྱུང་བ། 

དྲག་ཆས། དམག་ཆས་གློ་ལག་བཅས། མང་ཚོགས་ཚང་མར་དྲག་ཆས་སྤས་པ། མི་རྣམས་ཀི་

བསམ་བློར་གསར་བརེའི་རིགས་ལམ་གི་དྲག་ཆས་སྤས་པ། 

དྲག་ཆས་གསང་མྱུལ། སྤི་སྟེ་དམག་མི་སློགས་ཀི་ཉུལ་མ་བེད་མཁན། 

དྲག་འཇུན། ཁིམས་དྲག་པློས་བཅུན་ཏེ་བསབ་བ་རྒྱབ་པ། ཁིམས་འགལ་མི་སྲུན་པའི་རིགས་ལ་དྲག་

འཇུན་བེད་པ། 

དྲག་ཏུ། བསྣན་ཚིག །ཚད་ཆེ་བ་དང་རྩུབ་པའི་དློན་ཏེ། ཛ་དྲག་ཏུ་བརྡུངས། དམག་དུང་དྲག་ཏུ་བས། 

མེ་སྒློགས་དྲག་ཏུ་བརྒྱབ་ལ་བུ། 

དྲག་ཏུ་རྒློད་པ། དུར་ཁློད་ཆེན་པློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག

དྲག་གཏུམ། ཤིན་ཏུ་ཁློ་བའི་རྣམ་པ། 

དྲག་དལ། རྩུབ་པློ་དང་ལྷློད་དལ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དྲག་སེབས། མཆློག་གམ་མཐློ་གས་མཉམ་སློང་བེད་པ། 

དྲག་དྲག །དཔློན་རིགས་ཀི་གློ་གནས་ཚད་ཅུང་མཐློན་པློ་ཡིན་པའི་དློན་སྟེ། དཔེར་ན། དམག་དཔློན་

སྐར་མ་བཞི་ཅན་དེ་དམག་དཔློན་དྲག་དྲག་རེད། རློང་དཔློན་རིམ་པ་ཡིན་ན་དཔློན་པློ་དྲག་དྲག་

རེད་ལ་བུ།

དྲག་དྲག་བེད། བ་ཚིག །མི་གང་ཞིག་གིས་རང་མཐློ་རང་ཆེའི་རྣམ་འགྱུར་སྟློན་པའི་དློན། དེང་སང་

ས་ཁུག་གི་དཔློན་པློ་རྣམས་མི་སེར་དང་ཐུག་དུས་དྲག་དྲག་བེད་ཅིན་འདུག་ལ་བུ།

དྲག་འདེམས་གདན་ཞུ། འཇློན་ཐང་ཆེ་བ་དང་སྐུ་ཡློན་མཐློ་བ་བདམས་ནས་ལས་གནས་སུ་གདན་

འདྲེན་ཞུ་བ། 

དྲག་ན། [མངློན]དྲག་ཆར། 

དྲག་ནད། ནད་དྲག་པློ། དྲག་ནད་ན་ནས་འཚོ་མ་ཐུབ་པ། 

དྲག་གནློན། རྩུབ་པློའི་སློ་ནས་འདུལ་བ། ཁག་དྲི་བློ་བའི་དྲག་གནློན། 

དྲག་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ]ན་ཚ་སངས་པ། སྨན་བཅློས་བས་ནས་ནད་དྲག་སློང་། ② ཤུགས་ཆེ་

བའམ་ཚབས་ཆེ་བ། སྒ་དྲག་པ། ར་འཕར་ཤུགས་དྲག་པ། ③ ཡག་པ་དང་ལེགས་པའམ། 

མཆློག་གམ། བཟང་བ། ལས་བེད་དྲག་པ། སློད་ཁང་དྲག་པ། ས་བབས་དྲག་པ། མི་དེ་ཚོའི་ནང་

ནས་ལས་ཀ་སུ་དྲག་པ་འདུག །ཁེད་ལ་ཐུགས་རྒྱུས་ཡློད་པས་དྲག་པ་མ་གཏློགས་དབུ་འཐློམ་

ཡློང་། འདིར་བསད་པ་ལས་དེར་ཕིན་པ་དྲག །④ མཐློ་བ། མི་དྲག་པ། 

དྲག་པའི་འཇུག་ཚུལ། སློན་འཇུག་གི་ཕློ་ཡིག་བ་དང་། རེས་འཇུག་གི་ཕློ་ཡིག་ག་ད་བ་ས་བཅས་

རང་རང་འཇུག་ཡུལ་གི་མིང་གཞི་དག་ལ་སྒ་དང་རློལ་བ་དྲག་པར་འཇུག་པ། ག་ད་བ་ས། 

དྲག་པློ། ① [མངློན] ༡ ལགས་སྤེ་ལློ། ༢ ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མ་སྐྱེས་

རང་གཅིག་དང་དྲག་པློ་སློགས་བཅུ་གཅིག་ཡློད་པས་གངས་བཅུ་གཅིག་མཚོན། ② དྲག་པློའི་

གཟུངས་སགས། ③ ཞི་འཇམ་མ་ཡིན་པའི་བཙན་ཤུགས་ཆེ་བ། སྤློད་ལམ་དྲག་པློ། ཞི་དྲག་

གཉིས་འཕེར་གི་ཡློན་ཏན་ཚང་བ། ཁ་རྡུང་དྲག་པློ་བཏང་ནས་སྨ་འབེབས་བེད་པ། ལག་གཉིས་

དམ་པློར་བཟུང་ནས་ཤུགས་བརྒྱབ་སྟེ་དྲག་ཏུ་འཐེན་པ། གསློལ་བ་དྲག་པློ་འདེབས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དྲག་པློ་ཁློས་པའི་དཔྲལ་བའི་མིག །སློན་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྦར་བའི་རིམས་ནད་ཀི་ནད་བདག་ཏུ་

གགས་པའི་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

དྲག་པློ་མངློན་སྤློད། རས་དང་། སགས་ཀི་ནུས་པ་ལ་བརེན་ནས་དག་བགེགས་ཚར་གཅློད་པའི་ལས། 

དྲག་པློ་སགས་ཀི་ལྷ་སིན་སེ་བརྒྱད། ༡ བཙན་སྦྲུལ་མགློ་ཅན། ༢ རྨུ་རེ་ཡ་བ་ཏི། ༣ བདུད་ཕློ་ནག་

པློ་བཀྲག་མེད། ༤ སིན་པློ་སློག་གཅློད་ནག་པློ། ༥ཀླུ་བདུད་ནག་པློ་སྦྲུལ་ཞགས་ཅན། ༦སྒློལ་

གིང་ཡམ་ཤུད་དམར་པློ། ༧ གནློད་སྦིན་སློག་གཅློད་ནག་པློ། ༨མ་མློ་ནག་མློ་ཁག་འཛག་མ་

དང་བརྒྱད་དློ། །

དྲག་པློ་བཅུ་གཅིག །ལྷ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གི་ནང་གསེས་དྲག་པློའི་ལྷ་བཅུ་གཅིག་སྟེ། མ་སྐྱེས་དང་། 

རང་གཅིག་འཕེལ་དང་། འཇློག་པློ་དང་། དྲག་པློ་དང་། བརློན་འགྲུས་ལན་དང་། འཕློག་བེད་

དང་། བདེ་འབྱུང་དང་། མིག་གསུམ་པ་དང་། གཞན་ལས་རྒྱལ་དང་། དབང་ལན་དང་། ས་

གསུམ་པ་བཅས་བཅུ་གཅིག

དྲག་པློ་སེ་ལྔ། སྟློབས་པློ་ཆེ། རྡློ་རེ་རྣམ་འཇློམས། རྒྱལ་མཚན་རེ་མློའི་དཔུང་རྒྱན། ལྷ་མློ་འློད་ཟེར་

ཅན། མི་རྒློད་རྣམ་འཇློམས། 

དྲག་པློའི་ཐློད། [མངློན]ཆུ་བློ་གང་གཱ། 

དྲག་པློའི་དཔྱད། པགས་པ་སློགས་འདྲལ་བ་དང་། རུས་པ་སློགས་གཅློད་པ། ཤ་དང་རུས་པའི་ནང་

གི་ཟུག་རྔུ་སློགས་འདྲུད་པ། ཁློང་པའི་ནང་དུ་མདེའུ་ཤློར་བ་སློགས་ཕིར་འབིན་པ་ལ་བུའློ། །

དྲག་པློའི་དཔྱད་པ་བཞི། འདྲལ་བ། གཅློད་པ། འདྲུད་པ། འབིན་པའློ། །

དྲག་པློའི་སྤློད་པ། ① སྤློད་པ་རྩུབ་པློ། ② དཀའ་ངལ་དང་དུ་བངས་པ། 

དྲག་པློའི་ཕློགས། [མངློན]ཟླ་བ་མར་ངློ་སྟེ། ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས་གནམ་གང་བར། 

དྲག་པློའི་སྦིན་སེག །གདློན་བགེགས་འཇློམས་བེད་ཀི་སེག་ཆློག

དྲག་པློའི་གཙུག་རྒྱན། [མངློན] ① སྒ་གཅན། ② ཟླ་བ། 

དྲག་པློའི་མཚོ་ཆེན་བཞི། རཏྣའི་གསང་སགས་ལམ་རིམ་ལར་ན། ཤར་ན་ཡར་ལྷ་བདུད་རིའི་མཚོ། 

ལྷློ་ན་རམ་བུ་བཅུད་ཀི་མཚོ། ནུབ་ན་ད་ཀློ་བཙན་གི་མཚོ། བང་ན་གང་བཟང་གནློད་སྦིན་གི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

མཚོ་བཞིའློ། །ཡང་ལུགས་གཅིག་ལ་པྲ་ཏེ་གནམ་མཚོ། ལྷ་མཚོ་དཀར་མློ། སིན་མཚོ་དམར་

མློ། གནམ་མཚོ་ཕྱུགས་མློ་བཞིའློ། །

དྲག་པློའི་གཟུགས། [མངློན] ① སྒ་གཅན། ② ཟླ་བ། 

དྲག་པློའི་ལས། དྲག་པློ་མངློན་སྤློད་དག་བགེགས་སྒློལ་བའི་ལས་ཏེ། བསེག་མནན་འཕེན་གསུམ་

གི་ལས་སྦློར་རློ། 

དྲག་པློའི་ལས་བདུན། དབང་དུ་བསྡུས་ཏེ་བཀུག་པ། བསྐྲད་པ། དབེ་བ། ལྐུག་པ། སྨློན་འབློགས། 

བསད་པ། མནན་པའློ། །

དྲག་པློར་སྦློང་བ། ① ཤུགས་ཆེའི་བཤལ་སྨན་གཏློང་བ། ② དམག་ཐབས་ལ་མཁས་པར་བེད་པ། 

③ སློང་སྦློང་ཤུགས་དྲག་པློ་བེད་པ། 

དྲག་སྤློད། རྩུབ་པློའི་ལས་ཀ

དྲག་སྤློད་འཇིགས་གཏུམ། རྩུབ་པློ་དྲག་སྤློད་ཀིས་གཞན་ལ་འཇིགས་སྐུལ་བས་ནས་རང་གི་ཆབ་

སིད་དང་དཔལ་འབློར་སློགས་ཀི་ཁེ་ཕན་སྒྲུབ་པར་བེད་པ། 

དྲག་སྤློད་ལག་ཆ། མཚོན་ཆའི་རིགས། 

དྲག་ཤེད་འཇིགས་སྐུལ། དྲག་པློ་རྩུབ་སྤློད་ཀིས་གཞན་གི་ཚེ་སློག་དང་དཔལ་འབློར། རང་དབང་

སློགས་གང་རུང་ལ་ཉེན་ཁ་སྤད་པ། 

དྲག་དཔློན། དམག་དཔློན། 

དྲག་འབབ་ཆུ་རྒྱུན། ཤུགས་དྲག་འབབ་པའི་ཆུ་ཀླུང་། 

དྲག་སྦང་ཀུན་འཇུག །ཀར་མང་རིས་ལས་ཤཱཀའི་འདས་ལློ་དེ་དྲག་པློ་སྟེ་བཅུ་གཅིག་གིས་སྦངས་

པའི་ལྷག་མ་མཚོ་ཡིས་དློར་ལྷག་ལ་མེ་ཤར་ན་ཀུན་འཇུག་ཤེས་ཟེར་ཏེ་ཡུལ་ཀུན་ཁབ་པར་

སྦྲང་ཆར་འབབ། 

དྲག་མློ། ① བུད་མེད་གཏུམ་མློ། ② [མངློན]༡ ལྷ་མློ་ཨུ་མ། ༢ ལྷ་དྲག་མློ། 

དྲག་བཙན། ① དྲག་ཅིང་བཙན་པ། ② བཀའ་བརྒྱུད་པའི་སྲུང་མ་ཞིག

དྲག་བཙན་ལག་འཁུར། ཁ་དྲག་དབང་བཙན་ཁ་འཁེར་གིས་ཁེངས་དྲེགས་བེད་པ། དྲག་བཙན་ལག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཁུར་གིས་གཞན་ལ་བརས་བཅློས་བེད་པ། 

དྲག་རལ། དྲག་ཅིང་གཏུམ་པའི་ནུས་པ། དྲག་རལ་སྙིང་སྟློབས་གཞན་གིས་འགན་ཟླ་མེད། 

དྲག་རྩུབ། ཞི་བ་མིན་པ། སྤློད་པ་དྲག་རྩུབ། སྐད་ཆ་དྲག་རྩུབ་ཅན། 

དྲག་རློལ། ཧུར་བརློན་ཆེན་པློ། 

དྲག་ཞན། བཟང་ངན། མི་ཚང་གི་སྐྱིད་སྡུག་དྲག་ཞན། ཡློན་ཏན་དྲག་ཞན། སྤུས་ཀ་དྲག་ཞན། སློབ་

སྦློང་གི་གྲུབ་འབས་དྲག་ཞན་བར་གསུམ་དུ་དབེ་བ་ཕེ་བ། 

དྲག་ཞན་བར་གསུམ། ལེགས་པ་དང་ཞན་པ་དང་འབིང་བ་བཅས་གསུམ་སྟེ། ཕལ་མློ་ཆེར་མིའི་

གནས་བབ་མཐློ་དམའ་ལ་འཇུག

དྲག་ཟིང་། དྲག་ཟིང་དློན་རྐྱེན། 

དྲག་ཟིང་སློང་མཁན། ཟིང་འཁྲུགས་སློང་མཁན་གི་གང་ཟག

དྲག་གཟའ་བཞི། ཉི་མ། མིག་དམར། ཕུར་བུ། སེན་པ་བཞི། གཡས་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་བས་ན་

དྲག་གཟའ་ཞེས་བའློ། །

དྲག་གཟའ་གསུམ། དྲག་གསུམ་དང་གཅིག །

དྲག་ཡང་ཀློ་བཙན། སེར་ཆློས་དྲག་བཙན། 

དྲག་རིགས། ① སྐུ་དྲག་གི་རིགས། ② ས་རབས་བཟང་པློའི་རིགས། ③ དྲག་ཤུལ་ཅན་གི་རིགས། 

དྲག་ལས། དྲག་པློའི་ལས་ཀི་བསྡུས་ཚིག

དྲག་ཤུགས། དམག་རྒྱབ་པའི་སྟློབས་ཤུགས། 

དྲག་ཤུལ། ལུས་ངག་ཏུ་ཐློན་པའི་ཁློ་བའི་རྣམ་འགྱུར། དྲག་ཤུལ་གི་ཉམས་དང་ལན་པ། དྲག་ཤུལ་

གི་སེམས། སྐད་ཆ་དྲག་ཤུལ་ཅན་བཤད་ན་མིའི་རྣ་བར་འབབ་དཀའ། 

དྲག་ཤུལ་ཁིམས་འཆལ། དྲག་སྤློད་དཀའ་ཐུབ་ཀི་བརྟུལ་ཞུགས། 

དྲག་ཤུལ་གི་ཉམས། ཉམས་ལན་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཡིད་དུ་མི་འློང་བའི་ཡུལ་དང་

ཕད་པའི་སྟློབས་ཀིས་མང་དུ་ཁློ་བ་འཕེལ་བའི་རྣམ་འགྱུར་དྲག་ཉམས་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

དྲག་ཤུལ་ཅན། ① ཁློ་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན། ② ངར་སྐད་དང་ལན་པ། ③ སྟློབས་རལ་ཅན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

 ④ [ཨུགཧ]སྟློན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཞལ་བཞུགས་སྐབས་ཀི་ཁིམས་བདག་ཅིག་སྟློན་པའི་ཞལ་

སློབ་ཏུ་གྱུར་པའློ། །

དྲག་ཤུལ་ཆེ་བ། ① སྟློབས་རལ་ཆེ་བ། ② ཁློ་ཉམས་ཆེ་བ། 

དྲག་ཤུལ་གཟི་བརིད། རྔམ་བརིད་དང་ལན་པ། 

དྲག་ཤུལ་འློད་འབར། གཟི་ལན་དྲག་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བ། དམག་དཔུང་གི་དྲག་ཤུལ་འློད་འབར་

ལྷག་གེར་གསལ་བ། 

དྲག་ཤློས། མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་སྟེ། དཔའ་བློ་དྲག་ཤློས། མཚོན་ཆ་དྲག་ཤློས་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

དྲག་བཤལ་སྨན། ཁློག་པའི་ནང་གི་ནད་རྣམས་ཤུགས་དྲག་པློའི་སློ་ནས་ཐུར་དུ་འཁྲུ་བར་བེད་པའི་སྨན། 

དྲག་གསུམ། གཟའ་མིག་དམར། ཕུར་བུ། སེན་པ་གསུམ། 

དྲག་གསུམ་རང་འཛིན། གློ་དློན་ཉི་བར་དང་འདྲའང་། མྱུར་རང་སྒྲུབ་བེད་དམ་འཛིན་བེད་ཡིན་པས་

དེ་ལར་གགས། 

དྲག་གསུམ་དལ་བ། བརི་བའི་ཉིན་དེར་དྲག་གཟའ་རྣམས་རང་འགློས་ཀིས་ལུག་ཁིམ་ནས་ཡུལ་གི་

ཆུ་ཚོད་ཅི་ཙམ་སྤད་ཟིན་པ། དལ་དག་ཅུང་ཟད་མ་གྲུབ་པའི་བར་ན་གནས་པས་ན་དེ་ལར་གགས། 

དྲག་ལྷགས། ཤུགས་ཆེན་ལང་བའི་རླུང་། 

དྲགས། ཆེས་པའམ་ཐལ་བ་སྟེ། མང་དྲགས་པ་སློགས། ཆུང་དྲགས་པ། 

དྲགས་པ། ① [རིང]སློམ་པ། སྟློན་ཐློག་གི་ཚར་མ་དྲགས་ཏེ་གཡུལ་ཁར་བསྐྱལ་པ། འགློ་ཆས་ཀི་

ཁུར་པློ་དྲློགས་ཤིག །② ཐལ་བ། གཞས་བཏང་དྲགས་ན་མིད་པ་ཚ་ཡློང་། གློག་བཞུ་གསལ་

དྲགས་ན་མིག་ཀང་གདང་མི་ཐུབ། 

དྲང་། [རྒྱན་ཚིག] ① དབིབས་ལ་ཡ་ཡློ་འཁག་འཁློག་མེད་པ་སྟེ། ཤིང་སློང་དྲང་པློ། གཟུགས་དྲང་

མློ། ལམ་དྲང་པློ། ཧ་ཅང་དྲང་བའི་ཤིང་སློང་ཞེས་པ་ལ་བུ། ② རྫུན་དང་གློ་སྒྱུ་མེད་པ་སྟེ། 

བསམ་པ་དྲང་པློ། མི་དྲང་མློ། སྐད་ཆ་དྲང་མློ། མདའ་ལར་དྲང་བའི་སྐད་ཆ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

དྲང་མཁན། ① བར་མི། ② ཁིམས་བདག

དྲང་འཁློག །[མངློན]ནམ་མཁའི་འཇའ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དྲང་གར་རེ། གནམ་ར་ིསློང་བཙན་སྐབས་དབང་དུ་བས་བས་པའ་ིབློད་ཡུལ་ཤར་ཕློགས་ཀ་ིཡུལ་ས་ེཞིག

དྲང་འགིལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་vertical scrolling ཟེར། 

དྲང་འགློ། [མངློན]མདའ། 

དྲང་ངེས་གཉིས། དྲང་དློན་དང་ངེས་དློན་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པློ། རེ་ཙོང་ཁ་པས་མཛད་པའི་མདློ་སེ་ལ་དྲང་ངེས་འབེད་ཚུལ་གི་སློ་

ནས་ལ་བའི་གནད་རྣམས་སྟློན་པའི་གཞུང་། 

དྲང་ངེས་ཕེ་བ། སྤིར་བཏང་དྲང་ངེས་འབེད་ཚུལ། བརློད་བ་དློན་གི་དྲང་ངེས་འབེད་ཚུལ་དང་། 

བརློད་བེད་ཚིག་གི་དྲང་ངེས་འབེད་ཚུལ་གཉིས་ཡློད། དང་པློ་ནི་ཐེག་ཆེན་གི་དྲང་ངེས་འབེད་

ཚུལ་དང་། གཉིས་པ་ཐེག་དམན་གི་དྲང་ངེས་འབེད་ཚུལ་རྣམས་ལ་བུའློ། །འདི་ལ་སེམས་ཙམ་

པ། རང་རྒྱུད་པ། ཐལ་འགྱུར་བ་བཅས་ཀི་དྲང་ངེས་འབེད་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་ཡློད། སེམས་ཙམ་

པས་རང་གི་སྒས་ཟིན་ལ་ཇི་ལར་བསྟན་པ་ལར་ཁས་ལེན་དུ་རུང་བའི་མདློ་ལ་ངེས་དློན་གི་མདློ་

ཟེར་ཞིང་། རང་གི་སྒས་ཟིན་ལ་ཇི་ལར་བསྟན་པ་ལར་ཁས་ལེན་དུ་མི་རུང་བའི་མདློ་ལ་དྲང་དློན་

གི་མདློ་ཟེར། རང་རྒྱུད་ལས་དློན་དམ་བདེན་པ་དངློས་བསྟན་བསྟན་བའི་གཙོ་བློར་བས་པ་ཡང་

ཡིན། རང་གི་བསྟན་དློན་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་ཁས་ལེན་དུ་རུང་བའི་མདློ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་

པ། ངེས་དློན་གི་མདློའི་དློན་དང་། ཀུན་རློབ་བདེན་པ་དངློས་བསྟན་བསྟན་བའི་གཙོ་བློར་བས་

པ་དང་། རང་གི་བསྟན་དློན་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་ཁས་ལེན་དུ་མི་རུང་བའི་མདློ་གང་རུང་དུ་དམིགས་

པ་དྲང་དློན་གི་མདློའི་མཚན་ཉིད་དུ་འཇློག །ཐལ་འགྱུར་བས་དློན་དམ་བདེན་པ་དངློས་བསྟན་

བསྟན་བའི་གཙོ་བློར་བས་ནས་བསྟན་པའི་མདློ་ངེས་དློན་གི་མདློའི་མཚན་ཉིད་དང་། ཀུན་རློབ་

བདེན་པ་དངློས་བསྟན་བསྟན་བའི་གཙོ་བློར་བས་ནས་བསྟན་པའི་མདློ། །དྲང་དློན་གི་མདློའི་

མཚན་ཉིད་དུ་འཇློག །ཐལ་འགྱུར་བས་ངེས་དློན་གི་མདློ་རྣམས་མདློ་རང་ཉིད་ཀིས་དངློས་སུ་

ཇི་ལར་བསྟན་པ་བཞིན་མདློ་དེའི་དགློངས་པར་ཁས་བངས་ཤིང་། དྲང་དློན་གི་མདློ་རྣམས་རང་

གི་དངློས་སུ་བསྟན་པ་རྣམས་མདློ་དེ་ཡི་དགློངས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། དགློངས་པའི་དློན་གཞན་དུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དྲངས་དགློས་པར་འདློད་དློ། །

དྲང་རེ་ཕ་ལྔའི་ཡུལ། དྲང་རེ་ཞེས་པ་རྒྱལ་པློ་སྟག་རི་གཉན་གཟིགས་ཀི་དུས་སུ་མངའ་འློག་ཏུ་བཅུག་

པའི་དྲང་གར་རེ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན། བན་པ་རེ་དང་དྲང་གར་རེ་སློགས་བློད་ཡུལ་ཤར་ཕློགས་

ཁམས་ཀི་ཡུལ་གྲུ་འགའ་ཞིག་གིས་མིང་ཡིན་ཞེས་གསལ། 

དྲང་སྙློམས། ཁློག་དྲང་ཞིང་ཉེ་རིང་མེད་པ། དྲང་སྙློམས་ལུགས་མཐུན། 

དྲང་ཏིག །ཐད་ཀ

དྲང་གཏམ། བདེན་པའི་སྐད་ཆ། རློད་པ་རྒྱབ་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་དྲང་གཏམ་ཤློད་དགློས། 

དྲང་ཐད། ཀློག་མིན་གི་ཁ་ཕློགས། ཤར་ནས་དྲང་ཐད་ཀིས་ནུབ་ལ་ཕིན་པ། 

དྲང་ཐབས་སུ་བཅལ། མ་ཡློ་བ་དྲང་པློར་བཅལ། 

དྲང་ཐིག །ཡློ་འཁློག་མེད་པར་འདེབས་པའི་ཐིག །དབིན་སྐད་དུ་line ཟེར། 

དྲང་དློན། དྲང་བའི་དློན་གི་བསྡུས་ཚིག

དྲང་དློན་གི་མདློ།།དྲང་བའི་དློན་གི་མདློ་སེ་དང་གཅིག །

དྲང་དློན་དང་ངེས་དློན་གི་མདློ། །ཀུན་རློབ་བདེན་པ་དངློས་བསྟན་བསྟན་བའི་གཙོ་བློར་བས་པའི་

མདློ་དྲང་དློན་གི་མདློའི་མཚན་ཉིད། དློན་དམ་བདེན་པ་དངློས་བསྟན་བསྟན་བའི་གཙོ་བློར་བས་

པའི་མདློ་ངེས་དློན་གི་མདློའི་མཚན་ཉིད། དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་དགློངས་འགེལ་ལས་

གསུངས་པའི་འཁློར་ལློ་དང་པློ་དྲང་དློན་གི་མདློ་དང་། འཁློར་ལློ་བར་པ་ངེས་དློན་གི་

མདློ། །འཁློར་ལློ་ཐ་མ་ངེས་དློན་མཐའ་ཐུག་གི་མདློ་ཡིན། 

དྲང་དློན་དང་ངེས་དློན་གི་མཚན་ཉིད་མི་འདྲ་བ་བརྒྱད། ༡ ལམ་ལ་འཇུག་པ་དྲང་དློན་དང་། འབས་བུ་

ལ་འཇུག་པ་ངེས་པའི་དློན། ༢ ཀུན་རློབ་སྒྲུབ་བེད་དྲང་དློན་དང་། དློན་དམ་སྒྲུབ་བེད་ངེས་པའི་

དློན། ༣ ལས་ཀི་བ་བ་ལ་འཇུག་དྲང་། ལས་དང་ཉློན་མློངས་ཟད་སྟློན་ངེས། ༤ ཀུན་ནས་ཉློན་

མློངས་བསྟན་པ་དྲང་། རྣམ་བང་སྟློན་པ་ངེས་པའི་དློན། ༥འཁློར་བར་སྐྱློ་བསྐྱེད་དྲང་དློན་ལ། 

འཁློར་འདས་གཉིས་མེད་ངེས་པའི་དློན། ༦ཚིག་འབྲུ་སྣ་ཚོགས་སྟློན་པ་དྲང་། ཟབ་ཅིང་བརགས་

དཀའ་ངེས་པའི་དློན། ༧ ཚིག་མང་སེམས་ཅན་མགུ་བེད་དྲང་། ཚིག་ཉུང་བཟུང་བདེ་ངེས་པའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དློན། ༨བདག་སློགས་གཙོར་བཤད་དྲང་བའི་དློན། བདག་མེད་སྟློན་པ་ངེས་པའི་དློན། ཞེས་སློ། །

དྲང་དློན་ལ་མི་རློན། མི་རློན་པ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། འཁློར་བ་ལ་སྐྱློ་བ་སྐྱེ་བ་དང་། ཀུན་རློབ་ལ་

འཇུག་པ་ལ་སློགས་པ་གདུལ་བ་ཡློངས་སུ་མ་སྨིན་པ་རྣམས་གནས་སྐབས་དྲངས་པའི་དློན་དུ་

བསྟན་པའི་ཆློས་ལ་ཡིད་རློན་པར་མི་བ་བའློ། །

དྲང་པློ། ① བདེན་པའམ་གཡློ་མེད་དང་། གཟུ་བློའམ་མི་སླུ་བ། སྐད་ཆ་དྲང་པློ་སྨྲ་བ། ལས་ཀ་དྲང་

པློ་གིས། བསམ་བློ་དྲང་པློ་ཞིག་འཆང་བ། དྲང་ན་ཀ་བ་མདའ་ཡིས་ཆློག །མིང་གི་རྣམ་གངས་

ལ་འཁློག་མེད་དང་། སྒྱུ་མེད་པ། གཡློ་མེད། རང་བཞིན་བཟང་པློ། གཤིས་བཟང་། སློང་བཅས་

སློ། །② ཀློག་ཀློག་མིན་པ། འགློ་ལམ་དྲང་པློའི་ཐློག་ནས་འགློ་དགློས། ཀ་བ་བཟློ་རྒྱུ་ཤིང་དྲང་

པློ་དགློས། ཚུལ་མིན་གི་བ་སྤློད་དྲང་པློ་འཆློས། 

དྲང་པློ་མིན་པ། ལས་དང་བ་བ་གང་བས་ཕློགས་རིས་ཀིས་ཟིན་པའི་དློན། 

དྲང་པློ་དྲང་གཞག །ཉེ་རིང་ཕློགས་ལྷུང་སངས་པ། བར་དཔང་བེད་དུས་ཕན་ཚུན་གཉིས་ལ་དྲང་པློ་

དྲང་གཞག་བེད་དགློས། 

དྲང་པློ་ལུགས་མཐུན། ལུགས་སློལ་དང་མཐུན་པའི་སྤློད་པ་དྲང་པློ། བགློ་བཤའ་རྒྱབ་དུས་དྲང་པློ་

ལུགས་མཐུན་བེད་དགློས། 

དྲང་པློར་གཤེགས་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། 

རག་ཏུ་སེམས་ག་གྱུ་མི་མངའ་བ་ཉིད་ཀིས་མི་ཡློ་བར་གཤེགས་པ་སྟེ་དྲང་པློར་གཤེགས་པ། 

དྲང་པློས་གཞུང་བསངས། དཔློན་རིགས་རྣམས་ཀིས་ཕློགས་རིས་མེད་པའི་སློ་ནས་བ་བ་སྒྲུབ་ཅིང་

གཞུང་དྲང་པློར་བསངས་བའི་དློན། 

དྲང་དཔེ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་positive example ཟེར། 

དྲང་དཔློན། ཁིམས་དཔློན། 

དྲང་ཕློགས་འཕིན་ལམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་forward channel ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དྲང་འཕང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་vertical ཟེར། 

དྲང་འཕང་ཐིག་ཤིང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་vertical ruler ཟེར། 

དྲང་འཕང་སྡུད་ཐློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་perpendicular magnetic recording ཟེར། 

དྲང་བ། འདྲེན་པའི་མ་འློངས་པ། 

དྲང་བའི་དློན། གདུལ་བ་ཐུན་མློང་བ་རྣམས་ཁ་དྲང་བའི་ཕིར་དུ་འཇིག་རེན་སྣང་ཚོད་དུ་གགས་པ་

གཙོར་བས་པ། གང་ཟག་དང་སེམས་ཅན་དང་། ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སློགས་པ་དང་། དེ་

དག་གི་སྐྱེ་འགག་འགློ་འློང་ལ་སློགས་པ་སྨྲ་བསམ་བརློད་པའི་རིམ་པས་གཞལ་ཞིང་སྒློ་

བཏགས་ནས་བསྟན་པ་དང་། དེ་རློད་བེད་ཀི་གསུང་རབ་དགློངས་འགེལ་དང་བཅས་པའློ། །

དྲང་བའི་གནས། སྒའི་གནས་བརྒྱད་ཀི་བཞི་པ་གཞན་གཅློད་ཅིང་བེ་བག་འབེད་པར་བེད་པ་སྟེ། 

དཔེར་ན་མིའི་མགློ་ཞེས་ཁད་གཞི་དང་ཁད་ཆློས་སྦར་བས་མགློ་དེ་ཁི་སློགས་ཀི་མགློ་ཡིན་པ་

བཅད་ནས། མིའི་མགློ་བེ་བག་ཏུ་སྟློན་པར་བེད་པའློ། །

དྲང་འབེལ། དངློས་གནས་སམ་དྲང་པློ། 

དྲང་འབེལ་ཁིམས་འདློམས། དྲང་པློའི་ཁིམས་ཀིས་ཁབ་འདློམས། ཉེ་རིང་མེད་པའི་དྲང་འབེལ་

ཁིམས་འདློམས་བེད་པ། 

དྲང་མེད་ཕློགས་ཞེན། དཔློན་རིགས་ཚོ་བདེན་དྲང་ལག་ལེན་མི་བེད་པ་རང་ཕློགས་ལ་ཁེ་དང་རྒྱལ་

ཁ་སྤློད་པ། 

དྲང་ཚུགས། གཞན་རྐྱེན་གིས་སྒུལ་མི་ཐུབ་པའི་རང་ཚུགས། གཡས་འཁློག་གཡློན་འཁློག་མེད་

པར་དྲང་ཚུགས་ཟིན་པློ་བེད་པ། 

དྲང་ཚུགས་ཆེ་བ། ཧ་ཅང་དྲང་པློ་ཡིན་ཚུལ་བེད་དྲགས་པ། 

དྲང་བཞག །ཕློགས་རིས་མེད་པ་ཉློ་འཚོང་དྲང་བཞག་སློགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དྲང་བཤད། གཏམ་དྲང་པར་བཤད་པའམ་ཐད་ཀར་བཤད་པ། 

དྲང་ལམ། ① འགློ་སའི་ལམ་ག་དྲང་པློ། ② ཡང་དག་པའི་ལམ་ལུགས། 

དྲང་སློང་། ① ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གཡློ་སྒྱུ་མེད་པར་དྲང་པློའི་ཕློགས་སུ་སློང་བ། མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་དང་། དཀའ་ཐུབ་སྤློད། ཁྲུས་ཀི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན། དགེ་བར་སློང་། ངག་

བསམས་པ། ཉློན་མློངས་ཐུལ། བརྟུལ་ཐུགས་ཅན། ཐུལ་བ། བདེན་སྨྲ། སློམ་བརློན་དབང་པློ། 

ཕ་རློལ་འདློད། མི་སྨྲ། སྨྲ་བ་བཅད། གཙང་གནས། ཚངས་པའི་སྤློད་པ། རིག་བེད་ཀློག་བཅས་

སློ། །② གླུ་དབངས་ངེས་པ་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག །③ [མངློན]འློད་ཟེར་ཅན་དང་། ཉི་མ། 

རྒྱུན་ཤེས། འློད་ཡངས། ལྷ་མིན་འཇློམས། མཆློད་སྦིན་ཅན། གནས་འཇློག་སྟེ་སྐར་མ་སྨིན་

བདུན་ལ་གནས་པའི་དྲང་སློང་བདུན་ཡློད་པས་གངས་ བདུན་མཚོན། 

དྲང་སློང་ཁློས་པའི་ཉམས། ལྷ་ཁློ་བློའི་སྐུའི་ཉམས་ཤིག་གི་མཚན་ཡིན།

དྲང་སློང་རྒྱས་པ། སར་རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཞིག་གི་སྟློན་པ་རྒྱལ་བ་དམ་པའི་རེས་སུ་འབང་

མཁན་རྒྱལ་བ་པར་ཡང་གགས། 

དྲང་སློང་ཆེན་པློ། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་གི་རྣམ་གངས། 

དྲང་སློང་ཆེན་པློ་བརྒྱད། རི་བློ་ཆེན་པློ་བརྒྱད་ན་གནས་པའི་དྲང་སློང་ཆེན་པློ་བརྒྱད། ༡ ཤར་ན་

འློད་ཅན། ༢ ལྷློར་འགློ་བ་འཛིན། ༣ ནུབ་ན་བཟློད་པ་སྨྲ། ༤ བང་ན་གྲུབ་པ་འཛིན། ༥ཤར་ལྷློ་

ན་སྐལ་ལན། ༦ ལྷློ་ནུབ་ན་རབ་གཏུམ། ༧ ནུབ་བང་ན་གངས་ཅན། ༨བང་ཤར་ན་ཀུན་ཤེས་

ཏེ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཁི་སྙན་གི་ལྤགས་པར་ཕེད་སྐྱིལ་དུ་བཞུགས་ཤིང་ཀེང་རུས་ཀི་གཟུགས་

ཅན། སྐྲ་དཀར་པློ་ལག་པར་བཅིངས་པ་དུང་གི་ཕེང་བ་བགང་པ། 

དྲང་སློང་འཇིག་རེན་མིག །སར་རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་པློ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་རློག་གེ་ལ་ཤིན་ཏུ་བང་

བ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། དེས་རང་གི་བུ་མློ་ལ་འདློད་པ་སྤློད་པའི་ཕིར་སྐྱེ་བ་ས་ཕི་མེད་པར་སྨྲས་ཏེ་དགེ་

བ་ལ་ཕན་ཡློན་དང་། སིག་པ་ལ་ཉེས་དམིགས་མེད་པར་སྟློན་པའི་གཞུང་འབུམ་ཕག་གཅིག་

བརམས། དེའི་རེས་འབང་རྣམས་ལ་མུ་སྟེགས་རྒྱང་འཕེན་པ་བ་བའི་ཐ་ཆད་དེ་བྱུང་ངློ་། །

དྲང་སློང་གདློན། དྲང་སློང་ཞེས་སྐབས་འདིར་ལྷའི་རིགས་སགས་འཆང་བ་ནུས་མཐུ་དང་ལན་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

དྲང་སློང་བདུན། དབང་པློ། གསལ་བ། སེ་ཅན། བདེ་ལན། གསེར་ཅན། ཕློགས་ཅན། ཤ་ཀུ་ན་བཅས་

སམ། ཡང་ན་འློད་ཟེར་ཅན། ཉི་མ། རྒྱུན་ཤེས། འློད་ཡངས། ལྷ་མིན་འཇློམས། མཆློད་སྦིན་

ཅན། གནས་འཇློག་སྟེ་སྐར་མ་སྨེ་བདུན་ལ་གནས་པའི་དྲང་སློང་བདུན་ནློ། །

དྲང་སློང་གནས། [མངློན]ནགས་ཚལ། 

དྲང་སློང་སྣློད། [མངློན]ལྷུང་བཟེད། 

དྲང་སློང་ཕུར་བུ། [མངློན]སྐར་མའི་བེ་བག་ཅིག

དྲང་སློང་མེ་ཏློག །① སློ་སྨན་ཞིག །② [ཡུལ]རུམ་གི་རི་མློའི་བེ་བག་ཅིག

དྲང་སློང་སྨྲ་བ། ① དྲང་པློ་ཤློད་མཁན། ② དྲང་པློ་ཤློད་པ། 

དྲང་སློང་མཛེས་པ། སར་རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་འདིར་རང་མིག་པའང་ཟེར། 

དྲང་སློང་གཟའ་ལྔ། མིག་དམར། ལྷག་པ། ཕུར་བུ། པ་སངས། སེན་པ་སྟེ་ལྔའློ། །

དྲང་སློང་གཟེགས་ཟན། གཟེགས་ཟན་པ་དང་གཅིག །

དྲང་སློང་འུག་པ། སར་རྒྱ་གར་གི་དྲང་སློང་ཞིག་གིས་འུག་པ་ལྷར་འཁྲུལ་ནས་ཚིག་དློན་དྲུག་རེད་

པར་འདློད་མཁན་ཞིག

དྲང་སློང་ཡིད་ལས་སྐྱེས། གསློ་བ་རིག་པའི་དཔལ་ལན་རྒྱུད་བཞི་ཞུ་བ་པློའི་ཚུལ་དུ་མཛད་པའི་

སངས་རྒྱས་སྨན་བའི་གསུང་ལས་སྤྲུལ་པའི་དྲང་སློང་གི་མཚན་ཏེ། གསུང་སྤྲུལ་ཡིད་ལས་

སྐྱེས་ནི་སེང་གེ་འདྲ། ཞུ་བའི་ཚིག་ལ་ཞུམ་ཞིང་སྐྲག་པ་མེད། ཅེས་སློ། །

དྲང་སློང་རི་ཥི། སློན་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྦར་བའི་སྟློན་ཟླ་འབིང་པློ་མློན་གྲུ་ཟླ་བའི་ཞག་བདུན་རིང་

ཡན་ལག་བརྒྱད་ལན་གི་ཆར་བབས་པའི་དུས་སུ་འཆར་བའི་སྐར་མའི་མིང་། 

དྲང་སློང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས། གསློ་བ་རིག་པའི་དཔལ་ལན་རྒྱུད་བཞི་གསུང་པ་པློའི་ཚུལ་དུ་མཛད་

པའི་སངས་རྒྱས་སྨན་བའི་སྐུ་དང་། ཐུགས། ཡློན་ཏན། འཕིན་ལས་བཅས་ལས་སྤྲུལ་པའི་དྲང་

སློང་གི་མཚན་ཏེ། རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ནམ་མཁའི་མཛོད་དང་འདྲ། དྲིས་པའི་ལན་ལ་ཟད་མི་

ཤེས་པར་སྟློན། ཅེས་སློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དྲང་སློང་སེར་སྐྱ། སར་རྒྱ་གར་གི་དྲང་སློང་སེར་སྐྱ་ཞེས་བ་བ་རལ་པ་སེར་སྐྱ་ཡློད་པ་མངློན་ཤེས་

ལྔ་དང་ལན་པ་ཞིག་བྱུང་། 

དྲང་སློང་སེར་སྐྱའི་གནས། རྒྱ་གར་བང་ཕློགས་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་འཁྲུངས་ཡུལ་གི་མིང་། 

དེང་སང་བལ་ཡུལ་དང་ཐག་ཉེ་ས་ཞིག་ཏུ་དེའི་ཤུལ་ཡློད་འདུག །ཐང་ཟན་ཙང་གི་ལམ་ཡིག་

བློད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་ཞིག་གི་ནང་གསལ་དློན། སྐབས་དེར་གློང་ཁེར་སེར་སྐྱའི་ཕློ་བང་གི་

ཤུལ་ཙམ་ལས་མེད་པ་དང་། མཐའ་སྐློར་དུ་ལེ་དབར་བཅློ་ལྔ་ཙམ། གློང་ཚོ་སྟློང་ཕག་བཅུ་ཙམ། 

ལྷ་ཁང་གློག་པློ་མང་པློ་ཡློད་པར་བཤད། 

དྲང་སློང་བསམ་གཏན་གསུམ་པ། གཟུགས་ཁམས་གནས་བཅུ་བདུན་ཏེ། ད་ེལ་ནང་གསེས་ས་ེཚན་བཞིར་

ཕེ་སྟེ་བསམ་གཏན་དང་པློ་ལ་གནས་གསུམ། གཉིས་པ་ལ་གནས་གསུམ། གསུམ་པ་ལ་གནས་

གསུམ། བཞ་ིཔ་ལ་སློ་སྐྱེའ་ིགནས་གསུམ་དང་འཕགས་པའ་ིགནས་ལྔ་བཅས་བརྒྱད་ཡློད་དློ། །

དྲང་སློང་ལྷུང་བ་རི་དྭགས་ཀི་གནས། ཆུ་བློ་ཝ་ར་དང་ཎ་སི་བརྒལ་ནས་བང་ཤར་མཚམས་སུ་ལེན་

དབར་བཅུས་ཆློད་པའི་ས་ན་ཡློད་པའི་ནགས་ཚལ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་ཐང་ཟན་ཙང་གི་ལམ་ཡིག]

ལས། སྐབས་དེར་དགློན་པ་ཆེན་པློ་ཤིན་ཏུ་བརིད་ཆགས་པ་ཞིག་གི་ནང་དགེ་འདུན་སུམ་སྟློང་

ཙམ་ཡློད་པ་དང་། དེ་རྣམས་ར་བའི་སེ་བཞིའི་ནང་ནས་མང་པློས་བཀུར་བའི་སེ་པ་ཡིན། དགློན་

པ་དེའི་རེན་གི་གཙོ་བློ་ཐུབ་པ་ཆློས་འཁློར་མ་ཞིག་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་མཆློད་རེན་ལྔ་བརྒྱ་

བཅས་ཡློད་པར་བཤད། 

དྲངས། ཡུར་བུར་ཆུ་དྲངས་ཟིན་པ། 

དྲངས་ཁི། ཕེབས་བམས་སམ། འདློ་ལེ། 

དྲངས་ཆུ། ཡུར་བའི་ཆུ། 

དྲངས་པ། འདྲེན་པའི་འདས་པ། 

དྲངས་པའི་དློན་གི་མདློ་སེ་བཅུ་གཅིག །མདློ་སེ་གང་དག་བདག །སེམས་ཅན། སློག །སྐྱེས་བུ། གང་

ཟག །ཤེད་ལས་སྐྱེས་པ། ཤེད་བདག །བེད་པ་པློ། ཚོར་བ་པློ། སྒ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་བཤད་

པ། བདག་པློ་མེད་པ་ལ་བདག་པློ་དང་བཅས་པར་བསྟན་པའློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དྲད་ཆག །[ཡུལ]ཕར་ཚུར་ཡང་ཡང་དྲད་པ། ས་ལ་ཡང་ཡང་དྲད་དྲད་ཀིས་རང་ལག་རྨས་པ། ར་

དྲེལ་གིས་རང་ལག་དྲད་དྲད་བས་ནས་ས་ལ་ཤུར་ཐློན་འདུག

དྲན། ① སློན་གི་ལས་དློན་སར་སེམས་ལ་ཤར་བ་སྟེ། སློན་ལློ་གཞློན་སྐབས་ཀི་བེད་ལས་རྣམས་

དེང་དྲན་ཞིང་འདུག །དུས་རག་པར་ཕ་ཡུལ་དྲན་ཞིང་འདུག །② ལས་དློན་སེམས་ལ་ཤར་བའི་

དློན་ཏེ། གང་དྲན་ཁ་ནས་མ་བཤད་ལ་བུ། ③ བརེ་དུངས་སྐྱེ་བའི་དློན་ཏེ། བུ་ཆུང་གིས་ཨ་མ་

དྲན་ལ་བུ། ④ དྲན་པ་ཡི་ཚིག་བསྡུས་པ། 

དྲན་སྐུལ། དུས་སུ་དྲན་དུ་འཇུག་པའི་སྐུལ་ལག །སིད་དློན་སློབ་སྦློང་གི་དྲན་སྐུལ་འདེབས་པ། 

འཁར་རྔ་པརྡུངས་ནས་མི་རྣམས་ལ་དྲན་སྐུལ་གཏློང་བ། 

དྲན་སྐུལ་ཐ་ཚིག །སྐུལ་ལག་གི་ནན་ཚིག

དྲན་བསྐྱེད། བསམ་བཏང་དྲན་བསྐྱེད་ཆེས་སར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་བ་བར་ཆ་མ་གནས་པར་སར་

དྲན་རྒྱུ་གསར་པ་བསྐྱེད་པ། 

དྲན་སྐྱེན་པ། དྲན་སྐྱེན་པློ་དང་གཅིག །

དྲན་སྐྱེན་པློ། སེམས་ལ་འཆར་སྟངས་མྱུར་བ། 

དྲན་ཁ་ཚ་པློ། བསམ་བློ་མགློགས་པློར་བཏང་ཐུབ་པ་དང་། གནད་དློན་སྣ་ཚོགས་མྱུར་དུ་དྲན་ཐུབ་

པའི་དློན། དཔེར་ན།ཨ་ཁུ་བསྟན་པ་ནི་དྲན་ཁ་ཚ་པློ་ཡློད་སྟབས། ལམ་སང་མངའ་བདག་ལ་

གཏམ་ལེན་སྤློད་ཆློག་ཆློག་ཡློད་པ་རེད། 

དྲན་རྒློད་ཚ་པློ། དྲན་རྒྱུ་རྒློད་པློ་དང་བློ་མང་པློ། 

དྲན་རྒྱ། མི་དྲན་དགུ་དྲན། དྲན་རྒྱ་མང་ན་དློན་མི་གྲུབ། 

དྲན་རྒྱུ་རྒློད་པློ། ① མི་དྲན་དགུ་དྲན་ཚ་པློ། ② བསམ་པ་དྲན་འཕྲུལ་སྐྱེན་པློ། 

དྲན་རྒྱུ་མང་པློ། སེམས་ལ་འཆར་སློ་སྣ་མང་བ། 

དྲན་རེན། སར་བྱུང་རེས་དྲན་གི་ཆེད་དུ་བཞག་པའི་དངློས་པློ། འདྲ་པར་ཞིག་དྲན་རེན་དུ་འཇློག་པ། 

དྲན་རློག །རྣམ་རློག །ཕི་རློལ་ཡུལ་མཐློང་ནས་དྲན་རློག་འཆར་བ། 

དྲན་གཏམ་གསར་སྐྱེས། བསམ་བཏང་དྲན་བསྐྱེད་དང་མཚུངས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དྲན་གཏམ་གསར་བསྐྱེད། ས་མའ་ིཁ་དན་ལ་མ་གནས་པར་བསྐྱར་ནས་དྲན་པའ་ིགཏམ་གསར་དུ་སེལ་བ། 

དྲན་ཐང་རི་ཁློད། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༧༣༥ལློར། ཆློས་རྒྱལ་བསྟན་པ་ཚེ་

རིང་གིས་སྦིན་བདག་གནང་ཞིང་སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་

བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དྲན་ཐློ། མི་བརེད་པའི་ཆེད་དུ་བཀློད་པའི་ཡི་གེ བརེད་ཐློའང་ཟེར། 

དྲན་འཐློར་བསྐྱར་སློས། བརྒྱལ་ནས་དྲན་པ་ཉམས་པ་སར་སློས་པ། 

དྲན་དང་ཤེས་བཞིན། དྲན་པ་ཟེར་བ་ནི་སར་གློམས་འདྲིས་བས་ཟིན་པའི་དངློས་པློ་དེ་མ་བརེད་པར་

འཛིན་པའི་སེམས་དེ་ལ་དྲན་པ་ཟེར། དཔེར་ན་བུས་ཨ་མ་དྲན་པ་ལ་བུ། ཤེས་བཞིན་ནི་རང་གི་

བ་སྤློད་དང་བསམ་བློའི་ཐློག་ལ་ཉེས་སྐྱློན་ཡློད་མེད་སེམས་ཀི་ཟུར་ཞིག་གིས་རློག་དཔྱློད་བས་

པ་ན་དེ་འདྲའི་སེམས་དེ་ལ་ཤེས་བཞིན་ཟེར་པ་སྟེ། དཔེར་ན་ལམ་དུ་འགློ་སྐབས་སེམས་ཀི་

ཟུར་ཞིག་གིས་ལས་གློགས་ཀི་སྐད་ཆ་ཉན་པ་ལ་བུ། 

དྲན་དེབ། དྲན་རེན་དུ་བཟུང་བའི་དཔེ་དེབ་བམ་འབི་དེབ། 

དྲན་རྡུགས། དྲན་མི་ཐུབ་པའམ་བརེད་པ། 

དྲན་པ། ① [ཐ་དད་པ]སེམས་ལ་ཡང་ཡང་འཁློར་ནས་མི་བརེད་པ། དྲན་པས་མ་ཟིན། སློན་མའི་

གནས་ཚུལ་དྲན་དུ་འཇུག་པ། སར་བྱུང་སྡུག་བསལ་རྣམས་ཡིད་ལ་དྲན་པ། ད་ལའི་བཀའ་དྲིན་

དྲན་པ། འགྲུལ་པས་རང་གི་བུ་ཕྲུག་རྣམས་དྲན་པ། རང་གིས་ར་བཟི་ནས་དྲན་པ་མི་གསལ་བ། 

② ཡུལ་ངེས་ལྔའི་ནང་གསེས། སར་འདྲིས་པའི་དངློས་པློ་ལ་དམིགས་ནས་མི་བརེད་པའི་ཤེས་

པ་བརེད་ངེས་ཀི་གཉེན་པློ་མི་གཡེང་བའི་བེད་ལས་ཅན་ནློ། །

དྲན་པ་སྐྱེན་པློ། ཡིད་ལ་ངེས་པློ་དང་རིག་པ་སྤང་པློ། 

དྲན་པ་འཁྲུལ་བ། སེམས་འཁྲུལ་བ། 

དྲན་པ་དགློན། ཤེལ་དཀར་ཆློས་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་

༡༥༣༦ལློར་གྲུབ་ཆེན་ཤེས་རབ་བཀྲ་ཤིས་ནས་དྲན་པ་དགློན་ཤེལ་དཀར་ཆློས་སིངས་གིང་

འདི་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་མཛོད་དགེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དྲན་པ་བརྒྱལ། དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་བ། 

དྲན་པ་བསློམ་པ། སེམས་མི་གཡེང་བར་བེད་པ། 

དྲན་པ་བཅུ། དྲན་པ་དྲུག་པློའི་ཐློག་ཏུ་རྣལ་འབློར་རེས་སུ་དྲན་པ་དང་། སློན་གི་གནས་རེས་སུ་དྲན་

པ་དང་། སྐྱེ་བ་རེས་སུ་དྲན་པ་དང་། འཆི་བ་རེས་སུ་དྲན་པ་བཞི་བསྣན་པས་བཅུ། 

དྲན་པ་འཇློག་པ། སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ། དློན་གནད་གལ་ཆེན་ལ་མནློ་བསམ་གཏློང་དུས་

སེམས་གཞན་མ་གཡེངས་པར་དྲན་པ་འཇློག་པ། 

དྲན་པ་བརེད་པ། མི་དྲན་པར་གྱུར་པ། དངློས་པློ་ཉློ་རྒྱུ་དྲན་པ་བརེད་པ། 

དྲན་པ་ཉམས་པ། སེམས་ལ་དྲན་རྒྱུ་མེད་པར་གྱུར་པ། དྲན་པ་ཉམས་པས་གང་བས་ཤློད་རྒྱུ་མེད། 

དྲན་པ་ཉམས་པ་མི་མངའ་བ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤློད་པ་དང་། བསམ་པ་དང་བག་ལ་ཉལ་བ་

དང་། དབང་པློ་ལ་སློགས་པ་དང་། གཉེན་པློ་དང་། མི་མཐུན་པའི་བེ་བག་གང་ལ་གང་གིས་འདུལ་

བ་ལ་སློགས་པ་ས་ནས་མཁེན་ཅིང་དྲན་པ་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཟིན་པས་ཉན་ཐློས་དག་ད་ལར་འཕལ་ལ་

དགློངས་པ་མི་འཚལ་བ། སངས་རྒྱས་ཀི་མ་འདྲེས་པའི་ཆློས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག

དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་གསུམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་གསུམ་སྟེ། གུས་

པས་ཆློས་ཉན་པ་ལའང་ཆགས་པ་མེད་པར་ཐུགས་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་དང་། མ་གུས་པས་

མི་ཉན་པ་ལའང་སང་བ་མེད་པར་ཐུགས་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་དང་། ཉན་པ་དང་། མི་ཉན་པ་

གཉིས་ཀ་མེད་པར་ཐུགས་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པའློ། །དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པའི་

མདློ། །འཕགས་པ་དམ་པའི་ཆློས་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པའི་མདློ་ཤླཽ་ཀ་སྟློང་ཕག་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་

པ། རྒྱ་གར་གི་པཎི་ཏ་ཨཱ་བ་ཡཱ་ཀ་ར་གུབ་དང་། ཤཱཀ་རཀྵ�་ཏ་དང་། སུ་བྷཱུ་ཏི་ཙནྟྲ་སློགས་དང་། 

བློད་ཀི་ལློ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་མཚན་གིས་བསྒྱུར་པའློ། །

དྲན་པ་ཉེར་བཞག །① ཟག་མེད་ཀི་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་གི་ནང་ཚན། ཆློས་ཉན་པའི་གདུལ་བ་ལ་

ཆགས་སང་གིས་དབེན་པ་ཁློ་ནར་བཏང་སྙམས་སུ་དྲན་པ་དང་ལན་པར་གནས་པའི་དྲན་པ་

ཤེས་རབ་མཚུངས་ལན་དང་བཅད་པའློ། །② དྲན་ནི་ཤེས་རབ་སྟེ། ཆློས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཇི་ལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བ་བཞིན་མ་ནློར་བར་ཤེས་པས་ལྷག་མཐློང་དང་སྦར་ཞིང་། ཉེ་བར་བཞག་པ་ནི་ཇི་ལར་ཤེས་

རབ་ཀིས་དཔྱད་པ་དེ་ཉིད་རེ་གཅིག་ཏུ་འཇློག་པས་ཞི་གནས་དང་སྦར། 

དྲན་པ་ཉེར་བཞག་བཞི། ལྷག་མཐློང་སློམ་སྐབས་ཀི་དམིགས་རྣམ་བཞི་སྟེ། ལུས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་

དང་། ཚོར་བ་དྲན་པ་ཉེར་བཞག །སེམས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག །ཆློས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་བཅས་

བང་ཕློགས་སློ་བདུན་གི་ནང་ཚན་ཞིག

དྲན་པ་ཉེར་བཞག་གསུམ། རབ་གནས་ཀི་རེས་དྲན་བཞིའི་སྐབས་སུ་འདྲེས་པའི་དྲན་ཉེ་བར་བཞག་

པ་གསུམ་སྟེ། ཆློས་སྟློན་ན་ཉན་པར་འདློད་པ་ལ་ཆགས་པ་མེད། ཉན་པར་མི་འདློད་པ་ལ་སང་

བ་མེད། རེས་ཉན་རེས་མི་ཉན་པ་ལ་ཆགས་སང་གཉིས་ཀ་མེད་པར་བཏང་སྙློམ་དྲན་པ་དང་ལན་

པར་གནས་པའློ། །

དྲན་པ་རེད་པ། ① དྲན་པ་བསྐྱར་དུ་སློས་པ། མགློ་ཡུ་འཁློར་ཏེ་བརྒྱལ་བ་ལས་སར་ཡང་དྲན་པ་རེད་

པ། ② ཕྲུ་གུ་དྲན་པ་གསར་དུ་ཐློབ་པ། 

དྲན་པ་མཐུ་ཆུང་བ། བརེད་ངས་ཆེ་བ། 

དྲན་པ་འཐློར་བ། དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་བ། ཚ་བའི་ནད་ཀིས་ན་སྟེ་དྲན་པ་འཐློར་བ། 

དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན། ཆློས་ལུགས་ཀི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ཐ་སྙད་ཅིག །དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་

ཏུ་རང་སེམས་རང་གིས་རློག་ཞིབ་དང་མ་བལ་བའི་ངང་དུ་གནས་བཞིན་པའི་སྐབས་དེ་ལ་ཟེར། 

ད་ལའི་སྐད་ཅིག་མ་དེར་རང་གི་སེམས་ལ་གང་འཆར་བ་དེ་ལ་དྲན་པ་ཟེར། དྲན་པ་གང་དེའང་

སྐད་ཅིག་དེའི་སྣང་ཚུལ་དང་། སྐད་ཅིག་སྐད་ཅིག་གིས་འགྱུར་ལློག་གང་བྱུང་དེ་རྣམས་ཀང་། ད་

ལར་འདི་དྲན་བཞིན་འདུག །ཡང་དྲན་པ་འདིར་འགྱུར་སློང་སློང་སྐད་ཅིག་ཀང་མ་ཡེངས་པ་

ཤེས་བཞིན་པའི་ངང་དུ་དྲན་པ་དེ་ལ་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་པ་ཟེར། མདློར་ན་ད་ལ་ངའི་

སེམས་ནང་གང་དྲན་དེ་ད་ལ་ང་རང་གི་ཤེས་བཞིན་པའི་ངང་ནས་དྲན་དགློས་པ་ཞིག་རེད། 

དྲན་པ་དྲུག །རེས་སུ་དྲན་པའི་མཐར་གིས་སྦློར་བ་དྲུག་ལ་ལློས། 

དྲན་པ་མི་གནས་པ། སེམས་ནང་དུ་མི་གནས་པ། 

དྲན་པ་རེ་གཅིག་པ། སེམས་རེ་གཅིག་པ། 



  483  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དྲན་པ་བཞི། ལུས་དང་། ཚོར་བ། སེམས། ཆློས་ཏེ་བཞི། 

དྲན་པ་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག །བང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། དྲན་པའི་སྟློབས་

ཀིས་ཡན་ལག་གཞན་རྣམས་དམིགས་རྣམ་ལས་མི་གཡེང་བར་བེད་པ་གནས་ཀི་ཡན་ལག

དྲན་པ་བརླག་པ། སེམས་སྟློར་བ། གློ་བུར་འཇིགས་སྐྲག་གིས་དྲན་པ་བརླག་པ། 

དྲན་པ་སློས་པ། གློ་བུའི་རྐྱེན་དང་། གིབ་ནད་སློགས་ཀིས་ལུས་ཀི་ར་རླུང་གི་རྒྱུ་འགག་ནས་དྲན་པ་

འཐློར་བའི་ནད་ལས་རིམ་བཞིན་དྲགས་སྐྱེན་བྱུང་བ། 

དྲན་པ་གསློ་བ། དྲན་པ་གསལ་དུ་གཏློང་བ། ཕྲུ་གུར་བསབ་བ་བརྒྱབ་ནས་སར་བྱུང་དབུལ་ཕློངས་

སྡུག་བསལ་གི་དྲན་པ་གསློ་བ། 

དྲན་པའི་ཀ་བ། [མངློན]ཕློ་མཚན། 

དྲན་པའི་ཁློན་པ། [མངློན]མློ་མཚན། 

དྲན་པའི་དག། [མངློན] ① སངས་རྒྱས། ② ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 

དྲན་པའི་སྙེ་མ། [མངློན]ལྷའི་གླུ་མཁན། 

དྲན་པའི་སྟློབས། བང་ཕློགས་སློ་བདུན་གི་སྟློབས་ལྔའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་བརེད་ངེས་སློགས་

ཀིས་མི་རི་བའི་དྲན་པ། 

དྲན་པའི་དབང་པློ། ① [མངློན]མཁས་པ། ② བང་ཕློགས་སློ་བདུན་གི་དབང་པློ་ལྔའི་ནང་གསེས་

ཤིག་སྟེ། བདེན་བཞིའི་དམིགས་རྣམ་མི་བརེད་པའི་དྲན་པ། 

དྲན་པའི་ཤིང་ར། ① [མངློན]འདློད་ཆགས། ② འདློད་ལྷ། 

དྲན་པས་འདུལ་བ་སྦིན་པ། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་རློད་པ་ཞི་བེད་ཀི་ཆློས་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག་

སྟེ། ལྷུང་བ་གེངས་ནས་གསལ་པློར་མི་དྲན་པ་ལ་ལྷུང་བ་བྱུང་མ་བྱུང་དྲན་དུ་བཅུག་ནས་མ་བྱུང་

བར་ངེས་ན་དག་པ་སྦིན། བྱུང་བར་ངེས་ན་ཕིར་བཅློས་ཏེ་གདམས་ངག་སྦིན་པར་བེད་པ། 

དྲན་པློ། མི་བརེད་པའི་སེམས་ཀི་དློན་དུ་གློ་བའི་དྲན་པ་དང་གཅིག །

དྲན་འཕྲུལ། དྲན་རྒྱུ་རྒློད་པའི་ཐབས་འཕྲུལ། 

དྲན་དབང་། དྲན་པའི་དབང་པློའི་བསྡུས་ཚིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དྲན་མེད། སེམས་ཀིས་ཚོར་རྒྱུ་མེད་པར་བརྒྱལ་བ། ནད་ཚབས་ཆེ་བས་དྲན་མེད་དུ་བློག་པ། 

དྲན་ཙ་ན། སློན་གི་ལས་དློན་སར་སེམས་ལ་ཤར་བའི་དུས་ན། བུ་ཆུང་ཞལ་རས་ཡིད་ལ་དྲན་ཙ་ན། 

དྲན་ཚད་ཤློད་པ། གང་དྲན་བཅློས་མེད་དུ་སྨྲ་བ། 

དྲན་ཚོར། ཧ་གློ་བ། 

དྲན་འཛིན། ① ངེས་ཤེས་བརན་པའི་ཕིར་དུ་བརྡ་སྐུལ་གཏློང་ཐབས་ཤིག །② དྲན་པའམ་མི་བརེད་

པར་བེད་པ། དྲན་འཛིན་དམ་པློ། 

དྲན་འཛིན་ཆད་ལས་ཀི་ཞལ་ལེ། ཞལ་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ལུས་ཆད་མི་ཐློབ་པའི་

རིགས་ལ་གསེས་ཤིག་སྟེ། ལུས་ཆད་མི་ཐློབ་པའི་རིགས་ལ་ཕིས་འདློམས་དྲན་འཛིན་གི་ཆེད་

དུ་རྒྱུ་ནློར་གི་ཆད་ལས་འགེལ་ལེན་བེད་ལུགས་ཀི་ཁིམས། 

དྲན་བཞིན། ① སེམས་ལ་ངེས་བཞིན་ནམ། འཇགས་བཞིན། ② མི་བརེད་པའི་སེམས། 

དྲན་ཤེས། ① སེམས་ཀི་ངེས་ཤེས། མི་སྨློན་པའི་དྲན་ཤེས་རྣལ་དུ་མི་གནས། ② བློ་སྦློང་སྐབས་

ཀི་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་གི་བསྡུས་ཚིག

དྲན་ཤེས་ཁློང་དུ་ཆུད་པ། དུས་རག་ཏུ་མ་བརེད་པའི་དྲན་པ་དང་། རང་ཉིད་ཀི་བ་སྤློད་ལ་ཞིབ་འཇུག་

བེད་པའི་ཤེས་བཞིན་སེམས་ལ་འཇློགས་པ། 

དྲན་ཤེས་ཉམས་པ། སེམས་ཚོར་ཞན་དུ་སློང་བ། 

དྲན་ཤེས་བརན་པློ། སེམས་ཀི་ངེས་ཤེས་ཆེ་བ། 

དྲན་ཤེས་བག་ཡློད། བསམ་མནློ་གཏློང་ཤེས་ཤིང་བག་ཕེབས་པློ་ཡློད་པ། 

དྲན་སེམས། དྲན་པ། 

དྲན་སློས། ① དྲན་པ་འཐློར་བ་རྣམས་བསྐྱར་དུ་རེད་པ། ② བརེད་པའི་དློན་རེས་སུ་དྲན་པ། བརེད་

པ་རྣམས་དྲན་སློས་བྱུང་འཕལ་དུ་ཐློ་ལ་བཀློད་ཡློད། 

དྲན་སློང་། བརེད་སློང་བ་སར་དྲན་དུ་ཆུག་པ། དྲན་སྐུལ་དང་གཅིག །

དྲན་གསློ། །སར་བྱུང་གནས་ལུགས་ཡིད་ལ་བསྐྱར་དུ་ཤར་བའ་ིམིང་། དྲན་གསློ་ཁང་། དྲན་གསློ་བསྐུལ་བ། 

དྲན་གསློ་ཞུས་པ། བརེད་ཟིན་པའི་མིའམ་བ་བ་སར་ཡིད་ལ་དྲན་ཞིང་རེས་སུ་དྲན་པ། 
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དྲན་གསློས་པ། བརེད་ཟིན་པ་དེ་སར་བློ་ལ་འཆར་བ། 

དྲལ། ① ཕི་ཤུན་ལ་བུ་ག་བརྡློལ་བ་སྟེ། སྐྲངས་པ་དྲལ་རྒྱུ་རེད། པགས་པ་དྲལ་སློང་ལ་བུ། འདྲལ་

ནི་ད་ལ་བ་སྟེ། སྐྲངས་པ་འདྲལ་བར་བེད་ལ་བུ། དྲློལ་ནི་སྐུལ་ཚིག་སྟེ། སྐྲངས་པ་དྲློལ་ཅིག་ལ་

བུ། ② རིང་ནས་ཧྲུལ་པློར་གྱུར་པ་སྟེ། ལྭ་དྲལ་སློང་ལ་བུ། 

དྲལ་ཐུག །ནས་གཏུན་བུའི་ནང་སྤུ་ལངས་ཙམ་བརྡུངས་ནས་ཆུ་ལ་བཙོས་ཤིང་མཆིག་གུས་བར་

འཐག་སྟེ་བསྐློལ་བའི་ཐུག་པའི་མིང་ངློ་། །

དྲལ་པ། བཅློམ་པའམ་ཞིག་པའི་བརྡ་རིང་། 

དྲལ་པློ། མིང་པློའམ་གཅེན་པློ། 

དྲལ་ཕམ། ཁང་པའི་ཐློག་ཁེབ་ཀི་དྲལ་བ་ཞེས་པ་དྲལ་གཤག་དང་དྲལ་སུར་རིགས་གཉིས། ཕམ་

ཞེས་པ་གདུང་མ་ལས་ཕ་བ་གདུང་མའི་ཐློག་ཏུ་འགེབས་བེད་ཀི་ཕམ་ཤིང་། 

དྲལ་བ། འདྲལ་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

དྲལ་བློ། [རྒྱན་ཚིག] ཞིག་རལ་དུ་སློང་བའམ་ཧྲུལ་བློར་གྱུར་པ་སྟེ། ལྭ་བ་དྲལ་པློ། གང་ར་དྲལ་བློ་

ཞེས་པ་ལ་བུ། 

དྲལ་བ། ① བཅློམ་པ་དང་། ཞིག་པ། རལ་བ། གསེས་པ་སློགས་ལ་འཇུག་པ་དང་། ② ཏུན་ཧློང་

གཏེར་ཡིག་ལས། ལགས་ཀིས་ནི་མ་དྲལ་ན། སྨྱུག་གིས་ནི་རེ་མི་ཕུགས། ཞེས་བུ་ག་ཕུག་པའི་

དློན་ལ་འཇུག་པ། ③ མིང་པློའམ་གཅེན་པློ་ལའང་འཇུག་སྟེ། འདུལ་བའི་གེང་འབུམ་གི་མིང་

བརྡའི་རྣམ་བཤད་ལས། དྲལ་པློ་ནི་མིང་པློའམ་ཕུ་བློའི་མིང་ངློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །

དྲལ་མ། གལ་མ། ཁང་པའི་ལམ་གི་སྟེང་དུ་གལ་གཤིབས་འཇློག་པའི་ཤིང་། 

དྲལ་གཤག །ཁང་པའི་ལམ་ཤིང་གི་ཐློག་ཏུ་འགློད་རྒྱུའི་ཤིང་གཤག་གཏུབས་བས་པའི་དྲལ་མ། 

དྲལ་སུར། དྲལ་གཤག་ཐློག་བཀང་རྒྱུའི་ཤིང་ཕན་ཆུང་ངུ་ལློ་མ་དང་བཅས་པ། 

དྲལ་ཧྲིལ། ཤིང་ཧྲིལ་མློས་བཟློས་པའི་དྲལ་མ། 

དྲས། རས་སམ་ཤློག་བུ་སློགས་དྲ་རྒྱུ་དྲས་ཟིན་པ། 

དྲས་རྒྱབ་པ། [ཡུལ] ① སློབ་ཕྲུག་གི་ཡིག་གཟུགས་ལ་དགེ་རྒན་གི་སྐྱློན་འདློན་པ། ② གློས་རྒྱུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློགས་འདྲ་གཅློད་བེད་པ། 

དྲས་གཏུབ། དངློས་རས་གང་ཞིག །དྲས་ཤིང་དུམ་བུར་གཏུབ་པའི་དློན། 

དྲས་གཏུབ་འབག་རིས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་clip mask ཟེར། 

དྲས་ཐག །ཐེ་ཚོམ། སློབ་གཉེར་བེད་སྐབས་དྲས་ཐག་མ་ཆློད་པ་ཡློད་ན་གློས་བསྡུར་གིས་དྲས་ཐག་

གཅློད་དགློས། 

དྲས་མཐུད། འདྲ་བ་དང་མཐུད་པའི་བསྡུས་ཚིག

དྲས་དྲུབ་པ། ཚེམ་བུ་བ། 

དྲས་གདན། ཀློ་བ་སློགས་འབེག་གཅློད་བེད་སའི་འློག་གདན། 

དྲས་པ། འདྲ་བའི་འདས་པ། 

དྲས་སྤད། གློས་དང་ཤློག་བུ་སློགས་འདྲ་བེད་སྤིའི་མིང་། 

དྲས་སྤར་རྒྱབ་པ། གློས་ཆེན་ལྷུ་བསྒིགས་ཏེ་ཐང་སྐུ་བཟློ་བ་ལ་བུ། 

དྲས་ཕློ། རས་ཀི་དྲས་འཕློ། 

དྲས་སྦར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་cut and paste ཟེར། 

དྲས་སྦར་པང་ལེབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་clipboard ཟེར། 

དྲས་ཟུས། སྨན་བཅློས་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག

དྲས་གཟློང་། གསརེ་བཟློ་བས་གསརེ་དངུལ་སློགས་ཀ་ིསྐུད་པ་ལ་འབུར་ཧྲལི་ཆ་ེཆུང་བཟློ་བདེ་ཡློ་བད་ཅགི

དྲས་རས། གློས་བཟློ་དྲུབ་སྐབས་དྲས་ཟིན་པའི་རས་ཆད་སློགས། 

དྲས་ལེན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་clipping ཟེར།

དྲི། ① སྣ་ཤེས་ཀིས་གཟུང་བ། ② སྐད་ཆ་དྲི་བ་སློགས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དྲི་དཀུ། དྲི་མ་དཀུ་བའི་བསྡུས་ཚིག

དྲི་ཁ་བ། དྲི་བློ་བ། 

དྲི་འཁེར། [མངློན]རླུང་། 

དྲ་ིགླུད། རེན་བརྔློས་གང་རུང་ག་ིཕ་ེཟན་ལ་བཟློས་པའ་ིགླུད་དམིགས་ཡུལ་སུ་ཡིན་ག་ིཁ་དྲིས་བསློས་པ། 

དྲ་ིའགགས། ཐུར་སེལ་རླུང་གིས་བ་བ་ལློག་ནས་དྲ་ིཆེན་མ་ིའབབ་པ་འགགས་པར་གྱུར་པའ་ིནད་ཀ་ིམིང་། 

དྲི་ང་བ། སྣ་ལ་གདུང་བ་སྐྱེད་པ་དྲི་མི་ཞིམ་པ། ཤ་རུལ་གི་དྲི་ལ་བུའློ། །དྲི་ང་བ་མེད་པ། 

དྲི་ངད། དྲི་བསུང་གི་ནུས་པ། དྲི་ངད་ངན་པ། དྲི་ངད་ཞིམ་པློ། 

དྲི་ངན། དྲི་མ་ངན་པ། དྲི་ངན་ཕིར་བཅིལ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དྲི་མ་ཅན་དང་། དྲི་མས་གློས་པ། 

དྲི་མས་བསད་པ། ནློགས་པ་བཅས་སློ། །

དྲི་ངན་ས་འགེབས། བ་བ་ངན་པ་ཐབས་ཀིས་འགེབས་པའི་དཔེ། 

དྲི་ལྔ། ① ཙན་དན་དང་། ག་རི། ཛཱ་ཏི། གུར་ཀུམ། ག་པུར་ཏེ་ལྔའློ། །② དུས་འཁློར་ལས་བཤད་

པའི་དྲི་ལྔ་སྟེ་ག་རི་དང་། ཙན་དན། དྲི་ཆུ། དྲི་ཆེན། ཤ་རུས་བཅས་ཀི་དྲི་རྣམས་སློ། །

དྲི་བཅས་རྣམ་རྫུན་པ། སེམས་ཙམ་རྣམ་རྫུན་པའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་གཉིས་

སྣང་ཡློད་པར་འདློད་པ་དང་། རྣམ་ཤེས་རྣམས་མ་རིག་པའི་མཐུས་ཕི་རློལ་གི་གཟུང་བའི་རྣམ་

པར་སྣང་བས། རྣམ་ཤེས་རང་གི་ངློ་བློ་རྣམ་པ་རྫུན་པ་དེས་གློས་པར་སྨྲ་བའློ། །

དྲི་ཆབ། དྲི་བཟང་བཏབ་པའི་ཆུ། 

དྲི་ཆབ་མ། མཆློད་པའི་ལྷ་མློ་ཞིག

དྲི་ཆུ། གཅིན། དྲི་ཆུ་འགགས་པ། དྲི་ཆུ་འདློར་བ། དྲི་ཆུ་བསམས་པ། 

དྲི་ཆུ་བར་མ། དྲི་ཆུ་བུབས་གཅིག་སྨྱུག་མདློང་ལ་བུའི་ནང་ཞག་གསུམ་བཞག་ནས་དེའི་ཁར་ཆགས་

པའི་ཞག་དང་། འློག་གི་སྙིགས་མ་གཉིས་ཕིར་དློར་བའི་བར་གི་ཆར་གནས་པ་དེའི་མིང་། 

དྲི་ཆུ་སི་འཆློར། དྲི་ཆུ་སི་ཞེས་གཅིན་པ་འཚག་དཀའ་བའི་དློན་དང་། དྲི་ཆུ་འཆློར་ཞེས་དབང་མེད་

དུ་མལ་གློས་ནང་ཤློར་བ་ལ་བུ་ལ་ཟེར་བས། འདིར་གཅིན་པ་རས་འགག་ཅིང་རེས་དབང་མེད་

དུ་འཆློར་བའི་དློན་ནློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དྲི་ཆེན། སྐྱག་པ། 

དྲི་ཆེན་རང་མ། སྐྱག་པ་ས་པློ། 

དྲི་མཆློག །① དྲི་བཟང་པློ། ② [མངློན]ཆང་། 

དྲི་གཉིས། ཞིམ་པའི་དྲི་དང་མི་ཞིམ་པའི་དྲིའམ་ཡང་ན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དྲི་དང་སྦར་བྱུང་གི་དྲིའློ། །དེ་

ཡང་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དྲི་ནི་ཙདྣན་གི་དྲི་ལ་བུ་དང་། སྦར་བྱུང་གི་དྲི་ནི་སྦར་སློས་ཀི་དྲི་ལ་

བུའློ། །ཡང་དྲི་ལ་དབེ་ན་ཞིམ་པ་དང་དྲི་ང་བ་གཉིས་ཡློད་དེ། དང་པློ། དྲི་ཞིམ་པ་ལ། ཤས་མི་

ཆེ་བའི་མཉམ་པའི་དྲི་དང་། ཤས་ཆེ་བའི་མཉམ་པའི་དྲི་དང་། གཉིས་པ་དྲི་ང་བ་ལ། ཤས་ཆེ་

བའི་མཉམ་པའི་དྲི་དང་། ཤས་ཆེ་བའི་མི་མཉམ་པའི་དྲི་གཉིས་སློ། །

དྲི་གཏུག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་consultation ཟེར། 

དྲི་གཏུགས། དྲི་བའི་སློ་ནས་ཕུགས་གཏུགས་པ། 

དྲི་གཏུགས་མཛད། དྲི་ལན་མཛད་པའི་དློན་ཡིན། 

དྲི་འཐུལ་བ། དྲི་མ་འཚུབ་པ། ཆང་དྲི་འཐུལ་བ། 

དྲི་ལན། ① དྲི་བཟང་ངན་གང་རུང་དང་ལན་པ། ② དྲེག་པ་ཅན། 

དྲི་ལན་སྐུ་བསངས། བློད་ལ་ཙན་དན་དཀར་པློ་དང་། དམར་པློ། ཤུག་པ་སློགས་བསེགས་ནས་ལྷ་

གསློལ་དང་མགློན་པློ་ཕེབས་བསུ་ཞུ་ཆེད་དྲི་ལན་སྐུ་བསངས་ཞེས་པ་གཏློང་སློལ་ཡློད། 

དྲི་ལན་གཉིས། ཤིང་ཀུན་དང་ཤུ་དག་གཉིས་ཀི་གབ་མིང་ཞིག

དྲི་དྲུག །ཞིམ་པའི་དྲི་དང་། དྲི་ང་བ། མཉམ་པའི་དྲི། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དྲི། སྦར་བྱུང་གི་དྲི། གྱུར་

པ་ལས་འབྱུང་བའི་དྲི་སྟེ་དྲུག

དྲི་བདའ་སློས་རིའི་དགློན། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་དུ་གནས་འདིར་རྒྱལ་བ་རྒློད་

ཚང་པས་སྒྲུབ་པ་གནང་བའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཅིག་ཡློད་པ་ལ་རྒློད་ཚང་སྒྲུབ་ཅེས་ཟེར། དེ་ནས་བཟུང་

གནས་དེར་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་བ་མ་སྒྲུབ་པ་བེད་མཁན་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་བྱུང་། སྤི་

ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་རྡློ་རེ་བག་ནས་ཕེབས་པའི་རིང་མའི་བ་མ་སློམ་ཆེན་ཆློས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ཉིད་རྡློ་རེ་ཞུ་བ་ཞིག་གནས་འདིར་སྒྲུབ་པ་མཛད་ནས་བཞུགས་སྐབས་ས་གནས་ཀི་འགློ་པས་

སྦིན་བདག་བས་ཏེ་རིང་མ་ལྷློ་གཏེར་ལུགས་ཀི་ཞི་ཁློ་ལྷ་ཁང་ཞིག་བཞེངས་པས་རིང་མའི་

དགློན་པར་ཆགས། གནས་དེའི་དད་ལན་རྣམས་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ལ་དད་པ་བེད་མཁན་

ཡིན་སྟབས། རིམ་བཞིན་གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་རུ་གྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་

རིས་ས་ཁུལ་སར་རློང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དྲི་ནག །ར་མ་སློགས་ལ་མེ་དྲག་ཆགས་པ་དང་། གློས་སློགས་དངུལ་དྲི་ལ་ཟེར། 

དྲི་ནློག །ལུས་དང་གློས་སློགས་ལ་ཆགས་པའི་དྲི་མ་ནག་ནློག །རྣམ་པར་དག་པའི་སྤློད་ལམ་ལ་དྲི་

ནློག་ཕློག་པ། མཇལ་དར་དཀར་གཙང་དྲི་ནློག་མེད་པ། 

དྲི་སྣློམ། ① དྲི་མ་སྣློམ་པའི་བསྡུས་ཚིག །② [མངློན]སྟག

དྲི་མནམ་པ། ① དྲི་མ་བློ་བ། ② དྲི་མ་ངན་པ། 

དྲི་བ། ① འདྲི་བའི་མ་འློངས་པ། ② དྲི་བའི་དློན་སྙིང་། གསར་འགྱུར་འགློད་མཁན་གིས་དྲི་བ་བཏློན་

པ་ལ་དྲིས་ལན་བཏབ་པ། གློད་ཡ་ཕན་ཚུན་ལ་ཁིམས་ཁང་ནས་དྲི་བ་འདྲི་བ། 

དྲི་བ་དྲིས་ལན། ཕར་བཏློན་པའི་དྲི་བ་དང་ཚུར་ལན་བཏབ་པའི་དྲིས་ལན། 

དྲི་བ་རྣ་བ་ལ་གཟློན་པ། དྲི་བའི་ལན་དངློས་སུ་དྲང་པློར་མི་ཤློད་པ། 

དྲི་བ་བཞི། འགློ་གཅིག་ཏུ་ལུང་བསྟན་པར་བ་བའི་དྲི་བ། རྣམ་པར་ཕེ་ནས་བ་བའི་དྲི་བ། རྣམ་པར་

དྲིས་ནས་བང་བའི་དྲི་བ། རྣམ་པར་བཞག་པར་བ་བའི་དྲི་བའློ། །

དྲི་བ་ལུང་བསྟན་པ། དྲི་བ་ལ་ལན་རྒྱབ་པ། དློན་དང་ལན་པའི་དྲི་བ་ལ་ཡང་དག་པར་ལུང་བསྟན་པ། 

དྲི་བ་ལློག་པ། ཡང་དག་པ་མིན་པའི་དྲི་བ། 

དྲི་བར་སར་འདྲི། ཚུར་དྲི་བ་བས་དློན་སར་ཡང་ཕར་འདྲི་བ། 

དྲི་བལ། ① སྐྱློན་དང་ཉེས་པའི་དྲི་མ་བལ་བ། ② [མངློན]སངས་རྒྱས། 

དྲི་འབབ། [མངློན]སྣ། 

དྲི་མ། ① སྣའི་ཡུལ་དྲི་བསུང་། དྲི་མ་ཞིམ་པློ། དྲི་མ་ངན་པ། ② ནག་ནློག་དང་དྲེག་པ། གློན་པ་དྲི་

མས་སགས། དྲི་མ་ཅན་དུ་གྱུར་པ། ③ ཕི་རློལ་ཏུ་འབིན་པའི་དྲི་ཆེན་དང་། དྲི་ཆུ། རྔུལ་ཆུ། སློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དྲེག་སློགས་མི་གཙང་བ་སྤིའི་མིང་། ④ སྐྱློན་དང་། ཉློན་མློངས། 

དྲི་མ་དཀུ་བ། དྲི་མི་ཞིམ་པའམ་དྲི་ངན་པ། 

དྲི་མ་བཀྲུས་པ། ནག་ནློག་དང་དྲེག་པ་སློགས་ཆུས་དག་པར་བས་པ། 

དྲི་མ་འཁློར་བ། ① ནག་ནློག་གིས་གློས་པ། ② དྲི་ངན་གིས་གློས་པ། 

དྲི་མ་འགགས་པའི་ནད། ① དྲི་མ་འགགས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི། ཟས་སྤློད་དམན་ལྷག་ལློག་པ་དང་། 

གདློན་གློ་བུར་བའི་རྐྱེན་གི་འདུ་བ་འཁྲུགས་པས་རྒྱུ་ལློང་གི་བཤང་ལམ་སྐམ་ནས་དྲི་མ་སློམ་

པར་བེད་དློ། །② ཐུར་སེལ་གི་རླུང་འཁྲུགས་ནས་བཤང་བ་འགགས་པར་གྱུར་པའི་ནད། 

དྲི་མ་འགག་པའི་ནད་རིགས་ལྔ། ༡ རླུང་ལས་གྱུར་པ་ནི་ཕློ་བ་འཁློག་ཅིང་རྟུག་པ་སྐམ་པློ་ཤ་བའི་

རིལ་མང་དང་འདྲ་བ། ༢ མཁིས་པ་ལས་གྱུར་པ་རྒྱུ་ཞབས་ན་འདྲིལ་བེད་འཕློངས་རླུང་དམ་ལ་

མཁིགས་པ། ༣བད་ཀན་ལས་གྱུར་པ་ལློ་བ་ལི་ལ་སྒེག་ཅིང་གསུས་པ་སྐྲངས་པ་ལར་སློས། ༤ 

སིན་ལས་གྱུར་པ་འཕློངས་ཀི་ཞློ་ལློང་ཁ་ཟ་ཞིང་ནས་ཟུག་ལང་དུབ་བེད། ༥ཐུར་སེལ་ལློག་པ་

ཕློ་བ་འཁློག་ཅིང་སང་པ་ལར་སློས་ལ་འཕེན་མི་ཐློན། 

དྲི་མ་བརྒྱབ་པ། རུལ་སུངས་ཀི་གཡའ་སྐྱློན་ངང་གིས་འཁློར་བ། ཤ་རིང་ལ་དྲི་མ་བརྒྱབ་འདུག

དྲི་མ་ཆགས་པ། ① དྲེག་པས་གློས་པ། ② ཉེས་སྐྱློན་གིས་སགས་པ། 

དྲི་མ་ལན། [མངློན]བུད་མེད་ཟླ་མཚན་ལན་མ། 

དྲི་མ་དྲུག །① དྲི་ཆེན། དྲི་ཆུ། མིག་སྐྱག །རྣ་སབས། མཆིལ་མ། སྣབས་བཅས་དྲུག །② ཆློས་ཉན་

སྐབས་སང་བར་བ་བའི་སྐྱློན་དྲུག་སྟེ། ང་རྒྱལ་དང་། མ་དད་པ། དློན་གཉེར་མེད་པ། རྣམ་པར་

གཡེང་བ། རྨུགས་པ། སེམས་སྐྱློ་བ་བཅས་སློ། །

དྲི་མ་རྣམ་པར་དག་པ། དྲི་མེད་གཙང་མར་གྱུར་པ། 

དྲི་མ་རྣམ་གསུམ། དྲི་མ་གསུམ་དང་གཅིག །

དྲི་མ་སྣློམ་པ། དྲི་བཅུད་སྣར་ལེན་པ། 

དྲི་མ་བློ་བ། དྲི་མ་ལང་བ། ཞིམ་ཟས་ལ་སློད་སྨན་བཏབ་པའི་དྲི་མ་བློ་བ། 

དྲི་མ་མི་མངའ་བ། དྲི་མ་མེད་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དྲི་མ་མེད་པ། ① སྐྱློན་མེད་ཡང་དག་པ། དྲི་མ་མེད་པའི་སློལ་བཟང་པློ། ② ནག་ནློག་མེད་པ། ③ 

སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། 

དྲི་མ་མེད་པའི་ས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་བཅུའི་གཉིས་པ། ས་འདིར་གནས་པའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་དང་ཐེག་དམན་ཡིད་ལ་བེད་པའི་དྲི་མ་དང་བལ་

བས་ས་གཉིས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བའློ། །

དྲ་ིམ་ས་གཡློག །རང་སྐྱློན་སས་བསྐུངས་བས་པའ་ིདཔེ། རང་སྐྱློན་ཟློལ་འགེབས་དྲ་ིམ་ས་གཡློག་མ་བེད། 

དྲི་མ་གསུམ། ① འབྱུང་ལྔའི་ཟས་སྐློམ་ལས་བྱུང་བའི་སྙིགས་མ་ལུས་ལས་ཕིར་ཟགས་པའི་དྲི་མ་

གསུམ་སྟེ། ཁ་ཟས་སྐ་བའི་སྙིགས་མ་བཤང་བ་དང་། ས་བའི་སྙིགས་མ་གཅིན། དྲློད་ཀི་སྙིགས་

མ་རྔུལ་ནག་བཅས་སློ། །② འདློད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་གསུམ། 

དྲི་མས་ནློགས་པ། བཙོག་པར་བཟློས་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དྲི་ལན་དང་། དྲི་མ་ཅན། དྲི་མ་གློས། 

དྲི་མས་སུན་ཕྱུང་། ནག་ནློག་ཅན་བཅས་སློ། །

དྲི་མེད། ① དྲི་མ་མེད་པའི་བསྡུས་ཚིག །② [མངློན]༡ ལྷང་ཚེར། ༢ ར་གན། 

དྲི་མེད་ཀུན་ལན། སར་རྒྱལ་བུ་དྲི་མེད་ཀུན་ལན་ཟེར་བ་རང་བཞིན་གིས་གཏློང་ཕློད་ཆེ་བ་ཞིག་ཡློད་

པ་དེས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ར་ཆེའི་ནློར་བུ་དག་བློར་བིན་པས་ཡབ་རྒྱལ་ཁློས་ནས་ཁློང་རྒྱང་འབུད་

བཏང་བའི་ལམ་བར་དུ་རང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགློགས་མཁན་གཅེས་པའི་བཙུན་མློ་དང་སས་

གཉིས་བམ་ཟེ་ལ་སྦིན་པར་བཏང་བར་མ་ཟད། རང་གི་མིག་འབས་ཀང་སྦིན་པར་བཏང་བར་

བརེན། དཀློན་མཆློག་གི་བིན་མཐུས་མིག་གཉིས་བསྐྱར་དུ་རེད་ནས་གསལ་པློར་ལ་ཐུབ་པ་

བྱུང་བ་དང་། བམ་ཟེ་ནས་བཙུན་མློ་དང་། སས་གཉིས། དག་ཕློགས་ནས་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ་

བཅས་རང་འཇགས་སུ་ཚུར་ཐློབ་པའི་མཐར་ཡབ་རྒྱལ་པློས་ཁློང་རང་རྒྱལ་སར་བསྐློས་པའི་

སྒྲུང་འདི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐྱེས་རབས་སུ་འཕགས་པ་རྒྱལ་བུ་དློན་གྲུབ་ཀི་མདློ་ལས་བྱུང་བ་

རྣམས་དང་མཐུན་པར་བསྒིགས་པའི་བློད་ཀི་ཟླློས་གར་ལྷ་མློ་བའི་འཁབ་གཞུང་ཞིག

དྲི་མེད་དཀར་གཙང་། ནག་ནློག་མེད་པའི་དཀར་རྐྱང་། རང་སེམས་ལྷད་མེད་དྲི་མེད་དཀར་གཙང་

ཡིན། ཁ་བཏགས་གསར་པ་དྲི་མེད་དཀར་གཙང་རེད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དྲི་མེད་རྣམ་ལྔ། དྲི་མེད་ཀུན་དགའ། དྲི་མེད་ལྷུན་པློ། དྲི་མེད་འློད་ཟེར། དྲི་མེད་རྡློ་རེ། དྲི་མེད་ཚུལ་

ཁིམས་སློ། །

དྲི་མེད་རྣམ་རྫུན་པ། སེམས་ཙམ་རྣམ་རྫུན་པའི་ནང་གསེས་ཤིག །སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་གཉིས་སྣང་

མེད་པར་འདློད་པ་དང་། རྣམ་ཤེས་རྣམས་ལ་དློན་དམ་པར་ཕིའི་རྣམ་པས་གློས་པ་མེད་པར་

རྣམ་ཤེས་རང་གི་ངློ་བློ་ཤེལ་གློང་དག་པ་ལ་བུ་སངས་རྒྱས་ཁློ་ནས་མཁེན་པར་སྨྲ་བའློ། །

དྲི་མེད་རིགས་པ། གཏན་ཚིགས་དང་མཐུན་པའི་ཡང་དག་པའི་རིགས་པ། 

དྲི་མེད་ཤེལ་གི་ས། བློན་པློའི་ས་བཅུ་པའི་མིང་། 

དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན། [བི་མ་ལ་མི་ཏ]སར་རྒྱ་གར་གི་པཎི་ཏ་ཞིག་སྟེ། དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་

མཇུག་ལ་ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་གིས་བློད་དུ་སྤན་དྲངས། གསང་སགས་རིང་མའི་རློགས་པ་ཆེན་

པློའི་སྙིང་ཐིག་ཆློས་སྐློར་འགའ་ཞིག་སེལ་བ་སློགས་ཀི་འཕིན་ལས་མཛད། 

དྲ་ིརྨེད། ① གཏམ་འདྲ་ིབ། དྲ་ིརྨེད་གཟབ་གཟབ་བས་ནས་ཐ་ེཚོམ་མེད་པ་གིས། ② འཚམས་འདྲ་ིབེད་པ། 

དྲི་རི་སློན་པློ། པྲི་ཡང་ཀུ། ཙན་དན་དང་། ག་རི། ཛཱ་ཏི། གུར་ཀུམ། ག་པུར་བཅས་དྲི་ལྔ་ལས་དྲི་རི་

སློན་པློ་ནི་དྲི་ལྔའི་ནང་གི་ག་རི་ལའློ། །

དྲི་རི་སེར་པློ། དྲི་རི་སེར་པློ་ནི། པྲི་ཡང་ཀུའི་རིགས་མེ་ཏློག་སེར་པློ་འཆར་བ་ཞིག་གི་མིང་། 

དྲི་གཙང་ཁང་། གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལྷ་ཁང་སྦུག་མ། 

དྲི་བརྩུང་། [རིང]དྲི་བསུང་། 

དྲི་ཚིག །སྐད་ཆ་དྲི་བའི་ཚིག

དྲི་འཛིན། [མངློན] ① སྣ། ② ར། 

དྲི་འཛིན་སྐྱེས། [མངློན]ལི་ཁི། 

དྲི་འཛིན་ཁང་། གཙང་ཁང་ངམ་གན་དློ་ལ། 

དྲི་འཛིན་དབང་མངློན། དྲི་འཛིན་པའི་དབང་པློའི་མངློན་སུམ་སྟེ། རང་གི་བདག་རྐྱེན་སྣའི་དབང་པློ་

ལས་དངློས་སུ་སྐྱེས་པའི་གཞན་རིག་ཤེས་པ་རློག་བལ་མ་འཁྲུལ་བ། 

དྲ་ིའཛིན་ཡིད་མངློན། དྲ་ིའཛིན་པའ་ིཡིད་ཀ་ིདབང་པློའ་ིམངློན་སུམ་སྟེ། རང་ག་ིབདག་རྐྱེན་དྲ་ིའཛིན་ཡིད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ཀ་ིདབང་པློ་ལས་དངློས་སུ་སྐྱེས་པའ་ིགཞན་རིག་ག་ིཤེས་པ་རློག་བལ་མ་འཁྲུལ་བ། དྲ་ིའཛིན་དབང་

མངློན་སྐད་ཅིག་ཕ་ིམ་ལ་བུ། རང་ག་ིགཟུང་དློན་གློགས་སུ་ཡློད་པའ་ིདབང་མངློན་གཅིག་གིས་ད་ེམ་

ཐག་རྐྱེན་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་གཞན་རིག་གི་ཤེས་པ་རློག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའློ། །

དྲི་ཞིམ། [མངློན]གུར་གུམ། 

དྲི་ཞིམ་དཀར་པློ། [མངློན]ཙན་དན་དཀར་པློ། 

དྲི་ཞིམ་ལློན་པ། [མངློན]ཨ་ག་རུ། 

དྲི་ཞིམ་བཏགས། [མངློན]ཙན་དན་དཀར་པློ། 

དྲི་ཞིམ་འཐུལ་བ། དྲི་མ་ཞིམ་པློ་བློ་བ། མེ་ཏློག་གི་དྲི་ཞིམ་འཐུལ་བ། 

དྲི་ཞིམ་ལན། [མངློན]བློད་ཟླ་གསུམ་པ། 

དྲི་ཞིམ་ལན་དུས། [མངློན]དཔྱིད་ཀའི་དུས། 

དྲི་ཞིམ་པ། སྣ་ལ་སིམ་པ་སྟེར་བ། ཙན་དན་གི་དྲི་ལ་བུའློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀུན་མློས་དང་། 

ངན་བཟང་། རྣམ་ཉིད་སྦར་སློས། སྣ་གཉེན། སྣ་ཚིམ། འབློད་བེད། བཞློན་པ་ཅན། རིང་དུ་ཁབ། 

རིང་ནས་འགུགས། ལེགས་པར་འཐུལ། ཤིན་ཏུ་ཡིད་འཕློད་བཅས་སློ།

དྲི་ཞིམ་ཟླ། དཔྱིད་དུས། 

དྲི་ཞིམ་ལུས་དམར། [མངློན]གུར་གུམ། 

དྲི་བཞློན། [མངློན]རླུང་། 

དྲི་ཟ། ① [གྷནྡྷརྦ]འདློད་པའི་བར་སིད་དེ་སྐལ་པ་བཟང་ངན་གིས་དྲི་ཞིམ་པ་དང་མི་ཞིམ་པ་ཟ་བའི་

ཕིར་དྲི་ཟ་ཞེས་བའློ། །② འདློད་ལྷའི་གླུ་མཁན་གི་བེ་བག་ཅིག

དྲི་ཟ་སྐྱེས། [མངློན]ལྷའི་གླུ་མཁན། 

དྲི་ཟ་ར་མགློ་ ཅན། དྲི་ཟའི་ལློན་པ་ར་མགློ་ཅན་དང་དློན་གཅིག

དྲི་ཟའི་ལློན་པ་ར་མགློ་ཅན། སངས་རྒྱས་ཆློས་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་དྲི་ཟའི་རིགས་ཀི་རྒྱལ་པློ་

ལློན་པ་ར་མགློ་ཅན་ཏེ་རྒྱལ་པློ་ནློར་བཟང་གི་བཙུན་མློ་ཡིད་འཕློག་མའི་ཕའི་མིང་ལ་ཟེར། དྲི་

ཟའི་དྲི་ཟ་གདློན། དྲི་ཟ་ཞེས་པའི་ངེས་ཚིག་ནི་རག་ཏུ་དྲི་ལ་སེད་ཅིང་རློལ་བས་ན་མིང་ཡང་དེ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལར་དུ་གགས་པས་དེ་ལའང་འགློ་བས་མ་བསྡུས་པའི་བར་སིད་དུ་འཁམ་པའི་རྣམ་ཤེས་དང་། 

ལྷའི་རློལ་མློ་བའི་རིགས་ཤིག་དང་གཉིས་ཀི་མིང་ལ་འཇུག་ཀང་སྐབས་འདིར་ཕི་མ་ལ་ཐློབ་

པས་དེས་གནློད་པ་གཏློང་བའི་ནད་ལ་དྲི་ཟའི་གདློན་ཞེས་ཟེར། 

དྲི་ཟའི་གློང་ཁེར། ① འཁྲུལ་སྣང་ལ་ཤར་བའི་གློང་ཁེར། ② [མངློན]བར་སིད་ཀི་སེམས་ཅན་གི་

གནས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བཟང་པློའི་གློང་དང་ཟླ་གློང་ངློ་། །དྲི་ཟའི་རྒྱལ་པློ་ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ། 

དྲི་ཟའི་རྒྱལ་པློ། དྲི་ཟའི་མངའ་བདག

དྲི་ཟའི་རྒྱལ་པློ་ལློན་པ་ར་མགློ་ཅན། དྲི་ཟ་ལློན་པ་ར་མགློ་ཅན་དང་དློན་གཅིག་ཡིན། 

དྲི་ཟའི་རྒྱལ་པློ་ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ། གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷའི་མིང་གི་རྣམ་གངས། 

དྲི་ཟའི་གླུ་དབངས། སྙན་པའི་གླུ་དབངས་ཀི་དཔེ། 

དྲི་ཟའི་འཇིག་རེན། འཇིག་རེན་གི་ཁམས་འདི་ཉིད་ཀི་ཤར་ཕློགས་དྲི་ཟའི་གིང་ན་དྲི་ཟའི་རྒྱལ་པློ་

ཡུལ་འཁློར་སྲུང་དྲི་ཟའི་ཚོགས་ཀིས་བསྐློར་བ་ཡློད་ཅིང་། དེ་རྣམས་ཀི་ལུས་ཀི་མཛེས་ཁད་མི་

ལས་ལྷག་པ་དང་། ལྷ་ལས་དམན་ཞིང་གླུ་གར་རློལ་མློ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་ཡློད། 

དྲི་ཟའི་དབང་པློ། དྲི་ཟའི་རྒྱལ་པློ་ཏམྦུ་ར་སློགས། 

དྲི་བཟང་། ① དྲི་མ་ཞིམ་པློ། ② [མངློན]གུར་གུམ། 

དྲི་བཟང་ཁང་པ། [མངློན]པདྨ། 

དྲི་བཟང་ལེ་བ་ཅན། རི་དྭགས་ག་བ་དང་། ཁབ་འཇུག་མེ་ཏློག །པདྨ་བཅས་གང་རུང་ལ་གློ་དགློས། 

དྲི་བཟང་ན་གི ཉ་ཁབ་ཅན་གི་ཕེའི་རུས་པ་སེན་སྐློགས་ལ་བུ་དེའློ། །

དྲི་བཟང་བཞི། གློ་ཡུ། སུག་སྨེལ། ནཱ་ག་གེ་སར། ཤིང་ཚ་རྣམས་སློ། །

དྲི་ཡི་གློས་ཅན། [མངློན]ག་རི། 

དྲི་ཡི་ཐློད། [མངློན]ག་རི། 

དྲི་རབ། [མངློན]ཆང་། 

དྲི་རློ། དྲི་ནི་སྣས་བསྣམ་བ། རློ་ནི་ལེས་མློང་བ། 

དྲི་རློ་གཉིས་རེ། ཞིམ་མི་ཞིམ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དྲི་ལན། གཏམ་དྲི་བ་དང་། ལན་འདེབས་པ། 

དྲི་ལེན། [མངློན] ① སྣ། ② རླུང་། 

དྲི་བསུར། མི་ཤི་ནས་སྐྱེ་བ་ཕི་མའི་སྐྱེ་བ་མ་གྲུབ་ཀི་བར་དུ་བར་དློའམ་བར་སིད་ཞེས་བ་བ་ཞིག་

ཡློད་པ་དེས་རམ་པ་དང་མར་སྦྲུས་པའི་ཕེ་མར་མེར་བསེགས་པའི་དྲི་བསུར་ལ་ལློངས་སྤློད་

དགློས་པའི་དློན། 

དྲི་བསུང་། སྣའི་ཡུལ་དུ་བསྣམ་བའི་དྲི་མ། དྲི་བསུང་འཐུལ་བ།མཆློག་རྣམས་གགས་པའི་དྲི་བསུང་

ཕློགས་ཀུན་ཁབ། 

དྲིང་། ཚུལ་ལུགས་སམ་བརློད་ལུགས། གཞན་གི་དྲིང་། 

དྲིང་འཇློག་པ། གཞན་གི་སྟློབས་ལ་ལ་བའམ་གཞན་ལ་རག་ལས་པ། གཞན་དྲིང་མི་འཇློག་པ། 

དྲིན། ཕན་པ་དང་། ཕན་བཏགས་པའི་བས་བཟང་། བཀའ་དྲིན་ཆེ་བྱུང་། བས་པ་དྲིན་དུ་མི་གཟློ་བ། 

སྐུ་དྲིན་ལ་སྐུ་དྲིན་དུ་ཤེས་པ། ཚད་ལས་འདས་པའི་དྲིན་ཆེན་པློ་དང་ལན་པ། 

དྲིན་སྐྱློང་། བཀའ་དྲིན་གནང་བ། ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་སྐྱློང་བ་ཞུ། ཉམས་གསློ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་རྒྱུ། 

དྲིན་ཅན། ཕ་མ་སློགས་རང་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་བའི་མི། དྲིན་ཅན་དྲིན་དུ་གཟློ་བ། 

དྲིན་ཅན་ལློ་པཎ་གསུམ། ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་སྐབས་བློད་ལ་ཆློས་སྒྱུར་མཁན་གི་ལློ་པཎ་བཀའ་དྲིན་

ཅན་གསུམ་སྟེ། ཛི་ན་མི་ཏ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ། བློད་པ་ཞང་ཡེ་ཤེས་སེ་སྟེ་གསུམ། 

དྲིན་ཆུང་བཏང་བ། ཕན་འདློགས་འློས་པ་ལ་ཕན་མི་འདློགས་པར་ལྷློད་བསྐྱུར་བས་པ། ཕ་མ་ངན་

པས་ཕྲུ་གུ་དྲིན་ཆུང་བཏང་བ། 

དྲིན་ཆེན། དྲིན་ཅན་དང་གཅིག །

དྲིན་དྲན་པ། སར་གི་བཀའ་དྲིན་རེས་སུ་དྲན་པ། 

དྲིན་བེད་པ། བཀའ་དྲིན་གིས་སྐྱློང་བ། དྲིན་བེད་པ་ལ་ཁ་གཏློང་བ། 

དྲིན་མི་འཇློག །གཞན་ལ་མི་བརེན་པའམ་མི་བལློས་པ། ཡང་ན་དློ་མི་མཉམ་པ། 

དྲིན་གཟློ་བ། དྲིན་ལན་གསློབ་པ། 

དྲིན་ཡུས་བཤད་པ། དྲིན་བས་རབས་བགངས་པའམ། དྲིན་གིས་བསྐྱངས་པ་ཡིན་ཞེས་ཡུས་བཤད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དྲིན་ལག་རྡློ་བརྡུང་། དྲིན་ལན་ལློག་འཇལ་གི་གཏམ་དཔེ། ཚུར་བངས་ཕར་སྤློད་མེད་པའི་དྲིན་ལག་

རྡློ་བརྡུང་བེད། དྲིན་ལག་རྡློ་བརྡུང་བེད་པ་ནི་བ་སྤློད་ངན་པ་ཞིག་ཡིན། 

དྲིན་ལན། ཕན་བཏགས་པའི་ལན། བཀའ་དྲིན་ཅན་ལ་དྲིན་ལན་གསབ་པ། 

དྲིན་ལན་འཇལ་བ། དྲིན་ལན་སློག་པ། བས་པ་དྲིན་དུ་བསམས་ནས་ཕར་དྲིན་ལན་འཇལ་བ་ལ་བུ། 

དྲིན་ལན་ལློག་འཇལ། བཟང་བས་ལ་ལློག་པའི་ལན་འཇལ་བ། བཀའ་དྲིན་ལ་བསམ་ཤེས་མེད་པར་

དྲིན་ལན་ལློག་འཇལ། དཔེར་ན་ཇ་ལན་ཆུས་འཇལ་བས་པ་ལ་བུ། 

དྲིན་ལན་སློག་པ། དྲིན་ལན་འཇལ་བ་དང་ག

དྲིན་ཤེས་པ། དྲིན་གིས་བསྐྱངས་པ་ཧ་གློ་བ། 

དྲིན་བསམ་པ། དྲིན་ཚོར་ཞིང་དྲན་པ། 

དྲིའ་ིསྐྱ་ེམཆེད། ཕིའ་ིསྐྱ་ེམཆེད་དྲུག་ག་ིནང་གསེས། སྣ་ཤེས་ཀིས་གཟུང་བ་སྟེ། ཙན་དན་ག་ིདྲ་ིལ་བུའློ། །

དྲིའི་སྙིང་པློ། [མངློན]ཙན་དན་སྤི། 

དྲིའི་ནུས་པ། རློ་དང་ཞུ་རེས་སློགས་ལ་བལློས་མི་དགློས་པ་དྲིའི་སློ་ནས་ནད་འཇློམས་པར་བེད་

པའི་སྨན་གི་ནུས་པའི་མིང་། 

དྲིའི་རྣམ་གངས་བཞི། རྣམ་རྒྱན་ལས། དྲི་ནི་ཞིམ་དང་མི་ཞིམ་དང་མཉམ་དང་མི་མཉམ་བཞི་བེ་

བག་ཅེས་སློ། །

དྲིའི་བག །དྲི་མའི་གཡའ། གློས་ལ་དྲིའི་བག་གློས་འདུག

དྲིའི་དབེ་བ་དྲུག །ཚོར་བ་འདྲེན་ཚུལ་གིས་དབེ་ན་དྲི་ཞིམ་པ་དང་། དྲི་ང་བ། བར་མ་གསུམ་དང་། གནས་

སྐབས་ཀི་ཕེ་བ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ། སྦར་བ་ལས་བྱུང་བ། ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་དང་གསུམ་བཅས་སློ། །

དྲིའི་ལག་རིས། དྲིས་དཔུང་རྒྱན་གི་རྣམ་པ་བིས་པའློ། །

དྲིའི་ཤིང་ར། [མངློན]རླུང་སྤི། 

དྲིལ། འདྲིལ་བའི་སྐུལ་ཚིག

དྲིལ་ཁང་། ཅློང་བརྡ་གཏློང་སའི་ཁང་བའི་མིང་། 

དྲིལ་གགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དབིན་སྐད་དུ་ring ཟེར། 

དྲིལ་སྒ། དྲིལ་བུ་དཀྲློལ་བའི་སྒ། དྲིལ་སྒ་སིལ་སིལ་དུ་འཁློལ་བ། 

དྲིལ་སྒྲུབ། བསྒྲུབ་བ་མང་པློ་གཅིག་ཏུ་བསྒིལ་ཏེ་སྒྲུབ་པ། 

དྲིལ་སྒློག་པ།ཁབ་པར་སྒློག་པའམ་ཡློངས་ཁབ་ཏུ་སྒློག་པ། 

དྲིལ་སྒློག་ས། [མངློན]ཁིམས་ཁང་། 

དྲིལ་བསྒགས། དྲིལ་བུ་དཀྲློལ་བཞིན་པར་སྒློག་པར་བེད་པ། 

དྲིལ་བསྒགས་བེད་པ། བ་ཚིག །གནད་དློན་གང་ཞིག་ཕློགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་བསྒགས་བེད་པ། 

དྲིལ་བསྒགས་རི་མློ། སང་ལམ་དང་སྤི་པའི་འདུ་རྭ། འགིམ་འགྲུལ་གི་འགག་གནས་སློགས་ཀི་ས་

ཆ་ལ་འགེམས་པའི་བརྡ་ཁབ་རི་མློ་ལ་ཟེར། 

དྲིལ་བསྒགས་ལས་འཛིན་པ། སློབ་མ་གང་ཞིག །འཛིན་གྲྭ་དེའི་ནང་དུ་དྲིལ་བསྒགས་ཀི་ལས་ཀའི་

རིགས་འགན་ཁུར་མཁན་ཞིག

དྲིལ་སྟློད་དགློན། དགློན་འདི་འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་

པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ལྷ་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དྲིལ་ཅློང་། དྲིལ་བུ་ཆེན་པློ། 

དྲིལ་ལེ། དྲིལ་བུའི་ལེ། 

དྲིལ་ཆུང་། དྲིལ་བུ་ཆུང་ངུ་། 

དྲིལ་ཆེན། དྲིལ་བུ་ཆེན་པློ་སྟེ་དྲིལ་ཅློང་། 

དྲིལ་སྟེགས། དྲིལ་བུ་འཇློག་སའི་སྟེགས་བུ། 

དྲིལ་གདན། དྲིལ་བུ་འཇློག་སའི་འློག་གདན། 

དྲིལ་ཕིས། ① ལུས་ཀི་དྲེག་པ་ཕིས་པ། ② སགས་ཕིས། ③ [རིང]༡ མེ། ༢ སྟན། 

དྲིལ་བ། ① འདྲིལ་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། ② རང་འཁློར་གིས་གནས་གློང་མར་སྒིལ་བ། 

སུམ་ཅུས་ཟླ་བར་དྲིལ་བ། 

དྲིལ་བུ། རློལ་ཆ་ཞིག །སིལ་སྙན་ནམ་མཁར་འཕར་མི་དགློས་པར་དྲིལ་བུ་བང་འློག་ཏུ་དཀྲློལ་ཆློག་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དྲིལ་བུ་བཏགས་ཆློག་པའི་འཁློལ་འཛིན། སར་སྨློན་ལམ་ཚུགས་དུས་ལྷ་སའི་མི་ཚོའི་ར་དྲེལ་སློགས་

ལ་སྐེ་རྒྱན་བཏགས་ཆློག་པ་ཚོགས་ཆེན་ཞལ་ངློར་དགློངས་པ་ཞུས་པའི་འཁློལ་འཛིན། 

དྲིལ་བུ་པ། སར་རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་ཆེན་ཞིག

དྲིལ་བུ་མ། སློ་མ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག

དྲིལ་བུ་གསིལ་བ། དྲིལ་བུ་དཀྲློལ་བ། 

དྲིལ་གཡེར། དྲིལ་བུ་དང་གཡེར་ཁ། 

དྲིལ་གཡེར་གི་དྲ་བ། བློ་པ་གཞས་མའི་སྐེད་པར་དཀྲི་བ་གེར་ཁའི་དློ་ཤལ། 

དྲིས། འདྲི་བའི་སྐུལ་ཚིག

དྲིས་ཐློ། གཏམ་དྲིས་པའི་ཐློ་ཡིག

དྲིས་པ། འདྲི་བའི་འདས་པ། ངས་དགེ་རྒན་ལ་སྐད་ཆ་ཞིག་ཆར་དྲིས་པ་ཡིན། 

དྲིས་ལན། དྲི་བར་བཏབ་པའི་ལན། 

དྲིས་ལན་ལློན་པ། དྲིས་ལན་སློག་པ་དང་གཅིག །

དྲིས་ལན་རྣམ་གངས་བཅུ་གཅིག །ཤཱ་རིའི་བུ། རབ་འབློར། བརྒྱ་བིན། ཡང་རབ་འབློར། བམས་པ། 

ཡང་རབ་འབློར། བརྒྱ་བིན། རབ་འབློར། བམས་པ། རབ་འབློར། ཀུན་དགའ་བློ་རྣམས་གློ་རིམ་

བཞིན་དུ་དྲིས་ལན་སློགས་ཀིས་བསྟན་པ་རྣམས་སློ། །

དྲིས་ལེན་བཞི། ཆློས་ཀུན་བསྡུས་ཏེ་མགློ་གཅིག་པ། རྣམ་ཕེ་དྲི་བ་བཞག་པའི་ལུང་སྟློན་པ། 

དྲིས་ལན་སློག་པ། དྲི་ལན་འཇལ་བའམ་སྐད་ཆ་དྲིས་དློན་ལ་ལན་བཏབ་པ།

དྲུ་མ། བྱུ་རུ། 

དྲུག །གངས་ཀ མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འགློ་བ་དང་། རྒྱན། དུས། ཕློགས་གང་། བློ་བ། མཚམས། 

བཟང་པློ། རློ་བཅས་སློ། །

དྲུག་སྐྱེས། གླུ་དབངས་ངེས་པ་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག

དྲུག་སྐྱེད་ཀླུའི་གནས་དྲུག །ཁ། མགིན། སློ། །ལེ། རན། ཁློག་པ། 

དྲུག་དཀར། གཡུའི་བེ་བག་ཅིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དྲུག་ཁི། གངས་གནས་ཞིག །ཁི་ཚོ་དྲུག་པ། 

དྲུག་འགློ །གྲུ་མློའི་ནང་ཟུར་ནས་མར་སློར་བཞི་གཞལ་མཚམས་སུ་གནས་པའི་མཆིན་པ་དང་

འབེལ་བའི་གཏར་ར་ཞིག་སྟེ། དེ་གཏར་ན་མཆིན་ནད་དང་། གློ་ཚད་སློགས་ལ་ཕན། 

དྲུག་སྒ། འབེལ་བའི་སྒ

དྲུག་མགློགས། སེང་གེ གང་ཆེན། ར་མཆློག །རྨ་བ། ཤང་ཤང་། གད་དྲུག་གིས་བཏེགས་པའློ། །

དྲུག་བརྒྱ། གངས་གནས་ཞིག །བརྒྱ་ཕག་དྲུག་པ། 

དྲུག་ཅུ། གངས་གནས་ཞིག །བཅུ་ཕག་དྲུག་པའི་མཐའ་མའི་གངས་གནས། 

དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ། དྲུག་ཅུ་ཏག་ཏག་ཟེར་བའི་དློན། 

དྲུག་ཅུ་པ། ① ཕློགས་སྐྱློང་བཅློ་ལྔ་དང་། འཇིགས་བེད་ཀི་བཀའ་སློད་འཆི་བདག་ལས་གཤིན་ལ་

གཏློར་མ་ཕུལ་ཏེ་ལས་བཞིའི་འཕིན་ལས་བཅློལ་བའི་ཆློ་ག །② རམ་པ་དྲུག་ཅུ་མ་སྟེ། རྔློད་

འཐག་རྒྱབ་སྐབས་འབྲུ་ཁལ་དྲུག་ཕར་སྤད་ནས་རམ་པ་ཁལ་བཅུ་ཚུར་ལེན་པར་ཟེར། 

དྲུག་ཆ། དྲུག་ཏུ་བགློས་པའི་ཆ། 

དྲུག་ལིར། [ཡུལ]ཆང་སང་དྲུག་བླུག་ཆློག་སའི་ཁློག་ལིར། 

དྲུག་སྟློང་། གངས་གནས་ཞིག །སྟློང་ཚོ་དྲུག་པ། 

དྲུག་ཐུལ། དྲུག་ལིར་དང་གཅིག །

དྲུག་ལན། འདི་ལ་དཔེ་དེབ་འགའ་ཞིག་ཏུ་དྲུག་སྐྱེས་ཞེས་བིས་པ་ཡང་འདུག །མངློན་བརློད་མཁས་

པའི་རྣ་རྒྱན་ལས་དྲུག་སྐྱེས་ནི་རྨ་བའི་སྐད་དང་འདྲ་ཞིང་དཔའ་བློའི་ཉམས་མཚོན་པའི་དབངས་

ཤིག་ཡིན་པར་བཤད། 

དྲུག་སེ། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་བཅས་པ་མཛད་ཡུལ་གི་ཉན་ཐློས། དགའ་བློ། ཉེ་དགའ་བློ། 

འགློ་མགློགས། ནབས་སློ། །འདུན་པ། འཆར་ཀ་སྟེ་དྲུག་སེའི་མིང་གི་སྐད་དློད་རིམ་བཞིན། ནནྡཿ 

ཨུ་པ་ནནྡཿ ཨ་ཤྭ་རཿ ཕུ་ན་ད་པུ། ཙྪནྡ། ཨུ་དཱ་ཡཱིཿ

དྲུག་བདུན་འགློ། [ཡུལ]སར་དཔྱིད་དུས་འབྲུ་བུན་ཁལ་དྲུག་བཏང་ནས་སྟློན་དུས་འབྲུ་ཁལ་བདུན་

ལེན་པའི་སྐྱེད་ཁའི་ལུགས་སློལ་ཞིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དྲུག་མདློ། །སལ་ཚིགས་ཀི་མཐའི་མཚམས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྒྱབ་ཀི་རྒྱུད་འཛིན་དང་དྲུག་

མེད་པའློ། །

དྲུག་ནམ། [རིང ] དྲུག་ཆའམ་དྲུག་ཏུ་བགློས་པའི་ཆ། 

དྲུག་པ། ཨང་གངས་ཤིག །ཟླ་བ་དྲུག་པ། ཐེངས་དྲུག་པ། 

དྲུག་པ་རྡློ་རེ་འཆང་ཆེན། [མངློན]རྡློ་རེ་འཆང་། 

ཡེ་ཤེས་ལྔ་དློན་དམ་ཆློས་ཉིད་དྲུག །རིགས་ལྔ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་རིགས་དང་དྲུག །རིགས་

ལྔའི་ས་བློན་ཡི་གེ་ལྔ་མི་འགྱུར་བའི་ཡི་གེ་དང་དྲུག །སྐུ་ལྔ་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་སྐུ་དང་

དྲུག །མ་ཧཱ་ཡློ་ག་ལ་སློགས་ཐབས་ལྔ་སྙིང་པློ་དློན་དང་དྲུག །ཤེས་རབ་ལྔ་དློན་དམ་བློ་ལས་

འདས་པ་དང་དྲུག །དེ་ལར་དྲུག་གི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དང་ལན་པའློ། །ཡང་ན་སྐུ་ལྔ་ངློ་བློ་ཉིད་དང་

དྲུག །རིགས་ལྔ་རྡློ་རེ་འཆང་དང་དྲུག །ཡེ་ཤེས་ལྔ་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་དང་དྲུག །མཁའ་འགློ་ལྔ་

དབིངས་ཀི་མཁའ་འགློ་དང་དྲུག་ཅེས་གསུངས་སློ། །

དྲུག་པའི་ཚེས་བཞི། བློད་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཞི་ཉིན་སྟློན་པས་བདེན་བཞིའི་ཆློས་འཁློར་བསྐློར་བའི་

དུས་ཆེན་དེའི་དུས་ལྷ་སའི་མི་སེར་ཉེ་འདབས་ཀི་དགློན་པར་མཆློད་པ་འབུལ་བར་འགློ་སློལ་ཡློད། 

དྲུག་པའི་ཚིག །རྣམ་དབེ་དྲུག་པ་འབེལ་སྒ་སྦར་བའི་ཚིག

དྲུག་འབུམ། གངས་གནས་ཞིག །འབུམ་ཚོ་དྲུག་པ། 

དྲུག་མེད་པ། [མངློན]དྲུག་མདློ། །

དྲུག་དམར། གཡུའི་བེ་བག་དམར་དམངས་ཅན་ཞིག

དྲུག་ཡར། ཉིན་དགུང་མཚན་དགུང་གཉིས་དང་། སློད་ཐློ་རེངས་གཉིས། ཉི་མ་འཆར་ནུབ་གཉིས་

བཅས་ལ་རེ་རེ་དུ་བགང་བས་དྲུག་དང་། གཉིས་གཉིས་སུ་བགང་བས་གསུམ་དུ་ཁ་ཡར་འགྱུར་

བ་ལ་ཟེར་རློ། །

དྲུག་ཤས། དྲུག་ཆ། 

དྲུང་། ① ར་བ། སྡུག་བསལ་དྲུང་ནས་འབིན་པ། ② ཉེ་བ་དང་། མདུན་ཞེས་པའི་ཞེ་ས། སྐུ་དྲུང་། 

ཞབས་དྲུང་། ཕློ་བང་གི་སློ་དྲུང་དུ་སེབས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དྲུང་དཀྱུས། སར་བློད་གཞུང་གི་ཤློད་དྲུང་དཀྱུས་མ། 

དྲུང་འཁློར། སར་བློད་གཞུང་གི་ལས་བེད་པའི་གས་ཀི་ཤློད་དྲུང་། 

དྲུང་དགློན་པ། དགློན་པ་འདི་དེང་དུས་བསྐྱར་གསློ་བྱུང་མེད་པར་འདྲ། བཏབ་དུས་དང་འདེབས་

མཁན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་གང་ཡིན་མ་གསལ། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་

ཟངས་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དྲུང་ཆེན། དྲུང་ཡིག་ཆེན་མློའི་བསྡུས་ཚིག

དྲུང་སྟློད། རེ་དྲུང་གི་གློན་ཆས་གློས་སྟློད་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་དྲུང་གཏློགས། དྲུང་འཁློར་གི་གློ་གནས་

ཡློད་པའམ་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པ་ཙམ། 

དྲུང་གཏློགས་དཔལ་འབློར་རྒྱལ་པློ། སྤི་ལློ་༡༩༠༥ལློར་ཨེ་མཚོ་སྟློད་ཁང་གསར་འློག་མ་ཞེས་པ་

ལྷ་བིས་པའི་ཁིམ་རྒྱུད་ཅིག་ཏུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་གསུམ་ཐློག་ཡབ་ཀི་དྲུང་ནས་རི་

མངློག་དང་གཞུང་ལུགས་གསན་ཏེ་ཐུགས་གཉེར་དྲག་པློ་མཛད་པས་རིང་པློར་མ་ཐློགས་པར་

ཡབ་ཀི་ཕག་རལ་ལས་བརྒལ་ཏེ་མཁས་པའི་གལ་དུ་འཁློད། ཁློང་གི་ཕག་སློར་ལས་ཐློན་པའི་

བརམ་བ་གཙོ་གས་ནི་བསམ་ཡས་ཀི་གལ་ཆེའི་ལེབས་རིས་ཁག་དང་ཕློ་བང་པློ་ཏ་ལ་དང་ནློར་

གིང་རག་བརན་མི་འགྱུར་ཕློ་བང་ནང་གི་གཙོ་གནད་ཀི་ལེབས་རིས་སློགས་ཡིན། 

དྲུང་དྲག །སར་བློད་གཞུང་གི་ཁློངས་གཏློགས་རེ་ཤློད་ཀི་དྲུང་རིགས་མཐློ་གས། 

དྲུང་དྲག་འབིང་དཀྱུས་གསུམ། དེ་ས་བློད་གཞུང་སྐབས་ཀི་ལས་ཁུང་རེ་ཤློད་གཉིས་ཀི་དྲུང་འཁློར་

རིམ་པ་མཐློ་བ་དང་། འབིང་བ། ཤློད་ཀི་དྲུང་འཁློར་དཀྱུས་མ་བཅས་གསུམ། 

དྲུང་ན་སྐྱློད་པ། མདུན་ན་འདློན་ནམ་དྲུང་འཁློར། 

དྲུང་ན་མློ། ཉེ་འཁློར་བ། དྲུང་ན་མློ་གལ་ཆེའི་སློབ་མ། 

དྲུང་ནས་འབིན། དྲུང་ཞེས་ར་བའམ་ཉེ་བར་གནས་པའི་དློན་དང་། འབིན་ཞེས་བཏློན་པར་བ་བའི་

དློན་ཡིན་པས་འདིར་ནད་ར་བ་ནས་བཏློན་པར་བ་བའི་དློན་ནློ། །

དྲུང་གནས། ① ཉེ་འཁློར་བ། ② སར་བློད་གཞུང་ནང་དྲུང་འཁློར་གི་གློ་གནས་ཡློད་པ། 

དྲུང་པ། ① སྐུ་ཞབས། ② དགློན་པ་འགའ་ཞིག་ག་ིདག་ེབཤེས་རིམ་པ་དང་པློའ་ིམིང་། ③ སྤུན་ཟླའ་ིཞ་ེས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དྲུང་པ་རིན་པློ་ཆེ། མི་དྲག་ཆེན་པློའི་གདུང་རིགས་ལས་བྱུང་བའི་བཙུན་པའི་ཞེ་སའི་མིང་ཞིག

དྲུང་པློ། ① སྤུན་ཟླའི་དློན་དུ་གློ་བའི་དྲུང་པ་དང་གཅིག །② ཆུ་སློགས་དྭངས་པློ། 

དྲུང་སྤི། སར་བློད་གཞུང་གི་དྲུང་རིགས་སེར་སྐྱ་སྤི། 

དྲུང་ཕྱུང་། ར་བ་ནས་བཏློན་པ། 

དྲུང་མུ། [ཞང་སྐད]གཡུང་དྲུང་། 

དྲུང་རྨ་སེ་བློ་གློས་རིན་ཆེན། ཁློང་གི་གདུང་རིགས་ནི། རབ་སྟློད་ཚར་སང་གི་མི་ཉག་རྒྱལ་རིགས་

སུ་གཏློགས་པ་རྨ་སེ་སྟེ། མི་ཉག་མཁས་པའི་མི་ལྔའི་ནང་གི་རྨ་སེ་སྟློན་པ་རིན་ཆེན་བཟང་པློ་

དང་རིགས་གཅིག་པ་ཡིན་ལ། ཡབ་རྨ་སེ་རྒྱ་གར་དང་། ཡུམ་གིང་བཟའ་བསློད་ནམས་སྒློལ་

མ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལ་༡༣༨༦ལློར་མདློ་ཁམས་ཀརྨ་དགློན་

དང་ཉེ་བར་གམ་ཤེར་དུ་སྐུ་བལམས། ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀརྨ་དགློན་དུ་བློན་

པའི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་བློ་གློས་རིན་ཆེན་ཞེས་པ་བསྩལ། སེམས་བསྐྱེད་ཀི་སློམ་པ་

གནང་། ཡ་རེ་པ་གཞློན་ནུ་སངས་རྒྱས་དང་། སྐྱེས་མཆློག །ཡློན་ཏན་རྒྱལ་མཚན་བཅས་ལ་

རློགས་ཆེན་བི་མ་སྙིང་ཐིག་དང་མཁའ་འགློ་སྙིང་ཐིག་སློགས་རིང་མའི་ཆློས་སྐློར་ཞུས་ཏེ་

ཉམས་ལེན་མཛད། ཕག་རྒྱ་མ་ཞིག་བསྟེན་པས་སས་ནམ་མཁའ་ཞེས་པ་འཁྲུངས། སས་དེས་

ཟུར་མང་གནས་དྲུག་གི་དཔློན་བས་ནས་ལུགས་གཉིས་ཀི་འཕིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་སེལ། ཁློང་

དགུང་ལློ་ཉེར་བཞིའི་བར་སགས་འཆང་གི་ཚུལ་གིས་རང་ཡུལ་དུ་འགློ་དློན་རྒྱ་ཆེན་བསྒྲུབས། 

དགུང་ལློ་ཉེར་ལྔ་ཕེབས་པའི་དུས་སུ་དབུས་ལྷ་ལན་གི་ཞིང་དུ་ཀརྨ་པའི་གདན་ས་ཆེན་པློ་སྟློད་

ལུང་མཚུར་ཕུར་བློན། པློ་ཏ་ལའི་ཕློ་བང་དུ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྤན་སར་དགེ་སློང་གི་

བསབ་སློམ་མནློས། བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཆློས་སྐློར་ཡློངས་རློགས་དང་ཁད་པར་ཀརྨ་སྙན་བརྒྱུད་

ཀི་ཟབ་ཆློས་མ་ལུས་པ་བུམ་པ་གང་བློའི་ཚུལ་དུ་ཞུས། ཀརྨ་པས་ལུང་བསྟན་པ་སྟར་ཁློང་

འབུམ་རློང་དུ་བཞུགས་སྐབས། གེ་ཡློས་ན་ཡློད་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ཀིས་དགློན་གནས་ཕུཞ་

ཏེ་བཀྲ་ཤིས་ཟཡར་མང་སྣར་དགློན་པ་བཏབ། ཟབ་ཆློས་ནྰ་རློ་ཆློས་དྲུག་གི་འཆད་ཉན་མཛད། 

བཀའ་བརྒྱུད་གློང་མ་རྣམས་ཀི་ཕག་རྒྱུན་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབས། འབུམ་རློང་། ཐང་ཀར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ཕུག །བག་ཡེར་པ། རབ་སང་གི་ཕག་གདློང་རི། ཇློ་མློ་གངས་སློགས་གནས་ངེས་མེད་རྣམས་

སུ་བཞུགས་ནས་ཉམས་ལེན་སྙིང་པློར་བློས། ཁློང་གི་སྐྱེ་ཕེང་དྲུག་པ་ལེགས་བཤད་ནི། མདློ་

སགས་སྤི་དང་ཁད་པར་དབུ་མ་གཞན་སྟློང་ལ་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་མཉེས་པས་དེའི་སྐློར་གི་འཆད་

ཉན་དར་བར་མཛད། དེ་ནས་བཟུང་ཟུར་མང་དགློན་དུ། བསྟན་འཛིན་སྤྲུལ་སྐུ་ན་རིམ་དང་། 

གར་དབང་སྤྲུལ་སྐུ་ན་རིམ་སློགས་སྐྱེས་ཆེན་མང་པློ་བློན་ཞིང་། བཀའ་རིང་ཟུང་འབེལ་གི་ཟུར་

མང་བཀའ་བརྒྱུད་ཅེས་པ་འདི་བྱུང་བ་ཡིན། ཁློང་གི་སློབ་མ་ནི་ཤིན་ཏུ་མང་པློ་ཡློད་ཀང་། གཙོ་

བློ་ནི་རློགས་ལན་ཡ་བརྒྱད་དང་། འཇའ་མློ་མི་གསུམ་སློགས་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་རློགས་ལན་ཡ་

བརྒྱད་ནི། དབློན་ཆློས་དཔལ་ཡེ་ཤེས། རིས་བསློད་ནམས་ཡེ་ཤེས། མི་ཉན་དཀློན་མཆློག་

བཟང་པློ། རློགས་ལན་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན། ལྷ་ཡག་ཆློས་དཔལ་རིན་ཆེན། བ་བློ་ཀུན་དགའ་

རྒྱལ་མཚན། རྩྭ་སྤིལ་བསློད་ནམས་དཔལ་གྲུབ། ཆུ་གསློལ་འློད་ཟེར་བཟང་པློ་དང་བརྒྱད། 

འཇའ་མློ་མི་གསུམ་ནི། བཞག་ཤེས་རབ་བཟང་པློ། རིས་དགེས་རློར་བ། ཆློས་སྐུར་འློད་ཟེར་

དང་གསུམ་མློ། གཞན་ཡང་བམས་པ་དཔལ། མི་ཉག་མུ་གུ་དགེ་བཤེས། གགས་པ་བཟང་པློ་

སློགས་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརེས་པའི་སློབ་མ་མང་ངློ་། །ཁློང་ནི་ཟུར་མང་དུ་སྐུ་གཤེགས་ནས་

ཞུགས་ལ་ཕུལ་བར་གསལ་ཡང་དུས་ཚོད་ནམ་འདས་པ་ནི་དཔྱད་གཞི་མ་མཐློང་བས་ཁ་ཚོད་

གཅློད་ཐབས་བལ། གློང་གསལ་ནི་ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་དང་། སི་ཏུ་ཆློས་འབྱུང་

གི་གསུང་བཀའ་བརྒྱུད་གསེར་ཕེང་ཀརྨ་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དངློས་སློབ་ར་ཚག་དབང་

རྒྱལ་གིས་བསྒིགས་པའི་ར་ཚག་ཆློས་འབྱུང་བཅས་ལ་གཞིར་བཟུང་ཐློག་བ་མ་རང་ཉིད་ཀི་

གསུང་ལའང་ཞིབ་ཏུ་བལས་ནས་བིས་པ་ཡིན། གསུང་རློམ་སྐློར་ལ། སློམ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་གི་

སྐློར་སློགས་མང་པློ་ཞིག་ཡློད་པར་མངློན་ཡང་། མི་རིགས་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་བདེ་མཆློག་ནློར་

བུའི་ཕེང་བ་དང་། རེ་བཙུན་རྣལ་འབློར་མའི་དབང་གི་སྐློར། གསུང་མགུར་སྣ་ཚོགས་བཅས་

ཆློས་ཚན་ཉེར་དྲུག་ཡློད་པའི་པློ་ཏི་བིས་མ་ཞིག་ལས་མ་བཞུགས། 

དྲུང་འཚོ་བ། སྨན་པ། 

དྲུང་ཡིག །ཡི་གེའི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། སྦིན་བདག་གམ་འགློ་ཁིད་ཀི་འགམ་དུ་ཡིག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབི་བེད་མཁན། སིད་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་དང་བ་དཔློན་ཆེན་པློའི་མདུན་དུ་ཡི་གེ་འབི་མཁན། 

དྲུང་ཡིག་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་

དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཔལ་ཡུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དྲུང་ཡིག་ཆེན་མློ། ① སར་བློད་གཞུང་སྐབས་ཡིག་ཚང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་འགན་འཁི་བའི་རེ་

དྲུང་གི་གློ་མིང་ཅན། ② ལས་ཁུངས་ཆེ་ཆུང་ཁག་གི་དྲུང་ཡིག་རྒན་པ། 

དྲུང་རམ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དྲུང་གསུམ། ཁུ་བློ། ཞང་པློ། ཚ་བློ་དང་གསུམ་ལ་ཟེར། 

དྲུངས། [རིང]ར་བ། 

དྲུངས་ཕྱུང་། [རིང]ར་བ་བཏློན་པ། 

དྲུངས་མ་ཟློས་པ། ར་བ་མ་ཟློས་པ། 

དྲུད། འདྲུད་པའི་སྐུལ་ཚིག

དྲུད་དྲུད། ས་ལ་ཡང་ཡང་དྲུད་པ། ཕར་ཚུར་དྲུད་དྲུད་ཉིད་ཀིས་གློས་ཀང་རལ། ཁི་རློ་ཡང་ཡང་དྲུད་

དྲུད་ཀིས་ཁི་ལྤགས་རལ། 

དྲུད་པ། འདྲུད་པའི་འདས་པ། 

དྲུབ། བཙེམས་པ་སྟེ། གློས་ཆེན་སློགས་ལ་འཚེམ་འདྲུབ་དྲུབ་པ། 

དྲུབ་པ། [ཐ་དད་པ]དྲུབས་པ། དྲུབ་པ། དྲུབས། འཚེམ་པ། འདྲ་པར་འཚེམ་དྲུབས་པ། གློས་ཆེན་

དྲས་ནས་སྣམ་སྦར་དྲུབས་པ། 

དྲུབས། དྲུབ་པའི་སྐུལ་ཚིག

དྲུབས་པ། དྲུབ་པའི་འདས་པ། 

དྲུམ་པ། གྲུམ་པ་དང་གཅིག །

དྲུམས། གྲུམས་དང་དློན་འདྲ། 

དྲུལ། རུལ་དུ་བཅུག་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དྲུལ་བ། རུལ་བ། ཤ་རིང་པར་གྱུར་ནས་དྲུལ་སློང་། 

དྲུས། ① [མིང་ཚིག]ཟློག་གི་ན་ཚོད་མཚོན་བེད་རྭ་ཅློ་ངློས་སུ་ལློ་རེ་བཞིན་དཀྲིས་རིས་རེ་དློན་གི་

ཡློད་པ་དེའི་མིང་ཡིན། གཡག་རྒན་དང་འབི་རྒན་ཡིན་ན་རྭ་ཅློའི་ངློས་སུ་དྲུས་མང་པློ་ཡློད། 

 ② འདྲུ་བའི་སྐུལ་ཚིག

དྲུས་རྒྱབ་པ། [ཡུལ]ཡློས་སྒེ་མློའི་ནང་བླུགས་ནས་རྡློག་བརིས་བཏང་སྟེ་ཡློས་ལྤགས་བཤུ་བ། 

དྲུས་པ། འདྲུ་བའི་འདས་པ། 

དྲུས་པློ། གཡག་ན་སློ་བཞི་པ། 

དྲུས་མ། ① བཞློན་མ། བ་དྲུས་མ་ལས་འློ་མ་བཞློ། ② འབྲུ་རིགས་པགས་པ་གད་བདར་བས་པ་ཞིག

དྲུས་བཞག །[ཡུལ]མློ་ཕྱུགས་ལ་སྦློར་སྤློད་བེད་པའི་དུས་ཤར་བ། 

དྲུས་ཤིང་། ག་བའི་དྲུས་ཤིང་དང་དློན་གཅིག་ཡིན། 

དྲེ། གསློན་འདྲེའམ་གཤིན་འདྲེ་ཕློ་མློའི་མིང་ཞིག

དྲེ་ཅའི་གཟུངས། དྲེས་སགས་བཏབ་པ། 

དྲེ་བློ། ① [ཡུལ]དྲལ་མ། ② ཕློ་འདྲེ། 

དྲེ་མློ། མློ་འདྲེ། 

དྲེ་རི། དྲེས་མའི་འབས་བུ། 

དྲེག །① ནད་ཅིག་གི་མིང་སྟེ། ནད་རགས་ནི་སྨན་རྒྱུད་དུ། ལློང་བུ་མན་སྐྲངས་ཕིས་སུ་ཁག་རྒྱས་

ཏེ་རུས་ཚིགས་རྣམས་ལ་ཁབ་ནས། ལྷག་པར་དུ་རང་རུས་རྒྱུས་པ་ན་ཞིང་སྐྱིད་ཁུང་འཐེན་

ཞེས་པ་ལར་རྒྱ་སྐད་痛风 རློ། ② དྲེག་པ་ཡི་མིང་མཐའ་བསྡུས་པ། 

དྲེག་གྲུམ། ལག་པའི་གྲུ་མློ་གཉིས་དང་རང་པའི་བློལ་ཚིགས་གཉིས་བཅས་ན་བ་དྲེག་ནད་དང་། ཡན་

ལག་གི་ཚིགས་ཀུན་ན་བ་གྲུམ་བུའི་ནད་དང་གཉིས་སློ། །

དྲེག་འགློས་སྐྱློན་ཤློར། དྲེག་ནག་གིས་འགློས་པ་དང་སྐྱློན་ཆགས་པ། 

དྲེག་ནད། རང་པའི་མཐེ་བློང་གཉིས་དང་། ལག་པའི་གྲུ་ཚིགས་གཉིས་བཅས་བཞི་ལ་དྲེག་བཞི་ཟེར་

བས་དེའི་གནས་སུ་བབ་པའི་རླུང་ཁག་འཁྲུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ནད་ཀི་མིང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དྲེག་ནད་ཀི་སློང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི། ཁག་འཁྲུག་པར་བེད་པའི་ཟས་དང་སྤློད་ལམ་མེ་བཞི་སློགས་ལ་

བསྟེ་དྲགས་པ་དང་། ཉིན་མློར་གཉིད་ལློག་པ་དང་། ཤ་ཚིལ་སྣུམ་བག་ཆང་སློགས་བསྟེན་ནས་

དལ་བར་འདུག་པ་དང་། དྲག་ཤུལ་སློགས་ཀིས་རྐྱེན་གིས། རླུང་དང་ཁག་འཁྲུགས་ནས་ཐློག་

མར་རུས་པ་ལ་རླུང་ཁག་ཞེན་པ་ཡིན་པས་རང་པའི་མཐེ་བློང་དང་། ལག་པའི་གྲུ་མློ་བཅས་ལ་

གནས་བཅའ་ཞིང་། དེ་ཡང་དང་པློར་ཁློལ་བུ་ཁློལ་བུར་ན་བ་འབྱུང་ཞིང་། ནད་རིང་པ་གྱུར་ཚེ་

ལུས་ལ་རྒྱ་ཆེར་མཆེད་པར་འགྱུར་རློ། 

དྲེག་ནད་བཞི། རླུང་དྲེག་མཁིག་དྲེག་ཁག་དྲེག་བད་ཀན་དྲེག

དྲེག་པ། ནག་ནློག་གི་སབས་ཆགས་པའི་གཡའ་དང་ལན་ལིན། ལེའི་དྲེག་པ། གཟུགས་པློར་དྲེག་པ་

མཐུག་པློ་ཆགས་འདུག །གཅིན་དྲེག་ལ་བརེན་ནས་ནད་གཞི་བརག་པ། 

དྲེག་བལ། དུ་དྲེག་གི་རལ་པ། 

དྲེག་བཞི། དྲེག་ནད་ཐློག་མར་ཕློག་པའི་གནས་ལག་པའི་གྲུ་མློ་གཉིས་དང་རང་པའི་མཐེབ་མློ་གཉིས་

བཅས་བཞི་ཡིན་པས་དེ་དག་གི་མིང་ཡིན། 

དྲེགས། སེམས་ཆུང་གི་ལློག་ཕློགས་ཏེ། སློབས་པ་མཐློ་པློ། 

དྲེགས་ཉམས། ང་རྒྱལ་ཁེངས་སེམས། 

དྲེགས་ལན། [མངློན]བུད་མེད་གཞློན་ནུ་མ། 

དྲེགས་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ]རྒྱགས་པའམ་ཁེངས་པ། རྒྱགས་པས་དྲེགས་པ། ② ང་རྒྱལ། དྲེགས་

པ་ཆེ་དྲགས་ནས་ཡར་རྒྱས་གང་ཡང་མ་བྱུང་། དྲེགས་མེད་ཀིས་ཡློན་ཏན་ཤེས། དཔའ་རལ་

ཆེ་བའི་དྲེགས་པ། 

དྲེགས་པ་བཅློ་ལྔ། ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་དྲེགས་པ་དང་། ཐློས་པས་དྲེགས་པ། སློབས་པས་དྲེགས་པ། 

རེད་པས་དྲེགས་པ། བཀུར་བསྟིས་དྲེགས་པ། རིག་གནས་མཁས་པས་དྲེགས་པ། དབེན་

གནས་ཀིས་དྲེགས་པ། སྦངས་པའི་ཡློན་ཏན་གིས་དྲེགས་པ། ཡློ་བད་ཉུང་བས་དྲེགས་པ། 

གཟུགས་བཟང་བས་དྲེགས་པ། ལློངས་སྤློད་ཀིས་དྲེགས་པ། དབང་ཆེ་བས་དྲེགས་པ། འཁློར་

གཡློག་བཟང་བས་དྲེགས་པ། བསམ་གཏན་མངློན་ཤེས་ཀིས་དྲེགས་པ། ལྷ་ཀླུ་སློགས་ཀིས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

བསྟློད་པས་དྲེགས་པ་བཅས་བཅློ་ལྔའློ། །

དྲེགས་པའི་སེ་དཔློན་ཙིའུ་དམར་པློ། བཙན་འབུམ་གི་སེ་དཔློན་ཡིན་ཟེར་ཞིང་། མིང་གཞན་གནློད་

སྦིན་ཡང་ལེ་བེར་དུ་གགས་ལ་སློབ་དཔློན་པདྨས་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྲུང་མར་

བསྐློས་པས་བསམ་ཡས་ཆློས་སྐྱློང་དུ་ཡང་འབློད། 

དྲེགས་པའི་གཙོ་བློ་སེ་ལྔ། ཡློངས་གགས་རྒྱལ་པློ་སྐུ་ལྔ་ཟེར། ༡ ཤར་ཕློགས་སྐུ་ཡི་རྒྱལ་པློ་མློན་བུ་

པུ་ཏ། ༢ ལྷློ་ཕློགས་ཡློན་ཏན་རྒྱལ་པློ་གནློད་སྦིན་ཤིང་བ་ཅན། ༣ ནུབ་ཕློགས་གསུང་གི་རྒྱལ་

པློ་དག་ལྷ་སྐྱེས་གཅིག༤ བང་ཕློགས་འཕིན་ལས་རྒྱལ་པློ་པེ་ཧར། ༥དབུས་ཕློགས་ཐུགས་ཀི་

རྒྱལ་པློ་རྒྱལ་སྦིན་བཅས་རྣམས་ལ་ཟེར། དེ་རྣམས་རང་རང་གི་ཡུམ་བློན་པློ་འཁློར་སློགས་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡློད། དགེ་ལུགས་པ་དང་། རིང་མ་བ་གཉིས་ཀས་བསྟེན་གསློལ་བེད་པའི་

སྲུང་མ་ཞིག་སྟེ། རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་དྲེགས་པའི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་ཡིན། 

དྲེགས་པའི་གཙོ་བློ་བེག་རེ། ཆློས་སྐྱློང་ལམ་སིང ལས་མཁན་བཤན་པ་དམར་པློའི་རྒྱུད་ལས་

གསུངས་པའི་སྲུང་མ་ཞིག་སྟེ། འདི་ལ་ཡང་འདྲ་མིན་མང་བརིན་འབྱུང་བརྒྱ་ར་དང་སྒྲུབ་ཐབས་

བརྒྱ་ར་ལས་བཤད་པའི་ལྷ་སྐུའི་སྣང་བརན་ཀུན་གསལ་མེ་ལློང་གི་ནང་དུ་གསལ། 

དྲེགས་ཚིག །ང་རྒྱལ་ཁེངས་དྲེགས་ཅན་གི་ཚིག

དྲེད། གཅན་གཟན་དྲེད་མློང་གི་བསྡུས་མིང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རི་དྭགས་ཟ་བ། 

དྲེད་ཏློ། སལ་རལ་ཚ་པློ། 

དྲེད་པློ། ① བློ་གློང་པློའམ། མི་དེ་ནི་དྲེད་པློ་ཞིག་རེད། བློ་སེམས་དྲེད་དུ་གྱུར་སློང་། ལས་ཀ་ལ་སྤློ་

བས་མ་འབད་ན་རྣམ་གཡེང་གིས་བློ་དྲེད་ཉེན་ཆེ་བ་ཡློད། ② ཆློས་དང་སེམས་རྒྱུད་མ་འདྲེས་པ། 

དྲེད་པློ་བཞི། བ་མ་མིག་དྲེད། གདམས་ངག་སྣ་དྲེད། དམ་ཉམས་ཆློས་དྲེད། གློང་པློ་སྣུམ་དྲེད་དློ། །

དྲེད་ལྤགས། དྲེད་མློང་གི་པགས་པ། བཞའ་རླན་ཡློད་ས་དང་། གནམ་གཤིས་གང་སར་དྲེད་ལྤགས་

དྲློད་ཆེན་པློ་ཡློད་པས་ཕན་ཐློགས་པློ་ཡློང་། 

དྲེད་ཕློ། གཅན་གཟན་དྲེད་མློང་ཕློ། 

དྲེད་མ། གཤིས་རྒྱུད་གློང་པློའི་བུད་མེད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དྲེད་མློ། ① གཅན་གཟན་དྲེད་མློང་མློ། ② དྲེད་མློང་དང་གཅིག །

དྲེད་མློང་། གཅན་གཟན་ཞིག །དྲེད་མློང་གིས་འཕི་བ་འཛིན་སྐབས་གཅིག་ཟིན་དུས་གཅིག་བརེད་

འགློ་བ་རེད། 

དྲེད་མློང་རལ་པ། སློ་ལློ་དམར་པློ། 

དྲེད་ཟ། [མངློན]སེང་གེ

དྲེབ་ཚ་པློ། སྒིད་ངན་ལེ་ལློ་ཅན། 

དྲེའུ། དྲེལ་སྤི། དྲེའུ་ཁལ་ཐེག་ཆེ། 

དྲེའུ་རྔློག །① དྲེལ་གི་ཟེ། ② རྔློག་སྟན་གྲུམ་རེ། 

དྲེའུ་ར་རང་གསུམ། རྫུ་འཕྲུལ་གི་རང་པ། རླུང་གི་གཤློག་པ། མྱུར་མགློགས་ཀི་རལ་ལན་པའི་དྲེའུ་

ཞིག་སྟེ་དཔལ་ལན་ལྷ་མློའི་བཞློན་པ། 

དྲེའུ་ཐློ་ལློག །མས་རན་རིང་ལ་གཟུགས་བློངས་ཆུང་བའི་དྲེལ་ཞིག

དྲེའུ་ལག །ཕློགས་འགློ་སྐབས་དྲེལ་པས་བགད་བཟུང་གི་དྲེལ་ཉི་ཤུ་ཐམ་པའི་ཚོ་གཅིག

དྲེའུ་ལྷས་དགློན། མིང་གཞན་ཐེག་མཆློག་ཀུན་གློལ་གིང་ཟེར། འབྲུག་པ་སེ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་

ཡིན། འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་བ་མ་གྲུབ་དབང་ངག་དབང་ནློར་བུས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་

བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ལྷུན་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དྲེལ། རྒློད་མ་དང་བློང་བུ་ལས་སྐྱེས་པའི་སེམས་ཅན་ཞིག །མགིན་བཟང་བློང་བུས་རྨིག་ཆུང་དྲེལ་

ཡང་སྐྱེད། 

དྲེལ་དཀར་དགློན། ① རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་ ༡༩༨༥ལློར་དགེ་བཤེས་ཆློས་རྒྱལ་

གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་

ཁུལ་མཛོ་སང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དྲེལ་དཀར་དགློན། ② རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་སྟློད་ཙམ་ལ་ངག་དབང་པདྨ་བཟང་པློས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དྲེལ་རྒྱ་མློ། དྲེའུ་སྤུ་མདློག་ནག་ལ་ཁ་མིག་གི་མཐའ་དཀར་པློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དྲེལ་ལགས། དྲེལ་གི་རྨིག་ལགས། 

དྲེལ་རེས་པ། དྲེལ་གི་རེས་འགློའི་མི། 

དྲེལ་རྡང་། རྡང་ཐག་རིང་པློ་ཞིག་བརྒྱངས་ཞིང་དྲེལ་རྣམས་གལ་སྒིག་སྟེ་འདློགས་ཡུལ་ལ་ཟེར། 

དྲེལ་པ། ① དྲེལ་འདེད་མཁན་དང་། དྲེལ་བདག་དམ་བེད་མཁན། ② དྲེལ་མང་པློ་འདེད་པའི་འགྲུལ་པ། 

དྲེལ་པ་ལག་དློ། །དྲེལ་ལ་ཁལ་འགེལ་མཁན། 

དྲེལ་རི། དྲེལ་འཚོ་མཁན། 

དྲེལ་ར། དྲེལ་འདློགས་སའི་ར་བ། 

དྲེལ་སག །[ཡུལ]དྲེལ་གི་དཔྱི་འགློའི་པགས་པ་ལས་བཟློས་པའི་རི་མློ་འབུར་དློད་ཡློད་པའི་ཀློ་བ་ཞིག

དྲེས་མ། ཐག་པ་བཟློ་རུང་བའི་རྩྭ་ཞིག །དྲེས་ཐག

དྲེས་མ་རིགས་གསུམ། ཕློ་དྲེས་དང་། མློ་དྲེས། མ་ནིང་དྲེས་བཅས་རྩྭ་དྲེས་མ་རིགས་གསུམ་གི་

བསྡུས་མིང་། 

དྲེས་མའི་གེ་སར། རྩྭ་དྲེས་མའི་མེ་ཏློག་སྟེ། ནུས་པས་སིན་གསློད། གང་ཐབས་འཇློམས། 

དྲློ། ① ཚ་གང་གཉིས་སུ་དབེ་བའི་ཚ་བའི་དློན་ཏེ། དེ་རིང་ཉི་མ་དྲློ་འདུག །དགུན་ཁ་གློས་དྲློ་ན་བཟང་

ལ་བུ། ② དུས་སྟློན་པའི་ཚིག་གློགས། ས་དྲློ། ཕི་དྲློ། 

དྲློ་སྐྱིད། དྲློ་ཞིང་སྐྱིད་པ་ཉི་མའི་འློད་ཟེར་ལས་སྟེར་བའི་ཚོར་སྣང་ལ་བུ། 

དྲློ་ཁ། [ཡུལ]ཕློགས་སུ་འགློ་དུས་ཀི་ལམ་རྒྱགས། དྲློ་ཁས་མ་འདངས་ན་དྲློ་སྣློན་རྒྱབ་དགློས། 

དྲློ་གང་། ཚ་གང་གི་ཚོད། 

དྲློ་ཆི་ལེ་བ། དྲློ་སྐྱིད་བྱུང་ཚུལ་ཞིག །འཁགས་དུས་མེ་ལ་བསློས་པས་དྲློ་ཆི་ལེ་བ་བས་བྱུང་། 

དྲློ་འཇམ། ① དྲློ་ཞིང་འཇམ་པ། མལ་ཆས་དྲློ་འཇམ་དུ་ཉལ་བ། ② ཚ་པློ་རྣམས་ཅུང་ཟད་གང་དུ་སློང་

བ། ཆུ་དྲློ་འཇམ། 

དྲློ་རེན། ལམ་རྒྱགས་ཀི་དློད་དངུལ། 

དྲློ་བཏབ་པ། ཉིན་དགུང་གི་ལློ་བཟས་པ་སྟེ། ལྷློ་ཁའི་ཡུལ་སྐད། 

དྲློ་ཐིང་ཐིང་། མེ་དང་ཉི་མ་སློགས་ཀི་ཚ་དྲློད་སྐྱེ་སྟངས་ཤིག །འཁགས་དུས་ཉི་མར་བསློས་པས་དྲློ་
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ཐིང་ཐིང་བས་བྱུང་། 

དྲློ་ཐློན་པ། ས་དྲློའི་ཟ་མ་བཟས་ཚར་བ། 

དྲློ་འཐུང་། ལློ་ཆས་ཟ་བའི་དློན་ནློ། །དཔེར་ན། ཁེད་ཀུན་དྲློ་འཐུང་ནས་ཞེས། ལློ་ཆས་བཟས་ཚར་

རམ་ཞེས་དྲིས་པའི་དློན་ནློ། །

དྲློ་འདེབས་པ། ཚ་ཕློགས་རྒྱབ་པ། ཕློགས་འགློའི་ལམ་བར་དུ་དྲློ་འདེབས་པ། ཚུར་ཡློང་དུས་དྲློ་

འདེབས་པའི་ཐེངས་གངས་མང་དྲགས་པས་ཡུན་རིང་འགློར་སློང་། 

དྲློ་པློ། གང་བ་ལས་ལློག་པ། སྨན་གི་ཡློན་ཏན་དྲློ་པློ། དུག་ལློག་དྲློ་པློ། 

དྲློ་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ]དྲློས་པ། དྲློ་བ། ཚ་བ། ཆུ་གང་པློ་མེར་བསློས་ཏེ་དྲློས་པ། ② དྲློ་པློ་དང་གཅིག །

དྲློ་བའི་དུས། ① ཉིན་དགུང་སློགས་ཟས་ཟ་རན་པའི་དུས་ཚོད། ② [མངློན]དཔྱིད་ཀ་དང་། སློས་ཀ

དྲློ་བའི་ཡི་གེ་བཞི། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་གསལ་བེད་ཤ་ཥ་ས་ཧ་བཞི། 

དྲློ་སྦློར། ས་དྲློ། 

དྲློ་ཡ། དྲློད་རེན་ས། དྲློ་ཡ་དམར་པློའི་མེར་བས་པས། ཕམ་ཁ་འདབ་ཡངས་ཤིང་ལ་བྱུང་། 

དྲློ་ཡློལ། ཉིན་དགུང་གི་ཟས་ཟ་བའི་དུས་ལས་ཡློལ་བ། 

དྲློ་ལུག །ཕློགས་འགྲུལ་སྐབས་གསད་བའི་ལུག

དྲློ་ལློ་མློ་ལློ། ཚ་གང་སྙློམས་པློ། ཆུ་དྲློ་ལློ་མློ་ལློ་འཐུང་འདློད་ཆེ། 

དྲློ་ཤ ཕློགས་འགྲུལ་སྐབས་བཟའ་བའི་ཤ

དྲློ་ས། ས་ཆ་དྲློ་པློ། 

དྲློངས། ཁུངས་དྲློངས་ཤིག །ཆུ་དྲློངས་ཤིག །གདན་དྲློངས་ཤིག་སློགས་སྐུལ་ཚིག

དྲློད། ① ལུས་དང་གནམ་གཤིས་དང་མེ་སློགས་ཀི་དྲློད་མིང་རྐྱང་། ཉི་མའི་དྲློད། ལུས་ཀི་དྲློད། 

བསིལ་དྲློད། ② ཚོད། ཉམས་དྲློད། ཡློན་ཏན་གི་དྲློད། དྲློད་མི་ཤེས་པ། ③ སྦློར་ལམ་ངེས་

འབེད་ཆ་བཞིའི་ནང་གསེས། སློ་སློ་རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་བདེན་བཞིའི་ཆློས་ལ་

དམིགས་ནས་བསློམས་པས། ནང་འཛིན་པ་ཡིད་ཀི་བརློད་པ་ཙམ་མ་གཏློགས་གཟུང་བ་ཕི་

དློན་མེད་པར་རློགས་པའི་སྣང་བ་ཐློབ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞི་གནས་དང་ཤེས་རབ་ལྷག་མཐློང་
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མཚུངས་ལན་དང་བཅས་པ་སྟེ། དཔེར་ན་ཤིང་གཙུབ་པ་ལས་མེ་འབྱུང་བའི་སློན་དུ་དྲློད་འབྱུང་

བ་ལར་མཐློང་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས་མེ་ལ་བུ་སྐྱེ་བའི་ས་ལས་སུ་དྲློད་ཐློབ་པའློ། །

དྲློད་སྐློར། ལུས་པློར་དྲློད་སྐྱེད་དུ་འཇུག་པའ་ིདློན། ཁུ་བ་ད་ེདྲློད་སྐློར་ཙམ་མ་བས་ན་འཁགས་བཞག་ལ་བུ། 

དྲློད་ཀི་རེ་སྦློར། དྲློད་རེ་སྦློར་དང་གཅིག །

དྲློད་ཀིས་བཙོས། དྲློད་བཏང་ནས་གསློ་སྐྱློང་བས་པ། 

དྲློད་སྐྱེས་པ། དྲློད་འཕེལ་བ། 

དྲློད་སྐྱེད་བེད། [མངློན]པི་པི་ལིང་། 

དྲློད་ཁང་། དྲློད་ཚད་ཆེ་ཙམ་ཡློད་པའི་ཁང་པ་སྟེ་དགུན་ཁར་སློ་ཚལ་ལམ་མེ་ཏློག་སློགས་འདེབས་

གསློ་བེད་ས་ཞིག

དྲློད་ཁུག །ལུས་སློགས་དྲློས་པ། 

དྲློད་དགུ། ནུས་པ་དྲློ་བའི་ཟས་སྤློད་སྨན་དཔྱད་ཡློད་དློ་ཅློག་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤི་མིང་། 

དྲློད་གློད་པ། དཔྱིད་ཀའི་དུས་སུ་གནམ་གཤིས་དྲློ་པློ་ཆགས་པ། 

དྲློད་གདན། གློག་ཤུགས་ཀིས་ཚ་མློ་བ་བའི་གདན་ཞིག །དགུན་ཀར་གློག་གདན་སྤད་ན་ཉལ་དུས་

དྲློན་མློ་འདུག

དྲློད་ཆུང་། ① ཚ་དྲློད་ཆུང་ངུ་། ② ཉམས་རྒྱུས་ཆེན་པློ། ③ གདེང་དྲློད་ཆེ་བ། 

དྲློད་ཉུལ། བློའི་གདེང་ཚད་ལ་བ། ཡློན་ཏན་ཆེ་ཆུང་གི་དྲློད་ཉུལ་བ། 

དྲློད་རགས་ཉམས་རློགས། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གློ་རློགས་མཐློན་པློར་སློང་ནས་གནས་ཚད་

ངེས་ཅན་ཞིག་ཏུ་སེབས་པ་ན་ལུས་ཀི་འབྱུང་བཞིའི་སྟློབས་རྒྱས་སྟེ་རང་གི་ལུས་སེམས་གཉིས་

ཀར་རང་དབང་ཐློབ་པའི་ཕི་རགས་དང་ནང་རགས་མང་དུ་འབྱུང་བ་ལ་ཟེར། དེ་ཡང་གསང་

སགས་ཀི་ལམ་ལ་མ་ཞུགས་ན་མི་འབྱུང་བ་ཡིན། 

དྲློད་བཏགས་པ། ཚ་པློ་བཟློས་པ། 

དྲློད་དུགས། བི་ས་ཤར་བལས་ལ་ཆང་བན་ནས་བསློས་པའི་དུགས་ཀིས་བུད་མེད་བུ་བཙལ་བའི་

རེས་ཀི་རྒྱུ་ཞབས་དང་མཚང་ར་མཁལ་རེད་གཟེར་བ་འཇློམས་པ་ལར་གི་ནད་འཆློས་ཐབས་ཤིག
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དྲློད་རྡློལ། ཤ་དང་། ཤིང་སློང་། གསང་སྤློད་སློགས་མི་གཙང་བའི་འདམ་རབ་ཀི་ནང་དུ་རང་བྱུང་དུ་

རྡློལ་བའི་འབུ་རིགས་རང་ལག་མེད་པ། ལུས་ནར་ནར་མགློ་ནས་མཇུག་བར་ཇེ་ཕ་རུ་ཕིན་པའི་

དབིབས་ཅན་ཞིག

དྲློད་མདློག །ཞེས་པ་ནི་ཚོན་མདློག་མི་འདྲ་བས་རི་མློའི་སྟེང་ནས་རྒྱུན་དུ་མི་རྣམས་ལ་ཚོར་སྣང་མི་

འདྲ་བ་སྟེར་གི་ཡློད། དམར་པློ་དང་། ལི་ཁི། སེར་པློ་སློགས་ནི་ཁམས་དྭངས་ལ་དྲློད་དང་ལན་

པ་ཚ་ཤུགས་ཆེ་བ། རྒྱ་བསྐྱེད་སློགས་ཀི་ཚོར་སྣང་ཡློང་གི་ཡློད་པས་རི་མློའི་ཐློག་དེར་དྲློད་

མདློག་གམ་ཚ་མདློག་ཟེར་གི་ཡློད། 

དྲློད་པ། ཉམས་ཚོད་ལ་མཁན། 

དྲློད་ཕེབས་དུས། [མངློན]དཔྱིད་དུས། 

དྲློད་འབེབས། [མངློན]དཔྱིད་ཀ

དྲློད་མི་ཐུབ་པ། གསང་བ་བེད་མ་ཐུབ་པ། 

དྲློད་མི་ཤེས་པ། ཚོད་མི་ཤེས་པ། 

དྲློད་མེད། ① ཚོད་མེད་དམ། ཆློག་ཤེས་མེད་པ། ② གདེང་ཚོད་མེད་པ། 

དྲློད་སྨན། དྲློད་སྟློབས་སྐྱེད་བེད་ཀི་སྨན་ཞིག །ས་པི་ཕློ་གསུམ་ལ་བུ་ལ་ཟེར། 

དྲློད་སྨན་ནར་མློ། [མངློན]༡ པི་པི་ལིང་། ༢ ཕློ་བ་རིས། 

དྲློད་སྨན་ཧྲིལ་འཇློང་། ནུས་པ་དང་དབིབས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ཕློ་བ་རིས་དང་། པི་པི་

ལིང་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

དྲློད་རེ་སྦློར། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། བསྡུས་སློམ་རབ་ཏུ་གྱུར་པ་མཚོན་བེད་གང་

ཞིག །སྦློར་ལམ་དྲློད་ཀིས་བསྡུས་པའློ། །

དྲློད་ཚད། ① རློགས་པའི་ཉམས་ཚད་དམ། གདེང་ཚད། ② ཚ་བ་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད། དྲློད་ཚད་ཆེ་བ། 

དྲློད་འློངས་དུས། སློས་ཀའི་དུས། 

དྲློད་རླངས། ཚ་དྲློད་ལས་བྱུང་བའི་རླངས་པ། 

དྲློད་རླུང་། དྲློད་འབེབས་བེད་ཀི་རླུང་། དཔྱིད་ཟླ་འབིང་པློར་དྲློད་རླུང་ལང་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དྲློད་ཤུགས། ཚ་དྲློད་ཀི་ནུས་ཤུགས། 

དྲློད་ཤེས་པ། ཚོད་ལློན་པ། ན་ཚ་འདི་ཕིས་སུ་དྲག་ཐུབ་མིན་གི་དྲློད་མི་ཤེས། 

དྲློད་གཤེར། ཚ་དྲློད་དང་རླན་གཤེར། དྲློད་གཤེར་སློགས་ཆ་རྐྱེན་དང་ལས་རློལ་འཛོམས་ན་ཞིང་

ལ་ལློ་ལེགས་ཡློང་། 

དྲློད་གཤེར་ལས་སྐྱེས་པ། འབུ་སིན་ལ་སློགས་པ། 

དྲློད་སེབས། གནམ་གཤིས་ཀི་དྲློད་གསར་དུ་སྐྱེས་པ། 

དྲློད་གསུམ། ཛ་ཏི་དང་། སུག་སྨེལ། ཀ་ཀློ་ལ་གསུམ་གི་བསྡུས་མིང་། 

དྲློད་ལྷགས། ནམ་དུས་དྲློད་སྐྱེ་བའི་སྐབས་རྒྱབ་པའི་ལྷགས་པ། 

དྲློན། ① [རྒྱན་ཚིག] དྲློད་ཚད་མི་ལུས་དང་འཚམས་པ་ཞིག་ཡློད་པའི་དློན་ཏེ། དྲློན་མློ། ཟས་དྲློན་

མློ། ཇ་དྲློན་མློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། ② དྲློད་བསྲུང་བའམ་གང་ངར་འགློག་པའི་ནུས་པ་ཡློད་པའི་དློན་

ཏེ། ལྭ་བ་དྲློན་པློ། ཁང་པ་དྲློན་པློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། ③ དྲན་ལ་ལློས། 

དྲློན་འཇམ། ཚ་གང་རན་པ། ཆུ་དྲློན་འཇམ། གསློལ་ཇ་དྲློན་འཇམ། 

དྲློན་འཇུག །བརྫུས་ཏེ་འཇུག་པ་དང་ལྷད་འཇུག་པ། སྐད་ཆ་ལ་ཚིག་དྲློན་བཅུག་སྟེ་དཀྲུག་ཤིང་རྒྱབ་པ། 

དྲློན་པློ། གང་མློ་མིན་པ། ཁག་དྲློན་པློ། ཆུ་དྲློན་པློ། 

དྲློན་མློ། དྲློན་པློ་དང་གཅིག །

དྲློན་ཞློ། དྲློད་མ་ཡལ་བའི་ཞློ་གསར་པ། 

དྲློན་ཤ བསད་མ་ཐག་པའི་ཤ

དྲློལ། འདྲལ་བའི་སྐུལ་ཚིག

དྲློས། ① ཉི་འློད་དང་མེ་དྲློད་ཚ་དྲློད་སློགས་ལ་བརེན་ནས་ཚ་དྲློད་ངེས་ཅན་ཞིག་བྱུང་བའི་དློན་ཏེ། 

ཉི་མའི་འློད་ཀིས་ས་གཞི་དྲློས། ཟས་དྲློན་མློ་ཟློས་ན་ལུས་ཕུང་དྲློས་ལ་བུ། ② ཉིན་གུང་གི་དུས་

ཀི་མིང་སྟེ་ཉི་དྲློས། དྲློས་ཇ། ཉི་མའི་དྲློས་ཆེན་ཞེས་པ་ལ་བུ། ③ དྲ་ལ་ལློས། 

དྲློས་ཆེན། [ཡུལ]ཉིན་དགུང་མ་ཟིན་གློང་། 

དྲློས་པ། དྲློ་བའི་འདས་པ།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དྭ། འའབྱུང་རིས་ཐ་སྙད། སར་ཁ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག

དྭ་ལགས། སར་ཁའི་བེ་བག་ཅིག །སར་ཁ་དྭའི་གནས་ཡུལ་ནུབ་ཕློགས་ཡིན་པ་དང་། སིད་པའི་

ནུབ་ཕློགས་ཀི་འབྱུང་ཁམས་ལགས་ཡིན་པས་ན་དྭ་ལགས་ཟེར། 

དྭ་ཕྲུག །ཆུང་དུས་ནས་ཕ་མ་ཤི་བའི་ཕྲུ་གུ། དྭ་ཕྲུག་ཁང་། དྭ་ཕྲུག་གི་རྒྱགས་ཕེ། 

དྭ་ཕྲུག་ཁ་སེར། དྭ་ཕྲུག་ཆུང་ངུ་། 

དྭ་ཕྲུག་ཁང་། ཕ་མ་མེད་པའི་ཕྲུ་གུ་སྲུང་སྐྱློང་དང་སློབ་གསློ་རྒྱབ་ཕིར་བཙུགས་པའི་ཕན་བདེའི་ལས་

ཁུངས་ལ་ཟེར། 

དྭ་བ། ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཏེ། རློ་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་འབས་ནད་དང་། ཤ་རློལ་འདུལ། སིན་

གསློད། ནུས་མཛེར་འགློག །མིང་ག་ིརྣམ་གངས་ལ་འབློམ་ར་ིདང་། གཡར་ཞུ་བ། ཨུ་ལུ་བཅས་སློ། །

དྭ་ཚྭ། ཤིང་ཚ་རིགས་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་པགས་པ་མཐུག་པའི་མིང་། 

དྭགས་ཀློང་། བློད་ལྷློ་ཁ་ཁུལ་གི་དྭགས་པློ་ས་ཁུལ་དང་ཉིང་ཁི་ཁུལ་གི་ཀློང་པློ་ས་ཁུལ་གཉིས་ཀི་

བསྡུས་མིང་། 

དྭགས་ཀློང་སྤི་ཁབ། བློད་གཞུང་གི་དྭགས་པློ་ས་ཁུལ་དང་ཀློང་པློ་ས་ཁུལ་གི་སྤི་ཁབ་ཡིན་ཅིང་། དེ་

ས་ཀློང་པློ་སྤི་ཁབ་ལས་མེད་ཀང་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ ༡༩༥༥ལློའི་རེས་

སུ་དྭགས་ཀློང་སྤི་ཁབ་ཅེས་པར་མིང་བསྒྱུར་ནས་སྤི་ཁབ་པ་མི་གཅིག་དང་ལས་ཁུངས་གནས་

ཡུལ་ཀློང་པློ་རེ་ལྷ་རློང་དུ་ཡློད། དེའི་མངའ་ཞབས་ནི་ཀློང་པློ་རྒྱ་མདའ་དང་། རེ་ལྷ་དང་། ཇློ་མློ། 

སྐུ་རྣམ། རྒྱ་ཚ། སྣང་རློང་ལ་སློགས་པའི་རློང་གཞིས་ཁག་རྣམས་ཡིན། 

དྭགས་སྟློད། དྭགས་པློའི་ཡུལ་གི་སྟློད་ཆ། 

དྭགས་པློ། སར་སློང་བཙན་སམ་པློའི་དུས་སུ་དབུས་གཙང་རུ་ལྔར་བགློས་པའི་གཡློ་རུའི་ནང་ཁུལ་

ས་ཆ་ཞིག་ཡིན་པ་འདིར་གཙོ་ཆེར་དྭགས་པློ་ཞེས་པའི་རིགས་རུས་ཀི་མི་ཚོ་གཞིས་ཆགས་

ཡློད་པས་དྭགས་པློ་དང་། བར་སྐབས་རྒྱ་ཚ་དང་། གང་། ལྷ་རྒྱ་རི། སྐུ་རབ་རྣམ་རྒྱལ། སྐྱེམས་

སློང་བཅས་རློང་ཁག་ལྔར་བསྒྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་རྒྱ་ཚ་རློང་དང་། སྣང་རློང་དེ་

གཉིས་ཀི་ཆགས་ཡུལ་ཡིན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དྭགས་པློ་བཀའ་བརྒྱུད། མར་པ་ལློ་ཙཱ་བ་དང་། མི་ལ་རས་པ། དྭགས་པློ་ལྷ་རེ་བཅས་མཁན་སློབ་

གསུམ་ནས་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན་ཞིང་། དྭགས་པློ་ལྷ་རེའི་སྐབས་སུ་དར་རྒྱས་ཆེས་

ཆེར་བྱུང་བས་དྭགས་པློ་བཀའ་བརྒྱུད་ཅེས་སུ་གགས། 

དྭགས་པློ་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་གགས་པ། རེ་འདི་ནི་དྭགས་པློ་མདའ་རུ་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅློ་

ལྔ་པའི་ནང་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཞློན་དུས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་ལ་ཐུགས་བརློན་

མཛད། དེ་ནས་རེ་བློ་གློས་འཕེལ་བའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏེ་ཕར་ཚད་གསན། སེ་ར་བེས་གྲྭ་

ཚང་དུ་ཕེབས་ནས་གཞུང་ཆེན་པློ་ཏི་རྣམས་ལ་སྦངས་པ་དཔྱིས་ཕིན་གནང་བས་མཁས་པའི་

གགས་པ་ཐློབ། རྒྱུད་སྨད་དུ་རྒྱུད་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་བཟང་པློ་ལས་གསང་འདུས་འགེལ་པ་བཞི་

སྦྲགས་གསན། དགའ་ལན་དུ་རེ་ཆློས་སྐྱློང་རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་དུ་འཇིགས་བེད་དུས་འཁློར་སློགས་

གསན། རྒྱུད་སྨད་ཀི་ཁིར་ཕེབས། དེ་ནས་དྭགས་པློ་གྲྭ་ཚང་གི་ཁི་ཐློག་གཉིས་པ་མཛད། འདས་

ལློ་དང་མཛད་རྣམ་ཞིབ་པ་མ་རེད། 

དྭགས་པློ་སློམ་པ། དྭགས་སློམ་ཚུལ་ཁིམས་སྙིང་པློ རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ ༡༡༡༦ 

ལློའི་ནས་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ ༡༡༦༩ ལློ་བར་དགུང་ལློ་ང་གསུམ་བཞུགས། 

མཉམ་མེད་དྭགས་པློ་ལྷ་རེའི་གཅེན་པློ་རྒྱ་བ་གསེར་རིའི་སས་ཆེ་བ་ཡིན། 

དྭགས་པློ་ཟླ་འློད་གཞློན་ནུ། གྲུབ་ཆེན་མི་ལ་རས་པའི་ཐུགས་སས་དྭགས་པློ་བསློད་ནམས་རིན་

ཆེན་ནམ། དྭགས་པློ་ཟླ་འདློ་གཞློན་ནུ་ནི། བློད་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་ལས་དབུས་ཀི་

ལྷློའི་ཆར་གཏློགས་པ་གཉལ་གི་ཡུལ། གནའ་རབས་ཀི་དུས་སུ་བློན་རི་དབུས་དཀིལ་གློང་

དཀར་པློ་ཞེས་གགས་ཀང་ཕིས་སུ་ཡུལ་སྐད་དུ་སྤིལ་གློང་ཞེས་པའི་གློང་ཚོ་རུ། ཡབ་སྙི་བ་

སངས་རྒྱས་རྒྱལ་པློ། ཡུམ་ཤློ་མློ་ཟ་ཆེ་ལམ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་དང་པློའི་ས་མློ་ལུག་

སྤི་ལློ་༡༠༧༩ ལློ་ལ་འཁྲུངས། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལ་སས་སྤུན་མཆེད་གསུམ་ཡློད་པ་ལས་ཁློང་

ནི་གཉིས་པ་ཡིན་ལ། སྤུན་མཆེད་གཞན་ལས་རིག་པ་གསལ་ཞིང་ཡར་སྐྱེས་མགློགས་པས། 

མཚན་དར་མ་གགས་ཞེས་གསློལ། ཁློང་གི་རུས་རི་བའི་འབྱུང་ཁུངས་ནི། སྟློང་ཐུན་ལློ་རྒྱུས་

ཆེན་པློ་གསེར་གི་ཐེམ་སྐས། ཆེ་དགེ་ཡིག་ཚང་དངུལ་སིག་ཅན་སློགས་གནའ་རབས་ཀི་ཡིག་



  516  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རིང་རྣམས་སུ་འཁློད་པ་ལར་ན། གནའ་ས་མློར་བློད་ལ་རྒྱལ་པློ་མ་བྱུང་གློང་གངས་ཅན་ལློངས་

འདིར་ཀླུ་གདུག་པ་ཅན་གིས་དབང་བསྒྱུར་བས། ཀླུ་ནད་ཀིས་ཁ་བ་ཅན་པ་རྣསམ་ཉམ་ཐག་པར་

བས་པའི་ཚེ། སྤྲུལ་པའི་ལྷ་བང་སེམས་རྡློ་རེ་བ་བ་དེ་ཉིད་ཀླུ་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབས་པར་

མཁེན་ནས་མི་ཡུལ་དུ་བབས། རི་རབ་ལྷུན་པློའི་བང་ཕློགས་ན་བ་ཁྱུང་མང་པློ་ཡློད་པ། རྫུ་

འཕྲུལ་གིས་རྒྱ་རི་བཙུགས་ནས་བཟུང་སྟེ། ཀླུ་རྣམས་འདུལ་བཅུག་པས། ཀུན་གིས་རི་བ་ཞེས་

བློས་ཤིང་རེ་བློར་མངའ་གསློལ། དེ་ནས་བཟུང་རེ་རི་བ་བཙད་པློའམ། རྒྱ་རེ་བཙད་པློ་ཞེས་

གགས་པར་བཤད། རེས་ནས་རེ་དེའི་རིགས་རྒྱུད་རྣམས་ལ་རི་བ་ཞེས་གགས་སློ། །ཁློང་གི་

ཡབ་གསློ་རིག་ལ་མཁས་ཤིང་ཡློན་ཏན་ལན་པ་ཞིག་ཡིན་པས། ཁློང་དགུང་ལློ་ལྔ་པར་ཕེབས་

པ་ན། ཡབ་ཀིས་ཀློག་བསབས། ཡུན་མི་རིང་བར་ཀློག་ཐློགས་མེད་དུ་གྱུར། དགུང་ལློ་བདུན་

པར་གསློ་བ་རིག་པ་སྦློང་བའི་དབུ་བཙུགས། རྒྱ་གར་གི་སྨན་པ་མཁས་པ་སྐྱེ་མེད་མདུན་དུ་

དློན་སྣློད་ཀི་ནད་བཅློས་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་སྨན་དཔྱད་སྦློང་ཞིང་། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་སློབ་

དཔློན་པདྨའི་མན་ངག་སློགས་ཞུས། གཙང་པ་ལྷ་རེ་དབུ་གསིལ་ལ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་སློགས་

སྨན་གཞུང་གི་འགེལ་བཤད་ཚང་མ་གསན། བལ་པའློ་སྨན་པ་བི་ཇི་སྨན་གཞློན་ལ་ར་ཡི་གནས་

ཚུལ་ལ་དཔྱད་པའི་ལག་ལེན་སློགས་ལག་ལེན་གི་སྐློར་རྣམས་སྦངས། སློབ་དཔློན་དེ་གསུམ་

ལློ་ཕེད་བརྒྱད་བར་བསྟན། གཞན་ཡང་རྒྱ་ཁི་ཐན་གི་སྨན་པ་གཙུག་ཕུད་ཅན་སློགས་སྨན་གི་

སློབ་དཔློན་བཅུ་གསུམ་ཙམ་བསྟེན་ནས་ལློ་བཅུ་གསུམ་རིང་གསློ་རིག་སྦངས། བློད་ཀི་གསློ་

བ་རིག་པ་ལ་མཁས་པའི་མཐར་སློན། གསང་སགས་རིང་མའི་ཟླ་བ་འབར་རེ་བསྟེན་ནས་རིང་

མའི་ཆློས་གསན། ཟངས་དཀར་ལློ་ཙྰ་བ་འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ལ་བསྙེན་བཀུར་མཛད་ཅིང་། 

དཔལ་བསམ་ཡས་དང་། ལྷ་སའི་བར་ཕག་ཕིར་བགིས་ཏེ་རྣལ་འབློར་སྐློར་དང་། བདེ་མཆློག་

གི་དབང་ལུང་ཞུས། དགེ་བཤེས་ཤར་པ་བ་ཡློན་ཏན་གགས་ལ་བཀའ་གདམས་ཀི་ལམ་རིམ་

གསན། དགུང་ལློ་བཅུ་དྲུག་ལ་ཕེབས་པའི་དུས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་བཞེད་ནས་ཡབ་ཡུམ་ལ་

ཞུས་ཀང་མ་གནང་བར། མཆིམས་ཇློ་སས་དར་མ་འློད་ཀི་བུ་མློ་ཁབ་ཏུ་བཞེས། སྨན་དཔྱད་

དང་། གསང་སགས་གསར་རིང་གི་ཆློ་ག་འདློན་པ་སློགས་ཀི་ཁིམ་གཞིས་སྐྱློང་བར་མཛད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

སས་གཅིག་དང་སས་མློ་ཞིག་ཀང་སྐྱེས། ཁློང་ཁིམ་མི་རྣམས་ཕན་ཚུན་བརེ་གདུང་ཧ་ཅང་ཟབ་

ཅིང་བདེ་བའི་ངང་ནས་འཚོ་ཞིང་གནས་སློ། །དགུང་ལློ་ཉེར་ལྔ་བཞེས་པའི་ཚེ། ཡུལ་དེར་

འབྲུམ་ནག་གི་ནད་ཀིས་ཁབ། སས་ལློ་བརྒྱད་ལློན་པ་དང་། སས་མློ་ལློ་གསུམ་ལློན་པ། ལམ་

མློ་དང་བཅས་འབྲུམ་ནད་ཀིས་མནར། སྐྱློ་ངལ་ཚད་མེད་ངང་ནས་ཞིང་རྨློ་བར་ཕེབས། འབེང་

ལག་ཕག་ལ་འཁློར་བས་རྐྱེན་བས་སྙིང་རེ་ལྷག་པར་སྐྱེས་ནས། རྨློ་གང་ཡན་དུ་བཅུག །ཕག་

ལྷམ་ས་ལ་བརྡབས་ནས་ད་ནས་བཟུང་སིག་པའི་བ་བ་འདི་འདྲ་ལ་ནམ་ཡང་མི་འཇུག་སྙམ། དེ་

ནས་རིང་པློ་མ་ལློན་པར། སས་མློ་ལློ་གསུམ་ལློན་པ་དེ་ཤི། དུར་ཁློད་དུ་རློ་བསྐྱལ་ནས་ཚུར་

བློན་ཙ་ན། སས་མློ་ལློ་དགུ་ལློན་པ་དེའང་གློངས། ཡང་དེའི་རློ་དུར་ཁློད་དུ་བསྐྱལ་བར་བློན། 

ཚུར་ཕེབས་པ་ན་ཁློང་གི་སྐུ་ལམ་ནད་དྲག་པློས་ཡུན་རིང་མནར་བའི་ཐློག་སས་མིང་སིང་

གཉིས་གཅིག་རེས་གཅིག་འདས་པའི་དབང་གིས། ལུས་ཟུངས་ཟད་ཅིང་དབུགས་ཆད་ལ་ཁད་

དུ་གྱུར། མློས་མིག་མཆི་མས་གང་སྟེ་ཁློང་གི་ཞལ་ལ་ཅེ་རེར་བལས། ཁློང་གིས་ཀང་མློའི་

བཞིན་རས་ལ་གཟིགས་ཤིང་། སྤན་ཆབ་མང་དུ་བསིལ། ད་ནས་བཟུང་ངས་ནློར་རས་ཀུན་

སྦིན་པ་བཏང་ནས། རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསེར་གི་གེགས་བམ་དབུ་

ཐློག་ཏུ་བཞག་ནས་དམ་བཅའ་མཛད། མློས་ཀང་འདློད་པ་མཐུན་པའི་ཚུལ་གིས་མགློ་བློ་སྒུར་

ཙམ་བས་ཏེ་འདས་སློང་ངློ་། །དེ་ནས་ནློར་རས་ཀུན་དགློངས་རློགས་སུ་བཏང་། ཇློ་མློའི་གདུང་

བཞུགས་མཆློད་རེན་ཞིག་ཀང་བཞེངས། དེ་ལར་སྡུག་བསལ་ཚད་མེད་ཀིས་མནར་བས་འཁློར་

བ་མཐའ་དག་ལ་སྙིང་པློ་མེད་པར་གཟིགས་ནས། དགུང་ལློ་ཉེར་དྲུག་པར་བཀའ་གདམས་པའི་

བཙུན་པ་འགློང་སྟློན་དཔལ་བསློད་བ་བ་ཞིག་ལ་གློགས་བཅློལ་ཏེ་དྭགས་པློ་རློང་དགར་བློན། 

ཟངས་དཀར་བའི་སློབ་མ་མར་ཡུལ་བ་དགེ་བཤེས་བློ་ལན་ཤེས་རབ་མདུན་བསྙེན་རློགས་ཀི་

སློན་པ་ཡང་དག་པར་མནློས། མཚན་དགེ་སློང་བསློད་ནམས་རིན་ཆེན་དུ་གསློལ། སློབ་དཔློན་

གི་མདུན་དུ་གསང་སགས་ཀི་ཆློས་སྐློར་མང་པློ་ཞུས། ཆློས་གློསག་འགློང་སྟློན་གི་བསྐུལ་བར་

བརེན། རེ་མི་ལའི་སློབ་མ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མདུན་ནས། མི་ལའི་གདམས་ངག་ཁིད་དང་

བཅས་པ་འགའ་ཞིག་ཞུས། དགུང་ལློར་ཉེར་བརྒྱད་པར། འགློང་སྟློན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་དབུ་རུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བང་གི་ཕློགས་སུ་བཀའ་གདམས་པའི་ཆློས་ཞུ་བར་ཕེབས། སྤན་ས་བའི་སློབ་མ་སྙུག་རུམ་

པའི་བརློན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཇློ་བློའི་ལམ་རིམ་གསན་ན་ས་ཟླ་བ་བརྒྱད་ཙམ་བསྟེན། གང་

ཐང་པའི་སློབ་མ་ལགས་རི་གློང་ཁ་བ་བང་ཆུབ་དཔ་ལ་ལ། ཇློ་བློའི་གདམས་ངག་མ་ལུས་པ་

གསན། ར་མགིན་ཕག་རྡློར་སློགས་ཀི་དབང་ལུང་འགའ་ཡང་ཞུས། དགེ་བཤེས་རྒྱ་ཡློན་བདག་

ལློ་གསུམ་བསྟེན་ནས་གསན་བསམ་མཛད། དེ་ནས་རང་ཡུལ་དུ་བློན། ཡབ་མེས་ཀིས་

བཞེངས་པའི་སེར་ཁ་བ་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཞིག་ཡློད་པ་དེར་སྒྲུབ་ཁང་ཞིག་བརིགས་ཏེ་

སློམ་སྒྲུབམཛད། རྨི་ལམ་གི་ས་ལས་བཟང་པློ་བྱུང་། དཔྱིད་ཀར་མཚམས་གློལ་ནས་སྐྱློ་སངས་

ལ་བློན་པས། སྤང་པློ་རྒད་པློ་གསུམ་གིས་རྣལ་འབློར་གི་དབང་ཕྱུག་མི་ལ་རས་པའི་སྙན་

གགས་གེང་བ་གསན། མི་ལ་རས་པའི་མཚན་ཐློས་པ་ཙམ་ལ་ལུས་སྤུ་ལང་ཞིང་། མིག་ནས་

མཆི་མ་འཁྲུག་པའི་དད་པ་སྐྱེས་ཏེ། ཅིས་ཀང་མཇལ་འགློ་དགློས་སྙམ་པ་ཐུགས་ལ་འཆར། 

ཞིང་བཟང་པློ་གཅིག་ཡློད་པ་དེ་གསེར་སང་དློ་དང་ཇ་ལ་བརེས། སློན་གི་བཀའ་གདམས་པའི་

བ་མ་རྣམས་ལ་གནས་སྐབས་དགློངས་ཁློལ་ཞུས། དགུང་ལློ་སློ་གཅིག་པ་ཆུ་གང་ལློར་གློགས་

འགློང་སྟློན་དང་བསེབས་ཏེ་གཙང་ཕློགས་སུ་བཏེག །གཙང་ཚོང་འདུས་མགུར་མློར་སེབས་པ་

ན། འགློང་སྟློན་ནད་དྲག་པློས་ཟིན། འགློང་སྟློན་གིས་ང་གནས་སྐབས་འགློ་ཐུབ་པ་དཀའ་བས། 

ཁེད་རང་སློན་ལ་ཕེབས། ང་ནད་དྭངས་པ་དང་སེབས་འློང་གསུངས། ཁློང་ཡི་མུག་ཀང་བ་

ཐབས་བལ། གསེར་སང་དློ་དང་ཇ་དུམ་བུ་མ་གཏློགས་དེ་མིན་གི་ལམ་རྒྱགས་དངུལ་དངློས་

ཚང་མ་འགློང་སྟློན་ལ་བཞག །ཚོང་པ་འགའ་དང་འགློགས་ཏེ་ཁེས་པློ་བསྣམས་ནས་ཞབས་ཐང་

དུ་ཟླ་ཕེད་ཙམ་ཕེབས་པས་མི་ལའི་བཞུགས་གནས་དང་ཉེ་བར་ལ་སྟློད་མེ་མློ་ཐང་ལ་འབློར། སྐུ་

ངལ་བའི་ཐློག་གློ་བུར་བའི་ནད་ཅིག་གིས་མནར། ཐང་དཀིལ་དུ་ཉིན་ཞག་བདུན་གི་བར་ལུས། 

རེ་བཙུན་མི་ལ་བཞུགས་པའི་ཕློགས་སུ་བལས་ཏེ་གསློལ་བ་དྲག་ཏུ་བཏབ། རེ་བཙུན་གིས་

མཁེན་ནས་རྣལ་འབློར་པ་ཞིག་བསུ་བར་མངགས། ཁློང་གི་ནད་ཅུང་དྭངས་བ་དང་རྣལ་འབློར་

པ་བསུ་བར་འབློར། ཁེས་པློ་བདག་ལ་སྩློལ་ཞེས་རྣལ་འབློར་པས་ཁེས་པློ་ཁེར་ཏེ་རིམ་གིས་

བློན། འབློར་ལ་ཉེ་བར། རྣལ་འབློར་ཕློ་མློ་རྣམས་ཀིས་སློས་དུད་དང་རྔ་རྡུང་རློལ་མློ་དང་བཅས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

བསུས། དེ་ནས་རེ་བཙུན་གི་དྲུང་དུ་ཕིན་པས། རེ་བཙུན་རྡློ་ཕ་བློང་ཆེན་པློའི་ངང་བཞུགས་པར་

མཇལ། དད་པ་ཚད་མེད་སྐྱེས་ཏེ་མིག་མཆི་མས་བརླན་བཞིན་པར་ཕག་གསུམ་བཙལ་ནས། 

མཇལ་རེན་དུ་གསེར་སང་དློ་དང་ཇ་དུམ་བུ་བཅས་ཕུལ། ང་ལམ་ཐག་རིང་པློ་ནས་ཁེད་མཇལ་

དུ་ཡློང་བ་ཡིན་པས་ཐུགས་རེས་འཛིན་པར་ཞུ་ཞུས། རེ་བཙུན་གི་ཞལ་ནས། གསེར་དང་མི་

རྒན་ལློ་མི་མཐུན། ཇ་སྐློལ་བེད་ཀི་ཐབ་སྤད་མེད། དེ་རྣམས་ཁློད་རང་སྒྲུབ་པ་བེད་པའི་རྒྱགས་

གིས། ཁློད་དེ་ཙམ་ལམ་ཐག་རིང་རྒྱུ་མེད། ཁམས་དང་རྒྱ་གར་ནས་ང་རར་ཡློང་མཁན་ཡློད། 

ཁློད་ཀི་མིང་ཅི་ཟེར་གསུངས། བསློད་ནམས་རིན་ཆེན་ལགས་ཞུས། རེ་བཙུན་གིས་བསློད་

ནམས་ཚོགས་ཆེན་བསགས་ལས་བྱུང་། འགློ་བ་ཀུན་གི་རིན་པློ་ཆེ། ཞེས་ལན་གསུམ་

གསུངས་རེས། ཆང་གསློལ་འཕློ་ཀ་པྰ་ལ་གང་གནང་ནས། འདི་འཐུངས་གསུངས། རེན་དགེ་

སློང་ཡིན་པ་ཅུང་ཟད་སྐྱེངས་པའི་ཚུལ་གིས་བ་མའི་བཀའ་ལར་ཆང་ལྷག་མ་མ་ལུས་པར་

བཞེས། རེ་བཙུན་གིས་ཐུགས་དགེས་པ་ཆེན་པློས་མགུར་ཚར་གཅིག་གསུངས་ནས་བུ་སྟློན་

ཁློད་ལ་སྣེ་ལེན་ཡིན་གསུངས། གནས་སྐབས་ཕ་བློང་དེའི་འློག་ལྕུག་ཕན་དང་། ཟ་ལྡུམ་སློགས་

ཕེད་སྤིལ་ཞིག་བས། གསེར་ཞློ་འགའ་བཙོངས་ནས་རྒྱགས་བསྒྲུབས་ཏེ་བཞུགས། ཐློག་མར་

བ་མའི་བཀའ་ལར་བཀའ་གདམས་པའི་བ་མ་རྣམས་ལ་ཞུས་པའི་དབང་དང་གདམས་ངག་

རྣམས་ལ། རེ་བཙུན་རང་གི་ལུགས་ཀིས་བིན་རླབས་མཛད། དེ་ནས་དབར་གི་དུས་སུ་སྟློད་

མཚོ་ལུང་དུ་བཞུགས། ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་འབལ་བ་མེད་པར་རེ་བཙུན་གི་རེས་སུ་འབངས། བ་

མའི་ཐུགས་ལ་བཞུགས་དགུའི་ཟབ་ཆློས་མ་ལུས་པ་བུམ་པ་གང་བློའི་ཚུལ་ཞུས། དཀའ་སྤད་

སྙིང་རུས་ཆེན་པློས་སློམ་བསྒྲུབ་མཐར་ཕིན་མཛད། ཉམས་རློགས་ཐུན་མློང་མིན་པ་ཐུགས་ལ་

འཁྲུངས། རེ་མི་ལའི་ཐུགས་སས་ཀུན་གི་གཙུག་གི་ཏློག་ལར་གྱུར། རེ་བཙུན་གིས་སློབ་མ་ཚང་

མ་འདུས་པའི་དབུས་སུ། ཕ་རྒས་ཁར་བུ་བཟང་པློ་སྐྱེས། སད་མར་ང་བས་ཀང་བསྟན་པ་དང་

སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཡློང་བར་འདུག་གསུངས། དྭགས་པློ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་དགློན་

གནས་དང་པློ་སམ་པློའི་གདན་ས། ཤར་སམ་པློ་གངས་ཀི་རི་བློ་དེ། རི་རྒྱལ་པློ་གདན་ལ་

བཞུགས་པ་འདྲ། རེ་མློ་རིན་ཆེན་པྲློག་ཞུ་འདྲ། རྒྱབ་རི་དར་དཀར་ཕར་བ་འདྲ། མདུན་རི་རིན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆེན་སྤུངས་པ་འདྲ། རི་བདུན་བློན་པློས་འདུད་པ་འདྲ། རི་དེ་ཡི་མགུལ་ན་གདུལ་བ་ཡློད། ཁློད་

དེ་རུ་སློང་ལ་འགློ་དློན་བསྒྲུབས། ཞེས་ལུང་བསྟན་དེ་ནས་ཁློང་དབུས་སུ་འབློན་ལ་ཉེ་བ་ན། རེ་

བཙུན་གིས་སྐྱེལ་མགུར་རིང་པློ་ཞིག་གསུངས་རེས། བུ་ཁློད་ཡློས་བུ་ལློའི་ར་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་

ལ་བིན་དང་སྙེ་ནམ་གི་རི་ལ་ཅིས་ཀང་སེབས་པར་གིས། སིག་གློགས་དང་འགློགས་སུ་མི་

རུང་། དེའི་གིབ་རང་ལ་ཕློག་ཡློང་བ་ཡིན། ཐམས་ཅད་དང་མཐུན་པར་བ། ཀུན་ལ་ཕན་པར་བ། 

གཙང་སྦྲ་ཆེ་བར་བ། འཇིག་རེན་ཆློས་བརྒྱད་ལ་རི་དྭགས་རྨས་མ་ལར་རྒྱུན་དུ་དློགས་ཟློན་

གིས། རི་མཚམས་དང་། སྨྲ་བཅད། འདག་སྦར་གསུམ་གིས་དུས་འདའ་བར་གིས་གསུངས། 

དེ་ནས་རེ་བཙུན་ལ་ཐློན་ཕག་ལན་མང་བཙལ་ཏེ་བཏེག །བ་མས་ཤིང་སྟག་པའི་ནགས་ཡློད་

པའི་ལུང་པ་དེར་རྡློ་ཟམ་ཆུང་ངའི་བར་སྐྱེལ་ཐུང་མཛད། དེར་རེ་བཙུན་གིས་ཁློ་བློ་རེན་འབེལ་

གིས་དབང་གིས་ཆུ་འདིའི་ཕ་རློལ་ལ་འགློ་ཐུབ་པ་མི་འདུག །དབུས་པ་སྟློན་པ་ཁློད་ཁེས་པློ་

ཕློབས་ལ་འདིར་སློད། འློ་སྐློལ་ཕ་བུ་གཉིས་ཁ་བརྡ་ཞིག་ལབ་དགློས་གསུངས་ནས། རེ་བཙུན་

ཟམ་སྟེགས་སྟེང་དུ་ཕེད་སྐྱིལ་དུ་བས་ནས་བཞུགས། ཞལ་བཀློད་མང་པློ་མཛད་རེས་ཨ་རུ་ར་

གསེར་མདློག་ཅིག་དང་། མེ་ལྷགས་ཤིག །སྐྱེལ་དར་ལ་གནང་ཞིང་ཆློས་མཐར་ཕིན་འགྲུབ་པའི་

སྨློན་ལམ་ཡང་མཛད། ཁློང་གིས་བ་མའི་ཞབས་ལ་ཡང་ཡང་བཏུད་དེ་ཕག་ལན་མང་བཙལ། 

མིག་མཆི་མས་གང་བཞིན་པར་གསློལ་བ་བཏབ་ནས། ཕི་བལས་ཐེངས་མང་བས་ཏེ་དབུས་

ཕློགས་སུ་བཏེག །དབུས་སུ་བློན་པ་དང་བཀའ་གདམས་པའི་ཆས་ཆ་ཚང་མཛད་དེ། སློན་གི་

བཀའ་གདམས་བ་མ་སྙུག་རུམ་པ་སློགས་མཇལ་བར་བློན། བ་མ་ཀུན་མཇལ་ཞིང་ཐུགས་

དགེས་པ་ཆེན་པློས་དམ་པའི་ཆློས་ཀི་བགློ་གེང་མཛད། སློན་བཀའ་གདམས་ཀི་ཆློས་ཞུ་མ་

མློང་བ་མང་པློ་གསར་དུ་ཞུས། རིང་པློ་མ་ལློན་པར་ལློ་ཉེས་ཀིས་མུ་གེ་བྱུང་བར་བརེན་བཀའ་

གདམས་བ་མ་རྣམས་ཀིས་དེར་བཞུགས་དགློས་པར་ཞུས་ཀང་། མ་གསན་པར་གཉལ་དུ་བློན་

ནས་སེ་བ་ལུང་དུ་སློམ་སྒྲུབ་ལློ་དྲུག་ཙམ་མཛད། སྐབས་དེར་སློན་བ་མས་ཡློས་བུ་ལློའི་ར་ཟླ་

བ་ཚེས་བཅུ་ལ་མདུན་དུ་སེབས་པར་གིས་གསུངས་པ་དྲན་ནས། རས་སློམ་རས་པ་གློགས་སུ་

ཁིད། གཅེན་པློ་སེ་རེ་ལས་གསེར་ཞློ་བཅུ་གཉིས་སྐྱིས། རེ་བཙུན་མཇལ་བར་ཕེབས། ཡར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ལུངས་མདློར་སེབས་པ་ན། རས་ཆུང་པ་རེ་བཙུན་གི་དགློངས་རློགས་གྲུབ་ནས་མར་བློན་པ་

དང་མཇལ། རེ་བཙུན་ཞིབ་བར་གཤེགས་པའི་གནས་ཚུལ་གསུངས་རེས། བ་མས་བིན་རེན་

སྐུ་སྐལ་དུ་བསྐུར་བའི་ཨ་ཀ་ྰརུའི་ཕག་མཁར་དང་། ན་བཟའ་རས་གློས། མེེ་ཏི་པའི་དབུ་ཞྭ་

རྣམས་ཕག་ཏུ་ཕུལ་མ་ཐག་ཡུན་རིང་བར་ཐུག་དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ། བརྒྱལ་ལས་སངས་པ་དང་

གསེར་སང་གང་ཕག་ཏུ་བསྣམས་ཏེ་སྙེ་ནམ་གི་ཕློགས་སུ་གཏློར། སྤན་ཆབ་བསིལ་ཞིང་ཕག་

ལན་མང་བཙལ་ནས། བ་མར་གསློལ་འདེབས་ཀི་མགུར་གསུངས། དེ་ནས་ཚུར་བློན། རས་

ཆུང་པ་སེ་བ་ལུང་དུ་སྤན་དྲངས་ཏེ་ཞབས་ཏློག་བགིས་ཤིང་། ལུས་མེད་མཁར་འགློའི་ཆློས་

སྐློར་སློགས་ཐློར་བུ་འགའ་ཞིག་ཞུས། གཉལ་དུ་ཕེབས། བཀའ་གདམས་པ་རྣམས་ཀི་ཁློད་དུ་

བཞུགས། ད་ནས་སློམ་རྣམ་དག་ཅིག་བ་དགློས་དགློངས་ཏེ་སེ་བ་ལུང་དུ་བློན་ནས་སློམ་སྒྲུབ་

མཛད། དགེ་ལུང་། རི་བློ་ཆེ། གར་ཕུག །མགར་ཕུག་སློགས་གནས་ངེས་མེད་རྣམས་སུ་སློམ་

སྒྲུབ་མཛད། ཟངས་རི་རས་པ་དང་རས་སློམ་པ་སློགས་སློམ་ཆེན་གི་སློབ་མ་མང་དུ་སེལ། ཁློང་

སྐུ་ཚེའི་མཇུག་ཙམ་ནས་དྭགས་ལྷ་སློམ་པློར་བློན། དགློན་པ་བཏབ། སྐུ་ཚེ་མ་རློགས་པར་སློམ་

སྒྲུབ་འཆད་ཉན་གིས་དུས་འདའ་བ་མཛད། མཁས་གྲུབ་ཀི་སློབ་མ་དབློན་སློམ་པ་ཚུལ་ཁིམས་

སྙིང་པློ། ཁམས་ཏློན་ཕག་མློ་གྲུ་པ། ཀརྨ་པ་དུས་གསུམ་མཁེན་པ། འབབ་རློམ་དར་མ་དབང་

ཕྱུག །ཞང་འགློ་བའི་མགློན་པློ་སློགས་ཤིན་ཏུ་མང་པློ་སེལ། དྭགས་པློ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་གདན་

ས་གསར་དུ་བསྐྲུན། དྭགས་པློ་བཀའ་བརྒྱུད་ཅེས་མཚན་ཉི་ཟླ་ལར་གགས་པ་དེའང་དེ་དུས་

ནས་དར། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བསྟན་པ་བློད་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ། 

སློག་པློ་དང་རྒྱ་ནག །བལ་པློ། འབྲུག་པ། འབས་ལློངས་སློགས་རྒྱལ་ཁབ་ཕི་ནང་ཀུན་ཏུ་དར་

ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར། རེ་སློམ་པློ་བ་དྭགས་ལྷ་སམ་པློར་བློན་རེས། སློན་གི་བཀའ་གདམས་པའི་

ཞྭ་སྣེ་རིང་གི་ལེ་བ་ཡན་བཅད་དེ་ཟླུམ་པློ་པད་འདབ་ལ་བུ་ཞིག་མནབས། རེས་སུ་སློམ་པ་ཚུལ་

ཁིམས་སྙིང་པློས་ཞྭ་འདབ་བལབས་ས་བཙེམ་སྟེ་མནབས། རེ་བ་མས་དགེས་དགེས་མཛད་དེ་

བཞིན་གསློལ་བས། ཕིས་སློམ་ཞྭ་ཞེས་བཀའ་བརྒྱུད་སློམ་ཆེན་ཡློངས་ཀི་ཐུན་མློང་གི་ཞྭ་རུ་

གྱུར། དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་དློན་ལྔ་བཞེས་པར་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཆུ་མློ་བ་ཡི་ལློ་སྤི་ལློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

༡༡༥༣ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཅློ་ལྔའི་ས་དྲློར་ཉི་མ་ཤར་བ་དང་མཉམ་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

དྭགས་པློ་རིན་པློ་ཆེ་སྐུ་མཆེད་གསུམ། མཉམ་མེད་དྭགས་པློ་ལྷ་རེ། དེའི་གཅེན་པློའི་སས་དྭགས་

སློམ་ཚུལ་ཁིམས་སྙིང་པློ། དེའི་གཅུང་པློ་དྭགས་པློ་སློམ་ཆུང་། 

དྭགས་པློ་བཤད་སྒྲུབ་གིང་། དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་དབང་ཕྱུག་རྡློ་རེས་བཏབ། 

རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆེན་པློའི་སྐབས་སུ་སློག་དམག་གིས་གཏློར་ཏེ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་རྒྱ་ཚྭ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དྭགས་པློ་ལྷ་རེ་བསློད་ནམས་རིན་ཆེན། དྭགས་པློ་ཟླ་འློད་གཞློན་ནུ་དང་མི་གཅིག་ཡིན། 

དྭགས་པློ་བཀའ་བརྒྱུད། རེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་སློབ་མ་མཉམ་མེད་དྭགས་པློ་ལྷ་རེ་ནས་བརྒྱུད་

པའི་ཆློས་བརྒྱུད་ཀི་མིང་ཡིན། བློད་ཀི་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ལགས་གང་སྤི་ལློ ༡༡༢༡ ལློར་

དྭགས་ལྷ་སློམ་པློའི་དགློན་པ་བཏབ་སྟེ་གནས་གཞི་བཟུང་བ་གནང་ཞིང་། དེ་ནས་དར་སེལ་

བྱུང་བའི་ཆློས་བརྒྱུད་ལ་དྭགས་པློ་བཀའ་བརྒྱུད་ཟེར། 

དྭགས་ཕློར། དྭགས་པློ་ནས་ཐློན་པའི་ཕློར་པ། 

དྭགས་ཡུལ། དྭགས་པློའི་ཡུལ། 

དྭགས་ཡུལ་གྲུ་བཞི། དྭགས་བློ་ཁུལ་གི་ཡུལ་གྲུ་སྤིའི་དབིབས་གྲུ་བཞི་ཡིན་པས་ན་དེ་ལར་འབློད། 

དྭགས་ཤློག །དྭགས་པློའི་ཡུལ་ནས་ཐློན་པའི་ཤློག་བུ་མཐུག་ཅིང་སྤུས་ལེགས་པ་ཞིག

དྭགས་སེའུ། དྭགས་པློའི་ཡུལ་ནས་ཐློན་པའི་ཕར་བ། 

དྭགས་ལྷ་སམ་པློ། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ལགས་གང་སྤི་ལློ་༡༡༢༡ལློར་དྭགས་པློ་རིན་པློ་ཆེ་ཟླ་འློད་

གཞློན་ནུས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་

ཟངས་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དྭངས། ཆུ་དྭངས་པ་དང་གནམ་དྭངས་པ་སློགས་གིབ་རློག་ལས་བསངས་པ། 

དྭངས་སྙིགས། ཉིང་ཁུ་དང་རློ་མ། ཆུ་རློག་མའི་དྭངས་སྙིགས་འབེད་པ། གཞུང་དློན་གི་དྭངས་

སྙིགས་དབེ་བ་ཕེ་བ། 

དྭངས་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ]གསལ་བར་གྱུར་པ། རིག་པ་དྭངས་ན་བློ་སྐྱེད་འཕེལ། ཆུ་དྭངས་ན་ཉ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

མློ་གསལ། ཐུགས་དགློངས་དྭངས་ཡློང་། ② དྲི་མ་དང་བལ་བའམ། རློག་མ་མེད་པ། ཆུ་དྭངས་

པ། ཆང་དྭངས་པ། 

དྭངས་མ། ① གཙོ་བློ། དགའི་དྭངས་མ། ② ཟུངས་ཀི་ཡ་གལ་འབྱུང་ལྔའི་ཟས་ཟློས་པའི་བཅུད་དེ། 

ལུས་ཟུངས་རྒྱས་པར་བེད་པའི་ར་བ་ལ་བུ་ཞིག །③ རློ་བཅུད་ཀི་ཁད་པར། ཤིང་ཏློག་གི་

དྭངས་མ་སྐ་བ། ཆང་གི་དྭངས་མ་ས་བ། ④ [མངློན]ཁུ་བ། ⑤ གསལ་བ། ཆུ་དྭངས་མ། མི་

དྭངས་མ། ནམ་མཁའ་དྭངས་མ། 

དྭངས་མ་ལྔ། ཤའི་དྭངས་མ་ར་དབུ་མ། ཁག་གི་དྭངས་མ་ཨ་ཐུང་། རུས་པའི་དྭངས་མ་ལྷ་བ། རླུང་

གི་དྭངས་མ་སློག་རླུང་། དྭངས་མའི་དྭངས་མ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་སློ། །ཡང་ན་སྙིང་མེའི་

ཁམས་དྭངས་མ་ལེ། གློ་བ་ལགས་ཀི་ཁམས་དྭངས་མ་རྣ་བ། མཆིན་པ་ཤིང་གི་ཁམས་དྭངས་

མ་མིག །མཚེར་པ་སའི་ཁམས་དྭངས་མ་སྣ། མཁལ་མ་ཆུའི་ཁམས་དྭངས་མ་རྡློ་རེ་པདྨའློ། །

དྭངས་མ་མ་ཞུ་བ། ཁ་ཟས་ཀི་སྙིགས་མ་དྭངས་མ་རྒྱུ་བའི་ལམ་དུ་ཤློར་ནས་མ་ཞུ་བར་གྱུར་པའི་

མིང་སྟེ། མན་ངག་ཡློན་ཏན་རྒྱུད་ལས། མཉམ་གནས་རླུང་གིས་དྭངས་སྙིགས་མ་ཕེད་པའི། 

སྙིགས་མ་དྭངས་མའི་ར་མིག་ཤློར་བ་ཡིས། མདངས་སྒྱུར་མཁིས་པས་ཟུངས་ཁག་མ་སྨིན་

པས། ཡུན་རིང་མཆིན་གནས་དྭངས་མ་མ་ཞུ་ཡིན། ཞེས་སློ། །

དྭངས་མ་ཟུང་སྦློར། ཕློ་མློའི་ཐིག་ལེ་མཉམ་སྦློར། 

དྭངས་མ་ལེན་པའི་ར་དགུ། ལུས་འདི་ལ་རློ་དྲུག་གི་ཟས་ཟློས་པ་དང་སྐློམ་འཐུང་བ་ལས་བྱུང་བའི་

དྭངས་མ་རྣམས་ཉེ་བར་ལེན་པ་བེད་པའི་ར་མིག་དགུ་ཡློད་པས་དེ་མཆིན་པའི་ལམ་བརྒྱུད་

པར་གཞུང་ནས་གསུངས་ཤིང་། དེ་དག་ངློས་འཛིན་ཐད་ས་ཕིའི་མཁས་དབང་རིམ་བློན་རྣམས་

ཀིས་བཞེད་པ་མི་འདྲ་བ་ཇི་སྙེད་ཅིག་མཆིས་པས། དེ་དག་གཟུར་གནས་བློ་དང་ལན་པ་རྣམས་

ཀིས་དཔྱད་པར་ཞུ། 

དྭངས་རེ། ཡང་རེ། དཔའ་བློའི་དྭངས་རེ། དཔུང་ཁློད་ཀི་དྭངས་རེ་རྣམས་དམག་ལ་བློན། 

དྭངས་གཙང་། ཉེས་སྐྱློན་དང་བལ་བ། ཟློལ་ཟློག་གཡློ་ལྷད་མེད་པའི་བ་སྤློད་དྭངས་གཙང་བྱུང་བ། 

དྭངས་གཞུང་སྨུག་སྐར་ཆློས་སར། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་སི་ཁློན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མགློ་ལློག་རྨ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དྭངས་ར་གཡུ་མཚོ། མཚོ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཤན་ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དྭངས་ཤེལ། ཕི་གསལ་ནང་གསལ་རློག་མེད་དྲི་བལ་གི་ཤེལ། 

དྭངས་ཤེལ་མེ་ལློང་། ཁིམས་ཡིག་དྭངས་ཤེལ་མེ་ལློང་གི་བསྡུས་མིང་། 

དྭངས་སང་། རློག་པ་མེད་པ། མི་འདི་དྭངས་སང་ཞིག་འདུག །ར་རི་ལས་འབབ་པའི་ཆུ་དྭངས་སང་ངེ་བ། 

དྭངས་སིང་ངེ་བ། རློག་པ་དང་བལ་བའི་ཚུལ། རིག་པ་དྭངས་སིང་ངེ་བ། 

དྭངས་སིངས་འབེད། སྙིགས་རློ་མཐིལ་ལ་བིངས་ནས་དྭངས་མ་མཁའ་ལ་འཕློ་བ། 

དྭངས་གསལ། རློག་མའམ་དྲི་མ་མེད་པ། སྤིན་བལ་སྟློན་ཟླའི་ནམ་མཁའ་དྭངས་གསལ་ཆེ།

དྭློ་བ། [རིང] ① སློ་ཚལ། ② ཕ་མ་ཤི་བའི་བུ་ཕྲུག

དྭློ་རློང་། [ལེགས]དྭློ་བ་རློང་སྟེ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷློ་བག་རློང་གི་མིང་རིང་ཡིན། 

དཱ་ཁུ་རལ། མློང་གློལ་ཧལ་ཧ་སྟེ་ཁལ་ཁའི་ཡུལ། དེང་མློང་གློལ་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་

རྒྱལ་ས་ཝུའུ་ལན་པ་ཐུའློ་ཡི་གནའ་མིང་། 

དཱ་ན་ཤཱི་ལ། དུས་རབས་བརྒྱད་པར་ཀསྨིར་འཁྲུངས་ཤིང་། ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་སྐབས་བློད་ལ་

གདན་དྲངས་པའི་དྲིན་ཅན་ལློ་པཎ་གསུམ་གི་ཡ་གལ། 

ཌ་མ་རུ། [ལེགས]གསང་སགས་པའི་རློལ་ཆ་ཞིག་སྟེ་གཡས་གཡློན་གཉིས་ཕློགས་བསྐྲློགས་ནས་

བརྡུངས་ཆློག་པའི་ལག་རྔ་ཆུང་ངུ་ཞིག

ཌ་རུ། ཌ་མ་རུའི་བསྡུས་ཚིག

ཌ་ྰཀི [ལེགས]མཁའ་འགློ། 

ཌ་རུ་སྐྲློག་པ། ① ཌ་མ་རུ་རྡུང་བའམ། འཁློལ་བ། ② ཕ་མ་བེད་པའམ། དབེན་སྦློར་བེད་པའི་དཔེ། 

ཌ་རུ་མགློ །མི་ངན་མགློ་གཉིས་མ། 

ཌློམྦི་པ། [ལེགས]སར་རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་ཆེན་ཞིག

ཌཱ་ཀི [ལེགས]མཁའ་འགློ། 

གདགས། ཉིན་ངློས་སྟེ་ཉི་འློད་ཕློག་པའི་ངློས་ཀི་ལུང་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

གདགས་པ། ① འདློགས་པའི་མ་འློངས་པ། ② མིང་གི་ཐ་སྙད། 

གདགས་གཞི། མིང་འདློགས་སའི་གཞི། གང་ཟག་གི་གདགས་གཞི་ནི་ཕུང་པློ་ལྔ་རེད། 

གདགས་གཞིའི་ཕུང་པློ། ཕུང་པློ་དེ་གང་ཟག་ཅེས་པའི་མིང་གདགས་སའི་གཞི་ཡིན་པས་ན་

གདགས་གཞིར་འཇློག་པ་ཡིན་ཅིང་། ཕུང་པློ་གདགས་གཞིར་འཇློག་ཚུལ་གྲུབ་མཐའ་གློང་འློག་

ལ་སྟངས་མི་མཐུན་པ་ཡིན། རང་རྒྱུད་པ་ཡན་ཆད་ཀིས་གང་ཟག་གི་ཐ་སྙད་འདློགས་ཆློག་པའི་

གང་ཟག་གི་མཚན་གཞི་ཞིག་རེད་རྒྱུ་མེད་ན་གང་ཟག་འཇློག་མི་ནུས་ཤིང་། ཕུང་པློའི་སྟེང་དུ་

གང་ཟག་གི་མཚན་གཞི་ཞིག་ཁས་ལེན་པ་ཡིན། རང་རྒྱུད་པས་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་

ཟག་དང་། སེམས་ཙམ་པས་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་གང་ཟག་ཏུ་འཇློག །མདློ་སེ་པ་ནི་རང་རྒྱུད་པ་

དང་མཚུངས། བེ་བག་སྨྲ་བས་ཕུང་པློའི་རྒྱུན་གང་ཟག་ཏུ་འཇློག །ཐལ་འགྱུར་བས་ཕུང་པློར་

བརེན་ནས་གང་ཟག་ཅེས་མིང་རྐྱང་བཏགས་ཡློད་ཙམ་ལས་གདགས་གཞི་ཕུང་པློའི་སྟེང་དུ་

གང་ཟག་བཙལ་ནས་རེད་རྒྱུ་གཏན་ནས་མི་སིད་པ་དང་། དེ་ལར་སིད་ན་གང་ཟག་ཐ་སྙད་

བཏགས་པའི་བཏགས་དློན་བཙལ་ནས་རེད་རྒྱུ་ཡློད་དགློས་པ་དང་། བཏགས་དློན་བཙལ་ནས་

རེད་རྒྱུ་ཡློད་ན་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཡློད་དགློས་པར་ཁས་ལེན་པ་ཡིན། བདེན་པར་གྲུབ་པ། རང་

ངློས་ནས་གྲུབ་པ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་སློགས་རྡུལ་ཙམ་

ཡང་མེད་པར་ཁས་བངས་པ་གློང་དུ་སློང་བ་བཞིན་ཡིན། 

གདགས་སིབ། ① ནད་བལ་སྐབས་སུ་གདགས་སྨན་པ་དང་། སིབ་ནད་པ། ② ར་བལ་སྐབས་སློར་

མློའི་ཡར་ཟུར་དློན་ལྔའི་ར་ལ་གདགས་དང་། མར་ཟུར་སྣློད་དྲུག་གི་ར་ལ་སིབ། ③ དབུགས་

ཕི་ནང་དུ་རྒྱུ་སྐབས་དབུགས་ཕིར་རྒྱུ་ལ་གདགས་དང་། ནང་རྒྱུ་ལ་སིབ། ④ དུས་ཚོད་སྐབས་

གདགས་ཉིན་མློ་དང་། སིབ་མཚན་མློ། ⑤ སྨན་གི་སྐྱེ་གནས་སྐབས་གདགས་ཉིན་ངློས་ཀི་རི་

དང་། སིབ་སིབ་ངློས་ཀི་རི། 

གདང་ཆུ། འབབ་ཆུ་ཞིག །ཆུ་འགློ་གདང་ལའི་ལྷློ་ངློས་ནས་བྱུང་ཞིང་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྙན་

རློང་རློང་ཁུལ་དུ་ཤག་ཆུ་དང་འདྲེས་པ་དེ་རྒྱལ་མློ་རྔུལ་ཆུའི་ཆུ་འགློ་ཞིག་ཡིན། 

གདང་ཕུར། ཁང་པའི་ནང་དུ་གློས་སློགས་འགེལ་སའི་ཤིང་ཕུར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གདང་བ། [ཐ་དད་པ]གདངས་པ། གདང་བ། གདློངས། ཕེ་བ། རྒྱ་སློ་གདངས་ནས་ཕེབས་སྒུག་

ཞུས། མིག་གདངས་ནས་ལློས། ཁ་གདངས་གློ་མཐློང་། 

གདང་བུ། ① སྐས་འཛེག་གི་གདང་བུ། སྐས་ཀི་གདང་བུ་གངས་ཀ་ཡ་ལ་ཐུག་པ་ཞིག་བཟློ་དགློས། 

གློམ་པ་དང་པློ་སྐྱིད་ལ་བརིས་ན། གཉིས་པ་སྡུག་ལ་བརིས་སྟབས། མཐར་གངས་ཡ་ཐློག་ཏུ་

འཁེལ་དགློས་སྟབས། བར་ཐློག་ཤིང་སྐས་གདང་བུ་བཅུ་གཅིག་ཡློད། ② ཁིམ་ནང་གི་ཡློ་བད་

འགེལ་ས། གློས་ཀི་གདང་བུ། ཁིམ་བའི་གདང་བུ། ཕུར་གདང་། ཡིག་གདང་། 

གདང་ལ། ① ལ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྙན་རློང་རློང་གི་བང་རྒྱུད་དུ་ཡློད། དེའི་མཐློ་ཚད་

རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་༦༢༢༠ཡློད། ② རི་བློ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་བང་ཤར་ངློས་

དང་མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་གི་ལྷློ་ནུབ་ངློས་ན་ཡློད། རྒྱལ་མློ་རྔུལ་ཆུ་དང་། ཟླ་ཆུ། འབི་ཆུ་བཅས་

ཀི་ཆུ་འགློ་རི་བློ་འདིའི་གཞློགས་གཉིས་ནས་བྱུང་བ་ཡིན། 

གདང་ཤིང་། གློན་ཆས་སློགས་འགེལ་སའི་ཤིང་གདང་། 

གདངས། སྒའི་ཉམས། སྐད་གདངས། གཞས་གདངས། གདངས་བཅག་པ། གདངས་ཆག་པ། 

གདངས་སྙན་པློ། གདངས་འདྲ་བ། གདངས་འཐེན་པའི་སློ་ནས་སྙན་ཚིག་འདློན་པ། དུང་

གདངས་རིང་པློ་ཞིག་བཏང་སློང་། 

གདངས་སྒིག་པ། སྐད་གདངས་མཐུན་པར་སེབ་པ། 

གདངས་འདུར། ཚོགས་དབུས་སློགས་སུ་ཁ་འདློན་སྐད་གདངས་རིང་པློས་འདློན་པར་གདངས་

དང་། ཁ་འདློན་ཤར་མར་འདློན་པར་འདུར་ཟེར། 

གདངས་པ། ཁ་གདང་པའི་འདས་པ། 

གདངས་དབངས། སྐད་གདངས་སློམ་ལ་འགྱུར་ཁུག་སྣ་ཚོགས་ཅན་ལ་གདངས་དང་སྐད་གདངས་

སྙན་པློས་དབངས་སུ་གེར་བར་དབངས་ཟེར། གདངས་ཀི་འགྱུར་ཁུག

གདན། ① སྟན། འབློལ་གདན། ཆུ་གདན། ཁ་གདན། རྐྱློང་གདན། ② ཁི། རྡློ་རེའི་གདན། གདན་

ཐློག་ཏུ་ཕེབས་པ། 

གདན་ཁི། ① སློད་སའི་སྟན་ནམ་ཁི། ② གདན་འློག་ཏུ་འདིང་རྒྱུའི་ཤིང་སྒློམ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

གདན་ཅློག །གདན་དང་ཅློག་ཙེ། 

གདན་ལློག །གདན་ཅློག་དང་གཅིག །

གདན་ཆ། ① གདན་ཆས་དང་གཅིག །② ཡ་མིན་པའི་གདན། 

གདན་ཆས། སློད་སའི་གདན་སློགས། 

གདན་གཉེར། ནློར་བུ་གིང་ག་དང་རེ་ཕློ་བང་ནང་གི་གདན་ཇི་ཡློད་བདག་པློ་རྒྱབ་མཁན་གློ་གནས་

ཡློད་པའི་མི་འགའ་ཞིག

གདན་བཏིང་བ། གདན་བཏིང་བབ་ལ་བཞུགས་ནས་བཀའ་མློལ་གནང་བ། 

གདན་ཐློག །① གདན་གཏིང་པའི་ཐློག་ངློས། གདན་ཐློག་ཏུ་བ་མ་བཞུགས་ལ་བུ། ② དཀར་མཛེས་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་དར་མདློ་རློང་གི་རི་བློ་ཞིག

གདན་འཐུས། གདན་ས་ཁག་གི་འཐུས་མི་སྟེ། སར་བློད་ཀི་ལས་དློན་ཆེ་གས་ཐག་གཅློད་བེད་པར་

སིད་གཞུང་གི་དཔློན་རིགས་ཀི་མཉམ་དུ་གདན་ས་སེ་འབས་དགའ་གསུམ་གི་འཐུས་མི་ཡང་

ཡློང་དགློས་པ་དེར་ཟེར། 

གདན་དྲངས་པ། གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་སྟེ། ཕེབས་རློགས་གནང་ཞེས་ཞུས་ནས་བློས་པའི་ཞེ་ཚིག

གདན་འདེགས། གཞི་བསྐྱལ་ནས་འགློ་བའམ་གཞིས་སློས་ནས་འགློ་བ། 

གདན་འདྲེན། མགློན་ལ་བུ་ཆེད་དུ་འབློད་པ། ཚོགས་འདུ་ཆེན་མློར་གདན་འདྲེན་ཞུས། 

གདན་འདྲེན་ཞུ་རེན། གདན་ཞུས་ག་ཡློན། 

གདན་ཞུ། ལས་དློན་སློགས་ཀི་ཆེད་དུ་འབློད་ཅིང་བསུ་བ། གདན་ཞུའི་ཡི་གེ གསློལ་སྟློན་དུ་ཐག་

རིང་གི་སྐུ་མགློན་གདན་ཞུ་བས། 

གདན་ཞུས་ལར། གདན་དྲངས་པ་བཞིན། སྐུ་མགློན་ཚང་མ་གདན་ཞུས་ལར་ཕེབས་འདུག

གདན་ཞྭ། འབས་སྤུངས་སློ་མང་གྲྭ་ཚང་གི་ཧར་གདློང་དང་བསམ་བློ་ཁང་ཚན་དགེ་རྒན་གི་ཞྭ་མློ། 

གདན་བཞི། རྡློ་རེ་གདན་བཞི་ཞེས་པའི་གདན་བཞི་ནི་བདག་གཞན་སྦློར་གསང་བཞི་སྟེ། རྒྱུད་སེ་

ཞིག་གི་མཚན་ཡིན། དེ་ལ་རང་གི་གདན་དང་། གཞན་གི་གདན། སྦློར་བའི་གདན། གསང་བའི་

གདན་ཡང་ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གདན་རབས། དགློན་པ་ཁག་གི་མཁན་པློ་དང་བ་མ་སྐྱེས་ཆེན་གི་གདན་ས་འཛིན་མཁན་མི་རབས། 

གདན་རས། ཉལ་གདན་ཐློག་ཏུ་གཏིང་ཡས་ཀི་རས། དེང་དུས་མགློན་ཁང་སློགས་རག་ཏུ་མགློན་པློ་

སྣེ་ལེན་ཞུ་སའི་ཁང་པའི་ནང་དུ་ཉལ་གདན་ཐློག་ཏུ་གདན་རས་གཏིང་ཞིང་། ཉིན་ལར་མགློན་པློ་

འགློ་ཚར་རེས་སུ་གདན་རས་བརེ་ཞིང་ཉལ་ཆས་གཙང་མར་བཟློ་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། 

གདན་ལས་བལ་བ། གནའ་བློའི་མིས་ས་ངློས་སམ་གདན་སྟེང་དུ་ཙོག་པུར་སློད་ཀི་ཡློད། གལ་སིད་

གློགས་པློའམ་སྐུ་མགློན་ཞིག་ཡློང་ཚེ། རང་ཉིད་གདན་ལས་ལངས་ཏེ་གུས་ཞབས་མཚོན་པ་

བེད་ཀི་ཡློད། 

གདན་ས། བ་རབས་རིམ་པར་བྱུང་བའི་དགློན་པ། གདན་ས་ཆེན་པློ། 

གདན་ས་འཁྲུགས། གདན་ས་གསར་པ་མ་བསྐློས་པའི་རྐྱེན་གིས་གདན་ས་བ་བེད་འདློད་ཡློད་

མཁན་གིས་འཁྲུགས་པ་བསངས་པ། 

གདན་ས་གློང་འློག་བར་གསུམ། བཀའ་བརྒྱུད་པའི་གདན་ས་གློང་འློག་བར་གསུམ་ཞེས་པ་གདན་

ས་གློང་མ་སྟློད་ལུང་མཚུར་ཕུ་དང་། གདན་ས་བར་པ་ཆབ་མདློ་ཀརྨ་དགློན། གདན་ས་འློག་མ་

སེ་དགེའི་དཔལ་སྤུངས་དགློན་གསུམ་ལ་ཟེར། 

གདན་ས་ཆེན་པློ་གསུམ། སེ་ར། འབས་སྤུངས། དགའ་ལན་བཅས་གསུམ་ལ་གདན་ས་ཆེན་པློ་

གསུམ་སྟེ། སྤིར་ན་བློད་ཀི་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་མི་འདྲ་བ་ཚང་མར་སློ་སློའི་

གདན་ས་རེ་ཡློད། གདན་སའི་གློ་དློན་ནི། རང་རང་སློ་སློའི་ཆློས་ལུགས་སློབ་སྦློང་བེད་སའི་

རེན་གཞི་གཙོ་བློ་ཡིན་པའི་དློན་ཡིན་པ་དང་། སེ་ར་དང་། འབས་སྤུངས། དགའ་ལན་གསུམ་ནི། 

དགེ་ལུགས་པའི་ཆློས་ལུགས་སློབ་སྦློང་བེད་སའི་རེན་གཞི་གཙོ་བློ་ཡིན། དེའི་ཐློག་བཀྲ་ཤིས་

ལྷུན་པློ་བསྣན་ན་དབུས་གཙང་གདན་ས་ཆེན་པློ་བཞི་ཟེར་བ་དང་། དེའི་ཐློག་མཚོ་སློན་ཞིང་

ཆེན་གི་སྐུ་འབུམ་བམས་པ་གིང་དང་། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གི་བ་བང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་གཉིས་

བསྣན་ན་གདན་ས་ཆེན་པློ་དྲུག་ཟེར་སློལ་ཡང་ཡློད། 

གདན་ས་ཐེལ། གདན་ས་མཐིལ་དང་གཅིག །

གདན་ས་མཐིལ། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་སྟག་ལློར་འགློ་མགློན་ཕག་མློ་གྲུ་པ་རྡློ་རེ་རྒྱལ་པློས་ཕག་



  529  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

བཏབ་པའི་དྭགས་པློ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་དགློན་པ་ཞིག །དེང་སང་ཟངས་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གདན་ས་ཕློག །གདན་ས་འཛིན་མཁན་དུ་བསྐློས་པ། 

གདན་གསུམ། ① སྤིར་བཏང་དུ། ཕུང་ཁམས་གཤེགས་པ་གཤེགས་མ། དབང་ཡུལ་སེམས་དཔའ་

སེམས་མ། ཡན་ལག་ཁློ་བློ་ཁློ་མློ་བཅས་ཀི་གདན་གསུམ་མློ། ② ས་སྐྱ་པའི་ལུགས་ལ། སངས་

རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གདན་དང་། རིག་མ་དང་ལྷ་མློའི་གདན། ཁློ་བློ་དང་ཁློ་མློའི་

གདན་བཅས་གསུམ་མློ། 

གདན་གསུམ་དཀིལ་འཁློར། ལུས་ཀི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་གདན་གསུམ་ཚང་བའི་དཀིལ་

འཁློར་དུ་གནས་པ་སྟེ། ཕུང་ཁམས་གཤེགས་པ་གཤེགས་མའི་གདན། སྐྱེ་མཆེད་སེམས་

དཔའ་སེམས་མའི་གདན། ཡན་ལག་ཁློ་བློ་ཁློ་མློའི་གདན་རྣམས་སློ། །

གདབ། གདབ་པ་ནི་མཚོན་ཆ་དང་དབྱུག་པའམ་ཤིང་གི་ཡལ་ག་ལྕུག་ཕན་གི་མིང་ངློ་། །

གདབ་པ། ① འདེབས་པའི་མ་འློངས་པ། ① བེད་པ་བཅུ་གཅིག་ནང་གི་འཕློ་བེད་ཅིག །② [རིང]

ཤིང་གི་ཡལ་ག་ལྕུག་ཕན། 

གདབ་བུ། ལྭ་བ་སློགས་གཏག་བེད་ཀི་ཤིང་གི་དབྱུག་པ་ཕ་མློའི་མིང་སྟེ། གདབ་བུས་པགས་

པ་གཏགས་ལ་བུ། 

གདབ་དམིགས། བློད་ཀ་ིསྨན་པས་སྨན་བཅློས་སྐབས་གཏར་ཁ་དང་མ་ེགཙའ་གདབ་པའ་ིགསང་དམིགས། 

གདབ་རི་སེར་པློ། མུ་ཟི་སེར་པློ། རྡློ་སྨན་ཞིག

གདབ་ཡས། གངས་གནས་ཤིག

གདབ་ལན། གང་ཞིག་ལན་དུ་སྦིན་བའི་དངློས་པློའི་མིང་སྟེ། ཞིང་པ་དང་འབློག་པ་རྣམས་གློགས་པློ་

ཕན་ཚུན་འགློ་འགློས་བ་སྐབས་ལག་རགས་གང་ཞིག་ཁེར་ཡློད་པ་དེའི་ལན་དུ་དངློས་པློ་གང་

ཞིག་སྤློད་པ་དེ་ལ་གདབ་ལན་ཟེར། དཔེར་ན། འབློག་པ་ཞིག་རློང་པའི་ས་ཁུལ་དུ་གློགས་པློའམ་

ཉེ་འབེལ་བལ་སར་འགློ་སྐབས་ཤ་དང་། མར་སློགས་ལག་རགས་ཁེར་འགློ་ཞིང་ཡློད་ཅིང་། 

ཞིང་པ་མི་ཚང་དེས་འབློག་པ་གློགས་པློ་དེ་ཕར་རང་ཡུལ་དུ་ལློག་སྐབས་ནས་དང་། གློ་སློགས་

འབྲུ་རིགས་བརངས་པ་སྤློད་སློལ་ཡློད་པ་དེ་ལ་གདབ་ལན་སྤློད་ཟེར། སྤློད་བའི་དངློས་པློ་དེ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གདབ་ལན་ཟེར། 

གདབ་ལན་སྤློད། ཚུར་བརྔན་པ་གང་ཞིག་སྟེར་བ་དེའ་ིལན་དུ་ཕར་དངློས་པློ་གང་ཞིག་སྤློད་པའ་ིབ་བ་མིང་། 

གདབས། བཏབ། བདབ། གདབ་དང་ག་ཡིན། 

གདམ། མང་པློའི་ཁློད་ནས་བསལ་གདམ་བེད་པ་སྟེ། འཐུས་མི་གདམ་དགློས་ལ་བུ། འདེམ་ནི་ད་ལ་

བ་སྟེ། ཚོང་ཟློང་གི་བཟང་ངན་འདེམ་མཁན། ཚོང་ཟློང་འདེམ་གིན་འདུག་ལ་བུ། བདམས་ནི་

འདས་པ་སྟེ་འབྲུ་རིགས་ཀི་ས་བློན་བཏང་རྒྱུ་བདམས་ནས་ཉར་ཚགས་བས་ལ་བུ། 

གདམ་ཀ །གདམ་སྒྲུག །བཟང་ངན་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་གདམ་ཀ་མ་ནློར་བ་ཞིག་རང་གིས་བེད་དགློས། 

གདམ་ང་། གང་ཡང་རུང་བའི་དློན། ལ་ལར་གདམ་ང་ཅན་ཉིད་དེ། འཕེང་ཕེང་དང་འཕིན་ཕིན་ལ་བུའློ། །

གདམ་ང་ཅན། གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པ་ཞིག །མིང་ཚིག་འདི་གཉིས་གང་རུང་སྦར་ཆློག་པའི་གདམ་ང་

ཅན་ཡིན། དངློས་པློ་འདི་ཚོའི་ནང་ནས་གང་འདློད་བངས་ཆློག་པའི་གདམ་ང་ཅན་ཞིག་ཡིན། 

གདམ་ངག །བཟང་པློའི་བསབ་བ། 

གདམ་པ། འདློམས་པའི་མ་འློངས་པ། 

གདམ་བ། མང་པློའི་ནང་ནས་གང་ཞིང་གདམ་པ་བ་རྒྱུའི་དངློས་པློ་དེ། 

གདམ་བ་འདེམས་བེད་ཀི་དབང་ཆ། རྒྱལ་ཁབ་སློ་སློའི་ཁིམས་ནང་གཏན་འབེབས་བས་པའི་

དམངས་གཙོའི་དབང་ཆ་སྟེ། དཔློན་པློ་སུ་གདམ་རང་རང་ལ་དབང་ཆ་ཡློད་པ། 

གདམ་བའི་བསབ་གཞི། སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློའི་ནང་དུ་རང་གི་ཆེད་ལས་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལློས་པའི་རིག་

གཞུང་གཞན་གི་སློབ་ཚན་གདམ་ནས་སློབ་སྐར་བསག་དགློས་པའི་བསབ་གཞི་རྣམས་ལ་ཟེར།

གདམ་ཕུ་ཙན་དན་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༩༢༦ལློར་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་

མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་དཔལ་འབར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གདམ་བང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་menu ཟེར། 

གདམ་བང་སྐད་རིགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་menu language ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

གདམ་བང་ཁ་རྒྱག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་close menus ཟེར། 

གདམ་བའི་ཁ་བང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་menus eaption ཟེར། 

གདམ་བའི་དབང་ཆ། བདམ་བའི་དབང་ཆ་དང་གཅིག །

གདམ་སྦློར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་paste special ཟེར། 

གདམ་ཚན་སྒིག་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་set options ཟེར། 

གདམ་ཚན་སྒློམ་བུ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་group box ཟེར། 

གདམ་ཚན་ཤློག་ངློས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་option page ཟེར། 

གདམ་གསེས། མང་པློའི་ནང་ནས་སྒྲུག་པ། 

གདམ་གསེས་སྒིག་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་choice device ཟེར། 

གཏམ་གསེས་མྱུར་པློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་fast select ཟེར། 

གདམས། ཕན་པའི་ཚིག་གིས་བསབ་བ་བཏང་བ་སྟེ། དགེ་རྒན་གིས་སློབ་མ་ལ་སློབ་སྦློང་བེད་པར་

གདམས་ལ་བུ། 

གདམས་ངག །① འབས་བུ་བདེ་བག་ཏུ་ཐློབ་པའི་ཐབས་སྟློན་པར་བེད་པའི་མན་ངག །② མན་ངག་

གམ་ཕན་པའི་ངག །བསབ་བའི་གདམས་ངག་ལ་ཉན་པ། 

གདམས་ངག་ཁད་པར་ཅན། ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཅན་འཚང་རྒྱ་བའི་ལམ་ཆ་ཚང་སྟློན་པའི་མདློ་དང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསྟན་བཅློས་ཐམས་ཅད་དློ། །

གདམས་ངག་གི་གཞུང་། བང་ཆུབ་ལམ་གི་སྒློན་མེ། བློ་སྦློང་གི་ཁིད། བསྟན་རིམ་གི་ཁིད། བདེན་

བཞིའི་ཁིད། རེན་འབེལ་གི་ཁིད། བདེན་གཉིས་ཀི་ཁིད་སློགས་མང་ངློ་། །

གདམས་ངག་བཅུ་གཅིག །དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་འབློག་པའི་མཇུག་ཏུ་གདམས་ངག་བརློད་པ་སྟེ། 

དགེ་སློང་གི་བསབ་བ་མདློར་བསྡུས་བརློད་པ་དང་། དེ་ལ་བསབ་ཚུལ་བརློད་པ་ཡིན་ལ། དེའི་

ནང་གསེས་སུ་བསྟེན་བ་འཚོ་བ་རྣམ་དག་དང་། བསྲུང་བ་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་དག་དང་། ཉམས་

ལེན་སྤློད་པ་རྣམ་དག་ལ་དགེ་སྦློང་གི་ཆློས་བཞི་དང་། བསྙེན་རློགས་ཐློབ་པས་མཆློག་ཏུ་འདློད་

པའི་དློན་འགྲུབ་པ་དང་། གནས་བརན་རྣམས་དང་ཚུལ་ཁིམས་མཉམ་པ་དང་། མཁན་སློབ་ལ་

གུས་པར་བ་བ་དང་། གློགས་ལ་གུས་པར་བ་བ་བཅས་དུལ་བའི་གནས་ལ་བསབ་པ་དང་། 

རློགས་པ་ལ་བ་རྣམ་དག་ལ་སློང་བང་བེད་པ་དང་། ཡང་དག་པར་བང་བ་ལ་བསབ་པ་དང་། 

བསབ་པ་ལ་གུས་པར་སྦར་བ་དང་། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཐབས་བརློད་པ་བག་ཡློད་པར་གདམས་

པ་བཅས་བཅུ་གཅིག་གློ

གདམས་ངག་བརློད་པ་བཅུ་གཅིག །ཚངས་སྤློད་ཀི་གནས་སྤློད་པ། ལྟུང་བ་བརློད་པ། དགེ་སྦློང་གི་

ཆློས་བརློད་པ། མཆློག་ཏུ་འདློད་པ་ཉིད་ཀི་རློགས་པ་བརློད་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་མཉམ་པ་

བསྒྲུབ་པ་བརློད་པ། འཇིག་རེན་གི་ཚུལ་དང་འབེལ་བའི་མཐུན་པ་བརློད་པ། དུལ་བ་གནས་པ་

བརློད་པ། དགློས་པ་རེའུ་བསྒྲུབ་པ་བརློད་པ། མ་བརློད་པ་ཡང་དག་པར་ཤེས་པ་སྒྲུབ་པ་བརློད་

པ། གུས་པ་ལ་སྦར་བ་བརློད་པ། བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་ངེས་པ་བརློད་པ། 

གདམས་ངག་སྟློན་པ། ཉམས་ལེན་གི་གནད་དམ་སྙིང་པློ་ཤློད་པ། 

གདམས་ངག་འབློགས་པ། གདམས་ངག་སྟློན་པ་དང་གཅིག །

གདམས་ངག་གཙོ་བློ་ལྔ། སེམས་བསྐྱེད། མློས་གུས། བསྐྱེད་རིམ། རློགས་རིམ། བསློ་བའློ། །

གདམས་ངག་མཛོད། ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་མཛོད་ཆེན་རྣམ་ལྔའི་ཡ་གལ། སྒྲུབ་བརྒྱུད་

ཤིང་ར་བརྒྱད་ཀི་གདམས་ངག་ཉམ་ལེན་གི་གཞུང་གཙོ་བློ་རྣམས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྒིགས་

པ་པློ་ཏི་བཅློ་བརྒྱད་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

གདམས་ངག་བཞག་པ། འདུལ་བའི་ཕག་ལེན་ཞིག་སྟེ། གང་ལ་ལྟུང་བ་གེངས་ཀང་མཉན་པར་མི་

བེད་ཅིང་བཀའ་བློ་མི་བདེ་བར་བེད་ན་གེང་དྲན་ལ་སློགས་པའི་སློ་ནས་བཞམས་བསློ་བེད། 

དེས་ཀང་མ་ཞི་ན་གདམས་ངག་སྟློན་པའི་འཕློ་བཞག་པའློ། །

གདམས་ངག་གསློ་དགག་བཞག་པའི་གཞི། ལྟུང་བ་ཕིར་བཅློས་ཀི་གཞི་བཞིའི་ནང་གསེས། ལྟུང་

བ་ཕིར་བཅློས་ཀི་ཐབས་ལ་འགློད་པ་རྒྱུད་སྦློང་ཚུལ་བེ་བག་ཏུ་འཆད་པ་ཡློངས་སུ་སྦློང་བའི་

གཞི་སྟེ། ལྟུང་བ་གེང་བའི་སློ་ནས་གཞན་གི་རྒྱུད་སྦློང་བར་བེད་ཅིང་། ལྟུང་བ་གེངས་ཀང་དེའི་

སྐབས་མི་འབེད་ན་བརློད་བཅས་དང་། གདམས་ངག་བཞག་པ་དང་། གསློ་སྦློང་བཞག་པ་དང་། 

དགག་དབེ་བཞག་པ་བཅས་བེད་པ་དང་། སྐབས་ཕེ་ནའང་མཉན་པར་མི་བེད་ན་ཕུར་བཅས་

བེད་པ་རྣམས་སློ། །

གདམས་པ། འདློམས་པའི་འདས་པ། 

གདམས་པར་ཤར་བ། རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་གང་ཟག་གཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི་གདམས་ངག་

ཏུ་འཁེར་ཤེས་པའམ་གདམས་ངག་ཏུ་འཁེར་ཤེས་པའམ་གདམས་ངག་ཏུ་གློ་བའི་དློན་ཡིན། 

གདའ། འདུག་གམ་ཡློད་པ། དཔའ་ཡང་དག་པའི་མི་ཞིག་གདའ། གཟུགས་གཞི་བདེ་པློ་གདའ་ལགས། 

གདའ་མློ། [ཡུལ]ཡློད་པའམ་འདུག་པ། མི་དེ་ལ་ཡློན་ཏན་བཟང་པློ་གདའ་མློ། 

གདར།མར་ཐུད་ཀི་རྡློག་པློའི་མིང་ཡིན་པར་བཤད་འདུག

གདར་མ། གྲུ་བཞི་ནར་མློའི་དབིབས་ཅན། མར་གདར་མ། ཐུད་གདར་མ། 

གདལ། གཤལ་དུ་བཀྲམ་པ་སྟེ། ཐང་མ་གདལ་ལ་བུ། བདལ་ནི་མ་འློངས་པ་དང་འདས་པ་སྟེ། ཐང་

མ་བདལ་དགློས། ཐང་མ་བདལ་ནས་ཉི་མར་བསྐམས་ལ་བུ། 

གདལ་ཁ།ཁབ་གདལ། ནད་རིམས་གདལ་ཁ་ཧ་ཅང་ཆེ་བ། 

གདལ་གཏམ། གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་མཆེད་པའམ་ཁབ་པའི་གཏམ། ཆུ་བརྒྱ་ཟམ་འློག་ཏུ་འདུས་

ཞེས་པ་འདི་མི་རྣམས་ཀི་གདལ་གཏམ་ཁབ་ཆེ་ཞིག་རེད། 

གདལ་པློ། [རིང]དཀྲུག་ཤིང་རྒྱབ་པ། 

གདལ་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ]མཆེད་པ་དང་ཁབ་པ། ལུང་པ་དེར་ནད་རིམས་གདུག་པ་ཞིག་གདལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འདུག །② ཡློངས་ཁབ་ཀི་མིང་། ཡུལ་ལུགས་གདལ་བ་ཆེན་པློ། 

གདལ་བ་ཆློས་ཉིད་ཀི་ས། སགས་རིང་མའི་གཞུང་དུ། རྣལ་འབློར་ལྔ་པའི་སྐབས་སུ་ཐློབ་པའི་ས་

དགུ་པ་སྟེ། མཐར་ལམ་དུ། ཆློས་ཉིད་དློན་གི་འློད་གསལ་དང་། ཆློས་ཅན་ལྷ་སྐུའི་སྣང་བ་གཉིས་

འདུ་འབལ་མེད་པའི་ཆློས་ཉིད་ཀི་ཕག་རྒྱས་སྣང་སྤློད་ཐམས་ཅད་ལ་ཁད་པར་གདལ་བས། ས་

དགུ་པ་ལ་གདལ་བ་ཆློས་ཉིད་ཀི་ས་ཞེས་བའློ། །

གདས་པར་གསློལ། ནན་ཏན་གིས་ཞུ་བ་གསློལ་བའི་དློན་ཏེ་མི་དབང་རློགས་བརློད་ནང་གདས་པར་

གསློལ་ཞེས་པའི་གློ་དློན་ནི་དེ་སློན་ཕློ་ལྷ་ཐའི་ཇིས་རྒྱལ་པློ་ལྷ་བཟང་གི་དྲུང་ཡིག་བས་ཏེ་བས་

རེས་ཆེན་པློ་བྱུང་བའི་བ་དགའ་ལ་སིད་རིན་ཆེན་རེའི་ཁང་པ་དང་དེའི་ལག་གཞིས་མི་སེར་དང་

བཅས་པ་སྤད་ཅིང་། རེས་སུ་ཇུན་གར་གིས་བློད་ལ་དབང་བཟུང་བའི་གློ་སྐབས་དང་བསྟུན་

ནས་བཀའ་བློན་བཀྲ་ཤིས་རེ་པས་བཙན་འཕློག་བེད་རིས་བེད་སྐབས། ཕློ་ལྷ་ཐའི་ཇི་ནས་སྟག་

རེ་སེ་སིད་ལ་ཞུས་ཏེ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློའི་མཆློད་གཞིས་སུ་ཕུལ་བ་དེ་ལ་ཟེར། 

གདིང་།གཏིང་། ཁློ་སེམས་ཀི་གདིང་ནས་ཚིག་པ་ཟློས་སློང་། 

གདིང་གློལ་ཐློག་ཏུ་བཅའ་བ། ཀ་དག་ཁེགས་ཆློད་ཀི་སློམ་རིམ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། ཅི་སྣང་

ཅི་ཤར་ཐམས་ཅད་དང་པློ་ཆློས་ཉིད་ཀི་རལ་དུ་བྱུང་། ད་ལ་ཆློས་ཉིད་ཀི་ངང་དུ་གནས། མཐར་

ཆློས་ཉིད་ཀི་ངང་དུ་ཐིམ་པའློ། །

གདིང་མངལ། སྣམ་བུ་ལས་བཟློས་པའི་ཕྲུ་གུ་རྒྱབ་ཏུ་འཁེར་བེད་ཀི་སྣམ་ལེབས་ཤིག །དབུས་

གཙང་ཁུལ་གི་ཁ་སྐད། 

གདིང་འཇློག །ཡིད་ཆེས་པའི་དློན་ཏེ། བློད་མི་རྣམས་ཀིས་བ་མའི་གསུང་ལ་གདིང་འཇློག་ཆེན་པློ་བེད་

ཅིང་ཡློད་པ་རེད། དགེ་རྒན་གིས་གསུང་པའི་སྐད་ཆ་ལ་ང་ཚོས་གདིང་འཇློག་ཆེན་པློ་བས་པ་ཡིན། 

གདིང་གཉིད། གཉིད་སྟུག་པློ་ཡུར་བ། དཔེར་ན། ཁློང་གདིང་གཉིད་ཁུག་པ་འདྲ། སྐད་ག་ཚོད་བཏང་

ཡང་ཚོར་གི་མི་འདུག

གདིང་བ། ① འདིང་བའི་མ་འློངས་པ། ② འཚོ་བའི་ཡློ་བད་བཅུ་གསུམ་གི་ནང་གསེས། གནས་

མལ་བསྐྱབ་པའི་ཕིར་དུ་གནང་ཞིང་། གདིང་བ་སིད་དུ་ཁྲུ་གསུམ་དང་ཞེང་དུ་ཁྲུ་དློ་དང་སློར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དྲུག་གི་ཚད་ལས་ལྷག་པ་འཆང་བའློ། །

གདིང་བའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། གདིང་བ་སིད་དུ་ཁྲུ་གསུམ་

དང་ཞེང་དུ་ཁྲུ་དློ་དང་སློར་དྲུག་གི་ཚད་ལས་ལྷག་པ་འཆང་བའློ། །

གདིང་ཚད། མི་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་ཚད་གཞི ཡུལ་མི་རྣམས་ཀིས་བ་མ་ལ་གདིང་ཚད་ཆེན་པློ་འཇློག་

ཅིང་ཡློད་པ་རེད། ཁློད་རང་གི་ཚོང་དེ་མ་ཁ་མི་ཤི་པའི་གདིང་ཚད་ག་ཚད་ཡློད་ལ་བུ།

གདིང་ཚད་སློམ་ཚིག །དེང་དུས་ཚན་རིག་དང་། རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་སློགས་ཀི་སྐབས་སུ་ལས་

ཀའི་གྲུབ་འབས་དང་། རློམ་ཡིག་གི་སྤུས་ཚད་སློགས་ལ་ དཔྱད་པ་བས་ནས་དེའི་ཡློན་ཏན་

དང་། དགེ་མཚན་གི་ཚད་གཞི་ཇི་ཙམ་ཡློད་པ་རང་གི་ལ་ཚུལ་རྣམས་ཕློགས་བསློམས་བས་

ནས་བརློད་པའི་གནད་དློན་མདློར་བསྡུས་པ་ཞིག །རྒྱ་སྐད་དུ། 评语 ཟེར།

གདུ། ① ཆུ་སློགས་བསྐློལ་ནས་ཁློལ་ཏེ་སྦུ་བ་ལྷློག་ལྷློག་ཏུ་འཕྱུར་བའི་དློན་ཏེ། ཇ་ཁློལ་ནས་གདུ་ལ་

ཁད་ཡློད་ལ་བུ། གདུས་ནི་འདས་པ་སྟེ། ཆུ་གདུས་ནས་རླངས་པ་འཕྱུར་ལ་བུ། ② ཆུའི་གཡློ་

འགུལ་ཧ་ཅང་མགློགས་པ་སྟེ། ཆུ་ལློག་ཟེད་ཟེད་གདུ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

གདུ་གུ། གདུ་བུ་དང་གཅིག །

གདུ་གདུ་བ། བསྐློལ་ཏེ་གར་པློ་བཟློ་བ། 

གདུ་བ། [ཐ་དད་པ]གདུས་པ། གདུ་བ། གདུས། ① བསྐློལ་ཏེ་གར་པློ་བཟློ་བ། ཐུག་པ་གདུས་

ཤིག །སྨན་ཐང་གདུས་ནས་གར་དུ་གཏློང་བ། ② [ཡུལ]ཞེན་ཅིང་ཆགས་པ། རྒྱུ་ནློར་ལ་གདུ་བ། 

གདུ་བུ། རང་ལག་གི་རྒྱན་གི་བེ་བག །གྲུ་གདུབ། སློར་གདུབ། རང་ལག་དང་དཔུང་པའི་གདུ་བུ། 

གདུ་བུས་བསམས་པ། གདུ་བུ་གློན་པ། 

གདུག །དྲག་པློ་དང་རྩུབ་པློ་སྟེ། གཅན་གཟན་གདུག་པ་ཅན། སྐད་སྒ་གདུག་པ་ཅན། སྐད་སྒ་གདུག་

པློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

གདུག་ཅན། གདུག་པ་ཅན་དང་གཅིག །

གདུག་འདྲེ། གདུག་པ་ཅན་གི་འདྲེ། 

གདུག་འདྲེའི་སྦུད་པ། ཕ་བ་དགློ་དགློའམ་ག་བུ་ཐུད་གསློབ་ཀི་མིང་གཞན་ཞིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གདུག་པ། མ་རུངས་པ་དང་མི་བཟློད་པ། གཅན་གཟན་གདུག་པ། བསམ་བློ་གདུག་པ། ཞེ་སང་མེ་

ལར་འབར་ནས་གདུག་པའི་ང་རློ་ཆེས་ཆེར་སྒློག་པ། 

གདུག་པ་ཅན། གནློད་པ་ཅན་ནམ་ཞེ་སང་ཅན། དག་བློ་གདུག་པ་ཅན་གིས་ཀང་གནློད་པ་བེད་མི་ཐུབ། 

གདུག་པ་གཉུག་མར་གནས་པ། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་མི་མ་ཡིན་རྒྱུན་དུ་གནས་པ་ཞིག

གདུག་སྤློད། མ་རུངས་པའི་བ་སྤློད། 

གདུག་སྦྲུལ། གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་སྦྲུལ། 

གདུག་རྩུབ། ལུས་ངག་གསུམ་གི་བ་སྤློད་མ་རུངས་པ། གདུག་རྩུབ་རྒྱལ་པློ། གདུག་རྩུབ་ཅན། 

གདུག་རྩུབ་སྤློད་ངན། ཚིག་གདུག་རྩུབ་ཅན། གདུག་རྩུབ་དགུ་འཛོམས། གདུག་རྩུབ་སེམས་

གནག །བསམ་པ་གདུག་རྩུབ་ཅན་གིས་མི་ལ་གནློད་འཚེ་བེད། 

གདུག་རྩུབ་ཅན་གི་སིད་དབང་། སིད་དབང་སེར་གཅློད་ཅན་གི་དབང་བསྒྱུར་གལ་རིམ་གིས་

གདུག་རྩུབ་ཆེན་པློས་མི་དམངས་ལ་གཉའ་གནློན་དང་བཤུ་གཤློག་སློགས་བས་པའི་དབང་

བསྒྱུར་ཐབས་ལམ་ཞིག

གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་ཁིམས་ཆད། དཔལ་ཡློན་གཉིས་ལན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སློལ་ལུགས་ལས་འདས་

པའི་དཔློན་རིགས་ཚོས་མི་ཡི་ལུས་ལ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཁིམས་ཆད་གདུགས་རྩུབ་

ཅན་གཅློད་པ། 

གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་བ་སྤློད། བདེན་པའི་ཁིམས་ལུགས་ལས་འདས་པའི་རང་གི་འཛིན་སྐྱློང་དབང་ཆ་

བེད་སྤློད་བཏང་ནས་མི་དམངས་ཀི་ལུས་སེམས་གནློད་པ་སྣ་ཚོགས་བ་བའི་སྤློད་ངན་གི་རིགས། 

གདུག་སེམས། གནློད་སེམས། 

གདུགས། ① ཉི་ཆར་འགློག་བེད། ཉི་གདུགས། ཆར་གདུགས། གདུགས་ཡུ། ཆར་པ་འབབ་དུས་

གདུགས་ཕུབ་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཐུར་མ་བརྒྱ་པ་དང་ཚད་སྐྱློབ་བློ། ② ཉི་མ། ནམ་མཁའི་

གདུགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ལར་འློད་ཟེར་གསལ་ཞིང་ཚ་ཤུགས་དང་ལན་པ། ③ ཉིན་མློ། ④ ས་དྲློ། 

གདུགས་དཀར། ① དབུ་གདུགས་སམ། ཉི་གདུགས་དཀར་པློ། ② དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་གཙུག་ཏློར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙུག་ཏློར་ནས་བྱུང་བའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

གདུགས་དཀར་པློ་ཅན། ③ དབུ་སྟློང་ཕག་སྟློང་ཅན་གི་ལྷ་མློ་ཞིག

གདུགས་དཀར་དགློན། དགེ་བཤེས་ཨ་རེ་དང་། བ་མ་ཨ་ཏི་བློ་བཟང་གཉིས་ཀི་རབ་བྱུང་བཅུ་

གཅིག་པའི་ནང་ཙམ་ལ་བཞེངས་པར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལར་དཀར་

མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རའུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གདུགས་དཀར་ཟླློག་སྒྱུར། རིག་སགས་ཀི་རྒྱལ་མློ་གདུགས་དཀར་གི་མདློ་ཆློག་ལ་བརེན་ནས་

བར་ཆད་ཟླློག་བེད་ཆློ་ག་ཞིག

གདུགས་ཁང་། [རིང]བསློ་ཁང་ངམ་ཁྲུས་ཁང་། 

གདུགས་ཁེབས། [མངློན]ཤིང་སྟག་པ། 

གདུགས་འཁློར། སྐར་རིས་ནང་གི་རི་མློ་ཞིག

གདུགས་གཅིག་གི་བར་དུ་སྐྱེལ་མར་གཤེགས། ཉིན་ལམ་གཅིག་གི་སར་ཕེབས་སྐྱེལ་ཞུས་པ། 

གདུགས་ཐློགས་པ། ① གདུགས་འཛིན་པར་བེད་པ། ② ལག་ཏུ་གདུགས་འཛིན་པ་པློ། 

གདུགས་རིབ། གདུགས་ཕུབ་བེད་ཀི་རིབ་ཤིང་། གདུགས་ཆེན་པློ་རྣམས་ལ་ཤིང་གི་རིབ་ཤིང་དང་། 

ཆར་གདུགས་སློགས་གདུགས་ཆུང་བའི་རིགས་ལ་སྨྱུག་ཤིང་གིས་བཟློས་པའི་རིབ་ཤིང་། 

ལགས་ཐུར་གིས་བཟློས་པའི་རིབ་ལགས་སློགས་ལ་ཟེར། གནའ་དུས་ཉི་གདུགས་ཀི་གདུགས་

རིབ་ནི་ངར་ལགས་ཡིན་སྟབས། ཁབ་ཧྲུག་པློ་བརྡུང་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཆ་ལེགས་ཤློས་དེ་ཡིན།

གདུགས་ཚོད། ① ཉིན་གུང་། ② ཉིན་གུང་གི་ཟས། འཁློར་དང་བཅས་པར་གདུགས་ཚོད་དྲངས། 

གདུགས་ཚོད་སྦར། ཉི་མ་ཉིན་དགུང་ལ་སེབས་སྐབས་དགེ་འདུན་ལ་གུང་ཚིགས་འབུལ་བ་ལ་ཟེར། 

གདུགས་མཚན། ཉིན་མཚན། 

གདུགས་ཞབས། སྤིར་གདུགས་ཞེས་པ་ཉིན་མློ་དང་། ཉིན་གུང་ཕུབ་རྒྱུའི་གདུགས་བཅས་དང་། 

ཞབས་ཞེས་པ་རང་པའི་ཞེ་ས་དང་། གཤམ་ལ་ཡང་གློ་དགློས་པས་སྐབས་དང་སྦར་ནས་

ཤེས་པ་དགློས། 

གདུགས་ཡུ་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་གིང་། ཕ་བློང་ཁ་རི་ཁློད་ཀི་ཤར་ངློས་རི་ལེབས་སུ་ཡློད་པའི་གདུགས་

ཡུ་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་གིང་ནི་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པའི་ནང་རྒྱལ་པློ་ལྷ་བཟང་ཁང་ནས་
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ཡློན་སྦར་ཏེ་བཏབ་ཅིང་། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལགས་སྤེལ་སྤི་ལློ ༡༩༢༠ ལློའི་ཡས་མས་སུ་

སེ་ར་སྨད་རྒྱལ་རློང་ཕ་བློང་ཁ་མཁན་སྤྲུལ་བམས་པ་བསྟན་འཛིན་རི་ཁློད་དེར་བཞུགས་སྐབས་

སེར་སགས་གྲྭ་ཚང་ནས་རི་ཁློད་ཀི་དགློན་བདག་ཕ་བློང་ཁ་པ་སྐུ་ཕེང་ན་རིམ་ལ་ཕུལ་བར་

བརེན་ཕ་བློང་ཁ་པ་ཡང་སེར་སགས་གྲྭ་ཚང་ལ་སྒིགས་ཞུགས་གནང་སློལ་དང་། རབ་བྱུང་བཅུ་

དྲུག་པའི་ས་ཕག་ལློར་བ་བང་ལས་བེད་མ་ཐེ་བའི་གྲྭ་གངས༢༡ཡློད་པ་དང་དགློན་བདག་སེར་

སགས་གྲྭ་ཚང་ཡིན། 

གདུགས་རིམ། [མངློན]གདུགས་བརེགས་པའི་རིམ་པ་སྟེ་མཆློད་རེན་ལ་གདུགས་རིམ་པ་བཅུ་

གསུམ་ཡློད་པས་གངས་བཅུ་གསུམ་མཚོན། 

གདུགས་རེ། [རིང]ཉིན་རེ། 

གདུགས་རིམ་བཅུ་གསུམ། མཆློད་རེན་ལ་གདུགས་ཀི་རིམ་པ་བཅུ་གསུམ་ཡློད། 

གདུགས་ཤར། ཉི་མ་ཤར་བ་སྟེ། ཉིན་གུང་གི་གསློལ་སྟློན་ལ་གདུགས་ཚོད་ཟེར་བའི་གློ་དློན་ཡང་རང་

ཉིད་གནས་སའི་མཐློ་གང་ནས་མཁའི་ཕེད་ལ་ཉི་མ་སེབས་པའི་ཚོད་ལ་ཟས་ཟ་བའི་དློན་ཡིན། 

གདུགས་ཤེར་སེང་གསུམ་གི་བཟླློག་པ། གདུགས་དཀར་གི་བཟླློག་པ་དང་། ཤེས་རབ་སྙིང་པློའི་

བཟླློག་པ། མཁའ་འགློ་མ་སེང་གེའི་གདློང་པ་ཅན་གི་བཟླློག་པ་བཅས་གསུམ་གི་བསྡུས་མིང་། 

གདུང་། ① སྡུག་བསལ་བསྐྱེད་པའམ་མནར་བ་སྟེ། སློན་ཆད་ནད་ཀིས་གདུང་བར་བེད། ད་ལ་ནད་

ཀི་གདུང་བ་སེལ་ལ་བུ། ② བམས་བརེ་བེད་པའི་དློན་ཏེ། མ་ཡིས་བུ་ལ་གདུང་བ་བཞིན། ཞིང་

པ་དབུལ་པློར་བརེ་ཞིང་གདུང་ཞེས་པ་ལ་བུ། ③ རུས་པའི་ཞེ་ས། སྐུ་གདུང་། འཕེལ་གདུང་། 

གདུང་སྐས། གདུང་མ་རང་གཅིག་ལ་ཉག་ཀ་བཏློན་པའི་འཛེག་སྐས་ཏེ། བློད་སྐས་དང་། བ་སྐས་

ཀང་ཟེར། 

གདུང་སྐྱློབ། [མངློན]ཉི་གདུགས། 

གདུང་ཁང་། རློ་ཁང་། རྒྱལ་པློ་རྣམས་ཀི་གདུང་ཁང་ལ་བང་སློ་ཟེར། 

གདུང་ཁེབས། གདུང་མའི་སྟེང་དུ་གདུང་ཁེབས་པད་གཟུགས་མ་པདྨ་གེ་སར་གི་ཚོན་རིས་དང་

བརློ་དཀྲློལ་སློགས་སྣ་ཚོགས་ཡློད་པ་ལའང་གློ
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གདུང་འཁློར། གདུང་མ་བཞི་སྣེ་སྤད་པའི་གྲུ་བཞི་འཁློར་མ། 

གདུང་རྒྱུད། རིགས་རྒྱུད་ཀི་ཞེ་ས། 

གདུང་སྒློམ། པུར་སམ་མམ་རློ་སམ། 

གདུང་ཆེན་། ཁང་པའི་ནང་གི་གདུང་མ་ཆེན་པློ། 

གདུང་ཏལ་མ། ཁང་མིག་ཆེན་པློར་ཀ་བ་འཛུགས་མི་དགློས་པར་ཏལ་མར་གཏློང་བའི་གདུང་རིང་། 

གདུང་རེན། སྐུ་གདུང་བཅུག་པའི་མཆློད་རེན། 

གདུང་སྟེངས། གདུང་རྒྱུད་ཆད་ལ་ཉེ་བའི་བར་སྟློང་བྱུང་བ། 

གདུང་ཐལ། རློ་བསེགས་པའི་ཐལ་བ། 

གདུང་འདེགས། ① གདུང་མ་འདེགས་བེད་ཀི་ཀ་བ། ② གདུང་མ་འདེགས་པར་བེད་པ། 

གདུང་ཕན། གདུང་མ་ཐུང་བའི་རིགས་སྟེ། སློའི་སྟེང་གི་གདུང་མ་ལ་བུ། 

གདུང་བ། [ཐ་མི་དད་པ]གདུངས་པ། གདུང་བ། ① མ་ངན་དང་ཚ་བས་མནར་བ་དང་། གཟིར་བ། 

ཡིད་མ་ངན་གིས་གདུངས། ཉི་མའི་ཚ་ཟེར་གིས་གདུངས་ཏེ་རིག་པ་མི་གསལ་བར་གྱུར་པ། 

ལུས་ནད་ཀིས་གདུང་བ། ② འདུན་པ་དྲག་པློ་བེད་པ། ལློ་གློས་གཏམ་གསུམ་ལ་གདུང་བས་

བློ་སེམས་རྣལ་དུ་མི་གནས་པ། 

གདུང་བའི་མིག་ཚག །ཟུག་རྔུས་ཤིན་ཏུ་གདུང་བའི་ཁག་དང་མཁིས་པ་ཤས་ཆེ་བའི་མིག་ནད། 

གདུང་བའི་འློད་འབིན། [མངློན]ཉི་མ། 

གདུང་བེད། [མངློན] ① ཉི་མ། ② ཐན་པ། 

གདུང་དབངས། སེམས་སྐྱློ་བའི་དབངས། གདུང་དབངས་ནང་ནས་ཁློང་ཁློ་ཇི་ཡློད་མཚོན། སྐྱློ་ཤས་

ཀི་གདུང་དབངས་བངས། 

གདུང་འབར་ཆེ། [མངློན]ཐན་པ། 

གདུང་འབློད། སེམས་སྐྱློ་བའི་ངང་ནས་འབློད་པ། སྡུག་བསལ་མ་བཟློད་པར་གདུང་འབློད་ཡང་

ཡང་བེད་པ། 

གདུང་མ། ཁང་པའི་ལམ་ཤིང་གི་སྣེ་བརེན་ས། 
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གདུང་ར། གདུང་མ་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀི་མཐུད་མཚམས། 

གདུང་ཚན། གཉེན་ཚན། 

གདུང་ཚིག །སྡུག་བསལ་བའ་ིཚིག་གམ་ཡིད་སྐྱློ་བའ་ིཚིག །ཕན་ཚུན་ཐུག་པ་དང་སྡུག་བསལ་མློང་ཚུལ་

གི་གདུང་ཚིག་མང་པློ་བརློད་པ། ཕན་ཚུན་ཡིད་འཕེང་བའི་ངང་ནས་གདུང་ཚིག་རློད་རེས་བེད་པ། 

གདུང་འཚོབ། ① རུས་རྒྱུད་ཉམས་པ་དེ་འཚོབ་པར་བེད་པ་དང་འཛིན་པར་བེད་པ། ② རིགས་

དང་ལུགས་ཀི་རྒྱུད་འཛིན་མཁན་ཞིག་ཡིན། 

གདུང་ཞུགས་ཕུལ། རློ་མེར་བསེགས་པ། 

གདུང་ཟམ། གདུང་མ་རང་གཅིག་གི་ཟམ་པ། 

གདུང་ཡུས། སྡུག་བསལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པློ་བྱུང་ནས་ལས་ཀ་གང་ཡང་བེད་མི་འདློད་པ་ལ་ཟེར། 

གདུང་རབས། རུས་རྒྱུད་མི་རབས། 

གདུང་རིགས། རུས་རྒྱུད། 

གདུང་རིགས་ལྔ། སྐུ་གདུང་རིགས་ལྔ་ལ་གཟིགས། 

གདུང་རིང་། ① ཁང་པའི་གདུང་ཤིང་རིང་པློ། ② གདུང་རྒྱུད་ཀི་མི་རབས་རིང་པློ། 

གདུང་རུས། ① བ་མ་སློགས་ཀི་རུས་པ། ② རིགས་རྒྱུད། 

གདུང་ཤིང་། ཤིང་གདུང་མ། 

གདུང་ཤུགས། གདུང་བའམ་འདུན་པ་དྲག་པློ། གདུང་ཤུགས་ཀིས་གསློལ་བ་བཏབ་པ། 

གདུང་སེམས། སྡུག་བསལ་གིས་མནར་བའི་སྐྱློ་སྣང་། གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ། གདུང་སེམས་དྲག་

པློས་མཆི་མ་ཆར་པ་ལར་བབས་པ། 

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ། ཕན་ཚུན་བསམ་པ་གཅིག་མཐུན་བྱུང་བའམ་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་ལ་

སྙིང་རེ་ཤར་བ། 

གདུང་སས། རུས་རྒྱུད་ཀི་སས། 

གདུང་བསབས་པ། རིགས་རྒྱུད་མ་ཆད་པ་བས་པ། 

གདུངས་པ། གདུང་བའི་འདས་པ། སློན་ཆད་དབུལ་འཕློངས་ཀིས་གདུངས་པའི་མིས་ད་ལ་བདེ་བ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

མངས་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

གདུབ། གདུ་བུའི་བསྡུས་མིང་། རང་པའམ་ལག་པར་རྒྱུ་བའི་རྒྱན་ཆ་སློར་སློར་ལག་གདུབ་དང་

སློར་གདུབ་དང་གསེར་གདུབ་སློགས། 

གདུབ་ཀློར། གདུ་བུ་སྟེ་རང་ལག་གི་རྒྱན། 

གདུབ་སྐློར། གདུབ་ཀློར་དང་གཅིག །

གདུབ་སྒུག་དུས་ཚོད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་ring latency ཟེར། 

གདུབ་དྲ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་ring latency ཟེར། 

གདུབ་བུ། གསེར་དངུལ་དང་། བ་སློ་སློགས་རིན་ཆེན་རིགས་ལས་བཟློས་པའི་ལག་པ་རང་པར་

བཀློན་རྒྱུའི་གདུབ་བུ་ནི་མཛེས་རྒྱན་གི་རིགས་ཤིག་ཡིན། 

གདུབ་དབིབས་དྲ་རྒྱ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་ring network ཟེར། 

གདུབ་སིལ། རང་ལག་གི་རྒྱན་གདུ་བུ་འཁློལ་བའི་སྒ། 

གདུལ་དཀའ་བ། སློབ་གསློ་བེད་དཀའ་བ་སྟེ། དུས་སྙིགས་མའི་སེམས་ཅན་གདུལ་དཀའ་བ་ལ་བུ། 

གདུལ་བ། འདུལ་བའི་མ་འློངས་པ། 

གདུལ་བའི་དངློས་པློ་ལྔ། བསིགས་པ། སྨད་པ། བསྙད་པ། སར་བསྡུམ་པ། སང་བ་སྟེ་མི་འཇིགས་

པ་བཅས་ལྔ། 

གདུལ་བ།སློབ་མ་སློགས་བསབ་བ་གཏློང་ཡུལ་གི་གང་ཟག

གདུལ་བ་གཉིས། དབང་པློ་རྣློན་པློ་དང་། རྟུལ་པློ། 

གདུལ་བ་རིགས་ཅན་གསུམ། ཉན་ཐློས་ཀི་རིགས་ཅན། རང་རྒྱལ་གི་རིགས་ཅན། ཐེག་ཆེན་གི་

རིགས་ཅན་ནློ། །

གདུལ་བའི་ཁམས་དབང་བཞི། སགས་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་གདུལ་བ་རྣམས་ཀིས་ལམ་སློམ་པའི་ནུས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ་དམན་མཆློག་མི་འདྲ་བ་བཞིར་ངེས་པ་སྟེ། སྟློང་པ་དང་ལྷའི་རྣལ་འབློར་མངློན་དུ་བེད་པ་ལ་

ཕིའི་བ་བ་མང་པློ་ལ་ལློས་པ་དང་། བ་བ་ཧ་ཅང་མི་མང་བར་ཕིའི་བ་བ་དང་ནང་གི་ཏིང་འཛིན་

གཉིས་ཆ་མཉམ་པ་ལ་ལློས་པ་དང་། ཕིའི་བ་བ་དང་ནང་གི་ཏིང་འཛིན་གཉིས་ལས་ཏིང་འཛིན་

གཙོ་བློར་གྱུར་པ་ལ་ལློས་པ་དང་། ཕིའི་བ་བ་ལ་མི་ལློས་པར་གློང་ན་མེད་པའི་རྣལ་འབློར་སྐྱེད་

ནུས་པ་སྟེ་བཞི། 

གདུལ་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཁམས་དྲུག །ས། ཆུ། མེ། རླུང་། ར། ཐིག་ལེ། ཡང་ནམ་མཁའ་འབྱུང་བཞི་ཡེ་

ཤེས་ཁམས། 

གདུལ་བའི་མློས་པ་གསུམ། དམན་པ། རྒྱ་ཆེན་པློ། ཟབ་མློ་ལ་མློས་པ། 

གདུལ་ཞིང་། སངས་རྒྱས་ཀི་གདུལ་བ་གནས་པའི་ཞིང་ངམ་ཡུལ་ཏེ་མི་མཇེད་འཇིག་རེན་གི་ཞིང་ལ་བུ། 

གདུས། གདུ་བའི་སྐུལ་ཚིག

གདུས་ཁུ། ཡུན་རིང་དུ་བསྐློལ་བའི་ཁུ་བ། 

གདུས་ཐང་། སྨན་དང་། ཇ། རུས་པ་སློགས་ཡུན་རིང་དུ་བསྐློལ་བའི་ཁུ་བ། 

གདུས་པ། གདུ་བའི་འདས་པ།

གདེང་། ཚད་དམ་རིས་གཞི་སྟེ་ཡིད་ཆེས་ཀི་རྒྱུ་མཚན། བློ་གདེང་། གདེང་ཚོད། འཐློབ་གདེང་། 

གདེང་འཁེལ་བ། ཡིད་ཆེས་པ། ང་ཚོ་དྲང་བདེན་ཡིན་པས་གདེང་འཁེལ་བའི་གློགས་པློ་རེད་ཐུབ། 

ཕློ་ཉ་གདེང་འཁེལ་བ་ཞིག་བཏང་བ། 

གདེང་འཇློག །བློའི་ཡུལ་དུ་ངེས་པ་བཟུང་བའམ་མཐློང་ཆེར་འཛིན་པ། 

གདེང་འཇློག་པ། ཆ་འཇློག་པའམ་རིན་ཐང་རི་བ། ཚོང་ཟློག་བཀྲམ་ནས་རིན་གློང་འདི་ཙམ་ཁུག་

ཡློང་བསམ་པའི་གདེང་འཇློག་པ། 

གདེང་ཐུབ་པ། བློ་ཁེལ་བ། ཐག་རིང་དུ་འགློ་དུས་ལམ་གློགས་གདེང་ཐུབ་པ་ཞིག་དགློས། 

གདེང་ཐློབ་པ། ངེས་ཤེས་ཐློབ་པའམ། ནང་བན་ཚུད་པ། མི་འཇིགས་པའི་བློ་གདེང་ཐློབ་པ། 

གདེང་ལན་པ། གདེང་ཡློད་པ། མཐར་ཐུག་གི་རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་པའི་གདེང་ལན་དགློས། 

གདེང་དྲློད། སློབས་པའི་ཚོད། བ་བ་མ་བརམས་གློང་ལ་གདེང་དྲློད་རེད་པ་ཞིག་དགློས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

གདེང་དཔློག །གཏིང་ཚད་གང་ཙམ་ཡློད་ཤེས་རློགས་བྱུང་བ། 

གདེང་བ། [ཐ་དད་པ]གདེངས་པ། གདེང་བ། གདེངས། འཕར་བའམ་གཟས་པ། རལ་གི་གདེངས། 

དར་ཆ་གདེང་བ། བ་གཤློག་གདེང་བ། ལག་པ་གདེང་བ། 

གདེང་ཚད། ཡིད་ཆེས་སམ་སློབས་པ། དག་བློ་ཚང་མ་ཐུབ་ཡློང་སྙམ་པའི་གདེང་ཚོད་རེད་པ། 

ཕློགས་ཐམས་ཅད་ནས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཐུབ་པའི་གདེང་ཚོད་ཡློད་པ། 

གདེངས། གདེང་བའི་སྐུལ་ཚིག

གདེངས་ཀ ཀླུ་རྒྱལ་གི་མགློར་སྐྱེས་པའི་སྦྲུལ་རྒྱན་ལ་བུ། སྦྲུལ་ལྔའི་གདེངས་ཀ སྦྲུལ་བདུན་གི་

གདེངས་ཀ

གདེངས་ཀ་དགློན། དགློན་འདི་ཐློག་མར་ས་སྐྱ་པའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན། ཕིས་སུ་སློག་པློའི་དམག་

གིས་གནློད་འཚེ་བེད་སྐབས། འབས་སྤུངས་ཀི་བ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ཡུལ་འདིར་དཀློར་ཁ་གློང་ཆློག་

ཕེབས་ཏེ་དགློན་པ་འདིར་གནས་བཅས། རེ་ཡབ་སས་ཀི་སྐུ་བཞེངས་ཏེ་དགློན་པ་དགེ་ལུགས་

པར་བསྒྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་དཔལ་མགློན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གདེངས་ཀ་ཅན། [མངློན]ཀླུ། 

གདེངས་ཀ་བདུན་པ། [མངློན]ཀླུའི་དབང་པློ། 

གདེངས་ཀ་འཛིན། [མངློན]སྦྲུལ་གི་གདེངས་ཀ་ཡློད་པའི་ཀླུ་རྒྱལ། 

གདེངས་ཅན། [མངློན] ① ཀླུ་ལ་མིང་གཞན་གདེངས་ཅན་ཡང་ཟེར་བས་གངས་བརྒྱད་མཚོན། 

 ② གདེངས་ཀ་ཅན་གི་བསྡུས་ཚིག །③ སྦྲུལ། 

གདེངས་ཅན་བརྒྱད། ཀླུ་བརྒྱད་དང་ག

གདེངས་ཅན་བདག་པློ། [མངློན]ཀླུའི་རྒྱལ་པློ། 

གདེངས་ཅན་འདྲེན་པ། [མངློན]ཀླུ་རྒྱལ། གདེངས་ཅན་མགློན་ཏེ་ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་ལ་ཟེར། 

གདེངས་ཅན་དབང་པློ། [མངློན]ཀླུའི་རྒྱལ་པློ། 

གདེངས་ཅན་དབང་པློ་མ་དྲློས་པ། ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་ཅེས་ཚེ་བསྐལ་པ་མང་པློའི་བར་དུ་གནས་ཤིང་། 

བསྐལ་བཟང་འདིའི་སངས་རྒྱས་སྟློང་ཚང་མ་ལས་ཆློས་ཉན་ནུས་པ་དང་། ནམ་མཁའ་ལིང་གིས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གནློད་པ་བེད་མི་ནུས་པར་བཤད། ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་ནི་གཞན་དུ་གསལ་ཞིང་། འདིར་དེའི་ནང་གི་

ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པློ་མ་དྲློས་པ་སྟེ། འཛམ་གིང་གི་ཆུ་བློ་ཆེན་པློ་ཀུན་གི་བདག་པློ་ཡིན་པར་བཤད། 

གདེངས་ཅན་ལྷ་མློ། ① སྐར་མ་སྐག །② ཀླུ་མློ་ཞིག

གདེངས་པ། གདེང་བའི་འདས་པ། 

གདེངས་འབབ་ཆུ་ཞིག །ཆུ་འགློ་གདང་ལའི་ལྷློ་ངློས་ནས་བྱུང་ཞིང་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྙན་རློང་

རློང་ཁུལ་དུ་ཤག་ཆུ་དང་འདྲེས་པ་དེ་རྒྱལ་མློ་རྔུལ་ཆུའི་ཆུ་འགློ་ཞིག་ཡིན། 

གདློང་། ① གདློང་པའི་བསྡུས་ཚིག །② མདུན། གདློང་དུ་འགློ་མཁན་རྣམས་དེ་རིང་ཐློན་པ་རེད། 

རི་བློང་དང་རུས་སལ་གཉིས་གློམ་རལ་འགན་པས་རུས་སལ་གདློང་དུ་སེབས་པ། རང་རང་གི་

ཡུལ་དུ་གདློང་ཕློགས་ཏེ་ལློག་པ། ③ འཕིན་སློགས་སྐྱེལ་མངགས་བེད་པའམ་བརྒྱུད་པ། བང་

ཆེན་རྡློ་རེའི་གདློང་ནང་དློན་ཞུ་ཡིག་རེན་དང་བཅས་པ་ཕུལ་ཡློད། ④ བློད་ཀི་རུས་ཆེན་ལྔའི་

ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། འདི་ལ་ལློང་དང་། སློང་ཡང་འབི་སློལ་འདུག །རུས་ཁམས་གདློང་ཡིན་མི་

རྣམས་ཀི་རུས་ཁམས་འབྱུང་ས་དང་། བ་རེན་གི་སེམས་ཅན་ཤྭ་བ་ཡིན་པར་བཤད། 

གདློང་སྐར། གཟའ་སྒ་གཅན་གི་གདློང་ཐད་ཀི་སྐར་མ། 

གདློང་དཀར། ① ངློ་གདློང་གི་ཤ་མདློག་དཀར་པློ། ② གདློང་འཛུམ་པའི་རྣམ་འགྱུར། ③ ས་མིང་

ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གདློང་དཀར་བག་ལེབས་ཀི་ཐུབ་དབང་རྡློ་སྐུ། སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་ཁློངས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་

ལྔ་པའི་སྐུ་དུས་སུ་སྐྱིད་ཤློད་ཤུན་གི་བག་རེར་ཐུབ་དབང་བདུད་འདུལ་མའི་སྐུ་བརན་བརློས་

ཞེས་གསལ་བ་ནི་གདློང་དཀར་གློང་ཚོའི་རྒྱབ་ཀི་བག་ལེབས་སུ་ཐུབ་དབང་གི་སྐུ་བརན་ཆེན་

པློ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་བརློས་པ་ནས་བཟུང་ད་ལའང་

ཉམས་མེད་དུ་གནས། 

གདློང་བརློས། པར་ཤིང་གི་ཟུར་གདློང་གི་ཁ་བང་བརློས་མ། 

གདློང་ཁ། ངློ་གདློང་། 

གདློང་ཁེབས། ① དཔེ་ཆ་གེགས་བམ་གི་གདློང་འཛར། ② གདློང་འབག །③ བུད་མེད་ཀི་གདློང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ལ་གློན་པའི་སེང་རས། 

གདློང་གི་ཡ་མ། མིག་དང་རྣ་བའི་བར་གི་ཡ་ཁུང་གཡས་གཡློན། 

གདློང་གུད་དུ་སྒྱུར་བ། ངློ་གདློང་ཐད་དཀར་མི་སྟློན་པར་གཡས་གཡློན་སློགས་ལ་ཟུར་གཅུས་བེད་

པ། འཁློན་པའི་མི་དང་ཕད་དུས་གདློང་གུད་དུ་སྒྱུར་བ། 

གདློང་གློད་པ། ངློ་ཚ་བའམ་ཁ་སྐྱེངས་ནས་གདློང་ས་ལ་ཕབ་པ། ཨ་མས་མི་མང་པློའི་ཁློད་དུ་བུ་ལ་

བཀའ་བཀློན་གནང་བས་བུ་ངློ་ཚ་ནས་གདློང་གློད་པ། 

གདློང་སྒྱུར། གདློང་གི་རྣམ་འགྱུར་གཞན་དུ་སྒྱུར་བར་བེད་པ། རྒྱུ་རྐྱེན་ཕན་བུ་ཙམ་ལ་གདློང་སྒྱུར་

བའི་བ་སྤློད་མ་བེད། 

གདློང་ངན། [མངློན] ① སྤེའུ། ② མེ་སྤེལ་ལློ། 

གདློང་ལྔ། འདི་ནི་སེང་གེའི་མིང་སྟེ། འདིའི་རང་ལག་བཞི་ཡང་གདློང་དང་འདྲ་བར་གང་ཆེན་གི་སྤི་

བློ་འགེམས་པར་བེད་ནུས་པས་ན་གདློང་ལྔ་པ་དང་ཁ་ལྔ་པ་ཟེར། 

གདློང་ལྔ་པ། [མངློན] ① དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། ② སེང་གེ

གདློང་སློན་ལ། ཁམས་འབའ་ཐང་ས་ཁུལ་གི་ལ་ཞིག །དེང་སང་ དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་གི་འབའ་ཐང་རློང་གི་ལ་ཞིག

གདློང་བཅུ་པ། [མངློན]སིན་པློའི་རྒྱལ་པློ། 

གདློང་ཆུང་། ① ངློ་གདློང་ཆུང་བ། ② ངློ་ཚ་ཆ་ེབ་དང་། ཁེལ་ཡློད་པ། ③ རིས་མཐློང་མེད་པ་དང་སྣང་ཆུང་། 

ཡ་རབས་ཀིས་སེར་ཕན་གདློང་ཆུང་དུ་འདློར་ཐུབ་པ། གཉེན་ལ་གདློང་ཆུང་ག་ིལག་པ་སྟློན་པ། 

གདློང་ཆེན། ① ངློ་གདློང་ཆེན་པློ། ② དཔྲལ་ཀློ་མཐུག་པློ་དང་། ངློ་ཚ་མེད་པ། ③ རིས་མཐློང་ཆེན་པློ། 

གདློང་མཆློང་། མདུན་ཕློགས་སུ་འཛེམ་མེད་ངང་མཆློང་བ། 

གདློང་ཉག །སྣ་གདློང་གཤློང་གཤློང་ངམ་ཉག་ཉག

གདློང་རགས་བརྒྱབ་པའི་བཙོན་པ། གནའ་བློའི་ལུགས་ཀི་ཁིམས་ཆད་ཀི་རིགས་ཤིག་སྟེ། མི་ཉེས་

ཅན་ལ་གདློང་ངློས་ལགས་བསེགས་ཀིས་བསེགས་ནས་རགས་ཞིག་བརྒྱབ་པ། 

གདློང་སྟློན་པ། ངློ་གདློང་སྟློན་པ། གདློང་སྟློན་མི་ཤེས་པ། གདློང་སྟློན་པ་ལ་ངློ་ཚ་བ། ཕྲུ་གུ་འགའ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤས་ཀིས་འགྲུལ་པ་གསར་པ་སེབས་དུས་གདློང་སྟློན་མི་ཐུབ་པ་བས་ཡློང་། 

གདློང་གཏུག །① མི་དངློས་ཕན་ཚུན་ངློ་ཐུག་གི་ཐློག་ནས་རློད་གེང་བེད་པའི་དློན། གདློང་གཏུག་

ནས་འཐབ་པ། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་collision ཟེར། 

གདློང་གཏུག་བཙན་སྐུལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་collision enforcement ཟེར། 

གདློང་གཏུགས་པ། ཕན་ཚུན་གདློང་དང་གདློང་ཐད་ཀར་ཕད་པར་བས་པ། དངློས་སུ་གདློང་

གཏུགས་པ། ལམ་འཕང་དློག་པློར་གདློང་གཏུགས་པ། 

གདློང་བརན་པློ། གཤིས་ཀ་འགྱུར་ས་པློ་མིན་པའམ་རང་ཚུགས་ཐུབ་པློ། གཞན་གི་ངློ་འཛུམ་དཀར་

ནག་ལ་མི་ལ་གདློང་བརན་པློ་ཞིག་ཡློད། དུས་ཡུན་ཇི་ཙམ་འགློགས་ཀང་འགྱུར་བ་མེད་པའི་

གདློང་བརན་པློ་ཞིག་བེད་དགློས། 

གདློང་ཐུག །① གློ་བུར་ངློ་འཕད་པའི་དློན། སྤིར་བཏང་འགལ་འཕློད་ཀི་དློན་དུ་འཇུག་པ་ཤས་ཆེ་

སྟེ། བཙན་དང་གདློང་ཐུག་བརྒྱབ་པས་ན་ཚ་བྱུང་། ལ་བུ། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་

དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

གདློང་ཐུག་ཁུངས་སྐྱེལ། ངློ་གདློང་ཕད་ནས་དློན་ར་ར་སྤློད་བེད་པ། གདློང་ཐུག་ཁུངས་སྐྱེལ་ཞིག་

རང་ཞུས་ཆློག་པ་ཞུ། 

གདློང་ཐུག་པ། ① ཞལ་རས་མཇལ་བ། རང་གཞན་གི་དཔུང་དམག་གདློང་ཐུག་ཏུ་འཐབ་པ། ② 

ཕན་ཚུན་གློ་བུར་དུ་གདློང་ཐུག་བརྒྱབ་པ། 

གདློང་ཐུག་དམར་འདློན། མི་ངློས་ཕན་ཚུན་གདློང་ཐུག་གིས་རྫུན་རྐུབ་ཡློངས་སུ་བརློལ་བའམ་གཡློ་

རྒྱུ་ཐེར་འདློན་བས་པ། 

གདློང་ཐུག་སེལ་བ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་conflict resolution ཟེར། 

གདློང་ཐློག་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ༡༥༨༧ལློར་གདློང་ཐློག་དཔློན་བསློད་ནམས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

སེང་གེས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལར་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

དཀར་མཛེས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གདློང་དར། པུ་ཏིའི་གདློང་ངློས་སུ་གདགས་བའི་གློས་ཆེན་སློགས་ཀིས་བཟློས་པའི་གདློང་རགས། 

གདློང་དྲུག་པ། ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློའི་བུ་གཞློན་ནུ་གདློང་དྲུག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བཅུ་གཉིས་

མིག་ལན་དང་། མ་དྲུག་བུ། ལྷའི་དམག་དཔློན་བཅས་སློ། །

གདློང་མདློག །བཞིན་རས་ཀི་ཁ་དློག །ཁློང་ཁློ་བཟས་ནས་གདློང་མདློག་དམར་ནག་སྟློན། 

གདློང་ལློག་པ། ① མཛའ་བརེའི་རྣམ་འགྱུར་ལློག་པ། 

བ་སྤློད་ངན་པས་ཁེལ་ནས་དགའ་ཉེ་བློ་དཀར་གི་གདློང་ལློག་པ། ② ཚུར་ཡློང་བཞིན་དུ་ཕར་ལློག་

པ། དག་བློར་འཐབས་པས་གདློང་ལློག་ཏུ་བློས་སློང་། ན་ཚ་ཕློག་འཕལ་སྨན་བཏང་བས་ནད་

གཞི་གདློང་ལློག་སློང་། 

གདློང་མདློག་ལློག །གདློང་གི་ཁ་མདློག་གྱུར་བ། 

གདློང་བསྡུས་པ། བཞིན་བསྡུས་ནས་ཁློ་གཉེར་བསྟན་པ། སེམས་ཁློས་ཏེ་གདློང་བསྡུས་པ། 

གདློང་སྣ་གཏད་པ། ཁ་ཕློགས་པ། རང་ཡུལ་ལ་གདློང་སྣ་གཏད་ནས་ལློག

གདློང་སྣ་བ། སར་བློད་གཞུང་གི་དཔློན་རིགས་ཆེ་བ་ཞིག །མི་ཚང་འདིའི་སློས་གཞིས་རྒྱལ་རེ་

ཕློགས་སུ་ཡློད། རེས་སུ་མི་ཚང་དེའི་བུ་བརྒྱུད་རློགས་ནས་མདློ་མཁར་བའི་བུ་ཞིག་མདློ་

མཁར་ནས་ལློགས་སུ་ཐློན་པ་གདློང་སྣ་བའི་མ་དང་ཁིམ་ཚང་གཅིག་ཏུ་བསྒིལ་བའི་རེས་སུ་

མདློ་ཟུར་དུ་ཡང་འབློད། ཡང་རེས་སུ་མདློ་ཟུར་ནས་བུ་བརྒྱུད་བྱུང་བ་རྡློ་རིང་དུ་མག་པར་

བཏང་བ་རྡློ་རིང་པའི་ནང་མི་དང་མ་མཐུན་ལློགས་སུ་ཐློན་ནས། མདློ་ཟུར་རང་ལ་ཕིར་ལློག་

བས་པ་བཅས་ལ་བརེན། གདློང་སྣ་བ། མདློ་ཟུར། རྡློ་ཟུར་བཅས་མི་ཚང་གཅིག་ལ་མིང་གསུམ་

ཆགས་ཡློད་སྐད། 

གདློང་སྣའི་སར་སློ་མ། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་དུས་སུ་བློ་བཟང་དགའ་བའི་ཡང་སིད་ཀིས་ཕག་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་ཡ་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གདློང་སྣའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློའི་ལྷ་ཁང་། འདི་ཁི་ཀའི་ཡུལ་གི་བིན་རླབས་ཅན་གི་རེན་བཞིའི་ཡ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གལ་ཞིག་ཡིན། ཐློག་མར་བློན་པློ་བ་མ་མི་རེ་གསེར་བཟང་ཞེས་པ་ཞིག་གིས་སྒྲུབ་ཁང་ཡིན་པར་

བཤད། དེ་རེས་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ནང་ཙམ་ན་རྒྱའི་དམག་དཔློན་ཞིག་གིས་སྦིན་བདག་བས་

ཏེ་ལྷ་ཁང་ཁ་ཤས་གསར་བཞེངས་བས། བློད་རྒྱ་ཧློར་གསུམ་གི་དད་ལན་རྣམས་ཐུན་མློང་གི་

མཆློད་གནས་ཤིག་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གདློང་སྣའི་ལྷ་ཁང་། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གདློང་པ། བཞིན་རས། གདློང་ལྤགས། གདློང་པ་ནག་ཀང་སེམས་པ་དཀར། གདློང་དཀར་བ་ཟླ་བ་ལ་བུ། 

གདློང་ལྤགས་མཐུག་པློ། ངློ་ཚ་རྒྱུ་མེད་པའི་མི། 

གདློང་སྤད་དགློན། མིང་གཞན་ས་ཁི་འདུ་གདློང་སྤད་བསམ་གཏན་ཆློས་འཁློར་གིང་ཟེར། དགློན་

འདི་ཐློག་མར་འདེབས་པ་པློ་ནི། མཚོ་སྐྱེས་རྡློ་རེ་ཞེས་པ། གྲུབ་ཆེན་དབི་འདའ་བ་དང་། ཐང་

སྟློང་རྒྱལ་པློ་སློགས་ལ་བསྟེན་ནས་གྲུབ་པར་བརེས་པའི་རྣལ་འབློར་པ་ཞིག་ཡིན་པར་གསལ། 

དུས་ཚོད་མ་གསལ་ཡང་། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ནང་ཙམ་ཡིན་པ་འདྲ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་

ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་འདུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གདློང་སྤད་པ། ཕན་ཚུན་གདློང་ཐུག་ཏུ་བཅུག་པ། སར་ནས་ཡ་བལ་དུ་སློང་བའི་མཛའ་གློགས་ཕན་

ཚུན་ད་ལམ་ང་རང་གིས་གདློང་སྤད་པ་ཡིན། 

གདློང་དཔེ་དགློན། སྤི་ལློ༡༤༨༩ལློར་བསྟན་པ་འབྲུག་གགས་ནས་གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་

མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྣམ་འཕེལ་སྤི་ལློ གཟི་ཚ རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གདློང་ཕིས། ① གདློང་བཀྲུས་པ། ② གདློང་འབིད་བེད་ཀི་རས། ③ འཚོ་བའི་ཡློ་བད་བཅུ་གསུམ་

གི་ནང་གསེས། སིད་དང་ཞེང་དུ་ཁྲུ་གང་གི་ཚད་དང་ལན་པའི་ཡློ་བད་ཅིག

གདློང་ཕད་པ། ཞལ་རས་མཇལ་བ། གདློང་ཕད་པའི་སྐབས་སུ་སྐད་ཆ་ཤློད་པ་ལས་རྒྱབ་ཏུ་ཤློད་མི་ཉན། 

གདློང་འབག །གདློང་ལ་གློན་རྒྱུའི་འབག

གདློང་འབིད། ① ངློ་རས་ཀིས་འཕིད་པ། ② གདློང་ཕི་བེད་ཀི་རས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

གདློང་སྨད་པ། གདློང་ས་ལ་ཕབ་པ། རྫུན་རྐུབ་རྡློལ་ཏེ་ངློ་ཚ་ནས་གདློང་སྨད་པ། 

གདློང་དམར་ཅན་གི་ཡུལ། གནའ་དུས་རྒྱ་གར་བས་བློད་མི་ལ་འབློད་པའི་ཐ་སྙད་ཞིག །བློད་མི་

ཕལ་ཆེ་བའི་གདློང་མདློག་སྐྱ་བློ་རང་མིན་པར་དམར་ཤས་ཆེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བློད་ཡུལ་

ལ་གདློང་དམར་ཅན་གི་ཡུལ་ཞེས་ཟེར། མདློ་ལས་ཀང་། གདློང་དམར་ཅན་གི་ཡུལ་དུ་དམ་

པའི་ཆློས་དར་བར་འགྱུར་རློ། ཞེས་དང་། རྒྱའི་དེབ་ཐེར་དུ་བློད་མི་རྣམས་ལ་གདློང་གི་མཛེས་

བེད་དུ་ཚོས་དམར་པློ་བགློ་བའི་གློམས་སློལ་ཡློད་པར་བཤད་པ་དང་། བློད་རང་གི་ཡི་གེ་རིང་

པ་རྒྱལ་པློའི་བཀའ་ཐང་སློགས་ལས་ཀང་ཤ་ཟན་གདློང་དམར་ཅན་ཞེས་ཀང་སྣང་ངློ་། །

གདློང་དམར་པློ། ① ངློ་མདློག་དམར་པློ་སྟེ་ཁློང་ཁློ་ཟ་བའི་གདློང་མདློག །ཚིག་པ་བཟས་ནས་གདློང་

དམར་པློར་ཕིན་སློང་། ② ངློ་ཚ་བའི་གདློང་མདློག །མཚེར་སྣང་གིས་གདློང་དམར་པློར་གྱུར་སློང་། 

གདློང་དམར་བ།① སར་རྒྱ་གར་གི་མཁས་པ་རྣམས་བློད་དུ་ཡློང་སྐབས་སུ་བློད་ལ་འབློད་སློལ་གི་མིན་

ཞིག །བློད་གདློང་དམར་ཤ་གཟན་སིན་པློའི་རིགས་ཞེས་ཟེར། ② གདློང་གི་ཁ་དློག་དམར་བ། 

གདློང་ཚང་དགློན། མིང་གཞན་གདློང་ཉིན་བེད་ཆློས་འཁློར་གིང་ཞེས་ཟེར། བཏབ་དུས་མི་གསལ་

ཡང་ཕལ་ཆེར་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་སྨད་ཙམ་ཡིན་པ་ངེས། འདེབས་མཁན་ཡློངས་དགེ་

མི་འགྱུར་རྡློ་རེའི་སློབ་མ་གདློང་རིག་འཛིན་ཀུན་དགའ་རྡློ་རེས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་

ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གདློང་ཚན། ངློ་ཚ་མཚེར་སྣང་། གདློང་ཚན་ཆུང་བ། གདློང་ཚན་ཆེ་བ། གདློང་ཚན་མཐུག་པློ་ཡིན་

པས་ངློ་ཚ་ཟེར་བ་མི་ཤེས། 

གདློང་ཚན་ཅན། དཔྲལ་ཀློ་མཐུག་པློའམ། ངློ་ཚ་འཛེམ་བག་ཆུང་བ། གདློང་ཚན་ཅན་གི་མི་ཚོས་

གང་ཡང་བས་ཡློང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱེངས་པ་མེད་དང་། གནློང་མེད། དཔྲལ་ཀློ་ཅན། 

སྤི་བརློལ་ཅན། འཚེར་བ་མེད། ལློག་པར་སློབས་བཅས་སློ། །

གདློང་ཚན་ཆེན་པློ། ངློ་ཚ་རྒྱུ་མེད་པའི་མི་ཧམ་ཤེད་ཅན། 

གདློང་རློང་དགློན། ① འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་སྟེང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གདློང་རློང་དགློན། ② འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གདློང་འཛར། ཆློས་པློ་ཏིའི་མཚན་ཡིག་འཁློད་པའི་འཛར། 

གདློང་འཛར་ཡིག་ཆ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་label field ཟེར། 

གདློང་འཛིན། སྒ་གཅན་གདློང་དང་ཉི་ཟླ་ཕད་དེ་འཛིན་པའི་མིང་། 

གདློང་ཞུ། རིམ་བརྒྱུད་ཀིས་མ་ཞུས་པར་ཞུ་ཡུལ་གཙོ་བློ་དེ་རང་གི་མདུན་དུ་རང་ཉིད་ཀིས་ཐད་

ཀར་ཞུས་པ། ས་ཕིའི་བདེ་སྡུག་ཡློང་རྐྱེན་ཚང་མ་དློན་གི་བདག་པློ་ངློ་མ་རང་གི་སྐུ་མདུན་དུ་

གདློང་ཞུ་མཐར་ཕིན་བས་པ་ཡིན། 

གདློང་གཞུག་ངག་དབང་ཆློས་གགས། མདློ་སྨད་བ་ཁྱུང་དགློན་གི་མཁན་རབས་སློ་གཉིས་པ་འདི་

ཉིད་ཀི་མཚན་གཞན་འློན་འཇའ་ཚང་དང་མཚེར་མློ་ཆེ་ཡང་ཞུ། འཁྲུངས་ཡུལ་རློང་པློའི་ཚེ་

རུག་འློན་འཇའ་ལ་ཡིན། ཐློག་མར་བ་ཁྱུང་གི་ཆློས་སློར་ཞུགས་ནས་ཟབ་ཆློས་གསན་སྦློང་

མཛད། དེ་ནས་དབུས་སུ་ཕེབས་ཏེ་སེར་བེས་གྲྭ་ཚང་དུ་གཞུང་ལུགས་གསན་སྦློང་ཐློག་ལྷ་

ལན་སྨློན་རམས་པ་མཛད། སུམ་རགས། སྙན་ངག །རིས་དཀར་ནག་སློགས་ལ་ཡང་སྦངས་པ་

ཆེ། དེ་ནས་རང་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཏེ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་གཉིས་པའི་ལགས་གང་སྤི་ལློ ༡༧༢༡ 

ལློར་བ་ཁྱུང་དགློན་གི་སེང་ཁིར་ཕེབས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ 

༡༧༢༥ལློར་གདན་ས་བཞག་ནས་མཚེར་མློ་ཆེའི་རི་ཁློད་དུ་སྐུ་ཚེ་དང་སྒྲུབ་པ་སྙློམས་པར་

མཛད། འཁྲུངས་འདས་ཀི་ལློ་ཚིགས་མི་གསལ། 

གདློང་བཞི་པ། [མངློན]ཚངས་པ། 

གདློང་བཞི་མིག་བརྒྱད། མི་མང་འཛོམས་པའི་དློན། དློན་དག་དེའི་སྐློར་ང་རང་ཚོ་གདློང་བཞི་མིག་

བརྒྱད་ཀིས་གློས་ཐག་བཅད་པ་ཡིན་ནློ། །

གདློང་ཡིག །གེགས་བམ་གི་གདློང་ཁེབས་སྟེང་གི་ཡི་གེ

གདློང་ཡིག་གི་རྒྱ། རྒྱ་རིམ་པ་བདུན་གི་ནང་གསེས། གེགས་བམ་མི་འཁྲུག་པར་བེད་པའི་རགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ཏེ་གདློང་འཛར། 

གདློང་ཡློན་པློར་སྐྲངས་པ། ཁ་སྣ་འཁློག་པ་དང་གདློང་སྐྲངས་པ། 

གདློང་གཡློགས་བཅིང་བ། ཕི་འཇུག་གི་ནང་གསེས། སློབ་མ་རྣམས་དཀིལ་འཁློར་མཐློང་བ་རེ་ཞིག་

བསྒིབ་པ་དང་། མ་རིག་པས་ལློངས་པ་མཚོན་བེད་དུ་མིག་དར་དམར་པློ་དཔྲལ་བར་བཅིང་བའློ། །

གདློང་རིས། ངློ་གདློང་། གདློང་རིས་ངན་པ། 

གདློང་རི་དགློན། དགའ་ལན་དམ་ཆློས་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ལགས་སྟག་སྤི་

ལློ༡༤༡༠ལློར་ཚ་ཁློ་ངག་དབང་གགས་པས་ཕག་བཏབ་མཛད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་

ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྔ་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གདློང་རིས་ངློ་མ། མི་གང་གི་རང་གཤིས་ངློ་མ། འགའ་ཞིག་མི་བཟང་པློ་ཡིན་པར་བརྫུས་ཀང་། 

ནམ་ཞིག་ཁློ་རང་གི་གདློང་རིས་ངློ་མ་དེ་གསལ་གི་རེད། 

གདློང་ལི་དགློན་པ། དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨིན་གློལ་བསམ་གཏན་དར་རྒྱས་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། 

རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་ཕློ་བི་བའི་ལློ་སྤི་ལློ༡༦༩༦ལློར་གདློང་ལི་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་པ་ལྷུན་

འགྲུབ་མཆློག་གིས་གསར་དུ་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་རྔ་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གདློང་ལེན་པ། མདུན་དུ་འགློ་བ། དམག་གི་མཚོན་ཆའི་གདློང་ལེན། གདློང་ལེན་འཐབ་འཛིང་པ། 

ཕར་འགློ་དམག་གི་གདློང་ལེན་ཡིན། ཚུར་ཡློང་དཔུང་གི་རེས་མ་ཡིན། སྤང་པློ་ཡིན་ན་ཁི་ཁ་

གདློང་ལེན་པ་ཞིག་དགློས། 

གདློང་ཤིང་། [ཡུལ]ལྷམ་གི་གདློང་རྒྱློང་བེད་ཀི་ཤིང་། 

གདློང་ཤེད། ཧམ་སློབས། རང་ཁློག་ཏུ་བཅུག་ནས་གཞུང་གི་རྒྱུ་ནློར་ལ་འདློད་རྔམ་གི་གདློང་ཤེད་

ཆེན་པློ་བེད། 

གདློང་གཤིས། ངློ་གདློང་གི་རྣམ་འགྱུར། ཁློའི་རྫུན་རྐུབ་རྡློལ་བས་ཁ་སྐྱེངས་ནས་གདློང་གཤིས་

འགྱུར་སློང་། 

གདློང་བཤེར། ཕན་ཚུན་གདློང་ཐུག་གིས་རློད་པ། གློད་ཡ་གཉིས་གདློང་བཤེར་བེད་དུ་འཇུག་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གདློང་བཤེར་ར་སྤློད། དངློས་སུ་གདློང་ཐུག་ནས་ར་སྤློད་བེད་པ། ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀི་བཤད་ཚུལ་

འགལ་འཛོལ་ཆེ་བས་གདློང་བཤེར་ར་སྤློད་མི་བེད་ཐབས་མེད་བྱུང་། 

གདློང་བསུ། ཚུར་ཡློང་མཁན་གི་གདློང་ལ་ཕིན་ནས་བསུ་བ། གདློང་བསུས་ནས་ཕར་རྒློལ་བེད་པ། 

གདློང་བསུས་ཏེ་ཁིམ་དུ་སེབས་པ། ཐག་རིང་བར་དུ་འགྲུལ་པ་གདློང་བསུ་ལ་འགློ་བ། 

གདློང་ལྷགས། མདུན་ཕློགས་ནས་རྒྱབ་པའི་རླུང་། གདློང་ལྷགས་རྒྱབ་དུས་གྲུ་སྐུལ་དཀའ། 

གདློངས། ཁ་གདང་བའི་སྐུལ་ཚིག

གདློད། ① གདློད་མ་སྟེ། དང་པློའམ་ཐློག་མའི་དློན། དཔེར་ན། མཁའ་དབིངས་གདློད་ནས་མཐའ་

མེད་ཡིན། སྣང་མུན་གདློད་མ་ཉིད་ནས་འགལ་བར་གནས་པ་ཞེས་པ་ལ་བུ། ② བཏློད་ཀི་མ་

འློངས་པ། 

གདློད་ནས་མ་སྐྱེས་པ། ཆློས་ཀུན་དློན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་དློན། 

གདློད་དཔེ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་prototype ཟེར། 

གདློད་བལ། གཞི་ར་བ་ནས་བལ་བ། 

གདློད་མ། ཐློག་མའམ་དང་པློ། གདློད་མའི་དུས། གདློད་མའི་ནགས་ཚལ། 

གདློད་མའི་ནགས་ཚལ། བསྐལ་པ་ཡར་ཐློག་གམ་ཐློག་མའི་ནགས་ཚལ། 

གདློད་མའི་སྤི་ཚོགས། བསྐལ་པ་ཡ་ཐློག་དང་གཅིག །

གདློད་མའི་དབིངས། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སེམས་དེ་དང་པློ་ཉིད་ནས་སངས་རྒྱས་དང་། ཆློས་

སྐུའི་ངློ་བློར་ཡློད་པ་ལ། བར་དུ་ཉློན་མློངས་དུག་གསུམ་གི་དྲི་མས་གློས་པ་དེ་དག་ན། སེམས་

དེའི་དང་པློའི་ངློ་བློ་མངློན་དུ་འགྱུར་བ་དེ་ལ་གདློད་མའི་དབིངས་ཟེར། 

གདློད་མའི་རི་མློའི་གྲུབ་མཐའ། ཞེས་པ་ནི་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་དུས་མཇུག་ཏུ་ཧྥ་རན་

སིར་ཐློན་པའི་རི་མློའི་གྲུབ་མཐའི་གས་ཤིག་ཡིན། 

གདློད་མའི་སངས་རྒྱས། ① ཐློག་མའི་མགློན་པློ་འློད་མི་འགྱུར་བའམ་ཆློས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ། 

 ② གཞི་དུས་ཀི་སངས་རྒྱས་ཏེ་གཞི་རྒྱུད་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པློ་ལ་ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

གདློད་ཟས་འཚལ། གཞི་ནས་ལློ་ཆས་ཟས། 

གདློད་ཤེས། ད་ལ་རང་ཤེས། 

གདློན། ① མི་མིན་གི་གནློད་བེད་ཅིག །ཁློའི་སེམས་རྒྱུད་གདློན་གིས་བརླམས་པ་ལར་སྨློན་པར་

གྱུར། རང་དབང་མེད་པར་གདློན་ཞུགས་པ། ② གདློན་ནི་རང་ངློ་མ་ཤེས་པ་འཁྲུལ་བའི་རྣམ་

རློག་གིས་ཕན་གནློད་སྒློ་བཏགས་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་མི་མིན་གིས་གནློད་པ་གཏློང་བའི་

ནུས་མཐུའི་མིང་ངློ་། །དེ་ལ་ཅིའི་ཕིར་གདློན་ཞེས་བརློད་དམ་སྙམ་ན། རྣམ་རློག་ལས་བྱུང་བའི་

འདྲེ་བློ་ཆེ་དེས་ལུས་ཅན་གི་བ་ཚེ་སློག་གསུམ་གདློན་ཅིང་འཕློག་པར་བ་བའི་ཕིར་གདློན་ཞེས་

བརློད་པའློ། །

གདློན་བཀྲློལ། འདི་གདློན་འདྲེ་ཕིར་ཕུད་གཏློང་བའི་ཆློ་ག་ཞེས་པ་སྐུ་རིམ་བེད་རྒྱུ་ཞིག་ཡློད། 

གདློན་བགེགས། མི་མ་ཡིན་གདློན་བགེགས། 

གདློན་བརྒྱད། གཅློད་ལུགས་ཀི་ལུས་མཆློད་སྦིན་གི་སྐབས་གདློན་བརྒྱད་ནི། སང་བ་བེད་པའི་དག 

གནློད་པ་བེད་པའི་བགེགས། བར་དུ་གཅློད་པའི་རྐྱེན། ལས་ཀི་གདློན། ལུས་ཀི་གདློན། གནས་

ཀི་གདློན། ལུས་སློག་གི་ས་བློན་བསྐྱེད་པའི་ཕ། ལུས་སློག་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་

བེད་པའི་མ་བཅས་སློ། །

གདློན་འདྲེ། མི་མིན་གདློན་འདྲེའམ། གདུག་འདྲེ། 

གདློན་ནད། གདློན་གློ་བུར་བ་ཞེས་པ་ཕིའི་མཁའ་དབུགས་དང་། ནང་གི་དངློས་རས་སློགས་ལས་

བྱུང་བའི་འབག་བཙོག་གི་རས་རྒྱུན་ཕ་བ་རྣམས་ཁ་སྣ་ལ་སློགས་དབང་པློའི་སློ་རྣམས་ནས་

ལུས་ཀི་ནང་དུ་ཞུགས་པ་དང་། དེས་ཁག་དང་། རླུང་གི་རྒྱུ་ལམ་ལློག་པ་དང་། འགག་པར་བེད་

ཅིང་གློ་བུར་དུ་ཟུག་གཟེར་དྲག་པློ་ལངས་པ་དང་། དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་བ། རིག་པ་འཁྲུལ་བ་ལ་

སློགས་པའི་ནད་རགས་སྣ་ཚོགས་ཡློང་བའི་ནད་རིགས་ཞིག་ཡིན། རྐྱེན་གཞན་གཡང་དུ་ལྷུང་

བ་དང་། རྡློ་དང་དབྱུག་པ་སློགས་ཀིས་བརྡབ་པས་ལུས་ཀི་ར་ཁམས་འཁྲུག་ཅིང་རླུང་ཁག་གི་

རྒྱུ་བ་ལློག་ནས་གློང་གསལ་གི་ནད་རགས་རྣམས་འབྱུང་བ་ལའང་གདློན་ནད་ཅེས་ཟེར། གདློན་

གི་ནད་ལ་རིང་རྒྱུ་དང་། ཉེ་རྒྱུ་གཉིས་ཡློད་ཅིང་། རིང་རྒྱུ་ནི་ལྷ་ཀླུ་བཙན་བདུད་སློགས་འབྱུང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པློ་སེ་བརྒྱད་ཀི་རིགས་མི་དགའ་བར་གྱུར་པས་དེས་གདློན་ནད་ཀི་རྒྱུ་རྐྱེན་རྣམས་གཏློང་ཞིང་

ཡློད་པ་དང་། ཉེ་རྒྱུ་ནི་གློ་བུར་བྱུང་བའི་ནད་རིགས་དེ་དག་འབྱུང་རྐྱེན་མཁའ་རླུང་དང་ཅ་ལག་

ལས་བྱུང་བའི་འབག་བཙོག་གི་རས་རིགས་རྣམས་དང་། རྡློ་དབྱུག་ལ་སློགས་ལུས་ཀི་ར་ལག་

བསྣད་སྐྱློན་བེད་པའི་རྐྱེན་དེ་དག་ཡིན་ནློ།

གདློན་གནློད། མི་མ་ཡིན་པའམ་གཟུགས་མེད་པའི་འདྲེ་གདློན་གི་འཚེ་བ། 

གདློན་པ། འདློན་པའི་མ་འློངས་པ། 

གདློན་ཕྱྭ། མི་ཞིག་གི་ལག་ར་འཕར་སྟངས་ལ་བརེན་ནས་ཁློ་ལ་གདློན་འདྲེའི་གནློད་སྐྱློན་སློགས་

བྱུང་ཡློད་མེད་བརག་དཔྱད་བེད་པའི་མློ་ཕྱྭ་སྟེ་ངློ་མཚར་ར་བདུན་གི་ནང་གསེས་ཤིག

གདློན་ཚོགས་དགུ གཅློད་ཡུལ་པའི་དྲག་ལས་སྐབས་ཀི་མགློན་རིགས་དགུ་སྟེ། བད་མའི་གདློན་

ཚོགས། རྒྱལ་པློའི་གདློན་ཚོགས། མ་མློའི་གདློན་ཚོགས། གཟའི་གདློན་ཚོགས། ཀླུ་ཡི་གདློན་

ཚོགས། བདུད་ཀི་གདློན་ཚོགས། བཙན་གི་གདློན་ཚོགས། དམ་སིའི་གདློན་ཚོགས། ཐེ་རང་

གི་གདློན་ཚོགས་བཅས་སློ། །

གདློན་མི་ཟ་བ། ཐེ་ཆློམ་མེད་པ། དགས་རྒློལ་བར་ལྷགས་པ་གདློན་མི་ཟ་བ། 

གདློན་ཞུགས་པ། མི་མ་ཡིན་མིའི་ཁློག་པར་ཞུགས་པ། རྒྱུད་ལ་གདློན་ཞུགས་ཏེ་སྨློས་སློང་ཟེར། 

གདློན་ཟློག །བར་ཆད་ཡློང་བའི་ནློར་རས། 

གདློན་ཟློས། སེམས་སྐྱིད་པློ་མ་བྱུང་བ། 

གདློན་སི། གདློན་གནློད་དུས་སུ་ལང་བའི་སི། 

གདློན་གསུམ། སྟེང་གདློན་གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར། བར་གདློན་བཙན་དང་རྒྱལ་པློ། འློག་གདློན་ཀླུ་དང་

ས་བདག་བཅས་གསུམ། 

གདློན་རིགས་བཅློ་བརྒྱད། དབེ་ན། ༡ ལྷ་དང་། ༢ ལྷ་མིན། ༣ དྲི་ཟ། ༤ ཀླུ། ༥ གནློད་སྦིན། ༦ 

ཚངས་པ། ༧ སིན་པློ། ༨ ཤ་ཟ། ༩ ཡི་དྭགས། ༡༠ གྲུལ་བུམ། ༡༡ བད་སྟེམས། ༡༢ གཡེང་

བེད། ༡༣ རློ་ལངས། ༡༤ མཚུན་ལྷ། ༡༥ བ་མ། ༡༦ དྲང་སློང་། ༡༧ རྒན་པློ། ༡༨ གྲུབ་པ་

ཞེས་བའི་གདློན་ཆེན་བཅློ་བརྒྱད་དློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

གདློན་རིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ། གནས་གདློན། ལུས་གདློན། ལས་གདློན་གསུམ་ལ་དྲུག་ཏུ་ཕེ་

བས་གཙོ་བློའི་གདློན་ཆེན་བཅློ་བརྒྱད་དེ་ལློ་གཅིག་གི་ཞག་རེ་ནས་དེ་གསུམ་གསུམ་གིས་

བར་ཆད་བརམས་པའི་ཆ་ནས་གདློན་རིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་བཅུའློ། །ཞེས་མ་གཅིག་གི་གཅློད་

གཞུང་ལས་བཤད་དློ། །

གདློམས། འདམ་པའི་སྐུལ་ཚིག་ཐློམ་དང་གཅིག །

གདློལ་པ། བཤན་པ། སར་རྒྱ་གར་གི་སྤི་ཚོགས་ནང་གི་དམན་པའི་རིགས་ཤིག །མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་གང་པློ་དང་། ཆློས་མེད། ཉི་ཚེ་བ། གཏུམ་པློ། ཐུབ་ཚོད་ཅན། སིག་པ་ཅན། མ་རུངས་

པ། མི་དགེ་སྤློད། མི་བསྲུན་བཅས་སློ། །

གདློལ་པ་ནག་པློ། འདི་ནི་ཤློད་སློལ་ལ། སེམས་ཅན་སིག་པ་རྭ་ཅན་ལ་ཀླུ་གདློལ་པ་ནག་པློ་ཟེར་

ཞིང་། རྒྱུ་མཚན་ནི་སྤིར་ཕྲུ་གུ་ཆེན་པློ་ཆགས་ནས་ཨ་མ་གསློད་མཁན་ལ་གདློལ་པ་ཟེར་བས་

སྤི་མིང་བེ་བག་ལ་བཏགས་པ་ཞིག་རེད། 

གདློལ་སྤློད། མི་བསྲུན་རྩུབ་པློའི་སྤློད་པ། 

གདློལ་བ། རྒྱ་གར་གི་རིགས་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། བཤུ་གཞློག་དང་གཉའ་གནློན་ཆེས་

ལི་བ་མློང་མཁན་གི་རིམ་གས་ཤིག་ཡིན། 

གདློལ་རིགས། སར་རྒྱ་གར་གི་རིགས་བཞིའི་ཐ་མ་དམངས་རིགས་ལས་ཀང་དམན་པའི་མགར་བ་

དང་། བཤན་པ། རྔློན་པ། ཉ་པ། ཐགས་མཁན། ཆློམ་པློ་སློགས་སྤིའི་མིང་། 

གདློས། ① བེམ་པློའི་ཆར་གྱུར་པའི་གཟུགས་ཀི་བློངས། ཤ་གདློས་ཆེན་པློ། ཇ་སམ་གདློས་ཆེན་

པློ། བུ་རམ་རྩྭ་སློར་གདློས་ཆུང་བ། ② རྒྱ་དང་དྲ་བ། 

གདློས་བཅས། རགས་པའི་གཟུགས་ཅན། གདློས་བཅས་ཤ་ཁག་གི་ལུས། 

གདློས་ཆེ་བ། གདློས་སུ་ཆེ་བའི་བསྡུས་ཚིག

གདློས་ཐག །གྲུའི་ཐག་པ། 

གདློས་བདག །འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། ཁིམ་ཚང་གི་བདག་པློའི་མིང་སྟེ། གཙོ་བློ་ཁློ་ག་སློགས་

ཕློ་རིགས་རྣམས་ཀི་དློན་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གདློས་པ། ① གྲུ། ② སྐྱ་བ། ③ གྲུ་གཟིངས་ཀི་སྟེང་དུ་བཙུགས་པའི་རླུང་དར། ④ མཉན་པ། 

གདློས་པ་འཛིན་པ། [མངློན]ཀློ་གྲུ་གཏློང་མཁན། 

གདློས་བུ། ① ཤིང་བུ་ལས་བས་པ་ཆུ་ཚོད་ཀི་སྣློད་འདྲ་བ་དགེ་སློང་བསམ་གཏན་པ་གཉིད་སློང་

བེད། ② གྲུའི་རླུང་གཡློར། 

གདློས་བལ། འཇའ་ཚོན་ལ་བུའི་གཟུགས་ཕ་བ། 

གདློས་མེད། བློངས་ཆུང་བའམ་ཕ་བ། 

གདློས་ཚད། བློངས་ཚད་དང་། ལིད་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད། 

གདློས་སུ་ཆེ་བ།① ལིད་ཆེ་བ། ② བློངས་ཚད་ཆེ་བ། 

བདག །རང་ཉིད་དམ་ང་། བདག་གི་ཕ་མ་ལས་ཀང་བཀའ་དྲིན་ཆེ། བདག་ཏུ་མ་བཟུང་བ། གཞན་

གིས་བདག་ཏུ་འཛིན་པ། དློན་གནད་འདི་ང་ལ་རྒྱུས་ཡློད་པས་བདག་དྲག་སྙམ་པ་འདུག

བདག་རྐྱེན། ① བས་རེས་བཟང་པློ་ལ་གཟེངས་བསྟློད་པའི་དངློས་པློ། ② རྐྱེན་བཞིའི་ནང་གསེས། 

འབས་བུ་འབྱུང་བ་ལ་དབང་བེད་པ་སྟེ། མིག་ལ་སློགས་པའི་དབང་པློ་ནི་རང་འབས་ཤེས་པ་

སྐྱེད་པའི་བདག་པློ་བེད་པས་བདག་པློའི་རྐྱེན་ཞེས་བའློ། །

བདག་སྐྱིད་གཞན་སྨློན། བདག་ཉིད་སྐྱིད་པར་མ་ཟད་གཞན་གིས་སྨློན་པའི་གནས་སུའང་གྱུར་པ། 

གཟུགས་པློ་བདེ་པློ་ཡིན་ན་བདག་སྐྱིད་གཞན་སྨློན་ཡློང་བ་རེད། 

བདག་སྐྱེས། [མངློན]① ཆང་། ② ད་བིད། ③ ཕྲུ་གུ། ④ བམ་ཟེ། ⑤ ཚངས་པ། 

བདག་སྐྱློང་བདེ་འཇགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་administrative security ཟེར། 

བདག་བསྐྱེད། ① [མངློན]ཚངས་པ། ② བདག་ཉིད་ལྷར་བསྐྱེད་པ་སྟེ། རང་ཉིད་ལྷའི་རྣལ་འབློར་

གི་བཟླས་པ་དང་ཉེར་བསྡུ་བ་བ་ལ་སློགས་པ། 

བདག་གི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད། བ་རྒྱུད་ཀི་སློམ་པ་དེ་ཉིད་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ལ་བ་ཆློས་ཉིད་དག་པའི་

ལྷ་ཞེས་རང་གི་སེམས་ཉིད་སྟློང་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་སྤློས་པའི་མཐའ་དང་བལ་བར་རློགས་ནས་

ཀུན་རློབ་ཀི་སྣང་ཆ་ཡློངས་སུ་དག་པའི་ལྷའི་རང་བཞིན་དུ་གསལ་བའི་ལ་བའི་ངང་དུ་འཇློག་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

སྟེ། གཟུང་འཛིན་ལ་སློགས་པའི་རློག་པ་མེད་པ། རྣམ་པར་མི་རློག་པའི་སྣང་བ་མེད་པ། རྡུལ་ཕ་

རབ་ཀི་གཟུགས་མེད་པ། མཚན་མའི་གཡློ་བ་མེད་པ། རང་བཞིན་འློད་གསལ་བ། རང་གི་ངློ་

བློ་སློ་སློ་རང་གིས་རིག་པ་སྟེ་ཆློས་དྲུག་ལན་གི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་བསློམ་པའློ། །

བདག་གི་ཕློགས། ① རང་ཕློགས། ② རང་གི་གྲུབ་མཐའི་ཕློགས། 

བདག་གི་བ། ང་ལ་ཡློད་པའི་མིག་སྣ་སློགས། 

བདག་གི་སྨྲ་བ། རང་གི་གྲུབ་མཐའ། 

བདག་གི་གཞི། སྤློད་རྒྱུད་ཀི་བཟླས་པ་ཡན་ལག་བཞིའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བདག་ཉིད་ལྷར་

བསྐྱེད་པའློ། །

བདག་གིར་ལ་བ། རང་གི་ཡིན་པར་འཛིན་པ། 

བདག་གིར་བས་པ། རང་གི་ཡིན་པར་བརིས་པ། 

བདག་གིར་འཛིན་པ། རང་ཉིད་ཀི་ཡིན་པར་ངློས་འཛིན་པ། 

བདག་རྒྱུད། རང་གི་ཤེས་རྒྱུད་དམ། རང་གི་ལུས་སེམས། 

བདག་སྒ། སུམ་ཅུ་པའི་ཕད་རང་དབང་ཅན་ཞིག །པུ་ལིངྒ་ག་ཞེས་པ་པ་དང་པློ་གཉིས་ཡིན། དེ་ལ་

པུ་ལིངྒའི་སྒ་ནི་བདག་པློའི་དློན་སྟློན་པར་བེད་པའི་པ་དང་པློའི་སྒ་གཉིས་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་སར་

མེད་པ་ལ་གསར་དུ་སྦར་བས། ར་པ། གསེར་པ། ཁ་ལློ་པ། ཕིན་ལས་པ། བེད་པློ། ལེན་པློ། 

གཏློང་བ་པློ་སློགས་སློ་སློའི་བདག་པློ་གློ་བར་བེད་པ་རྣམས་སློ། །དེ་བཞིན་ད། ཡློད་པ་པ། མེད་

པ་པ། བེད་པ་པློ། ཤེས་པ་པློ། ལ་བུ་རྣམས་ཀང་སློན་ནས་ཡློད་པའི་པ་སྒ་རྣམས་བདག་པློའི་

དློན་མི་སྟློན་པའི་ཕིར་པུ་ལིངྒའི་སྒ་མིན་པས་སར་པུ་ལིངྒའི་སྒ་སྦར་ཏེ་བདག་པློའི་དློན་ཅན་དུ་

སློང་བ་ཡིན་ནློ། །བདག་པློ་ཞེས་པའང༌། ར་དང་གསེར་སློགས་དང་བེད་པ་དང་ཤེས་པ་སློགས་

གང་ལ་ཡློད་པའི་གང་ཟག་དེར་ཤེས་དགློས་ཏེ། བེམ་པློ་སློགས་ལ་བདག་པློའི་ཐ་སྙད་མི་

འཇུག་པའི་ཕིར་རློ། ཡང་འགའ་ཞིག་གིས། ཇ་མ། ཆང་མ་སློགས་མ་ཡིག་པུ་ལིངྒར་འགྱུར་བ་

ཡློད་ཅེས་ཟེར་བ་ཐློས་ཀང༌། གཞུང་དློན་ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་དཔྱད་པའི ་རགས་སུ་ཟད་དེ། དེ་

འདྲ་དེས་བདག་པློའི་དློན་བསྟན་དུ་ཆུག་ཀང་པུ་ལིངྒའི་ཟླློག་ཕློགས་སྟི་ལིངྒའི ་སྒ་ཡིན་པའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕིར་རློ། ཞེས་གསུང་སློ། །འློ་ན་བདག་པློའི་དློན་སྟློན་ཚད་སྐྱེས་པའི་རགས་ཡིན་པས་ཁབ་བམ་

ཞེ་ན། མ་ཁབ་སྟེ། བློད་སྐད་དུ་མ་དང་མློས་ཀང་བདག་པློའི་དློན་སྟློན་མློད། འློན་ཀང་པུ་ལིངྒའི་

སྒ་མིན་པས་དངློས་བསྟན་གི་བདག་སྒ་མི་བཞེད་དེ། དཔེར་ན། ཁིམ་གི་བདག་པློ་སྐྱེས་པ་ལས་

བུད་མེད་མེད་པ་མིན་ཡང་གཙོ་ཆེ་བ་ལ་དགློངས་ནས་སྐྱེས་པའི་རགས་ལན་ཁིམ་གི་བདག་

པློའི་དཔེར་བཀློད་པ་བཞིན་ཡིན་ནམ་སྙམ་མློ། ཞེས་གསུངས་སློ། །༡ སྤིར་བདག་སྒའི་ཕད་

ཡིན་ན་པ་པློ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པ། ཇ་མ། ཆང་མ། གནས་མློ། ལ་བུའློ། །༢ པ་པློ་ཡིན་ན་བདག་

སྒ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པ། སྨློན་པ། བཙུན་པ། འཇམ་པློ། བཟང་པློ་ལ་བུའློ། །༣ སྐབས་འདིར་

བསྟན་གི་བདག་སྒ་དང་ཕད་ཀི་ཁད་ཆློས་ཇི་བཞིན་མི་ལན་པས་བདག་སྒར་མ་བཞེད་པ། བ། 

བློ། ཅན། ལན། མཁན་རྣམས་སློ། །

བདག་ངལ་བ། རང་ཉིད་དློན་མེད་དུ་ངལ་པློར་གྱུར་པ། བདག་ངལ་བ་ཁློ་ན་ལས་གཞན་ཡློང་རྒྱུ་མེད། 

བདག་ཅག །ང་ཚོ། འབངས་ཀི་བ་བ་བདག་ཅག་གིས་མི་སྒྲུབ་ན་སུ་ཞིག་གིས་སྒྲུབ། 

བདག་ཅག་ལྷློ་བལ། ལི་ཡུལ་མཐློང་ཁབ་ཏུ་སར་བལ་པློའི་རིགས་ཀི་སེ་ཞིག་ཡློད་དམ་སྙམ་སྟེ། 

སར་བློད་ཀི་བངས་པའི་ཡུལ་འགའ་ཞིག་གི་མི་རྣམས་གནས་གཞན་དུ་བཅུག་འདུག་ཅིང་། གྲུ་

གུ་བློད་ཀི་འློག་ཏུ་བཅུག་རེས་གྲུ་གུའི་མི་རྣམས་ལྷློ་མློན་གི་ཡུལ་དུ་སློ་བཅུག་པརབཀའ་ཐང་

ནང་གསལ་བས། བལ་བློད་ཀི་འློག་ཏུ་བཅུག་པའི་རེས་སུ་བལ་པློ་མང་པློ་ཞིག་ཀང་ལི་ཡུལ་དུ་

སློར་བཅུག་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ། ཞེས་དེབ་ཐེར་དཀར་པློ་ན་གསལ་བ་ལར་རློ། 

བདག་གཅིག་འབེལ། འབེལ་བའི་ནང་གསེས། ངློ་བློ་བདག་ཉིད་གཅིག་པའི་འབེལ་བ་སྟེ། དཔེར་ན། 

དངློས་པློ་དང་བུམ་པ། བུམ་པ་དང་བུམ་པའི་ལློག་པ་ལ་བུ། ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་ཅིང་ལློག་པ་ཐ་དད་

ཡིན་ལ། དངློས་པློ་དང་། བུམ་པ་ལློག་ན་བུམ་པ་དང་བུམ་པའི་ལློག་པ་ལློག་པར་འགྱུར་བའློ། །

བདག་གཅིག་འབེལ་པ། ཆློས་མཐུན་པའམ་རས་མཚུངས་པའི་ཆློས་གཉིས་པློ་རང་བཞིན་གཅིག་

པའི་སློ་ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་དློར་བའམ་སངས་པའི་ཚུལ་དུ་མ་གནས་པར་ཁ་མི་འབལ་བའི་

ཚུལ་དུ་གནས་པའི་མཚམས་སྦློར།

བདག་གཅེས། གཅེས་སྤས། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱུ་དངློས་རིགས་ལ་རྣམ་ཀུན་བདག་གཅེས་ལྷློད་མེད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

བེད་པ། 

བདག་ཆགས། བདག་གི་སློག་ལ་ཆགས་པ་སྟེ་རང་སློག་ལ་ཤིན་ཏུ་ཆགས་པའི་དློན། 

བདག་ཆེན། བདག་ཉིད་ཆེན་པློའི་བསྡུས་ཚིག

བདག་ཆེན་ཀུན་དགའ་བློ་གློས། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ ༡༢༩༩ ལློར་ས་སྐྱའི་བདག་ཉིད་

ཆེན་པློ་བཟང་པློ་དཔལ་བའི་སས་སུ་འཁྲུངས། ཧློར་གི་རྒྱལ་སར་བློན་ནས་བུ་ཡན་རྒྱལ་པློ་

དང་། གི་གན་རྒྱལ་པློ། ཡེ་སུན་ཐེ་མུར་བཅས་གསུམ་གི་དབུ་བ་མཛད། དེ་ཡན་ཆད་ཀིས་ས་

སྐྱའི་གདན་ས་ཐུན་མློང་དུ་དབང་བསྒྱུར། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ ༡༣༢༤ ལློར་རེ་

འདིས་གདན་ས་སྐུ་མཆེད་སློ་སློར་བགློས་ཏེ་མཁས་བཙུན་པར་ཤེལ་ཐམ་དང་། གཞི་ཐློག་ཏི་

ཤྲི་ལེགས་འབྱུང་སྤུན་ལ་གསེར་ཐམ། ལྷ་ཁང་བ་བང་འཇམ་དབངས་དློན་རྒྱལ་སྤུན་ལ་ཤེལ་

ཐམ། རིན་སང་དབང་ཀུན་ལེགས་མིང་སིང་ལ་གསེར་ཐམ་བཅས་སློ་སློར་གནང་བ་ནས་བཟུང་

གཞི་ཐློག་བ་བང་དང་། ལྷ་ཁང་བ་བང་། རིན་ཆེན་སང་བ་བང་། དུས་མཆློད་བ་བང་བཅས་

བཞིར་གེས། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ ༡༣༢༥ལློར་འདས། 

བདག་ཆེན་འཇམ་དབངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ 

༡༣༩༨ལློར་ཡབ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་ནམ་མཚན་གཞན་བ་ཆེན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དང་

ཡུམ་མ་ཅིག་ཞལ་ལུ་མ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་བལམས། སྐུ་ཆུང་དུས་ནས་

ཐུགས་རིག་ཤིན་ཏུ་སྐྱེན་ཞིང་བློ་གློས་ཡངས་པས་སློབ་གཉེར་མཛད་སྐབས་ཉིན་གཉིས་ལ་

བརག་གཉིས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་དང་། ཉིན་གཅིག་ལ་བདེ་མཆློག་སྒྲུབ་དཀིལ་ཐུགས་སུ་ཆུད་

པས་ཀུན་གིས་འཇམ་དབངས་ཆེན་པློར་མཚན་གསློལ། སློབ་དཔློན་པད་མའི་རྣམ་སྤྲུལ་དུ་

གགས་ཤིང་། བསྟན་སྲུང་བན་དུ་འཁློལ་བ་སློགས་མཐུ་སྟློབས་ཀི་མངའ་བདག་ཏུ་བཞུགས། 

དགུང་ལློ་ཉེར་གསུམ་པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ལགས་བི་སྤི་ལློ ༡༤༢༠ ལློར་ས་སྐྱའི་གདན་

ཁིར་ཕེབས། དགུང་གངས་དྲུག་ཅུ་ཡས་མས་བར་གདན་ས་མཛད། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཆུ་

འབྲུག་སྤི་ལློ ༡༤༧༢ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

བདག་ཆེན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། མཚན་གཞན་མཁས་བཙུན་ཆེན་པློ་ཞུ་བ་འདི་ཉིད་ཡབ་བདག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆེན་བཟང་པློ་དཔལ་དང་ཡུམ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་

སྤི་ལློ ༡༣༠༥ལློར་ལྷ་རེར་སྐུ་འཁྲུངས། རེ་འདིས་གཞི་ཐློག་བ་བང་གི་གདན་རབས་དང་པློ་མཛད་

ཅིང་། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ ༡༣༢༥ལློར་

དཔལ་ས་སྐྱ་དགློན་གི་གདན་ཁིར་ཕེབས་ནས་བཟུང་གདན་ས་ལློ་བཅུ་དགུ་བསྐྱངས། དགུང་ལློ་

སློ་དགུ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ ༡༣༤༣ ལློར་འདས། 

བདག་ཆེན་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་ཕློ་བི་བའི་ལློ་སྟེ་སྤི་ལློ་༡༤༤༤ལློར་

གཡས་རུ་གཙང་གི་སའི་ཐིག་ལེ་ཤབ་དགེ་སིངས་ཀི་ས་ཆ་ལམ་མ་མློ་གཡང་གློང་ཞེས་བ་བར་

ཡབ་བདག་ཆེན་འཇམ་དབངས་ཆེན་པློ་དང་། ཡུམ་མ་ཅིག་དཔལ་འབྱུང་རྒྱལ་མློ་གཉིས་ཀི་

སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བདུན་པར་འཇམ་དབངས་དཀློན་མཆློག་བཟང་པློའི་དྲུང་དུ་

དགེ་ཚུལ་ཞུས། མཚན་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པློར་གསློལ། སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་

སངས་རྒྱས་དཔལ་གྲུབ། རེ་དབློན་གྲུབ་ཆེན་དཀློན་མཆློག་བློ་གློས་སློགས་མཁས་ཤིང་གྲུབ་

པ་བརེས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཅུ་ཕག་དུ་མ་བསྟེན་ནས། ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་དང་། སེ་

བདུན་སྙིང་པློ་ཚད་མ་རིགས་གཏེར། ཐུབ་པའི་དགློངས་གསལ། སློམ་གསུམ་རབ་དབེ། དབུ་

མ་ར་བ་ཤེས་རབ་ལ་སློགས་པའི་དབུ་མའི་གཞུང་ལུགས་ཅི་རིགས་པ་དང་བཅས་པ་གསན་

ཏེ། ཚིག་དློན་གི་ཆ་ལ་སྒློ་འདློགས་མཐའ་ཆློད་ཅིང་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མཛད། དགུང་ལློ་བཅུ་

བཞི་པར་གཞི་ཐློག་གདན་སར་བཀློད། དགུང་ལློ་ཉེར་གཉིས་པར་ཁམས་ཕློགས་སུ་བློན་ཏེ་

ཁམས་ཀི་སྟློད་སྨད་བར་གསུམ་དུ་ལློ་གསུམ་རིང་གདུལ་བ་རྣམས་ཀི་དློན་རྒྱ་ཆེན་པློ་མཛད། 

གཞན་ཡང་སེ་སྣློད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སེ་བཞི་དང་འབེལ་བའི་ཆློས་ཀི་སློ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་

གནང་བས་འགློ་བ་མང་པློ་སྨིན་ཅིང་གློལ་བར་མཛད་དེ། རེས་སུ་བཟུང་ཞིང་བཀའ་དྲིན་ཐློབ་

པའི་ཞལ་སློབ་ཀང་། བཀའ་དྲིན་རེས་སུ་ནློས་པའི་དམ་པ་བཞི་དང་། གངས་ཅན་ཆེན་པློར་

གགས་པའི་སྐྱེས་བུ་གཉིས། གསུང་གི་གསང་བ་འཛིན་པའི་དམ་པ་བརྒྱད་སློགས་མཁས་ཤིང་

གྲུབ་པ་བརེས་པའི་སློབ་མ་ནམ་མཁའི་སྐར་ཚོགས་ལར་བསྐྲུན་པར་མཛད་པ་མ་ཟད། གསུང་

རློམ་ཡང་མང་པློ་བཞུགས། མཐར་དགུང་གངས་ལྔ་བཅུ་ར་གཉིས་པ་བློད་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ཤིང་མློ་ཡློས་ཀི་ལློ་སྟེ་སྤི་ལློ་༡༤༩༥ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

བདག་ཆེན་རིན་པློ་ཆེ། ས་སྐྱའི་གདུང་རྒྱུད་སྐྱློང་མཁན་གི་མཚན། 

བདག་འཇུག །གཞན་ལ་དབང་མ་བསྐུར་གློང་། སློབ་དཔློན་རང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དུ་

འཇུག་ཅིང་ལྷའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡློན་ཏན་ཕིན་ལས་དང་དབེར་མེད་དུ་ལ་བའི་དབང་བངས་

པ་དང་། སློབ་མ་གཞུག་པར་གནང་བ་ནློད་པ། 

བདག་ཉམས། [ཡུལ]ཕན་ཁེ་ལ་བརློན་པའི་དློན། མི་དེ་བདག་ཉམས་ཆེ་ལ་བུའློ། །

བདག་ཉིད། ① རང་བཞིན་ནམ་ངློ་བློའི་དློན། ② སྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་ལྔ་ལས་ཟུར་གཅིག་

སྟེ་རྒློལ་བས་སྒྲུབ་བར་ཁས་བངས་པའི་དློན། ③ རང་ཉིད་དམ་ང་རང་། བདག་ཉིད་ལ་གསློན་

ཅིག །རྒྱལ་པློ་བདག་ཉིད། བདག་ཉིད་ཀི་འགལ་བ། ④ རང་བཞིན་ནམ་ངློ་བློ། ⑤བདག་པློ། 

མཁེན་པའི་བདག་ཉིད། ཐུགས་རེའི་བདག་ཉིད། ནུས་པའི་བདག་ཉིད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་

སྐྱེ་བ་པློ་དང་། སྐྱེས་བུ་གཙོ། གང་ཟག་རང་། མཆློད་སྦིན་སྦློར། ཉེར་སྐྲུན་པ། ཤེད་བདག །ཤེད་

བུ། ཤེད་ལས་སྐྱེས་བཅས་སློ། །

བདག་ཉིད་སྒློག །① རང་གིས་རང་བསྟློད། ② [མངློན]བ་རློག

བདག་ཉིད་ཅན། གང་ཞིག་གི་རང་བཞིན་ནམ་ངློ་བློ་དེ་ཉིད་ལན་པ། 

བདག་ཉིད་གཅིག་པའི་འབེལ་བ། རྣམ་དབེ་དྲུག་པ་འབེལ་སྒའི་ནང་གསེས། གསེར་གི་བུམ་པ། རྒྱ་

མཚོའི་ཆུ། 

བདག་ཉིད་ཆེ། སྐྱེས་ཆེན་དམ་པའི་མཚན། 

བདག་ཉིད་ཆེན་པློ། ① བདག་པློ་ཆེན་པློ། ② [མངློན]སངས་རྒྱས་སྤི། 

བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་ད་རྨ་པ་ལ་རཀྵ�་ཏ། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་འབྲུག་སྤི་ལློ ༡༢༦༨ལློ་ནས་རབ་བྱུང་ལྔ་

པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ ༡༢༨༧ ལློ་བར། 

བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་བཟང་པློ་དཔལ། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༢༦༢ལློར་ཡབ་ཡེ་ཤེས་

འབྱུང་གནས་དང༌། ཡུམ་ཇློ་མློ་རིན་ཆེན་སྐྱིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་བློ་དློང་ཨེར་གགས་པ་ད་ལའི་

ལྷ་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་དྲུག་པའི་སྐབས་སུ་འགློ་མགློན་འཕགས་པ་ས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐྱར་ཕེབས། དེའི་མདུན་ནས་དབང་ལུང་མན་ངག་དང་ཕི་ནང་གི་རིག་གནས་མང་པློ་གསན། 

དགུང་ལློ་བཅུ་དགུ་སློན་སྐབས་འཕགས་པ་སྐུ་གཤེགས་པ་དང༌། ཕག་ན་རྡློ་རེའི་ཇློ་མློ་དང་སྐུ་

མཆེད་རྣམས་དབང་ཤུགས་ཆེ་བས་སས་དརྨ་པཱ་ལ་གདན་སར་བསྐློས། ཡློན་གློང་མ་ལ་བདག་

ཉིད་ཆེན་པློ་དཔལ་ས་སྐྱའི་གདུང་རྒྱུད་མིན་ཚུལ་སློགས་ཀིས་སྙན་ཕ་ཕུལ་བར་བརེན། གློང་

མས་རེ་ཞིག་བརག་དགློས་པས་སྨན་རེའི་ཡུལ་དུ་སྤྱུག་གསུངས་པ་ལར་སྨན་རེ་སྟེ་ད་ལ་ཅང་སུ 

་དང་ཀྲའེ་ཅང་གི་བརྒྱུད་དུ་རྒྱ་མཚོའི་འགམ་ཞིག་ན་སུ ་ཀྲློ ་ཟེར་བའི་མཁར་མིག་ཆེན་པློར་རེ་

ཞིག་བཞུགས། དེ་ནས་རྒྱལ་པློའི་ལུང་གིས་འཇའ་ལམ་བདུན་བགློད་པ་ན་ཧང་ཀྲློ ་ཞེས་པའི་

གློང་ཁེར་ཆེན་པློ་དེར་བཞུགས། འབློར་གི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་ཤིང་རྒྱ་མློ་ཞིག་དང་བཤློས་པར་

སས་ཤིག་འཁྲུངས། རྒྱལ་པློའི་བཀའ་ཆད་ཡློང་བར་དློགས་ནས་ཉིན་ལར་སྒློལ་མ་ལ་གསློལ་

བ་འདེབས་ཤིང་བཞུགས་པར་གགས། དགུང་ལློ་ཉེར་དྲུག་ལ་ཕེབས་སྐབས་ཕག་ནའི་སས་

དརྨ་པཱ་ལ་སྐུ་གཤེགས། བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བཞུགས་ཤིང་ས་སྐྱའི་གདན་ས་ཤར་པ་

འཇམ་དབངས་རིན་ཆེན་པས་བསྐྱངས་ནས་འཁློན་ས་སྐྱའི་གདུང་རྒྱུད་ཉག་ཕ་བ་ཙམ་བྱུང་བའི་

དུས་སུ་ཡར་འབློག་གི་དཔློན་ཆེན་ཨག་ལེན་དང༌། ཁམས་པ་དཔློན་ནག་སློགས་ཀིས་འབད་

བརློན་དང་དློ་ཁུར་ཆེན་པློ་བས་ཏེ་ས་སྐྱའི་བཀའ་བགློས་པ་རྣམས་གློས་བསྡུས་ཐློག །གློང་མ་

ལ་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་གདན་དྲངས་ཆློག་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཀང་དློན་སྨིན་མ་གསློལ། དེ་ནས་

བང་མི་རིམ་པར་མངགས་ཏེ་གློང་མར་ཞུ་བ་ཡང་ཡང་བས་མཐར་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ་

༡༢༩༧ལློར་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དགུང་ལློ་སློ་དྲུག་ལ་ཕེབས་པའི་སྐབས་དེར་སྨན་རེ་ནས་གློང་

མའི་དྲུང་དུ་གདན་དྲངས། ཡློན་གློང་མས་གནང་སྦིན་གང་ལེགས་གནང༌། འཕགས་པ་ཏི་ཤིའི་

དབློན་པློ་ཡིན་ངེས་པས་གདུང་རྒྱུད་སེལ་ཆློག་པའི་ལུང་གནང༌། ལམ་སེང་ས་སྐྱར་བསྐྱློད་དེ་

གདན་ས་བསྐྱང་དགློས་པའི་བཀའ་ཕབ། དགུང་ལློ་སློ་བདུན་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་ཁི་

ལློར་ས་སྐྱར་ཕེབས། རེ་ཞིག་ལྷ་ཁང་བ་བང་དུ་བཞུགས་ནས་གསན་བསམ་མཛད། དགུང་ལློ་

ཞེ་ལྔ་པ་ལ་གདན་སའི་ཁུར་ཆེན་པློ་བཞེས། ཡློན་གློང་མས་གློ་ཤིའི་འཇའ་ས་གནང་ནས་གཞི་

ཐློག་གི་ཁི་ལ་བསྐློས། གདུང་རྒྱུད་སེལ་བའི་ཆེད་དུ་སར་སྨན་རེའི་ཡུལ་གི་རྒྱ་མློ་དེ་མ་བརིས་



  563  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

པའི་བཙུན་མློ་དྲུག་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ནི། གློང་མས་གནང་བའི་ཇློ་མློ་ཧློར་མློ་དང༌། ཡར་འབློག་

དཔློན་ཆེན་ཨག་ལེན་གིས་ཕུལ་པའི་ཇློ་མློ་མང་མཁར་ཀུན་དགའ་འབུམ། གཞན་ཡང་ཀུན་

དགའ་ནམ་མཁའ་རྒྱན། ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མློ། རེ་མདའ་མ་ཉི་མ་རིན་ཆེན། ཞལ་ལུ་མ་གཞློན་

ནུ་འབུམ་རྣམས་སློ། །དགུང་ལློ་ང་གཉིས་པར་རབ་བྱུང་གི་སློམ་པ་བཞེས་ཏེ་མཚན་དུ་ཨ་མློ་

གྷ་ཛར་ཞེས་གསློལ། ས་སྐྱ་ལྷ་ཁང་ཆེ་མློའི་ལགས་རི་ཆེན་མློར་བཞེངས། ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་

གཉིས་ཀ་འདིའི་དུས་སུ་ཧ་ཅང་རྒྱས་པར་བྱུང༌། དགུང་ལློ་རེ་གསུམ་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་

པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༣༢༤ལློར་གཞི་ཐློག་གཟིམ་ཁང་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

 བཙུན་མློ་དང་པློ། ཇློ་མློ་ཧློར་མློ་ལ་སས་བསློད་ནམས་བཟང་པློ་དང་སས་མློ་གཅིག་བཅས་

འཁྲུངས། གེ་གན་རྒྱལ་པློའི་སས་སྐུ་ན་གཞློན་པའི་དུས་སུ་བང་ངློས་སུ་གུའི་གུང་མཛད། གེ་

གན་རྒྱལ་པློས་ཝང་ཞེས་པ་རྒྱལ་པློའི་མཚན་གསློལ། སས་མློ་མུ་ད་ན་ག་གནང༌། དེར་སས་

རཏྣ་ཤི་བ་བ་འཁྲུངས། ཡབ་བསློད་ནམས་བཟང་པློ་ཁམས་སུ་གཤེགས། སས་རྒྱ་ནག་ཏུ་

འདས། དེ་ནས་གདུང་རྒྱུད་གགས་ཆེ་བ་མ་བྱུང༌། 

 བཙུན་མློ་གཉིས་པ། མང་མཁར་མ་ཀུན་དགའ་འབུམ་ལ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་

1299ལློར་སས་ཀུན་དགའ་བློ་གློས་འཁྲུངས། སྐུ་ནར་སློན་པ་དང་ཧློར་ཡུལ་དུ་བློན་ནས་བུ་

ཡན་རྒྱལ་པློ་དང༌། གི་གན་རྒྱལ་པློ། ཡེ་སུན་ཐེ་མུར་བཅས་ཀི་རིང་ལ་ཏི་ཤི་སྟེ་གློང་མའི་དབུ་

བ་དང་སློབ་དཔློན་མཛད། འགློ་མགློན་འཕགས་པའི་གདན་ས་ཆེ་བ་ས་སྐྱ་དང༌། ཤིང་ཀུན། མེ་

ཏློག་ར་བ། བར་པ་ཆུ་མིག །མདློ་ཁམས་ན་གཙོ་མདློ། །བསམ་འགྲུབ། རི་འབུར། གཉའ་གློ །རྒྱ་

ཡུལ་བང་ངློས་ན་ལིང་ཆུ་རེར་ཁབ་སྟེ་དྲུག །གཞན་ཡང་ཆློས་སེ་དུ་མའི་བདག་པློར་གྱུར་ཅིང༌། 

མཛད་འཕིན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བྱུང༌། དགུང་ལློ་ཉེར་དགུ་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་

ཡློས་སྤི་ལློ་1327ལློར་མེ་ཏློག་ར་བར་འདས། འདི་ལ་གདུང་རྒྱུད་སས་མེད་དློ། །། 

 བཙུན་མློ་གསུམ་པ། ཀུན་དགའ་ནམ་མཁའ་རྒྱན་ལ་སས་གསུམ་ལས། ཆེ་བ་ཀུན་དགའ་

ལེགས་འབྱུང་ནི་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་1308ལློར་འཁྲུངས། རྒྱལ་པློ་ཇ་ཡན་གི་ཏི་

ཤི་མཛད། དགུང་ལློ་ཉེར་དགུ་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་བི་ལློར་མེ་ཏློག་ར་བར་སྐུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཤེགས། དེར་གདུང་རྒྱུད་མ་བྱུང་ངློ༌། སས་འབིང་བ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་བ་ནི། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་

ལགས་ཁི་སྤི་ལློ་1310ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། རྒྱལ་པློ་ཇ་ཡན་དང༌། རིན་ཆེན་དཔལ། གློང་མ་ཐློ་

གན་ཐི་མུར་གསུམ་གི་རིང་ལ་ཏི་ཤི་མཛད། དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུ་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ས་

ཕག་སྤི་ལློ་1359ལློར་མེ་ཏློག་ར་བར་སྐུ་གཤེགས། སས་ཆུང་བ་ནི། ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་སྐུ་

གཤེགས་སློ། །

 བཙུན་མློ་བཞི་པ། ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མློ་ལ་སས་གསུམ་ལས། ཆེ་བ་མཁས་བཙུན་ནམ་མཁའ་

ལེགས་པ་ནི་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་1305ལློར་འཁྲུངས། གློང་མ་ཆེན་པློས་གུ་

ཤིའི་མཚན་དང༌། ཤེལ་གི་དམ་ཕྲུག་གནང༌། གདན་ས་ལློ་དགུར་མཛད། དགུང་ལློ་སློ་དགུ་

བཞེས་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་1343ལློར་ཟླ་བ་དགུ་པའི་ཚེས་གཅིག་ལ་གཞི་

ཐློག་ཏུ་སྐུ་གཤེགས་སློ། །། སས་འབིང་བ་ནམ་མཁའ་བཤེས་གཉེན་ཆུང་ངུ་ནས་གཤེགས། 

སས་ཆུང་བ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་ནི་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ལགས་ཁི་སྤི་ལློ་1310ལློར་

འཁྲུངས། འདི་ལའང་གློང་མས་གུ་ཤིའི་མཚན་གནང༌། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་

པའི་ས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་1329ལློར་འདས་སློ། །

 བཙུན་མློ་ལྔ་པ། རེ་མདའ་མ་ཉི་མ་རིན་ཆེན་ལ་སས་ལམ་སིང་གསུམ་འཁྲུངས་པ་ལས། སས་

ཆེ་བ་དགུང་ལློ་ཆུང་དུས་ནས་འདས། དེའི་འློག་མ་སློབ་དཔློན་མ་ཀུན་དགའ་འབུམ་འཁྲུངས་ལློ་

མི་གསལ། སས་ཆུང་བ་དབང་ཀུན་དགའ་ལེགས་པའི་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པློ་ནི། 

ཡབ་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དགུང་ལློ་ཞེ་བདུན་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་

1308ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། རྒྱལ་པློ་ཐློ་གན་ཐི་མུར་གིས་ཝང་ཞེས་པ་རྒྱལ་པློའི་མཚན་གསློལ། 

གསེར་དམ་གནང༌། བློད་ཆློལ་ཁ་གསུམ་ལ་ཡློངས་སུ་གགས་པའི་ལུང་སྩལ། དཔློན་མློ་བུང་

གན་ཇློ་མློར་བཞེས། མཛད་འཕིན་ཤིན་ཏུ་རྒྱས། དགུང་ལློ་ཉེར་དགུ་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་

པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་1336ལློར་སད་ཀི་ཕུ་ཀླུབ་ཚགས་ཚིགས་བ་བའི་ས་ཆ་དེར་སྐུ་གཤེགས། 

 བཙུན་མློ་དྲུག་པ། ཞལ་ལུ་མ་གཞློན་ནུ་འབུམ་ལ་སས་བཞི་འཁྲུངས་པ་ལས། སས་དང་པློ་ཀུན་

དགའ་ཉི་མ་ནི་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་བ་སྤི་ལློ་1309ལློར་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ནས་སློབ་གཉེར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ལ་བརློན་པས་མཁས་པའི་མཚན་སྙན་ཐློབ། ཏི་ཤི་ཀུན་དགའ་བློ་གློས་དང་ལྷན་དུ་གློང་མའི་

དྲུང་དུ་བློན། དགུང་ལློ་བཅུ་བཞི་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ་1322ལློར་ཕློ་བང་དུ་སྐུ་

གཤེགས། སས་གཉིས་པ་འཇམ་དབངས་དློན་ཡློད་རྒྱལ་མཚན་ནི། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ལགས་

ཁི་སྤི་ལློ1310ལློར་འཁྲུངས། ཐུན་མློང་དང་ཐུན་མིན་གི་རིག་གནས་མཐའ་དག་ལ་ཤིན་ཏུ་

མཁས་པས་འཇམ་དབངས་དངློས་སུ་གགས། ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་རྒྱ་ཆེན་པློར་བསྐློར། དགུང་

ལློ་སློ་བཞི་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ་1344ལློར་རིན་ཆེན་སང་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

སས་གསུམ་པ་བ་མ་དམ་པ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ནི་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་

1312ལློར་འཁྲུངས། སྐུ་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་སློབ་གཉེར་ལ་བརློན། གཅེན་མློ་འཇམ་དབངས་

དློན་ཡློད་རྒྱལ་མཚན་དང༌། དཔང་ལློ་ཆེན་པློ། རྒྱལ་སས་རིན་པློ་ཆེ། བསློད་ནམས་གགས་པ། 

བ་མ་དཔལ་ལན་སེང་གེ་སློགས་མཁས་གྲུབ་མང་པློའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་རིག་གནས་

མཐའ་དག་ལ་སྦང་བརློན་གནང༌། ཕིས་སུ་བུ་སྟློན་རིན་པློ་ཆེའི་མདུན་ནས་མདློ་སགས་ཐམས་

ཅད་བསྐྱར་དུ་གསན་ཅིང་མཁས་པའི་མཚན་སྙན་རྒྱས། ལུང་རློགས་ཀི་ཡློན་ཏན་དང༌། གཞན་

ཕན་མཛད་འཕིན་གང་གི་ཐད་ལའང་འགློ་མགློན་འཕགས་པའི་རེས་སུ་གདུང་རྒྱུད་ཀི་བ་དཔློན་

གང་གིས་ཀང་འགན་མི་ནུས་པ་ཞིག་བྱུང་ངློ༌། དགུང་ལློ་རེ་གསུམ་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་

པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་1375ལློར་བསམ་ཡས་སུ་སྐུ་གཤེགས། 

བདག་གཉིས། ལམ་གི་སང་བ་གཉིས་ཏེ། ཆློས་ཀི་བདག་དང་གང་ཟག་གི་བདག་གཉིས་སློ། །

བདག་གཉེར། བདག་སྤློད། སྤི་རས་བདག་གཉེར་ཡག་པློ་བེད། 

བདག་གཉེར་གན་རྒྱ། བདག་གཉེར་བེད་རྒྱུའི་སྐློར་གི་གན་རྒྱ། 

བདག་གཉེར་པ། ཁིམ་གཞིས་དངློས་ཟློག་སློགས་ལ་བདག་གཉེར་བེད་མཁན་གི་གཉེར་པ་ལ་བརློད། 

བདག་གཉེར་བེད་མཁན། དངློས་རས་དློ་དམ་བེད་མཁན་གི་མིང་། 

བདག་ཏུ་ལ་བ་ཉི་ཤུ། གཟུགས་བདག་ཏུ་ལ་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་བདག་གཟུགས་དང་ལན་པ། 

གཟུགས་ལ་བདག་ཡློད་པ། བདག་ལ་གཟུགས་ཡློད་པར་ལ་བ། དེ་བཞིན་དུ་ཕུང་པློ་གཞན་

བཞི་སྦར་བས་སློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་སློག་ཆགས། མིས་བདག་པློ་མ་བས་པའི་སློག་ཆགས་བ་དང་རི་དྭགས་སློགས། 

བདག་ཏུ་རྨློངས་པའི་མ་རིག་པ། འཁློར་བའི་ར་བར་གྱུར་པའི་བདག་འཛིན་ཏེ། བདེན་དློན་མི་ཤེས་

ཤིང་ཕུང་པློ་རྣམས་འཛིན་ཏེ། བདེན་དློན་མི་ཤེས་ཤིང་ཕུང་པློ་རྣམས་རག་པ་དང་། བདེ་བ་དང་། 

བདག་དང་། རིལ་པློ་དང་། སེམས་ཅན་དུ་འདུ་ཤེས་པ་སློགས་དངློས་པློའི་རང་བཞིན་དང་མི་

མཐུན་པར་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་འཛིན་པའི་རྨློངས་པའློ། །

བདག་ཏུ་འཛིན་པ། ཕུང་པློ་ལ་བདག་ཏུ་ཞེན་པ། 

བདག་ཏུ་བཟུང་། ཕུང་པློ་ལྔ་ལ་དམིགས་ནས་ང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའམ་བཟུང་བ་ལ་ཟེར། 

བདག་ལ་གཉིས། རིགས་པའི་དགག་བ་གཉིས་ཏེ། ཆློས་ཀི་བདག་དང་། གང་ཟག་གི་བདག་གློ

བདག་ལའི་བག་ཆགས། བག་ཆགས་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། བདག་གཞན་རིས་སུ་བཅད་ནས་

བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ལ་བ་སྐྱེད་པ་ལ་དབང་བར་བེད་པའི་བག་ཆགས། 

བདག་བསྟློད་གཞན་སྨློད། རང་ལ་བསགས་ཤིང་གཞན་ལ་འཕ་སྨློད། 

བདག་ཐློན་བདག་གཅེས། ཅ་ལག་སློགས་ལ་གཅེས་སྤས་ཡག་པློ་བེད་པ། 

བདག་ཐློབ། རང་རང་གི་བདག་དབང་དང་ཐློབ་ཆ། 

བདག་ཐློབ་སྐློར། སློ་སློའི་བདག་དབང་དང་ཐློབ་ཆའི་སྐློར། 

བདག་དློན། རང་གི་ཁེ་ཕན། 

བདག་དློན་ཉེར་གཅིག །༡ རྒྱན་འགེད། ༢ ལུས་མཛེས་འདུས་པ། ༣ ཆང་། ༤ དྲེགས་སློགས་

ཁེངས་སེམས། ༥རྡློ་རེ་གསུམ་པློས་ཕག་བེད། ༦ ཆེ་ངག །༧ དགེ་སྨློད། ༨སིག་བསྟློད། ༩ ལེ་

ལློ། ༡༠ སེར་སྣ། ༡༡ གཉིད། ༡༢ གཡེང་། ༡༣ ཁློ་གཏུམ། ༡༤ ཡེ་ཤེས་སློན་མ་གཏློང་། 

༡༥བཀག །༡༦ གཅློག །༡༧ སིག་པའི་གློགས་བསྟེན། ༡༨བག་མེད་སྤློད། ༡༩ དམ་བཅའ་

འདློར། ༢༠ ཆློས་མི་ཤེས། ༢༡ ངློམ་ལ་དགའ། སང་བ་ཉི་ཤུ་གཅིག་བཟླློག་པ། བདག་དློན་

མཆློག་ཏུ་འགྱུར་བ་སྟེ་ཞེས་སློ། །

བདག་དློན་བདག་གཅེས། རང་གི་དློན་དག་ལ་རང་གིས་དློ་སྣང་ངམ་འབད་བརློན་བེད་པ། 

བདག་ལན། [མངློན]ཆུང་མ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

བདག་འདྲེན་ཆན། བདག་འདྲེན་ཅན་ཏེ་ཞབས་འདྲེན་པའམ་རང་འདྲེན་པ། 

བདག་པ། [ཐ་མི་དད་པ]དབང་བ། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བདག་དབང་མི་དམངས་ལ་བདག་པ། བུ་ཕ་བདག་

དང་། བུ་མློ་མ་བདག

བདག་པློ། དབང་བ་པློའམ་གཙོ་བློ། བདག་པློའི་འདུ་ཤེས། དློན་གི་བདག་པློ། ཁང་བདག །ཞིང་

བདག །འབློག་བདག །མངའ་བདག །མི་བདག་བདག་ཏུ་རེ། བདག་པློ་སློ་ཁིར་འདློན། 

བདག་པློ་དང་ཡུལ་གི་འབེལ་བ། རྣམ་དབེ་དྲུག་པ་འབེལ་སྒའི་ནང་གསེས། སེར་གི་མ་ར། ངའི་ཁང་པ། 

བདག་པློ་མེད་པ། སྲུང་འཛིན་བེད་མཁན་མེད་པ། བདག་པློ་མེད་པའ་ིས་ཞིང་ལ་ལློ་ཏློག་ཡག་པློ་སྐྱ་ེམ་ིཐུབ། 

བདག་པློའི་རྐྱེན་བརྒྱད། རེན་ལ་དབང་བེད་པ། འཕེན་པ་ལ་དབང་བེད་པ། ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་ལ་

དབང་བེད་པ། སྐྱེ་བ་ལ་དབང་བེད་པ། གནས་པ་ལ་དབང་བེད་པ། འབས་བུ་ལ་དབང་བེད་པ། 

འཇིག་རེན་པའི་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་དབང་བེད་པ། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་རྣམ་པར་དག་

པ་ལ་དབང་བེད་པའློ། །

བདག་པློའི་བརྟུལ་ཞུགས་པ། ① བག་མ། ② ཁིམ་བདག་མློ། 

བདག་པློའི་ར། ལུས་རའི་བེ་བག་ཅིག

བདག་སྤློད། བདག་པློ་བེད་པ། རང་རང་གི་ཡློ་བད་གང་ཡིན་ངློས་བཟུང་ནས་བདག་སྤློད་བེད་པ། 

བདག་སྤློད་མེད་པ། བདག་པློ་རྒྱབ་མཁན་མེད་པའི་མི་དང་སེམས་ཅན་དངློས་རས་སློགས། 

བདག་བས་གཞན་གཅེས་ཀི་བང་ཆུབ་སེམས། བང་ཆུབ་སེམས་སྦློང་གི་མན་ངག་ཁད་པར་བ་

ཞིག་སྟེ། རང་ལས་གཞན་གཅེས་པར་བཟུང་ནས་བདེ་སྡུག་གཏློང་ལེན་བེད་པའློ། །

བདག་བིན་གིས་བརླབ་པའི་རིམ་པ། བདག་གི་མ་དག་པའི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་སྦངས་

ནས་རྡློ་རེ་གསུམ་གི་ངློ་བློར་བིན་གིས་བརླབ་པའི་ཆློ་ག

བདག་བེད། ① བདག་པློ་སྤློད་པ། རིན་ཐང་ཅན་གི་དངློས་པློར་བདག་བེད་ཡློད་པ་སྨློས་ཅི་དགློས། 

② བདག་སྤློད་བེད་མཁན། 

བདག་དབང་། རང་གི་དབང་ཆ། བདག་དབང་ལག་ལེན་བེད། 

བདག་འབས། འབས་བུ་ལྔའི་ནང་གསེས། རང་རྒྱུས་རང་དབང་དུ་བསྐྱེད་པར་བ་བ་སྟེ། སིག་པ་
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བས་པས་ཡུལ་ངན་པར་སྐྱེ་ཞིང་། དགེ་བ་བས་པས་ཡུལ་བཟང་པློར་སྐྱེས་ནས་བདག་པློ་བེད་

པ་བེད་རྒྱུའི་འབས་བུ་རྣམས་སློ། །

བདག་མ་མཆིས་པ། གདགས་གཞི་ཕུང་ལྔ་རེ་རེ་ནས་བཙལ་ཀང་བདག་ཅེས་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མ་

མཆིས་པ་སྟེ་མེད། 

བདག་མེད། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དང་། ཆློས་ཀི་བདག་མེད་གཉིས། 

བདག་མེད་གཉིས། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་དང་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་པ། 

བདག་མེད་བློང་བུའི་ཀད་པ། རི་བློང་ཀད་པའི་གབ་མིང་ཞིག

བདག་མེད་རློགས་པའི་ས། ཕུང་པློ་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པར་སློམ་པར་བེད་པའི་ཐེག་ཆེན་

ཚོགས་ལམ་གིས་བསྡུས་པའི་མངློན་རློགས། 

བདག་མེད་རྣལ་འབློར་མ། ཀེ་རྡློར་གི་ཡུམ། 

བདག་མེད་པ། བདག་ཏུ་ལ་བའི་མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་ཀིས་བདག་མེད་པ། བདེན་བཞིའི་རྣམ་པ་

བཅུ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག

བདག་མེད་པ་དྲིས་པའི་མདློ། །འཕགས་པ་བདག་མེད་པ་དྲིས་པ་ཞེས་བ་བའི་མདློ། །རྒྱ་གར་གི་

མཁན་པློ་ཀ་མ་ལ་གུབྟ་དང་། ལློ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པློའི་འགྱུར། 

བདག་མེད་པའི་ལ་བ། དེ་ནི་བདག་མེད་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་ཟེར་ཏེ། རང་རྒྱུད་ཀི་ངར་འཛིན་

ལྷན་སྐྱེས་དང་ཕུང་པློ་བདེན་འཛིན་འདི་གཉིས་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་འདི་གཉིས་མ་

བཟླློག་ན་འཁློར་བའི་སྡུག་བསལ་ཟླློག་པའི་ཐབས་གཞན་མེད་དེ། རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། ཇི་

སིད་ཕུང་པློར་འཛིན་ཡློད་པ། དེ་སིད་དེ་ལ་ངར་འཛིན་ཡློད། ངར་འཛིན་ཡློད་ན་ཡང་ལས་ཏེ། 

དེ་ལས་ཡང་ནི་སྐྱེ་བ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། དེ་ན་རྨློངས་པ་མ་རིགས་པ་དེ་གཉིས་སློང་

བའི་གཉེན་པློར་ཤེས་རབ་མེད་ན་མི་འབྱུང་ཞིང་། ཤེས་རབ་དེ་གང་ཞེ་ན་བདག་མེད་རློགས་པའི་

ཤེས་རབ་དེ་ཡིན་ཏེ། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། ཡུལ་ལ་བདག་མེད་མཐློང་ན་ནི། སིད་པའི་ས་བློན་

འགག་པར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས། བདག་མེད་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་དེ་ལ་ཡང་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་དང་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་གཉིས་ཡློད། འདི་གཉིས་ལ་རང་སེའི་
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གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་པློ་ཡང་རློགས་རིགས་ཀི་ཁད་པར་མི་འདྲ་བ་ཡློད་དློ། །

བདག་མེད་ཕ་མློ་གཉིས། གང་ཟག་བདེན་པས་སྟློང་པ་དང་། གདགས་གཞིའི་ཕུང་པློ་བདེན་པས་སྟློང་

པ་གཉིས་སློ་སློར་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕ་མློ་དང་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་ཕ་མློར་འདློད་དློ། །

བདག་མེད་ཕ་རགས། གང་ཟག་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་ཡློད་ཀིས་མ་གྲུབ་པ་དང་། གང་ཟག་རང་

བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པ་གཉིས། 

བདག་མེད་མ། ལྷ་མློ་ཞིག་གི་མཚན། 

བདག་མེད་ལིང་སྐྱུར། སྲུང་འཛིན་མ་བས་པར་རྦད་དེ་དློར་བ། སྤིའི་དངློས་རིགས་བདག་མེད་ལིང་

སྐྱུར་བེད་མི་རུང་། 

བདག་མློ། ① ཁིམ་བདག་མློ། ② ས་སྐྱ་གློང་མའི་བདག་མློ། ③ བ་མའི་གསང་ཡུམ། 

བདག་རྨང་། བདག་གཅིག་པུའམ་བདག་ཕལ་པ། 

བདག་དམན་པ། གུས་ཕན་ནམ། གུས་ཆུང་ཞེས་པ་ལ་བུའི་ཁེངས་སྐྱུང་ངམ། རང་བརས་ཀི་

ཚིག །བདག་དམན་པར་བསམ་པའི་སློ་ནས་སྒིད་ལུག་པ། 

བདག་འཛིན། ཕུང་པློ་ལྔ་གང་རུང་ལ་བརེན་ནས་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་བློའམ་ངའློ་སྙམ་པའི་ངར་འཛིན། 

བདག་འཛིན་འཇིག་ལ། དམིགས་པ་ང་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ། 

བདག་འཛིན་གཉིས། ལམ་གི་དགག་བ་གཉིས་ཏེ་ཆློས་དང་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན། 

བདག་འཛིན་དང་བཅས་པའི་གསལ་བ། ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པློ་ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་གསལ་བའམ་

ཤེས་པ་སྟེ་སློ་སྐྱེའི་རྒྱུད་ལ་ཡློད་པའི་ཤེས་པ། 

བདག་འཛིན་མེད་པའི་གསལ་བ། ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པློ་ལ་བདག་མེད་རློགས་པའི་གསལ་བའམ་

ཤེས་པ་སྟེ་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཤེས་པ་ལ་གློ

བདག་འཛིན་རུ་ཏ་སེ་གསུམ། ལུས་ཀི་བདག་འཛིན་ལ་ཏི་རླུ་ཏ་ནི་བཟུང་བ་ཆློས་ཀི་བདག །ངག་གི་

བདག་འཛིན་ཨ་ཀར་ཤརླུ་ཏ་ནི་ལས་རྒྱུ་འབས་མེད་པར་སྨྲ་བ་ཆད་པར་ལ་བ། སེམས་ཀི་

བདག་འཛིན་ཏ་ག་རླུ་ཏ་ནི་འཛིན་པ་གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་བཟུང་བའློ། །

བདག་གཞན། རང་གཞན་གཉིས། བདག་ཕན་གཞན་གནློད་ཀི་ལས་ཀ བདག་གཞན་བརེ་བའི་བང་
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ཆུབ་ཀི་སེམས། 

བདག་གཞན་བརེ་བའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས། བདག་གི་བདེ་བ་གཞན་ལ་སྟེར། གཞན་གི་སྡུག་

བསལ་རང་གིས་ལེན་པར་བསློམ་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྐྱེད་ཚུལ་ཞིག

བདག་གཞན་མཉམ་བརེ། བདག་གཞན་མཉམ་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་བདག་གཞན་བརེ་བའི་

བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

བདག་གཞན་མཉམ་པ། བདག་དང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་འདློད་ཅིང་སྡུག་བསལ་

མི་འདློད་པར་མཉམ་པའམ་མཚུངས་པ། 

བདག་གཞན་མཉམ་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསློམ་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། བདག་

གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་འབལ་འདློད་དང་བདེ་བ་ལན་འདློད་ཡིན་པར་

གཅིག་ཏུ་མཚུངས་པས། བདག་ལ་གཅེས་པར་འཛིན་ཅིང་གཞན་ལ་སང་བར་འཛིན་པའི་

སེམས་སངས་ཏེ་མཉམ་པར་འཛིན་པའློ། །

བདག་བཟུང་། བདག་པློ་བས་ཡློད་པ། རང་གི་ཅ་ལག་ལ་རང་གིས་བདག་བཟུང་བེད་པ། བདག་

བཟུང་ཡློད་པའི་བུད་མེད། 

བདག་བཟུང་མེད་པ། བདག་པློ་མ་བརྒྱབ་པ། རང་དགར་གཏློང་བ། 

བདག་རིག་བེད་པ། མངློན་སུམ་དང་། རེས་དཔག །ལར་སྣང་དང་བཅས་པའློ། །

བདག་ལ་མི་འཛེམ་པ། རང་གི་ཉེས་སྤློད་ལ་རང་གིས་མཚེར་སྣང་མི་བེད་པ། འདློད་པས་ངློ་ཚ་

བསྒིབས་ནས་བདག་ལ་མི་འཛེམ་པའི་སྤློད་ངན་གང་བྱུང་བེད་མི་འཇུག

བདག་ལས་གཞན་གཅེས་ཀི་བང་ཆུབ་སེམས། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསློམ་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། རང་ལ་

སྡུག་བསལ་བྱུང་ཡང་བཟློད་པར་བ་ཡི། གཞན་ལ་སྡུག་བསལ་བྱུང་བར་སེམས་ཀིས་མི་བཟློད་

པར་སྡུག་བསལ་ཁུར་ཁེར་གི་སེམས་བསྐྱེད་པ། 

བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ། གངས་ཅན་པས་འདློད་པའི་བདག་སྟེ་ཤེས་བ་ཉེར་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག

བདག་སློག་གཅློད་པ། རང་སློག་རང་གིས་གཅློད་པ། 

བདམ། གསང་བ་དང་ལློག་སས་ཀི་ལས་དློན་གློང་རིམ་ལ་ཞུ་བའམ་གསང་ཡུལ་གི་མི་ལ་བཤད་པའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དློན་ཏེ། རྒྱུ་བདག་ལ་རྐུན་མ་བདམ་མཁན། དག་ཡི་གསང་བ་ཤེས་ཆེད་བདམ་ག་བིན་ལ་བུ། 

བདམ་པ།ཡིག་རིང་ནང་དུ་འབི་སློལ་ཡློད་པའི་མང་པློའི་ནང་ནས་སྒྲུག་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འདེམ་

པའི་མ་འློངས་པ། 

བདམ་བའི་དབང་ཆ། ① སྤི་དམངས་རྣམས་ཁིམས་ལུགས་ལར་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབང་འཛིན་ལས་

ཁུངས་ཀི་འཐུས་མིའམ་ལས་ཀའི་འགན་ཁུར་ངེས་ཅན་ཞིག་ཏུ་འློས་ཞུགས་ཆློག་པའི་དབང་ཆ། 

② ར་འཛུགས་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཁློངས་མི་རྣམས་རང་རང་ར་འཛུགས་ཀི་འཐུས་མིའམ་འགློ་ཁིད་

པའི་སློས་སུ་ཞུགས་ཆློག་པའི་དབང་ཆ། 

བདམས། འདས་པ་དང་སྐུལ་ཚིག་སྟེ། གསར་བརེའི་ངློ་ལློག་པའི་གཏློར་བརླག་གི་བ་བ་སྤི་བདེ་

ལས་ཁུངས་ལ་བདམས་ནས་ངློ་ཐང་བཞག་ལ་བུ། 

བདམས་ཉློ། མང་པློའི་ཁློད་ནས་བདམས་ཏེ་ཉློ་བ། 

བདམས་སྙིགས། བདམས་ཏེ་ཁེར་བའི་ལྷག་སྙིགས། 

བདམས་ཐློན། འདམ་སྒྲུག་བས་ནས་མིང་ཐློན་པ། 

བདམས་པ། མང་པློའི་ནང་ནས་སྒྲུག་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འདམ་པའི་འདས་པ། དབིན་སྐད་དུ་

checked ཟེར། 

བདམས་པའི་ཡིག་གཟུགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་

སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་selected font ཟེར། 

བདའ། ར་ལུག་སློགས་རེས་ནས་བདའ་རྒྱུ། རློ་ཞིམ་པ་ལའང་། 

བདའ་འདེད། ① བུ་ལློན་འདེད་པ། འབྲུ་དངུལ་བུ་ལློན་ལེན་རྒྱུ་བདའ་འདེད་བེད་པ། ② དློན་ར་

རད་གཅློད་བེད་པ། གློད་དློན་གི་ར་བ་བདའ་འདེད་བེད་པ། ཁིམས་འགལ་གི་བས་ཉེས་རྣམས་

བདའ་འདེད་མཐིལ་ཕིན་བེད་དགློས། 

བདའ་བ། ① འདེད་པའི་མ་འློངས་པ། ② རློ་ཞིམ་པ། ཟས་བདའ་བ་ཁློ་ན་ཟ་བ་དང་། གློས་བཟང་བ་

ཁློ་ན་གློན་མཁན་གིས་དཀའ་སྤད་བེད་ཐུབ་མི་ཡློང་། 

བདར། སྟེར་བའམ་སྦིན་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་སྟེལམ་རིམ་ཆེན་མློའི་བརྡ་དཀྲློལ་ལས་སེམས་ཅན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལ་བདར་བ་ནི་སེམས་ཅན་ལ་སྟེར་བའམ་སྦིན་པའི་དློན་ཡིན་ཞེས་གསུངས། གཞན་ཡང་རལ་གི་

བདར་དང་བདེན་པ་བདར་ཞེས་སྐབས་ཐློབ་ཀི་དློན་གཞན་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་ཀང་ཡློད་དློ། །

བདར་སློས། ཕེ་མར་བརྡར་བའི་སློས་སམ་སློས་ཕེ། 

བདར་བ། [ཐ་དད་པ]བདར་བ། བདར་བ། བདློར། ① སྒིག་པ། ཐང་ཆེན་སྟེང་དུ་དམག་སེ་ཁག་མང་

བདར་འདུག །② མདུན་དུ་བདར་བ། ③ རློད་པ་དང་། ཤློད་པ། ④ ཞིབ་ཏུ་རྡར་བ། ཕེ་མར་

བདར་བ། ⑤ ཕི་བ། ཕག་བདར། ཕི་བདར། 

བདར་ཟད་ཐེབས་པ། བད་བདར་ཆེས་པས་སབ་རྡློལ་ཕིན་པ། 

བདར་ཤ བརག་དཔྱད་ཞིབ་མློའི་མིང་སྟེ། རྒྱུན་དུ་ལས་ཚིག །གཅློད་དང་འབེལ་ནས་བཀློལ། དཔེར་

ན། བརྡ་སྤློད་ཀི་གཞུང་ལ་བདར་ཤ་གཅློད་དགློས། བདར་ཤ་བཅད་ནས་ནང་དློན་ཤེས། བདར་

ཤ་ཆློད་ཅིག་ལ་བུ། 

བདར་ཤ་ཆློད་པ། བརག་དཔྱད་བས་ནས་ཐག་ཆློད་པ། ཐེ་ཚོམ་ལ་བརག་དཔྱད་བས་ནས་ཡིན་མིན་

གི་བདར་ཤ་ཆློད་པ། དློན་འདི་བདར་ཤ་ཆློད་སློང་ངམ། 

བདལ། འགམས་པའམ་ཁབ་པ། 

བདལ་བཀལ། ར་དྲེལ་ཟློག་སློགས་ཀིས་སྐྱེལ་འདྲེན་བེད་པ། བདལ་བཀལ། 

བདལ་བཀལ་འགློ། [བ་བེད་ཐ་མི་དད་པའི་བ་ཚིག]ཚོང་རས་སློགས་སྐྱེལ་འདྲེན་གི་ཆེད་དུ་དྲེལ་

དང་གཡག་སློགས་དེད་ནས་འགློ་བ། 

བདལ་ག། སྐྱེལ་འདྲེན་བས་པའི་ག་ཆ། 

བདལ་པ། དྲེལ་དང་གཡག་སློགས་ལ་དློ་པློ་བཀལ་ནས་སྐྱེལ་འདྲེན་བེད་མཁན། 

བདས་པ། འདེད་པའི་འདས་པ། 

བདུག །མ་འློངས་པ་སྟེ། བདུག་བའི་དུ་བ། དུ་བ་བདུག་རྒྱུ་ཡིན་ལ་བུ། 

བདུག་པ།[ཐ་དད་པ]བདུགས་པ། བདུག་པ། བདུགས། མེ་ལ་བདུག་པ། ཁང་པའི་ནང་དུ་སློས་དྲི་

བདུགས་ཤིག

བདུག་སློས། མཆློད་རས་ཀི་སློས། བདུག་སློས་མ། མཆློད་པའི་ལྷ་མློའི་བེ་བག་ཅིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

བདུག་སློས་ཤིང་། ① དྲི་ཞིམ་ཞིང་བདུག་ཏུ་རུང་བའི་ཤིང་སྤིའི་མིང་། ② [མངློན]ཤུག་པ། 

བདུག་སྤད། བདུག་སློས་བདུག་བེད་ཀི་ཡློ་བད། 

བདུག་རས། གིབ་དང་མི་གཙང་བ་སེལ་བར་བེད་པའི་རས་ཤིག

བདུག་ཤིང་། བདུག་སློས་ཤིང་གི་བསྡུས་ཚིག

བདུགས། བདུག་པའི་སྐུལ་ཚིག

བདུགས་པ། བདུག་པའི་འདས་པ། ཁང་པར་སློས་བདུགས་ནས་དག་གཙང་བས་ལ་བུ། 

བདུགས།བདུག་པའི་སྐུལ་ཚིག །སློས་ཀི་དུ་བ་བདུགས་ཟིན། 

བདུང་བ། [ཐ་དད་པ]བདུངས་པ། བདུང་བ། བདུངས། ཚུར་འགུགས་པའམ། འཐེན་པ། གཞུ་

བདུངས་པ། རྒྱུད་བདུངས་ནས་མདའ་འཕེན་པ། 

བདུངས། བདུང་བའི་སྐུལ་ཚིག

བདུངས་པ། བདུང་བའི་འདས་པ། 

བདུད། ① [མཱར]སེམས་ཅན་ལ་གནློད་འཚེ་དང་དགེ་བ་ལ་བར་ཆད་བེད་མཁན། འདློད་ལྷ་རིགས་

དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག །བདུད་ཀིས་བརླམས་པ། བདུད་སྟློབས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་

རྒྱལ་བ། བདུད་ཕིར་རྒློལ་བ། བདུད་ཀིས་མི་བསྐྱློད་པ། ② [མངློན]བདུད་ལ་ལྷའི་བུ་དང་། ཉློན་

མློངས་པ། འཆི་བདག །ཕུང་པློ་བཅས་བཞི་ཡློད་པས་གངས་བཞི་མཚོན། 

བདུད་ཀི་དགའ་མ། [མངློན]བདུད་ཀི་ཆུང་མ། 

བདུད་ཀི་དག། [མངློན]སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་ཞིག

བདུད་ཀི་མདའ་ལྔ། བདུད་ཀི་ལམ་འདློད་པའི་མདའ་ལྔ་ཡང་ཟེར། དེ་ལ་འདྲེན་ཚུལ་གསུམ་ལས། ༡ 

ཆགས་པར་བེད་པའི་མདའ། སེམས་རྨློངས་པར་བེད་པའི་མདའ། སེམས་ང་རྒྱལ་བར་བེད་

པའི་མདའ། འཐབ་པར་བེད་པའི་མདའ། འདུ་འཛི་དང་རེད་བཀུར་ལ་བརེན་ཏེ་སེམས་གཡེང་

བར་བེད་པའི་མདའ་དང་ལྔའློ། །༢ སློབ་དཔློན་དཔལ་འཛིན་བེད་ཀིས། མློས་བེད། འདའ་བེད། 

རྨློངས་བེད། ལྷུང་བེད། བརྒྱལ་བེད་དང་ལྔ་བཤད་དློ། །༣ ཨ་མ་ར་ཀློ་ཤའི་འགེལ་པ་འདློད་

འཇློ་ལས། མློས་བེད། སེད་བེད། ཡང་དག་རྨློངས་བེད། བསྙེམས་བེད། འཆིང་བེད་ཀི་མདའ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལྔ་བཤད་དློ། །

བདུད་ཀི་བདག །བདུད་ཀི་རྒྱལ་པློ། 

བདུད་ཀི་བདུད། [མངློན]སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བེ་བག་པ། 

བདུད་ཀི་གནས། གཞན་འཕྲུལ་དབང་བེད་དེ། འདློད་ལྷ་རིགས་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ཞིག

བདུད་ཀི་རིས། བདུད་ཀི་སེ། 

བདུད་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུགའདློད་ལྷའི་རྒྱལ་པློ། 

བདུད་རྒྱལ། བདུད་ཀི་རྒྱལ་པློ། 

བདུད་རྒྱལ་ཀླུ་བཙན་སེ་བཞི། བདུད་དང་། རྒྱལ་འགློང་། བཙན། ཀླུ་བཅས་བཞིར་ཟེར། 

བདུད་ལྔ། ལུང་ཨ་ནུ་ཡློ་གའི་དམ་ཚིག་སྐབས་སུ་དག་བཞི་འདུལ་བ་དང་། བདུད་ལྔ་བཟླློག་པ་ཞེས་

པའི་ནང་གསེས་བདུད་ལྔ་ནི། ༡ རྣམ་རློག་འཕློག་པའི་བདུད། ༢ བཏང་སྙློམས་ལེ་ལློའི་བདུད། 

༣ ལློངས་སྤློད་འདུ་འཛིའི་བདུད། ༤ ཚིག་རྩུབ་མཚོན་ཆའི་བདུད། ༥ཁློ་གཏུམ་ངང་ཐུང་གི་

བདུད་དང་ལྔའློ། །བདུད་ལྔ་པ། [མངློན]ལྷའི་བུའི་བདུད་དམ། བདུད་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག །

བདུད་གཅློད། འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། སར་ཁའི་ཕློགས་ངན་བཞིའི་ཡ་གལ་བདུད་གཅློད་གནས་

པའི་ཕློགས་དེར་དར་ལློག་འཛུགས་དགློས་པར་བཤད། 

བདུད་འཇློམས། [མངློན] ① ཉིན་མློ། ② ཨུ་དུམ་བ་ར། 

བདུད་འཇློམས་ཉིན། [མངློན]ཉིན་མློ། 

བདུད་བཏུལ། སངས་རྒྱས་ཆློས་གཞུང་ནས། ཆློས་ལུགས་ཀི་གློ་རློགས་མཐར་ཕིན་ནས་སངས་

རྒྱས་པ་ན་བདུད་བཞི་ལས་རྒྱལ་བའི་གློ་འཕང་ཐློབ་པ་ཡིན་ཅིང་། དེ་ཡང་ཉློན་མློངས་པའི་

བདུད་བཅློམ་ནས་དེའི་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ར་བ་ནས་སངས་པ། ཕུང་པློའི་བདུད་བཅློམ་

ནས་ལུས་ཤ་རུས་རྡློས་བཅས་ཀི་གཟུགས་ཕུང་གནས་འགྱུར་ནས་འཇའ་ལུས་མཚན་དཔེས་

བརྒྱན་པའི་སྐུར་འགྱུར་བ། ལྷའི་བུའི་བདུད་བཅློམ་ནས་མཉམ་རེས་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ། འཆི་

བདག་གི་བདུད་བཅློམ་ནས་སྐྱེ་འཆི་སངས་པའི་རྡློ་རེའི་སྐུ་བརེས་པ་བཅས་ལ་བདུད་བཏུལ་བ་

ཟེར། འདི་མདློ་ལུགས་ཀི་དབང་དུ་བས་ཤིང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

བདུད་འདུལ། ① [མངློན]སངས་རྒྱས་སྤི། ① བདུད་འཇློམས། 

བདུད་འདུལ་མཆློད་རེན། ཤཱཀ་མུ་ནེས་མཉན་ཡློད་དུས་མུ་སྟེགས་སྟློན་པ་དྲུག་དང་ཆློ་འཕྲུལ་འགན་

ནས་ཕམ་པར་བས་རེས་ཤཱཀ་ལི་ཙོ་བི་སློགས་ཀིས་བཞེངས་པ། ཁི་དབིབས་གྲུ་བཞི་པའི་སྟེང་

དུ་བང་རིམ་བཞི་ཀ་གྲུ་བཞི་པ། ཕློགས་བཞིར་གློ་འབུར་ཡློད་པ་ཞིག་གློ

བདུད་འདུལ་གདན། [མངློན]རྩྭ་ཀུ་ཤ

བདུད་སིག་ཅན། ① [མངློན]འདློད་ལྷ། ② བདུད་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག

བདུད་དཔུང་། བདུད་ཀི་དམག་དཔུང་ངམ་སེ། 

བདུད་ཕིར་རྒློལ་བ། བདུད་ཀི་གནློད་པ། 

བདུད་བལ་མ། ལུས་རའི་བེ་བག་ཅིག

བདུད་བློན། གནློད་པ་བེད་མཁན་གི་བློན་པློ། 

བདུད་མློ། གཞན་ལ་གནློད་སེམས་ཅན་གདློན་འདྲེའི་རིགས་སུ་གཏློགས་པའི་བུད་མེད། 

བདུད་རི། ① [ཨམྲ�ཏ]འཆི་མེད་དེ་འཆི་བ་འཇློམས་བེད་ཀི་རས། དམ་ཆློས་བདུད་རི། ② སྨན་གི་

སྐབས་སུ་བདུད་ཅེས་སྐྱེས་བུའི་ཚེ་སློག་ལ་གནློད་པར་བེད་པའི་ནད་དང་། རི་ཞེས་སེམས་

ཅན་སྤི་མཐུན་གི་བསློད་ནམས་ལས་བྱུང་བའི་ནད་ཀི་ཟུག་རྔུ་འཇློམས་བེད་ཀི་གཉེན་པློ་སྨན། 

བདུད་རི་སྐྱེས། [མངློན]བ་རི་དཀར་པློ་ནི་རི་བློང་གི་དྲི་ཆུ་དངློས་དང་། མ་སྙེད་ན་ཐར་ནུའི་འློ་མ་

དང་། སྨུག་པློ་ནི་ཁྱུང་ཕྲུག་སྐྱུག་པའི་བདུད་རི་ཡང་ཟེར་བའི་ཆ་ག་པའི་ཁ་ཆུ་ལ་ཟེར། 

བདུད་རི་འཁིལ་པ། ཁློ་རྒྱལ་གི་བེ་བག་ཅིག

བདུད་རི་གངས་ཤམ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཏེ། རློ་མངར་ལ་ཁ་བ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་གློ་ནད་

གསློ། །ཚད་པ་འཇློམས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁབ་ཅན་འཁློར་ལློ་བརེགས་པ་དང་། གངས་

བཅུད་འཛིན་པ། བློན་པློ་དར་ཐློད་ཅན། ཤང་ལེན་སྨུག་པློ་བཅས་སློ། །

བདུད་རི་ལྔ། གསང་སགས་ཀི་ནང་མཆློད་ཀི་རས་སུ་འགློ་བའི་དྲི་ཆེན་དང་། དྲི་ཆུ། རཀྟ། ཐིག་ལེ་

དང་། ཀད་པ་བཅས་སློ། །

བདུད་རི་ལྔ་འབབ་པའི་ར། ལུས་རའི་བེ་བག་ཅིག
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བདུད་རི་ལྔ་ལུམས། བ་ལུ་དང་། ཤུག་པ། མཚེ་ལྡུམ། འློམ་བུ། མཁན་སྐྱ་ལྔའི་ལུམས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

བདུད་རི་གཏེར་མཛོད། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་མཇུག་ཏུ་ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉིད་རྡློ་རེས་དྭགས་ཀློང་

ཕློགས་ཀི་སྨན་པ་རྣམས་བསྡུས་ཏེ་བཀའ་བགློས་ནས་བརམས་པའི་སྨན་གི་དུག་འདློན་དང་། 

ངར་འདློན། རྣློ་འདློན་སློགས་གསལ་བར་འཁློད་པའི་གཞུང་ཞིག

བདུད་རི་ད་ཆུ། མཚལ་ཚྭའི་མིང་གི་གངས་ཤིག

བདུད་རི་སྣ་ལྔ། བདུད་རི་ལྔ་དང་གཅིག །

བདུད་རི་བུམ་ཆེན། དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ཨློ་རྒྱན་གི་སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀིས་

མཛད་པའི་གཉན་ནད་ཀི་བཅློས་ཐབས་ཟབ་མློ་ཞིག་སྟེ། ཁློང་གིས་མ་འློངས་པར་ཕན་པའི་སད་དུ་

གཏེར་དུ་སས་པ་ལས་ཕིས་སུ་གཏེར་སྟློན་རྡློར་འབུམ་ཆློས་ཀི་གགས་པས་བང་སྤ་དུན་རེའི་ར་

མགིན་དྲེགས་པ་ཟིལ་གནློན་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་གཏེར་བཏློན་པའི་སྨན་གི་རྒྱུད་གཞུང་ཆེན་པློ་ཞིག

བདུད་རི་བུམ་བཟང་། ① རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་ནད་སྨན་སྤད་

པའི་ཉམས་ཡིག་ཅིག །② བདུད་རི་བུམ་ཆེན་གི་མཚན་གཞན། ③ རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་

ནང་སྨན་རིས་འགློ་འཛིན་མཁེན་རབ་ནློར་བུས་མཛད་པའི་སྨན་གི་སྦློར་ཚད་སློགས་གསལ་

བའི་བསྡུ་སྦློར་སྐློར་ཞིག

བདུད་རི་འབེབས་སྦངས། བ་མ་རྡློ་རེ་སེམས་དཔའི་སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདུད་རིའི་རྒྱུན་བབས་ཏེ་

སིག་སྒིབ་སྦློང་བར་བསློམ་པ། 

བདུད་རི་འཛག །[མངློན]ལེ། 

བདུད་རི་ཞག །འབྲུ་མར་དང་འདྲ་བའི་སེམས་ཅན་ལྔའི་ཞག་སྟེ། ཉ་དང་། ཆུ་སིན། རི་བློང་། དློམ། 

ཕག་བཅས་ཀི་ཚིལ་བཞུས་པའི་ཞག་བསྐློལ་ཞིང་བཙགས་པ་ཞུན་མར་དང་འདྲ་བ། འདུལ་བ་

ལས་བཤད་པའི་ཞག་བདུན་པའི་སྨན་གི་བེ་བག་ཅིག

བདུད་རི་ཞུན་གི་ཁུ་བ། ཁ་སྟློད་སྐམ་ཞིང་ནང་སྐྱེས་པའི་ཉུང་མའི་ཁཎའི་གབ་མིང་ཞིག

བདུད་རི་ཟས། ① སར་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་པློ་སེང་གེ་འགམ་གི་བུ་བཞིའི་གཅིག་སྟེ། ཤཱཀ་མུ་ནེའི་ཁུ་

བློ་ཞིག །② [མངློན]ལྷ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

བདུད་རི་ཟེགས་པ། [མངློན]ཟླ་བའི་འློད་ཟེར། 

བདུད་རི་འློད་ལན། ① སློ་སྨན་རག་ཏུ་ངུའི་མིང་གཞན། ② [མངློན]ཟླ་བ། 

བདུད་རི་རབ་བསིལ། སེར་པློ་རྒུ་དྲུས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

བདུད་རི་ལློ་མ། ཁ་སྟློད་སང་ལ་སྐྱེས་པའི་འཛིན་པ་མེ་ཏློག་དཀར་ཉམས་ཅན་འཆར་བའི་ལློ་མ་སྟེ། 

རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རིམས་ཚད་དང་། གཉན་ཚད་སློགས་ལ་ཕན། 

བདུད་རི་གསུམ། ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདུད་རི། འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བདུད་རི། ནད་མེད་སྨན་གི་

བདུད་རིའློ། །

བདུད་རི་གསེར་ལན། [མངློན]ཨ་རུ་རའི་ཤིང་། 

བདུད་རི་བསིལ་ཞུན། བེད་ལས་ཀི་སློ་ནས་བཏགས་པའི་ག་བུར་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་པས་

ག་བུར་རྐྱང་པའི་མིང་དང་། སྐབས་འགར་ཕིར་ཡུད་ཀི་ག་བུར་དགུ་པའི་མིང་ལའང་འཇུག་

པས་སྐབས་ཐློབ་ལར་གློ་བར་བའློ། །

བདུད་རིའི་ཁང་པ། [མངློན]དབེན་གནས་དང་རི་ཁློད། 

བདུད་རིའི་སྙིང་པློ། ① ཉིང་ཁུ། ② ཕབས་རི། ③ [མངློན]ཆང་གི་ཉིང་ཁུ། 

བདུད་རིའི་ཆུ། གངས་ཏི་སེ་ནས་འབབ་པའི་ཆུ་བློ་གངྒ་འདི་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློས་ལྷ་ཡུལ་ནས་

ཕབས་ཏེ་གངས་ཏི་སེ་བརྒྱུད་ནས་འཛམ་གིང་དུ་བབས་པ་དང་། དེ་ལ་ཁྲུས་བས་ན་སིག་སྒིབ་

ཐམས་ཅད་ལྷག་མེད་དུ་དག་ཅེས་ཤློད་སློལ་ཡློད་པ་དེ་ལ་ཟེར། 

བདུད་རིའི་རེན། [མངློན]ཁ། 

བདུད་རིའི་ཐལ་བ། ནད་མེད་ཀི་དྲི་ཆེན་མེར་སྦུབས་བསེགས་བས་པའི་ཐལ་བའི་གབ་མིང་། 

བདུད་རིའི་འབྱུང་གནས། [མངློན]ཟླ་བ། 

བདུད་རིའི་མཚན། [མངློན]ཟླ་བ། 

བདུད་རིའི་འློད། [མངློན]ཟླ་བ། 

བདུད་རིའི་ཟས། ལུས་འཚོ་བེད་དུ་གྱུར་ཅིང་ཁམ་གི་ཟས་རགས་པ་མིན་པ་སྟེ་ཟས་ཀི་དྭངས་མ། 

བདུད་རིའི་ཟས་ཅན། [མངློན] ① སྒ་གཅན་འཛིན། ② ལྷ་རྣམས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བདུད་རིའི་ཟས་མཆློག །འཆི་བ་མེད་པའི་བདུད་རི། 

བདུད་རིའི་ཟེགས་མ། ① སྨན་སློགས་ཀི་བཅུད་བཟང་པློའི་ཐིགས་པ་ཕ་མློ། ② [མངློན]ཟླ་འློད། 

བདུད་རིའི་རིལ་བུ། སྨན་སགས་ཀིས་བསྒྲུབས་པའི་དམ་རས་ཤིག

བདུད་ཞུགས། བདུད་ཁློང་དུ་ཞུགས་པའམ་འཛུལ་བ། སེམས་ལ་བདུད་ཞུགས་ཏེ་སྨློས་པ། 

བདུད་བཞི། གཅློད་ལུགས་ཀི་བདུད་བཞི་ནི། ཐློགས་བཅས་ཀི་བདུད། ཐློགས་མེད་ཀི་བདུད། 

དགའ་བློད་ཀི་བདུད། སྙེམས་བེད་ཀི་བདུད་དང་བཞིའློ། །མདློ་ལུགས་ཀི་བདུད་བཞི་ནི། ལྷ་ཡི་

བུའི་བདུད། ཉློན་མློངས་པའི་བདུད། ཕུང་པློའི་བདུད། འཆི་བདག་གི་བདུད་དང་བཞིའློ། །

བདུད་ལ་སྐྱེངས་སྟེར། [མངློན]བསྟན་མ། 

བདུད་ལ་ལྷར་བསམ། རང་ལ་གནློད་སྐྱེས་མཁན་གློགས་པློར་བརི་བ། 

བདུད་ལས་རྒྱལ་བ། [མངློན] ① ཉི་མ། ② སངས་རྒྱས། 

བདུད་ལས་བཞི། རང་གི་བ་མ་ལ་མི་གུས་པ། ཡིད་མི་བདེ་བེད་པ། ཁེངས་ཚིག་སྨྲ་བ། ཚེ་འདི་ལ་

གཙོ་བློར་སེམས་པའློ། །

བདུད་སིན། གནློད་བེད་མཁན་དང་། མི་ཤ་ཟ་མཁན་སིན་པློ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

བདུན། གངས་ཀ མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ར་དང་། ཐུབ་པ། དྲང་སློང་། གཟའ། རི་བློ། རིན་ཆེན། ས་

འཛིན་བཅས་སློ། །

བདུན་སྐྱེད། [ཡུལ]སར་དངུལ་སང་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་རེར་ལློ་སྐྱེད་སང་བདུན་རེ་ལེན་པའི་བུ་ལློན་

གཏློང་སློལ་ཞིག

བདུན་གི་བདུན་པ། གཟའ་སེན་པ། 

བདུན་བརྒྱད་འགློ། [ཡུལ]སར་འབྲུ་ཁལ་བདུན་རེར་ལློ་སྐྱེད་ཁལ་གཅིག་རེ་བསྣན་པས་ཁལ་བདུན་

ཁལ་བརྒྱད་དུ་འགློ་བའི་བུ་ལློན་གཏློང་སློལ་ཞིག

བདུན་གཅིག །བདུན་ཕག་གཅིག་གམ་བདུན་ཚར་གཅིག

བདུན་ཅུ། གངས་འཛིན་མིང་། བཅུ་ཕག་བདུན་པའི་ཐ་མའི་གནས། 

བདུན་ཅུ་ཐམ་པ། བདུན་ཅུ་ཏག་ཏག་ཟེར་བའི་དློན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

བདུན་ཆག །དེང་དུས་ཚོག་སྐད་ཅིག །ཚོང་ཟློག་རིན་གློང་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་བཅག་ནས་འཚོང་བ་སྟེ། 

དགུ་ཆག་ནི་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་བཅག་པ་ཡིན་པ་དང་གསུམ་ཆག་ནི་བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་བཅག་པ་རེད། 

རྒྱ་སྐད་དུ། 七折、八折、三折等。

བདུན་བསྟློད། [མངློན]རང་གདུབ། 

བདུན་མཐློ་བའི་མཚན་བཟང་། བཟའ་བཏུང་རྒྱ་ཆེན་པློ་བིན་པས་ཕག་ཞབས་ཀི་རྒྱབ་བཞི་དང་། 

ཕག་གློང་གཉིས་དང་། ལག་པ་སྟེ་བདུན་རྣམས་ཤས་ཁེངས་པ། 

བདུན་རྣམ་དག །བཤགས་པ་དང་། ཡི་རང་། དློན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་པ། སྐྱབས་འགློ། སྨློན་སེམས་

བསྐྱེད་པ། འཇུག་སེམས་བསྐྱེད་པ། བསློ་བ་སྟེ་བདུན། 

བདུན་པ། ① བ་གློས། ② ཨང་བདུན་པ། 

བདུན་པློ། གང་བདུན་རེ་ཡློད་པའི་ཚན་པ། 

བདུན་ཕུད་ཆློས་འཁློར། གནས་འདིར་ཐློག་མར་གཏེར་སྟློན་གྲྭ་པ་མངློན་ཤེས་ཀིས་གནས་གཞི་

ཞིག་བཞེངས་པར་བཤད། རེས་སུ་ཤེལ་གློང་པཎ་ཆེན་བློ་གློས་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློས་བཏབ། 

དུས་ཚོད་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་གློང་

དཀར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བདུན་ཕག །བདུན་སྐློར་གཅིག །བདུན་ཕག་གཅིག་དང་ཉིན་བདུན་དློན་གཅིག །བདུན་ཕག་གཉིས་

དང་ཉིན་བཅུ་བཞི་དློན་གཅིག

བདུན་ཕག་བདུན། བདུན་བདུན་བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུ

བདུན་ཚར། དུས་རྒྱུན་ཡློན་ཆབ་དང་། ཆློ་གའི་སྐབས་སུ་རྣམ་ལྔ་སློགས་མཆློད་པ་ཕུལ་སྣློད་ཆུང་

ངུ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། འདི་ཆ་གཅིག་ལ་སྣློད་བདུན་ཡློད་པས་ན་བདུན་ཚར་ཟེར། 

བདུན་ཚར་གཅིག །བདུན་ཚན་གི་གངས་ངེས། 

བདུན་ཚིགཡིག་འབྲུ་བདུན་རེ་རང་པར་བཅད་པའི་ཚིག

བདུན་ཚིགས། མི་ཤི་ནས་ཞག་བདུན་རེ་ལ་དགེ་ར་རེ་སྒྲུབ་པའི་དུས་ཚིགས་ཏེ་གཤིན་པློ་བར་སིད་

འཁམས་པའི་དུས་ཡུན་ཞག་བདུན་ཕག་བདུན་ཡིན་པ་རྒྱུད་སེའི་ཆློ་ག་དག་ལས་བཤད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བདུན་ཚིགས་བཟུང་བ། མི་ཤི་ནས་བདུན་ཕག་བདུན་གི་རིང་བདུན་ཕག་ནམ་ཤར་ལ་མཆློད་པ་

འབུལ་བའི་མིང་། 

བདུན་ཟུར། ① དག་ཟླའམ་ཤིན་ཏུ་མི་མཐུན་པ། ② བི་བ་སློགས་ཀི་ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་པློ་རང་

གི་བདུན་པ་གང་ཡིན་དེ་ནི་བདུན་ཟུར་ཏེ་དཔེར་ན། བི་བའི་བདུན་ཟུར་ར་དང་རའི་བདུན་ཟུར་

བི་བ་ཡིན་པ་བཞིན། 

བདུན་ཟུར་ལློ། འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། རང་གི་སྐྱེ་ལློ་གང་དེའི་ཁ་གཏད་དུ་གནས་པའི་ལློ་བདུན་

ཟུར་ལློ་པ་ཐེར་དཔེར་ན། རང་གི་སྐྱེས་ལློ་ར་ཡིན་ན་གནམ་ལློ་བི་བ་ཤར་ཚེ་བདུན་ཟུར་ལ་

བབས་པ་ཡིན།

བདེ་སྐྱིད། བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ། མིའི་རིགས་ལ་བདེ་སྐྱིད་སྐྲུན་པ། བདེ་སྐྱིད་ཀི་འཚོ་བ། བདེ་སྐྱིད་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ། བདེ་སྐྱིད་ལན། བདེ་སྐྱིད་ཡློང་ཐབས་བེད་པ། ལུས་སེམས་བདེ་སྐྱིད་བྱུང་བ། 

མཐའ་དབུས་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་བདེ་སྐྱིད་དར་བ། 

བདེ་སྐྱིད་ཀི་གཤེད་མ། ཡུལ་གི་བདེ་སྐྱིད་ལ་གཏློར་བཤིག་གཏློང་མཁན་གི་གཤེད་མ་སྟེ་དག་བློ། 

བདེ་སྐྱིད་འཁློས་སུ་ཕེབས་པ། ལུས་བདེ་སེམས་སྐྱིད་ཀི་སློ་ནས་གནས་སུ་ཐུབ་པ། 

བདེ་སྐྱིད་རྒྱལ་པློ། རྒྱ་སྐད་དུ་ཁང་ཤིས་ཞེས་པ་དློན་འགྱུར་བས་ན་བདེ་སྐྱིད་དེ། མན་ཇུའི་གློང་མ་

འདི་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་སྟག་ནས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་སྟག་བར་ལློ་དྲུག་ཅུ་

རེ་གཅིག་རིང་ཁིར་བཞུགས། 

བད་ེསྐྱིད་དར་བ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའ་ིགློ་སྐབས་ཤར་བ། མཐའ་དབུས་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་བད་ེསྐྱིད་དར་བ། 

བདེ་སྐྱློང་། ཐློད་པའམ་ཀ་ལི། 

བདེ་སྐྱློང་འཁློར་ལློ། གསང་གནས་ཀི་ར་འཁློར། 

བདེ་ཁང་བ་བློ་བཟང་རབ་བརན། མདློ་སྨད་བ་ཁྱུང་དགློན་གི་མཁན་རབས་ལློ་ལྔ་པ་འདི་ཉིད་ཡབ་

གནམ་ལྷ་འབུམ་དང་ཡུམ་པདྨ་མཚོ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་

༡༦༧༣ ལློར་ཙོང་ཁ་སྐྱེས་རིའི་གཡས་འདབས་ཚེར་ཕུག་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཨ་གློ་ཆློས་རེ་

ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གི་སྐུ་སྐྱེར་གགས། དགུང་ལློ་བཅུ་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་བློ་བཟང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

རབ་བརན་དུ་གསློལ། གློང་དགེ་ཞིག་ལས་ཀློག་དང་འདློན་ཆ་བསབས། དགུང་ལློ་བཅུ་གསུམ་

པར་བ་ཁྱུང་དུ་ཕེབས། དེའི་ཕི་ལློར་ཆློས་གྲྭར་ཞུགས། མཁེན་བརློན་ཆེ་བས་འཕལ་དུ་སྐྱློར་

དཔློན་ཁུར། དགུང་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་ཐློག་སྐུ་འབུམ་གི་སྨློན་ལམ་ཐློག་དམ་བཅའ་བཞག །དགུང་

ལློ་ཉེར་གཅིག་ཐློག་དབུས་གཙང་དུ་ཕེབས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ ༡༧༣༢ 

ལློར་བ་ཁྱུང་གི་ཆློས་ཁིར་ཕེབས་ནས་ལློ་བཅུ་བཞུགས་རིང་ལམ་རིམ་ཆེན་མློའི་གཟབ་བཤད་

ཀིས་གཙོས་ཆློས་བཀའ་རྒྱ་ཆེར་གནང་། མཆློད་རེན་ཆེ་བ་བཅུ་གཉིས་སློགས་རེན་བཞེངས་

རྒྱ་ཆེར་མཛད་པས་མཚོན་ལྷ་ཁང་ཕི་ནང་དང་། དགློན་པའི་ཉེ་འཁློར་རྣམས་སུ་མཆློད་རེན་ཆེ་

ཆུང་དྲུག་ཅུ་ར་བདུན་བཞེངས། དགུང་ལློ་དློན་བཞི་པ་ལ་གདན་ཞུས་ལར་དན་ཏིག་དགློན་པར་

ཕེབས། དེར་རེན་གསུམ་རྣམས་ལ་མཆློད་འབུལ། དགེ་འདུན་ལ་སྐུ་འགེད། མཐར་དགུང་

གངས་ག་བཞི་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་ཁི་སྤི་ལློ ༡༧༦༦ ལློར་ཞི་བར་

གཤེགས། བདེ་མཁར་ཚེ་དབང་རབ་བརན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ ༡༨༩༦ ལློར་

བལམས། ལྷ་སའི་རློང་རྒྱབ་ཀླུ་ཁང་གི་བང་ངློས་སུ་ས་ཆ་དང་ཁང་པ་ཡློད་པར་བརེན་ཀླུ་ཁང་

པ་ཞེས་འབློད། ཚེ་དབང་རབ་བརན་ཆུང་དུས་ཡིག་རིས་སློབ་སྦློང་བས་ཏེ་རིས་ཁང་དུ་ཤློད་

དྲུང་ཞུས། རང་ལློ་ཉི་ཤུ་ཙམ་ལ་རིས་པ་དང་། དེ་ནས་བཀའ་བློན་བ་མ་བམས་པ་བསྟན་དར་

གི་ལས་བར་མདློ་སྨད་དུ་བསྐྱློད་དེ་བཀའ་དྲུང་བས། བློད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལགས་སྟག་

སྤི་ལློ ༡༩༥༠ ལློར་མི་དམངས་བཅིངས་འགློལ་དམག་ཆབ་མདློར་འབློར་སྐབས་བློད་ཟླ་བཅུ་

གཅིག་པའི་ནང་སིད་བློན་ལས་ཚབ་ཀི་འགན་བངས། སིད་བློན་ལས་ཚབ་ལས་སྦྲེལ་བློ་བཟང་

བཀྲ་ཤིས་དང་མཉམ་དུ་བློད་ཞི་བའི་བཅིངས་འགློལ་འབྱུང་ཐབས་སྐློར་གི་གློས་མཐུན་དློན་

ཚན་བཅུ་བདུན་ལ་ངློ་རྒློལ་བས་པ་སློགས་ཀི་རྐྱེན་པས་བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་དང་། ཀླུ་ཁང་པ་ཚེ་

དབང་རབ་བརན་གཉིས་སིད་བློན་ལས་ཚབ་ནས་ཕིར་འཐེན་བས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་

གང་སྤི་ལློ ༡༩༧༣ ལློར་འདས། 

བདེ་རྒྱལ་ཕག་གསུམ། བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཡི་དམ་གཙོ་བློའི་རྒྱུད་སེ་གསུམ་ཏེ། བདེ་མཆློག་ནག་

པློ་པ་དང་། རྒྱལ་བ་རྒྱལ་མཚོ། རྡློ་རེ་ཕག་མློ་གསུམ་ལ་ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བདེ་དགའ། ལུས་ཁམས་དྭངས་ཤིང་སེམས་སྤློ་བ། 

བདེ་མགློན་གི་བསྙེན་པ་མཛད། ཡི་དམ་བདེ་མཆློག་དང་། ཆློས་སྐྱློང་མགློན་པློའི་ར་སགས་དང་

སྙིང་པློའི་སགས་སློགས་ཆློ་གའི་གཞུང་ལར་སགས་གངས་གསློག་པ། 

བདེ་དགློན་དགློན། དགློན་པ་འདི་བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་

ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བད་ེབགློད། ལམ་དུ་བར་ཆད་མེད་པར་ཐར་བ། ཐག་རིང་ལམ་བར་ལ་ཆུ་འཕང་གསུམ་བད་ེབགློད་ཐུབ་པ། 

བདེ་འགློ། ལས་བཟང་པློ་བསགས་ནས་འབས་བུ་བདེ་བ་མློང་མཁན་གི་འགློ་བ་གསུམ་སྟེ། ༡ མི། 

༢ ལྷ། ༣ ལྷ་མ་ཡིན་བཅས། དགེ་བ་ཆེན་པློས་མི་དང་། འབིང་གིས་ལྷ། ཆུང་བས་ལྷ་མ་ཡིན་

དུ་སྐྱེས་ཞེས་བཤད། 

བདེ་འགློ་མཐློ་རིས། ལྷ་མི་གཉིས་པློ། 

བདེ་འགློ་ཚིགས་བཟང་། [མངློན]ལྷ། 

བདེ་འགློ་ཟུང་། ལྷ་དང་མི་གཉིས་ལ་ཟེར། 

བདེ་འགློ་གསུམ། ལྷ་དང་། མི་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་བཅས་གསུམ། 

བདེ་འགློའི་ལམ། [མངློན]དགེ་བ། 

བདེ་ཅག་འཁྱུག་པློ། གཟུགས་པློ་ལིད་ཉམས་མེད་པའི་ཡང་ཤ་དློད་པློའམ་ལུས་ཟློར་ཡང་པློ། སྤེའུ་

བཞིན་དུ་བདེ་ཅག་འཁྱུག་པློ་འདུག

བདེ་ཆ་དགློན། བཏབ་དུས་མ་གསལ། འདེབས་མཁན་རིགས་འཛིན་ཆློས་རྒྱལ་གིང་བས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལར་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རའུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བདེ་ཆམ་མེ་བ། ① བདེ་ཉམས་འཆར་ཚུལ་ཞིག །ལུས་སེམས་བདེ་ཆམ་མེ་བ་བས་བྱུང་། ② བདེ་

ལྷང་ངེའམ་བདེ་ཤིག་གེ སྡུག་བསལ་ལས་གློལ་ནས་བདེ་ཆམ་མེ་བར་གནས་འདུག

བདེ་ཆས། སློ་སློའི་གློ་གནས་ཀི་རིམ་པ་དང་མ་མཐུན་པའི་སྟབས་བདེའི་ཆས་གློས་ལ་ཟེར། 

བདེ་ཆེན། ① ས་མིང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྟག་རེ་རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གནས་

ཡུལ་དེ་ཡིན། ② ཁམས་ཤར་རྒྱུད་ཀི་ཡུལ་སེ་ཞིག་གི་མིང་། དེང་དུས་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ཁློངས་ཀི་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཞིག །ཞིང་ཆེན་འདིའི་ནུབ་བང་ཕློགས་སུ་ཡློད། ཁུལ་

འདི་དང་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས། སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་བཅས་ས་ཆ་འདབས་འབེལ་ཡིན། གཞློགས་

ཤར་དུ་འབི་ཆུ་དང་ནུབ་ཏུ་ཟླ་ཆུ་འབབ། ཁུལ་དེའི་ཁློངས་སུ་འཇློལ་དང་འབའ་ལུང་། རྒྱལ་ཐང་

བཅས་རློང་ཁག་གསུམ་ཡློད་ཅིང་། ཁུལ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་རྒྱལ་ཐང་དུ་ཡློད། ③ ལྷན་

ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདེ་བའློ། །

བདེ་ཆེན་འཁློར་ལློ། སྤི་བློའི་ར་འཁློར། 

བདེ་ཆེན་གིང་། བདེ་ཆེན་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འཇློལ་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད་པའི་དགེ་ལུགས་

པའི་དགློན་པ།

བདེ་ཆེན་གིང་དགློན། རྡློ་ཁ་བདེ་ཆེན་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ལློ་ཆེན་བྱཻ་

རློ་ཙཱ་ན་རྒྱལ་མློ་ཚ་བ་རློང་དུ་བློན་སྐབས་གསར་འདེབས་མཛད་པའི་བཤད་སློལ་ཡློད་

འདུགགྲུབ་མཐའ་རིང་མ་བ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁློ་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བདེ་ཆེན་དགློན། ① མིང་གཞན་གསང་སགས་བདེ་ཆེན་གིང་ཞེས་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་

ས་གང་སྤི་ལློ༡༧༠༩ལློར་ཁམས་རིས་བ་མ་སྐུ་ཕེང་དང་པློས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་

པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བདེ་ཆེན་དགློན། ② རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་འབྲུག་སྤི་ལློ༡༩༢༨ལློར་ལྷློ་བག་བདེ་ཆེན་བློ་བཟང་

ཆློས་འཕེལ་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་གད་པ་སུམ་མདློ་རློང་[ཐུན་ཏེ] ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བདེ་ཆེན་དགློན། ③ དགློན་པ་འདེབས་མཁན་གཙང་ཆུང་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་

བཏབ། འདེབས་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཕག་ཕེང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བདེ་ཆེན་དགློན། ④ སི་ཡློ་དགློན་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ལགས་ཕློ་འབྲུག་སྤི་ལློ་

༡༤༦༠ལློར་སྤྲུལ་མཆློག་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་གིས་གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་རིང་

མ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འཛམ་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བདེ་ཆེན་ཆློས་འཁློར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་འབྲུག་སྤི་ལློ༡༦༢༨ལློར་ཡློངས་འཛིན་ངག་

དབང་བཟང་པློས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་

ས་ཁུལ་གངས་དཀར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བདེ་ཆེན་ཇློ་མློ་དགློན། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་དུ་ཉག་བ་པདྨ་བདུད་འདུལ་གིས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བདེ་ཆེན་མཐློང་སྨློན་ཆློས་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ༡༨༥༤ལློར་ཕུན་ཚོགས་

ཆློས་འགྲུབ་ཅེས་པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བདེ་ཆེན་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ། བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཉམས་ལེན་གི་མཐིལ་གློལ་ལམ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་སྟེ། 

ཡུལ་རྣམ་པ་ཀུན་ལན་གི་སྟློང་པ་ཉིད་དང་ཡུལ་ཅན་འགྱུར་མེད་ཀི་བདེ་བ་ཆེན་པློ་གཉིས་དབེར་

མེད་ཟུང་འཇུག་ཏུ་སྦློར་བའི་ཉམས་ལེན་གི་ཐབས་ལམ་ཞིག

བདེ་ཆེན་ཞིང་། ནུབ་བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་ཁམས་ཏེ་སངས་རྒྱས་འློད་དཔག་མེད་ཀི་ཞིང་ཁམས། 

བདེ་ཆེན་རབ་རྒྱས་དགློན། མིང་གཞན་གཡས་རུ་ཤངས་ཀི་ནང་ཚན་དགའ་ལན་བདེ་ཆེན་རབ་

རྒྱས་གིང་ཟེར། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དྲུག་པ་དཔལ་ལན་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཕག་བཏབ། འདེབས་ལློ་མི་

གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་རྣམ་

གིང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བདེ་ཆེན་རི་ཁློད། ① འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། ཐང་ཕུག་ཤང་རྒིས་པ་

གློང་དུ་ཡློད། 

བདེ་ཆེན་རི་ཁློད། ② འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། ཁ་རྒན་ཤང་ཁ་

རྒན་ཐང་དུ་ཡློད
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

བདེ་ཆེན་རི་ཁློད། ③ དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་དུས་སུ་ཧ་རི་བ་མས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྨ་ལྷློ་རེབ་གློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བདེ་ཆེན་རློ་བརྒྱད། རག་པ་དང་། མི་གདུང་བ། བསིལ་བ། གཅིག་པ། བདེ་བ། དྲི་མ་མེད་པ། དགའ་

བ། ཡིད་དང་བ་རྣམས་སློ། །

བདེ་ཆེན་གསང་སགས་མཁར་དགློན། འགློན་འདི་ཐློག་མར་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན་

པ་དེར། རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཕེབས་ནས་ཉམས་གསློ་བས་པས་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པར་འགྱུར། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་སྟག་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བད་ེཆེན་ལྷུན་གྲུབ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མ་ིགསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་དཔལ་འབར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བདེ་མཆློག །[ཧེརུཀ]བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཡེ་ཤེས་མངློན་དུ་བརེས་པར་བེད་པའི་ལམ་དང་། འབས་

བུའི་རིམ་པ་སྟློན་པའི་བ་མེད་མ་རྒྱུད་ཀི་རྒྱུད་གཞུང་དང་། དེའི་ཡི་དམ་ཞིག །མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་མཁའ་འགློའི་དབང་དང་། འཁློར་ལློ་སློམ་པ། ཐློད་པ་ཅན། རྡློ་རེ་འཁློར་ལློ། དཔའ་བློ་

རྡློ་རེ། ཟླ་བའི་ཅློད་པན། རི་ཁློད་པ་བཅས་སློ། །

བདེ་མཆློག་གི་རློགས་རིམ་རིམ་ལྔ། བདག་བིན་རླབས་ཀི་རིམ་པ་དང་། སྣ་ཚོགས་རྡློ་རེའི་རིམ་པ། 

ནློར་བུ་འགེངས་པའི་རིམ་པ། ཛ་ལན་ད་རིའི་རིམ་པ། བསམ་མི་ཁབ་ཀི་རིམ་པ་བཅས་ལྔའློ། །

བདེ་མཆློག་སྙན་བརྒྱུད། མི་ལ་རས་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་བདེ་མཆློག་གི་གདམས་ཟབ་ཅིག

བདེ་མཆློག་རྡློ་རེ་སེམས་དཔའ། བདེ་མཆློག་གི་ལྷ་སྟེ་ཡི་དམ་ཞིག

བདེ་མཆློག་དྲིལ་བུ་ལྷ་ལྔ། གསང་སགས་ཀི་ཡི་དམ་ཞིག་གི་མཚན། བདེ་མཆློག་དཀིལ་འཁློར་ལ་

ལྷ་ལྔར་བས་པ་སློབ་དཔློན་དྲི་བུ་པའི་ལུགས་ཡིན་པས། མིང་ལའང་བདེ་མཆློག་དྲིལ་བུ་ལྷ་ལྔ་

ཞེས་བརློད། 

བདེ་མཆློག་དྲུག་ཅུ་ར་གཉིས། གསང་སགས་ཀི་ལྷ་ཞིག་གི་མཚན་ཏེ། གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས། 

སྙིང་པློའི་རྣལ་འབློར་མ་བཞི། དཔའ་བློ་ཉེར་བཞི། སློ་མཚམས་མ་བརྒྱད་བཅས་ཡིན། 

བདེ་མཆློག་སློམ་འབྱུང་གི་རྒྱུད། དེ་སློན་བློད་སིལ་བུའི་དུས་མཇུག་བསྟན་པ་ཕི་དར་གི་འགློ་རྭ་ལློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཙཱ་བ་དང་དུས་ཐློག་མཉམ་པའི་རྒྱུས་ལློ་ཙཱ་བ་སྨློན་ལམ་གགས་ཀིས་རྒྱ་གར་སྐད་ནས་བློད་

སྐད་དུ་བསྒྱུར་བའློ། །

བདེ་མཆློག་ཕག་གཉིས་པ། གསང་སགས་ཀི་ཡི་དམ་ཞིག

བདེ་མཆློག་མྱཻ་ཏི་བཅུ་གསུམ་མ། གསང་སགས་སྐབས་ཀི་ཡི་དམ་ཞིག །སློབ་དཔློན་མྱཻ་ཏི་པའི་

ལུགས་ཀི་བདེ་མཆློག་ལྷ་བཅུ་གསུམ། 

བདེ་མཆློག་ཡན་ལག་བདུན། བདེ་བ་ཆེན་པློའི་སྐུ་ལ་ལན་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཡན་ལག་བདུན་ནི། ༡ 

ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ། ༢ རང་བཞིན་ཅན་གི་བདེ་བ། ༣ འདུ་བེད་ཀི་བདེ་བ། ༤ གཉིས་སུ་

མེད་པའི་བདེ་བ། ༥བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་བདེ་བ། ༦ རང་བཞིན་མེད་པའི་བདེ་བ། ༧ ངློ་བློ་

ཉིད་ཀི་བདེ་བ་སྟེ། དེ་ལར་ཡན་ལག་བདུན་དང་ལན་པས་ན། བདེ་བ་ཆེན་པློའི་སྐུ་ཞེས་བའློ། །

བདེ་མཆློག་ལྷན་སྐྱེས། བདེ་མཆློག་ཡབ་ཡུམ་ཅན། 

བདེ་འཇགས། དུས་བདེ་ཞིང་འཇགས་སམ། བདེ་སྐྱིད་ལྷིང་ཆགས་པ། ཟིང་འཁྲུག་རློག་དྲའི་རྒྱུན་

བཅད་ནས་བདེ་འཇགས་བཟློ་བ། 

བདེ་འཇགས་གློང་ཁུལ། ཆེས་བདེ་འཇགས་ཡིན་པའི་གློང་སེ། 

བདེ་འཇགས་ཆ་འཕིན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་security information ཟེར། 

བདེ་འཇགས་དཔང་ཡིག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་security certificate ཟེར། 

བདེ་འཇགས་དཔེ་རྣམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་safe mode ཟེར། 

བདེ་འཇགས་རིས་བཤེར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་security audit ཟེར། 

བདེ་འཇགས་ཚད་གཞི། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་security standard ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

བདེ་འཇགས་འཚག་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་security filter ཟེར། 

བདེ་འཇགས་རིམ་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་security level ཟེར། 

བདེ་འཇགས་ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་བདེ་འཇགས་ལས་འཛིན་ལྷན་

ཚོགས་ཀི་བསྡུས་མིང་། དེ་ནི་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ལས་ཁུངས་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན་པ་

དང་དམག་དློན་བ་འགུལ་སེལ་ནས་རྒྱལ་སྤིའི་ཞི་བདེ་དང་བདེ་འཇགས་རྒྱུན་འཁློངས་བེད་

དབང་ཡློད་པའི་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ལས་ཁུངས་གཅིག་པུ་དེ་རེད། དེ་ནི་ཨ་མེ་རི་ཁ་

དང་། ཨུ་རུ་སུ། དབིན་ཇི། ཧྥ་རན་སི། ཀྲུང་གློ་བཅས་རྒྱུན་ལས་ལས་འཛིན་རྒྱལ་ཁབ་ལྔ་དང་

རྒྱུན་ལས་ལས་འཛིན་མ་ཡིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན། རྒྱུན་ལས་མ་ཡིན་པའི་

ལས་འཛིན་རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་པློའི་ལས་འགན་འཁུར་ཡུན་ལློ་གཉིས་ཡིན། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀི་སྤི་བསྒགས་གཞིགས་ན། བདེ་འཇགས་ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་བ་འགུལ་ནི་

“རྒྱུན་ལས་རྒྱལ་ཁབ་ལྔ་པློ་ཡིད་མཐུན་བྱུང་བ་”ར་དློན་གི་རྨང་གཞིའི་ཐློག །སྤི་བསྒགས་ཀི་

དམིགས་ཡུལ་དང་ར་དློན་གཞིར་བཟུང་ནས་རྒྱལ་སྤིའི་ཞི་བདེ་དང་བདེ་འཇགས་རྒྱུན་སྲུང་བ་

རྒྱུ་དང་། དམག་འཁྲུག་མ་ཡིན་པའི་བེད་ཐབས་གཞན་པས་རྒྱལ་སྤིའི་རློད་གཞི་ཐག་གཅློད་བ་

རྒྱུ། ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཁློངས་ཞུགས་རྒྱལ་ཁབ་གསར་པ་ཁས་ལེན་བེད་པ་དང་

ཚོགས་ཆེན་ལ་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མློའི་འློས་མི་འློས་སྦློར་བེད་དབང་སློགས་ཡློད། ལས་འཛིན་ལྷན་

ཚོགས་ཀིས་ལློ་ལར་དུས་བཀག་གློས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་རེ་འཚོགས་ཀི་ཡློད། དཔེར་ན་བདེ་

འཇགས་ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་དབི་ལ་ཡི་གནད་དློན་ལ་ཞིབ་གློས་བེད་ཀིན་ཡློད། 

བདེ་འཇགས་ཉེན་ཟློན་སྐློར་གཡེང་། སྤི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱློབ་བ་བའི་ཆེད་དུ་ཉེན་རློག་པ་

སྐློར་གཅིག་དུས་དང་དུས་སུ་ག་ས་ག་ལ་བལ་སྐློར་དུ་བསྐྱློད་པ། 

བདེ་བརློད། བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚིག

བདེ་ཉློ་དྲང་ཚོང་། ཚུར་རིན་གློང་བདེ་པློ་བས་ཏེ་ཉློ་བ་དང་ཕར་དྲང་པློ་བས་ཏེ་འཚོང་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བདེ་སྟློང་། སགས་ལུགས་ཀི་ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པློ་དང་། ཡུལ་སྟློང་པ་ཉིད་གཉིས། 

བདེ་སྟློང་གི་སྐྱིལ་ཀྲུང་། སྐྱིལ་ཀྲུང་འཆའ་ཚུལ་ཞིག

བདེ་སྟློང་སྐབས་སུ་ཁ་སྦློར་བཞི། འཁློར་ལློ་བཞི་ལ་ར་རླུང་བརེན་པ་རང་བཞིན་ཁ་སྦློར། བློ་ལ་ཀ་

ཀློ་ལ་སྦློར་བས་གཉིས་ཤློར་གཉིས་གནས་ཚེ་ཆེད་དུ་བས་པའི་ཁ་སྦློར། ལྷ་དང་དབེར་མེད་

བསྟིམ་པ་བིན་གིས་བརླབས་པའི་ཁ་སྦློར། སྣང་སྟློང་དང་རིག་སྟློང་དབེར་མེད་ནི་རློགས་པའི་

ཁ་སྦློར་བཅས་སློ། །

བདེ་སྟློང་གི་ཡེ་ཤེས། སྟློང་ཉིད་ཡུལ་དུ་བས་པའི་ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཡེ་ཤེས། 

བདེ་སྟློང་མཉམ་པ་ཉིད། བདེ་སྟློང་ཕློགས་ཆད་དུ་མ་ལྷུང་བར་ཟུང་འཇུག་མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཆ། 

བདེ་སྟློང་དབེར་མེད། ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པློ་དང་། ཤེས་རབ་སྟློང་ཉིད་རློ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ། 

བདེ་ཐང་། གཟུགས་པློ་ནད་མེད། བདེ་ཐང་སྟློབས་ལན། གཟུགས་གཞི་ནད་མེད་བདེ་ཐང་གི་སྐབས་

སུ་ལས་ཀ་བེད་པར་སྣང་དག་མེད། 

བདེ་འཐུང་། [མངློན] ① གློག །② བདུད་རི། 

བདེ་དུས་ཉེན་བསམས། དུས་བདེ་ཁློད་འཇགས་དུས་སུ་འཁྲུག་ཟིན་དང་ཉེན་ཁ་བསམ་པའི་དློན། 

བདེ་དློག །བཟང་ངན་ནམ། བདེ་སྡུག་གི་བསྡུས་ཚིག །ཁློང་ཚོ་དང་མཇལ་འཛོམས་བྱུང་འཕལ་སྐུ་

ཁམས་ཀི་གནས་ཚུལ་བདེ་དློག་གང་ཡློད་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ་ཡིན། 

བདེ་ལན། [མངློན]ལྷ་ཡུལ། 

བདེ་ལན་ཉེན་མེད། ཉེན་ཚབ་སྤུ་ཙམ་མེད་པ་བདེ་བར་གནས་པ། 

བདེ་ལན་ནློར་བུ་གིང་། གནའ་བློའི་དུས་སུ་སློག་པློ་སྟག་བཙན་ནས་ཡར་རི་རེ་དང་ཉེ་བའི་ས་ཆ་སང་

ནང་ཞེས་པ་དེ་ལ་བན་བློན་ལྷན་དུ་འདུས་པའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡློད་པ་རེད། དགློན་དེ་གློང་དང་ཐག་

རིང་ཆེ་དྲགས་པས་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ནང་དུ་བན་བློན་སློ་སློར་གེས་ཏེ་རང་རང་གི་དགློན་པ་

བཏབ་སྐབས། བློན་དགློན་དེ་འགུ་ཡ་བ་བའི་གནས་དེར་སློས་པ་རེད། ད་ལ་ཡང་གྲུབ་མཐའ་བློན་

པློ་ཡིན། ད་ལར་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རློག་བག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བདེ་ལན་མ་ལུང་བསྟན་པ། འཕགས་པ་བདེ་ལན་མ་ལུང་བསྟན་པའི་མདློ་ཤློ་ལློ་ཀ་བདུན་ཅུ་པ་མདློ་



  589  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

སེ་གེགས་བམ་ཙ་པར་བཞུགས་པ། 

བདེ་ལན་ཞིང་གི་མགློན་པློ། མགློན་པློ་འློད་དཔག་མེད་ཀི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་ཅིང་། 

བདེ་སྡུག །བདེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་གི་བསྡུས་མིང་། བདེ་སྡུག་ལ་སེམས་ཁུར་བེད་པ། རྒྱལ་པློའི་

བདེ་སྡུག་ནི་འཁློར་གི་སྐྱེ་བློའི་ལག་ནའང་གནས། 

བདེ་སྡུག་སྙན་ཞུ། སྡུག་བསལ་ཞུ་འབློད་བས་པའི་སྙན་ཞུ། 

བདེ་པློ། སྐྱིད་པློ་དང་། བང་གློམས་ཆེ་བ། ལས་ས་བ་སློགས་ཀི་དློན་དུ་གློ་བའི་བདེ་བ་དང་གཅིག །

བདེ་བ། ① དགའ་ཞིང་སིམ་པའི་ཚོར་བའམ་མློང་བ། སྡུག་བསལ་ལས་བསྒལ་ཏེ་བདེ་བར་བཀློད་

པ། ཚེ་སྨད་དུ་བདེ་བ་དང་ལན་པ་བྱུང་བ། བདེ་བ་བ་ན་མེད་པའི་མ་ངན་ལས་འདས། ② སྐྱིད་

པློ་དང་། སིམ་པློ། ནད་འཚེ་མེད་པས་བདེ་བར་གནས་པ། ཉིན་མློར་ལས་རློལ་བས་ནས་མཚན་

མློར་བདེ་བར་གཉིད་ཀིས་ལློག་པ། ལུས་སེམས་བདེ་བ། ③ བང་གློམས་ཆེ་བའམ་མཁས་པློ། 

ལག་པ་བདེ་བ། ཁ་བདེ་ལེ་བདེ། སྐད་ཆ་བདེ་བ། ④ ལས་ས་པློ། རྒྱ་ལམ་བདེ་བ་ཞིག་ལ་འགློ། 

འཆར་གཞི་འདིང་དུས་ནས་ལག་ལེན་འཇུག་བདེ་ཡློད་མེད་ལ་བསམ་བློ་གཏློང་དགློས། 

བདེ་བ་ཅན། འློད་དཔག་མེད་ཀི་ཞིང་ཁམས། 

བདེ་བ་ཅན་གི་བཀློད་པ། ཤློ་ལློ་ཀ་སུམ་ཅུ་པ་པཎི་ཏ་དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ལློ་ཙཱ་བ་བནྡི་ཡེ་ཤེས་སེ་ལ་

སློགས་པས་བསྒྱུར་པ། 

བདེ་བ་ཆེན་པློའི་སྐུའི་ཡན་ལག་བདུན་ལན། གློང་དུ་བདེ་མཆློག་ཡན་ལག་བདུན་ཞེས་པར་གཟིགས། 

བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། ཟག་མེད་བདེ་སྟློང་ཡེ་ཤེས་སློམ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། 

བདེ་བ་ཉམས་སུ་མློང་བ། དགའ་སྐྱིད་ལ་ལློངས་སྤློད་པ། རེན་འབེལ་དགའ་སྟློན་གི་བདེ་བ་ཉམས་

སུ་མློང་བ། ལྷ་མིའི་བདེ་བ་ཉམས་སུ་མློང་བ། རང་དབང་ལ་དགའ་མགུར་ལློངས་སྤློད་པའི་བདེ་

བ་ཉམས་སུ་མློང་བ། 

བདེ་བ་གཉིས། གནས་སྐབས་མངློན་མཐློའི་བདེ་བ་སྟེ་ལྷ་མིའི་གློ་འཕང་དང་། མཐར་ཐུག་བདེ་བ་

ངེས་ལེགས་ཀི་བདེ་བ་སྟེ་བང་ཆུབ་གསུམ་གི་གློ་འཕང་། ཡང་ན། ཟག་བཅས་ཀི་བདེ་བ་དང་། 

ཟག་མེད་ཀི་བདེ་བའློ། །
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བདེ་བ་བརེས་པ། [མངློན]སངས་རྒྱས། 

བདེ་བའི་མཆློག་གཅིག་པུ། སེམས་སྐྱིད་པ། 

བདེ་བར་གཤེགས་པ། [སུགཏཿ]སངས་རྒྱས་ཏེ། ལམ་བདེ་བ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ལ་བརེན་

ནས་འབས་བུ་བདེ་བ་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་གཤེགས་པས་བདེ་གཤེགས་ཞེས་བའློ། །

བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཉིད་ཀིས་ཤིས་བརློད་ཀི་མེ་ཏློག་སྙིལ་བ། སངས་རྒྱས་རང་ཉིད་ཀིས་དངློས་

སུ་རབ་གནས་དང་ཤིས་བརློད་མཛད་པ། 

བདེ་བར་གཤེགས་པའི་མཐློ་གང་། མི་འབིང་ཚད་ཀི་ཁྲུ་ཕེད་དང་དློ་ཡིན། 

བདེ་བས་རྒྱུད་བརླན། སྡུག་བསལ་མེད་པའི་གཏན་གི་བདེ་བ་སེམས་རྒྱུད་ཚིམ་པར་བས་པ། 

བདེ་བེད། [མངློན] ① ཀླུ། ② གུར་ཀུམ། ③ བརྒྱ་བིན་མཚན་ཆ། ④ ཆུ་སིན་གི་བེ་བག་ཅིག །⑤ 

ཕློ་རགས། ⑥ དབང་ཕྱུག །⑦ སྨན་པ། ⑧ སློས་ཀའི་དུས། ⑨ ཧློང་ལེན། ⑩ ཨ་རུ་ར། ⑾ ལྷ་

དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མ་སྐྱེས་རང་གཅིག་དང་། འཕེལ་བ། བསྟློད་པ། 

དྲག་པློ། བརློན་འགྲུས་ལན། འཕློག་བེད། བདེ་འབྱུང་། སྤན་གསུམ། གཞན་ལས་རྒྱལ་བ། 

དབང་ལན། ས་གསུམ་བཅས་བཅུ་གཅིག་ཡློད་པས་གངས་བཅུ་གཅིག་མཚོན། 

བདེ་བེད་དགའ་བ། སློན་རྒྱ་གར་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུ་བྱུང་བའི་རློག་གེ་པའམ་ཚད་མ་རིག་པ་སྨྲ་བ་ཆེན་

པློ་ཞིག་གི་མིང་། 

བདེ་བེད་དུས། [མངློན]དཔྱིད་དུས། 

བདེ་བག །ལས་ས་པློའམ་མྱུར་བ། ལས་ཀ་གློམས་ན་བདེ་བག་ཏུ་སྒྲུབ་ཐུབ། ཚུར་ཡློང་སྐབས་ལམ་

བར་དུ་དཀའ་ཚེགས་མེད་པར་བདེ་བག་ཏུ་བགློད་པ། བ་བའི་འཇུག་ལློག་ལ་དཀའ་བ་མེད་

པར་བདེ་བག་ཏུ་སྤློད་པ། 

བདེ་འབིན། [མངློན]དགེ་བ། 

བདེ་འབྱུང་། ① བདེ་བའི་འབྱུང་གནས། ② [མངློན]༡ བཞད་གད། ༢ དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། ༣ ལྷ་

དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་པས་གངས་བཅུ་གཅིག་མཚོན། 

བདེ་འབྱུང་གཙུག་རྒྱན། [མངློན]ཟླ་བ། 
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བདེ་འབློར། ཕློགས་ཐློན་གི་འགྲུལ་པ་བདེ་ཐང་ངང་གནས་སུ་འབློར་བ། 

བདེ་མ་བདེ། [གཙང]རེད་མ་རེད་ཅེས་པའི་དློན་ཡིན། 

བདེ་མིན། [མངློན]དམལ་བ། 

བདེ་མེད། [མངློན]དམལ་བ། 

བདེ་མློ། གཟུགས་པློ་ནད་མེད་པ་བདེ་པློ། ཉེ་ཞློ་མེད་པར་བདེ་མློར་སེབས་པ། མ་མཇལ་བར་དུ་

བདེ་མློར་བཞུགས། 

བདེ་མློ་དགློན། མིང་གཞན་ཚངས་གསར་བདེ་མློ་དགློན་ཟེར། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ལགས་ལུག་སྤི་

ལློ༡༥༡༠ལློར་ཚངས་གསར་རིན་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་འབའ་རློམ་བཀའ་

བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བདེ་ར། བདེ་སྐྱིད་ཀི་ར་བ། 

བདེ་རལ་འཁྱུག་པློ། ལུས་རལ་ཆེ་ལ་མྱུར་བ། 

བདེ་མཚོ་རི་ཁློད། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་གློ་འཇློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བདེ་ཞིབ་ལས་ཁུངས། སར་བློད་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཞིག་སྟེ་མི་སེར་གི་འཚོ་བར་ལ་རློག་བེད་མཁན། 

བདེ་གཟར། འཁྲུག་ལློང་སློགས་ཡུལ་ཁམས་སུ་མི་བདེ་བའི་ཟིང་ཆ། ཡུལ་ཁམས་གློ་བུར་ལྷགས་

པའི་བདེ་གཟར་ལྷིང་འཇགས་སུ་བཏང་བ། 

བདེ་ཡངས། ① བདེ་ཞིང་ཡངས་པ། ② སེ་ཡངས་ཀང་ཟེར། ཁམས། 

བདེ་ལ་བཀློད། བདེ་བར་གནས་ཐུབ་པ་བས་པ། མི་དམངས་བདེ་ལ་བཀློད་ཡློད། 

བདེ་ལེགས། འཕལ་སྐྱིད་ཕུགས་ལེགས།གཉེན་སྒིག་རེན་འབེལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་བྱུང་སློང་། 

བདེ་ལེགས་ཀུན་གི་ར་བ་གཅིག་པུ། བ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན། 

བདེ་ལེགས་ཀི་རེ་ཁ་ཅན། ཁ་བཏགས་ནང་མཛོད་ཉིན་མློ་བདེ་ལེགསཁ་བཏགས་ཀི་སྣེ་ཚར་གཡས་

གཡློན་གཉིས་སུ། ཉིན་མློ་བདེ་ལེགས་མཚན་བདེ་ལེགས་ཞེས་སློགས་ཤློ་ལློ་ཀ་གཅིག་བློད་
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ཡིག་དབུ་ཅན་གིས་ཐགས་སུ་བཏགས་ཡློད་པའི་ཁ་བཏགས། ཡློངས་གགས་སུ་ནང་མཛོད་

ཉིན་མློ་བདེ་ལེགས་ཟེར་ཞིང་།རིང་བ་ལ་འདློམ་གསུམ་ལྷག་ཙམ་ཡློད། 

བདེ་ལེགས་ཅན། [མངློན]ཁིམ་བ། 

བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །སྨློན་ཚིག་ཅིག །རྒྱ་ཆེའི་ཡུལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་

ཅིག །མི་རྒན་རྣམས་ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག

བདེ་ལེགས་སུ་བེད་པའི་དཀིལ་འཁློར་གསུམ། ནློར་གི་ལྷ་ལྷ་མློ་ནློར་རྒྱུན་མའི་དཀིལ་འཁློར། 

དབང་སྡུད་ཀི་ལྷ་རིག་བེད་མའི་དཀིལ་འཁློར། ཚེ་ཡི་ལྷ་གཙུག་ཏློར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་དཀིལ་

འཁློར་བཅས་ཡིན། 

བདེ་གཤེགས། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བསྡུས་ཚིག

བདེ་གཤེགས་རྒྱ་བློ་པ། ཟུར་ཆུང་ཤེས་རབ་གགས་ཀི་མཚན་གཞན་ཞིག

བདེ་གཤེགས་མཆེད་བརྒྱད། སྨན་བ་བདེ་གཤེགས་མཆེད་བརྒྱད་དེ། མཚན་ལེགས་དང་། རིན་

ཆེན། གསེར་བཟང་། མ་ངན་མེད། ཆློས་གགས། མངློན་མཁེན། སྨན་གི་བ། ཤཱཀ་ཐུབ་པ་

རྣམས་སློ། །

བདེ་གཤེགས་མཆློད་རེན། མཆློད་རེན་ཆ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། སྟློན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སྐུ་

བལམས་པའི་ཚེ་གློང་ཁེར་སེར་སྐྱར་བཞེངས་པ། མཆློད་རེན་ཟླུམ་པློ་པདྨའི་འདབ་མ་ཅན་གི་

བང་རིམ་བཞིའམ་བདུན་བརེགས་པ་པད་འདབ་ཀིས་སྤས་པའི་མཆློད་རེན། 

བདེ་གཤེགས་མཆློད་རེན་བརྒྱད། ༡ པད་སྤུངས་མཆློད་རེན། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་མུ་ནེ་ཐློག་མར་སྐུ་

བལམས་པའི་དུས་ལུམ་བིའི་ཚལ་དུ་ཡབ་རྒྱལ་པློ་ཟས་གཙང་མ་སློགས་ཀིས་བཞེངས་པའི་

མཆློད་རེན་སྟེ། དེའི་བཟློ་དབིབས་ནི་མཆློད་རེན་གི་བང་རིམ་བཞི་ཟླུམ་པློ་ལ་པདྨ་དང་འཁློར་

ལློས་སྤས་པ། ༢ བང་ཆུབ་མཆློད་རེན། སངས་རྒྱས་མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་

ཚེ་རྒྱལ་པློའི་ཁབ་ཏུ་རྒྱལ་པློ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པློས་བཞེངས་པའི་མཆློད་རེན་སྟེ། དེའི་བཟློ་

དབིབས་བང་རིམ་བཞི་ཀའི་དབིབས་གྲུ་བཞི་བས་པ་ཞིག །༣ བཀྲ་ཤིས་སློ་མངས། ཝ་ར་ནཱ་

སིར་ཆློས་འཁློར་ཐློག་མར་བསྐློར་བའི་ཚེ་འཁློར་ལྔ་སེ་བཟང་པློས་བཞེངས་པའི་མཆློད་རེན་སྟེ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དེའི་བཟློ་དབིབས་ནི་མཆློད་རེན་གི་བང་རིམ་བཞི་ཀའི་དབིབས་གྲུ་བཞི་ཕློགས་བཞིར་གློ་

འབུར་དང་བཅས་པ། གློ་འབུར་སློ་སློར་སློ་རབ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད། འབིང་ང་དྲུག །ཐ་མ་བཅུ་དྲུག་

བས་པ་ཞིག །༤ཆློ་འཕྲུལ་མཆློད་རེན། བཅློམ་ལན་འདས་ཀི་མཉན་ཡློད་དུ་ཆློ་འཕྲུལ་བསྟན་

ནས་མུ་སྟེགས་སྟློན་པ་དྲུག་ཕམ་པར་མཛད་པའི་ཚེ་ལི་ཙ་བི་སློགས་ཀིས་ཛེ་ཏའི་ཚལ་དུ་

བཞེངས་པའི་མཆློད་རེན་ཞིག་སྟེ། དེའི་བཟློ་དབིབས་ནི། མཆློད་རེན་གི་བང་རིམ་བཞི་ཀ་གྲུ་

བཞི་པ་ཕློགས་བཞིར་གློ་འབུར་དང་བཅས་པ་ཞིག །༥ལྷ་བབས་མཆློད་རེན། བཅློམ་ལན་འདས་

ཀིས་ཡུམ་ལ་བཀའ་དྲིན་གསབ་ཆེད་ལྷ་ཡུལ་དུ་བློན་ནས་ཡུམ་ལྷར་སྐྱེས་པ་ལ་ཆློས་གསུངས། 

མི་ཡུལ་དུ་སར་ཕེབས་པའི་ཚེ་གློང་ཁེར་གསལ་ལན་དུ་ཁིམ་པ་དད་པ་ཅན་རྣམས་ཀིས་

བཞེངས་པའི་མཆློད་རེན་ཞིག་སྟེ། དེའི་བཟློ་དབིབས་ནི། མཆློད་རེན་གི་བང་རིམ་བཞི་ཀ་གྲུ་

བཞི་ཕློགས་བཞིར་གློ་འབུར་དང་བཅས་པ་གློ་འབུར་གི་དབུས་སུ་ཐེམ་སྐས་ཡློད་པ་ཞིག །༦ 

དབེན་ཟླུམ་མཆློད་རེན། བཅློམ་ལན་འདས་ཀི་སྐུ་མཆེད་ལྷས་བིན་གིས་དགེ་འདུན་སེ་གཉིས་

སུ་ཕེ་ནས་དབེན་བས་པ་ན་མཆློག་ཟུང་གཉིས་ཀིས་དབེན་བསྡུམས་པར་མཛད་ཅིང་། དེའི་

ཚེ་མ་ག་དའི་དད་པ་ཅན་རྣམས་ཀིས་བཞེངས་པའི་མཆློད་རེན་ཞིག་སྟེ། དེའི་བཟློ་དབིབས་ནི་

མཆློད་རེན་གི་བང་རིམ་བཞིའི་ཟུར་བཞི་ཆ་མཉམ་དུ་བཅད་པ་ཡིན། ༧ རྣམ་རྒྱལ་མཆློད་རེན། 

སངས་རྒྱས་སྐུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བར་ཉེ་བ་ན་ལི་ཙ་བིའི་བུ་ཙུན་ཏས་མ་ངན་ལས་མི་འདའ་

བར་གསློལ་བ་བཏབ་པས་སྐུ་ཚེའི་འདུ་བེད་ཟླ་བ་གསུམ་བར་བིན་གིས་བརླབས་ཤིང་། དེའི་

ཚེ་ཡངས་པ་ཅན་པ་རྣམས་ཀིས་བཞེངས་པའི་མཆློད་རེན་ཞིག་སྟེ། དེའི་བཟློ་དབིབས་ནི་

མཆློད་རེན་གི་བང་རིམ་གསུམ་ཟླུམ་པློར་ཡློད་པ་ཞིག །༨མ་ངན་ལས་འདས་པ་ན་གློང་ཁེར་ར་

ཅན་པའི་གད་མི་རྣམས་ཀིས་བཞེངས་པའི་མཆློད་རེན་སྟེ། དེའི་བཟློ་དབིབས་ནི་གདན་ཁིའི་

སྟེང་དུ་བང་རིམ་མེད་པར་བུམ་རེན་པདྨ་ཡན་ཆད་ཡློད་པ་ཞིག་བཅས་ཡིན། མཆློད་རེན་བརྒྱད་

པློ་དེར་བང་རིམ་གི་བཟློ་དབིབས་མི་འདྲ་བ་དང་བང་རིམ་མེད་པ་བཅས་ཀི་ཁད་པར་ཙམ་མ་

གཏློགས་དེ་མིན་ས་འཛིན། རྨང་དགེ གདློང་ཆེན། བད་ཆུང་། བད་ཆེན། གཟུང་སྣེ། བུམ་གདན། 

བུམ་པ། བེ། ཆློས་འཁློར། གདུགས། ཟ་ར་ཚགས། ཉི་ཟླ། ནློར་བུའི་ཏློག་བཅས་བཟློས་དབིབས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མིག་ལམ་དུ་མཛེས་མི་མཛེས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡློད་དློ། །

བདེ་གཤེགས་སྙིང་པློ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཡེ་ནས་གནས་པའི་གཞི་རྒྱུད་བདེ་བར་

གཤེགས་པའི་སྙིང་པློ་ངློ་བློ་སྟློང་པ་རང་བཞིན་གསལ་བ་ཐུགས་རེ་ཀུན་ཁབ་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན། 

བདེ་གཤེགས་སྙིང་པློ་སྟློན་པའི་མདློ་བཅུ། 

༡ དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པློའི་མདློ། །༢ གཟུངས་རྒྱལ་གིས་ཞུས་པའི་མདློ། །༣ མང་འདས་

ཆེ་བ། ༤ སློར་མློའི་ཕེང་བ་ལ་ཕན་གདགས་པའི་མདློ། །༥དཔལ་ཕེང་སེང་གེ་ང་རློས་ཞུས་པའི་

མདློ། །༦ ཡེ་ཤེས་སྣང་རྒྱན་གི་མདློ། ༧ འཕེལ་འགིབ་མེད་པར་བསྟན་པའི་མདློ། །༨རྔ་བློ་ཆེའི་

མདློ། །༩ རྣམ་པར་མི་རློག་པ་ལ་འཇུག་པའི་གཟུངས། ༡༠ མདློ་སེ་དགློངས་འགེལ། 

བདེ་གཤེགས་སྙིང་པློའི་ཆློས་དྲུག །གཟུང་འཛིན་ལ་སློགས་པའི་རློག་པ་མེད་པ། རྣམ་པར་མི་རློག་

པའི་སྣང་བ་མེད་པ། རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་གཟུགས་མེད་པ། མཚན་མའི་གཡློ་བ་མེད་པ། དེ་རྣམས་

ཀིས་སྟློང་པའི་མེད་དགག་ལས་འདས་པའི་རང་བཞིན་འློད་གསལ་བ། རང་གི་ངློ་བློ་སློ་སློ་རང་

གིས་རིག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ནློ། །

བདེ་གཤེགས་ཕག་མློ་གྲུ་པ། མཉམ་མེད་དྭགས་པློ་རིན་པློ་ཆེའི་སློབ་མ་གྲུབ་ཐློབ་ཁམས་པ་མི་

གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་དང་། བཀའ་བརྒྱུད་ཆུང་བརྒྱད་པློའི་གདམས་ངག་གི་རྒྱུན་འཛིན་པའི་

སློབ་མ་ཐམས་ཅད་འདིའི་སློབ་མ་ཡིན། ཕག་མློ་གྲུ་པའི་རྣམ་ཐར་ལ་གཟིགས། 

བདེ་སིང་ངེ་བ། ལུས་བདེ་ཞིང་རིག་པ་གསལ་བ། སྨན་གི་ནུས་པས་ལུས་སེམས་བདེ་སིང་ངེ་བ་

བས་བྱུང་། 

བདེ་སློགས་བདག །[མངློན]བརྒྱ་བིན། 

བདེ་སྲུང་སྒིག་འགལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་security actions ཟེར། 

བདེ་སྲུང་སྒིག་སློལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་security rule ཟེར། 

བདེ་སྲུང་འགན་བཅློལ། བདེ་འཇགས་ཐློག་གནས་ཚུལ་མི་ཐློན་པའི་འགན་ལེན་ནམ་བློས་འགེལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

བའི་དློན། 

བདེ་སྲུང་བཅའ་ཁིམས། སྤི་བསྒགས་བས་ཟིན་པའི་བདེ་སྲུང་སྐློར་གི་བཅའ་ཁིམས། 

བདེ་སྲུང་ཐབས་ཤེས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་security method ཟེར། 

བདེ་སྲུང་བ་ཐབས། བདེ་སྲུང་སྐློར་གི་ཐབས་ཤེས། 

བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས། རྒྱལ་ཁབ་སློ་སློའི་རང་རང་མངའ་ཁློངས་ཀི་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱློབ་ལས་

དློན་སྐློར་གི་རིམ་པ་མཐློ་ཤློས་ཀི་ལས་ཁུངས་ལ་ཟེར། 

བདེ་སྲུང་ལས་དློན། བདེ་འཇགས་བདེ་སྲུང་གི་ལས་དློན་ལ་བརློད། 

བདེ་གསུམ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་བག་གཡབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བདེ་ལྷློད། གཟུགས་པློ་ཡང་ཞིང་། སེམས་ལྷློད་ལྷློད། 

བདེན། ཡློངས་སུ་དག་པ་དང་དངློས་པློའི་གནས་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་དློན། ཕི་རློལ་ཡུལ་གི་དློན་

དངློས་དང་མཐུན་པའི་དློན། 

བདེན་ཁ་བིན་པ། བདེན་པ་གཞན་ལ་སྟེར་བ། ཕམ་ཁ་རང་གིས་ཁུར་ནས་གཞན་ལ་བདེན་ཁ་བིན་པ། 

བདེན་གྲུབ། བདེན་པར་གྲུབ་པ་སྟེ། བློ་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པར། ཡུལ་རང་གི་

སློད་ལུགས་ཀི་ངློས་ནས་གྲུབ་པ་དེ་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་ཚད་ཡིན། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་པ་དང་། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ། རང་ངློས་ནས་གྲུབ་པ། ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ། དློན་དམ་

པར་གྲུབ་པ། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་སློགས་ག་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

བདེན་གྲུབ་ཀི་ཆློས་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པ། དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀིས་ཕི་ནང་གི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཐ་སྙད་

དུ་སྣང་ཙམ་མ་གཏློགས་རང་གི་ངློ་བློས་བདེན་པར་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་བཞེད་དློ། །

བདེན་གྲུབ་ཀིས་སྟློང་པ། བདེན་གྲུབ་ཀི་ངློ་བློར་མ་གྲུབ་པའི་དློན། 

བདེན་རྒྱབ། བདེན་པའི་རྒྱབ་སྐྱློར། ཁིམས་དཔློན་གིས་བདེན་རྒྱབ་བས་བྱུང་། 

བདེན་ངེས། ཀུན་རློབ་བདེན་པ་དང་། དློན་དམ་བདེན་པའི་གནས་ཚུལ་མངློན་སུམ་དུ་མཁེན་པ། 



  596  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བདེན་དངློས། དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀིས་དགག་བའི་གཙོ་བློ་ཞིག་སྟེ་ཐློག་མ་མེད་པ་ནས་གློམས་པའི་

ལྷན་སྐྱེས་ཀི་མ་རིག་པའི་དབང་གིས་རང་རེའི་བློ་ལ་སྣང་བའི་གཟུགས་ལ་སློགས་པའི་ཕི་ནང་

གི་དངློས་པློ་རྣམས་རང་རང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་བདེན་པར་ཞེན་པའི་བདེན་འཛིན་དེའློ། །

བདེན་ཅན་སློབས་ཆེ། བདེན་པ་ཡློད་པའི་མི་དེ་མི་འཇིགས་པའི་གདེང་ཆེ། 

བདེན་དཔང་ཁྲུའུ། ཁིམས་ཁང་སློགས་ནས་དམངས་དློན་སྐློར་གི་ཁེ་དབང་དང་འློས་འགན་གི་

འབེལ་བར་ར་སྤློད་ཐག་གཅློད་བེད་ཡུལ། 

བདེན་འཇུ། [བདེན་’འཇུ]འདི་ཀློག་པའི་ཚེ་སྒ་གདངས་ལི་བ་ཡི་གེ་དགན་པློའི་ཐློག་བཞག་ནས་

ཀློག་དགློས། བདེན་བཟུང་བའམ་བདེན་པ་འཛིན་པ། ངས་ཁློ་ཚོ་ལ་རྫུན་བཤད་པ་ཡིན་ཡང་ཁློ་

ཚོ་བདེན་འཇུ་སློང་།གསར་འགྱུར་ནང་གི་སྐད་ཆ་དེ་ཚོ་ང་བདེན་འཇུ་མ་བྱུང་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

བདེན་གཉིས། ཀུན་རློབ་བདེན་པ་དང་། དློན་དམ་བདེན་པ་གཉིས། 

བདེན་གཉིས་ཀི་སྒའི་དློན་ནི། ཀུན་རློབ་ལ་སཾ་བ�ཏྟི་ས་ཏྱ། ས་སཾ་མཀ་ཡང་དག་པ། བ�་ཨཱ་ཝ་ར་ཎ་

སྒིབ་པའམ་འགེབས་པ་སྟེ། ཡང་དག་སྒིབ་པའམ་ཀུན་འགེབས་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ཡང་། ལློ་ཙཱ་བ་

ས་མས་དློན་འགྱུར་ཀུན་རློབ་ཏུ་བསྒྱུར། དློན་དམ་པ་ལ་པ་ར་མ་ཨརྠ་སྟེ། པ་ར་མ་ནི་མཆློག་

གམ་དམ་པ། ཨརྠ་ནི་དློན་ཏེ་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་བརགས་ན་སྐྱློན་མེད་པའི་དློན་ཡིན་པས་ན་

དློན་དམ་པ་ཞེས་བསྒྱུར། དེས་ན་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་སྒ་དློན་མཐུན་པ་ཡིན་ནློ། །

བདནེ་གཉསི་ཀ་ིདབ་ེབའ་ིགཞ།ི དློན་ལ་ཐུན་མློང་པའ་ིསྤ་ིམདེ་ཀང་གཞན་སལེ་ག་ིངློར་ཐ་སྙད་དུ་བློ་ཙམ་ཞགི

བདེན་གཉིས་ཀི་མཚན་ཉིད། མ་དཔྱད་པའི་བློ་ངློར་གྲུབ་པ་ཀུན་རློབ། དཔྱད་པའི་བློ་ངློར་མ་གྲུབ་པ་

དློན་དམ་པ། རང་གི་བློ་ངློར་གནློད་པ་མེད་པ་བདེན་པའློ། །

བདེན་གཉིས་ཀ་ིམཚན་གཞི། བློའ་ིཡུལ་དུ་བར་རུང་ཀུན་རློབ། བློའ་ིཡུལ་ལས་འདས་པ་དློན་དམ་པའློ། །

བདེན་གཉིས་ངློ་བློ་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པ། ① བདེན་གཉིས་ངློ་བློ་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པའི་ཆ་ནི་ཐལ་འགྱུར་

བའི་ལུགས་ལ། བདེན་གཉིས་བདེན་སྟློང་དུ་ངློ་བློ་དབེར་མེད་པས་ངློ་བློ་གཅིག་ལ། རང་རང་

གི་ལློས་གཞིའི་ལློག་ཆ་ནས་ཐ་དད་པ་ཡིན་པ་བས་པ་དང་མི་རག་པ་ལ་བུ་ཡིན་ཏེ། དེ་གཉིས་ངློ་

བློ་ཙམ་ཡང་མི་གཅིག་པའི་ཐ་དད་ཡིན་ན་གཟུགས་བདེན་མེད་གཟུགས་ཀི་གནས་ལུགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

མཐར་ཐུག་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་དང་། གཟུགས་བདེན་སྟློང་འཇལ་བའི་ཚད་མས་བདེན་འཛིན་

གི་སྒློ་འདློགས་མི་ཆློད་པར་ཐལ་བ་དང་། གཟུགས་ལ་བདེན་པ་བཀག་ཙམ་གཟུགས་ཀི་ཆློས་

ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ལའང་བདེན་འཛིན་དང་བདེན་

མེད་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་གཉིས་ཅིག་ཅར་དུ་འཇུག་པར་ཐལ་བའི་སྐྱློན་བཞིར་འགྱུར་བ་

དགློངས་འགེལ་ལས་གསུངས་སློ། །བདེན་གཉིས་ལློག་པ་ཙམ་ཡང་ཐ་དད་དུ་དབེ་རྒྱུ་མེད་པར་

གཅིག་ཡིན་ན། སློ་སློ་སྐྱེ་བློས་ཀང་དློན་དམ་བདེན་པ་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པར་ཐལ་བ་དང་། 

གཟུགས་བདེན་སྟློང་དེར་དམིགས་ནས་ཆགས་སློགས་སྐྱེ་བར་ཐལ་བ་དང་། རྣལ་འབློར་པས་

ལམ་གློང་མ་སློམ་པ་དློན་མེད་པར་ཐལ་བ་དང་ཀུན་རློབ་སློང་བ་བཞིན་དུ་དློན་དམ་པ་ཡང་སློང་

བར་ཐལ་བའི་སྐྱློན་བཞིར་འགྱུར་བར་གསུངས་སློ། །དེས་ན་ཀུན་རློབ་བདེན་པ་དང་དློན་དམ་

བདེན་པ་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་ལ་ལློག་པ་ཐ་དད་ཅིང་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་བདག་གཅིག་འབེལ་

གྲུབ་པ་བས་པ་དང་མི་རག་པ་ལ་བུ་ཡིན་ཞེས་བཞེད། ② ཐུག་པའི་དགློངས་པ་རབ་ཏུ་གསལ་

བ་ལས། དློན་དམ་པ་དང་ཐ་སྙད་པའི་རྣམ་གཞག་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། གཅིག་དང་ཐ་དད་

ཀི་སྤློས་པ་དང་བལ་བ་ཡིན་ཏེ། མདློ་དགློངས་པ་འགེལ་བ་ལས། ཀུན་རློབ་ཁམས་དང་དློན་

དམ་དེ་བཞིན་ཉིད། གཅིག་དང་ཐ་དད་བལ་བའི་མཚན་ཉིད་དེ། གཅིག་དང་ཐ་དད་ཉིད་དུ་གང་

རློགས་པ། དེ་དག་ཚུལ་མིན་ལ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། གཉིས་པ་ཐ་སྙད་

པའི་རྣམ་གཞག་ནི། གཞན་སེལ་གི་ངློར་ངློ་བློ་དབེར་མེད་ལློག་པ་ཐ་དད་ཅེས་བ་བའམ། དེ་ཉིད་

དང་གཞན་དུ་བརློད་དུ་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་གསུངས་པ་དེ་ཁློ་ན་ཁས་བང་ངློ། 

བདེན་གཉིས་ཆློས།ཀུན་རློབ་པའི་ཆློས་དཀློན་མཆློག་དང་། དློན་དམ་པའི་ཆློས་དཀློན་མཆློག་གཉིས་

ཏེ། དང་པློ་ནི། བཀའ་དང་བསྟན་བཅློས་ཡི་གེར་བིས་པའི་དཔེ་ཆ་ལ་ཟེར་ཞིང་། གཉིས་པ་ནི། དེའི་

ནང་དློན་ནམ་བརློད་བ་སངས་རྒྱས་ཐློབ་བེད་ཀི་སངས་པ་དང་། རློགས་པ་གཉིས་ལ་ཟེར། 

བདེན་གཏམ། དྲང་པློའི་སྐད་ཆ། 

བདེན་སྟློང་། ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གི་གྲུབ་པས་སྟློང་པ། 

བདེན་སྟློབས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་བཀའ། ཐུགས་ཀིས་བིན་བརླབས་བཀའ་གསུམ་གི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ནམ་མཁའ་དང་ལློན་ཤིང་སློགས་ལས་ཆློས་ཀི་སྒ་འབྱུང་བ་རྣམས་སློ། །

བདེན་དློན། ཕི་རློལ་ཡུལ་གི་འཇིག་རེན་ཡང་དག་པར་མཚོན་པའི་བསམ་བློ་དང་གཞུང་ལུགས་ཏེ། 

བདེན་དློན་ཁློང་དུ་ཆུད། བདེན་དློན་ནི་མི་ཡི་ཕློགས་ན་ཡློད་ལ་བུ། 

བདེན་བསར། དེ་སློན་བློད་དུ་རྒྱལ་བློན་རྣམས་མནའ་སྐྱེལ་བཀའ་གཙིགས་འཇློག་སྐབས་རང་རང་སློ་

སློས་དད་པ་བེད་ཡུལ་ལྷ་རྣམས་ཀི་མིང་སྨློས་ནས་དབང་པློར་འབློད་པའི་ཚིག་བརློད་པ་ལ་ཟེར། 

བདེན་མདློག་མེད། ཡིད་ཆེས་མི་རུང་བའི་གཏམ། གསུང་གསུང་ཡིན་འགློ་བདེན་མདློག་མེད། ཕློ་

རློག་ལྷགས་པས་ཁེར་བ་བདེན་མདློག་མེད། ངང་པ་ཆུས་ཁེར་བ་བདེན་མདློག་མེད། 

བདེན་པ། ① རྫུན་མའི་ལློག་ཕློགས་ཏེ་དངློས་གནས། བདེན་པའི་དངློས་པློ། ད་རེས་ཀི་ཁ་མཆུ་དེའི་

བདེན་པ་ང་ལ་ཐློབ་བྱུང་། བདེན་ལུང་པ་གཉིས་དེ་ཕུ་ཐག་རིང་། རྫུན་ཨ་བ་གཉིས་དེ་རྔ་མ་ཐུང་། 

② དྲང་པློའམ་དངློས་གནས་མི་སླུ་བ། སྐད་ཆ་བདེན་པ་བཤད་པ། 

བདེན་པ་མངློན་རློགས། མཐློང་ལམ་སྟེ། བདེན་པ་མངློན་སུམ་དུ་གསར་དུ་རློགས་པའི་ལམ་དེའློ། །

བདེན་པ་མཐློང་བ། སྟློང་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་དློན་མཐློང་བ། 

བདེན་པ་བདར་བ། བདེན་པའི་ཚིག་བརློད་པ། སླུ་མེད་བདེན་པ་བདར་བས་ཤིང་སྐམ་པློ་ནས་ལློ་མ་

སྐྱེས་ཏེ་འབས་བུའང་ཆགས་པའི་སྒྲུང་། དམ་ཅན་རྣམས་ཀི་མིང་ནས་བློས། ཡུལ་མིས་སྡུག་

བཏང་ཚུལ་བདེན་པ་བདར། དཀློན་མཆློག་གསུམ་གི་བདེན་པའི་སྟློབས་ཀིས་ལྷ་འདྲེ་རྣམས་

དབང་དུ་བསྡུར་བ། དེ་སློན་བློད་དུ་རྒྱལ་བློན་རྣམས་མནའ་སྐྱེལ་བཀའ་གཙིགས་འཇློག་སྐབས་

རང་རང་སློ་སློས་དད་པ་བེད་ཡུལ་ལྷ་རྣམས་ཀི་མིང་སྨློས་ནས་དཔང་པློར་འབློད་པའི་ཚིག་

བརློད་པ་ལ་ཟེར། 

བདེན་པ་བདེན་འཁློལ། བདེན་དློན་བདེན་ཐློག་ཏུ་འཁློལ་བ། ཁློས་གང་བཤད་ཚང་མ་བདེན་པ་

བདེན་འཁློལ་བྱུང་སློང་། 

བདེན་པ་བདེན་ཐུབ། ཧ་ཅང་དྲང་པློ། གཡློ་ཟློལ་སྤུ་ཙམ་མེད་པར་བདེན་པ་བདེན་ཐུབ་ཀིས་བར་

དཔང་བས། 

བདེན་པ་སྨྲ་བ། ཉན་ཐློས་སེ་གཉིས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

བདེན་པ་བཞི། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་ཆློས་འཁློར་ཐློག་མར་བསྐློར་སྐབས་གསུངས་པའི་

འཁློར་བའི་རྒྱུ་འབས་དང་མང་འདས་ཀི་རྒྱུ་འབས་མ་ལུས་པ་བསྡུས་ནས་བང་དློར་བ་བའི་

གཞི་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་སྟེ། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། ཤེས་བ་སྡུག་བསལ་བདེན་པ་

དང་། སང་བ་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་དང་། ཐློབ་བ་འགློག་པའི་བདེན་པ་དང་། བསྟེན་བ་ལམ་གི་

བདེན་པ་རྣམས་སློ། །

 ༡ བདེན་བཞི་སློ་སློའི་ངློ་བློ་ནི། སྐྱེ་བ་ས་མའི་ལས་ཉློན་གིས་བསྐྱེད་པའི་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པློའི་

རྒྱུན་རྣམས་སྡུག་བསལ་བདེན་པའི་ངློ་བློ། འབྱུང་འགྱུར་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པློའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་

ལས་ཉློན་རྣམས་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའི་ངློ་བློ། གཉེན་པློ་ལམ་གིས་སང་བ་ཀུན་འབྱུང་བཅློམ་

པའི་སང་པ་ནི་འགློག་པའི་བདེན་པའི་ངློ་བློ། ཀུན་འབྱུང་སློང་བར་ནུས་ཤིང་འགློག་པ་ཐློབ་པར་

ནུས་པའི་འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ནི་ལམ་བདེན་གི་ངློ་བློ་ཡིན། 

 ༢ བདེན་པ་བཞིའི་མཚན་ཉིད་ནི། ཀུན་འབྱུང་གིས་བསྐྱེད་པའི་འབས་བུ་ཟག་པ་དང་བཅས་

པའི་ཕུང་པློ་བསྟན་པ་དང་མཐུན་པ་སྡུག་བསལ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། སྡུག་བསལ་ཉེར་ལེན་

གི་ཕུང་པློ་སྐྱེད་བེད་བསྟན་པ་དང་མཐུན་པ་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། དེ་བཞིན་ཉིད་

གློ་བུར་གི་དྲི་མས་དག་པ་བསྟན་པ་དང་མཐུན་པ་འགློག་བདེན་གི་མཚན་ཉིད། ཐར་པར་བགློད་

པའི་འཇུག་ངློགས་བསྟན་པ་དང་མཐུན་པ་ལམ་བདེན་གི་མཚན་ཉིད། 

 ༣ བདེན་པ་བཞིའི་གངས་ནི། བདེན་པ་བཞིར་བས་པ་ལ་འཁློར་བ་དང་མང་འདས་གཉིས་སུ་

ངེས་ཤིང་། དེ་རེ་རེར་རྒྱུ་འབས་ཕྲུགས་རེ་ཡློད་པས་གཉིས་ཕྲུགས་སུ་ངེས་ཏེ། འཁློར་བ་ལའང་

འབས་བུ་སྔུག་བསལ་དང་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་གཉིས། མང་འདས་ལའང་འབས་བུ་འགློག་པ་དང་རྒྱུ་

ལམ་བདེན་གཉིས་སུ་ངེས་པས་ན་བདེན་པ་བཞིར་གངས་ངེས་སློ། །༤ བདེན་པ་བཞིའི་གློ་

རིམ་ནི། འཁློར་བ་སྡུག་བསལ་གི་ཕུང་པློ་ནི་ནད་དང་འདྲ་བར་ཤེས་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཆེད་

དུ་དང་པློ། དེའི་རྒྱུ་ལས་དང་ཉློན་མློངས་པའི་ཀུན་འབྱུང་ནི་ནད་ཀི་རྒྱུ་དང་འདྲ་བར་སང་བར་བ་

དགློས་པ་བསྟན་པའི་ཆེད་དུ་གཉིས་པ། སྡུག་བསལ་མཐའ་དག་ལས་གློལ་བའི་འགློག་པ་ནི་

ནད་མེད་པའིི་བདེ་བ་དང་འདྲ་བར་ཐློབ་པར་བ་བ་ཡིན་པ་བསྟན་པས་གསུམ་པ། བདེ་བ་ཐློབ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་ཐབས་སུ་ལམ་ཟག་མེད་སློམ་པ་ནི་སྨན་བཟང་པློ་དང་འདྲ་བར་བསྟེན་པར་བ་བ་ཡིན་པ་

བསྟན་པས་བཞི་པའློ། །འདིའི་གློ་རིམ་ནི་ཆློས་བསྟན་པ་ཐབས་མཁས་པའི་ལུགས་ཏེ། སྡུག་

བསལ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཤེས་ས། ཐམས་ཅད་ལ་དེ་སློང་འདློད་ཡློད། བདེ་བ་ལ་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་འདློད། དེ་ཐློབ་འདློད་ཀི་ཐབས་ལ་ཐམས་ཅད་ཀིས་འབད་ངེས། 

བདེན་པ་བཞིའི་འཁློར་ལློ་བཅུ་གཉིས། སྡུག་བསལ་བ། སྟློང་པ། བདག་མེད་པ། ཀུན་འབྱུང་། རྒྱུ། 

རྐྱེན། ལམ། རིག་པ། སྒྲུབ་པ། འགློག་པ། ཞིབ། ག་ནློམ་པའློ། །

བདེན་པ་བཞིའི་ཆློས་འཁློར། བཀའ་དང་པློ་བདེན་བཞིའི་ཆློས་འཁློར། ཆློས་འཁློར་དང་པློའི་འགེལ་

བཤད་ན་གཟིགས། 

བདེན་པ་བཞིའི་མདློ། །མདློ་སེ་གེགས་བམ་ས་པར་བཞུགས་པ། 

བདེན་པ་ར་སྤློད། དངློས་འབེལ་ཁུངས་སྐྱེལ། མཐློང་ཐློས་ཉམས་མློང་དངློས་འབེལ་གི་བདེན་པ་ར་

སྤློད་བེད་པ། 

བདེན་པའི་ངག །① དྲང་པློའི་གཏམ། ② [མངློན]བ་རློག

བདེན་པའི་དློན་རློགས་ཆློས་གསུམ་ལན། བམ་ཟེ་བདེ་བེད་དགའ་བའི་ལུགས་ཀི་ཚད་མའི་མཚན་

ཉིད་དེ་བདེན་པའི་དློན་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་ཁད་ཆློས་གསུམ་ནི་སར་མ་རློགས་པའི་དློན་

ཡིན་པ། འཛིན་སྟངས་མ་འཁྲུལ་པ། སྒློ་འདློགས་སེལ་བ་བཅས་ཀི་ཁད་ཆློས་ཚང་བའི་ཤེས་པ་

དེ་ཚད་མ་ཡིན་པའི་དློན། 

བདེན་པར་གྲུབ་པ། གློང་དུ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ཞེས་པར་གསལ། 

བདེན་པར་གྲུབ་མ་གྲུབ།མཚན་ཉིད་གསུམ་དུ་དབེ་བ་ལས་ཀུན་བཏགས་བདེན་པར་མ་གྲུབ། གཞན་

དབང་དང་ཡློངས་གྲུབ་གཉིས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདློད་དེ། ཀུན་བཏགས་ཀི་ཆློས་རྣམས་རློག་པས་

བཏགས་ཙམ་ལས་རང་གི་མཚན་ཉིད་དམ་རང་གི་གནས་ལུགས་དབང་གིས་མ་གྲུབ་

པའིཕིར།གཞན་དབང་དང་ཡློངས་གྲུབ་གཉིས་རློག་པས་བཏགས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

བདེན་པར་མ་གྲུབ། ཆློས་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

བདེན་པར་འཛིན་པ། ① གཞན་གི་གཏམ་སློགས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཏེ་དངློས་གནས་ཡིན་པར་སེམས་

པ། ② ཆློས་རྣམས་བདེན་པར་གྲུབ་པའམ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ། 

བདེན་པས་མཐའ་འཁློལ། ① གཡློ་ཟློལ་མེད་པའི་ལས་ཀས་མི་ཚེ་མཐར་ཕིན་པ། ② བདེན་པ་ཡློད་

སྟབས་རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་པ། 

བདེན་དཔང་། དཔང་པློའམ་བར་དཔང་། དབིན་སྐད་དུ་proof ཟེར། 

བདེན་བལ། [མངློན] ① སིན་པློ། ② ལྷློ་ནུབ་ཀི་མཚམས། 

བདེན་བལ་བདག་པློ། [མངློན]སིན་པློའི་རྒྱལ་པློ། 

བདེན་བལ་གཙོ་བློ། [མངློན]སིན་པློའི་རྒྱལ་པློ། 

བདེན་དབང་། [མངློན]བསྟན་མ། 

བདེན་འབེལ། དྲང་ཞིང་ཚད་པ། ཟློལ་མེད་བདེན་འབེལ་གི་ལས་ཀ་བེད་པ། 

བདེན་མིན་ར་སྤློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་certification ཟེར། 

བདེན་མེད་གཏམ་ཟད། རང་ལ་ཁུངས་ལུང་མེད་པས་གཞན་ལ་རློད་ཤགས་འདེབས་རྒྱུའི་རེ་བ་ཟད་པ། 

བདེན་སྨྲ། [མངློན]དྲང་སློང་། 

བདེན་ཚིག །① ཡང་དག་པའི་ཚིག །སྙིང་ནས་ཞུས་པའི་བདེན་ཚིག །② སགས་སྐད། 

བདེན་ཚིག་བདར། བདེན་ཚིག་གི་དམློད་སྦློར་བརློད་པ། དཀློན་མཆློག་དང་ལྷ་སྲུང་གི་བདེན་

སྟློབས་ཀིས་བདེན་རྫུན་དང་དཀར་ནག་གི་དབེ་འབེད་པ། 

བདེན་ཚིག་སྨློན་ལམ། རང་ཉིད་ལ་ལ་བ་སྤློད་པ་ཚུལ་ཁིམས་སློགས་གཙང་མ་ཡློད་པའི་བདེན་པའི་

ཚིག་བརློད་དེ་སྨློན་ལམ་བཏབ་པ། 

བདེན་རྫུན། བདེན་པ་དང་རྫུན་པ། བདེན་རྫུན་དབེ་འབེད། ལེགས་ཉེས་བདེན་རྫུན་ཤན་འབེད་དགློས། 

བདེན་རྫུན་དཀར་ནག །གཏམ་དང་བ་སྤློད་ལེགས་ཉེས། 

བདེན་རྫུན་མཉམ་བསེས། བདེན་རྫུན་མཉམ་དུ་བསེས་ནས་དབེ་བ་ཕེ་དཀའ་བ་ཆགས་པ། 

བདེན་རྫུན་དབེ་གཅློད། བདེན་རྫུན་དང་དྲང་འཁློག་སློགས་ཀི་དབེ་བ་གཅློད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བདེན་རྫུན་གསལ་འབེད། བདེན་རྫུན་དབེ་བ་ཁ་གསལ་དུ་འབེད་པའི་དློན། 

བདེན་འཛིན། བདེན་པར་འཛིན་པའི་བསྡུས་ཚིག

བདེན་འཛིན་ཀུན་བརགས། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བས་འཕལ་དུ་བརགས་པའི་བདེན་འཛིན། 

བདེན་འཛིན་ཉློན་སྒིབ་ཏུ་འདློད་པ། འདློད་ཚུལ་འདི་ཡང་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ཀི་ཐུན་མློང་མིན་

པའི་ཁད་ཆློས་ཆེན་པློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་ཡིན་ཏེ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་མཚན་ཉིད་

རློགས་པར་རློགས་པ་ལ་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་མཚན་འཛིན་ཕ་མློ་ཡང་མེད་པར་རློགས་དགློས། 

དེ་ལར་མ་རློགས་ན་གཟུགས་ལ་སློགས་པའི་ཕུང་པློ་ལ་བདེན་པར་དམིགས་པས་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་ཀང་མཚན་ཉིད་རློགས་པར་རློགས་པར་མི་འགྱུར་ལ་ཉན་རང་གི་དག་བཅློམ་པ་

ཡིན་ན་ཆློས་ཀི་བདག་འཛིན་སངས་པས་ཁབ་པ་དང་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་རློགས་པས་ཁབ་

པར་བཞེད་པའི་ཕིར་ན། ཆློས་དང་གང་ཟག་བདེན་པར་འཛིན་པའི་བདེན་འཛིན་གཉིས་ཀ་ཉློན་

སྒིབ་ཏུ་འདློད་ཅིང་། གཙོ་བློ་ཐར་པ་འཐློབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅློད་པའི་སྒིབ་པར་འཇློག་གློ

བདེན་འཛིན་ཕ་མློ། གཟུང་འཛིན་གཉིས་སྣང་གི་ཤེས་པ་ཕ་མློའློ། །

བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས། ཐློག་མ་མེད་པ་ནས་རེས་སུ་ཞུགས་པ་། གྲུབ་མཐས་བློ་བསྒྱུར་མ་བསྒྱུར་

གཉིས་ཀ་ལ་ཡློད་པའི་བདེན་འཛིན། 

བདེན་ཞེན། བདེན་པར་འཛིན་པའི་བློ་ཤུགས་ཆེ་བ། 

བདེན་ཞེན་དབང་གྱུར། སློ་སློ་སྐྱེ་བློ། 

བདེན་བཞི། བདེན་པ་བཞིའི་བསྡུས་ཚིག

བདེན་བཞིའི་ཁད་ཆློས་རག་སློགས་བཅུ་དྲུག །བདེན་པ་བཞི་པློ་དེ་དག་རེ་རེ་ལའང་རྣམ་པ་བཞི་

བཞིར་དབེ་བས་ཁད་ཆློས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། སྡུག་བསལ་བདེན་པའི་རྣམ་པ་བཞི་ནི། མི་

རག་པ། སྡུག་བསལ་བ། སྟློང་པ། བདག་མེད་པ་བཞིའློ། །དེའང་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པློ་ཆློས་ཅན། 

མི་རག་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། རེས་འགའ་སྐྱེ་བའི་ཕིར། སྡུག་བསལ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་ཏེ། 

སྡུག་བསལ་གིས་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་འཚེ་བའི་ཕིར། སྟློང་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། དློན་གཞན་གི་

བདག་གིས་སྟློང་པའི་ཕིར། བདག་མེད་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་ངློ་བློ་གྱུར་པའི་བདག་མེད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

པའི་ཕིར། 

ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའི་རྣམ་པ་བཞི་ནི་རྒྱུ་དང་། ཀུན་འབྱུང་། རབ་སྐྱེ། རྐྱེན་བཞིའློ། །དེའང་ལས་དང་

ཉློན་མློངས་པ་རྣམས་ཆློས་ཅན། ཀུན་འབྱུང་གི་རྒྱུའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། རང་འབས་སྡུག་བསལ་བ་

ཀུན་འབྱུང་བའི་གཞིར་གྱུར་པའི་ཕིར། རབ་སྐྱེའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། རང་འབས་སྡུག་བསལ་དྲག་ཏུ་

སྐྱེད་པའི་ཕིར། རྐྱེན་གི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། སྡུག་བསལ་གི་ཕུང་པློ་སྐྱེད་བའི་གློགས་བེད་པའི་ཕིར། 

འགློག་བདེན་གི་རྣམ་པ་བཞི་ནི། འགློག་པ། ཞི་བ། ག་ནློམ། ངེས་འབྱུང་བཞིའློ། །དེའང་གཉེན་པློའི་

སྟློབས་ཀིས་སྡུག་བསལ་སངས་པའི་བལ་བ་ཆློས་ཅན། འགློག་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། ཉློན་མློངས་

པ་དང་སིག་པའི་ལས་རྣམས་སངས་པའི་བལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞི་བའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། སྡུག་

བསལ་སངས་པའི་བལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ག་ནློམ་གི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། ཕན་བདེའི་ངློ་བློར་གྱུར་

པའི་ཐར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ངེས་པར་འབྱུང་བའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། སངས་པ་སར་མི་ལློག་པའི་

ཐར་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ལམ་བདེན་གི་རྣམ་པ་བཞི་ནི་ལམ། རིགས། སྒྲུབ་པ། ངེས་པར་འབིན་པ་བཞིའློ། །དེའང་བདག་མེད་

མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་ཆློས་ཅན། ལམ་གི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐར་པའི་གློང་ཁེར་དུ་

བགློད་པར་བེད་པའི་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར། རིགས་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། མི་རིགས་པ་ཉློན་མློངས་

པའི་དངློས་གཉེན་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒྲུབ་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཀི་གནས་ལུགས་ཕིན་ཅི་

མ་ལློག་པར་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕིར། ངེས་འབིན་གི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། སྡུག་བསལ་གཏན་

ཟད་དུ་བེད་པའི་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་བདེན་བཞིའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་དང་དེ་དང་འབེལ་བའི་

རགས་བཅུ་དྲུག་བཀློད་པའློ། །

བདེན་བཞིའི་བཟླས་པ་བཅུ་གཉིས། ༡ སྡུག་བསལ་འཕགས་པའི་བདེན་པ། ཀུན་འབྱུང་འཕགས་

པའི་བདེན་པ། འགློག་པ་འཕགས་པའི་བདེན་པ། ལམ་འཕགས་པའི་བདེན་པ་ཞེས་ངློ་བློ་ལ་

བཟླས་པ་དང་། ༢ སྡུག་བསལ་ཤེས་པར་བ། ཀུན་འབྱུང་སང་བར་བ། འགློག་པ་མངློན་དུ་བ། 

ལམ་བསློམ་པར་བ་ཞེས་བེད་པ་ལ་བཟླས་པ་དང་། ༣ སྡུག་བསལ་ཤེས་པར་བ་སྟེ་ཤེས་པར་

བར་མེད། ཀུན་འབྱུང་སང་བར་བ་སྟེ་སང་བར་བར་མེད། འགློག་པ་མངློན་དུ་བ་སྟེ་མངློན་དུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བར་མེད། ལམ་བསློམ་པར་བ་སྟེ་སློམ་པར་བར་མེད་ཅེས་བ་བའི་འབས་བུ་ལ་བཟླས་པའློ

བདེན་བཞིའི་ཆློས་འཁློར་དུས་ཆེན། བློད་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཞི་ཉིན་རྒྱལ་བས་བདེན་བཞིའི་ཆློས་

འཁློར་བསྐློར་བའི་དུས་ཆེན་ཡིན་པ་བློད་རྣམས་འདློད། 

བདེན་བཞིའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག །༡ མི་རག་པ། ༢ སྡུག་བསལ་བ། ༣ སྟློང་པ། ༤ བདག་མེད་པ་སྟེན་

སྡུག་བསལ་བདེན་པའི་རྣམ་པ་བཞི། ༥རྒྱུ། ༦ ཀུན་འབྱུང་། ༧ རབ་སྐྱེ། ༨རྐྱེན་ཏེ་ཀུན་འབྱུང་

བདེན་པའི་རྣམ་པ་བཞི། ༩ འགློག་པ། ༡༠ ཞི་བ། ༡༡ ག་ནློམ། ༡༢ ངེས་འབྱུང་སྟེ་འགློག་པའི་

བདེན་པའི་རྣམ་པ་བཞི། ༡༣ལམ། ༡༤ རིག་པ། ༡༥སྒྲུབ་པ། ༡༦ ངེས་འབིན་ཏེ་ལམ་བདེན་

གི་རྣམ་པ་བཞི་བཅས་བཅུ་དྲུག་གློ །

བདེན་བཞིའི་ཚིགས་བཅད། སྡུག་བསལ་ཤེས་པར་བ། ཀུན་འབྱུང་སང་བར་བ། འགློག་པ་མངློན་

དུ་བ། ལམ་བསློམ་པར་བ་ཞེས་པའི་ཚིག་བཞི་པློ་དེ་ཡིན། 

བདེན་ཡུས་བཤད་པ། བདེན་པ་ཡློད་ཚུལ་གི་ཡུས་བདར་བ། ཕན་འདློགས་སློགས་བས་ཚུལ་གི་

བདེན་ཡུས་བཤད་པ། 

བདེན་ཤགས་བདར་བ། བདེན་པ་ཡློད་པའི་ཡུས་བཤད་པ། 

བདེན་བཤེར། དྲང་གཏམ་འགན་བསྡུར། ཁིམས་སར་གློད་ཡ་ཕན་ཚུན་བདེན་བཤེར་རྒྱབ་པ། 

བདེར་བགློད། བར་ཆད་མེད་པར་སེབས་པ། ལམ་བར་གེགས་མེད་བདེར་བགློད་ཐུབ་པ་བྱུང་སློང་། 

བདེར་གནས་རྐྱེན་གི་གཞི་ལྔ། འདུལ་བ་གཞི་བཅུ་བདུན་ལས། བསབ་པ་བསྲུང་བའི་གཞི་དགུའི་

ནང་གསེས་བདེ་བར་གནས་པ་རྐྱེན་གི་གཞི་ལ་ལྔ་སྟེ། གློས་ཀི་གཞི་གསུམ་དང་། སྨན་གི་གཞི། 

གནས་མལ་གི་གཞི་རྣམས་སློ། །

བདེར་རླློམ། བདེ་པློ་ཡིན་ཁུལ་བེད་པ། རག་ཏུ་ཡིད་བདེར་རླློམ་གི་ཚུལ་དུ་བསད་པ། 

བདེར་གཤེགས། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བསྡུས་ཚིག

བདློ་འཕློ རྒྱས་པའི་སང་། བདེ་སྐྱིད་བདློ་འཕློ་ལ་འཁེལ་བ། 

བདློ་བ། [ཐ་མི་དད་པ]དར་བ་དང་འཕེལ་བའམ་རྒྱས་པ། སློལ་བཟང་ཀུན་ནས་བདློ་བ། སྙིགས་མ་

ལྔ་བདློ་བ། ལང་ཚོ་ཡློངས་སུ་མ་བདློ་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

བདློག་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ]འདུག་པའམ་ཡློད་པ། བདློག་པ་བདློག །བདློག་པའི་དངློས་པློ། གཙང་

པློར་ཉ་བདློག །ཉེས་སྐྱློན་གང་དུ་བདློག །ཐབས་བདློག་དང་མི་བདློག །② རྒྱུ་ནློར་དང་། དངློས་

པློ། བང་མཛོད་བདློག་པས་ཁེངས་པ། རང་ཡློད་བདློག་པ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་གཏློང་བ། 

བདློར། བདར་བའི་སྐུལ་ཚིག

བདློལ། བདལ་བའི་སྐུལ་ཚིག

བརྡ། ① རློད་བེད་ཀ་ིཚིག་གམ་རློད་པའ་ིཐ་སྙད་ཞིག་ག་ིདློན། ② གློ་བེད། མིག་བརྡ། བརྡ་ཙམ་བཏགས་

པ། ལག་བརྡ། ③ ཡིག་ཐློག་གམ། ངག་ཐློག་ནས་བཏང་བའི་ལན། ཕེབས་བརྡ། འཕིན་བརྡ། མགློན་

བརྡ། དངློས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་གི་སློ་ནས་བརྡ་བཏང་བ་ལར་འློག་གབས་བེད་པ། 

བརྡ་སྐད། ① མིང་བརྡ་དང་སྐད་རིགས། ② སྐད་དློད། 

བརྡ་སྐུད། གཙོ་བློ་གློག་གི་ནུས་ཚད་ཚོད་འཛིན་བེད་ཡས་ཀི་ཞ་ཉེའི་སྐུད་པ་ཞིག །གློག་བཀག་

བསམས་བ་ཡུལ་གི་ལེ་གནས་ན་གློག་སློའི་ལགས་ལ་ཞན་སྐུད་ཅིག་གིས་དཀྲིས་ཡློད་པ། གལ་

སིད་གློག་ནུས་ཚོད་ལས་བརྒལ་ཏེ་ཉེན་ཁ་དང་འཕད་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་སུ། ཞན་སྐུད་དེ་ཆད་

ནས་ཉེན་གློག་གི་ཉེན་ཁ་ཡློད་པའི་བརྡ་གཏློང་བ་དང་། དེ་ལས་སྲུང་བེད་ཀི་སྐུད་པ་ཞིག་ཡིན། 

བརྡ་ཁབ། དློན་གང་ཞིག་ཀུན་གིས་གློ་བའི་ཆེད་དུ་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་ལ་ཁབ་བསྒགས་བས་པ། 

བརྡ་ཁབ་རི་མློ། གནས་ཚུལ་ངློ་སྤློད་དང་ཚོང་ཟློག་འགེམས་ཚོང་། དེ་བཞིན་སྤི་ཚོགས་སློགས་གང་

ཅིའི་ཐད་ཀི་དགློས་མཁློའི་ཆེད་དུ་བསྒགས་ཚིག་སྟློན་པའི་རི་མློའི་གས་ཤིག་ཡིན། 

བརྡ་གློ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༦༧༠ལློར་རིག་འཛིན་ཀུན་བཟང་ཤེས་

རབ་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

དཔལ་ཡུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བརྡ་སྒྱུར་བ། ① སྐད་ཡིག་སྒྱུར་མཁན། ② རིགས་མི་འདྲ་བའི་སྐད་ཡིག་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་

འབེབས་པ། 

བརྡ་ཆད། ① བརྡ་ཡི་སློ་ནས་ཐ་སྙད་བས་པའི་དློན། ② ཤེས་བའི་རིགས་མི་འདྲ་བ་སློ་སློར་ཐུན་

མིན་གི་སྦར་བའི་མིང་བརྡ། འདུལ་བའི་བརྡ་ཆད། ③ སྐད་དློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བརྡ་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་indicator ཟེར། 

བརྡ་འཆལ། བརྡ་ཁུངས་མ་དག་པ། 

བརྡ་རིང་། དེང་དུས་སུ་ཚང་མས་བེད་སྤློད་མི་བ་བའི་གནའ་བློའི་མིང་ཚིག

བརྡ་རིང་པ།མངའ་བདག་ཁི་རལ་ཡན་ཆད་ཀི་བློད་བརྡ། 

བརྡ་སྟློན་པ། གློ་བརྡ་སྤློད་པ། བེད་ལུགས་བེད་སྟངས་གང་ཅིའི་བརྡ་སྟློན་པ། 

བརྡ་ཐློ། འཕིན་གཏློང་བེད་ཀི་ཡི་གེ དངློས་རིགས་ལེན་པའི་བརྡ་ཐློ་བཏང་བ། དབིད་སྐད་དུ་no-

tify ཟེར། 

བརྡ་ཐློག་ཐག་གཅློད། ཚོགས་འདུའི་ཐློག་སྐད་ཆའམ་ལག་རྐྱློང་སློགས་ཀི་སློ་ནས་དློན་ར་གཏན་

འབེབས་བེད་པ། 

བརྡ་དག །① ཡ་ིགའེ་ིབརྡ་ཐློབ་མ་ནློར་བ། ② སྒ་དང་སྙན་ངག་ཕུད་པའ་ིསུམ་རགས་དང་། དག་ཡགི་ལ་བུ། 

བརྡ་དུམ་ཤེས་པ། རགས་པ་ཙམ་ཤེས་པ། མིང་ཚིག་བརྡ་དུམ་ཤེས་པ་ཙམ་གིས་གནས་ལུགས་

ཟབ་མློའི་དཀའ་གནད་ཁློང་དུ་ཆུད་པ་དཀའ། 

བརྡ་དུས། གཞི་གང་ལ་མིང་ཐློག་མར་སྦར་བའི་དུས། 

བརྡ་དུས་ཀི་ཤེས་པའི་ཁད་ཆློས་ལྔ། བློད་ཀི་བརྡ་སྤློད་རིག་པའི་ཐ་སྙད་ཅིག །བརྡ་བེད་པའི་དུས་ན་

ཤེས་པ་གཞན་ལས་ཁད་པར་བེད་པའི་ཆློས་ལྔ་དང་ལན་པ་དགློས་ཏེ། ༡ དློན་ལ་དམིགས་པ་

དང༌། ༢ སྒ་ལས་བྱུང་བ་དང༌། ༣ མཐུན་པར་སྣང་བ་དང༌། ༤ ཐུན་མློང་དུ་གགས་པ་དང༌། ༥ 

མངློན་པར་ཞེན་པ་རྣམས་སློ། །

དེ་དག་སློ་སློའི་ནུས་པ་ཡང༌། དློན་ལ་དམིགས་པས་ནི་དློན་སྤིའི་ནུས་པ་སྐྱེད་པར་བེད་དློ། །སྒ་

ལས་བྱུང་བ་ནི་སྒ་སྤིའི་ནུས་པ་སྐྱེད་པར་བེད་དློ། །མཐུན་པར་སྣང་བ་དང༌། ཐུན་མློང་དུ་གགས་

པས་ནི་ཞེན་པ་སྐྱེ་ཞིང་གཞན་ལ་གློ་བར་ནུས་སློ། །མངློན་པར་ཞེན་པས་ནི་མིང་དང་མིང་ཅན་

འབེལ་བར་བེད་དློ། །ཞེས་གསུངས་སློ། །སྒ་དློན་འདྲེས་འཛིན་གི་བློ་ཞེས་པ་ནི། བརློད་བ་

དངློས་པློ་དེའི་མིང་གི་སྒ་ཐློས་པ་དང་དེའི་རྣམ་པའང་བློའི་ཡུལ་དུ་འཆར་ཏེ་འཛིན་ནུས་པའི་བློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

སྟེ། དཔེར་ན། བློད་མི་ཞིག་གི་རྣར། རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་ཞེས་བརློད་པའི་སྒ་དེ་ཐློས་པ་དང་རྒྱལ་

པློ་ཞུགས་གནས་ཀི་ཕློ་བང་དེའི་རྣམ་པ་བློ་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་ལ་སྒ་དློན་འདྲེས་འཛིན་གི་བློ་ཞེས་

ཟེར། འློན་ཀང་རྒྱ་མི་དང་དབིན་ཇིའི་མི་ལ་བུ་ཞིག་གི་སྣང་ངློར་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་ཞེས་བརློད་

ཚེ་སྒ་དེ་ཐློས་པ་ཙམ་ལས་ཕློ་བང་གི་རྣམ་པ་བློ་ཡུལ་དུ་འཆར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ན་དེ་སྒ་དློན་

འདྲེས་འཛིན་གི་བློ་མིན། དེ་ལ་སྒ་སྤི་འཛིན་པའི་བློའམ་སྒ་དློན་འདྲེས་རུང་གི་བློ་ཞེས་ཟེར། 

གང་ཟག་གཉིས་ཕན་ཚུན་བརྡ་སྤློད་རེས་བེད་ཚེ་སར་མ་རློགས་པའི་དངློས་པློ་ཞིག་གསར་དུ་

རློགས་པའི་དུས་སུ་སྒ་དློན་འདྲེས་འཛིན་གི་བློ་སྐྱེས་ནས་ཤེས་རློགས་ཡློང་གི་ཡློད་པ་རེད། 

ཐློག་མར་བློ་དེ་སྐྱེས་པར་བེད་པའི་ཁད་ཆློས་ལྔ་ཡློད་པ་ནི། 

གཅིག །དློན་ལ་དམིགས་པ། དེའང་དཔེར་ན་སར་ལགས་ར་མཐློང་མ་མློང་བའི་མི་ཞིག་ལ་ལགས་

ར་ངློ་སྤློད་བེད་པའི་ཚེ། ལགས་ར་མཐློང་བ་དང་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་བློ་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་དེ་ལ་

དློན་སྤི་འཛིན་པའི་བློ་ཟེར། 

གཉིས། སྒ་ལས་བྱུང་བ། འདི་ནི་ལགས་ར་རེད་ཅེས་ངློ་སྤློད་བེད་པའི་ཚེ། ལགས་ར་ཞེས་པའི་སྒ་བློ་

ཡུལ་དུ་འཆར་བ་ལ་སྒ་སྤིའི་རློགས་པ་ཟེར། 

གསུམ། མཐུན་པར་སྣང་བ། གང་ཟག་གཉིས་ཀི་སྣང་ངློར་ལགས་རའི་གཟུགས་སྣང་ཚུལ་གཅིག་ཏུ་

སྣང་བ་ལ་ཟེར། 

བཞི། ཐུན་མློང་དུ་གགས་པ། གང་ཟག་གཉིས་ཀི་དབང་ངློར་ལགས་ར་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་དེའི་ཡུལ་

ཐུན་མློང་དུ་གགས་པ་ན། ལགས་ར་ཞློན་ཏེ་ཡུལ་གཞན་དུ་བགློད་ནུས་པའི་རིན་ཐང་ལན་པའི་

དངློས་པློ་ཞིག་ཡིན་པར་ཞེན་ཞིང༌། དེའི་དློན་གཞན་ལ་གློ་བར་ནུས་སློ། །

ལྔ། མངློན་པར་ཞེན་པ། ལགས་ར་ལ་ལགས་ར་ཡིན་པར་འཛིན་པའི་བློས་མིང་ལགས་ར་ཞེས་པ་དེ་

དང༌། མིང་ཅན་འཁློར་ལློ་གཉིས་ལན་ཅན་གི་དངློས་པློ་དེ་གཉིས་འབེལ་བ་གྲུབ་པར་བེད་ཅིང་

ཡློད་དེ། ལགས་ར་ཞེས་པའི་མིང་ཐློས་པ་དང་མིང་ཅན་འཁློར་ལློ་གཉིས་ལན་གི་དངློས་པློ་དེ་བློ་

ཡུལ་དུ་འཆར་ནུས་པ་དང༌། མིང་ཅན་དེ་ཉིད་མཐློང་བ་དང་དེའི་མིང་ལགས་ར་ཞེས་ཟེར་བ་

རློགས་པ་ལ་བུའློ། །
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བརྡ་དློན། མིང་དང་སྐད་ཀི་གློ་དློན། 

བརྡ་དློན་འགེལ་པ། རློད་བེད་ཀི་ཚིག་གིས་དློན་ཇི་ལ་བ་བཞིན་བརློད་པའི་དློན་དེ་དང་ཐ་སྙད་དེ་

མཚམས་སྦློར་བའི་དློན། 

བརྡ་འདེད། རད་གཅློད་དམ། ཞིབ་འཇུག །བེད་གཏེ་སུ་ཡིན་རྒྱུ་མ་ཕུ་འདེད་ཀིས་བརྡ་འདེད་མཐིལ་

ཕིན་གཏློང་བ། ངན་གློས་གཤློམས་མཁན་གང་ཡིན་བརྡ་འདེད་ཞིབ་ནན་བེད་པ། 

བརྡ་འདེད་པ། ཁུངས་རད་གཅློད་མཁན། 

བརྡ་སྤློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་pragmatics ཟེར། 

བརྡ་སྤློད། ① [བྱཱཀརཎཿ]༡ མིང་བརྡ་ཐ་སྙད་རྣམས་ཇི་བཞིན་གློ་བར་བེད་པའམ། མ་ནློར་བར་སྟློན་

པར་བེད་པའི་གཞུང་། དཔེར་ན། སུམ་རགས་དག་གསུམ་ལ་བུ། ༢ སྒའི་བསྟན་བཅློས། ② ལན་

སྤློད་པ་དང་གློ་དློན་ཤློད་པ། 

བརྡ་སྤློད་སྒིག་ཆློག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་syntax-directed editor ཟེར། 

བརྡ་སྤློད་བསྟན་བཅློས། སྐད་དང་ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་དང་བརྡ་དག་སྟློན་པའི་གཞུང་། 

བརྡ་སྤློད་པ། ① ལུང་སྟློན་པ། ② གཏམ་ཤློད་པ། ③ ལག་པ་སློགས་ཀིས་བརྡ་གཏློང་བ། ④ མུ་

སྟེགས་ཚངས་པ་བའི་ནང་གསེས་གྲུབ་མཐའ་མཁན་ཞིག །⑤ ཕི་རློལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་

པའི་གང་ཟག་ཞིག

བརྡ་སྤློད་རིག་པ། སྐད་ཀི་སྒ་གདངས་སློ་སློའི་སྐྱེ་གནས་དང་། བེད་པ། རློལ་བ། སློག་ཆེན། སློག་ཆུང་། 

སྒ་ལན། སྒ་མེད་སློགས་ཀི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཆ་ཚང་བ་ཞིག །

བརྡ་སྤློད་གཙུག་ལག །ཡི་གེའི་བརྡ་དག་གི་བསྟན་བཅློས། 

བརྡ་སྤློད་ཞིབ་བཤེར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་syntax checking ཟེར། 

བརྡ་སྤློད་ཞིབ་བཤེར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་
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ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་grammar checker ཟེར། 

བརྡ་འཕིན་སྒློམ་བུ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་message box ཟེར། 

བརྡ་འཕིན་བརྒྱུད་ལུང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་message transfer ཟེར། 

བརྡ་འཕིན་ཉར་གསློག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་message storage ཟེར། 

བརྡ་འཕིན་གནད་བསྡུས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་message digest ཟེར། 

བརྡ་འཕིན་རྣམ་གཞག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་message format ཟེར། 

བརྡ་འཕིན་ཨང་ཚབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་message authentication code ཟེར། 

བརྡ་འཕིན་དབེ་འབེད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་message authentication ཟེར། 

བརྡ་འཕིན་ཡི་གེ གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་message text ཟེར། 

བརྡ་འཕློད་པ། གློ་དློན་ཁློག་ཏུ་ཚུད་པ། ཕན་ཚུན་འཕློས་མློལ་གང་བས་བརྡ་འཕློད་གློ་ཤེས་བྱུང་སློང་། 

བློད་སྐད་ལ་བང་ཆུབ་པ་ཞིག་གིས་བློད་རིགས་ལ་སྐད་ཆ་གང་བཤད་བརྡ་འཕློད་པ་ཡློང་། 

བརྡ་བྱུང་ཀེར་རེ་ངེས་བངས། བརྡ་ཐློ་འབློར་བྱུང་ཟེར་བའི་ལན་མཚོན་བེད་དུ་བརྡ་ཡིག་ཐློག་ཀེར་

རེ་རགས་བིས་སློལ་ཡློད། 

བརྡ་སྦློར། ① ལས་དློན་ཞིག་གློ་བར་བེད་ཆེད་དུ་བཏང་བའི་ཡིག་འཕིན་དང་སྐད་འཕིན་གི་མིང་སྟེ། 

ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་པའི་བརྡ་སྦློར་བཏང་ལ་བུ། ② མིང་བཏགས་པའམ་ཐ་སྙད་སྦློར་བའི་དློན་
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ཏེ། བ་དངློས་གསར་བ་ལ་བརྡ་སྦློར་བ། བརྡ་སྦར་ཏེ་འགེལ་བཤད་བས་ལ་བུ། 

བརྡ་སྦློར་མཁན་པློ། བརྡ་སྤློད་མཁན་ནམ་མིང་ཐློག་མར་འདློགས་མཁན། 

བརྡ་སྦློར་བ། ① བརྡ་སྤློད་པའམ། ལན་སྤློད་པ། ② ཞུ་གཏུག་བེད་པ། ཁིམས་ཁང་ལ་བརྡ་སྦློར་

ཞུས་པ། ③ མིང་བརྡ་གསར་པ་སྦློར་བ། 

བརྡ་མ་འཇལ། གློ་བརྡ་མ་འཕློད་པ། 

བརྡ་མི་རྒན་པློ། མིང་ཐློག་མར་འདློགས་མཁན

བརྡ་ཙམ། དློན་མེད་པའི་མིང་རྐྱང་ཙམ། 

བརྡ་ཚང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལགས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༨༧༡ལློར་གཡུང་ཤུལ་གསུང་མཆློག་

རྡློ་རེས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

གསེར་ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བརྡ་ཡིག །① བརྡའི་བསྟན་བཅློས། ② ལན་གཏློང་བའི་ཡི་གེ ③ ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བརྡའི་ཐློག་

ནས་བིས་པའི་ཡི་གེ མཁའ་འགློའི་བརྡ་ཡིག

བརྡ་ཡློངས་སུ་གཅློད་པ། གློ་བེད་ཀི་མིང་ཚིག་སྒྲུབ་པར་བེད་པ། 

བརྡ་རླབས། ① ཁ་པར་དང་། སྐད་སམ་སློགས་དེང་རབས་འཕྲུལ་ཆའི་ནང་དུ་སྐད་སྐྱེལ་ལེན་བེད་

པའི་ནུས་པ་ཅན་གི་གློག་ཤུགས་ལ་ཟེར། དེ་ཡང་སྐད་ཀི་སྒ་གདངས་དེ་གློག་གི་རླབས་

གཟུགས་ཀི་ཐློག་ཏུ་སྐྱལ་ལེན་བེད་ཅིང་ཡློད་པས་ན་མིང་དེ་ལར་དུ་བཏགས་སློ། །② གློག་ཀད་

འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་

signal ཟེར། 

བརྡ་རླབས་ཕ་མློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་signal element ཟེར། 

བརྡ་རླབས་ཤར་བ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་signal shaping ཟེར། 

བརྡ་ལ་བང་བ། དངློས་པློ་དེའི་མིང་དང་དློན་དངློས་གཉིས་འབེལ་ནས་བརྡ་སྦར་མློང་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

བརྡ་ལ་མ་བང་བ། དངློས་པློ་དེའི་མིང་ཙམ་གློ་མློང་ཡང་མིང་དེ་དང་དློན་དངློས་གཉིས་འབེལ་ནས་

བརྡ་སྦར་མ་མློང་བ། 

བརྡ་ལན། ངག་དང་ཡིག་འཕིན་གང་རུང་གི་ལན། ཚོགས་འདུས་གདན་ཞུའི་བརྡ་ཐློ་ལ་བརྡ་ལན་

ཕིར་ཕུལ་དགློས། ཁློ་ཚོར་བརྡ་ལན་ཐློངས། 

བརྡ་ལློག །བརྡ་གློ་ལློག་ཏུ་སྤློད་པ། སྐད་ཆ་འདི་གློ་ཉེས་བརྡ་ལློག་བྱུང་སློང་། 

བརྡ་ཤེས། ① སྐད་ཡིག་སློགས་ཀི་གློ་དློན་ཤེས་པ། ② གངས་གནས་ཤིག

བརྡ་གཤློག །ཕློགས་རིས་ཆེ་བ། 

བརྡ་གསར་པ། བློད་རྒྱལ་ཁི་རལ་སྐབས་བཀས་བཅད་མཛད་པའི་རེས་ཀི་བློད་བརྡ། 

བརྡ་བསལ་བ། མིང་བརྡ་རྣམ་པར་གཅློད་པ། 

བརྡབ། ཕན་ཚུན་རིག་རྒྱུའམ་ཐུག་རྒྱུ་སྟེ། བརྡབ་རྒྱུད་དང་། བརྡབ་དཀྲུག་རྒྱབ་པ་སློགས་ལ་བུ། 

བརྡབ་རྐྱལ། ལེབས་རིས་སམ་ཤིང་ཚོན་སློགས་ལ་རྒྱན་རིས་ཆ་སྒིག་ཅན་འབི་སྐབས་ཚགས་པར་

རྒྱབ་བེད་བརྡབ་རྐྱལ་ནང་དུ་བཙག་གམ་དཀར་རག་སློགས་བླུགས་ནས་སྤློད་དགློས། 

བརྡབ་དཀྲུག་རྒྱབ་པ། ཕ་མ་འཇུག་པ། ཕན་ཚུན་མཐུན་པའི་བར་དུ་བརྡབ་དཀྲུག་རྒྱབ་པ། 

བརྡབ་འཆློས་ཏེ་འགློ།འདྲེད་པའམ་འགེལ་གིན་འགློ་བ། ཆང་གིས་ར་བཟི་ནས་ལམ་བར་བརྡབ་

འཆློས་ཏེ་འགློ་བ། 

བརྡབ་བརྡབ་སྤྲུགས་པ། རྡུལ་སློགས་གསིག་གསིག་བས་ནས་མེད་པ་བཟློ་བ། གློན་ཆས་ལ་ས་

རྡུལ་འགློས་པ་བརྡབ་བརྡབ་སྤྲུགས་ཏེ་ལེབས་ཚིགས་བརྒྱབ་པ་ཡིན། 

བརྡབ་བརྡབ་གསིག་གསིག །ཇི་ཡློད་ཚང་མ། དངློས་པློ་གང་ཡློད་ཁློ་རང་ལ་བརྡབ་བརྡབ་གསིག་

གསིག་བས་ནས་སྤད་པ་ཡིན། 

བརྡབ་པ། ① རྡེབ་པའི་མ་འློངས་པ། ② [ཐ་མི་དད་པ]བརྡབས་པ། བརྡབ་པ། ཤེད་ཀིས་རེག་པའམ། 

ཐུག་པ། ཆུ་ལ་བཤལ། བག་ལ་བརྡབས། ས་ལ་འགེལ་ཏེ་རང་པ་བརྡབས་སློང་། སློའི་ཡ་ཐེམ་

ཧ་ཅང་དམའ་བས་རག་པར་མགློ་བརྡབ་ཀི་འདུག །ཡར་ལངས་ན་མགློ་བརྡབས། མར་བསད་

ན་རྐུབ་བརྡབས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བརྡབ་ཞློགས། [ཡུལ] ལས་ཀ་གང་ཡིན་རུང་མི་གཅིག་གིས་བས་ན་ཚང་མས་བེད་པའི་འུར་

ལངས་པ། མི་རྣམས་བརྡབ་ཞློགས་ལངས་ནས་སློབ་སྦློང་བེད་པ། སྐད་ཆ་བརྡབ་ཞློགས་བས་

ནས་བཤད་པ། གློས་གཏམ་ལྷློད་དལ་གིས་མི་ཤློད་པར་བརྡབ་ཞློགས་ཆེན་པློས་ཤློད་པ། 

བརྡབ་ཤློག་དློས་དྲག །[ཡུལ] རང་ཤུགས་ཆེན་པློས་ཕར་ཚུར་འགློ་འློང་བེད་པ། 

བརྡབ་གསིག །འཕློག་རྡུང་ངམ་མནར་གཅློད། མི་སེར་ལ་ཁལ་བསྐུལ་ནས་བརྡབ་གསིག

བརྡབས། ① རྡློ་སློགས་ལ་བརྡབ་རྒྱུའི་མགློ་བློ་སློགས་བརྡབས་ཟིན་པ། ② བརྡབས་ནས་ཆག་

པའམ། སྐྱློན་ཤློར་བ། དཀར་ཡློལ་སར་བརྡབས་ཆག་བྱུང་། 

བརྡབས་པ། ① རྡེབ་པའི་འདས་པ། ② བརྡབ་པའི་འདས་པ། 

བརྡབས་སིགས། བརྡབ་གསིག་དང་གཅིག །

བརྡའ། བརྡ་དང་གཅིག །

བརྡའི་ཐ་སྙད། བརྡ་སྐད་ཀི་མིང་། 

བརྡའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ། རབ་བྱུང་གི་མིང་རགས་ཙམ་འཛིན་པ། 

བརྡར། ① གི་སློགས་རྣློ་དབལ་ཡློང་ཆེད་རྡློ་སློགས་ལ་གཙུབ་པ་སྟེ། བརྡར་བའི་གི། གི་འདི་བརྡར་

དགློས། སྟ་རེ་བརྡར་ནས་རྣློན་པློར་གྱུར་ཅེས་པ་ལ་བུ། ② ཁ་བརྡར་བ་ཞེས་དློན་མེད་ཀི་སྐད་

ཆ་ཤློད་རེས་བས་པ། 

བརྡར་ཀར། གི་དང་སྟ་རེ་སློགས་ཀི་སློ་རྣློ་ཕྱུང་བའི་ཆེད་བརྡར་སའི་རྡློ་མཁེགས་པའི་རིགས་ཞིག་

གི་མིང་ཡིན། 

བརྡར་བཏགས་པ། མིང་གི་ཐ་སྙད་སྦར་བ། མི་རྒློད་པློ་ཞིག་ལ་སེང་གེ་ཞེས་པའི་བརྡར་བཏགས་པ། 

བརྡར་བཏགས་པའི་ཆློས་མངློན་པ། དློན་དམ་པའི་ཆློས་མངློན་པ་དེ་འཐློབ་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་

ཞུགས་པའི་ཐློས་བསམ་སློམ་གསུམ་གི་ཤེས་རབ་ཟག་བཅས་དང་སྐྱེས་ཐློབ་ཀི་ཤེས་རབ་གང་

ཡིན་པ་དང་། དེ་རྣམས་བརློད་བར་བེད་པའི་བསྟན་བཅློས་རྣམས་སློ། །

བརྡར་བཏགས་པའི་ཤེས་པ། ཐ་སྙད་དཔྱློད་བེད་ཀི་རིག་པ། 

བརྡར་བ། རྡར་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

བརྡར་གཙུབ། དྲད་དྲུད། 

བརྡར་ཤ་ཆློད་པ། ① རིག་པས་དཔྱད་མཐར་ཐུག་པ། ② མཚོན་སློགས་རྣློ་ཐློན་པ། 

བརྡལ་བ། རྡལ་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

བརྡལ་བཤིག །རི་འཇློག་མ་བས་པའམ་རས་སུ་བློར་བ། མནའ་ཆིངས་བརྡལ་བཤིག་ཏུ་བཏང་བ། 

བརྡས་ཐག་གཅློད་པ། ཚོགས་འདུའི་ཐློག་འདེམས་ཤློག་འཕེན་པའམ་ལག་པ་བརྐྱངས་པ་སློགས་

ཀི་ཐློག་ནས་གནད་དློན་ཞིག་ལ་ཐག་གཅློད་བེད་པར་གློ

བརྡིབ།ཁང་པ་སློགས་སྟེང་ནས་མར་རྡིབ་པའི་མ་འློངས་པ། 

བརྡིབས། སྟེང་ནས་མར་རྡིབ་པའི་འདས་པ། དཔེར་ན། ཁང་པ་བརྡིབས་ནས་མི་མང་པློ་གློངས་པ་

རེད། མཚོའི་དར་བརྡིབས་ནས་མི་འགློན་པློ་འགའ་ཞིག་ཆུའི་ནང་དུ་ལྷུང་པ་རེད། ལ་བུ། 

བརྡུང་། རྡུང་གི་མ་འློངས་པ། 

བརྡུང་བ། རྡུང་བའི་མ་འློངས་པ། 

བརྡུངས་པ། རྡུང་བའི་འདས་པ། 

བརྡུངས་སྦར། བརྡུངས་ཏེ་ལྷུ་བསྒིགས་པ། ལགས་ཤློག་བརྡུངས་སྦར་གིས་བཟློས་པའི་སྣློད་སྤད། 

བརྡུངས་མ། བརྡུངས་ནས་ལས་སྣློན་བས་པའི་དངློས་རས་སྣ་ཚོགས་ཀི་སྤི་མིང་སྟེ། ཟངས་སྣློད་

བརྡུངས་མ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

བརྡུངས་བཙོགས། ཉེས་བརྡུངས། བཟུང་དམག་ལ་བརྡུངས་བཙོགས་མི་བེད། 

བརྡུལ། [རིང] ① གཡློབ་པ། ② བཏུལ་བ། 

བརྡེག །མི་དང་སེམས་ཅན་སློགས་ལ་དབྱུག་པ་སློགས་རྡེག་པའི་མ་འློངས་པ། བརྡུང་དང་དློན་འདྲ། 

སྤིར་བཏང་བརྡུང་རྡེག་ཅེས་འབིས་ན་མིང་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཞིག་རེད། 

བརྡེག་ཆ། རྡེག་བེད་ཀི་མཚོན་ཆ་སྤིའི་མིང་། 

བརྡེག་འཆློས་པ། རྡེག་པའི་མ་འློངས་པ། 

བརྡེག་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། དགེ་སློང་ལ་རང་གིས་

དངློས་སུ་བརྡེག་པའམ་བརྡེག་ཏུ་བཅུག་པའློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བརྡེག་པར་གཟས་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། ཁློས་པས་དགེ་

སློང་ལ་བརྡེག་པར་བརམ་པ་སྟེ་བརྡེག་ཚུལ་བེད་པ། 

བརྡེགས། དབྱུག་པ་གཞུས་ཟིན་པ། 

བརྡེགས་པ། རྡེག་པའི་འདས་པ། 

བརྡེགས་ཤུལ། བརྡུངས་པའི་ཤུལ་ལམ་རེས། ལུས་པློར་ཉེས་རྡུང་བཏང་བའི་བརྡེགས་ཤུལ་གིས་

ཁེངས་པ། 

བརྡེབ། ཕན་ཚུན་བརྡེབ་པའི་དློན། དཔེར་ན། ལག་པ་གཉིས་ཀིས་ཐལ་མློ་བརྡེབ་ནས་དགའ་བསུ་

ཞུས་པ་རེད། གནམ་ས་ཁ་བརྡེབ། གདན་གི་ཐལ་བ་རྣམས་ཁ་བའི་ནང་དུ་བརྡེབ་དགློས། 

བརྡེབ་ཡློང་། རློལ་མློ་མཁན་དུ་སྣང་། 

བརྡློལ་ཆློས། རིང་སྤློད་དམ་མ་རབས། 

བརྡློལ་གཏམ། ཚུལ་མིན་གི་གཏམ་མམ་གང་བྱུང་ཤློད་པའི་གཏམ། 

བརྡློལ་ཐབས། ཚིག་ལབ་ལིབ་བམ་ཉག་ཉློག

བརྡློལ་བ། [རིང]འབྱུང་པློས་བརླམས་པ། 

བརྡློལ་བློན། ནང་ཆློས་པས་བློན་ལ་སྨད་པའི་འབློད་སློལ་ཞིག །ཐུ་བཀན་གྲུ་མཐའ་ལས། གཉའ་ཁི་

བཙན་པློ་ནས་རྒྱལ་རབས་དྲུག་པ་ཁི་ལེ་བཙན་པློའི་དུས་སུ་དབུས་འམ་ཤློད་ལློན་བ་བར་རུས་

གཤེན་ཡིན་པའི་བིས་པ་ལློ་བཅུ་གསུམ་ལློན་པ་ཞིག་འདྲེས་ལློ་བཅུ་གསུམ་གི་བར་དུ་བློད་

ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁིད་ནས་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་ལ་མིའི་ནང་དུ་ཆུད་པ་ལ། མི་མ་ཡིན་གི་ནུས་

པས་ཡུལ་འདི་དང་འདི་ལ་བུ་ན་ལྷ་འདྲེ་འདི་དང་ལ་བུ་ཡློད་པས་ཕན་གནློད་འདི་དང་འདི་ལ་བུ་

བེད། དེ་ལ་གསློལ་གསློལ་མཆློད་དང་། ཡས་སྟག་གཏློང་ལུགས་འདི་འདྲ་བས་པས་ཕན་ཟེར་

བ་སྣ་ཚོགས་ཤེས་པ་བྱུང་། རྒྱལ་རབས་རྣམས་སུ་གཉའ་ཁི་བཙན་པློ་ནས་ཁི་ཐློག་རེ་བཙན་

བར་གི་རྒྱལ་རབས་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་ལ་ཆབ་སིད་བློན་གིས་བསྐྱངས་ཟེར་བ་ཙམ་ལས་མ་བཤད་

ཀང་། བློད་ཡུལ་དུ་བློན་དར་བའི་ཐློག་མ་འདི་ནས་བྱུང་བར་མངློན། སློགས་སློགས་སློ། །

བརྡློས་པ། རྡློས་པ་དང་གཅིག །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

བལག །ལེ་ཡིས་སྐྱློ་མ་བལག་རྒྱུ། 

བལག་པ། ལག་པའི་མ་འློངས་པ། 

བལགས་པ། ལག་པའི་འདས་པ། 

བལད། བ་ལང་གཟན་རྩྭ་བལད་རྒྱུ་དང་བལད་ཟིན་པ། 

བལད་པ། ལད་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

བལབ། བསྐྱར་ནས་བསྐྱར་དུ་བལབ་རྒྱུ། 

བལབ་པ། ལབ་པའི་མ་འློངས་པ། 

བལབས་པ། ལབ་པའི་འདས་པ། 

བལེག་པ། [རིང] བརྡ་རིང་གི་གཡློ་བའི་དློན། ས་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡློས་རབ་ཏུ་གཡློས། བལེག་རབ་

ཏུ་བལེག་ལ་བུ། ལེག་པའི་མ་འློངས་པ། 

བལེགས་པ། ལེག་པའི་འདས་པ། 

བསད། སློད་ཀི་འདས་པ། 

བསད་གློང་། ད་ལ་མ་སྟློངས་པར་བསད་ཡློད་པའི་གློང་། 

བསད་དུད། ད་ལ་མ་སྟློངས་པར་བསད་ཡློད་པའི་མི་ཚང་ཐེམ་དུད། 

བསད་པ། སློད་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

བསད་ཤུལ། སར་བསད་མློང་བའི་ཁིམ་མམ་ས་ཆ། 

བསམ། དངློས་པློ་མང་པློ་ལྷན་དུ་བསྡུས་ནས་ཐག་པ་སློགས་ཀིས་བསམ་པ་སྟེ། བུད་ཤིང་བཏུས་

ནས་ཐག་པས་བསམ་དགློས་ལ་བུ། 

བསམ་བཀིག །ཡན་ལག་སློགས་ཐག་པས་འཆིང་བ། གཡག་ལུག་ཐག་པས་བསམ་བཀིག་བེད་པ། 

བསམ་རྒྱ། བཀག་སློམ་བེད་རྒྱུའི་ཁིམས་རྒྱ། 

བསམ་པ། འཁིག་པ་དང་མི་འདའ་བར་བེད་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་སློམ་པའི་མ་འློངས་པ། བཀག་སློམ་

བེད་རྒྱུའི་ཁིམས་རྒྱ། 

བསམ་བ། སློ་གསུམ་གི་ཉེས་སྤློད་དེ། སློམ་གསུམ་རང་རང་གི་སང་བ་རྣམས་སློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསམ་བའི་ཉེས་བས། དགེ་ཚུལ་གིས་བསྲུང་བ་བངས་འདས་སློ་གསུམ་ལས་གཞན་པའི་དགེ་སློང་

གི་སང་བ་རྣམས་ཡིད་ཀིས་བསམ་པར་བ་དགློས་པས་བསམ་བའི་ཉེས་བས་ཞེས་བ། 

བསམ་ར། བ་བ་གང་བྱུང་བེད་མི་ཆློག་པའི་དམ་བསྒགས། 

བསམས། ཐག་པས་བསམས་ཟིན་པ། 

བསམས་འཁློས་བགིས་པ། ཁིམས་ཐློག་ཏུ་གཏན་འབེབས་བས་ཟིན་པ། 

བསམས་པ། འཁིག་པ་དང་མི་འདའ་བར་བེད་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་སློམ་པའི་འདས་པ། 

བསམས་གཅློད་གྲུབ་རེས། སློ་བསམས་ནས་སློ་ལགས་བརྒྱབ་ཚར་རེས་ཞེས་པའི་དློན། 

བསམས་ཚོང་། གཞུང་སེར་ངེས་ཅན་ཞིག་གིས་མ་གཏློགས་གཞན་གིས་ཉློ་ཚོང་མི་ཆློག་ཅེས་དམ་

བསྒགས་བས་པའི་ཚོང་ལས། 

བསར། སྐྲག་པའི་བརྡ་རིང་། 

བསིག་པ། སིག་པའི་མ་འློངས་པ། 

བསིགས། འཇིགས་སྣང་སྐུལ་བ་དང་། འཇིགས་སུ་འཇུག་པ། 

བསིགས་ཁུང་སྤློད་པ། [ཡུལ]མིག་གིས་གཟས་པ། སློ་ཁུང་ནས་འབེན་ལ་བསིགས་ཁུང་སྤད་དེ་མེ་

མདའ་རྒྱབ་པ། 

བསིགས་པ། སིག་པའི་འདས་པ། 

བསིགས་ཚིག །ཕ་རློལ་པློ་འཇིགས་པར་བེད་པའི་གཏམ། 

བསྡུ། ན་ཏློག་སློགས་ཚུར་བསྡུ་རྒྱུ། 

བསྡུ་སྐྱློགས། [རིང]དློ་དམ། 

བསྡུ་བསྐྱགས་བེད། བ་ཚིག །གད་བདར་བེད་པ་དང་གཅིག །དཔེ་རན། ཁིམ་ནང་དུ་བསྡུ་བསྐྱགས་

བེད་ཅིང་མགློན་པློ་སྣེ་ལེན་བ་དགློས། ལ་བུ། 

བསྡུ་ཁུག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་favorites folder ཟེར། 

བསྡུ་ཁུག་གདམ་བང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་favorites menu ཟེར། 

བསྡུ་དངློས་བཞི། མཁློ་བ་སྦིན་པ། སྙན་པར་སྨྲ་བ། དློན་མཐུན་པ། དློན་སྤློད་པ་བཅས་སློ། །མཁློ་

བ་སྦིན་པ་ནི་གཞན་དག་ལ་དགློས་མཁློ་གང་ཡློད་སྦིན་པ། སྙན་པར་སྨྲ་བ་ནི་གཞན་དག་ལ་

སྐད་ཆ་སྙན་པློར་ཤློད་པ། དློན་མཐུན་པ་ནི་རང་གིས་བང་དློར་ལག་ལེན་ཚུལ་མཐུན་བེད་པ། 

དློན་སྤློད་པ་ནི་རང་གིས་བང་དློར་བས་པ་བཞིན་གཞན་དག་ལ་བེད་དུ་བཅུག་པ། 

བསྡུ་ཆ། མང་པློ་ནས་ཆ་སྙློམས་སམ་མང་ཉུང་གིས་བསྡུ་བའི་བ་བའམ་དངློས་པློ། བསྡུ་ཆ་རྒྱབ་པ། 

བསྡུ་ཆ་བསྡུས་ནས་འགློ་སློང་བཏང་། 

བསྡུ་ཉར། བསྡུ་བ་དང་ཉར་བའ་ིབསྡུས་ཚིག །དངློས་རིགས་ཚང་མ་རང་གནས་སུ་བསྡུ་ཉར་བེད་དགློས། 

བསྡུ་དེབ། ཡློང་སློ་བསྡུ་ལེན་བེད་པའི་དེབ་གཞུང་། 

བསྡུ་བ། སྡུད་པའི་མ་འློངས་པ། 

བསྡུ་བའི་དངློས་པློ་བཞི། སློབ་མ་རྣམས་བསྡུ་བའི་ཐབས་བཞི་སྟེ། ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་གི་སྦིན་པ་

གཏློང་བ་དང་། གཏམ་སྙན་པར་སྨྲ་བ། དློན་སྤློད་པའམ་གདུལ་བའི་འདློད་དློན་དང་མཐུན་པར་

སྤློད་པ། དློན་མཐུན་པའམ་གདུལ་བའི་བ་སྤློད་ལ་བསྟུན་ནས་བསྒྲུབ་པ་བཅས་སློ། །

བསྡུ་བའི་སྟློབས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རེས་སུ་འཛིན་པར་བེད་པའི་སྟློབས། 

བསྡུ་བའི་གནས། སྒའི་གནས་བརྒྱད་ཀི་གཉིས་པ་དློན་དང་ལན་པའི་ཚིག་བསྡུས་ནས་ཡི་གེ་ཉུང་

ངུར་བེད་པ་སྟེ། དཔེར་ན། ཨུཏྤལ་ཡང་ཡིན་སློན་པློ་ཡང་ཡིན་པ་ཞེས་པ་བསྡུས་ནས། ཨུཏྤལ་

སློན་པློ་ཞེས་བརློད་པ་ལ་བུ། 

བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། གཞུང་གི་སྐབས་བབ་ཀི་དློན་རྣམས་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གིས་བསྟན་

པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། 

བསྡུ་ཚགས། ཚུར་བསྡུ་བ་དང་བདག་པློ་སྤློད་པ། སྤི་པའི་རྒྱུ་དངློས་ལ་བསྡུ་ཚགས་དམ་དློན་བེད་པ། 

བསྡུ་རིམ། བསྐྱེད་རིམ་རྣམས་རིམ་གིས་དམིགས་མེད་ཀ་ིདབིངས་སུ་སྡུད་པའ་ིརེས་ཆློག་ག་ིརིམ་པའློ། །

བསྡུ་རུབ། ཚུར་འགུགས་པའམ་གསློག་པ། དམག་མི་བསྡུ་རུབ། 

བསྡུ་ལེན། སློབ་གྲྭ་བ་སློགས་ཚུར་འགུགས་པའམ་རིས་ལེན་པ། སློབ་གྲྭས་ཕྲུ་གུ་བསྡུ་ལེན་བེད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསྡུ་ལེན་བརྡ་ཤློག །མཐློ་རིམ་སློབ་འབིང་སློབ་མཐར་ཕིན་པའི་སློབ་མ་རྣམས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློར་

ཞུགས་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་སྤློད་ཟིན་པ་དང་། ཁློ་ཚོས་དེའི་འབས་བུ་སྒུག་ནས་བསད་སྐབས། 

ཡིག་ཚད་ལློན་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་སློབ་གྲྭས་བསྡུ་ལེན་བས་པའི་བརྡ་ཡིག་གཏློང་ཞིང་ཡློད་

པ་ལ་ཟེར།

བསྡུ་གསློག །བཀྲམ་པའི་ཡློ་བད་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་རུག་ཅིང་འཇློག་པ། ཕིར་ཕློགས་ལ་མ་ཐློན་གློང་

དུ་ཁིམ་ནང་གི་ཅ་ལག་བསྡུ་གསློག་རྒྱབ་པ། 

བསྡུ་གསློག་རྒྱབ། བེས་སུ་འགློ་གབས་བེད་ནས་ཁེར་དགློས་པའི་ཉེར་མཁློའི་ཅ་ལག་རྣམས་ལག་

སམ་སློགས་སྣློད་དུ་བཅུག་ནས་ག་སྒིག་བེད་པའི་དློན། 

བསྡུམ་པ། སྡུམ་པའི་མ་འློངས་པ། 

བསྡུམས། གློད་དང་ཁ་མཆུ་སློགས་བསྡུམས་ཟིན་པ། 

བསྡུམས་པ། སྡུམ་པའི་འདས་པ། 

བསྡུར། ཡག་གམ་ཉེས་སློགས་བསྡུར་རྒྱུ་དང་བསྡུར་ཟིན་པ་ལའང་། 

བསྡུར་བ། སྡུར་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

བསྡུས། བསྡུ་རྒྱུའི་སྟློན་ཏློག་གམ་ཁལ་བུན་སློགས་བསྡུས་པའི་བ་ཚིག །

བསྡུས་ཁུ། ① གདུས་ཁུ། ② སྙིང་པློ་དང་བཅུད། 

བསྡུས་གྲྭ། གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་སློ་འབེད་པའི་ལེ་མིག་ལ་བུ་དང་མཚན་ཉིད་རིགས་ལམ་ཐློག་

མར་སློབ་པའི་གཞུང་ཞིག་སྟེ། ཕྱྭ་པ་ཆློས་སེང་སློགས་ཀིས་མདློ་སེ་པའི་རིག་པའི་འགློས་དང་

སྦར་ནས་ཚད་མའི་གཞུང་གི་དློན་བསྡུས་པའི་བསྡུས་གྲྭ་ཞེས་པའི་སློལ་བཏློད། དེ་ལ་བསྡུས་

ཆེན་བཅློ་བརྒྱད་བེད་པ་དང་། ཉེར་གཅིག་བེད་ཚུལ་གཉིས་སློགས་སྣ་ཚོགས་ཡློད། 

བསྡུས་གྲྭ་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ། བསྡུས་གྲྭའི་རིགས་ལམ་སྦློང་སྐབས། དབང་པློ་རབ་འབིང་ཐ་གསུམ་

དང་བསྟུན་པར་བསྒིགས་པའི་བསྡུས་ཆེན་དང་། བསྡུས་འབིང་། བསྡུས་ཆུང་སྟེ་གསུམ་མློ། 

བསྡུས་གྲྭའི་བསྡུས་ཚན་ཉེར་ལྔ། ཁ་དློག་དཀར་དམར། ཡློད་རློགས་མེད་རློགས། ཡིན་ལློག་མིན་

ལློག །ལློག་པ་ངློས་འཛིན། རྒྱུ་འབས་ཆུང་ངུ་། གཅིག་ཐ་དད། ཁབ་མཐའ་འགློག་ཚུལ། ཡུལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དང་ཡུལ་ཅན། སྤི་དང་བེ་བག །འགལ་འབེལ་ཆུང་ངུ་། མཚན་མཚོན། རས་ལློག །ཁབ་པ་སློ་

བརྒྱད། ཁས་ལེན་སློང་ཚུལ། དྲུག་སྒ། དགག་གཞི་བརི་ཚུལ། ཐལ་འགྱུར་ཆུང་ངུ་། དུས་

གསུམ། སྤི་མཚན་དང་རང་མཚན། སེལ་འཇུག་དང་སྒྲུབ་འཇུག །བརློད་བ་དང་རློད་བེད། 

དགག་སྒྲུབ་དང་གཞན་སེལ། འགལ་འབེལ་ཆེ་བ། ཐལ་འགྱུར་ཆེ་བ། རྒྱུ་འབས་ཆེ་བ། ཡང་བློ་

རིགས་དང་རགས་རིགས་བསྣན་ན་ཉེར་བདུན་ནློ། །

བསྡུས་སྒློལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་to unpack ཟེར། 

བསྡུས་འགེལ། ཚིག་དློན་མདློར་བསྡུས་ཏེ་བཀྲལ་བའི་འགེལ་པ། 

བསྡུས་ཆུང་། བསྡུས་གྲྭའི་རིགས་ལམ་ཆུང་བ་སྟེ། ཁ་དློག་དཀར་དམར། ཡིན་ལློག་མིན་ལློག །རྒྱུ་

འབས་ཆུང་བ། སྤི་བེ་བག །རས་ལློག །འགལ་འབེལ་སློགས་ལས་དང་པློ་བས་ཐློག་མར་སློབ་

རྒྱུའི་བསྡུས་ཚན་རྣམས་སློ། །

བསྡུས་ཆེན། བསྡུས་གྲྭའི་རིགས་ལམ་ཆེ་བ་སྟེ། ཐལ་འགྱུར་ཆེ་བ། གཞན་སེལ། སེལ་འཇུག་སྒྲུབ་

འཇུག །རྒྱུ་འབས་ཆེ་བ་སློགས་དབང་པློ་རབ་རྣམས་ཀིས་སློབ་རྒྱུའི་བསྡུས་ཚན་རྣམས་སློ། །

བསྡུས་འཇློམས། ཚ་དམལ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ལགས་ཀི་གཏུན་ཆེན་པློ་ཡུལ་ལློངས་

ཙམ་པ་རེའི་ནང་དུ་དམལ་བའི་སེམས་ཅན་གངས་མེད་པ་བླུགས་ནས། ལགས་བསེགས་ཀི་ཐློ་

བ་རི་རབ་ཙམ་པ་རེ་གཤིན་རེའི་ལས་མཁན་རྣམས་ཀི་ཀད་ལ་བསྐློར་ནས་བརྡུངས་པ་དང་། རི་

ཐམས་ཅད་ར་ལུག་ལ་སློགས་པའི་མགློ་བརན་ཅན་གི་རྭ་རེ་མེ་འབར་བས་རྡུང་ཁ་བཀེ་བའི་

བར་དུ་དམལ་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་འཚིར་བའི་སྡུག་བསལ་མློང་བའློ། །

བསྡུས་བརློད་ཀ་ིརྒྱན། དློན་རྒྱན་ག་ིནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བརློད་འདློད་དཔ་ེཅན་ག་ིདངློས་པློ་འགའ་ཞིག་

ལ་བསམས་པར་བས་ནས་དེ་དང་ཆློས་མཚུངས་པའི་དཔེའི་དངློས་པློ་གཞན་དག་ཚིག་ཏུ་བཀློད་

པའ་ིསློ་ནས་དཔ་ེཅན་ད་ེཤུགས་ཀིས་བསྡུས་པའ་ིཚུལ་དུ་བརློད་པའ་ིརྒྱན་ཞིག་སྟེ། ནང་གསེས་རྣམ་

གངས་བཞི་ནི། སྤིའི་བསྡུས་བརློད། ཁད་གཞི་ཐ་དད་ལ་ཁད་ཆློས་གཅིག་པའི་བསྡུས་བརློད། ཁད་

ཆློས་ཐ་དད་ཐ་དད་མིན་པའི་བསྡུས་བརློད། སློན་མེད་བསྡུས་བརློད་རྣམས་སློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསྡུས་བརློད་ཀི་རྒྱན་བཞི། དློན་རྒྱན་སུམ་ཅུ་སློ་ལྔའི་ནང་གསེས་བཅུ་པ་བསྡུས་བརློད་ཀི་རྒྱན་ནི་

བརློད་འདློད་དཔེ་ཅན་གི་དངློས་པློ་འགའ་ཞིག་ལ་བསམས་པར་བས་ནས་དེ་དང་ཆློས་

མཚུངས་པའི་དཔེའི་དངློས་པློ་གཞན་དག་ཚིག་ཏུ་བཀློད་པའི་སློ་ནས་དཔེ་ཅན་དེ་ཤུགས་ཀིས་

བསྡུས་པའི་ཚུལ་དུ་བརློད་པའི་རྒྱན་ཞིག་སྟེ། དེའི་ནང་གསེས་རྣམ་གངས་བཞི་ནི་སྤིའི་བསྡུས་

བརློད་དང་ཁད་གཞི་ཐ་དད་ལ་ཁད་ཆློས་མཚུངས་དང་མི་མཚུངས་གཉིས་ཀའི་བསྡུས་བརློད་

སློན་མེད་བསྡུས་བརློད་རྣམས་སློ། །

བསྡུས་དློན། ཚིག་བསྡུས་ཚིག་བསྟན་པའི་དློན། གློང་གསལ་རྣམས་བསྡུས་དློན་སྙིང་པློ་གཤམ་

གསལ་ལར་ཡིན། 

བསྡུས་དློན་གི་ཆིངས། ཆིངས་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་གཞུང་དློན་མདློར་བསྡུས་ཏེ་བསྒིགས་པའི་ས་བཅད། 

བསྡུས་གནས་འབློད་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་abbreviated address calling ཟེར། 

བསྡུས་པ། ① སྡུད་པའི་འདས་པ། ② རྒྱས་པའི་ལློག་ཕློགས། ལམ་རིམ་བསྡུས་པ། [རིང] ③ ཟ་

བ། ④ ཆངས་བུ། 

བསྡུས་པ་ལས་གྱུར་པའི་གཟུགས། ཆློས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་པའི་གཟུགས་ལྔའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། 

རློག་པས་ཕེ་བའི་ཆུང་མཐའ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་གཟུགས་མིག་ལ་བསྟན་དུ་མེད་པའློ། །

བསྡུས་པའི་སློམ། མང་པློ་ནས་བཏུས་ཏེ་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྒིགས་པའི་སློམ། 

བསྡུས་པའི་སློམ་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། ཚིག་དློན་མང་པློ་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་སློམ་ཚིག་

ཚིགས་བཅད་དུ་བསྒིགས་པ། 

བསྡུས་པའི་དཔེ། དཔེའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་ཅན་དློན་དང་། དཔེ་གཉིས་ཁད་ཆློས་

གཅིག་ཙམ་མིན་པར་མཚུངས་ཆློས་གཞན་གིས་ཀང་འདྲ་བར་བསྡུས་པའི་རྒྱན་ཞིག

བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཅན། གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་ཅན་དློན་གི་ཁད་

གཞི་ཁད་ཆློས་འགའ་ཞིག །དཔེའི་ཁད་གཞི་ཁད་ཆློས་དང་ངློ་བློ་དབེར་མེད་དུ་བཀློད་ཅིང་། 

བར་གི་འབེལ་སྒ་བསྡུས་པའི་རྒྱན་ཞིག
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བསྡུས་པློ། རྒྱས་པློ་མ་ཡིན་པ། གསློལ་ཚིགས་བསྡུས་པློ། བསྡུས་བིས། 

བསྡུས་བའི་ཆ་འཕིན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་collected information ཟེར། 

བསྡུས་འབིང་། བསྡུས་གྲྭའི་རིགས་ལམ་འབིང་བ་སྟེ། དྲུག་སྒ་རི་ཚུལ། དགག་གཞི་རི་ཚུལ། དྲིས་

འཕངས་ཀི་རྣམ་གཞག་སློགས་དབང་པློ་འབིང་བ་རྣམས་ཀིས་སློབ་རྒྱུའི་བསྡུས་ཚན་རྣམས་སློ། །

བསྡུས་མིང་། ① མིང་གི་ཐློག་མཐའ་བསྡུས་པའི་མིང་། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་

པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་abbreviated ཟེར། 

བསྡུས་ཚན། བསྡུས་གཞུང་ནང་གི་ཚན་པ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། ཁ་དློག་དཀར་དམར་ཟེར་བ་བསྡུས་

ཚན་ཅིག །ཡིན་ལློག་མིན་ལློག་ཅེས་པ་བསྡུས་ཚན་གཅིག །རྒྱུ་འབས་ཆུང་བ་ཞེས་པ་བསྡུས་

ཚན་གཅིག་བས་པ་ལ་བུ། 

བསྡུས་ཚན་བཅློ་བརྒྱད། ཁ་དློག་དཀར་དམར་རས་ཆློས་ལློག་ཆློས་གཉིས། འགལ་དང་མི་འགལ་སྤི་

དང་བེ་བག་གཉིས། འབེལ་དང་མི་འབེལ་ཐ་དད་ཐ་མིན་གཉིས། རེས་སུ་འགློ་ལློག་རྒྱུ་དང་འབས་

བུ་གཉིས། ས་བཙན་བར་བཙན་ཕི་བཙན་མཚན་མཚོན་གཉིས། རགས་མང་གསལ་མང་དགག་

པ་འཕར་ཚུལ་གཉིས། དངློས་འགལ་བརྒྱུད་འགལ་ཁབ་མཉམ་རྣམ་པ་གཉིས། ཡིན་གྱུར་མིན་

གྱུར་ཡིན་ལློག་མིན་ལློག་གཉིས། ཡློད་རློགས་མེད་རློགས་དངློས་རློགས་རགས་རློག་གཉིས་སློ། །

བསྡུས་ཚིག །ཡི་གེ་མང་པློས་སྟློན་པའི་དློན་ཡི་གེ་ཉུང་ཉུང་དུ་བསྡུས་པ། དཔེར་ན་བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་ལ་བློད་ལློངས་ཟེར་པ་ལར་བུ། 

བསྡུས་གཞུང་། གཏན་ཚིག་རིག་པ་དང་མཚན་ཉིད་རིགས་ལམ་སློབ་པའི་དཔེ་དེབ། 

བསྡུས་ཡིག །བསྐུངས་ཡིག་སྟེ། ཚེག་ཁིམ་གཅིག་ཏུ་མིང་གཉིས་གསུམ་ཙམ་བསྡུས་པའི་ཡི་གེ་

དཔེར་ན། སརྒྱས། འཁླཽར་སློགས། 

བསྡུས་ར། བསྡུས་གྲྭ་སྟེ་མཚན་ཉིད་རིགས་ལམ་གི་ཐློག་མར་སློབ་པའི་འཛིན་གྲྭ་ཞིག

བསྡུས་བ་ར། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་དུ་གཏན་འབེབས་བས་པའི་བློད་ཀི་གསློ་བ་རིག་

པའི་ཡློན་ཚད་དམའ་ཤློས་ཤིག །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསྡུས་རིས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་thumbnails ཟེར། 

བསྡུས་ཤིང་མ་བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཅན། གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་ཅན་

དློན་གི་ཁད་གཞི་ཁད་ཆློས་འགའ་ཞིག་དཔེའི་ཁད་གཞི་ཁད་ཆློས་ཀི་གཟུགས་སུ་བཀློད་ཅིང་། 

བར་གི་འབེལ་སྒ་འགའ་ཞིག་བསྡུས་ལ། འགའ་ཞིག་མ་བསྡུས་པའི་རྒྱན་ཞིག

བསེབ་པ། སེབ་པའི་མ་འློངས་པ། 

བསེབས་གློ །[ཡུལ]ཚང་མ། 

བསེབས་བརྒྱད། ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་དློན་ནློ། །ཁློས་སགས་བསེབས་བརྒྱད་ཅིག་བཟས་སློང་ལ་བུ། 

བསེབས་ཐང་། ག་ལེར་ག་ལེར་དབློར། བསེབས་ཐང་གཅིག་ལ་དབློར་དགློས་མ་རེད། 

བསེབས་པ། སེབ་པའི་འདས་པ། 

བསེབས་འཛོགས། [ཡུལ]སེབ་འཕུང་ཐེབས་པ། ཁང་ཆུང་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཅ་ལག་མང་པློ་

བསེབས་འཛོགས་ཐེབས་འདུག

བསློ། སློག་དང་བསློ་རྒྱུ། 

བསློ་བ། སློ་བའི་མ་འློངས་པ། ཐག་པ་སློགས་ཡར་བསློག་རྒྱུ་སྟེ། རུབ་རུབ་བཟློ་རྒྱུ། སློག་ཆས་

བསྒིག་རྒྱུ། 

བསློག་ཆས། བསློག་རྒྱུའི་ཡློ་བད། དངློས་པློ་བསློག་ཆས་བརྒྱབ་ནས་ཕློགས་ལ་ཐློན་པ། 

བསློག་པ། ① སློག་པའི་མ་འློངས་པ། ② [རིང]བཤམས་པ། ③ ཀློ་ལྷམ་སློགས་ཀི་ལྷན་པ། 

བསློགས། ཐག་པ་ཡར་བསློགས་ཟིན་པ་དང་། ཉལ་ཆས་བསློགས། བཟའ་ཆས་བསློགས། གློན་

དངུལ་བསློགས་ཞེས་སློགས་ག་སྒིག་བས་ཟིན་པའི་དློན་ལའང་། 

བསློགས་པ། སློག་པའི་འདས་པ། 

བསློང་། མཉམ་དུ་འགློགས་རྒྱུ། 

བསློང་བ། སློང་བའི་མ་འློངས་པ། མཉམ་དུ་འགློགས་ཟིན་པ། 

བསློངས། ① དངློས་པློ་མང་པློ་མཉམ་པློར་བསློམས་པའི་དློན་ཏེ། ཟིལ་ཆུ་དང་འབི་ཆུ་གཉིས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

བསློངས་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་འབམས་འགློ་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། ཚོ་པ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བསློངས་ནས་དག་

དང་འཐབ། ② མི་གཉིས་མཉམ་དུ་འགློ་བའི་དློན་ཏེ། སློབ་གློགས་རྣམས་མཉམ་དུ་བསློངས་ནས་

སློབ་གྲྭར་ཕིན་པ་རེད། རིའུ་གཉིས་ཕློ་བསློངས་མློ་བསློངས་བས་ནས་ལྷ་སར་ཤག་སློང་པ་རེད། 

བསློངས་པ། སློང་བའི་འདས་པ། 

བསློམ། གངས་ཀ་རྣམས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསློམ་རྒྱུ། 

བསློམ་པ། གཅིག་ཏུ་བསློམ་པའི་དློན།

བསློམས། བསློམས་རྒྱུའི་གངས་ཀ་མང་པློ་ཕློགས་གཅིགས་ཏུ་བསློམས་ཟིན་པ། བསློམས་རིས་

སྙན་ཞུའི་རེའུ་མིག

བསློམས་གངས། ཁློན་འབློར་བསློམས་པའི་གངས་ཀ

བསློམས་པ། གཅིག་ཏུ་བསློམ་པའི་འདས་པ། 

བསློམས་འབློར། ཁློན་བསློམས་ཀི་མང་ཉུང་། གློང་གསལ་རིས་གངས་གི་བསློམས་འབློར་གཞིར་

བཞག་ནས་གཤམ་དུ་ཆ་འགེམས་བེད་དགློས། 

བསློམས་རིས། གཅིག་ཏུ་བསློམས་པའི་རིས། དབིན་སྐད་དུ་statistics ཟེར། 

བསློམས་ཚིག །གཞུག་བསློམས་བརྒྱབ་པའི་བརློད་ཚིག

བསློས། [རིང]① ཚུར་རྒློལ་བས་པ། ② སློག་དང་བསློ་རྒྱུ་དེ་བསློས་ཟིན་པ། དག་ལ་བསློས་ཞེས་

དག་ལ་ཁློ་བའམ་སང་བ། 

བསློས་པ། སློ་བའི་འདས་པ། 

མདག །རེད་ཟེར་བའི་དློན་ཏེ་མངའ་རིས་ཁ་སྐད་ནང་སྤློད་གློ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་གས་ཤིག་གློ ། དཔེར་

ན། སྨྱུ་གུ་དེ་ངའི་མ་མདག །འདི་སུའི་ཡིན་ནམ་ལ་བུའློ། །

མདག་པ། མདག་མ་དང་གཅིག །

མདག་མ། མེ་མ་ཐལ་ལམ། མེ་མ་མུར། མདག་མའི་དློང་། 

མདག་མེ། མེ་མདག །མདག་མེའི་འློབས། 

མདང་། ས་ཉིན་གི་མཚན་མློའི་མིང་སྟེ། མདང་དགློང་། མདང་ནུབ། མདང་སུམ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 



  624  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མདང་སྐྱེས་བིས་པ། མདང་དགློང་སྐྱེས་པའི་བིས་པ་སྟེ་སྐྱེས་མ་ཐག་པ། 

མདང་དགློང་། ཉིན་སློན་མའི་མཚན་མློ། 

མདང་ཕི། [ཡུལ] མ་འགངས་པའི་སློན་ཏེ། ཉེ་ཆ་དང་དང་དློན་འདྲ། 

མདང་སང་། ཉིན་དེའི་ས་དགློང་སྟེ། མདང་ས་ང་གཉིད་ཡག་པློ་ཞིག་བྱུང་སློང་། དེ་རིང་ལུས་ཁམས་

བདེ་པློར་ཆགས་འདུག་ལ་བུ། 

མདང་སང་ཉལ་བའི་རྨི་ལམ་བཟང་པློ་ཞིག་མ་བྱུང་། 

མདངས། ① མདློག་གམ་བཀྲག །འློད་མདངས། ཞལ་མདངས། བརེ་བའི་མདངས། ② ལུས་ཀི་ཁུ་

བའི་ཡང་ཁུ་དྭངས་མ་མཐར་ཕིན་པ། ③ [མངློན]རང་མར། ④ སློབ་དཔློན་དཔལ་བློས་མཛད་

པའི་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་སྙིང་པློ་ཞེས་བ་བའི་སྨན་དཔྱད་ཀི་བཤད་པ་ལས། མདངས་ཞེས་བ་

བ་སྙིང་གི་ནང་ན་ཆུའི་ཐིགས་པ་ལར་དྭངས་ཤིང་གསལ་བར་འདུག་མློད་ཀི་ལུས་ལ་ཁབ་པ་

དང་། ལུས་ལ་བརན་པར་གནས་པ་ནི་དེ་ཡིན་ནློ། །དེ་ཇི་ལར་ཞེ་ན། མདངས་ཞེས་བྱུ་བ་སྙིང་

གི་ནང་ན་ཡློད་པའི་ཐིགས་པ་དེ་ཞིག་ན་ངེས་པར་འཆིའློ། །མདངས་དེ་སྙིང་གི་ནང་ན་གནས་ན་

ནི་མི་ཡང་མི་འཆི་སྟེ། མདངས་ཀི་སློག་ཟུངས་བརན་ན་སེམས་ཅན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀི་ལུས་

ཀང་གནས་པར་འགྲུབ་བློ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

མདངས་སྐྱ་ལྷག་གེ་བ། ཚོན་མདངས་མི་སྣུམ་པ། ངློ་མདངས་སྐྱ་ལྷག་གེ་བ། 

མདངས་བཀྲ་བ། ཚོན་མཆློག་གམ་ཁ་དློག་སྣ་ཚོགས་གསལ་བ། འློད་མདངས་བཀྲ་བ། 

མདངས་བཀྲག །བཀྲག་མདངས་འློད་འབར་བ། 

མདངས་སྒྱུར་མཁིས་པ། ལུས་ཀི་ར་བའི་མཁིས་པ་ལྔའི་ཡ་གལ་མཆིན་པར་གནས་པ་ཞིག་སྟེ། བེད་

ལས་ཁ་ཟས་གི་དྭངས་མ་ལ་སློགས་པའི་ལུས་ཟུངས་ཀི་ཁ་དློག་རྣམས་སློ་སློར་སྒྱུར་བར་བེད་པ། 

མདངས་ཅན་དགློན། མིང་གཞན་མང་སྟློད་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་དབེན་པའི་རི་ཁློད་རི་བློ་མདངས་

ཅན་ཟེར། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༤༡༢ལློར་མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་

བཟང་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེའི་

ས་ཁུལ་པ་སྣམ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

མདངས་ཆ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་མཛོ་སང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མདངས་ཆུ། རི་མློ་འབི་སྐབས་མདངས་རྒྱབ་བེད་ཀི་ཚོན་ཁུ་ས་པློ་ཞིག་སྟེ། མདངས་རྒྱབ་ཡུལ་ལ་

ལློས་ནས་མདངས་ཆུའི་མདློག་ཀང་དེ་དང་མཚུངས་པ་དགློས་སློ། །

མདངས་བཏློན་པ། མདློག་ལེགས་སུ་བཏང་བ། 

མདངས་ལན། [མངློན] ① ནེ་ཙོ། ② གསེར། 

མདངས་པིར། སྤིན་དང་མེ་ཏློག་སློགས་ལ་མདངས་རྒྱབ་བེད་ཀི་པིར་ཁ་ཕ་མློ་ཞིག

མདངས་ཕློག་པ། གཡའ་ཕློག་པའམ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་པ། ཉི་མའི་མདངས་ཕློག་པ་དང་ལུས་ལ་

བདེ་དྲློད་འབར་བྱུང་། 

མདངས་ཕེ་བ། [ཡུལ]ཚོན་མདངས་ཀིས་རི་མློའི་ཉམས་འདློན་པ། 

མདངས་འཕློག་པ། ① ཁ་དློག་ཡལ་བར་བེད་པ། ② སྙིང་གའི་ཕློགས་ན་གནས་པ་སློག་འཛིན་པར་

བེད་པའི་རས་ཀི་བེ་བག་ཅིག་ལ་མདངས་ཞེས་བ་ལ། དེ་ཕློགས་ན་ཚེ་རིང་དུ་མི་གནས་

སློ། །③ གདློན་གནློད་སྦིན་མདངས་འཕློག་པ་ཞིག

མདངས་མི་སྣུམ་པ། བཀྲག་མདངས་ཉམས་པ། ལུས་ཀི་ནང་བཅུད་ཉམས་པས་ཕིའི་མདངས་མི་

སྣུམ་པ། མདངས་འཚེར་ལྷག་གེ་བ། ཚོན་མདངས་གསལ་པློར་འཚེར་བ། སྟློན་ཁའི་ཟླ་བའི་

འློད་མདངས་འཚེར་ལྷག་གེ་བ། 

མདངས་བཟང་བ། ① འློད་མདངས་ལེགས་པ། ② སྙིང་སྟློབས་ངར་དང་ལན་པ། 

མདངས་རིམ་ལྔ། མ་གཞི་དངློས་གཟུགས་ཐློག་འློད་ཀི་གསལ་མུན་གི་མདངས་རིམ་རློག་དྲ་ཚ་ལ་

འགྱུར་ལློག་མང་པློ་ཡློད་ཀང་། སྤིར་བཏང་ཐློག་ར་བའི་མདངས་རིམ་ལྔར་དབེ་ཡློད་པ་སྟེ། 

གསལ་ཆ་འློད་འཕློ་སའི་ཆ་ཤས། ༡ གསལ་ངློས་—ཐད་ཀར་འློད་འཕློ་སའི་ཆ་ཤས། ༢ ནག་

སིའི་ངློས་—དཀིལ་དབུས་ཀི་ངློས་ལ་ཟེར། དེ་ནི་གསལ་ཆའི་ཟུར་ངློས་ལ་གནས་ཡློད། མུན་

ཆ་འློད་ཀི་ལློག་ཕློགས་ཀི་ཆ་ཤས། ༣ གསལ་མུན་གཉིས་ཀི་མཚམས་ཐིག་—གསལ་ཆ་

ནས་རིམ་བཞིན་མུན་ཆར་འགྱུར་ལློག་འགློ་སའི་མཚམས། ༤ མུན་ཆ་—འློད་ཀི་ལློག་ཕློགས་
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ཀི་ཆ། ༥ ལློག་འློད་—མུན་ཆར་ཁློར་ཡུག་གི་དངློས་པློ་གཞན་གི་ལློག་འློད་ཕློག་པའི་ཤུགས་

རྐྱེན་ལས་ཐློན་པའི་མུན་ཆར་འློད་འཕློ་བའི་ཆ་དེ་ཡིན། 

མདངས་རིས། ཚོན་རིས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག

མདངས་ལ་གད་པ་མེད་པ། མདངས་རྒྱབ་སྐབས་སུ་མདངས་ཆུ་ས་པློ་སྤད་ནས་ཐེངས་མང་

བརེགས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། གད་པ་ལ་བུ་ཞིག་ཡློང་བ་ཡིན། 

མདངས་གསུམ་ཡལ། མཛེ་ནད་ལུས་ལ་ཕློག་པའི་རགས་སུ་མིག་མདངས་ཡལ་ཏེ་གཟི་དང་འདྲ་བ། 

བད་མདངས་ཡལ་ཏེ་གློ་བ་དང་འདྲ་བ། སློ་མདངས་ཡལ་ཏེ་དུང་དང་འདྲ་བར་གྱུར་པའི་དློན་ཡིན། 

མདངས་གསློ་བ། ཚོན་མདངས་ཉམས་གསློ་བེད་པ། ཆ་སམ་ལ་ཚོན་བཏང་སྟེ་མདངས་གསློ་བ། ཁ་

ཟས་བཅུད་ཅན་བསྟེན་ཏེ་ལུས་ཀི་མདངས་གསློ་བ། 

མདན། ལས་ཚིག །སློ་མདན་པ་ཞེས་ཁང་པའི་སློ་བརྒྱབ་པའི་རེས་སུ་ཤིང་གདུང་མ་སློགས་ཀིས་

བཀག་བརེན་བརྒྱབ་པའི་དློན་ཡིན། དཔེར་ན། སློ་ཡག་པློར་མདན་ན་རྐུན་མ་ནང་ལ་མི་ཐར་པ་

བ་དགློས། སློ་དེ་མར་མདན་ནས་མི་གཞན་ཡློང་མ་ཐུབ་པ་བ་དགློས་ལ་བུ། 

མདན་བུ། སློའི་མདན་བུ་སློ་བཀག་བེད་ཀི་ཤིང་གཏུན་དང་། ཀ་བ། གདུང་མ། རྡློ་སློགས་སློའི་ཁད་

ཆློས་དང་བསྟུན་ནས་བེད་སྤློད་དགློས་པ་ཞིག་རེད། 

མདའ། སྨྱུག་མདའ། མེ་མདའ། སྐར་མདའ། བཏང་ན་མདའ་དང་བཀུག་ན་གཞུ། མདའ་དྲང་ན་བང་

ཐང་གི་འབློང་ཡང་བསད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྒ་ཅན་དང་། སྒློ་ལན། ལགས་སྦུབས་ཅན། 

ཉག་ཕན། ལློང་ཅན། དུག་གི་བྱུག་པ་ཅན། དྲང་འགློ། འདབ་ལན་མཚོན། འབིགས་བེད། འབེན་

བསྣུན། མི་འཁློག་འགློ། རེ་མློ་ཅན། མཚོན་ཆའི་གཙོ། འུར་སྒ་ཅན་བཅས་སློ། །སྦུབས་ཅན་

འདྲློང་པློ། ཐ་མ་ཁའི་གང་ཟག་གི་མདའ། སང་མདའ། རྒྱ་གིང་གི་མདའ། [མངློན]བདུད་དགའ་

རབ་དབང་ཕྱུག་གི་མདའ་ལ་མློས་བེད་དང་། སེད་བེད། རྨློངས་བེད། སྐེམ་བེད། འཆིང་བེད་

བཅས་ལྔ་ཡློད་པས་གངས་ལྔ་མཚོན། 

མདའ་སྐད་གིང་བསྒྱུར། མདའ་བརྒྱབ་པའི་སྐད་དེ་གིང་བུ་བཏང་བའི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་སྟེ་རྫུན་ཚིག་

བདེན་གཏམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་དཔེ། 
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མདའ་སྐྱེན་པློ། མདའ་འཕེན་མཁས་པློ། 

མདའ་བསྐྱློད། [མངློན]གཞུ། 

མདའ་ཁློ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ནང་དུ་ཁློམ་དགེ་གཟུང་སྤྲུལ་ཞེས་པས་བཏབ་པར་བཤད། 

གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལར་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཔལ་ཡུལ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མདའ་མཁན། ① མདའ་བཟློ་མཁན། མདའ་མཁན་རང་གི་མདའ་ཡིས་བསད། ② མདའ་འཕེན་མཁན། 

མདའ་འཁམས། མེ་མདའ་གཏད་སའི་ཡུལ་ལས་འདས་ཏེ་གཞན་ལ་ལག་ཉེས་ཤློར་ནས་མདའ་ཕློག་པ། 

མདའ་འཁམས་བློག་འཁམས། མེ་མདའ་གཏད་ས་ལ་མ་ཕློག་ཅིང་ཡློ་སའི་གནས་ལ་ཕློག་པ། དཔེར་

ན། མེ་མདའ་རེ་སར་མ་འགློ་ཨ། མདའ་འཁམས་བློག་འཁམས་ཕློག་ན་སྡུག་གློང་རེད་ལ་བུ། 

མདའ་གང་། མདའ་ཚད་གཅིག

མདའ་རྒློད་སྒློ་མ། མདའ་རེ་ལ་རླུང་ཤུགས་འདྲློང་པློ་ཡློང་ཆེད་བ་རྒློད་ཀི་སྒློ་བཙུགས་པ་ལ་ཟེར། 

སྤིར་བློད་ཀི་མདའ་ལ། རྒློད་སྒློ་མ་ནི་རྒྱང་རིང་བར་འགློ་བ་དང་། གག་སྒློ་མ་ནི་ཤུགས་ཆེ་བ། 

ཁ་སྒློ་མ་ནི་འཕུར་མགློགས་པ་བཅས་ཀི་ཁད་ཆློས་ཡློད། 

མདའ་སློ་གྲུ་ཁ། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་ག་ིརྒྱལ་ཐང་རློང་ག་ིཤར་ངློས་འབ་ིཆུའ་ིའགམ་དུ་ཡློད་པའ་ིགྲུ་ཁ་ཞིག

མདའ་གློང་། ① ལུང་པའི་མདའི་གློང་། ② མདའ་དློང་ངམ་མདའ་ཤུབས། 

མདའ་གླུ། མདའ་རྒྱབ་སྐབས་ལེན་པའི་གླུ། 

མདའ་རྒྱབ་པ། མདའ་འཕེན་པ། ཕློ་ཚོད་ཡློད་ནས་འབློང་ལ་མདའ་བརྒྱབ་པ་ཡིན། མདའ་ཤེས་ནས་

གཞུ་ཉློས་པ་ཡིན། འབེན་མཐློང་ནས་མདའ་རྒྱབ་དགློས། 

མདའ་རྒྱང་། མདའ་འཕེན་ཐེངས་གཅིག་གི་ཤུགས་ཀིས་ཇི་ཙམ་འགློ་བའི་བར་ཐག །མདའ་རྒྱང་གང་། 

མདའ་རྒྱང་འཕེན། མདའ་རྒྱང་ནས་འཕེན་པ། མདའ་རྒྱང་ནས་འཕེན་པ་སར་མ་ཡིན། གི་བཅར་ནས་

གཡུག་པ་དཔའ་བློ་ཡིན། 

མདའ་རྒྱན། ① མདའ་འཕེན་འགན་སྐབས་འཇློག་པའི་རྒྱན། ② མདའ་ལ་བཏགས་པའི་རྒྱན་ཆ། 

མདའ་རྒྱལ་བ། མདའ་འཕེན་འགན་བསྡུར་བས་ཏེ་རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་པ། 
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མདའ་རྒྱང་མ། མདའ་ཡི་སྨྱུག་མ་ཕ་ཞིང་། མདེའུ་ཡང་ཕ་ལ་ཐུང་བཅས་ལིད་ཚད་ཡང་ཤློས་ཡིན་

ཅིང་། མདའ་རལ་འགན་སྐབས་རྒྱང་རིང་དུ་འཕངས་ཏེ་བར་ཐག་རིང་ཐུང་བསྡུར་བེད་ཡིན། 

མདའ་རྒྱུས། སློ་སྨན་གི་རིགས་འབས་བུ་དམར་པློ་བྱུ་རུ་དང་འདྲ་བ་སྣེ་ནག་པློ་ཅན་མིང་གཞན་

དམར་རུ་མགློ་ནག་ཟེར་བ་སྟེ། རློ་ཁ་བསྐ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་ར་ཁ་འབེད། མངལ་ནས་

བུ་འབིན། མློ་ནད་འཇློམས། 

མདའ་སྒློ། མདའ་ལ་སྦར་བའི་བ་སྒློ། 

མདའ་ལྔ། ལྷ་གཞན་འཕྲུལ་དབང་ཕྱུག་ལ་ཡློད་པའི་མློས་བེད་དང་། སེད་བེད། རྨློངས་བེད། སྐེམ་

བེད་དམ་རྒློད་བེད། འཆིང་བེད་དམ་བརྒྱལ་བེད་ཀི་མདའ་སྟེ་ལྔ། 

མདའ་ལྔ་པ། [མངློན]འདློད་ལྷ། 

མདའ་ཆུ་ལ། ལ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ར་ཡུལ་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

མདའ་ཆེན། ① མདའ་བློ་ཆེ། ② མདུང་། 

མདའ་ཆེན་དགློན། དཔལ་གཤེན་བསྟན་མདའ་ཆེན་གཡུང་དྲུང་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གིང་དང་བབ་

བཟློ་མདའ་ཆེན་དགློན་ཞེས་ཀང་གགས། སྤི་ལློའི་སློན་གི་ ༦༨༡ ལགས་བི་ལློར་གྲུབ་ཆེན་

གིམ་བུ་ལན་ཚ་སྣང་རེ་བག་དཀར་ལ་ཕེབས་ནས་བློན་གི་བསྟན་པའི་དབུ་བརེས། རིག་འཛིན་

སྐྱང་འཕགས་ཆེན་པློས་བློན་བསྟན་སེལ་བ་སློགས་བས། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མདའ་འཇློམས། སློ་ཞིག

མདའ་ཉེ་འབེན་རྒྱང་མེད་པ། མདའ་ལ་ཉེ་བ་དང་འབེན་ལ་རིང་བ་མ་ཡིན་པ་སྟེ་ཉེ་རིང་མེད་པའི་དཔེ། 

མདའ་རགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་arrow sign ཟེར། 

མདའ་རགས་འགིལ་བ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་scroll arrow ཟེར། 

མདའ་རེན། [མངློན]གཞུ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

མདའ་ལློ་བ། [མངློན]གཞུ། 

མདའ་ལློང་། ① གཞུ་རྒྱུད་དང་སྦར་རྒྱུའི་ཁ། རྒྱུད་ལ་མདའ་ལློང་སྦར་ཏེ་གཞུ་བཀང་བ། ② ཟླུམ་

ཧྲིལ་གི་དངློས་པློར་འཇམ་མཐར་འདློད་བེད་ཚག་པའི་ཡློ་བད་ཅིག

མདའ་སྟན། [མངློན]གཞུ། 

མདའ་དར། མདའ་ལ་དར་ཚོན་སྣ་ལྔ་དང་། མེ་ལློང་སློགས་བཏགས་པའི་མདའ་དར་ཏེ་བག་མ་ལེན་

སྐབས་དང་ཚེ་གཡང་འགུག་པའི་ལས་སློགས་སུ་དགློས་པའི་རས་ཤིག

མདའ་སྟེ་ཁ་མ། སྤིར་བཏང་གི་མདའ་མང་ཆེ་བའི་མདེལ་རེ་ཟུར་གསུམ་མཆུ་རིང་གི་དབིབས་སུ་

ཡློད་ཀང་། མདའ་འདིའི་མདེལ་རེ་ཟུར་གསུམ་ངློས་མཉམ་གི་དབིབས་སུ་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན། 

མདའ་དར་ར་ེལྔ། ① ལྷ་མློ་འཁབ་དུས་དགློས་པའ་ིམདའ་དར། ② དར་བཏགས་པའ་ིམདའ་ལློང་ཁ་ལྔ་པ། 

མདའ་དློང་། མདའ་སྣློད། 

མདའ་རྡློ། ལག་ཤུགས་ཀིས་འཕེན་པའི་མདའ་དང་རྡློའི་བསྡུས་མིང་། འབེན་བཙུགས་ཏེ་མདའ་རྡློ་

རྒྱབ་པ། ཕྲུ་གུས་འགིག་གཞུ་ལ་བརེན་ནས་མདའ་རྡློ་འཕེན་པ། 

མདའ་རྡློས་བསིགས་པ། མདའ་རྡློ་འཕངས་ནས་འཇིགས་སྣང་བསྐུལ་བ། དཔའ་རལ་ཅན་ལ་མདའ་

རྡློས་བསིགས་ཀང་ག་ལ་འཇིགས། 

མདའ་མདེའུ། མདའི་མདེལ་ལགས། 

མདའ་མདློ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་བག་གཡབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མདའ་པ། ① མདའ་འཕེན་པ་པློ། ② ལུང་པའི་མདར་སློད་མཁན། ③ ས་ཆ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་ཀི་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་རྩྭ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མདའ་པ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློ། དགློན་པ་འདི་པཎ་ཆེན་ཤཱནྟི་བས་ཕག་བཏབ། བཏབ་དུས་མ་གསལ། 

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ར་མདའ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མདའ་དཔློན། བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་དམག་དཔློན་རིམ་པ་གཉིས་པ། དམག་མི་སྟློང་ཕག་གཅིག་ཙམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གི་བཀློད་འདློམས་བེད་མཁན་གས་ཤིག

མདའ་འཕེན། ① མདའ་རྒྱབ་པ། ཁློད་མདའ་མློ་མུན་ནག་མདའ་འཕེན་རེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་

རྒྱུད་ལས་གློལ་བ་དང་། རྒྱུད་ལས་འཕློས། དྲག་པློའི་ཤུགས་འགློ་བཅས་སློ། །② [མངློན]གཞུ། 

མདའ་བློ་ཆེ། མདའ་ཆེན་པློ། 

མདའ་འབེན། མདའ་རྒྱབ་སའི་འབེན། 

མདའ་སྦིན། [མངློན]སྟློན་དུས། 

མདའ་མློ། ① མདའ་གཞུའི་མདའ། ② མདའ་ལ་བརེན་ནས་བཟང་ངན་བརག་པའི་མློ་ཕྱྭ། 

མདའ་མློ་ཆེ། མདའ་གཞུའི་མདའ། མདའ་མློ་ཆེ་གསུམ་ཕློག་པས་རའི་སྟེང་ནས་ལྷུང་བ། 

མདའ་རལ། ལག་མདའ་འཕེན་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་གི་འཕློང་རལ། གིང་ཁའི་ནང་དུ་མི་ཁ་ཤས་ཀིས་

མདའ་རལ་འགན་གི་འདུག

མདའ་རེ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་arrow ཟེར། 

མདའ་རེད། མདའ་རལ་འགན་པའི་རེད་མློ། 

མདའ་ཚ་ཁ་ལ་བ། མདའ་རལ་འགན་བསྡུར་བེད་པ། 

མདའ་ཚད་མ། རིང་ཐུང་གི་ཚད་མདའ་གང་ཙམ་མམ། མདའ་ལ་ཚད་བཞག་པའི་དངློས་པློ། 

མདའ་ཚན་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༩༢༤ལློར་བ་བང་ཀྲེ་ཧེ་དགློན་པ་ཚང་གིས་

ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་ཧློ་ནན་སློག་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མདའ་ཚན་ཆེན་པློ། མདའ་འཕེན་མཁན་མཁས་པ། 

མདའ་འཛིན།[མངློན] ① ཤུག་པ། ② མདའ་དློང་། 

མདའ་གཞུ། འཕང་བའི་མདའ་དང་། འཕེན་བེད་ཀི་གཞུ། ཤ་བ་སློ་ཁར་སེབས་དུས་མདའ་གཞུ་བཟློ་བ། 

མདའ་ཟ། [མངློན]གཞུ། 

མདའ་ཟས་ཅན། [མངློན]གཞུ། 

མདའ་ཟུག་པ། མདའ་རྒྱབ་ཡུལ་ལ་ཕློག་ནས་གཏིང་ལ་ཟུག་པ། 
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མདའ་ཟློ། [ཡུལ]རམ་པ་འཇལ་བེད་སྣློད་ཆུང་ཞིག

མདའ་བཟློ་བ། ① མདའ་མློ་གསར་དུ་བཟློ་བ། ② མདའ་བཟློ་མཁན། 

མདའ་ཡབ། ① ཁང་ཐློག་གི་གང་རིག་པུ་ཤུའམ་ཉ་སྐྱློར། ② གསེར་ཟངས་སློགས་ཀི་བ་འདབ། 

མདའ་ཡི་རྔ་མློ། རྒྱུག་ཆུའི་ནང་དུ་གནས་པའི་ཉ་མློའི་གབ་མིང་། 

མདའ་ཡིག །① སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་དཔློན་རིགས་ཆེ་གས་ཕློགས་འགློའི་སྐབས་ར་ཁལ་མི་

གསུམ་གི་ཁལ་འུལ་བསྐུལ་ཕིར་སློན་ཚུད་ནས་རས་དམར་ལ་བིས་ཏེ་མདར་བཏགས་ནས་

གཏློང་བའི་ཡི་གེ ② མདའི་དབིབས་དང་འདྲ་བའི་ལེགས་སྦར་གི་ཡི་གེ་ཞིག

མདའ་གཡབ། མདའ་ཡབ་དང་གཅིག །

མདའ་ར། མདའ་འཕེན་སའི་ར་བ། 

མདའ་རློའི་ལྷག །སྐར་རིས་ལུགས་ཀི་ཟླ་ལྷག་བརག་ཐབས། ལེགས་བཤད་ཀུན་བཏུས་ལར་ན། 

ཡློངས་འཛིན་ལ་སློགས་འདས་པའི་ལློ། ཉི་མས་བསྒྱུར་ལ་ནག་ཟླ་སློགས། འདས་ཟླ་བསེས་པ་

གནས་གཉིས་བཞག །འློག་མར་མིག་བསྒྱུར་ཆུ་བློ་བསྣན། མདའ་རློས་ཐློབ་པ་སྟེང་དུ་

གཞུག །ཚེ་ཟླ་རྣམ་པ་དག་པ་སྟེ། ཟླ་རེར་ཐློབ་ནློར་རེ་འཕར་ལ། གཉིས་འཕར་བྱུང་ན་ཟླ་བ་

བཤློལ། དེ་དུས་གཅིག་འཕི་དངློས་ཟླ་དག །ཅེས་པ་ལར། མདའ་རློའི་ལྷག་མ་ཞེས་པ་རེ་ལྔས་

བགློས་པའི་ལྷག་མ་ལ་ཟེར། 

མདའ་ལ་འུག་མ། [རིང]མདའ་མདེའུ་མེད་པ། 

མདའ་ལུང་ཆུ། འབབ་ཆུ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ར་ཡུལ་རློང་གི་ནུབ་རྒྱུད་དང་ལྷློ་ཡུལ་གི་

ཤར་རྒྱུད་དུ་འབབ། 

མདའ་ཤུབས། མདའ་བླུག་སའི་ཤུབས། 

མདའ་ཤུལ་སྒློ་འཛིན། གཅིག་གི་ཤུལ་གཅིག་གིས་འཛིན་པའི་དཔེ། 

མདའ་ཤེས་གཞུ་ཉློས། གདེང་ཚོད་ཡློད་ནས་བ་བ་བེད་པའི་དཔེ། 

མདའ་གཤློག །མདའ་ལ་སྦར་བའི་བ་སྒློ། 

མདའ་བཤད། བག་མ་ལེན་སྐབས་མདའ་དར་བག་མའི་གློས་ཀི་གློང་བར་གཟེར་ཏེ་མདའ་བཤད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱབ་སློལ། 

མདའ་བཤའ་འཕང་པ་བཀང་། མདའ་བཤའ་ནི་མདའ་ཡི་སྟློང་ཁ་གཞུ་རྒྱུད་ལ་འགེལ་བའི་དློན་དང་། 

འཕང་པ་ནི་མདུན་ངློས་ཀི་མིང་ཡིན་པས་དློན་མདུན་ངློས་བཀང་ཙམ་དུ་གཞུ་འཐེན་པའི་དློན་ནློ། །

མདའ་སློ། སློ་མའམ་སེལ་པློ་ལ་བརློད། དཔེར་ན། མདའ་སློ་ཁེར་ནས་ཤིང་བསྒྲུགས་ལ་བུ། 

མདའ་གསང་། མི་ལུས་ཀི་བང་ཁློག་གཡས་གཡློན་བར་དུ་ཡློད་པའི་ཕུག་རློན་གསང་སློགས། 

མདའ་གསུམ་པ། ལུང་པ་གསུམ་མདློ་ཁ། 

མདའི་ཁ་བང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་axis title ཟེར། །

མདས། མདའ་ཡིས་ཞེས་པའི་རེས་འཇུག་དང་། བེད་སྒའི་ཕད་ཀི་མིང་གཞི་གཉིས་བསྡུས་པའི་

མདའ་ལ་བེད་སྒའི་ས་ཐད་ཀར་དུ་སྦར་བ་ཞིག་ཡིན། འདི་ནི་སུམ་ཅུ་པར། རེས་འཇུག་སྦློར་བ་

མཁས་པ་ན། ཞེས་བརྡ་སྤློད་རིག་པའི་གཞུང་གི་མིང་མཐའ་འདྲེན་ཚུལ་བློད་མིའི་སྐད་གཤིས་

དང་བསྟུན་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས་འདི་རིགས་ཤིན་ཏུ་མང་བ་ཤེས་པར་བ་དགློས།

མདུ་གུ། [མངའ་རིས]ལག་གདུང་སྟེ། དཔེར་ན། ཁློད་ཀིས་བཏགས་པའི་མདུ་གུ་དེ་སྙིང་རེ་མློ་ཞིག་

འདུག །ག་ནས་ཉློས་ལ་བུའློ། །

མདུང་། མཚོན་ཆ་ཞིག །ལགས་མདུང་། འཕང་མདུང་། མདུང་རིང་། མདུང་བསྣུན་པ། མདུང་འཕེན་

པ། དག་ལ་མདུང་བརྒྱབ་པ། 

མདུང་ཅན། [མངློན] ① རངས་པ་སལ་རལ། ② འབུ་ཕ་མློ། ③ ཕློ་རིལ་དཀར་པློ། 

མདུང་ཐུང་། མདུང་ཐུང་ཐུང་། གི་ཐུང་རེད་པར་བཏགས། མདུང་ཐུང་ལག་ཏུ་ཐློགས། 

མདུང་ཐློགས། [མངློན]དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 

མདུང་དློར། [རིང]རྒྱན་པློ་འགེད་པ་དང་ཤློ་རྒྱབ་པའི་བརྡ་རིང་། 

མདུང་སྨན། དཔེ་དློན་སྦར་ནས་བཤད་པའི་ར་སྦློང་གི་སྨན་གཏློང་སྐབས་ནད་སློང་བེད་ཀི་སློན་

འགློའི་སྨན་གི་མིང་། 

མདུང་རེ་གཏད་ས། དག་བློ་ལ་ཟེར། 
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མདུང་མློ། མདློང་མློ་ཡི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

མདུང་ཡུ། མདུང་གི་ཡུ་བ། 

མདུང་ཤིང་། མདུང་གི་ཡུ་བའི་ཤིང་། 

མདུང་ཤིང་དགེ་དགློན། མིང་གཞན་ཚངས་གསར་བདེ་མློ་དགློན་ཟེར། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ལགས་

བི་སྤི་ལློ༡༥༤༠ ལློར་མཆློག་སྤྲུལ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མདུང་གསུམ་མདློ། །སྤི་གཙུག་དང་། ལེ་བ། མཚནདབག་གསུམ་གི་བསྡུས་མིང་ཞིག

མདུད་འདྲ། ཕློ་མཚན་གི་ནད་ཀི་བེ་བག་ཅིག

མདུད་ནག །དཀྲློལ་ཁག་པའི་མདུད་པ་མདུད་ཆེན། 

མདུད་པ། ① མདུད་པ་འདེབས་པའམ། རྒྱབ་པ། ཐག་པ་ཆད་པ་དེ་རྣམས་མདུད་པ་མདུད་ནས་

མཐུད་པ། ② མདུད་པ་བརྒྱབ་པའི་མིང་། སྐུད་པར་མདུད་པ་རྒྱབ་པ། བལ་ཐག་དེ་གཉིས་

མདུད་པ་བཅིངས་ནས་མཐུད་པ། ལུས་ནང་གི་ར་མདུད། སེར་སྣའི་མདུད་པ། ཨློལ་མདུད། 

སྦྲུལ་མདུད་སྦྲུལ་བཤིག

མདུད་པ་དགུ་སྒིག །སྐུད་པ་ཁ་དློག་མི་འདྲ་བ་རིགས་གཉིས་ཀིས་མདུད་པ་ཁློ་ནས་སས་པ་ཞིག་སྟེ། 

སས་གདན་ཐག་པའམ་ཤིང་ཐུར་རིང་ཐུང་རང་ལ་གང་དགློས་ཀི་ཚད་དེའི་ཐློག་ཏུ་མདུད་གཞི་

སྐུད་པ་གཅིག་ལ། མདུད་བེད་སྐུད་པ་དཀར་པློ་བཞི་དང་ནག་པློ་བཞི་བཅས་བརྒྱད་ཀིས། རིམ་

བཞིན་མདུད་པ་བཏབ་ཏེ་སས་གདན་ལ་བསྐློར་ནས་ཆུ་མིག་གསལ་བར་བས་ཡློད་པ་དང་། སས་

གདན་དེ་ཤིང་ཡིན་ན་ངེས་པར་དུ་ཕིར་འཐེན་དགློས་པས་ནང་སྟློང་པ་ཡིན། སས་གདན་ཐག་པ་

ཡིན་ན་རང་སློར་འཇློག་ཆློག །དེ་ར་སློགས་ཀི་སྐེ་འགིས་བ་ཆློག་ཧ་ཅང་མཛེས་པློ་ཞིག་ཀང་ཡིན། 

མདུད་པ་བློར་བ། མདུད་པ་བརྒྱབ་པ། 

མདུད་པ་ཞིག་པ། མདུད་པ་རང་བཞིན་གིས་གློལ་བ། སྐ་རགས་ཀ་ིམདུད་པ་ཞིག་ནས་སློ་ལྷུག་མར་གྱུར། 

མདུད་པ་བཞི། བརྣབ་སེམས་དང་། གནློད་སེམས། ཚུལ་ཁིམས་མཆློག་འཛིན་དང་། བརྟུལ་ཞུགས་

མཆློག་འཛིན་བཅས་བཞི། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མདུད་འཛིན། ཕེང་བའི་མདུད་པ་འཛིན་བེད། 

མདུད་ལློག་རྒྱབ་པ། མདུད་པ་འགློལ་དཀའ་བ་རྒྱབ་པའི་མིང་། 

མདུན། དྲུང་དང་། ཉེ་འགམ། མདུན་གལ། མདུན་ཕློགས། སྐུ་མདུན་དུ་བཅར་བ། ལུས་པློ་མདུན་དུ་

བསྐུར་ནས་གུས་འདུད་ཞུ་བ། གཡུལ་སའི་མདུན་དུ་ཁ་གཏད་པ། རྒྱལ་ཁ་འཐློབ་བཞིན་པར་

མདུན་ནས་མདུན་དུ་འགློ་བ། གནམ་གྲུ་མང་པློ་མདུན་གི་ནམ་མཁར་ལིང་སྐློར་རྒྱབ་པ། རྒྱབ་

ལློགས་སུ་བསྒིགས་པ་རྣམས་མདུན་དུ་སློ་བ། མདུན་བརེན་སའི་འཁར་བ། རྒྱབ་དྲློ་བའི་སློག་པ། 

མདུན་སྐློར། བ་ཆེན་དང་དཔློན་ཆེན་དག་གི་མདུན་ན་རྒྱུན་ལན་གི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་གི་ཐློབ་ཐང་

གི་མིང་། དཔེར་ན། སེ་དགེའི་མདུན་སྐློར་ལ་བུ། 

མདུན་སྐྱློད། སློན་ལ་འགློ་བཞིན་པ། 

མདུན་བསྐྱེད། མདུན་དུ་དཀིལ་འཁློར་རློགས་པར་བསྐྱེད་ནས། རྡུལ་ཚོན་ལ་སྟ་གློན་གི་དཀིལ་འཁློར་

གཞུག་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག་ནས་མཆློད་ཅིང་བསྟློད་པ་སློགས་བ་བ། 

མདུན་བསྐྱེད་བསྒྲུབ་པའི་བ་བ་དྲུག །རེན་བསྐྱེད་པ། བརེན་པ་ལྷ་སྤན་དྲངས་ཏེ་བཞུགས་སུ་གསློལ་བ། 

ཕག་རྒྱ་བསྟན་པ། མཆློད་བསྟློད་བ་བ། བཤམས་སློགས་བ་བ། ཚད་མེད་བཞི་བསློམ་པའློ། །

མདུན་ཁང་། [རིང]འདུག་ས། 

མདུན་བཀག་རེས་འདེད། མདུན་ནས་བཀག་ཞིང་རྒྱབ་ནས་རེས་འདེད་བེད་པ། 

མདུན་ཁུར་ལློ་པ། འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། ལློ་རགས་དེའི་དབང་ཐང་དེ་སློག་གི་གློགས་སུ་གྱུར་

ན་མདུན་ཁུར་ལློ་པ་ཟེར། 

མདུན་གི་སྙིང་གསང་། ནུ་མ་གཡས་གཡློན་གཉིས་པློ་ཐིག་གིས་སྦྲེལ་བས་དེའི་དཀིལ་དེ་སྙིང་དང་

འབེལ་བའི་མེ་བཙའི་གསང་ཞིག་སྟེ། དེར་མེ་བཙའ་བཞག་ན་འཕློ་བ་དང་འདར་བ་སྙིང་མི་བདེ་

བ་སློགས་ལ་ཕན། 

མདུན་གློས། བཀའི་མདུན་ན་འདློན་དག་གི་བཀའ་གློས། མདུན་གློས་ལ་དབང་བ། 

མདུན་འགེལ་རྒྱབ་མཐུན། དམག་སའི་མདུན་ཕློགས་སུ་འཐབ་མཁན་ཤི་འཕལ་དུ་རྒྱབ་སྣློན་བེད་

མཁན་གིས་མུ་མཐུད་ནས་འཛིང་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

མདུན་རྒྱབ། ངློས་དང་རྒྱབ་ལློགས། 

མདུན་ངློས། མདུན་ཕློགས། 

མདུན་ཆབ། རྒྱ་ཆུ་ཆས་གློན་དུས་མདུན་དུ་དཔྱངས་པའི་གློས་ཆེན་གི་འཕན་ལ་བུ་གཉིས། 

མདུན་མཆློང་། དལ་བུས་འགློ་བ་མིན་པར་མདུན་གི་ཕློགས་སུ་མཆློང་བ། 

མདུན་ལློངས་ཁ་མདློག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་foreground color ཟེར། 

མདུན་འཇློག །[མངློན]ཕག་རེན་ནམ་འབུལ་བ། 

མདུན་བརན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་before-image ཟེར། 

མདུན་ཐབས། ① ཁློ་ཤུག་ཁིམ་ཐབས། ② མནའ་མའམ། བག་མ། 

མདུན་དུ་བདར་བ། གུས་པའི་ཆེད་མདུན་སར་མཛེས་པར་འཁློད་པའམ་མདུན་ནམ་སློན་དུ་འགློ་བ། 

མདུན་དུ་བས་པའི་དགེ་བ། དགེ་བ་མཆློག་གསུམ་གི་རེན་མདུན་དུ་བས་ཏེ་མཆློད་པ་བེད་པ། 

མདུན་བདར། དཔུང་སེའི་སློན་དུ་འགློ་བའི་དམག་མི། མདུན་བདར་དཔུང་ཁག

མདུན་ན་འདློན། ① ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་ནང་དུ་མདུན་ན་འདློན་ཞེས་པ་ནི་རྒྱ་གར་གི་

རྒྱལ་པློའི་མདུན་དུ་སྐར་རིས་དང་རིག་བེད་སློགས་འདློན་པའི་རྒྱལ་པློའི་བ་མཆློད་ཅིག་ཡིན་

པར་གསུངས་པ་མ་ཟད། མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆློས་འཕེལ་གིས་མཛད་པའི་དེབ་ཐེར་དཀར་

པློ་ལས་མདུན་ན་འདློན་ནི་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་པུ་རློ་ཧི་ཏ་ཞེས་པ་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་སྟེ། རྒྱ་གར་

གི་རྒྱལ་པློའི་མདུན་དུ་སྐར་རིས་དང་རིག་བེད་སློགས་འདློན་པའི་བམ་ཟེ་བ་མཆློད་རེ་ཡློད་པ་

དེའི་མིང་ཡིན་ཀང་། ཕིས་ཀི་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་བཀའ་བློན་ལ་བུ་ཞིག་གི་མིང་དུ་འཁྲུལ་ནས་

སྣང་། དེས་ན་སློན་གི་དུས་བློད་ཀི་རྒྱལ་པློ་ལ་སྐུ་བློན་བ་བ་ཞིག་འདུག་པ་དེ་མདུན་ན་འདློན་གི་

ཚོད་ཙམ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་ཡློད། ② བློན་པློ་སྟེ་རྒྱལ་པློའི་མདུན་དུ་གློས་འདློན་མཁན། 

མདུན་ན་མློ། ཉེ་འཁློར་བའམ་སྐུ་བཅར། 

མདུན་ནས་རྒྱབ་ལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་
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ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་front to back ཟེར། 

མདུན་སྣེ། མདུན་ཕློགས་ཀི་སྣེ་མློ། 

མདུན་སྣེ་བཅློས་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་front-end processor ཟེར། 

མདུན་སྣེའི་རིས་འཁློར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་front-end compagation ཟེར། 

མདུན་ཕློགས། མི་རིགས་མང་པློ་མདུན་ཕློགས་ནས་འགློ་བཞིན་འདུག །རྒྱབ་ལློགས་ལ་མ་འདུག་

མདུན་ཕློགས་སུ་ཤློག

མདུན་ཡིག །དྲུང་ན་སློད་པའི་ཡི་གེ་འབི་མཁན། 

མདུན་གཡློག །ཉེ་འགམ་དུ་སློད་པའི་གཡློག་པློ། 

མདུན་རི། མདུན་ཕློགས་སུ་ཡློད་པའི་རི། 

མདུན་རིས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་foreground image ཟེར། 

མདུན་རློལ། མདུན་ཕློགས། ཁང་པའི་མདུན་རློལ་ནས་ཕར་ཕིན་པ། 

མདུན་ལམ། ① མདུན་ཕློགས་ཀི་འགློ་ལམ། ② མ་འློངས་པའི་གནས་ཚུལ། མདུན་ལམ་བཟང་པློ། 

མདུན་ལམ་ཟད་པ། 

མདུན་ལུང་རི་ཁློད། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མློད་ས་ཁུལ་རི་བློ་ཆེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མདུན་ལློགས། མདུན་ཕློགས། 

མདུན་ཤློག །① ཡི་གེའི་དེབ་མདུན་ངློས་ཕློགས། ② དཔེ་ཆའི་ཤློག་ལེབ་ཀི་མདུན་ཕློགས། 

མདུན་ས། ཚོགས་འདུ། 

མདུན་སློ། །ཁའི་སློ་མདུན་མ། 

མདུན་བསུ་བ། སློན་བསུ་བེད་པ། འགྲུལ་པའི་མདུན་ནས་བསུ་བ། དུས་ཆེན་མདུན་བསུ། 
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མདུན་བསུས། ① སྐུ་མགློན་སྣེ་ལེན་བས་པ་སྟེ། ད་ལན་སྐུ་མགློན་རྣམས་དར་དཀར་གིས་མདུན་

བསུས་ཏེ་མགློན་ཁང་དུ་ཁིད་པ་ཡིན། ② ལས་གཞི་འགློ་བརམས་པ། དཔློན་རིགས་རྣམས་

ཐམས་ཅད་འཁློད་པའི་གལ་དུ་དར་པློ་ཞིག་གིས་མདུན་བསུས་ནས་ངས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་པ་ཡིན། 

མདུར་བདར་བ། 

མདེའུ། མེ་མདའི་མདེའུའམ་མདའི་མདེའུ། 

མདེའུ་བིའུ་སྙིང་མ། མདའ་ཡི་མདེའུའི་དབིབས་གཟུགས་ཤིག །

མདེའུ་གསློར། ཤིང་བཟློ་བའི་ལག་ཆ་གསློར། 

མདེལ་ཁར་གདགས། མདའ་མདེལ་ཁར་བསྒྱུར་བ་བཞིན། རླུང་རྐྱང་པ་ལ་སློག་འཛིན་སློགས་སློ་

སློའི་བཅློས་ཐབས་ཁ་བསྒྱུར་བའམ་ཁ་ཚར་གདགས་པའི་དློན་ནློ། །

མདེལ་ཁུག །མདེའུ་བླུག་སྣློད། 

མདེལ་པར། བློད་མདའི་མདེལ་རིལ་ལུགས་རྒྱབ་སའི་པར། 

མདེལ་རིལ། བློད་མདའི་ནང་བླུག་རྒྱུའི་ཞ་ཉེས་བཟློས་པའི་མདེའུ་རིལ། 

མདེལ་ཤུབས། མདེའུ་འཇུག་སྣློད། 

མདེལ་ཤུལ་ཞིབ་དཔྱད། མེ་མདའི་མདེལ་གི་ཤུལ་ལ་རད་ཞིབ་བརག་དཔྱད་བེད་པ། 

མདེལ་སྲུང་ཁན་འབར། མདེའུ་འགློག་པར་བེད་པའི་ཁན་འབར་ཞིག

མདེལ་སྲུང་ཤེལ་སློ། མདེའུ་འགློག་ཐུབ་མཁན་གི་ཤེལ་སློ། 

མདློ། །① ཉུང་ངུར་བསྡུས་པའི་སློམ་མམ་གནད་འགག །② ཆུ་དང་། ལམ་སློགས་ཀི་འཛོམས་

འགག །ལམ་བཞི་མདློ། །ཆུ་གསུམ་མདློ། །བག་གསུམ་མདློ། །ལམ་མདློར་ལུས་པ། ③ མདློ་

སགས་ཀི་ཟླས་དབེ་བའི་མདློ། །④ སེ་སྣློད་གསུམ་གི་ནང་ལས་མདློ་སེ། 

མདློ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་བའམ་སྤློད་པ་གཙོ་བློར་སྟློན་པའི་གཞུང་

དཔལ་མགློན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པ། བམ་པློ་ལྔ་པ། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པློ་ཛི་ན་མི་

ཏ་དང་། ཤཱི་ལེནྡྲ་བློ་དི་དང་། ལློ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སེའི་འགྱུར། 

མདློ་ཁ། ① སྐད་ཆའི་སྙིང་པློ། མི་དེའི་སྐད་ཆ་མདློ་ཁ་འགིལ་པློ་འདུག །② མིའམ་ཚོང་ཟློག་མང་



  638  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པློ་འདུས་པའི་ས། ས་མདློ་ཁ་ལ་བུ། 

མདློ་ཁམས། བློད་ལ་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་དུ་དབེ་བའི་གནའ་བློའི་ས་ཁུལ་དབེ་སློལ་ཞིག་སྟེ། 

དེང་དུས་ཁམས་དང་ཨ་མདློའི་ས་ཁུལ་འདི་གཉིས་ཀི་སྤི་མིང་ཞིག་ཡིན། ཆེས་ས་ཤློས་ནི་ཏུང་

ཧློང་གི་ཡིག་ཆའི་ནང་དུ་དེ་ལར་འཁློད་ཡློད་ལ། དེ་བཞིན་རེས་ཀི་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་སློགས་

ལློ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་རྣམས་སུའང་སྟློད་མངའ་རིས་སྐློར་གསུམ། བར་དབུས་གཙང་རུ་བཞི། སྨད་

མདློ་ཁམས་སང་དྲུག་ཅེས་སྨད་ཁམས་ཕློགས་ས་ཁུལ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བཤད་འདུག །

མདློ་ཁམས་སང་དྲུག །སྨད་མདློ་ཁམས་སང་དྲུག་གི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས། 

མདློ་ཁམས་རྒྱལ་སྟློན། དེ་སློན་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་མདློ་སྨད་མངའ་ཁུལ་གི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་

པའི་ས་ཆ་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། དེང་སྐབས་ས་བཀྲའི་ནང་མི་གསལ། 

མདློ་ཁམས་ཆུ་བཞི་སང་དྲུག །སྨད་མདློ་ཁམས་སང་དྲུག་དང་དློན་གཅིག

མདློ་ཁམས་ཆློས་སེ། དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་མདློ་མཁར་རིན་པློ་ཆེ་སྟེ་གནུབས་སྟློན་ཤེས་རབ་

གགས་པ་ཞེས་པ་བཀའ་གདམས་པའི་བ་མ་ཞིག་གིས་བཏབ། རེས་སུ་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པའི་

སྐབས་སུ་དགེ་ལུགས་པར་གྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ཆུ་གསུམ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མདློ་ཁམས་གཉིས། ཨ་མདློ་དང་ཁམས་གཉིས། 

མདློ་ཁམས་ཏེ་མཎལ། ཏེ་མཎལ་ཐང་གི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས། 

མདློ་ཁམས་མདློ་ཆེན། མདློ་ཁམས་ལ་མདློ་སྟློད་དང་མདློ་སྨད་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ནང་གི་མདློ་སྟློད་

ལ་མདློ་ཁམས་ཟེར་ཞིང་། མདློ་སྨད་ལ་མདློ་ཆེན་ཟེར། 

མདློ་ཁམས་གནས་ཆེན་ཉེར་ལྔ། ཨློ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀིས་ཁ་བང་དུ་བཀློད་ནས་གཏེར་དུ་

སས་པའི་མདློ་ཁམས་གནས་ཆེན་ཉེར་ལྔ་ནི། གཏེར་སྟློན་མཆློག་གྱུར་གིང་པས་དཔའ་བློ་དབང་

ཆེན་བག་གི་རྒྱབ་ངློས་ནས་བངས་པའི་གཏེར་ཡིག་ལ། འཇམ་མགློན་ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་

མཚོས་འགེལ་བཤད་གནང་བར། གཅིག༽ གནས་ཆེན་ཉེར་ལྔའི་ཐློག་མ་སྐུ་གནས་གཙོ་བློ་སྐྱློ་

ཞེས་པ། ཟླ་ཆུའི་ཕ་རི་སྐྱློ་བག་སེང་གེ་རློང་ཡིན་པ་བློད་ཀི་གནས་ཆེན་མདློ་བང་ལས། བློད་ཀི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ས་ཕློགས་ལྷློ་ཟླ་ཞེས་བ་རུ༔ སྐྱློ་ཞེས་བ་བ་དུང་སེང་གནམ་མཆློང་འདྲ༔ ཞེས་སློ། །༡ སྐུའི་སྐུ་

གནས། སྐྱི་ཞེས་བ་བ་བག་དེ་ཆད་པ་རུ༔ བདག་གི་ལློ་གཅིག་སྒྲུབ་གནས་ཉི་ཟླ་ཕུག༔ ཞེས་པ་

ར་ཆུའི་ཚུར་རློལ་སྐྱི་འབམས་ཉི་ཟླ་ཕུག །འདི་དེང་དུས་ནང་ཆན་རློང་ཁློངས། ༢ སྐུའི་གསུང་

གནས། གེ་ཞེས་བ་བ་ཀ་ཡིག་ཡློད་པའི་རི༔ བག་རི་ཟླ་གམ་ཡློད་པའི་རྒྱབ་ལློགས་སུ༔ ཞེས་

པ་གེ་ཐུ་ཀརྨ་ཞེས་པ་དྭགས་པློ་རིན་པློ་ཆེས་ཀརྨ་པ་དུས་གསུམ་མཁེན་པ་ལ་ས་སྤློད་གསུང་

གི་གནས་སུ་ལུང་བསྟན་པའི་ཀརྨ་དགློན། འདི་དེང་དུས་ཆབ་མདློ་རློངས་ཁློངས། ༣ སྐུའི་

ཐུགས་གནས། བློད་ཀི་མདློ་ཁམས་འབི་ཀླུང་གཉན་ཞེས་སུ༔ པདྨ་བག་རི་སུམ་བརེགས་ཡློད་

པ་རུ༔ ཞེས་པ་འདན་པདྨ་རི། འདི་དེང་དུས་སེར་ཤུལ་རློང་ཁློངས། ༤ སྐུའི་ཡློན་ཏན་གི་

གནས། བློད་ཀི་མདློ་ཁམས་ལྷློ་ཟླ་ཞེས་བ་བར༔ ཁམས་དབུས་ས་མཚམས་ཁ་ཞེས་བ་བ་རུ༔ 

བག་རི་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་ཚུལ༔ ཞེས་པ་ནང་ཆེན་ར་ཆུའི་རྒྱུད་གཏམ་ཁློག་ཁ་བག་གམ་

ཁ་ལ་རློང་སློ། འདི་དེང་དུས་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་ཡིན་པ་འདྲ། ༥ སྐུའི་ཕིན་ལས་གནས། འབི་

ཀླུང་ཕློགས་སུ་ཧེ་ཞེས་བ་བ་རུ༔ བག་རི་དཀར་པློ་རྡློ་རེ་གནས་བསངས་འདྲ༔ ཞེས་པ་འབི་

རྒྱུད་ས་ངན་ཕློགས་ཧེ་པ་ཆློས་འབྱུང་བཞུགས་གནས་ཧེ་བག་དཀར་ཡིན། ཡང་། ཀུ་སེ་སེ་

གཞུང་མདློ་ཆུ་བརྒྱུད་དུ་ཧེ་བག་ཅེས་གགས་པ་ཁྱུང་བག་རྡློ་རེས་གནས་སློ་ཕེས་པ་ཞིག་ཀང་

ཡློད་སྐད། འདི་ས་ངན་ཕློགས་ཡིན་ན་གློ་འཇློ་རློང་ཁློངས་དང་། ཀུ་སེ་ཕློགས་ཡློད་ན་འཇློ་

མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

 གཉིས།༽ གསུང་གི་གནས་གཙོ་བློ་སྤུ་བློ་དགའ་བ་ལུང་སྟེ། བློད་ཀི་མདློ་ཁམས་སྤུ་བློ་ཞེས་བ་

རུ༔ གསུང་གི་གནས་གཙོ་དགའ་བ་ལུང་ཞེས་བ༔ ཞེས་སློ། །འདི་དེང་དུས་སྤ་རྨློག་རློང་ཁློངས་

ཡིན་པ་འདྲ། ༡ གསུང་གི་སྐུ་གནས། བློད་ཀི་མདློ་ཁམས་ཚ་བ་རློང་ཞེས་སུ༔ གངས་ཀི་ར་བ་

དཀར་ཞེས་བ་བ་རུ༔ ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་གློང་ཁེར་དངློས་སུ་བཞུགས༔ འདི་ཡི་དཀར་ཆག་སློ་ནེ་བག་

ཏུ་སས༔ ཞེས་པ་ཚ་བ་རློང་གི་རློང་བཙན་ཁ་བ་དཀར་པློ། འདི་དེང་དུས་བདེ་ཆེན་རློང་ཁློངས། 

༢ གསུང་གི་གསུང་གནས། ལློ་ཧི་ཏ་ཡི་ཆུ་ཡི་མདློ་དག་ཏུ༔ སས་པའི་གནས་མཆློག་པདྨ་ཤེལ་

གི་རི༔ ཞེས་པ་པདྨ་ཤེལ་རི་ནི་གནས་དངློས་ད་རུང་ཞལ་མ་འབེད། ཡན་ལག་རིང་ལྷུང་ཁང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མདློ་བག་དམར་ཟངས་ཡག་ནམ་མཁའ་རློང་དང་ཉེ་བའི་ཚུ་རི་ལ་ཡློད། དེང་དུས་དཔལ་ཡུལ་

རློང་ཁློངས། ༣གསུང་གི་ཐུགས་གནས། བློད་ཀི་མདློ་ཁམས་ལྷློ་ཟླ་ཞེས་བ་རུ༔ ན་བུན་ཞེས་

བ་བག་རི་དུག་སྦྲུལ་འདྲ༔ ཞེས་པ་ན་བུན་ཞེས་པ་ནང་ཆེན་ཆམ་གཤིས་ན་བུན་རློང་བདུད་

འདུལ་མི་འགྱུར་རྡློ་རེ་དང་། ཆགས་མེད་སློགས་ཕེབས་ནས་གནས་ཞལ་ཕེས། དེང་དུས་ནང་

ཆེན་རློང་ཁློངས། ༤ གསུང་གི་ཡློན་ཏན་གནས། བློད་ཀི་མདློ་ཁམས་ལྷློ་ཞེས་བ་བ་རུ༔ སྤྲུལ་

པའི་གནསམཆློག་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཅེས་བ༔ བག་རི་ཁ་བློ་གཡུ་འབྲུག་གནམ་འགློ་འདྲ༔ ཞེས་

པ་ཕར་ནང་རི་བློ་ཆེ་དང་ཚུ་རི་ནང་ཆེན་ས། འབི་གུང་ཆློས་གགས་ཕེབས་ནས་ཁམས་ཀི་ག་བ་

རང་གཅིག་ཏུ་ངློས་འཛིན་མཛད། ཡློངས་གགས་ལྷློ་ཡེལ་ཕུག་དང་ཉེ་བའི་ཡེ་རྒྱལ་ནམ་མཁའ་

མཛོད་ཅེས་མཛོད་ལྔ་སྒློམ་གསུམ་གི་ཟབ་གཏེར་ཆེན་པློ་བཞུགས་པ་དེ་ཡིན། དེང་དུས་རི་བློ་

ཆེའི་རློང་དང་། ནང་ཆེན་རློང་གང་ཡློད་མ་ངེས། ༥ གསུང་གི་ཕིན་ལས་གནས། བློད་ཀི་མདློ་

ཁམས་ཀྲེ་ཞེས་བ་བ་རུ༔ ཐློད་དཀར་ཞེས་བ་རི་བློ་དུང་དཀར་འདྲ༔ ཞེས་པ་ཀྲེ་ཤློད་ལ་

བཞུགས་པའམ། ལགས་མདུད་ཁ་བ་ལུང་རིང་གང་ཡིན་དཔྱད་དགློས། ལགས་མདུད་ཁ་བ་

ལུང་རིང་ནི་གྲུབ་ཆེན་གསལ་སྟློང་ཤློ་སློམ་གི་གནས་ཡིག་ཡློད་སྐད་དློ། །འདི་དེང་དུས་ཕལ་

ཆེར་ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་ཡིན་པ་འདྲ།

 གསུམ༽ ཐུགས་གནས་གཙོ་བློ་དན་ཏིག་ཤེལ་གི་བག་ནི་བང་ཕློགས་རྨ་ཁློག་སྟློད་དེ། བློད་

ཀི་མདློ་ཁམས་རྨ་ཟླ་ཞེས་བ་རུ༔ ཐུགས་ཀི་གནས་མཆློག་དན་ཏིག་ཤེལ་གི་བག༔ ཞེས་པ་བ་

ཆེན་དགློངས་པ་རབ་གསལ་སློགས་བཞུགས་པའི་གནས་ཡློངས་གགས། དེང་དུས་ཧྭ་ལུང་

རློང་ཁློངས། ༡ ཐུགས་ཀི་སྐུ་གནས། བློད་ཀི་མདློ་སྨད་མི་ཉག་ཅེས་བ་རུ༔ ལྷ་རེ་ཞེས་བ་དུང་

སེང་གནམ་མཆློངས་འདྲ༔ ཤར་ལྷློའི་ཤུ་ཡི་ལུང་པའི་སྐེད་པ་རུ༔ ཞེས་པ་མི་ཉག་བཞག་ར་ལྷ་

རེ། གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟློང་རྒྱལ་པློ་དང་། འབི་གུང་ཆློས་གགས་བློན་ཅིང་གནས་ཡིག་ཀང་ཡློད་

འདུག །དེང་དུས་དར་རེ་མདློ་རློང་ཁློངས། ༢ ཐུགས་ཀི་གསུང་གནས། བློད་ཀི་མདློ་ཁམས་

མཚམས་ཞེས་བ་བ་ན༔ ཝར་ཏིའི་བག་རི་ལློན་ཤིང་སྐྱེས་པ་འདྲ༔ འདི་བག་ཡབ་སྨད་མཚམས་

ཀི་ཡི་གེ་དྲུག་མ་ཡློད་པའི་ཕློགས་དེར་བཞུགས་པ་ཡིན་ནམ་དཔྱད། དེ་ལར་ན་དེང་དུས་བག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ཡབ་རློང་ཁློངས། ༣ ཐུགས་ཀི་ཐུགས་གནས། སློག་བློད་མཚམས་ཀི་རྨ་སྨད་རྡློ་རེའི་བག༔ 

ལེ་བའི་ཆ་ལ་ཨློ་རྒྱན་སྒྲུབ་པའི་གནས༔ ཞེས་པ་ཐུགས་ཀི་གནས་རྨ་སྨད་རྡློ་རེའི་བག །ཨན་

ཆུང་གནམ་རློང་སྟེ་དེང་དུས་གཅན་ཚ་རློང་ཁློངས། ༤ ཐུགས་ཀི་ཡློན་ཏན་གནས། བློད་ཀི་

མདློ་ཁམས་ལྷློ་ཟླ་ཞེས་བ་རུ༔ འབུམ་ཞེས་བ་བ་བག་རི་སྣང་མཐའ་འདྲ༔ རི་ཡི་དབུས་སུ་རང་

བྱུང་མཆློད་རེན་བཞུགས༔ ནང་ཆེན་སྨད་མཁའ་འགློ་འབུམ་རློང་། དྲུང་རྨ་སེ་བློ་གློས་རིན་ཆེན་

གིས་གནས་སློ་ཐློག་མར་ཕེས། དེང་དུས་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས། ༥ ཐུགས་ཀི་ཕིན་ལས་གནས། 

བློད་ཀི་མདློ་ཁམས་རྔུ་ཞེས་བ་བ་རུ༔ སློ་ནེ་བག་དཀར་ཤེལ་གི་གུར་ཕུབ་འདྲ༔ ཞེས་པ་སློ་ནེ་

བག་དཀར་ཡློད་པའི་ཕློགས་ལ་དཔྱད་ན་རྔུའི་སྒ་འབར་བ་ས་ངན་རྔུ་ཚ་རློང་ནས་འགློ་བ་དང་། 

རྒྱལ་རློང་ནས་འབབས་པའི་རྒྱལ་མློ་རྔུལ་ཆུ་གཉིས་གང་རུང་ཞིག་དང་ཉེ་བར་ཡློད་འདྲའང་

དཔྱད་དགློས། ས་ངན་ཕློགས་སུ་ཀློང་གསལ་གཏེར་གནས་སློ་ནེ་བག་དཀར་ཟེར་བ་ཞིག་ཀང་

ཡློད་པར་འདུག་གློ །

 བཞི༽ ཡློན་ཏན་གི་གནས་གཙོ་བློ་རུ་དམ་གངས་ཀི་ར་བ་ནི། ཁློ་རི་རྡློ་རེ་ཟིལ་ཁློམ་སྟེ། འདི་

ཡི་གནས་ཡིག་གཏེར་ཆེན་མཆློག་གིང་ཉིད་ཀིས་རློགས་ཆེན་གངས་ཁློད་ནས་བཞེས། དེང་

དུས་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས། ༡ ཡློན་ཏན་སྐུ་གནས། བློད་ཀི་མདློ་ཁམས་འབི་ཞེས་བ་བ་རུ༔ 

དངུལ་ཞེས་ལུང་པ་ལང་ཞེས་བ་བའི་རི༔ བག་རི་གཡུ་འབྲུག་གནམ་དུ་འགློ་བ་འདྲ༔ ཞེས་པ་

རྔུལ་མདའ་ཕློ་བང་སེ་དགེ་གཡུ་འབྲུག་སྟེང་གི་མདུན་ངློས་འབི་གཉན་ལང་། དེང་དུས་སེ་དགེ་

རློང་ཁློངས། ༢ ཡློན་ཏན་གསུང་གནས། བློད་ཀི་མདློ་ཁམས་འབི་ཞེས་བ་རུ༔ ཤློད་ཆེན་ཡ་

གལ་སྨད་ཤློད་འཛོམས་ཞེས་པར༔ ཞེས་པ་རྨེ་ཤློད་འཛོམས་ནང་གི་པདྨ་ཤེལ་ཕུག །དེང་དུས་

སེ་དགེ་རློང་ཁློངས། ༣ ཡློན་ཏན་ཐུགས་གནས། བློད་ཀི་མདློ་ཁམས་འབི་ཞེས་བ་བ་རུ༔ ཧེ་

རུ་ཀ་དཔལ་དགུ་ཡི་ཚུལ་དུ་གནས༔ པདྨའི་སྒྲུབ་ཕུག་མེ་ཏློག་ཁ་ཕེ་འདྲ༔ ཞེས་པ་ཙཱ་འདྲ་རིན་

ཆེན་བག་ནི། དཔལ་སྤུངས་དགློན་གི་རྒྱབ་རི་ཡློངས་གགས་དབུ་ཆེ་བག་དཀར་དང་འདབ་

འབེལ་བ། དེང་དུས་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས། ༤ ཡློན་ཏན་ཡློན་ཏན་གནས། ཡློན་ཏན་གཏེར་ལྔ་

ཕན་གཏེར་ཉེར་ལྔ་སས༔ ཞེས་གནས་མིང་སས་པའི་ཚུལ་གིས་བསྟན་པ་ལ། ཀློང་སྤྲུལ་རིན་པློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆེས་རློང་ཤློད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕློ་བང་ཡིན་གསུངས། དེང་དུས་དཔལ་ཡུལ་རློང་

ཁློངས། ༥ ཡློན་ཏན་ཕིན་ལས་གནས། མདློ་ཁམས་བློད་ཀི་འབི་ཞེས་བ་བ་རུ༔ སེང་གེའི་ཟ་

འགམ་ནམ་མཁའི་བག་ཉིད་ལ༔ ཞེས་པ་འབི་འཛོམ་ཐློག་ཕུ་སེང་གནམ་བག་རུ་གགས། གཏེར་

ཆེན་བདུད་འདུལ་བས་གནས་སློ་ཕེས་ཤིང་གནས་ཡིག་ཀང་ཡློད། དེང་དུས་འཇློ་མདའ་རློང་

ཁློངས། 

 ལྔ༽ ཕིན་ལས་ཀི་གནས་ཀི་གཙོ་བློ་ཡློངས་གགས་ཀཿཐློག་རྡློ་རེ་གདན། དེང་དུས་དཔལ་ཡུལ་

རློང་ཁློངས། ༡ ཕིན་ལས་སྐུ་གནས། བློད་ཀི་མདློ་ཁམས་རྔུ་ཞེས་བ་བ་རུ༔ ཕ་རག་བག་ཅེས་

རིན་ཆེན་སྤུངས་པ་རུ༔ དབུས་སུ་པདྨའི་སྒྲུབ་ཕུག་གྲུ་བཞིའི་ནང་༔ ཞེས་པ་ཕ་རག་བག་ཡློད་

ཕློགས་རྔུ་ཞེས་པ་རྔུ་ཆུ་རྒྱུད་དང་ཉེ་བར་ཡློད་དགློས་འདྲ་འང་སར་དཔྱད། དེང་དུས་གང་མ་

གསལ། ༢ ཕིན་ལས་གསུང་གནས། བློད་ཀི་མདློ་ཁམས་རྔུ་ཞེས་བ་བ་ན༔ གཙང་ཞེས་བ་བག་

རི་རྡློ་རེ་འདྲ༔ ཞེས་པ་ཚ་བ་སང་སྨད་རྔུ་ཆུ་དང་ཉེ་བ་གཙང་གཤིས་རྡློ་རེ་གློ་ལློད་ཡིན། དེང་

དུས་ཕལ་ཆེར་དང་མཛོ་སང་དདང་། སྨར་ཁམས་གང་རུང་ཞིག་ཏུ་ཡིན་ངེས། ༣ ཕིན་ལས་

ཐུགས་གནས། བློད་ཀི་མདློ་ཁམས་བུ་འབློར་ཞེས་བ་རུ༔ བཀྲ་ཤིས་ཞེས་བ་བག་རི་མེ་འབར་

འདྲ༔ ཞེས་པ་བུ་འབློར་སང་། ལི་ཐང་ས་པྱློགས་ཡིན་པས་ཡློད་པའི་ཕློགས་དང་བབ་ལ་དཔྱད་

ན་ཀཾ་པློ་གངས་ར་ཡིན་པ་འདྲ། དེང་དུས་ལི་ཐང་རློང་ཁློངས། ༤ ཕིན་ལས་ཡློན་ཏན་གནས། 

བློད་ཀི་མདློ་ཁམས་ཟླ་མློ་སང་ཞེས་སུ༔ ཧལ་གི་བག་དཀར་ཁྱུང་དཀར་མཁའ་འགློ་འདྲ༔ ཞེས་

པ་ཧལ་གི་བག་ཅེས་པ་ས་སྟློད་ཡློད་སྐད་ཅེས་ཀང་དཔྱད་དགློས། དེ་ལར་ན་དེང་དུས་ས་ཁི་

འདུ་རློང་ཁློངས་ཡིན་དགློས། 

 ༥ ཕིན་ལས་ཕིན་ལས་གནས། བག་རི་རྡློ་རེ་སྤུངས་པ་ཞེས་བ་བར༔ རྡློ་རེ་ཕུར་པའི་ལྷ་ཚོགས་

ཐམསཅད་བཞུགས༔ ཞེས་པ་བསེ་རག་ལློག་བག་ཡིན་ཞིང་། ཕློགས་ཤར་དུ་གསུངས་པ་དང་ཡང་

འགིག །འདི་ནི་ཀ་ཐློག་དགློན་པའི་ཤར་ཕློགས་ཏེ་དེང་དུས་དཔལ་ཡུལ་རློང་ཁློངས་ཡློད་དགློས།

མདློ་ཁམས་ཕྱུག་དྲུགལི་ཡི་སློན་མློ་འབྲུ་ཕྱུག །ཟླ་ཡི་དཀར་མློ་ལུག་ཕྱུག །བང་གི་གི་ལིང་ར་

ཕྱུག །འབི་ཡི་དམ་པ་ཆློས་ཕྱུག །རྨ་ཡི་བློ་བློ་གནག་ཕྱུག །དངུལ་གི་ནགས་རྒྱལ་ནགས་ཕྱུག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

མདློ་ཁམས་ཟློ་དློ་བཅུ་གཉིས། ༡ ཇློ་བློའི་སྒློགས་ཆེན་སློང་ར། དེང་དུས་ལབ་ཁི་འདུལ་རློང་ཁློངས། 

༢ ར་ཡི་ར་རྒྱལ་ཕན་ཕྱུག །དེང་དུས་ར་སྟློད་རློང་ཁློངས། ༣ ཤར་གི་རྨ་ཆེན་སློམ་ར། དེང་

དུས་མགློ་ལློག་རྨ་ཆེན་རློང་ཁློངས། ༤ ཚ་བའི་རྡློ་རེ་དྲིལ་དཀར། ཚ་བ་དཔལ་ཤློད་རློང་

ཁློངས། ༥ ཟིལ་ཁློམ་རྡློ་རེ་གཡུང་དྲུང༌། དེང་དུས་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས། ༦ རྒྱལ་ཡུལ་ཁ་ཤ་མུ་

ནེ། ཤར་རྒྱལ་མློ་རློང་ཁློངས། ༧ རྡློ་ཐི་གངས་དཀར་མཆེད་བརྒྱད། ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས། ༨ 

དྲིལ་ཤློད་ཁ་བ་ལློག་རི། ཉག་རློང་རློང་ཁློངས། ༩ མདློ་སྨད་བག་ར་ལྷ་རེ། དར་མདློ་རློང་ཁློངས། 

༡༠ ལྷློ་ཡི་རློང་ལ་རྒྱལ་མཚན་དང༌། ལྷློ་ཚ་བ་རློང་གི་ཁློངས། ༡༡ རློང་བཙན་ཁ་བ་དཀར་པློ། 

འཇློ་བདེ་ཆེན་རློང་ཁློངས། ༡༢ མི་ཉག་གཡུ་རི་རེ་རྒྱལ། དར་མདློའི་ཁློངས། 

མདློ་ཁམས་གསུམ། རྩྭ་ཀ་བདེ་འབམས་ཀི་སྣམ། བུ་འབློར་ཟབ་མློའི་སྣམ། ཀྲུང་ཀྲུང་གཡར་མློའི་

སྣམ་མློ། 

མདློ་མཁར་བའི་དངུལ་གདུང་། མདློ་མཁར་བ་ལ་རག་ཤག་ཡང་ཟེར། མདློ་མཁར་བ་ནི་སེ་དཔློན་

ཆེན་པློ་བཞིའི་གས་ཡིན་ལ་སྟག་ལུང་དགློན་པའི་དགློན་བདག་ཀང་ཡིན་པ་མ་ཟད། ག་ཟིའི་

གདུང་རྒྱུད་ཅེས་སྟག་ལུང་གི་གདུང་རྒྱུད་ར་ཆེར་བརི་སློལ་ལར་མདློ་མཁར་བའི་མི་ངློ་སྐྱེས་པ་

ཁིམ་པ་ཞིག་ཡིན་རུང་སྟག་ལུང་གི་གྲྭ་པས་ཕག་འཚལ་སློལ་ཡློད། མདློ་མཁར་བའི་མི་ངློ་སྐྱེས་

པ་རྒན་གཞློན་གང་འདྲ་ཞིག་འདས་གློངས་སློང་རུང་དེའི་སྤུར་ཞུགས་འབུལ་གིས་སྤུར་ཐལ་

བཅུག་པའི་དངུལ་གི་མཆློད་རེན་རེ་བཞེངས་ཏེ་སྟག་ལུང་དགློན་པར་འཇློག་སློལ་ཡློད། 

མདློ་མཁར་ཞབས་དྲུང་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་གང་སྤི་ལློ ༡༦༩༧ ལློར་

ཡབ་ངག་དབང་ཚངས་པ་དང་ཡུམ་མདང་དྲུང་གཉིས་ཀི་སས་སུ་བང་སྟག་ལུང་དུ་འཁྲུངས། ལློ་

དྲུག་ནས་བཅུ་བཞི་བར་བློད་ཀི་ཡིག་རིས་སྙན་ངག་སྦངས། ལློ་བཅློ་ལྔ་ནས་ལློ་གསུམ་རིང་

སྨིན་གིང་དུ་ལློ་ཙཱ་བ་དརྨ་ཤིའི་དྲུང་སྙན་ངག་ལེའུ་གསུམ་དང་། རིས་སྐློར། ཡིག་རིགས་སྣ་

ཚོགས། སྒ་མདློ་དབངས་ཅན་མའི་རི་མློ་ཡློངས་རློགས། སེབ་སྦློར། རིང་མའི་ཆློས་ལུགས་

བཅས་ལ་སྦངས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པ་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ ༡༧༡༦ ལློར་གཞིས་ཀ་རེའི་ཡློང་

བཞེས་སུ་བསྐྱློད། དེའི་ཕི་ལློ་གཞིས་རེའི་རློང་དཔློན་གི་ལས་འགན་བཟུང་བཞིན་པའི་སྐབས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློག་པློ་ཇུན་གར་གི་དམག་སེབས་ནས། རྒྱལ་པློ་ལྷ་བཟང་ལྷ་སར་དམག་ཐློག་ཏུ་བསད་པ་

སློགས་ལ་བརེན་རློང་དཔློན་འཕློ་འགྱུར་བས། སྟག་རེ་སེ་སིད་ལྷ་རྒྱལ་རབ་བརན་བློད་ཀི་སིད་

སྐྱློང་བསྐློས། དེའི་ཕི་ལློ་ལགས་རེ་གི་གུང་རློང་གི་རློང་དཔློན་གི་ལས་འགན་ལློ་གཉིས་བཟུང་

བཞིན་པའི་སྐབས་གཞློན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀི་རློགས་བརློད་མགློ་བརམས་ནས་མཇུག་མདློ་མཁར་དུ་

རློགས་པར་བས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལགས་བི་སྤི་ལློ ༡༧༢༠ ལློར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་

ཕེང་བདུན་པ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་འབུམ་ནས་བློད་དུ་ཐློག་མར་གདན་དྲངས་ནས་ལློ་ངློ་

གཉིས་སློང་བའི་ཆུ་སྟག་ལློ་བློད་གཞུང་གི་དྲུང་འཁློར་གས་སུ་ཞུགས། ང་ལུམ་སྦར་གསུམ་གི་

ཟིང་འཁྲུག་སྐབས་མི་དབང་ཕློ་ལྷ་བའི་ཕློགས་སུ་ལངས། སྤི་ལློ་༡༧༢༧ལློར་ཕློ་ལྷ་བ་བློད་ཀི་

སིད་སྐྱློང་གི་ཁིར་འཁློས་རེས་བློད་ཀི་བཀའ་བློན་གཙོ་བློ་ཞིག་ཆགས། སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་འབྱུང་

གནས་ཀི་མདུན་ནས་སུམ་རགས་དག་གསུམ་སློགས་བརྡ་སྤློད་ཀི་སྐློར་ལ་མཁས་པར་སྦངས་

ཤིང་། སི་ཏུའི་འགེལ་ཆེན་བརམ་པའི་བཀའ་ཡི་སྐུལ་མ་གནང་། སྤི་ལློ་༡༧༤༤ལློར་སི་ཏུའི་

འགེལ་ཆེན་བརམས་ཟིན་པ་དང་། བློད་གཞུང་དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་དང་། 

སེར་འབས་ཀི་བརྡ་སྤློད་སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་སློབ་གཉེར་གི་རྒྱུན་སེལ། གསུང་རློམ་ནི་མི་

དབང་རློགས་བརློད་ཞེས་མི་དབང་ཕློ་ལྷའི་རློགས་པ་བརློད་པ་དང་གཞློན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀི་གཏམ་

རྒྱུད་སློགས་ཁློང་གཞློན་ནུའི་དུས་སུ་བརམས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན། 

མདློ་མཁེན་བརེ་ཡེ་ཤེས་རྡློ་རེ། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༨༠༠ལློར་མགློ་ལློག་

གི་ཡུལ་གློང་གསེར་བཀྲ་ཤིས་ཁ་མདློ་ན་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་

༡༨༦༦ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

མདློ་གློང་མ་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལགས་བི་སྤི་ལློ༡༨༤༠ལློར་མཚོ་བས་ཕག་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་པད་མ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མདློ་རྒྱུད། མདློ་དང་སགས་ཀི་གཞུང་། 

མདློ་རྒྱུད་ཀི་ས་ལམ། མདློ་སགས་ཀི་གཞུང་ལས་བཤད་པའི་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའི་ས་དང་ལམ་

གི་རྣམ་བཞག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

མདློ་རྒྱུད་ཉེར་གཅིག །ཟ་མ་ཏློག་བཀློད་པ་དང་། པད་མ་སྙིང་པློའི་མདློ། །ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་

མདློ། །བཅུ་གཅིག་ཞལ་གི་གཟུངས། དློན་ཡློད་ཞགས་པ། དློན་ཞགས་ཕི་མ། པད་མ་མཆློག་

དབང་བསྒྱུར་འཁློར་ལློ། ཆློག་སགས་ཀི་རྒྱུད། ཡིད་བཞིན་ནློར་བུའི་གཟུངས། སྙིང་རེ་ཆེན་པློ་

མི་གཤློལ་བ། འློད་ཟེར་རྣམ་བཀློད། པད་མ་ཅློད་པན་གི་མདློ། །ཡི་གེ་དྲུག་པའི་མདློ། །དམ་

ཆློས་པད་དཀར། པུཎ་རི་ཀའི་མདློ། །ཆུ་ཀླུང་སྣ་ཚོགས་པའི་མདློ། །སྣང་བ་རློལ་པའི་

མདློ། །མཚན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་པ། མཚན་རབ་ཡློངས་སུ་བསྟན་པའི་མདློ། །ཕག་སྟློང་སྤན་སྟློང་

གི་གཟུངས་བཅས་ཉེར་གཅིག་གློ

མདློ་རྒྱུད་མན་ངག་གསུམ། སྤྲུལ་སྐུས་གསུངས་པའི་མདློ། །ལློངས་སྐུས་གསུངས་པའི་རྒྱུད། ཆློས་

སྐུས་གསུངས་པའི་མན་ངག་གློ །

མདློ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ། གསང་སགས་རིང་མའི་བསྐྱེད་རློགས་རློགས་ཆེན་གསུམ་གི་རྒྱུད་གཞུང་

གཙོ་བློ་རྣམས་ཏེ། མདློ་དགློངས་པ་འདུས་པ། རྒྱུད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་སྟེ་དཔལ་གསང་བ་སྙིང་པློ། 

སེམས་མདློ་མ་བུ་བཅློ་བརྒྱད་རྣམས་སློ། །

མདློ་སྒློག་པ། གསུང་རབ་ཀློག་པ། 

མདློ་དགེ་འདུན། སར་ལྷ་ལན་སྨློན་ལམ་སྐབས་གདན་ས་གསུམ་གི་སྒིག་ཁློངས་ལ་དངློས་སུ་མ་

འཛུལ་བའི་ཚོགས་ཁང་གི་མདློ་ན་བཞུགས་པའི་བཙུན་གལ། 

མདློ་དགློངས་པ་འདུས་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་གསང་བའི་ཡེ་ཤེས་དློན་

གི་སྙིང་པློ་རྡློ་རེ་བཀློད་པའི་རྒྱུད་རྣལ་འབློར་གྲུབ་པའི་ལུང་ཀུན་འདུས་རིག་པའི་མདློའམ། 

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་དགློངས་པ་འདུས་པའི་མདློ་ལེའུ་བདུན་ཅུ་དློན་ལྔ་པའི་བདག་ཉིད་

ཅན། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པློ་དརྨ་བློ་དི་དང་། དཱ་ན་རཀྵ�་ཏ་དང་། ཞུ་ཆེན་གི་ལློ་ཙཱ་བ་ཆེ་བཙན་

སྐྱེས་ཀིས་བསྒྱུར་པ། 

མདློ་དགློན་ཐློས་བསམ་དར་རྒྱས་གིང་། མིང་གཞན་ཞེའུ་མདློ་དགློན་ཟེར། ས་ཨ་མེ་དམ་པས་

བཏབ་པའི་ས་དགློན་གས་ཞིག་ཡིན། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་འདུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མདློ་འགག །① ཁང་པའི་བར་ཁམས། ② ལམ་དང་ཆུ་སློགས་ཀི་འདུས་མདློ། །③ དློན་གནད་ཀི་

སྙིང་པློ། 

མདློ་འགབ་མ་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལགས་སྤེལ་སྤི་ལློ༡༨༦༠ལློར་བག་མཐློང་བདེ་

འབློར་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

པད་མ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མདློ་འགྱུར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་focusing ཟེར། 

མདློ་སགས། མདློ་དང་སགས། 

མདློ་སགས་ཀི་ཁད་པར་བཞི། མ་རྨློངས་པ་དང་། ཐབས་མང་། དཀའ་བ་མེད་པ། གདུལ་བ་དབང་

པློ་ཤིན་ཏུ་རྣློ་བའི་དབང་དུ་བས་པ་བཅས་སློ། །

མདློ་སགས་ཕག་ལེན། མདློ་ལུགས་ཀི་གཞི་གསུམ་ལག་ལེན་དང་། སགས་ལུགས་ཀི་ལྷ་དང་སྲུང་

མའི་མཆློད་འབུལ། གདངས་དབངས་སློགས་ཀི་ལག་ལེན། 

མདློ་ཆུ། མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་རྨ་སྟློད་རློང་གི་འབབ་

ཆུ་ཞིག

མདློ་ཆེན་དགློན། ཐུབ་བསྟན་ཉི་ཤར་གིང་ཤྲ�ར་སེང་གཉིས་པ་མདློ་ཆེན་ཨ་ཁློ་རིས་ཞེས་ཀང་

གགས། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆུ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མདློ་སྟློད། ཐ་སྙད་འདི་ཆེས་ས་ཤློས་ནི་སྟག་ཚང་དཔལ་འབློར་བཟང་པློའི་རྒྱ་བློད་ཡིག་ཚང་ལས་

གསལ། སྤི་ལློ་༡༢༥༤ལློར་སེ་ཆེན་ཁུ་པི་ལིས་ཀིས་འགློ་མགློན་ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ལ་

དབང་ཡློན་བར་པ་བློད་ཆློལ་ཁ་གསུམ་ཕུལ་པའི་སྐབས་སུ་ཆློལ་ཁ་གསུམ་གི་ས་མཚམས་

དབེ་བར་སློག་ལ་སྐྱ་བློ་མན་ཆད་ནས། རྨ་ཆུའི་ཁུག་པ་ཡན་ཆད་བར་ལ་མདློ་སྟློད་མི་ཡི་ཆློལ་

ཁ་ཟེར། ཞེས་གགས། 

མདློ་སྟློད་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ༡༧༩༥ལློར་དགེ་སློང་ཤཱཀ་དར་རྒྱས་
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ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་ཆུ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མདློ་སྟློད་མིའི་ཆློལ་ཁ། མདློ་སྟློད་ཀི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས། 

མདློ་དར་མ། རློལ་མློའི་བེ་བག་ཅིག

མདློ་དློན། ར་བའི་དློན། སྐད་ཆ་མང་པློ་མ་བཤད་པར་མདློ་དློན་བཤད་ན་གློ་བདེ། 

མདློ་དློན་སྙིང་པློ། མདློར་བསྡུས་ཞུ་རྒྱུའི་སྙིང་པློའམ་ཞུ་རྒྱུའི་དློན་གནད་གཙོ་བློ། 

མདློ་སེ། [སཱུཏནྟྲ]ཡུལ་གང་དུ་གང་ཟག་གང་གི་ཕིར་དུ་གསུངས་པ་སྨློས་པས་གནས་དང་། ཀུན་

རློབ་དང་དློན་དམ་པའི་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་སྨློས་པས་མཚན་ཉིད་དང་། ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་

མཆེད་ལ་སློགས་པ་སྨློས་པས་ཆློས་དང་། དགློངས་པའི་དློན་ཟབ་མློ་དག་སྟློན་པས་དློན་བཅས་

བཞི་སྨློས་པས་མདློ་སེ་ཞེས་བའློ། །

མདློ་སེ་ངེས་པའི་དློན་བཅུ་གསུམ། མདློ་སེ་གང་དག་སྟློང་པ་ཉིད་དང་། མཚན་མ་མེད་པ། སྨློན་པ་

མེད་པ། མངློན་པར་འདུ་མི་བེད་པ། མ་སྐྱེས་པ། མ་བྱུང་བ། དངློས་པློ་མེད་པ། བདག་མེད་པ། 

སེམས་ཅན་མེད་པ། སློག་མེད་པ། གང་ཟག་མེད་པ། བདག་པློ་མེད་པ། རྣམ་པར་ཐར་པའི་སློ་

ཡི་བར་དུ་མེད་པར་བསྟན་པ་བཅས་སློ། །

མདློ་སེ་དགློངས་པ་ངེས་འགེལ་གི་ལེའུ་བཅུ། 

༡ དློན་ཟབ་དགློངས་ངེས་འགེལ། ༢ ཆློས་འཕགས། ༣ བློ་གློས་རྣམ་དག །༤ རབ་འབློར། ༥བློ་

གློས་ཡངས་པ། ༦ ཡློན་ཏན་འབྱུང་གནས། ༧ དློན་དམ་ཡང་དག་འཕགས། ༨བམས་པ། ༩ 

སྤན་རས་གཟིགས། ༡༠ ཡློན་ཏན་གི་ཚོགས་རྣམ་པར་ངེས་པ་བཅས་ཡིན། 

མདློ་སེ་རྒྱན། བམས་ཆློས་སེ་ལྔ་ལས་རྒྱན་རྣམ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། དྲང་ངེས་ཀི་མདློ་སེ་སྣ་

ཚོགས་པའི་དློན་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བེད་པའི་གཞུང་། ལེའུ་ཉེར་གཅིག་པ། རྒྱ་གར་གི་

མཁན་པློ་ཤཱཀ་སིང་ཧ་དང་། ལློ་ཙཱ་བ་དཔལ་བརེགས་ཀི་འགྱུར་ལ་བློ་ལན་ཤེས་རབ་ཀིས་

འགྱུར་བཅློས་བས་པའློ། །

མདློ་སེ་པ།①དློན་དང་ཤེས་པ་རས་སུ་གྲུབ་པར་སྨྲ་ཞིང་ཆློས་རྣམས་རིགས་པའི་ལམ་ནས་གཙོ་བློར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པ་ཞིག །② མདློ་སེའི་རེས་སུ་འབངས་ནས། 

རང་རིག་དང་ཕི་དློན་གཉིས་ཀ་བདེན་ཞེན་གིས་ཁས་ལེན་པའི་ཐེག་དམན་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ། 

མདློ་སེ་སྤློད་པའི་དབུ་མ་པ། སློབ་དཔློན་ལེགས་ལན་གིས་སློལ་ཕེ་བའི་ཕི་དློན་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པ་ཁས་ལེན་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ། 

མདློ་སེ་སྤློད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཕི་དློན་ཡློད་པ་

མདློ་སེ་པ་དང་མཐུན་པར་ཁས་བངས་པས་ན་མདློ་སེ་སྤློད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ཞེས་

བཏགས་པ་ཡིན། 

མདློ་སེ་སྨྲ་བ། མདློ་སེ་པ་དང་གཅིག །

མདློ་སེ་ཟ་མ་ཏློག །དེ་སློན་བློད་ཀི་བཙན་པློ་ཁི་ལེ་སློང་བཙན་གི་དུས་བློད་ཀི་ལློ་ཙཱ་བ་ཞང་ཡེ་ཤེས་

སེས་རྒྱ་གར་སྐད་ནས་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ། 

མདློ་སེ་ཟ་མ་ཏློག་གི་སྙིང་པློ། བློད་རེ་ལྷ་ཐློ་ཐློ་རི་གཉན་བཙན་གི་ཐུགས་དམ་གཉན་པློ་གསང་བར་

གགས་པའི་ནང་ཚན་བློད་ལ་ཐློག་མར་བྱུང་བའི་མདློ་སེ་ཞིག །ཐུ་མིས་བློད་ཡིག་གསར་གཏློད་

བས་རེས་གཞི་ནས་བློད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར། 

མདློ་སེ་ལས་རྣམ་འབེད། མདློ་འདི་རྒྱལ་པློ་ལྷ་ཐློ་ཐློ་རི་གཉན་བཙན་ལ་ཐློག་མར་བྱུང་བའི་ཆློས་

དཔེའི་གས་ཡིན་པར་ལློ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་མང་པློར་གསལ་ཞིང་ནང་དློན་ནི་ལས་རྒྱུ་འབས་ཀི་རྣམ་

གཞག་གསལ་པློར་སྟློན་པ་ཞིག་ཡིན། 

མདློ་སེ་ལུང་སེ་གཞི། ལུང་གཅིག་ལས་འཕློས་པ་དང་། བར་མ། རིང་མློ། ཕན་ཚེགས་ཏེ་བཞི། 

མདློ་སེའི་མཆློད་པ། བློད་རྒྱལ་མུ་ནེ་བཙན་པློའི་སྐབས་བསམ་ཡས་སུ་བཙུགས་པའི་དུས་མཆློད་

ཆེན་པློ་ཞིག

མདློ་སེའི་རྒྱུད་རིས། སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་ནས་འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་སྐུ་མཆེད་བར་གི་

མདློ་ཕློགས་ཀི་བ་བརྒྱུད་ཀི་བིས་སྐུ། 

མདློ་སེའི་སེ་སྣློད། ལྷག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསབ་པ་གཙོ་བློར་སྟློན་པ། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་

གཉིས་ཀི་ནང་ནས་མདློའི་སེ་དང་། དབངས་ཀིས་བསྙད་པའི་སེ་དང་། ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་
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སེ་དང་། ཆེད་དུ་བརློད་པའི་སེ་དང་། ལུང་དུ་བསྟན་པའི་སེ་དང་། ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སེ་དང་། 

རྨད་དུ་བྱུང་བའི་སེ་བཅས་བསྡུས་པའི་སེ་སྣློད་དློ། །

མདློ་མདའ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་མཛོ་སང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མདློ་སྤི། སར་བློད་གཞུང་གི་མདློ་ཁམས་སྟློད་སྨད་སྤི་ཁབ་ལ་ལས་ཀ་བེད་མཁན་གི་ལས་ཁུང་ཞིག

མདློ་ཕློགས། རྒྱུ་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་གཙོ་བློར་སྟློན་པའི་གཞུང་། 

མདློ་ཕློགས་ཀི་བཤད་གྲྭ། དབུ་མ་དང་། ཚད་མ། འདུལ་བ། མངློན་པ་སློགས་གཞུང་ཆེན་མློ་རྣམས་

སློབ་གཉེར་བེད་སའི་བཤད་གྲྭ

མདློ་ཕློགས་ལམ་རིམ་བརྒྱུད་པ་གསུམ། ཟབ་མློ་ལ་རྒྱུད། རྒྱ་ཆེན་སྤློད་རྒྱུད། ཉམས་ལེན་བིན་

རླབས་རྒྱུད་བཅས་སློ། །

མདློ་བ་དགློན། བསམ་གཏན་བཀྲ་ཤིས་དགེ་མཚན་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་

ནང་ཙམ་ན་གཉན་རེ་དཔློན་སློབ་ངག་དབང་ཆློས་འཕེལ་ནས་ཕག་བཏབ་མཛད། གྲུབ་མཐའ་

དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྔ་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མདློ་བ་དགློན་དགའ་ལན་ཆློས་འཁློར་གིང་། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་དུས་སུ་ཕག་བཏབ། ད་ལ་མཚོ་

སློན་གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མདློ་བ་ར། རའི་ཚིག་རྒྱན་སྟེ། སྙན་ངག་གི་སྐབས་སུ་མདློ་བ་ར་དང་ར་མདློ་བ་གང་བདེ་བརློད་ཆློག

མདློ་བ་མདློ་སགས་དར་རྒྱས་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ་༡༩༣༥ལློར་དགེ་

འདུན་རྒྱ་བཚོས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྨ་ལྷློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མདློ་བ་བློན་རྒྱ་དགློན་པ། ཕག་གྲུའི་དུས་སུ་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྨ་

ལྷློ་རེབ་གློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མདློ་སྦུག །ཁང་པ་ནང་མ་དང་ཕི་མའི་བསྡུས་མིང་། 

མདློ་མང་དགློན། འཇང་སང་ཨ་འཕེན་དང་། ཁློང་གི་ཚ་བློ་ཚུལ་ཁིམས་རྡློ་རེ་རྣམ་གཉིས་ཀིས་བཏབ། 

དུས་ཚོད་མ་གསལ་ཡང་། བ་མ་ཚུལ་ཁིམས་རྡློ་ར་ེརྒྱ་ནག་གློང་མ་ཆློན་ལུང་ག་ིསྐབས་སུ་རྒྱལ་རློང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁློ་ཆུ་རབ་བརན་རྒྱལ་པློ་ལ་མཐུ་ཟློར་བཏང་བའི་ཆེད་རྒྱ་ནག་ཏུ་གདན་ཞུས་བས་པའི་ལློ་རྒྱུས་ལ་

གཞིགས་ན་སྤ་ིལློའ་ིདུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པའ་ིདུས་དཀིལ་ཙམ་ལ་བཏབ་པ་འདྲ། གྲུབ་མཐའ་རིང་

མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་བག་འགློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མདློ་མེད། ① ཕུགས་བསམ་མེད་པ་སྟེ། མི་མདློ་མེད། ཕློ་མདློ་མེད་ཅེས་པ་ལ་བུ། ② [མདློ་’མེད།] 

ཅེས་སྒ་གདངས་ལི་ལ་བ་མདློའི་ཐློག་ཏུ་བཞག་ནས་ཀློག་ན་ལྷ་སའི་སྐད་དུ་ཆློ་མེད་ཅེས་པ་དང་

དློན་གཅིག །སྙིང་པློ་མེད་པ་དང་། ཁེ་ཕན་མེད་པའི་དློན་ཡིན། དཔེར་ན། ང་ལས་ཀ་བས་ནས་

ལློ་བདུན་རེད། ད་ལློ་ཕལ་ཆེར་སློབ་དཔློན་གཞློན་པའི་ལས་ཐློབ་རག་ས་རེད། དེས་ན་ད་ལློ་

ཞིབ་འཇུག་སློབ་རྒྱུགས་འཕློད་འདུག་ཀང་། དེ་འདློན་ལ་མདློ་ཅི་ཡང་མི་འདུག །ཡང་། ས་ཁང་

རྒྱ་ཚོང་པ་དེས་དབར་རྩྭ་དགུན་འབུ་རྒྱ་མ་གང་རེས་སློར་ཁི་ལྔ་རེ་སྦིན་ཟེར། འློན་ཀང་ང་ལུང་

པ་མང་པློ་ཞིག་སློང་ནས་ཚུར་ཉློ་དུས་རྒྱ་མ་གང་རེ་ལ་ཧ་ལམ་ཁི་ལྔ་མ་ཟིན་ཙམ་གནས་

འདུག །དེ་ལར་བཙོང་ན་མདློ་ཅི་ཡང་མི་འདུག་ལ་བུའློ། །

མདློ་སྨད། གནའ་དུས་བློད་བཙན་པློའི་སྐབས་སུ་མདློ་ཁམས་ཡུལ་གྲུ་སྤི་ལ་མདློ་སྨད་ཅེས་འབློད་

སློལ་ཡློད་པ་ཏློང་ཧུང་ཡིག་ཆའི་ནང་དུ་གསལ། བེ་བག་མདློ་སྨད་ཅེས་པའི་མིང་འདི་སློག་

རྒྱལ་ཁུ་པེ་ལེའི་སྐབས་སུ་འགློ་མགློན་ཆློས་འཕགས་ལ་ཕུལ་བའི་བློད་ཆློལ་ཁ་གསུམ་ཞེས་

པའི་ནང་གི་མདློ་སྨད་ཀི་ས་ནི། རྒྱ་བློད་ཡིག་ཚང་ལས། རྨ་ཆུ་ཁུག་པ་མན་ཆད་ནས། རྒྱ་མཆློད་

རེན་དཀར་པློ་ཡན་ཆད་བར་ལ་མདློ་སྨད་ཟེར། 

མདློ་སྨད་རའི་ཆློལ་ཁ། མདློ་སྨད་ཀི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས། 

མདློ་སྨད་ཀི་རྒྱལ་རྒྱུད། མངའ་བདག་དཔལ་འཁློར་བཙན་གི་སས་ཆུང་བ་ཁི་བཀྲ་ཤིས་བརེགས་པ་

དཔལ། བཀྲ་ཤིས་བརེགས་པའི་སས་འབིང་བ་འློད་ལེ། འློད་ལེ་ལ་སས་བཞི་བྱུང་བའི་གཉིས་པ་

ཁི་ལེ་ཟེར་བ་མདློ་སྨད་དུ་སློང་ནས་མདློ་སྨད་ཀི་རྒྱལ་རྒྱུད་རྣམས་བྱུང་བ་ལ་མདློ་རྒྱལ་རྒྱུད་ཟེར། 

མདློ་སྨད་ཆློས་འབྱུང་། མདློ་སྨད་ཆློས་འབྱུང་དེབ་ཐེར་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བ་བ། འདི་བག་སློམ་པ་བསྟན་

པ་རབ་རྒྱས་ཀིས་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་གང་ལློར་བསྒིགས། བ་བང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་

གི་པར་མར་ཤློག་གངས་དགུ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡློད། དེའི་ནང་དློན་ཨ་མདློའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

དགློན་མ་ལག་སློ་སློར་བློན་པའི་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་དང་། གྲྭ་རྒྱུན་མང་ཉུང་། ས་ཚིགས་རིང་

ཐུང་། འབློར་པ་ཐློན་ཁུངས་སློགས་ཞིབ་ཏུ་བཤད་ཅིང་། ཁད་པར་དུ་དབུ་ན་ཆློས་འབྱུང་རྒྱལ་

རབས་རྣམ་གངས་དྲུག་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གི་མཚན་བང་དང་རློམ་པ་པློ་བཀློད་ཡློད་པ་དེ་ལློ་རྒྱུས་

སྨྲ་བ་དག་ལ་མཁློ་གལ་ཆེ་བར་སྣང་། 

མདློ་སྨད་སྤི་ཁབ། སྤི་ལློ༡༨༦༥ལློར་བློད་དམག་གིས་ཉག་རློང་མགློན་པློ་རྣམ་རྒྱལ་བཅློམ་ཞིང་། 

རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༨༦༧ལློར་ཉག་རློང་ཁློག་ཏུ་མདློ་སྨད་སྤི་ཁབ་བཙུགས་

ཤིང་རིས་དཔློན་ཕུན་རབ་པ་མདློ་སྤིར་བསྐློ་བཞག་གནང་། སྤི་ལློ་༡༩༡༣ལློར་དཀར་མཛེས་

དར་རྒྱས་དགློན་པ་དང་བེ་རུ་དགློན་པ་གཉིས་འཁྲུགས་པ་བས་པས་བེ་རུ་དགློན་པ་ཕམ། རབ་

བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་ར་ལློ་སྤི་ལློ༡༩༡༨ལློར་བེ་རུ་དགློན་པས་རྒྱ་དམག་རྒྱབ་ར་དྲངས་པ་དང་། 

དར་རྒྱས་དགློན་པས་བློད་དམག་རྒྱབ་ར་དྲངས་ནས་སར་ཡང་འཁྲུགས་པ་བས་མཐར་དར་

རྒྱས་དགློན་པ་ཕམ། ཉག་ཁློག་གི་མདློ་སྤི་ཆབ་མདློར་སློར་དགློས་པ་བྱུང་། དུས་དེར་བསྐལ་

པ་ས་ར་ལློའི་དུས་འགྱུར་ཞེས་ཁམས་ཕློགས་སུ་སྐད་གགས་ཆེ། མདློ་སྨད་ཁུལ་གི་ཞི་དྲག་སྤི་

འདློམས་བཀའ་བློན་བ་མ་བམས་པ་བསྟན་དར་ངློ་ལས་བསྐློ་གཞག་གིས་ཆབ་མདློ་ས་གནས་

སུ་བཀའ་ཤག་སྤི་ཁབ་ལས་ཁུངས་དངློས་སུ་བཙུགས་ཤིང་། དེར་ལས་བ་རིམ་བཞི་སེར་སྐྱ་

གཉིས་དང་། ཕློགས་དཔློན་མཁན་རིམ་གཉིས། མགློན་ལས་གཉིས། བཀའ་དྲུང་གཅིག །བཀའ་

མགློན་གཅིག །གཟིམ་འགག་གཅིག །ལས་བ་དཀྱུས་མ་རེ་ཤློད་སེར་སྐྱ་བཅུ་སྐློར་བཅས་ཡློད། 

ལས་འགན་ནི། མདློ་སྨད་ཁུལ་གི་ས་སྲུང་མདའ་དཔློན་དང་། རློང་འགློ་གཞིས་སློད་བཅས་ཀི་

མི་འགློ་བློད་སེ་པ་གཞུང་ནས་བསྐློ་གཞག་བས་རུང་། ས་སྲུང་འགློ་དམག་ས་གནས་གང་དུ་

བཅའ་སློད་དགློས་མིན་མདློ་སྤི་ནས་ཐག་གཅློད་གནང་རྒྱུ་དང་། རློང་གཞིས་སློ་སློའི་ཁལ་བསྡུ་

ཁིམས་འདློམ་བེད་ཕློགས། འཆར་འཕར་རང་འགློ་ལག་འདློན་གི་ཁལ་རིགས་ཉེ་རྒྱང་མི་

སྙློམས་པའི་རིགས་ལ་ས་མིའི་ཞིབ་གཅློད། དམག་ཕློགས་འདུ་འགློད། ས་འགག་ཁག་ཏུ་ཇ་ཚྭ་

སྤུ་བལ། པགས་རིགས། སྨན་རས་ལ་སློགས་པའི་ཤློ་ཁལ་བསྡུ་རྒྱུ་དང་དམ་བསྐློ་གཏློང་བ་

བཅས་མདློར་ན་ཁུལ་དེའི་ཞི་དྲག་བེད་སློའི་ནང་ནས་ས་མཚམས་ཐློབ་ཤློར་གི་རློད་བསྙད་ཡློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལང་རིགས་བློད་སེ་པ་གཞུང་ལ་དགློངས་སྐློར་དགློས་པ་ལས། དེ་བིངས་མདློ་སྤི་རང་ནས་ཐག་

གཅློད་བས་ཆློག་པ་བཅས་རེད། 

མདློ་སྨད་རློང་ཆེན་བཞི། པདྨློ་ཆློས་རློང་ངམ་ཕུལ་ལ་ཡང་རློང་། བག་དཀར་སེལ་རློང་། ཨན་ཆུང་

གནམ་རློང་། 

ཤ་རློང་བཅས། 

མདློ་ཙམ། རྒྱས་པ་རང་མིན་པ། མདློ་ཙམ་བསྟན་པར་བ་བ་ནི་འདི་ལ་སྟེ། 

མདློ་རེ་སར། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་

མཚོ་ཤར་ཡ་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མདློ་ཚན་གསུམ། ར་བཤད། ཆ་མཐུན། བཀའ། 

མདློ་ཚེག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་focus ཟེར། 

མདློ་འཛིན་པ། ཟླློས་གར་གི་འཁབ་བའི་དློན་གང་ཡིན་པ་དེའི་གཞུང་སློང་བ་པློ། 

མདློ་བཞི། བློད་ཀི་གསློ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀི་བརག་དཔྱད་དང་། སྨན་བཅློས་སློགས་ཀི་

གཞུང་ལུགས་ཀི་སེ་ཚན་མདློར་བཞིར་བསྡུས་པ། བརག་པ་ར་ཆུའི་མདློ་དང་གཅིག ། ཞི་བེད་

སྨན་གི་མདློ་དང་གཉིས། །སྦློང་བེད་ལས་ཀི་མདློ་དང་གསུམ། །འཇམ་རྩུབ་དཔྱད་ཀི་མདློ་དང་

བཞི། ཞེས་སློ། །

མདློ་བཞི་མློ་དགློན། མིང་གཞན་འདློད་དགུ་ཕུན་ཚོགས་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་

སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༧༠༤ལློར་བ་མ་ནང་སློ་གཡུང་དྲུང་བསྟན་འཛིན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་

པློ་ཡིན། ད་ལར་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རློག་བག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མདློ་ཡས་དགློན། སྤི་ལློ་༡༦༧༨ལློར་གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་

པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མདློ་རས་པ། འདི་ཡུལ་གུང་ཐང་བ་མ་ཞང་གི་སློབ་མ་གགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཀང་ལློ་རྒྱུས་མ་མཐློང་། 

མདློ་རིས། མདློ་བ་ནི་རའི་མིང་ཏེ་ར་མདློ་བའི་སྤུ་རིས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

མདློ་ལས་བྱུང་བའི་མཆློད་རས་བཅུ། མེ་ཏློག །ཕེང་བ། སློས། བྱུག་པ། ཕེ་མ། ན་བཟའ། རྒྱན། 

གདུགས། རྒྱལ་མཚན། བ་དན་ནློ། །

མདློ་ལས་བྱུང་བའི་སྤློ་པ་བཅུ་དྲུག །མ་སྨད་པའི་ཚུལ་ཁིམས། གུས་པར་སློབ་པའི་ཚུལ་ཁིམས། 

བསབ་པ་ཡློངས་རློགས་པའི་ཚུལ་ཁིམས། ལུས་ངག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ཀུན་སྤློད་ཡློངས་

སུ་དག་པ། ཀུན་སྤློད་དགེ་བ། ཀུན་སྤློད་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པ། ཀུན་སྤློད་གནློད་པ་མེད་པ། ཀུན་

སྤློད་རེས་སུ་མཐུན་པ། ཀུན་སྤློད་རེས་སུ་འབློར་བ། ཀུན་སྤློད་ཐབས་དང་ལན་པ། ཀུན་སྤློད་

འཚམ་པ། ཀུན་སྤློད་མཐུན་པ། ཀུན་སྤློད་གདུང་བ་མེད་པ། ཀུན་སྤློད་འགློད་པ་མེད་པ། ཀུན་

སྤློད་ཡིད་ལ་བཅགས་པ་མེད་པའློ། །

མདློ་ལས་མློས་པའི་ཕན་ཡློན་ལྔ། གནས་ངན་ལེན་གི་གནས་ཐམས་ཅད་འཇིག་པ། ཆློས་ཀི་དགའ་

བ་ལ་དགའ་བ་ཐློབ་པ། ཚད་མེད་པ་ཤེས་པ། རྣམ་པར་མི་རློག་པའི་མཚན་མ་རྣམས་ཀུན་ཏུ་

འབྱུང་བ། གློང་མ་པས་ཀང་ཆེས་གློང་མའི་རྒྱུ་ཡློངས་སུ་འཛིན་པར་བེད་པའློ། །

མདློ་ལི། ཁློགས་སམ་བམས་ཁི། མདློ་ལི་འདེགས་པ། 

མདློ་ལུགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ། བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཆློས་སྐད་ཅིག །མདློ་ལུགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་

པློ་སྟེ། ངློ་བློ་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ། སགས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ། མིང་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཞེས་བ་

བའི་ཁད་པར་གསུམ་ལན་གི་ཆློས་ལ་མདློ་ལུགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཞེས་ཟེར། མཉམ་མེད་

དྭགས་པློ་རིན་པློ་ཆེས་རྒྱུད་བ་མའི་གཞུང་ལ་མདློ་ལུགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཞེས་པའི་མིང་

གིས་བརྒྱན་ནས་འཆད་སློལ་སེལ་ཡློད།

མདློ་ལུགས་ཀི་རིགས་གསུམ། ཉན་ཐློས་ཀི་རིགས། རང་རྒྱལ་གི་རིགས། ཐེག་ཆེན་གི་རིགས། 

མདློ་ལློན་ཞུ་བཅད་ཀི་ཁིམས། སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་སུ་གཏན་འབེབས་བས་པའི་བཀའ་ཡི་

ཁིམས་ཡིག་པློ་དྲུག་གི་བཞི་པ། [ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་]ལས། ཁ་དྲག་རྣམས་ལ་

མ་སྐྱེངས་ཙམ་དུ་བཅད། ཅེས་དང༌། ཁ་དྲག་ཞན་གཉིས་རློད་ན་བདེན་རྫུན་བརགས་པའི་མཐར་

ཁ་དྲག་པ་མ་སྐྱེངས་ཤིང་ཞན་པ་ཡིད་མི་ཆད་པར་གཅློད་པ་མདློ་ལློན་ཞུ་ཆད་ཀི་ཁིམས་ཡིག་

ཅེས་སློ། འདི་ནི་ཁིམས་སར་ཞུ་གཏུག་བེད་མཁན་གཉིས་ཀི་ཞུ་དློན་ལ་བདེན་རྫུན་བརགས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་མཐར་ཁ་དྲག་པའི་མི་ཁ་མ་སྐྱེངས་ཙམ་དང༌། ཉམ་ཆུང་རྣམས་བློ་མ་ཕམ་ཙམ་གི་སློ་ནས་

ཁིམས་ཐག་གཅློད་དགློས་པ་ལ་ཟེར། 

མདློ་སིབ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མདློ་གསུམ་པ། ལུང་པ་གསུམ་མདློ་ཁ། 

མདློག །① ཁ་དློག །སྐུ་མདློག །ཤ་མདློག །ས་མདློག །རས་མདློག །མདློག་བཟང་བ། མདློག་ངན་

པ། མདློག་མི་སྡུག་པ། ② ཡིན་ཁུལ་དང་། ཡློད་ཚུལ་སློགསདཔེར་ན། མཁས་པ་ཡིན་མདློག་

བེད། མངློན་ཤེས་ཡློད་མདློག་བེད། ཁམ་པས་བ་མ་ཡིན་འདློག་བེད་ལ་བུའློ། །

མདློག་ཁ། ཁ་དློག་གི་དློན་དུ་གློ་བའི་མདློག་དང་གཅིག །

མདློག་ཁ་པློ། ① བ་ཚིག་གི་མཐར་ཤས་ཆེ་བའི་དློན་ལ་འཇུག་པའི་ཚིག་ཕད་ཅིག །ཡློང་མདློག་ཁ་

པློ། འགློ་མདློག་ཁ་པློ། སྟེར་མདློག་ཁ་པློ། འགིག་མདློག་ཁ་པློ། ② ཁད་ཆློས་ཀི་ཚིག་གི་མཐར་

ཆ་འདྲ་བའི་དློན་ལ་འཇུག་པའི་ཚིག་ཕད་ཅིག །ཆེ་མདློག་ཁ་པློ། དཀར་མདློག་ཁ་པློ། མཛེས་

མདློག་ཁ་པློ། མཐློ་མདློག་ཁ་པློ། 

མདློག་ཁ་ཤིག་གེ་བ། ཚོན་མདློག་ཁ་ཐིང་ངེ་བ། སྟག་གཟིག་གི་སྤུ་མདློག་ཁ་ཤིག་གེ་བ་ཡློང་། 

མདློག་གློག །ལྐུགས་ཚོད་ཚོད་དེ་གཤེ་ཚིག །མི་མདློག་གློག་དེས་ཡང་ཁ་མཆུ་བསངས་འདུག

མདློག་སྒྱུར། ཚོན་མདློག་ཆེད་དུ་སྒྱུར་བ། སྣམ་བུ་བཀྲུས་ནས་མདློག་སྒྱུར་གི་ཚོས་ལས་བེད་པ། 

མདློག་འགྱུར། མདློག་རང་བཞིན་གིས་འགྱུར་བ། དགུན་དུས་སང་དང་ནགས་ཚལ་གི་མདློག་

འགྱུར་བ། 

མདློག་ལྔ་པ། ཉི་མའི་ར་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག

མདློག་གཅིག་པ། ① ཁ་དློག་མཐུན་པ། ② [མངློན]བ་རློག

མདློག་ཆློས། གཞིས་ཀ་རེ་རྣམ་གིང་རློང་མདློག་ཆློས་ཆུས་མདློག་ཆློས་ཤང་། 

མདློག་ཉམས་པ། བཀྲག་མདངས་ཡལ་བ། ལློ་སྐྱ་གློས་ཧྲལ་གིས་མདློག་ཉམས་པར་གྱུར་པ། 

མདློག་ཉེས། ཚོན་ནམ། ཚོས་ཁ་མ་ལེགས་པ། བཟློ་དབིབས་ལེགས་ཀང་མདློག་ཉེས་ཀི་དངློས་པློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ལ་སྣང་ལ་མི་འགློ། 

མདློག་ལན། ① སློ་ཞིག །② [མངློན]གསེར་སྤི། 

མདློག་མདློག །བཅློས་པའི་ཚུལ། མི་ཤེས་ཤེས་མདློག་མདློག་བེད་པ། 

མདློག་གནག་པ། གདློང་མདློག་ནག་པློ། 

མདློག་མེད་སྐྱེས། [མངློན] ① ཁག །② པདྨ་ར་ག

མདློག་སྩློལ། གདློང་གསློལ་བ། ཁབ་བསྒགས། ངློ་དགའ་བེད་པ། 

མདློག་མཛེས། ཁ་དློག་ལ་ན་སྡུག་པ། མདློག་མཛེས་མེ་ཏློག

མདློག་ཟབ་ཐིག་རིས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་dark strokes ཟེར། 

མདློག་ལེགས། ཁ་དློག་བཟང་པློ། རགས་མ་མདློག་ལེགས་ཤིག་ལེགས་སྐྱེས་སུ་སྩལ་བ། 

མདློག་ཤློར། ཁ་དློག་ཤློར་བའམ་ཉམས་པ། ལུས་སྟློབས་ཉམས་ན་མདློག་ཤློར་ཡློང་། 

མདློག་སེལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་deseturate ཟེར། 

མདློག་གསལ་མཁིས་པ། ལུས་ཀི་ར་བའི་མཁིས་པ་ལྔའི་ཡ་གལ་པགས་ལ་གནས་པ་ཞིག་སྟེ། བེད་

ལས་ལུས་ཀི་པགས་པའི་མདློག་གསལ་ཞིང་དང་བར་བེད་པ་ཡིན། 

མདློག་གསལ་ནད། ལུས་ཀི་ར་བའི་མཁིས་པ་རིགས་ལྔའི་ནང་ཚན་མདློག་གསལ་ནད་དུ་གྱུར་པ་

སྟེ། ནད་རགས་སུ་པགས་མདློག་སློ་ལ་ནག་ཅིང་རེག་བ་རྩུབ་པར་འགྱུར་བ་ཞིག

མདློང་མློ། ཇ་དང་འློ་མ་སློགས་སྲུབ་སྣློད། ས་སྲུང་སྣློད་མདློང་མློ་རག་ཤན་མ། 

མདློང་གསློལ། [རིང] ① ངློ་དགའ་བེད་པ། ② དྲང་གཏམ། 

མདློངས། རྨ་བའི་མཇུག་སྒློའི་རེ་མློའི་མིག་འབས་ཀི་དབིབས་འདྲ་བའི་རི་མློ་མདློག་ཅན་གི་མིང་། 

མདློངས་ཅན། ཐང་ཀའི་རི་མློའི་རྣམ་པ་ཞིག

མདློངས་མཐའ་ཅན། [མངློན]རྨ་བ། 

མདློངས་ལན། [མངློན]རྨ་བ། 
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མདློངས་པ། མིག་ཞར་བ། མིག་མདློངས་པ། 

མདློངས་པློ་རབ་བརན་མཁར་དགློན། དགློན་པ་འདི་དུས་ནམ་བཏབ་དང་འདེབས་མཁན་སུ་ཡིན་མ་

གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ར་

མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མདློངས་སེལ་བ། [མངློན]སྐར་མ་རི་བི། 

མདློམས། ཕློ་མློའི་མཚན་མ་གནས་ཡུལ་དློན་དུ་གློ་བའི་འདློམས་དང་གཅིག །

མདློའི་སེ། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་དང་པློ་གདུལ་བ་འདུལ་བའི་དློན་དུ་རྒྱས་བསྡུས་

བཅད་ལྷུག་ཅི་རིགས་ཀི་སློ་ནས་བརློད་བ་སྣ་ཚོགས་སྟློན་པའི་མདློ་ཉན་ཐློས་ཀི་མདློ་སེའི་སེ་

སྣློད་དུ་གཏློགས་པ་ཞིག

མདློར། བསྣན་ཚིག །ཉུང་ངུར་བསྡུས་པའི་དློན་ཏེ། ཚིག་མདློར་བསྡུས་ན། སྐད་ཆ་མདློར་བསྡུས་

ནས་ཤློད། སྐད་ཆ་མདློར་བསྡུས་ཤིག་ལ་བུ། 

མདློར་འཁམས། འདི་ལ་བར་འཁམས་ཡང་ཟེར། ཁང་པའི་མདློར་འཁམས་ཏེ་སློ་ནང་ནས་སད་ཤག་

བར་གི་སྟློང་ཆ་དེའི་མིང་། བར་འཁམས་ནི་དུས་རྒྱུན་སློ་ཕི་ནང་ཡར་མར་འགློ་ས་ཡིན་པ་ལས་

མི་སློད་ས་མིན། བློད་ཀི་ཁང་པ་ཕལ་ཆེར་བ་དེ་ཐློག་མར་སློ་ནང་ཡར་འཛུལ་ཞིང་བར་འཁམས་

བརྒྱུད་དེ་སློད་ཤག་ནང་འགློ་དགློས་པ་རེད། 

མདློར་བསྟན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་overview ཟེར། 

མདློར་བསྟན་པ། དློན་གནད་གང་རུང་མདློར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའམ་རགས་རིམ་ཙམ་བཤད་པ། 

མདློར་བསྟན་པའི་ཚིག །མདློར་བསྟན་པར་གཞག་པ། རེ་ཞིག་རྒྱས་བཤད་ཀི་སྤློས་པ་དློར་ཏེ་

མདློར་བསྟན་ཙམ་ཞུས་པ་ཡིན། 

མདློར་བསྡུས། ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ། རྒྱས་པ་ལས་མདློར་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ། ཡི་གེའི་སྤློས་བཤད་

དློར་ཏེ་བསྡུས་སྟབས་བདེ་བིས་པ། དབིན་སྐད་དུ་summary ཟེར། 

མདློར་བསྡུས་ན། མདློར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན། མདློར་བསྡུས་ན་གང་དུ་གཉའ་གནློན་ཡློད་ས་དེ་
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ཉིད་དུ་ངློ་རྒློལ་ཡང་ཡློད་པ། 

མདློར་ན། ① སློམ་བསྡུ་ནའམ་མདློར་བསྡུ་ན། མང་དུ་བཤད་ཟིན་ཅིང་། མདློར་ན་སྙིང་པློ་འདི་ཡིན། 

 ② ཐ་ན། ཁང་པ་འདིའི་ནང་དུ་འཛིན་ཆས་མང་པློ་ཕར་བཞག །མདློར་ན་གདན་གཅིག་ཀང་མི་འདུག

མདློར་བཤད། མདློར་བསྡུས་ནས་བཤད་པ། 

མདློས། གནའ་དུས་བློན་ལུགས་ཀི་ཆློ་ག་ཞིག །ལྷ་འདྲེའི་གནློད་པ་འགློག་བེད་དུ། ལྷ་སྲུང་དཔུང་དུ་

བཀུག་ནས་གདློན་འདྲེ་ལ་སྦིན་པ་དང་སིག་མློ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བེད་པའི་ཆློ་ག་ཞིག་ཡིན་ཀང་། 

ཕིས་བློད་ཀི་ནང་པའི་ཆློས་ལུགས་ཀི་ཆློ་གའི་ཡ་གལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡློད། 

མདློས་ཀི་སྨྱུག་དྲ། མདློས་སྐུད་དཀྲི་སའི་སྨྱུག་སྒློམ་སྟེ་ནམ་མཁའ་མཚོན་བེད་ཅིག

མདློས་བརྒྱབ་པ། དག་བགེགས་སློགས་ལ་གཏློར་རས་ཀི་གླུད་རློངས་བཏང་བ། 

མདློས་ཐག །མདློས་ཀི་ཆློ་ག་ཞེས་བ་རྒྱུ་ཡློད་པ་དེའི་སྐབས་ཙནྡན་གི་སློག་ཤིང་ལ་སྨྱུག་མའི་

རིབས་བཟློས་ཏེ། དེ་ལ་རྒྱ་ཕིབས་དང་། འཁློར་ལློ། གདུགས། སིན་ཤན་གིས་ཕན་ཚུར་

བཏགས་ནས་བཟློས་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ལ་ཟེར། 

མདློས་བརྡ་སྤློད་པ། མདློར་བསྡུས་ཀི་སློ་ནས་བརྡ་སྤློད་པ། 

མདློས་འཕངས་པ། གདློན་བགེགས་སློགས་ལ་གཏློར་རས་ཀི་གླུད་རློངས་གཡུགས་པ། 

མདློས་ཟློར། མཆློད་སྦིན་དུ་བ་རྒྱུའི་མདློས་དང་གཏློར་ཟློར། མདློས་ཟློར་བརྒྱབ་པ། 

མདློས་ཡས། གཏློ་བཅློས་ཀི་མདློས་དང་དེའི་རས་ཆ། 

མདློས་རིས། སྐུད་པ་ཚོས་ཚོགས་སེལ་བའི་ནམ་མཁའ་དང་ཁྱུང་ཚང་སློགས་མཚོན་བེད་ཀི་རི་མློ། 

འདག །དྲི་མ་དང་ཁ་དློག་སློགས་སེལ་བ་སྟེ། ལུས་བཀྲུས་ན་ཚི་འདག །མེ་ལློང་ཕིས་ན་གཡའ་

འདག །མདློག་ནག་པློ་འགློས་ན་འདག་དཀའ་ལ་བུ། 

འདག་ཆལ། འདག་རས་ཀི་མིང་གཞན། 

འདག་ཆས། ① ཁྲུས་རས་སམ། འདག་བདེ་ཀ་ིརས། ② བ་བྱུང་ལྔ་སྟ་ེབ་ལས་བྱུང་བ་ལ་ིབ་དང་། གཅནི་པ། 

འློ་མ། ཞློ། མར་བཅས་ལྔ་ལ་མཆློད་རས་གཙང་བར་བེད་པའི་རས་ལྔ་ཟེར། 

འདག་དློང་། འདམ་བག་གིས་གང་བའི་ས་ཀློང་དློང་། འདག་དློང་ནང་དུ་རང་པ་ཚུད་པ། 
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འདག་འདག །བསྐློལ་དྲགས་ནས་འདལ་བའི་གློ་ཟན་གི་ཐུག་པ་ལ་བུ། ཚ་སློར་མེད་པའི་བག་ཐུག་

འདག་འདག་དེ་འཐུང་མཁན་གི་དང་གར་མི་འགློ། 

འདག་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ]དག་པ། འདག་པ། 

གཙང་མར་འགྱུར་བ། དྲི་མ་ལེགས་པར་བཀྲུས་ན་མི་འདག་པ་མེད། ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པ་དང་། 

ས་གཞི་རྡུལ་དག་པ། ② འདམ་དང་། འཇིམ་པ། ཆར་པ་མ་བབ་ན་ཐལ་བ་དང་། བབ་ན་འདག་

པས་ཁེངས་པ། 

འདག་བག །འདམ་བག་དང་གཅིག །

འདག་བག་ཕར་འཁློལ། འགློ་ལམ་སློགས་ཀི་འདམ་བག་གནས་སྐབས་སེལ་ཐུབ་ཙམ་སྟེ་ས་

བཅློས་ཀི་དཔེ། 

འདག་བིལ། འདག་བེའུ་དང་གཅིག །

འདག་བེད། [མངློན]ཆུ་སློགས། 

འདག་བེའུ། བ་ཁུག་ར། 

འདག་སྦར། སློ་ལ་འདག་སྦར་བས་ཏེ་མི་དང་ཐུག་ཕད་མ་བས་པར་སློམ་སྒྲུབ་ལ་བསད་པ། 

འདག་འབར། ① སློ་སློགས་ཁང་པའི་བུ་ག་འདག་པས་འབར་བ། གང་རིང་པར་འདག་འབར་རྒྱབ་

པ། ② འདམ་བག་གློས་པ། 

འདག་སྦར། བུག་པ་སློགས་འདག་པས་བཀག་པ། སློ་འདག་སྦར་གིས་བཀག་པ། 

འདག་ཚང་། འདག་བིལ་གི་ཁང་པ། 

འདག་རབ།འདག་རློག །ལྷམ་ལ་འདག་རབ་འགློས་འདུག

འདག་རས། ཁྲུས་རས། 

འདག་ཞལ། འདམ་བག་གི་ཞལ་བ། རིག་པར་འདག་ཞལ་བརྒྱབ། 

འདང་བ། [ཐ་མ་ིདད་པ]འདངས་པ། འདང་བ། ཚད་ངེས་ཅན་ལློངས་པ། མ་ིགངས་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་འདངས་

མ་སློང་། ལློ་གཅིག་ག་ིའཚ་ོབའ་ིཆ་རྐྱེན་འདངས་ལ་ཁད་ཅིག་འདུག །རས་གློས་འདང་གཅིག

འདང་མ་འདང་། ལང་མ་ལང་དང་གཅིག །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

འདངས་སྟེང་ལ། ལ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་མཚོ་ཆེན་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

འདང་ཙམ། ལློངས་ཙམ། རམ་པ་འདི་ཙམ་ཞིག་བྱུང་ན་ལམ་རྒྱགས་འདངས་ཙམ་ཡློང་བ་འདུག

འདད། [རིང]གཤིན་པློར་དམིགས་པའི་དགེ་སྒྲུབ། 

འདད་པ། [རིང] ① གཤིན་པློར་སེམས་འཕེང་བའམ་ཆགས་སེམས་ཅན། ② གཤིན་པློའི་ཆེད་དུ་

དགེ་བ་སྒྲུབ་མཁན། 

འདན་ཀ་ཕུ་དགློན། དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་བློན་དགློན་ཡིན་པ་དང་། དེ་རེས་སུ་ས་སྐྱར་གྱུར་པ་

གགས། དེང་དུས་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མི་གསལ། ད་ལ་དཀར་

མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འདན་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་གིང་། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ༡༢༦༤ལློར་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་

གཉིས་པ་ཀརྨ་པཀྵ�ས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འདན་ཁློག །འབི་ཆུ་སྟློད་རྒྱུད་ཉིན་སིབ་གཉིས་ཀི་སེ་དགེའི་ཡུལ་འདི་དག །གནའ་ཡིག་ནང་དུ་ལན་

ཁློག་བིས་པ་མང། སར་ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སྐབས་སུ་རུ་གནས་ཀི་ལྷ་ཁང་བཞིའི་ཡ་གལ་

འདན་སྒློལ་མ་ལྷ་ཁང་དེ་འབི་ཆུའི་ཤར་རྒྱུད་དུ་ཡློད། དེང་དུས་འབི་ཆུའི་ནུབ་ཕློགས་སུ་བློད་

ལློངས་འཇློ་མདའ་རློང་དང་། ཤར་ཕློགས་སི་ཁློན་ཁློངས། བང་ཕློགས་མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་

ཁློངས་སུ་བཅད་ཡློད། 

འདན་ཁློག་ནུབ་མ། ས་མིང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་ཡིན་ཞིང་། འབི་

ཆུའི་ནུབ་འགམ་དུ་ཡློད། 

འདན་མ། ① གིང་གེ་སར་སྒྲུང་ནང་གི་དཔལ་རྟུལ་ཞིག །② ས་མིང་། ③ སར་ཆློས་རྒྱལ་སློང་

བཙན་སྐབས་ཏུ་གནས་ཀི་ལྷ་ཁང་བཞིའི་ཡ་གལ་འདན་སྒློལ་མ་ལྷ་ཁང་ཡུལ་འདིར་ཡློད། ཡུལ་

འདིའི་འབི་ཆུ་ཤར་ནུབ་གཉིས་ཀི་ཕློགས་ལ་འདན་ཁློག་དང་ལན་མ་ཡང་འབི་སློལ་ཡློད། 

 ④ དཀར་མཛེས་ཁུལ་གི་རློང་ཞིག །སྤི་ལློ་༡༩༧༨ལློར་རློང་སིད་གཞུང་མེད་པ་བས་ནས་སེ་

དགེ་དང་སེར་ཤུལ་རློང་གཉིས་ལ་བགློས་འབི་ཆུའི་འགམ་དུ་གནས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འདན་ཡུལ། འདན་ཁློག་གི་ས་ཆ། 

འདན་ཤིང་། སློའི་འཕེད་གཏན་དང་འཁློར་གཏན། 

འདན་ཤུགས་ར་དགློན། དགློན་པ་འདི་བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་

སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འདབ། ① རི་ཤིང་གི་ལློ་མའི་མིང་སྟེ། ཤིང་གི་ལློ་འདབ། ལློན་ཤིང་གི་ཡལ་འདབ་ཅེས་པ་ལ་བུ། 

 ② མེ་ཏློག་གི་འདབ་མའི་མིང་སྟེ། པད་འདབ་ཅེས་པ་ལ་བུ། ③ བའི་གཤློག་པའི་མིང་སྟེ། འདབ་

གཤློག་པའི་མིང་། 

འདབ་སྐྱློད། [མངློན]བ་སྤི། 

འདབ་སྐྱློབ། [མངློན]བ་སྤི། 

འདབ་ཁ། མེ་ཏློག་གི་འདབ་མའི་ཁ། པད་མའི་འདབ་མ་ཁ་བེ་འདུག

འདབ་ཁ། [མངློན]ཁུག་ར། 

འདབ་སྒིལ། འབི་གཡག་གི་རིད་པ་གསེས་གསེས་བས་ཞིང་གཙང་མར་བས་རེས་དབིབས་ནར་

མློ་ཅན་དུ་དྲིལ་བ་ཞིག་གི་མིང་། 

འདབ་བརྒྱ། [མངློན]པད་མ། 

འདབ་བརྒྱ་པ། [མངློན]རྨ་བ། 

འདབ་ཆགས། བ་རིགས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མཁའ་སྐྱློད་དང་། མཁའ་འགློ། མཁའ་རྒྱུ། མཁའ་

ལ་རྒྱུ། སློང་སྐྱེས། སྒློ་ཅན། སྒློ་གཤློག་ཅན། ཉུག་བེད། ཉུལ་བེད། གཉིས་སྐྱེས། འདབ་ལན། 

འདབ་མ་ཅན། འདབ་མའི་ཤིང་ར། ནམ་མཁར་འགློ། ནུས་འགློ། ནུས་ཅན། ནུས་ལན། གནམ་

སྐྱློད། འཕུར་འདློད། འཕུར་ནུས། འཕུར་བེད། ཚང་སྐྱེས། ཤིང་གནས། གཤློག་འགློ། གཤློག་

རྒྱས། གཤློག་ལན་བཅས་སློ། །

འདབ་ཆགས་རྒྱལ་པློ། [མངློན]མཁའ་ལིང་། 

འདབ་ཆགས་བཅུ་གཅིག་པ། ནུས་པ་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་རྒྱ་མཆིལ་མགློ་དམར་གི་མིང་

གི་རྣམ་གངས་ཤིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

འདབ་ཆགས་ཆམ་རིམས། འདབ་ཆགས་ཆམ་རིམས་ནད་དུག་ལས་བྱུང་བའི་རིམས་ནད་ཅིག་ཡིན་

པ་དང་མི་ལའང་འགློས་ཀི་ཡློད། ནད་དེ་འགློས་རེས་ཚ་བ་བརྒྱབ་པ་དང་། གློ་རྒྱབ་པ། སྣ་ཆུ་

འཛག་པ། ཤ་གནད་ན་བ་སློགས་བེད་ཀི་ཡློད། ཕལ་ཆེ་བར་གློ་ཚད་ཚབས་ཆེན་ན་བ་དང་། 

ཚབས་ཆེ་བར་སྙིང་མཁལ་སློགས་ནང་ཁློལ་ནུས་པ་ཉམས་ནས་འཆི་ཡི་ཡློད། འཆི་ཚད་ཤིན་ཏུ་

ཆེ། དེ་ནི་འཇུ་ལམ་དང་དབུགས་ལམ། ལྤགས་རྨ། མིག་སློགས་ལམ་མང་པློ་ནས་འགློས་ཀི་ཡློད། 

འདབ་ཆགས་ཐ་མ། [མངློན]སྦྲང་མ། 

འདབ་ཆགས་གསེར་ལན། [མངློན]ངུར་པ། 

འདབ་སྟློང་། [མངློན]མེ་ཏློག་པད་མ་སྤི། 

འདབ་དུ། ཞབས་འདེགས། 

འདབ་དྲུག །གཤློག་རེར་ཡློད་པའི་སྒློ་འདབ་དྲུག

འདབ་ལན། [མངློན] ① ལློན་ཤིང་། ② བ་རིགས། ③ ར། 

འདབ་ལན་ཁ་བློ། བ་སྐྱ་གའི་གབ་མིང་། 

འདབ་ལན་མཚོན། [མངློན]མདའ། 

འདབ་བདུན། [མངློན]ཛཱ་ཏིའི་ཤིང་། 

འདབ་པ། རློང་ཞིག །དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ལྷློ་ངློས་སུ་ཡློད། 

འདབ་བེ་འདློབ་བེ། སྨིན་ཆེས་པའི་ཤིང་འབས་ལ་བུ་རེག་བ་སྙི་བའི་དངློས་པློ་ཞིག །ལློ་གསུམ་ཁམ་

བུ་སྨིན་ནས་འདབ་བེ་ཆགས་འདུག

འདབ་འབེལ། འབེལ་བ་བ་བའམ་ལློག་འབེལ་བ་བ། 

འདབ་མ། ① ཤིང་གི་ལློ་མ་དང་། མེ་ཏློག་གི་འདབ་མ།མེ་ཏློག་དམར་པློ་རྒྱས་ཀང་འདབ་མ་སློན་

པློས་སྐྱློང་དགློས། པད་མའི་འདབ་མ་དཀར་ལ་དམར། ② གཤློག་པ། 

འདབ་མ་བརྒྱ་པ། [མངློན]བ་ཤིང་ར་མློ། 

འདབ་མ་བརྒྱད་པ། མེ་ཏློག་པད་མ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ། 

འདབ་མ་ཅན། [མངློན]འདབ་ཆགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འདབ་མ་སྤྲུག་པ། བའི་གཤློག་པ་སྤྲུག་སྤྲུག་བེད་པ། གཏམ་མ་བཤད་གློང་ནས་བསམ་བློ་གཏློང་། 

བ་མ་འཕུར་གློང་ནས་འདབ་མ་སྤྲུག

འདབ་མ་བཞི་འབེལ་གི་རི་མློ། ལི་མའི་ཡློ་ཆས་ཀི་ཐློག་ཏུ་འགློད་པའི་རྒྱན་རིས་ཀི་གས་ཤིག་ཡིན། 

འདབ་མ་ཡངས་ལན། [མངློན]ལློན་ཤིང་། 

འདབ་མའི་ཇློ་མློ་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༨༠༠ལློའི་ཡས་མས་སུ་

སས་ཁང་པ་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་

མཚོ་ཤར་ཡ་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འདབ་མའི་ཐེག་པ། [མངློན]ཁུ་བྱུག

འདབ་མའི་ལུས། [མངློན]ཙན་དན་དམར་པློ། 

འདབ་མའི་ཤིང་ར་ཅན། [མངློན]བ། 

འདབ་ཟུང་ཅན། [མངློན]ཨ་ག་རུ། 

འདབ་ཟུང་ལན། [མངློན]ཤིང་ཡློངས་འདུ་ས་བརློལ། 

འདབ་བཟང་། ① བ་ཡི་གཤློག་པ་ལེགས་པ། ② ལློ་མ་ལེགས་པ། ③ [མངློན]༡ ཁྱུང་། ༢ སློ་མ་ར་ཛཱ། 

འདབ་འུ། ལུག་གི་བལ་གསེས་ནས་གཙང་མར་བས་པ་དེ་ཚོ་ཆུང་ངུ་རེ་དབིབས་ལེབ་མློར་བཟློས་

པའི་མིང་། 

འདབ་གཤློག །བའི་གཤློག་པ། 

འདབ་སིན། ལློ་མ་ཟ་མཁན་འབུ་ཞིག

འདབ་གསུམ། [མངློན] ① ལ་ཕུག །② རྒྱ་སྐྱེགས། 

འདབ་ལྷེ། མེ་ཏློག་སློགས་ཀི་འདབ་མ་ལྷེ་པ། 

འདབས། ངློགས་སམ་འཁིས། རིའི་འདབས། གློང་ཁེར་གི་ཉེ་འདབས། ནགས་འདབས། མཆིན་

པའི་འདབས། 

འདབས་ཆགས་པ། ཐག་ཉེ་བའི་སར་ཆགས་པ། གློང་ཁེར་གི་འདབས་ཆགས་པ་ན་ནགས་ཚལ་ཆུ་

ཀླུང་གིས་ཁློར་ཡུག་ཏུ་བསྐློར་བ། རླབས་ཆེན་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདབས་ཆགས་སུ་བྱུང་བ། ཉེར་
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མཁློའི་ཡློ་བད་སྣ་ཚོགས་པས་འདབས་ཆགས་སུ་གང་བ། 

འདམ། ཆུ་དང་ས་སློགས་འདྲེས་པའི་འདག་པའི་མིང་། ས་འདམ། བེ་འདམ། འདམ་བག །ན་འདམ་

ཞེས་པ་ལ་བུ། 

འདམ་ཀ འདམ་སྒྲུག །བཟང་ངན་འདམ་ཁ་མ་ནློར་གཅེས། 

འདམ་སྐྱེས། [མངློན]མེ་ཏློག་པད་མ་སྤི། 

འདམ་དཀར་དགློན། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་མཇུག་ཙམ་དུ་ཀརྨ་པ་དུས་གསུམ་མཁེན་པའི་དངློས་

སློབ་འབར་ཚ་སྟག་རྡེལ་གིས་བཏབ། འདི་ལ་མཚན་གཞན་ཉི་མ་རས་ཆེན་ཟེར། གྲུབ་མཐའ་

བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་སྐྱེ་རྒུ་མདློ་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འདམ་བསྐློལ་ཆུ་ལག །ཁ་མཆུ་ཐག་མ་ཆློད་ཚེ་འདམ་བག་བསྐློལ་བ་དེའི་ནང་དུ་རྡེའུ་དཀར་ནག་

བླུགས་ཏེ་གློད་ཡ་ཕན་ཚུན་སྒྲུག་ཏུ་འཇུག་པའི་སློལ་ངན་ཞིག

འདམ་ཁ། ས་འདམ་གི་མདློག

འདམ་ཁུ། ཆུ་རློག་མ་ཅན། 

འདམ་ཁློད། འདམ་རབ་ཀི་དཀིལ། འདམ་ཁློད་དུ་སྐྱེས་ཀང་འདམ་གིས་མི་གློས། 

འདམ་ག །མང་པློའི་ནང་ནས་བསལ་འདམ་བེད་པའི་བ་བའི་མིང་སྟེ། ཚོང་ཁང་དུ་སློང་ནས་རས་ཁ་

འདམ་ག་བས་ནས་ཉློས་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

འདམ་རྒྱུག །འདམ་བག་རྡུང་བེད་ཀི་རྒྱུག་པ། 

འདམ་སྒྲུག །མང་པློའི་ནང་ནས་ཡག་སྒྲུག །ས་བློན་འདམ་སྒྲུག

འདམ་བརྒྱ་ཤློག་བརྒྱད། འདམ་གཞུང་ས་ཁུལ་འབློག་སེ་རྣམས་ཀི་མིང་། དེང་དུས་འདམ་གཞུང་

རློང་གི་ ས་ཁློངས་འདི་དག་ལ་ཟེར། 

འདམ་ང་། འདམ་ག་དང་དློན་འདྲ། 

འདམ་ཅློ་རེ་ལ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་འདམ་གཞུང་རློང་ཁུལ་གི་ལ་ཞིག་གི་མིང་། 

འདམ་ཆུ། ① ས་འདམ་མམ། ན་འདམ། བེ་འདམ་བཅས་སུ་འཁིལ་བའི་ཆུ།② བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་



  664  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀི་འདམ་གཞུང་རློང་གི་དབུས་སུ་ཡློད་པའི་འབབ་ཆུ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། འཕེན་ཡུལ་ངན་ཆུའི་

ཡན་ལག་ཅིག་ཡིན། ③ འབབ་ཆུ་ཞིག་མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་གི་ར་སྟློད་རློང་དུ་ཡློད། 

འདམ་ཐློག་དགློན། མིང་གཞན་གཡག་འདམ་ཐློག་དགློན་ཟེར། གཡག་སྟློན་ཀུན་དགའ་བཟང་པློས་

རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་འགློ་ཙམ་ན་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འདམ་འཐག །རླློན་བླུགས་ནས་འདུལ་སྦློང་བེད་པ། 

འདམ་ནུས་པ། བརེ་བློ་རྒྱབ་ནུས་པ། ཁློ་རང་ན་བ་ལས་རང་ཉིད་འཆི་བ་འདམ་ནུས་པ། 

འདམ་པ། ① [ཐ་དད་པ] བདམས་པ། བདམ་པ། འདློམས། མང་པའི་ནང་ནས་གང་རུང་ཞིག་སྒྲུག་

པ། འགློ་ལམ་རང་གིས་འདམ། འབས་བུ་རང་གིས་མློང་། ② བཏམ་པ། གཏམ་པ། ཐློམ། གཞན་

དུ་འཆློལ་བ། བདག་གཉེར་གཏམ་པ། ས་ལློར་ཁློ་ལ་བཏམ་པའི་རྒྱུ་དངློས་རྣམས་སྐྱློན་ཆ་མེད་

པར་བསད་འདུག །③ ས་ཆུ་འདྲེས་པའི་འདག་རབ། རང་གཉིས་འདམ་པའི་ནང་དུ་བིང་བ། 

འདམ་ཆེ་སར་ར་ཕྱུགས་ཟུག་ན་འདློན་དཀའ། 

འདམ་པད། ① འདམ་གི་དབུས་སུ་སྐྱེས་པའི་པདྨ་སྟེ། ཆུ་སྐྱེས་པདྨའམ། འདམ་སྐྱེས་པདྨ་ཞེས་

ཟེར་ཞིང་། ཐང་ག་དང་ལེབས་རིས། ཤིང་ཚོན་སློགས་ལ་རག་ཏུ་སྤློད་པའི་རི་མློ་ཞིག་ཡིན། 

 ② [ཡུལ]མེ་ཏློག་པད་མའི་རི་མློ་ཅན་གི་རུམ་གི་མིང་། 

འདམ་པློ། ལློག་ཏུ་ཉེས་སྐྱློན་ཐེར་འདློན་བེད་མཁན་གི་མིང་སྟེ། ཏུན་ཧློང་གཏེར་ཡིག་གནའ་བློའི་

བློད་ཡིག་ཤློག་དྲིལ]ལས། མི་སྟློང་སང་ཁི་བབས་སྟེ། ཡུས་བདག་དང་འདམ་པློ་ཕེད་མར་

དབང་ངློ། འདམ་པློ་མ་མཆིས་ན། སང་ཁི་ཡུས་བདག་དབང་ངློ་ཞེས་པ་ལ་བུའམ། ཡང་ན་འབློག་

པའི་གཏམ་དཔེར་རྐུན་མ་ཤློར་འདློད་རེད། འདམ་པློ་ཤི་འདློད་རེད་ཅེས་ཟེར་བ་ལར་རློ། 

འདམ་བག །ས་རླློན་གི་འདག་པ། འདམ་བག་བརིས་ནས་ཁང་པར་བྱུགས། 

འདམ་བག་ར་ཤ་མ། འདམ་སིན་ཡང་ཟེར། 

འདམ་བུ། འདམ་རྩྭ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

འདམ་བུ་ཀ་ར། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཏེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་གློ་ཚད་དང་། མཆིན་

ཚད། ར་ཚད་བཅས་ལ་ཕན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ལང་ལློ་ཆིག་སྐྱེས་དང་། ར་མངར། ར་ད་

བིད་བཅས་སློ། །

འདམ་བུའི་མཆུ་རིང་། ཤ་རུས་ཀི་གསེབ་ན་ལུས་པའི་ཟུག་རྔུ་འདློན་བེད་ཀི་སྐམ་པ་བཟློ་དབིབས་

མི་འདྲ་བ་གཉིས། 

འདམ་བུའི་ཚལ། འདམ་རྩྭ་སྐྱེས་པའི་ཚལ། འདམ་བུའི་ཚལ་ན་ཆུ་སྐྱེས་མཛེས་པ་སྟེ། ར་རིས་ལན་

ཡང་ཟླ་བ་ཡིད་འློང་ཉིད། 

འདམ་བེའུ། འདག་བེའུ་དང་གཅིག །

འདམ་འབར། འདམ་བག་གིས་འབར་བ། 

འདམ་མགས། འདམ་རབ་དྲི་ངན་པ་ཅན། 

འདམ་རྩྭ། སློ་ཞིག

འདམ་རབ། མི་གཙང་བའི་འདམ་རབ་རློབ་ཡློད་པ། ལློ་མང་ཆགས་པའི་འདམ་རབ་བཏློན་ནས་ས་

ལུད་བཟློ་བ། བློང་བུ་འདམ་རབ་ཏུ་བིང་ནས་ཐློན་མི་ཐུབ་པ། འདམ་རབ་ནང་དུ་ཚུད་དེ་བ་

དཀའ་བེད་གཏད་ཀི་གནས་སུ་གར་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཇིམ་པ་དང་། འབིང་བེད། 

རབ་བཅས་སློ། །

འདམ་རབ་ཆུ། ཆུ་གང་ཞིག །ན་འདམ་ཆེན་མློའི་ཆུ་ཡིས་ལུས་ཁམས་ལ་གནློད་པའི་ཉེས་པ་ཐམས་

ཅད་སྐྱེད་པས་ན་བཏུང་མི་རུང་ངློ་།

འདམ་རབ་ཉག་ཉིག །འདམ་ཉློག་ཆག་ཆིག །ཆར་ཞློད་ཆེས་པས་ཁང་པའི་ཉེ་སྐློར་དུ་འདམ་རབ་

ཉག་ཉིག་མང་པློ་ཆགས་འདུག

འདམ་བརིས་སྒ། འདམ་རབ་ནང་འགློ་སྐབས་རང་པའི་རྡློག་སྒ། 

འདམ་ཞལ་བ། འཇིམ་པའི་ཞལ་བ་བཟློ་མཁན། 

འདམ་གཞུང་། རློང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་བང་ངློས་སུ་ཡློད་ཅིང་། རློང་མི་

དམངས་སིད་གཞུང་དེ་འདམ་ཆུ་ཁ་རུ་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འདམ་གཞློང་། འདམ་བག་འཇློག་སྣློད་གཞློང་པ། 

འདམ་ར། འདམ་རྩྭ་སྐྱེ་སའི་ར་བ། 

འདམ་རས། འཇིམ་བཟློ་བས་འདམ་སྐུར་གཡློགས་རྒྱུའི་རས་རླློན་པ། 

འདམ་ཤློད་དཀར་མློ། འདམ་གཞུང་རློང་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པའི་ས་ཆ་ཞིག་གི་མིང་། 

འདམ་སེང་། ནགས་ཁློད་དུ་གནས་པའི་སེང་གེ་གི་རིགས་ཤིག

འདམ་སློག །འདམ་རྩྭའི་སློག་མ། 

འདའ། དུས་ཡློལ་བ་སྟེ། ལློ་ཏློག་འདེབས་པ་དུས་ལས་འདའ་མི་རུང་ལ་བུ། 

འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས། མདློ་སེ་ཞིག་སྟེ་འཕགས་པ་འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཤློ་ལློ་ཀ་བཅུ་པ། རྒྱ་ཡིག་ལས་

བསྒྱུར་པ། 

འདའ་དཀའ། འགལ་མི་ནུས་པ། རང་གིས་དམ་བཅས་པའི་དློན་ལས་འདའ་དཀའ་བ། སྐད་ཆ་ཇི་

ལར་མང་པློ་བཤད་ཀང་དློན་འདི་དག་ལས་འདའ་དཀའ་བ། 

འདའ་ཁ། འཆི་ཁ། ཚེ་ལས་འདའ་ཁ་ལ་ཐུག་ཀང་གསློན་རེ་བེད་པ། 

འདའ་ཁ་མ། འཆི་ཁ་མ། ཚེ་འདའ་ཁ་མར་ཁ་ཆེམས་བཞག་པ། 

འདའ་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ]འདས་པ། འདའ་བ། ② མཚམས་ལས་རྒལ་བ། སློན་བཀག་དུས་ཚོད་

ལས་འདས་པ། མི་གངས་ལས་འདས་པ། ལས་འགློ་བཙུགས་ནས་ཟླ་བ་བརྒྱད་འདས་པ། བློ་

ཡུལ་ལས་འདས་པ། ③ ཚེ་རློགས་པ་སྟེ་འཆི་བ། ཚེ་འདས་པ། དུས་འདས་པ། ④ ཤིང་བལ་

དང་བལ་སློགས་ཞིབ་མློར་བསེད་པའི་ལེབ་མློ། ལུས་ཤིང་བལ་གི་འདའ་བས་དཀྲིས་པ། 

འདར་ཁློམ་ཁློམ། འདར་ཚུལ་ཞིག །ཆང་གིས་བཟི་ནས་གཟུགས་པློ་འདར་ཁློམ་ཁློམ་བས་བྱུང་། 

འདར་འཁློམས། འཕར་ཞིང་གཡློ་བའམ། འགུལ་ཞིང་ལེག་པ། གཟུགས་པློ་རང་ཚུགས་མི་ཐུབ་པར་

འདར་འཁློམས་བེད་པ། ས་གཡློས་ཁང་ཁིམ་ཚང་མ་འདར་འཁློམས་ལིང་ལིང་བེད་པ། 

འདར་གང་མློ་ཆེ། མིང་གཞན་འདར་གང་མློ་ཆེ་ཆློས་འཁློར་ཡང་རེ་ཟེར། ཚར་ཆེན་བློ་གསལ་རྒྱ་

མཚོས་བཏབ། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་

གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་ལྷ་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 



  667  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

འདར་འདར། ཡློམ་ཡློམ། གང་ཟུག་མ་བཟློད་པས་གཟུགས་པློ་འདར་འདར་བེད་པ། 

འདར་ནད། འདར་བུ་ལ་ལློས། 

འདར་ཕིལ་ཕིལ། ཤ་འགུལ་རྒྱུག་པ། ར་ལ་ཤ་སྦྲང་གིས་སློ་བརྒྱབ་པས་ལུས་པློ་འདར་ཕིལ་ཕིལ་

བས་ཡློང་། 

འདར་བ། [ཐ་མི་དད་པ]ཡློམ་ཡློམ་དུ་འགུལ་བ། གང་བས་འདར་བ། སྙིང་ར་འདར་བ། མདློ་འདར་བ། 

ཁ་འདར་བ། ལུས་འདར་བ་ལ་ཁའི་དར་ལློག་འདྲ། ལག་པ་འདར་ནས་ཡི་གེ་འབི་ཐུབ་པ་མི་འདུག

འདར་བུ། རིམས་ནད་ནང་ཚན་རླུང་རིམས་ཤིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་ལུས་ཡུན་རིང་དུ་འདར་ཞིང་

ཕྲུམ་སེར་ཁེར་བ་སློགས་འབྱུང་བ་ཞིག

འདར་ར། འགུལ་བའམ་འཕར་བའི་ར། སྒློགས་ཆེན་འཕངས་པས་དག་གནས་ཐམས་ཅད་འདར་

ཞིང་འཕློ་བ་ཞིག་བྱུང་སློང་། 

འདར་ཞུམ་ཞུམ། སྐྲག་པའམ་གང་ཆེས་པས་ལུས་འཕར་ཚུལ། དག་བློ་སྐྲག་ནས་འདར་ཞུམ་ཞུམ་

བས་ནས་འཕལ་དུ་བློས་སློང་། 

འདར་ཡློམ། གཡློ་ཞིང་འཁློམས་པ། རླུང་ཁག་རྒྱས་པས་མགློ་ལུས་འདར་ཡློམ་རྒྱབ་པ། རླུང་ཆེན་

ལངས་པས་ལློན་ཤིང་ཚང་མ་འདར་ཡློམ་ཡློམ་བེད་པ། 

འདར་ཡློམ་མེ་བ། འཕར་ཞིང་འཁློམས་པ། གློ་བུར་འུར་འདྲློགས་ལངས་ནས་གློ་སྙིང་འདར་ཡློམ་

མེ་བ་ཞིག་བྱུང་། ཆུ་ཆེན་རྦ་རླབས་གཡློས་པས་གྲུ་གཟིངས་འདར་ཡློམ་མེ་བ་བས་སློང་། 

འདར་ཤ སློག་པ་ནས་སལ་གཞུང་བར་འབེལ་བའི་ཤ སློག་པའི་མེ་ལློང་གི་མཐར་གནས་པའི་ཤ་

གནས་ཀི་མིང་། 

འདར་ཤང་ཤང་། མི་ཕྱུགས་སློགས་ཀི་གཟུགས་པློ་གཡློ་ཚུལ། ཕྱུགས་ཐག་པས་བསམས་ཏེ་ལུས་

འདར་ཤང་ཤང་བེད་འདུག

འདར་ཤིག་ཤིག །ལུས་གཡློ་ཚུལ་ཞིག །མཚན་གདུང་འཁགས་འཇིགས་གཉིས་ཀ་འདློམས་ནས་

གཟུགས་པློ་འདར་ཤིག་ཤིག་བས་བྱུང་། འབྲུག་སྐད་དྲག་པློ་བསྒགས་ནས་ཁང་པ་ཡང་འདར་

ཤིག་ཤིག་བེད་འདུག
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འདར་ཤུམ་ཤུམ། གཟུགས་པློ་གཡློ་ཚུལ་ཞིག །གངས་ཁློད་དུ་ཕིན་པས་ཧ་ཅང་འཁགས་ཏེ་ལུས་

ཚང་མ་འདར་ཤུམ་ཤུམ་བས་བྱུང་། 

འདར་སིག་སིག །སྐྲག་པའམ། གང་ངར་མ་བཟློད་པའི་རྣམ་འགྱུར། ལུག་གིས་བཤན་པ་མཐློང་མ་

ཐག་ཏུ་འདར་སིག་སིག་བས་ཡློང་། གང་ཆུའི་ནང་དུ་ཞུགས་འཕལ་ལུས་འདར་སིག་སིག་བེད། 

འདར་ཧད་ངེ་བ། ལུས་འཕར་ཞིང་དབུགས་འཚང་བའི་ཉམས། གློ་བུར་དུ་ཞེད་སྣང་དྲག་པློ་སྐྱེས་

ནས་རེ་ཞིག་འདར་ཧད་ངེ་བར་ལུས་པ། 

འདལ། [རིང]མཎལ། 

འདལ་ཀ་ཆེ་བ། ཁབ་ཆེ་བའམ་རྒྱ་ཆེ་བ། 

འདལ་འགློ་བ། ཁབ་འགློ་བའམ་མཆེད་འགློ་བ། བག་ལེབ་སློབ་སློབ་ཇ་ཆུའི་ནང་དུ་བཏབ་མ་ཐག་ཏུ་

འདལ་འགློ་བ། 

འདལ་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ]མཆེད་པ། སྣག་ཚ་འདིས་ཡི་གེ་བིས་ན་འདལ་ནས་ཀློག་མི་ཐུབ་པ་

ཞིག་ཆགས་ཡློང་། ཤློག་བུར་སྣུམ་ཐིགས་པ་གཅིག་འཐློར་ན་རྒྱ་ཆེན་པློར་འདལ་འགློ་བ་རེད། 

② [རིང]དལ་བ། 

འདས། འདའ་ཡ་ིའདས་པ། སློན་དུས་ཀ་ིམིང་སྟེ། འདས་པའ་ིདུས། འདས་པའ་ིམི། འདས་ལློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

འདས་ཁིམ། ཉ་ིམ་ལུག་ཁིམ་ལ་སེབས་ནས་གང་བརིའ་ིཟླ་བ་དེའ་ིབར་དུ་ཁིམ་ཅ་ིཙམ་འདས་པའ་ིགངས། 

འདས་བསློ། མི་འདས་རེས་བསློ་སྨློན་ཞུ་བ། 

འདས་མཆློད། བ་མ་སྐུ་གཤེགས་ནས་ལློ་རེ་འཁློར་བའི་ཉིན་དེར་རེས་དྲན་གི་ཆེད་དུ་མཆློད་འབུལ་

བ་བའི་ཆློ་གའི་མིང་། དཔེར་ན། མི་ལ་རས་པའི་འདས་མཆློད། དགའ་ལན་ལྔ་མཆློད་ལ་བུ། མི་

སྐྱ་ཕལ་པའི་ཆེད་དུ་མཆློད་འབུལ་ལ་ཟ་ཁལ་ཞེས་ཟེར་སློལ་ཡློད། 

འདས་མཇུག །གཤིན་པློའི་ཤུལ་འཛིན། 

འདས་མ་འློངས་རག་པ་འདློད་པ། དུས་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་བེད་ཚུལ་ཐད་མདློ་སེ་པ་དང་། 

སེམས་ཙམ་པ། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་འདྲ་སྟེ་ད་ལ་བ་དང་དངློས་པློ་གཅིག་ཅིང་། འདས་

དང་མ་འློངས་པ་གཉིས་ལ་བཞེད་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་ཡློད་ཀང་ཐུན་མློང་དུ་འདས་མ་འློངས་ཡིན་
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ན་དངློས་པློ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་འདློད་དེ། དེ་ཡང་མྱུ་གུ་སྐྱེས་ཟིན་པ་དེ་འགག་ཅིང་ཞིག་པའི་

ཆར་གྱུར་པས་དགག་བ་བཅད་ཙམ་གི་དངློས་མེད་དང་། མ་འློངས་པའི་ཚེ་ན་མྱུ་གུ་དེ་སྐྱེས་

པའི་ས་བློན་ཡློད་ཀང་དྲློད་གཤེར་སློགས་རྐྱེན་མ་ཚང་བའི་དབང་གིས་རེ་ཞིག་མ་སྐྱེས་པའི་

ཆར་གྱུར་པས། དེ་ཡང་རང་གི་དགག་བ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་རང་གི་ངློ་བློ་ཅུང་

ཟད་ཀང་གྲུབ་པ་མེད་པས། དེའི་ཕིར་འདས་མ་འློངས་ཡིན་ན་དངློས་པློར་མ་གྲུབ་པས་ཁབ་པ་

ཡིན་ཞེས་འདློད། དེས་ན་འདས་མ་འློངས་གཉིས་རག་པར་འདློད་པ་ཡིན་ཏེ། ཞིག་པའི་ཆར་

གྱུར་པའི་མེད་དགག་དང་། མ་སྐྱེས་པའི་ཆར་གྱུར་པའི་མེད་དགག་གཉིས་ལ་ས་རེས་སུ་འདས་

པ་དང་མ་འློངས་པར་འཇློག་པའི་ཕིར། 

འདས་བརྡ། ཚེ་འཕློས་མི་ཤིའི་གནས་ཚུལ་སྦྲློན་པའི་བརྡ། 

འདས་པ། ① འདའ་པའི་འདས་པ། ② དུས་གསུམ་གིས་དབེ་བ་ཕེ་བའི་ནང་གསེས་ཤིག །འདས་

པའི་དུས། ③ རགས་འཇུག་སྐབས་སུ་བ་བེད་ཐ་དད་དང་མི་དད་གཉིས་ཀའི་བ་བ་བས་ཟིན་

པའི་དློན། ④ གཤིན་པློ། ⑤སློང་ཟིན་པའི་རིགས། 

འདས་པའི་ཆར་གྱུར་པ། དུས་ཚོད་འདས་པ། དུད་འགློ་ལས་ངན་པའི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་བའི་དུས་སྐབས་

དེ་འདས་པའི་ཆར་གྱུར་པ། 

འདས་པའི་དུས་ལ་མ་ཆགས་མ་ཐློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་འཇུག་པ། བསྐལ་པ་གངས་མེད་

པའི་མདུན་དུ་ཆློས་ཅི་འབྱུང་བ་དང་། ལས་དགེ་སིག་ཅི་སྤད་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཐམས་ཅད་མ་འཁྲུལ་

བར་མཁེན་པ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་མ་འདྲེས་པ་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག

འདས་པའི་སངས་རྒྱས། སར་བློན་ཟིན་པའི་སངས་རྒྱས། 

འདས་པློ། གཤིན་པློའམ་ཤི་མཁན། བ་མ་སློགས་ཡློན་ཏན་ཅན་དང་། ལློ་ན་རྒན་པློའི་རིགས་ལ་ལ་ཞེ་

ས་སྦར་བའི་ཚིག །འདས་པློའི་དགློངས་རློགས་སུ་བཀའ་འགྱུར་དག་ཚར་གཅིག་བས་ལ་བུ། 

འདས་པློའི་འདྲ་རིས། རྒྱུན་སློལ་རི་མློའི་ནང་རྒྱུན་དུ་སྤློད་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་ཡིན། འདས་པློའི་འདྲ་

རིས་ནི་འདས་པློ་རྣམས་གསློན་པློར་བཞུགས་པའི་སྐབས་ནས་འབི་དགློས་ཤིང་། རི་མློ་དེར་

ཆེད་སྤློད་མིང་ཚིག་དེ་འདྲ་ཞིག་ཐློབ་པ་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འདས་མ་ཁད། དུས་ཚོད་ཡློལ་མ་ཐག

འདས་མ་ཐག་པ། དུས་ཚོད་ཡློལ་འཕལ། 

འདས་ཚིག །བ་བ་བས་ཟིན་པ་སྟློན་པའི་ཚིག

འདས་ཞག །གཟའ་རྣམས་ཁིམ་དེར་སེབས་ནས་ཞག་ཅི་ཙམ་འདས་པའི་གངས་ཏེ་བརི་བ་གང་ཡིན་

གི་དུས་ཡན་གི་ཞག་གངས་ཡིན། 

འདས་ཟླ། ① བརི་བའི་ལློ་དེའི་ཟླ་བ་དང་པློ་ནས་གང་བརི་བའི་ཟླ་བ་དེའི་བར་གི་ཟླ་གངས། 

 ② གཟའ་རྣམས་ཀི་ཚེས་ཟླའི་དཀིལ་འཁློར་དང་། ཉིན་ཟླའི་དཀིལ་འཁློར། ཁིམ་ཟླའི་དཀིལ་

འཁློར་ལས་སར་ཅི་ཙམ་འདས་པའི་ཟླ་གངས། 

འདས་ལློ། འདིར་ཁིམ་ལློ་གཙོ་བས་གཟའ་རང་རང་གི་ཞག་གསུམ་མཐུན་ལློ་དང་། དྲུག་ཅུའི་སྐློར་

མཐུན་དག་པའི་ལློ་ཚོགས་ལས་ཅི་ཙམ་འདས་ཟིན་པ་དང་། ད་ལ་གནམ་ལློ་གང་ལ་གནས་པ་

སློགས་དུས་སྐབས་སློ་སློར་མ་འདྲེས་པར་འབེད་པའི་གཞིར་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་ནློ། །

འདས་ལློག །སྐབས་འགར་མི་གང་ཞིག །དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་ནས་བདུན་གཅིག་གམ་ཉིན་ཤས་

འགློར་རེས་སར་དྲན་པ་སློས་ནས། དམལ་བའི་ཡུལ་དུ་ཕིུན་པའི་སྣང་ཚུལ་དང་། སར་མི་ཤི་

ཟིན་པ་རྣམས་དང་འཕད་ནས་ལབ་གེང་བས་པའི་སྐློར་དང་། དེ་དག་ད་སྐབས་དཀའ་ངལ་གང་

ཡློད་པ་སློགས་བཤད་ཤེས་པ་ཞིག་ཡློང་གི་ཡློད་པ་དེ་ལ་བློད་རྣམས་ཀིས་འདས་ལློག་ཟེར། 

དློན་དུ་ཤི་ནས་སར་སློས་པ་ཡིན་པར་བསམས་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། །དཔེར་ན། འདས་ལློག་གིང་

བཟའ་ཆློས་སྐྱིད། ཤར་དྭགས་པློ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ། སྟག་བ་དཀློན་མཆློག་རྒྱལ་མཚན་

སློགས་མང་པློ་ཡློད་པ་རེད།

འདི། ཐག་ཉེ་བ་དང་། ད་ལ་བ་སྟློན་བེད་ཀི་མིང་། སྐབས་འདི། མི་འདི། ལུང་པ་འདི་སྐྱིད་པློ་འདུག

འདི་ཀློ འདི་ནི་ཞེས་པ་དང་གཅིག །

འདི་སྐད། འདི་ལ་བུའི་གཏམ་མམ་འདི་ལ་བུ་ཟེར། འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐློས་པ་དུས་གཅིག་ན། 

ཞེས་པ་སྐབས་དེར་ངས་འདི་སྐད་ཅེས་དྲིས་པ་ཡིན། དེ་ལ་ལན་འདི་སྐད་ཅེས་གནང་བྱུང་། 

ཁློས་དེ་སྐད་དྲིས་ན་ཁློད་ཀིས་ལན་འདི་སྐད་གདབ་པར་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

འདི་སྐབས། དུས་དེང་སང་གི་སྐབས་འདིར། ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། 

འདི་ཁློ་ན། འདི་ལས་གཞན་མེད་པ། བསམ་བློ་འདི་ཁློ་ན་མ་གཏློགས་གཞན་མེད། 

འདི་ག །ཐག་ཉེ་བའི་དུས་དང་གནས། ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་འདི་གའི་ནང་དུ་ནད་གཞི་དྲག་ཡློང་བའི་

ངེས་པ་མི་འདུག །ས་གནས་འདི་གའི་གནས་ཚུལ་དང་། དེ་གའི་གནས་ཚུལ་འདྲ་པློ་མི་

འདུག །ཁློད་རང་འདི་ག་རང་དུ་སློད། 

འདི་ག་རང་། འདི་ཁློ་ན་ཉིད་ལས་གཞན་མིན་པ། 

འདི་ཉིད། འདི་གཅིག་པུའམ་འདི་རང་། གནས་འདི་ཉིད། དུས་འདི་ཉིད། མི་འདི་ཉིད། 

འདི་སྙེད་ཅིག །འདི་ཙམ་ཞིག །ལློ་ལར་ཐློན་འབློར་གངས་ཚད་འདི་སྙེད་ཅིག་བྱུང་ཞེས་ཁམས་

དྭངས་ཤློད་དགློས། 

འདི་ལ་སྟེ། འདི་ལ་བུ་ཡིན་ཏེ། དུས་གསུམ་ནི་འདི་ལ་སྟེ། ད་ལ་བ་དང་། འདས་པ། མ་འློངས་

པའློ། །འདུས་བས་ཆློས་ནི་འདི་ལ་སྟེ། བུམ་པ་དང་། ཀ་བ་ལ་བུའློ། །

འདི་ལ་བུ། འདི་ནང་བཞིན། ཅ་ལག་འདི་ལ་བུ་དཀློན་པློ་འདུག །དློན་གི་གནས་ཚུལ་འདི་ལ་བུ་མང་

པློ་ཡློད། ཡི་གེ་འདི་ལ་བུར་བིས་ཤིག །འདི་ལ་བུ་མིན་ན་གཞན་པ་ཅི་ཞིག་ཡིན། འདི་ལ་བུ་ཐློས་

ནས་ཁློང་ཁློ་མེ་ལེ་ལར་འབར་བ། 

འདི་ལར། འདི་ནང་བཞིན་དུ། མི་ཚང་མ་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འདི་ལར་དུ་ཡློང་བ་

ཤློག །ཁློད་ལ་འདི་ལར་བཤད་ཀིས་ཉློན། ཁློད་ཀི་འདློད་ཚུལ་འདི་ལར་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་

དྲགས་སློང་། 

འདི་དག །འདི་གཉིས་སམ་འདི་ཚོ། མི་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རྡློག་ར་གཅིག་ཏུ་བསྒིལ་བ། 

འདི་དུས། དུས་འདི། 

འདི་འདྲ་བ། འདི་བཞིན་ནས། འདི་ལ་བུ། སློལ་རྒྱུན་བཟང་པློ་འདི་འདྲ་བ་ཞིག །ནུས་པ་འདི་འདྲ། 

འདི་ན། ཡུལ་དང་གནས་འདི་ཉིད་སྟློན་པ། དཔེར་ན་ས་འདི་ན་དང་མཛུབ་གུ་བཙུགས་ས་འདི་ན་ལ་

བུ། འདི་རུ་དང་གཅིག །

འདི་ནི། ཐག་ཉེ་བ་ངེས་གཟུང་གི་སྒ་ཞིག །གནས་ལུགས་འདི་ནི་ནམ་ཡང་ཡློང་མི་ཤེས་པ་ཞིག་རེད། 
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འདི་སྣང་། ཚེ་འདིའི་སྣང་ཤེས། 

འདི་པ། མི་འདིའམ་འདི་ཉིད། འདི་པའི་གདློང་འདི་གར་ཕག་བིས་འབློར་བྱུང་། བང་ཆེན་འདི་པ། 

འཕིན་སྐྱེལ་འདི་པ། 

འདི་བས་འདི་ཡིན་མེད་པ། འདི་བས་འདི་ཡིན་མེད་པ་སྟེ་ཐག་གཅློད་ནན་པློ་མ་བས་པའི་དློན། 

འདི་བས་གནས་ལན་ཁ་གསལ། ལས་དློན་འདི་དང་འདི་བས་ཀི་གནས་ཚུལ་འཁློད་པའི་ཡིག་ལན་

གསལ་པློ། 

འདི་འབའ་ཞིག །འདི་ལས་གཞན་མེད་པ། འདི་འབའ་ཞིག་བདེན། 

འདི་མུར། འདིའི་ངང་ངམ་འདིའི་འཕློར། ཟླ་འཕུལ་ཞག་འཕུལ་གི་ཕི་བཤློལ་འདི་མུར་མ་ལུས་པར་

མགློགས་མྱུར་ཧུར་བརློན་གིས་ཤིག

འདི་མུས། འདི་གའི་རྒྱུན། དྲང་མིན་གི་སྤློད་ཚུལ་འདི་མུས་སུ་བཞག་ན་མི་འགིག །ཡུན་རིང་བར་

དུ་འདི་མུས་ལ་ཧུར་བརློན་བས་ན་ངེས་པར་ལེགས་འགྲུབ་ཐུབ་ཡློང་། 

འདི་ཙམ། ངེས་བཟུང་གི་སློམ་ཚད། མང་ཉུང་འདི་ཙམ་གིས་ཆློག །ཚིག་འདི་ཙམ་གིས་དློན་རློགས་

པར་མི་ནུས། ཡློ་བད་ཉུང་ངུ་འདི་ཙམ་གིས་མི་མང་ལ་མི་ལང་། སྐད་ཆ་མང་པློ་འདུག་ཀང་དློན་

སྙིང་འདི་ཙམ་དུ་ཟད་དློ། །

འདི་ཙུག །[རིང] ① འདི་ལར། ② འདི་གང་། 

འདི་མཚུངས། འདི་ནང་བཞིན་དང་། འདི་དང་འདྲ་བ། ཀ་དཔེ་འདི་མཚུངས་ཤིག་ཁློད་ཀིས་བིས་དང་། 

འདི་བཞིན། འདི་ལ་བུ། ཁློས་བློ་སེམས་གཅིག་བསྒིལ་གིས་དཔེ་ཆ་ལ་བཞིན་འདུག །ཁློད་ཀིས་ཀང་

འདི་བཞིན་གིས། མི་འདི་བཞིན། ཡི་གེ་འདི་བཞིན། 

འདི་ཡིན་འདི་མིན། ཡིན་མིན་མི་དམངས་སིད་གཞུང་རིམ་པ་ཁག་འབེད་ཀི་གསལ་ཁ། གནས་

ལུགས་ཡང་རྐྱེན་འདི་ཡིན་འདི་མིན་ཁ་གསལ་བཤད་ན་གློ་བདེ་བ་ཡློང་། 

འདི་རང་། འདི་ག་རང་། ལས་ཀ་འདི་རང་། ཅ་ལག་འདི་རང་ཡག་པློ་འདུག

འདི་རིགས། འདི་གས། གནས་ཚུལ་འདི་རིགས་སྣང་མེད་དུ་འཇློག་མི་རུང་། 

འདིང་། འདིང་རྒྱུའི་གདན་འདིང་བཞིན་པ། 
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འདིང་རྒྱབ། བསམ་བློ་ཞིབ་ཏུ་བཏང་བའི་དློན། འདིང་རྒྱབ་ཞིང་བསམ་བློ་བཏང་ན་གནས་ཚུལ་ངློ་

མ་ངེས་ཐུབ་ཀི་རེད་ལ་བུ། འདིང་བརྒྱབ་ནས་དྲན་བྱུང་། ལ་བུ་འདས་པ། འདིང་ཡག་པློར་རྒྱློབ་

དང་། ལ་བུ་སྐུལ་ཚིག

འདིང་ཆེན། བརིས་ཐང་ཆེན་པློའམ་རིན་ཐང་ཆེན་པློར་བརི་བའི་དློན་ཡིན། དཔེར་ན། བློད་རིགས་

ཚོས་གཟི་ལ་འདིང་ཆེན་པློ་བཞག་གི་རེད་ལ་བུ། 

འདིང་བ། [ཐ་དད་པ]བཏིང་བ། གདིང་བ། ཐིང་། ས་ལ་འགེམས་པའམ་སྒིག་པ། འཆར་གཞི་འདིང་

བ། ལམ་དུ་རྡློ་བཅལ་འདིང་བ། བཞུགས་གདན་འདིང་བ། 

འདིར། འདི་ལ། 

འདིས། འདི་ཡིས། 

འདུ། མཉམ་དུ་འདུ་རྒྱུ་དང་འདུ་བཞིན་པ། 

འདུ་ཁང་། དགེ་འདུན་མང་པློའི་ཚོགས་ཁང་། 

འདུ་འཁློད། རྒྱུན་དུ་ཕར་འགློ་ཚུར་འློང་བེད་མཁན་དང་གཏན་སློད་བེད་མཁན། 

འདུ་སློ། འབབ་སློའམ་ཡློང་སློ། 

འདུ་འགློད། ① དློན་གཉེར། ལློ་གློས་ཀི་འདུ་འགློད་བེད་པ། ནམ་མཁའི་ཁློན་ལ་མཛུབ་མློའི་འདུ་

འགློད་ཀིས་ཚད་འཇལ་བར་མི་ནུས་པ། ② ག་སྒིག །འཆར་གཞི་འདུ་འགློད་བེད་པ། ③ ཕར་

གཏློང་ཚུར་ལེན་གི་བེད་སློ། འཆར་གཞིའི་འདུ་འགློད་ཚགས་ཚུད་པློ་འདུག

འདུ་འགློད་ལས་ཁུངས། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཤིག །ལས་འགན་ནི་འབྲུ་དངུལ་

བསྡུ་ཚགས་ཀིས་དམག་ཕློགས་གློ་སྒིག་བེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། 

འདུ་འགློད་རློམ་པ། ག་སྒིག་བེད་པ་ལ་ཟེར། 

འདུ་གནས། ཚོགས་ས། 

འདུ་གནས་སྣང་ཆ། ཞེས་པ་ནི་རི་མློ་འབི་སྐབས་ཀི་སྣང་ཆའི་རིགས་ཤིག་ཡིན། 

འདུ་སྤི། ཡུལ་གྲུ་སློ་སློའི་འཐུས་ཚོགས། 

འདུ་འཕློད། འཚོགས་ཤིང་འཕད་པ། མེ་རྡློ་དང་མེ་ལགས་འདུ་འཕློད་བས་ན་སྤ་བར་མེ་འབར་ཡློང་། 
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དྲློད་གཤེར་གི་འདུ་འཕློད་ལ་བརེན་ནས་ལློ་ཏློག་སྐྱེ་བ། 

འདུ་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ]འདུས་པ། འདུ་བ། འདུས། ཚོགས་པ། ཁྱུ་འདུས་པ། འདུས་སློད། བརྒྱ་

ཚོགས་སྟློང་འདུས། ཆུ་བློ་ཐམས་ཅད་རྒྱ་མཚོར་འདུ། གཞློན་ནུ་ཕློ་མློ་དེ་གཉིས་ཁློ་ཤུག་ཏུ་འདུ་

བ། ཁློད་ཚོ་ཚང་མ་འདིར་འདུས་ཤིག །② ལུས་ཁམས་སམ་གཟུགས་ཕུང་། འདུ་བ་མི་བདེ། 

③ [རིང]ནློར་རས། 

འདུ་བ་འཁྲུགས་པ། ཁམས་མི་བདེ་བའམ། ལུས་ཀི་འབྱུང་བ་འཁྲུགས་པ། 

འདུ་བ་སྙློམས་པ། ལུས་ཀི་འབྱུང་བཞི་ཆ་སྙློམས་པའམ་བདེ་བ། འདུ་བ་སྙློམས་ཤིང་ནད་མེད་བདེ་

བར་འགྱུར། 

འདུ་བ་རྣམ་གསུམ། ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་ཕ་མློ་དང་བཅས་པའི་གནས་སུ་ཕན་ཚུན་མཚན་ཉིད་མི་

མཐུན་ཡང་རེན་འབེལ་གི་དབང་གིས་གཅིག་ལ་གཅིག་བརེན་ནས་འདུ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། 

རླུང་དང་། མཁིས་པ། བད་ཀན་བཅས་སློ། །

འདུ་བ་གཤེད་དུ་བབས། ནད་གཅིག་བཅློས་ན་གཅིག་གི་གཤེད་དུ་བབས་ནས་གསློ་དཀའ་བར་

གྱུར་པའི་སློག་གཅློད་ནད་དགུའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། དཔེར་ན། ཚ་བ་བཅློས་ན་གང་བའི་གཤེད་

དུ་བབས་པ་ལ་བུ། 

འདུ་བ་གསུམ་གི་དངློས་གྲུབ། ཉིན་མློར་མི་འདུ་དང་། མཚན་མློར་མཁའ་འགློ་འདུ། ནང་ནུབ་ཏུ་ཟས་

ནློར་འདུ་བའློ། །

འདུ་བའི་ར། རླུང་མཁིས་བད་ཀན་གསུམ་པློ་སེལ་བར་བེད་པའི་སྨན་རའི་མིང་། 

འདུ་བེད། ① རང་རྒྱུ་མ་རིག་པས་ཀུན་ནས་བསངས་ཤིང་ཡང་སིད་འཕེན་པར་ནུས་པའི་ཟག་

བཅས་ཀི་ལས། ② སེམས་མངློན་པར་འདུ་བེད་པ་སྟེ། འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པློ་དང་དློན་གཅིག

འདུ་བེད་ཀུན་འབྱུང་བ། ལས་ཀི་ཀུན་འབྱུང་སྟེ། སྡུག་བསལ་ཀུན་འབྱུང་བའི་གཞི་དཀར་ནག་གི་

ལས་མངློན་པར་འདུ་བེད་པའློ། །

འདུ་བེད་ཀི་བཏང་སྙློམས། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཆློས་རྣམས་བསལ་ཞིང་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མེད་

པར་གནས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསལ། ཁབ་པ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསལ་དང་གཅིག །

འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པློ། ཕུང་པློ་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། སེམས་དང་མཚུངས་ལན་དང་། མཚུངས་ལན་མིན་

པའི་འདུ་བེད་སློགས་སེམས་ཡུལ་ལམ་དམིགས་པ་ལ་མངློན་པར་འདུ་བེད་པ་དང་། ཡུལ་སྣ་

ཚོགས་ལ་སེམས་གཡློ་ཞིང་སྐུལ་བར་བེད་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་སེམས་པ་དུ་མ་སྤུངས་པའློ། །

འདུ་བེད་ཀི་ཡན་ལག །རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས། མ་རིག་པས་ཀུན་ནས་

བསངས་ཏེ་བསློད་ནམས་ཀི་ལས་དང་། བསློད་ནམས་མིན་པའི་ལས་དང་། མི་གཡློ་བའི་ལས་

བསགས་པས་ཀུན་གཞི་ལ་ས་བློན་འདེབས་པར་བེད་པའི་ལས་མངློན་པར་འདུ་བེད་པའློ། །

འདུ་བེད་ཀི་ལས་གསུམ། བསློད་ནམས་ཀི་ལས། བསློད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ལས། མི་གཡློ་བའི་

ལས་བཅས་གསུམ། 

འདུ་བེད་བརྒྱད། དད་པ། འདུན་པ། རློལ་བ། ཤིན་སྦངས། དྲན་པ། ཤེས་བཞིན། འདུ་བེད་པ། འདུ་

མི་བེད་པའློ།

འདུ་བེད་གཉིས། མཚུངས་ལན་འདུ་བེད། ལན་པ་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བེད་དློ། །

འདུ་བེད་དང་བཅས་ཏེ་འདའ་བ། འདུ་བེད་པ་ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་བསྡུས་མིང་། 

འདུ་བེད་པ། བ་བ་བེད་པ། 

འདུ་བེད་པ་མེད་པ་ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་པ། དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་ནང་གསེས་ཕིར་མི་འློང་

འབས་གནས་ཡིན་པ་གཞིར་བས་ནས། ཚངས་ཆེན་མ་གཏློགས་པའི་གཟུགས་ཁམས་བཅུ་དྲུག་

གང་ཡང་རུང་བའི་གནས་སུ་སྐྱེས་ནས་ལམ་ལ་འབད་རློལ་མེད་པར་འདའ་བའི་རིགས་ཅན། 

འདུ་བེད་པ་ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་པ། དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་ནང་གསེས་ཕིར་མི་འློང་འབས་

གནས་ཀི་ཡ་གལ། ཚངས་ཆེན་མ་གཏློགས་པའི་གཟུགས་ཁམས་བཅུ་དྲུག་གང་ཡང་རུང་བའི་

གནས་སུ་སྐྱེས་ནས་ལམ་ལ་འབད་རློལ་དང་བཅས་ཏེ་འདའ་བའི་རིགས་ཅན། 

འདུ་བེད་མེད་པར་འདའ་པ། འདུ་བེད་མེད་པ་ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་བསྡུས་མིང་། 

འདུ་བེད་ཟླ་བ། ཉི་མས་བུམ་པའི་ཁིམ་སྤློད་པའི་ཟླ་བའམ་བློད་ཟླ་དང་པློའི་མིང་། 

འདུ་བལ་ཟླློས་གར། འདུས་བས་སམ་རེན་འབྱུང་ཞེས་པའི་དློན་དང་པློར་ཚུར་འདུས་ནས་མཐར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབལ་བའམ་ཞིག་འགློ་བ་དེ་ལ་ཟེར། 

འདུ་ཚོགས། འདུ་བ་དང་ཚོགས་པ། མི་མང་པློ་འདུ་ཚོགས་བས་ནས་དུས་ཆེན་གི་དགའ་སྐྱིད་

ལ་རློལ་བ། 

འདུ་འཛི། ① ཡུལ་རྐྱེན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་བེལ་ཟིང་གི་རྣམ་པ། སློད་གནས་འགློལ་པློ་ཞིག་

ཡིན་སྟབས། འདུ་འཛི་མེད་པའི་ཁུ་སིམ་བག་ཕེབས་ཤིག་བྱུང་། འགྲུལ་པ་རྣམས་འདུ་འཛོམས་

ཀིས་འདུ་འཛི་ཟང་ངེ་ཟིང་ངེ་ཞིག་བྱུང་། ② གཡེང་བ། འདུ་འཛི་རྣམ་གཡེང་གི་ངང་དུ་མ་སློད། 

འདུ་འཛོམས། འདུ་བ་དང་། འཛོམས་པ། མི་མང་པློ་འདུས་པའི་ཟང་ཟིང་། 

འདུ་ར་སྟག་ཐང་ཁ་མློ། གིང་གེ་སར་གི་དཔལ་ཐུལ་ཚོའི་འདུ་གློས་བེད་ཡུལ། 

འདུ་ལློང་། ཟང་ཟིང་བེད་པ་། 

འདུ་ཤེས། ① བསམ་པའམ། མཚན་པར་འཛིན་པ། སྤུན་ཟླའི་འདུ་ཤེས། ཕ་བུའི་འདུ་ཤེས། འདུ་

ཤེས་འཁྲུལ་བ། འདུ་ཤེས་ངན་པ། མེས་རྒྱལ་གི་འདུ་ཤེས། རྐུན་པློར་ཕ་མའི་འདུ་ཤེས་འཇློག་

པ། ② ཀུན་འགློ་ལྔའི་ཡ་གལ། ཡུལ་གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་མཚན་མ་རང་སྟློབས་ཀིས་

འབེད་པའི་ཤེས་པའློ། །

འདུ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པློ། ཕུང་པློ་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། དློན་དང་། ཐ་སྙད་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པ་ལ་

བུ། རྐྱེན་གསུམ་མམ་བཞི་སློགས་འདུས་ཏེ་ཤེས་པར་བེད་པས་ཡུལ་གི་ཁད་པར་རམ་སྤུ་རིས་

མ་འདྲེས་པར་སློ་སློར་འཛིན་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་སེམས་པ་དུ་མ་སྤུངས་པའློ། །

འདུ་ཤེས་བསྒྱུར་བ། ① ཡིན་པ་ལ་མིན་དང་། མིན་པ་ལ་ཡིན་ཞེས་སློགས་ལ་བུ་བསམ་པ་ཕིན་ཅི་

ལློག་ཏུ་བསྒྱུར་བ། གནས་ཚུལ་དངློས་འབེལ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་དངློས་འབེལ་ཡིན་པ་ལ་བུར་

འདུ་ཤེས་བསྒྱུར་བ། ② བསམ་བློའི་འཁེར་སློ་གསར་རིང་བརེ་བ། བསམ་ཚུལ་རིང་པ་སྐྱློན་དུ་

མཐློང་ནས་རྣམ་པ་གསར་པ་ཞིག་ཏུ་འདུ་ཤེས་བསྒྱུར་བ། 

འདུ་ཤེས་ལྔ། ཆློས་འཆད་དུས་ཀི་འདུ་ཤེས་ལྔ་སྟེ། རང་ལ་སྨན་པ་དང་། ཆློས་ལ་སྨན། ཉན་པ་པློ་

ལ་ནད་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་སྐྱེས་བུ་དམ་པ། ཆློས་ཀི་ཚུལ་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་

བཅས་ཀི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

འདུ་ཤེས་གཉིས། དློན་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པའི་འདུ་ཤེས་དང་། ཐ་སྙད་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པའི་

འདུ་ཤེས་གཉིས། 

འདུ་ཤེས་དྲུག །① མཚན་བཅས་ཀི་འདུ་ཤེས་དང་། མཚན་མེད་ཀི་འདུ་ཤེས། རྒྱ་ཆུང་བའི་འདུ་

ཤེས། རྒྱ་ཆེ་བའི་འདུ་ཤེས། ཚད་མེད་པའི་འདུ་ཤེས། ཅི་ཡང་མེད་པའི་འདུ་ཤེས་བཅས་

དྲུག །② ཆློས་ཉན་པའི་སྐབས་ཀི་འདུ་ཤེས་དྲུག་སྟེ། རང་ལ་ནད་པ་ལ་བུའི་འདུ་ཤེས། ཆློས་

ལ་སྨན་ལ་བུའི་འདུ་ཤེས། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་སྨན་པ་ལ་བུའི་འདུ་ཤེས། ནན་ཏན་ཉམས་

སུ་ལེན་པ་ལ་ནད་འཚོ་བའི་འདུ་ཤེས། ཆློས་ཀི་ཚུལ་ལ་རིང་དུ་གནས་པའི་འདུ་ཤེས། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ལ་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་འདུ་ཤེས་རྣམས་སློ། །

འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་རྣམ་ཐར། གཟུགས་མེད་ཀི་རྣམ་ཐར་བཞིའི་ནང་

གསེས། འདུ་ཤེས་འདི་ནི་ནད་དང་ཤུ་བ་དང་ཟུག་རྔུ་ལ་བུ་སྟེ་སྐྱློན་ཅན་ཡིན་ནློ་ཞེས་བཀག་

ནས་ཇེ་ཕ་ཇེ་ཕར་གྱུར་པ་དང་འདུ་ཤེས་གཏན་ནས་མེད་པ་ཡང་རྨློངས་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་རུང་

ངློ་སྙམ་ནས་འདུ་ཤེས་ཕ་མློ་ལ་གནས་ཏེ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་སྟེ་ཡློད་མིན་མེད་མིན་སྐྱེ་

མཆེད་རློགས་པར་བས་པའློ། །

འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་གི་སྐྱེ་མཆེད། གཟུགས་མེད་སྐྱེ་མཆེད་མུ་བཞིའི་ནང་གསེས། 

ཅི་ཡང་མེད་དློ་སྙམ་དུ་སེམས་པའི་འདུ་ཤེས་དེ་ཡང་ནད་དང་ཟུག་རྔུ་ལ་བུ་ཡིན་པས་སང་ངློ་

ཞེས་ཇེ་ཕ་ཇེ་ཕར་བཀག་ནས་འདུ་ཤེས་རགས་པ་མེད་ཅིང་། འདུ་ཤེས་དེ་གཏན་མེད་པར་

གྱུར་ན་ཡང་མི་རུང་ངློ་སྙམ་ནས་འདུ་ཤེས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་མེད་པ་མིན་པ་སྟེ་སིད་པའི་རེ་མློ་ལ་

གནས་པའློ། །

འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་གི་ལྷ། གཟུགས་མེད་ཀི་ཁམས་ཡློད་མིན་མེད་མིན་གི་གནས་

སུ་སྐྱེས་པའི་ལྷ། 

འདུ་ཤེས་མེད་པ། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྙློམས་འཇུག་དེས་འཕངས་ནས་འདུ་ཤེས་མེད་པའི་ལྷ་

རྣམས་ཀི་ནང་དུ་སྐྱེས་པའི་གང་ཟག་གི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རྣམས་འགློག་པའི་ལན་མིན་

འདུ་བེད་ཀི་གས་ཤིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འདུ་ཤེས་མེད་པ་བ། བསམ་གཏན་བཞི་པའི་གནས་འབས་བུ་ཆེ་བའི་ཚོགས་གཅིག་ན་གློང་ལས་

དགློན་པའི་ཚུལ་དུ་ཡློད་ཅིང་། དེར་སྐྱེས་མ་ཐག་དང་འཆི་བའི་ཚེ་མ་གཏློགས་པ། སེམས་དང་

སེམས་བྱུང་གི་རྒྱུ་བ་འགགས་ནས་བསྐལ་ཆེན་མང་པློར་གནས་པའི་གང་ཟག་ཅིག

འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྙློམས་འཇུག །དགེ་རྒྱས་ཀི་འདློད་ཆགས་དང་བལ་ལ་ཁམས་གློང་མའི་འདློད་

ཆགས་དང་མ་བལ་བ་ཞིག་གིས་ཡིད་ལ་བེད་པའི་སློ་ནས་སེམས་སེམས་བྱུང་རྒྱུན་བརན་པ་

མ་ཡིན་པ་འཇུག་ཤེས་དྲུག་པློ་རྣམས་གནས་སྐབས་སུ་འགློག་པར་བེད་པ་ལན་མིན་འདུ་བེད་

ཀི་གས་ཤིག

འདུ་ཤེས་མེད་པའི་ལྷ། བསམ་གཏན་བཞི་པའི་གནས་འབས་བུ་ཆེ་བའི་ཕློགས་གཅིག་ན་ཡློད་པའི་ལྷ། 

འདུ་ཤེས་མེད་མིན། འདུ་ཤེས་ཕ་བ་ཡློད་པ། 

འདུ་ཤེས་གསུམ། ཆུང་བ། ཆེ་བ། ཚད་མེད་པ། 

འདུ་ཤེས་གསུམ་པ། ཟ་ཉལ་གཏློང་གསུམ་ལས་མི་ཤེས་མཁན་ལ་ཟེར། 

འདུ་ས། འཚོག་ས། 

འདུ་ལྷློང་། ཚུར་འདུ་བ་དང་ཕར་འཐློར་བ་གཉིས། 

འདུ་ལྷློང་ཆེ་བ། ལག་ཤློགས་ཆེ་བ་དང་། འགློ་སློང་ལ་མི་འཛེམ་པ། འཚོ་བ་སྐྱིད་པློའི་ཆེད་དུ་འདུ་

ལྷློང་ཆེ་བ་བེད། 

འདུ་ལྷློངས། ཚུར་འདུ་བ་དང་ཕར་འཐློར་བ་གཉིས། 

འདུག །སློད་པའི་དློན་ཏེ། འགློ་འཆག་ཉལ་འདུག །འདུག་གནས། དློ་དགློང་མགློན་ཁང་དུ་འདུག་ལ་བུ། 

འདུག་གལ། སློད་སའི་གལ། འདུག་གལ་གི་གལ་འགློར་བཞུགས་པ། 

འདུག་སྟངས། ① སློད་པའ་ིརྣམ་འགྱུར། ② བེད་ལུགས་བེད་སྟངས། སྤ་ིཚོགས་ཀ་ིའདུག་སྟངས། རྒྱུས་

མངའ་མེད་པའི་ཡུལ་ལུང་གསར་པ་ཞིག་ལ་སེབས་པས་འགློ་སྟངས་འདུག་སྟངས་མི་ཤེས་པ། 

འདུག་སྟེགས། རྐུབ་བཀག་དམ། གདན་བཀག

འདུག་གདན། སློད་སའི་གདན་ནམ་རྐུབ་བཀག་འདུག་སྟེགས་སློགས། 

འདུག་གནས། སློད་སའི་གནས། འདུག་གནས་སྤློ་པློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

འདུག་པ། [ཐ་མི་དད་བ] ① སློད་པ་དང་གནས་པ། ཕན་སར་རྒྱུན་ལར་འདི་གར་འདུག་ཡློད། ཁློ་

ཚོ་གདན་ལ་འདུག་སྟེ་གཏམ་ཤློད་པ། ② མངློན་པ་སྟེ་ཡློད་པའི་དློན། ཁ་སང་ཚོགས་འདུ་གློལ་

དུས་མི་དེ་གང་དུ་འདུག་གམ། ཆུ་ཚོད་གསུམ་པའི་ཐློག་ལ་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་འདུག་གམ་མི་

འདུག །ད་ལ་ཆུ་ཁློལ་མ་འདུག །དེང་སྐབས་ཁློང་པེ་ཅིན་ལ་བཞུགས་འདུག །མི་དེས་ལས་ཀ་

འདི་ལ་ཕན་ཐློགས་ཡློང་བ་མི་འདུག །བསམ་ཚུལ་མི་གཅིག་པའི་མི་ཚོས་ཚོགས་འདུའི་ཐློག་

ནས་རློད་པ་རྒྱབ་གི་འདུག

འདུག་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པའི་བུད་མེད་

དང་ལྷན་ཅིག་དབེན་པ་སྐྱབས་ཡློད་དུ་སློད་པ། 

འདུག་པའི་ཚུལ་དགུ། ཉེས་བས་ཀི་སེ་ཚན་གསུམ་པ། སྟན་ལ་འདུག་པའི་སེ་ཚན་ལ། ཁིམ་བདག་

སློགས་ཀིས་མ་བསློས་པ་དང་། སློག་ཆགས་ཡློད་མེད་སློགས་མ་བརགས་པ་དང་། ལུས་ཀི་

ལིད་ཕབ་པ་དང་། རང་པ་བསྣློལ་ཏེ་བརྐྱངས་པ་དང་། བརླ་བསྣློལ་བ་དང་། ལློང་བུ་བརེགས་པ་

དང་། ཧློར་འདུག་གི་རྣམ་པས་རང་པ་ཁིའི་འློག་ཏུ་བཀུག་པ་དང་། རང་པ་ཕན་ཚུན་གདངས་པ་

དང་། འདློམས་མཐློང་བར་བས་པ་བཅས་ཀིས་བསད་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་སྟེ་དགུ། 

འདུག་རེས། སློད་པའི་ས་ཕི་རིམ་པ། ངེད་རྣམས་སློ་པ་ལ་འདུག་རེས་བས། 

འདུག་རློགས། ① ཁམས་སྐད་དུ། བཟའ་ཟླ་ལ་འདུག་རློགས་ཟེར། ② མཉམ་སློད་རློགས་པ། འགློ་

རློགས་འདུག་རློགས། 

འདུག་ལུགས། ① སློད་སྟངས། ② སྤློད་ཚུལ། ཟ་ལུགས་འཚོལ་ལུགས་འདུག་ལུགས་གསུམ། 

དྲིན་ཆེན་ཕ་མའི་བསབ་བ་ཡིན། 

འདུག་ས། སློད་ས། 

འདུག་སེ་བས། [ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད]འདི་འདྲ་བས། 

འདུང་། བ་ཚིག །གློས་ཀི་ཕུ་དུང་གློན་པའི་དློན། གློས་ཕུ་རུང་འདུང་ནས་ལྷ་མཇལ་འགློ་དགློས། 

གནམ་ཤིས་གང་མློ་འདུག །གློས་ཀི་ཕུ་རུང་འདུང་དགློས་ས་རེད་ལ་བུ།

འདུད་སྟངས། གུས་འདུད་བེད་སྟངས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འདུད་པ། ① [ཐ་དད་པ]བཏུད་པ། གདུད་པ། ཐུད། གུས་པ། ཞབས་ལ་འདུད་པ། མགློ་བཏུད་པ། 

ཡན་ལག་ལྔ་ས་ལ་བཏུད་པའི་ཕག་བེད་པ། གཞན་དག་གིས་རེ་ཞིང་འདུད་པར་བེད་པ། ② 

གུས་པའི་རྣམ་འགྱུར། 

འདུད་ཚུལ། ① གུས་འདུད་བེད་པའི་ལུགས། ② གུས་འདུད་བེད་པའི་ཁུལ། 

འདུན། གཤིན་པློར་མ་ངན་བེད་པའི་རགས། ཉིན་བདུན་རིང་འདུན་བེད་པ། 

འདུན་ཁང་། ① ཚོགས་ཁང་། ② འདུག་གནས། ③ བང་མཛོད། 

འདུན་གློས། གློས་བསྡུར། ལས་དློན་བེད་སྟངས་ཀི་སྐློར་ལ་འདུན་གློས་ཡང་ཡང་བས་པ། 

འདུམ་གཅློད་བཅད་ཁ། རློད་རློག་བ་མཁན་ཕན་ཚུན་གཉིས་ལ་བར་འདུམ་བེད་མཁན་གིས་བརག་

དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་བས་ནས་འདུམ་གཅློད་བས་པའི་མཇུག་མཐའི་བཅད་ཁ། 

འདུན་པ། [ཐ་མི་དད་པ]① དློན་གཉེར་འདློད་པ་དང་། རེ་བ་བེད་པ། ཚན་རིག་ལ་འདུན་པ། རང་

གི་མེས་རྒྱལ་ལ་འདུན་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་ཕིན་དེ་ལ་ཕན་ཐློགས་པའི་ལས་དློན་ཁློ་ན་བེད་

དགློས། ② འདློད་པའི་མིང་ཙམ། ཆང་འཐུང་བའི་འདུན་པ་མེད་ན་ཇ་འཐུངས་ཤིག །སྐྱིད་

འདློད་དལ་འདློད་ཀི་འདུན་པ་བཟླློག་པ། གསར་བརེ་བེད་པའི་འདུན་པ་ཉམས་པ་མེད་པར་

ཡིད་ལ་བཅངས་པ། ③ [ཙྪནྡ]ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཉན་ཐློས་དྲུག་སེའི་ཡ་གལ་ཞིག །④ ཡུལ་ངེས་

ལྔའི་ནང་གསེས། གང་འདློད་པའི་དངློས་པློ་ལ་དམིགས་ནས་དེ་དློན་གཉེར་གི་ཤེས་པ་བརློན་

འགྲུས་ཀི་རེན་བེད་པའི་བེད་ལས་ཅན་ནློ། །

འདུན་པ་ཉམས་པ་མི་མངའ་བ། སངས་རྒྱས་ནི་བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་དང་། སེམས་ཅན་མ་ལུས་

པའི་དློན་ལ་མློས་པ་འདུན་པ་ཉམས་པ་མེད་པ་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་མ་འདྲེས་པ་བཅློ་བརྒྱད་

ཀི་ནང་གསེས་ཤིག

འདུན་པ་ཕིར་བསྒྱུར་བའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། དགེ་འདུན་

ལས་ལ་མི་མཐུན་པ་མེད་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་འདུན་པ་ཕུལ་བར་སར་འདུན་པ་ཕིར་བིན་ཅིག་

ཅེས་ལློག་ཏུ་བཅུག་པ། 

འདུན་པ་འབུལ་བ། གསློ་སྦློང་སློགས་ཀི་ལས་གལ་དུ་དངློས་སུ་ཞུགས་མ་ཐུབ་ཀང་བློ་མཐུན་པར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

བ་ཕིར་འདུན་པ་འབུལ་བ་སྟེ། ཡུལ་ལས་བེད་པའི་དགེ་འདུན་དང་། དགེ་འདུན་དེས་འདུན་པ་

ལེན་པ་ལ་བསྐློས་པའི་དགེ་སློང་ལ། ལས་གལ་དེར་འདུ་བའི་རྐྱེན་མ་ཚང་བའི་གང་ཟག་གིས་

ལས་ལ་མི་མཐུན་པ་མེད་ཅིང་མཐུན་པ་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ། འདུན་པ་འབུལ་བའི་སགས་ཚིག་

ལན་གསུམ་བརློད་པ། 

འདུན་པ་རེ་གཅིག །བློ་སེམས་རེ་གཅིག་སྒིལ། རང་ཉིད་ཡར་ཐློན་ཡློང་བའི་འདུན་པ་རེ་གཅིག་ཏུ་

བཟུང་ནས་སློབ་སྦློང་བེད་པ། 

འདུན་པ་སེམས་པའི་རྣལ་འབློར། རྣལ་འབློར་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ་རིང་མའི་གཞུང་རྣམས་སུ། 

ཚོགས་ལམ་གི་དུས་སུ་སྟློང་པའི་འློད་གསལ་དང་སྣང་བའི་ལྷ་སྐུ་གཉིས་ཀ་འདུན་པས་དྲངས་

པའི་མློས་པ་ཙམ་གི་ཡུལ་དུ་བེད་པས་འདུན་པ་སེམས་པའི་རྣལ་འབློར་ཞེས་བའློ། །

འདུན་པ་གསུམ། འཕད་འདློད་ཀི་འདུན་པ། མི་བལ་བར་འདློད་པའི་འདུན་པ། དློན་དུ་གཉེར་བའི་

འདུན་པ་བཅས་གསུམ། 

འདུན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། འདུན་པ་དྲག་པློའི་གུས་སྦློར་དང་། བརློན་འགྲུས་རྒྱུན་ལན་གི་རག་སྦློར་

ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། 

འདུན་པའི་རེ་ལ་རབ་ཏུ་གནས། འབས་བུ་བཟང་པློ་ཐློབ་དགློས་ན། དེའི་ཡློན་ཏན་མཐློང་དགློས། 

ཡློན་ཏན་མཐློང་ན་དེའི་ཆེད་དུ་འབད་བརློན་བེད་འདློད་རང་ཤུགས་ཀིས་ཡློང་བ་ལ་ཟེར། 

འདུན་མ། ① ཐབས་ཇུས། གཏན་གི་འདུན་མ། འདུན་མ་སློབ་པ། འདུན་མ་བཟང་པློ། འདུན་མ་ངན་

པ། ② ཚོགས་འདུལ་གློས་མློལ། ལས་དློན་འདིའི་སྐློར་ང་ཚོས་འདུན་མའི་ཐློག་ནས་གློས་

བསྡུར་གིས་ཐག་གཅློད་བེད་དགློས། རློད་གཞིའི་དློན་གནད་འགལ་འཛོལ་ཆེ་བའི་རེ་ཞིག་

འདུན་མ་མ་འགིག་པ་རེད། 

འདུན་ལས། དུན་ལས་དང་གཅིག །

འདུན་ས། གློས་བེད་ས། འདུན་སར་གློས་བེད་པ། 

འདུན་ས་ཆློས་བཟང་། རི་རབ་ཀི་རེ་མློར་ལ་ན་སྡུག་པའི་གློང་ཁེར་གི་ཕི་རློལ་ལྷློ་ནུབ་མཚམས་སུ་

སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གི་ལྷ་རྣམས་འདུ་བའི་གནས་ཤིག
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འདུམ། འགིག་མཐུན་བྱུང་བ་སྟེ། ནང་འཁྲུག་འདུམ། ཁ་མཆུ་འདུམ། རྩྭ་སའི་རློད་གེང་འདུམ་ལ་བུ། 

འདུམ་ཁ། ཁ་མཆུ་བསྡུམ་པའི་ཡི་གེ ཕན་ཚུན་གཉིས་ཕློགས་ལ་འདུམ་ཁ་བཏང་བ། 

འདུམ་འགིག །རློད་པ་འདུམ་ཐབས་བེད་པ། ཕན་ཚུན་རློད་རློག་གང་ཡློད་ཁ་རུལ་ནང་བཤང་གི་སློ་

ནས་འདུམ་འགིག་བེད་པ། 

འདུམ་མཐུན། བསྡུམས་ནས་མཐུན་པློར་གྱུར་པ། ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀས་ལ་གློས་ཀ་བས་ནས་

འདུམ་མཐུན་བྱུང་བ་ལ་བུ། 

འདུམ་འདུམ། ཤིང་སློགས་རིང་པློ་མེད་པའི་དུམ་བུ་ཐུང་ཐུང་། 

འདུམ་བདེ་པློ། སྟབས་བདེ་པློ། གཏམ་ཚིག་ཉློག་མེད་པའི་འདུམ་བདེ་པློ་བཤད་དགློས། 

འདུམ་གནས། བར་འདུམ་ལ་གནས་པ། 

འདུམ་པ། [ཐ་མི་དད་པ] ① འདུམས་པ། འདུམ་པ། ② མཐུན་པ་དང་། འགིག་པ། ཁློ་ཚོའི་བར་

གི་འགལ་བ་རྣམས་འདུམ་པའི་གནས་མེད། གནས་སྐབས་ཀི་རློད་གཞི་ལེགས་པར་འདུམས་

སློང་། ③ [རིང]ཐུང་དུ་འགློ་བ། ④ བར་དཔང་། 

འདུམ་བེད་པ། མཐུན་ཐབས་བེད་པ། 

འདུམ་ས། ① འདུམ་བེད་པའི་གནས། ② སྟབས་བདེ་ས། སྐློར་འཁློག་མི་དགློས་པར་ལམ་འདུམ་

ས་ནས་འགློ་བ། ③ ཐག་ཉེ་ས། 

འདུམས་པ། འདུམ་པའི་འདས་པ། 

འདུར། གཞན་ཀི་དབང་འློག་ཏུ་ཚུད་པ། རྒྱུག་པ་ལེབ་འདུར་ཞེས་ལ་བུ། 

འདུར་འགློས། དལ་བེལ་སྙློམས་པའི་འགློ་སྟངས་ཤིག །རས་འདུར་འགློས་བརྒྱབ་ནས་འགློ་བ། 

འདུར་རྒྱུགས། ① དལ་བེལ་སྙློམས་པར་འགློ་བ། ར་འདུར་རྒྱུགས་བཏང་ན་ཞློན་མཁན་ལ་བདེ་པློ་

མི་ཡློང་། ② མཆློག་དམན་དྲག་ཞན་ཁད་མེད་མཉམ་རྒྱུགས་ཀི་ཁལ། 

འདུར་སྒྲུབ། མཆློག་དམན་དྲག་ཞན་ཁད་མེད་མཉམ་སྒྲུབ་ཀི་ཁལ། 

འདུར་འདུར། དལ་བེལ་སྙློམས་པར་རྒྱུག་ཚུལ། ཁློ་རང་འདུར་འདུར་བརྒྱུགས་ནས་བདག་གི་

མདུན་དུ་སེབས། སར་མ་རྣམས་སྤང་མློ་འདུར་འདུར་གིས་བློས། 
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འདུར་བ། [ཐ་མི་དད་པ] ① དལ་བེལ་རན་པར་འགློ་བ། ར་བཞློན་ཏེ་འདུར་ནས་ཕིན་པ། ② སིལ་

བུར་གྱུར་ནས་ཞིག་པ། ཤློག་བུ་ཆུའི་ནང་དུ་འདུར་བ། ཤ་ཧ་ཅང་ཚོས་དྲགས་པས་འདུར་བ། 

③ མནན་ཏེ་ནློན་པ། ཁིམས་འློག་ལ་འདུར་བ། ཕྱུགས་ཆག་བསློར་ནས་ཚར་མ་འདུར་བ། 

 ④ འགློ་སྟངས་ཀི་ཁད་པར་ཞིག །འདུར་ཆེན་བེད་འཇུག་པ། འདུར་འཇམ། 

འདུར་བློན། དུར་བློན་དང་གཅིག །

འདུར་འབུད་པུད་པ། ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད། གཤེ་གཤེ་ནན་པློ་བཏང་བའམ་བཟློ་ལ་ནན་པློ་སྤད་པའི་དློན་

ནློ། །དེ་རིང་ཡིན་ན་རྒན་ལགས་ཀིས་ཁློར་གཤེ་གཤེ་འདུར་པུད་ནས་ཁ་ཡང་གག་རྒྱུ་མེད་པ་

བཟློས་སློང་། བསྟན་བཤིག་ཁློ་ཐུག་མ་བྱུང་མ་གཏློགས་ངས་འདུར་པུད་དགློས་བསམས་བྱུང་། 

འདུར་ཤིང་། [རིང]གཤིན་པློའི་དགེ་སྒྲུབ། 

འདུལ། བཏུལ་གི་ད་ལ་བ། 

འདུལ་སྐལ། ཕམ་པར་བེད་པའམ་འློས་ཐློབ། སྟག་གཟིག་ནློར་གི་རྒྱལ་པློ་དེ། སེང་ཆེན་ནློར་བུའི་

འདུལ་སྐལ་རེད། 

འདུལ་སྐློར་གི་ལུང་དང་ཕག་ལེན། འདུལ་བའི་གཞུང་ར་བ་དང་འགེལ་པ་རྣམས་ཀི་ལུང་དང་བཤད་

ཁིད། དེའི་ལག་ལེན་ སློམ་པ་འབློག་ཆློག །བསབ་པ་འབུལ་བ། གཞི་གསུམ། ཡློ་བད་བིན་

བརླབས། སང་ལྟུང་ཕིར་བཅློས། བིན་ལེན། ནུབ་ལྷག་བསྲུང་བ སློགས། 

འདུལ་ཁིམས། འདུལ་བའི་བཅས་ཁིམས་ཏེ་དམ་ཆློས་འདུལ་བ་ལས་གསུངས་པའི་སང་བང་གི་ཁིམས། 

འདུལ་གཏམ་བསྒགས་པ། རྒློལ་བའི་གཏམ་བསྒགས་ཏེ། ཕ་རློལ་འདུལ་བར་བེད་པ། 

འདུལ་སློམ། འདུལ་གཞུང་གི་སློམ་ཚིག

འདུལ་བ། [ཐ་དད་པ] ① བཏུལ་བ། གདུལ་བ། ཐུལ། ངན་པ་བཟང་པློར་འཆློས་པ། ས་ཞིང་འདུལ་

བ། མི་ངན་འདུལ་བ། ར་རྒློད་འདུལ་བ། དག་བློ་བཏུལ་བ། མི་འཇམ་གིས་འདུལ། རང་རྩུབ་

ཀིས་འདུལ། གདུལ་དཀའ་བ། ② [བིནཡ]ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་དང་། ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་དང་། ལྟུང་

བ་ལས་ལང་བ་དང་། ལྟུང་བ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང་། གང་ལ་བརེན་ནས་བསབ་པ་བཅའ་

བ་གང་ཟག །བསབ་པ་བཅས་པ་དངློས། དེའི་རབ་ཏུ་དབེ་བ། ལྟུང་བ་དང་ལྟུང་མེད་རྣམ་པར་
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ངེས་པ་བཅས་དློན་རྣམ་པ་བརྒྱད་སྟློན་པས་འདུལ་བ་ཞེས་བའློ། །

འདུལ་བ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་བག་གཡབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འདུལ་བ་སྟློད་དར། དུས་རབས་བཅུ་པའི་མཇུག་ཏུ་མངའ་རིས་གུ་གེའི་རྒྱལ་པློ་ལྷ་བ་མ་ཡེ་ཤེས་

འློད་ཀིས་རྒྱ་གར་ཤར་ཕློགས་ཀི་པཎི་ཏ་དརྨ་པཱ་ལ་གདན་དྲངས་ཏེ་སྟློད་མངའ་རིས་སུ་རབ་

བྱུང་གི་སེ་དང་། འདུལ་བའི་བཤད་པ་བཙུགས། དེ་ནས་སློབ་མ་པཱ་ལ་རྣམ་གསུམ་སློགས་ནས་

དར་སེལ་བྱུང་བ་ལ་སྟློད་འདུལ་ལུགས་སྟེ་འདུལ་བ་སྟློད་དར་ཟེར། 

འདུལ་བ་སྟློད་ལུགས། ལློ་ཙཱ་བ་ཆེན་པློ་རིན་ཆེན་བཟང་པློའི་དུས་སུ་མངའ་རིས་ཕློགས་སུ་དར་བའི་

འདུལ་བའི་ལུགས། 

འདུལ་བ་མདློ་ར། འདུལ་བ་ལུང་སེ་བཞིའི་དགློངས་པ་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བེད་

པའི་བསྟན་བཅློས་ཤླཽ་ཀ་ཉིས་སྟློང་བདུན་བརྒྱ་དང་། བམ་པློ་དགུ་པ། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པློ་ཡློན་

ཏན་འློད་ཀིས་མཛད་པ། པཎི་ཏ་ཛི་ན་མི་ཏ་དང་། ལློ་ཙཱ་བ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གིས་བསྒྱུར་པའློ། །

འདུལ་བ་བསྡུས་པ། སློ་སློར་ཐར་པའི་འགེལ་བ་འདུལ་བ་བསྡུས་པ་ཞེས་བ་བ་སློབ་དཔློན་ཁད་པར་

བཤེས་གཉེན་གིས་མཛད་པ་བམ་པློ་བཅུ་གསུམ་པ། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པློ་ཤཱི་ལེནྟྲ་བློ་དི་དང་། 

ཞུ་ཆེན་གི་ལློ་ཙཱ་བ་བྱཻ་རློ་ཙ་ན་རཀྵ�་ཏས་བསྒྱུར་པ། 

འདུལ་བ་རྣམ་འབེད། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་གསུངས་པའི་འདུལ་བ་ལུང་སེ་བཞིའི་ནང་

གསེས། སློ་ཐར་གི་དློན་ཞིབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པ་སྟེ། དགེ་སློང་ཕའི་རྣམ་འབེད་ཀི་སློ་ཐར་དུ་

ལྟུང་རང་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ་པློ་རེ་རེ་ལ། བསབ་པ་འཆའ་བའི་རྒྱུ་གེང་གཞི། བསབ་པ་

བཅས་པའི་ཕན་ཡློན། བསབ་པར་འཆའ་བའི་ཚུལ། ལྟུང་བའི་རྣམ་གཞག །ལྟུང་མེད། བསབ་

བ་སྟེ། དློན་ཚན་དྲུག་གི་སློ་ནས་ཕལ་ཆེ་བར་བཤད་པ་དང་། རློད་པ་ཞི་བེད་ཀི་ཆློས་བདུན་

རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ལྟུང་རང་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞིའི་སྐློར་

རྣམས་རྒྱས་པར་སྟློན་པའི་གཞུང་། 

འདུལ་བ་ཕན་ཚེགས། འདུལ་བ་ལུང་ཕན་ཚེགས་ཀི་བསྡུས་ཚིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

འདུལ་བ་མེ་ཏློག་ཕེང་རྒྱུད། འདུལ་བ་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་མེ་ཏློག་ཕེང་རྒྱུད་ཅེས་བ་བ་འཕགས་པ་

ས་ག་ལྷས་མཛད་པ་བམ་པློ་ལྔ་པ། བལ་པློའི་པཎི་ཏ་ཛ་ཡཱ་ཀ་ར་དང་། བློད་ཀི་ལློ་ཙཱ་བ་པྲཛྙཱ་

ཀིརིས་བསྒྱུར་པ། 

འདུལ་བ་འཛིན་པ། བསྙེན་པར་རློགས་ནས་སློམ་རྒྱུན་བར་མ་ཆད་པའི་བརན་པའི་ཡློན་ཏན་དང་། 

འདུལ་བ་ཤེས་ཤིང་འཆད་སེལ་བེད་མཁས་པའི་ཡློན་ཏན་གཉིས་དང་ལན་པའི་དགེ་སློང་། 

འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཉེ་བར་འཁློར། ཐློག་མ་དགེ་སློང་བཅུ་བདུན་སེའི་གས་ཤིག་ཡིན་ཀང་རེས་སུ་

དག་བཅློམ་པའི་གློ་འཕང་ཐློབ་རེས་གློགས་དགེ་སློང་བཅུ་དྲུག་པློ་བཏུལ་བར་ཆུ་ལ་རེ་བའི་ལྟུང་

བེད་ཀི་སྐབས་སུ་གསལ། 

འདུལ་བ་གཞི་གསུམ་ཆློ་ག །བསབ་པ་ཡློངས་སུ་སྦློང་བའི་གཞི་གསུམ་སྟེ། དབར་གནས། གསློ་

སྦློང་། དགག་དབེ་རྣམས་ཚུལ་ཇི་ལར་བ་བའི་རིམ་པ་གསལ་བར་སྟློན་པའི་ལག་ལེན་གི་ཆློ་

ག །དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་པར་འདུལ་འཛིན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཛད་པ། 

འདུལ་བ་གཞུང་དམ་པ། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་གསུངས་པའི་འདུལ་བ་ལུང་སེ་བཞིའི་ནང་

གསེས། གཞུང་དམ་པའམ། གཞུང་བ་མ་ཞེས་པ་ཡློངས་རློགས་བློད་དུ་འགྱུར་མེད་ལ། དེ་ལས་

ཞུ་བ་དང་འདུལ་བེད། གེང་གཞི། གཏམ་བཞི་སློགས་ལེའུ་བཅུ་གཅིག་ད་ལ་ཡློད་པ། 

འདུལ་བ་གཞུང་བ་མ། འདུལ་བ་གཞུང་དམ་པ་དང་གཅིག །

འདུལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་གཞི་གསུམ། གསློ་སྦློང་། དབར་གནས། དགག་དབེའློ། །

འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་རིག་གནས་བཅློ་བརྒྱད། གསང་སགས་ཀི་རྒྱུད། ཆློ་ག་ཞིབ་མློ། གཏན་

ཚིགས་རིག་པ། རིག་བེད། བརྡ་སྤློད། སྒ་ངེས་སྦློར། ཤེས་གསལ། ངེས་ཚིག །སེབ་སྦློར་

མཁས་པ། སྐར་མའི་རིག་པ། རློགས་བེད་ཀི་རིག་པ། ཆུར་ལྷུང་གི་རིག་པ། ཆེར་སྤློད་ཀི་རིག་

པ། འཇིག་རེན་རྒྱང་འཕེན་པའི་རིག་པ། བེ་བག་པའི་རིག་པ། རྒྱུ་དྲུག་ཅུ་པ། ཁྱུར་མིད་ཀི་རིག་

པ། གནས་འདུག་གི་རིག་པ། ཡང་ན། པི་ཝང་གིང་བུ་ཚོང་རྔ་མཁན། ཕེང་མཁན་ཆང་ཚོང་

ཕྱུགས་འཚོ་བ། འབེག་མཁན་འབྲུ་མར་འཚིར་བ་དང་། མགར་བ་ཤིང་མཁན་ཕ་མཁན་པློ། ཐག་

པ་ཀློ་ལྤགས་རྐྱལ་མཁན་པ། བཙོ་བག་སྨྱུག་མ་མཁན་པློ་དང་། བཤད་པ་གདློལ་པ་ཤིང་ར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཁན་ནློ། །

འདུལ་བ་ལུང་། གློང་དུ་འདུལ་བ་ཞེས་པར་གཟིགས་།

འདུལ་བ་ལུང་སེ་བཞི། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་གསུངས་པའི་ཐེག་དམན་གི་འདུལ་བའི་སེ་སྣློད་

ཀི་གཞུང་བཞི་སྟེ། འདུལ་བ་རྣམ་འབེད་དང་། འདུལ་བ་ལུང་གཞི་དང་། འདུལ་བ་ཕན་ཚེགས་

དང་། འདུལ་བ་གཞུང་དམ་པའློ།

འདུལ་བ་ལུང་སེ་རྣམ་འབེད། འདུལ་བ་རྣམ་འབེད་དང་གཅིག །

འདུལ་བ་ལུང་ཕན་ཚེགས། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་གསུངས་པའི་འདུལ་བ་ལུང་སེ་བཞིའི་ནང་

གསེས། པུ་ཏི་གཉིས་ཀི་ཚད་དུ་ལངས་པའི་ཤློ་ལློ་ཀ་སྟློང་ཕག་བཅུ་བདུན་དང་བདུན་བརྒྱ་ཡློད་

པ་དང་། སློ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡློད་ཅིང་། སློ་རེ་རེ་ལ་སྤིའི་སློམ་རེ་རེ། དེ་རེ་རེའང་སློམ་གི་ཚིགས་

སུ་བཅད་པ་བཅུ་བཅུའི་སློ་ནས་སྟློན་པའི་གཞུང་། 

འདུལ་བ་ལུང་ཞུ་བ། འདུལ་བ་གཞུང་དམ་པ་དང་གཅིག །

འདུལ་བ་ལུང་གཞི། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་གསུངས་པའི་འདུལ་བ་ལུང་སེ་བཞིའི་ནང་གསེས། 

གཞི་བཅུ་བདུན་གི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་གཞུང་ངློ་། །

འདུལ་བ་སུམ་བརྒྱ་པ། སར་རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་ཤཱཀ་འློད་ཀིས་མཛད་པའི་དགེ་ཚུལ་གི་བསབ་

བ། ཤློ་ལློ་ཀ་སུམ་བརྒྱ་ཡློད་པའི་བསྟན་བཅློས་ཤིག

འདུལ་བ་ལྷད་ཅན། འདུལ་བ་ལ་ལྷད་ཞུགས་པ་སྟེ་རུང་མིན་གཞི་བཅུ་སློགས་སངས་རྒྱས་ཀིས་

བཅས་པའི་རྣམ་གཞག་དང་འགལ་བའི་འདུལ་བ། 

འདུལ་བའི་སྐློར་གསན། འདུལ་བའི་གཞུང་གི་བཤད་པ་དང་། ལག་ལེན་གི་སློབ་ཁིད་གསན་པ། 

འདུལ་བའི་མཁན་པློའི་ཆློས་བཞི། བསྙེན་པར་རློགས་ནས་ལློ་བཅུ་བར་མ་ཆད་དུ་ལློན་པ། འདུལ་

བའི་ཚིག་དློན་ལ་མཁས་པ། ཁ་སྐློང་གི་ཆློས་བཅུ་གསུམ་ལན་པ། ལྔ་ཕྲུགས་ཚན་ཉེར་གཅིག་

གང་རུང་ཚང་བ། 

འདུལ་བའི་གེང་འབུམ་ཆེན་མློ། དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་པར་འདུལ་བ་ལུང་སེ་བཞིའི་སྐབས་སུ་གེང་

གཞི་ཇི་ལར་བྱུང་བའི་ཚུལ་བརློད་པ་རེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀིས་མཛད་པ་དང་འདུལ་འཛིན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཛད་པ་ཞིག་ཀང་ཡློད། 

འདུལ་བའི་བརྒྱུད་རིས། སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་ནས་བསྟན་པའི་གཏད་རབས་བདུན་

སློགས་འདུལ་བའི་བ་བརྒྱུད་ཀི་བིས་སྐུ། 

འདུལ་བའི་མཆློད་པ། བློད་རྒྱལ་མུ་ནེ་བཙན་པློའི་སྐབས་ལྷ་སར་བཙུགས་པའི་དུས་མཆློད་ཆེན་པློ་ཞིག

འདུལ་བའི་སེ་སྣློད། ལྷག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་གཙོ་བློར་སྟློན་པ། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་

གཉིས་ཀི་ནང་ནས་གེང་གཞིའི་སེ་དང་། རློགས་པ་བརློད་པའི་སེ་དང་། དེ་ལ་བུ་བྱུང་བའི་སེ་

དང་། སྐྱེས་པ་རབས་ཀི་སེ་རྣམས་འདུལ་བར་བསྡུས་པ། 

འདུལ་བའི་བ་མའི་མཚན་ཉིད་བཅུ། བརན་པ། མཁས་པ། ལུས་ཐལ་མལ་དུ་གནས་པ། ས་རང་

བཞིན་དུ་གནས་པ། སྙིང་རེ་དང་ལན་པ། བཟློད་པ་དང་ལན་པ། ནང་གི་འཁློར་དག་པ། ཆློས་

ཀིས་ཕན་འདློགས་པ། ཟང་ཟིང་གིས་ཕན་འདློགས་པ། དུས་སུ་གདམས་ངག་འདློམས་པའློ། །

འདུལ་བའི་གཞུང་། སློ་ཐར་གི་བསབ་པ་གཙོ་བློར་སྟློན་པའི་གཞུང་། 

འདུལ་བའི་ལུགས། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་འདུལ་བའི་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་གཙུག་ལག་

ཁང་དང་གཙང་ཁང་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་བ་ཚུལ་ལར་གཙང་ཁང་རྒྱས་པའི་ལུགས་སུ་

དབུས་སུ་གཙང་ཁང་དང་། མཐའ་སྐློར་དུ་ཁམས་སློར་སློ་ཁང་དང་སློ་ལློགས་དང་བཅས་པ་

ཡློད་པ་ལ་ཟེར། འདུལ་བའི་ལུགས་ཀི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། ཁམས་བང་ཁང་། བསིལ་ཁང་

སློགས་རིགས་ཚུལ་རྣམས་ཞིབ་པར་འདུལ་བའི་གཞུང་གཞི་སྨད་ཀི་མཇུག་ཏུ་གསལ། 

འདུལ་བའི་བསབ་ཁིམས། དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་དང་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་ལ་བུ་ཡིན། བསབ་ཁིམས་

སུ་འཇློག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། འདུལ་བ་ནས་བཤད་པའི་བསབ་བ་རྣམས་ཁིམས་སུ་བཅའ་བ་སྟེ། 

སངས་རྒྱས་ཀི་བཀས་བཅད་པས་ན། བསབ་ཁིམས་སུ་འཇློག་པ་ཡིན། 

འདུལ་བའི་བསབ་པ། སློ་ཐར་གི་ཚུལ་ཁིམས། 

འདུལ་བར་བེད་པ། སེམས་གནས་དགུའ་ིལྔ་པ། ཏིང་ང་ེའཛིན་ག་ིཡློན་ཏན་བསམས་ནས་ད་ེལ་དགའ་བ། 

འདུལ་བར་བརློན་པའི་ཕུན་ཚོགས་གསུམ། བསམ་སྦློར་སློན་གི་རྒྱུ། 

འདུལ་བར་བཤད་པའི་མི་ཐ་སྙད་ལྔ་ལན། མི་ཡིན་པ། སྨྲ་ཤེས་དློན་གློ །ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གནས་པ། མ་ནིང་སློགས་མིན་པ། 

འདུལ་བ་རིགས་ཅན་གསུམ། ཉན་རང་དང་། ཐེག་ཆེན་དང་། གསང་སགས་རིགས་ཅན་གསུམ་མློ། 

འདུལ་སྦློང་། ① ར་དང་གང་པློ་སློགས་ཕྱུགས་རིགས་གློང་པློ་རྣམས་ལྷིང་པློ་བཟློ་ཐབས། ② གསེར་

དངུལ་སློགས་ཀི་ལྷད་བཏློན་ནས་མཉེན་པློ་འཆློས་ཐབས། 

འདུལ་འཛིན། འདུལ་བ་འཛིན་པའི་བསྡུས་ཚིག

འདུལ་འཛིན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ ༡༣༧༤ ལློར་ དབུ་སྟློད་

འབང་མདའ་ དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་ངུ་ནས་གདན་ས་མཐིལ་དུ་སྤན་ས་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློའི་གཟིམ་

དཔློན་མཛད། དེ་ནས་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པློ་ལ་མི་ཕེད་པའི་དད་པ་བརེས་ཏེ་མདློ་སགས་ཀི་

ཆློས་རྒྱ་ཆེན་གསན་གནང་ནས་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པློའི་སས་ཀི་ཐུ་བློར་གྱུར་ཏེ་རེའི་སློབ་མ་

ཐམས་ཅད་ཀིས་རེ་ཉིད་དང་འདྲ་བར་བེད་ཅིང་ཆློས་ཞུས། མདློ་སགས་སྤི་དང་ཁད་པར་འདུལ་

བ་ལ་མཁས་པས་འདུལ་ཊཱིཀ གེང་འབུམ། བསབ་བ། གཞི་གསུམ་ཆློ་ག་སློགས་ཆློག་བསྒིགས་

མང་པློ་བརམས་ཏེ་འདུལ་འཛིན་ཞེས་པ་མཚན་དློན་དང་མཐུན་པར་གགས། བཀའ་རློམའདུལ་

བའི་བསབ་བ་ཆེན་མློ་དང་། ར་ལྟུང་བཅུ་བཞིའི་འགེལ་པ་གསལ་བེད་འཁྲུལ་སློང་བཅློམ་ལན་

འདས་ཐམས་ཅད་རིག་པའི་དཀིལ་འཁློར་ཆློ་གའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སྙིང་པློ་སློགས་

པློད་འབིང་གཉིས་ཙམ་བཞུགས། དགུང་ལློ་རེ་གཅིག་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་

སྟག་སྤི་ལློ ༡༤༣༤ ལློར་བཙུན་མློ་ཚལ་དུ་སྐུ་གཤེགས། སྐུ་གདུང་རིལ་བུ་བཙུན་མློ་ཚལ་གི་

དགློན་པར་བཞུགས། 

འདུལ་འཛིན་མཆློག་གཉིས། རྒྱ་གར་གི་འདུལ་འཛིན་སློབ་དཔློན་མཆློག་གཉིས་ཏེ་ཡློན་ཏན་འློད་

དང་། ཤཱཀ་འློད། 

འདུལ་འཛིན་དཔལ་ལན་བཟང་པློ། རེ་འདི་ནི་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ ༡༤༠༢ ལློར་གཙང་

ར་ནག་མདར་འཁྲུངས། སྐུ་གཞློན་དུས་སྣར་ཐང་གྲུབ་པའི་ཤེས་རབ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང། དེ་ལས་

བཀའ་གདམས་ཀི་ཆློས་མང་དུ་གསན། ལློ་ཙཱ་བ་སམ་གྷ་ཤི་ལས་སྒ་དང་། སྙན་ངག་མངློན་

བརློད། རིས་སློགས་ཐ་སྙད་ཀི་གཙུག་ལག་ལ་སྦངས་པ་མཛད། རེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་ལས་སེ་
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སྣློད་ཀི་ཆློས་དང་། རེ་ཤེས་རབ་སེང་གེ་ལས་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་འགེལ་སློགས་

གསང་སགས་ཀི་ཆློས་མང་དུ་གསན། རེས་སུ་དགའ་ལན་ལ་ཕེབས་ཏེ་རེའི་དྲུང་ནས་དུས་འཁློར་

འགེལ་ཆེན་གི་བཤད་པ་སློགས་གསན། རེ་འདི་ཉིད་དགུང་ལློ་རེ་དགུ་བཞེས་པ་ལགས་སྟག་སྤི་ལློ 

༡༤༧༠ ལློར་སྣར་ཐང་ཆློས་སེའི་ཁིར་ཕེབས་ནས་གདན་ས་ལློ་གསུམ་བསྐྱངས་ཏེ། དགུང་ལློ་

བདུན་བཅུ་དློན་གཉིས་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ ༡༤༧༣ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

འདུལ་ཞིང་། སངས་རྒྱས་ཀི་གདུལ་བའི་ཞིང་ཁམས། 

འདུལ་ལུགས་ཀི་ཉི་མའི་ཆ་བཅུ་བཞི། སྐྱ་རེངས་ཤར་བ། ཉི་མ་མ་ཤར་བ། ཉི་མ་ཤར་བ། ཉི་མའི་

བརྒྱད་ཆ་ཤར་བ། ཉི་མའི་བཞི་ཆ་ཤར་བ། ས་དྲློའི་དུས། གུང་ཚིགས་མ་ཡློལ་བ། གུང་། ཕི་

དྲློའི་དུས། ཉི་མའི་བཞི་ཆ་ལུས་པ། ཉི་མའི་བརྒྱད་ཆ་ལུས་པ། ཉི་མ་མ་ནུབ་པ། ཉི་མ་ནུབ་པ། 

ནུབ་ནས་རྒྱུ་སྐར་མ་ཤར་ཙམ་མློ། 

འདུལ་ལུགས་ཀི་རློད་པ་ཞི་བར་བ་བའི་ཆློས་བདུན། མངློན་སུམ་བརྒྱད་ཀི་ཞི་བ་དང་། དྲན་པས་

འདུལ་བ་སྦིན་པ། མ་སྨློས་པས་འདུལ་བ་སྦིན་པ། གང་མང་གིས་ཞི་བ། ངློ་བློ་ཉིད་འཚོལ་དུ་

གཞུག་པ། ལྟུང་བ་ཁས་བངས་པ། དགེ་འདུན་བློ་རེ་མཐུན་པས་ར་བཀྲམ་པ་ལ་བུའི་ཞི་བེད་

བཅས་སློ། །

འདུལ་ལུགས་ཀི་རློད་པ་བཞི། འགེད་ཕིར་རློད་པ། མི་གདམས་པའི་ཕིར་རློད་པ། ལྟུང་བའི་ཕིར་

རློད་པ། བ་བའི་ཕིར་རློད་པའློ། །

འདུས། འདུ་བའི་སྐུལ་ཚིག

འདུས་འཁློད། མཉམ་དུ་འཛོམས་ཤིང་ལྷན་ཅིག་གནས་པ། ཚོགས་ཁང་ནང་དུ་འཐུས་མི་མང་པློ་

འདུས་འཁློད་ཡློད་པ། མི་རིགས་ཁེ་གཙང་གཅིག་འདུས་འཁློད་ཀི་ཡུལ་ལུང་། 

འདུས་གྱུར་ནད། མིག་ཞུ་བ་སྟེ་མིག་འབས་ཆུང་དུ་འགློ་བ། རི་མ་ནང་དུ་ཟུག་ཐློན་པ། མིག་ཚ་ཞིང་

སྐྲངས་ལ་མཆི་མ་འབར་བག་ཅན་འཛག་པ། 

འདུས་གྲུབ་གློག་ལམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་integrated circuit ཟེར། 
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འདུས་གྲུབ་མཉེན་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་integrated software ཟེར། 

འདུས་གྲུབ་གནས་ཡུལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་synthetic address ཟེར། 

འདུས་མདློ། །ལམ་སློགས་འཛོམས་པའི་འགག །མི་མང་པློ་འདུས་མདློར་ཕིན་ན་འཚང་ག་ཆེན་པློ་

ཡློང་། འཕེད་ཐིག་དང་། གཞུང་ཐིག་གཉིས་ཀི་འདུས་མདློ་ནས་དྲང་ཐིག་གཞན་ཞིག་འདེབས་པ། 

འདུས་སེ། དགེ་འདུན་པ་མང་པློ་འདུས་པའི་སེ་སྟེ་དགློན་པ། 

འདུས་ནད། སྣ་ཚོགས་འདློམས་པའི་ནད། རླུང་མཁིས་འདུས་ནད། 

འདུས་པ། ① འདུ་བའི་འདས་པ། ② ཚོགས་པ། ③ དགེ་འདུན་པ། ④ ཚིགས་བཅད་རློམ་ཚུལ་

ཞིག་སྟེ། བརློད་བའི་ག་ལ་རློད་བེད་ཤློ་ལློ་ཀ་དུ་མ་ཡློད་པ་ལ་བ་ཚིག་ཀང་དུ་མ་ཡློད་པ། 

 ⑤ [མངློན]ལུས། ⑥ གསང་བ་འདུས་པའི་བསྡུས་ཚིག

འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ། དགེ་འདུན་མང་པློ་ཚོགས་སེ། 

འདུས་པ་ལུགས་གཉིས། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་སློ་སློ་ནས་བརྒྱུད་

པའི་གསང་བ་འདུས་པ་ལུགས་གཉིས། 

འདུས་པའི་ནད། རླུང་མཁིས་བད་ཀན་གསུམ་ག་མཉམ་དུ་འདུས་པའི་ནད་མཚོན་བེད་བད་ཀན་

སྨུག་པློ་ལ་བུ་ལ་ཟེར་ཞིང་། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་རང་བཞིན་རྒྱུ་ཡི་སློ་ནས་འདུས་པ་དང་། 

བྱུང་ཚུལ་དུས་ཀི་སློ་ནས་འདུས་བ། འདུ་བ་འཁྲུགས་པའི་སློ་ནས་འདུས་པ་ བཅས་རིགས་

གསུམ་མཆིས་ཏེ། 

འདུས་པའི་ཚ་བ། རླུང་དང་། མཁིས་པ། བད་ཀན་བཅས་མཉམ་དུ་འདུས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚ་བའི་ནད།

འདུས་པའི་ཚོགས་པ། ① མི་མང་པློ་འཛོམས་པའི་ཚོགས་སེ། ② དགེ་འདུན་པའི་ཚོགས་པ། 

འདུས་པའི་ལས་བརྒྱ་ར་གཅིག །གསློལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་ཉེར་བཞི། གསློལ་བ་དང་གཉིས་

ཀི་ལས་ཞེ་བདུན། གསློལ་བ་དང་བཞི་ལས་སུམ་ཅུ། 

འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་བཅུ་དགུ། རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ལུགས་ཀི་གསང་བ་
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འདུས་པ་ལྷ་བཅུ་དགུ་སྟེ། རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ། ཡུམ་བཞི། རྡློ་རེ་མ་དྲུག །ཁློ་བློ་བཞི་བཅས་ཡིན། 

ཞིབ་པརདཀིལ་ཆློག་རྡློ་རེ་འཕེང་བ་ལས་གསལ། 

འདུས་ཕད། གཞི་གཅིག་ལ་འཛོམས་ཤིང་ཐུག་པ། ལགས་ལམ་ཁག་གསུམ་འདུས་ཕད་འབྱུང་སའི་

གློང་ཁེར་དེར་འགིམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་འཁྲུག་པློ་ཡློང་། 

འདུས་བས། ① རང་ཉིད་རྒྱུ་རྐྱེན་ལས་སྐྱེས་པ། ② རྒྱུ་རྐྱེན་དུ་མ་འདུས་ནས་བས་པའམ་སྐྱེས་པ་

སྟེ། ཕུང་ལྔས་བསྡུས་པའི་ཆློས་རྣམས་སློ། །

འདུས་བས་ཀི་རྐྱེན་བཞི། རྒྱུ་རྐྱེན་དང་། དེ་མ་ཐག་རྐྱེན། དམིགས་རྐྱེན། བདག་རྐྱེན་བཅས་བཞི། 

འདུས་བས་ཀི་ཆློས། རྒྱུ་རྐྱེན་དུ་མ་འདུས་པ་ལས་བས་པའམ་སྐྱེས་པའི་དངློས་པློ་སྟེ། ཕུང་ལྔས་

བསྡུས་པའི་ཆློས་རྣམས་སློ། །

འདུས་བས་ཀི་ཆློས་ཉིད། སྐྱེས་པའི་ཐ་མར་འཇིག་པ་སྟེ་སྐབས་འདིར་འཆི་བ་ལ་གློ་དགློས། 

འདུས་བས་ཀི་མཚན་ཉིད་བཞི། སྐྱེ་བའི་མཚན་ཉིད་དང་། རྒ་བའི་མཚན་ཉིད། གནས་པའི་མཚན་

ཉིད། མི་རག་པའི་མཚན་ཉིད་བཅས་བཞི། 

འདུས་བས་བརྒྱད། བསྡུས་པ་ལས་འགྱུར་བའི་གཟུགས་སློགས་རྣམ་པ་ལྔ་གང་ཡིན་པ་དང་། ཚོར་

བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པློ་གསུམ་བཅས་བརྒྱད་དློ། །

འདུས་བས་སྟློང་པ་ཉིད། སྟློང་པ་ཉིད་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། རྒྱུ་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བའི་

ཁམས་གསུམ་སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་གི་ཆློས་ཉིད། 

འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མི་རག་པ། ཆློས་གང་ཞིག་རྒྱུ་རྐྱེན་དུ་མ་འདུས་པ་ལས་བས་པའམ་སྐྱེས་

པའི་ཆར་གཏློགས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ནི་སྐད་ཅིག་གིས་སྐྱེ་ཞིང་རང་གྲུབ་པའི་དུས་ལས་སྐད་

ཅིག་གཉིས་པར་མི་གནས་པར་འགགས་པས་ན་མི་རག་པ་ཞེས་བརློད་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་

མར་མེས་སྣུམ་སྐད་ཅིག་སྐད་ཅིག་གིས་ཟད་པར་བེད་པ་བཞིན་འདུས་བས་ཐམས་ཅད་ཀང་དེ་

དང་མཚུངས་པར་སྐད་ཅིག་ཀང་གནས་པའི་རང་དབང་མེད་དློ། །ཇི་སྐད་དུ། ཆློས་རྣམས་རྐྱེན་

ནི་མང་པློ་དག །ལྷན་ཅིག་འདུས་ནས་བྱུང་བ་ཡིན། རྐྱེན་ནི་མང་པློ་འདུས་པའི་ཕིར། རང་བཞིན་

གིས་ནི་མེད་པ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འདུས་བས་ཕུང་པློ་སྐྱེ་མཆེད་ཁམས་ལྔ། གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ། ཚོར་བའི་ཕུང་པློ། འདུ་ཤེས་ཀི་ཕུང་

པློ། འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པློ། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཕུང་པློའློ། །དེ་ལྔའི་དཔེ་ལྔ་ནི། དབུ་བ་བརྡློལ་བ། 

ཆུའི་ཆུ་བུར། སྨིག་རྒྱུ་ཆུ་ཤིང་། སྒྱུ་མ་བཅས་སློ། །

འདུས་བས་རང་མཚན། མི་རག་པ་སྟེ་སྐྱེ་བའི་ཐ་མ་འཇིག་པ་ནི་འདུས་བས་རང་མཚན་དུ་གྱུར་པ་

ཡིན་ནློ། །

འདུས་བྱུང་། ས་ཁུལ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་པ་སྣམ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འདུས་སྦློར། སྣ་ཚོགས་འཛོམས་པའི་སྦློར་བ། སྨན་སྣ་མང་པློ་འདུས་སྦློར་བས་པ་དེ་ནུས་པ་ཆེ། 

འདུས་མ་བས། ① རང་ཉིད་རྒྱུ་རྐྱེན་ལས་མ་སྐྱེས་པའི་ཆློས། ② སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་དང་བལ་

བའམ་དངློས་པློ་མ་ཡིན་པ། 

འདུས་མ་བས་ཀི་ཆློས། རྒྱུ་རྐྱེན་གིས་མ་གྲུབ་པའི་དངློས་པློ་སྟེ། འདུས་མ་བས་རྣམས་གསུམ་ཡིན་

ཏེ། ནམ་མཁའ་དང་ནི་འགློག་པ་གཉིས། ཞེས་སློ། །

འདུས་མ་བས་ཀི་གཞི། རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གིས་འདུས་པར་མ་བས་པས་ན་འདུས་མ་བས་ཞེས་བརློད་པ་

ཡིན། བེ་བག་སྨྲ་བས་གཞི་འདི་དངློས་པློར་འདློད་པ་ནི་འདུས་མ་བས་ཀི་དངློས་པློ་དང་རག་

པའི་དངློས་པློ་ཞེས་འདློད་པ་ལས། འདུས་བས་ཀི་དངློས་པློ་དང་མི་རག་པའི་དངློས་པློར་ནམ་

ཡང་མི་འདློད་དློ། །འདུས་མ་བས་ཀི་དབེ་བར་བེ་བག་སྨྲ་བ་ཕལ་ཆེ་བས་ནམ་མཁའ་དང་། སློ་

སློར་བརགས་འགློག་སློ་སློར་བརགས་མིན་གི་འགློག་པ་གསུམ་དུ་འདློད་ཀང་། ཡུལ་དབུས་

ཀི་བེ་བག་སྨྲ་བས་དེ་གསུམ་གི་སྟེང་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་བཞིར་འདློད་པ་ཡིན། 

འདུས་མ་བས་བརྒྱད། མངློན་པ་ཀུན་བཏུས་ལར་ན། འདུས་མ་བས་ཀི་ཆློས་བརྒྱད་དེ། དེ་བཞིན་

ཉིད་གསུམ་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་དང་། འགློག་པའི་སྙློམས་འཇུག་གི་དུས་ཀི་སེམས་འགག་

པའི་གནས་སྐབས་གཉིས་དང་། འདུས་མ་བས་གསུམ་བཅས་བརྒྱད་དློ། །

འདུས་མ་བས་སྟློང་པ་ཉིད། སྟློང་པ་ཉིད་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་

དང་བལ་བའི་འདུས་མ་བས་ཀི་ཆློས་རྣམས་དངློས་པློ་ཡློད་སྙམ་ན་ཡང་དངློས་པློ་མེད་པའམ་

སྟློང་པའློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

འདུས་མ་བས་པ་བཞི། རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གིས་མ་བསྐྱེད་པའི་ཆློས་བཞི་སྟེ། སློ་སློར་བརགས་ཏེ་འགློག་

པ་དང་། སློ་སློར་བརགས་པ་མ་ཡིན་པའི་འགློག་པ་དང་། ནམ་མཁའ་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་

བཅས་བཞི། 

འདུས་མ་བས་པའི་གཞི། དངློས་མེད་ཀི་ཆློས། 

འདུས་མ་བས་གསུམ། མངློན་པ་མཛོད་ཀི་ལུགས་སུ་འདུས་མ་བས་ཀི་ཆློས་གསུམ་སྟེ། སློ་སློར་

བརགས་འགློག་དང་། བརགས་མིན་འགློག་དང་། ནམ་མཁའ་སྟེ་གསུམ་མློ། 

འདུས་སྨློ། རླུང་མཁིས་བད་ཀན་གསུམ་ཀ་འདུས་པའི་རགས་སྟློན་པའི་སྨློ་བེད་ནད་ཀི་ནང་ཚན་ཞིག

འདུས་ཚོགས། ① འདུས་པའི་ཚོགས་པའི་བསྡུས་ཚིག །② འདུས་ཤིང་ཚོགས་པ། 

འདུས་བཟང་། སར་རྒྱ་གར་གི་བེ་བག་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔློན་ཞིག

འདུས་རིམས། རླུང་མཁིས་བད་ཀན་གསུམ་པློ་འདུས་ཏེ། ནད་རགས་མ་ངེས་པ་སྟློན་པའི་རིམས་

ནད་ཅིག

འདུས་རིམས་ལྔ། རྒྱུན་རིམས། རག་པའི་རིམས། ཉིན་གཅིག་པ། ཉིན་གསུམ་པ། ཉིན་བཞི་པའློ། །

འདུས་ཤིང་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། མཚམས་ནང་དུ་

བསམ་པ་མི་མཐུན་པས་དགེ་འདུན་སྤི་ལས་ལློགས་སུ་འདུས་ཏེ་ཟ་བ། 

འདུས་ས། ཚོགས་ས། 

འདུས་སློ་གསུམ། སྤི་གཙུག་དང་། མཚོགས་མ། སྡུད་སློ་གསུམ་གི་བསྡུས་མིང་ཞིག

འདུས་སེབས། ན་གངས་བརྒྱད་དགུར་སེབས་པའི་ར་དྲེལ་གི་མིང་ཡིན། 

འདུས་བསགས། ཕི་རློལ་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གངས་ཅན་པས་རྡུལ་རས་དུ་མ་འདུས་ཤིང་བསགས་

པའི་གློང་བུ་ཞིག་ལ་འདློད་ཅིང་། རྡུལ་རས་ནི་ས་རྡུལ། ཆུ་རྡུལ། མེ་རྡུལ། རླུང་རྡུལ་བཞི་ལ་

རྡུལ་བཞི་དང་། ས་རས། ཆུ་རས། མེ་རས། རླུང་རས་བཞི་ལ་རས་བཞི་ཟེར། 

འདེ་གུ། [རིང] ① ལེ་གུ། ② སྐྱློ་མ། 

འདེ་བ། [རིང]མེར་འདེ་བ་སྟེ་མེ་ལ་ལུས་དྲློད་བསློ་བ། གང་དུས་ཉི་མར་འདེ་བ། 

འདེ་བེ། འཇིམ་སྐུ་བཞེང་སྐབས་འབུར་ཀློང་སྙློམས་བེད་ཀི་ཡློ་བད་དབྱུ་གུ་ཞིག
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འདེ་བེ་ཁ་རིལ། ལྷ་སྐུ་བཞེང་སྐབས་འཇིམ་པ་འཇམ་དུ་གཏློང་བེད་དབྱུ་གུ་རེ་སྙུང་སྙུང་མིན་པ་ཞིག

འདེ་བེ་ར་རན་མ། ལྷ་སྐུ་བཞེང་སྐབས་འཇིམ་པར་རི་མློ་རྩུབ་མློ་འདློན་བེད་དབྱུ་གུ་ཞིག

འདེགས། ཡར་འགློགས་པ། ཁུར་པློ་སློགས་འདེགས་བཞིན་པ། གཡས་གཞློགས་གཡློན་འདེགས། 

རམ་འདེགས་སློགས། 

འདེགས་ཁལ། [ཡུལ]འདེགས་ཁལ་རེར་ཉ་ག་ཉི་ཤུ་རེ་ཡློད་པ། 

འདེགས་འགློགས། བཏེག་ནས་ཚད་འཇལ་བ། ཤ་མར་སློགས་འདེགས་འགློགས་བས་ནས་འཚོང་

བ། མཛོད་ཁང་དུ་ད་ཡློད་འབྲུ་མར་རྣམས་འདེགས་འགློགས་བས་པ། 

འདེགས་རྒྱ། ལིད་ཚད་འགློགས་སའི་རྒྱ་མ། 

འདེགས་རྒྱབ་པ། [ཡུལ] ① ས་གདན་སློགས་འཐག་དུས་ཤིང་སྒློམ་ལ་རྒྱུ་དཀྲིས་ཏེ་དམ་དུ་གཏློང་བའི་

དློན། ② ཁང་པ་རྡིབ་ཞློམ་བཟློ་བཅློས་བེད་སྐབས་གདུང་མ་སློགས་ཀི་འློག་ནས་འདེགས་པ། 

འདེགས་རེན། ཞུ་ཡིག་དང་མཉམ་དུ་འབུལ་རྒྱུའི་དངློས་རས། 

འདེགས་པ། [ཐ་དད་པ]བཏེག་པ། གདེག་པ། ཐེག །① གེན་དུ་སློང་བ་དང་བཀག་པ། ཀ་བས་

གདུང་མ་འདེགས་པ། གློ་ས་མཐློན་པློ་ཞིག་ལ་བཏེག་པ། ལགས་གདུང་ཆེན་པློ་ཡར་འདེགས་

པ། ② རྒྱ་མར་འགློགས་པ། ལི་ཡང་གང་ཡིན་འདེགས་རྒྱར་འདེགས་པ། ③ འགློ་བ། བེས་སུ་

བཏེག་པ། ཕློགས་འདི་ལ་ཞབས་སློར་བཏེག་པ། འདེགས་བེད། [མངློན]འཇལ་ཆས། 

འདེགས་ཚད། སང་ཚད་དམ། ཉ་གར་འདེགས་པའི་ཚད། 

འདེགས་མཚོན། ཡི་གེ་འབུལ་རེན། 

འདེགས་ཤིང་། ཉ་གའི་ཤིང་། 

འདེགས་གཤློར། ཉ་གར་འདེགས་པ་ལ་འདེགས་དང་། བེ་དང་འབློ་ལ་འཇལ་བ་ལ་གཤློར་ཟེར། འབྲུ་

རིགས་ཕར་སྤློད་ཚུར་ལེན་སྐབས་འདེགས་གཤློར་ཕ་ཞིབ་བེད་པ། 

འདེགས་སང་། ཡང་ལིད་འདེགས་བེད་ཀི་སང་། 

འདེང་། དེངས་ཀི་མ་འློངས་པ། 

འདེང་འདེང་བ། འགློ་བཞིན་པ། 
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འདེང་བརྡ་སྤློད་པ། ཐློན་བརྡ་སྤློད་པ། 

འདེད་སྐུལ། སྐུལ་འདེད་གཏློང་བ།བུ་ལློན་ངློ་སྐྱེད་གངས་ཚང་འཕལ་མར་དགློས་ཞེས་འདེད་སྐུལ་

ཚ་པློ་གཏློང་བ། 

འདེད། བདའ་རྒྱུའི་ས་སློགས་རྒྱབ་ནས་འདེད་བཞིན་པ། སྐུལ་འདེད། རེས་འདེད། བུ་ལློན་འདེད་

པ་སློགས། 

འདེད་པ། [ཐ་དད་པ]བདས་པ། བདའ་བ། དེད། ① མཐར་སྐྲློད་པ་དང་། རེས་སུ་སྙེག་པ། དག་བློ་

གང་ནས་འློངས་ས་དེ་ཉིད་ཀི་བར་ཕིར་ལློག་ཏུ་བདའ་བ། ② སྐུལ་བ་དང་། བེད་དུ་འཇུག་པ། 

ཁ་མ་བདས་ནས་ག་ལེར་ཕིན་པ། ཕྱུགས་རི་ཕྲུ་གུ་གཅིག་གིས་སློ་ཕྱུགས་རྣམས་རྩྭ་ཁར་འདེད་

པ། བུན་བདག་གིས་བུ་ལློན་དེད་པ། ③ རི་བའམ་རད་གཅློད་པ། རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཡིན་བདས་ཏེ་

ཁུངས་སུ་བསྐྱལ་བ། རིགས་པས་འདེད་པ། 

འདེད་བེད། [མངློན] ① དངུལ་ཆུ། ② སྐུལ་བེད། ③ འློད། 

འདེད་སྦང་། བུ་ལློན་ནམ་གཡར་དངློས་སློགས་ཕིར་ལེན་པའི་བདའ་འདེད། གཅིག་མཇུག་གཉིས་

བསྟུད་ཀིས་བུ་ལློན་འདེད་སྦང་བེད་པ། 

འདེད་སྦང་རིམ་བེད། བུ་ལློན་དང་། གཡར་དངློས་སློགས་ཡང་ཡང་འདེད་པ། བུན་བདག་གིས་ཆད་

བུན་འདེད་སྦང་རིམ་བེད་ཀི་གཙེར་སུན་གཏློང་བ། 

འདེད་མ། འདེད་བེད་ཀི་ཡློ་བད། 

འདེད་བཟུང་བེད་པ། ཉེས་ཅན་དློགས་གཞི་ཅན་གི་རེས་བཞིན་དེད་ནས་འཛིན་བཟུང་བ་བ། 

འདེབས། བཏབ་ཀི་ད་ལ་བ། 

འདེབས་སྐྱློངས།ཞིང་བཏབ་ནས་བདག་གཉེར་བེད་པ། 

འདེབས་ཇ། རང་གི་འཐུང་ཇར་འདེབས་རྒྱུའི་ཇ། ཇ་འདི་ཚོང་ཇ་མ་རེད་འདེབས་ཇ་རེད། 

འདེབས་བདག །ས་ཞིང་བེད་སྤློད་མཁན། 

འདེབས་པ། [ཐ་དད་པ]བཏབ་པ། གདབ་པ། ཐློབ། ① གསར་དུ་འཛུགས་པ། ཤིང་སློན་འདེབས་

པ། འབྲུ་སློན་འདེབས་པ། གློང་ཁེར་གསར་དུ་འདེབས་པ། དགློན་པ་འདེབས་པ། ཚལ་ཞིང་
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འདེབས་པ། སྨློན་ལམ་འདེབས། གསློལ་བ་འདེབས་པ། 

འདེབས་བེད། [མངློན]རལ་གི། 

འདེབས་འཛུགས། ས་བློན་འདེབས་པ་དང་ཤིང་འཛུགས་པ། 

འདེབས་ཞིང་། ས་ཞིང་། 

འདེབས་ལུད། སློན་མ་བཤློས་གློང་ཙམ་ལ་བརྒྱབ་པའི་ལུད། 

འདེབས་ཤུལ་སྐློར་བ། འློག་སྐློར་བ་སྟེ། སན་ཤུལ་ལ་ནས་འདེབས་པ་ལ་བུ། 

འདེམས། མིའམ་དངློས་པློ་སློགས་མང་པློའི་དཀིལ་ནས་འདེངས་བཞིན་པ། 

འདེམས་ཀ གདམ་ཁ་བེད་པ། 

འདེམས་ཀ་བློར་བ། གདམ་ག་བཏང་བ། 

འདེམས་བསྐློ། མ་ིདམངས་ཀ་ིའཐུས་མ་ིསློགས་མང་པློའ་ིདཀིལ་ནས་འདེམས་ཤིང་བསྐློ་བཞག་བེད་པ། 

འདེམས་བསྐློ་གཏློར་བཤིག་བཏང་བའི་ནག་ཉེས། ཁིམས་མཐུན་གིས་འདེམས་བསྐློ་བ་རྒྱུ་ལ་

འགློག་རྒློལ་གཏློར་བཤིག་བཏང་བའི་ནག་ཉེས། 

འདེམས་སྒྲུག །མང་པློའི་དཀིལ་ནས་བདམས་ཏེ་སྒྲུག་པ། འདེམས་སྒྲུག་བེད་པའི་འགན་བསྡུར། 

འདེམས་པ། མང་པློའི་ནང་ནས་གང་རུང་ཞིག་སྒྲུག་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འདམ་པའི་ད་ལ་བའི་འབི་

ཚུལ་གཞན་ཞིག །དབིན་སྐད་དུ་selecting ཟེར། 

འདེམས་བེད་དབང་ཆ། ① སྤ་ིདམངས་རྣམས་ཀིས་ཁིམས་ལུགས་ལར་རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིདབང་འཛིན་ལས་

ཁུངས་ཀི་འཐུས་མི་འདེམས་བསྐློ་བེད་པའི་དབང་ཆ། ② ར་འཛུགས་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཁློངས་མི་

རྣམས་ཀིས་རང་རང་གི་ར་འཛུགས་ཀི་འགློ་ཁིད་པའམ་འཐུས་མི་འདེམས་བསྐློ་བེད་པའི་དབང་ཆ། 

འདེམས་སྦློང་བསབ་གཞི། སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློིའི་ནང་དུ་ཆེད་སྦློང་དང་འབེལ་བའི་རིག་གཞུང་འགའ་

ཞིག་རང་རང་གི་མློས་འདློད་དང་བསྟུན་ནས་གདམ་གསེས་བ་ཆློག་པ།

འདེམས་ཤློག །སྤི་འབངས་ཀིས་འཐུས་མིའམ་འགློ་ཁིད་འདེམས་སྐབས་ཀི་མིང་ཐློ་འགློད་སའི་

ཤློག་ལྷེ་ལ་ཟེར། དམངས་གཙོའི་ལུགས་ལ་དཔློན་པློ་འློས་ཤློག་བླུག་སྟེ་གདམ་དགློས་ལ་བུ།

འདེམས་དམངས་ཀི་ལ་སྐུལ་དང་ལེན། མི་དམངས་ཀིས་འདེམས་ཤློག་འཕེན་ནས་རང་ཡུལ་དཔློན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

པློ་གདམས་བསྐློ་བེད་པ་ལ་བུ། 

འདེལ་བ། ཤིང་ཞིག །ལུས་གསློ་བ་དང་གཟེར་འཇགས་པའི་ནུས་པ་ཅན།

འདློ། སྤང་གྲུང་དང་། རི་གསང་ངམ། སི་གསང་། ཕློ་མློ་རང་འདློ་ཆེ་ཆུང་ད་རེས་རེད། མི་འདློ་ཡློད། 

མི་འདློ་མེད་ལ་བུ། 

འདློ་བ། རའི་མིང་གཞན་ཏེ། ར་འདློ་བ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

འདློ་མེད། གནད་འགག་གམ། ཁེ་ཉེན་སློགས་གློ་ཤེས་ཀི་བསམ་བློ་མེད་པ། འདློ་མེད་པ། 

འདློ་ཟུངས། གནད་འགག་གམ་ཁེ་ཉེན་སློགས་དཔྱློད་པའི་བསམ་བློ། ཁློ་ལ་འདློ་ཟུངས་ཡློད་མེད་

ལས་དློན་ཞིག་མངགས་ན་ཤེས་ཡློང་། 

འདློ་ཡློད། གནད་འགག་གམ་ཁེ་ཉེན་སློགས་གློ་ཤེས་ཀི་བསམ་བློ་ཡློད་པ། 

འདློ་ལི། མདློ་ལི་དང་གཅིག །

འདློག །གདག་གི་ད་ལ་བ། 

འདློགས། འབས་བུའམ་མིང་ངམ་ཀི་སློགས་གདགས་རྒྱུ་དེ་འདློགས་བཞིན་པ། སྐྱློན་འདློགས། སྒློ་

འདློགས། མིང་འདློགས་སློགས། 

འདློགས་ཅན་ཡི་གེ ཝ་དང་། ཡ་ར་ལ་བཞིའི་སྨད་འདློགས་ཅན་གི་མིང་གཞི། 

འདློགས་ཐག །འཆིང་ཐག །གནག་ཕྱུགས་འདློགས་ཐག

འདློགས་པ། [ཐ་དད་པ]བཏགས་པ། གདགས་པ། ཐློགས། འཆིང་བ། ར་དེ་སློ་རའི་ནང་དུ་བཏགས་

ཡློད། ཕྲུ་གུ་དེ་ལ་མིང་ཞིག་གདགས་དགློས། ཁློ་ལ་ཕན་བཏགས་པ། ལུས་ལ་གློ་མཚོན་

འདློགས་པ། ཐུགས་ལ་འདློགས་པ། དམ་ལ་བཏགས་པ། རྒྱུ་མཚན་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅན་བཏགས་

པ། རྒྱུ་ལ་འབས་བུ་བཏགས་པ། 

འདློགས་འཕུལ། ① སྨད་འདློགས་ཀང་ཡློད་ལ་སློན་འཇུག་ཀང་ཡློད་པའི་མིང་གཞི། དཔེར་ན། འགྱུ་

བཀྲ ② འདློགས་ཡིག་དང་འཕུལ་ཡིག

འདློགས་བང་། གཞན་ལ་འདློགས་རྒྱུའི་ཤིང་བང་། 

འདློགས་མིག །གསགས་གཞི་གང་ཡིན་ལ་འདློགས་པའི་མིང་ཚིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འདློགས་གཞི། འཆིང་སའི་གཞིའམ། དཔྱང་སའི་ཡུལ། 

འདློགས་བཞི། བློད་ཡིག་གི་ཡ་ར་ལ་ཝ་བཞི་ལ་ཡི་གེ་འདློགས་བཞི་ཟེར། 

འདློགས་ཟམ། བར་སྣང་དུ་འགེལ་བའི་བཅའ་ཟམ། 

འདློགས་ཡིག །ཝ་དང་། ཡ་ར་ལའི་འདློགས་ཡིག་བཞི། 

འདློགས་ལུང་། དངློས་སྤད་གེན་དུ་འདློགས་བེད་ཀི་ལུང་ཐག

འདློགས་ཤ ཤ་འཁག་སྐམ་གཏློང་བ་སྟེ་དགུན་ཁ་ཤ་ལྕུག་ཐག་པར་བཀལ་ནས་འཁག་བཏང་སྟེ་

སྐམ་པར་འདློགས་ཤ་བཏང་བ་ཟེར། 

འདློགས་ཤིང་། དངློས་སྤད་འདློགས་སའི་ཤིང་། 

འདློང་། ① གནའ་དུས་འབྲུ་རིགས་སློགས་འཇལ་བེད་ཀི་ཚད་གཞི་ཞིག །ཆེས་གནའ་བློའི་དུས་

ནས་དེང་དུས་བར་བློད་ཀི་གློང་གསེབ་དུ་བེད་བས་དང་བེད་བཞིན་པའི་ཡློ་བད། རྒྱུ་ཤིང་ལས་

བཟློས་པ། དབིབས་ཟླུམ་པློ། གཏིང་ཟབ་ཚད་ཇ་ཕློེར་འབིང་པློ་དང་འདྲ་བ་ཞིག །ནས་འདློང་

གང་། གློ་འདློང་བཅུ་ལ་བུ། སྤི་འདློང་ལ་ཆེ་ཆུང་ཅུང་མི་འདྲ་བ་ཡློད་ཀང་ཡློངས་ཁབ་ལར་ན་

ནས་འདློང་གང་དང་། འབས་འདློང་གང་ལ་དེང་དུས་ཀི་རྒྱ་མ་གང་གི་ཚད་ཡིན། ② འདློང་ཙམ་

དུ་ཆ་མ་འཚལ་གི། ཡློང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཀི་ཞེས་པའི་དློན་དང་། འགློ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཀི་

ཞེས་པའི་དློན་གཉིས་ཀར་གློ་རྒྱུ་ཡློད། 

འདློང་བ། [ཐ་མི་དད་པ། ]དློང་བ། འདློང་བ། དེངས་། འཐློན་པའམ། འགློ་བ། རང་གནས་སུ་དེངས་

ཤིག །ལམ་བཟང་དེའི་ཐློག་ནས་འདློང་དགློས། 

འདློད། འཐད་པའམ་དགའ་བ་དང་ཡིད་ལ་ཤར་བའི་དློན་ཏེ། གང་ལ་གང་འདློད། ཅི་འདློད་གང་འདློད་

མ་བེད། གསར་བརེ་བེད་འདློད་ནས་དམག་ལ་ཞུགས། སློབ་སྦློང་བེད་འདློད་ནས་དཔེ་ཆ་ཉློས། 

ངས་ཁློད་སྨན་པ་ཞིག་རེད་འདློད། ཟ་འདློད་ན་ལས་འདློད་དགློས། འདློད་དློན་གྲུབ་ལ་བུ། 

འདློད་ཁམས། འདློད་པའི་ཁམས་འདིའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་ཁམ་ཟས་དང་འཁིག་པ་ལ་འདློད་

ཆགས་དང་བཅས་ཤིང་འདློད་ཡློན་ལྔས་འཚོ་བའི་ཕིར་དང་། སྣློད་ཀང་འདློད་པ་དང་ལན་པའི་

སེམས་ཅན་གི་གནས་ཡིན་པས་དེ་ལར་བརློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

འདློད་ཁམས་ཀི་སློམ་སང་དྲུག །འདློད་པའི་ཁམས་འདིར་སློམ་ལམ་གིས་སང་བར་བ་བ་མ་རིག་པ་

དང་། འདློད་ཆགས་དང་། ཁློང་ཁློ་དང་། ང་རྒྱལ་དང་། འཇིག་ལ་དང་། མཐར་ལ་བཅས་དྲུག

འདློད་ཁམས་ཀི་མཐློང་སང་སློ་གཉིས། འདློད་པར་སྡུག་བདེན་གི་སང་བ་བཅུ་དང་། ཀུན་བདེན་གི་

སང་བ་བདུན། འགློག་བདེན་གི་སང་བ་བདུན། ལམ་བདེན་གི་སང་བ་བརྒྱད་བཅས་མཐློང་སང་

གི་ཕ་རྒྱས་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་ཡློད་པར་མངློན་པ་མཛོད་ལས་གསུངས། 

འདློད་ཁམས་ཉི་ཤུ། འདློད་ཁམས་ཀི་གནས་རིགས་ཉི་ཤུ ཚ་དམལ་བརྒྱད། ཡི་དྭགས། དུད་འགློའི་

གནས། གིང་བཞི། འདློད་ལྷ་དྲུག་གི་གནས། 

འདློད་ཁམས་གནས་རིགས་ཉི་ཤུ། ཚ་དམལ་བརྒྱད་ཀི་གནས་བརྒྱད་དང་། ཡི་དྭགས་དང་དུད་

འགློའི་གནས་གཉིས་ཏེ་ངན་འགློའི་གནས་རིགས་བཅུ་དང་། མིའི་གནས་གིང་བཞི་དང་། འདློད་

ལྷ་རིགས་དྲུག་གི་གནས་དྲུག་བཅས་ཉི་ཤུ། 

འདློད་ཁམས་སློ་དྲུག །ཚ་གང་དམལ་བ་བཅུ་དྲུག །ཡི་དྭགས་ལྷ་མིན་གི་འཇིག་རེན་གིང་བཅུ་

གཉིས། འདློད་ལྷ་དྲུག་གི་གནས། ལམ་ཞུགས་སློ་སྐྱེ་དང་འཕགས་པའི་ལམ་བཅས་སློ། །

འདློད་ཁེར། རང་གི་འདློད་དློན་ཁློ་ན་འགྲུབ་ཐབས་བེད་པ། མི་དྲང་པློ་མིན་པ་ཚོས་འདློད་ཁེར་ཁློ་ན་

བས་ཡློང་། 

འདློད་རྒུ། འདློད་དགུ་དང་གཅིག །

འདློད་རྒྱལ། ① རང་འདློད་ཁློ་ན་ཙམ། མ་བསམས་འདློད་རྒྱལ་གཏམ་ལ་གཏད་སློ་མེད། ② མིང་

བརྡ་འདློགས་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། དངློས་པློར་ཐློག་མར་བརྡའ་སྦློར་བ་ན་རྒྱུ་མཚན་ལ་མ་བརེན་པར་

བརྡ་སྦློར་མཁན་གི་འདློད་པ་དབང་བཙན་དུ་བས་ནས་རང་དགར་བཏགས་པའི་མིང་། དཔེར་

ན། ས། ཆུ། མེ། རླུང་ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །③ འདློད་པའི་རྒྱལ་པློའི་བསྡུས་ཚིག

འདློད་རྒྱལ་གི་སྒ། འདློད་རྒྱལ་གི་མིང་དང་གཅིག །

འདློད་རྒྱལ་གི་མིང་། འཇིག་རེན་འདིར་འགློ་བ་མིའི་རིགས་ཐློག་མར་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་འཇིག་རེན་

ཁམས་ཀི་བ་དངློས་རྣམས་མཚོན་བེད་ཀི་མིང་འདློགས་སློལ་བྱུང་བ་ནི་སྨྲློས་མ་དགློས་པ་ཞིག་

རེད། དེ་ལས་ཀང་མི་རིགས་ཀི་དབེ་བ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང༌། ཕི་ནང་གི་བ་དངློས་ཐམས་ཅད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལ་རང་རང་གི་ཡུལ་སྐད་དང་མཐུན་པའི་མིང་རེ་གསར་དུ་བཏགས་ནས་ཐ་སྙད་བས་ཏེ་ཕན་

ཚུན་གློ་བརྡ་སྤློད་རེས་བས་ནས་རིམ་བཞིན་སྐད་རིགས་ལ་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་ཡློད་པ་རེད། ཐ་

སྙད་འདློགས་ཚུལ་དེའང་ངློ་བློའི་སློ་ནས་དབེ་ན་འདློད་རྒྱལ་དང་རེས་གྲུབ་ཀི་མིང་གཉིས་སུ་

བྱུང་ཞིང༌། དེ་ལ་འདློད་རྒྱལ་ཞེས་པ་ནི་དཔེ་དང་རྒྱུ་མཚན་གང་ལའང་མ་བརེན་པར་དངློས་པློ་

གང་དེ་མཚོན་པར་བེད་པའི་ཆེད་དུ་ཐློག་མར་ནན་གིས་བཏགས་པའི་མིང་སྟེ་དཔེར་ན། ས། 

ཆུ། མེ། རླུང༌། ནམ་མཁའ། ས་གཞི། རི་བློ། རྒྱ་མཚོ། ཉི་མ། ཟླ་བ་ལ་སློགས་པ་རང་བྱུང་ཁམས་

ཀི་དངློས་པློའི་མིང་དང༌། ར། ཟློག །ར། ལུག །ཁི། ཕག །ཤྭ་བ། གནའ་བ། དགློ་བ་ལ་སློགས་

པ་སློག་ཆགས་ཀི་མིང་དང༌། ཕིང་པ། རེ་ལེ། ར་མ། ཟློམ། གི། སྟ་རེ། ཁབ། འབུག་ལ་སློགས་

ཐློན་རས་ཀི་མིང༌། གསེར། དངུལ། ཟངས། ལགས། ལྷང་ཚེར་སློགས་པ་རང་བྱུང་གི་གཏེར་

ཀའི་མིང༌། ཧློང་ལེན། སློ་ལློ། ཤུག་པ། ཉ་བེད་ལ་སློགས་རི་ཤིང་གི་མིང་སློགས་བགངས་ཀིས་

མི་ལང་བ་ཞིག་ཡློད་པ་རེད། 

འདློད་རྒྱལ་སྨྲ་བ། མ་བརགས་པར་དྲན་ཚད་གང་བྱུང་དུ་སྨྲ་བ། 

འདློད་དགུདགའ་བདེའི་དཔལ་ལ་འདློད་དགུར་སྤློད་པ། 

འདློད་དགུ་འཁིལ་བ། ཕློ་བང་པློ་ཏ་ལའི་གཟིམ་ཆུང་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། ཕུན་ཚོགས་འདློད་དགུ་མཐའ་

དག་འཁིལ་བའི་གནས་ལ་བུ། ཐློག་མར་གཟིམ་ཆུང་ཡིན་ཀང་རེས་སུ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་

བརྒྱད་པའི་སྐབས་ཚེ་དཔག་ལྷ་ཁང་དུ་བསྒྱུར། 

འདློད་དགུའི་ལློངས་སྤློད། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་ནློར་ལློངས་སྤློད་སློགས་ཀི་མིང་། 

འདློད་བགློད། [རིང]སྨད་འཚོང་མ། 

འདློད་འགློ། [མངློན]བུད་མེད་འདློད་ལན་མ། 

འདློད་འགློ་མ། [མངློན]སྨད་འཚོང་མ། 

འདློད་རྔམ། འདློད་རྔམས་དང་གཅིག །

འདློད་རྔམས། རི་བློ་བཟས་ཀང་མི་འགངས་པ་རྒྱ་མཚོ་བཏུངས་ཀང་མི་ངློམས་པ་ལ་བུའི་ཧམ་སེམས། 

འདློད་ཆ། ཆ་བཅུ་གསུམ་དུ་བས་པའི་ཆ། དེ་ཡི་གཟུགས་བུག་གཟུགས་བུག་ཆ་འདློད་པས་བགློས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ན་རི་མཁའ་རིའི་ཆར་འགྱུར། 

འདློད་ཆགས། ར་ཉློན་དྲུག་གི་ནང་གསེས། ཁམས་གསུམ་པའི་ཟག་བཅས་ཀི་ཕུང་པློ་ལ་ཆགས་པ་

སྟེ་སིད་པའི་སྡུག་བསལ་སྐྱེད་པར་བེད་པའློ། །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བརམ་ཆགས་དང་། 

མངློན་འདློད། མངློན་ཞེན། ཆགས་པ། རེད་འདློད། ཐློབ་འདློད། འདློད་པ། འདློད་སྤློ། ཞེན་པ། 

ཡིད་ཀི་ཤིང་ར། རེ་བ། སེད་པ་བཅས་སློ། །

འདློད་ཆགས་ལྔ། ཕི་ལ་ཆགས་པ། ནང་ལ་ཆགས་པ། སྡུག་བསལ་ལ་ཆགས་པ། གཟུགས་ལ་

ཆགས་པ། འཇིག་ཚོགས་ལ་ཆགས་པ་བཅས་ལྔ། 

འདློད་ཆགས་དང་བལ་བ། འདློད་ཉློན་མཐའ་དག་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་སྟེ་དག་བཅློམ་པ། 

འདློད་ཆགས་དང་བལ་བའི་མཆློག །[མངློན]སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས། 

འདློད་ཆགས་དང་བལ་བའི་ལམ། དག་བཅློམ་པའི་ལམ། 

འདློད་ཆགས་དང་བལ་བའི་ས། ཐེག་དམན་ས་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། མི་སློབ་པའི་སའམ་

ཕིར་མི་འློང་འབས་གནས་ཀི་མངློན་རློགས། 

འདློད་ཆགས་མེད་པ། ཡློད་བད་སློགས་ལ་དམིགས་ནས་ཆགས་སེམས་མེད་ཅིང་མ་ིལེན་པའ་ིབསམ་པ། 

འདློད་ཆགས་བཞི། གཉིས་གཉིས་འཁྱུད་པའི་འདློད་ཆགས། ལག་པ་བཅངས་པའི་འདློད་ཆགས། 

རྒློད་པའི་འདློད་ཆགས། བལས་པའི་འདློད་ཆགས་ཏེ་བལས་དང་། དགའ་དང་། ལག་བཅངས་

དང་། གཉིས་འཁྱུད་དློ། །འདློད་ཆགས་རིགས་བཞི་ཡང་ཟེར། 

འདློད་ཆགས་བཞིའི་གཉེན་པློ་བཞི། མི་རློ་རྣམ་པར་བརྔློས་པ། བམ་པ། འབུས་ཞིག་པ། ཤི་རློ་གཡློ་

བ་མེད་པར་དམིགས་པའློ། །

འདློད་ཆགས་རིགས་བཞི། གཉིས་གཉིས་འཁྱུད་པའི་འདློད་ཆགས་དང་། ལག་པ་བཅངས་པའི་འློད་

ཆགས། རྒློད་པའི་འདློད་ཆགས། བལས་པའི་འདློད་ཆགས་བཅས་བཞི། 

འདློད་ཆག་ལངས་པ། ① ཡིད་ཀི་རློག་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག །གང་ཞིག་རང་ལ་ཐློབ་པར་འདློད་པ། 

② ཕློ་མློ་རྣམས་འཁིགས་པ་སྤློད་འདློད་སྐྱེ་བ། 

འདློད་ཆགས་ལས་བྱུང་རློག་པ་བཞི་བཅུ། ༡ ཆགས་པ་བར་མ་དང། ༢ ཤིན་ཏུ་ཆགས་པ་དང་། ༣ 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དགའ་བ་དང་། ༤ དགའ་བ་བར་མ་དང་། ༥ཤིན་ཏུ་དགའ་བ་དང་། ༦ རངས་པ་དང། ༧ རབ་

ཏུ་མགུ་བ་དང་། ༨ངློ་མཚར་བ་དང་། ༩ རྒློད་པ་དང་། ༡༠ ཚིམ་པ་དང་། ༡༡ འཁྱུད་པ་དང་། 

༡༢ འློ་བེད་པ་དང་། ༡༣ འཇིགས་པ་དང་། ༡༤ བརེན་པ་དང་། ༡༥བརློན་པ་དང་། ༡༦ ང་

རྒྱལ་བ་དང་། ༡༧ བ་བ་དང་། ༡༨འགློགས་པ་དང་། ༡༩སྟློབས་དང་། ༢༠ དབློག་པ་དང་། ༢༡ 

སྤློ་བ་དང་། ༢༢ ལྷན་ཅིག་བེད་པའི་དགའ་བ་ལ་སྦློར་བ་དང་། ༢༣ ཤིན་ཏུ་དགའ་བ་ལ་སྦློར་

བ་དང་། ༢༤ སེག་པ་དང་། ༢༥རྣམ་པར་སེག་པ་དང་། ༢༦ ཞེ་འགས་པ་དང་། ༢༧ དགེ་བ་

དང་། ༢༨ཚིག་གསལ་བ་དང་། ༢༩ བདེན་པ་དང་། ༣༠ མི་བདེན་པ་དང་། ༣༡ ངེས་པ་དང་། 

༣༢ ཉེ་བར་ལེན་པ་དང་། ༣༣ སྦིན་པ་པློ་དང་། ༣༤ གཞན་ལ་སྐུར་བ་དང་། ༣༥དཔའ་བློ་

དང་། ༣༦.ངློ་ཚ་བ་མེད་པ་དང་། ༣༧ གཡློ་སྒྱུ་དང་། ༣༨སྡུག་པ་དང་། ༣༩ མི་སྲུན་པ་དང་། 

༤༠ ག་གྱུ་ཆེ་བའློ། །

འདློད་ཆུང་ཆློག་ཤེས། ཟས་གློས་སློགས་ལ་ཧམ་འདློད་མེད་པར་གང་བྱུང་བ་ཞིག་གིས་སེམས་མགུ་བ། 

འདློད་འཇློ། ① གང་འདློད་སྟེར་བ། ② [མངློན]༡ དཔག་བསམ་ཤིང་། ༢ རྣམ་ཐློས་སས། 

འདློད་འཇློའི་བ། འློ་མ་ཅི་འདློད་སྟེར་བའི་བའམ་རེ་བ་སྐློང་བར་བེད་པའི་བ། 

འདློད་འཇློའི་བ་སྨུག་པློ། དཔེ་རྒྱན་གི་སློ་ནས་བཏགས་པའི་བག་ཞུན་གི་གབ་མིང་ཞིག

འདློད་འཇློའི་བུམ་བཟང་། དགློས་འདློད་སྟེར་བའི་བུམ་པ་བཟང་། 

འདློད་ཉམས། ① འདློད་ཆགས་ཀི་ཉམས་འགྱུར་རམ་འདློད་ལན་གི་རྣམ་པ། ② ཕློ་དབང་ལས་སུ་མི་

རུང་བར་གྱུར་ནས་འདློད་པ་ཉམས་པའི་དློན་ཏེ། བཅུད་ལེན་བདེ་བའི་དཔག་བསམ་ལས། འདློད་

ཉམས་ནི་ལུས་ཀི་བཅུད་ཟད་པ་དང་། གདློན་སློགས་ཀིས་ཁུ་བ་འཕློག་པ་བརྡབས་འགམས་

སློགས་ཀིས་རྐྱེན་ནས་རྡློ་རེ་ལས་སུ་མི་རུང་བར་གྱུར་ནས་འདློད་པ་ཉམས་པའི་དློན་ལ་ཟེར་རློ། 

འདློད་ཉློན། འདློད་པའི་ཁམས་ཀི་ར་བའི་ཉློན་མློངས་པ་དྲུག་དང་ཉེ་བའི་ཉློན་མློངས་པ་ཉི་ཤུ། 

འདློད་ཉློན་སྐློར་དགུ། འདློད་པའི་སློམ་སང་དགུའློ། །

འདློད་གཏམ། ① འདློད་ཆགས་ཀི་སྐད་ཆ། ② རང་འདློད་ཀི་གཏམ། 

འདློད་རེན། འདློད་པའི་ལྷ་མི་གང་རུང་གི་ལུས་རེན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

འདློད་ཐག་ཉེ་བ། བློ་སྣ་ཐུང་བ། ལས་གྲྭའི་འགློ་བཙུགས་མ་ཐག་ཏུ་ལས་མཇུག་བསྡུ་རྒྱུའི་འདློད་ཐག་

ཉེ་བ་བེད། 

འདློད་ཐློག་སྨིན་པ། འདློད་དློན་ཐློག་ཏུ་བབ་པ། 

ལས་དློན་གང་བརམས་ཐམས་ཅད་འདློད་ཐློག་སྨིན་པ། 

འདློད་དུས་ཟླ། [མངློན]བློད་ཟླ་གསུམ་པ། 

འདློད་དློན། ① རེ་དློན་དང་། དགློས་དློན། འདློད་དློན་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ། ② ཁས་བངས་

པའི་དློན། 

འདློད་འདུན། ① འདློད་པའི་ཡུལ་ལ་དགའ་བའམ་རེ་བ། ② ཀུན་སྦློར་ལྔའི་ཡ་གལ། འདློད་ཁམས་

པའི་རྒྱུད་ལ་ཡློད་པའི་འདློད་པའི་དཔལ་འབློར་ལ་འདུན་པའློ། །

འདློད་ལན་མ། [མངློན] ① བུད་མེད་མཛེས་མ། ② སྨད་འཚོང་མ། 

འདློད་གནས་སྐྱེད་ལི། འབྲུ་དངུལ་སློགས་ལ་ཞེ་གནག་གིས་བཀལ་བའི་སྐྱེད་ཆེན། འདློད་གནག་

སྐྱེད་ལིར་བཏང་བའི་བུ་ལློན་གིས་དབུལ་ཕློངས་ལ་བཤུ་གཞློག་བེད་པ། 

འདློད་རྣློག་ཅན། འདློད་སེམས་ཆེ་བ། 

འདློད་སྣམ། འདློད་ཡློན་གི་སྣམ་བུའི་བསྡུས་ཚིག

འདློད་སྣམ་དམར་པློ། ལྷའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཕི་རློལ་མཆློད་པའི་ལྷ་མློ་བཞུགས་ཡུལ། 

འདློད་བརྣག་བརྡབ་བསིག །རང་འདློད་སེམས་བརྣག་གིས་སྡུག་པློ་གཏློང་བ། 

འདློད་བརྣག་འཕར་ལེན། རང་གི་འདློད་པ་གང་ཡློད་ལར་སྐྱེད་ཁ་དང་ཞུ་རེན་སློགས་འཕར་མ་ལེན་པ། 

འདློད་སྣམ་དམར་པློ། ཞེས་པ་ནི་དཀིལ་འཁློར་ཏེ། 

ལྷའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཕི་རློལ་དུ་མཆློད་པའི་ལྷ་མློ་རྣམས་ཀི་བཞུགས་གནས། 

འདློད་པ། ① རང་གི་བ་བར་འློས་པའི་དློན་དེའི་ཕློགས་སུ་བློ་ཁ་ཕློགས་པ་སྟེ་སྒྲུབ་འདློད་པ་ལ་བུ། 

 ② སྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་གཅིག་སྟེ་ཞེ་འདློད་ཀི་སྒྲུབ་བ་ཡིན་པའི་དློན། ③ ཆགས་པ་

དང་། དགའ་བ་དང་། སེད་པ། ཆང་འཐུང་འདློད་པ། རེད་མློ་རེ་འདློད་པ། རང་བདེ་བར་འདློད་

པ་ལ་དཔགས་པས་གཞན་སྡུག་བསལ་མི་འདློད་པ་ཤེས་པ། ④ ཁས་ལེན་པ། རང་ལུགས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འདློད་པ་ལས་གཞན་གི་བཤད་སློལ་ཁས་མི་ལེན་པ། ནློར་འཁྲུལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་འདློད་ཅིང་

ཁས་བངས་པ། ཆློས་དད་བེད་མཁན་ཚང་མས་ལྷ་ཡློད་པར་འདློད་པ། ⑤ཆགས་པའི་མིང་། 

འདློད་པ་ཁེངས་པ། འདློད་པ་ཆུང་བ། འདློད་པ་ཆེ་བ། འདློད་པ་ལ་ལློག་པར་གཡེམ་པ། 

⑥[མངློན]གངས་བཅུ་གསུམ་གི་མིན་ཡིན། ⑦འདློད་པའི་ཁམས། 

འདློད་པ་ཁས་ལེན་པའི་ཚར་བཅད། རློད་པའི་སྐབས་སར་རྒློལ་གིས་སྐྱློན་ལར་སྣང་བཀློད་པའི་

ཕིར་རྒློལ་གིས་སྐྱློན་དེ་རང་ལ་ཁས་ལེན་ནས་གཞན་ལ་མགློ་བསྒེ་བའི་སློ་ནས་ཚར་བཅད་དུ་

སློང་བའི་དློན། 

འདློད་པ་བཅུ་གཅིག །ཚ་དམལ་དང་། གང་དམལ། ཀླུ། ལྷ་མ་ཡིན། མི། འདློད་ལྷ་རིགས་དྲུག་བཅས་

བཅུ་གཅིག

འདློད་པ་བཅུ་གསུམ། འདློད་རྒྱུད་ལྷའི་སྨད་འཚོང་མ་བཅུ་གསུམ་ཡང་ཟེར། ར་ཀློ་ཤའི་འགེལ་པ་

འདློད་འཇློ་ལས། གློག་གི་འློད་ཅན་མ་དང་། ཐིག་ལེ་མཆློག་མ་དང་། པད་དཀར་མ་དང་། ལག་

བཟང་མ་དང་། དགའ་བའི་ཤིང་ར་མ་དང་། རབ་ཏུ་མློས་བེད་མ་དང་། མེ་ན་ཀཱ་དང་། སྐྲ་འདྲེས་

མ་དང་། ལེགས་རྒྱན་མ་དང་། མཉྨུ་སྐྱེས་མ་དང་། ཨལ་སྐུཥཱ་དང་། ཆུ་ཤིང་བརླ་ཅན་མ་དང་། 

སྐེད་ལེགས་མ་ཞེས་འབྱུང་བ་རྣམས་སློ། །

འདློད་པ་དང་ལན་པའི་ལྷ། འདློད་ཁམས་ཀི་ལྷ། 

འདློད་པ་ལན། [མངློན]བ་ངང་པ། 

འདློད་པ་ན་སྤློད་པའི་ལྷ་མི། འདློད་ཁམས་ན་གནས་པའི་ལྷ་དང་མི། 

འདློད་པ་ན་སྤློད་པའི་ལྷའི་རིས་དྲུག །འདློད་ལྷ་རིས་དྲུག་དང་གཅིག །

འདློད་པ་སྤློད་པ། འཁིག་པ་བསྟེན་པའམ། ཆགས་པ་སྤློད་པ། 

འདློད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། གང་འདློད་འབྱུང་བ། འཚོ་བའི་རྒྱུ་ཆས་གང་དགློས་འདློད་པ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་ཡློང་ངེས་ཡིན། 

འདློད་པ་བེད་པ། རེ་འདློད་ཀི་སེམས་སྐྱེ་བ། བདེ་སྐྱིད་ཀི་འཚོ་བ་ལ་འདློད་པ་བེད་པ། 

འདློད་པ་བཙལ་ཀང་མི་རེད་པའི་སྡུག་བསལ། སྡུག་བསལ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། སློ་ནམ་བས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ཀང་སྟློན་ཐློག་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཚོང་བས་ཀང་ཁེ་སློགས་མ་ཐློན་པ་སློགས་ཏེ། གང་ལ་རེ་བ་དེ་

འབད་ནས་བཙལ་ཀང་མ་རེད་པས་སེམས་ལ་མ་ངན་སྐྱེ་བ་དང་། ངག་ཏུ་སྨྲེ་སགས་འདློན་པ། 

ལུས་ལ་གནློད་པ་བསྐྱེད་པ། ཡུལ་དེའི་ཡློན་ཏན་དྲན་ཞིང་འདློད་པས་ཡིད་གདུང་བ། དེའི་

ལློངས་སྤློད་མ་ཚང་བས་ཡི་ཆད་པའི་སྡུག་བསལ། 

འདློད་པ་ལ་འདུན་པ། འདློད་འདུན་དང་གཅིག །

འདློད་པ་བསློད་ནམས་ཉམས་མཐའ། སྟློན་པས་ཡློངས་སུ་བཀག་པའི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བའི་འདློད་ཡློན་

གི་དངློས་པློར་ཞེན་པས་བག་མེད་པར་ལློངས་སུ་སྤད་པའློ། །

འདློད་པ་བསློད་ཉམས་པ། ཆློག་ཤེས་མེད་པ། གཞན་ལས་ལྷག་པར་ལེན་པའ་ིའདློད་པ་བསློད་ཉམས་པ། 

འདློད་པའི་ཁློན་པ། [མངློན]མློ་མཚན། 

འདློད་པའི་འཁི་ཤིང་། [མངློན]ཕློ་མཚན། 

འདློད་པའི་རྒྱལ་པློ། ཁློ་བཅུའི་ཡ་གལ། 

འདློད་པའི་སློམ་སང་དགུ། འདློད་པའི་སློམ་སང་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཤིང་། དེ་ཆེ་འབིང་ཆུང་

གསུམ་དང་། དེ་རེ་རེ་ལའང་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་གསུམ་དུ་ཕེ་བས་དགུའློ། །

འདློད་པའི་སློམ་སང་ལྔ་བཅུ་ར་བཞི། འདློད་ཁམས་ཀི་སློམ་སང་དྲུག་པློ་དེ་ཆེན་པློའི་ཆེན་པློ་སློགས་

སློམ་སང་སྐློར་དགུས་ཕེ་བས་ང་བཞིའློ། །

འདློད་པའི་སློམ་སང་དྲུག །སློམ་ལམ་གི་ངློ་སྐལ་དུ་གྱུར་པའི་སང་བ་འདློད་ཁམས་ཀིས་བསྡུས་པ་དྲུག་

སྟེ། འདློད་པའི་སློམ་སང་བཞི་དང་། འདློད་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་འཇིག་ལ་དང་། མཐར་ལ་བཅས་སློ། །

འདློད་པའི་སློམ་སང་བཞི། འདློད་ཁམས་སུ་སློམ་ལམ་གི་སང་བ་མ་རིག་པ་དང་། འདློད་ཆགས། 

ཁློང་ཁློ། ང་རྒྱལ་བཅས་བཞིའློ། །

འདློད་པའི་སྒྱུ་རལ་རེ་བཞི། འློ་བེད་པ། འཁྱུད་པ། སློ་འདེབས་པ། སེན་མློ་འདེབས་པ། ཡང་དག་

པར་བསྐྱློད་པ་། སིད་ཀི་སྒ་སྒློག་པ་། སྐྱེས་པའི་བ་བ་བེད་པ། སྟེང་ན་འདུག་པ། དེ་བརྒྱད་པློ་རེ་

རེ་ལའང་བརྒྱད་བརྒྱད་ཕེ་བས་དྲུག་ཅུ་ར་བཞིའློ། །

འདློད་པའི་ཏཱ་ལ། [མངློན]ཁུ་བྱུག
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འདློད་པའི་གཏམ། འདློད་ཆགས་ཀི་གཏམ་སྟེ་འཁིག་ཚིག་སྣ་ཚོགས་སྨྲ་བ། 

འདློད་པའི་དད་པ། དད་པ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཐློབ་པའི་ཆེད་དུ་གུས་

པའི་སེམས་ཀིས་ལམ་ལ་སློབ་པར་འདློད་པ། 

འདློད་པའི་དུས། [མངློན] ① མཚན་མློ། ② དཔྱིད་དུས། ③ ནག་པའི་ཟླ་བ། 

འདློད་པའི་སེ། སེ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ལྷ་མིའི་ཡུལ་ལ་ལློངས་སྤློད་པའློ། །

འདློད་པའི་རྣམ་རློག་བཅུ། ར་བའི་རྣམ་རློག །མཚན་མའི་རྣམ་རློག །མཚན་མར་སྣང་བའི་རྣམ་

རློག །མཚན་མར་སྣང་བར་འགྱུར་བའི་རྣམ་རློག །གཞན་གིས་བསྟན་པའི་རྣམ་རློག །

ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་རློག །ཚུལ་བཞིན་གི་རྣམ་རློག །མངློན་པར་ཞེན་པའི་རྣམ་རློག །རྣམ་

པར་གཡེང་བའི་རྣམ་རློག་བཅས་བཅུའློ། །

འདློད་པའི་ཕློ་ཉ། [མངློན] ① ཁུ་བྱུག །② དབངས་སྙན། ③ འདློད་ལྷ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག

འདློད་པའི་བར་སིད། ཇི་སིད་སྐྱེ་གནས་ཀི་ཚོགས་པ་མ་རེད་ཀི་བར་དུ་གནས་པའི་དྲི་ཟ། 

འདློད་པའི་དབང་ཕྱུག །[མངློན]བདུད་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག

འདློད་པའི་འབས་བལ། [མངློན]དམལ་བ། 

འདློད་པའི་མློས་བུམ། [མངློན]ནུ་མ། 

འདློད་པའི་རེན་མ། [མངློན]སྨད་འཚོང་མ། 

འདློད་པའི་རློད་ལན། འདློད་ཁམས་སུ་བསྐལ་པ་རློད་ལན་གི་དུས། 

འདློད་པའི་ཚལ། [མངློན]སྐྱེད་མློས་ཚལ། 

འདློད་པའི་ཟག་པ། ཟག་པ་བཞིའི་ཡ་གལ། འདློད་པའི་ཉློན་མློངས། 

འདློད་པའི་ཡློན་ཏན། ཡིད་ཚིམ་པར་བེད་ཐུབ་པའི་ནུས་པ། 

འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་ལྔ། གཟུགས། སྒ། དྲི། རློ། རེག་བ་སྟེ་ལྔ། 

འདློད་པའི་རིག་འཛིན། གསང་སགས་ཀི་སྤློད་འབས་ཤིག་སྟེ། ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་དྲློད་ཐློབ་པ་

ན་ལུས་འདློད་ཁམས་ཀི་ལྷ་དང་སྐལ་པ་མཉམ་པ་དང་། རིག་སགས་དང་དངློས་གྲུབ་སྣ་ཚོགས་

བེད་པ། ཚེ་ལ་དབང་བ། 
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འདློད་པའི་ལློངས་སྤློད། ① དགའ་པློ་བེད་འློས་པའི་དངློས་རིགས། ② འཁིག་པ། ③ [མངློན]འདློད་ལྷ། 

འདློད་པའི་སིད་པ། འདློད་ཁམས་ཏེ་སིད་པ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག

འདློད་པའི་ལྷ། འདློད་ལྷ་དང་གཅིག །

འདློད་པས་ངློ་སྒིབ། འདློད་པ་ཆེ་དྲགས་པས་ངློ་ཚ་སྒིབ་པ། 

འདློད་དཔལ་ལས་ཁུངས། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་བཟློ་རིགས་སྤི་འདུས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཤིག་སྟེ། 

ཟངས་བཟློ་བ་དང་། ལགས་བཟློ་བ། ཚགས་པ། ལུགས་པ། རི་མློ་བ། ཕ་བཟློ་བ། འཇིམ་བཟློ་

བ་སློགས་ཐད་ཀར་བདག་གཉེར་བེད་པ་ཞིག

འདློད་ཕློགས། ① དགའ་བའི་ཕློགས། རང་རང་དགའ་བའི་འདློད་ཕློགས་ཁློ་ན་འཛིན་པ། ② དགའ་

བའི་དངློས་པློ། ③ ཁས་བངས་པའི་གནས། 

འདློད་འཕེལ་ཟླ་བ། བློད་ཟླ་ལྔ་པའི་མིང་། 

འདློད་བེད། [མངློན]ཆང་། 

འདློད་བལ་བ། ① ཞེན་པ་ལློག་པ། ② དག་བཅློམ་པ། 

འདློད་བློ། རང་རང་གི་འདློད་པའམ་འདློད་ཚུལ་འཛིན་པའི་བློ། འདློད་བློ་ཁེངས་པ། རང་ཉིད་ཀི་

འདློད་བློ་ཁློ་ན་སྒྲུབ་རེ་བེད་པ། 

འདློད་དབང་། [མངློན]ཁི། 

འདློད་མ། ① ལུས་ཀི་རའི་བེ་བག་ཅིག །② [མངློན]བུད་མེད་མཆློག

འདློད་མློས། ཞེ་ཐག་པ་ནས་མློས་པ། ང་རང་གི་འདློད་མློས་དང་མཐུན་སློང་། 

འདློད་སྨློན། ① འདློད་པ་ལར་འགྲུབ་པའི་སྨློན་ལམ། ② འདློད་པ་དང་སྨློན་པ། 

འདློད་ཚུལ། ཁས་ལེན་སྟངས་སམ་ལ་བ་འཛིན་སྟངས། འདློད་ཚུལ་རྒྱབ་འགལ། 

འདློད་ཞེན། རྒྱུ་ནློར་སློགས་ལ་སྐྱེས་པའི་ཞེན་ཆགས། འདློད་ཞེན་ལློག་སེད། རྒྱུ་ནློར་ལ་འདློད་

ཞེན་སྐྱེས་པ། 

འདློད་ཞེན་ལློག་སེད། རང་གི་འདློད་པ་གང་ཡློད་ལར་ཁིམས་འགལ་བེད་པ། 

འདློད་གཟུགས། ① འདློད་པ་སྐྱེ་ཡུལ་གི་གཟུགས། ② འདློད་ཁམས་དང་གཟུགས་ཁམས་གཉིས། 
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འདློད་གཟུགས་ཀི་ལྷ། འདློད་ཁམས་ཀི་ལྷ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དང་། གཟུགས་ཁམས་ཀི་ལྷ་བཅུ་

བདུན་ཏེ། ས་མ་འདློད་ཁམས་ཀི་ལྷ་སུམ་བཅུ་ར་གསུམ་ནི་ནློར་ལྷ་བརྒྱད་དང་དྲག་པློ་བཅུ། ཉི་

མ་བཅུ་གཉིས་དང་ཐ་སྐར་གི་བུ་གཉིས་ཏེ་ཉེ་དབང་སློ་གཉིས་དང་ལྷ་དབང་བརྒྱ་བིན་བཅས་

བདུན་ནི། བསམ་གཏན་དང་པློའི་གནས་གསུམ། བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་གནས་གསུམ། 

བསམ་གཏན་བཞི་པའི་གནས་བརྒྱད་བཅས་གཟུགས་ཁམས་གནས་རིས་བཅུ་བདུན་ལ་

གནས་པའི་ལྷ་བཅུ་བདུན་ཡློད། དེ་རྣམས་སློ་སློའི་གངས་འདྲེན་དང་ངློས་འཛིན་སྐློརམངློན་པ་

མཛོད་ཀི་གནས་གསུམ་པའི་ནང་གསལ། 

འདློད་གཟུགས་ཅན། [མངློན]ལྷ། 

འདློད་ཡློན། ① འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་གི་བསྡུས་ཚིག །② [མངློན]འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་ལ་གཟུགས་

དང་། སྒ། དྲི། རློ། རེག་བ་སྟེ་ལྔ་ཡློད་པས་གངས་ལྔ་མཚོན། 

འདློད་ཡློན་གི་ཉེས་དམིགས་དཔེ་ལྔ། རལ་གི། མདུང་ཐུང་། སྤུ་གི་ཁའི་སྦྲང་རི། སྦྲུལ་གདུག །མེ་མུར། 

འདློད་ཡློན་གི་སྣམ་བུ། དཀིལ་འཁློར་གི་ཕི་རློལ་ཏུ་བཀློད་པའི་འདློད་པའི་ལྷ་མཆློད་པའི་སྟེགས་བུ། 

འདློད་ཡློན་ལྔ། ① གཟུགས་དང་། སྒ། དྲི། རློ། རེག་བ་བཅས་ཀི་ཡློན་ཏན་ནམ་ནུས་པ་ལྔ། ② 

མཆློད་རས་ཀི་བེ་བག་མེ་ལློང་དང་། པི་ཝང་། དུང་ཆུ། ཤིང་འབས། གློས་དར་ལྔ་པློས་རིམ་

བཞིན་གཟུགས་སྒ་དྲི་རློ་རེག་བ་སློ་སློར་མཚོན་པ། 

འདློད་ཡློན་ལྔའི་མཆློད་པ། གཟུགས་མེ་ལློང་། སྒ་པི་ཝང་། དྲི་བདུག་སློས། རློ་ལྷ་བཤློས། རེག་བ་

ལ་དར་དཀར། 

འདློད་ཡློན་སྣ་ལྔའི་ལྷ་མློ། འདློད་ཡློན་ལྔའི་ལྷ་མློ་ལྔ་སྟེ། གཟུགས་ཀི་ལྷ་མློ་དཀར་པློ་མེ་ལློང་འཛིན་

པ། སྒའི་ལྷ་མློ་སེར་པློ་རློལ་མློ་འཛིན་པ། དྲིའི་ལྷ་མློ་སློན་པློ་དྲི་ཆབ་འཛིན་པ། རློའི་ལྷ་མློ་དམར་

པློ་རློ་མཆློག་འཛིན་པ། རེག་བའི་ལྷ་མློ་ལང་གུ་དར་གློས་འཛིན་པ་བཅས་སློ། །

འདློད་ཡློན་ལམ་ཁེར། འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་ལྔ་པློ་ཆློས་ཀི་འགལ་རྐྱེན་ཡིན་པས་སང་དགློས་ཀང་། 

གསང་སགས་ཀི་ཆློས་ཉམས་ལེན་བས་ནས་གློ་རློགས་མཐློན་པློར་སེབས་ན་འགལ་རྐྱེན་དུ་མི་

འགྱུར་བ་ལམ་གི་གློགས་སུ་བསྒྱུར་ཐུབ་པས་འདློད་ཡློན་མ་སང་བཞིན་དུ་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ཆློག་པའི་དློན་ཡིན། 

འདློད་རིས། རང་མློས། རང་འཐད། 

འདློད་ལན། དེ་ལར་དུ་འདློད་ཅེས་ལན་བཏབ་པའི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན། སྒ་ཆློས་ཅན། མི་རག་པ་ཡིན་

པར་ཐལ། བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལ་འདློད་ལན་བཏབ་པས་སྒ་མི་རག་

པ་ཡིན་པར་འདློད་ཅེས་ཁས་བངས་པའློ། །

འདློད་ལན་ཐེབས་པ། ཐལ་འགྱུར་ལར་སྣང་བཞིའི་ནང་གསེས། མི་འདློད་པའི་ཐལ་བ་འཕེན་པ་གང་

ཞིག །རགས་ཁབ་གྲུབ་ཅིང་འདློད་པར་ཁས་བངས་པར་བསལ་བ་མི་འབབ་པ། དཔེར་ན། སྒ་

ཆློས་ཅན། མི་རག་པར་ཐལ། དངློས་པློ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ་སྐྱློན་མིན་སྐྱློན་དུ་བརློད་

པ་ཡིན་ཞིང་། ཐལ་ལན་ལ་འདློད་ཅེས་ལན་ཐེབས་པའློ། །

འདློད་ལུགས། ཁས་ལེན་ཚུལ། སློན་ཆད་ཀི་འདློད་ལུགས་ལར་ལག་ལེན་བ་རིས་ཡློད། 

འདློད་ལློག །ལློག་གཡེམ། འདློད་ལློག་སྤློད་པ། 

འདློད་སེམས། མངློན་འདློད་ཀི་སེམས། འདློད་སེམས་ཀི་རྦ་རླབས་དྲག་ཏུ་འཕྱུར་བ། 

འདློད་སེད། འདློད་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཆགས་པ། འདློད་སེད་ལློངས་སྤློད་ལ་ཆགས་པ། 

འདློད་གསློལ། རང་གི་འདློད་པ་ལར་འགྲུབ་པའི་གསློལ་འདེབས། 

འདློད་ཧམ། རང་འདློད་ཀི་ཧམ་པ། དངློས་པློ་ལ་འདློད་ཧམ་བེད་པ། 

འདློད་ལྷ། འདློད་པའི་ཁམས་ལ་གནས་པའི་ལྷ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དཀའ་ཐུབ་དག་དང་། འཁློར་

ལློའི་བ་མ། དགའ་མའི་ཤིང་ར། དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག །འགློ་བའི་ཤིང་ར། ཆུ་སིན་རྒྱལ་མཚན་

ཅན། ཉ་ཡི་ཏློག །ཉི་མའི་མདའ། སྙིང་ལ་ཉལ། སྟློབས་ལན་བསྙེམས། དྲན་པའི་ཤིང་ར། བདུད་

སིག་ཅན། མདའ་ལྔ་པ། སློམ་པའི་དག། དབང་བེད་བདག །སྦྲང་རིའི་ཁ་ལློ་བ། མེ་ཏློག་མདའ་ཅན། 

མེ་ཏློག་གཞུ་ཅན། མློས་བེད། རེ་དགའི་བ་མ། ཚངས་བཅློམ། ཞི་མཐར་བེད། གཞན་འཕྲུལ། ཡིད་

ལ་ཉལ། ཡིད་ལས་བྱུང་། ཡིད་སྲུབས། ཡིད་སྲུབས་བདག་པློ། ལུས་མེད་བཅས་སློ། །

འདློད་ལྷ་རིགས་དྲུག །འདློད་ལྷ་རིས་དྲུག་དང་གཅིག །

འདློད་ལྷ་རིས་དྲུག །རྒྱལ་ཆེན་རིགས་བཞི། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ། འཐབ་བལ། དགའ་ལན། འཕྲུལ་



  710  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དགའ། གཞན་འཕྲུལ་དབང་བེད་དེ་དྲུག

འདློད་ལྷའི་འཆི་ལས་ལྔ། གློས་ལ་དྲི་མ་ཆགས་པ། མེ་ཏློག་གི་ཕེང་བ་རིང་བ། མཚན་ཁུང་དུ་རྡུལ་

འབྱུང་བ། ལུས་ལ་དྲི་ང་བ། སྟན་ལ་མི་དགའ་བའློ། །

འདློན། ① ཁ་འདློན་འདློན་པ། དཔེ་ཆ་འདློན་པ། ཡི་གེ་འདློན་པ་ལ་བུ། ② སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་

གི་ཁལ་རེན་ས་ཁློན་གི་ཚད་གཞི་ཞིག །འདློན་རེའི་ཚད་ཆེ་ཆུང་ངེས་གཏན་མེད་ཅིང་། འདློན་

ཆེ་བར་སློན་ཁལ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གི་ས་ཞིང་ཡློད་ལ། ཆུང་བར་སློན་ཁལ་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུའི་ས་

ལས་མེད། འདློན་གངས་ལ་གཞིགས་ནས་ས་བློགས་དང་། དམག་ཁལ། ར་ཁལ་གི་ཁལ་

སློགས་གང་འཚམས་རེ་རྒྱུག་དགློས། འདློན་རེར་རང་གཉིས་རེའམ་བཞི་རེ་ཡློད། 

འདློན་ཀློག །དཔེ་ཆ་ཀློག་འདློན། 

འདློན་ཁ་ཁལ། སར་དགློན་སེ་ཁག་གི་གྲྭ་པས་ཚོགས་གལ་དུ་སྐྱློར་དགློས་པའི་ཁ་ཏློན། 

འདློན་ཆ་རྒྱུགས་སྤློད། དེ་སློན་དགློན་པ་ཁག་གི་ཚོགས་འདློན་རྒྱུགས་སྤློད་བེད་སྟངས་རིགས་

གཉིས་ཡློད། ༡སློ་སློས་དགློན་པ་དེར་སྒིགས་ཞུགས་བས་རེས་ཚོགས་གཞུང་གི་འདློན་ཆ་

ཡློངས་རློགས་བློ་འཛིན་བས་ནས་དགློན་པ་དེའི་མཁན་པློའམ་བ་མ་དང་། ཡང་ན་དབུ་མཛད་

བཅས་ཀི་མདུན་དུ་ངག་ཐློག་ནས་རྒྱུགས་སྤློད་བེད་ཀི་ཡློད་པ་དང་། ༢ གྲྭ་དམངས་རྣམས་

ཚོགས་ཁང་དུ་འཚོགས་ནས་ཇ་ཐུག་འཐུང་བའི་སྐབས་དང་བསྟུན་ཏེ་བློ་ཐློག་ནས་རྒྱུགས་སྤློད་

སློལ་ཡང་ཡློད། 

འདློན་ཆ་མློད་སྙློམས། འདློན་པ་འདློན་རྒྱུ་ཡློད་པ་དང་མེད་པ་གཉིས་མློད་སྙློམས་ཀིས་གཏློང་བ། 

འདློན་ཆློགངག་འདློན་བ་རྒྱུའི་གསློལ་འདེབས་དང་སྨློན་ལམ་བསྐྱེད་ཆློག་ལ་སློགས་པ་ཕློགས་

གཅིག་ཏུ་བསྒིགས་པ། 

འདློན་འཇུག །ཕིར་འདློན་པ་དང་། ནང་དུ་འཇུག་པ། 

འདློན་པ། [ཐ་དད་པ] ① བཏློན་པ། གདློན་པ། ཐློན། ② འགློག་པ་དང་། ལློགས་སུ་འབེད་པ་དང་། 

འབིན་པ། དབུལ་ཕློངས་སྡུག་བསལ་ཡློང་རྐྱེན་གི་ར་བ་བཏློན་པ། མཛོད་ཁང་ནང་ནས་འབྲུ་

མར་འདློན་པ། བསམ་འཆར་འདློན་པ། རང་སྐྱློན་རང་གིས་བཏློན་པ། ནུས་ཤུགས་ཡློད་དགུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

བཏློན་པ། ང་རློ་འདློན་པ། སྐད་གདངས་འདློན་པ། མཆི་མ་བཏློན་པ། ③ ཁ་ཏློན་བེད་པ། ཆློས་

འདློན་པ། སགས་འདློན་པ། དཔེ་ཆ་བཏློན་པ། ④ མངའ་གསློལ་བ་དང་། གློང་དུ་འགློད་པ། ཁིར་

འདློན་པ། ཆེ་སར་བཏློན་པ། གྲུ་གཟིངས་ནས་སྐམ་སར་བཏློན་པ། ⑤ [རིང]བཟའ་བཏུང་། 

འདློན་སེལ། ནུས་ཤུགས་སམ། སྙིང་སྟློབས་བཏློན་ཏེ་རྒྱ་ཁབ་ཏུ་སེལ་བ། སར་གི་སློལ་རྒྱུན་བཟང་

པློ་འདློན་སེལ་བེད་པ། དགེ་མཚན་ལན་པའི་ནུས་པ་འདློན་སེལ་བེད་པ། 

འདློན་སྤློད་ཟླ་སྒིལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་call matching ཟེར། 

འདློན་དམག །[ཡུལ]སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ས་རེན་འདློན་གངས་ལ་འཁི་བའི་དམག་ཁལ། 

འདློན་འཚོང་གན་རྒྱ། གཅིག་གིས་མཁློས་འདློན་དང་གཅིག་གིས་འགེམས་ཚོང་བེད་པའ་ིསྐློར་ག་ིགན་རྒྱ། 

འདློན་འཛུད། ཕིར་འདློན་པ་དང་ནང་དུ་འཛུད་པ། 

འདློན་བཟང་པ། ཀློག་བཟང་པློ་ཡློད་པའི་གྲྭ་པ། 

འདློན་བཤུག །ཆུ་སློགས་ཀི་སྣློད་ནས་ཕན་ཚུན་བརེ་པ། ཁང་པ་འདློན་བཤུག་བེད་པ། སྣློད་སྤད་

ཆེ་ཆུང་ནང་གི་དངློས་པློ་ཕན་ཚུན་འདློན་བཤུག་རྒྱབ་པ། 

འདློབ་ཚ་པློ། གཡློ་རྫུས་མཁས་པློ། མིའི་འདློབ་ཚ་པློ་དེ་ཚོས་མགློ་སྐློར་གཏློང་གི་རེད། 

འདློབ་ཟློ། [ཡུལ]ཆང་འཚག་སྣློད་ཤིང་གི་ཟློ་ལག་མཆུ་ཅན་ཞིག

འདློམ། ① ལག་པ་གཉིས་བརྒྱངས་པའི་བར་ཐག་གམ་ཁྲུ་བཞི་ཙམ་རིང་བའི་ཆད་ཀི་མིང་སྟེ། འདློམ་

གང་། འདློམ་ལ་འཇལ་ལ་བུ། ② འདྲེས་པའམ་འཕད་པའི་དློན་ཏེ། ཆུ་གཉིས་འདློམ་པའི་

མཚམས། ར་འདློམ་ས་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

འདློམ་གང་། ལག་གཉིས་གཡས་གཡློན་དུ་བརྐྱངས་པའི་སར་མློ་ནས་སར་མློའི་བར་རམ། སློར་རེ་

ནས་སློར་རེའི་བར་གི་ཚད། 

འདློམ་གང་གྲུ་བཞི། [ཡུལ]ཞེང་དཀྱུས་ལ་འདློམ་གང་རེ་ལས་མེད་པའི་བཙོན་ཁང་། 

འདློམ་གཅིག །ལག་པ་གཉིས་བརྐྱངས་པའི་ཚད་དམ་ཁྲུ་བཞི་ལ་གཞུ་སྟེ་འདློམ་གཅིག

འདློམ་འཇལ། འདློམ་ཚད་ལ་བཤེར་བ། རིང་ཐུང་འདློམ་ལ་འཇལ་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འདློམ་ཐུག །འཛོམས་ཏེ་འཕད་པ། ངློ་ཤེས་པ་མང་པློ་དུས་གཅིག་ཏུ་འདློམ་ཐུག་པ་བྱུང་སློང་། ལས་

ཀ་ཁག་མང་འདློམ་ཐུག་བྱུང་འདུག

འདློམ་པ། [ཐ་མི་དད་པ]① འདློམས་པ། འདློམ་པ། ཕློགས་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པའམ། མཉམ་དུ་

འཛོམས་པ། དེ་རིང་ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་མང་པློ་ཞིག་འདློམས་པ་ཡིན་སྟབས་བེལ་བ་ཆེན་པློ་

འདུག །② རིང་ཐུང་འཇལ་བེད། འདློམ་པ་གང་ལ་ཁྲུ་བཞི་ཡློད། འདློམ་ཤིང་། མུན་ནག་འདློམ་

འཇལ། རིང་ཐུང་འདློམ་པས་ཚད། ཡང་ལིད་རྒྱ་མར་བཀག

འདློམས། ① འདློམས་པའི་སྐུལ་ཚིག་དང་མང་པློའི་ནང་ནས་སྒྲུག་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འདམ་པའི་

སྐུལ་ཚིག །② ཕློ་མློའི་མཚན་མ་གནས་ཡུལ། རྔ་མ་འདློམས་འློག་ཏུ་འཇུག་པ། 

འདློམས་ཀི་ངད་རི། ག་རིའི་གབ་མིང་ཞིག

འདློམས་ཀི་མཇུག་མ། [མངློན]ཕློ་མཚན། 

འདློམས་ཀི་ས་བ། ཕློ་མཚན། 

འདློམས་ཀི་ས་བ་སྦུབས་སུ་ནུབ་པའི་མཚན་བཟང་། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བཟང་སློ་གཉིས་ཀི་ནང་

གསེས་ཤིག་སྟེ། སྐྱེ་བློ་ཐམས་ཅད་ཚངས་པར་སྤློད་པ་ཡང་དག་པར་ལེན་དུ་འཇུག་པ་དང་། 

གསང་བའི་གསང་ཚིག་བསྲུངས་པས་འདློམས་ཀི་ས་བ་སྦུབས་སུ་ནུབ་པ། 

འདློམས་དཀྲིས། སྨད་དཀྲིས། 

འདློམས་པ། [ཐ་དད་པ]① གདམས་པ། གདམ་པ། འདློམས། སློབ་པའམ་སྟློན་པ་དང་། འཆད་པ། 

ཁིམས་ཀི་ཡི་གེ་བཙན་ཞིང་བརིད་པས་འདློམས་པ། བརློན་པར་འདློམས་པ། གདམས་ངག་

འདློམས་པ། བང་དློར་གི་བསབ་བ་ཞིབ་གསལ་གདམས་ནས་རང་ཉིད་ཡུལ་གཞན་དུ་བསྐྱློད་

པ། ② འདློམ་པའི་འདས་པ། 

འདློམས་སྤུ། ཕློ་མློའི་མཚན་མའི་སྤུ། 

འདློམས་རས། ངློ་ཚ་སྒིབ་བེད་ཀི་རས། 

འདློར། རང་ལ་མི་དགློས་པར་འཕང་བ་སྟེ། མི་གཙང་བའམ་སྐྱློན་སློགས་འདློར་རྒྱུ་དང་འདློར་བཞིན་

པ། ལེགས་ཉེས་བང་འདློར། ལེགས་བརེ་འདློར་མེད། བམས་བརེ་འདློར་མེད། རིང་འདློར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

གསར་ལེན་སློགས་ལ་བུ། 

འདློར་ཁ་བ། སློ་ཞིག

འདློར་འགིལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་round ཟེར། 

འདློར་འགིལ་ཧེ་བག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་rounding error ཟེར། 

འདློར་བ། [ཐ་དད་པ]དློར་བ། དློར་བ། དློར། སྐྱུར་བ་དང་། གཏློང་བ། སློང་བ། འབློར་བ། དམ་པའི་

སྤློད་པ་འདློར་བར་མི་བེད་པ། མི་དགེ་བ་དློར་ནས་དགེ་བར་འཇུག་པ། གཞུང་དློན་དུ་རང་སློག་

འདློར་བ། གློམ་པ་འདློར་བ། 

འདློར་བ། ① གཡུག་རྒྱུའི་དངློས་པློ། ② [མངློན]སྐྱག་པ། 

འདློར་བེད། [མངློན]ལློ། 

འདློར་ལེན། སང་བ་འདློར་བ་དང་། བང་བ་ལེན་པའི་བསྡུས་མིང་། གང་བེད་འདི་བེད་ནང་ནས་ཁེད་

ཀིས་འདློར་ལེན་གནང་རློགས། 

འདློལ། ཕེ་མར་གྱུར་པའི་དངློས་རས་ཀི་མིང་ལ་འཇུག་པ་ནི། ས་འདློལ། བེ་འདློལ། ཐལ་འདློལ། 

ས་རྡློག་བརྔུངས་ནས་འདློལ་འདློལ་དུ་གྱུར་ལ་བུ། 

འདློལ་འདློལ། མཉེན་ཞིང་འབློལ་བ། 

འདློལ་འདློལ་བ། ① ཞི་ཞིང་དུལ་བ། ཁློའི་གཤིས་ཀ་འདློལ་འདློལ་བ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། དློན་མེད་ཁློང་

ཁློ་གཏན་ནས་བས་མི་ཡློང་། ② འབློལ་འབློལ། ས་ཆ་འདློལ་འདློལ་བ་ནས་ཆུ་མིག་བྱུང་བ། 

འདློལ་པློ། འདློལ་བ་དང་གཅིག །

འདློལ་བ། འབློལ་པློའམ་སློབ་སློབ་པློ། ས་གཤིས་འདློལ་བ་ལ་ས་བློན་གང་བཏབ་སྐྱེ། 

འདློལ་བློ། [རིང]ས་རྡུལ་ཞིབ་མློ། 

འདློལ་ཞིང་། ས་འབློལ་པློའམ། འཇམ་པློ་ཡློད་པའི་ཞིང་ག

འདློལ་ས། འབློལ་ས་སྟེ། ས་གཤིན་པློའམ་ལེགས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འདྲ། དངློས་པློའམ་ཧ་ལམ་ཁད་མེད་པ་ལ་བུ་ཡློད་པ། 

འདྲ་སྐུ། སྐུ་འདྲའམ། སྐུ་བརན། འདྲ་སྐུ་བཞེངས་པ། 

འདྲ་སྒིག་པ། ① ཆ་སྒིག་པའམ་འདྲ་འདྲ་གཤིབས་ཏེ་སྒིག་པ། ② ངློ་མ་མ་ཡིན་པར་དེ་དང་འདྲ་བའི་

ཚབ་སྒིག་པ། 

འདྲ་ཅློག །གཟུགས་བརན་ནམ། འདྲ་སྐུ། 

འདྲ་བཅློས། འདྲ་པློ་བཟློས་པ། མདའ་སྐད་གིང་བསྒྱུར་ལ་བུའི་འདྲ། བཅློས་བཟློས་པ། 

འདྲ་ཆགས་པ། འདྲ་ཆགས་པློ་དང་གཅིག །

འདྲ་ཆགས་པློ། རིགས་པློའམ། ཡིན་མདློག་ཁ་པློ། མི་དེ་འདྲ་ཆགས་པློ་ཞིག་འདུག །སྐད་ཆ་འདྲ་

ཆགས་པློ་ཁློ་ན་བཤད་པ། ཁ་མཁས་པ། རིག་བཅློས་ཀི་སློ་ནས་འདྲ་ཆློས་བསྒིགས་པ། 

འདྲ་གཉིས། གཞི་མཚུངས་གཉིས། གན་རྒྱ་འདྲ་གཉིས། དངློས་པློ་འདྲ་གཉིས། 

འདྲ་མཉམ། ཁད་པར་མེད་པ། འདྲ་མཉམ་གཉིས་ཕན། འདྲ་མཉམ་མིན་པའི་ཆིངས་ཡིག

འདྲ་མཉམ་གློས་མློལ། འདྲ་མཉམ་གི་ཐློག་ནས་ཕན་ཚུན་གློས་མློལ་ལ་ཞུགས་པ། 

འདྲ་བརན། འདྲ་གཟུགས། 

འདྲ་འདྲ། འདྲ་མཚུངས། དཔེ་དང་དློན་གཉིས་འདྲ་འདྲ་རེད། འདྲ་འདྲ་བསམས་ཏེ་འདྲ་ས་མེད། 

འདྲ་འདྲ་འགིག་འགིག །ལར་སྣང་དུ་འདྲ་བའི་རྫུན་བསྒིགས། ཁ་ནས་འདྲ་འདྲ་འགིག་འགིག་མང་པློ་

ཞིག་ཤློད་ཀང་དློན་ལ་ཇི་ཡིན་མི་ཤེས། 

འདྲ་འདྲ་མཉམ་མཉམ། གཅིག་པ་ནང་བཞིན། མི་རྣམས་ཀི་ཤེས་ཚད་འདྲ་འདྲ་མཉམ་མཉམ་ཤ་སྟག་

མ་རེད། རྒན་གཞློན་བབ་འློས་ཀི་བརི་བཀུར་མེད་པར་འདྲ་འདྲ་མཉམ་མཉམ་བེད་པ། 

འདྲ་འདྲ་ཐད་ཐད། གཅིག་པ་ནང་ལར། མི་མང་པློའི་ཁ་ནས་སྐད་ཆ་འདྲ་འདྲ་ཐད་ཐད་ཁློ་ན་ཤློད་ཀི་འདུག

འདྲ་པར། ངློ་མ་དང་མཚུངས་པའི་པར། དབིན་སྐད་དུ་picture ཟེར། 

འདྲ་པར་གི་བདག་དབང་། འདྲ་པར་གང་རུང་ཀི་བཀློལ་སྤློད་དབང་ཆ་ལ་ཟེར་མང་ཆེ་བ་རང་གི་འདྲ་

པར་ལ་མཚོན་ནློ། །

འདྲ་པར་ཚེམ་དྲུབས་མ། འདྲ་གཟུགས་ཀི་རི་མློ་ཚེམ་བུས་བཟློས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

འདྲ་སྤད། དྲས་སྤད་དང་གཅིག །

འདྲ་དཔེ། ① མཚུངས་པའི་དཔེ་སྟེ་དཔེར་ན་མི་དེའི་སྣ་གང་ཆེན་གི་སྣ་དང་གཅིག །② མ་དཔེ། 

འདྲ་དཔེ་རྒྱས་འགེབས། རིགས་འདྲའི་དཔེ་ཡུག་གཅིག་ཏུ་བཀབ་ནས་བ་བ་བེད་པ། 

འདྲ་བ། [ཐ་དད་པ] ① དྲས་པ། དྲ་བ། དྲློས། གཅློད་པ། དགུན་ཆས་འདྲ་འཚེམ་བེད་པ། ཤིང་སློང་

པང་ལེབ་ཏུ་འདྲ་བ། ཤེལ་སློ་དྲས་ནས་ཁ་མར་བསར་བ། ② མཚུངས་པའམ་གཅིག་མཐུན་

ཡིན་པ། གཞན་དློན་ལའང་རང་དློན་དང་འདྲ་བར་ལ་བ། ཆང་གིས་ར་བཟི་ནས་རློ་དང་འདྲ་བར་

གྱུར་པ། གནས་ཚུལ་མི་འདྲ་བ། མི་རིགས་མི་འདྲ་བ། ཤ་མདློག་མི་འདྲ་བ། དེ་འདྲ་བའི་ལས་

ཀ །ཅི་འདྲ་བའི་སྐད་ཆ། འདྲ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་པ་བཏགས་མིང་། 

འདྲ་བའི་རྐྱེན། རྒྱུ་དང་མཚུངས་པའི་བེད་རྐྱེན། 

འདྲ་བའི་རྒྱུ།འབས་བུ་དང་མཚུངས་པའི་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ། 

འདྲ་བའི་ཡི་གེ ① ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་དབངས་ཡིག་རྣམས་ཕན་ཚུན་འདྲ་བ་མཚུངས་པའི་ཡི་གེ་

སྟེ། དཔེར་ན། ཨ་དང་ཨ་གཉིས་འདྲ་བའི་ཡི་གེ་འདུས་པས་ཨ་རིང་པློར་གྱུར་པ་ལ་བུ། 

འདྲ་འབག །གདློང་དབིབས་འདྲ་བའི་འབག

འདྲ་མ། ལློ་རྒྱུས་སམ་གནས་ཚུལ། ཚིག་གསུམ་འདྲ་མ་མ་བཤད་ན། ཕློ་ཐློས་པ་ཆེ་ཡང་ཅི་ལ་གློ

འདྲ་མ་ཨེ་འདྲ། གནས་ཚུལ་འདི་ལ་བུ། 

འདྲ་མི་འདྲ། སྣ་ཚོགས་པ། ཚོང་ཁང་ནང་དུ་དངློས་པློ་འདྲ་མི་འདྲ་མང་པློ་བཏློན་འདུག

འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས། གཞི་མི་མཚུངས་པ་སྣ་འདུས། བསམ་བློ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་འཁློར་བ། 

འདྲ་མཚུངས། ཕློགས་མཐུན་ནམ་ཆ་འདྲ། ཤློད་ལུགས་དེ་གཉིས་རྒྱབ་འགལ་ཡིན་པས་འདྲ་

མཚུངས་སུ་བརིས་ན་མི་འགིག

འདྲ་གཟློང་། ལགས་འདྲལ་བེད་ཀི་རྣློ་གཟློང་། 

འདྲ་བཟློ། ① དངློས་པློ་གང་ཞིག་ལ་བརེན་ནས་དེ་དང་འདྲ་བ་ཞིག་གསར་དུ་བཟློ་བ། ② གློག་ཀད་

འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་to 

emulate ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འདྲ་བཟློས། དཔེ་དེ་དང་འདྲ་བར་བཟློས་པ། 

འདྲ་ཡ། ཆ་འདྲ་བའི་དངློས་པློ་གཉིས་སམ་གསུམ་ལས་དེའི་ཡ་སློ་སློ། །

འདྲ་བཤུས། ཡི་གེ་ངློ་མ་དེ་མ་ཡིན་ཡང་དེ་ལས་བཤུས་པའི་ངློ་ཤུས་ཀི་ཡིག་རིགས། 

འདྲ་རིས། ལག་བདེ་མློས་དཔེ་གང་ཞིག་ལ་བལས་ནས་བིས་པའི་རི་མློའི་རིགས་ལ་འདྲ་རིས་ཟེར། 

འདྲ་རིས་འབི་བ། 

འདྲ་རིས་ཀི་ཟུར་ཟའི་རི་མློ། ནུབ་ཕློགས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ངློ་འདྲའི་རི་མློ་ཡང་ཟེར།དེ་ནི་ཟུར་ཟའི་བེད་

ཐབས་ལ་བརེན་ནས་བིས་པའི་རབས་བཏགས་འདྲ་རིས་ལ་ཟེར། 

འདྲ་ཤས་ཆེ། ① ཕལ་ཆེར་མཚུངས་པ། ② འདྲ་བར་སིད་པ། ཁློ་གཉིས་ཀི་བསམ་ཚུལ་འདྲ་ཤས་ཆེ། 

འདྲ་བཤུས། ① མ་དཔེ་དང་འདྲ་བར་བིས་པ། ② འདྲ་བར་བིས་པའི་དཔེ་རིས། 

འདྲ་བཤུས་ལེན་མཁན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་copy recipient ཟེར། 

འདྲ་སེ་འདྲེས་སེ། འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་མཉམ་དུ་འདྲེས་པ། 

འདྲ་གསློབ། སློག་ལན་འདྲ་བའི་སྟློང་གསློབ། འདྲ་གསློབ་བཟློས་ནས་གླུད་དུ་བརངས་པ། 

འདྲག་མཐིལ། [རིང]ལག་མཐིལ། 

འདྲགས། མེ་མདའི་རས་འབར་འགས་ཕིན་པའི་དློན། རས་ཡག་པློ་མེད་ན་མེ་མདའ་འདྲགས་ཐུབ་

ཀི་མ་རེད། མེ་མདའ་སྟློང་འདྲགས་ཤློར་ན་མི་བསད་སིད། ཡང་ན། མེ་མདའ་སྟློང་འདྲགས་

ཤློར་ན་མི་བསད་ལིས་རེད། ལ་བུའློ། །

འདྲངས་པ། འགངས་པ། ཟས་ཀིས་ཚིམ་པ། 

འདྲད། སེར་མློས་ས་སློགས་ལ་འདྲད་ན་འདྲད་པ་སྟེ། ཁ་སྐད་དུ་སར་འདྲད་བརྒྱབ་སར་རད་བརྒྱབ་

པ་ཞེས་ཟེར། 

འདྲལ་པ། [ཐ་དད་པ]དྲལ་བ། དྲལ་བ། དྲློལ། འཇློམས་པ། དམ་ཚིག་འདྲལ་བ། མཚམས་བཅད་

དྲལ་བ། ངློ་ཚ་དྲལ་བ། སྒིག་ཁིམས་འདྲལ་བར་མི་བེད་པ། 

འདྲལ། དྲལ་གི་ད་ལ་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

འདྲལ་བེད། [མངློན]ཐློང་གཤློལ། 

འདྲི། ལན་འདེབས་དགློས་པའི་སྐད་ཆ་འདྲི་རྒྱུ། 

འདྲི་གཅློད། གཏམ་འདྲི་ཞིང་དློན་རད་གཅློད། 

འདྲི་གཅློད་དང་པློའི་ཁིམས་ཁང་། གློད་གཞི་ཞིག་ལ་འདྲི་གཅློད་ཐློག་མར་བེད་མཁན་གི་ཁིམས་ཁང་། 

འདྲི་གཅློད་དང་པློའི་གློད་གཞི། ཁིམས་ཁང་ནས་འདྲི་གཅློད་ཐེངས་དང་པློ་བས་པའི་གློད་གཞི། 

འདྲི་གཅློད་པའི་ངློ་ཚབ། འདྲི་གཅློད་པ་སྐུ་ངློའི་ངློ་ཚབ་པ། 

འདྲི་གཅློད་དཔློན། གློད་གཞིར་འདྲི་ཞིབ་དང་ཐག་གཅློད་བེད་མཁན་གི་ཁིམས་དཔློན། 

འདྲི་གཅློད་དབང་ཆ། གློད་གཞིར་འདྲི་ཞིབ་དང་གློད་ཐག་གཅློད་པའི་དབང་ཆ། 

འདྲི་གཅློད་ཟིན་ཐློ། གློད་གཞི་ཐག་གཅློད་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་བཀློད་པའི་ཟིན་ཐློ། 

འདྲི་གཅློད་ལས་ཁུངས། གློད་གཞིར་འདྲི་ཞིབ་དང་གློད་ཐག་གཅློད་མཁན་གི་ལས་ཁུངས། 

འདྲི་རགས། ཐེ་ཚོམ་མམ། དྲི་བའི་རགས། 

འདྲི་རློག །གཏམ་འདྲི་ཞིང་དློན་ལ་རློག་དཔྱློད། 

འདྲི་བ། [ཐ་དད་པ]དྲིས་པ། དྲི་བ། དྲིས། ① གཏམ་ཞུ་བ། མི་ཤེས་པ་རྣམས་གཞན་ལ་འདྲི་བ། 

ཁམས་འདྲི་བ། འཚམས་འདྲི་བ། གློས་འདྲི་བ། གཏམ་འདྲི་བ། ② ཐ་དད་པར་འཇུག་པའི་འབི་

བའི་ད་ལ་བའི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

འདྲི་བ་ལ་ལུང་བསྟན་པ། དྲི་བར་ལན་བརྒྱབ་པ། 

འདྲི་སྨེད། ① ཁམས་བདེ་འདྲི་བའམ་འཚམས་འདྲི་བེད་པ། ② དྲི་བ་བཏློན་པ། དཀའ་གནད་ཅིག་

འདྲི་སྨེད་ཀི་ཚུལ་དུ་བརློད་པར་བ་བ། 

འདྲ་ིརད། གཏམ་འདྲ་ིབ་དང་གནད་འགག་རད་གཅློད། ལུང་པ་རྒྱུས་མེད་ནང་འདྲ་ིརད་བེད་བཞིན་འགློ་བ། 

འདྲི་རད་ཕློག་པ། གློད་གཞི་ཞིག་དང་འབེལ་བ་ཡློད་པའི་མི་སྣ་ལ་ཁིམས་འཛིན་མི་སྣས་འདྲི་ཞིབ་

རད་གཅློད་བེད་པའི་དློན། 

འདྲི་རད་བ་ཡུལ། གློད་གཞི་དང་འབེལ་བ་ཡློད་པའི་མི་ལ་ཁིམས་འཛིན་མི་སྣས་འདྲི་རད་བེད། 

འདྲི་རད་བེད་པ། བ་ཚིག །གཞན་ལ་འདྲི་རད་བེད་པའི་བ་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འདྲི་ཚིག །གཏམ་མམ། རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་འདྲི་བའི་ཚིག

འདྲི་ཞིབ། རྒྱུ་རྐྱེན་འདྲི་ཞིང་། གནས་ལུགས་ཞིབ་འཇུག །རྒྱུ་མཚན་འདྲི་ཞིབ་ནན་ཏན་བེད། 

འདྲིད་པ། [ཐ་དད་པ]བིད་པ། བིད་པ། བིད། སླུ་བ། བློ་བིད་པ། བིས་པ་སྦྲང་རིས་ཁ་བིད་པ། ཉ་མློ་

ཟས་ཀིས་ཁ་བིད་པ། སླུ་འདྲིད་བས་ནས་གཞན་གི་རྒྱུ་ནློར་འཕློག་པ། གཅིག་གིས་གཅིག་མི་

འདྲིད་པ། བཟའ་བཏུང་ཞིམ་པློ་དང་ཁ་འཇམ་གཏམ་སྙན་ཉེ་ཉེ་ལ་བུའི་རྣམ་འགྱུར་གིས་གཞན་

འདྲིད་པ། འདྲིལ་བ། [ཐ་དད་པ]① དྲིལ་བ་དྲིལ་བ། དྲིལ། ② རིལ་མློར་སློང་བའམ་བཟློ་བ། 

སྨན་རིལ་འདྲིལ་བ། ③ ཧྲིལ་མློར་སྒིལ་བ་སྟེ་འགིལ་བར་བེད་པ། ཐང་ག་དྲིལ་ནས་བཞག་པ། 

④ སྡུད་པ། མི་ཚང་མ་རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་པའི་ལམ་དུ་བློ་སེམས་གཅིག་ཏུ་འདྲིལ་ཞིང་འགློ་བ། [ཐ་

མི་དད་པ] ⑤ རིལ་བ་དང་འགིལ་བ། རྦབ་རྡློ་རི་བློའི་ངློས་ནས་འདྲིལ་བ། དབིན་སྐད་དུ་roll-

ing ཟེར། 

འདྲིལ་ཞིང་རྣང་བ། བད་ཀན་འདྲིལ་ཞིང་བརྣངས་བ། 

འདྲིས། ① ཆ་རྒྱུས་ཡློད་པར་གྱུར་པ་སྟེ། སློབ་གློགས་ཡུན་རིང་འགློགས་ནས་འདྲིས། ཡུན་རིང་

འདྲིས་པའི་གློགས་པློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། ② བརེ་དུང་ཡློད་པའི་དློན་ཏེ། རིང་ནས་འདྲིས་པའི་

གློགས་པློ། བིས་པ་འདི་གཉིས་འདྲིས་སློང་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

འདྲིས་གློམས། བང་ཆུབ་པའམ། མློང་བ་ཐློན་པ། ལག་རལ་ལ་འདྲིས་གློམས་མཐར་ཕིན་པ་བྱུང་། 

འདྲིས་འགློ། ལམ་དུ་མཉམ་པློ་འགློ་བ། 

འདྲིས་ཆ། མློང་གློམས་ཀི་ཆ་རྒྱུས། ལག་ལེན་བས་ནས་འདྲིས་ཆ་ཡློད་པ་ཞིག་བཟློ་དགློས། 

འདྲིས་རག་པློ། ① རྒྱུན་དུ་ནས་འབེལ་བ་ཡློད་པའི་མི། ② ཕན་ཚུན་རག་ཏུ་མཉམ་གཤིབ་ཀིས་

འདྲིས་པློ་ཡློད་པ། 

འདྲིས་སྟློབས། གློམས་པའི་ནུས་པ། འདྲིས་སྟློབས་ཅུང་ཟད་ཞན་པ། 

འདྲིས་པ། [ཐ་མི་དད་པ] ① གློམས་པའམ་ཆ་རྒྱུས་ལློན་པ། ས་མ་འདྲིས་བང་ཐང་སྐྱ་མློ་རེད། 

འདྲིས་ཟེར་ན་རང་གི་ཕ་ཡུལ་རེད། འདྲིས་པའི་མི། ② མཛའ་གློགས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་

ངློ་ཤེས་པ་དང་ཡློངས་སུ་འདྲིས་པའློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

འདྲིས་གཞུང་། སར་འདྲིས་པའི་ངློ་མ་བློར་བ་ལ་འདྲིས་གཞུང་བཟང་པློ་ཟེར། 

འདྲིས་གཤིབ།མཉམ་དུ་འདྲིས་ཤིང་གཤིབ་པར་བེད་པ། 

འདྲུ། ལློ་རྒྱུས་སུ་བློད་རེ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་མིའུ་གདུང་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཏེ། 

ཀླུངས་ཤློད་ཀི་ཡུལ་རིས་ལ་དབང་བ་དེའློ། །

འདྲུ་དང་ཕྱུགས་མཚམས་ཡུལ། འབྲུ་ཡ་ིརུས་རྒྱུད་དང་། ཕྱུགས་མཚམས་རུས་རྒྱུད་ལ་དབང་བའ་ིས་ཆ། 

འདྲུ་སྤད། ཁུང་བུ་རློ་བེད་དམ། སློག་བད། 

འདྲུ་བ། [ཐ་དད་པ]ས་བརློ་བའི་དློན། ས་དློང་འདྲུ་བ། དྲུས་པ། དྲུ། ཁ་སྐློམ་དུས་ཁློན་པ་འདྲུ་བ། 

འདྲུ་བཤང་། ཨེ་ཁུང་སློགས་འདྲུ་བ་དང་བསང་བ། ཆུ་ཡུར་འདྲུ་བཤང་བེད་པ། 

འདྲུད། ཐག་པ་ལ་བུ་ས་ལ་འདྲུད་བཞིན་པ་སྟེ། ཡར་སྐློགས་འདྲུད་པ། རློ་འདྲུད་པ་སློགས། 

འདྲུད་པ། [ཐ་དད་པ]དྲུད་པ། འདྲུད་པ། དྲུད། ས་ལ་སྐྱར་ནས་འཐེན་པ། གློན་པ་ས་ལ་འདྲུད་པ། 

ཐག་པ་ཞིག་འདྲུད་པ། ཐག་པས་ཤིང་འདྲུད་པ། དབིན་སྐད་དུ་drag ཟེར། 

འདྲུད་འཐེན་འཁློར་ལློ། འཁྲུལ་འཁློར་ཞིག་གི་མིང་སྟེ་ཐློག་མའི་མིང་ལ་ཐློ་ལ་ཟེར། 

འདྲུབ། གློས་ཆེན་སློགས་འཚེམ་བཞིན་པའམ་གློས་ཆེན་ལ་འཚེམ་འདྲ་འདྲུ་བ་བཞིན་པ། 

འདྲུབ་པ། [ཐ་མི་དད་པ] ① འདྲུབས་པ། འདྲུབ་པ། རྨ་ཁ་སློས་པ། རྨ་ཁ་མགློགས་པློ་འདྲུབ་ཡློང་། 

སེམས་ཁལ་མ་བེད། ② [རིང]འཚེམ་པ། 

འདྲུབ་སྤད། ཁབ། 

འདྲུབ་རི། རྨ་ཁ་སློས་པའི་སྨན་ཐང་། 

འདྲུབས་པ། འདྲུབ་པའི་འདས་པ། 

འདྲུམས། [རིང]རུལ་བ། སློ་ཚལ་འདྲུལ་བ་ཟློས་ན་ཁློག་པ་ན། 

འདྲུལ། དྲུལ་གི་མ་འློངས་པ་དང་། 

འདྲུལ་བ། འགྲུལ་བ། སྐྱློད་པའམ་འགློ་བ། 

འདྲེ། མི་མ་ཡིན་གི་བེ་བག་ཅིག །འདྲེ་བཙན། འདྲེ་ཕློ། འདྲེ་མློ། རྒྱུ་ལྷ་འདྲ་བ་ལ་བདག་པློ་འདྲེ་འདྲ་བ། 

འདྲེ་སྐས། ཤིང་གདུང་ཉག་ཁ་ཅན་གི་སྐས་འཛེག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འདྲེ་ཁ་རྒློད། གདློན་ཅན་གི་འགྲུལ་སྣས་རྐྱེན་གིས་ནད་པའི་ཤེས་པ་འདྲེས་བརླམས་ཏེ་ཁ་ནས་

འཆློལ་གཏམ་སྣ་ཚོགས་བཤད་ཅིང་ནད་གཞི་ཡང་ཡང་ལང་བའི་དློན་ཡིན། 

འདྲེ་སར། མཚན་མློ་ཐང་སྟློང་འགར་མེ་འློད་ཀི་ཚོམ་བུ་ལྷམ་ལྷམ་འབར་བའི་མཐློང་ཚུལ་ཞིག །དློན་

དུ་འབུ་སིན་མཚན་མློ་མགློ་ལ་འློད་མཆེད་པ་ཞིག་ཡློད་འདུག

འདྲེ་རྔ་ཆུང་། དྲེ་གའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

འདྲེ་ལྔ། འའབྱུང་རིས་ནས་བཤད་པའི་འདྲེ་ལྔ་ནི། སར་ཁའི་འདྲེ། སྨེ་བའི་འདྲེ། འཕློ་བ་ལློ་ཟླ་ཞག་

དུས་ཀི་འདྲེ། ར་བ་ཁམས་ཀི་འདྲེ། ས་རྒྱ་ནག་པློའི་འདྲེའློ། །

འདྲེ་ཆགས། ལུས་དློན་མེད་དུ་ན་བའི་དློན་ལ་བཞེད་པ་ཞིག་དང་། ལག་པའི་སློར་མློའི་རེས་ཀི་རྣམ་

པའི་ཐློར་པ་དམར་ཙག་འབྱུང་བའི་དློན་ལ་བཞེད་པ་ཞིག་དང་གཉིས་མཆིས། 

འདྲེ་ཆུ། བད་ཀན་ཆུ་གསློག་གི་ནད་རིགས་གཅིག་གི་མིང་ཡིན། ནད་རགས་གཙོ་བློར་ཉྭ་གཞི་

སློགས་ཤ་སྣ་འགུལ་ཞིང་། སྙིང་མི་དགའ། འགློང་པ་ལ་ཅུ་བུར་འློང་། སྣ་ཁག་འཛག་འཕར་ར་

མི་གསལ། ནད་དེ་རེས་ལང་ལ་རེས་དུབ་བེད་པ། འདྲེ་ཁ་རྒློད་པ་སྟེ་ཕློ་བ་མེ་ལློང་གི་དབིབས་

ལར་ཟླུམ་པློར་སྐྲངས་ནས། དེའི་སྟེང་དུ་བིང་བིང་ཐུ་ལུའི་རྒྱབ་ལར་གཉེར་མ་ཁིག་གེར་འློང་བ། 

འདྲེ་འཇིག་ཐང་ཆུ། སློན་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྦར་བའི་གུ་གུལ་གི་གབ་མིང་ཞིག

འདྲེ་འཇིགས། གུ་གུལ་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

འདྲེ་རྡློ། རྡློའི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ་གམ་རྡློའི་ནང་དུ་ཡློད་པའི་འགྱུར་རྡློ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། སྐྱློམ་སྐྱློམ་བཏང་

ན་སྒ་གག

འདྲེ་ལློག །ས་ཐློག་ལ་ཕར་ཚུར་སལ་རིལ་བརྒྱབ་པའི་དློན། 

འདྲེ་གདློན། མི་མ་ཡིན་གི་རིགས་ཤིག

འདྲེ་གདུལ། འདྲེ་དམ་ལ་འདློགས་པ། 

འདྲེ་དཔལ་གང་། སང་ཐློག་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་ཡིན།

འདྲེ་འབག །གདུག་འདྲེའི་གདློང་འབག

འདྲེ་འབས། ལུས་ཀི་གནས་ངེས་མེད་དུ་སྐྲངས་པ་འབུར་པློ་འབྱུང་བའི་འབས་ནད་རིགས་ཤིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

འདྲེ་མེ། མཚན་མློ་ཐང་སྟློང་འགའ་ཞིག་ཏུ་མེ་འློད་འབར་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། དློན་དངློས་ནི་ཤིང་སློང་

འགའ་ཞིག་རར་མཚན་མློ་འློད་ཡློད་པའི་རས་ཤིག་ཡློད་འདུག་དང་། ཡང་འགའ་ཞིག་ནི་སིན་

འབུ་མགློའི་རས་རིགས་ཤིག་མཚན་མློ་འློད་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག །གནའ་བློའི་བློད་མི་

རྣམས་ཀིས་འདི་ལ་འདྲེ་མེ་ངློས་འཛིན་བས་འདུག

འདྲེ་མེ། འདྲེ་མེ་དང་དློན་གཅིག

འདྲེ་མློ། ① མློ་འདྲེ། ② བུད་མེད་གདུག་རྩུབ་ཅན་ལ་སྨློད་པའི་ཚིག

འདྲེ་མློ་ཐལ་རློམ། ཕ་བ་དགློ་དགློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

འདྲ་ེམློ་རམ་ཁུག །སང་ཐློག་ཏུ་སྐྱ་ེབའ་ིཤ་མློག་རིགས་ཤིག་ཡིན། ད་ེརྒས་དུས་ཐལ་པ་ནག་པློ་གྱུར་པ་ཡིན། 

འདྲེ་མློ་རླུང་འཚུབ། ① སྐློར་བཞིན་གེན་དུ་འཕྱུར་བའི་ཐལ་རླུང་འདྲེས་མ་ཞིག །② གློ་བུར་སྤློད་

རྩུབ་སྟློན་པའི་དཔེ་ཞིག

འདྲེ་དམག །① འདྲེ་སར། ② སྒྲུང་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་དམག་སེ་ཞིག

འདྲེ་ཚེར་མ། ཤིང་སྨན་ཞིག །དེའི་འབས་བུ་སློར་སློར་རམ་འཇློང་འཇློང་། མདློག་དམར། ལུས་

གསློ་བར་ཕན། 

འདྲེ་ཚོགས། མི་མ་ཡིན་མང་པློ་འདུས་པའི་ཚོགས་པ། 

འདྲེ་ཞུགས། མི་སློགས་ཀི་ཁློག་ཏུ་མི་མ་ཡིན་ཞུགས་པ། ལྷ་ཁློག་འདྲེ་ཞུགས་དང་། མི་ཁློག་ལྷ་ཞུགས། 

འདྲེ་ཡི་འདུན་ཕུང་། གདློན་འདྲེ་འཚོགས་ས། 

འདྲེ་ཡིས་ཁིད། བློད་དུ་དམངས་ཁློད་ཀི་རྒྱུན་ལ་མི་འགའ་ཞིག་སེམས་པ་མི་བདེ་བའི་ནད་ཕློག་ནས་

དུས་ཚོད་རིང་པློ་མ་སློང་གློང་ལ་གར་སློང་མེད་པར་གྱུར་པ་དེ་ནི་གདློན་འདྲེས་སེམས་བསྒྱུར་

ཏེ་ཁིད་པ་རེད་ཅེས་ཤློད་སློལ་ཡློད་པ་དེ་རེད། 

འདྲེ་ཡིས་བརླམས། འདྲེ་ཁློག་ཏུ་ཞུགས་པ། 

འདྲེ་ལག །འདྲེའི་ལག་པ། ལྷ་ལུང་དུ་འདྲེ་ལག་བརྐྱངས་པ། 

འདྲེ་ལག་ནག་པློ། གདློན་འདྲེས་བརྐྱངས་པའི་ལག་པ་ནག་པློ་ཞིག་ཏུ་སྦར་ནས་དློན་དུ་དག་ངན་གི་

མིའམ་བ་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འདྲེ་ལློག །ར་དྲེལ་རྣམས་ས་ལ་འདྲེ་ལློག་རྒྱབ་པར་དགའ་བ། 

འདྲེ་ཤིག །ཤིག་དྲི་མ་ཅན་ཞིག་སྟེ་ལུས་པློའི་ཁག་འཇིབ་པའི་འབུ་ཞིག

འདྲེ་སིན། གདུག་འདྲེ་མི་མ་ཡིན། 

འདྲེགས། མེ་དང་ཉི་མ་སློགས་ཀི་དྲློད་ཀིས་བསྐམས་ནས་ཚིག་པའི་ཚད་ལ་བསེབས་པའི་དློན་ཏེ། 

ཐན་པས་རྩྭ་སློན་འདྲེགས། མེ་དྲློད་ཀིས་བག་ལེབ་འདྲེགས་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

འདྲེགས་དྲི། དངློས་རས་ཚིག་པའི་དྲི། 

འདྲེགས་པ། [རིང]མེས་ཚིག་འགྱུར་གི་གནས་སྐབས། ཐན་པས་རྩྭ་སློན་འདྲེགས་པ། 

འདྲེད། ① གཞི་འཇམ་པློའི་ཐློག་རང་པ་སློགས་ཚུགས་མ་ཐུབ་པར་བཞུད་འགློ་བ། ② ཡིད་སུན་

པའི་དློན་ལའང། དབིན་སྐད་དུ་sliding ཟེར། 

འདྲེད་བརྡབ། འདྲེད་བརྡབ་ཤློར་བ་དང་གཅིག །

འདྲེད་བརྡབ་ཤློར་བ། རང་པ་འདྲེད་ད་ེའགེལ་བ། རང་པ་སློགས་མ་ཚུགས་པར་གཞན་དབང་དུ་བཞུད་པ། 

འདྲེད་པ། [ཐ་མི་དད་པ]རྡློག་སྟབས་འཆློར་བ། རང་པ་རྡློ་ཐློག་ཏུ་འདྲེད་པ། རང་འདྲེད་ཤློར་བ། 

འདྲེན། ① དབྱུ་གུས་རུས་ཤིང་བས་པའི་སྟེང་ལ་སྐུད་པ་དཀྲིས་པའི་སྒྱུ་རལ་གི་དངློས་པློ་ཞིག་གི་

མིང་སྟེ། གདུགས་ཤིང་ལ་འདྲེན་བརྒྱབ་ལ་བུ། ② ཁིད་པ་སྟེ། དམག་དཔུང་གཡུལ་ངློར་འདྲེན་

པ། ལམ་ཁིད་པས་ལམ་སྣ་འདྲེན། ཞིང་ལ་ཆུ་འདྲེན་དགློས་ལ་བུ། དྲང་བའི་ཆུ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

འདྲེན་ཁ་གཏློང་བ། [ཡུལ]ཞིང་ཁའི་ཚར་མ་གཡུལ་ཁའི་ནང་ལ་འདྲེན་པ། 

འདྲེན་ཁུང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་feed hole， sprocket hole ཟེར། 

འདྲེན་ཆས། ཕར་ཚུར་དངློས་པློ་འདྲེན་བེད་ཡློ་བད། 

འདྲེན་མཆློག །འཁློར་བ་དང་ངན་སློང་ནས་ཡར་འདྲེན་མཁན་གི་ནང་ནས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ། 

འདྲེན་འཇུག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། \\\\ དབིན་སྐད་དུ་import ཟེར། 

འདྲེན་ཐག །① གཤིན་པློའི་ཆློ་གའི་སྐབས་བེད་སྤློད་བེད་པའི་སྐུད་པ་ཞིག་གི་མིང་། ② འཐེན་བེད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

ཀི་ཐག་པ། འདྲེན་ཐང་། ③ [མངློན]ཐབ་ཀ་བ། 

འདྲེན་སྡུར། ① གངས་བཤེར་ནས་སྡུར་བ། ② འཐེན་ཤུགས་འགན་པ། 

འདྲེན་པ། [ཐ་དད་པ]① དྲངས་པ། དྲང་བ། འདྲེན་པ། དྲློངས་ཤིག །② འཐེན་པ། ཐག་པས་ཤིང་

འདྲེན་པ། གྲུ་གཟིངས་ཀི་ཐློག་ནས་དངློས་ཟློག་འབློར་ཆེན་དྲངས་པ། གཙང་པློའི་ནང་ནས་སྐམ་

སར་འདྲེན་པ། ར་མཆློག་གིས་ལེགས་པར་འདྲེན་པའི་གསེར་གི་ཤིང་ར་ལ་བཞུགས་ནས་ཕག་

ཕེབས་སློ། །③ འཁིད་པ། ཆུ་ཡུར་བཟློས་ནས་ཞིང་ཆུ་འདྲེན་པ། འགློ་སའི་ལམ་སྣ་འདྲེན་པ། 

ལས་བེད་པའི་མགློ་འདྲེན་པ། ④ བཟའ་བཏུང་སྟེར་བའམ་འབུལ་བ། གསློལ་ཇ་འདྲེན་པ། 

⑤གངས་བགང་བའི་དློན་ཏེ། བདེན་པ་བཞི་མེད་པར་ཐལ། ཁློད་ལ་བདེན་པ་བཞའི་གངས་

འདྲེན་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར། ⑥ ཞེན་ཅིང་ཆགས་པ། གླུ་སྐད་སྙན་པློས་ཡིད་འདྲེན་པ། ⑦ ལམ་

སྟློན་པ་པློ། འདྲེན་པ་བ་མེད་དགེ་འདུན་རིན་པློ་ཆེ། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་

སྟེ། སེམས་ཅན་རྣམས་འཁློར་བའི་གནས་ལས་བསྒལ་ཏེ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

གནས་སུ་འདྲེན་པར་མཛད་པས་འདྲེན་པ་ཞེས་བའློ། །

འདྲེན་པ་མློ། [མངློན]བཙུན་མློ། 

འདྲེན་པ་གཙོ་བློ། [མངློན]སངས་རྒྱས། 

འདྲེན་སྤློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་reference ཟེར། 

འདྲེན་བེད། [མངློན] ① མིག །② འཐེན་པར་བེད་པ་པློ། 

འདྲེན་མ། འདྲེས་མ། དཀར་ནག་འདྲེན་མ། བདེ་སྡུག་སྣ་ཚོགས་འདྲེན་མར་ཉམས་སུ་མློང་བ། མི་

ཕྱུགས་འདྲེན་མར་གནས་པ། 

འདྲེན་དམག །དག་དམག་མགློ་སྐློར་བཏང་ནས་ཚུར་འཁིད་ཡློང་བའི་རང་ཕློགས་ཀི་དམག

འདྲེནད། [རིང]ཕིར་འགང་། 

འདྲེས། གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པའི་དློན་ཏེ། གློ་དང་ནས་གཉིས་མཉམ་དུ་བསེས་ནས་འདྲེས་སློང་ལ་བུ། 

འདྲེས་རང་བརྒྱ་ར་བརྒྱད། ཟག་བཅས་ཕུང་པློ་སྐྱེ་མཆེད་དང་། རྣམ་ཤེས་རིག་ཚོར་ཁམས་དྲུག་རེ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀུན་ཉློན་རེན་འབེལ་བཅུ་གཉིས་ཏེ། ང་གསུམ་ཉློན་མློངས་འདྲེས་སུ་བཞེད། ཕིན་དྲུག་སྟློང་ཉིད་

བཅློ་བརྒྱད་དང་། བང་ཕློགས་སློ་བདུན་བདེན་པ་བཞི། བསམ་གཏན་ཚད་མེད་གཟུགས་མེད་

པའི། རྣམ་ཐར་བརྒྱད་དང་སྙློམས་འཇུག་དགུ། སློ་གསུམ་མངློན་ཤེས་དྲུག་ཏིང་འཛིན། 

གཟུངས་སློ་སྟློབས་བཅུ་མི་འཇིགས་བཞི། སློ་སློར་རིག་བཞི་བམས་པ་ཆེ། སྙིང་རེ་མ་འདྲེས་

བཅློ་བརྒྱད་དང་། ཟུང་བཞི་རང་རྒྱལ་བང་སེམས་དང་། སངས་རྒྱས་མཁེན་གསུམ་ལྔ་བཅུ་ལྔ། 

རྣམ་བང་འདྲེས་ཏེ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ཅེས་པའི་སློམ་ལར་རློ། 

འདྲེས་འཁེར། གདུག་འདྲེས་བརླམས་པའམ་འཁིད་པ། 

འདྲེས་གྲུབ་སྐད་གདངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་synthetic speech ཟེར། 

འདྲེས་རློག །འདྲེས་ཤིང་རློག་པ་དང་། འདྲེས་ཏེ་འཛིངས་པ། སེ་ཚན་འདྲེས་རློག་མེད་པ། མི་ནློར་

འདྲེས་རློག་གིས་གནས་པ། 

འདྲེས་ནློན། གཉིད་ཁུག་སྐབས་ལག་པ་སྙིང་ཁར་བཞག་པས། དབུགས་གཏློང་ལེན་དཀའ་སྣང་ཤར་

བའི་རྨི་ལམ་ཞིག

འདྲེས་གནས།རིགས་མི་འདྲ་བ་ཁྱུ་གཅིག་ཏུ་འཚོགས་པ། 

འདྲེས་བསྣློས། རས་མི་འདྲ་བ་མཉམ་དུ་བསེས་ནས་བརིས་པ། 

འདྲེས་པ། ① བསེ་བའི་འདས་པ། ② འདྲ་མིན་སྣ་མང་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ། ངན་པ་ཁྱུ་འདྲེས། འདྲེས་

པའི་དྲི་མ། འདློད་ལུགས་ཕན་ཚུན་འདྲེས་པ་མེད་པ། 

འདྲེས་པའི་མ་རིག་པ། ལ་བ་ཉློན་མློངས་ཅན་དང་འདྲེས་པའི་རྨློངས་པ། 

འདྲེས་པའི་ཚལ། ① མེ་ཏློག་དང་། ཤིང་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཡློད་པའི་དགའ་ཚལ། ② གློང་ཁེར་ལ་

ན་སྡུག་པའི་ནུབ་ཕློགས་སུ། ལྷའི་བུ་དང་བུ་མློ་འདྲེས་ནས་འདློད་ཡློན་ལ་སྤློད་པའི་ཚལ། 

འདྲེས་མ། ① སེལ་མ། ར་བློང་བུ་འདྲེས་མར་འཚོ་བ། དཀར་ནག་འདྲེས་མ། ② སྣ་ཚོགས་བསེས་

ནས་ཡློད་པའི་དངློས་རིགས། གློ་ནས་འདྲེས་མ། 

འདྲེས་ཚལ། འདྲེས་པའི་ཚལ་གི་བསྡུས་མིང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ད༽

འདྲེས་མཚམས། ཕན་ཚུན་འདྲེས་པའི་མཚམས། 

འདྲློག །བ་བ་སྟློན་པ། སེམས་ཅན་རྣམས་དྲེད་སྣང་དང་བཅས་ཏེ་རྒྱུག་པའི་དློན། ར་འདྲློག་ནས་ས་

བཅག་སློང་ལ་བུ། 

འདྲློག་སྐད། ར་སློགས་འདྲློག་སྐབས་ཀི་སྐད། 

འདྲློག་འགློ །ར་སློགས་ལ་གློ་བུར་བྱུང་བའི་འཇིགས་སྣང་། 

འདྲློག་འགློ་ཅན། འདྲློག་འགློ་ལང་ས་པློ། 

འདྲློག་འགློ་ལངས་པ། ར་སློགས་ལ་གློ་བུར་འཇིགས་སྣང་བྱུང་ནས་འཕག་པ། མཐུར་འགློ་གཡློག་

མཁན་མེད་པར་འདྲློག་འགློ་ནས་ལངས་གང་ཡློང་། 

འདྲློག་ཉམས་ཅན། འདྲློག་འགློ་ལང་ས་བ། 

འདྲློག་འདྲློག་པ། ① འདྲློག་བཞིན་པ། ② ཡང་ཡང་འདྲློག་པ། ར་འདྲློག་འདྲློག་པའི་ཐློག་ཞློན་ཐབས་མེད། 

འདྲློག་པ། [ཐ་མི་དད་པ]འདྲློག་པ། འདྲློག་པ། དློགས་པས་ཞེད་ནས་འཛུར་བ། ར་འདྲློགས་ནས་ས་

བཅག་སློང་། དློན་མེད་དློགས་འདྲློག་བེད་མི་དགློས། རི་བློང་ཅལ་འདྲློགས། 

འདྲློག་སློང་། ར་སློགས་ལྷློད་པློར་གནས་སྐབས་ཆེད་དུ་འདྲློག་ཏུ་འཇུག་པ། 

འདྲློགས། འདས་པ་སྟེ། ར་འདྲློགས་ནས་བརྒྱུགས་ལ་བུ། 

འདྲློགས་རྒྱུག །ར་སློགས་འདྲློགས་ཏེ་རྒྱུག་པ། ར་འདྲློགས་རྒྱུག་བས་ཏེ་མི་སར་གཡུགས་སློང་། 

འདྲློགས་པ། འདྲློག་པའི་འདས་པ། 

འདྲློགས་འཕུར། བ་སློགས་སྐྲག་ནས་འཕུར་བ། མེ་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་བ་རྣམས་འདྲློགས་འཕུར་དུ་

བློས་སློང་། 

འདྲློང་། ཕི་ལ་འབིན་པའི་དློན་ཏེ། རྨ་ལས་ཁག་རྣག་ཕི་ལ་འདྲློང་དགློས་ལ་བུ། འདས་པ་དང་སྐུལ་

ཚིག་ལ་འདྲློངས་འདྲི། 

འདྲློང་ངེས། བློས་འཁེལ་ཐུབ་པ་སྟེ། འགྲུལ་པ་ངེས་འགློ། 

འདྲློང་པློ། དྲང་པློ་སྟེ་འཁློག་མེད་པ། གཟུགས་པློ་འདྲློང་པློ། སེམས་རྒྱུད་འདྲློང་པློ། ལམ་འདི་མདའ་

ལར་འདྲློང་པློ་འདུག
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འདྲློང་བ། [ཐ་མི་དད་པ]འདྲློངས་པ། འདྲློང་བ། རེད་པ་དང་། འབློར་བའམ་སེབས་པ། ཚོང་ཟློག་རྣམས་

ས་འདིར་རིམ་གིས་འདྲློངས་སློང་། སྐུ་མགློན་རྣམས་གདན་དྲངས་ཀང་འདྲློངས་མ་སློང་། གནས་

ཚུལ་ཞིབ་གསལ་བསིངས་འབློར་ཡིད་ལ་འདྲློངས། རྒྱལ་ཁ་འཐློབ་རྒྱུར་ངེས་པ་འདྲློངས་པ། 

འདྲློངས། གང་གི་གནས་སུ་འཁློལ་བའམ་འབློར་བ། དྲངས་ཀང་མ་འདྲློངས་ཟེར་ན་དྲངས་པའི་

གནས་དེར་འབློར་མ་ཐུབ་ཟེར་བ། 

འདྲློངས་པ། འདྲློང་པའི་འདས་པ། 

འདྲློད། འདྲད་པའི་སྐུལ་ཚིག

འདྲློབ། འདྲློབ་སྐྱློང་སྟེ་སློན་གི་དྲང་སློང་ཞིག་གི་མིང་དུ་བཤད། དེ་ཡང་འདྲློབ་ཅེས་པ་འགམ་ལག་

བཞུས་པའི་དློན་ཏེ། དྲང་སློང་འདྲློབ་སྐྱློང་གི་བུ་ཞེས་པ་དེ་ཉིས་མཁས་པར་ཆགས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ནི་ཡབ་ཀིས་འགམ་ལག་བཞུས་ནས་སློབ་གཉེར་ལ་བཅུག་པའི་སྒྲུང་ཞིག་ཡློད་འདུག

འདྲློབས། [རིང]དྲང་པློ། 
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ན། བློད་ཡིག་གསལ་བེད་བཅུ་གཉིས་པ། སྐྱེ་གནས་སློ་སྣ་དང་བཅས་པ་དང་། བེད་པ་ལེ་རེ། ནང་

གི་རློལ་བ་སློ་ལེ་ཕད་པ་དང་། ཕིའི་རློལ་བ་སློག་ཆུང་སྒ་ལན། ① མིང་གཞིའི་ཤིན་ཏུ་མློའི་ཡི་

གེ་ཞིག །སྒ་གདངས་ལྷློད་པ། ② རེས་འཇུག་གི་མ་ནིང་ཡི་གེ་ཞིག །③ མིའི་ལློ་གངས་ཀི་ཚོད། 

ལློ་ན་མཐློན་པློ། ཕྲུ་གུ་ནར་མ་སློན་པ། ④ ལློ་ལྔ་ལློ་ན་པའི་ར་དྲེལ་གི་ལློ། ⑤ ཆུ་རླན་ཆེ་བའམ་

ཆུ་འཁིལ་མང་པློ་ཡློད་པའི་སང་ལློངས། རྐྱང་ཁ་དཀར་རྨིག་བཞི་ན་ལ་ཟུག །⑥ ཚིག་ཕད་ན་

ཡིག །དམིགས་ཀིས་དབེ་བ། དངློས་སུ་ན། མདློར་བསྡུས་ན། ཡིན་གང་ན། ⑦ རྒྱུ་མཚན་སྟློན་

པ། མེ་ཡློད་ན་དུ་བ་འབྱུང་། ས་བློན་བཏབ་ན་འབས་བུ་སྐྱེ། ⑧ རྒྱུ་མཚན་དློན་གིས་སྟློན་པ། 

ནད་མེད་ན་སྨན་པ་ཅིའི་ཕིར་བསྟེན། ཆང་མ་བཏུངས་ན་ར་བཟི་དློན་མེད། ཆུ་མེད་ན་ཉ་ག་ལ་

ཡློང་། ⑨ ཚིག་འགལ་བར་སྟློན་པ། ཁློ་རང་མཁས་པ་ཡིན་པར་གགས་ནའང་བཟང་ངན་གི་དབེ་

བ་འབེད་མི་ཤེས་པའི་རྨློངས་པ་ཞིག་རེད་འདུག །⑩ འློས་པར་དཀའ་བ། ཁི་ལའང་འཇིགས་

ན་སེང་གེ་ལ་བཤད་མི་དགློས། མི་རྒན་པས་འཁུར་མི་ཐུབ་ན་ཕྲུ་གུས་ལ་ཅི་སྨློས། ནད་པ་དེ་

ཕར་ཚུར་འགློ་ཐུབ་ན་ཡར་ལང་ཐུབ་པ་སྨློས་ཅི་འཚལ། ⑾ ཕི་ཚིག་ངེས་པར་བེད་པ། དུད་འགློ་

རྣམས་ཤིན་ཏུ་རྨློངས་ན་མིའང་དེ་ལར་འདུག །འབློག་པས་ཞིང་འདེབས་མི་ཤེས་ན་སློ་ནམ་

པས་ཞིང་ཁ་འདེབས་མི་ཤེས་པའང་འདུག །⑿ སྨློན་པ། ངལ་རློལ་མི་དམངས་ཚང་མ་ཕྱུག་པློ་

ཆགས་ན་ཅི་མ་རུང་། ⒀ ཐེ་ཚོམ་སྟློན་པ། ས་བློན་ཅི་བཏབ་ཟིན་ན་འདི་ལས་མྱུ་གུ་འབྱུང་ངམ་

མི་འབྱུང་། སྨན་བཏང་ཡློད་ན་ནད་ཨེ་སློས་མི་སློས། གདན་འདྲེན་ཞུས་ཟིན་ན་ཁློ་ཡློང་ངམ་མི་

ཡློང་། ⒁ ལ་དློན་ཞིག
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ན་ཀྲ། [ལེགས]ཆུ་སིན་ཆེན་པློ། རྒྱ་མཚོ་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་དེ། གདུག་ཅན་ན་ཀྲའི་གློང་ཡང་ཡིན། 

ན་ཀྲའི་གློང་ཁེར། [མངློན]རྒྱ་མཚོ། 

ན་ཁ། སང་ཐང་སློན་པློ། 

ན་ཁ་སློ་ཐློ། སང་གཤློངས་དཀིལ་གི་སང་འབུར་འབུར། 

ན་ག །སང་ལློངས། 

ན་ག་བན་དེ། ལུང་ཏློང་འབས་བུའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་ཡིན་པར་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་

བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས་གསུངས། 

ན་ག་ར། བུ་སྟློན་རིན་པློ་ཆེས་མཛད་པའིབདེ་མཆློག་ཆློས་འབྱུང་ལས། རྒྱ་གར་བང་ཕློགས་བལ་

ཡུལ་དང་ཁད་ཉེ་བར་ཆུ་བློ་གངྒའི་འགམ་དུ་གློང་ཁེར་པ་ཏ་ལི་པུ་ཏའམ་བློད་སྐད་དུ་སྐྱ་ནར་གི་

བུའམ་སྐྱ་བློའི་བུ་དེང་སང་པ་ཋ་ན་ཞེས་ནཱ་ག་རའི་ཡི་གེ་བྱུང་སའི་ཡུལ་དེ་ཡིན་པར་གསུངས་

ལ། མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆློས་འཕེལ་གིས་མཛད་པའིརྒྱ་གར་གནས་ཆེན་ཁག་གི་ལམ་

ཡིག་ལས་ཡུལ་དེ་ནི་རྒྱལ་པློ་མ་ངན་མེད་ཀི་རྒྱལ་ས་ཡིན་པ་དང་། དེར་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་གི་

ཤུལ་དང་། བཙུན་མློའི་འདྲ་བརན། གཞན་གནའ་རབས་ཀི་སྐུ་བརན་མང་པློ་ཡློད་པར་གསུངས། 

ནཱ་ག་རའི་ཡི་གེ་ནི་རྣ་རི་ཀའི་ཡིག་གཟུགས་དེ་ལས་མགློ་གེན་དུ་གཟེད་པ་ཞིག

ན་གི ① སློག་ཆགས་ཀི་སྨན་གི་རིགས་ཉ་ཁབ་ཅན་གི་ཕིའི་སྐློགས་ལྤགས་སེན་མློ་ལ་བུ་དྲི་ཞིམ་

པ་ཞིག་སྟེ་ནུས་པས་རུས་པའི་ཚ་བ་སེལ། ② མགློན་བུ་ཞིག །③ སློ་ཞིག

ན་གུ་ཚྭ། མཚོ་ཚྭ་དང་ཟེ་ཚྭ་གཉིས་སྦློར་ནས་བཟློས་པའི་ཚྭའི་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་

བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་ལག་ལེན་གཅེས་བསྡུས་ཀུན་གསལ་སྣང་མཛོད་

ལས། བདུན་པ་ན་གུ་ཚྭ་ཡི་ཐབས་བསྟན་པ། མཚོ་ཚྭ་སློ་དྭངས་གྲུ་བཞི་མངར་བག་ཅན། མེར་

བསེག་ཚག་སྒ་དང་བཅས་ཡར་བ་དེ། སང་དློར་ཟེ་ཚྭ་བཟང་པློ་སང་གང་བསེ། རང་ནུབ་ཆུར་

གདུས་ན་གུ་ཚྭ་དེས་འགྲུབ། ཅེས་གསུངས་པ་ལ་བུའློ། །

ན་གེ་ནློག་གེ ནག་ནློག་ལ་ལློས། 

ན་རྒས་རི་རྡིབ། ལློ་རྒས་ནས་རིག་པ་ཉམས་པར་གྱུར་པའི་དློན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ན་རྒྱུ་ཆེན་པློ། ① དུས་རག་པར་ལུས་མི་བདེ་བ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་རྐྱེན་པ། ② འཁློན་ཆེན་པློ། འཁློན་

འགས་ཡློད་མཁན་བར་ན་རྒྱུ་ཆེན་པློ་བྱུང་། 

ན་རྒྱུ་ཚ་རྒྱུ། ① ལུས་ན་བ་དང་ཚ་བ། འཕློད་བསྟེན་ཡག་པློ་བས་ན་ན་རྒྱུ་ཚ་རྒྱུ་མང་པློ་མི་ཡློང་། ② 

འཁློན་ འཛིན་ཞེ་ནད། སྐད་ཆ་ན་རྒྱུ་ཚ་རྒྱུ་མང་པློ་མ་བཤད། 

ན་སྒ་འཇུག་ཡུལ་བཅུ་བཞི། ལ་དློན་ཡི་གེ་བདུན་གི་ནང་ནས་ན་ཡི་ཚིག་ཕད་འཇུག་ཡུལ་བཅུ་བཞི་

ནི། ༡ དམིགས་ཀིས་འབེད་པ། ༢ རྒྱུ་མཚན་བསྟན་པ། ༣ རྒྱུ་མཚན་དློན་གིས་བསྟན་པ། ༦ 

ལས་སུ་བ་བ། ༥དགློས་ཆེད། ༦ བརེན་གནས། ༧ ཚིག་ས་ཕིའི་དློན་འགལ་བར་སྟློན་པ། ༨ས་

ཚིག་དློན་མི་འློས་པས་ཕི་ཚིག་ངེས་པར་བེད་པ། ༩ དེ་ལས་བཟླློག་པ་ཉིད། ༡༠ འགལ་བའང་

མི་འགལ་བར་སྟློན་པ། ༡༡སྨློན་པའི་དློན་ཅན། ༡༢ འདྲི་བའི་དློན་ཅན། ༡༣ ཐེ་ཚོམ་གི་དློན་དུ་

སྦར་བ། ༡༤ ཚེ་སྐབས་ལ་སྦར་བ་བཅས་སློ། །

ན་གཅལ།① མི་ལློ་ཆུང་བ། ② ར་སློགས་ཁ་ཆུང་བ། 

ན་ཆུང་། ལློ་ན་ཆུང་བའི་གཞློན་ནུ་ཕློ་མློ་རྣམས་ཀི་ཐུན་མློང་གི་མིང་། 

ན་ཆུང་བུ་མློ། ལློ་ན་ཆུང་བའི་བུ་མློ་གཞློན་ནུའི་མིང་། 

ན་ཆུང་མ། བུད་མེད་ལློ་ཚོད་ཆུང་བ། 

ན་མཉམ། ལློད་ཚོད་འདྲ་བ། ཁློང་གཉིས་ཀ་འབྲུག་ལློར་སྐྱེས་པས་ན་མཉམ་རེད། 

ན་མཉམ་མ། ① ན་ཚོད་འདྲ་བའི་བུ་མློ། ② [མངློན]གློགས་མློ། 

ན་ཐང་། ན་འདམ་གི་ཐང་། 

ན་ཐིང་ཐིང་། ན་ཚུལ་ཞིག །མགློ་བློ་ཉི་མས་དྲློས་ནས་ན་ཐིང་ཐིང་བེད་ཀིན་འདུག

ན་མཐློ་ཁ་འཁེར། ལློ་རྒས་འདློགས། རང་ཉིད་ན་མཐློ་ཁ་འཁེར་གིས་ལས་འཛེམས་བེད། 

ན་དང་པློ། ར་དྲེལ་མདུན་སློ་ཚང་མ་བརེས་ཚར་བའི་ལློ་ན་ལྔ་ཕིན་པ་དེར་ཟེར། 

ན་འདམ། ཆུ་དང་བཅས་པའི་སང་ཐང་ངམ་ན་གཞུང་། 

ན་འདྲེད་སང་ཐློགས། ན་ལ་འདྲེད་པ་དང་སང་ལ་ཐློགས་པ་སྟེ། རང་གིས་ཡག་པློ་བེད་མ་ཐུབ་པར་

ཁག་འདློགས་སྣ་ཚོགས་བེད་སྟངས་ཀི་དཔེ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ན་ན་ཚ་ཚ། ① ན་ཚའི་ལབ་ཚིག །ཉེ་ཆར་ང་ལ་ན་ན་ཚ་ཚ་མང་པློ་བྱུང་། མི་འགའ་ཞིག་ལ་ལློ་ཆུང་

དུས་ནས་ན་ན་ཚ་ཚ་མང་པློ་ཡློད། ② མི་འདློད་པའི་ཚིག་སྟེ། ཁློད་རང་གིས་ན་ན་ཚ་ཚ་ཅི་

བཤད་ལེ་ཡིན་ན། ངས་ཧ་གློ་མ་སློང་ལ་བུ། 

ན་ནས་ཤི་བ། ན་ཚ་བྱུང་ནས་ཚེ་འདས་པ། 

ན་ནིང་། ལློ་ས་མ། གང་ན་ནིང་ལློག་ནས་ཐལ་འཚུབ་ད་ལློ་ལངས་བྱུང་། 

ན་ཕའི་ནག་ཉེས་བསགས་པའི་ཚད་གཞི། ཁིམས་ལུགས་ནང་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ཕྲུ་གུ་ནར་

མ་སློན་པའི་རིགས་ཀི་བས་པའི་ནག་ཉེས་ཀི་ཚད་གཞི། 

ན་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ]ནད་ཕློག་པ། ན་ལུགས་ན་སྟངས། ན་ལུགས་ལློ་རྒྱུས། ལུས་ན་བ་སྨན་གིས་

འཆློས། སེམས་ན་བ་གཏམ་གིས་འཆློས། ② ན་འདམ། 

ན་བའི་རྒྱུ་གསུམ། འདློད་ཆགས། ཞེ་སང་། གཏི་མུག་གློ

ན་བའི་ཆུ་བློ། ཆུ་བློ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ན་བའི་སྡུག་བསལ་ཆུ་བློའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ། 

ན་བའི་སྡུག་བསལ། སྡུག་བསལ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ལུས་ཀི་འབྱུང་བའི་ཁམས་རྣམས་ཆ་

མི་མཉམ་པར་ཤས་ཆེ་ཆུང་དུ་འཁྲུགས་པས་ཤ་ཞུ་པགས་སྐམ་སློགས་ལུས་ལ་གདུང་བ་

བསྐྱེད་ཅིང་སེམས་ལ་མི་བདེ་བ་བསྐྱེད་པས་ཤིན་ཏུ་བཟློད་དཀའ་བའི་སྡུག་བསལ། 

ན་བའི་སྡུག་བསལ་ལྔ། ལུས་ཀི་རང་བཞིན་ན་བའི་སྡུག་བསལ་ལྔ་སྟེ། སྡུག་བསལ་འཕེལ་བ། ཡིད་

མི་བདེ་འཕེལ་ཞིང་དེ་ལ་གནས་པ། ཡིད་འློང་སྤློད་ཡུལ་དུ་མེད་པ། ཡིད་དུ་མི་འློང་བ་ནན་གིས་

སྤློད་དགློས་པ། སློག་དང་འབལ་བར་འགྱུར་བ་དང་ལྔའློ། །

ན་བུན། ཆུ་རྒྱུད་སློགས་སུ་འཁིགས་པའི་དུད་རླངས་འདྲེས་པ་སྨུག་པའི་རིགས་ཏེ་རིའི་རེད་པར་ན་

བུན་འཁིགས། 

ན་བུན་བུ་མློ། སློག་ཆགས་ཀི་སྨན་གི་ནང་ཚན་ཕི་སྐློགས་དུང་དཀར་འདྲ་བའི་ནང་དུ་གནས་ཤིང་

དབར་དུས་ན་བུན་ལློང་བའི་སྐབས་ལུས་ཕིར་མངློན་པ་ཞིག་སྟེ། ནུས་པས་ཀད་པ་འཛག་པ་

གཅློད། རྨ་གསློ། །རུས་ཆག་སྦློར། 

ན་མ། ① རྩྭའི་བེ་བག་ཅིག །② མེ་ཤིང་དུ་རུང་བའི་སང་ཞིག །③ ཉིན་མློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ན་མ་པློ་ཐློ། ན་ཁ་སློ་ཐློ་དང་གཅིག །

ན་མ་རེ། ཉིན་རེའམ་ཐེངས་རེའི་བརྡ་རིང་པ་ཞིག་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་

ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གིས་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། ན་མ་རེ་

ཞེས་ཉིན་རེ་འམ། ཐེངས་མ་རེ་ཡི་བརྡ་རིང་ངློ་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ན་མེ་རུ་ཀ [ལེགས]ལྡུམ་བུ་དྲི་མ་ཅན་ཞིག

ན་མློ། ① སང་ཐང་། ན་མློ་ཆེ། ② [ལེགས]འདུད་དློའམ་ཕག་འཚལ་ལློ། 

ན་མློ་དགློན། ཞང་སྣ་ནམ་རྡློ་རེ་དབང་ཕྱུག་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་གདམས་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ལྷུན་གྲུབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ན་མློ་བུདྡྷ་ཡ། [ལེགས]སངས་རྒྱས་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། 

ན་མློ་ལློ་ཀྱཻ་ཤྭ་ར་ཡ། འདི་རྒྱ་གར་སྐད་ཡིན་ཅིང་། བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་ལ་

ཕག་འཚལ་བའི་དློན་ཡིན། 

ན་དམར་གཞུང་། ན་ཐང་གི་གཞུང་། 

ན་སྨད་པ། འདུལ་བའི་སྐབས་སུ་ཡན་ལག་གཅིག་མ་ཚང་བའི་ལྟུང་བར་ན་སྨད་པ་ཉེར་བས་ལྟུང་བ་

དེ་ལན་པའི་མིའི་མིང་། 

ན་ཚ། ནད་ཀིས་ན་བ་དང་ཚ་ཟུག་སྐྱེ་བ། ན་ཚ་ཕློག་པ། ན་ཚ་འཆློས་པ། ན་ཚ་དྲག་པ། རྐྱེན་གཅིག་

ནས་བྱུང་བའི་ན་ཚ། ཀློ་བ་གཅིག་ནས་དྲས་པའི་རྒྱུན་བུ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁམས་མི་བདེ་

བ་དང་། ཉམས་མི་བདེ་བ། ཉེ་བར་གདུང་། སྙུན། འདུ་བ་འཁྲུགས་པ། ན་བ། ནད། བརྣག་དཀའ། 

བློ་ནད། བློ་འཚལ། ཟུག་རྔུ་བཅས་སློ། །

ན་ཚ་སེབ་བསངས། ན་ཚའི་འགལ་རྐྱེན་མང་པློ་དུས་གཅིག་ཏུ་བསངས་པ། 

ན་ཚ་ཚབས་ཆེན། ནད་གཞི་ལློད་པློའམ་ན་ཚ་ཛ་དྲག་པློ། 

ན་ཚུལ། ① ན་ལུགས་ན་སྟངས་ཀི་གནས་ཚུལ། ནད་པས་སྨན་པར་ན་ཚུལ་ཤློད་པ། ② མི་ན་ན་

ཁུལ། མི་ན་ན་ཚུལ་གི་ནད་རྫུ་བས་པ། 

ན་ཚོད། ལློ་གངས་ཇི་ཙམ་ལློན་ཚོད། ན་ཚོད་ཡློངས་སུ་ཉམས་པ། ན་ཚོད་ཤིན་ཏུ་ཕ་ཡང་གཏམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལན་དཔེ་དློན་སྦར་ཏེ་གནད་ལ་འཁེལ་བ་ཞིག་བཤད། 

ན་ཚོད་དར་བ། ལློ་ཚོད་དར་ལ་བབས་པའམ་ན་ཚོད་ལློངས་པ། 

ན་ཚོད་དར་མ། ལང་ཚོ་དར་བའི་མི་སྟེ་ལློ་སུམ་ཅུ་བཞི་བཅུ་ལློན་ཙམ་ཞིག

ན་ཚོད་ལན། [མངློན]ཤིང་ཕག་ལ། 

ན་ཚོད་གནས། [མངློན]① ཁུ་བྱུག །② བ་རློག །③ སྐྱུ་རུ་རའི་ཤིང་། ④ ན་ཚོད་དར་མ། 

ན་ཚོད་ལློངས་པ། ① ཚད་བཀག་གི་ལློ་གངས་ལློངས་པ། ② བིས་པའི་ལློ་ཚད་ལས་ཡློལ་བ། 

ན་ཚོད་སློང་བ། ལང་ཚོ་རྒས་པའམ་ལློ་རྒས་པ། 

ན་རྫུ། ན་མེད་ན་རྫུ་བེད་པ། ན་མེད་ན་རྫུ་བཏབ་པ། 

ན་གཞློན། ལློ་ན་གཞློན་པ། 

ན་བཞིའི་རྒྱན། ཉློན་མློངས་དུག་ལྔ་སྦངས་བེད་ན་བཞིའི་རྒྱན་ནི། གཏི་མུག་རྣམ་དག་བ་ཁྱུང་ཀ་རུ་

ན། འདློད་ཆགས་རྣམ་དག་ཆུ་སིན་པ་ཏྭ་ན། ཞེ་སང་རྣམ་དག་རི་དྭགས་ཤ་ར་ན། ཕག་དློག་རྣམ་

དག་གང་ཆེན་ཧ་རི་ན། ང་རྒྱལ་སྤི་ལ་ཁབ། དེས་ན་དུག་ལྔ་འཇློམས་པ་ཡིན་ནློ། །

ན་ཟུག །ན་བའི་ཟུག་གཟེར། 

ན་ཟླ། ལློ་མཉམ་པ། 

ན་བཟའ། གློས་ཀི་ཞེ་ས། ན་བཟའ་དམ་པ། 

ན་བཟའ་རྡ་ཀློ་ཚོན་ཁ། སློན་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་དཔློན་རིགས་རེ་དྲུང་གློ་གནས་མཐློ་གས་ཏཱ་བ་མ་

དང་ཛ་སག་གི་གློ་གནས་ཡློད་པ་རྣམས་ཀིས་གྲྭ་ཆས་སྟེང་དུ་གློན་པའི་ཕུ་ཐུང་ཅན་གི་གློས་

ཤིག་ལ། དེ་ལ་ཚོས་གཞི་སེར་པློ་སེར་རྐྱང་དང་། སེར་པློ་ཚོན་ཁ་གཉིས་ཡློད། 

ན་བཟའི་བཅད། ལྷ་སྐུའམ་མི་སྣའི་ན་བཟའི་སུལ་རིས་མཚོན་པའི་བཅད་ལ་ཟེར། དེ་ཡང་བཅད་ར་

ཞེས་པ་གླུའི་ར་དབངས་ཀི་འཇུག་པ་ལར། ཕ་སློམ་གི་དབེ་བ་དང་། དལ་མགློགས་ཀི་དབེ་བ་

སློགས་མང་པློ་མཆིས། 

ན་ཡམ། ཚོད་ཚོད་དམ་སམ་སམ། མ་བརགས་མ་དཔྱད་པར་ན་ཡམ་མ་ཤློད། 

ན་ཡློལ། ལང་ཚོ་རྒས་པའམ་ན་ཚོད་སློང་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ན་ར་གཡུ་མཚོ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་མཚོ་སྣ་རློང་གི་བང་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

ན་ར་ར། ① སྣེ་མློ་འཛར་བའམ་འཕང་བ། ② རྒྱུན་མི་འཆད་པ། 

ན་རཿ [ལེགས]མི། 

ན་རཀ [ལེགས]དམལ་བ་སྟེ་ན་རག་ཀང་ཟེར། 

ན་རཀ་སྐློང་བཤགས། དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཀིས་རྐྱེན་པས་འབས་བུ་ཕི་མར་མནར་མེད་པའི་སྡུག་

བསལ་མློང་བ་ལ་ན་རག་གསློ་བའི་ཕིར་ཕི་ནང་གསང་གསུམ་མམ་ཡང་ལུས་ཀིས་ཕག་འཚལ། 

ངག་གིས་ཡིག་བརྒྱ། ཡིད་ཀི་འགློད་སེམས་ཀིས་སྐློང་བཤགས་བཅས་སྐློང་བཤགས་སྤིའི་དློན། 

ན་རམ། ① རིམ་པ་བསྟར་ཆགས། ② སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ་ལ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། 

ནུས་པས་འཁྲུ་བ་གཅློད། རྒྱུ་གཟེར་ལ་ཕན། 

ན་རའི། ན་ར་ནི་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་མི་ཞེས་པ་སྟེ་མིའི་བུ་ཞེས་པའི་དློན། 

ན་རི་ཀི་ལ། [ལེགས]ཤིང་བེ་ཏའི་འབས་བུ། 

ན་རིམ། ① ན་ཚོད་ཀི་རིམ་པ། རྒན་གཞློན་ན་རིམ་བཞིན་ཏུ་གལ་བསྒིགས་པ། ② རབས་སམ་རིམ་

པ། མི་རབས་ན་རིམ། འཛིན་གྲྭ་ན་རིམ་བཞིན་དུ་སློབ་སྦློང་བེད་པ། 

ན་རུ། ན་རློ་ཡི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

ན་རེ། ཟེར་བ། ཁློང་ན་རེ། ཁློད་རྣམས་ཉློན་དང་། གཏམ་སྙན་པློ་ཞིག་ཡློད་ཟེར། མི་གཞན་དག་ན་

རེ། འདི་འདྲ་བས་ན་ཡག་པློ་འདུག་ཟེར། 

ན་རེ་ནློ་རེ། ནློར་འཁྲུལ། ཚིག་ན་རེ་ནློ་རེས་དློན་མི་གློ

ན་རེ་བ། རྒྱུན་ཆགས་པའམ་ནར་མ། ལས་གྲྭ་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་ལས་རྒྱུན་ན་རེ་བར་འཛིན་

མུས་རེད། 

ན་རེས་ལ་བབས་པ། འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། རང་གི་ལློ་རགས་དེ་ལས་ལུགས་འབྱུང་དུ་ཡར་

བརིས་པའི་བཞི་པ་དེ་གནམ་ལློ་ཤར་ན་ན་རེས་ལ་བབས་པ་ཟེར། དཔེར་ན། བརི་བ་བི་བ་ལློ་

པ་ལ་ཡར་གི་བཞི་གཤེད་དེ་གནམ་ལློ་ཡློས་ཤར་ན་ན་རེས་ལ་བབས་པ་ཟེར། དེ་ལ་ལློ་སྐར་ཆེ་

དང་། ཕིའི་རློ་འདློན་ཆེ་བ་ལ་བབས་པའང་ཟེར། 
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ན་རློ། བློད་ཡིག་གི་དབངས་བཞིའི་ཐ་མ་མཚོན་བེད་ཀི་བརྡ་ཞིག

ན་རློགས། དློན་མེད་སྟློན་པའི་ཚིག་ཅིག །དློན་མེད་འཁམས་པ་རང་པ་ན་རློགས་རེད། 

ན་རློས། དཀར་པློའི་ནང་དུ་རྒྱ་ཚོས་བསེས་པའི་མདློག་སྟེ། སན་མའི་མེ་ཏློག་གི་ཁ་དློག་དང་

མཚུངས། 

ན་རློས་ཁ་སྨུག་པ། ན་རློས་ཀི་སྟེང་དུ་མཚལ་སྨུག་ཅུང་ཟད་བསེས་ན་ན་རློས་ཁ་སྨུག་པའམ་ན་རློས་

ཚོ་བ་ཞེས་ཟེར། 

ན་རློ་པའི་དཀའ་སྤད་བཅུ་གཉིས། དང་པློ་མཁར་གི་རེ་ནས་མཆློངས། གཉིས་པ་མཁལ་ཁུང་ཐུར་

མ་བརྒྱབ། གསུམ་པ་མེ་དཔུང་ནང་དུ་མཆློངས། བཞི་པ་མི་གཙང་འདམ་རབ་ཟློས། ལྔ་པ་

འབས་ཆན་སྟློན་མློ་བརྐུས། དྲུག་པ་རྒྱལ་པློའི་བག་མ་འཕློག ། བདུན་པ་བློན་པློའི་ཆུང་མ་

བརྐུས། བརྒྱད་པ་རང་གི་ཆུང་མ་བངས། དགུ་པ་རྡློ་རེ་ཐློ་བས་བརྡུང་། བཅུ་པ་ཆུང་མ་རེ་ལ་

ཕུལ། བཅུ་གཅིག་པད་འདམ་ཟམ་པ་བས། བཅུ་གཉིས་ཐང་ཆེན་མཎལ་ཕུལ། བ་མ་ཏེ་ལློ་ཤེར་

བཟང་དྲུང་། ན་རློས་དཀའ་བ་བཅུ་གཉིས་སྤད་དློ། 

ན་ལ་དཱ། འདམ་བུ་སྦིན་ཞེས་པ་སྟེ། ན་ལ་ནི་འདམ་རྩྭ་དང་ད་ནི་སྦིན་པའི་སྐད་དློད་ཡིན། 

ན་ལུགས་ན་སྟངས། ན་ཚུལ་དང་དློན་གཅིག

ན་ལེ། ནལ་ཕྲུག་སྟེ་ཉ་ལུའང་ཟེར། 

ན་ལེ་ཤམ། ཕློ་བ་རིས་ཀི་མིང་གཞན་ཞིག

ན་ཤུལ། ན་བའི་དུས། ང་ན་ཤུལ་རིང་ལ་ཁློང་གིས་གང་ཅིར་རློགས་རམ་ཡག་པློ་གནང་བྱུང་། 

ན་ཤློ། སློ་ཞིག

ན་སིའི་དཔེ་རིས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་nassi-shneiderman chart ཟེར། 

ན་སློ། །ལློ་ཚོད་དམ་ལློ་ན། ན་སློ་གཞློན་གཞློན། 

ན་སློ་ལྔ་པ། ལློ་དགུ་ལློན་པའི་ར་ཕློ་ལ་ན་སློ་ལྔ་པ་ཞེས་འབློད་སློལ་ཡློད། 

ན་སློ་གཅིག་པ། ར་ཕློ་ལློ་ལྔ་ལློན་པའི་ར་ལ་ན་སློ་གཅིག་ཞེས་ཟེར། 
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ན་སློ་གཉིས་པ། ར་རྒློད་ལློ་དྲུག་ལློན་པའི་ར་ལ་ན་སློ་གཉིས་པ་ཞེས་གློ

ན་སློ་དྲུག་པ། ལློ་བཅུ་ལློན་པའི་ར་ལ་ན་སློ་དྲུག་པ་ཟེར། 

ན་སློ་བཞི་པ། ལློ་བརྒྱད་ལློན་པའི་ར་ཕློ་ལ་ན་སློ་བཞི་པ་ཞེས་འབློག་པས་དམིགས་གསལ་གིས་

བརློད་སློལ་ཡློད། 

ན་སློ་གསུམ་པ། ལློ་བདུན་ལློན་པའི་ར་ལ་གློ

ན་སློན། ན་ཚོད་ལློན་པ། 

ན་སློན་བུ་ཕྲུག །གཞློན་ནུའི་སྐབས་ལ་སེབས་པའི་སྐྱེས་བུ་ཞེས་པ། ཡང་ན་ན་ལློན་བུ་ཕྲུག་ཅེས་པ་

མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ན་གསུམ་སེབས། ར་དྲེལ་སྐྱེས་ནས་ལློ་བདུན་ལློན་པ། 

ན་ལྷང་ལྷང་། ནད་ཀི་ཟུག་ཚོར་ཚུལ། གཟུགས་པློ་མི་བདེ་བ་ན་ལྷང་ལྷང་ཞིག་འདུག

ནཱ་རློ་ཆློས་དྲུག །རྒྱ་གར་གི་པཎ་ཆེན་ནཱ་རློ་ཏ་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་གདམས་པ་ནཱ་རློ་ཆློས་དྲུག་གི་

དང་པློ་ར་བ་གསུམ་ནི། ༡ མ་རྒྱུད་དགེས་རྡློར་དང་བདེ་མཆློག་ནས་བཤད་པའི་གཏུམ་མློ། ཕ་

བརྒྱུད་གསང་བ་འདུས་པ་ནས་བཤད་པའི་སྒྱུ་ལུས། དེ་ནས་བཤད་པའི་འློད་གསལ་བཅས་

དང་། གཉིས་པ་ཡན་ལག་གསུམ་ནི། ༢ མ་རྒྱུད་གདན་བཞི་ནས་བཤད་པའི་འཕློ་བ། དེ་ནས་

བཤད་པའི་གློང་འཇུག །བར་དློའི་གདམས་ངག་བཅས་ཡིན་པས་དེ་རྣམས་ལ་བཀའ་བརྒྱུད་

པའི་བ་མ་གློང་མ་རྣམས་ཀིས་མིང་འདློགས་འདི་ལར་མཛད་དེ། ༣ གཏུམ་མློ་བདེ་དྲློད་རང་

འབར། སྒྱུ་ལུས་ཆགས་སང་རང་གློལ། རྨི་ལམ་ཉིང་འཁྲུལ་རང་དག །འློད་གསལ་གཏི་མུག་

རང་སངས། འཕློ་བ་མ་བསློམ་སངས་རྒྱས། བར་དློ་རྒྱལ་བ་ལློངས་སྐུ་བཅས་དྲུག་ཡིན་གསུང་

སློལ་འདུག །ཆློས་དྲུག་འདྲེན་ལུགས་ཡང་གཅིག་ནི་གཏུམ་མློ། སྒྱུ་ལུས། འློད་གསལ། ཟུང་

འཇུག །གློང་འཇུག །འཕློ་བ་སྟེ་དྲུག་གློ

ནག །ཁ་དློག་གི་མིང་། ཕློ་རློག་གི་མདློག་ལ་བུའི་ཁ་དློག་གི་མིང་སྟེ། སྤིན་ནག །ནག་ཁ། དར་གློས་

ནག་པློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ནག་ཁུང་། མུན་ནག
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ནག་ཁ། ནག་ཤས་ཆེ་བའི་ཁ་ཁ། 

ནག་ཁློམ། ནག་ཚོང་ཁློ་ན་རྒྱབ་པའི་ཚོང་རྭ། 

ནག་གེ་ནློག་གེ རི་མློ་ཚོན་སློགས་ཟུབ་པའི་རྣམ་པ། མདློག་རིས་ནག་གེ་ནློག་གེ་མེད་པར་གསལ་

པློ་འདུག །ཚོན་རིས་རྣམས་ནག་གེ་ནློག་གེར་གྱུར་འདུག

ནག་གེ་བ། སྐྱློན་དང་། དྲི་ནློག་ནགས་ཚུལ། གློས་རིང་ནག་གེ་བ། བ་སྤློད་ནག་གེ་བ། 

ནག་རྒྱལ་ཕག་གསུམ། ཀརྨ་པ་མཁའ་ཁབ་རྡློ་རེས་མཛད་པའི་བེར་ནག་ཅན་གི་ལློ་རྒྱུས་ལས། ནག་

རྒྱལ་ཕག་གསུམ་ཀརྨ་པ་ཉིད་ཀི་ངློ་བློར་བཞུགས་ཤིང་དབེར་མེད་པ་སྟེ། སྤན་རས་གཟིགས་

རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་དང་། མཁའ་འགློ་རྡློ་རེ་ཕག་མློ། བཀའ་སྲུང་བེར་ནག་ཅན་གསུམ་ཞེས་གསུང་། 

བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཡི་དམ་གཙོ་བློ་གསུམ་སྟེ། 

ནག་འགློས། ནག་པློ་འགློ་ཤེས་ཀི་བསྡུས་ཚིག

ནག་དངུལ་དཀར་བསྒྱུར། ཁིམས་འགལ་ཉེས་གསློག་གི་ཐློབ་ཆ་དང་དེ་ལས་བྱུང་བའི་ཕན་འབས་

དག་དངུལ་ཁང་ལ་བཅློལ་བ་ལ་སློགས་པའི་ཐབས་ལ་བརེན་ནས་ས་གསང་བས་ཏེ་དེ་ཉིད་རྣམ་

པའི་ཐློག་ནས་ཁིམས་མཐུན་ཅན་དུ་སྒྱུར་བར་ཟེར། 

ནག་དངུལ་ནག་དངློས། རྐུ་འཕློག་གམ་ལློག་ཟ་སློགས་ཁིམས་འགལ་གི་བ་སྤློད་སེལ་བ་ལས་བྱུང་

བའི་དངུལ་དང་དངློས་པློ། 

ནག་དངློས་རིས་འབུལ། རྐུ་འཕློག་ལློག་བཟའ་སློགས་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་དངློས་དེ་དློ་བདག་ངློ་མར་

ཕར་སློག་པ།ཡང་ན་ནག་དངློས་ཕིར་སློག་ཅེས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ནག་དངློས་སས་བསྐུངས་བས་པའི་ནག་ཉེས། རྐུ་འཕློག་བཅློམ་མམ་ཡང་ན་ནག་ཚོང་ཟ་སྐྱློན་

སློགས་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་ནློར་སས་བསྐུངས་བས་པའི་ནག་ཉེས། 

ནག་ཅན། ཉེས་པ་ཡློད་མཁན། ནག་ཅན་གཏེ་པློ། 

ནག་ཅན་ལེ་བ། 

ནག་བཅད། སྣག་ཚས་རྒྱབ་དགློས་པའི་བཅད་ལ་ཟེར་ཞིང་དཔེར་ན། དཀར་པློ་དང་། ཇ་ཁ། ནག་

སི་སློགས་ལ་སྤློད་ཀི་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ནག་ཆང་། བུད་མེད་དང་ཆང་། 

ནག་ཆུ། ① རློང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་གློང་ཁེར་ལྷ་སའི་བང་ངློས་ན་ཡློད། རློང་མི་

དམངས་སིད་གཞུང་དེ་བང་ནག་ཆུ་ཁ་རུ་ཡློད། ② འབབ་ཆུ་ཞིག །ཆུ་འགློ་གདང་ལའི་ལྷློ་ངློས་

ནས་བྱུང་ཞིང་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཨ་མདློ་རློང་ཁུལ་གི་ནག་མཚོར་འབབ། དེ་ནས་ནག་ཆུ་

རློང་བརྒྱུད་དེ་འབི་རུ་རློང་ཁུལ་དུ་ཤག་ཆུ་དང་འདྲེས་ཤིང་། དེ་ནས་སློག་རློང་ཁུལ་དུ་སློག་ཆུ་

དང་འདྲེས་རེས་གཞི་ནས་རྒྱལ་མློ་རྔུལ་ཆུ་ཞེས་ཟེར། ③ ས་ཁུལ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་

ཀི་བང་རྒྱུད་དུ་ཡློད་ཅིང་འདིའི་བང་ངློས་ཞིན་ཅང་ཡུ་གུར་རང་སྐྱློང་ལློངས་དང་མཚོ་སློན་ཞིང་

ཆེན་གཉིས་དང་འབེལ་ནས་ཡློད། ས་ཁུལ་འདིའི་ཁློངས་སུ་ནག་ཆུ་དང་། ཨ་མདློ། །སྙན་རློང་། 

སྦྲ་ཆེན། སློག །འབི་རུ། དཔལ་མགློན། ལྷ་རི། ཤན་ར་བཅས་རློང་ཁག་དགུ་ཡློད་ཅིང་། ས་

ཁུལ་གི་ལས་ཁུངས་ནག་ཆུ་ཁར་ཡློད། 

ནག་ཆེན། ཉེས་པ་ཆེན་པློ། 

ནག་ཆེན་ཁག་སྦློར་གི་ཞལ་ལེ། ཞལ་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ས་དུས་ཁིམས་འགལ་ཚབས་ཆེན་

བས་རིགས་ལ་དབང་པློ་གཅློད་འབེག་སློགས་ལུས་སྟེང་གི་ཆད་པ་གཅློད་ལུགས་ཀི་ཁིམས། 

ནག་ཆེན་གཏེ་པློ། ཁིམས་འགལ་ལས་ངན་ཆེན་པློ་སེལ་མཁན་གི་བེད་གཏེ་གཙོ་བློ། བྱུར་གི་སྣ་

འདྲེན་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ནག་ཆེན་ཡང་གཅློད། ནག་ཉེས་ཆེན་པློ་བསགས་པའི་ཉེས་ཅན་པར་དེ་བསྟུན་གི་ཁིམས་ཆད་མ་

ཕློག་པ་སྟེ་ཁིམས་ཆད་ཡངས་པློ་བཅད་པ། 

ནག་མཆན། གཞུང་ཆེན་རྣམས་ཀི་ཡིག་འབྲུའི་ཞབས་ལ་སྣག་ཚས་བིས་པའི་མཆན་འགེལ། 

ནག་ཉེས། བ་བ་ཉེས་པའི་སྐྱློན། ནག་ཉེས་ཆེན་པློ་ནམ་མཁར་མི་ཤློང་བ། 

ནག་ཉེས་ཀི་ཚད་ལ་མ་སེབས་པ། ཉེས་ཅན་པ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ནག་ཉེས་ཚད་ལ་མ་སེབས་པ། 

ཡང་ན་ཉེས་གསློག་གི་ཚད་ལ་སེབས་མེད་པ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ནག་ཉེས་ངློས་མི་ལེན་པ། ནག་ཉེས་ངློས་ལེན་ར་བ་ནས་མི་བེད་པ། 

ནག་ཉེས་ཆུང་ཆུང་། ནག་ཉེས་ཚབས་ཆེན་མ་ཡིན་པ། ཡང་ན་ཉེས་ཚབས་ཆུང་བ་ཞེས་པ་མིང་གི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྣམ་གངས་ཡིན། 

ནག་ཉེས་ས་འགེབས། ནག་ཉེས་ཅི་རིགས་ལ་ས་གསང་འགེབས་སྲུང་བེད་པ། 

ནག་ཉེས་འབྱུང་ར། ནག་ཉེས་བསག་པའི་འབྱུང་རའམ་རྒྱུ་རྐྱེན། 

ནག་ཉེས་གཙོ་བློ། བསགས་པའི་ནག་ཉེས་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤློས་སམ་ཉེས་ཚབས་ཆེ་ཤློས་དེར་

བརློད། ཡང་ན་བས་ཉེས་གཙོ་བློ་དང་། གཙོ་ཉེས་སློགས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ནག་ཉེས་ཆད་གཅློད་མི་འཚམས་པ། བསགས་པའི་ཉེས་པ་དང་བཅད་པའི་ཆད་པ་གཉིས་ཡང་ལི་

ཤློར་ནས་གློ་མི་མཚུངས་པ། ཡང་ན་ཉེས་ཆད་མི་འཚམས་པ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ནག་ཉེས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ། ནག་ཉེས་ཤིན་ཏུ་ནས་ཚབས་ཆེན་ཡིན་པ། 

ནག་ཉེས་སུ་གྲུབ་པ། བ་ངན་གང་ཞིག་ནག་ཉེས་ཀི་ཚད་གཞིར་སེབས་པ། ཡང་ན་འགལ་ཉེས་གྲུབ་

ཆ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ནག་ཉེས་སེལ་བ། ནག་ཉེས་གསབ་འཕ་ིབ་བ། ཡང་ན་སིག་ཉེས་སྦློང་བ་ཞེས་པ་མིང་ག་ིརྣམ་གངས་ཡིན། 

ནག་ཏིང་ངེ་། མུན་པའམ་མདློག་ཤིན་ཏུ་ནག་པློ། དཀར་གསལ་མེད་པའི་ཁང་པ་ནག་ཏིང་ངེ་བ། 

ཞལ་ནག་ཏིང་ངེར་གྱུར་ནས་ཕིན་སློང་། རྡློ་སློལ་ལར་ནག་ཏིང་ངེ་བའི་བག་རྡློ། 

ནག་ཐིག །མདློག་ནག་པློའི་ཐིག་ལེ། 

ནག་ཐིགས། ཐིགས་པ་ལར་བིས་པའི་ཐིགས་ཆུང་ནག་པློ། 

ནག་ཐིང་ངེ་། ནག་ཏིང་ངེ་དང་གཅིག །

ནག་ཐིང་ཐིང་། ཁ་དློག་ནག་ཚུལ། ངློ་དཀར་སིང་སིང་། སེམས་ནག་ཐིང་ཐིང་། 

ནག་ཐིབ་ཐིབ། མུན་པ་དང་གིབ་སློ་འཐིབས་པའ་ིཁ་དློག །ཉ་ིམ་ནུབ་ནས་གནམ་ནག་ཐིབ་ཐིབ་ཏུ་གྱུར་སློང་། 

ནག་ཐུམ་མེ། གློ་བུར་མུན་པ་འཐིབས་པ་ལ་བུའི་སྣང་བ་འཆར་སྟངས་ཤིག །ནད་པ་ནག་ཐུམ་མེར་

བརྒྱལ་སློང་། ལྷགས་པ་ཕློག་ནས་ཞུ་མར་ནག་ཐུམ་མེར་ཤི་སློང་། 

ནག་ཐློམ། དཀར་གསལ་མེད་པ། མུན་ཁང་ནང་དུ་ནག་ཐློམ་ཐློམ་དུ་ལུས་འདུག

ནག་ཐློམ་ཐློམ། མིག་གི་མདུན་དུ་ཡློངས་རློགས་ནག་པློར་གྱུར་པ། ནག་ཐློམ་མེར་རམ་ནག་ཐུམ་

མེར་ཞེས་ཀང་རུང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ནག་དྲེག །ཐབ་སྣློད་སློགས་ཀི་མཐིལ་དྲེག

ནག་མདངས། ཁ་དློག་ནག་པློའི་མདངས། 

ནག་ནློག །ནག་གེ་ནློག་གེའི་བསྡུས་ཚིག

ནག་པ། ① རྒྱུ་སྐར་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། བློད་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས་གསུམ་པའི་ཚེས་བཅློ་

ལྔའི་བར་དུ་ནག་ཟླ་ཟེར། ཟླ་བ་ཉ་རྒྱས་དུས་སུ་སྐར་མ་ནག་པ་དང་ཟླ་བ་གཉིས་ཕལ་ཆེར་

འགློགས་པས་ན་དེ་ལར་བརློད།② ཚོས་གཞི། 

ནག་པ་ཅན། [མངློན]ནག་པ་ཟླ་བ། 

ནག་པ་ཟླ་བ། དཔྱིད་ཐ་མའམ་བློད་ཟླ་གསུམ་པ། 

ནག་པང་། རི་ནག་པློ་བཏང་བའི་ཡི་གེ་འབི་གཞིའི་པང་ལེབ། 

ནག་པང་དཔེ་དབིབས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་blackboard model ཟེར། 

ནག་པའི་ཉ། བློད་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་བཅློ་ལྔ་སྐར་མ་ནག་པ་དང་ཟླ་བ་མཉམ་བགློད་ཀི་དུས། 

ནག་པློ། ① བ་བ་ངན་པའམ་ཉེས་པ། དཀར་པློ་ལ་གེན་འདེད་དང་ནག་པློ་ལ་ཐུར་འདེད་བེད་པ། 

 ② ཉན་ཐློས་དག་བཅློམ་པ་ཞིག་སྟེ། བསྟན་པའི་གཏད་རབས་དྲུག་པ། ཁ་དློག་གི་བེ་བག་

ཅིག །སློལ་ནག་པློ། རས་ནག་པློ། མཚན་མློ་ནག་པློ། སེམས་ནག་པློ། ངློ་ནག་པློ་སྟློན་པ། ཧ་

ཅང་ངམ་ཤིན་ཏུའི་དློན། དག་བློ་དག་ནག །ལྐུགས་པ་ལྐུགས་ནག །དཔེ་ནག་པློ་བསགས་སློང་། 

ཧ་ནག་པློ་ལས་སློང་། ཞེ་ནག་པློ་འགས་སློང་། 

ནག་པློ་ཁློ་གཉེར། མདློག་དང་དབིབས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ཤུ་དག་ནག་པློའི་གབ་མིང་

ཞིག་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་

མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། ནག་པློ་ཁློ་གཉེར་ཚིགས་པ་ཅན། དྲི་ངར་ལན་པ་ཧེ་རུ་

ཀ ། ཤུ་དག་ནག་པློའི་གབ་མིང་ངློ་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ནག་པློ་ཆེན་པློ་ཁག་འཐུང་གི་རྒྱལ་པློ། ཁློ་བློའི་རིགས་སྤི་ལ་འཇུག་མིང་། 

ནག་པློ་ཐློག་རྡེག །རགས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་དུག་ནད་ཀད་པར་བབས་པའི་མིང་སྟེ། འབི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གུང་ཚེ་དབང་བརན་པས་མཛད་པའི་དུག་ནད་ཀི་བཅློས་ཐབས་གཞན་ཕན་ཟླ་བའི་འཛུམ་ཟེར་

ལས། ནག་པློ་ཐློག་རྡེག་ནི། དུག་ནད་ཀད་པར་ཁད་ནས་འཕལ་དུ་ཐློག་ཕློག་པ་ལར་ཀད་དཀིལ་

ནས་ཟུག་ལང་ཞིང་འགེལ་བ་ཞིག །ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ནག་པློ་འགློ་ཤེས། ཚིག་འབྲུ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་ཤར་གིས་འདློན་ཀློག་ཐུབ་པ། གློ་དཀའ་བའི་གཞུང་

དློན་རྣམས་ནག་པློ་འགློ་ཤེས་སུ་བཀློད་པ། 

ནག་པློ་ཆེན་པློ། མགློན་པློའི་རིགས་ཀི་མིང་། 

ནག་པློ་བསྟན་པ། འཁློར་བར་འཁམས་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཁློ་ན་སྟློན་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཞིག

ནག་པློ་དར་ཡ་ཀན། ལློ་མང་སྐྱེ་བའི་སློ་རིགས་ཏེ། ཤ་རྒྱུའི་ར་བ་དཀར་སློབ་སློམ་ལ་རྒྱུས་ཕན་ཐར་

ཐློར་ཡློད་པ། ངར་པ་ཁློང་སྟློང་འཇམ་ལ་རིང་བ། མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་0.3～0.8ཙམ་ཟིན་པ། ལློ་

མ་ལང་འཇམ་དབིབས་སློང་ནར་མཐའ་སྙློམས་7～11ཙམ་ཁ་སྤློད་དུ་སྐྱེ་བའི་སད་ལློ་ལློ་རང་

རིང་པློ་ཅན་རེས་མློས་སྐྱེ་ཞིང་ཚིགས་མཚམས་ལློ་ཕན་གིས་གཏུམ་པ་སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་ལློ་

སློང་མེ་འབས་ཡློངས་རློགས་ཏེ། ཟླ་བ་7～8པར་བཏུས་ནས་སློ་ཆློལ་དམའ་ཕབ་སྐམ་གསེད་

ལེགས་ཚགས་བ། རློ་ནུས། རློ་མངར་ཁ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་མགློ་སློགས་རུས་པ་

ཆག་པ་སྦློར་ཞིང་ལྷ་བ་འཛིན། རྨ་གསློ། །

ནག་པློ་ནག་རྐྱང་། ཚོས་གཞི་གཞན་དག་མ་འདྲེས་པའི་ནག་རྐྱང་། 

ནག་པློ་སྤློད་པ། ① སར་རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་ཆེན་ཞིག་སྟེ་གྲུབ་ཐློབ་བརྒྱད་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག །② ཚུལ་

མིན་གི་ལས་སྤློད་པ། 

ནག་པློ་སྤློད་པ་ཆུང་བ། རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་ཆེན་ནག་པློ་སྤློད་པ་ས་རེས་གཉིས་བྱུང་བའི་རེས་མ། 

ནག་པློ་བརེགས་འཇློམས། ནག་པློ་བརེགས་པ་ཞེས་པ་དུག་གི་མིང་ཡིན་ལ། དེ་འཇློམས་པ་ནི་དུག་

འཇློམས་སྟེ། སྨན་ཞེས་པའི་དློན། 

ནག་པློ་གཡློགས་འགེལ། མི་ཐུབ་བཞིན་དུ་བཙན་ཤེད་བས་ཏེ་སྒྲུབ་ཏུ་བཅུག་པ། 

ནག་པློ་སུམ་སྒིལ། ཕི་རིལ་གི་དུག་ཅན་སིན་བུ་པཪྤ་ཏ་དང་། ལུས་ནང་གི་ཁག་སིན་གཉིས་འདུས་

ཏེ་གཉན་ཚད་རླུང་གསུམ་མཉམ་དུ་སློང་བའི་ནད་གདུག་པ་ཅན་འཕལ་དུ་སློག་ལ་རྒློལ་བ་ཞིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ནག་པློའི་ཆ། ① ཟླ་བ་མར་ངློ་། །② བ་བ་མི་དགེ་བ། 

ནག་པློའི་ལུམས། བློང་བ་ནག་པློ་སློགས་ཀིས་སྦློར་བ་བས་པའི་རྨའི་སྐྲངས་པ་ཞི་བེད་ཀིས་འབར་

སྨན་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་པས་དེར་ནག་པློའི་ལུམས་ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན་ཞེས་དཔལ་སྤུངས་

དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས་

གསུངས་ཤིང་། དེའི་སྦློར་སེ་དངློས་ནི། མན་ངག་ཡློན་ཏན་རྒྱུད་ལས། ཅིས་ཀང་མི་ཐུབ་ནག་

པློའི་ལུམས་ཀི་གདུལ། ཁི་ལུད་རེ་ལགས་སྤང་ཚེར་ར་བ་དང་། དུག་གསུམ་བྲུན་བཞི་རྒྱ་སྐྱེགས་

གུ་གུལ་རྣམས། རེན་ཕེ་མར་ནག་སྦར་བཙོས་ཞུན་དུ་གཞག །ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། །

ནག་པློའི་ཆློས་བཞི། ནག་པློའི་ཆློས་བཞི་ལྟུང་བ་ལྔ་ལྔ་བརྒྱད། བང་སེམས་བསབ་པ་ཉམས་པ་

མཐློལ་ལློ་བཤགས། ཞེས་པ། ནག་པློའི་ཆློས་བཞི་ནི། བ་མ་མཆློད་འློས་བསླུ་ཤིང་གནས་མིན་

འགློད། འགློ་ལ་གཡློ་སྒྱུ་དམ་པ་དག་ལ་སྨློད། 

ནག་ཕློགས། ① ཡི་གེ་ནག་ཟུབ། སྣག་ཚ་འདལ་ནས་ཡིག་འབྲུ་ནག་འབམས་ལ་ཕིན་འདུག །② 

དཀར་ཆའམ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་འགིབ་པ། ཆར་མུན་འཐིབས་ཏེ་མུན་པ་ནག་འབམས་ལ་སློང་

བ། ③ སློལ་ངན་རྒྱུན་ཆགས། སྒིགས་ལམ་ཉམས་ནས་སློལ་ངན་ནག་འབམས་སུ་གྱུར་པ། 

ནག་ཕློགས་དང་མཐུན་པའི་སྙིང་རེ་བཅུ་དྲུག །སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་སྙིང་རེ་ལྔ། ཆློས་ལ་

དམིགས་པའི་སྙིང་རེ་ལྔ། དམིགས་པ་མེད་པའི་སྙིང་རེ་ལྔ། ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་

སྙིང་རེ་ཆེན་པློ་སྟེ། དེ་ལར་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་དང་སྟློང་ཉིད་བཅུ་དྲུག །སྙིང་རེ་བཅུ་དྲུག་རྣམས་

དབེར་མེད་པ་ནི་མི་སློབ་པའི་ལམ་འགྲུབ་པ་ཡིན། 

ནག་བིས། ནུབ་ཕློགས་རི་མློའི་རྨང་གཞིའི་འབི་ཐབས་ཏེ་སློལ་པིར་དང་ཞ་སྨྱུག་སྤད་ནས་འབི་བ་

དང་། ཡང་ན་ཚོན་སྣ་རྐྱང་པ་གཅིག་གིས་བིས་པའི་རི་མློ་ལའང་གློ

ནག་མེད། ཉེས་པ་མེད་པ། ནག་མེད་ཉེས་བཙུགས། མི་ནག་མེད་ལ་ནག་དང་། རྡློ་ཟུར་མེད་ལ་ཟུར། 

ནག་མེད་ནག་འཁེལ། 

ནག་མེད་ཉེས་འཁུར། ནག་ཉེས་མེད་པར་ནག་ཞ་གཡློགས་པའ་ིདློན་སྟ་ེཉེས་མེད་ཉེས་འཁ་ིཞེས་པའ་ིདློན། 

ནག་མེད་ཉེས་འགེལ། བས་ཉེས་མེད་བཞིན་དུ་ཉེས་ཁག་དཀྲ་ིབའམ་ཉེས་པ་མེད་པར་ཉེས་ཆད་གཏློང་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནག་མློ། ① བུད་མེད། ནག་མློ་ཁློ་མེད། ནག་མློ་སྐྱེ་ཡག་སེང་ལམ་འབྲུག་མློ་འདྲ། ② [མངློན]སྐེ་ཚེ། 

ནག་རངས། ནག་ན་གནས་པའི་རངས་པའི་མིང་སྟེ། གཞན་དུ་ནག་སལ་ཞེས་ཀང་འབྱུང་བས་དློན་

གཅིག་པར་མངློན་ནློ། །

ནག་རི། ཁང་པའི་སློ་དང་སེའུ་ཁུང་གི་མཐའི་ནག་རི། 

ནག་རིས། འའབྱུང་རིས་དང་དློན་གཅིག །རྡེའུ་དཀར་ནག་བརིས་ནས་ལུས་སློག་དབང་ཐང་ཀླུང་

རའི་འབྱུང་ཁམས་རྣམས་ཀི་དར་རྒུད་བརི་ཚུལ། 

ནག་བཙུགས་པ། ནག་མེད་ནག་བཙུགས་དང་དློན་གཅིག

ནག་ཚང་། ① གནག་ཕྱུགས་ཡློད་པའི་འབློག་དུད། ② རེ་ལེས་བཟློས་པའི་སྦྲ་དབིབས་གྲུ་བཞི་མ། 

③ ས་མིང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཤན་ར་རློང་གི་མིང་རིང་ཡིན། 

ནག་ཚང་མའི་དགློན་པ། ནག་ཚང་མའི་དགློན་པ་སྒྲུབ་སེ་བང་ཆུབ་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་

བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་ཕློ་སྟག་སྤི་ལློ༡༧༣༦ལློར་བུ་རུ་ཕུན་ཚོགས་མཆློག་གིས་གསར་བཏབ་

གནང་། དགློན་འདི་སློན་བ་བང་དགློན་པའི་མངའ་འློག་ཏུ་ཡློད་ཀང་རེས་སུ་རྨེའུ་ཚང་གི་མངའ་

འློག་ནག་ཚང་མའི་སར་གནས་སློས་པར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྔ་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ནག་ཚང་ཨ་ཀྲློང་། འབྱུང་ཁུངས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་སྟློད་ནག་ཚང་དུ་སྐྱེས་པའི་མཁན་པ་

ཨ་ཀྲློང་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། སློག་པློ་ལུང་རིགས་བསྟན་དར་གིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་

བཞིའི་བརྡ་བཀྲློལ་རྣམ་རྒྱལ་ཨ་རུའི་ཕེང་བའི་མཛེས་རྒྱན་ལས། གནམ་མཚོ་ཕྱུག་མློའམ་ནག་

ཚང་ནས་བྱུང་བ་ལ་ཨ་ཀྲློང་ནག་ཚང་ཞེས་བ་བ་སྟེ་དློན་ལ་ཨ་ཀྲློང་རིགས་བཞིའི་ནང་གི་མཁན་

པ་ཨ་ཀྲློང་ཡིན་པ་དེ་བསགས། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ནག་ཚུབ་ཚུབ། གིབ་མའམ་མུན་པ་དང་རླུང་ནག་ཚུབ་ཚུབ། ཐལ་རླུང་ཆེན་པློ་ནག་ཚུབ་ཚུབ་ཅིག་

ལངས་འདུག

ནག་ཚུར། འདི་རང་ལློངས་ཀི་ས་གནས་གང་ནས་ཀང་ཐར་ཐློར་འབྱུང་ཞིང་། མང་ཆེ་བ་གཡའ་མའི་

བག་ཕུག་ལ་ཆགས་པ་དང་། བག་གི་སྲུབ་སློགས་ནས་འཛག་པ། ལིའུ་སློན་ཡན་དང་། ལིའུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

སློན་ཐེ་ཞེས་པའི་གཏེར་དངློས་ཏེ། ངློ་བློ་ཅུང་ཟད་ཡང་ལ་སློབ་པ། སློབ་དང་ཁུང་བུས་ཁེངས་

ཤིང་། ཁ་དློག་སེར་སྐྱ་དང་། འགའ་ཞིག་ལ་ལང་ཞད་འདྲེས་པ། བརག་པ་ཡང་རས་འགྱུར་གི་

གྲུབ་ཆ་གཙོ་བློ་ཡིན་པ་དང་། ས་ཚད་2～2.5cmདང་། བསྡུར་ལིད་ཁེ་1.8～1.9ཡློད་པ། 

ཡན་སློན་དང་འཕད་པས་ཁ་དློག་ཤིན་ཏུ་སེར་པློར་འགྱུར་བ་དང་། ཨ་རུ་ར་དང་སེ་འབྲུའི་

སྐློགས་པ་སློགས་དང་མཉམ་དུ་བཏུལ་ནས་ཆུ་བཏིགས་པས་ཁ་དློག་ལང་ནག་གམ་ནག་པློར་

འགྱུར་བ། བློ་བ་སྐྱུར་ལ་བསྐ་བ། ཆུར་སྦངས་པས་འཇུ་ས་བ་བཅས་སློ། །མིང་གཞན། མཚུར་

དང་། བློད་ཚུར། ཚུར་ནག །ཚུར་སེར། ས་ཚུར་བཅས་སློ། །རློ་ནུས། རློ་བསྐ་སྐྱུར། ཞུ་རེས་

བསིལ། ནུས་པས་རུལ་བ་གཅློད་ཅིང་སྐྲན་བརློ། ཐལ་ན་དུག་ཡློད་པས་སྤིར་བཏང་ཕི་སྤློད་

ལས་ཁློང་སྨན་དུ་བསྟེན་པ་ཉུང་། 

ནག་ཚོ་ལློ་ཙཱ་བ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་བ། རབ་བྱུང་དང་པློའི་གློང་གི་ལློ་གངས་བཅུ་བདུན་པ་ལགས་

ཕག་སྤི་ལློ་༡༠༡༡ལློར་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་གུ་གེའི་རྒྱལ་པློ་བང་ཆུབ་འློད་ཀི་བཀའ་བཞིན་རྔློག་

ལེགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཇློ་བློ་རེ་གདན་འདྲེན་དུ་འཕགས་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པའི་ལློ་

ཙཱ་བ་ཞིག

ནག་ཚོང་ཁལ་སྐུང་། འགག་སློའི་དཔྱ་ཁལ་ལ་གཡློལ་ནས་ནག་ཚོང་བརྒྱབ་པ། 

ནག་ཚོང་ཚོགས་པ། འགག་སློའི་ཁིམས་ལུགས་དང་འགལ་ཞིང་འགག་སློའི་ཞིབ་བཤེར་ལས་

གཡློལ་ནས་དངློས་ཟློག་ཅི་རིགས་ཕི་རྒྱལ་དང་ཉློ་འཚོང་བེད་པའི་ཁིམས་འགལ་གི་ཚོང་དློན་

ཚོགས་པ་ལ་གློ

ནག་མཚུར། ཁ་དློག་ནག་པློ་བཟློ་བེད་ཀི་མཚུར་ཞིག

ནག་ཟལ། ནག་ཁ། བ་ཕྱུགས་ནག་ཟལ། མཛོ་མློ་ནག་ཟལ་ལ་བུ། 

ནག་ཟླ། [མངློན]བློད་ཟླ་གསུམ་པ། 

ནག་ཡློ་རེ་བ། གིབ་ནག་གི་རྣམ་པ་ཞིག །མཚན་མློར་ཐག་རིང་གི་ཁང་པ་རྣམས་ནག་ཡློ་རེ་བ་ཞིག་

ལས་མཐློང་རྒྱུ་མི་འདུག

ནག་རི་དགློན། མིང་གཞན་ནག་རི་བསམ་གཏན་གིང་ཟེར། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་
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གསལ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྟེང་ཆེན་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ནག་རིས་སམ་བབ་ཆགས་རི་མློ། རི་མློ་འབི་སློལ་གསར་པ་ཞིག་སྟེ། ནག་པློའམ་ཚོན་མདློག་རྐྱང་

པ་གཅིག་རང་སྤད་དེ་བཅད་ཐིག་མང་པློ་མཉམ་དུ་འདུས་ནས་དངློས་པློའི་བཟློ་དབིབས་དང་། 

བློངས་ཚད། གསལ་མུན་བཅས་ཀི་ཕན་འབས་མངློན་པའི་རི་མློ་ཞིག་ཡིན། 

ནག་རློག་གེ་བ། སློལ་བའི་མདློག །མགལ་དུམ་ནག་རློག་གེ་བ། ཁློས་ཏེ་གདློང་ནག་རློག་གེ་བར་

བསད་འདུག

ནག་ལས། ཡང་དག་པ་མིན་པའི་ལས་ཀ

ནག་ཤ [སྐྱེ་རྒུ]དུད་འགློ་གནག་ཕྱུགས་ཀི་ཤ

ནག་ཤེ། སློ་ཟློག་གི་རིགས་ལ་བཀལ་མར་ཁལ་གི་མིང་། གནག་ཕྱུགས་རིགས་ཀི་ཤེ། 

ནག་སི། ནག་པློའི་ནང་དུ་དཀར་པློ་བསེས་པའི་ཁ་དློག་སྟེ། ཐལ་མདློག་ལ་བུ། 

ནག་སེང་བ། ཁ་དློག་ནག་པློའི་ཁད་པར་ཞིག །སྐྲ་སྤུ་ནག་སེང་བ། 

ནག་སེར། ཁ་དློག་གི་ཁད་པར་ཞིག །རས་ནག་སེར་གི་ཕྱུ་པ་བ་བློའི་མདློག

ནག་སེལ་བས་རེས། ནག་ཉེས་ཤིག་ཡློད་པའི་སྐབས་སུ་བས་རེས་ཅི་རིགས་བཞག་ནས་ནག་ཉེས་

ཉུང་འཕི་བ་བ། 

ནག་སེ། དཀར་ནག་འདྲེས་པའི་མདློག

ནག་ཧུ་རེ། བུག་པ་སྟློང་པའི་མངློན་ཚུལ་ཞིག །ཁང་པའི་སློ་ནག་ཧུ་རེར་ཕེ་འདུག །སེང་གེའི་ཁ་ནག་

ཧུ་རེར་གདངས་འདུག

ནག་ཧྲུལ་ལེ་བ། སྐྱློན་ནམ་དྲི་ནློག་ཆགས་ཚུལ། གློས་རིང་ནག་ཧྲུལ་ལེ་བ། 

ནག་ལྷག་ལྷག །དྲི་ནློག་ཆགས་ཚུལ། ཤློག་བུ་ནག་ལྷག་ལྷག་ལ་ཡིག་འབྲུ་གསལ་པློ་མི་ཡློང་། 

ནག་ལྷད། ཡང་དག་པ་ལ་སྐྱློན་ལྷད་འདྲེས་པ། 

ནགས། སྐྱེ་ཤིང་མང་པློ་ཡློད་ས། ནགས་སྟུག་པློ། ནགས་འཐིབས་པློ། ནགས་ཀི་ཤིང་མི་དྲང་བ་མིན་

པར་ཤིང་མཁན་ཐིག་མ་དྲང་བ་རེད། 
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ནགས་ཀི་དཔལ་མློ། ནགས་ཚལ་གི་ལྷ་མློ། 

ནགས་ཀི་དབང་། [མངློན]སེང་གེ

ནགས་ཀི་རྨ་བ། འློལ་མློ་སེའི་གབ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

ནགས་ཀི་ཚན་དན། [མངློན]ཨ་ག་རུ། 

ནགས་ཀི་རི་དྭགས་གསློད། [མངློན]འཕར་བ། 

ནགས་ཀི་ཤྭ་ན། གཅན་གཟན་སྟག་གཟིག

ནགས་ཀི་ས་འཛིན། [མངློན]ནགས་རི། 

ནགས་ཀི་ཧི་ར། [མངློན]ཕག་རྒློད། 

ནགས་ཀླུང་། རང་བཞིན་གིས་སྐྱེས་པའི་ནགས་ཚལ་སྟུག་པློ། གནའ་དུས་ནས་ཆགས་པའི་ནགས་ཀླུང་། 

ནགས་ཁུལ། ནགས་ཚལ་ཅན་གི་ས་ཁུལ། 

ནགས་ཁི། [མངློན]འཕར་བ། 

ནགས་ཁློད། ཤིང་ནགས་མཐུག་པློའི་ནང་ཁུལ། 

ནགས་རྒྱུ། གསར་དུ་སྐྱེས་པའི་ལློན་ཤིང་། 

ནགས་མདློ་དགློན་པ། མིང་གཞན་དུ་བློ་བཟང་བདེ་ཆེན་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་

འབྲུག་སྤི་ལློ༡༦༧༦ལློར་སས་ཁང་པ་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཀླུ་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ནགས་འདབས། ཤིང་ནགས་ཀི་གཤམ་མམ་ཉེ་འཁློར། 

ནགས་ན་དགའ། [མངློན] ① ཁུ་བྱུག །② གང་པློ་ཆེ། 

ནགས་ན་གནས། ① གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་ལས་ལློ་མ་བདུན་པའི་རི་ཕུག་ན་བཞུགས་པའི་གནས་

བརན་ཞིག །② [མངློན]སྤེའུ། 

ནགས་ན་སྤློད། [མངློན]ཤ་ར་བ་སྟེ་སེང་གེ་རང་པ་བརྒྱད་པ། 

ནགས་གནས་རེ། ནགས་གནས་ཞེས་པ་དགེ་སློང་དང་། སྤེའུ། རི་དྭགས། གང་པློ་ཆེ། ཁུ་བྱུག་

བཅས་ལ་འཇུག་པ་སྟེ་རྒྱལ་པློ་ཞེས་པའི་དློན། 
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ནགས་ཕག་མཚོ། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་གི་རྒྱལ་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད་པའི་མཚོ་ཞིག

ནགས་སལ། འདི་རངས་པ་ལ་ནགས་རངས་དང་ཀླུང་རངས་གཉིས་ཡློད་པའི་ཆེ་བ་ནགས་རངས་ཏེ། 

རྒྱ་ནག་ལྷློ་ཕློགས་ཀི་ས་གནས་ཁག་དང་བློད་ཀི་དྲློད་ཚད་ཆེ་བའི་ས་ཆ་འགར་ཡང་ཡློད། བག་

གསེབ་དང་། ནགས་ཚལ་དུ་གནས་ཤིང་། ཉིན་མློ་ཡིབ་ནས་མཚན་པློ་རྒྱུ། ལུས་བདེ་མྱུར་ཆེ་ཞིང་

རྒྱུགས་མགློགས། ལུས་ཀི་རིང་ཚད་རྨེ་ཁི་0.20ལྷག་ཙམ་ཡློད་པས་མི་དར་མའི་མཐློ་གང་ཡས་

མས་ཙམ་ལ་མགློ་ཆེ་ཞིང་དབིབས་ཟུར་གསུམ་ལ་མིག་ཀང་ཆེ་བ། མཇུག་མ་ཧ་ཅང་རིང་བ། ཨློ་

བཞི་སེར་སྐྱ་ཡིན། སྨན་དུ་སྦར་བ་ཤ་ནང་གློལ་བཏློན་ཚར་བའི་ལུས་ཡློངས་རློགས། རློ་ནུས། 

རློ་མངར་ལ་ལན་ཚ་བ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་མཁལ་ནད་གང་བ་སེལ། མཁལ་ནུས་ཉམས་པ་

གསློ། །རློ་ཙ་ཁུ་བ་སྐྱེད། ལུས་ཟུངས་ཟད་པ་གསློ་ཞིང་གློ་གཅློང་སློགས་ལ་ཕན། 

ནགས་བ་རློག་པློ། བ་ཁྭ་ཏ། 

ནགས་སྦྲང་། ཤིང་ནགས་ནང་གི་སྦྲང་མ། 

ནགས་མ། རུས་པ་ཆག་པར་སྦློར་བ་ལ་ཕན་པའི་སློ་སྨན་ཞིག

ནགས་མ་བ་ཚོགས་ཅན། འདི་ལ་མི་རིགས་ཕློ་བང་ནས་གཡར་པློ་ཞུས་པའིམཁས་པའི་དགའ་སྟློན་

དཔར་མའི་ཡིག་ཆུང་ནང་ཀློང་པློའི་ས་ཁུལ་དུ་ཡློད་ཅེས་བིས་འདུག་ཅིང་། ཡློངས་གགས་ཀི་

ངག་རྒྱུན་ལ་ལྷློ་ཁའི་ཁུལ་དུ་བ་ས་ལྷ་ཁང་ཡློད་སའི་གནས་དེ་ཡིན་ཞེས་ཤློད་སློལ་འདུག

ནགས་མའི་ཐང་ཆུ། གསློམ་ཐང་ཤིང་དང་། ཤུག་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཐང་ཆུའི་མིང་། 

ནགས་མེ། ནགས་ཚལ་ལ་མཆེད་པའི་མེ། 

ནགས་ཚལ། རང་བྱུང་གི་ཤིང་ནགས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དགློན་པ་དང་། སྟུག་པློའི་ནགས། 

འཐིབས་པློ། ནགས་ཀླུང་། ཚང་ཚིང་ཅན། ཚལ། ཤིང་ལན་བཅས་སློ། །

ནགས་ཚལ་གི་རྣལ་འབློར་གྲུབ་ཐློབ་བརྒྱད། མཆློད་རེན་ཆེན་པློ་བརྒྱད་ཀི་གཡས་ཕློགས་ཀི་

ནགས་ཚལ་ཆེན་པློ་བརྒྱད་པློར་གནས་པའི་རྣལ་འབློར་གྲུབ་ཐློབ་བརྒྱད་དེ། ༡ ཤར་དུ་ཨིནྟྲ་བློ་

ཏི། ༢ ལྷློ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པློ། ༣ ནུབ་ཏུ་པདྨ་བཛྲ། ༤ བང་དུ་ཀུ་ཀུ་རི་པ། ༥ཤར་ལྷློར་ཊམ་བི་བ། 

༦ ལྷློ་ནུབ་ཏུ་རྡློ་རེ་དྲིལ་བུ་བ། ༧ ནུབ་བང་དུ་ལུ་ཧི་པ། ༨བང་ཤར་དུ་ར་ཧ་པ། དེ་རྣམས་དུར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ཁློད་ཀི་ཆས་དང་རང་རང་གི་ཕག་རྒྱ་མློ་བཅས་ཏེ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་སྤློད་པ་སྣ་ཚོགས་མཛད་

ཅིང་མཆློད་རེན་རྣམས་ཀི་མདུན་དུ་གནས་པའློ། །

ནགས་ཚལ་ཆེན་པློ་བརྒྱད། མཆློད་རེན་ཆེན་པློ་བརྒྱད་ཀི་གཡས་སུ་ཡློད་པའི་ནགས་ཚལ་ཆེན་པློ་

བརྒྱད་ནི། ༡ ཤར་ན་ཀུན་ནས་གློལ་བའི་ནགས་ཚལ། ༢ ལྷློར་སྐྱེད་མློས་ཚལ། ༣ ནུབ་ཏུ་ཁློན་

པའི་ཚལ། ༤ བང་དུ་འདྲེས་པའི་ཚལ། ༥ཤར་ལྷློར་སེང་ལིང་གི་ཚལ། ༦ ལྷློ་ནུབ་ཏུ་འློད་ཅན་

གི་ཚལ། ༧ ནུབ་བང་དུ་དུ་བའི་ཚལ། ༨བང་ཤར་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚལ་ལློ། 

ནགས་ཚལ་བདག་པློ། ནགས་ཀི་ལྷ་མློ་ལ་ཟེར། 

ནགས་ཚལ་བདག་དབང་ལག་ཁེར། ནགས་ཚལ་ལ་བདག་དབང་བེད་པའ་ིདབང་ཆ་ཡློད་པའ་ིལག་ཁེར། 

ནགས་ཚལ་མེ་ཟློན་སྐློར་གི་སློལ་ཡིག །ནགས་ཚལ་གི་མེ་སྐྱློན་སློན་འགློག་དང་མེ་གསློད་ནུས་

ལན་ཐུབ་པ་དང་། ནགས་ཚལ་གི་ཐློན་ཁུངས་སྲུང་སྐྱློང་བེད་ཅིང་། ནགས་ལས་འཕེལ་རྒྱས་

དང་རང་བྱུང་སྐྱེ་ཁམས་ཁློར་ཡུག་དློ་མཉམ་ཡློང་བར་སྲུང་སྐྱློང་བ་ཕིར་གཏན་འབེབས་བས་

པའི་ནགས་ཚལ་གི་མེ་སྐྱློན་ཉེན་འགློག་བེད་པའི་སློལ་ཡིག་ཅིག

ནགས་ཚལ་རལ་གིའ་ིལློ་མ་ཅན། དམལ་བའ་ིགནས་ཀ་ིམིང་། རལ་ག་ིལློ་མའ་ིནགས་ཚལ་དང་དློན་གཅིག

ནགས་རློང་། ཤིང་ནགས་ཚང་ཚིང་། 

ནགས་རི། ཤིང་ནགས་ཡློད་པའ་ིར་ིབློ། ནགས་ར་ིདང་གངས་ར་ིསང་ར་ིགསུམ་ག་ིནང་ནས་གངས་ར་ིམཐློ། 

ནགས་རིའི་བདག་ཁློངས། ནགས་རིའི་བདག་སྐྱློང་བེད་པའི་ས་ཁློངས། 

ནགས་ལས། ཤིང་ཆ་དང་ནགས་ཐློན་དངློས་རས་འདློན་པའི་ཆེད་དུ་ནགས་ཚལ་འཛུགས་གཉེར་

གི་ཐློན་སྐྱེད་ལས་དློན། 

ནགས་ལས་ཉེན་རློག་པ། ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱློབ་དང་མེ་འགློག་བེད་པའི་ཉེན་རློག་པ། 

ནགས་ཤིང་རྐུ་གཅློད། ནགས་ཚལ་གི་ཤིང་རིགས་ལློག་ཏུ་གཅློད་ནས་བརྐུ་བ། 

ནགས་ཤློད་ཤློག་དྲུག །ནགས་ཤློད་ལུང་པར་ཤློག་ཁ་དྲུག་ཡློད་པ་སྟེ། འབི་རུ། བློམ་ཕག །ཕེང་

རིང་། སྟག་དྲུག །

རག་ཤི འགློམ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནགས་སྲུང་པ། ནགས་ཚལ་ཐློན་ཁུངས་སྲུང་བ་དང་། ནགས་ཚལ་གང་བྱུང་གཏུབ་གཅློད་དང་མེ་

སྐྱློན་སློགས་པའི་བྱུར་རྐྱེན་མ་ཐློན་གློང་འགློག་པའི་ནགས་ཁུལ་སྐློར་གཡེང་ལ་སྲུང་བར་ཟེར། 

ནགས་གསེབ། ཤིང་གསེབ་བམ་ནགས་ཁློད། 

ནང་། ① ཕི་ནང་གི་དབེ་བ་ཕེ་བའི་ནང་། སེམས་ནང་། ཁང་པའི་ནང་། ཆུའི་ནང་། མི་མང་པློའི་ནང་

དུ་འཚང་བ། ཚོགས་ཁང་གི་ཕི་ནང་ཚང་མ་མིས་གང་འདུག །ནང་སྐློར་ཁ་འཆམས། ཕི་སྐློར་

གློས་མཐུན། ནང་དཔའ་བློའི་དཔའ་གལ་མ་བཤིག་ན། ཕི་གེ་སར་དམག་ལ་སྐྲག་མི་དགློས། ② 

ཁིམ་མམ་སློད་ས། ཁློང་ནང་ལ་བཞུགས་མི་འདུག །ཁློང་ནང་ལ་ལློག་ཕིན་སློང་། ③ འཕློས་

དློན་སེམས་ལའང་འཇུག །དཀའ་ཚེགས་ཆེ་ཡང་ནང་དུ་མ་ཞུམ། ④འཕློས་དློན་གསང་བའི་

དློན། ནང་ཁུལ་གི་ཡིག་ཆ། 

ནང་རྐུན། ནང་གི་རྐུན་མ། དློགས་ཟློན་བེད་དཀའ་བ་ནི་ནང་རྐུན་ཡིན། 

ནང་སྐློར། ① ནང་ལློགས་ཀི་ཁློངས། ② ནང་དློན། ③ སྐློར་ལམ་ནང་མ། ④ གཡས་སྐློར། 

ནང་རྐྱེན། ཉེ་བའི་རྐྱེན་ནམ་ནང་ནས་བྱུང་བའི་རྐྱེན། 

ནང་བཀློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་built-in ཟེར། 

ནང་ཁུལ། ནང་ཚགས། 

ནང་ཁུལ་ནློར་སྐྱློན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་internal error ཟེར། 

ནང་ཁུལ་འགལ་ཟླ། ཁིམ་གཅིག་གམ་ཚོགས་པ་གཅིག་ནང་དུ་ཕན་ཚུན་འགལ་ཟླ་བྱུང་བ། 

ནང་ཁུལ་གདློང་འཛར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་internal label ཟེར། 

ནང་ཁུལ་རློད་གཞི། ཁིམ་དང་ཚོགས་པ་རྒྱལ་ཁབ་མི་རིགས་སློགས་གཅིག་ནང་དུ་རློད་པ་བྱུང་བ། 

ནང་ཁུལ་རློད་རློག་ཡང་ཟེར། 

ནང་ཁུལ་ཡིག་ཚོགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་internal data ཟེར། 

ནང་ཁུལ་སློར་ཆུད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་inline recovery ཟེར། 

ནང་ཁློངས། ནང་གི་ཁློངས་གཏློགས། 

ནང་ཁློལ། གནའ་བློའི་དཔློན་ཚང་དག་གི་ཁིམ་ནང་དུ་ལས་ཀ་བེད་མཁན་གི་གཡློག་པློ་དང་གཡློག་

མློ་རྣམས་ཀི་སྤི་མིང་། 

ནང་ཁིམ། རང་གི་ཁིམ། 

ནང་ཁལ། སར་ཁལ་པ་ཚོས་སེར་དཔློན་སློ་སློར་འཇལ་དགློས་པའི་ཁལ། 

ནང་ཁིམས། ① ནང་ཁུལ་གི་སྒིགས་ཁིམས། ② སེར་རམ་ཁིམ་ཚང་གི་སྒིགས་ཁིམས། 

ནང་ཁློམ། ནང་ཁིམ་གི་དངློས་པློ་ཕིར་འཚོང་བ། 

ནང་ཁློལ། གློ་མཆིན་རྒྱུ་ལློང་སློགས་དློན་ལྔ་དང་སྣློད་དྲུག་གི་མིང་ཡིན། 

ནང་འཁྲུག་སློང་བ། ནང་ཁུལ་གི་འཐབ་རློད་བསམ་བཞིན་དུ་སློང་བ། 

ནང་ག་ིསྐྱ་ེམཆེད། འབྱུང་བ་ཆེན་པློ་བཞ་ིདག་རྒྱུར་བས་པའ་ིགཟུགས་ཅན་དང་། མིག་ག་ིདབང་པློ་སློགས་

བསྟན་མེད་ཐློགས་བཅས་ཀ་ིགཟུགས་དང་། ཡིད་སློགས་བསྟན་མེད་ཐློགས་མེད་རྣམས་སློ། །

ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག །སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། མིག །རྣ། སྣ། ལེ། ལུས། 

ཡིད་བཅས་རེན་གི་ཆ་ནས་ཤེས་པ་སྐྱེ་བའི་སློར་གྱུར་པ་དྲུག་གློ

ནང་གི་དཀར་གསུམ། ཚིལ། ཞག །རུས་པའློ། །

ནང་གི་བསྐྱེད་རློགས་སེ་གསུམ། དེ་ལའང་མདློར་བསྡུས་ན་གསུམ་ལས་ཕི་བསྐྱེད་རིམ། ནང་

རློགས་རིམ། གསང་བ་ར་རླུང་མན་ངག་སློགས་སེ་གསུམ། 

ནང་གི་ཁམས་དྲུག །ཁམས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ། མིག །རྣ། སྣ། ལེ། ལུས། ཡིད་བཅས་

ཀི་དབང་པློའི་ཁམས་རྣམས་སློ། །

ནང་གི་གྲུ་འཛིན། [མངློན]གཉེར་པ། 

ནང་གི་གྲུབ་བུམ་ལྷ་ལྔ། ལྷ་ཁབ་འཇུག །ཀླུ་ཁབ་འཇུག །གཟའ་ཁབ་འཇུག །ས་བདག་ཁབ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཇུག །སེ་བརྒྱད་ཁབ་འཇུག་གློ །

ནང་གི་རྒྱུ་གཞན་ཅུང་ཟད་སྟློན་པའི་སིད་པ་ཅན། སིད་པ་ཅན་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཡློངས་

གགས་ཀི་རྒྱུ་བཀག་ནས། ནང་གི་རྒྱུ་གཞན་ཅུང་ཟད་ཙམ་གི་འབས་བུ་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

ནང་གི་མངར་གསུམ། ཤ་ཁག་རུས་པ་གསུམ་མློ། 

ནང་གི་ཆས་བརྒྱད། ཆློས་བཀའ་གཏད་པ་པློ་ཏི་གེགས་བམ་དབང་། ནང་གི་ཆས་བརྒྱད་ལློངས་

སྤློད་རློགས་སྐུར་བསྐུར། དེ་ཡང་། ༡ ཆློས་གློས་གསེར་གི་ཧ་རིས་ཅན་ཁ་ཐེར། ༢ ཕློད་ཀ ༣ 

ཤམ་ཐབས། ༤ བཥ་བའི་ལྷུང་བཟེད། ༥ཁ་ཊཱཾ་གའི་འཁར་གསིལ། ༦ དམ་ཚིག་རྡློ་རེ། ༧ ཐློད་

ཕེང་། ༨འདབ་ལན་རིགས་ལྔ་དང་བརྒྱད་དློ། །

ནང་གི་ཉམས་ལེན། ཁས་བཤད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རང་གི་རྒྱུད་ལ་སྦར་ནས་ཉམས་སུ་བངས་

པའི་དློན་ཡིན། 

ནང་གི་རེན་འབེལ། ནང་བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་རྣམས་རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཚུལ་

གིས་རིམ་བཞིན་འབྱུང་བ་སྟེ། མ་རིག་པ་ལས་འདུ་བེད་པ། དེ་ལས་རྣམ་ཤེས་སློགས་རྒྱུ་ས་

མ་ལས་འབས་བུ་ཕི་མ་འབྱུང་བ་དང་། རྒྱུ་འགག་པས་འབས་བུ་འགག་པའློ། །

ནང་གི་བསྟན་བཅློས།སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅློས། 

ནང་གི་ཐེག་པ་གསུམ། གསང་སགས་རིང་མའི་ལུགས་ལ་མ་ཧཱ་ཨ་ནུ་ཨ་ཏི་གསུམ། 

ནང་གི་དེ་ཉིད་བཅུ། ཕིར་བཟླློག་གཉིས། དབང་བཞི་བསྐུར་བ། ཁ་སྦློར་དབེ་བ། གཏློར་མ། རྡློ་རེའི་

བཟླས་པ། དྲག་ཤུལ་སྒྲུབ་པ། རབ་གནས། དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ་པ། མཆློད་བསྟློད་བ་བ། བདག་

འཇུག་ལེན་ཞིང་རེས་སུ་གནང་བ་ནློད་པ་རྣམས་སློ། །

ནང་གི་སྡུག་བསལ། ① སེམས་ཀི་སྡུག་བསལ། ② རང་ཁིམ་དུ་ག་མ་འགིག་པའི་སྡུག་བསལ། 

ནང་གི་དྲི་མ་དྲུག །དྲི་ཆེན། དྲི་ཆུ། མིག་རྣག །རྣ་སབས། སྣབས། མཆིལ་མ། ཡང་འདྲེན་ཚུལ་གཞན་

ཞིག་ནི། སྒྱུ། གཡློ། རྒྱབ་པ། འཚིག་པ། འཁློན་འཛིན། རྣམ་འཚེའློ། །

ནང་གི་དཔེ་རྣམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་internal schema ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ནང་གི་བུ་ག་བཅུ་གསུམ། ལུས་ཀི་ནང་ན་གནས་པའི་སློག་དང་ཟུངས་སློགས་རྒྱུ་བའི་བུ་ག་གཙོ་

ཆེ་བ་བཅུ་གསུམ་ནི། 

ཟུར་མཁར་བློ་གློས་རྒྱལ་པློས་མཛད་པའི་བཤད་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་མེས་པློའི་ཞལ་ལུང་ལས། སློག་

ཆེན་པློའི་རླུང་རྒྱུ་བའི་བུ་ག་ར་དབུ་མ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ད་ང། ཟུངས་རྒྱུ་བའི་བུ་ག་

བདུན་ལས་དང་པློ་ཕློ་བ་ནས་མཆིན་པའི་བར་དུ་ཁ་ཟས་ཀི་དྭངས་མ་རྒྱུ་བའི་བུ་ག །ཁག་ནས་

ཚིལ་བུའི་བར་དུ་ཤ་རྒྱུ་བའི་བུ་ག་རྣམས་དང་། ཤ་ནས་རུས་པའི་བར་དུ་ཚིལ་རྒྱུ་བའི་བུ་ག་

རྣམས་དང་། ཚིལ་ནས་རང་མར་གི་བར་དུ་རུས་པ་རྒྱུ་བའི་བུ་ག་རྣམས་དང་། རུས་པ་ནས་ཁུ་

བ་དཀར་དམར་གི་བར་དུ་རང་མར་རྒྱུ་བའི་བུ་ག་རྣམས་དང་། རང་མར་ནས་བསམ་སེའུའི་

བར་དུ་ཁུ་བ་དཀར་དམར་རྒྱུ་བའི་བུ་ག་རྣམས་ཏེ་བདུན་དང་། རགས་པའི་དབང་དུ་བས་ན་

བཤང་བ་རྒྱུ་བའི་ལམ་ཕློ་བ་ནས་གཞང་ནག་པློའི་བར་དང་། གཅིན་རྒྱུ་བའི་ལམ་ཕློ་བ་ནས་ཆུ་

སློ་ལ་ཐུག་པའི་བར་དང་། རྔུལ་རྒྱུ་བའི་བུ་ག་བ་སྤུའི་བུ་ག་རྣམས་ཏེ་དྲི་མའི་རྒྱུན་སང་གསུམ་

དང་། ནམ་ཚོང་ལ་ཆ་ཤས་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཆུ་དང་ཟས་རྒྱུ་བའི་བུ་ག་སྟེ་རྒྱུན་སང་བཅུ་

གསུམ་དུ་གནས་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། 

དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་

འགེལ་ལས། སློག་གནས་པའི་རེན་ཏེ་དྭངས་མའི་རླུང་རྒྱུ་བའི་བུ་ག་ཕ་རགས་ཀུན་གཅིག་ཏུ་

འདྲེན་པ་གཅིག་དང་། ཁ་ཟས་ཀི་དྭངས་མ་ནས་ཁུ་བའི་བར་ཟུངས་རང་རང་རྒྱུ་བའི་བུ་ག་བདུན། 

དྲི་མ་བཤང་བ་རྒྱུ་བའི་བུ་ག་ཕློ་བ་ནས་གཞང་ནག་པློའི་བར་དང་། གཅིན་རྒྱུ་བའི་བུ་ག་མཁལ་མ་

ནས་ལྒང་པའི་བར། རྔུལ་རྒྱུ་བའི་བུ་ག་ར་སྦུབས་ཕ་མློ་ནས་བ་སྤུའི་ཁུང་བུའི་བར་ཏེ་དྲི་མ་རྒྱུ་བའི་

བུ་ག་གསུམ། ནམ་ཚོང་ལ་ཆ་ཤས་གཉིས་སུ་ཕེ་བས་ཟས་རྒྱུ་བའི་བུ་ག་མིད་པ་དང་། ཆུ་ཁམས་

ཀི་སྙིགས་མ་ལུད་པ་ཙམ་ཕིར་རྒྱུ་བའི་བུ་ག་ཨློལ་ཀྲློང་བཅས་ཏེ་བཅུ་གསུམ་མློ། 

ནང་གི་བེམ་པློ། ནང་གི་རྡུལ་དུ་གྲུབ་པ་སྟེ། དབང་པློ་གཟུགས་ཅན་པ་རྣམས་སློ། །

ནང་གི་བེད་པ། [མངློན]སེམས། 

ནང་གི་བ་མཆློད། གཙོ་བློར་ཆློས་ཞུ་ཡུལ་གི་བ་མའམ་མཆློད་གནས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནང་གི་ར་བརྒྱད། ར་བརྒྱད་སྟློང་ལ་སྦར་བའི་སྨན་ཞེས་པ་འདི་ལ་གསུམ་སྟེ་གཉིས་པ་ནང་གི་ར་

བརྒྱད་ནི། མཆློག་ཆེན་མི་ལ་ཚང་སྟེ། ༡ ར་བ་སྙིང་། ༢ སློང་པློ་ལུས། 

༣ ཤུན་པ་ལྤགས་པ། ༤ ཡུ་བ་རང་ལག །༥མེ་ཏློག་སེན་མློ། ༦ ལློ་མ་སྐྲ་དང་བ་སྤུ། ༧ འབས་བུ་

དབང་པློ་ལྔ། ༨ཐང་ཆུ་རང་དམར་ཚིལ་བུ་སྟེ་བརྒྱད་དློ། །

ནང་གི་རློལ་བ། ཡི་གེ་ཀློག་སྐབས་ཁ་ནང་གི་སྐྱེ་གནས་དང་བེད་པ་རྣམས་ཀི་རློལ་བ། 

ནང་གི་ཚིས། བཙན་པློའི་ཕློ་བང་ནང་གི་ལས་དློན་ཆེ་ཆུང་ཚང་མའི་འགན་འཁུར་མཁན། 

ནང་གི་ཚོགས་ཁིད། སློབ་ཁང་ནང་དུ་སློབ་ཁིད་བ་རྒྱུའི་སློབ་ཚན་ཁག །རྒྱ་སྐད་དུ། 课堂教学 ཟེར།

ནང་གི་ཚོར་བ། ཡིད་ཀི་ཚོར་བའམ། སེམས་ཀི་ཚོར་བ། ཡིད་ཤེས་སུ་གྱུར་པའི་ཚོར་བའློ། །

ནང་གི་མཚན་མ། བདེ་སྡུག་བཏང་སྙློམས་ཀི་ཁད་པར་ལ་བུ། 

ནང་གི་མཚོ། ནང་གི་རྒྱ་མཚོ་སྟེ། རློལ་པའི་མཚོ་བདུན་ནམ། རི་རབ་ནས་མུ་ཁྱུད་འཛིན་ལ་ཐུག་

པའི་རི་དེ་དག་གི་བར་ན་ཡློད་པའི་མཚོ་བདུན་གི་ནང་མ་དྲུག

ནང་གི་མཚོ་དྲུག །སྦྲང་རི། མར། ཞློ། འློ་མ། ཆུ། 

ཆང་སྟེ་དྲུག

ནང་གི་གཟུགས། སྐྱེས་བུའི་ཤེས་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཏེ། དབང་པློ་ལྔ་ལ་བུ་ནང་གི་

གཟུགས་ཅན་དྭངས་པའློ། །

ནང་གི་གཟུགས་ཀི་བརེན་དབང་བཅུ། བརེན་བཅས་ཀི་མིག་དབང་། དེ་མཚུངས་ཀི་མིག་དབང་། 

བརེན་བཅས་ཀི་རྣ་དབང་། དེ་མཚུངས་ཀི་རྣ་དབང་། བརེན་བཅས་ཀི་སྣ་དབང་། དེ་མཚུངས་

ཀི་སྣ་དབང་། བརེན་བཅས་ཀི་ལེ་དབང་། དེ་མཚུངས་ཀི་ལེ་དབང་། བརེན་བཅས་ཀི་ལུས་

དབང་། དེ་མཚུངས་ཀི་ལུས་དབང་། 

ནང་གི་གཟུགས་ཅན་དང་བ། ནང་གི་གཟུགས་ཅན་དྭངས་པའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག

ནང་གི་ཡུལ་ཉེར་བཞི། བདེ་མཆློག་སློགས་ལས་བཤད་པའི་ཕི་ནང་གི་ཡུལ་ཉེར་བཞི་རེ་ཡློད། 

ནང་གི་གཡེང་བ། རྣམ་གཡེང་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། བིང་བ་དང་། རྒློད་པ་དང་། རློ་མློང་བར་

བེད་པ་སྟེ། སྐྱློན་དེ་གསུམ་གིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་མེད་པར་བེད་པའློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ནང་གི་རི་དྲུག །འློད་སློན། མནྡར། ནིཥཊ། ནློར་བུའི་འློད། དྲློ་ཎ། བསིལ་རི་རྣམས་སློ། །

ནང་གི་རིག་པ། ནང་རིག་པ་དང་དློན་གཅིག

ནང་གི་རིགས་བཞི། བློད་ནང་ཁུལ་གི་ཐློག་མའི་རིགས་རུས་མཆེད་གཞི་ནི་སེ་སེ། རྨུ་སེ། ལློང་སེ། 

སྟློང་སེ་བཞིའློ། །མི་བུ་རིགས་བཞིའང་ཟེར། 

ནང་གི་ལུས། བདག་རང་གི་ལུས་ཏེ་ཤ་ཁག་རུས་གསུམ་ལས་གྲུབ་པའི་གཟུགས་དང་ནང་གི་དབང་

པློ་གཟུགས་ཅན་ལྔ་ལ་བུའློ། །

ནང་གི་ལློག་པ་བཞི། བ་མ་སངས་པ། གློགས་ལ་གདུང་སེམས་བཅད་པ། ཡི་དམ་གི་ལྷ་སང་བ། 

དཀིལ་འཁློར་གཉེན་པློའི་བསྒྲུབ་པ་དང་མཚམས་བཀྲལ་བའློ། །ཡང་རྡློ་རེ་ཐེག་པ་གསང་སགས་

ལ་ལློག་ན་རྡློ་རེ་དམལ་བར་སྐྱེ། ལ་བ་ལློག་ན་ཡི་དྭགས་སུ་སྐྱེ། སྤློད་པ་ལློག་ན་བློལ་སློང་དུ་

སྐྱེ། འཕིན་ལས་ལློག་ན་གཤིན་རེར་སྐྱེ། མཆློད་རས་ལློག་ན་དུད་འགློར་སྐྱེ། སགས་ལློག་ན་

བར་ཆློད་དུ་འགློ བདེན་པ་ལློག་ན་རུ་དྲར་སྐྱེ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་འདུག

ནང་གི་བསམ་གཏན་སྐྱློན། རེན་འབེལ་མཐུ་ལས་ཕི་རློལ་འཇིག་པར་སྣང། 

ནང་གི་ལྷ་སིན་སེ་བརྒྱད། ཡབ་གཅིག་བདུད་རེ་ནག་པློ་དང་། བཙན་རྒྱལ་ཡམ་ཤུད་དམར་པློ་དང་། 

ཡུལ་ལྷ་ཕྱྭ་སངས་ཀླུ་སས་དང་། སློག་བདག་རྒྱལ་པློ་སྙིང་འབིན་དང་། ཆློས་སྐྱློང་གནློད་སྦིན་

དམར་པློ་དང་། ལྷ་མློ་འཇིགས་པའི་གློག་འབིན་དང་། དགེ་བསྙེན་རྡློ་རེ་ལེགས་པ་དང་། དཀར་

མློ་ཉི་ཟླའི་ཐློད་ཕེང་བཅས། 

ནང་གློས། ནང་དུ་གློན་རྒྱུའི་གློས་རིགས་དཔེར་ན། ནང་འཇམ། རྔུལ་ལེན། དློར་མང་ནང་གློན་ལ་

བུ་རྣམས་སློ། །

ནང་སང་། པཎ་ཆེན་ནང་སང་ཡང་ཟེར། རྒྱལ་སིད་སྤི་ཁབ་ཁང་ནས་ཆློག་མཆན་ཐློབ་པ་བརྒྱུད། ཤིང་

ར་སྤི་ལློ་༡༩༥༤ལློར་སར་ཡློད་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློའི་ས་སྨད་བཞུགས་སར་པཎ་ཆེན་ནང་མ་སང་

གི་རྨང་གཞིའི་ཐློག་གསར་འཛུགས་བས། གཙོ་བློ་རེ་སྐློར་ལས་ཁུངས་ཕུད་དེ་མིན་རློང་གཞིས་

ཁག་ལ་སྤི་འདློམས་འགློ་ཁིད་བ་རྒྱུ་ནི་ལས་དློན་གཙོ་བློ་ཡིན། ༡༩༦༡ལློར་མཇུག་རློགས། 

ནང་གློད། ནང་ཁུལ་གི་གློད་གཞི། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནང་གློལ། ནང་ཁློལ། 

ནང་གློས། ཕི་མིས་ཐློས་སུ་མི་རུང་བའི་ནང་དློན་གི་གློས། ཞིབ་ནན་ཆེན་པློའི་སློ་ནས་ནང་གློས་

བས་ཏེ་ཇུས་གཞི་འདིང་བ། 

ནང་རྒྱ། ནང་ལློགས་ཀི་རྒྱ་ཁློན། ཁང་པའི་ནང་རྒྱ་ཧ་ཅང་ཆེ། 

ནང་རྒྱལ། ནང་ཁུལ་བཞག་པའི་ཐློབ་ཤློར་གི་རྒྱལ། 

ནང་རྒྱུགས། རྒྱུགས་དངློས་སུ་མ་བངས་གློང་ལ་ནང་ཁུལ་དུ་རྒྱུགས་ལེན་པ། 

ནང་རྒྱུད། རིང་མ་པའི་ལུགས་ལས་ནང་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་རྣམས་རྡློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་ཆློས་འབྱུང་

ཡངས་པའི་ཞིང་ཁམས་ཀི་མགློན་པློ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་ལྷུན་གྲུབ་ལློངས་སྤློད་པའི་སྐུར་བཞེངས་

ནས་དག་པའི་ས་ལ་གནས་པའི་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་བསྟན་པའློ། །

ནང་རྒྱུད་སེ་གསུམ། རིང་མའི་གཞུང་ལུགས་ལ་རྒྱུད་མ་ཧཱ་ཡློ་ག །ལུང་ཨ་ནུ་ཡློ་ག །མན་ངག་ཨ་ཏི་

ཡློ་ག་སྟེ་ཡློ་ག་རྣམ་པ་བཞི་གསུམ་ནི། སེམས་ཉིད་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་རྣམ་པར་སྣང་བ་སྣློད་

བཅུད་ཐམས་ཅད་ལྷག་པའི་བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་སྤློད་ཡུལ་དང་བལ་བར་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་

ཆློས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་ཆེན་པློར་དབང་བསྒྱུར་བའི་ཐབས་མཁས་པས་དབང་བསྒྱུར་

ཐབས་ཀི་ཐེག་པ་ཞེས་བའློ། །

ནང་རྒྱུས། ནང་གི་གནས་ཚུལ། ནང་རྒྱུས་ལློན་པ། 

ནང་རྒྱུས་ཅན། ① རང་ཕློགས་ཀི་གནས་ཚུལ་རྒྱུས་མངའ་ཡློད་མཁན། ② རིག་གནས་གང་རུང་

ཞིག་བང་ཆུབ་མཁན། 

ནང་སྒིབ། ནང་གི་ནད་དང་འབྱུང་ཁམས་ཀིས་སྐྱེད་པའི་མིག་ནད་ཅིག

ནང་དགློང་། ཁ་ས་དགློང་མློ་སྟེ། ཉིན་ས་མའི་དགློང་མློ། 

ནང་དག།རང་ཕློགས་ནས་བསམ་སྦློར་ལློག་པ་བེད་མཁན། 

ནང་ངློས། ནང་གི་ཕློགས། ནང་པའི་ནང་ངློས་སུ་མཁློ་ཆེའི་ཡློ་བད་རྣམས་རིམ་བཞིན་བསྒིགས་ཡློད། 

ནང་དངློས་པློར་འཛིན་པ། ཆློས་ཐམས་ཅད་རློག་པས་ཕར་བཏགས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ཡུལ་ཁློ་རང་

གི་ངློས་ནས་ཚུར་གྲུབ་པར་འཛིན་པ། དེ་ལ་བདེན་འཛིན་དང་དངློས་པློར་འཛིན་པའམ། དངློས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

འཛིན་ཟེར་ཞིང་། དེ་ལར་དུ་གྲུབ་པར་སྨྲ་བ་ལ་དངློས་པློར་སྨྲ་བ་དང་། དངློས་སྨྲ་བ་ཟེར་རློ། 

ནང་གཅིག །ཞློགས་པ་གཅིག

ནང་བཅས། [རིང]ཞེ་འགམ་པའམ་འཁློན་ཡློད་པ། 

ནང་བཅུག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་internal installed ཟེར། 

ནང་ཆ། ཁློག་ནང་གི་དློན་སྣློད། 

ནང་ཆག །སར་ཕི་རྒྱར་བཀའ་གཏན་ཚིག་ལ་བསྒྱུར་བཀློད་མེད་པའི་ཐློག་ནས་ཁལ་པ་ནང་ཁུལ་

ཕན་ཚུན་གློས་མློལ་གིས་ཁལ་ཆག་བཏང་བ། 

ནང་ཆག་འབུལ་རྒྱུ། ནང་ཁུལ་ནས་ཆག་ཡང་གཏློང་རྒྱུའི་ཞེས་ས། 

ནང་ཆས། ཁིམ་ནང་དུ་མཁློ་བའི་མཁློ་ཆས་གདན་ལློག་སློགས། 

ནང་ཆིངས། ① དློར་མ་སློགས་འཆིང་བེད་ཀི་སྐ་རགས། ② གསང་བའི་ངང་ནས་བཞག་པའི་ཁ་

དན་ཡིག་རིགས། 

ནང་ཆུད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་memory ཟེར། 

ནང་ཆུད་སྐྱེད་རུང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་extensible memory ཟེར། 

ནང་ཆུད་འཆར་བརན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་atorage image， internal memory ཟེར། 

ནང་ཆུད་གནས་ཡུལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་memory address ཟེར། 

ནང་ཆུད་མི་འདང་བ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་out of memory ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནང་ཆུད་འཛིན་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་memory controller ཟེར། 

ནང་ཆུད་ལེགས་བསྒྱུར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་optimize memory ཟེར། 

ནང་ཆུད་ཤློང་ཚད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་memory capacity ཟེར། 

ནང་ཆེན། རློང་ཞིག །ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དང་ར་ཆུའི་ལྷློ་འགམ་དུ་ཡློད། 

རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་ཤར་མདར་ཡློད། 

ནང་ཆེན་ཞེས་པའི་དློན་ནི། འགློ་མགློན་ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པས་ཏེ་ཧློར་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ལ་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གདུང་འཛིན་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་སྤྲུལ་པ་དཔལ་ལན་ས་སྐྱའི་ནང་

ཆེན་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཞེས་འཇའ་ས་བསྒགས་ཤིང་། ཆེན་པློར་འློས་པའི་ལས་ཚན་ཞིག་གིས་

གཟེངས་བསྟློད་གནང་བ་ལ། འབྲུ་རེ་ནང་ཆེན་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཞེས་གགས། དེས་དབང་བསྒྱུར་

བ་བའི་མངའ་ཁློངས་ལ་ནང་ཆེན་ཞེས་པའི་ས་མིང་ཆགས། སྐབས་དེར་ནང་ཆེན་རྒྱལ་པློས་

དབང་བསྒྱུར་བས་པའི་མངའ་ཁློངས་ལ། རྒྱལ་པློའི་དབུ་བ་ཁག་བཞི། ནང་བློན་ཤེལ་སློ་གཉིས་

སྦྲེལ། བཀའི་མགློན་གཉེར་མི་བཞི། ཕི་བློན་རློལ་པ་རྐྱ་བདུན། སེར་བཙན་དགློན་སེ་ཁག་

གསུམ། ས་པ་རིན་ཆེན་ཚོ་དྲུག །རག་ཤུལ་མ་ལག་བཅློ་བརྒྱད། ས་སྟློད་ཨ་ཁློ་ཚོ་བདུན། ཡུལ་

ཤུལ་ལིང་ཚེ་བཅུ་གཉིས། གཡག་ར་ཕ་ཤློག་བཅློ་བརྒྱད། ཉ་མཚོའི་ཕ་སེ་ཚོ་དྲུག །ལང་སིབ་

བརྒྱ་དཔློན་ཤློག་གཉིས། བང་རིགས་རྒྱ་སེ་ཁག་གསུམ། དགེ་རྒྱལ་སྟློད་སྨད་བར་གསུམ། 

འབློང་པ་བང་རློང་ཁག་བཞི། ནང་སེ་ཤློག་ཆེན་བཅློ་བརྒྱད། ཅེས་འབློད་པ་དེ་རྣམས་ཡིན། 

ནང་ཆེན་ཚེས་བཅུ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལགས་ར་སྤི་ལློ་༡༧༥༠ལློར་འཁྲུལ་ཞིག་སྐུ་

ཕེང་ལྔ་པ་ནང་ཆེན་རྒྱལ་སས་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་ཕིན་ལས་ཀིས་བཏབ། ནང་ཆེན་རྒྱལ་པློའི་

དགློན་པ་དང་། གྲུབ་མཐའ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ནང་ཆློན། ① གློས་ཀི་ནང་འཇགས། ② སྦྲ་གུར་ནང་གི་ཆློན་ཐག

ནང་མཆློད། སགས་ལུགས་གསང་དབང་དང་འབེལ་བའི་མཆློད་པའི་རས་རིགས། 

ནང་མཆློད་ཀ་ལི། སགས་ཀི་མཆློད་པའི་སྣློད་སྤད་གས་ཀ་པཱ་ལི། 

ནང་མཆློད་རཀྟའི་ར་བརྒྱད། ནང་མཆློད་རཀྟའི་དབེ་བ་ལ་ར་བ་ཡན་ལག་སུམ་ཅུ་ར་ལྔ་ཡློད། དེའི་

ཡན་ལག་གངས་ལས་འདས་པར་བཤད་དེ། དེ་ལ་ར་བ་བརྒྱད་ནི། ༡ ཡབ་ཀི་སྣ་གཡས་པའི་

རཀྟ། ༢ ཡུམ་གི་པདྨའི་རཀྟ། ༣སིད་པ་ཆགས་པའི་ལེ་ཁག །༤ གཡུལ་དུ་བསད་པའི་དཔའ་

བློའི་སྙིང་ཁག་སྟེ་ནང་གི་ར་བ་བཞི་དང་། ༥སྟག་གཟིག་ལ་སློགས་གཅན་གཟན་གི་ཁག །༦ བ་

རྒློད་ལ་སློགས་འདབ་ཆགས་ཀི་ཁག །༧ ར་བློང་ལ་སློགས་རྨིག་ཟླུམ་གི་ཁག །༨གཡག་

སློགས་རྨིག་བག་གི་ཁག་སྟེ་ཕིའི་ར་བ་བཞི་དང་བརྒྱད་དློ། །

ནང་མཆློད་རཀྟའི་ཡན་ལག་སུམ་ཅུ་སློ་ལྔ། ༡ མཚལ། ༢ ལི་ཁི། ༣ བཙག །༤ སློང་རློས། ༥རྡློ་

དྲེག་སྟེ་སའི་རཀྟ་ལྔ། ༦ ཙན་དན་དམར་པློ། ༧ སེང་ལེང་། ༨མཛོ་མློ་ཤིང་། ༩ གློཤིཪྵ། ༡༠ 

བཤེར་ཤིང་དམར་པློ་སྟེ་ཤིང་གི་རཀྟ་ལྔ། རེས་ཀི་གཉིས་པློ་མ་རེད་ན་སྟར་བུ། ཀཎ་ཀ་རི་དམར་

པློས་རུང་བར་བཤད། ༡༡ པདྨ་ར་ག །༡༢ བྱུ་རུ། ༡༣ མཚུར་དམར། ༡༤ མེ་ཤེལ། ༡༥རྡློ་

རྒྱུས་དམར་པློའམ་སལ་རྒྱབ་གང་རུང་སྟེ་རྡློའི་རཀྟ་ལྔ། ༡༦ཧ་ལློ། ༡༧ ཁུག་ཆུང་། ༡༨གང་སྣ། 

༡༩ སེ་རྒློད། ༢༠ ལུག་རུ་དམར་པློ་སྟེ་མེ་ཏློག་གི་རཀྟ་ལྔ། ༢༡ ར་མློ་ཤག །༢༢ ཉེ་ཤིང་། ༢༣ 

སྙ་ལློ། ༢༤ གློ་མ། ༢༥སྙུག་དམར་པློ་སྟེ་རའི་རཀྟ་ལྔ། ཕི་མ་དེ་དངློས་ནི་མདློ་ཁམས་ཀློང་ཐང་

སློགས་སུ་སྐྱེས་པའི་ཁག་སྙུག་ཞེས་པ་དེའློ། །༢༦ རྒུན་འབྲུམ། ༢༧རམ་བུ། ༢༨ ཁ་སུར 

བེའློ། །༢༩ བ་མཁལ་སྨུག་པློ། ༣༠ སྐྱུ་རུ་ར་སྟེ་འབྲུའི་རཀྟ་ལྔ། ༣༡ རྒྱ་སྐྱེགས། ༣༢ སིན་དྷཱུ་

ར། ༣༣ འབི་མློག །༣༤ བུ་རམ། ༣༥བག་ཞུན་སྟེ་རིའི་རཀྟ་ལྔ་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྲིལ་བས་

རཀྟ་སུམ་ཅུ་ར་ལྔ་པློ་ནི་ར་བ་ལ་བུ་ཡིན་ལ། དེའི་ཡན་ལག་ཏུ་རས་སློགས་གང་དམར་གི་

རིགས་སུ་གྱུར་ཚད་ཐམས་ཅད་དང་། རིན་པློ་ཆེ་ཟངས་སློགས་རྡློ་རིགས་དམར་པློ་ཐམས་ཅད། 

ཨུཏྤལ་དམར་པློ་དང་ཤང་དྲིལ་དམར་པློ་སློགས་མེ་ཏློག་དམར་པློ་ཐམས་ཅད། གཙང་དམར་

དང་ས་འདྲེས་དམར་པློའི་རིགས་ཐམས་ཅད། སྣ་མའི་འབས་བུ་དང་འློལ་མློ་སེ་སློགས་འབས་
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བུ་དམར་པློ་ཐམས་ཅད། འབས་དམར་དང་ཁེ་དམར་སློགས་འབྲུའི་རིགས་དམར་པློ་ཐམས་

ཅད། གཞན་ཡང་སློག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི་རཀྟའི་རིགས་མཐའ་དག་པའློ། །

ནང་མཆློད་གསེར་སྐྱེམས། མཆློད་འབུལ་བེད་སྐབས་ལྷ་སྐུའི་མདུན་དུ་ཇ་ཆང་འློ་མ་ཆུ་སློགས་

འབུལ་བར་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ཟེར། 

ནང་ཇི། སེམས་ཅན་གསློད་པའི་ནང་ཆར་གློའ ློ། །

ནང་རེ། ཁིམ་ནང་གི་གཙོ་བདག

ནང་འཇགས། ནང་ཁུལ་དུ་གློད་གཞི་སློགས་གློས་མཐུན་བས་ནས་བདེ་འཇགས་སུ་བེད་པ། 

ནང་འཇམ། ཕྱུ་པའི་འློག་གི་གློན་ཆས་ཤིག །སྟློད་ཐུང་ནང་འཇམ། གློས་ཐུང་ནང་འཇམ། རྔུལ་ལེན་

དང་དློན་གཅིག

ནང་འཇུག །སློབ་མ་རྣམས་ལྷ་དང་སྐལ་པ་མཉམ་པར་གཞུག་པའི་ཕིར་ཡློལ་བ་ནང་འཇུག་བ་བ་སྟེ། 

ཤར་སློ་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་དུ་ཞུགས་ཏེ་ལྷ་རྣམས་ལ་བསྐློར་ནས་ཕག་བ་བ་དང་། 

དམ་ཚིག་བསྲུང་དགློས་པར་དམ་བཞག་བེད་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་པ་ཕབ་སྟེ་དམ་ཡེ་དབེར་མེད་

དུ་བརན་པར་བེད་པ་དང་། བདེན་སྟློབས་བརློད་དེ་མེ་ཏློག་དློར་བ་དང། རིགས་བདག་གི་རེས་

སུ་འཛིན་པའི་རེན་འབེལ་དུ་མེ་ཏློག་ཕེང་བའི་དབང་བསྐུར་བ་རྣམས་སློ། །

ནང་འཇུག་སྒིག་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་input devices ཟེར། 

ནང་འཇུག་མཐུད་ཁ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་input interfaces ཟེར། 

ནང་འཇུག་ནུས་ཤློར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་input invalid ཟེར། 

ནང་འཇུག་ནློར་སྐྱློན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་input error ཟེར། 

ནང་འཇུག་ཕིར་འདློན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་
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སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་input/output ཟེར། 

ནང་འཇུག་ར་ལག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་input subsystem ཟེར། 

ནང་འཇུག་བེད་སྟངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་input method ཟེར། 

ནང་འཇུག་སྲུང་སྐྱློབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་input protection ཟེར། 

ནང་ཉམས། མཚེར་སྣང་དང་བརི་འཇློག་མེད་པ། 

ནང་ཉེ། ནང་མའི་གཉེན་གློགས། 

ནང་རློག །གློད་པ་དང་རྒྱུ་མ་མཆིན་པ་སློགས་ཟློག་གི་ཁློག་པའི་ནང་དུ་ཡློད་པའི་རིགས། 

ནང་སྙིང་། ① ནང་གི་ཚི་གུ། ② ནང་གི་སྙིང་པློ། ③ བག་ལེབ་སློགས་ཀི་ནང་བཅུད། 

ནང་རེན་རིན་པློ་ཆེའི་སློ་མང་། གདུང་རེན་བཀྲ་ཤིས་སློ་མང་ཟེར་བ་མཆློད་རེན་བཟློ་དབིབས་མི་འདྲ་

བ་བརྒྱད་ཙམ་ཡློད་པའི་ནང་ནས་དབིབས་གྲུ་བཞི་བང་རིམ་ཅན་སློ་བཅུ་དྲུག་ཡློད་པ་ཞིག་ཡློད། 

ནང་ལར། དངློས་དློན་དང་མཚུངས་པའམ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན། ངློ་མ་ནང་ལར། འཆར་གཞི་ནང་ལར་

སྒྲུབ་དགློས། ཁློང་གིས་གསུངས་པ་ནང་ལར་སྒྲུབས་ཤིག

ནང་སྟློང་པ་ཉིད། སྟློང་པ་ཉིད་བཅུ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། མིག་ལ་སློགས་པའི་དབང་པློ་དྲུག་དང་

དེའི་རེན་ལུས་ཀི་ཕུང་པློ་ལྔ་དག་ནི་ནང་ཞེས་བ་ལ། དེ་དག་ལ་ཆློས་དང་གང་ཟག་ཅེས་རག་པ་

ཟེར་ཟུག་ཏུ་གནས་པའི་དངློས་པློ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པ། 

ནང་གཏམ། ནང་གི་ཐབས་ཇུས་དློན་སྐློར་གི་སྐད་ཆ། 

ནང་གཏམ་ཕིར་སྐྱེལ། ནང་གི་གསང་གཏམ་གཞན་ལ་ཤློད་པ། 

ནང་བསྟན། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ། 

ནང་ཐུ། ཕྱུ་པའི་ཐུ་བ་ནང་མ། 

ནང་མཐུ། ནང་ཁུལ་བསམ་གློས་མཐུན་པ། ཕན་ཚུན་ནང་མཐུན་བྱུང་བ་དེ་ལས་དློན་འགྲུབ་པའི་ཆ་
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རྐྱེན་ཞིག་རེད། 

ནང་འཐབ། ནང་ཚགས་མི་མཐུན་པའི་འཐབ་རློད། 

ནང་དག་པློ། སེམས་མཐུན་པློ། ནང་ཁུལ་ཚང་མ་འཐབ་རློད་མེད་པའི་ནང་དག་པློ་ཤ་སྟག་ཡིན། 

ནང་དུ་ཆུད་པ། ① ནང་དུ་ཤློང་བ། ཅ་ལག་མང་དྲགས་པས་ཁང་པ་ཆུང་ངུའི་ནང་དུ་ཆུད་ཐབས་མེད། 

② ཁློང་དུ་ཆུད་པ་དང་རློགས་པ། དངློས་ཡློད་གནས་ཚུལ་ནང་དུ་ཆུད་པ། 

ནང་དུ་ཚུད་པ། ཁློངས་སུ་གཏློགས་པ། ལློག་སྤློད་པ་རྣམས་མི་དམངས་ཀི་ནང་དུ་ཚུད་མེད། དབིན་

སྐད་དུ་limit to ཟེར། 

ནང་དུ་ཡང་དག་འཇློག །སློམ་བེད་པའམ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སློམ་པ་སྟེ། རང་སེམས་ཕི་རློལ་གི་ཡུལ་སྣ་

ཚོགས་ལ་གཡེང་བ་དེ་ལས་ནང་དུ་བསྡུས་ཏེ་དམིགས་བའི་ཡུལ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་འཇློག་པའི་དློན། 

ནང་དུས་ཀི་འཁློར་ལློ། དུས་འཁློར་ཕི་ནང་གསང་གསུམ་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སེམས་ཅན་

ཁམས་དང་ར་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཆགས་ཚུལ། 

ནང་དློན། ① དཔེ་ཆ་སློགས་ཀི་བརློད་བ། ཁློང་གིས་གསུངས་པའི་ནང་དློན་གལ་ཆེན་པློ་

འདུག །དཔེ་ཆའི་ནང་དློན། ཕི་སྒློམ་ཆེ་ཡང་ནང་དློན་སྟློང་པ་རེ། སྐད་ཆ་རིག་ཀང་ནང་དློན་སྟློང་

པ་རེད། ② རྒྱལ་ཁབ་བམ་ཁིམ་ཚང་སློ་སློ་རང་གི་ལས་དློན། ③ གཟུགས་སེམས་གཉིས་སུ་

ཕེ་བའི་སེམས་ཕློགས་ཀི་ཆློས། 

ནང་དློན་བེམ་པློ། ནང་གི་རྡུལ་དུ་གྲུབ་པ་སྟེ། ནང་གི་གཟུགས་ཅན་དབང་པློ་ལྔ་པློའ ློ། །

ནང་དློན་གཙང་སེལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་clear contents ཟེར། 

ནང་དློན་ཟུང་སྦློར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་content coupling ཟེར། 

ནང་དློན་ལ་གཏན་འཁེལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་lock contents ཟེར། 

ནང་སློད་ཕི་མི། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ནང་དུ་སློད་གནས་བཅས་པའི་ཕི་རྒྱལ་གི་མི། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ནང་འདུམ། གློད་གཞི་ནང་འགིག །ཕན་ཚུན་དབར་རློད་གི་གཞི་ནང་འདུམ་ཡློང་ཐབས་བེད་པ། 

ནང་འདུམ་གཏློང་བ། ནང་ཁུལ་དུ་འདུམ་འགིག་བས་པ། 

ནང་འདློམ། སྣེ་མང་མཉམ་དུ་འཛོམས་པ། ས་ཕིའི་གློ་རིམ་མ་བསྒིགས་ན་ལས་དློན་བེད་རྒྱུ་མང་པློ་

ནང་འདློམ་ཡློང་། 

ནང་འདྲེན། ཕི་ནས་ནང་དུ་འདྲེན་པ། དབིན་སྐད་དུ་import ཟེར། 

ནང་ནུབ། ནང་དགློང་སྟེ། ཁ་ས་དགློང་མློ། 

ནང་ནུས་པའི་དབང་ལྔ། མ་ཧཱ་ཡློ་གའི་འཇུག་སློ་སྟེ། རང་དློན་ནུས་པའི་བརློན་འགྲུས་ཅན་ལ་ཉན་

དབང་དང་སློམ་དབང་གཉིས། གཞན་དློན་ཡློ་གའི་འཇུག་སློ་སྟེ། གཞན་དློན་ནུས་པའི་བརློན་

འགྲུས་ཅན་ལ་འཆད་དབང་དང་ཕིན་དབང་གཉིས། གཉིས་དློན་ནུས་པ་ལ་རྡློ་རེ་རྒྱལ་པློ་བཀའ་

རབ་འབམས་ཀི་དབང་དང་ལྔའློ། །

ནང་ནློམ། ནང་གི་ནློམ་པ་སྟེ་ཁིམ་གི་རྒྱུ་དངློས། མི་ཚང་དེ་ལ་ནང་ནློམ་མང་པློ་ཡློད། 

ནང་ནློར། ནང་ནློམ་དང་དློན་གཅིག

ནང་པ། ① ནངས་པ་དང་གཅིག །② ཆློས་ཕི་ནང་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ནང་པ་སྟེ་སངས་རྒྱས་པ། 

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ། ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཆློས་ལུགས་འཛིན་པ་པློ། 

ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ། དཀློན་མཆློག་གསུམ་སྐྱབས་གནས་ཡང་དག་ཏུ་འཛིན་ཞིང་། ལ་བ་བཀར་

བཏགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཞི་ཁས་ལེན་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ། 

ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གཉིས། ཉན་ཐློས་སེ་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་སྨྲ་བ། 

ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཞི། དབུ་མ་དང་སེམས་ཙམ་པ་ནི་ཐེག་ཆེན་གྲུབ་མཐའ་གཉིས། མདློ་སེ་པ་

དང་བེ་བག་སྨྲ་བ་ནི་ཐེག་དམན་གྲུབ་མཐའ་གཉིས། 

ནང་པའི་ཆ་ལུགས། སངས་རྒྱས་པའི་ཆ་བད། 

ནང་པའི་ཆློས། སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་ཆློས། 

ནང་པའི་ལ་བ། ལ་བ་བཀར་བཏགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཞི། 

ནང་པའི་སྟློན་པ། སངས་རྒྱས་པའི་ཆློས་ལུགས་སློལ་གཏློད་མཁན་ཤཱཀ་ཐུབ་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནང་པའི་བསྟན་པ། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ། 

ནང་པར། ཕ་ིལློའམ་སང་ལློ་ཞེས་པའ་ིདློན། དཔེར་ན། ནང་པར་ཁློ་གཉིས་ཆང་ས་རྒྱབ་རིས་འདུག་ལ་བུ། 

ནང་སློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་to roll in ཟེར། 

ནང་ཕུག །སྦུག་གི་ཆ། ཁང་པའི་ནང་ཕུག །ལུང་པའི་ནང་ཕུག །ལས་དློན་གི་ནང་ཕུག

ནང་ཕློགས། ① ཁང་པ་དང་། ར་བ་སློགས་ཀི་ནང་ཁློངས། ② ནང་ཁུལ། ③ གྲུབ་མཐའ་ཕི་ནང་གི་

ཟླས་ཕེ་བའི་ནང་སེ། 

ནང་ཕད། ནང་ལུགས་སུ་ཕན་ཚུན་ཐུག་ཕད། གློགས་པློ་ཕན་ཚུན་ནང་ཕད་བྱུང་བ། 

ནང་བློན། སངས་རྒྱས་དང་ཆ་འདྲ་བའི་བློན་པློ། 

ནང་སྦུག །ནང་གི་ཕུག

ནང་སྦུབས། སྦུ་གུ་ཅན་གི་ཁློག་པ། 

ནང་བན། ① བན་གཡློག །② ཁློང་དུ་ཆུད་པའམ་ངེས་པར་ཤེས་པ། 

ནང་བན་ཆུད་པ། ཁློང་དུ་ཆུད་པའམ་རློགས་པ། ཤེས་བ་མཐའ་དག་ནང་བན་ཆུད་པ། 

ནང་བན་ཚུད་པ། ནང་བན་ཆུད་པ་དང་གཅིག །

ནང་བིས་ནློར་བུ་མ། ནང་ཆེན་ས་ཁུལ་དུ་འབི་སློལ་དར་བའི་བིས་ཚུགས་ཞིག

ནང་བློན། རྒྱལ་པློ་དང་ཐག་ཉེ་བའི་བློན་པློའམ་བློན་པློ་གཙོ་ཆེ་བ། 

ནང་བློན་ཆེ་དྲུག །སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐུ་དུས་ནང་བློན་ཆེན་པློ་དྲུག་ཡློད་པ་ནི། ༡ འཕྲུལ་གི་སྣ་

ཆེན་རིགས་བཟང༌། ༢ ཞང་པློ་རྒྱལ་གི་ཁློམ་བཟང༌། ༣ ཅློག་རློ་རིག་པའི་སྐད་བཟང༌། ༤ ལྷ་

གཟིགས་ཤློག་པློ་བརན་བཟང༌། ༥ སྐ་ཡི་གཉག་སྟློད་འཕེལ་བཟང༌། ༦ སས་ཅང་དཔལ་གི་

ལེགས་བཟང་བཅས་ནང་བློན་བཟང་པློ་དྲུག་ཡློད། 

ནང་སྦློང་། སློན་འགློ་ག་སྒིག་གམ་སློན་བེད་པའི་སྦློང་བརྡར། ལད་མློ་དངློས་གཞི་མ་བསྟན་གློང་ནང་

སྦློང་ནན་ཏན་བེད་པ། 

ནང་དབུགས། ཕི་དབུགས་ཆད་ནས་སྙིང་གའི་དྲློད་ཐག་མ་ཆད་བར། 
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ནང་འབས་དགུ། ༡ སྙིང་འབས དྲན་པ་མི་གསལ། སེམས་མུན་ནག་ལར་འཐིབས་པ། ༢ གློ་འབས། 

མིད་པ་ན་ཞིང་ཟས་མིད་དཀའ་བ། ༣ མཆིན་འབས། དབུགས་འགག །མགློ་བློ་འཁློར། སྐློམ་

དད་ཆེ། ༤མཆེར་འབས། ལློ་བ་སློས་ཤིང་འཁློག་པ། དབུགས་མི་བདེ། ༥མཁལ་འབས། ཆུ་

སི། ཆུ་བཙིར་སྙམ་བེད་རེད་པ་ན། ༦ ཕློ་འབས། ལློ་བ་སློས་ཤིང་འཁློག་པ། ཟས་ལ་འཁེན་པ། 

མིད་པ་ན་བ། ༧ རྒྱུ་ལློང་གི་འབས། ཞུ་རེས་ན་ལ་སྐྱིགས་བུ་འློང་། གདློང་པ་དང་རང་འབློལ་

སྐྲངས་པ། ལློ་བ་འཁྲུ་བ། ༨གཞང་འབས། གཞང་ཁ་ན་བ། ཕེན་དང་དབུགས་འགག་པ། ༩ལྒང་

འབས། ཆུ་འགགས། ཟུག་ཆེ། ཆུ་སློ་ན། 

ནང་འབི། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་write-through ཟེར། 

ནང་མ། ① ནང་ཚགས། ② ནང་འཁློར། ③ གསང་བ། ལས་དློན་ནང་མ། གསུང་ནང་མ། ནང་མའི་

བཀའ་བིས། ནང་མའི་བཀའ་མཆིད། ④ བློད་ཀི་ཟླློས་གར་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། རྒྱལ་བ་སྐུ་

ཕེང་ལྔ་པའི་སྐབས་སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་རག་ཏུ་སིད་བློན་གཞན་དག་དང་ལྷན་དུ་ནང་

མ་ཁང་དུ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་གཞས་དང་ཞབས་བློའི་གཟིགས་མློ་གཟིགས་པ་ནས་བཟུང་

རིམ་གིས་དར་སེལ་བྱུང་ཞིང་དམངས་ཁློད་དུ་ཡློངས་སུ་ཁབ་པའི་གཞས་རིགས་ཤིག

ནང་མ་ཁང་། ནང་འཁློར་སློད་ས། 

ནང་མ་སང་། པཎ་ཆེན་རིན་པློ་ཆེའི་ནང་འཁློར་ལས་ཁུངས་ཀི་མིང་། 

ནང་མའི་བཀའ་སློབ། ནང་འདྲིས་ཆེ་བའི་བཀའི་བསབ་བ། 

ནང་མའི་ཞབས་བློ། རང་སྟབས་ཀི་བེ་བག

ནང་མའི་གསུང་མཆིད། ནང་ལུགས་ཀི་ཡི་གེའམ། གཏམ། 

ནང་མི། ① ཁིམ་གཅིག་པའི་མི། ② ཕི་མིའི་ལློག་པ། 

ནང་མློ། བན་མློའམ་གཡློག་མློ། 

ནང་མློལ། ཕིར་མ་གར་བར་ནང་ཁུལ་དུ་གློས་མློལ་བེད་པ། ནང་མློལ་ཐློན་པ། 

ནང་མགས། ནང་ལློགས་རུལ་བ། ཕི་རློལ་མཛེས་ཀང་ནང་མགས་པ་དེས་ཕན་མི་ཐློགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནང་དམག །ཉེ་སྐློར་འགངས་ཆེ་ས་སྲུང་མཁན་གི་དམག

ནང་དམེ། རུས་གཅིག་པ་སློགས་ཉེ་དུ་ཕན་ཚུན་གསློད་རེས་བེད་པ། ཕུ་ནུ་ནང་དམེ་བེད་པ། རྒྱལ་

པློའི་ཚང་གི་ཉེ་དུ་ཕན་ཚུན་ནང་དམེ་གསློད་རེས་བེད། 

ནང་རློད། ཆབ་སིད་དང་ཁིམ་ཚང་སློགས་ནང་ཁུལ་གི་རློད་པ། 

ནང་གཙང་། ① མི་ཕན་ཚུན་དགའ་མཐུན་བློས་འཁེལ་བ། མཆེད་གློགས་ཚང་མ་བློ་མཐུན་ནང་

གཙང་ཤ་སྟག་ཡིན། ② བློ་སྙིང་དཀར་པློ། ཤེས་རྒྱུད་ལྷད་མེད་ནང་གཙང་ཡིན། 

ནང་གཙང་གིས་བརེ་བས་བསྐྱངས་པ། ནང་གི་བློན་པློ་ཡིད་ཆེས་ཡློད་པའི་གས་སུ་བཞག་ནས་

བམས་བརེས་བསྐྱངས་པ། 

ནང་ཚགས། ནང་གི་གཉེན་གློགས། ང་ཚོ་ནང་ཚགས་ཡིན་པས་ན་དེ་འདྲ་གསུང་དགློས་དློགས་མེད། 

ནང་ཚང་། ཁིམ་ཚང་། 

ནང་ཚངས་། གློས་ཀི་ནང་ཚངས་སམ་བར་ཚངས། 

ནང་ཚངས་ཅན། བར་ཚངས་བཅུག་པའི་གློས་སྟན་སས་འབློལ་སློགས། སས་འབློལ་ནང་ཚངས་

ཅན། སིན་བལ་གི་ནང་ཚངས་ཅན་གི་གློས། 

ནང་ཚན། ནང་གསེས། 

ནང་ཚིག །ཁམ་བུ་སློགས་ཀི་ནང་གི་ཚི་གུ། 

ནང་ཚིལ། ཁློག་པའི་ནང་གི་ཚི་ལུ། དུད་འགློ་ཚོན་པློ་ལ་ནང་ཚིལ་མང་པློ་ཡློད། 

ནང་ཚིས། ནང་གི་འཚོ་ཐབས་སམ་ནང་གི་བདེ་ཐབས། 

ནང་ཚུལ། ① ནང་དློན་གི་གནས་ཚུལ། ལས་འདི་སྐློར་གི་ནང་ཚུལ་ཞིབ་གསལ་ཤློད། ② ནང་མ་

ཡིན་ཁུལ། ནང་ཚུལ་མཛའ་བའི་ཟློལ་ཚིག་སྨྲ་བར་རྣ་བ་མ་གཏློད། 

ནང་ཚོང་། ནང་ཁུལ་དུ་ཚོང་རྒྱབ་པ། 

ནང་ཚོམས། ཁང་པའི་དབུས་ཀི་ཚོམས་ཆེན་ནམ་ཁང་མིག་ཆེ་བ། 

ནང་འཚངས། འཚང་ཁ་བརྒྱབ་སྟེ་ནང་དུ་ཞུགས་པ། མགློ་བདེ་ནང་འཚངས་བེད་པ། 

ནང་མཛོད། ① ཁ་བཏགས་ལེགས་གས་ཤིག ② ཁང་པའི་ནང་གི་བང་མཛོད། 
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ནང་འཛིང་།① ནང་ཁུལ་ཁ་འཐབ་ལག་འཐབ་བེད་པ། ② དབང་ཧབ་ཐློབ་ཀི་ཆེད་དུ་ནང་འཛིང་རྒྱབ་པ། 

ནང་གཞིས། མངའ་བདག་གི་ནང་ཁིམ་དང་གཞིས་ཀ

ནང་གཞིས་གཏློར།ཁིམ་ཚང་དང་གཞིས་ཀ་གཏློར་བ། 

ནང་བཞིན། འདྲ་མཚུངས། ཁློད་ཀི་སྨྱུ་གུ་ནང་བཞིན་ཞིག་ང་ལའང་ཡློད། ཁ་ནས་བཤད་པ་ནང་

བཞིན་ལག་ལེན་བེད། 

ནང་བཞུགས། ① ཁིམ་མི་སྟེ། གཏློང་ཡིག་འབི་སློལ་དུ་ནང་བཞུགས་ལྷན་རྒྱས་ལ་བུ། ② རང་ཁིམ་དུ་

བཞུགས་མཁན་ཏེ་ཕི་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ཁིམ་མི། ③ གཟུངས་སུ་བཞུགས་པའི་རེན། 

ནང་ཟན། མི་ཚང་ཕྱུག་པློའི་ནང་དུ་ཚེ་གཅིག་ག་གཡློག་བེད་ནས་འདུག་མཁན་གི་ག་པའི་རིགས། 

ནང་ཟིང་། ནང་ཁུལ་གི་ཟིང་ཆ། ཕན་ཚུན་ཡིད་མི་ཆེས་པར་ནང་ཟིང་རྒྱབ་གི་འདུག

ནང་གཟན། སྤིར་ན་དེ་ས་བློད་ཀི་མངའ་བདག་ཆེན་པློ་གསུམ་གི་འློག་ཏུ་ག་མེད་ཚེ་གཡློག་རྒྱུག་

མཁན་ལ་ཟེར། འློན་ཀང་རེ་པློ་ཏ་ལའི་ཕག་མཛོད་སྐྱ་བློའི་གས་དང་། ཤློད་བ་བང་ཕག་མཛོད་

སྐྱ་བློའི་གས་ལ་ཡང་ཕག་མཛོད་ནང་གཟན་དང་ཕག་ནང་ཡང་ཟེར། 

ནང་བཟུང་བ། ཁིམ་བཟུང་བ། ཕློ་མློ་གཉེན་སྒིག་བས་ནས་ནང་བཟུང་བ། 

ནང་ཡངས་པ། ① སེམས་གུ་ཡངས་པ། སེམས་ནད་མེད་པའི་བློ་གུ་ནང་ཡངས་པ། ② ནང་ཁློག་

རྒྱ་ཆེ་བ། ཚོགས་ཁང་ནང་ཡངས་པར་མི་གངས་མང་པློ་ཤློང་། 

ནང་ཡན། ཕི་ནས་དག་རྐུན་འློང་བར་ནང་མི་རྒྱུས་ཡློད་ཀིས་སྣ་ཁིད་པ་ལར། འདིར་སྦློར་སེའི་སྨན་

གི་སྟེང་དུ་སྨན་ནུས་ནད་སྟེང་དུ་ཁིད་པའི་ཕིར་ནད་རང་རང་གི་གཉེན་པློས་ཁ་བསྒྱུར་དགློས་

པའི་དཔེ་དློན་སྦར་བ་ཞིག་གློ་སྟེ། རློང་འཕང་འཕྲུལ་གི་ལེ་མིག་ལས། དཔེར་ན་གློང་ཁེར་ཆེན་

པློའི་དབུས། གནློད་པར་བེད་པའི་དག་ཡློད་ན། དེ་ཡིས་ནང་ཡན་སྣ་ཁིད་ཅིག་དེ་རེས་ཟླ་

གློགས་རལ་ལན་ན། ལག་ཏུ་གསློད་པའི་མཚོན་བསྐུར་བས། དག་བློ་སྟློབས་ལན་གྱུར་ཀང་

འཇློམས། སྦློར་བ་འདི་ཡང་དེ་དང་གཅིག །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ནང་ཡན་མཁན། ནང་གི་གསང་བ་རྣམས་ཕི་མི་ཡན་པ་གཞན་ལ་བཤད་མཁན་གི་མིའི་མིང་སྟེ། 

དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་
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ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། ནང་ཡན་མཁན་དང་བ་གཏློང་མཁན། ནང་གཏམ་ཕི་ལ་

སྐྱེལ་མཁན་མིང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ནང་ཡན་པ། ① ནང་གི་སེམས་རྒྱ་ཡན་ནམ་གུ་ཡངས་བེད་མཁན། ② གསང་དློན་ཕིར་གར་བ། 

③ [རིང]ཁིམ་ནང་དུ་གཡློག་རྒྱུག་མཁན། 

ནང་ཡློད་ནློར་སྐྱློན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་indigenous fault ཟེར། 

ནང་ར། ཁང་པའི་ནང་གི་ར་བ། སློ་ཟློག་ནང་ར་བཙན་པློའི་ནང་དུ་འཇུག

ནང་རིག་པ། བསབ་པ་གསུམ་དང་། བསྐྱེད་རློགས་ཀི་ཉམས་ལེན་སློགས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་

ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་སྟློན་པའི་རིག་པ། 

ནང་རིམ། ① དངློས་པློ་གང་ཞིག་གི་ཕི་ནང་བར་གསུམ་སློགས་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཆ་ལ་རིམ་པ་མང་

པློ་ཡློད་པ་ལས་ནང་རིམ་པ། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་

ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་internal level ཟེར། 

ནང་རུབ་བརྒྱབ་པ། ནང་ཁུལ་ནས་རུབ་བརྡུངས་བས་པ། 

ནང་རུལ་པ། ནང་ནས་གནློད་འཚེ་སྐྱེལ་བ་དང་ངློ་ལློག་བེད་མི། 

ནང་རུལ་བ། ① ཁློག་པའི་ནང་རུལ་བ། ཤིང་སློང་རིང་པའི་ནང་རུལ་བ། སློ་ངའི་ནང་རུལ་བ། ② 

ནང་མི་མཐུན་པ། ནང་མི་ནང་རུལ་བ། 

ནང་རུལ་ཚར་གཅློད། ནང་རུལ་ལམ་གསང་ཉུལ་ཚར་གཅློད་བས་པ། 

ནང་རློལ། ཕི་རློལ་མིན་པ། 

ནང་རླུང་། ① ལུས་ཀི་རླུང་ཁམས་སྤི། ② སློག་རར་ཞུགས་པའི་རླུང་། 

ནང་ལས། ཁིམ་ལས་དང་དློན་གཅིག

ནང་ལས་བཀློལ་སྤློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་housekeeping operation ཟེར། 

ནང་ལུགས། སྤློས་པ་དང་འདྲ་ཆགས་པློ་བེད་མི་དགློས་པ་ནང་ཁུལ་གི་བེད་སྟངས། བློ་ཉེ་བའི་མི་
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ལ་ནང་ལུགས་བས་ཀང་འགིག

ནང་ལུགས་གསུང་མཆིད། ནང་མའི་གསུང་མཆིད་དང་དློན་གཅིག

ནང་ལློགས། ནང་ཁློངས་སམ། ནང་ཕློགས། ཁང་པའི་ནང་ལློགས་སུ་བསད་ནས་ལས་ཀ་བེད། 

ནང་ལློང་རུས་འབུར། ནང་གི་རང་ཚིགས་ཀི་རུས་འབུར། 

ནང་ཤ། ① སེམས་ཅན་གི་ནང་ཁློལ། ② གློས་སྟན་སློགས་ཀི་ནང་པགས་སྦར་རྒྱུ་རས་སློགས་

ལའང་ནང་ཤ་ཟེར། 

ནང་ཤངས། ནང་ཁུལ་དུ་གློས་མློལ་བས་ནས་ཁ་དན་ཐག་གཅློད་བེད་པ། 

ནང་ཤུན། ནང་ལློགས་སུ་ཡློད་པའི་པགས་པ་སབ་པློའི་རིགས། སློ་ངའི་ནང་ཤུན། སྟར་ཀའི་ནང་ཤུན། 

ནང་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ། རྒྱུའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ནང་སེམས་རྒྱུད་ཀི་དངློས་པློའི་གནས་

ཚུལ་ཤེས་པར་བེད་པའི་རྒྱུའི་རྒྱན་ཞིག

ནང་བཤུག །དགའ་ཉེའི་ས་ནས་ཁེ་སང་མ་བངས་པར་ཕར་ཚུར་རློགས་རམ་བེད་པའི་ཅ་ལག་ཉློ་

ཚོང་། དངློས་རིགས་འཁློལ་འཁིལ་ནང་བཤུགས་གཏློང་རེས་བེད། 

ནང་སེམས། སེམས་རྒྱུད། ཕི་སྤློད་རྩུབ་ཀང་ནང་སེམས་འཇམ་པློ་ཡློང་ཤས་ཆེ། 

ནང་སེམས་ཀི་གསུམ། འདློད་ཆགས། ཞེ་སང་། གཏི་མུག་དེ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་ཕིའི་ལུས་ཀི་

ནད་གསུམ་ནི། རླུང་། མཁིས་པ། བད་ཀན། 

ནང་སེལ། འགལ་ཆའམ་ནང་མ་མཐུན་པའི་སྐྱློན་ཤློར། མཛའ་གློགས་ཕན་ཚུན་ནང་སེལ་མེད། 

ནང་སློ། །ས་མཚམས་སུ་སློ་ལ་མེལ་ཚེ་མཁན། 

ནང་སློ་དར་རྒྱས། བང་ངློས་ནང་སློ་དར་རྒྱས་ཞེས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པའི་བ་སྨན་གནང་བ་

དང་། ལྷ་དབང་ལློག་སྤི་ལློ་ཤར་ཆེན་ལློག །ཏུ་གསློ་རིག་སློབ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་མཛད་སྐབས་

སློབ་དཔློན་གི་ཐུགས་འགན་བཞེས། ཏཱ་ལའི་བ་མ་ལྔ་པ་ཆེན་པློས་བང་ངློས་ནང་སློ་དར་རྒྱས་

ནས་གསློ་རིག་གི་བཤད་པ་དང་ས་བཅད་སློགས་གསན་བཞེས་གནང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་

པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༦༦༢ ལློར་རྒྱུད་བཞི་ག་ཐང་སློར་བཞག་གིས་པར་བརློ་མཛད་སྐབས། ཏཱ་

ལའི་བ་མ་ལྔ་པ་ཆེན་པློས་པར་བང་གནང་བའི་ནང་ལས། སྤྲུལ་ཞིང་ལ་ན་སྡུག་པའི་གློང་ཁེར་
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ནས། རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་མི་ཡི་གཟུགས་བསྒྱུར་པ། སློག་འཚོའི་མཆློད་སྤིན་འགེད་མཁས་བང་

ངློས་ལ། གསློ་རིག་དར་རྒྱས་བེད་པློས་བསྐུལ་བ་ལས། ཞེས་སློགས་གསུངས་ཤིང་། བང་

ངློས་ནང་སློ་དར་རྒྱས་ཀིས་གསློ་རིག་སེལ་བའི་བ་བ་མང་དུ་མཛད་མཐར་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་

༡༦༧༧ལློ་ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་སྐུ་གཤེགས་ཤིང་སྐུ་ན་སྨིན་པློ་བཞུགས་ཡློད་ཀང་

འཁྲུངས་ལློ་མ་གསལ་སྟབས་དགུང་གངས་གསལ་བར་མ་ངེས། 

ནང་སློ་ནློར་བུ། སྟློད་ལུང་རྒྱ་ལེར་འཁྲུངས་པའི་སེ་སིད་བསློད་ནམས་ཆློས་འཕེལ་གི་སྐུ་མཆེད་

ཡིན་པའི་ནང་སློ་ནློར་བུ་ནི་གཡློ་ཁམ་ཆེ་ཞིང་ཧམ་སེམས་ཅན་ཞིག་ཡིན་འདུག །ནློར་བུ་དགའ་

ལན་ཕློ་བང་པའི་ལས་སྣེ་བཟུང་སྟེ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པའི་བཞེད་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་བ་

བ་མང་པློ་བས་ཐློག་རང་ཉིད་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གི་འཁྲུངས་ཁང་གད་ཁ་གསར་

པའི་གློ་མག་ཡིན་པ་དེ་བེད་སྤད་ནས་འབས་སྤུངས་གཟིམ་ཁང་གློང་གི་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་པ་རྒྱལ་

མཚན་ཚད་པས་སྙུན་པའི་སྐབས་དང་བསྟུན་ཏེ་གགས་པ་རྒྱན་མགིན་པར་དར་རློང་བརྒྱབ་

ནས་སྐུ་བཀྲློངས་པ་དང་སྟློད་དུ་ཕིན་ནས་ཟིང་ཆ་བསངས་པ་སློགས་བས་མཐར་འབྲུག་ཡུལ་དུ་

བློས་སློགས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པའི་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ། 

ནང་སློག །① སློག་ཡུལ་ས་མཐློ་ཕི་ནང་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ནང་མའམ་ལྷློ་མ། ② རང་རྒྱལ་གི་ནང་

སློག་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

ནང་སློབ། ནང་ལློགས་སློབ་སློབ། 

ནང་སིད། རྒྱལ་ཁབ་སློ་སློའི་ནང་ཁུལ་གི་ཆབ་སིད་ལས་དློན། 

ནང་སིན། རྒྱུ་མའི་ནང་དུ་གནས་པའི་འབུ་སིན། 

ནང་སྲུང་། ཁིམ་སློགས་སྲུང་མཁན་ལ་གློ

ནང་གསལ། ① ནང་དུ་གསལ་བར་བཀློད་པ། ཡི་གེའི་ནང་གསལ་ལར་བེད་དགློས། ② ནང་ནས་

མཐློང་བ། ཤེལ་ནི་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་ཞིག་རེད། 

ནང་གསལ་མིན་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་not transparent ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ནང་གསེས། ནང་ཚན་ནམ་ནང་གི་བེ་བག

ནང་བསམ་པའི་འགྱུར་བ་བརྒྱད། དགའ་བ། རྒློད་བློ། མ་ངན། ཁློ་བ། སྤློ་བ། འཇིགས་པ། སྐྱུག་བློ། 

ངློ་མཚར་བ། 

ནང་ལྷློག །དློན་སྣློད་ནང་གི་གནས་སུ་བབས་ནས་ལྷློག་པ་ལ་བུའི་ནད་རགས་སྟློན་པ་ཞིག

ནང་ལྷློང་། ནང་གི་བར་ཆད་དམ་འཚུབ་ཆ། ནད་དང་བར་ཆད་ཀི་ནང་ལྷློང་། 

ནངས། [རིང]ཐློག་མའི་དུས་དང་། གནའ་བློའི་དུས། 

ནངས་ནུབ། ཞློགས་པ་དང་དགློང་མློ། དགུན་དུས་ནངས་ནུབ་གང་ལ་ཉིན་གུང་དྲློ། 

ནངས་པ། ས་དྲློ། ད་ནངས། སང་ཞློགས་ནངས་པ། རིག་པ་ནངས་པར་འཆི་ཡང་བསབ། ངས་ནངས་

པར་གདམས་ངག་བཤད་པས་དེ་ནུབ་ཁེད་ལ་ཕན་ཐློགས་པ་ཡློང་། 

ནངས་པར། ཉེ་སྐློར་ཞིག་གི་དུས་སྟློན་པའི་ཚིག་སྟེ། ང་སློབ་གྲྭར་འགློ་ནངས་པར་ཁློ་ཚོས་མཐློང་མ་

སློང་། ཁློ་ཚོ་ཚུར་འློང་ནངས་མར་ང་ཕར་ཕིན་པ་ཡིན་ལ་བུ། 

ནངས་མེ། ཞློགས་པར་གཏློང་བའི་མེ། 

ནངས་མློ། ས་དྲློ། 

ནངས་མློད། ཕི་ཉིན་ནམ་སང་ཉིན། མ་འློངས་པའི་དུས་ངེས་མེད་ལའང་གློ །དཔེར་ན། མངའ་རིས་

ལ་ནམ་ལློག་གི་ཡིན། ནངས་མློད་ལློག་རིས་ཡློད་ལ་བུའློ། །

ནངས་རེ་དགློང་རེ། ཞློགས་པ་རག་པ་དང་དགློང་མློ་རག་པ་ཞེས་པའི་དློན། བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་ལས། 

ནངས་རེདགློང་རེ་བློད་ཀི་དློན་དུ་བློན། ཉི་ཟེར་འཆར་ཀའི་མདངས་ལ་ཆིབས་ཏེ་བློན། ཞེས་སློ། །

ནངས་རེ་ནུབ་རེ། ནངས་རེ་དགློང་རེ་དང་དློན་གཅིག

ནད། ལུས་དང་སེམས་ལ་གནློད་ཅིང་ཟུག་རྔུ་འབྱུང་བའི་སྡུག་བསལ་བ་ཞིག་སྟེ། ནང་གསེས་སུ་

དབེ་ན་ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་ར་བཞི་དང་། སྟློང་དང་ར་གཉིས་སློགས་འདྲེན་ཚུལ་མཆིས་

སློ། །ཆམ་ནད་ཕློག་པ། རིམས་ནད་འགློ་བ། ཁ་ཟས་མ་འཕློད་པས་ཕློ་ནད་ལངས། རླུང་ནད་

ཀིས་གཟེར་རྒྱབ་པ། སེམས་ནད་ཀིས་མནར་བས་རིག་པ་རྣལ་དུ་མི་ཕབ། 

ནད་ཀི་རྐྱེན་རི། ནད་གསློ་བའི་སྨན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནད་ཀི་སྐྱེ་མཆེད། དུས་དང་། དབང་པློ། སྤློད་ལམ་སློགས་ལ་བརེན་ནས་ནད་ཀི་རྣམ་པ་མང་དུ་སྐྱེ་

ཞིང་། སྟློབས་འཕེལ་བའམ་རིམ་བཞིན་ལུས་ལ་མཆེད་པར་གྱུར་པ། 

ནད་ཀི་བསྐལ་པ། ཚེ་ལློ་བཅུ་པའི་སྐབས། ནད་རིམས་གློས་ཚད་ཚང་མ་འཕལ་དུ་ཤི་བའི་ནད་ཀི་

བསྐལ་པ་ཟླ་བ་བདུན་དང་ཞག་བདུན་འབྱུང་བ་དེའློ། །

ནད་ཀི་དཀེལ་ཆེ། ཟུག་རྔུ་སྟློབས་དང་ལན་པའི་ནད་ཀི་མིང་ཡིན་པར་སྐྱེམས་པ་ཚེ་དབང་གིས་

མཛད་པའི་བཤད་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་ཚིག་དློན་ཉི་མར་གསུངས། 

ནད་ཀི་འཇུག་སློ་དྲུག །པགས་ལ་གམས་པ། ཤ་ལ་རྒྱས་པ། ར་རུ་རྒྱུ་བ། རུས་ལ་ཞེན་པ། དློན་ལ་

བབས་པ། སྣློད་དུ་ལྷུང་བའློ། །

ནད་ཀི་ལར་སྣང་། སྤིར་ལར་སྣང་གི་སྐྱློན་ཇི་ལར་འབྱུང་ཞེ་ན། གློང་དུ་བཤད་པའི་ཚ་གང་གཉིས་ཀི་

ནད་གཉིས་པློའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་སློགས་པ་བཅུ་པློ་དེ་དག་དང་། ནད་རགས་རྣམས་ཕན་ཚུན་འདྲེས་

པར་གྱུར་ན་ཡིན་པ་ལ་མིན་པ་དང་། མ་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་ལར་སྣང་བའི་ནད་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་

གི་ཡློད་པ་དེ་དག །ཚ་བ་གང་བ་ལར་སྣང་བ་དང་། གང་བ་ཚ་བ་ལར་སྣང་བ་གང་ཡིན་ཡང་རུང་། 

ལར་སྣང་ལྔ་པློས་ཚ་གང་གི་འཁྲུལ་སློ་གསལ་ནུས་ཀི་ཡློད་པ་རེད། 

ནད་ཀི་འབས་ཅན། [མངློན]ཆུ་ཤིང་། 

ནད་ཀི་རེ་གཞིལ། ནད་ཀི་ཟུག་རྔུའི་རེ་མློ་ལ་བུ་དེ་གཞིལ་བའི་ཕིར་དུ་ཐློག་མ་ནས་གཉེན་པློས་ནད་

ཀི་འགློ་ནློན་པར་བ་བའི་དློན་ནློ། །

ནད་ཀི་ཟིན་ཏིག་དྲུག་ཅུ་ར་གསུམ། རྣམ་པར་གྱུར་པའི་ནད་ཀི་རྒྱུ་རྐྱེན་སློགས་མདློ་དློན་སྙིང་པློ་

དྲིལ་ནས་བཀློད་པའི་རྣམ་གངས་དྲུག་ཅུ་ར་གསུམ་གི་བསྡུས་མིང་སྟེ། ར་བ་ཐུགས་ཀི་རྒྱུད་

ལས། ནད་ནི་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་རྐྱེན་གསུམ་སྟེ། དེ་ལ་ལྷན་ཅིག་བསྐྱེད་པའི་རྐྱེན་བཞི་ཡིས། 

འཇུག་སློ་རྣམ་པར་དྲུག་ཏུ་ཞུགས་ནས་ནི། ལུས་ཀི་སྟློད་སྨད་བར་དུ་གནས་བཅས་ཤིང་། རྒྱུ་

བར་བེད་པའི་ལམ་ནི་བཅློ་ལྔ་རུ། ན་སློ་ཡུལ་དུས་དགུ་རུ་འཕེལ་བེད་དེ། འབས་བུ་སློག་

གཅློད་པ་ཡི་ནད་དགུར་སྨིན། ལློག་པའི་རྒྱུ་ནི་བཅུ་དང་གཉིས་སུ་འགྱུར། མདློ་དློན་དྲིལ་བས་

ཚ་གང་གཉིས་སུ་འདུས། དེ་ལར་དྲུག་ཅུ་ར་གསུམ་གསློ་བའི་ནད། ཅེས་གསུངས་པ་ལར་དང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ནད་ཀི་ཟིན་ཏིག་ཅེས་པའི་དློན་ཡང་། བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་

ལས། ནད་ཀི་ཟིན་ཏིག་ནི། རྣམ་པར་གྱུར་པའི་ནད་ཀི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཞུགས་ཚུལ་སློགས་ཀི་དློན་

རྣམས་སྙིང་པློ་བསྡུས་ནས་བཀློད་པ་ལ་ཟེར་ཏེ། སྤིར་ཟིན་ཏིག་ཅེས་པའི་དློན་ཡང་གང་འཆད་

བའི་དློན་རྣམས་ཀི་སྙིང་པློ་བསྡུས་ནས་བཀློད་པ་ལ་ཟེར་རློ། ཞེས་སློ། །

ནད་ཀི་ཡན་ལག་བརྒྱད། ལུས་ནད། བིས་ནད། མློ་ནད། གདློན་ནད། མཚོན་ནད། དུག་ནད ། རྒས་

ནད། རློ་ཙའི་ནད་དེ་བརྒྱད། 

ནད་ཀི་རང་བཞིན་གསུམ། རླུང་དང་བད་ཀན་གང་བ་ཆུའི་རང་བཞིན། ཁག་དང་མཁིས་པ་ཚ་བ་

མེའི་རང་བཞིན། སིན་དང་ཆུ་སེར་ཚར་གང་ཐུན་མློང་གི་རང་བཞིན་བཅས་སློ། །

ནད་རྐྱེན། ནད་ཡློང་བའི་ཕི་ནང་གི་རྐྱེན། 

ནད་ཁམས་ཀི་གཤིས་སྤློད།སེམས་ཁམས་དང་ལུས་ཁམས་རྒྱུན་གཏན་མིན་པའི་མིའི་གཤིས་

སྤློད་ལ་བརློད། ཡང་ན་ཤེས་འཆལ་གི་སྤློད་པ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ནད་ཁད་པར་གིས་གསློ་ཚུལ་དགུ། ཉེས་གསུམ་གསློག་དུས་ཞི་བེད་དང་ལན་དུས་སྦློང་བེད་ཀིས་

བཅློས་ཤིང་ཞི་བའི་སྐབས་སུ་མི་འཁྲུགས་པར་བ་བ་སྤིའི་གསློ་ཚུལ། མ་ཞུར་བཅས་པ་དང་

རྐྱང་པ་དང་གཞན་དབང་ཅན་གསུམ་གང་འཚམས་སུ་བཅློས་པ་བེ་བག་གི་གསློ་ཚུལ། མ་

རློགས་དློགས་པ་དང་བཅས་པ་ལ་སད་མདའ་བཏང་བ། ངློས་འཛིན་ངེས་པ་རེད་ནས་སྨན་

དཔྱད་དངློས་སུ་སྦློར་བ། གཉེན་པློའི་ཐློག་ཏུ་མི་འབབ་པ་ལ་ནད་ལམ་དུ་གཟུང་བ། སར་བཅློས་

དམན་ལྷག་ལློག་པ་ལ་གཉེན་པློ་བསྒྱུར་པ། ཤིན་ཏུ་སྟློབས་ཆེན་གི་ནད་ལ་གཉེན་པློ་རལ་

སྤྲུགས་པ། ནད་སྟློབས་ཆུང་ངུའི་རིགས་ལ་གཉེན་པློ་ཆ་ཡིས་བསྐྱེད་པ། ཉེས་གསུམ་རྐྱང་བའི་

ནད་ལ་གཉེན་པློ་གཞན་གནློད་མེད་པ། ལན་པ་དང་འདུས་པའི་ནད་ལ་འདུ་བ་ཆ་སྙློམས་སུ་

བཅློས་པ། ཐམས་ཅད་ལའང་བཅློས་བ་བཅློས་བེད་འཚམས་ཤིང་མ་ནློར་བ་བཅས་སློ། །

ནད་ཁག །ནད་པའི་གཟུགས་པློའི་ཁག་ངན། 

ནད་ཁི། ནད་པའི་ཉལ་ཁི། 

ནད་འཁློག་པ། ① ན་ཚ་བཟློད་ཐུབ་པ། ནད་པ་ནད་འཁློག་སར་སྨན་པ་སེམས་མི་འཁློག ② བཟློད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ་སློམ་ཐུབ་པ། གཉའ་གནློན་བཤུ་གཞློག་དྲག་པློ་འདི་འདྲའི་ནད་འཁློག་པ་མི་འདུག

ནད་འཁློལ་གདློན་འཁློལ། ཕི་ནང་གི་འགལ་རྐྱེན་ཡློད་ཚད་ཞི་བའི་དཔེ། 

ནད་གམ་པ། ནད་ལུས་ལ་གམ་པའམ་བེར་བ། 

ནད་རྒས་པ། ནད་རིང་པ། 

ནད་རྒྱུ། ནད་ན་བའི་ཕི་ནང་གི་རྒྱུ། ནད་རྒྱུ་ཤེས་ན་སློན་ཚུད་ནས་འགློག་ཐུབ། 

ནད་དགློངས། ནད་པར་སྨན་བཅློས་དང་ངལ་གསློའི་གནང་བ། 

ནད་འགློག་པ། རིམས་ནད་མི་ཡློང་བ་བེད་པ། 

ནད་དག་ལློ། འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། རང་གི་སྐྱེས་ལློ་དང་དབང་ཐང་གཅིག་པའི་ཚང་ཟླའི་ལློ་དེ་

གནམ་ལློ་ཤར་དུས་ནད་དག་ལློ་ཟེར། དེ་ཡང་ཕློ་ལློ་ཡིན་ན་རང་ལློ་གཉིས་དང་རེ་གཉིས་ཀི་

དུས་སུ་ནད་དག་ལློ་ཡིན། མློ་ལློ་ཡིན་ན་རང་ལློ་དྲུག་ཅུའི་དུས་སུ་ནད་དག་ལ་བབས་པ་ཡིན། 

ནད་བརྒྱ་སྨན་གཅིག །① ནད་མང་འཇློམས་ཐུབ་པའི་སྨན། ② འགྱུར་བ་མེད་པའི་དཔེ། 

ནད་ངློ་། །ན་བའི་ས་ལས། གློ་བུར་ནད་ངློ་བྱུང་འཕལ་འགློག་ཐབས་བེད་པ། 

ནད་ཅན། ལུས་ཀི་འབྱུང་བ་བཞིའམ་ལྔ་ཁམས་མ་སྙློམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ནད་ཀིས་གདུང་བའི་

ལུས་ཅན་གི་མིང་སྟེ། རེ་གཡུ་ཐློག་རིང་མ་ཡློན་ཏན་མགློན་པློས་དྭགས་པློའི་སྨན་པ་ལྷུན་གྲུབ་

རྡློ་རེ་ལ་གསུངས་པར། དང་པློ་ནད་ཀི་བྱུང་ཚུལ་ནི། འབྱུང་བ་བཞི་པློ་ཆ་མི་སྙློམས། དེ་ལ་

བརེན་ནས་ཉེས་གསུམ་འཁྲུགས། ཉེས་གསུམ་འཁྲུགས་པས་ནད་ཅན་གྱུར། དང་པློ་འབྱུང་བཞི་

ཆ་སྙློམས་ན། ཉེས་གསུམ་འཁྲུགས་པ་ག་ལ་སིད། ཉེས་གསུམ་མ་འཁྲུགས་ནད་མི་འབྱུང་། ནད་

ཅན་ནད་མེད་ངློས་འཛིན་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ནད་ཅན་ཆུ། ནད་པའི་གཅིན་པ། 

ནད་ཅན་མ། [མངློན]སྦྲུམ་མའམ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་རྒྱུ་ཡློད་པའི་བུད་མེད། 

ནད་ཅན་ར། སྨན་པའི་དབུགས་ཕི་ནང་གི་རྒྱུ་བ་རེར་འཕར་ར་ལྔ་ཡན་བརྒལ་བའམ་ལྔ་མན་ཉུང་

བར་གྱུར་པ། 

ནད་ལི། ན་ཚ་ངན་པའམ་ལློད་པློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ནད་གཅློང་། ན་ཚ་རིང་པ། 

ནད་བཅློས། ① ནད་ཀི་བཅློས་ཐབས། ② ན་ཚ་བཅློས་པ། 

ནད་བཅློས་སློག་སྐྱློབ། ནད་ལ་བཅློས་ཐབས་བས་ཏེ་ནད་པའི་ལུས་སློག་སྐྱློབ་པ། གཞན་སྐྱློན་རློད་

སྐབས་ནད་བཅློས་སློག་སྐྱློབ་ཀི་ལྷག་བསམ་འཁེར་དགློས། 

ནད་ཆེན། སྤིར་བཏང་མ་ཡིན་པའི་ནད་རིགས། 

ནད་རིང་། ཡུན་རིང་སློང་བའི་ན་ཚ་རིང་པ། 

ནད་གཉའ། ནད་ཤུགས་སམ་ནད་སྟློབས། སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་སྟེ་ནད་གཉའ་བཅག་པ། ནད་གཉའ་ཆག་པ། 

ནད་རགས། ནད་ཀི་རགས་ལ་བརེན་ནས་ནད་ངློས་གཟུང་བའི་ཐབས་ཤིག་སྟེ། རླུང་ཡིན་པའི་རགས་

སུ་མགློ་བློ་འཁློར་བ་དང་། མཁིས་པ་ཡིན་པའི་རགས་སུ་ཤ་དྲློད་ཚ་བ། བད་ཀན་ཡིན་པའི་

རགས་སུ་ཟས་མི་འཇུ་བ་ལ་བུ། 

ནད་བརག་ཐབ་གསུམ། དཔྱློད་པ་དློན་རིག་བརག་པ། མཐློང་བ་ཡུལ་རིག་བརག་པ། ཐློས་པ་སྒ་རིག་

བརག་པའློ། །

ནད་བསྟུན་སྨན་བཅློས། ནད་བབས་ལ་གཞིགས་ནད་སྨན་བཅློས་བེད་པ། 

ནད་ཐར་མ། ལན་གཅིག་ན་ནས་ཡང་བསྐྱར་མི་ན་བའི་ཕྱུགས། ལྷ་འབྲུམ་ཐར་མ། སིབ་བི་ཐར་མ། 

ཧློན་ནད་ཐར་མ། ཁ་ཚ་མིག་ཚའི་ནད་ཐར་མ། 

ནད་ཐེག་པ། ① ནད་བཟློད་ཐུབ་པ། ② མི་འདློད་པ་དང་སྡུག་བསལ་བཟློད་ནུས་པ། དཀའ་ལས་

ཇི་ཙམ་བྱུང་ཡང་ནད་ཐེག་ཐུབ། 

ནད་ཐློ། སྨན་བཅློས་ལས་ཁུངས་ཀིས་ནད་པའི་ན་ཚུལ་དང་སྨན་བཅློས་ཐབས་ཤེས་སློགས་

འགློད་སའི་ཐློ། 

ནད་ཐློག་སྨན་འཁེལ།འགངས་ཆེ་སར་གནད་འཁེལ་བའི་དཔེ། 

ནད་ཅན་གི་ར། སྐྱེས་བུ་ནད་མེད་དར་མ་ཞིག་གི་དབུགས་ཕི་ནང་ཐེངས་གཅིག་གི་ཡུན་ལ་ར་འཕར་

ཐེངས་ལྔ་རེ་བེད་པ་ནི་ནད་མེད་པའི་མིའི་ར་ཁམས་འཕར་ཚུལ་ཡིན། དེ་ལས་མང་བ་ཐེངས་

དྲུག་བདུན་ཙམ་འཕར་ན་ནད་ཚ་བ་དང་། ནད་མེད་ཀི་ར་ལས་ཉུང་བ་སྟེ་ཐེངས་བཞིའམ་གསུམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རེ་འཕར་ན་གང་བའི་ནད་གཞི་ཡློད་པའི་རགས་ཡིན། 

ནད་མེད་ཀི་ར། སྐྱེས་བུ་ནད་མེད་དར་མ་ཞིག་གི་དབུགས་ཕི་ནང་ཐེངས་གཅིག་གི་ཡུན་ལ་ར་

འཕར་ཐེངས་ལྔ་རེ་བེད་པ་ནི་ནད་མེད་པའི་མིའི་ར་ཁམས་འཕར་ཚུལ་ཡིན། 

ནད་དང་སྦར་ཏེ་བཏང་ཚུལ་བཅུ། གཉེན་པློ་ཞི་བེད་ཀི་སྨན་དེ་ཡང་ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་ནང་དུ་ནད་

ཀི་གནས་དང་། ནད་ཀི་མཚན་ཉིད། ནད་ལང་བའི་ཕི་ནང་གི་རེན་འབེལ་སློགས་ལ་བལློས་ནས་

གང་ལ་དེ་འཚམ་གི་ནད་དང་སྦར་ཏེ་སྨན་བཏང་བའི་ཚུལ་ལའང་མི་འདྲ་བ་རྣམ་པ་བཅུ་མཆིས་

ཏེ། གང་ཞེ་ན། བད་ཀན་ལང་ཞིང་རྒྱས་པ་ལས་འདུས་པའི་ནད་སྟློབས་དང་ལན་པ་ལ་ཕན་པའི་

སྨན་ཟས་མ་ཟློས་པ་སྟེ་ས་དྲློ་སྐྱ་རེངས་འཆར་བའི་དུས་ཀི་ཁེའུ་སུས་ལ་བཏང་བར་བ་བ་དང་

གཅིག །ཐུར་སེར་ལ་སློགས་པའི་ནད་ལ་ཕན་པའི་སྨན་དེ་ནི་ཉི་ཕེད་ཀི་ཟས་ཀི་སློན་ལ་བཏང་

ནས་དེ་མ་ཐག་ཟས་ཟ་བ་དང་གཉིས། མེ་དང་མཉམ་པའི་རླུང་གི་ནད་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ལ་

ཕན་པའི་སྨན་ནི་བཤད་མ་ཐག་པའི་རིགས་པས་ཉི་ཕེད་ཀི་ཟས་ཕེད་ཟློས་ཕེད་མ་ཟློས་པའི་

དབུས་སུ་བཏང་ནས་སར་ཁ་ཟས་ཕེད་པློ་དེ་ཟ་བ་དང་གསུམ། རླུང་ཁབ་བེད་ལས་གྱུར་པའི་

ནད་ལ་ཕན་པའི་སྨན་ནི་ཉིན་ཕེད་དམ་དགློང་མློའི་བཟའ་བཏུང་ཟློས་མ་ཐག་པའི་མཐར་བཏང་

བ་དང་བཞི། སློག་འཛིན་གི་རླུང་ལས་གྱུར་པའི་ནད་ལ་སློགས་པ་ལ་ཕན་པའི་སྨན་ནི་ཟས་ཁམ་

རེ་དང་སྨན་ཐུན་ཆུང་རེ་སེལ་ཞིང་བཏང་བར་བ་བ་དང་ལྔ། གེན་དུ་རྒྱུ་བའི་རླུང་གི་ནད་ལ་

སློགས་པ་ཕལ་མློ་ཆེ་ལ་ནི་ཟས་ཀི་མཚམས་མཚམས་སུ་སྟེ་ཟས་ཞུ་སྨན་ཞུ་ཞེས་བ་བའི་ཚུལ་

དུ་བཏང་བ་དང་དྲུག །དབུགས་མི་བདེ་བ་དང་ལུད་པ་ལ་སློགས་པའི་ནད་ལ་ཕན་པའི་སྨན་ནི་

ཁ་ཟས་ལ་མ་བལློས་པར་དུས་ངེས་མེད་དུ་ཙེ་གུར་ཏེ་ཐུན་ཆུང་ཆུང་ཡང་ཡང་བཏང་བ་དང་

བདུན། ཡི་ག་འཆུས་པ་ལ་སློགས་པའི་ནད་འགའ་ཞིག་ལ་ཕན་པའི་སྨན་ནི་ཁ་ཟས་དང་བཅས་

ཏེ་བསེས་ནས་བཏང་བ་དང་བརྒྱད། སྐྱིགས་བུ་ལ་སློགས་པའི་ནད་འགའ་ཞིག་ལ་ཕན་པའི་

སྨན་ནི་ཁ་ཟས་ཀི་སློན་དང་རེས་གཉིས་ཀར་བཏང་ནས་ཁ་ཟས་སྨན་གི་དབུས་སུ་མནན་པའི་

ཚུལ་གིས་བཏང་བ་དང་དགུ། ནམ་ཚོང་ཆད་ཀི་ནད་ལ་ཕན་པའི་སྨན་འགའ་ཞིག་ནི་དགློང་ཁའི་

ཁ་ཟས་མ་ཟློས་སམ་ཟློས་ཀང་ཞུ་ནས་མཚན་མློ་ཉལ་ཁར་བཏང་བ་བཅུ་སྟེ་བཅུ་པློ་ལེགས་པར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ཤེས་པར་བའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ནད་དང་རའི་ཡན་ལག །ནད་དང་ལུས་པློའི་ཁག་རའི་ཡན་ལག

ནད་དྭངས་པ། ནད་དྲག་པའི་ཞེ་ས། 

ནད་དྲག་པ། ནད་སློས་པའམ་ནད་ལས་ཐར་པ། ནད་དྲག་པའི་རེས་ལ་སྨན་པ་བརེད། ཆུའི་ཕ་རློལ་

སེབས་རེས་གྲུ་པ་བརེད། 

ནད་དྲག་པློ། བཟློད་དཀའ་བའམ་བཅློས་དཀའ་བའི་ནད་ལིད་པློ། 

ནད་གདློན། ནད་དང་གནློད་འཚེ་བེད་མཁན་གི་མི་མ་ཡིན། 

ནད་བདག །ནད་གཏློང་མཁན་གདློན་འདྲེ། 

ནད་བདུན། རླུང་དང་། མཁིས་པ། བད་ཀན་རྐྱང་པ་རེ་དང་། དེ་དག་གཉིས་ལན་གསུམ། གསུམ་

འདུས་གཅིག་བཅས་བདུན་ནློ། །

ནད་འདློར། [མངློན]ཨ་རུ་རའི་ཤིང་། 

ནད་མནར། ནད་ཀིས་གདུངས་པ་སྟེ། ནད་ཕློག་པ། 

ནད་པ། ན་བའི་མི། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གདུང་བས་གཟིར་དང་། ནད་ཀིས་བཏབ་པ། ནད་ཅན། 

བློ་ནད་ཅན། བློ་འཚལ་བ། མི་བདེ་བ། མི་སྡུག་གྱུར། ཟུག་རྔུ་ཅན་བཅས་སློ།

ནད་བག །ན་ཚའི་གཡའ། 

ནད་བབས། ནད་གཞི་ལི་ཡང་གི་གནས་བབས། 

ནད་བུ། ནད་གཞི་ཆུང་རིགས་སམ་ན་ཚ་ཆུང་གས། 

ནད་བུ་མེད། [མངློན]སྐྱེ་བློ་ནད་མེད་གཅློང་མེད། 

ནད་བང་། ནད་པའི་སློད་ཁང་། 

ནད་འབུ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་virus ཟེར། 

ནད་འབུ་འགློག་བེད་ལས་ཆློག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་

སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་anti-virus program ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནད་འབུ་ཕ་མློ། ནད་སྐྱེད་བེད་འབུ་ཆུང་ཕ་རབ། 

ནད་འབུམ་ནག་པློ། བློན་གི་སྤློད་པའི་སྐློར་གི་གཞུང་ལུགས་ཤིག

ནད་འབམས་པ། ནད་མཆེད་པའམ་ཁབ་པ། 

ནད་མ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། ནང་གསེས་སུ་ནད་མ་འབར་མ་དང་། ནད་མ་རྨུན་བུ། ནད་མ་

སྒིབ་མ་གསུམ་མཆིས། རློ་ཁ་ལ་མངར། ནུས་པས་རུས་ཆག་། རྨ་འདྲུབ། སྐྲངས་པ་གཞིལ། 

ནད་མ་རྨུན་བུ། འདི་ལ་ལུགས་གཉིས་ཏེ་འདི་བང་ཐང་གི་རླན་ཚད་ཆེ་བ་སང་ལློངས་སུ་སྐྱེ་བ། ངར་

པ་མེད་པའི་ལློ་མ་འབྲུམ་ཚེར་ཅན། རྩུབ་མློ་ས་ངློས་སུ་བགད་ནས་སྐྱེ་བའི་གསེབ་ནས་མེ་ཏློག་

སློན་པློ་འདབ་ལྔ་ཞིབ་མློ་འཆར་བ་དང་། གཡུ་ཆུང་བ། ཞེས་པར་པ་དང་ལློ་མ་ཡློངས་ཝ་སྤུ་རྩུབ་

ཀིས་ཁབ་པ། ས་ངློས་སུ་བགད་ནས་སྐྱེ་བ་ལ་མེ་ཏློག་སློན་པློ་འདབ་ལྔ་མིག་འདྲ་བ་ཞིབ་ཆུང་

མང་དུ་འཆར་ཞིང་འབས་བུ་རྩུབ་སྤུན་ཟླུམ་རིལ་ཞིབ་མློ་འདློགས། འདི་གཉིས་ལ་བཞེད། 

ནད་མ་སྒིབ་མ། ཞེས་ཡུལ་ཕལ་གི་ཞིང་མུ་དང་། རིག་ཟུར། རྡློ་ཕུང་། ལྡུམ་གསེབ་སློགས་ལ་སྐྱེ་

བ། ངར་པ་གྲུ་བཞི་རྩུབ་ལ་རིང་བ། གཞན་ལ་དཀྲིས་ནས་སྐྱེ་བ། ཚིགས་མཚམས་རེ་ནས་རེག་

བ་རྩུབ་པའི་ལློ་མ་དང་། མཆན་ཁུང་ནས་ལློ་ཚབ་ཟུར་མང་ཉིས་སྦར་ཚིགས་རྒྱན་གི་ཚུལ་དུ་

སྤས་པའི་བར་དུ་འབས་བུ་ཏིལ་དཀར་འདྲ་བ་བཞི་རེ་འདློགས་པ་མེ་ཏློག་སློན་པློ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་

འཆར་ཞིང་། འབས་བུ་རེག་རྩུབ་ཆུང་ངུ་འདློགས་པ། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་ལློ་སློང་མེ་འབས་

ཡློངས་རློགས་ཏེ། ཟླ་བ་བདུན་པ་ནས་བརྒྱད་པར་སློ་སློར་བཏུས་ནས་སློ་ཆློལ་དམའ་ཕབ་སྐམ་

གསེད་ལེགས་ཚགས་བ། རློ་ནུས། རློ་ཁ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རྨ་གསློ། །རྨ་ཚད་

སེལ། རུས་པ་ཆག་པ་སྦློར། སྐྲངས་པ་གཞིལ། ཡན་ལག་ཚིགས་ཀི་ཆུ་སེར་སྐེམ། 

ནད་མུག་འཁྲུག་རློད། འགློ་བའི་ནད་རིམས་དང་། མུ་གེ དམག་འཐབ། རློད་པ་བཅས་སློ། །

ནད་མེད། ① ལུས་ཀི་ཟུངས་བདུན་དང་། དྲི་མ་གསུམ། རླུང་མཁིས་བད་ཀན་བཅས་འཕེལ་བའམ། 

ཟད་པ། འཁྲུགས་པ་བཅས་ཀི་ཕློགས་སུ་མ་ལྷུང་བ་སྙློམས་པར་གནས་པ་ཞིག །མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་སྐུ་གཟུགས་བདེ་དང་། ཁམས་བདེ། གཅློང་མེད། ཉེ་ཞློས་དབེན། ཉེར་འཚེ་མེད། སྙུན་

མེད། ནད་བུ་མེད། བློ་མི་འཚལ། འབྱུང་བཞི་སྙློམས་བཅས་སློ། ② [མངློན]ཨ་རུ་རའི་ཤིང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ནད་མེད་གཅློང་སྐྱེ། ནད་འདི་ཡིན་དམིགས་བསལ་བརློད་རྒྱུ་མེད་ཀང་གཟུགས་སྟློབས་ཞན་པློ་

ཡིན་པའི་མི། 

ནད་མེད་ཆུ། ཁ་དློག་འབི་མར་བཞུས་པ་དང་འདྲ་བ། སྣར་དྲི་མ་སྣློམ་ན་སྦྲེ་དྲི་ལར་མནམ་པ་སློགས་

འབྱུང་བའི་མི་ནད་མེད་ཀི་དྲི་ཆུ། 

ནད་མེད་པར་སྒྲུབ་ཚུལ་གསུམ། བསབ་པའི་གཞི་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་གསུམ་གི་ནང་ཚན་ཉེས་བས་

བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་ལས། འགེང་བཞིན་པ་དང་ཆུ་དང་ར་སློན་ནང་། བཤང་གཅི་མི་འདློར་ཆུ་

ལ་མཆིལ་སྣབས་དང་། སྐྱུག་པ་སློགས་ཀང་འདློར་བ་མི་བའློ། །ཞེས་གསུངས་སློ། །

ནད་མེད་ར། སྨན་པའི་དབུགས་ཕིར་རྒྱུ་བའི་ཚེ་འཕར་ར་ལན་གཉིས་དང་། དབུགས་ནང་དུ་རྔུབ་

པའི་ཚེ་ལན་གཉིས། བར་དུ་གཅིག་བཅས་ལྔ་འཕར་བ་ལ་ཟེར། 

ནད་རྫུ། མི་ན་ན་ཁུལ། ནད་རྫུ་འདེབས་པ། 

ནད་ཞི་བ། ནད་དྲག་པ། 

ནད་ཞྭ། བློད་དུ་ནད་པའི་རིགས་ཀིས་གློན་པའི་ཞྭ་མློ། 

ནད་གཞི། ན་ཚ་ཡང་ལིའི་གཞི། ནད་གཞི་ཡང་པློ། ནད་གཞི་ཐུ་པློ། ནད་པ་སློ་སློའི་ནད་གགྷི་རིག་བརག་

དཔྱད་བེད། ནད་གཞི་ལིད་ན་སྨན་པ་སུ་བྱུང་འབློད། གློད་ཁློག་ལློགས་ན་ཟས་ལ་དབེ་བ་མེད། 

ནད་གཞི་མཁིས་པ། བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ལུས་ཀི་དྲློད་ཁམས་ཀི་ཆ་ཤས་ཡློངས་

ཀི་མིང་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་

བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། ནད་གཞི་མཁིས་པ་ནི། ལུས་ཀི་དྲློད་ཁམས་ཀི་ཆ་ཤས་ཡློངས་ཀི་

སྤི་མིང་སྟེ། ཚ་བའི་ནད་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞི་མཁིས་པ་ཞེས་བརློད་དམ་སྙམ་ན། ཚ་བའི་ནད་

ཐམས་ཅད་ཀི་གཞི་ནི་ལུས་ཀི་དྲློད་ཁམས་འཕེལ་བ་ཁློ་ན་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་དེ་ལར་དུ་བརློད་

དློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ནད་ཟུག །ནད་ཀི་ཟུག་གམ་གཟེར་མིག །བཟའ་བཏུང་མ་འཇུ་བས་ཕློ་བར་ནད་ཟུག་ལངས་བྱུང་། 

སྨན་བཏུང་ནས་ནད་ཟུག་ཆག་སློང་། 

ནད་ཡམས། འགློ་བའི་རིམས་ནད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནད་གཡློག །ནད་པ་ལ་ལ་སྐྱློང་བེད་མཁན། 

ནད་རིགས་སྤིའི་དབེ་བ། བློད་ཀི་གསློ་བ་རིག་པའི་ལུགས་ཀི་ནད་རིགས་དབེ་བ་ཕེ་ཚུལ་ལ། རྒྱུའི་

སློ་ནས་དབེ་བ། རེན་གི་སློ་ནས་དབེ་བ། རྣམ་པའི་སློ་ནས་དབེ་བ་དང་གསུམ་ཡློད་པ་སྟེ། དང་

པློ་རྒྱུའི་སློ་ནས་དབེ་ན་ཚེ་འདིའི་ཉེས་པ་དང་། སློན་གི་ལས་དང་། དེ་གཉིས་འདྲེས་པ་ལས་བྱུང་

བ་བཅས་ཀི་དབེ་བ་ཡློད་པ་རེད། 

 གཉིས་པ་རེན་གི་སློ་ནས་དབེ་བ་ལ་རྣམ་པ་ལྔ་སྟེ། ༡ སྐྱེས་པ་ཁློ་ན་ལ་འབྱུང་བའི་ནད་དེ། ཁུ་

བའི་ནད་གཉིས། རླིག་རླུགས་ཀི་ནད་དྲུག །ཕློ་མཚན་གི་ནད་དགུ་བཅས་སློམས་པས་བཅུ་

བདུན་ཡློད། ༢ བུད་མེད་ཁློ་ན་ལ་འབྱུང་བའི་ནད་ནི། མངལ་ནད་ལྔ། མངལ་སྐྲན་གི་རིགས་

དགུ། མངལ་གི་སིན་བུའི་ནད་རིགས་གཉིས། ར་ནད་བཅུ་དྲུག་བཅས་བསློམས་པས་སློ་གཉིས་

དང་། དེའི་སྟེང་དུ་མློ་ནད་འཕལ་པ་བརྒྱད་བསྣན་པས་བཞི་བཅུ་ཐམ་པའློ། ༣ བིས་པ་ཁློ་ན་ལ་

འབྱུང་བའི་ནད་ནི། ཕ་བ་བརྒྱད། རགས་པ་བརྒྱད། ཞིབ་ཚེགས་བརྒྱད་དེ་བསློམས་པས་ཉེར་

བཞི། ༤ རྒས་པ་ཁློ་ན་ལ་འབྱུང་བའི་ནད་ནི། འབྱུང་བ་བཞི་ལས་གྲུབ་པའི་ལུས་འདི་ཉིད་

སྟློབས་འགིབ་ཅིང་ཉམས་པའི་ནད་རྣམས་སློ། ༥ ཀུན་ཁབ་ཐུན་མློང་གི་ནད་ལ་ནང་གསེས་ཀི་

དབེ་བ་ལ། [ཀ] ཉེས་པའི་སློ་ནས་དབེ་ན། རླུང་གི་ནད་རིགས་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཉིས། མཁིས་

པའི་ནད་རིགས་ཉེར་དྲུག །བད་ཀན་གི་ནད་རིགས་སློ་གསུམ་སྟེ་བསློམས་པས་བརྒྱ་དང་

གཅིག །[ཁ] གཙོ་བློའི་སློ་ནས་དབེ་ན་འཕེལ་ཟད་བདུན་ཅུ་ར་བཞི་དང་། བ་གཉན་གི་ནད་

རིགས་དགུ་ཚན་གསུམ་སྟེ་ཉེར་བདུན་བཅས་བསློམས་པས་བརྒྱ་དང་གཅིག །[ག] གནས་ཀི་

སློ་ནས་དབེ་ན། སྤིར་ལུས་ཀི་ནད་དང་(Physical illnesses) སེམས་ཀི་ནད་

(Mental illnesses)དེ་རྣམ་གཉིས་སུ་དབེ་ཡློད་ཅིང་། དེའང་ལུས་ཀི་སྟློད་ན་གནས་

པའི་ནད་རིགས་བཅློ་བརྒྱད། ལུས་སྨད་ན་གནས་པ་ལྔ། ལུས་ཀི་ཕི་ན་གནས་པ་བཅུ་དགུ 

ལུས་ཀི་ནང་ན་གནས་པ་ཉི་ཤུ། ཕི་ནང་ཀུན་ཁབ་ཀི་ནད་རིགས་སུམ་ཅུ་སློ་བདུན་བཅས་

བསློམས་པས་དགུ་བཅུ་གློ་དགུ་ལ། སེམས་ཀི་ནད་རིགས་གཉིས་བསྣན་པས་བརྒྱ་དང་གཅིག་

གློ །[ང] རིགས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་ན། ཁློང་ནད་ཞེ་བརྒྱད། རྨ་རིགས་བཅློ་ལྔ། ཚ་བའི་ནད་རིགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

བཅུ་དགུ ཐློར་བུའི་ནད་རིགས་བཅུ་དགུ་བཅས་བསློམས་པས་བརྒྱ་དང་གཅིག་སྟེ།

 གསུམ་པ་རྣམ་པའི་སློ་ནས་དབེ་ན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྟེ། བཤད་རྒྱུད་ལས།རྣམ་པའི་སློ་ནས་

དཔལ་ཏུ་མེད་པར་དབེ། །ཉེས་པ་གནློད་བ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་ལ། །རྐྱང་པ་ལན་འདུས་དུ་མའི་རིགས་

འབྱུང་བས། །གངས་དང་མིང་གི་ངེས་བསྟན་ཡློད་མ་ཡིན། །འློན་ཀང་ཉེས་པ་གསུམ་ལས་ནད་

མི་འདའ། །གནློད་བ་བཅུ་ལས་ནད་ཀི་གནས་མི་འདའ། །དཔེར་ན་འདབ་ཆགས་བ་ཡིས་གར་

འཕུར་ཡང་། །ནམ་མཁའི་མཐློངས་ལས་འཕུར་ས་མེད་པ་བཞིན། །བད་ཀན་གང་ལ་ཁག་

མཁིས་ཚ་བས་ན། །དུ་མར་ཕེ་ཡང་ཚ་གང་གཉིས་སུ་འདུས། །ཞེས་རླུང་ལྔ། མཁིས་པ་ལྔ། བད་

ཀན་ལྔ། ལུས་ཟུངས་བདུན། དྲི་མ་གསུམ་བཅས་གནློད་བ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་པློ་ལ། རྐྱང་ལན་འདུས་

གསུམ་དང་། བ་གཉན་སློགས་རེ་རེ་བཞིན་སྦར་ཞིང་དབེ་ན་ནད་རིགས་མི་འདྲ་ང་དུ་མ་ཞིག་

འབྱུང་ཞིང་ཡློད་པ་དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་མིང་གི་ངེས་པ་འདི་དང་འདི་ཞེས་བ་བ་སུས་ཀང་

སྟློན་མི་ནུས་སློ། འདི་ལ་རིགས་ལམ་དང་སྦར་ནས་དབེ་ན་ནད་ཀི་དབེ་བ་གངས་མེད་པ་སྟེ་

གངས་གནས་དྲུག་ཅུའི་བར་དུ་དབེ་བ་མེས་པློའི་ཞལ་ལུང་དུ་ཕེས་འདུག །

ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་ར་བཞི། གཅིག །དབེ་གཞིའི་ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་ར་བཞི། ༡ ཉེས་པའི་སློ་

ནས་དབེ་ན། རླུང་གི་ནད་རིགས་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཉིས། མཁིས་པའི་ནད་རིགས་ཉེར་དྲུག །བད་

ཀན་གི་ནད་རིགས་སློ་གསུམ་སྟེ་བསློམས་པས་བརྒྱ་དང་གཅིག །༢ གཙོ་བློའི་སློ་ནས་དབེ་ན་

འཕེལ་ཟད་བདུན་ཅུ་ར་བཞི་དང་། བ་གཉན་གི་ནད་རིགས་དགུ་ཚན་གསུམ་སྟེ་ཉེར་བདུན་

བཅས་བསློམས་པས་བརྒྱ་དང་གཅིག །༣ གནས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་ན། སྤིར་ལུས་ཀི་ནད་དང་

(Physical illnesses) སེམས་ཀི་ནད་(Mental illnesses)དེ་རྣམ་གཉིས་སུ་

དབེ་ཡློད་ཅིང་། དེའང་ལུས་ཀི་སྟློད་ན་གནས་པའི་ནད་རིགས་བཅློ་བརྒྱད། ལུས་སྨད་ན་གནས་

པ་ལྔ། ལུས་ཀི་ཕི་ན་གནས་པ་བཅུ་དགུ ལུས་ཀི་ནང་ན་གནས་པ་ཉི་ཤུ། ཕི་ནང་ཀུན་ཁབ་ཀི་

ནད་རིགས་སུམ་ཅུ་སློ་བདུན་བཅས་བསློམས་པས་དགུ་བཅུ་གློ་དགུ་ལ། སེམས་ཀི་ནད་

རིགས་གཉིས་བསྣན་པས་བརྒྱ་དང་གཅིག་གློ། ༤ རིགས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་ན། ཁློང་ནད་ཞེ་

བརྒྱད། རྨ་རིགས་བཅློ་ལྔ། ཚ་བའི་ནད་རིགས་བཅུ་དགུ ཐློར་བུའི་ནད་རིགས་བཅུ་དགུ་བཅས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསློམས་པས་བརྒྱ་དང་གཅིག །དེ་བཞི་བསློམས་པས་ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་ར་བཞི་ཡིན་ནློ།

 གཉིས། དབེ་ཆློས་ཀི་ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་ར་བཞི་ནི། གློང་གི་དབེ་གཞིའི་ནད་རིགས་དེ་དག་

ལའང་ལར་སྣང་འཕལ་གི་ནད་བརྒྱ་དང་བཞི། ཀུན་རགས་གདློན་གི་ནད་བརྒྱ་དང་བཞི། ཡློངས་

གྲུབ་ཚེའི་ནད་བརྒྱ་དང་བཞི། གཞན་དབང་སློན་ལས་ཀི་ནད་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅས་བསློམས་

པས་བཞི་བརྒྱ་ར་བཞི་ཡློད་དློ། དེ་དག་སློ་སློའི་ཁད་ཆློས་ནི། ༡ བརྒྱ་དང་ར་གཅིག་ལར་སྣང་

འཕལ་གི་ནད། །མ་བཅློས་རང་གར་བཞག་པས་འཚོ་བ་ཡློད། །འློན་ཀང་བཅློས་ན་མྱུར་དུ་བདེ་

བ་སྟེར། །དཔེར་ན་འགེལ་བུ་ལག་ནས་འཐེན་པ་འདྲ། ༢ བརྒྱ་དང་ར་གཅིག་ཀུན་བཏགས་

གདློན་གི་ནད། །དེ་མ་བཅློས་པ་སྨན་དཔྱད་ལེན་མི་འདློད། །གདློན་བཅློས་སྨན་མེད་གྱུར་ཀང་

འཚོ་བ་ཡློད། །དཔེ་ན་དཔུང་པ་གཡར་བའི་བཙོན་བུ་འདྲ། ༣ བརྒྱ་དང་ར་གཅིག་ཡློངས་གྲུབ་

ཚེ་ཡི་ནད། །མ་བཅློས་འཆི་ལ་བཅློས་ན་འཚོ་བ་ཡློད། ༤ བརྒྱ་དང་ར་གཅིག་གཞན་དབང་སློན་

གི་ལས། །བཅློས་ཀང་མི་ཐུབ་འཆི་བའི་ནད་ཡིན་ལ། །དེ་ཡང་བསྡུ་ན་སློག་གཅློད་ནད་དགུ་

འདུས། ཞེས་སློ།

ནད་རིམས། གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་མཆེད་འགློ་བའི་འགློ་ནད། སྨན་གིས་ནད་རིམས་འགློག་པ། 

ནད་རློ། ① ན་ཚ་རིང་པའམ་ནད་གཞུག་མ་ཆློད་པའི་རློ་མ། སྤློད་ལམ་འཚམ་པློ་མ་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གིས་

སར་ཡང་ནད་རློ་ལངས་པ། ② སར་འཁློན་གཏིང་ནད། གློད་གཞིའི་ནད་རློ་བསྐྱར་དུ་ལངས་པ། 

ནད་ལློག །ནད་དྲག་པ་སར་ལངས་པ། ཟས་སྤློད་བང་དློར་གཟབ་ནན་མ་བས་པས་ནད་ལློག་བརྒྱབ་འདུག

ནད་སངས་པ། ནད་ལས་ཐར་པ། ལུས་རལ་རྒྱུན་འཁློངས་བས་པས་གཅློང་ནད་སངས་སློང་། མིང་

གི་རྣམ་གངས་ལ་སྙུན་གདངས་པ་དང་། ནད་ཀིས་བཏང་། ནད་ལས་གློལ། ནད་ལས་ཐར། ནད་

སློས་པ། རྣམ་འགྱུར་མེད། ཟུག་རྔུ་བལ་བཅས་སློ། །

ནད་སེལ་བ། ནད་གསློ་བར་བེད་པ། 

ནད་སློས་པ། ནད་ལས་ཐར་པའམ་ནད་དྲག་པ། སྨན་བཅློས་དང་ཟས་སྤློད་འཕློད་བསྟེན་བས་པས་

ནད་སློས་པ། 

ནད་སློང་རྐྱེན་གཉིས། ཁ་ཟས་མི་འཕློད་པ་བསྟེན་པ་ལས་བྱུང་བའི་ནད་སློང་བའི་རྐྱེན་དང་། སྤློད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ལམ་མི་འཕློད་པ་བསྟེན་པ་ལས་བྱུང་བའི་ནད་སློང་བའི་རྐྱེན་དང་གཉིས་སློ། །

ནད་གསེང་། ནད་དྲག་སྐབས་ཀི་བར་གསེང་། 

ནད་གསློ། །ན་ཚ་བཅློས་ཐབས་བེད་པ། ནད་གསློ་ཁང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྨན་བཅློས་དང་། 

སྨན་གི་བ་བ། ཚེའི་རིག་བེད། འཚོ་ཐབས། གསློ་དཔྱད་བཅས་སློ། །

ནད་གསློ་བའི་རིག་པ། སྨན་དཔྱད་ཀི་རིག་གནས། 

ནད་གསློས། ནད་གསློ་བ་སྟེ་ན་ཚ་དྲག་སྐྱེད་ཡློང་ཕིར་སྨན་བསྟེན་ལུས་གསློ་བས་པ། བློད་སློང་

བཅུད་ཆེ་བས་ནད་གསློས་སུ་ཕན་ཆེ། 

ནད་ལྷག །སར་གི་ན་ཚ་ལྷག་རློ། 

ནན། ནན་པ་དང་དློན་གཅིག

ནན་གིས། ལས་ཚིག་གི་ཐློག་མར་སྦར་ན་བ་བ་དེ་བེད་པའི་རེ་འདུན་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་དློན་ཏེ། ནན་

གིས་སྦང་། རང་བ་ན་ཡང་ནན་གིས་སློང་། རིག་པ་རྟུལ་ཡང་ནན་གིས་སྦང་ལ་བུ། 

ནན་རྒྱ། ནན་གིས་བེད་དུ་འཇུག་པའི་གན་རྒྱ། 

ནན་འགུགས། ① ནན་ཏན་གིས་ཚུར་འབློད་པ། ② [རིང]མཐུས་འཕློག་པ། 

ནན་ཏན། གཟབ་གཟབ། བ་བ་ནན་ཏན་ཆེན་པློས་སྒྲུབ་པ། ལག་ལེན་ནན་ཏན་བེད། གལ་པློ་ཆེ་ལ་

ནན་ཏན། བཟང་པློའི་བསབ་བར་བརྒྱ་ཚར། 

ནན་ཏན་གིས། ལས་ཚིག་གི་ཐློག་མར་སྦར་ན་ནན་པ་ཆེ་བ་དང་རེ་འདུན་ཆེ་བ་སློགས་ཀི་དློན་ཏེ། 

སློབ་སྦློང་ནན་ཏན་གིས་བས། ངལ་རློལ་ནན་ཏན་གིས་བེད་ལ་བུ། 

ནན་ཏར། [རིང]① ནན་ཏན་ནམ་དློ་ནན། ② ངེས་པར་དང་ཤིན་ཏུ། 

ནན་ཏུར། ① དློ་གལ་དང་ཨུ་ཚུགས། ② འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་ལྟུང་བ་ཕིར་བཅློས་མི་སྤློ་བ་ལ་

ཆད་ལས་ཀི་བ་བ་སྟེ། འློག་ཏུ་གཞུག་ཅིང་བཤུང་བའམ་སྨད་པའི་དློན། 

ནན་ཏུར་གི་ཕིར་བཅློས། འདུལ་བ་གཞི་བཅུ་བདུན་ལས། ལྟུང་བ་ཕིར་བཅློས་ཀི་གཞི་བཞིའི་ནང་

གསེས། ལྟུང་བ་ཕིར་བཅློས་བེད་པར་མི་སྤློ་བའམ་མི་འདློད་ན་ནན་ཏུར་གི་ལས་བ་བ་སྟེ། ནང་

གསེས་སུ་ནན་ཏུར་བཞི་དང་། གནས་དབྱུང་བདུན་གཅིག་ཏུ་བས་པས་ལྔ་ཡློད་དློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནན་ཏུར་བཞི། འདུལ་བ་གཞི་བཅུ་བདུན་ལས། ལྟུང་བ་ཕིར་བཅློས་ཀི་གཞི་བཞིའི་ནང་གསེས། མི་

སྤློ་བ་ནན་ཏུར་གི་ཕིར་བཅློས་བ་ཚུལ་ཁག་གཅིག་སྟེ། འཐབ་ཀྲློལ་བེད་པ་ལ་བ་བ་འདི་ཐློང་

ཞིག་མི་གཏློང་ན་གནས་ནས་དབྱུང་ངློ་ཞེས་བསིགས་པ་ནན་ཏུར་དང་། ལྷག་ལྟུང་ཕིར་མི་

བཅློས་པར་རྒྱུན་དུ་བྱུང་བ་ལ་གང་ཟག་རང་དབང་ཅན་ཡིན་ཀང་གཞན་ལ་ཆློས་ཤིག་ཅེས་པ་

སྨད་པ་ནན་ཏུར་དང་། ཁིམ་སུན་འབིན་པ་གནས་དེ་ནས་ཕིར་ཕུད་པ་བསྐྲད་པ་ནན་ཏུར་དང་། 

ཁིམ་པ་སློགས་ལ་བརས་ཐབས་བེད་པ་ལ་མཛའ་གཅུགས་ཀི་དངློས་པློ་སངས་ནས་ཕིར་

འགེད་པ་སྟེ་བཞིའློ། །

ནན་ཐུར། ནན་ཏན་གི་བརྡ་རིང་། 

ནན་འདྲི། དློན་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འདྲི་བ། 

ནན་ནན། དློ་དློ་ཏན་ཏན་བེད་ཚུལ། ལས་དློན་གང་ཅིར་ཁུར་བསམ་ཆེན་པློས་ལག་ལག་ནན་ནན་བེད་པ། 

ནན་ནན་ཏིག་ཏིག །ངེས་པའམ་ནན་ཏན། དློ་དློ་ཏན་ཏན་བེད་ཚུལ། 

ནན་བརྣན། ཆེད་དམིགས་ཀིས་ངེས་བཟུང་བ། མི་མང་པློའི་ནང་ནས་དྲག་ཤློས་གཅིག་ནན་བརྣན་

གིས་འདེམས་བསྐློ་བས་པ། 

ནན་པ། རུ་ང་བའམ་ཞིབ་ཚགས་པ། མི་དློ་ནན་པ་ཞིག་གཏློང་དགློས། གཏམ་ནན་པ་ཞིག་བཤད་

སློང་། མི་ངན་རིགས་ཁིམས་ལ་བཅུར་ཏེ་ནན་གིས་འཇུན་པ། ཚུལ་མིན་གི་བ་སྤློད་ལ་ནན་

གིས་གཤེ་བ། ངས་ནན་གིས་གཏད་པ་དེ་ཁློད་ཀིས་མ་སྐྱུར་ཨང་། 

ནན་པློ། ནན་པ་དང་གཅིག །

ནན་ལ་གཏད་པ། ① དློན་གི་གནད་ལ་བཀར་བ། ② ནན་ཏན་གིས་མངགས་པ། ③ བཙན་པློས་

ཁལ་སློགས་བཀལ་བ། 

ནན་ལ་བློར། སྐད་ཆ་ནན་པློར་འདྲི་བ། 

ནན་བཤད། གནད་དུ་བཟུང་སྟེ་ནན་ཏན་དུ་བཤད་པ། 

ནན་སྲུང་། འགག་སློ་འམ་ཡང་ན་བཅའ་ཁིམས་སློགས་ནན་ཏན་གིས་སྲུང་བ། དམ་པློ་སྲུང་བ་ཞེས་

པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ནན་ཧྲན་དགློན་པ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་མཚོ་ཤར་ལུང་མདློ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ནབ་ནུབ། མུན་ནག

ནབས་སློ། །རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀི་བེ་བག་ཅིག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྒྱལ་སྟློད་དང་། སྦིན་

མློའི་ལྷ་མློ། ཤུ་ཀྲ་མ་བཅས་སློ། །

ནབས་སློ་སྐྱེས། [མངློན]ཁབ་འཇུག

ནམ། ① གང་གི་དུས་སུ། ཆར་པ་ནམ་འབབ་ངེས་མེད། ལས་འགན་ནམ་འགྲུབ་ཡློང་། སློབ་གྲྭར་

ནམ་འགློ། སློན་ཆད་ནམ་ཡང་ཐློས་མ་མློང་ལ་ཕིན་ཆད་ཀང་ནམ་ཡང་འབྱུང་མི་སིད། ངལ་རློལ་

མི་དམངས་བདེ་སྐྱིད་འཐློབ་ཆེད་ནམ་ཡང་འབད་བརློན་ལྷུར་ལེན་བེད། གཟའ་ཉི་མ་ནམ་ཤར་

ལ་ངལ་གསློ་ཡིན། ② མཚན་མློ། ནམ་མི་ལངས་ཀ་མེད་ཉི་མས་འདེད། མིང་མཐའ་ནའི་རེས་

སུ་སྦློར་བའི་འབེད་སྡུད་ཀི་སྒའི་རྐྱེན་ཞིག །དགའ་སྟློན་ནམ་ཚོགས་འདུ། གཡས་གཡློན་ནམ་

སྟློད་སྨད། ③ མིང་མཐའ་ནའི་རེས་སུ་སྦློར་བའི་ཐེ་ཚོམ་སྟློན་བེད་ཀི་སྒའི་རྐྱེན་ཞིག །ན་ཡིན་

ནམ་མིན་ནམ། སྨན་འདིས་ན་ཚ་འདི་རིགས་ལ་ཕན་ནམ་མི་ཕན། 

ནམ་ཀ [རིང]ནམ་མཁའ། 

ནམ་མཁའ། ① ཐློགས་རེག་མེད་པའི་བར་སྣང་སྟློང་པ། ནམ་མཁའ་དྭངས་པློ། ཆར་སྤིན་ནག་པློས་

ནམ་མཁའ་ཡློངས་སུ་དཀྲིགས། བ་རིགས་འགའ་ཞིག་ནམ་མཁར་ལིང་སྐློར་རྒྱག །གསེར་ས་

འློག་ཏུ་ཡློད་ན་འློད་ནམ་མཁར་ཁབ་ཡློང་། ནམ་མཁའི་བ་དཀྲློག །ས་གཞིའི་འབུ་དཀྲློག །མིང་

གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀུན་ཁབ་དང་། ཀུན་འགེབས། ཀུན་འགློ། ཀུན་གསལ། ཁབ་འཇུག་གནས། 

གློ་འབེད། དགུང་། རྒྱུ་སྐར་ལམ། ཆུ་སྒློག །ཆུ་མཐློངས། རག་སློད། མཐའ་བལ། མཐའ་མེད། 

གནམ། སྤིན་ལམ། བར་སྣང་། བར་མེད། བ་ལམ། མི་འགྱུར། མི་འདའ། མི་གཡློ། མེ་ཞལ། 

ལུས་མེད། ལྷ་རེན། ལྷ་ཡི་རིང་རིང་། ལྷ་ལམ་བཅས་སློ། །② གནའ་བློའི་གཏློ་མདློས་ཀི་རས་

ཆ་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། ཕི་སྣློད་འཇིག་རེན་དང་། ནང་བཅུད་སེམས་ཅན་ཁམས་ཀི་འབྱུང་བ་ལྔའི་

རས་དང་ཁ་དློག་མཚོན་བེད་དུ་སྐུད་པ་ཁ་དློག་ལང་ཁུ་དང་། དམར་པློ། སེར་པློ། དཀར་པློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློན་པློ་བཅས་རིམ་བཞིན་དབིབས་གྲུ་བཞིར་བན་ཞིང་། གླུད་ཀི་སྟེང་དུ་འཛུགས་རྒྱུ་ཞིག་གི་

མིང་ཡིན། ནམ་མཁའ་དབུགས་གླུད་ཡིན་པས་འདི་ནི་སྐྱེ་འགློ་རྣམས་ཀི་དབུགས་ལེན་པའི་

གདློན་བགེགས་རྣམས་ལ་དབུགས་གླུད་དུ་གཏློང་ཞིང་། གདློན་བགེགས་དེ་དག་དབུགས་ཀིས་

ཚིམ་ནས་ཕིན་ཆད་སྐྱེ་འགློ་རྣམས་ཀི་དབུགས་འཚེ་བ་མི་བེད་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན། ③[མངློན]

ནམ་མཁའ་སྟློང་པ་ཡིན་པས་གངས་ཀད་སྐློར་མཚོན། 

ནམ་མཁའ་སློ་སངས། སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའི་མདློག

ནམ་མཁའ་འཇལ། [མངློན]ཉི་མའི་འློད་ཟེར། 

ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད། གཟུགས་མེད་སྐྱེ་མཆེད་མུ་བཞིའི་ནང་གསེས་ཤིག །ཆློས་

ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ཙམ་དུ་ཟད་ལ་ནམ་མཁའ་ནི་མཐའ་ཡས་སློ་སྙམ་དུ་སེམས་པའློ། །

ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་རྣམ་ཐར། གཟུགས་མེད་རྣམ་ཐར་བཞིའི་ནང་གསེས། མིག་ལ་

སློགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལྔ་ནུབ་སྟེ་མི་འབྱུང་བས་དེའི་རེས་སུ་འཇུག་པའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་དང་། དེ་དང་འགློགས་པའི་འདུ་ཤེས་ཀང་མི་འབྱུང་། དེ་ལར་ཕིའི་ཡུལ་དང་ཡུལ་

ལ་རྒྱུ་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མི་འབྱུང་བས་ན་ཆློས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ཙམ་དུ་ཟད་ལ། ནམ་

མཁའ་ནི་མཐའ་ཡས་སློ་སྙམ་དུ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་སྟེ་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་

རློགས་པར་བས་ཏེ་གནས་པའློ། །

ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྙློམས་འཇུག །གཟུགས་མེད་སྙློམས་འཇུག་བཞིའི་ཡ་གལ། ནམ་མཁའ་

མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ལ་དམིགས་པ་རེ་གཅིག་ཏུ་འཇུག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནློ། །

ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ། རྒྱ་ཆེ་བའི་དཔེ། 

ནམ་མཁའ་དྭངས་གསལ། བར་སྣང་སྤིན་པ་དང་དུ་བ་སློགས་ཀི་གཡའ་དང་བལ་བ། 

ནམ་མཁའ་ལིང་། [གརུཊཿ]བ་རྒྱལ་མཁའ་ལིང་ངམ་ཁྱུང་། 

ནམ་མཁའ་གནློན། [མངློན]སེང་གེ

ནམ་མཁའ་ཕ་སྒྲུག །ཐང་གའི་སྟློད་ཆའི་ནམ་མཁའི་མཐའ་རིམ་གིས་མི་གསལ་བར་ཐིག་ལེ་ཆུང་ངུ་

བིས་པའི་མིང་། 
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ནམ་མཁའ་ཕ་རིང་། ཐང་གའི་སྟློད་ཆའི་ནམ་མཁའི་མཐའ་རིམ་གིས་མི་གསལ་བར་འཕེད་ཤད་

བས་པའི་མིང་། 

ནམ་མཁའ་མཛོད། ① འདློད་ཡློན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དཔེ། ② མཆློད་པའི་རས་རྣམས་ཟག་

མེད་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་མི་ཟད་པའི་གཏེར་དུ་སེལ་བའློ། །

ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀ་ིཏངི་ང་ེའཛནི། ས་དང་པློའ་ིསྐབས་སུ་ཐློབ་པའ་ིསྦནི་པ་ལ་དབང་ཐློབ་པའ་ིཏངི་ང་ེའཛནི། 

ནམ་མཁའ་གཡའ་དག །ནམ་མཁའ་སྒིབ་བེད་དང་བལ་བ། ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་ས་གཞི་རྡུལ་དག

ནམ་མཁའ་ལེགས་པའི་རྒྱལ་མཚན། མཚན་གཞན་མཁས་བཙུན་ཆེན་པློ་ཞུ་བ་འདི་ཉིད་ཡབ་བདག་

ཆེན་བཟང་པློ་དཔལ་དང་ཡུམ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་

སྤི་ལློ་༡༣༠༥ལློར་ལྷ་རེར་སྐུ་འཁྲུངས། རེ་འདིས་གཞི་ཐློག་བ་བང་གི་གདན་རབས་དང་པློ་མཛད་

ཅིང་། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་གཅིག་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་༡༣༢༥ལློར་དཔལ་

ས་སྐྱ་དགློན་གི་གདན་ཁིར་ཕེབས་ནས་བཟུང་གདན་ས་ལློ་བཅུ་དགུ་བསྐྱངས། དགུང་ལློ་སློ་དགུ་

ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༣༤༣ ལློར་འདས། 

ནམ་མཁའི་སྐ་རགས། [མངློན]དགུ་ཚིགས། 

ནམ་མཁའི་སྐྲ་ཅན། [མངློན]དབང་ཕྱུག

ནམ་མཁའི་ཁམས། ཁམས་དྲུག་གི་ནང་གསེས་སྟློང་པའི་ཆ་སྟེ་ས་བློན་མི་སྒིབ་པའི་བ་བ་བེད་པ། 

ནམ་མཁའི་ཁིམ། [མངློན]མཐློ་རིས། 

ནམ་མཁའི་གིང་། [མངློན]སྤིན་པ། 

ནམ་མཁའི་རྒྱལ་པློ། འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ལ་སྐུའི་རྣམ་འགྱུར་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་ཡློད་པའི་

ནང་ནས་སྤན་རས་གཟིགས་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་པློ་ནི་སློང་བཙན་སམ་པློས་ལྷ་ས་གཙུག་ལག་

ཁང་གི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་བཞེངས་པ་གནང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བལ་པློའི་བཟློ་བློ་ལ་

བཀའ་གནང་སྟེ་འཇིམ་པ་སློགས་ག་སྒིག་བས་ཟིན་ནས་སང་ཉིན་ལྷ་སྐུ་བཞེངས་རིས་བས་པའི་

ས་ནུབ་ཏུ་རང་བློན་དུ་ཕེབས་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད་སློལ་ཡློད་ཅིང་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་བཅུ་གཅིག་

ཞལ་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་པློ་འདིའི་ཞལ་བཅུ་གཅིག་གི་རྣམ་འགྱུར་དང་ཕག་མཚན་སློགས་ཡློངས་
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གགས་དང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཡློད། 

ནམ་མཁའི་རྒྱལ་མཚན། [མངློན]སྤིན་པ། 

ནམ་མཁའི་སློ་སངས། བློད་ཚོན་མཐིང་ལས་བྱུང་བའི་ནམ་མཁའ་བཟློ་བེད་ཀི་སློ་སངས་ཞེས་

མཐིང་ལས་ཅུང་ཟད་ཞིབ་པའམ་སྐྱ་བ་ཡློད། 

ནམ་མཁའི་སློ་སི། ཐང་གའི་གནམ་གི་གཞི་གདན་ཏེ། བློད་ཚོན་སློ་སངས་སྐྱ་ཤློས་ཀི་ནང་དུ་དཀར་

པློ་ཅུང་ཟད་བསེ་དགློས། 

ནམ་མཁའི་ཆུ་བློ། [མངློན]ཆུ་བློ་གང་གཱ། 

ནམ་མཁའི་སྙིང་པློ། ཉེ་སས་བརྒྱད་གས་ཀི་བང་སེམས་ཤིག

ནམ་མཁའི་ཏློག །① [མངློན]ཉི་མ། ② བང་སེམས་ཤིག

ནམ་མཁའི་ར། [མངློན]བ། 

ནམ་མཁའི་སྟེང་འགློ་བ། [མངློན]གཟའ་མིག་དམར། 

ནམ་མཁའི་སྟློབས། [མངློན]རླུང་སྤི། 

ནམ་མཁའི་ཐིག་ལེ། [མངློན]ཉི་མ། 

ནམ་མཁའི་ཐློ་བ། [མངློན]ཐློག

ནམ་མཁའི་ཐློད་ལན་ཟླ་བ། [མངློན]བློད་ཟླ་བདུན་པ། 

ནམ་མཁའི་མཐློངས། ནམ་མཁའི་དབུས་སམ་ངློས། འཇའ་ཟུག་ས་ནམ་མཁའི་མཐློངས་རེད། 

ནམ་མཁའི་མདངས་གསལ། བློད་ཟླ་གསུམ་པའི་དབུགས་ཐློབ། 

ནམ་མཁའི་མདློག །ནམ་མཁའི་ཁ་དློག་གམ་མདློག་སློན་པློ། 

ནམ་མཁའི་ནློར་བུ། [མངློན]ཉི་མ། 

ནམ་མཁའི་རྣ་བ། [མངློན]ཟླ་བ། 

ནམ་མཁའི་དབུགས། [མངློན]རླུང་སྤི། 

ནམ་མཁའི་དབིངས། བར་སྣང་གི་དགུང་། 

ནམ་མཁའི་མིག །[མངློན]ཉི་མ། 



  787  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ནམ་མཁའི་མུ་ཁྱུད། [མངློན]སིན་བུ་མེ་ཁེར། 

ནམ་མཁའི་མེ་ཏློག །① མེད་པའམ་མི་སིད་པའི་དཔེ། ② [མངློན]རྒྱུ་སྐར། 

ནམ་མཁའི་མཛོད། ① བང་སེམས་ཤིག་གི་མཚན། ② ནློར་ཅི་འདློད་འབྱུང་བའི་བང་མཛོད། 

 ③ འཕགས་པ་ནམ་མཁའི་མཛོད་ཀིས་ཞུས་པ་ཞེས་བ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་མདློ། །བམ་པློ་

བརྒྱད་པ། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པློ་བི་ཛ་ཡ་ཤཱི་ལཱ་དང་། ཤཱི་ལེནྡྲ་བློ་དི་དང་། ལློ་ཙཱ་བ་བནྡི་ཡེ་ཤེས་

སེས་བསྒྱུར་ཏེ་སྐད་གསར་བཤད་ཀིས་བཅློས་པའློ། །

ནམ་མཁའི་ཟིལ་པ། གནམ་གཡེར་བའི་སྐབས་བ་མློ་འབྱུང་བའི་ཆུ་རྡུལ། 

ནམ་མཁའི་འློད། [མངློན]སིན་བུ་མེ་ཁེར། 

ནམ་མཁའི་རླངས་པ། [མངློན]བ་མློ། 

ནམ་མཁའི་ལམ། གཟའ་རྣམས་རྒྱུ་བའི་ལམ་སྟེ། ཉི་ཁིམ་བཅུ་གཉིས། 

ནམ་མཁའི་སློག །[མངློན]རླུང་སྤི། 

ནམ་མཁར་འགློ། [མངློན]འདབ་ཆགས། 

ནམ་མཁར་མི་ཤློང་བའི་ནག་ཉེས། ནག་ཉེས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ། 

ནམ་གང་། རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ཀི་ནང་གི་སྐར་ཚོགས་ཤིག་གི་མིང་། 

ནམ་གུང་། མཚན་ཕེད། 

ནམ་གི་སྐྱ་རེངས་གསུམ། རི་པློ་ཏ་ལར་ཉི་མ་ཤར་ཚེ་དང་། གསེར་གི་རི་བདུན་ལ་ཉི་མ་ཤར་ཚེ་

དང་། འཛམ་བུའི་གིང་གི་རི་ལ་ཉི་མ་ཤར་ཚེ་དང་གསུམ་མློ། 

ནམ་གི་གུང་ཐུན། མཚན་ཕེད་ཀི་ཐུན། 

ནམ་གི་ཆ་སྟློད། མཚན་མློ་ཆ་གསུམ་དུ་བགློས་པའི་ཆ་དང་པློ། 

ནམ་གི་ཆ་སྨད། མཚན་མློ་ཆ་གསུམ་དུ་བགློས་པའི་ཆ་གསུམ་པ། 

ནམ་གི་ཆ་གསུམ། མཚན་མློ་ཆ་གསུམ་དུ་བགློས་པའི་ཆ་དང་པློ་ནི། ནམ་གི་ཆ་སྟློད་དམ་ནམ་སྟློད་

དམ་ནམ་གི་སློད་ཆ། ཆ་གཉིས་པ་ནི་ནམ་གུང་ངམ་ནམ་གི་བར་ཆ། ཆ་གསུམ་པ་ནི་ནམ་གི་

ཆ་སྨད་དམ་ནམ་སྨད། 
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ནམ་གི་ཐློ་རངས་ཆ། མཚན་མློའི་ཆ་ཐ་མ། 

ནམ་གི་འཕི་དགུ། ནམ་གི་འཕི་ཆ། 

ནམ་གི་སློད་ཆ། མཚན་གི་ཆ་དང་པློ། 

ནམ་གྲུ། རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གསློ་བའི་ལྷ་མློ་དང་། རེ་

བ་ཏི། ཤེས་པ་རྒྱས་བེད་བཅས་སློ། །

ནམ་རྒྱུན། དུས་རྒྱུན་ནམ་རག་པར། བསམ་ཚུལ་ནམ་རྒྱུན་དང་མི་འདྲ་བ། མི་གཤིས་བཟང་ངན་

གང་ཡིན་ནམ་རྒྱུན་གི་སྤློད་ལམ་ལ་བརགས་ན་ཤེས། 

ནམ་དགུང་། ནམ་གུང་དང་གཅིག །

ནམ་མཇུག །སྟློན་འཇུག

ནམ་སྟློད། ནམ་གི་ཆ་སྟློད་ཀི་བསྡུས་ཚིག

ནམ་ཐང་། ① ནམ་མཁར་སྤིན་མི་འཁློར་བ། ② དབར་ཁ་ཆར་མི་འབབ་པའི་ཐན་པ། འདི་ལློ་ནམ་

ཐང་ནས་ལློ་ཏློག་ལ་སྐྱློན་ཆེན་པློ་ཤློར་སློང་། 

ནམ་ཐློ་རེངས། མཚན་ཐུན་ཐ་མ། 

ནམ་དུས། ① ལློ་གཅིག་གི་དུས་བཞིའི་སྤི་མིང་། དབར་དགུན་གི་ནམ་དུས་དྲློ་གང་ལ་དཔགས་པའི་

གློན་པ་གློན། དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ལ་དཔགས་པའི་ལས་དློན་གི་འཆར་གཞི་འདིང་། འབྲུ་

སློན་ནམ་དུས་དང་བསྟུན་ནས་འདེབས་དགློས། ② དུས་སྐབས། མེ་ཏློག་བཞད་པའི་ནམ་དུས། 

ཆུ་རྒྱས་པའི་ནམ་དུས། 

ནམ་དུས་བཞི། དཔྱིད་དབར་སྟློན་དགུན་ཏེ་བཞི། 

ནམ་ནངས་པ། [རིང]ནམ་ལངས་པ། 

ནམ་པ་ལེ་རྒྱལ། ནུབ་ཕློགས་སུ་ཡློད་པའི་རྒྱལ་ཕན་ནམ་པ་ཟེར་བ་དེ་ལློ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་འགའ་ཞིག་

ཏུ་ཞང་ཞུང་ནམ་པ་ཞེས་གསལ་བ་ལར་ན། ནམ་པ་དང་ཞང་ཞུང་དློན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་

ཡིན་པ་ལར་སྣང་བས་དཔྱད་པར་ཞུ། 

ནམ་ཕར་ཚུར་གི་ཞལ་ལེ། ཞལ་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སར་ར་དྲེལ་མཛོ་གཡག་སློགས་
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སློ་ཟློག་ཕྱུགས་རིགས་གཡར་པློ་སྤློད་ལེན་གི་ནམ་ཞག་ས་ཕིའི་བར་དུ་ཤི་གློད་བྱུང་ན་གཡར་

མཁན་ལ་ཉེས་ཁག་འཁི་མིན་ཞིབ་དཔྱད་ཀིས་ཉེས་ཚད་འགེལ་འཐེན་ཇི་འློས་བརག་པའི་ཁིམས། 

ནམ་ཕུགས། དུས་མཐའ་ཐུག་པ། ཁས་ལེན་ཐེངས་གཅིག་བས་ན་ནམ་ཕུགས་འགྱུར་བ་མེད། 

ནམ་ཕུགས་མེད་པ། ཕུགས་བརན་པློ་མེད་པའི་དློན། 

ནམ་ཕེད། དུས་ཚོད་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཆ་ཤས་ཤིག་སྟེ་གང་གི་དུས་ཚོད། 

ནམ་འཕང་། ནམ་མཁའི་མཐློ་དམའི་ཚད་དམ་དཔངས། བ་རྒློད་ཀིས་ནམ་འཕང་གཅློད་པ་ལར་བ་

གཞན་གིས་གཅློད་མི་ཐུབ། 

ནམ་འཕང་གཅློད་བེད། [མངློན]བ་རྒློད། 

ནམ་འཕང་བཅད་པ། ནམ་མཁའི་དབིངས་མཐློན་པློའི་ས་ལས་བརྒལ་བར་བས་པ། 

ནམ་སྨད། ནམ་གི་ཆ་སྨད་ཀི་བསྡུས་ཚིག

ནམ་ཚོང་། [རིང]སྒློག་རུས་ཀི་མིང་དང་། སྐེ་སྟློང་ནས་མཆིན་དྲི་བར་གི་བང་ཁློག་སྟློད་ཀི་སྤི་མིང་

ངམ། སྒློག་རུས་ཡན་དང་གེ་བ་མན་བར་གི་སྤི་མིང་བཅས་ལ་འཇུག་པས་སྐབས་ཐློབ་ཏུ་གློ་

དགློས་པ་ཞིག་སྟེ། མངློན་བརློད་འཆི་མེད་མཛོད་ལས། ཕག་པ་དཔུང་མགློ་ཁུར་གནས་ཏེ། མློ་

མིན་དེ་མཚམས་ནམ་ཚོང་ངློ་། །ཞེས་དང་། མངློན་བརློད་གསེར་ཕེང་རློལ་པ་ལས། ནམ་ཚོང་

མགློ་དང་སྐེ་ཡི་རེན། མགློ་འཛིན་ཞེས་སུ་བཤད་པ་ཡིན། ཞེས་དང་། མངློན་བརློད་ལེགས་

བཤད་གསེར་གི་ལེ་མིག་ལས། སྒློག་རུས་ཞེས་པ་ནམ་ཚོང་མིང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་དེ་

དག་རྣམས་ཀིས་སྒློག་རུས་ལ་བཞེད་པ་དང་། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་

ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། ནམ་ཚོང་ནི། སྐེ་སྟློང་ནས་

མཆིན་དྲི་བར་གི་ཆ་ཤས་དེའི་སྤི་མིང་ངློ་། །ཞེས་དང་། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་

ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། ནམ་

ཚོང་ཞེས་པ་སྒློག་རུས་ནས། གེ་བ་བར་གི་སྤི་མིང་སྟེ། འློན་ཀང་སྒློག་རུས་བང་ཁློག་སྟློད། 

སྐབས་ཐློབ་གཞན་དུའང་འཇུག་པ་མཐློང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། །

ནམ་ཚོད། མཚན་མློའི་ཐུན་ས་ཕིའི་ཚོད། བ་མེད་སར་བློང་བུས་ནམ་ཚོད་དང་། ཁི་མེད་སར་ཞུམ་
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བུས་རུས་པ་མུར། ཁིམ་བས་ནམ་ཚོད་ཐིག

ནམ་ཞག །ཉི་མ་ནམ་ཤར་གི་ཞག་དུས། 

ནམ་ཞག་རྒྱུན་གཏན། དུས་རྒྱུན་ནམ་རག་པར། ནམ་ཞག་རྒྱུན་གཏན་དློགས་ཟློན་བེད་དགློས། 

ནམ་ཞག་རྒྱུན་པ། ནམ་ཞག་རྒྱུན་གཏན་དང་དློན་གཅིག

ནམ་ཞབས། མཚན་མློ་གཉིད་ཞབས། 

ནམ་ཞར། [རིང]ནམ་ཡང་ཞེས་པ། 

ནམ་ཞིག །དུས་སྐབས་ཤིག་གམ་ཉིན་ཞིག །ནམ་ཞིག་ཕར་ཐློན་ཚུར་སྦློར་ཚང་མ་ངེས་གཏན་བེད་

དགློས། རྫུན་གཏམ་ཇི་ཙམ་བཤད་མཁས་ཀང་ནམ་ཞིག་གཞན་གིས་ཧ་གློ་ཡློང་། 

ནམ་ཞློད། ཆར་ཞློད། ད་ལ་ནམ་ཞློད་ཆེ་སྟབས་གཙང་པློ་ཧ་ཅང་རྒྱས་འདུག

ནམ་གཞུག །① ནམ་དུས་ཀི་མཇུག་སྟེ་ཕལ་ཆེར་སྟློན་དུས་ལ་ཟེར། ② གཏན་གི་ཕུགས། 

ནམ་གཞུག་བསྡུ་ཁ། སྟློན་དུས་རློགས་ལ་ཁད། 

ནམ་གཞུག་རིང་པློ། དབར་སྨད་དམ་སྟློན་གཞུག་གི་དུས་ཚོད་རིང་པློ་ཡློད་པ། 

ནམ་ཟླ། ① དུས་ཚོད་སྤིའི་མིང་། ནམ་ཟླ་རིང་པློ། དབར་དགུན་སྟློན་དཔྱིད་ལློའི་ནམ་ཟླ་ཡིན། 

 ② གནམ་གཤིས། དབར་དུས་ནམ་ཟླ་དྲློ། 

ནམ་ཟླའི་དཔལ། འདི་ལློ་དང་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་ཟླ་བ། ཉི་མ་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་ཟླ་བ་བཅས་ལ་གློ་རྒྱུ་མིན་

པར། དུས་བཞིའི་ནམ་ཟླ་ལ་གློ་དགློས་པ་དཔེར་ན། ཁ་སྐད་ནང་། ནམ་ལ་དབར་ཀ ནམ་ལ་

དགུན་ཀ་སློགས་ཟེར་བ་དེ་ཡིན། ནམ་ཟླའི་དཔལ་ཞེས་པ། ལློ་གཅིག་དུས་བཞིའི་ནང་གི་ནམ་

ཟླ་སྐྱིད་ཤློས་དབར་དང་སྟློན་གཉིས་ལ་ཟེར། 

ནམ་འློག །① སྐར་མ་ས་ག །② ནམ་མ་ལངས་གློང་། 

ནམ་ཡང་། དུས་གང་དུ་ཡང་། བློ་བརན་པློ་ནམ་ཡང་འགྱུར་བ་མེད། 

ནམ་ཡང་ཆེས་སློན་མ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་always on top ཟེར། 

ནམ་ར་ཆག་གློང་། ནམ་ར་དང་ཆག་གློང་ཞེས་ལུང་པ་གཉིས་ཡིན་འདྲ་སྙམ་སྟེ། ནམ་ར་ནི་འདམ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

གཞུང་ངམ་ནག་ཆུ་རྒྱུད་ཀི་ས་ཆ་ཞིག་ཡིན་པ་ས་མིང་དཀར་ཆག་ནང་གསལ་ཞིང་། ཀམ་ཚང་

ཆློས་འབྱུང་ཀརྨ་པ་རློལ་པའི་རྡློ་རེའི་རྣམ་ཐར་ཤློག་གངས༡༧༦ལས་ལྷ་ས་ནས་མདློ་སྨད་

ཕློགས་སུ་ཕེབས་པའི་ལམ་བར་ནག་ཆུའི་ཆུ་ཆེན་པློ་དེ་སྒློལ་རེས་ནམ་རའི་ས་གནས་བརྒྱུད་

ནས་ཕེབས་པར་གསལ། ཆག་གློང་ནི་འཕན་ཡུལ་གི་ནང་གསེས་ཆག་གི་ལུང་པ་ཡིན་པ་འདྲ། 

ནམ་རིང་། མཚན་མློའི་དུས་རིང་བ་སྤི་ཟླ་༡༢པའི་ཚེས་༢༡་ཉིན་ནི་ལློ་གཅིག་གི་རིང་ནམ་རིང་ཤློས་

ཞིག་ཡིན། 

ནམ་རིང་པློ། མཚན་མློ་རིང་པློ། 

ནམ་རེ། ལི་ཡང་གི་ཚད་གཞལ་བེད་རྒྱ་མའི་སང་གི་བཅུ་ཆ་གཅིག་གི་མིང་སྟེ། སྟློད་སྟློན་དཀློན་

ཅློག་སྐྱབས་ཀིས་མཛད་པའི་དློན་ཁིད་ལས། ནམ་རེ་ཞེས་པ་སང་གི་བཅུ་ཆ་སྟེ། སྐར་མ་གང་

རེ་ཞེས་པ་དང་དློན་གཅིག་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ནམ་ལ། ལ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་དིང་རི་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

ནམ་ལངས། དུས་ཚོད་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ཡློས་ཀི་དུས་ཚོད།ནམ་ལངས་ལངས་དང་

ཉི་མ་ཤར་ཤར་རེད། 

ནམ་ལངས་པ། མཚན་དུས་ཡློལ་བའམ་ནམ་གསལ་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དང་པློ་གསལ་དང་། 

རབ་ས་གསལ། རབ་སད་བཅས་སློ། །

ནམ་སེང་ཙམ། ནམ་ལངས་མ་ལངས་ཙམ། 

ནམ་སློད། མཚན་མློའི་ཆ་སྟློད། 

ནམ་སློས་པ། ས་རུབ་པ། 

ནམ་གསལ་བ། སྐྱ་རེངས་ཐ་མ་ཤར་བ། བ་སྐད་གསུམ་པ་བརྒྱབ་ནས་ནམ་གསལ་ཡློང་། 

ནམཿ [ལེགས] འདུད་དློའམ་ཕག་འཚལ་བ། 

ནའུ་ག །སང་ལང་གུ། 

ནར། དབིབས་རིང་པློ་དང་། བསྣར་ནས་ནར་སློང་ལ་བུ། 

ནར་གིས། འཇུར་མིག་ནས་མར་དང་འདམ་སློགས་དབིབས་རིང་པློ་ཕི་ལ་ཐློན་པ་ལ་བུའི་རྣམ་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྟེ། བུ་ག་ནས་སྦྲུལ་ཞིག་ནར་གིས་བྱུང་ལ་བུ། 

ནར་འགངས། དུས་ཚོད་ཕིར་བཤློལ། ལས་ཀ་ནར་འགངས་སུ་གཏློང་བ། ལས་དློན་འདི་ནར་

འགངས་ཕི་བཤློལ་དུ་མ་སློང་བར་དུས་ཐློག་སློ་སློར་བེད་དགློས། 

ནར་ཏེ་ཐློན། དབིབས་ནར་ནར་གི་ངང་ཚུལ་དང་བཅས་ཕིར་ཐློན་པ། 

ནར་ནར། དབིབས་ནར་མློའམ་འཛར་འཛར། ཐག་པ་ནར་ནར་དུ་དྲུད། ཆུ་ནར་ནར་དུ་འཛར། གཏན་

འཁེལ་གི་དུས་ཚོད་ནར་ནར་དུ་བས་མི་ཆློག

ནར་ནར་པློ། ① དཀྱུས་རིང་བའི་དབིབས། སློར་མློ་ནར་ནར་པློ། གྲུ་བཞི་ནར་ནར་པློ། ② འཛར་

འཛར་པློའམ་ཉློར་ཉློར་པློ། ལས་ཀ་ཚར་རྒྱུ་མེད་པའི་ནར་ནར་པློ་མ་བེད། ③ མངལ་གི་གནས་

སྐབས་ལྔའི་གསུམ་པའམ། མི་ལུས་མངལ་དུ་ཆགས་པའི་བདུན་ཕག་གསུམ་པ་སྟེ་མེར་མེར་

པློ་ལས་ཤ་དབིབས་ཧ་ཅང་སྙི་བ་ལ་བུར་གྱུར་པ་མནན་དུ་མི་བཟློད་པའི་དུས། 

ནར་ནར་མློ། ནར་ནར་པློ་དང་གཅིག །

ནར་ནློར། ན་རེ་ནློ་རེའི་བསྡུས་ཚིག

ནར་བ། རིང་དུ་ཕིན་པ། འགིག་གི་སྐུད་པ་དེ་འཐེན་ན་ནར་ཡློང་། མཆི་མ་ནར་ཏེ་འཛག །ལས་ཀ་

དེ་དུས་ཐློག་ནས་ཅུང་ཟད་ནར་བ་རེད། ལས་ཀ་ནར་ན་འགྱུར་ལློག་མང་། 

ནར་དབིབས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་bar shape ཟེར། 

ནར་དབིབས་རི་མློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་bar chart ཟེར། 

ནར་མ། རྒྱུན་ཆགས་པའམ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ། ཟས་ནར་མ། བཟའ་བཏུང་ནར་མར་གཏློང་། ས་ཕི་

ནར་ནར་སྙན་སུན་ཞུ་བ། ལས་ཀ་ནར་མར་བས། 

ནར་མ་དཱ། འདི་ཆུ་བློ་སིན་དྷུའི་མིང་གི་མངློན་བརློད། 

ནར་མློ། དཀྱུས་རིང་མློ། སྨྱུ་གུའི་དབིབས་ནར་མློ་རེད། དེར་རྡློ་ནར་མློ་ཞིག་འདུག

ནར་རིང་། ནར་ནར་རིང་པློ། ས་རྒྱུད་ནར་རིང་། ཁང་པ་ནར་རིང་། 
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ནར་ལུས་ཤློར་བ། ཕི་འགངས་སུ་གྱུར་པ། ལས་ཀ་ཞིག་བེད་དགློས་བསམ་པའི་ངང་ནས་ད་བར་

ནར་ལུས་ཤློར་བ། 

ནལ། འདི་མ་ཏ་ཅ་སི་ཅ་དང་། པཱ་ཤིས། ཨ་ཧྥུ་གྷན། ཨ་མེ་རི་ཀ ཨུ་རུ་སུ། མློ་སང་པི་ཁི། ཤིན་ཅང་

ཨར་ཐེ་སློགས་ནས་འབྱུང་བའི་ཀུའེ་སློན་ཡན་ཞེས་པའི་གཏེར་རྡློའམ་ནློར་བུའི་རིགས་ཏེ། རང་

བྱུང་ཤེལ་རིགས་ཆེ་ཆུང་ངེས་མེད་དབིབས་ཕལ་ཆེར་སང་དྲུག །ངློས་མང། ལེབ་མློ་སློགས་

ཅི་རིགས་ལ། ཁ་དློག་དམར་སྨུག་ཤེལ་ལར་དྭངས་ཤིང་ས་ལ་མཁེགས་པ། ཕལ་ཆེ་བ་གྲུ་བཞི་

ལེབ་མློ། གྲུ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་མིག་ཡློད་པ། འགའ་ཞིག་དབིབས་ངེས་མེད་མིག་གང་བྱུང་

དུ་ཕུག་པ། བརག་པ་ཡང་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བློ་ཡིན་ཞིང་། དེ་མིན་གི་གྲུབ་ཆ་སྣ་ཚོགས་འདྲེས་ཚད་

མང་བ། ངློ་བློ་མརྒད་ཀི་རྒྱུ། ཁ་དློག་པདྨ་ར་ལས་སྨུག་པ། ཀློ་རཉ་ལས་དྭངས་པ། ཤེལ་རིགས་

ཕལ་ཆེར་གཅློད་པར་ནུས་ཤིང་། ཉི་འློད་ལ་བལས་པས་འློད་མདངས་རྒྱ་སེའི་ཁ་དློག་ལ་བུ་

འབྱུང་བ། རློ་ནུས། རློ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་དུག་ཚད་དང་། སྦར་དུག་མཆིན་

ནད་སེལ། ① པད་རག་འདྲ་བའི་རིན་པློ་ཆེ་ཁ་དློག་ཅུང་ཟད་སྨུག་ཤས་ཆེ་བ་ཞིག །② གཉེན་

ཚན་འཁིག་པར་སྤློད་པའི་བ་བ། རུས་གཅིག་པའི་ཁིམ་ཐབ། 

ནལ་ཕྲུག །ནལ་བུ་དང་གཅིག །

ནལ་བུ། ཉེ་ཚན་ཕློ་མློ་ལུས་འབེལ་བྱུང་བ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕྲུ་གུ

ནལ་མ། ① ཤིང་བ་མ། ② མིང་སིང་བཟའ་ཚང་བས་པའི་བུད་མེད། 

ནལ་ཟེ། ① ལུས་ཀི་ཟ་འཕྲུག་འདྲད་སྤད་ཞིག །② [རིང]སྐྱློགས། 

ནལ་ལེ། ཕ་ངེས་བཟུང་མེད་པའི་བི་ཕྲུག

ནལ་བཤམས། ལློག་ཏུ་ལློག་གཡེམ་བེད་པ། བཙུན་མློ་དང་མི་གཞན་ནལ་བཤམས་པ། 

ནས། ① འབྲུ་རིགས་ཤིག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མཆུ་མ་དང་རི་དཀར་རློ། སར་གི་འཇལ་བེད་

ཚད་གཞི་ཞིག་གི་མིང་། ② ཆློས་གང་ནས་གང་ཞིག་བྱུང་བ་སྟློན་བེད་རྣམ་དབེ་ལྔ་པ་འབྱུང་

ཁུངས་ཀི་སྒའི་རྐྱེན་ཞིག །ཞིང་ཁའི་ནང་ནས་ཟ་འབྲུ་ཐློན་པ། ཤར་ཕློགས་ནས་ཉི་མ་ཤར། 

 ③ ཡུལ་དང་། དུས་དང་། དངློས་པློ་སློགས་མཚམས་འཛིན་ཅིང་སྡུད་པའི་དློན་སྟློན་བེད་རྣམ་
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དབེ་ལྔ་པའི་སྡུད་སྒའི་རྐྱེན་ཞིག །གནའ་ས་མློ་ནས་ད་ལའི་བར། ལྷ་ས་ནས་སེ་དགེ་བར། བརྒྱ་

ནས་སྟློང་བར། ④ མཚམས་སྦློར་བའི་ལྷག་བཅས་སྟློན་པའི་ཕད་རང་དབང་ཅན་ཞིག །ཅློག་

ཙེའི་འཁིས་སུ་བསད་ནས་ཁ་བརྡ་ལྷུག་པློར་བེད་པ། 

ནས་ཀི་འཁི་ཤིང་། [མངློན]སན་མ། 

ནས་དཀར། འབྲུ་དཀར་པློ། 

ནས་སྒ་ལྷག་བཅས། མཚམས་སྦློར་ལྷག་བཅས་ལ་འཇུག་པའི་ནས་སྒ། སྟེ་ཏེ་དེ། མིག་གིས་བལས་

ནས་མཐློང་། 

ནས་བརྔ། ལློ་ཏློག་ནས་སྟློན་ཀར་ཟློར་བས་གཅློད་པ། 

ནས་གཅིག །གཟུགས་ཀི་མཐའ་སྟེ་ཤིག་བདུན་ལ་ནས་གཅིག

ནས་ཆག །ལེབ་མློར་རློགས་པའི་ནས་འབྲུ། 

ནས་ཆང་། ནས་ཀིས་བཙོས་པའི་ཆང་། 

ནས་ཆུ། [སྐྱེ་རྒུ]ནས་རིལ་གི་ཐུག་པ། 

ནས་རང་། འབྲུ་རིགས་འཇློག་སའི་བང་བ། 

ནས་རེན། ནས་རེན་པར་བཏགས་པའི་ཕེ། 

ནས་རེས་ཚ་བ། ནས་རེན་པར་བཏགས་པའི་ཕེ་ཡི་ཐུག་པ། 

ནས་སྙེ། ནས་ཀི་སྙེ་མ། 

ནས་ནག །འབྲུ་ནག་པློ། 

ནས་ནག་ག་གཉིས་མ། ཐློན་ཚད་མཐློ་བའི་ནས་ཀི་བེ་བག་ཅིག

ནས་སྤན། ནས་འབྲུའི་དབིབས་ཀི་སྤན་ལ་ཟེར་བ་སྟེ། རེ་བཙུན་སྒློལ་མའི་སྤན་དབིབས་ལ་བུ། 

ནས་ཕུབ། ནས་ཀི་ཤུན་པ་མང་བའི་རྩྭ། 

ནས་ཕེ། ནས་རེན་བཏགས་པའི་ཕེ། 

ནས་མ། གཡུལ་བཅག་ནས་སྤུངས་པའི་འབྲུ་རིགས་ཀི་ཕུང་པློ་ལ་ནས་མ་ཟེར་ཏེ། གཡུལ་ཁར་ནས་

མ་རི་ལར་སྤུངས་ལ་བུ། 
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ནས་རམ། ནས་ཀི་རམ་པ། 

ནས་ཞིང་། ནས་ཀི་ས་བློན་བཏབ་པའི་ཞིང་ཁ། 

ནས་རང་། ནས་འབྲུ་བླུག་པའི་བང་བའམ་སྣློད་དེ་འདམ་བུ་དང་སྨྱུག་མའི་ཚལ་བ་སློགས་ཀིས་གས་

པའི་འབྲུ་བླུག་སའི་སྣློད་ལ་རང་ངམ་སྦང་ཟེར་རློ། 

ནས་ཟན། ① འབྲུ་རིགས་ནས་ཀི་ཟན་སགས། ② [མངློན]བེའུ་མཆིལ་པ། 

ནས་ཡློས། ནས་བརྔློས་པའི་ཡློས། 

ནས་སློ་བ། ཤུན་པ་དང་ལན་པའི་ནས་འབྲུ། 

ནས་སློག །ནས་ཀི་སློག་མ། 

ནས་སློན། ནས་ཀི་ས་བློན། 

ནས་སྲུས། ནས་མ་སྨིན་ཙམ་གི་སྙེ་མ། ནས་སྲུས་ཀི་ཐུག་པ། 

ནས་བསློད། ཟ་འབྲུ་ནས་ཀི་བསློད་སྙློམས་ཏེ་སར་བློད་ཀི་གྲྭ་བཙུན་སློགས་ཀིས་སྟློན་འབས་སྨིན་

དུས་ཡུལ་གློང་ཁག་ལ་འབྲུ་རིགས་སློང་བའི་མིང་། 

ནཱ་ལེནྡྲ། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༤༣༥་ལློར་རློང་སྟློན་སྨྲ་བའི་སེང་གེས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ལྷུན་གྲུབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

ནི། བློད་ཡིག་གི་ཚིག་ཕད་ཅིག །འཇུག་ཡུལ་བཞི་ཡློད་དེ། ① དེ་ལ་མཆློག་དགར་བ་ནི། ཁབ་

འཇུག་ནི་ལྷ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་བརྟུལ་ཕློད་པའློ། །དཔྱད་ལན་དུ། སི་ཏུ་ནི༵་འགེལ་མཛད་

མཆློག །སུམ་རགས་ནི༵་བརྡ་སྤློད་མཆློག །ནི་སྒ་ནི་དགར་བརྣན་མཆློག །ལ་བུ་མཆློག་དགར་

དང༌། ② དམན་པར་དགར་བ་ནི། རིགས་རྣམས་ལས་ནི་གདློལ་པའི་རིགས་ཐ་ཆད་དློ། །མདློ་

མེད་ནི་མི་ཡི་ཐ། སྒློ་སྐུར་ནི་རློམ་གི་ཐ། རང་སྨློད་ནི་ལས་ཀི་ཐ། རང་འདློད་ནི་གཏམ་གི་ཐ། ལ་

བུ་དམན་དགར་དང༌། ③ ཐ་དད་པ་ཙམ་དུ་དགར་བ་ནི། མཐིང་ཀ་ནི་སློ་སངས་ལས་གཞན་

ནློ། །རློག་བཟློ་ནི་ཚན་རིག་མིན། རང་སྨློད་ནི་ལ་རྒྱ་མིན། ང་རྒྱལ་ནི་གཟུར་གནས་མིན། རང་

ཚུགས་ནི་སྐྱློན་ཆ་མིན། ལ་བུ་ཐ་དད་དུ་དགར་བ་རྣམས་སློ། །ཞེས་པ་ལབུ་རྣམས་སློ། །

 ④ བརྣན་པ་ལ་འཇུག་པ་ནི། ཁློད་ནི་གཉེན་དང་ཁློད་ནི་བཤེས། སང་བར་བ་བ་ནི་སངས། ཆུབ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པར་བ་བ་ནི་ཆུབ། ལ་བུ་སྟེ། སློམ་པ་ཐམས་ཅད་ལན་པར་ནི། ལ་བུ་ཚིག་གི་ཁ་སྐློང་དུ་འཇུག་

པའང་ཡློད་མློད་ཀི་དློན་ནི་ངློས་བཟུང་གིས་བརྣན་པའི་སྒ་ཉིད་ཡིན་ནློ། །གཞན་ཡང་སྒིག་ལམ་

ནི་སྲུང་ཞིང་འདུག །སློབ་སྦློང་ནི་བེད་ཅིང་འདུག །དེས་ན་སློབ་མ་ཡག་པློ་ཞིག་རེད་ལ་བུ་དང༌། 

ཡང༌། སློབ་མ་འདིའི་ཕ་ཡུལ་ནི་དབུས་གཙང་རེད། ཆེད་སྦློང་ནི་གློག་ཀད་རེད། སྦློང་འབས་

ནི་ཤིན་ཏུ་ལེགས་ལ་བུ་རྣམས་སློ། །

ནི་ཀུ། གློ་ཡུའམ་མཁལ་མ་གློ་ཡུ་ཞེས་པའི་སྨན་གི་སློང་པློའི་མིང་། རྒྱ་སྐད་དུ་མིང་ལང་ཟེར། 

ནི་གུ། ① བུ་མློ་ཆུང་ངུ་། ② མཁའ་འགློ་མ་ནི་གུ། 

ནི་གུའི་ཆློས་དྲུག །སགས་ལུགས་ནི་གུ་མཁའ་འགློ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཆློས་དྲུག་སྟེ། གཏུམ་མློ་བདེ་

དྲློད་རང་འབར། སྒྱུ་ལུས་ཆགས་སང་རང་གློལ། རྨི་ལམ་ཉིང་འཁྲུལ་རང་དག །འློད་གསལ་གཏི་

མུག་རང་སངས། འཕློ་བ་མ་བསློམས་སངས་རྒྱས། བར་དློ་རྒྱལ་བ་ལློངས་སྐུ་རྣམས་སློ། །

ནི་སྒ། སུམ་ཅུ་པའི་སྐབས་ཀི་ཕད་འཇུག་ཚུལ་གི་མིང་། བེ་བག་འདི་ལ་འཇུག་ཡུལ་བཞི་སྟེ། མཆློག་

དགར་བ། དམན་པ་དགར་བ། ཐ་དད་ཙམ་དུ་དགར་བ། བརྣན་པའི་དློན་ལ་འཇག་པ་བཅས་སློ། །

ནི་མ་ལི། ལྡུམ་སྟག་ཕློ་རིགས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། མཁས་དབང་མཁེན་རབ་ནློར་བུས་

མཛད་པའི་ཁློག་སྨན་འཁྲུངས་དཔེ་བསྡུས་པ་ཡིན་བཞིན་འདློད་འཇློའི་བུམ་བཟང་ལས། ལྡུམ་

སྟག་པློའམ་ནི་མ་ལི། ལྡུམ་སྟག་མློའམ་ཀློ་བི་ལི། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ནི་རུ་ཧ། རྟུག་སྐམ་དང་། གཞང་སིན་ལ་བུ་ལེ་འློག་མན་གི་ནད་ལ་སྨན་བསྐློལ་ནས་ཁུ་བ་གློད་པའི་

ནང་བླུག་སྟེ་གཤང་ལམ་ནས་མས་བཏང་དགློས་པ་ཞིག་སྟེ། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་སྦློར་བ་རྣློན་

པློ་དང་འཇམ་པློ། བར་མ་བཅས་གསུམ་མཆིས། 

ནི་ལ། [ལེགས] ནཱི་ལཱ་དང་གཅིག །

ནི་ལ་ཨུཏྤལཱ། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་ཨུཏྤལ་སྟློན་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་

བསྒྱུར་ན། ནི་ལ་སློན་པློ་དང་། ཨུཏྤལ་སྟེང་འཐུང་ཞེས་འགྱུར་བས། ཨུཏྤལ་རིགས་གསུམ་གི་

ནང་ནས་སློན་པློའི་མིང་ངློ་། །

ནིང་། ལློ་སློན་མ་སྟེ། ན་ནིང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ནིམ་པ། འདི་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་ལྷློ་ཕློགས་ཀི་ཡུལ་རྣམས་སུ་ཡློད་པ་དང་། མང་ཆེ་བ་བག་གི་ར་

བའམ་བག་སྲུབ་སློགས་ལས་སྐྱེ་བའི་ཤིང་ཕན་གི་གས་ཤིག་སྟེ། ཤིང་ཕུང་གི་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་

1～2ཙམ་ཟིན་པ། ར་བ་ཁམ་སྐྱ་སེར་ཉམས་ཅན། ཁ་དབག་ཕལ་ཆེར་2～5རེ་ཙམ་ཡློད་པ། 

སློང་པློར་གཞུང་སུལ་དང་སྤུ་ཆུང་ཅན་ཕལ་ཆེ་བར་སྟློད་ཆ་ག་གྱུར་འཁློག་པ། མདུན་ལང་ནག་

དང་རྒྱབ་ཁམ་སྐྱ། དེར་རང་མདློག་གི་སྤུ་ཆུང་ལན་པའི་ལློ་ཆུང་ཁ་སྤློད་དུ་སྐྱེ་བའི་སྒློ་དབིབས་

ཀི་སད་ལློ་རེས་མློས་སྐྱེ་བ། ཟླ་བ་བཞི་པ་ནས་ལྔ་པར་མེ་ཏློག་སེར་དཀར་ཕེ་ལེབ་དབིབས་

ཅན་ཞིབ་ཆུང་མང་དུ་བཞད་པའི་སྙེ་མ་འཆར་ཞིང་གང་བུ་སྨུག་ནར་ཕེང་བ་འདྲ་བའི་ནང་དུ་སན་

འབྲུ་ཡློད་པ་ཞིག་གློ །སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་ར་བའི་ལྕུག་མ་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་

ཚད་པ་སེལ་ཞིང་གདློན་ནད་འཇློམས། སྐློམ་དད། ཡི་ག་འཆུས་པ། པགས་ནད་དང་ཁད་པར་

མེ་དབལ་ལ་སློགས་པར་ཕན། ཁག་མཁིས་ཆུ་སེར་དང་རུས་ཚད་སེལ། 

ནིས་ཤེ། སློ་ཕྱུགས་དང་རི་དྭགས་སློགས་ཀི་སུག་བཞིའི་སྣེ་རྣམས་སྲུང་བེད། རྒྱུ་རྭ་ལས་གྲུབ་པའི་

ས་མཁེགས་ཅན་ཀི་དངློས་པློ་དེའི་མིང་ཡིན། 

ནིས་ལགས། རའི་རྨིག་ལགས་དང་དློན་གཅིག

ནུ། [བེད་འབེལ་ལས་ཚིག] མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ། ནུ་མ་འཇིབ་པ་སྟེ། ལུ་གུས་ནུ་མ་ནུ་དགློས། 

ལུ་གུས་ནུ་མ་ནུ་བཞིན་འདུག་ལ་བུ། 

ནུ་སྐྱེས། [མངློན]འློ་མ། 

ནུ་མགློ །ནུ་མའི་རེ་མློ། 

ནུ་འཇིང་། ནུ་མའི་ར་བ་དང་རེ་མློའི་བར་གི་ཆ་ཤས་ཀི་མིང་སྟེ། སློབ་དཔློན་དཔའ་བློས་མཛད་པའི་

ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་སྙིང་པློ་བསྡུས་པ་ལས། ནུ་འཇིང་ནུ་མའི་ར་ཞེས་བ། སྟེང་འློག་སློར་

གཉིས་ནུ་མའི་གནས། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་དང་། གཞན་ཡང་ཡིག་རིང་འགའི་ནང་ནུ་

འཇིངས་དང་། ནུ་འགིངས་ཞེས་མཆིས་པས་དེ་དག་དློན་གཅིག་ཅིང་ཡི་གེ་མ་དག་པ་མིན་ནམ་

སྙམ་པ་ལས་ཁུངས་མ་ཆློད་པས་སད་དཔྱད་པར་བའློ། །

ནུ་འཇ�ང་། ནུ་མའི་ལེབས་སམ་ངློས། 
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ནུ་ཏློག །ནུ་མའི་རེ་མློ། 

ནུ་འཐུང་།① འློ་མ་འཐུང་བ། ② [མངློན]བིས་པ། 

ནུ་འཐུང་། ནུ་ཞློ་འཐུང་བཞིན་པའི་ཕྲུ་གུ་དམར་འབར་ལ་གློ

ནུ་རྡློག །ནུ་མའི་རེ་མློ། 

ནུ་ལན། བུད་མེད་ཀི་མིང་གི་མངློན་བརློད། 

ནུ་གདན། ནུ་མའི་ཏློག་གི་གཞི། 

ནུ་བ། [ཐ་དད་པ]ནུས་པ། ནུ་བ། ནུས། འློ་མ་འཐུང་བ། བིས་པས་མའི་འློ་མ་ནུ་བ། 

ནུ་བློ། གཅུང་པློ་སྟེ་ཕ་མ་གཅིག་པའི་བུ་སྤུན་ཆུང་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གཅུང་པློ་དང་། རེས་

སྐྱེས། རིང་ལས་སྐྱེས། ཐ་ཆུང་། ཕི་སྐྱེས་བཅས་སློ། །

ནུ་འབུར། ནུ་མའི་རེ་ཏློག

ནུ་དབག །ནུ་མ་གཡས་གཡློན་གཉིས་ཀི་བར་གི་ཆའི་མིང་། 

ནུ་མ། འློ་སྣློད། ནུ་མ་སྒིལ་བ། ནུ་མ་འཐུང་བ། ཕྲུ་གུ་དམར་འབར་ལ་ནུ་མ་འཐུང་བ། ཕྲུ་གུ་དམར་

འབར་ལ་ནུ་མ་བསྣུན། རྩྭ་ཆུ་རྒྱས་དུས་མློ་ཕྱུགས་བཞློན་མའི་རིགས་ནས་ནུ་མ་འབབ་པ། མིང་

གི་རྣམ་གངས་ལ་དཀར་འཛིན་དང་། འདློད་པའི་མློས་བུམ། བང་སྐྱེས། འློ་འཛིན། ལང་ཚོའི་

མཚན་མ། ལློགས་སྐྱེས་བཅས་སློ། །

ནུ་མློ། ཕ་མ་གཅིག་པའི་བུ་མློ་སྤུན་ཆུང་བ་སྟེ། གཅུང་མློ། 

ནུ་ཚབས། མློ་ནད་ཁག་ཚབས་རིགས་ཤིག་སྟེ། ནུ་མ་སྐྲངས་ཤིང་ཟུག་གཟེར་ཆེར་འབྱུང་བ་ཞིག

ནུ་རི། [རིང]ཆང་དང་བདུད་རིའི་ཉུང་ཁུ། 

ནུ་རི། ཆང་གི་ཕབ་དང་སྙིང་པློའི་བརྡ་རིང་། 

ནུ་ཞློ། ① ཨ་མའི་ནུ་ཞློར་ཕྲུ་གུ་དགའ། 

ནུ་ཞློ་འཛག་པའི་བཙུན་མློ། དཔེ་རྒྱན་གི་སློ་ནས་བཏགས་པའི་ཐར་ནུའི་གབ་མིང་ཞིག་སྟེ། སེ་དགེ་

དྲུང་འཚོ་བ་གུ་རུ་འཕེལ་གིས་མཛད་པའི་སྨན་གི་བརྡ་བསྡུས་དང་གབ་མིང་འགའ་ཞིག་བཀྲློལ་

བ་བློ་གསལ་མགིན་པའི་རྒྱན་ལས། ནུ་ཞློ་འཛག་པའི་བཙུན་མློ་ནི་ཐར་ནུའི་ར་བ་དུམ་བུར་
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བཅད་ཚེ་ཆད་མཚམས་ནས་ནུ་ཞློ་ལར་ཁུ་བ་འཛག་པས་ན་དཔེ་ཐར་ནུ་བཙུན་མློའི་གཟུགས་

སུ་བཀློད་པའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ནུ་འློ་ཕབ། བུད་མེད་འགའ་ཞིག་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་རེས་འློ་མ་མ་བབས་ན་ནུ་མ་ལ་སྨན་རས་འགའ་ཞིག་

བྱུགས་ཏེ་འློ་མ་རང་བབས་སུ་འློང་བའི་བ་ཐབས་འགའ་ཞིག་བློད་ཀི་རས་སྦློར་རིག་པའི་

གཞུང་ཁག་ཁ་ཤས་ནང་གསལ་བ་དེའི་རིགས་ཤིག་ཡིན། 

ནུ་རིན། སློང་ཆང་གཏློང་ཉིན་བག་མའི་མར་སྤློད་པའི་དངུལ། 

ནུ་ཤུབས། ནུ་མ་གཡློགས་བེད་ཤུབས་ལ་བུའི་གློན་ཆས་ཤིག །ནུ་འགེབ་ཀང་ཟེར། 

ནུ་སློར། ནུ་མའི་རེ་མློ། 

ནུད། སར་གནས་ནས་སློར་བའི་དློན་ཏེ། སློན་ལ་ནུད། ཕིར་ནུད་ཅེས་པ་ལ་བུ། 

ནུད་པ། [ཐ་མ་ིདད་པ]རྒྱབ་མདུན་གང་འགིག །རྒྱལ་ཁ་མ་ཐློབ་བར་དུ་ཕ་ིནུད་གློམ་པ་གང་ཡང་མ་ིརྒྱབ། 

ནུབ། ཉི་མ་བཞུད་སའི་ཕློགས། ཟླ་བ་རི་བློའི་ཕག་ལ་ནུབ་ལ་བུ། ཆུ་ཕན་པུས་མློ་ནུབ་ཙམ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ནུབ་ཀི་ཕློགས་སྐྱློང་། [མངློན]ཆུ་ལྷ། 

ནུབ་ཀི་རི་བློ་ལ་གནས་པའི་སེ། ཕལ་ཆེན་སེ་པ་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག

ནུབ་སྐར་བདུན། ལྷ་མཚམས་དང་། སྣློན། སྣྲུབས། ཆུ་སྟློད། ཆུ་སྨད། གློ་བཞིན། བི་བཞིན་རྣམས་སློ། །

ནུབ་ཁ་རག་གངས་རེ། ལྷློ་ཁའི་ཁ་འབྲུག་ནས་བརིས་པའི་ནུབ་ཕློགས་དེང་སང་སྣ་དཀར་རེ་རློང་

དཔལ་སེ་ཆུས་ཁློངས་ཇློ་མློ་ཁ་རག་གི་རི་ཡློད་སའློ། །

ནུབ་གངས་ལ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷ་རི་རློང་གི་ཤར་རྒྱུད་དུ་ཡློད། དེའི་མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་

ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་༥༧༧༦ཡློད། 

ནུབ་སློ། ནུབ་ཕློགས་སུ་ཡློད་པའི་སློ། 

ནུབ་གིང་། ནུབ་ཕློགས་ཀི་ཡུལ་ཁམས། 

ནུབ་གློག་ཤར་གཏློང་། ཡུན་ནན་དང་། ཀུའེ་ཀྲློའུ། སི་ཁློན་ལྷློ་ནུབ་ས་ཁུལ་གི་ཆུ་གློག་ཐློན་ཁུངས་

བཀློལ་སྤློད་བས་ནས་རྒྱ་ནག་ཤར་རྒྱུད་ས་ཁུལ་ལ་འདྲེན་ཏེ་ནུབ་རྒྱུད་འཕེལ་རྒྱས་གཏློང་བའི་

ལས་འགུལ་ནང་ཤར་རྒྱུད་ལ་སྟློབས་ཤུགས་གསར་པ་བསྣན་པ་ཞིག་རེད། 
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ནུབ་རྒྱུད། ནུབ་ངློས་སམ་ནུབ་ཕློགས། 

ནུབ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་གློ་འཇློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ནུབ་ངློས། ཉི་མ་ནུབ་སར་ཁ་ལ་བའི་ཕློགས། 

ནུབ་གཅིག་ལྷག་པློར་ཉལ་བའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། བསྙེན་པར་

མ་རློགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མཚམས་ནང་གཅིག་ཏུ་ནུབ་གཉིས་ལས་ལྷག་པར་ཉལ་བའློ། །

ནུབ་ཏུ་ཆུའི་ཁ་གནློན། བློད་ཀི་ནུབ་ཕློགས་སུ་གངས་རི་དང་མཚོ་དང་མཚེའུ་མང་བའི་རྐྱེན་གིས་

ཆུ་སྐྱློན་ཡང་ཡང་ཡློང་ས་བས་དེ་གནློན་པའི་ཆེད་དུ་གུ་ལང་དང་ཤིང་ཀུན་ལྷ་ཁང་བཞེངས་པ། 

ནུབ་བལ། ནུབ་ཏུ་ཁ་གཏད་པ། ཁང་པ་སློ་ནུབ་བལ། 

ནུབ་སྟློད། ནུབ་ཕློགས་སྟློད་སྨད་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་སྟློད་ཕློགས་ཀི་ཆ། 

ནུབ་ན་ཤུན་གི་བག །ལྷ་སའི་ནུབ་ཕློགས་ཤུན་གདློང་དཀར་གི་རེར་ཡློད་པའི་བག་མི་ཧྲེང་ནག་པློ་

ལངས་ནས་ལྷ་ས་ངློས་སུ་ཚུར་བ་ར་བེད་པ་འདྲ་བ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ཡིན། 

ནུབ་པ། [ཐ་མི་དད་པ] ① ཉི་ཟླ་སློགས་བཞུད་ནས་མི་མངློན་པར་འགྱུར་བ། ཉི་མ་ནུབ་སློང་། 

 ② ནུའི་ནང་དུ་འབིང་བ། གྲུ་གཟིངས་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་དུ་ནུབ། ③ སློལ་རྒྱུན་སློགས་ཉམས་

པར་འགྱུར་བ། བས་རེས་ཀི་སྙན་གགས་ཇི་སིད་དུ་མི་ནུབ་པ། ལག་རལ་གི་རྒྱུན་བཟང་ནུབ་

ཏུ་མི་འཇུག

ནུབ་ཕློགས། ཉི་མ་ནུབ་པའི་ཕློགས། 

ནུབ་ཕློགས་བདག་པློ། [མངློན]ནུབ་ཀི་ཕློགས་སྐྱློང་ཆུ་ལྷ། 

ནུབ་ཕློགས་པ། ནུབ་ཕློགས་སུ་སློད་མཁན་སྤི། 

ནུབ་བ་ལང་གང་སྤློད། [ཨབརགློདཱནཡཿ]གིང་བཞིའི་ཡ་གལ་རི་རབ་ཀི་ནུབ་ངློས་རྒྱ་མཚོར་

ཆགས་པའི་གིང་ཆེན་ཞིག་སྟེ། བ་ལང་དང་ནློར་བུ་ལ་ལློངས་སྤློད་པས་བ་ལང་སྤློད་དང་། 

དབིབས་ཟླུམ་པློ་དང་། མཐའ་སྐློར་དཔག་ཚད་སྟློང་ཕག་ཕེད་དང་བརྒྱད་ཡིན་ལ། ཆུ་ཞེང་ངམ་

སིད་ཞེང་གཉིས་ལ་དཔག་ཚད་སྟློང་ཕག་ཕེད་དང་གསུམ་ཡློད་དློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ནུབ་བང་། ① ནུབ་དང་བང་། ② ནུབ་བང་བར་གི་མཚམས། 

ནུབ་བང་བདག་པློ། [མངློན]ནུབ་བང་གི་ཕློགས་སྐྱློང་རླུང་ལྷ། 

ནུབ་བང་ཕློགས་སྐྱློང་། [མངློན]རླུང་ལྷ། 

ནུབ་བེ་མ་ལ་དགུ། གཙང་གི་ཤངས་གཞློང་པ་ཚལ་ནས་བརིས་པའི་ནུབ་ཕློགས་བེ་མའི་རི་རྒྱུད་

ཅིག་སྟེ། དེང་སང་ངམ་རིང་རློང་ཁློངས་ཀི་བེ་མ་ལ་ཟེར་བའི་རི་དེ་ཡིན་པར་འདྲ། 

ནུབ་མ། ནུབ་ཕློགས་སུ་ཡློད་པའི་ཁང་པ་དང་གློང་ཁེར་སློགས། 

ནུབ་མློ། ཉི་མ་ནུབ་ནས་མ་ཤར་བར་གི་དུས་ཏེ་མཚན་མློ། 

ནུབ་སྨད། ནུབ་ཕློགས་སྟློད་སྨད་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་སྨད་ཕློགས་ཀི་ཆ། 

ནུབ་གཞུ་སྙེ་མློ། ལྷ་སའི་ནུབ་ངློས་སྟློད་ལུང་ནས་ནུབ་ཏུ་སློང་ཚེ་སྙེ་མློ་རློང་དུ་གཞུ་ཟེར་བའི་ལུང་

པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ལ་གློ ། 

ནུབ་ཡེལ་ཞབས་སིངས་པློ་ཆེ། བར་ཁམས་ཀི་རྒྱ་ཤློད་སྟག་པ་ཚལ་ནས་རིས་པའི་ནུབ་ཕློགས་

ཡེལ་པ་ཟེར་བའི་ས་ཁུལ་ཞིག

ནུབ་རི་ལ་གནས་པའི་སེ། ཕལ་ཆེན་སེ་པ་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག

ནུབ་རིགས་གསུམ་མགློན་པློའི་ལྷ་ཁང་། ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་རེས་སུ་རིམ་བཞིན་

ཕློགས་བཞིའི་རིགས་གསུམ་མགློན་པློའི་ལྷ་ཁང་འདི་དག་བཞེངས་པར་བཤད། ཐློག་མར་གཡུ་

ཐློག་ཟམ་པའི་ཉེ་འགམ་དུ་ཡློད། རེས་སུ་ཀླུ་སྒུག་རྒྱ་སློའི་འགམ་དུ་གནས་སློས་པ་རེད། ད་ལ་

འབི་གུང་ཡང་རི་སར་གིས་བདག་པློར་གནང་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ནུབ་རླངས་ཤར་འདྲེན། ནུབ་རྒྱུད་ཀི་ཞིན་ཅང་དང་། མཚོ་སློན། ཨེར་ཏློ་སི་བཅས་སློལ་རླངས་ཐློན་

ཁུལ་བཞི་ཡི་རང་བྱུང་སློལ་རླངས་དག་ཟི་ལིང་དང་། ལན་ཀྲློའུ། པེ་ཅིན། ཐེན་ཅིང་། ཧུའུ་ནན། 

ཧུའུ་པེ་སློགས་ཚུད་པའི་ཤར་རྒྱུད་ཀི་འབི་ཆུ་ཟུར་གསུམ་ཁུལ་དུ་འདྲེན་པར་ཟེར། ནུབ་ལ་

ཀེམ་གཡག་མིག །གཙང་ཁུལ་སད་ཀི་དུར་ས་སྣ་ནས་རིས་པའི་ནུབ་ཕློགས་གཡག་གི་མི་འདྲ་

བའི་བག་ཡློད་པའི་རི་ཞིག་གི་མིང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནུབ་ལྷག་ཉལ་བསྲུང་བ། བཅས་ལན་དགེ་སློང་གིས་བསྙེན་པར་མ་རློགས་པ་དང་གནས་གཅིག་ཏུ་ཁྲུ་

བརྒྱད་དང་ཕེད་ཀའི་ནང་རློལ་ཏུ་ཞག་གསུམ་གི་མཚན་མློ་མཐའ་འདས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལྟུང་བེད་

དེ་ནུབ་ལྷག་ཉལ་བའི་ལྟུང་བ་ཡིན། དེ་བསྲུང་བས་ན་ནུབ་ལྷག་ཉལ་བསྲུང་ཞེས་བརློད་པ་ཡིན། 

ནུར། ① སར་གནས་ནས་གློ་ས་སློར་བ་སྟེ། ཕི་ལ་ནུར། སློན་ལ་ནུར། ཁློ་རང་གཞན་དུ་ནུར་ལ་བུ། 

② གཏན་ཁེལ་གི་དུས་ལ་འགྱུར་ལློག་བས་པ་སྟེ། དུས་ཚོད་ལྔ་ནུར་གི་ནུར་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

 ③ ལློ་ངློས་སར་ཕབ་ནས་འགློ་བའི་དློན་ཏེ། སྦྲུལ་ནུར་ནས་འགློ་ལ་བུ། 

ནུར་ནུར་པློ། [ཀལལཾ]མངལ་གི་གནས་སྐབས་ལྔའི་དང་པློའམ། མི་ལུས་མངལ་དུ་ཆགས་པའི་

བདུན་ཕག་དང་པློ་སྟེ་ཕ་མའི་ཁུ་ཁག་ཞློ་ས་པློ་ལ་བུར་གྱུར་ལ་སྤིས་མ་ཆགས་མེད་པའི་དུས་འདི་

ལ་ཡུངས་དཀར་ཙམ་གི་དུས་ཀང་ཟེར། 

ནུར་བ། གར་བའམ་གར་པློ། 

ནུར་བློ། གཤེར་ཁུའི་ནང་དུ་ས་འཐས་ཀི་རས་མང་བའི་དློན་ཏེ། རམ་ཐུག་ནུར་བློ། ཚིག་བསྡུས་ན་

ནུར་ཞེས་འབི་ཆློག་སྟེ། ནུར་ཐུག་ཅེས་པ་ལ་བུ། 

ནུར་བིན། གཟའ་འཛིན་སྐབས་སྒ་གཅན་གདློང་མཇུག་གང་རུང་ལ་ཆུ་ཚོད་གཟུགས་མེ་སློགས་ཟླ་

བ་བཞི་དང་ཟླ་ཕེད་ཀི་ལློངས་སྤློད་ཀིས་ཕི་བ་དང་། གཟའ་དག་པའི་ལློངས་སྤློད་ཀི་སྟེང་དུ་

ནུར་སྟེར་ཚུལ་སློགས། 

ནུར་མའི་རི་ཁློད། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ་༡༩༥༧ལློར་ཧློར་གཙང་སྐུ་འཕེང་དྲུག་པ་

འཇིགས་མེད་དཔལ་ལན་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལའི་ཀན་ལྷློ་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རློང་མཚེ་རུ་མ་ཞང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ནུས། ① ལས་ཚིག་ད་ལ་བའི་མཐར་སྦར་ན་ལས་དེ་བེད་ཐུབ་པའི་དློན་ཏེ། དག་འགློག་ནུས། 

དཀའ་ངལ་སེལ་ནུས་ལ་བུ། ② བཟློད་པའམ་བསན་ཐུབ་པའི་དློན་ཏེ། ལུས་ཀིས་མ་ནུས། 

སེམས་ཀིས་ནུས་སམ་ལ་བུ། ③ ནུ་མ་ནུས་པའི་འདས་པ་དང་སྐུལ་ཚིག །

ནུས་ཁུངས་གློན་ཆུང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་energy save ཟེར། 
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ནུས་འགློ། [མངློན]འདབ་ཆགས། 

ནུས་ཅན། [མངློན]འདབ་ཆགས། 

ནུས་སྟློབས། དབང་ངམ་ཤུགས། རང་ལ་ནུས་སྟློབས་མེད་ན་གཞན་གིས་བརི་འཇློག་མི་བེད། ང་

ལ་ནུས་མཐུ་དགློས། 

ནུས་མཐུ། སྟློབས་ཤུགས། གཞན་རློགས་སྦློར་བར་རང་ལ་ནུས་མཐུ་དགློས། 

ནུས་ལན། ① ཕན་པའམ་སྟློབས་ཤུགས་ཡློད་པ། བེད་ཐབས་ནུས་ལན། དཔུང་སེ་ནུས་ལན། 

 ② [མངློན]༡ ག་བུར། ༢ བང་མཛོད། ༣ བློད་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པ། དབིན་སྐད་དུ་valid ཟེར། 

ནུས་ལན་སྐྱེལ་གངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་effective transfer rate ཟེར། 

ནུས་ལན་བཀའ་བརྡ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་effective instrustion ཟེར། 

ནུས་ལན་གངས་གནས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་significant digit ཟེར། 

ནུས་ལན་དུས་ཚོད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་validity period ཟེར། 

ནུས་ལན་གནས་ཡུལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་effective address ཟེར། 

ནུས་ལན་དབང་ཡློད། གང་ཟག་ཞིག །རང་གཤིས་ཀི་ནུས་པ་དང་། སིད་ཀིས་བསྐློ་བའི་དབང་ཆ་

གཉིས་ཀ་ཆེན་པློ་ཡློད་པ། 

ནུས་པ། ① ནུ་བའི་འདས་པ། ② མཐུ་སྟློབས་དང་། རལ་དང་། ཕན་པ། མིའི་ནུས་པ། སྨན་གི་

ནུས་པ། རས་ཀི་ནུས་པ། སེམས་ཀི་ནུས་པ། ལློ་རྒས་ནས་ནུས་པ་ཤློར། ③ ཐུབ་པ་དང་ཕློད་

པ། བསམ་ནུས་པ། ཤློད་ནུས་པ། བེད་ནུས་པ། ད་ལའི་གནས་ལུགས་ལ་གཞིགས་ནས་རེས་

སུ་གང་ཡློང་དཔག་ནུས། རྒྱལ་ཁ་ལེན་ཐུབ་མི་ཐུབ་ཀི་གནད་འགག་དེ་འཐབ་འཛིང་བེད་ནུས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མི་ནུས་ལ་ཐུག་ཡློད་པ། 

ནུས་པ་བརྒྱད། འབྱུང་བ་ལྔའི་སྟློབས་ལས་བྱུང་བའི་སྨན་ཐམས་ཅད་ཀི་ནུས་པ་མི་འདྲ་བ་བརྒྱད་དེ་

ལི་བ་དང་སྣུམ་པ་གཉིས་ཀིས་རླུང་ནད་སེལ་བ་དང་། བསིལ་བ་དང་རྟུལ་བ་གཉིས་ཀིས་མཁིས་

ནད་སེལ་བ། ཡང་བ་དང་རྩུབ་པ་ཚ་བ་རྣློ་བ་བཅས་བཞི་པློས་བད་ཀན་གི་ནད་སེལ་བ་ཡིན། 

ནུས་པ་ཉམས་པ། མཐུ་དང་སྟློབས་སློགས་མེད་པར་གྱུར་པ། 

ནུས་པ་སྟློང་ལན། [མངློན]རྩྭ་དུར་བ། 

ནུས་བབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་capability ཟེར། 

ནུས་བབ་གསལ་ཐློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་capability list ཟེར། 

ནུས་བེད། [མངློན]ཁུ་བ། 

ནུས་འབྱུང་ཚེས་གངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་effective date ཟེར། 

ནུས་འབས། རལ་ཤུགས་ཀི་གྲུབ་འབས། ཆུ་ཡུར་གསར་བསྐྲུན་དེ་རྣམས་ཀི་ནུས་འབས་ཐློན་པ། 

ནུས་རལ། ཡློན་ཏན་ནམ་ལག་རལ། 

ནུས་ཟླ། [མངློན]རྒྱལ་ཟླ་བ་སྟེ་བློད་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པ། 

ནུས་ཤུགས། སྟློབས་དང་ཤེད་ཤུགས། ནུས་ཤུགས་གཅིག་སྒིལ། ནུས་ཤུགས་གང་ཡློད་འདློན་

པ། ནུས་ཤུགས་ཡློད་དགུ་རལ་སྤྲུགས། 

ནུས་ཤློར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་failure ཟེར། 

ནུས་བསེགས་ཐལ་བ། བསེག་བའི་སྨན་གི་དུ་བ་མ་ཤློར་ཞིང་འཚིག་དྲག་པ་དང་། མ་འཚིག་པའི་

སྐྱློན་སློགས་བལ་བའི་སྦུབས་བསེགས་བས་པའི་ཐལ་བའི་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་

བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་ལག་ལེན་གཅེས་བསྡུས་ཀུན་གསལ་སྣང་མཛོད་



  805  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ལས། ཤིང་སློ་ལྡུམ་བྲུན་ལ་སློགས་ནུས་ལན་དུ། བསེག་དགློས་དུ་བ་མ་ཤློར་ཁ་བཅད་

བསེགས། གང་ནས་ཁ་ཕེ་ནག་འཚེར་འློད་ལན་ལེགས། སློ་དཀར་ཐལ་སློན་འདྲ་རྣམས་ནུས་

ཤློར་ངན། ཁམ་སེར་རང་མདློག་ལན་རྣམས་མ་འཚིག་སྐྱློན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ནེ་ཁ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྟེང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ནེ་གུ། [རིང]ནག་པློ། 

ནེ་གློ་ཏ། ནྱ་གློ་རྡ་དང་གཅིག །

ནེ་ཐང་། ན་ཐང་ཆུང་ཆུང་། 

ནེ་ནེ། ཨ་ནེ་སྟེ་ཕའི་སིང་མློ་ཆེ་ཆུང་། 

ནེ་ནེ་ཆློས་ལན་བཟང་མློ། ནེ་ནེ་ཆློས་ལན་བཟང་མློ་ནི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་དཀིལ་ནས་ཉི་ཤུའི་

དཀིལ་བར་གགས་ཆེ་བའི་རེ་བཙུན་མ་ཞིག་ཡིན། 

ནེ་ནེ་མློ། ནེ་ནེ་དང་དློན་གཅིག

ནེ་པཱ་ལེ། དེང་དུས་ཀི་མིང་། བློད་སྐད་དུ། བལ་ཡུལ་ཟེར། འདི་གནའ་དུས་སུ་ཡུལ་གསུམ་སྟེ། ཡམ་

བུ། ཡུ་རིང་། ཁློ་ཁློམ་སྟེ་དེ་རེ་རེར་རྒྱལ་པློ་རེ་ཡློད། 

ནེ་ཕྱུང་རི་བཙུན་དགློན། ནེ་ཕྱུང་རི་བཙུན་དགློན་ནི། ཐློག་མར་སེ་ར་དགློན་པ་ཆགས་སའི་འགམ་

དུ་ཡློད་སྐད། ཐློག་མ་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་ཞང་གཡུ་བག་པའི་སློབ་མ་རབ་

འབམས་ཆློས་རེས་སྒྲུབ་སེ་བཏབ་ནས་ཚལ་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། 

དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་པའི་ནང་རེ་ཙོང་ཁ་པ་སེ་ར་ཆློས་སིངས་སུ་བཞུགས་སྐབས་སྒྲུབ་སེ་དེའི་

བ་སློབ་ཡློངས་ནས་རེ་ཙོང་ཁ་པའི་ཞབས་ལ་གཏུགས། དེ་རེས་གུང་རུ་རྒྱལ་མཚན་བཟང་

པློས་སེ་རའི་ཁི་པ་མཛད་སྐབས་སུ་བཙུན་མ་ཕལ་ཆེ་བས་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་འཛིན་ཅིང་། 

སེ་ར་སློ་བློ་ཁང་ཚན་དང་། གུང་རུ་ཁང་ཚན། ནེ་ཕྱུང་རི་བཅས་ནི་སྟློད་པ་མཁན་པློས་ཞལ་

བདག་གནང་། དེ་དུས་བཙུན་མའི་སློབ་དཔློན་མཁའ་སྤློད་དཔལ་མློས་གྲྭ་བཙུན་མཉམ་དུ་

བསད་ན་མི་ལེགས་པས་བཙུན་དགློན་དེ་ད་ལའི་དགློན་པ་ཆགས་སར་སློས་སྐད། བཙུན་དགློན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དེར་ནེའུ་ཆུང་རི་དང་། མི་ཆུང་རི། ནེ་ཕྱུང་རི་སློགས་འབློད་ཅིང་། ནེ་ཆུང་རི་ཞེས་པ་ནི་རི་དེ་བག་

རི་ཡིན་རུང་དགློན་པ་ཆགས་ས་དེར་ནེའུ་གསིང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡློད་པས་ཡིན་ཟེར། མི་ཆུང་རི་

ཟེར་དློན་ནི་དངློས་སུ་མི་ཆུང་ཆུང་ཞིག་བསད་པ་འདྲ་བའི་རི་མློ་ཡློད་པས་ཡིན་སྐད། ནེ་ཕྱུང་རི་

ཞེས་པ་ནི་མཁའ་སྤློད་དཔལ་མློས་བཙུན་དགློན་སློ་སའི་ས་བརག་མཛད་སྐབས་བ་ནེ་ལེ་ཞིག་

གིས་ནང་རེན་བཀྲམ་པའི་དཀིལ་ནས་རབ་འབམས་ཆློས་རེའི་གཏློར་ཆས་བླུག་པའི་སྣློད་དེ་ཕྱུང་

ནས་ད་ལའི་དགློན་པ་ཆགས་ས་དེར་བསྐྱུར་བས་ནེ་ཕྱུང་རི་ཡིན་ཞེས་བརློད་སློལ་ཡློད། 

ནེ་མློ། ནེའུ་གསིང་སྟེ་སང་ལློངས། 

ནེ་ཙོ། ① མཆུ་གུག་ཅིང་སྤུ་མདློག་མཛེས་པ་མི་སྐད་སྨྲ་ཤེས་པའི་འདབ་ཆགས་ཤིག །མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་ཀུན་ཏུ་འགློ་དང་། སྐད་གཉིས་པ། འཁློག་པློའི་མཆུ་ཅན། ལེ་གཉིས་པ། འཇམ་ལང་

འདབ་ལན། འཐློར་བེད། ཡིད་གཞུང་། ཚིག་འཇམ་བཅས་སློ། །② སིན་རྒྱལ་གི་བློན་པློ་ཞིག

ནེ་ཙོ་ལང་གུ། བ་ནེ་ཙོའི་ཁ་དློག

ནེ་ཙོའི་ཁ་འདློན། ཁ་ཆློས་ཙམ་གི་དཔེ། 

ནེ་ཙོའི་གཏམ། འདི་རྫུན་དང་འཁློག་པློའི་གཏམ་གཉིས་ཀར་གློ་རྒྱུ་ཡློད། 

ནེ་ཙོའི་རློ་འཛིན། འདབ་ཆགས་ནེ་ཙོའི་ལེ་སྟེ། ནེ་ཙོས་རྫུན་མང་དུ་སྨྲ་བར་གགས་པས་ན་དེ་དཔེར་

བེད་པ་ཡིན། 

ནེ་རི་བུལ་མཚོ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ནག་ཆུ་རློང་གི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

ནེ་ལེ། འློལ་བ། ཁ་བ་བབ་ན་ནེ་ལེ་དགའ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཙིལླ་དང་། པིང་ཀྱུར་མ། འློལ་

སེར་བཅས་སློ། །

ནེ་ལེ་ཐློད་ཁག །ནཱི་ལ་ཐློ་ཋའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག

ནེ་སེག །ལག་པའི་མཁིག་མ་མན་དང་། རང་པའི་ལློང་མློ་མན་གི་ཕན་རེའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

ནེ་གསིང་། ནེའུ་གསིང་དང་གཅིག །

ནེམ། ① གློང་བའི་ལློག་ཟླ་སྙི་ཞིང་འབློལ་བ་སྟེ། འབློལ་གདན་མནན་ན་ནེམ་ཞིང་བཏགས་ན་འཕར། 

རས་ནེམ་ནེམ་བེད་ལ་བུ། ② བརླན་ཆུང་ངུའི་མིང་སྟེ། ས་ལ་ནེམ་ཡློད། པགས་པ་མཉེས་ན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ནེམ་རྔ་ལེན་དགློས་ཞེས་པ་ལ་བུ། ③ དལ་བུས་མཉེ་བའི་དློན། བུད་མེད་ལག་པའི་འཆང་བར་

ནེམ་བེད་ཅིང་། སར་ཡང་སློར་མློ་གཅིག་གཉིས་གསུམ་གི་བར། རིམ་གིས་བཀྲློལ་ཏེ་ཕུགས་

སུ་བཏང་བར་བ། ཞེས་གསུངས་སློ།།

ནེམ་གཉེར་དགློན། མིང་གཞན་ནེམ་གཉེར་བཤད་སྒྲུབ་དགེ་འཕེལ་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་

པའི་ཆུ་བི་ཕི་ལློ་སྤི་ལློ་༡༩༣༣ ལློར་བ་མ་ངག་དབང་འཕེལ་རྒྱས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་

དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ནག་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ནེམ་ནུར། ཐེ་ཚོམ་མམ་ཡིད་གཉིས། གཏམ་འཁར་ལ་ནེམ་ནུར་ལློས་བེད། དློན་ལན་གི་གློས་ལ་

ནེམ་ནུར་མི་བེད། ཡང་དག་པའི་ལམ་དུ་འཇུག་པར་ནེམ་ནུར་མི་བེད། གསལ་བཤད་ཀིས་

སར་གི་ནེམ་ནུར་བསལ་ཡློང་། 

ནེམ་ནེམ། འབློལ་འབློལ་ལམ་ཞློམ་ཞློམ་དུ་འགུལ་ཚུལ། སྦུད་པ་ལག་པས་ནེམ་ནེམ་དུ་གནློན། ས་

གཞི་མནན་ན་ནེམ་ནེམ་བེད་པ་དང་། བཏེག་ན་ཕར་ཕར་བེད་པ། 

ནེམ་ནེམ་པ། ① འབློལ་འབློལ་གི་རྣམ་པ། ཉལ་ཁི་ནེམ་ནེམ་པ། སང་ཐང་ནེམ་ནེམ་པ་ཞིག་ལ་འཆམ་

འཆམ་བེད་བཞིན་ཡློད། ② ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་རྣམ་པ། སྨན་འདིས་ནད་ལ་ཕན་ནམ་མི་ཕན་སྙན་

དུ་བློ་ནེམ་ནེམ་པ་ཞིག་འདུག

ནེམ་ནེམ་ལིང་ལིང་། འབློལ་བའམ་གཡློ་བའི་ཁད་པར། ཟམ་པ་ནེམ་ནེམ་ལིང་ལིང་བེད་པ་ཞིག་གི་

སྟེང་ནས་ག་ལེར་ཕིན་པ་ཡིན། 

ནེམ་ཚ་སང་དཀིལ་དགློན། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༢༨༣ ལློར་ཙག་པློ་རིག་འཛིན་དགུང་

འཕེལ་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་

ཁུལ་སློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ནེའུ་ཁ། ནེའུ་གསིང་གི་ཁ་སྟེ་སང་སྟེང་། 

ནེའུ་ལང་། སང་ལང་གུ། 

ནེའུ་ལང་། ན་ཚོད་མཉམ་པའི་ཆུང་གློགས། 

ནེའུ་ལངས། ན་མཉམ་པའམ་སྐྱེས་ལློ་གཅིག་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནེའུ་ཟླ། ན་ཚོད་མཉམ་པ། 

ནེའུ་ལེ། སེ་མློང་། 

ནེའུ་ལེ་སེར་པློ། སེ་མློང་སྤུ་སེར། 

ནེའུ་ལེའི་རི་མློ། ལག་སློར་གི་རེ་མློའི་མདུན་ངློས་ཀི་དཀིལ་དུ་ཆགས་པའི་རི་དང་མཚོའི་རི་མློ། 

ནེའུ་ལློ་པ། ན་མཉམ་མམ་ལློ་མཉམ། 

ནེའུ་སིང་། ནེའུ་གསིང་དང་གཅིག །

ནེའུ་གསིང་། རྩྭ་སློན་སྐྱེས་པའི་སང་ཐང་། ནེའུ་གསིང་ཐ་གྲུ་ཡངས་པ་ལ་གུར་ཁང་རྣམ་པར་བཀྲ་

བ་དག་ཕུབ་པ། 

ནེལ་མ་ལགས་ཀྱུ། ཉེ་ཤིང་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་

ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། ནེལ་

མ་ལགས་ཀྱུ་དག་བེད་དང་། ཉེ་སུག་པ་དང་ཉེའུ་རྣམས། ཉེ་ཤིང་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ནྱཻརཉན། [ལེགས] རྒྱ་གར་རྡློ་རེ་གདན་གི་ཉེ་འདབས་སུ་ཡློད་པའི་ཆུ་བློ་ཞིག

ནློ། །ན་མཐར་སྦར་རྒྱུའི་སར་བསྡུའི་ཕད་ཅིག

ནློ་ནློ། །ཇློ་ལགས་སམ་ཨ་ཇློ། 

ནློ་ནློ་ཤཱཀ། ནློ་ནློ་ཤཱཀ་རྒྱ་མཚོ་ཟེར་བ་ལ་དྭགས་རྒྱལ་པློའི་བློན་པློ་སྐད་གགས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན། 

འདིས་ཕི་ཡི་དག་བློ་ལ་ཞི་དྲག་གཉིས་ཀའི་སློ་ནས་འདུལ་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན། 

ནློ་མློན་ཧན། [སློག]སར་སློག་སྐད་ཀི་གློ་མིང་ཞིག

ནློ་ཡློན། [སློག]དཔློན་པློ། 

ནློ་ཡློན་ནང་སློ། །[སློག]ནློ་ཡློན་ཞེས་པ་སློག་སྐད་ཡིན་ཏེ་དློན་དུ་དཔློན་པློའམ་སྐུ་དྲག་ཅེས་པའི་མིང་། 

ནློ་ཡློན་ཧུ་ཐུག་ཐུ། [སློག]སློག་སྐད་ཀི་གློ་མིང་ཞིག

ནློག །བ་ལང་དང་རྔ་མློང་གི་མཇིང་སྟེང་གི་ཤ་འབུར། ནློག་དང་ལློག་ཤལ་མེད་ན་ཡང་། ཡ་སློ་ཅན་

གི་བ་ལང་ཡིན། ནློག་ཅན། [མངློན] ① བ་ལང་། ② ས་གང་ལློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ནློག་རྐྱལ། དློན་གི་མགློ་མཇུག་ཀུན་ལ་ཚུལ་མིན་གི་སྦློར་བ་སེལ་མཁན། 

ནློག་དང་ལློག་ཤལ། འདུལ་བའི་གེང་འབུམ་ལས། ནློག་དང་ལློག་ཤལ་ནི་རྒྱལ་ཚབ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པས་བ་ལང་གི་མཚན་ཉིད་ནློག་སློགས་འདུས་པའི་དློན་ལག་པར་ཤ་སྤུངས་པ་དང་

མགིན་པར་པགས་པ་འཕང་བ་ཞེས་གསུངས་པ་ལར་ནློག་ནི་གཉའ་བའམ་སྐེ་ཚིགས་སྟེང་གི་

ཤ་འཐུག་པ་དང་། ལློག་ཤལ་ནི་མགིན་པའི་འློག་གི་པགས་པ་ཐུར་དུ་འཕང་བའི་མིང་ཡིན་ནློ་

ཞེས་གསུངས་པ་ལར་དང་། ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་ལས། ནློག་དང་ལློག་ཤལ་མེད་ནའང་། ཡ་སློ་

ཅན་གི་བ་ལང་ཡིན། ཞེས་ལ་བུའློ། །

ནློག་འབུར། ཕྱུགས་ཀི་མཇིང་སྟེང་གི་ཤ་འབུར། 

ནློགས། རི་མློ་བིས་པ་རྣམས་ཕིས་ཏེ་མེད་པར་གྱུར་པ། དཔེ་ཆ་འདི་གློ་རིམ་མེད་པར་ནློགས་ཚར་

འདུག །ད་ནང་ངས་ཁ་བའི་ནང་དུ་རི་མློ་བིས་ཡློད་ཀང་ད་ལ་ནློགས་ཚར་འདུག་ལ་བུ། བ་བའི་

འབས་བུ་སྟློན་པའི་བ་ཚིག་སྟེ། རི་མློ་བསྣློགས་ནས་ནློགས། 

ནློགས་པ། རི་མློ་སློགས་ནློགས་པའི་མིང་རྐྱང་། 

ནློགས་བག །དྲི་མའི་སྐྱློན་ནམ་གཡའ། གློས་སློག་ལ་ནློགས་བག་ཆགས་པ་ཆུ་གཙང་ལ་འཁྲུ་བ། 

ནློང་བ། [ཐ་མི་དད་པ]ནློངས་པ། ནློང་བ། འགློད་པ་སྐྱེ་བ། ཕ་མ་བསྙུངས་ནས་བདག་ཡིད་ནློང་བ། 

ནློངས། ཉེས་པའམ་ཤི་བའི་དློན། 

ནློངས་ཁ�ལ་ན། ནློངས་འཁི་ན་སྟེ་ནློར་འཁྲུལ་བྱུང་ཡློད་ན། 

ནློངས་པ། ① ནློར་བ། རང་གིས་མ་ནློངས་པར་ཉེས་ཆད་ཕློག་མི་ཡློང་། ལད་དློན་དེ་ལར་བས་ན་

ཅི་ནློངས། ② ནློང་བའི་འདས་པ། ③ སྐྱློན་ནམ་བས་ཉེས། རང་གི་ནློངས་པ། ནློངས་པར་མི་

བེད་པ། ནློངས་པ་མི་མངའ། ནློངས་པ་བཤགས་པ། ནློངས་པ་ཇི་མཆིས་བཟློད་པར་གསློལ། 

ནློངས་པའི་བ་བ། སེམས་ནློངས་ལ་འགློད་པ་སྐྱེས་དགློས་པའི་བ་བ། ཡང་ན་གནློང་འགློད་དགློས་

པའི་ལས་ཀ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ནློངས་སྤློད། ཉེས་སྤློད། 

ནློད་ཅིང་མཆིས། ཐློབ་ཡློད་པ། 



  810  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནློད་པ། ① [ཐ་དད་པ] མནློས་པ། མནློ་བ། ནློས། ལེན་པའམ་ཞུ་བ། བསབ་བ་ཚུལ་བཞིན་ནློད་པ། 

ལས་འགན་མནློས་པ། ② [ཐ་མི་དད་པ]རེད་པའམ་ཐློབ་པ། ངལ་རློལ་བས་ནས་ཐློན་འབས་

ཀི་བགློ་སྐལ་ནློད་པ། སློབ་སྦློང་བས་ནས་ཤེས་ཡློན་གི་ནང་དློན་ནློད་པ། 

ནློན། གནློན་པའི་སྐུལ་ཚིག

ནློན་ཆུང་བ། ① གནློན་ཤུགས་ཞན་པ། དམ་བསྒག་ནློན་ཆུང་བ། དམག་སྟློབས་ནློན་ཆུང་བ། ② 

གཟི་མདངས་མེད་པ། སྤིན་གསེབ་ཀི་ཉི་འློད་ནློན་ཆུང་བ། 

ནློན་ཆེ་བ། གནློན་ཤུགས་ཆེ་བ། སྒིག་ཁིམས་ནློན་ཆེ་བ། ཁབ་བསྒགས་ནློན་ཆེ་བ། 

ནློན་ཐུར། གློང་དུ་ནན་ཏུར་ཞེས་པར་གཟིགས། 

ནློན་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ]ས་འཁུམས་པའམ་ཞུམ་པ། དག་བློའི་ཟིལ་གིས་ནློན་པས་མགློ་བཏགས་

བས་པ། ② ཆགས་པའམ་ཞེན་པ། ཤ་ཆང་ལ་ནློན་པ། དཔའ་བློའི་ལློ་རྒྱུས་ལ་ནློན་པ། མིང་

གགས་དང་རྒྱུ་ནློར་ལློངས་སྤློད་ལ་སེམས་ནློན་པ། ③ ཞློན་ར་སློགས། 

ནློན་པློ། གནློན་མཁས་པློ་སྟེ། དློ་ནློན་པློ། སེམས་ནློན་པློ་སློགས་ཞི་འཇགས་པློའམ་བརླིང་པློ། 

ནློབས། ནབ་པའི་སྐུལ་ཚིག

ནློམ། རྒྱུ་ནློར་མློད་པློ་ཡློད་པའི་དློན། དངློས་པློ་ག་ནློམ་པ། 

ནློམ་ཆི་ཐུ། [སློག]སློག་ལུགས་ཀི་གློ་ས་ཞིག

ནློམ་ཆེན། ནློམ་པ་ཆེན་པློའི་བསྡུས་མིང་། རྒྱུ་ནློམ་ཆེན་གསེར་རེད་ལ་བུ། 

ནློམ་ཉུག །[རིང]ཕློགས་གཅིག་རེག་པར་ནློམ། ཐམས་ཅད་རེག་པར་ཉུག་ཟེར། 

ནློམ་འདློད་ལློ་འཚོལ། རེད་བཀུར་ལ་ཆགས་ནས་བཟའ་བཏུང་འཚོལ་བ། ནློམ་འདློད་ལློ་འཚོལ་གི་

འཁམ་ཉུལ་བེད་པ། 

ནློམ་ནློམ། རེག་རེག་དང་ཐུག་ཙམ་ཐུག་ཙམ། ཕྲུ་གུ་ཚོ་རེད་ཆས་གསར་པར་དགའ་ནས་ཡང་ཡང་

ནློམ་ནློམ་བེད་པ། 

ནློམ་ནློམ་ལག་པ། ནད་པ་འཆི་ལ་ཉེ་སྐབས་སུ་གློས་ཀི་ལློགས་ནས་སྤུ་འཐློག་ཚུལ་དང་། འཆང་ཙམ་

འཆང་ཙམ་བེད་པའི་ངང་ཚུལ་ཞིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ནློམ་པ། རིན་ཐང་གི་དློན། ངའི་གློགས་པློ་ལ་རྒྱུ་ནློམ་པ་ཅན་མང་པློ་ཡློད་རེད། དཔེར་ན། གཟི་དང་། 

བྱུ་རུ། གསེར་སྐུ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་སློ། །

ནློམ་པ་ཆེན་པློ། རིན་ཐང་ཆེན་པློའི་དློན། བློད་ཀི་ཡུལ་དུ་གཟི་ནློམ་པ་ཆེན་པློ་རེད། རྒྱ་ནག་ཡུལ་དུ་

དབར་རྩྭ་དགུན་འབུ་ནློམ་ཆེན་པློ་རེད་ལ་བུ།

ནློམ་ཕུད། རེད་ནློར་རམ་དངློས་རས་ཀི་ཕུད། 

ནློམ་བུ། བིས་པ་ཆུང་ངུར་ཁ་ཡིས་བསྙློད་དེ་སྟེར་བའི་ཟས། 

ནློར། ① རྒྱུ་དངློས་སམ་རྒྱུ་རས་དང་། དཀློར། སྤི་ནློར་ལ་གཅེས་སྤས་བེད་དགློས། རྒྱུན་དུ་འགློ་གློན་

མཁས་གཏློང་མ་བས་པས་ནློར་གློད་པ། ཐློན་སྐྱེད་ལ་བརེན་ན་གཞི་ནས་སྤི་ཚོགས་ཀི་ནློར་སེལ་

ཐུབ་པ། ② འབི་གཡག་བ་ལང་དང་མཛོ་མཛོ་མློ་སློགས་གནག་ཕྱུགས་རིགས། ཡངས་པའི་སང་

ཐང་ནློར་གིས་ཁེངས། ③ [མངློན]ནློར་ལྷ་དང་མཚུངས་པས་གངས་བརྒྱད་མཚོན། 

ནློར་རང་བི་བ། ① རྒྱུ་ནློར་ཉུང་དུ་ཕིན་པ། ② གནག་ཕྱུགས་ཀི་འབློར་གངས་ཉམས་པ། 

ནློར་སྐལ། ནློར་རས་བགློས་པའི་ཐློབ་སྐལ། རིས་ཀི་ནློར་སྐལ། 

ནློར་སྐྱློང་། [མངློན]གཉེར་པ། 

ནློར་སྐྱློན།ནློར་འཁྲུལ་བྱུང་བའི་སྐྱློན། དབིན་སྐད་དུ་error ཟེར། 

ནློར་སྐྱློན་སློན་བརྡ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་error prediction ཟེར། 

ནློར་སྐྱློན་སྟློན་བེད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་display error ཟེར། 

ནློར་སྐྱློན་དག་བཅློས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་error correction ཟེར། 

ནློར་སྐྱློན་རད་གཅློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་error detection ཟེར། 

ནློར་སྐྱློན་ཚབས་ཆེན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་fatal error ཟེར། 

ནློར་ཁམ་པློ་ཆེ། ནློར་ར་འགངས་ཅན། 

ནློར་ཁློག་དགློན། ནློར་ཁློག་དགློན་རིང་པ་དེ་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་བཏབ་པ་མི་གསལ། དགློན་གསར་

འདི་ནི་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་༡༩༢༤ ལློར་རྒྱ་ཚང་བ་མ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་

གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་

རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ནློར་ཁྱུ། ཟློག་མང་པློ་མཉམ་དུ་ཡློད་པ་ལ་ནློར་ཁྱུ་ཞེས་ཟེར། ཁྱུ་ཞེས་པ་མང་ཚིག་གི་དློན་ཡིན། ཟློག་

རེ་གཉིས་ཁྱུ་ཞེས་བརློད་སློལ་མེད། 

ནློར་ཁ་ཁ། སྤུ་མདློག་ནག་པློ་དང་ཁམ་པ་སློགས་ལ་དཀར་པློའི་ཁ་རྒྱུགས་པ་ལ་ཟེར། 

ནློར་ཁལ། རྒྱུ་ནློར་གི་དཔྱ་ཁལ་ལམ་ནློར་ཕྱུགས་ཀི་དཔྱ་ཁལ། 

ནློར་འཁྲུལ། འཛོལ་བའམ་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་གྱུར་པ། ནློར་འཁྲུལ་བྱུང་ན་ཡློ་བསང་བེད་དགློས། མིང་

གི་རྣམ་གངས་ལ་འཁྲུལ་བ་དང་། ནློར་བ། འཛོལ་བ། ལློག་པའི་བློ་གློས། ལློག་ཤེས། ཤིན་ཏུ་

འཁློར་བཅས་སློ། །

ནློར་ག་ཡུ། ནློར་ག་བ་ཡིན་པ་རྭ་ཅློ་མེད་པ་ལ་ཟེར། 

ནློར་གི་བདག །[མངློན]རྣམ་ཐློས་སས། 

ནློར་གི་བློ་གློས་མ། [མངློན]ས་གཞི། 

ནློར་གི་དབང་ཕྱུག །[མངློན]ཛམྦ་ལ། 

ནློར་གངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་error rate ཟེར། 

ནློར་གིང་དགློན། དགློན་འདི་ཁེའུ་རིག་འཛིན་ཆེན་པློ་ཟེར་བ་ཞིག་གིས་བཏབ་ཟེར། དུས་ཚོད་ནམ་

ཙམ་ལ་བཏབ་པ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ནློར་རྒྱབ་དཀར། ནློར་གི་སྤུ་མདློག་ནག་པློར་རྒྱབ་དཀར་པློ་ལ་ཟེར། 
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ནློར་རྒྱས་པ། ཕྱུག་པའམ་རྒྱུ་ནློར་འཕེལ་བ། 

ནློར་རྒྱས་བུ། [མངློན]ཀླུའི་ནང་གསེས། 

ནློར་རྒྱུན་མ། ནློར་གི་དངློས་གྲུབ་སྟེར་བའི་ལྷ་མློ་ཞིག

ནློར་རྒྱུན་མའི་སྨློན་ལམ། རྒྱ་ནག་གི་ཡི་གེ་ནས་བློད་དུ་བསྒྱུར་པའི་རྒྱུད་ཅིག

ནློར་མགློ་ལ། གངས་རི་ཡློད་པའི་ལ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ས་དགའ་རློང་གི་ལྷློ་ནུབ་

མཚམས་སུ་ཡློད། ལ་རེའི་མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་༦༧༢༦ཡློད། 

ནློར་རྔ་དཀར། ནློར་གི་རྔ་མ་དཀར་པློ་ཡིན་པ་ལ་ཟེར། 

ནློར་སློ་སེ། ནློར་གི་སྤུ་མདློག་སློན་པློ་ལ་ཟེར། 

ནློར་དངློས་པློ། ནློར་རས་སམ་དངློས་ཆས། 

ནློར་བཅློས། རློམ་ནང་གི་ཡི་གེ་མ་དག་པ་རྣམས་དག་ཐེར་བེད་པ། དབིན་སྐད་དུ་error cor-

rection ཟེར། 

ནློར་བཅློས་སློབ་སྦློང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་error-correction learning ཟེར། 

ནློར་འཇལ་བ། ཁལ་བུན་ཉེས་ཆད་སློགས་སྤློད་པ། 

ནློར་ཉ་དཀར།ནློར་གི་ཉ་གཞི་དཀར་པློ་ཡིན་པ་ལ་ཟེར། 

ནློར་ཉན་པ། ① གློ་ཆློད་པའམ་ཕན་ཐློགས་པ། མི་ནློར་ཉན་པ། ཅ་ལག་ནློར་ཉན་པ། ལས་དློན་ནློར་

ཉན་པ། ② ལློངས་སྤློད་དུ་རུང་བའི་རྒྱུ་ཅ་ལག

ནློར་གཉེར་པ། ཕག་མཛོད་དམ་གཉེར་པ། 

ནློར་ཏློག །སངས་རྒྱས་ཀི་དབུའི་གཙུག་ཏློར་སྟེང་དུ་ཡློད་པའི་ནློར་ཏློག་གམ། ཡང་ན་རྒྱབ་ཡློལ་

སློགས་ཀི་ནློར་བུའི་ཏློག་ལའང་ཟེར། 

ནློར་སྟློབས། རྒྱུ་ནློར་རམ་གནག་ཕྱུགས་ཁློན་འབློར། རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིནློར་སྟློབས། སྤ་ིཚོགས་ཀ་ིནློར་སྟློབས། 

ནློར་དང་བུ་ལློན། སྐར་རིས་ཀི་ཐ་སྙད། གངས་རིས་ནང་གི་ཡར་སྣློན་བ་ལ་ནློར་དང་། མར་འཕི་བ་

ལ་བུ་ལློན་ཞེས་ཟེར། སྣློན་འཕི་བ་བའི་གངས། ནློར་གི་སྟེང་ནས་བུ་ལློན་ཕློགས། ནློར་དང་བུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལློན་ཁ་དག་འགྱུར། 

ནློར་དད། རྒྱུ་དངློས་ཀི་དགའ་ཞེན། ཇི་ཙམ་སེར་སེམས་ཆེ་བ་དེ་ལར་ནློར་དད་ཆེ། 

ནློར་དུ་འགྱུར་བ། སྐར་རིས་ཀི་ཐ་སྙད། རིས་གཞི་ལ་བསེ་བའི་ཨང་གངས། 

ནློར་དློན། གཞུང་གི་རྒྱུ་དངློས་འདུ་འགློད་བེད་པའི་ལས་དློན། 

ནློར་ལན། [མངློན]① ས་གཞི། ② བློད་ཟླ་བརྒྱད་པ། 

ནློར་ལན་མ། [མངློན]བུ་མློ་གཞློན་ནུ་མ། 

ནློར་ལན་བརྒྱད། ཆུ་ལ་བརེན་པ་ཟླ་བ་དང་། འཛིན་བེད་མེ་དང་རླུང་དང་ནི། ནམ་ལངས་འློད་བེད་

ཅེས་བ་བ། བརྒྱད་པློ་ནློར་གི་ལྷ་ཞེས་བ། 

ནློར་ལན་བརེགས། [མངློན]གློག་མཁར། 

ནློར་སློང་། དཔག་བསམ་གི་ཤིང་། 

ནློར་བདག །① ནློར་གི་བདག་པློ། ② གནློད་སྦིན་ནམ་ནློར་ལྷ། 

ནློར་བདུན། འཕགས་པའི་ནློར་བདུན་གི་བསྡུས་ཚིག

ནློར་ནག་ཡུ། ནློར་ནག་པློ་མགློ་ལ་རྭ་ཅློ་མེད་པ་ལ་ཟེར། 

ནློར་པ། མ་འགིག་པའམ་མ་དག་པ། 

ནློར་པེར་གཟའ་འཁློར། ལློ་ལར་ཟླ་༡༢ཚེས་༡༠ཉིན་ཏེ་སུའེ་ཏེན་ཧྭ་ནློར་པེར་གཤེགས་ཚེས་གི་གཟའ་

འཁློར་དེར་སུའེ་ཏེན་གི་རྒྱལ་ས་སི་ཏེ་ཀེར་མློ་ལ་གཉེར་བའི་རེན་འབེལ་འདུ་འཛོམས་དང་རིག་

གཞུང་སེལ་རེས་བེད་སློ་ལ་ཟེར། ནློར་པེར་གཟའ་འཁློར་ལ་ཞུགས་མཁན་སྐུ་མགློན་ནི་ལློ་དེ་གའི་

ནློར་པེར་བ་དགའ་ཐློབ་མཁན་དང་སློན་ཆད་ནློར་པེར་བ་དགའ་ཐློབ་མློང་མཁན་དང་དེ་བཞིན་མ་

འློངས་བ་དགའ་ཐློབ་སིད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ན་ཆུང་ཚན་རིག་མཁས་པ་རྣམས་ཡིན། 

ནློར་དཔློན། གནག་ཕྱུགས་སྐྱློང་བའི་འགློ་བེད་མཁན། 

ནློར་ཕྱུགས། འབི་གཡག་དང་མཛོ་མཛོ་མློ་སློགས། 

ནློར་ཕྱྭ། ༡ ནློར་གཡང་དང་དློན་གཅིག །༢ གནའ་དུས་བློན་ལུགས་ཀི་ནློར་ཕྱུགས་དང་། ནློར་རས་

ལ་གློད་རྐྱེན་ཡློང་མིན་བརགས་པའི་མློ་ཕྱྭ་ཞིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ནློར་བ། [ཐ་མི་དད་པ]འཁྲུལ་བའམ་འཛོལ་བ་དང་འཕྱུགས་པ། ལམ་ནློར་ལློག་ཤེས། གློ་ནློར་ཐློས་

ནློར་བྱུང་བ། བང་དློར་མ་ནློར་བ། རྒྱུས་མངའ་ཆེར་མེད་པས་ནློར་དློགས་ཡློད། 

ནློར་བ་དགློན་བཀྲ་ཤིས་བསམ་གཏན་གིང་། ཕག་གྲུའི་དུས་རབས་སུ་ཕག་བཏབ། ད་ལ་མཚོ་སློན་

གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ནློར་བུ། [མཎི]① རྡློ་རིགས་རིན་ཆེན་སྤིའི་མིང་། སྙིང་གི་ནློར་བུ། ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ་རིན་ཐང་མེད་

པ། ནློར་བུ་གཞན་དུ་བིན་པ་ཙམ། རྒྱ་མཚོའི་གིང་དུ་ག་ལ་བིན། ② ཕློ་མཚན་གི་ཏློག

ནློར་བུ་དཀར་པློ། [མངློན]ཆུ་ཤེལ། 

ནློར་བུ་སྐར་མདློག །ནློར་བུའི་བེ་བག་ཅིག

ནློར་བུ་མཁན། ནློར་བུ་ལེན་པའམ་བརག་དཔྱད་སློགས་ལ་མཁས་པའི་མི། 

ནློར་བུ་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ་༡༧༥༥ལློར་དྲུང་རབ་འབམས་པས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྨར་

ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ནློར་བུ་གིང་ཁ། གནའ་བློའི་དུས་སུ་ད་ལའི་ནློར་གིང་ཆགས་ཡུལ་དེ་ནི་ནགས་ཚལ་དང་། ཆུ་དང་། 

ཆ་ཕན་གིས་གང་བའི་རང་བྱུང་དགའ་ཚལ་ཞིག་ཡིན། དེའི་ནང་འདབ་ཆགས་སྣ་ཚོགས་སྐད་

སྙན་འགྱུར་ཞིང་། རི་དྭགས་དང་གཅན་གཟན་ཡང་ཐར་ཐློར་དུ་གནས་པའི་རང་བྱུང་གི་གནས་

དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དེར་གནའ་དུས་སུ་ག་བ་ཚལ་དུ་འབློད། ཏཱ་ལའི་བ་མ་

སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་དབར་དུས་སུ་གནས་དེར་དབུ་གུར་ཕུབ་ནས་ཆབ་ཞུགས་སྤློ་

གསེང་ལ་བློན་མློང་བ་དང་སྐུ་ཕེང་བདུན་པ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་མཆློག་ཐློག་མ་འབས་སྤུངས་

སུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་གནས་དེར་ཆབ་ཞུགས་འཕློད་བཞེས་གནང་གི་ཡློད་པས་ཁློང་གིས་

སིད་དབང་བཞེས་རེས་སྐུ་ཚེའི་སྨད་དུ་ཞབས་ལ་འབམ་གྲུམ་གི་སྙུན་གཞི་ཕློག་པར་བརེན། 

དེར་ཆབ་ཞུགས་དང་ཆབ་རིང་བཟློ་སྐྲུན་བས་ནས་ཆབ་བཞེས་ཐེངས་མང་གནང་བས་སྙུན་

གཞིར་ཕན་འབས་ཐློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ་༡༧༥༥ལློར་ཆབ་ཞུགས་

མཛད་ཡུལ་གི་ཤར་ངློས་སུ་ཕློ་བང་ཐློག་ཚད་གཉིས་པ་ཡློད་པ་ཞིག་གསར་སྐྲུན་མཛད་པར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱལ་བའི་མཚན་དེ་ཕློ་བང་ལ་ཐློགས་ནས་བསྐལ་བཟང་ཕློ་བང་དུ་གགས། དེ་ནི་ནློར་གིང་སུ་ཕློ་

བང་སྐྲུན་པའི་ཐློག་མ་ཡིན་ཞིང་། དུས་དེ་ནས་བཟུང་དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའི་ནློར་གིང་དེ་ཉིད་

ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་རིམ་བློན་སྐུ་ན་ཆུང་ངུའི་སྐབས་གསན་བསམ་མཛད་ཡུལ་དང་སིད་དབང་

བཞེས་རེས་ཀི་དབར་དུས་བཞུགས་གནས་སུ་གྱུར། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པ་འཇམ་

དཔལ་རྒྱ་མཚོའི་སྐབས་སུ་བསྐལ་བཟང་ཕློ་བང་བང་ངློས་ཀི་ཆློས་ར་དང་། མཚོ་དཀིལ་ཕློ་བང་

ཀླུ་ཁང་དང་བཅས་པ། ནུབ་ངློས་ཀི་གྲུ་འཛིན་ཕློ་བང་། ཕློ་བང་དེ་དག་གི་མཐའ་འཁློར་ལགས་

རི་སེར་པློ་བཅས་གསར་བསྐྲུན་གནང་ཞིང་ར་བའི་ནང་དུ་མེ་ཏློག་དང་ཤིང་སྣ་འབློར་ཆེན་

འདེབས་འཛུགས་གནང་བ་བཅས་ཀིས་ནློར་གིང་འདི་ཉིད་ཡིད་དུ་འློང་བའི་སྐྱེད་ཚལ་ཞིག་ཏུ་

གྱུར། དེ་རེས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་རིམ་བློན་གི་སྐབས་སུ་ཉམས་གསློ་དང་ཁ་སྣློན་གང་

འཚམས་མཛད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོའི་

སྐབས་ནློར་གིང་དུ་གཞི་ཁློན་ཆེ་བའི་བཟློ་སྐྲུན་རྒྱ་སྐྱེད་གནང་སྟེ་ཐློག་མར་བསྐལ་བཟང་ཕློ་བང་

དང་མཚོ་དཀིལ་ཕློ་བང་ལློངས་ཁུལ་ཁག་གཉིས་ལ་ཉམས་གསློ་རྒྱ་སྐྱེད་གནང་སྟེ་བསྐལ་བཟང་

ཕློ་བང་ཡང་སྟེང་ཐློག་སློ་གཅིག་སར་སྟེ་སུམ་ཐློག་གཟིམ་ཆུང་གསར་བཞེངས་དང་། མཚོ་

དཀིལ་ཕློ་བང་གི་ཆུ་རིང་རྒྱ་སྐྱེད་ཐློག་རྒྱ་རྡློའི་རགས་རིག་དང་སྒློམ་སྐྱློར་གསར་སྐྲུན་མཛད། 

སར་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༩༢༢ ལློ་ནས་དབུ་འཛུགས་ཀིས་ནློར་གིང་ནུབ་ངློས་

ཀི་ས་སྟེང་ཐློག་སྤན་གསལ་ཕློ་བང་དང་། བསྐལ་བཟང་ཕློ་བང་། བསྐལ་བཟང་བདེ་འཁིལ་ཕློ་

བང་མ་ལག་བཅས་པ་གསར་སྐྲུན་མཛད་པ་མ་ཟད་ནློར་གིང་ཁློར་ཡུག་གི་ལགས་རི་ཆེན་མློ་

ཡང་ལེགས་པར་བསྐྲུན་ཏེ་ནློར་གིང་གི་གཞི་ཁློན་སར་བས་ཆེ་བ་དང་ལྷག་པར་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པར་གྱུར། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་སྐབས་ཐློག་མར་

སློན་གི་རྨང་གཞིའི་ཐློག་ཕློ་བང་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནློན་རྒྱས་སྐྲུན་གནང་བ་དང་། རབ་བྱུང་

བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༩༥༤ ལློ་ནས་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༩༥༦ ལློ་བར་དུ་རག་བརན་མི་

འགྱུར་ཕློ་བང་མ་ལག་དང་བཅས་པ་གསར་སྐྲུན་མཛད་པ་དེ་ནི་ཡང་རེར་སློན་པའི་བློད་ཀི་བཟློ་

བཀློད་ཀི་ཉིང་བཅུད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་གྲུབ་པ་ཇི་བཞིན་བརིད་ཆགས་ལ་བཀློད་པ་མཛེས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

པ་སྒྱུ་རལ་གི་གཟི་འློད་རབ་ཏུ་འབར་བ་ཞིག་ཡློད། ནློར་གིང་འདི་ཉིད་དང་ཐློག་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་

ཕེང་བདུན་པའི་སྐབས་གསར་བཞེངས་མཛད་འགློ་ཚུགས་པ་ནས་མཐར་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་

པས་རག་བརན་མི་འགྱུར་ཕློ་བང་གསར་སྐྲུན་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་པའི་བར་དུས་ཡུན་མི་ལློ་ཉིས་

བརྒྱ་ཙམ་སློང་རིང་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་རིམ་བློན་གིས་ཉམས་གསློ་དང་རྒྱ་སྐྱེད་བར་མ་ཆད་

པ་མཛད་ནས་ད་ལའི་ཁློན་ཡློངས་ཀི་རྒྱ་ཁློན་སྤི་ཁེ་གྲུ་བཞི་མ་སུམ་འབུམ་དྲུག་ཁི་ཡློད་པའི་

བརིད་ཆགས་ཡིད་འློང་གི་ནློར་བུ་གིང་གའི་རྣམ་པ་གྲུབ་ཅིང་། བསྐལ་བཟང་ཕློ་བང་དང་། སྤན་

གསལ་ཕློ་བང་། རག་བརན་མི་འགྱུར་ཕློ་བང་བཅས་ནི་ནློར་གིང་དུ་ཆློས་སིད་ཀི་མཛད་སློ་

གནང་ཡུལ་ཕློ་བང་གཙོ་བློ་ཁག་ཡིན། བསྐལ་བཟང་ཕློ་བང་དང་སྤན་གསལ་ཕློ་བང་ནི་ཐུན་

མློང་མ་ཡིན་པའི་བློད་ཀི་བཟློ་བཀློད་སྒྱུ་རལ་གི་ཁད་ཆློས་མཚོན་པའི་ཐློག་བརེགས་གསུམ་

ལན་གི་བཟློ་སྐྲུན་དངློས་པློ་ཡིན་པ་དང་། ཐློག་བརེགས་གཉིས་ལན་གི་རག་བརན་མི་འགྱུར་ཕློ་

བང་ནི་བཞེངས་པའི་དུས་ཚོད་ཅུང་ཕི་བས་བློད་ལུགས་ཀི་བཟློ་བཀློད་རྣམ་པ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་ཁར་དེང་རབས་ཀི་བཟློ་སྐྲུན་ལག་རལ་བསྡུ་ལེན་གང་ལེགས་བས་ནས་བསྐྲུན་པ་

ཞིག་ཡིན་སྟབས་ཕློ་བང་དེར་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་བཟློ་རལ་གི་ཁད་ཆློས་མངློན་གསལ་དློད་

པློ་ལན་ཡློད། ཕློ་བང་དེ་དག་གི་ནང་དུ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་རིམ་བློན་གི་བཞུགས་གནས་དང་

སྐུའི་ཉེར་ཆས། ཆློས་སིད་ཀི་མཛད་སློ་གནང་ཡུལ་སློགས་ཆ་ཚང་པློ་ཡློད་པ་མ་ཟད། ལློ་རྒྱུས་

ཀི་དུས་སྐབས་སློ་སློར་བསྐྲུན་པའི་ནང་རེན་རིག་དངློས་ར་ཆེན་དང་། ལློ་རྒྱུས་དང་ཆློས་

ལུགས་ཀི་ནང་དློན་མཚོན་པའི་ལེབས་རིས་གསློན་ཉམས་ལན་པ་སློགས་མཇལ་སྤློ་ལ་དང་བ་

འདྲེན་པ་ཞིག་ཡློད་དློ། །

ནློར་བུ་དགའ་འཁིལ། ① སར་བློད་ཀི་ལྷ་ལམ་གཟབ་སྤློས་སྐབས་ལུས་སྨད་རྒྱབ་ངློས་ཀི་རྒྱན་ཆ་

ཞིག །② གཡུང་དྲུང་དགའ་འཁིལ་དང་དློན་གཅིག་ཡིན་པས་དེའི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས། 

ནློར་བུ་དགློས་འདློད་དཔུང་འཇློམས། སྒྲུང་ལས་བཤད་པའི་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ་ཞིག །དགློས་འདློད་

དཔུང་འཇློམས་བློ་ཡིས་མི་ཐློང་ན། ཕ་རློལ་ཅི་འདློད་སྟེར་བ་རྫུན་མར་འདུག

ནློར་བུ་ཅན། [མངློན]རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་སམ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནློར་བུ་ཆ་བདུན། རྒྱལ་པློའི་རྣ་ཆ། བཙུན་མློའི་རྣ་ཆ། བསེ་རུའི་རྭ། བྱུ་རུའི་སློང་པློ། གང་ཆེན་མཆེ་

བ། བློན་པློའི་རྣ་ཆ། ནློར་བུ་མིག་གསུམ་སྟེ་བདུན། 

ནློར་བུ་ཆེན་པློ། [མངློན]བྱུ་རུ། 

ནློར་བུ་འཆིང་བ། [མངློན]མཁིག་མ། 

ནློར་བུ་ལང་ཁུ། [མངློན]མརྒད། 

ནློར་བུ་སྤློ་བ། [མངློན]སློས་དཀར། 

ནློར་བུ་དབང་སློན། [ཨིནྡྲནཱིལ]

ནློར་བུ་མེ་འབར། ནློར་བུའི་བེ་བག་ཅིག

ནློར་བུ་ཛྷྷཻ་ཀྵིཾ། [ལེགས] རང་བྱུང་གི་ཛྷྷཻ་ཀྵིཾ་དང་། བཅློས་མའི་ཛྷྷཻ་ཀྵིཾ་གཉིས། 

ནློར་བུ་མཛེས་བཟང་། [མངློན]མཆིང་བུ། 

ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ། རྒྱལ་སིད་སྣ་བདུན་གི་ཡ་གལ། ཡུལ་གི་ཕློངས་པ་སེལ་ཞིང་དགློས་འདློད་

འབྱུང་བའི་ནློར་བུ་ཞིག་ཡིན།

ནློར་བུ་ལ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ར་ཡུལ་རློང་གི་བང་ཤར་ངློས་རྒྱལ་མློ་རྔུལ་ཆུའི་ནུབ་འགམ་དུ་ཡློད། 

ནློར་བུ་བསམ་འཕེལ། ནློར་བུའི་བེ་བག་ཅིག

ནློར་བུའི་འཁི་ཤིང་། [མངློན]བྱུ་རུ། 

ནློར་བུའི་མགིན་ཅན། [མངློན]ཁིམ་བ། 

ནློར་བུའི་ཆུན་པློ། ནློར་བུ་ཕློགས་གཅིག་བསེབས་པའི་ཆག་པ་ལ་བུ། 

ནློར་བུའི་མཆློག །[མངློན]རྡློ་རེ་ཕ་ལམ། 

ནློར་བུའི་སྙིང་པློ། ནློར་བུའི་མཆློག་གམ་ནློར་བུ་ཡག་ཤློས། 

ནློར་བུའི་ཐག་པ། ནློར་བུའི་གཟུང་ཐག

ནློར་བུའི་ཕེང་བ། ནློར་བུའི་མགུལ་འཕེང་དློ་ཤལ་སློགས། 

ནློར་བེ་ཡུ། ནློར་བེ་བློ་རྭ་ཅློ་མེད་པ་ལ་ཟེར། 

ནློར་སྦིན། ① ནློར་རས་སྟེར་བ། ② ནློར་ལྷའི་རིགས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ནློར་སྦིན་རྒྱལ། [མངློན]རྣམ་ཐློས་སས། 

ནློར་སྦིན་གཅུང་པློ། [མངློན]སིན་པློའི་རྒྱལ་པློ། 

ནློར་སྦིན་འདྲེན་པ། [མངློན]རྣམ་ཐློས་སས། 

ནློར་སྦིན་མ། [མངློན]① བརྒྱ་བིན་གི་ཆུང་མ། ② ལྷ་མློ་ནློར་རྒྱུན་མ། 

ནློར་དབང་། རྒྱུ་ནློར་ཀི་བདག་དབང་། ཡང་ན་དཔལ་འབློར་དབང་ཆ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ནློར་མ། ནློར་ཕྱུགས་བདག་སྐྱློང་བེད་མཁན་གི་དམིགས་གསལ་ལས་ཀ་དེ་ལ་ནློར་མ་ཟེར། 

ནློར་མི་ཉན་པ། ① ཕན་མི་ཐློགས་པ། ② ནློར་ན་མི་འགིག་པའམ་ནློར་མི་རུང་བ། 

ནློར་མེད། ① ནློར་རས་མེད་པའམ་དབུལ་ཕློངས། ② འཁྲུལ་སློ་མེད་པ། 

ནློར་རིས། ནློར་ཕྱུགས་ཀི་གངས་རིས། 

ནློར་རེན། གནློད་སྦིན་གི་བེ་བག་ཅིག

ནློར་ཚན། ནློར་རས། 

ནློར་རས། རྒྱུ་ནློར་ལློངས་སྤློད། སྤི་པའི་ནློར་རས་སེར་གིས་བདག་གིས་མི་བེད། མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་ཀ་ཅ་དང་། དཀློར། དངློས་ཆས། དངློས་པློ། དློན། ནློར། དབིག །འབློར་པ། རས། 

ཟང་ཟིང་། ཡློ་བད། ལློངས་སྤློད་བཅས་སློ། །

ནློར་མཛོད། བང་མཛོད། 

ནློར་འཛིན། [མངློན]ས་གཞི། 

ནློར་འཛིན་སྐྱེད་ཚལ། ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་ཀླུ་སྦུག་ཏུ་ཡློད་པའི་ནློར་འཛིན་སྐྱིད་ཚལ་ཞེས་པའི་ཁང་

པ་ནི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཞི་པའི་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན་ལྷ་སར་

ཕེབས་སྐབས་ཀི་བཞུགས་གནས་ཡིན་པར་གགས། 

ནློར་འཛིན་གི་ཁློན། ནློར་འཛིན་ནི་ས་གཞི་དེ་ཡང་ནློར་བུ་སློགས་གཏེར་རིགས་དུ་མ་དང་ལན་པས་

ན་དེ་ལར་གགས་ས་གཞིའི་ཁློན་ནམ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའི་གནས་ཀི་ཡིན། 

ནློར་འཛིན་པ་ཏ། རྒྱབ་ཡློལ་སློགས་ལ་འགློད་པའི་རི་མློའི་བེ་བག་ཅིག

ནློར་འཛོལ། ཚུལ་བཞིན་དུ་མ་གནས་པའི་བ་བའམ་མ་འགིག་པའི་རིགས། 
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ནློར་འཛོལ་ཚོད་འཛིན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་error control ཟེར། 

ནློར་འཛོལ་མཛུབ་སྟློན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་error indication ཟེར། 

ནློར་གཞི། འཁྲུལ་གཞི། གསེར་དང་ར་གན་གཉིས་ལ་ནློར་གཞི་ཡློད། 

ནློར་ཟིལ་དཀར། ནློར་གི་སྤུ་མདློག་ནག་པློ་ཡིན་པ་ལ་ཟིལ་པ་དཀར་པློ་ལ་ཟེར། 

ནློར་ཡ། འཁྲུལ་ཉེན་ཡློང་སའི་ཡུལ། ཕ་རྒློད་པའི་བུ་ལ་ནློར་ཡ་མེད། 

ནློར་གཡང་། ནློར་གི་དཔལ་ལམ་ནུས་པ། ནློར་གཡང་འགུགས་པ། 

ནློར་ར་རེ། འདྲ་བ་གཉིས་ཕན་ཚུན་ནློར་སིད་པའི་དློན། ས་དཔྱད་སྐབས་སུ་ནློར་ར་རེ་དང་། ནད་

པའི་ར་ལ་ནློར་ར་རེ་སློགས་འཇུག་སློ་མང་པློ་འདུག

ནློར་རློག་པློ། ཟློག་གི་སྤུ་མདློག་ནག་པློ་ལ་ཟེར། ཁ་སྐད་ལ་ཟློག་ནག་པློ་ཞེས་འབློད་སློལ་མེད་ལ། 

འབློག་པའི་མི་རྣམས་ཀིས་ཐ་སྙད་ལ་རྨློངས་པ་ཞེས་གད་མློའི་རྒྱུ་ཡིན། 

ནློར་རློག་ཡུ། ནློར་རློག་པློ་རྭ་ཅློ་མེད་པ་ལ་ཟེར། 

ནློར་ལས་སྐྱེས། [མངློན]མེ་ལྷ། 

ནློར་ལས་རྒྱལ། [མངློན]མེ། 

ནློར་ལུག །ནློར་ཏེ་ཟློག་ནག་དང་ལུག་གཉིས་ཀི་སྤི་མིང་ཞིག་ཡིན

ནློར་ལློངས་སྤློད། རྒྱུ་དངློས། 

ནློར་སློ། །ནློར་འཁྲུལ་ཡློང་སའམ་འཁྲུལ་ཉེན། དུ་བ་རླངས་པ་གཉིས་ལ་ནློར་སློ་ཡློད། 

ནློར་སས་ཞང་ཚན། སེ་པ་ནློར་བུ་དང་། དེའི་ཚ་བློ་སས་སྐུ་ཞབས་ཟེར་བ་གཉིས་ཡློད་པ། དེ་གཉིས་

ས་གནས་སིད་གཞུང་བཙུགས་པའི་རེས་ཀི་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ་

༡༦༦༦ ལློར་གཞིས་ཀ་རེར་རློང་དཔློན་དུ་བསྐློས། ཐློག་མར་ནང་སློ་ཡིན་ཀང་། གཞིས་ཀ་

རེའི་རློང་དཔློན་བས་པ་ནས་སེ་པ་ཞེས་འབློད་པ་རེད། དེས་རྣམ་ཀུན་ལློག་ནས་ངློ་ལློག་གི་བ་

སྦློད་བརམས་ཀང་རེ་ཞིག་བར་དློན་མ་འགྲུབ། གུ་ཤི་ཧན་དང་སེ་སིད་བསློད་ནམས་ཆློས་
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འཕེལ་གཤེགས་པའི་རེས་སུ་བློད་གཞུག་ལ་ངློ་ལློག་བས་པ། སེ་འབས་དང་། དགའ་ལན་ཁི་

པ་སློགས་མང་པློས་བར་ཆིངས་བས། དེ་ནས་སར་ཡང་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་ཕག་སྤི་

ལློ་༡༦༥༩ ལློར་འབྲུག་པ་དང་ལག་འབེལ་བས་ཏེ་སར་ཡང་དམག་དཔུང་འཁིད་ནས་ངློ་ལློག་

བས་པ་ལ། དེའི་ཕི་ལློ་ས་གནས་སིད་གཞུང་ནས་དམག་དཔུང་དྲངས་ཏེ་ར་མེད་བཏང་བ་རེད། 

ནློར་སིད། ནློར་དློན་ནམ་ནློར་རས་སྐློར་གི་བ་བ། 

ནློར་སིད་དཔལ་འབློར་སྒིག་ཁིམས། འབེལ་ཡློད་ཚོགས་པས་གཏན་འཁེལ་བས་པའི་ནློར་སིད་

དཔལ་འབློར་སྐློར་གི་སྲུང་བརི་ཞུ་དགློས་པའི་སྒིག་ཁིམས་ལ་བརློད། ཡང་ན་ནློར་དཔལ་སྒིག་

ཁིམས་ཅེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ནློར་སྲུང་། ① རྒྱུ་ནློར་སྲུང་སྐྱློང་། ② [མངློན]ཁིའི་མིང་། 

ནློར་བསིས་པ། རྒྱུ་དངློས་ཟད་ཀིས་དློགས་ཏེ་སྤློད་མཁས་ཏེ་གློན་བསི་བས་པ། 

ནློར་ལྷ། ① ནློར་གི་ལྷའི་རིགས། ② [མངློན]ནློར་ལྷ་ལ་ཆུ་ལྷ་དང་། བརན་པ། ཟླ་བ། འཛིན་བེད། 

རླུང་། མེ། ནམ་ལངས། འློད་བེད་བཅས་བརྒྱད་ཡློད་པས་གངས་བརྒྱད་མཚོན། 

ནློར་ལྷ་བརྒྱད། ཆུ་ལྷ་བརན་པ་ཟླ་བ་དང་། འཛིན་བེད་མེ་དང་རླུང་དང་ནི། ནམ་ལངས་འློད་བེད་ཅེས་

བའློ་ཞེས། ༡ཆུ། ༢ ལྷ་བརེན་པ། ༣ ཟླ་བ། ༤ འཛིན་བེད། ༥རླུང་། ༦ མེ། ༧ནམ་ལངས། 

༨འློད་བེད་བཅས་ལྷ་སྟེ་བརྒྱད་དློ། །

ནློལ། མནློལ་གི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

ནློལ་ཐབས་བགི། [རིང]ཕན་ཚུན་དམག་འཐབ་རྒྱབ་པའི་དློན། 

ནློལ་བ། བཙོག་གིབ་བྱུང་བ། 

ནློས། ནློད་པའི་སྐུལ་ཚིག

རྣ་ཀློར། ཨམ་ཅློག་གི་རྒྱན་ཆ། 

རྣ་སྐྱག །རྣ་བའི་ནང་གི་རྡུལ་སྙིགས་སྐྱ་བློ་ཆགས་པ་དེའི་མིང་ཡིན། 

རྣ་སྐྱག་ཚད། སེ་དགེའི་ཡུལ་སྐད་དུ་ཧ་ཅང་ཆུང་ངུའི་དློན་ཏེ། ནད་པ་དེས་ཟས་རྣ་སྐྱག་ཚད་ཀང་ཟ་

མི་ཐུབ་དུ། ཁློད་རྣམས་སློན་ལ་འགློ་དང་། ང་རྣ་སྐྱག་ཚད་བེད་ནས་སེབས་ཡློང་། ད་ལློ་ཁེན་ཏུ་
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ལ་ཚད་པ་རྣ་སྐྱག་ཚད་ཀང་མེད་འགི་ལ་བུའློ།།

རྣ་བཀྲ། བིས་པའི་རྣ་བའི་ར་ལ་བརག་ནས་ནད་གང་ཡིན་ངློས་འཛིན་ཐུབ་པའི་བརག་ཐབས་ཤིག་

གི་མིང་སྟེ། འབེ་ལློ་ཙཱ་ཚེ་དབང་ཀུན་ཁབ་ཀིས་མཛད་པའི་ཐློར་བུའི་སྐློར་ཉེར་མཁློ་སྣ་ཚོགས་

བསྡུས་པ་ལས། རྣ་བཀྲ་ནི། བིས་པའི་རྣ་བའི་ར་ལ་བལས་ནས་ནད་བརག་པའི་ཐབས་ཤིག་

ཡིན། དེ་ཡང་བིས་པའི་ཁ་ཉི་མར་གཏད་དེ་བཟུང་བཅུག་ཅིང་སྨན་པས་བིས་པའི་རྒྱབ་ནས་ཉི་

མའི་མདངས་ལ་བརེན་ནས་བིས་པའི་རྣ་བའི་ར་ལ་བརག་དགློས། རྣ་བར་གཡས་གཡློན་ལ་ར་

གསུམ་གསུམ་འབྱུང་བས་གཡས་ཕློགས་ཀི་ར་གསུམ་པློ་སྟེང་ནས་རིམ་བཞིན་གློ་བ་དང་། 

མཆིན་པ། མཁལ་མ་གཡས་པ་གསུམ་གི་ར་ཡིན་པ་དང་། གཡློན་ཕློགས་ཀི་ར་གསུམ་པློ་རིམ་

བཞིན་སྙིང་དང་། མཆེར་པ། མཁལ་མ་གཡློན་པ་གསུམ་གི་ར་ཡིན་ཞིང་དློན་རྣམས་ཀི་རེས་

སུ་སྣློད་རྣམས་འབང་བར་ཤེས་དགློས་སློ། །ནད་རགས་སློ་སློར་དབེ་བ་ལ། མདློག་དམར་ནག་

རྒྱས་པར་གྱུར་ན་ཚ་བ། སེར་སྐྱ་སྟློང་ན་གང་བ། ར་ཕན་ཚུན་འདྲེས་པར་གྱུར་ན་གདློན་ནད། ར་

དམར་ལ་བཤན་ན་ནད་ཅན། སློམ་ཕ་མེད་པར་སྙློམས་ན་འཕལ་ཟུག་ཆེ་ཡང་ཕུག་སྐྱློན་མེད། 

མདློག་དམར་ཞིང་སྙློམས་ལ་ཤིང་ལློ་རྒྱས་ན་ནད་མེད། ར་གཏན་ནས་མི་གསལ་ན་གསློ་དཀའ་

བར་བཤད་དློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་དང་། ཞིབ་པར་རློགས་འདློད་ན་བིས་པའི་ཆུང་དཔྱད་

པདྨ་གཅེས་ཕེང་ནང་གཟིགས་ཤིག

རྣ་ཁུང་། ཨམ་ཅློག་གི་བུ་ག །གློ་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་རྣ་ཁུང་དུ་བླུག་པ། 

རྣ་ཁེབས། བློད་མདའི་རྣ་བ་དང་རྣ་རས་འགེབས་བེད། 

རྣ་ག་བཀང་། [རིང]མདའ་འཕེན་པ། 

རྣ་རྒྱངས། ཨམ་ཅློག་གི་རྒྱན་ཞིག

རྣ་རྒྱན། རྣ་བའི་རྒྱན་ཆ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཁིལ་བ་ཅན་དང་། སྙན་རྒྱན། ཐློས་འཛིན་རྒྱན། རྣ་

བ་དྲེགས་བེད། རྣ་བ་མཛེས་བེད། རྣ་བར་འཁིལ་བཅས་སློ། །

རྣ་རྒྱན་ཅན། [མངློན]རྨ་བ། 

རྣ་རྒྱན་གཅིག་པ། [མངློན]རྣམ་ཐློས་སས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

རྣ་རྒྱན་གཡུ་སྤུངས་ཀི་པད་འདབ། དབུས་གཙང་བུད་མེད་ཀི་རྣ་རྒྱན། 

རྣ་རྒྱན་ཨ་ལློང་། གསེར་དངུལ་སློགས་ལས་བཟློས་པའི་རྣ་བའི་རྒྱན། 

རྣ་རྒྱབ། ཨམ་ཅློག་གི་རྒྱབ་ལློགས། 

རྣ་རྒྱབ་ལྷགས་པ། ཨམ་ཅློག་གི་རྒྱབ་ནས་རྒྱབ་པའི་རླུང་ལར་བསབ་བ་སློགས་དློན་ལན་གི་སྐད་ཆ་

ལ་མི་ཉན་པའམ། སྐད་ཆར་རི་འཇློག་མི་བེད་པར་རྒྱབ་སྐྱུར་བེད་པའི་དཔེ། བཀའ་སློབ་བཟང་

པློ་གནང་བ་རྣམས་རྣ་རྒྱབ་ལྷགས་པ་ལར་རིས་མེད་དུ་མ་སྐྱུར་ཅིག

རྣ་ཅློག །ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད་དུ་རྣ་བའི་མིང་ཡིན། 

རྣ་གཅློད་པ། རྣ་ཅློ་འབེག་པ། 

རྣ་ཆ། ① ཨམ་ཅློག་གི་རྒྱན་ཆ། ② ཉི་ཟེར་དང་འབེལ་བའི་འཇའ་དུམ་བུ། ③ [མངློན]བློང་བུའི་མིང་། 

རྣ་ཉན་པ། སློ་པ། 

རྣ་གཏམ། གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པའི་གཏམ། ཐག་རིང་གི་རྣ་གཏམ་ཐློས་པ་ཙམ་གིས་དགའ་

སྡུག་བེད་དློན་ཅི་ཡློད། 

རྣ་ལག་བསེར་བུ། རྣ་རྒྱབ་ལྷགས་པ་དང་དློན་གཅིག

རྣ་ཐེག་ཅན། གཏམ་གང་བྱུང་གིས་གཡློ་འགུལ་མི་ཐུབ་པ། 

རྣ་འདབ། ཨམ་ཅློག་གི་ཤུན་ལྤགས་ཀྲློང་ཀྲློང་། 

རྣ་ནད་དྲུག །བད་མཁིས་རླུང་གསུམ་དང་། ཁག་ལས་གྱུར་པ། རྣག་འཛག །འབྲུམ་ཐློར། འབྱུང་བའློ། །

རྣ་ནད་འློན་པའི་རིགས། སྒ་བཅས་འློན་པ། རྣ་བའི་ནང་དུ་ཆུའི་བཤང་སྒ་དང་རྔ་སྒ་ལ་བུ་ཐློས་ནས་

འློན་པ། རྣ་སབ། རྣ་སབས་ཀིས་འགགས་ནས་རྣ་བ་ཁེངས་ཤིང་འཐིབས་པ་དང་ལི་བས་འློན་པ། 

སྐམ་འློན། རྣ་བར་སྟློང་སངས་སངས་པློར་ཆགས་ཤིང་མདློག་ནག་གམ་དམར་པློར་ཡློང་། མ་

རླུང་། བིས་པ་སློགས་སྐྱེ་བའི་ཚེ་དཀའ་ལས་ཀི་ནད་བྱུང་ཚེ་མ་རླུང་བུ་ལ་ཤློར་ནས་རྣག་འཛག་

སྟེ་རྣ་བ་འློན་པར་འགྱུར། 

རྣ་པིག་ཚད། སེ་དགེའི་ཡུལ་སྐད་དུ། ཧ་ཅང་ཆུང་བའི་དློན་ཏེ། རྣ་སྐྱག་ཚད་དང་དློན་གཅིག

རྣ་ལྤགས། རྣ་ཅློག་གི་ཤུན་ལྤགས། དཔེར་ན་ཁིའི་རྣ་ལྤགས་ལ་བཟུང་ནས་བཀག་པ་ལར་བུ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྣ་སབས། རྣ་ཁུང་གི་རྡུལ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྣ་སྐྱག་དང་། རྣ་བའི་དྲི་མ། རྣ་དྲེག་བཅས་སློ། །

རྣ་འཕང་། རྣ་ཅློག་གི་མར་སྣེའི་ཤ་ལེབ། 

རྣ་བ། ① ཉན་བེད་ཀི་དབང་པློ། རྣ་བ་འགེབས་པ། རྣ་ཐློས་བརྒྱ་ལས་མིག་མཐློང་གཅིག་དགའ། ཇི་

ལར་བསློ་ཡང་རྣ་བར་ཉན་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྒ་འཛིན་དང་། སྒ་ཡི་གནས། ཉན་བེད་

སྙན། ཐློས་པ་འཛིན། ཐློས་དབང་། ཐློས་བེད་བཅས་སློ། །② རི་དྭགས་གནའ་བ། 

རྣ་བ་ཀྲློང་ཀྲློང་། ① ཨམ་ཅློག་གེན་དུ་འགེང་ཚུལ། ② རེ་བ་བེད་པ། དློན་སྨིན་ཐློབ་ཤག་གིས་ད་

ལའི་བར་དུ་རྣ་བ་ཀྲློང་ཀྲློང་བས་ནས་སྒུག་འདུག

རྣ་བ་མཁེགས་པློ། ① གཏམ་གང་བྱུང་གིས་གཡློ་འགུལ་མི་ཐུབ་པ། ② རྣ་བ་མི་གསང་བའམ་འློན་

སྐྱློན་ཡློད་པ། 

རྣ་བ་བརྒྱད་པ། [མངློན]ཚངས་པ། 

རྣ་བ་ཅན། [མངློན]སློས་དཀར་ཤིང་། 

རྣ་བ་ལིད་པློ། གཏམ་གང་བྱུང་གིས་འགུལ་མི་ཐུབ་པ། 

རྣ་བ་གཏད་པ། གཟབ་ནན་གིས་ཉན་པ། 

རྣ་བ་གཏློད་པ། ཨམ་ཅློག་ཉན་པ། 

རྣ་བ་དྲེགས་བེད། [མངློན]རྣ་རྒྱན། 

རྣ་བ་བློ་བ། [རིང]ཨམ་ཅློག་ཉན་པ། 

རྣ་བ་བགས་པ། [རིང]སྐད་ཆ་ལ་ཨམ་ཆློག་གཏད་པ། 

རྣ་བ་མ་གཡེངས། ཨམ་ཅློག་གཞན་དུ་མ་གཡེངས་པར་གཟབ་ནན་གིས་ཉན་པ། 

རྣ་བ་མེད་པ། ① བསབ་བ་མི་ཉན་པ། ② རྣ་བའི་དབང་པློ་ཉམས་པ། 

རྣ་བ་གཙེར་སུན། ཞེ་སུན་པ། ནད་པའི་འཁིས་སུ་རྣ་བ་གཙེར་སུན་གི་སྐད་མ་རྒྱག

རྣ་བ་ཚ་པློ། ཞེ་སུན་པློ། སེར་དློན་ཡང་ཡང་གེང་རློད་ཀིས་རྣ་བ་ཚ་པློ་བེད་པ། 

རྣ་བ་འཛིན། [མངློན]མཉན་པ། 

རྣ་བ་སུན་འབིན་པ། ཉེ་འཁློར་དུ་རང་གི་ཡིད་དུ་མི་འློང་པའི་སྒ་ཆེན་པློ་སྒློགས་པ་དང་། རག་པར་རེ་བ་
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དང་། འཁློང་ར་སློགས་སློགས་ཀ་ིསྐད་མང་པློ་བཏློན་པས་ན་ཡིད་དང་རྣ་བར་མ་ིབད་ེབ་བ་བའ་ིདློན། 

རྣ་བ་ས་བ། ① རྣ་བ་གསང་པློ་མིན་པ། ② གཏམ་གང་བྱུང་མི་ཉན་པ། 

རྣ་བ་སབ་པློ། གང་བཤད་ལ་ཉན་ཅིང་ཡིད་ཆེས་བེད་པ། གཞན་གིས་གང་བཤད་ཀི་རེས་སུ་འབང་

བའི་རྣ་བ་སབ་པློ། 

རྣ་བ་ས་པློ། གཏམ་གང་བྱུང་ཉན་པར་དགའ་བ། འཆལ་གཏམ་གང་བཤད་གང་ཟེར་ཉན་པའི་རྣ་བ་ས་

པློ་བེད་པ། 

རྣ་བ་གསང་པློ། ① སྐད་སྒ་གློ་ས་བ། ② ཐློས་རྒྱ་ཆེ་བ། 

རྣ་བའི་སྐྱེ་མཆེད། རྣ་བའི་རྣམ་ཤེས་སྐྱེ་ཞིང་མཆེད་པའི་དབང་པློ། 

རྣ་བའི་ཁམས། སྒ་འཛིན་བེད་ཀི་རྒྱུའམ་རིགས་ཏེ་རྣ་བའི་དབང་པློ། 

རྣ་བའི་མངློན་ཤེས། ལྷའི་རྣ་བའི་མངློན་ཤེས་དང་དློན་གཅིག

རྣ་བའི་བདུད་རི། ཡིད་ལ་འབབ་པའི་གཏམ་བཟང་པློའམ་སྙན་པློ། 

རྣ་བའི་ནད། སྤིར་རྣ་བའི་ནད་སློང་རྐྱེན་ལ་དུས་གདློན་ཟས་སྤློད་བཞི་པློ་དམན་ལྷག་ལློག་པའི་རྐྱེན་

གིས་ལུས་ཀི་འདུ་བ་འཁྲུགས་ནས་རྣ་བའི་ནད་སྣ་ཚོགས་སྐྱེད་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། བེ་བག་འདུ་

བ་སློ་སློའི་འཕེལ་ཟད་འཁྲུགས་གསུམ་གི་རྐྱེན་དང་། ནད་རགས་རྣམས་རླུང་མཁིས་བད་ཀན་

གསུམ་པློའི་ལེའུ་དག་ལས་རློགས་པར་གིས་ཤིག

རྣ་བའི་ནད་ཀི་རིགས། ༡ རླུང་གྱུར། རྣ་བ་སྟློང་པར་སྙམ་པའི་ཚོར་བ་སྐྱེས་པ། ཟུག་ཆེ། གང་ན་མི་

བདེ། མགློ་ཕེད་ན། ༢ མཁིས་གྱུར། མེ་ཉི་སློགས་དྲློད་དང་བཅས་ཚེ་ཟུག་ཆེ་ཞིང་མགློ་ན་བ། 

རྣ་བའི་ནང་ནས་ཆུ་སེར་མྱུར་དུ་འཛག་ཅིང་། དེས་གང་ལ་རེག་པའི་ཤུལ་དུ་འབྲུམ་ཐློར་རྣག་

བཅས་འབྱུང་། ༣ ཁག་གྱུར། རྣ་བ་ནང་འགམས་ཤིང་མགློ་བློ་ལི་ལ་ཟུག་ཆེ་བ། ༤བད་གྱུར། 

མགློ་དང་འགམ་པ་ལི། ཟུག་ཆུང་། ཟ་ཞིང་སྐྲངས། རིངས་ཚེ་རྣག་སྐམ་འཛག །༥ འདུས་གྱུར། 

འདུས་གྱུར་རྣག་ཅན་ནི་གློང་གི་ནད་རགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་ཞིང་། རྣ་བས་མི་ཐློས། རྣ་

བ་ནས་རྣག་མདློག་དང་། སྐ་ས་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པ་རྒྱུན་ཏུ་འཛག །་སྤི་ལློ་འདུས་པ འདུས་

གྱུར་འབྲུམ་ཐློར་འབྱུང་བ་ནི་རྣ་བའི་ནང་འབྲུམ་ཐློར་འབྱུང་ནས་འློན་པ། 
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རྣ་བའི་རྣམ་ཤེས། རྣ་ཤེས་དང་དློན་གཅིག

རྣ་བའི་བུ་རམ། ཉན་འདློད་པའི་གཏམ་སྙན་པློའམ་སྐད་ཆ་ཡག་པློ། 

རྣ་བའི་དབང་མངློན། དབང་མངློན་ལྔའི་ནང་གསེས། རང་གི་བདག་རྐྱེན་རྣ་བའི་དབང་པློ་ལས་བྱུང་

ཞིང་རློག་བལ་མ་འཁྲུལ་པའི་གཞན་རིག་དཔེར་ན། གིང་བུའི་སྒ་འཛིན་པའི་རྣ་ཤེས་ལ་བུའློ། །

རྣ་བའི་དབང་པློ། དབང་པློ་ལྔའི་ནང་གསེས། རང་འབས་རྣ་ཤེས་ཀི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་རེན་ནམ། 

བདག་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་ནང་གི་གཟུགས་ཅན་དྭངས་པ། དབིབས་ཤིང་

གློ་ག་གཅུས་པ་ལ་བུའློ། །

རྣ་བའི་དབང་པློ་གཟུགས་ཅན། རྣ་བའི་དབང་པློ་དང་དློན་གཅིག

རྣ་བའི་ཚེར་མ། ཨམ་ཅློག་ཉན་མི་འདློད་པའི་སྐད་ཆ། དློན་མེད་རྣ་བའི་ཚེར་མ་འདེབས་མི་རུང་། 

རྣ་བའི་ཡུལ། ① སྒའམ་སྐད་ཆ། ② རྣ་བའི་ལམ་མམ་ཐློས་རྒྱ། སྐད་ཆ་དེ་འདྲ་ད་བར་རྣ་བའི་ཡུལ་

དུ་ཐློས་མ་མློང་། 

རྣ་བར་འཇེབས་པ། ཡིད་དུ་འློང་བའི་གཏམ་མམ་སྒ། 

རྣ་བར་འགློ་བ། བློ་ལ་འཐད་པ། 

རྣ་བའི་འཇློག་པ། ཉན་པ། 

རྣ་བར་འབབ་པ། གཏམ་ཡིད་ལ་འཕློད་པ། 

རྣ་བར་མི་འགློ་བ། བློ་ལ་མི་འབབ་པ། གཏམ་རྣ་བར་མི་འགློ་བ་དང་། ཆུ་ཨློར་པར་མི་ཤློང་བ། 

རྣ་བར་གཟན་པ། རྣ་བར་གནློད་པ། མི་མང་ཁ་མང་རྣ་བར་གཟན་ཆེ། སྙིང་ཉེའི་གཏམ་རྣ་བར་གཟན་པ། 

རྣ་བར་གཟློན་པ། བསློ་བ་རྣར་གཟློན་ཏེ་མི་ཉན་པ། ཕན་ཚིག་བསབ་བ་རྣ་བར་གཟློན་པར་བས་པ་

ཕངས་པ་ལ། 

རྣ་བར་བཟླློས། [མངློན]གཡློ་ཅན། 

རྣ་བར་ལྷུང་བ། ཨམ་ཅློག་ལ་ཐློས་པ། 

རྣ་བུག །ཨམ་ཅློག་གི་བུ་ག

རྣ་སབས། རྣ་བའི་ནང་གི་དྲི་མའི་བརྡ་རིང་པ་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་
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ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། རྣ་སབས་ཞེས་པ་

རྣ་བ་ཡི། དྲི་མའི་བརྡ་ནི་རིང་པའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

རྣ་སྦུག །རྣ་བའི་ཁུང་བུ། 

རྣ་སྦུབས། རྣ་ཁུང་གི་སྦུབས་སྟློང་། 

རྣ་སྦྲང་། [རིང]མདེའུ། 

རྣ་བགས། རྣ་བ་གཏད་པ། རྣ་བ་ཉན་པའམ། རྣ་བ་ཕིར་བཀེད་ནས་ཉན་པའི་དློན། 

རྣ་དབང་། རྣ་བའི་དབང་པློའི་བསྡུས་ཚིག

རྣ་འབེག་པ། གི་སློགས་ཀིས་རྣ་བཅད་པ། རྣ་གཅློད་པ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

རྣ་ར། ① རྣ་བའི་ར། ② རྣ་བའི་འཁིས། 

རྣ་ར་ཕུས་འདེབས། གཉན་ནད་རིགས་ཤིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་རྣ་བའི་རའི་འཁློར་དུ་ཕུས་འདེབས་

པ་ལར་སྐྲངས་པ་ཞིག

རྣ་རེ། ཨམ་ཅློག་གི་རེ་མློ། 

རྣ་རར་པད་རིལ། དབུས་གཙང་གི་སྐྱེས་པའི་རྣ་རྒྱན་ཨ་ལློང་དུ་གགས་དེ་ཡིན་ནམ་སྙམ། 

རྣ་རས། ལྕུག་བློག་ག་ིརྣ་རས་ཞེས་པ་མ་ེམདའ་འཕེན་སྐབས་མ་ེསར་ཡུལ་ག་ིརས་ཉུང་ངུ་དེའ་ིམིང་ཡིང་། 

རྣ་ཞབས། ཨམ་ཅློག་གི་མར་སྣེ། 

རྣ་འུར། རྣ་བའི་ནང་ནས་གག་པའི་སྒ། 

རྣ་ར། རྣ་བ་ར་ར་ཆགས་པ། དཔེར་ན་མི་འདིའི་རྣ་ཅློག་ར་ར་འདུག་ལ་བུ། 

རྣ་རུ།བློད་ཡིག་གི་དབངས་བཞི་པའི་ན་རློའི་འབི་ཚུལ་ཞིག

རྣ་ལམ། རྣ་བ་ལམ་གི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ་སྟེ། རྣ་བའམ་ཐློས་རྒྱ། རྣ་ལམ་དུ་མི་འགློ་བའི་གཏམ་

ལའང་ཉན་དགློས། རྣ་ལམ་བརྒྱུད་དེ་སེམས་ལ་བབས་ནས་དགའ་བ་སྐྱེས་པ། 

རྣ་ལམ་དུ་སློང་བ། ① ཨམ་ཅློག་ལ་གློ་བའམ་ཐློས་པ། ② སྐད་ཆ་སེམས་ལ་འཕློད་པའམ་རྣ་བར་བབས་པ། 

རྣ་ལུང་། ཁ་སྐད་དུ་ཨ་ལློང་ཞེས་ཨམ་ཅློག་ལ་འདློགས་པའི་རྒྱན་ཆ་ཞིག་དང་ལགས་ཀི་རྣ་ལུང་ཞེས་

སློགས་ལགས་སློར་སློར་དཀིལ་སྟློང་པ་ལའང་། 
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རྣ་ལུང་རི་ཁློད། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྣ་ལློང་། བུད་མེད་ཀི་རྣ་རྒྱན་གི་མིང་། འདི་ལ་གསེར་རྣ་དང་། གཡུ་རྣ་སློགས་ཀི་དབེ་བ་ཡློད། 

རྣ་ཤལ། རྣ་བའི་འློག་གི་པགས་འཛར། 

རྣ་ཤེས། རྣ་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྟེ། རྐྱེན་རང་གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐྱེན་རྣ་དབང་ལ་

བརེན་ནས་བྱུང་བའི་རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་སྒའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ངློ་བློ་རང་སྟློབས་ཀིས་མཐློང་བའི་

རིག་པ། དཔེར་ན། གཏམ་སྐད་ཆ་ཉན་བེད་ཀི་ཤེས་པ་ལ་བུ། 

རྣ་གཤློག །རྣ་བའི་འདབ་ཕྲུམ་ཀྲློང་ངེ་བ། 

རྣ་ས། རྣ་བའི་ནང་གི་མི་གཙང་བ་ཆགས་པ། རྣ་སྐྱག

རྣ་ལྷློང་སྒློག་སྦངས། ཡིག་ཆ་སློགས་རྣ་བར་གློ་ངེས་ཀི་སྒློག་སྦངས་བེད་པ། 

རྣག །ཤ་ཁག་རུལ་ནས་ཆགས་པའི་ཁུ་བ། རྣག་ཁི། རྣག་འབྲུམ། རྣག་བཙིར་བ། 

རྣག་སྐྲན། རྣག་འདྲིལ་ནས་སྐྲན་དུ་གྱུར་པའི་མིང་སྟེ། རེ་བཙུན་གཡུ་ཐློག་པའི་གསེར་མཆན་དུ། རྣག་

སྐྲན་ནི། ར་མིག་ཏུ་སྐར་མདའི་རྣག་འཐུམས་པ། ཁློང་འབས་སྨིན་པའི་རྣག་འཐུམས་པ་བཅས་

ལས་བྱུང་བའི་སྐྲན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

རྣག་ཁུག་པ། རྣག་ཆགས་པ། རྣ་ལ་རྣག་ཁུག་པ། 

རྣག་ཁག །ཤ་ཁག་རུལ་ནས་དཀར་པློར་གྱུར་པའ་ིརྣག་དང་ལུས་ཀ་ིཁག་དམར་པློ་གཉིས་ཀ་ིབསྡུས་ཚིག

རྣག་ཏུ་འགུག་པ། སྐྲངས་པ་སློགས་རྣག་ཏུ་བཅུག་ནས་རྣག་བཏློན་ཏེ་གསློ་བའི་ཐབས་ཤིག

རྣག་བརློལ་བ། རྣག་བཏློན་པ། 

རྣག་ཐློག་གཙག་འཁེལ། གནད་ལ་འཁེལ་བའི་དཔེ། 

རྣག་འདློན་གཙག་བུ། རྣག་ཁུག་པ་གཙག་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག

རྣག་འདྲེན་པ། རྨའི་རྣག་འཐེན་པའམ་འདློན་པ། 

རྣག་འབམས། རྨའི་ནང་གི་ཁག་དང་ཆུ་སེར་ལ་གཉན་ཚད་ཞུགས་ནས་རུལ་བ་ལ་རྣག་ཅེས་ཟེར་

བས། དེ་རིམ་བཞིན་རྨའི་མཐའ་ནས་རྒྱ་འབམས་ཏེ་རྣག་རྒྱ་ཆེར་ཕིན་པའི་དློན་ནློ། །
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རྣག་འབམས་པ། རྣག་ཁབ་པ། 

རྣག་སྨིན་པ། རྡློལ་རན་པའི་རྣག་རིངས་པ། 

རྣག་གཙག་པ། རྨ་ཁར་གཏར་བརྒྱབ་སྟེ་རྣག་འདློན་པ། 

རྣག་འཛག་པ། ① རྣག་རང་བཞིན་གིས་འབབ་པ། ② སྣ་ནད་བེ་བག་ཅིག

རྣག་གཟན། འཚོ་བའི་ཡློ་བད་བཅུ་གསུམ་གི་ནང་གསེས། དགེ་སློང་རྣག་ཅན་གི་ཤ་ལ་སྦར་ཏེ་བགློ་

བའི་ཚད་བ་གློས་དང་མཉམ་པའི་ཡློ་བད་ཅིག

རྣག་ལུད། རྣག་དང་ཁ་ལུད། 

རྣག་སུངས། རུལ་རྣག་དྲི་ང་བ། རློ་རུལ་རྣག་སུངས། རྣག་སུངས་སུ་གྱུར་པའི་རྨ་རིང་། 

རྣགས་པ། [རིང]རྣག་ཏུ་གྱུར་པ། 

རྣང་། [རིང]ཞིང་། 

རྣང་རྒལ། ཞིང་ཆུ་སྙློམས་ཆེད་དུ་བཅློས་པའི་ས་འབུར་གི་སང་། 

རྣང་སང་བཅུར། ཞིང་ཚིགས་བཅློས་པ་སྟེ། རྣང་ནི་ཞིང་ཞེས་པའི་བརྡ་རིང་ངློ་། །

རྣང་མ། ཞིང་ཆུ་ཁློད་སྙློམས་འགེམས་བདེའི་ཆེད་དུ་འཐེན་པའི་ས་བཅད། 

རྣང་མིག །ཞིང་གའི་རྣང་བཅད་བར་གི་ས་ཁློངས། 

རྣབ་པ། [ཐ་མི་དད་པ]བརྣབས་པ། བརྣབ་པ། ཆགས་སེམས་ཀིས་འཐློབ་འདློད་པའམ་གཞན་རྒྱུར་

བརྔམ་པ། སེར་གི་ཕན་བདེ་ཁློ་ནར་བརྣབས་པ་ནི་ངློ་ཚའི་གནས་རེད། 

རྣབས། རྣབ་ཀི་སྐུལ་ཚིག་གློ

རྣམ། བསྣན་ཚིག །རྒྱན་ཚིག་དང་ལས་ཚིག་གི་སློན་ལ་སྦར་ན་ཧ་ཅང་དང་ཤིན་ཏུ་སློགས་དང་འདྲ་

སྟེ། རྣམ་དག །བསམ་པ་རྣམ་དག །རྣམ་གསལ། ཉི་འློད་རྣམ་གསལ། དག་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་

པ་སློགས་ལ་བུ། 

རྣམ་ཀུན། རྣམ་པ་ཀུན་ཏེ་དུས་སློགས་ཤེས་བ་མཐའ་དག

རྣམ་ཀུན་མངློན་རློགས་སྦློར་བ། མཁེན་གསུམ་གི་རློགས་པ་ལ་རང་དབང་ཐློབ་པར་བ་བའི་ཕིར་

མཁེན་པ་གསུམ་སྐྱེ་མེད་སྤློས་པ་དང་བལ་བའི་རང་བཞིན་དུ་བསྡུས་ཏེ་མཁེན་གསུམ་གི་རྣམ་
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པ་བརྒྱ་དང་དློན་གསུམ་སློམ་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབློར། ཤེར་

ཕིན་དངློས་པློ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ། 

རྣམ་ཀུན་མཆློག་ལན། རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་ངློ་བློ་གཞན་ཏུ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཆློས་

ཅན་ནི་སྟློང་པ་ཉིད་ཡིན། བདེ་སྟློང་དབེར་མེད། སྣང་སྟློང་དབེར་དུ། རིག་སྟློང་དབེ་མེད་རྣམས་

ཀི་སྤི་མིང་ཡིན། 

རྣམ་དཀར། ① དགེ་བའི་ལས། ② ཁ་དློག་ཤིན་ཏུ་དཀར་བ། 

རྣམ་དཀར་གི་སློ་གསུམ། དམ་པའི་ཆློས་ཀི་སློ། དད་པ་ཐར་ལམ་སློ། ངེས་འབྱུང་སེམས་ཐེག་ཆེན་

ལ་འཇུག་སློ་བང་ཆུབ་སེམས། 

རྣམ་དཀར་ཆློས་ཕློགས་སུ། རྣམ་སྨིན་གི་འབས་བུ་དཀར་པློ་དང་ལན་པའི་ཆློས་ཕློགས་ཀི་བ་བ་

མཆློད་འབུལ་དང་སྦིན་པ་གཏློང་བ་སློགས། 

རྣམ་བཀྲ། རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་བསྡུས་ཚིག

རྣམ་མཁས་མ། བུད་མེད་ཤེས་ལན་མ། 

རྣམ་མཁེན། ① སངས་རྒྱས་ཁློ་ན་ལ་མངའ་བའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་ཇི་ལ་ཇི་

སྙེད་ཀི་རྣམ་པ་མ་ལུས་པ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་མཐར་ཐུག་གི་

མཁེན་པ། ཤེར་ཕིན་དངློས་པློ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག །② སེམས་ཀི་ཞེ་ས། རྣམ་མཁེན་ཆློས་

ཀློང་ཆེན་པློར་ཡུད་ཙམ་མངའ་བ་མཁེན། ③ བདེན་གཉིས་རྣམ་པ་སྐྱེ་མེད་མངློན་སུམ་དུ་

རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག

རྣམ་མཁེན་གི་ཆློས་བཅུ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུ་ལས་མཁེན་པ་གསུམ་གི་ཆློས་སུམ་ཅུའི་ནང་

ཚན། རྣམ་མཁེན་མཚོན་བེད་ཀི་ཆློས་བཅུ་སྟེ། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་དང་། གདམས་ངག་

དང་། ངེས་འབེད་ཡན་ལག་དང་། སྒྲུབ་པའི་རེན་དང་། སྒྲུབ་པའི་དམིགས་པ་དང་། སྒྲུབ་པའི་

ཆེད་དུ་བ་བ་དང་། གློ་སྒྲུབ་དང་། འཇུག་སྒྲུབ་དང་། ཚོགས་སྒྲུབ་དང་། ངེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ་

བཅས་བཅུའློ། །

རྣམ་མཁེན་ཆློས་ཀློང་ཆེན་པློ། དགློངས་པ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་གཏིང་ཟབ་པ། 
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རྣམ་མཁེན་གཉིས། ཇི་ལ་བ་དང་ཇི་སྙེད་པ་གཟིགས་པའི་ཡེ་ཤེས། 

རྣམ་མཁེན་མཚོན་བེད་ཀི་ཆློས་བཅུ། སེམས་བསྐྱེད། གདམས་ངག །ངེས་འབེད་ཡན་ལག །སྒྲུབ་

པའི་རེན། སྒྲུབ་པའི་དམིགས་པ། སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་བ་བ། གློ་སྒྲུབ། འཇུག་སྒྲུབ། ཚོགས་སྒྲུབ་

ངེས་འབྱུང་གི་སྒྲུབ་པ་རྣམས་སློ།

རྣམ་གན། རྣམ་སས་གན་མཛོད་ཀི་བསྡུས་ཚིག

རྣམ་སེག་མ། རྣམ་འགྱུར་བརིད་པའམ་ཁེངས་ཉམས་ཅན་མ།

རྣམ་གགས་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྣམ་གངས། ① མི་འདྲ་བའི་དབེ་བའམ་རྣམ་པ། 

མིང་གི་རྣམ་གངས། དུས་ཀི་རྣམ་གངས། ཡུལ་གི་རྣམ་གངས། 

དློན་གི་རྣམ་གངས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མིང་གཞན་དང་། 

རྣམ་པ་ཐ་དད་ཚུལ། རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས། རྣམ་པ་མང་། སློ་སློ་བཅས་སློ། །② བརི་བའི་གངས་ཀ། 

རྣམ་གངས་ཀི་ཀུན་བཏགས། ངློ་བློ་དང་ཁད་པར་གི་གཞི་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པར་སྣང་ཡང་རང་

གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པའི་ཀུན་རློབ་འདུས་མ་བས་ཀི་ཆློས་རྣམས་སློ། །

རྣམ་གངས་ཅན་པ། གངས་ཅན་པ་དང་དློན་གཅིག

རྣམ་གངས་བརློད་པའ་ིརྒྱན། དློན་རྒྱན་ག་ིནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། འདློད་པའ་ིདློན་བསྒྲུབ་བ་གང་ཞིག་དངློས་

སུ་མ་བརློད་པར་ད་ེཉིད་འགྲུབ་ཕིར་ཐབས་མཁས་ཀིས་རྣམ་པ་གཞན་ཞིག་སྟློན་པའ་ིརྒྱན་ཞིག

རྣམ་གངས་ཐ་དད་པ། དློན་གཅིག་ལ་མིང་ག་ིརྣམ་གངས་སློ་སློ་ཡློད་པ་སྟ་ེདཔེར་ན། ར་བདུན་དབང་པློ། སྣ་

ཚོགས་ཤིང་ར་དང་། ཚ་ཟེར་ཅན་དང་། ཉ་ིམ་ཞེས་པ་ལ་བུ་མིང་ག་ིམངློན་བརློད་རྣམས་སློ། །

རྣམ་གངས་བསྡུ་བ། ཐློགས་མེད་ཀིས་མཛད་པའི་ས་སེ་ལྔའི་ནང་ཚན་མིང་བརྡ་སྣ་ཚོགས་བསྡུ་བའི་

བམ་པློ་ཞིག

རྣམ་གངས་པའི་ཀུན་བཏགས། ངློ་བློ་དང་ཁད་པར་གི་གཞིར་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པར་སྣང་ཡང་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པའི་ཀུན་རློབ་འདུས་མ་བས་ཀི་ཆློས་རྣམས་སློ། །
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རྣམ་གངས་མ་བརེད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་no entries were found ཟེར། 

རྣམ་གངས་མང་བ། དབེ་བ་མང་བའམ་ཡང་ན་རིགས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཅེས་པ་མིང་གི་རྣམ་

གངས་ཡིན། 

རྣམ་གློལ། རྣམ་པར་གློལ་བའི་བསྡུས་ཚིག

རྣམ་གློལ་སེ། རྒྱ་གར་གི་པཎི་ཏ་ཞིག་སྟེ། ཕར་ཕིན་གི་གཞུང་འགེལ་མཁན་གཙོ་བློ་ཞིག་སྟེ་ཉི་ཁི་

སྣང་བ་རློམ་པ་པློ་དང་དབིག་གཉེན་གི་སློབ་མ་རང་ལས་མཁས་པ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག

རྣམ་གློལ་མིག །[མངློན]ཞུམ་བུ། 

རྣམ་གློལ་ཡེ་ཤེས། སྒིབ་གཉིས་སངས་པའི་གཟིགས་པ་མཐར་ཐུག་སྟེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས། 

རྣམ་གློལ་ལམ། རང་རྒྱུ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་མཇུག་ཐློགས་སུ་བྱུང་བའི་མཁེན་པ། 

རྣམ་གིང་། ཤངས་རྣམ་གིང་སྟེ་རློང་ཞིག །གཙང་གཞིས་ཀ་རེའི་བང་ཤར་ངློས་དང་ཡར་ཀླུང་གཙང་

པློའི་བང་ངློས་སུ་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་རི་སློན་དུ་ཡློད། 

རྣམ་རྒྱལ། ① མི་མཐུན་ཕློགས་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་མནན་ནས་བངས་པའི་རྒྱལ་ཁ། ② [མངློན]

ཆུ་སྦྲུལ་ལློ། 

རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་། གློང་ཁེར་ལ་ན་སྡུག་པའི་དབུས་ན་ཡློད་པའི་ལྷའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་གི་ཕློ་བང་། 

རྣམ་རྒྱལ་གིང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༩༤༣ ལློར་འཇང་པ་བ་མ་ཟླ་བ་

བཟང་པློས་གངས་དཀར་སྤྲུལ་སྐུའི་བཀའ་བཞིན་དགློན་པ་འདི་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་

བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་༡༥༧༤ ལློར་སློག་པློའི་རྒྱལ་པློ་ཨལ་ཏན་

གིས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་བསློད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་སློག་ཡུལ་དུ་གདན་དྲངས་སྐབས་ཆུ་ཤུལ་དུ་ཡློད་

པའི་སགས་པ་གྲྭ་ཚང་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གིང་པ་ཟེར་བའི་དགློན་པ་དེ་ནས་གྲྭ་པ་ཉི་ཤུ་

ཙམ་མཉམ་དུ་འཁིད་དེ། ཁློ་ཚོར་ཉིན་ལར་ལྷ་མློ་རྣམ་རྒྱལ་མའི་ཚེ་ཆློག་འདློན་དུ་བཅུག་ཐློག་

མིང་ལ་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ཞེས་བཏགས་ཏེ་སྐུ་ཞབས་གྲྭ་ཚང་དུ་བསྒྱུར། དེ་ནས་བཟུང་སློག་པློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ཇུན་གར་ཚེ་དབང་རབ་བརན་གི་དམག་དཔུང་བློད་དུ་མ་འབློར་བར་ལློ་མང་རིང་དགེ་ལུགས་

དང་། ས་ལུགས། རིང་ལུགས་བཅས་ཀི་ཆློ་ག་སྣ་ཚོགས་འདློན་གི་ཡློད་པ་ལ། ཇུན་གར་ཚེ་

དབང་རབ་བརན་གིས་བློད་ས་གནས་སིད་དབང་བཟུང་སྐབས་བློད་དུ་ཡློད་པའི་རིང་མའི་ཆློས་

ལུགས་ར་མེད་བཟློས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་མེད་པ་བཟློས་ཤིང་། དེ་ནས་སར་ཡང་ལློ་ཤས་རིང་

བསྐྱར་གསློ་བྱུང་ཡང་། ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་ཡུན་ཊིང་གིས་སིད་དབང་བཟུང་རེས་བློད་

དུ་དགེ་ལུགས་པའི་ཆློས་གཙོ་བློར་བེད་དགློས་པ་དང་ཆློས་ལུགས་གཞན་དག་ཆེད་དུ་མེད་པ་

མ་བཟློས་པར་ཆུ་མིག་རང་སྐམ་ལ་འགློ་བ་ལར་གི་བ་ཐབས་ལག་ལེན་བསྟར་དགློས་ཞེས་

བཀའ་ཕབ་པ་ལར། སྐབས་དེའི་བློད་ས་གནས་ཀི་སིད་དབང་འཛིན་མཁན་དའི་ཆིང་ས་དུར་

རམ་ཁང་ཆེན་བསློད་ནམས་རྒྱལ་པློས་པློ་ཏ་ལར་ཡློད་པའི་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་གྲྭ་པ་རྣམས་

རེད་ཐང་ཨློ་རྒྱན་གིང་དུ་གནས་སློ་བས་ཏེ། གསར་དུ་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་ནས་གྲྭ་པ་ཁག་གཅིག་

བསྡུས་ནས་དགེ་ལུགས་གཙོ་བློར་བས་པའི་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གསར་དུ་བཙུགས། གཞུང་

དགློན་དུ་གཏློགས་པས་དགློན་བདག་ཡིག་ཚང་ནས་བེད་ཅིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་

ཕག་ལློར་གྲྭ་གངས༡༢༥སྐློར་ཡློད་ལགས། 

རྣམ་རྒྱལ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྣམ་རྒྱལ་མཆློད་རེན། མཆློད་རེན་ཆ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ཡངས་པ་ཅན་དུ་སྟློན་པ་ཐུབ་པའི་

དབང་པློས་སྐུ་ཚེའི་འདུ་བེད་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་བིན་གིས་བརླབས་པའི་ཚེ་བཞེངས་པའི་མཆློད་

རེན་ཟླུམ་པློ་བང་རིམ་གསུམ་པ་ཅན། 

རྣམ་རྒྱལ་སྟེང་དགློན། ལློ་ངློ་གཅིག་སྟློང་ལྷག་ཙམ་གི་ལློ་རྒྱུས་ཡློད་པ་ལས་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། 

གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབར་ཁམས་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ། བུམ་པའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་དབང་བསྐུར་སྐབས་བུམ་པ་ལྔའི་ནང་གསེས་སངས་

རྒྱས་ཀི་བུམ་པའི་བུམ་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྣམ་རྒྱལ་མ། ལྷ་ཞིག

རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་ཆློག །བ་རྒྱུད་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་དགུ་ལ་བརེན་ནས་ཚེ་སེལ་བའི་ཆློ་ག་ཞིག

རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་མློའི་འབུར་བརན། སྤི་ལློའི་སློན་གི་དུས་རབས་བཞི་པའི་ནང་གི་གྷི་རིག་གི་སཱ་མུ་ཏེ་

ལ་ཁེ་ཡིས་བཟློས་པའི་རྡློ་ཀ་མ་རུའི་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་མློའི་སྣང་བརན་དེ་ཡིན། རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་མློར་

རང་དབང་ལྷ་མློ་ཡང་ཟེར། སྣང་བརན་དེར་མི་ལས་འདས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྣམ་པ་ལན་པ་

མཚོན་ཆེད་དུ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་མློར་གཤློག་པ་གཉིས་བཟློས་ཡློད། དེའི་ཐློག་ནས་གྷི་རིག་གི་མིའི་

ཕུག་བསམ་ནང་གི་བུད་མེད་མཛེས་མའི་རྣམ་པ་མཚོན་པ་བས་ཡློད། 

རྣམ་རྒྱལ་གསེར་ཁང་དགློན། མཚན་གཞན་ལ་ས་ཆེན་འགློ་ཕན་གིང་ཞེས་གགས། འགློ་མགློན་

ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པ་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན་གིས་རབ་བྱུང་སྤི་ལློ་༡༢༦༨ལློར་ཕག་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། མཁས་པ་ཆེན་པློ་གཡག་སྟློན་སངས་རྒྱས་དཔལ་དང༌། ཀུན་ཆེན་རང་

སྟློན་ཆེན་པློ་སློགས་དགློན་པ་འདིར་བཞུགས་ནས་བསྟན་འགློའི་དློན་རྒྱ་ཆེན་སེལ། པཎ་ཆེན་

ཤཱཀ་མཆློག་ལན་མཆློག་ཐློག་མའི་སློབ་གཉེར་གནང་ས་དགློན་འདི་ཡིན། ཧ་ལམ་དུས་རབས་

བཅློ་ལྔ་པའི་ནང་དུ་གཙང་ངློར་དགློན་གི་མཁན་ཆེན་རྣམས་རིམ་བཞིན་ཕེབས་ཏེ་ད་ལའི་བར་

དུ་ཆློ་ག་ཆློས་སྤློད་ཚང་མ་དེའི་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་དགློན་པ་ཡློད་ས་ནི་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་

ལྷ་ས་གློང་ཁེར་སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་སྣེའུ་ཤང་གི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པའློ། །

རྣམ་རྒྱས། [མངློན]ལློན་ཤིང་། 

རྣམ་འགྱུར། ① རྣམ་པ་སྟློན་སྟངས། རྣམ་འགྱུར་གསར་པ། རྣམ་འགྱུར་སྐྱློ་པློ། འཇིགས་རྔམ་གི་རྣམ་

འགྱུར་ལློག་པ། སྐྱློ་བའི་རྣམ་འགྱུར་ལློག་པ། ② [མངློན]ལགས་ཕློ་སྟག་ལློ། 

རྣམ་འགྱུར་གི་རྒྱུ། རྒྱུའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། རྒྱུའི་དངློས་པློ་ཡིད་དུ་འློང་བ་ལས་འབས་བུ་

མི་འདློད་པའི་དངློས་པློར་འགྱུར་བ་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

རྣམ་འགྱུར་གི་དཔེ། དཔེའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་ཅན་དློན་གི་དངློས་པློ་གང་ཞིག་དཔེའི་

ནང་ནས་གསར་དུ་བཏློན་པའམ་ཕྱུང་བ་བཞིན་དུ་རྣམ་འགྱུར་ཡིད་དུ་འློང་བར་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

རྣམ་འགྱུར་སྟློན་པ། ལེགས་ཉེས་སམ་དགའ་སྡུག་གི་བཟློ་ལ་སྟློན་པ། དཔའ་བློའི་རྣམ་འགྱུར་སྟློན་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

མཁས་པ་ཡིན་ཁུལ་གི་རྣམ་འགྱུར་སྟློན་པ། གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་སྟློན་པ། 

རྣམ་འགྱུར་མཛེས་པ། ① མདློག་དབིབས་ལེགས་པ། ② བ་སྤློད་ལེགས་པ། 

རྣམ་འགེལ། ① འགེལ་བཤད། ② ཚད་མ་རྣམ་འགེལ། 

རྣམ་གཅློད། རྣམ་པར་གཅློད་པ་སྟེ། ཡིན་པའམ་མིན་པ་དབེ་བ་གཅློད་པ། 

རྣམ་གཅློད་ཀི་སྒ། ཁློ་ན་དང་། ཉིད་ལ་བུའི་ཚིག་ཕད། སྦློར་ཚུལ་གི་དབང་གིས་གཞི་གང་ལ་ཆློས་

གང་མི་ལན་པའམ། གཞན་ལ་ལན་པ་རྣམ་པར་གཅློད་པའི་སྒའློ། །

རྣམ་གཅློད་ཀི་སྒ་གསུམ། མི་ལན་རྣམ་གཅློད། གཞན་ལན་རྣམ་གཅློད། མི་སིད་རྣམ་གཅློད་ཀི་སྒ་

དང་གསུམ་མློ། 

རྣམ་བཅད། ① མ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཐིག་ཀློར་ཏེ། ལེགས་སྦར་གི་ཐིག་ཀློར་ཉིས་བརེགས། 

 ② བློས་རློགས་ཚུལ་གི་ཁད་པར་ཞིག་སྟེ། གཞི་དེ་ཆློས་དེ་ཡིན་པར་ཕར་རྣམ་པར་བཅད་ཅིང་

མ་ཡིན་པར་རློགས་པའི་དློན། དཔེར་ན། གཞི་བུམ་པ་ལ་བུ་དེ་བློས་དངློས་སུ་མི་རག་པར་ཡིན་

པར་རློགས་པ་ན། བློ་དེའི་ངློར་རག་པ་ཡིན་པ་ཕར་རྣམ་པར་བཅད་པ་ལ་བུའློ། །

རྣམ་བཅད་ཀི་མཚམས་སྦློར། སྒ་རིག་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚེག་དྲག་གི་མཚམས་སྦློར། 

རྣམ་བཅས། མདློ་སེ་པ་ཡན་ཆད་ཀིས་དབང་ཤེས་ཀིས་ཡུལ་འཇལ་ཚུལ་ནི་རྣམ་པ་དང་བཅས་པའི་

སློ་ནས་འཇལ་བར་འདློད་ཅིང་། རྣམ་བཅས་སུ་འདློད་ཚུལ་ལའང་གསུམ་སྟེ། ཤེས་པ་གཅིག་

ལ་རྣམ་པ་དུ་མ་འཆར་བར་ཁས་ལེན་པ་སྣ་ཚོགས་གཉིས་མེད་པ་དང་། ཤེས་པ་གཅིག་ལ་རྣམ་

པ་ཡང་གཅིག་ཁློ་ན་འཆར་བར་ཁས་ལེན་པ་སློ་ང་ཕེད་ཚལ་པ་དང་། རྣམ་པ་དུ་མ་ཤར་བ་ན་

ཤེས་པ་ཡང་དུ་མར་ཁས་ལེན་པ། གཟུང་འཛིན་གངས་མཉམ་པ་གསུམ་མློ། 

རྣམ་བཅུ་དབང་ལན། དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་སྙིང་པློའམ་གཟུངས་སགས་ཡི་གེ་བཅུ་པ་ལ་རྣམ་བཅུ་

དབང་ལན་ཅེས་ཟེར། ཡི་གེ་བཅུ་པློ་འདི་ནི་ཕི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས། ནང་རྡློ་རེའི་ལུས། གཞན་

དཀིལ་འཁློར་རྣམ་པ་བཅས་མཚོན་བེད་ཡིན། ༡ ཕི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་དང་སྦར་ན། ཡི་གེ་

རྣམ་པ་བཅུ་པློ་བརེགས་མར་གནས་པའི་འློག་གི་ཡ་ཡིག་ནི། འློག་གཞི་རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར་

མཚོན་བེད། ཁ་དློག་ལང་ཁུ། དེའི་སྟེང་གི་ར་ཡིག་ནི་མེའི་དཀིལ་འཁློར་མཚོན་བེད། ཁ་དློག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དམར་པློ། དེའི་སྟེང་གི་ཝ་ཡིག་ནི་ཆུའི་དཀིལ་འཁློར་མཚོན་བེད། ཁ་དློག་དཀར་པློ། དེའི་སྟེང་

གི་ལ་ཡིག་སའི་དཀིལ་འཁློར་མཚོན་བེད། ཁ་དློག་སེར་པློ། དེའི་སྟེང་གི་མ་ཡིག་འདློད་ཁམས་

པ་མཚོན་བེད། ཁ་དློག་ཁ་བློ་རང་པ་དམར་པློ། དེའི་སྟེང་གི་ཀྵ་ཡིག་གཟུགས་ཁམས་པ་མཚོན་

བེད། ཁ་དློག་ལང་ཁུ། དེའི་སྟེང་གི་ཧ་ཡིག་གཟུགས་མེད་ཀི་ཁམས་མཚོན་བེད། ཁ་དློག་སློན་

པློ། དེའི་སྟེང་གི་སྣ་ལན་ཟླ་ཚེས་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་མཚོན་བེད། ཁ་དློག་དཀར་པློ། དེའི་སྟེང་

གི་ཐིག་ལེ་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་མཚོན་བེད། ཁ་དློག་དམར་པློ། དེའི་སྟེང་གི་ནཱ་ད་ནི་སྟློང་པ་སྒ་

གཅན་གི་ཁམས་མཚོན་བེད། ཁ་དློག་སློན་པློ་བཅས་ཡིན། ༢ནང་རྡློ་རེའི་ལུས་དང་སྦར་ན། 

འློག་གི་ཡ་ཡིག་ལུས་ཀི་རྒྱུ་ཕ་མ་གཉིས་ཀི་ཀུན་རློག་གི་འབྱུང་བ་རླུང་ཁམས་མཚོན་བེད། དེའི་

སྟེང་གི་ར་ཡིག་ནི་ལུས་རྒྱུ་ཕ་མ་གཉིས་པློའི་ཆགས་པའི་དྲློད་འབྱུང་བ་མེའི་ཁམས་མཚོན་བེད། 

དེའི་སྟེང་གི་བ་ཡིག་ནི་ལུས་ཀི་རྒྱུ་ཕ་མ་གཉིས་པློའི་ཆགས་དྲློད་འབར་བ་ལས་བྱུང་བའི་ས་

བློན་འབྱུང་བ་ཆུ་ཡི་ཁམས་མཚོན་བེད། དེའི་སྟེང་གི་ལ་ཡིག་ནི་ཕ་མ་གཉིས་ཀི་ས་བློན་འདུས་

པའི་ཁམས་རག་པ་ལུས་ཁམས་ཀི་འབྱུང་བ་སའི་ཁམས་མཚོན་བེད། དེའི་སྟེང་གི་མ་ཡིག་ནི་

རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་མཚོན་བེད། དེའི་སྟེང་གི་ཀྵ་ཡིག་ནི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་

མཚོན་བེད། དེའི་སྟེང་གི་ཧ་ཡིག་ནི་ལུས་ཁམས་ཀི་སློག་ཟུང་དྲི་མ་རྣམས་རྒྱུ་བའི་བུ་ག་ནམ་

མཁའི་ཁམས་མཚོན་བེད། དེའི་སྟེང་གི་སྣ་ལན་ཟླ་ཚེས་ནི་ར་ར་རློ་མ་མཚོན་བེད། དེའི་སྟེང་

གི་ཐིག་ལེ་ནི་ར་རྐྱང་མ་མཚོན་བེད། དེའི་སྟེང་གི་ནཱ་ད་ནི་ར་དབུ་མ་མཚོན་བེད་ཡིན་

ནློ། །༣གཞན་དཀིལ་འཁློར་དང་སྦར་ན། འློག་གི་ཡ་ཡིག་རླུང་བུམ་པ་ཅན་འཛིན་པ་ལ་སློགས་

པ་རླུང་སྦློང་བའི་ལས་མཚོན་བེད། དེའི་སྟེང་གི་ར་ཡིག་ནི་གཏུམ་མློའི་མེ་ཁམས་ཀིས་བདེ་

དྲློད་སར་བ་མཚོན་བེད། དེའི་སྟེང་གི་བ་ཡིག་ནི་སྤི་བློའི་ཐིག་ལེའི་ཁམས་འབར་འཛགས་ཀི་

ལས་མཚོན་བེད། དེའི་སྟེང་གི་ལ་ཡིག་ནི་དྭངས་མའི་ཁམས་ཀི་རྡློ་རེའི་ལུས་གྲུབ་པར་མཚོན་

བེད། དེའི་སྟེང་གི་མ་ཡིག་འདློད་ཁམས་སུ་སྐྱེས་པའི་བག་ཆགས་སྦློང་བ་མཚོན་བེད། དེའི་

སྟེང་གི་ཀྵ་ཡིག་ནི་གཟུགས་ཁམས་སུ་སྐྱེས་པའི་བག་ཆགས་སྦློང་བ་མཚོན་བེད། དེའི་སྟེང་

གི་ཧ་ཡིག་ནི་གཟུགས་མེད་ཁམས་སུ་སྐྱེས་པའི་བག་ཆགས་སྦློང་བར་མཚོན་བེད། དེའི་སྟེང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

གི་སྣ་ལན་ཟླ་ཚེས་ནི་ཐབས་ཀི་ཆ་མཚོན་བེད། དེའི་སྟེང་གི་ཐིག་ལེ་ནི་ཤེས་རབ་ཀི་མཚོན་བེད། 

དེའི་སྟེང་གི་ནཱ་ད་ནི་ཟུང་འཇུག་སྟློང་པ་ཉིད་ཀི་དློན་མཚོན་བེད་ཡིན་ནློ། །འདིའི་འགེལ་བཤད་

རྒྱས་པར་ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་སློགས་ལ་གཟིགས། 

རྣམ་འཇློག་རྒྱུ། ཆློས་གང་དང་གང་ཡང་དེ་འདྲའི་ཆློས་དེ་ཁད་ཆློས་སམ། བེད་ལས་སློགས་ཀི་སློ་

ནས་རྣམ་པར་འཇློག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཏེ། མཚན་ཉིད་དང་དློན་གཅིག

རྣམ་འཇློམས། ① ལྷག་མེད་དུ་གཏློར་བ། ② ལྷག་པའི་ལྷ་ཞིག

རྣམ་རློག །① སེམས་ཀི་འཆར་སློ། ② དློགས་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ། རྣམ་རློག་ཚ་པློ། རྣམ་རློག་ཅན་ལ་འདྲེ་

དགུ་འཁློར། དྲང་བདེན་གི་ལས་དློན་ལ་ཧུར་བརློན་ཆེ་བསྐྱེད་བས་ན་འགྲུབ་མིན་གི་རྣམ་རློག་མི་

དགློས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀུན་རློག་དང། རློག་པ། རློག་དཔྱློད། དྲན་པ། ཡང་དག་རློག །ཡིད་ཀི་

ལས། ཡིད་གཞུངས། ཡིད་ལ་བེད་པ། སེམས་ཀི་ལློངས་སྤློད། བསམ་མནློ་བཅས་སློ། །

རྣམ་རློག་ཆློས་སྐུར་གློལ། རྣམ་རློག་ངློ་བློ་ཆློས་སྐུ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། དེ་ཡང་ཇི་ལར་ཞེས་ན། རྡློ་

རེ་འཆང་ཐུན་མའི་ཁིད་ལས། དེ་ཡང་གང་ཤར་རྣམ་རློག་གི་ངློ་བློ་ངློས་བཟུང་མཐའ་དག་དང་

བལ་བ་ནི་སངས་རྒྱས་ཆློས་ཀི་སྐུ་ཡིན་པར་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀིས་གསུངས་

པབཞིན། རང་གི་རྣམ་པར་རློག་པ་ཅི་དང་ཅི་ཤར་ཡང་རང་གི་ངློ་བློར་ཅི་ཡང་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པ་

བློ་འདས་བརློད་མེད་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློར་ལ་བཟླ་ཞིང་མ་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་དེ་ལར་ཡིན་བཞིན། 

འཁློས་འདས་བདེ་སྡུག་མཐློ་དམན་སྣ་ཚོགས་ཀི་སྣང་བ་སློགས་ཉམས་སྣང་བསམ་གིས་མི་

ཁབ་པའི་ཆློས་ཚུལ་མཐའ་ཡས་པ་ཅི་ཡང་འཆར་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལར་འཆཨྲ་བ་ཡང་ངློ་བློ་སྟློང་

པ། རང་བཞིན་གསལ་བ། རྣམ་པ་མ་འགགས་པའི་རློལ་པར་སྐུ་གསུམ་གི་ངེས་ཤེས་ནང་ནས་

འཆར་བའི་བསློམ་ཆེན་ལ། བདེ་སྟློང་ཟུང་འཇུག་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་རང་བཞིན་འཁློར་འདས་

དབེར་མེད་དུ་གྲུབ་པའི་ལ་བ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་སློ་སློ་རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་མངློན་

སུམ་དུ་རློགས་པར་ཡིན་ནློ། །

རྣམ་རློག་ར་བ། གཏི་མུག་གམ་མ་རིག་པ། 

རྣམ་རློག་རང་སར་གློལ་བ། རྣམ་རློག་གང་ཤར་དེའི་ངློར་བརག་ཅིང་དེའི་རེས་སུ་མི་འབང་བ་གློད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནས་བཞག་པས་ན་རྣམ་རློག་རང་སར་གློལ་ནས་དེས་ཉློན་མློངས་པ་མི་སྐྱེད་དློ། །

རྣམ་རློག་ལངས་པ། རེ་དློགས་སློགས་ཀི་བསམ་བློ་ཤར་བ། ཕློ་རློག་གི་གློག་སྐད་ཐློས་ནས་རེ་བའི་

རྣམ་རློག་ལངས་པ་དང་། འུག་པའི་ཐན་སྐད་ཐློས་ནས་དློགས་པའི་རྣམ་རློག་ལངས་པ། 

རྣམ་རློག་སློང་བ། བར་ཆད་སློགས་ཀི་ཉེན་ཁ་སྐུལ་བའམ་དློགས་པ་ཟ་རུ་འཇུག་པ། སྐད་ཆ་ངན་པ་

བཤད་ནས་མི་ལ་དློན་མེད་རྣམ་རློག་སློང་བ། 

རྣམ་ཐར། ① སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་མཛད་སྤློད་ལློ་རྒྱུས་ཀི་གཞུང་ངམ། རློགས་པ་བརློད་པའི་བསྟན་

བཅློས། ② རྣམ་གློལ། 

རྣམ་ཐར་སློ་བཞི། སྟློང་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སློ། མཚན་མ་མེད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སློ། 

སྨློན་པ་མེད་པའི་རྣམ་པར་མཐློ་བའི་སློ། མངློན་པར་འདུ་བེད་མེད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སློ

རྣམ་ཐར་སློ་གསུམ། རྣམ་པར་ཐར་པའི་སློ་གསུམ་གི་བསྡུས་ཚིག

རྣམ་ཐར་བརྒྱད། སྤྲུལ་བསྒྱུར་བེད་པའི་སྒིག་པ་ལས་རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་དེ། གཟུགས་ཅན་

གཟུགས་ལ་ལ་བའི་རྣམ་ཐར་དང་། གཟུགས་མེད་གཟུགས་ལ་ལ་བའི་རྣམ་ཐར་དང་། སྡུག་པའི་

རྣམ་ཐར་དང་། གཟུགས་མེད་ཀི་རྣམ་ཐར་བཞི་དང་། འགློག་པའི་རྣམ་ཐར་ཏེ་བརྒྱད་དློ། །

རྣམ་ཐར་གཏློང་བ། སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་མཛད་རབས་ལློ་རྒྱུས་ཀི་གཞུང་ནས་བྱུང་བའི་ཚིགས་བཅད་

དབངས་སུ་ལེན་པ། 

རྣམ་ཐར་འཛིན། བ་སྤློད་བེད་པའི་དློན། 

རྣམ་ཐློས། མང་པློ་ཐློས་པའམ་རྒྱ་ཆེར་ཐློས་པ། 

རྣམ་ཐློས་ཀི་བུ། རྣམ་ཐློས་སས་དང་དློན་གཅིག

རྣམ་ཐློས་སས། [བྱཻཤབཎཿ]རྒྱལ་ཆེན་རིགས་བཞིའི་ནང་གསེས་རི་རབ་ཀི་བང་ངློས་ཀི་རྒྱལ་ཆེན་

ནམ་བང་གི་ཕློགས་སྐྱློང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རང་པ་གསུམ་ལན་དང་། རྒྱལ་པློའི་རྒྱལ། ངལ་

བསློས་པློ། གཏེར་གི་བདག །རག་བདེ་བེད། ནློར་གི་བདག །ནློར་སྦིན་རྒྱལ། ནློར་སྦིན་འདྲེན་

པ། ནློར་རེན། གནས་སྲུང་པློ། གནློད་སྦིན་རྒྱལ། རྣ་རྒྱན་གཅིག་པ། རྣམ་སས། དཔལ་གཏེར། 

བང་གི་ཕློགས་སྐྱློང་། བང་ཕློགས་བདག་པློ། དབིག་གི་ཆར་འབེབས། མི་ལ་ཞློན། མིག་སྐྱ། ར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

གསུམ་པ། འློད་ཡངས་ཚ་བློ། རིན་ཆེན་སྙིང་པློ། ལུས་ངན། གསང་བདག་བཅས་སློ། །

རྣམ་དག །རྣམ་པར་དག་པ་སྟེ་ཉེས་སྐྱློན་དང་བལ་བའམ་ཡང་དག་པ། གཙང་མ། 

རྣམ་དག་སློམ་ལམ། ཐེག་ཆེན་ཟག་མེད་སློམ་ལམ་གང་ཞིག་སངས་པ་མཐར་ཐུག་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའློ། །

རྣམ་དག་ཚུལ་ཁིམས་འདུལ་བའི་འབུམ། བློན་གི་ལ་སློམ་སྤློད་གསུམ་ལས་སྤློད་པའི་སྐློར་གི་

གཞུང་ལུགས་ཤིག

རྣམ་དག་ལམ་གི་དམིགས་པ་མཐར་ཐུག །དེ་ལ་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། ཉློན་མློངས་པའི་སྒིབ་པ་རྣམ་པར་

དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྤློད་ཡུལ་དང་། ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྤློད་ཡུལ་

གཉིས་སློ། །དབུས་མཐའ་ལས། རྣམ་དག་སྤློད་ཡུལ་རྣམ་གཉིས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

རྣམ་བདུན་གི་དཔྱད་པ། ཆློས་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་བདུན་གི་རིགས་པའི་སློ་ནས་དཔྱད་པ་བས་ཚེ་

ཤིང་ར་ལ་བུར་མཚོན་ན། ཤིང་ར་དེ་རང་གི་ཡན་ལག་དང་གཅིག །ཐ་དད། རེན། བརེན་པ། ཡན་

ལག་དང་ལན་པ། ཡན་ལག་ཚོགས་ཙམ། དབིབས་བཅས་རྣམ་པ་བདུན་པློ་གང་རུང་ཞིག་ལ་

ཤིང་ར་འཇློག་གིན་ཡློད་མེད་དཔྱད་ནས་རྣམ་པ་བདུན་པློ་གང་ལའང་ཤིང་ར་འཇློག་མི་རུང་

བས་ཤིང་ར་ཞེས་པ་མིང་རྐྱང་བཏགས་ཡློད་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཡློད་པ་ལས་བཏགས་དློན་བཙལ་

ནས་རེད་རྒྱུ་མེད་པའི་དློན་ཡིན། 

རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པ། བདག་དང་ཤིང་ར་དཔེ་དློན་སྦར་བའི་སློ་ནས་བཤད་དེ། ཤིང་ར་དེ་ཤིང་རའི་

ཡན་ལག་རྣམས་དང་དློན་གཅིག་དང་ཐ་དད་རེན་དང་བརེན་པ་བཅས་བཞི་དང་། ལན་པ་དང་ལྔ། 

ཚོགས་པ་དང་དབིབས་གཉིས་ཏེ་བདུན་གི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གཏན་ལ་ཕབ་པའློ། །

རྣམ་བདེན་པ། སེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའི་ནང་གསེས། ཕི་དློན་བདེན་དངློས་སུ་མ་གྲུབ་ཀང་

དབང་ཤེས་ལ་སྣང་བ་ལར་སེམས་སུ་བདེན་པར་འདློད་པའློ། །

རྣམ་བདུན་ཤིང་རའི་རིགས་པ། ཤིང་ར་རང་ཡན་ལག་ལས་གཞན་འདློད་མིན། གཞན་མིན་མ་ཡིན་

དེ་ལན་ཡང་མ་ཡིན། ཡན་ལག་ལ་མེད་ཡན་ལག་དག་དེར་མེད། འདུས་ཙམ་མ་ཡིན་དབིབས་

མིན་ཇི་བཞིན་ནློ། །

རྣམ་བདེན་པ། རྒྱ་གར་གི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞིའི་ནང་ནས་སེམས་ཙམ་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལ་ནང་གསེས་ཀིས་ཕེ་ན། སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་པ་དང་། རྣམ་བརྫུན་པ་གཉིས་ཡློད། སློ་

འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་སློན་པློ་སློན་པློར་སྣང་བ་བཞིན་གྲུབ་ཅིང་སློན་པློ་སློན་པློར་སྣང་བའི་ཆ་ལ་

མ་འཁྲུལ་བར་འདློད་པས་ན་རྣམ་བདེན་པར་འཇློག་པ་ཡིན། འདིར་མདློར་བསྡུས་ཙམ་ལས་

རྒྱས་པར་གྲུབ་མཐའ་རིན་ཆེན་ཕེང་བ་སློགས་སུ་གསལ་བས་དེར་གཟིགས་པར་མཛོད། 

རྣམ་བདེན་པའི་དབེ་བ། དེ་ལ་དབེ་ན། གཟུང་འཛིན་གངས་མཉམ་པ། སློ་ཁ་ཕེད་ཚལ་པ། སྣ་

ཚོགས་གཉིས་མེད་པ་དང་གསུམ། འདི་གསུམ་གི་ཁད་པར་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་བཞེད་

ཚུལ་མི་མཐུན་པ་འགའ་ཡློད་ ཡློད་ཅིང་། སྒ་བཤད་ཙམ་ཞིག་བས་ན། དང་པློ་ནི་ཁ་འཛིན་

དབང་ཤེས་ཀིས་ཁ་བློ་འཛིན་པའི་ཚེ་སློ་སེར་ལ་སློགས་པའི་གཟུང་བ་ཡུལ་དང་། འཛིན་པ་

ཤེས་པའི་ཡུལ་གཉིས་སློ་ང་གཤགས་པ་ལར་ཕེད་མ་ཡིན་པས་སློ་ང་ཕེད་ཚལ་པ་དང་། གསུམ་

པ་ནི་དེ་ལར་དམིགས་པའི་ཚེ་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་དུ་མ་ཡློད་ཀང་རྣམ་ཤེས་དུ་མར་མི་འགྱུར་བར་

ཤེས་པ་གཅིག་ཁློ་ན་ལ་སྣང་བས་ན་སྣ་ཚོགས་གཉིས་མེད་པ་ཞེས་བརློད་པ་ཡིན། 

རྣམ་འདལ། [རིང]རྣམ་པར་འདུད་པ། 

རྣམ་འདུད། ① རབ་ཏུ་གུས་པ། ② [བིནཏཀ]གསེར་གི་རི་བདུན་གི་ཡ་གལ། རིའི་རེ་དབུས་ཀི་

ཕློགས་ལ་འདུད་པར་ཡློད་པས་རྣམ་འདུད་དང་། ངློས་རེར་དཔག་ཚད་ལྔ་འབུམ་ལྔ་ཁི་ཉིས་སྟློང་

ལྔ་བརྒྱ་རེ་དང་། མཐའ་སྐློར་དུ་ས་ཡ་གཉིས་དང་ཉིས་འབུམ་ཆིག་ཁི་ཡློད། 

རྣམ་འདྲེན། རྣམ་པར་འདྲེན་པའི་བསྡུས་ཚིག

རྣམ་འདྲེན་ལྔ་པ། [མངློན]བམས་པ་མགློན་པློ། 

རྣམ་འདྲེན་བཞི་པ། [མངློན]སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་མཚན། 

རྣམ་སྣང་། རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་བསྡུས་ཚིག

རྣམ་སྣང་གངས་ཆེན་མཚོ། སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། ཡེ་ཤེས་གངས་

ཆེན་མཚོ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དེའི་ཕག་མཐིལ་གི་རྡུལ་ཕན་གཅིག་གི་ནང་དུ་འཇིག་རེན་གི་

ཁམས་རྒྱ་མཚོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཕག་མཐིལ་གི་སྙིང་པློ་རབ་ཏུ་གནས་པ་ཞེས་བ་བར། 

སྟློན་པའང་ཡེ་ཤེས་གངས་ཆེན་མཚོ་ཉིད་དུ་བསྟན་ཏེ་རྣམ་པ་རློལ་པ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

གནས་འདི་ལ་བུ་ནི་ས་ཆེན་པློ་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་སངས་རྒྱས་ཉག་

ཅིག་གི་སྤློད་ཡུལ་ལློ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

རྣམ་སྣང་མངློན་བང་། སྤློད་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་ལྷ་ཞིག་གི་མིང་། 

རྣམ་སྣང་ཆློས་བདུན། རང་པ་སྐྱིལ་ཀྲུང་། ལག་པ་མཉམ་གཞག །སལ་ཚིགས་དྲང་པློ་བསང་བ། 

མགིན་པ་ཅུང་ཟད་གུག་པ། དཔུང་པ་རྒློད་གཤློག་ལར་བརྒྱང་བ། མིག་སྣ་རེར་ཕབ་པ། ལེ་རེ་

ཡ་རན་ལ་སྦར་བ་སྟེ་བདུན་ནློ། །

རྣམ་གནས། ཉི་མ། 

རྣམ་གནློན། [མངློན]ལགས་འབྲུག་ལློ། 

རྣམ་གནློན་སློབ་དཔློན་བཅུ་གཉིས། ཡེ་ཤེས་ཞབས། མར་མེ་མཛད་པ། བཟང་པློ། ལངྒ་རྒྱལ་བ་

ཅན། དཔལ་འཛིན། བ་ཝ་ལྷ། སྐལ་ལན་གགས་པ། ལི་ལ་བཛྲ། མི་ཐུབ་ཟླ་བ། དམ་ཚིག་རྡློ་རེ། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་བསྲུང་། བང་ཆུབ་བཟང་པློ། པདྨ་བསྲུང་བ། ཡང་མཆློག་བརྒྱད་ཆེན་པློ་

བཞི། རྨད་བྱུང་སློབ་དཔློན་གཉིས། ཞེས་པའང་མཆིས། 

རྣམ་པ། ①རིགས་སམ་དབེ་བ། ལ་ཚུལ་གི་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བར་བསམ་བློའི་འཁེར་སློ་མི་མཐུན་པ་ཡློང་། 

ལས་ཀ་བེད་སྟངས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས། མཚོན་ཆ་རྣམ་པ་བཅློ་བརྒྱད། ཤེས་བའི་རྣམ་པ། མིང་གི་

རྣམ་གངས་ལ་རྣམ་གངས་དང་། རྣམ་པ་ཐ་དད་ཚུལ། མིང་གཞན། སློ་སློ་བཅས་སློ། །② ཚུལ་དང་

སྟངས་ཀ། སྐད་ཆ་ཤློད་པའི་རྣམ་པ། རྒྱུན་གཏན་གི་རྣམ་པ། འཐབ་རློད་བེད་པའི་རྣམ་པ། བསམ་

པའི་རྣམ་པ། ③ དབིབས་གཟུགས་དང་བཟློ་ལ། གྲུ་བཞིའི་རྣམ་པ་ཅན། སློར་སློར་གི་རྣམ་པ། རྣམ་

པ་གསར་པ། རྣམ་པར་མཛེས་པ། ངལ་རློལ་ལ་བརེན་ནས་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀ་བདེ་ཐང་གི་རྣམ་

པ་ཆགས་པ། ④ མིང་གི་མཐར་སྦར་ནས་མི་གཉིས་སློགས་ཀི་ཚོགས་སེ་ལ་འབློད་པའི་ཞེ་ས། 

ཁེད་རྣམ་པ་གཉིས། ཁློང་རྣམ་པ་བཞི། སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ། སྐུ་མགློན་རྣམ་པ་ལ་བུའློ། །

རྣམ་པ་ཀུན། དུས་སློགས་ཤེས་བ་མཐའ་དག

རྣམ་པ་བསྒྱུར་བ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་translatingཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྣམ་པ་ཉི་ཤུས་བང་ཆུབ་པའི་འཁློར་ལློ། སྟློང་ཉིད་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ཐློག་ཏུ་རང་གི་ངློ་བློ་སྟློང་པ་ཉིད་

དང་། གཞན་གི་ངློ་བློ་སྟློང་པ་ཉིད་གཉིས་བསྣན་པས་སྟློང་པ་ཉི་ཤུའློ། །ཡང་ན། ལུགས་གཅིག་

ལ། ཤེས་རབ་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལྔ། ཐབས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལྔ། དེ་ཉིད་ལུས་དང་བསམ་པས་ཕེ་བ་ཡེ་

ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་ཉི་ཤུའློ། །

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད། དུས་སློགས་ཕི་ནང་གི་ཤེས་བ་ཚང་མ། 

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས། 

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་རག་པ། དུས་རག་ཏུ་སྐྱེ་འཇིག་མི་བེད་པ། དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་ལ་བུ། 

རྣམ་པ་དང་ནང་དློན། ཕི་ནང་ཕན་ཚུན་ཆ་བསྒིགས་པའི་མིང་ཅིག་ཡིན། རློམ་རིག་སྒྱུ་རལ་ལ་

མཚོན་ན་རྣམ་པ་ནི་རློམ་རིག་སྒྱུ་རལ་གི་བརམ་བའི་ཕི་དབིབས་ཀི་བཟློ་ལ་ལ་ཟེར། ནང་དློན་

ནི་རློམ་རིག་སྒྱུ་རལ་གི་བརམ་བའི་འཚོ་བའི་གནས་ཚུལ་དང་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་མཚོན་

པ་དེར་ཟེར། 

རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས། མི་འདྲ་བ་ཅི་རིགས་པ། 

རྣམ་པ་ཙམ་གི་རིང་ལུགས། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་དུས་མཇུག་དང་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་

པའི་དུས་འགློར་བྱུང་བའི་ཡློ་རློབ་ཀི་དངློས་ཡློད་རིང་ལུགས་ལ་ངློ་རྒློལ་བེད་པའི་སྒྱུ་རལ་གི་

བསམ་པའི་རླབས་རྒྱུན་ཞིག་ཡིན། དེའི་གཙོ་བློའི་ཁད་ཆློས་ནི་དངློས་དློན་གི་འཚོ་བ་དང་ཁ་

བལ་བ། སྒྱུ་རལ་གི་བསམ་བློའི་ནང་དློན་ལ་མཐློང་ཆེན་མ་བས་པར་རྣམ་པ་ཙམ་གི་ཐློག་ནས་

དཔེ་གསར་ལུགས་གསར་མཚོན་པར་བས་ཏེ། ཕི་ཚུལ་གི་རྣམ་པའི་ཐློག་ནས་བཀྲག་མདངས་

ཆེན་པློ་ཡློང་བར་བརློན་ལེན་བེད་ཀི་ཡློད། 

རྣམ་པ་ཞུགས་གངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་formal prompaterཟེར། 

རྣམ་པ་རིག་བེད་ཀི་གཟུགས་བཅུ། དབང་པློ་ལྔ་དང་དློན་ལྔ། 

རྣམ་པའི་གཏན་ཚིགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་formal logic ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

རྣམ་པའི་ཐློ་གཞུང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་status bar ཟེར། 

རྣམ་པའི་ཕ་མློ། ཕ་མློའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བསམ་བློ་སློན་བཏང་མེད་པར་ལུས་ཀི་རྣམ་

འགྱུར་གསར་པ་ཞིག་ངང་གིས་གསལ་བའི་སློ་ནས་སེམས་ཀི་འཆར་སློ་མཚོན་པར་བེད་པའི་

ཕ་མློའི་རྒྱན་ཞིག

རྣམ་པར། རྒྱན་ཚིག་དང་ལས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཀི་ཐློག་མར་སྦར་ན་ཚད་ཆེ་བ་སློགས་ཀི་དློན་ཏེ། རྣམ་

པར་དཀར་བ། རྣམ་པར་བཀྲ་བ། ① རབ་ཏུ་མཛེས་པ། རྒྱན་གློས་རྣམ་པར་བཀྲ་བ། ② གསལ་

པློར་སྣང་བ་དང་སློ་སློར་གསལ་བ། ཁ་དློག་རྣམ་པར་བཀྲ་བ། ཉི་མའི་མཐའ་སྐློར་དུ་འཇའ་གུར་

རྣམ་པར་བཀྲ་བ་ཞིག་ཕུབ་འདུག །③ མི་དྲན་དགུ་དྲན་ནམ་བསམ་བློ་མི་འཆར་དགུ་འཆར། 

རང་འདློད་རྣམ་པར་བཀྲ་བ། 

རྣམ་པར་བཀྲ་བ། མིག་ལམ་དུ་མཛེས་པློར་སྣང་བ། 

རྣམ་པར་གྱུར་པ། མིའི་ལུས་ཁམས་ཀི་རས་གཙོ་བློར་རླུང་མཁིས་བད་ཀན་གི་རང་རང་གི་ངློ་བློ་

མངློན་དུ་གྱུར་པ་ནི་ནད་ཀི་ངློ་བློ་ཡིན་པས། ར་རྒྱུད་སློང་འགེལ་ལས། རྣམ་པར་གྱུར་པ་ལུས་

ཆབ་རློམ་ལར་གནས་པའི་སློང་པློ་ཞེས་ལུས་ནད་ཅན་དུ་ངློས་འཛིན་བས་ཡློད་པ་རེད། 

རྣམ་པར་གློལ་བ། སྒིབ་པ་གཉིས་ལས་རྣམ་པར་གློལ་བའློ། །

རྣམ་པར་གློལ་བ་ཉམས་པ་མི་མངའ་བ། ཉན་ཐློས་དག་ནི་ཞི་བ་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་ཐིམ་ཞིང་ཉློན་

མློངས་པའི་སྒིབ་པ་ཙམ་ཞིག་ཉི་ཚེ་ལས་གློལ་བ་ནི་ཉམས་པ་ཞེས་བ། སངས་རྒྱས་ནི་ཉློན་

མློངས་པ་དང་ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་གཉིས་ཀ་ལས་གློལ་ཏེ་མི་གནས་པའི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་

ཐློབ་ཅིང་འཁློར་བ་ཇི་སིད་པ་དེ་སིད་དུ་སེམས་ཅན་གི་དློན་མཛད་པ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་མ་

འདྲེས་པ་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག

རྣམ་པར་གློལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པློ། ཡེ་ཤེས་བཞི་མངློན་དུ་གྱུར་ནས། རྣམ་པར་གློལ་བ་ལ་

བདག་རྣམ་པར་གློལ་བའློ་སྙམ་པའི་ཡེ་ཤེས་མཐློང་བའློ། །

རྣམ་པར་རྒྱལ་པ། ① མི་མཐུན་ཕློགས་ལས་རབ་ཏུ་རྒྱལ་བ། ② ཁད་པར་འཕགས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁང་བཟང་། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་བཤད་སློལ་ལ། རི་རྒྱལ་ལྷུན་པློའི་རེ་

མློར་ཡློད་པ་ལྷ་ཡི་དབང་པློ་བརྒྱ་སྦིན་གི་བཞུགས་གནས་ཁང་བཟང་། དེའང་དབུས་ན་བརྒྱ་

བིན་གི་ཕློ་བང་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁང་བཟང་གྲུ་བཞི་པའི་ངློས་རེ་ལ་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་དང་

འཕངས་སུ་དཔག་ཚད་ཕེད་དང་ལྔ་པ་རིན་པློ་ཆེའི་བ་གམ་བརྒྱ་ར་གཅིག་གིས་བསྐློར་བ། དེའི་

ཕི་རློལ་དུ་གསེར་གི་ལགས་རི་ངློས་རེ་ལ་དཔག་ཚད་ཉིས་སྟློང་ལྔ་བརྒྱ་དང་འཕངས་སུ་ཕེད་

དང་གཉིས་འཕགས་པ། ས་གཞི་གསེར་གི་རང་བཞིན་ལ་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་པའི་མདངས་

མི་འདྲ་བ་བརྒྱ་ར་གཅིག་གིས་བཀྲ་ཞིང་ཤིང་བལ་ལར་འཇམ་པ། དེའི་ངློས་གཞི་ནི་རིན་པློ་ཆེའི་

ཀ་བ་ཁི་དྲུག་སྟློང་གིས་བཏེགས་པའི་གདུང་ཕམ་དུ་བེས་པའི་རིག་སྐྱློབ་ཅན། ཕློགས་བཞིའི་སློ་

ཆེན་པློ་བཞི་ན་ལྷའི་བུ་གློ་ཆ་གློན་པ་ལྔ་བརྒྱ་རེས་བསྲུང་ཞིང་། སང་ཆེན་པློ་བཞི་དང་སང་ཕན་

དུ་མ་དང་བཅས་པའི་གློང་ཁེར་ལ་ན་སྡུག །དེའི་ཤར་ཕློགས་ན་ཁློར་ཡུག་དཔག་ཚད་སྟློང་ཡློད་

པའི་ཤིང་ར་སྣ་ཚོགས་པའི་ཚལ་དང་། ནུབ་ཕློགས་ན་འདྲེས་པའི་ཚལ་དང་། བང་ཕློགས་ན་

དགའ་བའི་ཚལ་ཏེ་སྐྱེད་ཚལ་གི་ས་གཞི་རྣམས་དང་། ཡང་དེ་དག་གི་ཕི་རློལ་ལ་ན་སྡུག་གི་བང་

ཤར་མཚམས་ན་དཔག་བསམ་གི་ཤིང་ཡློངས་འདུ་ས་བརློལ་ཞེས་བ་བ་ཐུར་དུ་དཔག་ཚད་

བརྒྱ་འཕགས་པ། ཡལ་འདབ་ཀིས་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུར་ཁབ་ཅིང་འདློད་དགུ་ཐམས་ཅད་

འབྱུང་བ་དང་། དེའི་འློག་ན་ལྭ་བ་དཀར་པློ་ལ་བུའི་རྡློ་ལེབ་ཨ་མློ་ནི་ཀ་ཞེས་བ་བ་ཆུ་ཞེང་དུ་

དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་དང་མཐའ་སྐློར་དུ་དཔག་ཚད་ཉིས་བརྒྱས་འཁློར་བའི་གྲུ་བཞི་པ་དང་། ལ་

ན་སྡུག་གི་ལྷློ་ནུབ་མཚམས་པ་ཆློས་བཟང་ལྷའི་འདུན་ས་ཞེས་བ་བ་དཔག་ཚད་དགུ་བརྒྱས་

འཁློར་བའི་ཟླུམ་པློ། དེའི་དབུས་ན་བརྒྱ་བིན་གིས་ཆློས་སྟློན་པའི་སྟློན་པའི་གསེར་གི་ཁི་དང་། 

ཉེ་དབང་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་ཀི་གདན་བཤམས་པ་རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་བག་མེད་པ་ལས་

བསྐུལ་བའི་ཆློས་ཀི་སློམ་བཞི་རང་གགས་པའི་རྔ་སྒ་དང་། ན་བ་དང་རྒ་བ་དང་དུས་མིན་འཆི་

བ་ལས་སྐྱློབ་པའི་བདུད་རིའི་བུམ་པ་དང་། གང་པློ་ཆེ་རབ་བརན་དང་ས་སྲུབས་ཀི་བུ་དང་། ར་

སྤིན་གི་ཤུགས་ཅན་འཁློར་གཡློག་བརྒྱ་སྟློང་དང་བཅས་པ་སློགས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་

རྣམས་དང་། ལློགས་བཞིར་གནློད་སྦིན་གསང་བ་པ་ལག་ན་རྡློ་རེ་ཞེས་བ་བ་རྣམས་ཀི་གནས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

དང་བཅས་པ་ཡློད་དློ། ཞེས་མངློན་པ་མཛོད་སློགས་ལས་གསུངས་སློ།

རྣམ་པར་རྒྱལ་བེད། [མངློན]རྒྱལ་མཚན། 

རྣམ་པར་རློག་པ། ① བསམ་བློ་གཏློང་བ། ② ཡིད་ཀིས་སྣ་ཚོགས་དྲན་པ། 

རྣམ་པར་རློག་པ་དང་བཅས་པའི་གཟུགས་བརན། ཁབ་པའི་དམིགས་པ་བཞིའི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། 

དམིགས་པ་རང་མཚན་པ་དངློས་མིན་པར་དེའི་རྣམ་པ་བློ་ལ་སྣང་བ་ལ་གཟུགས་བརན་ཞེས་

བ་ལ། དེ་ལ་དམིགས་ནས་དཔྱློད་ཚེ་དཔྱློད་བེད་ཀི་རྣམ་རློག་ཡློད་སྐབས་རྣམ་པར་རློག་པ་དང་

བཅས་པའི་གཟུགས་བརན་ཞེས་བའློ། །

རྣམ་པར་རློག་པ་མེད་པའི་གཟུགས་བརན། ཁབ་པའི་དམིགས་པ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། དམིགས་

པ་རང་མཚན་པ་དངློས་མིན་པར་དེའི་རྣམ་པ་བློ་ལ་སྣང་བ་ལ་གཟུགས་བརན་ཞེས་བ་ལ། དེ་

ལ་དམིགས་ནས་མི་དཔྱློད་པར་སེམས་འཇློག་པའི་ཚེ་དཔྱློད་བེད་ཀི་རློག་པ་མེད་པས་རྣམ་

པར་རློག་པ་མེད་པའི་གཟུགས་བརན་ཞེས་བའློ། །

རྣམ་པར་ཐར་པ་རྒྱ་ཅན། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་ཆེན་པློའི་དག་པའི་གཟིགས་སྣང་ལས་བྱུང་བའི་

ཆློས་སྐློར་རྣམ་གངས་མི་འདྲ་བ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་ཙམ་ཞིག་སྟེ་བིས་མ་མ་གཏློགས་དཔར་བསྐྲུན་བེད་

མི་ཆློག་པའི་གསུང་རློམ་བཀའ་རྒྱ་མ་པློད་གཅིག་ལློགས་སུ་ཡློད་པ་དེ་ཡིན། 

རྣམ་པར་ཐར་པ་དགུ། གཟུགས་ཅན་གཟུགས་ལ་ལ་བའི་རྣམ་ཐར། གཟུགས་མེད་གཟུགས་ལ་ལ་

བའི་རྣམ་ཐར། སྡུག་པའི་རྣམ་ཐར། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་རྣམ་ཐར། རྣམ་ཤེས་

མཐའ་ཡས་ཀི་རྣམ་ཐར། ཅི་ཡང་མེད་པའི་རྣམ་ཐར། འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མིན་པའི རྣམ་

ཐར། འདུ་ཤེས་དང་། ཚོར་བ་འགློག་པའི་རྣམ་ཐར་རློ། 

རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད། རྣམ་ཐར་བརྒྱད་དང་དློན་གཅིག

རྣམ་པར་ཐར་པའི་སློ། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐློབ་པར་བེད་པའི་ཐབས་སམ་ཏིང་ངེ་འཛིན། 

རྣམ་པར་ཐར་པའི་སློ་གསུམ། རྣམ་པར་ཐར་པ་ཐློབ་པར་བེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་སྟེ། སྟློང་པ་

ཉིད་ཀི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སློ་དང་། མཚན་མ་མེད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སློ། སྨློན་པ་མེད་པའི་

རྣམ་པར་ཐར་པའི་སློ་སྟེ་གསུམ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྣམ་པར་འཐློར་བའི་འདུ་ཤེས། མི་སྡུག་པ་སློམ་པའི་རྣལ་འབློར་ཞིག

རྣམ་པར་དག་པ། རྣམ་དག་དང་དློན་གཅིག

རྣམ་པར་དག་པ་ས་གཞན་ན་གནས་པ། སྤློད་པ་ས་གཞན་ན་གནས་པའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སློ་

བ་གསུམ་དང་། མགུ་བ་གསུམ་དང་། སློ་ལན། མགུ་ལན། སློ་མགུ་དབྱུང་བཅས་སློ། །

རྣམ་པར་དག་པའི་རྒྱུ་ལྔ། ལམ་དངློས་ཡློངས་སུ་དག་པ་དང་། ཉེར་བསློགས་ཡློངས་སུ་དག་པ་རྣམ་

པར་རློག་པས་མ་སྨློས་པ། དྲན་པས་ཡློངས་སུ་ཟིན་པ། མ་ངན་ལས་འདས་པར་བསློས་པ། 

བཅས་ལྔའློ། །

རྣམ་པར་དག་པའི་ས། བང་ཆུབ་ཀི་ས། 

རྣམ་པར་དག་པའི་ལྷ། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བར། 

རྣམ་པར་དུལ། [མངློན]ར་མཆློག

རྣམ་པར་འདྲེན་པ། ① འཁིད་པའམ་འཐེན་པ། ② [མངློན]༡ ཤིང་ར་འཁློར་ལློ། ༢ སངས་རྒྱས། 

རྣམ་པར་འདྲེན་པ་ཆེན་པློ། འཇིག་རེན་གི་འགློ་བ་རྣམས་ཕ་རློལ་དུ་འདྲེན་པར་བེད་པ་པློ་སྟེ་སངས་

རྒྱས་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། 

རྣམ་པར་སྣང་བེད། [མངློན]ཉི་མ། 

རྣམ་པར་སྣང་མཛད། ① [མངློན] ༡ ཉི་མ། ༢ ཟླ་བ། ② [བྱཻརློཙནཿ]རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག

རྣམ་པར་གནློན།[མངློན]༡ ར། ༢ ར་པ། ༣ སེང་གེ

རྣ་པར་དཔྱློད་པ། བསམ་བློ་ཞིབ་མློར་གཏློང་བ། 

རྣམ་པར་སྨྲ་བའི་སེ། ཉན་ཐློས་སེ་པ་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡློད་པར་སྨྲ་བ་བདུན་

གི་ནང་གསེས་ཤིག

རྣམ་པར་བམ་པའི་འདུ་ཤེས། མི་སྡུག་པ་སློམ་པའི་རྣལ་འབློར་ཞིག

རྣམ་པར་བང་བ། ① གཙང་སྦྲ་དག་པའམ་གློམས་བས་སློང་བ། ② རྣམ་པར་གློལ་བ། 

རྣམ་པར་དབེ་བ། སྒའི་གནས་བརྒྱད་ཀི་དྲུག་པ། སྒ་གཅིག་ཀུན་ཏུ་བཏུབ་པ་ཞེས་སྒ་གཅིག་དློན་

ཀུན་ལ་འཇུག་ཏུ་རུང་བའི་ཚུལ་སྟློན་པ་སྟེ། དཔེར་ན། ཆློས་ཞེས་པའི་སྒ་གཅིག་པློ་དེ་སྐྱེ་བའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ཆློས་དང་། གནས་པའི་ཆློས། མི་རག་པའི་ཆློས་ཞེས་ཀུན་ལ་སྦར་རུང་བ་དང་། སྒ་དེ་ཤེས་བ། 

ལམ། གསུང་རབ། ཚེ་སློགས་དློན་བཅུ་དང་། ཡློད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་ཏུ་རུང་བ་ལ་བུ། 

རྣམ་པར་འབུས་གཞིག་པའི་འདུ་ཤེས། མི་སྡུག་པ་སློམ་པའི་རྣལ་འབློར་ཞིག

རྣམ་པར་མ་གྱུར་པ། ལུས་ཀི་རེན་ཟུངས་བདུན་དང་དྲི་མ་གསུམ། བརེན་པ་རླུང་མཁིས་བད་ཀན་

གསུམ་བཅས་རང་རང་གི་ལང་ཚད་ལར་གནས་ཤིང་འཕེལ་ཟད་འཁྲུགས་པའི་ཕློགས་སུ་མ་

ལྷུང་བར་རང་བཞིན་གི་རྣམ་པ་དེ་ཉིད་གཞན་དབང་དུ་མ་གྱུར་པའི་ནད་མེད་ཀི་མིང་སྟེ། ཀརྨ་

པ་རང་བྱུང་རྡློ་རེས། རྣམ་པར་མ་གྱུར་ནད་མེད་དང་། རྣམ་པར་གྱུར་ན་ནད་ཅན་ནློ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། 

རྣམ་པར་མི་རློག་པ། བསམ་བློ་མི་གཏློང་བ། 

རྣམ་པར་མི་རློག་པའི་གཟུགས་བརན། རྣམ་པར་རློག་པ་མེད་པའི་གཟུགས་བརན། 

རྣམ་པར་མི་རློག་པའི་ཡེ་ཤེས། རྣམ་པར་རློག་པ་མེད་པའི་གཟུགས་བརན། 

རྣམ་པར་མི་འཚེ་བ། དགེ་བའི་སེམས་བྱུང་བཅུ་གཅིག་གི་ནང་གསེས། དམིགས་པ་སེམས་ཅན་ལ་

དམིགས་ནས་རྣམ་པ་བཟློད་པའམ་བརེ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་བེད་ལས་གནློད་འཚེ་སློང་བར་བེད་

ཅིང་། ཞེ་སང་མེད་པའི་ཆར་གཏློགས་ཀི་སེམས་བྱུང་། 

རྣམ་པར་སྨིན་པ། ① ལེགས་པར་སྨིན་པའམ་རབ་ཏུ་སྨིན། ② ལས་ཀི་འབས་བུ། དགེ་བའི་རྣམ་

པར་སྨིན་པ། སིག་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ། ཉེས་བས་རྣམ་སྨིན་རང་གིས་མློང་བར་འགྱུར། 

རྣམ་པར་སྨིན་པ་མ་ཡིན་པའི་སྐད་ཅིག་མའི་སྦློར་བ། རྣམ་པར་སྨིན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཟག་མེད་ཀི་

རློགས་རིགས་གཅིག་མངློན་དུ་བེད་པའི་ཚེ་དེ་དང་རིགས་མཐུན་པའི་ཟག་མེད་ཀི་ཆློས་ཐམས་

ཅད་མངློན་དུ་བེད་ནུས་པའི་སེམས་ཀི་རྣལ་འབློར་མཐར་ཐུག

རྣམ་པར་སྨིན་པའི་སྐད་ཅིག་མའི་སྦློར་བ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། རྣམ་པར་སྨིན་

པའི་ཟག་མེད་ཀི་སྦིན་སློགས་ནས་དཔེ་བད་བརྒྱད་ཅུའི་བར་གི་ཡློན་ཏན་གི་རིགས་རྣམས་

སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་མངློན་དུ་བེད་ནུས་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབློར་མཐར་ཐུག

རྣམ་པར་སྨིན་པའི་རྒྱུ། རྣམ་སྨིན་གི་རྒྱུ་དང་དློན་གཅིག
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རྣམ་པར་སྨིན་པའི་སྒིབ་པ། ངན་འགློ་རྣམ་པ་གསུམ་དང་འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སེམས་ཅན་དང་བང་

གི་སྒ་མི་སྙན་དུ་སྐྱེས་པ་རྣམས་ནི་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་སྒིབ་པ་སྟེ། སར་གི་ལས་ཀིས་རྒྱུད་ངན་

པར་འཕངས་པའློ། །

རྣམ་པར་སྨིན་པའི་འབས་བུ། སྨིན་གི་འབས་བུ་དང་དློན་གཅིག

རྣམ་པར་སྨིན་པའི་སེམས་བསྐྱེད། དག་པ་ས་གསུམ་ཐློབ་སྐབས་ཀི་བང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད། 

རྣམ་པར་སྨིན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དགུ། སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་ལས་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་སེམས་

བསྐྱེད་དགུ་སྟེ། ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་། ཉི་མ་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་

དང་། གླུ་དབངས་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་། རྒྱལ་པློ་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་། བང་མཛོད་

ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་། ལམ་པློ་ཆེ་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་། བཞློན་པ་ལ་བུའི་སེམས་

བསྐྱེད་དང་། སྒ་སྙན་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་རྣམས་སློ། །

རྣམ་པར་འཚེ་བ། ཉེ་ཉློན་ཉི་ཤུའི་ནང་གསེས། གསློད་སྤྱུགས་དང་བརྡེག་འཚོག་ལ་སློགས་པ་གནློད་

པ་སྣ་ཚོགས་བེད་པ། 

རྣམ་པར་ཞི་བར་བེད་པ། སེམས་གནས་དགུའི་བདུན་པ། ཆགས་སེམས་དང་ཡིད་མི་བདེ་སློགས་

ཞི་བར་བེད་པའློ། །

རྣམ་པར་གཞག་པ། བཤད་སློལ་དང་། ལམ་ལུགས་སློགས་གསར་དུ་གཏློད་པའམ་ལེགས་པར་

འཛུགས་པ། 

རྣམ་པར་གཟིགས། [པིབཤི། ]སངས་རྒྱས་རབས་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག

རྣམ་པར་གཡེང་བ། སེམས་དམིགས་པ་གང་ལ་དམིགས་ཀང་དེར་མི་གནས་པར་ཡུལ་སྣ་ཚོགས་

ལ་འཕློ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སེམས་བྱུང་། 

རྣམ་པར་རིག་པ། ① རློགས་པ། ② བློའམ་ཤེས་པ། 

རྣམ་པར་རིག་བེད། ① བློའམ་སེམས། ② ལུས་ངག་གི་ལས། 

རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས། རང་ཀུན་ནས་སློང་བེད་ཀི་ཀུན་སློང་ནི་རང་གི་ཡིད་

ཤེས་ཁློ་ནའི་ཡུལ་དུ་སྣང་ཞིང་གཞན་གི་བློ་ཡུལ་དུ་རིག་པར་མི་བེད་པའི་ཀུན་བཏགས་ཀི་
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གཟུགས་ཏེ། སློ་ཐར་གི་སློམ་པ་དང་། བསམ་གཏན་གི་སློམ་པ། ཟག་མེད་ཀི་སློམ་པ། སློམ་

མིན། བར་མའི་དགེ་བ་ལུས་ངག་གི་སློམ་པ་ལ་བུ། 

རྣམ་པར་རུལ་བའི་འདུ་ཤེས། མི་སྡུག་པ་སློམ་པའི་རྣལ་འབློར་ཞིག

རྣམ་པར་ཤེས་པ། ① ཡུལ་གི་ངློ་བློ་རྣམ་པར་རིག་ཅིང་ཤེས་པར་བེད་ཅིང་། རང་གི་དམིགས་པའི་

ངློ་བློ་སློ་སློར་རློག་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་སེམས་ཏེ། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནས་ཡིད་ཀི་

སེམས་ཏེ། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནས་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་བར་གི་རྣམ་ཤེས་

ཚོགས་དྲུག་རྣམས་སློ། །② བར་དློའི་ཡིད་ལུས། རྣམ་ཤེས་གེན་སློར། རྣམ་ཤེས་འགུགས་པ། 

རྣམ་ཤེས་མར་འབེབས། 

རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག །རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་དང་དློན་གཅིག

རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་དྲུག །ཁམས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་

པའི་ཁམས་དང་། དེ་བཞིན། རྣ། སྣ། ལེ། ལུས། ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་རྣམས་སློ། །

རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་བདུན། ཁམས་བཅློ་བརྒྱད་ལས་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པློའི་ཆར་གཏློགས་

པ་བདུན་ཏེ། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ནས་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་བར་

དྲུག་དང་། ཡིད་ཀི་ཁམས་བཅས་བདུན་ནློ། །

རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུན། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གཉིས་ལས་སེམས་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཟེར་

ཞིང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་སྐད་ཅིག་དང་པློ་དང་གཉིས་པ་གཉིས་ལས་གཉིས་པ་སློགས་སྐད་

ཅིག་དང་པློ་དེའི་རྒྱུན་དུ་ཁས་བངས་པ་སྟེ། དཔེར་ན། ནས་ཀི་ས་བློན་གི་རྒྱུན་ནི་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་

ཡིན་པ་བཞིན་ནློ། །

རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཕུང་པློ། ཕུང་པློ་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། མིག་ཤེས་སློགས་ཡུལ་གི་ངློ་བློ་རྣམ་

པར་རིག་ཅིང་ཤེས་པར་བེད་པས་རང་རང་གི་དམིགས་པའི་ངློ་བློ་སློ་སློར་ཤེས་པའི་བདག་

ཉིད་ཅན་གི་སེམས་དུ་མ་སྤུངས་པའློ། །

རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཟས། མ་སྐྱེས་པ་སྐྱེད་པ་དང་སྐྱེས་ཟིན་གནས་པ་རྣམ་ཤེས་ཀིས་བེད་པ། 

རྣམ་པར་ཤེས་པར་བ་བ་དགུ། རྣམ་པར་མི་རློག་པ་ཤེས་པར་བ་བ། རྣམ་པར་རློག་པ། རྒྱུ། འཇུག་



  850  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ། རྒྱུ་མཚན་ ། རྒྱུ་མཚན་ལས་བྱུང་བ། མི་མཐུན་པ། གཉེན་པློ། ཕ་བའི་རབ་ཏུ་དབེ་བའློ། །

རྣམ་པར་བཤད་པའི་སློ་བསྡུ་བ། འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་ཀིས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅློས་ས་སེ་ལྔའི་

བམ་པློ་ཞིག

རྣམ་པར་སུན་འབིན་པའི་གཉེན་པློ། གཉེན་པློ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། བདེན་པ་དང་པློ་གཉིས་ལ་

དམིགས་པའི་ལམ་གང་གིས་དམིགས་པ་དེ་མི་རག་པ་ལ་སློགས་པའི་རྣམ་པར་སུན་འབིན་པའློ། །

རྣམ་པར་སུན་འབིན་པའི་སྟློབས། གཉེན་པློ་སྟློབས་བཞིའི་ནང་གི་གཉིས་པ་སྟེ། རང་གིས་སར་བས་

པའི་སིག་པ་ལ་དུག་ཁློང་དུ་སློང་བ་ལ་བུའི་འགློད་སེམས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་སྐྱེས་པ། 

རྣམ་སློང་ཆུང་མ་གསུམ། བཤེས་སྤིང་ལས། རང་བཞིན་དགར་འབེལ་གཤེད་མ་ལ་བུ་དང་། ཁིམ་

ཐབ་བརས་བགི་རེ་མློ་ལ་བུ་དང་། ཆུང་ངུའང་རྐུ་བ་ཆློམ་རྐུན་ལ་བུ་ཡི། ཆུང་མ་གསུམ་པློ་འདི་

དག་རྣམ་པར་སློང་། ཞེས་སློ། །

རྣམ་སྤློ། [མངློན]སྒ་སྙན། 

རྣམ་དཔྱློད། བློ་གློས་སམ་ཤེས་རབ་སྟེ། དློན་གི་ངློ་བློ་དང་ཁད་པར་ལ་དཔྱློད་པའི་རིག་པ། 

རྣམ་དཔྱློད་གྲུ་གཟིངས། ལེགས་པ་དང་ཉེས་པ་སློ་སློར་དབེ་བ་འབེད་ནུས་པའི་བློ་གློས་དེ་གྲུ་

གཟིངས་ཀི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ། 

རྣམ་དཔྱློད་མིག །ཤེས་རབ་ཀི་མིག

རྣམ་འཕེལ་གི་རེ་སྦློར། བསློད་ནམས་རྣམ་པར་འཕེལ་ཚུལ་བཅུ་དྲུག་གང་རུང་ཐློབ་པའི་སེམས་

པའི་རྣལ་འབློར། 

རྣམ་འཕང་། [མངློན]ས་ཁི། 

རྣམ་འཕློ། [མངློན]ཉ། 

རྣམ་འཕྲུལ། སྤྲུལ་པ། 

རྣམ་བང་། ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་རྣམ་པར་བང་བ་སྟེ། མ་ངན་ལས་འདས་པའློ། །

རྣམ་བང་གི་ཆློས། ཉློན་མློངས་པ་དག་སློང་བའི་གཉེན་པློ་མི་གཙང་བ་དང་བམས་པ་དང་རེན་ཅིང་

འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ལ་སློགས་པའློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

རྣམ་བང་གི་སྟློབས་ལྔ། བང་ཕློགས་སློ་བདུན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དད་པ་དང་། བརློན་འགྲུས། 

དྲན་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན། ཤེས་རབ་སྟེ་ལྔ། 

རྣམ་བང་དབང་པློ་ལྔ། བང་ཕློགས་སློ་བདུན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དད་པ་དང་། བརློན་འགྲུས། 

དྲན་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན། ཤེས་རབ་སྟེ་ལྔ། 

རྣམ་བང་བཞི། རང་བཞིན་གི་རྣམ་བང་དང་། དམིགས་པའི་རྣམ་བང་། རྣམ་དག་གིའམ་སྒྲུབ་པའི་

རྣམ་བང་། ཐློབ་པའི་རྣམ་བང་བཅས་བཞི། 

རྣམ་བང་གཟུང་རློག །རང་ཡུལ་རྣམ་བང་གི་ཆློས་ལ་དམིགས་ནས་བང་བའི་གཟུང་བར་མངློན་པར་

ཞེན་པའི་བློ། 

རྣམ་བྱུང་། [མངློན]ས་འབྲུག་ལློ། 

རྣམ་བེད། [མངློན]ཚངས་པ། 

རྣམ་དབེ། ① བརྡ་སྤློད་རིག་པའི་ཐ་སྙད་ཅིག །བརློད་དློན་ཕན་ཚུན་མ་འདྲེས་པར་སློ་སློར་འབེད་

པར་བེད་པའི་སྒའམ་རྐྱེན། ② ཁད་པར། 

རྣམ་དབེ་བརྒྱད་པ། འབློད་པའི་སྒའི་ཕད། བློད་སྐད་དུ་ཀེ་དང་། ཀ་ཡེ། ཝ་ཡེ་ལ་བུ་རྣམས་སློ། །

རྣམ་དབེ་ལྔ་པ། འབྱུང་ཁུངས་ཀི་སྒ། ཆློས་གང་ལས་གང་ཞིག་བྱུང་བའམ་བལ་བ་སྟློན་པའི་ཕད་དེ་

རྣམ་དབེ་ལྔ་པ་འབྱུང་ཁུངས་ཞེས་ཟེར། དེ་ཡང་སུམ་རགས་ཀི་གཞུང་ལས། རེས་འཇུག་ཡི་གེ་

བཅུ་པློ་དེའི་བཞི་པ་ན་དང༌། དགུ་པ་ལ་གཉིས་ལ་སློ་སློར་བཅུ་པ་ས་ཡིག་སྦར་བས། ནས། 

ལས། ཞེས་གྲུབ་པ་ནི་ཆློས་གང་ལས་གང་ཞིག་བལ་བའམ་བྱུང་བ་སྟློན་པའི་དློན་དུ་མཚུངས་

པར་འཇུག་པས་གཞུང་གཞན་དུ་རྣམ་དབེ་ལྔ་པ་ཞེས་བཤད་པ་འབྱུང་ཁུངས་ཀི་ས་ཡིན་

ནློ། །ཞེས་སློ། །ཏེ་ཞེས་པ་ཚིག་ལྷག་མ་འདྲེན་པའི་དློན་ཏློ། དེ་དག་ཕད་རང་དབང་ཅན་ཡིན་

པས་སྦློར་ཚུལ་རེས་འཇུག་གི་ཁད་པར་ལ་མི་ལློས་པར་མིང་མཐའི་རེས་འཇུག་ཐམས་ཅད་ཀི་

མཐར་ཅི་རིགས་པར་སྦར་བར་བའློ། །འབྱུང་ཁུངས་ཀི་དློན་ལ་ཇི་ལར་འཇུག་པ་ན་དཔེར་ན། 

སངས་རྒྱས་ལས་ཆློས་ཆློས་ལས་འཕགས་པའི་ཚོགས། །ཚོགས་ལས་སྙིང་པློ་ཡེ་ཤེས་ཁམས་

ཐློབ་མཐར། ཞེས་དང༌། གསེར་ཁ་ནས་གསེར། རྒྱ་མཚོ་ནས་ནློར་བུ། བ་ལས་འློ་མ། མཁས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ་ལས་རིག་པ། ལ་བུ་དང༌། འབྱུང་ཁུངས་དངློས་མ་ཡིན་ཡང་སྐབས་དེར་དེ་ལས་བྱུང་བས་

འབྱུང་ཁུངས་དང་འདྲ་བ། ར་ལས་ལྷུང༌། རི་ལས་ལྷུང༌། སྐས་ནས་བབས། ཤར་ཕློགས་ནས་འློད་

སྣང་ །ལ་བུ་རྣམ་སུ་ཤེས་པར་བའློ། །ཡང༌། དུ་བ་ལས་མེར་ཤེས། ཆུ་སྐྱར་ལས་ཆུར་ཤེས། སྐྱེ་

ཞིང་འཇིག་པ་ལས་དངློས་པློར་རློགས། ལ་བུ་ལས་ཀི་སྒ་ཁློ་ན་རྒྱུ་མཚན་ལ་འཇུག་པ་ཡློད་ཀང༌། 

མེར་ཤེས་པ་སློགས་རྒྱུ་མཚན་ཅན་དེ་དུ་བ་མཐློང་བ་སློགས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་

འབྱུང་ཁུངས་དང་འདྲ་བའི་རྣམ་དབེ་ལྔ་པ་ཉིད་དློ། །ཞེས་སློ། །

རྣམ་དབེ་རེས་མཐུན་པ། ལ་དློན་གི་རྣམ་དབེ་ལ་དགག་སྒ་སྦར་བ་རྣམས་ཀི་མིང་སྟེ། དཔེར་ན་བང་

དུ་མི་འགློ ཕྲུ་གུ་ལ་ཆང་མི་སྟེར། རིང་དུ་མ་གྱུར་ཅེས་སློགས་ལ་བུ། ཤར་དུ་མི་འགློ། ར་ལ་རྩྭ་

མི་བིན། མགློ་ལ་རྭ་ཅློ་མེད་ལ་བུ་རྣམས་སློ། །

རྣམ་དབེ་གཉིས་པ། ལས་སུ་བ་བའི་སྒ། ཚིག་ཕད་འཇུག་ཡུལ་གི་མིང་རྐྱང་དང༌། ལས་ཚིག་གང་

ཡིན་ཡང་རུང་གཙོ་བློར་ཚིག་ཕད་དེའི་རེས་ཐློག་དེ་མ་ཐག་པའི་ལས་ཚིག་དེ་ཉིད། བ་བའི་

ཡུལ་གཙོ་བློར་སྟློན་པའི་ཆེད་དུ་ལ་དློན་གི་ཕད་འཇུག་པར་ལས་ཏེ་རྣམ་དབེ་གཉིས་པ་ལས་སུ་

བ་བ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། སློབ་ཁང་ནང་དུ་འགློ། ཤིང་ལ་སྟ་རེ་བསྣུན། ར་ལ་ས་བསྟད། ཟླློས་གར་

ལ་ལད་མློ་བལས། གཞུང་ལམ་དུ་རླངས་འཁློར་རྒྱུག །འདི་དག་ནི་བ་ཡུལ་གཙོ་བློར་སྟློན་པའི་

ཆེད་དུ་ལ་དློན་འཇུག་པས་རྣམ་དབེ་གཉིས་པ་ཡིན། 

རྣམ་དབེ་གཉིས་པའི་ནང་གསེས་དེ་ཉིད། བ་ལས་ངློ་བློ་གཅིག་པར་སྟློན་པའི་ཆེད་དུ་ལ་དློན་གི་ཕད་

འཇུག་པར་དེ་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད། སི་ཏུའི་འགེལ་ཆེན་དུ་བསྟན་པའི་དེ་ཉིད་ཀི་དཔེར་བརློད། 

རྣམ་དབེ་གཉིས་པའི་ནང་གསེས་བེ་བག་ཡུལ་གང་ཞིག་ལ་བ་བ་གང་ཞིག་བེད་པའི་ཚེ། ལས་

དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་ངློ་བློར་གྱུར་པས་ལས་དང་བ་བ་ངློ་བློ་གཅིག་པ་ཡིན་པ་དེ་ལ་བུའི་ལས་ཀི་དློན་

ལ་འཇུག་པ་ནི། མཆློག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་ཤེས། ལྷར་གསལ། ས་བར་བེད། བརན་པར་

གྱུར། སྒློལ་མ་ཚེ་ཡི་ལྷ་རུ་བསྟེན། འློད་དུ་འཚེར། གཅིག་ཏུ་གྱུར། སློགས་སུ་ཤེས་པར་བ་སྟེ། 

ཞེས་གསུངས་སློ། །འདི་ལ་བུ་བ་ལས་ངློ་བློ་གཅིག་པའི་རིགས་རྣམས་ལ་ལ་ན་གཉིས་ནམ་ཡང་

མི་འཇུག་ཅེས་སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་གིས་གསུངས། བློད་སྐད་ཡང་དག་ནང་དུ་དེ་ལའི་འཇུག་ཚུལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ཡང་མ་མཐློང་ངློ་། །

རྣམ་དབེ་དང་པློ། ངློ་བློ་སྟློན་པའི་སྒ། ཁད་གཞི་བརློད་པའི་མིང་དང་། ཁད་ཆློས་བརློད་པའི་མིང་རྐྱང་

རྣམས་སློ། །

རྣམ་དབེ་དྲུག་པ། འབེལ་བའི་སྒ། མིང་དང་མིང་ཅན་བར་ལ་འབེལ་བ་བེད་པ་རྣམ་དབེ་དྲུག་པ་

འབེལ་སྒའི་མཚན་ཉིད་ཡིན། སྤིར་ཡློངས་གགས་ཀི་འབེལ་བ་ལ་ངློ་བློ་བདག་གཅིག་གི་འབེལ་

པ་དང་། དེ་ལས་དེ་བྱུང་གི་འབེལ་པ་གཉིས་སུ་འདུས་ཡློད། འབེལ་སྒ་རང་གི་ངློ་བློ་ནི་འབེལ་

གཞི་འབེལ་ཆློས་བར་གི་འབེལ་བ་སྟློན་བེད་ཡིན་པར་ཁད་མེད་པས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གངས་

སུ་བཅད་དགློས་པ་ཞིག་ཀང་མིན་པའི་ཚུལ་དེ་ངེས་དགློས་པའི་གནད་ཀ་ཞིག་ཡིན། འློན་ཀང་

མཚོན་བེད་ཙམ་དུ་དཔེར་བརློད་ན། ༡ གཙུག་གི་ནློར་བུ། སྟེང་གི་ལྷ། ས་སྟློད་ཀི་མི་ལ་བུ་རེན་

བརེན་པའི་འབེལ་སྒ། ༢ སྟག་གི་མགློ །ཤིང་གི་ཡལ་ག །དྲེལ་ཀི ་རང་པ་ལ་བུ་ཡན་ལག་དང་

ཡན་ལག་ཅན་གི་འབེལ་སྒ། ༣ཁབ་ཀི་རེ་མློ། རྒྱབ་ཀི་ངློས། ཁང་པའི་ཤར་ལ་བུ་ཆ་ཤས་དང་

ཆ་ཤས་ཅན་གི་འབེལ་སྒ། ༤ ངའི་དཔེ་ཆ། ཁློ་ཡི་ལགས་སྨྱུག །ཡློན་ཏན་གི་ཁིམ་ལ་བུ་བདག་

པློ་དང་ཡུལ་གི་འབེལ་སྒ། ༥གསེར་གི་བུམ་པ། ལགས་ཀི་སྨྱུ་གུ དངུལ་གི་ཏིང་ཕློར་ལ་བུ་གཞི་

མཐུན་གི་འབེལ་སྒ། ༦གཅློད་བེད་ཀི ་སྟ་རེ། དྲུབ་བེད་ཀི་ཁབ། ལ་བེད་ཀི་མིག་ལ་བུ། ངློ་བློ་

བདག་གཅིག་པའི་འབེལ་སྒ་ཞེས་བ་སྟེ། སྟ་རེ་ཡིན་ན་གཅློད་བེད་ཡིན་པས་ཁབ་པ་ལ་བུ་ཡིན། 

འགའ་ཞིག་གི་གསེར་གི་བུམ་པ་ལ་བུ་ངློ་བློ་བདག་གཅིག་གི་འབེལ་སྒར་བཞག་པ་ཡློད་མློད་

ཀི་གསེར་གི ་བུམ་པ་ལ་བུ་དེ་ཡིན་ན་གཅིག་ཤློས་ཡིན་མི་དགློས་པས་གཞི་མཐུན་གི་འབེལ་

སྒའློ། །༧ གཟུགས་ཀི་ཤེས་པ། སྒའི ་ཤེས་པ། ཤེས་བའི་ཆློས་ལ་བུ ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གི་

འབེལ་སྒ། ༨ བཞིན་གི་མེ་ཏློག །མིག་གི ་ཨུཏྤལ། ལག་པའི་འཁི་ཤིང༌། ལ་བུ་དཔེ་དཔེ་ཅན་གི་

འབེལ་སྒ། ༩ ཕའི་བུ། རྒྱ་མཚོའི་ནློར་བུ། བའི་འློ་མ་ལ་བུ་དེ་ལས་དེ་བྱུང་གི་འབེལ་སྒ་སློགས་

མཐའ་ཡས་སློ། །ཞེས་གསུངས་སློ། །

རྣམ་དབེ་བདུན་པ། རེན་གནས་ཀི་སྒ། བ་བའི་རེན་གཞི་གཙོ་བློར་སྟློན་པའི་ཆེད་དུ་ལ་དློན་ཀི་ཕད་

འཇུག་པར་རེན་གནས་ཏེ་རྣམ་དབེ་བདུན་པ་རེན་གནས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡིན། དཔེར་ན། སློབ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁང་ནང་དུ་སུམ་རགས་སྦློང༌། ཤིང་སློང་ཐློག་ཏུ་ཁུ་བྱུག་གགས། ར་ཐློག་ཏུ་མདའ་རལ་སྦློང༌། 

ཚོགས་ཁང་དུ་ཟླློས་གར་བལས། གཞུང་ལམ་དུ་རླངས་འཁློར་བཅློས། འདི་དག་ནི་བ་བའི་རེན་

གནས་གཙོ་བློར་སྟློན་པའི་ཆེད་དུ་ལ་དློན་འཇུག་པ་ཡིན་པས་ན་རྣམ་དབེ་བདུན་པ་ཡིན། རྣམ་

དབེ་བདུན་པའི་དཔེར་བརློད་ལ་རིགས་གསུམ་དུ་ངེས་ཏེ། དང་པློ། བ་བའི་རེན་གནས་གཙོ་

བློར་སྟློན་པ། དཔེར་ན། སློབ་ཁང་ནང་དུ་སློབ་སྦློང་བེད། ཤིང་སློང་དུ་ཁུ་བྱུག་གགས། གཡུལ་

དུ་གློ་བགློས། མཚོན་ཁར་བསད་ལ་བུ་རྣམས་སློ། །གཉིས་པ། ཡུལ་གང་ལ་དངློས་པློ་གང་ཞིག་

ཡློད་པའམ་མེད་པར་སྟློན་པ། དཔེར་ན། ལྷ་ཁང་དུ་མཆློད་རེན་ཡློད། ས་འློག་ཏུ་སྟློབས་ལན་

གནས། གཟུགས་ཁམས་ན་ཚངས་པ། ལྷ་ས་ལ་ཇློ་བློ་ཡློད། ར་ཐང་ན་ཕྱུགས་ལུག་མང་ལ་བུ་

རྣམས་སློ། །གསུམ་པ། སྒ་སྦློར་གི་དབང་དུ་གཉིས་པ་དང་མཚུངས་ལ། དློན་སྦློར་དབང་དུ་

བདུན་པ་ལ་འཇུག་པ། དཔེར་ན། ཁུང་དུ་འཛུལ། ཆུ་ལ་ཞུགས། ལགས་ལ་གསེར་འབྱུག །བུམ་

པར་ཆུ་བླུགས་ལ་བུ་རྣམས་སློ། །དེ་ལར་རྣམ་དབེ་བདུན་པའི་དཔེར་བརློད་རིགས་གསུམ་ཡློད་

པ་ངེས་པར་བས་ནས་ལ་དློན་གི་འཇུག་ཚུལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་ན་དཔེར་བརློད་རྣམས་དབེ་

འབེད་བདེ་བའི་དགློས་པར་སྣང༌། 

རྣམ་དབེ་བདུན་པ་ལ་རིགས་མི་འདྲ་བ་གསུམ་ཡློད་ན། འློ་ན་རྣམ་དབེ་བདུན་པའི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

དེ་དག་ལ་མ་ཁབ་པའི་སྐྱློན་མེད་དམ་ཞེ་ན། དེ་ལ་སྐྱློན་མེད་དེ་འདིར་བ་བའི་རེན་གཞི་གཙོ་བློར་

སྟློན་པ་ཞེས་པར། གཙོ་བློ་ཞེས་པའི་ཚིག་སྨྲློས་པ་ལ་དགློས་པ་ཡློད་དེ། དེས་བ་ཚིག་མེད་པའི་

རྣམ་དབེ་བདུན་པ་མེད་པ་གཅློད་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་དབེ་བདུན་པའི་དཔེར་

བརློད་ཡིན་ན་བ་ཚིག་ཅན་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་སྟློན་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རྣམ་དབེ་བདུན་པའི་ནང་གསེས་ཚེ་སྐབས། བ་བའི་དུས་གཙོ་བློར་སྟློན་པའི་ཆེད་དུ་ལ་དློན་གི་ཕད་

འཇུག་པར་ཚེ་སྐབས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡིན། སི་ཏུའི་འགེལ་ཆེན་དུ་བསྟན་པའི་ཚེ་སྐབས་ཀི་

དཔེར་བརློད། ཚེ་སྐབས་ཏེ་རྣམ་དབེ་བདུན་པ་ཉིད་དུས་བརློད་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ནི། ཚེས་

གཉིས་སུ་ཉི་མ་ཟླློག །ཉི་མ་མ་ཤར་བར་ལང༌། འཆར་ཁ་རུ་དུས་གདབ། རྒྱུན་དུ་ཁ་ཏློན་བེད། 

རག་ཏུ་བདེན་པར་སྨྲ། ནམ་ལངས་པ་ན་ཆློས་སྟློན། སློད་ལ་བདུད་བཏུལ། སློགས་མང་དུ་ཤེས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

པར་བའློ། །ཞེས་གསུངས་སློ། །

རྣམ་དབེ་བཞི་པ། དགློས་ཆེད་ཀི་སྒ། བ་བའི་དགློས་ཆེད་གཙོ་བློར་སྟློན་པའི་ཆེད་དུ་ལ་དློན་གི་ཕད་

འཇུག་པ་རྣམ་དབེ་བཞི་པའི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། སློབ་ཁང་གསལ་བའི་ཆེད་དུ་གློག་སར། 

ཤིང་ལ་ཆུ་འདྲེན། ཤིང་གཅློད་པ་ལ་སྟ་རེ་བསྣུན། ར་ནད་འགློག་པ་ལ་སྨན་བླུད། སློང་བ་ལ་ཟས་

སྦིན། གར་ལ་བ་ལ་སྒློན་མེ་ཐློགས། གཞུང་ལམ་བཟློ་བར་བཟློ་པ་བཏང༌། འདི་དག་རྣམས་ནི་བ་

བའི་དགློས་ཆེད་གཙོ་བློར་སྟློན་པའི་ཆེད་དུ་ལ་དློན་གི་ཕེད་འཇུག་པ་ཡིན་པས་ན་རྣམ་དབེ་

བཞི་པ་དགློས་ཆེད་ཀི་དཔེར་ཡིན། 

རྣམ་དབེ་གསུམ་པ། བེད་པའི་སྒ། མིང་དང་ལས་ཚིག་བར་ན་བ་བ་གང་ཞིག་སྟློན་པའི་ཆེད་དུ་

འཇུག་པའི་ཕད་དེ་བེད་སྒ་མཚན་ཉིད། སྤིར་བེད་སྒ་ལ། བཀྲ་ཤིས་ཀིས་ཡི་གེ་འབི་ལ་བུ། བེད་

པ་པློ ་སྟློན་པའི་བེད་སྒ་དང༌། ལགས་སྨྱུག་གིས་ཡི་གེ་འབི་ལ་བུ། བེད་པ་སྟློན་བེད་ཀི ་བེད་སྒ་

དང༌། འཕྲུལ་འཁློར་དུ་ཡི་གེ་དཔར་བས་མྱུར་ལ་བུ། རྒྱུ་མཚན་སྟློན་པའི་བེད་སྒ ་སྟེ་རིགས་

གསུམ་གིས་བསྡུས། དེའང་བེད་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་སྟློན་པའི ་བེད་སྒ་གཉིས་བེད་པ་པློ་གང་ཟག་

མིན་ཀང༌། ར་ཚིག་ལས། བེད་པ་པློ ་རུ་ཤེས་པར་བ། ཞེས་འབྱུང་བར་བརེན་ནས་བེད་པ་པློ་

གཙོ་ཕལ་དུ་དབེ་བའང་གནས་འདིར་དགློངས་པའློ། །ཞེས་དང༌། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། གཞན་ཡང་

བེད་སྒའི་རེས་སུ་བ་ཚིག་ཡློད་དགློས་པས་མ་ཁབ་སྟེ། གདློང་རང་བཞིན་གིས་དཀར་བ། མཐློ་

གང་གིས་རིང༌། གངས་གསུམ་གིས་མང་ལ་བུར། དཀར། རིང༌། མང༌། ཞེས་པ་རྣམས་ནི་ཁད་

ཆློས་བརློད་པའི་མིང་ཡིན་གི། བ་ཚིག་མིན་པ་དང༌། ཡང་བ་ཚིག་གི ་སློན་དུ་བེད་སྒ་ཐློབ་པས་

ཀང་མ་ཁབ་སྟེ། འཁློར། འགློ། འཕུར་ལ་བུ ་བ་ཚིག་ཡིན་ཀང་དེའི ་སློན་དུ་བེད་སྒ་ཡློད་པས་

མ་ཁབ་པའི་ཕིར། དེས་ན་སྤིར་ཚིག་སྦློར་ལ་མུ་བཞི་སྟེ། ① བེད་སྒ་ཡློད་ལ་བ་ཚིག་མེད་པ། 

བཞིན་རང་བཞིན་གིས་མཛེས། ཁྲུ་གང་གིས་མཐློ་ལ་བུ་དང༌། ② བ་ཚིག་ཡློད་ལ་བེད་སྒ་མེད་

པ། ར་རྒྱུགས། བ་འཕུར་ལ་བུ་དང༌། ③ བེད་སྒ་དང་བ་ཚིག་གཉིས་ཀ་ཡློད་པ། བཀྲ་ཤིས་ཀིས་

བཤད། བློ་བཟང་གིས་ཉན་ལ་བུ་དང༌། ④ བེད་སྒ་དང་བ་ཚིག་གཉིས་ཀ་མེད་པ། ནམ་མཁའ་

སློན་པློ། སྤིན་པ་དཀར་པློ། ཉི་ཟླ་གསལ་པློ་ལ་བུའློ། །ཞེས་གསུངས་སློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྣམ་དབེའི་རྐྱེན། ལ་དློན་དང་། བེད་པ་དང་། འབེལ་སྒ། འབྱུང་ཁུང་བཅས་སློ། །

རྣམ་དབེའི་ཕད། རྣམ་དབེའི་རྐྱེན་གི་ཡི་གེ སུ་ར་རུ་ཏུ་ན་ལ་དུ། གི་ཀི་གི་ཡི་འི། གིས་ཀིས་གིས་

ཡིས་འིས། ལས་ནས་བཅས་སློ། །

རྣམ་འབེད། ཤེས་རབ། རྣམ་འབེད་གསལ་བས་དློན་ཀུན་བདེ་བག་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ། 

རྣམ་འབེད་བུ། [མངློན]ལྷའི་སྨན་པ། 

རྣམ་འབེད་རིགས་འདེད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་deductive inference ཟེར། 

རྣམ་མེད་རེན་ཆེར་དུ་བཞལ་བ། དེ་ནི་བེ་བག་སྨྲ་བའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཤེས་པས་ཡུལ་འཛིན་

ཚུལ་ཞིག་སྟེ། མིག་དབང་སློགས་ལ་བརེན་པའི་ཤེས་པས་རང་དང་དུས་མཉམ་པའི་ཡུལ་སྐམ་

པས་ལགས་འཛིན་པ་ལར་རྣམ་མེད་རེན་ཆེར་དུ་དངློས་སུ་འཛིན་པར་འདློད་ཅིང་། དེའང་དབང་

པློས་དློན་གི་རང་མཚན་མཐློང་ནས་ཤེས་པས་འཛིན་པར་འདློད་དེ། ཇི་སྐད་དུ། རྣམ་པ་མེད་

པའི་དབང་སྐྱེས་བློས། ཕ་རབ་བསགས་པ་དངློས་རིག །ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། མདློ་སེ་པ་

ལར་ན། དབང་པློ་ནི་བེམ་པློ་ཡིན་པའི་ཕིར་དློན་མཐློང་བེད་མ་ཡིན་ལ། ཕི་དློན་བུམ་པ་ལ་བུའང་

འདས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། བུམ་སྣང་དང་གློ་ས་ཐ་མི་དད་པར་ལློག་ན་མློ་ཡློད་པས། བུམ་འཛིན་

མིག་ཤེས་ཀིས་རང་ཡུལ་བུམ་པ་མེད་པ་རེན་ཆེར་དུ་དངློས་སུ་ནམ་ཡང་མཐློང་བ་མ་ཡིན་

ཟེར། འློ་ན་ཤེས་པས་ཡུལ་ཇི་ལར་གཞལ་ཞེ་ན། སྐད་ཅིག་དང་པློ་ལ་ཡུལ་དབང་བློ་གསུམ་

ཚོགས་པའི་རྒྱུ་ལས་ཕི་ལློགས་སུ་དློན་འགག་ཀང་དེས་བཞག་པའི་ཤེས་པའི་རྣམ་པ་དློན་དང་

འདྲ་བ་ཉམས་སུ་མློང་བའི་སློ་ནས་ཤེས་པས་ཡུལ་མློང་བར་འདློད་པས་ན། ཤེས་པས་ཡུལ་

འཛིན་ཚུལ་ནི་འདྲ་རྣམ་གིས་བར་དུ་ཆློད་པར་འཛིན་པ་དང་། གཟུང་འཛིན་རྒྱུ་འཚབས་དུས་

མཉམ་དུ་མིན་པར་ས་ཕིར་འདློད་དློ། །

རྣམ་སྨིན། རྣམ་པར་སྨིན་པའི་བསྡུས་ཚིག

རྣམ་སྨིན་བསྐྱེད་རྒྱལ། ཚེ་སློན་མའི་རྣམ་སྨིན་ལ་བརེན་ནས་གློ་བུར་དུ་བྱུང་བའི་རྒྱལ་པློ། 

རྣམ་སྨིན་གི་སྐྱེ་བ་བཅུ། ས་དང་པློ་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ཕལ་ཆེར་ཛམྦུའི་གིང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ལ་དབང་སྒྱུར་བའི་འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པློར་སྐྱེ། ས་གཉིས་པ་དེ་གིང་བཞི་ལ་དབང་བའི་

འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པློར་སྐྱེ། ས་གསུམ་པ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ལ་དབང་བའི་བརྒྱ་བིན་

ལ་སྐྱེ། ས་བཞི་པ་འཐབ་བལ་གི་ལྷའི་དབང་པློ་ལ་སྐྱེ། ས་ལྔ་པ་དགའ་ལན་གི་ལྷའི་དབང་པློ་ལ་

སྐྱེ། ས་དྲུག་པ་རབ་འཕྲུལ་དགའི་ལྷའི་དབང་པློ་ལ་སྐྱེ། ས་བདུན་པ་དབང་སྒྱུར་གི་ལྷའི་དབང་

པློ་ལ་སྐྱེ། ས་བརྒྱད་པ་སྟློང་སྤི་ཕུད་ཀི་བདག་པློ་ཚངས་པ་ལ་སྐྱེ། ས་དགུ་པ་སྟློང་གཉིས་བར་

མའི་འཇིག་རེན་གི་ལྷའི་དབང་པློ་ལ་སྐྱེ། ས་བཅུ་པ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་

གནས་གཙང་མའི་དབང་པློ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ་རྣམས་སུ་སྐྱེ་བ་འཛིན་པར་གསུངས་སློ། །

རྣམ་སྨིན་གི་རྒྱུ། རྒྱུ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། རང་འབས་རྣམ་པར་སྨིན་པ་སྐྱེད་པར་བེད་པ། 

ཟག་བཅས་ཀི་དགེ་བ་དང་། མི་དགེ་བ་གང་རུང་གིས་བསྡུས་པའི་ཆློས་རྣམས་སློ། །

རྣམ་སྨིན་གི་འབས་བུ། འབས་བུ་ལྔའི་ནང་གསེས། ཟག་བཅས་ཀི་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་གང་རུང་

གི་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་རྒྱུ་ལས་སྐྱེས་པ་སྟེ། ཟག་བཅས་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པློ་ལ་བུ། 

རྣམ་སྨིན་གི་ཡློན་ཏན་བརྒྱད། ཚེ་རིང་བ། ཁ་དློག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། རིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ། དབང་ཕྱུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ཚིག་བཙུན་པ། དབང་ཆེ་བར་གགས་པ་། སྐྱེས་པ་ཡིན་

པ། སྟློབས་དང་ལན་པ་རྣམས་སློ། །

རྣམ་སྨིན་གི་ལུས། སྦང་གཞི་བར་དློའི་ལུས་གསུམ་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སྐྱེ་ནས་མ་ཤིའི་བར་

དུ་སྐྱེ་ཤི་བར་དློ་ནི་དགེ་སིག་དུ་མའི་ལས་བསགས་པས་བདེ་སྡུག་སྣ་ཚོགས་སུ་སྨིན་ཞིང་མློང་

བས་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་ལུས་ཞེས་བའློ། །

རྣམ་སྨིན་གི་ཤན། ལྟུང་བའི་ཤན་ནློ། །

རྣམ་སྨིན་སྦློང་བེད། ལས་ངན་བསགས་པའི་རྣམ་སྨིན་གི་འབས་བུ་ལ་ཟེར། 

རྣམ་སྨིན་རིག་འཛིན། སགས་རིང་མའི་ས་ལམ་བགློད་ཚུལ་རིག་འཛིན་རྣམ་པ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་

སྟེ། མཐློང་ལམ་གི་གནས་སྐབས་སུ། དང་པློ་བསྐྱེད་རིམ་ལ་བརན་པ་ཐློབ་ནས་སེམས་ཉིད་ལྷར་

སྨིན་ཡང་། འབྱུང་བའི་སྙིགས་མ་སྦང་མ་ནུས་པའློ། །

རྣམ་ཚང་སྟློན་བེད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་display status bar ཟེར། 

རྣམ་རྫུན་དྲི་བཅས་པ། རྣམ་རྫུན་པ། སེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཕི་དློན་

བདེན་དངློས་སུ་མ་གྲུབ་པར་མ་ཟད། དབང་ཤེས་ལ་སྣང་བ་ལར་མ་གྲུབ་པས་སེམས་སུའང་མི་

བདེན་པར་འདློད་པའློ། །

རྣམ་རློགས་སྦློར་བ། ཐློས་བསམ་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་རྣམ་པ་བསྡུས་ནས་སློམ་པའི་བང་

སེམས་ཚོགས་ལམ་ཡན་གི་ཉམས་ལེན་ཞིག་གློ

རྣམ་རློགས་སྦློར་བའི་ཆློས་བཅུ་གཅིག །ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུ་ལས་སྦློར་བ་བཞིའི་ཆློས་སློ་དྲུག་གི་

ནང་ཚན། རྣམ་རློགས་སྦློར་བ་མཚོན་བེད་ཀི་ཆློས་བཅུ་གཅིག་ནི་སྦློར་བའི་རྣམ་པ་དང་། སྦློར་

བ་དང་། སྦློར་བའི་ཡློན་ཏན་དང་། སྦློར་བའི་སྐྱློན་དང་། སྦློར་བའི་མཚན་ཉིད་དང་། ཐེག་ཆེན་ཐར་

པ་ཆ་མཐུན་དང་། ཐེག་ཆེན་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་དང་། སློབ་པ་ཕིར་མི་ལློག་པ་དང་། སིད་ཞི་

མཉམ་ཉིད་ཀི་སྦློར་བ་དང་། ཞིང་དག་པའི་སྦློར་བ་དང་། ཐབས་མཁས་སྦློར་བ་སྟེ་བཅུ་གཅིག

རྣམ་འཛིན་གཟུགས། [མངློན]ལུས། 

རྣམ་བརྫུན་པ། སེམས་ཙམ་པའི་ནང་ཚན་གང་ཞིག་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་མི་

བདེན་པར་སྒློ་བཏགས་བརྫུན་པའི་རང་བཞིན་དུ་སྨྲ་བའི་གང་ཟག

རྣམ་གཞག །① ཚུལ་ལམ་ལུགས་སློལ་གསར་གཏློད་དང་། སྒིག་འཇློག །② [མངློན]འབུལ་བ། 

རྣམ་གཞག་བརྒྱད། གནའ་བློའི་རྒྱ་སློལ་རི་མློའི་གཞུང་ལུགས་ཐློག་སྤློད་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་ཡིན། 

༡ བག་རྔློ་འབི་སྐབས་རྒན་ཉམས་དང་བློངས་གཟུགས་ཆེན་པློ་འབི་དགློས་པ། ༢ ཆུ་བློ་འབི་

སྐབས་དྭངས་ཤིང་གསལ་བ་འབི་དགློས་པ། ༣ རི་བློ་འབི་སྐབས་མཐློ་ཞིང་གཟར་བ་འབི་

དགློས་པ། ༤ འབབ་ཆུ་འབི་སྐབས་འབབ་སྟློར་གི་རྣམ་པ་འབི་དགློས་པ། ༥དུ་སྤིན་འབི་སྐབས་

གབ་ཐློན་གི་རྣམ་པ་འབི་དགློས་པ། ༦ རི་གློང་ལམ་ཆུང་འབི་སྐབས་ཀག་ཀློག་གི་རྣམ་པ་འབི་

དགློས་པ། ༧ ཐང་ཤིང་འཁློག་པློ་འབི་སྐབས་འབྲུག་སྦྲུལ་གི་དབིབས་ལར་འབི་དགློས་པ། 

༨སྨྱུག་མ་འབི་སྐབས་ཆར་རླུང་གི་ཁློད་དུ་སས་པའི་ཚུལ་ལར་འབི་དགློས་པ་བཅས་སློ། །

རྣམ་གཞག་འཕིན་ཡིག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་form letter ཟེར། 

རྣམ་བཞག་འབས་བུ། མཚན་ཉིད་དམ་རྣམ་འཇློག་གི་རྒྱུས་གཏན་ལ་དབབ་པར་བ་བའམ་གློ་བར་

བ་བའི་ཆློས་ཏེ། མཚོན་བ་དང་དློན་གཅིག

རྣམ་བཞིའི་རིག་འཛིན། རས་ཀི་རིག་འཛིན། ལློངས་སྤློད་ཀི་རིག་འཛིན། ལུས་ཀི་རིག་འཛིན། ཚེའི་

རིག་འཛིན་ཏེ་བཞི། རས་ཀི་རིག་འཛིན་ནི། མིག་སྨན་དང་རས་ཀིས་ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་

ཐློབ་པ་ལ་བུའློ། །ལློངས་སྤློད་ཀི་རིག་འཛིན་ནི། རང་སྣང་དུ་འཁློར་བསྒྱུར་གི་ལློངས་སྤློད་ཐློབ་

པ་ལ་བུ་ལ་ཟེར་རློ། ལུས་ཀི་རིག་འཛིན་ནི། མི་ལུས་མ་སངས་པར་འདློད་པའི་ལྷ་དང་སྐལ་པ་

མཉམ་པའི་འཇའ་ལུས་ཐློབ་པ་ལ་བུ་ལ་ཟེར་རློ། དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་ཚེའི་རིག་འཛིན་བསྣན་ནས་

རྣམ་བཞིའི་རིག་འཛིན་ཟེར་རློ། 

རྣམ་ཡུག །ཡུ་གུ་ཤིང་གི་མིང་འབི་སློལ་ཞིག་སྟེ། བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་

དཀའ་འགེལ་ལས། རྣམ་ཡུག་ནི་རྣམ་པར་དང་ཡུ་གུ་ཤིང་གཉིས་དློན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་

གངས་ཡིན་པས་དེ་གཉིས་ཀའི་མིང་མཉམ་དུ་སྦར་ནས་སྒ་བསྡུ་སྐབས་བརློད་བདེའི་ཕིར་ཡུ་

ལ་ག་རེས་འཇུག་སྦར་བའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

རྣམ་གཡེང་། ལེ་ལློའམ་བག་ཡངས། བས་རེས་གང་ཡིན་རྣམ་གཡེང་ངང་ནས་བྱུང་བ་གཅིག་ཀང་མེད། 

མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མི་བརན་དང་། གཡློ་བ། སེམས་མི་གནས། སློ་མི་བསློད་བཅས་སློ། །

རྣམ་གཡེང་གི་རློག་པ་བཅུ། དངློས་པློ་མེད་པར་རློག་པ་དང་། དངློས་པློ་ཡློད་པར་རློག་པ། སྒློ་

འདློགས་པའི་རློག་པ། སྐུར་བ་འདེབས་པའི་རློག་པ། གཅིག་ཏུ་རློག་པ། ཐ་དད་དུ་རློག་པ། ངློ་བློ་

ཉིད་དུ་རློག་པ། ཁད་པར་དུ་རློག་པ། མིང་ཇི་ལ་བ་བཞིན་དུ་དློན་རློག་པ། དློན་ཇི་ལ་བ་བཞིན་དུ་

མིང་རློག་པ་བཅས་བཅུའློ། །

རྣམ་གཡེང་གི་ཚར་བཅད། རློད་པའི་སྐབས་རློད་པའི་བ་བ་བཞག་ནས་བ་བ་གཞན་ཞིག་ལ་གཡེང་

ན་རྣམ་པར་གཡེང་བའི་ཚར་བཅད་དུ་སློང་བའི་དློན། 

རྣམ་གཡེང་དྲུག །འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་དག་ལ་སེམས་རྣམ་པར་འཕློ་བ་སྟེ། རང་བཞིན་གིས་གཡེང་

བ་དང་། ཕི་རློལ་ཏུ་གཡེང་བ་དང་། ནང་གི་གཡེང་བ་དང་། མཚན་མའི་གཡེང་བ་དང་། གནས་



  860  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ངན་ལེན་གི་གཡེང་བ་དང་། ཡིད་ལ་བེད་པའི་གཡེང་བ་སྟེ་དྲུག་ཡློད། 

རྣམ་གཡེང་བག་མེད། དློན་མེད་དུ་གཡེང་བ་དང་སྤློད་ཚུལ་བག་མེད་པ། 

རྣམ་གཡེངས། ཡུལ་གཅིག་ལ་སེམས་མི་གནས་པར་གང་བྱུང་ལ་གཡེངས་འགློ་བ་ཞིག་ལ་ཟེར། 

འདི་ལ་རྒློད་པ་དང་། འཕློ་བ་གཉིས་ཡློད། རྒློད་པ་ནི། དུག་གསུམ་གི་ཡུལ་ལ་སེམས་གཡེངས་

པ། འཕློ་བ་ནི། སྐབས་དེའི་དམིགས་པ་ལ་མི་སློད་པར་གཞན་དག་ལ་སེམས་གཡེངས་པ་སྟེ་

འདི་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་རྒློད་པ་རྒྱ་ཆུང་བ་ཡིན། 

རྣམ་རབ་དྭགས་པློ་གྲྭ་ཚང་། མིང་གཞན་མཐློང་སྨློན་དྭགས་པློ་གྲྭ་ཚང་། དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་ཤར་

དྭགས་པློ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་གིས་བཏབ་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན། རེས་སུ་

ན་ལེནྡྲའི་དགློན་ལག་ཆགས་ཏེ་གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་གྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་

ཁུལ་གློང་དཀར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྣམ་རིག །བློའམ་ཤེས་པ། 

རྣམ་རིག་པ། སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་སུ་ཁས་ལེན་པའི་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཞིག་སྟེ། 

སེམས་ཙམ་པ་དང་དློན་གཅིག

རྣམ་ཤེས། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་བསྡུས་ཚིག

རྣམ་ཤེས་ཀི་ཁམས། མིང་དང་གཟུགས་སྐྱེ་བའི་བ་བ་བེད་པའི་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་རྣམ་ཤེས་

ཏེ་སིད་པར་སྐྱེ་བའི་རེན། 

རྣམ་ཤེས་ཀི་ཁམས་བདུན། མིག་དང་། རྣ། སྣ། ལེ། ལུས། ཡིད་བཅས་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཁམས་དྲུག་

དང་། ཡིད་ཀི་ཁམས་དང་བདུན་ནློ། །

རྣམ་ཤེས་ཀི་གནས་པ། རྣམ་པར་ཤེས་པས་ཞེན་འཛིན་བ་ཡུལ། 

རྣམ་ཤེས་ཀི་གནས་པ་བདུན། མི་རྣམས་དང་ལྷ་ཁ་ཅིག་སྟེ། ཚངས་རིས་ཀི་ལྷ་གང་དག་དང་པློར་

བྱུང་བ་དེ་དག་དང་། འློད་གསལ་གི་ལྷ་རྣམས་དང་། དགེ་རྒྱས་ཀི་ལྷ་རྣམས་དང་། ནམ་མཁའ་

མཐའ་ཡས་དང་། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་དང་། ཅི་ཡང་མེད་པ་བཅས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་དུ་ཉེ་བར་

འགློ་བའི་ལྷ་རྣམས་སློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

རྣམ་ཤེས་ཀི་གནས་པ་བཞི། ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་གཟུགས་ལ་ཉེ་བར་སྤློད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་

ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤེས་དང་འདུ་བེད་བཅས་བཞི་ལ་ཉེ་བར་སྤློད་པའློ། །

རྣམ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པློ། བློའི་ཡུལ་དུ་དུ་མ་སྤུངས་པ་ལར་སྣང་ཞིང་། རང་སྟློབས་ཀིས་ཡུལ་གི་ངློ་བློ་

སློ་སློར་རྣམ་པར་རིག་པའི་སེམས། 

རྣམ་ཤེས་ཀི་ཟས། རྣམ་ཤེས་དྲུག་གམ་བརྒྱད་ཀི་ལུས་སློག་ལ་ཕན་འདློགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

སྟེ་ཟས་བཞིའི་ནང་ཚན་ཞིག

རྣམ་ཤེས་ཀི་ཡན་ལག །རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས། འདུ་བེད་ཀིས་སིད་པའི་

སྐྱེ་གནས་རྣམས་སུ་ཡང་སིད་ཕི་མ་འཕེན་པར་བེད་པ་སྟེ་དློན་དང་མཐུན་པར་སྐྱེ་གནས་སུ་

ཁིད་པར་བེད་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའློ། །

རྣམ་ཤེས་བརྒྱད། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་དང་དློན་གཅིག

རྣམ་ཤེས་གཅིག་ཆར་འཇུག་པ། རློག་པ་དང་རློག་མེད་ཀི་ཤེས་པ་གཉིས་སློ། །འཇུག་ཡུལ་གཅིག་

ལ་ཅིག་ཆར་དུ་འཇུག་པའི་དློན། 

རྣམ་ཤེས་བརེད་བེད་ཀི་ནད། རྒྱུ་རྐྱེན་ནི་སྨློ་བེད་སྐབས་དང་མཚུངས་པས་འདིར་བསྐྱར་དུ་མ་

སྨློས། སྤིའི་ནད་རགས་ནི། སྙིང་འདར་བ། མགློ་བློ་འཐློམ་པ། རྔུལ་འབྱུང་བ། ལློ་བ་སློས་པ། 

ལུས་སྟློབས་ཆུང་བ། རང་ལག་གི་རུས་པ་རྣམས་ཤིང་ལར་རེངས་ནས་དགེ་སྒུར་མི་ཐུབ་པ་ན་

བ། ཁ་ཆུ་སྣ་ཆུ་མང་བ། ནད་ལངས་བའི་དུས་སུ་འགེལ་འགློ་ཞིང་། སློ་སྒ་འཆའ་ཞིང་རང་ལག་

གཡབ་པ། ལྦུ་བ་སྐྱུག་པ། དབང་པློ་འཐིབས་ནས་ནག་པློ་འཐློམ་མེར་གྱུར་པ། 

རྣམ་ཤེས་རེན། [མངློན]སྙིང་། 

རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད། གཟུགས་མེད་སྐྱེ་མཆེད་མུ་བཞིའི་ནང་གསེས། ཆློས་ཐམས་ཅད་

ནམ་མཁའ་ལར་མཐའ་ཡས་པ་དེ་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ཡང་མཐའ་ཡས་སློ་

སྙམ་དུ་སེམས་པའི་སའློ། །

རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སྙློམས་འཇུག །གཟུགས་མེད་སྙློམས་འཇུག་བཞིའི་ཡ་གལ། རྣམ་ཤེས་

མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ལ་དམིགས་པ་རེ་གཅིག་ཏུ་འཇུག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྣམ་ཤེས་དྲུག །རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་དང་དློན་གཅིག

རྣམ་ཤེས་འཕློ་བའི་བུ་ག་དགུ། ཚངས་བུག་སྨིན་མཚམས། མིག །རྣ་བ། སྣ། ཁ། ལེ་བ། ཆུ་ལམ། 

བཤང་ལམ་བཅས་དགུའློ། །

རྣམ་ཤེས་སྨློ་བེད་ཀི་ནད། སྙིང་སྟློབས་ཞན་པ། མ་ངན་ཆེ་བ། ཡིད་མི་བདེ་བ། སེམས་ཀི་ལས་ཆེ་

དྲགས་པ། ཟས་སྤློད་མི་འཕློད་པ། གདློན་གློ་བུར་བ་བཅས་ཀིས་རྐྱེན་བས་ནས་ཉེས་པ་གསུམ་

སྟེ་རླུང་མཁིས་བད་ཀན་གསུམ་གི་ཁམས་འཁྲུགས་ནས་རྣམ་ཤེས་རྒྱུ་བའི་བུ་ག་རྣམས་སུ་

ཞུགས་པས། ཡིད་ཤེས་རྒྱུ་བའི་ལམ་ལློག་སྟེ་དྲན་པ་ཉམས་ནས་སྨློ་བར་འགྱུར་རློ། 

རྣམ་ཤེས་ཙམ་པ། སེམས་ཙམ་པ་དང་དློན་གཅིག

རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་དང་། ཉློན་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་དང་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་

ཤེས་ཏེ་བརྒྱད་དློ། །

རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག །མིག་གི་རྣམ་ཤེས་དང་། རྣ་བའི་རྣམ་ཤེས། སྣའི་རྣམ་ཤེས། ལེའི་རྣམ་ཤེས། 

ལུས་ཀི་རྣམ་ཤེས། ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཏེ་དྲུག་གློ

རྣམ་ཤེས་ཟླ་བ། [མངློན]ཉི་མས་ཉ་ཁིམ་སྤློད་པའི་ཟླ་བའམ་བློད་ཟླ་གཉིས་པའི་མིང་། 

རྣམ་ཤེས་ལ་མི་རློན་པ། མི་རློན་པ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ཚུ་རློལ་བདེན་པར་ལ་བ་དང་། བདག་དང་

ཕུང་པློ་ལ་སློགས་པ་མཚན་མར་རློག་པ་དང་། འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་ལྔའི་བདེ་བ་ལ་དེར་འཛིན་གི་

བློའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པ་ལ་སློགས་པ་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྟེ་དེ་ལ་ཡིད་རློན་པར་མི་བའློ། །

རྣམ་བཤད། འགེལ་བཤད། 

རྣམ་སད། [མངློན]ལྷ། 

རྣམ་སས། རྣམ་ཐློས་སས་ཀི་བསྡུས་ཚིག

རྣམ་སས་རྐྱ་བརྒྱད། རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་རྣམ་ཐློས་སས་ར་ལ་ཆིབས་ཤིང་འཁློར་ར་པ་བདུན་དང་བཅས་

པའི་ཡེ་ཤེས་པའི་སྲུང་མའི་ཚོགས་ཤིག

རྣམ་སས་གན་མཛོད། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་རེ་པློ་ཏ་ལར་ཡློད་པའི་ནང་གི་བང་མཛོད་ཅིག

རྣམ་གསལ། [མངློན]① མཁས་པ། ② གློག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

རྣམ་གསལ་ཁིགས་ཆགས་སུ་སེལ་བ། ཡིག་ཐློག་ཏུ་གསལ་པློར་འཁློད་དེ་རྒྱུན་ལན་གི་ལུགས་

སློལ་ཐློག་གཏན་འབེབས་བས་པ། 

རྣམ་གསལ་བེད། [མངློན]ཉི་མ། 

རྣམ་གསུམ་འཁློར་ལློ། ཀློག་པ་ཐློས་བསམ་གི་འཁློར་ལློ། སློང་བ་བསམ་གཏན་གི་འཁློར་ལློ། བ་བ་

ལས་ཀི་འཁློར་ལློ་བཅས་གསུམ་ལ་ཆློས་སྤློད་འཁློར་ལློ་གསུམ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་། ཆློས་ཀི་བ་བ་

ཐམས་ཅད་དེ་གསུམ་གི་ནང་དུ་འདུས། 

རྣམ་གསུམ་དག་པའི་ཤ རང་གི་ཆེད་དུ་བསད་པ་ཡིན་པར་མཐློང་ཐློས་དློགས་གསུམ་མེད་པའི་ཤའློ། །

རྣམས། ཚང་མའམ་ཐམས་ཅད། རྒྱལ་ཁབ་རྣམས། ཚོགས་འདུར་ཡློང་མཁན་རྣམས། འཛུགས་སྐྲུན་

གི་བ་གཞག་རྣམས། རྒྱུ་དངློས་དེ་རྣམས་ལ་བདག་སྤློད་གཟབ་ནན་བེད་གློས། 

རྣའི་དབང་མངློན། སྒ་དངློས་སུ་ཉན་བེད་རྣ་བའི་དབང་པློའི་མངློན་སུམ། 

རྣའི་དབང་པློ། རང་འབས་རྣ་ཤེས་ཀི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐྱེན་བེད་པའི་རིགས་སུ་གནས་

པའི་ནང་གི་གཟུགས་ཅན་དྭངས་པ་དེ། དེའི་མཚན་ཉིད། རྣའི་དབང་པློ་དང་། རྣའི་ཁམས། རྣའི་

སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་དློན་གཅིག །དབེ་ན་རེན་བཅས་ཀི་རྣ་དབང་དང་། དེ་མཚུངས་ཀི་རྣ་དབང་

གཉིས། སྒ་ཐློས་བཞིན་པའི་སྐབས་ཀི་རྣ་དབང་དེ་རེན་བཅས་ཀི་རྣ་དབང་དང་། གཉིད་ལློག་པའི་

སྐབས་ཀི་རྣ་དབང་དེ་མཚུངས་ཀི་རྣ་དབང་ཡིན་ནློ། །

རྣར། རྣ་ཡིག་ལ་ལ་དློན་གི་ར་སྦར་བ། 

རྣར་སྙན་ཡིད་འབབ། གཏམ་རྣ་བར་སྙན་པ་དང་དློན་ཡིད་ལ་འབབ་པ། 

རྣར་གཟློན། རྣ་བར་མི་འགློ་བའམ་རྣ་བར་ཉན་མི་འདློད་པ། 

རྣལ། ① མནལ་གི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཏེ། རྨི་ལམ་ལ་རྣལ་ལམ་ཟེར་བ་ལ་བུ། ② ནང་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚང་

བ་ལས་བྱུང་བའི་འབས་བུའི་མིང་སྟེ། རྣམ་སྨིན་ཤིང་ཏློག་གཡུར་དུ་ཟ་བའི་ལློན་ཤིང་། ཤིང་

ཏློག་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

རྣལ་ཉམས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་distortion ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྣལ་དུ། ནན་དུའམ་མུ་མཐུད་དུ་ཞེས་པའི་དློན་ལ་འཇུག་སྟེ། བཀའ་བློན་རློགས་བརློད་ལས། མཛད་

སྤློད་མཐའ་དག་རང་དབང་གིས་མ་ཡིན་པར་འབྱུང་པློས་རྒྱུད་བརླམས་པའི་རང་རགས་ཀི་

རྣལ་དུ་མི་གནས་པར་ཁློ་ཞིང་གཏུམས་པ་ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །

རྣལ་དུ་ཕབ་སྟེ། གཞན་གི་འཚེ་བ་མེད་པར་རང་དབང་དུ་གནས་པ། 

རྣལ་དུ་ཕབ་པ། སེམས་ཞི་ཞིང་ལྷློད་པར་གནས་པ། 

རྣལ་བ། ཞི་ཞིང་ལྷློད་པར་གནས་པ། 

རྣལ་འབློར། [ལློགཿ]ཡང་དག་པའི་ལམ་དབང་དུ་གྱུར་པ། 

རྣལ་འབློར་གི་གཞི་གཉིས། རྒྱ་ཆེ་བ་དང་ཟབ་པ་སྟེ་ཐབས་ཤེས། 

རྣལ་འབློར་གི་ས་ལྔ། གཞི། སྐྱེད་པ། མེ་ལློང་། སྣང་བ། གནས་སློ། །

རྣལ་འབློར་རྒྱུད། [ཡློགཿཏནྡྲ]ནང་ཐབས་ཤེས་ཀི་རྣལ་འབློར་སློམ་པ་གཙོ་བློར་གྱུར་པས་སམ། ཟབ་

པ་དློན་དམ་པའི་བདེན་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཀུན་རློབ་ཀི་བདེན་པ་ཀུན་ཤེས་ཤིང་རིག་ནས་དེ་གཉིས་

དབེར་མེད་དུ་སྦློར་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གཙོར་བེད་པས་རྣལ་འབློར་གི་རྒྱུད་ཅེས་བའློ། །

རྣལ་འབློར་རྒྱུད་ཀ་ིདཀལི་འཁློར་བཞ།ི དཀལི་འཁློར་ཆནེ་པློ། གཟུངས་དཀལི། ཆློས་དཀལི། ལུས་དཀལི། 

རྣལ་འབློར་རྒྱུད་ཀི་ཐེག་པ། སགས་རིང་མའི་ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་ཡ་གལ་ཞིག །འཇུག་སློ་རིག་པའི་

དབང་ལྔ་དང་། སློབ་དཔློན་གི་དབང་སྟེ་དྲུག་ཐློབ་པར་བས་ནས་ལ་བ་དློན་དམ་པར་ཆློས་

ཐམས་ཅད་མཚན་མ་མེད་པར་རློགས་པའི་བིན་རླབས་ལས་ཀུན་རློབ་རྡློ་རེ་དབིངས་ཀི་ལྷར་

བལ་བ། སློམ་པ་མངློན་བང་ལྔ་དང་། ཆློ་འཕྲུལ་བཞི། ཕག་རྒྱ་བཞི་སློགས་བསློམ་པ་ཐབས་ཀི་

རྣལ་འབློར་དང་། ལ་བའི་ངང་ལ་འཇློག་པ་ཤེས་རབ་ཀི་རྣལ་འབློར་བསློམ་ཞིང་། སྤློད་པ་ཁྲུས་

དང་གཙང་སྦྲ་སློགས་གློགས་ཙམ་དུ་བསྟེན་ནས། འབས་བུ་རིགས་ལྔ་སྟུག་པློ་བཀློད་པར་

འཚང་རྒྱ་བར་འདློད་དློ། །

རྣལ་འབློར་རྒྱུད་ཀི་དམ་ཚིག་བཅུ་བཞི། མཆློག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་བརེན་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་རིགས་ཀི་དམ་ཚིག་གསུམ། རྡློ་རེ་དང་། དྲིལ་བུའི་ཕག་རྒྱ་དང་། སློབ་དཔློན་གཟུང་བ་སྟེ་

རྡློ་རེའི་རིགས་ཀི་དམ་ཚིག་བཞི། ཕི་བ་སྤློད་དང་། ནང་རྣལ་འབློར་རྒྱུད་དང་། ཐེག་པ་གསུམ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

གི་ཆློས་འཛིན་པ་སྟེ་པད་མའི་རིགས་ཀི་དམ་ཚིག་གསུམ། མཆློད་པའི་ལས་ལ་བརློན་པ་ལས་

ཀི་རིགས་ཀི་དམ་ཚིག་གཅིག་སྟེ་སྒྲུབ་ཕློགས་ཀི་དམ་ཚིག་བཅུ་བཞིའློ། །

རྣལ་འབློར་རྒྱུད་ཀི་དུམ་བུ་བཞི། རྡློར་དབིངས་ཀི་དུམ་བུ་དང་། ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་གི་དུམ་

བུ། འགློ་འདུལ་གི་དུམ་བུ། དློན་གྲུབ་ཀི་དུམ་བུ་བཅས་བཞི། 

རྣལ་འབློར་རྒྱུད་ཀི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་བཅུ། དཀིལ་འཁློར། སགས། ཕག་རྒྱ། བདག །གནས་ལ་སློགས་

པ་བསྲུང་བ་དང་། ལྷ་རྣམས་སྤན་དྲངས་པའི་ཆློ་ག་དང་། བཟླས་བརློད། བསློམ་པ། ཕི་དང་ནང་

གི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་སྦིན་སེག་དང་། ཉེ་བར་བསྡུ་བ། གཤེགས་སུ་གསློལ་བའློ། །

རྣལ་འབློར་རྒྱུད་ཀི་དབང་བརྒྱད། ཆུ་དང་ཅློད་པན་རྡློ་རེ་དང་། དྲིལ་བུ་མིང་དང་བརྟུལ་ཞུགས་དང་། 

ལུང་བསྟན་པ་དང་སྐྱབས་བིན་དང་། སགས་དང་ཕག་རྒྱ་ཡེ་ཤེས་སློ། །ཞེས་པ་ལར་རློ། 

རྣལ་འབློར་རྒྱུད་ཀི་དབང་བདུན། མེ་ཏློག་ཕེང་དང་། ཆུ་དང་། ཅློད་པཎ་དང་། རྡློ་རེ་དང་། དྲིལ་བུ་

དང་། མིང་དང་། རྡློ་རེ་སློབ་དཔློན་གི་དབང་བཅས་བདུན། 

རྣལ་འབློར་རྒྱུད་རིགས་ལྔ། སངས་རྒྱས་དང་། རྡློ་རེ་དང་། རིན་ཆེན་དང་། པད་མ་དང་། ལས་ཀི་

རིགས་རྣམས་སློ། །

རྣལ་འབློར་རྒྱུད་ལ་དགག་སྒྲུབ་ཕློགས་བཅུ་བཞི། དཀློན་མཆློག་གསུམ་བཟུང་བ་སྟེ་རྣམ་སྣང་གི་

རིགས་ཀི་དམ་ཚིག་གསུམ། རྡློ་རེའི་ཕག་རྒྱ་དང་། དྲིལ་བུའི་ཕག་རྒྱ་དང་། སློབ་དཔློན་བཟུང་

བ་སྟེ་རྡློ་རེ་རིགས་ཀི་དམ་ཚིག་གསུམ། སློབ་དཔློན་བཟུང་བ་སྟེ་རྡློ་རེ་རིགས་ཀི་དམ་ཚིག་

གསུམ། ཆློས་དང་། ཟང་ཟིང་། མི་འཇིགས་པ། བམས་པའི་སྦིན་པ་སྟེ་རིན་ཆེན་རིགས་ཀི་དམ་

ཚིག་བཞི། ཕི་བ་སྤློད་དང་། གསང་བ་རྣལ་འབློར་རྒྱུད་དང་། ཐེག་པ་གསུམ་འཛིན་པ་སྟེ་པདྨའི་

རིགས་ཀི་དམ་ཚིག་གསུམ། མཆློད་པའི་ལས་ལ་བརློན་པའི་ལས་ཀི་རིགས་ཀི་དམ་ཚིག་

གཅིག་བཅས་སློ། །

རྣལ་འབློར་རྒྱུད་གསུམ། ར་བའི་རྒྱུད་དེ་ཉིད་འདུས་པ། བཤད་རྒྱུད་རྡློ་རེ་རེ་མློ། ཆ་མཐུན་གི་རྒྱུད་

དཔལ་མཆློག་དང་པློ་སྟེ་གསུམ། 

རྣལ་འབློར་ལྔ། གསང་སགས་རིང་མའི་ཨ་ནུ་ཡློ་གའི་ལུགས་སུ་ལམ་ལྔའི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་རྣལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབློར་ལྔ་སྟེ། ཚོགས་ལམ་འདུན་པ་སེམས་ཀི་རྣལ་འབློར། སྦློར་ལམ་རིགས་ཆེན་འབེད་པའི་

རྣལ་འབློར། བསློམ་ལམ་ལུང་ཆེན་འབིན་པའི་རྣལ་འབློར། བསློམ་ལམ་ལུང་ཆེན་ཐློབ་པའི་རྣལ་

འབློར། མི་སློབ་ལམ་རལ་ཆེན་རློགས་པའི་རྣལ་འབློར་ཏེ་ལྔ། 

རྣལ་འབློར་མངློན་སུམ། རྣལ་འབློར་ཏེ་འཕགས་པའི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་མངློན་སུམ་གང་ཞིག་རང་

ཡུལ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་པའི་ཆློས་དེ་མངློན་ཞེན་མེད་པའི་སློ་ནས་རང་གཞན་མེད་པར་

གསལ་པློར་རིག་པའི་ཚད་མ། 

རྣལ་འབློར་མངློན་སུམ་ཚད་མ། མངློན་སུམ་ཚད་མའི་ནང་གསེས། རང་གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་

བདག་རྐྱེན་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བྱུང་ཞིང་ཡུལ་ཡང་དག་པའི་དློན་ལ་རློག་

བལ་མ་འཁྲུལ་བའི་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ། དཔེར་ན། རྣམ་མཁེན་དང་། མཐློང་སློམ་

མཉམ་བཞག་སྐད་ཅིག་དང་པློ་ལ་བུའློ། །

རྣལ་འབློར་མངློན་སུམ་བཞི། ཉན་ཐློས་ཀི་རྣལ་འབློར་མངློན་སུམ། རང་རྒྱལ་གི་རྣལ་འབློར་མངློན་

སུམ། བང་སེམས་འཕགས་པའི་རྣལ་འབློར་མངློན་སུམ། སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུད་ཀི་རྣལ་འབློར་

མངློན་སུམ་མློ། 

རྣལ་འབློར་ཆེན་པློའི་རྒྱུད། རྒྱུད་སེ་བཞིའི་བཞི་པ་སྟེ་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད། 

རྣལ་འབློར་ཆེན་པློ་ཨ་མེས། འདི་ཉིད་ཀི་མཚན་ཆ་ཚང་ལ་ཨ་མེས་བང་ཆུབ་འབྱུང་གནས་སམ་

བང་ཆུབ་རིན་ཆེན་ཞུ་ཞིང་རབ་བྱུང་གློང་གི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༠༡༥ལློར་མདློ་སྨད་ཙོང་ཁར་

སྐུ་འཁྲུངས། ཇློ་བློའི་སློབ་མ་བདེན་གཉིས་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་ནི་རྣལ་འབློར་ཆེན་པློ་ཡིན་ཞིང་། 

དེས་གློ་ལུང་པ་དང་སྤན་ས་བ་ལ་གསུངས། དགེ་བཤེས་སྟློན་པས་གདན་དྲངས་པ་ལར་འདི་

ཉིད་བང་དུ་ཕེབས། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༠༦༥ལློར་བཀའ་གདམས་བསྟན་པའི་

ཆུ་འགློ་རྭ་སྒེང་གི་གདན་ས་བསྐྱངས། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༠༧༨ལློར་རྣལ་འབློར་

པ་ཆེན་པློ་འདས་ནས་གདན་ས་འཛེང་དགློན་པ་བ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་མཚན་གིས་བསྐྱངས། 

རྣལ་འབློར་འཇམ་དཔལ་བཟང་པློ། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་ང་གཅིག་པ་

ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་བ་སྤི་ལློ་༡༧༨༩ ལློར་བང་ཏི་མཁས་པའི་རིགས་སུ་སྐུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

འཁྲུངས། ཨེ་ཝཾ་ཐར་པ་རེར་བཞུགས་ནས་མཁན་ཆེན་བམས་པ་བསློད་ནམས་དཔལ་འབློར་

ལས་བསྙེན་པར་རློགས། གཅེན་བམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་སློགས་ཡློངས་འཛིན་དུ་མ་

ལས་གསུང་ངག་ལམ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་སློགས་རྒྱ་ཆེར་གསན། དགུང་ལློ་ཞེ་བདུན་པ་

རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༨༣༥ལློར་ཨེ་ཝཾ་གི་ཁིར་ཕེབས། གདན་ས་ལློ་

བརྒྱད་བསྐྱངས། བམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་སློགས་བུ་སློབ་མཐའ་ཡས་པ་

བསྐྲུན། སེ་དགེ་སྨད་ཤློད་ཧ་ལར་རྡློ་ལ་ཕག་མཛུབ་ཀིས་མ་ཎི་བིས་པ་སློགས་ཀི་སློ་ནས་གྲུབ་

པའི་རྣམ་ཐར་བསྟན། དགུང་གངས་དློན་དྲུག་པ་སྟེ། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་

༡༨༦༤ ལློར་གཟུགས་སྐུའི་བཀློད་པ་ཆློས་དབིངས་སུ་བསྡུས་སློ། །

རྣལ་འབློར་རློགས་པ། ཉམས་ལེན་རྣལ་མ་རྒྱུད་ལ་འབློར་བའི་འཕགས་པའི་གང་ཟག་གི་གནས་

ལུགས་རློགས་པའི་མཁེན་པ་ལ་གློའ ློ། །

རྣལ་འབློར་ནམ་མཁའ། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གསང་སགས་ནས་བཤད་པའི་ལྷ་ཞིག་གི་

མཚན་སྟེ། འདི་ལ་གཙོ་འཁློར་བསློམས་པའི་ལྷ་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་། གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་བསློམས་

པས་གཅིག །མཁན་འགློ་མ་བཞི། གདློང་ཅན་མ་བཞི། ཕློགས་བཞིའི་ལྷ་མློ་བཅུ་གཉིས། 

མཚམས་བཞིར་ལྷ་མློ་བསློམས་བརྒྱད། ཆློས་སྐྱློང་བརྒྱད། འཇིག་རེན་པའི་འཁློར་བཅུ་

དྲུག །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགློ་མ་ལྔ ཡློད། དེ་རྣམས་ཀི་བཞུགས་སྟངས་དང་། སྐུ་མདློག །ཕག་

མཚན་སློགས་ཞིབ་པར་དཀིལ་ཆློག་རྡློ་རེ་ཕེང་བ་ནང་དཀིལ་འཁློར་རྣམ་གངས་སློ་བཞི་པའི་

ཐད་དུ་གསལ་བས་དེར་གཟིགས། 

རྣལ་འབློར་གི་སའི་ནང་གསེས་བཅུ་དྲུག །དབང་བཞི་རེས་དྲན་ལས་ཐློབ་རྒྱུ་ཡི་ས་ལ། རྣལ་འབློར་

གི་ས། རྣལ་འབློར་ཆེན་པློའི་ས། འབེད་པའི་རྣལ་འབློར་གི་ས། རློགས་པའི་རྣལ་འབློར་གི་ས་

ཞེས་བཞི་ལ་སྤིར་དབང་དུ་སྒྱུར་བ་དང་མ་སྒྱུར་བ་གཉིས་གཉིས་ཏེ་བརྒྱད་དུ་ཡློད་ཀང་བེ་བག་

ནང་གསེས་བཞི་བཞིར་དབེ་ན། ༡ རྣལ་འབློརས། བ་བའི་རྣལ་འབློར་ས། སྤློད་པའི་རྣལ་འབློར་

ས། སྒྱུ་མའི་རྣལ་འབློར་ས། ༢ ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབློར་གི་ས། རང་ས་ངེས་པའི་རྣལ་འབློར་གི་ས། 

སྤློས་པའི་རྣལ་འབློར་གི་ས། བ་བལ་རློགས་པའི་རྣལ་འབློར་གི་ས། ༣ བརྡའི་ས། དློན་གི་ས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བརྡ་དློན་དབེར་མེད་ཀི་ས། མ་འདྲེས་པའི་ས། ༤རྫུ་འཕྲུལ་འཕྲུལ་བའི་ས། ཁད་པར་རློགས་

པའི་ས། མངློན་པར་འབྱུང་བའི་ས། དཔའ་བློ་རིགས་འབེད་ཀི་ས་བཅས་སློ། །

རྣལ་འབློར་པ། དུས་རྒྱུན་དུ་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་པའི་ངང་དུ་དགེ་སྦློར་ལ་འབད་ཅིང་སེམས་

རྣལ་མར་གནས་པའི་གང་ཟག་ལ་རྣལ་འབློར་པ་ཟེར། 

རྣལ་འབློར་སྤློད་པ། ① དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་བེ་བག་ཅིག །② རྣལ་འབློར་པ། 

རྣལ་འབློར་པའི་སྦང་གཞི་ལུས་གསུམ། རྣམ་པར་སྨིན་པའི་ལུས། བག་ཆགས་ཀི་ལུས། ཡིད་ཀི་

ལུས་སློ། །ཡང་ན། སྐྱེ་ཤི་བར་དློ། །སྐྱེས་ནས་མ་ཤི་བར་དུ་སྐྱེ་ཤི་བར་དློ་སྟེ་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་

ལུས རྨི་ལམ་བར་དློ། །གཉིད་དུ་སློང་ནས་སད་ཀི་བར་རྨི་ལམ་བར་དློ་སྟེ་བག་ཆགས་ཀི་ལུས། 

སིད་པ་བར་དློ། །ཤི་ནས་སྐྱེ་བ་མ་བངས་བར་དུ་སིད་པ་བར་དློ་སྟེ་ཡིད་ཀི་ལུས་སློ། །

རྣལ་འབློར་སྤློད་པ་བ། རྣམ་རིག་ཙམ་ལས་ཕི་རློལ་གི་དློན་ཅུང་ཟད་ཀང་གྲུབ་པ་མེད་པའི་གཞིའི་

སློ་ནས་སྤློད་པ་ཉམས་ལེན་གཏན་ལ་འབེབས་པས་རྣལ་འབློར་སྤློད་པ་བ་ཞེས་ཟེར། 

རྣལ་འབློར་སྤློད་པའི་དབུ་མ་པ། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཀུན་རློབ་ཙམ་དུ་ཤེས་

པ་ཞིག་ཁས་ལེན་ཞིང་ཕི་དློན་ཁས་མི་ལེན་པའློ། །

རྣལ་འབློར་བ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་དབེར་མེད་དུ་སྦློར་བས་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་

མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ། དེའི་གློང་ན་རྒྱུད་གཞན་མེད་པས་ན་རྣལ་འབློར་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཅེས་བའློ། །

རྣལ་འབློར་བ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་བརྒྱད། ཕ་རྒྱུད་དང་། མ་རྒྱུད། ཐབས་ཀི་རྒྱུད། མཁའ་འགློའི་རྒྱུད། 

རྣལ་འབློར་མའི་རྒྱུད། ཤེས་རབ་ཀི་རྒྱུད། མཁའ་འགློ་མའི་རྒྱུད། གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུད་དློ། །

རྣལ་འབློར་མ། [ཡློགིནཱི] ① ཡང་དག་པའི་ལམ་སྒྲུབ་པ་མློ། ② མློ་རྒྱུད་ཀི་ལྷ་ཞིག

རྣལ་འབློར་མ་ཡི་རྒྱུད་དྲུག །བ་བ། ར་བ། སྤློད་པ། རྣལ་འབློར། རྣལ་འབློར་བ་མ། རྣལ་འབློར་བ་

མེད་དློ། །ཡང་ན། རྡློ་རེ་མཁའ་འགློ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དགེས་པའི་རྡློ་རེའི་དཀིལ་འཁློར། 

གསང་བའི་མཛོད། རྡློ་རེ་བདུད་རི་ལས་བྱུང་བ། འཁློར་ལློ་བདེ་མཆློག་གུར། ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་རྣམས་སློ། །

རྣལ་འབློར་མ་གསུམ། ལྷན་སྐྱེས་དང་། ཞིང་སྐྱེས་དང་། སགས་སྐྱེས་ཀི་རྣལ་འབློར་མ་སྟེ་གསུམ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

རྣལ་འབློར་བཞི། བཀའ་བརྒྱུད་པས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་བསློམ་པའི་ལམ་ཞིག་སྟེ། སེམས་ལ་དམིགས་

པ་རེ་གཅིག་ཏུ་གཏད་པས་རེ་གཅིག་དང་། སེམས་སྤློས་བལ་དུ་རློགས་པས་སྤློས་བལ་དང་། 

སྣང་སེམས་རློ་གཅིག་ཏུ་རགས་པས་རློ་གཅིག་དང་། མཚན་བཅས་ཀིས་སློམ་དུ་མེད་པས་

སློམ་མེད་བཅས་བཞིའློ། །

རྣལ་འབློར་བཞི་གསུམ་བཅུ་གཉིས། རེ་གཅིག་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ། སྤློས་བལ་ཆེ་འབིང་ཆུང་

གསུམ། རློ་གཅིག་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ། བསློམ་མེད་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་མློ། 

རྣལ་འབློར་ཡློ་གའི་སྐབས་ཀི་ཁྲུས་གསུམ། སློམ་པ་ལ་གནས་པ་ནི་ནང་གི་ཁྲུས། ཡན་ལག་བདུན་

པློས་རང་རྒྱུད་ཀི་སིག་པ་སྦངས་པ་ནི་གསང་བའི་ཁྲུས། ཕག་རྒྱ་བཅིངས་བཀྲློལ་ནི་རྣལ་འབློར་

ཁྲུས་དང་གསུམ་མློ། 

རྣལ་འབློར་རགས་པའི་དབང་དྲུག །བདག་བསྲུང་བ་དང་ཁྲུས་བ་བ། ཁློ་བློའི་རྣལ་འབློར་ལ་བསྲུང་

འཁློར་བ་བ། ཚོགས་རེན་གི་སྤན་སར་ཕག་དང་སྐྱབས་སུ་འགློ་བ་སློགས་བ་བ། རྡློ་རེ་ཐལ་མློ་

ནས་ཡེ་ཤེས་དབབ་པའི་བར་བ་བ། རང་ཆློག་སར་ལར་བསྐྱེད་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག་སྟེ་ཕག་

རྒྱ་བཞིས་རྒྱས་གདབ་བ་བ་དང་བཟླས་པ་བ་བའློ། །

རྣལ་འབློར་ས་གསུམ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རློགས་པའི་རྣལ་འབློར་གི་ས་དང་། གཟུང་འཛིན་གཉིས་

སྟློང་རློགས་པའི་རྣལ་འབློར་གི་ས། བདེན་སྟློང་རློགས་པའི་རྣལ་འབློར་གི་ས་བཅས་གསུམ། 

རྣལ་འབློར་གསུམ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རྣལ་འབློར་གསུམ། 

རྣལ་མ། ① ཡང་དག་པ་དང་བདེན་པའམ་ཡིན་ལུགས་དངློས། གཏམ་རྣལ་པ། གློ་བསྡུར་རྣལ་མ། 

གནས་ལུགས་རྣལ་མ། མློས་གུས་རྣལ་མ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ནས། རློགས་གློལ་དུས་མཉམ་ཆེན་པློ་

མཛོད་ཅིག །② གཉུག་མ་དང་ཚུལ་བཞིན་ནམ། གནས་ལུགས་གཤའ་མ་དང་མཐུན་པ། ཉེན་

ཚབས་ཆེ་བའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་སྐབས་སེམས་རྣལ་དུ་ཕབ་སྟེ་བརག་དཔྱད་བེད་དགློས། དྲན་

པ་རྣལ་དུ་བཞག་ནས་རློད་པ་རྒྱབ་པ། 

རྣལ་མའི་དློན། ཆློས་ཉིད་ཀི་དློན། རང་གི་གཤིས་ཇི་ལར་ཡིན་པ་ལ་བཅས་བཅློས་སུ་མ་བས་པའི་

ངློ་བློ་དེ་ལ་ཟེར།
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རྣལ་མའི་རླུང་སེམས། ལུས་ལ་རང་ཆས་སུ་ཡློད་པའི་རླུང་སེམས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ཀི་རླུང་དང་རིག་པའློ། །

རྣལ་མའི་ལུས། གཉུག་མའི་ལུས། 

རྣལ་མའི་སེམས། གཉུག་མའི་སེམས་ཏེ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས། 

རྣལ་མིན་གི་བསམ་པ། རྒྱུན་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པའི་བསམ་པ། 

རྣལ་མློ། བརན་བརླིང་བག་ཕབ་པ། སེམས་རྣལ་མློ་བས་ནས་རློམ་ཡིག་བརྒྱབ། 

རྣལ་ལན། རྣལ་མའི་ལན་ཏེ། རློད་པའི་སྐབས་དབེ་བ་ན། ཐལ་ལན་རྣམ་ཐར་སློ་བཞིར་འདེབས་

པའམ། དྲི་བ་དང་རློད་པ་སློང་བའི་ལན་དངློས་བརློད་པའློ། །

རྣལ་ལམ། [རིང]རྨི་ལམ། 

རྣིལ། [རིང]སློའི་རིལ། 

རྣིལ་ནད། [རིང]སློ་རིལ་ནད། 

རྣུ། སློག་ཆགས་འབུ་སིན་ཁ་དློག་དཀར་པློ། གཟུགས་ཕ་བ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

རྣུ་ནད། འབི་གཡག་སློགས་སེམས་ཅན་གི་ལུས་ལ་རྣུ་ཟིན་ན་རྣུ་འབུ་ཇེ་མང་དུ་ཕིན་པ་དང་། 

སེམས་ཅན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་འགློས་ནས་མཐར་སེམས་ཅན་མང་པློ་འཆི་འགློ་ཤིང་ཡློད་

པ་རེད། འབློག་པའི་སྦྲ་དང་། ཁང་པའི་གང་ར་སློགས་ལ་རྣུ་འབུས་ཟིན་ན་སྦྲ་དང་གང་ཡང་

འཐློར་ཞིག་འགློ་བཞིན་ཡློད་པ་རེད། 

རྣུར། ① ཉལ་གདན་འློག་ཏུ་དངློས་པློ་རྡློག་རྡློག་ཅིག་གིས་ཕུག་པའི་ཚོར་བ་སྟེར་བའི་དློན་སྟེ། ལྷམ་

ནང་དུ་རྡེའུ་ཞིག་འཛུལ་འདུག་པས་རང་པ་རྣུར་ཞིང་འདུག །གདན་འློག་ཏུ་རྡེའུ་ཞིག་ཡློད་

འདུག་པ་དེས་རྣུར་བྱུང་།② ཉལ་གདན་ཧ་ཅང་སབ་པས་དཔྱི་རུས་སློགས་ལ་ཟུག་སྟེར་བའི་

དློན་སྟེ། མདང་སང་ཉལ་གདན་སབ་དྲག་པས་ང་རྣུར་བྱུང་ལ་བུ། 

རྣློ། ① ཞིབ་སྦང་བས་ཏེ། བེ་མ་སློགས་སྙིགས་རློ་མི་འདྲེས་པའི་ལགས་ཀི་མིང་སྟེ། ལགས་དཀྱུས་

མ་ལས་ས་ཞིང་ལེམ་གཤིས་ཡློད་པས་བཟློ་ལས་ཀི་རྒྱུ་ཆ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཡིན། ངར་ལགས་

ཀང་ཟེར། ② [རྒྱན་ཚིག]གི་སློགས་ལ་དངློས་རས་གཅློད་གཞློག་བེད་པའི་དབལ་དང་ལན་པ་

སྟེ། གི་འདི་ཧ་ཅང་རྣློ། ཟློར་བ་རྣློ་ན་འབེག་ས་ལ་བུ། མྱུར་བའམ་གསལ་བའི་དློན་ཏེ། མིག་རྣློ། 



  871  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

རིག་པ་རྣློ། བློ་རྣློ་ལ་བུ། 

རྣློ་ངར། རྣློན་པློ་དང་ངར་མ། 

རྣློ་ངར་ཆེ་བ། འཐབ་རློད་རྣློ་ངར་ཆེ་ཞེས་པ་ལ་བུ་འཐབ་རློད་ངར་ཤེད་ལན་པ། 

རྣློ་རྟུལ། ① མཚོན་ཆའི་རེའམ་སློ་རྣློན་པློ་དང་རྟུལ་པློའི་བསྡུས་ཚིག །② རིག་པའམ་དབང་པློ་

གསལ་དང་མི་གསལ། 

རྣློ་རྡུགས་པ། གིའི་རེའམ་སློ་ཟད་པ། 

རྣློ་འདློན་པ། བརྡར་ཏེ་རྣློན་པློ་བཟློ་བ། སྐེད་གི་ལ་རྣློ་འདློན་པ། 

རྣློ་པློ། རྣློ་བ་དང་གཅིག །

རྣློ་ཕྱུང་བ། བརྡར་ནས་རྣློན་པློ་བཟློས་པ། ལག་ཏུ་ཡློད་པའི་མཚོན་ཆར་རྣློ་ཕྱུང་སྟེ་དག་བློའི་གདློང་

ལེན་དུ་སྒུག་པ། 

རྣློ་བ། ① འབིགས་བེད་དམ་གཅློད་བེད་ཀི་ནུས་པ་ཆེ་བ། མཚོན་ཆ་རྣློ་བ། མདུང་རེ་རྣློ་བ། སྨན་

ནུས་རྣློ་བ། སྨན་གི་ཡློན་ཏན་རྣློ་བ། ཤ་མ་ཚོས་པ་མ་ཤེས་པར་གི་མི་རྣློ་བའི་མགློ་ལ་གཏློང་། 

② རིག་པ་གསལ་བ། རིག་པ་རྣློ་བ། 

རྣློ་བའི་ཤེས་རབ། དཀའ་གནད་ཀི་གཏིང་འབིགས་ནུས་པའམ་ལས་ས་པློར་ཤེས་ཐུབ་པའི་བློ་གློས། 

རྣློ་དབལ། མཚོན་རེའི་རྣློ་ངར། 

རྣློ་ལ་ཞང་དུ་བློས་པ། རྣློ་ནི་ལྷ་ཐློ་རི་གཉན་བཙན་གི་བཙུན་མློའི་རུས་མིང་ཡིན་ཅིང་། སས་ཁི་གཉན་

གཟུངས་བཙན་གིས་རང་ཉིད་ཀི་ཨ་མའི་རུས་རྒྱུད་ཡིན་པའི་མི་རྣམས་ལ་ཞང་དུ་འབློད་པ་དེ་

ནས། ཞང་པློའི་མིང་ཐློག་མར་བྱུང་ཞིང་། དེ་ཡན་ཆད་ཞང་པློའི་རིགས་ལ་རྣློའམ་ཇློ་བློ་ཞེས་ཟེར་

རྒྱུན་ཡློད་པར་བཤད། 

རྣློ་ལེན་པ། མཚོན་བརྡར་ཏེ་རྣློན་པློར་བེད་པ། དཔའ་དམ་ངར་མེད་རྣློ་ལེན་པ་ས་ལ་རྣློ་རྡུགས་པའང་ས། 

རྣློ་ལློག་པ། མཚོན་གི་རྣློ་རྡུགས་པ། གདུག་རྩུབ་དག་ནག་འདུལ་བ་ལ། སྙིང་སྟློབས་རལ་གི་རྣློ་མ་ལློག

རྣློག་པ། [ཐ་དད་པ] ① བརྣགས་པ། བརྣག་པ། རྣློག །དྲན་པ་དང་། སེམས་པ། ཡིད་ལ་བརྣགས། སར་

གི་སྡུག་བསལ་རྣློག་བཞིན་པར་ད་ལའི་བདེ་སྐྱིད་ལ་སྲུང་སྐྱློབ་བེད། ② བཟློད་པ། ན་ཚ་བརྣག་
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དཀའ་བ། གསར་བརེའི་དམག་འཁྲུག་ནང་དཀའ་ཚེགས་ཇི་བྱུང་ཚང་མ་བརྣགས་ཐུབ་པ། ① 

བརྣགས་པ། བརྣག་པ། རྣློག །སེད་སྐུང་བེད་པའམ་གསང་བ་བེད་པ། སྤི་ནློར་སེར་དུ་བརྣགས་པ། 

རྣློག་ཟན། སྣུམ་བཙོས་ཀི་འཁུར་བ། 

རྣློགས། རྣློག་པའི་སྐུལ་ཚིག

རྣློགས་པ། [རིང]བློས་པ། 

རྣློང་། ཟས་མིད་པ་ནས་ཐར་དཀའ་བ་བྱུང་བ་སྟེ། ཤ་ཧམ་ཟ་བས་ནས་རྣློང་། ར་རྣློང་བེད་ཡུང་སྐམ་

པློ་ཞིག་རེད། 

རྣློན། ① བརྣན་གི་ད་ལ་བ་དང་སྐུལ་ཚིག །② རྣློན་པློ་ཡི་ཚིག་བསྡུས་པ། 

རྣློན་པློ། ① འབིགས་བེད་དམ་གཅློད་བེད་ཀི་ནུས་པ་ཆེ་བ། གི་རྣློན་པློ། མདའ་རྣློན་པློ། ཁབ་རེ་རྣློན་

པློ། ཕློ་རྒློད་པློ་རང་གིས་མ་བྱུང་ན། མཚོན་རྣློན་པློ་མི་ཡི་ལག་ཆ་རེད། ② རིག་པ་གསལ་བ། 

བློ་རིག་རྣློན་པློས་དློན་གནད་རྣམ་པར་འབེད། ② [མངློན]ལགས། 

རྣློར་དྲགས་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་བག་གཡབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྣློར་བ། [རིང]བརེ་བ། 

རྣློབས། རྣབ་ཀི་སྐུལ་ཚིག

སྣ། ① དྲི་འཛིན་དབང་པློ། ཁ་ཆག་སྣ་རལ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དྲི་འབབ་དང་། དྲི་འཛིན། དྲི་ལེན། 

སྣ་བུག །སྣློམ་བེད། ཤངས་བཅས་སློ། །② གདློང་ངམ། སྣེ་མློའམ་མཐའ། གློང་སྣ། རི་སྣ། 

གནམ་མཐའ་མཚོ་སྣ། བཅིངས་འགློལ་བརློན་ལེན་གི་འཐབ་འཛིང་བེད་སྐབས་མང་ཚོགས་ཀི་

སྣ་ལ་འགློ་བ། ③ རིགས། ཟས་སྣ། གློས་སྣ། མཚོན་སྣ། སྨན་སྣ། ཆུ་སྣ་རྒྱ་མཚོར་འབབ་པ། 

སྣ་སྐད། སྣ་བུག་ནས་འདློན་པའི་སྐད། 

སྣ་དཀར་རེ། རློང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷློ་རྒྱུད་ཡར་འབློག་གཡུ་མཚོའི་འགམ་དུ་ཡློད། 

སྣ་ཁ། རིགས་སམ་རྣམ་གངས། ཉིན་མཁློའི་ཚོང་ཟློག་སྣ་ཁ་མང་པློ་ཡློད། 

སྣ་ཁུག །སྣ་དབང་། སྣ་ཁུག་འགགས། 



  873  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

སྣ་ཁུག་ཁ་འཐེན། འགྲུབ་ཐབས་མེད་པའི་བ་བར་ཨུ་ཚུགས་བེད་པའི་དཔེ། 

སྣ་ཁུག་བརྡབས་པ། སྣ་བརྡབས་པ་དང་དློན་གཅིག

སྣ་ཁུང་། སྣ་བུག

སྣ་ཁག །སྣ་ཁུག་ནས་དློན་པའི་ཁག

སྣ་ཁིད། ① འགློ་ཁིད། ② [མངློན]ཤིང་རའི་ཁ་ལློ་པ། 

སྣ་ཁིད་གསུམ། ཐློད་རྒལ་བསློམ་པའི་ཐློག་མར་སྐུ་གསུམ་གི་སྣ་ཁིད་པར་བེད་པ་འབྱུང་བཞིའི་སྒ་

དློན་ལ་བསབ། རིག་པའི་སྣ་ཁིད་པར་བེད་པ་འཁློར་འདས་རུ་ཤན་འབེད་པའི་སྤློད་པ་ལ་

བསབ། སེམས་ཀི་སྣ་ཁིད་པར་བེད་པ་སློ་གསུམ་གི་སློན་འགློ་ལ་བསབ་པ་སྟེ་གསུམ་མློ། 

སྣ་མཁར་དགློན། དགློན་འདི་པཎ་ཆེན་རྡློ་རྒྱལ་པས་བཏབ་ཞེས་གསལ། དུས་ཚོད་མ་ངེས། སྟག་

ལུང་དགློན་པའི་དགློན་ལག་དང་གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་

ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ལྷུན་གྲུབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྣ་འཁློག །① སྣ་ཀློག་ཀློག །② [མངློན]འུག་པ། 

སྣ་འཁིད་པ། འགློ་ཁིད་བེད་མཁན། 

སྣ་ག །སྣ་ཁ་དང་གཅིག །

སྣ་གུག །སྣའི་རེ་མློ་གུག་པ། 

སྣ་གློང་། མིག་གཉིས་ཀི་བར་མཚམས། 

སྣ་སང་། སྣ་ཁུག་གི་སྟེང་། 

སྣ་སློ། སྣའི་བུ་ག

སྣ་གངས། རིགས་མི་འདྲ་བའི་ཁ་གངས། 

སྣ་འགལ་སྤློད་པའི་དགེ་བསྙེན། སློག་གཅློད་དང་མ་བིན་ལེན་གཉིས་སློང་བའློ། །

སྣ་རྒྱན། སྣ་ལ་འདློགས་པའི་རྒྱན་ཆ། 

སྣ་རྒྱུག་གཞུས་པ། དམིགས་ཡུལ་སྒྲུབ་ཏུ་མ་བཅུག་པའམ། རེ་འདློད་ཕམ་ཉེས་སུ་བཏང་བའི་དཔེ། 

བཙན་འཛུལ་པ་ལ་སྣ་རྒྱུག་གཞུས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྣ་འགུག །སྣ་གུག་གུག

སྣ་ཅན། [མངློན]ཕག་རྒློད། 

སྣ་གཅིག་དགེ་བསྙེན། སྣ་གཅིག་སྤློད་པའི་དགེ་བསྙེན་གི་བསྡུས་ཚིག

སྣ་གཅིག་སྤློད་པའི་དགེ་བསྙེན། བསབ་གཞི་ལྔ་ལས་སློག་གཅློད་ཙམ་སློང་བ། 

སྣ་གཅུ། མཛོ་གཡག་གི་སྣ་བུག་ནང་རྒྱུད་པའི་ཤིང་ལྕུག་སློར་སློར། 

སྣ་གཅློད་པ། སྣ་རེ་འབེག་པ། གནའ་དུས་ཁིམས་གཅློད་ཅིག་སྟེ། ཕལ་ཆེར་བུད་མེད་ཁིམས་དང་

འགལ་བ་ལ་ཉེས་ཆད་འདི་གཅློད་པ་མང་། 

སྣ་བཅག་པ། [ཡུལ]① ནུས་ཤུགས་སམ་ངར་གི་རེ་མེད་པར་བཟློས་པ། ② སྣའི་རུས་པ་བསྣད་

པའམ་ཆག་གྲུམ་བཟློས་པ། ③ གློས་ལྷམ་སློགས་ཀི་སྣེ་ཚེམ་བུས་བསྒིལ་བ། 

སྣ་ཆམ། ཆམ་པ་སྣར་བབ་ནས་ཡ་མ་འཁྲུགས་ཏེ་ན་བ་ནད་རགས་སུ་གདློང་སྐྲངས་ཤིང་། སྣ་འགག་

ལ། སྣ་ནས་རྣག་དང་ཆུ་སེར་འཛགས་པ་ཞིག

སྣང་ཆའི་བར་ཐག །སྣང་ཆ་རིག་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་ཡིན། དེ་ནི་རི་མློའི་ངློས་དང་རི་མློ་བའི་བར་གི་

བར་ཁད་རིང་ཐུང་ལ་ཟེར། སྣང་ཆའི་བར་ཐག་གི་རིང་ཐུང་དེ་བར་ཐག་གི་ཚགས་དེ་གཙོ་

ཚགས་དང་བལ་བའི་རིང་ཐུང་ལ་བརེན་ནས་གཏན་འཁེལ་བས་ཡློད། བར་ཐག་གི་རིང་ཐུང་དེ་

གཙོ་ཚགས་དང་ཉེ་བ་ཡློད་ཚེ་སྣང་ཆའི་བར་ཐག་ཀང་ཉེ་བ་ཡློད། གལ་ཏེ་དེ་ལས་ལློག་སྟེ་གཙོ་

ཚགས་དང་རིང་བ་ཡློད་ཚེ་སྣང་ཆའི་བར་ཐག་ཀང་རིང་བ་ཡློད། 

སྣ་ཆུ། སྣ་ཁུང་ནས་འབབ་པའི་ཆུ། 

སྣ་ཆེན་པློ། ① དྲི་འཛིན་ནམ། སྣ་ཁུག་ཆེན་པློ། སྣ་ཆེན་ཡློག་རྡློག །② བློན་པློ་དབང་ཆེ་བ། 

སྣ་འཇུ། སྣ་གཅུ་དང་དློན་གཅིག

སྣ་ཉག་ཉག །སྣ་ཁུག་ཉག་ཀ་ཅན་ནམ། ཀློང་ཀློང་ཡློད་པ། 

སྣ་གཉེར། མི་འདློད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་སྟེ་སྣའི་གཉེར་མ་བསྡུས་པ། 

སྣ་རྟུག །སྣ་ཁུག་ནས་ཐློན་པའི་ཟག་ཆུ། 

སྣ་ཐ། སྣ་ལ་འཐེན་རྒྱུའི་རས་ཤིག
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སྣ་ཐག །མཛོ་སློགས་ཀི་སྣ་ལ་བཏགས་པའི་ཐག་པ། 

སྣ་ཐག་མགློར་དཀྲིས། རང་དབང་རང་གིས་འཛིན་པའི་དཔེ། 

སྣ་ཐག་བསློགས་པ། ① སྣ་ལ་བཏགས་པའི་ཐག་པ་བསྡུས་པ། ② གཞན་དབང་དུ་མ་ཕིན་པའི་དཔེ། 

སྣ་ཐག་ཤློར་བ། རང་དབང་གཞན་ག་ིལག་ཏུ་ཤློར་བའ་ིདཔེ། སྣ་ཐག་ཤློར་ནས་ཅ་ིབ་གཏློལ་མེད་དུ་གྱུར་པ། 

སྣ་ཐིག །ནློར་གི་སྣར་བརྒྱུས་པའི་ཐི་གུའི་མིང་། འབུར་དུ་ཐློན་པའི་ཆ་ཤས་ཀི་མིང་སྟེ་རི་སྣ། བག་

སྣ། གང་སྣ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

སྣ་ཐུག །སྣ་རྟུག་དང་གཅིག །

སྣ་ཐུང་ཐུང་། སྤློ་ཐུང་ཐུང་ངམ་ཁློང་ཁློ་ལང་སྐྱེན་པློ། 

སྣ་ཐུང་སྤུ་སུད། ཁློང་ཁློ་ཚ་ཞིང་གཤིས་ཀ་ངན་པ། 

སྣ་ཐུང་བ། ① སྤུ་སྣ་ཐུང་བ། བལ་སྣ་ཐུང་བ། སིང་བལ་སྣ་ཐུང་། ② སྤློ་ཐུང་བའམ་ངང་རྒྱུད་ཐུང་

བ། ངློ་རྒློལ་བེད་པའི་སྐད་ཆ་ལའང་ངང་རྒྱུད་རིང་པློས་ཉན་དགློས་པ་ལས་སྣ་ཐུང་མ་བེད། ③ 

དཀློན་པློའམ་ཉུང་བ། ལག་སྣེ་སྣ་ཐུང་བ། ④ [སྐྱེ་རྒུ]འབུར་ལེན་ཆུང་བ་ཞིག

སྣ་ཐུར། འབློག་པའི་ཡློ་བད། ཡ་རེས་མའི་ནུ་མ་ནུ་བར་འགློག་བེད་དུ་སྣ་བུག་ཨི་ཁུང་ཕུག་པའི་ནང་

དུ་ཤིང་ཐུར་ཁེ་ཙི་གང་ཙམ་ཞིག་འཛེར་ནས་བཏང་བའི་ཤིང་ཐུར་གི་མིང་། 

སྣ་ཐློན། མནའ་ཐློན། གཉེན་སྒིག་དཔང་པློ། 

སྣ་དུད། ཁམས་སྐད་དུ། ཐ་མ་ཁའི་ལློ་མ་དང་ཕེ་མ་འཐག་ཟིན་པ་བཅས་ཀི་སྤི་མིང་། 

སྣ་དུད་འཐེན། སྣ་དུད་ཕེ་མ་འཐགས་ཟིན་པ་དེ་སྣ་བུག་ནས་ནང་དུ་འབིན་པ། 

སྣ་ལན། ཁ་སྣ་གཉིས་ནས་མཉམ་དུ་འདློན་པའི་སྒ། ང་ཉ་ན་མ་བཞིའི་ཡི་གེ་ལ་བུའློ། །

སྣ་ལན་མཚོན་པ། སྣ་ལན་གི་ཡི་གེ་གང་ཡིན་གསལ་བར་མཚོན་པ། 

སྣ་ལློག་པ། ཁ་ཕློགས་འགྱུར་བ། ནློར་ལམ་ནས་སྣ་ལློག་པ་རྣམས་བར་ེདུང་ཆེན་པློས་རློགས་རམ་བེད་པ། 

སྣ་དྲི། སྣ་ཁུང་གི་དྲི་མའམ་སྣབས་རྡུལ། 

སྣ་གདན། ལྷམ་མགློའི་སྣའི་འློག་གི་སྣམ་བུ། 

སྣ་གདློང་། ① སྣ་ཁུང་གི་དཔངས་ཟུར། ②  རིའི་སྣ་ཟུར། རི་མ་གིའི་སྣ་གདློང་དུ་གློང་ཚོ་ཆུང་ངུ་ཁ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤས་ཡློད། 

སྣ་བརྡབས་པ། ① སྣ་ཁུག་རིག་པ་སློགས་ལ་ཐུག་རེག་བྱུང་བ། ② རེ་དློན་མ་གྲུབ་པར་ཁ་སྐྱེངས་

པའི་དཔེ། རྫུན་རྐུབ་རྡློལ་ནས་སྣ་བརྡབས་པ། 

སྣ་འདྲེན་པ། ཐློག་མར་འགློ་བའམ་སློན་དུ་འགློ་བ། ནད་ཀི་སྣ་འདྲེན་པ། ལམ་རྒྱུས་མེད་པའི་མི་

རྣམས་ལ་ལམ་སྣ་འདྲེན་པ། 

སྣ་ནག་མ། བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། གར་སློང་དུ་དློན་མི་འགྲུབ་པའི་མི་ཞིག

སྣ་ནད། སྣ་ཁུག་གི་ན་ཚ། སྣ་ནད་ཁག་འཛག །སྣ་ནད་རྣག་འཛག

སྣ་ནད་ལྔ། སྣ་བསུབས། འབྲུམ་ཐློར། ཤ་ལུ། རྣག་འཛག །ཁག་འཛག་གློ

སྣ་ནད་སྣ་ཁག་འཛག་པ། སྣ་ཁག་འཛག་པ་ལ་རིགས་གསུམ་ཡློད་པ་སྟེ། ༡སྣ་ཁག་གི་མདློག་སེར་ལ་

ས་བ་བྱུང་ན་ཀད་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། ༢ སྨུག་ནག་བྱུང་ན་སྣེ་ས་བཞི་སྟེ་མཆན་ཁུང་གཉིས་དང་། 

བརླ་ཁུང་གཉིས་བཅས་བཞི་ལས་འབྱུང་། ༣ དམར་ལ་དྭངས་པ་ནི་ར་ཁ་བེ་བའི་རགས་ཡིན། 

སྣ་ནད་སྣ་བསུབས། རྣག་དང་ཆུ་སེར་གིས་སྣ་འགག་ནས་དབུགས་འཚུབ་ཅིང་མཚུལ་པ་ཤུ་ཤུ་

ཟེར་བའི་སྒ་འདློན་པ། 

སྣ་ནད་འབྲུམ་ཐློར། སྣ་ནང་འབྲུམ་པ་ཐློན་ནས་འགག་པ་དང་། སྐབས་འགར་སྐམ་ལ་ཚ་བ་འབྱུང་། 

སྣ་ནད་རྣག་འཛག་པ། ཚད་རློ་རློང་ལ་བློས་ཏེ་སྣ་ནས་རྣག་འཛག་པ། 

སྣ་ནད་ཤ་ལུ། སྣའི་ནང་ཤ་ལྷག་སྐྱེས་ནས་དབུགས་འགགས་ཤིང་སྐད་མི་གསལ་བར་འགྱུར་བ་ཞིག

སྣ་ནམ། གནའ་དུས་བློད་ཀི་རུས་རྒྱུད་མིང་། 

སྣ་ནམ་བཟའ། བློད་རེ་ཁི་ལེ་གཙུག་བརན་ནམ། 

མེས་ཨག་ཚོམ་ཅན་གི་བཙུན་མློ་ཞིག་སྟེ། ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གི་མ་ཡུམ་ཡིན། 

སྣ་ནམ་བཟའ་ཞི་སྟེང་། རྒྱལ་པློ་ཁི་ལེ་གཙུག་བརན་གི་བཙུན་མློ་ཆེ་བའི་མིང་། 

སྣ་ནམ་ཡུལ། སྣ་ནམ་གི་རུས་བརྒྱུད་ནས་བཙན་པློ་རིམ་བྱུང་གི་བཙུན་མློ་འགའ་ཞིག་བངས་མློང་

བས་རུས་བརྒྱུད་དེ་ནས་བྱུང་བའི་བློན་པློ་རྣམས་ལ་ཞང་བློན་ཞེས་འབློད་སློལ་ཡློད། 

སྣ་རྣློ་བ། རི་སྤང་པློའམ་རི་རྣློ་བ། ཝ་མློའི་སྣ་རྣློ་བས་ཐག་རིང་པློ་ནས་དྲི་ཚོར་ཡློང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

སྣ་རྣློན་པློ། ① དྲི་ཚོར་ས་པློའམ་རི་གསང་དློད་པློ། ② [རིང]བ་ར་བའམ་སློ་པ། 

སྣ་སྣབས། སྣ་ཁུང་གི་ལུད་པའམ་ཟག་ཆུ། 

སྣ་པ། རྒྱུས་སྟློན་མཁན་ནམ་རྒྱུས་ཡློད་བེད་མི། 

སྣ་ཕུ་བ། གྲུབ་ཆེན་གིང་རས་པ་པདྨ་རྡློ་རེ རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༡༢༨ནས་རབ་བྱུང་

གསུམ་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༡༨༨བར་དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་བཞུགས། འཁྲུངས་ཡུལ་མང་

སྟློད་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་དེང་སང་གི་རྒྱལ་རེ ཀི་གང་པློ་སྣའི་གིང་སྨད། ཡབ་རྒྱལ་པློ་

སྐྱབས་སེ། ཡུམ་གཟུས་མློ་དར་ཆུང་གི་སས་སུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་འབི་ཀློག་མཁས་པར་

མཁེན། དགུང་ལློ་མཐློན་པློར་སློང་རེས་སྣ་ཕུར་དགློན་པ་བཏབ་ནས་བཞུགས་པས་གྲུབ་ཆེན་

སྣ་ཕུ་བ་ཞེས་མཚན་ཐློགས། 

སྣ་ཕིས། སྣ་ནས་འཛག་པའི་མི་གཙང་བ་འབིད་བེད་རས་སློགས། 

སྣ་བ། ལུས་བསྣད་དེ་ཡན་ལག་མ་ཚང་བའམ། སྒུར་འཁློག་ཅན་ནམ། ལློས་གཅློང་ཅན། 

སྣ་བུག །སྣའི་ཁུང་བུ། 

སྣ་བློ།① གཙོ་བློ། ② གློས་དཔློན་ནམ་ཆ་རྒྱུས་སྟློན་པ་པློ། 

སྣ་བློ་ཆེ། བློན་པློའམ་གཙོ་བློ་དྲག་པ། 

སྣ་སྦློང་། སྣའི་ནང་དུ་སྨན་བླུགས་ནས་སྣ་དང་མཚུལ་པ་འགགས་པ་སློགས་ནམ་ཚོང་ཡན་གི་ནད་

བསལ་བར་བེད་པའི་སྦློང་བེད་ཀི་མིང་སྟེ། གློང་སྨན་དཀློན་ཅློག་བདེ་ལེགས་ཀིས་མཛད་པའི་

པློད་དམར་ལས། སྣ་སྦློང་ཞེས་པ་ནི། སྣ་དང་མཚུལ་པ་སློགས་ནམ་ཚོང་ཡན་གི་ནད་རྣམས་

སྦློང་བར་བེད་པའི་ཕིར་དུ་སྣ་ནས་སྨན་གཏང་དགློས་པ་ཞིག་གློ ། ཞེས་དང་། སྣ་སྨན་གི་སྦློར་

བ་དངློས་ནི། ཕི་མ་འཕིན་ལས་རྒྱུད་ལས། སྦློར་བ་འགློན་བུ་བློང་ང་དཀར་པློ་དང་། སུག་པ་ས་

སྐྱ་བཞི་པློ་བསེགས་ཐལ་དང་། བང་པ་རྒྱ་ཚ་དྲི་ཆུར་སྦར་བར་བ། ཡང་ན་འབི་ར་ས་འཛིན་རྒྱ་

ཚྭ་དང་། ཤུ་དག་རུ་ར་ས་འཛིན་རྒྱ་ཚྭ་དང་། གཏློང་ཐབས་ས་དྲློ་སྣབས་སྦངས་གན་རྐྱལ་ཉལ། 

འཕུལ་བེད་སས་ལ་མགློ་དཔྱངས་ཐིགས་དགུ་བླུག །རན་ནས་བྱུང་ན་འགག་ཅེས་བས་ལ་

བཟླློག །བ་རློགས་སྐད་ཅིག་གངས་བརྒྱའི་བར་དུ་ཉལ། ཐེབས་དཀའ་དུ་བ་སུག་ཕེ་སྣ་བུག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བདུག །ཚ་གཡའ་སྣབས་མང་བྱུང་ན་ལངས་ལ་ཕི། དེ་རེས་ཆུ་སེར་རྣག་སློགས་གང་ཡློད་

དབྱུང་། གེ་བ་མཚུལ་པ་དག་ཕིར་ཆུ་སྐློལ་བཏུང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སྣ་སྦྲང་། [རིང]མདའི་རེ་མློ་ལ་ཡློད་པའི་ལགས། 

སྣ་སྦྲེལ། ① རྨློན་མཛོའི་སྣ་སྦྲེལ་བེད་ཀི་ཐག་པ། ② ཐག་པས་སྣ་སྦྲེལ་བའི་གནག་ཕྱུགས་ཆ་གཅིག

སྣ་དབང་། སྣའི་དབང་པློ་སྟེ། རང་འབས་སྣའི་རྣམ་ཤེས་སྐྱེད་བེད་ཀི་དབང་པློ། 

སྣ་དབྱུག་གཞུས་པ།སྣ་རྒྱུག་གཞུས་པ་དང་དློན་གཅིག

སྣ་འབེག་ཁིམས་ཆད། གནའ་ས་མློའི་དུས་ཀི་སྣ་གཅློད་པའི་ཁིམས་ཆད་ཞིག་ལ་བརློད། 

སྣ་མ། ① ཛཱ་ཏིའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག །སྣ་མའི་མེ་ཏློག་བཀབ་ན་ཡང་། དྲི་ཞིབ་ཀུན་ཏུ་ལང་བར་

འགྱུར། ② སྣ་ཕུག་པའི་གནག་ཕྱུགས། ③ ཁལ་མ། 

སྣ་མང་། སྣ་གངས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་མང་། 

སྣ་མའ་ིའབས་བུ། སྣ་མ་ཤིང་ཞེས་ཛཱ་ཏིའ་ིཤིང་ག་ིམིང་ག་ིརྣམ་གངས་ཡིན་པས་དེའ་ིའབས་བུ་ན་ིཛཱ་ཏིའློ། །

སྣ་མའི་མེ་ཏློག །ཛཱ་ཏིའི་མེ་ཏློག་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། རློགས་ཆེན་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་

མཚན་གིས་མཛད་པའི་མངློན་བརློད་ལེགས་བཤད་གསེར་གི་ལེ་མིག་ལས། སུ་མ་ན་དང་

ཡིད་བཟང་སྐྱེས། འདབ་བདུན་དང་ནི་གཞློན་ནུའི་ཕེང་། སྣ་མའི་མེ་ཏློག་མའི་ལ་ཏི། ཕེང་ཅན་

ཛཱ་ཏིའི་མེ་ཏློག་མིང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སྣ་མིན་སྣ་ཚོགས། འདྲ་དང་མི་འདྲ་བ་མང་པློ། ཐབས་བཟང་སྣ་མིན་སྣ་ཚོགས་སྤློད་པ། ཤེས་བ་སྣ་

མིན་སྣ་ཚོགས་ཇི་བཞིན་རློགས་པ། 

སྣ་མེད། ① སྣ་ཐག་བརྒྱུ་སའི་བུག་པ་རལ་བ། ② སྣ་ཐག་མེད་པའི་སློ་ཕྱུགས། ③  སྣ་ཕུག་མེད་

པའི་མཛོ་གཡག་སློགས། 

སྣ་སྨན། མགློ་དང་ནམ་ཚོང་ཡན་ཆད་ཀི་ནད་ལ་སྨན་སྣ་ནང་དུ་བཏང་ནས་ནད་ཕིར་སྦློང་བར་བེད་

པའི་ཐབས་ཤིག

སྣ་རེ། སྣའི་རེ་མློ། 

སྣ་རེ་སྟག་ལུང་དཔལ་མགློན། རློང་ཁློངས་སྟག་ལུང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཁློང་གིས་ལྷློ་བག་བསྟན་འཛིན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ནློར་བུ་སློབ་དཔློན་དུ་བསྟེན་ནས་བིས་ལ་མངའ་བརེས། ཕློ་བང་པློ་ཏ་ལ་རྒྱས་སྐྲུན་མཛད་སྐབས་

རང་གི་སློབ་དཔློན་གི་ཕག་རློགས་ཞུས་ཏེ་གལ་ཆེའི་ལེབས་རིས་ཁག་གི་ལས་འགན་ཁུར། 

སྣ་བཙོག་ཆེན་པློ། རང་གི་དམིགས་གསལ་གི་རེ་སྨློན་དང་མི་མཐུན་པའི་ཟས་རིགས་བཟའ་ལ་

བཙོག་པར་འཛིན་ནས་མི་ཟ་མཁན་གི་མི། 

སྣ་ཚང་། མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་འཛོམས་པའམ་ཆ་ཚང་བ། བེད་ཐབས་སྣ་ཚང་གཅིག །ལག་ཆ་སྣ་

ཚང་། གློན་པ་སྣ་ཚང་། 

སྣ་ཚོགས། ① མི་འདྲ་བ་མང་པློ། ཚོས་གཞི་སྣ་ཚོགས་ཡློད་པའི་རས་ཁ། ② [མངློན]༡ འདློད་པ་

དང་། དུས་དང་། གང་བ་ལ་སློགས་པ་སྣ་ཚོགས་ཀི་ལྷ་ལ་བཅུ་གསུམ་ཡློད་པས་གངས་བཅུ་

གསུམ་མཚོན། ༢ ཆུ་ར་ལློ། 

སྣ་ཚོགས་སྐྱློགས་བརྒྱ། ཐབས་ཚུལ་མང་པློ། 

སྣ་ཚོགས་གློལ་བ། རང་སེམས་ལ་རྣམ་རློག་བཟང་ངན་བར་གསུམ་སྣ་ཚོགས་སུ་འཆར་བ། 

སྣ་ཚོགས་འགག་མེད་སྤྲུལ་སྐུ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཉློན་མློངས་དུག་གསུམ་ཤུགས་ཆེ་བ་དེ་ལ་

བརེན་ནས་ལས་བཟང་ངན་སྣ་ཚོགས་བསགས་པ་ལས་འབས་བུ་འགློ་བ་རིགས་དྲུག་གི་ལས་

སྣང་འབྱུང་བ་དེ་ལ་མ་དག་པའི་སྣང་བ་ཟེར་བ་དང་། ལས་སྣང་དེ་སྦངས་ནས་གནས་འགྱུར་ན་

དག་པའི་སྣང་བ་འཆར་ཞིང་། དག་མ་དག་གི་སྣང་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མེ་ལློང་གི་ངློས་སུ་

གཟུགས་བརན་འཆར་བ་ལར་འགློག་མེད་དུ་འཆར་རྒྱུ་ཡློད་པ་དེ་ལ་སྣ་ཚོགས་འགག་མེད་

སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་གསུངས་སློལ་ཡློད་འདུག

སྣ་ཚོགས་འགེངས། [མངློན]ས་གཞི། 

སྣ་ཚོགས་གཉིས་མེད་པ། ཁ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་ཁ་བློ་འཛིན་པའི་ཚེ། ཡུལ་གི་ངློས་ནས་སློ་སེར་

སློགས་རེ་རེའི་རྣམ་པ་མ་གཏད་ཅིང་ཁ་ཙམ་གི་རྣམ་པ་གཏད། ཡུལ་ཅན་གི་ངློས་ནས་ཀང་སློ་

སེར་སློགས་མི་འདྲ་བ་རེ་རེའི་རྣམ་པ་རྣམ་མེད་དུ་མ་སྐྱེས་པ་ཁ་ཙམ་གི་རྣམ་པ་རྣམ་མེད་དུ་

སྐྱེས་པར་འདློད་པས་ན་སྣ་ཚོགས་གཉིས་མེད་པ་ཞེས་བའློ། །

སྣ་ཚོགས་ར་ཅན། [མངློན]རླུང་ལྷ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྣ་ཚོགས་ཐབས་ཀིས་འདྲེན་པ།གདུལ་བ་དབང་པློ་རབ་འབིང་ཐ་གསུམ་དང་། ཁམས་དང་མློས་པ་

མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཀི་དློན་དུ་གང་ལ་གང་འདུལ་གི་སྤྲུལ་པ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་བསྟན་ནས་

སློ་སློའི་མློས་པ་དང་འཚམས་པའི་བང་དློར་གི་ཐབས་ལམ་བསྟན་ནས་རིམ་གིས་ཐར་པ་དང་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་གློ་འཕང་ལ་འདྲེན་པར་མཛད་པ། 

སྣ་ཚོགས་ཐབས་བརྒྱ། སྣ་ཚོགས་སྐྱློགས་བརྒྱ་དང་དློན་གཅིག

སྣ་ཚོགས་ཐེག་པ། ཆློས་ལ་དད་པ་བེད་མཁན་སློ་སློའི་དད་མློས་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་བཞག་པའི་

ཐེག་པ་གསུམ་དང་། ཐེག་པ་དགུ་སློགས་སྣ་ཚོགས་ཡློད་པ། 

སྣ་ཚོགས་རྡློ་རེ། རྡློ་རེ་རེ་གསུམ་པ་དང་རྡློ་རེ་རེ་ལྔ་པ། 

སྣ་ཚོགས་མདློག །[མངློན]བ་བ། 

སྣ་ཚོགས་མདློག་ཅན། [མངློན]གཟའ་དུས་མེ། 

སྣ་ཚོགས་པད་མ། པད་མ་འདབ་བརྒྱད་ཀི་ཕློགས་བཞིའི་འདབ་མ་དམར་པློ་དང་། ཤར་ལྷློ་དང་། 

ནུབ་བང་གི་མཚམས་གཉིས་ཀི་འདབ་མ་སེར་པློ། ལྷློ་ནུབ་ཀི་འདབ་མ་ལང་གུ། བང་ཤར་གི་

འདབ་མ་ནག་པློ་བཅས་ཡིན་པའི་པད་མའློ། །

སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་སྐུ། སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་པ་ནི། སེམས་ཅན་གང་ཞིག་ལ་མི་བདེ་བར་བྱུང་ན་དེ་

ལ་ཕན་པར་བེད་པའི་བ་དངློས་གང་ཞིག་བྱུང་བ་དེ་ནི་ཕློགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང༌། ས་ཐློབ་

ཀི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་མཐུ་རལ་དང་བིན་རླབས་ལས་ཤར་པའི་སྣ་ཚོགས་

པའི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་ཚུལ་སྟློན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་[དཀློན་མཆློག་ཏ་ལ་ལ་]ཡི་མདློ་ལས་རྒྱ་ཆེར་

གསུངས་པ་ལར་དང༌། རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷས་མཛད་པའི་[སྤློད་འཇུག་]ལས། བདག་ནི་མགློན་

མེད་རྣམས་ཀི་མགློན། ལམ་ཞུགས་རྣམས་ཀི་དེད་དཔློན་དང༌། བརྒལ་འདློད་རྣམས་ཀི་གྲུ་དང་

ནི། གཟིངས་དང་ཟམ་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། གིང་དློན་གཉེར་ལ་གིང་དང་ནི། མར་མེ་འདློད་ལ་མར་

མེ་དང༌། གནས་མལ་འདློད་ལ་གནས་མལ་དང༌། བདག་ནི་ལུས་ཅན་བན་འདློད་པ། ཀུན་གི་

བན་དུ་འགྱུར་བར་ཤློག །ཡིད་བཞིན་ནློར་དང་བུམ་པ་བཟང༌། རིག་སགས་གྲུབ་དང་སྨན་ཆེན་

དང༌། དཔག་བསམ་གི་ནི་ཤིང་དག་དང༌། ལུས་ཅན་རྣམས་ཀི་འདློད་འཇློར་གྱུར། ས་སློགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

འབྱུང་བ་ཆེན་པློ་དང༌། ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་རག་པར་ཡང༌། སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡི། 

རྣམ་མང་ཉེར་འཚོའི་གཞིར་ཡང་ཤློག །ཅེས་པ་ལ་སློགས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་འབའ་

ཞིག་ཏུ་འབྱུང་བའི་བ་དངློས་རྣམས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་སྐྱེད་དང་སྨློན་

འདུན་ལས་བྱུང་བའི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་ཚུལ་གསལ་བ་དང༌། གཞན་ཡང་[ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་]ལས་

ཀང༌། སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་པ་ནློར་བུ་ལློན་ཤིང་གཏེར། གྲུ་ཟམ་ཟས་སྨན་བཟློ་སྐྱེ་ངེས་པ་མེད། ཅེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། །དེ་ལར་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་རྣམ་གཞག་མི་འདྲ་བ་རྣམས་ལས། རང་རེ་བློད་ཀི་

ཡུལ་དུ་ས་ཁབ་རྡློ་ཁབ་ཏུ་དར་བའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་པའི་ངློས་འཛིན་གཞི་ནི་སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་སྐུ་

ཡིན་དགློས་ཏེ། བློད་འདིར་བློ་རིག་དང༌། སྟློབས་རལ། སྦངས་པའི་ཡློན་ཏན་སློགས་གཞན་

ལས་ཁད་དུ་འཕགས་པའི་མི་ཞིག་བྱུང་བ་ན་དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་རུང་གི་སྤྲུལ་པ་

ཡིན་པར་ངློས་འཛིན་བེད་ཅིང༌། དཔེར་ན་ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློར་སྤན་རས་གཟིགས་

ཀི་སྤྲུལ་པ་དང༌། ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་སྤྲུལ་པ། མངའ་བདག་ཁི་རལ་པ་

ཅན་ཕག་ན་རྡློ་རེའི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པའི་ཟེར་སློལ་བྱུང༌ལ་སློགས་པ་ལ་བུའློ། །

སྣ་ཚོགས་བེད་པློ། [མངློན]དབང་ཕྱུག

སྣ་ཚོགས་མིག་ཅན། [མངློན]དབང་ཕྱུག

སྣ་ཚོགས་གཙུག་རྒྱན། [མངློན]གཟའ་ཕུར་བུའི་མིང་། 

སྣ་ཚོགས་འཛིན། [མངློན]ས་གཞི། 

སྣ་ཚོགས་འཛིན་བལ། རང་སེམས་ལ་འཆར་སྣང་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་ཡང་སྣང་བ་ཙམ་ལས་

དེ་ལ་འཛིན་པ་དང་བལ་བ། 

སྣ་ཚོགས་འློད། [མངློན]ཉི་མ། 

སྣ་ཚོགས་འློད་ཟེར། [མངློན]① མེ་ལྷ། ② མེ། ③ རླུང་། 

སྣ་ཚོགས་ཤིང་ར། [མངློན]ཉི་མ། 

སྣ་ཚོགས་ལྷུ་སྒིག །འདྲ་ལ་འདྲ་མིན་མང་པློ་ཕློགས་སྒིག

སྣ་མཚུལ། སྣ་དང་མཆུ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྣ་འཚང་བ། སྣ་ཁུང་ནས་དབུགས་གཏློང་ལེན་བེད་དཀའ་བ། 

སྣ་མཛུབ། སྣ་ལ་མཛུབ་མློ་འཛུགས་པ་སྟེ། བས་ཉེས་ར་སྤློད་ཀི་སྟངས་ཀ མི་ངན་ཁློ་ལ་སྣ་མཛུབ་

བཙུགས་ནས་སྐྱློན་མཚང་ར་སྤགས་པ། 

སྣ་མཛུབ་སྤློད་པ། ① སྣ་ལ་མཛུབ་མློ་འཛུགས་པ། ② སྐྱློན་མཚང་ར་སྤློད་པ། ཁློ་ཚོའི་བས་ཉེས་

རིགས་ལ་གདློང་ཐུག་གིས་སྣ་མཛུབ་སྤད་པ། 

སྣ་འཛར། སྣེ་འཛར་དང་གཅིག །

སྣ་འཛིན། སྣ་ཐག་འཛིན་མཁན་ནམ་བ་བའི་སྣེ་འཛིན། 

སྣ་འཛོམས། ཚོང་ཟློག་སློགས་སྣ་རིགས་མང་པློ་འདུས་པའམ་ཚང་བ། 

སྣ་འཛོམས་དུས་དེབ། དུས་ངེས་གཏན་ཞིག་ལ་པར་དུ་སྐྲུན་པའ་ིདུས་དེབ་ནང་དློན་སྣ་ཚོགས་ཡློད་པ་ཞིག

སྣ་འཛོམས་པ། རིགས་མི་འདྲ་བ་མང་པློ་བསྡུས་པའམ་ཚང་བ། སྨན་སྣ་འཛོམས་ཡློད་པའི་སྨན་

ཁང་། ཟློག་སྣ་འཛོམས་པའི་ཚོང་ཁང་། 

སྣ་ཞགས། གང་ཆེན་གི་སྣ་ཞགས་པའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ། 

སྣ་ཞགས་ཅན། [མངློན]གང་པློ་ཆེ། 

སྣ་ཞློམ། སྣ་རྡིབ་པའམ་ལེབ་པ། 

སྣ་གཟེངས་མཐློ་བ། སྣའི་དཔངས་མཐློ་བ། 

སྣ་ར། སྣ་ཡི་ཞིང་ཆེ་བ། 

སྣ་རལ། སྣ་ཁུག་རལ་སྐྱློན་ཅན། 

སྣ་རིང་། [མངློན]① གང་པློ་ཆེ། ② ཕག་རྒློད། ③ སྨན་པི་པི་ལིང་། ④ འུག་པ། 

སྣ་རིང་བ། ① བལ་སློགས་སྤུ་རིང་བ། ② ངང་ཝ་རིང་པློ། ③ འབེལ་པ་དང་མློད་པློ། འཚོ་མཁློའི་

རྒྱུ་ཆས་སྣ་རིང་བ། འབློག་ཁུལ་གི་ཐློན་ཟློག་སྣ་རིང་ཤློས་བལ་མར་རེད། 

སྣ་རིས་སྤུ་ཚོགས། དྲག་ཞན་ཅི་རིགས་མང་པློ་འདྲེས་པའི་སྤུ་མདློག །

སྣ་རུ། ① སྣ་ཐ་བླུག་སྣློད་སྤི། ② རྭ་ཅློ་ལས་བཟློས་པའི་སྣ་ཐ་བླུག་སྣློད། 

སྣ་རེ་སྣ་གཉིས། དངློས་པློ་རེ་ཟུང་ངམ་ཁ་ཤས་ཤིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

སྣ་རྭ། རྭ་ཅློ་ལས་བཟློས་པའི་སྣ་ཐ་བླུག་སྣློད། 

སྣ་ལུ། འབློག་པའི་ཡློ་བད། ཡ་རིས་མའི་འློ་མ་ནུ་བར་འགློག་པའི་ཆེད་དུ་ཤིང་ལེབ་ཆུང་ངུ་ཞེང་

སློར་བཞི་ཙམ་དང་། འཕེད་དུ་སློར་དྲུག་ཙམ་ཡློད་པ་ཞིག་ཡ་རིའི་སྣ་ལ་ཁུང་ཕུག་ནས་འདློགས་

ཡས་ཤིག་གི་མིང་། 

སྣ་ལུང་། སྣ་ཁུག་གི་ཨི་ཁུང་ལ་རྒྱུ་བའི་ཐག་པ། 

སྣ་ལུད། སྣབས་རྟུག

སྣ་ལེན། སྣེ་ལེན་དང་གཅིག །

སྣ་ལེབ་པ། སྣ་ཁུག་ལེབ་པའི་མི། 

སྣ་ལློ། གཡག་སྣ་ཕུག་སྟེ་ཞློན་པ་ལ་སྣ་ལློ་ཟེར། ལྷག་པ་བིས་རྒན་གཉིས་ཀི་ཞློན་སློལ་ཡློད། 

སྣ་ཤ། ① སྣའི་ཤ། ② དུད་འགློ་མཛོ་སློགས་ཀི་སྣའི་ཐག་པ། སྣ་ཤ་གཞན་ལ་མ་སྤློད། 

སྣ་ཤིང་། གཡག་དང་མཛོ་སློགས་སྣ་ཕུག་ནས་དེའི་ཨི་ཁུང་ནང་དུ་འདྲེན་རྒྱུའི་ཤིང་གི་ཨ་ལློང་ལ་བུ་

ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་མིང་ཡིན། 

སྣ་ཤུ། ① སྣའི་ནང་དུ་ཤུ་ཐློར་སྐྱེས་ཏེ་རྨ་འབྱུང་བའི་སྣ་ནད་ཅིག །② སྣ་རླུང་གི་ཤུ་སྒ། 

སྣ་ཤེས། སྣའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྟེ། རང་གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐྱེན་སྣ་དབང་ལ་བརེན་

ནས་བྱུང་བའི་རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་དྲིའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ངློ་བློ་རང་སྟློབས་ཀིས་མཐློང་བའི་རིག་

པ། དཔེར་ན། སློས་དྲི་སྣློམ་བེད་ཀི་ཤེས་པ་ལ་བུ། 

སྣ་ཤློ སྣ་རལ་དང་དློན་གཅིག

སྣ་གཤློག །སྣ་ཁུང་གཡས་གཡློན་གཉིས་ཀི་ཕིའི་ཤ་འབུར་པློའམ་སྣའི་བ་གཤློག །ནད་པའི་ཁློག་

ནང་ཚ་བ་ཆེ་བས་དབུགས་གཏློང་ལེན་བེད་སྐབས་སྣ་གཤློག་བརྒྱངས་ཡློང་། 

སྣ་སུན་ཕློག་པ། སར་ཕམ་ཉེས་བྱུང་མློང་བ། ཕམ་ཉེས་བྱུང་ཡང་ད་དུང་སྣ་སུན་ཕློག་རྒྱུ་མེད། 

སྣ་སུབས། དབུགས་འབིན་རྔུབ་དཀའ་བར་གྱུར་པའི་སྣ་ནད་ཅིག

སྣ་སེལ། ① རྐྱེན་སེལ། འགན་རྐྱེན་བར་ཆད་མ་བྱུང་གློང་ནས་སྣ་སེལ་སྒྲུབ་པ། ② འགློ་སའི་གདློང་

ལམ་བདེ་པློ་བཟློ་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྣག །① མཉེན་མློའི་དློན་ཏེ། ཀློ་བ་སྣག་མློ། ཤ་སྣག་མློ་ལ་བུ། ② བརྡུང་བའི་ད་ལ་བ། ཉེན་རློག་པ་

ཞིག་གིས་རྐུན་མ་ཞིག་སྣག་ཅིང་འདུག ③ ཁག་རྒྱུད་ཀི་གཉེནཉེའི་དློན། སྣག་གི་སྤུན་མཚམས་

ལ་བུ། ④ སར་བློད་ཀི་རུས་ཤིག །སྣག་ཚ། ⑤ ཤའི་བརྡ་རིང་པ་སྟེ། འདུལ་བ་ལུང་ལས། དེ་

སྟེ་སྨན་པས་སྣག་ཚོགས་བིན་ཅིག་ཅེས་བསློ་ན་ནི་བིན་ཅིག་ཅེས་དང་། དེའུ་དམར་དགེ་

བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་

དློན་གསལ་ལས། སྣག་ཅེས་ཤ་ཡི་བརྡ་རིང་ངློ་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སྣག་ཀློང་། ① སྣག་བུམ། ② སྣག་ཚ་དབུར་སའི་སྣློད། 

སྣག་ཀློང་། སྣག་ཚ་བླུགས་སྣློད་དུ་རྡློ་མཉེན་སློགས་ཀིས་བཟློས་པའི་ཀློང་ཆུང་ཞིག

སྣག་སྐྱློགས། བློད་ལུགས་སྣག་ཚ་དབུར་སའི་ཤིང་སྣློད་དམ། ལགས་ལས་བཟློས་པའི་སྣློད་ཅིག

སྣག་གི་གཉེན་མཚམས། ཕ་མ་གཅིག་པའམ། ཕ་མ་གཉིས་ཕློགས་གང་རུང་ལས་བྱུང་བའི་སྤུན་ཟླ། 

སྣག་གི་ཚ་བློ། མ་ཕློགས་ཀི་གཉེན་ཚན། 

སྣག་བཅད། ལེབས་རིས་སམ་ཐང་ག་སློགས་ཀི་སྐྱ་རིས་འབི་སྐབས་ཐློག་མར་སློལ་པིར་གིས་འབི་

བ་དང་དེ་རེས་རི་མློ་གཏན་འཁེལ་རེས་སྣག་ཚས་བཅད་རྒྱབ་གི་ཡློད་པ་དེ་ཡིན། 

སྣག་ཆུ་རི་མློ། སྣག་ཚལ་དང་ཆུ་གཉིས་སྤད་ནས་དློན་བིས་འབི་བཞིན་ཡློད། 

སྣག་ཆེན་གཉེར་རིང་། ལུས་དྲང་པློར་ལངས་སྐབས་འཕློངས་ཤ་མཐུག་པློ་ནས་བརླའི་བར་སུལ་

རིང་པློ་ཞིག་འབྱུང་བས་གནས་དེའི་མིང་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་

རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། སྣག་ཆེན་གཉེར་རིང་ནི། འཕློངས་

ཤ་མཐུག་པློ་ནས་བརླའི་བར་ལུས་དྲང་པློར་ལངས་སྐབས་སུལ་ཞིག་འབྱུང་བས་གནས་དེའི་

མིང་ངློ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སྣག་སྙིགས། སྣག་ཚའི་སྙིགས་རློ། 

སྣག་གཏློར་པར་འཁློར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་ink jet printer ཟེར། 

སྣག་མདངས། སྣག་མདངས་ལ་བརེན་ནས་གཟུགས་བརན་མངློན་པ་བེད་པའི་ཐང་ཀ་འབི་ཚུལ་ཞིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

སྣག་མདངས་དབེ་བ། སྣག་མདངས་ལྔ་སྟེ། ཤིན་ཏུ་ནག་པློ། ནག་པློ། ནག་སི། ནག་སི་སྐྱ་བ། ནག་

སི་ཧ་ཅང་སྐྱ་བ་དང་ལྔའློ། །འློན་ཀང་སྣག་ཚ་སྤློད་སྐབས་དངློས་དློན་ཐློག་སྣག་མདངས་ལྔས་

མ་ཚད་པར། སྣག་མདངས་ཀི་དབེ་བ་དུ་མ་ཡློད། སྣག་ཚ་སྤློད་སྐབས་སྣག་མདངས་སྐྱ་ཚོ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པློ་དང་བཀྲག་མདངས་ལན་པ་བཅས་བྱུང་བ་ཡིན་ན། རི་མློའི་ཐློག་ཚོན་སློན་པློ་

དང་། དམར་པློ། སེར་པློ། མཆིན་ཁ། ལང་གུ་བཅས་ཡློད་པ་ལར་གི་ཉམས་འགྱུར་ཐློན་གི་ཡློད། 

སྣག་སྣློད་ཨ་མ། སྣག་ཚ་ཉར་ཚགས་བེད་སའི་ར་དང་དཀར་ཡློལ་སློགས་བཟློས་པའི་སྣག་སྣློད་

ཆེན་པློ་ཞིག

སྣག་སག །སྣག་ཚ་བླུག་སྣློད་ཀི་ཟངས་བུམ་ཆུང་ངུའམ། ཤེལ་དམ་སློགས་ཀི་མིང་། 

སྣག་བུམ། སྣག་ཚ་བླུག་སྣློད། 

སྣག་བིས། ① ཐང་ཀའི་ཐློག་ཏུ་སྣག་འབི་དགློས་པའི་བཅད་རིས། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་

གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་inking ཟེར། 

སྣག་དབློན། སྲུ་མློའི་བུའམ་སིང་མློའི་བུ། 

སྣག་མློ། [རིང]མཉེན་ཞིང་འབློལ་བ། རུས་པ་དང་ཛར་ཛར་མེད་པའི་ཤ་ལ་ཤ་སྣག་མློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

སྣག་སྨྱུག །① སྣག་ཚ་དང་སྨྱུ་གུའི་བསྡུས་མིང་། ② བློད་ཡིག་འབི་བེད་ཀི་ཡློ་བད། 

སྣག་ཚ། ① ཡི་གེ་འབི་བེད་ཀི་ཚོན་རི་ནག་པློ། ② བློད་ཡིག་འབི་བེད་ཀི་ཡློ་བད། 

སྣག་ཚ་སྤློད་སྟངས་ཀི་དགློས་པ་བཞི། དགློས་པ་དང་པློ་གསློན་ཉམས་ཞེས་པ་ནི། པིར་སྤློད་སྐབས་

སུ་གཙང་ཞིང་ཛ་ཛོར་མེད་པ་དང་སྣག་མདློག་གསློན་ཉམས་ལན་པ། པིར་གིས་སྣག་ཚ་འདྲེན་

དུས་གར་པློ་དང་ས་པློ་ཆུ་བཅས་ཚང་མ་འདྲེན་དགློས་ཤིང་མིག་ལམ་དུ་བཞའ་རླློན་ཡློད་ལ་

སྐམ་ཤས་ཡློད་པའི་ཚོར་སྣང་ཡློད་དགློས། 

དགློས་པ་གཉིས་པ་གཙང་ཞིང་སློས་པ་ཞེས་པ་ནི། རི་མློ་མ་བིས་གློང་པིར་སྨྱུག་གཙང་མ་འཁྲུ་

དགློས་པ་མ་ཟད། བཅད་རྒྱབ་དུས་ཁམས་དྭངས་ཤིང་རང་བཞིན་གི་གཙང་མ་ཡློད་དགློས། 

དགློས་པ་གསུམ་པ་འགྱུར་ལློག་ཡློད་པ་ཞེས་པ་ནི། པིར་སྤློད་སྐབས་ཚོ་ཡློད་ལ་སྐྱ་ཡང་ཡློད་པ། 

སྐྱའི་ནང་དུ་ཚོ་ཡློད་པ། ཚོའི་ནང་དུ་སྐྱ་ཡློད་པ། གཡློ་འགུལ་དང་འཕློ་འགྱུར་ཚོད་མི་ཐིག་པའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕན་འབས་འདློན་དགློས། 

དགློས་པ་བཞི་པ་སྣག་བཅད་གཅིག་གྱུར་ཅེས་པ་ནི། བཅད་ནི་བཅད་དང་སྣག་ཚ་ནི་སྣག་ཚ་ཡིན་

པའི་སྐྱློན་དེ་སེལ་ནས་ངེས་པར་དུ་བཅད་སྣག་གཅིག་གྱུར་གི་རྣམ་པ་ལན་དགློས། 

སྣག་ཚ་འཕེལ་བེད། [མངློན]སྤིན། 

སྣག་ཚོགས། [རིང]ཤ་སྣག་མློ། 

སྣག་ཚོན། ཞིབ་བིས་རི་མློའི་ཐློག་ནས་བ་དང་མེ་ཏློག་འབི་བར་སྤློད་པའི་ཐབས་ཤེས་ཀི་རིགས་

ཤིག་ཡིན། དེ་བཞིན་གཟུགས་དབིབས་ལ་བཅད་ཡློད་དང་བཅད་མེད་གཉིས་ཀ་སྣག་ཚའི་སྐྱ་

ཚོ་ལ་བརེན་ནས་མཚོན་པར་བེད་ཀི་ཡློད་པས། དེར་སྣག་ཚོན་ཟེར། 

སྣག་རིས། སྣག་ཚས་བིས་པའི་རི་མློ། ལྷ་བིས་པས་རས་གཞིའི་སྟེང་དུ་དང་པློ་སློལ་རིས་དང་

གཉིས་པ་སྣག་རིས་རྒྱབ་པ། 

སྣག་རློ། པིར་དང་སྣག་ཀློང་ནང་དུ་ལྷག་པའི་སྣག་རློ་ལ་ཟེར། སྤིར་བཏང་བས་ན་དེ་རིང་སྤློད་པའི་

སྣག་ཚའི་ལྷག་པ་དེ་སང་ཉིན་ངེས་པར་དུ་གཙང་མ་འཁྲུད་ནས་སྣག་ཚ་གསར་པ་སང་དགློས། 

འློན་ཀང་དེང་སྐབས་ཀི་རི་མློའི་དགློས་མཁློར་གཞིགས་ནས་ཆེད་དུ་སྣག་རློ་བེད་སྤློད་གཏློང་

སློལ་ཡང་ཡློད། 

སྣགས་པ། [རིང] ① བུད་མེད་ལ་བཙན་དབང་གིས་གཡེམས་པ། ② གཙང་བའི་དངློས་པློ་དྲི་མས་

སགས་པ། 

སྣང་། རློང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷློ་རྒྱུད་ཡར་ཀླུངས་གཙང་པློའི་ཆུ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

སྣང་སྐྱིད་བློ་བདེ། བག་ཡངས་བློ་བདེའམ་སེམས་སྤློ་བློ་བདེ། རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་པའི་ཕིན་བཟང་ཐློས་

ནས་ཧ་ཅང་སྣང་སྐྱིད་བློ་བདེ་བྱུང་། 

སྣང་ཁུང་། སྐར་ཁུང་། 

སྣང་གག་རིག་གསུམ། གཟུགས་སྣང་ཞིང་། སྒ་གགས་པ་དང་། ཡིད་གསལ་བ། 

སྣང་གགས། ཀུན་གིས་མཐློང་ཞིང་ཡློངས་སུ་གགས་པ། གློད་ལློགས་མཁན་ལ་ཟས་འཕློད་ས་བ་

དང་། ཁ་སྐློམ་མཁན་ལ་བཏུང་འཕློད་ས་བ་ཚང་མའི་སྣང་གགས་རེད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

སྣང་འགློས། རླུང་འགློས་ཀང་ཟེར། སྐར་ཁིམ་རླུང་སྟློབས་ཀིས་ཉིན་ཞག་རེར་འཁློར་ཐེངས་གཅིག་

གཡས་སུ་བསྐློར་བ་དེ་མིག་ཡུལ་དུ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བས་ན་སྣང་འགློས་ཞེས་གགས། 

སྣང་འགློས་གསུམ། མ་དག་པའི་ནང་བ། རྣལ་འབློར་ཉམས་ཀི་སྣང་བ། དག་པའི་སྣང་བའློ། །

སྣང་ངློ་། །① སེམས་ཀི་འཆར་ཚུལ། སེམས་ཀི་སྣང་ངློར་ངློ་ཤེས་པའི་མིའི་གཟུགས་བརན་འཆར་

བ།② ཕིའི་མཐློང་ཚུལ། ཕིའི་སྣང་ངློར་ཁློང་གཉིས་མཐུན་པ་འདུག

སྣང་ངློར། ① མདུན་ཕློགས་སམ་མཐློང་ཕློགས། ② མཐློང་སྣང་གི་ཕློགས། 

སྣང་ངློར་མི་འཇུག་པ། མཐློང་སྣང་དུ་མི་འཚམས་པ། 

སྣང་ངློར་མཛེས་པ། མཐློང་སྣང་དུ་འདྲ་ཆགས་པ། 

སྣང་བཅས་རྣལ་འབློར་མངློན་སུམ། འཕགས་པའི་རེས་ཐློབ་ཀི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་རྣལ་འབློར་མངློན་

སུམ་སྟེ་གཉིས་སྣང་དང་བཅས་པའི་དློན། 

སྣང་ཆ། དེང་རབས་ཕི་ལུགས་རི་མློའི་ཐ་སྙད་ཅིག །རང་རེའི་མིག་གིས་མཐློང་བའི་དངློས་པློའི་

དབིབས་དེ་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་གི་ངློས་སྙློམ་གི་སྟེང་ལྷུང་བའི་དངློས་ཁམས་ཀི་སྣང་ཚུལ་ལ་

ཟེར། དེ་ནི་ཡུལ་ལློངས་དང་། དངློས་པློར་རློགས་ཞིབ་བས་ཏེ་ངློས་སྙློམ་གི་རི་མློའི་སྟེང་འབུར་

གཟུགས་ཀི་བར་སྟློང་ཚོར་སྣང་མཚོན་པའི་ཐད་ཀ་དང་ར་བའི་ཐབས་ཤེས་དེ་རི་མློའི་ཐློག་

སྤད་ཚེ་ཧ་ཅང་གནད་འཁེལ་པློས་དངློས་པློའི་ཉེ་རིང་དང་། མཐློ་དམན། ཆེ་ཆུང་སློགས་ཀི་

འབེལ་བ་མཚོན་རྒྱུར་ཕན་འབས་ཐློན་གི་ཡློད། དེ་ཡང་དངློས་པློའི་བར་སྟློང་གི་གནས་བབས་

ལ་གཞིར་བཞག་ནས་མཉམ་གཤིབ་སྣང་ཆ་དང་། ཟུར་ཆགས་སྣང་ཆ། བསེགས་ལན་སྣང་ཆ། 

འཁློག་ཐིག་སྣང་ཆ། སློར་ངློས་སྣང་ཆ། མི་སྣའི་སྣང་ཆ། གིབ་གཟུགས་ཀི་སྣང་ཆ། ལློག་གིབ་

ཀི་སྣང་ཆ་སློགས་ལ་དབེ་ཡློད། རི་མློའི་ནང་དློན་མི་འདྲ་བ་དང་ཆེ་ཆུང་མི་འདྲ་བར་གཞིགས་

ནས་སྣང་ཆ་སྤློད་དགློས་པ་དང་། ད་དུང་འདུ་གནས་སྣང་ཆ་དང་། གམ་པའི་སྣང་ཆ་གཉིས་ལ་

དབེ་ཡློད། རི་མློའི་མཚོན་བེད་ཀི་ཐབས་ཤེས་ལ་བརེན་ནས་བཅད་ཀི་སྣང་ཆ་དང་། ཚོན་

མདློག་གི་སྣང་ཆར་དབེ་ཡློད། བཅད་ཀི་སྣང་ཆ་ནི་བཅད་ལ་བརེན་ནས་སྣང་ཆའི་ར་དློན་དང་

མཐུན་པའི་སློ་ནས་དངློས་པློའི་དབིབས་མཚོན་པར་ཟེར། ཚོན་མདློག་གི་སྣང་ཆ་ནི་བི་བའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བར་ཐག་རིང་ཐུང་ལ་བརེན་ནས་ཉེ་སའི་རིགས་རྣམས་ཚོན་མདློག་ཚོ་བ་དང་ཁམས་དྭངས་པ། 

རིང་སའི་རིགས་རྣམས་ཚོན་མདློག་སྐྱ་ཞིང་རབ་རིབ་ཅན་ཡིན་དགློས། དེ་བཞིན་མཁའ་རླུང་

སབ་མཐུག་དང་། བཞའ་ཚན་ཆེ་ཆུང་གིས་ཚོན་མདློག་གི་སྐྱ་ཚོར་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཀི་ཡློད་

པས་དེར་མཁའ་རླུང་གི་སྣང་ཆ་ཟེར། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་པའི་ནང་ཨི་ཊ་ལིའི་རིག་

རལ་བསྐྱར་དར་སྐབས་ཀི་རི་མློ་མཁས་ཅན་མཱ་ས་ཆའློ་ཡིས་རིང་ཐུང་གི་སྣང་ཆའི་ཆློས་ཉིད་

རློགས་པ་ནས་བཟུང་། དངློས་ཡློད་རིང་ལུགས་ཀི་རི་མློར་ས་ཞིང་བརན་པའི་ཚན་རིག་དང་

མཐུན་པའི་གཞི་འཛིན་ས་བྱུང་བའི་འགློ་ཚུགས་པའློ། །

སྣང་ཆ་རིག་པ། དེང་རབས་ཕི་ལུགས་རི་མློའི་ཐ་སྙད་ཅིག །ནུབ་ཕློགས་རི་མློའི་གཞུང་ལུགས་ཀི་

གལ་ཆེའི་ཆ་ཤས་ཤིག་སྟེ། བི་བའི་ཡུལ་དེ་སྒིབ་མེད་གསལ་པློར་མཐློང་བ་ལར། ཡུལ་ལུང་

ཐག་རིང་པློའི་ཚོར་བ་སྟེ། ཉེ་ཆེ་རིང་ཆུང་། ཉེ་གསལ་རིང་རབ། གསལ་མུན་གནད་འཁེལ་

སློགས་མི་རྣམས་ཀི་མཐློང་སྣང་གི་ཆ་དེར་སྣང་ཆ་ཞེས་ཟེར། 

སྣང་ཆའི་རྒྱ་ཁློན། དེང་རབས་ཕི་ལུགས་རི་མློའི་ཐ་སྙད་ཅིག །སྣང་ཆ་རིག་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་ཡིན། 

མིའི་མིག་གིས་མཐློང་ཐུབ་པའི་བར་སྟློང་རྒྱ་ཁློན་ལ་སྣང་ཆའི་རྒྱ་ཁློན་ཟེར། སྣང་ཆའི་ཟུར་རེ་

ར་བའི་ཆ་ནས་ཟུར་ཚད་ཏུའུ་60རྒྱ་ཁློན་གི་ནང་ཡུལ་ལློངས་དེ་གཞི་ནས་གསལ་པློ་དང་རྒྱུན་

གཏན་ཅན་མཐློང་གི་ཡློད་པས། དེར་རྒྱུན་གཏན་གི་སྣང་ཆའི་རྒྱ་ཁློན་ཟེར། 

སྣང་ཆའི་སྙློམ་ཐིག །དེང་རབས་ཕི་ལུགས་རི་མློའི་ཐ་སྙད་ཅིག །སྣང་ཆ་རིག་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་

ཡིན། དེ་ནི་སྣང་ཆའི་སྙློམ་ངློས་དང་རི་མློའི་ངློས་གཉིས་མཉམ་དུ་འཕད་ནས་གྲུབ་པའི་ཐིག་དེར་

ཟེར། ཐིག་དེ་རི་མློ་བས་དཀིལ་མཐློང་ཐིག་དང་། རི་མློའི་ངློས་གཉིས་ཕན་ཚུན་འཕད་པའི་གཙོ་

ཐིག་རྒྱུད་དགློས་ཀི་ཡློད། སྙློམ་ངློས་ནས་བལ་སྐབས་སྣང་ཆའི་སྙློམ་ཐིག་དང་ས་ངློས་སྙློམ་

ཐིག་གཉིས་ལྷན་དུ་འཕད་ཀི་ཡློད། གེན་དུ་བལ་སྐབས་སྣང་ཆའི་སྙློམ་ཐིག་དེ་ས་ངློས་སྙློམ་ཐིག་

གི་སྟེང་དུ་གནས་ཡློད་པ་དང་། ཐུར་དུ་བལ་སྐབས་སྣང་ཆའི་སྙློམ་ཐིག་དེ་ས་ངློས་སྙློམ་ཐིག་གི་

འློག་ཏུ་གནས་ཀི་ཡློད། 

སྣང་ཆའི་ཐིག་ལམ། དེང་རབས་ཕི་ལུགས་རི་མློའི་ཐ་སྙད་ཅིག །སྣང་ཆ་རིག་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ཡིན། མི་རྣམས་ཀི་མཐློང་སྣང་ལས་གྲུབ་པའི་དངློས་པློའི་དྲང་ཐིག་ལ་ཟེར། 

སྣང་ཆའི་མཐློ་ཚད། དེང་རབས་ཕི་ལུགས་རི་མློའི་ཐ་སྙད་ཅིག །སྣང་ཆ་རིག་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་

ཡིན། རི་མློ་བའི་མིག་དེ་བི་ཡུལ་གི་མིའི་རང་པ་འཛུགས་སའི་ས་ངློས་ཀི་མཐློ་ཚད་ལས་བལ་

ཏེ། རི་མློའི་ངློས་སུ་ས་ངློས་ཀི་ཉེ་རིང་གང་རུང་གི་ཚགས་གཅིག་ནས་ས་ངློས་སྙློམ་ཐིག་བར་

གི་དངློས་ཡློད་ཀི་མཐློ་ཚད་ཚང་མ་ནི་སྣང་ཆའི་མཐློ་ཚད་དང་མཚུངས་པ་ཡིན། རི་མློ་འབི་

སྐབས་སྣང་ཆའི་མཐློ་ཚད་ཀིས་རྨང་གཞི་བས་པའི་འློག་ཉེ་ས་དང་རིང་སའི་མི་དང་དངློས་པློའི་

སྣང་ཆའི་མཐློ་ཚད་དེ་ཚད་ལེན་ཐུབ་ཀི་ཡློད་པས། རི་མློའི་ངློས་ཀི་ཉེ་ཆེ་རིང་ཆུང་གི་སྣང་ཆའི་

མིང་དང་དངློས་པློ་རྣམས་ས་ངློས་སྙློམ་ཐིག་གི་ཐློག་གཅིག་གྱུར་ཡློང་ཐུབ་ཀི་ཡློད། 

སྣང་ཆའི་ཚངས་ཐིག །དེང་རབས་ཕི་ལུགས་རི་མློའི་ཐ་སྙད་ཅིག །སྣང་ཆའི་ཐིག་ལམ་གི་དཀིལ་

ཐིག་ཡང་ཟེར། དེ་ནི་སྣང་ཆ་རིག་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་ཡིན། སྣང་ཆའི་ཚགས་དང་གཙོ་ཚགས་

གཉིས་འབེལ་ནས་གྲུབ་པའི་ཐིག་དེར་སྣང་ཆའི་ཐིག་ལམ་གི་དཀིལ་ཐློག་ཡིན་པར་མཚོན། 

སྣང་ཆའི་ཟུར། དེང་རབས་ཕི་ལུགས་རི་མློའི་ཐ་སྙད་ཅིག །སྣང་ཆ་རིག་པའི་མིང་ཚིག་གི་གས་ཤིག་

ཡིན། དེ་ནི་སྨྱུང་གཟུགས་སུ་མཐློང་བའི་སྣང་ཆའི་རེ་ཟུར་ལ་ཟེར། མིའི་མིག་གིས་ཟུར་མཐློང་

སྣང་ཆ་དེ་ར་བའི་ཆ་ནས་ཟུར་ཚད་ཏུའུ་45-60བར་གི་རྒྱ་ཁློན་ནང་ཡུལ་ལློངས་རྣམས་

གསལ་ཤློས་མཐློང་གི་ཡློད། 

སྣང་ཆའི་རི་མློ། དེང་རབས་ཕི་ལུགས་རི་མློའི་ཐ་སྙད་ཅིག །སྣང་ཆའི་ར་དློན་གཞིར་བཟུང་ནས་

བིས་པའི་རི་མློར་ཟེར། དེ་ནི་མིག་ལམ་འཕློ་གནས་དང་དངློས་པློའི་ཆ་ཤས་ཀི་འཕད་སའི་

ཚགས་ཐིག་སྤད་ནས་བི་ཡུལ་གི་དབིབས་དང་གིབ་གཟུགས་མངློན་པ་དེ་ཡིན། རི་མློའི་བཀློད་

སྒིག་དེ་རིགས་ནི་རི་མློ་མཁན་གི་གནས་སའི་འགྱུར་བར་བརེན་ནས་འགྱུར་བ་འགློ་བ་ཡིན། 

དེར་བརེན་རི་མློ་འབི་སྐབས་མཐློང་ཚོར་དང་། མིག་ལམ་ཚགས་ཐིག །མིག་ལམ། མིག་གི་མཐློ་

དམན། མཚམས་ཚགས། རི་མློའི་ཐིག་ལམ། ཆུ་ཚད་ཐིག །བལ་ཚགས་སློགས་ཀི་འབེལ་བར་

བསམ་གཞིགས་བེད་དགློས། 

སྣང་ཆུང་། མཐློང་ཆུང་ངམ་གཙིགས་ཆེན་པློ་མ་ཡིན་པ། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་སྣང་ཆུང་རིས་མེད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མ་བེད། དག་བློར་སྣང་ཆུང་བེད་མི་ཉན། 

སྣང་ཆུང་ཁུར་མེད། མཐློང་ཆུང་ལྷློད་ཡངས། སྤི་དློན་ཚང་མར་སྣང་ཆུང་ཁུར་མེད་མ་བེད། 

སྣང་ཆུང་བཏང་བ། མཐློངས་ཆེན་པློ་མ་བས་པ། 

སྣང་ཆུང་བག་ཡངས། མཐློང་ཡང་མ་མཐློང་བ་དང་། གློ་ཡང་མ་གློ་བའི་ཁུལ་བས་ནས་རང་སྣང་གང་

འདློད་དུ་འཇློག་པ། 

སྣང་ཆུང་ལྷློད་ཡངས། བ་བ་ལ་བློ་སྒིམ་པློ་མེད་པ། ལས་དློན་སྒྲུབ་སྐབས་སྣང་ཆུང་ལྷློད་ཡངས་བས་

ན་ནློར་འཁྲུལ་ཡློང་། 

སྣང་ཆེན། གཙིགས་ཆེན་པློ། 

སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ། ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་དྲིས་ལན་རྣ་བའི་བདུད་རི་ལས། གཞི་ལམ་

འབས་བུའི་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལློག་གི་སྟློང་པའི་འློད་གསལ་བཞི་ཚན་རྣམས་དང་འབེལ་

ཟུང་དུ་འབེལ་བས་འཁློར་འདས་ཆློས་ཀི་སྤི་སློམ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡིན། གཞི་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་

ལུགས་འབྱུང་དུ་ཤར་བ་དང་། འབས་བུ་རློགས་པའི་རིམ་པ་ལུགས་ལློག་ཏུ་སྡུད་པ་དང་། 

གནས་སྐབས་ལམ་དུས་བསྐྱེད་སྡུད་ཀི་རིམ་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་གནས་པ་སྟེ། དེ་དག་རེ་རེའང་རྒྱུ་

འབས་སམ་མ་བུའི་འབེལ་བ་གནས་པ་ཡིན་ནློ། །

 ༡ དེ་ལ་ཐློག་མ་གཞིའི་གནས་སྐབས་ལར་ན། ཨཱརྱ་དེའི་བདག་བིན་རླབས་ལས། འློད་གསལ་

ལས་ནི་སྟློང་པ་ཆེ། །སྟློང་པ་ལས་ནི་ཐབས་འབྱུང་ངློ་། །།དེ་ལས་ཤེས་རབ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། དེ་

ལས་རླུང་ནི་ཡང་དག་འབྱུང་། །རླུང་ལས་མེ་ནི་འབྱུང་བར་འགྱུར། མེ་ལས་ཆུ་ནི་ཡང་དག་

འབྱུང་། །ཆུ་ལས་ཀང་ནི་ས་སྐྱེ་འགྱུར། འདིས་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་འབྱུང་ངློ་། །ཞེས་གསུངས་

པ་ལར། རྒྱུའི་འློད་གསལ་སློག་ཆེན་པློ། སྙིང་གིའི་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་སེམས་ཀི་རྡློ་རེ་དེ་

བཞིན་ཉིད་དང་ཤེལ་དང་འདློ་ཀི་ཚུལ་དུ་གནས་པ་དེ་ལ། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་སམ་འཕློ་

བའི་བག་ཆགས་ཆགས་རློག་བཞི་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཅན། གཞན་ཏུ་འཇིག་རེན་

པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཐམས་ཅད་སྟློང་པ་དང་སྟློང་པ་ཆེན་པློཨ་ྲམིང་གི་རྣམ་གངས་སུ་གགས་པ་དེ་ཉིད་

བརེན་པའི་ཚུལ་དུ་གནས་པས་འློད་གས་ལས་སྟློང་པ་འབྱུང་བ་ལར་སྣང་ཞིང་། དེ་ཉིད་ལྷན་ཅིག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

སྐྱེས་པའི་མ་རིག་པ་དང་མཚུངས་ལན་ཏུ་གནས་ཤིང་དེའི་འཁློར་དུ་གཏི་མུག་ལས་གྱུར་པའི་

རློག་པ་བདུན་ཀང་ཡློད་ལ། དེའི་དབང་གིས་བདག་འཛིན་སྣང་བ་དཀར་དམར་ཕན་ཚུན་ལློས་

ཆློས་ཐབས་ཤེས་ཀི་ཚུལ་དུ་ཤར་བས་འཁྲུལ་པའི་མགློ་བརམས། དེ་ལས་རླུང་ཁམས་ཉེར་

ཐློབ་སྟློང་པ་ཆེན་པློའི་སེམས་ཀི་རེན་ཉློན་ཡིད་གཉིད་སྡུག་གི་མཚན་ཉིད་ཅན་དང་། དེ་ལས་མེ་

ཁམས་མཆེད་པ་ཤིན་ཏུ་སྟློང་པའི་སེམས་ཀི་རེན་ཡིད་ཤེས་རྨི་ལམ་གི་མཚན་ཉིད་ཅན་དག་གི་

འཁློར་དུ་འདློད་ཆགས་ལས་གྱུར་པའི་རློག་པ་བཞི་བཅུ་འབྱུང་། དེ་ལས་ཆུ་ཁམས་སྣང་བ་སྟློང་

པའི་སེམས་ཀི་རེན་སློ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་སད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་འཁློར་དུ་ཞེས་སང་ལས་

གྱུར་པའི་རློག་པ་སུམ་ཅུ་སློ་བདུན་བྱུང་ཞིང་དེ་ལས་ཀང་ས་ཁམས་ཆགས་པའི་སེམས་སུ་

འཇུག་ཅིང་། དེ་ཉིད་ཐློབ་མཆེད་སྣང་གསུམ་གི་རིམ་པས་ལང་བས་འཁློར་བ་ན་ཟློ་ཁྱུའི་འཁྱུད་

མློ་བཞིན་ཏུ་འཁློར་བ་ཡིན་ནློ། །

 གཉིས་པ་འབས་བུའི་གནས་སྐབས་ནི། སློམ་ལས། ས་ཡི་ཁམས་ནི་ཆུ་ལ་ཐིམ། ཆུ་ནི་མེ་ལ་

ཐིམ་པར་འགྱུར། །མེ་ནི་ཕ་མློ་ཁམས་ལའློ། །རླུང་ཡང་སེམས་ལ་ཐིམ་པར་འགྱུར། སེམས་བྱུང་

ལ་ཐིམ་འགྱུར། སེམས་བྱུང་མ་རིག་པ་ལ་སྟེ། །དེ་ཡང་འློད་གསལ་བ་རུ་འགློ། འདིས་ནི་སིད་

པ་གསུམ་པློ་འགག །ཅེས་གསུངས་པ་ལར། ཟླ་ཉི་ཡི་གེ་མཐར་ཐུག་འདྲེས་ནས་སྣང་བས་སྐུ་རྡློ་

རེ། མཆེད་པས་གསུང་རྡློ་རེ། ཉེར་ཐློབ་ཀིས་ཐུགས་རྡློ་རེར་བས་ཏེ་ཁམས་གསུམ་གི་བརན་

གཡློའི་གཟུགས་བརན་སྒྱུ་མ་ལ་བུའི་དཀིལ་འཁློར་ཤར་བ་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་དང་། དཔྱིད་

ཐིག་ཁ་སྦློར་གི་དགའ་འགློས་ལས་ཤར་བའི་སྣང་གསུམ་སྟློང་བཞི་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལློག་

སྐྱེས་བུ་བེད་པའི་འབས་བུ་ཅན་གི་བདེན་གཉིས་ཀི་སྐུ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའམ། དཔའ་བློའི་རིམ་

པས་རླུང་སེམས་དབུ་མར་བཀག་པ་ལས་མངློན་ཏུ་གྱུར་པའི་སྟློང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མློའི་

བདག་བིན་རླབས་ཀི་རིམ་པས་རླུང་སེམས་དྭངས་མ་རྡློ་རེ་སེམས་དཔའི་སྐུར་བསྒྲུབས་པ་

རློགས་པའི་རིམ་པ་དང་། སྣང་གསུམ་གིས་བསྡུས་པའི་ཁམས་གསུམ་སྒིབ་པའི་ཆློས་ཐམས་

ཅད་དློན་ལམ་གཉུག་མའི་འློད་གསལ་ནམ་མཁའ་ལ་བུའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དུ་གློལ་བ་རློགས་པའི་

རིམ་པ་ཆེན་པློ་ལ་སློགས་པ་ཟབ་མློའི་ལམ་གིས་འཁྲུལ་པ་རད་བཅད་པ་ཀུན་རློབ་ཀིས་བསྡུས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་རློག་པ་འཁློར་དང་བཅས་པ་ལུགས་ལས་

ལློག་ཏེ་རྣམ་པར་དག་ནས་འློད་གསལ་མཆློག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པློ་དློན་དམ་པའི་

བདེན་པ་ལ་རག་ཏུ་ཞུགས་ཤིང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་སྟློང་པ་ཉིད་སྒྱུ་འཕྲུལ་གི་སྐུ་མཚན་དཔེ་

མཐར་ཐུག་པ་ཀུན་རློབ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པར་ལང་ལ། དེ་ལ་བུའི་བདེན་གཉིས་ཟུང་འཇུག་ཡེ་

ཤེས་ཀི་སྐུ་དེ་ལ་རྡློ་རེ་སེམས་དཔའ་འམ་རྡློ་རེ་འཆང་ཞེས་བ་སྟེ་མཐར་ཐུག་གི་གྲུབ་འབས་སློ། །

 གསུམ་པ་ལམ་དུས་སུ། འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་ལས། ཆློས་སྐུ་རབ་དག་མཁའ་འདྲ་བ། ཤི་དང་

བརྒྱལ་དང་གཉིད་ལློག་དང་། གལ་དང་འཁིག་དུས་སྐད་ཅིག་ཙམ། མློང་བར་འགྱུར་བ་རབ་

གློམས་ན། ལུས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཡིད་ནི་སྦང་། ཞེས་སྣང་མཆེད་ཐློབ་པའི་འློད་གསལ་གཞི་

འབས་དང་རེས་མཐུན་འཆར་བའི་སྐབས་ལྔར་གསུངས་པ་ལས། འཆི་བའི་སྐབས་སུ་ར་བ་

ཡན་ལག་གི་རླུང་བཅུ་བསྡུས་ནས་རྣམ་ཤེས་ནམ་མཁའ་ལ་ཐིམ་པའི་རེས་སུ་སྣང་བ་ཐིམ་

རགས་དཀར་ལམ་ཤར། ཞེས་སང་ལས་གྱུར་པའི་རློག་པ་འགག །དེ་མཆེད་པ་ལ་ཐིམ་པས་

དམར་ལམ་ཤར། འདློད་ཆགས་ལས་གྱུར་པའི་རློག་པ་འགག །དེ་ཉེར་ཐློབ་ལ་ཐིམ་པས་ནག་

ལམ་ཤར། གཏི་མུག་ལས་གྱུར་པའི་རློག་པ་འགག །དེ་འློད་གསལ་ལ་ཐིམ་པས་གཞིའི་འློད་

གསལ་འཆར་བས་ལམ་བསློམས་པས་གློལ་ཚད་ལ་སེབ་པ་རྣམས་ནི་འདིའི་སྐབས་སུ་འློད་

གསལ་མ་བུ་འདྲེས་ནས་གློལ་བར་འགྱུར། སྤི་མཚན་པ་རྣམས་ནི་སར་ཡང་དེ་ལས་ཉེར་ཐློབ་

སློགས་ལུགས་འབྱུང་དུ་ལང་སྟེ་སིད་པ་བར་དློར་སིད་པའི་འཁློར་ལློར་འཕན་པར་འགྱུར་རློ། 

གཉིད་པའི་ཚེ་ནའང་དེ་དང་ཆ་མཐུན་འབྱུང་སྟེ། ལས་རླུང་ཕལ་ཆེར་རླུང་གི་རླུང་ལ་ཐིམ་པས་

སྨིག་རྒྱུ་འློད་ཟེར་ལྔ་ལན་གི་ཚུལ་དང་། འདློད་ཆགས་ཀི་ཀུན་ཏློག་ཐིམ་པས་སྣང་བ་ཟླ་འློད་ནམ་

མཁའ་ལ་ཤ་བ་ལ་བུ། ཞེ་སང་ཐིམ་པས་མཆེད་པ་ཉི་འློད་ཤར་བ་ལ་བུ། གཏི་མུག་ཐིམ་པས་ཐློབ་

པ་མཚམས་ཀི་མུན་པས་ཁབ་པ་ལ་བུ། རྣམ་ཤེས་ཐམས་ཅད་ཐིམ་པས་གཟུང་འཛིན་གི་མུན་

པ་དང་བརླ་བའི་སྐད་ཅིག་འློད་གསལ་བ་སྟེ། ཆློས་ཉིད་མི་རློག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་མློང་བ་བ་མ་

ཡི་དམ་གིན་རླབས་སྟློབས་ཀིས་དྲང་སྟེ་འདིར་བསེ་ནུས་པ་དེས་ལམ་དུས་ཀི་དཔེའི་འློད་

གསལ་ལ་དབང་འབློར་པ་ཡིན་པས། འཆི་བའི་ཚེ་ནའང་སྟློང་པ་གཞིའི་དློན་གི་འདློ་གསལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ཆློས་ཀི་སྐུར་བང་ཆུབ་པར་འགྱུར་རློ། འཁིག་པའི་ཚེ་ནའང་དྲློད་ཀི་ཉི་མ་ཤར་བ་ཐབས་ཆགས་

པའི་སྣང་བ་མཆེད་པ་དང་། བདེ་བའི་ཟླ་བ་ཤར་བ་ཤེས་རབ་ཆགས་བལ་གི་སྣང་བ་དང་། དེ་

གཉིས་ཀ་མིན་པའི་ཐུན་མཚམས་དབུ་མ་ཉེར་ཐློབ་སྟེ། དེ་ལས་ཀང་འདས་ཏེ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་

བ་ཉམས་སུ་མློང་བའི་དུས་གསུམ་གང་དུའང་མི་རློག་པའི་འློད་གསལ་སྐད་ཅིག་མ་འཆར་ཏེ། 

གཏུམ་མློ་དང་། ལས་རྒྱའི་རྣལ་འབློར་ལ་བརེན་པ་རྣམས་ཀིས་དཔེའི་ཡེ་ཤེས་ཀཀང་འདིར་

དགའ་བཞི་དང་། སྟློང་བཞི་ཟུང་འཇུག་གི་མཐའི་ལྷན་སྐྱེས་ལ་ངློ་སྤློད་པ་སྟེ་ཕག་ཆེན་ཐིག་ལེ་

ལས། གང་ཕིར་སྣང་བ་དེ་དགའ་བ། སྣང་བ་མཆེད་པ་མཆློག་དགའ་བཤད། ཁད་དགའ་ཉེ་བར་

ཐློབ་པ་དྲན། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགའ་དེ་འློད་གསལ། ཞེས་སློ། །གལ་བ་སྟེ་རླུང་སློག་རར་ཞུགས་

པའི་བློགས་པ་དང་། རླུང་ལློག་པ་སློགས་ཀཡིས་བརྒྱལ་བ་རྣམས་ལའན་དེ་མཚུངས་ཡློད་ཀང་

འློད་གསལ་འཆར་ཕུལ་ཆུང་བས་ངློ་སྤློད་སློགས་གགས་ཆུང་ལ། གཞན་ཡང་། སེམས་སམ་

ཡིད་ནི་སྣང་བ། སེམས་བྱུང་ནི་མཆེད་པ། མ་རིག་པ་ནི་ཐློབ་པ་བཤད་པའང་ཡློད་པས་རྣམ་

རློག་དང་འབེལ་བའི་འཁློར་བའི་བསྐྱེད་སྡུད་ཐམས་ཅད་སྣང་གསུམ་རྣམ་ཤེས་སྡུད་པའི་མངློན་

བང་གི་རིམ་པར་འདུ་ཞིང་། དེ་ལར་ན་སེམས་དག་པས་སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་མེ་ལློང་ལ་བུ་དང་

མཉམ་པ་ཉིད། སེམས་བྱུང་དག་པས་མཆེད་པའི་ཡེ་ཤེས་སློ་སློཨ་ྲརློག་པ་དང་བ་གྲུབ། མ་རིག་

པ་དག་པ་ཐློབ་པ་ཆློས་ཀི་དབིངྭས་ཀི་ཡེ་ཤེས་སུ་འཆར་བས་ལམ་དང་འབས་བུའི་མང་འདས་

ཀི་ཕློགས་སུ་བསན་པ་ཐམས་ཅད་སྣང་གསུམ་ཡེ་ཤེས་འཆར་བའི་མངློན་བང་གི་རིམ་པར་

འདུ་བ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལར་གཧིའི་གནས་སྐབས་སུ་རྒྱུ་རྒྱུད་རང་བཞིན་འློད་གསལ་དེ་ཁམས་

བཞིའི་བག་ཆགས་དང་འགློགས་པའི་དབང་གིས་ལམ་དང་། འབས་བུའི་གནས་སྐབས་ཐམས་

ཅད་བཞི་ཚན་གི་ཆློས་རྣམམས་འཆར་ཏེ། སེམས་ཀི་རྡློ་རེ་སྙིང་གའི་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་

དང་མཚུངས་པར་ལན་པའི། ལེ་བར་སྣང་བའི་ཆ་སའི་ཐིག་ལེ་མི་ཤིགས་པ་ལས་རགས་ཤིང་

རྒྱུན་བརན་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་སད་པའི་གནས་སྐབས་དངློས་པློར་སྣང་བ་སྐུ་རྡློ་རེའི་ཆློས་ཅན་

འཆར། མགིན་པར་མཆེད་པའི་ཆ་མེའི་ཐིག་ལེ་མི་ཤིགས་པ་ལ་སློག་གི་སྐྱེ་བ་ཡློད་པ་དང་མེད་

པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་རྨི་ལམ་གི་གནས་སྐབས་སྒྱུ་མ་ལ་བུའི་སྣང་བ་གསུང་རྡློ་རེའི་ཆློས་ཅན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཆར། སྙིང་གའི་ཐློབ་པ་ར་རླུང་གི་ཐིག་ལེ་མི་ཤིགས་པ་ལས་མུན་པ་ནློན་པ་གཉིད་འཐུག་གི་

གནས་སྐབས་ཐུགས་རྡློ་རེའི་ཆློས་ཅན་དུ་འཆར། དཔྲལ་བར་འློད་གསལ་བདེ་བའི་ཆ་ཡེ་ཤེས་

ཀི་ཐིག་ལེ་མི་ཤིགས་པ་ལས་ཟླློག་པར་དཀའི་འདློད་ཆགས་དང་རེས་སུ་འབེལ་བ་ཁུ་བ་འཕློ་བ་

བཞི་པའི་གནས་སྐབས་ཡེ་ཤེས་རྡློ་རེའི་ཆློས་ཅན་དུ་འཆར། དེ་དག་གིས་དབང་གིས་མི་རིགས་

བཞི། དུས་ཚོད་བཞི། ཐུན་མཚམས་བཞི། ལློངས་སྤློད་བཞི། ཁམས་བཞི། སེ་པ་བཞི། གྲུབ་

མཐའ་བཞི། རྒྱུད་སེ་བཞི། དང་བཞི། བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི། སྐད་ཅིག་བཞི། དགའ་བ་ཞི། 

རྣམ་ཐར་བཞི། ཚད་མེད་བཞི། སྐུ་བཞི་ལ་སློགས་པ་བཞི་འགློས་ཐམས་ཅད་འཆར་བ་ཡིན་ནློ། །

 ཁད་པར་ཟབ་ཆློས་རློགས་པ་ཆེན་པློ་གསང་སྐློར་རྣམས་ཀི་གནད་དང་སྦར་ན། རིག་པ་གཞི་

ཐློག་ནས་འཕགས་ཤིང་ལྷུན་གྲུབ་ཀི་སློ་བརྒྱད་འཆར་བའི་སྐབས་སུ་ངློ་བློའི་སྣང་བ་གློ་མ་

འགག་པར་རང་གསལ། རང་བཞིན་གི་སྣང་བ་འློད་ལྔའི་ཚུལ་དུ་ཡེ་གདངས། ཐུགས་རེའི་སྣང་

བ་ནམ་མཁའ་ལ་བུའི་སློ་ཕེ་བ་གསུམ་པློ་རང་གི་རང་མ་རིག་པར་ཁ་ཕིར་བལས་སུ་ཤློར་ཏེ། ༡ 

རྒྱུ་བདག་ཉིད་གཅིག་པའི་མ་རིག་པ་ཉེར་ཐློབ། ༢ དེ་རང་ངློ་མ་ཤེས་མཁན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་

མ་རིག་པ་མཆེད་པ། ༣ རང་སྣང་ལ་གཞན་ཏུ་འཛིན་མཁན་ཀུན་བཏགས་པའི་མ་རིག་པ་སྣང་

བ་སྟེ། དེ་གསུམ་གིས་རྒྱུ་བས་ནས་མ་དག་པའི་འཁློར་བའི་སློར་འཁྲུལ་པ་དེ། ལམ་གི་སྐབས་

སུ་སེམས་དང་རིག་པ་དབེ་བའི་གདམས་ངག་གིས་ལུས་སྣང་སེམས་གསུམ་གི་བག་ཆགས་

སང་གཉེན་ལ་མི་ལློས་པར་རང་ས་དག་པ་དང་། དགའ་བཞིའི་འགློས་ཐིམ་སློགས་གསང་

སགས་འློག་མ་རློལ་བཅས་ཀི་ལམ་ལས་འདས་པ་འློད་གསལ་སྣང་བའི་ས་བཅུ་དྲུག་གི་ངློ་བློར་

བཙན་ཐབས་སུ་གློལ་ཏེ། དེའང་སྣང་བ་བཞིའི་ཐློག་མར་རང་རང་གི་སྣང་རགས་ཤར་བ་ནི་སྣང་

བ། དེ་རྒྱས་པ་ནི་མཆེད་པ། དེ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ནི་ཐློབ་པ། ཚད་ལ་ཕེབ་པ་ནི་ཉེ་བར་ཐློབ་པ་སྟེ། 

དེ་ལར་ས་བཅུ་དྲུག་མཐར་ཕིན་ནས་རགས་སྣང་བའི་འློད་གསལ་སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་ལས་

འདས་ནས། དློན་དམ་སྣང་མེད་སྟློང་པའི་འློད་གསལ་མངློན་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་འབྲུམ་ནད་བང་བའི་

སྐྱེས་བུ་ལར་ལུགས་འབྱུང་གི་འཁློར་བ་བརད་ནས་ཆློད་དེ་འཇིག་རེནལས་འདས་པའི་སྒྱུ་

འཕྲུལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་འཁློར་ལློ་འབའ་ཞིག་བསྐློར་བར་གསུངས་སློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

སྣང་འཆར་རི་མློའི་སློལ། ནུབ་ཕློགས་པའི་རི་མློའི་གྲུབ་མཐའ་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་སྤི་ནང་ཧྥ་རན་

སིར་ཐློན་ཞིང་། དེར་ས་མ་དང་རེས་མ། སྣང་འཆར་རིང་ལུགས་གསར་མ་བཅས་ཁག་གསུམ་ལ་

དབེ་ཡློད། དེ་ཡང་སྤི་ལློ་༡༨༧༤ལློར་ཧྥ་རན་སིའི་གཞློན་ནུ་རི་མློ་མཁས་ཅན་ཁག་གཅིག་གིས་

རི་མློའི་འགེམས་སྟློན་ཐེངས་དང་པློ་སྐབས་མློ་ནའེ་ཡིས་བིས་པའི་ཉི་ཤར་སྣང་འཆར་ཞེས་པའི་

བརམ་བར་སློབ་གིང་གྲུབ་མཐས་ཚུར་རྒློལ་བས་པའི་རྐྱེན་གིས་མིང་དེ་ལར་ཐློགས་པ་ཡིན། སྣང་

འཆར་གྲུབ་མཐས་རི་མློའི་ཐབས་རལ་གི་ཐད་ལ་འློད་དང་ཚོན་མདློག་གཉིས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བས་

ཏེ་ཕི་རློལ་ཡུལ་གི་འློད་མདངས་ལ་བརེན་ནས་བི་ཆ་མཚོན་པར་བེད་པའི་ལག་རལ་གསར་

གཏློད་བས་པ་དང་རི་མློ་འབི་སྐབས་ཁིམ་དུ་མ་བསད་པར་ཕི་རློལ་དུ་སློང་ནས་གསློན་བིས་ཀིས་

འབི་ཐེངས་གཅིག་ལ་གྲུབ་པ་བེད་ཀི་ཡློད། ཉི་འློད་ལས་གྲུབ་པའི་ཁ་དློག་བདུན་པློ་དེས་གསལ་

མུན་གིས་དཀར་ནག་གཉིས་ཀིས་རྨང་གཞི་བས་པའི་གསལ་མུན་གི་ཚབ་བས་ཏེ། ཡུལ་ལློངས་

དང་འགུལ་མེད་དངློས་པློ། མི་སྣའི་འདྲ་རིས་སློགས་ཀི་ཐད་ཚོན་མདངས་ཁམས་དྭངས་ལ་པིར་

རེས་སྟབས་བདེ་བའི་དམིགས་བསལ་གི་ཁད་ཆློས་ཐློག་ནས་ཡློ་རློབ་ཀི་རི་མློའི་ཐབས་རལ་ལ་

ལེགས་བཅློས་བེད་པར་བས་རེས་ཆེན་པློ་བཞག་ཡློད། གྲུབ་མཐའ་དེའི་ཚབ་བེད་ཀི་རི་མློ་

མཁས་པ་ནི་མློ་ནའེ་དང་། ཤི་སི་ལའེ། པི་ཧྲཱ་ལློ། ལེ་ནེ་ཨ་སློགས་ཡིན། 

སྣང་བརན། གཟུགས་བརན། 

སྣང་བརན་འཁློད་པའི་རྡློ་ཆས། གནའ་བློའི་ཁང་པའི་སློ་ཀད་དང་། བག་ཕུག །བང་སློ་སློགས་ཀི་རྡློ་

བརློས་རི་མློའི་རྒྱན་རིས་ལ་ཟེར། 

སྣང་བརན་འཁློད་པའི་སློ་ཕག །ས་ཕག་རྒྱབ་སའི་ཕག་སྒློམ་ལ་འབུར་ཀློང་གཉིས་ཀི་ཐློག་ནས་རི་

མློ་སྣ་ཚོགས་བརློས་ཏེ་པར་ཤིང་ལ་བུ་བཟློས་རེས་དེའི་ནང་ས་ཕག་བརྒྱབ་སྟེ་སློ་བཏང་བའི་སློ་

ཕག་ལ་ཟེར། 

སྣང་སྟློང་། སྣང་བ་ཐབས་དང་སྟློང་པ་ཤེས་རབ། 

ང་པ་ཤེས་རབ་དབེར་མེད་པ་སྟེ། ཡུལ་གི་ཆ་ནས་སྣང་སྟློང་ཟུང་འཇུག

སྣང་སྟློང་ཟུང་འཇུག །དྭགས་པློ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་སྐབས་ཀི་ཉམས་ལེན་གི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆློས་སྐད་ཅིག །སྟློང་པའི་ངང་ལས་བྱུང་བའི་ས་བློན་དང་ཕག་མཚན་ནི་ཆློས་དབིངས་ཡེ་ཤེས། 

དེས་བསྒྲུབས་པའི་ལྷ་སྤློས་མེད་དུ་འཆར་ཚུལ་ནི་ཐློག་མར་གསལ་སྟློང་གི་སློ་ནས་གཏན་ལ་

འབེབས་ཏེ། སྣང་བ་ལྷའི་དཀིལ་འཁློར་གི་མཚན་ཉིད་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་

བེད་པ། སྟློང་པ་ནི་གསལ་སྣང་དེ་ཉིད་ལ་མཚན་མར་ཞེན་ན་འཁློར་བ་ལས་མ་འདས་པའི་ཕིར་ན་

གང་དུ་ཡང་མི་འཛིན། ཅི་ཡང་མི་རློག་པའི་ངང་དུ་ཟུང་འཇུག་གི་སློ་ནས་ཉམས་སུ་བངས་ཏེ། ལྷའི་

སྣང་བ་དེ་ཉིད་གསལ་བའི་དུས་སུ་སྟློང་ཞིང་། སྟློང་པའི་དུས་སུའང་གསལ་བར་ཤར་བས་སྣང་སྟློང་

ཟུང་འཇུག་དང་། གསལ་སྟློང་ཟུང་དུ་འཇུག་ཅེས་ཟེར། དེ་ལ་མན་ངག་དུ་འཁློར་འདས་དབེར་མེད་

ཅེས་བ་ཞིང་། དེ་ལར་སློམ་པའི་ཚེ་ན་ཡུལ་གི་ཆ་ནས་སྣང་སྟློང་ཟུང་འཇུག་དང་། ཤེས་པའི་ཆ་ནས་

གསལ་སྟློང་ཟུང་འཇུག་ཅེས་ཟེར། ཞེས་ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་གསུངས།

སྣང་སྟློན་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན། སྣང་སྟློན་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པློ་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་བཅུ་

གསུམ་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༧༩༦ ལློར་རྔ་པ་ཁུལ་དུ་ཡབ་སྣང་ཞིག་གདུང་རིགས་ནློར་བུ་

དང་ཡུམ་མཁར་སེབས་གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། དགུང་གངས་དྲུག་ལ་ཕེབས་པ་ནས་ཡི་

གེ་འབི་ཀློག་འདློན་གསུམ་བསབ་པར་སྦངས་པས་རང་གློལ་དུ་མཁེན། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པ་

ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༨༣༥ལློར་རུ་ལག་གཡུང་དྲུང་གིང་དགློན་ཕག་བཏབ། མཐར་དགུང་གངས་

རེ་བརྒྱད་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པ་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༨༦༣ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

སྣང་བརགས་གཅིག་འཁྲུལ། བུམ་འཛིན་རློག་པ་དེ་སྣང་བ་དློན་ཆློས་བུམ་པ་རང་མཚན་པ་དེ་

བརགས་པ་བློ་ཆློས་བུམ་པའི་དློན་སྤི་གཉིས་པློ་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་པའི་སློ་ནས་འཇུག་ཡུལ་ལ་

མངློན་པར་ཞེན་པའི་དློན། 

སྣང་དག །① དློ་སྣང་དང་། གནད་འགག །སྣང་དག་མེད། བརློན་འགྲུས་ཡློད་ན་མཁས་པར་འགྱུར་བ་

སྣང་དག་མེད། བཀའ་སློབ་དེའི་ནང་དུ་དགློངས་དློན་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་འདུག་པ་ལ་ཁློད་རང་སྣང་

དག་བྱུང་ངམ་མ་བྱུང་། སེར་གི་ཁེ་ཕན་ལ་སྣང་དག་མ་བཏང་བ། ② དློགས་པ། ཁེད་རང་ཐུགས་

ལྷློད་ལྷློད་གནང་ནས་ཕེབས་དང་། འདི་ཕློགས་ཀི་ལས་དློན་ལ་སྣང་དག་གཏློང་མི་དགློས། 

སྣང་དག་མེད་པ། ལས་ཀ་སློགས་ནུས་པས་ཐུབ་ངེས་དང་བསྒྲུབ་ངེས་ཟེར་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

སྣང་ལན་ཤིང་ར། [མངློན]སྐར་མ་བརན་པ། 

སྣང་ཕློགས། ① མཐློང་བའི་ཆ། ② དཀར་གསལ་གི་ཕློགས། ③ ཐབས་ཀི་ཆ། 

སྣང་ཕློགས་ངློ་བློ་རློགས་པའི་ལྷ་སྐུ་གསུམ། ༡ རློགས་པའི་རྣལ་འབློར། སེམས་ཞི་བདེ་ཕལ་བས་

བིན་གིས་བརླབས་པའི་རྐྱེན་དང་ལྷ་བསློམ་པའི་མཐུས་རམ་རློག་མེད་བཞིན་གསལ་སྣང་ཤར་

བའི་ལྷ་སྐུ། ༢ སྒྱུ་ལུས་བདག་བིན་རླབས། རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་དངློས་སུ་གྲུབ་པའི་ལྷ་སྐུ། ༣ 

མཚན་མའི་རྣལ་འབློར། དུ་བ་ལ་སློགས་པའི་རགས་སྣང་། 

སྣང་ཕློགས་དང་སྟློང་ཕློགས། རེན་འབེལ་ལམ། ཀུན་རློབ་ཏུ་ཡློད་པ། ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་ཡློད་པ་རྣམས་

དློན་གཅིག་པས། འདི་རྣམས་འཇློག་ཐུབ་ན་སྣང་ཕློགས་ནས་ཡློད་པར་འཇློག་ཐུབ་པ་ཡིན། 

རང་བཞིན་གི་གྲུབ་པ། རང་ངློས་ནས་གྲུབ་པ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་གྲུབ་པ། བདེན་པར་གྲུབ་

པ་རྣམས་དློན་གཅིག །དགག་བ་འདི་རྣམས་བློ་ངློར་ཁེགས་ན་བློ་དེ་ཡི་གང་ཟག་དེས་སྟློང་

ཕློགས་གྲུབ་པར་འཇློག་པ་ཡིན། 

སྣང་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ] ① འཆར་བའམ་གསལ་བ། ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ་མཉམ་དུ་སྣང་བའི་དུས་

སྐབས་ཀང་ཡློད། ལམ་སྟློན་སྒློན་མེ་ནས་འློད་ཆེན་སྣང་བ། གློག་བཞུ་མང་པློས་ཉིན་མློ་ལར་

གསལ་པློར་སྣང་བ། ② རི་དྭགས་ཤིང་ནགས་ནང་དུ་བློས་ནས་མི་སྣང་བར་གྱུར་པ། མིག་ལ་

སྣང་བ་ཙམ་གིས་བློ་ལ་ངེས་དཀའ། མདུན་ཕློགས་སུ་བདེ་སྐྱིད་ཀི་ལམ་བཟང་ཞིག་སྣང་

འདུག །③ ཡློད་པའམ་གནས་པ། ལས་དློན་འདིའི་སྐློར་ལ་ཐབས་ཤེས་སྣང་ངམ་མི་སྣང་། ཚ་

ཟེར་ཞེས་པ་ཉི་མའི་མིང་དུ་སྣང་། དེ་ལ་བུའི་ཟེར་སྒློས་ཕལ་སྐད་ལ་སྣང་། ④ འློད་ཟེར། ཉི་མའི་

སྣང་བ། བློ་གློས་ཀི་སྣང་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྒློན་མ་དང་། མངློན་པར་གསལ་བ། སྣང་

བེད། སྣང་གསལ། འློད་མདངས། འློད་ཟེར་འབར་བ། རབ་གསལ། གསལ་བ་བཅས་སློ། །⑤ 

ཕིའི་གནས་ཚུལ། དམག་འཁྲུག་གི་སྣང་བ། ཞི་བདེའི་སྣང་བ། རྨི་ལམ་གི་སྣང་བ། ⑥ ནང་གི་

བསམ་ཚུལ་དང་མཐློང་ཚུལ་ལམ། སེམས་ཀི་འཆར་སློ། འཁགས་སྣང་ལློགས་སྣང་། རང་སྣང་

གང་དྲན། མིའི་སྣང་བར་མི་འགློ་བའི་སྐད་ཆ་མ་ཤློད། ཉམས་སྣང། མཐློང་སྣང་། ⑦ [མངློན]ཉི་

འློད། ཐིམ་རིམ་འཆར་སྐབས། ཐློག་མར་སྟློན་གནམ་དྭངས་ལ་མཚན་མློ་ཟླ་འློད་ཀིས་ཁབ་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལར་སྟློང་པ་དཀར་ལམ་པའི་སྣང་བ་འཆར་གི། དེ་ལས་གཞན་ཡང་མི་འཆར་བའི་ཡིད་ཤེས་ཕ་

མློ་ཞིག །⑧ སྣང་བ། ༡མུན་པའི་འགལ་ཟླར་གྱུར་པའི་ཆློས་གང་ཞིག །མིག་ལ་གཟུགས་

གསལ་པློར་སྣང་བའི་གནས་སྐབས་ཀི་འློད་མདངས་ཞིག་ལ་གློ ། ༢ཚད་མའི་བརྡ་སྐད་ཞིག་སྟེ། 

མངློན་ཞེན་མེད་པའི་བློས་རང་ལ་སྣང་བའི་ཡུལ་ལ་བ་བར་བེད་པའི་སྐབས་སུ་ཡུལ་མཐློང་

ཚུལ་གི་ཁད་པར་ལའློ། །

སྣང་བ་སྐྱིད་པློ། སེམས་བག་ཕེབས་པློའམ་སེམས་སྤློ་པློ། ལས་འགན་ཚགས་སུ་ཚུད་ན་སྣང་བ་

སྐྱིད་པློ་ཡློང་། དློགས་ཟློན་མེད་པའི་སྣང་བ་སྐྱིད་པློར་སློད་མི་ཉན། 

སྣང་བ་འཁྲུལ་པ། ① འཇིག་རེན་པའི་སྤི་སྐད་དེ་རང་གིས་བསམ་བློ་ལློག་པར་འཛིན་པའི་དློན། 

 ② ཚད་མའི་བརྡ་སྐད་དེ་མངློན་ཞེན་མེད་པའི་བློས་རང་ལ་སྣང་བའི་སྣང་བ་དེ་སྣང་བ་ལར་དུ་

དློན་ལ་མ་གྲུབ་པ་འཛིན་པའི་འཛིན་སྟངས། དཔེར་ན། སེམས་འཁྲུལ་བ། ཐག་ཁ་དུག་སྦྲུལ་དུ་

འཛིན་པ་ནི་སྣང་བ་འཁྲུལ་བའློ། །

སྣང་བ་སྒྱུ་མ། སྒྱུ་ལུས་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཆློས་ཐམས་ཅད་རྨི་ལམ་དང་སྒྱུ་མ་ལར་སྣང་ལ་རང་

བཞིན་མེད་པར་སྣང་བའློ། །

སྣང་བ་བརྒྱད། དྲན་པ། བློ་གློས། རློགས་པ། ཆློས། ཤེས་རབ། བདེན་པ། མངློན་ཤེས། བསྒྲུབ་པའི་

སྣང་བ་དང་བརྒྱད་དློ། །

སྣང་བ་འགྱུར་བ། མཐློང་སྣང་ལློག་པའམ་སེམས་གི་འཆར་སློ་འགྱུར་བ། ཐློན་སྐྱེད་འཐབ་རློད་ནང་

དུ་དངློས་སུ་ཞུགས་ནས་ངལ་རློལ་ལ་མཐློང་ཆུང་བེད་པའི་སྣང་བ་འགྱུར་ཐུབ་པ་བྱུང་བ། 

སྣང་བ་མཆེད་པ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མློས་པས་སྤློད་པའི་ཆ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། མིང་གིས་

བརློད་པའི་དློན་གི་དངློས་པློ་ལ་སྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་མེད་པའི་ཤེས་རབ་སྐྱེས་པ། 

སྣང་བ་མཆེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། བང་ཆུབ་སེམས་པའི་མློས་པ་སྤློད་པའི་ཆ་བཞིའི་ནང་གསེས་

ཤིག་སྟེ། སྦློར་ལམ་རེ་མློའི་ཚེ་སར་བཞིན་བསློམས་པས་མིང་གིས་བརློད་པའི་དློན་གི་དངློས་

པློ་ལ་སྒྱུར་མ་ཙམ་ལས་དློན་དམ་པར་རང་བཞིན་མེད་པར་རློགས་པ་ལ་གསལ་སྣང་གློང་དུ་

མཆེད་ཅིང་འཕེལ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱེས་པའློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

སྣང་བ་ཉིན་སིབ། བསམ་ཚུལ་འགྱུར་ལློག་ཆ་ེབ། དགའ་སྡུག་ག་ིསྣང་བ་ཉིན་སིབ་ལ་བུ་འགྱུར་ལློག་ཆ་ེབ། 

སྣང་བ་རེན་འབེལ་གི་ཆློས། སྤིར་བཏང་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་རེན་

འབེལ་ཡིན་པ་དང་། རང་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་བཟང་པློ་ལ་བརེན་ནས་འབས་བུ་བཟང་པློ་འབྱུང་བའི་རེན་

འབེལ་བསྒིགས་ན་དེ་ཡི་ཆ་རྐྱེན་ལ་བརེན་ནས་འབས་བུ་བཟང་པློ་འབྱུང་བར་བེད་ཐུབ་པའི་དློན། 

སྣང་བ་ཐློབ་པ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མློས་པས་སྤློད་པའི་ཆ་བཞིའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཕི་ནང་

གི་ཆློས་ལ་མིང་དུ་བཏགས་པའི་མིང་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་ཤེས་པའི་ཤེས་རབ་སྐྱེས་པ། 

སྣང་བ་ཐློབ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མློས་པ་སྤློད་པའི་ཆ་བཞིའི་ནང་གསེས་ཤིག་

སྟེ། སྦློར་ལམ་དྲློད་ཀི་ཚེ་རང་རྒྱུད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་བདེན་བཞིའི་ཆློས་རྣམས་ལ་དམིགས་ནས་

བསློམས་པས་ཕི་ནང་གི་ཆློས་ལ་མིང་དུ་བཏགས་པའི་མིང་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ཙམ་ལ་དློན་དམ་

པར་རང་བཞིན་མེད་པར་རློགས་པ་ལས་གསལ་སྣང་ཐློབ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱེས་པའློ། །

སྣང་བ་མཐའ་ཡས། [ཨབིཏཱབྷཱ]སངས་རྒྱས་འློད་དཔག་མེད་ཀི་མཚན། 

སྣང་བ་མཐློན་པློ། སློབས་པ་ཆེན་པློའམ་ང་རྒྱལ་ཆེན་པློ། རྣམ་པར་རྒྱལ་ཡང་སྣང་བ་མཐློན་པློ་མི་བེད། 

སྣང་བ་དག་པ། མཐློང་ཚུལ་སྐྱློན་ཆ་བལ་བ། 

སྣང་བ་བདུན། རྨི་ལམ་དང་། སྒྱུ་མ། སྨིག་རྒྱུ། སྒ་བརན། གཟུགས་བརན། དྲི་ཟའི་གློང་ཁེར། སྤྲུལ་

པ་བཅས་བདུན། 

སྣང་བ་བདེ་བ། སེམས་བདེ་བའམ་སེམས་སྐྱིད་པ། སྨན་པས་ནད་པ་དྲག་སློང་བའི་ངློ་གདློང་མཐློང་

དུས་རང་ལ་སྣང་བ་བདེ་བ་ཚད་མེད་པ་ཞིག་འཆར་ཡློང་གི་ཡློད་པ་རེད། 

སྣང་བ་ནས་སྣང་བར་འགློ་བ། བདེ་འགློ་ནས་བདེ་འགློའི་གནས་སུ་མུ་མཐུད་ནས་སྐྱེ་བ་ལེན་པ་ལ་ཟེར། 

སྣང་བ་ནས་མུན་ཁློད་དུ་འགློ་བ། བདེ་འགློའི་ལུས་རེན་བློར་ནས་ངན་སློང་དུ་འགློ་བ། 

སྣང་བ་ནུབ་པ། སེམས་ཀི་འཆར་སློ་མེད་པར་གྱུར་པ་སྟེ་ཤི་བ། 

སྣང་བ་རྣམ་བདུན། རྨི་ལམ། སྒྱུ་མ། སྨིག་རྒྱུ། སྒ་བརན། གཟུགས། དྲི་ཟའི་གློང་ཁེར། སྤྲུལ་བ། 

སྣང་བ་བན་བུན། ཉམས་སྣང་གསལ་ལ་མི་གསལ། དློན་གནད་ལ་དབེ་ཞིབ་བེད་དུས་ཏིག་གཏད་

མེད་པའི་སྣང་བ་བན་བུན་ཙམ་ལ་ཡིད་ཆེས་མི་རུང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྣང་བ་བུན་ལློང་དུ་ཐློངས་པ། སྣང་ཚུལ་བརྫུན་པའམ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ཡིད་ལ་བཞག་ཐབས་མེད་

པ། སེམས་སུན་པ་དང་། མི་འདློད་པ། ཞེ་ལློག་པ་བཅས་ལ་གློ་བའམ་སྙམ་སྟེ་དློན་ལ་གནས་

མིན་དཔྱད་འཚལ། 

སྣང་བ་མ་འཁྲུལ་པ། ① རང་གི་བསམ་བློའི་སྣང་ཚུལ་དེ་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པར་འཛིན་པའི་བརྡ་སྐད་

ཞིག །② ཡུལ་ཅན་ཞེན་པ་མེད་པའི་བློས་རང་གི་སྣང་བ་དེ་སྣང་བ་ལར་དུ་དློན་ལ་གྲུབ་པར་

འཛིན་པའི་འཛིན་སྟངས་ཤིག

སྣང་བ་མ་བྱུང་། དློ་སྣང་མ་བྱུང་བ། མི་ངན་གིས་གནློད་སྐྱློན་བེད་པར་སྣང་བ་མ་བྱུང་། 

སྣང་བ་མེད་པ། ① སེམས་ཁུར་མེད་པའམ་དློ་སྣང་མེད། ལས་དློན་ལ་སྣང་བ་མེད་པར་ཡང་ཡེང་

བས་ནས་ནློར་འཁྲུལ་ཆེན་པློ་བྱུང་བ། ② འློད་མེད་པ། མར་སྣུམ་གི་བཞུ་མར་ལ་དཀར་གསལ་

གི་སྣང་བ་མེད་པ། 

སྣང་བ་ཙམ་གི་མངློན་ཞེན། སྣང་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་ཀུན་རློབ་པའི་འཐད་འཛིན་ནི་སྐབས་འདིའི་མངློན་

ཞེན་ཡིན། 

སྣང་བ་བཞི། གསང་སགས་རློགས་པ་ཆེན་པློའི་ལམ་ཉམས་སུ་བངས་པ་ལས་ཐློབ་པའི་སློབ་ལམ་

ནས་མི་སློབ་ལམ་བར་གི་ལམ་གི་སྣང་བ་སྟེ། ཆློས་ཉིད་མངློན་སུམ་གི་སྣང་བ། ཉམས་སྣང་གློང་

འཕེལ་གི་སྣང་བ། རིག་པ་ཚད་ཕེབས་ཀི་སྣང་བ། ཆློས་ཟད་བློ་འདས་ཀི་སྣང་བ་རྣམས་སློ། །

སྣང་བ་ཟ་ཟི། ① མཐློང་སྣང་ངེས་པ་མེད་པ། རྨི་ལམ་གི་སྣང་བ་ཟ་ཟི་འཆར་བ། ② འློད་སྣང་མི་

གསལ་བ། སྤིན་གསེབ་ནས་ཟླ་འློད་ཀི་སྣང་བ་ཟ་ཟི་ཞིག་འཕློ་བ། 

སྣང་བ་གཟུགས་ཀི་གཞི། སྣང་བ་གཟུགས་ཀི་གཞི་ནི་དབང་པློ་ལྔ། དློན་ལྔ། རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་

ཡིན་པའི་གཟུགས་ཏེ་བཅུ་གཅིག་གློ །མཛོད་ལས། གཟུགས་ནི་དབང་པློ་ལྔ་དང་དློན། ལྔ་དང་

རྣམ་རིག་བེད་མིན་ཉིད། ཅེས་པ་ལར་རློ། དབང་པློ་ལྔ་ནི། མིག་རྣ་བ་སྣ་ལེ་ལུས་ཏེ་དབང་པློ་ལྔ། 

དློན་ལྔ་ནི། གཟུགས་སྒ་དྲི་རློ་རེག་བའི་སྐྱེ་མཆེད་ལྔའློ། །འདི་བཅུའི་ནང་གསེས་ཀི་དབེ་བ། 

དཔེར་ན་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ལ་དབིབས་དང་ཁ་དློག་གཉིས། དབིབས་བརྒྱད་དང་ཁ་དློག་

བཅུ་གཉིས་སློགས་ཀི་འཇློག་ཚུལ་སྤིར་མདློ་སེ་པ་དང་མཐུན་ལ། རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་



  901  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

པའི་གཟུགས་ནི་ལུས་ཀི་གཡློ་འགུལ་འདེགས་འཇློག་སློགས་བེད་པ་ན་དེའི་ས་ལློགས་ཀི་ཀུན་

སློང་ནི་རང་གི་ཡིད་ཤེས་ཁློ་ནའི་ཡུལ་དུ་སྣང་ཞིང་གཞན་གི་རྣམ་ཤེས་ཀིས་རིག་པར་བར་

མེད་པའི་གཟུགས་ཡིན་པས་ན་རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ཟེར་བ་ཡིན། དེ་ལ་

དབེ་ན་སློམ་པ་དང་། སློམ་པ་མ་ཡིན་པ། བར་མའི་གཟུགས་ཏེ་གསུམ་དུ་ཡློད། བེ་བག་སྨྲ་བ་

དང་ཐལ་འགྱུར་བ་གཉིས་ཀིས་རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་མཚན་ཉིད་པར་འདློད་

ཅིང་། མདློ་སེ་པ་སློགས་ཀིས་དེ་ལར་མི་འདློད་དློ། །

སྣང་བ་གཡེང་བ། སེམས་གཡེང་བ། གཞན་ལ་སྣང་བ་གཡེང་བཞིན་དུ་ལས་ཀ་བས་ན་དློན་ཐློག་

འཁེལ་མི་ཡློང་། 

སྣང་བ་ལ་འགློ་པློ། ཡིད་ལ་འཐད་པློ། ཡིད་དགའ་པློ་བྱུང་བ། 

སྣང་བ་གསུམ། སྣང་གསུམ་དང་དློན་གཅིག

སྣང་བའི་བདག་པློ། [མངློན]ཉི་མ། 

སྣང་བའི་དབང་པློ། [མངློན]མིག

སྣང་བའི་མཛོད། [མངློན]ཉི་མ། 

སྣང་བའི་རང་བཞིན་སློ་གསུམ། ཆ་བལ་ནི་ངློ་བློ་ཞེ་སང་སྟེ་ཡུལ་ལ་མི་སྡུག་པར་འཛིན་པ་ཡིན་ཅིང་། 

དེ་ལ་ཆེ་ཆུང་གི་དབེ་བས་གསུམ་མློ། དེའང་ཅུང་ཟད་འཛིན་སྟངས་མི་གསལ་བ་ཆུང་ངུ་དང་། 

གསལ་པློ་བྱུང་ཡང་ཡུན་ཐུང་བ་སློགས་ཀིས་འདུ་བེད་རློམ་མི་ཐུབ་པ་འབིང་དང་། གསལ་ལ་

ཡུན་རིང་བས་འདུ་བེད་ལ་བསྐུལ་ནུས་པ་ཆེན་པློའ ློ། །ཡིད་ལ་འགློ་བ་ནི་ཡུལ་ལ་ཕར་སེམས་

པ་དང་། འློང་བ་ནི་སར་ནང་དུ་སེམས་པ་སྟེ་གཉིས་ཀར་སེམས་པའློ། །མ་ངན་ནི་ཡིད་དུ་འློང་

བ་དང་བལ་བའི་གདུང་བ་སྟེ་ཆེ་ཆུང་གསུམ་ནི་ཆགས་བལ་གི་རིགས་འགེའློ། །ཞི་བ་ནི་དལ་

ཞིང་ཐང་ཆད་པ་ལར་ཧད་དེ་འཇུག་པ་སྟེ་ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་པའློ། །རྣམ་རློག་ནི་མིང་དློན་

བསེས་ནས་མཚན་མར་འཛིན་པའི་འདུ་ཤེས་སློ། །འཇིགས་པ་ནི་སྐྲག་པ་སྟེ་དེའང་ཆེ་ཆུང་

གསུམ་མློ། སེད་པ་ནི་དུས་གསུམ་དུ་བྱུང་བའི་ཡིད་དུ་འློང་བ་ལ་དམིགས་ནས་ཞེན་པ་སྟེ་དེའང་

གསུམ་མློ། ལེན་པ་ནི་སེད་པའི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པར་འདློད་པའློ། །བསེས་དང་སྐློམ་པས་ཡིད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མི་བདེ་བ་གཉིས་དང་། ཚོར་བ་ནི་ངློ་བློ་བདེ་སྡུག་བཏང་སྙློམས་རྣམས་ཡིན་ལ་ཆེ་ཆུང་གི་དབེ་

བས་གསུམ་མློ། རིག་པ་པློ་སྟེ་རིག་པ་དངློས་དང་། རིག་ཅེས་པ་ནི་རིག་མཁན་བེད་པ་པློ་དང་། 

འཛིན་པའི་གཞི་སྟེ་རིག་བའི་ཡུལ་རྣམས་ལ་དེ་མ་ཡིན་ལ་དེར་འཛིན་པའི་ལློག་ཤེས་ཏེ་ཡུལ་

གསུམ་པློ་དེའི་དབེ་བས་གསུམ་དང་རིགས་པ་དང་མི་རིགས་པ་དཔྱློད་པའི་སློ་སློར་རློག་པ་

དང་། ངློ་ཚ་ཤེས་པ་ནི་རང་ངན་པར་སློང་བའམ་འགློ་བ་མི་འདློད་པའམ། གཞན་ཁེལ་གིས་

དློགས་པས་བ་བ་ངན་པ་ལ་འཛེམ་པ་སྟེ། ཁེལ་ཡློད་ཀང་འདིའི་ནང་དུ་བསྡུའློ། །གཞན་སྡུག་

བསལ་དང་བལ་བར་འདློད་པའི་སྙིང་རེ་དང་། གཞན་ཡིད་དུ་འློང་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་བདེ་

བ་དང་ཕད་པར་འདློད་པའི་བམས་པ་ནི་བརེ་བ་སྟེ་དབེ་ན་ཆེ་ཆུང་གསུམ་མློ། ཡུལ་ཡིད་དུ་འློང་

བ་སྡུག་པ་དང་བདེ་བར་འདློད་པ་དང་། གནློད་པ་ལས་བསྲུང་བར་འདློད་པ་སྟེ་གསུམ་མློ་ཞེས་

ཀང་འཆད་ལ། ཐེ་ཚོམ་དང་འབེལ་བར་ཉམ་ངའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིད་བརན་མེད་པ་ནི་དློགས་པ་

དང་། གཏློང་མི་བ་བའི་སེར་སྣ་ནི་གསློག་པར་འདློད་པ་སྟེ་བསགས་པ་དང་། གཞན་གི་ཕུན་

ཚོགས་ལ་སེམས་འཁྲུགས་པ་ནི་ཕག་དློག་སྟེ་ཞེས་གསུངས་སློ། །

སྣང་བར་གང་ཤར། སེམས་ལ་གང་དྲན་ཏེ་འློས་དང་མི་འློས་ཀི་བསམ་གཞིགས་མེད་པ། སྣང་བ་

གང་ཤར་གིས་ལས་ཀ་བེད་མི་རུང་། 

སྣང་བས་ཡློད་མཐའ་སེལ། རེ་ཙོང་ཁ་པའི་སྣང་བ་འཇློག་ཚུལ་གི་བཞེད་སློལ་ཞིག །སྐབས་འདིར་

ཀུན་རློབ་ཕ་མློའམ། ཀུན་རློབ་བདེན་པ་ལ་བེད་པ་ཡིན། ཡློད་མཐའ་ནི་རང་བཞིན་གི་གྲུབ་པ། 

ཀུན་རློབ་ཏུ་ཡློད་པར་རློགས་པས་རང་བཞིན་གི་གྲུབ་པ་བཀག་ཐུབ་པའམ། ཁེགས་ཐུབ་པ། 

སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ན། སྣང་བས་ཡློད་མཐའ་སེལ་བའི་དློན་ཡིན། 

སྣང་བེད། [མངློན] ① ཉི་མ། ② མིག །③ འློད་ཟེར་སྤི། ④ མེ། 

སྣང་མེད། ① མཐློང་མེད། ② ཇི་མི་སྙམ་པའི་ཚུལ་ལམ་དློ་གལ་མི་བེད་པ། མང་ཚོགས་ཀི་བསམ་

འཆར་སྣང་མེད་དུ་སྐྱུར་མི་ཉན། གཞན་སྐྱློན་མི་རློད་པ་མི་འགིག་ལ། རང་སྐྱློན་སྣང་མེད་དུ་

བཞག་ནས་མི་སེལ་བ་དེ་བས་ཀང་མི་འགིག །③ [མངློན] ༡མཚན་མློ། ༢ མུན་པ། 

སྣང་མེད་དུ་གཏློང་བ། བ་བ་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་མི་དཔྱད་པ། ཡང་ན་མི་ཡློང་ཤག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ཤག་བེད་པ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

སྣང་མེད་རྣལ་འབློར་མངློན་སུམ། འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་རྣལ་འབློར་

མངློན་སུམ་སྟེ་གཉིས་སྣང་མེད་པའི་དློན། 

སྣང་མེད་བག་ཡངས། ཁུར་མེད་ལྷློད་ཡངས། 

སྣང་མེད་ཚོར་མེད། དློ་སྣང་མེད་ཅིང་ཁེ་ཉེན་མི་ཚོར་བ། 

སྣང་མེད་གཡང་གཡེང་། རང་མཐློང་རང་འགིང་གི་སྣང་མེད་རློག་བཟློ། སྣང་མེད་གཡང་གཡེང་གིས་

རང་ཆེ་རང་བསྟློད་བེད་པ། 

སྣང་མེད་ལིང་སྐྱུར། ཁུར་མེད་རྒྱང་སྒྱུར། 

སྣང་མེད་ཧློལ་རྒྱུག །བསམ་བློ་མ་བཏང་བར་འཚབ་འཚུབ་ངང་བ་བ་བསྒྲུབ་པའི་སྤློད་སྟངས་ལ་ཟེར། 

སྣང་མེད་ལྷློད་གཡེང་། ཁུར་མེད་སེམས་གཡེང་ངམ་རང་དགར་འཇློག་པ། 

སྣང་མློ། ཉིན་མློ་ཁ་དཀར་ངློ་དཀར། 

སྣང་རེ་སྐུ་འབུམ། སྟློད་ལུང་སྣང་རེ་གློང་ཚོའི་ཤར་ངློས་ཀི་ཐང་སེར་དུ་ས་འབུམ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་

པ་དེར་སྣང་རེ་སྐུ་འབུམ་ཞེས་ཡློངས་སུ་གགས། དེ་ནི་སེ་སིད་གློང་སྨད་པ་སངས་རྒྱས་རྒྱ་

མཚོའི་གདུང་རེན་ཡིན་སྐད། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ལྷ་བཟང་གི་བཙུན་མློས་མཆློད་རེན་

ཡློད་སའི་ས་ཆ་དེར་བཀྲློངས་སྐབས་མཆློད་རེན་དེར་སྐུ་འབུམ་མམ་དབུ་འབུམ་མཆློད་རེན་

ཞེས་ཀང་ཟེར། རིག་གནས་གསར་བརེའི་སྐབས་མཆློད་རེན་ར་བཤིག་ཏུ་བཏང་ཡང་ད་ལ་

ཉམས་གསློ་ཟིན་ནས་ཕག་སྐློར་བེད་མཁན་ཡློད། 

སྣང་རེ་ཤག་ལས་ཁུངས། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་སྐབས་སུ་ལྷ་སའི་གིང་སྐློར་ནང་ཁློངས་སྒིག་

ཁིམས་གནློན་གཅློད་བེད་མཁན་གི་ལས་ཁུངས་ཡིན་ཞིང་། ལས་ཁུངས་ཚུགས་ཡུལ་ཁློམ་སྟློད་

ས་ཁུལ་སགས་པ་སྣང་རེ་བ་ཟེར་བ་ཞིག་གི་སློད་ཤག་ཏུ་བས་པས་མིང་སྣང་རེ་ཤག་ཅེས་ཐློགས། 

སྣང་ཚད། ① འློད་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད། ② མཐློང་ཚད་དམ་རིག་ཚད། སྤི་པའི་ལས་དློན་མིག་ལ་སྣང་

ཚད་ཚང་མར་བདག་སྤློད་བེད་དགློས། 

སྣང་ཚུལ། ① ཡིད་ལ་ཤར་ཚུལ། ② མིག་ལ་མངློན་པའི་ཚུལ། དབིན་སྐད་དུ་scene ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྣང་ཞིག་དགློན། རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྔ་པ་རློང་གི་བློན་དགློན་ཆེ་གས་ཤིག

སྣང་ཞིག་ལགས་མདུད་དགློན། སྣང་ཞིག་ལགས་མདུད་དགློན་བཀྲ་ཤིས་གཡུང་དྲུང་གིང་ཞེས་ཀང་

གགས། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༤༧༥ལློར་འདུལ་བ་རྒྱལ་མཚན་ནས་སར་

འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཟུང་ཆུ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྣང་ཞེན། མཐློང་བའི་ཡུལ་ལ་ཆགས་པ། 

སྣང་བཞི། སྣང་བ་བཞི་དང་དློན་གཅིག

སྣང་བཟང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་པའ་ིམ་ེལུག་སྤ་ིལློ་༡༦༠༧ ལློར་ཕག་དཀར་བ་མས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་

དག་ེལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ས་ེརློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྣང་འློད། འློད་ཀི་སྣང་བ། 

སྣང་ཡུལ། བློ་ངློར་སྣང་བའི་སློ་ནས་རིག་པར་བ་བ། དཔེར་ན། བུམ་པ་དང་། བུམ་པའི་དློན་སྤི་ལ་

བུ། སྣང་ཡུལ་ཤེས་པ་ཀུན་ལ་ཡློད། ཅེས་སློ། །

སྣང་གཡེལ། [རིང] ① སེའུ་ཁུང་དང་རབ་གསལ། ② གནས་དབེན་པ། 

སྣང་རའི་གློང་བདུན། སྣང་ར། གས་གསུམ། ཚོ་བཞི། ནང་ཁློག །གས་རང་། སྟེང་སློ། །གཅན་ཚ་

རྣམས་ཡིན། 

སྣང་རའི་གསེར་ཁང་། ཆློས་རེ་དློན་གྲུབ་རིན་ཆེན་གིས་ཕག་བཏབ། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་

མཚོ་སློན་རྨ་ལྷློ་གཅན་ཚ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རགས། མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གི་ནང་གསེས། རློད་གཞིའི་

སྟེང་དུ་དགག་ཆློས་མེད་ངེས་སུ་སྒྲུབ་ནུས་པའི་རགས་ཏེ། དཔེར་ན། མཚན་དུས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་

ཆློས་ཅན། དུ་བ་མེད་དེ། མེ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ་འགློག་བེད་རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་

རགས་ཀིས་དགག་ཆློས་འབས་བུ་ཡློད་པ་བཀག་པའློ། །

སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རགས་གཉིས། འབེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་དང་། འགལ་

ཟླ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གློ །
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སྣང་ལ་མ་ངེས་པ། ཡུལ་ཅན་ཤེས་པར་ཡུལ་དེ་སྣང་ཡང་ཡུལ་དེར་ཞེན་པའི་སློ་ནས་ངེས་པ་མེད་པ་

སྟེ། རློག་མེད་ཤེས་པ་དང་དློན་གཅིག

སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བློ། བློ་རིག་བདུན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། རང་གི་འཇུག་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་

རང་མཚན་གསལ་བར་སྣང་ཡང་དེ་ལ་ངེས་པ་འདྲེན་མི་ནུས་པའི་རིག་པ་དེ་སྣང་ལ་མ་ངེས་

པའི་བློའི་མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི་ནི་ཡིད་གཟུགས་མཛེས་པ་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་བཞིན་པའི་

གནས་སྐབས་ཀི་སྒ་འཛིན་ཉན་ཤེས་ལ་བུའློ། །དེ་ལ་དབེ་ན་སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བློར་གྱུར་པའི་

དབང་མངློན། ཡིད་མངློན། རང་རིག་མངློན་སུམ་བཅས་གསུམ་ཡློད། 

སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་དབང་མངློན། སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བློའི་ནང་གསེས། དབང་ཤེས་ལ་རང་མཚན་

གསལ་བར་སྣང་ཡང་རང་ཡུལ་མ་ངེས་པ། དཔེར་ན་མིག་གཟུགས་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པའི་

སྐབས་ཀི་སྒ་འཛིན་དབང་མངློན་ལ་བུ། 

སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་ཡིད་མངློན། སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བློའི་ནང་གསེས། ཡིད་ཤེས་ལ་རང་ཡུལ་

གསལ་བར་སྣང་ཡང་། རང་ཡུལ་ལ་ངེས་པ་འདྲེན་མི་ནུས་པ། དཔེར་ན་དུས་མཐའི་སྐད་ཅིག་

མའི་ཡིད་མངློན་ལ་བུའློ། །

སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་རང་རིག །སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་ཤེས་པ་གང་ཞིག །སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་དབང་

མངློན་དང་། ཡིད་མངློན་ཉམས་སུ་མློང་བའི་ཤེས་པའློ། །

སྣང་ལློག །མཐློང་ཚུལ་ལློག་པ། 

སྣང་ཤས། གནས་སྐབས་ཙམ་གི་འདློད་བདེ་ལ་སེད་པའི་ཞེན་ཆགས། 

སྣང་གཤེན་བལ་ཐློད་ཅན། བློན་གི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ། རྒྱུ་ནློར་ཚུར་འགུགས་པ་དང་། བསློད་ནམས་

གསློག་པ། མི་དང་ནློར་ཕྱུགས་བདེ་བའི་སྨློན་ལམ་རྒྱབ་པ་བཅས་ཀི་ཆློས་ལུགས་པ། 

སྣང་ས་འློད་འབུམ། སར་གཙང་མང་སྟློད་རྒྱལ་རེའི་ཁུལ་གི་མི་ཁིམ་ཕལ་པ་ཞིག་གི་བུ་མློ་སྣང་ས་

འློད་འབུམ་ཞེས་པ་དེ་རང་ལློ་ལློངས་མཚམས་སུ་ཡུལ་དཔློན་གིས་བཙན་ཤེད་ཀིས་རང་གི་

བུའི་ཆུང་མར་བངས་ཐློག །དཔློན་ཚང་ནང་མི་ཚོས་སྡུག་སྤློད་སྣ་ཚོགས་བཏང་བའི་རྐྱེན་གིས་

བུ་མློ་སྣང་ས་ཤི་ཞིང་། དུར་ཁློད་ནས་འདས་ལློག་བྱུང་རེས་རང་ཁིམ་སངས་ཏེ་ཆློས་བེད་སར་
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ཕིན་པའི་མཐར་ཡུལ་དཔློན་འཁློར་འབངས་དང་བཅས་པ་ཡང་ཆློས་བེད་དུ་བཅུག་པའི་སྒྲུང་

འདི་ཐློག་མར་དམངས་ཀི་ངག་རྒྱུན་ཙམ་དང་། ཕིས་བློད་ཀི་ཟླློས་གར་ལྷ་མློ་བའི་འཁབ་གཞུང་

ཞིག་ཏུ་བསྒིགས་ནས་དར་འདུག

སྣང་སེམས་འདྲེས། ཕི་རློལ་གི་ཡུལ་སྣང་དང་རང་སེམས་ལློགས་སུ་མེད་པར་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པའི་

འཆར་སྣང་། 

སྣང་སིད། སྣང་བ་སིད་པའི་ཆློས་ཀུན་ནམ། འཇིག་རེན་ན་ཡློད་ཚད་ཐམས་ཅད། 

སྣང་སིད་བཀའ་རྒྱུད་དུ་ཤེས། སྣང་ཞིང་སིད་པའི་ཕི་རློལ་གི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་རང་ཉིད་རློགས་

པ་གློང་འཕེལ་དུ་འགློ་བར་གློགས་བེད་པའི་དཔེ་ཆར་ཤེས་པ། 

སྣང་སིད་ཐམས་ཅད། ཕི་རློལ་ཡུལ་དུ་ཡློད་པའི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད། 

སྣང་སིད་དྲེགས་པ། འཇིག་རེན་པའི་སྣང་བ་ལ་ཡློད་པའི་ལྷ་འདྲེ་དྲེགས་པ་ཅན། 

སྣང་གསལ། ① སྣང་བ་གསལ་པློ། ② མར་མེའམ་སྒློན་མེ། 

སྣང་གསལ་མར་མེ། མཆློད་ཡུལ་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་སྒློན་མེ། 

སྣང་གསུམ། ས་སྐྱའི་ལམ་འབས་ཀི་ཉམས་ལེན་གི་གཞི་མའམ་སློན་འགློ ཐློག་མར་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་

པའི་ལམ་དང་ཐུན་མློང་བ་སྣང་བ་གསུམ་གི་ལམ་སྟེ། མ་དག་པའི་སྣང་བ། རྣལ་འབློར་ཉམས་

ཀི་སྣང་བ། དག་པའི་སྣང་བ་བཅས་གསུམ་མློ། 

སྣངས་ཆེན། [རིང]རིས་ཆེ་བའམ་གཙིགས་ཅན། 

སྣད། [ཐ་མི་དད་པ]བསྣད་པ། བསྣད་པ། རྨས་པའམ་ཉམས་པ། ལག་པ་རྡློ་དབར་དུ་ཚུད་ནས་

མཛུབ་མློ་ཅུང་ཟད་བསྣད་པ། དག་དང་འཐབ་འཛིང་བས་ཀང་རང་དམག་མ་བསྣད་མ་རྨས་པ། 

ར་ཐློག་ནས་ལྷུངས་ཀང་མགློ་ལུས་ལ་སྣད་སྐྱློན་མ་བྱུང་། 

སྣད་པ། རྨས་པའམ་སྣད་པའི་དློན་ཏེ། ངག་སྒློན་གི་འགེལ་པ་ལས། སྣད་ཡར་པའམ་སྐྱློན་ཞུགས་པ་

སྣད་པའི་མིང་ཞེས་གསུངས་སློ། །

སྣད་ཡར། རྨས་པའམ་སྐྱློན་ཞུགས་པ། 

སྣབས། སྣའ་ིཟག་ཆུའམ་སྣ་ལུད། སྣབས་ལུག་པ། མངི་ག་ིརྣམ་གངས་ལ་ངར་སྣབས་དང་། སྣ་ལུད་བཅས་སློ། །
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སྣབས་རྟུག །སྣ་ལུད། སྣབས་རྟུག་ལར་རིང་དུ་དློར་བ། 

སྣབས་ལྡུག་པ། སྣབས་ལུག་པའམ། སྣབས་རྟུག་དློན་པ། 

སྣབས་ཕི་བ། ① སྣབས་རྟུག་འབིད་བེད་ཀི་སྣམ་རས། ② སྣབས་འབུད་པའམ་འདློན་པ། 

སྣབས་ལུད། སྣ་ནས་དློན་པའི་ལུད་དམ། སྣབས་རྟུག

སྣམ་དཀྲིས། བཏགས་ཟིན་པའི་སྣམ་བུ་དཀྲི་སའི་ཤིང་། 

སྣམ་ཁད། སར་དློ་ལུགས་སྣམ་རིས་ཀི་ཁད་པར་ཞིག

སྣམ་སྟློད། སྣམ་བུའི་སྟློད་གློས། 

སྣམ་འཐག་པ། སྣམ་བུ་འཐག་མཁན། 

སྣམ་པ། དར་གློས་སྣམ་རས་སློགས་ཀི་གིང་ངམ་ཞེང་། 

སྣམ་ཕིང་། ཕི་ས་ཁང་ངམ་གསང་སྤློད། 

སྣམ་ཕིས། རྣམ་ཕིང་དང་དློན་འདྲ། 

སྣམ་ཕན།དགེ་སློང་གི་གློས་བེ་བག་པའི་སྣམ་པའམ་གིང་། 

སྣམ་ཕན་གེགས་བུ། དགེ་སློང་གི་ཆློས་གློས་ལ་སྣམ་ཕན་ཉེར་ལྔ་དང་། ཆློས་གློས་ཚད་ལ་གེགས་

བུ་བདུན། ཆུང་ཚད་ལ་ཕེད་དང་ལྔ་ཡིན། 

རྣམ་ཕྲུག །སྣམ་བུ་སྤུ་ཕྲུག

སྣམ་བུ།① བལ་སྐུད་ཀིས་བཏགས་པའི་གློས་རྒྱུ་མཐུག་པློ་སྟེ། དེའི་ནང་གསེས་ཡག་ཉེས་ཀི་རིམ་

པ་ནི། ལེགས་ཤློས་སྤུ་ཅན་ཞུད་མ་དང་། སྤུ་བཅད་ཤད་མ། དེ་འློག་སྤུ་ཅན་ཞུད་འློག །དེ་འློག་

སྤུ་ཕྲུག །དེ་འློག་བིང་མ། ཐ་མ་ལྭ་བ། ② སྟེགས་བུ། ར་བབས་ཀི་སྣམ་བུ། རིག་པའི་ངློས་སྣམ། 

སྣམ་བུ་རྐྱ་ཡ་མ། རྒྱུ་སྤུན་ཕ་མློས་བཏགས་པའི་སྣམ་བུ་སབ་པློ། 

སྣམ་བུ་ཐིག་མ། སྣམ་བུའི་ཐློག་ལ་ཀུ་རུ་ཁའི་ཐིག་ཁ་བརྒྱབ་པ། 

སྣམ་བུ་སྤུ་ཅན། སྤུ་མ་བཅད་པའི་སྣམ་བུའམ། སྣམ་བུ་སྤུ་ཆེན། 

སྣམ་བུ་བིང་མ། སྣམ་བུ་སྤུས་ཚད་འབིང་བ་སྤུ་མ་བཅད་པ་ཞིག

སྣམ་སྦར། འཚོ་བའི་ཡློ་བེད་བཅུ་གསུམ་གི་ནང་གསེས། ཆློས་གློས་རྣམ་གསུམ་གི་ཡ་གལ། དགེ་
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སློང་ཁློ་ནས་རེན་ལ་ཕག་འཚལ་ཞིང་བསློད་སྙློམས་རྒྱུ་བ། ཆློས་འཆད་ཉན་དང་ལས་ཆློག་ལ་

འདུས་པའི་སྐབས་སུ་གློན་པའི་སྟློད་གློས་སེར་པློ་ཞིག །དེ་ལའང་ནང་གསེས་སུ། སྣམ་ཕན་

དགུ་མ། བཅུ་གཅིག་མ། བཅུ་གསུམ་མ་གསུམ་ནི་གེགས་བུ་ཕེད་དང་གསུམ་ཅན་ཏེ་ཐ་མ་སྐློར་

གསུམ་དང་། བཅློ་ལྔ། བཅུ་བདུན། བཅུ་དགུ་གསུམ་ནི་གེགས་བུ་ཕེད་དང་བཞི་ཅན་ཏེ་འབིང་

སྐློར་གསུམ་དང་། ཉེར་གཅིག །ཉེར་གསུམ། ཉེར་ལྔ་གསུམ་ནི་གེགས་བུ་ཕེད་དང་ལྔ་ཅན་ཏེ་

རབ་སྐློར་གསུམ་བཅས་ཡློད་དློ། །ཚད་ནི་རབ་སྐློར་གསུམ་ཞེང་དུ་ཁྲུ་གསུམ་དང་སིད་དུ་ཁྲུ་ལྔ། 

ཆུང་སྐློར་གསུམ་དེ་ལས་ཁྲུ་ཕེད་ཕེད་ཕི་བ། འབིང་གསུམ་དེ་གཉིས་ཀི་བར་རློ། 

སྣམ་སྦར་གི་ག་རགས་བཞི། ཨུཏྤལ། པད་མ། རིན་པློ་ཆེ། ཤིང་ལློའ ློ། །

སྣམ་འཛར། སྣམ་བུའི་སྣེ་འཛར། 

སྣམ་ཞེང་། སྣམ་བུའི་ཞེང་ག

སྣམ་གཞློགས། ཉེ་འགམ་མམ་རྒྱབ། 

སྣམ་ཟུངས། [རིང]① བུད་མེད་ཀི་གཙོ་བློ། ② མནའ་མ། 

སྣམ་ཡུག །སྣམ་བུ་ཡུག་ཚང་ངམ་བུབས་ཚང་། 

སྣམ་རས། སྣམ་བུ་དང་རས། 

སྣམ་ལློགས། [རིང] ① ཉེ་འཁློར། ② ཟུར་རམ་རྒྱབ། 

སྣའི་ཀ་བ། སྣ་བུག་གཉིས་བར་གི་ཕྲུམ་རུས། 

སྣའི་སྐྱེ་མཆེད། སྣའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྐྱེ་ཞིང་མཆེད་པའི་དབང་པློ། 

སྣའི་ཁམས། དྲི་འཛིན་པར་བེད་པའི་རྒྱུའམ་རིགས་ཏེ་སྣའི་དབང་པློ། 

སྣའི་ཁྲུང་ཁྲུང་། སྣའི་རུས་སབ་ཕྲུམ་ཕྲུམ། 

སྣའི་དྲི་མ། སྣ་ཁུང་གི་དྲི་རྡུལ་ལམ། སྣབས་རྟུག

སྣའི་ནད། སྣ་ནད་དང་དློན་གཅིག

སྣའི་དབང་མངློན། དབང་མངློན་ལྔའི་ནང་གསེས། རང་གི་བདག་རྐྱེན་སྣའི་དབང་པློ་ལས་བྱུང་ཞིང་

རློག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའི་གཞན་རིག །དཔེར་ན། སློས་དྲི་མནམ་པའི་སྣ་ཤེས་ལ་བུ། 
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སྣའི་དབང་པློ། དབང་པློ་ལྔའི་ནང་གསེས། རང་འབས་སྣ་ཤེས་ཀི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་རེན་ནམ་

བདག་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་ནང་གི་གཟུགས་ཅན་དྭངས་པ། དབིབས་ཟངས་

ཁབ་གཤིབ་པ་ལ་བུ། 

སྣར། རིང་དུ་བཏང་བའི་དློན་གི་ད་ལ་བ། ལགས་དབྱུགས་རིང་བཅུག་ནས་སྣར་བཞིན་འདུག །

སྣར་ཐང་། བློད་ལློངས་གཞིས་ཀ་ར་ེགློང་ཁེར་ཁློངས་གཏློགས་ཀ་ིས་ཆ་ཞིག་གམ་དགློན་པ་ཞིག་ག་ིམིང་། 

སྣར་ཐང་དགློན་པ། པློ་ཏློ་བའི་ཡང་སློབ་གཏུམ་སྟློན་གིས་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཆུ་བ་སྤི་ལློ་༡༡༥༣ 

ལློར་བཏབ་པ་དེར་ཤ་ར་བ་ནས་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་གདམས་གཞུང་པའི་ཁིད་རྒྱུན་དང་། ཁ་ཆེ་

པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤི་ནས་བརྒྱུད་པའི་འདུལ་བ་གཙོ་བློར་འཛིན་ཅིང་། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་དུས་སུ་

མཁན་པློ་བཅློམ་ལན་རིག་པའི་རལ་གི་དང་དབུས་པ་བློ་གསལ་ཡབ་སས་ཀིས་སེ་སྣློད་གསུམ་

གི་གཙུག་ལག་བློད་དུ་འགྱུར་བ་ཡློད་དློ་ཅློག་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་གཉིས་སུ་བསྒིགས་

ཏེ་པར་དུ་བསྐྲུན་པར་གགས་ཀང་། ད་ལ་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད་པ་ནི་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་བི་ལློར་

ཕློ་ལྷ་བསློད་ནམས་སྟློབས་རྒྱལ་གིས་མཐུན་རྐྱེན་མཛད་དེ་པར་དུ་བསྐྲུན་པ་དེ་ཡིན། བློད་ཀི་

པར་ཁང་ཆེན་མློ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཡང་ཡིན་ཕིས་སུ་གཏློར་གཤིག་ཚབས་ཆེན་ཕློགས། 

སྣར་ཐང་གཙུག་ལག་ཁང་། སྣང་ཐང་དགློན་པ་དང་དློན་གཅིག

སྣར་ཐང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༣༣༨ལློར་ཆུ་སློའི་ཁུང་བ་

བར་གློའི་རིགས་སུ་སྐུ་བལམས། མཆིམས་བློ་བཟང་གགས་པ་ལས་བཀའ་གདམས་ཀི་

གདམས་པ་རྣམས་རློགས་པར་གསན། དཀའ་བཅུ་པ་གཞློན་ནུ་སེང་གེ་ལས་ཀང་གདམས་པ་

གཞན་མང་དུ་གསན། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༣༧༥་ལློར་སྣང་ཐང་གི་གདན་

སར་ཕེབས། བསབ་བཏུས་ཀི་ཊཱིཀྐ་སློགས་རློམ་པ་མང་དུ་མཛད། ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པློས་ཀང་རེ་

འདིའི་ཞབས་ལ་གཏུགས། གདན་ས་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་བསྐྱངས་ཏེ་དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞི་

བཞེས་པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ལགས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༤༠༡ལློར་སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས། 

སྣར་ཐང་པ་གགས་པ་དློན་གྲུབ། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༣༧༨ལློར་གན་རར་འཁྲུངས། སྐུ་

ན་ཆུང་ངུ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་ཐུགས་བཙུན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་གྱུར། མཁན་ཆེན་གྲུབ་པ་ཤེས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རབ་ལས་བཀའ་གདམས་ཀི་ཆློས་རློགས་པར་གསན་ཏེ་མཁས་པའི་མངའ་རེད། གདན་ས་

གློང་མ་ཁི་གཞློལ་མཛད་ཀང་རེ་ཉིད་ཁི་ལ་མ་ཕེབས་པས་གདན་ཁི་ལློ་བཞི་རིང་སྟློང་པར་ལུས། 

རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༤༣༨ལློར་སྣར་ཐང་གདན་སའི་ཁིར་ཕེབས་ནས་ལློ་སུམ་

ཅུའི་རིང་གདན་ས་བསྐྱངས་མཐར་དགུང་ལློ་དགུ་བཅུ་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་ཕག་

སྤི་ལློ་༡༤༦༧ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

སྣར་ཐང་པ་གགས་པ་ཤེས་རབ། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༤༢༤ ལློར་སྣར་ཐང་དུ་

སྐུ་འཁྲུངས། མཁན་ཆེན་གགས་པ་དློན་གྲུབ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་རེ་དགེ་

འདུན་གྲུབ་དང་། རབ་འབམས་སྨློན་ལམ་དཔལ་བ། མཁས་པ་དཔལ་ལན་ཆློས་སྐྱློང་སློགས་

སྤི་བློར་བསྟེན་ནས་སེ་སྣློད་ཀི་ཡློན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ་གསན། སྣར་ཐང་ཁློན་སྦུག་གྲྭ་ཚང་གི་

འཆད་ཉན་ཡང་ཐློགས་ཤིག་མཛད། དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམ་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་

མེ་ར་སྤི་ལློ་༡༤༨༦ ལློར་སྣར་ཐང་ཆློས་སེའི་ཁིར་ཕེབས་ཏེ་འཆད་ཉན་འགློ་དློན་རྒྱ་ཆེར་སེལ། 

སྐུ་ཚེ་སྨད་ཀི་མཛད་པ་མི་གསལ། 

སྣར་ཐང་པ་གྲུབ་པ་ཤེས་རབ། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ་༡༣༥༧ ལློར་སྣར་ཐང་གི་ཉེ་འཁློར་

རློང་གུ་ཞེས་བ་བར་དབང་གི་རིགས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བདུན་པར་ཀློག་ཡིག་མཁས་

པར་མཁེན། དགུང་ལློ་བཅུ་པར་མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་

གྲུབ་པ་ཤེས་རབ་ཏུ་གསློལ། དགུང་ལློ་སུམ་ཅུ་སློ་གཉིས་བཞེས་པ་ས་འབྲུག་སྤི་ལློ་

༡༣༨༨ལློར་སྣར་ཐང་གི་གདན་ཁིར་ཕེབས། དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་བདུན་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་

བདུན་པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༤༢༣ལློར་ངློ་སྐུ་གཤེགས། 

སྣར་ཐང་པ་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཤིང་བ་སྤི་ལློ་༡༢༢༥ལློར་སྣར་ཐང་གི་ཕུའི་སྟེང་

ཀརྨ་ཁ་རིར་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཞློན་ནུ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། འབློམ་སྐུ་མ་ར་ལས་གེགས་བམ་ཆ་

ལག་དང་བཅས་པ་གསན། ཁད་པར་མཆིམས་དང་སྐྱློ་སྟློན་པ་གཉིས་ནས་གདམས་པ་ཡློངས་

སུ་རློགས་པའི་བཀའ་དྲིན་མནློས། ས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༢༩༨ལློར་སྣར་ཐང་གདན་ཁིར་ཕེབས། ཚུལ་

ཁིམས་སྟག་བརྒྱས་བསྐློས། ཆློས་ཁིམས་དམ་པར་མཛད། གདན་ས་ལློ་བདུན་བསྐྱངས་ནས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གཅིག་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༣༠༥ལློར་སྐུ་མ་

ངན་ལས་འདས། 

སྣར་ཐང་པ་བཟློད་པ་དཔལ་གྲུབ། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ལགས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༤༠༡ ལློར་ཆུ་སློ་གཞུང་

དུ་སྐུ་འཁྲུངས། མཁན་ཆེན་གྲུབ་པ་ཤེས་རབ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་བཟློད་པ་དཔལ་གྲུབ་

ཅེས་གསློལ། ས་རེས་སུ་མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་དང་། རེ་ཤེས་རབ་སེང་གེ 

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་སློགས་མཁས་གྲུབ་མང་པློའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་

སེ་སྣློད་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་གྱུར། སྣར་ཐང་དུ་མཚན་ཉིད་ཀི་འཆད་ཉན་ཡང་མཛད། དགུང་

ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་བརྒྱད་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་བི་སྤི་ལློ་༡༤༦༨ལློར་སྣར་ཐང་ཆློས་

སེའི་གདན་ཁིར་ཕེབས་ནས་གདན་ས་ལློ་གསུམ་བསྐྱངས་མཐར་དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་ཐམ་པ་

རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ལགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༤༧༠ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

སྣར་ཐང་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ལགས་གང་སྤི་ལློ་༡༤༢༡ ལློར་ཤབ་སྟག་

ལ་དང་ཉེ་བའི་གློང་སློ་ཁར་ཞེས་པར་འཁྲུངས། སྐུ་ཆུང་ངུ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་ཐུགས་རབ་ཆེ་

ལ་སློ་གསུམ་བག་དང་ལན་པ་ཞིག་ཡློད། དགུང་གངས་ལྔ་བཅུ་ང་གསུམ་བཞེས་པ་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་

ལློ་༡༤༧༣ ལློར་སྣར་ཐང་ཆློས་སེའི་ཁི་ལ་ཕེབས། ལློ་བཅུ་བཞིའི་རིང་གདན་ས་བསྐྱངས་ཏེ་

ཁི་ཟུར་དུ་ཕེབས་ནས་དབེན་གནས་ཁློ་ནར་ཐུགས་དམ་དུ་བཞུགས། འདས་ལློ་མི་གསལ། 

སྣར་ལྡུད་པའི་སྤད། ཕྱུགས་རིགས་ཀི་སྣར་སྨན་བླུག་བེད་ཀི་ཡློ་བད། 

སྣར་འདུས་དགློན། ཆློས་འཁློར་བདེ་ཆེན་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། འདེབས་ལློ་སློགས་མི་གསལ། གྲུབ་

མཐའ་ཇློ་ནང་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྣར་ཕློག་པ། གནློད་སྐྱློན་གནད་ལ་འཁེལ་བ། ངློ་ཚ་ཁེལ་མེད་བེད་མཁན་གི་སྣ་ལ་ཕློག་པ། བརྒྱབ་

པའི་ཁ་ལ་མ་ཕློག །མ་བརྒྱབ་སྣ་ལ་ཕློག་པ། 

སྣར་བ། [ཐ་དད་པ] བསྣར་བ། བསྣར་བ། སྣློར། རིང་དུ་གཏློང་བ། ཐག་པ་ནར་ནར་བསྣར་བ། ལས་

དུས་རིང་དུ་བསྣར་བ། ལག་པ་སྣར་བ། རྒྱུག་ཁིས་མཇུག་མ་བསྣར་ནས་བློས་ཕིན་པ། ཕྱུ་པའི་

སབ་གཤམ་ས་ལ་བསྣར་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྣར་མ། ① རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱེ་དགུའི་བདག་པློ་

དང་། དལ་བའི་ལྷ་ལན་མ། བི་རི་བཅས་སློ། །② རྩྭ་བཟང་བའི་སང་ཁ། རྩྭ་འཚེར་འདི་ལ་རྩྭ་

སྣར་མ་ཡག་པློར་སྐྱེས་འདུག །རྩྭ་སྣར་མ་གཟན་རྩྭ་བས་ནས་རྙུག་ཆེན་པློ་ཡློད་པ་རེད། སྟློན་

ཐློག་བརྔས་ཤུལ་གི་རྩྭ་དང་སློག་མ

སྣར་མ་སྐྱེས། [མངློན]གཟའ་ལྷག་པ། 

སྣར་མློ། དར་མ། ལློ་དར་མ། 

སྣལ། འཐག་གི་སྣལ་སྐུད། 

སྣལ་མ། སྣམ་བུའི་རྒྱུ་སྤུན་སྤིའི་མིང་། 

སྣས། ཐགས་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག

སྣས་འཁློར། ཐགས་ཁིའི་ལྷུ་ལག་ཅིག

སྣུད། སྣུད་པའི་སྐུལ་ཚིག

སྣུད་པ། [ཐ་དད་པ] བསྣུད་པ། བསྣུད་པ། སྣུད། ཕིར་འཕུལ་བའམ་ཕིར་འབུད་པ། ནས་ཞིང་ནང་

གི་བིའུ་རྣམས་ཕ་རློལ་ཏུ་བསྣུད་པ། 

སྣུན། སྣུན་པའི་སྐུལ་ཚིག །བིས་པར་ནུ་མ་སྣུན་ཅིག་ལ་བུ། 

སྣུན་པ། [ཐ་དད་པ] བསྣུན་པ། བསྣུན་པ། སྣུན། ① སྟེར་བའམ་བླུད་པ། ཕྲུ་གུ་ལ་ནུ་མ་སྣུན་ཅིག །

 ② རྡེག་པའམ་རྒྱབ་པ།རང་པ་འཁློན་རྡློ་རང་པས་བསྣུན་པ། དམིགས་པའི་གནད་དུ་བསྣུན་

པ།དག་བློ་ལ་མཚོན་ཆ་སྣུན་པ། 

སྣུབ་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་གིང་། ལློ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པློའི་སྐབས་སུ་བཏབ་པ་དང་དུས་རབས་བཅུ་

བདུན་པའི་ནང་དུ་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར་བར་བཤད། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་

མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ར་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྣུབ་པ། [ཐ་དད་པ] བསྣུབས་པ། བསྣུབ་པ། སྣུབས། མེད་པར་གཏློང་བའམ་ནུབ་པར་བེད་པ། 

ལུགས་སློལ་ངན་པ་བསྣུབས་ཏེ་སློལ་བཟང་བཙུགས་པ། གཏིང་རྡློ་ཆུ་བློའི་ནང་དུ་བསྣུབས་པ། 

སྣུབས། སྣུབ་པའི་སྐུལ་ཚིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

སྣུབས་རེ་སིས་པ། སྣུབས་ཡུལ་གིང་དགུ་ཞེས་གཙང་རློང་ས་ཁུལ་གི་རྒྱལ་ཕན་ཞིག་གི་རྒྱལ་པློ་

ཡིན། འདི་རྒྱལ་པློ་གཉའ་ཁི་བཙན་པློའི་སྐབས་འབངས་སུ་བསྡུས་པར་བཤད་པ་ཙམ་ལས་ལློ་

རྒྱུས་ཞིབ་ཕ་སློན་ཆད་མ་མཐློང་ལགས། 

སྣུབས་རེ་སིས་པ་ལ་སློགས་པའི་རེ་དགུ། ༡གནུབས་རེ་སིས་པ། ༢སྟློང་རེ་གང་པ། ༣ལྷློ་རེ་གེ་བ། 

༤ མཆིམས་རེ་བྲུས་པ། ༥ཉག་གཉི་ཕག་པ། ༦ བ་ས་བསྐློས་པ། ༧ ཁེགས་གེ་བ། ༨ཤིའུ་

ཆང་པ། ༩ སློ་ཕེ་པ། 

སྣུབས་མཚོ། ཡར་འབློག་གཡུ་མཚོ། བློད་ཀི་མཚོ་ཆེན་པློ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་སྣ་དཀར་རེ་རློང་ཁློངས་དཔལ་དི་ཆུས་ཡར་འབློག་གློང་ཚོའི་ཉེ་འདབས་སུ་ཡློད། སར་

བློད་ཀི་རུས་རྒྱུད་ཁློངས་སྣུབས་ཀི་རུས་རྒྱུད་ཚོ་པ་རྣམས་ས་གནས་དེར་སློད་ཀི་ཡློད་སྟབས་

རུས་ཀི་མིང་ཡུལ་ལ་བཏགས་ཏེ་སྣུབས་ཡུལ་གིང་དགུ་ཞེས་ཆགས་པ་དང་། སྣུབས་ཀི་

རིགས་ལས་བྱུང་བའི་སགས་པ་དང་མཁས་པ་མང་པློ་ཞིག་རློང་གི་སྣུབས་སུ་འཁྲུངས་པའི་ལློ་

རྒྱུས་ཡློད། བློད་ཀི་དམངས་ཁློད་ངག་རྒྱུན་དུ་བཤད་སློལ་ལ། ཡར་འབློག་གཡུ་མཚོའི་ཁློར་

ཡུག་གི་རྒྱ་ཁློན་ལ་ར་པའི་ཉིན་ལམ་གཉིས་ཀིས་འཁློར་བའི་རྒྱ་ཁློན་ཡློད་པ་དང་ཆུའི་འབྱུང་

ཁུངས་ཚད་མཐློ་ཞིང་། ཉ་རིགས་མི་འདྲ་བ་མང་པློ་ཡློད་པའི་མཚོ་ཞིག་ཡིན། 

སྣུམ། ① མར་ནག་སྟེ་ཏིལ་སློགས་ལས་བྱུང་བའི་རི་མར། ཟ་སྣུམ། པད་སྣུམ། ཏིལ་སྣུམ། ② གཏེར་

ཁ་ལས་ཐློན་པའི་ཁུ་བ་ལ་བུའི་གཤེར་གཟུགས། ས་སྣུམ། རྡློ་སྣུམ། 

སྣུམ་རྐྱལ། སྣུམ་སྣློད་རྐྱལ་པ། 

སྣམ་བཀྲག །མདངས་སམ་གཟི་བརིད། 

སྣུམ་ཁློན། ① སྣུམ་སྣློད་རྐྱལ་པ། ② རྡློ་སྣུམ་འདློན་ཆེད་འཕྲུལ་འཁློར་གིས་ཕུག་པའི་ས་དློང་རིང་པློ། 

སྣུམ་འཁུར། སྣུམ་ནང་བཙོས་པའི་འཁུར་བ། ཡང་ན་སྣུམ་དྲེག་ཅེས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

སྣུམ་རྒྱུ། སྣུམ་བཟློ་བེད་ཀི་རྒྱུ་པད་ཁ་སློགས། 

སྣུམ་བརྔློས། སྣུམ་ཁློལ་མའི་ནང་བསེགས་པ། 

སྣུམ་ཆིལ་ལི་བ། སྣུམ་མདངས་འཚེར་རེ་བ། གདློང་ལ་ཞག་ཚི་སྣུམ་ཆིལ་ལིར་བྱུགས་འདུག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྣུམ་འཆློས། བཤལ་སྐྱུགས་སློགས་ལས་ལྔའི་སློན་དུ་རླུང་སློགས་གཞིལ་བའི་ཕིར་འབྲུ་མར་སློགས་

ཀི་སྣུམ་ལུས་ལ་བསྐུ་བ་དང་། བུ་གར་དགང་བ། ཁློང་དུ་བཏང་བ་བཅས་ཀིས་འཆློས་ཐབས་ཤིག

སྣུམ་རེན་པ། སྣུམ་མ་བསྐློལ་བ། 

སྣུམ་སྙིགས། དྭངས་པློ་མིན་པའམ་ཛ་ཛོར་ལན་པའི་སྣུམ་ཉློག

སྣུམ་ཏེལ། སྣུམ་དང་སྤ་ཚིལ་མེར་བཞུས་པ་ལགས་སློགས་སྦུབས་ཅན་གི་ནང་ནས་ནད་དམིགས་

སྟེང་དུ་བླུག་དགློས་པའི་ཏེལ་པའི་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་

ཀིས་མཛད་པའི་ལག་ལེན་གཅེས་བསྡུས་ཀུན་གསལ་སྣང་མཛོད་ལས། སྣུམ་ཏེལ་མེ་ནི་བརྒྱད་

པར་སྤ་ཚིལ་དང་། མར་དང་བུ་རམ་འཛམ་བུ་ཆུས་བསེག་ཅེས། དེ་ནི་ལགས་སམ་ཟངས་

སྦུབས་སློར་ལྔ་པ། ཁ་ཡློད་ཡློ་ཅན་ཁ་སློར་དློ་པ་ལ། རིང་པ་མདའ་སྨྱུག་འབིང་པློ་འགློ་ཙམ་གི། 

ཆ་དཔྱད་དམིགས་སུ་སྦར་ལ་སྤ་ཚིལ་སློགས། བཞུས་ལ་འཚིག་དུས་བླུགས་ནས་ཤ་བསེགས་

པས། གཞང་འབྲུམ་རྨེན་བུ་མཚན་བར་རྡློལ་བ་དང་། བུ་ག་རྨ་ཡློད་སློགས་ལ་ཕན་པར་

གསུངས། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སྣུམ་གཏེར། ① རྡློ་སྣུམ་ཐློན་སའི་གཏེར་ཁ། ② ས་འློག་རྡློ་སྣུམ་འདུས་ས། 

སྣུམ་ཐབ། ས་སྣུམ་བླུག་པའི་ཐབ། 

སྣུམ་ཐིགས། གློས་སློགས་ལ་ཕློག་པའི་སྣུམ་གི་ཐིགས་པ། 

སྣུམ་ཐིང་ཐིང་། ཐལ་འཚུབ་སྐྱ་ཤར་ཅན་མིན་པ། 

སྣུམ་དམ། སྣུམ་བླུག་སའི་རས་དམ་མམ་ཤེལ་དམ་སློགས། 

སྣུམ་རྡློ་སྒྲུག་པ། སར་བློད་དུ་ཁ་མཆུ་ཐག་གཅློད་མ་ཐུབ་ཚེ་སྣུམ་ཁློལ་གི་ནང་དུ་རྡློ་དཀར་ནག་

གཉིས་བླུགས་ཏེ་གློད་ཡ་གཉིས་ལ་སྒྲུག་ཏུ་འཇུག་པ། 

སྣུམ་ལན། ① བཤལ་སྨན་སྦར་བའི་མར་ཁུ། ② [མངློན]ཙན་དན་དམར་པློ། 

སྣུམ་ལན་འཇམ་པློས་སྦང་། རླུང་ནད་རྩུབ་པའི་རང་བཞིན་ཅན་དེ་ལ་བཤལ་གཏང་དགློས་ན་སྣུམ་

དང་ལན་པའི་སྦློར་བ་འཇམ་པློའི་སློ་ནས་སྦློང་དགློས་པའི་དློན་ཏེ། སློག་པློ་ལུང་རིགས་བསྟན་

དར་གིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་བརྡ་བཀྲློལ་ལས། སྣུམ་ལན་འཇམ་པློ་ནི་ཨ་རུ་མཆུ་སྙུང་དང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

དློང་ག །ལྕུམ་ར། དུར་བིད་སློགས་སྦློང་སྨན་འཇམ་པློ་མར་དུ་བསྐློལ་བར་སྦློང་བ་བའློ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། །

སྣུམ་མདངས། སྣུམ་པའི་འློད་མདངས། 

སྣུམ་ནག །ཨ་ལ་ཀ་ཏ་ཞེས་ཟེར་བ་ལམ་ཁར་འདིང་བའི་རྡློ་སྣུམ་སྙིགས་མ་དང་། པད་ཁ་ལས་བྱུང་

བའི་སྣུམ་ལའང་། 

སྣུམ་སྣག །སྣུམ་ཅན་སྣག་ཚ་པར་རྒྱབ་སྐབས་ཀི་མཁློ་རས་ཤིག

སྣུམ་པ། ① སྐྱ་བ་ལས་ལློག་པ། སྨན་གི་ཡློན་ཏན་སྣུམ་པའམ་ཕ་བ། སྨན་ནུས་སྣུམ་པ། ② སྣུམ་

པློ་དང་གཅིག །

སྣུམ་པར། སྣུམ་ཅན་སྣག་ཚ་ལ་བརེན་ནས་བརྒྱབ་པའི་པར། 

སྣུམ་པློ། ① ཚོན་པློའམ་ཚོ་པློ། ལློ་ཆས་སྣུམ་པློ། ② མདློག་ལེགས་པློ། ཞལ་རས་སྣུམ་པློ། ན་བཟའ་

ཁ་དློག་སྣུམ་པློ། 

སྣུམ་སགས། སྣུམ་བླུགས་ནས་གཡློས་པའི་སགས། 

སྣུམ་བག །སྣུམ་པའ་ིཉམས། ལློ་ཆས་སྣུམ་བག་ཆ་ེབ། ལློ་ཆས་སྣུམ་བག་ཆུང་བ། ཁང་ཆེན་སྣུམ་བག་ཅན། 

སྣུམ་བག་ཅན། ཚིལ་དང་ཞག་གི་རིགས་མང་བའི་དངློས་རས་ཏེ། ཟས་སྣུམ་བག་ཅན་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

སྣུམ་བག་འཚེར་བ། སྣུམ་ཞག་ཆེ་བ། གཟུགས་པློ་བདེ་ཐང་བྱུང་ནས་ངློ་གདློང་སྣུམ་བག་འཚེར་བ། 

སྣུམ་བན། སྣུམ་སྣློད་ར་ཟངས་སློགས་ཀི་ཁློག་མ། 

སྣུམ་བྱུག །ཞུན་མར་སློགས་མཐིལ་བཞི་དང་རླུང་གསང་རྣམས་སུ་བྱུགས་ཏེ་རླུང་ནད་ལ་ཕན་པར་

བེད་པའི་ཐབས་ཤིག

སྣུམ་རི། ཞག་ཚིའམ་སྣུམ་བག

སྣུམ་བཙིར། པད་ཁ་སློགས་སྣུམ་རྒྱུའི་འབྲུ་རིགས་ནས་སྣུམ་འདློན་པ། སྣུམ་བཙིར་འཕྲུལ་འཁློར། 

སྣུམ་ཚིལ། སྣུམ་དང་ཚིལ་བུ། 

སྣུམ་ཚིལ་ཚིལ། ཞལ་རས་སྣུམ་བག་ཅན། 

སྣུམ་ཚིལ་ལི་བ། སྣུམ་མདངས་ཐློན་སྟངས་ཤིག



  916  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྣུམ་ཚུགས། གློ་སྣློད་དང་དཀར་གློང་སིན་ཅན་རས་གཏུམས་བས་པ་སྣུམ་ནང་བཙོས་ནས་ལུས་

ལ་བདུག་དགློས་པའི་དུགས་ཀི་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་

ཀིས་མཛད་པའི་ལག་ལེན་གཅེས་བསྡུས་ཀུན་གསལ་སྣང་མཛོད་ལས། སྣུམ་ཚུགས་གློ་སྙློད་

མར་ཁུར་བཙོས་པ་འམ། དཀར་གློང་སིན་ཅན་སྣུམ་དུ་བཙོས་གང་ཡང་། རས་ནང་གཏུམས་

པའི་ཚུགས་ཀིས་རླུང་ནད་གཟེར། འཇློམས་པར་བེད་འདི་འགའ་ཞིག་ཧློར་གི་མེར། གསུངས་

ཀང་མེ་བཙར་མི་གཏློགས་དུགས་ལ་གཏློགས། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སྣུམ་ཚོན་རི་མློ། ནུབ་ཕློགས་རི་མློའི་ནང་གི་གཙོ་བློའི་གས་ཤིག་ཡིན། དེ་ནི་སྣུམ་ལན་གི་ཚོན་ལ་

བརེན་ནས་རས་སམ། པང་ལེབ་བམ། ཤློག་བུ་མཐུག་པློའམ། གང་སྟེང་སློགས་ཀི་སྟེང་དུ་བིས་

པའི་རི་མློ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་ཐློག་མར་ཡློ་རློབ་ཏུ་དར་ཞིང་། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་

ནང་ཡློ་རློབ་བང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་ཚོན་གི་ནང་དུ་སྣུམ་བསེས་ནས་རི་མློ་འབི་སློལ་

ཡློད། དེ་རེས་དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་ཨི་ཊ་ལིའི་རི་མློ་མཁས་ཅན་ཧྥན་ཨའེ་སྤུན་མཆེད་

རྒན་གཞློན་གཉིས་ཀིས་ལག་ལེན་གི་རྒྱུད་རིམ་ནང་ལེགས་བཅློས་བས་ཏེ། སྣུམ་ཚོན་རི་མློ་

ཞེས་པའི་དམིགས་བསལ་གི་ཁད་ཆློས་ལན་པའི་རི་མློའི་རིགས་ཤིག་ཆགས་པ་ཡིན། 

སྣུམ་ཚོས་མ། སྣུམ་གིས་བཙོས་པའི་ཁ་ཟས། 

སྣུམ་ཞག །① སྣུམ་དང་ཞག་ཚིལ། ② སྣུམ་བཀྲག་གམ་སྣུམ་མདངས། གློན་མ་སྣུམ་ཞག་ཅན། 

སྣུམ་ཞག་དློད་པློ། སྣུམ་གི་མདློག་བཀྲག་མངློན་གསལ་ཆེ་བ། ཁང་པ་སྣུམ་ཞག་དློད་པློ། ཡུལ་ལུང་

སྣུམ་ཞག་དློད་པློ། ས་ཞིང་སྣུམ་ཞག་དློད་པློ། ཞལ་རས་སྣུམ་ཞག་དློད་པློ། 

སྣམ་བཞི། རི་མར་དང་། འབྲུ་མར། རང་མར། ཚིལ་བུ་བཅས་བཞིའི་བསྡུས་མིང་སྟེ། རློང་འཕང་

འཕྲུལ་གི་ལེ་མིག་ལས། རི་འབྲུ་རང་ཚིལ་ལས་བྱུང་སྣུམ་བཞིའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སྣུམ་བཞུ། བཞུ་རས་སྣུམ་གིས་བེད་པའི་བཞུ་མར། 

སྣུམ་ཟ། [མངློན]སྒློན་མེ། 

སྣུམ་ཟད་མར་མེ། མར་མེ་འཆི་ཁ་སྟེ་འཚོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་ཡློངས་སུ་ཟད་པའི་དཔེ། 

སྣུམ་ཟན་མ། ཟས་ཞིམ་མངར་རམ། ཚོན་པློ་ཟ་བའི་མི། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

སྣུམ་ལ་དགའ། [མངློན]སྒློན་མེ། 

སྣུམ་སག །བག་ལེབ་སྣུམ་ནང་དུ་བསེགས་པ་ལ་གློ

སྣུར། སྣུར་བའི་སྐུལ་ཚིག

སྣུར་བ། [ཐ་དད་པ] བསྣུར་བ། བསྣུར་བ། སྣུར། ① འཐེན་པ་དང་། འདྲེན་པ། བཞུགས་གལ་མདུན་

དུ་བསྣུར་བ། ཡི་གེ་འབི་དུས་དཔེ་ཆ་ལློགས་སུ་བསྣུར་བ། ② དུས་ས་རུའམ་ཐག་ཉེ་རུ་གཏློང་

བ། སང་ཉིན་བ་རྒྱུའི་ལས་ཀ་དེ་རིང་ཚུར་བསྣུར་སློང་། དུས་ཚོད་ས་བསྣུར་ཕི་འགང་མ་བས་

པ། ③ ཞིབ་མློར་འཐག་པའམ་དབུར་བ་དང་། ལྡུར་ལྡུར་བཟློ་བ། སྣག་ཚ་སྣུར་བ། ཚོན་བསྣུར་

བ། སྨན་ཕེ་ཞིབ་ཏུ་བསྣུར་བ། 

སྣེ། ① དངློས་རས་དབིབས་ནར་མློའི་རེའི་ཆ་ཤས་ཀི་མིང་སྟེ། སྐུད་པའི་སྣེ་མློ། སྐུད་སྣེ། ཐག་པའི་

སྣེ་མློ། ཐག་སྣེ། དབྱུག་པའི་སྣེ་མློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། ② འགློ་མའམ་ཐློག་མའི་མིང་སྟེ། ཚིག་གི་སྣེ་

མློ། ཡློན་ཏན་གི་སྣེ་ཟིན། སྣེ་ཁིད་ཅེས་པ་ལ་བུ། 

སྣེ་ཁ། རིགས་སམ་སྣ། 

སྣེ་ཁག །རིགས་མང་པློ། 

སྣེ་ཁིད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་boot ཟེར། 

སྣེ་ཁིད་པ། འགློ་ཁིད་པ། 

སྣེ་ཁིད་ལས་ཆློག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་bootstrap ཟེར། 

སྣེ་རྒློད། སྣེའུ་རྒློད་དང་གཅིག །

སྣེ་རྒྱན། ཡར་སྣེ་མར་སྣེ་གང་རུང་གི་རྒྱན་ཆ། 

སྣེ་མགློན། ① འགྲུལ་པའི་སྣེ་ལེན་ནམ་སྣ་ལེན་བེད་པའི་མགློན་གཉེར། ② སར་བློད་གཞུང་སྐབས་

སིད་སྐྱློང་གི་མགློན་གཉེར་གཙོ་བློ། 

སྣེ་གཉིས་སྙློམས་སྒིག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་justify ཟེར། 

སྣེ་ཐིག་གི་རྒྱ། དཔེ་ཆའི་ཤློག་ལེབ་སློ་སློའི་སྟེང་འློག་གཡས་གཡློན་གི་མཐའ་ལས་མི་འཆློལ་བར་

བེད་པའི་རགས། 

སྣེ་མཐུད། སྣམ་རས་སློགས་ཀི་ཡས་སྣེ་མས་སྣེ་ཕན་ཚུན་སྦློར་བ། 

སྣེ་གདློང་། རློང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷློ་རྒྱུད་ཡར་ཀླུང་གཙང་པློ་དང་ཡར་ལྷ་ཤམ་པློའི་ཆུ་

གཉིས་འཛོམ་སར་ཡློད། 

སྣེ་གདློང་རེ་ཚོགས་པ། དགློན་པ་འདི་ནི་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་གིས་བཏབ་པའི་ཚོགས་པ་སེ་བཞིའི་ཡ་

གལ་ཞིག་ཡིན། བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་སྣེ་གདློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྣེ་འདློམས། སྣ་ཁ་མང་པློ་མཉམ་འདློམས་པ། རྐྱེན་ཆགས་སྣེ་འདློམས། 

སྣེ་འདྲེན་པ། ལས་དློན་གང་རུང་གི་འགློ་རློམ་མཁན་ནམ། སྣེ་ཁིད་བེད་མཁན། 

སྣེ་ནའི་སགས་ཁང་། ལྷ་ཁང་ཐང་སགས་ཁང་གི་ཁློངས་གཏློགས་ཡིན། 

སྣེ་མ། མགློ་མཇུག་གི་མཐའ་སྣེ། 

སྣེ་མང་རློག་འཛིང་། བ་བ་འདྲེས་འཛིང་ཆེ་བ། 

སྣེ་མང་འདྲེས་འཛིང་། ① སྐུད་སྣེ་མང་པློ་འདྲེས་ནས་འཛིང་པ། ② ལས་བེལ་སྣེ་མང་འདློམས་པ། 

སྣེ་མློ། ① རེ་མློ་དང་འགློ་མའམ། ཐློག་མ། བ་བའི་སྣེ་མློ། ཐག་པའི་སྣེ་མློ། ཟམ་པའི་སྣེ་མློ། ཡལ་

གའི་སྣེ་མློར་འཇུས་ནས་ཤིང་ཏློག་ཕབ། ② མཐའ་དང་ཟུར། གློང་གི་སྣེ་མློ། ལམ་གི་སྣེ་ཟུར། 

འཕང་སྣེ། རི་སྣའི་སྣེ་མློ། 

སྣེ་མློ་དགློན། མིང་གཞན་སྣེ་མློ་ཇློ་གདན་དགློན་ཟེར། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་འབྲུག་སྤི་ལློ་

༡༡༤༨ལློར་ཇློ་གདན་བཟློད་པ་རྒྱ་མཚོས་ས་སྐྱ་པའི་དགློན་པ་ཞིག་བཏབ། རེས་སུ་དགེ་

ལུགས་པར་གྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ལྷུན་གྲུབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྣེ་མློ་བ། ལས་ཀའི་སྣ་ཁིད་མཁན་ནམ་འགློ་བེད་པློ། 

སྣེ་མློ་ལས་འཛིན་གི་ཞལ་ལེ། ཞལ་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ས་དུས་བློད་ཀི་རྒྱལ་པློའི་ལུང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

གིས་མཐའ་དབུས་ཡུལ་གྲུ་སློ་སློའི་སྣེ་མློར་བསྐློས་པའི་ལས་བེད་པ་ཚོའི་བ་སྤློད་ཀི་ཁིམས། 

སྣེ་མློ་ལས་འཛིན། སར་བློད་ཀི་ཡིག་ཆ་རིང་པའི་ནང་གསལ་བའི་སྣེ་མློ་ལས་འཛིན་ཞེས་པ་ནི་རློང་

གཞིས་ཁག་གི་རློང་དཔློན་དང་། དགློན་པའི་ནང་གི་མཁན་པློ་དགེ་བསྐློས་སློགས་ལ་གློ་དགློས། 

སྣེ་མཚམས། ས་མཚམས་སམ་མཐའ་མཚམས། 

སྣེ་འཛར། གློས་དར་རས་སློགས་ཀི་མཐའ་སྣེའི་ཁ་ཚར། ཁ་བཏགས་ཀི་སྣེ་འཛར། སྣམ་བུའི་སྣེ་འཛར། 

སྣེ་འཛིན། ① ལས་ཀའི་འགློ་འཁིད་མཁན། ② ལས་ཀའི་འགློ་འཛུགས་པ། 

སྣེ་འཛོམས། སྣ་ཁ་མང་པློ་ཚོགས་པ། 

སྣེ་བཞི། སྐྱེས་པའི་གསང་སྒློའི་འབས་བུ་གཉིས་དང་། བུད་མེད་ཀི་ནུ་མ་གཉིས་བཅས་བཞིའི་

བསྡུས་མིང་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་

རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། སྣེ་བཞི་ནི། སྐྱེས་པའི་བསམ་སེའུ་དང་འབེལ་བའི་སྣེ་གཉིས་

ཏེ་གསང་གནས་ཀི་སྒློ་བའི་ནང་འབས་གཉིས་དང་། བུད་མེད་ཀི་བསམ་སེའུ་དང་འབེལ་བའི་

སྣེ་གཉིས་ཏེ་བང་སྐྱེས་ཀི་ནུ་མ་གཉིས་བཅས་བཞི་ལ་ཟེར་ཞིང་ཁམས་འཕེལ་བའི་རྐྱེན་ལས་སྣ་

ཁག་སྨུག་ནག་བྱུང་བའི་སྐབས་སྣ་ཁག་གང་འབབ་ངློས་ཀི་སྐྱེས་པའི་འབས་བུ་དང་། བུད་མེད་

ཀི་ནུ་རྡློག་བཅིངས་ན་ཁག་ཆད་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་འདི་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་ལས། སྨུག་

ནག་སྣེ་བཞི་ལས་བབས་སྣེ་ས་བཅིངས། ནུ་མ་རླིག་པ་ཟ་འློག་སྐུད་པས་བཅིངས། ཞེས་

གསུངས་པ་ཡང་འདིའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སྣེ་ཟིན་པ། མཚམས་ལ་སེབས་པ། སྒིབ་པ་དག་པས་ཐར་པའི་ལམ་སྣེ་ཟིན། ས་མཚམས་སེབས་

པས་རང་ཡུལ་ས་སྣེ་ཟིན། 

སྣེ་ཟུར། སྣེའམ་ཟུར་མཐའ། 

སྣེ་རིགས། དངློས་པློའི་རིགས་མི་འདྲ་བའི་རྣམ་གངས། 

སྣེ་ལེན། མགློན་པློ་རྣམས་ལ་ཁ་ལེན་ངློ་ལེན་བེད་པའི་ལས་དློན། སྣེ་ལེན་ཞུས་པ། མགློན་པློར་ཇ་

ཆང་བཤམས་ནས་སྣེ་ལེན་བེད། 

སྣེ་ལེན་ཁང་། མགློན་པློར་སྣེ་ལེན་བེད་སའི་ཁང་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྣེ་ལེན་པ། ① ཁ་ཡ་ངློ་ཡ་བེད་པ། ② སྣ་ལེན་བེད་པ་པློ། 

སྣེ་ཤན་པ། སྐུ་མགློན་ལ་ཕི་ནང་བར་གི་རྒྱུས་ཡློད་བེད་མཁན། 

སྣེ་ཤློར། ཐི་གུ་སྣེ་ཤློར་ཞེས་གྲུ་གུའི་སྐུད་སྣེ་ཤློར་བ་ལ་བུ་ལས་ཀར་འཐུས་ཤློར་སློང་བ། 

སྣེ་ས་ཁུད། ལློ་བ་དང་བརླའི་བར་གི་རྨེན་བུ་ཡློད་ས་དེའི་མིང་དང་། སྐབས་འགར་མཆན་ཁུང་འློག་

གི་རྨེན་བུ་ཡློད་ས་དེ་ལ་ཡང་གློ་དགློས་ཏེ། མན་ངག་ཡློན་ཏན་རྒྱུད་ལས། སྣེ་ས་ཁུད་ན་སྙིང་ར་

མིག་དམར་གཉིས། ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་གློང་མ་དང་། སྨུག་ནག་སྣེ་བཞི་ལས་བབས་སྣེ་ས་

བཅིངས། ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་གློང་འློག་གཉིས་ཀར་མཉམ་དུ་གློ་དགློས་པས་སྐབས་ཐློབ་ཏུ་

ཤེས་པར་བའློ། །

སྣེ་སེལ། ཕན་བུའམ་ཆུང་ཟད། ཉུང་ཉུང་། མི་ལ་རློགས་རམ་སྣེ་སེལ་བྱུང་བར་སྨན་བཅློས་མ་བས་

ཀང་འགིག །སྐྱློན་ཆ་སྣེ་སེལ་ཞིག་ལས་མ་བྱུང་ཡང་དློ་ནན་གིས་སེལ་ཐབས་བེད་དགློས། 

སྣེམ་པ། [ཐ་དད་པ] བསྣེམས་པ། བསྣེམ་པ། སྣེམས། གནློན་པ། ཁི་སྟན་བསྣེམས་ནས་བཞུགས་

པ། ས་ཆ་ནེམ་ནེམ་དུ་བསྣེམས་ནས་འབུར་ཀློང་ཁློད་སྙློམ་པ། 

སྣེམས། སྣེམ་པའི་སྐུལ་ཚིག

སྣེའུ། ① སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཡློངས་ཀི་རྨེ་ཁི་༢༠༠༠~༤༤༠༠བར་གི་ཞིང་འབློག་

ཀུན་ཏུ་ཡློད་ཅིང་ས་ནག་དང་། ལྷས་རིང་། ཞིང་ནང་། ལྡུམ་གསེབ་སློགས་གང་སར་འཁྲུངས་

པ་སྟེ། ར་བ་རང་གཅིག་ཕ་ལ་ཁ་སྤུ་ཅན། སློང་པློ་སློ་ལང་སུལ་ཅན་ཕ་རིང་ཡལ་ག་དང་བཅས་

པ། མཐློ་ཚད་0.2~1.2 ཙམ་ལ། ལློ་མ་ལང་འཇམ་སྙིང་དབིབས་ཅན། གཞློན་དུས་མཐའ་

སྙློམས་ཤིང་ཆེར་སྐྱེས་ནས་མི་སྙློམས་པ། རྒྱབ་ངློས་ལང་སྐྱ་ཅན་རེས་མློས་སྐྱེ་བ། ལློ་མའི་

རྒྱབ་ལང་དཀར་ལ་འཇམ་འདྲེད་ཅན་གི་ཕེ་ཞག་དཀར་པློ་ཆགས་པ་ནི་ངློ་འདིའི་དམིགས་

བསལ་བ་རྨེན་འབྲུམ་འདྲ་བ། སློ་ཡློངས་རྒས་དུས་ཁ་དློག་སློ་དམར་དུ་འགྱུར་བ། ཁ་སྨད་རློང་

ཆེན་སློགས་ལ་སྐྱེ་སྟློབས་ཧ་ཅང་ཆེ་ཞིང་ལློ་ལེབ་ལ་ཕལ་ཆེར་ལག་མཐིལ་ཙམ་ཡློད་པ་བཅས་

ནི་བློད་སྣེ་སྟེ། འཁྲུངས་དཔེར། སྣེའུ་ཞེས་བ་རིགས་གཉིས་ནི། །རྒྱ་སྣེ་དམར་ལ་བློད་སྣེ་

སློ། །རིགས་ནི་གཉིས་སུ་ཤེས་པར་བ། །བློད་སྣེ་སློ་པློ་ཞིང་ལས་སྐྱེ། །ལློ་མ་གཡུ་ཡི་བསིལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ཡབ་འདྲ། །རྒྱབ་ཏུ་བདུད་རི་ལ་པ་ཆགས། །རློ་ནི་མངར་ལ་ཅུང་ཟད་ཚ། །ཁློང་བཏང་རྨ་ལ་ཆུ་མི་

འཇིགས། །ཁབ་ལེན་དང་སྦར་ཁློང་བཏང་ཞིང་། །རྨ་ཁར་བཏབ་པས་རུས་ཆེན་ལ། །མདའ་ཟུག་

མདེའུ་འབིན་པར་བེད། ཅེས་གསུངས། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་རྒྱ་སྣེ་དམར་པློ་དང་། བློད་སྣེ་སློན་

པློ་གཉིས་མཆིས། རློ་མངར་ལ་ཁ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་རྔུལ་འདྲེན། དང་ག་འབེད། ཚ་བ་

ལ་ཕན། ② ས་མིང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྣེའུ་རྒློད། རི་སྐྱེས་སྣེའུ་སྟེ། སློ་འབུམ་ལས། རྒྱ་སྣེ་དམར་པློ་ཞེས་བ་བ། །ལུ་མ་གམ་པ་ཐལ་བར་

སྐྱེ། །ར་བ་སློང་པློ་དམར་པློ་སྟེ། །ལློ་མ་དམར་པློ་ཤིན་ཏུ་མཐུག ། དབིབས་ནི་ཟླུམ་ལ་འབས་

བུབ་རྒྱས། །བདུད་རི་ཟིལ་པ་ཆགས་པ་འདྲ། །ནད་རྣམས་ཐམས་ཅད་སེལ་བ་ཡིན། ཞེས་

གསུངས་། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་ལློ་སློང་མེ་འབས་ཡློངས་རློགས་ཏེ་ཟླ་བ་༧~༨་པར་བཏུས་ནས་

སློ་ཆློལ་དམའ་ཕབ་སྐམ་གསེད་ལེགས་ཚགས་བ། རློ་ནུས། རློ་མངར་ཚ། ཞུ་རེས་སྙློམས། 

ནུས་པས་རྔུལ་ཕི་ལ་འདྲེན་ཅིང་རླུང་ཚད་འབིན། རྨ་གསློ། །རུས་ཆགས་སྦློར། 

སྣེའུ་སློན། སྣེའུ་གསར་པ་སྐྱེས་པའི་རྩྭ་སློན་ཅན། 

སྣེའུ་གདློང་། སྣེ་གདློང་གི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག

སྣེའུ་རློང་ཤུལ། སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་ཁློངས། ཏའི་སི་ཏུ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་རབ་བྱུང་

དྲུག་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་༡༣༤༩ ལློ་ནས་ལློ་བཅུ་དྲུག་རིང་སིད་དབང་བཟུང་སྐབས་བཙུགས་

པའི་རློང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་གས་ཀི་མཁར་ཤུལ་ཡིན་པ་དང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་ར་

སྤི་ལློ་༡༦༤༢ ལློར་སློག་པློ་གུ་ཤི་ཧན་གིས་གཙང་པ་སེ་སིད་ཀརྨ་བསྟན་སྐྱློང་དབང་པློ་ཕམ་

པར་བས་ནས་གཙང་པ་སེ་སིད་གསློན་བཟུང་གིས་སྣེའུར་བཙོན་འཇུག་བས་རེས་སློག་

དམག་བློད་ནས་ཕིར་སྤློད་བ་རིས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཡིག་འགྲུལ་ཐློན་སྟབས་ས་གནས་དེ་ག་ནས་

སྐྱིད་ཆུར་གཡུགས་ཏེ་བཀུམ་པ་སློགས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཡློད། 

སྣེའུ་ཟུར་དགློན། དགློན་འདི་བཀའ་གདམས་པའི་དགེ་བཤེས་སྣེའུ་ཟུར་པས་བཏབ་པར་གགས། 

དུས་ཚོད་མ་ངེས། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་གདམས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་

ཁེར་ལྷུན་གྲུབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྣེའུ་ཟུར་པ་ཡེ་ཤེས་འབར། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༠༤༢ ལློར་སྐློར་ཐློད་པ་ཞེས་བ་བར་

སྐུ་འཁྲུངས། གཞློན་ནུ་ནས་བག་རྒྱབ་པའི་བཙུན་པ་བས། མཚན་ཡེ་ཤེས་འབར་ཞེས་གསློལ། 

དེ་དུས་རང་ནས་སྐྱེ་བས་ཐློབ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལེགས་པར་འཁྲུངས། མཐར་དགུང་ལློ་བདུན་

ཅུ་ར་བདུན་པ་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༡༡༨ལློར་སྐུ་གཤེགས། དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་ཆེན་པློ་འདི་དང་སྤན་ས་ནས་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ལ་གདམས་ངག་པ་ཞེས་གགས་སློ། །

སྣེའུ་གཡུང་། སློ་ཞིག

སྣེའུ་ལྷག །སྣེ་བཞི་ཞེས་སྐྱེས་པའི་གསང་སྒློའི་འབས་བུ་གཉིས་དང་། བུད་མེད་ཀི་ནུ་མ་གཉིས་ལ་

ཟེར་ཡང་འདིར་མིང་མཐའི་དབང་གིས་མཚན་འློག་གི་རྨེན་བུ་གཉིས་དང་། སྣེ་ས་ཁུད་ཀི་རྨེན་

བུ་གཉིས་ལ་གློ་དགློས་པས་དེ་དག་ལྷག་པ་སྟེ་སར་ཡློད་པ་དེ་ལས་ཆེར་རྒྱས་པའམ་སྐྲངས་

པའི་དློན་ནློ། །

སྣེས་ལྕུ། གཡག་སྣ་ལློའི་སྣ་ནང་ནས་དྲངས་པའི་ཤིང་ཨ་ལློང་ཞིག་ཡིན། 

སྣློ་བ། [ཐ་དད་པ] བསྣློ་བ། སྣློ་བ། བསྣློས། རི་བ། གློ་ཟན་སྣློ་བཞིན་འདུག །གློ་ཟན་བསྣློ་ནས་བག་

ལེབ་བཟློས་པ། ངས་ལག་པ་བཀྲུ་ནས་རམ་པ་བསྣློ་དགློས། 

སྣློག་པ། [ཐ་དད་པ] བསྣློགས་པ། བསྣློག་པ། སྣློགས། གློང་འློག་དཀྲུག་པ་དང་བསེ་བ། དཔེ་ཆ་ཚང་

མ་བསྣློགས་སློང་། རི་མློ་སློགས་དབི་བ། ས་གཞློང་ནང་གི་རི་མློ་ཐམས་ཅད་བསྣློགས་ནས་

ནློགས་ཚར་འདུག །

སྣློག་པློ། [རིང]① ཕློན་ཆེ་བའམ་ཤློང་ཆེ་བ། ② བཅུད་ཆེ་བ། 

སྣློགས། ཡི་གེ་དེ་རྣམས་སྣློགས་ཤློག །རང་རེས་དེ་མ་སྣློགས་ལ་བུ། 

སྣློད། ① དངློས་པློ་བླུག་སའི་སྣློད་སྤད། བུ་སྣློད། ཆུ་སྣློད། གློས་ཀི་སྣློད་དུ་རུང་བ། ② ལུས་ཁློག་

གི་ནང་ཁློལ་ཞིག

སྣློད་ཀློང་ཀློང་། སྣློད་སྤད་མཐིལ་སྦུག་སྦུག

སྣློད་ཀ་ིསྐྱློན་གསུམ། ཆློས་ཉན་པ་པློ་སློབ་མའ་ིསྐྱློན་གསུམ་སྟེ། རྣ་བ་མ་ིགཏློད་ཁ་སྦུབ་ལ་བུའ་ིསྐྱློན། ཡིད་

ལ་མ་ིའཛིན་ཞབས་རྡློལ་ལ་བུའ་ིསྐྱློན། ཉློན་མློངས་དང་འདྲེས་དུག་ཅན་ལ་བུའ་ིསྐྱློན་བཅས་གསུམ་མློ། 



  923  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

སྣློད་ཀི་མཁིས་སྐྲན། ཁ་ཟས་ཀི་དྭངས་མ་མ་ཞུ་བ་སྣློད་མཁིས་ཀི་གནས་སུ་ལྷུང་བས་དེ་ལ་མཁིས་

པའི་རི་ཆགས་ཏེ་འདྲིལ་བར་གྱུར་པ་ཞིག

སྣློད་ཀི་མཁིས་པ། སྣློད་དྲུག་གི་ནང་ཚན་མཆིན་འདབས་སུ་གནས་པའི་ཁག་སྙིགས་བསག་སྣློད་

ཀི་མཁིས་ཐུམ་དེ་ལ་ཐ་སྙད་དུ་མཁིས་པ་ཞེས་ཟེར་བ་ཡིན་ཏེ། དེར་མཁིས་པ་ཞེས་མིང་

འདློགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། མཁིས་པའི་མཚན་ཉིད་བདུན་པློ་གནས་དེ་ནས་མངློན་ཞིང་གསལ་

བའི་བ་ལས་བེད་པ་ཤས་ཆེ་བའི་ཕིར་དེར་མཁིས་པ་ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་བཀྲ་འབུམ་

པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས་གསུངས། 

སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན། གིང་བཞི་རི་རབ་ཉི་ཟླ་སློགས་སྟློང་གསུམ་གི་སྟློང་ཆེན་པློའ ློ། །

སྣློད་ཁ། སྣློད་ཀི་ཁ་ངློས། སྣློད་ཁ་སྦུབ་པ། སྣློད་ཁ་བསངས་པ། འློ་མ་སྣློད་ཀི་ཁ་མཉམ་དུ་གང་བ། 

སྣློད་མཁིས། མི་ལུས་ཀི་བང་ཁློག་སྨད་ཀི་གཡས་ངློས་མཆིན་འདབས་སུ་འབེལ་པའི་སྣློད་དྲུག་གི་

ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། དེའི་བེད་ལས་ནི་ཟས་འཇུ་བ་དང་ཚིགས་མིག་སློགས་ཀི་ཆུ་སེར་རྣམས་

གཏློང་བར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

སྣློད་བཅུད། ① ཕི་སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་དང་ནང་བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན། ② སྣློད་སྤད་དང་དེའི་ནང་

དུ་བླུག་རྒྱུའི་དངློས་རིགས། 

སྣློད་བཅུད་ལློངས་རྒྱུ། དེང་དུས་མིང་ཚིག་གསར་པ་ཞིག །ཡུལ་བསྐློར་སྤློ་འཁམས་འགློ་སྐབས་ཀི་

དམིགས་ཡུལ་དང་། ལློངས་སྤློད་རྒྱུའི་གཙོ་བློ་ཕི་རློལ་གི་རི་དང་། ཆུ་བློ། མཚོ། མཚེའུ། རིང་

བུ། ནགས་ཚལ། གངས་རི། རྩྭ་ཐང་སློགས་དང་། ནང་བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་རིགས་དང་། ལྷ་

ཁང་། ཕློ་བང་། འབློག་སེ། ཞིང་པ་སློགས་ལློ་རྒྱུས་དང་རིག་གནས་བཅས་ཆ་ཚང་བ་ལློངས་

སུ་སྤློད་ཆློག་པའི་སྤློ་འཁམས་ཞིག་ལ་ཟེར། དབིན་སྐད་དུ། Geotourism ཟེར། 

སྣློད་ཆས། ཅ་ལག་བླུག་སྣློད། 

སྣློད་ཆགས་པའི་འློག་བཞི། མཁའ། རླུང་། ཆུ། སའློ། །

སྣློད་སྟློང་། སྣློད་ཆས་སྟློང་པ། 

སྣློད་ཐེར་ཐེར། སྣློད་སྤད་ཁ་གཡེར་གཡེར་སེར་མ་ལ་བུ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྣློད་དུ་ལྷུང་བ། འཇུག་སློ་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ནད་སྣློད་དྲུག་པློ་གང་རུང་གི་གནས་སུ་རིམ་བཞིན་

ཞུགས་པའི་དློན། 

སྣློད་དྲུག །ཁ་ཟས་དང་དྭངས་མའི་སྙིགས་མ་གནས་སའི་སྣློད་དྲུག་སྟེ་ཕློ་བ་དང་། རྒྱུ་མ། ལློང་

ག །མཁིས་ཐུམ། ལྒང་པ། བསམ་སེའུ་བཅས་སློ། །

སྣློད་ལན་སློབ་མ། ཡློན་ཏན་སློབ་ཁིད་བེད་འློས་པའི་དགེ་ཕྲུག

སྣློད་གནད། སྣློད་ཀི་གནད་སྙིང་སྟེ་ཕློ་བ། 

སྣློད་ཕད། རམ་པ་སློགས་བླུག་སའི་སྣློད་རས་ཕད་སློགས། 

སྣློད་མ་ཡིན་པ། དངློས་པློ་བླུག་སའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་སྟེ། བསབ་བའམ་གཏམ་ཤློད་སའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པ། 

སྣློད་མིན། སྣློད་མ་ཡིན་པ་དང་དློན་གཅིག

སྣློད་ཚད། ཕློ་བ་སློགས་ནང་གི་སྣློད་དྲུག་ལ་ཕློག་པའི་ཚད་པ། 

སྣློད་ཞབས། སྣློད་སྤད་ཀི་མཐིལ། 

སྣློད་བཞི། ཕློ་བ་དང་། རྒྱུ་མ། ལློང་ག །སྣློད་མཁིས་བཞིའི་བསྡུས་མིང་ཞིག

སྣློན། སྣློན་པའི་སྐུལ་ཚིག

སྣློན་ཁ། ཚད་མ་ལངས་པ་རྣམས་ལང་བར་བེད་པའི་ཁ་སྐློང་། མི་གངས་མ་ཚང་བར་སྣློན་ཁ་འདེབས་པ། 

སྣློན་བཅད། རྒྱ་སློལ་རི་མློའི་མཚོན་བེད་ཀི་ཐབས་རལ་གས་ཤིག་ཡིན། དེ་ཡང་ཐློག་མར་སྣག་ཚ་

ས་ཙམ་གིས་སྐྱ་རིས་བརྒྱབ་པའི་སྟེང་དུ་ཚོན་བྱུགས་རེས་སར་ཡང་སྣག་ཚའམ་ཚོན་མདློག་

གང་རུང་ཞིག་གིས་བསྐྱར་བཅད་བརྒྱབ་པ་དེར་སྣློན་བཅད་ཅེས་ཟེར། 

སྣློན་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་adder ཟེར། 

སྣློན་འཇུག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་load ཟེར། 

སྣློན་འཇུག་བེད་ས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་loaded origin ཟེར། 
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སྣློན་རགས། གངས་ཀ་དུ་མ་བསེས་པ་མཚོན་པའི་རགས་འདིའི་མིང་། 

སྣློན་ཐབས། གངས་ཀ་མང་པློ་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་སློམ་པའ་ིརིས་ཐབས་ཏ་ེརིས་ཐབས་བཞིའ་ིཡ་གལ་ཞིག

སྣློན་པ། ① [ཐ་དད་པ] བསྣན་པ། བསྣན་པ། སྣློན། རེག་པའམ་གསློག་པ་དང་། ཁ་སྐློང་བ། འགློ་

ཁིད་ལ་ཤུགས་སྣློན་པ། རྒྱབ་དཔུང་སྣློན་པ། གསུམ་ལ་གཉིས་བསྣན་ན་ལྔ། ཟ་འློག་ཐློག་ལ་མེ་

ཏློག་སྣློན་པ། ② ཁ་སྐློང་བེད་ཀི་ཆ། 

སྣློན་འཕིའི་ཡློ་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་adder-subtracter ཟེར། 

སྣློན་འཕི། མང་དུ་གཏློང་བའམ་ཉུང་དུ་གཏློང་བ། 

སྣློན་འཕི་སློར་གཅློག །ཡར་སྣློན་པར་འཕི་དང་ཡར་སློར་མར་གཅློག་བེད་པའི་དློན།

སྣློན་མ། ཁ་སྐློང་བེད་ཀི་ཆ། ཁ་མ་ཚང་བར་སྣློན་མ་བརྒྱབ་སྟེ་ཁ་བསྐངས་པ། དམག་མི་སྣློན་མ། 

རླངས་འཁློར་ལ་ས་སྣུམ་གི་སྣློན་མ་རློབ་པ། 

སྣློན་རིས། རིས་ཐབས་ཤིག

སྣློབ་ཟློག་ཅན། གང་དང་གང་ལའང་ཡ་མཚན་ཆེས་ཆེར་མཐློང་བའི་མི་ཡིན་པར་སྣང་། 

སྣློམ་པ། [ཐ་དད་པ] བསྣམས་པ། བསྣམ་པ། སྣློམས། ① འཁེར་བའམ་འཁུར་བ་དང་ཐློགས་པའི་

ཞེ་ས། ཕག་ན་རློལ་ཆ་བསྣམས་ནས་བློ་གར་རེ། ཉེར་མཁློའི་སྐུ་ཆས་ཚང་མ་བསྣམ་ཕེབས་

དགློས། ཐུགས་ཁུར་སྣློམ་པ། ② སྣ་བུག་གིས་དྲི་བཅུད་ལེན་པ། དྲི་མ་སྣློམ་པ། སློས་ཀི་དྲི་ཞིམ་

སྣར་བསྣམས། མི་རྒན་པློའི་ཁ་ལ་ཉན། ཇ་ཞིམ་པློའི་དྲི་ལ་སྣློམས། 

སྣློམ་བུ་པ། [རིང]རློག་ཞིབ་པ། 

སྣློམ་བེད། [མངློན]སྣ། 

སྣློམས། སྣློམ་པའི་སྐུལ་ཚིག

སྣློར། ① སྣར་བའི་སྐུལ་ཚིག །② གློང་འློག་སྣློར་བའི་དློན། 

སྣློར་བ། [ཐ་དད་པ] བསྣློར་བ། བསྣློར་བ། སྣློར། ནློར་དུ་འཇུག་པའམ་གློ་རིམ་དཀྲུག་པ། གཞུང་གི་

ཚིག་དློན་གློང་འློག་བསྣློར་བ། སྐད་ཆ་ཕན་ཚུན་བསྣློར་ནས་བཤད་པས་གློ་མི་ཐུབ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྣློལ། སྣློལ་བའི་སྐུལ་ཚིག

སྣློལ་སྐད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་interactive language ཟེར། 

སྣློལ་འདྲེས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་to interleave ཟེར། 

སྣློལ་བ། [ཐ་དད་པ] བསྣློལ་བ། བསྣློལ་བ། སྣློལ། ཕན་ཚུན་སྣློལ་བའི་དློན། རྨ་བ་མཇིང་པ་བསྣློལ་

ཏེ་གར་བེད་པ། ར་ཤིག་འཕྲུག་པ་བཞིན་དུ་སྐེ་བསྣློལ་བ། ལག་སློར་ཕན་ཚུན་སྣློལ་བ། བརླ་

གཡས་པའི་སྟེང་དུ་གཡློན་པ་བསྣློལ་ཏེ་བསད་པ། ཐིག་གཉིས་གསེག་འགློས་སུ་སྣློལ་བ། མལ་

གཉིས་ཐད་ཀར་སྣློལ་བ། 

སྣློལ་བའི་དྲ་རྒྱ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་crossbar associative network ཟེར། 

སྣློལ་མ། ཕན་ཚུན་སྦློར་བའི་ཚུལ། ཆློས་འབྱུང་སྣློལ་མ། ཐིག་སྣློལ་མ། རང་པ་སྣློལ་མར་བས་པ། 

སྣློལ་རེས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་interactive ཟེར། 

སྣློལ་རེས་བེད་སྟངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་interactive mode ཟེར། 

སྣློལ་རེས་ཁློར་ཡུག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་interactive environment ཟེར། 

སྣློལ་རེས་རིས་འཁློར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་interactive computer graphics ཟེར། 

སྣློས། སྣློ་བའི་སྐུལ་ཚིག

ནཱ་ག །[ལེགས] ཀླུ། 

ནཱ་ག་གེ་སར། ཀླུའི་གེ་སར་རམ་གང་པློའི་གེ་སར་ཏེ། ཤིང་སྨན་མེ་ཏློག་གི་རིགས། རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

བསིལ། ནུས་པས་གློ་ཚད་དང་། མཆིན་ཚད། སྙིང་ཚད་སློགས་ལ་ཕན། 

ནཱ་ག་པུས། ལེགས་སྦར་གི་སྐད་དེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། ནཱ་ག་ཞེས་པ་ཀླུ་དང་། གང་པློ་ལ་

འཇུག་ན་ཡང་སྐབས་འདིར་གང་པློ་ལ་འཇུག་པས་གང་པློའི་མེ་ཏློག་ཅེས་འགྱུར་བར་དཔལ་

སྤུངས་སི་ཏུ་བསྟན་པའི་ཉིན་བེད་ཀིས་མཛད་པའི་མངློན་བརློད་འཆི་མེད་མཛོད་ཀི་འགེལ་པ་

ལས་གསུངས། 

ནཱ་ག་རའི་ཡི་གེ [ལེགས] ཀླུའི་ཡི་གེ་ཞེས་པའི་དློན། 

ནཱ་ཐ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༩༡༦ ལློར་རི་ཁུད་སྐུ་ཞབས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་རིང་མ་བ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དར་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ནཱ་མ། ལེགས་སྦར་གི་སྐད་དེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་ཞེས་བ་བའི་དློན། 

ནཱ་རློ་མཁའ་སྤློད་མ། པཎ་ཆེན་ནཱ་རློ་པ་ནས་བརྒྱུད་པའ་ིམཁའ་སྤློད་མ་སྟ་ེསགས་བ་མེད་ཀ་ིཡ་ིདམ་ཞིག

ནཱ་རློ་ཆློས་དྲུག །རྒྱ་གར་གི་པཎ་ཆེན་ན་རློ་ཏ་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་གདམས་པ་སྟེ། རྨི་ལམ། འློད་

གསལ། བར་དློ། །འཕློ་བ། གཏུམ་མློ། སྒྱུ་ལུས་དང་དྲུག་གློ

ནཱ་རློ་པ། ནཱ་རློ་ཏ་དང་མི་གཅིག་ཡིན། དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་རྒྱ་གར་གི་

གྲུབ་ཆེན་ཏི་ལློ་པའི་དངློས་སློབ། བློད་ཀི་མར་པ་ལློ་ཙཱའི་བ་མ་ཡིན་ཞིང་། མར་པ་ལ་བདེ་

མཆློག་དང་ནཱ་རློ་ཆློས་དྲུག་སློགས་ཀི་གདམས་པ་གནང་མཛད། 

ནཱ་ལེནྡྲ། ① སར་རྒྱ་གར་མ་ག་ད་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བེད་ཀི་ཚལ་ན་ཡློད་པའི་དགློན་པ་

གགས་ཅན་ཞིག །དུས་རབས་ལྔ་པ་ནས་དྲུག་པའི་དུས་འགློའི་བར་དུ་བཏབ། དེར་དགློན་ཆེན་

བརྒྱད་ཡློད་པ་དང་དགེ་འདུན་གཞིས་བེས་མི་གངས་ཆིག་ཁི་ཙམ་ཞིག་རྒྱུན་དུ་བཞུགས། དེར་

ཐེག་ཆེན་ཐེག་ཆུང་དང་། རིག་བེད། ཚད་མ། སྒ་རིག་པ། གསློ་བ་རིག་པ་སློགས་བསབ་པའི་

གནས་ཡིན་པས་རྒྱ་གར་དུ་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་སློབ་གྲྭ་མཐློ་ཤློས་ཤིག་ཏུ་གྱུར། དུས་

རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་དུས་མཇུག་ཏུ་བསྣུབས་ཤིང་། ཉེ་རབས་གཞི་ནས་དེའི་རེས་ཤུལ་ཁག་

གཅིག་ས་འློག་ནས་བཏློན། ②  རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༤༣༥ལློར་རློང་སྟློན་

སྨྲ་བའི་སེང་གེས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་
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ལྷུན་གྲུབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ནཱི་ལཱ་ཐློ་ཋ། ལན་ཚྭའི་རིགས་ཀི་ནང་ཚན་མཚུར་སློན་ཏེ། རློ་ལན་ཚ། ནུས་པ་དྲློད། འབས་ཀི་ནད་

དང་། སྐྲན་ལ་ཕན། མིག་གི་ལིང་ཐློག་ལེན། 

ནཱི་ལཱ། [ལེགས] ནློར་བུའི་རིགས་རྡློ་སློན་པློ་ཞིག

ནྱ་གློ་ད། ལེགས་སྦར་ཀི་སྐད་དེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། རང་མང་ཞེས་འགྱུར་བས་དེའི་ས་བློན་

ནི་ཆེ་ཆུང་ཡུངས་དཀར་གི་བཞི་ཆ་ཙམ་ལས་མེད་ཀང་ལློ་རེ་བཞིན་ཡལ་ག་རྒྱང་གགས་ཙམ་

དུ་ཁབ་པ་ཤིན་ཏུ་འཕེལ་རྒྱས་མྱུར་བའི་ཤིང་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་པར་བཤད། 

སྣྲུབས། རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གྲུ་སློག་མ་དང་། མཱ་

ལཱ། ར་བ་ཡང་བཅས་སློ། །

སྣློན། རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གང་བུ་དང་། ལེའུ། ལྷ་

ལན་མ། ལྷ་དབང་ལན་བཅས་སློ། །

སྣློན་ཐིག །འབློག་པའི་རེ་བ་འཐག་བེད་ཀི་ལག་ཆས་ཞིག་སྟེ། \ རེ་བའི་སྐུད་པ་རྣམས་མི་འདྲེས་པ་

རེ་རེ་བཞིན་འཛིན་བེད་ཀི་སྐུད་པ་ཞིག་སྟེ། བཟང་ཤློས་ག་ལྤགས་ཀི་དྲས་པའི་རྒྱུན་ཐིག་

དང་།ཐབས་ཆག་བས་ན་རིད་སྐུད་ཀིས་ཀང་བ་ཆློག

སྣློན་ཐུར། སྣློན་ཐིག་འདློགས་སའི་ཤིང་ཐུར་གི་མིང་ཡིན། 

སྣློན་ཟླ་བ། བློད་ལྔ་པ་ལ་ཟེར། 

སྣློན་གིས་ཉ་བ། བློད་ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་བཅློ་ལྔ། 

གནག །འབི་གཡག་དང་མཛོ་མློ་བཅས་པའི་ཕྱུགས་རིགས། 

གནག་ཁྱུ། དུད་འགང་འབི་གཡག་དང། མཛོའི་ཁྱུ། 

གནག་རྒློད་ཤ། གནག་ཅེས་མིའི་བདག་པའི་དུད་འགློ་སྤི་ཡི་མིང་ཡིན་ཡང་སྐབས་འདིར་གཡག་

དར་མ་རྨློ་འགེལ་མ་བས་ཤིང་སྤུ་ག་མ་ཉམས་པའི་ཤ་ལ་ཟེར་ཏེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་

བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་

གསལ་ལས། གནག་ཅེས་མིའི་བདག་བ་ལང་དང་། འབི་མཛོ་ར་ལུག་སྤི་ཡི་མིང་། གནག་རྒློད་
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གཡག་ནི་དར་མའི་མིང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

གནག་རེས། ཕྱུགས་རིགས་ཀི་རང་ལག་གི་རེས། 

གནག་རྡང་། གནག་རྡང་ཞེས་པའི་དློན་དེ་གནག་ནི་ཤིན་ཏུ་ནག་པློར་སློང་བའམ་ཕྱུགས་རིགས་ཀི་

མིང་ལས་སྐབས་འདིར་ཕྱུགས་ལ་གློ་དགློས་པ་དང་། རྡང་ནི་ས་ལ་ཐག་པ་བརྐྱངས་པའི་སྣེ་

མློར་ཕུར་པ་བརྒྱབ་པའི་སློ་ཕྱུགས་འདློགས་ཐག་ལ་ཟེར་ཞིང་། སྤིར་ན་རྡང་གཅིག་ལ་གནག་

བཅུ་བཏགས་ཐུབ། 

གནག་ནད། ཕྱུགས་ནད། 

གནག་སྣུམ། བཙན་དུག་བློང་བའ་ིམདློག་ལར་ནག་པློ་ནག་རྐྱང་དང་། སྣུམ་ན་ིའློད་མདངས་ལན་པའ་ིདློན། 

དཔེར་ན། སེམས་ཅན་སྤུ་ནག་ལ་གནག་ཕྱུགས་དང་། ཁ་འཇམ་གཏིང་རྩུབ་ལ་སེམས་གནག་པློ་

ཟེར་བ་ལས། སེམས་ནག་པློ་མི་ཟེར་བ་ཕལ་སྐད་ཁ་རྒྱུན་ལ་དབེ་རིས་གསལ་བ་ལར་བུ་ཡིན། 

གནག་པ། ① ཕིའི་རྣམ་འགྱུར་འཇམ་འཇམ་འདྲ་ཡང་། ནང་དུ་གནློད་སེམས་འཆང་བའི་སེམས་

ངན་པློ། ཞེ་གནག་པ། གནག་པའི་ལས་ཀ། ② ནག་པློ། དུད་འགློ་སྤུ་གནག །ངློ་གནག་མ་སྟློན། 

སྐྲ་སྣུམ་ལ་གནག་པ། 

གནག་པློ། གནག་པ་དང་གཅིག །

གནག་ཕྱུགས། འབི་གཡག་དང་མཛོའི་རིགས། 

གནག་བག །མདློག་ནག་པློའི་དྲི་མ། གདློང་པར་སྨེ་བ་དང་གནག་བག་མེད། 

གནག་རི། གནག་ཕྱུགས་འཚོ་མཁན་རི་བློ། རི་རེའི་གླུ་དབངས་གནག་རིས་ལེན། 

གནག་ལིངས་བཏབ། [རིང]ཤ་ལིངས་བཏབ་ཀང་ཟེར། ཤ་ཁལ་ཆེན་པློ་བསྡུས་པ། 

གནག་ཤ། གནག་ནི་མིའི་བདག་པློ་བེད་པའི་ཕྱུགས་རིགས་སྤི་ཡི་མིང་ཡིན་པས་དེའི་ཤའི་མིང་། 

གནག་སེམས། གདུག་སེམས་སམ་ཞེ་ནག་པློ། 

གནང་། ① གསློལ་རས་གང་གནང་རྔན་པ་གནང་བ་སློགས་སྤད་པའམ་སྟེར་བའི་ཞེ་ཚིག །རུང་

བར་བས་པའི་དློན་ལའང་། ② ཕག་ལས་གནང་། བཀའ་མློལ་གནང་སློགས་བེད་པའམ་བས་

པའི་ཞེ་ཚིག །③ བ་དགའ་ཐློབ་པའི་དློན། གིང་སྒྲུང་ལས། ཕློ་དཔའ་བློ་དཔའ་བའི་དཔའ་དར་
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དང་། གནང་ཁ་མློ་བངས་པའི་དགློས་དར་དེ། ཞེས་སློ།

གནང་སྐྱེས། ལག་རགས་སམ་ཕན་ཚུན་རློངས་བསྐུར་བའི་རས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མཆློད་བེད་

དང་། འདེགས་རེན། འདེགས་མཚོན། འབབ་རེན། འབབ་སྟེགས། གཟིགས་རེན་བཅས་སློ། །

གནང་བཀག །རུང་བ་གནང་ཞིང་། མི་རུང་བཀག་པ། 

གནང་བཀག་གི་ཁད་པར། ནད་པ་ལ་ཕི་དྲློའི་ཁ་ཟས་གནང་བ་དང་། ནད་པ་མིན་པའི་དགེ་སློང་

གཞན་ལ་ཕི་དྲློ་ཁ་ཟས་བཀག་པ་ལ་བུ་ཡིན། 

གནང་ཅེན་འཚལ་ཞ�ང་། མཐློང་ཆེན་བེད་ཅིང་། 

གནང་ཆ། གློང་རིམ་ནས་གསློལ་རས་བསྩལ་རྒྱུའི་དངློས་རས། 

གནང་ཆེན། གུ་ཡངས་ཀི་གནང་བ་ཆེན་པློ་སྟེ། སློག་གི་ཆད་པ་མློང་མི་དགློས་པའི་གནང་བ། 

གནང་རེན། ལག་རགས་སམ་ཡིག་རེན། 

གནང་བ། ① [ཐ་དད་པ] གནང་བ། གནང་བ། གནློངས། ① སྟེར་བའི་ཞེ་ས་སྟེ་སྩལ་བ། གཟིགས་

བཟློས་གནང་བ། ལེགས་སྐྱེས་གནང་བ། བཀའ་ལན་གནང་བ། ② སྒྲུབ་པ་དང་བེད་པའི་ཞེ་ས། 

ཕག་ལས་གནང་བ། ཐུགས་ཁུར་གནང་བ། གསུང་བཤད་གནང་བ། ② བེད་དུ་རུང་བའི་

དགློངས་པ། གནང་བ་ཞུས་ནས་ཐློབ་སློང་། གནང་བ་མ་ཐློབ་གློང་ལ་ཕིར་ཕིན་མི་ཆློག

གནང་བའི་ཉེས་མེད་བཅུ་གསུམ། དགེ་ཚུལ་ལ་ཉེས་མེད་དུ་གནང་བ་སྟེ། ཆློས་གློས་ལྷག་པློ་འཆང་

བ་དང་། ལྷུང་བཟེད་ཟུང་འཆང་བ་དང་། ཆློས་གློས་དང་བལ་བ་དང་། ས་རློ་བ་དང་། རིན་ཆེན་

གི་རིགས་ལ་རེག་པ་དང་། མེ་ལ་རེག་པ་དང་། བློས་བཏང་ནས་ཡང་ཟ་བ་དང་། ཤིང་མི་གང་

ལས་མཐློར་འཛེགས་པ་དང་། ཤིང་སློགས་སྐྱེ་བ་གཅློད་པ་དང་། བིན་ལེན་མ་བས་པར་ཟ་བ་

དང་། རྩྭ་སློན་གི་ཁློད་དུ་མི་གཙང་བ་འདློར་བ་དང་། གསློག་འཇློག་ཏུ་སློང་བ་ཟ་བ་དང་། རུང་

བ་མ་བས་པར་ས་བློན་འཇློམས་པ་བཅས་བཅུ་གསུམ་མློ། 

གནང་སྦིན། གསློལ་རས། གནང་སྦིན་གི་འབློར་པ་ལ་འགན་དུ་མི་བཟློད་པ། 

གནང་སྦིན་གི་དངློས་པློ། བས་རེས་བཞག་མཁན་ལ་བ་དགའ་སྤད་པའི་དངློས་པློ། 

གནང་ཚུར་ལེན། [རིང]རྒྱལ་ཁ་ཚུར་ལེན་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

གནང་ཞུའི་ཇ་འགེད། གནང་བ་ཞུ་ཆེད་གཏློང་བའི་ཇ་དང་དངུལ་འགེད། 

གནངས། སང་ཉིན་གི་ཕི་ཉིན། སང་གནངས་ལས་ཀ་མང་པློ་ཡློད། སང་འགློ་གནངས་འགློ་ཟེར་ནས་

མ་ཐློན་པར་བསད་འདུག

གནངས་འཆར། ཉ་ིམ་གསུམ་པའ་ིཐློག་ག་ིདུས་ཚིགས་ར་ེམློས། ཉ་ིམ་གནངས་འཆར་ཐློག་ལད་མློ་ར་ེསྟློན། 

གནངས་ཉིན། སང་གི་ཕི་ཉིན། དེ་རིང་ནས་བརིས་པའི་མ་འློངས་པའི་ཉིན་གསུམ་པ། 

གནངས་བརྡ། འབྱུང་འགྱུར་ཉིན་གསུམ་པར་གང་བེད་དགློས་པའི་བརྡ། ཚོགས་འདུ་ནམ་འཚོགས་

གནངས་བརྡ་གཏློང་ཡློང་། 

གནངས་ནང་། སང་ཕློད་ཀིས་རེས་མའི་ལློ། ད་ལློ་ནས་བརིས་པའི་མ་འློངས་པའི་ལློ་ངློ་གསུམ་པ། 

གནངས་ཕློད། གནངས་ནང་དང་དློན་གཅགི །ལློ་རསེ་མའ་ིརསེ་མ་སྟ།ེ ད་ལློ་ནས་བརསི་པའ་ིལློ་གསུམ་པ། 

གནངས་གཞེས། གནངས་ཉིན་དང་གཞེས་ཉིན་གི་བསྡུས་ཚིག །དེ་རིང་སང་ཉིན་མ་བས་ན་

གནངས་གཞེས་བེད་ལློང་མི་ཡློང་། 

གནད། ① [མརྨ]ལུས་ཀི་སློག་ར། ② གལ་ཆེ་སའམ་ར་བ་ཐུག་ས། གནད་དུ་ཕློག་པ། 

གནད་ཀ སྙིང་པློ་དང་། ར་བའམ་འགག་ར། ཚིག་གི་གནད་ཀ། དློན་གི་གནད་ཀ དཀའ་བའི་གནད་

ཀ། ར་བའི་གནད་ཀ སྐྱློན་བརློད་གནད་ཀར་ཕློག་པ་དང་། ལེགས་བཅློས་མཐིལ་དུ་ཕིན་པ། 

གནད་ཁེལ་བ། ① དགློས་དློན་གི་ཐློག་ཏུ་འཁློལ་བ། ལས་དློན་བེད་ཕློགས་གནད་ཁེལ་བ། ན་ཚའི་

སྨན་བཅློས་གནད་ཁེལ་བ། ② ལུས་ཀི་གནད་ཆེ་སར་ཁེལ་བ། རྨ་ནད་གནད་ཁེལ་གིས་རྐྱེན་

པས་ཉེན་ཁ་ཆེ། 

གནད་འགག །གལ་འགངས་ཆེ་སའམ་གཞི་ར་ལས་དློན་འགྲུབ་ཐུབ་མིན་གི་གནད་འགག་མི་ཤུགས་

ལ་ཐུག་ཡློད། ལས་དློན་གང་ཡིན་དེའི་གནད་འགག་ཆེ་ས་ནས་བསམ་བློ་གཏློང་ཐུབ་པ་དང་། 

གནད་འགག་ཆུང་ས་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་བེད་དགློས། དབིན་སྐད་དུ་critical ཟེར། 

གནད་འགངས་ཆེ་ཆུང་། ལས་ཀའི་གལ་འགངས་ཆེ་ཆུང་། 

གནད་འགློལ་བ། ① གནད་དློན་བཀྲལ་ནས་འཆད་པ། ② རྒྱའམ་མདུད་པ་འགློལ་བ། 

གནད་གཅློད་པ། རང་བཞིན་གིས་འཆི་སྐབས་རླུང་དང་། གསློད་དུས་མཚོན་ཆས་ལུས་ཀི་ར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གནད་རྣམས་གཅློད་པ། 

གནད་ཆུང་ཆེ་བཟློས། གནད་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཆེན་པློ་བཟློས་པ། 

གནད་ཆེ་ས། གནད་འགག་ཆེ་ས། 

གནད་ཆེའི་གློད་གཞི། གློད་གཞི་གང་ཞིག །ཁིམས་དང་འགལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཆེན་པློར་བྱུང་ཡློད་

པའི་དློན་ཆེན་གི་རིགས་ཞིག །

གནད་མཆིན་ར་བེར། མཆིན་པའ་ིའགམས་ཁག་ལུས་དང་ཡན་ལག་ལ་བེར་བའ་ིམཆིན་ནད་ཅིག་ག་ིམིང་། 

གནད་འཆད་པ། མཚོན་ཆ་དང་། ནང་རླུང་གང་རུང་གི་རྐྱེན་ལ་བརེན་ནས་ལུས་ཀི་ར་གནད་རྣམས་

དུམ་བུར་ཞིག་འགློ་བ། 

གནད་སྙིང་། དློན་གནད་སྙིང་པློ། 

གནད་དུ་འཁེལ། རྣག་ཐློག་གཙག་འཁེལ་ལ་བུ་དློན་གི་འགག་རའི་ཐློག་ཏུ་འཁེལ་བ། 

གནད་དུ་བསྣུན་པར་ཕློག་པ། མདའ་འཕེན་པའི་ལག་རལ་གནས་ལྔའི་ནང་ནས་གཅིག་སྟེ། ཐློག་མར་

འབེན་གང་ལ་གཏད་པ་དེ་རང་ལ་ཕློག་པ་ལ་ཟེར། 

གནད་དུ་བབས་པ། སྙིང་དང་ཀད་པ་ལ་བུ་གཉན་པའི་གནད་ཀི་གནས་སུ་མཚོན་ཕློག་ནས་བཅློས་

དཀའ་བར་གྱུར་པའི་དློན་ཏེ། ཕི་མ་འཕིན་ལས་རྒྱུད་ལས། གནད་དུ་བབས་པ་སློག་གནས་

བཅློམ་པ་སྟེ། སློག་ར་ཆད་པས་བཅློས་ཐབས་ཅི་ལ་རེད། གས་ཀ་བཙན་པློ་དག་ལ་ཤློར་བ་འདྲ། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

གནད་དློན། གནད་འགག་ཐུག་སའི་དློན། 

གནད་དློན་སྡུད་དབི། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་problem reduction ཟེར། 

གནད་དློན་བར་སྟློང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་problem space ཟེར། 

གནད་བསྡུས། གནད་འགག་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྒིལ་བ། 

གནད་བསྡུས་དློན་སྙིང་། གནད་དློན་ཕློགས་བསྡུས་ཀི་སྙིང་། 
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གནད་འཕློད། འགག་རའི་ཐློག་ཏུ་ཏག་ཏག་འཁེལ་བ། 

གནད་སྨིན། གང་དུ་དམིགས་སའི་གནད་ཐློག་ཏུ་ཕན་པ། རྒྱུ་དངློས་བེད་སྤློད་གནད་སྨིན་པ་ཞིག་

བེད་དགློས། 

གནད་སྨིན་འབད་སྒྲུབ་བེད་པ། གང་དུ་དམིགས་སའི་གནད་ཐློག་ཏུ་ཕན་པར་བས་པ། 

གནད་ཚིག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་keywords ཟེར། 

གནད་བཞི། མངའ་བདག་མར་པའི་ཞལ་གདམས་ཉམས་ལེན་གི་གནད་བཞི་སྟེ། བརེན་པ་ལུས་ཀི་

གནད། གནས་པ་རའི་གནད། གཡློ་བ་རླུང་གི་གནད་འཛིན་པ་སེམས་ཀི་གནད་དློ། །

གནད་ཡིག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་keyword ཟེར། 

གནད་ལ་བཀར་བ། དློན་གནད་ཀི་ཕུག་རར་གཏུགས་པ། ར་དློན་གི་གནད་ལ་བཀར་ནས་གློས་

མློལ་བེད། ཁིམས་ཀི་གནད་ལ་བཀར་ནས་སྒིགས་ལ་བཅུར། བས་ཉེས་ཀི་གནད་ལ་བཀར་

ནས་ཁིམས་ཆད་འགེལ་བ། 

གནད་ལ་བསྒེ་བ། ① གཡློ་ཐབས་ཀིས་གནློད་པ་བེད་པ། ② ཡློན་པློ་དང་ག་གྱུའི་རྣམ་པ། ③ གནད་

དློན་རིགས་འགེ་གཏློང་རྒྱུའམ་གནད་དློན་གཅིག་མཚུངས་བ་རྒྱུ། 

གནད་གསང་། གཏར་གའི་དམིགས་དང་། མེ་བཙའི་གསང་ལ་བུ་ལུས་ཀི་ར་གནད་དང་རྒྱུས་གནད་

མེད་པའི་གསང་དམིགས། 

གནད་གསུམ། ཐློད་རྒལ་བསློམ་པའི་གནད་གསུམ་སྟེ། བཅའ་བ་ལུས་ཀི་གནད་སྐུ་གསུམ་གི་

བཞུགས་སྟངས་གསུམ་ལས་མི་གཡློ་བ། འཁིད་པ་དབིངས་ཀི་གནད་སྐུ་གསུམ་གི་གཟིགས་

སྟངས་ལས་མི་འགུལ་བ། སྣང་བ་ཡུལ་གི་གནད་དབིངས་རིག་མི་འབལ་ཞིང་རླུང་དལ་བར་

སློད་པ་རྣམས་སློ། །

གནན། ནློན་གི་མ་འློངས་པ། 

གནན་པ། ① སྟེ་ནས་མར་གནན་པ། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་press ཟེར། 

གནམ། ནམ་མཁའ་སྟེ། རྒྱུ་སྐར་གི་ལམ། གནམ་ངན་པ། གནམ་དྭངས་པློ། གནམ་སྡུག་པློ། གནམ་

འཚུབ་པློ། གནམ་ལ་འཕུར་དགུ། གནམ་ལ་སྐར་མ་མང་ཡང་། དཀར་གསལ་འདྲ་ཡི་མི་འདུག

གནམ་སྐྱློད། ① བར་སྣང་ལ་འགློ་བ། ② [མངློན]འདབ་ཆགས། 

གནམ་སྐྱློན། ① ཐན་པའི་དུས། ② གནམ་གཤིས་ངན་པ། ③ གཟའ་ནད་དམ་གིབ་སྐྱློན། 

གནམ་བསྐློས། ① གནམ་ནས་བསྐློ་བཞག་བས་པ། ② [རིང]སྐུ་བསློད། ③ [མངློན]འཁློར་ལློས་

སྒྱུར་རྒྱལ། 

གནམ་བསྐློས་གློང་མ། ཡུལ་སློ་སློའི་རྒྱལ་པློ་དང་དཔློན་ཆེན་རྣམས་ལ་ཆེ་བསྟློད་ཀི་འབློད་སློལ་ཞིག

གནམ་བསྐློས་རྒྱལ་པློ། ཡུལ་སློ་སློའི་རྒྱལ་པློ་ལ་ཆེ་བསྟློད་ཀི་འབློས་སློལ་ཞིག

གནམ་བསྐློས་དགའ་ལན་ཕློ་བང་། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་ལ་འབློད་པའི་ཆེ་མིང་། 

གནམ་བསྐློས་དགློན། ས་མ་དགེ་ལེགས་རང་གློལ་ཞེས་པས་བཏབ་པར་བཤད། བཏབ་དུས་མ་

གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབའ་ཐང་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གནམ་བསྐློས་ས་ཡི་ཚངས་པ། རྒྱལ་པློ་ལ་ཆེ་བསྟློད་བས་པའི་མིང་། 

གནམ་ཁུང་། མཐློངས་ཁུང་ངམ་སྟེང་གི་དུ་ཁུང་། 

གནམ་ཁི། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་ཟླ་ཞག་དུས་རྣམས་སུ་རེས་ལ་རྒྱུའི་ས་བདག་ཅིག །སྐྱེ་འགློ་

ལས་ལ་ཀློ་ལློང་དང་ཕག་དློག་གིས་སང་ཞེན་བེད་པའི་འབྱུང་པློ་མི་མ་ཡིན་པའི་རིགས་ཤིག

གནམ་འཁློར་ལློ་རེ་དགུ། བཀའ་གདམས་བུ་ཆློས་ལས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་ལུང་པའི་ཁུལ་ཆ་བརྒྱད་

དུ་གེས་པ་ལས་གནམ་གི་ཟུར་འཁློར་ལློ་རིབས་བརྒྱད་ལ་བུའི་བཟློ་དབིབས་ཐློན་པ་ཡིན་ཞེས་

བཤད་ཅིང་། དེ་ཡང་ལྷ་སའི་བང་ཕློགས་ཀི་ཐང་ཆེན་དུ་གན་རྐྱལ་དུ་ཉལ་ནས་མིག་གཉིས་

ཀིས་གནམ་གི་བཟློ་དབིབས་ལ་བལས་ན་གནམ་ཟུར་འཁློར་ལློ་རིབས་བརྒྱད་ཀི་དབིབས་

གསལ་པློར་མཐློང་ཐུབ་པར་བཤད། 

གནམ་གང་། ཚེས་པ་སུམ་ཅུ། 
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གནམ་སློ། ① ཐློག་ཁ་ནས་ཡར་མར་འཛུལ་སའི་སློ། ② ཐློག་གི་སྐར་ཁུང་། ③ འའབྱུང་རིས་ཐ་སྙད་

ཅིག །གང་ཟག་གང་ཞིག །སར་ཁ་ཁེན་ལ་བབས་པའི་དུས་སུ་གནམ་སློ་བེ་བའི་སྐབས་ཡིན་

པས་དུས་དེར་གནམ་སློ་བསློམས་པའི་ཆློ་ག་སྣ་ཚོགས་བ་སློལ་ཡློད་པ་རེད། 

གནམ་གི་ཁི་བདུན། གཉའ་ཁི་བཙན་པློ། མུ་ཁི་བཙན་པློ། དིང་ཁི་བཙན་པློ། སློ་ཁི་བཙན་པློ། མེར་

ཁི་བཙན་པློ། གདགས་ཁི་བཙན་པློ། སིབས་ཁི་མཙན་པློ་བཅས་སློ། །ལློ་རྒྱུས་རྒྱས་པ་སྤུ་རྒྱལ་

གི་ལློ་རྒྱུས་སུ་གཟིགས། 

གནམ་གི་གློ་ལ། ཉི་ཟླ་སྐར་མ་རྣམས་གནས་སའི་རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར། 

གནམ་གི་རྒྱན། [མངློན]བ་བེ། 

གནམ་གི་རྒྱལ། [མངློན]① རྒྱལ་རིགས། ② རྒྱལ་པློ། 

གནམ་གི་འཇིགས་པ། [མངློན]ཐན་པ་དང་སད་སེར་སློགས། 

གནམ་གི་ཉེར་འཚེ། [མངློན]སད་སེར་བཙའ་ཐན་སློགས། 

གནམ་གི་བུ་རམ། ཆར་ཉུང་གཞློན་ནུ་གིབ་སྐམ་བས་པའི་མིང་། 

གནམ་གྲུ། དེང་རབས་འཕྲུལ་ཆས་གསར་པ་ནམ་མཁར་འཕུར་སྐྱློད་བེད་པའ་ིའགིམ་འགྲུལ་ཡློ་བད་ཅིག

གནམ་གྲུ་ཐང་། གནམ་གྲུ་འཕུར་འབབ་བེད་སའི་ཐང་ཆེན། 

གནམ་གྲུ་བཙན་ཁིད། ནམ་མཁར་ནམ་གྲུའི་ཁ་ལློ་པ་ལ་འཇིགས་སྣང་སྐུལ་དེ་ཁློ་རང་གང་འདློད་ཀི་

ཡུལ་དུ་ཁིད་པའི་འཇིགས་སྐུལ་པའི་ཁིམས་འགལ་གི་བ་ཞིག །

གནམ་གྲུའི་འཛིན་ཡིག །བེས་བགློད་ཀི་ཆེད་དུ་གནམ་གྲུ་ག་བའི་སློར་མློ་སྤློད་ཟིན་པའི་དཔང་ཡིག

གནམ་གྲུམ་པ། ནམ་མཁའ་ཆེར་འཁྲུག་པའམ། སྐད་ངན་སྒློག་པ་སློགས་ལ་གྲུམ་པའི་དཔེར་བས་

པ། རི་བློ་ཉིལ་བ་དང་གནམ་གྲུམ་པ་ལ་བུའི་མེ་སྒློགས་ཀི་སྒ་ཆེན་ཐློས་པ། 

གནམ་གློ་ཐག་རེད། སར་བློད་ཟླ་དང་པློའི་ཚེས་གཉིས་ཉིན་པློ་ཏ་ལའི་ཤར་ཆེན་ལློག་གི་ཡང་སྟེང་

རྡློ་རིང་ནང་མའི་བར་གཙང་གནམ་གློ་པའི་ཕློ་སྐྱེས་ལུས་རལ་ཅན་འགས་ཐུར་རྒྱུག་ཐག་ཤུར་

གློད་པའི་རེད་འཇློ་ཞིག

གནམ་རྒྱ་ས་རི། ཕློགས་ཚང་མར་རྒྱ་རི་བཙུགས་པ་ལ་བུ་དག་བློའམ་ཉེས་ཅན་རྣམས་ལས་ས་པློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐར་ས་མེད་པའི་དཔེ། 

གནམ་རྒྱན། ① བ་རེ། ② ཐློག་ཡློལ། 

གནམ་སློན་པློ། ① ནམ་མཁའ་སློ་སངས། ② [སྐྱེ་རྒུ]གནམ་དཔང་དུ་འཛུགས་པའི་མནའ་ཚིག་ཅིག

གནམ་ལགས། ① ལ་ེའབབ་བམ་ཐློག་མདའ་འཕང་པ་གནམ་ལགས་ཐློག་ལས་ཚ། ② ས་འློག་ནས་གཏེར་

བཏློན་པའ་ིརྡློ་ར་ེདང་ཕུར་པ་ལ་བུ་བརྡུངས་ན་སྐད་སྙན་ཞིང་། ཁ་དློག་གསལ་མིན་སྣུམ་མདངས་ཅན་

ལགས་ཕལ་པས་མ་ིབར་ིབ་ཞིག་སྟེ། ནུས་པས་བགེགས་འཇློམས་ཤིང་སྨློ་བེད་ལ་ཕན། 

གནམ་ལགས་སྒ། [མངློན]འབྲུག་སྒ། 

གནམ་ལགས་དགློན། རྣམ་དག་དགེ་འཕེལ་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ལགས་སྟག་

སྤི་ལློ་ ༡༩༡༠ ལློར་ཚ་ཁློ་ངག་དབང་གགས་པས་ཕག་བཏབ་མཛད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་

པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྔ་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གནམ་ལགས་ཐློག་བབ། མགློ་སྟེང་དུ་ཐློག་བརྒྱབ་པ་ལ་བུར་གློ་བུར་གི་གློད་ཆགས་བྱུང་བའི་དཔེ། 

མི་འདློད་པ་གནམ་ལགས་ཐློག་བབ་ལར་བྱུང་བ། 

གནམ་ལགས་ཐློག་འབེབས། ནམ་མཁའ་ནས་ཐློག་འབེབས་པ་ལར་གློ་བུར་དུ་མདུན་ན་ལྷགས་པ། 

གནམ་ལགས་ཕུར་པ། གནམ་ལས་བབས་པའི་ས་ལ་ཟེར། ཕུར་པ་དང་དབིབས་འདྲ་བ་ཅན། ཡི་

དམ་ལྷ་འདྲ་མིན་གི་དབུ་ཡློད་པ། ལགས་མདློག་ནག་པློ་ལ་གསེར་འློད་འཕློ་བ་ཞིག་ཡློད། 

གནམ་ལགས་འབར་བ། རི་བློ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྨན་གིང་རློང་ཁློངས་ཡར་ཀླུངས་

གཙང་པློའི་ཁུག་པ་ཆེན་པློའི་ནང་དུ་ཡློད་ཅིང་། དེའི་མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་

༧༧༥༦ཡློད། 

གནམ་ལགས་ཟིལ་པ། དཔེ་རྒྱན་གི་སློ་ནས་བཏགས་པའི་དངུལ་ཆུའི་གབ་མིང་ཞིག་སྟེ། སེ་དགེ་

དྲུང་འཚོ་བ་གུ་རུ་འཕེལ་གིས་མཛད་པའི་སྨན་གི་བརྡ་བསྡུས་དང་གབ་མིང་འགའ་ཞིག་བཀྲློལ་

བ་བློ་གསལ་མགིན་པའི་རྒྱན་ལས། གནམ་ལགས་ཟིལ་པ་ནི་དངུལ་ཆུའི་གབ་མིང་སྟེ། ངེས་

ཚིག་ནི་དངུལ་ཆུས་ནད་གདློན་གི་རིགས་ཀུན་འཇློམས་པར་བེད་ནུས་པས་ན་དཔེ་དངུལ་ཆུ་

གནམ་ལགས་ཀི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

གནམ་གཅན། ཁང་པའི་ཡ་ཀད་ཀི་ཕམ་གདུང་ངློས་སུ་བསྒིག་རྒྱུའི་ཤིང་ལེབ་ལ་གནམ་གཅན་ཟེར། 

དགློན་པའི་གནམ་གཅན་ལ་པ་ཁའི་དབིབས་ཅན་གི་ཤིང་ལེབ་བསྒིགས་ཤིང་དེའི་ངློས་སུ་ཚོན་

རིས་བིས་ཡློད། ཞིང་དུད་ཕལ་པས་ཤིང་ལེབ་སྐྱ་མ་བསྒིགས་པ་ཙམ་ལས་ཚོན་རིས་མེད། 

གནམ་གཅལ་རི་མློ། དགློན་པ་དང་ཕློ་བང་སློགས་ཀི་གནམ་གཅལ་གི་ངློས་སུ་བིས་པའི་རྒྱན་རིས་

སྣ་ཚོགས་ལ་ཟེར། 

གནམ་ཆུ། ཆར་པའམ་ཆར་པའི་ཆུ། ཆུ་ཡུར་གསར་དུ་བཏློད་པས་གནམ་ཆུ་རེ་སྒུག་བེད་མི་དགློས། 

གནམ་ཆློད་པ། གནའ་དུས་ཡུལ་སེ་སློ་སློའི་ནང་དུ་ཆར་འབེབས་དང་། ཆར་བཀག་བེད་མཁན་གི་

ཨ་མེའམ་སགས་པ་ཡློད་ཅིང་། དེ་དག་གིས་གཟུངས་སགས་ཀི་ནུས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཆར་པ་

གཅློད་སྐབས། ཆར་པ་བབས་པ་མཚམས་ཆད་ན་དེ་ལ་ཆར་ཆློད་པ་ཞེས་ཟེར། 

གནམ་མཆློད་པ། སློག་པློའི་སྐད་དེ་ལྷ་མཆློད་པ་ལ་གནམ་མཆློད་པའམ་གནམ་ལྷ་མཆློད་པ་ཟེར་

ཞིང་། དེ་ནི་བློན་པློའི་ཆློས་ལུགས་ཀི་བཤད་སློལ་ཡློད་ལ། ཡང་བཤད་སློལ་གཅིག་ལ་རྒྱལ་

པློ་ནི་གནམ་གི་ལྷས་འཇིག་རེན་གི་བདག་པློར་བསྐློས་པ་ཡིན་པས་རྒྱལ་པློས་ངེས་པར་དུ་

གནམ་གི་ལྷ་མཆློད་དགློས་པ་ཡིན་ཟེར། 

གནམ་ཆློས་མི་འགྱུར་རྡློ་རེ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་སྤི་ལློ་༡༦༤༥ལློའི་ཤིང་བ་ལློའི་སྨིན་དྲུག་

ཟླ་བའི་ཡར་ཚེས་བདུན་ལ་ཡབ་མགློན་པློ་ཚེ་བརན་དང་ཡུམ་བསློད་ནམས་འཚོ་གཉིས་ཀི་

སས་སུ་མདློ་ཁམས་སྐུ་རྒྱལ་ཉེ་ཞློར་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུའི་ཐློག་ཀརྨ་ཆགས་མེད་

ནས་གདན་དྲངས་ནས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་སྦངས། དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་ཐློག་ར་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་

ཞལ་རིམ་པར་བསྟན་ཞིང་སྙན་བརྒྱུད་ཀི་གདམས་ངག་བབ་པ་ལ་གནམ་ཆློས་པློད་བཅུ་གཅིག་

དང་། དགུང་ལློ་བཅུ་དྲུག་ཐློག་དགློངས་གཏེར་བབ་པ་ལ་པློད་གཉིས་བྱུང་། དེ་ནས་གནས་ཆེན་

མཁའ་འགློ་འབུམ་རློང་དང་ན་བུན་རློང་སློགས་གནས་སློ་མང་ཙམ་ཞལ་ཕེས། དགུང་ལློ་བཅུ་

དགུའི་ཐློག་ཀ་ཐློག་ཕློགས་སུ་ཕེབས་ནས་འབེལ་ཚད་དློན་ལན་མཛད་ནས་བརྒྱུད་འཛིན་གཙོ་

བློ་གནས་མདློ་སྟློད་སྨད་དང་དཔལ་ཡུལ་སློགས་མདློ་སྨད་ཕལ་ཆེར་ཁབ་བཞིན་ཡློད། རབ་

བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་ལུག་ལློ་སྤི་ལློ་༡༦༦༧དགུང་གངས་ཉེར་བཞི་ལ་སྐུ་གཤེགས་སློ། །
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གནམ་འཇམ་ས་འཇམ། དུས་བདེ་ཞློད་འཇགས་ཀི་དཔེ། 

གནམ་ཉེ། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་བདེ་ཆེན་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ས་ཆ་ཞིག

གནམ་སྟེང་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྟེང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གནམ་སྟློང་། ཟླ་རེའི་ཚེས་སུམ་ཅུ་པ། དུས་འཁློར་ལུགས་སུ་ཟླ་བ་ཀུན་ལ་ཚེས་སུམ་ཅུ་ཉིན་ཟླ་བ་

མེད་པས་གནམ་སྟློང་ཟེར། 

གནམ་བཏགས། མིའི་ལག་པ་སློགས་ཁང་པའི་ཐློག་གམ་ཤིང་སློང་ལ་ཐག་པས་ཁྲུལ་ཁྲུལ་དུ་

བཏགས་པ། 

གནམ་བཏགས་ཉེས་རྡུང་། གནམ་བཏགས་བརྒྱབ་ནས་ཉེས་རྡུང་བཏང་བ། 

གནམ་ཐང་པ། གནམ་ཡེར་བ། 

གནམ་འཐིབས་པ། ནམ་མཁའ་སྤིན་གིས་འགིབ་པ། 

གནམ་འཐིབས་ས་རུབ། མུན་ནག་འཐུག་པློའི་དཔེ། 

གནམ་དུ་འཁློལ་བ། མཚོའི་རྦ་རླབས་སློགས་དྲག་ཏུ་འཕྱུར་བའི་དཔེ། 

གནམ་དུ་བློན། གནའ་རབས་བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་བཤད་སློལ་ལ། ཡུལ་གི་རྒྱལ་པློ་དང་བཙུན་མློ་

རྣམས་འདས་པ་ལ་ཞེ་ས་བེད་ཚེ་གནམ་དུ་གཤེགས་ཞེས་བརློད་སློལ་འདུག །དེ་ནི་ཐློག་མར་

རྒྱལ་པློ་རྣམས་གནམ་ནས་མི་ཡུལ་གི་བདག་པློར་ཕེབས་པ་དང་། འདས་པའི་ཚེ་སར་གང་

ནས་ཕེབས་པ་དེར་བློན་པ་ཞེས་པའི་གློ་དློན་ཡློད། 

གནམ་དུ་གཤེགས་པ། ཚེ་ལས་འདས་པའི་ཞེ་ས། 

གནམ་རྡིབ། འབྱུང་མི་སིད་པའི་དཔེ། རི་བློང་གནམ་རྡིབ་ཀི་སྡུག་བསལ། 

གནམ་རྡློ། ① གནམ་ནས་བྱུང་བའི་རྡློ། ② སེར་བ། 

གནམ་ལེ་འློད་སྲུངས། འདི་ནི་གང་དར་མའི་བཙུན་མློ་ཆུང་མའི་སས་ཏེ། འདི་བཙུན་མློ་ཆེན་མས་

གསློད་དམ་འཕློག་པར་དློགས་པས་ཉིན་མློ་ཉི་མའི་འློད་དང་མཚན་མློར་མར་མེའི་འློད་དང་མ་

བལ་བར་བསྲུངས་པས་མིང་དེ་ལར་ཆགས། ཕིས་སུ་འདི་དང་ཁི་ལེ་ཡུམ་བརན་གཉིས་མ་
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འཆམས་པར་འཁྲུགས་ཏེ་གཉིས་ཀའི་རྒྱལ་ས་ཤློར། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་གཉའ་ཁི་བཙན་པློའི་

གདུང་རྒྱུད་ཀིས་བློད་སྤི་ལ་དབང་བསྒྱུར་མ་ཐུབ་བློ། 

གནམ་དྲག་ལ། ལ་ཞིག །རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ཟུང་ཆུ་རློང་ན་ཡློད། 

གནམ་གདན། ཁང་པའི་ཐློག་གི་ལློགས་སུ་བཀྲམ་པའི་ཐློག་ཡློལ། 

གནམ་བདུད། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ཕློགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་དབུས་དང་བཅས་པའི་ས་བདག་

གཙོ་བློ་རྣམས་ལས་ནུབ་བང་ཕློགས་ཀི་ས་བདག་གཙོ་བློ། གནམ་བདུད་གཡུ་ཡི་མགློ་ཅན། 

གནམ་མདའ་འཕེན་ཞིང་དགུན་ཟླ་བ་ར་བ་ལ་ས་བདག་གི་ལས་གཙོ་བློར་བེད་མཁན་ཞིག །

གནམ་མདའ། ① བར་སྣང་ནས་རང་བཞིན་དུ་གགས་པའི་སྒ་ཞིག་སྟེ། ངག་རྒྱུན་དུ་བཀྲ་མི་ཤིས་

པའི་ལས་ཡིན་ཟེར། ② བློད་ཟླ་དང་པློའི་ཚེས་ཉེར་བདུན་ཉིན་ལྷ་སའི་རློང་རྒྱབ་ཏུ་གནམ་

མདའི་འཕློང་རལ་འགན་པའི་རེད་སྣ་ཞིག

གནམ་པ། དྲི་བློ་རྒྱུ། དྲི་མ་ངན་པ། 

གནམ་པ་བ། རྡློ་ཆེན་གཤག་པ་དང་། རྡློ་རིས་རློས་ལས་བེད་མི་སྤིའི་བ་དྭགས་ཀི་མིང་སྟེ། དེ་དག་

གི་ལས་བཟློའི་ལག་རྒྱུན་ཐློག་མར་གནམ་ཞེས་པའི་ཡུལ་ནས་དར་བས་ད་ལ་རྡློ་གཤག་པ་

ཐམས་ཅད་ལ་མིང་དེ་ལར་གགས་སློ། །

གནམ་པང་། ཐློག་པང་སྟེ་ཁང་པའི་ནང་ངློས་སུ་པང་ལེབ་བསྒིགས་པའི་ཐློག

གནམ་པྲ། གནམ་གཤིས་ལེགས་ཉེས་ཀི་པྲ་རགས། 

གནམ་དཔྱད། གནམ་གཤིས་བརག་དཔྱད། 

གནམ་ཕུ་དགློན། རབ་བྱུང་བཞ་ིཔའ་ིལགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༢༦༠ ལློར་ས་ཨ་གཉན་དམ་པས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གནམ་དབིབས། ① བར་སྣང་གི་ཕློགས་ཀི་བཟློ་དབིབས། ② ནམ་མཁའི་དགུང་། 

གནམ་འབབ་པ། ཆར་འབབ་པ། 

གནམ་སྨན། འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། སར་ཁའི་གནམ་སྨན་ཕློགས་ནས་ཟས་དང་སྨན་སློགས་

བཙལ་བ་དགེ་བའི་ཕློགས་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད། 
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གནམ་རེད་ལེང་། དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་མཇུག་ཏུ་དགེ་བཤེས་ཨར་ཆེན་པློ་བང་ཆུབ་ཡེ་

ཤེས་ཀིས་བཏབ་པའི་དགློན་པ་ཞིག །དེ་སློན་ལྷ་སའི་ཉེ་འདབས་སྟློད་ལུང་ཕུར་ཡློད་དློ། །

གནམ་ཚགས། གནམ་གི་མུ་མཐའི་ཚགས་ཀང་ཟེར། དེ་ནི་སྣང་ཆ་རིག་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་ཡིན། 

གནམ་ཚགས་ནི་ས་ངློས་དང་དློ་མཉམ་མིན་ཞིང་། ཉེ་སར་དམའ་ལ་རིང་སར་མཐློ་བའི་གེན་དུ་

གསེག་འགློས་ཀི་འགྱུར་ཐིག་ཚང་མ་ས་ངློས་སྙློམས་ཐིག་གི་སྟེང་ངློས་ཀི་ཚགས་གང་ཞིག་གི་

ཐློག་གཅིག་སྡུད་དང་ཡལ་ཚགས་ཡིན་ཕིན་དེར་གནམ་ཚགས་ཞེས་ཟེར། 

གནམ་མཚོ། མཚོ་ཞིག །ལྷ་སའི་ནུབ་བང་ངློས་འདམ་གཞུང་དང་དཔལ་མགློན་རློང་གཉིས་ཀི་

མཚམས་སུ་ཡློད། འབློ་ཆུ་སློགས་མཚོ་འདིའི་ནང་དུ་འབབ་ཅིང་། རྒྱ་ཁློན་སྤི་ལེ་གྲུ་བཞི་

༡༩༩༣ཡློད། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཁློངས་ཀི་མཚོ་ཆེ་ཤློས་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག

གནམ་མཚོ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་གློ་འཇློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གནམ་མཚོ་ཕྱུག་མློ། གནམ་མཚོ་དང་དློན་གཅིག

གནམ་མཚོ་ལ། ལ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཆབ་མདློ་རློང་གི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

གནམ་རློང་གསང་སགས་བསྟན་རྒྱས་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་༡༦༨༥ལློར་

རིང་མའི་སྤྲུལ་སྐུ་པད་མ་འཛིན་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་རྨ་

ལྷློ་གཅན་ཚ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གནམ་གཟེར། ཕིང་གུར་གི་གཏན་ཤིང་ངམ་གཡའ་ཤིང་། 

གནམ་འློག །འཛམ་གིང་གི་མིང་སྟེ། གནམ་འློག་ན་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

གནམ་ཡངས་ཀ་བ་བཞི། ཁང་ཆེན་གི་བར་ཁམས་སེང་གཡབ་ཀ་བ་བཞིའི་ས། 

གནམ་ཡེར། གནམ་ཐང་ནས་སྤིན་འཁློར་མི་ཐུབ་པ། 

གནམ་ཡློལ། གནམ་རྒྱན་ནམ་ལམ་ཁེབས། 

གནམ་རི་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་གློ་འཇློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

གནམ་རིམ་པ་བཅུ་གསུམ། བློད་ཀི་ས་རབས་བློན་གི་གཞུང་ནང་གནམ་ལ་རིམ་པ་བཅུ་གསུམ་

ཡློད་པར་བཤད་པ་ལར། རིས་ཀི་གཞུང་མང་པློའི་ནང་བཤད་ཚུལ་དེ་རྒྱུན་འཁློངས་བས་ཡློད། 

འློན་ཀང་གནམ་རིམ་པ་བཅུ་གསུམ་གི་གངས་འདྲེན་ཚུལ་བཤད་པ་སློན་ཆད་མ་མཐློང་། 

གནམ་རུ། [རིང]གཞུ། 

གནམ་རླློན་པ། ཆར་ཆེ་པའི་གནམ་གཤིས། 

གནམ་ལློ། རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ་བརི་དུས་ཀི་ལློ་གང་ཡིན་པ་དུས་དེའི་ལློ་ལ་གནམ་ལློ་ཟེར། 

གནམ་ལློ་གསར་ཚེས། ལློ་གསར། གནམ་ལློ་གསར་དུ་ཚེས་པ། གནམ་ལློ་གསར་ཚེས་ལ་བཀྲ་

ཤིས་རེན་འབེལ་ཞུ། 

གནམ་ལློ་གསར་བཞད། གནམ་ལློ་གསར་ཚེས་དང་དློན་གཅིག

གནམ་ལློའི་སྨེ་བ། འའབྱུང་རིས་ལས་བྱུང་བའི་གནམ་ལློ་དེའི་སྨེ་བ་གང་ཤར་དེ། 

གནམ་གཤིས། མཁའ་རླུང་དྲློ་གང་གི་ཚད་ལ་གནམ་གཤིས་ཟེར། སྤིན་པ་མང་ཞིང་ཆར་པ་ཡློད་ན་

གནམ་གཤིས་གང་མློ་དང་། སྤིན་པ་མེད་ཅིང་ཉི་ཟེར་རབ་ཏུ་རྒྱས་ན་གཤིས་དྲློད་པློ་ཟེར། 

གནམ་གཤིས་སློན་བརྡ། གནམ་གཤིས་བརག་དཔྱད་ལ་བུའློ། །

གནམ་ས་ཁ་རྡེབ། གནམ་དང་ས་གཉིས་སྦུག་ཆལ་རྡེབ་པ་ལར་གཡློ་འགུལ་བཏང་བ་སྟེ་གཡློ་འགུལ་

ཚབས་ཆེན་གི་དཔེ། 

གནམ་ས་བ་འློག་འགྱུར་བ། འགྱུར་ལློག་ཆེན་པློའི་དཔེ། འཛམ་བུ་གིང་འདིར་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་

ནང་ཐློན་སྐྱེད་དང་། འཛུགས་སྐྲུན་དང་། ཚན་རིག་གང་ཅིའི་ཐད་དུ་གནམ་ས་བ་འློག་འགྱུར་བ་

ལ་བུའི་འགྱུར་ལློག་བྱུང་ཡློད་པ་རེད། 

གནམ་ས་ཁ་འཛོལ། གནམ་སའི་ཁད་པར་ཡློད་པ། 

གནམ་གསློར། སྟེང་ཕློགས་ནས་ཐུར་དུ་སྐློར་བའི་གསློར་ཆེ་བ། 

གནམ་ལྷའི་ཟངས་བརན། སྤི་ལློའི་སློན་གི་དུས་རབས་ལྔ་པའི་དུས་འགློར་གྷི་རིག་གི་གནའ་ཉམས་

ལན་པའི་བརློས་དཀྲློལ་ལག་རལ་ཞིག་ཡིན། གྷི་རིག་གི་མི་ཚོས་ཟངས་བརན་དེ་ནི་མི་མཚོན་

པ་དང་ཁློང་གི་འཐབ་རློད་བ་ཡུལ་ནི་ཀ་ཀློའི་མི་དང་། ཏ་ཟིག་གི་མི་ཡིན་པས། ཟངས་བརན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དེའི་ཐློག་ནས་གྷི་རིག་ནི་དཔའ་མཛངས་བརིད་ཉམས་ལན་ལ་འདུལ་ཐབས་མེད་པ་དེ་མཚོན་

པའི་ངློས་འཛིན་བས་ཡློད། 

གནམ་ལྷ་བབས་ཀིས་བདག་པློ། གནའ་རབས་བློད་ཀི་བློན་ཆློས་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་བཤད་སློལ་ལ། བློད་

ཀི་རྒྱལ་པློ་དང་པློ་གཉའ་ཁི་བཙན་པློ་དེ་གནམ་རིམ་པ་དགུའི་ཡང་སྟེང་གི་ལྷ་ཡུལ་ནས་མི་ཡུལ་

དུ་ཕེབས་ཏེ་ཐློག་མར་ལྷ་རི་རློལ་པློའི་རེར་བབས་ཤིང་དེ་ནས་བློན་ཤེས་པ་ཅན་བཅུ་གཉིས་

ཀིས་གདན་དྲངས་ཏེ་བློད་ཀི་རྒྱལ་པློར་བསྐློས་པ་ཡིན་པས། བློད་ཀི་བཙན་པློ་རིམ་བྱུང་རྣམས་

གནམ་གི་ལྷ་ཡུལ་ནས་མི་ཡུལ་གི་བདག་པློར་ཕེབས་པའི་རྒྱལ་པློ་ཡིན་ཟེར། 

གནམ་ཨ་སློན། ནམ་མཁའ། 

གནའ། ཡུན་རིང་ལློན་པའི་སློན་དུས་ཀི་མིང་སྟེ། གནའ་ས་མློ། གནའ་དུས་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

གནའ་ས་མློ། སར་ས་མློ། 

གནའ་ཉམས་ལན་པའི་བརློས་དཀྲློལ། གྷི་རིག་གི་གནའ་བློའི་ཐློག་མའི་དུས་ཀི་འབུར་བརན་ལ་ཟེར་

བ་དང་། སྤི་ལློའི་སློན་གི་དུས་རབས་ལྔ་པའི་གློང་དུ་ཐློན་ཞིང་། བརློས་དཀྲློལ་དེ་རིགས་ད་ཡློད་

མཐློང་རྒྱུ་ཡློད་པ་གཙོ་བློ་ནི་གྷི་རིག་གི་དགློན་པ་ཁག་གི་རི་གང་བརློས་དཀྲློལ་རྣམས་ཡིན། 

ལྷག་པར་དུ་ཨའེ་ཅི་ནཱ་གིང་ཕན་ཐློག་གི་ཨཱ་ཧྥེ་ཡཱ་ལྷ་ཁང་གི་རི་གང་བརློས་དཀྲློལ་དང་། ཨའློ་

ལིན་ཕི་ཡཱ་ཀྲློའུ་སི་ལྷ་ཁང་གི་རི་གང་བརློས་དཀྲློལ་རྣམས་གཙོ་བློ་ཡིན། བརློས་དཀྲློལ་དེ་

རིགས་ནི་རྒྱབ་མདུན་གཉིས་ཀར་བརློས་ཡློད་པ་དང་། ཕི་སྒློམ་ནི་ཟུར་གསུམ་ཆ་མཉམ་ཅན་

མང་པློ་འབེལ་ནས་བཟློས་ཡློད། 

གནའ་གཏམ། ངག་རྒྱུན་ལ་གགས་པའི་གཏམ་རྒྱུད། བིས་པ་རྣམས་ལ་གནའ་གཏམ་བཤད། 

གནའ་དུས། སློན་གི་དུས། གནའ་དུས་ཆ་ལུགས། 

གནའ་དཔེ། ① སློན་དུས་ཀི་གཏམ་དཔེ། ② སློན་དུས་ཀི་དཔེ་ཆ། 

གནའ་དཔེ་རིང་ལུགས། ཡློ་རློབ་རིག་གནས་ཤིག །སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་སྐབས་ཡློ་

རློབ་ནུབ་མར་ཐློན་པའི་རློམ་རིག་སྒྱུ་རལ་གི་བསམ་པའི་རླབས་རྒྱུན་ཞིག་ཡིན། རླབས་རྒྱུན་

དེ་ཧྥ་རན་སིར་འཕེལ་རྒྱུས་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པློ་བྱུང་ཞིང་། དེའི་ནང་དློན་ལ་དགློས་འདུན་བཞི་ཡློད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

པ་སྟེ། ༡ཚུལ་མཐུན་གི་དད་གུས་ཞེས་པ་དེ་ནི་ཚུལ་མཐུན་རིང་ལུགས་དེ་གསར་རློམ་བེད་

པའི་སློབ་སྟློན་བསམ་བློ་ཡིན་དགློས་པ། ༢རང་བྱུང་གི་དད་གུས། ཞེས་པ་དེ་ནི་སྤི་མཚན་ཅན་

དུ་འགྱུར་བ་དང་རྣམ་པ་རིང་ལུགས་ཀི་ཕློགས་ལྷུང་ཡློད་དགློས་པ། ༣གནའ་དཔེའི་དད་གུས། 

ཞེས་པ་དེ་ནི་གནའ་བློའི་གྷི་རིག་དང་། རློ་མ་གཉིས་ཀི་རིག་རལ་ལ་ལད་ཟླློས་བེད་པ་དང་། 

གནའ་བློའི་བརློད་བ་སྤློད་རྒྱུའི་འདློད་ཚུལ་འཛིན་གི་ཡློད། ༤སྒྱུ་རལ་ལེགས་གྲུབ་ཀི་དད་གུས་

ཞེས་པ་དེ་ནི་དངློས་ཡློད་རིང་ལུགས་ཀི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལན་ཡློད། 

གནའ་དཔེ་རིང་ལུགས་གསར་པ། ཡློ་རློབ་རིག་གནས་ཤིག །སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་

དུས་མཇུག་ཏུ་ཐློན་པའི་རིག་རལ་གསར་རློམ་གི་བསམ་པའི་རླབས་རྒྱུན་ཞིག་ཡིན། སྤི་ལློའི་

དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་དུས་འགློར་མངློན་གསལ་དློད་པློའི་སློ་ནས་འཇར་མེན་གི་རིག་རལ་

གར་སྟེགས་ཐློག་ཐློན་ཏེ་དེ་རེས་མ་ར་རིང་ལུགས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་རིག་རལ་གར་སྟེགས་

དང་། རི་མློ་དང་རློལ་མློ་སློགས་ཀི་སྒྱུ་རལ་ཚན་ཁག་གི་ནང་དུ་དར་ཁབ་སློང་། མིང་འགའ་

ཞིག་གི་ངློས་འཛིན་ལ་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་ནས་བཅློ་བརྒྱད་བར་གི་ཡློ་རློབ་ཏུ་ཐློན་

པའི་གནའ་དཔེ་རིང་ལུགས་ཀི་རིག་རལ་ལ་ལད་མློ་བས་ནས་དར་སེལ་བས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་

དེར་“གནའ་དཔེ་རིང་ལུགས་གསར་པ་”ཞེས་ཟེར། ཁློ་པ་ཚོའི་འབློད་ཚིག་ནི་“གྷི་རིག་དང་རློ་

མར་བསྐྱར་ལློག་རྒྱབ་དགློས་”ཟེར་བ་དང་། གནའ་བློའི་སྒྱུ་རལ་གི་སྒིག་ཁིམས་དང་གློམས་

སློལ་སར་གསློ་བེད་དགློས་ཟེར་བ། གནའ་དཔེ་རིང་ལུགས་ལ་འུད་བསྟློད་བེད་པ་བཅས་ཀི་

འདློད་ཚུལ་འཛིན་གི་ཡློད། 

གནའ་དཔེའི་སྒྱུ་རལ། ཡློ་རློབ་རིག་གནས་ཤིག །“གནའ་དཔེ་”ཞེས་པ་ནི་ལ་ཏིང་ཡི་གེ་ཞེས་པ་

འདི་དློན་སྒྱུར་ཡིན་ཞིང་དེའི་ནང་དློན་ནི་“གསུང་རབ་”ཀི་དློན་དུ་གློ །གནའ་དཔེའི་སྒྱུ་རལ་གི་

ཁློངས་སུ་མི་རིགས་ཁག་གི་གནའ་བློའི་འཛུགས་སྐྲུན་དང་། འབུར་བརན། རི་མློ། རློལ་མློ། 

ཟླློས་གར། སྙན་ངག་གི་གླུ་གཞས། ལྷ་སྒྲུང་། སྒྲུང་གཏམ་སློགས་ཡིན། ཨི་ཊ་ལིའི་རིག་རལ་

བསྐྱར་དར་སྐབས་ཀི་སྒྱུ་རལ་མཁས་པ་དང་སྒྱུ་རལ་གི་ལློ་རྒྱུས་མཁས་ཅན་ཚོས་གནའ་བློའི་

གྷི་རིག་དང་རློ་མའི་སྒྱུ་རལ་དེ་སློབ་སྦློང་བེད་སའི་མིག་དཔེར་འཛིན་པར་བརེན་རེས་སུ་མིང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དེ་འབློད་སློལ་དུ་གྱུར། 

གནའ་བ། ར་རི་དང་། བག་རི་སང་དང་འདྲེས་མའི་རི་བློ་མཐློན་པློའི་གནས་སུ་འཚོ་གནས་བེད་པའི་

རི་དྭགས་ཤིག །

གནའ་བློ། ས་མའམ་གཟློད་མ་དང་། གདློད་མ། གནའ་དང་ད་མི་འདྲ། ཕ་དང་བུ་མི་འདྲ། 

གནའ་བློའི་བང་སློའི་རི་མློ། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་ལྔ་པ་ནས་དྲུག་པའི་བར་གི་ཉི་ཧློང་བན་གཡློག་སྤི་

ཚོགས་ཀི་སྐབས་སུ་ཐློན་པའི་བང་སློའི་ནང་གི་ལེབས་རིས་དང་རི་མློར་ཟེར། 

གནའ་མི། ས་དུས་ཀི་མི། 

གནའ་མློ། ① ས་མློའང་སློན་དུས། ② རི་དྭགས་གནའ་བ་མློ། 

གནའ་རས། ས་དུས་ཀི་དངློས་རས། 

གནའ་རས་རིང་ཤུལ། ས་དུས་ཀི་དངློས་རས་རིང་པ་དང་ཡུལ་ལུང་གི་རེས་ཤུལ། 

གནའ་རས་ཞིབ་དཔྱློད། ས་དུས་ཀི་དངློས་པློ་དང་རེས་ཤུལ་ལ་བརེན་ནས་སར་གི་ལློ་རྒྱུས་ལ་ཞིབ་

འཇུག་བརག་དཔྱད་བེད་པ། 

གནའ་ཞིག །འདི་གནའ་དུས་ཤིག་ཞེས་པའི་ཚིག་སྡུད་དང་། སློན་དུས་ཤིག །སར་ཞིག །ས་མ་

ཞིག །ས་དུས་ཤིག་སློགས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས། 

གནའ་ཟས། གནའ་མ་ཁིམ་དུ་འཛུལ་རེས་ཐློག་མར་གནའ་མ་ལ་ཕེ་མར་སེར་གང་དང་ཁེམ་བུ་ཞིག་

བཞག །གཞན་བཟའ་ཆས་སློགས་བཀློད་པ་ལ་ཟེར། 

གནའ་གཡག །རི་དྭགས་གནའ་བའི་ནང་གི་ཕློ་དང་། 

དེ་ལས་གཟུགས་སྟློབས་ཆེ་བ་དག་གི་རིགས་ཀི་མིང་། 

གནའ་རབས། གནའ་ས་མློའི་དུས་རབས། 

གནའ་ཤུལ་གགས་ཅན། ས་རབས་ཀི་རེས་ཤུལ་མིང་གགས་ཅན། 

གནའ་གཤིས། གནའ་བློའི་གཤིས་ལུགས། གནའ་གཤིས་ཀི་ཤུགས། 

གནའ་སློལ། སར་གི་ལུགས་སློལ། 

གནས། ① ས་ཆའམ་ཡུལ་ཁམས། ས་གནས། གློ་གནས། མཆློད་གནས། སྐྱབས་གནས། གློང་
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ཁེར་ཆགས་པའི་གནས། ② སློད་ས། རྒྱལ་པློའི་གནས། ཁིམ་པའི་གནས། ③ དགློན་སེ་

སློགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་ཡློད་ས། ④ ཐགས་ཁིའི་ཡན་ལག་ཅིག །⑤ ཡུལ། གད་མློའི་

གནས། ངློ་ཚ་བའི་གནས། དློགས་པའི་གནས། ⑥ བ་མའམ་སློབ་དཔློན། གནས་ཀི་སློབ་མ། 

⑦ གཅིག་བཅུ་བརྒྱ་སྟློང་ཁི་སློགས་ཀི་གངས་གནས། བགློད་བེད་མཐའ་དབུས་ཐིག་ལེ་ནི། 

ནང་གནས་འཛིན་ལས་བགློད་ནུས་མེད། གནས་མི་མཚུངས་ན་བསེ་མི་རིགས། ⑧སྐར་མ་ཆུ་

ཚོད་ནས་ཆ་ཤས་བར་གི་གནས་རྣམས། སྐར་གནས། དབྱུ་གུའི་གནས། དེ་ཉིད་གནས་དྲུག་

ཚར་ལྔ་བཀློད། ཆ་ཤས་མང་ཉུང་དང་གནས་ལ་ངེས་པ་མེད། 

གནས་སྐབས། ① འཕལ་སང་ངམ་རེ་ཞིག་སྟེ། དུས་གཏན་ནམ་ཕུགས་མ་ཡིན་པ། ② དུས་ཚོད་

ངེས་ཅན་ཞིག་གི་བར། 

གནས་སྐབས་ཀི་ཐེམ་ཐློ། གནས་སྐབས་ཙམ་དུ་བཀློལ་བའི་ཐེམ་ཐློ། 

གནས་སྐབས་ཀི་ཕི་འབེལ་སྐུ་ཚབ། འཕལ་ཙམ་མམ་དུས་ཐུང་གི་ཕི་འབེལ་འཐུས་ཚབ་པ། 

གནས་སྐབས་བརྒྱད། སགས་ལུགས་ལས་བཤད་པའི་ས་ཆུ་མེ་རླུང་དང་། དཀར་ལམ། དམར་ལམ། 

ནག་ལམ། སྣང་བ་བཅས་ཐིམ་རིམ་གི་གནས་སྐབས་བརྒྱད། 

གནས་སྐབས་ལྔ། ཐར་པའི་ཆ་མཐུན་མ་བསྐྱེད་པ། བསྐྱེད་པ། སློ་སློའི་སྐྱེ་བློའི་ལམ། སློབ་པའི་ལམ། 

མི་སློབ་པའི་གནས་སྐབས་སློ། །

གནས་སྐབས་བཞི། ལུས་ལ་ར་རླུང་ཐིག་ལེ་རློགས་པས་གནས་སྐབས་བཞི་འབྱུང་སྟེ། དེ་གསུམ་གི་

རང་ངློ་མ་ཤེས་ཤིང་གཟུང་འཛིན་དུ་ཞེན་པའི་དབང་ལས་ཚོགས་དྲུག་མི་གསལ་བར་ཀུན་གཞི་

ལ་བསྡུས་པ་གཉིད་འཐུག་པློའི་གནས་སྐབས་དང་། དེ་ལས་ཡིད་འདུ་བེད་དང་བཅས་པ་རྨི་ལམ་

གི་གནས་སྐབས་དང་། ཚོགས་དྲུག་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ཐ་མལ་གི་དུས་ཏེ་སད་པའི་དུས་དང་། དེ་

ལས་འཕློ་བའི་བག་ཆགས་ཉམས་སུ་མློང་བ་སྙློམས་འཇུག་གི་གནས་སྐབས་ཏེ་བཞིའློ། །

གནས་སྐབས་ཡིག་ཆ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་temporary files ཟེར། 

གནས་སྐློར། ཆློས་ལུགས་འབེལ་བ་ཡློད་པའི་རི་བློ་དགློན་སེ་སློགས་ལ་བསྐློར་བ་བེད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གནས་སྐློར་བ། གནས་རི་དང་། དགློན་སེ་སློགས་ཡུལ་གྲུ་སློ་སློའི་གློམས་སློལ་ལར་རང་ཐང་དུ་

བསྐློར་བ་བེད་མཁན་དང་། བརྐྱང་ཕང་འཚལ་ནས་བསྐློར་བ་འགློ་མཁན། བ་ཆེན་སློགས་ར་

དྲེལ་དང་བཅས་སྐུ་འཁློར་མང་པློ་གཟིགས་སྐློར་དང་འབེལ་ནས་ལློངས་རྒྱུ་ཕེབས་ལ་བུའི་རྣམ་

པ་མང་པློ་ཡློད་པ་རེད། 

གནས་ཀི་དངློས་པློ། སློད་ཡུལ་གི་འཛིན་ཆས། 

གནས་ཀི་བདག་པློ། [མངློན]བརྒྱ་བིན། 

གནས་ཀི་བ་མའི་མཚན་ཉིད་བཅུ། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་གནས་ཀི་བ་མའི་མཚན་ཉིད་བཅུ་ནི། 

བསྟན་པ། མཁས་པ། ལུས་ཐ་མལ་དུ་གནས་པ། ས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ། སྙིང་རེ་དང་ལན་

པ། བཟློད་པ་དང་ལན་པ། ནང་གི་ཁློན་དག་པ། ཆློས་ཀི་ཕན་འདློགས་པ། ཟང་ཟིང་གིས་ཕན་

འདློགས་པ། དུས་སུ་གདམས་ངག་འདློམས་པ་རྣམས་སློ། །

གནས་ཀི་ཡན་ལག །① བསམ་གཏན་བཞིའི་ཡན་ལག་ཅིག་སྟེ། བསམ་གཏན་བཞིའི་གཉེན་པློའི་

ཡན་ལག་དང་ཕན་ཡློན་གི་ཡན་ལག་གཉིས་པློ་འབྱུང་བའི་གཞི་སེམས་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ནློ། །② དྲན་པ་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་གློ

གནས་ཀི་སློབ་དཔློན། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་སློབ་དཔློན་ལྔའི་ནང་གསེས། གནས་འཆའ་བའི་

སློབ་མ་ལ་དགག་སྒྲུབ་གནང་གསུམ་གི་བསབ་བ་སློབ་པར་བེད་པའི་དགེ་སློང་། 

གནས་ཀི་སློབ་མ། བ་མའི་གམ་དུ་གནས་འཆའ་བའི་སློབ་མ། 

གནས་བསྐལ། གནས་པའི་བསྐལ་པའི་བསྡུས་ཚིག

གནས་བསྐལ་གི་དུས་བཞི། འཇིག་རེན་ཆགས་ནས་མ་ཞིག་པའི་བར་གི་དུས་བཞི་སྟེ། རློགས་ལན་

དང་། གསུམ་ལན། གཉིས་ལན། རློད་ལན་བཅས་སློ། །

གནས་བསྐྱར་ལས་ཆློག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་relocatable program ཟེར། 

གནས་ཁ་གཉིས། ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་དང་ར་མློ་ཆེ་གཉིས། 

གནས་ཁང་། འདུག་སའི་ཁིམ། 
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གནས་གློང་། དངློས་པློའི་རིན་གློང་། ངལ་རློལ་གི་ཐློན་སྐྱེད་ལས་ཆློད་རིམ་གིས་སར་ནས་ཐློན་ཟློག་

གི་གནས་གློང་རིམ་གིས་བཅག་པ། 

གནས་གློང་འགིལ་གངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་carry digit ཟེར། 

གནས་གློང་མ། གཟུགས་ཁམས་དང་གཟུགས་མེད་ཁམས། 

གནས་སློ་གདློང་། རི་ཁློད་དེ་ནི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་ཙམ་དུ་མཁར་རྡློ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ་

རིག་འཛིན་ཆློས་རྡློར་གིས་བཏབ། རིང་མའི་ཇློ་དགློན་ཞིག་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་

ས་གློང་ཁེར་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གནས་སློ་གདློང་བཙུན་དགློན། མཁར་རྡློ་རི་ཁློད་ཀི་ཤར་ངློས་ཏེ་ལྷ་ས་ཤར་ངློས་ཀི་རི་གཤམ་དུ་

ཡློད་པའི་གནས་སློ་གདློང་རི་ཁློད་ནི་དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ནང་སློམ་སེ་ཤར་ཆེན་ནམ་

མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་ཕག་བཏབ། ཐློག་མར་གྲྭ་དགློན་ཡིན་ཡང་། རེས་སུ་གནས་ནང་གི་

བཙུན་མ་དང་། གྲྭ་བཙུན་སློད་གནས་བརེས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་ཕག་ལློར་བཙུན་

མ༧༠ཡློད་པ་དང་དགློན་བདག་མཁར་རྡློ་བ་བང་ནས་བེད། 

གནས་སློ་ལྷ་ཁང་། ཐློག་མར་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ལྷ་ཁང་ཡིན་ལ་ཕིས་དགེ་ལུགས་ལ་བསྒྱུར། ལྷ་ཁང་

བཞེངས་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན།ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་འདབ་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གནས་ག། གནས་ཚང་གཡར་བའི་ག་ཆ། 

གནས་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས། འཕགས་སློབ་པའི་རྒྱུད་ཀི་མཁེན་པ་སྐད་ཅིག་མ་མཐའ་མ་དེ་སངས་

རྒྱས་ཀི་མཁེན་པའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་ལ་འཇློག

གནས་འགློ་དགློན། ① རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༨༡༤ ལློར་རིག་འཛིན་ལུང་བཟང་

ཉི་བུས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྨར་

ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གནས་འགློ་དགློན། ② དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན། དགའ་ལན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕློ་བང་གི་སྐབས་སུ་བཀའ་དགློན་རྣམས་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར་བའི་སྐབས་དགློན་པ་འདི་

ཡང་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། དུས་ནམ་བཏབ་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དར་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གནས་འགློ་གཡུང་དྲུང་དགློན། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ནང་ཙམ་ན་སྤློ་སྣང་གྲུབ་ཐློབ་བ་བང་འདེབས་པ་པློ་

གྲུབ་ཐློབ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རློང་བག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གནས་བརྒྱད། ཡི་གེ་འཇུག་པའི་གནས་བརྒྱད་ཅེས་པ་བརྡ་སྤློད་རིག་པའི་ཐ་སྙད་ཅིག །སྒ། སྐད། 

མིང་། མཚན་མ། བརྡ། ཐ་སྙད། ཚིག །དློན་བཅས་སློ། །

གནས་བརྒྱད་ར་འགེལ། བློད་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་སྐབས་ལེ་ཁི་འབྲུག་གིས་བརམས་པའི་སྒའི་

གནས་བརྒྱད་ཀི་འགེལ་པ་ཞིག

གནས་བརྒྱད་ཡིག་ཚིགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་8-bit byte ཟེར། 

གནས་མགློན། ལམ་བར་གི་གནས་ཚང་དང་དེར་ཡློང་མཁན། 

གནས་འགྱུར་མཐར་ཕིན་པ་གསུམ། བལ་ཐློབ་སེམས་ཀི་གནས་འགྱུར། ལམ་གི་གནས་འགྱུར། ཡེ་

ཤེས་ཀི་གནས་འགྱུར་རློ། 

གནས་འགྱུར་བ། སར་གི་གནས་ཚུལ་དེ་གཞན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བ། སྤི་ཚོགས་གསར་རིང་གི་རང་

བཞིན་གནས་འགྱུར་བ། བདེ་སྡུག་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གནས་འགྱུར་བ། 

གནས་འགྱུར་བཅློལ་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་index register ཟེར། 

གནས་ངན་པ། ལུས་སེམས་ལ་བདེ་བ་མེད་པའི་གནས་ཡུལ་སྡུག་པློ། 

གནས་ངན་ལེན། ① སྐྱེ་གནས་མི་ལེགས་པར་སྐྱེ་བ་སྟེ། ད་ལ་སྡུག་བསལ་བར་བེད་པའི་གཞི་ཡིན་

པས་ན་གནས་དང་སར་སྡུག་བསལ་ཕི་མ་འདྲེན་པས་ན་ངན་ལེན་ཞེས་བ། ② སློ་གསུམ་ལས་

སུ་མི་རུང་བ། ③ ཡུལ་ཅན་ཕིན་ཅི་ལློག་གློང་ནས་གློང་དུ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་སེམས་རྒྱུད་ལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

གནས་པའི་བག་ཆགས། ④ [རིང]ལྟུང་བ། 

གནས་ངན་ལེན་གི་གཡེང་བ། རྣམ་གཡེང་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། སྙིང་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་

ཡློན་ཏན་འདློད་ཀང་བདག་ནི་བསམ་གཏན་པའློ་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་མངློན་དུ་བྱུང་བ། 

གནས་ངན་ལེན་བཅུ་བདུན། མངློན་པར་བརློད་པའི་གནས་ངན་ལེན། ཚོར་བའི་གནས་ངན་ལེན། 

ཉློན་མློངས་པའི་གནས་ངན་ལེན། ལས་ཀི་གནས་ངན་ལེན། རྣམ་པར་སྨིན་པའི་གནས་ངན་

ལེན། ཉློན་མློངས་པའི་སྒིབ་པའི་གནས་ངན་ལེན། ལས་ཀི་སྒིབ་པའི་གནས་ངན་ལེན། རྣམ་པར་

སྨློན་པའི་སྒིབ་པའི་གནས་ངན་ལེན། སྒིབ་པའི་གནས་ངན་ལེན། རློག་པའི་གནས་ངན་ལེན། 

ཟས་ཀི་གནས་ངན་ལེན། འཁིག་པའི་གནས་ངན་ལེན། རྨི་ལམ་གི་གནས་ངན་ལེན། ནད་ཀི་

གནས་ངན་ལེན། རྒ་བའི་གནས་ངན་ལེན། འཆི་བའི་གནས་ངན་ལེན། ཡློངས་སུ་ངལ་བའི་

གནས་ངན་ལེན་དང་བཅུ་བདུན་ཏེ་གནས་སྐབས་ཅན་གི་དབང་དུ་བས་པ་བདུན་ནློ། །

གནས་ངན་ལེན་འཆབ་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། དགློས་པ་ཁད་པར་

ཅན་མེད་པར་དགེ་སློང་གཞན་ལ་ཕམ་ལྷག་གང་རུང་གི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་ཤེས་བཞིན་དུ་འཆབ་པའློ། །

གནས་ངན་ལེན་བརློད་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། ཕམ་ལྷག་

གང་རུང་བྱུང་བའི་དགེ་སློང་ལ་རང་ཉིད་དེའི་ལྟུང་བ་གེང་བར་མ་བསྐློས་བཞིན་དུ་བསྙེན་པར་

མ་རློགས་པ་ལ་སྨྲ་བར་བེད་པའློ། །

གནས་ངན་ལེན་བདུན། གནས་ངན་ལེན་ཆེན་པློ། གནས་ངན་ལེན་འབིང་བ། གནས་ངན་ལེན་ཆུང་

ངུ་། ལས་ཀི་སྒིབ་པའི་གནས་ངན་ལེན། ཉློན་སྒིབ་ཀི་གནས་ངན་ལེན། སྙློམས་འཇུག་གི་སྒིབ་

པའི་གནས་ངན་ལེན། ཤེས་སྒིབ་ཀི་གནས་ངན་ལེན་རྣམས་སློ། །

གནས་ངེས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་locate ཟེར། 

གནས་ངེས་སྒིག་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་locator device ཟེར། 

གནས་ངེས་དུས་ཚོད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་positioning time ཟེར། 

གནས་ལྔ། ལུས་ཀི་གནས་ལྔ་སྟེ། སྤི་བློ། མགིན་པ། སྙིང་ཁ། ལེ་བ། གསང་གནས་བཅས་སློ། །

གནས་བཅར་ཡློད་པ། སློད་ཆློག་པའམ་བསད་ས་ཡློད་པ། 

གནས་བཅས་པ། ① སློད་གནས་ཀི་རེན་གཞི་གསར་དུ་ཆགས་པ། གང་ཞིག་གསེར་གི་རི་ལ་

གནས་བཅས་ན། དེ་ཡི་འདབ་ཆགས་ཐམས་ཅད་གསེར་དུ་འགྱུར། ② སློད་སའི་ཁིམ་ཚང་

སློགས་བཟློས་པ། མཐའ་མཚམས་སུ་གནས་བཅས་པ། 

གནས་བཅུ་གཅིག །གསློ་བ་རིག་པའི་དློན་ཐམས་ཅད་གནས་བཅུ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་ཚུལ་དུ་

བཤད་པའི་བཤད་རྒྱུད་ཀི་བརློད་བ་སྟེ། ར་བ་མདློ་ཡི་གནས་དང་གཅིག །གྲུབ་པ་ལུས་ཀི་

གནས་དང་གཉིས། །འཕེལ་འགིབ་ནད་ཀི་གནས་དང་གསུམ། །བ་བ་སྤློད་ལམ་གནས་དང་

བཞི། །འཚོ་བ་ཟས་ཀི་གནས་དང་ལྔ། སྦློར་བ་སྨན་གི་གནས་དང་དྲུག །ཆ་བད་དཔྱད་ཀི་

གནས་དང་བདུན། །ཐ་མལ་ནད་མེད་ཀི་གནས་དང་བརྒྱད། །ངློས་འཛིན་པ་རགས་ཀི་གནས་

དང་དགུ། །གསློ་བེད་ཐབས་ཀི་གནས་དང་བཅུ། བ་བ་བེད་པ་པློ་སྨན་པའི་གནས་དང་ནི། །བཅུ་

གཅིག་གནས་སུ་ཤེས་པར་བ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

གནས་བཅུ་གཉསི། ཧ་ེརུ་ཀའ་ིགནས་བཅུའ་ིསྟངེ་དུ་འཐུང་གཅློད་དང་ཉ་ེབའ་ིའཐུང་གཅློད་གཉསི་བསྣན་པ། 

གནས་ཆ། སེམས་གཞན་དུ་མི་གཡེང་བར་གནས་པའི་ཆ་སྟེ། སེམས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པའི་

ཆ་དེའློ། །གནས་ཆ་དང་མཐུན་པའི་བསམ་གཏན། 

གནས་ཆགས་པ། གཞིས་ཆགས་པ་སྟེ། ཡུལ་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་གཏན་དུ་སློད་པ། ལུང་པ་འདི་ལ་

དགའ་ཞེན་བས་ཏེ་གནས་ཆགས་པ་རེད། 

གནས་ཆུང་ཆློས་སྐྱློང་། བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་བཤད་སློལ་ལ། སར་བློད་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེ་

བཙན་གིས་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ཟིན་རེས་ལྷ་ཁང་འདི་ཉིད་སྲུང་སྐྱློབ་བེད་

མཁན་གི་སྲུང་མ་གཉན་པློ་ཞིག་དགློས་པར་བསམས་ནས་སློབ་དཔློན་པདྨ་ལ་ཞུས་པས་སློབ་

དཔློན་གིས་བློད་ཀི་ལྷ་སིནསེ་བརྒྱད་མང་པློ་ཞིག་ལ་བཀའ་ཕབས་སྐབས་ཁློ་ཚོས་ཞུས་དློན། 

ང་ཚོས་ལྷ་ཁང་འདི་སྲུང་སྐྱློབ་བེད་མི་ནུས། དེ་བས་བང་ཕློགས་བ་ཏ་ཧློར་གི་སློམ་གྲྭ་ཟེར་བ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ན་དམུའི་རིགས་ལས་བྱུང་བའི་མི་མ་ཡིན་རྒྱལ་པློ་པེ་ཧར་ཟེར་བ་ཞིག་ཡློད་ཅིང་། དེ་ནི་ནློར་

རྒྱ་ཁབ་ཙམ་གི་རེས་ལ་བ་རྒློད་པློའི་ཉིན་ལམ་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་བར་རེས་འདེད་བེད་ཐུབ་པ་ཞིག་

ཡིན་པས་དེ་ལྷ་ཁང་འདིའི་སྲུང་མར་བསྐློས་ན་ཞེས་ཞུས། དེ་ནས་སློབ་དཔློན་གིས་རྒྱལ་པློར་

དེ་ལར་གསུངས་པས་རྒྱལ་པློས་རང་གི་སས་མུ་ཏིག་བཙན་པློ་དམག་དཔུང་ཁི་ཕག་མང་པློའི་

དཔུང་དང་བཅས་མངགས་ཏེ་བ་ཏ་ཧློར་གི་སློམ་གྲྭ་བཅློམ་ནས་དེའི་ནང་དུ་ཡློད་པའི་རྒྱུ་ནློར་

རིན་ཐང་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་བློད་དུ་དྲངས། དེ་དང་མཉམ་དུ་རྒྱལ་པློ་པེ་ཧར་ཡང་རེས་འབངས་

བས་ཏེ་བློད་དུ་ཕེབས་པ་སློབ་དཔློན་པདྨས་དམ་ལ་བཏགས་ཏེ་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་

གི་སྲུང་མར་བསྐློས། 

གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་། བཤད་སློལ་ཞིག་ལ་ལྷ་སས་མུ་ནེ་བཙན་པློས་གནས་འདིར་དགློན་པ་ཞིག་

བཏབ། དགེ་འདུན་བཞི་གྲྭ་ཞིག་གི་སེ་བཙུགས། བསམ་ཡས་ནས་སྒློལ་མའི་སྐུ་ཞིག་གདན་

དྲངས་ཏེ་གནས་འདིར་བཞུགས་སུ་གསློལ་བས་གནས་ཆུང་གཡུ་ལློ་བཀློད་པ་ཞེས་པའི་མིང་

དེ་ནས་བྱུང་བར་གགས། ད་ལ་དགློན་པ་འདི་ནི་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལགས་བ་སྤི་ལློ་ 

༡༦༨༡ ལློར་སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་

གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གནས་ཆུང་དགློན། གནས་ཆུང་སྒ་དབངས་གིང་སྟེ། སྲུང་མ་གཙོ་བློ་ཆློས་སྐྱློང་རྡློ་རེ་གགས་ལན་

གནས་སའི་དགློན་པ་དེའློ། །

གནས་ཆུང་ལློག །གནས་ཆུང་དགློན་གི་མིང་གཞན་ཞིག

གནས་ཆུང་རྡློ་རེ་སྒ་དབངས་གིང་། ཐློག་མ་འབས་སྤུངས་བདེ་ཡངས་ཀི་མཁན་པློ་ལློག་པ་བང་ཆུབ་

དཔལ་ལན་གིས་ཕག་བཏབ་པ་ཡིན་ཟེར། ད་ལའི་གནས་ཆུང་སྒ་དབངས་གིང་འདི་ཉིད་ནི་རབ་

བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལགས་བི༡༦༦༠ ལློ་ནས་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༦༦༨བར་ལློ་དགུའི་རིང་སེ་

སིད་འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་དུས་སུ་བཞེངས། དེ་རེས་རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་ཆེན་པློས་བཀའ་

བསྩལ་བ་ལར་ལགས་བ་སྤི་ལློ་༡༦༨༡ ལློར་འགློ་བཙུགས། ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༦༨༣ལློར་རེན་

དང་བརེན་པར་བཟློ་སྣ་བརྒྱད་ཀིས་འཕགས་པའི་ངློ་མཚར་ཁད་ཆློས་དང་བཅས་ཏེ་བསྐྲུན་ཟིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གནས་ཆེན། ① ར་འགངས་ཆེ་བའི་ས་གནས། ② གནས་མཆློག་དང་དློན་གཅིག

གནས་ཆེན་ཁ་བ་དཀར་པློ། ཁ་བ་དཀར་པློ་ནི་བློད་ཤར་ལྷློར་བདེ་ཆེན་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

གི་ས་ཁློངས་ཀི་ནུབ་ཧྲན་རི་བློའི་དཀིལ་དུ་ཆགས་པའི་མིང་གགས་ལན་པའི་གནས་རི་ཆེན་པློ་

ཞིག་ཡིན་ཏེ། རི་རེ་མཐློ་ཤློས་ནི་རྒྱ་མཚོ་ལས་རྨེ་ཁི་༦༧༤༠ཡིན། ཁ་རྒྱུན་དུ་ཁ་བ་དཀར་པློ་

ནི་བློད་ཀི་གནས་ཆེན་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག་ཏུ་བརིས་ཀི་ཡློད། ལློ་ལར་བློད་ཡུལ་སྟློད་སྨད་

བར་གསུམ་ནས་གནས་ཆེན་ཁ་བ་དཀར་པློར་མཆློད་མཇལ་འློང་རྒྱུ་རེད། གནས་འདིར་ཐློག་

མར་གནས་སློ་ཕེ་མཁན་ཀརྨ་པ་གསུམ་པ་རང་བྱུང་རྡློ་རེ་ཡིན་ཞིང་། ཁློང་གིས་ལུག་གི་ལློར་

ཐློག་མར་གནས་སློ་ཕེས་པ་ནས་བཟུང་ལུག་ལློ་ནམ་ཤར་དེར་གནས་བསྐློར་བེད་པའི་དུས་

ཆེན་ཞིག་ཆགས་པ་རེད། 

གནས་ཆེན་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་དགློན་པ། དགློན་པ་འདི་ནི་བློད་ཤར་ལྷློར་ཆེན་བདེ་ཆེན་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྒྱལ་ཐང་རློང་མཁར་གི་ཤར་ཕློགས་སུ་ཆགས་ཡློད་པའི་དགེ་ལུགས་པའི་དགློན་

ཆུང་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་སྤི་ལློ་༡༦༦༠འཇང་ས་ཐམ་རྒྱལ་པློ་མའུ་ཙེ་ཡིས་ཡློན་བདག་བཞེས་ཤིང་

ཀརྨ་ཆློས་དབིངས་རྡློ་རེས་བཏབ། སར་གི་དུས་སུ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགློན་པ་ཡིན་ཡང་། ཁང་

ཤི་ལློ་བཅུ་གསུམ་སྟེ་སྤི་ལློ་༡༦༧༤ ལློར་དགེ་ལུགས་པའི་དགློན་པར་བསྒྱུར་པ། 

གནས་ཆེན་དགེ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལགས་བ་སྤི་ལློ་ ༡༨༠༡ ལློར་ཨ་གཡང་གྲུབ་

སྤྲུལ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་དཀློན་མཆློག་བསྟན་པའི་སྒློན་མེས་བཏབ། འདི་ཇློ་མློ་དགློན་པ་ཡིན། གྲུབ་

མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གནས་ཆེན་བརྒྱད། སྤི་བློ་དང་། ཚིགས་པ་དང་པློ། སྙིང་ག །ལེ་བ་ནས་གེན་ཐུར་གཡས་གཡློན་

གསློ་བ་རང་ཉིད་ཀི་ཚོན་གང་རེ་གཞལ་བའི་གནས་བཞི་གཅིག་ཏུ་འདྲེན་པ་དང་། བཤང་

གཅིའི་ལམ་གཉིས། མཆན་འློག་གཉིས་བཅས་བརྒྱད་དློ། །ཞེས་སློག་པློ་ལུང་རིགས་བསྟན་

དར་གིས་མཛད་པའི་མན་ངག་ལྷན་ཐབས་ཀི་དཀའ་གནད་བཀྲློལ་བ་རྣམ་རྒྱལ་གསེར་མདློག་

གི་ཕེང་བ་ལས་གསུངས། 

གནས་ཆེན་པློ་བརྒྱད།སངས་རྒྱས་ཀི་རྣམ་ཐང་དང་འབེལ་བའི་གནས་ཆེན་བརྒྱད་ནི། ༡ ལུ་བིའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ཚལ། ༢ ཝ་ར་ཎ་སི། ༣ ཡངས་པ་ཅན། ༤ བ་རྒློད་ཕུང་པློའི་རི། ༥ མཉན་ཡློད། ༦ རྡློ་རེ་

གདན། ༧ ཆུ་བློ་ནེ་རཉ་ན། ༨ ར་མཆློག་གློང་དང་བརྒྱད་དློ། །

གནས་ཆེན་ལྔ། འཛམ་གིང་གི་གནས་ཆེན་ལྔ་སྟེ། ཡུལ་དབུས་རྒྱ་གར་རྡློ་རེ་གདན། ཤར་གི་རི་བློ་

རེ་ལྔ། ལྷློའི་པློ་ཏ་ལ། ནུབ་ཀི་ཨློ་ཊི་ཡ་ན། བང་གི་ཤམྦ་ལ་བཅས་སློ། །

གནས་མཆློག །① ཆློས་ལུགས་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་བཞུགས་ཡུལ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ། ② 

གནས་རི་ར་ཆེན། ས་གནས་སློ་སློའི་གནས་རི་གལ་ཆེན་བརི་སློལ་ཡློད་པ་རྣམས། 

གནས་མཇལ། ཆློས་ལུགས་ཀི་བེད་སློ་སྟེ། ཐག་རིང་ཡུལ་གི་ར་ཆེའི་དགློན་སེ་སློགས་མཇལ་བ། 

གནས་མཇལ་བ། ① གནས་བརེན་མཇལ་བ། ② གནས་མཇལ་མཁན། 

གནས་འཇུག །[མངློན]ཉིན་མློ། 

གནས་བརེ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་transposition ཟེར། 

གནས་ཉེར་བཞི། ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡློ་རེའི་ཟབ་མློ་ནང་དློན་ལས ①གནས་དང་ཉེ་བའི་གནས་བཤད་

པ། མི་ཕེད་པུ་ལླི་ར་ཡིན་ཏེ། །སློ་དང་སེན་མློ་འབབ་པར་བརློད། །ཕ་མློ་ཛཱ་ལན་ད་ར་སྟེ། །དེ་

བཞིན་སྐྲ་དང་བ་སྤུ་འབབ། །རེ་བ་མ་ནི་ཨློ་རྒྱན་ཏེ། །རྣ་གཡས་བརེན་ཏེ་པགས་པ་

འབབ། །གཡློན་པ་མ་ནི་ཨརྦུ་ཏ། །རྒྱབ་སློགས་ཤ་རྣམས་འབབ་པའློ། །དཀར་ཆ་རག་ཏུ་གནས་

པས་གནས། །གླཽ་ཏ་ཝ་རི (བ་ལང་གི་མཆློག་སྦིན) ཐུང་ངུ་མ། །རྒྱས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཁམས་

རྣམས་འབབ། །ར་མེ་ཤ་ར་(དགའ་བའི་དབང་ཕྱུག) རུས་སལ་སྐྱེས། །རུས་པའི་ཕེང་བ་འབབ་

པ་ཡིན། །དེ་ཝི་ཀློ་ཊི་( ལྷ་མློའི་རློང) སློམ་པ་མློ། །མཆིན་པའི་ཤ་ཀུན་བསྐྱེད་པ་ཡིན། །དབང་

བསྐུར་མཱ་ལཱ་ཝ་ (ཕེང་ཅན་མ) ཞེས་བ། །སྙིང་གི་ཤ་བསྐྱེད་བེད་པ་སྟེ། །རག་ཏུ་ཉེ་བའི་གནས་

ཞེས་བརློད། ②ཞིང་དང་ཉེ་བའི་ཞིང༌། སྐྱློན་མ་ཞེས་བ་ཀཾ་རུ་ (འདློད་པའི་གཟུགས) སྟེ། །མིག་

འབས་ཤ་རྣམས་འབབ་པར་བེད། །མཇུག་མ་ཨློ་ཊེ་ཡ་ཡིན་ཏེ། །ནུ་མཚམས་ནས་བརྒྱུད་

མཁིས་པ་བསྐྱེད། །མ་མློ་ཏི་ཤ་ཀུ་ན་ (དགེ་མཚན་གསུམ)སྟེ། །གློ་བ་བསྐྱེད་པར་བེད་པའློ། ། 

མཚན་མློ་ཞེས་བ་ཀློ་ཤ་ལ (དགེ་བ་ཅན) ། །རྒྱུ་མའི་ཕེང་བ་འབབ་པར་བེད། །ལློངས་སྤློད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞིང་དང་ཉེ་ཞིང་བརློད། ③ ཚནྡློ་དང་ཉེ་བའི་ཚ ནྡློ། བསིལ་སྦིན་ཀ་ལིངྐ་ཡིན་ཏེ། །སྟ་ཟུར་ནས་

འབེལ་གློད་པ་བསྐྱེད། །ཚ་བ་མ་ནི་ལ་ལྦཱ་ཀ (འཕང་བ་ཅན)། །ལློ་བ་གཉེ་མ་བསྐྱེད་པ་

ཡིན། །གཞློལ་མ་ཀཱཉིར་བཤད་པ་སྟེ། །བཤང་བ་འབབ་པའི་བདག་རྐྱེན་བེད། །རངས་མ་ཧི་ལ་

ཡ་ (གངས་ཅན) སྟེ། །མཚམས་དབུས་འགེངས་པའི་རྒྱུངས་པ་འབབ། །དྭངས་སྙིགས་འདྲེས་

པར་གནས་པས་ན། །ཙྪ ནྡློ་ཉེ་བའི་ཙྪ ནྡློར་བཤད། ④འདུ་བ་དང་ཉེ་བའི་འདུ་བ། པྲེ་ཏ་པུ་རི་

གཟུགས་ཅན་མ། །རག་ཏུ་རྣག་ནི་འབབ་པ་ཡིན། །ག�་ཧ་དེ་ཝ་ (ཁིམ་གི་ལྷ) ཐུན་མློང་

གནས། །བད་ཀན་འབབ་པར་བེད་པའློ། །རྒྱུ་སྦིན་སླཽ་རཥ་ྟ (ཡུལ་འཁློར་བཟང་པློ) སྟེ། །ཁག་

གི་ནུས་པ་བསྐྱེད་པར་བེད། །སྭ་རྞ་དྭི་ (གསེར་གིང) པ་སྦློར་བལ་མ། །རག་ཏུ་རྡུལ་ནི་འབབ་

པར་བེད། །དྭངས་སྙིགས་འདུ་དང་ཉེ་འདུར་གསུངས། ⑤དུར་ཁློད་དང་ཉེ་བའི་དུར་ཁློད། སྡུག་

གུ་ཞེས་བ་ནཱ་ག་ར། །ཚིལ་ནི་འབབ་པར་བེད་པ་ཡིན། །གྲུབ་མ་ཞེས་བ་སིན་དྷུར་བརློད། །མཆི་

མ་སྐྱེད་པར་བེད་པ་ཡིན། །མ་རུ་ (མ་ངམ་གི་ཡུལ་གྲུ) ཞེས་བ་འཚེད་མ་སྟེ། །ལུད་པ་མཆིལ་

བ་བསྐྱེད་ཅིང་འབབ། །ཀུ་ལུ་ཏ་ (རིགས་གཉིས) ནི་ཡིད་བཟང་སྟེ། །རག་ཏུ་སྣ་ཆུ་འབབ་པ་

ཡིན། །བདེ་མེད་དུར་ཁློད་དེ་ཉེ་བའློ། །

གནས་རིང་། དེང་དུས་ཁང་དམར་རློང་ས་ཕུད་སང་ཆུས་གནས་རིང་ཤང་། རྒྱལ་རེ་ཁུལ་ཉང་སྟློད་

གནས་རིང་དགློན་པ་ནི་ཇློ་བློ་ཨ་ཏི་ཤ་མངའ་རིས་ནས་དབུས་གཙང་དུ་ཕེབས་དུས་ཉན་ཚོ་

གནས་རིང་དགློན་པར་ཞབས་སློར་འཁློད་སྐབས་རབ་གནས་ཞུས་པར་གནས་ཀི་སྙིང་པློར་

འདུག་གསུངས་པས་གནས་སྙིང་དུ་གགས་ཟེར། 

གནས་རིང་དགློན། མིང་གཞན་མང་སྟློད་དཔལ་གནས་རིང་ཆློས་སེ་ཟེར། རྒྱ་འཇམ་དཔལ་ཡང་

པས་བཏབ། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་ཁང་དམར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གནས་རེན། ① ཆློས་ལུགས་ཀི་གནས་འགངས་ཅན་དང་རེན་གསུམ། ② གནས་སའམ་གནས་གཞི། 

གནས་སྟངས་རེའུ་མིག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་state diagram ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

གནས་གཏློང་བ། ① གནས་ཚང་གཡར་བ། གློ་བུར་དུ་ལྷགས་པའི་མགློན་པློ་ལ་ཚ་ཞག་གི་གནས་

གཏློང་བ། ② རང་གནས་སློང་བ། 

གནས་བརན། རང་ལས་བསབ་པ་རྒན་པའི་དགེ་སློང་གི་ཆེ་བརློད་དེ་འདུལ་བའི་བརྡ། 

གནས་བརན་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་རི་བློ་ཆེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གནས་བརན་བཅུ་དྲུག །ཤཱཀ་ཐུབ་པས་བསྟན་པ་གཉེར་དུ་གཏད་པའི་དག་བཅློམ་པ་བཅུ་དྲུག་སྟེ། 

ཡན་ལག་འབྱུང་། མ་ཕམ་པ། ནགས་ན་གནས། དུས་ལན། རྡློ་རེ་མློའི་བུ། བཟང་པློ། གསེར་གི་

བེའུ། བ་ར་དྷྭ་ཛ་གསེར་ཅན། བ་ཀུ་ལ། སྒ་གཅན་འཛིན། ལམ་ཕན་བསྟན། བ་ར་དྷྭ་ཛ་བསློད་

སྙློམས་ལེན། ལམ་ཆེན་བསྟན། ཀླུའི་སེ། སེད་བེད། མི་ཕེདཔ་སྟེ་བཅུ་དྲུག

གནས་བརན་པ་གསུམ། ཐེག་དམན་སེ་པ་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས། རྒྱལ་བེད་ཚལ་ན་གནས་པ་

དང་། འཇིགས་མེད་རི་ལ་གནས་པ། གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་ན་གནས་པ་སྟེ་སེ་གསུམ། 

གནས་བརན་པའི་སེ། ཉན་ཐློས་ཀི་ར་བའི་སེ་པ་བཞིའི་ནང་གསེས། གནས་བརན་འཕགས་པའི་

རིགས་ཡིན་པར་སྨྲ་བས་གནས་བརན་པར་གགས་ལ། མདློ་འདློན་པའི་ཚེ་མི་ཤྭ་ཙིའི་སྐད་དུ་

འདློན། མཁན་པློ་སྨིག་མ་མཁན་གི་རིགས་ཀ་ཏྱཱ་ཡ་ན། སྣམ་སྦར་སྣམ་ཕན་ལྔ་ནས་ཉེར་གཅིག་

མན་ཆློད་ལ་རགས་དུས། དགེ་སློང་གི་མིང་འབྱུང་གནས་དང་གློ་ཆའི་མཐའ་ཅན། གྲུབ་མཐའ་

འགློག་སྙློམས་ལ་སེམས་ཡློད་པ་དང་། ལློག་ཤེས་མེད་པ་དང་། གངས་མེད་བཅུ་ཡན་ནས་

སུམ་ཅུ་མན་གང་རུང་གིས་འཚང་རྒྱ་བར་འདློད་པའློ། །

གནས་བསྟློད་ལ། བློད་རང་སྐྱློངས་ལློངས་གཞིས་རེ་ས་ཁུལ་གློ་མློ་ཁུལ་དུ་ཡློད་པའི་འབས་ལློངས་

དང་གློ་མློའི་ས་མཚམས་ཀི་ལ་ཞིག

གནས་ཐང་དགློན། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༤༢༥ལློར་ལྷློ་པ་རྒྱལ་མཚན་སེང་གེས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་རི་བློ་ཆེ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གནས་ཐང་འཕར་ཁལ། ཚོང་ཟློག་ཐློན་སྐྱེད་དང་འགློ་རྒྱུག་དང་ཚོང་དློན་ཞབས་ཞུའི་ལྷུ་ཚིགས་ཁག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློ་སློར་གནས་ཐང་འཕར་བ་དེ་ཁལ་བསྡུ་བ་ཡུལ་དུ་བས་ནས་འཛད་སྤློད་པའམ་ཡང་ན་བེད་

སྤློད་སེ་ཚན་གིས་འཁུར་བའི་འཁློར་རྒྱུག་དཔྱ་ཁལ་ལ་ཟེར། 

གནས་ཐམས་ཅད་དུ་འཕར་བ། འློག་མིན་མཐར་ཐུག་འགློའི་གློང་འཕློང་གང་ཞིག །བསམ་གཏན་

སེལ་སློམ་ལས་ཉམས་ཏེ། གཟུགས་ཁམས་གནས་རིགས་བཅུ་བདུན་དུ་རིམ་གིས་སྐྱེ་བ་

བངས་ནས་འློག་མིན་གི་རེན་ལ་མང་འདས་མངློན་དུ་བེད་པའི་རིགས་ཅན་ནློ། །

གནས་དང་དབང་པློ་ཐ་དད་པའི་ལམ་བཞི། མངློན་ཤེས་བུལ་ལ་དཀའ་བ། མངློན་ཤེས་མྱུར་ལ་

དཀའ་བ། མངློན་ཤེས་བུལ་ལ་ས་བ། མངློན་ཤེས་མྱུར་ལ་ས་བའི་ལམ་མློ། 

གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་མཁེན་པའི་སྟློབས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྟློབས་བཅུའི་ཡ་གལ་

ཞིག་སྟེ། ལས་དང་ཉློན་མློངས་པ་ནི་སེམས་སྐྱེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཤེས་ལ་བདག་དང་བེད་པ་

དང་དབང་ཕྱུག་ལ་སློགས་པ་ནི་སེམས་ཅན་སྐྱེད་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་མཁེན་པ་དང་། དགེ་

བས་མཐློ་རིས་སུ་སྐྱེ་གནས་ཡིན་ལ། དེས་ངན་སློང་དུ་སྐྱེ་བའི་གནས་མ་ཡིན་པར་མཁེན་པ་

དང་། མི་དགེ་བ་སྤད་པས་ངན་སློང་དུ་སྐྱེ་བའི་གནས་ཡིན་ལ། དེས་མཐློ་རིས་སུ་སྐྱེ་བའི་

གནས་མ་ཡིན་པར་མཁེན་པ་སློགས་སློ། །

གནས་དུས། ① ཡུལ་ཕློགས་དང་དུས་སྐབས། ② སློད་པའི་སྐབས། 

གནས་དུས་ཚོད་རིས། ཡུལ་དང་དུས་བབ་ལ་བསྟུན་ནས་བ་ངན་བེད་པ། 

གནས་སེ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་བག་གཡབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གནས་སློད་དུས་བཅད། གནས་གང་དུ་སློད་ཆློག་པའི་དུས་ཚད་ལ་ཟེར། 

གནས་བདག །གནས་ཚང་གི་བདག་པློ། 

གནས་བདག་གི་སྐད་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་host language ཟེར། 

གནས་མདློ་བཀའ་རྒྱུད། མཁས་གྲུབ་ཀརྨ་ཆགས་མེད་ཀི་གདམས་ངག་དང་། ཕག་ལེན་གི་རྒྱུན་

རྒྱུད་འཛིན་དང་ཉམས་ལེན་བ་བའི་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ལ་ཟེར། དཔལ་རིའི་རེར་དགློན་ས་དང་པློ་
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མཛད་པ་འདི་ལས་བྱུང་བའི་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀིས་གདམས་ངག་འཛིན་སྐྱློང་སེལ་གསུམ་གཙོ་

བློར་གནང་། ཆློས་རྒྱུད་འདི་ལ་གནས་མདློ་བཀའ་རྒྱུད་ཅེས་གགས་ཏེ། ཀརྨ་བཀའ་རྒྱུད་ཀི་ཞྭ་

ཁའི་བསྟན་པའི་བདག་པློར་གྱུར། ར་བའི་དགློན་པ་དང་ཞལ་སློབ་རྣམས་ལས་བརློན་འགྲུས་རྒྱ་

མཚོ་ཀར་ལུགས་གཙོ་བློར་འཛིན་སྐྱློང་དང་། གནམ་ཆློས་མི་འགྱུར་རྡློ་རེ་དང་ དཔལ་ཡུལ་

ཀུན་བཟབ་ཤེས་རབ་གཉིས་ནི་བཀའ་རིང་འདྲེས་མས་ཆློས་བརྒྱུད་སེལ། རློགས་ཆེན་པདྨ་

རིག་འཛིན་ནི་ཕིས་རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆེན་པློ་བ་མ་གཙོ་བློར་ཡིན་པར་འཛིན་ནས་རིང་ལུགས་

བསྐྱངས་པ་རེད། 

གནས་མདློ་དགློན། ① རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༦༤༦ ལློར་མཁས་གྲུབ་ཀརྨ་

ཆགས་མེད་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་

མདློ་ས་ཁུལ་ཆབ་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གནས་མདློ་དགློན། ② མིང་གཞན་སམ་ཁའི་གནས་མདློ་དགློན་ཟེར། མཁས་དབང་ཀརྨ་ཆགས་

མེད་ཀི་ཞལ་སློབ་བ་མ་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མཇུག་ཙམ་དུ་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གནས་མདློ་དགློན། ③ མདློ་གཞུང་གནས་མདློ་ཡང་ཟེར། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་

གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་

མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གནས་ནང་དགློན། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཆུ་བ་སྤི་ལློ་༡༣༣༣ ལློར་ཞྭ་དམར་སྐུ་ཕེང་དང་པློ་རློགས་

ལན་གགས་པ་སེང་གེས་བཏབ། དེ་ནས་ཞྭ་དམར་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་དཀློན་མཆློག་ཡན་ལག་གི་བར་

ཞྭ་དམར་སྐུ་ཕེང་རིམ་བློན་གི་གདན་ས་ཡིན། ཀརྨ་པ་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེའི་སྐབས་སུ་བློན་པའི་

དཔའ་བློ་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ་གཙུག་ལག་ཕེང་བའི་སྐབས་སུ་དགློན་པ་འདི་དཔའ་བློ་གཙུག་ལག་

ཕེང་བ་ལ་ཕུལ་བས་དེ་ནས་དགློན་འདིའི་དགློན་བདག་གནས་ནང་དཔའ་བློ་སྐུ་ཕེང་རིམ་བློན་

རྣམས་གྱུར་པ་རེད། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་
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ཁེར་སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གནས་ནང་དཔའ་བློ་རིན་པློ། རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པའི་ཕིན་ལས་འཛིན་པ་དཔའ་བློ་སྐུ་ཕེང་རིམ་བློན་རྣམས་

ཀི་སྤྲུལ་གཞི་ནི་འཕགས་པ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་ཡིན་པར་ངློས་འཛིན་བེད་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། 

དཔའ་བློ་རིན་པློ་ཆེ་ཞེས་འབློད་པའི་དློན་ནི། དགུང་ལློ་ཆུང་དུས་ནས་གྲུབ་རགས་དང་སྤློད་པ་

ངློ་མཚར་ཅན་ཡློད་པས་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀིས་འདི་དཔའ་བློ་ཞིག་ཡིན་པར་འདྲ་ཞེས་གེང་བ་

ལས་མཚན་དཔའ་བློ་སྤྲུལ་སྐུར་འབློད་སློལ་བྱུང་ཡློད། འདིར་དཔའ་བློ་ཞེས་པ་ནི་ལྷའི་འཁློར་

དུ་ཡློད་པའི་དཔའ་བློ་དང་དཔའ་མློ་ཞེས་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་ལ་ཟེར། དཔའ་བློ་ཆློས་དབང་ལྷུན་

གྲུབ་ནས་ད་ལའི་བར་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཅིག་བློན་ཟིན། 

གནས་ནང་དཔའ་བློ་སྐུ་ཕེང་དང་པློ། ཆློས་ལྷུན་གྲུབ། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ་

༡༤༥༥ལློར་དབུས་ཡར་ཀླུངས་སྟློད་གཉན་སྟློན་གཞིས་ཀར་སྐུ་འཁྲུངས། བིས་པ་ཆུང་དུས་

ནས་ཡབ་ཀིས་སྣེའུ་གདློང་དུ་གློང་མ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ་ལ་ཕུལ་ཏེ་གསློལ་ཇ་འདྲེན་མཁན་

རགས་ཐློན། དེ་རེས་ཀརྨ་པ་ཆློས་གགས་རྒྱ་མཚོ་དང་མཇལ་ནས་བ་སློབ་ཏུ་འབེལ། ལྷློ་དྲློ་བློ་

ལུང་གི་གདན་སར་བཀློད། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༥༠༣ ལློར་དགུང་ལློ་ཞེ་དགུ་

པར་སྐུ་གཤེགས། 

གནས་ནང་དཔའ་བློ་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ། གཙུག་ལག་ཕེང་བ། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་

༡༥༠༤ ལློར་ལྷ་ས་སྙེ་ཐང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ས་སྐྱློང་དློན་ཡློད་རེས་ངའི་བ་མའི་ཡང་སིད་ཅེས་

ཞབས་ཏློག་ཞུས། དགུང་ལློ་ལྔ་པར་ལྷློ་དྲློ་བློ་ལུང་གི་སེང་ཁིར་ཕེབས། དགུང་ལློ་དགུ་པར་ཞྭ་

དམར་བཞི་པ་དཔལ་ཆེན་ཆློས་ཀི་དློན་གྲུབ་མདུན་ནས་དགེ་ཚུལ་བསྒྲུབས། རབ་བྱུང་དགུ་

པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༥༦༦ ལློར་དགུང་ལློ་རེ་གསུམ་པར་སྐུ་གཤེགས། 

གནས་ནང་དཔའ་བློ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ། གཙུག་ལག་རྒྱ་མཚོ། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་འབྲུག་སྤི་ལློ་

༡༥༦༨ལློར་སྟློད་ལུང་མཚུར་ཕུ་རུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཀརྨ་པ་དབང་ཕྱུག་རྡློ་རེ་དང་། ཞྭ་དམར་དཀློན་

མཆློག་ཡན་ལག་རྣམ་གཉིས་ཀིས་དཔའ་བློའི་སྤྲུལ་སྐུ་ངློས་འཛིན་གནང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་

པའི་ལགས་ར་སྤི་ལློ་༡༦༣༠ ལློར་དགུང་ལློ་རེ་གསུམ་པར་སྐུ་གཤེགས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

གནས་ནང་དཔའ་བློ་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ། གཙུག་ལག་ཀུན་ཏུ་བཟང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་སྤེལ་

སྤི་ལློ་༡༦༣༢ ལློར་ལྷ་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་པར་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ཆློས་

དབིངས་རྡློ་རེའི་མདུན་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་༡༦༤༩ 

ལློར་དགུང་ལློ་སུམ་ཅུ་པར་སྐུ་གཤེགས། 

གནས་ནང་དཔའ་བློ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ། ཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལགས་སྟག་སྤི་ལློ་

༡༦༥༠ ལློར་མདློ་ཁམས་རའུ་ཤལ་ཁློག་དང་བའི་རྡློ་རེ་གཡུ་སྒློན་མའི་གངས་རིའི་མགུལ་གཡུ་

མཁར་དུ་འབློག་རིགས་རྣུ་ཟློག་ཅེས་པའི་རུ་སྐློར་དུ་འཁྲུངས། ཀརྨ་པ་ཆློས་དབིངས་རྡློ་རེ་རྒ་ལློའི་

སྒྲུབ་ཕུག་གི་ཉེ་འདབས་སུ་ཕེབས་པ་དང་མཇལ། མཚན་ཀུན་དགའ་རིང་པློ་ཞེས་གསློལ་ཏེ་ཡུམ་

ལ་གཙང་སྦྲ་དགློས་པའི་བཀའ་སྩལ། དེ་རེས་རྒྱལ་ཐང་དུ་ཕེབས་ནས་ཀརྨ་པའི་མདུན་ནས་རབ་

བྱུང་ཞུས། དེ་ནས་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་དང་ལྷན་དུ་དབུས་སུ་ཕེབས། རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆེན་པློའི་མདུན་

ནས་བསྙེན་རློགས་ཞུས། གནས་ནང་དང་། སྒག་སགས་གྲྭ་སློགས་བདག་བཟུང་ཆློག་པའི་བཀའ་

ལུང་ཐློབ་སྟབས་དེ་ནས་བཟུང་དཔའ་བློ་སྐུ་ཕེང་རྣམས་ཀིས་གདན་ས་གནས་ནང་དུ་ཆགས། རབ་

བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༦༩༩ ལློར་དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུ་པར་སྐུ་གཤེགས། 

གནས་ནང་དཔའ་བློ་སྐུ་ཕེང་དྲུག་པ། གཙུག་ལག་དློན་གྲུབ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལགས་སྦྲུལ་སྤི་

ལློ་༡༧༠༡ ལློར་ཆུ་ཤུལ་རེར་སྐུ་འཁྲུངས། ཀརྨ་པ་ཡེ་ཤེས་རྡློ་རེས་དཔའ་བློ་སྤྲུལ་སྐུར་ངློས་འཛིན། 

ཞྭ་དམར་བརྒྱད་པ་དཔལ་ཆེན་ཆློས་ཀི་དློན་གྲུབ་ཀི་མདུན་ནས་ཡློངས་རློགས་དགེ་བསྙེན་ཞུས། 

རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༧༡༨ལློར་གདུང་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་པར་སྐུ་གཤེགས། 

གནས་ནང་དཔའ་བློ་སྐུ་ཕེང་བདུན་པ། གཙུག་ལག་དགའ་བའི་དབང་པློ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་

ས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༧༡༨ལློར་སེ་དགེའི་ནུབ་བརྒྱུད་དབློན་པློ་སྟློད་སྐུ་འཁྲུངས། ཀརྨ་པ་བང་ཆུབ་རྡློ་

རེས་དཔའ་བློ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སིད་ངློས་འཛིན་ཏེ་དཔལ་སྤུངས་དགློན་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་རེ་ཞིག་

དེར་བཞུགས། དགུང་ལློ་བཅུ་བཞི་པའི་ལགས་ཕག་ལློར་མཚུར་ཕུར་ཕེབས། ཀརྨ་པ་བང་ཆུབ་

རྡློ་རེ་དང་། ཞྭ་དམར་དཔལ་ཆེན་ཆློས་ཀི་དློན་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་དང་ཐློག་མར་ཞལ་མཇལ། ཞྭ་

དམར་རིན་པློ་ཆེའི་མདུན་ནས་ཡློངས་རློགས་དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་ཞུས། རབ་བྱུང་བཅུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསུམ་པའི་ལགས་གང་སྤི་ལློ་༡༧༨༡ ལློར་དགུང་ལློ་རེ་བཞི་པར་སྐུ་གཤེགས། 

གནས་ནང་དཔའ་བློ་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པ།

གཙུག་ལག་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༧༨༥ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། ཀརྨ་

པ་བདུད་འདུལ་རྡློ་རེས་དཔའ་བློ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སིད་ངློས་འཛིན། དགུང་ལློ་བདུན་པར་མཚུར་ཕུར་

གདན་དྲངས། རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོའི་མདུན་ནས་གཙུག་ཕུད་བཞེས། 

རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལགས་བི་སྤི་ལློ་༡༨༤༠ ལློར་དགུང་ལློ་ང་དྲུག་པར་སྐུ་གཤེགས། 

གནས་ནང་དཔའ་བློ་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ། གཙུག་ལག་ཉིན་བེད་དབང་པློ། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་

ལློ་༡༨༤༢ ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། ཀརྨ་པ་ཐེག་མཆློག་རྡློ་རེས་དཔའ་བློ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སིད་ངློས་འཛིན། 

རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལགས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༩༡༡ ལློར་དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་པར་སྐུ་གཤེགས། 

གནས་ནང་དཔའ་བློ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པ། གཙུག་ལག་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག །རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་བི་

སྤི་ལློ་༡༩༡༢ ལློར་རུ་མཚམས་གཙང་གཡག་སེ་མཁར་སློན་མློའི་གཞུང་དུ་འཁྲུངས། ཀརྨ་པ་

མཁའ་ཁབ་རྡློ་རེས་དཔའ་བློ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སིད་ངློས་འཛིན། ཁམས་སུ་བློན་ནས་སི་ཏུ་པདྨ་

དབང་མཆློག་དང་། འཇམ་མགློན་ཀློང་སྤྲུལ་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ་དཔལ་ལན་མཁེན་བརེའི་འློད་

ཟེར། བེ་རུ་མཁེན་བརེ་བློ་གློས་མི་ཟད་བམས་པའི་གློ་ཆ་སློགས་ལས་བཀའ་ལུགས་མདློ་

སགས་ཡློངས་རློགས་ཞུས། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ལགས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༩༩༡ལློར་བལ་

ཡུལ་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

གནས་ནང་དཔའ་བློ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཅིག་པ། 

གཙུག་ལག་སྨྲ་བའི་སྒ་དབངས། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་༡༩༩༤ལློའི་ས་ག་ཟླ་བའི་

ཚེས་༡༨ཉིན་ཡབ་ལྷག་པ་དང་། ཡུམ་དབངས་ཅན་སྒློལ་མ་གཉིས་སས་སུ་བང་ནག་ཆུ་ཁར་

འཁྲུངས། རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་བདུན་པ་འགློ་འདུལ་ཕིན་ལས་རྡློ་རེས་དཔའ་བློ་གློང་མའི་ཡང་

སིད་དུ་ངློས་འཛིན་གནང་། ཤིང་ཁི་ཟླ་བ་བཞི་པའི་ཚེས་དྲུག་ཉིན་མཚུར་ཕུར་དགློན་དུ་གདན་

དྲངས། དགུང་ལློ་བདུན་པར་སྤི་ལློ་༢༠༠༠ལློ་ནས་ལློ་གསུམ་རིང་གློང་དེའི་སློབ་ཆུང་སློབ་གྲྭར་

ཕིན། སྤི་ལློ་༢༠༠༣ལློའི་བློད་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་ཉེར་དགུ་ཉིན། གློང་ཁེར་སིད་གཞུང་གིས་ཆློག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

མཆན་ཐློབ་ནས་གནས་ནང་དགློན་དུ་གདན་དྲངས། ད་ལ་འཚོ་ཞིང་བཞུགས་ཡློད་པ་རེད།

གནས་ནང་རི་ཁློད། མཁར་རྡློ་རི་ཁློད་ཀི་ཤར་ངློས་སྤི་ལློ་ལྷ་སའི་ཤར་ངློསལུང་ཤུར་ནང་ཆགས་

པའི་གནས་ནང་རི་ཁློད་ནི་དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པའི་དུས་མཇུག་ཏུ་མཁར་རྡློ་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཕེང་

གསུམ་པ་རིག་འཛིན་ཆློས་རྡློར་གིས་བཏབ། 

གནས་ནས་སེད་པ། [རིང]རང་ས་ནས་གཞན་དུ་འབུད་པ། 

གནས་པ། ཡློད་པའམ་བརེན་པ། ཆགས་པ། སློད་པ། ཐབ་ནང་དུ་མེ་གནས་པ། ནགས་ཚལ་ནང་དུ་

གཅན་གཟན་གནས། ཁིམ་དུ་གནས་པའི་ཁིམ་བ། རི་ལ་གནས་པའི་རི་དྭགས། བས་རེས་འློད་

འབར་ལློ་སྟློང་བར་དུ་གནས། ལུང་པ་དེར་སློས་རུང་གནས་ཐུབ་མ་སློང་། ཁིམས་ལ་གནས་པ། 

བཤད་སློལ་དེ་གས་དློན་ལ་གནས་པ། སློན་བཏབ་ནས་མྱུ་གུ་སྐྱེ་རྒྱུར་གནས་པ

གནས་པ་དགུ། སྟློན་པ་དང་། ཆློས། དགེ་འདུན། སློབ་དཔློན། མཁན་པློ། བ་མ། གནས། གང་

ཟག །ཡུལ་བཅས་དགུ་ལ་བརེན་པའློ། །

གནས་པ་མི་འགྱུར་བའི་ས། སགས་རིང་མའི་གཞུང་དུ། རྣལ་འབློར་ལྔ་པའི་སྐབས་སུ་ཐློབ་པའི་ས་

བརྒྱད་པ་སྟེ། མཐར་ལམ་དུ། དབིངས་ཡེ་དབེར་མེད་ཀི་དགློངས་པ་ལ་རག་ཏུ་གནས་ཤིང་འཕློ་

འགྱུར་མེད་པས། ས་བརྒྱད་པ་ལ་གནས་པ་མི་འགྱུར་བའི་ས་ཞེས་བའློ། །

གནས་པ་མེད་པ་གློད་པའི་མཆློག །རང་སེམས་ལ་རློག་པ་བཟང་ངན་གང་སྐྱེས་པ་དེ་ལ་བཅློས་མའི་

གནས་པ་ཆེད་དུ་མ་བཟློས་པར་རྣམ་རློག་དེ་ཁའི་ངང་དུ་སེམས་གློད་ནས་འཇློག་པ་ནི་གློད་པའི་

མཆློག་ཡིན། 

གནས་པ་བཞི། ཞུགས་གནས་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས། དགེ་སྦློང་གི་འབས་བུ་ལ་གནས་པ་བཞི་

སྟེ།རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་དང་། ཕིར་འློང་འབས་གནས་དང་། ཕིར་མི་འློང་འབས་གནས་

དང་། དག་བཅློམ་འབས་གནས་རྣམས་སློ། །

གནས་པ་བཟང་པློ། རང་གི་ལུས་ལ་གནས་པའི་རླུང་ལ་རང་དབང་ཐློབ་ན་རང་གི་སེམས་ཀང་རང་

གི་དབང་དུ་འདུས་ཐུབ་ཅེས་གསང་སགས་བ་ན་མེད་པའི་གཞུང་གི་བཤད་སློལ་ལ་ཡློད། 

གནས་པ་ལས་མི་སྐྱློད་པའི་ཆློས་ཅན། དག་བཅློམ་དབང་པློ་རྟུལ་པློ་སློན་གུས་སྦློར་དང་ལན་པས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཉམས་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་དབང་པློ་རྣློན་པློ་སྦློང་མི་ནུས་པའློ། །

གནས་པའི་བསྐལ་པ། བསྐལ་པ་བཞིའི་གཉིས་པ། འཇིག་རེན་ཆགས་ཟིན་པ་ནས་འཇིག་ལ་ཐུག་

པའི་བར་གི་གནས་པའི་ཡུན་ཚད་དེ་མནར་མེད་དུ་སེམས་ཅན་གཅིག་སྐྱེས་པ་ནས་གནས་

བསྐལ་གི་མགློ་ཚུགས་པ་ཡིན་ཞིང་། མི་རྣམས་ཀི་ཚེ་ལློ་དཔག་མེད་ནས་བརྒྱད་ཁི་དང་། དེ་

ནས་སངས་རྒྱས་འཁློར་བ་འཇིག །གསེར་ཐུབ། འློད་སྲུང་། ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སྟེ་བམས་པ་མ་བློན་

བར་བསྐལ་པ་ཡ་ཐློག་རིང་མློ་ཡིན་ཞིང་། དེ་རེས་མར་འགིབ་ཚེ་ལློ་བཅུ་པ་ནས་ཡར་འཕེལ་

བརྒྱད་ཁིའི་བར་དུ་འཕེལ་བའི་བར་གི་ཁུག་པ་བཅློ་བརྒྱད་དང་། སངས་རྒྱས་སྟློང་གི་ཐ་མ་

སངས་རྒྱས་མློས་པ་བློན་པ་ནས་བསྐལ་པ་མ་ཐློག་རིང་མློ་བཅས་བར་བསྐལ་ཉི་ཤུའི་ཡུན་ལ་

གནས་པའི་བསྐལ་པ་ཞེས་བའློ། །

གནས་པའི་བར་བསྐལ་ཉི་ཤུ། ཡ་ཐློག་རིང་མློའམ་བར་བསྐལ་དང་པློ་དང་། ཁུག་པ་བཅློ་བརྒྱད་དེ་

བར་བསྐལ་བཅློ་བརྒྱད་དང་། མ་ཐློག་རིང་མློའམ་བར་བསྐལ་ཐ་མ་སྟེ་བསློམས་པས་བར་གི་

བསྐལ་པ་ཉི་ཤུའློ། །

གནས་པའི་རང་རྒྱལ། ཉན་ཐློས་ཀི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་ཙམ་ཐློབ་ནས་རང་རྒྱལ་དུ་གྱུར་པ། 

གནས་པར་མི་བ་བ། ཕམ་འཆབ་བཅས་བྱུང་བའློ། །

གནས་པློ། ① གནས་ཚང་བདག་པློ། ② ཁིམ་གི་བདག་པློ། ③ ཚོང་དཔང་། 

གནས་སར། ① སློད་གནས་སློ་བ། ② གློ་ས་སར་བ། ③ ཆློས་ལུགས་ལར་གཤིན་པློའི་རྣམ་ཤེས་

གནས་གློང་མར་སར་བ། 

གནས་སློ་བཅློལ་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་shift register ཟེར། 

གནས་སློ་བ། སློད་གནས་གཞན་དུ་སློ་བ། སློད་ཁང་གསར་པའི་ནང་དུ་གནས་སློ་བ། དབར་དུས་

རུ་བ་རྣམས་རྩྭ་ཆུ་གང་བཟང་དུ་གནས་སློ་བ། 

གནས་སློའི་རང་དབང་། གནས་སློའམ་ཡུལ་གཞན་དུ་བཅའ་སློད་བེད་པའི་དབང་ཆ། 

གནས་ཕུ་རི་ཁློད། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་སྟློད་ཙམ་ན་ཀརྨ་པ་དུས་གསུམ་མཁེན་པས་གནས་སློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

ཕེས་ནས་རྒྱལ་བ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་སྒྲུབ་སེ་ཞིག་ཆགས། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གིས་སྐབས་སུ་

གཏློར་བརླགས་གཏློང་གནས་ཡུལ་དགེ་ལུགས་པས་བདག་པློར་བས། ད་ལ་དཀར་མཛེས་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ལི་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔའི་ནང་གསེས། འློག་མིན། དགའ་ལན་སློགས་

ལྷ་ཡུལ་དང་། ཝ་ར་ཎ་སི། བ་རྒློད་ཕུང་པློའི་རི། རི་བློ་མ་ལ་ཡ་སློགས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་

གསུངས་གནས། 

གནས་ཕློགས། ① སློད་པའི་ས་ཕློགས། ② ལ་བ་འཛིན་སྟངས། 

གནས་འཕློ་བ། ① སློད་གནས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ། ② སྐྱེ་གནས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ། ③ གློ་གནས་

གཞན་དུ་འགྱུར་བ། 

གནས་བབས། སློད་བབས་སམ། གནས་ཚུལ་གི་བབས། གནས་བབས་ཧ་ཅང་བཟང་། གནས་

བབས་བ་དཀའ་བེད་གཏད་དུ་གར་བ། 

གནས་བའི་ཆློས་བཞི། རབ་ཏུ་བྱུང་བས་རྒྱུན་དུ་སྤད་པར་བ་བའི་འཚོ་བའི་སྤློད་ལམ་རིགས་བཞི་སྟེ། 

གློས་བཟང་ངན་གི་མཐའ་གཉིས་སུ་མ་ལྷུང་བ་དང་། ཟས་མཐའ་གཉིས་སུ་མ་ལྷུང་བ། གནས་མལ་

མཐའ་གཉིས་སུ་མ་ལྷུང་བ། སྨན་མཐའ་གཉིས་སུ་མ་ལྷུང་བར་སྤློད་པ་བཅས་བཞིའློ། །

གནས་བེད། [མངློན]① བུད་མེད། ② འློད། 

གནས་བ་མ། རབ་བྱུང་རེན་སའི་གནས་བརན། 

གནས་སྦིན་པ། སློད་ས་སྤློད་པ། 

གནས་སྦིན་པའི་སློབ་དཔློན། གནས་ཀི་སློབ་དཔློན་དང་དློན་གཅིག

གནས་སྦྲེལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་to bind ཟེར། 

གནས་དབེན། ཟང་ཟིང་མེད་པའི་གནས་དགློན་རི་ཁློད་སློགས། 

གནས་དབྱུང་། ① རང་ས་ནས་རྒྱང་རིང་དུ་འབུད་པ། ཁིམས་འགལ་ཉེས་ཅན་རྣམས་གནས་དབྱུང་

གཏློང་བ། ② གློ་གནས་འབེབས་པ། ལས་དློན་བས་ཉེས་བྱུང་ནས་གནས་དབྱུང་གཏློང་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གནས་དབྱུང་བདུན། ལྟུང་བར་ཕིར་བཅློས་ཀི་གཞི་བཞིའི་ནང་གསེས། མི་སྤློ་བ་ནན་ཏུར་གི་ཕིར་

བཅློས་བེད་པའི་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། ལྷག་མ་ལ་སློགས་པའི་ལྟུང་བ་བྱུང་བར་ཀུན་ལ་གགས་ཀང་

ཕིར་བཅློས་བེད་མི་འདློད་པའི་གང་ཟག་རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་ཕིར་དབྱུང་བ་ལ། ལྟུང་བ་

མ་མཐློང་ཟེར་བ། ལྟུང་བ་ཕིར་མི་འཆློས་པ། སིག་ལ་ཅན། འཐབ་ཀྲློལ་བེད་པ། འཐབ་ཀྲློལ་གི་

རྒྱུ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ། དགེ་སློང་མ་དང་འཕར་གཡེང་དང་ར་ཧྲལ་གིས་འདྲིས་ཤིང་གནས་པ། 

ཆློས་རྣམ་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པས་ཀང་རློད་པ་ཞི་བར་མ་གྱུར་པ་རྣམས་ནི་གནས་ནས་དབྱུང་

བ་བདུན་ནློ། །

གནས་དབྱུང་ཞིབ་གཅློད། ལས་གནས་ནས་དབྱུག་ཏེ་འདྲི་ཞིབ་རད་གཅློད་བེད་པ། 

གནས་འབེབས་པ། ① གནས་གཞིའམ་སློད་ས་གཏན་འཆའ་བ། གློང་ཁེར་གི་ནང་ནས་གློང་གསེབ་

ཏུ་གནས་འབེབས་པ། ② གློ་གནས་གཅློག་པ། ལས་ཉེས་བེད་འཛོལ་ལ་གཞིགས་ནས་གནས་

འབེབས་པ། 

གནས་མ། ① མནའ་མར་ཕིན་ཟིན་པའི་བུད་མེད། ② སྐར་མ་ཁྲུམས་སྟློད། ③ དངློས་པློ་དང་ངློ་མ་

དངློས་གནས། 

གནས་མ་བུ་པ། གནས་མ་བུ་ནི་རང་སེ་བེ་བག་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ར་བའི་སེ་བཞི་དང་གེས་པ་

བཅློ་བརྒྱད་དུ་དབེ་བའི་ནང་གི་མང་བཀུར་བའི་སེ་ལ་གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན། 

གནས་མ་བུ་པའི་སེ། མང་བཀུར་བ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག

གནས་མང་གངས་ཀ གཅིང་པློར་བརེགས་པ། 

གནས་མང་ལ་སྤློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་multiple access ཟེར། 

གནས་མལ། སློད་གནས་སམ་སློད་མལ། 

གནས་མལ་གི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། གནས་མལ་ལས་གྱུར་

པའི་ལྟུང་བེད་དེ་ཁི་ལ་སློགས་པ་དགེ་འདུན་གི་གནས་མལ་རང་གིས་ལློངས་སྤློད་པའི་མཐར་

ཚགས་མ་བས་པར་ཉི་མ་ཆར་པ་སློགས་ཀིས་ཆུད་ཟློས་སུ་འཇུག་པའློ། །
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གནས་མལ་གི་གཞི། འདུལ་བ་གཞི་བདུན་བཅུ་ལས། བདེར་གནས་རྐྱེན་གི་གཞི་ལྔའི་ནང་གསེས། 

གནས་མལ་མཐའ་གཉིས་སུ་མ་ལྟུང་བས་བདེ་བར་གནས་པའི་གཞི་སྟེ་གཙུག་ལག་ཁང་

བརིགས་ནས། སློ་ཁང་དུ་སིད་པའི་འཁློར་ལློ་ཆ་ལྔ་པ་སློགས་བི་བར་བ་ཞིང་། དྲི་གཙང་ཁང་

དུ་བསྟན་པའི་གཙོ་བློ་དང་། ལློགས་སུ་ཐུབ་པའི་སྐྱེས་རབས་སློགས་བི་བ་དང་། གཞན་ཡང་

མཛོད་དང་ཟས་གང་ལ་སློགས་པ་དང་། གང་ཟག་སློ་སློའི་ཁང་པ་སྤློད་ལམ་བཞི་ཤློང་གི་ཚད་

ཅན། མཆློད་རེན་དང་ལགས་རི། རྒྱལ་མཚན་ལ་སློགས་པ་གཞུང་མཐུན་དུ་བ་བའློ། །དེ་དང་

འབེལ་བར་མཆློག་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་ཕག་བ་བ་དང་། མཉམ་ན་རྒན་པ་དང་། བུད་མེད་ཀིས་

དགེ་སློང་ལ་ཕག་བེད་པ་སློགས་ཀི་བསབ་བ་བཅས་སློ། །

གནས་མིན། ① འློས་མིན་པ། བེ་ཐང་ལློ་ཏློག་འདེབས་སའི་གནས་མིན། ② བ་བ་བེད་མི་རུང་བའི་

གནས། དག་བློ་སྙིང་རེ་བེད་སའི་གནས་མིན། 

གནས་མེད་འཁམས་པློ། སློད་གནས་ཁིམ་གཞིས་གང་ཡང་མེད་པས་ངེས་མེད་དུ་འཁམས་ནས་

སློད་མཁན། 

གནས་མེད་པ། ① འློས་མེད་པའམ་མི་འཐད་པ། ངལ་རློལ་མ་བས་པར་ཐློན་འབས་ཀི་བགློ་སྐལ་

རློད་སའི་གནས་མེད་པ། ② གློ་སྐབས་མེད་པ། དག་བློའི་བཙན་འཛུལ་ངན་ཇུས་ལམ་ལྷློང་

ཡློང་བའི་གནས་མེད། ③ སློད་ས་མེད་པ། སར་གནས་མེད་པ་རྣམས་ལ་ད་ལ་གནས་གསར་

པ་ཡློད། དབུལ་པློ་རྣམས་ལ་སློད་སའི་གནས་མེད། ④ [མངློན]རླུང་སྤི། 

གནས་མེད་ཕློགས་གར། སློད་གནས་མེད་པས་ཡུལ་ཕློགས་ངེས་མེད་དུ་གར་བ། བཙན་འཛུལ་

དམག་འཁྲུག་གི་རྐྱེན་ངན་བྱུང་ནས་མི་དམངས་རྣམས་གནས་མེད་ཕློགས་གར་དུ་གྱུར་པ་རེད། 

གནས་མློ། གནས་མློ་སྣ་གཉིས། རི་རེ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྤུ་ཧྲེང་རློང་ཁློངས་མ་ཕམ་

གཡུ་མཚོའི་ལྷློ་ངློས་སུ་ཡློད། མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་༧༧༢༨ཡློད། 

གནས་མློ་དགློན། མིང་གཞན་གསང་སགས་ཆློས་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལགས་བི་སྤི་

ལློ་༡༨༤༠ ལློར་སྒྲུབ་ཁང་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ཨ་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གནས་གཙང་མ། གཙང་མའི་གནས་རིས་ལྔ་ནི་འཕགས་པའི་གནས་ཡིན་པས་གནས་གཙང་མ་

ཞེས་བའློ། །

གནས་གཙང་མའི་ས་ལྔ། མི་ཆེ་བ། མི་གདུང་བ། ག་ནློམ་སྣང་། ཤིན་ཏུ་མཐློང་། འློག་མིན་ཏེ་ལྔ། 

གནས་གཙང་མའི་ལྷ། གཟུགས་ཁམས་ཀི་གནས་རིས་བཅུ་བདུན་དུ་ཕེ་བའི་ནང་གསེས་ཤིག

གནང་ཚང་། གཡར་བའི་སློད་ཁང་། རང་ལ་སློད་ཁང་མེད་པས་གཞན་ནས་གནས་ཚང་གཡར་བ། 

གནས་ཚད། མང་ཉུང་ངམ་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད། རིན་གློང་གི་གནས་ཚད། དུས་ཡུན་གི་གནས་ཚད། 

ཤེས་ཡློན་གི་གནས་ཚད། 

གནས་ཚད་རིས་དབིབས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་coordinate graphics ཟེར། 

གནས་ཚུལ། ཡུལ་དང་། བ་བ། དངློས་པློ། དུས་ཚོད་སློགས་ཀི་བབས་སམ་ཡློང་སྟངས་དང་ཆགས་

སྟངས། དངློས་ཡློད་གནས་ཚུལ། གནས་ཚུལ་ངློ་མ། གནས་ཚུལ་དམིགས་བསལ་ཅན། གནས་

ཚུལ་རྒྱུན་ལན། གནས་ཚུལ་ཐློར་བུ། གནས་ཚུལ་ཧྲིལ་པློ། 

གནས་ཚུལ་གསལ་པློ་ཆགས་པ། གནས་ཚུལ་ངློ་མ་དེ་གང་ཡིན་པ་གསལ་པློ་ཆགས་པ། ཡང་ན་

ཆུ་དྭངས་ཉ་གསལ་བྱུང་བ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་addressing exception ཟེར། 

གནས་འཛིན་བུ་མློ། [མངློན]མཚན་མློ། 

གནས་འཛུགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་to set ཟེར། 

གནས་ཞིང་རྒྱུ་བའི་སྐྱེ་རྒུ། འཚོ་ཞིང་གནས་པ་དང་། འགློ་འློང་བེད་པའི་སྐྱེ་བློ་མི་ཡི་རིགས། 

གནས་ཞློགས་དགློན། བཏབ་དུས་མ་གསལ། འདེབས་མཁན་གསེར་ཁ་བ་མ་སྟློབས་ཁློ་ཡིས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལར་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རའུ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གནས་ཞློལ་དགློན་པ། དྷཱི་མདའ་ཀརྨ་ཞེས་པའི་བ་མ་ཞིག་གིས་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ནང་དུ་བཏབ་
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པར་གགས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབའ་

ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གནས་གཞི། ① སློད་སའི་ཡུལ་ལམ་ཁང་གཞིས། ② རྣམ་དབེ་བདུན་པ། ③ [མངློན]ཁང་པ། 

གནས་གཞི་དགློན། ① བསམ་འཕེལ་ནློར་བུའི་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། གདའ་རྔ་སྟློབས་ལན་ནས་

ཕག་འདེབས་མཛད། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གནས་གཞི་དགློན། ② གཏེར་སྟློན་གུ་རུ་ཆློས་ཀི་དབང་ཕྱུག་གིས་བཏབ། དུས་ཚོད་མ་གསལ། གྲུབ་

མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་མཚོ་སྨད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གནས་གཞི་སྟློན་པའི་སྒ། རྣམ་དབེ་བདུན་པ་རེན་གནས་ཀི་སྒ་སྟེ། གཞི་གང་ལ་ཆློས་དེ་ལན་པའམ་

མི་ལན་པར་སྟློན་པའི་ལ་དློན་གི་ཕད་སྦར་བའི་སྒ་ཞིག །གནམ་ལ་ཉི་ཟླ་ཡློད། ས་ལ་སློག་

ཆགས་ཡློད། བར་སྣང་ལ་གང་ཡང་མེད། 

གནས་གཞིའི་སྒ། རྣམ་དབེ་བདུན་པའི་ལ་དློན་གི་ཕད་དང་དློན་གཅིག

གནས་བཞི། ཁིམ་ན་གནས་དང་། ཚངས་པར་སྤློད་པ་ལ་གནས་པ། ནགས་ཁློད་ན་གནས་པ། སློང་

བ་པ་བཅས་དང་། ཡང་འདྲེན་ཚུལ་གཞན་ཞིག་ནི། ལུས། དུས། ཡུལ། རླུང་གི་གནས། 

གནས་བཞི་པ། [མངློན]སིན་པློའི་རྒྱལ་པློ། 

གནས་ཟློས་བདེ་པློ། ① འཚེ་བ་མེད་པ། དེང་སང་མི་ཚང་མ་གནས་ཟློས་བདེ་པློ་རེད། ② ཁ་ཁུ་

སིམ་པློ། སྐད་སྒ་འུར་སྒ་ཐློས་རྒྱུ་མེད་པས་གནས་ཟློས་བདེ་པློ་འདུག

གནས་བཟང་དགློན་པ། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་མཇུག་ཙམ་དུ་ཀརྨ་པ་དུས་གསུམ་མཁེན་པའི་ཞལ་

སློབ་ལི་ཆུང་སངས་རྒྱས་སམ་མཚན་གཞན་བ་མ་དམ་ཚིག་ཅེས་པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་

བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གནས་བཟང་པློ། ① སློད་ས་བཟང་པློ། ② [མངློན]༡ལྷ་ཡུལ། ༢རྩྭ་རི་གངས་རི་སློགས། 

གནས་བཟློད་བདེ་པློ། སློད་བཟློད་བདེ་པློ་སྟེ། བསུན་པློ་བཟློ་མཁན་མེད་པའམ་དག་བསུན་ནམ་སྡུག་

བསལ་མེད་པ། 



  968  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གནས་འློག་མ། འདློད་ཁམས། 

གནས་ཡིག །ལྷ་ཁང་དང་གནས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་ཡི་གེ

གནས་ཡུན། ① བའ་དངློས་གང་ཞིག །དེ་ཉིད་གནས་ཚོད་ཀི་ཡུན་ཚད། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་

ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་lifetime ཟེར། 

གནས་ཡུལ། སློད་སའི་ཡུལ། 

གནས་ཡུལ་ཁབ་ཁློངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་address ranges ཟེར། 

གནས་ཡུལ་ངློ་མ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་real address ཟེར། 

གནས་ཡུལ་དློམ་ལ། ལ་ཞིག །བློད་རང་སྐློང་ལློངས་ཀི་སྨན་གིང་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

གནས་ཡུལ་འཚོལ་ཐབས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་addressing method ཟེར། 

གནས་ཡུལ་བཟློ་བཅློས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་address modification ཟེར། 

གནས་ཡུལ་རེའུ་མིག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་address table ཟེར། 

གནས་གཡར། འགྲུལ་པར་སློད་གནས་གཡར་བ། 

གནས་ར་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༥༩༨ལློར་འཕགས་པ་ལྷ་སྐུ་ཕེང་བཞི་པས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་དཔལ་

ཤློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གནས་རི། ལྷ་གནས་པའི་རི། 

གནས་ལན།ཕར་གནས་ཚུལ་ཡི་གེ་བཏང་བའི་ཡིག་ལན། 

གནས་ལུགས། ① གནས་ཚུལ། རང་ཁུལ་གི་གནས་ལུགས་ཡློངས་རློགས་གློང་རིམ་ལ་ཞུས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

 ② ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངློ་བློའམ་དངློས་པློ་ཡློངས་རློགས་ཀི་རང་བཞིན། 

གནས་ལུགས་རློགས་པའི་ཤེས་རབ། བདག་མེད་པའི་ལ་བ་བདག་མེད་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་

དློན་གཅིག

གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག །སྟློང་ཉིད་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བདག་མེད་ཕ་མློ་གཉིས་

གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་འདློད་དློ། །

གནས་ལུགས་མཛོད། ཀློང་ཆེན་མཛོད་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། མེད་པ། ཕལ་བ། ལྷུན་གྲུབ། 

གཅིག་པུའི་རྣམ་གངས་རང་བཞིན་རློགས་པ་ཆེན་པློའི་རྒྱུད་སེའི་རང་སྐད་མ་ཉམས་པར་བརློད་

དློན་ཐ་དད་དུ་གནད་འགག་བཀྲློལ་ཞིང་ཡིན་ལུགས་གནད་ཐློག་ཏུ་ཕབ་ནས་འགག་བསམས། 

རང་གློལ་བསམ་ངློས་ལ་འདས་པའི་ཆིངས་སུ་བཅིངས། འབད་རློལ་རྒྱུ་འབས་ལ་མ་ལློས་པར་

ལ་བཟླ་བ་སྟེ། རྡློ་རེའི་གནས་ཆེན་པློ་བཅུ་དྲུག་གསལ་བར་སྟློན་པ་མཛོད་ཁང་ངམ་ལེའུ་ལྔ་པའི་

བདག་ཉིད་ཅན་ར་འགེལ་གཉིས་ལན་གི་གཞུང་འདི་དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པར་ཀུན་མཁེན་ཀློང་

ཆེན་རབ་འབམས་ཀིས་མཛད་པའློ། །

གནས་བཤད། གནས་དང་རེན་གསུམ་གི་ལློ་རྒྱུས་བརྡ་སྤློད། ལྷ་ཁང་རིང་པར་གནས་བཤད་གསར་པ། 

གནས་ས། ① རེན་བཅལ་བའི་ཡུལ་ལམ་ཡློད་སའི་ཡུལ། རི་དྭགས་ག་བ་གནས་ལ་སིབ་ནགས་

ནང་། ཉ་མློ་གནས་ས་ཆུའི་ནང་། ཀད་མ་གནས་ས་མགློ །ལློང་བུ་གནས་ས་རང་པ་ལ་བུ། 

 ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་location ཟེར། 

གནས་སྲུང་ཇག་པ་མེ་ལེན། རིང་མའི་སྲུང་མ་ཞིག

གནས་སྲུང་པློ། [མངློན]རྣམ་ཐློས་སས། 

གནས་གསར་དགློན། དགློན་པ་འདི་འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་

པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རློང་བག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གནས་གསར་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་ཕློ་སྤེལ་གི་ལློ་སྟེ་

སྤི་ལློ་༡༧༠༤ལློར་ཡབ་ལྷ་རིགས་འ་ཞ་ནམ་མཁའ་དློན་འགྲུབ་རྒྱལ་མཚན་དང་། ཡུམ་ཡེ་
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ཤེས་ཀི་མཁའ་འགློ་མ་ཕུན་ཚོགས་སྒློལ་མ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་དྲུག་པ་ས་

གང་ལློར་ཆློས་གྲྭ་ཆེན་པློ་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་སེར་བློན་ཏེ། ངློར་ཆེན་རྡློ་རེ་འཆང་ཡབ་སས་སློགས་

མཇལ། མདློ་སགས་རྒྱུད་སེ་རབ་འབམས་ཀི་དབང་ལུང་ཞུས། སྙན་རྒྱུད་བཞི་སློགས་ཀི་སློ་

ནས་གློ་རིམ་མ་འཆློལ་བར་འཆད་ཉན་མཛད་དེ་སེམས་ཅན་གི་དློན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མཛད། 

མཐར་དགུང་གངས་ང་བདུན་པ་བློད་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལགས་ཕློ་འབྲུག་གི་ལློ་སྟེ་སྤི་

ལློ༡༧༦༠ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

གནས་གསུམ་པར་འཕློ་བ། གཞལ་བ་དེ་ལ་མངློན་གྱུར་དང་ལློག་གྱུར། ཤིན་ཏུ་ལློག་གྱུར་བཅས་

གསུམ་ལས་གནས་གསུམ་པ་ཤིན་ཏུ་ལློག་གྱུར་ལ་འཕློ་བའམ་འཇུག་པའི་དློན། 

གནས་གསུམ་ཡི་གེ གནས་གསུམ་ནི་སྤི་བློའི་གཙུག་དང་། མགིན་པ། སྙིང་ཁ། གནས་གསུམ་ཡི་

གེ་ནི། ༀ ཨཱ། ཧཱུྃ། 

གནུ་ཀར། སྦྲ་ཡི་གནུ་བཞི་ལ་ཀ་བ་བཞི་ཡློད་པ་ལས་དེ་དག་ལ་གློ་དགློས། 

གནུ་ཆློན། གནུ་བཞི་ཕར་རྒྱངས་ཆེད་ཀི་ཆློན་ཐག་བཞི་པློའི་མིན་ཡིན།

གནུབས། གཙང་རིན་སྤུངས་ཁུལ་གི་ལུང་པ་ཞིག་དང་དེར་གནས་བློད་ཀི་ཡབ་འབངས་རུས་དྲུག་

ནང་གི་རུས་མིང་ཞིག་ཡིན།

གནུབས་ཟུར་དགློན། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༤༨༥ལློར་གནུབས་ཟུར་བ་མ་

སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། ཐློག་མ་ས་སྐྱ་པའི་དགློན་པ་ཡིན། རེས་སུ་གནུབས་ཟུར་བློ་

གློས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་པས་གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པར་བསྒྱུར་ཟེར། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་

དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གསེར་ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གནུབས་ཡུལ་གིང་དགུ། འདི་གཙང་གི་རློང་རིན་སྤུངས་ས་ཁུལ་དུ་ཡིན་ཞེས་མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་

ཐར་དང་། 

སྣུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ནང་གསལ། རློང་གི་ས་ཆ་འདི་རྣམས་ལ་ལུང་ཚན་

དགུ་བགང་རྒྱུ་ཡློད་ཅེས་མཁས་པ་འགས་གསུངས། 

གནུབས་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས། ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གི་དུས་སུ་བྱུང་ནས་བློད་དང། བལ་པློ་དང་། རྒྱ་
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གར་དང་། བྲུ་ཤའི་མཁས་པ་མང་པློ་བསྟེན་ཞིང་། འདི་ལ་མདློ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་གི་བཀའ་

ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བབས་པ་ཡིན་པར་གགས། སློ་ཟུར་གནུབས་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག

གནུར་མློ། ཁམས་ཀི་ཡུལ་སྐད། ཁློ་མི་གནུར་མློ་ཞིག་རེད། ཅ་ལག་ཅི་རིག་ན་ཨེ་ལློན་བལ་ཞིང་

འདུག་ལ་བུ། 

གནུར་ཚད། 【གནུར་’ཚད】 འདི་ཀློག་པའི་ཚེ་སྒ་གདངས་ལི་བ་ཡི་གེ་དང་པློའི་ཐློག་ཏུ་བཞག་

ནས་ཀློག་དགློས། ཁམས་ཀི་ཡུལ་སྐད། གཞན་གི་ལག་ནས་ཅ་ལག་སློགས་དངློས་རས་ཐློབ་

ཐབས་སྣ་ཚོགས་སྟློན་པའི་མིང་སྟེ། ཁློས་ང་ལ་གནུར་ཚད་ནས་ངའི་དཔེ་ཆ་འདི་ཨེ་ལློན་བལ་

ཞིང་འདུག་ཅེས་པ་ལ་བུ། 

གནློང་། འཛེམ་དློགས་བེད་པའི་དློན་ཏེ། རང་སྐྱློན་ལ་མ་གནློང་། ར་རྒན་རྒྱབ་རྨ་ལ་གནློང་ལ་བུ། 

གནློང་བཀུར་བ། རང་གི་ཉེས་པ་ཁས་ལེན་པ། 

གནློང་ཁློང་མེད་པ། འགློད་པ་མེད་པ་སྟེ། ཁ་སྐད་ཀི་ཤློད་སྟངས། 

གནློང་འཁུར་བ།རང་ང་རང་གིས་ངློས་ལེན་པ། གཞན་གིས་སྣ་མཛུབ་མ་བཙུགས་གློང་དུ་རང་

གནློང་འཁུར་བ། 

གནློང་འགློད། ཉེས་སྐྱློན་བྱུང་བའི་གནློང་དང་འགློད་པ། རང་སྐྱློན་ལ་གནློང་འགློད་སྐྱེས་ཏེ་ཕིས་

འདློམས་བེད་པ། 

གནློང་བ། [ཐ་མི་དད་པ]གནློངས་པ། གནློང་བ། སྐྱློན་གིས་བག་འཁུམས་དང་ཉེས་པས་འཁུམས་

པ། ངློ་གནློང་བ། ཞེ་གནློང་བ། ཉེས་སྐྱློན་བྱུང་བས་གནློངས་པ། 

གནློང་བག །སེམས་ཞུམ་པའམ་ངློ་ཚ་བའི་རྣམ་པ། 

གནློང་མི་བཀུར། ཉེས་པ་ཁས་མི་ལེན་པའི་དློན། 

གནློང་མེད་པ། ཉེས་སྐྱློན་གི་གནློང་འགློད་མེད་པ། 

གནློང་ལེན་པ། ཉེས་པ་ལ་ངློ་ཚ་བའ་ིརྣམ་འགྱུར་སྟློན་པ། མ་ིམང་ག་ིདབུས་སུ་རང་སྐྱློན་ག་ིགནློང་ལེན་པ། 

གནློངས། ① གནང་བའི་སྐུལ་ཚིག །② སྐྱློན་ནམ་ཉེས་པ་ཤློར་བའི་དློན། 

གནློངས་པ། གནློང་བའི་འདས་པ། 
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གནློད་རྐྱེན། མི་བདེ་བ་སྐྱེད་བེད་པ། 

གནློད་སྐྱེལ། གཞན་ལ་སྐྱློན་གཏློང་བ། ཕར་ཚུར་གནློད་སྐྱེལ་བེད་པ། 

གནློད་སྐྱློན། འགལ་རྐྱེན་ནམ་ཉེར་འཚེ། རང་བྱུང་འབྱུང་བའི་གནློད་སྐྱློན་སེལ་བ། དམག་འཁྲུག་གི་

གནློད་སྐྱློན་བྱུང་རིགས་མགློགས་མྱུར་གསློ་བ། གཞན་ལ་གནློད་སྐྱློན་བཏང་ཚད་རང་ལ་འཁློར་བ། 

གནློད་འགལ་དུ་འགློ་རིགས། གནློད་པ་བསྐྱལ་ཏེ་རྒྱབ་འགལ་དུ་འགློ་བའི་བ་སྤློད་རིགས། 

གནློད་འགེད་པ། གནློད་པ་གཏློང་བའམ། སྡུག་བསལ་བཟློ་བ། སྒིགས་ལམ་ལ་གནློད་འགེད་པ། སྤི་

པའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནློད་འགེད་པ། 

གནློད་ཉེན། གནློད་འཚེའི་ཉེན་ཁ། བཙན་འཛུལ་བེད་མཁན་ཇི་སིད་གནས་པ་དེ་སིད་དམག་འཁྲུག་

གི་གནློད་ཉེན་ཡློད། 

གནློད་བསྙེན། ཀུན་འབྱུང་བ། 

གནློད་ལས། གནློད་འཚེ་འློང་བའི་སློན་རགས། 

གནློད་དློགས། བར་ཆད་འབྱུང་བའི་བློ་དློགས། དུས་ཀུན་གནློད་དློགས་ཡློད་ཚེ་ཡིད་གཟབ་བ། 

གནློད་གནས། [ཛམྦལཱཿ]གནློད་སྨིན་ནམ། མི་མིན་ནློར་ལྷའི་རིགས། 

གནློད་པ། ① [ཐ་དད་པ]མི་བདེ་བའམ་འགལ་རྐྱེན་བེད་པ། གནློད་པ་སེལ་བ། ནད་ཀིས་ལུས་ལ་

གནློད་པ། སད་སེར་གིས་ལློ་ཏློག་ལ་གནློད་པ། དཀྲུག་ཤིང་བརྒྱབ་ནས་མཐུན་སྒིལ་ལ་གནློད་

པ། ② འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་ཅིག །སའ་ཁའི་ཕློགས་ངན་བཞིའི་ཡ་གལ་གནློད་པའི་ཕློགས་

དེར་མདློས་དང་ཟློར་གཏློང་བའི་ཕློགས་ཡིན་པར་བཤད། 

གནློད་པ་སྐྱེལ་བ། གཞན་ལ་འཚེ་བར་བེད་པ། གཞན་ལ་གནློད་པ་སྐྱེལ་པའི་ལས་མི་བེད། མིང་གི་

རྣམ་གངས་ལ་ངན་བེད་པ་དང་། ཉེས་བེད། མཐློ་མཚམས་པ། གནློད་སྐྱེལ་བ། རྣམ་འཚེ། འཚེ་

བར་བེད་བཅས་སློ། །

གནློད་པ་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས། མུ་སྟེགས་དབང་ཕྱུག་པས་རག་པ་དང་དློན་བེད་ནུས་པ་གཞི་

མཐུན་ཁས་བངས་པ་ལ། གཏན་ཚིགས་དེས་རག་པ་ལ་དློན་བེད་ནུས་པས་སྟློང་སྟེ་རིམ་དང་

གཅིག་ཆར་གི་དློན་བེད་ནུས་པས་སྟློང་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་གཏན་ཚིགས་དེས་གནློད་པ་བརློད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

པའམ་སྐྱློན་བརློད་པའི་སློ་ནས་སུན་ཕྱུང་བའི་རགས། 

གནློད་པ་མེད་པའི་ཡུལ་ཅན། ① ཡུལ་ཅན་དེས་ཡུལ་དེ་ལ་ཚུལ་དེ་ལར་འཇུག་པ་ལ་ཚད་མ་གཞན་

གིས་ཡུལ་ཅན་དེ་ལ་གནློད་མི་ནུས་པའི་དློན། ② གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཚུལ་ལྔ་དང་། 

དྲུག་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་པློའི་ཚུལ་གཅིག་སྟེ་སྦློར་བ་དེ་སྐློར་གི་གཏན་ཚིགས་དེ་སྒྲུབ་བ་ལ་གནློད་

པ་བབས་པ་མ་ཡིན་པས་དེ་གཅློད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་གཅིག

གནློད་པ་བཟླློག་པའི་གསློ་སྦློང་། མཐུན་པའི་གསློ་སྦློང་ལས་དུས་མ་ངེས་པའི་གསློ་སྦློང་གི་གས་

ཤིག་སྟེ། སེར་བ་དང་། ཆློམ་རྐུན། ནད་ཡམས། སློགས་གནློད་པ་བྱུང་ཟིན་བཟླློག་པའམ་སར་

མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་གསློ་སྦློང་བེད་པའློ། །

གནློད་པ་གཤློམ་པ། འཚེ་བ་བེད་རྒྱུའི་ག་སྒིག་པ། 

གནློད་པའི་ལྷག་པ་གཉིས། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་གི་ནང་གསེས། གཞི་མེད་ཀི་སྐུར་

འདེབས་དང་། བག་ཙམ་གི་སྐུར་འདེབས་གཉིས་ནི་གནློད་པ་ལས་གྱུར་པའི་ལྷག་མའློ། །

གནློད་པར་བེད་པའི་མི་དགེ་བ། སེམས་ཅན་ལ་གནློད་བ་བེད་པ། 

གནློད་པས་འཛག་པ། རྐྱེན་ངན་ཕད་དེ་ལུས་ཟུངས་ས་བློན་ཤློར་བ། 

གནློད་བ་བཅུ། འབྱུང་འགྱུར་ངློ་བློ་ལློག་པའི་སྐབས་ཀི་བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ལུས་

ཟུངས་བདུན་དང་། དྲི་མ་གསུམ་གི་བསྡུས་མིང་། 

གནློད་བ་ལློག་པའི་དུས། གནློད་བེད་ཚ་རེག་གིས་གནློད་བ་གང་རེག་ལ་གནློད་ནས་གནློད་བ་གང་

རེག་གི་རིགས་རྒྱུན་ཆད་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་དློན། 

གནློད་བ་གནློད་བེད། འབྱུང་འགྱུར་ངློ་བློ་ལློག་པའི་སྐབས་ཀི་བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་

པའི་གནློད་བ་ཞེས་ཟུངས་དང་དྲི་མའི་མིང་དང་། གནློད་བེད་ཅེས་རླུང་མཁིས་བད་ཀན་གསུམ་

གི་མིང་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་

བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། གནློད་བ་གནློད་བེད་ཅེས་འབྱུང་འགྱུར་ངློ་བློ་ལློག་པའི་སྐབས་ཀི་

བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་མིང་སྟེ། གནློད་བ་ཞེས་ལུས་ཀི་ཉེས་གསུམ་འཕེལ་ཟད་

འཁྲུགས་པ་སློགས་ནད་ཀི་ཟུག་རྔུས་གནློད་པ་བ་བའི་ཡུལ་ལུས་ཟུངས་དང་དྲི་མ་ཁློ་ན་ལས་



  974  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མ་འདས་པས་གནློད་བ་ཞེས་དང་། གནློད་བེད་ཅེས་ཁམས་དེ་དག་གི་ཡུལ་དུ་ཟུག་རྔུ་གཏློང་

མཁན་རླུང་མཁིས་བད་ཀན་གསུམ་ཁློ་ན་ལས་མ་འདས་པས་གནློད་བེད་ཅེས་ཟེར་བས་དེ་ནི་

རྣམ་པར་གྱུར་མ་གྱུར་གཉིས་ཀའི་སྐབས་སུ་འཇུག་གློ །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

གནློད་བེད་བཅློ་ལྔ། འབྱུང་འགྱུར་ངློ་བློ་ལློགས་པའི་སྐབས་ཀི་བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་

པའི་ར་བའི་རླུང་ལྔ་དང་། ར་བའི་མཁིས་པ་ལྔ། ར་བའི་བད་ཀན་ལྔ་བཅས་ཀི་བསྡུས་མིང་སྟེ། 

གཉའ་པ་ཆློས་བཟང་གིས་མཛད་པའི་དབུས་མཐའ་ལས། གནློད་བེད་ནི་བཅློ་ལྔ་སྟེ། རླུང་སློག་

འཛིན་དང་། རླུང་གེན་རྒྱུ་དང་། རླུང་ཁབ་བེད་དང་། རླུང་མེ་མཉམ་དང་། རླུང་ཐུར་སེལ་དང་

བཅས་རླུང་ལྔ་དང་། མཁིས་པ་འཇུ་བེད་དང་། མཁིས་པ་མདངས་སྒྱུར་དང་། མཁིས་པ་སྒྲུབ་

བེད་དང་། མཁིས་པ་མཐློང་བེད་དང་། མཁིས་པ་མདློག་གསལ་དང་བཅས་མཁིས་པ་ལྔ་དང་། 

བད་ཀན་རེན་བེད་དང་། བད་ཀན་མག་བེད་དང་། བད་ཀན་མློང་བེད་དང་། བད་ཀན་ཚིམ་བེད་

དང་། བད་ཀན་འབློར་བེད་དང་བཅས་བད་ཀན་ལྔ་རྣམས་སློ། །དེ་རྣམས་ལ་ཅིའི་ཕིར་གནློད་

བེད་ཅེས་བརློད་ཅེ་ན། ལུས་ལ་ཟུག་རྔུའི་གནློད་པ་གཏློང་མཁན་འདི་བཅློ་ལྔ་ལས་མི་འདའ་

བའི་ཕིར་རློ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

གནློད་བེད་གདློན་བགེགས། གནློད་པ་གཏློང་མཁན་འདྲེ་དང་འབྱུང་པློ་སློགས། 

གནློད་བེད་ལ་ཇི་མི་སྙམ་པའི་བཟློད་པ། ཕན་བཏགས་པའི་སེམས་ཅན་ལ་སློགས་པ་གཞན་གིས་

བརྡེག་པ་དང་། བཅིང་བ་ལ་སློགས་པའི་གནློད་པ་སྣ་ཚོགས་བེད་ཀང་དེ་ལ་མི་ཁློ་ཞིང་ངན་

སེམས་མི་སྐྱེ་བ། 

གནློད་སྦིན། ① [ཡཀྵ]མི་མིན་ལྷ་འདྲེའི་རིགས། ② ནློར་ལྷའི་བེ་བག་འགའ། 

གནློད་སྦིན་རང་དམར། ཤིང་ཀུན་གི་གབ་མིང་ཡིན་པར་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་

ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས་གསུངས། 

གནློད་སྦིན་ཁ་རླངས། [མངློན]དགུ་ཚིགས། 

གནློད་སྦིན་ཁང་། ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་སློའི་སློ་འགམ་དུ་ཡློད་པའི་གནློད་སྦིན་བང་མཛོད་

ཀི་ཁང་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

གནློད་སྦིན་གང་བཟང་། རི་བློ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྣ་དཀར་རེ་རློང་དང་རྒྱལ་རེ་རློང་གི་

བར་མཚམས་སུ་ཡློད་ཅིང་། དེའི་མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་༧༡༩༡ཡློད། གཙང་མང་

ཆུ་གཙང་པློའི་ཆུ་མགློ་གཙོ་བློ་ཞིག

གནློད་སྦིན་རྒློད་མ་ཁ། སློན་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྨན་གི་སྦློར་སེའི་བེད་ལས་གཉིས་དཔེ་དློན་སྦར་

ནས་བཤད་པའི་ཀ་རཉ་དྲུག་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། ཞིབ་པར་རློགས་འདློད་ན་རྒློད་

མ་ཁའི་ཐད་དུ་བཀློད་ཡློད་པས་དེར་གཟིགས་ཤིག

གནློད་སྦིན་གི་དེད་དཔློན་གང་བ་བཟང་པློ། གནློད་སྦིན་གང་བཟང་དང་དློན་གཅིག

གནློད་སྦིན་རྒྱལ། [མངློན]རྣམ་ཐློས་སས། 

གནློད་སྦིན་ཆང་། [མངློན]ཆང་། 

གནློད་སྦིན་ར་བདག་བརྒྱད། རྣམ་སས་དང་འཕགས་མ་ཡབ་ཡུམ་ལ་འཁློར་དུ། ༡ ཛམ་བ་ལ། ༢ 

གང་བ་བཟང་པློ། ༣ ནློར་བུ་བཟང་པློ། ༤ཡང་དག་ཤེས། ༥འབློག་གནས་ནག་པློ། ༦ ལྔ་རེན་

སེར་སྐྱ། ༧ ཙི་པི། ༨ཀུན་ད་ལི། 

གནློད་སྦིན་ས་ེདཔློན། ① གནློད་སྦིན་ཚོགས་ཀ་ིར་ེབློ་སྟེ། རྣམ་ཐློས་སས་ལ་བུ། ② [མངློན]ཕག་ན་རྡློ་རེ། 

གནློད་སྦིན་ནཱ་ག་ཀུ་བེ་ར། ནློར་ལྷ་རིགས་ཀི་གནློད་སྦིན་ཀུ་བེ་ར་སྟེ། བ་རྒྱུད་རྡློ་རེའི་རིགས་ཀི་ནང་

ཚན་ནློར་ཅན་གི་རིགས་ཡིན་ནམ་སྙམ་སྟེ་བརག

གནློད་སྦིན་སློས། [མངློན]སློས་དཀར། 

གནློད་སྦིན་ཕློ་དགུ་མློ་དགུ། དབུས་སུ་འཛམ་བ་ལ་དང་ནློར་རྒྱུན་མ། ཤར་དུ་ནློར་བུ་བཟང་དང་ཟླ་

འློད་མ། ལྷློར་གང་བཟང་དང་སྦིན་མ། ནུབ་ཏུ་གཏེར་སྦིན་དང་རབ་སྦིན་མ། བང་དུ་རྣམ་སས་

དང་འཕགས་མ། ཤར་ལྷློར་ཕུར་བུའི་ཕེང་བ་དང་རབ་བཟང་མ། ལྷློ་ནུབ་ཏུ་རློལ་པའི་ཕེང་བ་དང་

སས་མ། ནུབ་བང་དུ་གདློང་གི་དབང་པློ་དང་ལྷ་མློ་མཛེས་མ། བང་ཤར་དུ་སྤློད་པའི་དབང་པློ་

དང་དབངས་ཅན་མའློ། །

གནློད་སྦིན་ཕློགས། [མངློན]བང་ཕློགས། 

གནློད་སྦིན་མ། [མངློན]ཉི་མ། 



  976  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གནློད་འབུ། ལློ་ཏློག་སློགས་ལ་འཚེ་བར་བེད་པའི་འབུ། 

གནློད་མིག །སང་མིག་གམ་ཚིག་པ་ཟ་བའི་ལ་སྟངས། 

གནློད་ཚིག །གཞན་ལ་ཕློག་ཐུག་བེད་པའི་སྐད་ཆ། དགློས་མེད་ཞེན་པ་སེག་པའི་གནློད་ཚིག་མ་ཤློད། 

གནློད་འཚེ། དློ་ཕློག་གམ་གནློད་སྐྱློན། གནློད་འཚེ་སྐྱེལ་བ། 

གནློད་འཚེ་ཕློག་མཁན། ལུས་སེམས་གང་རུང་ལ་གནློད་འཚེ་ཕློག་མཁན་གི་མི། 

གནློད་འཚེ་ཕློག་པ། ལུས་སློག་ཅི་རིགས་ལ་གནློད་འཚེ་ཕློག་པ། སྤིར་ཤི་སྐྱློན་བྱུང་བར་གློ

གནློད་འཚེ་ཕློག་མི། ཤི་སྐྱློན་སློགས་ཀི་གནློད་འཚེ་ཕློག་མཁན་གི་མི་དེར་བརློད། ཡང་ན་གནློད་

འཚེ་ཕློག་མཁན་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

གནློད་འཚེ་ཕློག་ལུགས། ཤི་སྐྱློན་ནམ་ཁག་ཤློར་དློན་རྐྱེན་བྱུང་བའི་བརྒྱུད་རིམ། 

གནློད་འཚེ་བཟློ་བ། གློང་གུན་བཟློ་བ་དང་། སྐྱློན་ཆག་གཏློང་བ་སློགས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

གནློད་རས། གནློད་འཚེ་སྐྱེལ་བའི་དངློས་པའི་རས་སྣ་ཚོགས། 

གནློད་ཟས། གཟུགས་ཁམས་ལ་མི་འཕློད་པའི་ལློ། 

གནློད་ཟླློག་གསློ་སྦློང་། གསློ་སྦློང་གསུམ་གི་ནང་གསེས་བར་ཆད་ཟླློག་བེད་གསློ་སྦློང་ཞིག

གནློད་ལན། ངན་བས་པའི་ལན་དུ་ངན་ལན་སྤློད་པ། 

དུས་ཡུན་རིང་སློང་ཡང་གནློད་ལན་འཇལ་སེམས་མི་གཏློང་བའི་ཉློན་ཡིད་ཅིག །

གནློད་སེམས། གཞན་ལ་མི་བདེ་བ་བཟློ་འདློད་ཀི་སེམས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ངན་སེམས་དང་། 

སྡུག་སེམས། མ་རུངས་སེམས། འཚེ་སེམས་བཅས་སློ། །

གནློན། འློག་ཏུ་མནན་རྒྱུ་དེ་གནློན་བཞིན་པ། མགློ་མགློན། གཉའ་གནློན། བཙིར་གནློན་སློགས། 

གནློན་སློམ། སྒིགས་ཁིམས་ཀིས་གཅུན་པ། 

གནློན་པ། [ཐ་དད་པ] མནན་པ། མནན་པ། ནློན། སྟེང་ནས་འློག་ཏུ་ཤུགས་ཀིས་བརིས་ཏེ་འགུལ་

དུ་མི་འཇུག་པའམ་གཞློམ་པར་བེད་པ། ཆུ་སྨློན་འགློག་པ་ལས་མི་མང་པློའི་ཁ་ལབ་གནློན་

དཀའ། ཉི་འློད་ཀིས་མར་མེ་ཟིལ་གིས་མནན་པ། དྲགས་ཤུགས་ཀིས་གནློན་པ། 

གནློན་འཕན་ལྔ་སུམ། གནློན་མགློན་པློ་དང་དློན་གཅིག་སྟེ། གནློན་བང་སུམ་མགློན་པློ་ཡང་ཟེར། 
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གནློན་བཙིར། སྟེང་ནས་འློག་ཏུའམ་ཕི་ནས་ནང་དུ་བཅུམ་ཞིང་གཞློམ་པ། པད་ཁ་གནློན་བཙིར་

གིས་སྣུམ་འདློན་པ། གློས་རླློན་པ་གནློན་བཙིར་བས་ནས་ཉི་མར་སྐེམ། ཤིང་བལ་སློབ་སློབ་

རྣམས་གནློན་བཙིར་གིས། 

གནློན་ཤིང་། ① སློ་སློགས་གནློན་བེད་ཀི་ཤིང་། ② ཐགས་ཆས་ཀི་རང་ཤིང་། 

གནློན་ཤུགས། གནློན་བེད་ཀི་ཤུགས། གེང་ཕློགས་ཀི་གནློན་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེ། 

གནློན་ཤུགས་ཚོད་ལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་stress test ཟེར། 

གནློས། ནློད་ཀི་སྐུལ་ཚིག

བརྣག །རྣློག་གི་མ་འློངས་པ། ཞེ་སང་དང་ཡིད་ལ་སེམས་པའི་དློན་ཏེ། ཡིད་ལ་བརྣག་པར་བ། བརྣག་

མཁན་ཞེས་པ་ལ་བུ། འདས་པ་ལ་བརྣགས་དང་སྐུལ་ཚིག་ལ་རྣློགས་འབི། 

བརྣག་དཀའ་བ། བཟློད་དཀའ་བ། 

བརྣག་ནུས་པ། བཟློད་ཐུབ་པ། 

བརྣག་པ། དྲན་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་རྣློག་པའི་མ་འློངས་པ། 

བརྣག་མིན་གི་གཏམ། མི་བཟློད་པའི་གཏམ། 

བརྣགས། ཡིད་ལ་བརྣག་རྒྱུ་དེ་བརྣགས་ཟིན་པ། 

བརྣགས། དྲན་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་རྣློག་པའི་འདས་པ། 

བརྣགས་པའི་དློན། སེམས་ལ་བསམས་པའི་དློན་དག

བརྣང་། རྣློང་གི་མ་འློངས་པ། 

བརྣངས་པ། [རིང]མིད་པ་སློགས་འགག་པ་དང་འཚུབ་པ། མིག་མཆི་མས་བརྣངས་པ། མིད་པ་མཆིལ་

མས་བརྣངས་པ། ཟས་མིད་པར་ཐློགས་ནས་བརྣངས་པ། དུ་བས་བརྣངས་ཏེ་དབུགས་འཚང་བ། 

བརྣན་པ། [ཐ་དད་པ] ད་ལ་བ་རྣློན་པ་དང་སྐུལ་ཚིག་རྣློན་ཡང་སྣང་། ནན་གིས་དགར་བ་དང་། གཙོ་

ཆེ་ངེས་གཟུང་བེད་པ། སྐབས་བབས་ཀི་ལས་འགན་བརྣན་ནས་སྒྲུབ་བཞིན་པ། ཕྲུ་གུ་ཚོར་སློ་

སློའི་བློ་མིག་འབེད་ཐབས་བེད་དགློས་པ་ལས། ཡི་གེ་འབི་ཀློག་བརྣན་པ་ཙམ་གིས་ཆེར་མི་
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ཕན། མི་དམངས་རྣམས་ཀི་ཁེ་ཕན་རྣློན་པ། དློན་གི་གནད་ལ་མ་འཁེལ་ན། ཚིག་ཙམ་བརྣན་

པས་ཅི་ལ་ཕན། ཚིག་ལ་བརྣན་པས་དློན་རྣམས་གསལ་པློར་མཚོན། 

བརྣན་པའི་སྒ། དློན་གང་རུང་ཞིག་ལ་ནན་ཏན་གིས་ངེས་གཟུང་བེད་པའི་ནི་སྒའི་མིང་། ཇི་ལར་

འཇུག་ཅེ་ན། དཔེར་ན། འདི་ནི་གསེར་རེད། འདི་ནི་དངུལ་རེད་ལ་བུ་གསེར་དངུལ་གི་དངློས་

པློ་གཉིས་སློ་སློར་ནན་ཏན་གིས་ངེས་གཟུང་བས་པ་དང་། ལས་ཁུངས་ཀི་སྒིགས་ཁིམས་ནི་

བསྲུངས། བེད་སློར་འབད་བརློན་ནི་བས་ལ་བུ་བ་བ་བས་པ་དེ་དག་ནན་བཤད་ཀིས་ངེས་

གཟུང་བས་པ་སློགས་ལ་བུའློ། །

བརྣན་ཚིག །① དློ་གལ་ནན་ཏན་གིས་བརློད་པའི་གཏམ། སྐྱློན་སྣང་ཆུང་བེད་མཁན་མི་ལ་བརྣན་

ཚིག་གིས་བསབ་བ་རྒྱབ་དགློས། ② བརྣན་པའི་སྒ། 

བརྣབ་པ། རྣབ་པའི་མ་འློངས་པ། 

བརྣབ་སེམས། གཞན་ནློར་བདག་བེད་འདློད་ཀི་བསམ་པའམ་གཞན་རྒྱུ་རང་ལ་འཐློབ་འདློད་ཀི་

བསམ་པ། གཞན་གི་ནློར་ལ་བརྣབ་སེམས་སང་། རང་གི་ནློར་ལ་གློན་ཆུང་གིས། 

བརྣབས་པ། རྣབ་པའི་འདས་པ། 

བརྣློག་པ། སེད་སྐུང་བེད་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་རྣློག་པའི་མ་འློངས་པ། 

བརྣློགས་པ། ① སེད་སྐུང་བེད་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་རྣློག་པའི་འདས་པ། ② [རིང]བསམས་པ། 

བསྣག །བརྡུང་བའི་དློན། ཉེན་རློག་པས་རྐུན་མ་བསྣག །དཔློན་པློས་གཡློག་པློ་བསྣག་ལ་བུ། 

བསྣགས་ནི་འདས་པ་དང་། མ་འློངས་པ་ལ་བསྣག །ད་ལ་བ་ལ་སྣག །སྣློགས་ཤིག་ཐློབ་བློ།

བསྣགས། རྐུན་མ་དེ་མི་ཚོས་བསྣགས་ནས་ཤི་ལ་ཁད་ཅིག་བས་འདུག །ཇག་པ་འགའ་ཞིག་གིས་

མི་ཞིག་ངན་པས་བསྣགས་འདུག །

བསྣངས་པ། [རིང]ཡི་ག་གེན་དུ་འཕྱུར་བ། 

བསྣད་པ། མློ་ཊས་བརྡུང་ནས་བསྣད་འདུག །སྣད་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

བསྣད་འློར། མཚོན་གིས་བསྣད་པའི་རྨས་སྐྱློན་ལས་བྱུང་བའི་འློར་ནད་ཀི་མིང་། 

བསྣན་པ། ① སྣློན་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། ② སྣློན་རིས། 
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བསྣན་པའི་སྒ། ཡང་སྒ་བསྐྱར་བའི་དློན་ལ་འཇུག་པ། གཏམ་ཡང་ཡང་བཤད་པ། ཡང་ཁློང་གི་

གསུངས་དློན། ཁློང་གི་གསུང་ཡང་ཡང་ཉན་པ་ཡིན། ཞལ་ཡང་ཡང་མཇལ་བ་ཡིན། བཤེས་

གཉེན་གི་གདམ་ངག་མ་ཐློབ་ན། ཞལ་ཡང་ཡང་མཇལ་ཡང་སྙིང་པློ་མེད། 

བསྣན་ཚིག །བློད་ཡིག་གི་ཚིག་ཕད་ནི་སྒ་ངེས་བཟུང་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་སུ་བརྣན་ཚིག་ཟེར། 

དཔེར་ན། མེ་མདའ་ནི་ཁུར། མདེའུ་ནི་ཡློད་ཅེས་པ་ལ་བུ། 

བསྣམ་པ། ཕག་ན་བསྣམ་ཞེས་ཁེར་བའི་ཞེ་སའི་ཚིག་ཡིན། སྣློམ་པའི་མ་འློངས་པ། 

བསྣམས་པ། སྣློམ་པའི་འདས་པ། ཕག་ན་ཅི་བསྣམས་ན། གསེར་གི་འཁློར་ལློ་བསྣམས། 

བསྣར་བ། དངློས་པློ་རིང་དུ་བཏང་དང་། ལེ་སློགས་རིང་པློར་བསྣར་རྒྱུ་དང་བསྣར་ཟིན་པ་ལའང་། 

བསྣུད་པ། སྣུད་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། ཁང་པའི་བརིག་པ་དེ་ཅུང་ཟད་ཕིར་བསྣུད་དགློས་འདུག

བསྣུན་པ། ① མཚོན་ཆ་བསྣུན་ནས་དག་བློ་བསད། སྣུན་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། ② སྒྱུར་རིས། 

བསྣུབ་པ། མི་དགེ་བའི་བསྟན་པ་བསྣུབ་དགློས། སྣུབ་པའི་མ་འློངས་པ། 

བསྣུབས་པ། སྣུབ་པའི་འདས་པ། རིག་གནས་གསར་བརའི་སྐབས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་

ཡློངས་སུ་བསྣུབས་པ་རེད། 

བསྣུར་བ། སྣུར་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

བསྣློ་བ། གློ་གཟན་བསྣློ་དགློས། རམ་པ་ཞིག་བསྣློ་ནས་ཟ་དགློས། སྣློ་བའི་མ་འློངས་པ། 

བསྣློག་པ། རི་མློ་དེ་མ་བསྣློག །རང་རེས་དེ་མ་བསྣློག །སྣློག་པའི་མ་འློངས་པ། 

བསྣློགས་པ། སྣློག་པའི་འདས་པ། ཁ་སང་གི་རི་མློ་དེ་ཕར་བསྣློགས་ནས་དེ་རིང་ངས་ཡང་འདི་འདྲ་

ཞིག་བིས་ཡློད། 

བསྣློར་བ། སྣློར་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། དཔེ་ཆ་དེ་གློང་འློག་ཚང་མ་བསྣློར་འདུག །

བསྣློར་མ།ཕན་ཚུན་ཡར་མར་འཁྲུགས་པའི་དངློས་རིགས། 

བསྣློལ། སྣློལ་གི་མ་འློངས་པ་དང་འདས་པ། ལག་གཉིས་ཕན་ཚུན་བསྣློལ་ནས་བསད་འདུག །

བསྣློལ་ཁ། དྲང་ཐིག་སློགས་ཕན་ཚུན་བསྣློལ་བའི་མཚམས། ཏལ་མར་བཏང་བའི་གདུང་མཐུད་པ། 

བསྣློལ་ཁ་མེད་ན་ཕུགས་མི་བརན། 
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བསྣློལ་ཆིངས་རྡློ་རེ་བརེགས་ཆིངས། པུས་པློའི་ཚིགས་ལ་ཆིངས་བ་ཚུལ་གི་མིང་སྟེ། སེ་སིད་སངས་

རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བྱཻ་སློན་ལས། རྡློ་རེ་བརེགས་ཆིངས་ནི། 

མཛོད་མིག །ལྷ་ང་། གཉན་གློང་གསུམ་དུ་བསས་མ་འློང་པའི་གསློན་ཆིངས་སུ་བཅིངས། ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་དང་། བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་དཀའ་འགེལ་ལས། བསྣློལ་

ཆིངས་ཞེས་སྣལ་མ་གཡས་གཡློན་བསྣློལ་ནས་བཅིངས་པ་ལ་ཟེར་ཞིང་དམར་ཁིད་དུ་རྡློ་རེ་

བརེགས་ཆིངས་གསུངས་པའང་འདི་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། །

བསྣློལ་ཆིངས་པ་ཏ་མ། གྲུ་མློའི་ཚིགས་ལ་ཆིངས་བ་ཚུལ་གི་མིང་སྟེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་

མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བྱཻ་སློན་ལས། གྲུ་མློར་སུམ་སྒློག་ཆིངས་དང་བསྣློལ་ཆིངས་

པ་ཏ་མ་གཉིས་ནས། ཞེས་པ་འདག་ལ་ལྷས་ཆིངས་དང་། བསྣློལ་ཆིངས་གཉིས་ལས། ལྷས་

ཆིངས་ནི་འཇག་གི་སྣ་ནས་ཁྲུ་གང་གི་བར་གྲུ་མློའི་ཁ་ལ་འུ་རྡློའི་མཐིལ་ལ་བུ་ཀློང་མློ་ཞིག་བས་ལ། 

དེ་གྲུ་མློ་ལ་བསྐློན་ནས་མཁིག་མ་ནས་ཡར་ལ་མློན་བུ་ལྷས་ཆིངས་བའློ། །བསྣློལ་ཆིངས་པ་ཏ་མ་

ནི་དེའི་སྟེང་དུ་ནང་སློམ་གཉིས་ཕི་སློམ་བཞི་བེད་དློ། །ཞེས་གསུངས། 

བསྣློལ་པ། སྣློལ་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

བསྣློས་པ། སྣློ་བའི་འདས་པ། 

མནག་པ། [རིང]བཟློད་པ་དང་བསན་པ། དཀའ་ངལ་ཇི་ཙམ་བྱུང་ཡང་མནག་ཐུབ་པ། རང་འཁིའི་

ལས་འགན་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཁུར་དུ་མནག་པ། 

མནང་བར་བཞག་པ། [རིང]ལེགས་པར་བརྒྱན་པ། 

མནངས། [རིང]སྣང་ངམ་ར་འགངས། 

མནངས་ཆུང་བ། མཐློང་ཆུང་ཆུང་། 

མནངས་ཆེ་བ། གཙིགས་ཆེ་བ། 

མནངས་ཆེན་པློ། མནངས་ཆེ་བ་དང་དློན་གཅིག

མནངས་པ། [རིང]① ནློར་ལློངས་སྤློད། ② སིད་དམ་འཇིག་རེན། 

མནན་གཏད།སགས་པའི་དྲག་ལས་ཀིས་གཞན་སེ་དག་བློའི་ཚེ་སློག་དབང་ཐང་སློགས་མནན་པའི་
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བ་བ་བེ་བག་ཅིག

མནན་པ། གནློན་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

མནན་མི་བཟློད་པ། ① མནན་ན་བསན་མི་ནུས་པ། ཟམ་པ་ལེམ་ལེམ་པློ་རང་པས་མནན་མི་བཟློད་

པ། བིས་པའི་མཚོག་མ་ལག་པས་མནན་མི་བཟློད་པ། ② འགློག་མི་ཐུབ་པའམ་གཞློམ་མི་ཐུབ་

པ། གསར་བརེའི་སྟློབས་ཤུགས་མནན་མི་བཟློད་པ། ཁློང་ཁློ་ཆེན་པློ་སེམས་ནང་མནན་མི་

བཟློད་པ། 

མནན་བསེགས་འཕངས་གསུམ། སགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་ང་རྒྱལ་བརན་པློའི་ངང་ནས་

གནློད་བེད་དག་བགེགས་རྣམས། སི་མནན་པ། གདློན་བགེགས་བསེགས་པ། གཏློར་ཟློར་

འཕངས་པ་སྟེ་གསུམ། 

མནབ། གློས་མནབ་པ་ཞེས་གློས་གློན་པའི་ཞེ་སའི་ཚིག

མནབ་པ། གློས་མནབ་པའི་མིང་རྐྱང་། 

མནབ་རལ། [རིང]ཁ་ཟས། 

མནབས་པ། གློས་མནབས་པའི་འདས་པ། 

མནམ་པ། ① ནློམ་པའི་མ་འློངས་པ། ② [ཐ་མི་དད་པ] ① དྲི་མ་བློ་བ་དང་། དཀུ་བའམ་ལང་བ། 

དྲི་ཞིམ་མནམ་པ། དྲི་ངན་མནམ་པ། ② སྣར་ཚོར་བ། སྐྱེད་ཚལ་ནང་ག་ས་གར་མེ་ཏློག་གི་དྲི་

ཞིམ་སྣར་མནམ་བྱུང་། 

མནམས་པ། ནློམ་པའི་འདས་པ། 

མནའ། རེན་གསུམ་སློགས་དཔང་དུ་བཙུགས་ནས་དམ་བཅས་པ། ཁློས་མནའ་བསྐྱལ་ནས་ཁས་

བངས་སློང་། 

མནའ་སྐྱེལ་དམ་བཅའ།ཐ་ཚིག་དང་འབེལ་བའི་ཁས་ལེན། 

མནའ་སྐྱེལ་བ། ཐ་ཚིག་འཇློག་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བློ་བློར་བ་དང་། དབུ་བསྙུང་ངློ་། །

མནའ་གན། མནའ་བསྐྱལ་ནས་བཞག་པའི་གན་རྒྱ། 

མནའ་སློག་པ། མནའ་སྐྱེལ་དུ་འཇུག་པ། 
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མནའ་བཅའ་བ། དམ་བཅའ་བའམ་མནའ་སྐྱེལ་སྐབས་སུ་གློན་རྒྱུའི་གློས་ཆས། 

མནའ་ཆིངས།མནའ་བསྐྱལ་ནས་བཞག་པའི་ཆིངས་ཡིག

མནའ་ཐློ་བཅད་པ། ཕན་ཚུན་བར་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་ཕིར་དུ་མནའ་བཞག་པ། 

མནའ་མཐུན། བ་བ་ཐུན་མློང་དུ་བེད་ཆེད་མཉམ་དུ་སྦྲེལ་བའི་ཚོགས་པ། མནའ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ། 

མནའ་མཐུན་པ། 

མནའ་འདློར་བ། མནའ་སྐྱེལ་བ་དང་དློན་གཅིག

མནའ་བློར། མནའ་བསྐྱལ་བ། 

མནའ་སྦྲེལ། རྒྱལ་ཁབ་བམ་ཕློགས་ཁག་མང་པློས་མཉམ་དུ་སྦྲེལ་བའ་ིཚོགས་པ། མནའ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཁབ། 

མནའ་མ། བག་མ། མནའ་མ་སྦིན་པ། མནའ་མ་གསར་པ། མནའ་མར་སྟེར་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་

ལ་སྐྱེས་མ་དང་། ཁིམ་གནས། ཁིམ་པ་མློ། བག་མ། བུའི་ཆུང་མ་བཅས་སློ། །

མནའ་མི། མནའ་སྐྱེལ་མཁན། 

མནའ་ཚིག །མནའ་བསྐྱལ་བའི་གཏམ། 

མནའ་རྫུན་སྐྱེལ་བ། མནའ་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་སྐྱེལ་བ། མནའ་རྫུན་བསྐྱལ་ཏེ་མགློ་སྐློར་གཏློང་བ། 

མནའ་བཞག་གློགས་པློ། མནའ་སྐྱེལ་ནས་བསྒིག་པའི་གློགས་པློ་སྟེ་གློགས་པློ་བློས་ཐུབ། ཡང་ན་

མནའ་ཤག་དང་། 

མནའ་བཞག་སྤུན་ཟླ། མནའ་བཅད་ཤག་པློ་སློགས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

མནའ་ཟ་བ། མནའ་དམ་ལ་མི་རི་བ། ཧམ་འདློད་སྙིང་བཅང་གིས་མནའ་ཟ་བ། ས་ཚིག་དམ་བཅས་

རས་སུ་བློར་ནས་མནའ་ཟ་བ། 

མནའ་ཤག །བློད་ཀི་འབློག་པའི་ས་ཁུལ་དུ་གློགས་པློ་ཕན་ཚུན་མཐུན་པློར་ཆགས་པ་ན། མི་ཚེ་

གཅིག་ལ་སྤུན་ཟླ་དང་མཚུངས་པའི་གློགས་པློ་བ་རྒྱུ་མནའ་བཞག་པའི་གློགས་པློ་ལ་ཟེར། 

འབློག་པའི་མནའ་གློགས་ཡིན་ན་ཕན་ཚུན་ནམ་ཡང་བསླུ་མི་སིད་པའི་གློགས་པློ་ཡིན།

མནའ་ས། གནའ་བློའི་དུས་དུས་སུ་བློད་ཀི་ཁིམས་ར་ཞིག་གི་དློན་སྟེ། ཡུལ་གི་དཔློན་དང་མི་ཆེན་

སློགས་འཚོགས་པའི་དབུས་སུ་ལྷ་དང་། དཀློན་མཆློག །ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་སློགས་དཔང་དུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ན༽

བཙུགས་ནས་གློད་དང་ཁ་མཆུ་སློགས་ལ་བསྙད་འཛུགས་མེད་པ་བདེན་པ་ཡིན་པ་དང་། ཕིན་

ཆད་ཁ་དློན་ཚིག་ལ་གནས་པ་དམ་བཅའ་བའི་ཚོགས་ར་དེ་ལ་གནའ་ས་ཟེར། 

མནའ་ཟློས་པ། དམ་བཅའ་ལས་འགལ་བ། 

མནའ་རི། ① སུས་ཀང་སེར་དུ་བདག་མློ་མི་རྒྱབ་པའི་མནའ་བསྐྱལ་བའི་རི། ས་འདི་ཀུན་གི་གཡློག་

ལ་མནར་གཅློད་གཏློང་བ། བཙན་དབང་གི་མདུན་དུ་ས་འཁུམས་པས་མཐར་མནར་གཅློད་

འཁུར་དགློས་བྱུང་། མནར་གཅློད་བས་དྲགས་ན་བུ་ཡང་དག་རུ་འགྱུར།② སྡུག་བསལ། 

མནར་གཅློད། ལུས་སེམས་གང་རུང་གི་དཀའ་སྡུག་མློང་བ། 

མནར་གཅློད་ཀིས་ཤི་བ། གཞན་གི་སྡུག་གཅློད་མངས་ནས་མཐར་འཆི་བ། སྡུག་སྦློང་ཤི་ཆད་ཅེས་

པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

མནར་གཅློད་གཏློང་སྟངས། མནར་གཅློད་གཏློང་ལུགས་གཏློང་སྟངས། 

མནར་གཅློད་གཏློང་བ། ཡ་ང་སྙིང་རེ་བལ་བའི་མནར་གཅློད་གཏློང་བ། ཡང་ན་སྡུག་སྦློང་གཏློང་བ་

དང་། མཐའ་ངན་གཏློང་བ་ཞེས་པ་སློགས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

མནར་གཅློད་སིད་ཇུས། མི་དམངས་ལ་བརྡབ་གཅིག་མནར་གཅློད་བཏང་བའི་སིད་ཇུས་དང་བཀའ་རྒྱ། 

མནར་སྤློད། མནར་གཅློད་དང་དློན་གཅིག

མནར་བ། [ཐ་མི་དད་པ]གཟིར་བའམ་འཚེ་བ་སྟེ། སྡུག་ཏུ་འཇུག་པ། ལུས་གཟུགས་ནད་ཀིས་

མནར་ཏེ་འཆི་ལ་ཉེ། རང་ལ་རང་གིས་མནར་བར་མ་བེད། འཁགས་ལློགས་ཀིས་མནར་བ། 

མནར་མེད། [ཨབིཙི]ཚ་དམལ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས། ལགས་ཁིམ་འབར་བའི་ནང་དུ་གཤིན་རེའི་

ལས་མཁན་རྣམས་ཀིས་ལགས་བསེགས་ཀི་སློལ་བ་རི་ལར་སྤུངས་པའི་ཁློད་དུ་དམལ་བའི་

སེམས་ཅན་གངས་མེད་པ་བཅུག་ནས། ཁློ་ཆུ་ཁློལ་མ་ཁར་བླུགས་པ་སློགས་ཀི་སྡུག་བསལ་

ཡ་ང་བ་མློང་དགློས་པའློ། །

མནར་སེམས། འཚེ་བའི་སེམས་སམ་ཁློ་སེམས། 

མནར་སེམས་ཀི་དངློས་པློ། མནར་སེམས་སྐྱེ་བར་བེད་པའི་གཞིའམ་རྒྱུ་རྐྱེན། 

མནར་སེམས་ཀི་དངློས་པློ་དགུ། ཕ་རློལ་གི་དག་བློས་བདག་ལ་གནློད་པ་བས་སློ། །བེད་དློ། །བེད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་བ་བ་གསུམ་དང་། བདག་གི་མཛའ་བློ་ལ་གནློད་པ་བས་སློ། །བེད་

དློ། །བེད་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་བ་བ་གསུམ་དང་། བདག་གི་དག་ལ་ཕན་བཏགས་སློ། །འདློགས་

སློ། །འདློགས་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་བ་བ་གསུམ་སྟེ་དགུའློ། །

མནལ། གཉིད་ཀི་ཞེ་ས། མཚན་མློར་མནལ་དུ་སློང་བ། མནལ་སད་པ། 

མནལ་དཀྲློགས། གཉིད་སྐྱིད་པློ་ཁུག་སྐབས་གཞན་གིས་དཀྲློགས་པ། 

མནལ་ལས། རྨི་ལས། 

མནལ་ཐུམ་པ། གཉིད་ཐུན་ནམ་གཉིད་སྐློར། མཚན་དཀིལ་མནལ་ཐུམ་པ་ཞིག་གཟིམས་ནས་

བཞེངས་པ། ཐློ་རེངས་མནལ་ཐུམ་ཙམ་ཁུག་པ། 

མནལ་དུ་ཕབ། སེམས་པ་ལྷློད་པློའམ་ཡིད་མནལ་དུ་ཕབ་ཅེས་དག་པར་གནས་པ། 

མནལ་འདྲློགས། མནལ་དཀྲློགས་དང་དློན་གཅིག

མནལ་ཕབ་པ། གཉིད་ཁུག་བཅུག་པ། སྐུ་ཁམས་མཉེལ་གསློའི་མནལ་ཕབ་པ། 

མནལ་བ། [ཐ་མི་དད་པ]མནལ་བ། མནལ་བ། མནློལ། ① གཟིམས་པ་སྟེ། ཉལ་བའི་ཞེ་ས། 

བསྙུངས་ནས་གཟིམས་ཁིའི་སྟེང་དུ་མནལ་ནས་བཞུགས་འདུག །② གཟིམས་ཁུག་པ་སྟེ། 

གཉིད་ལློག་པའི་ཞེ་ས། གཟིམས་མཐུག་པློ་མནལ་བ། 

མནལ་གཟིམས་པ། གཉིད་ཉལ་བ། མཚན་གང་མནལ་གཟིམས་མ་ཐུབ། 

མནལ་ལབ། གཉིད་ལབ་བམ་བ་འཆློལ། 

མནལ་ལམ། རྨི་ལམ་གི་ཞེ་སའི་ཚིག །ཁློང་མནལ་ལམ་སྐྱིད་པློ་ཞིག་རྨིས་ནས་གཟིམ་ཡློད་པའི་

སྐབས་སུ་ལ་བུ།

མནློ་པ། མིང་ཚིག །སྣློད་ཀི་ནང་དུ་བཅུད་མང་པློ་ཤློང་བའི་དློན། ཧ་རྡིག་འདི་མནློ་པ་ཞིག་རེད། བལ་

སར་ཆུང་ནའང་མང་པློ་ཤློང་ཞིང་འདུག་ལ་བུ། 

མནློ་བ། ① ནློད་པའི་མ་འློངས་པ། ② སེམས་པའམ་བསམ་བློ་གཏློང་བ། 

མནློ་བསམ། བསམ་བློ། ལས་ཀ་གང་བེད་ཀང་མནློ་བསམ་ཡག་པློ་ཐློངས། 

མནློག །① ཁད་ཆློས་བརློད་པའི་མིང་། མང་བ་དང་སློགས་དང་། ཁེ་ཕན་སློགས་ཀི་དློན། མནློག་
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ཆུང་བ། མནློག་ཆེ་བ། ② དློན་སྙིང་ངམ་ཆློ། སྐད་ཆ་མནློག་མེད་བཤད་པ། མནློག་ཆུང་བ་བས་

ཕན་པ་ཆུང་། མཆློག་ཆེ་བ། 

མནློག་ཆུང་། གནད་ཆུང་བ། ཁེ་ཆུང་བ། 

ཤློང་ཚད་ཆུང་བ། 

མནློག་ཆེ། གནད་ཆེ་བ། ཁེ་ཆེ་བ། ཤློང་ཚད་ཆེ་བ། 

མང་བ། 

མནློག་པ། ① ཞིམ་པའམ་ག་ནློམ་པ། རམ་པ་ཁུག་མ་གང་དེ་མནློག་ཆེན་པློ་འདུག །ཡུན་རིང་པློའི་

བར་ལང་སློང་། ② [རིང]མང་། 

མནློང་། ནློངས་ཀི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

མནློད། ནློད་ཀི་མ་འློངས་པ། 

མནློད་པ། དང་དུ་བངས་པ། 

མནློལ། མནལ་པའི་སྐུལ་ཚིག

མནློལ་གིབ། བཙོག་པ་ལས་བྱུང་བའི་གིབ། 

མནློལ་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ]འགློ་བའམ་འབག་པ། གཟུགས་པློ་མི་གཙང་བས་མནློལ་བ། ② བཙོག་

པའམ། མི་གཙང་བའི་གས། 

མནློལ་བ་བསལ་བ། བཙོག་གིབ་ཀི་སྐྱློན་དག་པར་བས་པའམ་བཙོག་སྐྱློན་གཙང་མར་བཟློས་པ། 

མནློལ་བཙོག །གིབ་བཙོག

མནློལ་རི། རི་གིབ་ཅན། 

མནློལ་རིགས། ① སར་མགར་ལས་དང་། བཤན་ལས་སློགས་ལ་མཐློང་ཆུང་གིས་ལས་ངན་པར་རི་

ཞིང་། ལས་དེ་རིགས་བེད་མཁན་གི་རིགས་རྒྱུད་ལ་མནློལ་རིགས་ཟེར། ② མི་གཙང་བའི་གས། 

མནློལ་ཤློར། མི་གཙང་བས་གློས་པ། ཕྲུ་གུར་གཙང་སྦྲ་བས་ནས་མནློལ་ཤློར་མེད་པ། 

མནློལ་བསངས། ① བཙོག་པ་སེལ་ཐབས་ཀི་བསངས། ② བཙོག་པའི་རིགས་བསལ་བ། 

མནློས་པ། ནློད་པའི་འདས་པ། 
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པ། ① བློད་ཡིག་གསལ་བེད་བཅུ་གསུམ་པ། སྐྱེ་གནས་མཆུ་དང་། བེད་པ་མཆུ། ནང་གི་རློལ་བ་

མཆུ་གཉིས་ཕད་པ་དང་། ཕིའི་རློལ་བ་སློག་ཆུང་སྒ་མེད། མིང་གཞིའི་ཕློ་ཡིག་ཅིག སྒ་གདངས་

གིམས་པ། ② ཕློ་མཚོན་པར་བེད་པའི་བདག་པློའི་སྒ་ཞིག ར་པ། བློད་པ། ③ མིང་མཐའ་ཞིག 

ག་ད་ན་བ་མ་ས་ད་དྲག ང་ཕིན་པ། ཤེས་པ། རང་པ། སྐྱློབ་པ། རྒྱག་པ། གནློད་པ། དམ་པ། ④ 

གངས་ཀི་རིམ་པ་སྟློན་བེད་ཀི་མིང་གི་ཆ་ཤས། བཅུ་བདུན་པ། སུམ་ཅུ་པ། ལྔ་བཅུ་པ། 

པ་སྒྲུག བློད་ཡུལ་དབུས་ལྷ་སའི་ཕློགས་ཀི་བུད་མེད་རྣམས་ཀིམགློ་རྒྱན་ཞིག མུ་ཏིག་དང་། བེ་རུ་

སློགས་རིན་པློ་ཆེའི་ཕེང་བ་སྣ་ཚོགས་པས་བསས་པའི་གདུ་བུའི་དབིབས་ཞྭ་ལར་མགློར་གློན་

ཞིང་། དེ་འི་མདུན་ངློས་གཉིས་དང་རྒྱབ་ཕློགས་ནས་ར་ལར་གེན་དུ་གཟེངས་པའི་ཀ་བ་གསུམ་

ཡློད་པ་དང་། ཀ་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་གཞིའི་གདུ་བུ་དང་རྒྱུ་ཆ་གཅིག་པའི་རིན་ཆེན་

རིགས་ཀི་ཕེང་བས་བསས་པ་ཞིག་ཡིན། ས་ལློག་ཀང་ཟེར། 

པ་ཅར། པ་ཆར་དང་འདྲ། 

པ་ཅློག ས་ལློག་དང་དློན་འདྲ། པ་ལློག་ཀང་འབི། 

པ་ཆ་ར་རྒློག བེད་སྤློད་ཆེན་པློ་མེད་རིགས་ཀི་ཁིམ་ཆས་སློགས་ཅ་ལག་སྣ་ཚོགས་པའི་སྤི་མིང་། 

པ་ཆར། [རིང]གློས་ཀི་བེ་བག་ཅིག 

པ་ཏི། ཇ་མངར་མློ་བཟློ་བར་སྤློད་པའི་ཇ་ཞིག་སྟེ། དབིན་སྐད་ཟུར་ཆག་པ། 

པ་ཏློ་ལ། འདི་རྒྱ་ནག་གི་ལྷློ་ཕློགས་ས་ཁུལ་ཕལ་ཆེ་བར་ཡློད་པ་དང་རང་ལློངས་ཀི་སློ་བློ་དང་། མེ་

ཏློག ར་ཡུལ། ཉིང་ཁི། སྨིན་གིང་སློགས་རློང་ཆེན་རྣམས་ཀི་རྨེ་ཁི་２３００མན་གི་ཡུལ་དུ་ཡང་
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ཡློད་ཅིང་མང་ཆེ་བ་ནགས་འདབས། རི་རྒློད། གློག་རློང་སློགས་ཀི་ར་གསེབ་དང་རླན་ཚད་

ཡློད་སར་སྐྱེ་བ། ར་བ་སློ་བཙུགས་བས་ན་ལྡུམ་རར་ཡང་སྐྱེ་བ་སྟེ། སྐྱེ་ཚུལ་ས་འློག་གི་སློང་

རང་སྐྱ་བློ་སྐློག་པའི་དབིབས་འདྲ་བ་ལས། ཁ་སྤུ་འདྲ་བའི་ར་ཕན་མང་དུ་གེས་ཤིང་། དེ་ལས་

གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་འབེལ་བའི་ར་བ་སེར་སྐྱ་ར་མཉེའམ་ས་སྐྱ་འདྲ་བ་ལས་ཁ་སྤུ་མང་དུ་

གེས་པ། ལློ་མ་ལང་འཇམ་ཕ་རིང་རལ་གིའི་དབིབས་ཅན། མཐའ་སྙློམས་ར་རིས་གཞུང་དུ་

གཤིབ་པ་རུག་པ་དང་དབང་ལག་སློགས་ཀི་ལློ་མ་འདྲ་བའི་སྨད་ཆས་ངར་པ་གཏུམ་སྟེ་ཕློགས་

གཉིས་ནས་རེས་མློས་སྐྱེ་པ། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་ར་བ་སྟེ། ཟླ་བ་９～１０པར་བརློས་ནས་ཁ་སྤུ་

དང་རྒྱུས་ཕན་དློར་ཏེ་ས་དྲེག་སློགས་གཙང་མར་བཀྲུས་ལ་ཉི་སྐམ་བ་བ་ཡིན། རློ་ཁ་ཚ། ཞུ་

རེས་སྙློམས། ནུས་པས་སིན་ནད་སེལ་ཞིང་ཡི་ག་འབེད། 

པ་ཏ། ① འཁིལ་བའི་དབིབས་ཅན་གི་རི་མློ་ཞིག་སྟེ། གཙོ་བློ་རིག་ངློས་གྲུ་ཁ་སློགས་ལ་འབི། ② 

མཇུག་མ་པ་ཏའི་རི་མློ་ལར་འཁིལ་བའི་ཉའི་རིགས་ཤིག་གི་མིང་། ③ ཕློར་བ་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། 

པ་རམ་དང་པ་རུ་ཡང་ཟེར། 

པ་ཊ། [ལེགས]འབས། 

པ་ཊ་ན། རྒྱ་གར་གི་གནས་ཞིག་གི་མིང་སྟེ་སློན་གློང་ཁེར་པ་ཊ་ལི་པུ་ཏ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་བློད་སྐད་དུ་

སྐྱ་ནར་བུའི་གློང་ཁེར་བ་བ་དེ་ཡིན་ཅིང་། མཁས་དབང་དགེ་ཆློས་རིན་པློ་ཆེའི་གསུང་ལས། ཤི་

ལི་གུ་རི་ནས་རྡློ་རེ་གདན་དུ་འློངས་པའི་ལམ་དུ་གངྒཱ་བརྒལ་མ་ཐག་པ་ཌ་ན་ལ་སེབས། དེ་ནི་

ཆློས་རྒྱལ་ཨ་ཤྭ་ཀ་ཞེས་བློད་སྐད་དུ་མ་ངན་མེད་ཅེས་བ་བ་འཛམ་བུ་གིང་དུ་མཆློད་རེན་བེ་བ་

བཞེངས་མཁན་དེའི་རྒྱལ་ས་ཡིན། རྒྱལ་པློ་མ་ངན་མེད་ཀི་ཕློ་བང་གི་ཤུལ་དང་གཞན་ཡང་

གློང་ཁེར་གི་མུ་ཟིམ་ཁང་གི་ནང་དུ་སློན་གི་སྐུ་བརན་ངློ་མཚར་ཅན་མང་པློ་དང་། མ་ངན་མེད་

ཀི་བཙུན་མློའི་འདྲ་བརན་ཡིན་ཟེར་བའི་རྡློ་སྐུ་ཤེལ་ལར་འཚེར་བ་ཞིག་ཀང་ཡློད། 

པ་ཊ་ཧ། [ལེགས] ① པགས་སྒློག་སྟེ་རྔ་ཞིག ② སྒ་སྙན། 

པ་ཊུ། [ལེགས]མཁན་པ། 

པ་ཋ། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་གློ་ཡུའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། སློ་རི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞེས་འགྱུར་བར་དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་

རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས་གསུངས། 

པ་དང་དམག་སར། པ་དང་དམག་སར་ནི་མདའ་ཤློག་བཅུ་གསུམ་པ་ཡིན། རང་དམག་མི་གངས་

ཆིག་སྟློང་ལྔ་ 

བརྒྱ་ཡློད་པ་དེའི་མདའ་དཔློན་མཁར་སྣ་པ་མཁའ་སྐྱློད་བདེ་ཆེནས་དང༌། གུ་གུར་ཚེ་དབང་རིག་

འཛིན། ཕུན་རབས་པ་ཚེ་རིང་བསྟན་འཛིན་བཅས་ཡིན། སྲུང་ཡུལ་གཙོ་བློ་འབི་རུ། ལྷ་རི། དྲག་

ཆས་ལ་གང་ཡློད་དང༌། ལློ་རྒྱུས་འཕེལ་རིམ་སློགས་མི་གསལ། 

པ་སེ། ① བློད་ཡིག་གསལ་བེད་ཀི་སེ་པ་བཞི་པ་སྟེ་པ་ཕ་བ་མ། ② ལེགས་སྦར་གསལ་བེད་ཀི་སེ་

པ་ལྔ་པ་སྟེ་པ་ཕ་བ་བ་མ། 

པ་སྣམ། གཞིས་རེ་ས་ཁུལ་གི་རློང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷློ་རྒྱུད་དང་མང་ཆུའི་སྐེད་རྒྱུད་

ན་ཡློད་ཅིང་། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་ནློར་བུ་ཁྱུང་རེར་ཡློད། 

པ་སྣམ་ལྷུན་གྲུབ་རེ། གཞིས་རེ་ས་ཁུལ་ཁློངས་པ་སྣམ་རློང་ན་ཡློད་པའི་ས་ཁུལ། རློང་འདི་རབ་བྱུང་

དྲུག་པའི་འགློར་ཏཱའི་སི་ཏུ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་ས་སྐྱ་པའི་ལག་ནས་སིད་དབང་

འཕློགས་ཟིན་པའི་རེས་སུ་དབུས་གཙང་གཉིས་སུ་རློང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་བརིགས་པར་བཤད་

པའི་ནང་ནས་གཅིག་ཡིན། 

པ་ཎཾ། [ལེགས]ཆུ། 

པ་ཎི། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་ཆུའི་སྐད་དློད་ཤིག་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་

ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། པ་ཎི་ཞེས་

པ་ལེགས་སྦར་སྐད། བློད་སྐད་དུ་ཆུ་ཡི་སྐད་དློད་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

པ་ཎི་པ། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་མུ་ནེ་སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་རིང་པློར་མ་ཐློན་པ་ན་བམ་ཟེའི་ཁིའུ་

པ་ཎི་ཞེས་ལློ་ན་ཆུང་དུས་ནས་སྒ་རིག་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་ཞིག་བྱུང་བ་དེས་པ་ཎི་བྱཱ་ཀ་ར་

ཎ་ཞེས་པ་ཤློ་ལློ་ཀ་ཉིས་སྟློང་ཡློད་པ་ཞིག་བརམས། དེ་ལ་ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་ནློར་རྒྱས་ཀི་བུས་མ་

ཧཱ་ག་ཤ་ཞེས་པའི་འགེལ་པ་ཞིག་བརམས་པ་དེ་ར་འགེལ་གཉིས་ཀར་འཆད་ཉན་ཐེངས་རེ་ཚར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

བ་ལ་ལློ་གཉིས་ཙམ་འགློར་བར་བཤད། 

པ་ཎི་པཱ་ར། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་རྒྱ་ཚྭའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། 

ཆུའི་སྙིང་པློ་ཞེས་འགྱུར་བར་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་

པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས་གསུངས། 

པ་སར་ཧྲ་ལ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མཇུག་ཙམ་ན་ཧྲ་ལ་བ་མས་ཕག་བཏབ། བ་མ་འདི་

དེང་དུས་རྒྱ་སྐད་དུ་ཆང་རིགས་ཞེས་པའི་ཚོ་པ་དེའི་མི་ཡིན། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རློང་བག་རློང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

པ་ཕྲུག ས་ལློག་དང་དློན་འདྲ། 

པ་བ་རེ་སྐློན། པ་ཡག་གི་མིང་གཞན་ཞིག 

པ་བ་སངས། པ་སངས་དང་དློན་གཅིག 

པ་བམ་ར་སྐློར་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མཇུག་ཙམ་ན་བཏབ། འདེབས་མཁན་མ་གསལ། 

མིང་གཞན་ཐེག་ཆེན་གསང་སགས་གིང་ཟེར། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་

མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རློང་བག་རློང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

པ་འབྲུག བློད་ཀི་སློལ་རྒྱུན་རི་མློའི་གལ་ཆེའི་རྒྱན་རིས་ཀི་གས་ཤིག་སྟེ། འབྲུག་གི་གཟུགས་བརན་

དེ་པ་ཏའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པའི་གཟུགས་འགྱུར་རྒྱན་རིས་ཤིག་ཡིན། 

པ་ཚབ། དབུས་གཙང་གི་ས་ཆ་ཞིག་གི་མིང་དང་བློད་ཀི་རུས་མིང་ཞིག 

པ་ཚབ་ཉི་མ་གགས། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༠༥༥ལློར་འཕན་ཡུལ་པ་ཚབ་སྟློད་དུ་སྐུ་

འཁྲུངས། གཞློན་ནུའི་དུས་ཁ་ཆེར་བློན་ཏེ་སཛྫི་ནའི་སས་གཉིས་ལ་སློགས་པའི་པཎི་ཏ་མང་པློ་

ལས་དམ་པའི་ཆློས་ལ་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་གསུམ་གསན་སྦློང་མཛད། སློབ་མ་གཙང་པར་བློས། རྨ་བ་

བང་ཆུབ་ཡེ་ཤེས། དར་ཡློན་ཏན་གགས་སློགས་བསྐྱངས་ཤིང་དབུ་མ་ཤིན་ཏུ་དར་བར་བས། 

པ་ཚབ་ལློ་ཙཱ་བ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་མཚན། མདློ་སེ་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་གི་འགྱུར་བང་གི་གཤམ་དུ་

བང་ཕློགས་པ་ཚབ་ཀི་ཡུལ་དུ་སྐྱེས་པའི་དགེ་སློང་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་མཚན་གིས་དམ་པའི་

ཆློས་ལ་གུས་པས་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་པློ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དཔལ་གི་དབང་ཕྱུག་གཞན་པས་
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ཆེས་མཐློ་བ་དང་ལན་པ་རྭ་མ་པཱ་ལའི་རིང་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་མདློ་སེ་དམ་པའི་ཆློས་དྲན་པ་ཉེ་

བར་བཞག་པ་ཞེས་གསལ།

འདིས་བསྒྱུར་བའི་དམིགས་པ་བརག་པ་དང་། དེའི་འགེལ་པ་དཀར་ཆག་ལན་དཀར་མར་གསལ། 

པ་ཝ་སངས། པ་སངས་དང་དློན་གཅིག 

པ་ཡག སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ར་བས་གློ་ནད་སེལ། གློ་རྣག་

འདྲེན། ལློ་མས་རྨ་གསློ།། འབས་བུས་སྙིང་ནད་སེལ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱེ་བ་རྒྱུན་གཅློད་

དང་། ཁློ་ཡག་པ། རྒྱལ་པློ་གཙུག་ན་ནློར་བུ། ཐློག་ནག་མགློ་དགུ། བ་རློག་ནློར་བུ། བ་རློག་བུ། 

གཡག་སྙིང་། གཡའ་ལྡུམ་ལུ་གུ་སྙིང་། ལུག་སྙིང་། ཤུ་བ་ཏློག་ལེན་བཅས་སློ།། 

པ་ཡག་ར་བ། སློ་སྨན་ཞིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་ཁ་བ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་གློ་ཚད་དང་། ལུད་

པ་དང་། དུག་སེལ་བ་ལ་ཕན། 

པ་རི་པི་རི། [ཡུལ] བརན་པློ་མེད་པའམ་མགློ་བདེ་དྲན་འཕྲུལ། མི་དེ་པ་རི་པི་རི་ཚ་པློ་ཞིག་འདུག་

པས་སློབ་གསློ་ནན་པློ་ཞིག་གཏློང་དགློས། 

པ་རི་པུ་རི། པ་རི་པི་རི་དང་འདྲ། 

པ་རིའི་རྒྱལ་འཛུག་བཤམས་སྟློན་ཁང་། ཧྥ་རན་སིའི་ཧྥེང་པི་ཏུའུ་རིག་གནས་སྒྱུ་རལ་ལེ་གནས་ཀི་

ཁློངས་སུ་གཏློགས་པའི་གྲུབ་ཆའི་གས་ཤིག་ཡིན། དེ་ནི་སྤི་ལློ་༡༩༧༠ ནས་སྤི་ལློ་༡༩༧༧ལློ་

བར་ལློ་ངློ་བདུན་གི་རིང་དུ་འཛུགས་སྐྲུན་བས་པའི་ལེ་གནས་དེར་བཟློ་ལས་གསར་གཏློད་ལེ་

གནས་དང་སྤི་སྤློད་དགློངས་དཔྱད་དཔེ་གཟིགས་ཁང་། རྒྱལ་འཛུགས་དེང་རབས་སྒྱུ་རལ་གི་

དངློས་མང་བཤམས་སྟློན་ཁང་། རློལ་མློ་དབངས་རའི་མཐུན་སྦློར་ཞིབ་འཇུག་ཁང་བཅས་ཁག་

བཞི་དབེ་ཡློད། 

པ་རུ། ① ཚོས་རྒྱབ་སའི་སྣློད་དང་། རམ་ཆང་སློགས་བླུག་སྣློད་ར་བན་ཆེ་བ་ཞིག ② ཕློར་པ་ཞིག་

གི་མིང་སྟེ། པ་རམ་ཡང་ཟེར། རམ་པ་བླུགས་སྣློད་ལ་རམ་པར་དང་། མར་བཅུག་སྣློད་ལ་མར་

པར་ཟེར་བ་ལ་བུའློ།། 

པ་རུ་པ་རུ། [ཡུལ] མཚམས་མཚམས་སམ་སྐབས་སྐབས། ཁེད་རང་པ་རུ་པ་རུ་ལ་ངའི་ནང་ལ་
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ཕེབས་ཨ། ངལ་རློལ་གི་པ་རུ་པ་རུ་ལ་དློན་གནད་གློས་སྡུར་བས་ཀང་ཆློག 

པ་རེ་པུ་རེ། ཆུང་ངུ་ཕན་ཚེགས་ཀི་དློན་ཏེ། མི་དེ་ལ་རིག་གནས་པ་རེ་པུ་རེ་ཞིག་ཡློད་པ་རེད། ཕྲུ་

གུ་དེས་རྫུན་པ་རེ་པུ་རེ་ཞིག་ལབ་ཀི་རེད། ལ་བུའློ།། 

པ་ལགས། ཨ་ཕའི་ཞེ་ཚིག དབུས་གཙང་ཁུལ་དུ་ཁབ་ཆེ། 

པ་ལུང་དགློན་པ། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ལློ་རབས་སུམ་ཅུ་པར་སྦྲ་དགློན་ཞིག་ཡིན། སྤི་ལློ་

༡༩༤༧ལློར་མཆློད་ཁང་བཞེངས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ནུབ་ཏུའུ་ལན་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

པ་ལེ་རླའི་རི་མློ་ཁང་། ཨི་ཊ་ལིའི་གགས་ཅན་གི་རི་མློ་བཤམས་སྟློན་ཁང་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་མི་ལན་

གློང་ཁེར་དུ་གནས་ཡློད་པ་དང་། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་གསར་དུ་བསྐྲུན་ཞིང་། 

སྤི་ལློ་༡༧༨༠ལློར་རྒྱ་སྐྱེད་བཏང་། རི་མློ་ཁང་དེའི་ནང་དབི་ཐཱ་ལིའི་བང་ཁུལ་གི་ལུན་པ་ཏི་རི་མློའི་

གྲུབ་མཐའི་བརམ་བ་ཉར་ཚགས་བེད་པ་གཙོ་བློའི་ཐློག་རིག་རལ་བསྐྱར་དར་སྐབས་ཀི་རི་མློ་

མཁས་ཅན་མང་པློ་ཞིག་གི་ཕུལ་བྱུང་བརམ་བ་མང་པློ་ཞིག་ཀང་ཉར་ཚགས་བས་ཡློད། 

པ་ལློ་ཁེ་སྒྱུ་རལ། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་གི་དུས་མཇུག་ནས་དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པའི་

དུས་འགློའི་ནང་དུ་ཐློན་པའི་སྒྱུ་རལ་གི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་རློ་མ་ནས་ཡློ་རློབ་བང་མར་

དར་བ་ཞིག་ཡིན། པ་ལློ་ཁེ་ནི་འཁློག་པློའི་མུ་ཏིག་ཅེས་པའི་དློན་ཡིན། དེ་ནི་རིག་རལ་བསྐྱར་

དར་སྐབས་ཀི་སྒྱུ་རལ་དྲང་ཞིང་བབས་ཆགས་པའི་རང་བཞིན་ལས་ལློག་སྟེ། རྣམ་པ་གཞན་

ཞིག་ཐློན་ཡློད། དཔེར་ན་རི་མློའི་ཐློག་གི་ཁད་ཆློས་ནི་ཚོན་མདངས་ཧར་ལ་བཀྲག་མདངས་ཆེ་

བ། བཅད་རིས་འཁློག་ཅན་འགྱུར་ལློག་མང་བ། ཨར་སྐྲུན་ཐློག་གི་ཁད་ཆློས་ནི་འཁྲུག་ཆ་དློད་

ལ་མཉེན་ཆ་དློད་པའི་མཚོ་འཁློར་ལ་བུའི་འཁློག་བཅད་ཀི་རྣམ་པ་བཏློན་ཡློད། དེའི་ཚབ་བེད་

མི་སྣ་ནི་པའེ་ཉི་ཉི་དང་། པློ་རློ་མེ་ཉི། ཁའློ་ཨེར་ཏློ་ན། ལུའུ་པེན་སློགས་ཡིན། 

པ་ལ་ཤ [ལེགས]ཀེང་ཤུ་ཀ་སྟེ་རྒྱ་སྐྱེགས་ཤིང་། 

པ་ཤི པཀྵ�་དང་འདྲ། 

པ་སངས། རེས་གཟའ་ཞིག སློད་དང་ཐློ་རེངས་མཐློང་ཐུབ་པའི་སྐར་ཆེན་ཞིག སྐྱེས་ཁིམ་སྐར་དྲུག་
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སྟེ་ནབས་སློའི་ཆུ་ཚོད་ཐིག ཉིན་དཀིལ་ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་བཞི་དང་བཅུ་ཆ་བདུན། ཚེས་དཀིལ་

ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་བརྒྱད་དང་བཅུ་ཆ་གཉིས་མདའ་འདློད་དྲ་ཆ་བདུན་སྟློང་དགུ་བརྒྱ་གློ་བཞི། མིང་

གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁུ་བ་དཀར་པློ་དང་། ངན་སློང་བུ། ངན་ལས་རྒྱལ། བཅུ་དྲུག་འློད་ལན། མཆུ་

ལས་སྐྱེས། སྙན་དངགས་མཁན། ལྷ་མིན་བདག་པློ། ལྷ་མིན་བ་མ་བཅས་སློ།། 

པ་སངས་སློབ་མ། [མངློན] ལྷ་མིན། 

པ་སེ་པུ་སེ། པ་རེ་པུ་རེ་དང་དློན་གཅིག 

པ་བསས། [ཡུལ] ལྷམ་ཟློན་པའི་ལྷམ་ཡུ་དང་མཐིལ་སྒློག་མཚམས་འཚེམ་སྟངས་ཤིག 

པཀྵ�། [སློག] ① བློད་ཀི་བ་མ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕིན་ཏེ་ཆློས་བཤད་ནས་ཐློབ་པའི་གློ་མིང་ཞིག་སྟེ། དགེ་

རྒན་ནམ་སློབ་དཔློན། ② བཙུན་པ་དང་བ་མ། 

པཀྵུ། [ལེགས]ར་མཆློག་ཁ་འབབ་སྟེ་ཡར་ཀླུངས་གཙང་པློ། བློད་ཀི་གནས་ཡིག་རིང་པའི་ནང་ན་

གསལ་བ་ལར་མཚོ་མ་དྲློས་པའི་ནུབ་ཕློགས་སུ་བྱཻཌཱུརྱའི་བག་རའི་ཁ་འདྲ་བ་ནས་བྱུང་བའི་ཆུ་

བློ་པཀྵུ་ཞེས་པས་བྱཻཌཱུརྱའི་བེ་མ་འདྲེན་ཞིང་ཆུ་ཕན་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་མཚོ་མ་དྲློས་པ་ལ་

གཡས་སྐློར་ལན་བདུན་བས་ནས་ནུབ་ཀི་རྒྱ་མཚོར་འབབ་པ་ཞིག་གློ 

པག ① འབྲུ་རིགས་བཏགས་པའི་ཕེ་སྟེ། པག་ཕེ། པག་ལེབ། པག་ཁུག པག་ཆུ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

 ② འབྲུ་རིགས་བརྔློས་ནས་བཏགས་པའི་ཕེ་སྟེ་རམ་པའི་མིང་། 

པག་ནད་བརྒྱད། ཤ་བཀྲ། གང་ཤུ། མཛེར་བ། ཟ་རློང་། ཤུ་བ། སིན་ཐློར། ངློ་ཁབས། ཁེ་མའློ།། 

པག་རླློག འགིད་ཀློ་དང་། ཀློ་ལྤགས་སློགས་ཀིས་བཟློས་པའི་རེད་ཆས་ཀི་རིགས་ཤིག་སྟེ། ཡུལ་

ལ་ལར་ལྒང་ལི་ཡང་ཟེར། 

པག་ཤི ① [རྒྱ] རྒྱའི་སྒྲུང་ཤློད་མཁན། ② སློག་སྐད་པཀྵ�འི་སྒའི་ཟུར་ཆག པཀྵ�། 

པག་ས། དབུས་གཙང་སྐད་དུ་གཤིས་ཀ་རྩུབ་པློ་གཅུན་དཀའ་བ་ལ་གློ ཕྲུ་གུ་པག་ས་མ་ཆགས་གློང་

ནས་ནན་པློ་གཅུན་དགློས། 

པགས་བཀྲ། [མངློན] གཅན་གཟན་གཟིག 

པགས་བཀྲ་ཅན། [མངློན] སྟག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

པགས་རྐྱལ། པགས་པ་ལས་བཟློས་པའི་རྐྱལ་པ། 

པགས་ཁ། སྨན་དཔྱད་གསེར་ཁབ་རྒྱབ་སའི་གནད་གསང་གི་པགས་པ། 

པགས་གློས། པགས་རིས་ཀིས་བཟློས་པའི་གློན་པ། 

པགས་གི། པགས་པའི་སྐྱི་མློ་འབད་བེད་དམ་བཞར་བེད་ཀི་གི། 

པགས་ཆེན། ལུག་ལྤགས་སྤུ་ཚོགས་ཆེ་ལ་རིང་བ། 

པགས་གདན། པགས་རིགས་ཀི་གདན། 

པགས་ནད། ལུས་ཀི་ཆུ་སེར་སློགས་ནད་དུ་གྱུར་ནས་པགས་ལ་གམ་པ་སྟེ། ནད་རགས་སུ་པགས་

པ་མདློག་འགྱུར་ཞིང་། ཟ་འཕྲུག་ལངས་པ་དང་། ཤུ་ཐློར་སློགས་འབྱུང་བ་ཞིག 

པགས་པ། ཤུན་པ་དང་། སྐློགས་པ་དང་། ཤུབས་བཅས་ཀི་དློན་དུ་གློ་བའི་མིང་འདི་བཞིན་དག་

ཡིག་ལུགས་ལར་ན་སློན་དུ་གཞི་དང་མ་འབེལ་བ་དང་། འབེལ་ཡང་བར་དུ་དྲུག་སྒ་ཡློད་སར་

འཇུག་རྒྱུ། པགས་ཞྭ། སྟག་གི་པགས་པ། གཟིག་གི་པགས་པ། ལུས་ཀི་པགས་པར་ཟ་ཕྲུག་

ལངས་པ། ཤིང་ཏློག་གི་པགས་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐློགས་པ་དང་། ཁག་འཛིན། རུས་

གཟེབ། ཤུན་པ། ཤུན་ལྤགས་བཅས་སློ།། 

པགས་པ་ཅན། [མངློན] ཤིང་གློ་ག་སྟེ་ཤིང་སྟག་པ། 

པགས་པ་མཉེན། པགས་པ་ཅན་དང་འདྲ། 

པགས་པ་དབུགས་འབིན། [མངློན] སྦུད་པ། 

པགས་པ་རིན་པློ་ཆེ། ཉེ་བའི་རིན་ཆེན་བདུན་གི་གས་སྦྲུལ་ལྤགས། 

པགས་པ་སབ་ཅིང་འཇམ་པའི་མཚན་བཟང་། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བཟང་སློ་གཉིས་ཀི་ནང་

གསེས་ཤིག་སྟེ། ཁང་བཟང་ལ་སློགས་པ་ག་ནློམ་པ་བིན་པས་པགས་པ་སབ་ཅིང་འཇམ་པ། 

པགས་པ་གསེར་མདློག་འདྲ་བའི་མཚན་བཟང་། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བཟང་སློ་གཉིས་ཀི་ནང་

གསེས་ཤིག་སྟེ། གདིང་བ་ག་ནློམ་པ་བིན་པས་མདློག་གསེར་འདྲ་བ། 

པགས་པའི་སྐྱེ་གནས། [མངློན] རི་དྭགས། 

པགས་པའི་གློས་ཅན། [མངློན] ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པགས་པའ་ིསྒློ་ལན། སྦྲང་བུའམ་བུང་བ་སྟ་ེཔགས་པའ་ིགཤློག་པ་སབ་མློ་ལན་པའ་ིཆ་ནས་བཏགས་པའློ།། 

པགས་པའི་མགློ་ཤུབས། དྭགས་ཀློང་གཉིས་ཀི་པགས་གློས་མགློ་ནས་མར་གློན་བ་ཞིག 

པགས་པའི་འདབ་ཅན། [མངློན] ཕ་ཝང་། 

པགས་པའི་འདབ་ཆགས། པགས་པའི་འདབ་ཅན་དང་དློན་གཅིག 

པགས་པའི་མེ་ཏློག [མངློན] བ་སྤུ། 

པགས་པའི་མྱུ་གུ། [མངློན] བ་སྤུ། 

པགས་པའི་གཙུག་ཕུད་ཅན། [མངློན]བ་དེ། 

པགས་བེའུ། ཕ་ཝང་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། རློགས་ཆེན་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་གིས་

མཛད་པའི་མངློན་བརློད་ལེགས་བཤད་གསེར་གི་ལེ་མིག་ལས། རྒྱ་སྐྱེགས་ལ་བུ་པགས་འདབ་

ཅན། གཡློན་ཅན་པགས་བེའུ་ཕ་ཝང་མིང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

པགས་མ་ཚར། ལུག་ཆེན་གི་པགས་པ་ལས་སབ་ཅིང་། ལུག་ཕྲུག་གི་པགས་པ་ལས་འཐུག་པའི་

པགས་པ་སྟེ་སློང་ཚར་ཡང་ཟེར། 

པགས་མེད་པ། བག་མེད་པ། དྲན་པ་བརན་པློ་མེད་པ། ངློ་ཚ་མེད་པ། 

པགས་ཚར། ① པགས་པ་དང་ཚ་རུའི་བསྡུས་ཚིག ② པགས་རིགས་ཀི་གློན་པ་སྤིའི་མིང་། 

པགས་ཞྭ། དགུན་ཞྭ་ཞིག 

པགས་འློག་ཁག་འཁིལ། བརྡབ་པའམ་བཙིར་བ་སློགས་ཀི་རྐྱེན་པས་པགས་པའི་འློག་ཏུ་ཁག་གློང་

འཁིལ་བ། སྨུག་ཐིག་ཆགས་པ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

པགས་རིགས། པགས་པ་སྣ་ཚོགས། 

པགས་ཤུན། སིན་ནད་པགས་ལ་བབ་པ་སྟེ། ནད་རགས་སུ་ལུས་གཡའ་ཞིང་ཚ་ཁྱུག་བེད་པ་དང་། 

ཐློར་པ་ཆུ་སེར་འཛགས་པ་ཅན་འབྱུང་བ་ཞིག 

པགས་སློག པགས་སློག མདློ་ཁམས་ཀི་བློད་རིགས་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་གློན་པའི་དགུན་ཆས། 

པགས་གསློབ། པགས་པ་སྦུབས་བཤུས་ཀི་ནང་བརྒྱངས་ཏེ་ཕི་དབིབས་མ་ཉམས་པར་བཟློས་པའི་

འདྲ་གཟུགས། 
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པང་། མིའི་ལུས་ཀི་ལེ་བ་མན་དང་པུས་མློའི་ཚིགས་ཡན་གི་མིང་སྟེ། མ་ཡི་པང་གི་བུ་ཕྲུག་ཅེས་པ་

ལ་བུའློ།། 

པང་བཀག པང་ལེབ་ཀིས་བརྒྱབ་པའི་ཁང་པའི་བར་བཅད། 

པང་ཁེབས། གློས་ཀི་ཐུ་བའི་དྲི་ལེན་སྣམ་རས་སློགས། དབུས་གཙང་ཁུལ་གི་བུ་མློས་གློན་པ་དར་ཆེ། 

པང་ཁག ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་སྐབས་མངལ་ནས་བྱུང་བའི་ཁག 

པང་ག པང་པ་སྟེ། མདུན་གི་ཕག་རུམ། 

པང་སང་། ལུས་ཀི་པང་པའི་སྟེང་། བློད་རིགས་བུད་མེད་ཀི་པང་སང་ལ་པང་གདན་འཆིང་སློལ་ཡློད། 

པང་འགློགས། པང་པར་འདེགས་པ། གད་རྡློ་པང་འགློགས་ཀི་འགན་སྡུར་བེད་པ། 

པང་གཅལ། ཁང་པའི་མཐིལ་དུ་པང་ལེབ་བསྒིགས་པའི་གཅལ། 

པང་སྟེང་། ① ལུས་ཀི་པང་པའི་སང་། ② སང་རེན་དང་འདྲ། 

པང་ཐག པང་གདན་འདློགས་བེད་ཀི་ཐག་པ། 

པང་གདན། བུད་མེད་ཀི་པང་ཁེབས། 

པང་པ། ལུས་ཀི་མདུན་ཕློགས་གློས་ཀི་ཐུ་བའི་སང་སྟེ་བརླ་གཉིས་སྟེང་ཕློགས། གཅེས་ཕྲུག་ཆུང་

ངུ་པང་དུ་གསློ་བ། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ངུ་པང་དུ་ལེན་པ། དཔེ་ཆ་པང་པའི་སྟེང་དུ་འཇློག 

པང་བ། ལག་གཉིས་ཀིས་པང་དུ་བང་བ། ཕྲུ་གུ་པང་དུ་པང་བ། ཁེད་ཀིས་རྡློ་ཆེན་འདི་ཡར་པང་ཨེ་ཐུབ། 

པང་ལེབ། ཤིང་ལེབ། སློག་ལེས་ཤིང་སློང་པང་ལེབ་ཏུ་གཤགས་པ། དབིན་སྐད་དུ་slab ཟེར། 

པཉ་ཕ་ལཱའི་སྨན་མར། པཉ་ཕ་ལ་ནི་ལེགས་སྦར་གི་སྐད་དེ། ཕ་ལ་བཟང་པློའི་སྐད་དློད་ཡིན་པས་

འདིར་བཟང་པློ་ལྔའི་སྨན་མར་ལ་ཟེར་ཏེ། ཕི་མ་འཕིན་ལས་རྒྱུད་ལས། སེ་འབྲུ་འུ་སུ་དློང་ག་ཙི་

ཏ་ཀ པི་པི་ལིང་གི་མར་ལ་བུ་རམ་སྦར། བཟང་པློ་ལྔ་ཡི་སྨན་མར་བད་རླུང་རྒྱས། སྐྱ་རྦབ་

གཞང་འབྲུམ་མཆེར་ནད་དབུགས་མི་བདེ། མེ་དྲློད་སྐྱེད་ཅིང་ལུས་ཤ་རྒྱས་པར་བེད། བུད་མེད་

བུ་མེད་ལ་ཡང་བུ་རེད་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

པཉལ་པ། ལྔ་ལེན་པ་སྟེ། ལྔ་ལེན་ནི་ཡུལ་གི་མིང་ངློ་།། 

པད་ཀློར། ལག་པའི་ཕག་རྒྱའི་བེ་བག་ཅིག ལག་པས་པད་ཀློར་བེད་པ། 
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པད་སྐྱེས། ཚངས་པའི་མིང་སྟེ་གསེར་གི་པདྨ་ལས་སྐྱེས་པའམ་ཁབ་འཇུག་གི་ལེ་བའི་པདྨ་ལས་

སྐྱེས་པའི་ཆ་ནས་བརློད་ཅེས་མངློན་བརློད་འགེལ་པར་བཤད་ཅིང་། པད་སྐྱེས་མགིན་སྒ་ནི་

ཚངས་པའི་དབངས་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། 

པད་དཀར་། མེ་ཏློག་པད་མ་དཀར་པློ། 

པད་དཀར་འཆང་བ། སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡློད་པའི་ནང་གི་

གཅིག་ཡིན། 

པད་དཀར་ཞལ་ལུང་། ཕུག་པ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོས་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་ཡློས་ལློར་བརམས་

པའི་སྐར་རིས་ཀི་གཞུང་ཞིག 

པད་ཁ། སྣུམ་བཟློ་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཆ་འབྲུ་རིགས་རྡློག་ཆུང་ལ་ཤུན་པ་དམར་པློ་ཡློད་པ་ཞིག པད་ཁའི་སྣུམ། 

པད་ཁང་། པད་ཁ་དང་དློན་གཅིག 

པད་ཁུད་མཚོ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཁློངས་གཞིས་རེ་ས་ཁུལ་གཉའ་ནང་རློང་དང་སྐྱིད་རློང་རློང་

གི་མཚམས་སུ་ཡློད་པའི་མཚོ་ཞིག 

པད་རྒྱུག ① ར་སྣློད་ལ་པད་མའི་རི་མློ་འདློན་བེད་ཀི་ཤིང་ཞིག ② པད་ཁང་གི་ལློ་འབས་བཏློན་

ཟིན་པའི་རང་། 

པད་ཆུང་། པད་ཁ་ཆུང་བ། 

པད་ཆེན། པད་ཁ་ཆེ་བ། 

པད་སྙིང་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྟེང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

པད་རྡུལ། མེ་ཏློག་པད་མའི་ཟེའུ་འབྲུ་ཆགས་པའི་རྡུལ། 

པད་སློང་། མེ་ཏློག་པད་མའི་སློང་པློ། 

པད་གདན། སྐུ་འདྲ་སློགས་ཀི་ཞབས་སྟེགས་པད་འདབ་ཀི་རི་མློ་ཅན། 

པད་གདན་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྟེང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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པད་འདབ། ① མེ་ཏློག་པད་མའི་འདབ་མ། ② [ཡུལ] རྒྱ་ལུ་ཆས་གློན་དུས་ཀི་རྣ་རྒྱན་ཡ་གཅིག་

གི་མིང་། 

པད་ནག པད་མེ་ནག་པློ་སྟེ་འབུ་བང་པ་ནག་པློའི་མིང་། 

པད་སྣུམ། པད་ཁ་ལས་བྱུང་བའི་སྣུམ། 

པད་པ། ཁག་འཇིབ་མཁན་ཆུའི་སིན་བུ་སྐུད་པ་འདྲ་བ་ཞིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁག་འཐུང་དང་། 

ཆུ་ཡི་སྣང་བ། ཟ་མ་ཏློག་ཅན། རུས་པའི་ཟློང་བཅས་སློ།། 

པད་སྤུངས་མཆློད་རེན། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་མུ་ནེ་ཐློག་མར་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་དུས་ལུམ་བིའི་ཚལ་དུ་

ཡབ་རྒྱལ་པློ་ཟས་གཙང་སློགས་ཀིས་བཞེངས་པའི་མཆློད་རེན་ཏེ། དེའི་བཟློ་དབིབས་ནི་

མཆློད་རེན་གི་བང་རིམ་བཞི་ཟླུམ་པློ་ལ་པདྨ་དང་འཁློར་ལློ་སྤས་པ་ཞིག 

པད་ཕེང་ཅན། ལག་ན་པད་ཕེང་ཅན་ཏེ་སློ་སྟག་ཤའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

པད་སྦུབས། མེ་ཏློག་པད་མའི་ལེ་བའམ་འདབ་མ་ཁ་ཟུམ་པའི་ནང་གི་སྦུབས་སྟློང་། 

པདྨ། ① འདམ་སྐྱེས་མེ་ཏློག པད་མའི་གེ་སར། པད་མ་མེ་ཏློག་མཛེས་ཀང་ལློ་མ་སློན་པློས་རྒྱན་

དགློས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གེ་སར་ཅན་དང་། ཆུ་སྐྱེས། ཆུ་རྒྱན། ཆུའི་ལང་ཚོ། ཉི་མས་བཞད། 

དྲི་བཟང་ཁང་། འདབ་བརྒྱ་པ། འདབ་སྟློང་། འདམ་སྐྱེས། དཔལ་གློས། དཔལ་གི་འདབ་མ་ཅན། 

སྦྲང་རི་འཛིན། སྦྲང་རིའི་རྒྱལ་མཚན། མཚོ་ལས་སྐྱེས། ཟེའུ་འབྲུ་ཅན་བཅས་སློ།། ② མློ་མཚན། 

③ སློ་སྨན་ཞིག ④ རློང་ཞིག མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དང་རྒྱལ་རློང་

རྒྱལ་མློ་རྔུལ་ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་དུ་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་སེ་ལའི་ཐང་དུ་ཡློད། 

པདྨ་ཀ་ར། སློབ་དཔློན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཏེ་པདྨ་སཾ་བ་བ་ཞེས་གསལ་བ་དེར་གཟིགས། 

པདྨ་དཀར་པློ། ① མེ་ཏློག་པད་དཀར། ② སློ་སྨན་མེ་ཏློག་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ་ལ་བསྐ། ཞུ་

རེས་སྙློམས། ནུས་པས་སྙིང་ཚད་སེལ། 

པདྨ་བཀའ་ཐང་། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་བ་ལློར་གཏེར་སྟློན་ཨློ་རྒྱན་གིང་པས་ཡ་ལུང་ཤེལ་བག་

ནས་གཏེར་དུ་བཏློན་པའི་གུ་རུ་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀི་སྐྱེས་རབས་རྣམ་པར་ཐར་པའློ།། 

པདྨ་བཀློད། དེང་སྐབས་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་མེ་ཏློག་རློང་གི་མིང་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པདྨ་གེ་སར། ① མེ་ཏློག་པད་མའི་འདབ་མའི་དབུས་སུ་ཆགས་པའི་འབས་བུ། ② པད་མའི་སྐྲའམ་

ཟེ་བ་སྟེ། ཤིང་སྨན་གི་རིགས། རློ་བསྐ་ལ་ཁ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་སྙིང་གི་ཚ་བ་སེལ། 

པདྨ་རྒྱ་བ། པད་མ་དང་རྒྱ་བའི་རི་མློ་ཡློད་པའི་གློས་ཆེན་ཞིག 

པདྨ་རྒྱལ་པློ། གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག 

པདྨ་ཅན། [མངློན] ① ཁབ་འཇུག་གི་ཆུང་མ། ② སྤན་རས་གཟིགས། ③ བུད་མེད། 

པདྨ་ཅན་གི་མཚོ། པད་མཚོ་དང་དློན་གཅིག 

པདྨ་ཆེན་པློ། ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག 

པདྨ་ཆེན་པློ་ལར་གས་པ། དམལ་བའི་སེམས་ཅན་གི་ལུས་གང་ནས་ཚན་པ་སློ་གཉིས་སློགས་སུ་

གས་པ་སྟེ་གང་དམལ་བརྒྱད་ཀི་བརྒྱད་པ། 

པདྨ་ཆློས་བརེགས། ལྷ་ཁང་སློགས་ཀི་སློ་དང་གདུང་མའི་རྒྱན་བརློས་རི་མློ། 

པདྨ་ལར་གས་པ། དམལ་བའི་སེམས་ཅན་གི་ལུས་གང་ནས་བརྒྱད་ཚན་དུ་གས་པ་སྟེ་གང་དམལ་

བརྒྱད་ཀི་བདུན་པ། 

པདྨ་ཐློད་འཕེང་། སློབ་དཔློན་པདྨའི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་མང་དུ་བཤད་པའི་ནང་གི་གཅིག་ཡིན། 

པདྨ་མཐར་བེད། གསང་སགས་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་ཁློ་བློ་པདྨ་མཐར་བེད་སྤུས་ལེགས་

ཚོང་ཟློག་གགས་ལ་ཡུམ་མི་མངློན་པར་སས་པ་སྟེ། འདིའི་སྐུ་མདློག་དང་། ཞལ་ཕག་གི་གངས། 

ཕག་མཚན་བཅས་ཞིབ་པར་མངློན་རློགས་ལས་གཟིགས་པར་ཞུ། 

པདྨ་མདློ་སགས་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༩༧༩ ལློར་གནས་གཞི་གྲུབ་ཆེན་

སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་འགྱུར་མེད་ཀི་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རི་གློར་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

པདྨ་འདབ་བརྒྱ། འདབ་མ་བརྒྱ་ཡློད་པའི་པད་མ། 

པདྨ་འདབ་བརྒྱད།འདབ་མ་བརྒྱད་ཡློད་པའི་པད་མ། 

པདྨ་དབང་ཆེན། གསང་སགས་ཀི་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་སྤན་རས་གཟིགས་ཁློ་བློའི་རྣམ་པར་

བསྟན་པ་ར་མགིན་གི་མཚན་གཞན་ཞིག་སྟེ། འདི་ལ་ཡང་ར་མགིན་དམར་ཆུང་དང་། གསང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

སྒྲུབ། ཡང་གསང་། ལགས་རལ་ཅན་སློགས་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་ཡློད་པ་དེ་དག་གི་སྐུ་མདློག་དང་། 

ཕག་མཚན། བཞུགས་སྟངས་སློགས་ཞིབ་པར་རིན་འབྱུང་བརྒྱ་ར་དང་ཟུར་བཀའ་བརྒྱ་ར་

སློགས་ཀི་ནང་དུ་གསལ། 

པདྨ་དབང་ཆེན་ར་མགིན་ལྷ་བཅུ་བདུན། གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་བསློམས་གཅིག སེམས་མ་

བརྒྱད། མཆློད་པའི་ལྷ་མློ་བཞི། སློ་མ་ བཞི་བཅས་སློ།། 

པདྨ་འབྱུང་གནས། འདིའི་ལློ་རྒྱུས་ཞིབ་པ་འློག་གི་སློབ་དཔློན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀི་འགེལ་བཤད་

ལ་གཟིགས། ཡློངས་གགས་བཤད་སློལ་ནི། ཨློ་རྒྱན་གི་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། རྒྱལ་པློ་ཨིནྡྲ་བློ་

དིས་སྤན་དྲངས་ཏེ་པད་མ་འབྱུང་གནས་དང་མཚོ་སྐྱེས་རྡློ་རེ་ཞེས་མཚན་གསློལ། ཟ་ཧློར་གི་

ཡུལ་དུ་བློན་ནས་སློབ་དཔློན་ཤཱཀ་སེང་གེར་གགས། རིག་འཛིན་ཆེན་པློ་བརྒྱད་ལས་སྒྲུབ་པ་

སེ་བརྒྱད། སངས་རྒྱས་གསང་བ་ལས་སྒྱུ་འཕྲུལ། ཤི་སེངྷ་ལས་རློགས་ཆེན་གཙོ་བློར་གྱུར་

པའི་མདློ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་གནས་ལ་གསན་བསམ་གི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན། ཟ་ཧློར་དང་ཨློ་རྒྱན་ཡུལ་

གི་གདུལ་བ་སྐལ་བཟང་རྣམས་ཆློས་ལ་བཀློད་ཅིང་མཚན་པདྨ་རྒྱལ་པློར་གགས། ཆུ་ཡློས་སྤི་

ལློ་༧༦༣ལློར་བློད་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གིས་སྤན་དྲངས་ཏེ་བློད་དུ་ཕེབས། དཔལ་བསམ་

ཡས་མི་འགྱུར་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པའི་གེགས་དང་བར་ཆད་བསལ། 

བློད་ཕྲུག་ཤེས་རབ་ཅན་རྣམས་ལ་ལློ་ཙཱ་བསབས། མདློ་སགས་ཀི་བཀའ་དང་བསྟན་བཅློས་

གཙོ་ཆེ་བ་རྣམས་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར། མངའ་བདག་རྒྱལ་པློ་དང་། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་སློགས་

ལས་ཅན་གི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ལ་བཀའ་བརྒྱད་དང་རྡློ་རེ་ཕུར་པ་མན་ངག་ལ་ཕེང་སློགས་གསང་

སགས་ཀི་ཆློས་ཀིས་སྨིན་གློལ་བར་མཛད། རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཀི་ཐེག་པའི་སློམ་གྲྭ་བཙུགས། རབ་

བྱུང་ངུར་སྨྲིག་གི་སེ་དང་། གློས་དཀར་ལང་ལློའི་སེ་ཞེས་དགེ་འདུན་གི་སེ་གཉིས་དར་རྒྱས་སུ་

བཏང་བ་སློགས་ཕག་རེས་འགན་ཟླ་དང་བལ་བར་མཛད། མཐར་ལྷློ་ནུབ་རྔ་ཡབ་གིང་དུ་བློན་

ནས་སིན་པློའི་རྒྱལ་པློ་རཀྵ་ཐློད་ཕེང་རལ་ཞེས་སུ་གགས་སློ།། 

པདྨ་དམར་པློ། འདབ་མ་དམར་པློའི་མེ་ཏློག་པད་མ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ངུར་པ་སྦྲང་བིན་དང་། 

ཆུ་སྐྱེས་དམར་པློ། ཨུཏྤལ་དམར་པློ་བཅས་སློ།། 
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པདྨ་ར་རིང་། ལྕུམ་རའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་

ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། པདྨ་ར་

རིང་ཞིབ་ཤིང་དང་། དློམ་ནག་ཁ་ཆུ་རབ་ཤིང་པ། ས་འློག་རྒྱལ་པློ་གསེར་མདློག་ཅན། སེར་པློ་

འློད་ལན་ལྕུམ་རའི་མིང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

པདྨ་ཙཱ་རི། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་ཆུ་མ་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། པདྨློ་སྦློང་བར་དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་

ངེས་ལེགས་བསྟན་འཛིན་གིས་མཛད་པའི་སྨན་བསྡུས་ཝཾ་ལས་གསུངས། 

པདྨ་འློད། སློབ་དཔློན་པདྨ་འབྱུང་གནས་བཞུགས་གནས་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་མིང་། 

པདྨ་འློད་འབར། སར་རྒྱལ་པློ་ཞིག་གིས་རང་གི་མངའ་འློག་ཚོང་དཔློན་འབློར་པ་ཆེ་བ་མིང་ལ་ནློར་

བུ་བཟང་པློ་ཞེས་པར་རང་གི་དབང་ཐང་ཤློར་དློགས་ཀིས་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་ནློར་བུ་ལེན་པར་

བཏང་སྟེ་བསད་པའི་རེས་སུ་ཚོང་དཔློན་གི་བུ་པད་མ་འློད་འབར་སྐྱེས་པ་དེ་ཡང་གསློད་ཐབས་

ཐེངས་མང་བས་ཀང་གསློད་མ་ཐུབ་པའི་མཐར། པདྨ་འློད་འབར་གིས་རྒྱལ་པློ་ལ་མགློ་སྐློར་

བཏང་ནས་སིན་པློའི་ཡུལ་དུ་ཁིད་བསད་ཀིས་དག་ཤ་བངས་ཏེ་རྒྱལ་པློའི་གློ་ས་བཟུང་བའི་

སྒྲུང་འདི་དང་མཐུན་པར་བསྒིགས་པའི་བློད་ཀི་ཟླློས་གར་ལྷ་མློ་བའི་འཁབ་གཞུང་ཞིག 

པདྨ་ར་ག [ལེགས]པདྨ་དམར་པློ་སྟེ་རིན་པློ་ཆེའི་རིགས་མདློག་དམར་པློ་ཞིག ནུས་པས་ཀད་སྐྱློན་

ར་ནད་དང་། གཟའ་གདློན་སློགས་འཇློམས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མདློག་དམར་དང་། པད་

རག རིན་ཆེན་དམར་པློ་བཅས་སློ།། 

པདྨ་སཾ་བ། གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག 

པདྨ་སེར་པློ། སློ་ཞིག དེའི་ར་བ་དང་པགས་པ་སྨན་དུ་སྤད་ཆློག་ཅིང་། ནུས་པས་ཁག་ཚད་སེལ། 

པདྨའི་ཧྭ་གློས། གྲྭ་པའི་ཟླ་གམ་གློང་རྒྱན་པད་འདབ་ཀི་དབིབས་ཅན་ཡློད་པ་ཞིག 

པདྨ་སྐྱིལ་ཀྲུང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བཞུགས་སྟངས་ཤིག 

པདྨའི་གློགས། [མངློན] ཉི་མ། 

པདྨའི་དག [མངློན] ཟླ་བ། 

པདྨའི་གཉེན། [མངློན] ཉི་མ། 
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པདྨའི་ལེ་བ། [མངློན] ཁབ་འཇུག 

པདྨའི་ཐུགས་སས་དྲི་མེད་རྣམ་ལྔ། དྲི་མེད་ཀུན་དགའ་དྲི་མེད་ལྷུན་པློ་དང་། དྲི་མེད་འློད་ཟེར་དྲི་མེད་

རྡློ་རེ་དང་། དྲི་མེད་ཚུལ་ཁིམས་དང་ནི་རྣམ་ལྔའློ།། 

པདྨའི་རྡུལ། པདྨ་ཞེས་པ་འཇུག་སློ་མང་ཡང་སྐབས་འདིར་བུད་མེད་ཀི་མཚན་མའི་མིང་ལ་ཐློབ་སྟེ། 

དངུལ་ཆུ་རྡརྨ་བ་དྲས་མཛད་པའི་མངློན་བརློད་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ཐིགས་ལས། ཆློས་འབྱུང་པདྨ་མེ་

ཏློག་ལམ། དགའ་བའི་བུ་ག་མློ་མཚན་མིང་། ཞེས་གསུངས་པ་དང་།རྡུལ་ནི་དྲེག་པ་སློགས་ལ་

འཇུག་ཀང་སྐབས་འདིར་ཟླ་མཚན་གི་མིང་ལ་ཐློབ་སྟེ། མངློན་བརློད་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ཐིགས་ལས། 

རྡུལ་དང་མེ་ཏློག་ཟླ་མཚན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

པདྨའི་བར་ཤུན། སློ་ཞིག སྨན་དུ་བཏང་ན་ཚད་པ་འཇགས་པ་དང་། ཁག་རྒྱུ་བ། ཟླ་མཚན་སྙློམས་

པ་བཅས་ལ་ཕན། 

པདྨའི་མིག [མངློན] བུ་ག 

པདྨའི་ར་ལག [མངློན] ཉི་མ། 

པདྨའི་ཟེའུ་འབྲུ། མེ་ཏློག་པད་མའི་རེར་ཆགས་པའི་འབས་བུ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་པདྨའི་ལེ་བ་

དང་ས་བློན་མཛོད་དློ།། 

པདྨའི་རིགས། རིགས་གསུམ་གི་ནང་གསེས་ཤིག 

པདྨའི་ལག [མངློན] ཉི་མ། 

པདྨ་ཅན། པདྨ་ཅན་ཏེ་མཚོ་དང་། རིང་བུ། པདྨའི་སློང་པློ། པདྨའི་ཚལ། པདྨའི་ལྡུམ་ར། འདློད་ལྷ། 

ཁབ་འཇུག་གི་ཆུང་མ་དཔལ་མློ། བུད་མེད་མཛེས་མ་བཅས་ལ་གློ་དགློས། 

པད་མེ་དམར་ཁ། འབུ་བང་པ་དམར་ཁའི་མིང་ཞིག་སྟེ། རེ་ཟུར་མཁར་བ་མཉམ་ཉིད་རྡློ་རེས་མཛད་

པའི་མན་ངག་བེ་བ་རིང་བསེལ་ལས། པད་མེ་དམར་ཁ་ནི། བང་པ་དམར་ཁ། ཞེས་གསུངས་

པ་ལར་དང་། འདིའི་སྐབས་ཀི་པད་མེ་ཞེས་པ་ནི་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་དུ་བང་པ་ཁ་བློ་ལ་པན་མློ་ཞེས་

བརློད་འདུག་པས་དེ་ཟུར་ཆག་པ་མིན་ནམ་སྙམ་པས་སར་རློགས་ཤིག 

པད་ར། ① མེ་ཏློག་པདྨའི་ར་བ། ② འདི་ལ་དངློས་དང་དམན་པ་གཉིས་ལས། དངློས་ཀི་ར་བ་སྟེ། 
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རྒྱ་དཀར་ནག་གི་རྨེ་ཁི་2000མན་གི་ཡུལ་གར་ཡང་འདེབས་འཛུགས་བེད་ཅིང་། མཚོ་རིང་

ཁ་ནར་འཁྲུངས་པ་དང་། ལློ་མང་སྐྱེ་བའི་ཆུ་སྐྱེས་ལྡུམ་རིགས་ཡིན། ར་བ་དཀར་པློ་ཤུན་པ་

སེར་པློ་ཅན་སློམ་ལ་རྒྱས་པ། བཅད་ན་ནང་དུ་ཁུང་བུ་ཁློང་སྟློང་དབུས་སུ་ཆུང་བ་གཅིག་དང་། 

མཐར་ཆེ་བ་བརྒྱད་ཀིས་བསྐློར་བ། ཉག་ཚིགས་དང་ར་ཕན་ཅན་ལ། ལློ་མ་ལང་འཇམ་སློར་མློ་

བློན་ཤང་འདྲ་བ་ཆེ་ལ་མཇུག་པ་རྒྱབ་ལང་དཀར་ལློ་རང་སྤུ་ཚེར་ཞིབ་མློ་ཅན་མཐློ་ཚད་ཆུའི་

གཏིང་ཟབ་ཚད་ལ་དཔག་ནས་སྐྱེ་བ། 

པདྨ་དམན་པ་པུཎ་རི་ཀ ཞེས་མེ་ཏློག་དཀར་པློ་དང་དམར་པློ་ལ་གངས་ལ་ཟེར་བ་ལློངས་ཡློངས་ཀི་

ཡུལ་གར་ཡང་ལྡུམ་རར་འདེབས་ཆློག ལློ་མ་ཕ་སིབ་ཉག་ཆེན་ཅན། ཟེའུ་འབྲུ་སེར་པློ་ཅན། 

སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་ར་བ་སྟེ་པདྨའི་ར་བ། ཞེས་རྒྱ་ནག་གི་སྨན་གི་ཁློམ་རར་ཚོང་རྒྱུ་ཡློད་པ་དང་། 

པུཎ་རི་ཀའི་ར་བ་སྟློན་རྒྱབ་བརློས་ནས་ས་དྲེག་གཙང་མར་བཀྲུས་ལ་བསིལ་སྐམ་ལེགས་

ཚགས་བ། རློ་མངར་བསྐ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་ལུས་ཀི་ཟུངས་གསློ།། མདངས་སྐྱེད། 

ཁག་གཅློད། ཁག་ཚད་སེལ། 

པད་ཚལ། མེ་ཏློག་པདྨའི་ཚལ། 

པད་མཚོ། མ་ེཏློག་པདྨ་ཡློད་པའ་ིམཚོ། ངང་པ་པད་མཚོར་འཇུག་པ། མིང་ག་ིརྣམ་གངས་ལ་ཆུ་ཡ་ིསྙིང་པློ་

དང་། པདྨ་ཅན། པདྨ་ལན། པདྨ་འབྱུང་གནས། པདྨ་རིང་བུ། བཞད་ལན་མ། ལྷས་བཀང་བཅས་སློ།། 

པད་ཞྭ། སློབ་དཔློན་པད་མར་ཟ་ཧློར་རྒྱལ་པློས་ཕུལ་བའི་དབུ་ཞྭ། 

པདྨ་ར་ག པད་མ་ར་གའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག 

པད་ཡུལ་དགློན། བཤད་སྒྲུབ་ཉི་མ་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལགས་ཕག་

སྤི་ལློ་༡༧༣༡ལློར་ཟུང་ཆུའི་ཨེར་ཏེ་ནི་གུ་ཤི་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ནམ་བསློད་ནམས་

བསྟན་འཛིན་གིས་གསར་དུ་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་མཛོད་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

པད་རག ① པདྨ་ཞེས་འཇུག་སློ་མང་ཡང་སྐབས་འདིར་མཚན་མ་དང་། རགཱ་ཞེས་ལེགས་སྦར་གི་

སྐད་དེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་ཁག་ལ་འཇུག་པས་འདིར་བུད་མེད་ཟླ་མཚན་གི་གབ་མིང་
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ཞིག ② པདྨ་ར་ག་ཞེས་ནློར་བུ་དམར་པློ་ཞིག་སྟེ། རིན་པློ་ཆེའི་རིགས་པདྨ་ར་གའི་བསྡུས་མིང་

ལ་ཡང་འཇུག་པས་སྐབས་ཐློབ་ཏུ་གློ་བར་བའློ།། 

པད་ལད་བཤད། ངློ་དགའ་སྤེལ་ལད་བཤད་པ། 

པན་ཆེན་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༥༢༠ལློར་ཀརྨ་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེས་

ཕག་བཏབ། ད་ལ་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་པད་མ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

པན་ནག་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༨༦༠ལློར་བཟང་གགས་ཀིས་ཕག་

བཏབ་པར་གགས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་པད་མ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

པན་པ། [པཎཀཿ]མ་ནིང་། 

པན་ཞ། [རྒྱ] སློ་ཞིག 

པཎ་གྲུབ། པཎི་ཏ་དང་གྲུབ་ཐློབ། 

པཎ་ཆེན། [ལེགས]པཎི་ཏ་ཆེན་པློ་སྟེ་མཁས་པ་ཆེན་པློ། 

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དང་པློ། མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་། གཙང་ལ་སྟློད་བང་གི་ལློག་གཞུང་

དུ་༡༣༨༥སྐུ་འཁྲུངས། པཎ་ཆེན་ཨེ་ཏེ་ནིའི་སྐུ་ཕེང་བརྒྱུད་རིམ་དུ་འདྲེན་པ་དང་པློ་འདི་རེ་ཙོང་

ཁ་པའི་ཞལ་སློབ་དང་། རེ་ཡབ་སས་གསུམ་གི་ཡ་གལ། དགའ་ལན་ཁི་རབས་གསུམ་པ། སྤི་

ལློ་༡༤༣༨ལ་སྐུ་གཤེགས 

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ། བསློད་ནམས་ཕློགས་ཀི་གང་པློ། གཤམ་དུ་ས་སེའི་ནང་བསློད་ནམས་

ཕློགས་ཀི་གང་པློ་ཞེས་པར་གཟིགས། 

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ། དབེན་ས་པ་བློ་བཟང་དློན་གྲུབ། གཤམ་དུ་བ་སེའི་ནང་དབེན་ས་པ་བློ་

བཟང་དློན་གྲུབ་ཅེས་པར་གཟིགས། 

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ། བློ་བཟང་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན། འཁྲུངས་ཡུལ་ནི་གཙང་སྟློད་ལྷན་དྲུག་

བརྒྱ་བའི་སེའུ་ཞེས་པའི་ཡུལ་དུ་ཡབ་དྲུང་འཚོ་བ་ཀུན་དགའ་འློད་ཟེར་དང་ཡུམ་མཚོ་རྒྱལ་

གཉིས་ཀི་སས་སུ་བློད་ཀི་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ལགས་ར་སྤི་ལློ་༡༥༧༠ལློར་འཁྲུངས་ཤིང་རབ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༦༦༢ ལློ་བར་དགུང་ལློ་གློ་གསུམ་བཞུགས། དགུང་ལློ་

ལྔ་ལ་ཕེབས་སྐབས་དབེན་ས་པ་བློ་བཟང་དློན་གྲུབ་ཀི་སློབ་མ་མཁས་གྲུབ་སངས་རྒྱས་ཡེ་

ཤེས་ཀིས་དབེན་ས་པའི་སྤྲུལ་སྐུར་ངློས་འཛིན་ཞུས་ཏེ་མཚན་ལ་བློ་བཟང་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་

ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་བཅུ་བཞིའི་ཐློག་དབེན་དགློན་གི་ཁིར་བཀློད། དགུང་ལློ་སློ་གཅིག་པ་

སྤི་ལློ་༡༦༠༡་སྤི་ལློ་ལློར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློའི་མཁན་པློ་མཛད། དགུང་ལློ་ཞེ་བཞི་པ་ནས་ལློ་

དྲུག་རིང་ལྷ་ས་སྨློན་ལམ་ཆེན་མློའི་ཚོགས་དབུར་ཕེབས་ཤིང་། སེ་འབས་དགེ་གསུམ་གི་སློབ་

གཉེར་ཐློན་པའི་དགེ་བཤེས་ཆུ་ཚད་མཐློ་ཤློས་རྣམས་སྨློན་ལམ་ཆེན་མློར་དམ་བཅའ་འཇློག་

ནས་ཨང་རིམ་གནང་རྒྱུ་སློགས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པའི་ལུགས་སློལ་ཐློག་མར་གསར་དུ་

གཏློད། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་ངློས་འཛིན་ཞུས། སེ་འབས་ཀི་མཁན་པློ་མཛད། 

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ། བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༦༦༣ལློའི་

བློད་ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས་བཅློ་ལྔ་ཉིན་ཡབ་ཞབས་དྲུང་བསློད་ནམས་གགས་པ་དང་ཡུམ་ཚེ་

བརན་བུ་ཁིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་གཙང་ཐློབ་རྒྱལ་བྲུལ་ཚང་དུ་སྐུ་བལམས། གདུང་རྒྱུད་བློན་

ཡིན་པར་གགས། ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༦༦༤ ལློར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་ཆེན་པློའི་བཀའ་

དགློངས་བཞིན་བཀྲས་ལྷུན་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་གསེར་ཁིར་མངའ་གསློལ། རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་དྲུག་

པ་ཚངས་དབངས་རྒྱ་མཚོ་ལ་དགེ་བསྙེན་དང་རབ་བྱུང་དགེ་ཚུལ་བཅས་ཀི་སློམ་པ་འབློགས་

པར་མཛད། དགུང་ལློ་དློན་ལྔ་ལ་ཕེབས་པ་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༧༣༧ལློར་བ་བང་ཡིད་དགའ་ཆློས་

འཛིན་དུ་དགློངས་པ་ཆློས་དབིངས་སུ་ཐིམ། སྐུ་གདུང་རིལ་པློ་བཞུགས་པའི་མཆློད་སློང་ཆེན་

པློ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློར་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་ར་ལློ་བར་བཞུགས། 

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དྲུག་པ། དཔལ་ལན་ཡེ་ཤེས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༧༣༨ལློའི་

བློད་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་བཅུ་ཉིན་གཙང་ཤངས་རྣམ་གིང་རློང་ཁློངས་གམ་བཀྲ་ཤིས་རེ་

ཞེས་པའི་ཡུལ་དུ་ཡབ་ཐང་ལྷ་དང་ཡུམ་ལ་དྭགས་རྒྱལ་པློའི་སས་མློ་ཉི་ཟླ་དབང་མློ་གཉིས་ཀི་

སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་གསུམ་པར་སློབ་དཔློན་བསྟེན་ནས་ལགས་ཀློག་སློབ་སྦློང་

མཛད། རྒྱལ་དབང་བདུན་པ་བསྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚོ་མཆློག་ནས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པའི་



  1005  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

སྤྲུལ་སྐུར་ངློས་འཛིན་གནང་། དགུང་ལློ་བཞི་ལ་བཀྲས་ལྷུན་དགློན་དུ་གསེར་ཁིར་མངའ་

གསློལ། རྒྱལ་དབང་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་ནས་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་བཞེས། རྒྱལ་བ་སྐུ་

ཕེང་བདུན་པའི་ཡང་སིད་བཙལ་བའི་འགན་བཞེས་མེ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༧༦༦་ལློར་རྒྱལ་དབང་

འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་མཆློག་ལ་སྙེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་འབུལ་གནང་མཛད། མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་

༡༧༧༦ལློར་གློང་མ་ཆན་ལུང་གིས་པེ་ཅིང་དུ་གདན་དྲངས། རྒྱལ་བ་ལ་བསྙེན་རློགས་ཀི་སློམ་

པ་ཕུལ།མདློ་སྨད་སློགས་ཡུལ་ལ་ཆློས་འཁློར་རྒྱ་ཆེར་བསྐློར། ༡༧༧༩ ལློར་པེ་ཅིང་ལ་ཕེབས། 

ལགས་བི་སྤི་ལློ་༡༧༨༠ལློར་པེ་ཅིན་ཧློང་སི་ཞེས་པའི་དགློན་པར་སྐུ་གཤེགས། སྐུ་གདུང་

གཙང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློའི་དགློན་པར་གདན་དྲངས་ཏེ་གསེར་སློང་གསར་བཞེངས་ཀིས་

བཞུགས་སུ་གསློལ། 

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བདུན་པ། བསྟན་པའི་ཉི་མ། གཙང་ཉང་སྨད་པ་སྣམ་སྐྱིད་གཤློངས་སུ་ཡབ་དཔལ་

ལན་དློན་གྲུབ་དང་ཡུམ་འཆི་མེད་རྒྱལ་མློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་སྟག་

སྤི་ལློ་༡༧༨༢ལློའི་བློད་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་བརྒྱད་ཉིན་སྐུ་བལམས། ལློ་དེར་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་

བརྒྱད་པ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་མཆློག་ནས་པཎ་ཆེན་སྐུ་གློང་མ་དཔལ་ལན་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྤྲུལ་

སྐུ་སྟེ་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བདུན་པར་ངློས་འཛིན་མཛད། ལློ་མཇུག་ཏུ་ཡང་སིད་རིན་པློ་ཆེ་པ་སྣམ་

ཐར་པ་དགློན་དུ་གདན་དྲངས། ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༧༨༥ལློར་རྒྱལ་དབང་མཆློག་ནས་དབུ་སྐྱེས་

གཙུག་ཕུད་བཞེས་ཏེ་བློ་བཟང་དཔལ་ལན་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཕློགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་

བཟང་པློ་ཞེས་པའི་མཚན་གསློལ། དགུང་ལློ་ཉེར་ལྔའི་ཐློག་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་ལུང་

རློགས་རྒྱ་མཚོ་ངློས་འཛིན་ཞུས། རབ་བྱུང་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་ཕུལ། ༡༨༤༡ལློར་རྒྱལ་དབང་

སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཅིག་པ་ངློས་འཛིན་ཞུས། སིད་སྐྱློང་གི་ཐུགས་འགན་བཞེས། དགུང་ལློ་བདུན་

ཅུ་དློན་གཉིས་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༨༥༣ལློའི་བློད་ཟླ་དང་པློའི་

ཚེས་བརྒྱད་ཉིན་དགློངས་པ་ཆློས་དབིངས་སུ་གཤེགས། སྐུ་གདུང་རིལ་པློའི་མཆློད་སློང་བཀྲ་

ཤིས་ལྷུན་པློར་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་ར་ལློ་བར་བཞུགས། 

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པ། བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག གཙང་ཐློབ་རྒྱལ་བྲུལ་ཚང་ཞེས་པར་ཡབ་བློན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རིགས་བསྟན་འཛིན་དབང་རྒྱལ་དང་ཡུམ་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་

བཞི་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༨༥༥ལློའི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་བརྒྱད་ཉིན་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་

གསུམ་ཐློག་པཎ་ཆེན་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་མཆློག་སྤྲུལ་ཡང་སིད་དུ་ངློས་འཛིན་ཞུས་ཏེ་བཀྲ་

ཤིས་ལྷུན་པློའི་དགློན་པར་གདན་འདྲེན་ཞུས། དགུང་ལློ་དྲུག་ལ་དགློན་པའི་གསེར་ཁིར་ཕེབས་

ནས་སིད་སྐྱློང་རྭ་སྒེང་ཨ་ཆི་ཧློ་ཐློག་ཐུས་ངག་དབང་ཡེ་ཤེས་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་མཚན་མཆློག་

གི་དྲུང་དུ་རབ་བྱུང་གི་སློམ་པ་བཞེས། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༨༨༢ ལློར་བཀྲ་ཤིས་

ལྷུན་པློའི་དགེ་འདུན་གི་འདུལ་ཁིམས་དང་། བ་བང་ཞབས་འབིང་ལས་བེད་པའི་བེད་སློ་བཅས་

ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་། མཐར་ལློ་དེའི་བློད་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ཉིན་སྐུ་མ་ངན་ལས་

འདས། སྐུ་གདུང་ཧྲིལ་པློ་མཆློད་སློང་ཆེན་པློ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློར་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་ར་

ལློ་བར་བཞུགས། 

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ། བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་ཆློས་ཀི་ཉི་མ། དྭགསས་པློ་ཀ་ཤར་ཡུལ་དུ་ཡབ་ར་

མགིན་དང་ཡུམ་དམ་ཆློས་མཚོ་མློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་

༡༨༨༣ལློའི་བློད་ཟླ་དང་པློའི་ཚེས་བཅུ་གཉིས་ཉིན་སྐུ་བལམས། ལྷ་ལན་ཇློ་བློ་ཤཱཀ་མུ་ནེའི་སྤན་

སར་གསེར་བུམ་དཀྲུགས་ཏེ་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པའི་ཡང་སིད་དུ་ངློས་འཛིན་ཞུས། ས་བི་

སྤི་ལློ་༡༨༨༨ལློར་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པློ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་མཆློག་གིས་

དབུ་སྐྲ་གཙུག་ཕུད་བཞེས་པ་དང་འབེལ་རེ་བཙུན་བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་ཆློས་ཀི་ཉི་མ་དགེ་

ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་པའི་མཚན་གསློལ། ༡༩༠༤ལློར་དབིན་ཇིའི་གདན་ཞུས་ལར་རྒྱ་གར་

དུ་ཕེབས། ༡༩༡༤ལློར་གདན་ས་ཆེན་པློ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློར་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་

རྒྱལ་བ་བམས་པའི་སྐུ་བརན་འཛམ་གིང་དུ་མཐློ་ཤློས་སུ་གགས་པ་དེ་བཞེངས། ༡༩༡༣ལློར་

བ་བང་དང་སེ་པ་གཞུང་བར་གི་འགལ་ཟླའི་རྐྱེན་པས་མདློ་སྨད་དང་སློག་ཡུལ་དུ་ཕེབས། མེ་

གང་སྤི་ལློ་༡༩༣༧ལློར་སྐྱེ་དགུ་མདློར་སྐུ་གཤེགས། 

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པ། ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན། པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏི་ནི་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་

མཚན་མཆློག་གི་ཐློག་མའི་མཚན་ལ་མགློན་པློ་ཚེ་བརན་ཞུ་ཞིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

སྟག་སྤི་ལློ་༡༩༣༨ལློའི་ཟླ་བ་དང་པློའི་ཚེས་གསུམ་ཉིན་མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་གི་ཞུན་ཧྭ་རློང་

ཁློངས་བིས་མདློ་ཤང་གི་ངློ་མཚར་ཞེས་པའི་གློང་ཚོར་ས་སྐྱ་འཁློན་གི་རིགས་ལས་མཆེད་

པའི་བིས་མདློ་དཔློན་ཚང་དུ་ཡབ་བིས་མདློ་སྟློང་དཔློན་གུར་མགློན་ཚེ་བརན་དང་ཡུམ་བསློད་

ནམས་སྒློལ་མ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། ལགས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༩༤༡ལློར་པཎ་ཆེན་བཞུགས་

སར་ནང་སང་ནས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པའི་ཡང་སིད་དུ་ངློས་འཛིན་ཞུས་པ་དང་།

ས་གང་སྤི་ལློ་༡༩༤༩ལློའི་ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཚེས་གསུམ་ཉིན། སྐབས་དེའི་མིང་གློ་སིད་གཞུང་ནས་

ཆློག་མཆན་ཕུལ་བ་བཞིན། གསེར་བུམ་དཀྲུག་འདློན་མི་དགློས་པར་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་

པའི་མཚན་བཞེས་པ་དང་། སྐྱབས་རེ་རྡློ་རེ་འཆང་བ་ཁློ་འཇིགས་མེད་འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་རིན་

པློ་ཆེ་མཆློག་ནས་རེ་བཙུན་བློ་བཟང་འཕིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་

པློ་ཞེས་པའི་མཚན་གསློལ། ལློ་དེའི་ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་བཅུ་ཉིན་སྐུ་འབུམ་བམས་པ་གིང་

དགློན་དུ་ཁི་གསློལ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། གསུང་རློམསྐྱེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་རིམ་པའི་འགེལ་

པ་དང་སྐྱེ་རྡློར་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཆློ་ག་གསུམ་བསྐྱེད་ཅེས་པ་སློགས་ཡློད། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཨུ་ཡློན་

ཀྲང་གཞློན་པ་དང་སིད་གློས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞློན་པ་སློགས་གནང་། རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ལ་

བས་རེས་བ་ན་མཐློ་བ་འཇློག་གནང་མཛད། མཐར་ས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༩༨༩ལློའི་སྤི་ཟླ་དང་པློའི་

ཚེས་དགུ་ཉིན་གཙང་ལློངས་ཀི་གདན་ས་ཆེན་པློ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློར་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་

ནས་དགུ་པའི་བར་གི་མཉམ་བཞུགས་སྐུ་གདུང་མཆློད་ཁང་ཤར་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་བསྐྱར་

བཞེངས་མཛད་ཆེན་གཙོ་སྐྱློང་གནང་བར་ཕེབས་ཤིང་། མཛད་བེལ་ཆེ་དྲགས་པའི་རྐྱེན་གིས་

གློ་བུར་དུ་སྐུ་སྙིང་ལ་སྙུན་གཞི་ཕློག་ཏེ་ཕློགས་གང་ཐད་ནས་མྱུར་སྐྱློབ་ཞུས་ཀང་ཕན་འབས་མ་

ཐློན་པར་ལློ་དེའི་སྤི་ཟླ་དང་པློའི་ཚེས་ཉེར་བརྒྱད་ཉིན་གཞིས་རེ་གློང་ཁེར་གི་བདེ་ཆེན་སྐལ་

བཟང་ཕློ་བང་གི་གཟིམ་ཆུང་བཤད་སྒྲུབ་འཕེལ་རྒྱས་གིང་དུ་དགློངས་པ་ཆློས་དབངས་སུ་

གཤེགས། སྐུ་གཤེགས་སྐབས་དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག་ལ་ཕེབས་ཡློད། 

པཎ་ཆེན་སློམ་རྒྱུན། ཁ་ཆེའི་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤི་ནས་བརྒྱུད་པའི་སློམ་རྒྱུན། སྤི་ལློ་༡༢༠༤ལློར་ཁློ་

ཕུ་ལློ་ཙཱ་བས་སྤན་དྲངས་ནས་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤཱི་བློད་དུ་བློན། ཆུ་ཤུལ་སློག་མ་དགློན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པར་ཉིན་གཅིག་ལ་མི་བཅུ་གཅིག་བསྙེན་པར་རློགས་པའི་ནང་ནས་གློ་ཤུལ་ཁེར་གད་བང་ཆུབ་

དཔལ་དང་། གཙང་པ་རྡློ་རེ་དཔལ་གཉིས་སློབ་མའི་གཙོ་བློར་གྱུར། བང་ཆུབ་དཔལ་གིས་དགེ་

འདུན་སང་དང་། རྡློ་རེ་དཔལ་གིས་སྙེ་མློ་ཚལ་མིག་བཙུགས། དེ་གཉིས་ལ་སློབ་མ་དབུ་མཛད་

བསློད་ནམས་ཀིས་ཆློས་ལུང་དང་། དཀློན་མཆློག་རྒྱལ་མཚན་གིས་བེ་རིང་སྟེ་ཚོགས་པ་བཞི་

བཙུགས། ཚོགས་པ་སེ་བཞི་ལས་འདིའི་སློམ་རྒྱུན་འཕེལ། ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་

མཚན་དགུང་ལློ་ཉེར་གསུམ་སྐབས་ཉང་སྟློད་རྒྱན་གློང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་

ལས་བསྙེན་པ་རློགས་པ་ལས་སློམ་རྒྱུན་འདི་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ། ཁད་པར་དུ་བང་ཆུབ་དཔལ་གི་

སློམ་རྒྱུན་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་རིམ་བློན་གིས་བཞེས་པ་དང་། རྡློ་རེ་དཔལ་གི་སློམ་རྒྱུན་ངློར་ཆེན་

ཀུན་དགའ་བཟང་པློས་བཞེས་ཏེ་ཀར་ལུགས་དང་ས་ལུགས་པ་རྣམས་ལ་ད་ལའི་བར་དར་རྒྱས་

བྱུང་ཡློད། ས་པཎ་ལས་བརྒྱུད་པའི་པཎ་ཆེན་སློམ་རྒྱུན་ནི་ཕིས་རྒྱལ་བ་ལྔ་ཆེན་པློས་བཞེས་

ཤིང་དེ་ལས་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་། ཆློས་ལུང་པ་དང་བེ་རིང་པའི་སློམ་རྒྱུན་ནི་དེང་སང་མི་

བཞུགས་པ་མངློན། བུ་སྟློན་རིན་པློ་ཆེ་དང་། རེ་ཙོང་ཁ་རྣམས་ཀང་སློམ་རྒྱུན་འདི་བཞེས་ཡློད། 

པཎ་ཆེན་བདེ་ལེགས་ཉི་མ། རེ་འདི་ནི་བང་དུ་ཀྲེ་བའི་རིགས་སུ་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་

དཀིལ་ཙམ་དུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཞློན་དུས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློའི་ཐློས་བསམ་གིང་དུ་ཆློས་ཞུགས་

མཛད་ནས་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པློད་ལྔ་ལ་གསན་བསམ་མཛད། དེ་རེས་དབུས་སུ་ཕེབས་ནས་

ཕར་ཕིན་དང་། ཚད་མའི་སྐློར་སློགས་སེ་ར་རེ་བཙུན་པའི་དྲུང་དུ་གསན་པས་མཁས་པར་གྱུར། 

བང་པ་རབ་འབམས་པ་ཞེས་ཐུགས་རྒྱུད་འབློངས་པའི་ཚད་དུ་བེད ། དེ་ནས་ངམ་རིང་སང་

འབུལ་གྲྭ་ཚང་གི་བཤད་ཉན་མཛད། སེ་ར་བེས་ཀི་བ་མར་ཕེབས་ནས་འདུལ་བའི་སྤི་དློན་དང་། 

མཛོད་ཀི་སྤི་དློན། ཕར་ཕིན་སྤི་དློན་སློགས་ལེགས་བཤད་མང་དུ་བརམས། སྙན་པའི་གགས་པ་

ཕློགས་མཐར་ཁབ། རྒྱལ་དབང་བསློད་ནམས་རྒྱ་མཚོས་སེ་རའི་ཁི་པར་ཕེབས་དགློས་གསུངས་

ཀང་སྤན་མི་གསལ་བས་དགློངས་ཞུ་མཛད། འཁྲུངས་འདས་དང་མཛད་རྣམ་ཞིབ་པ་མ་རེད། 

པཎ་ཆེན་ནང་སང་། དེ་ཡང་ནང་སང་ཨུ་ཡློན་ལྷན་ཁང་ནི་རྒྱལ་སིད་སྤི་ཁབ་ཁང་ནས་ཆློག་མཆན་

གནང་བ་བརྒྱུད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༩༥༤ སར་ཡློད་སྨད་བཞུགས་སར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

པཎ་ཆེན་ནང་མ་སང་གི་རྨང་གཞིའི་ཐློག་བསྐྱར་སྒིག་བས་ནས་བཙུགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། 

དེ་ནི་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པ་རིན་པློ་ཆེའི་དབུ་ཁིད་འློག་དེ་སའི་ཕག་མཛོད་སྐྱབས་དབིངས་

ཛ་སག་བ་མའི་འགན་དབང་སྤློད་པའི་བ་བང་རྒྱལ་མཚན་མཐློན་པློའི་སིད་འཛིན་སྤི་ཁབ་མཐློ་

ཤློས་ཡིན་ཅིང་། སྐབས་དེར་རིམ་པ་གཉིས་པའི་ཛ་སག་བཀྲས་མཐློང་འཇིགས་མེད་གགས་པ་

དང་ལྷ་སྨློན་ཡེ་ཤེས་ཚུལ་ཁིམས་གཉིས་ནས་ཀྲུའུ་རེན་རྒན་པ་གནང་པའི་ཁློན་ཀྲུའུ་རེན་རྒན་

གཞློན་དང་ཨུ་ཡློན་བསློམས་མི་གངས་བཅུ་བདུན་ཡློད། ཚན་པ་དེའི་འགན་དབང་ནི་ནང་སང་

ཁློངས་ཀི་སེར་སྐྱ་ཞབས་འབིང་གསར་བསྐློ་དང་། གནས་སར་རམ་གནས་དབྱུང་། ལས་ཁུངས་

ཁག་དང་རློང་གཞིས་ཁག་གི་མི་འགློ་བསྐློ་འཐེན་གི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཏེ་ཕག་རགས་ཞུ་རྒྱུ། རེ་སྐློར་

ལས་ཁུངས་ཕུད་དེ་མིན་ལས་ཁུངས་སམ་རློང་གཞིས་ཁག་ལ་སྤི་འདློམས་འགློ་ཁིད་བ་རྒྱུ། 

གཤམ་འློག་གི་ལས་དློན་སྙན་སེང་འབློར་རིགས་ཐག་གཅློད་བ་རྒྱུ་སློགས་དང་། ཕི་ཕློགས་སུ་

རྒྱལ་སིད་སྤི་ཁབ་ཁང་དང་ཀྲུང་གུང་བློད་ལས་དློན་ཨུ་ཡློན་ལྷན་ཁང་ལ་སྐབས་བསྟུན་སྙན་

སེང་དགློངས་བསྐློར་ཞུ་འློས་རིགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གཞིས་རེ་ཡན་ལག་ལས་དློན་ཨུ་ལྷན་དང་

འབེལ་ཡློད་ལས་དློན་གང་ཅི་གློས་བསྡུར་མཉམ་ལས་བ་རྒྱུ། བློད་སེ་པ་གཞུང་དང་འབེལ་

གཏུགས་གློས་མློལ་བ་རྒྱུ་སློགས་ཡིན། ནང་སང་གི་རྒྱུན་གཏན་ལས་དློན་ཆེ་ཕ་ཚང་མའི་གཙོ་

སྐྱློང་ཐག་གཅློད་ཀྲུའུ་རེན་ཛ་ཐག་གཉིས་རང་ནས་གནང་བ་མ་གཏློགས་ཀྲུའུ་རེན་གཞློན་པ་

དང་ཨུ་ཡློན་རྣམས་རྒྱུན་ཕེབས་དགློས་ཀི་མེད་མཐར་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལགས་གང་སྤི་

ལློ་༡༩༦༡ལློའི་སྤི་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཅུ་དགུ་ཉིན་ལྷ་སར་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ག་སྒིག་ཨུ་

ཡློན་ལྷན་ཁང་གི་རྒྱུན་ཨུད་རྒྱ་ཆེའི་གློས་ཚོགས་ཐེངས་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཅིག་པའི་ཐློག་དེ་སའི་

པཎ་ཆེན་ནང་སང་ཨུ་ཡློན་ལྷན་ཁང་གི་ལས་ཐམ་རིས་འབུལ་ཞུས་ཏེ་དེའི་ལློ་རྒྱུས་ལས་འགན་

མཇུག་བསྒིལ་བའི་ཁབ་བསྒགས་བས་པ་དང་། ནང་སང་གི་ལས་ཐམ་ཨ་མ་ནི་ལི་མར་བརློས་

པའི་བ་བང་རྒྱལ་མཚན་མཐློན་པློའི་སིད་འཛིན་ནང་སང་ཨུ་ཡློན་ལྷན་ཁང་གི་ཐམ་ཀ་ཞེས་བློད་

རྒྱ་ཡི་གེ་གཉིས་ལན་གྲུ་བཞི་ཆེན་པློ་གཅིག་དང་། རྒྱུན་སྤློད་ཐམ་ག་ཙནྡན་དམར་པློར་བརློས་

པའི་པཎ་ཆེན་ནང་སང་ཨུ་ཡློན་ལྷན་ཁང་ཞེས་གྲུ་བཞི་ཆུང་བ་གཅིག་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པཎ་ཆེན་ཞིང་སེ་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལགས་བི་སྤི་ལློ་༡༧༨༠ལློར་ཕག་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། 

པཎ་ཆེན་བཟང་པློ་བཀྲ་ཤིས། ལ་སྟློད་བང་དུ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ལགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༤༡༠ལློར་

སྐུ་བལམས། སྐུ་གཞློན་དུས་རེ་ཤེས་རབ་སེང་གེ་དང་། རྒྱལ་དབང་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། རེ་བློ་

གློས་ཆློས་སྐྱློང་སློགས་ལ་བསྟེན་ནས་མདློ་རྒྱུད་རིག་གནས་ཟབ་མློ་ལ་མཁས་པར་སྦངས། 

དགུང་ལློ་ཞེ་གསུམ་པ་ལ་གཉན་ཡློད་བར་ཤློངས་དགློན་གི་ཁིར་ཕེབས། ལློ་བདུན་རིང་འཆད་

ཉན་མཛད། གསུང་རློམ་ཡང་སློམ་པ་ཉི་ཤུ་པའི་ཊཱིཀྐ། གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག ཟབ་ལམ་ནཱ་རློ་

ཆློས་དྲུག་གི་སློ་ནས་ཁིད་པའི་རིམ་པ་ཡིད་ཆེས་གསུམ་ལན། གུར་མགློན་འཁློར་བཅས་ཀི་

མངློན་རློགས་སློགས་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། གདམས་པའི་སྐློར་ལ་རབ་ཏུ་བེད་པ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གི་

བསྟན་བཅློས་ཀང་མཛད། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀི་སྐུ་གདུང་ལ་དངུལ་གི་

གདུང་རིན་པློ་ཆེའི་རྒྱན་སྤས་པ་ཞིག་བཞེངས། མཐར་དགུང་ལློ་རེ་དགུ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་

བརྒྱད་པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༤༧༨ལློར་དགློངས་པ་ཆློས་དབིངས་སུ་ཐིམ། 

པཎ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རེ་མློ། ཆློས་སེ་ཆེན་པློ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློའི་ཁི་ཐློག་བཞི་པ་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་

བདུན་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༤༣༣ལློར་སད་ཀི་སའི་ཆར་སྐུ་འཁྲུངས། མཁར་ཆེན་བག་ནས་

རབ་ཏུ་བྱུང་། སྐུ་གཞློན་ནུའི་དུས་ནས་སགས་ཀི་ཕག་ལེན་ལ་མཁས། དེ་ནས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་

པློར་ཕེབས་ཏེ་རེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་དང་། དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་གི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་ཟབ་

ཆློས་མང་དུ་གསན། ས་སྐྱ་དང་སྣར་ཐང་སློགས་སུ་པློ་ཏི་མང་པློ་གྲྭ་སྐློར་མཛད། ་སྤི་ལློ་

༡༤༨༧་ལློར་བཀྲས་ལྷུན་དགློན་གི་གདན་ཁིར་ཕེབས། གདན་ས་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་བཞིར་བསྐྱངས་

ཏེ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ལགས་ར་སྤི་ལློ་༡༥༡༠ལློར་ཁི་ཟུར་དུ་ཕེབས། རེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀི་རྣམ་

ཐར་ནློར་བུའི་ཕེང་བ། བཀའ་གདམས་ཆློས་འབྱུང་སློགས་བརམས་པར་མཛད། འདས་ལློ་མ་

གསལ། 

པཎ་ཆེན་ལུང་རིགས་རྒྱ་མཚོ། ཆློས་སེ་ཆེན་པློ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློའི་ཁི་ཐློག་གསུམ་པ་འདི་ཉིད་རབ་

བྱུང་བདུན་པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༤༡༨ལློར་ལ་སྟློད་བང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྤི་ལློ་༡༤༧༨ལློར་བཀྲས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

ལྷུན་དགློན་གི་ཁིར་ཕེབས་ནས་ལློ་བཅུའི་རིང་གདན་ས་བསྐྱངས། ལགས་བི་སྤི་ལློ་༡༤༨༠ལློར་

འདུ་ཁང་སྟེང་དུ་གཉེར་གཏད་གནས་བཅུ་ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་མཛད། དེ་ནས་གདན་ས་པཎ་

ཆེན་ཡེ་ཤེས་རེ་མློ་ལ་གཏད་དེ་དབེན་པར་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས། འདས་ལློ་མ་གསལ། 

པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་མཆློག་ལན། ས་སྐྱའི་བ་མ་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༤༢༨ལློར་

གསང་ཕུའི་བར་ཚིགས་ཞེས་པར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བརྒྱད་པ་ལ་སྐྱློར་མློ་ལུང་དུ་རློང་སྟློན་

ཆེན་པློ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་ཤཱཀ་མཆློག་ལན་དྲི་མེད་ལེགས་པའི་བློ་ཞེས་གསློལ། 

དགུང་ལློ་བཅུ་པ་ལ་ནཱ་ལེནྡྲར་དགེ་ཚུལ་བསྒྲུབས། དགུང་ལློ་ཉེར་གཅིག་གི་བར་ཀུན་མཁེན་

རློང་སྟློན་ཆེན་པློའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་རྒྱན་དྲུག་མཆློག་གཉིས་ཀི་གཞུང་སློགས་ཟབ་

ཆློས་མང་དུ་གསན། དགུང་ལློ་ཉེར་ལྔ་པ་ལ་ངློར་དགློན་དུ་ངློར་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པློ། བག་

དཀར་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ། མུས་ཆེན་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་གསུམ་གིས་མཁན་པློ་དང་ལས་

གསང་མཛད་དེ་བསྙེན་པར་རློགས། མཁན་སློབ་དེ་གསུམ་དང་། ལང་ལུང་པ་གཞློན་ནུ་བློ་

གློས། པཎ་ཆེན་ནགས་རིན་སློགས་ལས་གསུང་ངག་སྦློར་དྲུག་གི་གཙོས་ཟབ་རྒྱས་ཀི་ཆློས་

མང་དུ་ནློད། དགུང་ལློ་བཅློ་ལྔ་པ་ལ་གསང་ཕུའི་གནས་སློ་གྲྭ་ཚང་གི་འཛིན་བདག་མཛད། དེ་

ནས་དཔལ་ལན་ས་སྐྱར་གཞུང་ལུགས་བརྒྱ་ལ་བཤད་པའི་དགའ་སྟློན་དང་། གླཽ་སྒ་ལས་དྲངས་

པའི་གནས་བསྟློད་དང་ང་བརྒྱད་མ་སློགས་མཛད། དགུང་ལློ་ཉེ་གཉིས་པ་ས་གང་སྤི་ལློ་

༡༤༦༩ ལློར་གསེར་མདློག་ཅན་དུ་འདུས་ཚོགས་བརྒྱ་ཕག་བདུན་ལ་འཆད་རློད་རློམ་གསུམ་

གིས་བསྟན་པ་སེལ་ཏེ། རིག་གནས་ལྔ་ལ་སྙན་པའི་གགས་པས་ཁབ། ཕག་རློམ་ལ་ཡང་། ཚད་

མའི་དཀའ་འགེལ་སྤི་དློན་ཆེ་ཆུང་གཉིས། རྣམ་རིག་ཊཱིཀ་ཆེན་གཉིས། ཕར་ཕིན་ཊཱིཀ་ལུང་སྙིང་

སྤི་དློན་གསུམ། ར་འཇུག་ཊཱིཀ་སྟློང་ཐུན་ཆེན་པློ་གསུམ། འདུལ་བའི་བཀའ་འགེལ་ལས་བརྒྱ་

ཊཱིཀ་དང་། བདེ་གསང་རྣམ་བཤད་གསེར་ཐུར་ཆློས་ཚན་སློགས་རློམ་པའི་རྣམ་གངས་ཤིན་ཏུ་

མང་བར་མཛད། དེ་ལར་མཛད་པ་མཐར་ཕིན་ཏེ་དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་དགུ་

པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༥༠༧ལློར་དགློངས་པ་ཆློས་དབིངས་སུ་གཤེགས། 

པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤྲི། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཡང་ཟེར, དེ་ནི་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༡༢༧ལློར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀསྨིར་འཁྲུངས་པ་དང་རང་ལློ་ཉེར་གསུམ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་རྒྱ་གར་དཀིལ་ཁུལ་གི་ན་

ལེནྡྲའི་མཁན་ཐློག་མཇུག་མ་བེད་རིང་ལ་ཁ་ཆེའི་དམག་གིས་དགློན་སེ་གཏློར་བས་སློབ་མ་

གཙོ་བློ་དང་ལྷན་དུ་བློད་ལ་ཕེབས། མཚུར་ཕུར་བམས་པའི་སྐུ་བརན་ཆེན་པློ་བཞེངས་ཤིང་། 

ས་པཎ་ལ་བསྙེན་རློགས་གནང་། ཆློས་གགས་ཀི་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་སློགས་ཀང་འཆད་ཁིད་

སེལ། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་༡༢༡༤ལློར་རང་ཡུལ་ཀསྨིར་ལློག་ནས་རབ་བྱུང་བཞི་

པའི་ཤིང་བ་སྤི་ལློ་༡༢༢༥ལློར་འདས། 

པཎ་ཆེན་བསློད་ནམས་གགས་པ། དགའ་ལན་ཁི་ཐློག་བཅློ་ལྔ་པའི་རྣམ་ཐར་ལ་གཟིགས། 

པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏེ་ནི། [སློག] བློད་ཀི་དགེ་ལུགས་སྤྲུལ་སྐུ་ཆེན་མློ་ཞིག་གི་མཚན་ཏེ། པཎ་ཞེས་པ་

ནི་ལེགས་སྦར་གི་སྐད་ཡིན་ཞིང་། པཎི་ཏའི་བསྡུས་མིང་ཡིན། བློད་སྐད་དུ་མཁས་པའི་དློན་དུ་

འཇུག ཨེར་ཏེ་ནི་ཞེས་པ་ནི་སློག་སྐད་ཡིན་ཞིང་། བློད་སྐད་དུ་རིན་པློ་ཆེའི་དློན་དུ་འཇུག དེ་ནི་

རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་སྤྲུལ་ལློར་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལ་མཉྫུ་གློང་

མས་ཆེ་བསྟློད་ཀི་མཚན་གསློལ་བ་ཞིག་ཡིན་པས། དེ་ནས་བཟུང་སྐུ་ཕེང་རིམ་བློན་ལ་པཎ་

ཆེན་ཨེར་ཏེ་ནི་ཞེས་འབློད།པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དང་པློ་མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་ནས་

ད་བར་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བློན། དེ་དག་གི་གདན་ས་ནི་གཙང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློ་ཡིན། 

པཎ་ཞྭ། པཎི་ཏའི་ཞྭ་མློ་སྣེ་རིང་ཞིག 

པཎི་ཏ། [ལེགས]གནས་ལྔ་རིག་པ་སྟེ་རིག་པའི་གནས་ལྔ་ཤེས་པའི་མཁས་པ། 

པཎི་ཏ་དརྨ་པཱ་ལ། [ལེགས]རྒྱ་གར་ཤར་པ་བ་ཡིན་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པ་ཙམ་ལ་མངའ་རིས་

གུ་གེ་རྒྱལ་པློ་ལྷ་བ་མ་ཡེ་ཤེས་འློད་ཀིས་གདན་དྲངས་ཏེ་མངའ་རིས་སུ་བློན། བློད་དུ་འདུལ་

བའི་སློམ་རྒྱུན་སེལ། ཞི་གནས་སློམ་ཐབས་ཁིད་པ་སློགས། བསྟན་པ་ཕི་དར་སྐབས་མངའ་

རིས་སུ་སློམ་པ་ལེན་པའི་དབུ་བརེས་ཏེ་སྟློད་ཁུལ་དུ་འདུལ་བ་བརྒྱུད་སེལ་བས། 

པཎི་ཏ་འབུམ་ཕག་གསུམ་པ། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་གངསྤི་ལློ་༡༤༣༣ལློར་འཇམ་ལྷ་སིངས་

ཞེས་གགས་པའི་འདབས་ཁང་དམར་གག་ཁང་དུ་སྐུ་བལམས། དགུང་ལློ་བདུན་པར་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པློ་གཞློན་ནུ་རྒྱལ་མཆློག་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། དེ་ནས་པཎ་ཆེན་སངས་རྒྱས་སེང་གེ 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

བམས་སེམས་བློ་གློས་རིན་ཆེན། དློལ་ཕྲུག་ཆློས་བཟང་རྣམས་ལས་གཞུང་ཆེན་ཐམས་ཅད་

སྦངས། དཔལ་ལན་ས་སྐྱ་དགློན་དུ་བཀའ་བཅུའི་བཤད་པ་མཛད། འབས་ཡུལ་སྐྱེད་ཚལ་དུ་

ཀུན་མཁེན་བམས་ཆེན་རབ་འབམས་པའི་ཞབས་པད་སྟེན། ངློར་ཆེན་ཡབ་སས་ལས་ངློར་

ལུགས་དང་། བཤེས་གཉེན་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན་ལས་བློ་དློང་ལུགས། སྟག་ལུང་ངག་དབང་

གགས་པ་ལས་དྭགས་པློ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་ལུགས་དང་རས་ཆུང་པའི་གདམས་ངག་སྐློར། 

མཁེན་རབ་ཡློན་དཔལ་བྱུང་ལས་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཆློས་སྐློར་སློགས་ལེགས་པར་

གསན་བསམ་མཛད་པས་གཞུང་ལུགས་འབུམ་ཕག་གསུམ་པ་ཞེས་པའི་མཚན་སྙན་རྒྱས། དེ་

ནས་སྒ་པ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་དང་། ཤངས་པ་ཀུན་དགའ་དཔལ་ལན་གཉིས་ལས་སྒ་ཀ་ཙན་

སློགས་ཐུན་མློང་གི་རིག་གནས་ལ་སྦངས་པས་པཎི་ཏ་ཞེས་པའི་མཚན་ཐློགས། དགུང་ལློ་

སུམ་ཅུ་པ་ལ་བམས་ཆེན་ཆློས་རེས་མཁན་པློ་དང་། གློ་རམས་པས་ལས་སློབ། ཞ་ལུ་བ་བཀའ་

བཅུ་པས་དུས་བགློ་བ་མཛད་དེ་བསྙེན་རློགས་ཞུས། དེ་ནས་བཟུང་པཎི་ཏ་འབུམ་ཕག་གསུམ་

པ་ཞེས་བློད་ཁམས་ཡློངས་ལ་མཚན་སྙན་རྒྱས། དགུང་ལློ་སློ་གཅིག་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་

༡༤༦༣ལློར་ངམ་རིངས་སུ་ཤེར་ཕིན་བཤད་སློལ་བཙུགས། དགུང་ལློ་སློ་གཉིས་པར་གློ་བློ་

སྨློན་ཐང་གི་ཆློས་སེར་གཞུང་ལུགས་བརྒྱའི་འཆད་ཉན་སེལ། དགུང་ལློ་སློ་བཞི་ནས་ལློ་ངློ་བཅུ་

གསུམ་རིང་སློབ་མ་ཉིས་བརྒྱ་སྐློར་ལ་དམ་པའི་ཆློས་ཀི་ལགས་ཁིད་གནང་། དགུང་ལློ་ཞེ་

བདུན་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༤༧༩ལློ་ནས་ལློ་ངློ་ལློ་བཅུའི་རིང་ངེས་མེད་དུཕེབས་ནས་གདུལ་

བ་བསྐྱངས། དགུང་ལློ་ང་བདུན་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་བ་སྤི་ལློ་༡༤༨༩ལློར་གཙང་སྟློད་

བསློད་རྒྱལ་གིས་མཐུན་རྐྱེན་སྦར་ཏེ་བ་རྒློད་གཤློང་ས་ཀི་ཆློས་གྲྭ་བཏབ། དེའི་ཕི་ལློ་འཕགས་

མཆློག་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་བསྐུར། རེ་ཉིད་ལློ་བཅུ་གསུམ་རིང་གནས་ངེས་མེད་དུ་ཟབ་

དློན་སགས་ཀི་ཆློས་འཁློར་བསྐློར། མཐར་དགུང་གངས་དློན་གཉིས་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་

བརྒྱད་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༥༠༤ལློར་དགློངས་པ་རློགས་སློ།། 

པཎི་ཏ་སྨྲི་ཏི། སྨྲི་ཏི་ཛྙ་ཀ་ཀིརི་སྟེ་བློད་སྐད་དུ་དྲན་པ་ཡེ་ཤེས་གགས་པ་ཞུ རྒྱ་གར་གི་པཎི་ཏ་ཧ་ཅང་

མཁས་པའི་སྙན་གགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་དུས་རབས་བཅུ་པའི་མཇུག་ཏུ་བལ་པློ་ལློ་ཙཱ་བ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པདྨ་རུ་རེའམ་རྨ་རུ་རེས་པཎི་ཏ་སྨྲི་ཏི་དང་ཕ་ལ་རིང་བ་གཉིས་རྒྱ་གར་ནས་བློད་དུ་སྤན་དྲངས། 

ལམ་བར་དུ་ལློ་ཙཱ་བ་ཕློ་བའི་སྐྲན་ནད་ཀིས་གློངས་ནས་བློད་སྐད་མ་མཁེན་པའི་རྐྱེན་གིས་

གཙང་ར་ནག་ཏུ་མི་ཚང་ཞིག་གི་ལུག་རི་གནང་། མཐར་ཁློང་གི་སློབ་མ་དཔྱལ་ལློ་ཙཱ་བ་བསློད་

ནམས་རྒྱལ་མཚན་གིས་མི་ཚང་དེ་ལ་གསེར་སྦིན་ནས་བླུས་ཏེ་སྨན་ལུང་དུ་སྤན་དྲངས་ནས་

ཆློས་ཞུས། མཐར་མདློ་ཁམས་ལན་མའི་ས་ཁུལ་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ། འབློམ་སྟློན་པ་སློགས་སློབ་

མ་ཁ་ཤས་ལ་རྒྱ་གར་སྐད་ཀི་སྒ་རིག་པ་བསབས་པ་གནང་། དེང་སང་སྨྲ་སློ་མཚོན་ཆ་ཞེས་

པའི་གཞུང་དེ་ཡང་སྐབས་དེར་ཁློང་གིས་བརམས་པར་གགས་ཤིང་། དེ་ནི་སྒ་རིག་པའི་བསྟན་

བཅློས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། ཕི་འབྱུང་གི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བརམས་པའི་སུམ་རགས་

སློགས་སྒ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཁག་འདིའི་ནང་ནས་ལུང་དུ་མ་དྲངས་ཡློད། འདི་ཉིད་ཀི་

འགྱུར་མང་པློ་བཀའ་འགྱུར་ནང་བཞུགས་ཤིང་། པཎི་ཏ་འདི་ཡན་ཆད་དུ་བསྒྱུར་བའི་གསང་

སགས་ཀི་ཆློས་རྣམས་ལ་གསང་སགས་རིང་མའི་ཐ་སྙད་བེད་པ་ཡིན། 

པཎི་ཏ་ཚུལ་ཁིམས་ནློར། སར་རྒྱལ་པློ་གང་དར་མའི་སྐབས་ལྷ་སར་བཞུགས་པའི་པཎི་ཏ་ཞིག་ཡིན་

པར་བཤད། 

པཎི་ཏ་ཛི་ན་མི་ཏ། ཛི་ན་མི་ཏ་དང་དློན་གཅིག 

པཎི་ཏ་སངས་རྒྱས་གསང་བ། རྒྱ་གར་གི་པཎི་ཏ་ཞིག སློབ་དཔློན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་ཚེའི་

སྟློད་ཀི་སློབ་མ། བ་རྒྱུད་དང་། སྤློད་རྒྱུད། རྣལ་འབློར་རྒྱུད་གསུམ་ལ་མཁས་པའི་སློབ་དཔློན་

ཞིག་ཡིན། རེས་སུ་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀིས་ལུང་བསྟན་པ་ལར་གངས་ཏི་སེར་

ཕེབས་ནས་སློམ་སྒྲུབ་མཛད་ཅིང་བཞུགས་སྐབས་བློད་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གིས་བན་

ཀ་མ་ལེ་ཀློ་ཥ་དང་། གཉགས་ཛྙ་ཎ་ཀུ་མ་ར་གཉིས་རྒྱ་གར་དུ་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་

ཆློས་དཔེ་འཚོལ་དུ་བཏང་བ་རྒྱ་གར་དུ་མ་སེབས་གློང་སློབ་དཔློན་ཁློང་དང་མཇལ་ཏེ་གསང་

སགས་ཀི་ཆློས་འགའ་ཞིག་ཞུས་ནས་བློད་དུ་ལློག་དགློས་བྱུང་། 

པའེ་ཀྲན་ཐིང་ལར་གི་ཨར་སྐྲུན། རློ་མ་ཤར་མའི་ལུགས་སློལ་གི་ཨར་སྐྲུན་ལ་ཟེར། དེའི་གྲུབ་ཆ་མང་

ཆེ་བ་སློར་དབིབས་ཡིན་པ་དང་ཁང་པའི་ཐློག་ཕིབས་ནི་གཞུ་དབིབས་ལར་གི་སློར་གཟུགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

ཡིན་པ། ཁང་པའི་ངློས་མང་ཆེ་བ་ཟུར་བཞིའམ་ཟུར་བརྒྱད། ཡང་ན་རྒྱ་གམ་དབིབས་ཡིན་པ། 

ཁང་པའི་ནང་ལ་རི་མློ་དང་རློས་རིས། ཤེལ་སློའི་ཕ་རྒྱན། རྡློ་ཀ་མ་རུ་སློགས་ཀིས་རྒྱན་སྤློས་

བས་ཡློད་པའློ།། 

པའེ་ཅིན་ཧན་གི་ཕློ་བང་། དབིན་ཇི་གློང་མ་ཆེན་མློའི་ཕློ་བང་ཞིག་ཡིན། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅློ་

བརྒྱད་པའི་དུས་འགློར་གློང་མ་ཆེན་མློ་པའེ་ཅིན་ཧན་དང་། ནློའ ློ་མན་སིའི་གློང་མ་ཆེན་མློ་

གཡློས་ཧན་ཤར་ཏཱའི་སྐབས་བསྐྲུན་པས་མིང་དེ་ལར་ཐློགས། ཕློ་བང་དེ་ནི་རྒྱ་ཁློན་ཆེ་ཞིང་

བརིད་ཅིང་མཛེས་ཉམས་ལན་པ་ཞིག་སྟེ། ནང་དུ་ཁང་མིག་དྲུག་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡློད། ཆའློ་ཀྲི་

སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་སློགས་དུས་རབས་མི་འདྲ་བའི་རྒྱལ་པློ་རིམ་བྱུང་གིས་ར་ཆེའི་རི་མློ་དང་

བརློས་དཀྲློལ་བཟློ་རལ་དངློས་པློ། ར་ཆེའི་ཁིམ་ཆས་སློགས་རིན་ཐང་བལ་བའི་དངློས་པློ་མང་

པློ་ཉར་ཚགས་བས་ཡློད། 

པར། ① དེང་རབས་འཕྲུལ་ཆས་ཀིས་དངློས་པློའི་རང་གཟུགས་ཀི་བརན་གཟུགས་འདྲ་བཤུས་

བས་པའི་རི་མློ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། མིའི་པར། ཡུལ་ལློངས་ཀི་པར། རི་དྭགས་ཀི་པར། བ་

རིགས་ཀི་པར་སློགས་ལ་བུ། ② ཤློག་བུའི་ངློས་སུ་གནའ་བློའི་ཤིང་པར་དང་། ཞན་པར། དེང་

དུས་ཀི་རྡུལ་རིས་གློག་པར་སློགས་ཀིས་ཡི་གེ་དང་། པར་རིས་སློགས་སྣ་ཚོགས་པར་དུ་

བཏབ་པའི་ཡིག་ཆའི་རིགས། 

པར་རློ་བ། ① པར་རློ་མཁན། ② པར་དུ་རློ་བཞིན་པ། 

པར་རློས་པ། དཔེ་ཆ་དང་ལྷ་སྐུ་སློགས་པར་ཤིང་ལ་བརློ་མཁན། 

པར་སྐྲུན། པར་རྒྱབ་པའམ་འདེབས་པ། 

པར་ཁ་བཏབ་པ། དཔེ་དློན་རྣམ་པ་དབེར་མེད་ལ་བུ་འདྲ་ཚུལ། སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་དེ་གཉིས་པར་

ཁ་བཏབ་པ་ལ་བུ་འདྲ་པློ་འདུག 

པར་ཁང་། ① དཔེ་ཆའི་པར་ཤིང་འཇློག་སའམ་འདེབས་ཡུལ། ② བརན་པར་རྒྱབ་སའི་ཁང་པ། 

པར་ཁུལ་ནློའུར། [སློག]ཞིན་ཅང་ཡུ་གར་རང་སྐྱློང་ལློངས་སུ་ཡློད་པའི་མཚོ་ཞིག 

པར་ཁློངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དབིན་སྐད་དུ་type area ཟེར། 

པར་འཁློར་ཁ་འབེད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་open printer ཟེར། 

པར་འཁློར་སྒིག་བཅུག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་install printers ཟེར། 

པར་འཁློར་ཁ་སྣློན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་add printer ཟེར། 

པར་གིས་འཕར་བ། [རིང] ① གློ་བུར་དུ་གེན་དུ་འཕར་བ། ② རྒྱང་གིས་འཕར་བ་སལ་བའི་འགློ་

སྟངས་ལ་བུ། 

པར་རྒྱུ་འདློར་བ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་cancel printing ཟེར། 

པར་རྒྱུའི་མགློགས་ཚད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་printing speed ཟེར། 

པར་རྒྱུའི་སློན་ལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་print preview ཟེར། 

པར་རྒྱུའི་སྤུས་ཚད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་print quality ཟེར། 

པར་རྒྱུའི་རིས་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་printing calculator ཟེར། 

པར་རྒྱབ་བཞིན་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་printing ཟེར། 

པར་རྒྱབ་ཤློག་ངློས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་print page ཟེར། 
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པར་འགེབས། ① འདྲ་དཔེ་འགེབས་པ། ཡུལ་ལུང་གཅིག་གི་ཉམས་མློང་ཡུལ་ལུང་གཞན་ཞིག་ལ་

པར་འགེབས་ཀིས་ལག་ལེན་བསྟར་ན་མི་འགིག སེར་དློན་ལ་གཞུང་དློན་ཡིན་ཁུལ་གིས་པར་

འགེབས་བས་ན་ནློར་འཁྲུལ་རེད། ② ཧ་ཅང་འདྲ་བའི་དཔེ། ལད་མློ་འཁབ་དུས་ཁློང་གཉིས་ཀི་

གཟུགས་བད་དང་རྣམ་འགྱུར་གང་ཅི་ནས་ཕན་ཚུན་པར་འགེབས་བེད་པ་རང་རེད། 

པར་འགློ་རེན་མཁན། པར་འདེབས་སྐབས་པར་ཤིང་གི་སྣེ་གཅིག་འཛིན་མཁན། 

པར་རྒྱབ་པ། ① ཤིང་པར་སློགས་ལས་དཔེ་དེབ་པར་རྒྱབ་པ། ② མི་དང་། དངློས་པློ། ཡུལ་ལློངས་

སློགས་ཀི་འདྲ་པར་རྒྱབ་པ། 

པར་སྒློམ། ① པར་ཤིང་འཇློག་སའི་སྒློམ། ② བརན་པར་སྒིག་སའི་སྒློམ། 

པར་ཆས། ① བརན་པར་རྒྱབ་བེད་ཀ་ིའཕྲུལ་ཆས། ② དཔ་ེཆ་པར་རྒྱབ་བེད་ཀ་ིའཕྲུལ་ཆས་སམ་ཡློ་བད། 

པར་ཏང་། [རིང]མཐའ་སྣེ་རའི་ཟེ་རྔློག་དང་འདྲ་བའི་གདན་ཏེ་རྔློག་སྟན་གྲུམ་ཟེ་ཡང་ཟེར་བ་འབློལ་

གདན་ཏེ་རྔློག་གྲུམ་ཟེ་ཡང་ཟེར་བ་འབློལ་གདན་གི་སྟེང་དུ་གདིང་བའི་ཁ་གདན་འཕེད་ཞློལ་

དང་། ཁ་གང་མ་རིགས་གཉིས། 

པར་སྟེགས། དཔེ་ཆ་པར་འདེབས་དུས་པར་ཞིང་འཇློག་སའི་སྟེགས། 

པར་ཐང་། པར་ཏང་དང་འདྲ། 

པར་ཐང་ཁ་བློ། [རིང]གདན་གྲུམ་ཟེ། 

པར་ཐུང་། ① པར་ཤིང་ཐུང་ངུ་། ② དཔེ་ཆ་པར་མ་ལེབ་ཐུང་། 

པར་འདེགས་པ། པར་རྒྱབ་པ། 

པར་འདེབས་ཚོས་རྒྱག རས་སློགས་ལ་རི་མློའི་པར་རྒྱབ་པ་དང་། ཚོས་རྒྱབ་པ། 

པར་སྣག དཔེ་ཆ་པར་རྒྱབ་བེད་ཀི་སྣག་ཚ། 

པར་པ། ① དཔེ་ཆ་པར་རྒྱབ་བེད་ཀི་སྣག་ཚ། ② དཔེ་དེབ་ཀི་པར་རྒྱབ་མཁན། 

པར་རྞི། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་ལློ་མའི་མིང་ཞིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། འདབ་མ་ཞེས་འགྱུར་

བར་དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུས་མཛད་པའི་མངློན་བརློད་འཆི་མེད་མཛོད་ཀི་འགེལ་པ་ལས་གསུངས། 

པར་པ་ཏ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རིམས་ཚད་དང་། དུག་
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ཚད་སེལ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཁི་ཞིང་རལ་པ་ཅན་དང་། སློན་པློ་ཆིག་ཐུབ། མི་རྒན་རལ་

པ་ཅན། རིམས་འཇློམས་བཅས་སློ།། 

པཪྤཏ། [ཞང་ཞུང]གཉན་ནད་ཀི་རྒྱུ་བེད་པའི་དུག་ཅན་སིན་བུའི་མིང་སྟེ། བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་

སློག་འཕློག་བེད་ཅེས་པའི་དློན། 

པར་པར། འཕར་ཚུལ་ལམ་འཕག་སྟངས། ཁང་བིའུ་རྣམས་ཐང་དུ་པར་པར་འཕར་ནས་འགློ། 

པར་པར་བགིད་པ། འཕར་འཕར་བེད་པ་ཞེས་པའི་དློན་ཏེ ཏུན་ཧློང་གཏེར་ཡིག་བློད་ཀི་གསློ་རིག་

ཡིག་ཆ་ལས། སྐིགས་བུས་བཏབ་པ་ལ་ལག་པ་གཡས་པའི་ར་པར་པར་བགིད་པ་དམ་དུ་

མནན་ན་ཆད་ཅེས་པ་ལ་བུའློ།། 

པར་པིར། པ་རི་པི་རིའི་བསྡུས་ཚིག 

པར་སྤི། སར་བློད་དུ་པར་འདེབས་མཁན་སྤི་པའི་མིང་། 

པར་དཔློན། དཔེ་ཆ་པར་རྒྱབ་མཁན་གི་འགློ་ཁིད། 

པར་ཕུད། དཔེ་ཆ་སློགས་ཀི་པར་གཞི་གསར་དུ་བརློས་ནས་ཐློག་མར་བཏབ་པའི་དཔེ་ཆ་གསར་

པ་དེ་དག་གཟིགས་ཕུད་ཀི་ཚུལ་དུ་འབུལ་བའི་མིང་། 

པར་བུ། ① [རིང]སྣློད་ཆུང་ངུ་ཞིག མར་པར། ཞག་པར། སྨྱུག་མའི་པར་བུ། ② དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀི་

མགློན་པློ་བེར་ནག་ཅན་གི་སྒྲུབ་ཆེན་ལས་ཕི་སྒྲུབ་ཀི་ཆློ་གའི་ལག་ལེན་ཞིག་གི་མིང་ཡིན།

པར་བང་། པར་གི་མཇུག་བང་། པར་བང་སྨློན་ཚིག་ཚུལ་དུ་བཀློད། 

པར་མ། པར་བརྒྱབ་ནས་བྱུང་བའི་དཔེ་ཆ་སློགས། པེ་ཅིན་པར་མ། ལྷ་སའི་པར་མ། སེ་དགེའི་པར་མ། 

པར་ར། དཔེ་ཆ་སློགས་པར་དུ་བརློ་རྒྱུའི་ཐློག་མར་ཤློག་བུར་བིས་ཏེ་པར་ཤིང་ལ་སྦློར་བའི་པར་

གཞིའི་ཡི་གེ། 

པར་ར་སྦར་བ། པར་གཞིའི་ཡི་གེ་པར་ཤིང་ལ་སྦར་བ། 

པར་ཞུས། པར་ཡིག་གི་ཞུས་དག 

པར་གཞི། ལགས་པར་ཤིང་པར་སློགས་ཀི་གཞི། དབིན་སྐད་དུ་version ཟེར། 

པར་གཞི་སྟློན་བེད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་



  1019  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་display version ཟེར། 

པར་གཞི་མི་མཐུན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་version conflict ཟེར། 

པར་ཡིག་སྤུས་ཚད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་letter quality ཟེར། 

པར་གཡློགཔར་རྒྱབ་མཁན་གི་རློགས་པ་སྟེ་པར་འདེབས་སྐབས་པར་ཤིང་གི་སྣེ་གཅིག་འཛིན་

མཁན་སློགས་ལ་བུ། 

པར་རིང་། ① པར་ཤིང་རིང་པློ་མདའ་ཚད་མ། ② དཔེ་ཆ་པར་མ་ལེབ་རིང་། 

པར་རིས། ① འདྲ་པར་དང་། བིས་རིས་ཀི་བསྡུས་ཚིག ② པར་གི་རི་མློ། དབིན་སྐད་དུ་pic-

ture ཟེར། 

པར་རིས་སྒིག་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་picture processing ཟེར། 

པར་རིས་སློན་ལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་preview picture ཟེར། 

པར་ཤིང་། པར་བརློ་གཞིའམ། པར་གི་རི་མློ་བརློས་ཡློད་པའི་ཤིང་། 

པར་ཤིང་ཁིས་པ། པར་རློ་སའི་མཁེགས་ཤིང་བེ་བག་པ་ཞིག་མི་མིང་ཡིན།

པར་ཤློག པར་རྒྱབ་སའི་ཤློག་བུ། 

པར་བཤུས། དཔེ་དློན་རྣམ་པ་དབེར་མེད་ཀི་འདྲ་ཚུལ། བཤད་རྒྱུའི་ནང་དློན་གཅིག་ཀང་མི་སློ་

སློའི་ཤློད་སྟངས་པར་བཤུས་བརྒྱབ་པ་ནང་བཞིན་མི་ཡློང་། 

པར་སིག གནའ་དུས་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕློགས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་མིང་། དེབ་ཐེར་དུ་སྟག་གཟིག་གམ་

ཏ་ཟིག་དང་། དེང་སང་དབི་ལང་ཟེར་བ་དེ་ཡིན། 

པས། པ་ཡིག་ལ་རེས་འཇུག་ས་ཡིག་སྦར་བ་ནི། ༡ བེད་སྒ་སྟློན་པ། ལག་པས་ཡི་གེ་འབི། ༢ རྒྱུན་

མཚན་སྟློན་པ། དུ་བ་ཡློད་པས་མེ་ཡློད་པ་ཤེས། ༣ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད་དུ་འདྲི་ཚིག་སྟློན་པ། ཡིན་



  1020  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པས། རེད་པས་སློགས་ཁ་སྐད་དུ་དྲི་ཚིག་ཏུའང་འཇུག 

པར་སློག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་to duplicate ཟེར། 

པི་ཏ་དྲུ། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་སྐྱེར་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། ཤིང་

སེར་ཞེས་འགྱུར་བར་དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་བསྟན་པའི་ཉིན་བེད་ཀིས་མཛད་པའི་མངློན་བརློད་

འཆི་མེད་ཀི་མཛོད་ཀི་འགེལ་པ་ལས་གསུངས། 

པི་ཐེའི་གནས་ས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་bit position ཟེར། 

པི་པི། ① ཆང་སློགས་སྣློད་གཞན་དུ་བླུག་བེད་ཀི་པི་པི། ② རྒྱ་གིང་གི་དབུགས་འགློ་སའི་བུ་གར་

བསྐློན་རྒྱུ་འདམ་རྩྭའི་རང་ལས་བཟློས་པ་ཞིག ③ ཆང་འཚོད་སྐབས་བུམ་རའི་ནང་དུ་བཀལ་

ནས་ཐང་ཐིགས་བཟེད་དེ་ཕིར་འདྲེན་སྣློད་ཅིག 

པི་པི་ལིང་། འདི་ནི་ཧིན་རྡུ་ཉི་ཤི་ཡ་དང་། ཧྥི་ལུ་པིན། འབར་མ། རྒྱ་གར། ཡེ་ནན། རྒྱ་ནག་གི་ཀློང་

ཤིས། ཀློང་ཏུང་། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་གི་ཏེ་ཧང་། ལིན་ཚང་། ཤིས་ཧྲློན་པ་ན་སློགས་མཐློ་ཚད་

རྨེ་ཁི་1100མན་གི་ནགས་ཚལ་དང་སྨྱུག་མའི་གསེབ། ཁང་པའི་འགམ་སློགས་སུ་སྐྱེ་ཞིང་། 

འདེབས་འཛུགས་ཀང་བེད་ཆློག བློད་ལློངས་ཀི་མེ་ཏློག་དང་། སློ་བློ་སློགས་ཀི་ས་ཁུལ་དུ་སྐྱེས་

ཡློད། ཤིང་མ་ལྡུམ་གི་རིགས་ཡལ་ཕན་སྙི་ལ་མཉེན་པ། ཡལ་ག་རྣམས་ས་ངློས་སུ་ཉལ་ནས་

སྐྱེ་བ། ལློ་མ་སྙིང་དབིབས་ར་རིས་གསལ་བ་ལ་སྤུ་འཇམ་ཐུང་ངུ་ཡློད་པ། མེ་ཏློག་སྙེ་མའི་

དབིབས་ལར་སྤུ་ཆུང་ཅན། འབས་བུའི་མདློག་ལང་གུའམ་ལང་ནག་རིམ་བཞིན་མེ་ཏློག་གི་སྤུ་

ཡལ་ནས་དམར་སེར་དང་། སྐམ་ནས་སེར་ནག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཞིག་ཡིན། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་

འབས་བུ་སྟེ། ནར་མློ་རིང་ཐུང་སེན་ཐི་མེ་ཁེ3~7ཙམ་ལ་ཕི་ངློས་ནས་སེག་རྡར་རིས་སུ་དློད་

པ་དང་། བཅས་འཕློ་ནས་འབྲུ་གུ་དམར་སེར་ནང་ནང་དཀར་པློ་ཅན་ཕན་ཚུན་འབར་བ། ཕ་སློམ་

ཅི་རིགས་ཡློད་པ་ཅན་ཏེ། དེའང་རིགས་མཆློག་དམན་ལྔ་ཙམ་ཡློད། སློ་ནག་ཆུང་ངུ་འབས་འབྲུ་

ཉུང་བ་མློ་རིགས་དང་། ནག་ལ་འབྲུ་པ་གསལ་བ་ཕློ་རིགས། འདྲ་དཔེར། པི་པི་ལིང་ནི་བི་བའ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

རྔ་མ་འདྲ། ཞེས་གསུངས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀྲ�ཥ།ྜ ནག་པློ། ལུས་འཕགས་སྐྱེས། ཡུལ་

དབུས་སྐྱེས། ཟེག་མ་གཡློ་བེད། སེག་བེད། པི་པྤཱ་ལི། སེལ་སེལ། བང་ཆུབ་ལློན་ཤིང་། དྲློད་

སྨན་ནར་མ། སློད་ནར། ནག་པློ་གློག་རེད། གློགས་མའི་གཟུགས་ཅན། སྨན་ནག བི་རིལ། དྲློད་

སྨན་ལང་མློ། དྲློད་སྨན་འཇློང་མློ། ཚ་བ་སློགས་སློ།། རློ་ནུས། རློ་ཚ་ལ་མངར། ཞུ་རེས་དྲློད། 

ནུས་པས་ཕློ་བའི་དྲློད་ཉམས་པ་དང་། བད་རླུང་གི་ནད། དབུགས་མི་བདེ་བ་སློགས་ལ་ཕན། 

ནད་ཁག་དང་ཟུངས་ཁག་འབེད་ནུས། 

པི་ཙི། མངའ་རིས་སར་ཕློགས་ཀི་ཡུལ་སྐད་དེ་དངློས་པློའམ་དུས་ཚོད་སློགས་ཏློག་ཙམ་མམ་ཕན་བུ་

ཙམ། ཡུད་ཙམ་གི་དློན་ནློ།། དཔེར་ན། ཀ་ར་པི་ཙི་ཞིག་སྟེར་དང་། ང་པི་ཙི་ཞིག་སྒུགས་ཨ་ལ་བུའློ།། 

པི་ཝང་། ཏམ་བུ་རའམ་སྒ་སྙན། 

པི་ཝང་རྒྱུད་གཅིག་པ། རྒྱུད་དམ་སྐུད་པ་གཅིག་ལས་མེད་པའི་པི་ཝང་། 

པི་ཝང་རྒྱུད་མང་། རྒྱུད་དམ་སྐུད་པ་མང་པློ་ཡློད་པའི་པི་ཝང་། 

པི་ཝང་རྒྱུད་གསུམ། རྒྱུད་དམ་སྐུད་པ་གསུམ་ཡློད་པའི་པི་ཝང་། 

པི་ཝམ། གནའ་རབས་ནས་དར་བའི་རློལ་མློའི་རིགས་སྟེ་འབར་རི་ཅན་གི་སྐུད་པ་ཕན་ཚུན་བརྡར་

བ་ལས་སྒ་མཐློ་དམན་སྣ་ཚོགས་རང་གི་འདློད་པ་ལར་བསྒྱུར་ཆློག་པ་ཞིག 

པི་རི། པིར་ལེབ་མློ། 

པི་ལང་ལ། ལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྤུ་ཧྲེང་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད་ཅིང་། མཐློ་ཚད་རྒྱ་

མཚོའི་ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་༥༣༢༠ཡློད། 

པི་ལིང་། ཤིང་ག་མའི་པགས་པ་བུད་བཤུས་བཏང་བའི་སྦུ་གུ་དེར་ཟེར། 

པི་ལིང་འཕར་མ། འདི་ལ་པི་ལིང་ཡང་འབི་སློལ་ཡློད། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་ཟླ་ཞག་དུས་སུ་

རྣམས་སུ་དུས་དང་དུས་སུ་རྒྱུ་ཞིང་སྐྱེ་འགློའི་ལས་ལ་ཀློ་ལློང་དང་ཁག་དློག་བེད་པའི་འབྱུང་པློ་

མི་མ་ཡིན་པའི་རིགས་ཤིག 

པི་ཤཱ་ཙི་ཀཿ [ལེགས]སྐད་རིགས་ཆེན་པློ་བཞིའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་ཤ་ཟའི་སྐད། 

པི་སིན། དབིན་སྐད་ཟུར་ཆགས། ཞྭ་སྨྱུག་ལ་གློ 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པི་སཱའི་མཆློད་རེན་གསེག་མ། དབི་ཊ་ལིའི་གནའ་བློའི་གགས་ཅན་གི་ཨར་སྐྲུན་དངློས་པློ་ཞིག་ཡིན། 

དེ་ནི་སྤི་ལློ་༡༡༧༤ ལློར་བསྐྲུན་པ་དང་། མཐློ་ཚད་སྤི་ཁེ་53.5ཡློད་པས་ཐློག་བརེགས་

བརྒྱད་ཀི་ཚད་དང་ལན་ཡློད། མཆློད་རེན་འདི་གསེག་ཅན་ཞིག་ཡིན་རུང་། གཞི་རའི་གྲུབ་ཆ་

ས་ཞིང་བརན་པ། ཕིའི་རྣམ་པ་བརིད་ཅིང་ངློ་མཚར་ལན་སྟབས་མི་ཚང་མས་པི་སཱ་གློང་ཁེར་གི་

མཚོན་བེད་དུ་ངློས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡློད། 

པིང་ཀྱུར་མ། [ཡུལ] བ་ནེ་ལེའམ་འློལ་པ། 

པིང་གཏློང་བ། [ཡུལ] སར་དློད་དུ་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་རགས་རྒྱབ་པ་དང་གཅིག་པ་ཡིན་ཡང་ཐློབ་

ཆ་ཕེད་སྐལ་ལས་མི་འཐློབ་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག 

པིན་ཅིན་དགློན། དགའ་ལན་ཀུན་ཁབ་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། ལློ་ངློ་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་གི་སློན་དུ་ཁི་བ་

ཐུབ་བསྟན་མཐའ་ཡས་ནས་གསར་འདེབས་མཛད་པར་སྐད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

པིབ་པ་ལ། ཆུ་ལན་ཞེས་པ་སྟེ་འདི་དང་ཨ་ཤྭ་ལཱ་དང་བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་མིང་གི་རྣམ་གངས་སློ།། 

པིའི་ཙི། [རྒྱ] ཨ་རག་འཐུང་སྣློད་ཆུང་ངུ་། 

པིར། ① སྤུ་སྨྱུག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བིས་སྨྱུག་དང་འབི་བེད་དློ།། ② ཆུར་གནས་སློག་ཆགས་

དབིངས་འཁར་རྔ་ཁ་སྦར་བ་ལར་ཡློད་པ་ཞིག 

པིར་སྐྱློད། པིར་རེས་ཤློག་སྟེང་དུ་བསྐྱློད་པར་ཟེར། 

པིར་གི་འགིང་ཉམས། འབི་སྐབས་སུ་ཚེགས་རེ་རེ་དང་། བཅད་རེ་རེ་བཞིན་དུ་པིར་རེས་ཤློག་སྟེང་

དུ་ཕར་སྐྱློད་ཚུར་ལེན་བེད་པའི་ཉམས་འགྱུར་ལ་ཟེར། 

པིར་གི་རུས་པ། ཆུར་གནས་པའི་སེམས་ཅན་དབིབས་འཁར་རྔ་ཁ་སྦར་བ་ལར་མཐའ་འཁློར་བའི་

ཁ་སློ་ཅན་ཞིག་སྟེ། དེའི་རུས་པས་བིས་པའི་གདློན་ནད་དང་། ཆུང་སི་འཇློམས། 

པིར་མགློ རང་པའི་མཐེ་བློང་གི་སྤུ་སྐྱེས་སར་ཡློད་པའི་ཆུ་ར་སྦུ་གུ་ཅན་གི་ལག་ཅིག་སྟེ། དེར་བཅད་

བརྡུང་ཤློར་ན་རླུང་འཕློ་ཞིང་ལུས་ཀི་བ་བ་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་ཞིག 

པིར་བཅད་ཀི་བསམ་གཞིགས། ཡི་གེ་དང་རི་མློ་འབི་སྐབས་པིར་སྨྱུག་ཤློག་སྟེང་དུ་མ་ལྷུང་གློང་ཇི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

ལར་བས་ནས་འབི་དགློས་པའི་བསམ་གཞིགས་གཏློང་སྟངས་དང་། དེ་བཞིན་པིར་རིས་ལས་

ཐློན་པའི་ཉམས་འགྱུར་དང་བང་རལ་ལ་གློ་དགློས། 

པིར་རེས། རི་མློ་འབི་སྐབས་སུ་པིར་སྤློད་ཤུལ་མངློན་པ་དེར་ཟེར། རི་མློ་སློ་སློའི་བརློད་བ་དང་ནང་

དློན་མི་འདྲ་བ། རི་མློ་རིགས་སློ་སློའི་དབར་གི་ཉམས་འགྱུར་མི་འདྲ་བ་སློགས་ཀིས་རྐྱེན་པས། 

པིར་སྤློད་སྟངས་གཅིག་གྱུར་མིན། དཔེར་ན་རི་མློ་འབི་སྐབས་རྒྱུན་དུ་ཤུགས་ཆེ་བ་དང་། 

ཤུགས་ཆུང་བ། ཧྲློབ་རིང་དང་འཇམ་ཤ་དློད་པློ། མཉེན་ཆ་དང་ཁློབ་ཏློ། སློམ་པློ་དང་ཕ་མློ་

སློགས་ནི་པིར་རེས་ཀི་ཁད་པར་ལས་ཐློན་པ་ཡིན། པིར་རེས་ནི་ཉམས་འགྱུར་གི་རྨང་གཞི་

དང་། ནང་དློན་དང་གཙོ་བློའི་བརློད་བར་ཞབས་འདེགས་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན། གལ་སིད་ནང་

དློན་ཆློ་མེད་པ་དང་གཙོ་བློའི་བརློད་བ་མངློན་གསལ་དློད་པློ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་པིར་རེས་ཇི་

ཙམ་ལེགས་ཀང་ཕན་ཐློགས་གང་ཡང་མེད། དེས་ཕི་ཚུལ་གི་རྣམ་པ་ཟློལ་བཅློས་ཙམ་ལས། 

བརམ་བའི་གསློན་ཉམས་ལ་ཕན་ནུས་ཐློན་གི་མེད། དེར་བརེན་བརམ་བ་ཞིག་གི་ལེགས་ཉེས་

དཔྱད་སྐབས་ཁློན་ཡློངས་ལ་བལ་དགློས་པ་ལས་པིར་རེས་རྐྱང་པར་བལས་ན་མི་རུང་བའློ།། 

པིར་རེས་དང་བསམ་པ། རི་མློ་གསར་རློམ་བེད་པའི་རྒྱུད་རིམ་ནང་རི་མློ་མཁན་གི་བསམ་པའི་

བརེ་དུང་དང་པིར་རེས་གཉིས་མཉམ་དུ་འདྲེས་དགློས། པིར་རེས་གང་དུ་གནས་པའི་ཡུལ་དེར་

བཅད་དང་། ཚགས་སློགས་གང་ཡིན་རུང་ཚང་མ་བརེ་དུང་གི་འགུལ་སྐྱློད་རེས་ཤུལ་ཡིན། 

དེར་བརེན་པིར་རེས་ཀིས་ཕི་ཡུལ་གི་བི་ཡུལ་དང་རང་ངློས་ཀི་ཤེས་རློགས། དངློས་པློའི་ཕི་

དབིབས་དང་ནང་གི་བསམ་པ། དེ་བཞིན་རློམ་པ་པློ་རང་ཉིད་ཀི་བསམ་བློའི་བརེ་དུང་དང་པིར་

རེས་གཉིས་རློ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ནུས་པ་ཐློན་གི་ཡློད། བསམ་པ་པིར་གི་སློན་དུ་འགློ་དགློས། 

ཞེས་དང་། པིར་གང་བྱུང་དུ་སྤློད་རྒྱུ་མེད་ཅེས་པ་ནི་རློད་སྒྲུབ་ཀི་འབེལ་བ་ཡིན་པ་དང་། པིར་

རེས་དང་བསམ་པའི་དབར་གི་འབེལ་བའང་ཡིན། 

པིར་སྟེགས། ཚོན་སྤད་པིར་གི་སྟེགས། 

པིར་ཐློགས་དབང་པློ། བློད་ཀི་རི་མློའི་ལག་རལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པའི་མིང་སྟེ། ཏིས་ལེའི་རྔ་མའི་ག་

སྤུས་བཟློས་པའི་པིར་སྨྱུག་ཐློགས་ནས་རི་མློ་འབི་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པའི་ལག་རལ་མི་སྣ་ལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པིར་ཐློགས་དབང་པློ་ཞེས་བསྟློད་བསགས་བེད་སློལ་ཡློད། 

པིར་མདློང་། ཤིང་གིས་བཟློས་པའི་པིར་བླུག་སྣློད་ཆུང་ངུ་ཞིག

པིར་སྤློད་ཀི་སྐྱློན་སེལ་ལྔ། སྐྱློན་ལྔ་པློ་སྟེ། པིར་རེས་མངློན་དྲགས་པ། པིར་རེས་ཀི་འགྱུར་བ་ཆུང་

བ། པིར་རེས་སྐམ་དྲགས་པ། པིར་སྤློད་ཤུགས་ཆུང་བ། པིར་སྤློད་མདུད་པ་ཅན་བཅས་ལ་ཟེར། 

པིར་སྤློད་སྟངས། པིར་སྤློད་སྟངས་ཐད་འགློ་འཛུགས་དང་མཚམས་འཇློག་སྐབས་ཤུགས་སྤློད་པ་དང་

ལག་པའི་མཁིག་མ་འདྲློངས་ཤིང་འཚམས་པ། བར་དུ་དབུགས་མཚམས་མ་ཆད་པ། བཅད་

མཚམས་མ་ཆད་པ། བཅད་མཚམས་འཇློག་སྐབས་སྣང་ཆུང་མི་བེད་པ་བཅས་སློ།། ད་དུང་བཅད་

ཁ་ཡེང་བའི་རྣམ་པ་ཐློན་པ། ཤུགས་ཆེ་ན་བཅད་ཁ་ལྐུགས་རགས་དློད་པློའི་རྣམ་པ་ཐློན་པ། པིར་

སྤློད་མགློགས་དྲགས་ན་བཅད་ཁ་རང་འདྲེད་ཤློར་བའི་རྣམ་པ་ཐློན་པ། པིར་སྤློད་འགློར་དྲགས་

ན་བཅད་ཁ་མདུད་པ་ཐེབས་པའི་རྣམ་པ་ཐློན་པ། པིར་ཁ་ལེབ་དྲག་ན་བཅད་ཁ་སབ་པའི་རྣམ་པ་

ཐློན་པ། པིར་ཁ་འདྲློང་དྲགས་ན་བཅད་ཁ་མཉན་ན་མེད་པའི་རྣམ་པ་ཐློན་པ་སློགས་སྐྱློན་ཆ་དེ་

རིགས་སང་དགློས། དེ་ནི་རྒྱ་སློལ་རི་མློའི་ངློས་ནས་བཤད་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་བཞིན་པིར་ཁ་ཀློག་

ཀློག་བས་ན་བཅད་ཁ་སློག་ལེའི་ཁ་ལ་བུ་ཐློན་པ་དང་། པིར་ཁ་ཐད་ཀར་དྲང་རྐྱང་དུ་བཏང་ན་

བཅད་ཁ་མཐའ་ཐིག་ལ་བུ་སློགས་ཡིན་པས་དེ་རྣམས་པིར་སྤློད་སྟངས་ཀི་དློན་ཡིན། 

པིར་སྦུག པིར་བླུག་ས་ཞིག 

པིར་སྨྱུག རྒྱ་ཡིག་འབི་བེད་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག་ཡིན་ལ། རྒྱ་སློལ་རི་མློའི་གཙོ་བློའི་ལག་ཆ་ཞིག་ཀང་

ཡིན། པིར་སྨྱུག་བཟློ་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཆ་ནི་ར་སྤུ་དང་སེ་མློང་གི་སྤུ། རི་སློད་རི་བློང་གི་སལ་གཞུང་སྤུ། 

སྤང་ཀིའི་སྤུ་སློགས་ཀིས་བཟློ་ཡི་ཡློད། པིར་སྨྱུག་གི་རྒྱུ་ཆ་མི་འདྲ་བར་བརེན་པིར་སྨྱུག་ཀང་

རིགས་གསུམ་ལ་དབེ་ཡློད་པ་སྟེ། མཉེན་སྤུ་དང་། གློང་སྤུ། མཉེན་གློང་བསེས་མ་བཅས་ཡིན། དེ་

དག་ནི་ཚོན་ཆུ་འཐེན་ཤུགས་མི་འདྲ་ལ་སྤློད་པའི་ཚེ་ན་ཡང་ཕན་འབས་མི་འདྲ་བ་ཐློན་གི་ཡློད། 

པིར་རེ། ཐློག་མར་པིར་གི་སྤུ་རེ་ལ་ཟེར་ཞིང་། སྐབས་འདིར་པིར་རེ་ཞེས་པ་ནི་ཡིག་གཟུགས་དང་

རི་མློ་འབི་སྐབས་སུ་པིར་གི་འགིངས་ཉམས་ལ་གློ་དགློས། དེ་ཡང་པིར་སྤློད་སྐབས་རེ་

འདྲློངས་དང་། རེ་གསེག་དང་། རེ་འདེགས་དང་། རེ་ལེབས་དང་རེ་སས་དང་། རེ་ལློག་བཅས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

རྣམ་པ་དྲུག་དང་ལན་དགློས། 

པིར་འཛིན་སྟངས། པིར་འཛིན་པའི་བེད་ཐབས་ཤིག་ཡིན། རྒྱ་སློལ་རི་མློ་དང་ཡིག་གཟུགས་འབི་

སྐབས་པིར་སྨྱུག་འཛིན་སྟངས་ཐད་མཛུབ་མློ་ལྔ་པློ་དེའི་འགུལ་སྐྱློད་བེད་ཐབས་ནི་མཛུབ་མློ་

འགའ་ཞིག་ནང་དུ་བཀུག་དགློས་པ། འགའ་ཞིག་ཕིར་བརྐྱང་དགློས་པ། དེ་བཞིན་མཛུབ་མློ་

དམ་པ། སར་མློ་སྟློང་པ། ལག་ངར་སྙློམ་པ། ལག་མགློ་འདྲློང་བ། པིར་སྨྱུག་སར་མློའི་དབུས་སུ་

གནས་ཤིང་། པིར་སྤློད་སྐབས་རང་བཞིན་ནུས་པའི་འགློག་རྐྱེན་བལ་བ་ཞིག་དགློས་སློ།། 

པིར་རིས། རྒྱ་ཡིག་ལ་མཚོན་ན་ཡི་གེ་ནི་བཟློ་དབིབས་མི་འདྲ་བའི་ཚེགས་དང་བཅད་ལས་གྲུབ་པ་

ཞིག་ཡིན་པས་དེར་པིར་རིས་ཞེས་ཟེར། 

པིར་ཤུབས། ལྷ་རིས་པའི་པིར་གི་སྣློད། 

པུ་ཏི། པློ་ཏི་དང་འདྲ། 

པུ་པུ་ལག་ཁ། [ཡུལ] པུ་པུ་ཁུ་ཤུད། བ་རིགས་ཤིག་སྟེ་པུ་ཤུད་ཀང་ཟེར། བ་ཁ་བློ་མགློ་ལ་སྒ་ལློག་

ཡློད་པ་ཞིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྒློ་ཡི་གཙུག་ཕུད་ཅན་དང་། མཆུ་རིང་། དྲི་ངའི་འདབ་

ཆགས་བཅས་སློ།། 

པུ་ཙེ། འབྲུ་རིགས་ཀི་ཤུན་པའི་མིང་པུ་ཚེ་ཞེས་འབི་བའང་ཡློད། 

པུ་རངས་རྒྱལ་རབས། པུ་རངས་རྒྱལ་བརྒྱུད་ནི་གུ་གེ་ནས་ཆད་པ་དང་གུ་གེ་དང་པུ་རང་སིད་

དབང་གཅིག་འཛིན་གི་དུས་སྐབས་ལྷ་བ་མ་ཡེ་ཤེས་འློད་ཀི་གཅུང་པློ་འཁློར་རེས་པུ་རང་གི་

སིད་དབང་བཟུང་། ཕློ་བང་ནི་པུ་རང་གི་སྐུ་མཁར་ཉི་བཟུངས་སུ་མཛད་པ་སློགས་འཁློར་

ཆགས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལློ་རྒྱུས་སུ་གསལ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་དུ་པུ་རང་གི་

གདུང་རྒྱུད་རློགས་པ་ཡིན་ཚུལ་ཀ་ཐློག་བཙན་པློའི་གདུང་རབས་སུ་གསལ། 

པུ་རི་ནམ་མཁའ་རློང་། འདིར་བསྟན་པ་ས་དར་གི་དུས་སུ་སྒྲུབ་གནས་ཞིག་ཡློད་པར་བཤད་སློལ་

འདུག དུས་གང་དུ་བ་མ་གང་གིས་བཏབ་པ་མ་གསལ། ཆློས་ལུགས་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་

ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

པུ་རེ། [ལེགས]གློང་ཁེར་གི་མིང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པུ་ལི། བག་ལེབ་སབ་པློར་ཟེར། 

པུ་ལི་སི། ཉེན་རློག་པ། ས་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་བདེ་སྲུང་ཉེན་རློག་གི་དམག་དཔུང་ལ་བུ་ཞིག་ཡིན་

ཞིང་། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལགས་བ་སྤི་ལློ་༡༩༢༡ལློར་དབིན་ཁློངས་བློད་མི་ལེགས་ལན་ས་

ཧེབ་བ་བའི་བཀློད་ཇུས་འློག་བཙུགས། དེའི་ནང་ཐློག་མར་ལྷ་སར་བཅའ་སློད་ཝ་གིང་སློགས་

ཁ་ཆེའི་གཞློན་ནུ་ལས་མེད་ཅིང་དལ་སློད་ཁག་གཅིག་བསྡུས་ཏེ་དམག་ཁིམས་དང་། འློས་

འགན་བེད་སློ་ཁག་སློབ་སྦློང་བས་རེས་མི་དཔློན་གི་བཀློད་འདློམས་འློག་འགན་དབང་ལག་

བསྟར་བེད། དེ་རེས་རིམ་བཞིན་ཤེལ་དཀར་དང་ལྷ་རེ་སློགས་ནས་བསྡུས་པའི་དིང་རི་དམག་

སར་གི་ཁློངས་ནས་གསར་སྐློང་བས་པ་དང་། ཡང་ས་བི་སྤི་ལློ་༡༩༤༨ལློར་དེ་དག་ཀང་ཕིར་

སློག་སྟེ་ཆ་དང་དམག་སར་གིས་ཉེན་རློག་བདེ་སྲུང་གི་ལས་འགན་འཁུར་ཞིང་། བཀློད་འདློམས་

དབང་ཆ་མདའ་དཔློན་དང་ལྷ་སའི་མི་དཔློན་ཟུང་འབེལ་གིས་སྤློད་པ་ཡིན། 

པུ་ལིངྒ། [ལེགས] ① གང་ཟག་ཕློ་གློ་བར་བེད་པའི་ཚིག་ཕད་པ་པློ། པ་པློ་རྣམ་སློ།། དཔེར་ན། 

དབུས་པ། ཕྱུག་པློ། ལ་བ་པློ། ② ཕློའི་རགས། 

པུ་ལླིར་མཱ་ལ་ཡ། བུ་སྟློན་རིན་པློ་ཆེས་མཛད་པའིབདེ་མཆློག་ཆློས་འབྱུང་ལས། རྒྱ་གར་ཤར་

ཕློགས་བང་གྷ་ལའི་ལྷློ་ངློས་མ་ལ་ཡཱའི་ཆུ་ཀླུང་འབབ་སའི་གནས་དེ་ཡིན་པར་གསུངས། པུལླི་

ར་མཱ་ལ་ཡ་ཞེས་པ་རྒྱལ་བའི་རི་ཞེས་པའི་གློ་དློན་ཡིན་པར་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦར་གི་གཞུང་

འགའ་ཞིག་ལས་བཤད། བློད་ཀི་མཁས་དབང་འགའ་ཞིག་གིས་གནས་དེ་ནི་གློང་ཁེར་པ་ཏ་ལི་

པུ་ཏར་ངློས་འཛིན་པར་གསུངས་པ་ཡང་འདུག 

པུ་ལེ་ཏེན་དངློས་མང་བཤམས་སྟློན་ཁང་། དབིན་ཇིའི་སྣ་འཛོམས་རང་བཞིན་གི་དངློས་མང་

བཤམས་སྟློན་ཁང་ཆེ་ཤློས་དེ་ཡིན། དེ་ནི་སྤི་ལློ་༡༧༥༣ལློར་ལློན་ཏན་དུ་བསྐྲུན་པ་དང་། དེའི་

ནང་ཨེ་འཇིབ་ཀི་སྒྱུ་རལ་དང་། ཞི་ལ་རློ་མའི་སྒྱུ་རལ། ཡ་གིང་ནུབ་མའི་སྒྱུ་རལ། ཡློ་རློབ་ཀི་

དུས་རབས་དཀིལ་མའི་སྒྱུ་རལ། ཤར་ཕློགས་ཀི་སྒྱུ་རལ། མི་རིགས་རིག་པ་བཅས་ཁག་དྲུག་

ལ་དབེ་ནས་ཉར་ཚགས་བས་ཡློད། 

པུ་ལློ་མ་དག། [མངློན] བརྒྱ་བིན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

པུ་ཤུ། ཁང་པའི་ཉ་རྒྱབ་བམ་ཆུ་སྐྱློར་ཏེ་རྒྱ་སྐད་དུ་ལན་ཀན་ཟེར། 

པུ་ཤུད། པུ་པུ་ཁུ་ཤུད་ཀི་བསྡུས་ཚིག 

པུ་ཤེལ། རྡློ་ཞིག 

པུ་ཤེལ་ཙི། དྲེས་མའི་ར་བ་ཡིན་པར་ཐློ་ཐར་གི་མདློའི་འགེལ་པར་བཤད་ཅིང་། བིར་ཎའི་ར་བ་ཞེས་

ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་གསུངས་ལ། བི་ར་ཎའང་དྲེས་མ་ལ་ཚོམས་ཀི་འགེལ་པར་བཤད་དློ།། 

སྤུ་ཤེལ་རེ་། འདི་ནི་སི་ཁློན་དང་། ཀུའེ་ཀྲློའུ། ཡུན་ནན་སློགས་དང་། བློད་ཀི་སློ་བློ་དང་། ར་ཡུལ་

སློགས་རློང་ཆེན་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་2200 མན་གི་ས་ཆ་རྣམས་སུ་སྐྱེས་ཡློད། ཕལ་ཆེར་བག་

དང་ཤིང་སློང་ཐློག་སྐྱེས་ཤིང་། ལློ་མང་སྐྱེ་བའི་ལྡུམ་བུའི་རིགས་ཤིག་ཡིན། ར་བ་ཁ་སྤུ་དང་

རྒྱུས་ཕན་མང་ཞིང་། ངར་པ་ལང་སེར་སྨྱུག་ཚིག་ཅན། ཚིག་བར་གི་རིང་ཚད་རྨེ་ཁི་ 

0.025~0.035ཙམ་ཡློད། ངར་པའི་རིང་ཚད་0.3~0.8ཙམ་ཟིན། ངར་པ་རྣམས་ར་བ་

ལས་རློབ་སྟེ་སྐྱེ་བ། ཡལ་ག་མེད་པ། ལློ་མ་ཕལ་ཆེར་སློང་པློའི་སྟློད་ལ་ཡློད་ཅིང་། ལང་འཇམ་

འཇློང་ནར་ར་རིས་གཞུང་དུ་ཡློད་པ་སྨད་ཆས་ངར་པ་གཏུམ་ནས་རེས་མློས་སྐྱེ་བ། ཟླ་5~6 

པར་མེ་ཏློག་དཀར་པློ་དམར་སྨུག་གི་མདང་ཅན་ཆེ་ལ་གུག་ནས་བཞད་པ། འབས་བུ་ཏིལ་གང་

མ་འདློག་པ་དང་། མེ་ཏློག་འཆར་སྐབས་ལློ་མ་ལྷུང་བ་ཞིག་དང་། ཡང་ངར་པའི་ཚིགས་ནས་

ཡལ་ག་གེས་པ་ཞིག་སློགས་རྣམ་པ་ཅུང་མི་འདྲ་བ་འགའ་ཞིག་འབྱུང་བ། གང་ལར་ཡང་སྨན་དུ་

སྦར་བ་ནི་ངར་པ་སྟེ། སྤིར་བཏང་ཟླ་ 9~10 པར་བཏུས་ནས་བསིལ་སྐམ་བ་བ་ཡིན་པས་ངློ་

བློ་ཡང་ཞིང་སྙི་ལ། ཁ་དློག་སེར་པློ་སུལ་རིས་ཡློད་པ། ཚིགས་མང་ཞིང་བཅད་ཁ་དཀར་པློ་

ཅན། རློ་ཅུང་ཟད་ཁ་བ། མིང་གཞན། ཨུ་ཤི་ར་དང་། ཨུ་ཤིར། མརུྨ་ལ། རྩྭ་ག་བུར། བ་ལ། 

འཁློར་ལློའི་ལུས། ཉ་ཡི་མིག་བཅས་སློ།། རློ་ནུས། རློ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་

སྐྱུགས་པ་གཅློད་ཅིང་སྐློམ་དད་སེལ། བད་ཀན་ཚ་བ་འཇློམས། 

པུ་ས་ལ། སྨན་འུ་སུའམ་སློ་བསློད་ནམས་དཔལ་འཛོམས། 

པུ་ས་ལའི་འདབ་མ། འུ་སུའི་འདབ་མ་ཡིན་པར་ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས་གསུངས་ཤིང་། འགེལ་ཆུང་

མཁན་པློས་པུ་ས་ལའི་འདབ་མ་ཟར་མའི་འདབ་མ་ཡིན་པར་བཤད་དློ།། 
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པུཀྐཾ། པུ་ཀྐཾ་ཞེས་པའི་ཡུལ་ནི་རྒྱ་གར་ཤར་ཕློགས་ཀི་ཡུལ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་པར་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་

དྲུག་པ་དཔལ་ལན་ཡེ་ཤེས་ཀིས་མཛད་པའི་ཤམ་བ་ལའི་རྣམ་བཤད་དུ་གསུངས་ཤིང་། དེའི་

ཡིག་གཟུགས་ཀི་དཔེ་རིས་ཆ་ཚང་བ་སྐུ་འབུམ་ཆེ་ཤློས་རིན་པློ་ཆེའི་བ་བང་གི་ཤིང་དཔར་

གངས་བརྒྱད་པར་གསལ། 

པུག་ཏ། སམ་སློགས་ཀི་ནང་གི་བར་ཆློད་ཀི་མིང་། 

པུག་པུག་ཤེ་ལེ། བ་པུ་ཤུད་ལ་ཟེར། 

པུག་རིལ། [ཡུལ] ཆང་བཙགས་ཟིན་པ་བླུག་སའི་སྣློད་ཅིག 

པུགས། ཕུགས། གཏན་མ་དང་ཡུན་རིང་པློ། 

པུང་ཁློག ར་ལུག་བསད་རེས་པགས་པ་མ་བཤུས་པར་མེར་བསེགས་བཏང་བར་ཟེར། འགའ་རེས་

ཕག་རག་ཀང་ཟེར་རློ། 

པུད་དུ་བཞག་པ། གཅིག་པུའམ་ཧྲང་ཧྲང་འཇློག་པའི་དློན། 

པུཎ་རི་ཀ [ལེགས]པད་མ་དཀར་པློ། 

པུར། རློའམ་གདུང་གི་ཞེ་ས། སྐུ་པུར། 

པུར་ཁང་། རློ་ཁང་སྟེ་རློ་འཇློག་སའམ་སེག་སའི་ཁང་པ། 

པུར་སམ། རློ་འཇློག་སའི་སམ། 

པུར་རྒྱལ། སར་གཉའ་ཁི་བཙན་པློའི་གདུང་བརྒྱུད་རྣམས་ལ་ཟེར། སྤུར་ཡང་བི་སློལ་འདུག 

པུར་རྒྱལ་བློད། སྤུ་རྒྱལ་དང་དློན་གཅིག 

པུར་སྒློམ། པུར་སམ་དང་དློན་གཅིག 

པུར་ཐལ། རློ་བསེགས་ཟིན་རེས་ཀི་ཐལ་བ། 

པུར་དར། [ཡུལ] ཕུང་པློ་ལ་གཡློག་རྒྱུའི་ཁ་བཏགས། 

པུར་པ། ཕུར་པ། ས་ལ་འཛུགས་བེད། 

པུར་སྦངས་པ། པུར་བཞུས་པ་དང་དློན་གཅིག 

པུར་བཞུས་ཁང་། སེག་ཁང་སྟེ་སྐུ་ཕུང་ཞུགས་འབུལ་གཏློང་ས། 
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པུར་བཞུས་པ། རློ་བསེགས་པ། 

པུཥྐར་མུ་ལ། [ལེགས]རྒྱས་བེད་ར་བ་སྟེ། ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག རློ་ཁ་ལ་ཚ་བ། ཞུ་རེས་

སྙློམས། ནུས་པས་བད་ཀན་ཚ་བ་འཇློམས། ཁག་རླུང་གིས་རིབ་ལློགས་གཟེར་བ་ཞི། 

པུཤྤ་གེ་སར། སློ་ཞིག 

པུཤྤའི་སྦྲང་ཆང་། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། མེ་ཏློག་གི་སྐད་དློད་ལ་འཇུག་པས་སྐབས་འདིར་མེ་

ཏློག་གཡར་མློ་ཐང་ལ་ཐློབ་པས་དེ་དང་སྦྲང་རི་གཉིས་སྦར་བའི་སྨན་ཆང་གི་མིང་སྟེ། ཕི་མ་

འཕིན་ལས་རྒྱུད་ལས། མེ་ཏློག་ཀུན་དང་ཁད་པར་གཡར་མློ་ཐང་། བཏུས་སྐམས་བུམ་པར་

བསིགས་ལ་ཆུ་ཡིས་བསིང་། ཁུ་བ་བཞུར་ཏེ་སྦྲང་རི་ཕུལ་གང་སྦར་། འློ་དྲློད་ཙམ་བསློས་ཞག་

གསུམ་མནན་ལ་བཞག པུའི་སྦྲང་ཆང་ཞེས་བ་སྦྲང་དང་མཉམ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

པུཥྤའི་མར་སྦར། [ལེགས]བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་མེ་ཏློག་སྤིའི་མིང་ཡིན་ན་ཡང་སྐབས་འདིར་ཛཱ་མེ་

ཏློག་ལ་འཇུག་པས་དེ་དང་མར་སྦར་བའི་དློན་ཡིན་ཞེས་དར་མློ་སྨན་རམས་པ་བློ་བཟང་ཆློས་

གགས་ཀིས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་དཀའ་འགེལ་ལེགས་བཤད་གསེར་རྒྱན་ལས་གསུངས། 

པུས་ཁེབས། པུས་མློ་དྲློད་བེད་ཀི་ཁེབས། 

པུས་འཁྱུད། སློམ་ཐག 

པུས་གུག [ཡུལ] གཤློལ་མགློའི་ཤིང་གུག 

པུས་ལིབས། པུས་མློའི་གཡློགས་སམ་པུས་ཤུབས། 

པུས་པ་ལ། པུ་ས་ལ་དང་འདྲ། 

པུས་མློ། སྒིད་ཁུག་གི་མདུན་ཆའམ་རེ་ངར་དང་བརླ་རུས་འབེལ་བའི་ཚིགས་ཀི་མདུན་ཆ། ལམ་

བར་དུ་ཆུ་བློ་པུས་མློ་ནུབ་ཙམ་བརྒལ་བ། ཁ་བ་པུས་མློ་ནུབ་ཙམ་བབ་ནས་འགློ་ལམ་འགགས་

པ། ས་ལ་པུས་མློ་བཙུགས་པ། 

པུས་མློ་གཅློད་པ། གནའ་ལུགས་ཀི་ཁིམས་ཆད་གཅློད་ལུགས་ཞིག 

པུས་མློ་དྲུག་ཆིངས། པུས་མློའི་ཚིགས་ལ་ཆིངས་བ་ཚུལ་གི་མིང་སྟེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་

མཚོས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བྱཻ་སློན་ལས། སེང་གེ་དྲུག་ཆིངས་ནི། དང་པློ་
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བིན་པ་ནས་ལྷམ་སྒློག་འཆིང་སར་དཀྲི། དེ་ནས་སྒིད་ཁུང་དུ་མར་ཁེར་ལ་བརླའི་དཀིལ་ནས་

སལ་ནག་ལ་ཐུག་པར་དཀྲི། དེ་ནས་གཉན་གློང་དུ་བསྣློལ་བའི་ལབ་མ་གཉིས་བས་ལ་སྒིད་ཁུང་

ནས་ཡར་ཁེར་ལ་མར་གི་ལབ་སྣ་གཉིས་ཁིད། གཅིག་གིས་མནན་ཏེ་དེ་ནས་སབ་ཁུང་ནས་ལྷ་

ངའི་སྟེང་ཁིད་བརེག་མ་སུམ་སུམ་བརེག་གློ ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

པུས་མློ་མེ་ལློང་། པུས་མློའི་མེ་ལློང་སྟེ་ལྷ་ང་། 

པུས་མློ་བཙུགས་ནས་ཞུ་བ་འཐེན་པ། ① ལུས་གུས་པ་ཆེན་པློས་ཞུ་བ་ཕུལ་བ། ② པུས་མློ་ས་ལ་

བཙུགས་ནས་ཞུ་བ་འཐེན་པའི་དློན། 

པུས་མློ་བཙུགས་པ། པུས་མློ་སར་བཙུགས་པ། དག་བློས་མགློ་བསྒུར་ནས་པུས་མློ་བཙུགས་ཏེ་ཞུ་

བ་འཐེན་པ། དག་བློའི་མདུན་དུ་པུས་མློ་བཙུགས་ཏེ་གསློན་པ་ལས་ཡར་ལངས་ཏེ་ཤི་བ་དགའ། 

པུས་མློའི་སློ་བཞི། པུས་མློའི་ལྷ་ངའི་སྟེང་དུ་རྒྱ་གམ་གི་ཐིག་གདབ་སྟེ་དཀིལ་ནས་གསློ་བ་རང་ཉིད་ཀི་

ཚོན་གང་རེ་གཞལ་བའི་ཚིགས་མིག་གློང་མ་གཡས་གཡློན་གཉིས་དང་། འློག་མ་གཡས་གཡློན་

གཉིས་བཅས་ཀི་གནས་སུ་ཚིགས་ཆུ་འབྱུང་བའི་སློ་ལ་བུ་བཞི་ཡིན་སྟབས་སློ་བཞི་ཞེས་བཤད། 

པུས་མློའི་གཉན་གློང་། པུས་མློའི་ཚིགས་མཚམས་སུ་ངློས་འཛིན་པ་ཞིག་དང་། པུས་མློའི་ཚིགས་

མཚམས་ནས་ཡར་སློར་བཞི་གཞལ་བའི་གནས་སུ་བཞེད་པ་ཞིག་དང་གཉིས་མཆིས་ཏེ། 

སྐྱེམས་པ་ཚེ་དབང་གིས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་རྣམ་བཤད་བདེ་བའི་འདློད་

འཇློ་ལས། པུས་མློའི་ལྷ་ང་སེབས་མཚམས་དེ་ལ་གཉན་གློང་ཞེས་བ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། 

སེ་སིད་སངས་རྒྱས་མཚོས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བྱཻ་སློན་ལས། པུས་མློ་ནས་

ཡར་སློར་བཞི་གཞལ་བའི་མཚམས་དེ་ལ་གཉན་གློང་ཞེས་བ། ཞེས་གསུངས་པས་སད་དཔྱློད་

ལན་དག་གིས་དཔྱློད་ཅིག ། 

པུས་མློའི་མེ་ལློང་། པུས་མློའི་ལྷ་ང་། 

པུས་མློའི་ལྷ་ང་། པུས་ལྷང་དང་དློན་གཅིག 

པུས་བཙུགས་ཐལ་སྦར། པུས་མློ་བཙུགས་ཏེ་ལག་པ་གཉིས་ཀི་སློར་བཅུ་སྙིང་གར་སྦར་བ། 

པུས་ཚིགས། པུས་མློའི་ཚིགས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

པུས་ཚིགས་ཕི། སྨན་བཅློས་བེད་དུས་གསེར་ཁབ་རྒྱབ་སའི་གནད་གསང་ཞིག 

པུས་འཛུགས་མགློ་འདློགས། པུས་མློ་བཙུགས་ནས་མགློ་འདློན་ཞུ་བའི་དློན། མཐའ་གཅིག་ཏུ་མགློ་

སྒུར་བའི་དློན། 

པུས་འཛུགས་བརྒྱབ་པ། རང་པའི་པུས་མློ་ས་ལ་བཙུགས་ནས་སློད་པ། 

པུས་འཛུགས་ཆུ་ལེན། པུས་མློ་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ་ཆུ་ལེན་པའི་ཟླློས་གར་འཁབ་ཚུལ་ཞིག 

པུས་ཤུབས། པུས་མློའི་ཤུབས་སམ་དློར་ཁུག 

པུས་ལྷང་། པུས་མློའི་མདུན་རུས་སམ་འཕང་ལློ། 

པུསྟིཀཿ [ལེགས]གེགས་བམ། 

པེ། བརྡ་རིང་དུ་ཟས་ཐུག་པའི་དློན། 

པེ་ཁློ་ཁློའི་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༩༢༢ ལློར་ཁང་པར་ཕག་བཏབ། འདེབས་

མཁན་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ནུབ་ཏུའུ་ལན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

པེ་ར། ལག་མ་དང་སྨྱུག་མས་བསས་པའི་སྣློད་ཀི་མིང་སྟེ། ཡུལ་སྐད་དུ་ཁློ་ལ་ཟེར། 

པེ་ཅིང་།ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱལ་ས། 

པེ་ཤག འགློ་དངུལ་ཏེ། རྒྱ་གར་སྐད་ཟུར་ཆག་པ། 

པེ་ཧྭ་དགློན་པ། ཕག་གྲུའི་དུས་སུ་བཞེངས་པར་གགས། ད་ལ་མཚོ་ཤར་ལུང་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

པེའུ་རས་དམར་ཁ། རྒྱ་གར་དང་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་སློགས་ནས་ཐློན་པའི་རས་དཀྱུས་མ།

པློ། ① ཕློ་མཚོན་པར་བེད་པའི་བདག་པློའི་སྒ་ཞིག ② མིང་མཐའ་ཞིག 

པློ་ཀང་དགློན་པ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་མཚོ་སློན་གསེར་ཁློག་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

པློ་ཀ་དགློན་པ། གཙང་པ་རྒྱལ་པློའི་དུས་རབས་སུ་ཕག་བཏབ་པར་གགས། ད་ལ་མཚོ་སློན་གསེར་

ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

པློ་ཏ་ལ། ① རི་བློ་གྲུ་འཛིན་ཏེ། ལེགས་སྦར་སྐད་པློ་ཊ་ལའི་ཟུར་ཆག པློ་ཊ་ལ། ② ལྷ་ས་རེ་ཕློ་བང་། 

པློ་ཏ་ལའི་ཕློ་བང་དཀར་པློ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་བ་སྤི་ལློ་༡༦༥༧ལློ་ལ་བཞེངས་འགློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཙུགས་ནས་རབ་བྱུང་དེའི་ས་བི་ལློ་ལ་གྲུབ། 

པློ་ཏ་ལའི་ཕློ་བང་དམར་པློ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལགས་ར་སྤི་ལློ ༡༦༩༠ལློ་ལ་འགློ་བཙུགས་

ཏེ་ཤིང་ཁི་ལློ་ལ་མཇུག་བསྒིལ། 

པློ་ཊ་ལ། [ལེགས]རི་བློ་གྲུ་འཛིན་ཏེ། འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་ཞིང་ཁམས། 

པློ་ཏི། དཔེ་ཆའི་གེགས་བམ། པློ་ཏི་ཆེ་བ་རེ་ལ་ཤློག་གངས་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་དང་། འབིང་བ་རེ་ལ་བཞི་

བརྒྱ་ཙམ། ཆུང་བ་རེ་ལ་ཉིས་བརྒྱ་ནས་སུམ་བརྒྱ་བར་བཅས་ཡློད། པུསྟིཀ པུ་ཏི། 

པློ་ཏ་ིགཅིག འད་ིལ་ཆ་ེའབིང་ཆུང་གསུམ་ཡློད། ཆ་ེབ་ལ་ཤློག་གངས་ལྔ་བརྒྱ་སྐློར་དང་། འབིང་བར་བཞ་ི

བརྒྱ་དང་སུམ་བརྒྱ་བརྒལ་ཙམ། ཆུང་བར་སུམ་བརྒྱ་མ་ལློངས་པ་ནས་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ཡན། 

པློ་ཏློ། པློ་མཐློ་དང་འདྲ། 

པློ་ཏློ་དགློན། དགློན་པ་འདི་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་མཇུག་ཙམ་ན་བཀའ་གདམས་

པའི་དགེ་བཤེས་པློ་ཏློ་བས་བཏབ། རེས་སུ་ཇློ་མློའི་དགློན་པར་འགྱུར་ཞིང་གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པར་ཆགས། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ལྷུན་གྲུབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

པློ་ཏློ་བ། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ལགས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༠༣༡ལློར་འཁྲུངས། མཚན་རིན་ཆེན་གསལ། 

འབློམ་སྟློན་གི་དངློས་སློབ་སྤྲུལ་སྐུ་མཆེད་གསུམ་དུ་གགས་པའི་ཡ་གལ། བ་མ་འདས་རེས་

ཡུན་རིང་ལ་གཙོ་བློར་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་མཛད། དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག་ནས་བཟུང་སྟེ་

བཀའ་གདམས་གཞུང་དྲུག་གི་འཆད་ཉན་མཛད་དེ་གཞུང་པའི་སློལ་བཏློད། པློ་ཏློ་དགློན་པའང་

བཏབ་པས་དགེ་བཤེས་པློ་ཏློ་བ་ཞེས་གགས། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཤིང་བ་ལློར་འདས། སློབ་

མ་དག་གིས་དེའི་གསུང་སྒློས་བསྒིགས་ཏེ་འགེལ་བ་སྦར་བ་ལ་བེའུ་བུམ་སློན་པློ་ཞེས་ཟེར། 

པློ་སྟི་ཀར་འབི་བ། གེགས་བམ་དུ་བས་ནས་འབི་བ། བློད་ཀི་དཔེ་དེབ་རྣམས་འབི་བའི་སྐབས་འབི་

ཚུལ་རིགས་གསུམ་ཡློད། ཤློག་དྲིལ་དུ་བས་ནས་འབི་བ་སྟེ། སར་བློད་དུ་བཀའ་བསྟན་འགྱུར་

རྣམས་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཟིན་པ་མང་པློ་ཞིག་ཐློག་མར་ཤློག་དྲིལ་དུ་བས་ནས་འབི་བ་ཡིན་

ཚུལ་ལློ་རྒྱུས་འགའ་ཞིག་ཏུ་གསལ། 

པློ་བསྟློད། དགེ་སློང་མ་དཔལ་མློས་མཛད་པའི་སྨྱུང་གནས་ཆློ་གའི་ནང་གི་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

བསྟློད་པ་ཞིག 

པློ་ཐག་དགློན། མིང་གཞན་པློ་ཐག་དགློན་བང་ཆུབ་གིང་ཟེར། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་

གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་ལྷློ་རློང་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

པློ་ཐློ། སློ་ཏློ་དང་འདྲ། 

པློ་མཐློ། དབིབས་འབུར་འབུར་རམ་ཙོག་ཙོག རི་པློ་མཐློ། རི་བག་པློ་མཐློ། ན་ཁ་པ་མཐློ། 

པློ་པློ། [རིང]མེས་པློ་སྟེ། ཕའི་ཕ། 

པློ་པློ་རི་ཇ། སློ་ཞིག 

པློ་ཕུ་སྒྱུ་རལ། ཕི་རྒྱལ་གི་སྐད་ཡིག་ཡིན། དེའི་གློ་དློན་ནི་རློགས་ས་བའི་སྒྱུ་རལ་ལམ་དར་ཁབ་ཆེ་

པའི་སྒྱུ་རལ་ཞེས་ཟེར། དེའི་ཁད་ཆློས་ནི་དངློས་ཡློད་དང་རྒྱུན་སྤློད་ཀི་དངློས་པློ་རྣམས་འགྱུར་

བ་མེད་པའི་སློ་ནས་འགེམས་སྟློན་བེད་ཅིང་། དཔེར་ན། འཁྲུ་རས་ཀི་ཤློག་སམ་དང་། ཁ་པར་

འཕྲུལ་འཁློར། ཁིམ་ཆས། གསང་གཅློད་ཀི་མཁློ་ཆས། གད་སྙིགས་ཕུང་གསློག་ནང་གི་ལགས་

ཀྲིང་སློགས་སྒྱུ་རལ་གི་བརམ་བ་ལ་བརིས་ཏེ་འགེམས་འཇློག་བེད་པ་དང་། དངློས་པློ་དེ་གས་ཇི་

ཙམ་རིང་བ་དང་དེ་ཙམ་གིས་ཡློངས་ཁབ་ཏུ་སྤློད་པའི་རིགས་རྣམས་ཧ་ཅང་ར་ཆེར་འཛིན་བཞིན་

ཡློད། པློ་ཕུ་སྒྱུ་རལ་པ་ཚོའི་འདློད་ཚུལ་ལ། ཁློ་ཚོའི་སྒྱུ་རལ་ནི་མང་ཚོགས་དཀྱུས་མར་དབང་བ་

དང་། མ་རློགས་ས་བ། ཆེས་མང་ཚོགས་ཅན་གི་སྒྱུ་རལ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་དང་། ད་དུང་ཁློ་ཚོས་

དངློས་པློ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་སྒྱུ་རལ་ཡིན་པ་དང་། ཐ་ན་གད་སྙིགས་ཕུང་པློའི་ནང་གི་དངློས་

པློའི་ནང་ནས་སྒྱུ་རལ་གི་རིན་ཐང་རེད་ཐུབ་ཀི་རེད་ཅེས་བཤད་ཡློད། པློ་ཕུ་སྒྱུ་རལ་དེ་སྤི་ལློའི་

དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ལློ་རབས་ལྔ་བཅུའི་དུས་དཀིལ་ཙམ་ལ་ཐློན་པ་དང་དེའི་བེད་སློའི་ལེ་

གནས་ནི་ཨ་རིའི་ཉིའུ་གཡློད་དུ་ཡིན། ཚབ་བེད་མི་སྣ་གཙོ་བློའི་གས་ནི་ལློ་པློ་ཐ་ལའློ་ཧྲན་པློ་ཀེ་

སློགས་ཡིན། དེ་རེས་པློ་ཕུ་སྒྱུ་རལ་དེ་འཛམ་གིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པློར་ཁབ་སེལ་སློང་། 

པློ་ཟློས་པ། [རིང]ཇི་ལར་ཐློགས་པའམ། ཇི་ཙམ་འགློར་བའི་དློན་དུ་འཇུག་པའི་བརྡ་རིང་ཞིག། 

པློ་ལིན་རིས་ཆ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་boolean operator ཟེར། 

པློ་ལིན་མཚོན་ཚུལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་boolean expression ཟེར། 

པློ་ལིན་ལུགས་རིས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་boolean operation ཟེར། 

པློ་ལཱ་ཁེ་ཤི་ཐེ་ལེ་སི། གནའ་བློའི་གྷི་རིག་གི་འབུར་བརན་མཁས་ཅན་ཞིག་ཡིན། ཁློང་གིས་སྤི་ལློའི་

སློན་གི་ལློ་སུམ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དློན་ལྔ་ནས་སུམ་བརྒྱ་སུམ་ཅུའི་བར་བགང་བ་ཞེ་ལྔའི་རིང་

འབུར་བརན་བཟློ་བའི་ཕག་ལས་གནང་ཡློད། ཁློང་གི་ཚབ་བེད་བརམ་བ་ནི་ཝེ་ནཱ་སི་ཞེས་པའི་

འབུར་བརན་དང་དེ་བཞིན་བུད་མེད་མཛེས་མའི་སྣང་བརན་དང་མིའི་སེམས་ཁམས་མཚོན་

པའི་བརམ་བར་མཐློང་ཆེན་མཛད་ཡློད། 

པློ་སློ་ཆ། ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཚ་ལ་སྐྱར། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་མ་ཞུ་བ་སློགས་བད་

ཀན་གི་ནད་གེན་དུ་སྐྱུག་པར་བེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཁློག་པློའི་སེ་དང་། གློང་བུ་ཅན། ཆང་

ཤིང་། དབུགས་འབིན་ཤིང་། མློས་བེད། ལག་པའི་ཚང་དུས། གསེར་གི་ལག་བཅས་སློ།། 

པློ་ཥ། [རིང]སློས། 

པློག སློས་ཀི་བརྡ་རིང་སྟེ། སློས་ཕློར་ལ་པློག་ཐློར་ཟེར་བ་ལ་བུ། 

པློག་ཕློར། [རིང]སློས་ཕློར་ཏེ་བདུག་སློས་བསེག་སྣློད། 

པློག་བེད། འློ་བ་བའི་སྒ་ཡི་སློ་ནས་བཏགས་པ། 

པློག་རི། [རིང]རུས་ཚིགས་ཀི་མཚམས། 

པློག་རེ། [རིང]བ་གམ་སྟེ་ཕློ་བང་གི་སིངས་ཆ། 

པློད། པློ་ཏི་དང་དློན་གཅིག 

པློད་མིང་། ① དཔེ་ཆ་པློད་སློ་སློའི་མིང་། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་

སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་volume name ཟེར། 

པློད་དམར། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ནང་གློང་སྨན་དཀློན་མཆློག་བདེ་ལེགས་ཀིས་མཛད་པའི་གངས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

རིའི་ཁློད་ཀི་སྨན་གི་ལག་ལེན་དང་། མན་ངག་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་སྨན་གི་བསྟན་བཅློས་

གགས་ཆེན་ཞིག 

པློར་མགློ་མགློ་ཅན་སྐྱེད་ཅིང་རྒྱགས། གབ་ཚིག་འདིའི་གབ་བའི་ནང་དློན་ནི་མཆློད་རེན་ཆློས་

འཁློར་བཅུ་གསུམ་ཡློད་པ་དང་། དཀིལ་དུ་བུམ་པའི་ལློ་བ་ཆེ་ཞིང་རྒྱས་པ། སྨད་དུ་བང་རིམ་

མང་པློ་ཡློད་པ་རྣམས་བུམ་པའི་ལློ་བ་ལས་རྒྱ་ཆེ་བར་ཡློད་པ་བཅས་ཡིན་ཞིང་། དེའི་གབ་བེད་

ནི་མགིན་པ་རིང་ལ་མགློ་བློ་ཆེ་ཞིང་སྨད་རྒྱགས་པ་ཡློད་པ་གང་ཡིན་ཞེས་པའི་དྲི་ཚིག་འདི་

བཀློད་པ་ཡིན་ཅིང་། རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློས་ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལེབས་བིས་ཐློག་

གབ་ཚིག་འདི་དང་དེའི་འགམ་དུ་དྲི་བའི་ལན་མཚོན་བེད་དུ་མཆློད་རེན་གི་རི་མློ་ཞིག་བིས་

ཡློད་ཅེསབཀའ་ཆེམས་ཀ་ཁློལ་མ་ལས་བཤད། 

ལྤགས་ནད། ལུས་ཀི་སིན་དང་ཆུ་སེར་འཕེལ་བ་སློགས་ལས་བྱུང་བའི་ལྤགས་པའི་ནད་དེ། ཤ་བཀྲ་

དང་། གང་ཤུ། མཛེར་པ། ཟ་རློང་། ཤུ་བ། སིན་ཐློར། ངློ་ཤིག ཁབས། ཁེ་མ་སེར་སེམས་སློ།། 

ལྤགས་ནད་རིགས་དགུ། ༡ཤ་བཀྲ། ༢ གང་ཤུ ༣མཛེར་པ། ༤ ཟ་རློང་། ༥ ཤུ་བ། ༦ སིན་ཐློར། 

༧ ངློ་ཤིག ༨ ཁབས། ༩ ཁེ་མ་བཅས་སློ།། 

ལྤགས་པ། པགས་པའི་དློན་དང་གཅིག་པ་ཡིན་ཡང་དག་ཡིག་ལུགས་ལར་ན་སློན་དུ་གཞི་དང་

འབེལ་ཞིང་། བར་དུ་དྲུག་སྒ་མེད་ན་ལ་མགློ་ཅན་གི་ལྤགས་པ་འདི་བཞིན་སྦློར་རྒྱུ། པགས་པ། 

ལྤགས་པ། པགས་པ། སྟག་ལྤགས། གཟིག་ལྤགས། ཤིང་ཏློག་ལྤགས་པ། 

ལུས་ལྤགས། 

ལྤགས་པ་རིན་པློ་ཆེ། འཁློར་ལློ་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པློ་ལ་ཉེ་བར་མཁློ་བའི་རིན་པློ་ཆེ་བདུན་གི་ནང་

ཚན་ཏེ་སྦྲུལ་གི་པགས་པ་རིན་པློ་ཆེ། 

ལྤགས་པའི་མགློ་ཤུབས། དྭགས་པློ་དང་། ཀློང་པློ་སློགས་སུ་གློན་སློལ་ཡློད་པའི་རི་དྭགས་ཀི་ལྤགས་

པས་བཟློས་པའི་གློན་པ་ཕུ་ཐུང་མེད་ཅིང་། གཡས་གཡློན་གི་ཟུར་གཉིས་སྟློང་ཡིན་པ་ཞིག 

ལྤགས་མགས། ལུས་ཀི་པགས་པ་རུལ་མགས་སུ་འགློ་བའི་མཛེ་ནད་པགས་ལ་གམ་པ་ཞིག 

ལྤགས་མཛེ། ལུས་ཀི་པགས་མདློག་གང་པློ་ཆེའི་པགས་པ་ལར་ཐལ་སྐྱ་རེག་བ་རྩུབ་པར་འབྱུང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བའི་མཛེ་རིགས་ཤིག བད་རླུང་ལན་པའི་མཛེ་ནད་ཀི་མིང་། 

ལྤགས་ཞྭ། རྒྱུ་པགས་པ་ལས་བས་པའི་ཞྭ་མློ། 

ལྤགས་རླློག དེང་རབས་ལུས་རེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག ཡུལ་འགའ་ཞིག་ལྒང་ལི་ཟེར། རྒྱ་སྐད་དུ་篮球 ཟེར། 

ལྤགས་སག འདི་ལ་［patsag］ཞེས་པའི་སྒ་གདངས་བཀགས་དགློས། ལུག་ལྤགས་ཀིས་

བཟློས་པའི་གློས་ཀི་མིང་།

ས། ① དཔའ་དང་དློན་གཅིག་པ་སྟེ། སློབས་པ་དང་། ཁེངས་དྲེགས་སམ་ང་རྒྱལ། སྟློབས་ཤུགས་

དྲག་པློས་ཕ་རློལ་པློའི་ས་བཀློང་བ། ② རྒྱན་ནམ་མཛེས་པའི་ཆ། གསེར་དངུལ་གི་ས་ཆས། 

ས་བཀློང་། ཕ་རློལ་པློའི་དཔའ་འཇློམས་པར་བས་པ། 

ས་ཁུག ཁབ་དང་སྐུད་པ་སློགས་རྒྱུན་སྤློད་ཀི་ཡློ་བད་ཙག་ཙིག་རྣམས་བཅུག་སྣློད། དུས་རྒྱུན་སྐེ་

རགས་ལ་བརྒྱུས་ནས་པང་ཐློག་ཏུ་འདློགས་ཡས་ཞིག 

ས་གློང་བ། [རིང]དཔའ་ཞུམ་པ། 

ས་སློར། གཙང་ཁུལ་བུད་མེད་ཀི་མགློ་རྒྱན་གི་བེ་བག་ཅིག 

ས་གློ། འབྲུག་པ་རྒྱལ་པློའི་མངའ་ཁློངས་ཀི་ས་མིང་ཞིག ཡིག་རིང་རྣམས་སུ་མློན་ས་གློ་སྟག་ཚང་

ཞེས་བིས་པ་དེ་ཡིན། 

ས་གློ་སྐྱེར་ཆུ། འབྲུག་ཡུལ་ས་གློའི་ས་ཁུལ་དུ་ཡློད་པའི་རུ་གནློན་གི་གཙུག་ལག་ཁང་། 

ས་ཅུ་གང་། སྨྱུག་མའི་ནང་དུ་ཆགས་པའི་ཅུ་གང་། 

ས་ལློག ① སར་བློད་ཡུལ་དབུས་གཙང་ཁག་གི་བུད་མེད་ཚོས་མགློ་ལ་གློན་རྒྱུའི་གཡུ་དང་། བེ་

རུ། མུ་ཏིག་སློགས་ཀིས་བཟློས་པའི་མགློ་རྒྱན་ཞིག ② སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་ཤློད་དྲུང་

ཚོའི་མགློ་བློའི་སྐྲ་ལློག 

ས་ལློག་གའུ། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་ཤློད་དྲུང་ཚོའི་སྐྲ་ལློག་སྟེང་དུ་རྒྱབ་པའི་རྒྱན་ཞིག 

ས་ཆ། མཛེས་ཆའམ་རྒྱན་ཆ། 

ས་སྟག་ཤ་དུང་གི་སློ་མློ། འདི་ས་གནས་གང་དུ་ཡློད་མེད་སྐློར་ལློ་རྒྱུས་སྨྲ་བའི་མཁས་དབང་འགའ་

ཞིག་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར་སར་བཙན་པློའི་དུས་སྐབས་སུ་བློད་དང་ཏཱ་སིག་གཉིས་ཀི་སློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

མཚམས་སུ་རང་བྱུང་གི་བག་སློ་ཞིག་ཡློད་ཅིང་། བག་སློ་དེའི་སྟེང་དུ་ཤ་བའི་རྭ་ཅློ་བཀལ་ནས་

ཡློད་པ་ཤ་བའི་དུང་རྭ་བཀལ་བའི་སློ་ཆེན་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་འདིར་དཔྱད་

གཞིར་བཀློད་པ་ཡིན། 

ས་ཐག རྒྱན་ཆ་འདློགས་བེད་ཀི་ཐི་གུ

ས་ཕྲུག སར་བློད་ཀི་བུད་མེད་ཀི་མགློ་རྒྱན། དེ་ལ་རིགས་མི་འདྲ་བ་གསུམ་བཞི་ཡློད། ལྷ་ལམ་ས་

ཕྲུག་ནི་མུ་ཏིག་ཡིན། དཀྱུས་མ་རྣམས་ཀི་ས་ཕྲུག་ནི་གཡུ་བྱུར་སེལ་མ་ཡིན། གཙང་མློ་ལ་ས་

ལུང་དང་། སྤི་གུ་ཟེར་བ་གཉིས་ཡློད། 

ས་བ། ① [ཐ་དད་པ]བརྒྱན་པ་དང་སྤས་པ། གློས་ཀིས་ས་བ། རྒྱན་གིས་ས་བ། ཡློན་ཏན་རྒྱན་གིས་

བིན་ཆགས་ས། ② མཛེས་པ་དང་བིན་ཆགས་པ། ལང་ཚོ་ས་བ། འགློ་འདུག་ཀུན་སྤློད་ས་བ། 

ས་འབྲུ། ས་འབྲུམ་དང་འདྲ། 

ས་འབྲུམ། སྨན་དུ་འགློ་བའི་ཤིང་ས་མའི་འབས་བུ། 

ས་མ། ཤུག་པ་དང་འདྲ་བའི་ཤིང་བློངས་ཐུང་ཚེར་མ་ཅན་ལློ་འདབ་སློ་བ། བསང་རས་དང་མེ་

གསློས་སུ་མཁློ་བ་ཞིག 

ས་ཚང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༨༤༧ལློར་ས་སྟློན་གཡུང་དྲུང་ནམ་བཟང་

གིས་བཏབ། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྨར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ས་ཡག་ར་བ། སློ་ཞིག 

ས་ར། མདློ་ཁམས་ཕློགས་ཀི་གཞི་བདག་ཅིག དཔའ་བློ་དབང་ཆེན་བག་དང་གཅིག་ཡིན། དཔལ་

སླུངས་དགློན་པའི་བང་ཕློགས་སུ་ཡློད། ས་ར་དཀར་པློ་ལགས་སྒློག་བསྣམས། ཞེས་མི་དཀར་

ར་ཞློན་པ་ཞིག་ཡློད།

ས་ར་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྨར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ས་རུ། དངློས་རས་ཉུང་ངུའི་རིགས་བླུགས་སའི་སྣློད་ཅིག་སྟེ། འློག་སྣློད་ཅུང་ཟབ་པ། སྟེང་ཁེབ་དམ་

པློར་རྒྱབ་ཆློག་པ། རྒྱུ་ཤིང་ལས་བས་པ་མང་། གཞན་ཡང་རག་དང་། ཟངས་དང་། ཧ་ཡང་གི་
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བཟློས་པ་སློགས་སྣ་ཚོགས་ཡློད། 

ས་ལློ། ① སྐྲ་ལྷས་མའམ་ལན་བུ། ② [རིང]སློབས་པའམ་ཧམ་པ། 

ས་ཤུག ① ཤིང་ས་མ་དང་ཤུག་པའི་བསྡུས་ཚིག ② [རིང]ཁློ་ཤུག 

སགས། ① རམ་པ་བརིས་པའི་ཟས་རིགས། སགས་གཡློ་བ། སགས་ཁ་ལ་ཟ་བར་ལམ་ལག་ཁུང་

དུ་སྐློར་དློན་མེད། ② [རིང]འཕག་པ། 

སགས་ཁུ། སགས་གཡློ་བེད་ཀི་ཁུ་བ་ཇ་ཆང་སློགས། 

སགས་བསློངས་པ། སགས་རིལ་བཟློས་པ། སློ་ཕྱུགས་འཚོ་བར་འགློ་དུས་སགས་བསློངས་ཏེ་འཁེར་བ། 

སགས་ཆང་། ཟན་ཆང་། 

སགས་ཐང་། [ཡུལ] སགས་གཡློ་སྣློད་པགས་པའི་ཁུག་ཆུང་། 

སགས་འདེད། སགས་དང་མཉམ་དུ་ཟ་བའི་ཟས་རིགས། 

སགས་པ། ① སློག་པའི་འདས་པ། ② [རིང] སྟ་གློན་བས་པ། 

སགས་པ་སློང་བའི་སང་བ། སང་ལྟུང་སུམ་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག ཉེ་མིན་ཁིམ་པས་བློས་གང་

སློགས་ཀིས་སྦིན་པར་རློམ་པའི་ཚེ། དེ་ལས་ལྷག་པའི་རིན་ཐང་སློགས་བཟང་བ་ཞིག་དགློས་

ཞེས་བསངས་པ་ལ་བུའློ།། 

སགས་ཕློར། ① སགས་གཡློ་བ་དང་ཟ་བའི་སྣློད། ② ཤིང་སློགས་ལས་བཟློས་པའི་རམ་ཕློར། 

སགས་ཕིས་རྒྱབ་པ། སགས་ཀིས་དྲེག་པའམ་རྡུལ་སློགས་གཙང་འཕིས་བ་བ། 

སགས་མ། སགས་དང་མཉམ་དུ་ཟ་བའི་ཟས། 

སགས་བརི་བ། སགས་གཡློ་བ། 

སགས་ཟན། སགས་ཟ་མཁན།

སགས་ཟས། རམ་པའི་ཟན། 

སགས་ལུག ཤའི་ཆེད་དུ་སགས་བིན་ནས་གསློ་བའི་ལུག 

སང་། ① རྩྭ་སློན་ཐུང་ངུ་ཁབ་པར་སྐྱེས་པའི་ས་ཆ། དབར་ཁའི་སང་ལ་མི་སྐྱེ་དགུ་སྐྱེ་སྐྱེ། འཇིག་

རེན་མི་ལ་མི་ཡློང་དགུ་ཡློང་ཡློང་། ② ཚོན་ལང་ཁུ་སྟེ་སང་མ་ཡང་ཟེར། ③ ཟངས་ཀི་གཡའ་
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ལང་ཁུ་ལ་ཡང་ཟེར། 

སང་སྐློང་ཕག་རྒྱ། བཅློམ་ལན་འདས་ཀི་བཀའ་སེ་སྣློད་གསུམ་གི་ནང་གསེས་ཀླུ་འདུལ་བའི་དློན་དུ་

གསུངས་པ་ཞིག་སྟེ། ཐློན་མི་སམ་བློ་ཊས་རྒྱ་གར་སྐད་ནས་བསྒྱུར། 

སང་སྐློང་ཕག་བརྒྱ་པའི་མདློ།། བློད་རེ་ལྷ་ཐློ་ཐློ་རི་གཉན་བཙན་གི་དུས་སུ་མདློ་སེ་ཟ་མ་ཏློག་དང་

མཉམ་དུ་བྱུང་བའི་ཆློས་ཚན་ཞིག 

སང་རྐྱང་། ① ཚོན་སང་མ་རྐྱང་རྐྱང་། ② ཤིང་ནགས་མེད་པའི་སང་རི་དང་སང་ཐང་ཁེར་རྐྱང་། སང་

རྐྱང་ལང་གུ་མར་གད་ས་གཞི་འདྲ། 

སང་སྐྱ། བློད་སང་གི་གས་ཤིག་སྟེ། སང་མ་སྐྱ་བློ་ཞིག་ལང་གུ་དང་དཀར་པློ་འདྲེས་པའི་ལང་སྐྱ་

ལའང་ཟེར། 

སང་དཀར་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་བག་གཡབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སང་དཀར་ཐང་དགློན། རེ་དགའ་ལན་རལ་པས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་

མཚོ་སློན་རྨ་ལྷློ་རེབ་གློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སང་ཁ། རྩྭ་སློན་སྐྱེ་བའི་ཐང་སྟེང་། 

སང་གི་ཧློང་ལེན། སློ་ཞིག 

སང་གློང་མཚོ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ནུབ་རྒྱུད་རུ་ཐློག་རློང་དུ་ཡློད་པའི་མཚོ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། 

མཚོ་མློ་འདིའི་ནུབ་ངློས་ཀི་སྣེ་མློ་དེ་ཀསྨིར་གི་ནང་དུ་ཚུད་ཅིང་མཚོ་འདིའི་ནུབ་རྒྱུད་དེ་ཚྭ་ཆུ་

དང་ཤར་རྒྱུད་དེ་མངར་ཆུ་ཡིན། 

སང་སང་དགློན། དགློན་འདི་འདེབས་མཁན་འབློག་སང་སང་བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ཡིན། འདེབས་དུས་

མ་གསལ། བ་མ་འདི་ཆུང་དུས་ནས་ལྷ་སར་ཕེབས། དགའ་ལན་ཤར་རེའི་གྲྭ་ཚང་དུ་ཞུགས། 

དགུང་ལློ་ཉེར་བདུན་སྐབས་དགེ་བཤེས་ཀི་མཚན་རགས་ཐློབ། དེ་ནས་རང་ཡུལ་དུ་ལློག་ནས་

དགློན་པ་འདི་བཏབ་པར་ཡུལ་འདིར་རི་བློ་དགེ་ལན་པའི་དགློན་པ་ཐློག་མར་ཡིན་ཟེར། དེ་རེས་

ཡང་ལྷ་སར་ཕེབས། སློག་དམག་ཁིད་ནས་ཕག་ཕེང་ཡུལ་དགློན་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་བསྡུས། 
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ཕག་ཕེང་ཡུལ་གི་དགློན་པ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་ཕག་ཕེང་བསམ་འཕེལ་གིང་གི་

དགློན་པ་གསར་དུ་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཕག་ཕེང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སང་རྒྱན། ① སང་རྒྱན་མེ་ཏློག་གི་བསྡུས་མིང་། ② སློ་སྨན་ཞིག ར་ཕན་གིས་ཕློ་དྲློད་སྐྱེད་པར་བེད། 

སང་རྒྱན་དཀར་པློ། སློ་སྨན་མེ་ཏློག་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་

གེ་བའི་དུག་ཚད་འཇློམས། སྐད་འགག་སེལ། 

སང་རྒྱན་ཁ་བློ། སློ་ཞིག 

སང་རྒྱན་སློན་པློ། སློ་ཞིག 

སང་རྒྱན་ནག་པློ། སློ་སྨན་གི་རིགས་སང་རྒྱན་མེ་ཏློག་སློ་ནག་འཆར་བ་ཞིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་

བསིལ། ནུས་པས་འབྲུམ་ནད་དང་། གྲུབ་བུ། མེ་དབལ་སློགས་ལ་ཕན། 

སང་རྒྱན་མེ་ཏློག སང་གི་ཐློག་ཤར་བའི་མེ་ཏློག་ཆུང་ཆུང་ཚོས་གཞི་སྣ་ཚོགས་ཡློད་པ་ཞིག མིང་གི་

རྣམ་གངས་ལ་ཀུན་ཏུ་གས་དང་། ཁབ་འཇུག་གནློན་པ། སྟློན་གི་མེ་ཏློག་བ་ལང་ཟས། གཞན་

གིས་མི་ཐུབ། གཞན་ལས་རྒྱལ། རི་བློའི་རྣ་རྒྱན་བཅས་སློ།། 

སང་རྒྱུའི་གནས་ངན་ལེན་བཅུ་བདུན། མངློན་པར་བརློད་པའི་གནས་ངན་ལེན། ཚོར་བ་བརློད་པའི་

གནས་ངན་ལེན། ཉློན་མློངས་པ་བརློད་པའི་གནས་ངན་ལེན། ལས་བརློད་པའི་གནས་ངན་ལེན། 

རྣམ་པར་སྨིན་པ་བརློད་པའི་གནས་ངན་ལེན། ཉློན་མློངས་པའི་སྒིབ་པ་བརློད་པའི་གནས་ངན་

ལེན། ལས་ཀི་སྒིབ་པ་བརློད་པའི་གནས་ངན་ལེན། རྣམ་པར་སྨིན་པའི་སྒིབ་པ་བརློད་པའི་

གནས་ངན་ལེན། རྣམ་པ་བརློད་པའི་གནས་ངན་ལེན། རློག་པ་བརློད་པའི་གནས་ངན་ལེན། ཟས་

བརློད་པའི་གནས་ངན་ལེན། འཁིག་པ་བརློད་པའི་གནས་ངན་ལེན། རྨི་ལམ་བརློད་པའི་གནས་

ངན་ལེན། ནད་བརློད་པའི་གནས་ངན་ལེན། རྒ་བ་བརློད་པའི་གནས་ངན་ལེན། འཆི་བ་བརློད་

པའི་གནས་ངན་ལེན། ཡློངས་སུ་ངལ་བའི་གནས་ངན་ལེན། བརློད་པའི་གནས་ངན་ལེན་ནློ།། 

སང་རྒྱུས། རྡློ་སྨན་གི་རིགས་དབིབས་རྒྱུས་ཕན་གཤིབ་པ་དང་འདྲ་ཞིང་མདློག་སང་མ་དང་

མཚུངས་པ་ཞིག་སྟེ། རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་ཆུ་རྒྱུས་ཆད་པ་དང་། ཆུ་རྒྱུས་རེང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

འཁུམ་དུ་གྱུར་པ་སློགས་ལ་ཕན། 

སང་ཆེན། བློད་སང་གི་གས་ཤིག་སྟེ། སང་མ་ཁག་དློག་ཅུང་ཟད་ཚོ་ལ་ཞིབ་ཚད་རིང་ཙམ་ཡློད། 

སང་ལློངས། རྩྭ་སློན་སྐྱེས་པའི་ཡུལ་ལློངས། སང་ལློངས་ནེའུ་གསིང་མེ་ཏློག་རྒྱས་པ། 

སང་རེན། གངས་གནས་ཤིག 

སང་ལྟུང་། སང་བའི་ལྟུང་བེད་དེ། གང་ལ་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་དངློས་པློ་སྟེ་བིན་གིས་མ་བརླབས་པ་

གློས་སྟན་སློགས་སང་བའི་སློ་ནས་ཕིར་བཅློས་བེད་དགློས་ཤིང་། མ་བཅློས་ན་རྣམ་སྨིན་ངན་

སློང་དུ་ལྟུང་བེད་པ་སྟེ་སློ་ཐར་གི་ལྟུང་བ་སེ་ལྔའི་ནང་ཚན་ཞིག 

སང་ལྟུང་གི་སེ། སང་ལྟུང་དང་དློན་གཅིག 

སང་ལྟུང་བཅུ་ཚན་གཉིས་པ། དགེ་སློང་གི་སང་བ་སང་བའི་ལྟུང་བ་སུམ་ཅུ་ལས། བཅུ་ཚན་གཉིས་

པ་སྟེ། སིན་བལ་གི་སྟན་གི་སང་བ་དང་། བལ་ནག་གི་སྟན་གི་སང་བ་དང་། ཆ་གཉིས་བསེས་

པའི་སང་བ་དང་། ལློ་དྲུག་གི་སང་བ་དང་། མཐློ་གང་གི་སང་བ་དང་། ལམ་དུ་བལ་ཐློགས་པའི་

སང་བ་དང་། བལ་འཁྲུར་འཇུག་པའི་སང་བ་དང་། རིན་པློ་ཆེ་ལ་རེག་པའི་སང་བ་དང་། མངློན་

མཚན་ཅན་གི་སང་བ་དང་། ཉློ་ཚོང་བེད་པའི་སང་བ་སྟེ་བཅུའློ།། 

སང་ལྟུང་བཅུ་ཚན་དང་པློ། སང་བའི་ལྟུང་བ་བཅུ་ཚན་གསུམ་གི་དང་པློ་ལ། གློས་ལྷག་འཆང་བའི་

སང་བ། འབལ་བའི་སང་བ་དང་། ཟླ་འཇློག་གི་སང་བ་དང་། ཆློས་གློས་འཁྲུར་འཇུག་གི་སང་བ་

དང་། གློས་ལེན་པའི་སང་བ་དང་། སློང་བའི་སང་བ་དང་། ལྷག་པློར་ལེན་པའི་སང་བ། སགས་

པ་སློང་བའི་སང་བ། སློ་སློ་ནས་སགས་པ་སློང་བའི་སང་བ། བསྐུལ་བའི་སང་བ་སྟེ་བཅུའློ།། 

སང་ལྟུང་བཅུ་ཚན་གསུམ་པ། དགེ་སློང་གི་སང་བ་སང་བའི་ལྟུང་བ་སུམ་ཅུ་ཡློད་པ་ལས། བཅུ་ཚན་

གསུམ་པ་ལ། ལྷུང་བཟེད་འཆང་བའི་སང་བ་དང་། ལྷུང་བཟེད་ལྷག་པློ་འཆང་བའི་སང་བ་དང་། 

ཐགས་འཐག་ཏུ་འཇུག་པའི་སང་བ་དང་། འཐག་པ་བསྐྱེད་པའི་སང་བ་དང་། བིན་འཕློག་གི་སང་

བ་དང་། གཏད་པ་ལས་བྱུང་བའི་སང་བ་དང་། དགློན་པའི་འབལ་སང་། རས་ཆེན་གི་སང་བ་

དང་། བསློས་པ་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བའི་སང་བ་དང་།གསློག་འཇློག་གི་སང་བ་སྟེ་བཅུའློ། 

སང་ལྟུང་སུམ་ཅུ། དགེ་སློང་གི་སང་བ་ལྟུང་བེད་ཀི་སེའི་ནང་གསེས། གང་ལ་ལྟུང་བ་བྱུང་བའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དངློས་པློ་དེ་སང་བའི་སློ་ནས་ཕིར་བཅློས་དགློས་ཤིང་། མ་བཅློས་ན་རྣམ་སྨིན་ངན་སློང་དུ་ལྟུང་

བར་བེད་པ་དང་། གངས་ནི་བཅུ་ཚན་གསུམ་ཡློད་དློ།། 

སང་ཐང་། སང་རྩྭ་སློན་པློ་སྐྱེས་པའི་ས་ཐང་། ཉམས་དགའི་སང་ཐང་། 

སང་ཐློག་དགློན་པ། ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་ནློར་བུའི་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཆུ་

སྟག་སྤི་ལློ་༡༣༦༢ ལློར་བ་མ་ཨ་རིག་སང་ནས་བརེགས་ཕི་ནང་རིམ་པ་ལྔ་ཅན་ཞིག་བཞེངས་

པ་དེ་དང་། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་ལུག་ལློར་ཆློས་རེ་རྒྱལ་བ་བཟང་གིས་བདུད་འདུལ་མཆློད་

རེན་བཞེངས་པ་དེ་གཉིས་ཐློག་མའི་གཞི་བས་ཏེ་དགློན་སེ་ཆགས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། 

ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འཛམ་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སང་ཐློག་པ། སློ་ཞིག 

སང་མཐིང་རི་ཆུ། རྡློ་ཚོན་སང་མ་དང་མཐིང་གཉིས་ཚོ་པློ་ཞིག་བྱུགས་ནས་བག་རི་དང་ལློན་ཤིང་། 

ཆུ་བློ་སློགས་གསལ་བར་མཚོན་པ་བས་པར་མིང་དེ་ལར་ཐློགས། ད་དུང་སང་མཐིང་རི་ཆུའི་

ཕི་སྒློམ་ལ་གསེར་གི་ཁ་བཅད་བརྒྱབ་ནས་བིས་པའི་རི་ཆུ་རི་མློར་གསེར་ཤུན་སང་མཐིང་རི་

མློ་ཟེར། སང་མཐིང་རི་ཆུའི་རི་མློ་ཟེར། སང་མཐིང་རི་ཆུའི་རི་མློ་དེ་ཐང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀི་

ལི་སི་ཤུན་དང་། སུང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀི་ཝང་ཤི་མེང་གིས་བིས་པའི་ལེ་དབར་ཁི་ཡི་རི་

ཀླུང་ཞེས་པའི་རི་མློ་དེ་སང་མཐིང་རི་ཆུའི་མཚོན་བེད་ཀི་བརམ་བ་ཞིག་ཡིན། 

སང་རྡློལ། འློག་ཏུ་ཆུ་ཡློད་པའ་ིསང་ས་རྡློལ་བ། གློ་བུར་སང་རྡློལ་ལ་བུའ་ིབ་དངློས་གསར་པ་མང་པློ་ཐློན་པ། 

སང་གདློང་དགློན། དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་བློན་དགློན་ཞིག་ཡིན་ལ། དགློན་པ་དེར་མེ་ཤློར་རེས་སློ་

སློག་མཁན་རྒན་གིས་དགེ་ལུགས་པའི་དགློན་ཞིག་བཏབ་པར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སང་ནག་དགློན། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་མཇུག་ཙམ་ན་རྒྱ་སྟློན་དྲུང་ཀརྨ་བསྟན་སྐྱློང་

གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་སློག་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སང་སློས། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཅུང་ཟད་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་དུག་ཚད་དང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

སྙིང་ཚད་ཚ་བས་ལུས་སྐྲངས་པ་བཅས་ལ་ཕན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དྲི་སས་དང་སྤུ་ཅན་ནློ།། 

སང་ཕུག་དགློན། མིང་གཞན་འདློན་སང་ཕུག་དགློན་ཟེར། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་

༡༡༦༩ ལློར་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་དང་པློ་དུས་གསུམ་མཁེན་པས་བཏབ། དུས་གསུམ་མཁེན་པས་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡློན་ཏན་འཕིན་ལས་བཅས་མཚོན་བེད་དུ་དགློན་པ་ལྔ་བཏབ་པ་ལས་འདི་

འཕིན་ལས་ཀི་གནས་ཡིན། ལློ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་དག་ཏུ་ཁམས་ལི་ཐང་སང་ཕུག་དགློན་ཞེས་

གགས། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འདབ་

པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སང་ཕློམ། སྨན་གཞུང་འཁྲུངས་དཔེ་ལས་གངས་ཀི་ཐང་ཕློམ་བ་བ་ནི་གཡའ་རིའི་སང་མཚམས་ལ་

ཁར་སྐྱེ། ནུས་པ་གཉན་ནད་གག་ལྷློག་འཇློམས་ཞེས་གསལ། 

སང་བ། ① སློང་བའི་མ་འློངས་པ། ② [རིང]མི་འཇིགས་པ། 

སང་བ་སྦིན་པ། མི་འཇིགས་པ་སྦིན་པ། 

སང་བའི་རེས་སུ་ཕློགས་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། དགེ་

འདུན་གི་གནས་ནས་ཕྱུང་བའི་དགེ་སློང་དང་ལྷན་ཅིག་སྤློད་ལམ་མཐུན་པའློ།། 

སང་བའི་ལྟུང་བེད། དགེ་སློང་གི་ལྟུང་བ་ཞིག 

སང་བ། བེད་མི་རུང་བ་སྟེ། ར་ཉློན་དྲུག་དང་ཉེ་ཉློན་ལ་སློགས་པའི་སང་བ། 

སང་བ་ལྔ། ༡སློག་གཅློད་པ། ༢ མ་བིན་པར་ལེན་པ། ༣མི་ཆློས་བ་མའི་བརྫུན་སྨྲ་བ། ༤ ལློག་

གཡེམ་བེད་པ་བཅས་ར་བ་བཞིའི་སྟེང་དུ། ༥ ཆང་འཐུང་བ་བསྣན་པས་སང་བ་ཡན་ལག་ལྔའློ།། 

སང་བ་བཅུ། སང་བ་ཡན་ལག་བཅུའང་ཟེར། དགེ་ཚུལ་གི་སང་བ་བཅུ་སྟེ། ར་ལྟུང་བཞི་དང་། ཆང་

འཐུང་བ། གར་སློགས། ཕེང་སློགས། མལ་སྟན་ཆེ་མཐློ། དུས་མིན་ཁ་ཟས། ཆགས་པས་

གསེར་དངུལ་ལེན་རེག་བེད་པ་བཅས་བཅུའློ།། 

སང་བ་རློག་པ་བཞི། ལློག་པ་གཟུང་རློག འཇུག་པ་གཟུང་རློག རས་འཛིན་རློག་པ། བཏགས་འཛིན་རློག་པ། 

སང་བ་དྲུག ༡རྒྱན་པློ་འགེད། ༢ འདུས་ལ་ལ་བ། ༣ལེ་ལློ། ༤ སིག་པའི་གློགས་ལ་བསྟེན་པ། ༥ 

ཆང་འཐུང་བ། ༦ མཚན་མློ་རྒྱུ་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སང་བ་བདེན་པ་གཉིས། སྡུག་བསལ་བདེན་པ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ། 

སང་བ་རྣམ་རློག་བཅུ། ར་བའི་རྣམ་རློག མཚན་མའི་རྣམ་རློག མཚན་མར་སྣང་བའི་རྣམ་རློག མཚན་

མར་འགྱུར་བའི་རྣམ་རློག མཚན་མར་སྣང་བར་འགྱུར་བའི་རྣམ་རློག གཞན་གིས་བསྟན་པའི་

རྣམ་རློག ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་རློག ཚུལ་བཞིན་གི་རྣམ་རློག མངློན་པར་ཞེན་པའི་རྣམ་

རློག རྣམ་པར་གཡེང་བའི་རྣམ་རློག་གློ 

སང་བ་སློང་བེད་གཉེན་པློ་སྦློར་བ་གསུམ། ཡློངས་སུ་ཤེས་པ་དང་དུ་མི་ལེན་པ་དང་། གཉེན་པློ་རེད་

པ། དེའི་ས་མ་ལ་རྒྱུ་ངློ་བློ་ཉེས་དམིགས་ཤེས་པ་གསུམ། 

སང་བ་སློང་ཚུལ་གཉིས། མངློན་འགྱུར་རེ་ཞིག་ཉམས་སྨད་པ་དང་། ས་བློན་གཏན་དུ་སངས་ཏེ་སྐྱེ་

མི་རུང་གི་ཆློས་ཅན་དུ་བས་པའློ།། 

སང་བ་རིས་ལྔ། ཁམས་གསུམ་གི་སང་བ་རྣམས་རིས་ལྔར་དབེ་བ་སྟེ། མཐློང་ལམ་དུ་བདེན་བཞི་

མཐློང་བས་སང་བ་ཀུན་བཏགས་ཀི་ཆ་བཞི་དང་། སློམ་ལམ་གི་སང་བ་ལྷན་སྐྱེས་བཅས་རིས་ལྔ། 

སང་བང་། སང་བ་དང་བང་བ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་སྟེ། སང་བ་ནི་བསམ་སྦློར་བཟང་པློའི་རིགས་

སློ། །བ་སྤློད་ལ་དངློས་སུ་མ་ཞུགས་གློང་ནས་རློག་དཔྱློད་སང་བང་འཛོལ་མེད་བེད་དགློས། 

སང་བང་དློན་ཚང་ཚུལ་བཞིན་སྤློད་རྒྱུ། བེད་མི་ཆློག་པ་དང་། ངེས་པར་དུ་བེད་དགློས་པའི་ཚིག་

ཆ་ཚང་བ་དང་ལུགས་དང་མཐུན་པར་ལག་ལེན་བསྟར་དགློས་མིན་དཔག་པ། 

སང་བང་ཕློགས་གཉིས། ཉློན་མློངས་ཕློགས་དང་རྣམ་བང་ཕློགས། འཁློར་བ་དང་མང་འདས་ཀི་

ཕློགས་སམ་སིད་པ་དང་ཞི་བའི་ཕློགས། 

སང་བང་བེད་སློ་ཕ་ཞིབ་འཁློད་པའི་ར་ཚིག བེད་དགློས་པ་དང་བེད་མི་ཆློག་པའི་བེད་སློ་རྣམས་

ཞིབ་ཕ་བཀློད་པའི་ར་འཛིན་བཀའ་ཡིག 

སང་བང་མུ་བཞི། ནད་གསློ་ས་ཙམ་དང་གསློ་དཀའ་ཙམ་གི་མུ་གཉིས་དང་། ནད་གསློ་བའི་ཚུལ་

ཙམ་བ་བ་དང་གསློ་བ་སང་དགློས་པའི་མུ་གཉིས་བཅས་བཞི་ལ་ཟེར་ཏེ། བཤད་པ་སྐུའི་རྒྱུད་

ལས། སང་བང་མུ་བཞིའི་སློ་ནས་བརག་པ་ནི། གསློ་ས་གསློ་དཀའ་གསློ་ཙམ་སང་བ་བཞི། 

ཞེས་དང་། དེ་ལ་མུ་བཞི་ཞེས་ཟེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སློག་པློ་ལུང་རིགས་བསྟན་དར་གིས་
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མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་བརྡ་བཀྲློལ་རྣམ་རྒྱལ་ཨ་རུ་རའི་ཕེང་བའི་མཛེས་རྒྱན་ལས། སང་བང་

མུ་བཞི་ནི། བཅློས་མི་ཐུབ་པ་སང་བ། བཅློས་ཐུབ་པ་ལ་གསློ་ཙམ་པ། གསློ་དཀའ་བ། གསློ་ས་

བ་དང་བཞི། མུ་ནི་དེ་ཕན་ཆད་འགློ་ས་མེད་པས་མུ་བཞི་འམ་མཐའ་བཞིའི་སློ་ནས་བརགས་པ་

ཞེས་བ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སང་བང་ཚུལ་གནས། སང་བའི་བ་བ་ངན་པ་དང་། བང་བའི་བ་བ་བཟང་པློ་གཉིས་འདློར་ལེན་བེད་

སྟངས་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་སློ་ནས་འགློ་ལུགས་བས་པ། 

སང་བང་འཛིན་པ་ཞིག་པ། རང་སེམས་ཀི་ངློ་བློ་མཐློང་ནས་སྟློང་པ་ཉིད་ནམ་རློགས་པ་ན་སང་བ་དང་

བང་བ་འདི་ཞེས་དགག་སྒྲུབ་ཀི་སྤློས་པ་མི་དགློས་པར་རྣམ་རློག་གང་ཤར་ཆློས་སྐུའི་རྣམ་པར་

རང་བཞིན་གིས་གློལ་འགློ་བས་སང་བ་དང་བང་བ་སློ་སློར་ཕེ་ནས་དགག་སྒྲུབ་ཀི་འབད་

བརློན་མི་དགློས་པ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་ནམ་སྙམ། 

སང་བང་འཛོལ་མེད་ཚུལ་བཞིན་སྤློད་པ། ངེས་པར་དུ་བེད་མི་ཆློག་པ་དང་། ངེས་པར་དུ་བེད་

དགློས་པ་གཉིས་གཏན་ནས་མ་ནློར་བར་ཁིམས་དང་མཐུན་པར་བས་པ་ལ་ཟེར། 

སང་འབུར། རྩྭ་སློན་གིས་ཁབ་པའི་དེའུ་འབུར། སང་འབུར་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་སེབས། 

སང་མ། ཚོན་ལང་གུ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སློན་པློ་དང་། སང་མ་བཏུལ་མ། སང་མའི་མིག་སྨན། 

རྨ་བ་ཅན། རེ་ཅན་མགིན་བཅས་སློ།། 

སང་མའི་མིག་སྨན། [མངློན] ཚོན་སང་མ། 

སང་སྨུག བློད་ཚོན་སང་མ་དང་མཐིང་འདྲེས་པའི་མདློག་ཅན་ཏེ། སང་མ་སྨུག་ཤས་ཅན་ཞིག 

སང་རི། སློ་ཞིག 

སང་རི་དློ་བློ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རིམས་དང་། དུག་ཚད། 

ཚ་བ་གསར་རིང་། དྲེག་གྲུམ། ཁག་ནད། རྒྱུ་གཟེར། ཚ་འཁྲུ་བཅས་ལ་ཕན། མིང་གི་རྣམ་གངས་

ལ་ཀུན་བེད་རྒྱལ་པློ་དང་། ཆིག་ཐུབ་དཀར་པློ། ཐེའུ་རང་མགློ ཐློག་དཀར་མགློ་དགུ དློ་བློ་མློ། 

བདུད་རི་འཆི་སློས། བེ་དློ།། མི་རྒན་མགློ་བློ། རི་མགློ་རྡློག ཟླ་བའི་བཅུད། ཨ་མགློ་བེར་ག ཨ་

མགློ་བེར་གློན་བཅས་སློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སང་རི་འབར་བག སློ་ཞིག 

སང་རྩྭ། སང་གི་རྩྭ་སློན་པློ། 

སང་རྩྭ་མར་ཁུ། རི་སྟེང་དུ་སྐྱེས་པའི་རྩྭ་རིགས་ཤིག་སྟེ། དེའི་ཁུ་བ་སེར་པློ་དེས་ཁ་སྒྱུར་བས་ན་འགིག 

སང་ཚན། བདུད་རི་གངས་ཤམས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། མཁས་དབང་མཁེན་རབ་ནློར་

བུས་མཛད་པའི་སློ་སྨན་གི་འཁྲུངས་དཔེ་བསྡུས་པ་ངློ་མཚར་གསེར་གི་སྙེ་མ་ལས། སང་ཚན་

སྤུ་རུག་ཅེས་པ་བློན་པློ་དར་ཐློད་ཅན། བདུད་རི་གངས་ཤམས། ཁབ་ཅན་འཁློར་ལློ་བརེགས་

པ་སློགས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་ནློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སང་ཚན་སྤུ་རུ། སློ་ཞིག 

སང་ཚོན། ཚོན་ལང་ཁུ་སང་མ། 

སང་མཚེ། མཚེ་ལྡུམ་ནང་ཚན་སང་ལ་སྐྱེ་བ་ཞིག 

སང་ཞུན། ① ཟངས་ཀི་གཡའ་ལང་ཁུའི་མིང་། ② ཚོན་ལང་ཁུའི་མིང་། ③ ཚོན་ལང་གུའི་ཁུ་བ། ④ 

རྡློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། ནུས་པས་མཁིས་ནད་སློགས་སྐྱུག་པར་བེད། 

སང་ཡུས་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༨༨༠ལློར་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་

རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་པད་མ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སང་ཡློག ཡློག་མློ། སྨན་རིགས། 

སང་རམ། སང་ལ་སྐྱེས་པའི་རམ་བུ་སྟེ། ནུས་པས་འཁྲུ་བ་གཅློད། 

སང་རི། སང་རྩྭ་སྐྱེ་བའི་རི། ར་དགའ་བ་ར་རི་དང་། ལུག་དགའ་བ་སང་རི། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་

སང་གི་རི་བློ་དང་སྨན་གི་ལློངས་སློ།། 

སང་ལ་མེ་ཤློར། ཤེས་རབ་རྣློ་ཡང་བརློན་འགྲུས་མེད་པའི་དཔེ། ཤེས་རབ་རྣློ་བ་སང་ལ་མེ་ཤློར་འདྲ། 

བརློན་འགྲུས་ཅན་གིས་རྡློ་ལ་བུག་པ་འབིགས། འཕལ་ཧུར་ལ་མཐར་མི་འཁློལ་བ་སང་ལ་མེ་

ཤློར་ལ་བུའི་ཚབ་ཚུབ་བེད་པ། 

སང་ལེབ། ཤིང་ལེབ་ཀི་མིང་གཞན། 

སང་ལེབ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་
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རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་ལྷློ་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སང་ཤ སང་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤ་མློ། 

སང་ཤར་དགློན། ས་ཨ་གཉན་དམ་པས་བཏབ་པའི་ས་དགློན་གི་གས་ཤིག་ཡིན་ཟེར། གྲུབ་མཐའ་

ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་འདུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སང་གཤློངས། ① སང་ལློངས་ཏེ་རྩྭ་སློན་གིས་ཁབ་པའི་ས་ཆ། ② སང་ལློངས་དམའ་ས། 

སང་སི། བློད་ཚོན་སང་སྐྱའི་ནང་དུ་དཀར་པློ་བསེས་པས་ན། སང་སྐྱ་ལས་ཁ་དློག་སྐྱ་བ་ཞིག 

སང་སེང་། [ཡུལ] ལང་སྐྱ་ལས་དཀར་ཤས་ཅུང་ཟད་ཆུང་བ། 

སངས། འདས་པ་སྟེ། ལེ་ལློ་སངས་ནས་སློབ་སྦློང་ལ་བརློན་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

སངས་རློགས། དྲི་མ་བལ་ཞིང་ཡློན་ཏན་ཁློང་དུ་ཆུད་པ་སྟེ། སྒིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་

ཐམས་ཅད་བང་བ་དང་། ཇི་ལ་ཇི་སྙེད་ཀི་མཁེན་པ་མངློན་དུ་བརེས་པ་ནི་བདེ་བར་གཤེགས་

པའི་སངས་རློགས་ཀི་ཡློན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའློ།། 

སངས་རློགས་གཉིས། མ་རིག་པ་སངས། རིག་པ་རློགས་པའི་ཡློན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའློ།། 

སངས་རློགས་ཡློན་ཏན། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆེ་བའི་ཡློན་ཏན་གཉིས་ཏེ། ཉློན་ཤེས་ཀི་སྒིབ་པ་མཐའ་

དག་སངས་ཤིང་། ཇི་ལ་ཇི་སྙེད་ཀི་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་རློགས་པའློ།། 

སངས་ནས་མེད་པའི་བེད་རྒྱུ། རྒྱུའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། མི་འདློད་པ་འབྱུང་བའི་ཉེས་རྒྱུ་

ར་བ་ནས་སངས་ནས་མེད་པའི་རྒྱུ་དངློས་མེད་དེས། འབས་བུ་ཕུན་ཚོགས་འཕེལ་བ་དངློས་

པློར་གྱུར་པ་བསྐྱེད་པ་སྟློན་པའི་རྒྱུའི་རྒྱན་ཞིག 

སངས་པ། ① སློང་བའི་འདས་པ། ② [རིང]བཅློལ་བ། 

སངས་པ་སྟློབ་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། དགེ་སློང་གཞན་གིས་

སངས་པའི་ཟས་ལྷག་པློར་མ་བས་བཞིན་དུ་བས་སློ་ཞེས་བསྟབས་ན་སྟློབ་པ་པློ་ལ་ལྟུང་བའློ།། 

སངས་པ་ཕུན་ཚོགས་ལ་མི་འཇིགས་པ། མི་འཇིགས་པ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། འདློད་ཆགས་ལ་

སློགས་པ་ཟག་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལར་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་རྣམས་ལ་

རྒློལ་བའི་གནས་མེད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སངས་པ་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། བིན་ལེན་བས་པའི་

ཟས་བསམ་སྦློར་གིས་སངས་པ་སར་ལྷག་པློ་མ་བས་པར་ཟ་བའློ།། ཁ་ཟས་ཟློས་མ་ཟིན་པར་

ལངས་ནའང་བརམས་ལང་ཞེས་བ་བའི་ལྟུང་བའློ།། 

སངས་པ་ཟུང་འཇུག སགས་ལུགས་ཀིས་ཉློན་སྒིབ་ཟད་པར་སངས་ཏེ་དག་པའི་རྒྱུ་ལུས་དངློས་ཐློབ་

པ་སྟེ་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཕལ་པའློ།། 

སངས་པ་ས་གཞན་ན་གནས་པ། སྤློད་པ་གཞན་ན་གནས་པའི་གཞིའི་ནང་གསེས། གནས་དབྱུང་

བདུན་དང་དགེ་ཚུལ་བསྙིལ་བའློ།། 

སངས་པའི་ལྟུང་བེད་སུམ་ཅུ། གློང་དུ་སང་ལྟུང་སུམ་ཅུ་ཞེས་པར་གཟིགས། 

སངས་བའི་སློ་ནས་བརྒྱད། མ་ལུས་པར་སངས་པ། ངེས་པར་སངས་པ། བང་བར་གྱུར་པ། ཟད་པ། 

འདློད་ཆགས་དང་བལ་བ། འགློག རྣམ་པར་ཞི་བ། ནུབ་པ་བཅས་སློ།། 

སངས་བངས་མ་འཛོལ་བ། གང་ཞིག་སངས་དང་གང་ཞིག་བངས་ཀི་དབེ་བ་མ་ནློར་བར་འབེད་པ། 

སངས་ས་དགློན། དགློན་འདི་ཐློག་མར་བཀའ་གདམས་པའི་བ་མ་རྒྱ་ཐང་པ་ཉི་མ་དབང་ཕྱུག་གིས་

བཏབ་པའི་བཀའ་གདམས་པའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན། རེས་སུ་གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པར་གྱུར། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སད། བུ། ཕ་སད། དེ་རིང་ཕ་སད་གཉིས་ཀ་ཁིམ་དུ་བསད་འདུག 

སན་སྤུན། སྤུན་རྒན་གཞློན། 

སན་ལེན། འགན་ལེན་གི་དློན། 

སབས། ① རྡུལ་རིམ་པར་ཆགས་པ། རྡུལ་སབས། དུ་བའི་སབས། རྣ་སབས། ② བཞའ། སྐམ་

ཐག་མ་ཆློད་པར་ད་དུང་སབས་བསད་འདུག འབྲུ་ལ་སབས་ཤློར་ན་རུལ་ཡློང་། 

སབས་རྡུལ། མཐུག་པློར་ཆགས་པའི་ཐལ་རྡུལ། 

སམ། དཔངས་སམ་འབློར། 

སམ་ཆེ་བ། ① ཕློན་ཆེ་བ་དང་འབློར་ཆེ་བ། རྒྱུ་དངློས་སམ་ཆེ་བ། ཐློན་ཟློག་སམ་ཆེ་བ། ② སམ་རྫུ་

ཆེ་བའི་མི། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

སམ་པ། འཚམ་པའམ་འློས་པ། རྣམ་འགྱུར་སམ་པ་ཞིག་བསྟན་པ། སྐད་ཆ་ཤློད་སྟངས་སམ་པ་འདུག 

ཡར་བཞེངས་པ་ལས་མར་བཞུགས་པ་སམ། སྟློད་གློས་དེ་ཁེད་ལ་སམ་པ་འདུག བླུན་པློ་སྨྲ་བ་

ཉུང་ན་སམ། བློང་འགློས་དལ་བུར་ཕིན་ན་སམ། 

སམ་པློ། འབིང་ཙམ། མི་དེ་སམ་པློ་ཞིག་འདུག མི་དེ་སམ་པློ་ཞིག་ལས་མི་འདུག ཚོད་བཟུང་ནས་

སམ་པློ་ཞིག་ལ་ཞློག་ཅིག 

སམ་སློམ། སམ་མེ་སློམ་མེའི་བསྡུས་ཚིག 

སམ་བག་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སམ་མེ་སློམ་མེ། ① ཕི་ནང་མི་མཚུངས་པའི་སློམ་ཡློར་གི་ཚུལ། ཁ་མཁས་འདྲ་ཆགས་ཀི་སྤློད་

ཚུལ་སམ་མེ་སློམ་མེ་བེད་མཁན་མི་དེ་གཡློ་སྒྱུ་ཚ། ② ཞིབ་ཆ་མིན་པའི་འགག་སློམ་རགས་

ཙམ་པ། ལས་དློན་གི་འཆར་གཞི་སམ་མེ་སློམ་མེ་ཞིག་བཏིང་ཟིན། 

སམ་མེ་བ། བབ་ཆགས་སེ་བའམ་མཛེས་ཙམ་ཡློད་པ། ལས་ཀ་བེད་སྟངས་སམ་མེ་བ། 

སམ་རྫུ། ཁ་ཞེ་མི་མཚུངས་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཏེ་གཞན་ངློར་འདྲ་ཆགས་ཀི་ཟློལ། སེམས་ཀིས་འདློད་

ཀང་ཁ་ནས་མི་འདློད་ཁུལ་གི་སམ་རྫུ་སྟློན་པ། 

སམ་བཟློ་དློད་པློ། བབ་ཆགས་པློ་དང་ལ་འདློད་པློ། 

སམ་ལ་མཛེས་པ། ཚུལ་དང་མཐུན་ལ་མཚར་བ། གློན་ཆས་སམ་ལ་མཛེས་པ་ཞིག་གློན་འདུག 

སམ་བཤད། སློམ་བཤད་དང་འདྲ། 

སའུ། [ཡུལ] ས་ཕག་གམ་སློ་ཕག 

སར། ① པར་གི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག ② འཕར་བ། 

སར་ཁ། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཏེ། གང་ཟག་སློ་སློའི་ཐུན་མིན་གི་ཁམས་དང་སྦར་ནས་ལློ་རེའི་ཁམས་

དར་གུད་འཕློ་འགྱུར་ཡློང་ཚུལ་གི་རགས་ཤིག 

སར་ཁ་བརྒྱད། ལི། ཁློན། དྭ། ཁེན། ཁམ། གིན། ཟིན། ཟློན་བཅས་མཚན་མ་བརྒྱད་ཀི་རི་མློ་སྟེ། དེ་

དག་འབྱུང་ཁམས་དང་སྦར་ན། ལི་མེ། ཁློན་ས། དྭ་ལགས། ཁེན་གནམ། ཁཾ་ཆུ། གིན་རི། ཟིན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤིང་། ཟློན་རླུང་བཅས་བརྒྱད་དློ།། 

སར་ཁའི་བཟང་བཞི་ངན་བཞི། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། སར་ཁའི་ཕློགས་བཟང་བཞི་ནི། གནམ་

སྨན། སློག་འཚོ། དཔལ་བསྐྱེད། ཕྱྭ་ལློན་བཅས་བཞི་དང་། ཕློགས་ངན་བཞི་ནི། གནློད་པ། འདྲེ་

ལྔ། བདུད་གཅློད། ལུས་ཆད་བཅས་སློ།། 

སར་ཁའི་རང་གནས། ལི་ནས་གསལ་བའི་མེ་དཔུང་དགུ ཁློན་ལས་གཉིས་ཏེ་སིབ་རི་ནག ནམ་

མཁའི་རྒྱལ་པློ་དྲུག་ལན་དཀར། ཆུ་སློག་སྙིང་པློ་ལྦུ་བ་གཅིག རི་ཡི་རྒྱལ་པློ་རེ་བརྒྱད་དཀར། 

དཔག་བསམ་ཤིང་ལ་འབས་གསུམ་མཐིང་། རླུང་གི་རྒྱལ་པློ་འཕློ་བ་བཞི། ལྔ་སེར་རུས་སལ་

ལ་བར་གབ། ཞེས་སློ།།

སར་ཁང་། གནའ་དུས་དཔེ་ཆ་སར་སའི་ལས་ཁུངས་ཞིག་སྟེ་ཆློས་དཔེ་ཤིང་སར་བརློས་པ་རྣམས་

བདག་ཉར་བེད་ཅིང་སར་སྐྲུན་གི་ལས་ཀ་བེད་ས།

སར་ཁང་ཆློས་མཛོད། སེ་དགེ་ཆློས་རྒྱལ་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་གིས་རང་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་བ་སྤི་

ལློ་༡༧༢༩ལློར་རྒྱལ་བའི་བཀའ་བསྟན་རྣམས་གཙོ་བློར་བས་པའི་གསུང་རབ་ཀི་རེན་བཞེངས་

པ་རེད། དེ་རེས་རྒྱལ་རབས་རིམ་བྱུང་གི་དུས་སུ་ས་དགེ་བཀའ་རིང་གི་གསུང་རབ་རྣམས་

ཤིང་སར་བརློས་ནས་བཞུགས་སུ་གསློལ་བ་ལ་དེང་དུས་འཇིག་རེན་ཐློག་བློད་ཡིག་གི་སར་

ཁང་ཆེ་ཤློས་སུ་ཆགས་པ་རེད། 

སར་ཁང་ཆློས་མཛོད་ཆེན་མློ། སར་ཁང་ཆློས་མཛོད་དང་དློན་གཅིག འདིའི་མིང་རྒྱས་པ་ལ་སར་

ཁང་ཆློས་མཛོད་བཀྲ་ཤིས་སློ་མང་ཞེས་འབློད་སློལ་ཡློད། 

སར་ཁིམ། ལག་པའི་སར་བའམ་ཆངས་པ་སྟེ་སར་མློ། ཆུ་སར་ཁིམ་གང་། མི་ངན་སར་ཁིམ་གང་ཙམ། 

སར་འཁློར། གློག་ཀད་ནང་གི་ཡིག་ཆ་རྣམས་ཕིར་ཤློག་བུའི་ངློས་སར་བེད་ཀི་འཔྲུལ་ཆས།

སར་བཤུས་འཕྲུལ་འཁློར། ཡིག་ཆ་གང་དེའི་མ་དཔེ་ཇི་བཞིན་སར་ཡང་ཤློང་སྟློང་གཞན་ཞིག་གི་

ངློས་སུ་སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་ངློ་བཤུ་བ་ཐུབ་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ཤིག 

སར་གང་། ལག་པའི་ཁློར་གང་ངམ། སར་བ་གང་། ནས་སློན་སར་གང་། 

སར་སྒིལ། དཔེ་ཆ་སར་སྐབས་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག་སྟེ། སར་ཤིང་ཐློག་ཏུ་ཤློག་བུ་ཁློད་སྙློམས་བཀློད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

ཅིང་དེའི་སྟེང་དུ་ཡར་མར་སྒིལ་ནས་ཡི་གེ་སར་བེད། རྒྱུ་ཆ་དབྱུག་པ་མཐློ་གང་ཙམ་ཞིག་ལ་

ཕིང་པ་དང་སྣམ་བུ་གང་རུང་གིས་ལིབ་ཅིང་དྲིལ་བ་དང་། དེའི་སྣེ་གཉིས་སུ་ཤིང་གི་ར་གཉིས་

སྤད་ཅིང་དེ་ལ་ལག་པས་བཟུང་ནས་ཡར་མར་སྒིལ་ཆློག་པ་ཞིག་རེད།

སར་ཐང་། པར་ཐང་། ཐགས་མའི་སྟན་རིང་གི་མིང་སྟེ། འདུལ་བའི་གེང་འབུམ་ལས། རྡུལ་གིས་རང་

པ་མ་རུང་ནས། རང་པ་གཉིས་ཀིས་སར་ཐང་སྣུམ་པར་གྱུར་ནས་དེས་སློང་བ་པའི་ཀུན་ཏུ་སྤློད་

པའི་ཆློས་བཅའ་བར་བ་སྟེ་ཞེས་པ་ལ་བུའློ།། 

སར་འཐམ་པ། ① ལག་པའི་སར་མློས་དམ་དུ་འཛིན་པ། སློ་སློའི་མེ་མདར་སློ་སློས་སར་འཐམ་པ། 

② ལག་པའི་ར་འཁུམ་པ། བིའུ་གཅིག་སར་འཐམས་ནས་སར་ལྷུངས་པ། 

སར་པ། སར་རྒྱབ་མཁན། 

སར་ཕུ་དགློན། དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་རེ་ཕག་མློ་གྲུ་པའི་སློབ་མའི་གཙོ་བློ་སར་ཕུ་བ་བློ་གློས་སེང་

གེས་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་དུས་མཇུག་ཙམ་བཏབ་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་

དགློན་པ་ཞིག་ཡིན། རེས་སུ་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་

ལྷ་ས་གློང་ཁེར་སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སར་བ། ① སློར་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། ② ལག་པའི་མཐིལ་སློར་བསློམས་པའི་མིང་། 

སར་བྱུག དཔེ་ཆ་སར་སྐབས་སར་ཤིང་གི་ངློས་ལ་སྣག་ཚ་བྱུག་ཡས་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག ཤིང་ལེབ་གྲུ་

བཞི་ཆུང་ངུ་སློར་བཞི་ཙམ་ཞིག་གི་ངློས་སུ་སྣམ་ཕྲུག་དུམ་བུར་གཏུབས་སློར་གང་ཙམ་གི་

མཐུག་ཚད་ཡློད་པ། དབིབས་དང་རྒྱ་ཁློན་ཤིང་བང་རང་དང་མཉམ་པ་ཞིག་སྦར་བ། རྒྱབ་ངློས་

སུ་ཐེལ་ཙེའི་ཡུ་བ་དང་འདྲ་བའི་ཡུ་བ་ཞིག་སྤད་པ་དེ་ལག་པས་བཟུང་ཞིང་ཕྲུག་གི་ངློས་སུ་སྣག་

ཚ་བསྐུས་ཏེ་སར་ཤིང་གི་ངློས་སུ་བྱུག་ཆློག་པ་ཞིག་རེད།

སར་མ། པར་མ་དང་འདྲ། 

སར་མློ། གཅན་གཟན་གི་ཡན་ལག་བཞིའི་མཛུབ་མློའི་མིང་སྟེ། སྟག་གི་སར་མློ། གཅན་གཟན་གི་

སར་མློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། ཚིག་བསྡུས་ན་སར་འབི་སྟེ། སར་འདྲེད་ཅེས་པ་ལ་བུ། 

སར་མློ་ལྷློད་པ། སེར་སྣ་མེད་པའམ། གཏློང་ཕློད་ཆ་ེབ། སར་མློ་ལྷློད་པའ་ིམ་ིལ་རྒྱུ་ནློར་གཉེར་གཏློད་མ་ིཉན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སར་ར། གང་བརློ་བའི་སར་ལེབ་དེའི་ངློས་སུ་སྦར་རྒྱུའི་ཡི་གེ་གཟུགས་མཛེས་ཤིང་། བརྡ་དག་པ་

ཅན་ཞིག་ཤློག་བུ་སབ་མློའི་ངློས་བིས་པ་མཁས་པ་ཞིག་གིས་བིས་པའི་ཡི་གེ་ལ་ཟེར།

སར་ཚད། ① ལག་པའི་ཁློར་ཚད། རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་འབློར་ཆེ་བས་སར་ཚད་ཀིས་འཇལ་མི་ཐུབ། མི་

གངས་སར་ཚད་ཇི་ཙམ་ཡིན། ② མང་དུ་བཏང་བའི་ཚད། མི་གངས་སར་ཚད་ཇི་ཙམ་ཡིན། 

 ③ མཐློ་རུ་བཏང་བའི་ཚད། རིན་གློང་སར་ཚད་རན་པ་ཙམ། 

སར་ཚོད། སར་མློའི་ཚོད། ཁ་སྐློམ་དུས་འཐུང་ཆུ་སར་ཚོད་གང་ཙམ་བྱུང་ཡང་ཕན་ཐློགས་ཆེ། འབློ་

བེ་ཡློད་བཞིན་དུ་འབྲུ་ལ་སར་ཚོད་བེད་མི་དགློས། 

སར་འཛིན། ལག་པའི་སར་མློས་འཆང་བ། རླུང་ལ་ཞགས་པ་འཕེན་པ་དང་། གིབ་ནག་སར་འཛིན་

རྒྱབ་པ། མཚོན་ཆ་སར་འཛིན་བེད་པ། ཉ་ལ་སར་འཛིན་རྒྱབ་པ། 

སར་ལེབ། ཡི་གེ་བརློས་ཡློད་པའི་སར་ཤིང་བེ་བག་པ་རེ་རེའི་མིང་། སེ་དགེའི་སར་ཁང་ནང་དུ་

གནའ་དུས་སར་ལེབ་འབུམ་གསུམ་ཡློད་པ་རེད་ལ་བུ།

སར་ཤད། སར་མློའི་སེར་འབད། མགློ་བློར་ཟ་ཕྲུག་ལང་དུས་ལག་པས་སར་ཤད་རྒྱབ་པ། 

སར་ཤིང་། ① གནའ་དུས་ཆློས་དཔེ་རྣམས་ཤིང་གི་ངློས་སུ་བརློས་པའི་ཤིང་ལེབ་ཀི་མིང་། ② ཡི་

གེ་བརློ་གཞིའི་ཆེད་དུ་གབས་སུ་བས་པའི་ཤིང་ལེབས་ཀི་མིང་། 

སྤུ། ལུས་སྐྱེས་ཀི་སྐྲ་སློགས། མགློ་སྤུ། ཁ་སྤུ། བ་སྤུ། མཆན་སྤུ། ག་སྤུ། ཁི་རྔློ་བརྒྱབ་ནས་སྤུ་ཟགས་

པ། སེམས་ལ་སྐྱློ་སྣང་སྐྱེས་ནས་ལུས་ཀི་བ་སྤུ་གཡློ་བ།

སྤུ་སྐམ་བཙུད་པ། [ཡུལ] རྨས་མ་མནི་པའ་ིར་ིདྭགས་ཤ་ཁམི་ཁུག་ཀློག་ཏུ་བཅུག་པའམ་མཐའ་ལ་བཀར་བ། 

སྤུ་སྐུད། བལ་ལམ་རིད་པའི་སྐུད་པ། 

སྤུ་སྐྱེས། མགློ་ལ་སྤུ་སྐྱེས་ཞེས་མི་ཡློད་ཚད། 

སྤུ་དཀར། ① བལ་རིད་ཁུལ་ལུ་སློགས་སྤུ་མདློག་དཀར་པློའི་རིགས། ② འབློག་ཁུལ་ལ་ལར་ར་

ལུག་ལ་སྤུ་དཀར་ཟེར། 

སྤུ་དཀིལ། སྐྲ་དང་བ་སྤུ་སློགས་ཀི་དབུས། 

སྤུ་བསྐྱུར། སྤུ་བི་བའམ་སྤུ་བུད་པ། ས་ཆུའི་དྲློད་བབས་ན་དུད་འགློའི་སྤུ་བསྐྱུར་ཡློང་། 
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སྤུ་ཁ། སྤུ་མདློག སྤུ་ཁ་བཟང་ན་མིག་ལ་མཛེས། 

སྤུ་ཁ་མདློག རི་དྭགས་དང་གཅན་གཟན་སློགས་ཀི་སྤུ་མདློག་ལ་གློ

སྤུ་འཁིལ། མི་ཕྱུགས་ཀི་སྐྲ་སྤུའི་གཙུག་དང་སུ་ལུའི་སྤུ་འཁིལ། 

སྤུ་ག། ① ཐུང་ལ་འཇམ་པའི་སྤུ་དང་། རིང་ལ་གློང་བའི་ག། ② སྤུའི་ག་མའམ་རེ་མློ། ར་ཕྱུགས་ཤ་

ཤེད་རྒྱས་དུས་སྤུ་ག་ལེགས་པློ་ཡློང་། གཅན་གཟན་གི་པགས་པ་སྤུ་ག་ལེགས་པ། ཝ་ལྤགས་

འདྲ་འཚེམ་བས་ནས་སྤུ་ག་སྙློམས་སྒིག་བེད་པ། 

སྤུ་གི། རྣློ་ངར་ཆེ་བའི་གི། སྤུ་གིའི་དངློ་རྣློན་པློ། སྤུ་གི་ཁའི་སྦྲང་རི། 

སྤུ་གིའི་ཐང་། ཚ་དམལ་ཉེ་འཁློར་ལྷག་པ་བཅུ་དྲུག་ནང་གསེས་སྤུ་གིས་གཏམས་པའི་ཐང་། 

སྤུ་རྒྱལ། ཐློག་མར་བློད་ཁམས་གཅིག་གྱུར་གི་དབང་བསྒྱུར་བེད་མཁན་གི་རྒྱལ་པློ་དང་པློ་བྱུང་བ་

ལ་ཟེར། དེ་ཡང་ཡུལ་སྤུ་བློ་ནས་འློང་ཞིང་རྒྱལ་པློར་གྱུར་པས་ན་མིང་ཡང་སྤུ་རྒྱལ་ཞེས་

བཏགས་སློ། དེང་དུས་བློད་ལློངས་སྤུ་མི་རློང་གི་ས་ཁློངས་འདི་དག་ལ་ཟེར། 

སྤུ་རྒྱལ་ཀི་དུས་རབས། སྤི་ལློའི་སློན་གི་༣༦༠ ནས་སྤི་ལློ་༦༢༩ ལློར་བར་དུ་བློད་ལ་དབང་བསྒྱུར་

བའི་རྒྱལ་རབས་སློ་གཉིས་བྱུང་བ་རྣམས་ཀི་དུས་རབས་ཀི་མིང་ཡིན། 

སྤུ་རྒྱལ་གངས་རི། རི་བློ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྟེང་ཆེན་རློང་གི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡློད་ཅིང་། 

དེའི་མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་༦༣༢༨ཡློད། 

སྤུ་རྒྱལ་བློད་ཀི་རྒྱལ་ཁབ། སྤི་ལློའི་སློན་གི་ ༣༦༠ལློར། སྤུ་བློའི་ཡུལ་ནས་བྱུང་བའི་སྤུ་རྒྱལ་གཉའ་

ཁི་བཙན་པློས་དབང་བསྒྱུར་བ་བའི་ཡུལ་ལ་སྤུ་རྒྱལ་བློད་ཀི་རྒྱལ་ཁམས་ཞེས་འབློས་སློལ་

བྱུང་། སྤུ་རྒྱལ་དང་པློ་གཉའ་ཁི་བཙན་པློ། སྤི་ལློའི་སློན་གི་༤༡༧ལློའི་ཤིང་བི་ལློར། མདློ་

ཁམས་སྤུ་བློའི་ཡུལ་དུ་ཡབ་ཐེ་རང་མང་སྙ་ཨུ་བེ་ར་དང༌། ཡུམ་མློ་བཙུན་བ་བ་གཉིས་ལ་སས་

དགུ་འཁྲུངས་པའི་ཐ་ཆུང་དེ་ཡིན་ལ། སྐུ་ནར་སློན་པ་དང་ཐུགས་རྒྱུད་གློང་ཞིང་སྟློབས་རལ་ཆེ་

སྟབས་ཡུལ་དཔློན་དང་འཐབ་འཛིང་བས། མཐར་སྤུ་བློ་ནས་ཡུལ་བུད་དེ་བློད་དུ་ཕིན། ལམ་

བར་དུ་བློད་ཀི་རྒྱལ་ཕན་གི་གཉའ་གནློན་འློག་ནས་བློས་བློལ་བས་དེ་མགློན་དང་དཔུང་གཉེན་

བཙལ་བའི་བློད་མི་ཁག་གཅིག་དང་འཕད་པ་དེ་དག་དང་བསློངས་ནས་བློད་ཡུལ་དུ་ཕིན། ཐློག་
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མར་བློད་ཀི་རྒྱལ་ཕན་དེ་ཉིད་དབང་དུ་བསྡུས། སྤི་ལློའི་སློན་གི་༣༦༠ ལློར་བློད་ཀི་རྒྱལ་པློ་

ཐློག་མ་གྱུར། སྐུ་མཁར་ཡུམ་བུ་བ་སང་བརིགས། དེ་ནས་ཞང་ཞུང་ཕུད་པའི་བློད་ཀི་ཡུལ་གྲུ་

ཕལ་མློ་ཆེ་དབང་དུ་བས། བློད་ཀི་བཙན་པློ་ཞེས་པའི་མཚན་སྙན་ཐློག་མར་བཞེས། མཆན་

ཁེབས་ཀི་བློན་ཆེན་ལ་ལྷློ་དང་སྙགས་གཉིས་ཀིས་བས། བློན་པློ་མཚེ་མི་སྨུ་རྒྱལ་དང༌། ཙོ་མི་

ཕག་གར་གཉིས་སྐུ་གཤེན་དུ་བསྟེན། ཕིང་བ་སྟག་རེར་ཕེབས་ཏེ་ཁིམས་དང་ལས་ཀའི་སྒིག་

གཞི་བཟློས། གནམ་མུག་མུག་གམ་མུ་ཚོ་བཟའ་བ་བ་ཁབ་ཏུ་བཞེས། སས་མུ་ཁི་བཙན་པློ་

འཁྲུངས་སྐབས་དེར་སྐུ་ན་བགེས་པློར་སེབས་སྟབས་སས་ཀིས་ཆིབས་ཁ་ཐུབ་ཙམ་ན་སྤི་ལློའི་

སློན་གི་༣༤༥པའི་ཤིང་ཕག་ལློར་སྐུ་གཤེགས་སློ།། 

བློད་ཀི་ཡིག་ཆ་རིང་པ་རྣམས་སུ་བློད་རྒྱལ་གཉའ་ཁི་བཙན་པློའི་འཁྲུངས་ལློ་མི་འདྲ་བ་རིགས་

བརྒྱད་ཙམ་བྱུང་འདུག དེའི་ནང་ཆེས་ས་ཤློས་ནི་སྟག་ཚང་དཔལ་འབློར་བཟང་པློའི་ཆློས་

འབྱུང་ནང་སྤི་ལློའི་སློན་གི་༧༧༩པའི་ཆུ་ཁི་ལློ་ཡིན། ཆེས་ཕི་ཤློས་ནི་དཔའ་བློ་གཙུག་ལག་

ཕེང་བའི་ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་ནང་ལར་ན་སྤི་ལློའི་སློན་གི་༡༡༥མེ་སྟག་ལློར་

ཡིན།དེང་དུས་ཅུང་གགས་ཆེ་བ་ནི་ར་དཔལ་སྤྲུལ་གི་བཞེད་པའི་སྤི་ལློའི་སློན་གི་༡༢༧པའི་

ཤིང་སྟག་ལློ་ཡིན། དེ་ཐམས་ཅད་ལས་ལློ་རྒྱུས་ཀི་དློན་དངློས་དང་མཐུན་ཤློདེ་སུམ་པའི་ཆློས་

འབྱུང་དུ་སྤི་ལློའི་སློན་གི་༤༡༧པའི་ཤིང་ལློ་དེ་ཡིན་པར་སེམས། 

སྤུ་རྒྱལ་གཉིས་པ་མུ་ཁི་བཙན་པློ། ཡབ་གཉའ་ཁི་བཙན་པློ་དང་ཡུམ་མུ་ཚོ་བཟའ་འམ་གནམ་མུག་

མུག་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྤི་ལློའི་སློན་གི་༣༥༥པའི་མེ་སྟག་ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཤེན་གཅློའུ 

་ལན་ཚས་མཛད། གསས་ཁང་ཁློ་མ་ནེ་ཆུང་བཞེངས། བློན་གཤེན་ནམ་མཁའ་སྣང་བའི་མདློག་

ཅན་ལས་ཁློ་བློ་དབང་ཆེན་གི་རྒྱུད་ཞུས། ལྷ་རི་གང་ཐློ་ལ་བསྒྲུབ་པ་བས་པའི་མཚམས་ཁང་དེ་

དེང་དུས་ཀང་ཀློང་པློ་ཉི་ཁི་རློང་སྨན་རི་སེ་ཤློག་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད་འདུག ཞང་ཞུང་ནས་མཁས་

པ་ཆེན་པློ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་གདན་དྲངས། བློད་དུ་བློན་གི་འདུ་གནས་ཆེན་པློ་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་

བཙུགས། བློད་ཀི་ཡིག་གཟུགས་ལ་ལེགས་བཅློས་ཐེངས་དང་པློ་བས། སྤི་སློན་༢༧༢པའི་ས་

གང་ལློར་སྐུ་གཤེགས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

སྤུ་རྒྱལ་གསུམ་པ་དིང་ཁི་བཙན་པློ། ཡབ་མུ་ཁི་བཙན་པློ་དང་ཡུམ་ས་བཟའ་དིང་དིང་མ་གཉིས་ཀི་

སས་སུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཤེན་གཅེ་སྨིན་དཀར་གིས་མཛད། གསས་མཁར་ཁློ་མ་ཡང་རེ་

བཞེངས། སློ་བཟའ་ཐམ་ཐམ་མ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་སློ། 

སྤུ་རྒྱལ་བཞི་པ་སློ་ཁི་བཙན་པློ། ཡབ་དིང་ཁི་བཙན་པློ་དང་ཡུམ་སློ་བཟའ་ཐམ་ཐམ་མ་གཉིས་ཀི་

སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཤེན་གཅེ་འློད་དཀར་གིས་མཛད། གསས་མཁར་རྨུ་ར་དགུ་ཁྱུང་

བཞེངས། དགློ་བཟའ་མེར་མེར་མ་ཁབ་ཏུ་བཞེས། 

སྤུ་རྒྱལ་ལྔ་པ་མེར་ཁི་བཙན་པློ། ཡབ་སློ་ཁི་བཙན་པློ་དང༌། ཡུམ་དགློ་བཟའ་མེར་མེར་མ་གཉིས་ཀི་

སས་སུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཤེན་མཚེ་མི་ཟུང་སྨན་གིས་བས། གསས་མཁར་ཟློ་བློ་ཁྱུང་ལག་

བཞེངས། གདགས་ལྷ་དཀར་མློ་ཁབ་ཏུ་བཞེས། 

སྤུ་རྒྱལ་དྲུག་པ་གདགས་ཁི་བཙན་པློ། ཡབ་མེར་ཁི་བཙན་པློ་དང་ཡུམ་གདགས་ལྷ་དཀར་མློ་གཉིས་

ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཤེན་དག་པ་མི་ཆེན་གིས་མཛད། གསས་ཁང་གཡུང་དྲུང་ལྷ་རེ་

བཞེངས། སིབས་ལྷ་སློན་མློ་ཁབ་ཏུ་བཞེས། 

སྤུ་རྒྱལ་བདུན་པ་སིབས་ཁི་བཙན་པློ། ཡབ་གདགས་ཁི་བཙན་པློ་དང་ཡུམ་སིབས་ལྷ་སློན་མློ་

གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཤེན་གཅེའུ་ཞལ་དཀར་གིས་མཛད། གསས་ཁང་ཁློ་མ་རུ་

རིང་བཞེངས། ས་བཙན་ཀླུ་རེ་ཁབ་ཏུ་བཞེས། སྤི་ལློའི་སློན་གི་84པའི་མེ་བ་ལློར་སྐུ་

གཤེགས། འདི་ཡན་གི་རྒྱལ་རབས་རྣམས་སྐུ་གཤེགས་པའི་ཚེ་སྤི་བློའི་རྨུ་ཐག་ལ་འཇུས་ནས་

སྐུ་ཕུང་ས་ལ་མ་བཞག་པར་གནམ་དུ་གཤེགས་པའི་ཕིར་ན་གནམ་གི་ཁི་བདུན་ཞེས་པའི་

མཚན་བྱུང་བར་གགས་ཀང༌། དློན་དུ་སྐུ་ཕུང་མེ་ལ་བསེགས་པའི་དུ་བ་གནམ་དུ་སློང་བ་ལ་དེ་

ལའི་ཟེར་སློལ་བྱུང་བར་མིན་ནམ་སྙམ། 

སྤུ་རྒྱལ་བརྒྱད་པ་གི་གུམ་བཙན་པློ། ཡབ་སིབས་ཁི་བཙན་པློ་དང་ཡུམ་ས་བཙུན་ཀླུ་རེ་གཉིས་ཀི་

སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཤེན་གཅེའུ་ཚེམས་དཀར་གིས་མཛད། གསས་མཁར་ས་ལེ་བེའུ་

ཚང་བཞེངས། ཀླུ་སིང་མེར་ལམ་ཁབ་ཏུ་བཞེས། སྤི་ལློའི་སློན་གི་༨༤པ་མེ་བི་ལློར་རྒྱལ་པློའི་

ཁི་འཛིན། དུས་སྐབས་དེར་སྤུ་རྒྱལ་གི་མངའ་ཁློངས་སུ་ཡློད་པའི་རྒྱལ་ཕན་རྣམས་སྟློབས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤུགས་ཆེན་པློར་ཆགས་སྟབས། གཙང་གི་རྒྱལ་ཕན་ལློ་ངམ་དང་དེ་ཕློགས་ཀི་བློན་པློ་རྣམས་

ཀིས་རྒྱལ་སིད་ལ་ཐེ་གཏློགས་བས་པས་རྒྱལ་པློས་གཡུང་དྲུང་བློན་བསྟན་བསྣུབས། དེའི་ཚེ་

སྟག་གཟིག་གི་གུ་ར་ཝ་ཏ་ཞེས་པའི་ཡུལ་ནས་སྟག་གཟིག་ཡུལ་གི་ཆློས་ལུགས་བློད་དུ་བསྒྱུར་

ཏེ་རྒྱལ་པློའི་བ་མཆློད་དུ་བཀུར། དུས་དེར་མགར་བ་མཁས་པ་མང་པློ་བྱུང་བས་རལ་གི་དགུ་

ཟི་ཞེས་པ་དེ་གསར་དུ་བཟློས། དམག་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་བྱུང་བས་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུ་དཔུང་འཇུག་

བས་ཏེ་གཡུལ་ལས་རྒྱལ། ཕིར་བློད་དུ་ལློག་པའི་ལམ་དུ་གཙང་གི་མང་ཡུལ་དུ་སེབས་པ་

དང༌། རྒྱལ་ཕན་ལློ་ངམ་གིས་གཡློ་ཐབས་ཀིས་བསུ་བའི་མཛད་སློའི་ཁློད་དུ་མདའ་འཕངས་ཏེ་

སྤི་ལློའི་སློན་གི་༨༡ལགས་བི་ལློར་རྒྱལ་པློ་བཀྲློངས། སྤུར་ཟངས་ཀི་གའུ་ནང་དུ་བཅུག་སྟེ་ཉང་

ཆུའི་ནང་དུ་བསྐྱུར། དམག་རྣམས་ཕམ་པར་བས་ཏེ་སྤུ་རྒྱལ་གི་རྒྱལ་སིད་འཕློག རྒྱལ་སས་

རྣམས་སྤུ་ཀློང་སློགས་ཀི་ཡུལ་དུ་བློས། སས་མློ་བཙན་དབང་གིས་ཆུང་མར་གྱུར། བཙུན་མློ་

གཡློག་ཏུ་བཀློལ། བློད་ཀི་རྒྱལ་སིད་ལློ་བཅུ་གསུམ་ཙམ་ལ་ལློ་ངམ་གིས་བཟུང༌། 

སྤུ་རྒྱལ་དགུ་པ་སྤུ་ལེའུ་གུང་རྒྱལ། ཡབ་གི་གུམ་བཙན་པློ་དང་ཡུམ་ཀླུ་སིང་མེར་ལམ་གཉིས་ཀི་

སས་སུ་འཁྲུངས། སྐུ་ན་གཞློན་པའི་སྐབས་སུ་ཡབ་རྒྱལ་པློ་ཉིད་ལློ་ངམ་གིས་བཀྲློངས་ཏེ་རྒྱལ་

སིད་ཤློར་སྟབས་སྤུ་བློའི་ཡུལ་དུ་བློས་བློལ་ལ་ཕེབས། ཡུལ་དེའི་རེ་བློར་བཀུར། གི་གུམ་

བཙན་པློས་རྒྱལ་སིད་ཤློར་ནས་ལློ་ངློ་བཅུ་གསུམ་འདས་པའི་སྤི་ལློའི་སློན་གི་༦༨པའི་ཆུ་གང་

ལློར་སྤུ་རྒྱལ་གི་གཉེན་ཚན་དུ་གྱུར་པ་བཀྲགས་ཀི་རུས་ལ་གཏློགས་པའི་རུ་ལས་སྐྱེས་ཀིས་

རུ་འདྲེན་བས་ཏེ་གཙང་ཁུལ་དུ་ལློ་ངམ་ལ་དམག་དྲངས། མཁར་ཉང་རློ་ཤམ་པློ་རེ་ནས་ཕབ།ལློ་

ངམ་འཁློར་དང་བཅས་པ་བསད། དེ་ནས་སས་གསུམ་པློ་རྒྱལ་ས་ལ་སྤན་དྲངས་པའི་ཚེ། 

གཅེན་གཅུང་གཉིན་ནི་གཤེགས་མ་འདློད། འབིང་པློ་བ་ཁི་སྤུ་བློའི་ཡུལ་ནས་ཕེབས་ཏེ་སར་

ཡང་བློད་ཀི་རྒྱལ་སིད་བསྐྱངས་། མཚན་ལ་སྤུ་དེ་གུང་རྒྱལ་གསློལ། ཞང་ཞུང་གི་ཡུལ་ནས་

ཁྱུང་ཕློ་མུ་ཁྱུང་རྒྱན་དང༌། ལྷ་ཁྱུང་རྒྱན་སྐུ་མཆེད་གཉིས་གདན་དྲངས་ནས་བློན་གི་བསྟན་པ་

སར་ཡང་དར་བར་བས། ཕིང་བ་སྟག་རེ་རུ་ཕེབས་ནས་སྐུ་མཁར་དངློས་སུ་བརིགས། སྐུ་

གཤེན་གཅེའུ་གཉའ་བཞེད་ཀིས་བས། གསས་ཁང་ཁི་སྐློར་བཞེངས། འློམ་ཐང་སྨན་མཚོ་ཁབ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

ཏུ་བཞེས། རུ་ལས་སྐྱེས་ཀིས་བློན་པློ་བས། འདི་ཡིས་ཤིང་བསེགས་ཏེ་ཆེད་གཏད་དུ་སློལ་བ་

བཟློས། སློལ་བའི་མེ་ཤུགས་ལ་བརེན་ནས་རྡློ་རིགས་མི་འདྲ་བ་རྣམས་བཞུས་ཤིང་དེ་དག་གི་

སྙིང་པློ་གསེར། དངུལ། ཟངས། ལགས་རྣམས་བཏློན། དེས་བློད་ཀི་ཡུལ་དུ་གསེར་དངུལ་

ཟངས་ལགས་ཀི་དངློས་པློ་རྣམས་བེད་སྤློད་བེད་རྒྱུའི་གངས་འབློར་དང་རྒྱ་ཁློན་ཆེས་ཆེར་ཕིན་

ཏེ། དངློས་རས་བརེ་ལེན་སྐབས་ཀི་རིན་ཐང་འཇལ་བེད་དང༌། མཛེས་བེད་ཀི་རྒྱན་ཆ། ཉེར་

མཁློའི་སྣློད་སྤད། ཐློན་སྐྱེད་ལག་ཆ། དྲག་པློའི་མཚོན་ཆ་སློགས་བློད་འབངས་ཀི་འཚོ་བའི་ཡློ་

བད་རྣམས་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པའི་དུས་རབས་གསར་པ་ཞིག་ཏུ་སེབས་ཡློད། སྤིར་བློད་འདིར་

གསེར་དངུལ་ཟངས་ལགས་སློགས་ཀི་དངློས་པློ་བེད་སྤློད་བས་པའི་ལློ་རྒྱུས་དེ་ས་མ་ཞིག་

ནས་ཡློད་པ་གློང་དུ་བཤད་པ་ལར་དང༌། ལྷག་པར་དུ་ལློ་ངམ་གིས་རྒྱལ་པློ་གི་གུམ་བཙན་པློ་

བཀྲློངས་སྐབས་སྤུར་ཟངས་ཀི་གའུ་ནང་དུ་བཅུག་སྟེ། ལགས་ཀི་གཟེར་མ་བཏབ་ནས་མང་

ཆུའི་ནང་དུ་དབྱུགས་པའི་ལློ་རྒྱུས་ལ་གཞིགས་ན་གི་གུམ་བཙན་པློ་ཡན་ཆད་དུ་ལགས་དང་

ཟངས་ཀི་རིགས་རྣམས་མགར་བའི་ལག་རལ་གི་ཚད་མཐློན་པློ་ཞིག་ཏུ་སེབས་ཡློད་པ་ཤེས་

ཐུབ། ཚན་རིག་ལག་རལ་ཡར་རྒྱས་གཏློང་རྒྱུ་ལ་དློ་སྣང་ཆེན་པློར་གནང༌། ཞིང་ལས་ཀི་ལག་

རལ་ཡང་ཡར་རྒྱས་གཏློང་སྟེ། མཛོ་དློར་བཅལ་ནས་ས་ཞིང་རྨློས་པས་སར་ལས་མགློགས་པ་

དང་ས་གཉིས་ཀ་བྱུང༌། དེ་དག་གི་ལག་ཆས་སུ་གཉའ་ཤིང་དང༌། ཐློང་གཤློལ་གསར་དུ་བཟློས་

པ་རེད། སྐབས་དེར་མི་རྣམས་ཆུ་ཕར་ཚུར་བརྒལ་བ་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པློ་འཕད་ཅིང་ཡློད་པ་

རེད། ཁློང་གིས་ཆུ་བརྒལ་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་ཟམ་པ་མང་པློ་བཙུགས་རྒྱུའི་ལས་འགློ་བཙུགས་པ་

རེད། སྐབས་དེ་ནི་བཟློ་ལས་ལག་རལ་དང་ཞིང་ལས་ཐློན་སྐྱེད་ཀི་སྐློར་ལ་ཡར་ཐློན་ཆེ་ཤློས་ཀི་

དུས་རབས་ཤིག་ཡིན། 

སྤུ་རྒྱལ་བཅུ་པ་ཨེ་ཤློ་ལེགས། ཡབ་སྤུ་ལེ་གུང་རྒྱལ་དང་ཡུམ་འློམ་ཐང་སྨན་མཚོ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་

འཁྲུངས། སྐུ་གཤེན་སྟློབས་ར་ཤིབས་ཤང་གིས་མཛད། གསས་ཁང་ས་ལེ་ལློན་ཕྱུག་བཞེངས། 

རྨུ་ལམ་བ་མ་ཁབ་ཏུ་བཞེས། མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་ལས། མཁར་འཕིང་བ་སྟག་རེ་རྒྱལ་པློ་

འདིའདི་སྐབས་སུ་བཞེངས་པ་བཤད། རྒྱལ་པློ་འདིའི་རིང་ལ་བློད་བློན་མཛངས་མི་མི་བདུན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གི་གཉིས་པ་རུ་ལས་སྐྱེས་ཀི་བུ་ལྷ་བུ་མགློ་དཀར་ཞེས་པར་བྱུང༌། བློན་པློ་རུ་ལས་སྐྱེས་

གློངས་རེས་ཨེ་ཤློ་ལེགས་ཀི་བློན་པློ་བས། སྐབས་འདིར་བློད་ཀི་ཆབ་སིད་ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་

པློ་ཞིག་བྱུང་ཡློད་པར། རྒྱལ་པློའི་མངའ་འློག་ས་ཞིང་རྣམས་རློང་ཁུལ་གི་འབངས་མི་རྣམས་ལ་

བགློས་ནས་ལས་ཁལ་བཀློད་པ་དང༌། ནློར་ཕྱུགས་རྣམས་འབློག་ཁུལ་གི་འབངས་མི་རྣམས་ལ་

བགློས་ནས་ལས་ཁལ་བཀློད་པའི་བཀས་བཀློད་རྒྱུན་འཛིན་གི་ལམ་ལུགས་ཆ་ཡློངས་སུ་ཚང་

བ་ཞིག་དར་སློལ་བྱུང༌། དེའང་ཞིང་ལ་དློར་བརིས་ཞེས་པ། མཛོ་དློར་གཅིག་གིས་ཉིན་རྨློས་ཀི་

ས་ཞིང་ལ་འབྲུ་ཁལ་བེ་ཇི་ཙམ་མཇལ་དགློས་པ་གཏན་འབེབས་བས་པ་དང༌། འབློག་ལ་ཐུལ་

རིས་ཞེས་པ། འབི་བཞློན་མའི་གངས་དང་བསྟུན་ནས་ཤེ་བབ་ཀི་ཁལ་གཏན་འབེབས་བས་པ་

ལ་ཟེར་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། ཞིང་པས་འབྲུ་ཁལ་མཇལ་བའི་ལྷག་མ་དང༌། འབློག་པས་ཤེ་ཁལ་

མཇལ་བའི་ལྷག་མ་རྣམས་ཁློ་རང་ཚོ་སེར་ལ་དབང་བའི་ནློར་རས་གྱུར་པ་རེད། 

སྤུ་རྒྱལ་བཅུ་གཅིག་པ་དེ་ཤློ་ལེགས། ཡབ་ཨེ་ཤློ་ལེགས་དང༌། ཡུམ་རྨུ་ལམ་བ་མ་གཉིས་ཀི་སས་

སུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཤེན་མི་མློ་ཆུང་གིས་མཛད། གསས་ཁང་ཁློ་མ་ཡང་རེ་བཞེངས། ཀླུ་ལམ་

མེར་མ་ཁབ་ཏུ་བཞེས། 

སྤུ་རྒྱལ་བཅུ་གཉིས་པ་ཐི་ཤློ་ལེགས། ཡབ་དེ་ཤློ་ལེགས་དང༌། ཡུམ་ཀླུ་ལམ་མེར་མ་གཉིས་ཀི་སས་

སུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཤེན་འཛིན་བློན་ཁློག་དེར་གིས་བས། གསས་ཁང་ས་ལེ་བང་བང་བཞེངས། 

བཙུན་མློ་གུང་སྨན་ཁབ་དུ་བཞེས། 

སྤུ་རྒྱལ་བཅུ་གསུམ་པ་གློང་རུ་ལེགས། ཡབ་ཐི་ཤློ་ལེགས་དང༌། ཡུམ་བཙན་མློ་གུང་སྨན་གཉིས་

ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཤེན་མཚེས་པ་གནམ་འདུལ་གིས་མཛད། གསས་ཁང་རིན་ཆེན་

ཟུར་མང་བཞེངས། མཚོ་སྨན་འབློང་མ་ཁབ་ཏུ་བཞེས། 

སྤུ་རྒྱལ་བཅུ་བཞི་པ་འབློང་ཞི་ལེགས། ཡབ་གློང་རུ་ལེགས་དང༌། ཡུམ་མཚོ་སྨན་འབློང་མ་གཉིས་

ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཤེན་ལྷ་བློན་ཡེ་གཤེན་བདུད་འདུལ་གིས་མཛད། གནམ་སྨན་བུ་མློ་

ཁབ་ཏུ་བཞེས། 

སྤུ་རྒྱལ་བཅློ་ལྔ་པ་ཟ་ནམ་ལེགས། ཡབ་འབློང་ཞི་ལེགས་དང༌། ཡུམ་གནམ་སྨན་བུ་མློ་གཉིས་ཀི་སས་



  1059  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

སུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཤེན་ཨ་ལ་དུན་ཅུག་གིས་མཛད། རྨུ་ལམ་རྨང་ལེགས་ཁབ་ཏུ་བཞེས། འདི་དྲུག་

པློ་སྐུ་གཤེགས་པའི་ཚེ་བང་སློ་གཡའ་སང་མཚམས་སུ་བཏབ་པས་ན་ས་ཡི་ལེགས་དྲུག་ཟེར། 

སྤུ་རྒྱལ་བཅུ་དྲུག་པ་ཟ་ནམ་ཟིན་ལེ། ཡབ་ཟ་ནམ་ལེགས་དང༌། ཡུམ་རྨུ་ལམ་རྨང་ལེགས་གཉིས་ཀི་སས་

སུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཤེན་བློན་པློ་གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་པློས་མཛད། མཚོ་སྨན་ཁི་དཀར་ཁབ་ཏུ་བཞེས། 

སྤུ་རྒྱལ་བཅུ་བདུན་པ་འཕྲུལ་ནམ་གཞུང་ ལེ། ཡབ་ཟ་ནམ་ཟིན་ལེ་དང༌། ཡུམ་མཚོ་སྨན་ཁི་དཀར་

གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཤེན་ཞང་ཞུང་མཚོ་མི་ཀུན་སྣང་གིས་མཛད། སེ་གཉན་མེར་

མློ་ཁབ་ཏུ་བཞེས། 

སྤུ་རྒྱལ་བཅློ་བརྒྱད་པ་སེ་སྣློལ་གནམ་ལེ། ཡབ་འཕྲུལ་ནམ་གཞུང་བཙན་ལེ་དང༌། ཡུམ་སེ་གཉན་

མེར་མློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། ཀླུ་མློ་མེར་མློ་ཁབ་ཏུ་བཞེས། 

སྤུ་རྒྱལ་བཅུ་དགུ་པ་སེ་སྣློལ་པློ་ལེ། ཡབ་སེ་སྣློལ་གནམ་ལེ་དང༌། ཡུམ་ཀླུ་མློ་མེར་མློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་

འཁྲུངས། སྐུ་གཤེན་ཞང་ཞུང་ཨ་སློ་གཙུག་ཕུད་ཀིས་མཛད། འློ་བཟའ་ཏེ་མློ་མཚོ་ཁབ་ཏུ་བཞེས། 

སྤུ་རྒྱལ་ཉི་ཤུ་པ་ལེ་སྣློལ་ནམ། ཡབ་རྒྱལ་པློ་སེ་སྣློལ་པློ་ལེ་དང༌། ཡུམ་འློ་བཟའ་ཏེ་མློ་མཚོ་གཉིས་

ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཤེན་ཞང་ཞུང་ཨ་ལ་དན་ཅིས་མཛད། ཁི་སྨན་རེ་མློ་ཁབ་ཏུ་བཞེས། 

སྤུ་རྒྱལ་ཉེར་གཅིག་པ་ལེ་སྣློལ་པློ། ཡབ་རྒྱལ་པློ་སེ་སྣློལ་ནམ་དང༌། ཡུམ་ཁི་སྨན་རེ་མློ་གཉིས་ཀི་

སས་སུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཤེན་ཞང་ཞུང་དར་མ་ཧ་རེས་མཛད། ཁི་སེ་བཙུན་གཉན་མློ་ཞེས་པ་

ཁབ་ཏུ་བཞེས། 

སྤུ་རྒྱལ་ཉེར་གཉིས་པ་ལེ་རྒྱལ་པློ། ཡབ་ལེ་སྣློལ་པློ་དང༌། ཡུམ་ཁི་སེ་བཙུན་གཉན་མློ་གཉིས་ཀི་སས་

སུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཤེན་ཞང་ཞུང་ད་ས་ཧ་རིས་མཛད། སྨན་བཙུན་ལུག་སྐློང་ཁབ་ཏུ་བཞེས། 

སྤུ་རྒྱལ་ཉེར་གསུམ་པ་ལེ་སྤིན་བཙན། ཡབ་ལེ་སྣློལ་པློ་དང༌། ཡུམ་སྨན་བཙུན་ལུག་སྐློང་གཉིས་ཀི་

སས་སུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཤེན་ཞང་ཞུང་མུ་ལ་མ་ཧློས་མཛད། གཉན་བཙུན་མང་མློ་རེ་ཁབ་ཏུ་

བཞེས། འདི་དག་གི་བང་སློ་ཆུ་བློའི་གཞུང་དུ་བཏབ་པས་ཆུ་ལ་ལེ་བརྒྱད་ཅེས་གགས་སློ།། 

སྤུ་རྒྱལ་ཉེར་བཞི་པ་རྒྱལ་ཏློ་རེ་ལློང་བཙན། ཡབ་ལེ་སྤིན་བཙན་དང༌། ཡུམ་གཉན་བཙུན་མང་མློ་རེ་

གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཤེན་ཞང་ཞུང་ཏ་ར་ལ་ཧ་རེས་མཛད། ཐློན་མི་འབིང་པློ་རྒྱལ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྣུབས་སྨན་ད་རེ། སྟློང་འདར་རེ་རྣམས་ཀིས་བློན་པློ་བས། འློ་མ་ལེ་བཟའ་ཁི་བཙན་བང་མ་ཁབ་

ཏུ་བཞེས། བཙན་པློ་འདིའི་གཅུང་པློ་ལབ་ནག་ཅེས་པ་ཐང་མཚམས་སུ་ཕབ། དེའི་རྒྱུད་ལ་ཞང་

ལྔ་གཅུང་པ་ཞེས་གགས་སློ།། 

སྤུ་རྒྱལ་ཉེར་ལྔ་པ་ཁི་ནམ་བཙན། ཡབ་རྒྱལ་ཏློ་རེ་ལློང་བཙན་དང༌། ཡུམ་འློ་མ་ལེའུ་བཟའ་ཁི་བཙུན་

བང་མ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཤེན་ཞང་ཞུང་མུ་ལ་ཧ་རྒྱལ་གིས་མཛད། སྣུབས་གཉའ་

དློར་གཙུག་དང༌། སས་ཁི་ཟུང་མློང་ཁློང་གིས་བློན་པློ་བས། སྨན་བཟའ་ཁི་དཀར་ཁབ་ཏུ་བཞེས། 

སྤུ་རྒྱལ་ཉེར་དྲུག་པ་ཁི་སྒ་དཔུང་བཙན། ཡབ་ཁི་ནམ་བཙན་དང༌། སྨན་བཟའ་ཁི་དཀར་གཉིས་ཀི་

སས་སུ་འཁྲུངས། སྐབས་དེར་ཡང་མུ་ལ་ཧ་རྒྱལ་གིས་སྐུ་གཤེན་མཛད། མགར་སྒ་ཛི་མུ་དང༌། 

ཐློན་མི་གླུ་མང་དྲེད་པློས་བློན་པློ་བས། སྨན་བཟའ་ཀླུ་སྟེང་ཁབ་ཏུ་བཞེས། 

སྤུ་རྒྱལ་ཉེར་བདུན་པ་ཁི་ཐློག་རེ་བཙན། ཡབ་ཁི་སྒ་དཔུང་བཙན་དང༌། ཡུམ་སྨན་བཟའ་ཀླུ་སྟེང་

གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། མགར་གཉའ་བཙན་ལེམ་བུ་དང༌། སྣུབས་སྐྱེས་ཐློག་རེ་མློར་བཙན་

གིས་བློན་པློ་བས། རུ་ཡློང་བཟའ་སྟློང་རྒྱལ་མློ་མཚོ་ཁབ་ཏུ་བཞེས། 

སྤུ་རྒྱལ་ཉེར་བརྒྱད་པ་ལྷ་ཐློ་ཐློ་རི་གཉན་བཙན། ཡབ་རྒྱལ་པློ་ཁི་ཐློག་རེ་བཙན་དང༌། ཡུམ་རུ་ཡློང་

བཟའ་སྟློང་རྒྱལ་མློ་མཚོ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྤི་ལློ་406པའི་ཤིང་ར་ལློར་སྐུ་བལམས། སྐུ་

གཤེན་གཅེའུ་གཡང་སྐྱེས་དང༌། མཚེ་མི་འདུ་འཕློ་གཉིས་ཀིས་བས། རྣློ་བཟའ་མང་དགའ་ཁབ་

ཏུ་བཞེས། རྒྱལ་པློ་འདིའི་དུས་སུ་སྤི་ལློ་433པའི་ཆུ་བ་ལློར་བལ་པློའི་ཡུལ་ནས་པཎི་ཏ་བློ་

སེམས་མཚོ་དང༌། ལློ་ཙཱ་བ་ཐི་ལེ་སེ་གཉིས་ཀིས་སང་ཀློང་ཕག་རྒྱ་པ་དང་མདློ་ཟ་མ་ཏློག་གི་

གེགས་བམ་གཉིས། གསེར་གི་མཆློད་རེན་གཅིག་མུ་དྲའི་ཕག་རྒྱ་ཞེས་པ་ནློར་བུའི་རིགས་ཀི་

རྡློ་ལ་ཡིག་དྲུག་རང་བློན་ཅན་ཚད་ཁྲུ་གང་ཙམ་གཅིག ཙིན་ཏ་མ་ཎིའི་སྐློས་ཕློར་ཞེས་པ་བཅུ་

གཅིག་ཞལ་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུའི་གཟུགས་ཀི་སྐློས་ཕློར་གཅིག སྙིང་པློ་ཡི་གེ་དྲུག་པ་བཅས་

ཁེར་ནས་བློད་དུ་འློངས་ཏེ་ཕློ་བང་ཡུམ་བུ་བ་སང་དུ་བཞུགས་པའི་སྤུ་རྒྱལ་ལྷ་ཐློ་ཐློ་རིའི་ཕག་ཏུ་

ཕུལ། རྒྱལ་པློ་ངློ་མཚར་སྐྱེས་ཏེ་ཕློ་བང་གི་དཀློར་མཛོད་དུ་བཞུགས་སུ་གསློལ། གསེར་

སྐྱེམས་དང་གཡུ་སློན་གིས་མཆློད་པ་བས། མཚན་གཉན་པློ་གསང་བ་ཞེས་གསློལ། རྒྱལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

པློས་ཕག་དང་བཀུར་བསྟི་རྒྱ་ཆེར་བས་པས་བློད་དུ་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་དབུ་དེ་ནས་

བརེས་པར་རི་བའི་སློལ་བྱུང༌། སྤི་ལློ་493པའི་ཆུ་བ་ལློར་སྐུ་གཤེགས། དེ་ལར་བཙན་ལྔ་པློའི་

མཆད་པའམ་བང་སློ་འཕིང་ལུང་དར་བ་ཐང་དུ་བཏབ་སྟེ་སྦྲ་འདྲ་བའི་ས་ཕུང་བས་ཡློད་དློ།། 

སྤུ་རྒྱལ་ཉེར་དགུ་པ་ཁི་གཉན་གཟུང་བཙན། ཡབ་རྒྱལ་པློ་ལྷ་ཐློ་ཐློ་རི་གཉན་བཙན་དང༌། ཡུམ་རྣློ་

བཟའ་མང་དགའ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཤེན་ཞང་ཞུང་ཚ་ལ་ཞེས་པས་མཛད། སས་

སྣང་གཞེར་ལྷ་བཙན་དང༌། མགར་ཁི་འབིང་གཉིས་ཀིས་བློན་པློ་བས། སྤི་ལློ་493པའི་ཆུ་བ་

ལློར་བློད་ཀི་རྒྱལ་པློར་གྱུར། རྒྱལ་པློས་རང་གི་མའི་མིང་པློ་ལ་ཞང་ཞེས་བློས་པས་དེའི་ཕིན་

ཆད་དུ་མ་ཡི་མིང་པློ་ལ་ཞང་དུ་འབློད་པའི་སློལ་བྱུང་ཞིང༌། དེའི་ཡན་གི་དུས་སུ་ཞང་ལ་ཇློ་བློ་

ཞེས་འབློད་སློལ་ཡློད། འབློ་བཟའ་མློ་དུང་ཡང་གཞེར་ཁབ་ཏུ་བཞེས། སྤི་ལློ་516པའི་མེ་སྤེལ་

ལློར་སྐུ་གཤེགས། སྐུ་གཤེགས་པའི་དུས་སུ་བང་སློ་དློན་མཁར་མདའ་རུ་བརིགས་ཤིང་དེ་

ཡང་ཕུལ་མེད་ས་ཕུང་བརྡལ་པ་འདྲ་བ་ཞིག་ཡློད་དློ།། 

སྤུ་རྒྱལ་སུམ་ཅུ་པ་འབློང་གཉན་ལེའུ། ཡབ་ཁི་གཉན་གཟུང་བཙན་དང༌། ཡུམ་འབློ་བཟའ་མློ་དུང་

ཡང་གཞེར་གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཤེན་ཕློན་པློ་མ་རུང་གིས་མཛད། མཆིམས་

བཟའ་ཀླུ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་བཞེས། སྙགས་ཐང་པ་ཡར་རེས་བློན་པློ་བས། སྤི་ལློ་516 ལློར་བློད་

ཀི་རྒྱལ་པློར་གྱུར། སྐུ་གཞློན་པའི་དུས་སུ་སུམ་པའི་ཡུལ་དུ་བློན་སྐབས་བློན་པློ་ཞིག་གི་ཆུང་

མ་རྒྱལ་མློ་ཆ་ལམ་བ་བ་དང་འབེལ་བ་བྱུང་ནས་སས་སུམ་རི་རིང་པློ་ཞེས་པ་ཞིག་འཁྲུངས་

ཀང་ངློ་མ་བངས། རེས་སུ་རྒྱལ་པློ་ལ་མཛེ་ནད་ཕློག་པ་དང༌། བཙུན་མློ་ལ་སས་ཀང་དམུས་

ལློང་ཞིག་འཁྲུངས་སློ།། དེ་ཅུང་ཟད་ཆེར་ལློངས་པ་ན་ཡབ་ཀིས། ཁློད་ཀིས་འ་ཞའི་ཡུལ་ནས་

སྨན་པ་བློས་ཏེ་མིག་ཕེས་ལ་རྒྱལ་ས་ཟུངས། གལ་ཏེ་མིག་འབེད་མ་ཐུབ་ན་སུམ་པའི་ཡུལ་དུ་

བློན་པློའི་ཆུང་མ་རྒྱ་མློ་ཆ་ལམ་བ་བ་ལ་ངའི་བུ་སུམ་རི་རིང་པློ་ཞེས་པ་ཡློད་པས་དེ་བློས་ནས་

ཁློད་རང་གཤེགས་རྫུ་གིས་ལ་ཁློ་རྒྱལ་སར་ཆུག་ཅེས་གསུངས་ཏེ། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་བློན་པློ་

སྙགས་ཐང་པ་ཡར་རེ་དང་བཅས་པ་གདུང་རྒྱུད་ལ་སྙན་མི་ཕློག་པའི་ཆེད་དུ་ཡར་ཀླུང་ཞང་

མདར་བང་སློ་བརིགས་ནས་གསློན་པློར་དུར་དུ་བཞུགས་པར་གགས་ཤིང་བང་སློའི་མིང་ལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡང་གསློན་མཆད་ཟླུམ་པློ་ཞེས་ཟེར་རློ། 

སྤུ་རྒྱལ་སློ་གཅིག་པ་སྟག་རི་གཉན་གཟིགས། ཡབ་འབློང་གཉན་ལེའུ་དང༌། ཡུམ་མཆིམས་བཟའ་

ཀླུ་རྒྱལ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། འདི་ཉིད་བལམས་པའི་དུས་སུ་དམུས་ལློང་དུ་བྱུང་བ་ལ། 

འ་ཞའི་ཡུལ་ནས་སྨན་པ་བློས་ཏེ་མིག་ཕེས་པས་སྟག་མློ་རི་ལ་རི་དྭགས་གཉན་འགློ་བ་གཟིགས་

ཐུབ་པ་བྱུང་བས་མཚན་སྟག་རི་གཉན་གཟིགས་སུ་གསློལ་བར་གགས། སྤི་ལློ་༥༥༦་པའི་ཤིང་

ཕག་ལློར་བློད་ཀི་རྒྱལ་པློར་གྱུར། སྐབས་དེར་རྒྱལ་ཕན་གློང་མ་རྣམས་ཀི་དུས་སུ་བཀའ་ཡི་

མངའ་ཁློངས་ལས་འདས་པའི་རྒྱལ་ཕན་རྣམས་ཀི་སུམ་གཉིས་མངའ་འློག་དུ་འདུས། བན་པློ་

རེ། འ་ཞ་རེ། དྲང་གར་རེ། ཟིན་པློ་རེ། ཞང་ཞུང་རེ་རྣམས་འདུལ་བའི་མགློ་ཚུགས། ཉང་སས་

གནློན་གསུམ་འབངས་སུ་ཆུད། བེ་དང་ཕུལ་སང་བཅློས། འབྲུ་མར་རྣམས་ཚད་ལ་བཅལ་བ་

སློགས་ཚོང་ལས་ལ་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཆེན་པློར་བྱུང་བའི་དུས་རབས་ཤིག་ཡིན། སྐུ་གཤེན་ར་

སངས་ཁི་ནེ་ཁློད་ཀིས་མཛད། སྟློང་བཙུན་འབློ་དཀར་ཁབ་ཏུ་བཞེས། སྣ་ནམ་མང་གཉའ་དང༌། 

སྤ་ཁི་ཟུང་ལན་པ་གཉིས་ཀིས་བློན་པློ་བས། སྤི་ལློ་608པའི་ས་འབྲུག་ལློར་སྐུ་གཤེགས། སྐུ་

གཤེགས་པའི་རེས་སུ་བང་སློ་དློན་མཁར་མདའ་རུ་བརིགས། གལ་ནི་ཁི་བཟུང་བང་སློའི་

གཡློན་ན་ཡློད། དེ་ཡང་ཕུལ་མེད་ས་ཕུང་བརྡལ་བ་འདྲ་ཞེས་སློ།། 

སྤུ་རྒྱལ་སློ་གཉིས་པ་གནམ་རི་སློང་བཙན། ཡབ་སྟག་རི་གཉན་གཟིགས་དང༌། ཡུམ་སྟློང་བཙུན་འབློ་

དཀར་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྤི་ལློ་༥༩༢་པའི་ཆུ་བི་ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་ངུའི་དུས་སུ་ཁི་སློན་

བཙན་ཞེས་མཚན་གསློལ། གཅུང་ལ་སློན་ཀློལ་ཞེས་པ་བྱུང༌། སྤི་ལློ་608པའི་ས་འབྲུག་ལློར་

བློད་ཀི་རྒྱལ་པློར་གྱུར། རྒྱལ་སས་སྤུན་གཉིས་ཀིས་མང་ཙེ་སྐུ་དང༌། དབའ་དབི་ཚབ། དབའ་

མེས་སྣང༌། དབའ་བུ་ཚབ། མནློན་མགློན་པློ། ཆེས་པློ་ནགས་སེང་བཅས་དྲུག་ལ་དེང་ཕིན་ཆད་

ཟིང་པློ་རེ་རྒྱབ་ཏུ་བློར། སྤུ་རྒྱལ་པང་དུ་ལེན་པའི་མནའ་འཇློག་ཏུ་བཅུག་ནས་བཀའ་འློག་ཏུ་

བསྡུས། དེ་རེས་གཅུང་སློན་ཀློལ་དང་ཡུམ་སྟློང་བཙུན་འབློ་དཀར་གཉིས་ལ་རྒྱལ་སིད་བཅློལ་

ནས། བཙན་པློ་ཁི་སློན་བཙན་ནམ་གནམ་རི་སློང་བཙན་རང་ཉིད་ཀིས་དམག་དཔློན་བས་ཏེ་

དམག་ཁི་དང་བཅས་པ་ངས་ཡུལ་དུ་ཕིན་ནས་མཁར་ཡུ་སྣ་གཏློར། དགུ་གི་ཟིང་པློ་རེ་བསད། 
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མང་པློ་རེ་སུམ་བུ་ནི་གྲུ་གུའི་ཡུལ་དུ་བློས། ཕག་གི་ཡུང་བ་མན་ཆད། རྒློད་བློ་སྣ་ཡན་ཆད་

བཙན་པློའི་ཕག་ཏུ་བངས། རྒྱལ་པློ་འདིའི་རིང་ལ་ཁྱུང་པློ་སྤུང་སད་ཟུ་ཙེས་གཙང་བློད་ཀི་རྒྱལ་

པློ་མར་མུན་མགློ་བཅད་དེ་གཙང་དུད་ཁི་གཉིས་ཙམ་བཙན་པློའི་ཕག་ཏུ་ཕུལ་བས་བཙན་པློ་

ཐུགས་དགེས་ནས་ཁྱུང་པློ་སྤུང་སད་ཟུ་ཙེ་གཙང་སེའི་དཔློན་ཏུ་བསྐློས། དྭགས་པློ་འབངས་སུ་

མངའ་བ་ལས་དེའི་རེས་ངློ་ལློག་བས་པ་སར་ཡང་མངའ་འློག་ཏུ་བཅུག དེ་ལར་རྒྱལ་པློ་གནམ་

རི་སློང་བཙན་གི་སྐུ་གཤེན་ཟ་ལྷ་དབང་ཕྱུག་གིས་བས། མང་ཙེང་སྐུ་དང༌། དབའ་དབི་ཚབ། 

དབའ་མེས་སྣང༌། དབའ་བུ་ཚབ། མནློན་འགློན་པློ། ཆེས་པློ་ནགས་སེང་བཅས་ཀིས་བློན་པློ་

བས། འབི་བཟའ་ཐློད་དཀར་ཁབ་ཏུ་བཞེས། སས་སློང་བཙན་སམ་པློ་དང་གུང་རི་གུང་བཙན་

གཉིས། སས་མློ་སད་མ་ཀར་བཅས་མིང་སིང་གསུམ་འཁྲུངས། སྤི་ལློ་༦༢༩་པའི་ས་གང་ལློར་

འབངས་རྣམས་ཀིས་ངློ་ལློག་བས་ཏེ་གནམ་རི་སློང་བཙན་ལ་དུག་དྲངས་ནས་བཀྲློངས་སློ།། 

སྤུ་རྒྱལ་སློ་གསུམ་པ་སློང་བཙན་སམ་པློ། སྟེ་ཆློས་ལན་རྒྱལ་རབས་དང་པློ་ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་

སམ་པློ་ནི། ཡབ་གནམ་རི་སློང་བཙན་དང༌། ཡུམ་འབི་བཟའ་ཐློད་དཀར་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྤི་

ལློ་༦༡༧་པའི་མེ་གང་ལློར་མལ་གློ་རྒྱ་མ་ནང་གི་ཕློ་བང་བམས་པ་མི་འགྱུར་གིང་དུ་སྐུ་

བལམས། དགུང་ལློ་བཅུ་གསུམ་ལློན་པའི་སྤི་ལློ་༦༢༩པའི་ས་གང་ལློར་ཡབ་གཤེགས་པ་དང་

རྒྱལ་སིད་ལ་འཁློད། དེ་ནས་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་སློས། ས་རེས་སུ་མི་ཉག་རུ་ཡློང་བཟའ་དང༌། ཞང་

ཞུང་བཟའ་ལི་ཐིག་སྨན། མློང་བཟའ་ཁི་ལམ་བཅས་བློད་ཀི་སས་མློ་གསུམ་ཁབ་ཏུ་བཞེས། སྐུ་

གཤེན་ཞང་ཞུང་ར་རིང་གིས་མཛད། མང་མང་པློ་རེ་ཞང་སྣང་དང༌། ཁྱུང་པློ་སྤུང་སད་ཟུ་ཙེ། 

དབའ་དབི་ཚབ། མགར་སྟློང་བཙན་སློགས་ཀིས་བློན་པློ་མཛད། སྤི་ལློ་༦༣༢་པའི་ཆུ་འབྲུག་

ལློར་བལ་བཟའ་ཁི་བཙུན་བློད་དུ་བཙུན་མློར་བསུས་ཤིང་ཇློ་བློ་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེ་སྤན་དྲངས། སྤི་

ལློ་༦༣༣་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་ལློར་ཐུ་མི་སམ་བློ་ཊ་ལ་སློགས་པ་གཞློན་ནུ་རིག་པ་ཅན་ཁག་གཅིག་

རྒྱ་གར་དུ་སློབ་སྦློང་ལ་མངགས། སྤི་ལློ་༦༣༤་པ་ཤིང་ར་ལློར་རྒྱ་བློད་སྐྱེས་ཀི་འབེལ་བ་ཐློག་

མར་བརྒྱུད་ནས་བྱུང་བའི་དམག་འཁྲུག་གི་འགློ་གཟིགས་སུ་ཕེབས་ཏེ་དམག་དཔློན་གནང་

ཞིང༌། རྒྱལ་སིད་གཅུང་གུང་རི་གུང་བཙན་ལ་སྐྱློང་དུ་བཅུག སྤི་ལློ་༦༣༨་པའི་ས་ཁི་ལློར་སར་
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ཡང་རྒྱལ་པློའི་ཁི་ལ་བཞུགས། སྤི་ལློ་༦༤༡་པའི་ལགས་གང་ལློར་ཁློད་སློ་དྲུག་ཅེས་པའི་བློད་

བཙན་པློའི་རྒྱལ་ཁིམས་བཅས། ལློ་དེར་བློན་པློ་མགར་སྟློང་བཙན་གིས་རྒྱ་བཟའ་ཀློང་ཇློ་བློད་

དུ་བསུས། སྤིལློ་༦༤༤་པ་ཤིང་འབྲུག་ལློར་རྒྱལ་པློ་ལིག་སྙ་ཤུབ་བརླགས་ཏེ་ཞང་ཞུང་ཐམས་

ཅད་འབངས་སུ་བཀུག སྤི་ལློ་༦༥༠་པ་ལགས་ཁི་ལློར་སྐུ་གཤེགས། ཡར་ཀླུང་འཕློང་པློའི་ནང་

དུ་བང་སློ་ལྷ་ཁང་ལྔ་ཡློད་པ་ཞིག་བཞེངས་པའི་རེ་མིག་དབུས་མའི་ནང་བཞུགས་སུ་གསློལ། 

སྤུ་རྒྱལ་སློ་བཞི་པ་གུང་རི་གུང་བཙན། ཆློས་ལན་རྒྱལ་རབས་གཉིས་པ་རྒྱལ་པློ་གུང་རི་གུང་བཙན་

ནི། ཡབ་རྒྱལ་པློ་གནམ་རི་སློང་བཙན་དང༌། ཡུམ་འབི་བཟའ་ཐློད་དཀར་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྤི་

ལློ་༦༢༡་པ་ལགས་སྦྲུལ་ལློར་སྐུ་བལམས། དགུང་ལློ་བཅུ་བཞི་སློན་པའི་ཤིང་ར་སྟེ་སྤི་ལློ་

༦༣༤་ལློར་གཅེན་སློང་བཙན་སམ་པློ་དམག་ལ་ཕེབས་པའི་ཚབ་ཏུ་རྒྱལ་སིད་བསྐྱངས། སྐུ་

གཤེན་ཞང་ཞུང་ཁྱུང་སྐར་གིས་མཛད། འ་ཞ་བཟའ་མློང་རེ་ཁི་དཀར་ཁབ་ཏུ་བཞེས། མང་མང་

པློ་རེ་ཞང་སྣང་དང༌། སྣུབས་བཙན་ཏློ་རེ་གཉིས་ཀིས་བློན་པློ་བས། སས་མང་སློང་མང་བཙན་

སྐུ་བལམས་པའི་ས་ཁི་ལློ་སྟེ་སྤི་ལློ་638ལློར་དགུང་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་ལ་ཕེབས་པ་དང་ནང་གི་

འགལ་རྐྱེན་གི་དབང་གིས་སྐུ་གཤེགས་སློ།། བང་སློ་དློན་མཁར་མདའ་རུ་གནམ་རི་སློང་

བཙན་གི་གཡློན་དུ་བརིགས་སློ།། 

སྤུ་རྒྱལ་སློ་ལྔ་པ་མང་སློང་མང་བཙན། ཆློས་ལན་རྒྱལ་རབས་གསུམ་པ་རྒྱལ་པློ་མང་སློང་མང་

བཙན་ནི། རྒྱལ་པློ་མང་སློང་མང་བཙན་ནི། ཡབ་རྒྱལ་པློ་གུང་རི་གུང་བཙན་དང༌། ཡུམ་འ་ཞ་

བཟའ་མློང་རེ་ཁི་དཀར་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྤི་ལློ་༦༣༨པ་ས་ཁི་ལློར་སྐུ་བལམས། སྤིལློ་༦༥༠་

པའི་ལགས་ཁི་ལློར་དགུང་ལློ་བཅུ་གསུམ་ལློན་པ་དང་རྒྱལ་སིད་ལ་འཁློད། སྐུ་གཤེན་ཁྱུང་པློ་

སྟག་སྒས་མཛད། འབློ་བཟའ་ཁི་ལློད་ཁབ་ཏུ་བཞེས། མགར་སྟློང་བཙན་ཡུལ་སྲུང་དང༌། 

མཆིམས་མང་གཉེར་གིས་བློན་པློ་མཛད། སྤི་ལློ་༦༥༩པའི་ས་ལུག་ལློར་བཙན་པློ་མང་སློང་

མང་བཙན་སྦྲགས་ཀི་ཤར་ན་བཞུགས་ཤིང༌། བློན་ཆེན་མགར་སྟློང་བཙན་གིས་བློད་དམག་

ཆིག་སྟློང་ཙམ་ཁིད་ནས་འ་ཞའི་ཡུལ་དུ་སེབས། དེང་སང་ཨ་མདློ་རྡློ་སིས་ཀི་སྟློང་རུ་མཚོ་ནག་

ཏུ་གགས་པའི་ཡུལ་དེར་དམག་འཁྲུག་བས་པས། བློད་དམག་ཆིག་སྟློང་གིས་ཐང་དམག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

བརྒྱད་ཁི་ཕམ་དུ་བཅུག་སྟེ་རྒྱལ་ཁ་ཐློབ། སྤི་ལློ་༦༦༢པའི་ཆུ་ཁི་ལློར་བློན་པློ་མགར་སྟློང་

བཙན་གིས་གྲུ་གུའི་ཡུལ་དུ་དམག་དྲངས། སྤི་ལློ་༦༦༧པའི་མེ་ཡློས་ལློར་བཙན་པློ་འློར་མང་

དུ་གཤེགས་ཏེ། བློན་པློ་མགར་སྟློང་བཙན་འབས་ནད་ཀི་འདས། སྤི་ལློ་༦༦༧པའི་མེ་ཡློས་

ལློར་བློན་པློ་ཆེན་པློ་མགར་སྟློང་བཙན་ཡུལ་བཟུང་གློངས། མགར་ལ་བུ་བཞི་སྟེ། མགར་བཙན་

སྙ་ལློམ་བུ། མགར་ཁི་འབིང༌། མགར་བཙན་བློད། བློན་ཟི་མདློ་ཡེ་རྣམས་ལས་ཆེ་བ་མགར་

བཙན་སྙ་ལློམ་བུས་ཕའི་གློ་ས་བཟུང༌། བུ་གཞན་གསུམ་པློས་དམག་དཔློན་བས་ཏེ། ལློ་དེ་རང་

ལ་རྒྱའི་ས་མཚམས་སུ་དམག་དྲངས། འཇང་གི་རིགས་ཀི་ཞིང་ཆེན་བཅུ་གཉིས་བཅློམ། སྤི་ལློ་

༦༧༠་པའི་ལགས་ར་ལློར་སར་ཡང་བློད་དམག་སེབས་ཏེ་རྒྱའི་ཞིང་ཆེན་བཅློ་བརྒྱད་ཙམ་

བཅློམ། གུ་ཅིའི་གློང་ཁེར་གི་ལགས་རི་ཡང་བཤིགས། དེ་ནས་རྒྱའི་ཞིང་ཆེན་བཞི་བློད་ཀི་ལག་

ཏུ་ཤློར། དུས་དེ་ཙམ་ན་དེང་གི་འབའ་ལུང་（维西）དང༌། ས་ཐམ། （丽江） ཅན་ཁློན་（剑

川）བཅས་ཀི་ཕློགས་ཐམས་ཅད་བློད་དམག་གིས་བཟུང་བར་མ་ཟད། ཀླུ་འཕེལ་གི་འབི་ཆུ་ཁ་

ནི་དམག་འཁྲུག་གི་ཐབས་ཇུས་འགློད་ཡུལ་གཙོ་བློ་ཡིན་པ་དང༌། ཡུན་ནན་དང་སི་ཁློན་ཕློགས་

སུ་ཕར་རྒློལ་བེད་པའི་དམག་མི་གཏློང་ལེན་བེད་སའི་ལེ་གནས་ཤིག་ཡིན་སྟབས། བློད་དམག་

གིས་འབི་ཆུའི་ཐློག་ཏུ་ལགས་ཟམ་བཙུགས། ཟམ་པ་དེ་ནི་དེང་དུས་ས་ཐམ་རློང་གི་ཐཱ་ཁིན་ཆུས་

（丽江县塔城区）ཀི་བང་ཕློགས་འབི་ཆུ་ཁའི་ས་ཆ་དེ་ཡིན། སྤི་ལློ་༦༧༦པའི་མེ་བི་ལློར་

མང་སློང་མང་བཙན་སྐུ་གཤེགས། བང་སློ་གུང་རི་གུང་བཙན་གི་གཡློན་དུ་བརིགས་སློ། 

སྤུ་རྒྱལ་སློ་དྲུག་པ་འབློ་བཟའ་ཁི་མ་ལློད། སྤི་ལློ་༦༧༦པའི་མེ་བི་ལློར་རྒྱལ་པློ་སྐུ་གཤེགས་པ་དང་

བློད་ཀི་རྒྱལ་བསྐྱངས། མགར་བཙན་སྙ་ལློམ་བུ་དང༌། དབས་ཏ་ར་ཁློང་ལློད་གཉིས་ཀིས་བློན་

པློ་མཛད། སྤ་ལློ་༦༧༩ལློར་སས་ཁི་ལ་བཀློད། སྤི་ལློ་༧༨༠པའི་ལགས་འབྲུག་ལློར་ཀླུ་འཕེལ་

ས་ཁུལ་དུ་བློད་ཀིས་འབི་ཆུའི་དམག་སར་ཞེས་པ་བཙུགས་ནས་ཤར་ཕློགས་སུ་དམག་ཤུགས་

རྒྱ་བསྐྱེད། དེང་དུས་ཡུན་ནན་ས་ཁུལ་གི་ས་ཆ་དང་སེ་འབངས་མང་པློ་བཟུང་། སྤི་ལློ་

༦༩༩ལློར་སར་བློད་འབངས་སུ་ཡློད་པའི་འཇང་པ་ཚོ་ཁག་རྣམས་ངློ་ལློག་བས། སྤི་ལློ་

༦༩༠ལློར་འཇང་ཡུལ་དུ་དམག་བཏང་། སྤི་ལློ་༦༩༢ལློ་ཡས་མས་ཙམ་བར་རྒྱལ་སིད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསྐྱངས། སྤི་ལློ་༧༠༣ལློར་འདུས་སློང་གཤེགས་སྐབས་ཁི་ལེ་གཙུག་བརན་སྐུ་ན་ཕ་བས་ཕི་

ནང་གི་ཆབ་སིད་ཐུགས་འགན་འབློ་བཟའ་ཁི་མ་ལློད་ཀིས་བཞེས། དུས་དེར་བློན་འབངས་ཁག་

གཅིག་གིས་ངློ་ལློག་བརྒྱབ་པར་དྲག་གནློན་བས་པ་དང་། ཁུ་མང་པློ་རེ་ལྷ་ཟུང་བ་བ་བློན་ཆེན་

པློར་བསྐློ་གཞག་གནང་། འློན་ཀང་ཕི་མློ་ཁི་མ་ལློད་ཀི་སྙན་དུ་ཕ་མ་བྱུང་བས་རིང་པློར་མ་ལློན་

པར་གིང་རིང་ཚལ་དུ་ཁུ་མང་པློ་རེ་ལྷ་ཟུང་ལ་ཁིམས་ཉེས་ཕབ་ནས། དེའི་ཚབ་ཏུ་དབས་ཁི་

གཟིགས་ཞང་ཉེན་བ་བ་བློན་ཆེན་དུ་བསྐློས། གཞན་ཡང་སེ་རིབ་ཅེས་པའི་རྒྱལ་ཕན་སློགས་

ནས་ངློ་ལློག་བརྒྱབ་པ་རྣམས་ཀང་དམག་དང་ཁིམས་ཀིས་མནན་ཅིང་། ས་བ་སྤི་ལློ་༧༠༩ 

ལློར་སེ་རིབ་ཀི་རྒྱ་པློ་ཡང་གསློན་བཟུང་བེད་ཐུབ་པ་སློགས་བློད་བཙན་པློའི་ཆབ་སིད་ཇེ་

བརན་དང་། བློད་ཡུལ་བདེ་འཇགས་སུ་གནས་རྒྱུར་མཛད་རེས་ཆེན་པློ་འཇློག་གནང་མཛད་

ཡློད། ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༧༡༢ ལློར་བཙན་མློ་འབློ་བཟའ་ཁི་མ་ལློད་སྐུ་འདས་པར་གགས། 

སྤུ་རྒྱལ་སློ་བདུན་པ་འདུས་སློང་མང་རེ། ཆློས་ལན་རྒྱལ་རབས་བཞི་པ་འདུས་སློང་མང་རེའམ་རླུང་

ནམ་འཕྲུལ་གི་རྒྱལ་པློ་ནི། རྒྱལ་པློ་འདུས་སློང་མང་རེའམ་རླུང་ནམ་འཕྲུལ་གི་རྒྱལ་པློ་ནི། ཡབ་

མང་སློང་མང་བཙན་དང༌། ཡུམ་འབློ་བཟའ་ཁི་ལློད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྤི་ལློ་༦༧༦པའི་མེ་བི་

ལློར་འཁྲུངས། ལློ་ངློ་བཞི་ལ་ཐློན་པའི་ས་ཡློས་ཏེ་སྤི་ལློ་༦༧༩ལློར་རྒྱལ་པློའི་ཁི་ལ་འཁློད། སྐུ་

གཤེན་སེ་ནེ་གུ་ཡིས་མཛད། ཆབ་སིད་ཀི་འགན་དབང་གཙོ་བློ་མ་ཡུམ་ཁི་མ་ལློད་ཀིས་

བསྐྱངས། སྤི་ལློ་༦༩༠ལློར་འཇང་ཡུལ་དུ་དམག་གི་རུ་འདྲེན་ཕེབས། སྤི་ལློ་༦༩༢ལློར་ལང་

མློ་ཁི་བཙུན་དང༌། མཆིམས་བཟའ་བཙན་མློ་ཏློག་གཉིས་ཁབ་ཏུ་བཞེས། ལང་མློ་ཁི་བཙུན་ལ་

སས་ཆེ་བ་ལང་ཚ་ལྷ་དབློན་འཁྲུངས། མཆིམས་བཟའ་ལ་སས་ཆུང་བ་མེས་ཨག་ཚོམ་འཁྲུངས། 

མགར་ཁི་འབིང་སྤུན་མཆེད་ཀིས་བློད་ཀི་དམག་སིད་གཉིས་ཀའི་དབང་ཤུགས་དློན་གཙོ་བློར་

བཟུང༌། ཁི་འབིང་ནི་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་དུ་སིད་ཀི་ལས་ལ་བེལ་ཞིང༌། ཁློང་གི་མཆེད་ཟླ་རྣམས་

ཕློགས་ཀི་དམག་དཔློན་རྣམས་ལ་བསྐློས། མགར་བཙན་བློད་ཀིས་ཐང་དང་འབེལ་བའི་ཤར་

ཕློགས་ཀི་ས་ཆ་བདག་ཏུ་བཟུང་སྟེ། ལློ་ངློ་སུམ་ཅུ་ལྷག་གི་རིང་ལ་ཐང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ས་

མཚམས་ཀི་གེགས་སུ་གྱུར། སྤི་ལློ་༦༩༩་པའི་ས་ཕག་ལློར་བཙན་པློ་འདུས་སློང་མང་པློ་རེས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

བློན་ཆེན་ལློན་ཡན་དང་ལློག་གློས་བས་ཏེ་རི་དྭགས་རྔློན་དུ་འགློ་བ་ལ་ཁ་གཡར་ནས་དམག་

བསྡུས། མགར་ཁི་འབིང་ཕི་ཕློགས་སུ་ཡློད་པའི་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་ཁི་འབིང་དང་སྙིང་ཉེ་

བའི་དམག་མི་ཉིས་སྟློང་ལྷག་བཟུང་ནས་བསད། ཕློ་ཉ་བ་མངགས་ཏེ་ཁི་འབིང་དང་བཙན་བློད་

གཉིས་ཀར་རྒྱལ་པློའི་མདུན་དུ་སྐད་བཏང་ཡང༌། ཁི་འབིང་གིས་དམག་ཤུགས་ལ་བརེན་ནས་

བཀའ་མ་བརིས། དེར་བཙན་པློས་རུ་སྣ་དྲངས་ཏེ་མགར་ལ་དམག་ཕབ། མགར་གིས་གཡུལ་

མ་སྤད་པས་མགར་ཁི་འབིང་གི་དཔུང་འཐློར་བས། ཁི་འབིང་གིས་རང་སློག་བཅད། ཁློ་ཡི་བློ་

ཐུབ་སྙིང་ཉེ་བ་བརྒྱ་ལྷག་ཀང་ཉིན་དེར་རང་སློག་བཅད་དེ་ཤི། སྤུན་བཙན་བློད་དང་། དམག་

དཔློན་སྟག་ར་ཁློད་ལློད་གཉིས་ཀིས་རང་གི་འཁློར་སྟློང་ཕག་གཅིག་ལྷག་དང་གཅེན་པློའི་སས་

མང་པློ་རེ་སྟག་ཚབ་སློགས་ཁིད་དེ་ཐང་ལ་མགློ་འདློགས་སུ་ཕིན། ཝུའུ་ཙེ་ཐེན་གིས་སྐུ་སྲུང་

ཆིབས་དམག་མཁར་གི་ཕི་རློལ་དུ་མངགས་ཏེ་བསུ་བ་བས། བཙན་བློད་ལ་ཧྥུའུ་གློ་དམག་

དཔློན་ཆེན་མློ་དང༌། ཞིན་ཡུག་ཝེ་དམག་དཔློན་ཆེན་མློའམ། ཀློས་ཏེ་ཅུན་ཝང་སློགས་ཀི་ཆློ་ལློ་

སྦར་ཅིང༌། སྣེ་ལེན་བཟང་པློ་དང་བཅས་སྐྱེས་མང་པློ་བསྩལ། དེ་ནས་བཙན་བློད་ལ་རང་གི་

འཁློར་དང་བཅས་ཧུང་ཡློན་ཀུའུ་བ་བར་སློང་ནས་བློད་དང་འཐབ་དགློས་པའི་བཀའ་ཕབ། དེ་

ནས་དུས་ཡུན་རིན་པློར་མ་ལློན་པར་བཙན་བློད་གློངས། 

སྤི་ལློ་༧༠༣པའི་ཆུ་ཡློས་ལློར་བཙན་པློ་སྐུ་དངློས་ཀིས་འཇང་ཡུལ་དུ་དམག་དྲངས་ཏེ་འཇང་པ་

རྣམས་ཆམ་ལ་ཕབ། ཡངས་པའི་གཙང་པློ་ལ་ལགས་བཙུགས་ཏེ་འཇང་ཏ་ལིའི་གློང་བཟུང་། 

ཐང་ཅིའུ་ཀྲེན་གིས་དམག་དཔུང་ཕམ་པར་བཟློས། སྤི་ལློ་༧༠༤པའི་ཤིང་འབྲུག་ལློར་འཇང་

ཡུལ་དུ་སྐུ་གཤེགས། བང་སློ་ཡབ་ཀི་བང་སློའི་གཡློན་དུ་བརིགས་སློ། 

རྒྱལ་པློ་འདིའི་སྐབས་སུ་རལ་པློ་ཆེའི་བློན་འབངས་བདུན་བྱུང་བ་ནི། ༡ རྔློག་རིང་ལ་ནག་པློས་གང་

པློ་ཆེ་ཐེག ༢ རྔློག་གིང་ཁམས་ཀིས་གཡག་བྲུས་པློ་ཆེ་ཐེག ༣གནློན་རྒྱལ་མཚན་གིས་མདའ་

སྟློང་ཁ་མས་བ་ཁ་རེད་པ་བཅད། ༤སས་རྒློད་གདློང་ཅན་གིས་མིག་རྒྱང་གསུམ་ལ་མདའ་རྒྱང་

རེས་སེབས། ༥མགློས་གཡག་ཆུང་གིས་ཤ་བའི་བླུད་བུ་བེ་མས་བཀང་སྟེ་ཀད་ལ་སྐློར།༦ ཅློག་

རློ་འབློང་གཤེར་གིས་འབློང་ཐུར་དུ་རྒྱུག་པ་གེན་དུ་འཐེན་ནུས། ༧གནློན་ཁི་བདུན་གཡུ་བིན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གིས་ར་བཟང་པློ་གཡང་ལ་མཆློངས་པ་གེན་ལ་འདྲེན་ནུས་པ་བཅས་སློ།། 

སྤུ་རྒྱལ་སློ་བརྒྱད་པ་མེས་ཨློག་ཚོམ། ཆློས་ལན་རྒྱལ་རབས་ལྔ་པ་རྒྱལ་པློ་ཁི་ལེའུ་གཙུག་བརན་

ནམ་མེས་ཨློག་ཚོམ་ནི། ཡབ་རྒྱལ་པློ་འདུས་སློང་མང་རེ་དང༌། ཡུམ་མཆིམས་བཟའ་བཙན་མློ་

མེ་ཏློག་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྤི་ལློ་༦༩༨་པའི་ས་ཁི་ལློར་ཕློ་བང་ལན་དཀར་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྤི་

ལློ་༧༠༥་པ་ཤིང་སྦྲུལ་ལློར་རྒྱལ་པློའི་གསེར་ཁི་ལ་མངའ་གསློལ། སྐུ་གཞློན་ནུའི་སྐབས་དེར་

ཆབ་སིད་གཙོ་བློ་ཕི་མློ་འབློ་བཟའ་ཁི་མ་ལློད་ཀིས་བསྐྱངས། སྤི་ལློ་༧༡༢་པ་ཆུ་བི་ལློར་རྒྱ་

བཟའ་གིམ་ཤིང་ཀློང་ཇློ་ཁབ་ཏུ་བཞེས། དེ་རེས་སྣ་ནམ་བཟའ་ཁབ་ཏུ་བཞེས། སས་སྐྱེས་བཟང་

སྟློང་བཙན་དང༌། མཆིམས་རྒྱལ་གཟིགས་ཤུ་ཏིང༌། འབློ་ཆུ་བཟང་འློར་མ་བཅས་ཀིས་བློན་པློ་

བས། ཆབ་སིད་མཐའ་བཞིར་བསྐྱེད། སྤི་ལློ་༧༣༩་པ་ས་ཡློས་ལློར་རྒྱ་བཟའ་གློངས། སྤི་ལློ་

༧༤༢་པ་ཆུ་ར་ལློར་སས་ཁི་སློང་ལེའུ ་བཙན་འཁྲུངས། སྤི་ལློ་༧༥༥་པ་ཤིང་ལུག་ལློར་ཡར་

འབློག་སྦྲ་ཚལ་དུ་བློན་པློ་འབལ་ལློང་ཙབ་དང་ལང་མེས་གཟིགས་གཉིས་ཀིས་ལློག་ཏུ་བཀྲློངས་

ཞེས་གགས། བང་སློ་མུ་ར་རི་ཞེས་པ་འཕྲུལ་གི་རྒྱལ་པློའི་གཡློན་དུ་བརིགས། 

སྤུ་རྒྱལ་སློ་དགུ་པ་ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན། ཆློས་ལན་རྒྱལ་རབས་དྲུག་པ་རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་

ནི། ཡབ་རྒྱལ་པློ་ཁི་ལེའུ་གཙུག་བརན་དང༌། ཡུམ་སྣ་ནམ་བཟའ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྤི་ལློ་

༧༤༢་པའི་ཆུ་ར་ལློར་སྐུ་བལམས། སྤི་ལློ་༧༥༥་པའི་ཤིང་ལུག་ལློར་རྒྱལ་པློའི་ཁི་ལ་འཁློད། 

སྣང་བཞེར་ཟླ་བརན་དང༌། ཞང་མཆིམས་རྒྱལ་གཟིམས་ཤུ་ཐེང༌། བློན་སྐྱེས་བཟང་རྒྱལ་ཀློང༌། 

ཞང་སྟློང་རན། སྦྲང་རྒྱལ་སྒ་ལེགས་གཟིགས། དབས་བཙན་བཞེར་མདློ་ལློད། བློན་ཁི་སྒ་སྟག་

ཚབ། སྟག་སྒ་ཀླུ་ཁློང་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཀིས་བློན་པློ་བས། མཆིམས་བཟའ་ལྷ་མློ་བཙན་

དང༌། མཁར་ཆེན་བཟའ་མཚོ་རྒྱལ། འབློ་བཟའ་ཁི་རྒྱལ་མློ་བཙན། ཚེ་སློང་བཟའ་མེ་ཏློག་སྒློན། 

ཕློ་ཡློངས་བཟའ་རྒྱལ་མློ་བཙུན་བཅས་བཙུན་མློ་ལྔ་ཁབ་ཏུ་བཞེས། སྤི་ལློ་༧༦༡་པའི་ལགས་

གང་ལློར་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྨང་བཏིང༌། སྤི་ལློ་༧༦༣་པ་ཆུ་ཡློས་ལློར་སློབ་

དཔློན་པད་མ་འབྱུང་གནས་བློད་དུ་ཕེབས། བློད་དམག་གིས་ཐང་ཕམ་པར་བས་ཏེ་རྒྱལ་ས་ཞི་

ཨན་དུ་སེབས། ཏེ་ཙང་རྒྱལ་པློ་ཤིན་ཅུང་དུ་བློས། དགུང་ལློ་སློ་དགུ་པ་ལགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

༧༨༠་ལློར་སས་ཆེ་བ་མུ་ནེ་བཙན་པློ་རྒྱལ་སར་བཀློད་ནས་བཙན་པློ་འདི་ཉིད་སློམ་སྒྲུབ་

སློགས་དམ་ཆློས་ཉམས་ལེན་གི་མཛད་པ་གཙོ་བློར་གནང་སྟེ་བཞུགས། དགུང་ལློ་ང་ལྔ་པའི་

མེ་བི་སྤི་ལློ་༧༩༦་ལློའི་ལློ་གསར་མཚན་མློར་ར་རྒྱུགས་པས་ཆིབས་ཀིས་བསྐྱུར་ནས་འདས། 

དེབ་ཐེར་འགའ་ཞིག་ཏུ་མཚན་མློ་ལློག་མདའ་ཕློག་ནས་བཀྲློངས་ཡང་ཟེར། བང་སློ་མུ་ར་རི་ལ་

ཡབ་ཀི་བང་སློའི་རྒྱབ་ངློས་ཀི་གཡས་ཕློགས་སུ་བརིགས། 

སྤུ་རྒྱལ་བཞི་བཅུ་པ་མུ་ནེ་བཙན་པློ། ཆློས་ལན་རྒྱལ་རབས་བདུན་པ་མུ་ནེ་བཙན་པློ་ ནི། ཡབ་ཁི་

སློང་ལེའུ་བཙན་དང༌། ཡུམ་ཕློ་ཡློངས་བཟའ་སྣ་ནམ་པ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྤི་ལློ་༧༦༢་པའི་ཆུ་

སྟག་ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། རུ་ཡློང་བཟའ་མདློ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་བཞེས། དགུང་ལློ་བཅུ་དགུ་པའི་ལགས་

སྤེལ་སྤི་ལློ་༧༨༠་ལློར་ཡབ་ཀིས་དམ་ཆློས་སློམ་སྒྲུབ་གནང་སྟབས་རེ་འདི་ཉིད་རྒྱལ་སིད་ཀི་

ཁི་ལ་འཁློད། སྐབས་དེའི་རིང་ལ་བློད་འབངས་རྣམས་དབུལ་ཕྱུག་ལན་གསུམ་སྙློམས་པར་

བས། དགུང་ལློ་སློ་དགུ་པའི་མེ་གང་སྤི་ལློ་༧༩༧་ལློར་ཡབ་འདས་ནས་ལློ་གཅིག་དང་ཟླ་བ་

བདུན་ལ་སློན་སྐབས་ཚེ་སློང་བཟའ་མེ་ཏློག་སྒློན་གིས་ཟས་དུག་སྦར་ནས་བཀྲློངས་སློ།། 

སྤུ་རྒྱལ་ཞེ་གཅིག་པ་མུ་ཏིག་བཙན་པློ། ཆློས་ལན་རྒྱལ་རབས་བརྒྱད་པ་མུ་ཏིག་བཙན་པློ། ཡབ་ཁི་

སློང་ལེའུ་བཙན་དང༌། ཡུམ་ཚེ་སློང་བཟའ་མེ་ཏློག་སྒློན་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྤི་ལློ་༧༦༣་པའི་

ཆུ་ཡློས་ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་པར་གཅེན་མུ་ནེ་བཙན་པློ་རྒྱལ་སར་འཁློད། 

ལློ་དེར་ཞང་གི་བུ་དབུ་རིང་བསད་པའི་རྐྱེན་གིས་ལློ་དགུའི་རིང་ཞང་སྟློད་དུ་ཡུལ་ཕུད་པའི་

ཆད་པ་བཅད། དགུང་ལློ་སློ་ལྔ་པའི་སྤི་ལློ་༧༩༧་པའི མེ་གང་ལློར་གཅེན་པློ་སྐུ་གཤེགས་པ་

དང་མུ་ཏིག་བཙན་པློ་རྒྱལ་སར་འཁློད། སྐབས་དེར་དམག་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བས་ཕློགས་

བཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ལ་དཔུང་འཇུག་བས། རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་པློ་དརྨ་པ་ལ་བློད་དུ་ཁིད་དེ་

བཟང་བཙོན་བས་ཟེར་བའང་གགས། དགུང་ལློ་ཞེ་གཉིས་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ་༨༠༤་ལློར་ཕློ་

ཡློངས་བཟའ་འམ་སྣ་ནམ་པས་ཇུས་ངན་བཏློན་ནས་བཀྲློངས་སློ།། 

སྤུ་རྒྱལ་ཞེ་གཉིས་པ་མུ་རུག་བཙན་པློ། ཆློས་ལན་རྒྱལ་རབས་དགུ་པ་མུ་རུག་བཙན་པློའམ་ཁི་

ལེའུ་སློང་བཙན་ནི། ཡབ་རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་དང༌། ཡུམ་མཆིམས་བཟའ་ལྷ་མློ་བཙན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྤི་ལློ་༧༧༦་པའི་མེ་འབྲུག་ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། མཚན་གཞན་སད་ན་ལེགས་

མཇིང་ཡློན་ཡང་ཟེར། དགུང་ལློ་ལྔ་པར་གཅེན་མུ་ནེ་བཙན་པློ་རྒྱལ་སར་འཁློད། ཉེར་གཉིས་

པ་ལ་མུ་ཏིག་བཙན་པློ་རྒྱལ་སར་བཞུགས། དགུང་ལློ་ཉེར་དགུ་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ་༨༠༤་ 

ལློར་གཅེན་མུ་ཏིག་བཙན་པློ་སྐུ་གཤེགས་པ་དང་འདི་ཉིད་རྒྱལ་པློའི་ཁི་ལ་བཞུགས་ནས་སིད་

བསྐྱངས། འབློ་བཟའ་ཁི་མ་ལེགས་དང༌། མཆིམས་རྒྱལ་བཟའ་ལེགས་མློ་བཙན། ཅློག་རློ་བཟའ་

བརན་རྒྱལ་རྣམས་ཁབ་ཏུ་བཞེས། བཙུན་མློ་ཆེ་བ་ལ་སས་ཁི་རལ་པ་ཅན་དང༌། གཙང་མ། དར་

མ་གསུམ་དང༌། བཙུན་མློ་ཆུང་བ་ལ་ལྷ་རེ་དང༌། ལྷུན་གྲུབ་གཉིས་བཅས་ལྔ་འཁྲུངས། སྤི་ལློ་

༨༡༥་པའི་ཤིང་ལུག་ལློར་སྐུ་གཤེགས། བང་སློ་འཕྲུལ་རྒྱལ་གི་མདུན་དུ་བརིགས་པ་དང༌། 

བང་སློའི་མིང་ལ་རྒྱལ་ཆེན་འཕྲུལ་གི་རི་བློ་ཞེས་ཟེར། 

སྤུ་རྒྱལ་ཞེ་གསུམ་པ་ཁི་རལ་པ་ཅན། ཆློས་ལན་རྒྱལ་རབས་བཅུ་པ་ཁི་གཙུག་ལེའུ་བཙན་ནམ་ཁི་

རལ་པ་ཅན་ནི། ཡབ་ཁི་ལེའུ་སློང་བཙན་དང༌། ཡུམ་འབློ་བཟའ་ཁི་མ་ལེགས་གཉིས་ཀི་སས་

སུ་སྤི་ལློ་༨༠༦་པའི་མེ་ཁི་ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༨༡༥་ལློར་

རྒྱལ་སར་འཁློད། ཅློག་རློ་བཟའ་དཔལ་གི་ངང་ཚུལ། མཆིམས་བཟའ་ཁྱུང་དཀར་མ་དང༌། སྣ་

ནམ་བཟའ་ཨ་རེ་ཕློ་ལེགས། ཚེ་སློང་བཟའ་ལྷུན་གི་བུ་མློ། ལྷ་ལུང་མེ་ཏློག་མ་བཅས་ཁབ་ཏུ་

བཞེས་ཀང་སས་མ་བྱུང་བར་གགས། དགུང་ལློ་བཅུ་དྲུག་པའི་ལགས་གང་སྤི་ལློ་༨༢༡་ལློར་

ཐང་དང་འདུམ་བས་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་རྡློ་རིང་བཙུགས། དགུང་ལློ་བཅུ་བདུན་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་

༨༢༢་ལློར་བློད་དུ་རྡློ་རིང་བཙུགས། དེའི་ཕི་ལློར་རྡློ་རིང་ལ་ཡི་གེ་བིས། རྒྱལ་པློ་འདིའི་རིང་ལ་

དབུས་སུ་ནང་པའི་གྲྭ་བཙུན་སུམ་སྟློང་ཙམ་བྱུང་། གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་འཚོ་བ་བ་ནས་སྦར་ཞེས་

པ་གྲྭ་བཙུན་རེ་རེ་ལ་ཡློན་བདག་མི་ཚང་བདུན་རེ་གནང་ནས་བཀུར་བསྟི་ཞུ་སློལ་གཏློད། 

དགུང་ལློ་སློ་གཅིག་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༨༣༦་ ལློར་མལ་གློ་ཞམ་པའི་ཕློ་བང་ན་རྒུན་ཆང་

མློས་པར་བཞེས་ཏེ་གསེར་ཁི་ལ་གཟིམས་པའི་ཚེ། དབས་སྟག་རྣ་ཅན་དང༌། ཅློག་རློ་ལྷ་ལློད། 

ལེགས་སྡུག་བཙན་གསུམ་གིས་དབུ་ལག་ཏུ་བསྐློར་ནས་བཀྲློངས། བང་སློ་ནི་དློན་མཁར་

མདའི་གཡློན་ཕློགས་སུ་བརིགས་སློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

སྤུ་རྒྱལ་ཞེ་བཞི་པ་རྒྱལ་པློ་གང་དར་མ། ཆློས་ལན་རྒྱལ་རབས་བཅུ་གཅིག་པ་གང་དར་མ་འུ་དུམ་

བཙན་པློ། ཡབ་ཁི་ལེའུ་སློང་བཙན་དང༌། ཡུམ་འབློ་བཟའ་ཁི་མ་ལེགས་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྤི་ལློ་

༨༡༥་པའི་ཤིང་ལུག་ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། སྤི་ལློ་༨༣༦་པའི་མེ་འབྲུག་ལློར་གཅེན་མངའ་བདག་ཁི་

རལ་འདས་པ་དང་རྒྱལ་སིད་ལ་བསྐློས། བཙུན་མློ་ཆེ་བ་སྣ་ནམ་བཟའ་དང༌། ཆུང་བ་ཚེ་སློང་བཟའ་

བཙུན་མློ་འཕན་གཉིས་ཁབ་ཏུ་བཞེས། དེ་ནས་ལློ་ངློ་ལྔའི་རིང་སར་སློལ་ལར་སངས་རྒྱས་ཆློས་

ལུགས་ལ་དད་པ་བས། ལློ་ངློ་དྲུག་པ་ནས་རྒྱལ་སིད་དང་། དམག་དློན་ལ་ཤུགས་སྣློན་བ་བའི་

ཆེད་དུ་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་འཚོ་བ་བ་ནས་སྦློར་བའི་སིད་ཇུས་དེ་མེད་པར་བཟློས་ཤིང་། དེ་དག་

རྣམས་ཀིས་འཚོ་བ་རང་ཁ་རང་གསློ་བ་དགློས་རྒྱུ་དང་། ཡློན་བདག་དེ་དག་རྒྱལ་པློའི་སིད་ཀི་

ཞབས་ཞུས་ཆེད་དུ་ཕིར་འཐེན་བ་རྒྱུ་གཏན་འབེབས་གནང་སྟབས། དབུས་ཀི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་

ཚོང་དང་། སློ་ནམ། རི་དྭགས་རྔློན་པ་སློགས་ཀི་ལས་ལ་མ་ཞུགས་ཐབས་མེད་ཆགས་པས་ནང་

ཆློས་ལ་དད་མཁན་རྣམས་མ་དགའ་བར་གྱུར། སིད་ཇུས་དེ་སེལ་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་ཕིན་པའི་ལགས་

བ་སྤི་ལློ་༨༤༡་ལློར་རྒྱལ་པློ་ཕློ་བང་གི་ཕི་རློལ་ཏུ་སྐྱློ་སངས་ལ་ཕེབས་སྐབས། ལྷ་ལུང་དཔལ་

རྡློར་ཞེས་པའི་གྲྭ་བཙུན་ཞིག་གིས་ལློག་མདའ་བརྒྱབ་ཏེ་བཀྲློངས་སློ།། 

སྤུ་རྒྱལ་བཙན་པློའི་བང་སློ། སྤུར་རྒྱལ་བཙན་པློའི་བང་སློ་ཞེས་པ་འདི་ནི་བློད་ཀི་བཙན་པློའི་དུས་

སྐབས་སུ་བཏབ་པའི་ཆློས་རྒྱལ་གི་བང་སློ་སྟེ་བློད་ལློངས་ལྷློ་ཁ་འཕློངས་རྒྱས་རློང་ཁློངས་མུ་

ར་རིའི་འདབས་སུ་བཏབ་ཡློད། ཆློས་རྒྱལ་བང་སློར་ཇི་ཙམ་ཡློད་མེད་སྐློར་ཆློས་འབྱུང་མཁས་

པའི་དགའ་སྟློན་དང་རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལློང་གཉིས་ལར་ན་ས་དེར་བང་སློ་ཉི་ཤུ་ར་

གཅིག་ཙམ་ཡློད་འདུག་ཀང་། ད་ཆ་དེ་ལ་བུའི་མང་པློ་མཐློང་རྒྱུ་མེད་པ་ནི་ལ་ལ་དམག་འཁྲུག་

དང་དུས་ཟིང་ནང་གཏློར་བརླག་སློང་བ་ཡིན་ནློ།། 

སྤུ་སྒིག པིར་བཟློ་སྐབས་སྤུ་རེ་སྙློམ་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག 

སྤུ་སྒློ་འབི་ཐབས། རྒྱ་སློལ་རི་མློའི་མཚོན་བེད་ཀི་ཐབས་རལ་གས་ཤིག་ཡིན། སྤུ་སྒློས་འབི་སྐབས་

སྐྱ་རིས་དང་། བཅད་མེ་དྲློན་རིགས་གཉིས་ལ་དབེ་ཡློད། སྐྱ་རིས་ཀི་འབི་ཐབས་ནི་དང་ཐློག་

སྣག་བཅད་ཀི་ཐློག་ནས་བ་རིགས་ཀི་གཟུགས་བརན་འབི་བ་དང་། དེ་རེས་སྣག་ཚ་ས་པློས་ཕི་
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སྒློམ་དང་མཇུག་མ། གཤློག་པའི་སྤུ་སྒློ་བཅས་བིས་རེས་རང་རང་ཁ་དློག་སློ་སློའི་ཚོན་གཏློང་

གི་ཡློད། བཅད་མེད་ཚོན་གི་འབི་ཐབས་ལའང་ཁག་གཉིས་ལ་དབེ་ཡློད་པ་སྟེ། གཅིག་ནི་པིར་

ཁ་རླློན་ཙམ་བས་ཏེ་སྣག་ཚའམ་ཚོན་མང་ཙམ་གིས་འབི་བཞིན་ཡློད། པིར་ཁ་སྐམ་ཙམ་བས་

ནས་བིས་པའི་བ་ནི་གཟུགས་རིད་པའི་རྣམ་པ་ཐློན་པ་དང་། པིར་ཁ་རླློན་ཙམ་བས་ནས་བིས་

པའི་བ་རིགས་ནི་སྤིར་བཏང་གི་རྣམ་པ་ཐློན་གི་ཡློད། གཉིས་ཀར་དགེ་མཚན་ཡློད་ལ་སྐྱློན་

ཆའང་ཡློད་པས་རི་མློ་མཁན་རང་ཉིད་ཀིས་སྟབས་བསྟུན་བེད་མཁས་པློ་བེད་དགློས་པ་ནི་

གནད་ཀི་དམ་པའློ།། 

སྤུ་ཆེན། སྣམ་བུ་སྤུ་ཆེན་ཞེས་སྤུ་རིང་ཙམ་ཡློད་པ་ཞིག 

སྤུ་ཉག སྤུའི་རང་། སྤུ་ཉག་མང་པློ་བསྒིལ་ཏེ་ཐག་པ་བཟློས་པ། 

སྤུ་བསྙལ་བ། ① ཁློང་ཁློ་བཅག་པ། ② སྒ་ཆུང་ངུར་བས་པ། ③ [རིང]ཉེས་པ་བཤགས་པ། 

སྤུ་ཐག སྤུ་ལས་བཟློས་པའི་ཐག་པ། 

སྤུ་ཐུལ། བཙུགས་ཕྲུག་གི་ཐུལ་པ། 

སྤུ་དུགས། གཡི་དང་སྤང་ཀི་སློགས་དྲློད་ཆེ་བའི་པགས་པ་སྤུ་ལན་རེད་པར་དཀྲི་བའི་དུགས་ཀི་མིང་། 

སྤུ་དེ་གུང་རྒྱལ། བློད་རྒྱལ་དགུ་པའི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས། ཡིག་རིང་འགའ་ཞིག་ན་པུ་དེ་གུང་

རྒྱལ་ཡང་བིས་འདུག 

སྤུ་རྡུལ། སྤུའི་རྡུལ། 

སྤུ་ལང་བ། སྤུ་གེན་དུ་ལང་བ། གློ་བུར་དུ་འཇིགས་སྐྲག་སྐྱེས་ནས་ལུས་ཀི་བ་སྤུ་ལང་བ། 

སྤུ་མདངས། རི་དྭགས་དང་གཅན་གཟན་སློགས་ལ་རང་རང་མདློག་དང་མཚུངས་པའི་ཚོན་སྤད་

ནས་སྤུ་རིས་ཐློན་པའི་མདངས་རྒྱབ་ཐབས་ཤིག 

སྤུ་འདྲག་པ། [ཡུལ] སྤུ་འདྲེག་པ། 

སྤུ་ནག ① སྤུ་མདློག་ནག་པློ། ② འབློག་ཁུལ་ལ་ལར་མཛོ་འབི་སློགས་ལ་སྤུ་ནག་ཟེར། སྤུ་ནག་ཕློ་མློ། 

སྤུ་ནློར། གནག་ཕྱུགས། 

སྤུ་པ་རློང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་༡༩༤༩ ལློར་གཟུངས་ཤུལ་བ་མ་ཆློས་
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གགས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

ཉག་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྤུ་ཕྲུག ཞུད་འློག་ལས་ཞན་པའི་སྣམ་བུའི་བེ་བག་ཅིག 

སྤུ་འཕག ས་གདན་སློགས་བཏགས་ཚར་ནས་སྤུ་སྙིགས་འཕག་པ། 

སྤུ་མ། སྤུ་ཡློད་པའི་དར་གློས་སློགས་ཀི་རིགས། གློས་ཆེན་སྤུ་མ། རས་སྤུ་མ། སྣམ་བུ་སྤུ་མ། ལྷམ་

སྤུ་མ། ཨ་ཅློར་སྤུ་མ། 

སྤུ་སྨློ། པུས་མློའི་མིང་སྟེ། ཏུན་ཧློང་གཏེར་ཡིག་བློད་ཀི་གསློ་རིག་ཡིག་ཆ་ལས། སྤུ་སྨློའི་རྒྱབ་སློར་

བཞིར་གཅལ་བའི་ཁུང་ཁུང་པློ་དང་། ལློང་མློའི་འློག་ཁུང་ཁུང་པློའི་དཀིལ་དུ་བཏབ་ན་ཕན་ཏེ་

ཞེས་པལ་བུའློ།། 

སྤུ་ཙམ། ཧ་ཅང་ཆུང་བའམ་ཕ་བའི་དཔེ། ངློ་སློ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མི་གཏློང་བ། བརེ་སེམས་སྤུ་ཙམ་ཡང་

མེད་པ། གློ་སྐབས་སྤུ་ཙམ་ཡང་མི་གློད་པ། 

སྤུ་རིད། འཇམ་པའི་སྤུ་དང་། རྩུབ་པའི་རིད་པ། 

སྤུ་རེ། སྤུ་ཡི་རེ་མློ། རིག་པ་སྤུ་རེ་ལར་ཕ་བ། 

སྤུ་བརེ། བ་སྤུའི་བུ་ག་བེར་རེ་ན་བའི་དློན་ཏེ། སློག་པློ་ལུང་རིགས་བསྟན་དར་གིས་མཛད་པའི་མན་

ངག་ལྷན་ཐབས་ཀི་དཀའ་གནས་བཀྲློལ་བ་རྣམས་རྒྱལ་གསེར་མདློག་གི་ཕེང་བ་ལས། སྤུ་བརེ་

ནི། བ་སྤུའམ་རེག་བ་ཞེས་པགས་པའི་སྐྱི་རླུང་གི་རྒྱུ་ལམ་ཡིན་པ་དང་། བརེ་ནི། རང་པ་བརེ་

བ་རང་བརེ་ཞེས་བ་སྟེ། ཞེས་པ་ལར་བེར་རེ་ན་བའི་དློན་ཡིན་པས་བ་སྤུའི་བུ་ག་བརེ་ཞིང་ན་བ། 

སྤུ་འཛིངས། སྤུ་འདྲེས་པ། མགློ་སྤུ་འཛིངས་ཏེ་ཕིང་པ་ལར་གྱུར་པ། 

སྤུ་ཟལ། སྤུ་མདློག་ཁ་ཁ། 

སྤུ་ཟིང་ཟིང་། སྤུ་ལངས་པ། ཕག་པ་ཁློས་ནས་སྤུ་ཟིང་ཟིང་བེད། 

སྤུ་ཡི་ལྕུག་ཕློན། རྔ་ཡབ། 

སྤུ་ར། ཁི་ཡི་ལུས་ལ་སྤུ་རིང་པློ་ཡློད་པ་ལ་ཟེར། 

སྤུ་རང་། མངར་རིས་པུ་ཧྲེངས་ཀི་ས་ཆར་དབང་བསྒྱུར་བས་པའི་རྒྱལ་པློ། 
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སྤུ་རངས། སྤུ་ཧྲེང་གི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག 

སྤུ་རིང་། [མངློན] ཕག་པ། 

སྤུ་རིས། སྤུའི་རི་མློའམ་སྤུ་མདློག ཤེས་བའི་སྤུ་རིས། པགས་སློག་འཚེམ་དུས་པགས་པའི་སྤུ་རིས་

སྒིག་པ། བདེན་རྫུན་བཟང་ངན་སྤུ་རིས་འབེད་པ། 

སྤུ་རིས་གཅློད་པ། དབེ་བ་གཅློད་པའམ་འབེད་པ། རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཡིན་མིན་གི་སྤུ་རིས་གཅློད་པ། 

སྤུ་རིས་མ་ཟིན་པ། དཔེའི་སློ་ནས་སྤུའི་རི་མློ་ངློས་མ་ཟིན་པ་སྟེ། ཐག་ཆློད་པའི་ངློས་མ་ཟིན་པའི་དློན། 

སྤུ་རེངས། ① [མངློན] ཕག་རྒློད། ② སྤུ་ཧྲེང་གི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག 

སྤུ་རེངས་སྨན་པ་མི་བཞི། ལློ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པློའི་གསློ་རིག་གི་སློབ་མ་མང་འདས་སེང་གེའི་

སྒ་དང་། ཤ་ཀ་ཁི་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས། ཨློང་སྨན་ཨ་ནེ། མང་པློ་སྨན་བཙུན་ཏེ་བཞིའློ།། 

སྤུ་རློང་ས་སྐྱ་དགློན། བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་མ་གསལ། དགློན་འདིར་ངློར་མཁན་ཆེན་

དཔལ་ལན་ཆློས་སྐྱློང་ཕེབས་ནས་དབང་ལུང་གནང་བའི་ལློ་རྒྱུས་ཁ་གསལ་འདུག་སྟབས། སྤི་

ལློའི་དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པའི་སློན་ལ་དགློན་པ་འདི་ཡློད་པར་ཤེས་ཐུབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་

པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྤུ་རློང་ལྷ་ཁང་དགློན། མིང་གཞན་ས་ལྷ་ཁང་བཀྲ་ཤིས་འློད་གསལ་གིང་ཟེར། འབྲུག་པ་བརློན་

འགྲུས་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། བཏབ་དུས་མ་གསལ། སྐུ་ཕེང་དང་པློ་འབྲུག་པ་བརློན་འགྲུས་རྒྱ་མཚོ་

ད་ལའི་བར་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞིར་བློན་པར་བརགས་ན། ཕལ་ཆེར་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ནང་ཙམ་

ལ་བཏབ་ཡློད་པར་ངེས། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྤུ་རྭ། བ་འུག་པའི་མགློ་དང་གཅན་གཟན་གཡིའི་རྣ་རེར་སྐྱེ་བའི་སྤུའི་རྭ་ཅློ། 

སྤུ་ལ་བབ་པ། [རིང]རུང་བའམ་བློ་ལ་འབབ་པ། 

སྤུ་ལ་རི་ཁང་དགློན། མིང་གཞན་གཡུང་དྲུང་བསྟན་འཕེལ་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཆུ་གང་སྤི་

ལློ་༡༢༥༣ལློར་ཁྱུང་ནག་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་སྦྲ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

སྤུ་ལློང་བ། ལུས་སྤུ་འགེང་བའམ་ཟིང་བ། དག་བློའི་སྤློད་ངན་མཐློང་ནས་ཁློང་ཁློ་འབར་ཏེ་ལུས་ཀི་

སྤུ་ལློང་བ། 

སྤུ་ལློང་གཡློ་བ། སྤུ་ལངས་ཏེ་གཡློ་བ། གློ་བུར་སྐྲག་ནས་སྤུ་ལློང་གཡློ་བ། 

སྤུ་ཤད། ① བལ་ཤད། ② སྤུ་ཤད་ཤད་བེད་པའི་ཡློ་བད། 

སྤུ་ཤློལ་ཤློལ་པློ། སྤུ་འཐུག་པློ། 

སྤུ་སུ། ཡུན་ཐུང་ངམ་ཡུད་ཙམ། གནས་གྲུའི་འཕྲུལ་སྟློབས་ལ་བརེན་ནས་དུས་ཡུན་སྤུ་སུ་ཙམ་ལ་

ས་ཐག་རིང་པློར་སེབས་པ། 

སྤུ་སུད། [ཡུལ] ① སྤློ་ཐུང་ཐུང་། ཁློ་དེང་སང་གཤིས་ཀ་འགྱུར་ནས་སྤུ་སུད་པློ་ཞིག་ཆགས་བཞག 

དློན་མེད་གཞན་སེམས་སེག་པའི་སྤུ་སུད་བེད། ② རང་བཞིན་བརན་པློ་མིན་པའི་ངང་ཐུང་ངམ་

ཡུད་ཙམ། བ་བ་སྤུ་སུད་ཀིས་བསྒྲུབས་ན་མཐའ་འཁློལ་དཀའ། 

སྤུ་གསར། ལློ་གཅིག་ཙམ་ལློན་པའི་བེའུ་སློགས། 

སྤུ་གསུམ་བི། ལུས་ཀི་སྤུ་གསུམ་སྟེ་སྐྲ་དང་། སྨིན་མ། ཁ་སྤུ་རྣམས་ཡིན་པས་གནས་དེ་དག་ཏུ་མཛེ་

ནད་ཞུགས་པའི་རགས་སུ་སྤུ་དེ་རྣམས་བི་བར་གྱུར་པའི་དློན་ནློ།། 

སྤུ་གསེད། སྤུ་འཛིངས་པ་དབེ་བ་འབེད་པ། ལག་པས་སྤུ་གསེད་པ། ལགས་ཤད་ཀིས་སྤུ་གསེད་པ། 

སྤུ་ཧྲེང་། རློང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་མངའ་རིས་ཀི་ལྷློ་རྒྱུད་ན་ཡློད། སར་སྤུ་རང་སྟག་ལ་

མཁར་ཡང་ཟེར། 

སྤུག རིན་ཆེན་ཞིག རྒྱ་སྐད་དུ། ཧན་པློ་ཧྲི་ཟེར། 

སྤུག་སྤུག སྤྲུག་སྤྲུག་སྟེ། རང་གིས་རང་གི་ལུས་པློ་སིག་སིག་བེད་པ། 

སྤུགས། སྤུག་སྤུག་བས་ཟིན་པ་དང་སྐུལ་ཚིག་ལའང་འཇུག 

སྤུགས་པ། ཁབ་སློགས་ཀིས་ཨི་ཁུང་འབིགས་པར་སྤུགས་ཞེས་བརློད་དློ།། 

སྤུང་། དངློས་རས་མང་པློ་ཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་བྱུར་བུར་བཞག་པ་སྟེ། འབྲུ་རིགས་རི་ལར་སྤུང་། རྡློ་

སྤུང་བརྒྱབ་ལ་བུ། 

སྤུང་ངེ་བ། ཕུང་ངེ་བ་དང་འདྲ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྤུང་བ། [ཐ་དད་པ] སྤུངས་པ། སྤུང་པ། སྤུངས། གཞི་གཅིག་ཏུ་གསློག་པའམ་སྡུད་པ། འབྲུ་ཁང་དུ་

འབྲུ་རིགས་འབློར་ཆེན་སྤུངས་ཏེ་བཞག་ཡློད། བུད་ཤིང་རྣམས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་སྤུངས། འབྲུ་

འབས་རི་ལར་སྤུང་། རླངས་འཁློར་ནང་དུ་ཟློག་རིགས་སྣ་ཚོགས་བྱུར་བུར་སྤུངས་པ། 

སྤུང་རི། མཚ་ོསློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ག་ིཆུ་དམར་ལེབ་རློང་ག་ིལ་ཞིག 

སྤུང་རི་དགློན། ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ་ཀརྨ་པཀྵ�ས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། 

ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབའ་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྤུང་གསློག ཕློགས་གཅིག་ཏུ་ཕུང་པློར་སྤུང་ཞིང་གསློག་པ། མཁློ་ཆས་སྣ་ཚོགས་སྤུང་གསློག་བེད་པ། 

སྤུངས། སྤུང་བའི་སྐུལ་ཚིག 

སྤུངས་པ། སྤུང་བའི་འདས་པ། 

སྤུད་པ། [ཐ་དད་པ] བརྒྱན་པ་དང་། སྤས་པ། ཀླུབས་པ་སློགས། ཁང་བཟང་གི་གཞུང་སློ་ལ་སློ་རྒྱན་

སྣ་ཚོགས་ཀིས་མཛེས་པར་སྤུད་པ། 

སྤུན། ① ཐགས་ཀི་འཕེད་སྐུད། ཐགས་ཀི་རྒྱུ་སྤུན། ② རིགས་ཀི་ཉེ་དུ། མཛུབ་མློ་ལྔ་པློ་སྤུན་རེད། 

ལག་པའི་ཕི་ནང་ཤ་རེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དཀུ་མཚུངས་དང་། སྐྱེ་གནས་གཅིག་པ། 

མངལ་མཚུངས་སྐྱེས། ལློ་གཅིག ལློ་མཚུངས། སྤུན་མཆེད། མཚུངས་སྐྱེས་བཅས་སློ།། 

སྤུན་སྐྱ། ① སྤུན་མི་སྐྱའམ་ཁིམ་པ། ② སྤུན་སྐུད་མདློག་དཀར་པློ། 

སྤུན་རྒན་པ། ① སྤུན་མཆེད་ཆེ་བ། ② སྤུན་རྒས་འཁློགས། 

སྤུན་དགུ་དགློན། གསང་སགས་བསྟན་འཕེལ་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་

མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྤུན་ས་ཚར། [ཡུལ] ① རང་གི་སློན་དུ་བྱུང་བའི་སྤུན་རིགས། ② རང་གི་ཕ་མ་གཉིས་ཆང་ས་མ་

བརྒྱབ་གློང་ལ་བྱུང་བའི་ཕ་མ་གང་རུང་གི་རེས་ཁིད་སྤུན་རིགས། 

སྤུན་ཆ། ཐགས་ཀི་སྤུན། 

སྤུན་མཆེད། སྤུན་ནམ་སྐུ་མཆེད། 

སྤུན་ཉེ།ཤ་རུས་ཀི་འབེལ་བ་ཉེ་བའི་སྤུན་དང་སྙིང་ཉེ་བའི་མཛའ་གློགས། 
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སྤུན་ཉེའ་ིལར་བཟུང་། ཕན་ཚུན་སྤུན་ཉ་ེཡིན་པའ་ིའདུ་ཤེས་བཟུང་ནས་མཐུན་སྒིལ་བེད་དགློས་པའ་ིདློན། 

སྤུན་དློག ① ཐགས་ཀི་སྤུན། ② སྣམ་བུ་སློགས་ཀི་རྒྱུ་ཆ་སྣལ་མའི་དློག་པ། 

སྤུན་དྲུང་། སྤུན་ཟླའི་དྲུང་པ་སྟེ་སྤུན་ཟླའི་ཞེ་ས། 

སྤུན་བདུན་ཞློལ་པ། མིང་རྒྱས་པ་ལ་འཕློངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས་ཞློལ་པ་སས་སྣ་སྤུན་བདུན་པ་ཟེར་བ་

འདི་ནི་སར་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟློང་རྒྱལ་པློས་བློད་ཀི་ཆུ་ཆེན་རྣམས་ལ་ལགས་ཟམ་འཛུགས་བེད་

ཀི་མཐུན་རྐྱེན་སློང་མློ་འཚོལ་བའི་ཐབས་སུ་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ཁློངས་འཕློངས་རྒྱས་རློང་ཁུལ་སས་

སྣ་ཟེར་བ་ཁིམ་ཚང་གཅིག་ལ་བུ་མློ་སྤུན་བདུན་ཡློད་པ་དེ་དག་ལ་བསྐུལ་ཏེ་མི་གཉིས་ཀིས་རྔློན་

པ། གཉིས་ཀིས་རྒྱ་ལུ། གཉིས་ཀིས་ལྷ་མློ། གཅིག་གིས་སེལ་དཀྲློལ། ཐང་སྟློང་རང་གིས་རྔ་

རྡུང་གནང་སྟེ་ཟླློས་གར་འཁབས་ནས་སློང་མློ་མཛད་ཅིང་། དེ་ནས་བཟུང་བློད་ཀི་ཟླློས་གར་ལྷ་

མློ་འཁབ་སློལ་རིམ་བཞིན་དར་སྐད། 

སྤུན་པ། ① སྙིང་པློ་མེད་པའམ་རྫུན་པ། གཞན་ཟེར་སྤུན་པའི་གཏམ་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད། ②བསྟུན་

པའམ་སེ་བ། 

སྤུན་ཕི་ཚར། [ཡུལ] རང་གི་ཕིས་སུ་བྱུང་བའི་སྤུན་རིགས། 

སྤུན་མློངས། ཕན་རེ་ནས་སེན་མློའི་བར་གི་སློར་མློའི་རུས་པའི་མིང་སྟེ། མི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་

མཚོས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་མཆན་འདློད་འབྱུང་ནློར་བུའི་མེ་ལློང་ལས། སྤུན་མློངས་

ཞེས་པ་སློར་མློའི་རུས་པའློ།། 

སྤུན་སྨྱུག སྤུན་དཀྲི་སའི་སྨྱུག་མ། 

སྤུན་ཚ། གཅེན་གཅུང་དང་ཚ་བློ། 

སྤུན་ཟླ། ཕུ་ནུའམ་གཉེན་ཉེ་དུ། ཕ་གཅིག་མ་གཅིག་གི་སྤུན་ཟླ། ཕ་རུས་གཅིག་པའི་སྤུན་ཟླ། བུ་སྤུན་

རྒན་གཞློན། བུ་མློ་སྤུན་རྒན་གཞློན། སྤུན་ཟླའི་མི་རིགས། སྤུན་ཟླའི་རྒྱལ་ཁབ། 

སྤུན་ཤིང་། ས་གདན་དང་བཙུགས་ཕྲུག་སློགས་འཐག་དུས་སྤུན་དཀྲི་སའི་ཤིང་། 

སྤུབ་སེར། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་སྤུན། 

སྤུབ་པ། [ཡུལ] སྣློད་ཁ་འློག་ཏུ་སྟློན་པ། ཁ་སྤུབ་པའི་སྣློད་ཀི་ནང་དུ་བཅུད་མི་འགློ། དཀར་ཡློལ་ཁ་
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ཐུར་དུ་སྤུབ་པ། 

སྦུབས།སྣློད་ཁ་སྦུབས་ཟིན་པ་དང་།སྦུབས་ཤིག་སྟེ་སྐུལ་ཚིག 

སྤུར། མི་རློ། སྤུར་ཙན་དན་གི་མེ་ལ་སྦངས། སྤུར་བཞུས་པ། 

སྤུར་ཁང་། རློ་འཇློག་ཁང་། 

སྤུར་སམ། རློ་སམ་མམ། རློ་འཇློག་སའི་སྣློད། 

སྤུར་རྒྱལ། སྤུ་རྒྱལ་དང་དློན་གཅིག 

སྤུར་སྒློམ། མི་རློ་འཇློག་སའི་ཤིང་གི་སྒློམ། 

སྤུར་ཆས། རློ་གློས་སློགས་དུར་རས། 

སྤུར་ཐལ། མིའི་ཕུང་པློ་མེར་བསེགས་པའི་ཐལ་བ། 

སྤུར་བ། [ཐ་དད་པ] ① འཕུར་དུ་འཇུག་པ་དང་། ལིང་བར་བེད་པ། བེའུ་ནད་པ་གསློས་ནས་གནམ་

ལ་སྤུར་བ། ལྒང་པ་ཕུས་བཀང་སྟེ་ནམ་མཁའི་མཐློངས་སུ་སྤུར། ② སྦིན་པ་གཏློང་བ། བཟའ་

བཏུང་སྤུར་བ། 

སྤུར་སྦློང་བ།སློས་ཤེལ་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་གཞན་ཞིག 

སྤུར་ལེན། སློས་ཤེལ། རྡློ་ཡི་རིགས་ལས་བྱུང་བའི་རིན་པློ་ཆེ་སེར་པློ་ཞིག་སྟེ། དེས་དངློས་པློ་

གཞན་དག་ལ་འགློས་པའི་རྡུལ་ལེན་ཐུབ་པ་དང་། ལུས་ལ་འཆང་ན་སྙིང་རླུང་སེལ་བ་སློགས་

ཀི་ནུས་པ་ཡློད་པར་བཤད། 

སྤུས། དངློས་རས་དང་བ་བའི་ལེགས་ཉེས་ཀི་ཚད་དེ། སྤུས་ཀ་ཡང་ཟེར། དཔེར་ན། སྣམ་ཕྲུག་སྤུས་

ལེགས ། ཅ་ལག་སྤུས་དག ཟས་སྤུས་གཙང་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

སྤུས་ཀ དངློས་པློའི་རྒྱུ་དག ཐློན་ཟློག་སྤུས་ཀ་བཟང་ངན་ལ་གཞིགས་ནས་ཐློན་སྐྱེད་ལས་དློན་

ལེགས་ཉེས་ཚོད་ཐིག་པ། 

སྤུས་ཁ། སྤུས་ཀ་དང་འདྲ། 

སྤུས་སྒྱུར་བ། ① ཚོང་རྒྱབ་མཁན། ② འཚོང་བ། མཁློ་མེད་འཕློས་འཁིལ་གི་དངློས་པློ་རྣམས་སྤུས་

སྒྱུར་བེད་པ། 
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སྤུས་ཅན། རང་བཟང་པློའམ། རྒྱུ་དག་ཡག་པློ། 

སྤུས་ཆ། དངློས་པློའི་སྤུས་ཀ

སྤུས་བརེ། དངློས་པློ་ཕར་ཚུར་བརེ་བསྒྱུར། ཡུལ་འབློག་གི་ཐློན་ཟློག་ཕན་ཚུན་སྤུས་བརེ་བེད་པ། 

སྤུས་ལ་བ། རྒྱུ་དག་ལེགས་ཉེས་ཀི་སྤུས་ལ་བ། 

སྤུས་སྟེ། གཞིས་ཀ་རེ་དང་ཧ་ཅང་ཐག་མི་རིང་བའི་ས་ཆ་ཞིག་ཡིན་འདྲ། 

སྤུས་བརག་པ། [རིང]རུང་མིན་དང་བློ་ལ་འབབ་མིན་ལ་བ། 

སྤུས་དག་པ། སྤུས་དག་པློ་དང་འདྲ། 

སྤུས་དག་པློ། རྒྱུ་དག་ལེགས་པློ། ཅ་ལག་སྤུས་དག་པློ་ཡློད་ན་རིན་གློང་མཐློ། 

སྤུས་ཕབ་པ། [རིང]རུང་བའམ་བློ་ལ་བབ་པ། 

སྤུས་གཙང་། སྤུས་ཀ་ཧ་ཅང་ཞན་པ། 

སྤུས་གཙང་། རྒྱུ་དག་ལེགས་པློ། བ་སྤློད་སྤུས་གཙང་། ལས་ཀ་སྤུས་གཙང་། རས་ཆ་སྤུས་གཙང་། 

སྤུས་ཚད། སྤུས་ཀ་ལེགས་ཉེས་ཀི་ཚད། ཐློན་ཟློག་ཆེ་ཕ་སློན་བཏློན་སྤུས་ཚད་དང་མཐུན་པ་བྱུང་བ། 

དབིན་སྐད་དུ་quality ཟེར། 

སྤུས་ཚོར། བཟློ་དབིབས་སྐྲུན་པའི་སྒྱུ་རལ་གི་ནང་དུ་རི་མློ་ལ་བུར་མཚོན་ན་དངློས་པློ་གང་ཞིག་

བིས་ཀང་དངློས་པློ་ངློ་མ་ལར་གི་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་མཚོན་པར་བས་ཏེ། མི་རྣམས་ཀི་མཐློང་སྣང་

ལ་དངློས་པློ་མི་འདྲ་བ་སློ་སློའི་ཁད་ཆློས་ཚོར་ཐུབ་ཀི་ཡློད། དཔེར་ན། ས་དང་། རྡློ། ཤིང་། 

སྨྱུག་མ། དཀར་ཡློལ། ཤེལ་སློ། རས་ཆ། མཁའ་རླུང་། ཆུ་བློ་སློགས་དངློས་པློ་སློ་སློའི་མཉེན་

མཁེགས་དང་། དྭངས་གསལ། རབ་རིབ། ཕ་སློམ། གྲུ་བཞིའམ་ཟླུམ་པློ། གསལ་མུན། འློད་སྣང་

བཅས་ཀི་ཁད་ཆློས་མངློན་པ་བེད་ཀི་ཡློད་ཅིང་། རི་མློའི་ཐློག་བཅད་དང་། གསལ་མུན་ཚོན་

མདློག པིར་རེས་བཅས་ལ་བརེན་ནས་དངློས་པློའི་སྤུས་ཚོར་ཐློན་པ་བེད་ཀི་ཡློད། འབུར་བརན་

སྒྱུ་རལ་ལ་མཚོན་ན་རྒྱུ་ཆ་སྣ་ཚོགས་སྤད་དེ་འབུར་གཟུགས་ཀི་དབིབས་སྐྲུན་ལ་བརེན་ནས་

དངློས་པློའི་སྤུས་ཚོར་མཚོན་པ་བེད་ཀི་ཡློད། 

སྤུས་འཚོང་། དངློས་རས་ཕར་འཚོང་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྤུས་ཞན་པ། སྤུས་ཀའམ། རྒྱུ་དག་ཞན་པ། 

སྤུས་ཟློང་། ཚོང་ཟློག 

སྤུས་གཟིགས། ① མཁློ་ཆས་ཉློ་བའི་ཞེ་ཚིག ཐློན་སྐྱེད་རྒྱུ་ཆས་གང་མཁློ་འཕལ་འཕལ་སྤུས་

གཟིགས་གནང་བ། ② དངློས་པློ་ལེགས་ཉེས་སྤུས་ཀ་ལ་བ། 

སྤུས་རབ། སྤུས་ཀ་ལེགས་ཤློས། 

སྤུས་རིམ་ཚོང་རགས། སྤུས་ཀ་མཚོན་བེད་དངློས་པློའི་ཚོང་རགས། 

སྤུས་ལེགས། རྒྱུ་དག་ཡག་པློ། 

སྤུས་ལེགས་གློང་མཐློ། སྤུས་ལེགས་ཐློན་རས་ཡིན་པས་འཚོང་གློང་མཐློ་རུ་འློས་འཚམ་བཏང་བར་

ཟེར། དེ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ནས་བཟློ་ལས་ཐློན་རས་ལ་བསྟར་བའི་བཟང་རྒྱལ་ཞན་འཇིག་གི་རིན་

གློང་སིད་ཇུས་ཤིག་རེད། 

སྤུས་ལློ། སྤུས་ནི་སྤུས་ཀ་དང་། ལློ་ནི་ཡིད་ལ་བབ་པ་སྟེ་སྤུས་ཀ་ལློ་བ།

སེ། ① སློའི་སྟེང་གི་ཁང་བརེགས། ② ཁང་པའི་བཟློ་དབིབས་ལར་བརིགས་པའི་དངློས་པློའི་དློན་

དུ་གློ་བའི་སེའུ་དང་འདྲ། 

སེད། [རིང]སློ་བ། 

སེད་ས། [རིང]ཆུང་བ། 

སེན། ① སེན་པ་ཡི་མིང་མཐའ་བསྡུས་པ། ② སེན་མ་ཡི་མིང་མཐའ་བསྡུས་པ། 

སེན་དཀར། ཤིང་སྨན་རིགས་སེན་མ་མེ་ཏློག་དཀར་པློ་འཆར་བ་ཞིག་སྟེ། ནུས་པས་ཟས་མ་ཞུ་བ་

དང་། གློ་ལུ་བ་ལ་ཕན། སློའི་རི་སྲུང་ཞིང་སློ་ར་བརན་པར་བེད། 

སེན་དཀར་དགློན། མངའ་རིས་པ་བསློད་ནམས་རིན་ཆེན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་

ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ལྷུན་གྲུབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེན་ཁ། བློད་ལུགས་ཀི་རིག་པའི་སྟློད་ཀི་ཕི་ངློས་ལ་ཤིང་སེན་མའི་ཆུན་པློ་རིམ་པ་གཅིག་བརིགས་

ཡློད་པ་དེའི་མིང་སྟེ། དེ་ལ་སེན་པད་དང་སེན་རྒྱན་ཡང་ཟེར། 

སེན་རྒྱན། ཁང་པའི་སེན་བད་ཀི་རྒྱན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

སེན་བཅུ་འཕློད། བློད་ཟླ་ཚེས་པ་བཅུ་དང་གཟའ་སེན་པ་གཉིས་ཉིན་གཅིག་ལ་འཁེལ་བ། 

སེན་ཏློག ① སེན་མས་བཟློས་པའི་ལྷ་ཚུགས། ① གསེར་དངུལ་སློགས་ལས་བཟློས་པའི་བུད་མེད་

ཀི་མགློ་རྒྱན་ཞིག 

སེན་ཐློག སེན་ཏློག་དང་འདྲ། 

སེན་མདློ་ཉག་ག མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་བང་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ཆི་ལེན་རློང་གི་ལ་ཞིག 

སེན་ནག ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་བསྐ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་ཟས་མ་ཞུ་བ་

དང་། གློ་ལུ་བ། བུད་མེད་ཀི་ནུ་ཚབས་བཅས་ལ་ཕན། 

སེན་ནེ། ཤིང་སེན་མ་དང་དློན་གཅིག ཤིང་ཕན་མེ་ཏློག་སེར་པློ་ཡློད་པ་ཞིག་དང་། དཀར་པློ་ཡློད་

པ་རིགས་གཉིས་ཡློད། 

སེན་པ། རེས་གཟའ་ཞིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཁློག་འགློ་དང་། གློས་སློན་ཅན། རྒྱལ་མའི་བུ། 

རེས་སྐྱེས། ཉི་མའི་བུ། དལ་བར་འགློ། མི་བཟད་མིག ཚངས་སྐྱེས། འློད་ཟེར་བདུན་པ། གཤིན་

རེའི་བདག་བཅས་སློ།། 

སེན་པད། དེ་སའི་དགློན་པ་སློགས་ཀི་ཁང་པའི་ཐློད་ཆར་དཀྱུས་སུ་ཤིང་སེན་མ་བསྒིགས་ནས་

མཐའ་ལགས་ལ་བུར་བཟློས་པའི་ཕྱུགས་མ། 

སེན་ཕློར། ཤིང་སེན་མའི་ར་བ་ལས་བཟློས་པའི་ཕློར་པ། 

སེན་ཕགས། སེན་མའི་ཕགས་མ། 

སེན་བད། ཤིང་སེན་མའི་མདའ་ཡབ། 

སེན་བ་ལྷ་ཁང་། ལྷ་ཁང་འདི་ཐློག་མར་ཕློགས་བཅུའི་འགློ་པ་བསློད་ནམས་ནློར་བུས་སེར་ཆློས་བེད་

ཡུལ་ཞིག་ཡིན། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་མཚོ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེན་མ། ① ཁང་པའི་མདའ་ཡབ་དང་ཕགས་མའི་རྒྱུར་འགློ་བའི་རི་ཤིང་ཞིག ཨབ་རས་ཐེག་ཚོད་

སེན་མའི་མདའ། ② ཤིང་སྨན་ཞིག 

སེན་མ་དཀར་པློ། ཤིང་ཞིག 
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སེན་མ་སེར་པློ། ཤིང་ཞིག 

སེན་རབ། ཤིང་སེན་མའི་རབ་སྟེ་ཕློར་པའི་རྒྱུ་ཆ་ཞིག 

སེའུ། ① [རིང]༡ ཁང་ཆུང་། ལགས་རིའི་ཕློགས་མཚམས་ཀི་མཁར་སེའུ། ༢ མཁའ་ཡབ། ༣སློང་

བུ། ༤ ཁང་པའི་བཟློ་དབིབས་ལར་བརིགས་པའི་དངློས་པློ། ཤིང་སེའུ། ཚར་སེའུ། 

སེའུ་ཁང་། ཁང་ཆུང་། 

སེའུ་ལློག ལགས་རིའི་སང་སློགས་ཀི་ཁང་པ་ཆུང་ངུ་། 

སེལ། ཇེ་མང་དང་ཇེ་ཆེར་བཏང་བ་སྟེ། འབློག་པས་ར་ནློར་ལུག་གསུམ་སེལ ། ཐུན་མློང་གི་རྒྱུ་ནློར་

སེལ་ལ་བུ། མི་མང་པློ་ལ་ཤེས་པར་བེད་པ་སྟེ། རིག་གནས་སེལ། བསྒགས་གཏམ་སེལ། སེལ་

གཏམ། སེལ་ཡིག་ཅེས་པ་ལ་བུ། 

སེལ་ཆློས། གེས་དློན་ནམ་འཕློས་དློན་ཏེ་གཞུང་དློན་གསལ་བར་བེད་པའི་མཚམས་སྦར་ཞིག 

སེལ་འདེབས། ས་བློན་གློ་སན་སེལ་མའམ། མཉམ་བསེས་ཀིས་འདེབས་ལུགས། ནས་སན་སེལ་

འདེབས་བས་ན་ཐློན་ཆེ། 

སེལ་བ། ① [ཐ་དད་པ] ① འཕེལ་བར་བེད་པ་དང་སྐྱེད་པ། འབློག་ལས་སེལ་བ། ཐློན་སྐྱེད་གློང་དུ་སེལ་

བ། བཀྲ་ཤིས་སེལ་བ། ཡིག་རིགས་པར་བསྐྲུན་གིས་སེལ་བ། ② སྦློར་བའམ་བསེ་བ། ཐློན་སྐྱེད་

ལས་དློན་དང་བེད་སློ་སློབ་སྦློང་ཕན་ཚུན་སེལ་བ། ② སྒྱུར་རིས། ཁིམ་ཞག་དཀིལ་འཁློར་གནས་

ཐམས་ཅད། བུག་མཁའ་མིག་བུག་ཡིད་ལ་སློགས། བརྒྱས་བསྒྱུར་དེ་ཡིས་སེལ་བ་ལ། 

སེལ་མ། རིམ་ཅན་དང་། སྦྲེལ་མའམ་འདྲེས་པ། བཅད་ལྷུག་སེལ་མའི་སྙན་ཚིག ཇ་ཆང་སེལ་པར་

བཏང་བ། མི་རིགས་སེལ་མར་གནས་པ། 

སེལ་ཚིག རིང་ཐུང་ངམ་བཅད་ལྷུག་སེལ་མའི་ཚིག 

སེལ་གཞི། མང་དུ་སེལ་བའི་རེན་གཞི་སྟེ། སེལ་ཆློས་སྦློར་སའི་ར་བ། 

སེལ་རེས། ཕན་ཚུན་སེལ་རེས་སམ། མང་པློར་སེལ་བའི་རེས་མློས། ལས་ཀའི་ཉམས་མློང་སེལ་

རེས་བས་ནས་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀར་ཕན་ཐབས་བེད་པ། 

སེལ་ལུང་སྒྲུབ་སེ་སྐྱིད་ཕུག་ཉི་མ་རློང་། རློང་པློ་དགེ་རིན་གློང་མས་དང་ས་མ་རློང་དཀར་པས་
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བཏབ། ད་ལ་མཚོ་ཤར་ཡ་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སེས་ས་དགློན་པ། བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༩༤༣ལློར་མགློ་ལློག་བ་སེས་ས་འཇིགས་བེད་

ཀིས་རང་སེ་ཁིད་དེ་བུ་རྒྱུད་སེ་པའི་ཡུལ་འདིར་ཐློན། སྐབས་དེར་སེ་དཔློན་དང་བ་མ་རྣམས་

གཅིག་མཐུན་གིས་ནག་སར་དགློན་པ་འདི་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆུ་དམར་ལེབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སློ། ① རེ་མློ། རི་བློའི་སློ། ཁང་བརེགས་མཐློན་པློའི་སློ། ② ས་མེས་ཁུལ་དུ་གནས་པའི་བློད་ཀི་ཡབ་

འབངས་རུས་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

སློ་ཀྲློར། དབིན་སྐད་ཟུར་ཆགས། རླངས་སྣུམ་ལ་གློ

སློ་སྐྱེལ། གནས་གཞན་དུ་སློ་བའི་དློན། སྐྱེལ་སྤློད་དང་། སྐྱེལ་བ། འབུལ་བ། སྤད་པ་སློགས། 

སློ་སྐྱློད། གནས་སློ་བའི་འགློ་བསྐྱློད། དམག་སར་སློ་སྐྱློད། ལས་གྲྭ་ཚུགས་ཡུལ་སློ་སྐྱློད་བས་པ། 

འབློག་པས་རྩྭ་ཆུ་གང་བཟང་ལ་ཕྱུགས་ལྷས་སློ་སྐྱློད་བེད། 

སློ་སྒྱུར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་transmit， transform ཟེར། 

སློ་སྒྱུར་བཀའ་བརྡ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་jump instruction ཟེར། 

སློ་སྒེལ་རྨློ་སློང་། ཕློགས་གཅིག་ལ་ཕན་བཏགས་ནས་ཕློགས་གཅིག་ལ་གནློད་པ་སྐྱེལ་བའི་དཔེ། 

སློ་མགུ་སྤློད་པ། འདུལ་བའི་བརྡ་ཆད་ཅིག་སྟེ། ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་བྱུང་བའི་དགེ་སློང་གི་ལྟུང་ཕིར་

བཅློས་ཀི་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། སློ་བ་ནི་གནས་ཁད་པར་ཅན་ནས་དམན་པར་སློ་བ་དང་། མགུ་བ་ནི་

དགེ་འདུན་ཐུགས་མགུ་བར་བེད་པ་སྟེ་དགེ་སློང་རྣམས་ཀི་གལ་གཞུག་ཏུ་འདུག་པ་དང་ཕག་

དར་བེད་པ་སློགས་དམན་པའི་སྤློད་པ་བེད་པའློ།། 

སློ་མགུ་དབྱུང་བ། འདུལ་བའི་བརྡ་ཆད་ཅིག་སྟེ། སློ་མགུ་སྤད་ཟིན་པའི་དགེ་སློང་དེ་ཉིད་ས་རང་

བཞིན་དུ་གནས་པ་ཐློབ་པ་དང་གཟེངས་བསྟློད་ཀི་ཕིར་དུ་གནས་པ་ཐློབ་པ་དང་གཟེངས་བསྟློད་

ཀི་ཕིར་དུ་དབྱུང་སྟེ་གཞན་གིས་བསྙེན་བཀུར་བ་བའི་གནས་སུ་བེད་པའློ།། 
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སློ་ཏློ། ① རྩྭ་ཡློད་པའི་ས་རང་འབུར་དུ་ཐློན་པའི་རྡློག་རྡློག ཁ་དང་འུག་པ་ནེ་ལེ་གསུམ། སློ་ཏློ་གཅིག་

ལ་སས་བས་ཀང་། བསམ་བློ་མི་འདྲ་སློ་སློ་རེད། ② ཞིང་རྨློས་པའི་ནང་གི་ས་རྡློག སློ་ཏློ་རྡུང་བ། 

སློ་ཏློག རེ་ཏློག 

སློ་ཐློ། སློ་ཏློ་དང་འདྲ། 

སློ་མཐློ། [མངློན] རི། 

སློ་ལན། འདུལ་བའི་བརྡ་ཆད་ཅིག་སྟེ། ལྷག་ལྟུང་བྱུང་བའི་གང་ཟག་གིས་ཆད་ལས་སློ་བ་མནློས་ཏེ་

སྤད་ཟིན་ཞིང་། མགུ་བ་མ་སྤད་པ་ལ་སློ་ལན་ཞེས་བའློ།། 

སློ་བརྡུང་། ཞིང་ནང་གི་སློ་ཐློ་རྣམས་ཞིབ་མློར་བེད་ཡས་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག་སྟེ། ཤིང་ཐློ་ཐློ་དཀིལ་ན་ཨི་

ཁུང་ཡློད་པ་དེ་ལ་ཤིང་གི་ཡུ་བ་རིང་པློ་སྤས་ཡློད་པ་ཞིག 

སློ་པ། སློ་ཡུལ་དུ་སློད་མཁན་གི་མི། 

སློ་སློ། སློ་བློ་དང་དློན་གཅིག 

སློ་སློ་ཚང་། གཙང་རློགས་གློང་ཚོར་སློ་སློ་ཚང་ཟེར་བར་དེ་ས་ཙོང་ཁ་པའི་གསློལ་ཞིབ་འཐག་པའི་

རང་འཐག་གཅིག་ཡློད་པ་དགའ་ལན་ཁི་པ་གསར་ཕེབས་རིམ་ཅན་ནས་ཐློག་མར་དགའ་ལན་

དུ་ཕེབས་སྐབས་ཡར་ལམ་རང་འཐག་དེར་གསློལ་ཞིབ་ཐེངས་རེ་འཐག་དགློས་པ་དང་། 

གསློལ་ཞིབ་འཐག་ཚར་རེས་རང་འཐག་དེ་དམ་འབར་བས་ནས་སློ་སློ་ཚང་ལ་རང་འཇགས་

བཞག་སློལ་ཡློད་འདུག 

སློ་ཕློ། སློ་བློ་དང་དློན་གཅིག 

སློ་བ། [ཐ་དད་པ] སློས་པ། སློ་བ། སློས། ① རེ་བའམ་སྒྱུར་བ། ལས་ཁུངས་སློ་བ། སློད་གནས་སློ་

བ། དམིགས་ཡུལ་སློ་བ། སྐྱས་སློ་བ། གློམ་པ་མ་སློས་གིང་བཞི་སྐློར་མི་ཐུབ། ཆུ་ཐིགས་མ་

བསགས་རྒྱ་མཚོ་ཆགས་མི་སིད། ② རིགས་འགེ་གཏློང་བ། གནས་ཚུལ་གཉིས་རིགས་པ་

མགློ་མཚུངས་སུ་སློ་བ། དབིན་སྐད་དུ་move ཟེར། 

སློ་བ་གསུམ། སྤློ་བ་མཐློལ་བཤགས་ཀི་ཕིར་བཅློས་བེད་ཚུལ་གསུམ་གི་ནང་གསེས། སྤློད་པ་

གཞན་ན་གནས་པ་སློ་བ་སྤློད་པ་ལ་། ལྷག་ལྟུང་འཆབ་མེད་ནི་དགེ་སློང་གི་མདུན་དུ་བཤགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

ལ་དངློས་གཞི་འདག་བེད་དུ་མགུ་བ་སྤློད་ལ་དེ་དབྱུང་ཆློག་ཅིང་། ལྷག་ལྟུང་བཅབས་པའི་ཉེས་

པ་དང་ལན་པའི་དགེ་སློང་ལ། བཅབས་ཉེས་འདག་ཆེད་བཅབས་པའི་ཞག་གངས་དང་མཐུན་

པར་དགེ་འདུན་གི་གཡློག་བེད་པའི་ཆད་ལས་གསློལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་སྦིན་པར་བེད་པ་སློ་

བ་དང་སློ་བ་བེད་བཞིན་པར་རིགས་འདྲའི་ལྷག་མ་གཉིས་པ་བྱུང་ན་སར་ལར་སྦིན་པར་བེད་པ་

གཞི་ནས་སློ་བ་དང་། གསུམ་པ་བྱུང་ན་སར་ན་སྨད་པ་ནན་ཏུར་བ་བའློ།། 

སློ་བའི་གཞི། འདུལ་བ་གཞི་བཅུ་བདུན་གི་ནང་གསེས། སྤློད་པ་གཞན་དག་ན་གནས་པའི་གཞི་སྟེ། 

ཆད་ཀི་བ་བ་སློ་མགུ་སློགས་སྟློན་པ་ལ་སློ་བའི་མིང་གི་བཏགས་པའློ།། 

སློ་བློ། ① ཕ་དང་མའི་ཕ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཕ་ཡི་ཕ་དང་མེས་པློའ ློ།། ② རྒད་པློའི་མིང་གི་ཆེ་

བརློད། ③ རློང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཤར་རྒྱུད་ཕར་ལུང་གཙང་པློ་དང་ཡིད་འློང་

གཙང་པློའི་ཆུ་རྒྱུད་ན་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་སྤ་རྨློག་ཏུ་ཡློད། ④ ཡུལ་མིང་ཞིག 

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སློ་པློ་རློང་གི་ཁབ་ཁློངས་དང་དེང་སང་ཉིང་ཁི་རློང་གི་སྟློང་འཇུག་ཆུས་

ཀི་ཁབ་ཁློངས་སྤི་མིང་ཡིན་ཞིང་། དེར་སྟློད་སྨད་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཕར་ལུང་གཙང་པློའི་ཆུ་

རྒྱུད་ལ་སློ་སྟློད་དང་། ཡིད་འློང་གཙང་པློའི་ཆུ་རྒྱུད་ལ་སློ་སྨད་ཅེས་ཟེར་ཞིང་ཡློད་འདུག། 

སློ་བློ་ཀཿགནམ་སེ་པ། སློ་བློ་ནི་དེ་ས་ཕི་རློལ་དང་འབེལ་གཏུགས་ཧ་ཅང་ཉུང་བའི་ཚོ་པ་ཆུང་གས་

ཤིག་ཡིན། ལློ་རྒྱུས་ཐློག་ས་ཁུལ་འདིའི་ཚོ་དཔློན་ལ་ཀཿགནམ་སེ་པའམ་ཀཿགནམ་རྒྱལ་པློ་ཡང་

འབློད། ཀཿགནམ་རྒྱལ་པློའི་མངའ་ཁློངས་ལ་སློ་ལུང་མ་བུ་དྲུག་དང་། མློན་ཚོ་ཁག་ལྔ། ལྷློ་གྲྭ་

དཀར་ནག་སློགས་འདུས་ཡློད། དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པའི་སྐབས་སུ་བློད་སེ་པ་གཞུང་གིས་

སློ་བློ་ས་ཁུལ་ལ་བདག་སྐྱློང་བས་ཏེ་ཕུ་ལུང་རློང་དང་། ཤུལ་མློ་རློང་། གཡུ་རི་རློང་། ཐང་སྟློད་

རློང་སློགས་ལ་རློང་དཔློན་བཏང་བ་དང་། ཆུ་མདློར་སྤི་ཁབ་དློ་དམ་པ་མངག་གཏློང་གིས་ས་

ཁུལ་དེ་དག་ནས་ཁལ་རིགས་བསྡུ་ལེན་བེད་པ་རེད། 

སློ་བློ་མགློ་ཡློར། རིམས་ཚད་ཀིས་མགློ་སྐྲ་བི་བའི་ནད་ཅིག 

སློ་བློ་ལགས། སློ་ལགས། 

སློ་འབག སློ་བློ་རྒས་འཁློགས་ཀི་འབག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློ་འབུད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་remove ཟེར། 

སློ་འབེབས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་to transcribe ཟེར། 

སློ་འབློར་སང་། མདློ་ཁམས་སང་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ཡར་ལུང་གཙང་པློའི་ཤར་རྒྱུད་ནས་ཚ་བ་

རྒྱལ་མློ་དངུལ་ཆུའི་ནུབ་རྒྱུད་བར་གི་སང་འདི་ལ་སློ་འབློར་སང་དང་། ཡུལ་ལ་སློ་ཡུལ་ཞེས་ཟེར། 

སློ་རྨློ། སློ་བློ་རྨློ་བློའི་བསྡུས་མིང་། 

སློ་ཚལ། [རྒྱ] སློ་ཚལ་ཞིག 

སློ་ཡུལ།བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་སློ་བློ་རློང་གི་ས་མིང་རིང་པ། 

སློ་ཡློར། དབར་དུས་ཞིང་ཁའི་མུ་གསེབ་ཏུ་ན་མ་སློ་ཐློ་བརེགས་པའི་ཐློ་ཡློར་གི་བེ་བག་ཅིག 

སློ་རུང་གསློག་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་removable storage ཟེར། 

སློ་ལ་དར་འཕར། མཐློ་སར་དར་ཆ་བཙུགས་པ་སྟེ་སྟློབས་ཤུགས་ཆེ་བས་ལློག་ཏུ་མེད་པའི་དཔེ། 

མང་ཚོགས་ཀི་ངར་ཤུགས་སློ་ལ་དར་འཕར་ལ་བུའི་སྟློབས་ཆེན་རེད། 

སློ་ལགས། ① ཕ་མའི་ཕ། ② སྐྱེས་པ་རྒད་པ་སྤི། 

སློ་ལུ་དགློན། མིང་གཞན་སློ་ལི་དགློན་ཟེར། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་ཙམ་འགློ་

མགློན་ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་སྐབས་སུ་བཏབ་པར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སློ་ལེན་མང་བ། གསར་རིང་འཕློ་ལེན་དང་། འགྱུར་ལློག་མང་པ། 

སློག [རིང]སློས། 

སློག་ཐློ། མགར་བའི་ལག་ཆ་ཞིག 

སློག་པ། [ཐ་དད་པ] སགས་པ། སག་པ། སློགས། ① སེ་བའམ་འདྲེས་སུ་འཇུག་པ། ཁ་ཟས་སྣ་

ཚོགས་སགས་ནས་ཟ་བ། ② གནས་གཞན་དུ་གཏློང་བའམ་འཕར་བར་བེད་པ། གནས་གཞན་
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དུ་སློག་པ། གློ་གནས་སགས་པ། 

སློག་མ། སྣློད་སྤད་ཅིག 

སློགས། ① སློག་པའི་སྐུལ་ཚིག ② ཁེ་སྐྱེད་སློགས། ཚོང་སློགས། ཁེ་སློགས། སློགས་བགིད་པ། 

སློགས་ཐློན་པ། སློགས་འདློན་པ། 

སློགས་པ། [རིང]ཁེ་པ། 

སློང་ཁང་། ཆློས་པའི་མཚམས་ཁང་ངམ་སློམ་ཁང་། 

སློང་དག རང་ལ་གང་ཡློད་ཀི་དངློས་རས་རྣམས་ཆློས་ཕློགས་སུ་བཏང་སྟེ་ཡར་མཆློད་དང་། མར་

སྦིན་གཙང་མར་བས་པའི་དློན། 

སློང་བདུན། ལུས་ཀི་མི་དགེ་བ་གསུམ་དང་ངག་གི་མི་དགེ་བ་བཞི་སློང་བ། 

སློང་བདུན་འཁློར་དང་བཅས་པ་སློང་བ། ཉན་ཐློས་ཀི་སློ་ཐར་སློམ་པ་ནི་སློང་བདུན་འཁློར་དང་བཅས་

པ་སློང་བ་སྟེ། ལུས་ཀི་མི་དགེ་བ་གསུམ་དང་། ངག་གི་མི་དགེ་བ་བཞི་བཅས་སློང་བ་དང་། དེའི་

ཕློགས་གཏློགས་ཀི་སང་བ་མཐའ་དག་སློང་བའི་ལུས་ངག་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་སློ།། 

སློང་བ། ① [ཐ་དད་པ]སངས་པ། སང་བ། སློངས། འདློར་བ་དང་སེལ་བ། ཐ་མག་སློང་བ། ཧློལ་

རྒྱུག་དང་སྒིད་ལུག་སློང་བ། མེ་ཏློག་རིང་པ་སྦྲང་མས་སློང་། ② སློང་བའི་མིང་། སློང་བ་ཉམས་

པ། ③ [རིང]བརེ་བ། 

སློང་བ་ཆེན་པློ། ཤེས་སྒིབ་སངས་པའི་སངས་པ། 

སློང་བའི་གཉེན་པློ། གཉེན་པློ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། གང་གིས་ཉློན་མློངས་པའི་ཐློབ་པ་གཅློད་པ་

སྟེ་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་སྡུག་བསལ་ལ་ཆློས་ཤེས་པའི་བཟློད་པར་ལ་སློགས་པའློ།། 

སློང་བའི་དམ་ཚིག སགས་ཀི་དམ་ཚིག་ཅིག 

སློང་བའི་འདུ་བེད། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མི་མཐུན་ཕློགས་ལེ་ལློ་དང་བརེད་ངས་སློགས་སྒིབ་པ་ལྔ་པློ་

སློང་བར་བེད་པའི་གཉེན་པློའི་སེམས་པ་འདུ་བེད་པའློ།། 

སློང་བའི་སློམ་པ། བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་དགུ་དག་ཏུ་སྐྱེས་པའི་བསམ་གཏན་དང་ཟག་མེད་ཀི་སློམ་པ། 

སློང་བའི་སྦློར་བ་གསུམ། ཡློངས་སུ་ཤེས་པ། དང་དུ་མི་ལེན་པ། གཉེན་པློ་རེད་པའློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློང་བའི་ལམ། མཐློང་སངས་དང་། སློམ་སང་སློགས་རང་གི་ལམ་གི་ངློ་སྐལ་དུ་གྱུར་པའི་སང་བ་

སློང་བའི་ལམ་མློ། 

སློངས། སློང་བའི་སྐུལ་ཚིག 

སློད། ཤ་སྨན་ཏེ་ཟས་ཀི་རློ་བཅུད་དམ་བློ་བ་འདློན་བེད་ཀི་རས། ཟས་ལ་སློད་བཏབ་པ། 

སློད་རྒྱལ་གཉིས། སྤིར་སློད་ཅེས་ཁ་ཟས་ལ་བློ་བ་འདློན་བེད་ཀི་རས་སྤིའི་མིང་ཡིན་པ་དང་། བེ་བག་

སྐབས་འདིར་སློད་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ནས་རྒྱལ་པློ་ལ་བུར་གྱུར་པ་ཤིང་ཚ་དང་། པི་པི་

ལིང་གཉིས་ཀི་བརྡ་བསྡུས་པ་ཡིན་ཞེས་སེ་དགེ་དྲུང་འཚོ་བ་གུ་རུ་འཕེལ་གིས་མཛད་པའི་སྨན་

གི་བརྡ་བསྡུས་དང་གབ་མིང་འགའ་ཞིག་བཀྲློལ་བ་བློ་གསལ་མགིན་པའི་རྒྱན་ལས་གསུངས། 

སློད་ཅན། བློ་བ་ཡློད་པའི་ཟས། 

སློད་སྨན། ཟས་ཀི་བློ་བ་འདློན་བེད་ཀི་རས། 

སློད་ཚ། རློ་ཚ་བའི་ཟས་ཀི་སློད་དམ་སི་པན། 

སློད་རས། ཟས་ཀི་བློ་བ་འདློན་བེད་ཀི་རས། 

སློད་ཡ། ཟས་ཟ་སྐབས་ཞློར་ལ་ཟ་རྒྱུའི་རིགས། ཤ་ཟ་སྐབས་སློད་ཡ་ཙོང་ཟློས་ལ་བུ། 

སློད་ལུམས། ས་དང་། གཡེར་མ། འུ་སུ་སློགས་སློད་སྨན་སྣ་ཚོགས་སྦར་བའི་ལུམས། 

སློན། བརྡ་རིང་དུ་སྤད་པའམ་བཏང་བའི་དློན། 

སློན་པ། [རིང]གཏློང་བའམ་རྡུང་བ། 

སློན་པློ་རི། དེང་སང་དཔློན་པློ་རི་ཟེར། ས་སྐྱའི་རྒྱབ་ངློས་ཀི་རིའི་མིང་། 

སློབས། ① ཡིད་ཀི་གདེང་ཚོད་དང་ཁེངས་དྲེགས་ལའང་། ②བརློད་པར་སློབས་པ་ཞེས་སློགས་

རང་ལ་གདེང་ཚོད་ཡློད། 

སློབས་ཉམས། སེམས་ཤུགས་ཡློད་པའི་རྣམ་འགྱུར། དཀའ་ངལ་ལ་ཞུམ་པ་མེད་པའི་སློབས་ཉམས་

རང་འདློན་གི་སློ་ནས་ཧུར་བརློན་འབད་བཞིན་པ། 

སློབས་ཏེ་ལ། ལ་ཞིག་སྟེ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་གཏིང་སྐྱེས་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད་ཅིང་། དེའི་

མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་༤༤༢༥ཡློད། 
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སློབས་གཏམ། ཁེངས་ཉམས་ཀི་རིག་གཏམ། མི་ཐུབ་ཐུབ་མདློག་གི་སློབས་གཏམ་མ་ཤློད། 

སློབས་པ། ① ཕློད་པ་དང་། ནུས་པ་སྟེ་མི་འཇིགས་པའི་དློན། དག་དང་འཐབ་འཛིང་བེད་པར་

སློབས་པ། དྲག་པློའི་གཡུལ་དུ་འཇུག་པར་སློབས་པ། ② ནུས་པ། སློབས་པ་ཆེར་བསྐྱེད། 

སློབས་པ་ཤློར་བ། དཀའ་ཚེགས་ཇི་ཙམ་བྱུང་ཡང་སློབས་པ་མི་ཞུམ་པ། ③ གདེང་། རྒྱལ་ཁ་

ངེས་པར་ལློན་རྒྱུར་སློབས་པ་ཐློབ་པ། ④ སྨྲ་ནུས། གཏམ་ཐློགས་མེད་དུ་ཤློད་པའི་སློབས་པ། 

⑤ཤེས་རབ། ཡང་དག་ཡིན་མིན་གསལ་པློར་རློགས་པའི་སློབས་པ་རྣློ་བ། 

སློབས་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ། ① ཚིག་དློན་ཐློགས་པ་མེད་པར་འཆད་ནུས་པ། ② ཁེངས་དྲེགས་ནམ་

ཡང་མི་ཞུམ་པ། 

སློབས་པ་ཅན། [མངློན] མཁས་པའམ་ཤེས་རབ་ཅན། 

སློབས་པ་ཆེ་བ། ① ང་རྒྱལ་ཆེ་བ། ② མི་བརེད་པའི་གཟུངས་སློབས་ཆེ་བ། 

སློབས་པ་མཐློ་པློ། ① སྙིང་སྟློབས་ཆེན་པློ། ② ཁེངས་དྲེགས་ཆེན་པློ། 

སློབས་པ་མི་ཟད་པ། རློགས་མཐའ་མེད་པའི་དཔའ་གདེང་ངམ་མི་འཇིགས་པའི་སྙིང་སྟློབས། 

སློབས་པ་མེད་པའི་ཚར་བཅད། སར་རྒློལ་གིས་སྒྲུབ་བེད་ཕིན་ཅི་ལློག་བཀློད་པ་ལ་ཕིར་རྒློལ་དེ་ལ་

སྐྱློན་དློན་མཐུན་བརློད་པའི་སློབས་པ་མེད་ན་ཕིར་རྒློལ་སློབས་པ་མེད་པའི་ཚར་བཅད་དུ་སློང་། 

སློབས་པ་བརེགས་པ། བང་སེམས་ཤིག 

སློབས་པ་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ། སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། གཞན་

ལས་དམ་པའི་ཆློས་མཉན་ཞིང་ཐེ་ཚོམ་སེལ་བ་དང་། བདག་གིས་ཀང་ཆློས་བཤད་ཅིང་གཞན་

གི་ཐེ་ཚོམ་དགློལ་བ་ལ་སློགས་པ་སྙན་ཞིང་དློན་དང་ལན་པ་ཚངས་པའི་དབངས་ལ་བུར་མྱུར་

ཞིང་རྒྱུན་མི་འཆད་ལ་ཐགས་ཐློགས་མེད་པར་སྨྲ་ནུས་པའློ།། 

སློམ། འབློར་ཚད། 

སློམ་ཆེན་པློ། ① ཁློན་འབློར་ཆེན་པློ། ② [ཡུལ] ཆེ་ཉམས་སམ་ཆེ་རླློམ་ཅན། རང་མཐློང་ཆེ་འགིང་གི་

སློམ་ཆེན་པློ་བེད་མཁན་ལ་ཡར་རྒྱས་མི་ཡློང་། རང་གིས་རང་བཏེག་གི་སློམ་ཆེན་པློ་བེད་པ། 

སློམ་ཐག སློང་ཐག་དང་འདྲ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློམ་མདའ་དགློན། དགློན་འདི་ཐློག་མར་འཕགས་པ་ལྷ་མཐློང་བ་དློན་ལན་གིས་ཕག་བཏབ། གངས་

དཀར་བདེ་ཆེན་ཞེས་མིང་འདློགས། དེ་རེས་བེ་རི་དློན་ཡློད་རྡློ་རེས་གཏློར་བཤིག་བས། རབ་

བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༦༩༨ལློར་འཕགས་པ་ལྷ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོས་ཉམས་གསློ་

བས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་དཔལ་

ཤློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སློམ་སློམ། ① ཚིག་དློན་ཁ་གསལ་མེད་པའ་ིསྐད་ཆ། འཕློས་མློལ་སློམ་སློམ་ཞིག་ལས་ཞིབ་གསལ་མ་ི

ཤློད་པ་གང་ཡིན་ནམ། ② ལས་ཀ་ཞིབ་ཚགས་མིན་པ། ལས་ཀ་ཚང་མ་སློམ་སློམ་ཞིག་ལས་མ་ིའདུག 

སློམ་སྤློད། འློལ་ཚོད་ཀིས་སྤློད་པ། 

སློམ་འབློར། ཁློན་འབློར། 

སློམ་རིས། དཔློག་རིས་དང་འདྲ། 

སློམ་རེ་རག ས་མིང་ཞིག ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་གི་བདེ་ཆེན་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་རྒྱལ་ཐང་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། ས་འདི་འབི་ཆུ་འགམ་དུ་ཆགས་ཡློད་པས་གྲུ་ཁ་ཞིག་ཀང་ཡིན། 

སློམ་ཚོད། མང་ཉུང་སློགས་བློས་དཔགས་ཀི་འློལ་ཚོད། བེ་སང་ལློགས་སུ་བཞགས་ནས་མར་ལ་

སློམ་ཚོད་བེད། 

སློམ་ཡློར། [ཡུལ] མི་འཇློན་འཇློན་ཚུལ་ལམ་ངེས་གསལ་མེད་པའི་འགིང་ཉམས། མི་མཁས་

མཁས་མདློག་གི་སློམ་ཡློར་བེད་པ། 

སློམ་བཤད། ཕློགས་ཙམ་བཤད་པ། མ་བརགས་བབ་ཅློལ་གི་སློམ་བཤད་མཛེས་མཛེས་ལར་སྣང་

ཡང་དློན་ལ་མི་ཕན། 

སློར། ① སློར་བའི་སྐུལ་ཚིག ② ས་དུས་འདེགས་བེད་ཉ་གའི་སློར་ཏེ་བློད་ལུགས་ཉ་གའི་ལིད་ལས་

ཆུང་བའི་འཇལ་ཚད་ཅིག་ཡིན་ཞིང་། སློར་བཞི་ལ་ཉ་ག་གང་དང་། ཉ་ག་ཉི་ཤུ་ཐམ་པ་ལ་ཁལ་

གཅིག་ཏུ་རི། ③ སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ་ལ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་

རིམས་ནད་དང་། ཚད་པ་རིང་པ། སིན་ནད་སློགས་སེལ། ④ [ཡུལ]ཁ། 

སློར་ཀློག ངློ་གདློང་གི་འགམ་པ་ཀློག་ཀློག་ལ་གློ མི་སློར་ཀློག་གིས་ཞྭ་མློ་ལེ་ཀློག་ཅིག་གློན་འདུག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

སློར་ཁལ།ཉག་བཅུ་རེར་ཁལ་རེ་རི་བ་དེར་སློར་ཁལ་ཟེར། 

སློར་གློར། [རིང]ཕློར་བ། 

སློར་གངས་ཁལ་བསྒིལ། སར་བློད་ལུགས་ཀི་ལིད་ཚད་རིས་ཤིག སློར་ཞེ་ལྔ་ནི་ཁལ་མེད་ཉ་ག་བཅུ་

གཅིག་དང་སློར་གང་ཡིན། 

སློར་གཅུས་པ། ཁ་གཞན་དུ་གཅུས་ཏེ་མི་འདློད་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྟློན་པ། 

སློར་གཅློག གངས་ཚད་ཇི་དགློས་ལར་མང་དུ་གཏློང་བའམ་ཉུང་དུ་གཏློང་བ། ཟློག་གློང་སློར་གཅློག 

མི་གངས་སློར་གཅློག 

སློར་ཏློ། [ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད] བགེས་སློང་ལ་དམས་པའི་ཚིག 

སློར་ཐང་། གནའ་བློའི་བློན་པློའི་ལུགས་ཀི་འབྱུང་རིས་རིང་པའི་མིང་། 

སློར་ཐང་རིས། སློར་ཐང་དང་དློན་གཅིག 

སློར་ཐང་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ། ཀློང་ཙེ་འཕྲུལ་གི་རྒྱལ་པློས་མཛད་པའི་གནའ་བློའི་བློན་ལུགས་འབྱུང་

རིས་གཞུང་ལས་འབྱུང་བའི་ལློ་སྐློར་དྲུག་ཅུ་པློ་རེ་རེ་ལ་སློག་ཁམས། ལུས་ཁམས། དབང་ཐང་

གི་ཁམས། ཀླུང་ར། རྨེ་བ། གཟའ་ཀླུང་བཅས་མི་འདྲ་བའི་རྣམ་གངས་དྲུག་རེ་རིས་པ་བསློམས་

ན་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཡློད་པ་ལ་ཟེར། 

སློར་བསམས་པ། ཁ་སྣ་བསམས་པ། གཡག་ལུག་སློར་བསམས་ནས་གསློད་པ། 

སློར་ཕློགས། ཁ་ཕློགས། ལས་ཀ་སློར་ཕློགས་བསློགས་ནས་བེད་པ། གཞུང་དློན་བཞག་ནས་སེར་

དློན་ལ་འཇུག་པའི་སློར་ཕློགས་ལློག་པ་བེད་པ། 

སློར་ཕློགས་སློག་པ། ཁ་གཞན་དུ་ཕློགས་པའམ་ཁ་ཕི་སློག་པ་དང་། ཐློག་མའི་ཁ་ཆད་ལས་ལློག་

པར་བས་པ། 

སློར་བ། [ཐ་དད་པ] སར་བ། ། སློར། ① འབར་བར་བེད་པ། མེ་སར་བ། བཞུག་མར་སློར་བ། ② 

གངས་རིན་འཕར་བར་བེད་པ། རིན་འཕར་བར་བེད་པ། རིན་གློང་སར་བ། འབློར་གངས་སློར་

བ། ③ གནས་སམ་རིམ་པ་མཐློ་རུ་གཏློང་བ། ལས་བེད་པ་ཕུལ་བྱུང་གི་གློ་གནས་སློར་བ། 

 ④ [རིང]སློ་བ། 
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སློར་ཤིང་། ① སློ་བའི་སྐུལ་ཚིག ② ག་རི་སློགས་རས་སྦློར་ལས་གྲུབ་པའི་དྲི་བཟང་ཅན་ཞིག 

བདུག་སློས། བྱུག་སློས། སྦར་བྱུང་གི་སློས། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དྲི་སློས། 

སློས། རི་ཤིང་དྲི་ཞིམ་ཅན་དང་རས་དྲི་ཞིམ་ཅན་བཏགས་པའི་ཕེ་མའམ་ཕེ་མས་བཟློས་པའི་རེང་

བུའི་མིང་། 

སློས་ཀི་གང་པློ། གང་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ནས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། མཁས་གྲུབ་

ཀརྨ་ཆགས་མེད་ཀིས་མཛད་པའི་གང་པློ་ཆེ་བརག་པའི་བསྟན་བཅློས་ལས། སློས་ཀི་གང་པློ་

ཆེ་ཞེས་གང་ཆེན་ཕལ་པ་བཅུ་ཡི་ཤུགས་དང་ལན་ཞིང་ཁ་དློག་དཀར་ཤས་ཆེ་བ། དེའི་རི་ཁུང་

དུ་གིའུ་ཝཾ་གི་ཟར་བུ་ཆགས་ཤིང་། ལུས་ནས་སློས་བཟང་པློའི་དྲི་མ་ལར་དྲི་ཞིམ་དཔག་ཚད་

ཙམ་གི་སར་ལང་ནུས་པ། སྤིར་གང་ཆེན་ཕལ་ཆེར་ལློ་དྲུག་ཅུའི་གློང་དུ་འཆི་ཡང་། འདི་ཉིད་

དེ་ལས་ལློག་སྟེ་ཚེ་ལློ་བརྒྱ་ཕག་གནས་པར་བཤད་པ་ཞིག་གློ 

སློས་ཀི་རྒྱལ་པློ། [མངློན] ལི་ཤི

སློས་རང་། སློས་ཆག་པའི་ནང་གི་རང་། 

སློས་སྐློར། ཆློས་པ་ཚོས་ལག་ཏུ་སློས་ཁེར་ཏེ་ཚོགས་ལ་སྐློར་བ་བེད་པ། 

སློས་དཀར། ① ཤིང་སཱ་ལའི་ཐང་ཆུའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཆུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་རྨ་འབྲུབ། 

ཆུ་སེར་སྐེམ། ཁག་རླུང་གནློན། རླུང་དང་ཆུ་སེར་གིས་ལུས་སྐྲངས་པ་འཇློམས། མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་ནློར་བུ་སྤློ་དང་གཟུགས་མང་ངློ་།། ② སློས་ཤིག་གི་མིང་། 

སློས་དཀར་ཤིང་། ཤིང་སཱ་ལ། 

སློས་ཁང་དགློན། མིང་གཞན་སློས་ཁང་ཇློ་གདན་ངེས་དློན་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གིང་ཟེར། མང་

སྟློད་སློས་ཁང་རིན་པློ་ཆེས་ཕག་བཏབ། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་

ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་པ་སྣམ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སློས་འཁློར། སློས་སློམ་སློར་མློར་འཁིལ་བ། 

སློས་སམ། སློས་བླུག་སྣློད། 

སློས་ངད་ལང་བའི་རི། གངས་ཏེ་སེ་ནས་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུའི་མཚམས་སུ་ཡློད་པ་ཞིག 
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སློས་ངད་ལན། ① སློས་ངད་ལང་བའི་རི་དང་དློན་གཅིག ② [མངློན] ༡ ཆང་། ༢ བུང་བ། 

སློས་ཉུག་པ། [རིང]སློས་བྱུག་པ། སློས་ཀིས་གློས་ལ་སློགས་པ་དྲི་ཞིམ་པར་བེད་པ། 

སློས་སྟེགས། སློས་འཛུགས་སའམ་འཇློག་སའི་སྟེགས། 

སློས་གཏུལ་བ། ① སློས་སར་བའམ་བདུག་པ། ②[རིང]སློས་དུད་བསྐྱིལ་བ། 

སློས་ཐ་སློ་གསུམ། སློས་དཀར་དང་། ཐལ་དཀར་རྡློ་རེ། སློ་མ་ར་ཛ་གསུམ་ག་ིབསྡུས་མིང་འབ་ིསློལ་ཞིག 

སློས་ཐལ་སྟེར་བ། [ཡུལ] ཟུར་ཟའི་སློ་ནས་གཏམ་ལན་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་འདེབས་པའི་དཔེ། 

སློས་དུད། སློས་ཀི་དུ་བ། 

སློས་རྡུང་པ། སློས་བཟློ་མཁན། 

སློས་དྲི། སློས་ཀི་དྲི་བཟང་། བདུག་པའི་སློས་དྲི་བཟང་པློ་རྣམས་ཀུན་ནས་མཆློད་པ། 

སློས་བདུག སློས་མེ་ལ་བསེག་པ། དཔེར་ན། སློས་ལ་མེ་སར་ཏེ་མཆློད་པ་འཕུལ། ལ་བུ། 

སློས་མདུད་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༩༥༣ལློར་སློས་མདུད་བ་མས་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་མང་ར་རློང་(ཀློས་

ནན་རློང་) ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སློས་མདློང་། སློས་རང་བླུག་སྣློད། 

སློས་འདམ། སློས་ཕེ་བརིས་པའི་འདམ་བག 

སློས་འདྲ། ① ཆློས་པ་ཚོས་སློས་སྣ་ཞུ་སྐབས་ལག་འཁེར་སློས་ཆུན་པློ་དང་འདྲ་བའི་ཤིང་ཧྲིལ། 

 ② སློས་ཤེལ་རྫུན་མ། 

སློས་སྣེས་སྔུན་བསུ། ཆློས་པ་ཚོས་སློས་ལ་མེ་སར་བ་ཁེར་ཏེ་མདུན་ནས་བསུ་བ། 

སློས་སྣློད། སློས་བླུག་ས། 

སློས་པ། སློ་བའི་འདས་པ། 

སློས་སར་བ། སློས་ལ་མེ་སར་ནས་དྲི་བསུང་འཐུལ་བར་བེད་པ། 

སློས་སློག སློས་སྤློག་དང་འདྲ། 

སློས་སྤློག སློས་བླུག་སའི་སམ་མམ་གཟེབ་སྣློད། 
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སློས་ཕློར། སློས་ཕེ་མ་སར་སའི་སྣློད། 

སློས་ཕེ་ཕུར་མ། སློས་ཀི་ཕེ་མ་བླུགས་པའི་མཆློད་རས་ཤིག 

སློས་སྦར། སློས་བཟློ་བ། 

སློས་འབྱུག སློས་བྱུག་པའམ་ཉུག་པར་བེད་པ། 

སློས་རེ་དགློན། མིང་གཞན་སློས་རེ་ལྷ་ཁང་ཡང་ཟེར། དགློན་པ་འདི་བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་

མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རློང་བག་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སློས་རས། དྲི་བསུང་གི་རས། 

སློས་འཛིན། སློས་རང་འཛུགས་ས། 

སློས་ཞིམ་ལེ་གུ། དྲི་བཟང་སངས་པའི་ཆུ། 

སློས་གཞློང་། སློས་རང་སར་སའི་སྣློད་ནར་མློ་ཞིག 

སློས་ཤེལ། རིན་པློ་ཆེའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་རིགས་གསུམ་མཆིས། ལེགས་

ཤློས་ནི་ཚོས་གཞི་དམར་སེར་ཡིན་པ་ནང་དུ་སྤིན་པའི་གཟུགས་ལ་བུ་ཡློད། ནུས་པས་མིག་

ནད་རབ་རིབ་ལ་ཕན། 

སློས་ལིཧླ། དུ་རུ་ཀའི་སྦར་སློས། 

སློས་བསངས། སློས་དང་དྲི་ཞིམ་ཕེ་མའི་བསངས་དུད། 

པྲ། མེ་ལློང་སློགས་ཀི་ནང་དུ་འཆར་བའི་སྣང་ཚུལ་ལ་བལས་ནས་བཟང་ངན་གི་ཕྱྭ་བརག་པའི་ཆློ་

ག་ཞིག མེ་ལློང་གི་པྲ། 

པྲ་ཀ་ར་ཎ་སེ་བརྒྱད། སློབ་དཔློན་དབིག་གཉེན་གིས་མཛད་པའི་བམས་ཆློས་ཀི་སེ་ཚན་རབ་ཏུ་

བེད་པ་བརྒྱད་དེ། མདློ་སེ་རྒྱན་དང་འབེད་རྣམ་གཉིས་ཏེ་གསུམ་གི་འགེལ་བ་དང། རྣམ་བཤད་

རིགས་པ་དང་། ལས་སྒྲུབ་པའི་རབ་བེད། ཕུང་པློ་ལྔའི་རབ་བེད། ཉི་ཤུ་པའི་རབ་བེད། སུམ་ཅུ་

པའི་རབ་བེད་དེ་བརྒྱད་དློ།། 

པྲ་ཀྲ�་ཏི། [ལེགས]སར་རྒྱ་གར་གི་སྐད་རིགས་ཆེན་པློ་བཞིའི་ནང་གསེས་ཡུལ་མི་རང་བཞིན་པའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

སྐད། སྤི་ལློའི་སློན་གི་དུས་རབས་ལྔ་པའམ་དྲུག་པ་ནས་བཟུང་ཚད་མར་འཛིན་པའི་སྐད་

རིགས་ཤིག་ཏུ་བསྒྱུར། རེས་སློར་དེ་གློ་མེད་གག་མེད་དུ་གྱུར་ནའང་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་

པའི་བར་དུ་ཡིག་སྐད་དང་ཆློས་སྐད་དུ་མུ་མཐུད་ནས་བེད་སྤློད་བས། སངས་རྒྱས་ཆློས་

ལུགས་དར་བ་དང་སྦྲགས་སི་ལི་ལན་ཁ་དང་འབར་མ་སློགས་ཡ་གིང་ལྷློ་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ནང་

པའི་ཆློས་སྐད་དུ་གྱུར་པའློ།། 

པྲ་མཁན། མེ་ལློང་དང་མཐེ་བློང་སློགས་ལ་བརེན་ནས་མློ་འདེབས་མཁན། 

པྲ་ཆལ། ① ཟིང་ཟིང་ལིང་ལློང་བས་པ་སྟེ། བིས་པ་ཚོས་འཁློན་འཛིང་བས་པ་སྟེ། བིས་པ་ཚོས་

འཁློན་འཛིང་བས་ཏེ་མི་ཐམས་ཅད་པྲ་ཆལ་ལེ་བཏང་ལ་བུ། ② བིས་པ་རྒློད་པློ་སྟེ། བིས་པ་པྲ་

ཆལ་ཞེས་པ་ལ་བུ། ཡུལ་སྐད་ལ་ལར་པྲ་ཚག་ཟེར་བ་དང་དློན་གཅིག 

པྲ་རགས། པྲ་ཕབ་པའི་རགས་སམ་མཚན་མ། 

པྲ་སྟི་རི་ཁློད་བསམ་གཏན་གིང་། པྲ་སྟི་ཆློས་རེ་ངག་དབང་དགེ་འདུན་གིས་ཕག་བཏབ། ད་ལ་མཚོ་

ཤར་ལུང་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

པྲ་དུན་རེ། གཞིས་ཀ་རེ་འབློང་པ་རློང་པྲ་དུན་ཆུས་སྐྲ་བདུན། 

པྲ་དུམ་རེ་ལྷ་ཁང་། སར་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་བཏབ་པའི་སྟློད་ས་ཁུལ་དུ་ཡློད་པའི་ཡང་

འདུལ་གཙུག་ལག་ཁང་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག 

པྲ་ཕབ་པ། རས་དང་སགས་ལ་བརེན་ནས་ལློག་གྱུར་གི་བརྡ་སྟློན་པ། 

པྲ་མིག པྲ་བརག་གི་གཟུགས་བརན་སློགས་མཐློང་ཐུབ་པའི་མིག 

པྲ་མློ། མེ་ལློང་སློགས་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་འགྱུར་གི་མཚན་མ་བརག་པའི་ཐབས་སམ་ཆློ་ག་ཞིག 

པྲ་ཕབ་པ། 

པྲ་རི། པྲ་རིའི་སློང་བའི་འབས་བུ་ལས་བྱུང་བའི་སྣུམ་གཙོ་བས་ནས་བཟློས་པའི་བྱུག་རས་ཤིག་གི་

མིང་སྟེ། རྒྱ་སྐད་དུ་ཐུང་ཡིག་ཟེར། 

པྲ་རི་པློག སློས་དཀར། 

པྲ་ཚིལ། སློག་ཆགས་དང་རི་ཤིང་གཏེར་རས་སློགས་ལས་བྱུང་བའི་སྣུམ་གི་རིགས་འབར་བག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཅན། ཞུ་ས་ཞིང་ཆུ་རུ་མི་འཇུ་བའི་རས་ཤིག་གི་མིང་སྟེ། རྒྱ་སྐད་དུ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན་སྦྲང་རི་

ལས་བྱུང་བའི་པྲ་ཚིལ་ལ་བུ། 

པྲ་ཚིལ་གི་ཚོས་རྒྱབ་ཐབས། ལློ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ལན་པའི་དམངས་ཁློད་ཀི་པར་འདེབས་ཚོས་རྒྱབ་

གི་བཟློ་རལ་གས་ཤིག་ཡིན། དེའི་རྒྱུ་ཆ་གཙོ་བློ་ནི་པྲ་ཚིལ་དང་། རས་དཀར་པློ། རམ་ཚོས་

བཅས་བེད་སྤློད་བས་ཏེ་ཚོས་རྒྱབ་གི་ཡློད་པས། ཕན་འབས་ཧ་ཅང་ཡག་པློ་ཡློད། 

པྲ་སེ་ན། པྲ་མློ་འབེབས་སྟངས་ཤིག 

པྲཛྙཱ། [ལེགས]ཤེས་རབ། 

པྲཛྙཱ་པཱ་ལ། [ལེགས]ཤེས་རབ་བསྐྱངས་ཏེ། པཱ་ལ་རྣམ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

པྲག་པྲིག ཕན་བུའི་བརྡ་རིང། 

པྲི་ཡང་ཀུ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཕློ་བའི་ཚད་པ་

དང་། མཆིན་ཚད། གློ་ཚད་བཅས་སེལ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀུན་འཇློམས་ག་བུར་དང་། ཀླུ་

མློ་གུར་གུམ། མཆིན་ནད་ཙིའུ། འཇིབ་བུ། ཏིང་ལེ་བིན། རེའུ་རྔློག་པ། དན་ཏིག དར་སློན་

འཕར་བ། དྲེའུ་རྔློག བློད་གུར་གུམ། བཙུན་མློ་གུར་གུམ། རིའུ་དྲི་ཆེན། གཡུ་རྔློག གཡུ་ལློ་

དར་ཡ་ཀན་བཅས་སློ།། 

པྲི་ཧ་ཏཱི། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་ཀཎ་ཀ་རིའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། 

ཡངས་མ་ཞེས་འགྱུར་བར་དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་བསྟན་པའི་ཉིན་བེད་ཀིས་མཛད་པའི་མངློན་

བརློད་འཆི་མེད་མཛོད་ཀི་འགེལ་པ་ལས་གསུངས། 

པྲིག་ཆུམ། ཐེ་ཚོམ་གི་བརྡ་རིང་། 

པྲིག་ཆུམ་བཀང་། ཐེ་ཚོམ་གིས་བཀང་བ། 

པྲིར་ཡང་འདྲ། འདི་ཡང་ལྷ་ས་གཙང་པློའི་ཆུ་དེ་སློན་ལས་ཀང་ཆེ་རུ་སློང་སྟེ་སྐམ་ས་ཆུས་བཅད་

པའི་བཟློ་དབིབས་ཆུ་ནང་གི་སློགས་ཆགས་པྲིར་དང་འདྲ་བ་ཞིག་འབྱུང་བ་དང་། དེ་ཡང་སློབ་

དཔློན་ཆེན་པློ་པདྨའི་བཀའ་ཆེམས་ལྷློ་བག་ཁློ་མཐིང་ལྷ་ཁང་གི་གཏེར་མ་ལས། ཀློ་བ་མཚོ་ལ་

བིང་འདྲའི་དུས། ཞེས་གསལ་བ་ལར། སྐམ་ས་མཐའ་སྐློར་གི་ས་རྡློ་རྣམས་འློག་ནས་རིམ་ཟད་
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ཀིས་ཆུས་ཁེར་ཏེ་གཙང་པློའི་འགམ་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་དང་རྒྱ་ཕིབས་རྣམས་མཐློང་ཙམ་

དང་། རྒྱང་ཐག་རིང་པློ་ནས་སྨློན་ལམ་ཙམ་བཏབ་པ་མ་གཏློགས་འགམ་དུ་འགློ་ས་མེད་པའི་

དུས་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་དེ་ཡིན། 

པྲེ།ཤིང་གི་ཀ་བ་དང་གདུང་མའི་བར་གི་ཤིང་གྲུ་བཞི་མའམ་ཀ་བའི་མགློ་གྲུ་བཞི་མའི་མིང་། འདི་ལ་

པྲེ་ཕུལ་ཡང་ཟེར། 

པྲེ་ཏ་པུ་རིའི་རྒྱལ་ཁམས། ཡི་དྭགས་ཀི་ཡུལ། 

པྲེཏཱ། [ལེགས]ཡི་དྭགས། 

པྲེ་ཕུལ། ཁང་པའི་པྲེ་ཕུལ་ཏེ་གཞུ་སློགས། 

པྲེང་ངེ་། བང་ངེ་ཡི་འབི་ཚུལ། 

པྲེང་པྲེང་། བང་ངེ་དང་དློན་འདྲ། 

པྲློག [བརྡ་རིང]རེ་མློའམ་ཏློག ཞྭའི་མདུད་པྲློག ཁིམ་བའི་ཟེ་པྲློག 

པྲློག་ཞུ། ཞྭ་མློ་ཞིག་གམ་མགློ་བློའི་རྒྱན། དབུ་རྒྱན། 

པྲློག་ཟེ། བ་དེའི་མགློ་བློའི་སྟེང་གི་ཟེ་མ། ཟེ་པྲློག་ཀང་ཟེར། 

པླུཏ་ཅན། [ལེགས ] ལེགས་སྦར་གི་ཡི་གེའི་སྒ་གདངས་རིང་ཤློས་མཚོན་བེད་དུ་སྦློར་བའི་རགས་

྅་འདི་ཡློད་པ། འདི་ལ་ཉ་རྔ་མ་ཅན་གི་ཡི་གེ་ཟེར། 

པཱ་ཁ་ལེབ། མགློ་ལེབ་ཆེན་ཡློད་པའི་ཉ་ཡི་རིགས། 

པཱ་ཏམ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༦༩༨ལློར་ཀུན་དགའ་རབ་འཕེལ་གིས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྟེང་ཆེན་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

པཱ་ཐུར། [སློག] ས་དུར་ཡང་ཟེར། གཡུལ་འགེད་པའི་མི་སྣ་དཔའ་རལ་ཅན། 

པཱ་རིའི་ཡེ་ཤུའི་ཡུམ་གི་ལྷ་ཁང་། ཧྥ་རན་སིའི་ཀློ་ཐཱ་ལུགས་ཀི་དཔེ་མཚོན་རང་བཞིན་ལན་པའི་

མཆློད་ཁང་ཞིག་ཡིན། དེའི་ནང་ཡེ་ཤུའི་ཅི་ཏུའུ་ཡི་ཡུམ་མཱ་ལི་ཡའི་སྐུ་བརན་བཞེངས་ཡློད་

པས། ཡེ་ཤུའི་ཆློས་ལུགས་ཀི་དགེ་སྒྲུབ་ཁང་ཞིག་ཡིན། ལྷ་ཁང་དེ་ནི་སྤི་༡༦༦༣-
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༡༣༤༥ལློའི་བར་དུ་བསྐྲུན་པ་ཞིག་ཡིན། 

པཱ་ལ་དགློན། བཤད་སྒྲུབ་ཕུན་ཚོགས་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། ཧ་ལམ་ལློ་ངློ་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གི་

སློན་དུ་རྒྱལ་བ་བཟང་པློས་བཏབ་པར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་ཇློ་ནང་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

པཱ་ལ་རྣམ་གསུམ། སར་རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་པཎི་ཏ་དརྨ་པཱ་ལའི་སློབ་མའི་གཙོ་བློ་གསུམ་སྟེ། སཱ་

དྷུ་པཱ་ལ་དང་། གུ་ཎ་པཱ་ལ། པྲཛྙཱ་པཱ་ལ་བཅས་གསུམ་པློ་དེ་དུས་རབས་བཅུ་པ་ནས་བཅུ་གཅིག་

པའི་བར་མཚམས་སུ་མངའ་རིས་གུ་གེ་རྒྱལ་པློ་ཡེ་ཤེས་འློད་ཅེས་པས་དརྨ་པཱ་ལ་བློད་དུ་

གདན་ཞུ་སྐབས་ལྷན་དུ་ཕེབས། དེ་རྣམས་ཀིས་བསྟན་པ་བསྐྱར་དུ་དར་བ་མཛད། 

པཱ་ལ་བདུན། སྤིར་རྒྱ་གར་ཤར་ཕློགས་བང་གྷ་ལར་པཱ་ལའི་རིགས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ས་རེས་བསློམས་

པའི་བཅུ་བཞི་བྱུང་ཞིང་དེ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས། ༡གླཽ་པཱ་ལ། ༢ དེ་ཝ་པཱ་ལ། ༤ དརྨ་པཱ་ལ། ༦ མ་

ཧི་པཱ་ལ། ༧ མ་ཧཱ་པཱ་ལ། ༡༠ནེརྱ་པཱ་། ༡༣ར་མ་པཱ་ལ་བཅས་བདུན་པློ་དེ་ནི་སིད་དབང་བཟུང་

ཡུན་རིང་ཞིང་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ལ་བས་རེས་ཆེ་བས་པཱ་ལ་བདུན་ཟེར། 

པཱ་ལི། ཧྥ་རན་སིའི་སློག་ཆགས་བཟློ་བའི་འབུར་བརན་ཁམས་ཅན་ཞིག་ཡིན། ཁློང་གི་ཚབ་བེད་

བརམ་བ་ནི་སེང་གེ་དང་སྦྲུལ་འཐབ་པ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། 

སྤང་ཀི། གཟུགས་དབིབས་ཁི་འདྲ་བའི་གཅན་གཟན་ཞིག མི་ངན་ལ་རྒྱབ་རེན་བཅློལ་ན་སྤང་ཀི་

ནང་དུ་ཁིད་པ་དང་མཚུངས། ལུག་ཁྱུ་སྤང་ཀིས་བདས་ཏེ་བེར་བ། སྤང་ཀིའི་ཁ་ནས་ལུག་རློ་

མི་འཐློབ། སྤང་ཀི་ར་གཟན་ལུག་རློས་མི་འགང་། 

སྤང་ཀི་ཚེ་ཐར་གཏློང་བ། སྤང་ཀི་རིལ་བཏང་ནས་ཚེ་ཐར་གློད་པ་སྟེ་མཚོན་དློན་ནི་རང་ལ་གནློད་

འཚེ་གཏློང་མཁན་དེ་ལག་ཐློག་ཏུ་ཐེབས་བཞིན་པར་རྨིག་མེད་དུ་མ་བཏང་བར་རྒྱ་ཡན་དུ་

བཏང་བའི་དློན་ལ་གློ ཡང་ན། ངན་པ་ཡན་གཏློང་ཞེས་པ་ལ་བུའློ།། 

སྤང་ཀིའི་ལེ། སློག་ཆགས་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་ཚ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་ལེ་

སྐྲངས་པ་དང་གག་པའི་ནད་ལ་ཕན། 

སྤང་ཀིའི་ཕློ་བ། སློག་ཆགས་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་ཕློ་བའི་
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དྲློད་སྐྱེད། ཁ་ཟས་འཇུ་བར་བེད། 

སྤང་ཁུ། སྤང་ཀི་དང་འདྲ། 

སྤང་ཁི། ཁི་སྤང་ཚ་སྟེ། ཁི་དང་སྤང་ཀི་སེབ་པའི་ཕྲུ་གུ། 

སྤང་སམ། [ཡུལ] སྤང་ཀི་འཛིན་བེད་ས་དློང་ནང་གི་རྒློ་སམ། 

སྤང་གྲུང་། བློ་གསལ་ལ་རིག་པ་གིམ་པ། སྤང་གྲུང་འཛོམས་པློ། 

སྤང་གྲུང་བསྟུན་མཁས། ཁེ་ཉེན་རློག་ཤེས་ཀི་རི་གསང་ལན་པ་དང་། དུས་དང་བ་སྤློད་ཀི་ཆློ་བབ་

ལ་ལ་མཁས་པ། 

སྤང་གྲུང་དློད་པློ། བློ་རིག་གསལ་ཞིང་དློན་གང་དང་ཡིན་གསལ་པློར་ཤེས་མཁན། 

སྤང་བཅློས། སྤང་པློ་མིན་པར་ཡིན་མདློག་གི་བ་སྤློད། གེན་པས་སྤང་བཅློས་ནས་སྤང་མདློག་བས་པ།

སྤང་ཐག དཔྱང་ཐག་དང་འདྲ། 

སྤང་ཐིག གསང་བའི་དློན་གང་ཞིག་གཞན་གིས་ལག་བསྟར་བེད་བཞིན་པའམ། བེད་གབས་ཡློད་པ་

དེ་ཤེས་རློགས་བྱུང་བའི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན། ཁློང་གཉིས་དགའ་ས་སྒིག་ཤིང་ཡློད་པར་ངས་སྤང་

ཐིག་བྱུང་། ཞེས་པ་དང་། ཡང་ན། སློབ་མ་ཞིག་གིས་ཡིག་ཚད་བཏང་སྐབས་ཁློས་ང་ལ་ཡང་ཡང་

བལ་ཞིང་འདུག བས་ཙང་ཁློས་དཔེ་བཤུ་བེད་གབས་ཡིན་པ་ངས་སྤང་ཐིག་བྱུང་ལ་བུའློ།། 

སྤང་ཐུལ། སྤང་ཀིའི་པགས་པའི་གློས་ཀི་བེ་བག་ཅིག 

སྤང་ཐློར། འབློག་པས་སྤང་ཀི་ཡློང་དློགས་ཀིས་ལུག་ལྷས་ཀི་ར་ལ་ཐློ་ཡློར་མི་གཟུགས་འདྲ་བ་

བཙང་ཡློད་པ་ལ་ཟེར། 

སྤང་དུག་པ། སློ་སྨན་བཙན་དུག་གི་རིགས་སྤང་ཀི་སློགས་ཀི་ཁར་སློང་ན་འཆི་འགློ་བ་ཞིག་སྟེ། 

ནུས་པས་དུག་རིགས་ཀི་ནུས་པ་གསློད། 

སྤང་པློ། གྲུང་པློའམ་རིག་པ་གིམ་པློ། བདེན་རྫུན་དང་ལེགས་ཉེས་དབེ་རྒྱུར་སྤང་པློ། སྤང་པློ་སྤང་

ཐལ་ཤློར། སྤང་པློའི་སྤང་ཚད་མ་ཟིན་ན། སྤང་པློ་བླུན་ལ་འགྱུར་རབས་མང་། མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་གིམ་པློ་དང་། གྲུང་པློ། སྒིམ་པློ། བློ་གསལ་པློ། རིག་པ་ཅན་བཅས་སློ།། 

སྤང་པློ་ཀད་མེད། སྤང་པློ་ཡིན་ལ་རང་ཚུགས་འཛིན་མ་ིཐུབ་པའམ། བསམ་བློ་ཟབ་པློ་གཏློང་མ་ིཤེས་པ། 
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སྤང་པློ་འདློ་མེད། རིག་པ་རྣློ་ཡང་བསམ་བློ་གཏད་སློ་མེད་པ། 

སྤང་ཕྲུག སྤང་ཀིའི་བུ་ཕྲུག སྤང་ཕྲུག་གསློས་ནས་སློ་ཁི་མི་ཉན། སྤང་ཕྲུག་ཆུང་དུས་མ་བསད་ན། 

བརྒྱ་ལུག་ལྷས་ནས་སྟློང་ཉེན་ཡློད། 

སྤང་འཕར་འདུས་པ། ① སྤང་ཀི་དང་འཕར་བ་འཛོམས་པ། ② འཕར་སྤང་ཁློ་ཤུག་བས་པ། 

སྤང་མློ། སྤང་ཀི། ཆུ་མར་འབབ་སྤང་མློ་འདུར་འདུར་རེད། 

སྤང་མློ་མདེའུ་འབིན། སྨན་གི་ཁུངས་བཤད་དམ་བེད་ལས་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའི་སང་རི་དློ་

བློའི་མིང་གཞན་ཞིག 

སྤང་ཚ་དགློན། ཆང་ལུང་དགློན་པ་ཞེས་ཀང་གགས། སྤི་ལློ་༡༣༠༠ལློར་ཆློས་རེ་བཟང་པློ་ནས་

གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གཟི་ཚ 

སེ་དགུའི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྤང་ཚགས། [རིང]ཆུ་ཚགས་ཡུ་བ་ཅན། 

སྤང་ཚེར། ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་བསྐ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་མ་ཞུ་བ་སློགས་

བད་ཀན་གི་ནད་སྐྱུག་པར་བེད། 

སྤང་ཞྭ། སྤང་ལྤགས་ཀི་ཞྭ་མློ། 

སྤང་ལུག་གློ་ནློར། བསྐྱབ་བ་དང་བསྒལ་བ་ནློར་བའི་དཔེ། 

སྤང་ཤ་དློད་པློ། གྲུང་ཉམས་དློད་པློའམ་གྲུང་མདློག་ཁ་པློ། མི་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀ་དྭངས་སང་ངེ་

བ་ཅན།

སྤང་སློག སྤང་ལྤགས་ཀི་སློག་པ། 

སྤང་ཡ་ཐང་། སྤང་ཀི་དར་མ། 

སྤད། ཆ་རྐྱེན་ནམ་ཡློ་བད། སྣློད་སྤད། ཉེར་སྤད། མཁློ་སྤད། 

དངློས་སྤད། 

སྤད་དངློས། ཡློ་བད་སྤིའི་མིང་། 

སྤད་གདང་། ཅ་ལག་འགེལ་སའི་གདང་། 
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སྤད་པ། ① སྤློད་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། ② བ་བའམ་སྤློད་ལམ། 

སྤད་པ་རྣམ་སྦློང་གི་དམིགས་པ། ཞི་གནས་ཀི་དམིགས་པ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ་འདློད་ཆགས་

སློགས་ལ་ཤས་ཆེར་སྤད་པའི་གཉེན་པློར་དམིགས་པ་སྟེ་མི་སྡུག་པ་སློགས་སློམ་པའློ།། 

སྤད་པ་རྣམ་སྦློང་གི་དམིགས་པ་ལྔ། མི་སྡུག་པ་དང་། བམས་པ་དང་། རེན་འབེལ་དང་། ཁམས་ཀི་

རབ་དབེ་དང་། དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་སྟེ་ལྔའློ།། 

སྤད་ལག ཡློ་སྤད། 

སྤད་ལག་དངློས་པློ། ཡློ་བད་སྤིའི་མིང་། 

སྤན། ① མིག་གི་ཞེ་ས། སྤན་རྣློན་པློ། བམས་པའི་སྤན་གིས་མིང་སིང་གཉིས་ལ་གཟིགས་ནས་

བཞུགས། ② ཐུགས་སེམས་དང་། བཀའ་དྲིན། འཚོ་ཐབས་བལ་བའི་རྒན་རྒློན་ནད་པ་སློགས་

ལ་གཞུང་ནས་ཡང་ཡང་སྤན་གིས་བསྐྱངས་པ། 

སྤན་དཀར། [ཡུལ] བློད་ལུགས་རི་མློ་འབི་དུས་མི་སློགས་ཀི་མིག་ལ་གཏློང་རྒྱུའི་ཚོན་དཀར་པློ། 

སྤན་དཀྱུས་མ། སྤན་གསུམ་ཡློད་པའི་འློ་མ་གཉིས། 

སྤན་དཀྱུས་རིང་། མིག་དཀྱུས་ཏེ་མིག་ཕེད་དུ་རིང་བ། 

སྤན་ཁེར། ① དཔེ་ཆའི་ཤློག་ལེབ་ཀི་ཟུར་མཐའི་དཔེ་མིང་དང་ཨང་གངས་རྒྱབ་སའི་ཐིག་ཁང་། 

 ② གདློང་འཛར། 

སྤན་ཁེར་གི་རྒྱ། རྒྱ་རིམ་པ་བདུན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་གདློང་འཛར། 

སྤན་གི་དཔེ་བད་ལྔ། དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་གས་ཤིག་སྟེ། སྤན་ཡངས་པ་དང་། སྤན་པདྨའི་

འདབ་མ་འདྲ་བ་དང་། སྤན་གཉིས་དག་པ་དང་། གཟིགས་པ་སྒིབ་མེད་དག་པ་དང་། སྤན་གི་རི་

མ་བ་མཆློག་གི་རི་མ་ལ་བུ་བཅས་ལྔའློ།། 

སྤན་གི་བར་དབག ཆ་ཚད་གཞུང་ལུགས་ནང་གསལ་ལར་སྤན་གཉིས་ཀི་བར་ཞེང་ལ་གློ

སྤན་འགིམ་སློམ་སློ།། ནང་སེམས་ཀི་ཉམས་འགྱུར་རྣམས་ཕི་རློལ་ཏུ་གདློང་གི་རྣམ་འགྱུར་ལ་

མངློན་པར་བེད་པའི་དློན་ཏེ། མིག་ཆེར་བགད་ཅིང་སྙིང་རེའི་དང་། དད་པའི་ཟློལ་གིས་མིག་

རིལ་འགིམ་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྤན་གི་རི་མ་མཆློག་གི་རི་མ་ལ་བུའི་མཚན་བཟང་། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བཟང་སློ་གཉིས་ཀི་ནང་

གསེས་ཤིག་སྟེ་ཁློང་ཁློ་བ་ལ་སློགས་པ་མེད་པར་བལས་པས་བ་མཆློག་གི་རི་མ་ལ་བུ་སྤན་

ལིབས་ཀི་སྤུ་རྣམས་མ་འདྲེས་པའློ།། 

སྤན་ལྔ། སངས་རྒྱས་ཁློ་ནར་མངའ་བའི་སྤན་ལྔ་སྟེ། ཤའི་སྤན་དང་། ལྷའི་སྤན། ཤེས་རབ་ཀི་སྤན། 

ཆློས་ཀི་སྤན། ཡེ་ཤེས་ཀི་སྤན་ཏེ་ལྔ། 

སྤན་ས། མིག་སའམ་མིག་གི་མདུན། 

སྤན་ས་གགས་པ་བང་ཆུབ། མཚན་གཞན་ཚེས་བཞི་གསར་མ་བ་ཡང་ཟེར། ལྷློ་ཁ་ཁ་འབྲུག་དང་

འདབ་ཆགས་པ་དགློན་གསར་དུ་དཔློན་རིན་རྡློར་བ་དང་། ཡུམ་ཟིན་ཟ་བཀྲ་ཤིས་སྐྱིད་ཀི་སས་

སུ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༣༥༦ ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་ལ་སྤན་

ས་རིན་པློ་ཆེ་གགས་པ་ཤེས་རབ་ཀི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏེ་དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་མནློས། 

མཚན་ཡང་གགས་པ་བང་ཆུབ་ཅེས་གསློལ། ཆུ་མློ་གང་ལ་ཆློས་རེ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་

གིས་གཙོས་པའི་དགེ་འདུན་ཉི་ཤུ་ར་གསུམ་གི་དབུས་སུ་བསྙེན་པར་རློགས་པར་མཛད། རེ་

ཙོང་ཁ་པས་ཀང་འདིར་ཆློས་འབེལ་མང་པློ་གསན་ཏེ། རེ་ཙོང་ཁ་པས་མཛད་པའི་འདི་བའི་རྣམ་

ཐར་ཞིག་ཀང་ཡློད། ཐློས་བསམ་སློམ་སྒྲུབ་མཛད་ཚུལ་སློགས་ལློ་རྒྱུས་ཀི་ཡིག་ཆ་གཞན་ལས་

ཤེས་པར་བའློ།། མེ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༣༨༦ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

སྤན་ས་གགས་པ་འབྱུང་གནས། ཡབ་རླངས་ཀི་གདུང་རྒྱུད་ཡློན་ཆེན་རྒྱལ་བ་སྐྱབས་དང་ཡུམ་འབློ་

ལློག་བཟའ་ཁུ་བྱུག་སྨན་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༡༧༥ལློར་སྐུ་

འཁྲུངས། རེ་འདི་སྐུ་གཞློན་ནུའི་དུས་འབི་གུང་སྐྱློབ་པ་འཇིག་རེན་མགློན་པློའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་

ཏེ་དགུང་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་ནས་སློ་བཞི་བར་བ་མ་དང་འབལ་མེད་དུ་གཟིམ་གཡློག་ཞུས་པས་སྤན་

ས་བ་ཞེས་པའི་མཚན་ཡང་དེ་ནས་ཐློགས། ཕིས་རླངས་ཀི་གདུང་རྒྱུད་ཀིས་ཐེལ་གི་གདན་ས་

འཛིན་པ་རྣམས་དང་། འབི་གུང་པའི་བ་མའི་མཚན་གནས་ལ་བུར་གྱུར་ནས་སྤན་ས་ཞེས་བ་བའི་

འབློད་སློལ་བྱུང་། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༢༠༨ལློརའབི་གུང་སྐྱློབས་པ་འཇིག་རེན་

མགློན་པློའི་བཀའ་ལར་ཕག་གྲུའི་ཐེལ་གི་གདན་སར་ཕེབས་ནས་འཁློར་ལློ་གསུམ་གི་མཛད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

པས་ཡར་རྒྱས་འགན་ཟླ་དང་བལ་བ་བྱུང་། དེ་ནས་བཟུང་ལྷ་གཟིགས་རླང་གི་གདུང་རྒྱུད་ལ་ཕག་

མློ་གྲུ་པ་ཞེས་འབློད་སློལ་དར། མཐར་དགུང་ལློ་ག་གཅིག་པ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་

༡༢༥༥ལློའི་བློད་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་བཅློ་བརྒྱད་ལ་སྐུ་གཤེགས། 

སྤན་ས་གགས་པ་རིན་ཆེན། རེ་འདི་ལ་ཕག་གྲུ་གཅུང་རྒྱ་བློའམ་གཉིས་མཆློད་པ་གགས་པ་རིན་

ཆེན་ཡང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༢༥༠ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཞི་བཅུ་

པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་༡༢༨༩ ལློར་ཐེལ་གི་གསན་སར་ཕེབས་ཏེ་ཁི་དཔློན་ཟུར་དུ་

མ་བསྐློས་པར་བ་དཔློན་སྦྲགས་མ་མཛད། དློ་སློན། རྒྱལ་ཐང་། སྨློན་མཁར། མློན་ཁ་སློགས་

ཕག་གྲུའི་འཛིན་དབང་ས་སེ་སློན་ཤློར་མང་པློ་ཕག་རས་ཀིས་བླུ་བར་མཛད་པས། ཕག་གྲུའི་

ཁི་བསྐློར་ལ་བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་བྱུང་། དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀིས་ཐེལ་དུ་ཆློས་སིད་ཀི་མཛད་

པ་ལློ་ཉེར་གཉིས་བསྐྱངས་མཐར། དགུང་གངས་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ལགས་

ཁི་སྤི་ལློ་༡༣༡༠ལློའི་བློད་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་ཉེར་གཉིས་ཉིན་སྐུ་གཤེགས། 

སྤན་ས་ངག་གི་དབང་པློ། གློང་དུ་སེ་སིད་ངག་གི་དབང་པློ་ཞེས་པར་གཟིགས། 

སྤན་ས་རྡློ་རེ་རྒྱལ་པློ། འབི་གུང་གདན་རབས་དགུ་པ་འདི་ཉིད་རིན་པློ་ཆེ་རྡློ་རེ་རིན་ཆེན་གི་གཅུང་

པློར་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༢༨༤ ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དེ་ནས་རིམ་གིས་བསྐྱེད་

བསིངས་ཏེ་གཅེན་རིན་པློ་ཆེ་རྡློ་རེ་རིན་ཆེན་གི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་རྡློ་རེ་རྒྱལ་པློ་ཞེས་

གནང་། དགུང་ལློ་བདུན་པ་ལ་གིང་ལློག་བྱུང་སྟེ་ཀློང་པློར་གྲུབ་ཐློབ་ཨར་རེ་ལ་སློགས་པ་

རྣམས་ཀིས་སྤན་དྲངས། དགུང་ལློ་སློ་གཅིག་པ་ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ་༡༣༡༤ ལློར་གཅེན་རིན་པློ་

དག་ཞིང་དུ་གཤེགས་པས་རེ་ཉིད་སེང་ཁིར་མངའ་གསློལ། སར་གི་ལྷ་ཁང་ཆེན་མློའི་ཤུལ་དུ་

ཀ་བ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུའི་གཙུག་ལག་ཁང་གྲུབ་སྟེ་རེན་གསུམ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་

བཞེངས། མཐིང་ཤློག་ལ་གསེར་བིས་མའི་མདློ་སེ་སློགས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གསུང་རབ་

མང་དུ་བཞེངས། དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུ་པར་བཀྲ་ཤིས་ལློངས་ཀི་གཙུག་ལག་ཁང་རེན་གསུམ་དང་

བཅས་པ་བཞེངས་ཤིང་། དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་བདུན་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ལགས་

སྟག་སྤི་ལློ་༡༣༥༠ལློར་ཆློ་འཕྲུལ་དུ་མ་དང་བཅས་མ་ངན་ལས་འདས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྤན་ས་འདློམས་པའི་གདམས་ངག སྤན་ས་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་རྣམས་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་གཅིག་པར་

ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྟློན་པའི་ཤེར་ཕིན་གི་མདློ་ཚིག 

སྤན་ས་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན། ཡུལ་དབུས་སྟློད་ལྷས་ལུང་བ་ཆློས་གྲྭ་དགློན་གི་ཞློལ་གྲྭ་རྣམ་ཁང་

ཞེས་བ་བར་ཡབ་དགེར་དཔློན་ཆློས་སྐྱབས་དང་། ཡུམ་ཇློ་མློ་བ་མ་འབུམ་ཞེས་པ་གཉིས་ཀི་

སས་སུ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༤༠༢ ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་གསུམ་བཞི་ནས་

ཡི་གེ་སྦློར་ཀློག་སྦངས། དགུང་ལློ་བདུན་པ་ས་བི་སྤི་ལློ་༡༤༠༨ལློར་ཁུ་བློ་ཀུན་དགའ་བློ་གློས་

ཀི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པློར་གསློལ། སྐྱློར་མློ་ལུང་དུ་

མཁན་ཆེན་ཆློས་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པློ་དང་། སློབ་དཔློན་ཤེས་རབ་བཟང་པློ་གཉིས་ཀི་དྲུང་དུ་

མདློ་ར་གསན་སྦློང་གནང་། དགུང་ལློ་བཅུ་བདུན་པ་ས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༤༡༨ལློར་གཙང་ཕློགས་སུ་

བློན། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ་༡༤༥༥ལློར་རིན་ཆེན་སང་གི་གདན་སར་ཕེབས་

ཏེ་ཁི་ཐློག་བཞུགས། རེ་འདིའི་ཞལ་སློབ་ཏུ་གྱུར་པ་བསྟན་པའི་བདག་པློ་མང་དུ་བློན། གསུང་

རློམ་ཡང་། ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་བཟློད་པའི་བློ་སྦློང་ཕན་བདེའི་ཆར་འབེབས། བང་ཆུབ་ལམ་གི་

རིམ་པའི་ཁིད་ཡིག་གཞན་ཕན་སྙིང་པློའི་ཟུང་འཇུག་རིན་པློ་ཆེ། དབུ་མའི་ལ་ཁིད་ཆེན་མློ། 

སྤློད་འཇུག་གི་བསྡུས་དློན་མཁས་པའི་མགུལ་རྒྱན། བཤེས་སྤིང་གི་བསྡུས་དློན་དགློངས་པ་

རབ་གསལ་སློགས་པློད་འབིང་གསུམ་མཛད། དགུང་གངས་དློན་གཅིག་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་

བརྒྱད་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༤༧༢ལློར་དགློངས་པ་ཆློས་དབིངས་སུ་ཐིམ། 

སྤན་ས་དཔལ་ལན་བཟང་པློ། རེ་འདི་ཉིད་ཡབ་བདག་པློ་ཤཱཀ་རིན་པ་དང་ཡུམ་ཟི་ན་རིན་འཛོམ་པ་

གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༣༨༣ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་གསུམ་

པ་ལ་སྤན་ས་གགས་པ་བང་པ་ལས་དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་ཞུས། མཚན་དཔལ་ལན་བཟང་

པློར་གསློལ། དགུང་ལློ་དགུ་པ་ལ་བརག་གཉིས་ཀི་སློབ་གཉེར་མཛད། དགུང་ལློ་བཅུ་པ་ལ་

སྤན་ས་ཀུན་སངས་པ་ལས་ཆློས་ཁིད་རྣམས་གསན། མཁན་ཆེན་གགས་རྡློར་བ་དང་སློབ་

དཔློན་ཞི་བ་དཔལ་གཉིས་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་གགས་པ་བློ་གློས་ཞེས་གསློལ། བ་མ་

ཆློས་དཔལ་ཤེས་རབ་ཀིས་ཆློས་སློ་ཕེས། དགུང་ལློ་བཅུ་བཞི་པ་ལ་རེད་ཐང་དུ་བརག་གཉིས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

གསུངས། དགུང་ལློ་ཉེར་གཅིག་པ་ལ་མཚམས་བཅད་དཔློན་པློ་མཛད། དགུང་ལློ་ཉེར་གཉིས་

པ་ལ་མཁན་ཆེན་སང་བློ་བ་དང་། མཁན་ཆེན་རྒྱལ་བཟང་པས་ལས་སློབ། གསང་སྟློན་མཁན་

ཆེན་དཀའ་བཅུ་པས་མཛད་དེ་བསྙེན་པར་རློགས། དགུང་གངས་ཉེར་གསུམ་པ་རབ་བྱུང་

བདུན་པའི་ཤིང་བ་སྤི་ལློ་༡༤༠༥ལློར་ཕག་གྲུའི་གསན་སར་ཕེབས། བ་མ་རིན་གཞློན་པ་ལས་

བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་གདམས་པ་རྣམས་རློགས་པར་གསན། ཕག་གྲུའི་གདན་ས་ལློ་གཉིས་

བསྐྱངས་ནས་དགུང་ལློ་ཉེར་ལྔ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༤༠༧ལློའི་

བློད་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་ཉེར་དགུ་ཉིན་གཤེགས། 

སྤན་ས་བ། ① དགེ་བཤེས་སྟློན་པའི་དངློས་སློབ་སྤན་སར་གསློལ་དཔློན་ལ་བུ་མཛད་དེ་བཞུགས་

པའི་བཀའ་གདམས་སྐུ་མཆེད་གསུམ་གི་ནང་ཚན་ཞིག ② མདུན་འདུག་པའམ་སྐུ་གམ་པ། 

སྤན་ས་བ་ཚུལ་ཁིམས་འབར། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༠༣༨ལློར་འཁྲུངས། འབློམ་སྟློན་

གི་དངློས་སློབ། རྣལ་འབློར་ཆེན་པློའང་བསྟེན་ནས་བདེན་གཉིས་ཀི་ཁིད་ཀིས་ཆློས་ཀི་བདག་

མེད་ཕ་མློ་ལ་འཁིད་པར་མཛད་དེ། བཀའ་གདམས་པའི་གདམས་ངག་པའི་སློལ་བཏློད། གསང་

སགས་འཆིང་བ་དང་སློམ་སྒྲུབ་ལའང་གནད་ཆེར་མནློས། ལློ་ཙཱ་བའང་མཁས། རབ་བྱུང་

གཉིས་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༡༠༣་ལློར་འདས། ཤམ་ཐབས་ལ་ཀློ་བའི་ལྷན་པ་མང་པློ་བཏབ་

པས་ཀློ་ཤམ་པར་གགས། 

སྤན་ས་རིན་ཆེན་ལན། རེ་འདི་ནི་སྟློད་དིང་རིར་ཡབ་ཡུམ་བསགས་པ་ཅན་གི་སས་སུ་རབ་བྱུང་

གསུམ་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༢༠༢ ལློར་སྐུ་བལམས། དགུང་ལློ་ལྔ་དྲུག་ལ་ཕེབས་ཙམ་ནས་ཆློས་

ལད་ཞེན་དྲག་པློ་འཁྲུངས། ཕིས་ལྷ་དགློང་པ་ལློ་ལྔ་བཞེས་པ་དིང་རིར་བཞུགས་པ་དང་མཇལ། 

མློས་གུས་ཐུན་མློང་མིན་པ་བྱུང་། ཆློས་འབེལ་ཞུས་པས་བ་མའི་རྣལ་འབློར་དང་། ཕག་རྒྱ་

ཆེན་པློ་ཡི་གེ་བཞི་པ་གསན། དེ་ནས་ཕ་ཇློ་སྟློན་པ་ལ་འབི་ཀློག་ལ་སློགས་གསན་སྦློང་མཛད། 

ལྷ་གདུང་པ་དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་ལ་ཕེབས་སྐབས་སར་མཇལ་བས་ཕག་ཕིར་འབངས་ཏེ་ཞི་

བར་གཤེགས་ཀི་བར་ལློ་སུམ་ཅུ་སློ་ལྔའི་རིང་ཞབས་དྲུང་ཞག་གཅིག་དང་མ་བལ་བར་སྤན་

སར་བཞུགས་པས་སྤན་ས་པར་གགས། ཆློས་རེ་ལས་གསར་རིང་གི་དབང་གདམས་པ་ལུང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལ་སློགས་པ་ཐམས་ཅད་གསན། ཀློ་བག་པ་ལའང་ཆློས་མང་དུ་ཞུས། རྒློད་ཚང་པའི་དྲུང་དུའང་

འབྲུག་སྐློར་ཐམས་ཅད་གསན། ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་ལས་ས་སྐྱ་པའི་ཆློས་སྐློར་རྣམས་ཞུས། གཞན་

ཡང་བ་མ་མང་པློའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་ཟབ་ཆློས་དུ་མ་གསན། སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་

བཙུགས། གནས་ལུགས་ཀི་རློགས་པ་ཤར། ཕིས་དིང་བཞུག་ས་ནས་ཚོགས་པ་མཐའ་ཡས་

པ་བསྐྱངས་པས། ཟུར་ཕུག་པ་དང་སྒྲུབ་ཐློབ་ཉི་མ་མགློན་ལ་སློགས་པའི་རློགས་ལན་གི་སློབ་

མ་མང་དུ་བློན། འདས་ལློ་མ་གསལ། 

སྤན་སར། མིག་གི་མདུན་དུ་ཞེས་འཁིས་སུའམ་གམ་དུ། 

སྤན་ལིབས། མིག་འབས་ཀི་མཐའི་མིག་ལྤགས། 

སྤན་ཆབ། མིག་ཆུའི་ཞེ་ས། སྤན་ཆབ་འབིན་དུ་ཉེ། སྤན་ཆབ་ཉིལ་ཉིལ་མཛད། སྤན་ཆབ་ཉིལ་ལི་

བ། སྤན་ཆབ་བསིལ་བ། ཐུགས་སྐྱློ་བས་སྤན་ཆབ་བསིལ་བ། 

སྤན་ཆབ་བསིལ་བ། མིག་ཆུ་བཏང་བ། 

སྤན་འཆུས་པ། གཉིད་མ་ཁུག་པའམ་ལུས་སྟློབས་ཉམས་ཏེ་མིག་ལྤགས་ལ་སུལ་ཆགས་པ། 

སྤན་གཉིས་དག་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་

རྣམ་པར་དག་པའི་ཆློས་སྟློན་པའི་ཕིར་སྤན་ར་རིབ་སློགས་ཀི་སྐྱློན་མེད་པས་རྣམ་པར་དག་པ། 

སྤན་སྟློན། ཆློས་པ་ཚོས་ལྷའི་འདྲ་སྐུ་གསར་པ་བཞེངས་ཏེ་སྤན་དབེ་བེད་སྐབས་ཀི་སྟློན་མློ། 

སྤན་བསྟར། མིག་སར་བསྒིགས་ཏེ་བསྟན་པ། སྤན་བསྟར་ཞིབ་གཟིགས། 

སྤན་བསྟར་ཞུས་པ། ཞིབ་བཤེར་གི་ཆེད་དུ་མིག་ལ་བསྟན་པ། 

སྤན་མཐློན་མཐིང་འདྲ་བའི་མཚན་བཟང་། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བཟང་སློ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་

ཤིག་སྟེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བུ་གཅིག་པ་དང་འདྲ་བར་བལས་པས་སྤན་འབས་རིན་པློ་

ཆེ་མཐློན་མཐིང་ལར་མཛེས་པའློ།། 

སྤན་ལན། རུམ་གདན་གི་རི་མློའི་བེ་བག་ཅིག 

སྤན་ལན་སམ་པློ། གློས་ཆེན་སྤན་ལན་གི་རི་མློ་དང་། བིའུ་ཕ་ཝང་གི་རི་མློ་ཡློད་པའི་རུམ་གི་མིང་། 

སྤན་ལན་འབྲུག་འགློས་མ། གློས་ཆེན་གི་བེ་བག་ཅིག་གི་མིང་ཡིན། 
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སྤན་དྲངས་པ། གསློལ་སྟློན་སློགས་སུ་གདན་དྲངས་པ། 

སྤན་བདར། སྤན་ལ་བདར་བ་སྟེ། མིག་ལ་སྟློན་པ། ལས་དློན་གི་འཆར་གཞི་དབུ་ཁིད་ལྷན་རྒྱས་ལ་

སྤན་བདར་ཞུ་བ། 

སྤན་འདན། ① འཇིམ་བཟློ་བས་འདྲ་སྐུའ་ིསྤན་འབེད་བེད་སྐབས་ཀ་ིལག་ཆ་ཞིག ② གློས་ཆེན་ག་ིབ་ེབག 

སྤན་འདྲནེ་པ། གདན་འདྲནེ་ཞུ་བ། ཞལ་གསི་བཞསེ་པ་ལར་སྤན་འདྲནེ་པར་ཡློང་། སྐུ་མགློན་སྤན་འདྲནེ་པ། 

སྤན་འདྲེན་དུ་མི་རུང་བའི་མགློན་བཞི། ས་བདག་སྟློབས་ཆེན། ཤི་པ་ཏ། ཧློན་པན་ཀླུ། ཡི་དྭགས་

གཏེར་སྲུང་བཅས་བཞིའློ།། 

སྤན་པ། ① བ་ར་བ། ② གཉེར་པ། ③ སྤན་བསལ་དང་དློན་གཅིག 

སྤན་པད་མའི་འདབ་མ་འདྲ་བའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་

སྟེ། འགློ་བ་གཞློན་ནུ་མ་ཐམས་ཅད་མངློན་པར་མགུ་བ་ཉིད་ཀིས་སྤན་དཀར་ནག་འབེས་ཤིང་

པད་མའི་འདབ་མ་རངས་པ་ལ་བུ། 

སྤན་ཕེ། ལྷ་བཟློ་བས་རི་མློ་བིས་གྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་མཐའ་མའི་ལས་ཀ་དེ་ལྷའི་ཞལ་ངློ་མཛེས་པློ་

བེད་རྒྱུ་དང་། མིག་རིས་འབི་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་ལ་སྤན་འབེད་དམ་སྤན་ཕེ་ཞེས་ཟེར། 

སྤན་དབུས་མ། ཡེ་ཤེས་ཀི་སྤན། 

སྤན་སིར། གྲུབ་འབས་གཟེངས་སུ་ཐློན་པ་དང་རལ་སྣ་ཀུན་ལས་ལྷག་པའི་ཕུལ་བྱུང་གློག་བརན་

འཁབ་སྟློན་པ་དང་ལུས་རལ་པ་སློགས་ལ་ཟེར། 

སྤན་འབེབས། མིག་ལ་སྟློན་པ། ཡིག་ཟིན་འགིགས་དང་མི་འགིག་སྤན་འབེབས་ཞུ་དགློས། 

སྤན་འབེད། ཐང་ག་དང་། ལེབས་རིས། ཤིང་ཚོན་སློགས་ཀི་ལྷ་སྐུ་དང་། མི་སྣ། སློག་ཆགས་བཅས་

ཀི་མིག་འབི་བའི་ལས་ཀའི་གློ་རིམ་ཧྲིལ་པློར་སྤན་འབེད་བེད་པ་ཟེར། 

སྤན་འབས། ལྷ་སྐུ་ཞི་དྲག་གམ་མི་སྣ་དང་སློག་ཆགས་སློགས་ལ་མིག་འབས་འབི་དགློས་པས་དེར་

སྤན་འབས་ཞེས། 

སྤན་འབྲུག་ཆུ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་མེ་ཏློག་རློང་ཁློངས་ཀི་འབབ་ཆུ་ཞིག ཆུ་འགློ་གངས་རི་

དཀར་པློའི་ལྷློ་ངློས་ནས་བྱུང་ཞིང་ལྷློ་ནུབ་ཕློགས་ནས་ཡར་ཀླུང་གཙང་པློའི་ནང་དུ་འབབ། 
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སྤན་འབྲུག་ལ། ལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སློ་བློ་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

སྤན་མ། སངས་རྒྱས་སྤན་མ། 

སྤན་མ་བརྟུལ། མིག་མ་གཡེངས་པར་བས་པ། 

སྤན་མི་བཟང་། [བིརུཔཱཀྵཿ]རི་རབ་ཀི་ནུབ་ཕློགས་སྐྱློང་བའི་རྒྱལ་ཆེན་ཏེ་རྒྱལ་ཆེན་རིགས་བཞིའི་

ཡ་གལ་ཞིག 

སྤན་དམར། [མངློན] ཁབ་འཇུག 

སྤན་དམིགས། དམིགས་པའི་ཞེ་ས། 

སྤན་ཟིམ་མེ། མིག་ཕེད་ཙམ་བཙུམས་པ། སྤན་ཟིམ་མེར་གཟིགས་པ། 

སྤན་གཟིགས། ① གིང་ག་སློགས་སུ་ལད་མློ་བལ་རྒྱུར་བཞག་པའི་སློག་ཆགས་རིགས། ② མགློན་

ཁང་ནང་དུ་སྲུང་མའི་མཆློད་བསྐང་ཆེད་དུ་འགེལ་བའི་མེ་མདའ་དང་། རལ་གི་སློགས་མཚོན་

ཆའི་རིགས་སྤིའི་མིང་། 

སྤན་གཟིགས་རག་ངུ་། སློ་སྨན་རག་ངུ་རིགས་ཀི་ནང་ནས་མེ་ཏློག་མདློག་དཀར་པློ་འཆར་བ་ཞིག་

སྟེ། རློ་མངར་ལ་ཁ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་བཅུད་ལེན། ལུས་སྟློབས་སྐྱེད། 

སྤན་བཟློ་མགློ་སྐློན། མིང་གཞན་གསེག་སྤན་མགློ་སྐློན་ཡང་ཟེར་བ་ཟངས་བཟློ་པའི་ལག་ཆ་ཞིག 

སྤན་ཡངས་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་ཆློས་

ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཕིར་སྤན་དཀྱུས་རིང་ཞིང་ཡངས་པ། 

སྤན་གཡས་དགློན། མིང་གཞན་ཡར་རྒྱལ་ཕུ་ཐང་སྤན་གཡས་དགློན་ཟེར། གཏེར་སྟློན་གྲྭ་པ་མངློན་

ཤེས་ཀིས་བཏབ། བཏབ་དུས་མ་གསལ། རེས་སུ་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པར་གྱུར། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་འཕློངས་རྒྱས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྤན་གཡས་གཡློན། མིག་གཡས་གཡློན་ཞེས་པ། 

མིག་གི་ཞེ་ཚིག 

སྤན་རས། མིག་གི་ཞེ་ཚིག 

སྤན་རས་བཙའ་བ། སྤན་གཟིགས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

སྤན་རས་གཟིགས། ① མིག་གིས་ལ་བ། ② སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་གསུང་གི་ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་

བསྡུས་པ་བརེ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་འགློ་བ་ཡློངས་ལ་སྤན་རས་ཡངས་པས་རག་ཏུ་གཟིགས་པའི་

ཉེ་བའི་སས་ཆེན་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གྲུ་འཛིན་བདག་དང་། འཇིག་རེན་

མགློན། འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག སྙིང་རེའི་ལྷ། ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ། ཕག་ན་པད་མ་བཅས་སློ།། 

སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་མདློ་རྒྱུད་ཉེར་གཅིག ཟ་མ་ཏློག་བཀློད་པ། ཕག་སྟློང་སྤན་སྟློང་གི་གཟུངས། པདྨ་

སྙིང་པློའི་མདློ།། ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་མདློ།། བཅུ་གཅིག་ཞལ་གི་གཟུངས། དློན་ཡློད་ཞགས་པ། 

དློན་ཞགས་ཕི་མ། པདྨ་མཆློག དབང་བསྒྱུར་འཁློར་ལློ། ཆློ་ག་སགས་ཀི་རྒྱུད། ཡིད་བཞིན་ནློར་

བུའི་གཟུངས། སྙིང་རེ་ཆེན་པློ་མི་བཤློལ་བ། འློད་ཟེར་རྣམ་བཀློད། པདྨ་ཅློད་པན་གི་རྒྱུད། ཡི་གེ་

དྲུག་པའི་མདློ།། དམ་ཆློས་པད་དཀར། པུཎ་རི་ཀའི་མདློ།། ཆུ་ཀླུང་སྣ་ཚོགས་པའི་མདློ།། སྣང་བ་

རློལ་པའི་མདློ།། མཚན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་པ། མཚན་རབ་ཡློངས་སུ་བསྟན་པའི་མདློའ ློ།། 

སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་བེ་བག་ལྔ་བཅུ། འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་སྐུ་ཡི་རྣམ་འགྱུར་མི་འདྲ་

བ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཡློད་པ་སྟེ། བ་རི་བརྒྱ་ར་ནས་བཤད་པ་དགུ། སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱ་མཚོ་ནས་

བཤད་པ་ཉི། རིན་འབྱུང་བརྒྱ་ར་ནས་བཤད་པ་བཅུ་དྲུག སྣར་ཐང་བརྒྱ་ར་ནས་བཤད་པ་བཞི་

བཅས་བསློམས་པའི་བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུ་ཡློད་ཅིང་། དེ་ཡང་འདྲ་མཚུངས་རྣམས་ཕུད་པའི་རྣམ་

གངས་ཡིན། ཞིབ་པར་གློང་གསལ་གི་གཞུང་སློ་སློའི་ནང་གསལ། 

སྤན་རས་གཟིགས་བཅུ་གཅིག་ཞལ། ལྷ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློའི་བེ་བག་ཅིག ར་ཞལ་གསུམ་ཞི་བ། 

གཡས་ཞལ་གསུམ་ཞི་མ་ཁློ། གཡློན་ཞལ་གསུམ་ཁློ་བློ། ལག་ཞལ་གཅིག་བཞད་པའི་ཉམས་

ཅན། དབུ་གཙུག་ན་འློད་དཔག་མེད་ཀིས་བརྒྱན་པའློ།། 

སྤན་རས་གཟིགས་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱློབས། ༡ཤར་ཕློགས་མེའི་འཇིགས་སྐྱློབས་མཛད། ཟླ་

མདློག་ཞལ་གཅིག་ཕག་བཞི་པ། གཡས་པ་སྐྱབས་སྦིན་རྔ་ཡབ་འཛིན། གཡློན་པས་པདྨ་ཆུ་

ཤེལ་འཛིན། ༢ ཤར་ལྷློར་ཆུའི་འཇིགས་སྐྱློབས་མཛད། དཀར་པློ་ཞལ་གཅིག་ཕག་བཞི་པ། 

གཡས་པས་སྐྱབས་སྦིན་རིན་ཆེན་འཛིན། གཡློན་པས་པདྨ་འཁློར་ལློ་འཛིན། ༣ལྷློ་རུ་སེང་གེ་

འཇིགས་སྐྱློབས་མཛད། གསེར་མདློག་ཞལ་གཅིག་ཕག་བཞི་པ། གཡས་པས་སྐྱབས་སྦིན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནློར་བུ་འཛིན། གཡློན་པས་པདྨ་པློ་ཏི་འཛིན། ༤ ལྷློ་ནུབ་གང་པློའི་འཇིགས་སྐྱློབས་མཛད། 

དམར་གསལ་ཞལ་གཅིག་ཕག་བཞི་པ། གཡས་པས་སྐྱབས་སྦིན་གཞི་རའི་ར་ཨུཏྤལ་འཛིན། 

གཡློན་པས་པདྨ་མེ་ཤེལ་འཛིན། ༥ ནུབ་ཏུ་རྒྱལ་པློའི་འཇིགས་སྐྱློབས་མཛད། དམར་གསལ་

ཞལ་གཅིག་ཕག་བཞི་པ། གཡས་པས་སྐྱབས་སྦིན་ལགས་ཀྱུ་འཛིན། གཡློན་པས་པདྨ་ཞགས་

པ་འཛིན། ༦ ནུབ་བང་ཀླུའི་འཇིགས་སྐྱློབས་མཛད། དཀར་ཤའི་མདློག་ཅན་ཞག་གཅིག་ཕག་

བཞི་པ། གཡས་པས་སྐྱབས་སྦིན་རྒྱལ་མཚན་འཛིན། གཡློན་པས་པདྨ་གུ་དི་བསྣམས། ༧ 

བང་དུ་མཁའ་འགློའི་འཇིགས་སྐྱློབས་མཛད། སློན་པློ་ཞལ་གཅིག་ཕག་བཞི་པ། གཡས་པས་

སྐྱབས་སྦིན་རེ་གསུམ་འཛིན། གཡློན་པས་པདྨ་བནྡ་འཛིན། ༨ བང་ཤར་མི་རྒློད་འཇིགས་

སྐྱློབས་མཛད། ཨནྟྲིའི་མདློག་ཅན་ཕག་བཞི་པ། གཡས་པས་སྐྱབས་སྦིན་རྡློ་རེ་འཛིན། གཡློན་

པས་པདྨ་དྲིལ་བུ་འཛིན། ཀུན་ཀང་ཟླ་དཀིལ་ཞལ་འཛུམ་ལན། ཅུང་གློས་དར་དང་རིན་ཆེན་

བརྒྱད། སྟག་ཤམ་དང་བཅས་སྐུ་ཡིད་ཙམ། བཟུང་ཞིང་ཞབས་གཉིས་སེམས་དཔའ་ཡི། ཕེད་

སྐྱིལ་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པའློ།། 

སྤན་རས་གཟིགས་ཕག་སྟློང་སྤན་སྟློང་། ལྷ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློའི་བེ་བག་ཅིག སྤན་རས་གཟིགས་ཞལ་

བཅུ་གཅིག་པ། ཕག་སྟློང་དང་ཕག་རེ་རེའི་མཐིལ་དུ་སྤན་རེ་ཡློད་པས་སྤན་སྟློང་མངའ་བའློ།། 

སྤན་རས་གཟིགས་ཕག་བཞི་པ། ལྷ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློའི་བེ་བག་ཅིག སྤན་རས་གཟིགས་ཞལ་

གཅིག་ཕག་བཞི་པ། ཕག་དང་པློ་གཉིས་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མློ་སྦར་ཞིང་། ཕག་གཡས་འློག་མས་

རིན་ཆེན་ཤེལ་ཕེང་དང་། ཕག་གཡློན་འློག་མས་པད་མ་དཀར་པློ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ཡུ་བ་

འཛིན་པ་ཞིག་ཡློད། 

སྤན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག བང་སེམས་ཉེ་བའི་སས་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ། སངས་རྒྱས་ཐམས་

ཅད་ཀི་སྙིང་རེའི་རང་གཟུགས་འགློ་བ་ཀུན་ལ་ཐུགས་རེའི་སྤན་གིས་རིས་སུ་མ་ཆད་པར་

གཟིགས་ཤིང་གདུལ་བ་གང་འདུལ་གིས་འགློ་བ་སྒློལ་ཞིང་སྐྱློབ་པར་མཛད་པའི་ས་བཅུའི་

སེམས་དཔའློ།། 

སྤན་རས་གཟིགས་ཞི་ཁློ། འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ལ་སྐུའི་རྣམ་འགྱུར་མི་འདྲ་བའི་དབང་དུ་
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བས་ན་ཞི་བ་དང་ཁློ་བློ་རགས་གཉིས་ཡློད་པ་དང་། ཞི་བ་ལ་ཡང་སེམས་ཉིད་ངལ་གསློ།། དློན་

ཡློད་ཞགས་པ། ལློ་ཀྱཻ་ཤྭ་ར། སེང་གེ་སྒ། ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ། ཕག་བཞི་པ། ཕག་སྟློང་སྤན་སྟློང་

སློགས་དང་། སྤན་རས་གཟིགས་ཁློ་བློ་ལ། ར་མགིན། འཁློར་ལློ་བདེ་མཆློག མགློན་པློ་ལེགས་

ལན་སློགས་ཞི་བ་དང་ཁློ་བློ་བསློམས་པའི་རྣམ་གངས་ལྔ་བཅུ་ཙམ་དུ་ཕེ་སློལ་ཡློད། 

སྤན་རས་གཟིགས་རང་བློན་གི་རྡློ་རིང་། རྡློ་རིང་འདི་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་སྤུ་ཧྲེངས་རློང་ཞི་བདེ་གློང་

ཚོའི་ལམ་ཟུར་ཞིག་ཏུ་ཡློད་པ། དེ་ནི་བཙན་པློའི་དུས་སུ་འབློ་ཁི་བཙན་དག་མགློན་པློ་རྒྱལ་

གིས་བཞེངས། 

སྤན་ལ་མཛེས་པ། ① ལར་སྣང་མཛེས་པ། ② ཐུགས་ལ་འབབ་པ། 

སྤན་ལ་གསལ་བ། མིག་ལམ་དུ་འགློ་བའམ་འབབ་པ། 

སྤན་ལམ་དུ། མིག་ལམ་དུ་ཞེས་མིག་སར་ཞེས་པ་དང་དློན་གཅིག་སྟེ། སྤན་ལམ་དུ་འཁྱུག་པློ་ནི་

མིག་ལམ་དུ་འགློ་པློ། འདློད་པར་འཇུག་གློ 

སྤན་ལེགས་བམས་ཁང་། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་ཞང་སྣ་ནམ་རྡློ་རེ་དབང་ཕྱུག་

གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་གདམས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་

ལྷུན་གྲུབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྤན་ཤེལ། མིག་ཤེལ་གི་ཞེ་ས། 

སྤན་གསལ། དཔློན་པློའི་མིག་ནང་དུ་དམིགས་བསལ་གི་འཇུག་པློ་ཡློད་པའི་མི། 

སྤན་གསལ་རྒྱས། སངས་རྒྱས་ཤིག 

སྤན་བསལ། ས་དུས་རྒྱལ་པློའི་སྤན་ལ་དམིགས་བསལ་འཇུག་པའི་ཞབས་འབིང་ནང་མ། 

སྤར་མ། ① འཆལ་མློ། ② ཉེས་སྤློད་མཁན། 

སྤས། བསྐྱས་ཞེས་པ་གནས་སློ་བའི་དློན་དུ་སྣང་། 

སྤི། ① ཆློས་གང་དང་གང་ཡིན་ཡང་རང་གི་ནང་ཚན་དབེ་བ་དེ་དག་ལ་ཁབ་བེད་དུ་འགློ་བའི་ཆློས་

དེ་སྤི་ཞེས་པའི་དློན། ② ཐུན་མློང་དང་། ཁློན་ཡློངས། སྤིའི་སྤློད་བཟང་། སྤིའི་ར་དློན། མི་

དམངས་སྤི། སྤི་དང་བེ་བག ③ རང་གི་གསལ་བ་ལ་རེས་འགློ་ཅན་གི་ཆློས་ཏེ། ཤེས་བ་དང་། 
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དངློས་པློ་རག་པ་ལ་བུ། རང་གི་གསལ་བ་ཞེས་བེ་བག་པ་དང་ཁབ་བ་ལ་རེས་སུ་ཞུགས་ཤིང་

ཁབ་པའི་ཆློས། ཤེས་བ་ནི་རག་དངློས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པས་སྤི་ཡིན་པ་ལ་བུའློ།། 

སྤི་བཀུར། སྤི་བློར་བཀུར་བ་སྟེ་གུས་འདུད་ཆེན་པློ། 

སྤི་ཁང་། སྤི་པའི་ཁང་པ། 

སྤི་ཁློག ཁློན་ཡློངས་ཀི་གཞི། སློན་དུ་གཞུང་དློན་གི་སྤི་ཁློག་ཕུབ་ཅིང་། དེ་ནས་ནང་དློན་གསལ་

བར་བཤད་པ། ལས་གྲྭའི་འཆར་གཞིའི་སྤི་ཁློག་འབུབས་པའི་ཆེད་དུ་འབེལ་ཡློད་ཡིག་རིགས་

ཁག་དང་ཞིབ་བསྡུར་ཡང་བས་པ། 

སྤི་ཁློག་སྙློམས་སྒིག སྤི་ཁློག་དང་ཕློགས་ཁག་གཙོ་བློའི་ཐློག་ནས་སྙློམས་སྦློར་དང་ཚོད་འཛིན་

བེད་པར་ཟེར། སྤིར་དཔལ་འབློར་ལས་དློན་ལ་བཤད་པ་ཡིན། 

སྤི་ཁློག་ཞིབ་བརློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་outline representation ཟེར། 

སྤི་ཁབ། ① ཡློངས་ལ་ཁབ་པ། ② འགློ་བེད་མང་པློའི་སྤི་དཔློན། 

སྤི་ཁབ་ཀུང་སི། དེང་རབས་ཀི་ཚོང་དློན་གཉེར་བའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་མིང་། གནའ་དུས་ཀི་སྤི་ས་

ཁང་དང་དློན་གཅིག་ཡིན།

སྤི་ཁབ་བཀའ་ཤག ས་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་བཀའ་ཤག་ལས་ཁུངས་ཏེ། ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་

ཕློགས་བཞིར་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་བཞིའི་ལས་ཁག་བཞི་ཡློད་པ་ལས་འདི་ནི་ལྷློ་ཡི་རྒྱས་པའི་

ལས་ཁུངས་བཀའ་ཤག་ཟེར་བ་དེ་ཡིན། 

སྤི་ཁབ་མཁན་པློ། ས་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་དཔློན་རིགས་ལས་ཚན་ཞིག་སྟེ། དེ་ནི་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་

ཕེང་བརྒྱད་པ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་དུས་སུ་གསར་དུ་བསྐློ་གཞག་གནང་བ་ནས་བཟུང་

བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། སྤི་མཁན་གི་ལས་དློན་བ་ཡུལ་སེར་ཤག་རེ་ཕློ་བང་ཤར་རྒྱུད་བཅློ་

བརྒྱད་སྐས་འཛེགས་ཀི་འགློར་སློ་ནུབ་ལའི་ནང་ཡློད་པ་དང་། ནློར་གིང་དུའང་སེར་ཤག་ཡློད། 

སྐུ་བཅར་སྤི་ཁབ་མཁན་པློ་ཞེས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་སྐུ་མདུན་དུ་གཏན་སློད་ཀིས་ལས་དློན་ཆེ་ཕ་

གང་ཅིར་ཏཱ་ལའི་བ་མར་གཞློགས་འདེགས་ཞུ་བ་དང་སྐུ་སེར་གི་ཕག་རས་ཚང་མར་དློ་དམ་
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བེད་མཁན་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་སེར་གི་ཕག་མཛོད་ལ་བུ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཆབ་སིད་ཐློག་ཀང་རེ་ཡིག་

ཚང་ལས་ཁུངས་དང་། རེ་འགག རྣམ་གན་དང་། མཛོད་སྤུག་མཛོད་ཆུང་། ཞློལ་ཆིབས་ར་

བཅས་ལ་ཕློགས་ཡློངས་ནས་འགློ་འདློམས་བེད་པའི་ཐློག་ལས་དློན་གལ་ཆེའི་སྐབས་བཀའ་

ཤག་དང་མཉམ་ཚོགས་བེད་དབང་ཡང་ཡློད། ད་དུང་མཁན་ཁློངས་ཞེས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་སེར་

གི་གཞུང་ཁང་ཁག་དང་། གཞུང་གིང་གཞིས་ཁག སེར་ཆློས་ཁློངས་ཀི་ཁལ་མི་མཛོད་སྦུག་ཏུ་

སྐྱབས་བཅློལ་ཞུས་རིགས་ཀི་མི་ར་སློགས་ལ་བདག་གཉེར་བཅས་བེད་ཀི་ཡློད། སྤི་མཁན་གི་

ལས་དློན་མང་ཆེ་བ་རང་ཉིད་ཀི་སེར་ཤག་ཏུ་སྒྲུབ་ཀི་ཡློད་པས་སེར་བཙུགས་ཕག་མཛོད་

གཅིག་དང་། དྲུང་ཡིག་གཅིག ལང་གཅློད་དློ་དམ་རེ་དྲུང་གཅིག་བཅས་ཡློད། སེར་གི་ཕག་

མཛོད་ལ་སིད་འཛིན་གི་གློ་གནས་གང་ཡང་མེད་ཀང་དབང་ཆ་མི་ཉུང་བ་ཡློད་པས་རེ་ཤློད་

དྲུང་དཀྱུས་དང་། ཕག་ནང་ཕལ་ཆེ་བས་ཞྭ་འབུད་གཟན་སྐྱུར་སློགས་གུས་ཞབས་གང་ལེགས་

བེད་དགློས་པ་ཡིན། 

སྤི་ཁབ་མཁན་པློ་དཔལ་ལན་དློན་གྲུབ། མདློ་སྨད་མུ་ལི་ནས་ཡིན་པའི་དགའ་ལན་ཤར་རེའི་གྲྭ་པ་

དཔལ་ལན་དློན་གྲུབ་ཅེས་པ་སེར་བཤད་སྒ་བ་དང་འབེལ་འདྲིས་ཆེ་ཁར་ལྷག་པར་བཤད་སྒ་

དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པློས་སིད་སྐྱློང་རྭ་སྒེང་ལ་ངློ་རྒློལ་བེད་པའི་འཐབ་རློད་ནང་བས་རེས་ཆེ་ཙམ་

བཞག་པས་བཤད་སྒ་སེ་སིད་ཀིས་དཔལ་ལན་དློན་གྲུབ་གཞུང་ཞབས་སེར་མློ་བའི་ཁློངས་སུ་

བཅུག་ཐློག་ལས་གནས་གལ་ཆེ་འགའ་ཤས་འཁུར་རིང་གཞུང་དློན་སེམས་ར་འཁློལ་ཞིང་། 

ཞིབ་ཁང་ལས་ཁུངས་གསར་བཙུགས་དང་། གཞུང་རིས་ཆད་ལུས་གཙང་བཤེར་སློགས་བས། 

དེ་ནས་དར་ཧན་མཁན་པློ་དང་། སྤི་ཁབ་དང་། མཁན་པློའི་འགན་འཁུར་སྐབས་ཧམ་སེམས་ཇེ་

ཆེར་སློང་ནས་བློད་ཀི་སིད་དབང་ཡློངས་རློགས་རང་ལག་ཏུ་ཐློབ་རེས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་

བཅུ་གཉིས་པ་ཕ་བློང་ཁ་རི་ཁློད་དུ་བཞུགས་སུ་བཅུག་རྒྱུ་དང་། སིད་སྐྱློང་སེ་དྲུག་གི་ཕག་ནས་

སིད་འགན་འཕློགས་ཏེ་དཔལ་ལན་དློན་གྲུབ་རང་ཉིད་ནས་སིད་དབང་བཟུང་རྒྱུ་སློགས་ཀི་

འཆར་གཞི་བཀློད་ཐློག་སེ་དྲུག་ཛ་སག་གགས་པ་ཤེས་རབ་དང་། ཚ་བ་ཨ་ཏན་སློགས་དང་

ངན་འབེལ་གིས་བ་སྤློད་ལག་བསྟར་བེད་བདེ་ཡློང་ཆེད་བཀའ་བློན་མཚོ་སློ་མིག་དམར་ཚེ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རིང་དང་ཕུ་ལུང་པ་ཚེ་བརན་རྡློ་རེ། མདའ་དཔློན་ཁི་སྨློན་འཆི་མེད་རྡློ་རེ་སློགས་གཞུང་ཞབས་

འགའ་ཞིག་ས་རེས་སུ་ཐབས་རྣམ་པ་འདྲ་མིན་གིས་བཀྲློངས་པ་སློགས་ཀི་གནས་ཚུལ་འབས་

སྤུངས་བློ་གསལ་གིང་གི་ཚ་བ་ཕག་མཛོད་ནས་ཤེས་པ་དང་། དློན་དེ་མཁན་པློ་དར་མདློ་སྤྲུལ་

སྐུ་བརྒྱུད་སེ་དྲུག་སིད་སྐྱློང་ལ་ཞུས་སྟབས་སེ་དྲུག་ཛ་སག་དང་ཚ་བ་ཨ་ཏན་སློགས་འཛིན་

བཟུང་བས་རེས་དཔལ་ལན་དློན་གྲུབ་འཛིན་བཟུང་བེད་ཉེར་ཁློ་པས་དགའ་ལན་དགློན་པར་

བློས་ནས་དེ་གའི་གྲྭ་པ་དློན་དངློས་མི་ཤེས་པ་ཁག་ཅིག་ལ་ངན་སྐུལ་གིས་རེས་འདེད་མཁན་

གཞུང་དམག་ལ་འགློག་རྒློལ་བས་སྟབས་དགའ་ལན་དུས་ཟིང་ཟེར་བ་བྱུང་མཐར་དཔལ་དློན་

གྲུབ་བློས་འགློ་སྐབས་རྒྱ་མའི་ཕུར་རང་ཉིད་ཀི་དགེ་ཕྲུག་མགློན་པློས་བསད། དུས་དེར་དགའ་

ལན་དགློན་པར་གཏློར་བཤིག་ཕན་བུ་བྱུང་བ་དང་། བཤད་སྒའི་བཀའ་བློན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་

གནས་དབྱུང་གིས་རྒྱང་འབུད་ཐློག་བཤད་སྒའི་མཁར་དབང་གཞུང་བཞེས་སློགས་བས། དེ་

ནས་བཟུང་དགའ་འབས་དྲུང་སྤི་ཞེས་པའི་ཚོགས་འདུ་ཡང་འཐློར་འདུག 

སྤི་ཁབ་འགློ་འཆིངས། སྤི་ཁབ་འགློ་པ། 

སྤི་ཁབ་ཆློས་ཀི་རེ་བློ་དམ་པ། སློ་སློའི་ཆློས་ལུགས་དེའི་ཁློངས་གཏློགས་དགློན་པ་ཡློངས་རློགས་

ཀི་བདག་པློ་གཙོ་བློ་ལ་ཟེར། 

སྤི་ཁབ་ལ་ཞིབ་པ། ཉེན་རློག་པའི་འགློ་དཔློན་གཙོ་བློའི་མིང་། ཡང་ན་སྤི་ཁབ་ལ་སྐུལ་པ་ཞེས་པ་

མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

སྤི་ཁབ་ར་ཚིག བློད་ལློངས་ས་ཁུལ་སྤི་ཡློངས་ལ་ཁབ་བསྒགས་བས་པའི་ར་འཛིན་བཀའ་ཡིག 

སྤི་ཁབ་རུ་ཁག དམག་དཔུང་དང་ཉེན་རློག་པ་སློགས་ཀི་རུ་ཁག་གཙོ་བློ། 

སྤི་ཁིམས། ཐུན་མློང་གི་ཁིམས་ལུགས། 

སྤི་གན། ཐུན་མློང་གིས་བརི་སྲུང་དགློས་པའི་གན་རྒྱ། 

སྤི་གུ། [ཡུལ] ས་ཕྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སར་གཙང་མློས་སྤས་པའི་མགློ་རྒྱན་ཞིག 

སྤི་རྒན། ས་དུས་དགློན་པ་འགའ་ཞིག་གི་གྲྭ་པའི་སྤི་རས་ཀི་དློ་དམ་བེད་མཁན། 

སྤི་སེར། ཐུན་མློང་དང་སེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

སྤི་སློས། ཐུན་མློང་དང་བེ་བག 

སྤི་གློས་བེད་པ། མི་ཚང་མས་གློས་བསྡུར་བས་ནས་ཐག་གཅློད་བེད་པ། ཡང་ན་ཐུན་མློང་གློས་

བསྡུར་བེད་པ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

སྤི་གིང་། ཐུན་མློང་གིས་སྤློ་གསེང་དང་ངལ་གསློ་བེད་སའི་སྐྱེད་ཚལ། 

སྤི་གླུད་ཁུར་རྒྱུ། སེ་དགེའི་ཡུལ་སྐད། དམློད་ངན་བློར་བ་སྟེ། རྒྱལ་ཁམས་སྤིའི་མི་ཤིས་པའི་གློད་

རྐྱེན་ཐམས་ཅད་ཁུར་མཁན་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། 

སྤི་སྒ། སུམ་རགས་གཞུང་གི་ཕད་ཀི་མིང་སྟེ། ཕད་དེ་འཇུག་པས་བརློད་དློན་གི་ཡུལ་སྤི་ཙམ་བསྟན་

པས་ན་སྤི་སྒ་ཟེར། སུམ་ཅུ་པའི་གཞུང་གི་དངློས་བསྟན་གི་ཕད་ལ་གང་ལས་མ་བསྟན་ཀང་ཅི་

དང༌། ཇི་དང༌། སུའི་སྒ་རྣམས་གང་དང་སྐབས་ཕལ་ཆེར་ལ་འཇུག་པ་མཚུངས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་

དག་ཐམས་ཅད་གང་ཅིའང་རུང༌། ཇི་ལར་སུ་དག་འགློ་བ་རྣམས། ལ་བུའི་ཅི་སློགས་སྤི་སྒ་ལ་

འཇུག་པ་དངློས་དང༌། ཅི་ཞིག་བསམས་པ་དེ ་གྲུབ་ནས། །ཇི་ལར་བདེ་བ་དེ་ལ་བར། སྐུལ་

བཟང་སུ་ཡིན་དེ་འགློ་འགྱུར། ཞེས་པ་ལ་བུ་བེ་བག་ལ་འཇུག་པའི ་སྤི་སྒ་དང༌། དངློས་པློ་དེ་ཅི་

ཇི་ཙམ་ཞིག བདག་པློ་ཁློད ་སུ་ལེགས་པར་སྨྲློས། ལ་བུ་དྲི་བ་ལ་འཇུག་པ་རྣམས་སློ།། ཅི་ལ་

སློགས་པ་དེ་རྣམས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་གང་དང་འཇུག་པ་མཚུངས་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། སུའི ་སྒ་

གང་ཟག་ཁློ་ན་ལ་སྦློར་གི་བེམ་པློ་སློགས་དངློས་པློ་གཞན་ལ་མི་འཇུག་པ་དང་། ཇི་སྙེད་དང་། 

ཇི་སིད་ལ་བུ་ལ་གང་སྒ་མི་འཇུག་པ་དང༌། ཅིས་ཀང་ལ་བུ་ལའང་གང་དང་ཇིའི ་སྒ་མི་འཇུག་པ་

སློགས་འཇིག་རེན་པའི་ཉེར་སྤློད་དང་བསྟུན་ནས་སྐབས་ཐློབ་ཀིས་ཤེས་པར་བའློ།། 

༡ གང་སྒ་ཡིན་ན་སྤི་སྒའི་ཕད་ཡིན་པས་ཨེ་ཁབ། ཅེ་ན། མ་ཁབ་སྟེ། མཐློ་གང་གིས་མཐློ་བ། གྲུ་གང་

གིས་རིང་བ་ལ་བུ་སྤི་སྒའི་ཕད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ༢ སྤི་སྒའི་ཕད་ཡིན་ན་གང་སྒ་ཡིན་པས་ཨེ་

ཁབ་ཅེ་ན། མ་ཁབ་སྟེ། ཅི། ཇི། སུ་རྣམས་ཀང་སྤི་ལ་འཇུག་པའི་ཕད་ཡིན་པའི་ཕིར། ༣ སྤི་

སྒའི་ཕད་ཡིན་ན་སུམ་ཅུ་པའི་གཞུང་གི་དངློས་བསྟན་གི་ཕད་ཡིན་པས་ཨེ་ཁབ། ཅེ་ན། མ་ཁབ་

སྟེ། ཅི་ཇི་སུ་རྣམས་གཞུང་དུ་དངློས་བསྟན་གི་ཕད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ༤ གཞུན་དུ་དངློས་

བསྟན་གི་སྤི་སྒའི་ཕད་མིན་ན་སྤི་ལ་འཇུག་པའི་དློན་མི་སྟློན་པས་ཨེ་ཁབ། ཅེ་ན། མ་ཁབ་སྟེ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཅི་ཇི་སུ་རྣམས་གཞུང་དུ་དངློས་བསྟན་གི་ཕད་མིན་ཀང་དེ་དག་གིས་སྤི་ལ་འཇུག་པའི་དློན་

པའི་ཕིར། ① སྤི་སྒ་དངློས་ཏེ། བེ་བག་གི་ཚིག་ཟིན་མེད་པ། སྐད་ཆ་བཟང་ངན་ཅི་ཡིན་རུང་

ཉན་དགློས། ཇི་སྙེད་མཆིས་པ་བདག་ཏུ་བཟུང་། གང་ལ་འབད་ཀང་ཐབས་མཁས་དགློས། 

 ② སྤི་སྒ་བེ་བག་ལ་འཇུག་པ་སྟེ། བེ་བག་གི་ཚིག་ཟིན་ཡློད་པ། གང་ཞིག་ཤར་བ་ཙམ་གིས་

ཀང་། མུན་པ་མཐར་སྐྲློད་ཉི་མ་ཡིན། ③ སྤི་སྒ་འདྲི་བ་ལ་འཇུག་པ། ཁེད་ལ་རེ་འདུན་ཇི་ལར་

ཡློད། ཁེད་ཀི་ཕ་ཡུལ་གང་ནས་ཡིན། 

སྤི་དག། ཐུན་མློང་ལ་གནློད་བེད་ཀི་དག། 

སྤི་བསྒགས། མང་ཚོགས་སྤི་ཡློངས་ལ་ཁབ་བསྒགས་བས་པའི་བཀའ་རྒྱ། ཡང་ན་ཡློངས་བསྒགས་

ཅེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

སྤི་འགེ། ཀུན་དང་འདྲ་མཚུངས། 

སྤི་འགློས། ① བ་དངློས་གང་ཞིག རང་རང་གི་འཕེལ་འགིབ་དང་འཕློ་འགྱུར་སློགས་ཆློས་ཉིད་དང་

མཐུན་པའི་འགྱུར་བའི་དློན་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། དབར་ཁའི་རེས་སུ་དགུན་དུས་ཚེས་རྒྱུ་ཡློད་

པ་དེ་སྤིར་འགློས་ཞིག་རེད། སྐྱེ་བའི་རེས་སུ་འཆི་བ་དེ་དངློས་པློའི་སྤིར་འགློས་ཞིག་རེད། ཉིན་

མློའི་རེས་སུ་མཚན་མློ་ཡློང་བ་དེ་སྤི་འགློས་རེད་ལ་བུ། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་

དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་formula ཟེར། 

སྤི་དངུལ། རྒྱལ་ཁབ་བམ། ཁེ་ལས། ཚོགས་པ་བཅས་ལ་དབང་བའི་དངུལ། 

སྤི་དངློས་ཀི་བདག་དབང་། སྤི་བའི་དངློས་པློའི་བདག་དབང་། 

སྤི་ཅེར། སྐྲ་མེད་པ། 

སྤི་གཅེར། སྤི་ཅེར་དང་འདྲ། 

སྤི་ཆིངས། ① སྤིའམ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕློགས་སམ་རིགས་འདུས་པ་སྟེ། དཔེ་ཆའི་གཞུང་དློན་སློམ་

བེད། དཔེ་ཆའི་གཞུང་དློན་སྤི་ཆིངས་བས་པ། ② ཐུན་མློང་གི་སྒིག་ཡིག 

སྤི་ཆེན་པློ། ཕི་རློལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པའི་མུ་སྟེགས་བེ་བག་པའི་བརྡ་སྐད་ཞིག་སྟེ། དབེ་བ་

མཐའ་དག་ལ་ཁབ་པའི་སྤི་ལ་སྤི་ཆེན་པློ་ཞེས་འཇློག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

སྤི་ཆེར། སྤི་ཅེར་དང་འདྲ། 

སྤི་ཆློས། མི་སེར་ཡློངས་ཀི་དློན། 

སྤི་གཉེར། དགློན་པའི་ནང་གི་སྤི་སློ་དང་གཉེར་པ་སློགས་འཚོ་བའི་འགན་འཁུར་མཁན། 

སྤི་ཏློར། གཙུག་ཏློར། 

སྤི་གཏློར། ཆློས་པ་ཚོས་མཆློད་ཡུལ་གི་མགློན་སྤི་ལ་འབུལ་བའི་གཏློར་མ། 

སྤི་གཏློར་ཅན། གཙུག་ཏློར་ཅན། 

སྤི་བཏང་ཡིག་གཟུགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་regular font ཟེར། 

སྤི་བརློལ། དཔྲལ་ཀློ་མཐུག་པློ་སྟེ། ཨུ་ཚུགས་ཚ་བའམ་གདློང་ཚན་ཆེ་བ། སྤི་བརློལ་ཅན། བདེན་

པ་ཁད་དུ་བསད་དེ་རང་འདློད་སྤི་བརློལ་གི་གཏམ་སྨྲ་བ། 

སྤི་བརློལ་ཆེ་བ། དཔྲལ་ཀློ་འཐུག་པའི་མིང་། 

སྤི་བསྟབས། ཆློས་པ་ཚོས་ཆློས་སྐྱློང་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་སྤི་གཏློང་ཞིག

སྤི་ཐམ། སྤི་པའི་དམ་ཕྲུག 

སྤི་ཐེར། ཀད་བི་སྟེ་མགློ་སྐྲ་བི་བ། 

སྤི་ཐློག ཐུན་མློང་གི་སྟེང་དང་། སྤིར་བཏང་། རང་རྒྱལ་དུ་ལས་དློན་གང་བས་མི་འདྲ་ཡང་། སྤི་ཐློག་

ནས་བཤད་ན་ཚང་མ་མི་དམངས་ཀི་ཆེད་དུ་བེད་པ་ཤ་སྟག་རེད། 

སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མཚོན་བེད་ལས་ཁུངས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཙོ་འཛིན་རྣམས་

འདེམས་བསྐློ་བས་ནས་ཐློན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཟེར། 

སྤི་འཐུས། གྲྭ་ཚང་ངམ་མི་ཟེར་སྤི་པའི་དློན་གཅློད་ཀི་འཐུས་མི། 

སྤི་དང་བེ་བག རང་གི་གསལ་བ་ལ་རེས་སུ་འགློ་བའི་ཆློས་དེ་སྤིའི་མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི་ནི། 

ཤེས་བ་སྤི་ཡིན་ཏེ་རང་གི་གསལ་བ་སྟེ་རང་གི་བེ་བག་དངློས་པློ་དང་རག་པ་སློགས་ལ་རེས་

སུ་འགློ་བའི་ཆློས་ཡིན་པའི་ཕིར། སྤི་ལ་སྒས་བརློད་རིགས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་ན། ཚོགས་སྤི་

རིགས་སྤི་དློན་སྤི་གསུམ་ཡློད། ཁབ་བེད་དུ་འཇུག་པའི་རང་གི་རིགས་ཡློད་པ་ཅན་གི་ཆློས་
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དེ་བེ་བག་གི་མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི་ནི། ཤེས་པ་དང་། ཀ་བུམ་གཉིས་ལ་སློགས་པ་ལ་བུའློ།། 

དཔེར་ན། ཤེས་པ་བེ་བག་ཡིན་ཏེ། དངློས་པློ་དེ་ཤེས་པ་རང་གི་ཁབ་བེད་དུ་ཡློད་པའི་ཤེས་

པའི་ཁབ་བེད་ཡིན་ལ་ཤེས་པ་དེ་དངློས་པློའི་ཁབ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་སྤི་བེ་བག་

འགློ་ཚུལ་གི་རགས་གསུམ་བརི་ཚུལ་ཡློད་པ་སློགས་གཞུང་དངློས་ལས་ཤེས་པར་བའློ།། 

སྤི་དློན། ① དཔེ་ཆ་དང་ཡིག་རིགས་སློགས་ཀི་སྤི་ཁློག་གི་དློན། ② དམངས་ཀི་ལས་དློན། སྤི་

དློན་ལྷུར་ལེན། སྤི་དློན་འཁུར་ཆེ། 

སྤི་དློན་གི་ཆློས་དྲུག ཙཎི་དམ་ཚིག་གི་ཕག་རྒྱ་བཅིང་བ། ཡུལ་སྣང་ལྷ་སྐུ་སྒྱུ་མར་ལ་བ། རྨི་ལམ་

བདུན་པའི་གནད་ཀིས་བཟུང་བ། རིག་འཛིན་རེས་གཞིག་གི་འློད་གསལ་སྦང་བ། བར་དློ་རང་

ངློ་ཤེས་པ་གཅློད་པ། འདའ་ཀའི་ཡེ་ཤེས་གློང་དུ་འཕློ་བའློ།། 

སྤི་རྡློལ་ཅན། ངློ་ཚ་མི་ཤེས་པ། 

སྤི་ལེ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་public key ཟེར། 

སྤི་ལློག ① སྤི་ཐུན་མློང་དང་། དེའི་ལློག་པ་བེད་བག་གམ། སེར། ② སྤིར་བཏང་། ③ རློག་པའི་

ཡུལ་དུ་ཤར་བའི་ཆློས་རྣམས་ཀི་སྤིའི་ལློག་ཆའམ་སྤིར་བཏང་པའི་རང་བཞིན་ནློ།། 

སྤི་བདེ། སྤི་ཚོགས་ཧྲིལ་པློའི་བདེ་འཇགས་ལ་ཟེར། དེར་སྤི་ཚོགས་ཀི་སྒིག་ལམ་དང་སྤི་པའི་རྒྱུ་

ནློར་སློགས་འདུས། 

སྤི་བདེ་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས། སྤི་བདེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ས་ཆ་ཆ་ཤས་ལ་བཙུགས་པའི་ཡ་གལ་ལམ་

ཡན་ལག་ལས་ཁུངས། 

སྤི་བདེ་ལས་ཁུངས། སྤི་ཚོགས་ཧྲིལ་པློའི་བདེ་སྲུང་ལས་དློན་གི་འགན་འཁུར། 

སྤི་བདེའི་སྐློར་གཡེང་རུ་ཁག སྤི་བདེ་ལས་ཁུངས་ནས་དུས་ཚོད་གཏན་འཁེལ་གིས་སྐློར་གཡེང་

བེད་པར་བཏང་བའི་བདེ་སྲུང་མི་སྣ། 

སྤི་བདེའི་མངག་གཏློང་ཁང་། སྤི་བདེ་ལས་ཁུངས་ཀིས་གློང་ཁེར་གློང་བརྡལ་གི་ས་ཆ་ཆ་ཤས་ཀི་

བདེ་སྲུང་དུ་མངགས་གཏློང་བས་པའི་ལས་ཁུངས། 
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སྤི་བདེའི་མེ་གསློད་རུ་ཁག མེ་སྐྱློན་སློན་འགློག་དང་མེ་གསློད་མཁན་གི་དམག་མི། 

སྤི་བདེའི་ཞིབ་བཤེར་ས་ཚུགས། ས་ཚུགས་ཁག་ལ་བཀག་རྒྱའི་དངློས་པློ་དང་མི་ངན་སློགས་ཡློད་

མེད་ཞིབ་བཤེར་བེད་ས། 

སྤི་བདེའི་ལས་བེད། སྤི་ཚོགས་ཀི་བདེ་འཇགས་ལས་དློན་འགན་འཁུར་བེད་མཁན་གི་མི་སྣ། 

སྤི་མདློ། ཐུན་མློང་གི་འགག་མདློ།། 

སྤ་ིའདློམས། ལས་དློན་བེད་མཁན་ག་ིགཙ་ོབློའམ་སྤ་ིཁབ། སྤ་ིའདློམས་ཀ་ིལས་ལ་འཇློན་ཐང་ཆ་ེདགློས། 

སྤི་བསློམས། ① མང་པློ་ཕློགས་བསྒིགས་གི་བསློམས། ② གངས་ཚན་མང་པློས་བསློམས་པའི་

འབློར་གངས། 

སྤི་བསློམས་འབིགས་འཁློར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་

སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་summary punch ཟེར། 

སྤི་ནློར། ① སྤི་རས། ② གཟའ་ལྔ་སློ་སློའི་བགློད་ཡུན་གི་ཚད་ལ་ཐུན་མློང་དུ་སྣློན་རྒྱུའི་ཨང་གངས། 

སྤི་གནློད་ཉེས་ཅན། ཡུལ་ལུང་སྤི་ལ་གནློད་པ་ཅན་གི་མི་ངན། 

སྤི་ནློར་བདག་དབང་། ཐུན་མློང་སྤི་ལ་དབང་བའི་ལུགས། ཡང་ན་མཉམ་སེབ་རྒྱུ་ནློར་བདག་དབང་

དང་། ཐུན་མློང་རྒྱུ་ནློར་བདག་དབང་སློགས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

སྤི་པ། ① ཐུན་མློང་བ། སྤི་པའི་རྒྱུ་ནློར། སྤི་པའི་མགློན་ཁང་། ② ས་དུས་སྤིའི་ནློར་ཉར་མཁན་གི་

མིང་། ③ ས་དུས་ལས་རིགས་ཀི་ཚོགས་ཁག རྡློ་བཟློ་སྤི་པ། ཤིང་བཟློ་སྤི་པ། ④ དགློན་པ་

སློགས་ཚོགས་པའི་ཚོང་དློན་གཉེར་མཁན་གི་ལས་ཁུངས་ཀི་མིང་། 

སྤི་པའི་ཐེམ་ཐློ། ཐུན་མློང་དུ་བདག་ཉར་བས་པའི་ཐེམ་ཐློ་སྟེ་དཔེར་ན་སློབ་མ་རྣམས་ཀི་ཐེམ་ཐློ་ལ་བུ། 

སྤི་པའི་བདེ་འཇགས། ལུང་པ་སྤིའི་བདེ་འཇགས། 

སྤི་པའི་བདེ་འཇགས་གནློད་ཉེས། སྤི་ཚོགས་ཀི་བདེ་འཇགས་ལ་བརྡབ་གཅིག་གནློད་འཚེའི་དློན་

རྐྱེན་བཟློ་བའི་ནག་ཉེས། 

སྤི་པའི་འཕློད་བསྟེན་གནློད་ཉེས། སྤི་པའི་གཙང་སྦྲ་འཕློད་བསྟེན་ལ་གནློད་འཚེའི་དློན་རྐྱེན་བཟློ་

བའི་ནག་ཉེས། 
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སྤི་པའི་རློལ་རེད་ཁང་། ཐུན་མློང་གིས་བེད་སྤློད་ཆློག་པའི་རློལ་རེད་ཁང་། 

སྤི་སམ། ཁ་གསལ་པློ་མིན་པའི་རིགས། སྐད་ཆ་ཁ་གསལ་གློ་བདེ་མི་ཤློད་པར་སྤི་སམ་སག་སྦུག་

བཤད་པས་བརྡ་དློན་མི་འཕློད། 

སྤི་སྤུངས་བློན་མཛོད། བློན་གི་བསྐྱེད་རློགས་འབས་བུའི་སྐློར་གི་གཞུང་ཞིག 

སྤི་སྤློད། ཐུན་མློང་གིས་བེད་སྤློད་པ། 

སྤི་སྤློད་སྐད་ཡིག རྒྱལ་འབངས་ཡློངས་ཀིས་གློ་རློགས་ཡློད་པའི་སྐད་ཡིག

སྤི་སྤློད་དུས་ཚོད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་elapsed time ཟེར། 

སྤི་སྤློད་གནས་ཡུལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་public address ཟེར། 

སྤི་སྤློད་རླངས་འཁློར། ཁློམ་ལམ་འགློ་མི་ཡར་མར་སྐྱེལ་བེད་ཐུན་མློང་གི་རླངས་འཁློར། 

སྤི་དཔློན། ཐུན་མློང་གི་དཔློན། 

སྤི་ཕན། དམངས་སྤིའི་ཕན་ཐབས་སམ་ཐུན་མློང་གི་ཁེ་ཕན། སྤི་ཕན་མ་དངུལ། 

སྤི་ཕན་སྨན་བཅློས། སྨན་པས་རིན་པ་མི་ལེན་པར་མང་ཚོགས་ལ་ནད་བརག་དང་སྨན་བཅློས་བེད་

པའི་སྤི་ཕན་ཞབས་ཞུར་ཟེར། སྤི་ཕན་སྨན་བཅློས་དེ་མང་ཚོགས་དབུལ་ཕློངས་ཚོར་ཕན་པ་

ཡློད་ལ་སྨན་པའི་བསམ་སྤློད་ལེགས་སུ་གཏློང་བར་ཡང་ཕན་པ་ཆེ། 

སྤི་ཕུད། ① གཙུག་ཏློར། ② འཇིག་རེན་བརི་བའི་སྟློང་དང་པློའི་མིང་། 

སྤི་ཕུད་ཀི་རྒྱལ་པློ། སྟློང་དང་པློ་སྤི་ཕུད་འཇིག་རེན་གི་ཚངས་པ། 

སྤི་ཕག དགློན་པའི་སྤི་སློའི་ཕག་མཛོད། 

སྤི་བ། [རིང]ཐང་ཆུ། 

སྤི་བབ། སྤིའི་ཆགས་ཚུལ་ལམ་གནས་ལུགས། 

སྤི་བུག་དགློན། སྟག་ལུང་མ་རིན་པློ་ཆེའི་སློབ་མ་བ་ཀརྨ་བང་ཆུབ་ཞེས་པའམ་མཚན་གཞན་སྤི་

བུག་བ་མ་ཞུ་བ་དེས་བཏབ། དུས་ཚོད་གཏན་འཁེལ་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་འབྲུག་པ་བཀའ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྤི་བུངས། [རིང]དགེ་འདུན་པའི་སྤི་རས། 

སྤི་བློ། མགློ་བློའི་དཀིལ་ལམ་གཙུག སློར་བཅུའི་ཐལ་སྦར་སྤི་བློར་བཀློད་ནས་གསློལ་བ། 

སྤི་བློ་སྐྱེས། [མངློན] ① འཁློར་ལློས་སྒྱུར་རྒྱལ་ཞིག ② སྐྲ། 

སྤི་བློ་རྒྱ་སྲུབས། སྤི་བློའི་སྐྲ་སྲུབས། སྤི་གཙུག 

སྤི་བློ་བདེ་ཆེན་གི་འཁློར་ལློ། སྤི་བློ་སྨིན་མཚམས་ཐད་ཀི་དབུ་མ་ལས་གེས་པའི་ར་འདབ་སློ་

གཉིས་གདུགས་ཀི་རིབས་མ་ལར་ཁ་མར་ཕློགས་པ། 

སྤི་བློ་ནས་དབང་སྐུར་བ། སགས་ལུགས་བུམ་ཆུ་མགློར་བླུགས་ཏེ་གསང་སགས་གི་སྣློད་རུང་དང་

ས་བློན་འཇློག་པ། 

སྤི་བློ་གནམ་བསྟན། མགློ་བློ་གནམ་ལ་བསྟན་པ་སྟེ་མི་སྤིའི་མིང་། 

སྤི་བློར་འཁུར་བ། ① མགློ་ལ་འཇློག་པ། ② ཆེས་གུས་པར་བེད་པ། མི་དམངས་སིད་གཞུང་གི་

བཀའ་ཁིམས་སྤི་བློར་འཁུར་བ། 

སྤི་བློར་གསལ་སྩློལ། བ་དཔློན་རྣམས་ཀིས་རང་ལ་བསྩལ་འློས་པའི་བཀའ་རྣམས་རང་གི་སྤི་བློའི་

སྟེང་དུ་གསལ་པློར་སྩློལ་ཞེས་གུས་བཀུར་གི་བརློད་ཚུལ་ལློ། 

སྤི་བློས་ལེན་པ། གུས་པ་ཆེན་པློས་ལེན་པ། 

སྤི་བློས་རིར་བརྡུང་། མི་ཐུབ་པར་གེན་འཛིང་བེད་པའི་དཔེ། 

སྤི་བིངས། ཕལ་མློ་ཆེའམ་དམངས་གཞི། རྒྱ་ཆེའི་མི་དམངས་སྤི་བིངས་ནས་མློས་མཐུན་བྱུང་བ། 

སྤི་བེ། སྤི་དང་བེ་བག སྤི་བེའི་ལས་དློན་རློག་ཟིན་བཟློས་པ། 

སྤི་བེ་བག ཐུན་མློང་དང་། སེར། ཚང་མས་ཕར་བ་ཟུར་འདེགས་ཀི་ངལ་རློལ་ཧུར་བརློན་བས་ན་

རྒྱལ་ཁབ་སྤི་དང་བེ་བག་ངལ་རློལ་མི་དམངས་ཀུན་ལ་རྒྱུ་ནློར་ལློངས་སྤློད་འབློལ་ལྷུག་ལྷུག་

ཡློང་རྒྱུ་ཐག་ཆློད། 

སྤི་བླུགས། [ཀམཎལུ]དགེ་སློང་གི་ཆུ་བུམ་རིལ་བུ། 

སྤི་བ་དགློན། ཧ་ལམ་ཚ་ཁློ་ངག་དབང་གགས་པ་ནས་ཕག་བཏབ་གནང་བ་ལ་བུར་སྣང་། འདེབས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁློ་ཆུ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྤི་འབམས། ཡློངས་ཁབ་བམ་རྒྱུན་འབམས། 

སྤི་མ། ① ས་དུས་ལས་རིགས་ཀི་ཚོགས་ཁག ② ཐུན་མློང་བ། སྤི་མའི་ནློར་རས། ཞིང་སྤི་མ། 

མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཐུན་མློང་བ་དང་། སྤི་པ། སྤི་ལ་དབང་བ་བཅས་སློ།། 

སྤི་མ་སློམ། སྤི་སམ་དང་དློན་གཅིག 

སྤི་མི། སྤི་པའི་འཐུས་མི། 

སྤི་མིང་། ཀུན་ལ་འཇུག་པའི་མིང་། 

སྤི་མེས། ཡུལ་ཁམས་རྒྱ་ཆེན་སྐྱློང་བའི་འཚོ་འཛིན་གགས་པ་ཅན། 

སྤི་མློས། ཚང་མའི་འདློད་མློས། སྤི་མློས་གཙོ་འཛིན། 

སྤི་དམངས། རྒྱལ་ཁབ་གང་ཞིག་གི་རྒྱལ་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པར་མ་ཟད། རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ཁིམས་

ལུགས་གཏན་འབེབས་ལར་དབང་ཆ་ལློངས་སུ་སྤློད་རྒྱུ་ཡློད་པ་དང་། འློས་འགན་འཁུར་

དགློས་པའི་མི་ལ་ཟེར། 

སྤི་དམངས་ཀི་ཁེ་དབང་། སྤི་དམངས་ཡིན་པ་ཙམ་གིས་དབང་བའི་ཁེ་དབང་། 

སྤི་དམངས་ཀི་མིང་བབ་ལག་ཁེར། སྤི་དམངས་ཚང་མར་ཡློད་དགློས་པའི་རང་ཉིད་སྤི་དམངས་

ཡིན་པ་ར་སྤློད་བེད་པའི་མིང་བབ་ལག་ཁེར། 

སྤི་དམངས་ཀིས་འདེམས་ཤློག སྤི་དམངས་ཀིས་གློས་གཞི་ཅི་རིགས་ཤིག་ལ་མློས་མཐུན་ཡློད་

མེད་ཀི་འདེམས་ཤློག་འཕེན་པ། 

སྤི་དམངས་སེར་རྒྱུ་བདག་དབང་། སྤི་དམངས་ཀི་རང་སེར་གི་རྒྱུ་ནློར་རང་བདག་དབང་བའི་དབང་ཆ། 

སྤི་གཙུག མགློ་ཡི་དཀིལ། 

སྤི་གཙུག་སྤུ་འཁིལ། མགློ་དཀིལ་གི་སྐྲ་འཁིལ་ཏེ་རླུང་གསང་ཞིག 

སྤི་ཚིས། སྤིའི་དློན། 

སྤི་ཚུགས། མགློ་བློ་ས་ལ་བཙུགས་པའི་སྟློད་སྟངས་སམ་འགློ་སྟངས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

སྤི་ཚུགས་སུ་འགློ་བ། ① མགློ་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ་འགློ་བ། ② དམལ་བའི་སེམས་ཅན། 

སྤི་ཚོགས། ཐུན་མློང་གི་དངློས་པློའི་ཆ་རྐྱེན་ལ་བརེན་ནས་ཕན་ཚུན་འབེལ་བ་ཆགས་པའི་མི་

ཚོགས་ལ་ཟེར། 

སྤི་ཚོགས་སྒིག་ལམ་གཏློར་བཤིག སྤི་ཚོགས་ཀི་ད་ཡློད་སྒིག་ལམ་ལ་བརི་སྲུང་མ་བས་པར་གང་

བྱུང་གཏློར་བཤིག་བཏང་བའི་ནག་ཉེས། 

སྤི་ཚོགས་འགན་སྲུང་། ① མང་ཚོགས་ཀི་ཁེ་ཕན་ཐད་ཀི་སྤི་ཚོགས་ཀི་ལམ་ལུགས་ཤིག་ཡིན་ཏེ། 

རྒྱལ་ཁབ་དང་སྤི་ཚོགས་སྤི་ཡིས་སྤི་དམངས་ཀི་མ་མཐའི་འཚོ་གནས་ལ་མཁློ་བའི་དངློས་

པློའི་འཚོ་བའི་རྒྱུ་ཆ་འགན་སྲུང་བེད་པའི་དཔལ་འབློར་གི་འགན་སྲུང་ཞིག་སྟེ། སྤི་ཚོགས་

འགན་བཅློལ་དང་། སྤི་ཚོགས་ཁེ་ཕན། སྤི་ཚོགས་སྐྱློབ་གསློ།། སྨན་བཅློས་བདེ་སྲུང་། སྤི་

ཚོགས་ཞབས་ཞུ་སློགས་ཚུད་ཡློད། ② འཚོལ་བར་དཀའ་ངལ་ཡློད་པས་རྒྱལ་ཁབ་དང་སྤི་

ཚོགས་ནས་དངློས་པློའི་རློགས་སྐྱློར་དང་འཚོ་བའི་ཞབས་ཞུ་དང་ལེན་བས་པར་གློ རྒྱས་པར་

བཤད་ན་ཁློར་ཡུག་འགན་སྲུང་དང་། བདེ་འཇགས་འགན་སྲུང་། སིད་ཁིམས་འགན་སྲུང་། ཁིམ་

ཚང་འགན་སྲུང་། ལས་རིགས་འགན་སྲུང་། སློབ་གསློའི་འགན་སྲུང་སློགས་སྤི་ཚོགས་ཀི་

དཔལ་ཡློན་དར་བའི་འགན་སྲུང་ལ་གློ

སྤི་ཚོགས་བརན་ལྷིང་། སྤི་ཚོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་བརན་པློར་བེད་པའི་དློན། 

སྤི་ཚོགས་ནག་ཕློགས། ཉེས་གསློག་བེད་སློ་སྣ་ཚོགས་སེལ་བའི་གསང་བའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་སྟློབས་

ཤུགས་ལ་ཟེར། དཔེར་ན་ལློག་བཙུགས་སྐྱིད་སྡུག་དང་། འཕློག་བཅློམ་ཚོགས་པ། དུག་རས་

ལློག་འདྲེན་ཚོགས་པ་སློགས་ལའློ།། 

སྤི་ཚོགས་ཚན་རིག སྤི་ཚོགས་ཀི་སྣང་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ལ་བརག་དཔྱད་བེད་པའི་ཚན་རིག་ཅིག་

ཡིན་ཞིང་། དེར་ཆབ་སིད་དཔལ་འབློར་རིག་པ་དང་། ཁིམས་ལུགས་རིག་པ། ལློ་རྒྱུས་རིག་པ། 

སྒྱུ་རལ་རིག་པ། མཛེས་རིས་རིག་པ། ཀུན་སྤློད་ཀི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་སློགས་འདུས་ཡློད། སྤི་

ཚོགས་ཚན་རིག་ནི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་དང་སྟེང་གི་བཀློད་པའི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པ་དང་། 

སྤིར་བཏང་ནས་བཤད་ན་གལ་རིམ་ཡློད་པའི་སྤི་ཚོགས་ནང་དུ་གལ་རིམ་གི་རང་བཞིན་ལན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞིང་། དེ་གསལ་པློར་བཤད་ན་གལ་རིམ་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན། 

སྤི་ཚོགས་རིང་ལུགས། སྤི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་ལམ་ལུགས་ལ་ཟེར། དེ་ནི་གུང་ཁན་རིང་ལུགས་

ཀི་ཐློག་མའི་དུས་སྐབས་ཡིན། སྤི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་ནང་འབློར་མེད་གལ་རིམ་གིས་རྒྱལ་

ཁབ་ཀི་སིད་དབང་འཛིན་ཞིང་། དབང་བའི་ལམ་ལུགས་ཀི་རྣམ་པ་གཙོ་བློ་ནི་དམངས་ཡློངས་

ལ་དབང་བའི་ལམ་ལུགས་དང་ངལ་རློལ་མང་ཚོགས་ཐུན་མློང་ལ་དབང་བའི་ལམ་ལུགས་དེ་

གཉིས་ཡིན། བགློ་བཤའི་ར་དློན་ནི“གང་ནུས་དེ་སྒྲུབ་དང་རློལ་བསྟུན་ཐློབ་སྤློད”རེད། 

སྤི་མཚན་པ། རང་མཚན་པའི་ལློག་ཟླ་སྟེ། བ་དངློས་བེ་བག་པ་མང་པློའི་ངློ་བློ་དང་ཁད་ཆློས་རིགས་

མཐུན་པ་བསྡུས་པའི་འཛིན་སྟངས་ཤིག་གི་མིང་། དམངས་གཙོ་རང་མཚན་པ་ཞིག་མ་

གཏློགས་དམངས་གཙོ་སྤི་མཚན་པ་ཞིག་མེད། 

སྤི་མཚུངས། བིངས་སམ་ཀུན་དང་འདྲ་བ། སློབ་སྦློང་ལ་འབད་བརློན་བེད་རྒྱུ་དེ་ན་གཞློན་སྤི་

མཚུངས་ཀི་ལས་འགན་ཡིན། 

སྤི་རས། རིས་འགློ་ནས་བཟུང་སྟེ་གང་བརི་བའི་ཉིན་དེའི་བར་གི་ཉིན་ཞག་སློམ་གངས། གཟའ་ལྔ་

ལ་ཐུན་མློང་དུ་འགློ་བའི་ཉིན་ཞག་ཡིན་པས་ན་དེ་སྐད་ཟེར། ཁིམ་ཞག་གཟའ་ལྔའི་སྐབས་སུ་

སྤིའི་ཁིམ་ཞག་ཅེས་ཁད་པར་སྦར་ནས་བཤད་དགློས། 

སྤི་འཛར། སྤི་བློའི་རྒྱན། སྤི་འཛར་མུ་ཏིག་ཕེང་བས་བརྒྱན་པ། 

སྤི་ཞག་མཚན་ཅན། སྤི་ཞག་གི་ཆུ་རློའི་ལྷག་མར་བཅློ་ལྔ་ལས་ཉུང་ཚེ X མཚན་མས་ཕེ་བ་དེ་ལ་

མཚན་ཅན་ཟེར། 

སྤི་ཞིབ་ཁིམས་གསུམ། སྤི་བདེ་ལས་ཁུངས། ཞིབ་དཔྱློད་ཁང་། ཁིམས་ཁང་གསུམ་གི་བསྡུས་མིང་། 

སྤི་ཞུར། སྟབ་སེང་གི་མིང་གཞན། 

སྤི་བཞུར། ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ་ལ་བསྐ་བ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རུས་པ་ཆག་

པ་སྦློར། རུས་པའི་ཚ་བ་སེལ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྟབས་སེང་དང་། འདེལ་པ། སྤི་བསིལ། 

བྱཻཌཱུར་ཆུ་བསྒྱུར། ཚོང་དཔློན་གཡུ་ཡི་གསང་ཆབ་ཅན། གཡུ་ཤིང་། ཤིང་དཀར། ཤིང་དཀར་

རབས་མློ། ཤིང་སློན། སེང་གེའི་འློ་མ་བཅས་སློ།། 
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སྤི་ཟླ། ནུབ་ཕློགས་པའི་ལུགས་ཀི་ཡེ་ཤུ་འདས་ལློའི་ཟླ་བ། 

སྤི་གཟུགས། གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་གཟུགས། 

སྤི་འུར། [རིང]རང་གི་ཆུང་མ་མིན་པའི་བུད་མེད་དང་འགློགས་པའི་འཆལ་པློ། 

སྤི་ཡློངས། དམངས་ཡློངས་རློགས། 

སྤི་ལེ། ས་ཆའི་རིང་ཐུང་འཇལ་བེད་ཀི་ཚད་ཅིག་སྟེ། སྤི་ལེ་གཅིག་ལ་རྨེ་ཁི་ཆིག་སྟློང་ཐམ་པ་ཡློད། 

སྤི་ལེབ། མགློ་ལེབ། 

སྤི་ལེབ་འདུས་མགློ སྤི་གཙུག་ལེབ་ཀློང་དབིབས་ཅན་གི་མགློ

སྤི་ལློ། ཡེ་ཤུའི་ཆློས་ལུགས་ཀི་སྟློན་པ་ཡེ་ཤུ་འཁྲུངས་པ་ནས་བརིས་པའི་ལློ། 

སྤི་ཤློད་ཚ་བ་གྲུ། ལྷ་སའི་ཤར་རྒྱུད་འློལ་ཁའི་ས་ཁུལ་དུ་ཡློད་པའི་ས་ཆ་ཞིག་གི་མིང་། 

སྤི་བཤལ། ཚ་གང་དང་དློན་སྣློད་སློགས་ཀི་ནད་ལ་བལློས་མི་དགློས་པར་ནད་རིགས་སྤི་ལ་འཕློད་

པའི་བཤལ་ཏེ།ཕི་རྒྱུད་དེད་དཔློན་བཞི་སྦློར་དང་། དེད་དཔློན་བཅུ་སྦློར་གཉིས་སློ།། 

སྤི་ས། ཐུན་མློང་ལ་དབང་བའི་སའམ་མཉམ་དུ་བེད་སྤློད་བེད་པའི་ས། 

སྤི་སེམས། ཚོགས་པ་དང་། གློང་སེ་སློགས་ཐུན་མློང་གི་དློན་དུ་སེམས་ཁུར་དང་། ལྷག་བསམ་

བཅངས་བའི་དློན། 

སྤི་སློ།། ས་དུས་དགློན་པ་སློ་སློའི་ཐུན་མློང་གི་ཡློང་སློ་དང་འགློ་སློང་རྣམས་བདག་གཉེར་བེད་

མཁན་གི་ལས་ཁུངས། 

སྤི་གསལ། ① སྤི་དང་བེ་བག ② ཀུན་ལ་མངློན་པ། 

སྤི་གསུམ། རིགས་སྤི། ཚོགས་སྤི། དློན་སྤི། 

སྤི་བསགས་མ་དངུལ། སྤི་ཐློག་ཏུ་བསགས་ནས་བཞག་པའི་མ་དངུལ། 

སྤིང་། དངློས་རས་ཆུ་རུ་འབིང་དུ་བཅུག་པའི་དློན་ཏེ། ངང་བ་ཆུ་ལ་སྤིང་མི་ཐུབ། རྡློ་བ་ཆུ་ལ་སྤིང་

བར་བ་ལ་བུ། 

སྤིང་བ། [ཐ་དད་པ] སྤིངས་པ། སྤིང་བ། སྤིངས། བིང་བར་བེད་པ། སློ་ཕྱུགས་ཆུ་ནང་དུ་སྤིངས་

ཏེ་བསད་པ། གྲུ་གཟིངས་རྒྱ་མཚོར་སྤིངས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྤིངས། སྤིང་བའི་སྐུལ་ཚིག 

སྤིངས་པ། སྤིང་བའི་འདས་པ། 

སྤིན། འབར་བེད། ཤིང་གི་བསྒིགས་ཁ་སྤིན་གིས་འབར་བ། ཁ་སྤིན། ཀློ་སྤིན། རྭ་སྤིན། མིང་གི་

རྣམ་གངས་ལ་ཀློ་བའི་འབར་རི་དང་། དྲི་སྤིན། སྣག་ཚ་འཕེལ་བེད་བཅས་སློ།། 

སྤིན་ཀློང་། འབར་བེད་ཀི་སྤིན་བླུག་སྣློད། 

སྤིན་ཆུ། ཆུ་ལ་སངས་པའི་སྤིན། 

སྤིན་ཆུ་རི་མློ། སྤིན་ཚོན་རི་མློ་ཡང་ཟེར། དེ་ནི་སྤི་ཆུའམ་སྤིན་གིས་བཟློས་པའི་ཚོན་སྤད་ནས་བིས་

པའི་རི་མློར་ཟེར། གནའ་རབས་སུ་ལེབས་རིས་ཐློག་རྒྱུན་དུ་སྤིན་ཆུ་སྤད་ནས་རི་མློ་འབི་བ། 

དུས་དེང་སང་ཡང་བློད་དུ་ཐང་ག་དང་ལེབས་རིས་ཤིང་ཚོན་རི་མློ་སློགས་ལ་སྤིན་ཆུ་སྤད་ནས་

འབི་བཞིན་ཡློད། 

སྤིན་བག སྤིན་གི་འབར་བག་གམ་འབར་ཚི། 

སྤིན་ཚི། སྤིན་གི་ཚི་སྣ། 

སྤིན་རས། སྤིན་རི་བྱུགས་པའི་རས་ཆ། 

སྤིན་ཤློག སྤིན་གིས་བཟློས་པའི་ཤློག་བུ། 

སྤིའི་རྒྱ་མཚོའི་སྤི་ཆིངས། རྒྱལ་ཁབ་གང་རུང་གཅིག་ལ་སེར་བདག་མིན་པའི་རྒྱ་མཚོའི་ཐློག་ཏུ་

སུས་ཡང་སྲུང་བརི་བ་དགློས་པའི་སྤི་ཆིངས། 

སྤིའི་མཆློད་རེན་གསུམ། ཉན་ཐློས་མཆློད་རེན། སངས་རྒྱས་མཆློད་རེན། ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་མཆློད་

རེན་ནློ།། 

སྤིའི་དུར་ས། མི་ཤི་བའི་རློ་དང་པུར་ཐལ་སྐྱེལ་ས་ཐུན་མློང་གི་ས་ཆ། 

སྤིའི་དློན། ཐུན་མློང་གི་དློན། 

སྤིའི་བསྡུས་བརློད། བསྡུས་བརློད་ཀི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བསྡུ་བ་དློན་གི་དངློས་པློའི་རང་

བཞིན་སྤི་ལ་བསམས་ནས། དེ་དང་ཆློས་མཚུངས་པའི་དཔེའི་དངློས་པློ་གཞན་ཞིག་སྡུད་བེད་

དུ་བཀློད་པའི་རྒྱན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

སྤིའི་བློ། དབེ་གཞི་དེ་དག་དངློས་སུ་སྣང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་ཤེས་པ་སྟེ། རློག་པ་དང་དློན་གཅིག 

སྤིའི་མཚན་ཉིད། བདག་མེད་པ་དང་མི་རག་པ་ལ་བུ་ཆློས་དེ་དང་དེ་མ་ཡིན་གཉིས་ཀ་ལ་ཁབ་པར་

བེད་པའི་མཚན་མ། 

སྤིའི་ལློ་བརི་ཚུལ། འཛམ་གིང་སྤིའམ་ཐུན་མློང་དུ་གགས་པའི་ལློ་བརི་ཚུལ་ཞིག་སྟེ་དུས་ཚིགས་

ཉེར་བཞི་ཕལ་ཆེར་ཚེས་གངས་གཏན་ཁེལ་དང་ཟླ་བ་གཉིས་པ་མ་གཏློགས་ཟླ་བ་ཆེ་ཆུང་

རྣམས་རག་ཏུ་ངེས་པས་ཀུན་གི་བརི་ས་བ་ཞིག་ཡིན། རབ་བྱུང་དང་པློའི་མེ་ལློས་ལློར་སྤི་ལློ་

༡༠༢༧ཡིན། 

སྤིའི་ཤློག་གངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་total pages ཟེར། 

སྤིའི་ཤློང་ཚད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་total capacity ཟེར། 

སྤིའུ་བླུགས། སྤི་བླུགས་དང་འདྲ། 

སྤིའུ་ཚུགས། སྤི་ཚུགས་དང་འདྲ། 

སྤིར། རགས་པ་ཙམ་གི་དློན། སྤིར་ན་སྨན་འདི་ཚ་བའི་ནད་ལ་ཕན། 

སྤིར་བཏང་། ཐུན་མློང་བའམ་ཡློངས་གགས་ཏ་ེདམིགས་བསལ་མིན་པ། དབིན་སྐད་དུ་general ཟེར། 

སྤིར་བཏང་གི་ཁ་ཆེམས། གལ་ཆེན་མ་ཡིན་པའི་ཁ་ཆེམས། 

སྤིར་བཏང་གི་གློད་གཞི། གློད་གཞི་ཆུང་ངུའི་རིགས། 

སྤིར་བཤད་པ། མདློར་བསྡུས་ནས་བཤད་པ། 

སྤིལ། འདམ་སློགས་ཞལ་ཞལ་བས་དློན་། 

སྤིལ་པློ། སྤིལ་བུ་དང་འདྲ། 

སྤིལ་བུ། རྩྭ་ཤིང་ལས་བཅློས་པའི་ཁང་ཆུང་། སེན་སྤིལ་ཙོག་པུ། འཇག་སྤིལ། ལློ་མའི་སྤིལ་བུ། 

སྤིལ་བློ། འདུག་ཁང་ཡན་གར་བའི་མིང་སྟེ། རྩྭའི་སྤིལ་བློ། ཤིང་གི་སྤིལ་བློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། ཚིག་

བསྡུས་ན་སྤིལ་ཞེས་འབི་ཆློག་སྟེ། རྩྭ་སྤིལ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 
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སྤིས་བཙན་པ། [རིང]དཔྲལ་ཀློ་མཐུག་པློའམ་ངློ་ཚ་མེད་པ། 

སྤྱུག གནའ་དུས་ཁིམས་དང་འགལ་བའི་མི་ཡུལ་ཁམས་གཞན་དུ་སྐྲློད་པའི་ཆད་པ་བཅད་པའི་དློན། 

འདས་པ་དང་སྐུལ་ཚིག་ལ་སྤྱུགས་འབི། དཔེར་ན། ས་མཐར་སྤྱུགས་ལ་བུ། 

སྤྱུག་པ། [ཐ་དད་པ] སྤྱུགས་པ། སྤྱུག་པ། སྤྱུགས། སྐྲློད་པ་དང་གཞན་དུ་རློང་བ། མི་ཉེས་ཅན་ས་

མཐར་སྤྱུག་པ། འཇིགས་པའི་རི་ལ་སྤྱུག་པ། 

སྤྱུགས། སྤྱུག་པའི་སྐུལ་ཚིག 

སྤྱུགས་པ། སྤྱུག་པའི་འདས་པ། 

སྤློ་པ། [ཐ་དད་པ] སྤློས་པ། སྤློ་བ། སྤློས། སྨློད་པ་དང་། སིགས་པ། གཤེ་གཤེ་གཏློང་བ། ཚིག་

ངན་གིས་སྤློ་བ། རྣམ་འགྱུར་རྩུབ་པློས་གཞན་ལ་མ་སྤློ་ཞིག ཕན་ཚུན་འཐབ་ཅིང་སྤློ་བ། 

སྤློ་ཚིག རྒློལ་བའི་ཚིག་གམ་བསིགས་པའི་ཚིག 

སྤློང་བ། [རིང]འཇུ་བ་དང་འཛིན་པ། ཤི་སྤློང་རློ་སྤློང་། 

སྤློད། སྤློད་པའི་སྐུལ་ཚིག 

སྤློད་མཁན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་user ཟེར། 

སྤློད་མཁན་ལམ་སྟློན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་user’s guide ཟེར། 

སྤློད་མཁན་གནས་ཡུལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་user’s address ཟེར། 

སྤློད་མཁན་མིང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་user name ཟེར། 

སྤློད་མཁན་ལག་དེབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་user manual ཟེར། 

སྤློད་མཁན་ལས་ཚབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་
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སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་user agent ཟེར། 

སྤློད་མཁན་གསར་སྣློན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་add new user ཟེར། 

སྤློད་མཁས། བེད་སྤློད་བེད་སྟངས་མཁས་པློ། ཕློགས་ཀུན་ནས་འགློ་གློན་མཁློ་བེད་སྤློད་མཁས་

གཟབ་ནན་བེད་དགློས། 

སྤློད་གློ་ཆློད་ཡུལ། ཡང་ན་སྤློད་ནུས་ཡློད་པའི་ཡུལ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

སྤློད་རྒྱུད། [ཙརྻཏནྟྲ]རྒྱུད་སེ་བཞིའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་ཕི་ལུས་ངག་གི་བ་བ་དང་ནང་སེམས་ཀི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ཆ་མཉམ་པར་སྤློད་པས་གཉིས་ཀའི་རྒྱུད་དམ་སྤློད་པའི་རྒྱུད་ཅེས་བའློ།། 

སྤློད་རྒྱུད་ཀི་ཐེག་པ། སགས་རིང་མའི་ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་ཡ་གལ་ཞིག འཇུག་སློ་རིག་པའི་དབང་

ལྔས་སྨིན་པར་བས་ནས། ལ་བ་རྣལ་འབློར་རྒྱུད་དང་འདྲ་ཞིང་། སློམ་པ་མཚན་བཅས་བཟླས་

པ་ཡན་ལག་བཞི་དང་། མཚན་མེད་འཇུག་གནས་ལང་གསུམ་གིས་དློན་དམ་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་བསློམས་ནས། སྤློད་པ་བ་རྒྱུད་དང་འདྲ་ལ། འབས་བུ་རིགས་བཞི་རྡློ་རེ་འཛིན་པའི་ས་

ཐློབ་པར་འདློད་དློ།། 

སྤློད་རྒྱུད་ཀི་དམ་ཚིག་བཅུ་བཞི། མི་དགེ་བ་བཅུ་སློང་བ། དེའི་ཐློག་དམ་པའི་ཆློས་མི་གཏློང་བ། 

བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་མི་གཏློང་བ། སེར་སྣས་ནློར་མི་སྦིན་པ། སེམས་ཅན་ལ་གནློད་མི་བེད་པ་

བཞི་བསྣན་པས་བཅུ་བཞིའློ།། 

སྤློད་རྒྱུད་ཀི་དབང་དྲུག མེ་ཏློག་འཕེང་དབང་དང་། ཆུ་དང་ཅློད་པཎ་གི་དབང་། རྡློ་རེ་དང་དྲིལ་བུའི་

དབང་། མིང་གི་དབང་དང་དྲུག་གློ །

སྤློད་རྒྱུད་རིགས་གསུམ། སྤློད་པའི་རྒྱུད་ལ་དབེ་ན། རིགས་གསུམ་སྟེ། སྐུ་དང་། གསུང་དང་། 

ཐུགས་ཀི་རིགས་གསུམ་མློ། 

སྤློད་འགློས། སྤློད་ཚུལ་ལམ་བེད་སྟངས། ཁློ་པའི་སྤློད་འགློས་ལ་དཔགས་པའི་ཁ་གཏད་འཇལ་

སྟངས་བེད་པ། 

སྤློད་ངན། བ་བ་བེད་སྟངས་མི་ལེགས་པ། སྤློད་ངན་ངློ་འཁེར། 
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སྤློད་ངན་གཤིས་འཇགས། སྤློད་ངན་བེད་རྒྱུ་མང་དྲགས་ནས་གློམས་ཤིང་ལང་ཤློར་བ། ཡང་ན་

ངན་གློམས་ལང་ཤློར་ཅེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

སྤློད་འཇུག རྒྱལ་སས་ཞ་ིབ་ལྷལ་མཛད་པའ་ིབང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ིསྤློད་པ་ལ་འཇུག་པའ་ིབསྡུས་མིང་། 

སྤློད་ཉེས། སྤློད་པ་ངན་པའམ་ནློར་བ། 

སྤློད་པ། ① [ཐ་དད་པ] མི་དམངས་ཀི་ས་ནས་བསྡུས་ཏེ་མི་དམངས་ཀི་དློན་དུ་སྤློད་པ། ②ལས་

སམ་བ་བ། ཞི་བའི་སྤློད་པ། དྲག་པློའི་སྤློད་པ། ཡ་རབས་ཀི་སྤློད་པ། སྤློད་པ་ངན་པ། ③ སྐར་

ཁིམ་ཡུལ་ལ་གཟའ་རྣམས་ཀིས་ལློངས་སུ་སྤློད་པ། 

སྤློད་པ་བཀའ་རགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཞི། ཛམ་བ་ལྷ་ལ་ཆུ་། ཁ་འབར་མ་ལ་གཏློར་མ། འཕློག་མ་མློ་ལ་

ཆང་བུ། འཇུར་གེགས་ལ་ཆུ་གཙང་སྦིན་པའློ།། 

སྤློད་པ་རྒྱུན་གི་དམ་ཚིག་བཞི། ལེ་ལློའི་དག། གཉིད་ཀི་དག། མློས་གྱུར་གི་དག། གསང་བའི་དག་

སང་བའློ།། 

སྤློད་པ་འཆལ་བ། སྤློད་པ་བག་མེད་དུ་གྱུར་པ། 

སྤློད་པ་དྲག་པློ། ① སྤློད་ཚུལ་རྩུབ་པློ། ② དཀའ་ཐུབ་སྤློད་པ། 

སྤློད་པ་རྣམ་དག སྤློད་པ་གཙང་མའམ་ཡ་རབས་ཚུལ་ལན། 

སྤློད་པ་བ། [མཱིམནྡཀཿ]སར་རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཞིག ② བརྟུལ་ཞུགས་སྤློད་པའི་རྣལ་

འབློར་པ། 

སྤློད་པ་མ་སྒྲུངས་མ་རིགས། སྤློད་པ་མ་རུངས་མ་དྲང་བ། བསམ་བློ་གཙང་མ་མེད་ན་སྤློད་པ་མ་

སྒྲུངས་མ་རིགས་ཤིག་ལས་ཡློང་ཐབས་མེད། 

སྤློད་པ་མ་འདྲེས་པ་དྲུག དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུའི་སྤློད་པ་ལ་སྦྲུལ་རྡློག་པས་རི་བ་སློགས་ཀི་

འཁྲུལ་བ་མེད་པ་དང་། གསུང་གི་སྤློད་པ་དློན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཚིག་སྨྲ་བ་སློགས་ཅ་ཅློ་མི་མངའ་

བ། ཐུགས་ཀི་སྤློད་པ་ལ་ཉློན་མློངས་པ་མེད་པར་ཡུན་རིང་པློ་ནས་མཛད་པ་དང་གསུངས་པ་རེས་

སུ་དྲན་པས་དྲན་པ་ཉམས་པ་མི་མངའ་བ། མཉམ་རེས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁེན་བཞིན་དུ་འཇུག་པས་

རག་ཏུ་མཉམ་པར་མ་གཞག་པ་མི་མངའ་བ། སིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་ཀི་རློགས་པ་མཐར་ཕིན་པས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

འཁློར་འདས་ཐ་དད་ཀི་འདུ་ཤེས་མི་མངའ་བ། གདུལ་བ་བརགས་ནས་དློན་དུ་མི་འགྱུར་ན་ཡལ་

བར་འདློར་བ་སིད་ཀི་མ་བརགས་པར་བཏང་སྙློམས་སུ་འཇློག་པ་མི་མངའ་བའློ།། 

སྤློད་པ་གཙང་མ། ཡ་རབས་དང་། བག་ཡློད། ཚུལ་དང་ལན་པར་ཟེར། 

སྤློད་པ་གཞན་ན་གནས་པའི་གཞི། འདུལ་བ་གཞི་བཅུ་བདུན་ལས། ལྟུང་བ་ཕིར་བཅློས་ཀི་གཞི་

བཞིའི་ནང་གསེས་སྤློ་བ་མཐློལ་བཤགས་ཀི་ཕིར་བཅློས་བེད་ཚུལ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། 

ལྷག་ལྟུང་དངློས་གཞི་དང་འཆབ་ཚེས་འདག་བེད་སློ་མགུ་སྤློད་པ་ནློད་དགློས་པས་སློ་མགུ་

སྤློད་པ་ས་གཞན་ན་གནས་པའི་གཞི་ཞེས་གགས་ལ། དེ་ལའང་ནང་གསེས་སུ་སྨད་པ་ས་

གཞན་ན་གནས་པ་དང་། སངས་པ་ས་གཞན་ན་གནས་པ་དང་། རྣམ་པར་དག་པ་ས་གཞན་ན་

གནས་པ་སྟེ་གསུམ་མློ། 

སྤློད་པ་བཞི། ཐེག་ཆེན་ལ་མློས་པ་རྣམས་ཀི་ཕིར་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་བཅུའི་སྤློད་པ། ཐེག་དམན་ལ་

མློས་པ་རྣམས་ཀི་ཕིར་བང་ཕློགས་སློ་བདུན་གི་སྤློད་པ། གཉིས་ཀ་མློས་པ་རྣམས་མཐུས་

འདུལ་བར་བ་བའི་ཕིར་མངློན་པར་ཤེས་པའི་སྤློད་པ། ཐམས་ཅད་འདུལ་བའི་ཕིར་སེམས་ཅན་

སྨིན་པའི་སྤློད་པའློ།། 

སྤློད་པ་ཤུགས་བྱུང་འགག་མེད། རང་ཉིད་ཀི་སྤློད་པ་བཟང་ངན་ཅི་ཡིན་ཀང་བཟློ་བཅློས་དང་བཀག་

འགློག་མེད་པར་སྐྱློང་བས་སྤློད་ལམ་གང་བས་ཉམས་ལེན་གི་གློགས་སུ་འཁེར་ཐུབ་པའི་དློན་

ཡིན་ཞེས་རློགས་ཆེན་གི་ཁིད་ཡིག་རྣམས་སུ་གསལ། 

སྤློད་པ་གསུམ། ཆགས་བལ་གི་སྤློད་པ་དང་། ཕ་རློལ་ཕིན་པའི་སྤློད་པ། ཆགས་བཅས་ཀི་སྤློད་པ་

བཅས་དང་། ཡང་ན། སྤློས་བཅས་ཀི་སྤློད་པ། སྤློས་མེད་ཀི་སྤློད་པ། ཤིན་ཏུ་སྤློས་མེད་ཀི་སྤློད་པ། 

སྤློད་པ་ཧྲལ་ལེ་ཕགས། [རིང]སྤློད་པ་གང་བྱུང་མང་བྱུང་། 

སྤློད་པའི་སློ་བཞི། བ་རྒྱུད་ཀི་ལམ་གི་མངློན་རློགས་སམ་སྤློད་པའི་སློ་བཞི་སྟེ། འཇུག་པའི་སྤློད་པ། 

སྦློར་བའི་སྤློད་པ། སྒྲུབ་པའི་སྤློད་པ། གྲུབ་པའི་སྤློད་པའློ།། 

སྤློད་པའི་རྒྱུད། སྤློད་རྒྱུད་དང་འདྲ། 

སྤློད་པའི་རྒྱུད་སྤིར་དམ་ཚིག་ཁད་པར་བ་བཅུ་བཞི། ལུས་ཀི་མི་དགེ་བ་གསུམ། ངག་གི་བཞི། ཡིད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀི་གསུམ་བཅས་མི་དགེ་བ་བཅུ་སངས་པས་དགེ་བ་བཅུ་ལ་གནས་པ་དང་། དམ་པའི་ཆློས་

གཏློང་བ། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སང་བ། ཆློས་ནློར་ལ་སེར་སྣ་བེད་པ། འགློ་བ་ལ་གནློད་པ་བེད་

པ་ནི་ར་བ་བཞི་སྟེ་བསློམས་པས་སང་བའི་དམ་ཚིག་གློ 

སྤློད་པའི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ལྔ། མློས་པས་སྤློད་པ་ཅན། ལྷག་པའི་བསམ་པས་སྤློད་པ་ཅན། མཚན་མ་

དང་བཅས་པས་སྤློད་པ་ཅན། མཚན་མ་མེད་པར་སྤློད་པ་ཅན། མངློན་པར་འདུ་བེད་པ་མེད་

པར་སྤློད་པ་ཅན་ནློ།། 

སྤློད་པས་བསྡུས་པ་དྲུག སངས་རྒྱས་ཀི་མ་འདྲེན་པའི་ཆློས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན། འཁྲུལ་བ་མི་

མངའ་བ་དང་། ཅ་ཅློ་མི་མངའ་བ། བསྙེལ་བ་མི་མངའ་བ། མཉམ་པར་བཞག་པ་མི་མངའ་བ། ཐ་

དད་པའི་འདུ་ཤེས་པའི་མི་མངའ་བ། མ་བརགས་པའི་བཏང་སྙློམས་མི་མངའ་བ་སྟེ་དྲུག 

སྤློད་བབ་རེ་མཐུན། བེད་སྟངས་འདྲ་བའམ་མཐུན་པ། མི་འདི་གཉིས་སྤློད་བབ་རེ་མཐུན་རེད། 

སྤློད་མི་ཆློག་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་unavailed ཟེར། 

སྤློད་མི་རུང་བ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་unavailable ཟེར། 

སྤློད་མིག གསང་སྤློད་ནང་གི་གཤང་གཅི་འདློར་སའི་ཁུང་བུ། 

སྤློད་གཙང་དར་སེལ། སིད་ཁིམས་ཀི་ལས་དློན་ཁ་གསལ་གཙང་སྤློད་ཡིན་པ་དར་སེལ་གཏློང་བ། 

སྤློད་གཙང་རང་གཅུན། སྤློད་པ་གཙང་ལ་བསམ་སྤློད་གང་ནས་རང་གིས་རང་བཅུན་ཐུབ་པ། 

སྤློད་ཚུལ། ལས་ཀ་བེད་སྟངས། 

སྤློད་བཟང་། བེད་སྟངས་ལེགས་པ། 

སྤློད་ཡུལ། ① བསམ་ཡུལ། ② སྒ་དང་ཤེས་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་ལམ་སྐྱེས་བུས་ལློངས་སུ་སྤད་

པར་བ་བའི་གནས། དཔེར་ན། དློན་དམ་བློ་ཡི་སྤློད་ཡུལ་མིན་ཞེས་པ་ལ་བུའློ།། 

སྤློད་ཡུལ་བཅུ་གསུམ། མློས་པ་ཤེས་པའི་སྤློད་ཡུལ། རིག་པ་ཤེས་པའི་སྤློད་ཡུལ། རྣམ་པར་ཁློ་བ་

མེད་པའི་སྤློད་ཡུལ། སློ་སློ་རང་གི་ཤེས་པའི་སྤློད་ཡུལ། གཞན་གི་བདག་ཉིད་ཤེས་པའི་སྤློད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

ཡུལ། འློག་མ་ཤེས་པའི་སྤློད་ཡུལ། རྣམ་པར་སུན་འབིན་པའི་སྤློད་ཡུལ། ཀུན་ནས་མི་ལང་

བའི་ཤེས་པའི་སྤློད་ཡུལ། མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པའི་སྤློད་ཡུལ། ཤེས་པའི་སྤློད་ཡུལ། མཐར་ཐུག་

པའི་ཤེས་པའི་སྤློད་ཡུལ། དློན་ཆེན་པློ་ཤེས་པའི་སྤློད་ཡུལ། གློད་མ་ཤེས་པའི་སྤློད་ཡུལ། 

ཞེས་གསུངས་སློ།། 

སྤློད་ཡུལ་དུ་གྱུར། བསམ་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་སྟེ། ཤེས་པའམ་ཧ་གློ་བའི་དློན། 

སྤློད་ཡློན་གཉིས་ལན། བསམ་པ་དང་ཀུན་སྤློད་བཟང་ཞིང་ཤེས་རྒྱ་ཡངས་ལ་འཇློན་ཐང་ཡང་ཆེ་

བར་ཟེར། སྤློད་ཡློན་གཉིས་ལེགས་ཀང་ཟེར། 

སྤློད་རུང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་available ཟེར། 

སྤློད་རུང་ཚོད་ལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་usability test ཟེར། 

སྤློད་ལམ། འགློ་སློད་སློགས་ཀི་བ་བའམ། སྤློད་པ། 

སྤློད་ལམ་བཞི། འགེང་བ་དང་། འཆག་པ། ཉལ་བ། འདུག་པ་སྟེ་བཞི། ཡང་ན། ཟ་དང་། འདུག་དང་། 

འགློ་དང་། ཉལ་བའློ།། སྤློད་ལམ་རྣམ་པ་བཞི་ཡང་ཟེར། 

སྤློད་ལམ་བཞི་ཤློང་གི་ཁང་པ། དགེ་སློང་གི་སློད་ཁང་། ལང་བ་ན་ལག་མི་ཐློགས་པ། ཉལ་ན་ཕློགས་

རེར་གློམ་པ་གསུམ་དུ་བགློད་ཐུབ་པ། འདུག་ན་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅའ་བ་ལ་མི་གནློད་པའློ།། 

སྤློད་ལུགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་usage ཟེར། 

སྤློད་ཤེད། མཁློ་བེད་སྤློད་ཤུགས། ཡློ་བད་སྤུས་བཟང་རིགས་ས་མཁེགས་སྤློད་ཤེད་ཆེ་བ་འདུག 

སྤློད་ཤེས་ལུས་གསུམ། སློབ་གསློའི་བེད་ཕློགས་ཀི་ནང་དློན་ཞིག་སྟེ། དེ་ཡང་སློབ་མར་གཅིག་

ནས་ཆབ་སིད་བསམ་བློ་དང་ཀུན་སྤློད་ཀི་སློབ་གསློ་བ་རྒྱུ་དང་། གཉིས་ནས་ཁློང་ཚོར་ཤེས་

བ་དང་ལག་རལ་བསབས་ནས་ངློས་འཛིན་ནུས་པ་འཕེལ་རྒྱས་གཏློང་བ། གསུམ་ནས་ལུས་

རལ་གཞིར་བས་ནས་སློབ་མར་ལུས་པློ་སྦློང་བརྡར་བེད་པ་བཅས་ལ་ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྤློན། ཤློག་ཅེས་པའི་ཞེ་ས་སྟེ། ཚུར་ཕེབས་ལ་ཚུར་སྤློན་ཟེར་བ་ལ་བུ། 

སྤློན་པ། [ཐ་མི་དད་པ] འབློན་པའམ་ཕེབས་པ། ཚུར་སྤློན། ལ་འུར་སྤློན་པ། 

སྤློམ་པ། [ཐ་དད་པ] སྤློམས་པ། སྤློམ་པ། སྤློམས། ངློམ་པ་སྟེ་གཞན་གི་སྣང་ངློར་འཕར་འཕར་བེད་

པ། མི་སྤློམ་པ། ཡློན་ཏན་སློབ་སྦློང་བེད་པ་འདི་གཞན་ལ་སྤློམ་པའི་ཆེད་དུ་མིན། 

སྤློམས། སྤློམ་པའི་སྐུལ་ཚིག 

སྤློམས་པ། སྤློམ་པའི་འདས་པ། 

སྤློས། སྤློ་བའི་སྐུལ་ཚིག 

སྤློས་པ། སྤློ་བའི་འདས་པ། 

སྤ། གཅན་གཟན་ཞིག སྤ་དང་སྤེའུ་གཉིས་ལ་ཤིང་རལ་ཆེ་ཆུང་གི་ཁད་པར་ཡློད། 

སྤ་རྒློད་པ། སྤ་བ་རྒློད་གཡུང་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་རྒློད་པ་ཅན་ཏེ། འབར་བས་པས་རྨེན་ངན་དང་། 

འབས་ཀི་སྐྲངས་པ་འདུལ་བར་བེད། 

སྤ་ཆ། རྒྱན་ཆ། 

སྤ་ཆལ། ཚྭ་ཆུའི་མིང་གཞན། ཚིག་རྩུབ་དང་སིགས་མློའི་ཚིག་གི་མིང་། 

སྤ་འཆལ། ① འདློ་མེད་དམ་གཏད་མེད་ལང་ཤློར་ཏ་ེརྒད་པློ་འཆློལ་བ་བཞིན། ② ཟས་རློ་སྒྱུར་བེད་ཀ་ིཚྭ། 

སྤ་ཏེལ། སྤ་བའི་མེ་བཙའ་དང་། གསེར་ཟངས་ལགས་སློགས་ཀི་ཏེལ་པ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་ངློ་།། 

སྤ་ཐློག སློ་སྤ་བའི་རེ་མློའི་འབྲུ། 

སྤ་ཐློག་པ། འདི་ལློངས་ཡློངས་ཀི་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་3600~4700 བར་གི་ཡུལ་གར་ཡང་ཡློད་

པ་དང་། མང་ཆེ་བ་སང་དང་། ར་སང་འདྲེས་མ། ལྡུམ་གསེབ་སློགས་ག་ས་ག་ལ་སྐྱེས་ཡློད། ལློ་

མང་སྐྱེ་བའི་ལྡུམ་རིགས་ཤིག་ཡིན། སློང་པློའི་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་0.12~0.3 ཙམ་ཟིན་པ་ཕ་

ལ་མཉེན་པ། ལློ་མ་ལང་སྐྱ་འཇློང་ནར་མང་ཆེ་བ་ར་བ་ནས་གེས་པ་དང་། སློང་པློའི་ངློས་སུ་ལློ་

ཆུང་རེས་མློས་སྐྱེ་བ། ལློ་སློང་ཡློངས་རློགས་སྤུ་ཆུང་དཀར་འཇམ་གིས་གཡློགས་པ། ཟླ་བ་

7~8 པར་མེ་ཏློག་དཀར་སྐྱ་མཁན་འབྲུམ་འདྲ་བ་ལློ་མའི་འདབ་མ་ཅན་འཆར་ཞིང་། སྟློན་དུས་

འབས་ཞིབ་སྤུ་འཕྲུ་ཅན་འདློགས་པ། ཤེལ་ཕེང་དུ། རྒློད་པ་སྤ་མགློ་མཐུག་ལ་མེ་ཏློག་གི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

དབིབས་ཅན་སྤ་སྣ་ཐུང་བ་དེས་རྨེན་རྣམས་འབར་གིས་འདུལ་བ་དང་། ཞེས་པ་དེ་སྤ་རྒློད་ཡིན། 

སྤ་གཡུང་ནི། ལློ་མ་ལང་དཀར་སྤུ་ཆུང་དཀར་པློས་གཡློགས་པ་ལུག་གི་རྣ་བ་འདྲ་བ། མང་ཆེ་བ་ར་

བ་ནས་གེས་པ་དང་། ངར་པའི་ངློས་སུ་རེས་མློས་སྐྱེ་སྨད་ཆས་ངར་པ་གཏུམ་པ། མེ་ཏློག་

དཀར་པློ་སྐམ་ཤས་ཅན་ཚོམ་བུར་འཆར་བའི་སྤ་མགློ་ཅན། ཤེལ་ཕེང་དུ། སྤ་གཡུང་སང་དང་

ན་ཁར་སྐྱེ་བའི་ལློ་ལེབ་ཅན། མེ་ཏློག་སེར་སྐྱ་འཆར་བ་དེས་རིམས་དང་དུག་ལ་ཕན་ནློ།། གཞན་

ཡང་སྤ་བའི་རིགས་མི་འདྲ་བ་མང་ཡང་འདི་གཉིས་གཙོ་ཆེ། མེ་བཙའ་བསེག་པའི་ཡློ་བད་ཀང་

འདི་ཡིན། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་ལློ་སློང་མེ་འབས་ཡློངས་རློགས་ཏེ་ཟླ་བ་7~8པར་བཏུས་ནས་

སློ་ཆློལ་དམའ་ཕབ་སྐམ་གསེད་ལེགས་ཚགས་བ། རློ་ནུས། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་

རིམས་རྡློ་དུག་སེལ། ཁག་གཅློད། སྐྲངས་པ་གཞློམས། སྤ་རྒློད་པའི་འབར་གིས་རྨེན་བུ་འདུལ། 

སྤ་མདློག་པ། སློ་ཞིག 

སྤ་རྡློ། ① སྤ་བ་དང་མེ་རྡློ། ② སྤ་བར་མེ་ལེན་བེད་ཀི་རྡློ་སྟེ་མེ་རྡློ། བློད་དུ་སྤ་རྡློ་ལེགས་ཤློས་རྡློ་

དཀར་ཡིན། 

སྤ་བ། ① མེ་ལེན་པའི་རས། མགློ་སྐྱེས་སྤ་བའི་མེ་ཏློག་ལར་དཀར། ② སློ་ཞིག 

སྤ་བའི་ཐློག་གུ། མེ་ལེན་གི་སྤ་བའི་འབྲུ། 

སྤ་བའི་མེ་ཏློག མེ་ལེན་སྤ་བའི་མེ་ཏློག 

སྤ་མི། མིའི་དབིབས་གཟུགས་དང་འདྲ་བའི་སྤ། 

སྤ་མེ། སྤ་བ་རིལ་མློར་དྲིལ་ནས་ནད་དམིགས་སྟེང་དུ་བཞག་སྟེ་མེ་སར་ནས་བསེག་དགློས་པའི་

གང་ནད་སློགས་ཀི་ནད་ལ་ཕན་པའི་བཅློས་ཐབས་ཤིག 

སྤ་མློ། སྤའི་རིགས་བེ་བག་པ་ཞིག 

སྤ་ཚིལ། སྦྲང་རིའི་སྙིགས་མའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། རློགས་ཆེན་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་

མཚན་གིས་མཛད་པའི་མངློན་བརློད་ལེགས་བཤད་གསེར་གི་ལེ་མིག་ལས། སྦྲང་སྙིགས་སྤ་

ཚིལ་རྣམ་གངས་ཡིན། ཞེས་དང་། 

སྤ་ཚིལ་སྒློན་མེ། སྤ་ཚིལ་ལ་མེ་སར་བའི་སྒློན་མེ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྤ་ཚུགས། ལུས་སྤ་བའི་མེས་བསེགས་ཏེ་ནད་བཅློས་པའི་ཐབས་ཤིག 

སྤ་བཟང་། སྤ་བ་རིགས་ལ་རྒློད་གཡུང་གཉིས་ཡློད་པའི་གཡུང་རིགས་དེ་ལ་སྤ་བཟང་ཡང་ཟེར།

སྤ་གཡུང་། སྤ་བ་སྤུ་མང་ཞིང་འཇམ་པ་ཅན། མེ་ཟིན་ས་བའི་རིགས་ཀི་སློ་ཞིག 

སྤ་ལག གཡློ་ཁམ་གི་སྤློད་ཚུལ། ཁ་ཞེ་མི་མཐུན་པ་ནི་སྤ་ལག་ཚ་པློའི་རགས་རེད། 

སྤག་ཆགས་པ། ས་རྡུལ་ཡུན་རིང་འཕུངས་ནས་མཁེགས་པློར་གྱུར་པ། གད་བདར་གང་ཡང་མ་

བས་པའི་རྐྱེན་གིས་རྡུལ་སྙིགས་མང་པློ་སྤག་ཆགས་ནས་བསད་འདུག 

སྤང་། འཚོ་ཐབས་མེད་པར་ཟས་སློགས་སློང་མློ་བེད་ཆེད་འཁམས་པ་སྟེ། སྤི་ཚོགས་རིང་བར་

དབུལ་པློ་མི་སྤང་ཐབས་མེད་བྱུང་ལ་བུ། 

སྤང་འཁམས། སྤང་པློ་གང་སར་འཁམས་པའམ་སྤང་པློ་ལར་དུ་གང་སར་འཁམས་ཤིང་ཉུལ་བ། 

སྤང་འཁམས་པ། ① འཁམས་ཉུལ་ཅན་གི་མི་ངན་ལ་སྨློད་པའི་ཚིག ② དབུལ་ཕློངས་འཁམ་པློ། 

སྤང་འགེད་འཁློལ་འཛིན། སར་ལྷ་ལན་སྨློན་ལམ་གི་དུས་སུ་སྤང་འགེད་བཏང་ཆློག་པ་ཞེས་ཚོགས་

ཆེན་ཞལ་ངློར་དགློངས་པ་ཞུས་པའི་འཁློལ་འཛིན། 

སྤང་རྒན། ① སྤང་པློ་དང་འདྲ་ཞེས་པའི་སྨློད་ཚིག ② སྤང་པློ་རྒད་པློ། 

སྤང་རྒྱུག འཚོ་བ་སློང་མཁན་གི་དབུལ་ཕློངས། སྤང་མིག་ཏུ་མི་ཚུད་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དློན་

འདློད་པ་དང་། མུ་ལློ་བ། ལག་རྐྱློང་། ལམ་པ། སློང་མློ་བ་བཅས་སློ།། 

སྤང་པློ། འཚོ་ཐབས་མེད་པར་ལློ་སློགས་བརླངས་ནས་འཚོ་བའི་མི། 

སྤང་པློ་ཀེར་ལངས། མི་གཅིག་ཧྲེང་ཧྲེང་དུ་སློད་པ་ལས་ཆགས་རེན་ས་ཁང་དང་། རྒྱུ་ནློར། གཉེན་

གློགས་སློགས་གང་ཡང་མེད་པའི་དཔེ། 

སྤང་པློ་གཅེར་ལངས། སྤང་པློ་གློས་མེད་པར་ལངས་པ་སྟེ་དབུལ་ཕློངས་ཀི་དཔེ། 

སྤང་པློ་ལ་ཚུལ་བཙུགས། སྤང་པློ་རྣམས་ལ་ཉིན་ལར་ཞློགས་པ་ཐུག་པ་ཐེངས་རེ་སྟེར་བའི་མ་དངུལ་

འཛུགས་པ། 

སྤང་ཕྲུག སྤང་པློ་ཆུང་ཆུང་ངམ་སྤང་པློའི་ཕྲུ་གུ། 

སྤང་བ། སློང་བའི་མིང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

སྤང་བན། འཚོ་པ་བསློད་སྙློམས་ལ་བརེན་པའི་རབ་བྱུང་སྤང་མིག་ཏུ་མི་ཚུད་པ། ཡུལ་གི་གཏམ་

དཔེ་ལས། ཧ་ཅང་སྤུས་ལེགས་པ་དང་མཛེས་པའི་དློན་ཏེ། མི་ལ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གིས། 

མདའ་ན་འློར་མ་གྲུ་གསུམ་གིས་གཙོ་བས་པའི་ཞིང་སྤང་མིག་ཏུ་མི་ཚུད་པ་འགའ། ཞེས་དབུལ་

པློའི་མིག་གིས་མཐློང་མི་ཐུབ་པ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། 

སྤང་མློ། བུད་མེད་ལ་སྨློད་པའི་ཚིག 

སྤད་མཆན། སར་དགློན་པ་ཉམས་གསློའི་ཞལ་འདེབས་དང་། ཕློགས་ཐློབ་ཀི་ལག་དེབ་སློགས་ལ་

འདི་དང་འདི་སྤད་ཅེས་ཡི་གེ་འགློད་པ། 

སྤད་མཆད་རིམ་འགློད་བེད། སློང་ཡིག་གི་གཤམ་དུ་སྤློད་མཁན་སློ་སློས་རང་མིང་འཁློད་པའི་ཡི་

གེ་རགས་ཐེལ་འབར་མ་རེ་རིམ་བཞིན་འགློད་དགློས་པ། 

སྤད་མཆན་རིམ་བངས། བརྡལ་ག་སྤློད་མཁན་སློ་སློའི་མིང་མཁན་འགློད་བེད་དུ་བཅུག་པ། 

སྤད་པ། སྤློད་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

སྤད་སྤད། [རིང]འབད་བརློན། 

སྤབས་པ། [རིང]ཟས། 

སྤལ་རིས། [རིང]དཔྲལ་རིས་དང་འདྲ། 

སྤས་པ། [ཐ་དད་པ] སྤས་པ། སྤློས། སྤུད་པའམ་བརྒྱན་པ། གློན་པ་གཟབ་མཆློར་གིས་སྤས་པ། 

རྒྱན་གིས་སྤས་པ། བུ་མློས་ཕློ་ཆས་སྤས་པ།

སྤི། ① མློ་ཕྱུགས་ལ་བེའུ་སྐྱེས་ནས་ཉིན་ཤས་རིང་གི་འློ་མ། ② [རིང]ཤ་སྤི་པགས་མཚམས་ཞེས་

པའི་སྐྱི་དེ་ཡིན་ཏེ། ཤ་མཚམས་ཀི་པགས་པ་ཤིན་ཏུ་སབ་པའི་མིང་ངློ་།། 

སྤི་བཙན། ཀད་སྤི་ལ་བཙན་ཐབས་སུ་མཚོན་སློགས་ཕློག་ནས་རལ་སྐྱློན་གྱུར་པའི་དློན་ཏེ། དར་མློ་

སྨན་རམས་པ་བློ་བཟང་ཆློས་གགས་ཀིས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་ལེགས་

བཤད་གསེར་རྒྱན་ལས། སྤི་བཙན་ཞེས་པ་རྒྱ་དར་གློང་འློག་གིས་ཀད་སྤི་མཚོན་ནམ་རུས་

འཛེར་གིས་གནད་པའློ།། 

སྤི་གསར། མློ་ཕྱུགས་ལ་བེའུ་སྐྱེས་ནས་ཉིན་ཤས་རིང་གི་འློ་མ་དང་པློ། 
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སྤིང་། འཕིན་ཡིག་སློགས་བསྐུར་བའི་དློན་ཏེ། ཡི་གེ་སྤིང་བར་བ། སྤིང་མཁན་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

སྤིང་བ། [ཐ་དད་པ] སྤིངས་པ། སྤིང་བ། སྤིངས། གཏློང་བའམ་སྐུར་བ་དང་སིང་བ། བསབ་བ་སྤིང་བ། 

ཕན་ཚུན་གནས་ཚུལ་སྤིང་བ། ཐག་རིང་དུ་ཡི་གེ་སྤིང་ནས་འཕློད་པ། གསང་གཏམ་སྤིངས་པ། 

སྤིངས། སྤིང་བའི་སྐུལ་ཚིག 

སྤིངས་པ། སྤིང་བའི་འདས་པ། 

སྤིངས་ཡིག བསྐུར་ཡིག་གམ་འཕིན་ཡིག གཟིགས་མཁེན་སྤིངས་ཡིག 

སྤིན། གནམ་གི་ཆུ་འཛིན། མཁའ་སྤིན། ཆར་སྤིན། ཐན་སྤིན། མཚམས་སྤིན། སྤིན་དཀྲིགས་པ། སྤིན་

འཁློར་བ། སྤིན་འཁིགས་པ། སྤིན་འཁྲུག་པ། སྤིན་གི་བང་རིམ། སྤིན་འཐིབས་པ། སྤིན་འཐློར་

བ། སྤིན་འཕྱུར་བ། སྤིན་ནག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀ་དམ་པ་ཅན་དང་། མཁའ་གློས། མཁའི་

རྒྱལ་མཚན། མཁའ་ལ་རྒྱུ། གློག་ལན། སྒ་ལན། ཆུ་ཁུར། ཆུ་འཛིན། ཆུ་ཡི་བཞློན་པ། དུ་བའི་

སྐྱེ་གནས། ནམ་མཁའི་གང་པློ། ནམ་མཁའི་གིང་། ནམ་མཁའི་ཏ་མ་ལ། ཚ་ཟེར་འཇློམས། རླུང་

གི་ཤིང་ར་བཅས་སློ།། 

སྤིན་རང་། སྤིན་གི་ར་བ་ཐུར་དུ་ནར་བ། 

སྤིན་དཀར། ཆུ་འཛིན་དཀར་པློ། 

སྤིན་དཀར་རི་ཁློད། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་བག་གཡབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྤིན་འཁྱུད་རི་མློ། ལི་མའི་ཡློ་ཆས་ཀི་རྒྱན་རིས་གས་ཤིག་ཡིན། ར་བའི་ཁད་རགས་ནི་མུ་འབེལ་གི་

ནང་དུ་འཁིལ་བའི་བཅད་རིས་ལས་གྲུབ་པའི་རི་མློ་ཞིག་ཡིན། ཡང་འགའ་ཞིག་སློར་དབིབས་མུ་

འབེལ་ལས་གྲུབ་པས་སྤིན་རིས་རྐྱང་པའང་ཟེར། འགའ་ཞིག་གྲུ་བཞིའི་དབིབས་མུ་འབེལ་ལས་

གྲུབ་པས་དེར་སྤིན་འཁྱུད་རི་མློ་ཟེར། སྤིན་འཁྱུད་རི་མློ་ནི་ལི་མའི་ཡློ་ཆས་ཐློག་གི་ཁ་དང་ཞབས་

རའི་རྒྱན་རིས་ཤིག་ཡིན། ཧྲང་དང་ཀྲློའུ་ནུབ་མའི་སྐབས་དར་སློལ་ཆེན་པློ་བྱུང་། 

སྤིན་གུག དབིབས་གུག་པློའི་སྤིན་པ། 

སྤིན་གི་ཀ་བ། [མངློན] སེར་བ། 
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སྤིན་གི་ཁ་དློག ཡན་ལག་གི་ཁ་དློག་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག 

སྤིན་གི་གློང་བུ། [མངློན] སེར་བ། 

སྤིན་གི་ལྕུག་མ། [མངློན] གློག 

སྤིན་གི་སྙིང་པློ། [མངློན] ག་བུར། 

སྤིན་གི་རྡློ། [མངློན] སེ་རའམ་སེར་བ། 

སྤིན་གི་ཕློ་ཉ། བང་ཆེན་ནམ་འཕིན་སྤིན་གི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ་སྟེ། རྒྱ་གར་གི་སྙན་ངག་གི་བསྟན་

བཅློས་ཤིག་གི་མིང་། སློབ་དཔློན་ནག་མློའི་ཁློལ་གིས་བརམས་པ་དང། ཁ་ཆེའི་པཎི་ཏ་སུ་མ་

ན་ཤྲི་དང་། ལློ་ཙཱ་བ་བང་ཆུབ་རེ་མློ་སློགས་ཀིས་བློད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་པའློ།། 

སྤིན་གི་མེ་ཏློག [མངློན] ཆར་པ། 

སྤིན་གི་མེ་བློ་ཆེ། [མངློན] ཐློག 

སྤིན་གི་མྱུ་གུ། [མངློན] ཆུ། 

སྤིན་གི་བཞློན་པ། སྤིན་གི་བཞློན་པའི་རློགས་བརློད་དེ། དེའི་བསྟན་བ་གཙོ་བློ་རྒྱ་གར་གི་ལྷློ་ཕློགས་

རི་བློ་མ་ལ་ཡ་དང་ཉེ་བའི་སར་འཁྲུངས་ཞེས་པའི་རྒྱལ་པློ་ཞིག 

སྤིན་གི་འློད་ཟེར། [མངློན] ཐློག 

སྤིན་གི་རུས་པ། [མངློན] སེར་བ། 

སྤིན་གི་སློ་ཅན། [མངློན] རི། 

སྤིན་གིས་སེག [མངློན] རྨ་བ། 

སྤིན་སྒ། [མངློན] འབྲུག་སྒ། 

སྤིན་བརྒྱད། སྒློགས་པ། གཡློ་བ། དྲག་པློ། ཆེར་སྒློགས་པ། བརན་པ། གང་བ། འབེབས་པ། གཏུམ་པློའ ློ།། 

སྤིན་མགིན། འདི་མི་དང་འགློ་བ་སྤི་ལའང་མཇུག 

སྤིན་བཅད། སྤིན་གི་མཐའ་རུ་མདངས་ཀི་རྣམ་པ་ཅུང་ཟད་ལན་པའི་བཅད་དེར་བུན་བཅད་ཀང་ཟེར། 

སྤིན་བཅད་རྒྱབ་ཐབས། རྒྱ་སློལ་རི་མློའི་ཐབས་རལ་གི་གས་ཤིག་ཡིན། དེ་ཡང་སྤིན་བཅད་ནི་སློམ་

པློ་དང་ཕ་པློ་གཉིས་ལ་དབེ་ཡློད། ལྷག་དློན་དུ་སྤིན་པ་དང་སྨུག་པ་སློགས་ཀི་རྣམ་པ་དེ་རི་བློའི་
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ཚང་ཚིང་གི་ངློས་སུ་སྨུག་པ་འབི་སྐབས་སུ་གནམ་ཐིབ་པའི་སྨུག་པ་སྟུག་པློའི་འབི་ཐབས་དང་

གནམ་དྭངས་པའི་སྨུག་པ་སབ་པློའི་འབི་ཐབས་སློགས་ཀི་ཐབས་རལ་མི་འདྲ་བས། སློ་སློའི་

ཁད་ཆློས་མངློན་པའི་བཅད་ཀི་ཕ་སློམ་གཏློང་ཐབས་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། འློན་ཀང་རི་མློ་མཁན་རང་

ཉིད་ཀི་རྣམ་དཔྱློད་རལ་ལ་བརེན་ནས་སྟབས་བསྟུན་མཁས་པའི་འབི་རལ་སྤད་དགློས་པ་ནི་

གནད་ཀི་དམ་པའློ། ། 

སྤིན་ཆར། ཆར་པ་ཆུང་ངུ་། 

སྤིན་ཆུ། བློད་སློལ་རི་མློའི་ཚོན་ལ་བསེས་བེད་ཀི་ཁུ་བ་སྟེ། སྤིན་ཆུ་གར་ས་སྙློམ་པློ། 

སྤིན་ཆེན། [མངློན] བྱཻཌཱུརྱ། 

སྤིན་ཆེན་པློ་བརྒྱད། དུར་ཁློད་ཆེན་པློ་བརྒྱད་ཀི་སྟེང་ན་ཡློད་པའི་སྤིན་ཆེན་པློ་བརྒྱད་ནི། ༡ཤར་ན་

སྒློགས་པ་སློན་པློ། ༢ ལྷློ་ན་འཁིག་པ་སེར་པློ། ༣ནུབ་ན་དྲག་པློ་དཀར་པློ། ༤ བང་ན་སྨུག་པློ་

དཀར་པློ། ༥ ཤར་ལྷློ་ན་གདུང་བེད་དམར་པློ། ༦ ལྷློ་ནུབ་ན་གང་བ་སེར་པློ། ༧ ནུབ་བང་ན་

ཆར་འབེབས་ལང་ཁུ། ༨ བང་ཤར་ན་གཏུམ་དྲག་ལང་ཁུའློ།། 

སྤིན་ཆེན་མློའི་མདློ། བམ་པློ་བཅུ་དང་ལེའུ་སློ་བདུན་ཡློད། སར་རྒྱལ་པློ་ཁི་རལ་པ་ཅན་གི་དུས་སུ་

ལློ་ཙཱ་བ་ཞང་ཡེ་ཤེས་ཀིས་རྒྱ་གར་སྐད་ནས་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་བཀའ་འགྱུར་སྣར་ཐང་

དཔར་མའི་ལེ་ཚན་[ཝ]པའི་ནང་ཡློད། 

སྤིན་ཆེན་ལྷ་མློ་བརྒྱད། དུར་ཁློད་ཆེན་པློ་བརྒྱད་ཀི་སྟེང་ན་ཡློད་པའི་སྤིན་ཆེན་བརྒྱད་པློར་མཆློད་

མཁན་ལྷ་མློ་བརྒྱད་ནི། ༡ཤར་ན་ཁྲུས་ཆ་བ། ༢ ལྷློ་ན་ཡློན་ཆབ་མ། ༣ནུབ་ན་མེ་ཏློག་མ། ༤ 

བང་ན་བདུག་སློས་མ། ༥ ཤར་ལྷློར་སྣང་གསལ་མ། ༦ ལྷློ་ནུབ་ན་དྲི་བྱུག་མ། ༧ ནུབ་བང་ན་

ཞལ་བསིལ་མ། ༨ བང་ཤར་དུ་སིལ་སྙན་མ་ཞེས་སྤིན་གསེབ་ནས་ལུས་ཕེད་མ་ཐློན་པའློ།། 

སྤིན་འཇའ། འཇའི་ཁ་དློག་དང་འདྲ་བའི་སྤིན་པ། 

སྤིན་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས། སྤྲུལ་སྐུའི་རྒྱུད་ཀི་ཆློས་ཀི་

སྐུ་དང་ལན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནི་སེམས་ཅན་གི་ཕན་བདེའི་ལློ་ཏློག་སྨིན་པ་དེ་ལ་རག་ལས་

པས་སྤིན་ལ་བུའློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

སྤིན་མཐློངས། སྤིན་གི་བར་མཚམས་མཐློངས། མཚན་མློ་སྤིན་མཐློངས་ནས་ཟླ་འློད་རབ་ཏུ་འཕློ་བ། 

སྤིན་དག་པ། ① ནག་ནློག་མེད་པའི་སྤིན་དཀར། ② ནམ་མཁར་སྤིན་མེད་པ། 

སྤིན་བདུན། སྤིན་དམར་གི་རི་མློ་ཅན་གི་གློས་ཆེན་ཞིག 

སྤིན་མདངས། སྤིན་རིས་ལ་མདངས་རྒྱབ་པའི་བེད་ཐབས་ལ་ཟེར། 

སྤིན་འདེགས། [མངློན] ཁུག་ར། 

སྤིན་ནག ཁ་མདློག་ནག་པའི་སྤིན་པ། 

སྤིན་པ། སྤིན་དང་དློན་གཅིག 

སྤིན་པ་སམ་པློ། སྤིན་པ་དང་ཕ་ཝང་གི་རི་མློ་ཡློད་པའི་རུམ་གི་མིང་། 

སྤིན་པའི་མགློ་དཀར། ཐང་ག་དང་། ལེབས་རིས། ཤིང་ཚོན་སློགས་ལ་སྤིན་པ་འབི་སྐབས་སྤིན་པའི་

གཞི་གདན་སློ་སེ་དང་ལང་སེ་གང་རུང་ལ་སྤིན་མགློར་དཀར་རག་གིས་རླློན་མདངས་རྒྱབ་གི་

ཡློད་པས་དེར་སྤིན་པའི་མགློ་དཀར་ཞེས་ཟེར། 

སྤིན་པའི་མདངས། ཐང་ག་དང་ལེབས་རིས་སློགས་ཀི་སྤིན་པར་རང་རང་མདློག་དང་མཚུངས་པའི་

མདངས་ཆུ་སྤད་ནས་སྤིན་པའི་གིབ་གཟུགས་མཚོན་པའི་མདངས་རྒྱབ་དགློས། 

སྤིན་ཕུང་། སྤིན་མང་པློ་འདུས་པའི་ཕུང་པློ། 

སྤིན་འབྱུང་། [མངློན] དབར་ཁ། 

སྤིན་མིག ཐང་ག་དང་། ལེབས་རིས་སློགས་ཀི་སྤིན་པའི་དཀིལ་དབུས་སུ་མིག་ལ་བུ་ཞིག་བིས་ཏེ་

མཛེས་ཆ་འདློན་གི་ཡློད་པས་དེར་སྤིན་མིག་ཅེས་ཟེར། 

སྤིན་མེད་འློད། བསམ་གཏན་བཞི་པའི་གནས་རིས་ཀི་འློག་མ་སྟེ། གནས་འདིར་སྐྱེས་པའི་ལྷ་ནི་སྤིན་

མེད་ཉི་མའི་སྣང་བ་ལར་འློད་དང་ལན་པ་ལྷ་གཞན་གི་གཞལ་མེད་ཁང་གིས་མ་ཆློད་ཅིང་སྒིབ་

པ་མེད་པས་སྤིན་མེད་འློད་ཅེས་བའློ།། 

སྤིན་དམར། སྤིན་པ་དམར་པློ། ནངས་ས་དྲློའི་སྤིན་དམར་ཆུ་ཡིན། དགུང་ཕི་དྲློའི་སྤིན་དམར་མེ་ཡིན། 

སྤིན་ཚོགས། སྤིན་མང་པློ། 

སྤིན་ཟམ་དགློན། མིང་གཞན་གུ་རུ་སྤིན་ཟམ་དགློན་ཟེར། གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེས་བཏབ་པར་བཤད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་

ཀ་རེ་ས་ཁུལ་གློ་མློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྤིན་གཟུགས། [མངློན] ལྷང་ཚེར། 

སྤིན་བཟང་ཅན། སྤིན་བཟང་ཅན་གི་ཟླ་བ་དང་དློན་གཅིག 

སྤིན་བཟང་ཅན་གི་ཟླ་བ། བློད་ཟླ་བརྒྱད་པ། 

སྤིན་རིས། སྤིན་པའི་རི་མློ། 

སྤིན་རིས་མ། སྤིན་པའི་རི་མློ་ཅན་གི་གློས་ཆེན་སློགས། 

སྤིན་རུམ། སྤིན་གི་ནང་། སྤིན་རུམ་ནས་ཆར་བབ་པ། 

སྤིན་ལ་དགའ། [མངློན] རྨ་བ། 

སྤིན་ལ་གནས་པའི་ལྷ་མློ་བརྒྱད། གློང་གི་སྤིན་མཆློད་ལྷ་མློ་བརྒྱད་དང་དློན་གཅིག 

སྤིན་ལ་ཞློན། [མངློན] བརྒྱ་བིན། 

སྤིན་ལ་སློང་། [མངློན] ཁུག་ར། 

སྤིན་ལམ། [མངློན] ནམ་མཁའ། 

སྤིན་ལས་རྒྱལ། [མངློན] སྒ་གཅན། 

སྤིན་གསར། གསར་དུ་སྐྱེས་པའི་སྤིན་སབ་མློ། 

སྤིན་གསེབ། སྤིན་པའི་ནང་ངམ་བར་གསེབ། 

སྤིབས་པ། [རིང]ལློགས་པ། 

སྤིས་མ། གཅིན་པ་དང་འློ་མ་སློགས་ཀི་ཁ་ལ་ཆགས་པའི་རི། འློ་སྤིས། ཞློ་སྤིས། ཆུ་སྤིས། གཅིན་

པའི་སྟེང་དུ་སྤིས་མ་འཁློར་བ། འློ་མ་བསྐློལ་ཏེ་གང་བཅུག་ན་སྤིས་མ་ཆགས་ཡློང་།

སྤྲུ་སྐྱ། སློ་ཞིག 

སྤྲུ་དཀར་། ཐང་སྨན་གི་རིགས་སྤྲུ་མ་དཀར་པློ་སྟེ། རློ་ཁ་ལ་ཚ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་སིན་ནད་

འཇློམས་པ་དང་། ཁག་ཤློར་གཅློད་པར་བེད། 

སྤྲུ་དཀར་ར་བ། སློ་སྨན་སྤྲུ་མ་དཀར་པློའི་ར་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

སྤྲུ་ནག ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ་ལ་ཚ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་གག་ལྷློག་གཉན་ནད་

དང་། འབམ་གྲུམ། རིམས་ཚད་ལ་ཕན། མགློ་སིན་དང་གང་ཐབས་འཇློམས། 

སྤྲུ་བ། སློ་སྨན་ཞིག སྤ་བའི་མིང་གཞན། 

སྤྲུ་འབུ། སྤྲུ་མ་དཀར་པློའི་ར་བར་གནས་པའི་འབུའི་མིང་སྟེ། སྨན་རམས་པ་བློ་བཟང་ཆློས་འཕེལ་

གིས་མཛད་པའི་ལེགས་བཤད་བློ་གསལ་འཇུག་ངློགས་ལས། སྤྲུ་འབུ་ནི། སྤྲུ་མ་དཀར་པློའི་ར་

བར་གནས་པའི་འབུ་སེར་སྐྱ་མགློ་ནག་པློ་ཅན་དེའི་མིང་སྟེ། དཔེ་རིང་འགར་སྤྲུ་འབྲུ་ཞེས་འབྱུང་

ཡང་མ་དག་པའློ།། ཞེས་དང་། གློང་སྨན་པས། ཁག་གཅློད་སྐབས་འགར་དགློས་པའི་སྤྲུ་འབུ་ལ། 

བཅློས་ནས་སྤྲུ་འབྲུ་བེད་པ་ནློར་བ་མཐློང་། 

སྤྲུ་མ། སློ་སྨན་ཞིག 

སྤྲུ་རྩྭ། སློ་སྨན་ཞིག་སྟེ། སྤྲུ་དཀར་དང་། སྤྲུ་ནག་སློགས་རིགས་ཁ་ཤས་ཡློད། 

སྤྲུག་བརྡབས། སྤྲུག་སྤྲུག་བས་ཏེ་བརྡབས་པ། གློས་ལ་འབར་བའི་སྤུ་དང་རྡུལ་སྤྲུག་བརྡབས་བཏང་བ། 

སྤྲུག་པ། ① [ཐ་དད་པ] སྤྲུགས་པ། སྤྲུག་པ། སྤྲུགས། རྡེབ་པའམ་གསིག་པ། གདན་སྤྲུག་པ། ཐལ་

བ་སྤྲུག་པ། སེང་གེས་རལ་པ་སྤྲུག་པ། ནུས་ཤུགས་ཡློད་དགུ་རལ་སྤྲུགས། འཁློར་བ་དློང་

སྤྲུགས། ② [རིང] ① ཟད་པ། ② དག་པར་བེད། 

སྤྲུག་སྤྲུག རྡེབ་རྡེབ། མལ་གདན་སྤྲུག་སྤྲུག་བས་ནས་ཐལ་རྡུལ་འབུད་པ། 

སྤྲུག་གསིག སྤྲུག་སྤྲུག་བས་པ། རྔློག་མ་སྤྲུག་གསིག་བས་པ་ལ་བུ། 

སྤྲུགས། སྤྲུག་པའི་སྐུལ་ཚིག 

སྤྲུགས་པ། སྤྲུག་པའི་འདས་པ། 

སྤྲུལ། ལྷ་སྒྲུང་ངམ་སྒྱུ་མའི་སྟློན་པློ་ཞིག སུང་ཝུ་ཁུང་སྦྲང་མར་སྤྲུལ་ནས་འཕུར་ལ་བུ། 

སྤྲུལ་སྐུ། དེ་ཡང་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་པ་ནི་ངློ་བློ་སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་ཅན་དེ། རྣམ་པ་སྣ་

ཚོགས་པའི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་ནས་གདུལ་བའི་ངློར་སྐལ་དང་བསྟུན་པའི་ཆློས་བསྟན་ཅིང་ཕན་

བདེའི་འཕིན་ལས་ཀི་མཛད་པློ་ཞིག་ཏུ་འདློད་ཅིང༌། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གཞུང་ལུགས་

རྣམས་སུ་ཐུན་མློང་དང་ཐུན་མིན་གི་བཞེད་སློལ་མི་འདྲ་བ་ཡློད་ཀང༌། ཡློངས་གགས་ཐེག་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐུན་མློང་བའི་ལུགས་ལར་ན། རང་བཞིན་སྤྲུལ་སྐུ་དང༌། འགློ་འདུལ་སྤྲུལ་སྐུ། སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་སྐུ་

ཞེས་རིགས་མི་འདྲ་བ་གསུམ་དུ་ངློས་འཛིན་ཅིང༌། དེ་ཡང་རང་བཞིན་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་པ་དེ་ནི། 

དབིངས་སྣང་ལློངས་སྐུ་ཆེན་པློའི་སྟློན་པ་དེ་ཉིད་ཇི་ལར་དྭངས་ཤེལ་ལས་གཟུགས་བརན་འཆར་

བ་བཞིན་དུ་རིགས་ལྔའི་ཞིང་ན་ས་ཐློབ་ཀི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀི་ངློར་རིགས་ལྔའི་

སངས་རྒྱས་དང༌། ཞི་བ་དང་ཞི་མ། ཁློ་བློ་དང་ཁློ་མློའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པར་སྣང་བས་ཆློས་

སྟློན་པ་ནི་རང་བཞིན་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡིན་ཚུལ་[རྒྱུད་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦློར་]ལས། འགློ་འདུལ་སྤྲུལ་སྐུ་

ཞེས་པ་ནི། ཐབས་མཁས་ལ་ཐུགས་རེ་དང་ལན་པའི་སངས་རྒྱས་དེས་གཞན་དློན་དུ་རྣམ་པར་

རློལ་པ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་ཚུལ་གིས་དུས་གཅིག་ཏུ་ཕློགས་བཅུའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་

རབ་འབམས་ཐམས་ཅད་དུ་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཚུལ་སྟློན་པ་མཆློག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སྟེ། དེ་

རེ་རེ་ལའང་གདུལ་བ་རིགས་དྲུག་སློ་སློའི་དབང་ཤེས་ལ་རང་རང་གི་རིགས་དང་མཐུན་པའི་

སྐྱེས་བུ་ཐུབ་པ་དྲུག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་འགློ་བ་རིགས་དྲུག་སློ་སློའི་དློན་མཛད་པ་སྟེ། [སྒྱུ་འཕྲུལ་བ་

མ་]ལས། ལྷ་ཡི་གནས་ན་བརྒྱ་བིན་མགློན། །ལྷ་མ་ཡིན་ན་ཐགས་བཟང་རིས། །མི་ལ་བདུད་

འདུལ་ཤཱཀ་མགློན། །ཡི་དྭགས་གནས་ལ་ཁ་འབར་ཏེ། །བློལ་སློང་སེང་གེ་ཉིད་དུ་སྨྲ། །དམལ་

བར་ལས་ཀི་གཤིན་རེ་མགློན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། །སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་པ་ནི། 

སེམས་ཅན་གང་ཞིག་ལ་མི་བདེ་བར་བྱུང་ན་དེ་ལ་ཕན་པར་བེད་པའི་བ་དངློས་གང་ཞིག་བྱུང་བ་

དེ་ནི་ཕློགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང༌། ས་ཐློབ་ཀི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་མཐུ་རལ་

དང་བིན་རླབས་ལས་ཤར་པའི་སྣ་ཚོགས་པའི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་ཚུལ་སྟློན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་[དཀློན་

མཆློག་ཏ་ལ་ལ་]ཡི་མདློ་ལས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་ལར་དང༌། རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷས་མཛད་པའི་

[སྤློད་འཇུག་]ལས། བདག་ནི་མགློན་མེད་རྣམས་ཀི་མགློན། །ལམ་ཞུགས་རྣམས་ཀི་དེད་དཔློན་

དང༌། །བརྒལ་འདློད་རྣམས་ཀི་གྲུ་དང་ནི། །གཟིངས་དང་ཟམ་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། །གིང་དློན་གཉེར་

ལ་གིང་དང་ནི། །མར་མེ་འདློད་ལ་མར་མེ་དང༌། །གནས་མལ་འདློད་ལ་གནས་མལ་དང༌། བདག་

ནི་ལུས་ཅན་བན་འདློད་པ། །ཀུན་གི་བན་དུ་འགྱུར་བར་ཤློག། ཡིད་བཞིན་ནློར་དང་བུམ་པ་

བཟང༌། །རིག་སགས་གྲུབ་དང་སྨན་ཆེན་དང༌། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

དཔག་བསམ་གི་ནི་ཤིང་དག་དང༌། །ལུས་ཅན་རྣམས་ཀི་འདློད་འཇློར་གྱུར། །ས་སློགས་འབྱུང་བ་

ཆེན་པློ་དང༌། །ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་རག་པར་ཡང༌། ། སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡི། །རྣམ་

མང་ཉེར་འཚོའི་གཞིར་ཡང་ཤློག ཅེས་པ་ལ་སློགས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་འབའ་ཞིག་

ཏུ་འབྱུང་བའི་བ་དངློས་རྣམས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་སྐྱེད་དང་སྨློན་འདུན་

ཡིན་ཚུལ་གསལ་བ་དང༌། གཞན་ཡང་[ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་]ལས་ཀང༌། སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་པ་ནློར་

བུ་ལློན་ཤིང་གཏེར། ། གྲུ་ཟམ་ཟས་སྨན་བཟློ་སྐྱེ་ངེས་པ་མེད། ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། དེ་ལར་

སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་རྣམ་གཞག་མི་འདྲ་བ་རྣམས་ལས། རང་རེ་བློད་ཀི་ཡུལ་དུ་ས་ཁབ་རྡློ་ཁབ་ཏུ་དར་

བའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་པའི་ངློས་འཛིན་གཞི་ནི་སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་དགློས་ཏེ། བློད་འདིར་བློ་

རིག་དང༌། སྟློབས་རལ། སྦངས་པའི་ཡློན་ཏན་སློགས་གཞན་ལས་ཁད་དུ་འཕགས་པའི་མི་

ཞིག་བྱུང་བ་ན་དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་རུང་གི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པར་ངློས་འཛིན་བེད་

ཅིང༌། དཔེར་ན་ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློར་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་སྤྲུལ་པ་དང༌། ཁི་སློང་

ལེའུ་བཙན་འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་སྤྲུལ་པ། མངའ་བདག་ཁི་རལ་པ་ཅན་ཕག་ན་རྡློ་རེའི་སྤྲུལ་

པ་ཡིན་པའི་ཟེར་སློལ་བྱུང༌། དེ་བཞིན་དུ་ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་སྤྲུལ་པ་དང༌། 

འགློ་མགློན་ཕག་རྡློར་གི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པར་བཤད་པ་ལར་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་ཀི་སྤྲུལ་པ་

ཟམ་མི་ཆད་པར་བློན་ནས་སེམས་ཅན་གི་དློན་མཛད་བཞིན་ཡློད་པར་འདློད་པའི་ལུགས་སློལ་

འདི་ས་མློ་ནས་བྱུང་ཡློད་ཅིང༌། ལྷག་པར་དུ་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གཞུང་རྣམས་སུ་རང་

ལ་དབང་ལུང་ཁིད་གསུམ་མན་ངག་དང་བཅས་པས་རེས་སུ་འཛིན་པའི་བ་མ་དེ་ལ་སངས་

རྒྱས་དངློས་ཀི་འདུ་ཤེས་འཛིན་དགློས་པར་བཤད་ཅིང༌། དེ་ནི་སེམས་ཅན་གངས་མེད་ཀི་སྡུག་

བསལ་ལ་གཟིགས་ནས་བསམ་བཞིན་དུ་སྐྱེ་བ་བཞེས་པའི་སྤྲུལ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ངློས་

འཛིན་བེད་སློལ་ཡློད་ཀང༌། རང་གི་བ་མ་དེ་ཉིད་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྐྱེ་བ་

བཞེས་པའི་ཡང་སིད་ངློས་འཛིན་བེད་པའི་ལུགས་དེ་ཐློག་མར་གྲུབ་ཆེན་ཨློ་རྒྱན་པས་སློལ་

ཕེས་པ་ཞིག་ཡིན་སྟེ། དེ་ཡང་མཚུར་ཕུའི་གདན་རབས་འཛིན་པའི་གྲུབ་ཐློབ་ཆེན་པ་ཀརྨ་

པཀྵིར་གགས་པ་དེ་ཉིད་སྐུ་གཤེགས་ཁར། མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལན་གི་སློབ་མ་མང་པློ་ཡློད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་ནང་ནས་གྲུབ་ཐློབ་ཨློ་རྒྱན་པ་ལ་གདན་ས་གཏད་དེ། རློགས་ལན་རྣལ་འབློར་རང་བྱུང་རྡློ་

རེ་ང༌། །ཉི་མ་དློ་ནུབ་རྒས་ཀང་སང་འཆར་བཞིན། །གདུལ་བའི་ལས་དང་མཐུན་པར་སྤྲུལ་སྐུ་

འབྱུང༌། ཞེས་དང༌། ཉི་མ་ལ་སྟློད་ཕློགས་ནས་ཞྭ་ནག་པློའི་རྒྱུད་པ་འཛིན་པ་ཞིག་འློང༌། དེའི་བར་

དུ་རྒྱལ་ཚབ་མཛོད་ཅིག་སློགས་ཡང་སིད་འབློན་པའི་ལུང་བསྟན་ཡང་ཡང་གསུངས་ཤིང་ཞྭ་

ནག་གསེར་མདློངས་ཅན་དེ་གྲུབ་ཆེན་ཨློ་རྒྱན་པའི་དབུ་ལ་གསློལ་ནས་གདན་ས་བསྐྱང་

དགློས་པའི་བཀའ་ལུང་གནང༌། གྲུབ་ཐློབ་ཆེན་པློས་བ་མའི་བཀའ་བཞིན་གདན་ས་སྐྱློང་བཞིན་

བཞུགས་པའི་སྐབས་དེར། མང་ཡུལ་གུང་ཐང་གངས་ཞུར་མློའི་འགམ། འློ་མ་ལུང་མཁན་ཐང་

ར་ཕུ་རླུང་ཤློད་ཅེས་པའི་ཡུལ་དེར་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༢༨༤ལློར་ཡབ་སགས་

འཆང་ཆློས་དཔལ་དང༌། ཡུམ་ཇློ་མློ་གཡང་འདྲེན་ཞེས་པའི་ཁློ་ཤུག་གཉིས་ར་ཆས་བཟློ་བའི་

ལག་རལ་ལ་བརེན་ནས་འཚོ་བ་རང་མགློ་ཐློན་ཙམ་ཞིག་གི་ཁིམ་དུ་འཁྲུངས་པ་དང་ངློ་མཚར་

བའི་ལས་དང་རྨི་ལམ་བཟང་པློ་མང་པློ་བྱུང་བར་ཡུལ་མི་ཀུན་གིས་གེང་ཡུལ་དུ་གྱུར། དགུང་

ལློ་གཉིས་གསུམ་གི་སྐབས་ནས་སྐྱེ་བ་ས་ཕི་དང་མ་འློངས་ལུང་བསྟན་ལ་བུ་ཐློལ་བྱུང་དུ་

གསུངས་པས་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀིས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་བིས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ངློས་འཛིན་

བས། དགུང་ལློ་ལྔ་པར་ཡབ་ཡུམ་དང་ལྷན་དུ་ར་ཆས་བཙོང་ཞློར་དུ་གྲུབ་ཆེན་ཨློ་རྒྱན་པ་ཞལ་

མཇལ་དུ་ཕིན། སྐུ་མདུན་དུ་འབློར་ཁའི་དགློང་མློ་དེར་གྲུབ་ཆེན་ཨློ་རྒྱན་པ་ཐུགས་དམ་གི་

གཟིམ་ལམ་དུ་གྲུབ་ཐློབ་ཆེན་པློ་ཀརྨ་པ་བློན་ནས་གནས་གཡློར་བ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་རྨིས། 

ཕི་ཉིན་ཉེ་གནས་ཚོ་ལ་དེ་རིང་གྲུབ་ཆེན་ཀརྨ་པ་ཆེན་པློ་བློན་ཡློང་བ་ཡིན་པས་སུ་བྱུང་ཡང་

རློལ་མློ་དང་བཅས་པས་བསུ་བ་གིས། ཞེས་གསུངས། ཉེ་གནས་ཚོས་བལས་པས་རེ་ཡབ་

ཡུམ་གསུམ་པློ་འབློར། བ་མ་ལ་གཞན་སུ་ཡང་མི་གདའ། ར་གདུགས་མཁན་པློ་བཟའ་ཚོ་བུ་

ཆུང་ཁིད་པ་གཅིག་བྱུང་ཞུས་པས། དེ་ཀ་ཡིན་བསུ་བ་གིས་ལ་ནང་དུ་བློས་གསུངས། གྲུབ་ཆེན་

ཉིད་དང་གཡས་གཡློན་དུ་བཞུགས་གདན་མཉམ་པློར་བཤིབས་ནས་ག་སྒིག་བས། གྲུབ་ཆེན་

ཨློ་རྒྱན་པ་ལ་སྤིར་བསློད་ནམས་དང་སྐུའི་ཟིལ་དཔག་ཏུ་མེད་ཅིང༌། ལྷག་པར་དུ་ཞལ་མཇལ་

འཕད་གནང་བའི་ཉིན་དེར་གསང་བའི་བདག་པློའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བཞུགས་ནས་ལ་སྟངས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

ཀིས་ཟིལ་གིས་མནན་ཀང་བིས་པའི་ཐུགས་ལ་ཞེད་སྣང་ཙམ་ཡང་མེད་པར་བ་མའི་མདུན་དུ་

ཐལ་གིས་བློན། ཕ་མ་ཚོས་ཕག་འཚལ་བའི་སྐབས་སུ་བུ་ཆུང་ཕག་ཀང་མི་འཚལ། འཇིགས་

སྐྲག་ཀང་མེད་པར་མཆློད་ཁང་གི་མདུན་ན་དྲིལ་གདང་གཅིག་ཡློད་པ་དེ་དཀྲློལ། གྲུབ་ཆེན་

ཐུགས་དགེས་ཚོར་ཆེན་པློས་ཞལ་འཛུམ་མདངས་དང་བཅས་པར་བུ་ཆུང་ཐུ་མློ་གཅིག་འདུག 

སྙན་གགས་ཆེན་པློ་ཡློང་བའི་རེན་འབེལ་ཡློད་གསུངས། དེ་ནས་གདན་ལ་བཞུགས་བཅུག་ནས་

ཁློད་སུ་ཡིན་གསུངས་པར། ང་ཀརྨ་པ་ཡིན་གསུངས། ཨློ་རྒྱན་པས་དེ་བཞིན་ཡིན་པར་འདུག 

ང་ལ་དག་པའི་སྣ་བ་མང་པློ་བྱུང་གསུངས་ནས་མློས་གུས་དང་མཉེས་ཚོར་ཆེན་པློས་སྤན་གིས་

འབས་ལར་བསྐྱངས། དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་དང༌། སྨློན་འཇུག་གི་ཐུགས་བསྐྱེད་གནང༌། 

དགུང་ལློ་བདུན་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ལགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༢༩༠ལློར་མཁན་པློ་ཀུན་ལན་ཤེས་

རབ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང༌། སྐུ་གློང་མ་ཀརྨ་པཀྵིའི་གསང་མཚན་དུ་རང་བྱུང་རྡློ་རེ་ཟེར་བས་མཚན་དེ་

ཀ་གསློལ། དེ་ནས་བཟུང་བློད་དུ་གྲུ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་དུ་ལུགས་སློལ་འདི་དར་འདུག

སྤྲུལ་སྐུ་ཆློས་དབིངས་རྒྱ་མཚོ། དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའ་ིདུས་སྟློད་ཙམ་ལ་གཙང་ཁུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། 

ཁློང་གིས་རིག་གནས་སྤི་ལ་སློབ་སྦློང་མཛད་པས་སྙན་ངག་དང་རི་མློའི་གནས་ལ་འགན་ཟླ་མ་

མཆིས་པ་ཞིག་བྱུང་སྟེ་སྨན་གསར་བིས་རྒྱུན་གི་སློལ་བཏློད། ཁློང་གི་ཕག་བཟློའི་བརམ་བར་

མཚོན་ན་དབེན་དགློན་གི་ལེབས་རིས་དང་། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློར་རྒྱལ་བ་བློ་བཟང་དློན་གྲུབ་དང་

མཁས་གྲུབ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀི་རྣམ་ཐར་རས་བིས་ཐང་ག ཕློ་བང་པློ་ཏ་ལའི་ཚོམས་ཆེན་གི་

ལེབས་རིས་ལས་འགློ་བ་མི་བྱུང་ཚུལ་དང་། རྒྱལ་བའི་འཁྲུངས་རབས་རྣམས་ཡིན། 

སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས། སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ། མཆློག་གི་སྤྲུལ་སྐུའློ།། 

སྤྲུལ་སྐུ་སེའུ་ཆུང་བ། དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་དུ་བྱུང་བའི་བིས་འབུར་གཉིས་ལ་མངའ་བརེས་

པའི་ལྷ་བཟློ་མཁས་ཅན་ཞིག་ཡིན། ཁློང་གི་བརམ་བར་མཚོན་ན་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པློས་དགའ་

ལན་ཡངས་པ་ཅན་གསར་བཞེངས་ཐློག་རེན་གི་གཙོ་བློ་ཐུབ་པ་ཚུལ་ཁིམས་མ་དང་། གསང་

བ་འདུས་པའི་བློས་བསངས་དཀིལ་འཁློར། བདེ་མཆློག་གི་བློས་བསངས་དཀིལ་འཁློར་སློགས་

ཟངས་ལིའི་སྐུ་བརན་བློན་གཙང་ཅན་མང་པློ་བཞེངས་ཡློད། དུས་མཚུངས་དགའ་ལན་ཡངས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ་ཅན་གི་ལེབས་རིས་རྣམས་ཀང་ཁློང་གིས་སྐྱ་རིས་མཛད་པ་ཡིན། རིག་གསར་གི་རྐྱེན་ལས་

ད་ལ་མཇལ་རྒྱུ་མེད། 

སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ། བཟློ་བློ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ། མཆློག་གི་སྐྲུལ་སྐུ་སྟེ་གསུམ། 

སྤྲུལ་སྐུ་བསློད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དབང་པློ། སྤྲུལ་སྐུ་བསློད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དབང་པློ་ནི་པཎ་ཆེན་

བསློད་གགས་ཀི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་ཞིང་། སྟློད་ལུང་ལམ་པའི་ཉེ་འཁློར་དུ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་

འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༥༥༦ ལློ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཞི་ལ་འབས་སྤུངས་སུ་སྤན་དྲངས། ཏཱ་ལའི་

བ་མ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པར་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་ནས་བསློད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དབང་པློ་ཞེས་མཚན་

གནང་། དགའ་ལན་ཁི་ཟུར་བདེ་བ་ཅན་པ་དང་། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ་སློ་སློ་ནས་དགེ་

ཚུལ་སློང་གི་སློམ་པ་བཞེས། ཡློངས་འཛིན་དམ་ཆློས་དཔལ་འབར་བསྟེན་ནས་གཞུང་ལུགས་

ལ་མཁས་པར་སྦངས། དགུང་ལློ་ཉེར་གཉིས་ལ་སློན་སྐབས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པའི་

ཕག་ཕིར་སློག་ཡུལ་དུ་བློན། ཨལ་ཐན་རྒྱལ་པློས་མེ་ཏེ་པ་ཞེས་གཟེངས་བསྟློད་ཕུལ། ཏཱ་ལའི་

བ་མ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པའི་བཀའ་བཞིན་ཆབ་མདློའི་ཁ་མཆུ་བསྡུམས་པ་དང་། ལི་ཐང་གི་ཆློས་

སེ་དང་། ཐུབ་ཆེན་གི་སྐུ་བཞེངས་པའི་ཐུགས་འཁུར་བཞེས། དབུས་སུ་བློན་རེས་ཆློས་སེ་ཆེན་

པློ་སྐྱློར་མློ་ལུང་གི་ཁིར་ཕེབས་ཏེ་ཆློས་འཁློར་མང་དུ་བསྐློར་ཞིང་བསྟན་བཅློས་ཀང་མང་དུ་

བརམས། ཆབ་མདློའི་བ་མར་གདན་འདྲེན་བྱུང་ཡང་དགུང་ལློ་སློ་བདུན་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་

ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༦༩༡ལློ་འློལ་ཁར་སྐུ་གཤེགས། 

སྤྲུལ་སྐུ་ཧློར་དར་བ། དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་དུས་མཇུག་ཙམ་ལ་འཁྲུངས། ཁློང་ནི་འཇིམ་གི་

སྣང་བརན་བཟློ་བར་ཤིན་ཏུ་མཁས། ཁློང་གི་ཕག་བཟློའི་བརམ་བ་ནི་ཕློ་བང་པློ་ཏ་ལར་

བཞུགས་ཡློད། 

སྤྲུལ་སྐུའི་ངློས་འཛིན། བློད་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༢༨༤་ལློ་ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡློ་རེ་སྐུ་

འཁྲུངས་ནས་དགུང་ལློ་ལྔ་ཕེབས་སྐབས་གྲུབ་ཐློབ་ཨུ་རྒྱན་པ་རིན་ཆེན་དཔལ་གིས་ཀརྨ་

པཀིའི་ཡང་སིད་འཁྲུལ་བལ་དུ་ངློས་འཛིན་ཞུས། དེ་ནི་བློད་དུ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སིད་ངློས་འཛིན་

བེད་པའི་ལམ་སློལ་ཐློག་མ་དེ་ཡིན། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་རིམ་བློན་རྣམས་དང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་རིམ་བློན་སློགས་དགློན་སེ་སློ་སློའི་སྤྲུལ་སྐུ་ངློས་འཛིན་ཞུ་བའི་ལམ་སློལ་དར་

ཁབ་བྱུང་ཡློད། བ་མའི་སྐུ་སྐྱེ་ངློས་འཛིན་ཞུ་བའི་ལམ་སློལ་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ནང་

གང་ཟག་ཁད་དུ་འཕགས་པ་རྣམས་འགློ་བའི་དློན་ཕིར་སྙིང་རེའི་དབང་གིས་འཁློར་བར་ཡང་

སིད་པ་ལེན་པ་ཞེས་པའི་ལུང་ལ་བརེན་ནས་དར་བ་ཞིག་ཡིན། 

སྤྲུལ་སྐུའི་མཚན་ཉིད་ལྔ། ཞི་བའི་ལམ་སྟློན་པ། འདུལ་བ་སྨིན་པར་བེད་པ། ལུང་སྟློན་པར་བེད་པ། འཕིན་

ལས་སྣ་ཚོགས་པའི་རྒྱུན་གང་འདུལ་བའི་གཟུགས་སྟློན་པ། གཞན་གི་རྣམ་རིག་ལ་སྣང་བའློ།། 

སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་། སྟློང་གསུམ་མི་མཇེད་འཇིག་རེན་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་ཁམས། དེའང་སྟློང་གསུམ་གི་སྟློང་

ཆེན་པློ་འཇིག་རེན་གིི་ཁམས་བེ་བ་ཕག་བརྒྱ་དེ་སྤྲུལ་སྐུ་གཅིག་གི་གདུལ་ཞིང་ཡིན། དེང་དུས་ཀི་

རིས་གཞི་ལར་ན་ས་ཡི་གློ་ལ་དུང་ཕྱུར་བཅུ་དེ་སྤྲུལ་སྐུ་གཅིག་གིས་དློ་དམ་བ་བའི་ཁློངས་ཡིན། 

སྤྲུལ་སྐུའི་ཡེ་ཤེས་གཉིས། ཆློས་ཉིད་ཇི་ལ་བ་མཁེན་པ་དང་། ཆློས་ཅན་ཇི་སྙེད་པ་མཁེན་པའློ།། 

སྤྲུལ་བསྒྱུར། སྤྲུལ་པའི་བཀློད་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་བསྒྱུར་བ། 

སྤྲུལ་པ། ① ནང་ཆློས་ནས་འབྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཏེ། མཆློག་གི་སྤྲུལ་སྐུ། སྐྱེ་

བ་སྤྲུལ་སྐུ། བཟློ་སྤྲུལ་སྐུ། སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་བུ། ②[ཐ་དད་པ] སྐྱེད་པ་དང་། འཕློ་བར་བེད་

པ། འགེད་པ། སྟློན་པ། སྒྱུར་བ། སྤྲུལ་པ་སྤྲུལ་བ། གཅིག་ལས་མང་པློ་སྤྲུལ་བ། རྣམ་འགྱུར་སྣ་

ཚོགས་སྤྲུལ་བ། 

སྤྲུལ་པ་འགེད་པ། སྤྲུལ་པ་སྟློན་པ། 

སྤྲུལ་པ་སྒྱུ་མ། སྒྱུ་ལུས་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བསྐྱེད་རློགས་ལ་བརན་པ་ཐློབ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

གིས་སྤྲུལ་པའི་དཀིལ་འཁློར་སློགས། 

སྤྲུལ་པ་སྡུད་པ། ཕར་སྤྲུལ་པ་རྣམས་ཚུར་སྡུད་པ། 

སྤྲུལ་པའི་སྐུ། ① སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུའི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ། ལློངས་སྐུའི་བདག་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བའི་དག་

མ་དག་གི་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་སྣང་ཞིང་དེ་དག་གི་དློན་མཛད་པར་བསམ་བཞིན་སིད་པར་

བཟུང་བའི་གཟུགས་སྐུའློ།། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་ཀང་ངློ་།། ② བ་མ་ཆེ་

གས་ཀི་ཡང་སིད་ལ་བཏགས་པའི་མིང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྤྲུལ་པའི་འཁློར་ལློ། ལེ་བའི་ར་འཁློར། 

སྤྲུལ་པའི་གེགས་བམ། བཀའ་གདམས་སྤྲུལ་པའི་གེགས་བམ་སྟེ། བཀའ་གདམས་བུ་ཆློས། 

སྤྲུལ་པའི་ཉན་ཐློས། གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་ལ་བུའློ།། 

སྤྲུལ་པའི་ལློག་པས་ཕེ་ན་བརྒྱད། རེན། རྒྱུ། ཞིང་། དུས། རང་བཞིན། འཇུག་པར་བེད་པ། སྨིན་པར་

བེད་པ། གློལ་བར་བེད་པའློ།། 

སྤྲུལ་པའི་རྫུ་འཕྲུལ། རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་སྟློན་པའི་རྫུ་འཕྲུལ། 

སྤྲུལ་པའི་ལམ་གསུམ། གཟུགས་ཅན་གཟུགས་ལ་ལ་བའི་རྣམ་ཐར། གཟུགས་མེད་གཟུགས་ལ་ལ་

བའི་རྣམ་ཐར། སྡུག་པའི་རྣམ་ཐར་དང་གསུམ་སྟེ་རྣམ་ཐར་སློ་གསུམ། 

སྤྲུལ་པའི་སས་བརྒྱད། རྒྱལ་སས་གཉའ་ཁི་བཙན་པློ། ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློ། ཆློས་རྒྱལ་

ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན། འཁློར་འབངས་ཀླུ་ཡི་དབང་པློ། རྒྱ་གར་ཨ་ཙ་ར་ནག་པློ། སྙིགས་མའི་

སྐྱབས་མགློན་ཇློ་བློ་རེ། ཏེ་ལློ་པྲཉྫཱ་པ་ར། ལྷ་རེ་ཙནྡྲ་གློ་མིའློ།། 

སྤེ། སྤེའུ་ཡི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

སྤེ་བློ་བག་འགློ་དགློན། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༣༥༥ལློར་གྲུབ་ཐར་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་

ཆློས་སྐྱློང་ལྷ་ཁང་ཞིག་བཏབ། དེ་རེས་བག་གི་སྟེང་དུ་ཡར་དགློན་པ་སློས་པས་བག་འགློ་དགློན་

ཞེས་མིང་ཐློག མཚོ་ཁ་དགློན་པའི་བུ་དགློན་ཆགས། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་

དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྤེ་མློ་ལ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་གློ་མློ་རློང་ཁློངས་ཕག་རིའི་ཤར་ངློས་སུ་ཡློད། 

སྤེ་མློང་། [ཡུལ] སེ་མློང་སྟེ། ནེའུ་ལེ་ཡང་ཟེར། 

སྤེ་ཚང་དགློན། དཔལ་སྐྱིད་ཀླུ་རེའི་གསས་ཁང་ཚང་དང་དཔལ་སྐྱིད་སྤེ་ཚང་དགློན་ཞེས་ཀང་

གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པ་ཡས་མས་སྤི་ལློ་༡༦༢༠ ཡས་མས་སུ་བ་མ་བསྟན་པ་འབྲུག་

གགས་ནས་འདུ་ཁང་དང་ནང་བརེན་གསར་བཞེངས་བས་ཏེ་དགློན་པ་བཏབ། བར་དུ་ཇློ་མློ་

མང་པས་ཇློ་དགློན་དུ་བསྒྱུར། དེ་རེས་ཇློ་མློ་རྣམས་དགློན་གནས་གཞན་དུ་སློས། ཤུལ་དུ་རི་

ཁློད་པ་དར་བ་སློགས་ཀི་འགྱུར་བ་མང་ཙམ་བྱུང་ལ་དམངས་གཙོའི་བཅློས་སྒྱུར་བར་བཞུགས། 
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སློན་བློན་པློའི་གྲུབ་མཐའ་དང་ཕིས་སུ་རིང་མ་དར་ལ་རིང་ཆློས་དང་བློན་གཉིས་ཟུང་འབེལ་

མཛད་ནས་ཉམས་ལེན་བེད་སློལ་ཡློད་པར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྤེའུ། ① སྤེལ་ཡང་ཟེར། ནགས་ཁློད་ལ་གནས་པའི་དུད་འགློ་ཞིག སྤེའུ་མཇུག་རིང་། སྤེའུར་མི་

ལས་བཅློལ་ཀང་ག་ནས་ཡློང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྒྱུག་མཐློང་པ་དང་། གཉེར་མའི་གདློང་། 

འཕར་འགློ། མི་དང་འདྲ། ཡལ་གའི་རི་དྭགས། རླུང་གི་བུ་རྒྱུད། སའི་མཇུག་མ་བཅས་སློ།། ② 

[མངློན] མེ་ལུག་ལློ། 

སྤེའུ་སྙུག་མ། ཤིང་ཞིག 

སྤེའུ་མཇུག་པ། དབིབས་འདྲ་བ་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་རྒྱལ་པློ་རེ་རལ་གི་མིང་གི་རྣམ་

གངས་ཤིག་སྟེ། འཁྲུངས་དཔེ་ལས། རྒྱལ་པློ་རེ་རལ་ཉིན་གི་བག་ལས་སྐྱེ། ལློ་མ་མེ་ལེ་མཆེད་

པ་འདྲ། ར་བ་སྤེའུའི་མཇུག་མ་འདྲ། རློ་ནི་ཅུང་ཟད་མངར་བ་ཡིན་ཞེས་དང་། སྟློད་སྨན་གཞློན་

ནུ་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་གྲུབ་པའི་དངུལ་ཆུའི་བསྟན་བཅློས་ལས། བེ་སྐྱེས་བེ་ལང་བདུད་རི་

དང་། སྤེའུ་མཇུག་རེ་རལ་མིང་གི་གངས། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་དང་། སྐབས་འགར་མཁན་

སྐྱའི་མིང་ལའང་སྤེའུ་མཇུག་པ་ཟེར་བས་སྐབས་ཐློབ་ཏུ་གློ་བར་བའློ།། 

སྤེའུ་འདྲ། [མངློན]སློམ། 

སྤེའུ་རིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་། ཡངས་པ་ཅན་དུ་ཡློད་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཞིག་ཡིན་པར་སྨན་གི་

གཞིའི་ནང་དུ་གསལ། 

སྤེའུ་ལད། སྤེལ་ལད་དང་འདྲ། 

སྤེའུ་ཤིང་། [མངློན] སེ་འབྲུ། 

སྤེའུའི་རུས་པ། སློག་ཆགས་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་བསྐ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་

བིས་པ་བཙའ་དཀའ་བར་ཕན། 

སྤེལ། ① སྤེའུ། ཀློང་སྤེལ། རྒྱ་སྤེལ། ② ལློ་འཁློར་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག མེ་སྤེལ། 

སྤེལ་གི་དུས་ཚོད། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། ཉི་རྒས་སྤེལ་གི་དུས་ཚོད་སྟེ།ཡུལ་གང་དེའི་ཕི་དྲློ་ཆུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚོད་༡༥-༡༧བར་གི་དུས་ཚོད་ལ་ཟེར། 

སྤེལ་རྒྱལ། སྤེའུ་གཙོ་བློ། 

སྤེལ་མཇུག་མ། སློ་སྨན་རེ་རལ་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་ཡིན། 

སྤེལ་སྙུག སྤེའུ་སྙུག་མའི་བསྡུས་ཚིག 

སྤེལ་སྨན་བཅད་འབློར། སྨན་ག་ིཁུངས་བཤད་དམ་བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའ་ིབློང་ང་དཀར་

པློའི་གབ་མིང་ཞིག་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་

རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། སྤེལ་སྨན་བཅད་འབློར་ཨ་ཛེ་ཤ གངས་ཀི་

ཞུན་ཆུང་རྣམས་དློན་གཅིག བློང་ང་དཀར་པློའི་གབ་མིང་ངློ་།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། །

སྤེལ་ཟླ། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་སྟློན་ར་བ་སྤེལ་གི་ཟླ་བ་སྟེ་བློད་ཟླ་བདུན་

པ་དང་། ཞིང་འབློག་རྒན་པློའི་ལུགས་ལ་དགུན་འབིང་པློ་སྤེལ་གི་ཟླ་བ་སྟེ་བློད་ཟླ་བཅུ་གཅིག་

པ་ལ་ཟེར། 

སྤེལ་ཟླ་ཚེས་བཅུའི་གར་འཆམ། གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀི་རེས་དྲན་རྣམ་ཐར་གར་འཆམ་འདི་ནི་

བློད་ཡུལ་སྟློད་སྨད་བར་གསུམ་དུ་རིང་མ་དང་། བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་དགློན་པ་རྣམས་སུ་འཆམ་

སློལ་ཡློད་པ་རེད། དབུས་ཁུལ་དུ་བློད་ཟླ་ལྔ་པའི་ནང་སྐྱློར་མློ་ལུང་གི་གཞློང་པ་ལྷ་ཆུའི་ཚེས་

བཅུ་བའི་སྐྱིད་སྡུག་ནས་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་དང་། ལློ་འཁློར་བཅུ་གཉིས་ཀི་གར་འཆམ་རྒྱབ་

གི་ཡློད། 

སྤེལ་ལད། སྤེའུའི་ལད་མློ་སྟེ། ངློ་དགའི་རྣམ་འགྱུར་གི་དཔེ། ངློ་དགའ་སྤེལ་ལད། སྤེལ་ལད་འཁབ་

པ། སྤེལ་ལད་བསགས་བརློད། 

སྤེལ་ལློ་སྤེལ་ཟླ། སྤེལ་ལློ་སྤེལ་ཟླ་ཞེས་གནམ་ལློ་སྤེལ་ལློ་ཡིན་པ་དང་། ལློ་དེའི་སྤེལ་ཟླ་ཟེར། 

སྤེལ་སློག སྤེལ་ལྤགས་ཀི་གློས། 

སྤློ། (རྒྱན་ཚིག) སྤློ་བ་སྟེ། སེམས་སྤློ། སྤློ་བ་སྐྱེད། ཁང་བ་སྤློ་མློ། ས་ཆ་སྤློ་མློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། ཨ་

མདློའི་ཡུལ་སྐད་དུ་བསློ་མློ་ཟེར། 

སྤློ་སྐྱིད། ① སེམས་དགའ་ལུས་བདེ། ② དགའ་སྟློན། འགྲུལ་པ་རྣམས་ལ་སྤློ་སྐྱིད་གཤློམ་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

སྤློ་སྐྱིད་ཁང་། སྤི་ཚོགས་དང་། ཆབ་སིད། རིག་རལ། རེད་འཇློ་སློགས་བེད་སའི་གནས་ལ་ཟེར། 

སྤློ་སྐྱིད་བཏང་བ། མི་མང་པློ་མཉམ་དུ་འདུས་ནས་གིང་ག་གཏློང་བ་སློགས་སྐྱིད་སྟློན་བེད་པ། 

སྤློ་སྐྱིད་དུས་སྟློན། དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའི་ནང་དུ་གློགས་པློ་འགའ་ཞིག་ལྷན་དུ་འཛོམས་ནས་ཆང་

སློགས་བཏུང་བའི་རིགས་བཏུང་ཞིང་། ལབ་གེང་བེད་པའི་མཛད་སློ། 

སྤློ་ཁང་། དབར་དུས་སློད་སའམ་དགའ་སྟློན་གཏློང་ས། 

སྤློ་སྟློན། དགའ་བར་བེད་པའི་སྟློན་མློ། 

སྤློ་ཐུང་ཐུང་། ངང་རྒྱུད་རིང་པློ་མེད་པ། 

སྤློ་ཐུང་བ། ཁློང་ཁློ་ལང་ས་བ། སྤློ་ཐུང་བས་ན་ལས་དློན་ལ་འཐུས་ཤློར་ཡློང་རྒྱུ་ཐག་ཆློད། ཀློ་ལློང་

དམ་པློའི་མི་དེ་སྤློ་ཐུང་བ་ཞིག་ཡློང་། སྤློ་ཐུང་བ་ལ་ཀུ་རེ་མ་བེད། མི་ཐུབ་པ་ལ་དློ་མ་སློ། 

སྤློ་སྣང་། སེམས་སྐྱིད་པའི་སྣང་བ། སྤློ་སྣང་ཆེན་པློས་ལད་དློན་ཧུར་བརློན་མཛད། 

སྤློ་པློ། ① དགའ་པློ། གསར་བརེའི་གསུང་གཞས་གསན་ནས་ཐུགས་སྤློ་པློ་བྱུང་སློང་། ② [ཡུལ] 

ཞིམ་པློ། གསློལ་ཚིགས་ལ་སློད་སྨན་སྦར་བས་སྤློ་པློ་བྱུང་སློང་། 

སྤློ་སྤློ། དགའ་དགའ་སྤློ་སྤློ་ངང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དུས་ཆེན་གཏློང་བ། 

སྤློ་བ། ① [ཐ་དད་པ]སྤློས་པ། སྤློ་བ། སྤློས། འགེད་པ་དང་། འཕློ་བར་བེད་པ། སྐྱེད་པ། འློད་ཟེར་

སྤློ་བ། སེམས་གང་ས་གང་དུ་སྤློ་བ། སར་མེད་གསར་སྤློས\ ②[ཡུལ]སློ་བ། མེ་སྤློ་བ། ཉི་མ་

སྤློ་བ། ③ [ཐ་མི་དད་པ]དགའ་བ། ཐུགས་ཧ་ཅང་སྤློ་བ། འགན་བབས་ལས་དློན་ལ་སྤློ་བ། ལ་

འདློད་ཅིང་ཉན་སྤློ་བ། གཡུལ་གི་ལས་ལ་མི་སྤློ་བ། ④ དགའ་མིང་། རང་འགན་བསྒྲུབས་ནས་

སྤློ་བ་སྐྱེས་པ། སྤློ་བ་བསྐྱེད་པ། སྤློ་ཉམས་རབ་རྒྱས། 

སྤློ་བ་དགློན། ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བཏབ། བཏབ་དུས་མ་གསལ། ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་ནི་

རེ་ཙོང་ཁ་པའི་བ་མ་ཡིན། ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་དང་། ཙོང་ཁ་པ་དགུང་ལློ་

སློ་དགུའི་ཐློག་གནས་འདིར་ཐློག་མའི་ཞལ་མཇལ་དང་གསུང་གེང་གནང་། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ལྷློ་བག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྤློ་བ་ཅན། [མངློན] ཉ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྤློ་བ་ཆེ་བ། ① དགའ་སྤློ་ཆེ་བ། ② བརློན་འགྲུས་ཆེ་བ། 

སྤློ་བ་རིང་བ། ངང་རྒྱུད་རིང་པློ། 

སྤློ་བ་བསིངས་པ། སེམས་ལ་དགའ་བ་བསྐྱེད་པ། དགེ་རྒན་སློབ་སྟངས་མཁས་པས་སློབ་གྲྭ་བ་

རྣམས་ལ་སློབ་སྦློང་གི་སྤློ་བ་བསིངས་པ། 

སྤློ་བག་ཕེབས་པ། ཐུགས་སྤློ་ཞིང་བཞུགས་བག་ཕེབས་པ། སྤློ་བག་ཕེབས་པར་ལས་ཀ་བེད་བཞིན་པ། 

སྤློ་བའི་ཚོགས། [མངློན] རི་དྭགས་བསེ་རུ། 

སྤློ་བེད། [མངློན] གཟུགས་མློ་བི་ཐུར། 

སྤློ་མ་ལངས། དགློངས་དག་ཞུ་བའི་དློན་སྟེ། སྤློ་མ་ལངས། ཚིག་པ་མ་ཟ་ནློར་སློང་ལ་བུ། 

སྤློ་མློ། [ཡུལ] ཡིད་དགའ་བ། ན་ཚ་མེད་ན་ཐུགས་སྤློ་མློ་ཡློང་བའི་སྨློན་ལམ་ཞུ། 

སྤློ་ཚིགས་དགློན། དགེ་ལན་ལུང་རློགས་ཆློས་ལན་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་

པའི་ས་སྦྲུལ་ལློ་སྤི་ལློ་༡༧༤༩ ལློར་མཚན་སྒློགས་མཁན་ཆེན་དང་ཨ་ཁེབ་བ་མ་བློ་བཟང་

ཚུལ་ཁིམས་གཉིས་ནས་རྡློ་བའི་པློ་ཏི་དགློན་ཤུལ་དུ་རི་ཁློད་པ་ཁ་ཤས་ཡློད་པའི་སྟེང་དགློན་པ་

གསར་དུ་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྔ་པ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྤློ་ཞི་བ། རླུང་ངམ་ཁློང་ཁློ་ཞི་བའམ་འཇགས་པ། མི་འདི་སྤློ་ཐུང་ལ་སྤློ་ཞི་བ་ཡང་ས་པློ་ཞིག་འདུག 

སྤློ་རིང་པློ། ཁློང་ཁློ་ཆུང་བའམ་ངང་རྒྱུད་རིང་པློ། གཤིས་བཟང་སྤློ་རིང་གི་མི། 

སྤློ་ལངས་པ། རླུང་ངམ་ཁློང་ཁློ་ལངས་པ། གློ་བུར་དུ་སྤློ་ལངས་ནས་རང་བརྡབ་ལག་བརྡབ་བེད་པ། 

ཁ་སྐྱེངས་སྤློ་ལངས། 

སྤློ་ཤི་བ། རླུང་ལངས་ནས་ཞིའམ་ཆག་པ། རེ་ཞིག་ངང་སྒུག་བས་ནས་ཁློ་སྤློ་ཤི་བ་དང་ཐབས་

མཁས་ཀིས་གློས་སྡུར་བེད་པ། 

སྤློ་ཤུགས། དགའ་སྤློའི་ནུས་སྟློབས། 

སྤློ་སིང་ངེ་བ། སེམས་སྐྱིད་ཉམས་ཆེ་བ། རྣམ་འགྱུར་སྤློ་སིང་ངེ་བ་ཞིག་སྟློན་པ། 

སྤློ་སིང་སིང་། ཉམས་སམ་དགའ་ཉམས་ཆེ་བ། མི་དམངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བའི་གློ་སྐབས་



  1155  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

ཐློབ་ན་སེམས་སྤློ་སིང་སིང་ཞིག་ཡློང་། 

སྤློ་སུད་པ། ཁློ་ས་བ། 

སྤློ་སེམས། དགའ་སྤློའི་སེམས། 

སྤློ་སེམས་འཁློལ་བ། དགའ་ཞིང་སྤློ་བའི་སེམས་ཆུ་རླུང་བཞིན་འཕྱུར་བ། གསར་བརེ་ལེགས་འགྲུབ་

བྱུང་བར་སྤློ་སེམས་འཁློལ་བའི་ངང་ནས་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་བ། 

སྤློ་གསེང་། གུང་གསེང་ངམ་གིང་ག་སློགས་སུ་བསྐྱློད་ནས་སྐྱིད་པློ་གཏློང་བ། 

སྤློ་བསང་། ཕི་ལ་ལློངས་རྒྱུ་སློགས་བེད་པའི་བ་སྤློད་ཀི་མིང་། 

སྤློག་སྤློག་ཚ་པློ། བེད་བཟློ་དློད་པློ། 

སྤློག་མ། ལྕུག་མའམ་སྨྱུག་བཤགས་ཀིས་བསས་པའི་སློ་མ་ཆུང་བ། སློས་སྤློག 

སྤློད། སྤློད་པའི་སྐུལ་ཚིག 

སྤློད་ཁློངས་ཡིག་རིགས། དཀར་ཆག་ནང་བཀློད་ད་ེརིས་ལེན་རིས་སྤློད་བེད་དགློས་པའ་ིཡིག་ཆའ་ིརིགས། 

སྤློད་ཁ། རིས་སྤློད་རིས་ལེན་བེད་སློའི་བཀའ་ཤློག 

སྤློད་དངུལ། རིས་སྤློད་ཀི་དངུལ་ལམ། འཇལ་སྤློད་ཀི་དངུལ། 

སྤློད་ཆས། རིས་སྤློད་རིས་ལེན་བེད་སློའི་དངློས་རིགས། སྤི་དངློས་སྤློད་ཆས་རྣམས་འཐློར་རྐྱེན་

བཏང་ན་མི་འགིག 

སྤློད་འཇལ་དུས་བཅད། ལས་དློན་ཅི་རིགས་ཤིག་གི་མཇུག་འབས་སྤློད་འཇལ་བེད་པའི་དུས་བཀག 

སྤློད་དེབ། རིས་སྤློད་རིས་ལེན་བེད་སྐབས་ཀི་དེབ་ཡིག 

སྤློད་པ། [ཐ་དད་པ] སྤད་པ། སྤད་པ། སྤློད། ① སྟེར་བ་དང་གཏློད་པ། ཕིར་སྤློད་པ། ཡི་གེ་སྤློད་པ། 

འཕིན་སྤད་པ། སྐྱིན་ཚབ་སྤློད་པ། མདུན་ལམ་སྤད་པ། རིས་སྤློད་བས་པ། ② ཐུག་པ་དང་ཕན་

ཚུན་སྦློར་བ། འཐབ་མློ་སྤློད་པ། དག་ལན་སྤློད་པ། 

སྤློད་དཔང་། རིས་སྤློད་སྐབས་ཀི་དཔང་པློའམ་ལ་རློག་བེད་མཁན། 

སྤློད་བུན། འཇལ་དགློས་ཀི་བུ་ལློན། 

སྤློད་འཛིན། ཕར་ཚུར་གང་རུང་སྤློད་དན་གི་འཛིན་ཡིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྤློད་ལེན། ཕར་སྤློད་ཚུར་ལེན། གཞང་གི་དངློས་ཆས་གང་ཡློད་སྤློད་ལེན་ཡག་པློ་བེད་དགློས། 

སྤློས། སྤས་པ་དང་སྤློ་བའི་སྐུལ་ཚིག 

སྤློས་ཀུན། ① སྣང་སིད་ཀི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད། ② རྒྱས་སྤློས་ཚང་མ། 

སྤློས་བཅས། ① གཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ། ② བདེན་གྲུབ་ཀི་ཞེན་པ། 

སྤློས་པ། ① སྤློ་བའི་འདས་པ། ② རྒྱ་ཆེ་བའི་མཚན་པ་དང་། རློག་པ། བག་མེད་རྒྱས་སྤློས། སྤློས་

པ་ཆློད་པ། སྤློས་པར་ལྟུང་བ། སྤློས་པའི་བག་ཆགས། ༣ [རིང]ལས་ཀའམ་ལས་འགན། 

སྤློས་པ་བཅད། རང་སེམས་ཀི་སྤློས་པ་ར་བ་ནས་ཆློད་པ་སྟེ་སེམས་མི་རློག་པའི་ངང་ལ་གཡློ་མེད་

དུ་གནས་པ། 

སྤློས་པ་ཆློད་པ། རང་སེམས་ཀི་སྤློས་པ་ར་བ་ནས་ཆློད་པ་སྟེ་སེམས་མི་རློག་པའི་ངང་ལ་གཡློ་མེད་

དུ་གནས་པ། 

སྤློས་པའི་མཐའ་བརྒྱད། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་སྟློང་ཉིད་ཀི་ལ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ན་སྤློས་

པའི་མཐའ་བརྒྱད་བལ་བ་སྟེ། སྐྱེ། འགག རག ཆད། འགློ། འློང་། གཅིག ཐ་དད་བཅས་མཐའ་

བརྒྱད་བལ་བའློ།། 

སྤློས་བལ། མཚན་མར་མི་འཛིན་པ་དང་། སྟློང་ཉིད་དམ་ཆློས་ཉིད། 

སྤློས་བལ་རློགས་པའི་རྣལ་འབློར་ཀི་ས། རང་གི་ངློ་སྐལ་གི་ཤེས་སྒིབ་ཀི་སློངས་གཉེན་དུ་གྱུར་པའི་

ཆློས་ཐམས་ཅད་མཐའ་བཞི་དང་བལ་བར་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས། 

སྤློས་མེད། རྒྱས་པ་མེད་པ། སྤློས་མེད་སྙན་ཞུ། 

སྤློས་མེད་མི་རློག་ངང་ལ་སློད། སེམས་དེ་ཡུལ་གཞན་ལ་སྤློས་པ་མེད་པ་སྟེ། མ་ཡེངས་པའི་སློ་ནས་

རློག་མེད་དུ་འཇློག་པའམ་རྣམ་རློག་བཟང་ངན་གང་གིས་ཀང་དབང་དུ་མི་གཏློང་བར་སེམས་

རྣམ་པར་མི་རློག་པའི་ངང་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་ཞློག་ཅིག་ཅེས་པའློ།། བཀའ་བརྒྱུད་པས་སེམས་ལ་

དམིགས་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསློམ་པའི་སྐབས་རྣམ་རློག་བཟང་ངན་གང་གི་དབང་དུ་ཡང་མི་

གཏློང་བར་སེམས་རློག་མེད་དུ་འཇློག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློར་བསློམ་པའི་སྐབས་དང་། རྣམ་

རློག་གང་སྐྱེས་པ་དེ་ཉིད་ལ་སང་བངས་མ་བས་པར་རང་བབས་སུ་ཡལ་བཅུག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

ལ་གློམས་འདྲིས་ཅུང་ཟད་བྱུང་བ་ན་དེ་ལར་བེད་པ་ཡིན་ཟེར། 

སྤློས་གཤློམ། རྒྱས་རྒྱས་བཟང་བཟང་གི་གཤློམ་ར། དང་དློད་ཀི་འཚོའི་སྤློས་གཤློམ་སློང་བ། 

དཔག །ཤེས་ཡློད་པའི་རགས་དང་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་མ་ཤེས་པའི་དློན་ཤེས་པའམ་གཞལ་བ་སྟེ། 

རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློའི་གཏིང་ཡང་དཔག་ཐུབ། གཞུང་ལུགས་ཆེན་པློའི་དློན་ཡང་དཔག་ཐུབ་ལ་བུ། 

དཔག་ཆེན། ལུས་ཀི་ཤེད་སྟློབས་ཆེན་པློ། ཁློ་དཔག་ཏུ་མེད་པ། གངས་བརློད་དུ་མེད་པའམ་མཐའ་

ཡས་པ། ནམ་མཁའི་སྐར་ཚོགས་ཀི་གངས་འབློར་དཔག་ཏུ་མེད་ཅིང་བསམ་གིས་མི་ཁབ། 

མཁས་པ་ཡློན་ཏན་དཔག་མེད་ཀང་། གཞན་གི་ཡློན་ཏན་ཆུང་ངུའང་ལེན། 

དཔག་ཏུ་རུང་བ། ཚད་འཇལ་ཐུབ་པ། ཡུལ་ལུང་ཞིག་གི་མི་གངས་མང་ཉུང་དཔག་ཏུ་རུང་བ་ཞིག་རེད། 

དཔག་པ། དཔློག་པའི་མ་འློངས་པ། 

དཔག་བལ། [བིགམཿ]དཔག་ཏུ་མེད་པ། 

དཔག་མེད། དཔག་ཏུ་མེད་པའི་བསྡུས་ཚིག 

དཔག་ཚད། [ཡློཛནཾ] ① མངློན་པའི་ལུགས་ལ་རྒྱང་གགས་བརྒྱད་ཀི་ཚད་དེ་རྒྱང་གགས་རེར་

གཞུ་འདློམ་ལྔ་བརྒྱ་ཡློད། ② དུས་འཁློར་ལུགས་ལ་སློར་མློ་ཉེར་བཞི་ལ་ཁྲུ་གང་། དེ་བཞི་ལ་

གཞུ་འདློམ་གང་། དེ་ཉིས་སྟློང་ལ་རྒྱང་གགས་གཅིག དེ་བཞི་ལ་དཔག་ཚད་གཅིག 

དཔག་ཚད་གཅིག གཟུགས་ཀི་མཐའ་སྟེ། རྒྱང་གགས་བརྒྱད་ལ་དཔག་ཚད་གཅིག རྒྱ་གར་སྐད་

དུ་ཨློཛནཾ། 

དཔག་ཡས། མཐའ་ཡས་པའམ་གཞལ་དུ་མེད་པ། 

དཔག་བསམ། ① ཚོད་བརག་པའམ་གཞལ་བ། ② བློས་དཔག་བའམ་བསམ་བའི་ཡུལ་གི་དློན། 

དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་། སྙན་ངག་གི་ལམ་ལས་དྲངས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རློགས་པ་

བརློད་པ་ཡལ་འདབ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་པ་རྒྱལ་པློ་དགེ་བའི་དབང་པློས་མཛད་པ། རྒྱ་གར་གི་སྙན་

ངག་པ་ལཀྵ་མཱ་ཀཱ་ར་དང་། བློད་ཀི་ལློ་ཙཱ་བ་ཤློང་སྟློན་རྡློ་རེ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་

ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའློ།། 

དཔག་བསམ་ཤིང་། ཡློངས་འདུ་ས་བརློལ་ཏེ། འབས་བུ་དང་ལློ་མ་ལས་ཟས་གློས་འབྱུང་བའི་ཤིང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྔ་ཡབ་ཅན་དང་གསེར་ཤིང་ངློ་།། 

དཔགས་པ། དཔློག་པའི་འདས་པ། 

དཔང་། བ་དངློས་ལ་དློགས་པ་གཅློད་བེད་ཀི་རགས་དང་རེན་གཞི་ཁད་པར་བའི་མིང་སྟེ། ལློ་རྒྱུས་

ཀི་བདེན་དཔང་བས། མི་དབང་། དངློས་དཔང་། ཟུར་དཔང་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

དཔང་རྒྱ། [རིང]ཕན་ཚུན་ཁ་འཆམ་མཐུན་གྲུབ་ཀི་ཆློད་དན་གན་ཡིག 

དཔང་བརྒྱད། སར་གློད་ཡ་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀི་བདེན་དཔང་བཞི་བཞི་སྟེ་བརྒྱད། 

དཔང་རགས། ཚད་མར་འཛིན་རུང་བའི་རགས་མཚན། དཔང་རགས་ཁུངས་བཙན་ཡློད་པ། དབིན་

སྐད་དུ་credentials ཟེར། 

དཔང་རགས་ཁ་གསབ། དཔང་རགས་ཅི་རིགས་ཁ་གསབ་བས་པའི་དློན། 

དཔང་རགས་ཁུངས་བཙན། ར་སྤློད་པར་བེད་པའི་མིའམ་དངློས་པློ་ཁུངས་བཙན་པློ། 

དཔང་རགས་ཆ་ཚང་བ། རང་གི་ལ་ཚུལ་བསྒྲུབ་པའི་དཔང་རགས་ཆ་མི་ཚང་བ། ཡང་ན་དཔང་

རགས་ཆ་མི་ཚང་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

དཔང་རགས་ཆ་མི་ཚང་བ། དཔང་རགས་ཆ་ཚང་བའམ་མང་པློའི་དློན། ཡང་ན་ཆ་ཚང་བའི་དཔང་

རགས་ཅེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

དཔང་རགས་ཉར་ཚགས། དཔང་རགས་ལ་ལྷད་སྐྱློན་མི་ཤློར་བར་ཉར་ཚགས་བས་པའི་དློན། 

དཔང་རགས་འདློན་སྤློད། ལ་བ་ཅི་རིགས་ཤིག་འགྲུབ་པའི་དཔང་རགས་འདློན་སྤློད་བས་པ། 

དཔང་རགས་མེད་པ། ཁིམས་ཁང་ལ་གཏུག་བཤེར་བ་བེད་ཀི་དཔང་རགས་མེད་པ། 

དཔང་རགས་འཚོལ་བསྡུ། རང་གི་ཁེ་ཕན་སྲུང་སྐྱློང་ཀི་ཆེད་དུ་དཔང་རགས་འཚོལ་བ། 

དཔང་རགས་རྫུན་བཟློ། དཔང་རགས་མེད་བཞིན་དུ་རང་གི་ལ་བ་བསྒྲུབ་ཆེད་རྫུན་བཟློ་བས་པ། 

དཔང་རགས་ཞིབ་དཔྱད། དཔང་རགས་དེ་བདེན་པ་ཡིན་མིན་གི་བརག་དཔྱད་བེད་པ། 

དཔང་བསྟློད། བསྟན་པའམ་དཀར་ཕློགས་སྐྱློང་བའི་ལྷ་སྲུང་རྣམས་དཔང་བསྟློད་པ་སྟེ་གཟེངས་

བསྟློད་བེད་པ། 

དཔང་པློ། ① བར་མིའམ་གཉའ་བློ་སྟེ། ཕློགས་གཉིས་དབར་དུ་བདེན་རྫུན་ཤན་འབེད་བེད་མི། 



  1159  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

བདེན་དཔང་། མི་དཔང་། བར་དཔང་། མི་རྣམ་གངས་ལ་མགློ་འཐུ་བ་དང་། ཁས་ལེན་པ། ཆ་

འཛིན། བར་མི་བཅས་སློ།། ② གློད་གཞི་སྟེ་རློད་པ་བེད་པའི་དློན་རྐྱེན་བདེ་རྫུན་གང་ཡིན་

གསལ་བཤད་བེད་མཁན་གི་དཔང་པློ་དང་། དངློས་རས་སློགས་ཀི་དཔང་རགས་ལའང་ཟེར། 

དཔང་པློ་བེད་མཁན་མེད་པ། ལ་བའམ་ཁིམས་རློད་སློགས་ཀི་སྐབས་ལ་དཔང་པློ་བེད་མཁན་མི་

གཅིག་ཀང་མེད་པ། 

དཔང་པློ་བེད་པ། ལ་ཚུལ་ཅི་རིགས་ཞིག་ཡིན་པ་བདེན་པ་ར་སྤློད་བེད་མཁན་ལ་བརློད། 

དཔང་པློ་གསུམ། ཤན་འབེད་པའི་དཔང་པློ། རེས་སུ་བརློད་པའི་དཔང་པློ། ཚར་གཅློད་པའི་དབང་པློའ ློ།། 

དཔང་འཕེར་བ། བར་གི་ཆེ་བཞིར་འཇློག་འློས་པ་སྟེ། རགས་དང་རྒྱུ་མཚན་ཁད་པར་བར་འཛིན་

རུང་བའམ་འཇློག་འློས་པ། དྲང་པློ་ཚད་ལན་གི་མི་དེ་དཔང་འཕེར་བ་ཞིག་ཡིན། 

དཔང་བེད་པ། བར་དཔང་བེད་པ། ཕན་ཚུན་བར་འདུམ་གི་དཔང་བེད་པ། 

དཔང་བློ་གློས་བརན་པ། དཔང་ལློ་ཙཱ་བ་བློ་གློས་བརན་པ་དང་དློན་གཅིག 

དཔང་མི། ལ་བ་ཅི་རིགས་ཤིག་གསལ་དློན་ཡློང་བེད་ཀེད་ཀི་དཔང་རགས་མི་སྣ། དཔང་པློ་དང་དློན་

གཅིག །བེད་པའི་ནུས་པ། 

དཔང་བཙུགས་དམ་བརྡར། མནའ་བསྐྱལ་སྐབས་ཡིད་ཆེས་པའི་ལྷ་དང་སྲུང་མ་སློགས་དཔང་དུ་

བཞག་ནས་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་བས་པ། 

དཔང་ཚིག གློད་གཞི་ཞིག་གམ་གནད་དློན་ཞིག་ལ་དཔང་རགས་བ་བའི་གཏམ་སྐད་ཆར་གློ 

དཔང་ཚིག་ཞིབ་བསྡུར། ཞུ་སྦློར་ས་ཕི་གཉིས་ཀི་དཔང་ཚིག་ལ་ཞིབ་ཕའི་བརག་གཅློད་བེད་པ། 

དཔང་ཚིག་བཟློ་བཅློས། དཔང་རགས་ཀི་ཚིག་གང་བྱུང་དུ་བཟློ་བཅློས་བེད་པ། 

དཔང་འཛིན། དཔང་རགས་ཀི་ཤློག་བུར་བིས་པའི་འཛིན་ཡིག

དཔང་འཛུགས། དཔང་པློར་འཇློག་པའམ་འཁིད་པ། ཞུགས་ཉི་དཔང་འཛུགས་ལ་བུ་མནའ་ཚིག 

དཔང་འཛུགས་ག་ཡློན། བདེན་དཔང་བེད་པར་འཇལ་དགློས་པའི་ག་ཡློན། 

དཔང་ཡིག བདེན་དཔང་བེད་ཐུབ་པའི་ཆིངས་ཡིག་གི་མིང་། དབིན་སྐད་དུ་certificate ཟེར། 

དཔང་ཡིག་རྫུན་བཟློ།དཔང་ཡིག་བརྫུས་མ་བཟློས་པ། 



  1160  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཔང་ཡིག་བཟློ་བཅློས། དཔང་ཡིག་གང་བྱུང་དུ་བཟློ་བཅློས་བེད་པ། 

དཔང་ལག ཁིམས་ཐག་གཅློད་མཁན། 

དཔང་ལློ་ཙཱ་བ་བློ་གློས་བརན་པ། ལློ་ཙཱ་བ་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་༡༢༧༦ ལློར་ལ་

སྟློད་ལྷློ་སྤང་ལུང་གི་འློ་འབུ་གམ་དུ་སྐུ་བལམས། ཡུམ་ས་མློར་གཤེགས་ནས་ལུག་གི་འློ་མས་

གསློས་པས་ལུ་གུ་ཞེས་པའི་མཚན་ཐློགས། དགུང་ལློ་ལྔ་པ་ལ་ཆློས་རེ་སྤང་གིང་པ་ལས་དགེ་

བསྙེན་ནློད། མཚན་བློ་གློས་བརན་པར་གསློལ། དགུང་ལློ་བདུན་པ་ལ་མཁན་ཆེན་གསེར་ཁང་

པ་དང་མེ་སྟློན་འདུལ་འཛིན་པ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། རེ་འདི་ཧད་ཀི་འགྱུར་ལ་མཚོན་ན། དཔལ་

རྡློ་རེ་སྙིང་པློ་རྒྱན་ཞེས་བ་བའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པློ་ས་སྐྱ་པཎི་ཏས་མ་འདྲེས་པའི་ཆློས་བཅློ་བརྒྱད་

ཀི་སྐབས་ཐུགས་ཀི་འཕིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་སློན་དུ་འགློ་སྟེ་ཡེ་ཤེས་ཀི་རེས་སུ་འབང་

ངློ་ཞེས་པའི་བར་བསྒྱུར་བའི་འཕློ་རྣམས་རློགས་པར་བསྒྱུར། བསྟན་འགྱུར་ལས། དཔལ་ལན་

དྲི་མ་དང་བལ་བའི་འློད་ཀི་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པའི་བཤད་སྦར་མི་གཡློ་བའི་སྙིང་པློ་སྣང་བ་ཞེས་བ་

བ། རྣལ་འབློར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་བརེད་བང་ཡློན་ཏན་གིས་འགེངས་པ་ཞེས་བ་བ་མཁས་པ་

ཆེན་པློ་གནས་བརན་ཉི་མ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀིས་མཛད་པ། དབང་མདློར་བསྟན་གི་འགེལ་པ་

དཔལ་དུས་ཀི་འཁློར་ལློ་པཎི་ཏ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དབང་པློས་མཛད་པ་ སློགས་དང་། ཚད་མ་

ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་འགེལ་པ་རྒྱལ་དབང་བློས་མཛད་པ་དང་། སི་སློགས་ཀི་མཐའ་དཔྱད་

འཇམ་དཔལ་གགས་པས་མཛད་པ་ཙནྡྲ་པའི་ཡི་གེའི་མདློ་ ཏིང་མཐའི་བ་བ་སློབ་དཔློན་གཙང་

ཤ་ཅས་མཛད་པའི་འགེལ་པ་མདློར་བསྟན་སློགས་གཞི་འགྱུར་དང་ཞུ་ཆེན་མང་དུ་མཛད་ཅིང་། 

དུས་འཁློར་འགེལ་ཆེན་གི་བསྟློད་འགེལ་ཀ་ལཱ་པ་སྙན་ངག་མེ་ལློང་གི་འགེལ་པ་ཚོགས་གསུམ་

གསལ་བ་སློགས་བསྟན་བཅློས་མང་དུ་བཀའ་རློམ་མཛད་ཅིང་། གཞན་དློན་གི་བ་བ་རློགས་

ནས་དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་བདུན་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༣༤༢ ལློར་བློ་

དློང་ཨེར་དག་པའི་ཞིང་དུ་གཤེགས། 

དཔངས། འཕང་དང་མཐློ་ཚད་དང་སིད་དང་ཁྲུན། ཕློ་བང་དཔངས་སུ་མཐློ། དར་ཆེན་དཔངས་སུ་

རིང་། སྐུ་གཟུགས་དཔངས་ཆེ་བ། དབུ་དཔངས་རི་ལས་མཐློ། ཉལ་ཁི་དཔངས་མཐློ་བ། གདན་
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བཀག་དཔངས་མཐུག་པ། འབློལ་གདན་དཔངས་དམའ་བ། 

དཔངས་དཀྱུས། མཐློ་ཚད་དང་རིང་ཚད་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

དཔངས་བསྟློད། མཐློ་བར་བསྟློད་པ། དཔའ་བློའི་སྤློད་བཟང་ལ་དཔངས་བསྟློད་ཆེན་པློ་བས་པ། 

དཔངས་ཞེང་། མཐློ་ཚད་དང་ཞེང་ཚད་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

དཔའ། འཇིགས་པ་མེད་པའི་སྙིང་སྟློབས་སམ་ངར་ཤུགས། དག་བློའི་དཔའ་ཞུམ་པར་བེད་པ། ར་

གཅིག་མགློགས་ཀང་ལ་མི་ཆློད། མི་གཅིག་དཔའ་ཡང་དག་མི་ཐུབ། 

དཔའ་སྐད། དཔའ་གཏམ་སྟེ་དཔའ་བློ་ཡིན་ཁུལ་གི་གཏམ། རང་གིས་མི་འཇློན་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་

དཔའ་སྐད་བཤད་པས་ཅི་ལ་ཕན། དཔའ་སྐད་གཡུ་འབྲུག་གག་གག་རེད། 

དཔའ་སྐྱེད་ཚ་པློ། ཕེར་ཤ་ཚ་པློའམ་འཇློན་མདློག་གི་ཚུལ། མི་ཤེས་ཤེས་མདློག་གི་དཔའ་སྐྱེད་ཚ་

པློ་བེད་པ། 

དཔའ་བཀློང་། ས་བཀློང་གི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

དཔའ་བཀློང་བ། བློ་ཁློག་ཉམས་པའམ་འཇིགས་པ། 

དཔའ་བཀློད་པ། ཕ་རློལ་པློའི་སྙིང་སྟློབས་ཞུམ་པར་བེད་པ། མི་དམངས་དམག་གི་སྟློབས་ཤུགས་

ཆེན་པློས་དག་བློའི་དཔའ་བཀློང་བ། 

དཔའ་བསྐྱེད་བསྟན་པ། ཕྲུ་གུ་སློགས་ཀིས་བཟང་བས་ཀི་མདུན་དུ་སྤློད་པ་ཇེ་ངན་གཏློང་བ། 

དཔའ་ཁ། རྒྱལ་ཁ། 

དཔའ་འཁུམ་པ། སྙིང་སྟློབས་ཞུམ་པ། 

དཔའ་གློང་བ། སྙིང་སྟློབས་ཆག་པ། དཔའ་ཚེགས་མཐློང་ཙམ་གིས་སར་མ་གང་ཡིན་དཔའ་གློང་བ། 

དཔའ་རྒློད། དཔའ་ཆེ་ཞིང་ངར་བ། 

དཔའ་རྒྱས་པ། སྙིང་སྟློབས་འཕེལ་བ། དག་བློའི་གནས་ལུགས་གསལ་པློར་ཤེས་ནས་རང་དམག་

གི་དཔའ་རྒྱས་པ། 

དཔའ་ངར། དཔའ་དང་ངར་གི་བསྡུས་ཚིག དཔའ་ངར་སྟློབས་ལན། དཔའ་ངར་གིས་ཆུ་ལློག་འགློག་

ཐབས་བེད་པ། དག་བློའི་དཔའ་ངར་ཡློངས་སུ་འཇློམས་པ། དག་དཔུང་ཕམ་འཐློར་མ་བྱུང་བར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དུ་དཔའ་ངར་ཞུམ་མེད་ཀིས་འཛིང་རྐྱང་བེད་པ། 

དཔའ་ངར་ཆེ་བ། སྙིང་སྟློབས་ཆེ་བ། 

དཔའ་ངར་བ། དཔའ་ངར་ཆེས་ཆེར་འབར་བ། 

དཔའ་རྔམ་ཆེ། སྙིང་སྟློབས་ལན་ཞིང་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་རྣམ་པ་ལན་པ། ཕི་ཉམས་བལས་ཚེ་

དཔའ་རྔམ་ཆེ་མདློག་ཁ་ཡང་དློན་ལ་ཝ་ལས་སར། 

དཔའ་ཆ་ཐང་པློ། གཟུགས་སྟློབས་ཆེ་ལ་ཐང་བ། 

དཔའ་ཉམས། དཔའ་བློའི་ཉམས་ཚུལ་ལམ་བཟློ་དབིབས། 

དཔའ་ཉམས་པ། སྙིང་སྟློབས་ཞུམ་པ། 

དཔའ་སྙིང་། འཇིགས་པ་མེད་པའི་སྙིང་སྟློབས། ཐང་ཡངས་པློའི་དཀིལ་ནས་དཔའ་སྙིང་བསྡུར། 

དཀའ་ངལ་ལ་འཛེམ་དློགས་མེད་པ་དེ་དཔའ་སྙིང་ཡློད་པའི་རགས་རེད། 

དཔའ་སྙེམས། དཔའ་སྙིང་ཆེ་བའི་ཁེངས་དྲེགས་སམ་སློབས་པ། རང་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པའི་དཔའ་

སྙེམས་བེད་པ་ནི་གད་མློ་འཆློར་བའི་རྒྱུ་རེད། 

དཔའ་རགས་ཀི་ཕག་རྒྱ། དག་སེ་འཇློམས་པ་དང་རང་སེ་བསྲུང་བ་ལ་དཔའ་བའི་རགས་མཚན་དུ་

སྟག་གི་སློག་པ་སྟེ་སྟག་པགས་ཀི་སྟློད་གློས་གློན་པ་ལ་ཟེར། དེ་ཡང་བཙན་པློའི་དུས་སྐབས་

སུ་དཔའ་བློ་བས་རེས་ཅན་ལ་སྟག་གི་སློག་པ་དང་སྟག་གདན་གསློལ་རས་སུ་གནང་བ་དང་། 

བཙན་པློ་སློང་བཙན་དང་ཁི་རལ་པ་ཅན་སློགས་སྟག་པགས་དཀར་པློའི་སྟློད་གློས་ཕུ་དུང་མེད་

པ་ཁན་སྦར་ལ་བུ་རེ་བཞེས་སློལ་ཡློད་པ་ཐང་དེབ་གསར་རིང་གཉིས་སུ་གསལ། 

དཔའ་སྟློབས། ངར་སེམས། 

དཔའ་གཏུམ། དཔའ་ཞིང་དྲག་པ། 

དཔའ་བརྟུལ། དཔའ་བློའམ་སྙིང་སྟློབས་ཅན། 

དཔའ་ཐལ་བ། དཔའ་ཆེ་དྲགས་པ། ལས་ཀ་བེད་སྟངས་དཔའ་ཐལ་བ། ཁེད་རང་གིས་བཤད་པ་དེ་

དཔའ་ཐལ་བའི་སྐད་ཆ་ཞིག་རེད། 

དཔའ་ཐུལ། དཔའ་བློ། 
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དཔའ་དམ། སྐེད་གི་རིང་པློ། 

དཔའ་དར། དཔའ་བློའི་གཟིགས་བཟློས་སམ་བ་དགའི་དར། རྐུན་པློར་དཔའ་དར་གཡློགས། སྐྱང་

གི་ཚེ་ཐར་བཏང་། 

དཔའ་དྲེགས། དཔའ་ཡློད་པའི་ང་རྒྱལ། དཔའ་དྲེགས་བས་ན་ཕམ་ཉེས་ཀི་ཉེན་ཁ་ཡློད། 

དཔའ་སེ་གསུམ། སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་བློད་ཀི་ནུབ་བང་ནས་བང་ཤར་བར་གི་ས་མཚམས་

སྲུང་བའི་སྟློད་སྨད་བར་གསུམ་གི་དམག་སེ་རྣམས་ཏེ། དཔའ་སེ་གསུམ་གིས་མཐའ་ཡི་སློ་ཁ་

སྲུང་ཞེས་པའི་དློན་ནི་སྟློང་སེ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་གི་ནང་བློད་ཀི་མཐའ་མཚམས་སྲུང་བ་དང༌། ཕི་

དགའི་གནློད་འཚེ་འགློག་པར་དམིགས་བསལ་གི་བས་རེས་ཡློད་མཁན་དཔའ་བའི་དམག་སེ་

སྟློད་སྨད་བར་གསུམ་ཡློད་པ་ལས། 

དཔའ་ན་ལྔ། ༡ དག་མགློ་གནློན་པ་དཔའ་བློའི་དགེ ༢ སིད་ཀི་མདུན་ས་ཟིན་པ་མཛངས་པའི་དགེ 

༣ ཤགས་ཐེབས་པ་སྨྲས་པའི་དགེ ༤ ཕློ་ཁློག་ཆེ་བ་དྲག་པློའི་དགེ ༥ གཏློང་ཕློད་ཆེ་བ་

བསགས་པའི་དགེ་བཅས་ཡིན། 

དཔའ་བ། ① ནུས་པའམ་ཕློད་པ། འགན་ཁུར་ཆེན་པློ་ལེན་དཔའ་བ། རང་གི་བསམ་འཆར་ས་གསང་

མེད་པར་ཤློད་དཔའ་བ། དག་བློ་སྟློབས་དང་ལན་པའི་གས་ལ་འཐབ་འཛིང་བེད་པར་དཔའ་བ། 

རྒྱལ་ཁ་ལེན་དཔའ་བ། ② སྙིང་སྟློབས་ཀི་འཕེལ་ཆ་ཆེ་ཞིང་བརན་པ། གཡུལ་སར་དཔའ་བ་

མེད་ན་ཕམ་རྒྱུ་ལས་མེད། 

དཔའ་བ་བརན་པ། དཔའ་བློ་བརན་པ་དང་འདྲ། 

དཔའ་བ་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ཟློལ་བསྟློད། ཟློལ་བསྟློད་ཀི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བསྟློད་ཡུལ་

དཔའ་བ་ཕུན་ཚོགས་ཅན་ཞིག་ལ་རྣམ་པ་སྐྱློན་བརློད་ཀི་ཁུལ་བས་ནས། དློན་དུ་དཔའ་བ་ཕུན་

ཚོགས་ཀི་ཡློན་ཏན་ལ་ཤུགས་ཀིས་བསྟློད་པའི་རྒྱན་ཞིག 

དཔའ་བའི་ཉམས། ཉམས་ལན་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། རྒྱུ་མ་བསྒྲུབས་པར་འདློད་དློན་ཆེན་

པློ་གྲུབ་པའི་སྟློབས་ཀིས་ནང་དུ་སྤློ་བ་ཁད་འཕགས་ཅན་འཕེལ་བའི་རྣམ་འགྱུར་དཔའ་ཉམས་

སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཔའ་བར་འགློ་བ། [ཤཱུརཾགམློ]ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞིག་གི་མིང་། 

དཔའ་བློ། ① སྙིང་སྟློབས་ཅན། གགས་མེད་དཔའ་བློ། དཔའ་མེད་ཀང་དཔའ་བློའི་ཚུལ་དང་། ཆློས་

མེད་ཀང་བ་མའི་ཚུལ། ཕློ་རྒློད་པློའི་ནང་གི་དཔའ་བློ་དེ། ཡིན་མིན་འགག་ལ་གཏུགས་ན་

གསལ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གད་མི་དང་། འཇིགས་མེད། ཉམ་ང་མེད། སྙིང་སྟློབས་ཅན། 

བསྙེངས་བལ། གཏུམ་པའི་དཔུང་པ་ཅན། སྟློབས་ཆེན། བརྟུལ་ཕློད་པ། ཐལ་བྱུང་འགློ། རྣམ་

གནློན་ཅན། ཕ་རློལ་གནློན། བག་མི་ཚ། མི་འགློང་བ། ཚོམ་པ་མེད། ཞུམ་པ་མི་མངའ། ཞེ་སང་

ལན། གཡུལ་ངློར་བརན། གཡུལ་ན་བརིད་བཅས་སློ།། ② འཕགས་ཡུལ་གི་ཆེན་པློ་བཞིའི་ཡ་

གལ་སློབ་དཔློན་དཔའ་བློ་སྟེ། རྒྱ་གར་ནུབ་ཕློགས་སུ་ཡབ་བམ་ཟེ་ཆེའི་རིག་བེད་ཡན་ལག་

བརྒྱད་ལ་བང་ཆུབ་པ་སྨན་པ་ཆེན་པློ་སེང་གེ་གསང་བ་དང་། ཡུམ་རིན་ཆེན་དངློས་གྲུབ་གཉིས་

ཀི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་བམ་ཟེའི་ཆློས་རིག་བེད་བཞི་དང་། རིག་

བེད་ཀི་ཡན་ལག་བཞི། ཉེ་བའི་ཡན་ལག་བཞི། ལས་དྲུག་སློགས་ལ་མཁས་པར་སྦངས། ཁད་

པར་དུ་ཡབ་ལས་གསློ་བ་རིག་པ་བསབས་པས་ཚེགས་མེད་དུ་མཁེན། ཕི་པའི་བསྟན་པ་ལ་

ཞུགས། གསུང་སྙན་པས་ར་དབངས་སུ་གགས། མུ་སྟེགས་རག་པ་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ་མཁས་

པར་གྱུར་ནས་ནུབ་ཕློགས་ཀི་ནང་པའི་པཎི་ཏ་རྣམས་དང་བརད་པས་ར་དབངས་རྒྱལ་ཏེ་ནང་

པའི་བསྟན་པ་བསྣུབས་ནས་ཕི་པའི་ལུགས་སུ་བསྒྱུར་ཞིང་ལྷློ་ཕློགས་སུ་རློད་པར་ཕེབས་པ་

ལས། སློབ་དཔློན་ཀླུ་གྲུབ་ཀི་སློབ་མ་འཕགས་པ་ལྷ། ར་དབངས་དང་ཕི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་རློད་

པར་ཕེབས་ནས་ར་དབངས་ཚར་བཅད་དེ་ནང་པའི་རིང་ལུགས་སུ་བསྒྱུར། ཕིས་སུ་དཔལ་

མགློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀི་སློབ་མ་མཛད། ཕི་ནང་གཉིས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་དང་སྙན་ངག་སློགས་

རིག་བེད་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་གྱུར། མཚན་དཀློན་ཅློག་འབངས་ཞེས་གགས། སར་སངས་

རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ལ་གནློད་པའི་ལས་བས་པ་རྣམས་བཤགས་པའི་ཆེད་དུ་སྟློན་པ་རིན་པློ་ཆེའི་

སྐྱེས་རབས་ལ་བསྟློད་པ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ཀིས་མཚོན་པའི་བསྟན་བཅློས་སྤི་དང་། ཁད་པར་དུ་

གསློ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཆེན་པློ། ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ལ་འཇུག་པ། ཡན་

ལག་བརྒྱད་པའི་སྙིང་པློ་བསྡུས་པ། དེའི་རང་འགེལ་སློགས་རིག་པའི་གནས་ལྔའི་གཞུང་མང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

དུ་མཛད་པར་གགས་སློ།། 

དཔའ་བློ་དཀར་པློ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་དུག་ཚད་དང་། 

ཚད་རིམས་ལ་ཕན། 

དཔའ་བློ་མཁའ་འགློ། རིག་པ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་བུ་ཕློ་མློ་རྣམས་སློ།། 

དཔའ་བློ་དགློན། མིང་གཞན་དཔའ་བློ་དགློན་བསམ་གཏན་འཕེལ་རྒྱས་གིང་དང་། ས་འློར་དགློན་

ཟེར། ཀུན་བཟང་དབིངས་གློལ་གིས་བཏབ། བཏབ་དུས་མ་གསལ། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་

ལྷ་ས་གློང་ཁེར་སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དཔའ་བློ་དག་འདུལ།ཡ་ང་བག་ཚ་མི་བེད་པའི་དཔེ། 

དཔའ་བློ་གཅིག་པ། འཁློར་དང་ཡུམ་མེད་པའི་ཡི་དམ་ལྷ། འཇིགས་བེད་དཔའ་བློ་གཅིག་པ། 

དཔའ་བློ་ཆིག་ཐུབ། ནད་ཀུན་འཇློམས་ཐུབ་པའི་སྨན་ཞིག 

དཔའ་བློ་ཆེན་པློ། ① སློ་སྨན་གི་ར་བའི་ཁུངས་སུ་གཏློགས་ཤིང་གང་ཆེན་ཐིག་ཐུབ་ཀང་ཟེར་ཏེ། 

རློ་ཁ་ལ་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་དུག་ནད་དང་ཚད་རིགས་སེལ། ② བློང་ང་ནག་པློའི་

མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

དཔའ་བློ་ཉེར་བཞི། གསང་སགས་མ་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་ལས་བཤད་ཚུལ། གསང་སགས་བ་མེད་ཀི་

ལམ་སློམ་པ་ལ་མཆློག་ཏུ་བསགས་པའི་ཡུལ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ན་དཔའ་བློ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་སྟེ། ཡི་

དྭགས་ཀི་གློང་ལ་སློགས་པའི་སྐུ་ཡི་གནས་བརྒྱད་ན་བཞུགས་པའི་དཔའ་བློ་སྟློབས་པློ་སློགས་

སྐུ་ཡི་དཔའ་བློ་བརྒྱད། འདློད་པའི་གཟུགས་སློགས་གསུང་གི་གནས་བརྒྱད་ན་བཞུགས་པའི་

དཔའ་བློ་མྱུ་གུ་ཅན་ལ་སློགས་པའི་གསུང་གི་དཔའ་བློ་བརྒྱད། པཱུ་ལི་ར་ལ་སློགས་པའི་ཐུགས་

ཀི་གནས་བརྒྱད་ན་བཞུགས་པའི་དཔའ་བློ་ཐློད་པའི་དུམ་བུ་ལ་སློགས་པའི་ཐུགས་ཀི་དཔའ་

བློ་བརྒྱད་བཅས་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ཡློད ་པ་རེད། 

དཔའ་བློ་སྟག་ག་ིཞལ་ལེ། ཞལ་ལ་ེབཅུ་དྲུག་ག་ིནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ས་དུས་རང་ག་ིརྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕ་རློལ་

གི་རྒློལ་བ་བྱུང་ན་ཞི་དྲག་ཐབས་ཇུས་གང་མཁས་ཀི་སློ་ནས་དག་བློ་འདུལ་ལུགས་ཀི་ཁིམས། 

དཔའ་བློ་བརན་པ། [མངློན] གུར་ཀུམ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཔའ་བློ་རྡློ་རེ། [མངློན] བདེ་མཆློག 

དཔའ་བློ་དབང་ཆེན་བག འཇམ་མགློན་ཀློང་སྤྲུལ་རིན་པློ་ཆེས་གནས་སློ་ཕེས་ཤིང་མདློ་ཁམས་

གནས་ཆེན་ཉེར་ལྔའི་གནས་གཏེར་ནས་བཏློན་པའི་གནས་རི་ཞིག་སྟེ། དེང་དུས་སེ་དགེ་རློང་

དཔལ་སྤུངས་དགློན་པའི་བང་ཕློགས་དཔའ་འློག་འབློག་སེའི་ནང་དུ་ཡློད། ཡུལ་མི་རྣམས་ཀིས་

རི་འདི་ལ་དབང་ཆེན་ར་མགིན་བག་དཀར་ཟེར།

དཔའ་བློ་རི་ཁློད། དགློན་འདི་འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། གནས་ནང་དགློན་པའི་

དགློན་ལག་ཇློ་མློ་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དཔའ་བློ་སེར་པློ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རིམས་ཚད་དང་། 

དུག་ཚད་ལ་ཕན། 

དཔའ་བློའི་རྐྱེན། དཔའ་བློའི་མཚོན་རགས་གུང་སྤི་ལློ་གཟིག་འདྲ་བའི་སློག་ཆགས་ཤིག་གི་མིང་

དང་སྟག་པགས་ཀི་གདན་ཐློབ་བློ། 

དཔའ་བློའི་གད་མློ་བརྒྱད། ཧ་ཧ་བསིགས་པའི་གད་མློ་དང་། ཧི་ཧི་དགེས་པའི་གད་མློ། ཧེ་ཧེ་སེག་

པའི་གད་མློ། ཧློ་ཧློ་ཟིལ་གིས་གནློན་པའི་གད་མློ་བཅས་བརྒྱད། 

དཔའ་བློའི་རྒྱུད། [མངློན] ཁབ་འཇུག 

དཔའ་བློའི་ཆས་བརྒྱད། འདློགས་པའི་རྒྱན་གཉིས་ཏེ། ཐློད་སྐམ་ལྔའི་དབུ་རྒྱན། ཐློད་རླློན་ལྔ་བཅུའི་

དློ་ཤལ་ལློ། བགློ་བའི་གློས་གསུམ་ནི་སྐུ་སྟློད་ན་གང་ཆེན་གི་ཀློ་རླློན་སྟློད་གཡློགས། སྐུ་སྐེད་

ན་ཞིང་ལགས་ཀི་གཡང་གཞི། སྐུ་སྨད་ན་སྟག་ལྤགས་ཀི་ཤམ་ཐབས། བྱུག་པའི་རས་གསུམ་

ནི་ཞག་གི་ཟློར་རིས་དང་། སྨིན་ཕག་ཁག་གི་ཐིག་ལེ། དཔྲལ་བ་ཐལ་ཆེན་གི་ཚོམ་བུ་རྣམས་སློ།། 

དཔའ་བློའི་སྟག་སློག སྟག་པགས་ལས་བཟློས་པའི་སྟློད་གློས་ཕུ་ཐུང་མེད་པ་དེང་སྐབས་ཁན་སྦར་

ཟེར་བ་དེ་དང་བཟློ་དབིབས་འདྲ་བ་ཞིག་ཡིན། བཙན་པློའི་དུས་སྐབས་སུ་རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་

སམ་པློ་དང་། ཁི་སློང་ལེ་བཙན། རལ་པ་ཅན་རྣམས་ཀིས་ན་བཟའ་བེར་གི་འློག་ཏུ་སྟག་པགས་

དཀར་པློའི་སྟློད་གློས་བཞེས་པའི་ལློ་རྒྱུས་གསལ་པློ་ཡློད་པ་དང་དཔའ་བློ་བས་རེས་ཅན་ལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

སྟག་གི་སློག་པ་གནང་སློལ་ཡློད། 

དཔའ་བློའི་དྲིལ་བུ། དྲིལ་བུའི་བེ་བག་ཅིག 

དཔའ་བློ་ཁློག་མེད། སར་མའམ་སྙིང་སྟློབས་ཞན་པ། དཔའ་བློ་ཁློག་མེད་ན་དྲག་ཆས་རིག་ཀང་ཅི་ཕན། 

དཔའ་མློ། ① བློ་ཁློག་ཆེ་བའི་བུད་མེད། ② འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ལྷ་མློ། 

དཔའ་རལ། ཡིད་ཀི་དཔའ་དང་ལུས་ཀི་རལ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། གསར་བརེའི་དློན་དུ་རང་སློག་

བློས་བཏང་གི་དཔའ་རལ་འདློན་པ། གཡུལ་ངློར་ཡང་ཡང་འཐབ་པའི་མི། དཔའ་རལ་སྙིང་

སྟློབས་ལན་པར་གྱུར། 

དཔའ་ཚུལ། དཔའ་བློའི་བཟློ་ལ། སྡུག་ན་མཆི་མ་མི་གཏློང་བ། སྐྱེས་པ་ཕློ་ཡི་དཔའ་ཚུལ་ཡིན། 

དཔའ་མཚན་དྲུག ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་སུ་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ཁིམས་ཡིག 

དམག་གི་དཔློན་རིགས་རྣམས་ལ་རིམ་པ་སློ་སློའི་གློ་གནས་མཚོན་བེད་ཀི་རགས་མཚན་ཞིག་

ཡིན། ༡ སྟག་སྟློད། ༢ སྟག་སྨད། ༣ ཟེར་ཆེན། ༤ ཟེར་ཆུང༌། ༥ གམ་རས། ༦ སྟག་སློག་

བཅས་དྲུག་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི། གཙོ་བློར་རྒྱལ་ཁམས་ཀི་བདེ་འཇགས་དང༌། མཐའ་མཚམས་

བརན་སྲུང་སློགས་དམག་དློན་གི་བ་བར་ལག་རེས་ཡློད་པའི་དྲག་པློ་གཡུལ་གི་དཔའ་བློ་

གཟེངས་སུ་བསྟློད་པའི་ཐབས་ཤེས་ཤིག་སྟེ་དེ་ཡང་དཔའ་ཆེ་ཆུང་དང༌། བས་པ་ཆེ་ཆུང་ལ་

གཞིགས་ཏེ་ཁད་པར་དྲུག་ལ་དབེ་ཡློད་པ་[ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་] ལས། དཔའ་

མཚན་དྲུག་ནི་སྟག་སྟློད་སྟག་སྨད་གཉིས། ཟེར་ཆེན་ཟེར་ཆུང་གཉིས། གམ་རས་སྟག་སློག་

གཉིས་དང་དྲུག་གློ ཞེས་གསལ་བ་འདི་ནི་དཔའ་བློ་ཆེ་ཆུང་གི་ཐློབ་ཐང་རིམ་པ་མཚོན་བེད་ཀི་

མིང་ཡིན་པར་སྣང༌། 

དཔའ་མཛངས། སྙིང་སྟློབས་ཆེ་ལ་ཐབས་མཁས་པའམ་ཡ་རབས་པ། དཔའ་མཛངས་རྡུལ་ཕློད་

ཀིས་མདུན་དུ་བསྐྱློད་པ། 

དཔའ་མཛངས་དེས་གསུམ། དཔའ་ཆེ་བ་དང་། ཐབས་མཁས་པ། ཤེས་རྒྱུད་འཇམ་པ་སྟེ་གསུམ། 

དཔའ་ཞིང་བསན་ཚུགས་པ། གཞན་གིས་གྲུབ་མི་ནུས་པའི་བ་བ་རླབས་ཆེན་སྒྲུབ་པར་བློ་སྟློབས་

ཆེ་ཞིང་དཀའ་སྤད་སྡུག་བསལ་ཅི་བྱུང་ཡང་བཟློད་ཐུབ་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཔའ་ཞུམ། དཔའ་འཁུམས་པའམ་དཔའ་ཆག་པ། 

དཔའ་ཟླ། དམག་དཔློན་ཆེན་པློའི་གཡས་གཡློན་གི་དཔུང་རློགས་དང་། དམག་རུའི་རེས་འདེད་པ་

བཅས་ལ་ཟེར། 

དཔའ་འློག སེ་དགེའི་འབློག་སེ་ཞིག སེ་དགེ་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་གི་ཤར་ཕློགས་སུ་ར་པའི་ཉིན་ལམ་

གཅིག་གི་ས་ཚུགས་སུ་ཡློད། ཡུལ་དེའི་ཐློན་རས་སྐད་གགས་ཆེ་ཤློས་དབར་རྩྭ་དགུན་འབུ་

དང་། གཡག་ཤ། མར་བཅས་ཡིན། དཔའ་འློག་གི་མར་དང་། དཔའ་འློག་གི་ཤ་རྣམས་ཡུལ་གྲུ་

གཞན་གི་ཤ་མར་ལས་བློ་བ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡློད་སྟབས་སེ་དགེའི་ཡུལ་དུ་རིན་གློང་ཆེ་ཤློས་ཐློབ་

ཅིང་ཡློད་པ་རེད། 

དཔའ་འློག་ཕུག་ཞབས། དཔའ་འློག་སེ་པའི་ནང་དུ་ཐང་ཆུང་ཞིག་ཡློད་ཀང་འདིར་གནའ་དུས་སེ་དགེ་

རྒྱལ་པློ་ལློ་ལར་དབར་ཁ་ཟླ་བ་ལྔ་པའི་འཛམ་གིང་སྤི་བསང་གི་སྐབས་སུ་འདིར་ཕེབས་ནས་

དབར་མཐློངས་ཉིན་ཤས་བཞུགས་ཤིང་རི་བསང་གཏློང་བ་དང་། ར་རྒྱུག་བློག་འཕེན་སློགས་

རེད་སློགས་ཕག་རེད་གནང་ས་ཤིག་ཡིན ཡུལ་འདིར་ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ནང་རི་ཀླུང་ཐམས་ཅད་མེ་

ཏློག་ཁ་དློག་སྣ་ཚོགས་ཀིས་གང་སྟེ། རི་ཀླུང་ཐམས་ཅད་ཁ་དློག་དམར་སེར་གིས་ཁབ་པར་

མཐློང་བས་མེ་ཏློག་ལྡུམ་ར་ལ་བུ་ཞིག་ཆགས་ཡློད་པ་རེད།

དཔའ་ཡ་མེད། སུས་ཀང་འགན་མི་ཐུབ་པའི་དཔའ་བློ། 

དཔའ་ཡང་དག དློན་གི་དཔའ་བློ་སྟེ་དཔའ་བློ་དངློས། དཔའ་ཡང་དག་སུ་རེད་དེ་རིང་ལ། 

དཔའ་རི། སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་རྨུ་གིང་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་རློང་དུ་ཡློད་པའི་རི་བློ་ཞིག 

དཔའ་རིས་དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་རབ་གསལ། དཔའ་རིས་བློ་བཟང་རབ་གསལ་ཞུ་བ་འདི་ཉིད་རབ་

བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལགས་བི་སྤི་ལློ་༡༨༤༠ལློར་དཔའ་རིས་ཡུལ་གི་འབློག་སའི་ཁིམ་ཞིག་ཏུ་

སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་ན་ཆེས་ཕ་བའི་དུས་སུ་ཇག་རུང་ཡར་ལུང་ཐློས་བསམ་དར་རྒྱས་གིང་དུ་

ཚོགས་ཞུགས་མཛད་ཅིང་། ཐུགས་རབ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་དགློན་པའི་འདློན་ཆ་སློགས་མྱུར་བར་

ཐུགས་སུ་ཆུད། དེ་ནས་དཔལ་ལན་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་གི་གདན་སར་ཕེབས། དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་བཅུ་ཕག་དུ་མ་བསྟེན་ནས་མདློ་ཕློགས་བཀའ་པློད་ལྔ། སགས་ཕློགས་རྒྱུད་སེ་ཆེན་པློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

བཞི་ལ་སློགས་པའི་ཐུན་མློང་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་ཐུགས་གཉེར་རྒྱ་

ཆེར་མཛད་དེ་མཁས་གྲུབ་ཀི་གློ་འཕང་བརེས་ཤིང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པློ་ཆེ་རང་གི་སྤན་

འབས་བཞིན་དུ་གཅེས་པར་བཟུང་ནས་གདན་ས་མཆློག་གི་དགེ་འདུན་སྟློང་ཕག་མང་པློའི་

གཙུག་རྒྱན་དུ་གྱུར། དམིགས་བསལ་གིས་རྡློ་རམས་པ་འཕར་མའི་མཚན་རགས་བཞེས། 

གདན་ས་མཆློག་གི་རློད་རྒྱུགས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་མཚན་སྙན་ཐློབ། མེ་ར་སྤི་ལློ་༡༩༠༦ལློར་

རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པློས་རེ་ཉིད་ལས་མདློ་སགས་རིག་གནས་ཀི་གདམས་

པ་མང་པློ་གསན། ཕིས་ཡབ་སས་གཉིས་མཉམ་དུ་པེ་ཅིན་དང་། རི་བློ་རེ་ལྔ། སློག་ཡུལ་ལ་

སློགས་པར་ཞབས་ཀིས་བཅགས་ཤིང་། སྐལ་ལན་གི་སློབ་མ་ནམ་མཁའི་སྐར་ཚོགས་ཇི་

བཞིན་བསྐྱངས་པར་མཛད། ལགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༩༡༠ལློ་ཡས་མས་སུ་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་འདི་

ཉིད་སར་ཡང་ཕིར་སློག་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཏེ་ཟབ་རྒྱས་ཆློས་ཀི་སློ་བརྒྱ་ཕེས། སྐལ་ལན་གི་

གདུལ་བ་མཐའ་ཡས་པ་སྨིན་གློལ་གི་ལམ་བཟང་ལ་ཉེ་བར་འགློད་བཞིན་པའི་ཚེ་ན་གཟུགས་

སྐུའི་བཀློད་པ་རེ་ཞིག་བསྡུ་བའི་ཚུལ་བསྟན་ཏློ། 

དཔའ་ལུང་། གིའི་ཡུ་བ་ལ་བཏགས་པའི་ལུང་ཐག 

དཔའ་ཤློད། ཚ་བ་དཔའ་ཤློད་དེ་རློང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཤར་རྒྱུད་དང་རྒྱལ་མློ་རྔུལ་ཆུའི་

སྟློད་རྒྱུད་དུ་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་པད་མར་ཡློད། 

དཔའ་སྲུང་། ཁམས་ཤར་རྒྱུད་རྨུ་གིང་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་རློང་གི་ལ་ཞིག

དཔའ་བསེ་མཚན། [མངློན] འཕར་བ། 

དཔའུ། ལྷམ་དཔའུ་ཞེས་མཐིལ་ཀློ་བཏུམས་རྒྱབ་པའི་ལྷམ་གི་རིགས་ཤིག 

དཔར། པར་དང་འདྲ། 

དཔར་སྐྲུན། དཔེ་དེབ་དཔར་དུ་སྐྲུན་པ། 

དཔར་ཁལ། དཔར་བསྐྲུན་སེ་ཚན་གིས་བརམས་ཆློས་ཕིར་འཚོང་བས་ནས་བྱུང་བའི་དངུལ་ནས་

གན་རྒྱ་བཞིར་བཟུང་རློམ་པ་པློར་སྤློད་པའི་ག་ཆ། 

དཔར་གངས། དཔེ་ཆ་དཔར་སྐྲུན་བ་སྐབས་གངས་ཚད་གང་ཙམ་ཞིག་དཔར་བའི་ཚད་གཞི། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཔར་རྒྱ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་printing size ཟེར། 

དཔར་སྒློམ། འདྲ་དཔར་བླུག་སའི་སྒློམ། 

དཔར་པ། དཔེ་དེབ་སློགས་དཔར་འདེབས་མཁན། 

དཔར་བ། དཔར་བརྒྱབ་པའི་བ་ཚིག 

དཔར་དབང་། དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་བསྐྲུན་གན་རྒྱ་བཞིར་བཟུང་གན་རྒྱའི་ནང་གཏན་འཕེལ་

བས་པའི་དུས་ཚོད་ནང་ཐློབ་པའི་བརམས་ཆློས་ཀི་བེད་སྤློད་བདག་དབང་ལ་བརློད། ཡང་ན་

པར་སྐྲུན་དབང་ཆ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

དཔར་དབང་རྐུ་སྤློད།གཞན་གི་དཔར་དབང་བརྐུས་ནས་དཔར་ལློག་བརྒྱབ་པ་དང་ཕབ་སྒིག་བེད་

པར་ཟེར། 

དཔར་དབང་བདག་པློ། དཔར་དབང་ཡློད་པའི་སེ་ཚན་ནམ་མི་སྣར་བརློད། 

དཔར་དབང་འཚོང་བཤུག དཔར་དབང་སེ་ཚན་ནམ་མི་གཞན་ལ་བདག་སྤློད་བེད་པ། 

དཔར་དབང་སྲུང་སྐྱློང་། དཔར་ཁང་གིས་སློན་ལ་པར་ཟིན་པའི་དངློས་པློ་དེའི་དཔར་དབང་རང་ལ་

ཡློད་པ་དེ་སྲུང་སྐྱློང་བ་ཚུལ། 

དཔར་མ། པར་མ་དང་འདྲ། 

དཔར་རིས། འདྲ་དཔར་གི་རི་མློའམ་དཔར་དང་རི་མློ། 

དཔར་སློག་བེད་དབང་། པར་དབང་གཞན་ལ་ཡློད་པའི་དཔེ་ཆ་སློགས་དཔར་སློག་བེད་པའི་དབང་

ཆ། ཡང་ན་འདྲ་བཤུས་བེད་དབང་དང་། འདྲ་བཟློ་བེད་དབང་སློགས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

དཔར་ཤིང་། ཤིང་ལ་བརློས་པའི་ཡིག་དཔར་གི་མ་ཕིའམ་དཔར་གཞི། 

དཔར་བཤུས། ཤིན་ཏུ་འདྲ་བ་དཔར་དུ་བཤུས་པ་ལར། 

དཔལ། ① བཀྲ་ཤིས་སམ་ཕུན་ཚོགས་དང་། གཡང་ངམ་བཅུད། གཟི་བིན་གི་དཔལ། ཚེའི་དཔལ། 

མཐུ་སྟློབས་ཀི་དཔལ། ② བློད་དུ་སངས་རྒྱས་པ་ཚོས་མདློ་སེ་དང་། ཡི་དམ། གནས་ཆེན་

སློགས་ཀི་མིང་གི་ཐློག་མ་དང་། བ་སྤྲུལ་རྣམས་ཀི་མིང་མཐར་སྦློར་བའི་ཞེ་ཚིག་ཅིག དཔལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད། དཔལ་རྡློ་རེ་འཇིགས་བེད། དཔལ་གི་བསམ་ཡས། ལ་བུའློ། 

དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློའི་གློ་འཕང་། སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་སྟེ། རིང་མའི་རིང་ལུགས་ལ་རྒྱུན་

མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གིས་འབས་བུའི་དབང་བསྐུར་བས་སྣང་གསུམ་འཕློ་བའི་བག་

ཆགས་ཕ་བ་སྦངས་ཏེ་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་འབས་བུའི་ཆློས་ཉེར་ལྔ་པློ་དབེར་མེད་ལྷུན་

གྲུབ་ཀི་ངློ་བློ་སྐུ་བཞི་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་བདག་ཉིད་ཅན་ནློ།། 

དཔལ་སྐྱིད། ས་མིང་ཞིག རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རློང་གི་ཤར་རྒྱུད་ན་ཡློད། 

༡༩༣༥ལློའི་ཟླ་བ་བརྒྱད་པར་ཀྲུང་གློའི་བཟློ་ཞིང་དམར་དམག་རྒྱང་སྐྱློད་བེད་སྐབས་ཀི་ལམ་

བར་ས་ཆ་འདིར་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབང་གིས་ཆབ་སིད་ཅུས་ཀི་གློས་ཚོགས་ཤིག་འཚོགས་ནས་

ཀྲང་གློ་ཐའློ་ཡིས་ཀྲུང་དབང་ཁ་བལ་དུ་གཏློང་བའི་ནག་ཉེས་ལ་དགག་པ་བརྒྱབ་ཅིང་། དམར་

དམག་མུ་མཐུད་ནས་བང་ཕློགས་སུ་བསྐྱློད་རྒྱུའི་གློས་ཐག་བཅད་པ་རེད། 

དཔལ་བསྐྱེད། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། སར་ཁའི་དཔལ་བསྐྱེད་ཕློགས་ནས་གཡང་ལེན་པ་དང་། 

ཕི་འབེལ་གི་བ་བ། དློན་གང་ཞིག་གཉེར་བ་སློགས་བཟང་བའི་ཕློགས་ཡིན་པར་བཤད། 

དཔལ་ཁང་། དཔལ་སང་ཡང་ཟེར་ཞིང་། སར་བློད་ཀི་རིགས་རུས་ཤིག་དང་དེའི་ཁིམ་མིང་། དེང་

སྐབས་ཀི་བཞད་མཐློང་སྨློན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དཔལ་ཁང་ཆློས་མཛད། གཙང་གི་བཞད་ཤར་ཕློགས་དཔལ་ཁང་ཞེས་པའི་ཁིམ་དུ་འཁྲུངས། 

མཚན་དངློས་ངག་དབང་ཆློས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་དབངས་ཅན་སྙེམས་པའི་སེར་འབློད་པ་དག་ཡིག་

ངག་སྒློན་རློམ་པ་པློ་སྟེ། ཀརྨ་པ་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་བྱུང་བ་ཞིག 

དཔལ་ཁུད། མངའ་རིས་ཁུལ་གི་ས་ཆ་ཞིག་གི་མིང་། 

དཔལ་ཁིམ། [མངློན] ཨུཏྤལ་དམར་པློ། 

དཔལ་འཁློར་ཆློས་སེ་ཆེན་པློ། རྒྱལ་རེ་དཔལ་འཁློར་ཆློས་སེ དགློན་པ་དེ་གཞིས་རེ་ས་ཁུལ་ཁློངས་

རྒྱལ་རེ་གློང་ནང་དུ་གནས་ཤིང་། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༤༡༣ལློར་རྒྱལ་རེ་

ཆློས་རྒྱལ་རབ་བརན་ཀུན་བཟང་འཕགས་པས་ཐློག་མར་ཉང་སྟློད་ལང་ར་དགློན་པ་བཏབ། རེ་

ཙོང་ཁ་པའི་དངློས་སློབ་མཁས་གྲུབ་རིན་པློ་ཆེ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་སློབ་དཔློན་དུ་གདན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དྲངས་ཏེ་རང་ཉིད་ཀི་ཡབ་ནང་ཆེན་ཀུན་དགའ་འཕགས་ཀི་དགློངས་རློགས་སུ་དམིགས་ནས་

གསང་སགས་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ་མཆློད་ཆློག་གྲྭ་སུམ་ཅུ་སློ་བདུན་ཡློད་པ་

བཙུགས་ཤིང་། དེའི་མཆློད་རྒྱུན་དུ་དམིགས་པའི་མཆློད་གཞིས་སློན་འབྲུ་ཁལ་བཞི་བརྒྱ་དགུ་

བཅུ་གློ་དགུ་དང་བེ་བཞི་ཙམ་འགློ་བ་ཐེབས་སུ་སྦར། དེ་ནས་ལློ་ངློ་དྲུག་སློང་བ་རབ་བྱུང་གློང་

གསལ་གི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༤༡༨ལློའི་བློད་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་གཉིས་ལ་ད་ལའི་དཔལ་འཁློར་ཆློས་

སེའི་དགློན་པ་འདི་གསར་དུ་བཏབ་ནས་སར་ཡློད་ལང་ར་དགློན་པའི་ཆློས་གཞིས་དགེ་འདུན་

དང་བཅས་པ་འདིར་སློས་ཤིང་། དགློན་པ་འདིར་གྲྭ་ཚང་བཞི། ཞ་ལུའི་གྲྭ་ཚང་གཅིགདུས་

འཁློར་གྲྭ་ཚང་བཞི། ས་སྐྱ་དགེ་ལུགས་ཐུན་མློང་གི་གྲྭ་ཚང་གསེར་ཁང་འློག་པ་བཅས་ཡིན་ནློ།། 

དཔལ་འཁློར་བཙན། ཡབ་གནམ་ལེ་འློད་སྲུངས་དང་ཡུམ་ཅློག་རློག་བཟའ་རྒྱལ་མློ་གཉིས་ཀི་སས་

སུ་བློད་ཤིང་བ་སྤི་ལློ་༨༦༥ལློར་ཡར་ལུང་འཕང་ཐང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཞེས་དང་། འདི་ཉིད་དགུང་

ལློ་བཅུ་གསུམ་ལ་ཕེབས་སྐབས་ཡབ་འློད་སྲུངས་གཤེགས་པས་གཙང་གི་གློམ་པ་ལྷ་རེར་

གཤེགས་རློང་ཆློས་འཁློར་རྒྱ་ཆེར་བསྐློར་པ་དང་དུས་མཚུངས་རྒྱལ་རྒྱུད་ཀི་ཁི་ལ་འཁློད། 

བློན་པློ་འབློ་ཙུག་སྒ་ལྷ་སྣང་དང་། ཅང་འ་ཕློ་གཉིས་ཀིས་བས། དགུང་ལློ་བཅུ་དྲུག་པར་ཡབ་

མེས་ཀི་བང་སློ་ལ་ཐིགས་ཚགས་བས་ནས་ཆུ་ཁུང་ཤུར་ཁ་བཙུགས། དེ་ནས་སྒློལ་ཕུའི་སྨན་

ལུང་ལ་སློགས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་བརྒྱད་བཞེངས། གསུང་རབ་དང་བིས་སྐུ་ལ་སློགས་པ་

བས། མེས་ཀི་སྤློད་པ་ལ་དམད་ཅིང་། ཆློས་ལ་གུས་པ་ཞིག་བྱུང་། འདི་ཉིད་དགུང་ལློ་ཉེར་དྲུག་

ལ་ཕེབས་སྐབས་བློད་དུ་རབ་བྱུང་སློགས་ལས་ཀི་ཆློ་ག་དང་། ཀློག་པ་ཐློས་བསམ་གི་འགློ་

ཚུགས་པས་བསྟན་པ་ཕི་དར་དབུ་བརེས། སྐུ་ཚེའི་སྨད་དུ་གཙང་དུ་བློན་ཏེ་གློམ་པ་ལྷ་རེའི་བག་

ལ་ཕློ་བང་མཛད་ནས་བཞུགས། མཐར་དགུང་ལློ་སློ་གཅིག་པར་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༨༩༥ལློར་

གློམ་པ་ལྷ་རེར་སྟག་རེ་སྙགས་ཀིས་བཀྲློངས། 

དཔལ་གློས། [མངློན] ① པད་མ། ② ཐང་ཆུ། 

དཔལ་སང་། དཔལ་ཁང་ལ་ལློས། 

དཔལ་རྒ་ལློ། རྒ་ལློ་ཙཱ་བ་གཞློན་ནུ་དཔལ ་གུང་ཐང་བ་མ་ཞང་དང་དུས་མཉམ་པ་ཁློང་གི་རྣམ་ཐར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

ལས་བཤད། འཁྲུངས་ཡུལ་ཁམས་ལན་མ་ནས་ཡིན། ལློ་རྒྱུས་རྒྱས་པ་ཇློ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་

མཛད་པའི་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་ཆློས་འབྱུང་ནང་གསལ། 

དཔལ་གི་ཀུན་དགའ་ར་བ། [མངློན]བཟའ་ཤིང་གི་ར་བ་སྟེ་སྐྱེད་ཚལ། 

དཔལ་གི་ཆས་བརྒྱད། ༡གཟི་བརིད་འབར་བ་ཆུ་སིན་བརིད་པའི་ཆས། ༢ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་

ཟུང་འབེལ་ཉི་ཟླའི་ཆས། ༣གདུག་པ་ཅན་བསེག་ཡེ་ཤེས་མེའི་ཆས། ༤ སྐྱེ་ཤི་རད་གཅློད་

མཆེ་བ་ཟླ་ཚེས་ཆས། ༥ ཁབ་མཛད་རེ་བསྐློང་རྡློ་རེའི་གཤེགས་པའི་ཆས། ༦ མངའ་ཐང་

ཡློངས་རློགས་རྡློ་རེ་སག་པའི་ཆས། ༧ སངས་རྒྱས་སར་བགློད་དབང་གི་བསེ་ཁབ་ཆས། ༨ 

གནློད་གདུག་བཟླློག་བེད་རྒྱ་བེའུ་ལགས་ཀི་ཆས་ཞེས་པའམ། ཡང་ན། ༡དབུ་སྐྲ་གེན་བརེས་

འཁློར་བ་རུ་བཟླློག་ཆས། ༢ རྡློ་རེ་ཁྱུང་གཤློག་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཆས། ༣མཐིང་ནག་ཅློད་

པན་དཔའ་རགས་ཟིལ་གནློན་ཆས། ༤ སྤི་གཙུག་རྡློ་རེ་ལྷག་པ་རིག་པའི་ཆས། ༥ དབང་གི་

བསེ་ཁབ་གཟི་འབར་བགློད་པའི་ཆས། ༦ གཉིས་མེད་སྦློར་བ་ཤེས་རབ་ཡུམ་གི་ཆས། ༧ 

གནློད་གདུག་བཟླློག་བེད་རྒྱ་བེའུ་ལགས་ཀི་ཆས། ༨ ཉློན་མློངས་ཅན་བསེག་རྡློ་རེ་མེ་ཡི་ཆས། 

དེ་རྣམས་དཔལ་གི་སྐུ་ལ་ཡེ་ནས་རློགས། 

དཔལ་གི་ཆས་བཅུ། རྒྱ་བིའུ་ཆེན་པློ་ལགས་ཀི་ཆས་དང་། བསེ་ཁབ་དབང་གི་ཆས། གཅན་གཟན་

གཟིག་གི་ཆས། སྤྲུལ་སྐུ་རྡློ་རེའི་ཆས། གདུག་པ་སྦྲུལ་གི་ཆས། དཔའ་བློ་སྟག་གི་ཆས། གཟི་

མདངས་ཞིང་ལགས་ཀི་ཆས། དམར་གསལ་ཁག་གི་ཆས། རལ་ཆེན་སེང་གེའི་ཆས། གཏུམ་

པ་དློམ་གི་ཆས་ཞེས་གསུངས་སློ།། དེ་ལར་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྔམ་གློག་ལར་ན་དཔལ་གི་ཆས་བརྒྱད། 

བཀའ་བརྒྱུད་ལར་ན། དཔལ་གི་ཆས་བཅུའློ།། 

དཔལ་གི་སྙིང་པློ། [མངློན] རལ་གི། 

དཔལ་གི་དུམ་བུ། ཙན་དན་དཀར་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

དཔལ་གི་དེའུའི་གློང་ཁེར། ཡར་འབློག་དཔལ་དེའི་གློང་ཚོ དེང་སང་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཁློངས་

སྣ་དཀར་རེ་རློང་དཔལ་དེའི་ཆུས་ཡློད་ས། 

དཔལ་གི་བདག [མངློན] ཁབ་འཇུག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཔལ་གི་འདབ་མ་ཅན། [མངློན] པད་མ། 

དཔལ་གི་བུ། [མངློན] ར་སྤི། 

དཔལ་གི་མིང་ཅན། [མངློན] ལི་ཤི 

དཔལ་གི་མེ་ཏློག [མངློན] བྱུ་རུ། 

དཔལ་གི་ལག་པ། [མངློན] ① ལྷ་ཁབ་འཇུག ② ཨུཏྤལ་དམར་པློ། 

དཔལ་གི་ལྷ་མློ། ལྷ་མློའི་བེ་བག་ཅིག 

དཔལ་དགའ། [མངློན] ཨུཏྤལ། 

དཔལ་མགློན། ① གཟི་བརིད་ལན་པའི་སྐྱབས་སམ་དཔལ་གྱུར་པའི་སྐྱབས། ② ཆློས་སྐྱློང་མགློན་པློའི་

མིང་། ③ ཁ་འཛིན་སློང་གློགས། མ་རིགས་ལྔའི་མཁའ་འགློ་མཐུ་སྟློབས་ཅན། དཔའ་འདན་མ་ཁློད་

ལ་དཔལ་མགློན་མཛོད། ④ རློང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་གནམ་མཚོའི་བང་ངློས་དང་ནུབ་

ངློས་ལ་ཡློད། སར་གི་མིང་རིང་ལ་གནམ་རུ་རློང་ཟེར། དེང་ཐང་གི་མིང་འདི་བང་ཁློག་མཚོའི་མིང་

རྒྱ་ཡིག་ཐློག་ཕབ་དུས། འདི་འདྲ་ཞིག་བིས་པ་དེ་སར་བློད་ཡིག་ཏུ་སྒྱུར་སྐབས་དཔལ་དགློན་ཞེས་

སུ་བསྒྱུར་པས་དེང་སང་དེ་ལར་གགས། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་ཕུ་བུར་གནས། 

དཔལ་མགློན་བདུན་བཅུ་ར་གཉིས། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གསང་སགས་གཞུང་ནས་བཤད་

པའི་སྲུང་མ་བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་སྟེ། ལྷ་ཆེན་པློ་བརྒྱད། ཀླུ་ཆེན་པློ་བརྒྱད། གཟའ་ཆེན་པློ་བརྒྱད། 

རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་། ཕློགས་སྐྱློང་བཅུ། རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་བཞི། འཇིགས་བེད་ཆེན་པློ་དགུ་

སྟེ་དཔལ་མགློན་བདུན་ཅུ་ར་ལྔ་ཡློད་ཀང་། ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་ནང་དུ་དཔལ་

མགློན་བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་ཞེས་གསལ། 

དཔལ་མགིན། [མངློན]དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 

དཔལ་ངག་གི་དབང་པློ། ཕག་གྲུ་སེ་སིད་ཁི་རབས་དགུ་པ། 

དཔལ་ཆུ་བློ་རི། ཆུ་བློ་རི་ལ་ལློས། 

དཔལ་ཆེན་རྒ་ལློ། གློང་དུ་དཔལ་རྒ་ལློ་ཞེས་པར་གཟིགས། 

དཔལ་ཆེན་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དཔལ་ཆེན་ཆུ་བློ་རི། ལགས་ཟམ་བུ་བློ་རི་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ནས་ལྷློ་ནུབ་ཕློགས་སུ་ར་ལམ་ཉིན་

གཉིས་ཀི་ལྷློ་ཁ་གློང་དཀར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད་པའི་རི་ཆུང་ངུ་ཞིག་སྟེ། ལློ་རྒྱུས་ཐློག་ཤློད་

སློལ་ལ། རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་སྐབས་གནས་འདིར་གྲུབ་པ་ཐློབ་པའི་སློམ་ཆེན་མང་པློ་བྱུང་

བ་དང་། དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་པ་དང་བཅུ་དྲུག་པ་གཉིས་ཀི་རིང་སྐུ་བཞུགས་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་

ཆློས་ལུགས་ཀི་གྲུབ་ཐློབ་མཚན་སྙན་ཅན་ཐང་སྟློང་རྒྱལ་པློའམ་བརློན་འགྲུས་བཟང་པློས་

གནས་འདིར་ཡུན་རིང་དུ་བཞུགས་ཤིང་ལགས་ཟམ་ཞིག་ཀང་འཛུགས་པར་མཛད་པས་

ཡློངས་གགས་སུ་གནས་འདིར་ལགས་ཟམ་ཆུ་བློ་རི་ཞེས་འབློད་པ་ཡིན། 

དཔལ་ཆེན་འློད་པློ། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ལགས་ར་སྤི་ལློ་༡༡༥༠ལློར་འཁྲུངས། ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་

སྙིང་པློའི་སས་ཆུང་ཤློས་ཡིན། ཡབ་དགུང་ལློ་ང་དགུ་པ་ལ་འཁྲུངས། ས་སྐྱའི་ཆློས་ལུགས་ལ་

མཁས་ཤིང་ལྷག་པར་དུ་གསློ་བ་རིག་པ་ལ་མཁས་པས་སྐུ་ཚེ་གཅིག་རིང་སྨན་པ་མཛད། གསློ་

བ་རིག་པའི་བསྟན་བཅློས་བརྒྱད་ཆུང་ཉི་མའི་འློད་ཟེར་ཞེས་བ་བ་ཞིག་ཀང་བརམས་པ་གནང་། 

དགུང་ལློ་ང་བཞི་པར་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༢༠༣ལློ་སྐུ་གཤེགས། 

དཔལ་སྟུག་པློ། ① གཟི་བརིད་ཆེན་པློ། རྒྱན་གི་བཀློད་པ་དཔལ་སྟུག་པློ་དང་ལན་པའི་ཕློ་བང་ཞིག 

② སངས་རྒྱས་སྤིའི་མཚན། 

དཔལ་སྟློད་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་ལྷློ་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དཔལ་གཏེར། [མངློན] རྣམ་སས། 

དཔལ་དུས་ཀི་འཁློར་ལློ། བ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་སེ་ཞིག དུས་ཞེས་པ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་དང་། 

འཁློར་ཞེས་པ་རྣམ་ཀུན་མཆློག་ལན་གི་སྟློང་ཉིད་ཡིན་ལ། བདེ་སྟློང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དློན་

གིས་དཔལ་ཞེས་བའློ།། དེ་ལ་བུའི་དུས་ཀི་འཁློར་ལློ་དེ་ཉིད་ཕི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས། ནང་རྡློ་

རེའི་ལུས། གཞན་དཀིལ་འཁློར་གི་འཁློར་ལློའི་ཆློས་སུ་འཆར་བའློ།། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་

ཁམས་གསུམ་འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བ་དང་། མཆློག གཉིས་སུ་མེད། ཐབས་ཤེས་བདག་ཉིད། ཐློག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མ་ཐ་མ་མེད། ཐློག་མའི་མགློན་པློ། དང་པློའི་སངས་རྒྱས། རྡློ་རེ་སེམས། སློམ་ལ་འདུས་པ། 

རྣམ་པ་ཀུན་མཆློག་ལན། རྣལ་འབློར། འཕློ་མེད། རིགས་ཀུན་ཁབ་བདག རིགས་མེད་པ། ཤེས་

དང་ཤེས་བའི་བདག་ཉིད། ཨེ་ཝཾ་ཟུང་འཇུག་བཅས་སློ།། 

དཔལ་ལན། ① དགེ་མཚན་ནམ་ཡློན་ཏན་མང་པློ་ཡློད་པའམ། གཟི་བརིད་དང་ལན་པ། དཔལ་ལན་

བ་མ་དམ་པ་རྣམས། ② མདློ་སེ་སློགས་ཀི་གི་ཐློག་མ་དང་བ་སྤྲུལ་རྣམས་ཀི་མིང་གི་མཐར་

སྦློར་བའི་ཞེ་ཚིག་གི་དློན་དུ་གློ་བའི་དཔལ་དང་འདྲ། 

དཔལ་ལན་ཀུན་དགའ་གློལ་མཆློག ཤངས་པའི་གདམས་ངག་གི་བ་རབས་བཅུ་གསུམ་པ། རབ་

བྱུང་དགུ་པའི་མེ་ཡློས་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅློ་ལྔ་སྤི་ལློ་༡༥༠༧ལློར་འློད་གསལ་ལྷའི་རིགས། 

ཡབ་དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུ་ར་དྲུག ཡུམ་དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་བཞེས་པའི་ལློར་ མངའ་རིས་སྨློན་ཐང་

རྒྱལ་པློའི་ཁབ་ཏུ་འཁྲུངས། དེ་སྐབས་སྒློལ་མ་འབུམ་ཐེར་བཙུགས་སྐབས་ཡིན་པས། རེ་བཙུན་

སྒློལ་མའི་ཐུགས་རེར་དགློངས་ཏེ་མཚན་སྒློལ་མ་འབུམ་དུ་གསློལ། དེ་ནས་སྐུ་ཆུང་ངུའི་དུས་

སྙུང་བ་མང་དུ་ཡློད་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དང་། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀིས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པར་སི་ཞུ་

ཁློ་ན་མཛད་པའི་སྐབས་ནས། བ་མ་དམ་པ་ཀུན་དགའ་མཆློག་གྲུབ་ཀི་དྲུང་དུ། ལློ་ངློ་བཞི་པའི་

ཐློག་ཏུ་བསྟན་པའི་སློར་ཞུགས། དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་ལེན་པར་མཛད། དེ་ནས་ལློ་བརྒྱད་ཀི་

བར་དུ་ཡབ་ཀི་དྲུང་དུ། ཀློག་ཡིག་སློགས་ལ་སྦངས། དགུང་ལློ་བཅུ་གསུམ་པ་ལ་བ་མ་ཀུན་

དགའ་མཆློག་གྲུབ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་། མདློ་སགས་ཀི་ཆློས་མང་དུ་གསན། དེ་ནས་དབུས་

གཙང་དུ་ཐུགས་གཉེར་ལ་ཕེབས། ལམ་དུ་ས་སྐྱ་མཇལ་བས་སློ་རུམ་རྡློ་རེ་ནག་པློ་ཆེན་པློ་ལན་

གསུམ་དུ་ཞལ་གཟིགས་སྣང་མི་འདྲ་བ་རེ་རེ་བྱུང་གསུངས། ཁའུ་བག་རློང་དུ་ཆློས་རེ་ཀུན་སང་

ཆློས་ཀི་ཉི་མའི་དྲུང་དུ། དཔལ་མགློན་གི་རེས་གནང་གསན་པས། ཆློས་སྐྱློང་གི་སྐུའི་རྣམ་པ་

གསལ་ཆ་ཆེར་བྱུང་། ཆློས་གྲྭ་ཆེན་པློ་གསེར་མདློག་ཅན་ཏུ། མདློའི་ཐུགས་གཉེར་སྐབས། པཎི་

ཏ་དློན་ཡློད་གྲུབ་པ་ལ་མདློ་སགས་ཀི་ཆློས་མང་དུ་གསན། ཁད་པར་རྒྱུད་སེ་ལྔ་དང་། བདེ་

མཆློག་ལྷ་ལྔའི་དབང་ཞུས། སར་མངའ་རིས་སུ་ཕེབས། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་པ་ལ། ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་བསློད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་ལེགས་པའི་རྒྱལ་མཚན་མཁན་པློ་མཛད། ངློར་ཆེན་རྡློ་རེ་ལྷ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

མཆློག་གིས་ལས་སློབ་དང་མཛད་དེ་བསྙེན་པར་རློགས། སློབ་དཔློན་རྣམས་ལ་གསུང་ངག་

ལམ་འབས་སློགས་ཆློས་མང་དུ་གསན། བ་མ་དཔལ་ལན་ཚུལ་ཁིམས་པ་ལ། འཇིགས་བེད་ཀི་

ཆློས་སྐློར་རྣམས་ཞུས། རྨི་ལམ་དུ་ཡང་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགློ་ནི་གུ་མས་ཞལ་གཟིགས་པ་དང་། 

ཆློས་དྲུག་ཕག་ཆེན་ལམ་ཁེར་འཆི་མེད་མཁའ་སྤློད་དཀར་དམར་མགློན་པློའི་བཀའ་སྣ་རྣམས་

ཞུས་པ་རྨིས། བདག་དང་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགློའི་བར་དུ་བརྒྱུད་པ་གཞན་མི་དགློས་གསུངས་

སློ།། ཁམས་སྟློན་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལ་ནི་གུའི་ཆ་ལག་ཕག་ཆེན་རྣམས་ཞིབ་རྒྱས་སུ་

གསན། དྲག་སྟེང་རྡློ་རེ་རློང་དུ་རྣམ་སས་ར་བརྒྱད་ཞལ་གཟིགས། ཡང་མནལ་ལམ་དུ་གྲུབ་ཆེན་

མི་དྲ་ཛོ་གི་དང་མཇལ་ཏེ་སྙིང་པློ་དློན་གསུམ་གི་ཁིད་གནློད་ཞིང་བིན་གི་བརླབས། ཡང་མནལ་

ལམ་སྣང་བར་བུད་མེད་དམར་མློ་གཉིས་ཀིས་དློ་ལིར་བཏེགས་ནས་སློ་ས་གིང་གི་དུར་ཁློད་

ཡིན་ཟེར་བ་ཞིག་ཏུ། ནི་གུ་མས་ཚོགས་དཔློན་མཛད་པའི་མཁའ་འགློ་མང་པློ་འདུས་པའི་

ཚོགས་འཁློར་གི་གལ་དུ་ཚུད། ནི་གུ་མས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་མཚན་མ་ཐློབ། སར་བུད་

མེད་གཉིས་ཀིས་གཟིམ་ཁང་དུ་བསྐྱལ་བའི་མློད་ལ་མནལ་སད། དཔལ་ཤ་བ་རིས་ཀང་བིན་

གིས་བརླབས་ཤིང་དབང་བསྐུར་བའི་མཚན་མ་སློགས་དང་། དག་པའི་གཟིགས་སྣང་དང་ལྷ་

དང་བ་མའི་ཚོགས་ལས་ཟབ་ཆློས་དུ་མ་གསན། བ་མའི་གཙོ་བློ་འཇམ་དབངས་བསློད་ནམས་

ལྷུན་གྲུབ། སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་སེང་གེ ཀུན་དགའ་མཆློག་གྲུབ་སློགས། རིན་ཆེན་རྣམ་བཞི། 

དློན་ཡློད་མཚན་ཅན། དཔལ་ལན་ཚུལ་ཁིམས། ཡིག་དྲུག་ཤེས་དཔལ། ཁམས་སྟློན་བསློད་

ནམས་རྒྱལ་མཚན། ཀརྨ་པ། ཏེ་བློ་ཆློས་རྒྱལ། དཔལ་ལན་འབྲུག་པ་ངག་དབང་ཆློས་རྒྱལ། 

ལངས་ལུང་པ་གཞློན་ནུ་མཆློག་གྲུབ། སྟག་ལུང་པ་ཆེན་པློ་རྣམ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས་སློགས་མཁས་

གྲུབ་ཀི་བ་མ་བཞི་བཅུ་ཙམ་བསྟེན། མདློ་སགས་ཀི་གཞུང་འགེལ་དབང་འཁིད་བིན་རླབས་པ་

སློགས་མན་ངག་འབམས་ཀས་པ་གསན། ཁད་པར་སས་པའི་རྣལ་འབློར་རྒྱ་སློམ་ལེགས་པ་

རྒྱལ་མཚན་ལ། མགློན་པློའི་སྤྲུལ་པས་ཆློས་བདག་པློའི་ལག་ཏུ་སྤློད་གསུངས་ལུང་བསྟན་ལར། 

ནི་གུ་ལུགས་སློལ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཆློས་སྐློར་མ་ཚང་པ་མེད་པ་ཞལ་ཤེས་གནད་དང་བཅས་པ་

བུམ་པ་གང་བློའི་ཚུལ་གསན། བ་མ་ཐམས་ཅད་རྒྱ་སློམ་པར་འདུས་ཤིང་ངེས་ཤེས་འཁྲུངས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མངློན་ཤེས་དང་གྲུབ་རགས་སྙན་པ་དང་གགས་པས་ཁབ། སྟག་ལུང་པ་ཆེན་པློ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་

ཤིས་སློགས་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མ་དང་། གྲུབ་མཐའ་མཐའ་དག་གི་བ་མ་མང་པློས་ཞབས་ལ་

གཏུགས། དབུས་གཙང་ལ་སློགས་ཀི་སེ་དཔློན་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་མཆློད་པའི་ཞིང་དམ་

པར་བྱུང་ཅིང་། གདུལ་བ་མཐའ་ཡས་པ་སྨིན་ཅིང་གློལ་བར་མཛད། ཐུབ་བསྟན་གསེར་མདློག་

ཅན། དཔལ་འཁློར་བདེ་ཆེན་གིང་། རེ་ཆེན་ངམ་རིངས་སློགས་ཀི་སེང་གེའི་ཁིར་འཁློད་ཀང་། 

བ་བཏང་ཁ་ནའི་ཚུལ་གིས་སེའི་ཞལ་འཛིན་ནི་ཆེར་མ་མཛད། སྐུ་ཚེའི་འཇུག་ཏུ་ཇློ་ནང་དང་། 

ཆློས་ལུང་གི་སྒྲུབ་སེ་ལ་གཙོ་བློར་མཛད་ཅིང་། སློབ་མ་མཁས་པ་བཟང་བ་མང་དུ་བྱུང་མློད། 

གཙོ་བློ་རྡློ་རིང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། མཁས་པའི་དབང་པློ་བམས་པ་ལྷུན་གྲུབ། ཆློས་སྐུ་

ལྷ་དབང་གགས་པ་རྣམས་ལ། ས་ཛོ། དྭགས་ཤངས་ཀི་ཆློས་སྐློར་མཐའ་ཡས་པའི་བཀའ་

བབས་གཏད་དེ། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༥༧༨ལློར་སྐུ་གཤེགས།

དཔལ་ལན་ཀླུ་མཁར་དགློན། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ནང་སྐློར་ཞིག་ན་ཞུ་བཙུན་གཡུང་དྲུང་ཁི་འློད་

ཀིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ནག་འབི་

རུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དཔལ་ལན་ཁག་འཐུང་། [མངློན]ཀེ་རྡློ་རེ། 

དཔལ་ལན་གློ་བདག་ཉིད་དུ། མཚན་གཞན་གློ་སྟློན་བདུད་རི་གགས་ཞེས་ཟེར། གཏུམ་སྟློན་བློ་གློས་

གགས་ཀི་སློབ་མ་ཡིན། 

དཔལ་ལན་རྒྱུ་སྐར། [མངློན]དཔལ་དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་དཀིལ་འཁློར། 

དཔལ་ལན་དགློན། སྤི་ལློ་༡༢༠༠ལློར་ཆློས་གགས་བཟང་པློས་གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་

ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྣམ་འཕེལ་གཟི་ཚ རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དཔལ་ལན་རྡློ་རེ་འཛིན་པ། གསང་སགས་ཀི་སློབ་དཔློན་ཏེ། འཁློར་བའི་ཆློས་རྒྱབ་ཏུ་དློར་བ། འདློད་

པ་ཆུང་ཞིང་ཆློག་ཤེས་པ། ལག་ལེན་ལ་མཁས་ཤིང་ཉམས་མློང་ཡློད་པ། རྒྱུད་ཀི་ཚིག་དློན་ལ་

མཁས་ཤིང་སྒྲུབ་ལ་བརློན་པ། ལ་བའི་དློན་ལ་མཁས་ཤིང་ནུས་པ་རློགས་པ། སྙིང་རེ་ཆེ་ཞིང་

གཏློང་ལ་དགའ་བ་སྟེ་མཚན་ཉིད་དྲུག་ལན་གི་བ་མ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

དཔལ་ལན་འདློད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་མ། དཔལ་ལན་ལྷ་མློ་དམག་ཟློར་མ། ལྷ་མློ་མེ་ལེ་འབར་བའི་

རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་དཔལ་ལན་ལྷ་མློ་སྐུའི་རྣམ་འགྱུར་མི་འདྲ་བ་མང་པློ་ཡློད་པའི་ནང་གི་

གཅིག་ཡིན། འདིའི་སྐུ་མདློག་དང་ཕག་མཚན་སློགསརིན་འབྱུང་བརྒྱ་ར་དང་སྒྲུབ་ཐབས་བརྒྱ་

རའི་ལྷ་སྐུའི་སྣང་བརན་ཀུན་གསལ་མེ་ལློང་ཤིང་དཔར་ལ་གཟིགས། 

དཔལ་ལན་འབས་སྤུངས་ཀི་མཆློད་རེན། སྟློན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་བ་རྒློད་ཕུང་པློའི་རིར་ཤེར་ཕིན་གི་

མདློ་གསུངས་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་དུས་འཁློར་ར་རྒྱུད་གསུངས་པའི་གནས་ཀང་འདི་ཡིན། 

ལེགས་སྦར་སྐད་ལ་ཤི་ད་ནྱ་ཀ་ཊ་ཀ་ཞེས་དང་བློད་སྐད་ལ་དཔལ་ལན་འབས་སྤུངས་ཞེས་

མཆློད་རེན་འདིའི་ར་བའི་འཁློར་ཡུག་རྒྱང་གགས་བཞི་བཅུ་ཡློད། མཆློད་རེན་འདི་རྒྱ་གར་ཤར་

ཕློགས་བངྒ་ལའི་མཐའ་ནས་རྒྱ་མཚོ་ལ་གྲུ་བཏང་ནས་ཉིན་གསུམ་ཙམ་ཕིན་པས་སེབས་པར་

གསུང་། མཆློད་རེན་གི་མདུན་གི་ཤར་ནས་ལགས་རི་ཕི་མའི་ཤར་སློ་བར་དུ་གློང་ཁེར་དཔལ་

ཡློན་ཅན་མི་ཁིམ་འབུམ་ཕག་ལྔ་དང་ཚོང་འདུས་ཆེན་པློ་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་དངློས་ཆས་སྣ་

ཚོགས་ཡློད་པར་གསུངས། 

དཔལ་ལན་མ། ལྷ་མློ་སྤིའི་མིང་། 

དཔལ་ལན་རེ། དགློན་འདི་དར་ཆེན་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན་གིས་བཏབ། དུས་ནམ་ཙམ་མ་གསལ། གྲུབ་

མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ལྷུན་གྲུབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དཔལ་ལན་ཚངས་པ་སེ་བཞི། འདློད་ཡློན་ལྔ་ལ་ལློངས་སྤློད་པ། ནློར་ཕྱུག་པ། ལུང་རློགས་ཀི་ཆློས་

འཕེལ་བ། འདི་ཕིར་བདེ་ཞིང་ཐར་པ་ཐློབ་པའློ།། 

དཔལ་ལན་ཡེ་ཤེས་མགློན་པློ་རྡློ་རེ་གུར། མགློན་པློ་གུར། བློད་ཀི་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་པ་ཚང་

མས་ཁས་ལེན་ཅིང་། གཙོ་བློར་དཔལ་ལན་ས་སྐྱ་པའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་སྲུང་མ་ཞིག་སྟེ་

འདི་ལ་རྣམ་འགྱུར་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་དང་། འཁློར་མང་ཉུང་སྣ་ཚོགས་བཅས་ཞིབ་པར་སྒྲུབ་

ཐབས་བརྒྱ་ར་དང་རིན་འབྱུང་བརྒྱ་རའི་ལྷ་སྐུའི་སྣང་བརན་ཀུན་གསལ་མེ་ལློང་ནང་དུ་གསལ། 

དཔལ་ལན་ས་སྐྱློང་། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་སིད་བློན་དང་ཞབས་པད་ཀི་མིང་གི་འགློར་སྦློར་

བའི་ཆེ་བསྟློད་ཀི་ཚིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཔལ་ལན་ས་གསུམ་མ། ཙོང་ཁ་པའི་བསྟློད་པ་དཔལ་ལན་ས་གསུམ་འགློ་བའི་མིག་གཅིག་པུ་ཞེས་

སློགས་ཚིགས་བཅད་སུམ་ཅུ་སྐློར་ཙོང་ཁ་པའི་སློབ་མ་མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་

པློས་གསུངས་པ་དེ་ཡིན། 

དཔལ་ལན་ལྷ་མློ།དབངས་ཅན་ལྷ་མློ་དྲག་ཏུ་ཁློས་པའི་ཆློས་སྐྱློང་ཞིག 

དཔལ་ལན་ལྷ་མློའི་རེན། དཔལ་ལན་ལྷ་མློ་ལ་ཕི་རེན་དང་། ནང་རེན། གསང་རེན་གསུམ་འཛུགས་

རྒྱུ་ཡློད་པའི་ནང་གསེས་ཕི་རེན་ནི་རས་བིས་དང་འབུར་སྐུ་ལ་ཟེར་བས་ཆློས་འབྱུང་མཁས་

པའི་དགའ་སྟློན་ནང་གསལ་བའི་དཔལ་ལན་ལྷ་མློའི་རེན་ནློ་ཐློག་མར་རས་བིས་ཀི་ཐང་ཀ་ཡིན་

ཅིང་། རེས་སུ་ཚལ་པ་ཁི་དཔློན་དྲུང་ཆེན་སྨློན་ལམ་རྡློ་རེས་ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་ཉམས་

གསློའི་སྐབས་རས་བིས་ཀི་ཐང་ཀ་དེ་སྲུང་སྐྱློབ་ཡློང་ཆེད་དཔལ་ལྷ་མློའི་འཇིམ་སྐུ་ཞིག་

བཞེངས་ཏེ་དེའི་གཟུང་བཞུགས་སུ་ཕུལ་བ་ཡིན་པར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པས་མཛད་པའི་

ལྷ་ལན་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཀར་ཆག་ནང་གསུངས་ཡློད་ཅིང་། ནང་རེན་དང་གསང་

རེན་སྐློར་ཡིག་ཆ་ཟུར་དུ་ཡློད་པ་ལས་ཁློམ་བསྒགས་མི་རུང་བའི་བཀའ་རྒྱ་དམ་པློ་ཡློད། 

དཔལ་ལན་ཨ་ཏི་ཤ ཨ་ཏི་ཤའི་ཆེ་མིང་། 

དཔལ་སེ་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་བ་སྤི་ལློ་༡༨༤༩ ལློར་ན་རློ་པས་ཕག་བཏབ་པར་

གགས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། མགློ་ལློག་པད་མ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དཔལ་གདློང་། [མངློན]ཆུ་བ་ལློ། 

དཔལ་སྣར་ཐང་ཆློས་ཀི་སེ། གློང་དུ་སྣར་ཐང་ཞེས་པར་གཟིགས། 

དཔལ་སྣེ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་དཔལ་འབར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དཔལ་སྤུངས་དགློན། སེ་དགེ་རྒྱལ་པློས་སྦིན་བདག་མཛད་ནས་བཞེངས་པའི་དགློན་པ། རབ་བྱུང་

བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༧༢༧ལློར་ཆློས་རྒྱལ་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་གིས་སྦིན་བདག་

མཛད་ཅིང་སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་ཀིས་བཏབ། གནས་འདིར་ཐློག་མ་འབི་གུང་སྐྱློབ་པ་

འཇིག་རེན་མགློན་པློའི་སློབ་མ་དཔལ་བང་ཆུབ་གིང་པས་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་མཇུག་སྤི་ལློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

༡༡༩༠ལློ་ཡས་མས་ཙམ་ན་དགློན་པ་བཏབ་པ་ལ་དཔལ་བང་གིང་དགློན་པར་གགས། གྲྭ་པ་

སྟློང་ཚོ་མང་པློ་ཡློད་པའི་མདློ་ཁམས་ཕློགས་འདིར་དགློན་སེ་ཆེ་ཤློས་སུ་ཆགས། ལློ་ངློ་བརྒྱ་

ཕག་ཁ་ཤས་དར་རྒྱས་བྱུང་། དེ་ནས་དགློན་པ་མེར་ཤློར་ནས་ར་བརླགས་སློང་། དེའི་དགློན་

ཤུལ་དུ་ས་སྐྱའི་དགློན་ཆུང་ཞིག་ཆགས་ཀང་ལློ་བརྒྱ་སྐློར་ཞིག་ནས་རང་ཞིག་སློང་། སི་ཏུ་

ཆློས་འབྱུང་གིས་དཔལ་སྤུངས་གདན་ས་གསར་འདེབས་སྐབས་གནས་འདིར་སྨྱུང་གནས་ལྷ་

ཁང་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཡློད་པར་གགས། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དཔལ་སྤུངས་རི་ཁློད་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༨༤༢ལློར་ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་

རྒྱ་མཚོས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་གཙོ་བློ་ཡིན། དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

དཔལ་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་ཆློས་ཀི་དབང་པློ། ར་དཔལ་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་ཆློས་ཀི་དབང་པློའི་རྣམ་

ཐར་ལ་གཟིགས། 

དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པློ་ཆེ། ར་དཔལ་སྤྲུལ་དང་མི་གཅིག་ཡིན་པས་དེའི་རྣམ་ཐར་གཟིགས། 

དཔལ་བེའུ། བཀྲ་ཤིས་རགས་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག 

དཔལ་བེའུ་དགློན། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ནང་ཙམ་ན་འབའ་རློམ་དར་མ་དབང་ཕྱུག་གི་འཁློར་སློབ་བ་

མ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཞེས་པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ར་སྟློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དཔལ་འབར། ① གཟི་བརིད་འབར་བའམ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ② རས་སྣུམ་སྦར་བའི་རྩྭའི་སྒློན་

མེའམ་ཤིང་གི་སྒློན་མེ། ③ རློང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཤར་བང་ངློས་དང་རྒྱལ་མློ་རྔུལ་

ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་དུ་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་རྡློ་དམར་ཐང་དུ་ཡློད། 

དཔལ་འབར་དགློན། ① རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༡༧༣ལློར་རྒྱལ་སྤྲུལ་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་

གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་རློང་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཔལ་འབར་དགློན། ② རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༢༩༦ལློར་ས་སྐྱའི་བ་མ་འཁློར་སྟློན་བློ་

གློས་རྒྱལ་མཚན་གིས་བཏབ། དེ་རེས་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་དཔལ་འབར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དཔལ་འབློར། ① ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་འབློར་བ། ② དཔལ་འབློར་རིག་པའི་ཐློག་ལ་སྤི་ཚོགས་

ཀི་དངློས་པློའི་ཐློན་སྐྱེད་དང་། སར་ཡང་ཐློན་སྐྱེད་བེད་པའི་བ་བར་ཟེར། 

དཔལ་འབློར་ཁིམས་ཁང་། དཔལ་འབློར་ཐློག་ཁིམས་བརྒལ་ག་ིནག་ཉེས་བསགས་ཡློད་པའ་ིཉེས་ཅན་པ། 

དཔལ་འབློར་གུན་གསབ། དཔལ་འབློར་ཐློག་གློང་གུན་ག་ཚོད་ཕློག་པ་སྐྱིན་ཚབ་གུན་གསབ་འཇལ་བ། 

དཔལ་འབློར་དགློན། ① རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༤༩༥ ཙམ་ན་གིང་ཆེན་པློ་བདག་

དྲུང་གི་གདུང་བརྒྱུད་དུ་གྱུར་པ་ཀླུང་དཀློན་བསློད་གསུམ་གིས། སར་ཆེན་འཛམ་གིང་རྒྱན་

ནས་ཏེ་བློ་བ་མ་ལ་ཞུས་ནས་དགློན་ཆུང་ཞིག་བཏབ། དེའི་རེ་སུ་ཞྭ་དམར་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་དཀློན་

མཆློག་ཡན་ལག་གིས་དཔལ་འབློར་སང་ཞེས་མཚན་གསློལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་

ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དཔལ་འབློར་དགློན། ② འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་

ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་བག་གཡབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དཔལ་འབློར་ཉེན་རློག་པ། དཔལ་འབློར་སྐློར་ལ་སྲུང་བེད་མཁན་གི་ཉེན་རློག་པ། 

དཔལ་འབློར་རི་ཁློད། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་ཆབ་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དཔལ་འབློར་ལྷུན་པློ། གཞིས་ཀ་རེ་རྒྱ་མཚོ་ཆུས་དཔལ་འབློར་ལྷུན་པློ་གློང་ཚོ། 

དཔལ་མར་མེ་མཛད་ཡེ་ཤེས། ཇློ་བློ་རེ་ཨ་ཏི་ཤའི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

དཔལ་མིན། [མངློན] ཡི་དྭགས། 

དཔལ་མེ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་དཀིལ་ཙམ་དུ་སྟློབས་རྒྱལ་རིན་ཆེན་གགས་པས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་འབི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

དཔལ་མློ། ① བུད་མེད་མཆློག ② སར་རྒྱ་གར་དུ་བྱུང་བའི་གྲུབ་ཐློབ་བཙུན་མ་ཞིག ③ ཁབ་འཇུག་

གི་ཆུང་མ། 

དཔལ་མློ་འློད་ཅན། ཇློ་བློ་ཨ་ཏི་ཤའི་ཡུམ་སྟེ་སར་བཾ་ག་ལའི་རྒྱལ་པློའི་བཙུན་མློ། 

དཔལ་སྨད་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་ལྷློ་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དཔལ་མཛེས། གཟི་བརིད་ལན་ལ་མཚར་བ། 

དཔལ་འཇློམས་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་གསལ་པློར་མ་ངེས། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་

ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཔལ་ཡུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དཔལ་འཛོམས་པ། དགེ་ཞིང་ལེགས་པ་རྣམས་ཚང་བ། སྟློབས་འབློར་མངའ་ཐང་གི་དཔལ་འཛོམས་

པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པློ། 

དཔལ་ཞི་བ་བཟང་པློ། གྲུབ་ཆེན་ཀུ་ཀུ་རི་པ་འདིའི་ལློ་རྒྱུས་རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་ཨ་བྷྱཀ་རས་

མཛད་པའི་གྲུབ་ཐློབ་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞིའི་རྣམ་ཐར་བློད་ཀི་ལློ་ཙཱ་བ་པ་ཚབ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་

མཚན་གིས་བསྒྱུར་བ་སེ་དགེ་དཔར་མའི་ནང་གསལ། 

དཔལ་བཟང་པློ། བློད་ཀིས་བ་སྤྲུལ་དང་། སློབ་དཔློན་སློགས་ཀ་ིམིང་མཇུག་ཏུ་སྦློར་བའ་ིཆ་ེབརློད་ཀ་ིཚིག

དཔལ་ཡིད་ལ། ལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཁློངས་གློ་འཇློ་རློང་གི་དབུས་རྒྱུད་ན་ཡློད་ཅིང་། དེའི་

མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་༤༦༤༢ཡློད། 

དཔལ་ཡུལ། རློང་ཞིག ཁློངས་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ནུབ་ངློས་དང་འབི་ཆུའི་

ཤར་འགམ་ན་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་མར་ཐང་ན་ཡློད། 

དཔལ་ཡུལ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༦༦༥ལློར་རིག་འཛིན་ཀུན་བཟང་

ཤེས་རབ་ཀིས་བཏབ། གདམས་རྒྱུན་ཕལ་ཆེར་ཀརྨ་ཆགས་མེད་ནས་བརྒྱུད་ཡློད། ཕིས་སུ་

གསང་སགས་རིང་མའི་དགློན་སེ་གཙོ་བློ་ཞིག་ཆགས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་

མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཔལ་ཡུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དཔལ་ཡུལ་དར་ཐང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༨༥༧ལློར་ལྷ་གྲུབ་ཀིས་ཕག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གཅིག་

སྒིལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དཔལ་ཡློན། ① དགེ་ཞིང་ལེགས་པའི་ཡློན་ཏན། ② བཀྲ་ཤིས་སམ་ཕུན་ཚོགས། དཔྱིད་ཀི་དཔལ་

ཡློན་ཕློགས་ཀུན་ནས་ཤར་བ། 

དཔལ་གཡང་།དགེ་ཞིང་ལེགས་པའི་སྙིང་པློའམ་བཅུད། 

དཔལ་གཡས་རུ་བང་པ། གཡས་རུའི་ཁློངས་གཏློགས་བང་ངམ་རིང་གི་བདག་པློ་ལ་ཟེར། 

དཔལ་རི་དགློན། ① རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ནང་དུ་ལགས་མདུད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བཏབ། 

དེའི་གློང་དུ་ས་སྐྱའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་རིང་མར་བསྒྱུར་བར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་

པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དཔལ་རི་དགློན། ② ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་བག་གཡབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད་པའི་

དཔལ་རློ་དགློན་ནི། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

དཔལ་རི་དགློན། ③ ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་འཕློངས་རྒྱས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད་

པའི་དཔལ་རི་དགློན་ནི། མིང་གཞན་དཔལ་རི་ཐེག་ཆེན་གིང་ཟེར། འཕེང་འགློ་གཏེར་སྟློན་ཤེས་

རབ་འློད་ཟེར་གིས་བཏབ། བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། 

དཔལ་རི་དགློན། ④ ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་གློ་འཇློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད་པའི་

དཔལ་རི་དགློན་ནི། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། 

དཔལ་རི་ཇློ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་བག་གཡབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དཔལ་རིས་དགློན། ཤིང་བི་ལློར་གཟི་ཉི་ཟླ་སྙིང་པློས་བཏབ་ཞེས་པ་ལས་དུས་ཚོད་ཁ་གསལ་མ་

ངེས། ཐློག་མར་གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན་པ་ལ་ཕིས་སུ་རིང་མར་འགྱུར། ད་ལ་དཀར་

མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དར་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དཔལ་ཤེས་སེང་ཁ་དགློན་པ། དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་དུས་དཀིལ་དུ་འགློ་མགློན་འཕགས་

པའི་ཐུགས་སས་དཔལ་ཤེས་རབ་དཀར་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་སློན་ས་སྐྱ་པ་དང་ཕིས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

དགེ་ལུགས་སུ་བསྒྱུར། ད་ལ་ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཐེ་བློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དཔལ་ཤློད་དགློན། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༤༧༣ལློར་ལྷློ་པ་རྒྱལ་མཚན་སེང་གེས་

བཏབ། དགློན་འདི་ར་ཚག་རེ་དྲུང་རིམ་བློན་གིས་སྐྱློང་བའི་དགློན་པ་དང་། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་དཔལ་ཤློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དཔལ་ལྷ། དཔལ་ལན་ལྷ་མློའི་བསྡུས་ཚིག 

དཔལ་ལྷ་སང་དགློན། དགློན་པ་འདི་ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སྐབས་ཞིག་ནས་བཞེངས་པའི་བཤད་

སློལ་ཡློད། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་སྐློར་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགློན་པ་ཞིག་

ཡིན་ལ། ཕིས་སུ་གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱར་འགྱུར། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

དར་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དཔལ་ལྷ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་མཛོ་སང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དཔལ་ལྷ་མློ། འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀུན་གིས་ཁས་ལེན་པའི་

སྲུང་མ་ཞིག་སྟེ། འདིའི་ལློ་རྒྱུས་སུ་ལྷ་མློ་སྤུན་མཆེད་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་ཆེ་བ་ནི་དཔལ་ལན་ལྷ་

མློ་དང་ཆུང་བ་ནི་རེ་མ་ཏི་ཡིན་པ་བསྐལ་པ་མང་པློའི་གློང་དུ་བྱུང་ཞིང་། རེས་སུ་བསྐལ་པ་འདི་

ལ་སངས་རྒྱས་འློད་སྲུང་བློན་པའི་དུས་ན། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་མུ་ནེ་དགེ་སློང་ཞིག་ཏུ་སྐྱེ་བ་

བཞེས་པ་དང་ལྷན་དུ་སངས་རྒྱས་འློད་སྲུང་ལ་ཆློས་ཞུས་ཏེ་མ་འློངས་པ་ན་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་

ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་སྲུང་བར་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་སློགས་ལློ་རྒྱུས་མང་པློ་ཞིག་བཀའ་འགྱུར་

ནང་གི་ལྷ་མློ་མེ་ལེ་འབར་བའི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སློ།། 

དཔལ་ལྷའི་རི་ཁློད། བློད་དབུས་ཁུལ་གི་དུས་ཆེན་ཞིག་སྟེ། བློད་ཟླ་བཅུ་པའི་ནང་ལྷ་ལན་སྤྲུལ་པའི་

གཙུག་ལག་ཁང་གི་གནས་སྲུང་གཙོ་བློ་དཔལ་ལན་ལྷ་མློའི་གསློལ་མཆློད་དུས་ཆེན་ཡིན་ཅིང་། 

ཟླ་བ་དེའི་ཚེས་གཅིག་ནས་བཟུང་ལྷ་ས་ཁུལ་དུ་རྣམ་ཀུན་གི་སློང་མློ་བ་འདྲ་མིན་ཁག་ཙམ་མ་

ཟད། བིས་པ་དང་ལྷ་ཁང་ཁག་གི་དཀློར་གཉེར་སློགས་ནས་དཔལ་ལྷའི་མདུན་ཆང་ཞེས་དངུལ་

སློང་སློལ་ཡློད་དློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཔལ་ལྷའི་རི་རབ། སར་ལྷ་སར་བློད་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་བཅློ་ལྔ་ཉིན་དཔལ་ལྷ་དང་། གིབ་རློང་བཙན་

གཉིས་ཞལ་འཛོམས་པའི་དུས་སྟློན།

དཔུང་། ① གཡུལ་གི་ཚོགས་པ། དཔའ་ངར་ལན་པའི་དཔུང་ཚོགས། རང་དཔུང་། དག་དཔུང་། 

 ② རྒྱབ་རེན་ནམ་རྒྱབ་སྣློན། རྒྱབ་དཔུང་བཟང་པློ། ③ ཕག་པ། ལུས་ཀི་དཔུང་པ། རིའི་དཔུང་

པ། གཡག་གི་དཔུང་པར་རྔ་དམར་བཏགས། མགློ་ཐར་དཔུང་འཛུད། ལག་ཟད་དཔུང་ཐུག 

དཔུང་རང་། ཕག་ཚིགས་ནས་གྲུ་ཚིགས་བར་གི་རུས་པ་དེ་ལ་དཔུང་པ་ཟེར་ཞིང་། དེའི་སྦུབས་སུ་

རང་མར་འབྱུང་བས་དཔུང་རང་ཟེར། 

དཔུང་དཀྲིས། ཟ་མ་སློགས་ལས་པའི་སྐབས་སུ་དཔུང་པར་གློན་རྒྱུ་ཡིན། དྲི་ནག་འགློག་ཆེད་ཡིན། 

དཔུང་གི་དཀིལ་འཁློར། [མངློན]དམག་སེ། 

དཔུང་གི་ཁྱུ་མཆློག [མངློན]དམག་དཔློན། 

དཔུང་གི་སྦྲློན་ཐློ། དཔུང་སེ་སྐློང་བའི་བརྡ་ཐློ། 

དཔུང་གི་ར་མདའ། དཔུང་གི་རྒྱབ་སྐློར་དང་། རེས་འདེད། དཔུང་རློགས་བཅས་གསུམ་ཀར་གློ་རྒྱུ་ཡློད། 

དཔུང་གློགས། ① གཞློགས་འདགེས་དམག་ས།ེ ② རྒྱབ་སྣློན་དམག་ས།ེ ③ དཔུང་འདགེས་ལས་རློགས། 

དཔུང་རྒྱན། ལུས་ཀི་དཔུང་པ་མཛེས་བེད་ཀི་རྒྱན་ཆ། 

དཔུང་རྒྱུག ཕག་སྟེང་དུ་དངློས་པློ་འདེགས་པའི་རྒྱུག་པ། 

དཔུང་སྒིག་འཛིང་རེས་བེད་པ། མི་མང་རུབ་ནས་ཕན་ཚུན་འཛིང་རེས་བེད་པ། ཡང་ན་ཁྱུ་འཛིང་

བེད་པ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

དཔུང་སྒིལ། མི་མང་ཕློགས་གཅིག་སེབ་པ། མི་ངན་དཔུང་སྒིལ་གིས་གཏློར་བརླག་བེད་མཁན་ལ་

ཁིམས་གཅློད་གཏློང་བ། 

དཔུང་སྒིལ་ཉེས་གསློག མི་ཁ་ཤས་དཔུང་སྒིག་མཉམ་རུབ་བས་ནས་བསགས་པའི་ནག་ཉེས། 

དཔུང་མགློ ལུས་ཀི་ཕག་པའམ་ཕག་གློང་། 

དཔུང་འགིགས། ངན་པ་དཔུང་འགིགས་ཞེས་མ་ིམང་པློ་བསེབས་ནས་ངན་པའ་ིསྟློབས་ཤུགས་ཆགས་པ། 

དཔུང་ངར་མ། དམག་དཔུང་དྲག་ཤུགས་ཆེ་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

དཔུང་ངློམ། དཔུང་ཤུགས་ཡློད་ཉམས་སྟློན་པ། ས་ཕློགས་གང་སར་དཔུང་ངློམ་བཙན་འཛུལ་གི་

སིག་སྤློད་བེད་པ། 

དཔུང་བཅད་རས། ① ཕུ་དུང་མེད་པའི་སྟློད་ཐུང་། ② དགེ་སློང་མའི་ནུ་སྒིབ་ཀི་རས། 

དཔུང་བཅུག་དབང་སྡུད། དཔུང་དམག་བཏང་ནས་དག་བློ་དབང་དུ་སྡུད་པ། 

དཔུང་འཇའ། རླུང་ནད་རིགས་ཤིག་སྟེར། རླུང་ནད་ཕག་པའི་ར་དཀར་ལ་ཞུགས་ནས་དེར་གནས་

པའི་ར་འཁུམས་ཤིང་བ་བ་ཉམས་པ་ཞིག 

དཔུང་འཇུག དམག་མི་གཏློང་བ། ཐག་རིང་དུ་དྲག་པློ་དཔུང་འཇུག་བས། 

དཔུང་འཇུག་དམ་བཅའ། དག་ཐློག་དམག་དཔུང་གཏློང་རྒྱུར་གློས་དན་བཅའ་བ། 

དཔུང་གཉེན། ① རྒྱབ་དཔུང་བཟང་པློ། ② རློགས་མགློན་ཏེ་རྒྱབ་སྐྱློར་བེད་མཁན། མགློན་སྐྱབས་

དཔུང་གཉེན་བེད་མཁན་གཞན་སུ་མཆིས། 

དཔུང་རགས། ཕག་པ་གཡས་གཡློན་གི་ངློས་སུ་འདློགས་པའི་མཚན་མ། 

དཔུང་སྟློབས། དཔུང་དམག་གི་སྟློབས་ཤུགས། དཔུང་སྟློབས་དར་ཞིང་དྲག་པ། རང་ཉིད་ཀི་དཔུང་

སྟློབས་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན། 

དཔུང་རྡུལ། དཔུང་ཚོགས་སྐྱློད་སྐབས་ལངས་པའི་ཐལ་འཚུབ། 

དཔུང་སེ། ① དམག་སེ། ② མི་མང་པློའི་ཚོགས་པ། 

དཔུང་སེབ། མི་མང་དཔུང་ཤུགས་གཅིག་ཏུ་སྒིལ་བ། དཔག་ཚོགས་དཔུང་སེབ། 

དཔུང་དྲངས་པ། དམག་དྲངས་པ། 

དཔུང་གདང་ཤིག་ཤིག དཔུང་གཤིབས་ནས་འགློ་ཚུལ་ཞིག ཁློང་གཉིས་དཔུང་གདང་ཤིག་ཤིག་

བས་ནས་ཕིན་སློང་ལ་བུ། 

དཔུང་མདུན་མ། སློན་དུ་འགློ་མཁན་དཔུང་ཚོགས། 

དཔུང་འདེགས་པ། ① དཔུང་ཚོགས་འགློ་བ། གཡུལ་ས་དང་ཉེ་བར་དཔུང་འདེབས་པ། ② ལས་

རློགས་བེད་པ། 

དཔུང་བསེབས་ནས་གག་ཟིང་སློང་བ། མི་མང་པློ་མཉམ་བསྡུས་བས་ནས་ཟིང་འཁྲུག་སློང་བ། ཡང་
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ན་དཔུང་བསེབས་ཟིང་སློང་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

དཔུང་བསེབས་ཟིང་སློང་། ཡང་ན་དཔུང་བསེབས་ཟིང་སློང་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

དཔུང་གནློན་པ། དཔུང་སྟློབས་ཀསི་ཕ་རློལ་གནློན་པ། མ་ེསྒློགས་དྲག་ཏུ་འཕངས་ནས་དག་དཔུང་གནློན་པ། 

དཔུང་སྣློན། དམག་དཔུང་གི་སྣློན་མའམ། ཁ་སྣློན། 

དཔུང་པ། ① ལུས་ཀི་གྲུ་མློ་ནས་སློག་པའི་བར། མགློ་ལས་དཔུང་པ་མཐློ། ལག་ཟད་དཔུང་པར་

ཐུག དཔུང་པ་ངློམ་པ། དཔུང་པ་མཉམ་གཤིབས། ② དམག་སེའི་སྟློབས་ཤུགས། 

དཔུང་པ་སྐྱེས། [མངློན]རྒྱལ་པློ། 

དཔུང་པ་རྡར་བ། འགན་སྡུར་བེད་པ། ཁློ་གཉིས་རྒྱལ་ཁ་སུས་ཐློབ་ཀི་ཆེད་དུ་དེང་སང་དཔུང་པ་རྡར་

བའི་སང་རེད་ལ་བུ། 

དཔུང་པའི་མགློ་ཟླུམ་པའི་མཚན་བཟང་། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བཟང་སློ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་

ཤིག་སྟེ། སྙན་པར་སྨྲ་བ་དང་ལེགས་པར་སྨྲ་བའི་རེས་སུ་མཐུན་པར་བས་པས་དཔུང་མགློ་

ཤིན་ཏུ་ཟླུམ་པ། 

དཔུང་པའི་འདབ། [མངློན]ལག་པ། 

དཔུང་པའི་ལུག་གཞུག དབིབས་འདྲ་བ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་དཔུང་པའི་ཤ་གནད་ཀི་མིང་སྟེ། 

བསེ་སྒློམ་སྨུག་པློ་ལས། དཔུང་པའི་ཚིགས་ནས་ཐུར་སློར་བཞི། གཞལ་བའི་གནས་དེར་ཤ་

གནད་ནི། ལུག་གི་གདློང་པའི་གཞུག་ལ་བུ། གནས་པས་ལུག་གཞུག་ཅེས་སུ་ཟེར། ཞེས་

གསུངས་པ་ལར། 

དཔུང་པློ། [རིང]ཕུང་པློ། 

དཔུང་བུ་ཆུང་། [མངློན]རང་དམག 

དཔུང་སྦྲེལ། དཔུང་པ་མཉམ་གཤིབས། ཚང་མས་ལག་གདང་དཔུང་སྦྲེལ་གི་སློ་ནས་ལས་ཀ་འབད་

བརློན་ཆེན་བློ་བེད་པ། 

དཔུང་དམག དམག་སེའམ་དམག་དཔུང་། 

དཔུང་དམ�ག་བྱུང་། དཔུང་མིག་བྱུང་བ་སྟེ། ཕག་ཚིགས་ཕུད་པ། 
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དཔུང་རལ། དཔུང་པའི་ལུག་གཞུག་ནས་ཐུར་དུ་སློར་གསུམ་གཞལ་བའི་སར་ཡློད་པའི་གཏར་ར་

ཞིག་སྟེ། དེ་གཏར་ན་སློ་ཚད་དང་། ཁག་ཚད་སློགས་ལ་ཕན། 

དཔུང་ཚིགས། གདུང་ལག་གཉིས་ཀི་རུས་མཚམས། 

དཔུང་ཚིགས་ཕི། སློག་པ་གཉིས་ཀི་ཕློགས། 

དཔུང་ཚོགས། ① དམག་མི་མང་པློའི་ཚོགས་པའམ་རློགས་ཟླ་མང་པློའི་ཚོགས་པ། ② དམག་རིགས། 

དཔུང་ཚོགས་ཡན་ལག་བཞི། འཁློར་སྒྱུར་རྒྱལ་པློའི་དཔུང་སེ་རིགས་བཞི་སྟེ། རའི་དམག་དང་། 

གང་པློ་ཆེའི་དམག ཤིང་རའི་དམག རང་ཐང་གི་དམག་བཅས་བཞིའློ།། 

དཔུང་ཚོགས་འཇུག་ལློག དམག་དཔུང་ཕར་འགློ་བ་དང་ཚུར་ལློག་པའི་བ་སྤློད་ཀི་འགུལ་བསྐྱློད། 

དཔུང་འཛུམ། ཕག་དཔུང་མདུན་གཡས་གཡློན་གི་ཀློང་མློ་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་མིང་། 

དཔུང་ཡ། འགན་ཡའམ་ཁ་གཏད། དཔའ་བློའི་དཔུང་ཡ། 

དཔུང་རུས། ཕག་པའི་རུས་པ། 

དཔུང་རློགས། གློགས་བེད་མཁན་ནམ་རློགས་པ། ཕློ་རྒློད་ཀང་རྒྱབ་ཏུ་དཔུང་རློགས་དགློས། 

དཔུང་ཤུགས། ① དམག་དཔུང་གི་སྟློབས་ཤུགས། ② ལག་པའི་ནུས་ཤུགས། ཁེས་ཁུར་ཆེན་པློ་

ཕག་སྟེང་དུ་སངས་ཀིས་འགློགས་པའི་དཔུང་ཤུགས་སྐྱེད་པ། 

དཔུང་ཤེད། ① དམག་སེའི་སྟློབས་ཤུགས། ② ལག་པའི་ནུས་ཤུགས། གད་རྡློ་ཆེན་པློ་དཔུང་ཤེད་

ཀིས་འདེགས་པ། ཤིང་སློམ་པློ་དཔུང་ཤེད་ཀིས་གཅློག་པ། 

དཔུང་གཤིབ། དཔུང་པ་མཉམ་གཤིབ། དཔུང་གཤིབ་ཀི་ངང་ནས་མདུན་ནས་མདུན་དུ་སྐྱློད་པ། 

དཔུང་གཤིབ་མཉམ་འགློའི་སློ་ནས་དར་རྒྱས་སུ་འཕེལ་བཞིན་ཡློད་པ། 

དཔུང་གཤློང་། ཕག་མཚམས་ཀི་ཀློང་བུ། 

དཔུང་གསིག དཔུང་པ་གསིག་གསིག་བེད་པ། ཁུར་ཆེན་འཁེར་དུས་དཔུང་གསིག་ཡང་ཡང་

བརྒྱབ་ན་ངལ་དུབ་ཆུང་། 

དཔུང་ཧྲག་པ། གློ་ཐང་གི་དམག་སེ། དག་བློ་ཟིལ་གིས་གནློན་པའི་དཔུང་ཧྲག་པ་ཞིག་གཏློང་བ། 

དཔུར། [རིང]སྤུར་དང་འདྲ། 



  1190  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཔེ། ① དློན་གི་གནས་ལུགས་གསལ་བེད་དམ་མཚོན་བེད། ཟབ་པའི་དཔེ་རྒྱ་མཚོ། བརན་པའི་

དཔེ་རི་བློ། མི་འདྲའི་ཕིར་ན་དཔེ་མ་ཡིན། ཤེས་བའི་རྣམ་གངས་དཔེར་ན་རྒྱུ་སྐར་བཞིན། དུས་

ཀི་འགྱུར་བ་དཔེར་ན་གློག་ལ་བུ། ② ཚད་འཛིན་སའི་དཔེ། བཟློ་དབིབས་དཔེ་དང་མཐུན་པ། 

ཞྭ་དཔེ་ལྷམ་ལ་བཀབ་པ། ཁློང་ནི་ང་ཚོའི་མིག་དཔེར་འློས་པའི་མི་ཞིག་རེད། རྒྱུ་མེད་འབས་བུ་

འབྱུང་བ་དཔེར་མི་སིད། ཆུ་མེད་འཁགས་པ་ཆགས་པའི་དཔེར་མི་སིད། 

དཔེ་སྐྱློན་ཅན་མ་ཡིན་པ། དཔེར་འློས་པའམ་དཔེ་དློན་ལ་སྦློར་འློས་པ། 

དཔེ་སྐྲུན། ① དཔེ་ཆ་གསར་དུ་པར་འདེབས་པ། ② མིག་ལློས་ཀི་དཔེ་བཟང་འཇློག་པ། སློན་ཆད་

བྱུང་མ་མློང་བའི་བས་རེས་བཟང་པློའི་དཔེ་སྐྲུན་བེད་པ། 

དཔེ་སྐྲུན་གན་རྒྱ། དཔེ་སྐྲུན་གི་ཁ་དན་ཡི་གེ

དཔེ་སྐྲུན་བཅའ་ཁིམས། དཔེ་སྐྲུན་སྐློར་གི་བཅའ་ཁིམས། 

དཔེ་སྐྲུན་དབང་ཆ། དཔེ་དེབ་ཅི་རིགས་ཞིག་དཔེ་སྐྲུན་བེད་པའི་དབང་ཆ། 

དཔེ་སྐྲུན་རང་དབང་། དཔེ་དེབ་སློགས་ཅི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་བ་རྒྱུར་བཀག་རྐྱེན་ཅི་ཡང་མེད་པའི་

རང་དབང་ཡློད་པ་ལ་བརློད། 

དཔེ་ཁང་། དཔེ་ཆའི་ཁང་པའམ་དཔེ་དེབ་སྣ་ཚོགས་ཡློད་པའི་ཁང་པ། 

དཔེ་ཁུག དཔེ་ཆའམ་དེབ་བླུག་སྣློད་ཀི་ཁུག་མ། 

དཔེ་ཁི། དཔེ་ཆ་འཇློག་སའི་ཁི་སྟེགས། 

དཔེ་ཁིད། གཞན་ལ་དཔེ་ཆའི་ཚིག་དློན་བརྡ་སྤློད་པ། དགེ་རྒན་གིས་སློབ་ཕྲུག་ལ་དཔེ་ཁིད་བེད་པ། 

དཔེ་མཁྱུད། ① མན་ངག་ཤེས་ཀང་སེར་སྣས་གསང་སྟེ་མི་སྟློན་པ། ② [རིང]སྣློད་ཆས། 

དཔེ་རྒྱན། དཔེ་དང་དཔེར་བའི་དངློས་པློ་གཉིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ནས་འདྲ་བ་རེད་དཀའ་བས་ཇི་

ལར་ཡློན་ཏན་དང༌། ཁ་དློག་སློགས་ཕློགས་གཅིག་ཙམ་ནས་ཇི་ཞིག་མཚུངས་པ་ལ་བརེན་ནས། 

དཔེ་ཅན་གང་དེ་རློགས་པར་བེད་པ་དེ་ནི་དཔེ་རྒྱན་ཞེས་བ། དེའི་ནང་ཚན་གི་དབེ་བ་སུམ་ཅུ་

ར་གཉིས་ཡློད། དཔེ་རྒྱན་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ལ། ཚིག་སྦློར་གང་ཞིག བརློད་པ་འདློད་པའི་དཔེ་

ཅན་དེ་དང་ཚུལ་རེས་སུ་མཐུན་པའི་དཔེ་ཇི་ལར་འློས་པ་དག་བཀློད་པས་གསལ་བར་བས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

པའི་ངག་དེ་དཔེ་རྒྱན་ནློ།།

དཔེ་རྒྱན་སུམ་ཅུ་སློ་གཉིས། དློན་རྒྱན་སུམ་ཅུ་སློ་ལྔའི་ནང་གསེས་གཉིས་པ་དཔེའི་རྒྱན་ནི་མཚོན་

བེད་དཔེ་དང་མཚོན་བ་དློན་གི་དཔེ་ཅན་གཉིས་ཕན་ཚུན་འདྲ་བའམ་མཚུངས་པར་སྟློན་པའི་

རྒྱན་ཞིག་སྟེ། དེའི་ནང་གསེས་རྣམ་གངས་སུམ་ཅུ་སློ་གཉིས་ནི། ༡ཆློས་དཔེ། ༢ དངློས་དཔེ། 

༣ བཟླློག་པའི་དཔེ། ༤ ཕན་ཚུན་གི་དཔེ། ༥ ངེས་པའི་དཔེ། ༦ ངེས་པ་མེད་པའི་དཔེ། ༧ 

བསྡུས་པའི་དཔེ། ༨ ཕུལ་བྱུང་གི་དཔེ། ༩ རབ་བཏགས་ཀི་དཔེ། ༡༠ རྨད་དུ་བྱུང་བའི་དཔེ། 

༡༡ རྨློངས་པའི་དཔེ། ༡༢ ཐེ་ཚོམ་ཀི་དཔེ། ༡༣གཏན་འབེབས་ཀི་དཔེ། ༡༤ སྦར་བའི་དཔེ། 

༡༥ མཉམ་ཉིད་ཀི་དཔེ། ༡༦ སྨད་པའི་དཔེ། ༡༧.བསགས་པའི་དཔེ། ༡༨ བརློད་པའི་དཔེ། ༡༩ 

འགའ་བའི་དཔེ། ༢༠.དགག་པའི་དཔེ། ༢༡ ངློ་བསྟློད་ཀི་དཔེ། ༢༢ དེ་ཉིད་བརློད་པའི་དཔེ། ༢༣ 

ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་དཔེ། ༢༤ བྱུང་མིན་གི་དཔེ། ༢༥ སིད་མིན་གི་དཔེ། ༢༦ མང་བའི་དཔེ། 

༢༧.རྣམ་འགྱུར་གི་དཔེ། ༢༨ ཕེང་བའི་དཔེ། ༢༩ མཚུངས་སྦློར་གི་དཔེ། ༣༠.ཟླ་བློ་དངློས་

པློའི་དཔེ། ༣༡ མཚུངས་སྦློར་གི་དཔེ། ༢༢ རྒྱུའི་དཔེ་བཅས་སློ།། 

དཔེ་རྒྱུགས། དཔེ་ཆ་ཤེས་མ་ཤེས་དག་བཤེར་གཏློང་བའི་རྒྱུགས། དཔེ་རྒྱུགས་ལེན་པ། དཔེ་

རྒྱུགས་སྤློད་པ། 

དཔེ་སྒློམ། དཔེ་ཆ་འཇློག་སའི་ཤིང་སྒློམ། 

དཔེ་འགེ། དཔེ་སྤི་མཚུངས་སུ་རིགས་འགེ་བེད་པ། སློབ་སྦློང་བེད་ཐབས་དཔེ་འགེ་བས་ཆློག 

དཔེ་ངན་པ། དློན་དང་འགལ་བའམ་མི་འློས་པའི་དཔེ། 

དཔེ་དངློས་སློབ་སྦློང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་learning from examples ཟེར། 

དཔེ་ཆ། ཤེས་བ་ཡིག་ཐློག་ཏུ་བཀློད་པའི་གེགས་བམ་མམ་དེབ། དཔེ་ཆ་རིང་པ། 

དཔེ་ཆ་ཁྲུ་ཚད་མ། དཔེ་ཆ་ཤློག་བུའི་དཀྱུས་ལ་ཁྲུ་གང་ཡློད་པ། 

དཔེ་ཆ་མདའ་ཚད་མ། དཔེ་ཆ་ཤློག་བུའི་དཀྱུས་ལ་མདའ་གང་ཡློད། 

དཔེ་ཆ་པར་མ། པར་བརྒྱབ་པའི་དཔེ་ཆ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཔེ་ཆ་བ། གཞུང་ལུགས་ལ་ཐློས་བསམ་བེད་མཁན། 

དཔེ་ཆའི་དགེ་རྒན། སློན་གདན་ས་ཆེན་པློ་ཁག་ཏུ་སློབ་ཁིད་གནང་མཁན་གི་དགེ་རྒན་ཞིག་སྟེ། 

གཞུང་ཆེན་པློར་སློབ་སྦློང་བེད་འདློད་ཡློད་པའི་སློབ་གཉེར་བ་དེར་འློས་ཤིང་འཚམས་པའི་

དགེ་རྒན་ཞིག་ཁག་ཐེག་དགེ་རྒན་གིས་འཚལ་ཏེ་དེའི་དྲུང་དུ་སློབ་གཉེར་མངགས་བཅློལ་ཞུས་

པ་དང་། འཛིན་གྲྭ་གཅིག་གི་སློབ་མ་ཚང་མས་མློས་མཐུན་བས་ཏེ་དཔེ་ཆའི་དགེ་རྒན་གཅིག་

འཚོལ་བ་ཡང་ཡློད། དཔེ་ཆའི་དགེ་རྒན་གཅིག་གིས་ཉིན་རེས་མློས་ཀི་ཐློག་ནས་འཛིན་གྲྭ་མང་

པློར་དུས་དང་ཁག་བགློས་ཏེ་སློབ་ཁིད་གནང་མཁན་ཡང་ཡློད། 

དཔེ་ཆའི་གདློང་ཛར། ① དཔེ་ཆའི་གདློང་དུ་གློས་ཆེན་གིས་བཟློས་པའི་ཁ་བང་འབི་ས། ② གློག་

ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་

དུ་volume label ཟེར། 

དཔེ་ཆའི་ཡིག་ཕེང་། ① དཔེ་ཆའི་ངློས་སུ་ཡིག་ཕེང་གང་ཡློད་པ་དེའི་མིང་། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་

འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ། line of 

text ཟེ། 

དཔེ་ཆློས། བང་ཆུབ་ལམ་གི་སྒློན་མའི་ནང་དློན་རྣམས་འཇིག་རེན་གི་ཁ་དཔེ་ལས་དྲདས་པའི་དཔེ་

ཆློས་ཏེ་དགེ་བཤེས་པློ་ཏློ་བའི་གསུང་སྒློས་རྣམས་སློ།། 

དཔེ་ཆློས་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ། བཀའ་གདམས་དགེ་བཤེས་པློ་ཏློ་བས་མཛད་པའི་དཔེ་ཆློས་ཀི་

འགེལ་པ་བག་དཀར་བས་བརམས་པ། 

དཔེ་བརློད། ཡང་དག་པའི་ཚད་ཐིག་བེད་ཆློག་པའི་ཚིག་སྦློར་སློགས་ཀི་མིང་སྟེ། སྙན་ངག་གི་དཔེ་

བརློད། བརྡ་སྤློད་ཀི་དཔེ་བརློད་ཅེས་པ་ལ་བུ། ཁ་དཔེ། གཏམ་དཔེ། དཔེ་སློལ། འཇིག་རེན་ན་

དཔེ་མི་སིད་པ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

དཔེ་མཇུག དཔེ་ཆའི་གཤམ་མམ་སྨད་ཆ། 

དཔེ་འཇློག་སྟངས་ཁག་གསུམ། དཔེ་ཅན་གི་རེས་དཔེ་བཀློད་པ། དཔེའི་རེས་སུ་དཔེ་ཅན་བཀློད་པ། 

དཔེ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་དཔེ་ཅན་བཀློད་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

དཔེ་ཉེར་འཇལ། དཔེ་ཉེར་འཇལ་བའི་ཚད་མ་དང་དློན་གཅིག 

དཔེ་ཉེར་འཇལ་བའི་ཚད་མ། འདྲ་བའམ་དཔེ་རློགས་ཟིན་གི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ལ་བརེན་ནས་ལློག་

གྱུར་གི་དློན་དེ་དཔེ་དེ་དང་འདྲ་བར་རློགས་པའི་རེས་དཔག དཔེར་ན། མྱུ་གུ་བདེན་པར་མེད་པ་

མེ་ལློང་ནང་གི་གཟུགས་བརན་དང་འདྲའློ་སྙམ་པ་དང་། བ་མིན་བ་ལང་དང་འདྲའློ་སྙམ་པ་ལ་བུའློ།། 

དཔེ་རློག དཔེ་ཆ་མང་པློ་འདྲེས་པའམ་རློག་པའི་དཔེ་ཆ་ཞེས་པའི་དློན། 

དཔེ་གཉིས། གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་རགས་སྦློར་ལ་ཆློས་མཐུན་པའི་དཔེ་དང་། ཆློས་མི་མཐུན་

པའི་དཔེ་གཉིས་ཡློད། 

དཔེ་ལར་སྣང་། དཔེ་སྐྱློན་ཅན་ཏེ། བསྒྲུབ་བ་ངེས་པའི་སློན་དུ་ཁབ་པ་ངེས་པའི་གཞིར་བཟུང་ཡང་

ངེས་པར་མི་ནུས། 

དཔེ་ལར་སྣང་བའི་སྐྱློན་བཅུ། ཆློས་མཐུན་པ་ལར་སྣང་བ་ལྔ་དང་ཆློས་མི་མཐུན་པ་ལར་སྣང་བ་ལྔ་

སྟེ། ༡སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཆློས་མ་གྲུབ་པ་དང་། ༢ བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆློས་མ་གྲུབ་པ། ༣གཉིས་

ཀའི་ཆློས་མ་གྲུབ་པ། ༤ རེས་སུ་འགློ་བ་མེད་པ། ༥ རེས་སུ་འགློ་བ་ཕིན་ཅི་ལློག་པ། ༦ སྒྲུབ་

པར་བེད་པ་ཕིན་ཅི་ལློག་པ། ༧ བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཕིན་ཅི་ལློག་པ། ༨ གཉིས་ཀ་ལློག་པ་མེད་པ། 

༩ ལློག་པ་མེད་པ། ༡༠ལློག་པ་ཕིན་ཅི་ལློག་པ་བཅས་སློ།། 

དཔེ་སྟློན། གཞན་ལ་མིག་དཔེ་སྟློན་པ། མང་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་ལས་ཀ་བེད་སྟངས་ཀི་རྣམ་གཞག་

དཔེ་སྟློན་བེད་པ། 

དཔེ་སྟློན་སེ་པ། ① ཉན་ཐློས་སེ་པ་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་གློས་དམར་བའི་ནང་གསེས་ཤིག 

 ② མདློ་ལུང་དཔེའི་སློ་ནས་སྟློན་མཁན་གི་སེ་ཞིག་དཔེ་སྟློན་པ་དང་དློན་གཅིག 

དཔེ་སྟློན་པ། མདློ་སེ་པའི་མིང་སྟེ་ཆློས་ཐམས་ཅད་དཔེའི་སློ་ནས་སྟློན་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཞིག 

དཔེ་བཏུ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་to sample ཟེར། 

དཔེ་བལ་ས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་templates ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཔེ་ཐིག དཔེ་ཆ་སྒློག་ཆས་ཀི་ཐག་པའི་མིང་། 

དཔེ་ཐློ། དཔེ་ཆའི་དཀར་ཆག 

དཔེ་དར་བ། སློལ་གསར་མཆེད་པ། མི་ཚང་མ་ངལ་རློལ་ལ་དགའ་བའི་དཔེ་དར་བ། 

དཔེ་དུམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་module ཟེར། 

དཔེ་དུམ་རེའུ་མིག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་modular table ཟེར། 

དཔེ་དེབ། དཔེ་ཆ་མགློ་བཙེམས་མ། དཔེ་དེབ་དང་ཚགས་པར། དབིན་སྐད་དུ་book ཟེར། 

དཔེ་དེབ་མཛེས་བཟློའི་སྒྱུ་རལ། དཔེ་དེབ་ཀི་མདུན་ཤློག་འཆར་འགློད་དང་། དཔེ་དེབ་ལ་མཛེས་

རྒྱན་སྤློས་པའི་སྒྱུ་རལ་གི་རིགས་ཤིག་ཡིན། དེ་ཡང་དཔེ་དེབ་ཀི་གྲུབ་ཆ་དང་བཟློ་ལ་གཏན་

འཁེལ་བེད་པའི་བ་ཐབས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་དེབ་ཆེ་ཆུང་དང་། རྒྱུ་ཆ་ལེགས་ཉེས། པར་སྐྲུན་བ་

ཐབས། དཔེ་ཆ་འཚེམས་སྟངས། ཁ་ཤློག་དང་རྒྱབ་ཤློག་གི་འཆར་འགློད་སློགས་ཚང་མ་སྒྱུ་

རལ་རང་བཞིན་གི་རྣམ་པ་ལན་པ་བེད་དགློས། ལྷག་པར་དུ་ཁ་ཤློག་གི་འཆར་འགློད་ཀིས་ཀློག་

པ་པློར་ཐློག་མའི་ཚོར་སྣང་སྟེར་གི་ཡློད་པས་དེ་བས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་བཟློ་བཀློད་

སྒྱུ་རལ་གི་རིགས་ཤིག་ཡིན་པས་ཁ་ཤློག་གི་རི་མློ་དང་། གཞི་ཚོན། མཚོན་བེད་སློགས་ཚང་

མ་བསམ་གཞིགས་བེད་རྒྱུ་དེ་ཀློག་པ་པློའི་ཡིད་དབང་འཕློག་པ་དང་། ཀློག་པ་པློར་སྒྱུ་རལ་གི་

མློང་ཚོར་འཐློབ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཡིན། 

དཔེ་དེབ་ཨང་རགས། དཔེ་ཆ་པར་སྐབས་སློ་སློའི་ཆློག་མཆན་དང་འབེལ་བའི་གངས་ཀི་རགས་ཤིག

དཔ་ེའདྲ། འདྲ་དཔའེམ་འདྲ་མཚུངས། འབློག་པས་བལ་འབགེ་སྟངས་ཀ་ིདཔ་ེའདྲའ་ིཟླློས་གར་ཞགི་འཁབ་པ། 

དཔེ་རྣམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་schema ཟེར། 

དཔེ་རྣམ་ཟླ་སྒིག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་pattern matching ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

དཔེ་རྣམ་ཤན་འབེད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་pattern recognition ཟེར། 

དཔེ་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་སྦར་བ། ཚུལ་ལྔ་འདློད་པའི་ལུགས། ཆློས་མཐུན་པའི་དཔེ་ལར་སྣང་ལྔའི་ནང་

གསེས། གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་སྦློར་བའི་འགློད་ཚུལ་སྦར་སྐབས་སློན་ལ་རགས་དང་རེས་

སུ་བསྒྲུབ་བ་བརློད་དགློས་པ་དཔེར་ན་གང་བས་པ་ཐམས་ཅད་མི་རག་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ་ཞེས་

བརློད་པར་བ་བ་ལས་མི་རག་པ་ཐམས་ཅད་བས་པ་ཡིན་ཞེས་བརློད་པའློ།། 

དཔེ་བད། གདློང་དང་ལུས་ཕུང་གི་དབིབས་དང་རྣམ་པའི་མིང་། 

དཔེ་བད་བཟང་པློ། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པློ་མཚོན་པར་བེད་པའི་མཚན་གི་ཁད་པར་རམ་ཆ་ཤས་རྣམས་

རློགས་པར་བེད་པ་སྟེ། མེ་ཏློག་གི་ཆ་ཤས་ཟེའུ་འབྲུ་ཡིན་པ་ལར་མཚན་གི་མེ་ཏློག་ལ་དཔེ་

བད་ཀི་ཟེའུ་འབྲུས་མཛེས་པ་ཞེས་པའློ།། 

དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུ། མཚན་བཟང་པློ་གཉིས་པློ་དེ་རགས་མཚན་གཙོ་བློ་དང་། དེའི་ཡན་

ལག་གི་ཚུལ་དུ་སྐུའི་ཀུན་སྤློད། སྤན་གི་གཟིགས་སྟངས་སློགས་ལས་བྱུང་བའི་དཔེ་བཟང་པློ་

བརྒྱད་ཅུ་ཐམ་པ་ཡློད་པ་སྟེ། ༡ སེན་མློ་ཟངས་ཀི་མདློག་ལ་བུ། ༢ སེན་མློའི་མདློག་སྣུམ་པ། ༣ 

སེན་མློ་མཐློ་བ། ༤ སློར་མློ་རྣམས་ཟླུམ་པ། ༥ སློར་མློ་བིན་གིས་ཕ་བ། ༦ སློར་མློ་རྣམས་

རྒྱས་པ། ༧ ར་མི་མངློན་པ། ༨ ར་མདུད་མེད་པ། ༩ ལློང་བུ་མི་མངློན་པ། ༡༠ ཞབས་མི་མཉམ་

པ་མེད་པ། ༡༡ སེང་གེའི་སྟབས་སུ་གཤེགས་པ། ༡༢ གང་པློའི་སྟབས་སུ་གཤེགས། ༡༣ ངང་

པའི་སྟབས་སུ་གཤེགས་པ། ༡༤ ཁྱུ་མཆློག་གི་སྟབས་སུ་གཤེགས་པ། ༡༥ གཡས་ཕློགས་

སུ་ལློག་ཅིང་གཟིགས་པ། ༡༦ མཛེས་པར་གཤེགས་པ། ༡༧.མི་གཡློ་བར་གཤེགས་པ། ༡༨ 

སྐུ་འཁིལ་བག་ཆགས་པ། ༡༩ སྐུ་བི་དློར་བས་པ་ལ་བུ། ༢༠.སྐུ་རིམ་པར་འཚམ་པ། ༢༡ སྐུ་

གཙང་བ། ༢༢ སྐུ་འཇམ་པ། ༢༣སྐུ་རྣམ་པར་དག་པ། ༢༤ མཚན་ཡློངས་སུ་རློགས་པ། ༢༥ 

སྐུ་ཁློ་ལག་ཡངས་ཤིང་བཟང་བ། ༢༦ གློམ་པ་སྙློམས་པ། ༢༧.སྐུ་ཤིན་ཏུ་གཞློན་མདློག་ཅན། 

༢༨ སྐུ་ཞུམ་པ་མེད་པ། ༢༩ སྐུ་རྒྱས་པ། ༣༠.སྐུ་ཤིན་ཏུ་གིམས་པ། ༣༡ སྐུ་ཡན་ལག་དང་ཉིང་

ལག་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་འབེས་པ། ༣༢ གཟིགས་པ་རབ་རིབ་མེད་ཅིང་རྣམ་པར་དག་པ། ༣༣ 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཀུ་ཟླུམ་པ། ༣༤ དཀུ་སྐབས་ཕིན་པ། ༣༥ སྐུ་མ་སྙེངས་པ། ༣༦ ཕལ་ཕལ་ངེ་བ། ༣༧.ལེ་

བ་གཡས་ཕློགས་སུ་འཁིལ་བ། ༣༨ ལེ་བ་ཟབ་པ། ༣༩ ཀུན་ནས་མཛེས་པ། ༤༠.ཀུན་སྤློད་

གཙང་བ། ༤༡ སྐུ་ལ་སྨེ་བ་དང་གནག་བག་མེད་པ། ༤༢ ཕག་ཤིང་བལ་ལར་ཤིན་ཏུ་འཇམ་

པ། ༤༣ ཕག་གི་རི་མློ་མདངས་ཡློད་པ། ༤༤ ཕག་གི་རི་མློ་ཟབ་པ། ༤༥ ཕག་གི་རི་མློ་རིང་

བ། ༤༦ ཞལ་ཧ་ཅང་ཡང་མི་རིང་བ། ༤༧.ཞལ་གཟིགས་ཀི་གཟུགས་བརན་སྣང་བ། ༤༨ 

ལགས་མཉམ་པ། ༤༩ ལགས་སབ་པ། ༥༠.ལགས་དམར་བ། ༥༡གང་པློ་ཆེའི་ང་རློ་དང་འབྲུག་

གི་སྒ་དང་ལན་པ། ༥༢ གསུང་སྙན་ཅིང་མཉེན་ལ་འཇམ་པ། ༥༣ མཆེ་བ་ཟླུམ་པ། ༥༤ མཆེ་

བ་རྣློ་བ། ༥༥ མཆེ་བ་དཀར་བ། ༥༦ མཆེ་བ་མཉམ་པ། ༥༧.མཆེ་བ་བིན་གིས་ཕ་བ། ༥༨ 

ཤངས་མཐློ་བ། ༥༩ ཤངས་གཙང་བ། ༦༠.སྤན་རྣམ་པར་དག་པ། ༦༡སྤན་ཡངས་པ། ༦༢ རི་

མ་སྟུག་པ། ༦༣སྤན་དཀར་ནག་འབེས་ཅིང་པདྨའི་འདབ་མའི་མདངས་ལ་བུ། ༦༤ སྨིན་

ཚུགས་རིང་བ། ༦༥ སྨིན་མ་འཇམ་པ། ༦༦ སྨིན་མ་སྤུ་མཉམ་པ། ༦༧.སྨིན་མ་སྣུམ་པ། ༦༨ 

སྙན་ཤལ་སྟུག་ཅིང་རིང་བ། ༦༩ སྙན་མཉམ་པ། ༧༠ སྙན་གི་དབང་པློ་མ་ཉམས་པ། ༧༡ 

དཔྲལ་བ་ལེགས་པར་འབེས་པ། ༧༢ དཔྲལ་བ་དབེས་ཆེ་བ། ༧༣ དབུ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ། ༧༤ 

དབུ་སྐྲ་བུང་བ་ལར་གནག་པ། ༧༥ དབུ་སྐྲ་སྟུག་པ། ༧༦ དབུ་སྐྲ་འཇམ་པ། ༧༧.དབུ་སྐྲ་

འཛིངས་པ། ༧༨ དབུ་སྐུ་མི་གཤློར་བ། ༧༩ དབུ་སྐུ་དྲི་ཞིམ་པ། ༨༠.ཕག་དང་ཞབས་ཀི་བེའུ་

དང་བཀྲ་ཤིས་དང་གཡུང་དྲུང་འཁིལ་བས་བརྒྱན་པ། 

དཔེ་དབིབས། དཔེ་ལེན་སའམ་བལ་སའི་བཟློ་དབིབས། 

དཔ་ེམ་སྦར་བ། ཚུལ་ལྔ་འདློད་པའ་ིལུགས། ཆློས་མཐུན་པའ་ིདཔ་ེལར་སྣང་ལྔའ་ིགསེས། དློན་ད་ེལ་དཔ་ེ

སྦློར་བ་གཏན་མེད་པས་བུམ་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་སྒྲུབ་བེད་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆློས་གཉིས་འབའ་ཞིག་

ཁློ་ན་སྟློན་པ་སྟེ། དཔེར་ན། བུམ་པ་ལ་བས་པ་ཉིད་དང་མི་རག་པ་ཉིད་བརློད་པ་ལ་བུའློ།། 

དཔེ་མ་སིད་པ། ཧ་ཅང་ངམ་ཤིན་ཏུ། ཧང་སངས་པའི་དློན་ལའང་འཇུག 

དཔེ་མི་མཐུན་པ། དཔེ་དློན་འགལ་བའམ་མི་མཚུངས་པ། དཔེ་མི་མཐུན་པ་ཞིག་བཞག་ནས་སྐད་

ཆ་བཤད་ན་གློ་བརྡ་འཕློད་མི་ཐུབ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

དཔེ་མེད། ① མཚུངས་པ་མེད་པ། མི་དེ་དཔའ་བློ་དཔེ་མེད་ཅིག་རེད། ② [མངློན] སངས་རྒྱས། 

དཔེ་ཙམ། དློན་དངློས་མིན་པ། ཉི་མའམ་ཟླ་བ་ལ་བུའློ་ཞེས་པ་ནི་དཔེ་ཙམ་ལས་དངློས་མ་ཡིན། 

དཔ་ེཚུགས། བློད་ཡིག་དབུ་མེད་ཀ་ིཡིག་གཟུགས་རིགས་ཤིག ད་ེདཔ་ེཆ་ལག་བིས་སུ་སྤློད་བེད་ཡིན། 

དཔ་ེམཚམས་པ། མཚམས་ལ་བསད་ད་ེདཔ་ེཚིག་བློ་ལ་འཛིན་མཁན་དང་། དློན་ལ་རློག་དཔྱློད་བེད་མཁན། 

དཔེ་མཚོན། མཚོན་བེད་ཀི་དཔེ། དབིན་སྐད་དུ་typical ཟེར། 

དཔེ་མཚོན་གློད་གཞི། དཔེ་མཚོན་རང་བཞིན་ཅན་གི་གློད་གཞི་ལ་བརློད། ཡང་ན་གློད་དཔེ་ཞེས་

པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

དཔེ་མཚོན་ཡིག་ཆ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་sample files ཟེར། 

དཔེ་མཚོན་ཡིག་གཟུགས། ཚད་ལན་ཡིག་གཟུགས་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། མིང་གཞན་ལ་གཟབ་ཡིག་

ཅེས་ཀང་བརློད། ཡིག་གཟུགས་དེ་ཧན་ཤར་མའི་སྐབས་སུ་ཐློན་པ་ནས་བཟུང་དུས་ད་ལ་བར་

དུའང་བེད་སྤློད་བེད་བཞིན་ཡློད། ཡིག་གཟུགས་འདིའི་ཁད་ཆློས་ནི་གྲུ་བཞི་ཚད་དང་ལན་པ། 

པིར་རིས་སྙློམས་ལ་འདྲློང་བ་བཅས་ཡློད་པས་དཔེ་མཚོན་དུ་འཛིན་པའི་ཁད་ཆློས་ཡློད་པས་

མིང་དེ་ལར་བཏགས་པ་ཡིན། 

དཔེ་འཚོང་བ། དཔེ་ཆ་འཚོང་མཁན། 

དཔེ་མཛོད། དཔེ་ཆ་འཇློག་སའམ་དཔེ་དེབ་སྣ་ཚོགས་ཡློད་པའི་ཁང་པ། 

དཔེ་མཛོད་ཁང་། དཔེ་ཆ་འཇློག་སའམ་དཔེ་དེབ་སྣ་ཚོགས་བལ་སའི་ཁང་པ། 

དཔེ་འཛིན་པ། དཔེ་ཆ་བློ་འཛིན་བེད་མཁན། 

དཔེ་ཝར་དགློན། གནས་འདིར་ཐློག་མར་འབི་གུང་སྐྱློབ་པ་འཇིག་རེན་མགློན་པློའི་སློབ་མ་དཔལ་

བང་ཆུབ་གིང་པས་བཏབ་པའི་འབི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་དགློན་པ་ཞིག་ཡློད་པར་གགས། དེ་

རེས་དུས་ནམ་ཙམ་ཞིག་ལ་ས་དགློན་འདི་བྱུང་ཚུལ་ལློ་རྒྱུས་ཁག་ལས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་

ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དཔེ་གཞི། ལེགས་ཉེས་ཀི་མིག་དཔེ་བལ་སའི་གཞི། སྤློད་བཟང་གི་དཔེ་གཞི་ལ་བལས་ནས་དེའི་
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རེས་སུ་སློབ་སྦློང་བེད་ས་ལ་དཔེ་གཞི་ཟེར། 

དཔེ་གཞིའི་མ་ལག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་model-based system ཟེར། 

དཔེ་ཟླ། དཔེ་ཅན་གང་ཞིག་གི་དཔེའམ་དཔེ་ཟླ། དག་དང་ཕད་ན་དཔའ་ངར་དཔེ་ཟླ་མེད། 

དཔེ་བཟང་། དཔེ་མཚོན་བེད་བཟང་པློ། 

དཔེ་བཟློས་པ། ① དཔེ་གསར་པ་བཅློས་པ། ② [ཡུལ] རྐྱེན་ངན་ཆགས་སློ་བྱུང་སྐབས་ཤློད་རྒྱུའི་

འགློད་ཚིག་ཅིག ལྷློད་ཡངས་བས་པའི་རྐྱེན་གི་ལས་དློན་ག་མ་འགིག་དཔེ་བཟློས་སློང་། 

དཔེ་ཡང་དག བསྒྲུབ་བ་ངེས་པའི་སློན་དུ་ཁབ་པ་ངེས་པའི་གཞིར་གྱུར་པ་སྟེ། བས་རགས་ཀིས་སྒ་

མི་རག་པར་བསྒྲུབ་པའི་དཔེ་བུམ་པ་བཀློད་པ་ལ་བུའློ།། 

དཔེ་ཡང་དག་གཉིས། མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་དང་། མི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་སྟེ་གཉིས་སློ།། 

དཔེ་ཡིག ཡིག་གཟུགས་སྦློང་དཔེ་སྟེ་ཡིག་དཔེ་ཡང་ཟེར། 

དཔེ་རས།དཔེ་ཆ་ལྟུང་ཆེད་རས་གྲུ་བཞི་བཟློས་པ་ལ་ཟེར། 

དཔེ་རིས། དཔེ་བལ་སའི་རི་མློ། ཇུས་འགློད་ཀི་དཔེ་རིས། དབིན་སྐད་དུ་chart ཟེར། 

དཔེ་རིས་གངས་གཞི། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་chart data ཟེར། 

དཔེ་རིས་ཡིག་གཟུགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་chart fonts ཟེར། 

དཔེ་རིས་རེའུ་མིག དཔེ་བལ་སའི་རི་མློ་དང་། ཨང་གངས་བཀློད་པའི་རེའུ་མིག 

དཔེ་རུལ། དགློས་མེད་ཀི་དཔེ་ཆ། 

དཔེ་ལད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་simulation ཟེར། 

དཔེ་ལས་དཔེ་ཅན་ལྷག་པའི་ལློག་པ་ཅན། ལློག་པ་ཅན་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་ཅན་

ཁད་ཆློས་ལྷག་པའི་སློ་ནས་མཚུངས་པ་དངློས་སུ་ལློག་ཅིང་། ཤུགས་ལ་དཔེ་དློན་འདྲ་བར་སྟློན་
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པའི་རྒྱན་ཞིག 

དཔེ་ལུང་ཆུ། མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ཁི་འདུ་རློང་གི་

འབབ་ཆུ་ཞིག 

དཔེ་ལེན་འདྲ་བཟློ། གཞན་ལ་དཔེ་ལེན་ནས་བཟློས་པའི་འདྲ་བཟློ་ལ་ཟེར། 

དཔེ་ཤུབས ། དཔེ་ཆའི་ཤུབས་སམ་སྣློད། 

དཔེ་བཤད། ཁ་དཔེའམ་གཏམ་དཔེ་སློགས་ཀི་བཤད་པ། ཁློ་ལ་གློ་རློགས་ཡློང་ཆེད་སར་གི་ལློ་

རྒྱུས་དཔེ་བཤད། ལུང་དྲངས། ལུང་ཐག་སྐེ་ལ་བསྒྱུས་པ་ཡིན། སྐད་ཆ་དློན་ལ་མ་ཁེལ་ན་དཔེ་

བཤད་ལུང་འདྲེན་མང་ཡང་ཕན་མེད། 

དཔེ་སིད་དློགས་མེད། དཔེ་མི་སིད་པའི་དློན། 

དཔེ་སིད་པས། [ཡུལ] ཡློད་དློགས་མེད་ཅེས་སྟློན་ཚིག ཁེད་རང་ལག་ཤེས་མཁས་པློ་ཞེ་དྲག་ཡློད་པ་

རེད་ཟེར་གི་འདུག ལགས་དཔེ་སིད་པས། དཔེ་སིད་པས། ང་འདྲ་པློ་བརྒྱ་སྟློང་མང་པློ་ཡློད་པ་རེད། 

དཔེ་སློལ། མིག་དཔེ། བས་རེས་བཟང་པློའི་དཔེ་སློལ་འཇློག་པ། ལས་སྟངས་ཆ་ཚང་དཔེ་སློལ་

བསྟན་པའི་སློ་ནས་སློབ་ཁིད་བེད་པ། 

དཔེ་གསར། བཟློ་དབིབས་སར་མེད་གསར་པ། ཐློང་གཤློལ་དཔེ་གསར། མཚོན་ཆ་དཔེ་གསར། 

དཔེ་གསར་ཡང་གསར། གསར་པའི་ནང་གི་གསར་པ། མི་དང་མིའི་བར་གི་འབེལ་ལམ་དཔེ་

གསར་ཡང་གསར་ཞིག་ཆགས་ཡློད། དཔེ་གསར་ཡང་གསར་གི་འཕྲུལ་འཁློར། 

དཔེ་བསགས་པ། ཆག་སློ་བསངས་པའི་དློན། 

དཔེན་པ། [རིང] ① མཁློ་བ། ② ཕངས་ཤིང་ཡིད་དུ་འློང་བ། ③ གུས་པ། 

དཔེའུ། འདྲ་བའམ་མཚོན་བེད་ཀི་དཔེ། 

དཔེའི་སྒྱུ་མ། སྒྱུ་ལུས་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། རས་སློགས་ལ་བརེན་ནས་དློན་ལ་མེད་བཞིན་གློ་

བུར་དུ་ར་གང་སློགས་འཆར་བའློ།། 

དཔེའི་རྡློར་དྲིལ། དྲང་དློན་གི་རྡློར་དྲིལ། 

དཔེའི་གཟུགས་ཅན། གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཕལ་པ་དཔེ་ཅན་གི་ཁད་གཞི་
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དང་། གཙོ་བློ་དཔེའི་ཁད་གཞི་གཉིས་ལ་ཡློད་པའི་ཁད་ཆློས་མཐུན་པར་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག 

དཔེའི་འློད་གསལ། རློགས་རིམ་གི་ཆློས་ཤིག་སྟེ། རླུང་སེམས་སྙིང་གར་བསྡུས་སྟློབས་ཀིས་གཉིད་

འཁྲུལ་ལ་བརེན་པའི་སྒིབ་གཉིས་མངློན་གྱུར་དང་བལ་བའློ།། 

དཔེའུ་ཆུང་། དཔེ་ཆ་ཆུང་ཆུང་། 

དཔེའུ་རིས། རེའུ་མིག 

དཔེར། དཔེ་རུ་ཞེས་པའི་རུ་བསྡུས་པ་སྟེ། དཔེར་འློས་པ། དཔེར་མི་འློས་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

དཔེར་བསྒྲུན་པ། ཕན་ཚུན་ཁད་སྡུར་གི་དཔེ་ཟླར་འགན་པ། བློ་གློས་ཀི་གཏིང་ཟབ་པས་རྒྱ་མཚོའི་

དཔེར་བསྒྲུན་པ། རྣམ་རིག་གསལ་བས་ཉི་འློད་ཀི་དཔེར་བསྒྲུན་པ། 

དཔེར་བརློད། འདྲ་ཚུལ་དཔེར་སྟློན་པ། 

དཔེར་བརློད་པ། དློན་དག་གློ་བེད་ཀི་དཔེ་བསྟན་པ། དེ་རིང་ངས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་དེ་དཔེར་

བརློད་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པ་ཡིན། 

དཔེར་ན། དཔེ་བཤད་ནའམ་དཔེ་མཚོན་ན། དཔེར་ན་རང་ལ་བདེ་སྐྱིད་འདློད་པ་ལར་གཞན་ལའང་

བདེ་སྐྱིད་དགློས། དག་དམག་ཕམ་ནས་འཐློར་བ་ནི་དཔེར་ན་རི་བློ་ཉིལ་བ་བཞིན། 

དཔེར་བས་པ། འདྲ་དཔེ་ལ་བཞག་པ། རིང་པ་དཔེར་བས་ནས་གསར་པ་བཟློ་བ། 

དཔེར་མ། དཔེར་མི་སིད་པ། ཡློང་མི་ཤེས་པ། ཉི་ཟླ་ཐང་ལ་ལྷུང་བ་དཔེར་མི་སིད་པ། 

དཔེར་མཚོན་པ། དཔེར་གསལ་བའམ་དཔེར་གློ་བ། ཕམ་ཉེས་ཇི་ཙམ་བྱུང་བ་དེ་ཙམ་གིས་སྨློ་

རླབས་ཆེར་འཕྱུར་བ་ནི་དག་བློའི་ཧམ་སྤློད་ཁློ་ནས་དཔེར་མཚོན་པ། 

དཔེར་འློས་སམ་དཔེ་མཚོན། རློམ་པ་པློ་དང་སྒྱུ་རལ་མཁས་པ་ཚོས་སྤི་ཚོགས་ཐློག་གི་གལ་རིམ་

ཞིག་གམ་ཚོགས་ཁག་ཅིག་གི་མི་མང་པློའི་གློམ་གཤིས་དང་། ཞེན་ཆགས། དད་སེམས། 

འགུལ་སྐྱློད། གཏམ་གེང་སློགས་དང་། དེ་བཞིན་བསམ་བློའི་བེད་ཐབས་སློགས་རགས་བསྡུས་

གཅིག་གྱུར་ལ་བརེན་ནས་གཟུགས་བརན་ཞིག་གི་ཐློག་ཏུ་གཅིག་སྡུད་ཀིས་གལ་རིམ་མམ་

ཚོགས་ཁག་དེའི་ངློ་བློ་དང་ཁད་ཆློས་མཚོན་པར་བེད་པ་དེར་དཔེར་འློས་ཟེར། ཇི་ཙམ་ཁད་

ཆློས་ལན་པ་དེ་ཙམ་གིས་གཟུགས་བརན་དེ་དཔེར་འློས་ལན་པ་ཞིག་ཡློང་གི་ཡློད། དཔེར་འློས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

ནི་གཟུགས་བརན་གི་གཅིག་སྡུད་མཚོན་བེད་དང་ཆེས་མཐློའི་མཚོན་བེད་ཡིན། དཔེར་ན་

དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་གི་ཧྥ་རན་སིའི་རི་མློ་མཁས་ཅན་མི་ལའེ་ཡིས་བིས་པའི་ཏློག་ཙེ་

བཙུགས་ནས་བསད་པའི་ཞིང་པ་ཞེས་པའི་བརམ་བ་དེ་ཞིང་པའི་དཔེར་འློས་ཀི་གསློན་ཉམས་

ལན་པའི་མཚོན་བེད་ཅིག་ཡིན། 

དཔེར་ལེན་པ། འདྲ་དཔེ་ལ་འཇློག་པའམ། མ་དཔེ་ལར་བཟློ་བ། ལྷམ་གློག་བཟློ་དུས་ཞྭ་མློ་དཔེར་

ལེན་མི་ཉན། 

དཔེར་སིད་དམ། དངློས་སུ་དྲི་བའི་ཟློལ་གིས་ལློག་པ་ནས་ཡློང་ཤེས་ཀི་མ་རེད་ཅེས་སྟློན་ཚིག ཡ་

རབས་ཚད་ལན་ཞིག་གིས་སྤློད་ངན་དེ་འདྲ་བེད་པ་དཔེར་སིད་དམ། སར་གི་ལམ་ལུགས་ངན་

པ་དེ་རིགས་སྤི་ཚོགས་གསར་པའི་ཁིམས་སློལ་ལ་ཡློང་བ་དཔེར་སིད་དམ། 

དཔློག་པ། [ཐ་དད་པ] དཔགས་པ། དཔག་པ། དཔློགས། ལློག་གྱུར་འཇལ་བའམ་རློག་པར་བེད་པ། 

དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ཇི་བཞིན་འློལ་ཚོད་ཙམ་གིས་དཔློག་མི་ཐུབ། མ་འློངས་འབྱུང་ཚུལ་

ལ་རིགས་པས་དཔག་པ། བ་སྤློད་ལེགས་ཉེས་ལ་བརེན་ནས་བསམ་བློ་བཟང་ངན་གི་དབེ་བ་

དཔློག་པ། ལས་བེད་པའི་སློན་དུ་མ་དཔགས་ན། བས་ཚར་རེས་འགློད་པས་ཅི་ལ་ཕན། 

དཔློག་རིས། ཚོད་རིས། ཕི་རློལ་གི་སྣང་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ནས་ནང་གི་དློན་སྙིང་དཔློག་རིས་རྒྱབ་པ། 

དཔློགས། དཔློག་པའི་སྐུལ་ཚིག 

དཔློང་ཁང་། [རིང]དཔློང་ས་དང་དློན་གཅིག 

དཔློང་ས། [རིང] ① ར་སྐློར། ② ཆློས་གྲྭ ③ གྲྭ་ཤག ④ འདུས་ས། (5) རེན་ས། 

དཔློང་སའི་ཁང་པ། ར་སྐློར་གི་ཁང་པ་སྟེ། དབངས་ཅན་དགའ་བློའི་བརྡ་དཀྲློལ་ལས། དཔློང་སའི་ཁང་པ་

ནི་ར་སྐློར་གི་ཁང་པ་སྟེ་དཔློང་ས་ནི་ར་སྐློར་དང་ཆློས་གྲྭ་སློགས་ལ་འཇུག་གློ་ཞེས་གསུངས་སློ།། 

དཔློད་པ། [ཐ་དད་པ] མི་ཞིག་གིས་རིམ་བཞིན་བཤད་ནས་མི་གཞན་ཞིག་ལ་ཡི་གེར་འགློད་འཇུག་

པ། ཁེད་རང་གིས་ཡི་གེ་འབི་རློགས་གནང་། ངས་དཔློད་ཡློང་། ཡི་གེ་དཔློད་པ། 

དཔློད་བིས། གཅིག་གིས་ངག་ཐློག་ནས་བརློད་པ་དང་གཞན་དེས་དེ་དག་ཡི་གེར་འགློད་པ། 

དཔློན། སྤི་ཚོགས་རིང་བར་བློད་ཀི་སེ་བ་ཚོ་བའི་འགློ་བའི་མིང་སྟེ། སེ་དཔློན། ཚོ་དཔློན་ཞེས་པ་ལ་བུ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཔློན་སྐློར་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༩༢༠ལློར་བ་མ་རྒྱ་དཔལ་རྒྱ་མཚོས་

ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་མགློ་ལློག་དར་ལག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དཔློན་བཀུར། དཔློན་པློ་བས་ན་གཟི་བརིད་ཆེ་ཤློས་སུ་བརི་བ་སྟེ། དཔློན་གནས་དེ་མིའི་རིན་ཐང་

ལ་ཚད་ལེན་པའི་ཆེས་གཞི་ར་དང་མཐར་ཐུག་གི་ཚད་གཞིར་བཟུང་བའི་བཀས་བཀློད་རྒྱུད་

འཛིན་གི་འདུ་ཤེས་ཤིག་རེད། 

དཔློན་ཁག ① ཐུའུ་སི། ② ས་ཁུལ་ཁག་གི་དཔློན་རིགས། 

དཔློན་འཁློར། གཙོ་བློ་དང་ཕི་འབང་། 

དཔློན་རྒན་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དཔློན་རྒྱུད། རིགས་རུས་ཀི་རྒྱུད་གཅིག་པའི་དཔློན་གས། བན་གཡློག་སྤི་ཚོགས་སྐབས་དཔློན་

རྒྱུད་ཀི་མི་རབས་མང་པློས་བན་གཡློག་ལ་དབང་སྒྱུར་བས་པ། 

དཔློན་འགློ མི་རྒྱུད་ཀི་སྐྱེ་རུས་བདག་པློ། 

དཔློན་བརྒྱུད། དཔློན་པློའི་རིགས་བརྒྱུད། དཔློན་གི་ཕྲུ་གུ་དང་། སྤུན་མཆེད། ཉེ་འབེལ་སློགས། 

དཔློན་ངན། མི་དམངས་ཀི་བདེ་སྡུག་དང་ཁེ་ཕན་བློས་བཏང་ནས་རང་དློན་ཁློ་ནར་བསྒྲུབ་མཁན་གི་

དཔློན་རིགས། 

དཔློན་ངན་འབློར་ལན་གལ་རིམ། བཀས་བཀློད་རྒྱུད་འཛིན་ཕེད་ཙམ་དང་མི་སེར་སེལ་ཡུལ་ཕེད་

ཙམ་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དཔློན་རིགས་རྣམས་ཀིས་རང་གི་དབང་ཆ་བེད་སྤློད་བཏང་ནས། རྒྱལ་

ཡློངས་ཀི་དཔལ་འབློར་སློག་ར་སེར་སློམ་བེད་མཁན་ཕིར་རེན་ཚོང་པའི་རང་བཞིན་ལན་པའི་

འབློར་ཆེན་གལ་རིམ། 

དཔློན་ངན་རིང་ལུགས། མི་དམངས་ཀི་བདེ་སྡུག་སྣང་མེད་ཏུ་བཏང་ཞིང་། རང་དློན་སྒྲུབ་པ་དང་། བདེ་

སྡུག་སྙན་ཞུ་བེད་མཁན་གི་མི་དམངས་ལ་དྲག་གནློན་དང་བརྡུང་བརྡེགས་ཀིས་དབང་བསྒྱུར་བ་

ཐབས་སྤློད་པ་ལ་རིམ་པ་གློང་འློག་གི་དཔློན་རིགས་རྣམས་འབེལ་ནས་གཅིག་རློགས་གཅིག་

གིས་བེད་པའི་ལམ་ལུགས་ལ་ཟེར། འདི་ལ་དབིན་སྐད་དུ། bureaucracy ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

དཔློན་ངན་ཟ་རྔམ་ཅན། རང་གི་དབང་ཆར་བརེན་ནས་ཟ་སྐྱློན་བེད་མཁན་གི་དཔློན་པློ། 

དཔློན་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པློ། ས་སྐྱའི་དཔློན་ཆེན་མི་ཐློག་གཉིས་པ། ཐློག་མར་ནང་གཉེར་བས། དེ་

རེས་དཔློན་ཆེན་ཤཱཀ་བཟང་པློ་འདས་པའི་ལློ་དེར། ས་སྐྱའི་དཔློན་ཆེན་དུ་བསྐློས་ནས་ལློ་དྲུག་

རིང་ཤཱཀ་བཟང་པློས་བསྒྲུབ་མ་ཐུབ་པར་ལུས་པའི་ལྷ་ཁང་ཆེན་མློའི་འློག་ཐློག་དང་ཐློག་ཁང་། 

ལགས་རི། རྒྱ་ཕིབས་སློགས་དང་། རིན་ཆེན་སང་བ་བང་། ལྷ་ཁང་བ་བང་། དབུ་རེ་བང་བཅས་

ལེགས་པར་བསྒྲུབས། རེས་སུ་འགློ་མགློན་འཕགས་པ་བློད་དུ་ཐེངས་གཉིས་པ་ཕེབས་སྐབས་

འཕགས་པ་དང་ཐུགས་མ་མཐུན་པ་བྱུང་ཡང་ཟེར། འཕགས་པའི་ཉེ་གནས་ཀིས་ཐློག་མར་

འཕགས་པ་དང་དཔློན་ཆེན་བར་དཀྲུགས་ཤིང་བས། རེས་སུ་གློང་མ་སེ་ཆེན་ལ་དཔློན་ཆེན་གིས་

བ་མའི་བཀའ་ལ་རིས་མེད་བས་པ་སློགས་ཕ་མ་མང་དུ་ཞུས་རྐྱེན། ཀུན་དགའ་བཟང་པློའི་དཔློན་

ཆེན་གི་གློ་གནས་ཕབས་ཏེ་བ་རློག་རློང་གི་རློང་དཔློན་དུ་བསྐློས་ཏེ་ལློ་དྲུག་ཙམ་བསད། དེ་ནས་

སར་ཡང་འཕགས་པའི་ཉེ་གནས་ཀིས་གློང་མ་སེ་ཆེན་ཧན་ལ་ཕ་མ་མང་དུ་ཞུས་རྐྱེན། རབ་བྱུང་

དང་པློའི་ལགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༢༨༠ལློར་མི་ཆེན་སང་གྷ་བ་སློགས་ཧློར་དམག་ཁི་ཕག་མང་པློ་

བཏང་ནས་བ་རློག་རློང་སྟེ་དེང་དུས་མང་སྟློད་མང་ར་ས་ཆ་འདིར་ཡིན། རློང་མཐའ་བསྐློར་ཏེ་ཀུན་

དགའ་བཟང་པློ་འཛིན་བཟུང་བས་ནས་སློག་ཆད་གཅློད་པ་རེད། 

དཔློན་ཆེན་པློ་སྨློན་ལམ། དྲུང་ཆེན་སྨློན་ལམ་རྡློ་རེ། ཚལ་པའི་དཔློན་ཆེན་དགའ་བདེ་དཔལ་བའི་བུ་

ཆུང་བ་ཡིན། འདིའི་ལློ་རྒྱུས་ཅུང་ཟདཚལ་གུང་ཐང་གི་དཀར་ཆག་ནང་གསལ། 

དཔློན་ཉམས། མི་ཆེན་གི་ཉམས་སམ་རྣམ་འགྱུར། 

དཔློན་ཉམས་རིང་ལུགས། དློན་དངློས་དང་ཁ་བལ་བ་དང་། མང་ཚོགས་དང་ཁ་བལ་བ། མང་

ཚོགས་ཀི་ཁེ་ཕན་ལ་སེམས་ཁུར་མི་བེད་པ། བཀའ་འབེབས་བཀློད་གཏློང་ཁློ་ན་བེད་པ་ལས་

ཞིབ་འཇུག་བརག་དཔྱད་མི་བེད་པ་བཅས་ཀི་ལས་ཀ་བེད་སྟངས་དང་འགློ་ཁིད་བེད་སྟངས། 

དཔློན་ཐག་གཡློག་གཅློད། དཔློན་ཐག་འབངས་གཅློད་ཀང་ཟེར། ཐག་གཅློད་དབང་མེད་བཞིན་དུ་

ཐག་གཅློད་པ། 

དཔློན་དར་མ་གཞློན་ནུ། ཐློག་མར་གུང་ཐང་བ་མ་ཞང་གི་ཉེ་གནས་ཡིན་ཅིང་། རེས་སུ་ཞི་དྲག་གི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལས་དློན་གང་ཅིར་འཇློན་ཐང་ཆེ་བས་སེ་མི་སེར་གི་དཔློན་དུ་བསྐློས་པས་དཔློན་དར་མ་

གཞློན་ནུར་ཐློགས། ལློ་རྒྱུས་ཞིབ་ཆ་མ་མཐློང་། 

དཔློན་བདུན། ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་ལགས་དཔར་མའི་ནང་། ༡ཡུལ་དཔློན། ༢ དམག་

དཔློན། ༣ཆིབས་དཔློན། ༤ རྔན་དཔློན། ༥ ཕྲུ་དཔློན། ༦ དྲང་དཔློན། ༧སེ་དཔློན། 

དཔློན་པློ། ① དབང་ཆ་འཛིན་མཁན། ཞི་བའི་དཔློན་པློ། དྲག་པློའི་དཔློན་པློ། ཁིམས་དཔློན། སྟློང་

དཔློན། ཁི་དཔློན། ལས་དཔློན། དཔློན་གནས། ② དགེ་རྒན། དཔློན་སློབ། དེད་དཔློན། ③ གཙོ་

བློ། དཔློན་གཡློག 

དཔློན་བློན། ① རྒྱལ་བློན། ② དཔློན་པློ་དང་བློན་པློ། ས་དུས་དཔློན་བློན་སྟག་སྤང་ལས་ཀང་རྩུབ། 

དཔློན་འབངས། དཔློན་པློ་དང་། གཡློག་འཁློར་གཉིས་བསྡུས་པའི་མིང་། 

དཔློན་མློ། དཔློན་པློ་བུད་མེད། 

དཔློན་དམག དམག་དཔློན་དང་དམག་མི། 

དཔློན་ཚང་། དཔློན་པློའི་ཁིམ། 

དཔློན་ཚང་གློང་མའི་དགློན་པ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་

ཡིན། ད་ལ་མཚོ་བང་རང་ཚ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དཔློན་ཚང་ཞློལ་མའི་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་སྤི་ལློ་༡༩༥༤ ལློར་ཕག་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་བང་རང་ཚ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དཔློན་ཚབ་ཐེལ་གཏློང་། དཔློན་ཚབ་ཐེལ་གཏློང་ཞེས་པ་ནི། སེ་སིད་སྤན་ས་ངག་གི་དབང་པློ་སྤི་ལློ་

༡༤༩༠པའི་ལགས་ཕག་ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཚེས་གཉིས་ལ་སྐུ་གཤེགས་ཁར། སས་ངག་དབང་

བཀྲ་ཤིས་གགས་པ་ལློ་ངློ་གསུམ་ལ་སེབས་ཙམ་ཡིན་པ་སྐུ་ན་ཧ་ཅང་ཕ་བས་དེ་ལ་ཐུགས་

ཆགས་པའི་ཚུལ་གིས་སྐུ་ངལ་ཆེན་པློར་གྱུར་སྐབས། སྤན་ས་ཆློས་ཀི་གགས་པས་གདུང་རྒྱུད་

རིན་པློ་ཆེ་ནར་མ་སློན་གི་བར་དུ་ཁློང་གིས་ཐེལ་གི་སྤན་སའི་ཁུར་བཞེས་ཐློགརེད་ཐང་གི་ཆེན་

པློའི་གློས་ལ་དབང་བའི་བློན་པློ་རྣམས་དང་བཅས་པས་སེ་སིད་ཀི་ལ་རྒྱ་མི་འཕྱུགས་པའི་ཞལ་

ལེན་མཛད་པ་ལ། དཔློན་ཚབ་ཐེལ་གཏློང་ཞེས་པ་དེ་བྱུང༌། སྐབས་དེར་ཐེལ་གི་མཁན་སློབ་



  1205  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

ཆློས་གསུམ། རེད་ཐང་གི་ཆེན་ལས། ཆེ་བགེས་ཁིམས་པ། བག་ཁ་ནས་དགེ་སློང་བསམ་

གགས་པ། སྐྱིད་ཤློད་ཕག་སྨློན་པ། འཆློས་པ་བསློད་བཀྲ། རློང་དཔློན་ཉི་མ། གསེར་པ་སངས་

རྒྱས་རྡློ་རེ་སློགས་ཐམས་ཅད་བགློས་ནས་ཕི་ལར་གདུང་རྒྱུད་རིན་པློ་ཆེ་སྐུ་ནར་མ་སློན་བར་

དུ་ཁློང་རྣམ་པས་སེ་སིད་སྐྱློང་བའི་ལུགས་བས། དློན་དུ་རིན་སྤུངས་པ་མཚོ་སྐྱེས་རྡློ་རེ་གཙང་

ནས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་ཕག་གྲུ་སེ་སིད་ཀི་སིད་དབང་བཟུང༌། ཁློང་གིས་དཔློན་ཚབ་ཐེལ་

གཏློང་གིས་དབང་སྒྱུར་བེད་སྐབས་ཕག་གྲུའི་བློན་པློ་གཞན་དང་བཀའ་བགློས་མེད་པར་རང་

ཉིད་གང་འདློད་ལར་སིད་དབང་བསྐྱངས་པས་ཕག་གྲུའི་བློན་པློ་གཞན་རྣམས་མ་དགའ་བས་སེ་

འཁྲུག་ཡང་ཡང་ལངས་ཀང༌། རིན་སྤུངས་པའི་དཔུང་སྟློབས་ལ་འགན་ཐུབ་པ་ཞིག་མ་བྱུང༌། 

རིན་སྤུངས་པའི་སྟློབས་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་སློང་བས་དབུས་གཙང་ཡློངས་ལ་དབང་སྒྱུར་བེད་ཐུབ་

པའི་རྨང་གཞི་ཆགས། དེ་ནས་སྤན་ས་ཆློས་ཀི་གགས་པ་དང༌། རིན་སྤུངས་མཚོ་སྐྱློས་རྡློ་རེ་

དང༌། དློན་ཡློད་རྡློ་རེ་གཙོ་བས་པའི་དཔློན་རིགས་རྣམས་སྣེའུ་གདློང་དུ་འཚོགས་ཏེ་རབ་བྱུང་

བརྒྱད་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༤༩༩ལློའི་ལློ་གསར་སྐབས་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་གགས་པ་

དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་བཞེས་པ་སེ་སིད་ཕག་གྲུའི་སིད་ཁི་ལ་བཀུར་པས་དཔློན་ཚབ་ཀི་མིང་གི་

མཇུག་བསྒིལ།

དཔློན་གཡློག བན་བདག་དང་བན་འཁློར། 

དཔློན་རབས། དཔློན་པློ་རིམ་བྱུང་གི་མི་རབས། 

དཔློན་རིམ། གློ་སའི་རིམ་པ། 

དཔློན་རུ་རྡློ་ཁའི་དགློན་པ། བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་འདུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དཔློན་ལུང་དགློན་པ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་

ལ་མཚོ་སློན་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གཅིག་སྒིལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དཔློན་སློབ། ① སློབ་དཔློན་དང་སློབ་མ། ② དགློན་ཆུང་འགའ་རེའི་སློབ་དཔློན་ནམ་མཁན་པློའི་མིང་། 

དཔློན་སློབ་དགུ། འཁློར་དག་པ་རྣམ་བརྒྱད་དང་། རེ་ཙོང་ཁ་པ་བཅས་དགུ་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཔློར་ཕློགས་སློག ཁ་གཞན་དུ་བཅུས་པ་སྟེ་སྤློད་པ་སློག་པ། 

དཔྱ། [རིང] ① ཁལ། ② དུམ་བུའམ་ཆ་ཤས། 

དཔྱ་སྐྱེས། དཔྱ་ཁལ་བསྡུས་པ་སྟེ། ཞིང་ལས་དང་ལག་ཤེས་བཟློ་ལས། ཚོང་ལས་བཅས་ཀི་དཔྱ་

ཁལ་བསྡུས་པ་ནི་སྐབས་དེའི་སྤི་ཚོགས་དེ་བཀས་བཀློད་བརྒྱུད་འཛིན་གི་འགློ་ཚུགས་ཟིན་

པའི་མཚོན་རགས་ཡིན། 

དཔྱ་ཁལ། རིས་གཞི་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཁལ། ས་ཞིང་གི་དཔྱ་ཁལ། 

དཔྱ་ཁལ་འགངས་ཆད། དུས་ཐློག་ཏུ་དཔྱ་ཁལ་མ་འཇལ་བའི་རྐྱེན་གིས་ཕློག་པའི་འགངས་ཆད། 

དཔྱ་ཁལ་འཇལ་བ། སེ་འབངས་ཀིས་གཞུང་ལ་ཁལ་འཇལ་བ། 

དཔྱ་ཁལ་འཇལ་འཛིན། དཔྱ་ཁལ་འཇལ་ཟིན་པའི་དཔང་རགས་འཛིན་ཤློག 

དཔྱ་ཁལ་ར་ཆག ཡུལ་དབུལ་པློ་དང་མ་ིདབུལ་པློ་སློགས་ལ་ཁལ་འཇལ་མ་ིདགློས་པར་བདེ་པའ་ིསདི་ཇུས། 

དཔྱ་ཁལ་ར་ཡང་། ཁལ་ཉུང་དུ་བཏང་བ། 

དཔྱ་ཁལ་བཙན་བསྡུ། བཙན་ཤེད་ཀི་སློ་ནས་ཁལ་ཐད་ཀར་བསྡུ་བ། 

དཔྱ་ཐང་། ཁལ་འུལ་འཇལ་དགློས་ཀི་ཐློབ་ཆའམ་ཁལ་འབབ། 

དཔྱ་བསྡུས། དཔྱ་ཁལ་བསྡུས་པ་སྟེ། ཞིང་ལས་དང་ལག་ཤེས་བཟློ་ལས། ཚོང་ལས་བཅས་ཀི་དཔྱ་

ཁལ་བསྡུས་པ་ནི་སྐབས་དེའི་སྤི་ཚོགས་དེ་བཀས་བཀློད་བརྒྱུད་འཛིན་གི་འགློ་ཚུགས་ཟིན་

པའི་མཚོན་རགས་ཡིན། 

དཔྱ་བ། [ཐ་དད་པ] དཔྱས་པ། དཔྱ་བ། དཔྱློས། སྨད་ར་གཏློང་བའམ། གཞན་སྐྱློན་རློད་པ། སློ་སློ་

རང་གིས་མ་བྱུང་བར་གཞན་ལ་དཔྱས་པས་ཅི་ཕན། མིའི་སྐྱློན་ཁློ་ན་དཔྱས་ན་རང་སྐྱློན་ནམ་

ཡང་མཐློང་མི་ཡློང་། 

དཔྱ་འབབ། ཁལ་འཇའ་ལེན་བ་རྒྱུའི་འབློར་གངས། 

དཔྱང་། དངློས་རས་ཕུར་བ་སློགས་ལ་བཏགས་ནས་ཐུར་དུ་འཔྱང་དུ་བཅུག་པ་སྟེ། དཔྱང་བའི་སྐེ་

རགས་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

དཔྱང་ཐག ① སྟེང་ནས་ཐུར་དུ་བཏང་བའི་ཐག་པ། བག་སྟེང་ནས་དཔྱང་ཐག་བཏང་བར་འཇུས་ཏེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

ཡར་འཛེག་པ། ② རེད་ཆས་ཤིག ཕྲུ་གུས་རེད་རྭའི་ནང་དུ་དཔྱང་ཐག་རེད། ③ དྲང་བདེན་གི་

ལམ་སམ་ཐེ་ཚོམ། དྲང་བདེན་གི་ལམ་དུ་འཇུག་པར་ཡིད་གཉིས་དཔྱང་ཐག་འཛིན་དློན་མེད། 

དཔྱང་ཐིག ཐུར་དུ་གློད་པའི་ཐི་གུའམ་ཐག་ཕ། 

དཔྱང་དར། ཐུར་དུ་འཕང་བའི་དར་གློས་སམ། དར་དཔྱང་། 

དཔྱང་རྡློ། ཐག་པར་བཏགས་ཏེ་ཐུར་དུ་གློད་པའི་རྡློ། 

དཔྱང་སློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་hover ཟེར། 

དཔྱང་དཔྱང་ཁྲུལ་ཁྲུལ། ཐུར་དུ་དཔྱངས་པའི་དངློས་པློ་རླུང་གིས་བསྒུལ་ནས་གཡློ་ཚུལ་ཞིག 

དཔྱང་བ། དཔྱློང་བའི་མ་འློངས་པ། 

དཔྱང་ཞགས། ཐུར་དུ་འཕང་བའི་ཞགས་ཐག 

དཔྱང་ལུང་། ཐུར་དུ་བཏང་བའི་ལུང་ཐག

དཔྱངས་པ། དཔྱློང་བའི་འདས་པ། 

དཔྱད། སེམས་ཀི་དཔྱད་པ་ཞིབ་མློའི་སློ་ནས་ལུས་ཀི་ཕི་ནང་གི་ནད་མངློན་སུམ་འབིན་པའམ་

འཕལ་དུ་ཞི་བར་བེད་པའི་ནད་བཅློས་ཐབས་ཤིག་སྟེ། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་འཇམ་དཔྱད་

དུགས་ལུམས་བྱུག་པ་གསུམ་དང་། རྩུབ་དཔྱད་གཏར་བསེག་དབུག་པ་གསུམ། དྲག་པ་འདྲལ་

གཅློད་འདྲུད་འབིན་བཞི་བཅས་སློ།། 

དཔྱད་ཀི་ས། ར་གང་སློགས་འདུལ་སའི་ས་ཆ། 

དཔྱད་ཁ། ① དཔྱད་མཚམས་ཁ་མའི་བསྡུས་མིང་། ② སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གིས་རིམ་གློ་སྒྲུབ་

སྐབས་དགློས་ཆའི་གངས་འབློར་ཐག་བཅད་པའི་ཡི་གེ་སྦུག་དམ་འབར་མ། 

དཔྱད་སློམ། སྟློང་ཉིད་སློམ་པའི་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། བདག་མེད་པའི་དློན་ལ་ཤེས་རབ་ཀིས་སློ་སློར་

དཔྱད་ནས་སྤློས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་དབིངས་སུ་མཉམ་པར་འཇློག་པའློ།། 

དཔྱད་སློམ་དྲུག བཤེས་གཉེན་ལ་དད་པ་བསློམ་པ། དལ་འབློར་དློན་ཆེ་ཞིང་རེད་དཀའ་བ། འཆི་བ་

མི་རག་པ། ལས་འབས། འཁློར་བའི་ཉེས་དམིགས། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཔྱད་ལྔ། གཏར་ག་དང་། མེ་བཙའ། དུགས། ལུམས། བྱུག་པ་བཅས་ལྔའློ།། 

དཔྱད་མཆན་འགློད་པ། རིག་གཞུང་གང་ཞིག་ལ་བརག་དཔྱད་བས་པའི་ཐློ། 

དཔྱད་འཇལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་detect ཟེར། 

དཔྱད་འཇློག་སེལ་མ། དཔྱད་སློམ་དང་འཇློག་སློམ་རེས་མློས་བེད་པ། 

དཔྱད་གཏམ། དློན་དང་དངློས་པློར་དཔྱད་པའི་གཏམ། 

དཔྱད་ཐབས། བཤལ་སྨན་དང་། སྐྱུག་སྨན། སྣ་སྨན། འཇམ་རི། ནི་རུ་ཧ། གཏར་ཁ། མེ་བཙའ། 

བདུག ལུམས། ཐུར་མ་སློགས་ལ་བརེན་ནས་ནད་པ་གསློ་བའི་ཐབས་ཤེས། 

དཔྱད་ཐབས་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟློང་། བློན་ལུགས་ཕིན་ལས་སྐློར་གི་གཞུང་ཞིག 

དཔྱད་ཐབས་བཅུ། བཤལ་སྨན། སྐྱུག་སྨན། སྣ་སྨན། འཇམ་རི། ནི་རུ་ཧ། གཏར་ཁ། མེ་བཙའ། 

དུགས། ལུམས། ཐུར་མའློ།། 

དཔྱད་སེ། ལློག་གྱུར་གི་དློན་རྣམས་ཇི་ལར་རིག་པས་དཔྱད་ཅིང་མངློན་གྱུར་གི་སློ་ནས་གཏན་ལ་

ཕབ་ནས་ནད་ཞི་བར་བེད་པའི་ཐབས་ཏེ། གཏར་ག་དང་། མེ་བཙའ། དུགས། ལུམས། བྱུག་པ། 

ཐུར་མ་བཅས་སེ་ཚན་དྲུག་གློ

དཔྱད་སློམ་ཟིན་ཐློ། བརག་དཔྱད་དང་ཕློགས་བསློམས་བས་པའི་ཟིན་ཐློ། 

དཔྱད་དྲུག གློང་གི་དཔྱད་ལྔ་པློ་དེའི་སྟེང་དུ། ལློག་གནློན་ཐུར་མའི་དཔྱད་བསྣན་པས་དྲུག་ཡིན། 

དཔྱད་བརྡར། རློག་དཔྱློད་ཞིབ་ཆ། གློས་གཞི་ཚང་མར་བློ་བསྡུར་དཔྱད་བརྡར་གི་ཐློག་ནས་གཏན་

འབེབས་གཟབ་ནན་བེད་པ། 

དཔྱད་པ། དཔྱློད་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

དཔྱད་པ་གསུམ། མངློན་སུམ་དང་། རེས་དཔག་གམ་དངློས་སྟློབས་རེས་དཔག ཡིད་ཆེས་རེས་

དཔག་གམ་གགས་པའི་རེས་དཔག་སྟེ་རིགས་པ་གསུམ་གིས་དཔྱད་པའློ།། 

དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པ། མཐློང་བ་མངློན་གྱུར་སྟློན་པའི་ཆ་ལ་མངློན་སུམ་ཚད་མས་གནློད་པ་

མེད་པ། མ་མཐློང་བ་ཅུང་ཟད་ལློག་གྱུར་སྟློན་པའི་ཆ་ལ་དངློས་སྟློབས་ཀི་རིགས་པས་གནློད་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

མེད་པ། མ་མཐློང་བ་ཤིན་ཏུ་ལློག་གྱུར་སྟློན་པའི་ཆ་ལ་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་གིས་གནློད་པ་

མེད་པ་བཅས་གསུམ་ལ་ཟེར། 

དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་། སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ཚད་མ་ལ་བུ། གཞལ་བའི་གནས་

གསུམ་ཆར་བརློད་བར་སྟློན་ཞིང་། མངློན་གྱུར་སྟློན་པ་ལ་མངློན་སུམ་གིས་གནློད་པ་མེད་པ་

དང་། ལློག་གྱུར་སྟློན་པ་ལ་རེས་དཔག་གིས་གནློད་པ་མེད་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་ལློག་གྱུར་སྟློན་པ་

ལ་རང་ཚིག་ས་ཕི་འགལ་བ་མེད་པ་བཅས་མངློན་རེས་རང་ཚིག་གསུམ་གིས་མི་གནློད་པའམ་

སྐྱློན་དག་པའློ།། 

དཔྱད་བུ་ཁི་ཤེས། ཡབ་བློན་གི་སྟློན་པ་གཤེན་རབ་དང་ཡུམ་ཧློས་བཟའ་རྒྱལ་མེད་མ་གཉིས་ཀི་

སས་སུ་སྤི་ལློའི་སློན་གི་༡༨༩༧ པའི་ཤིང་སྤེལ་ལློར་འཁྲུངས། སྟློན་པ་གཤེན་རབ་ཀི་གསློ་བ་

རིག་པའི་རྒྱུན་འཛིན་པ་དང་། གསློ་རིག་འབུམ་བཞི་ཐློག་མར་བརམས་སྒིག་བེད་མཁན་ཡིན། 

དཔྱད་བད། ནད་འཆློས་བེད་ཀི་ཡློ་བད། 

དཔྱད་འབས། བརག་དཔྱད་བས་པའི་འབས་བུ། 

དཔྱད་རློམ། བ་དངློས་གང་ཞིག་ལ་རང་གིས་བློ་དང་། མཁས་པའི་ལུང་རིག ཚན་རིག་གི་བརག་ཞིབ་

སློགས་ཀིས་སློ་ནས་བརག་དཔྱད་དང་ཞིབ་འཇུག་བས་པའི་དློན་དེ་རང་གི་ལ་བ་གང་ཡིན་སྒྲུབ་

པ་དང་། གཞན་གིས་ནློར་བ་གང་ཡིན་དགག་པའི་རྣམ་བཤད་ཀི་ཡིག་ཐློག་ཏུ་བཀློད་པ་ལ་ཟེར།

དཔྱད་མཚམས། གློད་རློད་ཐག་བཅད་པའི་ཁ་མ། 

དཔྱད་མཚམས་ཁ་མ།ཁ་མཆུ་ཐག་བཅད་པའི་ཡི་གེ། 

དཔྱད་ཞིབ། དཔྱད་རློམ་དང་། དཔེ་ཆ་སློགས་ཚན་རིག་གི་གྲུབ་འབས་དང་། ལས་གཞིའི་མ་དངུལ་

སློགས་གཞུང་དང་། ཚོགས་པ་ལ་རེ་ཞུས་བས་པ་རྣམས། སློ་སློའི་རེ་ཞུས་ཡིག་གེ་དང་། ཞིབ་

འཇུག་གི་གྲུབ་འབས་སློགས་སྦྲགས་ནས། རེ་ཞུས་དེ་དློན་དང་མཐུན་མིན་དང་། གཡློ་རྫུན་

སློགས་ཀི་བསེ་ལྷད་ཡློད་མེད་ཞིབ་གཤེར་བ་བའི་ལས་ཀ

དཔྱད་གཞི། བརག་དཔྱད་དམ་ཞིབ་འཇུག་བ་ཡུལ། དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་རིགས། དབིན་སྐད་དུ་

reference ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཔྱད་གཞའི་ིཡགི་ཚགས། དངློས་པློ་དང་གང་ཟག་སློགས་ཀ་ིགནས་ཚུལ་དང་ལློ་རྒྱུས་བཀློད་པའ་ིཡགི་ཆ། 

དཔྱད་གཞིར་འཇློག་པ། དློན་གང་ཞིག་ཡིན་མིན་སློགས་ཀི་ཐག་མི་བཅད་པ་བརག་དཔྱད་ཀི་

ཡུལ་དུ་འཇློག་པ། 

དཔྱད་བཟློད་པ། རིགས་པས་བརག་ཅིང་དཔྱད་ན་བཟློད་བསན་ཐུབ་སྟེ་བཤིག་མ་ནུས་པར་རིགས་

པའི་ངློར་གྲུབ་པའི་དློན། 

དཔྱད་ཡིག གཏར་ཁ། མེ་བཙའ། དུགས། ལུམས། ཐུར་མ་སློགས་ལ་བརེན་ནས་ནད་པ་གསློ་བའི་

དཔྱད་ཐབས་ཀི་ཡིག་ཆ་ལ་ཟེར་ཞིང་། དེང་དུས་མང་ཆེ་བ་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆའི་བསྡུས་མིང་

ལ་གློ་དགློས། 

དཔྱད་ཡིག་ཁུག་མ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་material folder ཟེར། 

དཔྱད་ཡུལ། དཔྱད་བའི་ཡུལ། 

དཔྱད་ལེན་མིན་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་non-disjunction ཟེར། 

དཔྱད་ཤེས། བཅད་ཤེས་སློ།། 

དཔྱད་ཤློག ཁ་མ་མདློར་བསྡུས་སམ་ཉུང་ངུ་། 

དཔྱད་གསུམ། རླུང་ཞི་བར་བེད་པའི་དཔྱད་ལ་ཏིལ་མར་ལ་སློགས་བསྐུ་མཉེ་བ་བ་དང་། ཧློར་གི་

མེ་བཙའ་བརྒྱབ་པ། མཁིས་པ་ཞི་བར་བེད་པའི་དཔྱད་ལ་རྔུལ་དབྱུང་བ་དང་། གཏར་ཁ་བ་བ། 

ཆུ་ཡི་འཕྲུལ་འཁློར་བ་བ། བད་ཀན་ཞི་བར་བེད་པའི་དཔྱད་ལ་དུགས་བརྒྱབ་པ་དང་། མེ་བཙའ་

བཞག་པ་བཅས་གསུམ་མློ། 

དཔྱལ། སར་བློད་ཀི་རིགས་རུས་ཤིག 

དཔྱལ་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་མཚན། པཎི་ཏ་སྨྲི་ཏི་ར་རིར་བཞུགས་པ་ལས་གསེར་གིས་བླུས་མཁན་

སློབ་མ་དེ་ཡིན་ཅིང་། དེའི་དབློན་པློ་དཔྱལ་སེ་ཚོ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ཡིན་ཅིང་། དེས་

ཕམ་མཐིང་པ་ལ་གཏུགས། ཀྱཻ་རྡློར་གི་འགེལ་པ་མཛད། དེའི་དབློན་པློ་ཕག་མློའི་སྐློར་གི་ར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

བའི་ལློ་ཙཱ་བ་དཔྱལ་ལློ་ཀུན་དགའ་རྡློ་རེ་ཡིན་ཞེས་མི་ཏ་ལུགས་ཕག་མློ་ཞལ་གཉིས་མའི་དབང་

བརྒྱུད་ལས་གསལ། 

དཔྱལ་ལློ་ཙཱ་བ་ཆློས་བཟང་། འཁྲུངས་འདས་ཀི་ལློ་ཚིག་གསལ་པློར་མ་རེད། རྣམ་ཐར་རགས་ཙམ་

ཞིག་ཇློ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་མང་སྟློད་ཆློས་འབྱུང་ལས། བ་མ་དམ་པ་ལློ་ཙཱ་ཀུན་དགའ་གགས་ལ་

སས་ལྔ་ཡློད་པའི་བར་པ་དཔྱལ་ལློ་ཙཱ་བ་ཆློས་བཟང་གིས་རྒྱ་གར་དུ་པཎ་གྲུབ་མང་པློར་བསྟེན། 

ཆློས་མང་པློ་གསན། རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་དང་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་བཀའ་ནན་ལི་བས་

རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་པར་ཐག་བཅད་སྐབས། འཕགས་པ་རིན་ཆེན་དབང་ཕྱུག་གི་ཞལ་དངློས་

སུ་གཟིགས་ཤིང་། གནས་མཆློག་ཐར་པ་འདེབས་དགློས་པའི་ལུང་བསྟན་པ་ནི། གནས་རྒྱ་

གར་ཡུལ་དུ་དེ་ཙམ་གི། ཆློས་ཚིག་དློན་ཆ་ལ་ངེས་ཐློབ་པས། ད་འདི་རུ་མ་སློད་བང་ཕློགས་

སློང་། དབིངས་ཐར་པ་ཆེན་པློའི་གློང་ཁེར་དུ། ཐར་པ་ཆེན་པློའི་ཐེམ་སྐས་ཚུགས། ཀེ་འགློ་བ་

དཔག་མེད་ཐར་པར་འགློ། བསྟན་དང་འགློ་བའི་དློན་དུ་དེ་ཆེའློ། ས་གང་ཡིན་གནས་གཞིའི་ཅློད་

པཎ་མཛེས། ཞེས་དགློན་གནས་བར་པའི་མིང་དང་། དེར་བསྟན་པ་དང་འགློ་བ་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་

ཆེན་པློར་འགྱུར་བའི་ལུང་བསྟན་ཐློབ་ཅིང་། རྒྱ་གར་གི་པན་གྲུབ་རྣམས་ལས་དབང་དང་

གདམས་ངག་མང་པློ་ཞུས། རྒྱ་གར་དུ་ལློ་བཅུ་གཉིས་བཞུགས། བློད་དུ་ཐར་པ་འདི་རི་ཁློད་ཀི་

ཚུལ་དུ་ལུང་བསྟན་ལར་བཏབ། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་སྤན་དྲངས་ནས་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤྲིས་དགློན་

པའི་མཚན་ཡང་དཔལ་བང་ཆུབ་ཐར་པ་གིང་ཞེས་གསློལ། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤྲི་བ་དྲ་ལ་

བློད་དུ་སློབ་མ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་བཀའ་ཟབ་མློ་བབས་པ་ནི། ས་པཎ་ལ་ཚད་མའི་བཀའ་

བབས། བང་རྡློར་རྣམ་གཉིས་ལ་འདུལ་བའི་བཀའ་བབས། ཁློ་ལློ་བམས་པ་དཔལ་ལ་མན་ངག་

གི་བཀའ་བབས། དཔྱལ་ལློ་ཆློས་བཟང་ལ་རྒྱུད་བཀའ་བབས་སློ། དཔྱལ་ལློས་ནཱ་རློའི་འགེལ་

ཆེན་བསྒྱུར་བ་སློགས་རྒྱུད་འགེལ་མང་དུ་བསྒྱུར་རློ། རྡློ་རེ་གདན་པ་ཆེན་ཉིད་ལ་སང་བཛྲ་དུ་

སྤན་དྲངས་ནས་ཡུན་དུ་ཐར་པའི་གནས་ཡུལ་འདིར་བཞུགས་སྐབས། བདེ་མཆློག་དབང་རྒྱུད་

མན་ངག་དང་། གཤིན་རེ་གཤེད་དམར་པློའི་སྐློར་རྣམས་ཞུས་ཏེ་བསྒྱུར་རློ། ཐར་པའི་གནས་

ཡུལ་འདིར་བིན་གིས་བརླབས་སློ། ཞེས་གསུངས་སློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཔྱས་བཏགས་པ། འཕ་སྨློད་བས་པའམ་སྐྱློན་བཏགས་པ། མི་ལ་སྐྱློན་བརློད་བེད་ན་དློན་ལ་ཕན་

པ་ཞིག་ཤློད་དགློས་པ་ལས་དཔྱས་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་མི་ཕན། 

དཔྱས་འདློགས་པ། འཕ་བ། 

དཔྱས་པ། དཔྱ་བའི་འདས་པ། 

དཔྱས་མེད། [རིང]སྐྱློན་མེད། 

དཔྱི། ལུས་པློའི་རེད་མཚམས་ཀི་དཔྱི་དཀུ། སྨན་གཞུང་དུ་སྟ་ཟུར་རམ་དཀུ་ཞེས་ཟེར། 

དཔྱ་ིདཀྲི། སློ་དང་ས་ེཁུང་ག་ིརུ་བཞིའ་ིཟུར་སྣེར་ཡློད་པའ་ིདཔྱ་ིམིག་ཏུ་རྒྱུ་རྒྱུའ་ིཡས་མས་ཀ་ིསྣེའ་ིཤིང་ལེ། 

དཔྱི་མགློ སྐེད་པའི་འློག་སྟ་ཟུར་གཡས་གཡློན། ལག་པ་གཉིས་དཔྱི་མགློར་རེན་པ། གློས་ཐུང་མི་

འབུད་པའི་གདེང་ཚོད་དཔྱི་མགློར་ཡློད་པ། 

དཔྱི་མིག ① སློ་དང་སེ་ཁུང་གི་དཔྱི་དཀྲི་རྒྱུ་ཡུལ་ཡས་མས་ཀི་ཤིང་སྦུབས་སྟློང་། ② དཔྱིའི་འཁློར་

མིག་གི་བསྡུས་མིང་། 

དཔྱི་དམ�ག དཔྱི་མ�ག དཔྱི་དམ�གས། དཔྱི་དམིགས་སམ་དཔྱི་ཚིགས། 

དཔྱི་ཚིགས། དཔྱི་མགློའི་རུས་ཚིགས། 

དཔྱི་ཟུར། དཔྱི་མགློའི་ཟུར་རམ། དཔྱི་རུས་ཀི་ཟུར་སྣེ། 

དཔྱི་ཡི་ཁ་གཟར། དཔྱི་ཡི་སྟ་ཟུར་ནས་རྒྱབ་ངློས་སུ་སློར་བཞི་གཞལ་བའི་གནས་ཀི་དཔྱི་རུས་ཀི་

ཆ་ཤས་ཤིག་གི་མིང་ཡིན། 

དཔྱི་ཡི་འཁློར་མིག རང་པ་འདེགས་འཇློག་བེད་སྐབས་ཁ་འཁློར་བའི་དཔྱི་རུས་དང་བརླ་རང་བར་

འབེལ་བའི་དཔྱི་ཚིགས་འབུར་པློ་མིག་རིལ་ལ་བུ་དེ་དང་། དེ་གནས་སའི་རུས་ཁིམ་གཉིས་ཀི་

མིང་སྟེ། བློད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་གིས་མཛད་པའི་ལུས་ཐིག་ཟླ་བ་ནློར་

བུའི་མེ་ལློང་ལས། གཞུག་གུ་ཆུང་ནས་སྣག་པློ་ཆེ་ཡི་སྟེང་། མཛུབ་གང་བཅལ་བ་དཔྱི་ཡི་

འཁློར་མིག་གཉིས། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

དཔྱི་ཡི་འཁྲུལ་མིག བརླ་རང་དང་དཔྱི་རུས་བར་ལ་དཔྱི་ཡི་འཁློར་མིག་ཡང་ཟེར་བ་དེའི་མིང་གི་

རྣམ་གངས་ཤིག་ཏེ། སྨན་དཔྱད་ཟླ་བའི་རྒྱལ་པློ་ལས། དཔྱི་ཡི་འཁྲུལ་མིག་རུས་པ་ནི། ཉེན་ཆེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

གཤན་ཐག་ཆད་ན་འཆི། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

དཔྱི་ཡི་གཏུག་ཐག དཔྱི་ཡི་འཁློར་མིག་དང་། སེ་བ་རུས་གཉིས་དབར་འབེལ་བའི་རྒྱུས་པ་འཛིན་

ཐག་ཀང་ཟེར་བ་དེའི་མིང་སྟེ། རློ་བཀྲ་འཕྲུལ་གི་ལེ་མིག་ལས། བརླ་རུས་དཔྱི་རུས་བར་འབེལ་

བའི། རྒྱུས་པ་གཏུག་ཐག་ཟེར་བ་དེ། ཆད་ན་འཕལ་དུ་འཆི་བ་དང་། འགྱུར་ན་རང་པ་ཞ་རེངས་

འགྱུར། ཞེས་གསུངས། 

དཔྱི་ལེབ། གཞུག་གུ་ཆུང་ནས་སྟ་ཟུར་བར་གི་དཔྱི་ཡི་རྒྱབ་ངློས་ཀི་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་

བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་

དློན་གསལ་ལས། དཔྱི་ལེབ་ཅེས་པ་གཞུག་ཆུང་དང་། སྟ་ཟུར་བར་གི་དཔྱི་ཡི་མིང་། ཞེས་

གསུངས་སློ།། 

དཔྱི་ས་སྒྲུབ་སེ་དགེ་བེད་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་༡༩༣༦ ལློར་དཔྱི་ས་བློ་གློས་

རྒྱ་མཚོས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་རྨ་ལྷློ་རེ་ཁློག་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དཔྱི་སའི་སགས་མང་། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༩༥༠ལློར་རི་དགློན་རིན་པློ་

ཆེས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་རྨ་ལྷློ་རེ་ཁློག་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དཔྱིད། ① དཔལ་དང་ཕུན་ཚོགས་དང་གཡང་། ② ཁམས་དཀར་དམར། 

དཔྱིད་ཀ ① དུས་བཞིའི་དང་པློ། ② སྙིང་པློ། ③[རིང]ན་ཚོད་ཡློལ་དང་རྒན་པློ། 

དཔྱིད་ཀར་རློལ་བའི་རི་མློ། སུའེ་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀི་རི་མློ་མཁས་ཅན་ཙི་ཆན་གིས་བིས་པའི་

བཤད་སློལ་ཡློད། དེ་ནི་ད་ལ་རེད་སློན་བྱུང་བའི་ནང་ནས་རང་རྒྱལ་གི་རི་ཆུ་རི་མློ་ཡུག་སྒིལ་

མ་ས་ཤློས་དེ་ཡིན། 

དཔྱིད་ཀི་རྒྱལ་མློ། དཔྱིད་ཀི་དུས་ཚོད་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཏེ། དེའི་སྐབས་སུ་ར་དང་ལློན་ཤིང་

རྣམས་སློན་པློར་འགྱུར་བའི་འགློ་ཚུགས་པ་དང་། མེ་ཏློག་སྣ་ཚོགས་བཞད་པ། མི་དང་སློག་

ཆགས་རྣམས་ཀི་ཡིད་ལ་དགའ་སྤློའི་སྣང་བ་འཆར་བ་བཅས་ཀི་དུས་ཡིན་ཅིང་། བ་ཁུ་བྱུག་གིས་

ཀང་སྐད་སྙན་པར་སྒློག་པས་ན་དེ་ལ་དཔྱིད་ཀི་རྒྱལ་མློ་ཞེས་པའི་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཔྱིད་ཀ་ིརྒྱལ་མློའ་ིགླུ་དབངས། རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆེན་པློས་མཛད་པའ་ིབློད་ཀ་ིརྒྱལ་རབས་ལློ་རྒྱུས་ཀ་ིམིང་།

དཔྱིད་ཀི་ཐིག་ལེ། ས་བློན་ནམ་ཁུ་བ། 

དཔྱིད་ཀི་དཔལ་ཡློན། དཔྱིད་དུས་ཀི་ཕུན་ཚོགས། རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབློར་དཔྱིད་ཀི་དཔལ་

ཡློན་ལར་ཡར་རྒྱས་འགློ་བཞིན་དུ་འདུག 

དཔྱིད་ཀི་ཕློ་ཉ། [མངློན] ① ཁུ་བྱུག ② ཤིང་ཞིག་གི་མིང་། 

དཔྱིད་ཀི་ཤིང་། [མངློན] ཨ་མྲའི་ཤིང་། 

དཔྱིད་འཁགས། དཔྱིད་དྲློད་འཁློར་ནས་སྐྱར་དུ་ཡློང་བའི་གང་ངད། 

དཔྱིད་འགློའི་མེ་ཏློག ལུ་གུ་མེ་ཏློག་གམ་གཡར་མློ་ཐང་། 

དཔྱིད་ཉིན་མཚན་མཉམ། དཔྱིད་ཀའི་ཉིན་མློ་དང་མཚན་མློ་དུས་ཡུན་རིང་ཐུང་མཉམ་པ། 

དཔྱིད་མཉམ། དཔྱིད་ཉིན་མཚན་མཉམ་གི་བསྡུས་ཚིག 

དཔྱིད་ཐ་མ། བློད་ཟླ་གསུམ་པ། 

དཔྱིད་ཐིག དཔྱིད་ཀི་ཐིག་ལེའི་བསྡུས་ཚིག 

དཔྱིད་དུས། བློད་ཟླ་དང་པློ། གཉིས་གསུམ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱེད་པའི་དུས་དང་། དྲི་ཞིམ་ཟླ། 

དྲློད་ཕེབས། བདེ་བེད་དུས། འདློད་པའི་དུས། མེ་ཏློག་ལན་དུས། མྱུ་གུའི་དུས་བཅས་སློ།། 

དཔྱིད་དུས་ཆགས། [མངློན] ཚྭ། 

དཔྱིད་དྲློད། ལློ་རེའི་ཐློག་མར་འབྱུང་བའི་དྲློད། 

དཔྱིད་འདེབས། དཔྱིད་དུས་སུ་ས་བློན་འདེབས་པ། 

དཔྱིད་དཔལ། དཔྱིད་ཀི་ཡློན་ཏན་ནམ་དགེ་མཚན། 

དཔྱིད་བལ། དཔྱིད་དུས་འབེག་པའི་ལུག་བལ། 

དཔྱིད་འབིང་། བློད་ཟླ་གཉིས་པ། 

དཔྱིད་རྨློས། དུས་བཞི་ལས་དཔྱིད་དུས་ཀི་ས་ཞིང་རྨློ་བའི་ལས་། 

དཔྱིད་ཚུགས། དཔྱིད་ཟུག་དང་དློན་གཅིག 

དཔྱིད་མཚེར། དཔྱིད་ཀར་འབློག་པ་སློད་ས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼པ༽

དཔྱིད་ཟུག དཔྱིད་ཀའི་འགློ་ཚུགས་པ་སྟེ་བློད་ཟླ་དང་པློའི་དབུགས་ཐློབ་དུས་དཔྱིད་ཀི་འགློ་ཚུགས། 

དཔྱིད་ཟླ། དཔྱིད་དུས་ཀི་ནམ་ཟླ། 

དཔྱིད་ཟླ་ཐ་ཆུང་། བློད་ཟླ་གསུམ་པ། 

དཔྱིད་ཟླ་འབིང་པློ། བློད་ཟླ་གཉིས་པ། 

དཔྱིད་ཟླ་ར་བ། བློད་ཟླ་དང་པློ། 

དཔྱིད་ཟླ་གསུམ། དཔྱིད་ཟླ་ར་བ་དང་། འབིང་པློ། ཐ་ཆུང་བཅས་གསུམ་སྟེ། བློད་ཟླ་དང་པློ། གཉིས་

པ། གསུམ་པ་ཞེས་དང་། བློད་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པ་དང་། བཅུ་གཉིས་པ། དང་པློ་གསུམ་ལ་ངློས་

འཛིན་ཚུལ་གཉིས་ཡློད། 

དཔྱིད་ཟླ་རབ་འབིང་ཐ་གསུམ། དཔྱིད་ར། དཔྱིད་འབིང་། དཔྱིད་ཐ་དང་གསུམ་སྟེ། བློད་ཟླ་དང་པློ། 

གཉིས་པ། གསུམ་པ་ཡིན། 

དཔྱིད་རླུང་། དཔྱིད་ཀི་དྲློད་རླུང་། དཔྱིད་རླུང་ལངས་པ། 

དཔྱིད་ས། འབློག་པའི་རུ་བ་དཔྱིད་དུས་སློད་གནས། 

དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན། དཔྱིད་ཀའ་ིལློ་གསར་དུས་ཆེན་ཏ་ེརྒྱ་ལུགས་ཀ་ིལློ་འགློའ་ིདུས་སྟློན་ཆེན་པློ་ཞིག 

དཔྱིད་བསུ་མེ་ཏློག བློད་ཟླ་དང་པློའི་ཟླ་དཀིལ་ལམ། གཉིས་པའི་ནང་ཆུ་མིག་གི་འགམ་དང་སང་དུ་

སྐྱེ་བའི་མེ་ཏློག་དམར་སྐྱ་ཞིག ལུང་པ་ལ་ལར་རི་བློ་མེ་ཏློག་ཀང་ཟེར། རི་བློ་མེ་ཏློག 

དཔྱིའི་འཁློར་མིག ལུས་ཀི་དཔྱི་མགློའི་རུས་མིག 

དཔྱིས། གཏིང་ངམ་མཐའ། 

དཔྱིས་ཕིན་པ། གཏིང་ཕིན་པའམ་མཐར་ཕིན་པ། 

དཔྱློང་བ། [ཐ་དད་པ] དཔྱངས་པ། དཔྱང་བ། དཔྱློངས། འཕང་བར་བེད་པ། ཐུར་དུ་དཔྱློང་བ། གདུང་

རྒྱན་དུ་དཔྱངས་པའི་དྲ་བ་དྲ་ཕེད་རྣམས་མཛེས་པློ་འདུག ཐག་པ་གཅིག་འཕེད་དུ་དཔྱངས་པ། 

དཔྱློངས། དཔྱློང་པའི་སྐུལ་ཚིག 

དཔྱློད། ད་ལ་བ་དང་སྐུལ་ཚིག གཞུང་དློན་ལ་དཔྱློད་ཀིན་འདུག ཡིན་མིན་དཔྱློད་ཅིག 

དཔྱློད་ལན། ① རྣམ་དཔྱློད་ཅན་ནམ་མཁས་པ། ② [མངློན] གཟའ་ཕུར་བུ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཔྱློད་ལན་སྐྱེ་བློ། བཟང་ངན་དབེ་འབེད་ཤེས་མཁན་གི་མི། 

དཔྱློད་པ། ① ཚད་མའི་རེས་སུ་བྱུང་བའི་ཤེས་པ་གང་ཞིག་ཚད་མའི་ཡུལ་ལ་སྒློ་འདློགས་གཅློད་

པར་བེད་པའི་བློ། རློག་དཔྱློད་དང་དློན་གཅིག ② [ཐ་དད་པ] དཔྱད་པ། དཔྱད་པ། དཔྱློད། ཕ་

ཞིབ་ཏུ་རློག་པའམ་བློས་གཟབ་ནན་གིས་འཇལ་བ། སང་དབར་ཟེར་སྒློས་ཀི་སྐད་ཆ་གང་ཐློས་

ལ་བདེན་རྫུན་ཕ་ཞིབ་དཔྱློད་དགློས། ལས་དློན་གི་ཟབ་གནད་ལ་ནན་ཏན་དཔྱློད་ཅིང་ཁློང་དུ་

ཆུད་པ། མི་མང་པློའི་ནང་གི་ཤེས་རྒྱ་ཅན། ཚིག་མང་པློར་བརགས་ནས་དཔྱད་ན་ཤེས། ③ 

གཞན་འགྱུར་བཞིའི་ནང་གསེས། སེམས་པ་དང་ཤེས་རབ་ལ་བརེན་ནས་དློན་དེའི་ཁད་པར་

སློ་སློར་གཞིགས་ནས་འཛིན་པ་ཞིབ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཤེས་པའློ།། 

དཔྱློད་པ་བ། ① དཔང་པློ། ② སློན་རྒྱ་གར་དུ་བྱུང་བའི་གྲུབ་མཐའ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལ་རྒྱལ་

དཔློག་པ་ཡང་ཟེར། དེས་མཆློད་སྦིན་ཁློ་ནས་ཚངས་པ་ལ་བུའི་མཐློ་རིས་ཀི་གློ་འཕང་ཐློབ་པ་

ཡློད་པར་འདློད་ལ། སྡུག་བསལ་ཉེ་བར་ཞི་བའི་ཐར་པ་ནི་མེད་པར་འདློད་དློ།། 

དཔྱློས། དཔྱ་བའི་སྐུལ་ཚིག 

དཔྲལ་ཀློ [ཡུལ] མིག་ཡན་ཆད་དང་སྐྲ་མཚམས་མན་ཆད་ཀི་དཔྲལ་བ། 

དཔྲལ་ཀློ་སྐམ་པློ། [ཡུལ] བསློད་ནམས་མེད་པའི་དློན་ཏེ། མི་དེ་དཔྲལ་ཀློ་སྐམ་པློ་རེད། ཚོང་དང་

སློ་ནམ་སློགས་ལས་གང་བས་ཀང་ལེགས་ལམ་དུ་འགློ་མཁན་ཞིག་མ་རེད། ཅེས་པ་ལ་བུ།

དཔྲལ་ཀློ་ཅན། ① སྤི་བརློལ་ཅན་ནམ་ཨུ་ཚུགས་ཅན། ② བསློད་ནམས་དང་ལན་པ། 

དཔྲལ་ཀློ་མཐུག་པློ། ① ཨུ་ཚུགས་ཚ་པློ། བློད་ཀི་བརྡ་སྤློད་མི་ཤེས་པར། ཧམ་རློད་དཔྲལ་ཀློ་

མཐུག་པའི་སྐྱློན། ② སྙིང་ཚན་ཆེ་བའམ་སྙིང་སྟློབས་ཆེ་བ། 

དཔྲལ་ཁེབས། ① རྔློན་པའི་ལྷ་གར་འཁབ་དུས་འབག་གིས་དཔྲལ་བར་མི་གནློན་པའི་གདན། ② ར་

དྲེལ་དང་བློང་བུའི་གདློང་རྒྱན། 

དཔྲལ་མགློ དཔྲལ་བ་དང་མགློ 

དཔྲལ་རྒྱན། དཔྲལ་བར་འདློགས་པའི་རྒྱན་ཆ། 

དཔྲལ་སློ། སྨིན་མ་གཉིས་ཀི་མཚམས་སུ་ཡློད་པའི་གསང་། 
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དཔྲལ་བ། མིག་ཡན་ཆད་དང་། སྐྲ་མཚམས་མན་ཆད་ཀི་དཔྲལ་བ། སློད་ས་དཔྲལ་བ་བས་ནས། 

མིག་ལ་ཐལ་བ་འདེབས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྒྱན་གནས་དང་། མིག་འཛིན་ཞེས་ཟེར།

དཔྲལ་བ་གཏུགས་པ། ཐློད་པ་གཏུགས་པ། 

དཔྲལ་བ་དབེས་ཆེ་བའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་

སྟེ། སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་འཇློམས་པར་མཛད་པ་ཉིད་ཀིས་དཔྲལ་བ་རྒྱས་ཤིང་དབེས་ཆེ་བ། 

དཔྲལ་བ་ལེགས་པར་འབེས་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་

གསེས་ཤིག་སྟེ། ལ་བས་བས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བ་ཉིད་ཀིས་དཔྲལ་བ་

ལེགས་པར་འབེད་པ་སྟེ་སྐྲ་མཚམས་ལེགས་པར་འབེས་པ། 

དཔྲལ་བའི་རི་མློ། བློད་ཀི་གཏམ་དཔེ་ཞིག མི་སློ་སློའི་ལས་སྐལ་ཇི་ཡློད་དཔྲལ་བའི་རི་མློ་བཟང་

ངན་རེད། ཅེས་བཤད་སློལ་ཡློད་པ་རེད། 

དཔྲལ་མིག ཡེ་ཤེས་ཀི་སྤན་མཚོན་བེད་དུ། ཐློད་པའི་སྨིན་མཚམས་སུ་ཡློད་པའི་མིག ལྷ་སྐུ་ཕལ་

ཆེར་ལ་དཔྲལ་བའི་མིག་དང་བཅས་པ་མིག་གསུམ་འབི་སློལ་ཡློད་པ་ནི། ལྷ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀི་

སྤན་དང་ལན་པའི་ནུས་པ་མཚོན་བེད་ཡིན།

དཔྲལ་ར། སྨིན་མཚམས་ནས་ཡར་སློར་བཞི་གཞལ་བའི་གནས་སུ་ཡློད་པའི་གཏར་ར་ཞིག་སྟེ། དེ་

གཏར་ན་དཔྲལ་བ་ལི་ལ་གཟེར་ཞིང་མིག་མི་ཐེག་པར་གྱུར་པའི་ནད་ལ་ཕན། 

དཔྲལ་ར་སྒེང་བ། ཁློང་ཁློའི་ཉམས་སམ་འཇིགས་པའི་རྣམ་འགྱུར། ཁློ་ཁློས་ནས་དཔྲལ་ར་སྒེང་བ། 

ཁློ་ཞེད་ནས་དཔྲལ་ར་སྒེང་བ། 

དཔྲལ་གཡུ། བུད་མེད་ཀི་དཔྲལ་བར་བཏགས་པའི་གཡུ་ཞིག་གི་མིང་།

དཔྲལ་རིས། དཔྲལ་བར་བིས་པའི་ས་དཀར་གི་རི་མློ། བམ་ཟེའི་སློལ་ཏེ། དཔྲལ་བར་ས་དཀར་གི་

རི་མློ་གསུམ། 

དཔྲལ་རིས་གསུམ་བས་པ། བམ་ཟེའ་ིལུགས་སློལ་ཏེ། དཔྲལ་བར་ས་དཀར་ག་ིར་ིམློ་གསུམ་བས་པའློ།། 



  1218  

༼ཕ༽

ཕ། བློད་ཡིག་གསལ་བེད་བཅུ་བཞི་པ། སྐྱེ་གནས་མཆུ་དང་། བེད་པ་མཆུ། ནང་གི་རློལ་བ་མགིན་

པ་ཕེ་བ་དང་། ཕིའི་རློལ་བ་སློག་ཆེན་སྒ་མེད། ① མིང་གཞིའི་མ་ནིང་གི་ཡི་གེ་ཞིག སྒ་གདངས་

རན་པ། ② སྐྱེད་བེད། ཕའི་མ། ཕའི་སིང་མློ། ཕ་བཟང་གི་བུ་མློ་རིགས་བཟང་མ། ཕ་དགའ་བུ་

སྐྱིད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱེ་སིད་ས་བློན་པ་དང་། སྐྱློང་བེད། ཡབ། གསློ་བ་པློ་བཅས་སློ།། 

ཐབས་ཀི་ཕློགས། 

ཕ་སྐྱེས་བུ། ཕ་བཟང་པློ་ལས་སྐྱེས་པའི་བུ། 

ཕ་ཁག་བུ་དཀྲི གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཁག་དཀྲི་ཚུལ། 

ཕ་ཁང་ཕ་གཞིས། ཕའི་དུས་ཀི་ཁང་པ་དང་ས་ཞིང་། 

ཕ་ཁུ། ཕ་དང་ཁུ་བློ། 

ཕ་ཁློལ། ཕའི་ཁ་ལ་ཉན་པ། 

ཕ་ག ཕ་རིའམ་ཕ་རློལ་གི་ཕློགས། 

ཕ་གི ཕ་རློལ། ཕ་གི་ན་འདུག ཕ་གི་མི་དེ་སུ་རེད། 

ཕ་གུ མེར་བསེགས་པའི་ས་ཕག 

ཕ་གང་། འབས་བུ་མ་ཕྱུང་བའི་གང་། 

ཕ་རྒན། ① ཕ་ལློ་ན་མཐློན་པློ། ② གྲྭ་པ་ལ་སྨློད་པའི་མིང་ངན། ཕ་རྒན་དར་ནག་འཁེར་མཁན། 

ཕ་རྒྱུད། རྡློ་རེ་ཐེག་པའི་སྣང་ཕློགས་སྒྱུ་ལུས་སམ་ཐབས་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་གཙོ་བློར་སྟློན་པའི་རྒྱུད། 

ཕ་རྒྱུད་སྐློར་གསུམ། སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་བ་ལི་མ་ཏ་ཨ་ཙ་རས་བློད་ཀི་ཁ་རག་གཉློས་ལློ་ཙཱ་བར་
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གནང་བའི་ཕ་རྒྱུད་སྐློར་གསུམ་སྟེ། ༡གསང་འདུས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས། ༢ གཤིན་རེ་དག་

ནག ༣ རྡློ་རེ་འཇིགས་བེད་བཅས། 

ཕ་རྒྱུད་དྲག་པློ་དགུ་འདུས། བློན་ལུགས་བསྐྱེད་རློགས་ཀི་འབས་བུའི་སྐློར་གི་གཞུང་ཞིག 

ཕ་རྒྱུད་ཕློགས་མཐུན། ཐབས་ཕློགས་ཕ་རྒྱུད་ཀི་ཡན་ལག་རྣམས་ཀི་མིང་།

ཕ་རྒྱུད་ཞལ་ཚད་བཅུ་པ། ཕ་རྒྱུད་ཀི་སངས་རྒྱས་དང་། ལློངས་སྐུ། བང་སེམས་རྣམས་སིད་ཞེང་

ཞལ་ཚད་བཅུ་པའློ།། 

ཕ་ངེ་ཕུང་ངེ་། ཕང་ཕུང་ལ་ལློས། 

ཕ་གཅིག་དམ་པ་སངས་རྒྱས། ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་དང་དློན་གཅིག 

ཕ་གཅིག་བ་མ། རང་གི་ཚེ་འདིའི་ཕ་དང་མཚུངས་པའི་བ་མའམ་རང་གི་ཕ་གཅིག་པུ་དང་མཚུངས་

པའི་བ་མར་ཟེར། 

ཕ་གཅིག་མ་གཅིག ཕ་མ་གཅིག་པའི་སྤུན་མཆེད། 

ཕ་གཅིག་མ་མི་གཅིག་པ། ཕ་གཅིག་པ་ཡིན་ལ་མ་མི་གཅིག་པ། 

ཕ་ཆློས། བཀའ་གདམས་ཕ་འབློམ་སྟློན་པ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཀིས་དྲི་བ་ཞུས་ཏེ་ཇློ་བློ་རེ་ཨ་ཏི་

ཤས་དྲི་ལན་གསུངས་པ་ཟབ་རྒྱས་ལམ་གི་གནད་ལས་བརམས་པའི་ཞལ་གདམས་མང་པློ་

དང་། ཇློ་བློའི་སྐུ་ཚེ་དེ་ཉིད་ཀི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་བསྡུས། བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་བ་

བརྒྱུད་རྣམ་ཐར་བཅས་གཙོ་བློར་སྟློན་པའི་ཆློས་པློ་ཏི་ཞིག 

ཕ་ཆློས་བུ་ཆློས། བཀའ་གདམས་པའི་ཕ་ཆློས་དང་། བུ་ཆློས་ཞེས་པའི་གཞུང་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

ཕ་ཇློ། [ཡུལ] ལྷློ་བག་པའི་ཡུལ་སྐད་ལ་ཕའི་མིང་། 

ཕ་རེས་བུ། ① ཕ་ཤི་རེས་ལས་འཁུར་བེད་ནུས་པའི་བུ། ② མངལ་ཆགས་ནས་ཕ་ཤི་བའི་རེས་སུ་

བཙས་པའི་བུ། 

ཕ་རེས་བུ་རབས། མི་རབས་མང་པློ། 

ཕ་རེས་བུས་འཛིན། ཕ་ཤི་རེས་བུས་ཤུལ་འཛིན་ཚུལ། རྒན་རབས་ཀི་སྤློད་བཟང་ལ་ཁ་མིག་ཡར་

ལ་བས་ཏེ་ཕ་རེས་བུས་འཛིན་ཐུབ་པ་ཞིག་བེད་དགློས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕ་རེས་བུས་ཟིན། ཕའི་ལས་ཁུར་བུས་ཐེག་པ། ལུས་སྟློབས་ཆེ་བ་ཕ་རེས་བུས་ཟིན་བྱུང་། 

ཕ་གཉིས་པ། ཕ་ཚབ་སྟེ་ཕ་ཡར། 

ཕ་གཏམ་བུ་འཇགས། ① ཕའི་ཟེར་རྒྱུན་བུ་རྒྱུད་ལ་མཆེད་པའམ་བསད་པ། ② གཞན་གི་ཟེར་སྒློས་

ཀི་རེས་སུ་འབང་བ། 

སར་གི་བཤད་སློལ་ལར་ཕ་གཏམ་བུ་འཇགས་སུ་ཆ་འཇློག་བས་ན་མི་འགིག 

ཕ་ར། ར་གསེབ། 

ཕ་མཐའ། ① གློང་ཁེར་གི་ཕ་མཐར་བཟློ་གྲྭ་མང་པློ་ཡློད། ② མུ་ཁྱུད། ཕ་མཐའ་མི་མངློན་པ། ཕ་

མཐའ་བལ་བ་ནམ་མཁའ་བཞིན། 

ཕ་མཐའ་སྒློལ་བེད། [མངློན] གྲུའམ་གྲུ་གཟིངས། 

ཕ་མཐའ་ཡས། ཕ་མཐའ་མེད་པ། ནམ་མཁའ་ིརྒྱ་ཁློན་ཕ་མཐའ་ཡས། ཤེས་བའ་ིགནས་ན་ིཕ་མཐའ་ཡས། 

ཕ་དང་དམག་སར། ཕ་དང་དམག་སར་ནི་མདའ་ཤློག་བཅུ་བཞི་པ་ཡིན། རང་དམག་ལྔ་བརྒྱ་ཡློད་

པ་དེའི་མདའ་དཔློན་དགའ་བདེ་པ་རྣམ་རྒྱལ་རྡློ་རེ་དང༌། ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཅས་ཡིན། 

སྲུང་ཡུལ་གཙོ་བློ་ནག་ཆུའི་སློག་སེའི་ས་ཁུལ། དྲག་ཆས་གང་ཡློད་དང་ལློ་རྒྱུས་འཕེལ་རིམ་

གང་ཡིན་མི་གསལ། 

ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས། འཁྲུངས་ཡུལ་རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕློགས་བེ་ད་ལའི་ཡུལ་བེ་བག་ཙ་ར་སིད་ཞེས་

པའི་གློང་དུ། གྲུའི་དེད་དཔློན་བརློན་འགྲུས་གློ་ཆ་དང་། ཡུམ་སློས་ཚོང་མ་བ་ར་ས་ཧ་གཉིས་ཀི་

སས་སུ་འཁྲུངས། འཁྲུངས་ལློ་ཞིབ་པ་མ་གསལ། བི་ཀྲ་མ་ལར་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་མཁས་པ་ཆེན་

པློར་གྱུར། ཞི་བེད་ཆློས་ལུགས་བློད་དུ་ཐློག་མར་དར་བར་མཛད་པ་པློ་སྟེ། འཕགས་པའི་ཡུལ་

གི་གྲུབ་ཐློབ་ཕློ་མློ་ལྔ་བཅུ་ར་བཞི་དང༌། ངློ་མཚར་མཁའ་སྤློད་ཀི་བ་མ་སུམ་ཅུ་སློ་དྲུག་ཞལ་

གཟིགས་པའི་བིན་རླབས་ཀི་གདམས་ངག་གི་བཅུད་བརེས་ནས་མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ། 

བློད་དུ་ལན་ལྔར་ཕེབས་པར། དང་པློ་རབ་བྱུང་དང་པློའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༠༦༧ལློར་འབིན་ཐང་

ལས་སློ་ནས་ཙཱ་རིར་ཐློན། དེང་དུས་སྣང་རློང་གི་ཁློངས་ཡིན། ཀློང་ཡུལ་དང་སུམ་ཡུལ་སློགས་

སྨད་ཁམས་ཕློགས་སུ་ཕེབས་ཕེབས་ཆློས་སེལ་ཡུལ་མ་རེད་ཕིར་ལློག །ཐེངས་གཉིས་པ་རབ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

བྱུང་དང་པློའི་ལགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༠༧༠་ལློར་ཁ་ཆེ་ནས་ཐློན་ཏེ་མངའ་རིས་སུ་བློན། ཞང་ཞུང་

གིང་ཁ་པ་དང༌། བློན་པློ་ཁློ་ཚང་འབྲུག་ལྷ་རེས་སུ་བཟུང༌། །ཐེངས་གསུམ་པ་དེའི་ཕི་ལློ་ལགས་

ཕག་སྤི་ལློ་༡༠༧༡ལློར་བལ་པློ་ཚོང་པ་དང་འགློགས་ནས་གཙང་དུ་བློན། ཡར་ཀླུང་སྨ་ར་སེར་

པློ་དང༌། སྐྱློ་སྟློན་བསློད་ནམས་བ་མ་རྣམས་ལ་གཅློད་ཀི་གདམས་པ་གནང༌། ཐེངས་བཞི་པ་

རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༠༧༣་ལློར་ཤ་འུག་ལག་སློ་ནས་གཉལ་དུ་བློན་ཏེ་ཡུམ་གི་

སྒིབ་པ་སྦངས། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་དབུས་སུ་བློན་ནས་རྨ་སློ་སློགས་ཀིས་དློན་མཛད། དེར་ལློ་

ཤས་བཞུགས། དེ་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་བློན་ཏེ་ལློ་བཅུ་གཉིས་འགློར། དེ་ནས་ཕིར་དབུས་སུ་ཕེབས་

པའི་ལམ་བར་དུ་ཁམས་སུ་འགློ་དློན་མཛད། མཁྱུད་དཔྱད་དཀར་ནག་ཁ་གསུམ་སློགས་མཛད་

དེ་ཁམས་ཀློང་ཐང་དུ་གཏེར་དུ་སས། དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་གང་ཟག་སློ་སློའི་ཁམས་དང་དབང་པློ་

ཇི་བཞིན་པར་གཟིགས་པས་དེ་དག་དང་མཐུན་པའི་གདམས་ངག་སྣ་རེས་གློལ་བར་མཛད་པས་

གཞུང་དང་ལུགས་སློལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་མེད་ཀང་གཙོ་བློར་གཞུང་ཨཱ་ལི་ཀཱ་

ལི་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པློའི་རྒྱུད་དང༌། ཕག་ཆེན་བརྡ་རྒྱུད་སློགས་ལ་བརེན་ནས་འགློ་དློན་མཛད། སྤི་ལློ་

༡༠༨༧ལློའི་གློང་ཙམ་དུ་དིང་རིར་ཕེབས་ཏེ་བཞུགས། སྤི་ལློ་༡༠༩༦ལློར་མ་གཅིག་ལབ་སྒློན་

གིས་ཕ་དམ་པ་ཟངས་རི་མཁར་དམར་དུ་གདན་ཞུས་བས། མེ་གང་ལློ་སྤི་ལློ་༡༠༩༧ལློར་མངའ་

རིས་གུ་གེ་རྒྱལ་པློ་རེ་སེས་ཕ་དམ་པ་བཞུགས་གནས་ཀི་ཆེད་དུ་དིང་རི་གང་འཁློར་དགློན་བཏབ། 

སྤི་ལློ་༡༡༡༧རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་མེ་བ་ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་དགློན་པ། གནས་འདིར་སློན་ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པར་བཞུགས་མློང་

ཡློད་པར་བཤད། རེས་སུ་གཏེར་སྟློན་གྲྭ་པ་མངློན་ཤེས་ཀིས་དགློན་པ་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་

སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་གློང་དཀར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཕ་བདུན་པ། [མངློན] གཟའ་ཕུར་བུ། 

ཕ་ནློར། ཕའི་རྒྱུ་དངློས། 

ཕ་སད། ཕ་དང་བུ་སྟེ། མ་དང་བུ་མློར་མ་སྨད་ཟེར། 

ཕ་སད་གཉིས། ཕ་དང་བུ་གཉིས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕ་སྤུན། ① ཕ་དང་ཕའི་སྤུན་མཆེད་ཀི་བསྡུས་མིང་། ② ཕ་ཕློགས་ཀི་སྤུན་མཆེད། ཕ་སྤུན་དག་ལ་

སློང་ཡང་རུས་པ་གསེར། 

ཕ་ཕྱུགས། གནག་གི་ཕ་ཕློགས་ཀི་ཕྱུགས་རྒྱུད་ལ་གློ

ཕ་ཕློགས། ① ཕ་གིའི་ཕློགས་སམ། ཕ་རློལ། ② ཕའི་ཕློགས་ཀི་གཉེན་ཚན། 

ཕ་བ་དགློ་དགློ ཤ་མློང་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་ཁག་གཅློད། ར་

ཁ་སློམ། མེས་ཚིག་པའི་རྨ་དང་། སྦྲུལ་གི་སློ་དུག་ལ་ཕན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འདྲེ་ཐལ་ཐུམ་

དང་། འདྲེ་མློ་ཐལ་རློམ། འདྲེ་ཤ་སློ་ཏི། འདྲེ་ཤ་མང་། ཕ་བློང་གློལ་གློལ། མ་བསེགས་པའི་ཐལ་

བ་བཅས་སློ།། ཕ་བང་ཁ། མིང་གཞན་སྐུ་མཁར་མ་རུ་ཟེར། ཐུ་མི་སམྦློ་ཊ་རྒྱ་གར་ནས་ཕིར་

བློད་དུ་ཕིར་ཕེབས་པ་དང་གནས་འདིར་བཞུགས་ཞིང་ཡིག་བསྒྱུར་གནང་། སྐབས་དེའི་དུས་

ནས་སྐུ་མཁར་མ་རུ་ཞེས་པ་ཐུ་མིའི་བཞུགས་གནས་ཞིག་བཞེངས་ཡློད་པར་གསལ། དེ་རེས་

དགེ་བཤེས་པློ་ཏློ་བའི་སློབ་མ་དགེ་བཤེས་བག་དཀར་བ་ཞུ་བ་དེས་དགེ་འདུན་གི་སེ་བཙུགས་

ཏེ་བཀའ་གདམས་པའི་ཆློས་བརྒྱུད་སེལ། དུས་ཕིས་དགེ་ལུགས་པའི་དགེ་བཤེས་བདེ་ཆེན་

སྙིང་པློ་གནས་དེར་བཞུགས་པས་དགེ་བཤེས་ཀི་མིང་ལའང་ཕ་བློང་ཁ་ཞེས་འབློད་སློལ་བྱུང་། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཕ་བང་ལློང་། རྡློ་སྨན་ནག་པློ་གྲུ་བཞི་ཤློ་དང་འདྲ་བ་ཞིག ཆེ་ཆུང་ངེས་མེད་ཅི་ཡང་འབྱུང་ཞིང་། ཁ་

དློག་སེར་སྐྱ་ར་གན་གི་མདློག་འདྲ་བ་བཅག་ཁ་གསར་པ་འློད་དང་ལན་ཞིང་། ནུས་པས་ཁག་

འཁིལ་སེལ། ཟུག་གཟེར་འཇློམས། རུས་ཆག་སྦློར། ཕ་ཝང་ལློང་བུ་ཞེས་ཀང་བིས། 

ཕ་བི། [རིང]ཕ་རློལ། 

ཕ་བུ་གློ་ལློག་གི་ཕྱྭ། བློད་ཀི་གསློ་བ་རིག་པའི་ནང་ཕའི་ལག་རར་བརེན་ནས་བུ་ཚའམ། བུ་ཚའི་

ལག་རར་བརེན་ནས་ཕ་ལ་གེགས་རྩུབ་ཡློད་མེད་སློགས་བརག་པའི་མློ་ཕྱྭ་སྟེ་ངློ་མཚར་ར་

བདུན་གི་ནང་གསེས་ཤིག 

ཕ་བློང་། རྡློ་གློང་བུ་ཧ་ཅང་ཆེན་པློ། ཕ་བློང་ཆེན་པློ་དེ་རུས་སལ་གི་དབིབས་དང་འདྲ། 

ཕ་བློང་ཁ། ① རྡློ་ཕ་བློང་གི་སྟེང་། ② ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློས་ལྷ་ལན་གཙུག་ལག་ཁང་ཕག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

མ་བཏབ་གློང་དུ་སྐྱིད་ཆུའི་ཀླུང་ཐང་གི་ནུབ་བང་རི་འདབས་སུ་གསར་རྒྱབ་བས་པའི་སྒྲུབ་

གནས་ཤིག

ཕ་བ་དགློན། ཕ་བ་གློང་པ་དཔལ་མགློན་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ལགས་འབྲུག་སྤི་

ལློ་༡༤༠༠ལློར་བ་མ་འློད་ཟེར་ནས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཕ་འབབ། ལག་རགས། 

ཕ་མ། ① ཕ་དང་མ། ཕ་མ་དང་ལན་པ། ཕ་མ་ནློངས་པ། ཕ་མ་གཅིག་པ། ཕ་མ་སྤུན་མཆེད། ཕ་མའི་

དློད་པློ། ལུས་སྦིན་ཕ་མ། ② ཐབས་དང་ཤེས་རབ། ③ ཕློ་མློ། དགེ་སློང་ཕ་མ། 

ཕ་མ་གཅིག་པའི་མིང་སིང་། ཕ་གཅིག་མ་གཅིག་ཡིན་པའི་སྤུན་མཆེད། 

ཕ་མ་གཉེན་བཤེས། ཕ་དང་མ་དང་གཉེན་གློགས། 

ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་གི་འབེལ་བ། ཕ་མ་དང་བུ་ཕྲུག་བར་གི་ཁག་རུས་བརྒྱུད་ཀི་འབེལ་བ། 

ཕ་མ་ལ། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་བདེ་ཆེན་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ལ་ཞིག 

ཕ་མིང་། ① ཕ་དང་མིང་པློ། ② ཕའི་མིང་། 

ཕ་མེས། རང་གི་ཕ་དང་ཕའི་ཕ་སློགས་རྒན་རབས། 

ཕ་མེས་ཡང་མེས། 

ཕ་མེས་ཀི་ཡིག་ཚང་། མི་ཐློག་གློང་མ་གློང་མའི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་ཡིག་ཆ། 

ཕ་མེས་ནགས། རང་ཉིད་ཀི་མེས་རྒྱལ། 

ཕ་མེས་རྒྱལ་ཁབ། [མངློན]དུར་ཁློད། 

ཕ་མེས། ཕ་མེས། 

ཕ་ཚ་བུ་རྒྱུད། ཕ་དང་བུ་ཚ་བློ་རྒྱུད་པ། མེས་པློ་ཕ་ཚ་བུ་རྒྱུད་དང་བཅས་པ། 

ཕ་ཚད། ཕར་ཙམ། རི་འདིའི་ཕ་ཚད་ཅིག་ན་མཚོ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད། 

ཕ་ཚན། ཕའི་ཕློགས་ཀི་གཉེན་ཚན། ཕ་ཚན་གཅིག་པ། ཕ་ཚན་ཆེ་བ། ཕ་ཚན་རགས་ལ་མང་བ། 

ཕ་ཚབ། ཕའི་དློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕ་ཚེ། ཕད་བུ། 

ཕ་ཚེ་བུ་རབས། ཕའི་དུས་དང་བུ་རྒྱུད་ཀི་དུས། 

ཕ་ཚེའི་རེ་སློ།། ཕ་ཚེ་དང་། ཕད་བུ། ཕད་ཚེ་རྣམས་ནི་གཙང་གི་ཡུལ་གི་སྒེ་མློའི་མིང་ཡིན་པས་དེའི་

རེ་སློའི་སྐུད་པ་དཀར་དམར་སློགས་སེལ་མར་ཡློད་པ་ལར། འདིར་ཚོན་ཀན་ཆག་གསུམ་གི་

འློག་ན་དློན་སྣློད་ཀི་ར་སློ་སློར་མ་འདྲེས་པར་བརག་དགློས་པའི་དཔེ་དློན་སྦར་བ་ཞིག་གློ 

ཕ་ཚོ། ཕ་རུས་གཅིག་པའི་སྐློར་ཚོ། 

ཕ་ཝ་དེ་སེ། ཡབ་སྨད་ཀི་ལེ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་འློད་ལེ་ལ་སས་བཞི་བྱུང་བའི་བགེས་པ། འདི་དང་

གཅུང་ཁི་ཆུང་གཉིས་ཀིས་སར་ཡུམ་བརན་རྒྱུད་ལ་ཤློར་བའི་ནློར་སྣ་ཁད་པར་ཅན་དགུ་ཞེས་

པ་སྟེ། ཕས་ཕློག་པའི་གསེར་ཁི་ཆུ་དར་ཅན། གུད་པ་བང་སློ་ཅན། གསེར་སྐུ་ཆུ་རིས་ཅན་

གསུམ་དང་། མས་ཕློག་པའི་ཟངས་ལེ་བ་ཅན། དངུལ་སྐྱློགས་ཤ་བ་ཅན། མེ་ཏློར་ཏི་ལིག་ཅན་

གསུམ། སྤུན་ཟླས་ཕློག་པའི་མཚོན་བཤན་ཐུང་སྟེ་མིག་ཅན། བེར་དམར་ཀེ་ཚེ་བི་སྐེད་ཅན་

བཅས་ཅན་དགུ་ཚུར་བངས་ནས་ཕ་ཝ་དེ་སེར་དངུལ་གཞློང་ཕློར་ཁ་ཅན་སྤི་ལློ་ལ་ལས་དངུལ་

སྐྱློགས་ཤ་བ་ཅན་དུ་བཞེད ཐློབ་སྟེ་གཙང་དུ་ཕིར་ཕེབས། ཕ་ཝ་དེ་སེའི་རྒྱུད་པས་སྣུབས་ཡུལ་

རློང་དང་། གཡག་སྟེ། ཉང་སྟློད། སྟག་ཚལ་བཅས་ཀི་ཡུལ་རྣམས་ལ་མངའ་མཛད་དློ།། 

ཕ་ཝང་། བ་མ་བིའམ་པགས་བེའུ་སྟེ། སློ་དང་གཤློག་པ་གཉིས་ལན་གི་སེམས་ཅན་ཞིག མིང་གི་

རྣམ་གངས་ལ་ཁིམ་དུ་འགློ་དང་། པགས་པའི་འདབ་ཆགས། པགས་བིའུ། བ་རློག་དག་བློ། 

མཚན་དུས་རྒྱུ། གཞན་དུ་ཕློགས་བཅས་སློ།། 

ཕ་ཝང་སློ་ཏི། ཕ་བ་དགློ་དགློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

ཕ་ཝང་བྲུན། སློག་ཆགས་ཀི་སྨན་ཞིག 

ཕ་ཝང་ལློང་བུ། ཡུལ་འགར་གསེར་རྡློ་ཟེར་བའི་རྡློ་ནག་པློ་གྲུ་བཞི་ཤློ་དང་འདྲ་བ་ཞིག སྨན་ལ་འགློ་

ཞིང་རང་བྱུང་ཟངས་རེད་ཟེར་སློལ་ཡང་ཡློད། 

ཕ་ཝློང་། ཕ་བློང་གི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

ཕ་གཞིས། མི་སློ་སློའི་ཕ་མེས་དུས་ནས་བཟུང་བའི་གཞིས་ཀའམ་ས་ཞིང་། 
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ཕ་ཟད། ① མཐའ་དང་ཕ་རློལ། ཕ་ཟད་གཏུགས་པ། གཙང་པློའི་ཕ་ཟད་དུ་ཕིན་པ། ② ཕར་ཙམ། 

དུས་ཚོད་ཕ་ཟད་འགངས་སློང་། ཆུ་སྐྱློགས་འདི་ཕ་ཟད་ཁློལ་ཅིག 

ཕ་བཟང་པློ། ཕ་བཟང་བུ། ཕ་བཟང་གི་བུ། ཕ་བཟང་གི་བུ་མློ། ཕ་བཟང་པློའི་དངུལ་ཁུག་དེ། བུ་ངན་

པས་ཇ་ཁུག་བེད། 

ཕ་བཟང་བུ། སྐྱེས་པ་ལ་བསྟློད་བསགས་བཏང་བའི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན། ཕ་བཟང་བུ་ཁློད་ཀིས་སློབ་

སྦློང་ཡག་པློ་བས་འདུག་དང་། ཕ་བཟང་བུ་ད་རེས་ཚོང་ཡག་པློ་ཕློག་འདུག་ལ་བུ་རྣམས་སློ།། 

ཕ་ཡར། ཕ་ཚབ་བམ། ཕ་གཉིས་པ། 

ཕ་ཡུལ། ཕ་མེས་རྣམས་ཀི་སློད་སའམ། རང་རང་སྐྱེ་སའི་ཡུལ། ཕ་ཡུལ་གཅིག་པ། ཕ་ཡུལ་བ། ཕ་

ཡུལ་དམལ་བ་ཡིན་ཡང་སྐྱིད་སྣང་འཆར། མི་རྒས་ན་ཕ་ཡུལ་དྲན། བ་རྒས་ན་ཚང་དྲན། ཕ་

ཡུལ་བལ་ཡང་ཕ་སྐད་མི་ཤློར། 

ཕ་རབས་བུ་རབས། མི་རབས། 

ཕ་རས་ཚ་པློ། སྐད་ཅློར་རྒྱབ་པར་དགའ་བ། བུ་མློ་དེ་ཕ་རས་ཚ་པློ་འདུག 

ཕ་རི། ① ཕ་རློལ་གི་རི། ཕ་རི་མཐློ་ཞིང་ཚུ་རི་དམའ། ② ཆུའི་ཕ་རློལ། 

ཕ་རེས་བུ་རེས། ཕ་བུ་ལློས་ས་ལློས་འཇློག་གི་རེས་སྐློར། 

ཕ་རློལ། ① ཕར་ཕློགས། ཆུ་བློ་ཆེན་པློའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ། ཕ་རློལ་གི་ཀན་ཀ ② སྐྱེ་བ་ཕི་མ། 

 ③ ཞི་བ་མང་འདས། 

ཕ་རློལ་གི་དློན། ① གཞན་དློན། ② ཕི་དློན། 

ཕ་རློལ་གི་སེ། གཞན་གི་དཔུང་སེ། 

ཕ་རློལ་གི་སེམས། གཞན་སེམས་ཀི་དྲན་ཚུལ། 

ཕ་རློལ་ག་ིསེམས་ཤེས་པ། ཤེས་པ་བཅུའ་ིཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། གཞན་སེམས་རློགས་པར་བེད་པའ་ིཤེས་པ། 

ཕ་རློལ་གི་སེམས་ཤེས་པའི་མངློན་ཤེས། གཞན་སེམས་ཀི་དྲན་ཚུལ་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པ་སྟེ་

མངློན་ཤེས་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག

ཕ་རློལ་ལྔ་པའི་ལམ། འཆི་བའི་གནས་སྐབས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕ་རློལ་འཇིག་རེན། ཚེ་ཕི་མའི་གནས། 

ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ། ① ཕར་ངློས་སུ་སློང་བ། ② ཕ་མཐར་སློན་པ། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ། 

ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་བཅུ། ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་གི་སྟེང་དུ་ཐབས་དང་སྟློབས། སྨློན་ལམ། ཡེ་ཤེས་

ཏེ་བཞི་བསྣན་པས་བཅུ། 

ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག [པཱརམིཏཥཊ]སྦིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས། བཟློད་པ། བརློན་འགྲུས། བསམ་གཏན། 

ཤེས་རབ་སྟེ་དྲུག 

ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པ། མདློ་ཕློགས་ཀི་ཆློས། 

ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མཐར་གིས་སྦློར་བ་དྲུག ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུ་ལས་མཐར་གིས་སྦློར་བའི་

ཆློས་བཅུ་གསུམ་གི་ནང་ཚན། སྦིན་པའི་མཐར་གིས་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་མཐར་གིས་པ་

དང་། བཟློད་པའི་མཐར་གིས་པ་དང་། བརློན་འགྲུས་ཀི་མཐར་གིས་པ་དང་། བསམ་གཏན་གི་

མཐར་གིས་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀི་མཐར་གིས་པ་སྟེ་དྲུག་གློ 

ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མི་མཐུན་ཕློགས་དྲུག སེར་སྣ། ཚུལ་འཆལ། ཞེ་སང་། ལེ་ལློ། རྣམ་གཡེང་། 

ཤེས་འཆལ་རྣམས་སློ།། 

ཕ་རློལ་གཏློང་། ① ཕར་ངློས་སུ་གཏློང་བ། ② སློག་གཅློད་པ། 

ཕ་རློལ་འདས་པ། [མངློན] འཇིག་རེན་ཕ་རློལ་ཏུ་སློང་བའི་ཚེ་དུས་ལས་འདས་པ། 

ཕ་རློལ་འདློད། [མངློན] དྲང་སློང་། 

ཕ་རློལ་གནློན་པ། ① གཞན་ཟིལ་གིས་གནློན་པ། ② [མངློན] དཔའ་བློ། 

ཕ་རློལ་པློ། ཕར་ཕློགས་པའམ་གཞན་པ། 

ཕ་རློལ་མི་མངློན། ① མཐའ་མི་མངློན་པ། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློའི་ཕ་རློལ་མི་མངློན། ② [མངློན] རྒྱ་མཚོ། 

ཕ་རློལ་ཚུར་རློལ། ཕར་ཕློགས་ཚུར་ཕློགས། ཆུ་བློའི་ཕ་རློལ་ཚུར་རློལ་ཐག་རིང་པློ་འདུག 

ཕ་རློལ་གཟིགས་པའི་ཚད་མ། འཇིག་རེན་ཚེ་ས་ཕིའི་རྣམ་བཞག་མངློན་སུམ་དུ་མཁེན་པའི་

འཕགས་རྒྱུད་ཀི་ཚད་མ་ཞིག 

ཕ་རློལ་ལེགས་བགློད། [མངློན] ཤིང་ར། 
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ཕ་རློལ་གཤེགས་པ། ① ཚེ་ཕ་རློལ་ཏུ་འཕློས་པ། ② ཕ་མཐར་ཕིན་པ། 

ཕ་ལ། ཛཱ་ཏི་ཕ་ལ། 

ཕ་ལ་ཏི་ཀཾ། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་ཨ་རུ་ར་དང་། བ་རུ་ར། སྐྱུ་རུ་ར་གསུམ་གི་བསྡུས་མིང་སྟེ། བློད་

ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་འབས་བུ་གསུམ་ཞེས་འགྱུར་བར་དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་འབྱུང་

གནས་ཀིས་མཛད་པའི་མངློན་བརློད་ཀི་བསྟན་བཅློས་འཆི་མེད་མཛོད་ཀི་འགེལ་པ་ལེགས་

བཤད་སློ་བརྒྱ་འབེད་པའི་ལེ་མིག་ལས་གསུངས། 

ཕ་ལམ། རིན་ཆེན་རྡློ་རེ་ཕ་ལམ། 

ཕ་ལི། ཕུབ་ཀི་མིང་གཞན། 

ཕ་ལློགས། ཕ་རློལ་ལམ་ཕ་ངློས། 

ཕ་ཤིད། ཕ་ཚེ་འདས་ཀི་དགེ་ར། 

ཕ་ཤུལ། ཕའི་རེས་ཤུལ། 

ཕ་ཤུལ་བུས་འཛིན། ① ཕ་ཤི་བའི་རེས་ཀི་ལས་ཀ་སློགས་བུས་འཛིན་པ། ས་རབས་ཀི་སློལ་རྒྱུན་

བཟང་པློ་རྣམས་ཕ་ཤུལ་བུས་འཛིན་བས་ཏེ་དར་འཕེལ་དུ་གཏློང་བ། ② བ་མའི་འཕིན་ལས་ཀི་

རྒྱུན་སློབ་མས་འཛིན་པ་ལ་སྐབས་འགའ་རེ་གློ 

ཕ་གཤིན་བདག [མངློན] གཤིན་རེ། 

ཕ་ས་མ་ཁུངས། ཕ་ར་མ་རྒྱུད། 

ཕ་བསད་པའི་དག་ཤ ཕ་དམར་གསློད་བཏང་བའི་ཤ་འཁློན་ལ་ཟེར། 

ཕག ① སེམས་ཅན་པ། ② ལློག་གམ་རྒྱབ། སློ་ཕག་ནས་བལས་པ། གང་གི་ཕག་ཏུ་མི་ཞིག་ཡིབས་

ནས་བསད་འདུག ③ ལློ་འཁློར་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག ཆུ་ཕག 

ཕག་ཀ བུད་མེད་ཀི་སྐེ་རགས་ཤིག 

ཕག་ཀློ ཕག་གི་ཀློ་བ། 

ཕག་ཀྲུམ། ཕག་ཤ 

ཕག་སྐྱག ཕག་བྲུན་དང་འདྲ། 



  1228  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕག་དཀར། སྤུ་མདློག་དཀར་པློ་སྐྱེ་བའི་ཕག་ལ་ཟེར། 

ཕག་ཁ། ཕག་གི་སྤུ་མདློག་ཁ་བློ་ལ་ཟེར། 

ཕག་ཁག སློག་ཆགས་ཀི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་བསྐ་ལ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་

དུག་ནད་དང་། བད་ཀན་སྨུག་པློ་ལུས་ལ་བེར་བ་སྡུད། 

ཕག་གི་དུས་ཚོད། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། སློད་འཁློར་ཕག་གི་དུས་ཚོད་སྟེ། ཡུལ་གང་དེའི་

མཚན་མློ་ཆུ་ཚོད་༢༡-༢༣བར་གི་དུས་ཚོད་ལ་ཟེར། 

ཕག་གི་གནས་སྐབས། མངལ་དུ་ལུས་ཆགས་ནས་ཞག་བདུན་ཕག་སློ་ལྔའི་དུས་མངལ་གནས་

ལུས་ཅན་གི་དབང་པློ་རྣམས་གསལ་ཞིང་སྐྲ་དང་བ་སྤུ་སློགས་སྐྱེས་ནས་མའི་ཤ་མའི་བཅུད་

འཇིབ་པའི་དུས་མཚོན་བེད་ཕག་གི་གཟུགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ལ་བུའི་སྐབས་ལ་ཟེར་ཏེ། ཀརྨ་པ་

རང་བྱུང་རྡློ་རེས་མཛད་པའི་ཟབ་མློ་ནང་གི་དློན་ལས། ཟླ་བ་གསུམ་པར་གེན་རྒྱུ་ཡིས། རླུང་

གིས་སྟློད་རྣམས་སྒྲུབ་པར་བེད། བཞི་པར་ཁབ་བེད་རླུང་གིས་ནི། ཡན་ལག་ར་རྣམས་སྣང་བར་

བེད། ལྔ་པར་མཉམ་གནས་རླུང་འཕློས་ནས། ནང་གི་གནས་གཞན་སྒྲུབ་པར་བེད། ཕག་རྒློད་

སེང་གེའི་གནས་སྐབས་ཡིན། ཞེས་དང་། དགུ་པ་ནས་ནི་མི་གཙང་ཟ། དེ་ནས་སྙིགས་མའི་

ཁམས་འབྱུང་ངློ་།། ཞེས་དང་། སྨན་དཔྱད་ཟླ་བའི་རྒྱལ་པློ་ལས། བདུན་ཕག་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་ན། 

ཤ་མའི་ལློ་འབྱུང་ཟས་ཀི་རླུང་། ཞེས་དང་། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་བཤད་

རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བྱཻ་ཌཱུར་སློན་པློ་ལས། དེ་ལར་བཤད་པའི་སྐབས་འདི་ཉིད་ལ་མངལ་དུ་གནས་

པའི་ལུས་ཀི་དབང་པློ་རྣམས་རིམ་པར་དློད་ནས་མི་གཙང་བའི་རློ་ཟ་བའི་དབང་གིས་ཕག་གི་

གནས་སྐབས་སུ་གསུངས་པ་ཡིན་ནློ།། 

ཕག་གི་ཤིང་ར་ཅན།[མངློན སའི་ལྷ་མློ་བསྟན་མ། 

ཕག་རྒློད། རི་ཡི་ཕག་པ། 

ཕག་གྲུ། ① ཕག་མློ་གྲུ་པའི་བསྡུས་ཚིག ② བློད་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ཁུལ་གི་གནས་ཤིག

ཕག་གྲུ་བཀའ་བརྒྱུད། ཕག་མློ་གྲུ་པ་རྡློ་རེ་རྒྱལ་པློ་ནས་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་བརྒྱུད། བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་

བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག དེ་ལས་བརྒྱུད་པའི་ཆུང་བརྒྱད་ནི། འབི་གུང་དང་། སྟག་ལུང་། འབྲུག་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

གཡའ་བཟང་། ཁློ་ཕུ། ཤུག་གསེབ། སྨར་ཚང་རྣམས་སློ་སློར་གེས། 

ཕག་གྲུ་ཁི་སྐློར། ཐློག་མར་འབི་གུང་དང་ཕག་མློ་གྲུ་པ་གཉིས་སེ་དགློན་གཅིག་གི་ཁློངས་སུ་

གཏློགས་པས་སྤིའི་དཔློན་སློམ་པ་ཤག་རིན་གིས་བས། དེ་རེས་ཉེ་གནས་ལན་མ་སློམ་བརློན་

ནས་སྤན་ས་གགས་པ་འབྱུང་གནས་ཀི་གསློལ་དཔློན་མཁན་པློ་རིན་རྒྱལ་བར་ཁི་དཔློན་རིམ་

པར་བྱུང་། དེ་རེས་ཉེ་གནས་རྡློ་རེ་དཔལ་བ་མདློ་ཁམས་ནས་བློད་དུ་སེབས་ཏེ་སྤན་ས་གགས་

པ་འབྱུང་གནས་ཀི་གསློལ་ཇ་བ་བས། བ་བ་གང་ལའང་མཁས་པས་རྒྱ་ནག་ཏུ་བརངས་ནས། 

གློང་མའི་མདུན་དུ་ཞུ་ཐབས་མཁས་པས་ཕག་གྲུ་ཁི་སྐློར་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་འབི་

གུང་པར་གཏན་འཇགས་སུ་དབང་བའི་བཀའ་ཤློག་དང་དམ་ཁ་བཅས་ཐློབ། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་

ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ་༡༢༥༤ལློ་ནས་ལློ་བཅུ་གསུམ་རིང་ཁི་དཔློན་བས་པའི་རིང་ལ། སྣེ་གདློང་། ཧ་

ལ་སང་། སྣ་མློ། ཟངས་རི་ཕློ་བང་སང་། ཚོང་འདུས་བག་ཁ། ཐང་པློ་ཆེ་གིང་སྨད། འཕློས་གཞིས་

ཀ མློན་མཁར་བཀྲ་ཤིས་གདློང་། རྒྱལ་ཐང་། ལགས་རེ་གི་ཁུ། མཆློད་རེན་གིང་། ཆད་དཀར་

བཅས་གཞིས་ཀ་བཅུ་གཉིས་བརིགས། དེ་ནས་དེའི་ནུ་བློ་གཞློན་ནུ་རྒྱལ་མཚན། བང་གཞློན། 

གཞློན་ནུ་རྒྱལ་མཚན་གི་ཚ་བློ་གཞློན་ནུ་ཡློན་ཏན། དེ་རེས་ཏི་ཤི་གགས་པ་འློད་ཟེར་གིས་གློང་

མའི་དྲུང་དུ་ཞུ་གློགས་བས་ཏེ་རིན་པློ་ཆེ་གཅུང་རྒྱ་བློ་ལ་ཁི་དཔློན་གི་འཇའ་ས་བྱུང་། ཁློང་

གཤེགས་ནས་རིན་པློ་ཆེ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གི་གཅེན་པློ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་གིས་ཁི་

དཔློན་བས། དེ་ནས་གགས་པ་བཟང་པློ། གཞློན་ནུ་རྒྱལ་མཚན་གི་བུ་རྒྱལ་མཚན་སྐྱབས་ཀི་

བར་བྱུང་། དེ་རེས་ཏཱ་ལིའི་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་ཁི་དཔློན་གི་གློ་གནས་བཟུང་བ་ཡིན། 

ཕག་གྲུ་རྡློ་རེ་རྒྱལ་པློ།འགློ་མགློན་ཕག་མློ་གྲུ་པ། མཚན་དངློས་རྡློ་རེ་རྒྱལ་པློ་ཟེར། བ་མ་རྡློ་རེ་རྒྱལ་

པློ་སྒྲུབ་གནས་ཕག་མློ་གྲུར་བཞུགས་ནས་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་ཡུལ་གི་མིང་གང་ཟག་ལ་ཐློགས་

ཏེ་ཕག་མློ་གྲུབ་པ་ཞེས་འབློད་སློལ་བྱུང་། ཕག་གྲུ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་གྲུབ་མཐའི་སློལ་གཏློད་པ་

པློ། རེ་འདི་ཉིད་ཡབ་དབས་ཝེ་ན་ཨ་ཐར་དང་ཡུམ་བཙུན་ནེ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་གཉིས་

པའི་ལགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༡༡༠ལློར་མདློ་ཁམས་ཀི་ལྷློ་རྒྱུད་འབི་ལུང་རྨེ་ཤློད་ཀི་སྟག་ངློས་སབ་

ཁང་དུ་སྐུ་བལམས། དགུང་ལློ་དགུ་པར་བ་ཁི་ལྷ་ཁང་དུ་མཁན་པློ་ལྷིང་ངེ་བ་ཚུལ་ཁིམས་འབར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དང་འློད་ཟེར་རྒྱལ་མཚན་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་། མཚན་ལ་རྡློ་རེ་རྒྱལ་པློ་ཞེས་གསློལ། དེ་ནས་

དགུང་ལློ་ཞེ་དགུ་པ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༡༥༨ལློར་ཕག་གྲུའི་གདན་ས་ཐེལ་

བཏབ་སྟེ་མཉམ་མེད་དྭགས་པློ་ལྷ་རེའི་གདམས་པ་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་མདློ་སགས་ཀི་འཆད་ཉན་

རྒྱ་ཆེར་སེལ་བའི་རང་ལུགས་ཐུན་མློང་མིན་པ་དེ་ལ་ཕག་གྲུ་བཀའ་བརྒྱུད་ཅེས་བ་བའི་གྲུབ་

མཐའི་མཚན་ཐློགས། དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་པ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ལགས་སྟག་སྤི་ལློ་

༡༡༧༠ལློར་སྐུ་གཤེགས། ཁློང་གི་སློབ་མའི་གཙོ་བློ། མཐར་ཐུག་གི་བུ་བཞི་སྟེ། མློས་གུས་མཐར་

ཐུག་སྟག་ལུང་ཐང་པ་བཀྲ་ཤིས། རློགས་པའི་མཐར་ཐུག་སྣ་ཕུ་བ་གིང་རས་པདྨ་རྡློ་རེ། ཤེས་རབ་

མཐར་ཐུག་སར་ཕུ་བ་བློ་གློས་སེང་གེ ནུས་པའི་མཐར་ཐུག་མཆན་བུ་རྒྱ་རས་རྣམས་སློ།། 

ཕག་གྲུ་སེ་སིད། ཕག་མློ་གྲུ་པའི་ཡུལ་སེའི་སིད་དབང་འཛིན་མཁན། ཁི་རབས་དང་པློ་ཏའི་སི་ཏུ་

བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་འབྲུག་ལློ་བར་སིད་བསྐྱངས་པ་དང་། དེ་

ནས་གཉིས་པ་འཇམ་དབངས་གུ་ཤི་ཤིང་སྦྲུལ་ནས་ལློ་བརྒྱད། གསུམ་པ་གགས་པ་བང་ཆུབ་

ཀིས་ཤིང་སྟག་ནས་ལློ་བདུན། བཞི་པ་གུ་ཤི་བསློད་ནམས་གགས་པས་ལགས་བ་ནས་ལློ་

བཞི། ལྔ་པ་དབང་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་ཤིང་གང་ནས་ལློ་བཞི་བཅུ་ཞེ་དྲུག དྲུག་པ་

དབང་གགས་པ་འབྱུང་གནས་ཀིས་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་བི་ནས་ལློ་བཅུ་གཉིས། བདུན་པ་

སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་གིས་ལློ་བཞི། བརྒྱད་པ་དབང་ཀུན་དགའ་ལེགས་ཀིས་རབ་བྱུང་

བརྒྱད་པའི་ས་འབྲུག་ནས་ལློ་དགུ དགུ་པ་དཔལ་ངག་གི་དབང་པློ། བཅུ་པ་དབང་ངག་དབང་

བཀྲ་ཤིས་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན། བཅུ་གཅིག་པ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་གགས་པ་བཅས་ཀིས་

རིམ་པར་བསྐྱངས། 

ཕག་གྲུའི་གློང་མ་དང་པློ། ཏཱའི་སི་ཏུ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་ནི། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་

1302ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་གསུམ་པ་ནས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་སློབ་འགློ་ཚུགས། དགུང་

ལློ་བདུན་པར་སྤན་ས་ཚེས་བཞི་པའི་མདུན་ནས་དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་ཞུས། དགུང་ལློ་དགུ་

པར་མཁན་ཆེན་ཚུལ་དར་པའི་དྲུང་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང༌། དགུང་ལློ་བཅུ་བཞི་པར་ས་སྐྱ་ལ་བློན་

ནས་སློབ་གཉེར་མཛད། དགུང་ལློ་ཉེར་གཅིག་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༣༢༢ལློའི་ཟླ་བ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

དགུ་པའི་ཚེས་བཅུ་བཞིའི་ཉིན་སྣེ ་གདློང་རིས་བངས་ཏེ་ཕག་གྲུའི་ཁི་དཔློན་མཛད། དགུང་ལློ་ཞེ་

བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་1349ལློར་བློད་ཁམས་ཡློངས་ལ་དབང་སྒྱུར་བེད་

ཐུབ་པའི་སྟློབས་འབློར་དང་དམག་དབང་ཐློབ། དློན་དངློས་ཐློག་བློད་ཡློངས་ཀི་བདག་པློར་གྱུར། 

དགུང་ལློ་ང་གསུམ་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ1354ལློར་བློད་ཡློངས་ལ་དབང་སྒྱུར་

དངློས་སུ་བེད་ཐུབ་པར་བྱུང༌། དགུང་ལློ་རེ་བཞི་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་

1365ལློར་བསྙུན་བབ་ལི་སྟབས་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་ཕག་གྲུ་སེ་སིད་ཀི་ཁི་ལ་བཀློད། རབ་བྱུང་

དྲུག་པའི་ལགས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༣༧༡ལློར་དགུང་ལློ་བདུན་ཅུའི་ཐློག་སྐུ་གཤེགས། 

ཕག་གྲུའི་གློང་མ་གཉིས་པ། གུ་ཤི་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་ནི། ཡབ་ཕག་གྲུ་བསློད་ནམས་བཟང་པློ་དང༌། 

ཡུམ་མང་ཉི་མ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ལགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༣༤༠ལློར་

འཁྲུངས། གཞློན་ནུའི་དུས་སུ་བ་མ་ཀླུ་ལུང་གགས་པ་ལས་ཀློག་བསབས། ཚེས་བཞི་གགས་

པ་རྒྱལ་མཚན་གི་དྲུང་དུ་དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་ཞུས་པའི་མཚན་གགས་པ་བཟང་པློ་དང༌། དེ་

རེས་དགུང་ལློ་དགུ་པའི་སྐབས་མཁན་ཆེན་གཞློན་དབང་དང༌། སློབ་དཔློན་གཞློན་བརློན་ལས་

རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་ལ་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་དུ་གསློལ། དགུང་ལློ་བཅུ་གསུམ་པ་ཆུ་འབྲུག་

ལློར་རེད་ཐང་གི་གདན་ས་མཛད་ནས ཐེལ་གི་གདན་ས་ལ་བརག་གཉིས་ཀི་བཤད་པ་དང༌། 

བཀའ་པློད་བཞི་སློགས་ལ་བཤད་པ་མཛད་པས་མཁས་པའི་སྙན་གགས་ཐློབ། རེས་སུ་བུ་སྟློན་

རིན་པློ་ཆེའི་དྲུང་དུ་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་རྒྱུད་བཤད་དབང་ལུང་མན་ངག་བཅས་གསན་པ་རྒྱ་ཆེར་

མཛད། དགུང་ལློ་བཅུ་དགུ་པར་ཆློས་རེ་བ་མ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་པའི་དྲུང་དུ་བསྙེན་

པར་རློགས་ནས་ལྷ་ས་ལ་ཆློས་བསྐློར་གནང༌། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༣༦༥ནས་

རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༣༧༣ལློའི་བར་ཕག་གྲུའི་སིད་ཀི་འགན་བཞེས། རབ་བྱུང་

དྲུག་པའི་ཆུ་གང་ཟླ་བ་དགུ་པའི་ཚེས་སུམ་ཅུ་ཉིན་སྐུ་གཤེགས། 

ཕག་གྲུའི་གློང་མ་གསུམ་པ། སྤན་ས་གགས་པ་བང་ཆུབ་ནི། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་

༡༣༥༦ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཞི་པའི་སྐབས་ཡི་གེ་སྦློར་ཀློག་ནས་བརམས་སློབ་

གཉེར་གནང༌། དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་པར་སྤན་ས་གགས་པ་ཤེས་རབ་ལས་དགེ་བསྙེན་གི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློམ་པ་བཞེས་པའི་མཚན་གགས་པ་བང་ཆུབ་ཏུ་གསློལ་ཅིང་དེའི་མདུན་ནས་ཆློས་དྲུག་གི་

ཁིད་མཐར་ཕིན་པ་གསན། འཇམ་དབངས་གུ་ཤི་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་གིས་གགས་པ་བང་ཆུབ་

ལ་རླངས་ཀི་གདུང་རྒྱུད་སེལ་དགློས་པའི་ཞལ་ཏ་ཡང་ཡང་གནང་ནའང་ཞལ་གིས་མ་བཞེས་

པར་དགུང་ལློ་བཅློ་ལྔ་པར་ཆློས་རེ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཁན་པློ་དང༌། མཁན་

ཆེན་གཞློན་དབང་པས་སློབ་དཔློན། ཆློས་སློ་པ་བརློན་འགྲུས་བཟང་པློས་དུས་བསློ་བ་གནང་

སྟེ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང༌། དེ་རེས་མཁན་སློབ་དེ་དག་ལས་བསྙེན་རློགས་ཀི་སློམ་པའང་བཞེས། 

སར་དགེ་བསྙེན་སྐབས་མཚན་གགས་པ་བང་ཆུབ་གསློལ་པའི་ཐློག་ཏུ་དཔལ་བཟང་པློ་བ་བ་

སྣློན་པར་མཛད། དགུང་ལློ་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་ཐེལ་གི་གདན་སར་ཕེབས། དགུང་ལློ་བཅུ་དགུ་པའི་

སྐབས་གུ་ཤི་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་སྐུ་གཤེགས་པ་དང༌། དཔལ་ལན་བ་མ་དམ་པ་བསློད་ནམས་

རྒྱལ་མཚན་སློགས་ཕག་གྲུའི་གློས་ལ་དབང་བ་ནམས་ཀིས་ཕག་གྲུའི་སེ་སིད་དང༌། ཐེལ་གི་

གདན་ས་གཅིག་ལློགས་ཀིས་བ་དཔློན་སྦྲགས་མར་གནང་དགློས་པའི་རེ་བ་ནན་ཆེར་ཞུས་

སྟབས། སྤན་ས་བསློད་ནམས་གགས་པ་སྐུ་ནར་མ་སློན་བར་རེ་ཞིག་དེ་བཞིན་གནང་བ་ཞལ་

གིས་བཞེས་ཏེ། དགུང་ལློ་བཅུ་དགུ་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ་༡༣༧༤ལློར་ཕག་

གྲུའི་སེ་སིད་མཛད། རེ་འདི་ཡིས་སེ་སིད་ཀི་ཐུགས་འགན་བཞེས་སྐབས་རློང་གློང་འློག་ཐམས་

ཅད་དུ་ཆློ་འཕྲུལ་གི་ཟླ་བ་ལ་སློག་གཅློད་སློང་དུ་འཇུག་པ་སློགས་ཆློས་ལན་རྒྱལ་པློའི་མཛད་

པ་ལྷུར་བཞེད་དང༌། བཤད་སྒྲུབ་ཀི་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱངས། དགུང་ལློ་ཉེར་དྲུག་པ་རབ་བྱུང་

དྲུག་པའི་ལགས་བ་སྤི་ལློ་༡༣༨༡ལློར་སྤན་ས་བསློད་ནམས་གགས་པ་ཕག་གྲུའི་སེ་སིད་ཀི་ཁི་

ལ་བསྐློ་བཞག་གནང་སྟེ། རེ་ཉིད་མུ་མཐུད་དེ་ཐེལ་གི་གདན་ས་བསྐྱངས། རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་

པློས་བ་མར་བསྟེན་ནས་དད་གུས་ཚད་མེད་སྐྱེས། དགུང་ལློ་སློ་གཅིག་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་

མེ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༣༨༦ལློར་སྐུ་གཤེགས། འདི་ལ་ཚེས་བཞི་གསར་མ་པའང་ཟེར། 

ཕག་གྲུའི་གློང་མ་བཞི་པ། སེ་སིད་བསློད་ནམས་གགས་པའམ་བསམ་གདློང་པ་ནི། རབ་བྱུང་དྲུག་

པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༣༥༩ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་དགུ་པར་སྤན་ས་བཅུ་གཉིས་པའི་དྲུང་དུ་

དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་བཞེས་པའི་མཚན་བསློད་ནམས་གགས་པར་གསློལ། དེ་རེས་སྣེ ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

གདློང་དུ་ཆློས་རེ་བ་མ་དམ་པས་མཁན་པློ་དང༌། མཁན་ཆེན་གཞློན་དབང་པས་སློབ་དཔློན་

མཛད་དེ་རབ་ཏུ་བྱུང༌། དགུང་ལློ་བཅུ་དགུ་པར་རེད་ཐང་གི་གདན་སར་ཕེབས་ནས་འཆད་ཉན་

རྒྱ་ཆེར་སེལ། དེ་རེས་ལློ་ཙཱ་བ་བང་ཆུབ་རེ་མློ་དང༌། མཁན་ཆེན་གཞློན་དབང་པ་སློགས་ནས་

བསྙེན་རློགས་བཞེས། རེད་ཐང་གི་ཚོགས་པ་ལློ་བཅུ་བཞིར་བསྐྱངས། དགུང་ལློ་ཉེར་གསུམ་

པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ལགས་བ་༡༣༨༡ལློར་ཕག་གྲུ་སེ་སིད་ཀི་ཁི་ལ་ཕེབས་ཤིང༌། རེ་འདི་ཉིད་

ཀིས་སིད་དབང་སྐྱློང་བའི་དུས་སུ་དུས་འཁྲུག་ཅུང་ཟད་བྱུང་ཚུལ་[ལྷློ་རློང་ཆློས་འབྱུང་]ལས། 

གློང་དཀར་གཞིས་སྐློར་གི་ས་ནས་ཤིང་མློ་གང་ལློརཐེལ་གི་གཟིམ་ཁང་ཤུགས་རར་བློན། དེའི་

ལློག་སྒྲུབ་བས་པ་རྣམས་ལ་མི་དགེ་བའི་ལས་དངློས་སུ་བྱུང་ཞིང༌། དེའི་ཕི་མ་དགུང་ལློ་ཉེར་

བརྒྱད་མེ་ཕློ་སྟག་གི་ལློར་ཡང་དགློན་དུ་ཆློས་ཀི་ཁི་ལ་ཕེབས་ནས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀི་བསྟན་པའི་

བདག་པློ་མཛད་ཞེས་གསལ་བ་ལར་རློ། ། དགུང་ལློ་ཉེར་བདུན་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་གང་

༡༣༨༩ལློར་སེ་སིད་ཀི་ཁི་ལས་བཤློལ་ཏེ་ཐེལ་གི་གདན་སར་ཕེབས་ནས་ཚོགས་པ་ལློ་ཉི་ཤུར་

བསྐྱངས། དགུང་ལློ་ཞེ་བདུན་པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་བ་༡༤༠༥ལློར་ཐེལ་གི་གདན་ས་སྤན་

ས་དཔལ་ལ་གཏད་དེ་ཀུན་སངས་ཀི་མཛད་པས་སྙིང་པློའི་བསྟན་པ་བསྐྱངས། དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུ་

པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་བི་༡༤༠༨ལློའི་བློད་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་བཅུ་དགུ་ཉིན་སྐུ་གཤེགས། 

ཕག་གྲུའི་གློང་མ་ལྔ་པ། གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ནི། ཡབ་ཤཱཀ་རིན་ཆེན་དང༌། ཡུམ་ཟི་ན་བཟའ་རིན་

ཆེན་འཛོམས་པ་གཉིས་ལ་སས་སུ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ་༡༣༧༤ལློར་འཁྲུངས། 

དགུང་ལློ་བདུན་པར་མཁན་ཆེན་གཞློན་དབང་པའི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང༌། མཚན་ལ་གགས་པ་

རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པློ་ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ལགས་བ་སྤི་

ལློ་༡༣༨༡ལློར་རེད་ཐང་གི་གདན་སར་ཕེབས་ཤིང༌། ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གསུངས་པས་མཁས་

པའི་སྙན་གགས་འབར་བར་གྱུར། དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་

༡༣༨༥ལློར་ཕག་གྲུ་སེ་སིད་ཀི་ཁི་ལ་བཞུགས། དགུང་ལློ་བཅུ་དྲུག་པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་

འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༣༨༨ལློར་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཏཱ་མིང་གློང་མས་ཡི་གེ་དང་གནང་སྦིན་

འབློར་བའི་ནང་ཝང་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་གུས་བཀུར་ཆེན་པློ་གདན་ཞུས་འབློར་ཡང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མ་ཕེབས། སེ་སིད་འདི་ཡིས་ལློ་ངློ་ཞེ་བདུན་རིང་སིད་དབང་བཟུང་བ་དང༌། སྐབས་དེར་ཕག་

མློ་གྲུ་པའི་མངའ་ཐང་རེ་མློར་སློན་པའི་དུས་རབས་ཤིག་ཡིན་སྟབས། ཕག་གྲུའི་སིད་འཛིན་

སྒིག་གཞི་ཐད་ལ་འགྱུར་ལློག་ཅུང་ཟད་རེ་བྱུང་ཡློད་པ་དཔེར་ན། ཏཱའི་སི་ཏུ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་

མཚན་གི་སྐབས་སུ་དབུས་གཙང་རློང་ཆེན་ཁག་གི་རློང་དཔློན་རྣམས་རེས་བསྐློར་ཏེ་བརེ་

ལེན་བེད་རྒྱུའི་ལམ་ལུགས་དེ་མེད་པར་བཟློས་ནས། རློང་གཞིས་སློ་སློའི་རློང་དཔློན་སེར་

བདག་ཏུ་བསྐློས་ཏེ་བློན་པློ་རིན་སྤུངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་ལ་རིན་སྤུངས་རློང་དང༌། 

འཕློངས་རྒྱས་པ་ཧློར་དཔལ་འབློར་བཟང་པློ་ལ་གཞིས་ཀ་བསམ་འགྲུབ་རེ་རློང༌། སྣེའུ ་པ་ནམ་

མཁའ་བཟང་པློ་ལ་སྣེ ་རློང༌། བག་དཀར་པ་རིན་ཆེན་དཔལ་པ་ལ་བག་དཀར་རློང་སློགས་

བདག་པློ་བེད་ཆློག་པའི་ཤེལ་ཐམ་གནང༌། ཏཱའི་སི་ཏུ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་སྐབས་སུ་

གཏན་འབེབས་བས་པའི་གཙོ་བློའི་དཔློན་རིགས་དང༌། ནང་གཉེར་སློགས་རབ་བྱུང་པ་ནག་

ཆང་གི་སྐྱློན་མེད་པ་ཤ་སྟག་དགློས་པའི་ལམ་ལུགས་དེའང་ནན་ཏན་ཆེར་མ་མཛད་པར། ཁིམ་

རྒྱུད་ཀིས་དཔློན་བེད་ཆློག་པ་སློགས་སིད་འཛིན་གི་ལམ་ལུགས་ལ་འགྱུར་ལློག་ཆེན་པློ་བྱུང་

ཡློད་པ་དེས། སྐབས་དེའི་མིག་སར་གི་ལས་དློན་ལ་སྟབས་བདེའི་ཕན་འབས་ཐློན་ཡློད་པ་སིད་

ཀང༌། ཕིས་རློང་གཞིས་སེར་རྒྱུད་ཀིས་དབང་སྒྱུར་བས་པ་དེས་རང་འློག་གི་དཔློན་རིགས་

རྣམས་སྟློབས་འབློར་རྒྱས་པ་དང༌། ལྷག་པར་དུ་ཕག་གྲུ་དང་རིན་སྤུངས་པ་གཉེན་སྒིག་བས་པ་

ལ་བརེན། འློག་གི་རློང་གཞིས་ཀི་དཔློན་པློ་རྣམས་དབང་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་ཕིན་ཏེ་མཐར་ཕག་

གྲུའི་སིད་དབང་ཤློར་པའི་བྱུར་རྐྱེན་བྱུང་འདུག སེ་སིད་འདིའི་སྐབས་སུ་དྲུང་འཁློར་ཤིན་ཏུ་

མང་པློ་ཡློད་པ་དེ་དག་རང་རང་སློ་སློའི་ལས་ཚན་གི་གློ་རིམ་དང་བསྟུན་པའི་བློད་ས་རབས་

པའི་རྒྱན་གློས་རིན་པློ་ཆེའི་ཕ་ཚོམ་གིས་སྤད་པའི་རྣ་རྒྱན་སློགས་འདློགས་དགློས་པ་དང༌། 

ལྷག་པར་གནམ་ལློ་གསར་དུ་ཚེས་པའི་དགའ་སྟློན་གི་སྐབས། བཙན་པློའི་སྐུ་དུས་ཀི་ཆས་

གློས་རིན་ཆེན་རྒྱན་ཆར་གགས་པའི་རྒྱན་སྤློས་བ་དགློས་པ་སློགས་ལ་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པློར་

མཛད་པ་དང༌། དེ་མིན་ལུང་མ་བསྟན་གི་ཞྭ་གློས་གློན་པ་དང༌། བཟང་པློའི་སྤློད་པ་དང་མི་

མཐུན་པའི་བ་བ་བེད་མི་ཆློག་པའི་བཅད་རྒྱ་གཏན་འབེབས་གནང་བ་སློགས་ཀི་སྒིག་སློལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

གསར་དུ་མཛད། གཞན་ཡང་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་པའི་དགེ་འདུན་གི་སེ་ལ་བསྙེན་བཀུར་དང༌། 

ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་གི་སློམ་རྒྱུན་འཛིན་པ་ཚོགས་པ་སེ་བཞིའི་དབར་གནས་ཀི་སྦིན་བདག་ལློ་མང་

མཛད་པ་དང༌། བཀྲ་ཤིས་སློ་མང་གསུམ་དང༌། གསེར་གི་བཀའ་འགྱུར་བཅས་རྒྱལ་བའི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀི་རེན་མཐའ་ཡས་པ་བཞེངས་པའམ། མཐུན་རྐྱེན་གི་དངློས་རས་གནང་ནས་

བཞེངས་སུ་བཅུག་པ་དང༌། རེ་ཙོང་ཁ་པས་ལྷ་ལན་སྨློན་ལམ་ཆེན་མློ་འཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་

དངློས་རས་ཀི་མཐུན་རྐྱེན་མང་པློ་སྦར་པ། གདན་ས་ཆེན་པློ་རི་བློ་དགེ་ལན་ཕག་འདེབས་

གནང་བའི་སྐབས་སུ་སྦིན་བདག་མཐར་ཕིན་པ་གནང་བ་སློགས་ཆློས་ཕློགས་ལ་ཡང་མཛད་

པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེན་པློ་གནང་ཡློད། དགུང་ལློ་ང་དགུ་པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་

༡༤༣༢ལློར་སྐུ་གཤེགས་སློ།། 

ཕག་གྲུའི་གློང་མ་དྲུག་པ། གགས་པ་འབྱུང་གནས་ནི། ཡབ་ཆེ་ས་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་དང༌། 

ཡུམ་རིན་སྤུངས་པའི་ལམ་མློ་ཀུན་དགའ་དཔལ་འཛོམས་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བདུན་

པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༤༡༤ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་དགུ་པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་བི་སྤི་

ལློ་༡༤༣༢ལློར་སེ་སིད་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་སྐུ་གཤེགས་པ་དང༌། ཕག་གྲུ་སེ་སིད་ཀི་ཁི་ལ་

འདི་ཡབ་སས་གཉིས་པློ་སུ་བཞུགས་ཀི་སྐློར་ལ་རློད་པ་བྱུང་བའི་ཚུལ། [དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀི་

རྒྱལ་མློའི་གླུ་དབངས་]ལས། དེ་ཡང་ཆློས་རྒྱལ་ཆེན་པློ་གཤེགས་རེས། འདི་ཉིད་སྐུ་ན་ཕ་བས་

ཕློ་བང་ཆེན་པློའི་ཁིར་ཡབ་སས་གཉིས་ཀི་སུ་བསྐློ་ལ་བཀའ་བློན་རྣམས་གློས་མ་མཐུན་པར་

སྤན་ས་རིན་པློ་ཆེ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཞུས་པས། ཡབ་ཀིས་ཁི་ཐློག་ཡློང་བའི་ཆེད་

དུ་གནང་སློ་མ་ལེགས་པར་བརེན། ཡར་ཀླུངས་སུ་སེ་གཟར་ལངས་ཏེ་ཡབ་ཆེ་ས་དཔློན་བློན་

ཡར་རྒྱབ་ཏུ་འབློན་དགློས་བྱུང༌། རེས་ལ་སེ་དཔློན་རྣམས་ཁི་ཐློག་ཏུ་ཁུ་དབློན་སུ་བསྐློ་ལ་མི་

མཐུན་པར་བྱུང་མཚམས། རིན་སྤུངས་ནློར་བཟང་པས། ཐེལ་དུ་སྤན་ས་རིན་པློ་ཆེའི་དགློངས་

པ་ཞུས་ནས་ཅི་གསུངས་བས་ན། ལེགས་པའི་བཀའ་གློས་བཏློན་པ་ལར། དགློངས་པ་ཞུས་པ་

ན་སྤན་སའི་ཞལ་ནས་ཁི་ཐློག་ཏུ་བུ་ཆུང་ལས་འློས་མེད། ཁིམ་པ་རྒད་པློ་ཞིག་གིས་མི་འློང་

གསུངས་པ། སུས་ཀང་འདའ་བ་མ་ཕློད་པར་ཆུ་བིའི་ སྤི་ལློ་༡༤༣༢2མཇུག་དེ་ཀ་ལ། གདན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ས་གགས་འབྱུང་པ་དགུང་ལློ་བཅུ་དགུ་པ་ཞིག་རེར་ཕེབས་ཏེ། ཆབ་སིད་དེ་བས་བསྐྱངས། དེ་

ནས་ཤིང་སྟག་ སྤི་ལློ་༡༤༣༤གསར་མའི་ཟླ་བ་དང་པློའི་ཚེས་ཉེར་གཉིས་ལ། ཐེལ་དུ་སྤན་ས་

རིན་པློ་ཆེ་སྐུ་གཤེགས་པས་ཡབ་ཆེ་ས་རིན་པློ་ཆེ་དཔློན་བློན་བག་ཡངས་ཏེ་ཁི་ཐློག་ཨེ་ཡློང་

གི་དགློངས་པས་སྤུན་ཟེད་མང་དུ་མཛད་པ་ལ་དཔགས། ཡར་ཀླུངས་མཐིལ་དུ་དུས་ཟིང་ལངས་

ཏེ། ཆེ་ས་དཔློན་བློན་མང་རབ་ཡར་རྒྱབ་དུ་ཐེག་དགློས་པ་བྱུང་ཞིང༌། དུས་མ་བདེ་བ་ཡང་ཇེ་

ཆེར་སློང༌། འདི་ལ་སྟག་ལློའི་སེ་གཟར་ཆེན་མློ་ཞེས་དང༌། ཕག་མློ་གྲུ་པ་ནང་ཞིག་པའི་ལློ་ཡང་

ཟེར། ཞེས་དང༌། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། དགུང་ལློ་སུམ་ཅུ་ལློན་པའི་ཆུ་ཕག་ སྤི་ལློ་༡༤༤༣ལ་ཡར་

རྒྱབ་ནས་ཡབ་ཆེན་བཀུར་བསྟི་ཆེན་པློས་སྤན་དྲངས་ཏེ་རེད་ཐང་ནང་སློར་བཞུགས་སུ་

གསློལ། ཅེས་སློགས་གསལ་བ་འདི་ཡིས་སྐབས་དེར་ཡབ་སས་གང་ཁི་ལ་བསྐློ་བ་ལ་བློན་པློ་

རྣམས་ཁ་མ་འཆམས་ཤིང་སེ་འཁྲུག་བྱུང་བ་དང༌། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ནང་མཐུན་པ་བྱུང་བའི་

ལློ་རྒྱུས་རགས་རིམ་ཙམ་གསལ། དགུང་ལློ་སློ་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་

༡༤༤༥ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཕག་གྲུའི་གློང་མ་བདུན་པ། ཆེ་ས་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་ནི། སེ་སིད་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གི་

སྤུན་མཆེད་དུ་འཁྲུངས། རིན་སྤུངས་པའི་སས་མློ་ཀུན་དགའ་དཔལ་འཛོམས་ཁབ་ཏུ་བསུས། 

སྤི་ལློ་༡༤༣༢ལློར་སྐུ་མཆེད་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་སྐུ་གཤེགས་པས་སས་ཆེ་བ་གགས་པ་

འབྱུང་གནས་སེ་སིད་བསྐློས། སྤི་ལློ་༡༤༤༥ལློར་སས་གགས་པ་འབྱུང་གནས་སྐུ་གཤེགས་

པ་དང་སྣེ ་གདློང་གི་སིད་དབང་བཟུང༌། སྤི་ལློ་༡༤༨༨ལློར་སས་ཆུང་བ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ་

སེ་སིད་དུ་བསྐློས། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་༡༤༥༦ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཕག་གྲུའི་གློང་མ་བརྒྱད་པ། ཀུན་དགའ་ལེགས་པ་ནི། ཡབ་ཆེ་ས་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་དང༌། 

ཡུམ་ཀུན་དགའ་དཔལ་འཛོམས་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་

༡༤༣༣ལློར་རེད་ཐང་གི་གདན་སར་ཕེབས། དགུང་ལློ་བཅུ་དྲུག་པ་སྤི་ལློ་༡༤༤༨ལློར་ཕག་

གྲུའི་སེ་སིད་ཀི་ཁི་ལ་བསྐློས། དགུང་ལློ་སློ་ལྔ་པ་སྤི་ལློ་༡༤༦༧ལློར་གདུང་སས་རིན་ཆེན་རྡློ་

རེ་རེད་ཐང་གི་གདན་སར་བསྐློས། སྤི་ལློ་༡༤༨༡ལློར་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ་སེ་སིད་ཀི་ཁི་ལས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

བཤློལ་ཏེ་དགློན་གསར་དུ་གདན་དྲངས། སྤན་ས་ངག་གི་དབང་པློ་ལྷློ་ནས་གདན་དྲངས་ཏེ་ཕག་

གྲུའི་སེ་སིད་ཀི་ཁི་ལ་བསྐློས། དགུང་ལློ་ང་གཅིག་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་

༡༤༨༣ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཕག་གྲུའི་གློང་མ་དགུ་པ། སྤན་ས་ངག་གི་དབང་པློ་ནི། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་

༡༤༣༩ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་དྲུག་པར་ཐེལ་གི་སྤན་སར་ཕེབས། དགུང་ལློ་ཞེ་གསུམ་

པ་སྤི་ལློ་༡༤༨༡ལློར་ཕག་གྲུའི་སེ་སིད་ཀི་ཁི་ལ་བསྐློས། སྐབས་དེར་ལྷ་རིགས་རླངས་ཀི་

གདུང་རྒྱུད་འཛིན་པ་སྤན་ས་ཉིད་མ་གཏློགས་མེད་པས་བློན་པློ་རྣམས་ཀིས་གདུང་རྒྱུད་སེལ་

དགློས་པ་ནན་གིས་ཞུས་ཏེ་རློང་ཁ་བ་བུ་མློ་ཞིག་ཁབ་ཏུ་ཕུལ། སྤི་ལློ་༡༤༨༥ལློར་དབུས་

གཙང་ཀུན་ཏུ་དམག་འཁྲུག་རྒྱ་ཆེན་བྱུང་ཡང་གློང་མ་འདི་ཉིད་སྤི་དཔློན་ཁློ་ནར་བཞུགས་ནས་

བར་འདུམ་གནང་བས་སེ་འཁྲུག་གི་སྐྱློན་ཆེར་མ་བྱུང༌། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་

༡༤༨༨ལློར་སས་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་གགས་པ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ལགས་ཕག་

སྤི་ལློ་༡༤༩༡ལློར་དགུང་ལློ་ང་གསུམ་ཐློག་སྐུ་གཤེགས། 

ཕག་གྲུའི་སིད་སྐྱློང་བཅུ་པ། རིན་སྤུངས་མཚོ་སྐྱེས་རྡློ་རེ། སྐབས་དེར་ཐེལ་རེད་ཐང་གི་ཆེན་པློའི་

གློས་ལ་དབང་བ་རྣམས་བཀའ་བགློས་ནས་གདུང་སས་ནར་མ་སློན་གི་བར་ཐེལ་ནས་དཔློན་

ཚབ་བཏང་ནས་སིད་སྐྱློང་རྒྱུ་གློས་ཐག་བཅད། སྤི་ལློ་༡༤༩༡ལློ་ནས་༡༤༩༩ལློའི་བར་ལློ་ངློ་

དགུའི་རིང་རིན་སྤུངས་པ་མཚོ་སྐྱེས་རྡློ་རེས་དཔློན་ཚབ་བས། འདི་ལ་དཔློན་ཚབ་ཐེལ་གཏློང་

གི་དུས་སྐབས་ཟེར། 

ཕག་གྲུའི་གློང་མ་བཅུ་གཅིག་པ། ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་གགས་པའི་མཚན་ལ་རྒྱལ་བ་ལྔ་པའི་དེབ་

ཐེར་དུ་འདི་ལ་གློང་མ་ཆེན་པློ་ཞེས་ལན་མང་དུ་བིས་འདུག་པས་ཀློག་པ་པློ་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་

ནག་གློང་མ་དང་མ་ནློར་བར་གིས་ཤིག ནི་ཡབ་སྤན་ས་ངག་གི་དབང་པློ་དང༌། ཡུམ་རློང་ཁ་

བའི་སས་མློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༤༨༨ལློར་འཁྲུངས། སྤི་

ལློ་༡༤༩༩ལློར་ཕག་གྲུ་སེ་སིད་ཀི་ཁི་ལ་བསྐློས། དགུང་ལློ་བཅུ་བདུན་པ་སྤི་ལློ་༡༥༠༤ལློར་

རིན་སྤུངས་པའི་སས་མློ་ཞིག་ཁབ་ཏུ་བཞེས། སྤི་ལློ་༡༥༠༨་ལློར་སས་འགློ་བའི་མགློན་པློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཁྲུངས། དེའི་རེས་སུ་སས་སྤན་ས་གགས་འབྱུང་བ་འཁྲུངས། འདིའི་མ་ཡུམ་ཐ་དད་པ་ཞིག་

ཡིན་པར་ངེས། སྤི་ལློ་༡༥༡༢པའི་ཆུ་སྤེལ་ལློར་རྒྱ་ནག་གློང་མ་ཀྲེན་ཕློ་ཉ་བཏང་སྟེ་ཝང་གི་

འཇའ་ས་གནང༌། སྤི་ལློ་༡༥༡༥ལློ་ནས་རིན་སྤུངས་པས་བསངས་པའི་སེ་གཟར་རྒྱུན་མི་ཆད་

པ་བྱུང་ཡང་སེ་སིད་འདིས་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀིས་ཞི་བར་བས། སྤི་ལློ་༡༥༢༢ལློ་ནས་སྤི་ལློ་

༡༥༣༨ ལློའི་དབུས་གཙང་སེ་འཁྲུག་མི་བེད་པའི་ཆིངས་རྒྱ་བཞག སས་ཆེ་བ་གློང་མ་འགློ་

བའི་མགློན་པློ་གློང་དཀར་དུ་བཏང་ནས་གདན་ས་བཟུང་ཡང་ཡུན་མི་རིན་བ་ཞིག་ནས་གློངས། 

དེའི་སས་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་གགས་པས་གློང་དཀར་གི་གདན་ས་འཛིན། སྤི་ལློ་

༡༥༦༠ཡས་མས་ཤིག་ནས་སས་ཆུང་བ་སྤན་ས་གགས་འབྱུང་བ་སེ་སིད་ཀི་ཁི་ལ་བསྐློས། སྤི་

ལློ་༡༥༦༥ལློར་རྒྱ་ནག་གློང་མ་ཅ་ཆིང་གིས་ཕློ་ཉ་བཏང་སྟེ་ཝང་གི་འཇའ་ས་གནང༌། ཡུན་རིང་

མ་སློང་བར་སྐུ་གཤེགས་པ་འདྲ། 

ཕག་གྲུའི་གློང་མ་བཅུ་གཉིས་པ། སྤན་ས་གགས་འབྱུང་བ་ནི། ཡབ་གློང་མ་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་

གགས་པའི་སས་ཆུང་བ་ཡིན། འདིའི་ཡུམ་མིང་དངློས་མ་གསལ། འདི་ཐེལ་གི་གདན་སར་

ཕེབས། ཞབས་མི་བདེ་བའི་དབང་གིས་ཟབ་བཞེས་ཐུགས་དམ་གི་རིམ་པ་གཙོ་བློར་མཛད། 

ཁད་པར་གཤེད་སྐློར་དང་མ་མགློན་བ་རློག་གདློང་ཅན་ལ་རལ་དུ་ཐློན། སྤི་ལློ་༡༥༦༣ཡས་

མས་ཤིག་ནས་སེ་སིད་ཀི་ཁི་ལ་བསྐློས། ཞིང་ཤག་པ་ཕ་སྤུན་རྣམས་དང་འབེལ་བ་ལེགས་

སྟབས་རིན་སྤུངས་པ་མ་རངས་ནས་སྤི་ལློ་༡༥༦༤ལློར་སྣེའུ་གདློང་རེར་དམག་དྲངས་ནས་

སྤན་ས་གགས་འབྱུང་བ་ཁི་ལས་ཕབ། གློང་མ་དང་རིན་སྤུངས་པ་གཉིས་ཀའི་ཚ་བློར་གྱུར་པ་

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་གགས་པ་སེ་སིད་ཀི་ཁི་ལ་བསྐློས་ཀང༌། ཡུན་མི་རིང་བར་རིན་སྤུངས་

པ་ཕམ་ཞིང་ཞིང་ཤག་པ་གཙང་སྟློད་རྒྱལ་པློར་གྱུར་སྟབས་སར་ཡང་སེ་སིད་ཀི་ཁི་ལ་བཞུགས། 

སྤི་ལློ་༡༥༧༧ལློར་རྒྱལ་བ་བསློད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ཧློར་ཡུལ་དུ་གཤེགས་པའི་ཕི་ལློ་ཙམ་ལ་སྐུ་

གཤེགས་པར་མངློན། 

ཕག་གྲུའི་གློང་མ་བཅུ་གསུམ་པ། ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་གགས་པ་ ནི། ཡབ་གློང་མ་འགློ་བའི་

མགློན་པློ་དང༌། ཡུམ་དཔློན་ས་འཕློངས་རེའི་དྲུང་མློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། འདི་འཁྲུངས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

དུས་ཀི་ལློ་ཚིགས་མ་རེད་ཀང་འདིའི་སས་ལ་བག་མ་བསུ་སྐབས་རྡློ་བག་རིག་འཛིན་ཆེན་པློ་

རྒྱལ་སས་པ་ཆློས་རྒྱལ་བག་ཆློག་ལ་ཕེབས་ཚུལ་གསལ་བ་ལར་ན་ཕལ་ཆེར་སྤི་ལློ་༡༥༤༠ཡས་

མས་ཤིག་ན་འཁྲུངས་ཡློད་དགློས། ཡབ་འགློ་བའི་མགློན་པློ་གློང་དཀར་གི་རློང་དུ་སྐུ་གཤེགས་

པ་དང་གློང་དཀར་གི་གདན་ས་བསྐྱངས། སྤི་ལློ་༡༥༦༩ལློར་སྣེ ་གདློང་རེར་ཕེབས་ནས་སེ་སིད་

ཀི་ཁི་ལ་ཟླ་ཤས་ཙམ་བཞུགས་ཏེ་སར་གློང་ཀར་དུ་ཕིར་ཕེབས། སྤི་ལློ་༡༥༧༢ལློ་ཡས་མས་

ཤིག་ནས་སྤན་ས་གགས་འབྱུང་བ་སྐུ་གཤེགས་རེས་སྣེ ་གདློང་དུ་ཕག་གྲུའི་གདུང་རྒྱུད་འཛིན་པ་

དང༌། ཕག་གྲུའི་སེ་སིད་ཀི་མཚན་བཞེས་ནས་སྣེ་གདློང་རེར་བཞུགས། 

འདི་ལ་སས་བཀའ་བརྒྱུད་པ་རྣམ་པ་རྒྱལ་བ་དང༌། རྣམ་རྒྱལ་གགས་པ་གཉིས་འཁྲུངས། གཅུང་རྣམ་

རྒྱལ་གགས་པ་ལ་ཡར་རྒྱབ་པའི་སས་མློ་ཁབ་ཏུ་བསུས་རེས་མི་རིང་བར་སྐུ་གཤེགས། དེ་

ནས་བཀའ་བརྒྱུད་པ་རྣམ་པ་རྒྱལ་བ་དང་འདུས་ཏེ་གདུང་རྒྱུད་སེལ་བའི་སས་མི་ཕམ་བསློད་

ནམས་དབང་ཕྱུག་གགས་པ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་འཁྲུངས། སྤི་ལློ་༡༦༤༣པའི་ཆུ་ལུག་ལློར་

རྒྱལ་བ་ལྔ་པས་[དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀི་རྒྱལ་མློའི་གླུ་དབངས་]རློམ་སྐབས་དེ་ཉིད་སྣེ་གདློང་རེར་

བཞུགས་ཡློད་པར་གསུངས། སྤི་ལློ་༡༥༦༥ལློར་ཞིང་ཤག་པས་རིན་སྤུངས་པ་བཅློམ་ནས་

གཙང་ཕློགས་དབང་སྒྱུར་བས་པ་ནས། སྤི་ལློ་༡༦༡༨ལློའི་བར་ཞིང་ཤག་པ་ཕ་སྤུན་རྣམས་ཀི་

དབང་ཤུགས་ཀིས་དབུས་ཕློགས་སུའང་ཕག་གྲུའི་སེ་སིད་ཀི་མིང་ཙམ་ལས་དློན་གི་དབང་

ཤུགས་ཐམས་ཅད་ཉམས། འློན་ཀང་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༦༡༨ལློར་གཙང་པ་རྒྱལ་

པློས་བློད་ཡློངས་ལ་དབང་བསྒྱུར་མ་བས་ཀི་བར་སྣེ ་གདློང་རེ་དེ་བློད་ཀི་སིད་དབང་མཚོན་

བེད་ཙམ་དང༌། ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་གགས་པ་ཡབ་སས་ནི་བློད་ཀི་སེ་སིད་མཚོན་བེད་ཙམ་

དུ་གནས། གཙང་པ་རྒྱལ་པློས་བློད་ཡློངས་ལ་དངློས་སུ་དབང་སྒྱུར་བེད་པའི་ལློ་དེར་ཞབས་

དྲུང་ངག་དབང་གགས་པ་ཞལ་བཞུགས་མིན་མ་ངེས་ཀང༌། སྐབས་དེར་གདུང་སས་བཀའ་

བརྒྱུད་པ་རྣམ་པ་རྒྱལ་བ་བཞུགས་བཞིན་པ་ཡིན་ནློ།། 

ཕག་གྲུ་སེ་སིད་རིམ་བྱུང་གི་སིད་སྐྱློང་དུས་ཚིག་རེའུ་མིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

 ཨང སེ་སིད་སློ་སློའི་མཚན། སིད་སྐྱློང་དུས་ཚོད།

 ༡ ཕག་གྲུ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན། 1349-1365

 ༢ གུ་ཤི་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན། 1365-1373

 ༣ སྤན་ས་གགས་པ་བང་ཆུབ། 1374-1381

 ༤ སེ་སིད་བསློད་ནམས་གགས་པ། 1382-1385

 ༥ གགས་པ་རྒྱལ་མཚན། 1385-1432

 ༦ གགས་པ་འབྱུང་གནས། 1432-1445

 ༧ ཆེ་ས་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། 1445-1448

 ༨ གློང་མ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ། 1448-1481

 ༩ གློང་མ་སྤན་ས་ངག་གི་དབང་པློ། 1481-1491

 རིན་སྤུངས་མཚོ་སྐྱེས་རྡློ་རེ། 1491-1499

 ༡༠ ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་གགས་པ། 1499-1560

 ༡༡ སྤན་སར་གགས་འབྱུང་བ། 1563-1572

 ༡༢ གློང་མ་ངག་དབང་གགས་པ། 1572-1617

ཕག་གྲུའི་ཁིམ་ཁིམས། རང་རེའི་རྒྱུད་པ་སེལ་བ་དེའང་ཁིམ་པ་མང་བ་ལ་ཡློན་ཏན་མེད་པས་ཁིམ་

པ་རེ་རེ་རན། ནག་ཆགས་ཀང་གཅིག་གི་ཆློག་པས་ཟུང་འབེལ་ལེན་མི་ཉན། བུ་ཚ་མ་བྱུང་ན། 

མི་ལེན་ཁ་མེད་ཡིན་ཞིང༌། ཡང་ནག་མློ་དེ་ཚེས་མ་ཟིན་ན། བུ་ཚ་རེ་རེ་ལས་མ་བྱུང་ནའང༌། མི་

ལེན་ཁ་མེད་ཡིན་པས། ནག་ཆགས་ལེན་པ་དེའང༌། ཕི་སློའི་སེ་བ་དང༌། དེའང་ཆེ་གཉན་བཙུན་

གསུམ། མི་ཆེན་གི་བུ་སིང་མི་ལེན་པར། རང་རེའི་སེ་འདི་ཁའི་ཁུལ་གི། མི་ཁ་འློག་འདུ་བ། ཕ་

མེས་བཟང་པློའི་རྒྱུད་པ། ཡ་རབས་ཀི་བུ་སིང་ཡིན་པ། འདྲེ་གདློན་མི་གནློད་པ་ལེན་དགློས་

ཤིང༌། གཉེར་ལས་དང༌། དཔློན་སྐྱ་དབང་ཆེན་གི་བུ་སིང་ལེན་མི་ཉན། དེའི་རྒྱུ་མཚན། རང་

རེའི་རྒྱུད་པ་ལ་བངས་པའི་ནག་མློ་དེའི་ཕུ་བློ་ནུ་བློ་ཉེ་རིགས་གཡློག་འཁློར་རྣམས། རང་རེའི་

གཉེན་ཡ་ཡིན་པའི་གཏིང་སློམ་བས་ནས་སེའི་ནང་དུ་འཁློན་འགས་དང༌། ཕུང་ར་བརླག་རྐྱེན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

བེད་པ་ཡིན་པས། ཡུལ་གི་སྐྱེ་བློ་དྲ་མའི་བུ་སིང་དགའ་བ་ཡིན་ཞིང༌། ནག་མློར་ལེགས་པར་

བརགས་ནས། གཞི་དྲང་བ་དང་སྐྱེ་གཟུགས་བཟང་བ་དགློས། རྒྱུད་པ་འཛིན་པ་དེའང༌། གཞིས་

འགློལ་སར། ཁློང་རང་ཕློ་མློ་ལྷན་དུ་བཞག་ནས། རིགས་མ་འཆློལ་བར་བེད་པས། ཕློ་མློ་གཉིས་

ཀས་མི་ཁ་ཟ་བའི་སྤློད་པ་སློང་དགློས། རྒྱུད་པ་འཛིན་པ་དེ་ལ། གཞིས་གཅིག་དང༌། སྦྲ་ཁ་

གཅིག་ཙམ་གིས་ཆློག འབློར་པ་ལློངས་སྤློད་ཆེ་དྲགས་པ་མི་དགློས། རླངས་ཀི་པུསྟི་བསེ་རུ་

རྒྱས་པ་ལགས་པར་མའི་ལེབ་ངློས་༣༧༠པར་གསལ།

ཕག་གྲུའི་དཔློན་རིགས་ཀི་བསྲུང་ཁིམས། ཕག་མློ་གྲུ་པའི་ཁིམ་རྒྱུད་ཀི་དཔློན་རིགས་ཡིན་ཡང་

སྒིག་ཁིམས་ནན་ཏན་སྲུང་དགློས་གཏན་འབེབས། དེ་ཡང་[ཏཱའི་སི་ཏུའི་བཀའ་ཆེམས་]ནང༌། 

ཕག་མློ་གྲུ་པའི་སེ་སིད་དང༌། ཕག་མློ་གྲུ་པའི་ནང་འཁློར་མི་སྣའི་ཆ་རྐྱེན་སྐློར། རང་རེའི་རྒྱུད་པ་

འདི། རྒྱུད་སེ་བཞི་དང་སེ་སྣློད་ལ་མཁས་པར་བསབས་ཤིང༌། བཙུན་པའི་ཁིམས་སྲུང༌། ན་སློར་

ཕིན་དུས། སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛུགས་པ་ཞིག་དགློས་པ་ཡིན་ཞིང༌། ཁེད་རེད་ཐང་པས་ 

སྤན་ས་ན་རིམ་ ཀང༌། སྐྱ་ཁབ་སློས་བདག དབང་ཤེ་མློང་འཚོང་མི་ཉན་ཞིང༌། སྣེ་གདློང་གི་

དཔློན་གཉེར་གི་སེམས་དང་འགལ་བ། དཔློན་སློབ་ཀུན་གིས་བེད་མི་ཉན། རང་རེའི་རྒྱུད་པ་

འབང་གཙང་བྱུང་བ་རྣམས། རེད་ཐང་དུ་བཞག་ནས་སློབ་གཉེར་བེད་དུ་འཇུགདེས་ཀང༌། ཤཱཀ་

རྒྱལ་མཚན་གིས་ཤེས་པའི་ཡློན་ཏན་རྣམས་སློབ་དགློས། ཡློན་ཏན་ཅན་བྱུང་ན་མང་སྐྱློན་མེད། 

ཡློན་ཏན་མི་སློབ་པ་མི་རེངས་བྱུང་ན་དཔློན་པློའི་ཁྱུ་ནས་ཕུད་དགློས། དཔློན་ས་འདིར་བསད་

ནས། སྣེ་གདློང་གིས་འགློ་བས་ལྷ་སེ་མི་སེ། གཞིས་ཁ་གསར་རིང་རྣམས་ཀི་བདག་པློ་བེད་པ་

དེའང༌། གཞློན་ནུ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང༌། བུད་མེད་དང་མ་འབེལ་བ། བསབ་པ་གཙང་ཞིང༌། 

ཆང་ར་བ་ནས་མི་འཐུང་བ། ཕི་དྲློའི་ཁ་ཟས་མི་ཟ་བ། སློན་གི་ལེགས་བཤད་དང༌། ཡིག་ཚང་

རིང་པ་ཚོར་ལ་ཞིང༌། ཤེས་རྒྱ་ཆེ་བ། བསམ་པ་ཡློད་པའི་མི་རྒན་པ་ཚོའི་ངག་ལ་ཉན་པ། མིག་

ཐུར་ལ་བ། བག་མེད་པའི་སྤློད་པ་མི་བེད་པ། དལ་བའི་དུས་སུ་མཚམས་བཅད་ནས། ཡི་དམ་

ལྷའི་བསྙེན་པ་གངས་ཚད་དུ་སྐྱེལ་དགློས། ཆློས་སྐྱློང་ལ་མཆློད་གཏློར་མ་ཆགས་པར་གཏློང་

དགློས་ཤིང༌། དེས་ཀང་རར་མི་གཞློན་ཆུང་རྣམས་བརེན་ནས། ཉིན་པར་ཁས་དང་རྒྱན་རེ་བ་མི་
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ཉན། ནུབ་མློར་སྒྲུང་སྨྲ་བ་དང༌། བག་ཡེངས་པའི་སྤློད་པ་མི་ཉན། སེ་འདིའི་ཁློག་ཏུ་སྐྱ་ཁབ་དང༌། 

སློས་བདག་དང༌། ཉེ་རིང་ཕློགས་ཆ། བུ་ར་མི་དམངས་ཡིད་ཆད་པའི་བ་བ་བེད་མི་ཉན། ནློར་བ་

འདུག་ན། བསམ་ཡློད་ཤེས་པ་ཆེ་བ་ཚོས་དྲན་བསྐུལ་པ་ལ་ཉན་ནས། ལམ་ནློར་པ་ལས་ལློག་ཟེར་

བའི་ཚུལ་དུ། ཕློ་སྐྱེད་འདློན་དགློས། རང་རེས་བསམ་བློ་བཏང་ཞིང༌། རྒྱུས་ཐློག་ནས་ཡི་གེ་བཀློད་

པ་འདི་ལས་འགལ་ན། རང་རེའི་རྒྱུད་པ་མི་ངློ་སུ་ཡིན་ཀང༌། ལློ་བཅུ་གཉིས་ཀི་བར་དུ། དཔློན་ས་

དེ་ནས་ཕུད་ལ། ཐེལ་དུ་སྤིལ་པློ་ཕལ་པ་ཞིག་ཏུ། དཔློན་གཡློག་གཉིས་བས་སློད་དུ་བཅུག་ནས། 

དེ་ལ་སུས་ཀང་ཕག་མི་འཚལ། བཀུར་ཆ་མི་བེད་པར་ཕལ་པའི་ལམ་ལ་འཇློག་དགློས། རླངས་

ཀི་པུསྟི་བསེ་རུ་རྒྱས་པ་ལགས་པར་མའི་ལེབ་ངློས་༣༦༣པར་ན་གསལ། 

ཕག་གྲུའི་སིད་སྐྱློང་དུས་རབས།

སྤི་ལློ་༡༣༤༩~༡༦༡༨ལློའི་བར་བློད་ཀི་སིད་དབང་ཕག་གྲུའི་གདུང་རྒྱུད་ཀིས་བསྐྱངས། སེ་སིད་

རྣམས་ཕག་གྲུའི་གདུང་རྒྱུད་ཡིན་པ་མ་ཟད་ཕལ་ཆེར་གྲྭ་སེར་མློ་བ་ཡིན་དགློས། སྐབས་དེའི་

རྒྱལ་ས་སྣེ་གདློང་ཡིན། 

ཕག་མགློ ① སེམས་ཅན་ཕག་གི་མགློ་བློ། ② རྡློ་སྨན་གི་རིགས་ཕག་གི་མགློ་དབིབས་དང་འདྲ་བ་

ཞིག་སྟེ། རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་རུས་པ་སྦློར། ཆུ་སེར་སྐམ། 

ཕག་ལེ། ① ཕག་པའི་ལེ་སྟེ་སློག་ཆགས་སྨན་གི་རིགས་ཤིག རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་

རུས་མཛེར་དང་། རུས་འབས་ལ་ཕན། ② དཀྲུག་ཤིང་གི་ལློག་ལབ། ཕག་ལེ་བེད་པའི་གཡློ་

སྒྱུའི་མགློ་སྐློར་ལ་མ་ཐེབས་པ་གལ་ཆེ། 

ཕག་ཆར། ཕག་ཞག་སྐབས་འབབ་པའི་ཆར་བ། ཆར་ཆུ་དེ་དུག་ཏུ་འགྱུར་བས་སྨན་དཔྱད་སློགས་

འཛེམ་དགློས་པའི་བཤད་སློལ་ཡློད། 

ཕག་མཆུ། ཕག་པའི་མཆུ་ཏློ། ཕག་མཆུས་ས་སློག 

ཕག་ཉན། ལློག་ནས་ཉན་པ། གསང་གཏམ་ལ་ཕག་ཉན་རྒྱབ་པ། 

ཕག་ཏུ། ལློག་ཏུའམ་རྒྱབ་ཏུ་ཞེས་པའི་དློན་ཏེ། མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་ཐར་ལས་གདློན་གིས་ཕག་ཏུ་

ཁྱུང་པློ་ཇློ་སས་གདན་འདྲེན་པའི་གློས་བཏབ་པས་ཁློ་ན་རེ་རྨ་ལ་ཕན་ན་ཁིའི་ཚིལ་གི་དཔེས་
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བློས་ཤློག་ཅེས་པ་ལ་བུའློ།། 

ཕག་ཏློ། གློས་ཀི་དྲེག་པ་འཁྲུ་རྒྱུར་འཕུར་བདར་བེད་པའི་སྤུའི་ཕག་ཏློ། ཕག་མདློའང་འབི། 

ཕག་ལ། ལློག་ལ། གསང་བའི་ཡིག་ཆར་ཕག་ལ་བེད་པ། 

ཕག་ལློ། ཕག་པ་ལ་སྟེར་རྒྱུའི་ཟས་རིགས། ཟས་ལ་ཁི་ལློ་ཕག་ལློ་ཟ་ཟེར་བ་ལ་བུ། 

ཕག་ཐུག ཕག་གསེབ་ལ་གློ་དགློས། 

ཕག་ཐློང་། ཕག་ལློ་གཉིས་གསུམ་ཅན་གི་གཞློན་པ་པའི་མིང་། 

ཕག་གདློང་བཅད་འབློར། སྨན་གི་ཁུངས་བཤད་དམ་ཆེ་བཤད་ཀི་སློ་ནས་བཏགས་པའི་ཡུ་གུ་ཤིང་

གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། གློང་སྨན་པའི་པློད་དམར་ལས། ཕག་གི་གདློང་པ་བཅད་པ་ལ་

སྨན་བཏབ་པའི་ཚེ་ཕན་ཚུན་མཐུད་ཅིང་འབློར་བས་ན་ཕག་གདློང་བཅད་འབློར་ཞེས་གགས་པ་

ནི་ཡུ་གུ་ཤིང་གི་མིང་ངློ་།། 

ཕག་མདློ།། ཕག་སྤུ་སློགས་ལས་བཟློས་པའི་དྲེག་པ་འཁྲུད་བེད་ཅིག་གི་མིང་། 

ཕག་ནག སྤུ་མདློག་ནག་པློ་སྐྱེ་བའི་ཕག་ལ་ཟེར། 

ཕག་ནློར། ལློག་ཏུ་ཉར་བའི་རྒྱུ་ནློར། གཡུ་བྱུར་མང་པློ་ཕག་ནློར་དུ་བཞག་པ། 

ཕག་པ། དུད་འགློ་ཕག རི་ཕག ཡུལ་ཕག ཕག་གི་ལློ་སྣློད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཁློར་ལློའི་སྣ་

ཅན་དང་། ངུར་སྒ་ཅན། མཆུ་རིང་། སྤུ་རིང་། མང་སྐྱེ། ས་འཇློམས་བཅས་སློ།། 

ཕག་པ་སློམ་གསློས། གསློད་རྒྱུའི་ཕག་པ་ཤེད་མློ་མགློགས་པློ་ལེན་ཆེད་ཕག་ཚང་གི་ནང་ཁློ་ནར་

བཅུག་ནས་གསློས་པ། ཕག་པ་སློམ་གསློས་བས་པ་བཟང་ལ་མངློན། ར་རྒན་སལ་བཅློས་བས་

པ་ངན་ལ་མངློན། 

ཕག་པའི་བཅུད། ཕག་ཁག་གི་གབ་མིང་ཞིག་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་

ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། ཕག་བཅུད་ཕག་

ཁག་གབ་པའི་མིང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་དང་། གཞན་དུ་འཕློང་རྒྱས་ངག་དབང་དཔལ་བཟང་

གིས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་ལྷན་ཐབས་ཀི་མདུད་བཀྲློལ་ནང་དུ་གར་ནག་ལ་ངློས་འཛིན་

པའང་མཆིས་པས་དཔྱད་པར་བའློ།། 
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ཕག་ཕློ། ཕློ་ཕག་ལ་ཟེར། 

ཕག་ཕྲུག ཕག་ཆུང་ངུ་ལ་ཟེར། 

ཕག་བྲུན། སློག་ཆགས་ཀི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་མཁིས་སྐྲན་དང་། 

ཟས་མི་འཇུ་བ། མཁིས་པ་གང་མཁིས། གཉན་རིམས་སློགས་ལ་ཕན། 

ཕག་བྲུན་ནུས་བསེགས། ཕག་པའི་དྲི་ཆེན་མེ་ལ་དུད་པ་མ་ཤློར་བ་བསེགས་པའི་ཐལ་བ། 

ཕག་མློ། ① མློ་ཕག ② རྡློ་རེ་ཕག་མློ། 

ཕག་མློ་གྲུ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་སྣེ་གདློང་རློང་གི་ཁློངས་སར་བློད་ཁི་སྐློར་བཅུ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་

དུ་གཏློགས་པའི་ཡུལ་ཞིག་གི་མིང་། 

ཕག་མློ་གྲུ་པ། ① བཀའ་བརྒྱུད་ཆུང་བརྒྱད་པློའི་གདམས་ངག་གི་རྒྱུན་འཛིན་པའི་སློབ་མ་ཐམས་

ཅད་འདིའི་སློབ་མ་ཡིན། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ལགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༡༡༠ལློར་དེང་སེ་དགེ་རློང་

རྨེ་ཤློད་ཆུས་ཁང་སབ་གློང་དུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ནས་སྐྱེ་བ་མང་པློ་དྲན་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡློད་ཀང་

རྨེ་ཤ་བིན་པས་ཐམས་ཅད་བརེད། དགུང་ལློ་དགུ་པ་ལ་ཡབ་ཡུམ་གློངས་པས་གཅུང་པློ་ཤུལ་

དུ་བཞག་ནས་བ་ཁི་ལྷ་ཁང་དུ་ཕིན་ཏེ་མཁན་པློ་ལིང་ངེ་ཚུལ་ཁིམས་འབར་དང༌། སློབ་དཔློན་

ལིང་ངེ་འློད་ཟེར་རྒྱལ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང༌། མཚན་རྡློ་རེ་རྒྱལ་པློར་བཏགས། འབི་ཀློག་འདློན་

གསུམ་ལ་ཐློག་མེད་དུ་མཁེན༌། ལྷག་པར་ཡི་གེ་དང་ལྷ་རིས་ལ་མཁས་པས་མཁན་པློའི་དཔེ་ཆ་

འབི་བ་དང༌། ལྷ་བིས་སློགས་མཛད། དེ་ནས་དགུང་ལློ་ཉེར་གཉིས་བར་ཁམས་ཕློགས་འདིར་

བཞུགས་རིང་བ་མ་བཅུ་དྲུག་ཙམ་བསྟེན་ནས་མདློ་སགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་ལ་མཁས་

པར་སྦློང༌། དགུང་ལློ་ཉེར་གཉིས་པར་དབས་ཆེན་པློ་དང་བསློངས་ནས་དབུས་སུ་ཕེབས། ཐློག་

མར་སྟློད་ལུང་རྒྱ་དམར་ཀི་གྲྭ་སར་ར་ས་ཕློག དེ་ནས་དབུས་གཙང་གི་མཁས་པ་སྐད་གགས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གཏུགས་ནས་མཁས་པའི་སྒློ་འདློགས་ཆློད་པར་བྱུང་སྐབས། ཁམས་པ་རྡློ་

རེ་རྒྱལ་པློ་ཞེས་མཁས་པའི་མཚན་སྙན་རྒྱས། དེ་ནས་དགུང་ལློ་ཞེ་གཉིས་པའི་ལགས་ལུག་

ལློར་དྭགས་པློ་སྙི་སློམ་དེ་སྐད་གགས་ཆེ་བས་ལན་གཅིག་མཇལ། ཆློས་མི་ཤེས་པ་ཅི་ཡང་ཞུ་

རྒྱུ་མེད། དེ་ནས་ཁམས་ཕློགས་སུ་ལློག་དགློས་དགློངས་ནས་དྭགས་པློ་རིན་པློའི་ཆེའི་སྐུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

མདུན་དུ་བཅར་ནས་ཆློས་ཀི་བགློ་གེང་ཞུས་པས་སེམས་ངློ་འཕློད། དེ་ནས་བ་མ་སྐུ་མ་

གཤེགས་བར་དུ་ལློ་གསུམ་གི་རིང་ལ་སྐུ་མདུན་དུ་བཞུགས། དེ་ནས་དགུང་ལློ་ཞེ་བཞི་པར་

འློལ་ཁར་བློན་ནས་རེ་ཞིག་བཞུགས། དེ་ནས་ངམ་ཤློད་དང༌། ཡར་ལུང༌། འློན། སང་ཆུང་དགློན་

སློགས་བཞུགས་ནས་སློབ་མ་མང་དུ་འདུས་པ་རྣམས་དྭགས་པློའི་བཀའ་ཕག་ཆུ་བློ་གཉིས་

འདྲེས་ཀི་གདམས་ངག་གིས་བསྐྱངས་ནས་བཞུགས། དགུང་ལློ་ཞེ་དགུ་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ་

༡༡༥༨ལློར་ར་ཡི་གློང་མདར་ཕག་མློ་གྲུ་ཞེས་པའི་གནས་དེར་བློན་ནས་གདན་ས་ཐེལ་བཏབ། 

སྐུ་མ་གཤེགས་ཀི་བར་ལློ་བཅུ་གསུམ་ཙམ་གི་རིང་ལ་གནས་འདིར་འཆད་ཉན་སློམ་སྒྲུབ་ཁློ་ན་

མཛད་དེ་བཞུགས་པས་བ་མའི་མིང་ལ་ཡང་ཕག་མློ་གྲུ་པ་ཞེས་ཐློགས། སྐབས་དེ་སློབ་ཚོགས་

བརྒྱད་བརྒྱ་ལ་གདུགས་ཐློག་ལྔ་བརྒྱ་གགས་པར་བྱུང་ཞིང༌། དེ་ལས་བུ་ཆེན་ཉེར་བཞི་གགས་

པ་རྣམས་ཀི་ནང་སྐྱློབ་པ་འཇིག་རེན་མགློན་པློ་ལས་འབི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད། ཐང་པ་བཀྲ་ཤིས་

དཔལ་བ་ལས་སྟག་ལུང་བཀའ་བརྒྱུད། འགློ་མགློན་རྒྱལ་ཚབ་ཁུ་དབློན་ལས་ཁློ་ཕུ་བཀའ་

བརྒྱུད། གིང་རས་པདྨ་རྡློ་རེ་ལས་གིང་རས་བཀའ་བརྒྱུད། ཆློས་རེ་སྨར་པ་གྲུབ་ཐློབ་ལས་སྨར་

ཚང་བཀའ་བརྒྱུད། ཡེལ་པ་ཡེ་ཤེས་བརེགས་པ་ལས་ཡེལ་པ་བཀའ་བརྒྱུད། ཟྭ་ར་པ་ཡེ་ཤེས་

སེང་གེ་ལས་གཡའ་ཟངས་བཀའ་བརྒྱུད། སྙེ་ཕུ་གེར་སློམ་ཆེན་པློ་ལས་ཤུག་གསེབ་བཀའ་

བརྒྱུད་བཅས་བཀའ་བརྒྱུད་ཆུང་བརྒྱུད་དུ་གགས་པ་ཐམས་ཅད་རེ་ཕག་མློ་གྲུ་པའི་ཆློས་བརྒྱུད་

ལས་བྱུང་བ་ཤ་སྟག་གློ དགུང་ལློ་རེ་གཅིག་པའི་ལགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༡༧༠ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

② སེ་སིད་ཕག་མློ་གྲུ་པ་སྟེ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་ར་ལློར་ཏའི་སི་ཏུ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་

གིས་བཙུགས་པའི་སིད་དབང་དེ་ཡིན་ཞིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་ར་ལློར་གཙང་པ་སེ་སིད་

ཀརྨ་པ་བསྟན་སྐྱློང་དབང་པློས་བསྣུབས། 

ཕག་མློ་དགློན། དགློན་འདི་ཐློག་མར་བདེ་གཤེགས་ཕག་མློ་གྲུ་པས་བཏབ་པའི་ཕག་གྲུ་བཀའ་

བརྒྱུད་ཀི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན། རེས་སུ་འདུལ་འཛིན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་ཉམས་གསློ་

གནང་སྟེ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་སྟག་རེ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕག་མློ་དགློན་པའི་དློང་ལམ། སྟག་རེ་རློང་ཁློངས སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅློ་ལྔའི་ནང་ཆགས་པའི་

ཕག་མློ་དགློན་པ་ནི་རི་ལེབས་སུ་ཡློད་ཅིང་། དེ་སློན་དེ་གར་དློང་ལམ་ཞིག་ཡློད་སྐད་ཀང་

དངློས་སུ་བསྐྱློད་མློང་མཁན་མེད། བློད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་བ་སྤི་ལློ་༡༩༦༩ ལློའི་ཡས་

མས་སུ་ཞིང་ལས་ཏ་ཀྲེར་སློབ་སྦློང་བེད་པའི་ནང་ཆུ་ཡུར་བཟློ་སྐབས་རི་གཤམ་གི་ཕག་མློ་

ཞློལ་གློང་ཚོའི་ཉེ་འགམ་གི་ཁློན་པ་ཞིག་ཡློད་པའི་འགམ་ནས་དགློན་པའི་བར་དློང་ལམ་རྡློ་སྐས་

ཅན་ཞིག་དློན་འདུག་ཀང་སྐབས་དེར་གནའ་ཤུལ་ལ་དློ་སྣང་བེད་མཁན་མ་བྱུང་སྐབས་ཆུ་ཡུར་

གི་འློག་ཏུ་བསུབ་སྐད་འདུག 

ཕག་མློ་རི། （跑马山）ཕག་མློ་རི་ནི་དར་རེ་མདློའི་གློང་གི་ལྷློ་ཕློགས་སུ་ཡློད་པའི་རི་བློ་མཐློན་པློ་

ཞིག་གི་མིང་ཡིན། གནའ་དུས་མི་ཉག་མཁས་པ་མི་ལྔའི་ཡ་གལ་ཀརྨ་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་ཞལ་སློབ་མི་ཉག་འཇམ་དབངས་གགས་པའི་སྐབས་སུ་དར་མདློ་གློང་གི་ཤར་ཕློགས་དམ་

ཅན་མགར་བ་ནག་པློའི་གནས་རི། ལྷློ་ཕློགས་རྡློ་རེ་ཕག་མློའི་གནས་རི། ནུབ་ཕློགས་རྒྱལ་བ་

རྒྱ་མཚོའི་གནས་རི་ཡིན་པའི་བཤད་སློལ་ཡློངས་གགས་ཡློད་འདུག ལྷག་པར་དམ་ཅན་བསྐང་

གསློལ་ལས། ཕློགས་ཕློགས་དེ་ཡི་ཕ་ཀི་ན། །ཉི་མ་ལྷློ་ཕློགས་ཕ་ཀི་ན། །རྒྱ་བློད་གཉིས་ཀི་སློ་

མཚམས་ན། །ཕ་བློང་ལུང་པའི་སྐུ་མཁར་ན། །རྡློ་རེ་ལེགས་པ་གཤེགས་སུ་གསློལ། ཞེས་པའི་

གནས་དེ་ཡང་དེང་དུས་དར་མདློའི་གློང་གི་ཤར་ཕློགས་ཀི་རི་བློ་ཀློ་ཏ་ཧྲན་ཞེས་པ་འདི་ལ་ངློས་

འཛིན་བེད་སློལ་ཡློད་འདུག ཕག་མློ་རིའི་མིང་རྒྱ་ཡིག་ཏུ་འབི་སྐབས་བློད་སྐད་ཀི་གདངས་ལ་

བརེན་ནས། 跑马山 ཞེས་བིས་ཡློད་པ་རེད། དེང་དུས་དུས་དེབ་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཕག་མློ་རི་ཞེས་

པ་བློད་སྐད་ཡིན་པ་མ་ཤེས་ནས། ར་རྒྱུག་རི་བློ་ཞེས་རྒྱ་ཡིག་དློན་བསྒྱུར་བས་འདུག་པ་འདི་ནི་

ལློ་རྒྱུས་མ་ཤེས་པའི་སྐྱློན་དུ་ཟད། ཕག་མློ་རི་བློའི་རི་སྐེད་ན་ཐང་ཆུང་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ལ་གདན་

ཐློག་ཟེར། བསྐྱག་སྟློན་དེའི་ཐློག་ཏུ་གནའ་དུས་སུ་མཆློད་རེན་དང་ལྷ་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞིག་བཅས་ཡློད་

འདུག་ལ་གནས་དེར།བློད་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་བརྒྱད་ཉིན་སངས་རྒྱས་འཁྲུངས་སྐར་ལ་དུས་མཆློད་

གཏློང་སློལ་ཡློད་པའི་ལུགས་སློལ་དེ་ད་ལའང་མ་ཉམས་པར་ཡློད་ཅིང་། དུས་ཆེན་དེ་ཁིམས་

མཐུན་གི་དུས་ཆེན་གཏན་འབེབས་བས་སྟབས། དེང་དུས་དར་མདློ་རློང་གི་ལས་བེད་དང་མི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

དམངས་རྣམས་ལ་ཉིན་དེ་ཁིམས་མཐུན་གི་ངལ་གསློ་ཉིན་གཅིག་ཡློད་པ་རེད།

ཕག་མློ་རི་དགློན་པ། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༢༠༤ ལློར་གྲུབ་ཐློབ་ཞིག་པློ་ཉི་མ་རྡློ་

རེས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

ཉག་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཕག་ཚང་། ཕག་པའི་སློད་སའམ། ར་བ། ཕག་པས་བལས་ན་ཕག་ཚང་གཞལ་ཡས་ཁང་། 

ཕག་ཚིལ། ① ཕག་པའི་ཚིལ་བུ། ② སློག་ཆགས་སྨན་གི་རིགས་ཤིག རློ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། 

ནུས་པས་དུག་ནད་ལུས་ལ་བེར་བ་དང་ཤུ་ཐློར་ཟ་འཕྲུག་སློགས་པགས་ནད་ཀི་རིགས། རང་

ལག་ལ་སེར་ག་གས་པ་བཅས་ལ་ཕན། 

ཕག་ཚོང་། ① ལློག་ཚོང་། ② ཕག་པའི་ཉློ་ཚོང་། 

ཕག་ཞག ཉི་མ་འཁིག་ཁིམ་དུ་སེབས་ནས་ཞག་བཅུ་བདུན་འདས་ནས་ཞག་བདུན་གི་བར་ལྷློ་

ཕློགས་ཛམྦུ་བ�ཀྵའི་ཤིང་ལ་དུར་ཕག་འཛེག་པས་ཆར་བབ་པ་དུག་ཏུ་འགྱུར་བས་སྨན་དཔྱད་ཆུ་

ཡི་ལས་ལ་འཛེམ་དགློས་ཟེར། 

ཕག་ཟན། ① ལློག་ཟས། ② ཕག་པའི་ལློ་ཆས། 

ཕག་ཟེ། ① ཕག་པའི་གཉའ་སྟེང་གི་སྤུ་རིང་པློ། ② ཕག་སྤུ་ལས་བཟློས་པའི་དྲེག་པ་འཁྲུད་སྤད་ཅིག 

ཕག་ཟེར། ལློག་ལབ། ཚོགས་འདུའི་ཐློག་བསམ་འཆར་ཐད་ཀར་ཤློད་པ་ལས་ཕག་ཟེར་མི་ཆློག 

ཕག་ཟླ། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་དགུན་ར་བ་ཕག་གི་ཟླ་བ་སྟེ་བློད་ཟླ་བཅུ་

པ་དང་། ཞིང་འབློག་རྒན་པློའི་ལུགས་ལ་དཔྱིད་འབིང་ཕག་གི་ཟླ་བ་སྟེ་བློད་ཟླ་གཉིས་པ། འདི་

ལ་ཕག་ཟླ་རི་ནག་ཐང་སློན་མ་ཡང་ཟེར། 

ཕག་ར། ཕག་པ་འཇུག་སའི་ར་སྐློར་རམ་ཕག་ཚང་། 

ཕག་རགས། མཚོན་ཆ་ལ་ཡིབ་སའི་འློབས་དང་བཙན་རློང་གི་མིང་། 

ཕག་རི། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་གློ་མློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད་ཅིང་། རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ལས་མཐློ་ཚད་རྨེ་

ཁི་༤༢༠༠སེབས་པས་འཛམ་གིང་གི་གློང་ཁེར་ས་བབ་མཐློ་ཤློས་ཞེས་པར་གགས། 

ཕག་རི་རློང་། འདི་རྒྱ་གར་དང་ཐག་ཉེ་བའི་ཕག་རི་ཞེས་པ་གློ་མློ་རློང་གི་ཁློངས་གཏློགས་ཤིག་དང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡང་གཞན་ཞིག་ནི་པ་སྣམ་རློང་། པ་སྣམ་གི་རི་ཕག་པ་འདྲ་བར་རློང་ཡློད་པས་ན་ཕག་རི་རློང་

ཞེས་ཟེར་ཞིང་། དེང་སང་པ་སྣམ་རློང་ཡློད་ས་དེ་ཡི་ཁློངས་རློང་འདི་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་མཇུག་

ཙམ་ལ་རྒྱལ་རེ་ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པ་དཔལ་བཟང་གིས་རློང་མང་པློ་ཞིག་བརིགས་པའི་ནང་

ནས་གཅིག་ཡིན་པར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པས་མཛད་པའི་དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀི་རྒྱལ་མློའི་གླུ་

དབངས་ལགས་དཔར་མའི་ཤློག་གངས༢༣༦པར་གསལ། 

ཕག་རིལ། ཕག་པའི་མི་གཙང་སྐྱག་པ། 

ཕག་རིལ་ཐལ་བ། ཕག་བྲུན་བསེགས་ཐལ་ཏེ་སྨན་ཞིག 

ཕག་ལློ། ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་ཀི་མཐའ་མའི་མིང་། 

ཕག་ཤ ཕག་པའི་ཤ 

ཕག་སུག ཕག་པའི་རང་པ་དང་ལག་པ། 

ཕག་སུག་པ། གུར་ཏིག་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་ཡིན་པར་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་

ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས་གསུངས། 

ཕག་གསུག ལློག་རྔན། 

ཕང་། སྐུད་པ་འཁེལ་བེད་ཀི་དབྱུ་གུའི་མིང་། 

ཕང་ཁེབས། པང་ཁེབས་སམ་པང་གདན། 

ཕང་མཁན་པ། [རིང]རིགས་ངན་པ། 

ཕང་འགློ། སྒ་སྙན་ཏེ། གདློང་སྐབས་ཕང་པར་འཁེར་དགློས་སྟབས་ཕང་འགློ་ཞེས་བཏགས་སློ།། 

ཕང་ངི་ཕུང་ངི་། ① ཤིང་འབས་ལློ་ཏློག་སློགས་ལེགས་པར་སྨིན་པའི་རྣམ་པ། ཁམ་བུ་ཕང་ངི་ཕུང་

ངིར་སྨིན་པ། ② ལང་ལིང་ངམ། འབར་འབུར་དུ་གཡློ་ཚུལ། སྤིན་ནག་ཕང་ངི་ཕུང་ངིར་ལིང་བ། 

ཕང་ཏློ། གློས་སློགས་འཁྲུ་བེད་ཀི་ཕག་ཟེ། 

ཕང་ཐེལ། འཕང་འཁེལ་སའི་ཤིང་གི་བཟློས་པའི་ཕློར་བ་དང་འདྲ་བ་ཡློད་པ་ལ་གློ་དགློས། ཕང་ཤེལ་

ཞེས་འབློག་པས་བཙོག་པ་རི་སྟེ་བིས་པ་སློགས་མི་ཡི་མགློ་ནས་འཁུར་སློལ་མེད། བློད་ཀི་

གློམས་གཤིས་ཤིག་ཡིན། 
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ཕང་པ། པང་པ་དང་འདྲ། 

ཕང་ཕུང་། ཕང་ངི་ཕུང་ངིའི་བསྡུས་ཚིག 

ཕང་མ་ནག་པློ། ཤིང་ཞིག 

ཕང་ལློ། [རིང]འཕང་ལློ་དང་འདྲ། 

ཕང་ཤིང་། འཕང་ཤིང་དང་འདྲ། 

ཕངས་པ། གཅེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འློང་བའམ། སྙིང་དུ་སྡུག་པ། གཙིགས་ཆེ་བ། མནངས་ཆེ་བ་དེ་ཕར་

ཤློར་བའམ། ཚུར་མ་ཐློབ་པར་ཡིད་ཕམ་ཚུལ། མི་ངན་དེ་གསློན་བཟུང་བེད་མ་ཐུབ་པ་ཕངས་

པ་ལ། མདའ་མློ་དློངས་པའི་ནང་དུ་རྒས་པ་ཕངས། 

ཕངས་མེད། ① བར་ིམཐློང་མེད་པ། ② སེར་སྣ་མེད་པ། རང་སློག་ཕངས་མེད་ཀིས་གཞན་སློག་སྐྱློབ་པ། 

ཕངས་སེམས། སེར་སྣའི་སེམས། རྒྱུ་ནློར་ཕངས་སེམས་མེད་པར་འཕློ་བརླག་གཏློང་བ། 

ཕད། ① རྐྱལ་བའི་མིང་གཞན་ཏེ། ཕད་བུ་ཡང་ཟེར། 

② སིག་པ་ར་ཙའི་རྔ་མའི་དུག་ཚེར་གི་མིང་གཞན། 

ཕད་ཁུག སྒེ་མློ་ཆུང་ངུ་། 

ཕད་གློག སྒེ་མློ། 

ཕད་སྣློད། ཕད་གློག་གམ་སྒེ་སྣློད། 

ཕད་ཕློད་མི་བ་བ། [རིང]རྒྱས་སྤློས་མི་བེད་པ། 

ཕད་བུ། ཕད་གློག་ཆུང་ངུ་། 

ཕད་ཚེ། སྒེ་མློ། 

ཕད་ལ་ཕུག [རྒྱ] ལ་ཕུག་གི་རིགས་ཤིག 

ཕན། ནུས་པ་དང་འབས་བུ་ཡག་པློ་བྱུང་བའི་དློན་ཏེ། སྨན་གིས་ནད་ལ་ཕན། དུས་ཀི་ཆར་བས་ལློ་

ཏློག་ལ་ཕན་ཞེས་པ། 

ཕན་ཁ། ཕན་པ། ཕན་ཁ་མེད་པའི་ལས་མི་བེད། 

ཕན་ཁང་བམས་པ་དཔལ་ལན། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་ལྔ་བཅུ་པ་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཙང་གི་ཆར་ཆློས་གྲྭ་དགའ་བ་གདློང་དུ་གགས་པའི་ཉེ་འདབས་པ་སྣམ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། མཁན་

ཆེན་དཔལ་ལན་ཆློས་སྐྱློང་གི་དབློན་པློ་རིན་ཆེན་མཆློག་གྲུབ་ཀི་སྤྲུལ་སྐུར་ངློར་ཨེ་ཝཾ་དུ་

ཕེབས། ཕན་བདེ་བ་བང་དུ་བཞུགས་ནས་བམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་སློགས་ཡློངས་

འཛིན་དུ་མ་ལས་ལམ་འབས་སློགས་དམ་ཆློས་མཐའ་ཡས་པ་གསན། ཨེ་ཝཾ་པའི་གསེར་ཁི་ལ་

ཞབས་པད་བཀློད་དེ་འཇམ་མགློན་ངག་དབང་ལེགས་གྲུབ་སློགས་སྐྱེ་འགློ་མཐའ་ཡས་པ་ཕན་

བདེའི་ལམ་བཀློད་པར་མཛད་དློ།། 

ཕན་ཁང་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་བློ་གློས། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་ང་

གསུམ་པ་ཡིན། ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་རྒྱབ་ཕློགས་སུ་རློགས་ལན་དགློན་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་ལིངས་

སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༨༢༢ ལློར་ཡབ་ཡུམ་བརྒྱུད་པ་བཟང་པློར་སྐུ་འཁྲུངས། 

དཔལ་ལན་ཆློས་སྐྱློང་གི་དབློན་རིན་ཆེན་ཆློས་མཛད་ཀི་སྐུ་སྐྱེར་ཕན་བདེ་བ་བང་དུ་བློན། རྣལ་

འབློར་འཇམ་དཔལ་བཟང་པློ་ལས་གསུང་ངག་རིན་པློ་ཆེ་སློགས་ཡབ་ཆློས་དུ་མ་གསན། 

དགུང་གངས་ཉེར་བདུན་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༨༤༨ལློར་ཁིར་ཕེབས། 

གདན་ས་ལློ་བཞི་མཛད། མཁན་ཆེན་ངག་དབང་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་སློགས་བུ་སློབ་དུ་

མ་བསྐྲུན། དགུང་གངས་རེ་གསུམ་སྟེ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༨༨༤ ལློར་སྐུའི་

བཀློད་པ་ཆློས་དབིངས་སུ་བསྡུ་བར་མཛད་དློ།། 

ཕན་ཁང་དཔལ་ལན་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་ང་

བདུན་པ་ཡིན། གཙང་པ་སྣམ་དུ་བམས་པ་དཔལ་ལན་བཟང་པློའི་རིགས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་

པའི་ལགས་བི་སྤི་ལློ་༡༨༤༠ལློར་སྐུ་བལམས། ཆུང་ངུའི་དུས་སུ་དགའ་གདློང་དུ་བཞུགས་

ཀང་བམས་པ་དཔལ་ལན་བཟང་པློའི་དབློན་རིགས་ཡིན་པས་ཕན་བདེ་བ་བང་དུ་སྤན་དྲངས། 

བམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ལས་བསྙེན་པར་རློགས། འཇམ་མགློན་ངག་

དབང་ལེགས་གྲུབ་སློགས་ལས་ཡབ་ཆློས་མཐའ་ཡས་པས་ཐུགས་ཀི་བུམ་བཟང་གཏམས། 

བགང་བ་རྒྱལ་སིད་གངས་ལན་རྒྱལ་བ་རྡློ་རེ་འཆང་གི་འཕིན་ལས་ལ་དབང་བསྒྱུར་ནས་མཁན་

ཆེན་ངག་དབང་བློ་གློས་སྙིང་པློ་བུ་སློབ་མང་པློ་བསྐྱངས་ནས་དགུང་གངས་རེ་གཅིག་པ་སྟེ་
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རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལགས་བི་སྤི་ལློ་༡༩༠༠ལློར་སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་པའློ།། 

ཕན་ཁང་ངག་དབང་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་

བདུན་ཅུ་པ་ཡིན། ཁམས་ས་སྟློད་འཛིན་འདའ་ཞེས་པར་ཡབ་བང་ཆུབ་བཟང་པློ་དང་ཡུམ་དློན་

གྲུབ་མཚོ་མློ་ཞེས་པར་སྐུ་གློང་མ་བམས་པ་དཔལ་ལན་ཆློས་མཛད་ཀི་ཞལ་ཆེམས་བཞིན་རབ་

བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༩༡༧ ཟླ་བ་བདུན་པའི་ཚེས་གཅིག་ལ་སྐུ་འཁྲུངས། ངློར་ཕན་

བདེ་བ་བང་དུ་བཞུགས་ནས་ངག་དབང་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལས་བསྙེན་པར་རློགས་ཤིང་ལམ་

འབས་ཚོགས་བཤད་གསན། དམ་པ་རིན་པློ་ཆེ་སྤི་བློའི་གཙུག་ཏུ་བསྟེན་ཏེ་རྒྱུད་སེ་ཀུན་བཏུས་

དང་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཏུས། ལམ་འབས་སློབ་བཤད་སློགས་ཡབ་ཆློས་དུ་མས་ཐུགས་ཀི་བུམ་

བཟང་ཡློངས་སུ་གཏམས། ངློར་མཁན་པློའི་ཁིར་འཁློད ། ས་ཕིར་གདན་ས་ལློ་དྲུག་མཛད། སྐལ་

ལན་བུ་སློབ་བརྒྱ་ཕག་མང་པློར་རྒྱུད་སེ་ཀུན་བཏུས་དང་། ས་ཕིར་ལམ་འབས་ཚར་དྲུག་ཙམ་

གསུངས་ཤིང་འཁློར་ཚོགས་ལེགས་པར་བསྐྱངས། སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པློར་སྟློབས་འབློར་ཆློས་ཀིས་

སྒྲུབ་པའི་སྤློད་པ་སངས་ཏེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རག་ཏུ་ངུའི་རློགས་བརློད་མངློན་དུ་མཛད། 

མཐར་གདུལ་བ་རག་འཛིན་ཅན་རྣམས་ཆློས་ལ་བསྐུལ་ཕིར་གནས་མཆློག་འཕགས་ཡུལ་ར་ཇི་

སྤུར་གཟུགས་སྐུའི་བཀློད་པ་ཆློས་དབིངས་སུ་བསྡུས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པར་མཛད་དློ།། 

ཕན་ཁང་ངག་དབང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་

རེ་བརྒྱད་པ་ཡིན། དཔལ་ལན་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན། རྒྱལ་བས་ལུང་གིས་ཟིན་

པའི་ངློར་ཆེན་རྡློ་རེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་པློའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བསྐློས་ཏེ་གསང་སགས་ལམ་

འབས་སློགས་ཀིས་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་དཔག་མེད་བསྐློར། འདས་ལློ་མི་གསལ། 

ཕན་གློགས། ① ཕན་ཐབས་ཀི་རློགས་རམ། ② ཕན་འདློགས་པའི་མཛའ་གློགས། 

ཕན་ཆ། ཕན་ཐློགས། སྨན་འདིས་ཁློ་བློའི་ནད་ལ་ཕན་ཆ་ཆེན་པློ་བྱུང་སློང་། ཕན་ཆ་ཡློད་པ། 

ཕན་ཆད། ① དུས་སློན་ཆད་དང་ཕིན་ཆད་གཉིས་ཀར་གློ་རུང་བ། ད་སློན་ཕན་ཆད་ཀི་བས་ཉེས་

སངས་ནས་དེ་རིང་ཕན་ཆད་དེ་ལར་མ་བེད། ② ཕར་ཕློགས་ཚུར་ཕློགས་ཀི་ཕར་ཕློགས། རྡློ་

རིང་འདི་ཕན་ཆད་ཀི་ས་ཆ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕན་ཆུང་དྲིན་ཆུང་། ཕན་ཐློགས་ཆུང་ན་དྲིན་ཆུང་བ། 

ཕན་ཆློད། ཕན་ཆད་དང་འདྲ། 

ཕན་བཏགས་པ། གང་ཞིག་དེ་ལ་དགེ་མཚན་ཡློང་བར་བེད་པ་དཔེར་ན། བློ་ཆུང་ཕན་བཏགས་

ཟེར་བ་ལ་བུ། 

ཕན་ཐབས། ཕན་ཐློགས་པའི་ཐབས་ཤེས། 

ཕན་ཐློགས་པ། ནུས་པ་ཐློན་པའམ་གློ་ཆློད་པ། ཁེད་ཀི་བཀའ་སློབ་ལ་བརེན་ནས་ང་ལ་ཕན་ཐློགས་

ཆེན་པློ་བྱུང་། ཐློན་སྐྱེད་གློང་སེལ་ལ་ཕན་ཐློགས་པའི་ཉམས་མློང་སེལ་རེས་བེད་པ། ཆུ་ཡུར་

དེ་ནས་བར་ཐག་རིང་པློས་ཆློད་པའི་ཞིང་ཁ་རྣམས་ལ་ཕན་མི་ཐློགས་པའང་ཡློང་སིད། ཕན་

ཐློགས་ནུས་ཤུགས། ཕན་ཐློགས་བྱུང་འབས། 

ཕན་ཐློགས་པློ། ཕན་ཐློགས་པ་དང་འདྲ། 

ཕན་ཐློབ། དགེ་བའམ་བཀྲ་ཤིས་པ། 

ཕན་དར། གཞན་ལ་ཕན་ཞིང་། འཕིན་ལས་དར་ཁབ་ཆེ་བའི་དློན་ཡིན་ཞེས་སློག་པློ་ལུང་རིང་བསྟན་

དར་གིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་བརྡ་བཀྲློལ་རྣམ་རྒྱལ་ཨ་རུའི་ཕེང་བ་ལས་གསུངས། 

ཕན་དློན། ཁེ་ཕན་དང་ནུས་པ། ཐབས་ཤེས་གནད་དུ་མ་ཁེལ་བས་ཕན་དློན་མ་གྲུབ། 

ཕན་བདེ། ཕན་པ་དང་བདེ་བ། ལས་བེད་ཀི་ཕན་བདེ། མི་དམངས་ཀི་ཕན་བདེ། སྤི་ཚོགས་རིང་

ལུགས་ཀི་མེས་རྒྱལ་གི་ཕན་བདེའི་གིབ་བསིལ་སྣུམ་པློར་འཚོ་ཞིང་གནས་པ། ཕན་བདེར་

ལློངས་སྤློད་པའི་གློ་སྐབས་སྦིན་པ། 

ཕན་བདེ་སྐྱློང་བ། ཕན་ཐློགས་ཆེན་པློ་དང་བདེ་བར་སྐྱློང་བའི་དློན། 

ཕན་བདེའ་ིརྒྱན་ཤློག ཕན་བདེའ་ིབ་གཞག་ལ་རློགས་སྐྱློར་བ་ཆེད་བཀྲམ་པའ་ིརྒྱན་རེད་ཤློག་བང་ལ་ཟེར། 

ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་བཞད་པ། ཕན་འབས་ཆེན་པློ་དང་བདེ་སྐྱིད་ཆེ་བའི་རྣམ་པ་གསར་པ་ཐློན་པ། 

ཕན་བདེའི་ཆར་རྒྱུན་མ་བུ་ལེ་ལག རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་འབི་གུང་ཚེ་དབང་བརན་པའི་

སློབ་མ་དབློན་ཚང་ཡེ་ཤེས་བསམ་གཏན་གིས་མཛད་པའི་སྨན་གི་མན་ངག་གཅེས་རིགས་

བསྡུས་པའི་ལེ་ཚན་ཞིག་དང་། གཅེས་བསྡུས་ཕན་བདེའི་སྙིང་པློའི་ཞལ་ཤེས་སྙིང་གི་ཁུ་བ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ལློགས་སུ་བཀློད་པ་དང་གཉིས་སློ།། 

ཕན་བདེའི་སྙིང་པློ། ① རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་འབི་གུང་ཚེ་དབང་བརན་པས་མཛད་པའི་ནད་

སྨན་སྤད་པའི་མན་ངག་སྣ་ཚོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་སྨན་གི་བསྟན་བཅློས་ཤིག 

ཕན་བདེའི་སྙིང་པློ། ② རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་

ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱ་བློད་ཀི་འབྲུམ་བཅློས་དང་། གསར་འགྱུར་ར་ཡི་བརག་ཐབས། རིན་ཆེན་

རིལ་ནག་ཆེན་མློའི་སྐློར་སློགས་འཁློད་པའི་སྨན་གི་བསྟན་བཅློས་ཤིག 

ཕན་འདློགས་པ། ཕན་གློགས་བེད་པ། ཐབས་ཤེས་གང་ཟབ་ཀི་སློ་ནས་རིག་གནས་ཀི་ལས་དློན་ལ་

ཕན་འདློགས་པ། 

ཕན་འདློགས་པའི་དགེ་བ། བསྡུ་དངློས་བཞིས་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདློགས་པ། 

ཕན་འདྲློང་། ཕན་ཐློགས། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་འདྲློང་ཆེ་ངེས་བྱུང་བ། 

ཕན་ནི་ཕུན་ནི། ① ཕང་ཕྲུལ་གི་རྒྱན་རིགས་འཇློལ་བའི་ཚུལ། ཕང་ཕྲུལ་མཛེས་རྒྱན་དར་ཕློད་ཕན་

ཕུན་གཡློ། ② རིང་ཧྲུལ་ལམ་དམ་དུམ་ཐློར་བུར་གྱུར་ནས་བེད་སྤློད་དུ་མི་རུང་བའི་ཚུལ། 

ཕན་ནུས། ཕན་ཐློགས་ཀི་ནུས་ཤུགས། ཚུ་བེད་ལས་གྲྭ་དེ་ནས་ཕན་ནུས་ཐློན་པ། 

ཕན་གནློད། ཕན་པ་དང་གནློད་པ། 

ཕན་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ] ཕན་ཐློགས་པ། སྨན་གིས་ནད་ལ་ཕན། སློབ་སྦློང་བས་པས་རང་ལ་ཕན་པ། 

དངློས་སུ་མི་ཕན་ཡང་བརྒྱུད་ནས་ཕན་ཡློང་། ② ཁེ་ཕན་ནམ་ཕན་ཐློགས། ཕན་པའི་ལྷག་བསམ། 

ཕན་པ་ཀུན་ལན། བེད་ལས་ཀི་སློ་ནས་བཏགས་པའི་ཐང་ཕློམ་དཀར་པློའི་ར་བ་དང་འབས་བུ་

གཉིས་ཀའི་སྤི་མིང་ཞིག་སྟེ། ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡློ་རེས། ཟུག་བཟློད་མེད་སིན་གི་སྡུག་བསལ་

ལ། འཕལ་ཕན་པའི་ཡློན་ཏན་ཀུན་ལན་པས། མིང་ཕན་པ་ཀུན་ལན་ཞེས་གགས་པ། དློན་ཐང་

ཕློམ་དཀར་པློའི་ར་འབས་སློ།། 

ཕན་པ་ཅན། [མངློན] ཨ་རུ་རའི་ཤིང་། 

ཕན་ཕུན། ཕན་ནི་ཕུན་ནིའི་བསྡུས་ཚིག 

ཕན་ཕུན་མེད་པ། [རིང]ཆུད་ཟློས་སུ་མི་འགློ་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕན་མེད། ཕན་མི་ཐློག་པའི་དློན། 

ཕན་མེད་གངས་ཀ གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་invalid number ཟེར། 

ཕན་མེད་འགློ་ལམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་invalid path ཟེར། 

ཕན་ཚུན། ཕར་ཚུར། བློ་མཐུན་པ་ཕན་ཚུན་སློབ་སྦློང་དང་། ཕན་ཚུན་རློགས་རམ་གི་སློ་ནས་ཡར་

ཐློན་ཡློང་ཐབས་བེད་པ། ཕན་ཚུན་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་འཛིན་པ། ཕན་ཚུན་བརེ་ཞིང་

དུང་བ། ཕན་ཚུན་དཀྲུགས་པ། 

ཕན་ཚུན་གི་དཔེ། ཕན་ཚུན་དཔེའི་ཁད་ཆློས་ནི། དང་པློ་སྐབས་ཐློབ་ཀི་བརློད་བ་དཔེ་ཅན་དང༌། དེ་

ལ་མཚུངས་གསལ་སྦར། དེ་ནས་དཔེ་བཀློད། སར་ཡང་དཔེ་དེ་ལ་མཚུངས་གསལ་གི་སྒ་སྦར་

ཞིང༌། དེའི་རེས་སུ་དཔེ་ཅན་བཀློད་དགློས་པ་ཞིག་རེད། ཕན་ཚུན་དཔེ་ཞེས་པའི་དློན་ནི། དཔེ་

ཅན་དང་དཔེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་དཔེ་བངས་རེས་སུ་བཀློད་པས་ན་ཕན་ཚུན་དཔེ་ཟེར། 

ཕན་ཚུན་འགེབས་སྲུང་། ཉེས་ཅན་པ་ཕན་ཚུན་བར་ཉེས་པ་འགེབས་སྲུང་བེད་པ། 

ཕན་ཚུན་ཆེན་པློའི་འཁློར་ལློ། གཟའ་སྐར་གི་འབས་བུ་བརག་པའི་འཁློར་ལློ་སྟེ། གནམ་གཤིས་

བཟང་ངན་ཆར་ཆུ་འབེལ་དཀློན་སློགས་བརག་ཐབས་སྐར་དཔྱད་རི་མློའི་འཁློར་ལློ། 

ཕན་ཚུན་ལློས་པ། གཅིག་ལ་གཅིག་བརེན་དུ་གྱུར་པ། 

ཕན་ཚུན་དུ་གྱུར་པ། ① ཕན་ཚུན་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ། ② ཐ་དད་དུ་གྱུར་པ། 

ཕན་ཚུན་ནང་འགལ། ནང་དློན་ཕློགས་འགལ། 

ཕན་ཚུན་བསྣློར་བ། ཕར་ཚུར་བསེ་བའམ་ལེབ་པ།

ཕན་ཚུན་སང་འགལ། འགལ་བའི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ། ཕན་ཚུན་སང་བའི་སློ་ནས་མི་མཐུན་པར་གནས་

པ། ཀ་བུམ་གཉིས་དང་། རག་མི་རག་གཉིས་ལ་བུའློ།། 

ཕན་ཚུན་སང་འགལ་གི་རགས་སྦློར། འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག ཕན་ཚུན་

སངས་འགལ་ལ་བརེན་ནས་རང་གི་ཁབ་འབེལ་ངེས་དགློས་པ། མདུན་གི་རྭ་ཅན་འདི་ཆློས་



  1255  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཅན། ར་མ་ཡིན་ཏེ། རྭ་ཡློད་པའི་ཕིར། ཞེས་དང་། བུམ་པ་ཆློས་ཅན། རག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བས་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ་གཅིག་གི་དློན་དང་ལན་ན་ཅིག་ཤློས་ཡིན་པ་བཀག་ཙམ་གི་

འགལ་ཟླར་གྱུར་པའི་རགས་སྦློར། 

ཕན་ཚུན་སང་འགལ་གི་རགས་སྦློར་གཉིས། ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་ལ་བརེན་པའི་སྣང་རུང་གི་

འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རགས་ཀི་སྦློར་བ་འགློད་ཚུལ་ལ་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། ངེས་པས་ལློས་པ་

འགློག་པའི་རགས་དང་། ལློས་པས་ངེས་པ་འགློག་པའི་རགས་སློ།། 

ཕན་ཚུན་སངས་འགལ། གཅིག་ཤློས་དངློས་པློ་དང་ཡ་གལ་དངློས་མེད་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་མི་

སིད་པའི་ཆློས་གཉིས། གཅིག་ཤློས་ལ་ཡ་གལ་གིས་གནློད་པའི་སློ་ནས་སངས་པའམ་འདློར་

བའི་ཕིར་ནང་ཕན་ཚུན་སངས་པའི་སློ་ནས་འགལ་བར་སློང་བའི་དློན། 

ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་གི་ཐལ་འགྱུར། གཞན་རིགས་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་བཅུ་བཞིའི་ནང་

གསེས། ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་དུ་གྱུར་པའི་འགལ་བའི་ཁབ་བ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་གང་

ཞིག བཟླློག་ན་ཁབ་བེད་དང་འགལ་བ་དམིགས་པའི་རང་རྒྱུད་འཕེན་པ་སྟེ། དཔེར་ན། སྒ་ཆློས་

ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རག་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་གིས། དེ་ཆློས་ཅན། མི་རག་སྟེ། 

བས་པའི་ཕིར། ཞེས་བཟླློག་པ་གཞན་རིགས་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་རློ། 

ཕན་ཚུན་སྤློད་པ། ① ཕར་ཚུར་ལྷུ་བསྒིགས་པ། ② དངློས་རིགས་སྟེར་རེས་བས་པ། 

ཕན་ཚུན་འཕློག་རེས་བེད་པ། གཅིག་གིས་ཕར་འཕློག་ཅིང་ཡང་གཅིག་གིས་ཚུར་འཕློག་པའི་སྟེང་

རེས་མློས་ཀིས་འཕློག་བཅློམ་བེད་པ། 

ཕན་ཚུན་སྦྲེལ་བ། ཕན་ཚུན་མཐུད་པ། 

ཕན་ཚུན་འབེལ་མེད། ཕན་ཚུན་ངློ་མི་ཆློད་པའི་མི་ལ་བུ། ཡང་ན་ཤ་ཁག་ཁག་གི་སློ་སློ་ཞེས་པ་མིང་

གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཕན་ཚུན་མེད་པའི་བེད་རྒྱུ། རྒྱུའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཕན་ཚུན་ཡིན་པ་མེད་པའི་རྒྱུ་

དངློས་མེད་དེས། སེམས་ལ་འདློད་པའི་འབས་བུ་དངློས་པློར་གྱུར་པ་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུའི་རྒྱན་ཞིག 

ཕན་ཚུན་གཞློགས་འདེགས། ཕར་ཚུར་གཅིག་གཞློགས་གཅིག་འདེགས་ཀི་རློགས་རམ། 
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ཕན་ཚུན་བཟློད་སློམ། ཕན་ཚུན་བཟློད་པ་སློམ་རེས། ཕུགས་ཀི་ཕན་དློན་བསྒྲུབ་ཆེད་དུ་གནས་

སྐབས་ཕན་ཚུན་བཟློད་སློམ་བས་ཀང་འགིག 

ཕན་ཚུན་ཡ་བཟུང་། ཕན་ཚུན་གློད་འཛིང་གི་ཁ་གཏད་འཇལ་བ། དགར་འཛིན་དཔུང་སེ་ཁག་གཉིས་

ཕན་ཚུན་ཡ་བཟུང་བས་ནས་ཡུན་རིང་འཐབ་པ། 

ཕན་ཚུན་རིམ་ལློག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་mutual recursion ཟེར། 

ཕན་ཚུན་གསློད་རེས། ཕློགས་ཁག་གཉིས་པློས་རེས་མློས་བས་ནས་སྐབས་འགར་ཕར་བསད་པ་

དང་། ཡང་སྐབས་འགར་ཚུར་བསད་པ། 

ཕན་ཚུན་བསམ་ཤེས་བཟློད་བསན། ཕན་ཚུན་བར་བསམ་ཤེས་བས་ནས་བཟློད་སློམ་བེད་པ་ལ་

ཟེར། ཡང་ན་ལ་ཉག་མཛོ་གཟེངས་ཅེས་པ། 

ཕན་ཟས། ལུས་ལ་ཕན་པའི་ཁ་ཟས། 

ཕན་ཡློན། ཕན་པའི་ཡློན་ཏན་ནམ་ནུས་པ། ནད་དྲག་པ་སྨན་གི་ཕན་ཡློན་རེད། 

ཕན་ཡློན་གི་ཡན་ལག ① བསམ་གཏན་བཞིའི་ཡན་ལག་ཅིག་སྟེ། བསམ་གཏན་བཞིའི་རང་སའི་

ཚོར་བའློ།། ② དགའ་བ་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་གློ 

ཕན་ལུང་དགློན་པ། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་དུས་རབས་སུ་ཕག་བཏབ། ད་ལ་མཚོ་སློན་གསེར་ཁློག་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཕན་སེམས། གཞན་ལ་ཡག་པློ་ཡློང་བ་བེད་འདློད་ཀི་བསམ་པ། 

ཕན་སེབས། ཕན་ཐློགས་སམ། ཕན་ནུས། 

ཕབ། བ་བེད་ཐ་དད་པའི་བ་ཚིག གཏན་ལ་ཕབ་ནས་དབབ། གནམ་ལ་བཏགས་པ་དེ་མར་ཕབ་ནས་

བབ། གློ་ནས་ཕབ་ནས་དབབ། 

ཕབ་སྒིག སྒ་ཕབ་དང་བརན་ཕབ་བཟློ་སྒིག་བས་པར་ཟེར། 

ཕབ་པ། འབེབས་པའི་འདས་པ། 

ཕབ་ཕློབ། ཕབ་བེ་ཕློབ་བེའི་བསྡུས་ཚིག 
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ཕབ་བེ་ཕློབ་བེ། གློས་སློགས་ཕི་བློང་ཆེ་བའི་ཚུལ། ཆ་ལུགས་ཕབ་བེ་ཕློབ་བེ་སྟབས་མི་བདེ། 

ཕབ་རིས། རིན་ཐང་གི་ཁད་པར་རི་ཚུལ། 

ཕབ་རུང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་downloadable ཟེར། 

ཕབ་ལེན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་to download ཟེར། 

ཕབས། ① ཞློ་ཆང་སློགས་བསྙལ་བ་ལང་བེད་ཀི་ཕབས་སམ། རུ་མ་སྟེ། ཞློ་རི་ཆང་རི་སློགས། ② 

སྨན་དུ་འགློ་བའི་ཆང་རི་སྟེ། ནུས་པས་ཆུ་རྒྱུས་འགམས་པ་དང་། བིས་པའི་ལེ་འཁློར་གི་ནད། 

མངལ་ནད། ར་བློང་གི་གང་ནད་བཅས་ལ་ཕན་པ་ཞིག 

ཕབས་ར། རྒྱུན་དང་། རུ་མའམ། ཕབས་རི། ཆང་གི་ཕབས་ར། སྨན་གི་ཕབས་ར། 

ཕབས་རི། ཕབས་རས་དང་དློན་གཅིག 

ཕབས་རས། ཞློ་རི་ཆང་རི་སློགས། 

ཕམ། རྒྱལ་ཁ་བངས་པའི་ལློག་ཟླ་སྟེ། གཡུལ་གི་རྒྱལ་ཕམ། དག་བློ་ཕམ་ནས་བློས་ལ་བུ། 

ཕམ་ཁ། གློང་གུན། ཚོང་ལ་ཕམ་ཁ་འཁེལ་བ། 

ཕམ་འཁུར་བ། གློང་འཁེར་བའམ་བཟློད་པར་བས་པ། 

ཕམ་འཁེར་བ། ཕམ་འཁུར་བ་དང་དློན་གཅིག 

ཕམ་རྒྱལ། ཕམ་ཁ་དང་རྒྱལ་ཁ། ཕམ་རྒྱལ་སུ་ལའང་མེད། 

ཕམ་ཉེས། ཕམ་པ། ཕམ་ཉེས་གཏློང་མི་ཐུབ་པ། 

ཕམ་སྟེར་བ། གློང་གཏློང་བ། ཉློ་ཚོང་དྲང་པློ་བེད་པ་ལས། ཕར་ཚུར་ཕམ་སྟེར་བ་མི་ཆློག དག་

དམག་ལ་འཛིངས་ནས་ཕམ་སྟེར་བ། 

ཕམ་འདྲའི་ཉེས་བས། དགེ་ཚུལ་གི་ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་ཉེས་བས་ཁློ་ནར་འདུ་ཞིང་། ར་བ་བཞི་ནི་

སློམ་པ་ཉམས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཕམ་འདྲའི་ཉེས་བས་ཞེས་བའློ།། 

ཕམ་པ། ① འཕམ་པའི་འདས་པ། ② རྒྱལ་ཁ་བངས་པའི་ལློག་ཟླ། ཕམ་པ་རྒྱལ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཡིན། 
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③ [པརཛིཀཱ]སློ་ཐར་དང་བང་སེམས་ཀི་སློམ་པའི་ར་བ་ཉམས་པ། 

ཕམ་པ་བརྒྱད། དགེ་སློང་མའི་སང་བ། དགེ་སློང་ཕ་དང་ཐུན་མློང་དུ་གྱུར་པའི་ཕམ་པ་བཞིའི་སྟེང་དུ་

ཐུན་མིན་གི་ཕམ་པ་བཞི་སྟེ། སྐྱེས་པ་ལ་ཆགས་སེམས་ཀིས་ལུས་འཁྱུད་ཅིང་རེག་པ་དང་། 

སྐྱེས་པ་ལ་ཆགས་སེམས་ཀིས་ལུས་གན་རྐྱལ་དུ་བཀན་པ་དང་། ཟླ་མློར་ཕམ་པ་བྱུང་བ་ཤེས་

བཞིན་དུ་འཆབ་པ་དང་། དགེ་སློང་འགའ་ཞིག་དགེ་འདུན་གི་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ལ་སར་ཡང་

འགློད་པའི་སེམས་ཀིས་བཟློད་པར་གསློལ་བ་དེ་ཉིད་ལུས་ངག་གི་སློ་ནས་ཟླློག་པར་བེད་པའློ།། 

ཕམ་པ་བཞི། དགེ་སློང་གི་ར་བའི་ལྟུང་བ་སྟེ། མི་ཚངས་སྤློད་ཀི་ཕམ་པ་དང་། མ་བིན་ལེན་གི་ཕམ་

པ། སློག་གཅློད་ཀི་ཕམ་པ། མི་ཆློས་བ་མའི་རྫུན་གི་ཕམ་པ་བཅས་བཞི། 

ཕམ་པའི་དངློས་གཞི། ར་བ་བཞི་གང་རུང་ལས་ཉམས་པ་ན། གཞི་བསམ་སྦློར་མཐར་ཐུག་པའི་

ཡན་ལག་བཞི་ཚང་བའློ།། 

ཕམ་པའི་སེ། དགེ་སློང་གི་སང་བ་ལྟུང་བ་སེ་ལྔའི་དང་པློ་སྟེ། ནང་གསེས་སུ་ཕམ་པ་བཞི་ཡློད་ཅིང་། 

དགེ་སློང་གིས་འདི་བཞི་གང་རུང་ལ་སྤད་དེ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་བཅབས་ཀང་སློམ་པ་ལྷག་

མ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་གཅློད་པར་བེད་པས་ན་ར་བའི་ལྟུང་བ་དང་། མི་མཐུན་ཕློགས་ཀི་གཉེན་

པློ་མཐུ་མེད་པར་བཅློམ་པའི་ཕིར་ཕམ་པའི་སེ་ཞེས་བའློ།། 

ཕམ་པའི་སློམ་པློ། ར་བ་བཞི་གང་རུང་ལས་ཉམས་པ་ན། གཞི་བསམ་སྦློར་བ་མཐར་ཐུག་གི་ཡན་

ལག་བཞི་པློ་གང་རུང་མ་ཚང་བའློ།། 

ཕམ་པློ། ཡིད་སྐྱློ་པློ། དེ་རིང་ཁློང་མ་མཇལ་བས་སེམས་ཕམ་པློ་བྱུང་། 

ཕམ་ཕབ། ① ཟས་སློགས་དངློས་རས་སམ་ལག་རགས། ཟས་དཀློར་ཟས་མེད་པའི་རང་ཟས་ལ། 

བདེ་བ་ལྷ་ཡི་ཕམ་ཕབ་ཡློད། ② ཟས་ལྷག 

ཕམ་ཕབས། ཟས་ཀི་ལྷག་མའམ་གསློལ་རས་ཀི་མིང་སྟེ། བརྡ་གསར་རིང་གི་རྣམ་གཞག་བློ་གསལ་

ཡིད་འཕློག་ལས་ཕམ་ཕབས་ལྷག་མའམ་གསློལ་རས་དང་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། བེའུ་བུམ་

སློན་པློའི་མིང་བརྡ་བཤད་པ་ལས། ཕམ་ཕབས་ནི་ཁ་ཟས་ལྷག་མའམ་གསློལ་ལྷག་གི་མིང་ངློ་

ཞེས་གསུངས་སློ།། 
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ཕམ་འབབས། ཕམ་ཕབ་དང་འདྲ། 

ཕམ་ཚབས་ཆེ་བ། གློང་གུན་ཧ་ཅང་ཆེ་བ། བཙན་འཛུལ་དག་དམག་ལ་ཕམ་ཚབས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡློང་

ངེས་རེད། 

ཕམ་ཚོང་། རིན་གློང་མ་གནས་ལས་ཆུང་བར་འཚོང་བའི་ཚོང་། ཕམ་ཚོང་བརྒྱབ་ན་དགློས་པ་མེད། 

ཕམ་ལྷག་སློམ་པློའི་ལྟུང་བ། དེ་ཡང་གློ་བ་རགས་པའི་དབང་དུ་བས་ན་ཕམ་པ་བཞིའི་སློམ་པློ་དང་

ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་གི་སློམ་པློ་ལ་བུ་ཡིན། དེ་ཡང་སློག་གཅློད་ཀི་ཁློངས་ཀི་སློམ་པློ་མཚོན་ན་

རྐུན་མ་ཞིག་གསློད་འདློད་ཀང་ནློར་ཏེ་མི་གཞན་བསད་པར་སློག་གཅློད་ཀི་ཕམ་པའི་སློམ་པློར་

འགྱུར་བ་ལ་བུ་ཡིན། ཞིབ་ཏུ་བཤད་གཞི་མང་ཡང་འདིར་དེ་ཙམ་ལས་མ་སྤློས། 

ཕའི་སེ། རབ་བྱུང་ཕློའི་དགེ་འདུན་གི་ཚོགས་པ། 

ཕར། ཕ་རློལ་ཞེས་པའི་བསྡུས་ཚིག་སྟེ། ཚུར་གི་ལློག་ཕློགས། གླུ་ཕར་གཅིག་བངས་ན་ཚུར་གཅིག་

ལེན་པ། ཕར་འགློ་ཚུར་འློང་། རྒྱ་བློད་བར་དུ་ཕར་འགློ་ཚུར་འགློ་བེད། 

ཕར་ཀློག་ཚུར་ཀློག འདྲློང་པློའམ་དྲང་པློ་མིན་པ། འཐབ་ལམ་ཕར་ཀློག་ཚུར་ཀློག་བསྐློར་ནས་

གསར་བརེར་རྒྱལ་ཁ་གཞི་ནས་ཐློབ་པ། 

ཕར་ཁ། ① ཕ་རློལ་གི་ངློས། ཆུའི་ཕར་ཁ། ཕར་ཁ་ལ་བ། ② [ཡུལ] བུ་རམ་སྤུས་ཀ་ཞན་པ། 

ཕར་ཁག་ཚུར་དཀྲི། ཕར་ཚུར་ངན་ཁག་འཇློག་རེས། 

ཕར་རྒློལ། ཕར་འཐབ། རང་སྲུང་ཕར་རྒློལ་གིས་དག་དམག་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་བརླགས། 

ཕར་རྒྱུག་ཚུར་རྒྱུག ཕར་ཚུར་མགློགས་པློར་འགློ་ཚུལ། བ་བ་གནད་ལ་མ་འཁེལ་ན། ཕར་རྒྱུག་

ཚུར་རྒྱུག་སྟློང་ངལ་ཡིན། 

ཕར་རྒྱུགས། མགློགས་པློ་སློང་ཞིག་ཅེས་པའི་སྐུལ་ཚིག 

ཕར་འགང་། དུས་ཚོད་ཕིར་བཤློལ། དུས་སློ་ཕར་འགང་གཏློང་བ། ལས་ཀ་ཕར་འགང་བཏང་ནས་

འཐུས་ཤློར་བྱུང་བ། 

ཕར་འགེ་ཚུར་འགེ། ① འགེ་ལློག་རྒྱབ་པ། སང་ཁའི་སྟེང་དུ་ར་དང་དྲེའུས་ཕར་འགེ་ཚུར་འགེ་བེད་

པ། ② ཕན་ཚུན་རིགས་འགེ་གཏློང་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕར་འགློ་ཚུར་འགློ། ཕར་འགློ་བ་དང་ཚུར་འློང་བ། རླངས་འཁློར་ཕར་འགློ་ཚུར་འགློ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ། 

ཕར་འགློ་ཚུར་འློང་། ཕར་དང་ཚུར་འགློ་འློང་བེད་པའམ་གློན་དངུལ་སློགས་ཕར་འགློ་བ་དང་ཡློང་

འབབ་སློགས་ཚུར་འློང་བ་ལའང་། 

ཕར་ངློགས། ཕ་རློལ་གི་ངློགས་སམ་འགམ། ར་བཞློན་ནས་ཆུའི་ཕ་ངློགས་སུ་ཕིན་པ། 

ཕར་ངློས། ཕ་རློལ་གི་ངློས། རང་ངློས་དང་ཕར་ངློས་གཉིས་ཀ་མཐློང་དགློས། 

ཕར་སློག་ཚུར་སློག ཅ་ལག་བཙལ་བ་དང་ཞིབ་བརད་བེད་པ་སློགས་ཀི་རྣམ་པ། 

ཕར་ཅེར་ཚུར་ཅེར། [རིང]མིག་ཕར་ཚུར་བསྒིམས་ཏེ་ལ་ཚུལ། 

ཕར་ཆིན། གློས་ཆེན་དང་། འགློ་སྣམ་སློགས་ཀི་སྟེང་དུ་དར་སྐུད་ཚེམ་དྲུབས་ཀིས་བཀློད་པའི་

མཛེས་རྒྱན་རི་མློ། 

ཕར་ཆེ་བ། གངས་ཀ་མང་པློའི་ཕེད་ཀ་ཡན་ཏེ། མི་ཕལ་ཆེ་བ། ཧྲེ་ཡློན་ཕལ་ཆེ་བ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཕར་ཆེར་ཚུར་ཆེར། ཕར་ཅེར་ཚུར་ཅེར་དང་འདྲ། 

ཕར་ལློག་པ། ཕིར་ལློག་པ། རང་ཡུལ་དུ་ཕར་ལློག་པ། སྐྱློན་ཚུར་བཀལ་ནས་ཕར་ལློག་པ། དག་བློ་

ཕར་ལློག་པ། 

ཕར་སྤློད། གཞན་ལ་ཕར་གཏློད་པ། རིན་འབབ་ཕར་སྤློད་པ། གཡར་བའི་དངློས་པློ་ཕར་སྤློད། 

ཕར་སྤློད་ཚུར་ལེན། དངུལ་དངློས་སློགས་གཞན་ལ་ཕར་གཏློད་པ་དང་། རང་གིས་ཚུར་ལེན་པ། 

ཕར་ཕར། ཇེ་རིང་ཇེ་རིང་། ཡུལ་ཕར་ཕར་བརྒལ་བ། དུས་ཡུན་ཕར་ཕར་འགངས། 

ཕར་ཕུད། ① མཐར་བསྐྲད་པ། བཙན་འཛུལ་མཁན་རྣམས་རང་ས་ནས་ཕར་ཕུད་ཅིག ② ཆས་

གློས་སློགས་བརེ་འབུད། དགུན་ཆས་ཕར་ཕུད་ནས་དབར་ཆས་ཚུར་གློན་ཅིག ③ ལློགས་སུ་

བཀར་བ། རྒས་འཁློགས་རྣམས་ཕར་ཕུད། དེ་བིངས་ཀིས་ངལ་རློལ་བས། 

ཕར་ཕིན། [པརམིཏཿ] ① ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་སྟེ། ཐེག་ཆེན་གི་བསྒྲུབ་པའི་བསབ་བ་གང་ཞིག་ཁད་

ཆློས་བཞི་ལན་གི་ཕིན་དྲུག་གིས་བསྡུས་པའི་དགེ་བ་མཐའ་དག་སྒྲུབ་པའི་སེམས་པ་མཚུངས་

ལན་དང་བཅས་པའློ།། དེ་ནི་འཇིག་རེན་པ་དང་ཉན་རང་གི་དགེ་བ་ཀུན་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་

ཕར་ངློས་སུ་སློང་བའམ། ཕ་མཐར་སློན་པའློ།། ② ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མན་ངག་
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གི་བསྟན་བཅློས་མངློན་པར་རློགས་པའི་རྒྱན་ཞེས་པའི་གཞུང་གི་མིང་། 

ཕར་ཕིན་གི་སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས། ༡ བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་བའི་རྒྱུད་ཀི་འདུན་པ་

དང་མཚུངས་ལན་གི་ས་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། ༢ བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་འབིང་པློ་བའི་རྒྱུད་

ཀི་བསམ་པ་དང་མཚུངས་ལན་གི་གསེར་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། ༣བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་

ཆེན་པློ་བའི་རྒྱུད་ཀི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དང་མཚུངས་ལན་གི་ཟླ་བ་ཚེས་པ་ལ་བུ་སེམས་

བསྐྱེད། ༤ བང་སེམས་སྦློར་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་སྦློར་བ་དང་མཚུངས་ལན་གི་མེ་ལ་བུའི་

སེམས་བསྐྱེད། འདི་བཞི་ལ་མློས་པ་སྤློད་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ཟེར། ༥ ས་དང་པློ་བའི་རྒྱུད་ཀི་

སྦིན་པ་དང་མཚུངས་ལན་གི་གཏེར་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། ༦ ས་གཉིས་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཚུལ་

ཁིམས་དང་མཚུངས་ལན་གི་རིན་པློ་ཆེའི་འབྱུང་གནས་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། ༧ ས་གསུམ་

པ་བའི་རྒྱུད་ཀི་བཟློད་པ་དང་མཚུངས་ལན་གི་རྒྱ་མཚོ་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། ༨ས་བཞི་པ་བའི་

རྒྱུད་ཀི་བརློན་འགྲུས་དང་མཚུངས་ལན་གི་རྡློ་རེ་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། ༩ ས་ལྔ་པ་བའི་རྒྱུད་

ཀི་བསམ་གཏན་དང་མཚུངས་ལན་གི་རིའི་རྒྱལ་པློ་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། ༡༠ ས་དྲུག་པ་བའི་

རྒྱུད་ཀི་ཤེས་རབ་དང་མཚུངས་ལན་གི་སྨན་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། ༡༡ ས་བདུན་པ་བའི་རྒྱུད་

ཀི་ཐབས་ཀི་ཕར་ཕིན་དང་མཚུངས་ལན་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། ༡༢ 

ས་དགུ་པ་བའི་རྒྱུད་ཀི་སྟློབས་ལན་གི་ཕར་ཕིན་དང་མཚུངས་ལན་གི་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་ལ་བུ་

སེམས་བསྐྱེད། ༡༣ས་བཅུ་པ་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕར་ཕིན་དང་མཚུངས་ལན་གི་དྲི་ཟའི་

གླུ་དབངས་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། ༡༤ ཡང་དག་པ་གསུམ་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའི་རྒྱུད་

ཀི་མངློན་ཤེས་ལྔ་དང་མཚུངས་ལན་གི་རྒྱལ་པློ་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། ༡༥ ཡང་དག་པ་

གསུམ་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ཀི་བསློད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་གཉིས་དང་

མཚུངས་ལན་གི་བང་མཛོད་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། ༡༦ ཡང་དག་པ་གསུམ་ལ་གནས་པའི་

སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ཀི་བང་ཕློགས་སློ་བདུན་དང་མཚུངས་ལན་གི་ལམ་པློ་ཆེ་ལ་བུའི་སེམས་

བསྐྱེད། ༡༧ ཡང་དག་པ་གསུམ་ལ་གནས་པའི་སེམས་པའི་རྒྱུད་ཀི་སྙིང་རེ་དང་ལྷག་མཐློང་

དང་མཚུངས་ལན་གི་བཞློན་པ་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། ༡༨ཡང་དག་པ་གསུམ་ལ་གནས་པའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ཀི་གཟུངས་དང་སློབས་པ་དང་མཚུངས་ལན་གི་བཀློད་མའི་ཆུ་ལ་བུ་

སེམས་བསྐྱེད། ༡༩ བང་སེམས་ས་བཅུ་པ་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཆློས་ཀི་དགའ་སྟློན་དང་མཚུངས་ལན་

གི་སྒ་སྙན་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། ༢༠ ས་བརྒྱད་པ་བའི་རྒྱུད་ཀི་སྨློན་ལམ་ཕར་ཕིན་དང་

མཚུངས་ལན་གི་ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུ་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་ནས། སྒ་སྙན་ལ་བུའི་སེམས་

བསྐྱེད་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་སྦློར་བས་བསྡུས་པ་འདི་མན་གི་སེམས་བསྐྱེད་དགུ་ནི་རྣམ་པར་

སྨིན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ཡིན་ནློ།། ༢༡ གཙོ་བློ་ལློངས་སྐུའི་རྒྱུད་ཀི་བགློད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་

དང་མཚུངས་ལན་གི་ཆུ་བློའི་རྒྱུན་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། ༢༢ གཙོ་བློ་སྤྲུལ་སྐུའི་རྒྱུད་ཀི་ཐབས་

མཁས་དང་མཚུངས་ལན་གི་སྤིན་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་ཉེར་གཉིས་སློ།། མཐའ་མ་གཉིས་

ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་སེམས་བསྐྱེད་དེ་སྒིབ་པ་སངས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ཟེར། 

ཕར་ཕིན་བཅུ། ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་བཅུ་སྟེ་ཁམས་གསུམ་གི་སྡུག་བསལ་རྒྱ་མཚོ་དང་འདྲ་བ་འདས་

ནས་ས་བཅུ་རིམ་གིས་ཐློབ་པར་བེད་པའི་སྦིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས། བཟློད་པ། བརློན་འགྲུས། 

བསམ་གཏན། ཤེས་རབ། ཐབས། སྨློན་ལམ། སྟློབས། ཡེ་ཤེས་ཏེ་བཅུ། 

ཕར་ཕིན་སྟློབས། བདག་ཉིད་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་པ་དང་། སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པའི་སྤློད་པ་མི་གཏློང་བ་བཅས་སློ།། 

ཕར་ཕིན་ཐེག་པ། རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཀི་ཐེག་པ། 

ཕར་ཕིན་དྲུག ཁད་ཆློས་བཞི་ལན་གི་སྦིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས། བཟློད་པ། བརློན་འགྲུས། བསམ་

གཏན། ཤེས་རབ་སྟེ་དྲུག 

ཕར་ཕིན་དྲུག་གི་སྦིན་པ་གསུམ། ཆློས་ཀི་སྦིན་པ། ཟང་ཟིང་གི་སྦིན་པ། མི་འཇིགས་པའི་སྦིན་པའློ།། 

ཕར་ཕིན་དྲུག་གི་མི་མཐུན་ཕློགས་དྲུག སེར་སྣ། ཚུལ་འཆལ། ཁློང་ཁློ། ལེ་ལློ། རྣམ་གཡེང་། ཤེས་

རབ་འཆལ་བ་རྣམས་སློ།། 

ཕར་ཕློགས། ཕ་རློལ་གི་ཕློགས། 

ཕར་ཕློགས་ཚུར་ཕློགས། ① ཕ་རློལ་གི་ཕློགས་དང་ཚུར་རློལ་གི་ཕློགས། ② ཕར་ཉེ་ཚུར་ཉེ། 

ཕར་ཙམ། ཡུལ་དུས་སློགས་ཀི་བར་ཐག་ཐུང་ཙམ། གློང་ཁེར་གི་ཕར་ཙམ་དུ་སྨན་ཁང་ཆེན་པློ་ཞིག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཡློད། དུས་ཚོད་ཕར་ཙམ་སློང་ནས་ཞིང་གར་སློན་འདེབས་རན། 

ཕར་རིས་ཚུར་རིས། ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀར་གང་བས་བསློམས་རིས་བེད་པ། 

ཕར་ཚད་ཚུར་ཚད། བར་ཐག་ཉེ་བ། གློང་ཁེར་དེ་གཉིས་ཕར་ཚད་ཚུར་ཚད་དུ་ཆགས་ཡློད། 

ཕར་ཚུར། ཕ་རློལ་ཚུར་རློལ་ཏེ་ཕན་ཚུན་ནམ་ཕར་ཕློགས་ཚུར་ཕློགས། ཕར་འགློ་བརྒྱ་དང་ཚུར་

ཡློང་སྟློང་། མེ་ཏློག་གི་སྐྱེད་ཚལ་དུ་ཕར་ཚུར་འགློ་བ། ཕར་ཚུར་བསྙློན་འཛུགས་ལབ་གེང་མང་

བ། གཞུང་ལམ་གུ་ཡངས་སར་རླངས་འཁློར་གཉིས་ཕར་ཚུར་བཟུར་ནས་གཏློང་བ། 

ཕར་ཞློག ལ་ཅི་སྨློས། ཡི་གེ་འབི་རྒྱུ་ཕར་ཞློག་ཀློག་ཀང་ཤེས་པ་མི་འདུག 

ཕར་བཞག ལ་ཅི་སྨློས། ཡི་གེ་འབི་རྒྱུ་ཕར་ཞློག་ཀློག་སམ་ཤློད་ཅི་དགློས། ཇ་ཕར་བཞག་ཆུ་ཡང་

མི་འདུག ཁློ་ལ་གདུང་སེམས་བེད་རྒྱུ་ཕར་བཞག ད་དུང་གཤེ་གཤེ་གཏློང་གི་འདུག 

ཕར་ལུང་གཙང་པློ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སློ་བློ་རློང་ཁློངས་ཀི་འབབ་ཆུ་ཞིག ཆུ་འགློ་ར་འློག་

མཚོ་ཡིན་ཞིང་། ཡིད་འློང་གཙང་པློ་དང་འདྲེས་ནས་ཡར་ཀླུངས་གཙང་པློའི་ནང་དུ་འབབ། 

ཕར་ལློག་ཚུར་ལློག ཕར་ཚུར་ལློག་རེས། སྐྱློན་ཕར་ལློག་ཚུར་ལློག་བེད་པ། ཁ་ཕར་ལློག་ཚུར་ལློག་

བས་ནས་ལ་བ། 

ཕར་ལློགས། ཕ་རློལ་ག་ིཕློགས། གཙང་པློའ་ིཕར་ལློག་ལ་བང་ངློས་དང་། ཚུར་ལློགས་ལ་ལྷློ་ཕློགས་གནས། 

ཕར་ཤ་དློད་པློ། མ་འཇློན་འཇློན་མདློག་བེད་རྒྱུར་དགའ་བ། 

ཕར་སློང་། ཕར་རྒྱུགས་ཞེས་སྐུལ་ཚིག 

ཕལ། གཙོ་བློ་མིན་པ་དཀྱུས་མ། 

ཕལ་ཀ འཕལ་ཀ་དང་འདྲ། 

ཕལ་སྐད། ཕལ་པའི་སྐད་དེ་ཡློངས་གགས་ཀི་ཡུལ་ལློང་སློ་སློའི་སྐད། ཡིག་སྐད་དང་ཕལ་སྐད་

གཉིས་ལ་ཁད་པར་ཕན་བུ་ཡློད། 

ཕལ་ཅེར། [རིང]ཕལ་ཆེར་དང་འདྲ། 

ཕལ་ཆེ་བ། མང་ཆེ་བ། ཐློན་ཟློག་ཕལ་ཆེ་བ་འཆར་གཞིའི་ནང་གསལ་སྤུས་ཚད་དང་མཐུན་པ། 

ཕལ་ཆེན། ① མདློ་སེ་ཕལ་པློ་ཆེའི་བསྡུས་མིང་། ② ཉན་ཐློས་སེ་བཞིའི་གས་ཕལ་ཆེན་སེ་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕལ་ཆེན་སེ་པ་ལྔ་པ། ཉན་ཐློས་སེ་པ་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཤར་ནུབ་རི་ལ་གནས་

པ་དང་། གངས་རིར་གནས་པ། འཇིག་རེན་འདས་པར་སྨྲ་བ། བཏགས་པར་སྨྲ་བ་སྟེ་སེ་ལྔ། 

ཕལ་ཆེན་པའི་སེ། ཉན་ཐློས་ཀི་ར་བའི་སེ་པ་བཞིའི་ནང་གསེས། སློན་གི་དགེ་འདུན་ཕར་ཆེ་བ་

འདུས་པས་ཕལ་ཆེན་པའི་སེ་ཞེས་སུ་གགས་ཤིང་། སྟློན་པ་འློད་སྲུང་ཆེན་པློ་ཡིན་ལ། སྣམ་

སྦར་སྣམ་ཕན་ཉེར་གསུམ་མན་ཆད་བདུན་ཡན་ཆད་བེད་པ་དང་། གྲྭའི་རགས་དཔལ་བེའུ་དང་

དུང་། སློར་མདློ་འདློན་པའི་ཚེ།པྲ་ཀྲ�་ཏ་རང་བཞིན་གི་སྐད་དུ་འདློན་པའློ།། 

ཕལ་ཆེར། མང་ཆེ་བ། ལས་འགན་ཕལ་ཆེར་བསྒྲུབས་ཟིན་པ། ཚོགས་འདུར་ཕེབས་དགློས་མཁན་

ཕལ་ཆེར་འཛོམས་བཞག 

ཕལ་ཆེར་སྤློད་པའི་དགེ་བསྙེན། སློག་གཅློད་དང་། མ་བིན་ལེན། འདློད་ལློག་དང་གསུམ་སློང་བའི་

དགེ་བསྙེན་ནློ།། 

ཕལ་གཏམ། སྐད་ཆ་སྤིར་བཏང་པའམ་དཀྱུས་མ། 

ཕལ་པ། དཀྱུས་མའམ་སྤིར་བཏང་པ། མི་ཕལ་པ། རིན་ཆེན་ཕལ་པ། ཤེས་ཡློན་ཕལ་པ། 

ཕལ་པའི་ངག་བཟློ། བློད་གི་སློལ་རྒྱུན་གི་འདློད་སློལ། འཇིག་རེན་ལུགས་ཀི་བློ་གླུ་གཞས་གསུམ་

དང༌། མི་མང་ཚོགས་པའི་དབུས་སུ་འདློད་པ་དང་ནློར་གི་གཏམ་དབངས་སུ་གེར་བའི་ལ་ས་

བ། ཁ་ཤགས་འགེད་པ་སློགས་ངག་བཟློ་དང༌། གཞན་ཡང་པི་ཝང༌། གིང་བུ། ར་རྔ་ལ་སློགས་

པའི་རློལ་དབངས་རྣམས་ཀང་ངག་བཟློའི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་སློ།།

ཕལ་པའི་ཡིད་བཟློ། བློད་གི་སློལ་རྒྱུན་གི་འདློད་སློལ། ཕི་རློལ་དློན་ལ་དཔྱད་པ་འཇུག་པའི་ལས་

ཐམས་ཅད་དེ། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། ཕལ་པ་རིག་གནས་བཅློ་བརྒྱད་སྒ་ཚད་སློགས། །ས་

གཞི་རིན་ཆེན་ལློན་ཤིང་ར་གང་གཏེར། །ཕློ་མློ་བརག་པ་བརྒྱད་དང་ཐུན་མློང་དུ། །ལུགས་ཀི་

བསྟན་བཅློས་སྒྱུ་རལ་དྲུག་ཅུ་བཞི། །སེ་བཞི་ལ་སློགས་རྣམ་གངས་ཇི་སྙེད་དློ།། ཞེས་གསུངས་

པ་ལར། དེང་དུས་ཆབ་སིད་དང༌། དཔལ་འབློར།འཛུགས་སྐྲུན། དམག་དློན་སློགས་ཀི་ཇུས་

གཞི་བཀློད་པ་དང༌། བརག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་བ་བའི་ལས་རིགས་དང༌། གནམ་རིག་ལ་དཔྱད་

པ། འཁློར་ཡུག་ལ་དཔྱད་པ། མི་རིགས་ལ་དཔྱད་པ། རས་རིགས་ལ་དཔྱད་པ་ལ་སློགས་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་གི་བསམ་བློ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཟློའི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་སློ།།

ཕལ་པའི་ལུས་བཟློ། བློད་གི་སློལ་རྒྱུན་གི་འདློད་སློལ། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། ལུས་ཀི་བཟློ་ཕལ་

པ་ནི། རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་སློགས་ཁང་པ་བརེགས་པ་དང་ཁང་མིག་ལྔ་བརྒྱ་པ། སྐྱེ་བློའི་ཁང་

ཁིམ། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློར་བགློད་པའི་གྲུ་གཟིངས་ཆེན་པློ། རྒྱ་གར་བལ་པློ་རྒྱ་ནག་སློགས་ཀི་ཆུ་

ལ་བགློད་པའི་གྲུ་ཆུང༌། ཕློ་མློའི་གློས་དང་རྒྱན་གི་ཁད་པར། བཟའ་བཏུང་གི་གཡློས་སྦློར་བ་

རྣམས་དང༌། གཞན་ཡང་ཕ་རློལ་གི་དག་གཞློམ་པའི་ངློ་མཚར་གི་སྦློར་བ་བསྡུས་པའི་རྒྱུད་

ལས་བཤད་པ། ཐང་རློང་གཞིག་པ་རྡློའི་འཕྲུལ་འཁློར་ཏེ་སྒློགས། ཆུ་རློང་འཇློམས་པ་གྲུའི་

འཕྲུལ་འཁློར། རི་རློང་འཇློམས་པ་མེའི་འཕྲུལ་འཁློར། རལ་གི་འཁློར་བ་གི་གུག་གི་འཕྲུལ་

འཁློར། རེ་མློ་འབེད་པ་རླུང་གི་འཕྲུལ་འཁློར། རིག་པ་འཇིག་པ་གུར་གི་འཕྲུལ་འཁློར། གློ་ཆ་

འཇིག་པ་ལགས་མདའི་འཕྲུལ་འཁློར་རྣམས་དང༌། རང་ཕློགས་སྲུང་བ་རལ་གིའི་འཕྲུལ་འཁློར། 

རྒྱལ་རིགས་འཐབ་པ་ཤིང་རའི་ཚད། ལད་མློ་ལ་འགློ་བའི་དློན་དུ་ཁང་བཟང་གི་མཚན་ཉིད། 

དགའ་སྟློན་གི་དློན་དུ་ཁློགས་ཀི་མཚན་ཉིད།ལྡུམ་རར་བཅུ་པའི་དློན་དུ་ཆུ་གེན་དུ་འདྲེན་པའི་

འཕྲུལ་འཁློར་སློགས་དང༌། གཞན་ཡང་ཁབ་རྨློག་ཕུབ་སློགས་གློ་ཆ་དང༌། མདའ་གཞུ་རལ་གི་

སློགས་མཚོན་ཆའི་རིགས་བཟློ་བའི་བློ་གློས་དང༌། ལག་པའི་རལ་རྣམས་སློ།། ཞེས་གསུངས་

པ་ལར་རློ། དེས་ན་ང་ཚོ་བློད་ཀི་མགར་བའི་ལག་རལ་དང༌། ཤིང་མཁན། ར་མཁན། རྡློ་བཟློ། 

འཚེམ་བཟློ་ལ་སློགས་པའི་ལག་རལ་གི་རིགས་ཐམས་ཅད་འདིའི་ནང་དུ་འདུས་ཤིང༌། དེང་

རབས་ཚན་རིག་གི་བཟློ་ལས་མཐའ་དག་དང༌། ལི་བའི་བཟློ་ལས། ཡང་བའི་བཟློ་ལས་ཀི་ལག་

རལ་ཐམས་ཅད་འདིའི་ནང་དུ་འདུས་ཡློད་པ་རེད།

ཕལ་པློ་ཆེ། མདློ་སེ་སངས་རྒྱས་ཕལ་མློ་ཆེ་ཞེས་པ་བརྡ་རིང་དུ་སངས་རྒྱས་རྨ་ག་ཆད་དུ་གགས་

ཤིང་། ཡང་སྙན་གི་གློང་རྒྱན་དུའང་བསྒྱུར་བ་ཡློད་ལ། མདློ་སེ་འདི་ཤློ་ལློ་ཀ་འབུམ་དང་། ལེའུ་

བརྒྱ་ཡློད་པར་གགས་པ་རྒྱ་གར་གི་མཁན་པློ་ཛི་ན་མི་ཏ་དང་། ལློ་ཙཱ་བཡེ་ཤེས་སེ་སློགས་

ཀིས་བསྒྱུར་ཅིང་ལློ་ཆེན་བྱཻ་རློ་ཙ་ནས་དག་པར་ཕབ་པའློ།། 

ཕལ་བ་ལ་ངེས་པ་བརྒྱད། ༡བློ་མ་སྦངས་པ་ལ་སྟློང་ཉིད་སྟློན་པ་དང་། ༢ ཐེག་ཆེན་ལ་ཞུགས་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕིར་བཟླློག་པ་དང་། ༣སློ་སློར་ཐར་པ་སངས་ཏེ་ཐེག་ཆེན་ལ་སྦློར་བ་དང་། ༤ ཉན་རང་གི་ཐེག་

པ་འཛིན་ཞིང་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་དང་། ༥ བསྙེན་བཀུར་གི་ཕིར་བདག་ལ་བསྟློད་ཅིང་གཞན་

ལ་སྨློད་པ་དང་། ༦ རང་གི་ཆབ་མློ་བཟློད་པར་སྨྲ་བ་དང་། ༧ དཀློན་མཆློག་གསུམ་གི་དཀློར་

སྨློན་ཞིང་ལེན་པ་དང་། ༨ ཞེ་ནས་ངའི་ནློར་ཁ་ཏློན་པ་ལ་སྦིན་པའློ།། 

ཕལ་མློ་ཆེ། ① ཕལ་ཆེར་རམ་མང་ཆེ་བ། མི་ཕལ་མློ་ཆེ། ལས་ཀ་ཕལ་མློ་ཆེ། ② མདློ་སེ་ཕལ་ཆེན། 

ཕལ་ཚིགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་secondary station ཟེར། 

ཕལྒུ་ཎ། [ལེགས]བློད་ཟླ་གཉིས་པ། 

ཕས། ཕ་རློལ། ཕས་ཀི་རྒློལ་བ། 

ཕས་རྒློལ། ① ཕ་རློལ་པློའི་རློད་གེང་། ② ཕ་རློལ་གི་གནློད་བེད་དག་བློ། 

ཕས་ཕམ་པ། [པརཛིཀ]ཕམ་པའི་ལྟུང་བ་སྟེ། ཕ་རློལ་རྒྱལ་ནས་ར་ལྟུང་འདི་དག་གིས་སློམ་པ་ལས་

ཉམས་ཤིང་འཇིག་པར་བེད་པ་ཞིག 

ཕས་ཕམ་པ་བཞི། མི་གསློད་པ་དང་། མི་ཆློས་བ་མའི་རྫུན་ཤློད་པ། མི་ཚངས་པར་སྤློད་པ། མ་བིན་

པར་ལེན་པ་སྟེ་བཞི། 

ཕས་བསུ་རང་འགློ་བའི་ཡན་ལག་བཞི་པ། གསེར་གི་འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པློ་ནི་དམག་

བཤམས་མ་དགློས་པར་ཕ་རློལ་པློས་ཚུར་བསུ་བས་ན་ཕས་བསུ་དང་། དངུལ་གི་འཁློར་ལློས་

བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པློ་ནི་དེ་ལར་མི་ཐུབ་པར་རང་ཉིད་ཕར་འགློ་བ་ཙམ་གིས་དག་བློ་ལས་རྒྱལ་

བ་བཅས་དེ་འདྲའི་ཁད་ཆློས་དང་ལན་པའི་དཔུང་ཚོགས་ཡན་ལག་བཞིའློ།། 

ཕི། [ཡུལ] ཕི་ཞེས་པའི་ཟུར་ཆག་གི་སྒ། 

ཕི་གིང་པ། [ཡུལ] ཕི་གིང་པ་སྟེ་ཕི་རྒྱལ་གི་མི། 

ཕི་ལིང་ཞྭ་མགློ ཕི་ལིང་ཞེས་པ་ཡློ་རློབ་ཕློགས་ཀིས་བཟློས་པའི་མདའ་ར་ཅན་གི་ཞྭ་མློ་ལ་ཟེར། ཞྭ་

ཡག་མློ་ཕི་ལིང་ཀློ་ཞྭ་རེད། ཞྭ་ཡག་ལེ་ཡང་ལེ་གཉིས་ཀ་རེད། 

ཕིག ཕིག་ཕིག་ཅེས་འདར་སིག་སིག་ལ་བུ་བ་ཚུལ་ཞིག་དང་རྒྱུས་པ་བསྐློལ་ནས་བཟློས་པའི་ཟས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཤིག་ལའང་ཟེར། 

ཕིག་ཕིག [ཡུལ] ① ཤ་ཁུ་སྤིན་རེངས་པ་ལར་ཆགས་པ། ② མི་ཚབ་ཚུབ་ཅན་དང་། བབ་ཅློལ་

གི་གཏམ་སྨྲ་མཁན་རྣམས་ལ་གདགས་པའི་བ་དྭགས་ཀི་མིང་ཞིག 

ཕིགས་པ། [ཐ་མི་དད་པ] ① རློགས་པ། ཡིག་རིགས་ཀི་སྙིང་དློན་ཕིགས་པ། ② [ཡུལ] བརློལ་

ཐུབ་པ། བུ་ག་ཕིགས་པ། རིག་པའི་ནང་ངློས་ནས་ཨི་ཁུང་གཅིག་ཕུག་ནས་ཕིགས་པ། 

ཕིགས་པར་སྨྲ་བ། ཟུར་ཕིན་པར་བཤད་པ། རློགས་དཀའ་བའི་གནད་དློན་ཕིགས་པར་སྨྲ་བ། 

ཕིང་། རྒྱུ་སན་མ་ལས་གྲུབ་པའི་ཟས་ཀི་བེ་བག་ཅིག ལབ་ཕིང་། 

ཕིང་ཆག ཕིང་སྐམ་པློ་ཆག་པ། 

ཕིང་རམ། སན་མ་རླློན་པར་བཏགས་པའི་ཕེ་མ། 

ཕིང་ཤ ① ཕིང་དང་ཤ་བསེས་པའི་ཚལ་རིགས་ཤིག ② [ཡུལ] མཛའ་བའི་དཔེ། ཁློང་གཉིས་ཕིང་

ཤ་རང་རེད། 

ཕིང་ཨན་རི་མློ། སྤི་ལློ་༧༩༤ནས་དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་བར་ཕིང་ཨན་དུ་ཉི་ཧློང་གི་རྒྱལ་ས་བེད་

སྐབས་ཐློན་པའི་རི་མློར་ཟེར། རི་མློ་དེར་རིགས་གཉིས་ལ་དབེ་ཡློད་པ་སྟེ། ནང་བསྟན་སྒྱུ་རལ་

གི་རི་མློ་དང་ཁིམ་པའི་སྒྱུ་རལ་གི་རི་མློ་གཉིས་ཡིན། 

ཕིན་མགློགས། [ཡུལ] རང་འཐག་གམ་ཆུ་འཁློར་གི་ལགས་སྟེགས་ཀི་སྣེར་བསར་བའི་རྡློའི་མིང་། 

ཕིབས། ཁང་པའི་ཐློག་ཁེབས། རྒྱ་ཕིབས། གསེར་གི་རྒྱ་ཕིབས། གཡུའི་རྒྱ་ཕིབས། དཀར་ཕིབས། 

ཕིས། [ཡུལ] ཕིར་རམ་ཕར་གི་དློན། ཕིས་སློང་། ངའི་ལམ་བཀག་མ་ཡློང་ཞེས་པ་དང་། དེ་རིང་

ཕིས་སློང་ན་སང་ཉིན་ཚུར་སེབས་ཀི་ཨེ་རེད་ལ་བུ། 

ཕིས་ཐློ་རྒྱབ། ང་ཚོ་ཁློམ་ལ་འགློ་དུས། མི་དེས་ལ་ང་ལ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་ཕིས་ཐློ་ཞིག་བརྒྱབ་བྱུང་། 

དེ་ནས་ང་ཚོ་རྒྱབ་རེས་ཐུག་སློང་ལ་བ། ང་གད་ཁ་ན་ཡློད་ཁློས་ཕིས་ཐློ་རྒྱབ་མ་འློང་ལ་བུ།

ཕུ། ① དབུགས། ཇ་ཚ་པློ་ལ་ཕུ་གང་བཏབ་ནས་འཐུང་བ། མར་མེ་ལ་ཕུ་བཏབ་ནས་རིལ་དགློས། 

མེ་ལ་ཕུ་བརྒྱབ་ནས་འབར་བ། རང་འཁློར་ལ་ཕུ་མ་བརྒྱབ་ན་བཞློན་ནས་འགློ་སྐྱློད་བེད་མི་

ཐུབ། ས་བཞུ་སྐྱློན་ཅན་ལ་ཕུ་བཏབ་ཀང་ཕུ་བརན་པློ་མི་སློད། སྨྱུ་གུར་སྣག་ཚ་ཕུས་འདྲེན་པ། 
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② ལུང་པའི་ཕུ། ལུང་པའི་མདའ་ནས་ཕུའི་བར་དུ་རིམ་བཞིན་འཛེག་པ། ཕུ་ལ་དགློན་པ་བཏབ་

པ་ལས། མདའ་ལ་ཁ་མཆུ་མེད་ན་བདེ། 

ཕུ་དཀྲློག་མདའ་དཀྲློག ཡས་མས་ཚང་མར་དཀྲུག་པ། ག་ས་ག་ལ་ཕུ་དཀྲློག་མདའ་དཀྲློག་བཟློ་བ་དང་། 

ཕུ་ཁེབས། སིན་བལ་གིས་བཟློས་པའི་ཉལ་ཆས་དབིབས་གྲུ་བཞི་ཅན། རས་ཀིས་ཕི་གཡློག་བཀློན་

ཞིང་། རས་ལ་དྲེགས་པ་ཆགས་པ་དང་ཆུར་བཀྲུ་ཆློག་པ་ཞིག་ཡིན། 

ཕུ་གུ བུ་ག 

ཕུ་འགློ་མདའ་འདུག དུས་རག་པར་གནས་ག་ས་ག་ལ་འགློ་བའི་དློན། དེང་སང་ལུང་པ་འདིར་ཕུ་

འགློ་མདའ་འདུག་བེད་མཁན་མང་པློ་འདུག

ཕུ་བརྒྱབ་པ། ① ཁས་ཕུ་འདེབས་པ་དང་། ②ཆུད་ཟློས་སྟློང་ཟད་དུ་བཏང་བ་དང་རྒྱབ་ནས་ངན་

བསྐུལ་བས་པའི་དཔེ་ཚིག་ཏུའང་སྦློར། 

ཕུ་ཆུ། ལུང་པའི་ཕུ་ནས་འབབ་པའི་ཆུ། དབར་དུས་ཕུ་ཆུ་རབ་ཏུ་རྒྱས་ཀང་ཆུའི་འཇིགས་པ་མི་ཡློང་

བ། ཡུལ་སྐད་ཆུ་ལློག་རྒྱུག་ཟེར། གསློ་རིག་རྒྱུད་བཞི་ལས། དློན་དང་ཉེ་ན་ཕུ་ཆུ་འབྲུབ་དང་

མཚུངས། ཞེས་པ་ལར་རློ། 

ཕུ་ཆུ་འབྲུབ། ལུང་པའི་ཕུ་ནས་ཆུ་སྒ་དང་བཅས་ཏེ་དྲག་པའི་བཞུར་ཆུ། 

ཕུ་ཆུང་བ། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ལགས་ལུག་ལློར་འཕན་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས། མཚན་གཞློན་ནུ་རྒྱལ་མཚན་

གསློལ། འབློམ་སྟློན་གི་ཐུགས་སས། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆེད་གསུམ་གི་ཡ་གལ། བཀའ་གདམས་

པའི་ནང་གསེས་ཀི་མན་ངག་པའི་སློལ་ཕེས། དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་དློན་བརྒྱད་ལ་འདས། 

ཕུ་སྟློད། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་ཤློད་དྲུང་གིས་གློན་པའི་རྒྱ་ལུ་ཆས་ཀི་སྟློད་གློས་ཕུ་དུང་ཅན། 

ཕུ་ཐག ① སྦུག་གི་རིང་ཚད་དེ། ལུང་པའི་ཕུ་ནས་མདའི་བར་གི་རིང་ཐུང་། ཕུ་ལུང་གསུམ་གི་ཕུ་ཐག་

རིང་ཐུང་དེ། མདློ་ལུང་གསུམ་གི་གཙང་ཆུ་མཐློང་བས་ཤེས། ② ཁུངས་སྣེའམ། ནང་ཚུལ། གཞུང་

དློན་ལ་ཕུ་ཐག་བཅད་ནས་ལེགས་པར་རློགས་ཐབས་བེད་དགློས། སུམ་རགས་ཕུ་ཐག་ཆློད་པ། 

ཕུ་ཐུང་། གློས་ཀི་ཕུ་དུང་། ཕུ་ཐུང་བརེས་པ། ཕུ་ཐུང་ཕག་འགེལ། 

ཕུ་ཐློ་ཧྲན། རྒྱ་ནག་གི་ནང་པའི་གནས་རི་ར་ཆེན་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་ཕུ་ཐློ་རློང་
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ཁློངས་སུ་ཡློད་ཅིང་། ཀྲའུ་ཧྲན་གིང་ཚོམ་གི་ཁློངས་སུ་གཏློགས། ཕུ་ཐློ་ཞེས་པ་ནི་ལེགས་སྦར་

གི་སྐད་པློ་ཏ་ལ་ཟེར་བར་ཟུར་ཆག་པ་དང་། བློད་སྐད་དུ། གྲུ་འཛིན་གི་དློན་ཡིན་པས་བློད་མིས་

གྲུ་འཛིན་དབང་པློ་ཞེས་བརློད། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཤློད་ཚུལ་ལ་རི་བློ་དེ་ལུང་གིས་ཟིན་

པའི་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་གནས་རི་ཡིན་པ་དང་གནའ་རབས་རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་ཆེན་ཞིག་གིས་

འདིར་སྒྲུབ་པ་ཡུན་རིང་མཛད་སྐབས་འཕགས་མཆློག་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་ཞལ་དངློས་སུ་

གཟིགས་ཏེ་ཁློང་ལ་ཁ་དློག་བདུན་ལན་གི་ནློར་བུ་གཟི་འློད་འབར་བ་ཞིག་གནང་བ་ནས་བཟུང་

མ་ཧྭ་ཙི་ནའི་སྐྱེ་བློ་རྣམས་ཀིས་རི་བློ་འདི་འཕགས་མཆློག་སྤན་རས་གཟིགས་དངློས་སུ་

བཞུགས་པའི་གནས་སུ་ངློས་བཟུང་ནས་རྒྱལ་རབས་རིམ་བྱུང་ནང་དགེ་འདུན་གི་སེ་བཙུགས་

ཤིང་རེན་བཞེངས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་བས་ཞེས་རྒྱའི་ཡིག་ཆར་གསལ་ལ། ཕུ་ཐློ་ཧྲན་གི་

ཕློགས་བཞི་མཚོ་ཡིས་བསྐློར་ཅིང་། ཡུལ་ལློངས་རབ་ཏུ་བརིད་པས་མི་ཚོས་གནས་འདིར་

མཚོ་གིང་ཆློས་ཀི་ཞིང་ཁམས། ཞེས་མཚན་གསློལ། 

ཕུ་མཐའ། མཐར་ཐུག་གམ་ཡང་རེ། དབུ་མའི་མཐའ་བཅད་པ། 

ཕུ་དིག ཕུག་རློན་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་

ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། དིག་

མཇུག་བསྐློར་ཕུག་རློན་མིང་། 

ཕུ་དུང་། ཕུ་ཐུང་དང་འདྲ། 

ཕུ་དུད། [རིང]བསྟི་སྟང་ངམ་གུས་འདུད། 

ཕུ་མདའ། ① ལུང་པའི་ཕུ་དང་མདའ། ཟས་ངན་གཅིག་གིས་ཁློག་པའི་སྟློད་སྨད་དཀྲུག མི་ངན་

གཅིག་གིས་ལུང་པའི་ཕུ་མདའ་དཀྲུག ② རླངས་འཁློར་སློགས་ལ་ཕུ་རྒྱབ་བེད་ལག་ཆ་ཞིག 

ཕུ་མདའ་བར་གསུམ། ལུང་པའི་སྦུག་དང་། མདའ་འམ་མདློ།། བར་ཏེ་གསུམ། 

ཕུ་མདའ་ལ་ཀླུངས། ལུང་པའི་སྟློད་སྨད་དང་། རི་མགློ་ལུང་གཞུང་བཅས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

ཕུ་མདློ།། ལུང་པའི་ཕུ་མདའ། 

ཕུ་མདློ་བར་གསུམ། ཕུ་མདའ་བར་གསུམ་དང་དློན་གཅིག 
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ཕུ་འདེགས་པ། ཕུ་བརྒྱབ་པ་སྟེ། ཁས་ཕུ་བརྒྱབ་ཏེ་འདེགས་པ། 

ཕུ་ནུ། ① ཕུ་བློ་དང་། ནུ་བློའི་བསྡུས་མིང་། ཕུ་ནུ་གཉིས་ཀ་ལྷན་དུ་སློང་། ② [ཡུལ] ཨ་མདློའི་

ཡུལ་སྐད་དུ་གཉེན་ཉེ་དུ་ར་ལག་གི་མིང་། ཕུ་ནུ་མང་པློས་དཔུང་སྒིག་བེད། 

ཕུ་ནུ་མློ། བུ་མློ་སྤུན་གཞློན་པ། 

ཕུ་པ། ལུང་པའི་ཕུ་ལ་སློད་པའི་མི། 

ཕུ་བློ། གཅེན་པློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སློན་སྐྱེས་དང་། གཅེན་པློ། ཇློ་ཇློ། ཨ་ཇློ་བཅས་སློ།། 

ཕུ་དབག ལུང་པའི་ཕུ་རི་སྲུབས། ལུང་པ་ཕུ་དབག་ས་ཞིང་ཉུང་། 

ཕུ་འབློག ལུང་པའི་ཕུ་ལ་ཡློད་པའི་འབློག་པ། 

ཕུ་འབློག་གི་ར་ས། ལུང་པའི་ཕུར་ཡློད་པའི་འབློག་པའི་ར་ཐང་ལ་ཟེར། 

ཕུ་མེད། བློད་ཀི་བུད་མེད་ཀི་དབར་གློས་ཕུ་དུང་མེད་པ། 

ཕུ་མློ། སྤུན་རྒན་པ་ཨ་ཅེ། 

ཕུ་ཡི་རྒྱལ་པློ། གངས་སལ་གི་གབ་མིང་ཞིག 

ཕུ་ཡློད། གློན་གློས་ཕུ་དུང་ཡློད་པ། 

ཕུ་རགས་རི་ཁློད། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་ཆབ་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཕུ་རིང་། གློས་ཕུ་དུང་རིང་པློ་ཅན། 

ཕུ་རུང་། གློས་ཀི་ཕུ་ཐུང་དང་དློན་གཅིག གློས་ཀི་ཕུ་རུང་འདུང་ནས་བ་མ་མཇལ་སར་འགློ་ལ་བུ།

ཕུ་ལ་ཡང་རློང་རི་ཁློད། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། གཙང་རབ་གསལ་དང་དམར་

ཤཱཀ་མུ་ནེ་གནས་དེར་བཞུགས་མློང་བར་གགས།ད་ལ་མཚོ་ཤར་ལུང་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཕུ་སང་། ཧྥ་རན་སིའི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་རི་མློ་མཁས་ཅན་དང་གནའ་དཔེ་རིང་ལུགས་ཀི་རི་མློའི་རྨང་

གཞི་འདིང་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཁློང་གི་བརམ་བ་མང་ཆེ་བ་ལྷ་སྒྲུང་དང་ཆློས་ལུགས་ཀི་སྒྲུང་

གཏམ་གིས་བརློད་བ་བས་ཐློག་རང་བྱུང་མཛེས་ལློངས་ཀིས་རམ་འདེབས་བེད་ཀི་ཡློད། 

ཕུ་སུམ་ཅུ། ལུང་པ་ཕུ་རྒྱལ་སྲུང་དམག་སྤློད་བཟློ་ལས་ནས་ཡློང་བའི་ཆུ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཕུ་སེ། ཙི་ཙིའམ་བི་བ་ལ་ཟེར། 

ཕུ་ལྷགས། ལུང་པའི་ཕུ་ནས་འློངས་པའི་རླུང་། 

ཕུག འབིགས་པའི་སྐུལ་ཚིག 

ཕུག་སྐྱ། ① ཕུག་རློན་སྐྱ་བློ། ② ཁ་དློག་དཀར་པློ་ཞིག 

ཕུག་ཁུང་དགློན། བ་མ་པདྨ་རིན་ཆེན་ཞེས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་ཙམ་དུ་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་

རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཕུག་ཉལ། [མངློན] ① སྦྲུལ། ② དློམ། ③ འཕི་བ། 

ཕུག་སྟློད་དགློན། ཕུག་སྟློད་རྣམ་རྒྱལ་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། ཧ་ལམ་སྤི་ལློ་༧༩༦ ལློར་བཞེངས་

པར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབར་ཁམས་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཕུག་རྡུགས་པ། ཕུག་ལ་ཐུག་ནས་འགློ་ས་མེད་པ། 

ཕུག་པ། ① འབིགས་པའི་འདས་པ། ② ཀེའུ་ཚང་། བག་ཕུག ས་ཕུག གད་ཕུག དབེན་ཕུག 

ཕུག་པ་དགློན། མིང་གཞན་དབལ་གཤེན་ཤེལ་བག་ཕུག་པ་དགློན་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་

དཀིལ་ཙམ་དུ་མཁའ་ཡག་གཡུང་དྲུང་ཡེ་ཤེས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་དཔལ་མགློན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཕུག་པ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། བློད་ཀི་རིས་རིག་ལ་མཁས་པ་ཞིག རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་ཡློས་ལློར་

རིས་གཞུང་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་མཛད། 

ཕུག་པའི་བགྲུང་ཆུ། བག་ཕུག་ཁ་བང་དུ་བསྟན་པ་ནམ་ཡང་ཆར་ཉི་མི་ཕློག་པའི་ས་ནས་ཁྲུ་གང་སྟེ་

རྨེ་ཁི་0.35ཙམ་འློག་གི་ས་བརློས་ཏེ་ཆུས་བགྲུངས་པའི་དྭངས་ཀིས་སྨན་དབུལ་བེད་ཀི་སྨན་

ཆུ་བས་ན་སྦར་དུག་གི་ནད་ལ་ཕན། 

ཕུག་པའི་རྨ། གློ་བུར་གི་མཚོན་ཕློག་པ་སློགས་ཕི་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བའི་རྨ་རིགས་ཀི་ནང་ཚན་ཤ་

པགས་ཀི་གཏིང་དུ་ཟབ་ཟབ་པློར་ཕུག་པའི་རྨ། 

ཕུག་མ། སྦུག་མ། མཛོད་ཁང་ཕུག་མ། ཁང་པ་ཕུག་མ། དློན་ར་ཕུག་མ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕུག་གཟློང་། [ཡུལ] པར་ཤིང་ཞུ་དག་གཏློང་སྐབས་པར་ཤིང་ལ་གདབ་བའི་གཟློང་ཞིག 

ཕུག་འློག་ཆུ་དློང་། ཆུ་དློང་གི་སྟེང་ཕུག་མའི་ཕུང་པློ་ཆགས་པ་ལར་ཕིར་འདྲ་ཆགས་པློ་ཡློད་རུང་

ནང་དློན་དུ་འཐུས་ཤློར་ཆེར་སློང་བ་ཕི་རིག་ནང་སྟློང་གི་གནས་སུ་གྱུར་བ། ཡང་ན་ཕི་འདྲ་

ཆགས་ལ་ཞེ་ངན་པ། 

ཕུག་རློན། ཁམས་ཕློགས་སུ་མུག་གུ་ཞེས་པ་དང་། དབུས་ཕློགས་སུ་འང་གུ་ཞེས་པ་ནི་ཡུལ་སྐད་

ཡིན། མུག་གུ འང་གུ མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐད་ཅིག་འདློད་ལན་དང་། རྒྱ་ཕིབས་གནས་

འཆའ། ཅ་ཅློ་སྒློག དིག་སྙན། རྡློ་ཡི་ཟས་ཅན། འཕྲུལ་བའི་མིག་ཅན་བཅས་སློ།། 

ཕུག་རློན་རང་། དབིབས་འདྲ་བ་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་རེ་སྐློན་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་

སྟེ། འདྲ་དཔེ་ལས། རེ་སྐློན་པ་ནི་ཕུག་རློན་རང་པ་འདྲ། ཞེས་དང་། གློང་སྨན་དཀློན་ཅློག་བདེ་

ལེགས་ཀིས་མཛད་པའི་པློད་དམར་ལས། རེ་སྐློན་པ་ལ་ཕུག་རློན་རང་པ་ཟེར། མ་བརག་པར་

སེམས་ཅན་ཕུག་རློན་མང་དུ་བསད་ནས། རང་པ་སྨན་དུ་བཏང་ཟེར་འགའ་ཐློས་སློ།། 

ཕུག་རློན་གསང་། དློན་སྣློད་སློགས་མེད་པའི་ལུས་ཀི་སྟློང་ཆ་ཕུག་རློན་ཐར་ཙམ་གི་གསང་ཞིག་སྟེ། 

སྐེ་སྟློང་ཙ་ར་ཁུང་ནས་ནུ་མའི་སྟེང་ཐིག་གཅིག་དང་། ནུ་མ་ནས་སྒློག་རུས་ཕི་ཐུར་བར་ཐིག་

གཅིག སྒློག་རུས་ནས་སྐེ་སྟློང་བར་ཐིག་གཅིག་བཅས་སྦྲེལ་བའི་བར་གི་གྲུ་གསུམ་སྟློང་ཆ་དེའློ།། 

ཕུག་ལམ། ས་སྦུབས་རི་སྦུབས་སློགས་འགློ་ལམ། 

ཕུག་ལུགས། ཕུག་པ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་རིས་ཀི་ལུགས། 

ཕུག་ལུགས་སྐར་རིས། དེང་དུས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་དུ་བྱུང་བའི་མཁས་དབང་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་གསུམ་ཞེས་

པ། ཕུག་པ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། གཙང་ཆུང་ཆློས་གགས་རྒྱ་མཚོ། མཁས་གྲུབ་ནློར་བཟང་རྒྱ་

མཚོ་བཅས་བྱུང་བ་ལ། དེ་རྣམས་ཀིས་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་ཡློས་ཏེ་སྤི་ལློ་༡༤༤༧ལློར་

[རིས་གཞུང་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་]དང༌། [དྲི་མེད་འློད་རྒྱན་] སློགས་བརམས། བློད་ཀི་ཡུལ་

དུས་དང་འཚམ་པའི་དུས་བརག་གནམ་དཔྱད་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་ལློ་ཐློ་སྦློར་སློལ་གི་བ་གཞག་

རིམ་བཞིན་གློང་འཕེལ་བཏང༌། རིས་སྟློན་བསམ་རྒྱལ་པ་སློགས་ཀིས་རིམ་བཞིན་སེལ་བ་ལ་

ག་མདའ་ཕུག་པའི་རང་ལུགས་ཞེས་ཡློངས་སུ་གགས་པ་བཀའ་སློལ་དེ་བྱུང༌། དེ་དག་གི་རྒྱུན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ལས་ཕིས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་ཡློས་ཏེ་སྤི་ལློ1687ལློར་སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་

མཚོས་རིས་ཀི་བསྟན་བཅློས་ཆེན་མློ་[བྱཻ་དཀར་]བརམས། དཀར་ནག་དབངས་གསུམ་གི་

དློན་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་བཤད། ཉི་སྐར་དང་བསྒིགས་ནས་དུས་ཀི་གཟེར་མང་པློ་གཏན་ལ་ཕབ། 

ལློག་གཉིས་དབུགས་སང་སློགས་ཀི་ཚད་གཞི་རི་མློའི་སློ་ནས་ངེས་གཏན་འཁེལ་བ་གནང༌། 

ལློ་ཟླ་ཞག་དུས་ཀི་ས་བདག་རྒྱུ་བ་དང༌། སར་སྨེ། རེན་འབེལ་སློགས་ཉེ་བར་མཁློ་བ་རྣམས་

ཚེས་ཁློངས་སུ་བཀློད་པ་སློགས་ལློ་ཐློ་རློམ་སྒིག་གི་ཚུལ་ལུགས་སར་ལས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་

གཏན་ལ་ཕབ། བློད་ཁམས་ཡློངས་ཀི་རིས་པ་ཚང་མས་འདྲི་ཞིང་རློད་པའི་སློ་ནས་དློགས་

གཅློད་དགློས་པའི་གསུང་བསྐུལ་མཛད་པར་བརེན། མཁས་པ་ཆེན་པློ་ལུ་འགློ་བ་མཁེན་ངག་

དབང་གིས་དཀའ་གནད་ཀི་དྲི་བ་ཉིས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཕུལ་བ་ལ། ལུང་རིགས་མན་ངག་གིས་

ཐེ་ཚོམ་ཆློད་པའི་དྲིས་ལན་གཡའ་སེལ་མཛད། ལགས་རི་གྲྭ་ཚང་སློགས་འཆད་ཉན་གི་སློབ་གྲྭ་

བཙུགས་ནས་རྒྱུད་འཛིན་པ་མང་པློ་གསློ་སྐྱློང་གནང༌། སྨན་རིས་གཉིས་མཉམ་སློབ་མཉམ་སྤློད་

ཀི་སློལ་རྒྱུན་དར་སེལ་བཏང་བས་བློད་ཁམས་ཡློངས་སུ་ཁབ་པར་གྱུར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་

པའི་ཤིང་ར་སྟེ་སྤི་ལློ་1714ལློར་སྨིན་གིང་ལློ་ཆེན་དརྨ་ཤིས་[རིས་ཀི་བསྟན་བཅློས་ཉིན་བེད་

སྣང་བ་མ་བུ་ཆ་ལག་]བཅས་དང༌། དེའི་[རྣམ་འགེལ་གསེར་གི་ཤིང་ར་]བརམས་ནས་སྨིན་གློལ་

གིང་གི་ལློ་ཐློ་ཞེས་པ་བཏློན་ནས་བར་སྐབས་སུ་དབུས་གཙང་ཁུལ་དུ་ལློ་ཐློ་འདི་ཉིད་གཙོ་བློར་

གནང་སློལ་ཡློད། སྨིན་གིང་རང་དུ་སྨན་རིས་སློགས་རིག་གནས་སློབ་གྲྭ་བཙུགས་ནས་ངག་

དབང་དཔལ་བཟང་སློགས་ཀིས་སྨན་རིས་གཉིས་ཀ་འཆད་ཉན་དང་ལག་ལེན་རྒྱ་ཆེར་བས་ནས་

གསློ་རིག་དང༌། གནམ་རིག་སྐར་རིས་ཀི་བ་བ་མཉམ་འབེལ་ཐློག་ཆ་ཚང་བ་དང་ཡང་དག་པའི་

སློ་ནས་འཕེལ་རྒྱས་བཏང༌། རིས་གཞུང་ཆེན་མློ་འདི་ཉིད་ནི་ད་ལ་རང་རེས་རྒྱུན་དུ་སྤློད་པའི་

རིས་ཀི་ལག་ལེན་ཕལ་ཆེར་གི་ཁུངས་གཏུགས་ས་ཞིག་ཏུ་གྱུར་སྟབས་ཤིན་ཏུ་གགས་ཆེ་ཞིང་ག་

མདའ་ཕུག་པའི་རང་ལུགས་དར་ཁབ་འགློ་བའི་འཕིན་ལས་ཀི་གཙོ་བློར་གྱུར། 

ཕུག་ལེབ་དགློན། དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་པའི་ནང་དུ་དབང་ཆེན་གགས་པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་

པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྟེང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕུགས། དུས་གཏན་ནམ་ཡུན་རིང་པློ། ཕུགས་ཀི་ཁེ་ཕན། ཕུགས་ཀི་བློ། ཕུགས་བསམ། 

ཕུགས་ཀ སྦྲ་ཡི་ཡར་འདེགས་ཆེད་ལ་གདུང་བ་གཅིག་དང་། ཀ་བ་གཉིས་ཡློད་པ་ལས་སྦྲ་ཡི་

ཕུགས་ཀི་ཀ་བ་ལ་གློ

ཕུགས་སྐྱློན། བ་བ་གང་ཞིག་མཐའ་མི་འཁློལ་བའི་སྐྱློན་དང་ལན་པ། མིག་སར་མཛེས་ཀང་ཕུགས་

ཏུ་སྐྱློན་ཡློད་ལ་བུ། 

ཕུགས་འཁློལ། མཐར་འཁློལ། སློབ་སྦློང་ཕུགས་འཁློལ་བེད་དགློས། 

ཕུགས་རྒྱགས། ཕུགས་ཀི་འཚོ་ཆས། 

ཕུགས་གཏློར། རྒྱུན་དུ་འབུལ་བའི་གཏློར་མ། 

ཕུགས་བརན་པ། ནམ་ཕུགས་མི་འགྱུར་བ། གློགས་པློ་ཕུགས་བརན་པ། བ་བ་ཕུགས་བརན་པ། 

ཕུགས་ཐུབ་པ། ཡུན་རིང་དུ་བརན་ཐུབ་པ། ལགས་ཟམ་ཕུགས་ཐུབ་པ། ལག་རལ་ཕུགས་ཐུབ་པ། 

ཕུགས་དློན། ནམ་ཕུགས་ཀི་འདུན་མའི་དློན། 

ཕུགས་རྡིག ཡུན་དུ་ཕན་པའི་དངློས་པློ་ར་འགང་ཆེ་བ། 

ཕུགས་བདེ། ཕུགས་ཀི་བདེ་བ། འདི་སྐྱིད་ཕུགས་བདེ། 

ཕུགས་འདུན། གཏན་གི་དློན། 

ཕུགས་འདེད་པ། བ་བ་དེ་བེད་མཁན་སུ་ཡིན་རད་གཅློད་པ། 

ཕུགས་ནློར། ཕུགས་དམིགས་སྙིང་ནློར། 

ཕུགས་ནློར་བཅུ། བཀའ་གདམས་པའི་དགེ་བཤེས་རྣམས་ཀིས་ཆློས་རྣལ་མ་ཞིག་བསྒྲུབ་པར་ཚེ་

འདི་བློས་གཏློང་བའི་གདམས་ངག་ཕུགས་ནློར་ལ་བུ་བཅུ་སྟེ། ཐེབས་མེད་རྡློ་རེ་སློན་དུ་གཏློང་། 

ཁེལ་མེད་རྡློ་རེས་རེས་ལ་བཞག ཡེ་ཤེས་རྡློ་རེ་རང་དང་འགློགས། བློ་ཕུག་ཆློས་ལ་གཏད། 

ཆློས་ཕུགས་སྤང་ལ་གཏད། སྤང་ཕུགས་ཤི་ལ་གཏད། ཤི་ཕུགས་བག་ཕུགས་སྐམ་པློ་ལ་གཏད། 

མི་གལ་ནས་བུད། ཁི་གལ་བསྙེགས། ལྷ་གལ་ཐློབ་པ་སྟེ་བཅུའློ།། 

ཕུགས་འཕེར་བ། དུས་ཡུན་རིང་པློའི་གློ་ཆློད་ཐུབ་པ། ཡློན་ཏན་ཕུགས་འཕེར་བ། ཉེར་མཁློའི་ཡློ་

བད་ཕུགས་འཕེར་བ།ལས་ཀ་ཕུགས་འཕེར་བེད་མཁན་ལ་བསྟློད་བསགས་གཏློང་བ་ལ་བུ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཕུགས་འབས། ལས་ཀ་བས་པའི་རེས་འབས། དཀའ་ངལ་ཁད་བསད་ཀིས་འབད་རློལ་ཧུར་ཐག་

བས་པའི་ཕུགས་འབས་ཐློན་སྐྱེད་བཟང་པློ་བྱུང་བ། 

ཕུགས་དམིགས། ① དུས་ཡུན་རིང་པློའི་ཆ་རྐྱེན་ནམ། དམིགས་རེན། ② མཐར་ཐུག་བློ་གཏད་སའི་

དམིགས་ཡུལ། 

ཕུགས་ར། དློན་གནད་ཀི་འགག་ར། ནློར་འཁྲུལ་གང་ནས་བྱུང་བའི་ཕུགས་ར་རད་གཅློད་བེད་པ། 

ཕུགས་ཟློག ཕུགས་དམིགས་ཀི་དངློས་ཟློག་གམ་ནློར་ཕྱུགས། 

ཕུགས་ཡུན། ཕུགས་ཀི་དུས་ཡུན་རིང་བ། ཕུགས་ཡུན་གི་འཆར་གཞི། 

ཕུགས་རེ་བལ་བ། མཐར་ཐུག་ཏུ་རེ་བ་མེད་པ། 

ཕུགས་རེ། མཐར་ཐུག་གི་རེ་བ། 

ཕུགས་ལློན་པ། ཕུགས་ཀི་དློན་རློགས་པའམ་ར་བ་རློགས་པ། མི་ཕུགས་མི་ཡིས་ལློན་ལ། ཆུ་

ཕུགས་ཉ་ཡིས་ལློན། ལས་ཀའི་ཕུགས་ལློན་པ། 

ཕུགས་སློ།། ཁུངས་ལུང་གི་དློནསྟེ། གཏམ་དེ་ལ་ཕུགས་སློ་ཨེ་འདུག གཏམ་ཕུགས་སློ་མེད་ན་རྫུན་

གཏམ་རེད། 

ཕུགས་བསམ། ནམ་ཕུགས་གང་ཡློང་གི་བསམ་བློ། 

ལས་ཀ་བཀློད་སྒིག་མ་བས་གློང་དུ་ཕུགས་བསམ་ཞིབ་ཚགས་ཤིག་གཏློང་དགློས། 

ཕུགས་བསམ་རིང་ལུགས། རིག་རལ་གསར་རློམ་ཐློག་གི་བསམ་པའི་རླབས་རྒྱུན་གི་གས་ཤིག་

ཡིན། དེས་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཐློག་རེ་འདློད་དང་སྤློ་སྣང་གི་དམིགས་ཚད་དེ་ལས་མཐློ་

བ་ཞིག་སྐྲུན་པའི་ཆེད་དུ་འབད་བརློན་དང་མངློན་གྱུར་ཡློང་བའི་འདློད་ཚུལ་འཛིན་པ། མཛེས་

རལ་རིག་པའི་ཐློག་མཛེས་པློ་ནི་མཛེས་པློ་ཡིན་པ་དང་མཛེས་པློ་དེ་མཚོན་དགློས་པའི་ནང་

དློན་གི་ནང་དུ་གནས་ཡློད་པ་དེའང་འདུ་ཤེས་ཀི་ལ་བ་མཚོན་པ་དེ་ཡིན་པའི་འདློད་ཚུལ་འཛིན་

པ། ཡང་གསར་རློམ་ཐློག་དློན་དངློས་ལ་མི་འདློད་པ་མཚོན་པའི་ཆེད་དུ་རང་སྣང་ལ་བརེན་ནས་

རྒྱུ་ཆ་ཕུགས་བསམ་ཅན་དུ་འགྱུར་རྒྱུའི་འདློད་ཚུལ་འཛིན་གི་ཡློད་པ་བཅས་སློ།། 

ཕུང་། ཉམས་པའམ་ཉེས་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཕུང་ལ་སྦར་བ། ཐློན་སྐྱེད་ལས་དློན་ཕུང་ལ་འདེབས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕུང་ཀྲློལ། ཕུང་བེད་དམ་རླློག་བེད། རང་གཞན་ཕུང་ཀྲློལ་གི་ལས། 

ཕུང་ཀྲློལ་རྒྱུད་སྐུལ། ཕུང་གཞིའི་རྐྱེན་སློང་བ། 

ཕུང་དཀྲུག ཕུང་རྐྱེན་དབེན་དཀྲུག 

ཕུང་ཁ། ཉེས་པའི་གཞི། 

ཕུང་ཁམས་ཉེར་གཅིག གཟུགས་ཕུང་རྣམ་སྣང་གི་ངློ་བློ། ཚོར་བ་རིན་འབྱུང་། འདུ་ཤེས་འློད་དཔག་

མེད། འདུ་བེད་དློན་ཡློད་གྲུབ་པ། རྣམ་ཤེས་མི་བསྐྱློད་པ། མིག་སའི་སྙིང་པློ། རྣ་བ་ཕག་ན་རྡློ་

རེ། སྣ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པློ། ལེ་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་ལུས་སྒིབ་པ་རྣམ་སེལ། ཡིད་ཀུན་ཏུ་

བཟང་པློའ ློ།། ས་སངས་རྒྱས་སྤན་མ། ཆུ་མཱ་མ་ཀི མེ་གློས་དཀར་མློ། རླུང་དམ་ཚིག་སྒློལ་མ། 

གཟུགས་གཟུགས་རྡློ་རེ་མ། སྒ་སྒ་རྡློ་རེ་མ། དྲི་དྲི་རྡློ་རེ་མ། རློ་རློ་རྡློ་རེ་མ། རེག་བ་རེག་བ་རྡློ་རེ་

མ། ཆློས་ཁམས་ཆློས་དབིངས་རྡློ་རེ་མ་དང་བཅས་ཏེ་ཕུང་པློ་ལྔ། ཁམས་བཞི། སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་

གཉིས་བཅས་བསློམས་པས་སློ།། 

ཕུང་ཁམས་སློ་དྲུག གཟུགས་ཚོར་བ་འདུ་ཤེས་འདུ་བེད་རྣམ་ཤེས་ཡེ་ཤེས་ཏེ་ཕུང་པློ་དྲུག ས་ཆུ་

མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་ཡེ་ཤེས་ཏེ་ཁམས་དྲུག མིག་རྣ་སྣ་ལེ་ལུས་ཡིད་དེ་དབང་པློ་དྲུག གཟུགས་

སྒ་དྲི་རློ་རེག་བ་ཆློས་ཏེ་ཡུལ་དྲུག་ཁ་དང་ལག་པ་དང་རང་པ་དང་བཤང་ལམ་དང་གཅིན་ལམ་

དང་ཁུ་བ་འབབ་པའི་དབང་པློ་སྟེ་ལས་ཀི་དབང་པློ་དྲུག སྨྲ་བ་དང་ལེན་པ་དང་འགློ་བ་དང་

བཤང་གཅི་དང་ཁུ་བ་འཕློ་བའི་བ་བ་སྟེ་ལས་ཀི་དབང་པློའི་བ་བ་དྲུག་བཅས་སློ་དྲུག་གློ 

ཕུང་རྒན། ཕུང་བེད་ཀི་མི་ངན། ཕུང་རྒན་བསྟན་བཤིག 

ཕུང་གློད། ཁིམ་སྟློངས་མི་སྟློངས་བཟློ་བའི་གློད་གཞི། 

ཕུང་གློལ། ① གནློད་པའི་ལས་དང་གློང་གུད་དུ་གཏློང་བའི་ལས་ཀི་མིང་། ② རློད་གེང་སློང་བའི་

བ་སྤློད་སློགས་ཀི་མིང་། 

ཕུང་ངེ་བ། ཕུང་པློར་ཕུང་ཚུལ། ཤིང་འབས་མང་པློ་ཕུང་ངེ་བར་སྤུངས་འདུག ནགས་ཁློད་དུ་ཤིང་

ལློ་ཕུང་ངེ་བ་འདུག མེ་ཏློག་གི་རེ་མློར་ཆུའི་ཟིལ་པ་ཕུང་ངེ་བར་ཆགས་འདུག 

ཕུང་འདྲེ། ཕུང་བེད་ཀི་མི་མ་ཡིན། 



  1277  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཕུང་པ། བག་ཕུག ས་ཕུག་སློགས་སྦུག་རིང་པློར་ཡློད་པའི་དློང་ངམ་ཁུང་། 

ཕུང་པློ། ① རྡུལ་རས་སམ་རྒྱུན་ས་ཕིའི་ཆ་བསགས་པའི་གློང་བུ། སའི་ཕུང་པློ། རྡློ་ཕུང་། ཤིང་

ཕུང་། འབྲུ་རིགས་ཕུང་པློར་སྤུང་བ། བཀའ་དྲིན་གི་ཕུང་པློ་བགང་བར་མི་ནུས་པ། ཚེར་མའི་

ཕུང་པློའི་སྟེང་དུ་འདུག་པ་དང་འདྲ། ② རློ། ཤི་བའི་ཕུང་པློ་མེར་སེག ③ [རཤི]ཚོགས་པའམ་

སྤུངས་པའི་དློན་ཏེ། རིགས་མཐུན་གི་ཆློས་དུ་མ་སྤུངས་པའམ། དེ་ཉིད་ཀི་ཁད་པར་ཐམས་ཅད་

འདུས་པས་ན་ཕུང་པློ་ཞེས་བའློ།། ④ [མངློན] ཕུང་པློ་ལ་གཟུགས་དང་། ཚོར་བ་དང་། འདུ་

ཤེས་དང་། འདུ་བེད་དང་། རྣམ་ཤེས་ལྔ་ཡློད་པས་གངས་ལྔ་མཚོན། 

ཕུང་པློ་སྐྱེལ་བ། དུར་ཁློད་དུ་རློ་སྐྱེལ་བ། 

ཕུང་པློ་ངློ་གཅློད། མི་ཤི་བའི་རློ་བདག་མེད་ལ་བདག་པློ་བཙལ་བའི་དློན། 

ཕུང་པློ་ལྔ། གཟུགས་དང་། ཚོར་བ། འདུ་ཤེས། འདུ་བེད། རྣམ་ཤེས། ཡེ་ཤེས་ཏེ་དྲུག 

ཕུང་པློ་ལྔའི་དཔེ་ལྔ། དབུ་བ་བརྡློལ་བ། ཆུ་ཡི་ཆུ་བུར། སྨིག་རྒྱུ། ཆུ་ཤིང་། སྒྱུ་མའློ།། 

ཕུང་པློ་སློག་འདློན། དུར་དུ་སས་པའི་མི་རློ་བསློགས་ནས་ཞིབ་དཔྱློད་བེད་པ། 

ཕུང་པློ་ཆུ་སྐྱུར། བློད་ཀི་འབྱུང་རིས་ནང་བསྟན་པའི་དུར་ལྔ་ལས་ཆུ་དུར་གི་རིགས། 

ཕུང་པློ་ཞུགས་ལ་ཞེན་པ། རློ་མེ་ལ་སེག་པའི་དློན་ཏེ་གློང་དུ་སྤུར་སྦློང་ཞེས་པར་གཟིགས། 

ཕུང་པློ་རང་འགྱུར་ཐིག་ལེ་དགུ་སྐློར། བློན་ལུགས་ཀི་ལ་བ་སྟློན་པའི་གཞུང་ཞིག 

ཕུང་པློ་རི་བློ་ཆེ། བློད་ཀི་རི་ཆེན་བཞིའི་ཡ་གལ། གཙང་ཁུལ་དུ་ཡློད། 

ཕུང་པློ་གཤག་པ། མི་རློ་བཤགས་ནས་གློད་གཞི་བརག་པ། 

ཕུང་པློ་གསུམ། ཡང་དག་པ་ཉདི་དུ་ངསེ་པའ་ིཕུང་པློ། ལློག་པ་ཉདི་དུ་ངསེ་པའ་ིཕུང་པློ། མ་ངསེ་པའ་ིཕུང་པློ། 

ཕུང་པློ་གསུམ་པ། ① ཕུང་པློ་གསུམ་པའི་མདློ་སྟེ། ལྟུང་བཤགས། ② སིག་པ་བཤགས་པ་དང་། 

རེས་སུ་ཡི་རང་བ། དགེ་བ་བསློ་བའི་ཕུང་པློ་གསུམ་མམ། ཡང་ན། སིག་པ་བཤགས་པ་དང་། 

རེས་སུ་ཡི་རང་བ། ཆློས་འཁློར་བསྐློར་བར་བསྐུལ་བ་བཅས་ཀི་ཕུང་པློ་གསུམ་མློ། 

ཕུང་པློ་ལྷག་བཅས་ཀི་མང་འདས། མཐར་ཐུག་གི་ཐློབ་བར་གྱུར་པའི་འགློག་བདེན་གང་ཞིག་ཉེར་

ལེན་གི་ཕུང་པློ་སངས་ཀང་མ་བལ་བའི་ཚུལ་དུ་གནས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕུང་པློ་ལྷག་མ་མེད་མང་འདས། དག་བཅློམ་པ་སློགས་འཁློར་བར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ལས་ཉློན་གཉིས་

སངས་ཟིན་པ་རྣམས་སྐུ་གཤེགས་པའི་ཚེ་ཤ་རུས་རྡློས་བཅས་ཀི་ཕུང་པློ་ཡང་འཇའ་ཡལ་བ་

ལར་མེད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཞེས་བཤད་སློལ་ཡློད་པ་ལར་འདིར་སྐུ་གཤེགས་པའི་ཞེ་སའི་

ཚིག་ཏུ་སྦར་བ་ཡིན། 

ཕུང་པློ་ལྷག་མེད་ཀི་མང་འདས། མཐར་ཐུག་གི་ཐློབ་བར་གྱུར་པའི་འགློག་བདེན་གང་ཞིག་ཉེར་

ལེན་ཕུང་པློ་སློགས་འདུས་བས་ཀི་འཇུག་པ་མཐའ་དག་རྒྱུན་ཆད་པའི་ཚུལ་དུ་གནས་པ། 

ཕུང་པློའི་སྡུག་བསལ་ལྔ། མངློན་པར་འགྲུབ་པའི་སྡུག་བསལ་གི་སྣློད། མངློན་པར་གྲུབ་པ་ལ་བརེན་

པའི་སྡུག་བསལ་གི་སྣློད། སྡུག་བསལ་གི་སྡུག་བསལ་གི་སྣློད། འགྱུར་བའི་སྡུག་བསལ་གི་

སྣློད། ཁབ་པ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསལ་གི་རང་བཞིན་ནློ།། 

ཕུང་པློའི་བདུད། བདུད་བཞིའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ལས་དང་ཉློན་མློངས་པས་བསྐྱེད་པའི་ཕུང་པློ་

འདི་གྲུབ་ན་རང་དབང་མེད་པར་ན་བ་དང་། རྒ་བ་དང་། རྒུད་པ་ལ་སློགས་པའི་རྐྱེན་གིས་དགེ་

བའི་བར་ཆད་བེད་པས་སློ།། བདུད་ཟླློག་ལས། ཕུང་པློའི་བདུད་ནི་དམར་པློ་སྟེ། སེམས་ཅན་

འདུས་པ་བཞི་ལས་བྱུང་། ལུས་དང་གིབ་ལར་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་གནས་

ནས་ནི། ཕུང་པློའི་བདུད་ཀི་དམག་ཚོགས་རྣམས། ཞེས་སློ།།

ཕུང་པློའི་དཔེ། ཐེག་དམན་གི་མདློ་ལས་བདེན་མེད་སྟློན་ཚུལ། གཟུགས་ནི་དབུ་བ་རྡློལ་བ་འདྲ། 

ཚོར་བ་ཆུ་ཡི་ཆུ་བུར་འདྲ། འདུ་ཤེས་སྨིག་རྒྱུ་ལ་བུ་སྟེ། འདུ་བེད་རྣམས་ནི་ཆུ་ཤིང་བཞིན། རྣམ་

པར་ཤེས་པ་སྒྱུ་མ་ལར་ཞེས་སློ།། 

ཕུང་ཕུང་འཕློ་བ། མེ་འློད་སློགས་འཕློ་ཚུལ། 

ཕུང་བ། འཕུང་བའི་འདས་པ། 

ཕུང་སྦློར། ཉེས་སྐྱློན་བཟློ་བ། 

ཕུང་སྦློར་བེད་གཏེ། གནློད་འཚེ་བྱུང་མཁན་གི་བེད་གཏེ་གཙོ་བློ། 

ཕུང་མིན་ལ། ལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ར་ཡུལ་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

ཕུང་འཚེངས་མེད་པ། ཕུང་བ་ནི་སྐྱློན་བྱུང་བའི་དློན་དང་འཚེངས་པ་ནི་དགེ་བྱུང་བའི་དློན་ཡིན་པས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཕུང་འཚེངས་མེད་པ་ནི་དགེ་སྐྱློན་མེད་པ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། 

ཕུང་གཞི། ཕུང་གློད་ཀི་ར་བ། 

ཕུང་གཡློ་བ། ཕ་མ་འཇུག་པའམ་དཀྲུག་ཤིང་བེད་པའི་བ་སྤློད། 

ཕུང་སེལ། ཆགས་སློའམ་གནློད་འཚེ། སྐྱེ་རྒུའི་ཕུང་སེལ་བེད་པ་རྣམས། བསད་ན་རྒྱལ་ཁམས་

བདེ་ཞེས་པ། 

ཕུང་སི། ཆློས་ལུགས་པས་སི་རིགས་སེ་ཚན་མང་པློར་འདྲེན་པའི་ནང་ཚན་ཕུང་བར་བེད་པའི་

གདློན་འདྲེ་ཞིག 

ཕུང་གསུམ་པ། མཐའ་གཉིས་མ་ཡིན་པའི་གཞན་ཞིག ཡང་ན་གསར་བརེ་བེད་པ་དང་། ཡང་ན་

གསར་བརེར་ངློ་ལློག་བེད་པ་གཉིས་ལས་འགློ་ས་ཕུང་གསུམ་པ་གཞན་ཞིག་མེད། 

ཕུད། ① ནང་ནས་ཕིར་འབིན་པའམ་ཕར་བ་པའི་དློན་ཏེ། ར་ནང་ནས་ལུག་ཕི་ལ་ཕུད་ནས་རྩྭ་སར་

འཚོ། ཕིར་ཕུད་ཅིག མི་ངན་ལས་བེད་པའི་གལ་ནས་ཕུད་ཅེས་པ་ལ་བུ། ② ལྭ་བ་སློགས་ལུས་

ནས་བངས་པའི་དློན་ཏེ། འཕློར་ལྭ་ཕུད་ནས་དམག་ལྭ་གློན་ལ་བུ། ③ ཕློགས་གཅིག་ནས་གཏད་

དེ་དངློས་རས་ཕར་གཡུག་པའི་དློན་ཏེ། ཕར་ཕུད། ལམ་ཐློག་གི་ཕ་བློང་ཕར་ཕུད་ཅིག་ལ་བུ། 

ཕུད་ཀློང་། ཇ་ཆང་སློགས་ཀི་ཕུད་འཇློག་སྣློད། 

ཕུད་རྒྱག དངློས་པློ་ལ་ཕློགས་གཅིག་ནས་ཤེད་ཕྱུངས་ཏེ་ཕློགས་གཞན་གཅིག་ཡ་ལ་འདེད་པའི་

འགུལ་སྟངས་ཀི་མིང་སྟེ། བིས་པས་ཕན་ཚུན་ཕུད་རྒྱབ་བས་ལ་བུ། 

ཕུད་སྒ། དུག་སྦྲུལ་གི་སྐད། 

ཕུད་མཆློད། ཟས་གློས་ལ་སློགས་པའི་ཕུད་ཀི་མཆློད་པ། 

ཕུད་སྟློར། ཆང་འཐུང་བའི་ཚེ་སློན་ལ་སེན་མཛུབ་ཀིས་བར་སྣང་དུ་ཐིགས་པ་ལན་གསུམ་གཏློར་

ནས་མཆློད་པ་བེད་པའི་མིང་། 

ཕུད་གཏློར། ① ཕུད་འབུལ་བ། ② གཏློར་མའི་ཕུད། 

ཕུད་དམ། ཇ་ཆང་གི་ཕུད་འཇློག་སྣློད། 

ཕུད་དུ་བྱུང་བ། ལྷག་པར་དུ་ཡག་པློ་ཡློད་པའམ་ཡག་ཤློས་ཡིན་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕུད་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ] མཐར་སྐྲློད་པའམ་ཕིར་འབུད་པ། རྒྱལ་མཚམས་ནས་ཕིར་ཕུད་པ། 

ཚོགས་པའི་སྐྱིད་སྡུག་ནས་ཕུད་པ། ② ༡ ཟས་གློས་སློགས་འདློད་ཡློན་གི་དང་པློའམ་ཐློག་མ། 

ཇ་ཕུད། ཆང་ཕུད། ཐུག་ཕུད། ཆུ་ཕུད། ༢ གློང་ངམ་རེ་མློ། མི་དམངས་སིད་གཞུང་གི་བཀའ་

ཁིམས་ཕུད་དུ་ཁུར་བ། ཕུད་དུ་བཀུར་བ། ༣ ཆང་། ཕུད་གར་མ། ཕུད་ཀིས་བད་པ། ཕུད་བཞེས། 

ཕུད་ཕློར། ཇ་ཆང་སློགས་ཀི་ཕུད་འཇློག་སྣློད། 

ཕུད་བུ། སྐྲའི་ཐློར་ཚུགས་ཆུང་ངུ་། གཙུག་ཕུད། ཟུར་ཕུད། 

ཕུད་བུ་ཅན། སྤིར་བཏང་རལ་པ་ཅན་དང་ཐློར་ལློག་ཅན། ཟུར་ཕུད་ཅན་བཅས་ལ་གློ་བའི་སྐབས་

ཡློད་ཅིང་། ཟུར་ཕུད་ཅན་ནི་སུང་རྒྱལ་རབས་དང་མིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་རྒྱལ་པློའི་བཙུན་མློའི་

སྐྲ་སྤི་བློར་བཅིང་པ་ལ་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཕ་བཏབ་པ་དེ་ལ་བུའློ།། 

ཕུད་ཤེད། ཕར་འདེད་པའི་ཤུགས་ཀི་མིང་སྟེ། ཕན་ཚུན་ལ་ཕུད་ཤེད་མ་རྒྱག ཤིང་ར་ལ་ཕུད་ཤེད་

བརྒྱབ་ལ་བུ། 

ཕུན། ① སློར་མློ་ཕེད་ཀི་མིང་སྟེ། སྨན་གཞུང་ལས་འབྱུང་བའི་འཇལ་ཚད་ཅིག ཕུན་གང་། ② [རིང]

གཞིའམ་ར་བ། 

ཕུན་བུ། འཛར་བ། 

ཕུན་རེ་མཚོ། ཚྭ་མཚོ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ངམ་རིང་རློང་གི་བང་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

ཕུན་ཚུགས་པ། [རིང]གཞི་ཚུགས་པ། 

ཕུན་ཚོགས། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བསྡུས་ཚིག

ཕུན་ཚོགས་བཀློད་པ། རེ་པློ་ཏ་ལའི་གཟིམ་ཆུང་ཞིག་གི་མིང་སྟེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དགེ་མཚན་

མཐའ་དག་གཅིག་ཏུ་བཀློད་པའི་གནས་ལ་བུའི་དློན་ཡིན་ཅིང་། ཐློག་མར་གཟིམ་ཆུང་ཡིན་ཡང་

རེས་སུ་ལྷ་ཁང་དུ་བསྒྱུར། 

ཕུན་ཚོགས་གིང་། དགའ་ལན་ཕུན་ཚོགས་གིང་སྟེ་ས་མིང་ཞིག བློད་ལློངས་གཞིས་རེ་ས་ཁུལ་ལྷ་

རེ་རློང་ཁློངས་ཡར་ཀླུང་གཙང་པློའི་འགམ་དུ་ཡློད། 

ཕུན་ཚོགས་གིང་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལགས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༩༤༡ལློར་བ་མ་ཡློན་ཏན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

རྒྱ་མཚོས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་ཉག་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཕུན་ཚོགས་རྒྱས་པ། ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་གློང་དུ་འཕེལ་བ། 

ཕུན་ཚོགས་ལྔ། ཆློས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། དུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། སྟློན་པ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ། གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། འཁློར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྟེ་ལྔ། 

ཕུན་ཚོགས་སེ་བཞི། ཆློས་ནློར་འདློད་ཐར་བཅས་འཇིག་རེན་དང་། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཕུན་

ཚོགས་སེ་བཞི་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་དར་བ་དང་། ནློར་ལློངས་སྤློད་དང་ལན་པ། འདློད་ཡློན་

ལྔ་ལ་སྤློད་པ། ཆློས་ལ་བརེན་ནས་ཐར་པ་མང་འདས་ཀི་གློ་འཕང་འཐློབ་རྒྱུ་ཡློད་པ་བཅས་སློ།། 

ཕུན་ཚོགས་སེ་ཚན་ལྔ། ཚུལ་ལན། མང་ཐློས། བརློན་འགྲུས། ཤེས་རབ། དྲན་པ་དང་ལན་པའློ།། 

ཕུན་ཚོགས་འདུ་ལམ། པློ་ཏ་ལའི་ཕློ་བང་གི་མདུན་ངློས་རྡློ་རིང་ནང་མ་ནས་བདེ་ཡངས་ཤར་བརྒྱུད་

དུ་འགློ་བའི་ལམ་དེ་ཡི་མིང་། 

ཕུན་ཚོགས་འཕེལ། [མངློན] ཤིང་ཡློངས་འདུ་ས་བརློལ། 

ཕུན་ཚོགས་བེད་པློ། ལྷའི་བཟློ་བློ་བི་ཤྭ་ཀརྨ་ཞེས་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས། 

ཕུན་ཚོགས་མིན། [མངློན] ཡི་དྭགས། 

ཕུན་ཚོགས་བཞི་ཚན། ཡེ་ཤེས་སངས་པ། མཐུ་སྟློབས། གཟུགས་སྐུ། ཕུན་ཚོགས་བཞི་བཞིའློ།། 

ཕུན་ཚོགས་རབ་བརན་ཆློས་གིང་། དགློན་པ་འད་ིའདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མ་ིགསལ། གྲུབ་མཐའ་

དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་འབི་རུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཕུན་ཚོགས་གསུམ། རྒྱུ་དང་། འབས་བུ། ཕན་འདློགས་པ་བཅས་གསུམ་གི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། 

ཕུན་ཚོགས་གསུམ་ལན། དགེ་ཚུལ་སློང་བསྒྲུབ་པ་ལ། མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གསུམ་དང་

ལན་དགློས་པ་སྟེ། གང་ལ་སློམ་པ་བང་བའི་ཡུལ་མཁན་སློབ། གང་གིས་སློམ་པ་འབློག་པར་

བེད་པའི་ཆློ་ག གང་བསབ་པར་བ་བའི་གནས་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསབ་པར་འདློད་པའི་བསམ་

པ་སྟེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གསུམ་མློ། 

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ལེགས་ཤིང་ཆ་ཚང་བ། བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔ། ཆློས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། དུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། སྟློན་པ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ། གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། འཁློར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། 

ཕུབ། ① འབུབས་པའི་སྐུལ་ཚིག ② མདའ་གི་སློགས་སྲུང་བེད་གློ་ཆ་ས་སྨྱུག་སློགས་ཀིས་བཟློས་

པ་ཞིག ཀློ་ཕུབ། ས་ཕུབ། 

ཕུབ་ཀི་ས་སློར། ཕུབ་ཀི་བང་རིམ་སྟེ། མཐའ་ནས་རིམ་བཞིན་དཀིལ་དུ་བསྡུས་པའི་རིམ་པ། 

ཕུབ་ཀི་མེ་ལློང་། མཚོན་ཆ་སྐྱློབ་བེད་ཕུབ་ཀི་མཐིལ་ལམ་དཀིས། 

ཕུབ་ཁ། [རིང]ཕམ་ཁའི་མིང་། 

ཕུབ་འདྲེན། སྣག་ཚ་བླུག་དགློས་པའི་ལགས་སྨྱུག་ལ་ཟེར། 

ཕུབ་པ། འབུབས་པའི་འདས་པ། 

ཕུབ་མ། སྦུན་པ། ནས་ཕུབ་གློ་ཕུབ་བློང་བུའི་ཟས། ཕུབ་མའི་འློག་གི་ཆུ་དློང་། སྦུན་ཕུབ་འཕར་ལ་

སྙིང་པློ་མེད། 

ཕུབ་མ་རླུང་འཁེར། གློ་བུར་དུ་བྱུང་བའི་རྐྱེན་ངན་ཚབས་ཆེན་གི་དཔེ། 

ཕུབ་ཤུད། པུ་ཤུད་ཀི་མིང་སྟེ། ཏུན་ཧློང་གཏེར་ཡིག་བློད་ཀི་གསློ་རིག་ཡིག་ཆ་ལས་ཁུ་བྱུག་ཕློ་དང་

ཐི་བ་ཕློ་དང་ཕུབ་ཤུད་ཕློ་དང་མཆིལ་པ་ཕློ་དང་ཞེས་པ་ལ་བུའློ།། 

ཕུབ་སེལ། ལྕུག་མས་བཏགས་པའི་སེལ་པློ་ཆེན་པློ། 

ཕུབས། སྐུལ་ཚིག་སྟེ། ཁང་བ་ཤུབས་ཤིག་ལ་བུ། 

ཕུམ་ཕུམ། རའི་ཐློད་པར་མར་འཕང་པའི་སྤུ་རིང་པློའི་མིང་། 

ཕུའུ། གཡར་མིང་ཡིན། ཕུའུ་ནི་ལི་མས་བཟློས་པའི་གསློལ་ཚིགས་བཀག་སྣློད་ཅིག་ཡིན། ཀྲློའུ་

ནུབ་མའི་དུས་སྐབས་སུ་དར་སློལ་ཆེན་པློ་བྱུང་། དེའི་བཟློ་དབིབས་ནི་གྲུ་བཞི་ནར་མློ་བ་དང་། 

རྣ་ཅློག་དང་། ཁེབས་གཅློད་ཡློད་པ། ངློས་སུ་རྒྱན་རིས་རྣ་ཚོགས་ཀིས་བརྒྱན་ཡློད། 

ཕུའུ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༨༥༣ལློར་ཨ་བློ་བ་མ་བསྟན་འཛིན་དར་རྒྱས་

ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གསེར་

ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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ཕུར། འཕུར་བའི་སྐུལ་ཚིག 

ཕུར་དཀར། ཕུར་མློང་རིགས་གསུམ་གི་ནང་ཚན་མེ་ཏློག་སློ་དཀར་འཆར་བ་ཞིག་སྟེ། རློ་ཁ་ལ་ཚ། 

ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་སིན་གསློད། པགས་ནད་ཤུ་ཐློར་སློགས་འཇློམས། 

ཕུར་ཁ། ① ལྭ་བའི་ཕུ་རུང་གི་ཁ། ② མི་ཁ། 

ཕུར་མགློ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༥༨༧ལློར་མཁན་ཆེན་དཔལ་ལན་ཆློས་སྐྱློང་

གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཀར་

མཛེས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཕུར་ལློག་ངག་དབང་བམས་པ། མདློ་སྟློད་ཟལ་མློ་སང་གི་ཆར་གཏློགས་པའི་ཐམ་ཁ་གློང་སྣློ་རློམ་

ཞེས་པར་ཡབ་ཨ་ནུ་འཕགས་དང་ཡུམ་བཀྲ་ཤིས་མཚོ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་

གཅིག་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༦༨༢ ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་བལམས་རེས་བཀའ་བརྒྱུད་བ་མ་གགས་

པ་ཕུན་ཚོགས་ལ་མཚན་ཞུས་པར་བདེ་མཆློག་བསྲུང་ཞེས་བསྩལ། དགུང་ལློ་བདུན་ལ་ཕེབས་

སྐབས་ཁུ་བློ་དབང་ཕྱུག་ཆློས་སྐྱློང་སར་ཡི་གེ་ཀློག་པའི་སྦློར་བ་ལ་ཞུགས། དགུང་ལློ་བཅུ་

གཉིས་ཐློག་ཆབ་མདློ་སྐུ་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆློས་ཞུགས་མཛད། དགུང་ལློ་བཅུ་གསུམ་ཐློག་ཆབ་མདློ་

བམས་པ་གིང་གི་གནས་སུ་ཕེབས་ཏེ་འཕགས་པ་ལྷ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་

མཚན་ངག་དབང་བམས་པ་ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་བཅུ་བཞིའི་ཐློག་འཕགས་པ་ལྷའི་དྲུང་ནས་

འཇིགས་བེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་དབང་བཞི་ཡློངས་རློགས་བཞེས་པས་རྡློ་རེའི་རིགས་སུ་

གྱུར་ཏེ་གསང་མཚན་སེར་སྣ་རྡློ་རེ་ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་བཅློ་ལྔ་པར་དབུས་ཕློགས་སུ་སློབ་

གཉེར་ལ་ཕེབས་ནས། བཀའ་རློམ་ལ་མཚོན་ན། རེན་འབེལ་བསྟློད་པའི་ཊིཀྐ་འློད་དཀར་ཕེང་

བ། གསུང་མགུར་བསབ་བའི་རིམ་པ། བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ལ་བློ་སྦློང་ཚུལ་གི་གདམས་པ་ཐློར་

བུ་ཟིན་བིས་སུ་བཀློད་པ། གསང་འདུས་བསྐྱེད་རིམ་དངློས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པློ། འཇམ་

ལུགས་ཚེ་དབང་རིགས་ལྔའི་ཟུར་འདེབས་འཆི་མེད་སློག་གི་དཔལ་སྦིན། རིགས་གསུམ་སྤི་

སྒྲུབ་ཀི་བ་མའི་རྣལ་འབློར། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་བཞེངས་པའི་དཀར་ཆག་གི་རིམ་དང་སྨློན་

ཚིག་གི་རིམ་པ་སློགས་པློད་གསུམ་ཙམ་བཞུགས། དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གཅིག་ལ་ཕེབས་
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པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ༡༧༦༢ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཕུར་ལློག་བམས་པ་རྒྱ་མཚོ། རེ་འདི་ནི་ཁམས་ར་ཆུ་ཨློར་ཏློག་གི་འབློག་པ་ཡབ་བམས་ཆློས་དང་

ཡུམ་ཚེ་རིང་སྒློལ་དཀར་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་བསྤི་ལློ་༡༨༢༥ལློར་

སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ལྔ་ལ་དབུས་སུ་གདན་དྲངས་ཏེ་ཕུར་ལློག་རི་ཁློད་དུ་བཞུགས། གནས་

བ་མས་ཕག་བིས་དང་འདློན་བ་སློགས་ཀི་སྐུ་ཡློན་བསྒློན། དགུང་ལློ་བཅུ་ལ་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་

གིང་བེས་པ་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆློས་ཞུགས་མཛད། ལློ་དེར་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པ། ཚུལ་ཁིམས་

རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་དུ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ། མཚན་བམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བསྩལ། 

གསུང་ཆློས་དགའ་ལན་ལྷ་བརྒྱ་མ་དང་འབེལ་བའི་བ་མའི་རྣལ་འབློར་གི་ཁིད་ཡིག་གངྒཱའི་ཆུ་

རྒྱུན་འབབ་པའི་ཟེགས་མ། གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་ལ་བརེན་པའི་བ་མའི་རྣལ་འབློར་

འཇིགས་མཛད་དཔའ་བློ། ར་མགིན་མགློན་དཀར་བཅས་ལ་བརེན་པའི་བ་མའི་རྣལ་འབློར་བིན་

རླབས་མཆློག་སྩློལ། ཚད་མའི་གཞུང་དློན་འབེད་པའི་བསྡུས་གྲྭའི་རྣམ་གཞག་རིགས་ལམ་

འཕྲུལ་གི་ལེ་མིག་ལས་རིགས་ལམ་ཆུང་ངུའི་རྣམ་བཤད་ རིགས་ལམ་ཆེ་འབིང་གི་རྣམ་བཤད། 

སྐྱབས་མགློན་རྒྱལ་བའི་དབང་པློ་རེ་བཙུན་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་མཁེན་

རབ་འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པློའི་རྣམ་ཐར་སློགས་པློད་འབིང་གཉིས་ལྷག་བཀའ་རློམ་

མཛད། དགུང་ལློ་སློ་བདུན་ལ་ཕེབས་སྐབས་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཉིས་པ་འཕིན་ལས་རྒྱ་

མཚོའི་ཡློངས་འཛིན་གི་ཐུགས་འགན་བཞེས། དགུང་ལློ་ང་ལྔ་ལ་ཕེབས་སྐབས་རྒྱལ་དབང་སྐུ་

ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་མཆློག་གི་ཡློངས་འཛིན་གནང་། བསྙེན་རློགས་མཁན་

སློབ་སྦྲགས་མ་དང་མདློ་སགས་ཀི་དབང་ལུང་ཁིད་སློགས་ཆ་ཚང་འབུལ་བཞེས་མཛད། 

དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༨༩༤ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཕུར་བཅས། འདུལ་བའི་བརྡ་ཆད་ཅིག་སྟེ། ལྟུང་བ་ཕིར་བཅློས་ཀི་ནང་གསེས། ལྟུང་བ་གེངས་པའི་

སྐབས་ཕེ་ཡང་མཉན་པར་མི་བེད་ན་ཕུར་བཅས་བ་དགློས་ལ། ཇི་ལར་བ་ན། ཚེ་དང་ལན་པ་

ཁེད་གཞི་གང་རུང་ལ་བརེན་པའི་ལྟུང་བ་འདི་དང་འདི་བཅས་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་ལྟུང་བ་ཁུར་དུ་

བཀལ་ནས་ཉེས་པ་བསྟན་ཏེ་བཏང་བར་བ་སྟེ། དཔེར་ན་ར་དམུ་རྒློད་ཕུར་པ་དང་བཅས་ནས་



  1285  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

བཏང་བ་ལ་ཕུར་བཅས་ཞེས་སུ་གགས་པ་དང་འདྲ་བར་དགེ་སློང་དེ་ཡང་ལྟུང་བའི་དྲི་མ་དང་

བཅས་པ་གགས་སུ་གཞུག་པའློ།། 

ཕུར་རྡློ། ཕུར་པ་ས་ནང་དུ་བརྡུང་ཆེད་ལ་གློ ཕུར་རྡློ་འཁུར་ཤློག ལ་བུའློ།། 

ཕུར་གདང་། ① ཕུར་པ་ཡློད་པའི་གདང་ཐག ② གློས་སློགས་འགེལ་གདང་། 

ཕུར་བརྡར་བཏང་། ཕན་ཚུན་བརྡར་རེས་བས་པ། 

ཕུར་ནག ཕུར་མློང་རིགས་གསུམ་གི་ནང་ཚན་མེ་ཏློག་སློ་ནག་འཆར་བ་ཞིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་

བསིལ། ནུས་པས་སིན་གསློད། གཉན་ནད་འཇློམས། ཤུ་ཐློར་དང་ཤ་བཀྲ་སློགས་ལ་ཕན། 

ཕུར་ནག་དགློན། མིང་གཞན་ཕུར་དགློན་གཡུང་དྲུང་འློ་ཚལ་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་

བི་སྤི་ལློ་༡༨༦༤ ལློར་ཨ་སྐྱིད་སགས་འཆང་བསློད་ནམས་གཡུང་དྲུང་གིས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་བློན་བློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་སྦྲ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཕུར་པ། ① དུད་འགློ་འདློགས་བེད་སློགས་ས་ལ་གདབ་བ་ཞིག ལགས་ཕུར། ཤིང་ཕུར། གུར་ཕུར། 

གདང་ཕུར། མཚམས་བཞིར་ཕུར་པ་བརྒྱབ་ནས་རས་གུར་འབུབས་པ། རིག་པའི་ལེབས་ལ་

གློས་འགེལ་སའི་ཕུར་པ་འདེབས་པ། ② གདློན་བགེགས་འདུལ་བེད་ཀི་སགས་ཆས་ཤིག 

ཕུར་པ་སི་གནློན། ཡི་དམ་ཕུར་པ་ལ་བརེན་ནས་སི་གནློན་པའི་ཆློ་ག་ཞིག 

ཕུར་པ་ལྷ་བཅློ་བརྒྱད། རིང་ལུགས གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་བསློམས་གཅིག ཁློ་བློ་བཅུ། ཡུམ་ལྔ། 

སློ་སྲུང་གཉིས་བཅས་སློ།། 

ཕུར་ཕུར་བཏང་། ཕར་ཚུར་རྡར་ཞིང་མཉེ་བ་དཔེར་ན། མཛུབ་མློས་སལ་པའི་ཟ་འཕྲུག་ཕུར་ཕུར་

བཏང་ལ་བུ། 

ཕུར་བ། སྣེ་གཅིག་རྣློ་བའི་དབྱུག་པའི་མིང་སྟེ། ཤིང་གི་ཕུར་བ། ལགས་ཀི་ཕུར་བ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཚིག་བསྡུས་ན་ཕུར་ཞེས་འབི་ཆློག་སྟེ། ཤིང་ཕུར། ལགས་ཕུར་ཞེས་པ་ལ་བུའློ།། 

ཕུར་བུ། ① རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྒ་མཁན་དང་། བཅུ་གཉིས་འློད། ཉི་མའི་

རིགས་སྐྱེས། མཐློ་རིས་ཐློབ། ཕ་བདུན་པ། བློ་ལན། དབངས་བདག་འབར་བ་ལན། མེ་བཞི་

སྐྱེས། ཚིག་བདག རིག་བེད་བདག ལྷའི་བ་མ། ལྷའི་སློབ་དཔློན་བཅས་སློ།། ② ཕུར་པ་ཆུང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ངུ་། ③ མེ་ལེ། ④ [མངློན] ས་སྤེལ་ལློ། 

ཕུར་བུ་ལློག ལྷ་སའི་སེ་ར་དགློན་རྒྱབ་ཀི་རི་ཁློད་ཅིག

ཕུར་བུ་བ། རྒྱང་འཕེན་པའི་གྲུབ་མཐའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་ལ་ཟེར། 

ཕུར་མ། ① དྲི་ཞིམ་པློའི་སྨན་སློས་ཀི་ཕེ་མ་ཐུམ་བུ། སློས་ཕེ་ཕུར་མའི་དྲི་ཞིམ་ཁློར་ཡུག་ཁབ། ② དར་

གློས་སློགས་ཀིས་བཟློས་པའི་མཆློད་རས་གདུང་མ་དང་གཡབ་སྐློར་སློགས་ལ་དགམ་བ་ཞིག 

ཕུར་མློ། ཏློད་ཅ་དང་དློན་གཅིག་སྟེ་བུད་མེད་ཚོའི་གདློང་ལ་བྱུག་རས་ཤིག ཕལ་ཆེ་བ་ཞིང་ཁའི་ནང་

སྐྱེས་པའི་རི་ཤིང་གི་རིགས་ཤིག་ལས་བཟློས་པ་དེར་གློའློ །། 

ཕུར་མློང་། རྩྭ་མཁན་པའི་རིགས་ཤིག་གི་མིང་སྟེ། འདི་ལ་ཕུར་མློང་དཀར་ནག་སྨུག་གསུམ་གི་

སྤིའི་མིང་། 

ཕུར་སྨུག ཕུར་མློང་རིགས་གསུམ་གི་ནང་ཚན་མེ་ཏློག་སྨུག་པློ་འཆར་བ་ཞིག་སྟེ། རློ་ཁ་ལ་ཚ། ཞུ་

རེས་སྙློམས། ནུས་པས་གཞང་སིན་དང་། པགས་སིན་སློགས་ལ་ཕན། 

ཕུར་ཚུགས། ཐད་ཀར་རམ་བློ་རེ་གཅིག་པ། བསམ་བློ་ཕུར་ཚུགས་སུ་བཏང་ནས་ལས་དློན་བེད། 

མིག་ཕུར་ཚུགས་སུ་ལ་བ། གསློལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་བཏབ། 

ཕུར་ཚུགས་སུ་བལ། འབུར་ཚུགས་སུ་བལ་བ་སྟེ། མིག་ལིར་ལིར་དུ་བལ་བ། 

ཕུར་འཛུགས། ① ཤིང་ལགས་གང་རུང་གི་ཕུར་པ་འདེབས་པ། རྩྭ་ཐང་གི་ཐློག་ལ་གནག་ཕྱུགས་

འདློགས་སའི་ཕུར་འཛུགས་བེད་པ། ② ཡུལ་འགར་ཞིང་ག་འདེབས་ལུགས་ཤིག རྨློན་ཕྱུགས་

མེད་སའི་ལུང་པར་ལློ་ཏློག་ཕུར་འཛུགས་བས་ཏེ་འདེབས་སློལ་ཡློད། ཕུར་འཛུགས་བས་ན་

སློན་འགློ་ཆུང་། 

ཕུར་ལེན། ཕུར་པ་དང་ཆློན་ཐག་གཉིས་བར་སྦྲེལ་ཆེད་ཀི་ཐག་པ། 

ཕུར་ཤད། དབུ་ཅན་གི་ཡི་གེའི་བར་གི་གཅློད་མཚམས་དང་། མཇུག་ཏུ་འབི་རྒྱུའི་ཤད་རིམ“། ” 

འདི་ལ་བུའི་མིང་། 

ཕུར་ཤིང་། ཕུར་པ་བཟློ་བེད་ཀི་ཤིང་། 

ཕུལ། ① འབུལ་བའི་སྐུལ་ཚིག ② ༡ སར་བློད་ལུགས་བེ་གང་གི་དྲུག་ཆ་གཅིག བེ་གང་ལ་ཕུལ་དྲུག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཡློད། ༢ ལག་པའི་སློར་མློ་ཅུང་ཟད་བསྐུམས་པའི་ཁློར་བ། ས་བློན་ཕུལ་གང་། ༣ མཐའ་དང་ཁད་

པར་རམ། མཆློག་གམ་རབ། ཙན་དན་དཀར་པློ་ནི་ཙན་དན་ཀུན་གི་ཕུལ། ༤ སྐར་མ་ཆུ་སྨད། 

ཕུལ་གངས་ཁལ་བསྒིལ། ནས་འབས་སློགས་བེ་ཕུལ་མང་པློ་ཁལ་དུ་བསྒིལ་ཚུལ། ཕུལ་ཞེ་ལྔ་ནི་

ཁལ་མེད་བེ་བདུན་ཕུལ་གསུམ་ཡིན། 

ཕུལ་ཆེ། བཟློ་དབིབས་དམིགས་བསལ་ཅན་ཡློད་པ་དང་རྒྱ་ཁློན་ཆེ་བ། 

ཕུལ་ཉམས་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ། སློམ་པ་ལ་སྐྱློན་གཏན་ནས་མ་བྱུང་བ་ལ་ཟེར། 

ཕུལ་ཉམས་གཉིས་ཀ་ཡིན་པ། སློམ་པའི་ལྷག་མ་ཅུང་ཟད་ཡློད་པ་ཕུལ་བ་ལ་ཟེར་ཞིང་། དཔེར་ན་མི་

བསད་དེ་སློམ་པ་ཉམས་པའི་རེས་སུ་སློག་གཅློད་སློང་བའི་སློམ་པ་མེད་ཀང་སློམ་པ་གཞན་དག་

ནུས་པ་མེད་པ་ལ་བུར་ཡློད་པས་དེ་ཡང་ལ་དགློས་ལ་མ་ཕུལ་ན་ཉེས་ཚབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཟེར། 

ཕུལ་དུ་ཕིན་པ། ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ། གྲུབ་འབས་ཕུལ་དུ་ཕིན་པ་ཞིག་ཐློབ་པ། 

ཕུལ་དུ་བྱུང་བ། ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ། བས་རེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ། 

ཕུལ་བ། ① འབུལ་བའི་འདས་པ། ② སྣློན་པའམ་བསེ་བའི་དློན་ལའང་འཇུག 

ཕུལ་བྱུང་། ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་བསྡུས་ཚིག 

ཕུལ་བྱུང་ཁད་འཕགས། ཕུལ་དུ་བྱུང་ཞིང་ཁད་དུ་འཕགས་པ། 

ཕུལ་བྱུང་གི་དཔེ། དློན་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བརློད་འདློད་དངློས་པློ་གང་ཡང་རུང་བའི་ཁད་

ཆློས་ཀི་རློད་བེད་ཀི་ཚིག་འཇིག་རེན་གགས་ཚོད་ཀི་མཚམས་ལས་བརྒལ་བའི་འུད་ཆེན་པློའི་

སློ་ནས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བརློད་པའི་རྒྱན་ཞིག་སྟེ། ནང་གསེས་རྣམ་གངས་བཞི་ནི། ཁད་

འཕགས་ཕུལ་བྱུང་། ཐེ་ཚོམ་ཕུལ་བྱུང་། ངེས་པ་ཕུལ་བྱུང་། གགས་པ་ཕུལ་བྱུང་ངམ། ངློ་

མཚར་ཕུལ་བྱུང་བཅས་སློ།། 

ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན་བཞི། དློན་རྒྱན་སུམ་ཅུ་སློ་ལྔའི་ནང་གསེས་བཅུ་གཅིག་པ་ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན་ནི་

བརློད་འདློད་དངློས་པློ་གང་ཡང་རུང་བའི་ཁད་ཆློས་ཀི་ཡློན་ཏན་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་བརློད་

བསམས་པ་དེ་རློད་བེད་ཀི་ཚིག་འཇིག་རེན་གགས་ཚོད་ཀི་མཚམས་ལས་བརྒལ་བའི་འུད་

ཆེན་པློའི་སློ་ནས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བརློད་པའི་རྒྱན་ཞིག་སྟེ་དེའི་ནང་གསེས་རྣམ་གངས་བཞི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནི། ཁད་འཕགས་ཕུལ་བྱུང་དང་། ཐེ་ཚོམ་ཕུལ་བྱུང་། ངེས་པ་ཕུལ་བྱུང་། གགས་པ་ཕུལ་བྱུང་

ངམ་ངློ་མཚར་ཕུལ་བྱུང་བཅས་སློ།། 

ཕུལ་བྱུང་གི་དཔེ། ཕུལ་བྱུང་དཔེའི་ཁད་ཆློས། དཔེ་ཅན་གི་ཁད་ཆློས་དཔེ་ཁློ་ན་ལ་གནས་པ་དང༌། 

དཔེའི་ཁད་ཆློས་དཔེ་དེ་ཁློ་ན་ལས་མཐློང་བ། དེ་ལས་གཞན་པའི་འབེད་ཆློས་ཡློད་པ་དགག་

པའི་མཚུངས་གསལ་གི་སྒ་དང་བཅས་པ་ཞིག་དགློས། ཕུལ་བྱུང་དཔེ་ཞེས་པའི་དློན་ནི། དཔེ་

ཅན་དང་དཔེ་གཉིས་འབེད་ཆློས་ཐ་དད་པ་དུ་མ་ཡློད་ཀང་མེད་ཅེས་ཁད་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་

བསྟན་པའི་ངག་གློ །

ཕུལ་མེད། བཟློ་དབིབས་དམིགས་བསལ་ཅན་མེད་པ། 

ཕུལ་ཡིག བསྐུར་ཡིག 

ཕུལ་ལ་ཉམས་པར་མ་བས་པ། སློམ་པ་ཕུལ་ཟིན་པའི་རེས་སུ་ཆང་འཐུང་བའམ་གཞན་གི་སློག་

གཅློད་སློགས་བས་པ་ནི་སློམ་པ་ཕུལ་བ་ཡིན་ཡང་སློམ་པ་ཡློད་པའི་སྐབས་ཏེ་སློམ་པ་མ་ཕུལ་

གློང་དུ་སློམ་པ་ལ་སྐྱློན་མེད་པས་ན་མ་ཉམས་པ་ཡིན། 

ཕུལ་ལམ་བངས་པ། ཕུལ་བའི་ལམ་སློལ་གཏན་འཁེལ་ཆགས་ཟིན་པ། 

ཕུལ་ལུ་རེ་ཙམ། [ཡུལ] ཕུལ་གང་ཙམ། 

ཕེ། ① ངུ་སྐད་ཀི་མིང་སྟེ། བིས་པ་ཕེ་མི་འདེབས། ཕེ་མ་བཏབ་ལ་བུ། ② ཁི་དང་སྤང་ཀི་སློགས་

ངུ་ཟུག་བེད་པའི་སྒའི་མིང་སྟེ། སྤང་ཀི་ཕེ་བཏབ་ལ་བུ། 

ཕེ་ཀ་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལགས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༨༨༡ལློར་ཕག་བཏབ། ད་ལ་མཚོ་སློན་

གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཕེ་ཕེ། [རིང] ཞིབ་མློ། 

ཕེ་ཙེའི་རེ་སློ།། སྤུ་བལ་རྩུབ་པློ་ལས་བཏགས་པའི་སྣམ་ཐེར་ཐགས་མའི་ངློས་ཀི་རི་མློ་འབུར་དློད། 

ཕེ་ལྭ། བློད་ཀི་ལྭ་བ་རིང་པློའི་མིང་། 

ཕེའུ། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་རེ་བཞིན་ཕློགས་མཚམས་རྣམས་སུ་བསྐློར་ཞིང་གནས་པའི་ས་

བདག་ཅིག
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ཕེག སྒའི་བེ་བག་ཐལ་མློ་རྡེབ་པ་ལ་བུའི་སྒ་སྟེ། སན་མ་བརྔློས་ནས་ཕེག་ཕེག་གས་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཕེག་རྡེབ། ཆང་ལང་རློལ་མློ་ཞེས་སྣང་། 

ཕེད་པ། [ཐ་དད་པ] ས་སློགས་བརློ་ཐུབ་པའམ། ཤིང་སློགས་གཅློད་ཐུབ་པ་དང་གཏུབ་པ། ཞིང་

ཐ་བ་ཞིག་རྨློས་པས་ས་དྲགས་ནས་མ་ཕེད་པར་བཞག ཤ་སྐམ་པློ་སློས་ཕེད་མི་ཡློང་། ཤིང་

སྐམ་གིས་ཕེད་སློང་། 

ཕེབ་རྡློབ། ཕེག་རྡློབ་དང་འདྲ། 

ཕེབས་ཀློ ཀློ་གྲུའི་ཞེ་ཚིག 

ཕེབས་སྐྱེལ། སྐྱེལ་མའི་ཞེ་ས། ཐག་རིང་བར་དུ་ཕེབས་སྐྱེལ་ཞུ་བ། 

ཕེབས་ཁི། གམ་ཁིའི་ཞེ་ས་ཏེ་ཕེབས་གམ་དང་དློན་གཅིག་ཡིན། 

ཕེབས་གམ། བ་དཔློན་སློགས་བཞུགས་ནས་མི་མང་གིས་བཏེགས་ཏེ་ཕེབས་སའི་བཞུགས་ཁིའི་

མིང་ཡིན། 

ཕེབས་སྒུག ཚུར་ཡློང་བ་སྒུག་པའི་ཞེ་ས། སྤློ་སེམས་འཁློལ་བའི་ངང་ནས་མི་དམངས་ཀི་དཔའ་བློ་

ཕེབས་སྒུག་ཞུ་བ་ལ་བུ། 

ཕེབས་སློ། ① གློང་རིམ་གི་བཀའི་དློན། ད་རེས་ཀི་ཕེབས་སློ་ལར་གི་ལས་དློན་རྣམས་སྒྲུབ་བཞིན་

པ་ཡིན། ② སར་མཛད་སློའི་སྐབས་རིམ་པ་གློང་མས་བསྩལ་བའི་ཁ་ཟས་སློགས། 

ཕེབས་སྒིག འགྲུལ་པ་མ་འབློར་གློང་སློད་གནས་གློ་སྒིག་བེད་པ། 

ཕེབས་སྒིག་ཞུས། འགྲུལ་པ་མ་འབློར་གློང་སློད་གནས་གློ་སྒིག་བེད་པ། 

ཕེབས་སྟློན། ཕར་ཚུར་ཕེབས་ཁའི་གསློལ་སྟློན། 

ཕེབས་གདློང་། ཕེབས་པ་དང་མཉམ་དུའམ་ཕེབས་དུས། ཁློང་ཕེབས་གདློང་ལ་གནས་ཚུལ་གི་ཡི་

གེ་ཕུལ་ཡློད། 

ཕེབས་རྡློག ཕློགས་ཕེབས་ཀི་གབས། ཁས་ཉིན་གཞེས་ཉིན་ནས་ཕེབས་རྡློག་ཐློན་སློང་། 

ཕེབས་པ། [ཐ་མི་དད་པ] འགློ་འློང་གི་ཞེ་ས། ཕར་འཁྱུག་ཙམ་ཕེབས་ཏེ་དེ་ནས་བེལ་སྟབས་སུ་ཚུར་

ཕེབས་པ། ཕེབས་སུ་ཆ་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕེབས་པར་སྨྲ་བ། བག་ཕེབས་པར་བས་ནས་གཏམ་ཤློད་པ། བསབ་བ་ཕེབས་པར་སྨྲས་ན་མིའི་

སེམས་ལ་འབབ་ས་པློ་ཡློང་། 

ཕེབས་བམས། འགློགས་བམས་སམ་ཕེབས་ཁི་སྟེ་འདློ་ལེ་ཡང་ཟེར། 

ཕེབས་ཚོགས། གནས་ཚུལ་ཡིག་འཕིན། བཀའ་མཆིད་ཕེབས་ཚོགས་ཀང་དལ་འགློའི་རྒྱུན་བཞིན་

ཡློད་པ་མཁེན། 

ཕེབས་རློངས། ལུང་པ་གཞན་དུ་འགློ་མཁན་ལ་སྐྱེས་སུ་འབུལ་རྒྱུའི་དངློས་པློ། 

ཕེབས་ཟམ། ཕེབས་སའི་ཟམ་པ། 

ཕེབས་རློགས། ① ཕར་ཕེབས་ཚུར་ཕེབས་ཀི་ལམ་རློགས། ཁེད་རང་ལ་ཕེབས་རློགས་བྱུང་ངམ། 

② ཕར་ཚུར་གང་རུང་དུ་འགློ་རློགས་ཡློང་རློགས་ཞེས་པའི་ཞེ་ཚིག མགློགས་པློ་ཕར་ཕེབས་

རློགས་གནང་། སང་ཉིན་ཚུར་ཕེབས་རློགས་གནང་། 

ཕེབས་ལམ། ཕར་ཚུར་ཕེབས་སའི་ལམ་ཁ། ཁེད་རང་ཚུར་ཕེབས་སྐབས་ཕེབས་ལམ་བདེ་བགློད་

བྱུང་སློང་ངམ། 

ཕེབས་བསུ། ཚུར་ཕེབས་མཁན་བསུ་བ། སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པར་ཕེབས་བསུ་ཞུ་བ། 

ཕེའུ། འདི་ཁང་པའི་གང་ལ་བརེག་རྒྱུའི་ཕེའུ་གྲུ་བཞི་བསེག་ནས་ཕལ་ཆེར་ས་མཁེགས་གློ་མློ་ལར་

གྱུར་པ། ཁ་དློག་ཕལ་ཆེར་སློ་སྐྱ་དང་། ཁམ་སྐྱ་སློགས་ཅི་རིགས་འབྱུང་བ། མེ་ལ་བསློས་པའི་

དུགས་ཀིས་རླུང་གསང་རྣམས་སུ་བདུགས་ན་རླུང་ཚད་འཐབ་པའི་ནད་ལ་ཕན། ཡན་ལག་

ཚིགས་ཀི་ཆུ་སེར་སྐེམས། 

ཕེར། ① ཐུབ་པ་དང་ནུས་པ་སློགས་དང་གཅིག ཚོགས་པའི་དློན་ཏེ། དློ་ཟླ་ཕེར་བ། བུ་མློས་བུ་ཡི་

དློ་ཟླ་ཕེར། གང་བློས་མཛོ་ཡི་དློ་ཟླ་ཕེར་ལ་བུ། ② བཟློད་པ་དང་འློས་པའི་དློན་ཏེ། ཞིང་པ་རྒན་

པློས་དགེ་རྒན་ཕེར་ལ་བུ། 

ཕེར་པློ། འཕེར་པློ་དང་འདྲ། 

ཕེར་བ། འཕེར་བ་དང་འདྲ། 

ཕློ། ཕློ་མློའི་ཟླས་ཕེ་བའི་སྐྱེ་འགློ་ཕློ། ཕློ་ཁློ་ག བ་ཕློ། ར་ཕློ། ཕློ་ཨེ་རེད་མ་རེད་བལས་ན་ཤེས། 
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ཕློ་རྐྱང་། ཁིམ་ཐབ་མེད་པའི་ཕློ་ཧྲེང་། 

ཕློ་སྐྱེས། སྐྱེས་པ་ཕློ། 

ཕློ་སྐྲན། ཕློ་བའི་ནང་དུ་ཆགས་པའི་སྐྲན། 

ཕློ་དཀར། སར་བློད་ཀི་སྐྱེས་པས་བཟའ་བཏུང་བེད་སྣློད་ཀི་དཀར་ཡློལ། 

ཕློ་བཀག ཕློ་དཀར་འཛུགས་ཡུལ་གི་སྟེགས། 

ཕློ་ཁ། ① ནང་ཁློལ་གི་བེ་བག་ཅིག ② ཕློ་བའི་སྟེང་ངམ་བང་ཁློག 

ཕློ་ཁེབས། ① བུད་མེད་ཀི་འློག་འཇུག་འློག་ཏུ་གློན་རྒྱུའི་ཕློ་བའི་ཐད་ཀི་ཁེབས། ② [རྒྱ] ཤིང་བལ་

བར་ཚངས་ཅན་གི་མལ་ཆས། 

ཕློ་ཁི། ཁི་ཕློ། 

ཕློ་ཁློ་ག སྐྱེས་པ་ཕློ་འཇློན་ཐང་དང་ལན་པ། དཔའ་འཛངས་རྟུལ་ཕློད་ཅན། 

ཕློ་ཁག ཕློ་བར་ཁག་ལྷུང་ན་ཚ་ཆེ་བའི་དུས་དང་གང་ཆེ་བའི་སྐབས་གཉིས་ཀར་ན་བ། བང་ཚ་བ། 

ཁག་རུལ་སྐྱུགས། སྙིང་མི་བདེ། མགློ་བློ་འཁློར། 

ཕློ་མཁིས། སྣློད་མཁིས་རྒྱས་ནས་མཁིས་ཁུ་ཕློ་བར་ལྷུང་བ་ཞིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་འཁྲུ་བའམ་སྐྱུག་པ། 

ཕློ་གིང་། གིང་ཕློ་སྟེ་ལྷའི་གར་མཁན་ཕློ། 

ཕློ་གུ ① ཚག་རིས་བརྒྱབ་པའི་དངུལ་རག་སློགས་ཀི་སློར་སྦུབས་ཅན་ཞིག ར་སབ་ཀི་སྟེང་དུ་

དངུལ་གི་ཕློ་གུ་བསྒིགས། ② སྐེད་རགས་རྒྱན་ཅན། སྐེད་འཆིང་ཕློ་གུ་ཅན་ཞིག་འཕང་འཕྲུལ་

དུ་བཏགས་པ། 

ཕློ་གློས་ཀི་ལགས་ནག རྒྱ་ལུ་ཆས་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག 

ཕློ་རྒུད། ཕློ་བའི་མེ་དྲློད་ཉམས་པའི་ནད་དེ། ནད་རགས་སུ་སྒེག་པ་མང་ཞིང་ཟས་མི་འཇུ་བ་དང་། ལྦུ་

བ་ཅན་སྐྱུག་པ་སློགས་འབྱུང་བ་ཞིག 

ཕློ་རྒློད་པློ། ཕློ་སྙིང་སྟློབས་ཆེ་བ། ཕློ་རྒློད་ཀང་རྒྱབ་ན་དཔུང་ཞིག་དགློས། 

ཕློ་སློ། སྟློབས་ཤུགས་སམ་འཇློན་ཐང་། ཕློ་སློ་ཅན་དེ་ཀུན་ལ་མཁློ། 

ཕློ་གང་། གང་ཐབས་ཕློ་བར་བབས་པ་ཞིག 
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ཕློ་གློག གློག་ལ་ཕློ་མློ་གཉིས་ལས་དེའི་ཡ་གལ་ཞིག 

ཕློ་རྒྱུ། ཕློ་བ་དང་རྒྱུ་མ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

ཕློ་སྒློབ། ཆེ་ཉམས་སམ་སམ་རྫུ། ཕློ་སྒློབ་ཀི་རྣམ་འགྱུར་སྟློན་པ། 

ཕློ་བརྒྱའི་ཤེས་པ། སྐྱེས་པ་མང་པློའི་སེམས་ཀི་ཤེས་རིག 

ཕློ་བརྒྱའི་ཤེས་པ་བསྡུར་ན་གློས་བཟང་ཐློན་ཡློང་། 

ཕློ་ངན། སྐྱེས་པ་བསམ་ཤེས་དམན་པ། མློ་ངན་ཁ་དང་། 

ཕློ་ངན་ལག 

ཕློ་ཅློང་། ཅློང་ཞི་རིགས་ལྔའི་ནང་ཚན་མཁེགས་ཤིང་ལི་ལ་ར་སློ་བཅག་པ་ལ་བུ་ཞིག་སྟེ། ནུས་པས་

ཁག་མཁིས་ཀི་ནད་དང་། ཕློ་ནད་འཇློམས། 

ཕློ་ལམ། ལམ་པ་རིགས་གསུམ་གི་ནང་ཚན་ལྡུམ་རར་སྐྱེ་བའི་མེ་ཏློག་དཀར་པློ་དང་། རྒྱ་དམར་

སྨུག་ཁ་ཅན་འཆར་བ་ཞིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་བསྐ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པ་མེ་ཏློག་གིས་ས་དློན་

འཛག་པ་གཅློད། ར་བས་གཅློང་ཆེན་ཟད་བེད་དང་། ཡི་ག་འགག་པ་ལ་ཕན། མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་མདློག་ལན་དང་། འཛག་གཅློད། ཧ་ལློ་བཅས་སློ།། 

ཕློ་ལིབས། ཕློ་དཀྲིས། 

ཕློ་གཅུ། གཟེར་གདན་རྒྱབ་ས། 

ཕློ་གཅུས། གཅུས་གཟེར་ལ་ཕློ་གཅུས་དང་མློ་གཅུས་ཆ་ཤས་གཉིས་ཡློད་པ་ལས་དེའི་ཡ་གལ་ཞིག 

ཕློ་གཅློད། ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་སློབ་མ་ཡར་ལུང་པ་སྨ་ར་སེར་པློ་ནས་བརྒྱུད་པའི་གཅློད་ལུགས། 

ཕློ་ཆས། སྐྱེས་པའི་གློས་དང་རྒྱན་ཆ། 

ཕློ་ཆེ་བ། [རིང]ཁེངས་པའམ་ལ་བ་མཐློ་བ། 

ཕློ་ཆེན། འབས་བུ་ཕྱུང་བའི་ར། 

ཕློ་མཆེར། ཕློ་བ་དང་མཆེར་པ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

ཕློ་མཆློག་མློ་དམན། གནའ་བློའི་དུས་སུ་བུད་མེད་ལ་མཐློང་ཆུང་བེད་པའི་ཡུལ་སློལ་ཞིག

ཕློ་ཉ། བང་ཆེན། འཕིན་ཡིག་སྐྱེལ་བར་ཕློ་ཉ་བཏང་བ། ཕློ་ཉ་བཀེ་བ། ཕློ་ཉ་མངགས་ཏེ་གློ་བསྡུར་
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བས་ནས་གློས་མཐུན་བྱུང་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཉན་རྣ་དང་། གཏམ་སྐྱེལ། འཕིན་ཁེར། 

བང་ཆེན། བ་མ་ར་བཅས་སློ།། 

ཕློ་ཉ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི། རྡློ་རེའི་ཕློ་ཉ་བཅུ་དྲུག རིན་ཆེན་ཕློ་ཉ་བཅུ་དྲུག པདྨའི་ཕློ་ཉ་བཅུ་དྲུག ལས་ཀི་

ཕློ་ཉ་བཅུ་དྲུག་གློ དབྱུག་གུ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི་ཡང་འདི་ཉིད་དློ།། 

ཕློ་ཉ་བ་འབའ་དེའུ། རྦ་བཞེད་ཀི་ནང་འཁློད་པ་ལར་ན། རྒྱ་བཟའ་ཅིན་ཁེན་ཀློང་ཇློར་རྒྱལ་སས་ཁི་

སློང་ལེ་བཙན་འཁྲུངས་ནས་ལློ་གཅིག་འཁློར་བའི་དགའ་སྟློན་རེན་འབེལ་ཞུ་ཆེད་ཐང་རྒྱལ་

རབས་ཀི་བློན་ཆེན་ཞིག་བློད་དུ་བཏང་བ་དེའི་མིང་ལ་འབའ་དེའུ་ཟེར་བ་དང་། ཁློང་ཐང་གི་

རྒྱལ་སར་ཕིར་ལློག་བེད་ཁར་རང་ཉིད་ཀི་བུ་གར་མཁན་སང་ཤི་ཟེར་བ་དེ་རྒྱལ་སས་ཀི་རེད་

རློགས་སུ་ཕུལ་བར་བཤད། 

ཕློ་ཉ་མློ། ① གཡློག་མློའམ་ཕློ་མློའི་བར་འགློ་འློང་བེད་མཁན་གི་བུད་མེད། ② གློགས་མློ། 

ཕློ་ཉ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ། ཤར་དུ་དུང་གི་ཕློ་ཉ་དྲུག་ཅུ། ལྷློར་ལགས་ཀི་ཕློ་ཉ་དྲུག་ཅུ། ནུབ་ཏུ་ཟངས་

ཀི་ཕློ་ཉ་དྲུག་ཅུ། བང་དུ་གཡུའི་ཕློ་ཉ་དྲུག་ཅུ། སྟེང་དུ་གསེར་གི་ཕློ་ཉ་དྲུག་ཅུ། འློག་ཏུ་བསེའི་

ཕློ་ཉ་དྲུག་ཅུའློ།། 

ཕློ་རགས། ཕློའི་མཚན་མ། 

ཕློ་རེའུ། ཕློའི་རེའུ་ཕྲུག་ལ་ཟེར། 

ཕློ་སྟློད། རྔློན་པ་འཁབ་དུས་གློན་རྒྱུའི་སྟློད་གློས། 

ཕློ་གཏམ། སྐྱེས་པའ་ིཁ་ཕློ་ཆེ། ཕློ་གཏམ་ངློ་གཏུགས་ནས་ཤློད་དགློས། དྲ་ིམ་ཆུས་བཀྲུས་ནས་དག་དགློས། 

ཕློ་ཐ། སྐྱེས་པ་ཕློ་ལ་འཇློན་ཐང་དང་། ཤེས་རིག་གང་ཅིིའི་ཐད་ནས་རབ་འབིང་ཐ་གསུམ་དབེ་བའི་

ཐ་མའི་དློན། ཕློ་ཐ་འཁློགས་པ་རྡློ་འཁློགས་རེད། རྡློ་གློར་མློ་འཁློགས་ན་བཟློ་རྒྱུ་མེད། 

ཕློ་ཐང་འབྲུག འབྲུག ཕློ་ཐང་འབྲུག་གི་སྐད་དང་འདྲ། 

ཕློ་ཐེག ① ཁེངས་པ། ཕློ་ཐེག་ཆེ་བ། ② [རིང]ཁུར་ཁེར་བ། 

ཕློ་ཐེག་ཆེ་བ། ཁེངས་པ་ཆེ་བའམ་ཁུར་ཁེར་བའི་མིང་། 

ཕློ་ཐེར། ཕློ་བའི་རེམས་སློགས་གཉན་པའི་གནད་མེད་པའི་གནས་ཕློ་བའི་མཐའ་འམ་ཟུར་གི་མིང་སྟེ། 
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དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་

ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། ཕློ་ཐེར་ཕློ་བའི་རེམས་མཐའི་མིང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། །

ཕློ་དློར། ཕློས་གློན་རྒྱུའི་གློས་ཐུང་། 

ཕློ་དྲེལ། དྲེལ་ཕློ་མློའི་ཟླས་ཕེ་བའི་ཕློ། 

ཕློ་དྲློད། ཕློ་བའི་མེ་དྲློད། 

ཕློ་གདུང་། ཕློ་བའི་ཐད་ཀི་གསང་ཞིག 

ཕློ་གདློན་ལྔ། བིས་པའི་གདློན་ཆེན་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་སྐེམ་བེད་དང་། ས་ག ལུག་གདློང་། ཁི་

གདློང་། ཡི་དྭགས་བཅས་གདློན་ལྔའི་བསྡུས་མིང་། 

ཕློ་མདློ།། ཕློད་མདློ་ཡང་ཟེར། འཕན་པློ་ལྷུན་གྲུབ་རློང་ཁློངས་ཀི་ས་ཆ་ཞིག་ལ་གློ

ཕློ་ནད། ① ཟས་སྐློམ་མི་འཕློད་པ་བསྟེན་པ་དང་། ཕློ་བའི་མེ་དྲློད་ཉམས་པ་སློགས་ལས་བྱུང་བའི་

ནད་དེ། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་ཕློ་ཚད་དང་། ཕློ་རྒུད་སློགས་རིགས་བཅུ་དྲུག་མཆིས་སློ།། 

 ② སྐྱེས་པའི་ནད། 

ཕློ་ནད་གང་བ། ཟས་མ་ཞུ་བའི་ནད། 

ཕློ་ནད་གང་བའི་རིགས་དགུ ཕློ་རླུང་། མ་ཞུ་བ། ལགས་དྲེག ལྷེན། མེ་ཉམས། རྡློ་སྐྲན། དམུ་རིང། 

ཕློ་སིན། ཕློ་འབས། 

ཕློ་ནད་སྙློང་བུ། དུས་རག་ཏུ་གཟེར་དེང་ངེ་བ་བརེད་དུ་མེད་པ་ན་བ། 

ཕློ་ནད་སྤི་དློན་བསྡུས་པ་བརྒྱད། ༡ཕློ་རླུང་། ༢ ཕློ་བའི་བད་ཀན། ༣ཕློ་མཁིས། ༤ ཕློ་ཁག ༥ ཕློ་

བ་དུག་ཐབས། ༦ ཕློ་ལློག ༧ ཕློ་རྒུད། ༨ སྙློང་བ། 

ཕློ་ནད་ཚ་བ་བདུན། འགམས་བབས་པ། འཁྲུགས་བབས། དུག་ཐབས། གཉན་གང་། ཕློ་བ་སུར་ཡ། 

མཁིས་པ་ལུད་པ། མཆིན་ཁག་ལུད་པའློ།། 

ཕློ་ནློར། མཛ་ོགཡག་གང་སློགས་དློས་ཁལ་དབློར་འདྲེན་དང་རྨློས་མཛ་ོབས་ཆློག་པའ་ིདུད་འགློ་ཕློ་རིགས། 

ཕློ་ཕག ཕག་པ་ཕློ་མློའི་ཟླས་ཕེ་བའི་ཕག་པ་ཕློ། 

ཕློ་ཕག ས་དུས་སུ་སྐྱེས་པའི་ཕག་འབུལ་ཞུ་སྟངས། 



  1295  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཕློ་ཕྱུ། ཕློའི་གློན་ཆས་ཕྱུ་པ། 

ཕློ་ཕྱུགས། ཕྱུགས་རིགས་ཕློ་མློའི་ཟླས་ཕེ་བའི་ཕློ། 

ཕློ་བ། མི་ལུས་ཀི་བང་ཁློག་སྨད་ཀི་ཆར་ཡར་སྣེ་མིད་པ་དང་མར་སྣེ་རྒྱུ་མ་རུ་འབེལ་བའི་སྣློད་དྲུག་

གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། དེའི་བེད་ལས་ནི་ཟས་སྐློམ་རྣམས་མག་བཞུ་སྦློང་ཞིང་འདྲེས་པར་བས་

ནས་ཐུར་དུ་གཏློང་བ་སློགས་བེད་པ་ཡིན་ནློ།། 

ཕློ་བ་བཀྲེས་པ། ཕློ་བ་ལློགས་པ་དློན་གཅིག 

ཕློ་བ་ངན་པ། ལློ་བ་སྟློབས་ཞན་ནམ་ནད་ཅན། 

ཕློ་བ་དུག་ཐབས། ཟས་སྐློམ་མི་འཕློད་པ་བསྟེན་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཕློ་ནད་ཅིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་

ཟས་མི་འཇུ་ཞིང་དང་ག་འགག་པ་དང་། ཤ་སྐེམ་ལ་ཟས་ཟློས་མ་ཐག་སྐྱུག་པ་ཞིག 

ཕློ་བ་སློས་པ། གསུས་པ་སློས་པ། 

ཕློ་བ་འཚིང་བ། ཟས་མ་ཟློས་ཀང་ཕློ་བ་གང་བ་ལར་གྱུར་པའི་བད་ཀན་གི་ནད་རགས་ཤིག 

ཕློ་བ་བཟང་པློ། ལློ་བའི་མེ་དྲློད་ཚད་དང་ལན་ཞིང་ཟས་གང་ཟློས་འཇུ་ནུས་པ། 

ཕློ་བ་རི་ལུ། ཕློ་བ་རིས་དང་འདྲ། 

ཕློ་བ་རིས། ཤིང་སྨན་གི་རིགས་འབས་བུ་ལ་ནློར་ལུག་གི་ཕློ་ཁའི་རི་མློ་ལར་དློད་པ་ཞིག་སྟེ། རློ་ཚ། 

ནུས་པས་དྲློད་སྐྱེད། ཟས་འཇུ། བད་ཀན་དང་གང་ནད་གཞིལ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དྲློད་སྨན་

ཧྲིལ་མློ་དང་། ན་ལེ་ཤམ། ཕློ་ཚེ། མ་རི་ཙེ་སླཽ་པཉ་ན། ཤི་ཀུ་མ་ནི། ཧ་རེ་ཎུ་ག ཨ་བ་ཀུ་ཙ། ཨ་

བལྐུ་ཛ་རྣམས་སློ།། 

ཕློ་བ་བཙོངས་པ། ཕ་མའི་ཞབས་འདྲེན་ཞུས་པ། 

ཕློ་བའི་དར་ཤ བང་ཁློག་སྨད་ཀི་ནང་ལེབས་སུ་ཡློད་པའི་རྒྱ་དར་ཡང་ཟེར་བའི་ཤ་རིགས་ཀི་མིང་

སྟེ། རློང་འཕང་འཕྲུལ་གི་ལེ་མིག་ལས། ཕློ་བའི་དར་ཤ་ཞེས་བང་ཁློག་སྨད་ཀི་ནང་ལེབས་སུ་

ཡློད་པའི་ཤ་མིན་པགས་མིན་མདློག་དཀར་ཞིང་འཇམ་ལ་ས་བ་དེའི་མིང་ངློ་།། 

ཕློ་བའི་ནད། ཕློ་ནད་སྤིའི་སློང་རྐྱེན་ནི། ངལ་བ་ཆེན་པློའི་སེམས་ལས་ཀིས་དུབ་སྟེང་ཐང་ཆད་པ་

དང་། རླན་གཟེར་གི་སྟེ་དུ་བསད་པ། ལུས་གང་བ། བཟའ་ཆེས་པ། ཁ་ཟས་མི་འཕློད་པ་ཟློས་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྣམས་ལས་བྱུང་ངློ་།། 

ཕློ་བའི་བད་ཀན། ཕློ་བའི་བེ་སྣབས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

ཕློ་བའི་མེ་དྲློད། ཕློ་བའི་ནང་དུ་ཟས་སྐློམ་མག་བཞུ་སྦློང་བ་སློགས་མེ་དང་མཐུན་པའི་དྲློད་ཀི་ལས་

བེད་པ་དེ་ལ་མེ་དྲློད་ཅེས་ཟེར། ངློ་བློ་ནི་ལུས་ཀི་ར་བའི་མཁིས་པ་ལྔའི་ཡ་གལ་འཇུ་བེད་

མཁིས་པ་ཡིན་ནློ།། 

ཕློ་བའི་སྨན་སེ་འབྲུ་བཞི་པ། སེ་འབྲུ་སང་གང་། ཤིང་ཚ་སང་དློ།། སུག་སྨེལ་སང་དློ།། པི་པི་ལིང་

སང་དློ།། 

ཕློ་བའི་ཟངས་ཚགས། བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ཕློ་བ་དང་། རྒྱུ་མའི་འབེལ་མཚམས་

ཀི་མིང་སྟེ། འབྲུག་པ་ཀུན་མཁེན་པདྨ་དཀར་པློས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་བཤད་པ་གཞན་ལ་

ཕན་པའི་གཏེར་ལས། མཁིས་པ་འཇུ་བེད་གནས་ཞུ་དང་མ་ཞུའི་བར་ཕློ་བའི་ཟངས་ཚགས་ཀི་

འློག་ཏུ་གནས། ཞེས་དང་། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་

མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། ཕློ་བའི་ཟངས་ཚགས་ནི། ཕློ་བའི་གཞུག་དང་། རྒྱུ་

མའི་སྟློད་གཉིས་བར་གི་འབེལ་མཚམས་ལ་ཟེར་ཏེ། དེས་ཟས་སྐློམ་མག་བཞུ་སྦངས་པ་རྣམས་

ཕིར་བཏང་ཞིང་དེ་མིན་བསྲུང་བར་བེད་དེ་དཔེར་ན། ཟས་སྐློམ་གར་ས་ཚགས་ལ་དྲངས་པ་

ལར་བེད་པས་ན་ཟངས་ཚགས་ཞེས་ཟེར་རློ། །

ཕློ་བའི་རླུང་ཚབས། ཚབས་རིགས་དྲུག་གི་ཚབས་ནད་ཕློ་བར་བེར་བའི་ནད་ཅིག་སྟེ། ནད་རགས་

སུ་ཕློ་བ་སློས་ཞིང་ལང་དུབ་བེད་པ་དང་། ཁ་ཟས་འཇུ་དཀའ་བ་སློགས་འབྱུང་བ་ཞིག 

ཕློ་བའི་རྭ་ར། ལྷེན་སྣེའི་རེ་ནས་ཐུར་དུ་ཚོན་དློ་དང་། དེ་ནས་གཡས་གཡློན་དུ་སློར་གསུམ་རེ་

གཞལ་མཚམས་སུ་ཡློད་པའི་གཏར་ར་ཞིག་སྟེ། དེ་གཏར་ན་ཕློ་བའི་ཚད་པ་དང་། ཕློ་བའི་གང་

ཐབས་སློགས་ལ་ཕན། 

ཕློ་བའི་གསང་། རྒྱབ་ཀི་སལ་ཚིགས་བཅུ་གཉིས་པ་ཕློ་བ་དང་འབེལ་བའི་མེ་བཙའི་གསང་ཞིག་སྟེ། 

དེར་མེ་བཙའ་བཞག་ན་ཕློ་བའི་མེ་དྲློད་ཉམས་པ་དང་། ཟས་མི་འཇུ་བ། རག་ཏུ་ཁློག་པ་བཤལ་

བ། ཕློ་བའི་གང་སྐྲན་བཅས་ལ་ཕན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཕློ་བློ། བུ་སྤུན་རྒན་པ་ཨ་ཇློའི་མིང་སྟེ། ཕུ་བློ་དང་མཚུངས། 

ཕློ་བློང་། བློང་བུ་ཕློ་མློའི་ཟླས་ཕེ་བའི་བློང་བུ་ཕློ། 

ཕློ་བི་བས་པའི་ནག་ཉེས། བུ་དང་བུའི་བར་ལ་ལུས་འབེལ་བྱུང་བའི་ནག་ཉེས། 

ཕློ་བང་། ① རྒྱལ་པློ་སློད་སའི་ཁང་པ། ཕློ་བང་རིང་པ། ② སྐབས་འགར་རྒྱལ་པློའི་ཞེ་ས་ལའང་

འཇུག ③ འདུ་ཚོགས་བེད་སའི་ཁང་པ། རིག་གནས་ཕློ་བང་། དགའ་ལན་ཕློ་བང་། ④ མེ་

མདའི་ནང་མདེལ་འཇུག་ས། 

ཕློ་བང་ཀ་ལཱ་པ། ཤམ་བ་ལའི་ཆློས་རྒྱལ་རིགས་ལན་རྣམས་ཀི་བཞུགས་གནས་སུ་གགས། 

ཕློ་བང་ཁི་རེ་དམར་པློ། ཕློ་བང་ཕློ་ཏ་ལའི་ཐློག་མའི་མིང་ཡིན་པརཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་

སློགས་ལློ་རྒྱུས་འགའ་ཞིག་ཏུ་གསལ། འདི་ལར་ན་ཕློ་བང་པློ་ཏ་ལ་ཞེས་པའི་མིང་དེ་ཐློག་མར་

བཏགས་པའི་དུས་སྐབས་གང་ཡིན་བརག་དགློས་པར་སྣང་ཡང་དཔྱད་གཞི་མང་པློ་འཚོལ་བའི་

གློ་སྐབས་མ་བྱུང་ངློ་།། 

ཕློ་བང་འཁློར། ① རྒྱལ་པློའི་བཙུན་མློ། ② རྒྱལ་པློའི་འབངས། ③ རྒྱལ་པློའི་སློད་གནས་ཀི་ཉེ་སྐློར། 

ཕློ་བང་འཁློར་གི་སྐད། སར་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་གི་ནང་དུ་ཤློད་པའི་སྐད། 

ཕློ་བང་གི་བསྐྱས་མཛད། ཕློ་བང་ཆགས་ཡུལ་ས་ཆ་གཞན་དུ་སློས་པ། 

ཕློ་བང་གི་མཛད་བང་། ཕློ་བང་གསར་བཞེངས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཁ་བང་། 

ཕློ་བང་གི་འུ་མློན་གཏློང་། ཕློ་བང་གི་འུ་མློན་གདློང འདི་ཕློ་བང་ནང་གི་ཁིམས་དཔློན་ཁང་ཡིན་པར་

ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་ལས་གསལ། 

ཕློ་བང་གློང་རི་དཀར་པློ། སར་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་དུས་དཀིལ་དུ་ཏཱ་ཡི་སི་ཏུ་བང་

ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བློད་ཀི་སིད་དབང་བཟུང་རེས་དབུས་གཙང་གཉིས་སུ་རློང་ཆེན་བཅུ་

ཐམ་པ་བརིགས་པའི་གས་དེང་སང་སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་གདློང་དཀར་གློང་ཚོའི་འགམ་གི་

རི་སྟེང་དུ་རློང་ཤུལ་ཡློད་པ་དེ་ཡིན། 

ཕློ་བང་སང་པ། སར་སེ་པ་གཞུང་གི་དཔློན་རིགས་ཤིག་གི་ཁིམ་ཚང་གི་མིང་། 

ཕློ་བང་རྒྱལ་མཁར་རེ། རྒྱལ་རེ་ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པ་དཔལ་བཟང་གིས་ས་སྐྱའི་ལས་ཚན་བཟུང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐབས་རློང་མཁར་མང་དུ་བརིགས་པའི་ནང་གི་གཅིག་སྟེ་དེང་གི་རྒྱལ་རེ་ཡིན། 

ཕློ་བང་ཆེན་པློ་རའི་རྟུ། གློང་དུ་ཏ་སེའི་ནང་རའི་ཏུའི་མཁར་ཞེས་པར་གཟིགས། 

ཕློ་བང་ལན་དཀར། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་སྣེ་གདློང་རློང་ཁློངས་འློན་ཆུས་ལན་དཀར་

སྨད་ཟེར་བའི་ས་ཁུལ་དེར་ཡློད། ཕློ་བང་འདིར་སློན་དུས་གསུང་རབ་མང་པློ་བཞུགས་ཤིང་། 

རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གི་དུས་སུ་ཕློ་བང་དེའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་གསུང་རབ་

ཡློད་ཚད་ཀི་དཀར་ཆག་ཞིག་ལློ་ཙཱ་བ་རྣམས་ཀིས་སྒིག་པར་མཛད་པ་ལ་དཀར་ཆག་ལན་

དཀར་མ་ཞེས་འབློད་པ་ཐློག་མར་བྱུང་ཚུལ་བུ་སྟློན་ཆློས་འབྱུང་། མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་ལས་

གསལ། འློན་ཀང་སེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་གི་དཀར་ཆག་ནང་བཙན་པློ་ཁི་ལེ་སློང་བཙནནམ་སད་

ན་ལེགས་འཇིང་ཡློན་གི་དུས་སུ་བྱུང་བའི་དཀར་ཆག་གཉིས་པ་ཡིན་པར་བཤད། 

ཕློ་བང་ནང་མ། སར་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་ཕི་ནང་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ནང་མ། 

ཕློ་བང་སྣེ་ཆེ། རྒྱལ་པློ་གཉའ་ཁི་བཙན་པློ་ནས་སྟག་རི་གཉན་གཟིགས་པར་རྒྱལ་བརྒྱུད་བསྒགས་

འགའ་ཤས་ཀིས་བརིགས་པའི་ཕློ་བང་ཡུམ་བུ་བ་སང་དང་། སྟག་རེ། ཡང་རེ། ཁི་བརིགས་

འབུམ་རྒྱུགས་སློགས་མང་པློ་ཞིག་ཡར་ལུང་བརྒྱུད་ཀི་ས་ཆ་སྣེ་གདློང་ཡས་མས་སུ་ཆགས་

ཡློད་པ་དེ་ལ་ཟེར། 

ཕློ་བང་པློ་ཏ་ལ། ཕློ་བང་པློ་ཏ་ལ་ནི། སྤི་ལློ་༦༣༡ལློ་དུས་རབས་བདུན་པར་བློད་ཀི་རྒྱལ་པློ་སློང་

བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་སུ་ཐློག་མར་བཞེངས། རེས་སུ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པའི་དུས་ཏེ་སྤི་

ལློ༡༦༤༥ནས་ཁློང་གི་བཀའ་ཉར་སེ་སིད་བསློད་ནམས་ཆློས་འཕེལ་གིས་གཙོ་སྐྱློང་གིས་

བསྐྱར་བཞེངས་གནང་ནས་སྤི་ལློ་༡༦༤༨ལློར་ཕློ་བང་དཀར་པློ་བཞེངས། རེས་སུ་སེ་སིད་

སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་སྤི་ལློ༡༦༩༠ལློར་ཕློ་བང་དམར་པློ་སློགས་གསར་བཞེངས་གནང་། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཕློ་བང་འཕང་ཐང་། རྒྱལ་པློ་ཁི་ལེ་གཙུག་བརན་གི་དུས་གསར་དུ་བརིགས་པའི་ཕློ་བང་ཞིག་ཡིན་

ཞིང་། ས་གནས་གང་དུ་ཡློད་མེད་དཔྱད་གཞི་མ་རེད། ཕློ་བང་འདི་རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་

གིས་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་མ་བརིགས་གློང་དུ་ཆུ་ལློག་བྱུང་སྟེ་ཆུས་ཁེར་ཞེས་བཤད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

དཀར་ཆག་འཕང་ཐང་མ་ཟེར་བ་དེ་ཕློ་བང་འདིའི་ནང་དུ་བཞུགས་པའི་བཀའ་བསྟན་འགྱུར་

རིགས་དཀར་ཆག་ཏུ་བཀློད་པ་དེ་ཡིན། 

ཕློ་བང་བམས་པ་མི་འགྱུར་གིང་། འདི་ནི་རྒྱ་མ་ཁི་སང་དུ་ཡློད་པའི་བཙན་པློའི་ཕློ་བང་གི་མིང་ཡིན། 

དེ་ནི་སློང་བཙན་སམ་པློ་འཁྲུངས་སའི་འཁྲུངས་ཁང་ཡིན་པ་དང་། རེས་སུ་ལྷ་ཁང་བཞེངས་པ་

དེའི་ནང་། སློང་བཙན་སམ་པློའི་འདྲ་སྐུ་དབུ་ཞྭ་ལ་ཐློད་ནག་པློ་བཅིངས་པ་ཞིག་འདུག་ཚུལ་ས་

གནས་དེར་ཕེབས་མློང་བའི་རྒན་རབས་ད་ལ་འཚོ་བཞུགས་གནང་བ་མང་པློ་ཞིག་གིས་

གསུངས། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གིས་ལྷ་ཁང་དེར་དཀློར་གཉེར་རྒྱུན་འཛུགས་ཡློད་པ་རེས་སུ་

རྒྱུད་སྟློད་གྲྭ་ཚང་ནས་ལ་ལར་གྲྭ་པ་གཉིས་རེ་ཕེབས་སློལ་འདུག ཉེ་འདབས་སུ་སློང་བཙན་སྐུ་

གཞློན་ནུའི་སྐབས་ཆབ་བཞེས་གནང་བའི་རིང་བུ་དང་། ངལ་གསློ་གནང་སའི་ས་སྟེགས་

སློགས་མཇལ་རྒྱུ་ཡློད་ཅེས་ས་གནས་དེའི་རྒན་རབས་རྣམས་ལ་གསུང་རྒྱུ་འདུག་པས་དེ་ནི་

ལློ་རྒྱུས་ཡིག་ཆའི་ནང་ངེས་པར་དུ་འགློད་དགློས་པའི་གནའ་ཤུལ་གགས་ཅན་ཞིག་རེད། 

ཕློ་བང་བག་དམར་འློམ་བུ་ཚལ། བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་ཁ་ཤར་དུ་གཏད་པའི་བང་ངློས་ཀི་

ཐང་དཀིལ་དུ་ཡློད་པའི་ཕློ་བང་བག་དམར་མགིན་བཟང་། 

ཕློ་བང་ཞི་བ་འློད། དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་སྐབས་བློད་ཀི་སྟློད་མངའ་རིས་ཀི་རྒྱལ་པློ་རབ་བྱུང་

གི་རེན་ཅན་ཞིག 

ཕློ་བང་ཡངས་རེ། དགློན་པ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀ་ིལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ཁློངས་ལྷུན་ར་ེརློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཕློ་བང་རིན་ཆེན་སྤུངས། སེ་པ་རིན་སྤུངས་པ གཞིས་རེ་ས་ཁུལ་རིན་སྤུངས་རློང་དུ་ཡློད། རློང་འདི་སར་

རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་འགློ་ཙམ་ལ་ཏཱའི་སི་ཏུ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་ས་སྐྱ་པའི་ལག་ནས་བློད་ཀི་

སིད་དབང་བངས་པའི་རེས་སུ་བརིགས་པ་ཡིན་ཚུལ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པའི་དེབ་ཐེར་དཔྱིད་

ཀ་ིརྒྱལ་མློའ་ིགླུ་དབངས་ལགས་དཔར་མའ་ིཤློག་གངས༡༨༥བར་གསལ། རེས་སུ་རིན་སྤུངས་པས་

ཕག་གྲུའི་སིད་དབང་བངས་པའི་རེས་སུ་སེ་པ་རིན་སྤུངས་པའི་རྒྱལ་ས་ལ་བུ་བས། 

ཕློ་བང་ཤང་ཏློ། ཕློ་བང་ཧྲང་ཏུའུ། ཡློན་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་ཧུ་པི་ལི་སེ་ཆེན་ཧན་གིས་རྒྱལ་ས་

པེ་ཅིན་དུ་མ་སློས་གློང་ཡློན་རྒྱལ་རབས་ཀི་རྒྱལ་ས་རིང་པར་བློད་སྐད་དུ་ཤང་ཏློ་ཟེར་བ་རྒྱ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐད་དུ་ཧྲང་ཏུའུ་ཟེར་ཞིང་། ཡློན་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་ཡློན་ཤན་ཙུང་མློང་གློལ་ཧན་གི་སིད་

ལློ་དྲུག་པ་བློད་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༢༥༦ ལློར་རྒྱལ་སས་ཧུ་པི་ལི་སེ་ཆེན་

ཧན་གིས་ཀླུའུན་ཧེ་ཟེར་བའི་ཆུ་བློ་དེང་སང་ནང་སློག་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཤར་ལྷློའི་ཕློགས་སུ་

ཡློད་པའི་ཆུ་ཞིག དེའི་བང་ངློས་སུ་ཕློ་བང་ཞིག་བརིགས་པ་དང་། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ལགས་

སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༢༦༠ལློར་ཧུ་པི་ལི་སེ་ཆེན་ཧན་གློང་མར་བསྐློས། ཐློག་མར་ས་གནས་དེར་རྒྱལ་

པློའི་སིད་དབང་བཟུང་བའི་མིང་ལ་ཁའི་ཕིང་ཟེར་བའི་མིང་བསྒྱུར་བས་ཤིང་། རེས་སུ་སིད་ལློ་

བཞི་པར་ཧྲང་ཏུའུ་ཞེས་མིང་བསྒྱུར་བས། ཧྲང་ཏུའུ་མཁར་གི་རྒྱ་ཁློན་ནི་ཇིང་གེར་ཧན་གིས་

བཙུགས་པའི་རྒྱལ་ས་ཧེའ་ལིན་ལས་ཆེ་ཞིང་། སྐབས་དེའི་གློང་ཁེར་ཏཱ་ཏུ་མཁར་སྤི་ལློ་དེང་

སང་པེ་ཅིན་གློང་ཁེར་གི་བང་ཤར་ཁུལ ལས་ཆུང་ཙམ་ཡློད། དེ་སློན་བློད་དུ་མཚན་སྙན་

གགས་ཆེ་བའི་སྣར་ཐང་མཁན་ཆེན་མཆིམས་ནམ་མཁའ་སློགས་ཡློན་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཧློར་

ཡུལ་དུ་ཕེབས་པའི་དགེ་བཤེས་མཁས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་ཀང་ས་གནས་དེར་སྐད་གགས་ཆེ་

བའི་གཞུང་མང་པློ་བརམས་ཡློད་པ་གསུང་རློམ་སློ་སློའི་མཇུག་བང་དུ་གསལ། 

ཕློ་བང་བསམ་གྲུབ་རེ་མློ། དེང་སང་གི་གཞིས་ཀ་རེ་རློང་ལ་ཟེར། གཞིས་ཀ་བསམ་གྲུབ་རེ་ཡང་

བརློད། རློང་འདི་རི་ཏཱ་སི་ཏུ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་རློང་གཞི་མང་པློ་བརིགས་པའི་མཐའ་

མར་གྲུབ་རྐྱེན་གཞིས་ཁློན་ཆེ་ཤློས་དེ་ཡིན། 

ཕློ་སྦྲ། སྦྲའི་གཡས་ཕློགས་ཀི་ངློས་རྐྱང་པ་ལ་ཟེར། 

ཕློ་དབང་། ① ལུས་དབང་གི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ། ང་རློ་གསང་མཐློ་བ་སློགས་ཕློའི་ཆློས་ཉིད་ལ་དབང་

བེད་པ། ② ཕློ་མཚན། 

ཕློ་བ་བཙོང་། ངློ་ཚ་དགློས་པའི་ལས་བས་པ། སློ་ལློ་འཕར། རུས་དྲུད། བ་བཙོང་རྣམས་དློན་གཅིག 

ཕློ་འབིང་། སྐྱེས་པ་ཕློ་འཇློན་ཐང་འབིང་གས། 

ཕློ་མེ། ཕློ་བའི་མེ་དྲློད། ཕློ་མེ་ཉམས་པས་ལློ་ཆས་མ་འཇུ་བར་སྐྱུག་མེར་ལངས་པ། 

ཕློ་མློ། ཕློ་དང་མློ་གཉིས། ཕློ་མློ་འདྲ་མཉམ། 

ཕློ་མློ་ཁ་སྦྲེལ། གཉེན་སྒིག་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཕློ་མློ་ག་ལས་གཅིག་མཚུངས། ཕློ་མློ་མཉམ་དུ་ལས་གཅིག་ལ་འཇུག་པ་ལ་ག་ཆ་ཡང་བ་འདྲ་

མཚུངས་སྤློད་དགློས། 

ཕློ་མློ་རགས། ① གང་ཟག་དང་སེམས་ཅན་གང་ཞིག སློ་སློ་ཕློ་མློ་གང་གི་སེ་ཚན་ཡིན་པ་དབེ་

གཞིའི་མཚན་མ། ② རགས་འཇུག་སྐབས་སུ་ཡི་གེ་སློ་སློའི་སྒ་གདངས་དྲག་ཞན་ལ་དཔག་

པའི་དབེ་བ་ཕེ་ཚུལ་ཞིག 

ཕློ་མློ་སྤད། དབིབས་འདྲ་བ་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་དཔྱིའི་འཁློར་མིག་གི་རུས་པ་ཨློ་ཐློ་རིལ་

བུའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། 

ཕློ་མློ་སྤད་ནི་དཔྱིའི་འཁློར་མིག་གི་རུས་པ་ཨློ་ཐློ་རིལ་བུའི་མིང་སྟེ། དེ་ལ་ཅིའི་ཕིར་ཕློ་མློ་སྤད་

ཅེས་ཟེར་ན། བརླ་རང་གི་རུས་པ་དང་དཔྱིའི་འཁློར་མིག་ཏུ་རུས་པ་དེ་གཉིས་འཕད་པའི་ཚེ་ཕློ་

མློ་འཁིད་པ་སྤློད་པ་དང་ཆློས་མཚུངས་ཤིང་དེ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་གཏུག་ཐག་གིས་འབེལ་བའི་

ཚེ་ཁམས་རྒྱུག་པ་དང་འདྲ་བས་ཆུ་འགགས་འབིགས་པའི་རེན་འབེལ་ཡང་ཚང་ངློ་།། ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་དང་། སློག་པློ་ལུང་རིགས་བསྟན་དར་གིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་བརྡ་

བཀྲློལ་རྣམ་རྒྱལ་ཨ་རུའི་མཛེས་རྒྱན་དུ་དེ་དང་མཐུན་པར་གསུང་སྣང་ངློ་།། 

ཕློ་མློ་མེད་པའི་རྒྱུད། མིའི་ལུས་རེན་ལ་ཕློ་མློའི་ཁད་པར་ཡློད་ཀང་སེམས་ལ་ཕློ་མློའི་ཁད་པར་གང་

ཡང་མེད་པ། 

ཕློ་མློ་ལློགས་བཅུག བུ་དང་བུ་མློ་ཁག་ཁག་སློ་སློར་བཅུག་པ། 

ཕློ་མློའི་ཡིག་རགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་sign character ཟེར། 

ཕློ་མློའི་ལུས་འབེལ། ཕློ་མློའི་འཁིག་སྤློད་ཀི་བ་བ། 

ཕློ་ར།རླུང་གི་རང་བཞིན་གིས་བསྐྱེད་པའི་ནད་མེད་ཀི་རྒྱུན་རའི་འཕར་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། འཕར་རའི་

རྒྱུད་སློམ་ལ་རགས་པར་འཕར་བ་ཞིག 

ཕློ་ར་ཀ་བ། ཕློ་དཀིལ་མེ་ཉམས་གསང་ནས་གཡས་གཡློན་གཉིས་སུ་སློར་སློད་ར་གཉིས་ཀི་མིང་སྟེ། 

ར་དེ་གཉིས་ཁང་པའི་ཀ་བ་ལར་དྲང་པློར་རྒྱུ་བའི་ཕིར་མིང་ཡང་དེ་ལར་དུ་གགས་པར་འདློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕློ་ར་བློང་རྨེད། ལེ་བའི་གེན་དུ་ཚོན་གང་གཞལ་བའི་ས་ནས་འཕེད་ལ་གནས་པའི་ཕློ་བ་དང་འབེལ་

བའི་ར་ཞིག 

ཕློ་ར་སྦྲུལ་མིག དབིབས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ལྷེན་སྣའི་གཡས་གཡློན་དུ་ཚོན་རེ་གཞལ་

བའི་སར་ཡློད་པའི་ཕློ་བ་དང་འབེལ་བའི་སློད་ར་གཉིས་ཀི་མིང་སྟེ། དར་མློ་སྨན་རམས་པ་བློ་

བཟང་ཆློས་གགས་ཀིས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་དཀའ་འགེལ་ལེགས་བཤད་གསེར་རྒྱན་

ལས། ལྷེན་སྣའི་རེ་ནས་གཡས་གཡློན་གཉིས་སུ་ཚོན་རེ་བཅལ་བའི་ས་ན་ཕློ་ར་སྦྲུལ་མིག་ཅེས་

བ་བ་དབིབས་སྦྲུལ་གི་མིག་དང་འདྲ་བ་གཉིས་སློ།། 

ཕློ་རལ་སྣ་དགུ། ལུས་ཀི་རལ་གསུམ་དང་། ངག་གི་རལ་གསུམ། ཡིད་ཀི་རལ་གསུམ། ཡང་ཤློད་

སློལ་གཞན་ཞིག་ལ་གཏམ་ཡིག་རིས་གསུམ་དང་། མདའ་རྡློ་མཆློང་གསུམ་བཅས་དགུ བང་

རྐྱལ་སེ་གསུམ་བཅས་དགུ

ཕློ་རེད་སྣ་དགུ། གཏམ་ཡིག་རིས་གསུམ། མདའ་རྡློ་མཆློང་གསུམ། བང་རྐྱལ་སེ་གསུམ་རྣམས་སློ།། 

ཕློ་བཙོག བཟློ་ལ་དང་བད་བཞིན་མི་མཛེས་པའི་ཕློ་གསར་ལ་གློ 

ཕློ་ཚང་སུམ་མདློ།། བང་ཁུལ་གི་ས་ཆ་ཞིག་གི་མིང་། 

ཕློ་ཚད། ① ཕློ་བའི་དྲློད་དམ་ཟས་ཞུ་བའི་ནུས་པ། ② ཟས་དུག་གི་བསྐྱེད་པའི་ཕློ་ནད་ཅིག 

ཕློ་ཚོད། ① རང་ཚོད་དམ་གདེང་ཚོད། དློན་གནད་ཐག་གཅློད་པར་ཕློ་ཚོད་ཆེ་དགློས། རང་སློག་

འདློར་ནུས་ཀི་ཕློ་ཚོད་ཡློད་མེད་ཉེན་ཁ་ཚབས་ཆེན་ཕད་པའམ་གདློང་གཏུགས་ཀི་འཐབ་སར་

ཞུགས་ན་ཤེས་ཡློང་། མི་ལ་ཕློ་ཚོད་ཡློད་ན་འབློང་ལ་མདའ་འཕེན་ཕློད། 

ཕློ་ཚོས། རྒྱ་སྐྱེགས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

ཕློ་མཚན། སྐྱེས་པ་ཕློ་མཚོན་པའི་རགས་སམ་མཚན་མ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཆགས་པའི་རྒྱལ་

མཚན་དང་། དྲན་པའི་ཀ་བ། འདློམས་ཀི་མཇུག་མ། འདློམས་ཀི་ས་བ། ཕློ་ཡི་རགས། དབང་

པློ། མློས་བེད་ལགས་ཀྱུ། མློས་བེད་ཤིང་། མཚན་གཏུན་ཤིང་། ལིངྒ་བཅས་སློ།། 

ཕློ་མཚན་གི་ནད། ཕློ་མཚན་གི་ནད་སྤིའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི། ཆགས་པ་སྤད་དྲགས་ནས་ཁློག་པའི་ནང་དུ་

ག་མས་རེག་པ་སྙམ་པའི་ཚོར་བ་མ་བྱུང་བར་སྤད་པ་དང་། གཅིན་དང་ཁུ་བ་རྣམས་ཤུགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཀིས་བཀག་པ་དང་། ཡང་ན་མི་འབྱུང་ནའང་ཤུགས་ཀིས་བཙིར་བ་བཅས་ཀིས་ཕློ་མཚན་གི་

ནད་སློང་བར་བེད་དློ།། 

ཕློ་མཚན་གི་ནད་དགུ། ༡ རླུང་ལས་གྱུར་པ ཕློ་མཚན་རག་ཏུ་འགེང་བ། པགས་པ་འགས་པར་བེད། 

༢ མཁིས་ལས་གྱུར་པ། ཕློ་མཚན་མདློག་དམར་པློར་སྐྲངས་ཤིང་ཚ་དྲློད་སྐྱེ་བ། ༣ ཁག་ལས་

གྱུར་པ། ཕློ་མཚན་འབྲུམ་པ་ནག་པློ་ཐློན་ནས་ཁག་འཛག་པ། ༤ བད་ནས་ལས་གྱུར་པ། ཕློ་

མཚན་གཡའ་བ། སྐྲངས་པ། ཚོར་བ་ལི་བ། ༥ འདུས་པ་ལས་གྱུར་པ། རླིག་པ་སྐྲངས་པ། རྣག་

སྨིན་དཀའ་བ། ཉེས་པ་གཞན་གི་རགས་འདྲེས་པ། ༦ འབྲུམ་པ། ཕློ་མཚན་ལ་འབྲུམ་པ་མང་པློས་

ཁབ་པ། ༧ མདུད་འདྲ། ཕློ་མཚན་པགས་པ་སྐྲངས་ནས་བཅིངས་པ་ལ་བུའི་ཚོར་བ་སྐྱེ་བ། ཤུ་བ་

སྟེ་རྨ་འབྱུང་བ། ༨ སྦུབས་འབར། ཕློ་མཚན་ར་ཁ་ཟུམ་ཞིང་གཅིན་གཏློང་བའི་ར་གཅུ་སྟེ་འགག་

པ། ༩ ག་བ་ཅན། གཅིན་ལམ་ནང་དུ་ག་མས་གང་བ་ལ་བུའི་ཚོར་བ་སྐྱེས་ནས་ན་ཚ་འབྱུང་བའློ།། 

ཕློ་མཚན་གི་ནད་ལྔ། སློས་ཟིན། འབྲུམ་ཅན། མདུད་འདྲ། སྦུབས་འབར། ག་མ་ཅན་ནློ།། 

ཕློ་མཚན་སློས་ཟིན་ནད། རྡློ་རེ་རག་ཏུ་འགེང་བ་དང་། སློ་བཏབ་པ་ལ་བུ་ཕློ་མཚན་གི་པགས་པ་

འགས་པའི་ནད་ཅིག 

ཕློ་གཞློན། སྐྱེས་པ་ན་གཞློན། 

ཕློ་བཞི། ཡ་གཉིས་མ་གཉིས་ཏེ་སློ་བཞི་མ་གཏློགས་བརེས་ཚར་བའི་ར་དྲེལ། 

ཕློ་ཟློམ། བློད་ཀི་ཁློ་གའི་ལྷམ་ཟློན་པ། 

ཕློ་གཟེར། ཕློ་ནད་བེ་བག 

ཕློ་བཟློ། ① མ་ཡིན་ཡིན་མདློག་གི་རྣམ་འགྱུར། ཕློ་བཟློ་འདློན་པའི་དུས་མ་ཡིན། སྙིང་རུས་འདློན་

པའི་དུས་ཡིན། ② རང་བཟློ་དང་འློལ་ཚོད། 

ཕློ་ཡན། བཟའ་ཟླ་མེད་པའི་སྐྱེས་པ། 

ཕློ་ཡིག ངག་ཐློག་ནས་ཡི་གེ་རློད་སྐབས་སློ་སློའི་སྐྱེ་གནས་ཀི་རློལ་ཤུགས་ཆེ་ཤློས་སམ། གིམས་

ཤློས་ཡིན་པའི་ཡི་གེ་རྣམས། ① གསལ་བེད་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ། ཀ་ནས་ཨ། ② མིང་གཞིའི་ཕློ་

ཡིག ཀ་ཅ་ཏ་པ་ཙ། ③ སློན་འཇུག་གི་ཕློ་ཡིག བ། ④ རེས་འཇུག་གི་ཕློ་ཡིག ག་ད་བ་ས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕློ་ཡིག་སུམ་ཅུ། གསལ་བེད་སུམ་ཅུ་ལའང་ཕློ་ཡིག་སུམ་ཅུ་ཟེར་རློ། 

ཕློ་མློ་ཡུ་གསུམ། རྐྱང་དང་། ག་བ། རི་བློང་གསུམ། 

ཕློ་ར་མློ་ཡུ་གསུམ། ཤ་བ། རྒློ་བ། གཙོད་བཅས་གསུམ། 

ཕློ་ར་མློ་ར་གསུམ། འབློང་དང་། གཉན་དང་། 

གནའ་གཡག་གསུམ། 

ཕློ་རབ། སྐྱེས་པ་ཕློ་བློ་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཡློད་པ། ཕློ་རབ་གཅིག་གི་ཁློག་ལ་ར་བརྒྱ་རྒྱུག་སའི་ཐང་ཡློད། 

ཕློ་རབས་ཆད་པ། རིགས་རྒྱུད་ཆད་པའམ་བུ་རྒྱུད་ཡློང་རྒྱུ་མེད་པའི་སྐྱེས་པ། 

ཕློ་རིལ། སློད་རས་དང་ཕློ་བ་དྲློད་སྐྱེད་བེད་ཀི་སྨན་ཞིག ཕློ་རིལ་དཀར་པློ། ཕློ་རིལ་ནག་པློ། 

ཕློ་རུ། ཕློར་པ། ཇ་ནེ་རྣམས་དློན་གཅིག བཟའ་བཏུང་བེད་སྣློད་ཀི་མིང་། 

ཕློ་རེང་། བཟའ་ཟླ་མེད་པའི་སྐྱེས་པ། 

ཕློ་རློག བང་ཐང་དུ་ཡློད་པའི་ཤ་ཟ་མཁན་བ་ནག་པློ་དེ་ཁྭ་ཏ་ལས་ཆེ་བ་ཞིག ཕློ་རློགས་ཐམས་ཅད་

ནག་མཉམ་ཡིན། ཕློ་རློག་ལ་སྐྲ་དཀར་ནམ་སྐྱེ། 

ཕློ་རློག་གཅེར་མཐློང་། དཔེ་དློན་སྦར་བའི་ཐུར་མ་གཡུག་ཐབས་ཤིག་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་

བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། ཕློ་རློག་

གཅེར་མཐློང་ནི། ཕློ་རློག་གི་འབློག་སེའི་ཕྱུ་བ་སློགས་རྐུ་སེམས་པའི་ཚེ་དང་པློ་གཅེར་གི་

མཐློང་བར་བ། དེ་ནས་གཡློ་ཐབས་ཀིས་ལེན་པ་ལར་གི་དཔེ་ཞིག་སྟེ། དེ་བཞིན་དང་པློ་ཐུར་

ལམ་ལེགས་པར་བརག དེ་ནས་ཐུར་མ་གཡུག་དགློས་པའི་དློན་ནློ།། 

ཕློ་རློག་མིག ① བ་ཕློ་རློག་གི་མིག ② སར་བློད་ཀི་བ་ཆེན་ཚོའི་གློན་ཆས་ར་ཕིང་། ③ སློ་སྨན་གི་

རིགས་བ་རློག་ཉུང་མ་སྟེ། རློ་མངར། ནུས་པས་གློ་ཚད་དང་། འབས་ནད་ལ་ཕན། རྨ་གསློ།། 

ཕློ་རློག་མིག་གི་ར་བ། པ་ཡག་ར་བའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། གློང་སྨན་དཀློན་ཅློག་བདེ་

ལེགས་ཀིས་མཛད་པའི་པློད་དམར་ལས། གློ་བཅློས་སྐབས་འགར་པ་ཡག་ར་བ་ལ། ཕློག་རློག་

མིག་གི་ར་བ་ཞེས་བཤད་པས། མ་བརག་འདབ་ཆགས་བ་རློག་མང་བསད་ནས། མིག་ར་སྨན་

དུ་དགློས་ཞེས་གེང་བར་ཐློས། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་དང་། གཞན་ཡང་སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

མཚོས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བྱཻ་ཌཱུར་སློན་པློའི་ནང་དུ་ཕློ་རློག་མིག་གི་ར་བ་

བ་རློག་ཉུང་མའི་ར་བར་ངློས་འཛིན་པ་ཡང་མཆིས་པས་དཔྱད་པར་བའློ།། 

ཕློ་རླུང་། ཕློ་བར་གང་རླུང་ཞུགས་པའི་ནད་དེ། ནད་རགས་སུ་ཕློ་བ་སློ་ཞིང་སྟློང་སྒེག་བེད་པ་དང་། 

སྟློང་སྐྱུགས་བེད་པའམ་འཁློག་ཅིང་ལྦུ་བ་ཅན་འཁྲུ་བ་ཞིག 

ཕློ་ལད། བསམ་སྤློད་སྐྱློན་ལན་གི་སྐྱེས་པ་ལེ་ལློ་ཅན། 

ཕློ་ལན་མི་ལློག་མཚོན་ཐབས་རིས་ཆས། 

ཕློ་ལུག ལུག་ཕློ་མློའི་ཟླས་ཕེ་བའི་ཕློ། 

ཕློ་ལུང་། [ཡུལ] སྒློག་གུ

ཕློ་ལློ། ལློ་ཁམས་ཕློ་ལ་ཁེལ་བའི་ལློ། མེ་ཕློ་སྟག ས་ཕློ་འབྲུག 

ཆུ་ཕློ་འབྲུག 

ཕློ་ལློ་དྲུག བི་བ་དང་། སྟག འབྲུག ར། སྤེལ། ཁི་རྣམས་སློ།། 

ཕློ་ལློག ① གང་ཐབས་ཏེ། ཕློ་བའི་མེ་དྲློད་ཀིས་ལློག་པའི་ལས་བས་ནས་ཕློ་ལློང་རྒྱུ་མའི་སིན་བུ་

འཁྲུགས་པའི་ནད་ཅིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་ཁློག་པ་སློ་བ་དང་། ན་ཟུག་དྲག་པློ་འབྱུང་ཞིང་ལང་

དུབ་བེད་པ་ཞིག ② ཁམས་ཕློགས་སུ་མར་དང་བུ་རམ་རམ་པ་མཉམ་དུ་བསེས་ཏེ་བརིས་པ་

གློ་རེན་གི་ནང་དུ་བཏུམས་ནས་བཙོས་པའི་ཟས་ཀི་མིང་། 

ཕློ་ལློང་། ① སྐུད་པའི་གྲུ་གུ། ② རེད་ཆས་པློ་ལློ། 

ཕློ་ཤ [ཡུལ] ① ནང་ཁློལ་གཉེ་མ་སྟེ། ལློང་གའི་གཞུག་དང་གཞང་གི་མགློ་གཉིས་བར་གི་ཆ་ཤས་

ཀི་མིང་། ② [རིང]བཙོས་པ། 

ཕློ་ཤ་མློ་གློད། མི་བསད་པ་དང་བག་མ་འཕློགས་པའི་གློད་གཞི། 

ཕློ་ཤའི་ཁུ་བ། ཤའི་དུམ་བུ་དང་བཅས་པའི་ཐུག་པའི་མིང་། ཐཱ་ཐ་ཤིས་ཡང་ཟེར། 

ཕློ་ཤར། ཕློ་གཞློན་ནམ་སྐྱེས་པ་ལང་ཚོ་དར་བབ། 

ཕློ་ཤལ། སྐྱེས་པ་ཐ་ཤལ། ཕློ་ཤལ་བཀུར་སྟིས་བརླག་པར་འགྱུར། 

ཕློ་ཤེད། དཔའ་ངློམ་སྟེ། ཨ་རིས་ཕློ་ཤེད་ཀིས་འཛམ་བུ་གིང་གི་ཁིམས་ལུགས་མི་སྲུང་པའི་རྒྱལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁབ་རྣམས་འདུལ་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། 

ཕློ་སུལ། ཕློ་བའི་ནང་ལེབས་སུ་ཡློད་པའི་ཟས་སྐློམ་མག་བེད་ཀི་སུལ་ལམ་གཉེར་མ་ལ་བུ་ཞིག 

ཕློ་གསར། ① མི་ཕློ་གཞློན། ② ཕྱུགས་ཕློ་གཞློན། 

ཕློ་གསེས། ཤིང་གདུང་མ་དུམ་བུར་གཏུབ་པའི་མིང་ལ་ཨ་དཀྲིགས་དང་། ཨ་དཀྲིགས་དུམ་བུ་གཉིས་

སུ་ཁ་བཀས་པའི་མིང་ལ་ཕློ་གསེས་ཟེར། ཕློ་གསེས་ཁ་བཀས་པའི་དུམ་བུ་ལ་གཤག་ལེབ་ཟེར། 

ཕློ་ལྷ། སྐྱེས་པའི་ཕག་ལྷ། 

ཕློ་ལྷ་བསློད་ནམས་སྟློབས་རྒྱས། མི་དབང་ཕློ་ལྷ་བསློད་ནམས་སྟློབས་རྒྱས་ནི་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་

པའི་ས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༦༨༩ ལློར་ཡབ་པད་མ་རྒྱལ་པློ་དང་ཡུམ་སྒློལ་མ་བུ་ཁིད་གཉིས་ཀི་སས་

སུ་ པ་རྣམ་རློང་འདུས་བྱུང་ཆུས་འཁྲུངས། ཁློང་འཚོ་བཞུགས་རིང་ལ་བློད་དུ་རྒྱལ་པློ་ལྷ་བཟང་

དང་སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོའི་དབར་གི་འགལ་ཟླ་རྣློ་ངར་ཅན་དུ་གྱུར་ནས་མཐར་ལྷ་བཟང་

གིས་སེ་སིད་དམར་གསློད་བཏང་བ་དང་། ཇུན་གར་བས་བློད་ཀི་ས་གནས་མང་པློ་དྲག་

ཤུགས་ཀིས་བཙན་བཟུང་བས་ཏེ། བློད་ལ་ལློ་བདུན་ཅུ་དློན་ལྔ་ཙམ་དབང་སྒྱུར་བས་པའི་གློ་

ཤིའི་མི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པློ་མཐའ་མ་ལྷ་བཟང་དམག་ཐློག་ཏུ་བཀྲློངས་ནས་ཇུན་གར་བས་ལློ་

གསུམ་ཙམ་རིང་བློད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་དང་། གློང་མའི་དཔུང་ཚོགས་ཀིས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་

བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་སྤན་དྲངས་ཏེ་ལྷ་ལན་དུ་འབློར་ནས་སྟག་རེ་སེ་སིད་སློགས་དམར་

གསློད་བཏང་བ། ཡང་ལློ་ཤས་ནས་དགུང་བློན་རྣམས་འགལ་ཟླར་གྱུར་ཏེ་ནང་ཁུལ་དུ་དམག་

འཁྲུག་ཤུགས་ཆེན་བྱུང་བའི་མཐར་མན་ཆིང་གློང་མའི་དམག་དཔུང་ཐེངས་གཉིས་པ་བློད་དུ་

འབློར་ནས་ང་ལུམ་སྦར་གསུམ་སློགས་ཁིམས་ཀི་ཆད་པ་དྲག་པློས་དམར་གསློད་བཏང་བ་

སློགས་གཡུལ་འགེད་ཟང་ཟིང་ཡློ་ལང་ཆེ་ཞིང་། ཆབ་སིད་ཐློག་གཡློ་འགུལ་ཆེ་བའི་དུས་

སྐབས་ཤིག་ཡིན་ལ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བདུན་པ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་དང་། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་

བདུན་པ་དཔལ་ལན་ཡེ་ཤེས། ཞློགས་དློན་ཡློད་མཁས་གྲུབ། ཕུར་ལློག་ངག་དབང་བམས་པ། 

སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། མདློ་མཁར་ཞབས་དྲུང་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་སློགས་བློད་ཀི་ལློ་

རྒྱུས་ཐློག་ཏུ་ཆློས་དང་། སིད་དང་། རིག་གནས་བཅས་ཐད་ཀི་གགས་ཅན་མི་སྣ་འབློར་ཆེན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཐློན་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཀང་ཡིན་པ་དང་། མི་དབང་ཕློ་ལྷ་བསློད་ནམས་སྟློབས་རྒྱས་ཀང་

དམིགས་བསལ་གི་དུས་སྐབས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཏུ་ཐློན་པའི་གགས་ཅན་མི་སྣའི་གས་ཤིག་ཡིན། 

ཁློ་ནི་བིས་པའི་དུས་ནས་སྨྲ་མཁས་ཤིང་། དྲག་ཤུལ་ཆེ་བ། མཚོན་ཆའི་རིགས་ལ་གཅེས་པར་

འཛིན་པ། འཐབ་འབེད་ཀི་རེད་འཇློར་ཤིན་ཏུ་སྤློ་བ་ཞིག་ཡིན། ཤེས་བར་སློབ་གཉེར་བེད་པའི་

དུས་སུ་འབི་ཀློག་གི་རིམ་པ་མཐའ་དག་ལ་བང་ཆུབ་པར་གྱུར། རེས་སུ་སྨིན་གློལ་གིང་དུ་སློང་

ནས་རིག་པ་འཛིན་པ་གཏེར་བདག་གིང་པའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་སར་ཡང་སྦངས་ཤིང་

ཐློག་ཡི་གེ་འབི་བ་ནས་བཟུང་སྟེ་རིག་པའི་གནས་ལ་སྦང་བརློན་ཟབ་པར་མཛད་ཐློག ཕློ་རལ་

དགུ་ལ་སློགས་པའི་སྒྱུ་རལ་གི་རྣམ་པར་བང་ཆུབ་པས་ན་ལྷ་བཟང་ཁང་གི་གཟིགས་པ་ཆེན་པློ་

ཐློབ་སྟེ་སིད་ཀི་བ་བའི་རིམ་པ་དང་ཡིག་རིས་བསབས་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་རེའི་རློང་དཔློན་དུ་

བསྐློས། ལགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༧༡༠ལློར་འདམ་ཀུ་ཤ་ཚལ་དུ་ལྷ་བཟང་གི་སེར་ཉར་དྲུང་ཡིག་ཏུ་

བསྐློས། ཕློ་ལྷ་བས་ལྷ་བཟང་ཁང་ལ་བསམ་པ་རྣམ་དག་གིས་བ་བ་བསྒྲུབས་ཤིང་ཧློར་སྦྲ་ནག་

ཁག་བཞི་ངློ་ལློག་པ་སར་ཡང་རང་ཁློངས་སུ་བསྡུ་བའི་གཡུལ་འགེད་དློ།། ཁློང་ནི་དམག་གི་

ལས་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པས་ཇུན་གར་བ་མཐར་སྤློད་ལ་བས་རེས་བཞག་པས་ཐའི་ཇིའི་གློ་བབ་

ཐློབ། ང་ལུམ་སྦར་གསུམ་གི་ཁང་ཆེན་པ་དམར་གསློད་བཏང་རེས་ཁློང་གི་གཙང་དང་མངའ་

རིས་ཀི་དམག་སྐུལ་ནས་ཁློང་གསུམ་ཕམ་པར་བས་ནས་བརློན་ཏུ་བསྐུང་། དེ་རེས་ཅུན་ཝང་

ཞེས་བློད་ཀི་རྒྱལ་པློ་ལ་བུ་གྱུར། ཁློས་གིས་སིད་སྐྱློང་སྐབས་བློད་ལ་རྒན་མློ་གསེར་ཁུར་གི་

དུས་སྐབས་ཞེས་དུས་བདེ་ལྷིང་འཇགས་ཀི་དུས་བྱུང་བར་བཤད། མི་དབང་རློགས་བརློད་ནི་

ཁློང་གི་རློགས་བརློད་པའི་དཔེ་དེབ་ཡིན་པས་ཞིབ་པར་གསལ། མཐར་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་

པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༧༤༧ལློའི་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་གཉིས་ཉིན་ཕློ་ལྷ་བའི་མཇིང་པར་གཉན་

འབུར་དྲག་པློས་ཟིན་ཏེ་གཤེགས། 

ཕློ་ཧྲེང་། བཟའ་ཟླ་མེད་པའི་སྐྱེས་པ་ཁེར་རྐྱང་། 

ཕློག སྦིན་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འབློག་པ་དང་འབློགས་པའི་སྐུལ་ཚིག 

ཕློག་གུ ཕློ་གུ་དང་འདྲ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕློག་གིབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་projection ཟེར། 

ཕློག་སྙ་ཆེ། [རིང]བསན་ཆེ་བ། 

ཕློག་ཐུག གཞན་གནློད་ཀི་ཁློང་ཁློ་བསངས་པ། ཁེད་རང་ལ་རང་གར་ཁ་ཤློར་གིས་དློན་མེད་ཕློག་

ཐུག་ཐལ་སློང་ཡང་དགློངས་པ་གཏན་ནས་མ་འཚོམ། སྟག་མློར་ཕློག་ཐུག་བཏང་ཡང་རུང་མ་

བཏང་ཡང་རུང་གང་ལར་མི་ཕྱུགས་ཟ་མཁན་གཅན་གཟན་ཞིག་རེད། ཁློ་ལ་མ་ཉེས་ཁག་

གཡློགས་ཀི་ཕློག་ཐུག་བྱུང་ཡང་སྣང་དག་མེད་པར་སེམས་ཟློས་བདེ་པློར་གནས་འདུག དབིན་

སྐད་དུ་ Sensitive ཞེས་ཟེར། 

ཕློག་ཐུག་འགམས་འཁྲུགས། ཡུལ་ལྷ་དང་གཞི་བདག་སློགས་ལ་དངློས་བརྒྱུད་གཉིས་ཀི་སློ་ནས་

མི་དགེས་པའི་ལས་བས་པའི་རྐྱེན་གིས་རང་ལ་ན་ཚ་གློད་རྐྱེན་སློགས་བྱུང་བའི་དློན། 

ཕློག་ཐུགས་ཅན། འདིར་ཕློག་ཐུགས་ཅན་ཞེས་པ་མིང་རྐྱང་དང་། ཕློག་ཐུག་འགློ་ཞེས་པ་ལས་ཚིག་

ཡིན། སེམས་ལན་གི་ཡུལ་གང་ཞིག་ལ་ཚོར་བ་རྣློ་ངར་ལན་པ་དང་། རྣམ་རློག་འཕློ་འགྱུར་རྒློད་

པའི་དློན་ཡིན། དཔེར་ན། བློད་ཀི་གློམས་སློལ་ལ། ཕི་དྲློའི་དུས་སུ་གཞློབ་བསུར་བས་ན་ལྷ་

འདྲེ་ལ་ཕློག་ཐུགས་འགློ་བས་འཛེམ་དགློས་པ་དང་། དབར་དུས་རི་འགློར་སྐད་འབློད་ཆེན་པློར་

བས་ན་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ལ་ཕློག་ཐུགས་འགློ་བས་ཐློག་འབྲུག་གློག་གསུམ་གིས་གནློད་པ་

ཡློང་གི་རེད་ཟེར་བ་ལ་བུའློ།། དེང་དུས་ཆབ་སིད་དང་འབེལ་བའི་སྐད་ཆ་ནི་གཞུང་ལ་ཕློག་

ཐུགས་འགློ་ས་བ། ཡང་ན། ཕློག་ཐུགས་ཅན་གི་ཚིག ཕློག་ཐུག་ཅན་གི་ལས་ཀ་ལ་བུ། རྒྱ་སྐད་

དུ། 敏感 ཟེར་བ་དང་དློན་གཅིག

ཕློག་ཐུག་གཏློང་བ། དློན་མེད་དུ་གཞན་ལ་བརས་བཅློས་བས་ནས་དག་གསློག་པ། ཡང་ན་དག་

གསློག་པ་དང་། ཁ་དག་སྣ་དག་གསློག་པ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཕློག་པ། ① སྦིན་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འབློག་པ་དང་འབློགས་པའི་འདས་པ། ② [ཐ་མི་དད་པ] 

འཁེལ་བའམ་ཐེབས་པ། ཉི་འློད་ཕློག་པ། ཟས་དུག་ཕློག་པ། ནད་ཕློག་པ། གཏམ་དེ་ཁློང་གི་

ཐུགས་ལ་ཕློག་སློང་། གཟའ་ཕློག་པ། འུར་རྡློ་ཕློག་པ། གནད་དུ་ཕློག་པ། མདའ་འཕེན་ན་འབེན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ལ་ཕློག་དགློས། ཚིག་བཤད་ན་གནད་ལ་འཁེལ་དགློས། 

ཕློག་ཟུག ཕློག་ཟུག་གི་གཏམ་ཞེས་གཞན་གི་སེམས་ལ་ཟུག་བེད་པའམ་གནློད་པར་བེད་པའི་སྐད་ཆ། 

ཕློག་གསང་། རྨ་ཁ། 

ཕློགས། འཚོ་དློད། ལློ་ཕློགས། ཟླ་ཕློགས། འབྲུ་ཕློགས། དངུལ་ཕློགས། འཐུང་ཕློགས་གཅིག འཐུང་

ཐེངས་གཅིག ཁུར་པློའམ་དློ་པློ་སློགས་དངློས་རས་ར་དང་རླངས་འཁློར་ལས་མར་འབེབས་པ། 

ཕློགས་ཁང་། འཚོ་ཕློགས་རྒྱབ་མཁན་ལས་ཁུངས། 

ཕློགས་ཁང་ལས་ཁུངས། འདི་ནི་དེ་ས་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་གཤམ་འློག་ལས་ཁུངས་ཤིག་སྟེ་བློད་

རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༧༨༢ ལློར་གློང་མ་ཆན་ལུང་གིས་རྒྱ་སྦློང་དམག་

གསར་འཛུགས་དང་འབེལ་དམག་ཕློགས་མ་ར་དངུལ་འབབ་ཀང་གནང་བ་ལས་བཙུགས་པའི་

ལས་ཁུངས་ཤིག་ཡིན། ལས་ཁུངས་འདིར་ལས་བེད་དློ་དམ་མི་སྣ་ནི་རེ་ཤློད་དམན་རིམ་

གཉིས་རང་ལས་མེད་ཅིང་། འདི་ལ་ལྷ་ས་ཕློགས་ཁང་ཡང་ཟེར། འདིས་གློང་གསལ་དངུལ་

འབབ་སྐྱེད་གཏློང་གིས་དམག་ཕློགས་རྒྱབ་སྤློད་དང་། ཕིས་རློང་གཞིས་གཞུང་འཛིན་རེས་དྲུང་

རིགས་སེར་སྐྱ་དང་། དམག་སར་ཁག་སློགས་ཀི་ཕློགས་ཡིག་སྐུར་གཏློང་བེད་རྒྱུའི་འགན་

དབང་སྤློད་པ་ཡིན། 

ཕློགས་བརྒྱབ་པ། ཕློགས་སྤད་པ། 

ཕློགས་དངུལ། ག་ཕློགས་སུ་སྤློད་པའི་དངུལ། 

ཕློགས་ཆ། ཕློགས་སམ་ག་ཆ། 

ཕློགས་ཐེབས། སར་གྲྭ་པར་ཕློགས་རྒྱབ་རྒྱུའི་མ་ར་འབྲུ་དངུལ་སློགས། 

ཕློགས་ཐློབ། ཕློགས་ཀི་ཐློབ་ཆ། 

ཕློགས་མདའ་རིས་སས། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་ཕློགས་དཔློན་དང་། མདའ་དཔློན། རིས་དཔློན། 

སས་རྣམ་པ་བཅས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

ཕློགས་དཔློན། སར་དམག་ཕློགས་དློ་དམ་བེད་མཁན་གི་འགློ་ཁིད། 

ཕློགས་ཟན་པ། ཕློགས་བངས་ནས་ལས་ཀ་བེད་མཁན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕློགས་རིམ། དེང་སྐབས་ཀི་ལུགས་སུ་ཕློགས་སྤློད་པའི་རིམ་པ་མཐློ་དམའ་དབེ་བ་འབེད་པ་དེའི་མིང་། 

ཕློང་བ། [ཐ་མི་དད་པ] ཕློངས་པ། ཕློང་བ། དབུལ་བ། རིག་པས་ཕློངས་པ། མི་ཕུགས་ཀིས་མི་ཕློང་

བ། རྒྱུ་ནློར་གིས་ཕློངས་པ། 

ཕློངས། (བེད་འབེལ་སྐུལ་ཚིག) ལེམ་ཤུགས་སློགས་ལ་བརེན་ནས་མདའ་དང་མདེའུ་སློགས་ཕར་

འཕེན་པའི་དློན་ཏེ། མདའ་ཕློངས་ཤིག མེ་མདའ་ཕློངས་ཤིག་ལ་བུ། 

ཕློངས་གིར་ཤི ལློགས་གིར་ཤི་བ། ཨ་མ་ཕློངས་གིར་ཤི སིང་མློ་ལློ་གློས་སྤང་ཕིར་འཁར། 

ཕློངས་ངན། ཤིན་ཏུ་དབུལ་བ། 

ཕློངས་རགས། དབུལ་པློའི་རྣམ་པ། སར་ཡློད་ཕློངས་རགས་མཐློང་རྒྱུ་མེད་པར་གྱུར་སློང་། 

ཕློངས་པ། ① ཕློང་བའི་འདས་པ། ② རྒྱུ་ནློར་མེད་པའམ་དབུལ་བ། ③ དབུལ་པློ། 

ཕློངས་ཤིག མདའ་སློགས་འཕང་རྒྱུ་དེ་ཕློངས་ཤིག་ཅེས་སྐུལ་ཚིག 

ཕློད། ① གློས་སློགས་ཀི་སབ་གཤམ་སྣེ་འཛར་རམ། དར་གློས་དང་སྟློང་སྐུད་སློགས་ཀིས་བཟློས་

པའི་ཕློད་འཛར། ② བློ་ནུས་སམ། སྙིང་སྟློབས། 

ཕློད་ཀ སར་སགས་པའི་ཁ་གློན་གི་གློང་དང་སགས་པའི་འཆམ་གློས། 

ཕློད་ཅན། [མངློན] སྐར་མ་དུ་བ་མཇུག་རིང་། 

ཕློད་ཆུང་། བློ་ཁློག་ཆུང་བ། བློ་ཞུམ་ཕློད་ཆུང་བས་ན་ལས་དློན་གང་ཡང་འགྲུབ་མི་ཐུབ། 

ཕློད་ཆུང་ངེ་བ། བློ་ནུས་སམ་སྙིང་སྟློབས་ཞན་པའི་ཉམས། བིས་པ་རྒྱུས་མེད་མི་དང་འཕད་དུས་

ཕློད་ཆུང་ངེ་བ་ཞིག་ཡློང་། 

ཕློད་ཆུངས་སེ་བ། ཕློད་ཆུང་ངེ་བ་དང་འདྲ། 

ཕློད་མདློ། ས་མིང་གཞི། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷུན་གྲུབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཕློད་མདློའི་མཁར་ཤུལ། འཕན་པློ་ལྷུན་གྲུབ་རློང་ཕློད་མདློ་ཤང་ཕློད་མདློ་གློང་ཚོའི་བང་ངློས་རི་སྣའི་

སྟེང་མཁར་ཤུལ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་རབ་བྱུང་དང་པློའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༠༥༦ ལློའི་རེས་སུ་ཡུལ་

དཔློན་ཞང་འཁང་ཁ་བེར་ཆུང་གིས་འབློམ་སྟློན་པ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ལ་རང་ཉིད་ཀི་ཡུལ་

དེ་རྭ་སྒེང་དགློན་པ་འདེབས་སར་ཕུལ་ཏེ་དཔློན་པློ་རང་འབློམ་སྟློན་གི་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

སྐྱིད་ཤློད་ལུང་པའི་ཕུ་དང་ཞང་ལུང་པ་སྟེ་དེང་དུས་རྭ་སྒེང་ཆགས་སའི་རྒྱུད་དང་། སྤག་ལུང་

པ་ཞེས་སྟག་ལུང་གི་རྒྱུད། དབུ་རུ་ལུང་པ་བཅས་ཀི་མདློ་ཕུ་གཅིག་དང་མདློ་གསུམ་འཁེལ་

ཡུལ་དེར་རློང་མཁར་བརིགས་ནས་གཞིས་ཆགས་པའི་ཤུལ་ཡིན་ལ་བར་སྐབས་ཤིག་ཕློད་

མདློ་རློང་ཁང་ཡང་དེར་བས་ཤིང་། རེས་སུ་རློང་ཁང་དེ་གློང་གི་དཀིལ་དུ་གསར་རྒྱབ་བས་

ནས་རི་སྟེང་གི་རློང་དེ་གང་རློར་སློང་སྐད། 

ཕློད་མདློ་ལགས་ཟམ། ཕློད་མདློ་གཙང་པློའི་ཐློག་གི་ཕློད་མདློ་ལགས་ཟམ་ནི་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་

བཅློ་ལྔ་པའི་ནང་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟློང་རྒྱལ་པློས་ལགས་ཟམ་མང་པློ་གསར་སྐྲུན་གནང་བའི་ཐློག་

མ་ཡིན་སྐད་དང་། བློད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལགས་གངསྤི་ལློ་༡༩༦༡ལློ་བར་ཟམ་པ་དེ་བློད་

ཀི་བང་ཕློགས་ནས་ལྷ་སར་ཡློང་སའི་འགྲུལ་ལམ་ལེ་བ་ཞིག་ཡིན། ལགས་ཐག་བཞི་བསྒིགས་

ཀི་སྟེང་པང་ལེབ་བཏིང་བ་དང་གཡས་གཡློན་ལག་འཇུ་རྒྱུན་བུ་འགིམ་པའི་ཐག་པ་སློམ་པློ་

ཞིག་ཡློད་ཅིང་། དབར་ཁ་ཆུ་བློ་རྒྱས་དུས་ཟམ་ལགས་ལ་ཆུ་ཐུག་པ་དང་། མི་འགློ་སྐབས་ཡམ་

ཡློམ་ཆེ་བས་ཡུལ་དེའི་མི་ཕུད། དེ་མིན་འགྲུལ་པ་ཟམ་སྟེང་འགློ་མཁན་ཚང་མ་ཞེད་སྣང་སྐྱེ་

ཡློད་སྟབས་དམངས་གཞས་སུ་ཡང་། ཕློད་མདློ་ལགས་ཀི་ཟམ་པ། དམལ་བའི་འཕང་ལས་དློག་

པ། ཞེས་ཟེར་སློལ་བྱུང་། ཉེ་དུས་ཟམ་པ་གསར་སྐྲུན་གིས་ཨར་འདམ་རྡློ་རིག་གཞུ་དབིབས་

ཅན་གི་ཟམ་ཆེན་རླངས་འཁློར་ཤར་གཏློང་ཐུབ་པ་ཞིག་བསྐྲུན་ཀང་། ཟམ་རིང་གི་ལགས་ཐག་

རྣམས་གནའ་ཤུལ་ཁློངས་སུ་སྲུང་སྐྱློབ་བས་ཏེ་ད་ལ་ཚང་མ་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད། 

ཕློད་པ། ཐུབ་པ་དང་། ནུས་པ། ཕློད་པ་ཅན། ལས་འགན་ཆེན་པློ་འཁུར་ཕློད་པ། ཕ་རློལ་པློའི་རྒློལ་

ངན་ལ་ལན་སྤློད་ཕློད་པ། མཛའ་གློགས་ཕན་ཚུན་འབལ་མི་ཕློད་པ། 

ཕློད་པློ། ནུས་པ་ཅན་དང་སྤི་བརློལ་ཅན་གི་གང་ཟག 

ཕློད་བཙུགས་པ། དངློས་སུ་ཐློན་ནས་སྙད་འཚོལ་བ། ཚུར་ཕློད་བཙུགས་པའི་དག་བློར་ཡ་ལན་སྤློད། 

ཕན་ཚུན་སྤིའི་ལས་འགན་ལེགས་སྒྲུབ་ཀི་ཆེད་དུ་ཕློད་བཙུགས་པ། 

ཕློད་འཛར། དར་གློས་སྟློང་སྐུད་ལ་སློགས་པ་ལས་བཟློས་པའི་རྒྱན་ཞིག 

ཕློན། ① བློངས་ཚོད་ཀི་མིང་གཞན། ② ཕློན་པློ་ལ་ལློས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕློན་ཆེ་བ། འབློར་ཆེ་བའམ་གངས་ཀ་མང་པློ། དངློས་ཟློག་ཕློན་ཆེ་བ། 

ཕློན་ཏེ། [རིང]ཁེ་ཕན། 

ཕློན་པློ། ཆུན་པློའམ་ཆག་པ་དང་། བམ་པློ། ཚོགས་པ། ཚར་མའི་ཕློན་པློ། རྩྭ་ཕློན་པློ་གཅིག མེ་ཏློག་

ཕློན་པློ། དར་སྐུད་ཀི་ཕློན་པློ། ཁ་བཏགས་ཕློན་པློ་གཅིག 

ཕློན་བུ། དར་གློས་དང་སྟློང་སྐུད་སློགས་ཀིས་བཟློས་པའི་འཛར་རྒྱན། 

ཕློན་འཛར། རས་སློགས་ཀི་སྣེ་མློའི་འཛར། 

ཕློབ། འབེབས་པའི་སྐུལ་ཚིག 

ཕློབས། ཕབ་ཀི་སྐུལ་ཚིག

ཕློམ་པ། [རིང]བུམ་པ། 

ཕློར་དཀྲུགས་འཁློར་ལློ། ཕློར་པ་དཀྲུག་བེད་ཀི་དཀྲུག་འཁློར། 

ཕློར་དཀྲུག་ལགས་ཀྱུ། ཕློར་མཁན་གི་ལག་ཆ་རེ་མློ་རྣློ་ལེབ་ལགས་ཀྱུ་ལར་གུག་པ་ཞིག 

ཕློར་ཁུག གནའ་དུས་འགློན་པློ་བེས་བགློད་སྐབས་སུ་ཕློར་པ་བཅུག་སྣློད་རས་ཁུག་གལ་ཏ་མགློ་

ཅན་ཆུང་ངུ་ཞིག ཕློགས་གཅིག་ ཕློར་རུ་བཅུག་ཅིང་ཕློགས་གཞན་དེའི་ནང་དུ་སློར་མློ་སློགས་

རྒྱུན་སྤློད་ཀི་ཅ་ལག་གཞན་བཅུག་ཆློག་པ་ཞིག་ཡློད། 

ཕློར་ཁེབས། ① ཕློར་པ་སློགས་ཀི་ཁེབས་གཅློད་ལ་ཟེར། ② གློན་པའི་སྟེང་གི་སྣློད་ཞུད་ལ་བརློད། 

དེ་ནི་དབིན་ཡིག་ལས་སྒ་ཟུར་དུ་ཆགས། 

ཕློར་ཐུག སངས་ཐུག་ཡང་ཟེར། ཆུ་ཚ་པློའི་ནང་སྐར་མ་ཁ་ཤས་སངས་རེས་ཟ་ཆློག་པའི་འགིག་

ཤློག་གམ་ཤློག་ཕློར་ནང་བླུགས་པའི་ཐུག་པར་ཟེར། གཙོ་བློ་གློ་ཞིབ་དང་རི་ཤིང་སྣུམ་སློགས་

ལ་ལས་སྣློན་བས་ནས་བཟློས་ཤིང་སྨན་སྣ་མཉམ་དུ་ཡློད། ཕློར་ཐུག་ཐློག་མར་ལར་པན་དུ་ཐློན་

ནས་༢༠༠༨ལློའི་དབར་ཁ་བར་ལློ་ངློ་༤༠སློང་ཡློད། 

ཕློར་པ། ཅ་ནེའམ་འཐུང་སྣློད། དངུལ་ཕློར། ཤིང་ཕློར། 

ཕློར་པ་གཏིང་རིང་། འཐུང་སྣློད་ཕློར་པ་གཏིང་ཟབ་པ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

ཕློར་ཕིས། ཕློར་པ་འབིད་བེད་དམ། ཕི་བེད་ཀི་རས། 
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ཕློར་བུ། ལློ་སྣློད་ཕློར་པ་ཆུང་ངུ་། 

ཕློར་འབིད། ཕློར་ཕིས་དང་འདྲ། 

ཕློར་མར། ཇ་ཐང་གི་ཁར་འདེབས་རྒྱུའི་མར། 

ཕློར་རི། ཕློར་པའི་རི། 

ཕློར་ཞག ཕློར་པའི་ནང་ཇ་སྲུབས་མ་འཐུང་སྐབས་ཕློར་ཇའི་ཁ་སྟེང་དུ་ཆགས་པའི་ཞག་དེའི་མིང་། 

ཕློར་རས། ཕློར་པ་སྒིལ་བེད་དམ་ཕི་བེད་ཀི་རས། 

ཕློར་རུ། [ཡུལ]ཟ་མ་ཟ་སྣློད་ཀི་ཕློར་པ་དང་དློན་གཅིག 

ཕློར་རྭ།རྭ་ལས་བཟློས་པའི་མེ་མདའི་རས་འཇལ་སྣློད་ཅིག 

ཕློར་ཤབ། ཕློར་པ་ཕེད་ཙམ་གི་མིང་སྟེ། དེ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་

མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། ཕློར་ཤབ་ཕློར་པ་ཕེད་

ཙམ་མིང་། 

ཕློར་ཤུབས། ཕློར་པ་བླུག་སྣློད། 

ཕློལ། འབྲུམ་བུ་ཕ་མློ་ཡློད་པའི་རྨ་འབས་སློར་མློ་འཁློར་ལློའི་དབིབས་མཚུངས་ཀི་མིང་། 

ཕློལ་ཏེ། [རིང]ཁེ་ཕན། 

ཕློལ་ནད། གཉན་འབུར་ལ་བུར་རྨ་འབས་ཆེན་པློ་ཆགས་པའི་པགས་ནད་ཅིག 

ཕློལ་བ། [རིང]རློགས་པ་དང་ཤེས་པ། 

ཕློལ་འབས། ཕློལ་མིག་གི་རྨ་དང་འབས་ནད་གཉིས་མཉམ་དུ་བསློངས་པའི་ནད་ཅིག 

ཕློལ་མིག ① པགས་ནད་དབིབས་འཁློར་ལློ་ལར་སློར་ཞིང་མདློག་སློ་ནག་གཡའ་ཟ་མི་བཟློད་པ་

འབྱུང་བ་དང་། རིམ་བཞིན་རྨར་འགྱུར་ཞིང་གཞན་ལ་འགློ་བའི་པགས་ནད་གདུག་པ་ཅན་ཞིག 

② [རིང]འཁློར་ལློ། 

ཕློས། འབློ་བའི་སྐུལ་ཚིག 

ཕློས་པ། འབློ་བའི་འདས་པ། 

ཕློས་བློར། བཟའ་ཚང་ཁ་ཕལ་བེད་སྐབས་བདེན་པ་མློ་ལ་ཆེ་ན་ཕློས་བློར་ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕློས་ཤིག སྣློད་ནང་གི་དབློ་རྒྱུའི་ཆུ་སློགས་ཕིར་ཕློས་ཅིག་ཅེས་སྐུལ་ཚིག 

ཕ། ① ཟུར་ཟ་དང་འཕ་སྨློད་བེད་པའི་བ་སྤློད་ཀི་མིང་སྟེ། གཞན་ལ་འཕ་ཕ་མ་གཏློང་ལ་བུ། ② 

ཕྱུགས་ཀི་སྐྱེ་རྒྱུན་སེལ་བའི་དབང་པློ་ཉམས་པར་བེད་པའི་ཐབས་ཤིག་གི་མིང་སྟེ། ལུ་གུ་ཕ་

བས་ལ་བུ། 

ཕ་ཚན། མི་དང་། ར། ཁི་གསུམ་པློའི་ཕྲུ་གུ་མངལ་དུ་གནས་སྐབས་ཀི་བྲུན། 

ཕ་ཚན་གསུམ། མི་ར་ཁི་གསུམ་གི་ཕྲུ་གུས་མའི་ནུ་ཞློ་མ་འཐུང་བའི་སློན་དུ་བཏང་བའི་བྲུན་ལ་ཟེར་

ཏེ། ནུས་པས་སྦར་དུག་དང་། ཤ་དུག་ལ་སློགས་པའི་དུག་ནད་སེལ། 

ཕ་ཡུལ་བསྙེན་གནས་ལྷ་ཁང་། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་སྟློད་ཙམ་ན་གག་བག་དགློན་པའི་མཁན་རིན་

པློ་ཆེ་བསློད་ནམས་ཆློས་འགྲུབ་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

ཕ་རུ། [རིང]འགེབས་རྒྱུའི་བེར། 

ཕ་ལེ་བ། ངློས་མཉམ་པའི་དབིབས་ཏེ། མཐློ་དམན་དང་འབར་འབུར་མེད་པ། 

ཕ་ལེ་བ་མ་ཡིན་པ། ངློས་མི་མཉམ་པའི་དབིབས་ཏེ། མཐློ་དམན་སང་གཤློང་འབར་འབུར་ཡློད་པའི་

དབིབས་སློ།། 

ཕག ① ལག་པའི་ཞེ་ས། ཕག་སློར། ཕག་བདེ་པློ། ཕག་ཞབས། ② མིང་འགའ་ཞིག་གི་སློན་དུ་

སྦློར་བའི་ཞེ་ཚིག་གཅིག ཕག་དམ། ཕག་རས། ③ ཕག་འཚལ་ལུགས་ཀི་རྣམ་གངས་ཤིག 

འབློར་ཕག ཐློན་ཕག ཕག་འློས་སུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་ལ་ཕག་བ་བ། 

ཕག་ཀློར། ལག་པའི་པད་ཀློར་གི་ཕག་རྒྱ། ཕག་ཀློར་དང་བཅས་ཏེ་ཞལ་འདློན་གནང་བ། 

ཕག་ཁང་། ཁ་ཆེའི་ཆློས་ལུགས་པ་སློགས་ཀི་ཕག་འཚལ་སའི་ཁང་པ། 

ཕག་འཁར། འཁར་རྒྱུག་གི་ཞེ་ས། 

ཕག་གི་དཔེ་བད་གཉིས། དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་གས་ཤིག་སྟེ། ཕག་རིང་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། 

ཕག་ཤིང་བལ་ལར་འཇམ་པའློ།། 

ཕག་གི་དཀིལ་འཁློར་ཕིན་ལས་བཅུ། ཞི། རྒྱས། དབང་། བསད། དགུག བསྐྲད། དབེ། ལྐུགས། སྨློ་
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འབློག མནན་པའློ།། 

ཕག་གི་རི་མློའི་དཔེ་བད་གསུམ། དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་གས་ཤིག་སྟེ། ཕག་རིས་མདངས་

གསལ་ཡློད་པ་དང་། ཕག་རིས་ཟབ་པ་དང་། ཕག་རིས་རིང་བ་བཅས་གསུམ་མློ། 

ཕག་གློང་། བཙན་ཁང་། 

ཕག་གང་འགེལ། གང་རིག་འགེལ་བ་ལ་བུའི་ཕག་སྟེ་ལུས་ས་ལ་ཕབ་སྟེ་ཕག་འཚལ་བ། 

ཕག་རྒྱ། ① ཕག་དམ་དང་། ཕག་ཐམ་ཡང་ཟེར། གཞུང་ཡིག་ལ་ཕག་རྒྱ་འདེབས་པ་ནི་ཕག་ཐམ་

འདེབས་པ་དང་དློན་གཅིག་པས་ཐེལ་ཙེ་ལ་ཟེར། ② ལག་པའི་ཕག་རྒྱ་ནི་ལག་གཉིས་ཐལ་མློར་

སྦར་བ་ལ་ཕག་རྒྱ་བཅའ་ཟེར། ③རས་སློགས་ཀི་ཐློག་ཏུ་མཚལ་ལམ་སྣག་ཚས་ལག་པའི་པར་

བཏབ་པ་ལ་ཕག་རྒྱ་ཟེར། 

ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ། ① གསང་སགས་ཀི་ལ་བ་ཞིག་སྟེ། འབས་བུ་མཐར་ཐུག་གམ་མཆློག་གི་དངློས་

གྲུབ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཞེས་བ་སྟེ། རྣམ་ཀུན་མཆློག་ལན་གི་སྟློང་ཉིད་དང་། མཆློག་ཏུ་མི་འགྱུར་

བའི་བདེ་བ་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ལ་ཟེར། དེའང་དྭགས་པློ་རིན་པློ་ཆེས། ཕག་ནི་སྟློང་པའི་ཡེ་ཤེས་

ཆེན་པློ་སྟེ། ། རྒྱ་ནི་འཁློར་བའི་ཆློས་ལས་གློལ་ཏེ་བདེ། །ཆེན་པློ་ཟུང་འཇུག་སྒློན་མེ་འབར་བ་

ན། །དེ་ཕིར་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཞེས་སུ་གགས། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། དྭགས་པློ་བཀའ་བརྒྱུད་

པ་རྣམས་ཀིས་འདི་ལ་གདུལ་བའི་དབང་པློ་དང་བསྟུན་ནས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་འཆད་ཚུལ་གི་སློ་

ནས་དབེ་བ་རིམ་པ་གསུམ་ཡློད་པ་ནི། མདློ་ལུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་སྤློས་བལ་བསྟན་པ་རྒྱུད་

བ་མའི་གཞུང་། སགས་ལུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་བདེ་སྟློང་ཟུང་འབེལ་གི་ཕག་ཆེན་ལྷན་ཅིག་

སྐྱེས་སྦློར། སྙིང་པློ་དློན་གི་ཕག་ཆེན་ཟབ་མློའི་སྙིང་པློ་བཙན་ཐབས་སུ་རློགས་པའི་ཐབས་

ལམ། རྡློ་རེ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་གིས་བིན་འབེབས་པ་རྣམས་སློ། །② སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་རྣལ་

འབློར་ཏེ། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་འཁྲུལ་བ་གློ་བུར་བ་བསལ་ནས་རང་བཞིན་མེ་ལློང་

ལ་བུའི་ཡེ་ཤེས་མངློན་དུ་བ་བ་སྟེ། རྣལ་འབློར་རྒྱུད་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག 

ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ལྔ། བང་སེམས་ཕག་རྒྱ། ལྷ་སྐུ་ཕག་རྒྱ། མློས་གུས་ཕག་རྒྱ། གནས་ལུགས་ཕག་

རྒྱ། བསློ་བ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའ ློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་ཆློས་བཅུ། དློ་ཧ་ཆེ་བ། དློ་ཧ་ཆུང་བ། སྐུའི་མཛོད་འཆི་མེད་རྡློ་རེ། གསུང་གི་

མཛོད་འཇམ་དབངས་རྡློ་རེ། ཐུགས་ཀི་མཛོད་སྐྱེ་མེད་རྡློ་རེ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡིད་ལ་མི་བེད་

པའི་མཛོད། སློམ་རིམ་དྲུག་པ། འཆི་ཁ་མའི་གདམས་ངག རློག་པ་མེད་པའི་རྒྱུད་དང་། དེའི་

འགེལ་པའློ།། 

ཕག་རྒྱ་འཆིང་བ། ལག་པའི་ཕག་རྒྱ་འཆིང་ཚུལ་སྟེ། གཙུག་ཏློར་གི་ཕག་རྒྱ། འཁློར་ལློའི་ཕག་རྒྱ། 

པདྨའི་ཕག་རྒྱ་བཅས་བ་རྒྱུད་རིགས་གསུམ་གི་ཕག་རྒྱ་ལ་བུ་ཡིན། 

ཕག་རྒྱ་དྲུག ① ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་སུ་གཏན་འབེབས་བས་པའི་སེ་ཚན་སློ་སློའི་

ཐློབ་དང་དབང་ཤུགས་མཚོན་བེད་ཀི་ཕག་རྒྱ་རིགས་དྲུག་ཡློད་པ་དེང་དུས་ཀི་གཞུང་ཐམ་དང་

གཅིག་ཡིན། ༡ སྒློམ་བུ། ༢ རུ་མཚོན། ༣ སྐུ་མཁར། ༤ ལྷ་ཁང༌། ༥ སྟག་སློག ༦ ཡིག་ཚང་

སྟེ་དྲུག་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ [ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་] ལས། བཀའ་རགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་

སྒློམ་བུ། ཁློམ་རགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་རུ་མཚོན། ཡུལ་རགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་སྐུ་མཁར། ཆློས་རགས་ཀི་

ཕག་རྒྱ་ལྷ་ཁང༌། དཔའ་རགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་སྟག་སློག མཛངས་རགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཡིག་ཚངས་སུ་

བཅད་དློ། ཞེས་གསལ་བ་འདི་དག་ནི་གློང་གསལ་སེ་ཚན་ཁག་གི་ཕག་དམ་མཚོན་བེད་ཀི་

རགས་སུ་བཀློད་པའི་རི་མློ་ཡིན་པར་ངེས། ② བློད་རྒྱལ་ལྷ་ཐློ་ཐློ་རི་གཉན་བཙན་སྐབས་བློད་དུ་

འབློར་བའི་གེགས་བམ་སང་སྐློང་ཕག་རྒྱ་དང་། མདློ་སེ་ཟ་མ་ཏློག གཞན་ཡང་གསེར་གི་མཆློད་

རེན། གཡུའི་མཆློད་རེན། མུ་དྲའི་ཕག་རྒྱ། ཙིཏྟམཎིའི་སྐློས་ཕློར་བཅས་ཀི་སྤིའི་མིང་། 

ཕག་རྒྱ་བདུན། རང་པ་སྐྱིལ་ཀྲུང་། ལག་པ་མཉམ་བཞག སྐེད་པ་དྲང་མློར་བསང་བ། ལེ་རེ་རན་ལ་

སྦར་བ། མགློ་བློ་མ་ཡློ་བ། མིག་སྣ་རེར་ཕབ་པ། དཔུང་པ་ཐད་ཀར་བརྐྱངས་པ། 

ཕག་རྒྱ་སྤློས་བཅས་བཞི། དཀིལ་འཁློར་སྤློ་བ། ཚོམ་བུ་སྤློ་བ། གངས་སྤློ་བ། ཞལ་ཕག་སྤློ་བའློ།། 

ཕག་རྒྱ་མ། བ་མའི་གསང་ཡུམ་སྟེ། སགས་ཀི་རྣལ་འབློར་པས་བསྟེན་པའི་རིག་མ། 

ཕག་རྒྱ་བཞི། རྣལ་འབློར་རྒྱུད་ཀི་སློམ་པའི་ཕག་རྒྱའི་རྣལ་འབློར་བཞི་སྟེ། ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ། དམ་

ཚིག་གི་ཕག་རྒྱ། ཆློས་ཀི་ཕག་རྒྱ། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་བཅས་སློ།། 

ཕག་རྒྱ་གསུམ། ཆློས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པ་དང་འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མི་རག་པ། ཟག་བཅས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཀི་འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་བ། 

ཕག་རྒྱའི་ལྷ། ཐུགས་ཀར་ཕག་མཚན་འཁློར་ལློ་རྡློ་རེ་སློགས་བསློམས་ནས་རིགས་གང་ཡིན་གི་

ལྷ་དེའི་དམ་ཚིག་གིས་རྒྱས་འདེབས་པ་སྟེ་བ་རྒྱུད་ལྷ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག 

ཕག་རྒྱུན། ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུན། གསར་བརེའི་ཕག་རྒྱུན་བཟང་པློ། 

ཕག་མགློ ལྷ་སྐུའམ་མི་སྣའི་ལག་མགློ་སྟེ། ཚིགས་ནས་སློར་རེ་བར་ཡིན། 

ཕག་བགི་བ། ཕག་འཚལ་བ། 

ཕག་ངར། ལྷ་སྐུའམ་མི་སྣའི་ལག་ཡུ་སྟེ། གྲུ་མློ་ནས་ཚིགས་བར་ཡིན། 

ཕག་དངུལ། ཕར་གཏློང་ཚུར་ལེན་གི་འགློ་དངུལ་གི་ཞེ་ཚིག་ཅིག་ཡིན། 

ཕག་ལགས། སློ་ལགས་ཀི་ཞེ་ས། 

ཕག་བཅས། ཕག་འཚལ་བ་དང་བཅས། 

ཕག་ཆེན་གའུ་མ། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་བདེ་བ་དང་སྟློང་པ་གའུ་ཁ་སྦློར་

བཞིན་དབེར་མེད་དུ་བསློམས་ནས་འློད་གསལ་མངློན་དུ་བེད་པའི་གདམས་པ་ཞིག 

ཕག་ཆེན་རིག་འཛིན། སགས་རིང་མའི་ས་ལམ་བགློད་ཚུལ་རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་

སྟེ། བསློམ་པའི་ལམ་བསྡུས་ཏེ་མཐློང་ལམ་འློད་གསལ་དེ་ལས་ལངས་པའི་སློབ་པའི་ཟུང་

འཇུག་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཅན་གི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་རིག་འཛིན་ནློ།། 

ཕག་མཆློད། ལྷ་ལ་འབུལ་བའི་ཕག་དང་མཆློད་པ། 

ཕག་རེས། ལག་རེས་སམ་བས་རེས་ཀི་ཞེ་ས། 

ཕག་རེས་བཞི། དྲག་པློའི་མཚོ་ཆེན་བཞི་ལ། མཚོ་ཁ་དློག་ལྔ་པློ་ལ་ཕག་རེས་སློན་པློ་འདུག་པའློ།། 

ལྷློ་ཕློགས་མློན་ཁའི་བག་ལ་སྐུ་རྒྱབ་ཀི་རེས་ཡློད་དེ། སྐུ་རེས་རྡློ་རེ་ཞེས་གགས། 

ཕག་འཇུག ཉེས་རྡུང་གཏློང་བ། དགེ་རྒན་གིས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཕག་འཇུག་གནང་མི་ཆློག 

ཕག་སྙན། རློལ་ཆ་སྒ་སྙན། 

ཕག་བརན། [རིང]ཞབས་ཕིའམ་འཁློར་གཡློག 

ཕག་རགས། ① ལག་རགས་སམ། ལེགས་སྐྱེས། ② རང་ལག་གིས་བིས་པའི་རགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕག་རེན། ལག་བཏགས་སློགས་འབུལ་རེན་གི་དངློས་པློ། 

ཕག་རེན་དམར། [རིང]ཕག་རགས་བཟང་པློ། 

ཕག་སྟློང་སྤན་སྟློང་། སྤན་རས་གཟིགས་ཕག་སྟློང་སྤན་སྟློང་། 

ཕག་གཏློང་རེས་གནང་བ། ངློ་འཕད་སྐབས་ལག་འཇུ་རེས་བས་པ། 

ཕག་བཏགས། འགྲུལ་པ་ཐློན་འབློར་སྐབས་སུ་སྤློད་པའི་དངློས་པློ་ལག་བཏགས། 

ཕག་བཏེག་པ། འགྲུལ་པ་སློགས་ཕིན་པའམ་ཐློན་པ། 

ཕག་བསྟར་མ། ངློ་མས་བིས་པའི་ཡི་གེ 

ཕག་ཐམ། ཕག་དམ་དང་འདྲ། 

ཕག་དང་ཞབས་སློར་དྲ་བས་འབེལ་བའི་མཚན་བཟང་། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བཟང་སློ་གཉིས་ཀི་

ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བསྡུ་བའི་དངློས་པློ་བཞི་བསྟེན་པས་ཕག་དང་ཞབས་ཀི་སློར་མློ་ངང་པའི་

རྒྱལ་པློ་ལ་བུར་དྲ་བར་འབེལ་བ། 

ཕག་དམ། ཐེལ་ཙེ། 

ཕག་དར། ① གད་སྙིགས། ② ཁང་ཐློག་ཏུ་འཛུགས་བེད་དང་། གཏློར་རྒྱབ་སྐབས་མིས་ལག་ཏུ་

ཐློགས་པའི་དར་ཆ་ཞིག 

ཕག་དར་ཁློད། གད་སྙིགས་ཀི་དཀིལ་ལམ་དབུས། ཕག་དར་ཁློད་དུ་བསྐྱལ། 

ཕག་དར་ཁློད་ཀི་གློས།གད་སྙིགས་ཁློད་ནས་བསྒྲུགས་པའི་གློས། 

ཕག་དར་ཁློད་པ། གད་སྙིགས་ཁློད་ཀི་གློས་སྒྲུགས་ནས་གློན་མཁན། 

ཕག་དར་གློས། གད་སྙིགས་ནང་ནས་བསྒྲུགས་པའི་གློས། 

ཕག་དེབ། ཐློ་བཀློད་པའི་ཡིག་དེབ། 

ཕག་རྡློར། ཕག་ན་རྡློ་རེའི་བསྡུས་ཚིག 

ཕག་རྡློར་རག་ངུ་། སློ་སྨན་རག་ངུ་རིགས་གསུམ་ནང་ཚན་མེ་ཏློག་སློ་ནག་འཆར་བ་ཞིག 

ཕག་རྡློར་དབང་བསྐུར་གི་རྒྱུད། དེ་སློན་བློད་ཀི་བཙན་པློ་ཁི་ལེ་སློང་བཙན་གི་དུས་སུ་བློད་ཀི་ལློ་

ཙཱ་བ་ཞང་ཡེ་ཤེས་སེས་རྒྱ་གར་སྐད་ནས་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་སེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་གི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

རྒྱུད［ད］པའི་ནང་ཡློད། 

ཕག་རྡློར་ཞི་ཁློ། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གསང་སགས་ནས་བཤད་པའི་ཕག་ན་རྡློ་རེ་ལ་ཞི་བ་

ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ་དང་། ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་པ་སློགས་མི་འདྲ་བ་དང་། ཁློ་བློ་ལ་

འབྱུང་པློ་འདུལ་བེད། གློས་སློན་ཅན། གཏུམ་ཁྱུང་ལྔ། འཁློར་ལློ་ཆེན་པློ། མདུད་རིའི་ཐིགས་

པ། ལགས་སྦུབས་ཅན་སློགས་མི་འདྲ་བ་འགའ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་དག་གི་བཞུགས་སྟངས་དང་སྐུ་

མདློག་ཕག་མཚན་བཅས་ཞིབ་པར་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་བརྒྱ་ར་ནང་དུ་གསལ། 

ཕག་ལེ། ལེ་མིག 

ཕག་དྲུག་པ། མགློན་པློ་ཕག་དྲུག་པའི་འགེལ་བཤད་ཐད་གཟིགས། 

ཕག་གདན། ཕག་འཚལ་བའི་དུས་སུ་གདིང་བའི་གདན། 

ཕག་གདུབ། ལྷའམ་མི་སྣའི་ཕག་གི་རྒྱན་ཆ་ཞིག 

ཕག་བདར། རྡུལ་ཕག་ཤིང་བདར་བ། ཁང་པའི་ནང་དུ་ཕག་བདར་ཡང་ཡང་བེད་དགློས། 

ཕག་བདེ་བ། ① སར་བློད་ཀི་དགློན་སེ་ཁག་གི་ཚོགས་ཆེན་སློགས་ཀི་ནང་དུ་དགེ་འདུན་པར་

འཐུང་ཇ་འདྲེན་མཁན་གི་གྲྭ་པ། ② ལག་བཟློ་མཁས་པ། 

ཕག་མདའ། ① མེ་མདའ། དློན་མེད་ཕག་མདའ་བསྐྱློན་མི་ཆློག ② མདའ་གཞུའི་མདའ། འབེན་མ་

བཙུགས་པར་ཕག་མདའ་སྐྱློན་དློན་མེད། 

ཕག་མདུད། བ་མས་མདུད་པའི་སྲུང་མདུད་ཀི་ཞེ་ས། 

ཕག་འདེབས། བཟློ་སྐྲུན། རིག་གནས་ཕློ་བང་གཡུ་རིའི་རྒྱ་ཕིབས་ཅན་ཞིག་གསར་དུ་ཕག་འདེབས་

པར་མཛད། 

ཕག་ན་རྡློ་རེ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་ཀི་ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་མཐུ་སྟློབས་ནུས་པའི་

བདག་ཉིད་ཅན་ཕག་ན་མཚོན་བེད་རྡློ་རེ་བསྣམས་པའི་ཉེ་བའི་སས་ཆེན་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག 

མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མཐུ་ཆེན་ཐློབ་དང་། མཐུ་སྟློབས་བདག་པློ། རྡློ་རེ་ཅན། རྡློ་རེའི་དབང་ཕྱུག 

ཕག་རྡློར། ལག་ན་རྡློ་རེ། གསང་བའི་རྒྱལ། གསང་བའི་བདག་པློ། གསང་བ་འཛིན་བཅས་སློ།། 

ཕག་ན་རྡློ་རེའི་ཆེ་བ་དགུ། ཕག་ན་རྡློ་རེ་མེ་ལེ་སེ་བརྒྱད་གནད་ལ་འབེབས་པའི་ཆེ་བ་བསྣན་ན་
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དགུར་ཡང་གགས། 

ཕག་ན་རྡློ་རེའི་ཆེ་བ་བརྒྱད། ༡འཁློར་ལློ་ཆེན་པློ་དབང་གི་ཆེ་བ། ༢ གློས་སློན་ཅན་ཆློས་སྐྱློང་གི་ཆེ་

བ། ༣འབྱུང་འདུལ་མེ་དམིགས་ཀི་ཆེ་བ། ༤ རྣམ་འཇློམས་ཁྲུས་ཀི་ཆེ་བ། ༥ ཨ་ཙརྱ་དྲག་

སགས་ཀི་ཆེ་བ། ༦ གཏུམ་པློ་ཁྱུང་གི་ཆེ་བ། ༧ ཕག་རྡློར་མདློ་ལུགས་མཛེ་སློགས་ཀི་ཆེ་བ། 

༨ བ་བ་མ་གདམས་ངག་གི་ཆེ་བ་རྣམས་སློ།། དེའི་སྟེང་དུ་ཕག་ན་རྡློ་རེ་མེ་ལེ་སེ་བརྒྱད་གནད་

ལ་འབེབས་པའི་ཆེ་བ་བསྣན་ནས་དགུ་འདྲེན་པའང་སྣང་ངློ་།། 

ཕག་ན་པད་མ། [མངློན] སྤན་རས་གཟིགས། 

ཕག་ནང་། དེ་ས་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་རེ་པློ་ཏ་ལའི་འཕལ་བདེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བ་སྐྱ་བློ་

དཀྱུས་མའི་གས་ཏེ། ཕག་མཛོད་ནང་གཟན་ཞེས་ཚིག་སྡུད་བས་པ་ཡིན། 

ཕག་སྣེ། ལག་སྣེའི་ཞེ་ས་སྟེ་སྐབས་འཕལ་འགློ་སློང་གཏློང་བེད་ཀི་དངུལ་སློགས། 

ཕག་པ། ཆུན་པློའི་དློན་དུ་གློ་བའི་ཆག་པ་དང་འདྲ། 

ཕག་དཔུང་། ལག་པའི་སྟློད་ཀི་དཔུང་པ། 

ཕག་དཔེ། དཔེ་དེབ། 

ཕག་ཕུང་། གློས་ཀི་ཕུ་ཐུང་། 

ཕག་ཕེབས། ཕགས་ཕེབས་དང་དློན་གཅིག 

ཕག་ཕི། ① གཡློག་པློ། ཕག་ཕི་ཕློ་མློ། ② ལམ་དུ་འགློ་མཁན་གི་རེས་འབང་བ། ད་ལན་བདག་

ཀང་ཕག་ཕི་ལ་འགློ་བར་ཞུ་ཞུས། 

ཕག་ཕི་ཞབས་ཏློག བཀུར་སྟི་ཞབས་འདེགས། 

ཕག་ཕི་ལ་གཉུག་མར་གནས་པ།ཕག་ཕི་ནི་ཞབས་ཕིའམ་གཡློག་པློ། གཉུག་མར་གནས་པ་ནི་རྒྱུན་

དུ་ལྷན་དུ་གནས་པའམ་གནས་དེར་ཟླ་ཕེད་ཡན་གནས་པ་ཞིག་ལ་འཇློག 

ཕག་ཕེང་། ① ཕེང་བའི་ཞེ་ས། ② རློང་ཞིག སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ལྷློ་ནུབ་ངློས་སུ་ཡློད་ཅིང་། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་དང་ས་འབེལ་ཡིན། 

ཕག་སལ། [རིང]བཙོན་ཁང་ངམ་བཙོན་དློང་། 
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ཕག་སྦུག རྒྱུ་ནློར་མཛོད་སྦུག་དང་དེའི་གཉེར་པ་བེད་མཁན་གཉིས་ཀའི་མིང་། གྲྭ་ཚང་ཕག་སྦུག 

ཕག་བིས། ཡ་ིགེ དག་ེརྒན་ག་ིཕག་བིས་འབློར་བྱུང་། བར་ེབའ་ིཕག་བིས། ཁློང་ག་ིཕག་བིས་ཡག་པློ་རེད། 

ཕག་སྦྲེལ། ལག་རློགས། 

ཕག་དབང་། ལག་པ་གཞན་གི་མགློར་བཞག་ནས་བིན་རླབས་བེད་པ། 

ཕག་འབུལ། ལག་པས་གུས་འདུད་ཞུ་བ། སློན་གཤེགས་དཔའ་བློ་ལ་ཕག་འབུལ་ཞུ་བ། 

ཕག་འབུལ་དཔྲལ་སྐློར། ཕག་རྒྱ་བཅའ་ནས་དཔྲལ་བར་བསྐློར་བའི་དློན།

ཕག་འབེབས། ཉེས་རྡུང་། 

ཕག་སྨྱུག སྨྱུ་གུ 

ཕག་རེ་སྤློད། ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཕག་དུས་མཉམ་དུ་འཚལ་བ། 

ཕག་ཚ། ལག་པས་བཏབ་པའི་སཱཙྪ། 

ཕག་ཚ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༨༤༨ལློར་ཀཿཐློག་པདྨ་ཆློས་ལན་གིས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེར་ཤུལ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཕག་ཚགས། ཉར་ཚགས། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དངློས་པློ་ཕག་ཚགས་ལེགས་པར་གནང་ནས་སྐྱློན་མི་

འཆློར་བ་བེད་པ། 

ཕག་ཚང་། [རིང]ཐབ་ཚང་། 

ཕག་ཚད། ཐིག་ཚད། 

ཕག་ཚོད། དུས་ཚོད་ལ་བའི་ཆུ་ཚོད་འཁློར་ལློའི་ཞེ་ཚིག 

ཕག་མཚན། ཕག་མཚན་གཙོ་བློ་ལྷ་སློ་སློའི་ཐུགས་རེའམ་ནུས་པ་མཚོན་པའི་རས་རིགས་ཤིག་

སྟེ།དེའང་རྡློ་རེ་དང༌། དྲིལ་བུ།ཕུར་པ། གི་གུག ཐློད་པ་ལ་སློགས་པ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་སློ།། 

ཕག་མཚན་གསུམ། ཁ་ཊཱཾ། རྡློ་རེ། མི་མགློའ ློ།། 

ཕག་འཚལ་བ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་སློ་ནས་མཆློག་ཏུ་གུས་འདུད་བེད་པ། ཡན་ལག་ལྔ་ས་

ལ་བཙུགས་ནས་གུས་འདུད་བེད་པའི་དློན་ཡིན། 
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ཕག་འཚལ་བ་གསུམ། རྐྱང་ཕག པུས་མློ་ལ་འཁྱུད་ཕག་ཡན་ལག་ལྔ་ཕག་བ་བ། 

ཕག་འཚལ་བའི་ངེས་པ་གསུམ། རབ་ལ་བ་བརྡ་འཇལ་བའི་ཕག འབིང་བསློམ་པ་གློམས་པའི་ཕག 

ཐ་མ་མློས་གུས་ཡ་རབས་ཀི་ཕག་གློ 

ཕག་རས། རྒྱུ་ནློར་གི་ཞེ་ས། ཁློང་ཕག་རས་ཕྱུག་པློ་རེད། 

ཕག་མཛུབ། ལག་པའི་མཛུབ་མློ། 

ཕག་མཛོད། སར་བློད་དུ་བཀས་བཀློད་རྒྱུད་འཛིན་གི་མངའ་བདག་ཚོའི་ཚབ་བས་ནས་དེའི་རྒྱུ་

ནློར་ཉར་ཚགས་བེད་པ་པློ། 

ཕག་མཛོད་ཆས། སར་བློད་ཀི་སེ་དཔློན་མི་དྲག་ཆེ་ཁག་གི་ཕག་མཛོད་པའི་གཟབ་ཆས། 

ཕག་ཞབས་འཇམ་ཞིང་གཞློན་ཤ་ཆགས་པའི་མཚན་བཟང་། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བཟང་སློ་

གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་གློས་ག་ནློམ་པ་བིན་པས་ཕག་དང་ཞབས་འཇམ་ཞིང་གཞློན་ཤ་

ཆགས་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་མཛེས་པར་གྱུར་པ་ཉིད་ཀིས་ཕག་དང་ཞབས་དཔལ་བེའུ་དང་བཀྲ་ཤིས་དང་

གཡུང་དྲུང་འཁིལ་བས་བརྒྱན་པ། 

ཕག་གཞི་པ། ① སྤན་རས་གཟིགས་ཕག་བཞི་པ། ② མགློན་པློ་ཕག་བཞི་པ། 

ཕག་བཞེས། ① ལག་ལེན། མི་རིགས་སིད་ཇུས་ཕག་བཞེས་ཡང་དག་པར་བསྟར་བས་མི་རིགས་

མཐུན་སྒིལ་དམ་པློ་བྱུང་བ། ② ལག་རྒྱུན་ནམ་སློལ་རྒྱུན། 

ཕག་བཞེས་པ། གཞན་གི་གུས་འདུད་དང་དུ་ལེན་པ། སློབ་དཔློན་གིས་སློབ་མའི་ཕག་བཞེས་པ། 

ཕག་བཟློས་མ། མི་གང་ཞིག་གི་ལག་པས་དངློས་སུ་བཟློས་པའི་དངློས་རས། 

ཕག་འློས། ① ཕག་བར་འློས་པ། ② [མངློན] ཟླ་བ། 

ཕག་འློས་ཀི་ཁད་པར་བཞི། ༡ ཁིམ་པའི་ཕག་ཡུལ་རབ་བྱུང་སེ་ལྔ་དང་། ༢ རབ་བྱུང་གཞན་གི་

ཕག་ཡུལ་དགེ་སློང་དང་། ༣དགེ་སློང་གི་ཕག་ཡུལ་རང་ལས་བསབ་པ་རྒན་པ་དང་། ༤ ཐམས་

ཅད་ཀི་སྤིའི་ཕག་ཡུལ་སངས་རྒྱས་སློ།། 

ཕག་ར། འཆག་ར་འམ་ཕག་ག་ཞེས་སྐྱག་གཅིན་གཏློང་སའི་གསང་སྤློད། 
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ཕག་རས། ལག་པ་ཕི་བེད་ཀི་རས། 

ཕག་རིང་ཞིང་རྒྱས་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་

སྟེ། མཆློག་ཏུ་གནློད་པ་བཟླློག་པར་མཛད་པ་ཉིད་ཀིས་ཕག་རིང་ཞིང་རྒྱས་པ། 

ཕག་རིང་ཞིང་མཛེས་པའི་མཚན་བཟང་། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བཟང་སློ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་

ཤིག་སྟེ། ནློར་བདློག་པ་ལ་སློང་བ་པློའི་སྐྱེ་བློ་ཕིར་མ་སངས་པས་ཕག་རིང་ཞིང་མཛེས་པ། 

ཕག་རིས། ① ལག་པས་བིས་པའི་རི་མློ། ② ལག་པའི་རི་མློ། ③ ཕག་བིས། 

ཕག་རིས་མདངས་ཡློད་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་

ཤིག་སྟེ། མདངས་ཡློད་པའི་དགེ་སྦློང་ཆེན་པློ་བརེས་པ་ཉིད་ཀིས་ཕག་གི་རི་མློ་གསལ་ལ་

མདངས་ཡློད་པ། 

ཕག་རིས་ཟབ་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། 

ཆློས་ཟབ་མློ་ལ་གནས་པ་ཉིད་ཀིས་ཕག་གི་རི་མློ་གཏིང་ཟབ་པར་དློད་པ། 

ཕག་རློགས། ལས་ཀ་བེད་རློགས། 

ཕག་ལན། ཕར་ཕག་འཚལ་བ་ལ་ཚུར་ཕག་ལན་འཚལ་བ། 

ཕག་ལས། ལས་ཀ 

ཕག་ལས་ཁློམ། [རིང]ར་བཟི་བ། 

ཕག་ལེན། ① ལག་ལེན། ② ཆློ་གའི་ལག་ལེན། 

ཕག་ཤན། གི་ཡི་ཞེ་སའི་ཚིག

ཕག་ཤིང་བལ་ལར་འཇམ་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་

གསེས་ཤིག་སྟེ། ལུས་ལ་སློགས་པ་ཟློ་མདློག་བདེ་བ་འཐློབ་པའི་ཆློས་སྟློན་པར་མཛད་པ་ཉིད་

ཀིས་ཕག་ཤིང་བལ་ལར་ཤིན་ཏུ་འཇམ་པ། 

ཕག་སེན། ལག་པའི་སེན་མློ། 

ཕག་སློན་བྱུང་བ། ལག་འབློར་བྱུང་བ། 

ཕག་སློལ། ལག་ལེན་གི་སློལ་རྒྱུན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕག་བསིལ་བ། ① ལག་པ་བཀྲུས་པ། ཞལ་ལག་མ་མཆློད་གློང་ལ་ཕག་བསིལ་བ། ② ལག་པ་

འཁགས་པ། དགུན་ཁ་ཤར་རུང་ལུས་རལ་མང་ཙམ་གནང་ན་ཕག་བསིལ་མི་ཡློང་། 

ཕགས། ལྷམ་གི་ཞེ་ས། ཞབས་ཕགས། 

ཕགས་སྙིགས། གད་སྙིགས། 

ཕགས་དག [རིང]ལྷམ། 

ཕགས་དར། གད་སྙིགས། 

ཕགས་ཕེབས། ① འློང་བ། ཁེད་ཐུགས་དལ་སྐབས་ངའི་སར་ཕགས་ཕེབས་གནང་རློགས། 

 ② སེབས་པའམ་འབློར་བ། ང་ཚོའི་གློང་ཚོར་ཕགས་ཕེབས་གནང་བྱུང་། 

ཕགས་མ། གད་སྙིགས་འཕག་བེད་ལག་ཆ་ཞིག འཇག་མའ་ིཕགས་མ། ཀུ་ཤའ་ིཕགས་མ། སེན་ཕགས། 

ཕགས་ལྷམ། ལྷམ། ཕགས་ལིམ་གསློལ་བ། ཕགས་ལྷམ་བསིལ་བ། 

ཕང་། (རྒྱན་ཚིག) ཐུར་དུ་དཔྱངས་པའི་དབིབས་ཏེ། རྣ་ཤལ་ཕང་ངེ་བ། ལྭ་རིང་ཕང་ཕང་བ། སྦྲུལ་

ཁ་ཕང་ངེ་འདུག་ལ་བུ། 

ཕང་ང་ེབ། འཇློལ་ལ་ེབ་སྟེ། རིང་པློར་འཛར་བའ་ིརྣམ་པ། བ་གང་ག་ིལློག་ཤལ་ཕང་ང་ེབ། ཕལ་ཕང་ང་ེབ། 

ཕང་བཅད། ཐག་བཅད་པའི་བརྡ་རིང་། 

ཕང་ཆད། [རིང]ཐག་བཅད་པ། 

ཕང་སྤྲུལ། རྒྱན་ནམ་སྤུད་པའི་བརྡ་རིང་། 

ཕང་ཕང་ཕྲུལ་ཕྲུལ། ཐུར་དུ་དཔྱངས་ནས་ཕྲུལ་ལེར་གནས་པའི་ངང་ཚུལ། 

ཕང་ཕང་བ། ཐུར་དུ་ནར་ནར་བའམ་ཐུར་དུ་ཕྲུལ་ཕྲུལ་བ། རྒྱལ་སློའི་རྒྱན་དུ་ལྒང་བཞུ་ཚོན་ཁ་ཁ་

དློག་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་ཕང་ཕང་བ། 

ཕང་ཕྲུལ། ཐུར་དུ་ཕང་ཞིང་། ཕྲུལ་བའི་རྒྱན། 

ཕང་འཕྲུལ། ཕང་ཕྲུལ་དང་འདྲ། 

ཕང་བ། འཕང་བའི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག 

ཕང་ཡར། ① སང་བར་གི་གཏམ་འཁམ་པློ། ② [རིང]འཕིན་ལས། 
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ཕད། ① རྒྱུན་པ་དང་རག་པ། འབད་བརློན་ཕད་པར་མ་བས་ན། འགན་ཁུར་འགྲུབ་ཐུབ་ག་ལ་སིད། 

② ཐལ་བྱུང་། བིའུ་ཕད་ཀིས་འཕུལ་བ། ཆུའི་ནང་དུ་ཉ་མློ་ཕད་ཀིས་འགློ་བ། 

ཕད་དེ་ཕློད་དེ། མ་བརགས་ག་ཚོམ། གློམ་པ་ཕད་དེ་ཕློད་དེ་བརྒྱབ་ནས་ཕིན་པ། བསམ་པ་ཕད་དེ་

ཕློད་དེ་བས་ནས་མ་བརགས་མ་དཔྱད་པར་སྐད་ཆ་མ་ཤློད། 

ཕད་ཕློད། ཕད་དེ་ཕློད་དེའི་བསྡུས་ཚིག 

ཕད་ཕློད་དུ་འགློ་བ། ཕད་དེ་ཕློད་དེར་འགློ་བ་ཞེས་ཀག་ཀློག་ཏུ་འགློ་བའི་དློན་དུ་སྣང་། 

ཕད་མ་ཕློད། དྲན་པ་འཐློར་ནས་གང་ཡང་སེམས་ལ་འཆར་མི་ནུས་པར་གྱུར་པ། 

ཕད་ལེ། (རྒྱན་ཚིག)མཚམས་མི་འཆད་པའམ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་དློན་ཏེ། ཕད་ལེ་ཕད་ལེ་

བརྒྱུགས་ལ་བུ། 

ཕམ། ཁམ་དང་ལམ། 

ཕམ་ཀི་རེན་མ། ལམ་ར་གནློན་བེད་རྡློ་སློགས། 

ཕམ་ཁ། ཁང་བའི་ཀད་བཀབ་པའི་ཤིང་རྒྱུགས་ཕིར་ཐློན་པའི་སྣེའི་མིང་། 

ཕམ་ཆད། ཕམ་ཕད་དང་འདྲ། 

ཕམ་སྟན། [རིང]དམག་སར། 

ཕམ་སྟེགས། ལམ་ཤིང་འདེགས་བེད་ཀི་གདུང་མ་དང་རིག་པ། 

ཕམ་སྣ། ཁང་པའི་ལམ་ཤིང་གི་སྣེ་མློ། 

ཕམ་པློ་ཆེ། གཙང་པློ། 

ཕམ་ཕད། [རིང]མཉམ་ཉིད། 

ཕམ་མེ་བ། ངློས་མཐློ་དམའ་མེད་པར་མཉམ་པ། གློང་ཁེར་རིང་པའི་ཁློར་ཡུག་ཏུ་བསྐློར་བའི་ར་བ་

བཙན་པློ་ཕམ་མེ་བ། 

ཕམ་ཙེ། [རིང]གློས་ཀི་བེ་བག་ཟླ་གམ། 

ཕམ་རེ། ཕམ་ཙེ་དང་འདྲ། 

ཕམ་ཤིང་། ཁང་པའི་ལམ་ཤིང་། 
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ཕར། འབྲུ་རིགས་སློགས་རླུང་ལ་བསྐྱློད་པ་སྟེ། ཕར་བའི་འབྲུ་རིགས། ཕར་བའི་དར་ཆ། ཕར་

དགློས། འབྲུ་ཕར་ན་ས་རྡུལ་འདག ས་ཕར་ན་རྡློ་ལུས་ལ་བུ། 

ཕར་ཀ འཕ་སྨློད། གཞློགས་ཀིས་ཕར་ཀ་གཏློང་བ། ② སྦྲ་གུར་ཆེན་པློ། 

ཕར་གྲུ་ཕར་སྟློད། སློན་སེ་པ་གཞུང་དང་། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློའི་ཞབས་སློད་རེ་དྲུང་། དེ་མིན་སེ་

འབས་དགེ་གསུམ་གི་སྤི་སློ་དང་། བ་བང་ཆེ་ཁག་གི་ཕག་མཛོད་སློགས་རེ་དྲུང་གི་གློ་གནས་

ཡློད་མཁན་ཚོས་གྲྭ་ཆས་སྟེང་དུ་གློན་པའི་གཟན་ལ་གློས་ཆེན་གི་མཐའ་འཇགས་བས་པ་ལ་

ཕར་གྲུ་ཟེར་ཞིང་། དེ་དང་རིགས་འདྲ་བའི་སྣམ་བུའི་སྟློད་ཐུང་ལ་གློས་ཆེན་གིས་མཐའ་

འཇགས་དང་གློང་བ་ཡློད་པ་ལ་ཕར་སྟློད་ཟེར། 

ཕར་པློ་ཆེ། སྦྲ་གུར་ཆེན་པློ། 

ཕར་ཕྱུར། གངས་གནས་ཤིག 

ཕར་བ། ① འཕར་བའི་འདས་པ། ② སྤུ་རིད་ཀློ་རས་སློགས་ལས་བཟློས་ཤིང་། འབྲུ་འབས་སློགས་

འགེམས་སྟན་དང་། ཁེབས་གཡློག་བེད་པའི་ཡློ་བད་ཅིག འབྲུ་རྣམས་ཕར་བའི་སྟེང་དུ་བཀྲམ་

ནས་ཉི་སྐམ་བེད། སེལ་ཕར། ཀློ་ཕར། རས་ཕར། སྨྱུག་ཕར། ཆར་པ་འབབ་ཚེ་ཕར་བས་འབྲུ་

རིགས་འགེབས་པ། 

ཕར་བ་གྲུ་འདེགས། སེའུ་གྲུ་སྣེ་བཞི་ནས་འགློགས་པ་སྟེ། ལས་དློན་ལ་ཚང་མས་ཧུར་སྐྱེད་དགློས་

པའི་དཔེ། མི་ཚང་མས་ཕར་བ་གྲུ་འདེགས་ཀི་སློ་ནས་ཐློན་སྐྱེད་དློ་དམ་བེད་བཞིན་པ། 

ཕར་བ་ནག་པློ། ① རེ་ལེ་ལས་བཟློས་པའི་ཕར་བ། ② ཕར་བ་ནག་པློ་ལ་བུའི་མདངས། 

ཕར་གཡེང་། རྣམ་གཡེང་། སེམས་ཕར་གཡེང་མི་བེད་པར་བརློན་འགྲུས་བེད་པ། 

ཕར་ར། འཆུ་ར་དང་འབྲུ་རིགས་སློགས་བཏིངས་སའི་རེ་ཕར་གི་མིང། 

ཕལ། ལློ་བའམ་གློད་ཁློག 

ཕལ་འཇློལ་ལེ་བ། གསུས་པའམ་གློད་པ་ལྷུག་ལྷུག 

ཕལ་དཔྱད། [རིང]མཉམ་ཉིད། 

ཕལ་ཕང་ངེ་བའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཆློས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཟད་པ་རྣམ་པར་ཟླློག་པ་ཉིད་ཀིས་ཕལ་ཕང་ང་ེབ། སྐུའ་ིཕལ་ཏ་ེལློ་བ་མཐློ་དམན་མེད་པས་ཕང་ང་ེབ། 

ཕལ་མློ། སྦྲུམ་མ་སྟེ་མངལ་ཁུར་བའི་བུད་མེད། 

ཕལ་ལེ་བ། ལེབ་ལེབ། 

ཕྱྭ་གཤེན་ཇུ་ཐིག་ཅན། ཕྱྭ་གཤེན་ཇུ་ཐིག་ཅན་ཞེས་པའི་ཕ་ནི་ཕྱྭ་གཡང་གི་ཕ་ལ་གློ་རྒྱུ་མིན་པར། 

འདིའི་ཕ་ནི་མློ་ཕ་སྟེ་ཇུ་ཐིག་ལ་བརེན་ནས་མློ་བཏབ་མཁན་མློ་བློན་ལ་ཟེར། བློན་གི་ཆློས་

འབྱུང་ལས་ཇུ་ཐིག་གི་ཐག་པ་ནམ་མཁའ་ལ་འཕངས་ཏེ་འཕུར་བ་དང་ས་ཐློག་ཏུ་འབབ་ཤེས་པ་

ཞིག་ཡིན་ཞེས་བཤད། 

ཕི། ཕི་མ་དང་དློན་གཅིག 

ཕི་རང་། འགློས་བཞིའི་ནང་གསེས་དལ་འགློས་དང་། འབྱུང་འགློས་གཉིས་སློ།། 

ཕི་སྐློགས། ཤུབས་དང་པགས་པ། ཡི་གེའི་ཕི་སྐློགས། ནས་ཀི་ཕི་སྐློགས། སྟར་འབས་ཀི་སྐློགས། 

མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཕུབ་མ་དང་། སྦུན་པ། ཤུན་པ་བཅས་སློ།། དབིན་སྐད་དུ་shell ཟེར། 

ཕི་སྐློར། ① མཆློད་རེན་སློགས་ལག་པ་གཡློན་དུ་བཞག་སྟེ་བསྐློར་བ། ② ཕི་ནང་བར་གསུམ་དུ་

ཕེ་བའི་ཕིའི་སྐློར་བེད་སའི་ལམ། 

ཕི་ཀློག རང་མགློ་ཕིར་ཡློན། 

ཕི་རྐྱེན། ཕིའམ་གཞན་ངློས་བྱུང་བའི་རྐྱེན། 

ཕི་བཀན། གན་ཀལ། ཉལ་ཁིའི་ཐློག་བིས་པ་ཕི་བཀན་དུ་བསྙལ་བ། སེ་ག་རྒྱབ་མཁན་གིས་རེད་ཟླ་

ཕི་བཀན་དུ་བསྒེལ་བ། ལག་པ་གཡློན་པ་ཕི་བཀན་གི་སྟེང་དུ་མེ་མདའ་འཛིན་པ། 

ཕི་དཀིལ་གསུམ། རས་བིས་ཀི་ཕི་དཀིལ། རྡུལ་ཚོན་གི་ཕི་དཀིལ། བསམ་གཏན་གི་ཕི་དཀིལ། 

ཕི་བསྐྱློད་ལག་ཁེར། ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་བགློད་འགློས་བ་ཆློག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གང་དང་གང་

དེའི་འབངས་མི་མཚོན་བེད་ཀི་ལག་ཁེར།

ཕི་ཁག གཞན་སེའི་ཕློགས། 

ཕི་ཁམས། ཕིའི་ཁམས་ཏེ། རྒྱུད་ཀིས་མ་བསྡུས་པའི་ཁམས་རྣམས་དམིགས་པ་ཡིན་པས་ན་ཡུལ་

དྲུག་ཅེས་ཀང་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕི་ཁློར་ཚིགས་ཚེག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་peripheral node ཟེར། 

ཕི་ཁམས། ཕི་སྐློར་གི་ཁམས་ར། 

ཕི་ཁལ། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་མངའ་བདག་སློ་སློའི་ནང་ཁུངས་མ་ཡིན་པར་བློད་གཞུང་ལ་

འཇལ་དགློས་པའི་ཁལ། 

ཕི་གློས། ཁ་གློས། 

ཕི་རྒས། ཕི་དྲློ་ཉི་མ་རྒས་ཁ། 

ཕི་རྒློལ། ① ཕི་ནས་ཚུར་རྒློལ་བ། དག་ཕློགས་ནས་ཕི་རྒློལ་ནམ་བྱུང་ཚེ་འཕལ་དུ་ཡ་ལན་སྤློད་པ། 

② དག་དང་ཚུར་རྒློལ་བ་པློ། ③ཕློགས་ས་སུན་འབིན་པར་ཁས་ལེན་པའམ་ཐལ་བ་འཕེན་

མཁན་གི་གང་ཟག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཕློགས་ཕི་མ་དང་ཡང་དག་བཟུང་ངློ་།། 

ཕི་རྒློལ་ཚར་གཅློད་པའི་གནས་སུ་གྱུར་བ་བདུན། འདྲི་བར་ཁས་བངས་ནས་བཏང་སྙློམས་སུ་འཇློག་

པ། གྲུབ་གསལ་ཞུགས་པའི་འདྲི་བ། སྐབས་སུ་མ་བབས་པ་འདྲི་བ། སྐྱློན་བརློད་རྒྱུ་ཡློད་ཀང་མི་

བརློད་པ། སྐྱློན་མིན་སྐྱློན་དུ་བརློད་པ། སྐབས་སུ་མ་བབས་པའི་སྐྱློན་བརློད་པ་རྣམས་སློ།། 

ཕི་རྒློལ་ལ་ལློས་ཏེ་མ་གྲུབ་པ། རྒློལ་བ་ལ་ལློས་ཏེ་མ་གྲུབ་པའི་རགས་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། 

དཔེར་ན། ས་རྒློལ་གཅེར་བུ་པས་ཕི་རྒློལ་སངས་རྒྱས་པ་ལ། ཤིང་ཆློས་ཅན། སེམས་ལན་ཡིན་

ཏེ། ཤུན་པ་བཤུས་ན་འཆི་བའི་ཕིར། ཞེས་བཀློད་པ་ལ་བུ། སངས་རྒྱས་པས་ཤུན་པ་བཤུས་

པས་ཤིང་སྐམ་པར་འདློད་ཀི་འཆི་བར་མི་འདློད་པའློ།། 

ཕི་སེག་བཞི། དཀིལ་འཁློར་ནང་གི་ཕིའི་མཆློད་པའི་ལྷ་མློ་བཞི་སྟེ། སེག་པ་མ་དང་། ཕེང་བ་མ། གླུ་

མ། གར་མ་བཅས་བཞིའློ།། 

ཕི་སློ། ཁང་པའི་སློ་ཕི་མ། སློད་ཁང་གི་ཕི་སློ་ཤར་ལ། 

ཕི་གེད། ཕི་ནུད་དེ་སར་གནས་ལས་ལག་རྒྱབ་ཏུ་འཐེན་པ། གི་ལན་གཉིས་གཡུགས་ཀང་ཁློས་ཕི་

གེད་བས་པས་མ་ཐེབས། 

ཕི་གིང་། ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་བམ་གིང་ཕན་གཞན། 
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ཕི་གིང་པ། རྒྱལ་ཁབ་བམ་གིང་ཕན་གཞན་གི་མི། 

ཕི་གློ། ར་སའི་རྒྱུ་གློ། ར་རྒྱུག་སྐབས་སང་གློ་དང་ཕི་གློ་གཉིས་ཀ་དམ་པློར་བསམ་དགློས། 

ཕི་རྒྱ། ནང་ཁུལ་མིན་པའམ་གཞན་ཕློགས། 

ཕི་རྒྱལ། རང་རྒྱལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ། 

ཕི་རྒྱལ་བའི་ཐློབ་ཐང་། ཕི་གིང་པའི་ཐློབ་ཐང་ཞེས་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཕི་རྒྱལ་ལས་ཁུངས། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། སྤི་ལློ༡༩༣༤ལློར་

བཙུགས། བློད་རང་བཙན་བེད་རྒྱུའི་རེ་བ་བཅངས་ཏེ་ཕི་རྒྱལ་དང་འབེལ་བ་བེད་མཁན་གི་

ལས་ཁུངས་ཤིག 

ཕི་རྒྱུད། རིང་མ་བའི་ལུགས་ཀི་ཕི་ཀྲི་ཡའམ་བ་རྒྱུད་རྣམས་སྟློན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཉིད་ཀིས་གསུངས། 

ཨུ་པའམ་སྤློད་རྒྱུད་དང་། ཡློ་གའམ་རྣལ་འབློར་རྒྱུད་རྣམས་ནི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀིས་

གསུངས་སློ།། 

ཕི་རྒྱུད་སེ་གསུམ། རིང་མའི་གཞུང་ལུགས་ལ་ཀྲི་ཡ་སྟེ་བ་བ་དང་། ཨུ་བ་ཡ་སྟེ་གཉིས་ཀ་ཞེས་སྤློད་

པ་དང་། ཡློ་ག་སྟེ་རྣལ་འབློར་བཅས་ཕི་རྒྱུད་སེ་གསུམ་ནི་ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲ་ལ་སློགས་པའི་

དཀའ་ཐུབ་བམ་ཟེའི་རིག་བེད་རྣམས་དང་ཚུལ་མཐུན་པར་སྤློད་པས་དཀའ་ཐུབ་རིག་བེད་ཀི་

ཐེག་པ་ཞེས་བའློ།། 

ཕི་སྒློབ། སམ་རྫུའི་རྣམ་འགྱུར། རྒྱན་གློས་བཟང་པློའི་ཕི་སྒློབ་མཛེས་པ། ཕི་སྒློབ་ཆེ་ལ་ནང་སྙིང་སྟློང་པ། 

ཕི་སྒློམ། ཕིའི་ཁློག ཁང་པའི་ཕི་སྒློམ། ལས་དློན་འཆར་གཞིའི་ཕི་སྒློམ་བཏིང་བ། 

ཕི་དགུ ཕི་དྲག་པའམ་ཆེས་ཕི་བ། 

ཕི་དག ཕི་ལློགས་ཀི་དག ཕི་དགར་མཚོན་སྟློན། 

ནང་མིར་བློ་སྟློན། 

ཕི་དག་ནང་འཇུག ཕི་ལློགས་ཀི་དག་བློ་ནང་ཁུངས་སུ་ཁིད་ཡློང་བ། 

ཕི་དག་ནང་ཁིད། མི་འགའ་ཞིག་གིས་སེ་ཚོ་དེའི་དག་ཡ་དང་འབེལ་བ་བེད་ཅིང་དུས་སྐབས་དང་

བསྟུན་ནས་ནང་དུ་ཁིད་པ། ཡང་ན་རྐུན་པློ་མང་འདྲེན་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 
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ཕི་མགློ་ནང་བཙོང་། ནང་གི་གསང་བའི་དློན་ཆེན་རྣམས་ཕི་དག་ལ་བ་སྐྱེལ་བའི་ལས། དཔེར་ན། 

ཨ་ཁུ་ཁློ་ཐུང་གིས་ཕི་མགློ་ནང་བཙོང་བས་ཏེ་སས་སྣང་ངུ་ཧློར་གིས་བཀྲློངས་པ་རེད།

ཕི་འགག ཕི་ནང་སློ་གཉིས་ཀི་བར་འགག

ཕི་འགྱུར་བཅུ་གསུམ། དུས་ཕི་ཙམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་གསང་སགས་ཀི་ཆློས་ཁག་བཅུ་གསུམ། འགྱུར་

ས་ཕིའི་སྐློར་གི་དཔྱད་གཞི་ལེགས་པ་ཞིག་ནི་ཇློ་ནང་ཏཱ་ར་ན་ཐའི་འཇིགས་བེད་ཆློས་འབྱུང་

དང་། འཇམ་དབངས་བཞད་པའི་འཇིགས་བེད་ཆློས་འབྱུང་སློགས་ཡློད། 

ཕི་འགིབ། མིག་གི་ཕིའི་ལིང་ཏློག 

ཕི་འགིམ་སློབ་མ། སློབ་གཉེར་བ་གང་ཞིག རང་རིག་སློབ་གཉེར་གི་ཆེད་དུ་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་

ཕི་རློལ་ཏུ་གྱུར་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གང་ཞིག་ཏུ་འགློ་ནས་རིག་གནས་སློབ་སྦློང་བེད་མཁན།

ཕི་འགིམ་སློབ་གཉེར། རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཕི་རློལ་ཏུ་འགློ་ནས་སློབ་སྦློང་བ་བའི་ལས་གཞིའི་

རིགས་ཤིག

ཕི་འགློ། ཕི་ཕློགས་སུ་ཕིན་ནས་བསྒྲུབ་དགློས་པའི་ལས་དློན་དང་དེར་འགློ་མཁན་གི་མི་ལའང་། 

ཕི་འགློས། ཁ་མདུན་ཕློགས་སུ་གཏད་ནས་གློམ་པ་རྒྱབ་ཕློགས་སུ་འཐེན་ཏེ་རྒྱབ་པའི་འགློ་སྟངས། 

ཇི་སིད་བ་མའི་ཞལ་རས་མ་མཐློང་གི་བར་ལ་ཕི་འགློས་ཀིས་སློང་། 

ཕི་ངློས། ཕིའི་ལེབས་ངློས་སམ། ཕི་ལློགས། 

ཕི་དངུལ་འགློ་རྒྱུག ཕི་དངུལ་འཁློར་རྒྱུག་ཅེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཕི་དངུལ་བརེ་སྒྱུར། རྒྱལ་ཁབ་སློ་སློའི་ནང་དུ་ཕི་རྒྱལ་གི་དངུལ་དང་རྒྱལ་ཁབ་གང་དེའི་དངུལ་

བརེ་སྒྱུར་བེད་པ། 

ཕི་དངུལ་ཉློ་འཚོང་། རྒྱལ་ཁབ་སློ་སློའི་ནང་དུ་ཕི་རྒྱལ་གི་དངུལ་བཙོངས་ནས་དངུལ་གཉིས་བར་

གི་གློང་ཚད་བར་ཁད་ཀི་ཁེ་ཟ་བ། 

ཕི་ངློས་དབིབས་བཟློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་surface modeling ཟེར། 

ཕི་ལག ① ལག་པའི་ཕི་ངློས་ཀིས་གཞན་ལ་རྡེག་སྟངས། འགམ་པར་ཕི་ལག་གཞུ་བ། ② ལག་པ་
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ཕིར་གཡུགས་ནས་ར་ལག་གཞུ་ཚུལ། ར་ལ་ཕི་ལག་ཡང་ཡང་བབས་ནས་བང་འགློས་

མགློགས་པློ་གཏློང་བ། 

ཕི་བཅློས། རྨ་དང་པགས་ནད་སློགས་ལུས་ཕིའི་ནད་བཅློས་པ། 

ཕི་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་peripheral equipment ཟེར། 

ཕི་ཆློན། ① གློས་ཀི་ཕིའི་མཐའ་འཇགས། ② སྦྲ་གུར་གི་ཕིའི་ཆློན་ཐག 

ཕི་ཆློས། བློད་པ་ཚོས་སངས་རྒྱས་པ་མ་ཡིན་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་གཞན་གི་ཆློས་ལུགས་ལ་ཟེར། 

ཕི་ཇ། བློད་ལུགས་ལ་ཉིན་རེ་ལ་བཟའ་བཏུང་ཐེངས་ལྔ་རེ་བཞེས་གསློལ་ཡློད་པའི་ཕི་དྲློ་ཆུ་ཚོད་ལྔ་

པ་ཡས་མས་ཙམ་ལ་གསློལ་བའི་བཟའ་བཏུང་གི་མིང་། 

ཕི་རེས། ① སད་མའམ་རེས་མའི་ཆ། ② སློང་བའི་ཤུལ། 

ཕི་འཇམ་ནང་རྩུབ། ཕི་ལ་འཇམ་ཞིང་ནང་ལ་རྩུབ་པ། 

ཕི་འཇུག སློབ་མ་དཀིལ་འཁློར་དུ་གཞུག་པའི་སྣློད་དུ་རུང་བར་བ་བའི་ཕིར་ཡློལ་བ་ཕི་འཇུག་བ་

སྟེ། གསློལ་བ་བཏབ་ནས་ཆས་སུ་བཅུག་ཅིང་ལྷར་བསྐྱེད་དེ་ཤར་སློར་བཞག་པ་དང་། ཐུན་

མློང་དང་ཐུན་མིན་གི་སློམ་པ་བཟུང་ཞིང་རིགས་དང་མློས་པ་དྲི་བ་དང་། ཐམས་ཅད་རྣལ་

འབློར་གི་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་གསང་བ་སློམ་པ་རྣམས་བ་བའློ།། 

ཕི་ཉིན། ཉིན་རེས་མ། 

ཕི་ཉུག [རིང]སྤང་པློ། 

ཕི་གཉུལ་བ་པློ། སྤང་པློའམ་ཕི་རློལ་ཏུ་འཁམས་པ་པློ། 

ཕི་རིང་། ① དུས་ཕིས་སམ་དེང་སང་། ② རང་པའི་རིང་པ། རང་པའི་ས་རིང་སར་བཙུགས་ནས་ཕི་

རིང་བཏེག་སྟེ་འགློ་བ། 

ཕི་སྟློང་པ་ཉིད། སྟློང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། རྣམ་པར་ཤེས་པས་མ་ཟིན་པའི་འབྱུང་

བ་ཆེན་པློ་བཞི་དང་དབང་རེན་ཁློག་པ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཡུལ་སློགས་བེམ་པློའི་རང་

བཞིན་ཅན་ནི་ཕི་ཞེས་བ་བ་དང་། དེ་དག་བདེན་པར་གྲུབ་པ་མེད་པ་ནི་ཕི་སྟློང་པ་ཉིད་དློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕི་སྟློང་པ་ཉིད་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས། སྟློང་ཉིད་ཉི་ཤུ་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ནང་གསེས་ཞིག རྣམ་

པར་ཤེས་པས་མ་ཟིན་པའི་གཟུགས་སྒ་སློགས་བེམ་པློའི་རང་བཞིན་ཅན་ནི། ཕི་ཞེས་བ་ལ། 

དེ་དག་ལ་གང་ཟག་དང་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་པར་རློགས་པའི་མཁེན་པ། 

ཕི་ཐག ① འབྱུང་འགྱུར་གི་དུས། ② ཨ་གསར་མེད་པར་འགློགས་ཡུན་རིང་བ། བསློངས་པའི་མི་

ལ་ཕི་ཐག་དགློས། བཞློན་པའི་ར་ལ་སྙིང་རེ་དགློས། ཕི་ཐག་རིང་བ། 

ཕི་ཐག་བསྟུང་བ། འདི་དཔེ་དང་སྦྲགས་པའི་དློན་ཞིག་དཔེར་ན། རང་གི་ལག་པར་ཐག་པའི་སྣེ་

གཅིག་བཟུང་ནས་སྣེ་གཅིག་རྒྱབ་ངློས་སུ་བྲུད་དེ་འགློ་སྐབས་ཐག་པའི་མཇུག་རིང་པློ་བས་

ནས་ཡློད་པ་ལ་བུའམ་ཡང་ན་མི་ལ་ལས་མདུན་ལ་ཡློད་དུས་དགའ་མདློག་ཁ་པློ་བེད་པ་དང་། 

རྒྱབ་བསྟན་ཚར་ནས་དགའ་པློ་མི་བེད་པ་ལ་བུ་ལ་ཕི་ཐག་བསྟུང་བ་ཟེར། འདིའི་བསྟུང་བ་ཞེས་

པ་བ་བེད་ཐ་དད་པའི་བ་ཚིག་ཡིན། 

ཕི་ཐན། དབར་མཇུག་གི་ཐན་པ། 

ཕི་ཐུམ། གཏུམ་བེད། ཇ་ཡི་ཕི་ཐུམ་ཀློ་བས་བས་པ། 

ཕི་ཐློ། [ཡུལ] ས་གདན་སློགས་འཇག་དུས་དགློས་པའི་ཤིང་གི་ཐློ་བ་ཞིག 

ཕི་མཐའ། མཐའ་མཇུག 

ཕི་མཐེབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་foreign key ཟེར། 

ཕི་དར། རེས་སུ་དར་བ། བསྟན་པ་ཕི་དར། 

ཕི་དལ། འགློར་བའམ་འགངས་པ། འགྲུལ་པ་ཕི་དལ་མེད་པར་འབློར་ཡློང་། 

ཕི་དུག ཕི་བའི་ལུས་ལ་བྱུང་བའི་འགློ་ནད་ཧ་ཅང་དྲག་པློ་ཞིག་ཡིན། མི་ལ་ནད་དེ་འགློས་ན་དྲག་པློ་

ཞིག་ཡིན། མི་ལ་ནད་དེ་འགློས་ན་མཆེད་པ་མགློགས་ཤིང་། མྱུར་དུ་སློག་ལ་རྒློལ་བའི་འགློ་

ནད་དྲག་པློ་ཞིག་ཡིན། 

ཕི་དུས། རེས་མའི་དུས། 

ཕི་དློན། མིག་གིས་མཐློང་བར་བ་བ། རྣ་བས་ཐློས་པར་བ་བ་སློགས་སློ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

གྱུར་པའི་གཟུགས་སྒ་དྲི་རློ་རེག་བ་ལྔ། ① རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཕི་འབེལ་ལས་དློན། ② གཟུང་བ་

ཡུལ་གི་དློན། 

ཕི་དློན་ལློག་ན་མློ། ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞིའི་ཡ་གལ་མདློ་སེ་པའི་ཐ་སྙད་ཞིག་སྟེ་སློ་ལྔའི་

རྣམ་ཤེས་ཀི་གཞལ་བ་ཡུལ་གཟུགས་སྒ་སློགས་དེ་དག་རྣམ་ཤེས་དེའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་དེའི་ས་

ལློགས་སུ་སློང་རྐྱེན་དེ་འདྲའི་རྣམ་ཤེས་དེ་ལ་ཡུལ་དེ་དག་ལློག་གྱུར་དངློས་སུ་སློང་བ་མ་ཡིན་

ཡང་ལློག་གྱུར་དང་འདྲ་བའི་ཆ་ནས་ལློག་ན་མློ་ཞེས་བརློད། 

ཕི་དློན་ཁས་མི་ལེན། སེམས་ཙམ་པས་ཆློས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀི་བདག་ཉིད་ཙམ་ལས་ཕི་རློལ་དློན་

གྲུབ་པ་ཁས་མི་ལེན་ཏེ། རང་རེ་སློ་སྐྱེ་རྣམས་ལ་གཟུགས་སློགས་ཕི་རློལ་དློན་དུ་རློག་པའི་ཞེན་

གཞིར་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་ཚུར་ལིང་ངེར་གྲུབ་རྒྱུ་ཡློད་པ་ལར་སྣང་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཐློག་མར་

མེད་པའི་དུས་ནས་མ་རིག་པའི་རྣམ་རློག་སྣ་ཚོགས་གློམས་པའི་བག་ཆགས་སེམས་ལ་བཞག་པ་

དེ་ཉིད་ཀི་མཐུ་ལས་སྣང་བའི་རྣམ་པ་ཉིད་དུ་ཤར་བ་མ་གཏློགས་སེམས་ལས་གཞན་གི་ཕི་དློན་

ནི་གང་ཡང་མ་གྲུབ་སྟེ། དཔེར་ན། འཁྲུལ་པས་མེད་ཀང་ཡློད་པར་སྒློ་འདློགས་པ་གཞིའི་སྣང་བ་

བསྐྱེད་པ་ནི། རབ་རིབ་ཀི་སྐྲ་ཤད་ལ་བུ་དང་། སེམས་ལས་དློན་གཞན་དུ་མེད་ན་ཇི་ལར་སེམས་

ཀི་སྤློད་ཡུལ་དུ་འགྱུར་སྙམ་པ་བཟླློག་པའི་ཕིར་སྒྱུ་མ་ལ་བུ། དློན་མེད་ན་སེམས་སེམས་བྱུང་ཇི་

ལར་སྐྱེ་སྙམ་པ་བཟླློག་པའི་ཕིར་སྨིག་རྒྱུ་ལ་བུ། དློན་མེད་ཀང་དགེ་མི་དགེའི་འབས་བུ་འབྱུང་བའི་

དཔེ་གཟུགས་བརན་ལ་བུ་སློགས་གསུངས་ཤིང་། གཞན་ཡང་། ཕི་དློན་བདེན་པར་ཡློད་ན་

འཕགས་པའི་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངློར་ཡློད་དགློས་པ་ལས་དེའི་ངློར་མེད་པའི་ཕིར་སློགས་

ལུང་དང་རིགས་པ། དཔེའི་ཚུལ་མང་པློས་ཕི་དློན་འགློག་པར་མཛད་དློ།། 

ཕི་དློན་ཁས་ལེན་པ། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ཀི་ཐུན་མློང་མིན་པའི་ཁད་ཆློས་ཆེན་པློ་

བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ལུགས་འདི་ལ་སེམས་ཙམ་པ་ལར་ཕི་དློན་མེད་པ་འདློད་པ་ནི་

མི་འཐད་དེ། དློན་དམ་དཔྱློད་པའི་ཤེས་པའི་ངློར་ཕི་དློན་དང་ཤེས་པ་གཉིས་ཀ་རིགས་པས་

བཙལ་ནས་འཇློག་པར་མི་ནུས་ལ་འཇིག་རེན་གགས་པའི་དབང་དུ་ན་ཤེས་པ་ཡློད་པ་བཞིན་

དུ་ཕི་དློན་ཡང་ཡློད་དེ་ཤེར་མདློ་ལས་བཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་གཉིས་ཐ་སྙད་དུ་ཡློད་མཉམ་དང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དློན་དམ་དཔྱློད་པའི་སྐབས་སུ་མེད་མཉམ་དུ་གསུངས་པ་དློན་དམ་དཔྱློད་པའི་སྐབས་སུ་མེད་

མཉམ་དུ་གསུངས་པ་ལར་རློ། གཞན་ཡང་ཁམས་གསུམ་པློ་འདི་ནི་སེམས་ཙམ་མློ། ཞེས་པའི་

མདློ་ཚིག་དེའི་ཙམ་སྒས་ཀང་ཕི་དློན་གཅློད་པ་མ་ཡིན་གི་ཁམས་གསུམ་པློ་མཐའ་དག་ཀང་

ལས་ཀིས་བས་ལ། ལས་ནི་སེམས་པ་དང་བསམ་པ་གཉིས་སུ་ངེས་པས་ཁམས་གསུམ་

སེམས་ཀིས་བས་པར་གྲུབ་པས། དེའི་ཕིར་སེམས་ལས་གཞན་པའི་དབང་ཕྱུག་ལ་སློགས་པ་

འཇིག་རེན་གི་བེད་པློ་ཡློད་པ་དགག་པའི་ཚད་དུ་ཙམ་སྒ་སྨློས་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སློ།། 

ཕི་དློན་བདེན་གྲུབ། ཡུལ་ཅན་ཤེས་པ་རང་ཉིད་ལས་ཕི་རློལ་དུ་རྡུལ་ཕ་རབ་བསགས་ནས་རགས་

པའི་ཆློས་སྣ་ཚོགས་ཀི་དློན་སྣང་ཡུལ་དུ་བདེན་པར་གྲུབ་པས་ན་ཕི་དློན་བདེན་གྲུབ་ཟེར། དེ་

ཡང་། ཕི་དློན་བེམ་པློ་རྣམས་ཀི་དང་པློའི་རློམ་གཞི་ནི་བདེན་གྲུབ་ཟེར། དེ་ཡང་། ཕི་དློན་བེམ་

པློ་རྣམས་ཀི་དང་པློའི་རློམ་གཞི་ནི་ཆ་ཤས་བསལ་རྒྱུ་མེད་པའི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཆ་མེད་གཅིག དེ་

བདུན་ལ་བསགས་རྡུལ་ཕ་རབ་གཅིག དེ་ལ་བུའི་ཕ་རབ་རྣམས་ཕན་ཚུན་ལབ་ཆགས་པར་

འགྱུར་བ་ལས་གཟུགས་ལ་སློགས་པའི་རགས་པ་རྣམས་བྱུང་ངློ་།། 

ཕི་དློན་བེམ་པློ། ཕིའི་རྡུལ་དུ་གྲུབ་པ་སྟེ། ཕིའི་གཟུགས་དློན་ལྔ་པློའ ློ།། 

ཕི་རྡློ། ① འཕློངས་ཕི་བའི་རྡློ། ② རྒྱབ་ཏུ་ཕིར་འཕངས་པའི་རྡློ། 

ཕི་ལིར་ནང་སྟློང་། ① ངློས་འབུར་འབུར་ལ་ཁློག་པ་སྟློང་ཤིག་ཤིག ② ཁ་ཕློ་ཆེ་བ་བཤད་ཀང་། ཡློན་

ཏན་གང་ཡང་མེད་པ། 

ཕི་དྲློ། ཉིན་མློ་ཆ་གསུམ་དུ་བཏང་བའི་ཆ་ཐ་མ་དང་། 

ཉིན་ཕེད་ཕན། 

ཕི་དྲློ་གློང་དུ་འཇུག་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། ཉེ་དུ་མ་ཡིན་

པའི་ཁིམ་དུ་ཉིན་གུང་ཡློལ་ནས་སང་གི་སྐྱ་རེངས་མ་ཤར་གི་བར་དུ་གནས་པ། 

ཕི་བདར། ཐལ་རྡུལ་འཕག་ཚུལ། ཡློ་བད་ལ་ཕི་བདར་ཡང་ཡང་བཏང་ན་ཐལ་རྡུལ་གིས་མི་ནློག་

པའི་ཁད་ཡློད། ཁང་པར་ཕི་བདར་ཡང་ཡང་བེད་དགློས་པ་ལར་བསམ་བློ་ལའང་ཕི་བདར་ཡང་

ཡང་གཏློང་དགློས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཕ་ིམདའ་རྒྱབ་པ། མདའ་དང་མ་ེམདའ་ིཕ་ིརྒྱབ་བེད་པ། རེས་འདེད་ཡློང་མཁན་དག་བློར་ཕ་ིམདའ་རྒྱབ་པ། 

ཕི་འདྲེད། རང་པ་རྒྱབ་ཏུ་འདྲེད་པ། འཁག་རློམ་སྟེང་ལ་འགློ་དུས་གློམ་ཚུགས་བརན་པློ་མ་བྱུང་བར་

ཕི་འདྲེད་ཤློར་སློང་། 

ཕི་ན་ཡར་ཕིན། དེའི་རེས་སུའམ། དེའི་རྒྱབ་ལ་རེས་འདེད་བས་ཏེ་ཕིན་པ། 

ཕི་ནང་། ཕི་ལློགས་དང་ནང་ལློགས། གློན་པ་ཕི་ནང་བསློགས་ནས་གློན་པ། ཁང་པའི་ཕི་ནང་གཙང་

མ་བྱུང་བ། ཕི་ནང་ལག་འབེལ། 

ཕི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ། ཕི་རློལ་མུ་སྟེགས་པ་དང་། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་རིང་ལུགས། 

ཕི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་ཁད་པར། རང་གཞན་ནམ་ཕི་ནང་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་ཁད་པར་འབེད་

ཆློས་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་བཞེས་སློལ་ཐ་དད་མང་པློ་ཞིག་ཡློད་དེ། སྟློན་པ། བསྟན་པ། ལ་བ་

གསུམ་གི་སློ་ནས་འབེད་པ་དང་། ཡང་ན། ལ་བ། སློམ་པ། སྤློད་པ། འབས་བུ་སྟེ་རྒྱུ་མཚན་

བཞིའི་སློ་ནས་འབེད་པ་སློགས་ཡློད། འབེད་ཚུལ་དང་པློ་དེ་གྲུབ་མཐའ་རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ནང་

གསལ་བཞིན། སྟློན་པ་སྐྱློན་ཀུན་བལ་ཡློན་ཏན་ཀུན་ལན་དེ་ཁད་པར་འཕགས་བསྟློད་ལས། 

བདག་ནི་སྟློན་པ་གཞན་སངས་ནས། བཅློམ་ལན་ཁློད་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། དེ་ཅིའི་སད་དུ་ཞེ་ན་

ཁློད། སྐྱློན་མི་མངའ་ལ་ཡློན་ཏན་ལན། ཞེས་སྟློན་པར་འཛིན་ཚུལ་གསུངས་པ་ལར་དང་། བསྟན་

པ་སེམས་ཅན་ལ་འཚེ་བ་མེད་པ་སྟེ། ཁད་པར་འཕགས་བསྟློད་ལས། གཞན་དག་རང་དློན་

མཆློད་སྦིན་ལ། གཞན་གི་སློག་ནི་སྦིན་སེག་བེད། གཞན་གི་དློན་དུ་ཁློད་གཅིག་པུ། རང་གི་

སློག་གིས་སྦིན་སེག་མཛད། ཅེས་གསུངས་པ་ལར་དང་། ལ་བ་རག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གི་

བདག་གིས་སྟློང་པར་འདློད་དེ། ཁད་པར་འཕགས་བསྟློད་ལས། རློག་གེ་བ་དག་དངློས་པློ་

རྣམས། ལློས་པ་མེད་པར་གྲུབ་པར་འཚལ། ཚིག་དབང་ཁློད་ཀིས་ཅུང་ཟད་ཀང་། མི་ལློས་མེད་

ཅེས་ལེགས་པར་གསུངས། ཞེས་པ་ལར་རློ། ཁད་པར་འབེད་ཚུལ་གཉིས་པ་དེ་ནི་ལ་བ་བཀར་

བཏགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཞི་ཁས་ལེན་མི་ལེན། སློམ་པ་སིད་རེའི་གཉེན་པློར་འགློ་མི་འགློ། སྤློད་

པ་ངལ་དུབ་ཀི་མཐའ་དང་འདློད་པ་བསློད་ཉམས་ཀི་མཐའ་གཉིས་སློང་མི་སློང་། འབས་བུ་སང་

བ་སངས་པའི་བལ་འབས་འགློག་བདེན་འདློད་མི་འདློད་རྣམས་ཀིས་འབེད་པ་སློགས་བཞེད་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མང་ཡང་། ཕི་ནང་གི་ཁད་པར་སྟློན་པས་འབེད་པ་དང་། རང་གཞན་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་སློ་

སློའི་ཁད་པར་ནི་གཙོ་བློ་ལ་བས་འབེད་པ་ཡིན་ཏེ། དཀློན་མཆློག་གསུམ་སྐྱབས་གནས་ཡང་

དག་ཏུ་ཁས་ལེན་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ནི་རང་སེའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དང་། དེ་ལར་ཁས་མི་ལེན་

པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ནི་གཞན་སེའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བར་འཇློག་པ་ཡིན། དེས་ན་ཕི་རློལ་པའི་ལ་

བ་གཙོ་བློ་ནི་རག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གི་བདག་ཏུ་གྲུབ་པར་འདློད་པ་དང་། ནང་པའི་གྲུབ་

མཐའ་སྨྲ་བས་གང་ཟག་དེ་གསུམ་གང་གི་ངློ་བློར་ཡང་མ་གྲུབ་པས། རག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་

གི་བདག་གིས་སྟློང་པར་འདློད་པ་ཡིན། རང་སེ་གནས་མ་བུ་པས་བརློད་དུ་མེད་པའི་གང་ཟག་

ཞིག་ཁས་ལེན་པས་ཕི་ནང་གྲུབ་མཐའ་གང་ཡིན་དཔྱད་པ་གློང་དུ་ན་སེའི་ནང་གནས་མ་བུ་པ་

ཞེས་པར་གཟིགས། 

ཕི་ནང་གི་ལུས། བདག་ལས་ནི་ཕི་དང་། རི་ཤིང་སེམས་མེད་ལས་ནི་ནང་སྟེ། སེམས་ཅན་གཞན་

གི་ལུས་སློ།། 

ཕི་ནང་གི་རིག་པ། རིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔ་ནི་སྙན་ངག མངློན་བརློད། སེབ་སྦློར། ཟླློས་གར། སྐར་

རིས་བཅས་ལྔ་ནི་ཕི་རློལ་མུ་སྟེགས་པ་དང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་གཉིས་ཀས་བསབས་སུ་

རུང་བའི་རིག་གནས་ཡིན་པས་ཕི་རིག་པ་ཟེར་ཞིང་། རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་ནི་སྒ། ཚད་མ། བཟློ། 

གསློ་བ། ནང་རིག་པ ་བཅས་ལྔའི་ནང་ནས་དང་པློ་བཞི་ཡང་ཕི་ནང་ཐུན་མློང་བས་བསབ་བའི་

རིག་གནས་ཡིན་པས་ཕི་རིག་པ་དང་། ནང་རིག་པ་སེ་སྣློད་གསུམ་ནི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་

ཆློས་ལུགས་འཛིན་པ་རྣམས་ཀིས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བསབ་བའི་ཡློན་ཏན་ཡིན་པས་ནང་

རིག་པ་ཞེས་བརློད་སློལ་ཡློད། 

ཕི་ནང་ངན་སྦྲེལ། ཕི་ནང་གཉིས་འབེལ་ནས་གསང་བའི་ལས་ཀ་སློགས་བེད་པ། 

ཕི་ནང་གཉིས་བཤེར། ཕི་ནང་གཉིས་ཀའི་ཕློགས་ནས་ཞིབ་བཤེར་བཏང་བ། 

ཕི་ནང་སྟློང་པ་ཉིད། སྟློང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་པློ་ནང་དང་ཕི་

གཉིས་ལ་དངློས་པློ་མེད་པར་བསྟན་ཀང་། ཕི་ནང་གཉིས་ཀ་འདུས་པའི་སྤི་ལ་ནི་དངློས་པློ་ཞིག་

ཡློད་དློ་སྙམ་དུ་སེམས་ན་ཡང་དབང་པློ་དྲུག་དང་ཡུལ་དྲུག་དེ་ལ་དམིགས་ཤིང་བརེན་པ་རྣམ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

པར་ཤེས་པ་དྲུག་ཙམ་དུ་ཟད་དེ། དེ་དག་ལ་ཡང་དངློས་པློ་མེད་པ། 

ཕི་ནང་སྟློང་པ་ཉིད་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས། སྟློང་ཉིད་ཉི་ཤུ་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ནང་གསེས་ཞིག་སྟེ། 

མིག་ལ་སློགས་པའི་དབང་རེན་ཁློག་པ་རྣམས་ནི་ཕི་ནང་སྟློང་པ་ཉིད་ཀི་སྟློང་གཞིའི་ཆློས་ཅན་

ཡིན་ལ་དེ་དག་ལ་གང་ཟག་དང་། ཆློས་ཀི་བདག་མེད་པར་རློགས་པའི་མཁེན་པ་ཞིག་གློ 

ཕི་ནང་བརྡ་ལེན། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བརྡ་བཏང་བ་སྟེ། གཅིག་བརྡ་གཅིག་ལེན་ཡང་ཟེར། 

ཕི་ནང་བར་གསུམ། སྤིར་ཕི་མི་སེ། ནང་བཟའ་མི། བར་གློགས་པློ་ལ་བུ་དང་། གློས་ཕི་མ་ཁ་རྐྱང་། 

ནང་མ་རྔུལ་ལེན། བར་མ་སྟློད་ཐུང་ལ་བུ་སློགས་རིགས་འགེ་ནས་སྦར་ཆློག

ཕི་ནང་མེད་པའི་སེམས། ཕི་ཡི་ཤངས་པགས་སྐྲ་སེན་སློགས་དང་། ནང་གི་དློན་ལྔ་སྣློད་དྲུག་

སློགས་ཆ་ཤས་གང་ལ་ཡང་ཁད་པར་མེད་པར་ཁབ་པའི་སེམས། 

ཕི་ནང་གཞན་གསུམ། ཕི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས། ནང་རྡློ་རེའི་ལུས། གཞན་དཀིལ་འཁློར་གི་འཁློར་

ལློ་བཅས་ཀི་འགེལ་བཤད་རྣམ་བཅུ་དབང་ལན་གི་འགེལ་བཤད་ཐད་གཟིགས། 

ཕི་ནང་ལག་སྦྲེལ། ཕི་ནང་ངན་པ་ལག་སྦྲེལ་བས་ནས་བ་ངན་རློམ་པ། 

ཕི་ནང་གསང་གསུམ། ① ཕི་ཕློགས་དག་སེ། ནང་ཕློགས་གཉེན་ཉེ། གསང་དག་གློགས་གང་ཡང་

མ་ཡིན་པའི་སེ་པ་བཅས་ཀི་དློན། ② ཕི་ཞེས་པ་སྤིར་བཏང་བའི་རིགས། ནང་ཞེས་པ་གལ་

ཆེའི་རིགས། གསང་བ་ཞེས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེའི་རིགས་ལ་ཟེར། 

ཕི་ནང་གསང་གསུམ་གི་མཆློད་པ། ཕི་དངློས་སུ་བཤམས་པའི་མཆློད་པ། ནང་ཡིད་ཀིས་སྤྲུལ་པའི་

མཆློད་པ། གསང་བ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་མཆློད་པ་བཅས་ཡིན། 

ཕི་ནུད། ཕིར་འཐེན། དག་ལ་ཕི་ནུད་བས་ན་དཔའ་བློ་མིན། དམག་སར་ཕི་ནུད་མི་བེད་པར་འཛིང་བ། 

ཕི་ནུར། ཕིར་འགངས། ལས་དློན་བསྒྲུབ་དགློས་ཚང་མ་འཕལ་འཕལ་དུ་བེད་དགློས་པ་ལས། ཕི་

ནུར་དུ་བཤློལ་ནས་བས་ན་འཐུས་སློ་འཆློར་རྐྱེན་བས་ཡློང་། 

ཕི་ནློར་ནང་རས། ཕིའི་གནག་ཕྱུགས་སློགས་དང་། 

ནང་གི་ཅ་ལག 

ཕི་རྣམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 
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དབིན་སྐད་དུ་appearance ཟེར། 

ཕི་སྣང་། ཕི་རློལ་གི་མཐློང་སྣང་། ལས་དློན་གི་ཕི་སྣང་མཐློང་བ་ཙམ་གིས་ནང་དློན་མི་རློགས། 

ཕི་སྣློད་འཇིག་རེན། འཇིག་རེན་ཆགས་གནས་ས་ཡི་གློ་ལ། 

ཕི་བསྣུར། དུས་ཚོད་སློགས་ཕིར་འཐེན་པ། 

ཕི་པ། ཕི་རློལ་པ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་པས་རང་ཉིད་ལ་ནང་པ་ཟེར་ཞིང་། རང་གི་ཆློས་

ལུགས་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ལ་ཕི་རློལ་པའམ་མུ་སྟེགས་པ་ཟེར། 

ཕི་པ་དང་ནང་པའི་ཁད་པར། ཕི་ནང་ཙམ་གི་ཁད་པར་དཀློན་མཆློག་གསུམ་སྐྱབས་གནས་ཡང་

དག་ཏུ་ཁས་ལེན་མི་ལེན་གིས་འབེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཇློ་བློ་རེས། ཕི་པ་ནང་པ་སྐྱབས་འགློའི་ཁད་

ཅེས་གསུངས་པ་ལར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགློ་བའི་གང་ཟག་

དེ་ནང་པ་དང་། དེ་ལར་ཁས་མི་ལེན་པ་ཕི་པའློ།། 

ཕི་པའི་ལ་བ་མཐའ་བཞི་ལས་སྐྱེ་བ། བདག་ལས་སྐྱེ་བ། གཞན་ལས་སྐྱེ་བ། དེ་གཉིས་ཀ་ལས་སྐྱེ་བ། 

རྒྱུ་མེད་ལས་སྐྱེ་བ། ཡང་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་རག་མཐའ་ཐ་སྙད་དུའང་མེད་པའི་ཆད་མཐའ་དེ་

གཉིས་ཀ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དེ་གཉིས་རང་གི་དམན་སྒིབ་གཉིས། 

ཕི་སྤད། ཕི་བདར་གཏློང་བེད་ཀི་རས་སྤི། 

ཕི་ཕན་པའི་དབང་བཅུ། མ་ཧཱ་ཡློ་གའི་འཇུག་སློའི་དབང་སྟེ། སྙིང་པློ་ལྔ་དང་། དབུ་རྒྱན་དང་། བུམ་

པ་དང་། ཅློད་པན་དང་། ཕེང་བ་དང་། གློ་ཆ་དང་། རྒྱལ་མཚན་དང་། གདུགས་དང་། ཕག་རྒྱ་

དང་། བཟའ་བཏུང་གི་དབང་ལ་སློགས་པ་རྣམས་སློ།། 

ཕི་ཕག ཡུལ་གཞན་དུ་འགློ་ཁར་རང་གི་བ་མར་འཚལ་བའི་ཕག 

ཕི་ཕག་བེད་པ། ཡུལ་གཞན་དུ་ཐློན་འགློ་བའི་ཚེ་ཐློན་ཁར་གཞན་ལ་ཕག་བེད་པའམ་ག་ལེ་བཞུགས་

ཞེས་པའི་ཚུལ་ལུགས་བེད་པ། 

ཕི་ཕིར། ① རེས་སུ། རྒྱུག་ཁི་བདག་པློའི་ཕི་ཕིར་དུ་ཕིན་པ། ② སར་ཡང་། ལས་དློན་ཐེངས་

གཅིག་བས་ནས་ཕི་ཕིར་དུ་བེད་མི་དགློས་པ་ཞིག་དགློས། 

ཕི་ཕློགས། ཕི་ནང་གཉིས་སུ་དབེ་བའི་ཕི་རློལ་གི་ཕློགས།
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ཕི་ཕློགས་དཔལ་འབློར་གན་རྒྱ། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་འབེལ་བ་ཡློད་པའི་དཔལ་འབློར་སྐློར་གི་

གན་རྒྱའི་བཅའ་ཁིམས། 

ཕི་འཕེད། [རིང]ཕི་དྲློ། 

ཕི་བ། ① [ཡུལ] འབིད་པ་དང་། སུབ་པ། ལུས་ཀི་རྨས་ཁག་གཙང་མར་ཕིས་ནས་ཡང་བསྐྱར་

ཡར་ལངས་པ། གདློང་གི་དྲི་ནློག་ཕི་བ། ② སློག་ཆགས་འཕི་བའི་འདྲེ་སློག་གཞན་ཞེས། 

ཕི་བི། [རིང]ཕི་རློལ། 

ཕི་བུན། རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་ཕི་རྒྱལ་ནས་བངས་པའི་བུ་ལློན། 

ཕི་བད། ཕིའི་ཆ་ལུགས། 

ཕི་བློན། སར་ཕི་ལློགས་ཀི་ལས་དློན་སྒྲུབ་མཁན་བློན་པློ། 

ཕི་དབང་དགློན། དགློན་པ་འདི་འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ར་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཕི་དབུགས། མགིན་པར་རྒྱུ་བའི་རླུང་། 

ཕི་དབུགས་ཆད། ཕི་རློལ་གི་རླུང་ཁམས་ཀི་དྭངས་མ་ནང་དུ་འདྲེན་མ་ཐུབ་པས་དབུགས་ཀི་རྒྱུ་བ་

ཆད་དེ་རླུང་སློག་འཛིན་སློགས་ཀི་ནུས་པ་མེད་པར་གྱུར་ནས་མྱུར་དུ་འཆི་བའི་ལས་ཤིག 

ཕི་འབློར་ས་ལློག ཚུར་རེས་སུ་འབློར་ནས་ཕར་སློན་ལ་ལློག་པ། 

ཕི་འབང་བ། ① རེས་སུ་འགློ་བ། ② རེས་སུ་འགློ་མཁན། 

ཕི་འབས་གསུམ། ཤ་འབས། རུས་འབས། ར་འབས། 

ཕི་འབེད། ཕི་འཕེད་དང་འདྲ། 

ཕི་འབེལ། རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གིས་ཕི་རྒྱལ་དང་འབེལ་བ་བེད་པའི་རྒྱུན་ལན་བེད་སློ

ཕི་འབེལ་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁུངས། རྒྱལ་ཁབ་སློ་སློའི་ཕི་འབེལ་གི་ཆེད་དུ་བཙུགས་པའི་ལས་ཁུངས། 

ཕི་འབེལ་ཁད་དབང་། རྒྱལ་ཁབ་ཕི་འབེལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཡློད་པའི་དམིགས་བསལ་གི་དབང་ཆ། 

ཕི་འབེལ་ལམ་གཅློད། རྒྱལ་ཁབ་དང་སིད་གཞུང་ཕན་ཚུན་བར་རྒྱུ་རྐྱེན་ཅི་རིགས་ཀིས་ཕི་འབེལ་

གི་འབེལ་ལམ་ཡློངས་སུ་གཅློད་པ། 
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ཕི་འབེལ་མངློན་པའི་ར་དྲུག ཀད་པའི་རེ་ཞབས་ནས་བརྒྱུད་དེ་ལྷག་པའི་ཆུ་ལེབ་སློགས་སུ་ཕིར་

ཐློན་ནས་ལུས་ཕིའི་ཡན་ལག་རུས་ཚིགས་སློགས་དང་འབེལ་ཞིང་མིག་ལམ་དུ་མངློན་ཐུབ་

པའི་ར་དཀར་སྦུ་གུ་ཅན་གཉིས་དང་། འཇའ་བེད་གཉིས། རཏྣ་གཉིས་བཅས་ཀི་བསྡུས་མིང་སྟེ། 

ངློས་འཛིན་ཐད་མཁས་པས་བཞེད་པ་མི་འདྲ་ཙམ་མཆིས་ཀང་མང་དློགས་ཀིས་འདིར་བློད་

མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་གིས་མཛད་པའི་ལུས་ཐིག་ཟླ་བ་ནློར་བུའི་མེ་ལློང་

ལར་བཀློད་པ་ལ། དེ་ཉིད་ལས་ཇི་སྐད་དུ། ཕི་ར་ལག་པའི་ཆུ་ལེབ་གཡས་གཡློན་ན། ཆུ་ར་སྦུ་

གྭ་ཅན་གཉིས་དེ་ནས་ཕིར། ཚོན་རེའི་སྤུ་འཁིལ་ས་ན་འཇའ་བེད་གཉིས། རྣ་ཤལ་འློག་གཤློངས་

རཏྣ་གཉིས་ཏེ་དྲུག 

ཕི་འབེལ་བཅའ་ཁིམས། རྒྱལ་ཁབ་སློ་སློའི་ཕི་ཕློགས་དང་འབེལ་བ་བེད་ཚུལ་སྐློར་གི་བཅའ་ཁིམས། 

ཕི་འབེལ་བརྒྱུད་སྲུང་། རྒྱལ་ཁབ་སློ་སློས་རང་གི་ཁེ་ཕན་སྲུང་སྐྱློབ་བེད་ཐབས་ཀི་ཕི་འབེལ་ཐློག་

གི་སིད་ཇུས་ཤིག 

ཕི་འབེལ་བང་ཆེན། རྒྱལ་ཁབ་སློ་སློའི་ཕི་འབེལ་གི་ལས་དློན་སྒྲུབ་མཁན་སྐུ་ཚབ། 

ཕི་འབེལ་སྦྲག་ཕད། ཡིག་ཟམ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཕི་རྒྱལ་ལ་གཏློང་བའི་དློ་པློ། 

ཕི་འབེལ་ལམ་ཡིག རྒྱལ་ཁབ་སློ་སློའི་ཕི་འབེལ་གི་བ་བ་སྒྲུབ་པར་བེད་སྤློད་བེད་ཀི་ཕི་འབེལ་གི་

རྒྱལ་གློལ་ས་སེ། 

ཕི་མ། ① རེས་མ། ལློ་ཕི་མ། བཤད་ལུགས་ཕི་མ། ལས་དློན་ཕི་མ། ཕི་མ་ཕན་ཆད། ཕི་མ་ཕི་མ། 

② ནང་གི་ཅིག་ཤློས། སློ་ར་ཕི་མ། ཁང་པ་ཕི་མ། སྐྱེ་བ་ཕི་མ། ཕི་རིག་པ་ལས་ནང་སྣུམ་པ་

དགའ། ཕི་ཆར་པའི་ཆར་ཐག་ཆློད་ཀང་། ནང་ཐིགས་པའི་ཐིགས་ཐག་མི་ཆློད། 

ཕི་མ་རྒྱུད། ① དཔལ་ལན་རྒྱུད་བཞིའི་ཡ་གལ་དུམ་བུ་བཞི་པ་གསློ་བ་རིག་པའི་ལག་ལེན་གི་སྐློར་

རྣམས་སྟློན་པ་འཕིན་ལས་ཀི་རྒྱུད་དེ་ལེའུ་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་ཡློད་པའི་སྨན་གཞུང་ཚད་ལན་ཞིག 

② གསང་སགས་བ་བའི་རྒྱུད་ཀི་མིང་། 

ཕི་མ་འཕེད། [རིང]ཕི་དྲློ། 

ཕི་མ་བེད། [རིང]ཕི་དྲློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཕི་མ་རིག་པ། ཕི་མཐའ་རིག་པ་སྟེ། ཚེ་ཕི་མར་རང་གཞན་གང་དུ་འཆི་འཕློ་བ་དང་སྐྱེ་བའི་གནས་

མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་སྟེ་རིག་པ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

ཕི་མའི་མཐའ། རེས་མའི་མཇུག་གམ། མ་འློངས་པའི་ཟད་མཚམས། སར་དེ་ལར་བྱུང་མེད་ལ་དུས་

རབས་ཕི་མའི་མཐའ་ལའང་དེ་ལར་ཡློང་མི་སིད། 

ཕི་མའི་མཐའ་ལ་བརེན་པའི་ལ་བ་བཞི། སངས་རྒྱས་ཀིས་ལན་གསུང་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའི་ལ་ལློག་

གི་དྲི་བ་རྣམས་སེ་ཚན་བཞིར་དབེ་བའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བདག་དང་འཇིག་རེན་མཐའ་དང་

ལན་མི་ལན་གཉིས་ཡིན་གཉིས་མིན་དུ་ལ་བའློ།། 

ཕི་མའི་སྣང་ཤས་ཟླློག་པ། ལས་རྒྱུ་འབས་བསླུ་བ་མེད་པ་དང་འཁློར་བའི་སྡུག་བསལ་ཤེས་རློགས་

བས་ཏེ་འཁློར་བའི་བདེ་སྐྱིད་ལ་ཞེན་པ་ལློག་པའི་ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་སྐྱེས་པ། 

ཕི་མའི་རི། [མངློན] ནུབ་ཀི་རི། 

ཕི་མའི་ལམ་ཆེན། སྐྱེ་བ་ཕི་མའི་ལམ་ནི་ཤི་བའི་མིང་གཞན་ཞིག་ཡིན། 

ཕི་མི། གཞན་ཕློགས་ཀི་མི། ཕི་མི་ནང་ལ་བཏང་མི་ཆློག 

ཕ་ིམིག་ལ་བ། ① མིག་གིས་རྒྱབ་ཏུ་ལ་བ། ② སད་ཀ་ིདློན་ལ་མནློ་བསམ་གཏློང་བ། ③ དྲན་གསློ་བེད་པ། 

ཕི་མློ། ① ཕ་མ་གཉིས་ཀི་ཨ་མ། མེས་པློའི་བརྡ་རིང་། ② ཁུངས་དང་ར་བའི་མིང་སྟེ། ཀ་ཁ་ལ་བུ་

ཡི་གེའི་ར་བ་དང་གཞི་མ། ཡི་གེའི་མ་དཔེ། མི་རབས་མང་པློ་སློང་ནས་ཕི་མློ་ནུབ་པ། གཞུང་

ཕི་མློ། སྨན་གི་གཞུང་ཕི་མློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། ③ དུས་འགངས་ཕི་མློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། ④ བཟློ་པའི་

དགེ་རྒན། ཤིང་བཟློ་ཕི་མློ་ལགས། ⑤བཙུན་མློ། 

ཕི་མློ་ནུབ། མ་དཔེ་ངློ་མ་ར་མེད་སློང་བ། 

ཕི་རྨས་ཁག་ཤློར། ལུས་པློའི་ཤ་པགས་ལ་རྨས་སྐྱློན་ཤློར་ནས་ཁག་དློན་པ། 

ཕི་སྨློན་ཕི་དགའ། མུན་འཇློམས་ཀིས་ཕི་རྒྱལ་ལ་སྨློན་བཀུར་དང་ཕི་རྒྱལ་ལ་ཆེ་བརློད་ངློ་དགའ་

བེད་པར་ཟེར། གཙོ་བློ་ཞི་བདེ་དང་དར་རྒྱས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་གློ

ཕི་མྱུག་མ། [རིང]ཕློགས་ནས་འློང་བའི་སྤང་མློ། 

ཕི་མྱུལ། ཕི་རློལ་ཏུ་གཉུལ་བའམ་འཚོལ་བ། འཚོ་རེན་མེད་པས་ཕི་མྱུལ་དུ་འགློ་དགློས་བྱུང་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕི་ཚར། ཆེན་མ་དང་ཆུན་མ་གཉིས་ལས་ཆུན་མའི་བུ་རྒྱུད། 

ཕི་ཚས། [རིང]ཕི་ཐུམ། 

ཕི་ཚིག གཤམ་དུ་གསལ་བའི་སྐད་ཆ། 

ཕི་ཚིག་འགལ་བ་སྟློན་པའི་རྒྱན། ཚིག་ས་ཕི་གཉིས་ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་པའི་དློན་གསལ་བེད་ཀི་ཕད་

ཅིག་སྟེ། རྣམ་དབེ་དྲུག་པ་དང་། ན་ཡིག མི་འདི་སར་བརློན་འགྲུས་ཆེར་མེད་ན་ད་ནི་འབད་བརློན་

ཆེན་པློ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་འདུག ཡློན་ཏན་བསབས་ན་ཤེས་ཀི། མ་བསབས་ན་དེ་ལར་མི་ཡློང་། 

ཕི་ཚིག་ངེས་པར་བེད་པའི་རྒྱན། ཚིག་ཕི་མར་ནན་གིས་བརློད་པའི་ཕད་ཅིག་སྟེ་དཔེར་ན་ན་ཡིག་ལ་བུ། 

ཕི་ཚིགས། ཕི་དུས། 

ཕི་ཚིལ། ལུས་ཀི་ཕི་ཤའི་ཚིལ་བུ། 

ཕི་ཚིས། མ་འློངས་པའི་འཚོ་ཐབས། 

ཕི་ཚུལ། ཕི་ངློས་དང་། བཟློ་དབིབས་དང་། སྣང་ཚུལ། 

ཕི་རིག་ནང་སྟློང་། ཕི་ནས་བལས་ན་རིག་མདློག་ཁ་ལ་ནང་སྟློང་པ། 

ཕི་བཞི། [རིང]བར་དཔང་བེད་མཁན། 

ཕི་བཞིན། ① རྣམ་པའམ་བཟློ་ལ། ② རེས་སུ་འབང་བ། ང་ཡང་ཁློད་ཉིད་གང་དུ་གཤེགས་པ་ཡི། 

ནགས་ཁློད་དབེན་པ་བསྟེན་ཕིར་ཕི་བཞིན་འགློ 

ཕི་བཞིན་ཕི་བཞིན། སར་ཡང་ངམ་ཡང་ནས་ཡང་། 

ཕི་གཟུགས། ཕི་ཡུལ་ལ་གཏློགས་པའི་གཟུགས་ཏེ། གཞན་རྒྱུད་དང་སེམས་ཅན་མིན་པ་དཔེར་ན་

ཡུལ་དྲུག་ལ་བུ། 

ཕི་ཡི་ཆས་བརྒྱད། ཐང་ཡིག་ལས། ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དབང་། ཕི་ཡི་ཆས་

བརྒྱད་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རུ་བསྐུར། ཞེས་པས་དེ་ལ། ༡ཐང་གློས། ༢ སྣམ་སྦར། ༣ཤམ་ཐབས། ༤ 

ལྷུང་བཟེད། ༥ འཁར་གསིལ། ༦ པློ་ཏི། ༧ གདིང་བ། ༨ ཆུ་ཚགས་དང་བརྒྱད་དློ།། 

ཕི་ཡི་ཡློངས་འཛིན། བང་སེམས་སྦློར་ལམ་པ་ཐེག་ཆེན་དུ་ཡློངས་སུ་འཛིན་པར་བེད་པའི་དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན། 



  1343  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཕི་ཡུལ། ① ཕི་གཟུང་བ་ཡུལ། ② གཞན་ཡུལ་ལམ། ལུང་པ་གཞན། 

ཕི་ར། ཕི་ཡི་ར་བ། 

ཕི་རབས། མི་རབས་དང་དུས་རབས་རེས་མ། བུ་ཚ་ཕི་རབས་པ། གནའ་དུས་ཕི་རབས། ཕི་རབས་

ཀི་རློམ་རིགས། 

ཕི་རབས་པ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་བྱུང་བའི་རེས་ཀི་བེ་བག་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པ་དང་མདློ་སེ་

པའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པ་རྣམས་ལ་དེ་ལར་འབློད་སློལ་ཡློད། 

ཕི་རས། དྲེག་པ་སློགས་ཕི་བེད་ཀི་རས། 

ཕི་རིག ① ཕིའི་རིག་པ་སྟེ། སར་རྒྱ་གར་གི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆློས་ལུགས་ལས་གཞན་པའི་རིག་

བེད་པ་དང་། གངས་ཅན་པ། བེ་བག་པ། སྤློད་པ་བ་ཞེས་ར་བའི་སེ་བཞིའི་རིག་གནས་ཀི་

གཞུང་། ② ནང་དློན་རིག་པ་ལ་གཞན་པའི་ཐ་སྙད་རིག་པ། 

ཕི་རིམ། ཁང་པ་སློགས་ཀི་ཕི་རློལ་གི་ར་བ་ཕི་མའི་རིམ་པ། ལགས་རི་ཕི་རིམ། འཛིང་ར་ཕི་རིམ། 

ཕི་རུ། ① ར་ས་སློགས་ཀི་ས་རུ་དང་ཕི་རུ་གཉིས་ཀི་ཕི་རུ། ② ཕི་རློལ་ཏུ། ཁང་པའི་ཕི་རུ་ལློན་

ཤིང་མང་པློ་བཙུགས་པ། 

ཕི་རློ། [ཡུལ] ཕི་དྲློའི་སྒ་ཟུར་ཆག 

ཕི་རློལ། ཕི་ལློགས། 

ཕི་རློལ་སློ་ཁང་། ཁང་པའི་སློ་ཆེན་ཡློད་སའི་མདུན་གི་ཁང་པ་སྟེ། དགློན་པའི་འདུ་ཁང་གི་མདུན་གི་

སློ་འཕློར་ཟེར་བ་དེའློ།། 

ཕི་རློལ་གི་མེ། ཡུལ་ཅན་ཤེས་པ་ལས་རས་ཐ་དད་པའི་སློ་ནས་ཡུལ་རང་ངློ་ནས་ཚ་ཞིང་བསེགས་

པའི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ། 

ཕི་རློལ་གི་ཡུལ། ① ཕར་ཕློགས་ཀི་ལུང་པ། ② གཟུགས་སྒ་དྲི་རློ་རེག་བའི་རྣམ་པ། 

ཕི་རློལ་སྒིག་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་other peripheral equipment ཟེར། 

ཕི་རློལ་ཏུ་གཡེང་བའློ།། རྣམ་གཡེང་དྲུག་གི་ནང་གསེས། ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཕི་འདློད་པའི་



  1344  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡློན་ཏན་ལྔ་ལ་གཡེང་བའློ།། 

ཕི་རློལ་རག་ཆད་གཉིས། རག་པར་ལ་བ་གངས་ཅན་པ། ཆད་པར་ལ་བ་རྒྱང་འཕེན་པའློ།། 

ཕི་རློལ་དཔྱད་གཉིས། དུགས་དཔྱད་དང་མེ་ཙ་གཉིས་སློ།། 

ཕི་རློལ་དློན་སྟློང་། རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད་བསགས་པའི་རགས་པས་སྟློང་པ་སྟེ་གཟུགས་སྒ་སློགས་

རགས་པ་དེའི་ངློ་བློར་མ་གྲུབ་པས་ཕི་རློལ་དློན་སྟློང་དུ་འཇློག་པ་ཡིན། 

ཕི་རློལ་པ། སངས་རྒྱས་པའི་ཆློས་ལུགས་ལས་གཞན་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ། 

ཕི་རློལ་པ་གཉིས། མུ་སྟེགས་པ་དང་བློན་ནག 

ཕི་རློལ་པའི་གྲུབ་མཐའ། དཀློན་མཆློག་གསུམ་སྐྱབས་གནས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་མི་ལེན་པར་མ་ཟད་

ལ་བ་བཀར་བཏགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཞི་ཁས་མི་ལེན་པའློ།། 

ཕི་རློལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཅུ་གཉིས། ལྷའི་བ་མའམ་ཕུར་བུའི་རེས་འབང་རྒྱང་འཕེན་པ། དྲང་སློང་

སེར་སྐྱའི་རེས་འབང་གངས་ཅན་པ། ལྷ་ཚངས་པའི་རེས་འབང་རིག་བེད་པ། ཚངས་པའི་རེས་

འབང་བརྡའ་སྤློད་པ། ཚངས་པའི་རེས་འབང་རིག་བེད་མཐའ་བ། ཚངས་པའི་རེས་འབང་གསང་

སྟློན་པ། ལྷ་ཁབ་འཇུག་གི་རེས་འབང་ཁབ་འཇུག་པ། མུ་སྟེགས་རྒྱལ་དཔློག་གི་རེས་འབང་

དཔྱློད་པ་བ། ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློའི་རེས་འབང་ཡེ་སིད་པའམ་དབང་ཕྱུག་པ། མུ་སྟེགས་

གཟན་དང་ཐུབ་པ་འུག་པའི་རེས་འབང་འུག་ཕྲུག་པའམ་བེ་བག་པ། མུ་སྟེགས་རང་མིག་པའི་

རེས་འབང་རིག་པ་ཅན། མུ་སྟེགས་རྒྱལ་བ་དམ་པ་དང་ཁྱུ་མཆློག་གི་རེས་འབང་ཟད་བེད་པ་

དང་བཅུ་གཉིས་སློ།། འདིའི་དང་པློ་དེ་ལ་ཆད་པར་སྨྲ་བ་དང་། གཞན་བཅུ་གཅིག་ལ་རག་པར་

སྨྲ་བ་ཟེར་བས་ཕི་རློལ་རག་ཆད་གཉིས་ཀང་ཟེར་རློ། །

ཕི་རློལ་པའི་གྲུབ་མཐའི་དབེ་བ། མུ་སྟེགས་པ་ནི། གངས་ཅན་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དེའི་བཏགས་

པའི་བདག་དེའི་ཁད་པར་ལས་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བ་ལ་བརེན་ནས་མུ་སྟེགས་ཅན་རྣམས་ཀི་

ལུགས་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པར་འགྱུར་ཏེ། ལ་ངན་དྲུག་ཅུ་རེ་གཉིས། ལ་བ་ཉེར་བརྒྱད་དང་། ལུང་

མ་བསྟན་གི་ལ་བ་བཅུ་བཞི། ཡ་མཚན་ཅན་གི་ལ་བ་དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་ལ་ངན་ཉི་ཤུ་སློགས་ལ་

བ་ངན་པ་གངས་ཀིས་མི་ལངས་པ་ཡློད་དློ།། 
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ཕི་རློལ་པའི་རག་པར་སྨྲ་བའི་རློག་གེ་སེ་ལྔ། གངས་ཅན་པ། དབང་ཕྱུག་པ། བེ་བག་པ། རིག་པ་ཅན་

པ། གཅེར་བུ་པ་རྣམས་སློ།། 

ཕི་རློལ་པའི་རློག་གེ་སེ་དྲུག གངས་ཅན་པ། ཕུར་བུ་དང་། བེ་བག་པ། རིག་པ་ཅན། གཅེར་བུ་པ། 

ཆད་པར་སྨྲ་བ་རྒྱང་འཕེན་པ་རྣམས་སློ།། 

ཕི་རློལ་བ་རིམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་external program parameter ཟེར། 

ཕི་རློལ་ཟུང་སྦློར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་external coupling ཟེར། 

ཕི་རློལ་ཡུལ། རང་གི་ཤེས་པའི་ཕི་རློལ་དུ་གནས་པའི་དངློས་པློའི་འཇིག་རེན། 

ཕི་རློལ་སློ་སྐྱེ། དགེ་ར་ཀུན་ཏུ་ཆད་པ། 

ཕི་ལག ཕ་རློལ་གི་མི་ངན་དང་ཕི་དག། ཕི་ལག་ནང་སྦྲེལ། ཕི་ལག་ནང་ལག་འབེལ་བ། 

ཕི་ལང་མཐློ་བ། [རིང]གཤིས་ངན་པ། 

ཕི་ལང་བེད། [རིང]སར་ཉེས་བེད་པའི་སྟེང་དུ་ཡང་ཉེས་པ་བེད་པ། 

ཕི་ལན་སྐུར་བ། རང་ཉིད་གང་ནས་ཡློང་ས་དེར་ཕར་ཕིན་ལློག་ཏུ་ལན་སྐུར་བ། 

ཕི་ལེགས་ནང་བཙོག ཕི་ནང་མི་འདྲ་བའི་ངན་པ། 

ཕི་ལློ། སང་ཕློད་དམ། ལློ་རེས་མ། 

ཕི་ལློག ཚུར་ལློག་སྟེ་འློང་བ། ཁློ་ཕི་ལློག་མ་བས་བར་དུ་བསྒུགས་པ་ཡིན། 

ཕི་ལློགས། ཕི་རློལ། ཁང་པའི་ཕི་ལློགས། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཕི་ལློགས། 

ཕི་ལློང་རུས་འབུར། རང་སྐེའི་ཕི་རྒྱབ་ཀི་ལློང་བུའི་ཚིགས་རྡློག 

ཕི་ཤ ① གློས་ཀི་ཕི་ཤ ② ལུས་ཀི་ཕི་ཤ 

ཕི་ཤུན། ཕི་ལློགས་ཀི་ཤུན་པགས། 

ཕི་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ། རྒྱུའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཤེས་བ་ཕི་རློལ་གི་དངློས་པློའི་འཕློ་འགྱུར་

སློགས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཤེས་པར་བེད་པའི་རྒྱུའི་རྒྱན་ཞིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕི་བཤློལ། ཕིར་འགངས་པའམ་ཕིར་འཐེན། དེ་རིང་གི་ལས་དློན་སང་གནངས་ལ་ཕི་བཤློལ་མ་བེད། 

ཕི་ས། མི་གཙང་བ་དྲི་ཆེན་ནམ་སྐྱག་པ། ཕི་ས་གཏློང་བ། ཕི་སའི་དྲི། ཕི་སའི་འདམ། 

ཕི་ས་ཁང་། སྐྱག་གཅིན་འདློར་སའི་ཁང་པ། 

ཕི་ས་ཆེ་ཆུང་སི་བ། གཅིན་སྐྱག་ཉུང་དུ་འགློ་བ། 

ཕི་སློ། སློན་རེས་གཉིས་སུ་དབེ་བའི་རེས་མ་དང་། མདུན་རྒྱབ་གཉིས་སུ་དབེ་བའི་རྒྱབ་ཕློགས་ཀི་

དློན་ཡིན།

ཕི་སློག རྒྱ་ནག་པ་ཚོས་མློང་གློལ་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་འབློད་པའི་མིང་། 

ཕི་སློལ། དེང་སྐབས་སམ་ཕི་རབས་ཀི་ལུགས་སློལ། 

ཕི་གསལ་ནང་གསལ། ཕི་ནང་ཐམས་ཅད་མཐློང་བའི་དྭངས་གསལ། ཁློའི་བསམ་སྦློར་གང་འདྲ་

ཡིན་མིན་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་དུ་མཐློང་བ། ཤེལ་དམ་ཕི་གསལ་ནང་གསལ། 

ཕིང་གུར། ཕིང་པ་ལས་བཟློས་པའི་གུར། 

ཕིང་གློས། ཕིང་པ་ལས་བཟློས་པའི་གློས། 

ཕིང་སྟན། ཕིང་པས་བཟློས་པའི་གདན། 

ཕིང་ཐློ། ཕིང་པ་རིལ་རིལ། བལ་ཕིང་ཐློ་ཆགས་ན་སྐུད་པ་འཁེལ་རྒྱུར་ཕན་མི་ཐློགས། 

ཕིང་དྲིལ། ཕིང་པ་བཅགས་ཟིན་པའམ། སྣམ་བུ་ཆགས་བཞགས་ཟིན་པ་མ་སྐམ་གློང་ལ་ཕིང་དྲིལ་

བེད་པ་ཞིག 

ཕིང་དྲིལ་བཅློས། སྨན་བསིལ་སྦློར་དང་དྲློད་སྦློར་གཉིས་མཉམ་དུ་བསེ་ནས་གཏློང་དགློས་པའི་ནད་

ཚ་གང་འདྲེས་པར་ཕན་པའི་བཅློས་ཐབས་ཀི་མིང་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་

འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས། ཕིང་དྲིལ་བཅློས་ནི་གཙོ་བློ་བརྒྱད་པ་དང་། ཨ་གར་བརྒྱད་པ་

གཉིས་མཉམ་དུ་བསེས་ནས་རླུང་ཚད་འདྲེས་པའི་སྐབས་སུ་གཏློང་བ་ལ་བུ་ལ་ཟེར་ཏེ། དཔེ་

ཕིང་པ་མཐའ་ནས་དྲིལ་བ་ལར་ནད་ཚ་གང་འདྲེས་པ་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བཅློས་དགློས་པའི་དཔེ་

དློན་སྦར་བ་ཞིག 

ཕིང་གདན། ཕིང་པའི་སྟན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཕིང་པ། ཐགས་སུ་མ་བས་པར་ཆུ་ཆགས་ཀིས་བཅགས་པའི་བལ་གློས། རྡློ་ཆུང་ཡང་རི་བློ་རིག་

ཐུབ། བལ་ཕ་ཡང་ཕིང་པ་བཟློ་ཐུབ། 

ཕིང་པ་བ། སྦངས་པའི་ཡློན་ཏན་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཆློས་གློས་གསུམ་དང་གློས་

ལྷམ་ཅི་འཆང་བ་ཐམས་ཅད་བལ་ལས་བས་པ་ཤ་སྟག་འཆང་བར་དམ་བཅའ་བའློ།། 

ཕིང་པ་སྟག་རེ་རློང་། གནའ་དུས་བློད་རྒྱལ་ཐློག་མ་གནའ་ཁི་བཙན་པློས་རྒྱལ་སིད་བཟུང་ནས་མི་

རིང་བའི་དུས་ན་དཔུང་རློགས་གློས་ལ་དབང་བའི་གློགས་པློ་རྣམས་དང་ལྷན་ཏུ་འཕློངས་རྒྱས་

ཕིང་པ་སྟག་རེར་ཕེབས་ནས་བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་གི་ཁིམས་ཡིག་དང་པློ་བཟློས་པའི་གནས་

དང་། དེ་ནས་རྒྱལ་རབས་བརྒྱད་པ་གི་གུམ་བཙན་པློའི་སྐབས་སུ་ཕློ་བང་དངློས་སུ་བཞེངས་

ཡློད་ཚུལ་ལློ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ཁག་ལས་གསལ། ཕློ་བང་དེའི་གང་རལ་དེང་དུས་བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་འཕློང་རྒྱས་རློང་དུ་ཕིང་པ་སྟག་རེའི་མཁར་ཤུལ་ན་ཡློད། 

ཕིང་ཞྭ། ཕིང་པ་ལས་བཟློས་པའི་ཞྭ་མློ། འབློག་མློས་ཆར་པ་བཀག་ཆེད་ཕིང་ཞྭ་གློན། 

ཕིང་གཟར། ཕིང་པ་ལས་བཟློས་པའི་ར་སའི་འློག་སྟན། 

ཕིང་སང་། གནའ་དུས་རྒྱ་ནག་གི་བློན་པློའི་མིང་། 

ཕིང་ཧྲུལ་གནམ་འཕར། ངན་མཚང་ཁློམ་འདློན་གི་དཔེ་ཞིག་ཡིན། 

ཕིང་ལྷམ། བལ་ཕིང་ལས་བཟློས་པའི་ལྷམ། རྒས་པ་དང་ནད་པ་སློགས་ཀིས་གློན་སློལ་ཡློད། 

ཕིད། གང་ལྷག་གིས་མི་སློགས་སེམས་ཅན་གི་རང་ལག་དང་། རྣ་བ་སློགས་ཡན་ལག་རྣམས་

ཁེངས་ནས་རྨ་དློན་པ་ལ་ཕིད་ཅེས་ཟེར། དཔེར་ན། ཁ་བས་རང་པ་ཕིད་འདུག གང་ལྷག་གིས་

ལག་པ་ཕིད་འདུག་ལ་བུ་རྣམས་སློ།། 

ཕིད་པ། ① ལེང་བ་དང་འཕློང་བ་སློགས་ཀི་དློན་དུ་གློ་བའི་འབིད་པའི་འདས་པ། ② [རིང]རྒན་པློ། 

ཕིན། ① འཚོ་ཐབས་བས་པའི་དློན་ཏེ། སྟློང་གཏམ་གིས་མི་ཚེ་ཕིན་པ་ངློ་རེ་ཚ། སློན་ཆད་ཟས་

ཀིས་ལློ་བ་ཕིན་ཙམ་ཡིན་ལ་བུ། ② སློང་བའམ་སེབས་པའི་དློན་ཏེ། ལམ་ལ་ཕིན། པེ་ཅིན་ལ་

ཕིན་ལ་བུ། 

ཕིན་ཀ་ལློག [རིང]ཕིན་ཅི་ལློག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕིན་ག་ལློག ཕིན་ཀ་ལློག་དང་འདྲ། 

ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པའི་ཡློངས་གྲུབ། ཡློངས་གྲུབ་ཀི་ནང་གསེས། གཟུང་འཛིན་གཉིས་ཀིས་སྟློང་པའི་

ཤུལ་ན་གཉིས་མེད་ཀི་ཤེས་པ་སྟེ་འཕགས་པའི་སྟློང་ཉིད་མངློན་སུམ་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་སློ།། 

ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་བཞི། ཆློས་ཀི་རང་བཞིན་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དང་། 

ཆློས་ཀི་ཁད་པར་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ། ཆློས་ཅན་གི་རང་བཞིན་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་

སྒྲུབ་པར་བེད་པ། ཆློས་ཅན་གི་ཁད་པར་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའློ།། 

ཕིན་ཅི་ལློག་པ། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའམ་ནློར་བ། སྤློད་པ་ཕིན་ཅི་ལློག་པ། ལ་བ་ཕིན་ཅི་ལློག་པ། 

འགློ་ལམ་ཕིན་ཅི་ལློག་པ། གཏམ་ཕིན་ཅི་ལློག་པ། 

ཕིན་ཅི་ལློག་བཞི། ལློག་ལ་བཞི་སྟེ། མི་གཙང་བ་ལ་གཙང་བར་འཛིན་པ་དང་། བདག་མེད་པ་ལ་བདག་

ཏུ་འཛིན་པ། སྡུག་བསལ་ལ་བདེ་བར་འཛིན་པ། མི་རག་པ་ལ་རག་པར་འཛིན་པ་བཅས་བཞིའློ།། 

ཕིན་ཆད། ཕན་ཆད་དམ་སད་ཀི་ཆ། དེ་རིང་ཕིན་ཆད་འདི་འདྲ་མ་བེད། 

ཕིན་དྲུག་གི་ཁད་ཆློས་བཞི། ཕར་ཕིན་རང་རང་གི་མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་དང་བལ་བ་དང་། གློགས་

འཁློར་གསུམ་མི་རློག་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པ། བེད་ལས་གཞན་གི་འདློད་དློན་རློགས་པར་

བེད་པ། འབས་བུ་བང་ཆུབ་གསུམ་སྨིན་པར་བེད་པ་སྟེ་བཞི། 

ཕིན་དྲུག་གི་ཆློས་མཆློག་བརྒྱད། རེན། གཞི། རྒྱུ་མཚན། ཡློངས་བསློ། རྒྱུ། ཡེ་ཤེས། ཞིང་དག་པ། 

གནས་མཆློག 

ཕིན་དྲུག་གི་ཆློས་བཞི། སྦིན་པ་ལ་སེར་སྣ་ཉམས་པ། ཆློས་ཉིད་རློགས་པ། སྦིན་པས་འདློད་པ་

རློགས་པ། སྦིན་པས་སེམས་སྨིན་པར་བེད་པ་སྟེ་དེ་གཞན་ལྔ་ལའང་སྦློར་ས། 

ཕིན་དྲུག་གི་ཕན་ཡློན་བཞི། གཞན་དློན་རློགས་བང་ལ་དམིགས་པས་དམིགས་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། 

ལན་དང་རྣམ་སྨིན་ལ་རེ་བ་སློགས་མེད་པས་ཀུན་སློང་ཟང་ཟིང་མེད་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་མངློན་མཐློ་དང་ངེས་ལེགས་ལ་འགློད་པས་བེད་ལས་དློན་ཆེ་བ། སྟློང་ཉིད་སྙིང་རེ་ཟུང་

འཇུག་གི་ཐབས་དང་བསློ་བས་ཟིན་པས་འབས་བུ་ཕུང་པློ་ལྷག་མེད་དུ་མི་ཟད་པ་སྟེ་བཞིའློ།། 

ཕིན་དྲུག་གི་མི་ཟད་པའི་ཡློན་ཏན་བཞི། རྒྱ་ཆེ་བ། ཟང་ཟིང་མེད་པ། དློན་ཆེ་བ། མི་ཟད་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཕིན་པ། འགློ་བའི་འདས་པ། 

ཕིའི་དཀར་གསུམ། འློ་མ་དང་། ཞློ་དང་། མར་རློ། 

ཕིའི་སྐྱེ་མཆེད། འབྱུང་བ་ཆེན་པློ་བཞི་དག་རྒྱུར་བས་པའི་བསྟན་ཡློད་ཐློགས་བཅས་ཀི་གཟུགས་

སྒ་དྲི་རློ་རེག་སློགས་བསྟན་མེད་ཐློགས་བཅས་ཀི་གཟུགས་རྣམས་སློ།། 

ཕིའི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་ཞིག་སྟེ། གཟུགས། སྒ། དྲི། རློ། རེག 

ཆློས་བཅས་དམིགས་པའི་ཆ་ནས་ཤེས་པ་སྐྱེ་བའི་སློར་གྱུར་པ་དྲུག་གློ 

ཕིའི་ཁམས་དྲུག ཁམས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། གཟུགས། སྒ། དྲི། རློ། རེག ཆློས་

བཅས་ཀི་ཁམས་རྣམས་སློ།། 

ཕིའི་གློ་རྒྱ་གཅློད་པ། ཕིའི་ཐློས་པའི་གློ་རྒྱ་ཙམ་གཅློད་པ་སྟེ། གཞན་དང་ཁ་ཤགས་འགེད་པ་ཙམ་

ལ་ཕན་ཐློགས་ཡློད་ཅིང་། ནང་ཉམས་ལེན་ལ་མཁློ་བའི་གནས་མ་བསྟན་པ། 

ཕིའི་གྲུལ་བུམ་ལྷ་ལྔ། ༡དུང་སེང་། ༢ གཡུ་འབྲུག ༣མཚལ་བ། ༤ རུས་སལ་ཁ་བློ། ༥ གསེར་

སྦྲུལ་ལྔའློ།། 

ཕིའི་རྒྱ་མཚོ། མུ་ཁྱུད་འཛིན་དང་ཁློར་ཡུག་གི་བར་གི་བ་ཚྭ་ཅན་གི་ཆུས་གང་བའློ།། 

ཕིའི་རྒྱང་ཁིད། དེང་རབས་ཀི་སློབ་གསློའི་ཐབས་ཤེས་ཤིག་སྟེ། བརན་འཕིན་དང་། རླུང་འཕིན་

སློགས་དེང་རབས་ཡློ་བད་བེད་སྤློད་བ་ནས་སློབ་གྲྭར་འགློ་མི་དགློས་པར་ཐུན་མློང་གི་སློབ་

ཚན་རྣམས་རང་གི་ཁིམ་དུ་སློབ་སྦློང་བེད་ཆློག་པའི་སློབ་ཁིད་ཅིག

ཕིའི་རྒྱུ་གཞན་ཅུང་ཟད་སྟློན་པའི་སིད་པ་ཅན། སིད་པ་ཅན་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཡློངས་

གགས་ཀི་རྒྱུ་བཀག་ནས། ཕིའི་རྒྱུ་གཞན་ཅུང་ཟད་ཙམ་གི་འབས་བུ་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག 

ཕིའི་སྒིབ་པ་ཅན་གི་ཡི་དྭགས། ཆུ་དང་ཤིང་ཐློག་རྒྱང་ནས་མཐློང་ཡང་ཉེ་བར་གཅར་དུས་ཤུལ་ཙམ་

མེད་པར་གྱུར་ཏེ་བཀྲེས་སྐློམ་གིས་གདུངས་པའི་ཡི་དྭགས་ཤིག 

ཕིའི་མངར་གསུམ། ཀ་ར། བུ་རམ། སྦྲང་རི། 

ཕིའི་མཆློད་པ། ཉེར་སྤློད་ལྔའློ།། 

ཕིའི་རེན་འབེལ། ཕི་སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་རྣམས་རྒྱུ་རྐྱེན་དུ་མ་འདུས་ཤིང་ཚོགས་པས་རྒྱུ་རྐྱེན་རེན་
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འབེལ་ལ་ལློས་ནས་འབྱུང་བ་སྟེ། ས་བློན་ལས་མྱུ་གུ། དེ་ལས་འདབ་མ་དང་། སློང་བུ་དང་། སྦུ་

གུ་དང་། སྙེ་མ་དང་། འབས་བུ་རྣམས་ས་མ་ལས་ཕི་མ་རིམ་བཞིན་འབྱུང་བའློ།། 

ཕིའི་ཐེག་པ་གསུམ། ཉན་རང་བང་གསུམ་གི་ཐེག་པ་གསུམ་མློ། 

ཕིའི་དུས་འཁློར། གཟའ་སྐར་སློགས་ཕི་སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་ཏེ་དུས་འཁློར་ཕི་ནང་གཞན་གསུམ་གི་

ཡ་གལ་ཞིག 

ཕིའི་དེ་ཉིད་བཅུ། གསང་སགས་སྒྲུབ་པའི་སྦློར་བ་བཅུ་སྟེ་གཟུགས་ཅན་དང་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་

པའི་དཀིལ་འཁློར་དང་། དང་པློ་སྦློར་བ་སློགས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན། ལྷ་ལ་རྒྱས་འདེབས་པའི་ཕག་

རྒྱ། སྟངས་སྟབས་འདུག་སྟངས། ལས་ལ་སྦློར་བ། སར་བསྡུ་བ། བཟླས་བརློད། སྦིན་སེག་

མཆློད་པ་བཅས་སློ།། ཕིའི་རྡློར་དྲིལ། དྲང་དློན་གི་རྡློར་དྲིལ་ཏེ། མཚན་མ་རས་ཀི་རྡློར་དྲིལ། 

ཕིའི་དྲི་མ་དྲུག ༡སྤི་བློ། ༢ མགིན་པ། ༣སྙིང་ཁ། ༤ ལེ་བ། ༥ གསང་གནས། ༦ རང་མཐིལ། 

ཕིའི་དཔེ་རྣམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་external schema ཟེར། 

ཕིའི་ར་བརྒྱད། ར་བརྒྱད་སྟློང་ལ་སྦར་བའི་སྨན་ཞེས་པ་འདི་ལ་གསུམ་སྟེ་དང་པློ་ཕིའི་ར་བརྒྱད་ནི། 

ཤིང་ཙནྡན་སྦྲུལ་གི་སྙིང་པློ་ལ་ཚང་སྟེ། ༡ར་བ་མུ་ལ་བ་ཏ། ༢ སློང་པློ་ཙན་དན་སྨུག་པློ། ༣ཤུན་

པ་ཤིང་ཚྭ། ༤ལློ་མ་གྷན་ད་བ་ཏ། འདི་གློ་ཡུ་ཡིན་པར་བཤད་མློད་ཀང་། དློན་ལ་རྒྱ་ཤུག་གི་ལློ་

མ་ཡིན་པར་རྒློད་ཚང་སྤྲུལ་སྐུས་གསུངས་སློ ༥ ཡུ་བ་ལི་ཤི ༦ མེ་ཏློག་གུར་གུམ། ༧ འབས་

བུ་ཛ་ཏི། ༨ ཐང་ཆུ་ག་བུར་སྟེ་བརྒྱད་དློ།། དེ་དག་ཤིང་ཙནྡན་སྦྲུལ་གི་སྙིང་པློ་ལ་ཚང་ངློ་།། 

ཕིའི་རློལ་བ། ཡི་གེ་ཀློག་སྐབས་ཁའི་ནང་ནས་སྒ་དང་དབུགས་རྣམས་ཕི་རློལ་དུ་འདློན་པའི་རློལ་བ། 

ཕིའི་ཚོར་བ།ལུས་ཀི་ཚོར་བ་དང་། དབང་པློའི་ཚོར་བའློ།། 

ཕིའི་མཚན་མ། སློ་སེར་སློགས་ཁ་དློག་དང་། དབིབས་ཀི་ཁད་པར་ལ་བུ། 

ཕིའི་གཟའ་སྐར་དུས་སྦློར། གཟའ་དགུ་དང་། རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བདུན་མཉམ་དུ་འགློགས་པའི་དུས་ཡུན་

གི་ཆུ་ཚོད་དང་ཆུ་སང་གི་གངས་རིས་པའི་དུས་སྦློར་ཏེ་ཉིན་མཚན་གཅིག་ལ་དུས་སྦློར་ཉེར་

བཞི་ཡློད་པ་དང་། དེ་རེ་རེ་ལ་གཟའ་བདུན་དང་དགུའི་དུས་སྦློར་རིས་ཚུལ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཕིའི་གཟུགས། སྐྱེས་བུའི་ཤེས་རྒྱུད་ཀིས་མ་བསྡུས་པའི་གཟུགས། དེའི་དབེ་བར་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་

མཆེད་དང་། སྒའི་སྐྱེ་མཆེད། དྲིའི་སྐྱེ་མཆེད། རློའི་སྐྱེ་མཆེད། རེག་བའི་སྐྱེ་མཆེད་དང་ལྔ་ཡློད། 

ཕིའི་ཡུལ་ཉེར་བཞི། བདེ་མཆློག་སློགས་ལས་བཤད་པའི་ཕི་ནང་གི་ཡུལ་ཉེར་བཞི་རེ་ཡློད། 

ཕིའི་རིག་པ། ལུས་ངག་གི་རིག་གནས། 

ཕིའི་རླུང་ལྔ། ༡ས་རླུང་སེར་པློ། ༢ ཆུ་རླུང་དཀར་པློ ༣མེ་རླུང་དམར་པློ། ༤ རླུང་གི་རླུང་ལང་ཁུ། 

༥ ནམ་མཁའི་རླུང་མཐིང་ནག 

ཕིའི་ལུས། རྣམ་པར་ཤེས་པས་མ་ཟིན་པ་གཟུགས་སྒ་དང་རི་ཤིང་ལ་སློགས་པའི་བེམ་གཟུགས་

སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན། 

ཕིའི་གསློག་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་external storage ཟེར། 

ཕིའི་ལྷ་སིན་སེ་བརྒྱད། ལྷ་ཡི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་དང་། ལྷ་མིན་དབང་པློ་ཐག་བཟང་རིས། མིའམ་ཅི་

ལློན་ར་མགློ་ཅན། གནློད་སྦིན་གང་བ་བཟང་པློ་དང་། ། མཁའ་ལིང་གསེར་མིག་འཁིལ་པ་དང་། 

སིན་པློ་ལང་ཀ་མགིན་བཅུ་དང་། ཆློས་སྐྱློང་མ་ཧ
ྰ
་ཀ་ལ་དང་། དྲི་ཟ་ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ་བཅས། 

ཕིའི་ལྷློང་། ཕིའི་བར་ཆད་ཀི་རགས་མཚན། 

ཕིར། ① ཆེད་དམ། སད་དང་། སྟབས་སམ། གཤིས། དེའི་ཕིར་དུ། ཅིའི་ཕིར། དེར་མེ་ཡློད་དེ། དུ་བ་

ཡློད་པའི་ཕིར། ② སར། ཕིར་འློང་བ། ③ ཕི་ལ། སློ་ཕིར་བསྐྲད་པ། གློམ་པ་གང་ཕིར་འཐེན་པ། 

ཕིར་སྐུམ་པ། ཕིར་འཐེན་རྒྱབ་པ། བསམ་འཆར་ཕིར་བསྐུམས་པ། དགློངས་ཞུ་ཕིར་བསྐུམ། 

ཕིར་སྐྱློད། ཕི་ལློགས་སུ་འགློ་བ། ར་བཞློན་ནས་ཕིར་སྐྱློད་བེད་པ། 

ཕིར་བསྐྲད་པ། དགའམ་ཁི་སློགས་ནང་ནས་ཕི་ལ་དེད་དེ་ཕུད་པ། 

ཕིར་རྒློལ། ① རྒློལ་ལན། ཁུངས་མེད་དཀྲློག་གཏམ་ལ་དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ཀིས་ཕིར་རྒློལ་

བེད་པ། ཕིར་རྒློལ་གི་དྲི་བ། ② སུན་འབིན་བརློད་པ་པློ་སྟེ་རློད་པ་བེད་པའི་ཚེ་སྐྱློན་བརློད་པ་

པློའི་གང་ཟག 

ཕིར་གར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དབིན་སྐད་དུ་disclosureཟེར། 

ཕིར་བསྒལ། ཕ་རློལ་ཏུ་བསྐྲད་པའམ་བཏློན་པ། ལུག་ལྤགས་གློན་པའི་སྤང་ཀི་ལུག་ཁྱུའི་ནང་ནས་

ཕིར་བསྒལ་བ། གྲུ་གཟིངས་བཏང་ནས་འགྲུལ་པ་རྣམས་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པློའི་ཕིར་བསྒལ་བ། 

ཕིར་འགངས། ཕར་ཕར་ཡུན་རིང་འགློར་བ། ཁ་ཚ་དགློས་གཏུགས་ཀི་ལས་དློན་ཕིར་འགངས་སུ་

མ་བཞག་པར་དུས་ཐློག་ཏུ་བེད་དགློས། དབིན་སྐད་དུ་deference ཟེར། 

ཕིར་འགངས་གློག་སྐུད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་delay line ཟེར། 

ཕིར་འགེད། དམག་སློགས་ཕར་འགེད་པའམ་སྤློ་བ། རློད་ལན་ཚ་པློ་ཞིག་ཕིར་འགེད་པ། དྲག་པློའི་

དཔུང་སེ་ཕིར་འགེད་ཀིས་རྒློལ་ལན་སྤློད་པ། 

ཕིར་འགློས། ཚུར་ལློག དག་ཉེན་ཆེ་ཆུང་གང་ཞིག་ཡློད་ཀང་ཕིར་འགློས་གཏན་ནས་མི་རྒྱག 

ཕིར་འགློས་རྒྱག ཕི་བཤིག་རྒྱབ་པ། 

ཕིར་མངློན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་exposure ཟེར། 

ཕིར་བཅིལ། ཕིར་བཏློན་པ། སྨན་གིས་ནད་གཞི་ཕིར་བཅིལ་བ། རང་པར་ཟུག་པའི་ཚེར་མ་ཕིར་

མ་བཅིལ་བ། 

ཕིར་བཅློས། ནད་དང་། ནློར་འཁྲུལ། བསབ་པ་སློགས་སར་གསློ་བ། ལས་དློན་ནློར་འཁྲུལ་བྱུང་

རིགས་ལ་བརག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་གིས་ཕིར་བཅློས་བེད་པ། ན་ཚ་རིང་པ་ལ་ཞི་དྲག་སྨན་

དཔྱད་ཀིས་ཕིར་བཅློས་གང་འློས་བེད་དགློས། སྐྱློན་ཆ་ཕིར་བཅློས་ཡང་ཡང་བས་ན་ལེགས། 

ཕིར་བཅློས་ཀི་གཞི། འདུལ་བ་གཞིའི་ཕིར་བཅློས་ཀི་གཞི། 

ཕིར་བཅློས་ཀི་གཞི་བདུན། འདུལ་བ་གཞི་བཅུ་བདུན་གི་ནང་གསེས། སློམ་པ་ཉམས་པ་ཕིར་

བཅློས་ཀི་གཞི་ལ། ལྟུང་བ་ཕིར་བཅློས་ཀི་གཞི་བཞི། རློད་པ་ཕིར་བཅློས་ཀི་གསུམ་སྟེ་བདུན། 

ཕིར་ཆློད། གཞན་ལ་ཆློད་པ། མ་དངུལ་ལྷག་མ་ཕིར་ཆློད་དུ་གཏློང་བ། 

ཕིར་མཆེད་པ། ① སར་འཕེལ་བ། ② གསང་བ་ཕིར་བསྒགས་པ། གསང་བ་དམ་པློ་བེད་དགློས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

རིགས་ཕིར་མཆེད་མི་རུང་། 

ཕིར་འཆློས། ཕིར་བཅློས་དང་འདྲ། 

ཕིར་འཆློས་པ། བསབ་པ་ཕིར་བཅློས་པ་སྟེ་སློམ་པ་སར་གསློ་བས་པ། དེ་ཡང་དགེ་འདུན་ཚོགས་

པའི་དབུས་སུ་སློན་བྱུང་ལྟུང་བ་རྣམས་མིང་ནས་སྨློས་ཏེ་བཏགས་པ་དང་། ཕིན་ཆད་སློམ་

སེམས་བས་ནས་སར་བྱུང་ལྟུང་བ་རྣམས་མེད་པར་བཟློས་པའི་དློན་ཡིན། 

ཕིར་བསྙིལ། ① ཕི་རློལ་ཏུ་བསྐྲད་པ། མི་ངན་རྣམས་ཕིར་བསྙིལ་ནས་གསར་བརེའི་དཔུང་སེ་

དྭངས་གཙང་གཅིག་གྱུར་བཟློ་བ། ② མར་བཤིག་པའམ། བསྒེལ་བ། ལགས་རི་རིང་པ་ཕིར་

བསྙིལ་ནས་ཁང་པ་གསར་པ་བཟློ་སྐྲུན་བེད་པ། 

ཕིར་རེན་ཚོང་པའི་གལ་རིམ། མི་སེར་སེལ་ཡུལ་དང་མི་སེར་སེལ་ཡུལ་ཕེད་ཙམ་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

དུ་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་ཀི་བཙན་འཛུལ་སིད་ཇུས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་མཁན་འབློར་ཆེན་

གལ་རིམ་ལ་ཟེར། 

ཕིར་ལ་བ། ① ཕི་ལས་སློག་པ། ② བློ་ཁ་ཕིར་ཕློགས་པ། 

ཕིར་གཏློང་དངློས་ཟློག རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་གཞན་ལ་ཕིར་འཚོང་བེད་ཆློག་པའ་ིདངློས་ཟློག་ལ་བརློད། 

ཕིར་གཏློང་ནང་འདྲེན། ཚོང་ཟློག་སློགས་ཕི་ལ་གཏློང་རྒྱུ་དང་ནང་དུ་འདྲེན་རྒྱུ་གཉིས། 

ཕིར་གཏློང་ནང་འདྲེན་གི་སློ་ཁལ། དངློས་ཟློག་ཕི་འདྲེན་ནང་ཚོང་སྐབས་རྒྱལ་མཚམས་ཀི་དགག་

སློར་སྤློད་འཇལ་བེད་དགློས་པའི་སློ་ཁལ། 

ཕིར་གཏློང་ནང་འདྲེན་གི་འཚོང་། རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་ཕིར་གཏློང་ནང་འདྲེན་བེད་པའི་ཉློ་ཚོང་གི་ལས། 

ཕིར་ཐློན་པ། ① ཕི་ལློགས་སུ་ཕིན་པའམ་སློང་བ། ② ཕི་ལ་མངློན་པའམ་གསལ་བ། 

ཕིར་འཐེན། ① ཕི་ལ་བཤློལ་བ། ལས་དློན་ལ་འཐུས་ཤློར་ཚབས་ཆེན་བྱུང་བའི་ལས་བེད་པ་ཕིར་

འཐེན་བས་པ། ② དུས་ཚོད་ཕིར་འགངས་བས་པ། ད་རེས་ཀི་ཚོགས་འདུ་འདི་ཟླ་བ་གཅིག་

ཕིར་འཐེན་བེད་པ། དབིན་སྐད་དུ་extract ཟེར། 

ཕིར་དུ། ཆེད་དུའམ། དློན་དུའམ། སད་དུ། མི་དམས་ཀི་ཕིར་དུ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བ། 

ཕིར་དློང་བ། ཕི་རློལ་ཏུ་སློང་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕིར་དློན་པ། [ཡུལ] ① ཕི་ལློགས་སུ་འགློ་བའམ་སློང་བ། ② ཕི་ལ་མངློན་པའམ་གསལ་བ། 

སེམས་ལ་བསམས་ཚད་ཁ་ནས་ཕིར་དློན་པ། ཤིང་བལ་གི་ས་བློན་བཏབ་ནས་མྱུ་གུ་རིང་མིན་

ཉིད་དུ་ཕིར་དློན་པ། 

ཕིར་རྡེག་པ། ཚུར་རྡུང་རྡེག་བས་པའི་ལན་དུ་ཕར་རྡུང་རྡེག་བེད་པ། ཁུ་ཚུར་གིས་ཚུར་བརྡེགས་

པའི་ལན་དུ་དབྱུག་པས་ཕིར་རྡེག་པ། 

ཕིར་ལློག་དྲ་རྒྱ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་recurrent network ཟེར། 

ཕིར་ལློག་པ། ཚུར་ལློག་ཡློང་བ། ཕློགས་སུ་ཕིན་ནས་ཕིར་ལློག་པ། ཚུར་རྒློལ་དག་བློ་ཕིར་ལློག་

པར་བེད་པ། ལྷག་བསམ་དམར་པློའི་རང་མདངས་ནམ་ཡང་ཕིར་མི་ལློག་པ། 

ཕིར་སློད་སྤུན་ཟླ། ཕི་རྒྱལ་དུ་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་བམ་མི་རིགས་གཅིག་པའི་སྤུན་ཟླ། ཡང་ན་

ཕིར་སློད་རང་མི་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། ཕིར་སློད་གཞུང་ཚབ། ཕི་རྒྱལ་ལ་བཅའ་

སློད་བས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ། 

ཕིར་འདློན་མ་ལག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་output subsystem ཟེར། 

ཕིར་འདློན་རེའུ་མིག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་output chart ཟེར། 

ཕིར་འདློན་རེ་ཞུ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་output request ཟེར། 

ཕིར་བསྡུ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་revoke ཟེར། 

ཕིར་འདྲི་བ། གཏམ་ཚུར་དྲིས་པའི་ལན་དུ་ཕར་འདྲི་བའམ། ཕར་དྲིས་པའི་ལན་དུ་ཚུར་འདྲི་བ་གང་རུང་། 

ཕིར་འདྲེན་པ། ཚུར་ཕློགས་ནས་ཕར་འདྲེན་པའམ། ཕར་ཕློགས་ནས་ཚུར་འདྲེན་པ། གློང་ཁེར་ནས་

བཟློ་ལས་ཐློན་ཟློག་གློང་གསེབ་ཏུ་ཕིར་འདྲེན་པ་དང་། གློང་གསེབ་ནས་ཞིང་ལས་ཐློན་ཟློག་
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གློང་ཁེར་གི་ནང་དུ་ཕིར་འདྲེན་པ། དབིན་སྐད་དུ་export ཟེར། 

ཕིར་ནུད། ① ཕར་འགངས། ལས་མཇུག་བསྒིལ་རྒྱུ་ཕིར་ནུད་སློང་། ② མདུན་དུ་འགློ་བཞིན་པར་

ཕིར་འཐེན་བརྒྱབ་པ། དམག་འཐབ་དྲག་པློ་བརྒྱབ་པར་བརེན་དག་བློ་བཟློ་ལ་ཤློར་ནས་ཕིར་

ནུད་རྒྱབ་དགློས་བྱུང་སློང་། 

ཕིར་བསྣུར། དུས་ཚོད་ཕི་འགང་བེད་པ། དེ་རིང་བེད་རྒྱུའི་ལས་ཀ་སང་འགངས་གནངས་འགངས་

ཕིར་བསྣུར་བས་ན་མི་འགིག 

ཕིར་སློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་to roll out ཟེར། 

ཕིར་སྤློད། དངློས་པློ་བདག་པློར་སར་རང་འཇགས་སུ་སྤད་པ། 

ཕིར་ཕེབས། ① ཚུར་ལློག་ཡློང་བ། ② ཕི་རུ་སློང་བ། ③ འློག་རིམ་ནས་གློང་རིམ་ལ་ཕུལ་བའི་

སྙན་ཞུ་སློགས་ཀི་ལན་དུ་གློང་རིམ་ནས་བཏང་བའི་ལན། 

ཕིར་འཕུལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་reject ཟེར། 

ཕིར་བིས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་write back ཟེར། 

ཕིར་འབུད་པ། ནང་ནས་ཕིར་སྐྲློད་པ། ཆུ་ཡུར་ནང་ནས་བཙོག་ཆུ་ཕིར་འབུད་པ། རྣག་དུག་ཕིར་

འབུད་བས་ན་རྨ་རིང་དྲག་ཡློང་། 

ཕིར་འབློར་བ། ① ཡློང་མཁན་ཚུར་སེབས་པ། རང་རྒྱལ་དུ་ཕིར་འབློར་བ། ② ཅ་ལག་ཚུར་འཕློད་

པ། གཞན་ལ་གཡར་བའི་དངློས་པློ་ཕིར་འབློར་བ། 

ཕིར་འབང་བ། རེས་སུ་འགློ་བ། ཏང་གི་གསུང་ལ་ཉན་ཏེ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཕིར་འབང་བ། 

ཕིར་མི་ལློག་པའི་རགས། ཐེག་ཆེན་སྦློར་ལམ་དྲློད་ཐློབ་པ་ནས་སློམ་ལམ་རྒྱུན་མཐར་གནས་པའི་

བང་སེམས་རྣམས་དབང་པློ་རབ་འབིང་ཐ་གསུམ་དང་མཐུན་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ལས་

ཕིར་མི་ལློག་པའི་རགས་ཏེ། གཟུགས་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་ལས་ལློག་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་ཟད་པ་
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དང་། མི་ཁློམ་པ་བརྒྱད་ཟད་པ་དང་། བདག་གཞན་དགེ་བའི་ཆློས་ལ་སྦློར་བ་དང་། སྒིབ་པ་ལྔ་ཟད་

པ་དང་། གཙང་བ་དང་། ལུས་ལ་སིན་བུ་མི་འབྱུང་བ་ལ་སློགས་པའི་རགས་སྣ་ཚོགས་ཡློད་པའློ།། 

ཕིར་མི་ལློག་པའི་དད་པ། དད་པ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། སྐྱིད་སྡུག་ལེགས་ཉེས་མཐློ་དམན་ཅི་

འགྱུར་རུང་དཀློན་མཆློག་ལ་ཡིད་ཆེས་བེད་ཤེས་ཀི་དད་པའློ།། 

ཕིར་མི་ལློག་པའི་བང་སེམས། སློབ་པ་ཕིར་མི་ལློག་པ་དང་དློན་གཅིག 

ཕིར་མི་ལློག་པའི་བརློན་འགྲུས། འགློ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་དུ་བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པར་

བསྐལ་པའི་བར་དུ་བརློན་པ་མི་འདློར་བའློ།། 

ཕིར་མི་ལློག་པའི་ཚོགས། སྟློང་ཉིད་ལ་སློམ་བྱུང་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་པའི་སྟློབས་

ལས་གནས་སྐབས་བ་མེད་རློགས་བང་ལས་ཕིར་མི་ལློག་པའི་བང་སེམས། 

ཕིར་མི་ལློག་པའི་ས། མཐློང་ལམ་སློགས་འཕགས་པའི་ས། 

ཕིར་མི་འློང་། ཐེག་དམན་སློམ་ལམ་ལ་གནས་ཤིང་འདློད་པ་ལ་འདློད་ཆགས་བལ་བའི་གང་ཟག་

གང་ཞིག་སིད་ཉློན་དགུ་པ་སློང་དགློས་པ། 

ཕིར་མི་འློང་གི་ཞུགས་པ། འབས་བུ་བཞིའི་ནང་ནས་ཕིར་མི་འློང་གི་འབས་བུ་མངློན་དུ་བེད་པའི་

ལམ་གི་སྦློར་བ་རང་རྒྱུད་ལ་ཐློབ་ཅིང་ཕིར་མི་འློང་གི་འབས་བུ་མངློན་དུ་བེད་པའི་རིགས་ཅན་

གི་ཉན་ཐློས། 

ཕིར་མི་འློང་བཅུ། དགེ་འདུན་ཉི་ཤུ་ལས་ཕིར་མི་འློང་བཅུ་སྟེ། ཕིར་མི་འློང་ཞུགས་པ་དང་། བར་དློར་

འདའ་བ་དང་། སྐྱེས་ནས་འདའ་བ་གསུམ་དང་། འཕར་བ་གསུམ་དང་། མཐློང་ཆློས་ཞི་བ་དང་། 

ལུས་མངློན་བེད་རྣམས་སློ།། 

ཕིར་མི་འློང་བའི་ཆགས་བལ་སློན་སློང་། སྦློར་ལམ་ལྷན་གཅིག་པའི་རློགས་པ་ཐློབ་ཅིང་། བཅུ་དྲུག་

པའི་རློགས་པ་མ་ཐློབ་ལ། བཅུ་དྲུག་པའི་རློགས་པ་ཐློབ་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ཕིར་མི་འློང་དུ་

འགྱུར་བའློ།། 

ཕིར་མི་འློང་བའི་འབས་བུ། དགེ་སྦློང་གི་འབས་བུ་བཞིའི་ནང་གསེས། འདློད་པའི་སློམ་སང་དགུ་

པློ་སངས་ཏེ་འདློད་ཁམས་སུ་ཕིར་འློང་མི་དགློས་པའློ།། 
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ཕིར་མི་འློང་བའི་འབས་བུ་ལྔ། གཟུགས་སུ་ཉེར་འགློ གཟུགས་མེད་ཉེར་འགློ མཐློང་ཆློས་ཞི་བ། 

ལུས་ཀི་མངློན་སུམ་དུ་བེད་པ། ཚེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པའློ།། 

ཕིར་མི་འློང་འབས་གནས། འདློད་ཉློན་དགུ་པ་སངས་པའི་ཉན་ཐློས་སློབ་པ་འབས་གནས། 

ཕིར་མི་འློང་འབས་གནས་ཁད་པར་ཅན། བསམ་གཏན་དང་པློའི་ཉློན་མློངས་ནས་སིད་རེ་དགུ་པའི་

བར་སློང་བའི་སྦློར་བ་ལ་གནས་པའློ།། 

ཕིར་མི་འློང་འབས་གནས་ཁད་པར་ཅན་བཞི། གཟུགས་སུ་ཉེ་བར་འགློ་བ་དང་། གཟུགས་མེད་དུ་

ཉེ་བར་འགློ་བ་དང་། མཐློང་ཆློས་ཞི་བ་དང་། ལུས་མངློན་བེད་དེ་བཞིའློ།། 

ཕིར་མི་འློང་འབས་གནས་ཙམ་པློ་བ། ཁམས་གློང་མའི་ཉློན་མློངས་སློང་བའི་སྦློར་བ་ལ་མི་གནས་པའློ།། 

ཕིར་མི་འློང་ཞུགས་པ། ཞུགས་གནས་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས། ཕིར་མི་འློང་བའི་འབས་བུ་ལ་ཞུགས་

པ་སྟེ། འདློད་པའི་སློམ་སང་བདུན་པ་ནས་དགུ་བའི་བར་སློང་བའི་སྦློར་བ་ཅན། དགེ་འདུན་ཉི་

ཤུའི་གས་ཤིག 

ཕིར་མིག་ལུང་། མིང་གཞན་ཆློས་ལུང་མ་ཎི་དགློན་ཟེར། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། 

ཇློ་མློའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་

གློང་ཁེར་སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཕིར་མིག་ལུང་དབར་གནས། སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་བདེ་ཆེན་ཤང་ཁློངས་ཕིར་མིག་ལུང་དུ་དེ་

སློན་ལློ་རེའི་བློད་ཟླ༧ཚེས༡༥ཉིན་ནསཟླ༨ཚེས༣༠བར་དཔལ་ལན་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་གི་

དབར་གནས་ཚུགས་ཤིང་། རྒྱུད་སྨད་ཀི་དགེ་འདུན་པ་བརྒྱ་ཕག་གཉིས་གསུམ་ཞིག་ལྷ་ས་

ནས་དེ་གར་ཆེད་ཕེབས་ཀིས་དབར་ཕི་མ་ཞལ་བཞེས་གནང་ཐློག་མཁན་པློས་འགེལ་པ་

བཞི་སྦྲགས་སློགས་རྒྱུད་ཀི་འཆད་ཉན་གནང་བ་དང་། འདུ་ཁང་གི་ཐློག་ཁར་མཚམས་པ་བ་

རྣམས་ལ་ནཱ་རློ་ཆློས་དྲུག་སློགས་ཁིད་ཆེན་བརྒྱད་དུ་གགས་པ་འཆད་པར་མཛད། བློད་སེ་པ་

གཞུང་ནས་རེ་དྲུང་དཀྱུས་མ་ཞིག་དབར་གནས་དློ་དམ་དུ་ཆེད་མངགས་བསྐློ་གཏློང་བེད་

སློལ་ཡློད་འདུག 

ཕིར་འཚོང་ཁལ་སློག རྒྱལ་ཕིར་ཚོང་ཟློག་གཏློང་བར་སྐུལ་འདེབས་བེད་ཆེད། འགག་སློར་ཚོང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཟློག་ཕིར་གཏློང་གི་འགློ་ལུགས་འགིམས་དུས་ཁལ་བསྡུའི་སེ་ཁག་གིས་ཁལ་ཁིམས་ལར་ཕིར་

གཏློང་ཚོང་པར་རྒྱལ་ནང་དུ་འགློ་རྒྱུག་བེད་དུས་འཇལ་བའི་ཁལ་ལས་བསྡུར་ཚད་ངེས་ཅན་

ཞིག་ཕིར་སློག་བེད་པར་ཟེར། 

ཕིར་འཚོང་བ། གཞན་ལ་འཚོང་བའམ་ཕི་ལློགས་སུ་འཚོང་བ། རྒྱུ་དངློས་འཁློལ་འཁིལ་ཕིར་འཚོང་

དང་། དགློས་མཁློ་ཚུར་སྒྲུབ། 

ཕིར་འཚོང་རིན་གློང་། དངློས་ཟློག་ཅི་རིགས་ཕིར་འཚོང་བེད་པའི་སྐབས་ཀི་རིན་གློང་། 

ཕིར་ཞིང་། སར་ཡང་། སྨན་པ་ཕིར་ཞིང་མུ་མཐུད་བསྟེན་ན་ནད་གཞི་སངས་དྲག་ཡློང་ཐུབ་པར་

ཡིད་ཆེས་ཡློད། ཕིར་ཞིང་དད་པར་གྱུར། 

ཕིར་ཞིང་བྱུང་བ། ① སར་ཡང་སྐྱེས་པ། ② རེས་སུ་འབངས་པ། ③ [རིང]འཕེལ་བ། 

ཕིར་བཞིན། [རིང]དུས་རྒྱུན། ཕིར་བཞིན་འབང་བ། 

ཕིར་བཟླློག ཕིར་བསྐྲད་པ། གནློད་འཚེ་རྣམས་ཕིར་བཟླློག་པ། དབིན་སྐད་དུ་rejected ཟེར། 

ཕིར་འློང་།ཐེག་དམན་སློམ་ལམ་ལ་གནས་པའི་གང་ཞིག་འདློད་པ་ལ་འདློད་ཆགས་ཕལ་ཆེ་བ་བལ་

ཀང་ད་དུང་འདློད་པའི་སློམ་སང་ཆུང་སྐློར་གསུམ་གང་རུང་སློང་དགློས་པ། 

ཕིར་འློང་ཆགས་བལ་སློན། མཐློང་ལམ་གི་ས་རློལ་དུ་འདློད་ཉློན་དྲུག་པ་སངས་པའི་ཕིར་འློང་། 

ཕིར་འློང་བ། ① ཕིར་ལློག་པ། ② [སཀྲ�དཱགཱམཱིཿ]འདློད་ཉློན་དྲུག་པ་ཟད་པར་གྱུར་པའི་ཉན་ཐློས་ཀི་

འབས་གནས་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག 

ཕིར་འློང་བའི་འབས་བུ། དགེ་སྦློང་གི་འབས་བུ་བཞིའི་ནང་གསེས། འདློད་པའི་སློམ་སང་དྲུག་པ་

མན་ཆད་སངས་ཤིང་འདློད་ཁམས་སུ་ལན་གཅིག་ཕིར་འློང་བའློ།། 

ཕིར་འློང་འབས་གནས། འདློད་ཉློན་དྲུག་པ་སངས་ཤིང་སིད་ཉློན་དང་པློ་མ་སངས་པའི་ཉན་ཐློས་

འབས་གནས། 

ཕིར་འློང་འབས་གནས་ཁད་པར་ཅན། དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་ནང་གསེས། འདློད་པའི་སློམ་སང་བདུན་

ནམ་བརྒྱད་སངས་པས་ཕིར་མི་འློང་གི་འབས་བུ་ཐློབ་པ་ལ་ཉློན་མློངས་གཅིག་གིས་བར་དུ་

ཆློད་པ་མང་འདས་འཐློབ་པ་ལ་ཚེ་གཅིག་གིས་བར་དུ་ཆློད་པའློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཕིར་འློང་འབས་གནས་ཙམ་པློ་བ། དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་ནང་གསེས། ཁམས་གློང་མའི་ཉློན་མློངས་

སློང་བ་ལ་མི་བརློན་པའློ།། 

ཕིར་འློང་ཞུགས་པ། འབས་བུ་བཞིའི་ནང་ནས་ཕིར་འློང་གི་འབས་བུ་འཐློབ་པར་བེད་པའི་ལམ་གི་

སྦློར་བ་རང་རྒྱུད་ལ་ཐློབ་ཅིང་། ཕིར་འློང་གི་འབས་བུ་མངློན་དུ་བེད་པའི་རིགས་ཅན་གི་ཉན་ཐློས། 

ཕིར་འློང་གསུམ། དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་ཕིར་འློང་གསུམ་སྟེ། ཕིར་འློང་ཞུགས་པ་དང་། ཕིར་འློང་

འབས་གནས་ཙམ་པློ་བ། ཕིར་འློང་འབས་གནས་ཁད་པར་ཅན་ཚེ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པ་

བཅས་གསུམ་མློ། 

ཕིར་ཡང་། སར་ཡང་། ཕིར་ཡང་བསམ་བློ་བཏང་ནས་ཐག་བཅད་པ། ཕིར་ཡང་ས་མ་བཞིན། 

ཕིར་ལེན། ཚུར་ལེན་པ། དགར་ཤློར་ས་ཆ་ཕིར་ལེན་པ། བློར་བརླག་ཏུ་སློང་བའ་ིདངློས་པློ་ཕིར་བངས་པ། 

ཕིར་ལློག ཕི་རུ་འཁློར་བ། ཚུར་བྱུང་དངློས་པློ་ཕིར་ལློག་ཏུ་སྤློད། འགློ་ལམ་མ་ཤེས་པར་ཕིར་ལློག་

བརྒྱབ་ནས་སེབས་བྱུང་། 

ཕིར་ལློག་བརློད་ཚིག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་return statement ཟེར། 

ཕརི་ལློག་བཏང་བ། སར་རང་གནས་སུ་འགློར་བཅུག་པ། འཛནི་བཟུང་དམག་མ་ིརྣམས་ཕརི་ལློག་བཏང་བ། 

ཕིར་ལློག་གདློང་། ཡློང་མཁན་བརྒྱུད། དགློངས་སྐློར་ཞུས་རིགས་ཕིར་ལློག་གདློང་བཀའ་གསལ་

ཡློད་པ་མཁེན། འདི་གའི་གནས་ཚུལ་ཆེ་ཕ་ཚང་མ་ཕིར་ལློག་གདློང་སྙན་སེང་ཞུས་ཆློག 

ཕིར་ཤིག ཕིར་འཐེན། གཡུལ་ས་ནས་ཕིར་ཤིག་གློམ་གང་མ་བརྒྱབ་པར་དག་བློའི་མདུན་ཕློགས་

སུ་རྒྱུག་མཆློང་བེད་པ། དག་དམག་གི་སྟློབས་ཤུགས་ཆག་སྟེ་འཐབ་ས་ནས་ཕིར་ཤིག་རྒྱབ་

གིན་བློས་པ། 

ཕིར་གཤེ་བ། ཕར་གཤེ་གཤེ་བཏང་བའི་ལན་དུ་ཚུར་གཤེ་གཤེ་གཏློང་བ། གཏམ་ངན་གིས་ཕིར་

གཤེ་མི་བེད་པར་དྲང་འབེལ་གི་གསེད་དཀྲློལ་གཏློང་དགློས། 

ཕིར་བཤློལ། ① དུས་ཚོད་ཕར་འགངས། ཞིང་གར་སློན་འདེབས་དུས་ཚོད་ཕིར་བཤློལ་བས་

དྲགས་ན་སྟློན་ཐློག་ཡག་པློ་སྐྱེ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཆེར་མི་འགྲུབ། ② ལས་ཁུར་བཞག་པ། དཀའ་
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ཚེགས་བྱུང་བར་ལག་པ་ཕིས་ནས་འགན་འཁིའི་ལས་ཀ་ཕིར་བཤློལ་བེད་པ། 

ཕིར་སློས་པ། སར་སྐྱེ་བ། ལློ་མང་སློང་བའི་ཤིང་སློང་སྐམ་པློ་ལ་ལློ་འདབ་གསར་པ་ཕིར་སློས་པ། 

དབུགས་ཆད་དེ་ཤི་ནས་ཕིར་སློས་པ། 

ཕིར་སློག ① རང་གནས་སུ་སར་གཏློང་བ། ཁློ་བློས་གློགས་པློར་ཡི་གེ་བཏང་བ་མ་འཕློད་པར་ཕིར་

སློག་བས་བྱུང་། ② གློས་སློགས་ཀི་ནང་ངློས་ཕིར་སྟློན་པ། གློས་ཕིར་སློག་བས་ནས་གློན་པ། 

དབིན་སྐད་དུ་recall ཟེར། 

ཕིར་བསན་པ། ཕིར་བསྡུས་པ་སྟེ། བསན་པ་ནི་བསྡུས་པའམ་ཕློགས་གཏློགས་ཀི་བརྡ་རིང་ངློ་།། 

ཕིལ། འདམ་གིས་ཞལ་ཞལ་བས་པའི་བརྡ་རིང་། 

ཕིལ་མློ་ཉུག [རིང]ཐུར་དུ་འདྲེད་པ། 

ཕིས། ① དངློས་རས་ཀི་ཐློག་གི་དྲི་མ་མི་གཙང་བ་གཙུབ་རྡར་བས་ནས་དག་པར་བས་པ་སྟེ། རྡུལ་

ཕིས་ནས་དྲི་མ་དག མེ་མདའ་ཕིས་ཤིག་ལ་བུ། ② སློག་ཆགས་མློའི་མངལ་གི་ཕྲུ་གུ་བཙའ་མ་

རན་པར་ཐློན་པ་སྟེ། ད་ལློ་མ་མློར་ལུ་གུ་ཕིས་པ་ཤིན་ཏུ་ཉུང་ཞེས་པ་ལ་བུ། ཁ་སྐད་དུ་ད་ལ་བར་

འཕི་དང་། འདས་པར་འཕིས་ཟེར། 

ཕིས་སྐྱེས། [མངློན] ནུ་བློ། ནུ་མློ། 

ཕིས་འགང་། དུས་ཡུན་འགློར་བ། ཚོགས་འདུ་ས་བསྣུར་ཕིས་འགང་མི་བེད་པར་དུས་ཐློག་ཏུ་

འཚོགས་པ། 

ཕིས་དྲགས་པ། དུས་ཚོད་ཕི་ཐལ་དུ་སློང་བ། 

ཕིས་གནློན། [རིང]ཟིལ་གནློན། 

ཕིས་གནློན་བེད་པའི་ལྟུང་བེད།ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། གཙུག་ལག་ཁང་

ལ་སར་ཞུགས་པའི་དགེ་སློང་ལ་ལུས་ངག་གང་རུང་གིས་གནློད་པ་རློམ་པའམ།\རང་གི་ལུས་

ཀིས་གཞན་བརིས་ཤིང་གནློན་པའློ།། 

ཕིས་པ། འདག་པར་བེད་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འབིད་པའི་འདས་པ། 

ཕིས་བུ། ① སྣློད་སྤད། ② [རིང]ཕི་རློལ། 



  1361  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཕིས་འབྱུང་། འབྱུང་འགྱུར་མ་འློངས་པ། ད་ལའི་སྐབས་བབས་ཀི་འཆར་གཞི་འདིང་དུས་ཕིས་

འབྱུང་གི་གནས་ཚུལ་ལ་བསམ་བློ་གཏློང་དགློས། 

ཕིས་འབང་། རེས་སུ་སྙེག་པའམ་འགློ་བ། ལག་རལ་གི་ཐད་ལ་གཞན་གི་ཕིས་འབང་ཁློ་ན་བེད་མི་ཉན། 

ཕིས་མ། [ཡུལ] བེའུ་ཤློར་བའི་བ། 

ཕིས་མློང་བར་འགྱུར་བ། ཕི་རློལ་གཅེར་བུ་བས་རང་རྒྱུ་དགེ་སིག་གི་ལས་ལས་ཕིས་འབས་བུ་

བདེ་སྡུག་མློང་བར་འགྱུར་བ་སྟེ། རྒྱུ་དང་འབས་བུར་འབེལ་བའི་ལས་འབས་ཆུད་མི་འཛད་བ་

སྟློན་པའློ།། ལུགས་འདིས་འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་སློན་གི་ལས་ལས་སྐྱེས་པར་འདློད་པས་ན་

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་མདློ་སེ་རྣམས་ལས། ལས་ལས་འཇིག་རེན་སྣ་ཚོགས་སྐྱེ། ཞེས་

གསུངས་པ་དང་མཐུན་པའི་ཆ་མང་པློ་ཡློད་པར་གསུངས་སློ།། 

ཕིས་ཚར་བ། དུས་ཚོད་ཕི་འགློར་དུ་གྱུར་ཟིན་པ། 

ཕིས་རས། དྲེག་པ་སློགས་འབིད་བེད་ཀི་རས། 

ཕིས་ལམ། ① སད་ཀི་འགློ་ལམ། ཕིས་ལམ་ཁེགས་པ། ② རེས་སུ་ལང་ཤློར་གི་མིག་དཔེ་ངན་པ། 

ཕིས་སུ། ས་བར་འདས་ཟིན་པའི་དུས་ལ་བལློས་ནས་ཕིས་ཀི་དུས་ལ་ཟེར་བ་སྟེ། ད་ཆའི་དུས་

སྐབས་སམ་དེང་གི་དུས། 

ཕྱུ་པ། ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད། ཁིམ་པའི་གློས། 

ཕྱུ་པ་སམ་ཤན་མ། ཚར་སག་སློགས་ཀི་ཕྱུ་པ་སམ་ལྤགས་ཀི་མཐའ་ལགས་ཅན། 

ཕྱུ་རུ་རུ། སྤིན་དང་དུ་བ་རླངས་པ་སློགས་ཐློན་ཚུལ་ཞིག མཐློངས་ཁུང་ནས་དུ་བ་ཕྱུ་རུ་རུ་ཐློན། 

རླངས་སྒུལ་འཕྲུལ་འཁློར་ནས་མཁློ་མེད་རླངས་པ་ཕྱུ་རུ་རུ་གཏློང་བ། 

ཕྱུག་ནློར་དགློན་པ། མིང་གཞན་དུ་མདློ་སགས་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གིང་ཟེར། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་

པའི་ལློ་རབས་བཞི་ཅུ་པར་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་རང་ཚ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཕྱུག་པ། [ཐ་མི་དད་པ] མང་པློའམ་ཆེན་པློ་ཡློད་པ་སྟེ། བརྒྱན་པའམ་བརིད་པ་ལའང་འཇུག ལང་

ཚོས་ཕྱུག་པ། ཡློན་ཏན་གིས་ཕྱུག་པ། སྟློབས་ཀིས་ཕྱུག་པ། 
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ཕྱུག་པློ། རྒྱུ་ནློར་དང་ལན་པའི་མི། ཁློ་ཕྱུག་པློ་ཞིག་རེད། ཕྱུག་པློ་གསློག་འདློད་ན་ཟས་མི་ཟ། དབུལ་

པློ་འུ་ཐུག་ན་ལས་མི་བེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ནློར་གི་དབང་ཕྱུག་པ་དང་། ནློར་ཅན། ནློར་

ལན། ནློར་དབང་། ཕྱུག་ཆེན། འབློར་ལན། རས་ལན། ཡང་དག་འབློར། ཡློ་བད་ཅན། ལྷག་

འབློར་བཅས། 

ཕྱུག་པློའི་རླུང་། རས་ཀི་ཕྱུག་པའི་གང་ཟག་རག་ཏུ་ཟས་སྐློམ་སྣུམ་བཅུད་ཀིས་རྐྱེན་ནས་རླུང་ནད་

བྱུང་བའི་ཚེ་སྣུམ་བཅུད་ལན་པའི་ཁ་ཟས་ལ་གློམས་པའི་ཕིར་བཅུད་ཀི་སློ་ནས་བཅློས་དཀའ་

བའི་རླུང་ནད་རིགས་ཤིག་གི་མིང་། 

ཕྱུག་ཕྱུང་མ། མཛེས་མ་ལུས་ཕ་མའི་མིང་། 

ཕྱུག་དབུལ། འབློར་པ་ཡློད་པ་དང་འབློར་པ་མེད་པ། ཕྱུག་དབུལ་གི་ཁད་པར་ཧ་ཅང་ཆེན་པློ་རང་

མི་ཡློང་། 

ཕྱུག་མློ་དགློན། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ལགས་བ་སྤི་ལློ་༡༣༨༡ལློར་མི་ཉག་མཁས་པ་མི་ལྔའི་ཡ་གལ་

ཕྱུག་མློ་སྟློན་པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་དར་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཕྱུག་ཚ་ོདགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞ་ིཔའ་ིས་བ་སྤ་ིལློ་༡༨༤༩ ལློར་སློམ་ཆེན་སྨློན་ལམ་བསྟན་པས་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ཉི་མ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཕྱུགས། ལད་རྒྱབ་མཁན་ཁིམ་གསློའི་དུད་འགློ། གནག་ཕྱུགས། སློ་ཕྱུགས། བདག་གཉེར་འཐུས་

ཚང་བྱུང་བས་ཕྱུགས་རིགས་འཕེལ་ཆེན་པློ་བྱུང་། ལློ་ཕྱུགས་ལེགས་པ། 

ཕྱུགས་ཀི་རུ་མ། ཕྱུགས་འཕེལ་བའི་ར་བ་འམ། ས་བློན་ལ་བུའི་ཐློག་མའི་ཕྱུགས་ཉུང་ངུ་། ཕྱུགས་

རིགས་སྐྱེ་འཕེལ་ཡློང་བ་ཕྱུགས་ཀི་རུ་མ་བཟང་དགློས། 

ཕྱུགས་ཀིས་ཕྱུག [མངློན] འབློག་པ། 

ཕྱུགས་སྐད། སློ་ཕྱུགས་ཀི་སྐད། 

ཕྱུགས་སྐྱློང་། [མངློན] འབློག་པ། 

ཕྱུགས་དཀར་ནགའབི་གཡག་དང་ར་ལུག་གི་སྤི་མིང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཕྱུགས་ཁལ། ནློར་ཕྱུགས་ཀི་གངས་དང་བསྟུན་ནས་ཁལ་འཇལ་བ། ཡང་ན་ཕྱུགས་ལས་དཔྱ་ཁལ་

དང་། འབློག་ལས་དཔྱ་ཁལ་སློགས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཕྱུགས་སྒློལ། སློ་ཕྱུགས་ཆུ་བློ་ལས་སྒློལ་བ། 

ཕྱུགས་རྔློ་། ཕྱུགས་ནད་ཟ་འཕྲུག་ཅན་ཞིག ། 

ཕྱུགས་བཅློས་པ། ① ཕྱུགས་ནད་བཅློས་མཁན། ② སློ་ཕྱུགས་ཀི་ནད་བཅློས་པ། 

ཕྱུགས་ཆུང་། ཕྱུགས་ཕྱུང་དང་འདྲ། 

ཕྱུགས་འཆག་སློར་བ། གཡུལ་ལས་གཏློང་སྐབས་སྟློན་འབས་ཚར་མའི་སྟེང་དུ་ཕྱུགས་དེད་དེ་འཆག་

པ། བློད་དུ་སྟློན་ཐློག་གཡུལ་ཁར་བསྐམས་ནས་ཕྱུགས་འཆག་སློར་བའི་ལུགས་སློལ་ཡློད། 

ཕྱུགས་གཉེར། གནག་ཕྱུགས་ལ་དློ་དམ་བེད་མཁན། 

ཕྱུགས་འཐེན་འཁློར་ལློ། ཕྱུགས་ཀིས་འདྲུད་འཐེན་བེད་རྒྱུའི་འཁློར་ལློ། 

ཕྱུགས་དེབ། ཕྱུགས་རིས་འགློད་ཡུལ་གི་དེབ། 

ཕྱུགས་ལན། [མངློན] འབློག་པ། 

ཕྱུགས་བདག ① སློ་ཕྱུགས་ཀ་ིབདག་པློ། ② སློ་ཕྱུགས་ཀ་ིལྷ་སྟེ། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། ③ ཀླུའ་ིརྒྱལ་པློ། 

ཕྱུགས་འདུལ་བ། སློ་ཕྱུགས་ལ་རྨློས་ལས་དང་། ཁལ་འཁེར་རྒྱུ་སློགས་སློབ་པ། འབློག་པ་རྣམས་

ཕྱུགས་འདུལ་བ་ལ་རབ་ཏུ་མཁས། 

ཕྱུགས་ནད། འབི་གཡག་བ་མཛོ་སློགས་རྨིག་པ་ཁ་དབག་ཅན་གི་ཕྱུགས་རིགས་ལ་འབྱུང་བའི་ནད་

རིགས་ཤིག 

ཕྱུགས་ནད་སྐེ་འགགས། ནློར་ལུག་གི་ཁ་སྣ་ནས་ཆུ་འབབ་པ་དང་། སྐེ་སྐྲངས་ཤིང་དབུགས་

འགགས་ཏེ་ཉིན་གཅིག་གཉིས་ཙམ་ནས་འཆི་བའི་ཕྱུགས་ཀི་འགློས་ནད་ཅིག 

ཕྱུགས་ནད་སྨན་པ། ཕྱུགས་ནད་འགློག་བཅློས་ཀི་ཨེམ་ཆི། 

ཕྱུགས་པ། ནློར་ཕྱུགས་སྐྱློང་མཁན། 

ཕྱུགས་ཕྱུང་། [རིང]གཞློན་ནུ་མ། 

ཕྱུགས་ཕྱུང་མ་ཉམས་པ། གཞློན་ནུ་མ་གློང་པའི་ཆློས་ཀིས་མ་གློས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕྱུགས་རིས། ཕྱུགས་རིགས་ཀི་ངློ་གངས་འཕར་ཆག་ཇི་བྱུང་གི་རིས། 

ཕྱུགས་རྩྭ། ཕྱུགས་ལ་སྟེར་རྒྱུའི་གཟན་རྩྭ། 

ཕྱུགས་གཙེས། [མངློན] སྤང་ཀི

ཕྱུགས་འཚོ། ཕྱུགས་སྐྱློང་བ། ཕྱུགས་འཚོའི་རི་བློ་དམིགས་བཀར་གིས་བཙུགས་ཏེ་བཏང་ཡློད། 

ཕྱུགས་རི། ནློར་ཕྱུགས་འཚོ་མཁན། དཔྱིད་ཟློག་ནད་པ་རེད། ཕྱུགས་རི་སྨན་པ་རེད། མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་ཕྱུགས་སྐྱློང་དང་། ཕྱུགས་བགང་བ། བ་འཇློ། བ་ལང་རི། འབློག་པ། རི་བློ་བཅས་སློ།། 

ཕྱུགས་ཟློག གནག་ཕྱུགས། 

ཕྱུགས་ཟློག་གི་སྟློད་ནད། གནག་ཕྱུགས་ཀི་གློ་བར་ཕློག་པའི་ནད་ཅིག ། 

ཕྱུགས་ཟློག་གི་སྨད་ནད། གནག་ཕྱུགས་ཀི་རྒྱུ་མར་ཕློག་པའི་ནད་ཅིག 

ཕྱུགས་གཡང་མློ། ལུག 

ཕྱུགས་ར། ནློར་ཕྱུགས་འདློགས་ཡུལ་གི་ར་བ། 

ཕྱུགས་ལས། འབློག་ལས། ཕྱུགས་ལས་ཐློན་ཟློག 

ཕྱུགས་ཤིག ར་ནློར་ར་ལུག་སློགས་ཕྱུགས་རིགས་ཚང་མ་ལ་འབྱུང་བའི་ཤིག་ཅེས་སིན་བུ་ཞིག 

ཕྱུགས་ས། ཕྱུགས་རིགས་སྐྱློང་ཡུལ། རྩྭ་ཆུ་གཉིས་འཛོམས་ཀི་ཕྱུགས་ས། 

ཕྱུགས་སྲུང་། གནློད་འགློག་ཕྱུགས་སྲུང་ཞེས་གངས་དང་ནད་སློགས་ཀི་གནློད་འཚེ་འགློག་ཅིང་

ཕྱུགས་རིགས་སྲུང་སྐྱློབ་བེད་པ། 

ཕྱུགས་གསློ། ཕྱུགས་རིགས་གསློ་སྐྱློང་བེད་པ། 

ཕྱུགས་ལྷ། སློ་ཕྱུགས་ཀི་ལྷ། 

ཕྱུགས་ལྷས། ནློར་ཕྱུགས་འདློགས་ས་དང་ཉལ་སའི་ར་བ་སློགས། 

ཕྱུང་། འབིན་པའི་སྐུལ་ཚིག 

ཕྱུང་བ། འབིན་པའི་འདས་པ། 

ཕྱུང་ཆེན། ① [ཡུལ] ཕྱུངས། སྐུལ་ཚིག་སྟེ། ཤུབས་ནས་ཕྱུངས་ཤིག མི་ངན་གནས་ནས་ཕྱུངས་

ཤིག་ལ་བུ། ② བློད་ཆས་ཕྱུ་པ་ཆེན་པློའི་བསྡུས་མིང་། 
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ཕྱུར། བ་བེད་ཐ་མི་དད་པ། གཏིང་ནས་ཁར་འཕློར་བའི་རྣམ་པ། འློ་མ་ཁློལ་ནས་ཕྱུར་འདུག མཚོ་

ཕྱུར། ཆུ་ཕྱུར་ལ་བུ།

ཕྱུར་པློ། ཡར་མཐློན་པློར་ལངས་པ་དང་། གཏམས་པའི་རྣམ་འགྱུར། སྣློད་ཕྱུར་པློར་གང་བ། འབྲུ་

ཕུང་ཕྱུར་པློ། གློ་སློག་ཕྱུར་པློར་སྤུངས་འདུག 

ཕྱུར་ཕྱུར། འཕྱུར་འཕྱུར་དང་འདྲ། 

ཕྱུར་བུ། བྱུར་བུ་དང་མཚུངས་ཏེ། སྣློད་ཁེངས་ནས་འབུར་དུ་ཐློན་པའི་ཚུལ། དཀར་གཞློང་ནང་དུ་

ཤིང་འབས་ཕྱུར་བུར་བླུག་པ། རས་ཕད་ནང་དུ་འབས་ཕྱུར་བུར་གཏམས་པ། རླངས་འཁློར་ནང་

དུ་དངློས་ཟློག་ཕྱུར་བུར་གང་བ། 

ཕྱུར་རེ་བ། རྡུལ་དང་དུ་བ་སློགས་ལངས་ཚུལ་ཞིག ཁིམ་བརྡིབས་ནས་ས་ཚུབ་ཕྱུར་རེ་བར་གྱུར། 

ཕེ། ཞིབ་མློར་བས་པའི་དངློས་པློ་སྟེ། རྒྱགས་ཕེ། བག་ཕེ། ཤིང་ཕེ། གསེར་ཕེ། སྨན་ཕེ་སློགས་ལ་བུ། 

ཕེ་རྐྱལ། རམ་སྣློད་རྐྱལ་པའམ་ཁུག་མ། ཕེ་རྐྱལ་བློང་ལ་བལས་ནས་ཟ་ལུགས་དང་། ལམ་འཕང་ཆུ་

ལ་བལས་ནས་ཟ་ལུགས་དང་། ལམ་འཕང་ཆུ་ལ་བལས་ནས་འགློ་ལུགས་བེད། 

ཕེ་ཁུ། ནད་པའི་བཟའ་བཏུང་གི་ཆེད་དུ་བཟློས་པའི་རམ་ཐུག་གི་མིང་། 

ཕེ་ཁུ་བསྐློལ། རམ་ཐུག་བསྐློལ་བ། 

ཕེ་ཁུག རམ་ཁུག་དང་དློན་གཅིག 

ཕེ་འགམས། ① རམ་པ་སློགས་འགམས་ཟིན་པ། ② འགམ་རྒྱུའི་རམ་པ། 

ཕེ་ཆག རམ་ཆག 

ཕེ་གཏློར། ① རམ་པ་གཏློར་བ། ② [ཡུལ]ངློ་བསྟློད། ཟློལ་བསྟློད་ཀི་ཕེ་གཏློར་ལ་དགའ་བ། 

ཕེ་ཐུག རམ་པ་དང་གློ་ཞིབ་སློགས་ཀི་ཐུག་པ། 

ཕེ་འཐག གནའ་བློའི་དུས་སུ་དགློན་པ་དང་། དཔློན་ཚང་། ཁིམ་ཚང་ཕྱུག་པློ་བཅས་ཀི་ནང་དུ་རམ་

པ་འཐག་མཁན་ཞིག་རྒྱུན་ཉར་བེད་སློལ་ཡློད་པའི་ལས་རིགས་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

ཕེ་འཐག་པ། རམ་པ་སློགས་འཐག་པ། འབྲུ་རིགས་བརྔློས་ནས་ཕེ་འཐག་པ། 

ཕེ་བདུག རླུང་ནད་སློགས་ཀིས་མགློ་བློ་འཁློར་བ། ཞེན་པ་ལློག་ཅིང་སྐྱུག་མེར་བེད་པ། བརྒྱལ་



  1366  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གིབ་ཕློག་པ་སློགས་ལ་ཕན་པའི་ཆེད་དུ་རམ་པ་མེར་བསེགས་པའི་དུ་བ་སྣར་བདུགས་པའི་

ལས་ལ་ཟེར། 

ཕ་ེཕུར། མཆློད་རས་ཀ་ིབ་ེབག་སྟེ། དར་གློས་སློགས་ཀིས་བཟློས་པའ་ིདྲ་ིབཟང་ཕ་ེམ་ཕུར་མའ་ིསྣློད་ཅིག 

ཕེ་བ། ① འབེད་པའི་འདས་པ། ② བགློ་རིས། 

ཕེ་བའི་རློལ་བ་ཅན་གི་ཡི་གེ། ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ་ཞ་ཟ་ཤ་ས་ཧ་ཨི་ཨུ་ཨེ་ཨློ། 

ཕེ་བྲུལ། སགས་གློང་བྲུལ་བ། 

ཕེ་འབུར་དགློན། མིང་གཞན་གཡུང་དྲུང་བདེ་ལན་གིང་ཟེར། དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་སློག་པློ་རིའི་

རེ་དང་ཉེ་བའི་ཤ་བ་མཚོ་ཁར་ཡློད། རེས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མཇུག་ཙམ་ན་དགློང་

རེ་གཡུང་དྲུང་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་དགློན་ས་མར་སློས་པར་གགས། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་

ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རློང་བག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཕ་ེའབློ། [ཡུལ] གློ་སློ་ཕ་ེམར་བླུག་ས་ཤིང་གིས་བཟློས་པའ་ིའབློ་སྟེ། ལློ་གསར་སློགས་རེན་འབེལ་སྐབས་

བསྒིག་རྒྱུའ་ིཤིང་འབློ་ཉིས་སྦྲེལ་ཡ་གཅིག་ཏུ་ཕ་ེམར་དང་། ཡ་གཅིག་ཏུ་གློ་བླུག་ས་བེད་པ་ཞིག 

ཕེ་མ། ཞིབ་མློར་བཏགས་པའི་དངློས་རས། ལགས་ཕེ། བག་ཕེ། སྨན་ཕེ། ཤིང་ཕེ། འབས་ཕེ་མར་

བཏགས་པ། གསེར་ཕེ་མར་བརྡར་བ། 

ཕེ་མ་དམར་པློ། [མངློན] ལི་ཁི། 

ཕེ་མ་ལ། ལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྤུ་ཧྲེང་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད་ཅིང་མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་

ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་༦༡༧༥ཡློད། 

ཕེ་མ་ལེབ། ལེབ་འདྲེ་མ་སྟེ། སློག་ཆགས་རང་པ་དྲུག་དང་། གཤློག་པ་བཞི་ལན་ཞིག 

ཕེ་མར། སྤིར་བཏང་རམ་པར་མར་སྣུམ་བཏབ་པའི་ཟན་ཡིན་ཞིང་། དམིགས་བསལ་སེར་མའི་ནང་

རམ་པ་དང་མར་བསེས་ཏེ་བཤམས་པ་ལློ་གསར་སློགས་ཀི་རེན་འབེལ་གི་རས་ཤིག་ཡིན། 

ཕེ་ལེབ། ཕེ་མ་ལེབ་ཀི་བསྡུས་ཚིག 

ཕེ་སུངས་ཟན། རམ་པ་ཡུན་ལློན་ནས་དྲི་རློ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ལས་གཡློས་པའི་ཟན་གི་མིང་སྟེ། 

དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་



  1367  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཚིག་གསལ་བར་སྟློན་པའི་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། ཕེ་སུངས་དྲི་རློ་འགྱུར་བ་ཡི། རམ་པ་

རིང་པའི་མིང་ཡིན་ནློ།། 

ཕེ་གསལ་ཆེན་མློ། ས་སྐྱ་དཔློན་ཆེན་མི་རབས་གཉིས་པ་ཀུན་དགའ་བཟང་པློའི་སྐབས། དམག་ཁལ་

དང་ཞིང་པའི་དཔྱ་ཁལ་བསྡུ་སྐབས་ས་ཚུགས་ཀི་རིམ་པར་ཕེ་བ་དང་། ས་ཆ་བཟང་ངན་དང་། མི་

མང་ཉུང་བཅས་ཀི་གནས་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ཏེ་ཁལ་ཐློབ་ཆེ་ཆུང་གི་དབེ་བ་ཕེ་བ་ལ་ཟེར། 

ཕེ་གསལ་བེད། དབེ་འབེད་ཞིབ་འཇུག་གསལ་པློར་བེད་པ། 

ཕེ་ཧྭག བུ་རམ་གི་ལྦུ་བའམ་ཁ་ཤུན་བསྡུས་པ། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་ཞག་བདུན་པའི་སྨན་གི་

བེ་བག་ཅིག 

ཕེད། [རིང]དར་ཡློལ་ལམ་རྒན་པློ། 

ཕེད་ཀ དུམ་བུ་གཉིས་སུ་བགློས་པའི་ཡ་གཅིག་ ནམ་ཕེད། ཉིན་ཕེད། མཚན་ཕེད། ཟླ་བ་ཕེད་དང་

གཉིས། ཟླ་བ་གཉིས་དང་ཕེད་ཀ རྒྱལ་ཁམས་ཕློ་ཕེད་མློ་ཕེད། ལུང་པ་རྩྭ་ཕེད་ཆུ་ཕེད། ཐག་

རིང་གཏམ་དེ་ཕེད་བདེན་ཕེད་མི་བདེན། 

ཕེད་ཀྲུང་། ཕེད་སྐྱིལ་དང་དློན་གཅིག 

ཕེད་སྐུང་ཕེད་བཤད། སྐད་ཆ་རྐྱློང་སྐུམ་བས་པ། སྐད་ཆ་ཕེད་སྐུང་ཕེད་བཤད་བས་པས་ཧ་གློ་དློན་

རློགས་དཀའ། 

ཕེད་སྐྱིལ། སྐྱིལ་ཀྲུང་ཕེད་པ་སྟེ། རང་པ་ཡ་གཅིག་བསྐུམས་ལ་ཡ་གཅིག་བརྐྱངས་པ། 

ཕེད་གློང་མ། ཆ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་སྟློད་ཆ། 

ཕེད་གིང་། ཕློགས་གསུམ་རྒྱ་མཚོ་ཡིན་པའི་གིང་སྟེ། རྒྱ་གར་ཕེད་གིང་། 

ཕེད་གིང་ཕན། ཕློགས་གསུམ་ཆུ་དང་འབེལ་ལ་ཕློགས་གཅིག་སྐམ་ས་དང་འབེལ་བའི་གིང་ཕན། 

ཕེད་བགློས། མང་ཉུང་འདྲ་གཉིས་བས་ཏེ་བགློས་པ། དཔེ་དེབ་བཅློ་བརྒྱད་མི་གཉིས་ལ་ཕེད་

བགློས་བས་པ། 

ཕེད་བརྒྱད། ① སར་བློད་ཀི་དངུལ་རི་སྟངས་ལ་སྐར་ཕེད་བརྒྱད་གཉིས་ལ་ཊམ་ག་གཅིག་ཟེར། 

 ② བེ་སློགས་ཀིས་འཇལ་བའི་གངས་བདུན་དང་ཕེད་ཀ 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕེད་ཆ། ཆ་གཉིས་སུ་བགློས་པའི་དུམ་བུ་གཅིག ཁློན་འབློར་ཧ་ཅང་ཆེ་དྲགས་པས་ཕེད་ཆ་

བསྐྱུངས་ཀང་འགིག 

ཕེད་གཉིས། གཅིག་དང་ཕེད་ཀ 

ཕེད་ལིར། [ཡུལ] ཁ་གང་གསུམ་མམ། སྐར་ཕེད་བརྒྱད་རི་བའི་ཆང་འགློ་བའི་སྣློད་ཁློག་ལིར། 

ཕེད་དག་ཆ་ཤས། གཟའ་ཕེད་དག་གི་གངས་གནས་འློག་མའི་མིང་། 

ཕེད་དུ་འཁློར་བའི་རྒྱན། ཡི་གེའི་སྒ་འདྲ་བས་ཚིག་རང་བརེགས་པའི་ཚིགས་བཅད་ནར་མློའི་

དབིབས་ཅན་གི་ཕེད་དུ་འཁློར་བར་བཀློད་པའི་རྒྱན་ཞིག 

ཕེད་བདེན་ཕེད་མི་བདེན། བདེན་དང་མི་བདེན་ཆ་སློ་སློར་དབེ་བ་ལས་ཡློངས་སུ་ངེས་པ་མ་ཡིན་པ། 

ཕེད་པ། [ཐ་མི་དད་པ] ① དབེ་མཚམས་མ་འདྲེས་པ། སྐྲ་དང་། དཔྲལ་བ་གཉིས་ཀི་མཚམས་ཕེད་

པ། ② ཁད་པར་ཤེས་པའམ་མ་འདྲེས་པར་རློགས་པ། བརག་དཔྱད་བས་ནས་བདེན་རྫུན་གི་

ཁད་པར་ཕེད་པ། སྤི་དང་བེ་བག་གི་དབེ་བ་ཕེད་པ། 

ཕེད་པློ། ཕེད་མ་དང་འདྲ། 

ཕེད་ཕེད། ཕེད་ཀ་རེ། ས་མ་ས་མ་ལས་ཕི་མ་ཕི་མར་ཕེད་ཕེད་ཀིས་འཕི་བ། 

ཕེད་འཕར་བ། དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་ནང་གསེས། འློག་མིན་གི་མཐར་ཐུག་པར་འགློ་བ་གང་ཚངས་

རིས་སུ་སྐྱེས། དེ་ནས་ཤི་འཕློས་ཏེ་བར་པ་རྣམས་བློར་ཏེ་གནས་གཙང་ལྔའི་དང་པློ་གསུམ་

གང་རུང་དུ་སྐྱེས། དེ་ནས་ཀང་བར་པ་རྣམས་དློར་ཏེ་འློག་མིན་དུ་འདའ་བའི་རིགས་ཅན་ནློ།། 

ཕེད་འཕི་ཡློ་བད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་half subtracter ཟེར། 

ཕེད་མ། དངློས་པློ་གང་ཡིན་གི་ཕེད་ཀ སྨྱུག་སློང་ཕེད་མར་གཤེག་པ། བཞིའི་ཕེད་མ་གཉིས། 

ཕེད་སྨིན་པ། ཕེད་ཀ་ཙམ་སྨིན་པའམ། ཚོས་པ། ཤིང་ཏློག་ཕེད་སྨིན་པ། 

ཕེད་ཙམ། ཕེད་ཀ་ལས་ཅུང་ཟད་ཉུང་བའམ། ཅུང་ཟད་མང་བ་སྟེ་མ་ངེས་པའི་ཚད། ལས་དློན་འདི་

ད་ལ་ཕེད་ཙམ་ལས་གྲུབ་མ་སློང་། 

ཕེད་ཚལ། ཕེད་ཀའི་དུམ་བུ། 



  1369  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཕེད་ཚིག ཕེད་མེས་ཚིག་ཅིང་། ཕེད་མ་ཚིག་པ། 

ཕེད་འཛིན། ཉི་ཟླའི་ཕེད་ཆ་འཛིན་ཚུལ་ཏེ། སྒིབ་ཚུལ། 

ཕེད་གཟུགས། ལྷའི་ཞལ་རས་གཡས་གཡློན་ཕེད་སེར་ལ་ཕེད་སློ་བ་ལ་བུ། 

ཕེད་འློག་མ། ཕེད་ཀའི་འློག་མ། 

ཕེད་ལུས། ལས་ཀ་སློགས་ཕེད་ཀ་བས་ཏེ་མཚམས་འཇློག་པ། ལས་ཀ་ཕེད་ལུས་མ་བེད། 

ཕདེ་ཤས། [ཡུལ] སར་ཞངི་བདག་གསི་སློ་ནམ་པའ་ིསྟློན་ཐློག་ཕདེ་ཀ་ལནེ་པའ་ིབློགས་མ་གཏློང་སློལ་ཞགི 

ཕེད་གཤགས། དཀིལ་ནས་དུམ་བུ་གཉིས་སུ་བཀས་པ། སན་མ་ཕེད་གཤགས་བཏང་བ། 

ཕེད་ལྷག ① ཕེད་ཀ་ལས་མང་ཙམ། སྤིན་ནག་གིས་ཟླ་བ་ཕེད་ལྷག་ཙམ་བསྒིབས་སློང་། ② ཕེད་

ཀ་ལྷག་མར་ལུས་པ། འགློ་རྒྱུའི་ལམ་ཐག་ཕེད་ལྷག་པ། 

ཕེན། གཤང་ལམ་ནས་ཕིར་ཐློན་པའི་འློག་རླུང་གི་མིང་། འདི་ལ་ཕེན་གཏློང་ཞེས་བ་བེད་ཐ་དད་པ་

དང་། ཕེན་ཤློར་ཞེས་བ་བེད་ཐ་མི་དད་པ་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་ཆློག ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད་དུ་རྟུག་

དྲི་གཏློང་ཞེས་ཟེར། 

ཕེན་བཏང་བ། རྐུབ་ནས་རྟུག་དྲི་བཏང་བ། 

ཕེན་དྲི། རྟུག་དྲིའི་དྲི་མ། 

ཕེམ་འཕེད། [རིང]ཕི་དྲློ། 

ཕེམ་རེད། [རིང]ཕི་དྲློ། 

ཕེས། འབེད་པའི་སྐུལ་ཚིག 

ཕེས་པ། འབེད་པའི་འདས་པའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག 

ཕེས་འབེད། ཕི་དྲློའི་དུས་ཀི་མིང་། 

ཕློ་ཕློ། ཁི་རྦློད་པའམ་སྐུལ་བའི་སྒ། 

ཕློགས། ① ཤར་ཕློགས་ལ་སློགས་པའི་ཕློགས་བཅུ་ཀུན་ལ་ཁབ་པའི་སྤི་མིང་། ② གཏན་ཚིགས་

ཡང་དག་ལ་བརེན་ནས་སྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་རློད་གཞི་ཆློས་ཅན་དེ་དང་སྒྲུབ་ཆློས་གཉིས་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་དློན་ནམ་དེ་གཉིས་ལྷན་དུ་སེབས་པའི་དློན་ཞིག འདི་དང་སྒྲུབ་བ། རེས་སུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཔག་བ་བཅས་དློན་གཅིག ③ ཉི་མས་བསྟན་པའི་ངློས། སྟེང་ཕློགས། འློག་ཕློགས། ཤར་

ཕློགས། ནུབ་ཕློགས། རང་ཕློགས། དག་ཕློགས། ཡུལ་ཕློགས་ཚང་མར་གཟིགས་ཞིབ་ཏུ་

ཕེབས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀུན་ཁབ་དང་། ཉི་སྟློན། འཕློག་བེད། གསལ་གནས་བཅས་སློ།། 

④རིས་དང་། སྣ་ག མཐུན་ཕློགས། འགལ་ཕློགས། ཟླ་བའི་དཀར་ཕློགས་དང་ནག་ཕློགས། 

ཁས་ལེན་དམ་བཅའི་ཕློགས། རྒྱབ་རེན་རིགས་པའི་ཕློགས། ཆློས་ཅན་སྣང་ཕློགས་དང་ཆློས་

ཉིད་སྟློང་ཕློགས། ⑤ ཟླ་ཕེད་ལའང་ཕློགས་ཟེར་ཏེ། དཀར་ཕློགས་དམར་ཕློགས་དང་། ལློ་

གསུམ་ཕློགས་གསུམ། སྒ་གཅན་ཕློགས་ལློངས་ཟེར་བ་བཞིན་ནློ།། ⑥ [མངློན] ཕློགས་བཞི་

མཚམས་བཞི་སྟེང་འློག་སྟེ་ཕློགས་ལ་བཅུ་ཡློད་པས་གངས་བཅུ་མཚོན། 

ཕློགས་ཀ ཤློག་ཀ་ཡི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

ཕློགས་ཀི་གློས་ཅན། [མངློན] ① མུ་སྟེགས་གཅེར་བུ་པའི་མིང་། ② དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 

ཕློགས་ཀི་འཁློར་ལློ། ཕློགས་ཐམས་ཅད་དམ། ཕློགས་ཀུན་ཞེས་པ་སྟེ། ཕློགས་ཀི་མུ་འཁྱུད་ཞེས་

པ་དང་དློན་གཅིག 

ཕློགས་ཀི་གང་པློ། ① འཛམ་གིང་མཛེས་པའི་རྒྱན་དྲུག་གི་ཡ་གལ། ཚད་མ་རིག་པའི་རྒྱན་གི་སློབ་

དཔློན་ཕློགས་ཀི་གང་པློ་ནི། རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕློགས་ཀི་རྒྱུད་དུ་རྒྱལ་རིགས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། 

མཁན་པློ་རྒྱལ་བའི་དབང་པློ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། སློབ་དཔློན་དབིག་གཉེན་བསྟེན་ནས་ཚད་མ་

ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་གྱུར་ཏེ། ཚད་མའི་བསྟན་བཅློས་ཐློར་བུ་རྣམས་བསྡུས་ཏེ་ལུས་ཡློངས་

སུ་རློགས་པའི་གཞུང་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ར་འགེལ་གཉིས་དང་། དམིགས་པ་བརག་པ་ར་

འགེལ། དུས་གསུམ་བརག་པ། རིགས་པ་ལ་འཇུག་པ། ཕློགས་ཆློས་དགུའི་འཁློར་ལློ་ལ་

སློགས་པ་ཚད་མའི་གཞུང་མང་དུ་བརམས་ཏེ་ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་སློལ་འབེད་པའི་སློབ་

དཔློན་དུ་གྱུར་པའློ།། ② ཕློགས་བརྒྱད་སྲུང་མཁན་གང་པློ། 

ཕློགས་ཀི་གང་པློ་བརྒྱད། ཤར་དུ་ས་སྲུང་བུ། ཤར་ལྷློར་པདྨ་དཀར་པློ། ལྷློར་གཡློན་ཕློགས། ལྷློ་

ནུབ་ཏུ་ས་ལ་དགའ། ནུབ་ཏུ་གསལ་བེད། ནུབ་བང་དུ་མེ་ཏློག་སློ་ཅན། བང་དུ་ས་ཀུན་ལ་

གགས་པ། བང་ཤར་དུ་ཆ་མཛེས་རྣམས་སློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཕློགས་ཀི་སྒ་གསུམ། ཤེས་འདློད་ཆློས་ཅན། བསྒྲུབ་བའི་ཆློས། དེ་གཉིས་ཀའི་ཚོགས་དློན་ནློ།། 

ཕློགས་ཀི་བཅིང་བ། ༡ སྲུང་བའི་དཀིལ་འཁློར་བསློམ་པ། ༢ ཕློགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་ཚོན་སྐུད་སྣ་

ལྔའི་ཐི་གུས་སྦྲེལ་ནས་སགས་བཟླས་པའི་ཕུར་བུ་བཏབ་པའི་དློན། 

ཕློགས་ཀི་གནས། སྒའི་གནས་བརྒྱད་ཀི་བདུན་པ་སྐྱེས་བུའི་ལློག་པ་ཕློགས་གཅིག་སྟློན་པ་སྟེ། 

དཔེར་ན་སྐྱེས་བུ་འདི་ནི་སྟློབས་དང་ལན་པའློ་ཞེས་དང་། ཡློན་ཏན་དང་ལན་པའློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཕློགས་ཀི་བུ་མློ། ནམ་མཁའི་མངློན་བརློད། 

ཕློགས་ཀི་མུ་ཁྱུད། [མངློན]ཉི་མ། 

ཕློགས་ཀི་མཛེས་མ། ཕློགས་ཀི་བུ་མློ་དང་དློན་གཅིག 

ཕློགས་ཀི་ལུས་ཕ་མ། ཕློགས་ཀི་བུ་མློ་དང་དློན་གཅིག 

ཕློགས་རྐྱང་གསང་སློམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་one-wat encryption ཟེར། 

ཕློགས་སྐྱློང་། བརྒྱ་བིན་སློགས་ཕློགས་བཅུ་སྲུང་བའི་ལྷ་བཅུ། 

ཕློགས་སྐྱློང་བརྒྱད། ཕློགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ཀི་ལྷ་སྟེ། ཤར་དུ་དབང་པློ། ལྷློ་རུ་གཤིན་རེ། ནུབ་ཏུ་

ཆུ་བདག བང་དུ་གནློད་སྦིན། ཤར་ལྷློར་མེ་ལྷ། ལྷློ་ནུབ་ཏུ་བདེན་བལ། ནུབ་བང་དུ་རླུང་ལྷ། བང་

ཤར་དུ་དབང་ལན་བཅས་བརྒྱད་ཡློད་ཅིང་།ཕློགས་མཚམས་རང་རང་ལ་མིང་དེ་ལར་ཐློགས་པ། 

ཕློགས་སྐྱློང་བཅུ། དབང་པློ་དང་། གཤིན་རེ། ཆུ་བདག གནློད་སྦིན། མེ་ལྷ། སིན་པློ། རླུང་ལྷ། འབྱུང་

པློ། ཚངས་པ། སའི་ལྷ་མློ་དང་བཅུ། 

ཕློགས་སྐྱློང་བཅློ་ལྔ། ཕློགས་སྐྱློང་བཅུའི་སྟེང་དུ་ཉེ་དབང་། ཚོགས་བདག ཉི་མ། ཟླ་བ། ཐག་བཟང་

བཅས་བསྣན་པས་བཅློ་ལྔ། 

ཕློགས་སྐྱློད། ཡུལ་ལུང་གཞན་དུ་འགློ་བ། དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་རློགས་ཞིབ་ཀི་ཆེད་དུ་ལས་

ཁུངས་ནས་ཐློན་ཏེ་ཕློགས་སྐྱློད་བས་པ། 

ཕློགས་ཁག མི་སློ་སློའི་འདློད་ཞེན་གིས་ཚོ་དང་ཚོ་ཁག་དབེ་བ། 

ཕློགས་འཁམས། ཡུལ་གཞན་དུ་མྱུལ་ཞིང་འཁམས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕློགས་འཁར། རང་ཡུལ་དུ་སློད་དབང་མ་བྱུང་བར་ས་ཕློགས་གཞན་དུ་འགློ་དགློས་བྱུང་བ། ཡང་

ན་ཕློགས་ཉུལ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཕློགས་ག་གེ་མློ། མིང་མི་གསལ་བའི་ཡུལ་ཞིག 

ཕློགས་གློས། ① གཅེར་བུ་དང་གློས་མེད། ② ཕློགས་ཐག་རིང་ལ་འགློ་སྐབས་གློན་རྒྱུའི་གློས། 

ཕློགས་གློས་ཅན། ཕློགས་ཀི་གློས་ཅན་དང་དློན་གཅིག 

ཕློགས་གང་། ཕློགས་ཀི་གང་པློའི་བསྡུས་མིང་། 

ཕློགས་སྒིག ཚན་པ་སློ་སློ་བ་རྣམས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་སེབ་པ། ཡིག་ཆ་ཕློགས་སྒིག གཏམ་དཔེ་ཁ་

འཐློར་བ་རྣམས་ཁུ་བསྡུས་ཕློགས་སྒིག་བས་པ། 

ཕློགས་སྒིག་ཨང་ཚབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་assembly code ཟེར། 

ཕློགས་སྒིལ། བ་བ་དང་ད་ལམ་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་སྒིལ་བ། 

ཕློགས་འགལ་དུ་གྱུར་བ། གཏམ་སྤློད་ས་ཕིར་འགལ་ཟླ་བྱུང་བ། ཡང་ན་ས་ཚིག་ཕི་འགལ་ཞེས་པ་

མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཕློགས་འགིལ། ཕློགས་གཅིག་ཏུ་འགིལ་བ། 

ཕློགས་འགྲུལ། ① ཕློགས་ནས་འློངས་པའི་མགློན་པློ། ② ཕློགས་ལ་འགློ་མཁན། 

ཕློགས་འགྲུལ་གནས་མཇལ་བ། ས་ཐག་རིང་པློ་ནས་ཡློང་བའི་འགྲུལ་པ་ལྷ་རེན་མཇལ་མཁན། 

ཕློགས་འགློ། [མངློན]འློད། 

ཕློགས་འགློན། ཕློགས་ཀི་འགློན་པློ། 

ཕློགས་བསྒིགས་དུས་ཚོད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་assembly time ཟེར། 

ཕློགས་ས། གཞན་གི་ལུགས་སམ་ཕ་རློལ་པློའི་འདློད་པ། 

ཕློགས་ས་མ། [མངློན]ཟླ་བ་ཡར་ངློ་།། 

ཕློགས་ཅན། ཉིན་ཞག་སུམ་ཅུ་ལ་ཟླ་བ་གཅིག་ཏུ་བས་པའི་ཟླ་བའི་མིང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཕློགས་གཅིག ① ཡ་གཅིག་གམ་ངློས་གཅིག གནས་ཚུལ་བདེན་རྫུན་ཇི་ལར་ཡིན་མིན་ཕློགས་

གཅིག་ནས་བལས་པས་ཤེས་དཀའ། ཕློགས་གཅིག་ནས་སློབ་སྦློང་དང་། ཕློགས་གཅིག་ནས་

ཐློན་སྐྱེད་བེད་པ། བ་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་བསམ་པ་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་མཐུན་པར་བ་དགློས། ② གནས་

གཅིག ཅ་ལག་དེ་ཚོ་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་ནས་བཞག་པ། ཡིག་ཆ་རྣམས་ཕློགས་གཅིག་

བསྒིགས་པ། ③ ཡ་གཅིག ཚར་གཉིས་བཀློད་པའི་ཕློགས་གཅིག སྒ་གཅན་ར་བ་གནས་

གཉིས་བཀློད་པའི་ཕློགས་གཅིག་གིས། འཁློར་ལློར་རིམ་ཕི་གདློང་སྐར་ཡིན། 

ཕློགས་གཅིག་གི་མ་ནིང་། ཟླ་བ་ཡར་ངློ་དང་མར་ངློ་ལ་མཚན་མ་འགྱུར་བའི་མ་ནིང་། 

ཕློགས་ཡས་གན་རྒྱ་ཕིར་འཐེན། ཕན་ཚུན་གློས་བསྡུར་མེད་པར་ཕློགས་གཅིག་གིས་གན་རྒྱར་

རིས་མེད་རྡློག་རློལ་དུ་བཏང་བའམ་དེ་ལས་ཕིར་འཐེན་པ། 

ཕློགས་ཡར་ཡིད་ཆེས། ཕློགས་གཉིས་ཀའི་སྐད་ཆ་དང་བསམ་འཆར་ལ་མ་ཉན་པར་ཕློགས་གཅིག་

ཁློ་ནར་ཡིད་ཆེས་དང་བདེན་པར་འཛིན་པའི་དློན། 

ཕློགས་བཅུ། ཤར། ལྷློ། ནུབ། བང་དང་དེ་དག་གི་མཚམས་བཞི་དང་། སྟེང་འློག་གཉིས་སྟེ་བཅུ། 

ཕློགས་བཅུའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་གངས་མེད་པ། ཕློགས་བཅུའི་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད། ཕློགས་བཅུའི་རྒྱལ་བའི་ཞིང་ཁམས། 

ཕློགས་བཅུའི་རྒྱལ་སས། ཕློགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། 

ཕློགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས། ༡ ཤར་ཕློགས་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས། ༢ ལྷློ་ཕློགས་

སངས་རྒྱས་མ་ངན་མེད་པའི་དཔལ། ༣ནུབ་ཕློགས་ཀི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་འློད་འཕློ། ༤ 

བང་ཕློགས་ཀི་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་བའི་དབང་པློ། ༥ ཤར་ལྷློའི་སངས་རྒྱས་པད་མློ་དམ་པའི་

དཔལ། ༦ ལྷློ་ནུབ་ཀི་སངས་རྒྱས་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་སྣང་བ་དམ་པའི་དཔལ། ༧ ནུབ་བང་

གི་སངས་རྒྱས་གདུག་དམ་པ། ༨ བང་ཤར་གི་སངས་རྒྱས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་གང་པློ་དམ་པའི་

དཔལ། ༩ སྟེང་ཕློགས་ཀི་སངས་རྒྱས་དགའ་བའི་དཔལ། ༡༠འློག་ཕློགས་ཀི་སངས་རྒྱས་པད་

མློའི་དཔལ། 

ཕློགས་ཆ། ① ཕློགས་ཀི་ཆ་ཤས། དློན་གནད་ཡློངས་རློགས་མ་མཐློང་བར་ཕློགས་ཆའི་དློན་རློག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ་ཙམ་གིས་མི་རློགས། ② རིས་སུ་ཆློད་པའི་ཆ། ཕློགས་ཆ་ཅན། 

ཕློགས་ཆློས། རློད་གཞི་ཤེས་འདློད་ཆློས་ཅན་གི་སྟེང་དུ་རགས་དེ་དངློས་པློའི་གནས་ཚུལ་དང་

མཐུན་པར་གྲུབ་པ་སྟེ། དཔེར་ན། སྒ་ཆློས་ཅན། མི་རག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར་ཞེས་བཀློད་པའི་ཚེ་

རློད་གཞི་སྒའི་སྟེང་དུ་སྒ་དེ་བས་པ་དེ་ཡིན་པར་གྲུབ་པ་ལ་བུའློ།། 

ཕློགས་ཆློས་དགུའི་འཁློར་ལློ། སློབ་དཔློན་ཕློགས་ཀི་གང་པློས་མཛད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་འཁློར་

ལློའི་དངློས་བསྟན་ལར་ཕློགས་ཆློས་གཏན་ཚིགས་དགུ་འཁློར་ལློའི་རེ་མིག་ཏུ་བཀློད་པ་སྟེ། 

སྟེང་འློག་གཉིས་ལ་ཡང་དག་དང་། ལློགས་ལ་འགལ་བ་གཉིས་དང་ནི། ཟུར་བཞི་ཐུན་མློང་མ་

ངེས་བཞི། དབུས་ན་ཐུན་མིན་མ་ངེས་པའློ།། 

ཕློགས་ཆློས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་དགུ། ཕློགས་ཆློས་གཏན་ཚིགས་དགུ་དང་དློན་གཅིག 

ཕློགས་ཆློས་འཇའ་བའི་རགས་འཛིན་སེམས། རགས་འཛིན་སེམས་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ། རེས་དཔག་

གི་ཕློགས་ཆློས་ཀི་ཚུལ་འཛིན་པའི་མངློན་སུམ་དང་རེས་དཔག་དང་ཡིད་དཔྱློད་གང་རུང་གི་

ཤེས་པ། དཔེར་ན་བས་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཐློག་མར་སྒ་བས་པར་འཇལ་

བའམ་ངེས་པའི་བློ་སྐྱེ་བ་ལ་བུའློ།། 

ཕློགས་ཆློས་གཏན་ཚིགས་དགུ། སློབ་དཔློན་ཕློགས་གང་གིས་མཛད་པའི་ཚད་མ་མདློའི་དངློས་

བསྟན་ལར། རགས་སྦློར་འགློད་ཚུལ་གི་དཔེ་འཇློག་ལུགས་ཐློག་ནས་རགས་ཡང་དག་དང་ལར་

སྣང་ངེས་བེད་ཀི་རིགས་པ་ལ་དབེ་ན། རགས་ཡང་དག་གཉིས་དང་། འགལ་རགས་གཉིས་དང་། 

དངློས་ཀི་མ་ངེས་པའི་རགས་བཞི་དང་། ཐུན་མིན་གི་མ་ངེས་པའི་རགས་གཅིག་བཅས་དགུའློ།། 

ཕློགས་གཉིས། ① རིས་གཉིས། ② ཡུལ་ཕློགས་ཁག་གཉིས། ③ རང་གཞན་གི་ཆ་གཉིས། 

ཕློགས་གཉིས་ཀི་ངློ་ཚབ། ཚོ་ཁག་གཉིས་ཀི་ཕློགས་སློ་སློའི་སྐུ་ཚབ་པ། 

ཕློགས་གཉིས་ཀི་དློ་བདག དློན་རྐྱེན་ཅི་རིགས་ལྷག་པའི་ཕློགས་གཉིས་ཀི་འགན་འཁུར་རམ་ཐད་

འབེལ་མི་སྣ། 

ཕློགས་གཉིས་བགློད་པ། ཉི་མ་ལ་དབར་ཉི་ལློག་ནས་བཟུང་ཉི་མའི་རྒྱུག་ལམ་བང་ཕློགས་དང་། 

དགུན་ཉི་ལློག་ནས་བཟུང་ཉི་མའི་རྒྱུག་ལམ་ལྷློ་ཕློགས་ཀི་བགློད་པ་གཉིས་ཡློད་པ་ལ་ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཕློགས་གཉིས་ལ་འཇུག་པ། ཟླ་བའི་དཀར་ནག་གི་ཕློགས་གཉིས་སློ།། 

ཕློགས་རློག ཕློགས་ཆའ་ིརློག་པ་སྟེ། ཕློགས་ར་ེཙམ་མམ། ཆ་ཤས་ར་ེཙམ་རློག་དཔྱློད་བེད་པའ་ིབསམ་བློ། 

ཕློགས་རློགས། ཕློགས་གཅིག་ཙམ་མམ་ཆ་ཤས་ཙམ་ཤེས་པ། 

ཕློགས་ལར་སྣང་བའི་སྐྱློན་དགུ། བསལ་བ་ལྔ་སྤི་ལློ་མངློན་སུམ་གིས་བསལ་བ། རེས་སུ་དཔག་

པས་བསལ་བ། ཡིད་ཆེས་པས་བསལ་བ། འཇིག་རེན་པས་བསལ་བ། རང་གི་ཚིག་གིས་

བསལ་བ དང་རབ་ཏུ་གགས་པ་མ་ཡིན་པའི་བཞི་སྤི་ལློ་ཁད་པར་རབ་ཏུ་གགས་པ་མ་ཡིན་པ་

དང་། ཁད་པར་ཅན་རབ་ཏུ་གགས་པ་མ་ཡིན་པ། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་གགས་པས་བསལ་བ 

དང་བཅས་དགུའློ།། 

ཕློགས་སྟློན། ① ངློས་སམ་ཁ་ཕློགས་སྟློན་པ། ས་གནས་གང་དུ་འགློ་དགློས་ཕློགས་སྟློན་བེད་པ། 

② རྒྱུས་ཡློད་བེད་པ། ལས་ཀ་བེད་ལུགས་ཕློགས་སྟློན་བེད་པ། 

ཕློགས་སྟློན་འཁློར་ལློ།ཕློགས་ལ་འཁློར་ལློ་དང་གཅིག 

ཕློགས་གཏློགས། རིགས་སམ་ཁློངས་སུ་ཐེ་བ་མཐའ་དག སྙན་ངག་དང་མངློན་བརློད་སེབ་སྦློར་

སློགས་ནི་སྒ་རིག་པའི་ཕློགས་གཏློགས་རེད། 

ཕློགས་ཐློན། ཐག་རིང་པློར་འགློ་བ། 

ཕློགས་མཐའ། ① ས་མཐའ། ② ཕློགས་དང་མཐའ་སྟེ་ཕློགས་ཀུན། 

ཕློགས་མཐའ་ཁ་བཞི། ཕློགས་བཞིའི་རློགས་མཐའ་ཚང་མ་ཞེས་ཏེ། ཕློགས་དང་ཕློགས་ཐམས་ཅད། 

ཕློགས་མཐུན། ① རིགས་གཅིག་པ། ② ཆ་ཤས་ཙམ་འདྲ་བའམ་ཕལ་ཆེར་འདྲ་བ། སློན་དང་ད་

ཆའི་གནས་ཚུལ་ཕློགས་མཐུན་ཙམ་ཡང་མེད། 

ཕློགས་མཐུན་དངློས་བཅུ། རགས་ཀི་གཞི། སློང་བའི་གཞི། སྣློད་སྤད་ཀི་གཞི། ལློངས་སྤློད་ཀི་གཞི། 

འཕར་གཡེང་གི་གཞི། འདློད་པ་ལ་བརེན་པའི་གཞི། གནློད་པའི་གཞི། གནས་པའི་གཞི། མ་

གུས་པའི་གཞི། མི་སྦློང་བའི་གཞིའློ།། 

ཕློགས་མཐློང་། ཕློགས་རེ་བ་ཙམ་ཤེས་པའམ་ཕློགས་རིས་ལ་སྣང་། ཡློངས་རློགས་ཉམས་ལེན་དུ་

འཁེར་ཤེས་པ་ལ་ཞློག ཕློགས་མཐློང་གི་གློ་བ་ཆགས་པའང་དཀློན་པར་གྱུར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕློགས་འཐེན། ཕློགས་རིས་འཐེན་འཁེར། ཕློགས་འཐེན་དགག་སྒྲུབ་ཀང་འཐད་ལན་ཡིན་མིན་

བརག་པར་འཚལ། 

ཕློགས་དང་ཕློགས་མཚམས། ཤར་སློགས་ཕློགས་བཞི་དང་ཤར་ལྷློ་སློགས་མཚམས་བཞི། 

ཕློགས་དང་ཕློགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་སྙན་པ་རྒྱ་ཆེན་པློར་གགས་པ། 

ཕློགས་དྲུག ཤར་ལྷློ་ནུབ་བང་སྟེང་འློག་བཅས། 

ཕློགས་འདྲ་བ། ཕལ་ཆེར་འདྲ་བའམ་ཧ་ལམ་འདྲ་བ། 

ཕློགས་བསྡུས། ཁག་མང་གཅིག་ཏུ་བསྒིགས་པ། 

ཕློགས་བསྡུས་འབི་ཐབས། ཐད་ཀའི་འབི་ཐབས་ཀང་ཟེར། དེ་ནི་སྣུམ་ཚོན་རི་མློའི་དེང་རབས་ཀི་

རྒྱུན་སྤློད་ཐབས་རལ་གི་གས་ཤིག་ཡིན། དེ་ཡང་སྙློམ་བྱུགས་འབི་ཐབས་དང་། ཁ་གེས་

བྱུགས་ཐབས། དྭངས་གསལ་བྱུགས་ཐབས་བཅས་ཕློགས་བསྡུས་ཀིས་བེད་སྤློད་བས་ཏེ། 

བཟློ་དབིབས་དང་གསལ་མུན་གི་རྣམ་པ་འབི་ཐེངས་གཅིག་ལ་མཚོན་པ་བེད་པ་དེར་ཟེར། 

ཕློགས་བསྡུས་སློབ་སྦློང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་inductive learning ཟེར། 

ཕློགས་བསེབས། མང་པློ་གཅིག་ཏུ་བསློམས་པ། སྟློབས་ཤུགས་ཕློགས་བསེབས་པ། 

ཕློགས་བསློམས། མང་པློ་མཉམ་བསེབས། ཐློན་སྐྱེད་ཉམས་མློང་ཕློགས་བསློམས་བས་ནས་ཐློན་

སྐྱེད་ལས་ཕློད་ཆེ་རུ་གཏློང་བ། 

ཕློགས་ན་མི་གནས་པ། ཕློགས་རེར་མི་ལྷུང་བར་དྲང་པློར་གནས་པ། 

ཕློགས་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ] ① ཁ་སྟློན་པ། ཤར་ངློས་སུ་ཕློགས་པ། གཡས་མདའ་དང་། གཡློན་

གཞུ་ལ་མི་ཕློགས་པ། རང་ཡུལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕློགས་པ། ② བ་སྤློད་ལ་འཇུག་པ། ལུགས་དང་

མི་མཐུན་པའི་ལམ་ལུགས་ནུབ་པར་མངློན་དུ་ཕློགས་པ། ཐློན་སྐྱེད་འཛུགས་སྐྲུན་ནང་དུ་རིམ་

གིས་ཕློགས་པ། ③ བློ་སེམས་གཞློལ་བ། བློ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་སྤི་ཚོགས་རིང་

ལུགས་ཀི་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་ཕློགས་པ། དྲང་བདེན་གི་ལས་དློན་བསྒྲུབ་རྒྱུར་ས་བརན་འགྱུར་

མེད་ཀིས་ཕློགས་པ། ④རེས་སུ་འབང་བ་པློའམ་ཕློགས་འཛིན་པ་པློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཕློགས་སྤང་། ཕློགས་སུ་འཁམས་ནས་འཚོ་བ་སློང་བའི་དབུལ་པློ། 

ཕློགས་ཕི་མ། ① རློད་པའི་ཕི་རྒློལ། ② [མངློན]ཟླ་བ་མར་ངློ་།། 

ཕློགས་ཕློགས། ཡུལ་ཕློགས་ཕན་ཚུན། ཕློགས་ཕློགས་ནས་འགྲུལ་པ་མང་པློ་སེབས་པ། ཕློགས་

ཕློགས་སུ་རྣམ་པར་འཐློར་བ། 

ཕློགས་བལ་དྲང་ཐིག ཕློགས་རིས་དང་བལ་ཞིང་དྲང་པློས་གཞུང་བསངས་པ། 

ཕློགས་འབང་། ཕློགས་གཅིག་གི་རེས་སུ་འགློ་བ་པློ། 

ཕློགས་མེད། ཕློགས་རིས་མེད་པ། 

ཕློགས་མེད་རྒྱལ་ཁམས། རྒྱ་ཁབ་ཀི་ཡུལ་ལུང་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པ། 

ཕློགས་མེད་བདུན། ལས་འཕློ་ཕློགས་མེད་དུ་སད། དེས་རླུང་ཕློགས་མེད་དུ་ལློག དེས་གཏུམ་མློའི་

མེ་ཕློགས་མེད་དུ་འབར། དེས་ར་ཕློགས་མེད་དུ་བལ། དེས་ཁམས་ཕློགས་མེད་དུ་འདུ། དེས་

ཟག་བཅས་ཀི་མངློན་ཤེས་ཕློགས་མེད་དུ་འཆར། དེས་ཟག་མེད་ཀི་མངློན་ཤེས་ཕློགས་མེད་

དུ་འཆར་བ་རྣམས་སློ།། ཕློགས་མེད་མ། [མངློན]བུ་མློ་གཞློན་ནུ་མ། 

ཕློགས་མེད་རིས་མེད། འདི་ནི་སར་བློད་དུ་བྱུང་མློང་བའི་ལ་བ་ཁག་གཅིག་སྟེ། དགེ་བ་དང་སིག་པ་

གཉིས་ཀ་འཁློར་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་སང་བ་དང་བང་བ་ཞེས་ཕློགས་གཉིས་མེད་པ་དང་། སང་

བ་དང་བང་བ་ཞེས་རིས་སུ་བཅད་མི་དགློས་པར་སེམས་རློག་མེད་ཀི་ངང་དུ་མཉམ་བཞག་

བས་ན་ཐར་པ་ཐློབ་ཟེར་སློལ་ཡློད་པ་དེ་ཡིན། 

ཕློགས་ཙམ་ཞིག ཟུར་ཙམ་ཞིག བེད་ཐབས་ཕློགས་ཙམ་ཞིག་བསྟན་པ། 

ཕློགས་ར། [མངློན]ཚེས་གཅིག 

ཕློགས་གཙང་། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། ལློ་རེ་བཞིན་དུ་ཤར་ལྷློ་ནུབ་བང་སློགས་ཕློགས་བཞི་

མཚམས་བརྒྱད་གང་རུང་ཞིག་ལ་ས་བདག་མི་གནས་པའི་ཕློགས་གཅིག་ཡློད་པ་དེ་ལ་ཕློགས་

གཙང་ཟེར། 

ཕློགས་ཚད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་vector ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕློགས་ཚད་རི་མློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་vectorgraph ཟེར། 

ཕློགས་མཚམས། ཕློགས་དང་མཚམས་ཏེ་ཤར་སློགས་ཕློགས་དང་། ཤར་ལྷློ་སློགས་མཚམས་

གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། ཕློགས་མཚམས་ཀུན་ནས་བུང་བའི་ཚོགས་རྣམས་འདུས། 

ཕློགས་མཚུངས། རིགས་འདྲ། 

ཕློགས་འཛིན་པ། ① ཕློགས་ཞེན་བེད་པ། ② ལུགས་འཛིན་པ། 

ཕློགས་འཛིན་པའི་དབུ་མ་པ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགློངས་པ་ཐལ་འགྱུར་བ་དང་། རང་རྒྱུད་པའི་ཕློགས་སློ་

སློར་འགེལ་མཁན། 

ཕློགས་ཞེན། རང་ཕློགས་ལ་ཞེན་པའམ་ཆགས་པ། དགའ་ཉེ་ཕློགས་ཞེན། ཕློགས་ཞེན་ཅན། 

ཕློགས་ཞེན་གི་ལ་བ། ཕློགས་གཅིག་ལ་ཞེན་པའི་ལ་བ་སྟེ་ཕློགས་རིས་ཅན་གི་ལ་བ། ཡང་ན་ཕློགས་

རེ་བའི་ལ་བ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཕློགས་ཞེན་འགེབས་སྲུང་།དྲང་པློ་དྲང་བཞག་མིན་པར་དགའ་ཉེ་སློགས་ལ་ཕློགས་ཞེན་འགེབས་

སྲུང་བེད་པ། 

ཕློགས་ཞྭ། སར་བློད་ཀི་མངའ་བདག་ཕློགས་ལ་འགློ་དུས་གློན་རྒྱུའི་ཞྭ་མློའི་བེ་བག་ཅིག 

ཕློགས་བཞི། ཤར་ལྷློ་ནུབ་བང་གི་ཕློགས་བཞི། 

ཕློགས་བཞི་དབུས་ཀི་ངློ་མཚར་ལྔ་ལན། འཇིག་རེན་ཁམས་ལ་གངས་མེད་ཚད་མེད་པའི་ནང་ནས། 

རང་ཅག་གནས་པའི་འཛམ་གིང་འདི་ནི་ངློ་མཚར་བའི་ཁད་ཆློས་ཆེན་པློ་ལྔ་ཡློད་པ་ཞིག་སྟེ། 

དཀིལ་དུ་སར་བློན་པའི་སངས་རྒྱས་གསུམ་དང་། ད་ལའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་མུ་ནེ་སངས་རྒྱས་

པའི་གནས་རྒྱ་གར་རྡློ་རེ་གདན། ཤར་ཕློགས་སུ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབངས་དངློས་སུ་

བཞུགས་པའི་གནས་རྒྱ་ནག་རི་བློ་རེ་ལྔ། ལྷློ་ཕློགས་སུ་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་དངློས་

སུ་བཞུགས་པའི་གནས་རི་བློ་པློ་ཏ་ལ། ནུབ་ཕློགས་སུ་མཁའ་འགློ་དངློས་སུ་གནས་པའི་ཨློ་

རྒྱན་མཁའ་འགློའི་གིང་། བང་ཕློགས་སུ་གསང་སགས་ཀི་ལམ་ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་པ་ཐློབ་པའི་

རྒྱལ་བ་ཤ་སྟག་གིས་སིད་དབང་བཟུང་བའི་གནས་ཤམ་བ་ལ་བཅས་ལྔས་མཐའ་བསྐློར་ནས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཡློད་པས་འཇིག་རེན་ཁམས་གཞན་དག་ལས་ཀང་ཁད་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ཟེར། 

ཕློགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད། ཕློགས་བཞི་དང་ཕློགས་མཚམས་བཞི་ལ་ཟེར། 

ཕློགས་བཞིའི་གནས་ཆེན་བཞི། ཤར་ན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀི་གནས་རི་བློ་རེ་ལྔ། ལྷློ་ན་སྤན་

རས་གཟིགས་ཀི་གནས་རི་བློ་གྲུ་འཛིན། ནུབ་ན་མཁའ་འགློའི་གནས་ཨློ་རྒྱན། བང་ན་རིགས་

ལན་གི་གི་གནས་ཤམ་བ་ལའློ།། 

ཕློགས་བཞིའི་བག་ལ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞབས་རེས་བཞག ཨློ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་བློད་དུ་ཕེབས་

སྐབས་ཞབས་རེས་བཞག་ཡློད་པའི་ས་ཆ་རྣམས་ཏེ། ཤར་ཕློགས་ཀློང་པློ་དང་ར་རི་ཉེ་བ་ན། 

གངས་ལ་གསེར་འདློམས་ཀི་ཞབས་རེས་དང་། ལྷློ་བག་མཁར་ཆུའི་ཞབས་རེས་དང་། ནུབ་

མང་ཡུལ་གུང་ཐང་ལ་ཐློག་ཏུ་ཞབས་རེས་བཞག་པ་ད་ལ་བསམ་ཡས་ན་ཡློད་པ་འདི་དང་། བང་

ར་ཀློང་གངས་ཀི་འདབས་ཀི་ཞབས་རེས་བཞིའློ།། 

ཕློགས་ཡློངས། ཕློགས་ཐམས་ཅད་ནས་ཏེ། གནས་ཀི་ཕློགས་ནི་ཕློགས་བཞི་དང་མཚམས་བརྒྱད་

ལ་བུ། གང་ཟག་གི་ཕློགས་ལ་དག་གཉེན་བར་མ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕློགས་ལ་ཟེར། 

ཕློགས་ཡློངས་ནས། བ་བ་སློགས་སློ་ཀུན་ནས། 

ཕློགས་རིས། ① ཤློག་ཁ། ② ཕློགས་འཛིན་ཆགས་སང་། ཕློགས་རིས་མེད་པ། ཕློགས་རིས་སུ་

ལྷུང་བ། དག་དང་གཉེན་བཤེས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཕློགས་རིས་ཆུང་བ། 

ཕློགས་རེ་མགློ་གནློན་གི་གཉེན་པློ། སང་བ་སློང་བེད་ཀི་གཉེན་པློ་དེ་སང་བ་ཕློགས་རེའམ་ཡ་གལ་

རེ་རེའི་གཉེན་པློ་སྟེ། ཞེ་སང་གི་གཉེན་པློ་བམས་པ། འདློད་ཆགས་ཀི་གཉེན་པློ་མི་སྡུག་པ། རྣམ་

པར་འཚེ་བའི་གཉེན་པློ་སྙིང་རེ། 

ཕློགས་རེ་བ། ཉི་ཚེ་བའམ་ཆ་མི་ཚང་བ། ལ་ཚུལ་ཕློགས་རེ་བ་ཙམ་གིས་དློན་གནད་ཐག་གཅློད་

ཡང་དག་པ་བེད་མི་ཐུབ་པ་ལ་བུ། 

ཕློགས་ལ་གནློད་པའི་བསལ་བ། ཕློགས་ཏེ་སྒྲུབ་བ་ལ་གནློད་པའམ་སྒྲུབ་བའི་མི་མཐུན་ཕློགས་སུ་

གྱུར་པ་ཚད་མས་གནློད་པའི་སློ་ནས་ཡུལ་དུ་བར་མི་རུང་བ་སྟེ། རི་བློང་གི་རྭ། སྒ་རག་པ། མློ་

གཤམ་གི་བུ་སློགས་ལ་བུ། 
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ཕློགས་ལང་། ཕློགས་གཅིག་ལ་དཔུང་རློགས་བེད་པ། བདེན་རྫུན་ཡིན་མིན་གི་དབེ་བ་མ་ཕེ་བར་

རང་འདློད་ཁློ་ནས་གཞན་གི་ཕློགས་ལང་བེད་མི་རིགས། 

ཕློགས་སུ་རིང་བ། ཕློགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁབ་པའི་དློན། 

ཕློགས་སློན་པ། ཕློགས་སུ་སྡུད་པ། ཁབ་སེལ་བས་ནས་ཕན་ནུས་ཐློན་པའི་ཉམས་མློང་རྣམས་

ཕློགས་སློན་པ། 

ཕློགས་བསད་པ། ལམ་ཕློགས་ནློར་བ། ལས་དློན་བེད་ཕློགས་བསད་པས་ཕུགས་དློན་མ་གྲུབ། 

ཕློགས་ལྷུང་། ཕློགས་གཅིག་ལ་ཡློ་བ། ཉེ་རིང་ཕློགས་ལྷུང་བེད་པ། ཕློགས་ལྷུང་མེད་པ། དམངས་

རྣམས་ཕློགས་ལྷུང་མེད་པར་བསྐྱངས་པས་རྒྱལ་པློའི་གགས་པ་འཇིག་རེན་གསུམ་དུ་ཁབ་ལ་བུ། 

ཕློགས་ལྷུང་རྣལ་འབློར་གཉིས་ལ་སྲུང་བ་བརྒྱད། བར་ཆད་དང་པློ་ལ་དད་པ་བརན་པློ། གཉིས་པ་ལ་

སྲུང་འཁློར། སགས་ཟླློས། སགས་མདུད་གསུམ། གསུམ་པ་ལ་ཆློས་རྣམས་སེམས་ཉིད་ཀི་སྣང་

བ། གཟུག་བརན་ཡིན་ཕིར། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རྒྱ་མཚོའི་དློན་དང་མ་བལ་བ་གསུམ། བཞི་པ་ལ་

གཞན་དབང་རེན་འབེལ་ཤེས་པ་རྣམས་སློ།། 

ཕློགས་ལྷུང་མེད་པ། ཁིམས་གཅློད་སློགས་ཀི་སྐབས་ཕློགས་རིས་སྤུ་ཙམ་མེད་པར་འདྲ་མཉམ་ཀི་

ཐློག་ནས་ཐག་གཅློད་པ། ཡང་ན་ཕློགས་རིས་མེད་པ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

ཕློད། [ཡུལ]ཆློད་དང་དློན་གཅིག་སྟེ་ཤློགས་སམ་རླབས། ས་ཕློད། ལམ་ཕློད། ལས་ཕློད་ཆེན་པློ། 

ཕློད་པ། རིང་པློར་སློང་ནས་སེབས་པ། རྒྱང་ཁད་ཕློད་པ། ས་ཐག་རིང་པློར་ཕློད་པ་སློགས། 

ཕློར། འཕར་བའི་སྐུལ་ཚིག 

ཕློལ་ཕློལ། སྒ། 

ཕ། རྒྱན། རིན་ཆེན་གི་ཕ། གཡུ་ཕ། རྡློ་རེ་ཕ་ལམ་གི་ཕ་བཏབ་པ། སྤས་པ། ཕ་རྒྱན་བཀློད་པ། ཕ་

འགློད་པའམ་རྒྱབ་པ། 

ཕ་ཀློང་། ཕ་རྒྱན་འདེབས་ཡུལ་གི་ཀློང་ཀློང་། 

ཕ་ཁང་། གའུ་སློགས་ཀི་ངློས་སུ་ཕ་བཅུག་ཡུལ་མཐའ་ནས་སྐྱློར་ར་ཡློད་པའི་དྲ་མིག་དེའི་མིང་ཡིན། 

ཕ་ཁུང་། ཕ་རྒྱན་འདེབས་སའི་ཀློང་ཀློང་། 
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ཕ་རྒྱན། ཕ་བརྒྱབ་པའི་རྒྱན་ཆ། 

ཕ་རྒྱན་རྒྱབ་པ། རི་མློར་དཔྱད་བརློད་བེད་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་ཡིན། དེའི་གློ་དློན་ནི་མཐའ་བཅད་

བརྒྱབ་པའི་འཁློར་རྒྱའི་ནང་ཚོན་བྱུགས་པར་ཟེར། སང་དྲེག་འཛུགས་སྐབས་སྣག་ཚ་གར་པློའི་

ཚགས་ཐིག་གི་སྟེང་དུ་ཚོན་སློ་ལང་གང་རུང་གིས་ཚགས་ཐིག་བརྒྱབ་སྟབས་མཐའ་འཁློར་དུ་

སྣག་ཚའི་མཐའ་བཅད་ཅིག་མངློན་གི་ཡློད་པས། དེར་ཕ་རྒྱན་རྒྱབ་པ་ཞེས་ཟེར། མ་གཞི་ཚོན་

སྤློད་ཐབས་ཀི་གས་ཤིག་ཡིན། 

ཕ་རྒྱན་རི་མློ། རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་ཚོན་མདློག་སྣ་ཚོགས་ཀི་རྡློའམ། ས། ཤེལ་སློགས་མཉམ་དུ་

བསྒིགས་ནས་གྲུབ་པའི་རི་མློར་ཟེར། སྤིར་བཏང་གང་ལེབས་དང། གནམ་གཅལ། ས་ངློས་

སློགས་ལ་རྒྱན་སྤློས་བེད་ཀི་ཡློད། ཕ་རྒྱན་རི་མློ་ནི་གནའ་རབས་ཤར་ཕློགས་ཁུལ་ནས་ཐློན་

པ་དང་། དེ་རེས་ཞི་ལ་དང་རློ་མ་སློགས་ནུབ་ཕློགས་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་དར་འགློ་ཚུགས་ཏེ། 

འཛུགས་སྐྲུན་ཐློག་ཡློངས་ཁབ་ཏུ་སྤློད་ཀི་ཡློད། ཕ་རྒྱན་རི་མློའི་བརློད་བ་ལ་མཚོན་ན། མི་སྣ་

དང་། སློག་ཆགས་སྣ་ཚོགས། མེ་ཏློག་སྣ་ཚོགས་སློགས་འབི་སློལ་ཡློད། དེར་དམིགས་བསལ་

གི་རྒྱན་རིས་ཕན་འབས་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པློ་ལན་ཡློད། 

ཕ་རྒྱས། ཉློན་མློངས་པ་ཕ་བ་ལས་རྒྱས་པར་བེད་པ་སྟེ་ངློ་བློ་མཐློ་དཀའ་བས་ན་ཕ་བ་དང་། དམིགས་

པ་དང་མཚུངས་ལན་གང་རུང་གི་སློ་ནས་རྒྱས་པར་འགྱུར་བས་ན་རྒྱས་པའློ།། 

ཕ་རྒྱས་ཀི་ཐེ་ཚོམ། ཉློན་མློངས་ཅན་གི་ཐེ་ཚོམ། 

ཕ་རྒྱས་ཀུན་འགློ་བཅུ་གཅིག སྡུག་བསལ་བདེན་པ་མཐློང་བས་སང་བ་ལ་བ་ལྔ་དང་། ཐེ་ཚོམ་དང་། 

ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་མཐློང་བས་སང་བ་ལློག་ལ་དང་། ལ་བ་མཆློག་འཛིན། ཐེ་ཚོམ་བཅས་

གསུམ་དང་། དེ་རྣམས་དང་མཚུངས་ལན་གི་མ་རིག་པ་དང་། དེ་དག་དང་མཚུངས་པར་མི་ལན་

པའི་མ་འདྲེས་པའི་མ་རིག་པ་བཅས་བཅུ་གཅིག་གློ 

ཕ་རྒྱས་གློ་བརྒྱད། ཉློན་མློངས་པ་ཕ་བ་ལས་རྒྱས་པར་བེད་པ་སྟེ་ངློ་བློ་མཐློང་དཀའ་བས་ན་ཕ་བ་

དང་། དམིགས་པ་དང་མཚུངས་ལན་གང་རུང་གི་སློ་ནས་རྒྱས་པར་འགྱུར་བས་ན་རྒྱས་པའློ།། 

དེ་གློ་བརྒྱད་འདྲེན་ཚུལ་ནི་སྡུག་བདེན་ལ་ལ་བའི་བཅུ་དང་། ཀུན་འབྱུང་དང་འགློག་བདེན་ལ་
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འཇིག་ལ་ལློག་ལ་བརྟུལ་ཞུགས་མཆློག་འཛིན་མ་གཏློགས་པའི་བདུན་དང་། ལམ་ལ་མཐློང་

སངས་དང་པློ་འཇིག་ལ་ལློག་ལ་གཉིས་ལས་གཞན་བརྒྱད་དང་། འདློད་པའི་སློམ་སངས་ལ་བ་

བཞི་དང་ཐེ་ཚོམ་མ་གཏློགས་ལ་མིན་བཞི་སྟེ་འདློད་པའི་སློ་དྲུག ཁམས་གློང་མ་གཉིས་ན་དེ་

ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་གི་ཁློང་ཁློ་མ་གཏློགས་གཞན་རྣམས་འདློད་པའི་དེ་རྣམས་དང་འདྲ་བས་

ཐམས་ཅད་བསློམས་པས་གློ་བརྒྱད། 

ཕ་རྒྱས་དགུ་བཅུ་ར་བརྒྱད། མཐློང་སང་བརྒྱད་ཅུ་ར་བརྒྱད་དང་། སློམ་སང་བཅུ་བཅས་ཁམས་

གསུམ་གི་སང་བ་དགུ་བཅུ་གློ་བརྒྱད་མངློན་པ་མཛོད་ལས་གསུངས། 

ཕ་རྒྱས་བརྒྱ་དང་ཉེར་བརྒྱད། མཐློང་སང་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས། སློམ་སང་བཅུ་དྲུག་བཅས་ཁམས་

གསུམ་གི་སང་བ་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཡློད་པ་མངློན་པ་ཀུན་བཏུས་ལས་གསུངས། 

ཕ་རྒྱས་བཅུ། ར་ཉློན་བཅུ་དང་དློན་གཅིག 

ཕ་རྒྱས་དྲུག ར་ཉློན་དྲུག་དང་དློན་གཅིག 

ཕ་རྡུལ་རས་རིགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་atomic type ཟེར། 

ཕ་ལེམ་ལེམ། ཤིང་གི་ཡལ་ག་གསར་པ་སློགས་ཕ་ཞིང་མཉེན་པའི་དངློས་པློ། ལང་མའི་ཡལ་ག་ཕ་

ལེམ་ལེམ། 

ཕ་བརྡབ་སྟློར། རྒྱ་སློལ་རི་མློའི་མཚོན་བེད་ཀི་ཐབས་རལ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་ཕ་ཞེས་པ་ནི་པིར་རེ་

ཐད་ཀར་བཙུགས་ནས་འབུ་བ་མ་མ་ཎི་ཆུ་སྟེང་དུ་འགློ་བ་ལར་བེད་པ་ལས་པིར་རེ་ཤློག་སྟེང་དུ་

བཙུགས་ནས་སློད་རྒྱུ་མེད། བརྡབ་སྟློར་གི་ཐབས་ནི་པིར་ཁ་རེ་རྡུམ་ཞིག་གིས་ཤུགས་ཆེན་

པློས་བརྡབ་སྟློར་བེད་པའམ་ཡང་ན་པིར་ཁ་འཕེད་དུ་བསྙལ་ནས་ཕ་དཀྲུག་སྟེ་རྩུབ་འདྲུད་ཀི་

ཐབས་དང་མཚུངས། 

ཕ་པློ། ཁ་སྐད་དུ་ར་བཏགས་ཕིས་ནས་ཕ་པློ་ཞེས་སྐུ་པ་སློགས་སློམ་པློའི་ལློག་ཕློགས། 

ཕ་བ། ① རྡུལ་རས་ཉུང་ངུ་ཚོགས་པའམ་གཟུགས་ཆུང་ངུར་གྱུར་པ་ཞིག་གི་དློན། ཕ་མློ་དང་འདྲ། 

② སློམ་པའི་འགལ་ཟླར་གྱུར་པ་སྟེ། སྐུད་པ་ཕ་བ། རང་ཕ་བ་ལ་བུའློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཕ་བའི་ལས་ཆློག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་microprogramming ཟེར། 

ཕ་སློམ། ཕ་བ་དང་སློམ་པ། ཕ་མ། མི་མཐུན་པར་བེད་པའི་ཚིག ཕ་མ་གསློལ་བ། མཛའ་གློགས་

དབར་དུ་སུས་ཀང་ཕ་མ་བེད་མི་ཐུབ། 

ཕ་མའི་ཚིག མཛའ་བཤེས་ཀི་མཐུན་སྒིལ་གཏློར་བརླག་བེད་པའི་དབེན་ཚིག་གི་མིང་། 

ཕ་མ་ཅན། [མངློན]གུར་གུམ། 

ཕ་མ་བེད་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། བསམ་བཞིན་དུ་དགེ་

སློང་མཐུན་པ་དག་ཕ་མའི་ཚིག་གིས་འབེད་པར་བེད་པའློ།། 

ཕ་མ་དབེན་སྦློར། དཀྲུག་ཤིང་རྒྱབ་པ། 

ཕ་མན། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། རྡེའུ་ཕེད་དཀར་པློ་དང་ཕེད་ནག་པློ་ཅན་ལ་རྡེའུ་ཕ་མན་གཅིག་ཟེར། 

ཕ་མེན། མི་མ་ཡིན་ཞིག ཕ་མེན་གི་རིག་པ་འཛིན་པའི་མི་ལ་ཡིད་ཆེས་བེད་མི་རུང་། 

ཕ་མེན་གི་རིག་པ་འཛིན་པ། ཕ་མེན་མ་ཞེས་པ་ནི་ཉིན་མློ་མི་དང་མཚན་མློ་གདློན་འདྲེར་གྱུར་ཏེ་མི་

ཡི་བ་སློག་ཕློགས་པ་ལ་ཟེར་ཞིང་། སྐབས་རེ་མི་ཡི་ནང་ནས་འགའ་ཞིག་གིས་མདུན་དུ་ཁ་

མཁས་འདྲ་ཆགས་བཤད་དེ་རྒྱབ་ཏུ་ལློག་གཡློ་སྣ་ཚོགས་ཀི་སློ་ནས་གནློད་འཚེ་གཏློང་བའི་

རིགས་རྣམས་ཕ་མེན་མ་དང་འདྲ་བའི་དཔེར་བངས་པ་ཡིན། དེ་ཡང་མཐུན་པློ་ཡློད་པའི་མིའི་

བར་དཀྲུག་ཅིང་བེད་མཁན་ལ་ཟེར། ཕ་མེན་ནི་འདྲེ་དང་རིག་པ་ནི་སགས་ཏེ། འདྲེའི་སགས་

བཟླས་མཁན་ཟེར་བའི་དློན། 

ཕ་མེན་མ། མིར་བརྫུས་པའི་འདྲེ་མློ། 

ཕ་མེན་མ་བརྒྱད། ཤར་དུ་ལློ་ར་མ། ལྷློར་མེ་ལེ་གདློང་། ནུབ་ཏུ་ཊ་ཀི་མ། བང་དུ་རྒན་བེད་མ། ཤར་

ལྷློ་རྡློ་རེ་མ། ལྷློ་ནུབ་ཏུ་ཧུ་ལུ་མ། ནུབ་བང་དུ་དྲེག་པ་མ། བང་ཤར་ན་སྣ་ཚོགས་མ་སྟེ་ཐམས་ཅད་

ཀང་ཞིང་ལྤགས་མནབ་ཅིང་རུས་རྒྱན་ཅན། མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཐློགས་ནས་རློ་ལ་རྔམ་པའློ།། 

ཕ་མློ། ཞིབ་པའམ་ཆུང་ངུ་། རྡུལ་ཕ་མློ། དར་སྐུད་ཕ་མློ། ལློ་ན་ཕ་མློ། རྣམ་རློག་ཕ་མློ། རྫུན་ཕ་མློ། 

ཁིམས་ལས་འདས་པའི་བ་སྤློད་ཕ་མློ་ཙམ་ཡང་མེད་པ། བ་བ་ཕ་མློ་ལ་ཡང་ཡུན་རིང་ངལ་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕ་མློ་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག གསང་སགས་ཀི་ཆློས་ཚན་ཐར་ཐློར་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག

ཕ་མློའི་རྒྱན། དློན་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བསམ་བློ་སློན་བཏང་གི་སློ་ནས་གློ་བའི་དློན་བརྡ་

ཐབས་ཟུར་གིས་ཐློན་པ་དང་། བསམ་བློ་སློན་བཏང་མེད་པར་འཕལ་ལ་ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་

གསར་པ་ཞིག་ངང་གིས་གསལ་བའི་སློ་ནས་ནང་སེམས་ཀི་འཆར་སློ་མཚོན་པའི་ཕ་ཞིང་

རློགས་དཀའི་རྒྱན་ཞིག་སྟེ། ནང་གསེས་གཉིས་ནི་ཟུར་གི་ཕ་མློ་དང་། རྣམ་པའི་ཕ་མློའ ློ།། 

ཕ་མློའི་རྒྱན་གཉིས། དློན་རྒྱན་སུམ་ཅུ་སློ་ལྔའི་ནང་གསེས་བཅུ་བཞི་པ་ཕ་མློའི་རྒྱན་ནི་བསམ་བློ་

སློན་བཏང་གི་སློ་ནས་གློ་བའི་དློན་བརྡ་ཐབས་ཟུར་གིས་ཐློན་པ་དང་། བསམ་བློ་སློན་བཏང་

མེད་པར་འཕལ་ལ་ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་གསར་པ་ཞིག་ངང་གིས་གསལ་བའི་སློ་ནས་ནང་

སེམས་ཀི་འཆར་སློ་མཚོན་པའི་ཕ་ཞིང་རློགས་དཀའི་རྒྱན་ཞིག་སྟེ། དེའི་ནང་གསེས་རྣམ་

གངས་གཉིས་ནི་ཟུར་གི་ཕ་མློ་དང་། རྣམ་པའི་ཕ་མློའ ློ།། 

ཕ་ཚོམ། ཕ་རྒྱན་གི་ཚོམ་བུ། 

ཕ་ཞིབ། རགས་རིམ་མིན་པ། ལས་སྟངས་ཕ་ཞིབ། མནློ་བསམ་ཕ་ཞིབ་གཏློང་བ། གནས་ལུགས་ཕ་

ཞིབ་ཏུ་རློག་པ། དློགས་གནས་ཕ་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་པ། 

ཕ་ཞིབ་འཐུས་འདློམས། ཕ་ཞིང་ཞིབ་པའི་གནད་ཚང་ཞིང་གློ་ཆློད་པ། 

ཕ་བཟློ། རྡློའི་རིགས་ཀི་རིན་པློ་ཆེ་རྣམས་བརྡར་བཟློ་དང་། གཤག་བཟློ། དབིབས་བཟློ། རས་འགྱུར་

གི་ཆུའི་ནང་སངས་ནས་འཁྲུ་བ་སློགས་ཀི་བཟློ་ལས་ལ་ཟེར། བློད་མི་རིགས་ཀིས་རིན་པློ་ཆེ་

རིགས་ལེགས་ཉེས་དབེ་འབེད་ཤེས་པ་ནི་སྤི་ལློའི་སློན་གི་ལློ་ངློ་ཉིས་སྟློང་ཙམ་གི་དུས་ནས་

བློན་གི་སྨན་པ་དཔྱད་བུ་ཁི་ཤེས་ཀིས་བརམས་སྒིག་གནང་བའི་གསློ་རིག་འབུམ་བཞིའི་ནང་

དུ་རྡློ་སྨན་རིན་པློ་ཆེའི་ནུས་པ་ངློས་འཛིན་བས་ཡློད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་

བཅུ་བཞི་པའི་ནང་དུ་ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡློ་རེས་སྨན་མིང་རྒྱ་མཚོ་ལས་རྡློ་སྨན་མང་པློ་གསར་དུ་

ངློས་འཛིན་བས་ཡློད་པ་དང། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་འགློར་ཀརྨ་ཆག་མེད་ར་ག་

ཨ་སྱསརིན་པློ་ཆེ་བརག་པ་དང་། གློས་དཀར་རློལ་མློ་དཀར་ཡློལ་བརག་པ་སློགས་ཀི་རློམ་

ཡིག་མི་ཉུང་བ་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཕ་བཟློ་བ། ① གསེར་བཟློ་བ་སྟེ། ཕ་རྒྱན་བཟློ་མཁན། ② ཕ་རྒྱན་བཟློ་ལས་བེད་པ། 

ཕ་རགས། ཆུང་ངུ་དང་ཆེན་པློ། དློན་གནད་ཕ་རགས་མེད་པར་རང་ཉིད་ཀིས་ཐག་ཆློད་བེད་དགློས། 

ཕ་རབ། ཕ་བ་རབ་ཏུ་ཕ་བའམ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ། རྡུལ་ཕ་རབ། 

ཕ་རིང་། བཟློ་དབིབས་ཕ་ཞིང་རིང་བ། 

ཕ་རློམ། ཕ་བ་དང་སློམ་པའི་བསྡུས་ཚིག་སྟེ། དཔེར་ན། ཁབ་ཕ་རློམ་ཅི་དགློས་ཡློད་ལ་བུའློ།། 

ཕ་ཤེལ། ཕ་མཐློང་ཆེ་ཤེལ་ཞེས་ཟེར་བ་དེང་སྐབས་ཚན་རིག་བརག་ཞིབ་ཐད་ཕ་རབ་ཀི་དངློས་པློར་

ལ་བའི་ཡློ་བད་ཅིག་གི་མིང་།

ཕག ① ཚར་རམ་ཚོ། བརྒྱ་ཕག ཁི་ཕག བདུན་ཕག་གཅིག ལྔ་ཕག ② བར་མཚམས། རིག་པའི་

ཕག མི་གཉིས་ཀི་ཕག རི་གཉིས་ཀི་ཕག ཆུ་གཉིས་ཀི་ཕག སློག་ཕག 

ཕག་ཁུར། ཕག་པ་ལ་འཁེར་རྒྱུའི་ཁུར་པློ། ཐག་རིང་བར་དུ་ཕག་ཁུར་ལིད་པློ་ཁེར་བ། 

ཕག་ཁེབས། ཕག་གདན། 

ཕག་གློང་། དཔུང་པའམ་ཕག་པའི་སྟེང་། 

ཕག་འགེལ། ཕག་པར་དངློས་པློ་འཁེར་བ། 

ཕག་དློག ཁློང་ཁློའི་ཆར་གཏློགས་པ། རང་རེད་བཀུར་སློགས་ལ་ཆགས་ནས་གཞན་གི་ཕུན་ཚོགས་

ལ་མི་བཟློད་པར་སེམས་ཁློང་ནས་འཁྲུག་པ་ཉེ་ཉློན་ཉི་ཤུའི་ནང་གསེས་ཤིག བརྣབ་སེམས་

ཕག་དློག་བ་མི་རུང་། 

ཕག་དློག་མཁེགས་བཟུང་། གཞན་གི་ཕུན་ཚོགས་ལ་མི་བཟློད་པའི་བློ་ངན་དམ་པློར་བཅངས་པ། 

ཕག་དློག་འཁློན་འཛིན། གཞན་འབློར་སློགས་ལ་མི་བཟློད་པ་ཞེ་ནད། 

ཕག་གདང་། ཅ་ལག་སློགས་ཕག་ཏུ་འཁུར་བེད་ཀི་ཤིང་། ཕློགས་ལ་འགློ་དུས་ཁེས་པློ་ཆེན་པློ་ཕག་

གདང་ཁུར་བ། 

ཕག་རྡང་། ཕག་གདང་དང་འདྲ། 

ཕག་པ། དཔུང་པ་དང་། ལག་པའི་དཔུང་མགློ གདང་ཤིང་ཕག་ཏུ་ཁུར་བ། ཁུར་པློ་ཕག་པ་ལ་འགེལ་

བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁུར་གནས་དང་། མགློ་འཛིན། དཔུང་མགློ་བཅས་སློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕག་པ་བཅུམ་པ། ཕག་མགློ་ཀུམ་ཀུམ་གིས་རྒྱ་ཆུང་ངུར་བཏང་བ། 

ཕག་དབྱུང་། [རིང]རིང་འགག 

ཕག་མིག ཕག་རུས་ཀི་ཁུང་བུ། 

ཕག་ཚིགས། ཕག་པའི་རུས་ཚིགས། ཁང་ཐློག་ནས་ཟགས་ཏེ་ཕག་ཚིགས་བུད་པ། 

ཕག་གཟུགས་མ། ལུས་ཀི་རའི་བེ་བག་ཅིག 

ཕག་ཡློན། ཕག་པའི་དབིབས་ཀློག་ཀློག 

ཕག་ཤིང་། ཕག་ཏུ་ཁུར་འཁུར་བེད་ཤིང་། ཕག་ཤིང་ལེམ་ལེམ་བེད། 

ཕད། ཚིག་དློན་ས་ཕི་སེལ་བའི་མཚམས་སྦློར་གི་ཚིག 

ཕད་ཀི་ཡི་གེ ཚིག་ཕད། 

ཕད་དང་དློན་རློགས། མུ་སྟེགས་རིགས་པ་ཅན་པའི་ཚད་འབས་ཀི་འདློད་ཚུལ་ཏེ།དབང་པློ་དང་དློན་

ཕད་པ་ཚད་མ་དེ་ལས་དློན་རློགས་པ་ཞེས་པའི་ཚད་འབས་ཀི་ཐ་སྙད། 

ཕད་པ། འཕད་པའི་འདས་པ། 

ཕད་པའི་འབེལ་པ། མིག་གིས་གཟུགས་ལ་ལ་བའི་སྐབས་གཟུགས་དང་མིག་གཉིས་ཕད་པའི་

འབེལ་བའི་དློན། 

ཕད་པའི་རློལ་བ། ཡི་གེའི་སྐྱེ་གནས་རྣམས་དངློས་སུ་ཐུག་ནས་སྒ་འདློན་པའི་རློལ་བ། 

ཕད་པའི་རློལ་བ་ཅན་གི་ཡི་གེ། ཀ་ཁ་ག་ང་ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་ཏ་ཐ་ད་ན་པ་ཕ་བ་མ་ཙ་ཚ་ཛ།

ཕད་ཕད། ཐུག་ཐུག 

ཕད་གཞན་དབང་ཅན། རེས་འཇུག་དང་ཡང་འཇུག་ལ་ལློས་དགློས་པའི་ཕད་ཀང་སྒ་ལ་བུ། 

ཕད་རང་དབང་ཅན། རེས་འཇུག་ལ་ལློས་མི་དགློས་པའི་ཕད་ནི་སྒ་སློགས་དྲུག 

ཕན། བདག་གི་དམན་འཛིན། ཕན་བཀྲ་ཤིས་ནས་ཕུལ། 

ཕན་ཆུང་། བདག་ཆུང་ངུ་། ཕན་ཆུང་ལ་མཆློག་ཉིད་ནས་སྐྱབས་འཇུག་ཡློད་པ་ཞུ། 

ཕན་ཆུང་ཨང་ཚབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་microcode ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཕན་བདག བདག་ཆུང་ངུ་། 

ཕན་བུ། ① ཆུང་ངུ་དང་། ཉུང་ཤས་སམ་ཅུང་ཟད། རྡུལ་ཕན་བུ། སྐྱེས་ཕན་བུ། ཁློའི་ཡློན་ཏན་ཕན་

བུ་འཕེལ་འདུག ཆ་ཕན་བུ། ཆུ་ཕན། དཀའ་ཚེགས་ཕན་བུ་ཐུག་འཕལ་དཔའ་མ་འཁུམས། ② 

ལུས་ཀི་གནད་གསང་ཞིག 

ཕན་བུ་ཙམ། ཉུང་ཟད་དམ་ཅུང་ཟད་ཙམ། སྤི་རས་ཕན་བུ་ཙམ་ཡང་འཕློ་བརླག་བཏང་ན་མི་འགིག 

ཡི་གེ་ཕན་བུ་ཙམ་ལས་མི་ཤེས། 

ཕན་བུའི་ནད། ནད་གཞི་ཆེ་བའི་ཁློངས་སུ་མ་འདུས་པའི་ཐློར་བུའི་ནད་ཀི་ནང་ཚན་ཏེ། གེ་བར་ག་

མ་ཟུག་པ་སློགས་ནད་ཆུང་ངུའི་མིང་། 

ཕན་བུའི་ནད་བཅུ། ཉྭ་ལློག འཁྲུ། སྐྱུགས། མེས་ཚིག ཁབ་བམ་མདེའུ་ཁློང་དུ་ཤློར་བ། གེ་བར་ག་

མ་ཟུག་པ། ཤའམ་ཟན་གིས་བརྣངས། གཉའ་རེངས། བསེ་དྲི། ནུ་མ་སྐྲངས་པའློ།། 

ཕན་ཙམ། ཏློག་ཙམ། 

ཕན་རེ། སློར་མློའི་ཚིགས་གསུམ་པ་ཡན་དང་མཁིག་མ་མན་གི་ལག་མགློའི་རུས་པའི་མིང་སྟེ། མི་

ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་མཆན་འདློད་འབྱུང་ནློར་བུའི་མེ་ལློང་

ལས། ཕན་རེ་སློར་ཚོགས་ཡན་མཁིག་མ་མན་གི་རུས་པ་དེ་ལ་ཟེར། 

ཕན་ཚེགས། ཆུང་ངུའམ་ཉུང་ངུ་། ཅ་ལག་ཕན་ཚེགས། ཡིག་རིགས་ཕན་ཚེགས། ལས་དློན་ཕན་ཚེགས། 

ཕན་ཚེགས་ཀི་ཡློ་བད། ཡློ་བད་གསུམ་གི་ཚད་དུ་མ་ལློངས་པའི་ཞྭ་ལྷམ་སྐ་རགས་ལྷུང་བཟེད་ཀི་

སྣློད་སློགས་འཚོ་བའི་ཡློ་བད་ཕན་ཚེགས་དང་། མཁློ་ལྷག་ཡློ་བད་ཀི་རྒྱུར་བསློས་ཤིང་ཁྲུ་གང་

གི་ཚད་དུ་མ་ལློངས་པ་རྣམས་སློ།། 

ཕན་ཚེགས་འགེལ་པ། སློབ་དཔློན་ཚུལ་ཁིམས་བསྐྱངས་ཀིས་མཛད་པའི་འདུལ་བ་ལུང་ཕན་

ཚེགས་ཀི་འགེལ་པ། 

ཕའུ། ཕ་མློ། ཉེས་པ་ཕའུ་ཙམ་གིས་ཀང་མ་གློས་པའི་མི་མཐློང་རྒྱུ་དཀའ་བ། ར་འདི་འཇིགས་པ་

ཕའུ་ཙམ་གིས་ཀང་འདྲློག་ཆློག་ཆློག་ཅིག་འདུག 

ཕལ། སློ་སློར་ཕེ་བའི་དློན་ཏེ། ཤ་པགས་ཕལ་ནས་བཞག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕལ་གཅློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་disconnect ཟེར། 

ཕལ་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་resolver ཟེར། 

ཕལ་བ། [ཐ་དད་པ]ཕལ་བ། ཕལ་བ། ཕློལ། ① འདློར་བ་དང་། འབལ་དུ་འཇུག་པ། ཐ་དད་དུ་བེད་

པ། རབ་བྱུང་གི་རགས་དང་ཕལ་བ། ཟུག་རྔུ་ཕལ་བ། དཀྲུག་ཤིང་བརྒྱབ་ནས་མཛའ་བཤེས་

ཕལ་བ། བཙན་དབང་བས་ཏེ་བཟའ་ཚོ་ཁ་ཕལ་བ། ② རལ་དུ་འཇུག་པ། གློས་ཕལ་ནས་

གཡུགས་པ། 

ཕས། རང་ལག་བརྐྱངས་པའི་དློན་ཏེ། རང་བ་ཕས་ནས་ཉལ་ལ་བུ། 

ཕས་ཏེ་ཉལ། རང་པ་བརྐྱངས་ཏེ་ཉལ་བ། 

ཕི། [རིང]ཕི་ཤུན་བུད་པའི་ནང་གི་སྐྱི་ཤུན། 

ཕི་རགས། ཕི་བའི་རི་ཐབས་ཀི་རགས‘－’འདིའི་མིང་། 

ཕི་ཐབས། རིས་རྒྱབ་སྐབས་གངས་ཀ་ཞིག་གི་ནང་ནས་གངས་ཀ་ཁག་ཅིག་ལེན་པའི་རི་ཐབས་

ཤིག་གི་མིང་། 

ཕི་བ། ཉུང་དུ་བཏང་བ། 

ཕ་ིལ་ིལི། ཐུར་དུ་གཞློལ་བའ་ིའབབ་ཆུའ་ིརྒྱུག་སྟངས་ཤིག ཡུར་བུའ་ིནང་ནས་ཆུ་རྒྱུན་ཕ་ིལ་ིལ་ིའབབ་པ། 

ཕིག་པ་ཅིག [རིང]འགུལ་བའམ་གཡློ་བ་ཙམ། 

ཕིག་པར་བེད། ངེས་པར་གློ་བར་བེད་པློའམ་རྣམ་དཔྱློད་ཅན། 

ཕིགས་ཤིག བརག་པར་གིས་ཤིག་ཅེས་སྐུལ་ཚིག 

ཕིན། ཕར་ཚུར་བསྐུར་བའི་གཏམ་མམ་ཡི་གེ། ངག་ཕིན་སྐྱེལ་བ། ཡིག་ཕིན་བསྐུལ་བ། ལན་ཕིན་བཏང་

བ། ཐག་རིང་ནས་ཁ་ཕིན་སྤིང་བ། ཆ་ཕིན་སྒུག་པ། ཕིན་ངན། ཕིན་བཟང་། ཕིན་བཞག་པ། 

ཕིན་འཁེར་པློ། ལན་དང་ཡི་གེ་འཁེར་མཁན། 

ཕིན་བཅློལ། ① གཏམ་མངགས་པའམ་ལས་དློན་གཉེར་བ། ② ཆློས་སྐྱློང་ལ་འདློད་དློན་ཞུ་གཉེར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

བེད་ལུགས། 

ཕིན་བརྡ། གནས་ལུགས་གློ་བེད་ཀི་བརྡ། 

ཕིན་པ། འཕིན་སྐྱེལ་མཁན། 

ཕིན་ཡིག གཞན་ལ་ཕར་བསྐུར་བའི་ཡི་གེ་དང་། གཞན་གིས་ཚུར་བཏང་བའི་ཡི་གེ། 

ཕིན་ལན། འཕིན་ཕར་བསྐུར་བ་ལ་ཚུར་བྱུང་བའི་ལན། 

ཕིན་ལས། མཛད་སྤློད་ཀི་འཕློ་འདུ། མཛད་པ་ཕིན་ལས་མེ་ལར་འབར་བ། དེང་སང་ཕིན་ལས་འགློ་

དློན་ཆེ་བ་ལགས། 

ཕིན་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱའི་རྣལ་འབློར། སློ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་ཀི་འཁྲུལ་བ་བསལ་ནས་བ་བ་གྲུབ་པའི་ཡེ་

ཤེས་མངློན་དུ་བ་བ་སྟེ་རྣལ་འབློར་རྒྱུད་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཞིའི་རྣལ་འབློར་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

ཕིན་ལས་ལྔ། སངས་རྒྱས་ཀི་འབས་ཆློས་ཉེར་ལྔའི་ནང་གསེས། ཞི་བ་དང་། རྒྱས་པ་དང་། དབང་

བ་དང་། དྲག་པློ་དང་། ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་སྟེ་ལྔ། 

ཕིར། ཕི་ཡིག་ལ་ལ་དློན་གི་ར་སྦར་བ་ཉུང་ངུར་ཕིར་ཆུག་སྟེ། ཉུང་ངུར་ཕི་རུ་ཆུག 

ཕིལ་གིས་སློང་བ། [རིང]ཧྲིལ་གིས་སློང་བ། 

ཕིས། འབིད་པའི་སྐུལ་ཚིག 

ཕིས་པ། འབིད་པའི་འདས་པ། 

ཕྲུ། [རིང] ① ཕེ་མ། ② ཕུབ་མ། ③ རྔློག་མ། ④ ས་ཞིང་། ཕྲུ་སློག 

ཕྲུ་གུ། ལློ་ན་ཆུང་བའི་མི། ཕྲུ་གུ་བུ་དང་། ཕྲུ་གུ་བུ་མློ་ལ་བུ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁེའུ་དང་། བདག་

སྐྱེས། བུ་རྒྱུད། བིས་པ། བང་སྐྱེས། ལུས་ལས་འཕེལ་བཅས་སློ།། 

ཕྲུ་གུ་ཆེ། [མངློན] སྦྲུམ་མ། 

ཕྲུ་གུ་དམར་འབར། [ཡུལ] སྐྱེས་ནས་ཡུན་རིང་མ་ལློན་པའི་ཕྲུ་གུ། 

ཕྲུ་གུ་དམར་འབར་བསད་པའི་ནག་ཉེས། སྐྱེས་མ་ཐག་པའི་ཕྲུ་གུ་དམར་འབར་རྐྱེན་ལམ་དུ་བཏང་

བའི་ནག་ཉེས། 

ཕྲུ་གུ་བཙའ་ཐབས། ཕྲུ་གུ་བདེ་བར་སྐྱེ་བའི་ཐབས་ཤེས་ལག་རལ་དང་དེའི་གཞུང་ལུགས།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕྲུ་གུ་ཤློར་བ། ① ཕྲུ་གུ་སྐྱ་ེམ་རན་གློང་དུ་ཕིར་ཐློན་ནས་ཤ་ིབ། ② ཕྲུ་གུ་ས་ཆ་གཞན་དུ་རྒྱུགས་ཤློར་བ། 

ཕྲུ་གུ་སློད་པ། ཕྲུ་གུ་ངན་ལང་དུ་གཏློང་བ། འབློར་ལན་གལ་རིམ་གི་བསམ་སྦློར་གིས་ཕྲུ་གུ་སློད་

པར་མ་བེད། 

ཕྲུ་གུའི་བཟློ་པ། བིས་པ་ལློ་ན་མ་སློན་པ་ལས་བཟློ་པའི་ལས་ཀ་བཀློལ་བའི་ཁིམས་དང་འགལ་བའི་

བ་བ་ཞིག 

ཕྲུ་རློག་བཙུགས་པ། ཐབ་ཁང་བཙུགས་པའི་མིང་སྟེ། འདུལ་བའི་གེང་འབུམ་ལས་ཅི་ཡིན་བརག་གློ་

སྙམ་ནས་ལེགས་འློངས་ཀི་མིང་གིས་ཕྲུ་རློག་བཙུགས་པ་དང་ཆུང་ཟློས་ཤིང་བདག་གི་མིང་

གིས་བཙུགས་པ་དེ་ཚོ་ནས་དེས་བསམ་པ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཕྲུ་དར། ཕྲུ་སེར་ཕྲུ་དམར་སློགས་གནའ་བློའ་ིདུས་ལགས་རྨློག་ག་ིརེར་འཛུགས་པའ་ིསྤུའམ་དར་ཆུང་ངུ་། 

ཕྲུ་དྲེག ར་མའི་དྲེག་པ། ཕྲུ་དྲེག་གི་ཡིས་གཞློག་པ། 

ཕྲུ་མདའ། ར་ཁློག་འཁྲུད་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག 

ཕྲུ་འདེབས་པ། ཁ་ཕྲུ་འདེབས་པ། 

ཕྲུ་རྡློག་བཙུགས་པ། ས་ང་དང་ཁློག་མ་སློགས་ཐབ་ཏུ་བཙུགས་པ། 

ཕྲུ་སྣློད། ར་སྣློད། 

ཕྲུ་དཔློན། [རིང]དམག་དཔློན། 

ཕྲུ་བ། ར་སྣློད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁློག་མ་དང་། ཁློལ་མློ། བཙོ་ར། ཟན་ར། གཡློ་སྣློད་བཅས་སློ།། 

ཕྲུ་བླུགས་པ། ཕེ་མའམ་ས་ཅུང་རགས་པ་བླུགས་པའི་དློན་ཏེ་འདུལ་བའི་གེང་འབུམ་ལས་སློ་ཕག་

གི་ཕུར་མ་བླུགས་པས་སྡུག་བསལ་བར་གྱུར་ནས་བེ་མའམ་སའི་ཕྲུ་བླུགས་པར་བའློ་ཞེས་

གསུངས་སློ།། 

ཕྲུ་མ། ① བུ་སྣློད་དམ་ཤ་མ། ② དམག་སར། རི་ལ་ཕྲུ་མ་བཏབ་པ། གཡུལ་གི་བ་བ་རློགས་ནས་

སློ་སློ་རང་རང་གི་ཕྲུ་མ་ལ་ལློག་པ། ③ རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་། 

ཕྲུ་མ་བཏབ། ཕློ་བང་ངམ་དམག་སར་བཏབ་པའི་དློན། 

ཕྲུ་ཟངས། ར་ཁློག་གམ། ཟངས་ཁློག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཕྲུ་ལུ་ལུ། ཕེང་ཐག་ཆད་ནས་ཕེང་རྡློག་སར་ལྷུང་བ་ལ་བུའི་སྒ། 

ཕྲུ་སློག་པ། ① ས་ཞིང་རྨློ་བ། དཔྱིད་ཀ་ཕྲུ་སློག་སློན་འདེབས་དང་། སྟློན་ཁ་བཙས་མ་རྔ་བ། ཞིང་

པས་ཕྲུ་སློག་ཅིང་འདུག ② ས་ཞིང་གསར་དུ་སློག་པ། 

ཕྲུ་སློག་བཙུགས་པ། [རིང]ས་ང་ཐབ་ཏུ་བཙུགས་པ། 

ཕྲུ་གསར་གཉིས། ཁློག་མ་དང་གསར་བུ་གཉིས། 

ཕྲུག ① ཕྲུ་གུའི་བསྡུས་ཚིག སློབ་ཕྲུག དགེ་ཕྲུག དྭ་ཕྲུག བ་ཕྲུག ཁི་ཕྲུག ② སྣམ་བུ་རིགས་ཤིག 

ཕྲུག་སྟན། སྣམ་བུ་སྤུ་ཕྲུག་གི་གདན། 

ཕྲུག་ཐུལ། བཙུགས་ཕྲུག་ལས་བཟློས་པའི་ཐུལ་པ། 

ཕྲུག་ཕིག [རིང]རང་ལག་གིས་ས་འཐློར་བ། 

ཕྲུག་ཤད། སྣམ་བུ་བཏགས་ཚར་རེས་འཇམ་པློ་བཟློ་བེད་དང་སྤུ་སློང་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག 

ཕྲུགས། སེ་ཚན་གི་དློན། ཟུང་གཅིག་ལ་བུའམ་ལྔ་ལྔ་ཡློད་པ་ལ་ལྔ་ཕྲུགས་ལ་བུ། 

ཕྲུགས་སེབས། གཉིས་སམ། སེ་ཚན། 

ཕྲུགས་གཅིག ཆ་ཚང་བའི་དངློས་པློ་གཅིག དུས་ཚོད་བཅུ་གཉིས་ལ་ཉིན་ཞག་ཕྲུགས་གཅིག སུམ་

ཚན་ཆ་ཚང་གཅིག་ལ་སུམ་ཕྲུགས་གཅིག ལྔ་ཚན་ཆ་ཚང་གཅིག་ལ་ལྔ་ཚན་གཅིག དགུ་ཚན་

ཆ་ཚང་གཅིག་ལ་དགུ་ཕྲུགས་གཅིག རླུང་དགུ་ཕྲུགས་གཅིག་བཟུང་ལ་བུ། དེང་དུས་རྒྱ་སྐད་

དུ། 一套  ཟེར། 

ཕྲུགས་པ། འཕྲུག་པའི་འདས་པའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག 

ཕྲུམ། ① འློ་མར་འཆུར་བ་བཏབ་སྟེ་བསྙལ་བའི་སྐྱློ་མ་ས་པློ། ② རུས་པའི་ཨ་ཕྲུམ། 

ཕྲུམ་ཁུ། [རིང]ཕྱུར་བའི་ཁུ་བ། 

ཕྲུམ་ཕེ། ཕྱུར་རའི་མིང་། 

ཕྲུམ་ཕྲུམ། ① ཕྲུམ་རུས ② དར་སྐུད་ཀིས་བཟློས་པའི་སྣེ་རྒྱན། ③ ཆར་ཆུ་སློགས་ཀི་རྒྱུན་འབབ་

ཚུལ་ཞིག ཆུ་ཐིགས་ཕྲུམ་ཕྲུམ་འབབ་པ། མིག་ཆུ་ཕྲུམ་ཕྲུམ་འབབ་པ། 

ཕྲུམ་ཚུད། ① ཞློའི་སྣློད། ② འློ་མ་དང་དར་བ་བསྐློལ་བའི་སྙིགས་མ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕྲུམ་རུས། རུས་པའི་ཨ་ཕྲུམ། 

ཕྲུམ་གསར། འློ་མ་དང་དར་བ་སྦར་ནས་བསྐློལ་བའི་སྙིགས་མ་གསར་པ། 

ཕྲུལ། བྲུལ་བའི་དློན་ཏེ། སིལ་ཏློག་ས་ལ་ཕྲུལ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཕྲུལ་པ། [ཐ་མ་ིདད་པ]ཐུར་དུ་འཕང་བ། གཞུང་སློའ་ིརྒྱ་ཕིབས་འློག་ཏུ་སམ་བཞུ་ཁ་ཆེམ་ཆེར་ཕྲུལ་འདུག 

ཕྲུལ་ཕལ། གློད་པའི་ཞེ་སའློ།

ཕྲུལ་ཕྲུལ། ① འཛར་འཛར་དུ་འཕང་ཚུལ། ལང་མའི་ཡལ་ག་གསར་པ་ཕྲུལ་ཕྲུལ་དུ་འཕང་བ། ② 

སར་བློད་ཀི་སྐུ་དྲག་མི་དྲག་ཚོའི་བུད་མེད་གཟབ་སྤློས་མདུན་ངློས་ཀི་ལུས་རྒྱན་ཞིག 

ཕེང་། ① བསྟར་ལ་སྒིག་པའི་དློན། སློབ་ཕྲུག་རྣམས་བང་ཕེང་གསུམ་སྒིག་ནས་བསད། ཡི་གེ་ཕེང་

བཅུ་བིས་ཡློད། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་string ཟེར། 

ཕེང་བཀློད་པ། ཕེང་བསྒིགས་པ། ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཕེང་བཀློད་བས་ནས་ལུས་རལ་སྦློང་བ། 

ཕེང་གངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་line number ཟེར། 

ཕེང་རྒྱུད། ཕེང་བའི་གཟུང་ཐག ཕེང་རྒྱུད་མཁན། ག་རྒྱུན་གིས་བཟློས་པའི་ཕེང་རྒྱུད་མཁེགས་པློ་ཡློང་། 

ཕེང་མགློ གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་lin head ཟེར། 

ཕེང་བགློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་serial ཟེར། 

ཕེང་བརྒྱུད། ལས་དློན་ཁག་མང་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་ཕེང་བ་ལར་བསྒིགས་པ། 

ཕེང་བསྒིགས། སྦྲེང་ཚར་དུ་བསྒིགས་པ། ལམ་ཆེན་གཡས་གཡློན་དུ་སྐྱེ་ཤིང་ཕེང་བསྒིགས་ཀིས་

བཙུགས་པ། 

ཕེང་སགས། ཕེང་བ་བིན་གིས་རླློབ་པའི་སགས། 

ཕེང་བརེ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 
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དབིན་སྐད་དུ་change line ཟེར། 

ཕེང་བརེ་རགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་line break symbol ཟེར། 

ཕེང་སྟློང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་null string ཟེར། 

ཕེང་བསྟར་བ། གལ་བསྒིགས་པ། 

ཕེང་ཐག ཕེང་རྒྱུད། 

ཕེང་ཐློགས། ① ཕག་ན་ཕེང་བ་ཅན། ② གནློད་སྦིན་ཞིག་གི་མིང་། 

ཕེང་རྡློག གངས་ཀ་འདྲེན་བེད་ཕེང་བའི་རྡློག་པློ། 

ཕེང་ལན། [མངློན] བ་ཁྱུང་། 

ཕེང་དཔངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་row height ཟེར། 

ཕེང་བ། ① སྦྲེང་བའམ་གློ་རིམ་དུ་བསྒིགས་པའི་གས། སྐུ་ཕེང་། ཡིག་ཕེང་། གློག་མའི་ཕེང་བ། 

གངས་རིའི་ཕེང་བ། ས་འཛིན་གི་ཕེང་བ། རྦ་རླངས་ཕེང་བ། མེ་ཏློག་ཕེང་བ་འདློགས་པ། མུ་

ཏིག་ཕེང་བ། ཕེང་བར་སྒིག་པ། ཉིན་ཞག་བདུན་གི་ཕེང་བ། རྒྱུ་སྐར་ཕེང་བ། ② རྡློག་པློ་མང་

པློ་སྐུད་པ་དང་ཐག་པ་སློགས་ལ་བརྒྱུས་པའམ་གཅིག་རེས་གཅིག་བསྒིགས་པའི་དངློས་པློ། 

གངས་ཀ་འདྲེན་བེད་ཀི་ཕེང་བ། 

ཕེང་བ་སྐློར་གསུམ། ཨ་བ་ཡ་ཀ་རས་མཛད་པའི་དཀིལ་ཆློག་རྡློ་རེ་ཕེང་བ། སྒྲུབ་ཐབས་རྣལ་འབློར་

རློགས་ཕེང་། སྦིན་སེག་འློད་ཀི་སྙེ་མ་རྣམས་སློ།། 

ཕེང་བ་ཅན། [མངློན] ཛཱ་ཏིའི་ཤིང་། 

ཕེང་བ་རྡློག་ཕུད། ཕེང་རྡློག་རེ་རེ་བཞིན་བཤེར་ཞིང་ཕུད་པ། སར་བྱུང་སྡུག་བསལ་ཕེང་བ་རྡློག་ཕུད་

བས་ནས་བགངས་པ། 

ཕེང་བའི་གངས་འཛིན། བཅུ་ཚར་ཏེ་གངས་གནས་རི་བེད་དངུལ་ལམ་ཟངས་ལས་བཟློས་པའི་ཕེང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆུང་ཡློད་པའི་འཛར་ཕློད། 

ཕེང་བའི་དཔེ། དཔེའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་དློན་ས་མ་ས་མས་དཔེ་དློན་ཕི་མ་ཕི་མའི་

གནས་ཚུལ་གསལ་བར་བེད་པ་ཕེང་བ་ལ་བུའི་རིམ་པར་སེལ་བའི་རྒྱན་ཞིག 

ཕེང་བའི་གསལ་བེད། གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། གསལ་བ་ཕི་མ་ཕི་མའི་དློན། 

གསལ་བེད་ས་མ་ས་མས་གསལ་བར་བེད་པ་ངག་གི་ཕེང་བར་སེལ་བའི་རྒྱན་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

ཕེང་བར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་line spacing ཟེར། 

ཕེང་འབེབས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་line feed ཟེར། 

ཕེང་མང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་multiple line ཟེར། 

ཕེང་སློགས་གསུམ། དགེ་ཚུལ་གི་བསབ་བ་བངས་འདས་སློ་གསུམ་གི་ནང་གསེས། རྒྱན་གི་རིགས་

བེད་ཕེང་བ་ལ་སློགས་པའི་རྒྱན་དང་། སློས་ཉུག་པ་དང་། ཁ་དློག་འཆང་བ་སྟེ་གསུམ་མློ། 

ཕེང་ཧྲེང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་widow， widow line ཟེར། 

ཕེད། འཕེད་དང་འདྲ། 

ཕེད་གིང་། རློལ་ཆའི་བེ་བག་སྟེ། ཕེད་དུ་ཁེར་ནས་གཏློང་བའི་གིང་བུ་ཞིག 

ཕེད་བཅད། གཙང་པློ་ཕེད་བཅད་བཏང་བ་ཞེས་གཙང་པློ་ཕར་བརྒལ་བ་སྟེ། གཙང་པློའི་ཆུ་གཞུང་

དུ་འགློ་བར་བལློས་ནས་དེའི་ཕ་རློལ་ཏུ་བརྒལ་ནས་དེའི་ཕ་རློལ་ཏུ་བརྒལ་བ་ལ་ཕེད་དུ་བཤད་

པ་ཞེས་ཟེར། 

ཕེད་བརྡ་ལ། ལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་གཏིང་སྐྱེས་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

ཕེའུ། སྐ་རགས། 

ཕེའུ་མ། ཡུལ་སྐད་ཀི་ཕ་མློའི་དློན་ཏེ། སྐེ་རགས་ཕ་མློ་ལ་སྐེ་རགས་ཕེའུ་མ་ཟེར་བ་ལ་བུ། 
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ཕློག ཇག་པ་ལ་བུས་རྒྱུ་ནློར་བཙན་ཤེད་ཀིས་བངས་པ། 

ཕློགས། འཕློག་པའི་སྐུལ་ཚིག 

ཕློགས་པ། འཕློག་པའི་འདས་པ། 

ཕློད། ས་ངློས་སློགས་ཐློག་རིམ་ས་མློ་བརློ་བའི་དློན་ཏེ། ལགས་ཁེམ་གིས་ས་ཕློད་ལ་བུ། 

ཕློབ། འབབ་རྒྱུའི་ར་ལག་གིས་ཕློབ་ཅིག་ཅེས་ར་ལག་གཞུས་ཤིག་ཟེར་བའི་སྐུལ་ཚིག 

ཕློབས། ར་ལག་སློགས་ཡློ་བད་མཉེན་མློའམ་ཕ་མློས་གཞུས་པ་སྟེ། ར་ལ་ལག་གིས་ཕློབས་ལ་བུ། 

བབ་ནི་མ་འློངས་པ། འབབ ནི་ད་ལ་བ་སྟེ། འབབ་བེད་ཀི་ལག་ཅེས་པ་ལ་བུ། 

ཕློམ། དངློས་རས་མང་པློ་སྤུངས་པའི་རྣམ་པ་སྟེ། རྡློ་ནག་ཕློམ་མེ་སྤུངས་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཕློམ་མདུད། མདུད་པ་རིགས་ཤིག་གི་མིང་། 

ཕློམ་ཕློམ། ཧྲིལ་ཧྲིལ་དུ་ཆགས་ཚུལ་ལམ། འློད་མདངས་ཐློན་སྟངས་ཤིག ས་དྲློ་མེ་ཏློག་གི་སྟེང་དུ་

ཟིལ་པ་ཕློམ་ཕློམ་ཆགས་པ། ཆུ་ཤེལ་ལས་རང་མདངས་ཅན་གི་འློད་ཟེར་ཕློམ་ཕློམ་འཕློ་བ། 

ཕློམ་མེ་བ། ཧྲིལ་ཧྲིལ་དུ་ཆགས་ཚུལ་ལམ། འློད་མདངས་ཐློན་སྟངས་ཤིག པད་མའི་ལློ་མའི་སྟེང་དུ་

ཆུའི་ཟིལ་པ་ཕློམ་མེར་འཁློར་བ། གློག་བཞུའི་འློད་ཕློམ་མེར་འབར་བ། 

ཕློལ། ཕལ་བའི་སྐུལ་ཚིག 

ཕྱྭ། ① ལས། མློ་ཕྱྭ། ཕྱྭ་བཟང་པློ་འདུག ② གཡང་། ཕྱྭ་འགུགས་གཡང་འགུགས། 

ཕྱྭ་ཀེན་ཙེ། བློན་པློའི་མློ་འདེབས་མཁན། 

ཕྱྭ་ཁུ་ཡེ། གཡང་འབློད་པའི་ཚིག་ཅིག 

ཕྱྭ་མཁན། ① གཡློས་མཁན། ② ཨར་ལས་མཁན། ③ བཙུན་མློའི་ཞལ་ཏ། ④ ལས་མཁན། 

ཕྱྭ་འགུགས་པ། ཕུན་ཚོགས་འཁློར་ཐབས་བེད་པ། 

ཕྱྭ་གཏློ་སྤད། བློན་པློའི་གཏློ་བཅློས་ཀི་ཡློ་བེད། 

ཕྱྭ་དང་རྭ་ཡི་ཡུལ། ཕྱྭ་ཡི་རུས་རྒྱུད་དང་རྭ་ཕི་རུས་རྒྱུད་ལ་དབང་བའི་ས་ཆ། 

ཕྱྭ་འདེབས་པློ། མློ་འདེབས་མཁན། 

ཕྱྭ་པ། མློ་འདེབས་མཁན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕྱྭ་པ་ཆློས་ཀི་སེང་གེ། གསང་ཕུའི་མཁན་ཐློག་དྲུག་པ་སྟེ། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་

༡༡༠༩ ལློར་ཕྱྭ་ཞེས་པའི་ཡུལ། ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་སྟག་རེ་རློང་ལ་མློ་ཆུས་ཀི་ཁློངས་སུ་

བལམས། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་༡༡༦༩ ལློར་སྐུ་གཤེགས། ཁློང་སྐུ་ན་ཆུང་དུས་

ནས་ཐུགས་རིག་གསལ་ཞིང་མགུར་མ་སྣ་ཚོགས་གསུང་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པས། དགེ་

བཤེས་རྒྱ་དམར་བས་ཕ་མ་ལས་སློང་ཏེ་ཞབས་ཕིར་ཁིད་ནས་ཁློང་གི་དྲུང་ནས་ཚད་མ་དང་

དབུ་མ་གསན་སྦློང་གནང་། ཞང་ཚེ་སློང་ཆློས་ཀི་བ་མའི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་མཚན་ལ་

ཆློས་ཀི་སེང་གེ་ཞེས་བཏགས། ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་རྣམས་ཀི་སྙིང་བཅུད་བསྡུས་པའི་

བསྡུས་གྲྭ་ཆུང་འབིང་ཆེ་གསུམ་གསར་རློམ་མཛད་ཅིང་དེ་ལར་སློབ་སྦློང་བེད་དགློས་རྒྱུའི་

གཏན་འབེབས་གནང་བ། མཚན་ཉིད་རློད་སྐབས་ཀི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་འདེབས་ཚུལ་དང་། རློད་

གེང་གཏློང་མཁན་གིས་འཛིན་གྲྭའི་དབུས་སུ་ལངས་ཏེ་ཐློག་མར་ཁས་ལེན་བཟུང་མཁན་ལ་

གུས་འདུད་ཀི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་ཏེ། གཟན་སྐྱུར་འབེབས་ནས་སྐད་གསང་མཐློན་པློས་

བགློ་གེང་འགློ་ཚུགས་པའི་དི་སྐད་གཏློང་བ་དང་། དེ་ནས་གཟན་སྐེད་པར་དཀྲིས་ཏེ་སྐབས་སུ་

བབས་པའི་གཞུང་ལས་འཕློས་པའི་ཁས་ལེན་དྲི་བ་དང་། ཐལ་འགྱུར་འཕེན་པ་དང་ཆབས་ཅིག་

ལག་པས་ཐལ་མློ་རྡེབ་པ། ཁབ་མཐའ་འགློད་པ། རྒྱུ་མཚན་འདྲི་བ། འཁློར་གསུམ་བསྐློར་བ་

སློགས་ཀི་དམ་བཅའ་ཁས་ལེན་དང་མཚན་ཉིད་རློད་པའི་ཐ་སྐད་དང་བ་ཐབས་བཅས་པའི་ངློ་

མཚར་ཁད་དུ་འཕགས་པའི་སློབ་གཉེར་སློལ་ལམ་ཞིག་གསར་གཏློད་གནང་སྟབས་བློད་ཀི་

གདན་ས་ཁག་ཏུ་ཁློང་གི་སློལ་གཏློད་དེ་དར་ཁབ་གློང་འཕེལ་ཤུགས་ཆེན་བྱུང་བའློ།། 

ཕྱྭ་གཡང་། དཔལ་ལམ་བཅུད། བློན་གཞུང་དུ་མི་ལ་ཕྱཱ་ནློར་ལ་གཡང་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཕྱྭ་གཡང་འགུགས། བློན་གི་ཆློས་སྐད་ལ་ཕྱྭ་གཡང་ཞེས་པའི་གློ་དློན་ནི། མི་དང་ལྷ་སློགས་ཚེ་རིང་

པློར་སློད་པ་རྣམས་ཀི་ཚེའི་གཡང་དང་། བསློད་ནམས་ཅན་གི་ནློར་གཡང་། སྙན་གགས་ཅན་

གི་གགས་པ། རིགས་རྒྱུད་མང་པློ་ཅན་གི་སིད་འཕེལ་བའི་གཡང་སློགས་འཇིག་རེན་འདིའི་

ནང་གི་ལེགས་པའི་ཕློགས་ཐམས་ཅད་ཚང་བ་ལ་གཡང་དང་། དེ་མ་ཚང་བ་རྣམས་ལ་འགུགས་

ཐབས་ཀི་ཆློ་ག་ལ་བརེན་ནས་ཚུར་སྡུད་པ་ལ་ཕྱྭ་གཡང་འགུགས་པ་ཞེས་ཟེར་སློལ་འདུག རེས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

སུ་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་པས་ནང་དློན་བསྒྱུར་ནས་རྣམ་པ་རང་སློར་བཞག་པ་ཡིན་སྟབས། 

བློད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་ཚང་མར་རང་རང་གི་གཡང་འགུགས་ཆློ་ག་ཡློད། 

ཕྱྭ་གཡང་འགུགས་པའི་བློན་པློ། ལུག་དམར་མློའི་ལག་པའི་ཤ་དང་ཚིགས་གསུམ་ཅན་གི་མདའ་ལ་

དར་ཚོན་སྣ་ལྔ་དང་། གཟི། སློས་ཤེལ། བྱུ་རུ། གཡུ། མེ་ལློང་བཅས་བཏགས་པའི་མདའ་དར་

ཕེ་མར་བཅས་ལག་ཏུ་ཐློགས་ཏེ་ཚེ་དང་བསློད་ནམས་དབང་བར་བེད་པའི་བློན་ཆློག་ཅིག་སྟེ། 

སར་རྒྱལ་པློ་གཉའ་ཁི་བཙན་པློའི་གློང་ནས་བློད་ཀི་བློན་པློ་ཤེས་པ་ཅན་བཅུ་གཉིས་ཞེས་པ་

ཞིག་བྱུང་བ་དེའི་ནང་ནས་གཡང་ཤེས་ཕྱྭ་བློན་གིས་གཡང་སྒྲུབ་བེད་པའི་སློལ་ཡློད་ཅིང་། 

རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གིས་བློན་ཆློས་བསྣུབས་པའི་སྐབས་སུ་གཡང་ཆློག་སློགས་ཕན་

ཐློགས་ཡློད་པའི་རིགས་འགའ་ཞིག་མ་བསྣུབས་པར་བཞག་པ་མ་ཟད། རེས་སུ་སངས་རྒྱས་

ཆློས་ལུགས་པས་བློན་གི་གཡང་ཆློག་བེད་སློལ་གི་རྣམ་པ་རང་སློར་བཞག་ནས་ནང་དློན་

སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་དང་མཐུན་པར་བས་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ། 

ཕྱྭ་གཤེན་ཇུ་ཐིག་ཅན། མློ་འདེབས་པ་དང་། གཡང་འགུག་པ་སློགས་ལ་བརེན་ནས་བཟང་ངན་

བརག་ཅིང་རིམ་གློ་བེད་མཁན་གི་བློན་པློའི་ནང་གསེས་ཤིག 

འཕག སློག་ཆགས་གཡློ་འགུལ་བས་པ་སྟེ། ར་མ་འཕག་ནས་ར་ཁང་བཤིག་མི་ཐུབ། དག་བློ་འཆི་

ཁར་འཕག་ར་བེད། འཕག་འཚག་རྒྱབ་ལ་བུ། 

འཕག་ཆེན། [ཡུལ] ས་ནས་ཡར་འཕག་བཞིན་སྐློར་བ་རྒྱབ་པའི་འཁབ་སྟངས་ཤིག 

འཕག་པ། [ཐ་མི་དད་པ]འཕགས་པ། འཕག་པ། འཕློགས། གློང་དུ་འཕར་བའམ་གེན་དུ་ལེག་པ། 

ལུས་གེན་དུ་འཕགས་ནས་ཆུའི་ཕ་རློལ་དུ་མཆློངས་པ། བིའུ་འཕག་བཞིན་དུ་འཕུར་བ། ར་མ་

འཕགས་ནས་ར་ཁང་མི་ཞིག ཙི་གུ་རྒྱུགས་ནས་བང་ལམ་མི་ཆློད། 

འཕག་འཕག ① ལུས་འཕར་ཚུལ། འཕག་འཕག་བས་ནས་རེད་མློ་རེ་སར་ཕིན་པ། ② ཆུ་འཁློལ་

ཆེ་བའི་སྒ། 

འཕག་ཙམ་འཕག་ཙམ། ལུས་ས་ལས་ཅུང་ཟད་འཕག་པར་བེད་ཚུལ་ཞིག གཡུལ་ཁའི་ནང་དུ་

བིའུས་འཕག་ཙམ་འཕག་ཙམ་བས་ནས་འབྲུ་རྡློག་བསྒྲུགས་ཏེ་ཟ་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཕག་འཚག [ཡུལ] འགུལ་ལེག་གམ་རང་འཁབ་ལག་འཁབ། ར་གསར་ལ་ཐློག་མར་ཞློན་དུས་

འཕག་འཚག་རྒྱབ་པ། གཟིག་ཚང་སློ་འགམ་ལ་ག་བས་འཕག་འཚག་བརྒྱབ། 

འཕགས་སྐད། རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་གི་སྐད། 

འཕགས་སྐྱེས་པློ། རི་རབ་ཀི་ལྷློ་ཕློགས་སྐྱློང་བའི་རྒྱལ་ཆེན་རིགས་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག 

འཕགས་རྒྱལ། སར་རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་ཞིག 

འཕགས་རྒྱུད་ཀི་ལམ། ཐེག་པ་གསུམ་གི་མཐློང་སློམ་མི་སློབ་ལམ་གསུམ་ལ་གནས་པའི་འཕགས་

པའི་གང་ཟག་དེའི་རྒྱུད་ཀི་རློག་པ། 

འཕགས་མཆློག སངས་རྒྱས་དང་བང་སེམས་སློགས་སྐྱེ་བློ་ཁད་པར་ཅན་རྣམས། 

འཕགས་ནློར། འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་ཕུགས་ནློར། 

འཕགས་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ]འཕག་པའི་འདས་པ། 

② ཕུལ་དུ་བྱུང་བ། ལམ་ལུགས་ཁད་དུ་འཕགས་པ། སྟློབས་ཤུགས་བ་ན་འཕགས་པ། ③ མཐློ་བ་

དང་གློང་དུ་ཕིན་པ། ④ ཐེག་དམན་གི་མཐློང་ལམ་ཐློབ་པ་དང་ཐེག་ཆེན་གི་ས་དང་པློ་ཐློབ་པ་

ཡན་ཆད། ⑤བློད་ཀི་ཆློས་ལུགས་པས་སངས་རྒྱས་དང་། ཆློས་དང་། དགེ་འདུན་སློགས་ཀི་

མཚན་གི་ས་ཕི་ལ་སྦློར་བའི་ཞེ་ས། སངས་འཕགས། བང་འཕགས། ཉན་ཐློས་འཕགས་པ། རང་

རྒྱལ་འཕགས་པ། ⑥ རེ་བློ། ⑦ [རིང]འཇུག་པའམ་འགློ་བ། 

འཕགས་པ་གློལ་སེ། སློབ་དཔློན་དབིན་གཉེན་གི་སློབ་མ་མཆློག་བཞིའི་ནང་ཚན། རྒྱ་གར་ཡུལ་

དབུས་སུ་སློབ་དཔློན་སངས་རྒྱས་འབངས་ཀི་དབློན་སས་སུ་འཁྲུངས། གཞློན་ནུའི་དུས་ནས་

རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྙེན་པར་རློགས་པའི་སློམ་པ་བཞེས། སློབ་དཔློན་

དབིག་གཉེན་གི་དྲུང་དུ་ཕེབས་ཏེ་གུས་པས་བསྙེན་ཅིང་རིག་པའི་གཙུག་ལག་མང་པློ་ཐུགས་

སུ་ཆུད་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་ཤེར་ཕིན་གི་མདློ་སེ་རིན་པློ་ཆེ་རྣམས་རློགས་པར་གསན་ནས་

ཚིག་དློན་གཉིས་ཀ་ཐུགས་སུ་ཆུད་དེ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་གྱུར་ནས། རེ་བཙུན་བམས་པའི་

མངློན་རློགས་རྒྱན་དང་ཉི་ཁི་སྦར་བའི་བསྟན་བཅློས་ཆེན་པློ་ཉི་ཁི་སྣང་བ་ཞེས་བ་བ་མཛད་དློ།། 

འཕགས་པ་དགློན། ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་སུ་བལ་བཟའ་ཁི་བཙུན་གིས་བཏབ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་སྐྱིད་རློང་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འཕགས་པ་དགློན་པ། མིང་གཞན་དུ་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་འཁློར་གིང་ཡང་ཟེར། ད་ལ་མཚོ་སློན་གསེར་

ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འཕགས་པ་མཆེད་བཞི། དུས་རབས་བདུན་པའི་སྐབས་སུ་བལ་ཡུལ་ལྷློ་མཚམས་སུ་སྐྱེས་པའི་ཙན་

དན་ཤིང་སློང་གཅིག་དུམ་བུ་བཞིར་བཅད་པ་ལས་བཟློས་པའི་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་

ཀི་སྐུ་ཝ་ཏི་དང་། དབུ་ཁང་། འཇའ་མ་ལི། ལློ་ཀེཤྭརཿསྟེ་བཞི་ལས་ཝ་ཏི་ཞེས་པ་དེ་བློད་ལློངས་

སྐྱིད་གློང་རློང་གི་དགློན་པར་ཡློད་ཅིང་། ལློ་ཀེཤྭརཿདེ་ལྷ་སའི་རེ་ཕློ་བང་དུ་ཡློད། དེ་མིན་གཞན་

གཉིས་ནི་བལ་ཡུལ་དུ་ཡློད། 

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུའི་ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་མཁེན་པའི་

བདག་ཉིད་ཅན། སློ་སྐྱེ་ལས་རིང་དུ་འཕགས་ཤིང་སྒིབ་གཉིས་ཀི་རྩུབ་རེག་དང་བལ་ཏེ་འཇམ་

པའི་གསུང་བཟང་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གི་འཁློར་ལློའི་སྒ་དབངས་བཞི་ལྷག་དྲུག་ཅུའི་དཔལ་དང་ལན་

པས་འགློ་རྣམས་སྨིན་གློལ་གི་ལམ་ལ་བཀློད་པས་ན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཞེས་

མཚན་དུ་གགས་པ། སྐུ་མདློག་དམར་སེར་བང་སེམས་གཞློན་ནུའི་ཆ་བད་ཅན་ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ་

ཤིན་ཏུ་གཞློན་ཤ་ཆགས་པ། རིན་པློ་ཆེ་དང་དར་གི་ན་བཟའ་མནབས་པ། ཕག་གཡས་པས་

སྐྱབས་སྦིན་གི་རྒྱ་དང་། གཡློན་པས་ཨུཏྤལའི་རེར་གེགས་བམ་གི་མཚན་པའི་ཡུ་བ་ནས་

བསྣམས་པ་ཞིག་གློ །

འཕགས་པ་འཇའ་མ། སར་བལ་ཡུལ་དུ་ཙན་དན་སློང་པློ་ལས་རང་བཞིན་གིས་བྱུང་བའི་ཐུགས་རེ་

ཆེན་པློའི་སྐུ་མཆེད་ལྔའི་ནང་གསེས་འཇའ་ཚོན་མ། 

འཕགས་པ་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ལ་མཚན་གི་རྣམ་གངས་མང་དུ་

ཡློད་པའི་ནང་གི་གཅིག་ཡིན། 

འཕགས་པ་ཉེ་བར་འཁློར། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་མུ་ནེ་དངློས་ཀི་སློབ་མ་སྐྲ་གཞར་མཁན་གི་རིགས་

ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་། དག་བཅློམ་པའི་རློགས་པ་ཐློབ་པ་དང་། འདུལ་བའི་བསབ་ཁིམས་ཀི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གནད་དློན་མང་པློར་དློགས་པ་ཡློད་པ་རྣམས་སངས་རྒྱས་རང་ཉིད་ལ་དངློས་སུ་དྲི་བ་ཞུས་

ནས་དློགས་པ་གཅློད་པར་མཛད་པས་འདུལ་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་མ་ངན་

ལས་འདས་རེས་ཉན་ཐློས་འློད་སྲུང་ཆེན་པློ་སློགས་སློབ་མ་དག་བཅློམ་པ་ལྔ་བརྒྱས་མགིན་

གཅིག་ཏུ་འདུལ་བའི་སེ་སྣློད་སྡུད་པ་པློར་བསྐློས་ཐློག་རང་ཉིད་ཀི་བློ་ལ་ཡློད་པའི་འདུལ་བའི་སེ་

སྣློད་རྣམས་བཏློན་ནས་ཕློགས་བསྡུས་བས། འདིའི་ལློ་རྒྱུས་ཞིབ་པ་བཀའ་འགྱུར་གིའདུལ་བ་

ལུང་དུ་གསལ། 

འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་ཀི་ས་སེ་ལྔ། སའི་དངློས་གཞི་དང་། རྣམ་གངས་བསྡུ་བ། སློ་བསྡུ་བ། གཞི་

བསྡུ་བ། རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་བཅས་སློ།། 

འཕགས་པ་ན་གཱ་རྫུན། འདི་བློད་སྐད་དུ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཅེས་པ་སྟེ། ཟབ་མློའི་ལ་བ་སྟློན་པ་ལ་ཀླུ་

དང་། སིད་སྒྲུབ་དང་འདྲ་བས་ན་དེ་ལར་བཏགས་ཞེས་ནང་པའི་ཆློས་ལུགས་པ་རྣམས་ཀིས་

བཤད་སློལ་དང་། ལློ་རྒྱུས་ནི་རྒྱ་གར་ཆློས་འབྱུང་ནང་གསལ། 

འཕགས་པ་རྣམ་གློལ་སེ། དུས་རབས་ལྔ་པ་ཙམ་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་སུ་འཁྲུངས་ཤིང་། རབ་ཏུ་བྱུང་

ནས་དབིག་གཉེན་དང་། དགེ་འདུན་སྐྱབས་བཤེས་གཉེན་དུ་བསྟེན་ནས་འཕགས་པ་ཤེས་རབ་

ཀི་ཕ་རློལ་དུ་ཕིན་པ་སྟློང་ཕག་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅློས་མངློན་པར་རློགས་

པའི་རྒྱན་གི་འགེལ་པ་མཛད་པ་པློ་ཡིན། 

འཕགས་པ་རྣམ་གསུམ། རིགས་གསུམ་མགློན་པློ་ལ་ཟེར་བ་སྟེ་འཇམ་དཔལ་དབངས། ཕག་ན་རྡློ་

རེ། སྤན་རས་གཟིགས་ཏེ་སགས་ལུགས་བ་རྒྱུད་ཀི་མགློན་པློ་གསུམ། 

འཕགས་པ་གནས་བརན་བཅུ་དྲུག གློང་དུ་གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་ཞེས་པར་གཟིགས། 

འཕགས་པ་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན། ས་སྐྱ་གློང་མ་རྣམ་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཤིང་

ལུག་ལློར་གཙང་གི་ས་སྐྱར་འཁྲུངས། ཆུ་གང་ལློར་ས་པཎ་སྐབས་དེའི་ཧློར་ཡུལ་ཤིས་ལང་དུ་

བསྐྱློད་པའི་ཞབས་ཕིར་བློན་པས་སེ་ཆེན་གློ་བེ་ལ་དང་མཆློད་ཡློན་དུ་འབེལ། ལགས་སྤེལ་

ལློར་སེ་ཆེན་རྒྱལ་སར་ཐློན་པའི་དབུ་བར་གྱུར་ནས་ཧློར་ཡིག་གསར་པའི་སློལ་གཏློད་རྒྱུ་ཁས་

བངས། ཤིང་བི་ལློར་བློད་ཀི་ཆློས་སིད་སྤི་ཁབ་ཀི་འགན་ཁུར་བངས་ཤིང་། ཤིང་གང་ལློར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

བློད་དུ་ལློག སྙན་སྒློན་ཞུས་པ་ལར་ཤཱཀ་བཟང་པློར་དབུས་གཙང་མངའ་རིས་སྐློར་གསུམ་གི་

ཁིམས་ཀི་བེད་པློ་སློ་ཝའི་སིའི་ཤེལ་ཐམ་གནང་སྟེ་གློང་མའི་ལུང་གིས་བློད་ཀི་དཔློན་ཆེན་བསྐློ་

བའི་ལམ་སློལ་དེ་ནས་བཏློད། མེ་ཡློས་ལློར་ཡང་བསྐྱར་པེ་ཅིན་དུ་བཅར། ས་སྦྲུལ་ལློར་ཧློར་

ཡིག་གསར་པ་གཏན་ཕབ་བས་ཏེ་གློང་ནས་རྒྱལ་ཡློངས་སུ་ཁབ་བསྒགས་བས་ཤིང་། ཕིན་

ཆད་གཞུང་ཡིག་ཡློད་དློ་ཅློག་ཧློར་ཡིག་གསར་པ་འདི་དང་ཡུལ་ཁམས་སློ་སློ་རང་གི་ཡི་གེ་

ཉིས་སྦྲགས་ཀིས་འགེམས་དགློས་པའི་བཀའ་ལུང་ཕབ། ལགས་ར་ལློ་རྒྱལ་པློ་ལ་གསང་སགས་

ཀི་དབང་ཆེན་ལན་གསུམ་ཕུལ་བ་སློགས་ཀི་གཏང་རག་གིས་ཡློན་དུ་བནྡི་ཤེད་སྐྱེད་མ་ཞེས་

པའི་འཇའ་ས་དང་གཡང་ཊིའི་ཐམ་གའི་ཁ་ཡིག་ཏུ་གནམ་གི་འློག་སའི་སྟེང་ན་རྒྱ་གར་ལྷའི་སས་

པློ་སྤྲུལ་པའི་སངས་རྒྱས་ཡི་གེ་རློམ་མི་རྒྱལ་ཁམས་འཇགས་སུ་འཇུག་པ་པློ་གནས་ལྔ་རིག་

པའི་པཎི་ཏ་འཕགས་པ་ཏི་ཤི་ཞེས་གསལ་བ་ཞིག་གནང་། བློད་ཁི་སྐློར་བཅུ་གསུམ་སློགས་

ཕུལ། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་མེ་བི་ལློར་བློད་དུ་ཕིར་ཕེབས་ནས་ས་སྐྱའི་ཆློས་རྒྱལ་མཛད། དཔློན་

ཆེན་ཤཱཀ་བཟང་པློས་བློད་ཀི་ཁིམས་ཀི་བེད་པློ་བས་པས་བློད་དུ་ས་སྐྱ་བས་ཆློས་སིད་ཟུང་

འབེལ་གི་སློལ་བཏློད། རང་ལློ་ཞེ་དྲུག་པ་ལགས་འབྲུག་ལ་གཤེགས། 

འཕགས་པ་མ་ཕམ། ས་བཅུ་པའི་རློགས་པ་བརེས་ཟིན་པའི་འཕགས་པ་བམས་པ་མགློན་པློའམ་

སངས་རྒྱས་བམས་པ་ལ་ཟེར། 

འཕགས་པ་ཝ་ཏི། འཕགས་པ་མཆེད་ལྔའི་ནང་ཚན་མང་ཡུལ་སྐྱིད་གློང་དུ་བཞུགས་པ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་

སྐུ་ཕེང་ལྔ་པའི་སྐབས་ལ་དྭགས་རྒྱལ་པློས་ནང་འཁྲུག་བསངས་སྐབས་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་རིང་པློ་ཏ་

ལར་གདན་དྲངས། རེས་སུ་སར་ཡང་མངའ་རིས་སུ་རང་འཇགས་གདན་ཞུ་སྐབས་འཕགས་པ་

ལློ་ཀྱཻ་ཤྭ་རའི་གཡས་ངློས་སུ་བཞུགས་པའི་འདྲ་ཅློག་དེ་བཞེངས་གནང་མཛད་པ་ཡིན། 

འཕགས་པ་འློད་སྲུང་ཆེན་པློ། འདི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་མུ་ནེ་དངློས་ཀི་སློབ་མ། བམ་ཟེའི་རིགས་ལས་

རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་དག་བཅློམ་པའི་རློགས་པ་ཐློབ་པ་དང་། སངས་རྒྱས་རང་ཉིད་མ་ངན་ལས་

འདའ་ཁར་རང་ཉིད་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་བསྐློས་ཤིང་། མ་ངན་ལས་འདས་རེས་སློབ་མ་དག་བཅློམ་པ་

ལྔ་བརྒྱས་མགིན་གཅིག་ཏུ་མངློན་པའི་སེ་སྣློད་སྡུད་པ་པློར་བསྐློས་ནས། རང་ཉིད་ཀི་བློ་ལ་ཡློད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་མངློན་པའི་སེ་སྣློད་རྣམས་བཏློན་ནས་ཕློགས་བསྡུས་མཛད། མཐར་རི་བློ་བ་རང་ཅན་དུ་

ཕེབས་ནས་འགློག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ཏེ་སངས་རྒྱས་བམས་པ་འཛམ་

བུའི་གིང་དུ་མ་བློན་བར་དུ་སྐུ་གསློན་པློར་བཞུགས་པ་ཡིན་ཟེར། 

འཕགས་པ་ལག་ན་པདྨློ། འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་མང་དུ་ཡློད་པའི་

ནང་ནས་གཅིག་སྟེ། ཕག་མཚན་དུ་མེ་ཏློག་པདྨ་དཀར་པློ་འཛིན་པའི་ཆ་ནས་བཏགས། 

འཕགས་པ་ལག་ན་པདྨློ་ཁ་སར་པཱ་ནི། འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ལ་སྐུའི་རྣམ་འགྱུར་མི་འདྲ་བ་

མང་དུ་ཡློད་པའི་ནང་གི་ཁ་སར་པཱ་ནི་སྟེ། འདིའི་སྐུའི་རྣམ་འགྱུར་དང་ཕག་མཚན་བཞུགས་སྟངས་

སློགས་རིན་འབྱུང་བརྒྱ་ར་ལྷ་སྐུའི་སྣང་བརན་ཀུན་གསལ་མེ་ལློང་ཤིང་དཔར་མར་གཟིགས། 

འཕགས་པ་ལག་ན་པདྨློ་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་པློ། སྤན་རས་གཟིགས་བཅུ་གཅིག་ཞལ་ལ་མགློན་པློ་ཀླུ་

སྒྲུབ་ལུགས་དང་། རྒྱལ་པློ་ལུགས། དགེ་སློང་མ་དཔལ་མློ་ལུགས་སློགས་སྐུའི་རྣམ་འགྱུར་མི་

འདྲ་བ་ཁ་ཤས་ཡློད་པའི་ནང་ནས་ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་དུ་ཡློད་པའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་

པློའི་སྐུ་ནི་རྒྱལ་པློ་ཡང་ཟེར། འདིའི་སྐུ་ཡི་རྣམ་འགྱུར་ཐད་ཞི་བའི་ཞལ་བཞི་དང་། ཁློ་བློའི་ཞལ་

བདུན་བཅས་ཞལ་བཅུ་གཅིག་ཡློད་པ་མ་ཟད། ར་བའི་ཞལ་དཀར་པློ་གསུམ་དང་། དེའི་སྟེང་དུ་

ཞི་མ་ཁློ་ཞལ་སེར་པློ་གསུམ། དེའི་སྟེང་དུ་ཁློ་ཞལ་དམར་པློ་གཉིས། དེའི་སྟེང་དུ་ཁློ་ཞལ་ནག་

པློ་གཉིས། དེའི་སྟེང་དུ་ཞི་བའི་ཞལ་གཅིག་བཅས་བརེགས་ཚུལ་ཡློངས་གགས་དང་མི་འདྲ་བ་

ཡློད་པ་ཞིབ་པར་རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློ་རང་ཉིད་ཀིས་མཛད་པའི་བསྟློད་པ་ལས་གསལ་

ཞིང་། སྟེང་གི་ཞི་བའི་ཞལ་མན་ཆད་རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློ་རང་ཉིད་བཞེངས་ནས་

བཞུགས་པའི་སྐུ་ཚད་དང་མཉམ་པར་བཤད་སློལ་ཡློད། 

འཕགས་པ་ལག་ན་པདྨློ་རང་བློན་ལྔ་ལན། ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་རང་བློན་

ལྔ་ལན་ནི། སྐུ་རྒྱུ་བང་ཆུབ་ཤིང་གི་ཡལ་ག རྒྱ་མཚོའི་གིང་གི་འཇག་མ། ཆུ་བློ་ནྱཻ་རཉའི་བེ་མ། 

ཙནྡན་ནློར་བུའི་དུམ་བུ། གནས་ཆེན་བརྒྱད་ཀི་ས་སྣ་རྣམས། བ་དམར་པློའི་འློ་མ་དང་། ར་

དཀར་མློའི་འློ་མས་སྤྲུལ་པའི་འཇིམ་པ་ལས་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་སྐུ་རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་

པློ་རང་གི་སྐུ་ཚད་དང་མཉམ་པ་ཞིག་བཞེངས་རིས་བེད་པའི་སྐབས། ༡ སྤན་རས་གཟིགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ནམ་མཁའི་རྒྱལ་པློའི་སྐུ་རང་བློན་དུ་ཕེབས་པ་དང་། ༢ སྤྲུལ་པའི་དགེ་སློང་ཨ་ཀ་ར་མ་ཏིས་

གདན་དྲངས་པའི་ཙནྡན་སྦྲུལ་གི་སྙིང་པློའི་རང་བློན་བཅུ་གཅིག་ཞལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་

ཚུལ་དུ་བཞུགས་པ། ༣ སར་ཡང་ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློའི་ཐུགས་

ཀར་ཐིམ་པ། ༤ ཀློང་ཇློ་དང་། ༥ བལ་བཟའ་ཡང་ནུ་མ་གཡས་གཡློན་ལ་ཐིམ་པ་བཅས་ཡིན་

ཞེས་བཤད་སློལ་ཡློད། 

འཕགས་པ་ལག་ན་པདྨློའི་རྣལ་འབློར་པ། འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཡི་དམ་དུ་བརེན་མཁན་

གི་སློམ་ཆེན་ཞེས་པའི་དློན། 

འཕགས་པ་ལག་ན་རལ་གི་ཅན།འཇམ་དཔལ་དབངས། 

འཕགས་པ་ལི་དཀར་པློ། ཙན་དན་སྦྲུལ་སྙིང་གི་ཁློག་པ་ལས་བྱུང་བའི་རང་བྱུང་གི་སྤན་རས་

གཟིགས་ལི་དཀར་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག ཕིས་སུ་ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རེན་གཙོ་ཐུགས་རེ་

ཆེན་པློའི་ཐུགས་ཀར་བཞུགས་པར་གགས། 

འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན། བལ་ཡུལ་དུ་བཞེངས་པའི་མཆློད་རེན་ཞིག་སྟེ་ནང་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་རིང་

བསེལ་བཞུགས་པ་ཞིག འདིའི་ལློ་རྒྱུས་ད་ཕན་མ་མཐློང་། 

འཕགས་པ་སངས་རྒྱས། སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ། འདི་ཉིད་ནི་སྐུ་གློང་མ་ཞིང་དུ་གཤེགས་ནས་ལློ་ངློ་ཉི་

ཤུ་སློང་བ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༥༠༧ལློར་ཡབ་རྣལ་འབློར་གི་དབང་ཕྱུག་

སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས་དང་ཡུམ་ཆློས་ལན་སྒློལ་མ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་ཆློས་ཁང་ར་ཞེས་པར་

སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་གངས་བཅུ་དགུ་བར་སུས་ཀང་བརག་དཔྱད་གདན་འདྲེན་ཞུ་མཁན་བྱུང་

མེད་ཅིང་། དེའི་ལློར་གཟིམ་ཁང་ནས་བློས་ཏེ་དེ་མློ་ལ་བརྒྱུད་དགའ་ལན་དུ་ཕེབས། སློབ་དཔློན་

ནམ་མཁའ་དཔལ་གིས་མཁན་པློ་དང་། དེ་མློ་སློབ་དཔློན་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གིས་ལས་

སློབ། སློབ་དཔློན་ལྷ་དབང་དཔལ་འབློར་གིས་གསང་སྟློན་མཛད་ནས་བསྙེན་པར་རློགས། 

དགུང་ལློ་ཉེར་གསུམ་ནས་ཁམས་ཕློགས་སུ་སློ་བློ་ཡེ་གང་དང་། ཆུ་མདློ་སུམ་རློང་། སྦུད་

མདའ། ཚ་བའི་ཁུལ། ཉག་བེ་སློགས་སུ་ཕེབས་ཏེ་ཆློས་འཁློར་རྒྱ་ཆེར་བསྐློར། དེ་རེས་ལི་ཐང་

ལ་ཕེབས་བཞུགས་སྐབས་འཇང་གི་དམག་གསང་ཐབས་ཀིས་སེབས་ནས་ལི་ཐང་གློང་བསྐློར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བས་གང་ཉིད་བར་འདུམ་དུ་བློན་ཏེ་མཐར་ས་དམ་རྒྱལ་པློས་དམག་མི་རྒྱབ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་

དམ་བཅའ་ཞུས། དེ་ནས་ཀློང་པློ་ཕློགས་སུ་བློན་རིས་སྐབས་བློད་ནས་ཆློས་རེ་ཁི་ཐློག་པ་ཆློས་

སྐྱློང་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཟུར་བཞུགས་པ་པཎ་ཆེན་བསློད་ནམས་གགས་པ། འབས་སྤུངས་ནས་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་བཅས་ཀིས་འཇང་ཞབས་སུ་རེའི་བསྟན་པ་ལ་དགློངས་ནས་

བཞུགས་དགློས་བཀའ་ཡིག་བསྩལ་དློན་ལར་ས་དམ་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་དུ་ཕེབས་ཏེ་ཟླ་གཅིག་

ཙམ་རིང་རྒྱལ་པློ་འཇམ་དབངས་གགས་པའི་ཐུགས་བཞེས་ཡློངས་སུ་གང་བའི་བཀའ་ཆློས་

ཉིན་མཚན་སྦྲེལ་ནས་གནང་བར་འབུལ་བ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ཕུལ། དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་

བཞེས་པ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་ཕློ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༥༦༦ ལློའི་བློད་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པར་ཕན་

བདེར་སྐུ་གཤེགས། 

འཕགས་པ་ལྷ། [ཨཱརྱདེཝ]སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་སློབ་མ་མཚན་སྙན་པར་གགས་པའི་རྒྱ་གར་གི་

སློབ་དཔློན་ཞིག 

འདིས་དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པ་སློགས་མཛད་དེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགློངས་པ་རྒྱ་ཆེར་བཀྲལ། 

འཕགས་པ་ལྷ་ཁང་། ཕློ་བང་པློ་ཏ་ལའི་ལྷ་ཁང་ཞིག་སྟེ། དེའི་ནང་རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློས་རྒྱ་

གར་དང་བལ་ཡུལ་གི་མཐའ་མཚམས་ནགས་ཁློད་ཅིག་ནས་གདན་དྲངས་པའི་རང་བྱུང་

འཕགས་པ་མཆེད་བཞིའི་ནང་ཚན་འཕགས་པ་ལློ་ཀེ་ཤྭ་རའི་སྣང་བརན་བཞུགས་སའི་ལྷ་ཁང་

ཡིན་པས་ན་འཕགས་པ་ལྷ་ཁང་དུ་བཏགས་པ་ཡིན། 

འཕགས་པ་ལྷ་མཐློང་བ་དློན་ལན། སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ། རེ་འདི་ནི་འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་སྐྱེར་

གགས་ཤིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༥༦༧ལློར་ལློང་པློ་སྟློད་དུ་སྐུ་བལམས། ངག་

དབང་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་པ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་འཕགས་པ་བསློད་ནམས་རྣམ་པར་རྒྱལ་

བ་དབང་པློའི་སེར་གསློལ། མེ་གང་སྤི་ལློ་༡༥༧༧ལློར་ཆབ་མདློར་ཕེབས། མེ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༥༨༦ 

ལློར་འཇང་ས་དམ་གི་ཡུལ་དུ་ཕེབས། རེ་དྲུང་ལྷ་དབང་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ལས་བསྙེན་པར་

རློགས། ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༥༩༤ ལློར་ཆབ་མདློ་བམས་པ་གིང་གི་མཁན་པློ་མཛད། དཔློན་

མགློན་པློ་བསློད་ནམས་ཀིས་སྦིན་བདག་བས་ཏེ་འཕགས་པ་ལྷས་སློམ་མདའ་གསང་སགས་བདེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཆེན་དགློན་ཕག་བཏབ། ཚ་བ་གངས་དཀར་བདེ་ཆེན་དགློན་ཞེས་འདློགས་པར་མཛད། དགུང་ལློ་

སློ་བརྒྱད་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༦༠༤ ལློར་ཞི་བར་གཤེགས། 

འཕགས་པ་ལྷ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ། སྐུ་ཕེང་བཞི་པ། རེ་འདི་ནི་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་

༡༦༠༥ལློར་ལློང་པློ་སྟློད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། འཕགས་པ་ལྷ་མཐློང་བ་དློན་ལན་གི་ཡང་སིད་དུ་ངློས་

བཟུང་། རྒྱལ་དབང་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་ཞིང་། འཕགས་པ་ལྷ་ཐམས་ཅད་

ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློའི་སེ་ཞེས་མཚན་གསློལ། སྐྱབས་མགློན་རྒྱལ་བའི་

དབང་པློ་པད་དཀར་འཆང་བ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་དང་མཇལ་ཞིང་གསུང་གི་བདུད་རི་ངློམ་མེད་

མངས། དེ་ནས་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན་ལས་བསྙེན་པར་རློགས་ཤིང་དམ་པའི་ཆློས་ཀི་

ཟབ་ཆློས་ཇི་སྙེད་གསན། དགུང་ལློ་བཅུ་དྲུག་ལ་ཕེབས་པ་ལགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༦༢༠ལློར་ཆབ་

མདློའི་གདན་ཁིར་ཕེབས། བསྟན་འཛིན་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློས་ཀང་གློང་དུ་བཀུར་ཞིང་འཕིན་ལས་

ཆེ་བའི་མུས་དགུང་གངས་སུམ་ཅུ་སློ་དགུ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པ་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་

༡༦༤༣ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

འཕགས་པ་ལྷ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ། སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ། རེ་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་

ལློ་༡༦༤༤ ལློར་ར་རྒྱུད་གནས་ཆེན་གློ་ཕློ་ཁྱུང་ཕྱུག་གམ་འདབ་ཆགས་འདུ་ཞེས་བ་བའི་གློང་

དུ་སྐུ་བལམས། པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན་མཆློག་གིས་འཕགས་པ་ལྷའི་སྐུ་སྐྱེར་ངློས་འཛིན་

གནང་ཞིང་མཚན་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོར་གསློལ། ཟབ་ཆློས་མང་དུ་བསྩལ། དགུང་ལློ་བརྒྱད་པའི་

ཐློག་དཔལ་ལན་འབས་སྤུངས་དགློན་དུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་

དྲུང་དུ་དབུ་སྐྲ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ། མཚན་བློ་བཟང་འཕགས་པ་བསློད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་བདེ་

ལེགས་དཔལ་བཟང་པློར་བསྩལ། དགུང་ལློ་དགུ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་

འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༦༥༢ ལློར་ཆབ་མདློའི་ཁིར་ཕེབས། དགུང་ལློ་ཉེར་གཅིག་ལ་ཕེབས་པ་ཤིང་

འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༦༦༤ ལློར་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པློས་བ་ཆེན་པློ་དང་པཎ་ཆེན་བརྒྱུད་དེ་སློམ་

པའི་ཆུ་བློ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀའི་སློ་ནས་བསྙེན་པར་རློགས། མེ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༦༦༧ལློར་སར་

ཡང་དབུས་སུ་ཕེབས་ནས་རྒྱལ་དབང་མཆློག་ལས་ཟབ་ཆློས་དུ་མ་གསན། ས་བ་སྤི་ལློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

༡༦༦༩ ལློར་ལགས་རིའི་དངུལ་གདུང་ཆེན་མློ་ལེགས་པར་གྲུབ། ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༦༧༩ 

ལློར་དབུས་སུ་བློན་ནས་གློང་ས་ཆེན་པློ་དང་མཇལ་འཛོམས་ཀིས་མདློ་སགས་ཀི་གཞུང་ལ་

ཐློས་བསམ་མཛད། དགུང་གངས་བདུན་ཅུར་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་

ལློ་༡༧༡༣ལློར་གཤེགས།

འཕགས་པ་ལྷ་བསྟན་པའི་རྒྱ་མཚོ། སྐུ་ཕེང་དྲུག་པ། ཆབ་མདློ་ར་རྒྱུད་གནས་ཆེན་གློ་བློ་ཕུག་གི་ལྷ་

ཞློལ་སྤུ་ཐློག་ཅེས་པར་ཡབ་ལྷ་རེ་ཚེ་དབང་ནློར་བུ་དང་། ཡུམ་ཚེ་རིང་སྐྱིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་

བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༧༡༤ ལློའི་བློད་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་ཉེར་བདུན་ཉིན་སྐུ་

འཁྲུངས། པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་མཆློག་ནས་འཕགས་པ་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པའི་མགློན་པློ་ཞེས་

པའི་མཚན་དང་མཚན་སེལ་གི་བརན་བཞུགས་གསློལ་འདེབས་རྒྱས་པར་བསྩལ། དགུང་ལློ་

དགུ་པ་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༧༢༣ལློར་དབུས་སུ་ཕེབས་ཏེ་རྒྱལ་དབང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ལ་

གཙུག་ཕུད་ཕུལ། མཚན་འཕགས་པ་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བསྩལ། པཎ་ཆེན་

བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ཀི་དྲུང་ནས་དགེ་བསྙེན་དང་དགེ་ཚུལ་གི་བསབ་པ་རློགས་པར་བཞེས། 

ཞློགས་དློན་ཡློད་མཁས་གྲུབ་ཀི་དྲུང་ནས་ལམ་གི་གཙོ་བློ་རྣམ་གསུམ་སློགས་གསན་ཞིང་། 

དཀའ་གནད་ཀི་དློགས་གཅློད་རྣམས་གནང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༧༡༩ 

ལློར་གློང་མས་བློད་དུ་གངས་ཏི་སེར་ཐིག་ཕིན་ཚད་ལེན་པར་མངགས་པའི་དཔློན་དམག་རྣམས་

ལ་ཆབ་མདློ་ནས་ས་ཚུགས་ཀི་ཞབས་ཞུའི་བེད་སློ་གང་ལེགས་ཞུས་པ་དང་གློང་མའི་ཞབས་

བརན་དང་བསྟན་འགློའི་ཕན་བདེ་སེལ་བའི་བ་བ་རླབས་པློ་ཆེ་སྒྲུབ་པར་བརེན་གློང་མས་ཨེར་ཏི་

ནི་ནློ་མློན་ཧན་གི་མཚན་གནས་ཐམ་ཀ་གསེར་ཡིག་བཅས་བསྩལ། སྐུ་ཕེང་འདི་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་

གློང་མར་འཚམས་ཞུའི་ས་ཡེར་འབུལ་མི་མངགས་སློལ་ཐློག་མ་བྱུང་། དགུང་གངས་ཞེ་གཅིག་

ཏུ་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་༡༧༥༤ལློར་ཞིང་དུ་གཤེགས་སློ།། 

འཕགས་པ་ལྷ་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་མགློན་པློ། སྐུ་ཕེང་བདུན་པ། མདློ་སྨད་སློ་འབློར་སང་ལི་

ཐང་ཐུབ་ཆེན་བམས་པ་གིང་གི་ཞློལ་དུ་ཡབ་ཨ་བརན་མགློན་པློ་དང་ཡུམ་རྒྱལ་མཆློག་བསྐལ་

བཟང་རྒྱ་མཚོའི་ཡུམ་གི་སྐུ་མཆེད་སེ་པ་ཨ་འབུམ་གི་སས་མློ་སྒློལ་མ་འཕེལ་གཉིས་ཀི་སས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ་༡༧༥༥ལློར་སྐུ་བལམས། དགུང་གངས་བདུན་

དུ་བཞེས་པ་ལགས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༧༦༡ལློར་དབུས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་པཎ་ཆེན་

དཔལ་ལན་ཡེ་ཤེས་འཇིགས་མེད་དཔལ་ལན་བསྟན་པའི་མགློན་པློ་ཞེས་གསློལ། སར་ཆབ་

མདློར་ཕིར་ཕེབས་ཀིས་ཆློས་སྤློད་དང་ཡིག་ཀློག་སློགས་གསན་སྦློང་གནང་། དགུང་གངས་

བཅུ་བདུན་བཞེས་པ་ལགས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༧༧༡ལློར་དབུས་སུ་བློན་ཏེ་སེར་བེས་གྲྭ་ཚང་དུ་

ཆློས་ཞུགས་མཛད་ནས་ལློ་ལྔའི་རིང་དབུ་ཕར་སློགས་མཚན་ཉིད་གསན་སྦློང་གནང་། པཎ་

ཆེན་རིན་པློ་ཆེའི་དྲུང་ནས་བསྙེན་རློགས་བཞེས། དགུང་གངས་ཉེར་གཅིག་བཞེས་པ་ཤིང་

ལུག་སྤི་ལློ་༡༧༧༥ལློར་ཆབ་མདློ་དགློན་དུ་ཕིར་ཕེབས་མཛད་ཁར་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་

པ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་མཆློག་དང་དེ་མློ་མློད་ཡློན་ནས་གཟེངས་བསྟློད་རྒྱ་ཆེར་མཛད། མེ་

སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༧༧༦ ལློ་བ་བང་གི་ཕློ་བང་རིང་པ་བཤིགས་ནས་གསར་སྐྲུན་གི་དབུ་འཛུགས་

བསྐྱངས་ཏེ་ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༧༧༩ ལློར་རེན་དང་བརེན་པའི་ཚོན་རི་ལེབས་རིས་དང་བཅས་

ལེགས་གྲུབ་བྱུང་། རྒྱ་དཔློན་ཀྲུང་ཐང་བལ་བློད་འཁྲུག་རློད་སྐློར་གི་དློན་གཅློད་དུ་ཡློང་ནས་པེ་

ཅིན་དུ་ཕིར་ལློག་སྐབས་ཆབ་མདློར་འབློར་བས་འཕགས་པ་ལྷ་སྐུ་འཁློར་ནས་སྣེ་ལེན་ཕེབས་

རློང་གཟབ་རྒྱས་གནང་། དགུང་གངས་བཞི་བཅུར་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་

སྟག་སྤི་ལློ་༡༧༩༤ལློའི་བློད་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཅུ་ཉིན་གི་ཕིའི་དྲློ་སྐུ་རླུང་འཕར་ལང་ཆེ་བའི་

ཚུལ་བཞེས་ཀིས་གཟུགས་སྐུ་ཆློས་དབིངས་སུ་ཐིམ་ཚུལ་བསྟན་པའློ།། 

འཕགས་པ་ལྷ་བསྟན་པའི་ཉི་མ། སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་

༡༧༩༥ལློར་ལི་ཐང་དུ་འཁྲུངས། མེ་འབྲུག་ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་

བརྒྱད་པ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་དང་། སིད་སྐྱློང་ར་ཚག་ནློ་མློན་ཧན། བློད་སློད་སུང་ཨམ་བན། 

ཧེང་ཨམ་བན་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་འཕགས་པ་ལློ་ཀེ་ཤྭ་རའི་སྤན་སར་གློང་མའི་འདྲ་ཐང་

མདུན་གསེར་བུམ་བརག་ནས་ཐློན་པ་བཞིན་གློང་མར་གསེར་སྙན་སྒློན་པར་བློད་སློད་སུང་ཨམ་

བན་བརྒྱུད་གློང་མས་གསེར་ཡིག་དང་ཁ་བཏགས་སློགས་བསྩལ་བའི་གཟིགས་བཟློས་ཐློབ། 

དགུང་ལློ་ཞེ་གསུམ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༨༤༧ལློར་སྐུ་གཤེགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཕགས་པ་ལྷ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན། སྐུ་ཕེང་དགུ་པ རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་བ་སྤི་ལློ་༡༨༤༩ 

ལློར་ལི་ཐང་དུ་འཁྲུངས། ཆུ་བའི་ཟླ༦ཚེས༡༢ཉིན་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཅིག་པ་མཁས་

གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་མཆློག་ལ་སྙན་ཞུས་དང་འབེལ་སིད་སྐྱློང་རྭ་སྒེང་ངག་དབང་ཡེ་ཤེས་ཚུལ་ཁིམས་

སློགས་ནས་ལྷ་ལན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཇློ་བློ་ཤཱཀ་མུ་ནེའི་སྤན་ས་དང་། པློ་ཏ་ལར་གློང་མའི་

འདྲ་ཐང་མདུན་གསེར་བུམ་དཀྲུགས་ཏེ་ཐློན་པས་གློང་མར་གསེར་སྙན་སྒློན་པ་དང་འབེལ་མེ་

འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༨༥༦ ལློའི་ཟླ༩ཚེས༢༢ལ་གདན་སར་འཁློད། སྐུ་ཕེང་འདི་ཉིད་ནས་བག་གཡབ་

ཡུལ་བདེ་ཞློད་འཇགས་ཡློང་བའི་ལས་དློན་ལ་སྐུ་ན་ཕ་ཡང་རང་འློག་མི་རིགས་ལ་བཀློད་པ་

བཏང་སྟེ་ཞབས་འདེགས་བཤད་མློ་ཕུལ་བའི་གཟིགས་བཟློས་སུ་གློང་མ་ཆེན་པློའི་ལུང་མློང་

གློལ་སྦློར་ཁང་བརྒྱུད་བློད་སློད་ཨམ་བན་ནས་མན་ཇུའི་ཡི་གེའི་ཐློག་བཀའ་བསྒྱུར་བས་པའི་

ནང་གསལ་མི་དབློན་ཆན་ཞི་ཞེས་པའི་ཆློ་ལློ་བསྩལ། དགུང་གངས་ང་གཉིས་བཞེས་པ་རབ་

བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལགས་བི་སྤི་ལློ་༡༩༠༠ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

འཕགས་པ་ལྷ་མི་ཕམ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་མཚན། སྐུ་ཕེང་བཅུ་པརབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལགས་གང་

སྤི་ལློ་༡༩༠༡ལློར་སྨར་ཁམས་རྡློ་འབུམ་སང་དུ་ཡབ་ཡེ་ཤེས་ཆློས་འཕེལ་དང་ཡུམ་ཚུལ་

ཁིམས་སྒློལ་དཀར་གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐབས་ཇློ་

བློ་ཤཱཀ་མུ་ནེའི་སྤན་སར་གསེར་བུམ་དཀྲུགས་ཐློན་གིས་ཆབ་མདློའི་ཁིར་བཀློད། དགུང་

གངས་བཅུ་གཅིག་པ་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༩༡༢ ལློར་ཀྲའློ་ཨེར་ཕུང་གི་རེས་འཇུག་ཕིན་ཐུང་ལིན་

ནས་ཆབ་མདློ་བ་དགློན་ཕི་ནང་སྣློད་བཅུད་མེར་བསེག་ར་བརླག་བཏང་བས་ཆགས་གནས་

བལ་ཏེ་རེན་གཡློལ་དང་ཆབས་ཅིག་ལྷ་སར་ཆློས་ལུགས་སློབ་གཉེར་དུ་ཕེབས་ནས་གསན་

བསམ་སློབ་གཉེར་གནང་བ་དང་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པས་བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་མི་

ཕམ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་པའི་མཚན་གསློལ། དགུང་གངས་བཅུ་བདུན་པ་རབ་བྱུང་

བཅློ་ལྔ་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༩༡༨ལློར་དགློན་གནས་ཉམས་གསློའི་དློན་དུ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་

བཅུ་གསུམ་པར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དློན་སློབ་གཉེར་མཇུག་སྐྱློང་མཚན་བཏགས་ལེན་རྒྱུ་དང་བསྙེན་

རློགས་སྒྲུབ་རྒྱུར་དགློན་པ་གཞི་རང་ཉམས་གསློ་ཚར་བསྟུན་སར་ཡང་གདན་སར་ཞབས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

བཅར་ཞུ་རྒྱུའི་དགློངས་ཁློལ་ཞུས་སྨིན་གིས་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༩༡༩ ལློར་

དགུང་གངས་བཅློ་བརྒྱད་བཞེས་སྐྱབས་ཆབ་མདློར་ཕིར་ཕེབས། དགུང་གངས་སློ་དྲུག་པ་མེ་

གང་སྤི་ལློ་༡༩༣༧ལློའི་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་ཉེར་བརྒྱད་ཉིན་སྐུ་ཁམས་ཅུང་བསྙུན་ཚུལ་བསྟན་

པས་ཞབས་རིམ་དང་བརན་བཞུགས་གསློལ་བ་ཐེངས་མང་བཏབ་ཀང་དྭངས་བསྐྱེད་མ་བྱུང་

བར་ཆབ་མདློར་སྐུ་གཤེགས། 

འཕགས་པ་ལྷ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ། སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཅིག་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་ཡློས་སྤི་

ལློ་༡༩༣༩ བློད་ཟླ་༡༢ཚེས་༨ཉིན་ལི་ཐང་དགློན་ཆེན་དང་ཉེ་བ་མཚོ་གསུམ་པའི་ཁློངས་ཨ་

མདློ་གློང་སྣ་ལུ་ཚང་ངམ་ཆུ་བསྐློར་ཞེས་པར་ཡབ་བློ་བཟང་ངག་དབང་དང་ཡུམ་རིག་འཛིན་

སྒློལ་མ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་བལམས། ལློངས་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞློན་པ། 

རང་སྐྱློང་ལློངས་སིད་གློས་སྐབས་གསུམ་པ་དང་། བཞི་པ། ལྔ་པ་བཅས་ཀི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞློན་པ་

དང་། ཀྲུའུ་ཞི་གཞློན་པ་བཅས་གནང་ཐློག་སྐབས་བརྒྱད་པའི་རྒྱལ་ཡློངས་མི་དམངས་འཐུས་

ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡློན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡློན་ཀྲང་གཞློན་པའི་མཚན་གནས་བཞེས་ཏེ་ད་ལ་

ར་འཚོ་ཞིང་བཞུགས་པ་ལགས་སློ།། 

འཕགས་པའི་མཁེན་པ་གསུམ། གཞི་ཤེས། ལམ་ཤེས། རྣམ་མཁེན་གསུམ། 

འཕགས་པའི་དགེ་འདུན། བདེན་པ་མཐློང་བའི་གང་ཟག 

འཕགས་པའི་མགློན། གཏློར་མ་གཏློང་སྐབས་ཀི་མགློན་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་རྣམས། 

འཕགས་པའི་ཆློས། ① འཕགས་ལམ། ② འཕགས་པའི་གང་ཟག་གིས་གསུངས་པའི་ཆློས། 

འཕགས་པའི་རེས་ཐློབ་ཡེ་ཤེས། མཉམ་བཞག་སྟློབས་ཀིས་བྱུང་ཞིང་མཉམ་བཞག་དེའི་རེས་སུ་

ཐློབ་པའི་འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་རེས་ཐློབ་ཡེ་ཤེས་ཟེར་ཞིང་། འཕགས་པའི་མཉམ་བཞག་

ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཆློས་ཐམས་ཅད་རློག་པས་བཏགས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་པ་ལས་རྒྱང་ཆད་དུ་

ཕི་རློལ་གི་དློན་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་མེད་པར་ངེས་པའི་ངེས་ཤེས་དེ་ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་

པར་བཞག་པས། དེའི་ཚེ་སེམས་གཉིས་སྣང་མེད་པས་གཉིས་སྣང་ནུབ་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་

ཞིང་། ཤེས་པ་དེའི་སྟློབས་ཀིས་རེས་ཐློབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚེ་ཡུལ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ནང་ཤེས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་རས་ཀི་སྟེང་ནས་བྱུང་བའི་ངེས་ཤེས་ཀིས་གཉིས་སུ་སྣང་ཡང་ཞེན་པར་མི་བེད་དེ། དཔེར་

ན་སྒྱུ་མ་མཁན་གིས་རང་གི་སྤྲུལ་པའི་ན་ཆུང་མ་སྣང་ཡང་ཞེན་པ་མེད་པ་བཞིན་ནློ།། ཐེག་

བསྡུས་ལས། མི་ཞིག་མིག་ནི་བཙུམ་པ་ལར། རྣམ་རློག་མེད་པའི་ཤེས་དེ་འདྲ། ཞེས་མཉམ་

བཞག་སྣང་མེད་དང་། དེ་ཉིད་མིག་ནི་ཕེ་བ་ལར། དེ་རེས་ཐློབ་པའི་ཤེས་དེ་འདྲ། ཞེས་རེས་ཐློབ་

ཏུ་སྣ་ཚོགས་སྣང་བར་གསུངས་སློ།། 

འཕགས་པའི་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས། བིང་རྒློད་སློགས་ཀི་སྐྱློན་དང་བལ་བའི་སློ་ནས་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་

ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་འཇློག་པའི་རྣམ་པར་མི་རློག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། འཕགས་པའི་མཉམ་

བཞག་ཡེ་ཤེས་དེའི་ཚེ་སེམས་ལ་གཉིས་སྣང་མེད་པས་གཉིས་སྣང་ནུབ་པའི་ཤེས་པ་ཡིན། 

འཕགས་པའི་བདེན་པ། བདེན་པ་བཞི་འཕགས་པས་གཟིགས་པ་ལར་གནས་ལ། བིས་པ་ཕལ་པས་

མཐློང་བ་ལར་མི་བདེན་པས་ན་འཕགས་པའི་བདེན་པ་ཟེར། 

འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི། སྡུག་བསལ་ཡློངས་སུ་ཤེས་པར་བ། ཀུན་འབྱུང་སང་བར་བ། འགློག་

པ་མངློན་དུ་བ། སྡུག་བསལ་འགློག་པར་འགྱུར་བའི་ལམ་བསློམ་པར་བ་དང་བཞིའློ།། ཆློས་ཀི་

རྣམ་གངས་ཀི་བརེད་བང་ལས། སྡུག་བསལ་ཡློངས་སུ་ཤེས་པར་བ་བ་ནི། སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་

དང་བཅུད་ཀི་འཇིག་རེན་གི་ལས་ཀི་འབས་བུ་གྲུབ་ཟིན་པ་འདི་ནི་སང་དུ་མི་རུང་བས་དེ་ནི་མི་

རག་པ་དང་སྡུག་བསལ་བ་དང་སྟློང་པ་དང་བདག་མེད་པར་ཤེས་པར་བའློ།། 

 ཀུན་འབྱུང་སང་བར་བ་བ་ནི། སློན་གི་ལས་དང་ཉློན་མློངས་པ་དེ་དག་ཁམས་གསུམ་རྒྱུད་ལྔར་

འབྱུང་ཞིང་སྡུག་བསལ་གི་ཕུང་པློ་དེ་བསྐྱེད་པ་སྟེ། རྒྱུ་དང་ཀུན་འབྱུང་བ་དང་རབ་ཏུ་སྐྱེ་བ་དང་

རྐྱེན་དང་འབྱུང་བའི་ཚུལ་དུ་རིག་ལམ་གིས་སང་བར་བ་བ་ཡིན་པར་ཤེས་པའློ།། 

 འགློག་པ་མངློན་དུ་བ་བ་ནི། སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་འབྱུང་བ་གཉིས་ཀ་སངས་པ་ཕུང་པློའི་ལྷག་

མ་དང་བཅས་པ་དང་ཕུང་པློ་ལྷག་མ་མ་ལུས་པའི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་འགློག་པ་དང་ཞི་བ་

དང་ག་ནློམ་པ་དང་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་བུར་ཤེས་པའློ།། སྡུག་བསལ་འགློག་པར་འགྱུར་བའི་

ལམ་བསློམ་པར་བ་བ་ལ། 

 ལམ་ནི་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་སམ་ཡང་ན་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པློ་དག་སྟེ། དེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

དག་གི་སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་འབྱུང་འགག་ཅིང་སང་སྟེ། དེ་ཡང་ལམ་དང་རིགས་པ་དང་བསྒྲུབ་

པ་དང་ངེས་པར་འབིན་པར་ཤེས་པར་བ་སྟེ། དངློས་སུ་ན་གང་ཟག་དང་ཆློས་ལ་བདག་མེད་པ་

བཙལ་ཏེ་རེད་པར་བེད་པ་དང་། སློ་སློའི་སྐྱེ་བློའི་ས་ནས་འཕགས་པའི་གནས་སུ་ཕིན་པར་བེད་

པས་ན་ལམ་མློ། དེ་ལ་རློགས་པ་འདྲིས་པར་བེད་པ་བསློམ་པ་ཞེས་བའློ།། ཞེས་གསུངས་སློ།། 

འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞིའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག སྡུག་བསལ་ལ། ༡ མི་རག་པ། ༢ སྡུག་བསལ། ༣ 

སྟློང་པ། ༤ བདག་མེད་པ། ཀུན་འབྱུང་ལ། ༥ རྒྱུ། ༦ ཀུན་འབྱུང་། ༧ རབ་ཏུ་སྐྱེ་བ། ༨ རྐྱེན། 

འགློག་པ་ལ། ༩ འགློག་པ། ༡༠ ཞི་བ། ༡༡ ག་ནློམ་པ། ༡༢ ངེས་པར་འབྱུང་བ། ལམ་ལ། ༡༣ 

ལམ། ༡༤ རིགས་པ། ༡༥ སྒྲུབ་པ། ༡༦ ངེས་པར་འབིན་པ་བཅས་སློ།། 

འཕགས་པའི་ནློར་བདུན། དད་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས། ཐློས་པ། གཏློང་བ། ངློ་ཚ་ཤེས་པ། ཁེལ་ཡློད་

པ། ཤེས་རབ་སྟེ་བདུན། 

འཕགས་པའི་ཡུལ། རྒྱ་གར་ནི་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་སྐུ་འཁྲུངས་པ་དང་། ཆློས་གསུངས་

པ། ཞབས་ཀིས་བཅགས་པ་སློགས་བསྐལ་བཟང་གི་སངས་རྒྱས་རྣམས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་

ཡུལ་དུ་འགློ་དློན་མཛད་པ་དང་། ཆློས་ཐློག་མར་དར་བའི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཡུལ་གཞན་

ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་མིང་དེ་ལར་ཐློགས། 

འཕགས་པའི་ཡུལ་གནས། [མངློན] རྒྱ་གར། 

འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས། འཕགས་པའི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་མཁེན་པ། 

འཕགས་པའི་རིགས་བཞི། ཆློས་གློས་ངན་ངློན་ཙམ་གིས་ཆློག་ཤེས་པ་དང་། གནས་མལ་ངན་ངློན་

ཙམ་གིས་ཆློག་ཤེས་པ། བསློད་སྙློམས་ངན་ངློན་ཙམ་གིས་ཆློག་ཤེས་པ། སློང་བ་དང་སློམ་པ་

ལ་དགའ་བ་སྟེ་བཞིའློ།། 

འཕགས་པའི་ལམ་ཡང་དག་པ་བརྒྱད། ཡང་དག་པའི་ལ་བ། ཡང་དག་པའི་རློགས་པ། ཡང་དག་པའི་

ངག ཡང་དག་པའི་ལས་ཀི་མཐའ། ཡང་དག་པའི་འཚོ་བ། ཡང་དག་པའི་རློལ་བ། ཡང་དག་

པའི་དྲན་པ། ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་སློ།། 

འཕགས་པའི་ས། སློ་སྐྱེའི་ས་ལས་རིང་དུ་འཕགས་པའི་ལམ་གི་ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞི་རེན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དུ་གྱུར་པའི་ས་སྟེ། མཐློང་སློམ་མི་སློབ་ལམ་གིས་བསྡུས་པའི་ས་རྣམས་སློ།།

འཕགས་པའ་ིས་ཐློབ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ིས་དང་པློ་ནས་ས་བཅུ་པའ་ིབར་ག་ིགློ་འཕང་ཐློབ་པ་རྣམས། 

འཕགས་མ། འཕགས་ལམ་ཐློབ་པའི་སེམས་མ། 

འཕགས་མ་སྒློལ་མ། རེ་བཙུན་སྒློལ་མ། 

འཕགས་ཡུལ། རྒྱ་གར་གི་མིང་རིང་པ། 

འཕགས་ཡུལ་གི་གློང་ཁེར་དྲུག མ་ག་ད། ཡངས་པ་ཅན། མཉན་ཡློད། འཁློར་བ་འཇིག གནས་

བཅས། ཙམ་པ་ཀའློ།། 

འཕགས་ཡུལ་ལེ་བ། [མངློན] རྒྱ་གར་རྡློ་རེ་གདན། 

འཕགས་རིགས། སེམས་གཙང་ལ་འདློད་པ་ཆུང་བ་སྟེ། ཟས་གློས་གནས་མལ་སློགས་ངན་ངློན་ཙམ་

གིས་ཆློག་ཤེས་པ། སློང་བ་དང་སློམ་པ་ལ་དགའ་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་

དང་། ཁིམས་གནས། དགེ་སློང་། མཆློག ནགས་ན་གནས། ཚངས་པར་སྤློད། རིགས་ཆེན། 

རིགས་བཟང་། ལེགས་ལན་བཅས་སློ།། 

འཕགས་རིགས་བཞི། འཕགས་པའི་རིགས་ལ་མངའ་བའི་ཡློན་ཏན་གི་ཁད་པར་བཞི་སྟེ། ཆློས་གློས་

ངན་ངློན་ཙམ་གིས་ཆློག་ཤེས་པ་དང་། གནས་མལ་ངན་ངློན་ཙམ་གིས་ཆློག་ཤེས་པ། བསློད་

སྙློམས་ངན་ངློན་ཙམ་གིས་ཆློག་ཤེས་པ། སློང་བ་དང་སློམ་པ་ལ་དགའ་བ་བཅས་བཞིའློ།། 

འཕགས་ལམ། ཐེག་པ་གསུམ་གི་མཐློང་སློམ་མི་སློབ་པའི་ལམ་རྣམས་སློ།། 

འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད། ཡང་དག་པའ་ིལ་བ་དང་། ཡང་དག་པའ་ིརློག་པ། ཡང་དག་པའ་ིངག ཡང་

དག་པའི་ལས་ཀི་མཐའ། ཡང་དག་པའི་འཚོ་བ། ཡང་དག་པའི་རློལ་བ། ཡང་དག་པའི་དྲན་པ། ཡང་

དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བཅས་བརྒྱད་དེ་བང་ཕློགས་སློ་བདུན་གི་ནང་གསེས་སེ་ཚན་ཞིག 

འཕགས་ལམ་གསུམ། མཐློང་ལམ། སློམ་ལམ། མི་སློབ་ལམ། 

འཕང་། ① སིད་དམ་དཔངས། གློ་འཕང་། ཁི་འཕང་། ནམ་མཁའི་འཕང་། ལས་ཁི་འཕང་མཐློན་པློ། 

དབུ་འཕང་མཐློན་པློ། འཕང་དུ་དཔག་ཚད་དུ་ཙམ། ② སྐུད་པ་འཁེལ་བེད་ལག་ཆ་ཞིག 

འཕང་འཁེལ། ཤིང་གི་ཕློར་བའི་སྟེང་དུ། འཕང་ཤིང་རིལ་བ་ལ་འཁློར་ཆེད་ཡུ་བ་སྤད་པ་ཞིག་ཡིན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

གྲྭ་པའི་ན་བཟའ་ཐེལ་མ་སློགས་འཁེལ་ཆེད་ཞིག་ཡིན། 

འཕང་མགློ འཕང་གི་རེ་ལག་པས་འཇུ་ས། 

འཕང་འགློ། [རིང]པི་ཝང་། 

འཕང་སྒིམ། [ཡུལ] འཕང་སྒིམ་སའི་གདན་སྣློད། 

འཕང་ཐང་། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་སྣེ་གདློང་རློང་ཁློངས་ཕློ་བང་ཆུས་ཀི་མིང་རིང་སྟེ། སར་བློད་རེ་ཁི་

ལེ་གཙུག་བརན་ནམ། མེས་ཨག་ཚོམ་གི་བཞུགས་ཡུལ་ཡིན། 

འཕང་ཐང་དགེ་ར། བཙན་པློའི་ཕློ་བང་འཕང་ཐང་གི་འཁིས་སུ་ཡློད་པའི་བདེ་ཐང་ཆེན་པློ་ཞིག 

འཕང་ཐང་ཕློ་བང་། སར་བློད་རྒྱལ་ཁི་ལེ་གཙུག་བརན་གིས་བཞེངས་པའི་ཕློ་བང་ཞིག 

འཕང་ཐང་མ། ① ཕློ་བང་འཕང་ཐང་མ། ② བློད་རེ་སད་ན་ལེགས་མཇིང་ཡློན་ཏེ་ཁི་ལེ་སློང་བཙན་

སྐབས་གསར་དུ་བསྒིགས་པའི་དཀར་ཆག་འཕང་ཐང་མ། 

འཕང་མཐློ་བ། དཔངས་མཐློན་པློ། 

འཕང་གདན། འཕང་སྒིམ་སའི་གདན་སྣློད། 

འཕང་མདའ། བལ་འཁེལ་བེད་འཕང་གི་སློག་ཤིང་། 

འཕང་མདུང་། མདུང་ཞགས་ཏེ། ཕར་འཕངས་ཏེ་ཚུར་འཐེན་བེད་ཐག་པའམ་ཞགས་པ་ཞིག 

འཕང་བུ། ཕང་མདའ། 

འཕང་མ། ① སྐུད་པ་འཁེལ་བེད་ཡློག་ཤིང་། ② ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། འབས་བུ་རློ་མངར། 

ནུས་པ་སྙློམས། སྙིང་ལ་ཚ་བ་ཞུགས་པ་དང་། མློ་ནད་ལ་ཕན། 

འཕང་དམའ་བ། མཐློན་པློ་མིན་པ། 

འཕང་སྨད་པ། དཔངས་དམའ་རུ་བཏང་བ། 

འཕང་ལློ། ① ཤིང་ར་སློགས་ཀི་འཁློར་ལློ། ② པུས་མློའི་ལྷ་ང་། ③ བལ་འཁེལ་བེད་ཀི་འཕང་ལློ། 

འཕང་ཤིང་། འཕང་མདའ་དང་དློན་གཅིག 

འཕངས་ཀི་དབེ་བ་ལྔ། ༡རྒྱང་རིང་པ། ༢ མི་འཆློར་བར་འཕློག་པ། ༣ཚབས་ཆེ་བ་འཕློག་པ། ༤ 

གནད་དུ་འཕློག་པ། ༥ སྒ་དྲག་པར་འཕློག་པ་ཞེས་འཕངས་རྐྱེན་སྣ་ལྔ་བ་བའློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཕངས་པ། ① འཕེན་པའི་འདས་པ། ② ཕངས་པ་དང་འདྲ། 

འཕངས་པའི་ཡན་ལག རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ནང་གི་མིང་གཟུགས་དང་། སྐྱེ་མཆེད་དྲུག 

རེག་པ། ཚོར་བ་བཅས་བཞི་པློ་འཕང་བའི་ཡན་ལག་ཏུ་བསྡུས་པ། 

འཕངས་པའི་ཡན་ལག་བཞི། རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན། མིང་གཟུགས་ཀི་ཡན་

ལག་དང་། སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ཡན་ལག་དང་། རེག་པའི་ཡན་ལག་དང་། ཚོར་བའི་ཡན་ལག་བཅས་

ནི་མ་རིག་པས་ཀུན་ནས་བསངས། འདུ་བེད་ཀིས་ལས་བསགས། རྣམ་ཤེས་ལ་བག་ཆགས་

བགློས་ནས་འཕངས་པའི་འབས་བུ་ཡིན་ཕིར་འཕངས་པའི་ཡན་ལག་བཞིའློ།། 

འཕན། གློས་དར་སློགས་ལས་བཟློས་པའི་ཁང་པའི་རྒྱན་ཆ་ཞིག གློས་འཕན། དར་འཕན། ཀ་འཕན། 

འཕན་ཁར་བཞག་པ། [རིང]ལློགས་སུ་བཞག་པ། 

འཕན་མགློ དར་འཕན་གི་ཡར་སྣེའི་མགློ་རྒྱན། 

འཕན་གདུགས། ཀ་བའི་རྒྱན་འཕན་དང་། སྟེང་ནས་འབུབས་པའི་གདུགས། 

འཕན་པ། [རིང]ཆག་པ་དང་། སྐྱློན་ཞུགས་པ། ཉམས་པ། 

འཕན་པློ། ① ཕྱུག་པློ། ② ས་མིང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་བང་ངློས་འཕན་

ཡུལ་ངན་ཆུའི་ཆུ་རྒྱུད་ཀི་ཡུལ་མིང་། 

འཕན་པློ་སློ་ལ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷ་ས་དང་འཕན་པློའི་བར་དུ་ཡློད་པའི་ལ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་

དེའི་མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་༤༡༧༡ཡློད། 

འཕན་པློའི་སློར་གཞས། འཕན་པློ་ཁུལ་དུ་སློར་བཞས་དར་སློ་ཆེ་བར་བརེན་ལློ་གསར་དང་། འློང་

སྐློར་སློགས་ཀི་སྐབས་ཡུལ་ལུང་སློ་སློའི་ཕློ་མློ་རྣམས་སློར་གཞས་རྒྱབ་སློལ་ཡློད་ཅིང་། 

སྐབས་རེ་མཚན་མློ་མེ་སྐློང་བརྒྱབ་ནས་མཚན་གང་སློར་གཞས་རྒྱབ་གི་ཡློད། ལྷག་པར་དར་

ཡུལ་དུ་གླུ་གཞས་དར་སློ་ཆེ་སྟབས་གླུ་གཞས་དར་བའི་དར་ཡུལ་ཡིན་ཟེར། འཕན་པློའི་སློར་

གཞས་ལ་གདངས་དང་གཞས་ཚིག རང་པའི་འདེགས་འཇློག ལག་པའི་སྟངས་སྟབས་སློགས་

ལ་དམིགས་བསལ་གི་ཁད་ཆློས་ཡློད། གཞས་ཚིག་ཕལ་ཆེར་ཡུལ་ལུང་དང་། གགས་ཅན་སྐྱེ་

བློ། ལས་ཀའི་བརྒྱུད་རིམ། ནམ་ཟླ་དུས་བཞི་སློགས་ལ་དཔེ་བངས་པ་ཡིན་འདུག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

འཕན་རེ་གསུམ་པ། དར་ལེ་གསུམ་ཡློད་པའི་བ་དན། 

འཕན་ཟེལ། གས་པ་དང་། ཆག་པ་དང་། ཉམས་པ་སློགས་ཀི་སྐྱློན་ཆ། འཕན་ཟེལ་རིན་ཆེན་ལ་བལ་

ཡི། མགལ་དུམ་ལ་ནི་སུ་ཞིག་དཔྱློད། 

འཕན་ཡུལ། ས་མིང་འཕན་པློ་དང་དློན་གཅིག 

འཕན་ཡུལ་སྟློང་སེ། འཕན་ཡུལ་སྟློད་སྨད་ལ་གནས་པའི་སྟློང་སེ། 

འཕན་ཡུལ་དར་རྒྱལ། དེང་སང་གི་ས་བཀྲའི་ཐློག་འཕན་པློའི་ལུང་པར་དར་རྒྱལ་ཟེར་བའི་ས་མིང་

མ་འཁློད་པས་ས་གནས་དེ་འདྲ་ཡློད་མེད་ཞིབ་འཇུག་དགློས། 

འཕན་ལག མཆློད་རས་འཕན་གི་ལེ། 

འཕམ་རྒྱལ། འཕམ་པ་དང་རྒྱལ་བ། དམག་ཅིག་བརྒྱབ་ནས་འཕམ་རྒྱལ་མ་བྱུང་བ། 

འཕམ་པ། [ཐ་མི་དད་པ] ཕམ་པ། འཕམ་པ། ཕ་རློལ་གི་དློ་ཟླ་མ་ལློན་པར་ཞུམ་པ། དམག་འཕམ་

པ། ཁ་མཆུ་ཕམ་པ། རློད་པ་ཕམ་པ། ཡིད་ཕམ་པ། སེམས་ཕམ་པ་ལ་ཚད་མེད་པ་བུ་གཅིག་པུ་

ཤི་བའི་མ་ལ་བུ་བྱུང་། རྡློ་མར་ལ་བརྒྱབ་ཀང་མར་ཕམ། མར་རྡློ་ལ་བརྒྱབ་ཀང་མར་ཕམ། 

འཕར། ① [རིང] གེགས་བུ། ② <ཀ>ཇེ་མང་དུ་སློང་བའི་དློན་ཏེ། ཐློན་སྐྱེད་ལབ་མང་པློ་འཕར། 

ཡློང་སློ་ལློ་རེ་བཞིན་འཕར་ལ་བུ། <ཁ>ཇེ་མཐློ་དང་ཇེ་ཆེར་སློང་བའི་དློན་ཏེ། གློ་ས་ཡར་

འཕར་མར་ཆག་གང་བས་ཀང་ཆློག་ལ་བུ། <ག>འགུལ་བའི་དློན་ཏེ་ལག་ར་འཕར། རིག་རིང་

འཕར་ལ་བུ། 

འཕར་དཀྲི་འགེལ་སྒྲུབ། ཁལ་འཕར་མ་ཁི་འགེལ་བས་ནས་སྒྲུབ་དགློས་པ་རྣམས། 

འཕར་བསྐུལ་དངློས་དློད། ཁལ་འཕར་མ་བསྐུལ་བའི་དངློས་པློའི་དློད། 

འཕར་ཁ། ① ཆེ་རུའམ་མང་དུ་འཕེལ་བའི་ཆ། དཀར་ཕློགས་ཀི་ཟླ་བའི་འཕར་ཁ། དབར་མཚོའི་

འཕར་ཁ། ② བུ་རམ་སྤུས་ཞན། 

འཕར་འཁི་འགེལ་སྒྲུབ། རྣམ་ཀུན་སྒྲུབ་མི་དགློས་ཀང་སྐབས་དེར་བཙན་དབང་གིས་འཕར་མ་བན་

འགེལ་བས་སྟབས་མི་སེར་རྣམས་གང་ཡང་ཟེར་མ་ནུས་པར་སྒྲུབ་དགློས་བྱུང་བ། 

འཕར་སློ། བིས་པའི་མཚོགས་སྲུབས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། འཕར་

སློ་ནི། བིས་པའི་མཚོགས་མའི་སྲུབས་སུ་ཀད་པའི་དར་ར་འཕར་བའི་སློ་ཡློད་པས་དེར་

འཕར་སློ་ཞེས་ཟེར་རློ། 

འཕར་འགློ། [མངློན] ① སལ་བ། ② སྤེའུ། ③ བ། 

འཕར་ཆག ཡར་འཕར་བ་དང་མར་ཆག་པའི་བསྡུས་ཚིག གཙང་ཆུ་འཕར་ཆག ཐློན་འབློར་འཕར་ཆག 

འཕར་ཆིངས། གློས་ཆེན་དང་འགློ་སྣམ་སློགས་ཀི་སྟེང་དུ་དར་སྐུད་འཚེམ་དྲུབས་ཀིས་བཀློད་པའི་

མཛེས་རྒྱན་རི་མློ། 

འཕར་རྡློ། ཕར་བརྒྱབ་ནས་ཚུར་འཕར་བའི་རྡློ། བག་ལ་བཞུས་པའི་འཕར་རྡློ་རང་ལ་ཐེབས་པ། མགློ་

ལ་འཕར་རྡློ་ཕློག་ནས་རྨ་བཟློས་པ། 

འཕར་སྣློན། འཕར་མའམ་སྣློན་མ། དཔེ་ཆ་གསར་པ་སྣ་མང་འཕར་སྣློན་རྒྱབ་པ། མི་གངས་འཕར་

སྣློན་གཏློང་བ། 

འཕར་སྤང་། གཅན་གཟན་འཕར་བ་དང་། སྤང་ཀ།ི འཕར་སྤང་བསེབས་ནས་ཡུལ་ལུང་ལ་གནློད་འཚ་ེསྐྱེལ། 

འཕར་འཕར། འཕག་ཚུལ་དང་། གེན་དུ་ལེག་ཚུལ། 

འཕར་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ]འཕག་པ་དང་ལེག་པ། གློང་དུ་འཕར་བཞིན་དུ་འགློ། ར་འཕར་བ། སྙིང་འཕར་

བ། ཉ་འཕར། ② མང་དུ་འཕེལ་བ་དང་། མཐློ་རུ་འཕེལ་བ། གཙང་ཆུ་འཕར་བ། གློ་གནས་འཕར་བ། 

འབློར་གངས་འཕར་བ། ③ གཅན་གཟན་ཞིག [མངློན]ལགས་མློ་གང་། ④ འློག་མིན་མཐའ་ཐུག་

འགློའ་ིགློང་འཕློང་ཡིན་པ་ལ། བསམ་གཏན་སེལ་སློམ་ལས་ཉམས་ཏེ། ཕ་ིམ་ཚངས་རིས་སུ་སྐྱ་ེནས་

འཕར་ཐེབས་གཅིག་གིས་འློག་མིན་དུ་མང་འདས་མངློན་དུ་བེད་པའི་རིགས་ཅན་ནློ།། 

འཕར་བ་གསུམ། དགེ་འདུན་ཉི་ཤུ་ལས། འློག་མིན་གི་མཐར་ཐུག་པར་འགློ་བ་གསུམ་སྟེ། འཕར་

བ་དང་། ཕེད་འཕར་བ་དང་། གནས་ཐམས་ཅད་དུ་འཕར་བ་སྟེ་གསུམ་མློ། 

འཕར་མ། ལྷག་མའམ་འཆར་ཅན་མ་ཡིན་པ། འགློ་སློང་འཕར་མ། ཡློང་འབབ་འཕར་མ། ལས་ཀ་

འཕར་མ། འགན་ཁུར་འཕར་མ། མཛད་སློ་འཆར་འཕར། 

འཕར་མ་བའི་མི། [རིང]ཕློ་ཉའམ་འཁློར་གཡློག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

འཕར་ར། ཁག་ར་ལ་ཆ་ཤས་གཉིས་སུ་དབེ་བའི་སྙིང་ནས་བརྒྱུད་དེ་ཐུར་དུ་རྒྱུ་བའི་འཕར་ར་སྟེ། 

ལག་པའི་མཁིག་མའི་བལ་ར་དང་། མཆན་འློག་གི་རྔུལ་འདུ། བརླའི་མིག་དམར་ལ་བུ། 

འཕར་རའི་སློང་པློ། སྐེ་སྟློང་མན་དང་ཚིགས་པ་བཅུ་གསུམ་པ་ཡན་གི་བར་ན་གནས་པའི་སྙིང་དང་

འབེལ་བའི་འཕར་རའི་སློང་པློའི་མིང་སྟེ། སྨན་དཔྱད་ཟླ་བའི་རྒྱལ་པློའི་མིང་སྟེ། སྨན་དཔྱད་ཟླ་

བའི་རྒྱལ་པློ་ལས། འཕར་བ་ར་ཡི་སློང་པློ་ནི། དང་པློ་ཚིགས་པ་བཅུ་གསུམ་པ། ལེ་བ་དག་ནས་

ཆགས་པ་སྟེ། སལ་པའི་ཚིགས་དང་འགློགས་ནས་གེས། 

འཕར་འཛུགས། སར་ཡློད་ཀི་སྟེང་དུ་འཕར་སྣློན་འཛུགས་པ། སྐྱེ་ཤིང་འཕར་འཛུགས་བེད་པ། ལས་

གྲྭ་འཕར་འཛུགས་བེད་པ། ལས་ཁུངས་འཕར་འཛུགས་བེད་པ། 

འཕར་རེ་འཕུར་རེ། ལག་པས་འཕུར་འཕུར་བེད་སྟངས་ཤིག ལུག་ལྤགས་དེ་ནམ་ཁློམ་འཕར་རེ་

འཕུར་རེ་གིས་དང་མགློགས་པློར་མཉེད་ཡློང་ལིས་རེད། ལ་བུ།

འཕལ། སྐྲ་འབལ་བ་སྟེ། སྐྲ་འཐློག་པ། 

འཕལ་ཀ ① རི་མློ། ② ཤིང་སློགས་སྦློར་མཚམས་ཀི་ཁ། པང་ལེབ་གཉིས་ཀི་འཕལ་ཀ་སྒིག་པ། 

གཞུང་དློན་འཕལ་ཀ་བསྒིགས་པ། 

འཕལ་ཁ། འཕལ་ཀ་དང་འདྲ། 

འཕལ་ག ① ཁང་བའི་ཁ་གདུང་ངམ་འཕྲུལ་འཁློར་གི་ལྷུ་ལག་སློགས་འཕད་མཚམས་ཀི་ཉག་སློའི་

མིང་སྟེ། ཀ་གདུང་འཕལ་ག་འཕློད། འཕྲུལ་འཁློར་ལྷུ་ལག་གི་འཕལ་ག་འཕློད་དགློས་ལ་བུ། ② 

ཤིང་ཉིས་ཚེབ་ཀི་ཉག་སློའི་མིང་སྟེ། ཤིང་འཕལ་ག་ཅན་ཞེས་པ་ལ་བུ། ③ ཚིག་བསྡུས་ན་

འཕལ་ཞེས་འབི་ཆློག་སྟེ། ཀ་གདུང་འཕལ་འཕློད་ལ་བུ། 

འཕིགས་པ། [ཡུལ]འབིགས་པ། གནད་འཕིགས་པ། བུ་ག་འཕིགས་པ། ལགས་རི་ནས་ཨི་ཁུང་

གཅིག་འཕིགས་ཏེ་ཕིར་བཏློན་ལ་བུ། 

འཕིབས་པ། [ཡུལ] འབུབས་པ། གུར་འཕིབས་པའི་རེས་སུ་ཆར་པ་བབ་ཀང་མི་སྐྱློན། ཉི་གདུགས་

འཕིབས་པས་ཉི་འློད་སྒིབ་པ། 

འཕུང་དཀྲུག ཕུང་དཀྲུག་དང་འདྲ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཕུང་འདྲེ། བརླག་པ་དང་གནློད་པར་བེད་པའི་འདྲེ། ཡུལ་ཁམས་དཀྲུག་པའི་འཕུང་འདྲེ། 

འཕུང་འདྲེ་མ། བུད་མེད་གློད་ར་སློང་མཁན། 

འཕུང་བ། [ཐ་མི་དད་པ] ཕུང་བ། འཕུང་བ། ① ཉམས་ཉེས་འབྱུང་བའམ། ཉམས་རྒུད་འབྱུང་བ། 

རང་སྟློབས་རང་གིས་སེལ་ཐབས་མ་བས་པར་མི་ལ་རེ་བས་འཕུང་། འཇིག་རེན་བཟས་ནས་མི་

འཕུང་ཉལ་ནས་འཕུང་། མི་འཕུང་རང་བརླག ② མཉམ་དུ་འདུ་བ་དང་། བསེབས་འཛོམས་

ཐེབས་པ། འཕལ་དུ་ཐག་གཅློད་བེད་དགློས་པའི་ལས་དློན་མང་པློ་དུས་གཅིག་ཏུ་འཕུང་བ། 

 ③ གནློད་པའི་མིང་། འཕུང་ཆེན་གཡློས་པ། 

འཕུང་གཞི། གནློད་པའི་གཞི། བ་བའི་འཕུང་གཞི་ལེ་ལློ་དང་། མིའི་འཕུང་གཞི་སེར་སེམས། 

འཕུངས། འབྲུ་སློགས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་སྤུང་བ་པློས་སྤུངས་པ་མ་ཡིན་པར་རང་གིས་འཕུངས་པ། 

འཕུད། ཕུད་ཀི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ། 

འཕུར། ① བ་དང་སིན་བུའི་རིགས་གཤློག་པ་ལ་བརེན་ནས་བར་སྣང་དུ་འགློ་འློང་བེད་པའི་དློན་ཏེ། 

གནམ་ལ་འཕུར་མཁན། བ་འཕུར་གིན་འདུག་ལ་བུ། ② དངློས་པློ་ནམ་མཁར་ལིང་བའི་དློན་ཏེ། 

གནམ་གྲུ་འཕུར་ཁ། བ་སྤུ་གནམ་ལ་འཕུར་ཐུབ་ལ་བུ། 

འཕུར་སྐྱློད། གནམ་ལ་འཕུར་བཞིན་དུ་འགློ་བ། 

འཕུར་གྲུ། བར་སྣང་ལ་འཕུར་བེད་འཕྲུལ་ཆས་ཤིག 

འཕུར་གློག གཤློག་པ་སྐྱེས་ནས་འཕུར་ཐུབ་པའི་འབུ་གློག་མ། 

འཕུར་འགློ། ① འཕུར་ཏེ་འགློ་བ། སྒའི་མྱུར་ཚད་ལས་འདས་པའི་གནམ་གྲུ་དེ་བར་སྣང་དུ་འཕུར་

འགློ་སྐབས་མིག་གིས་ཀང་མཐློང་ཐུབ་པ། ② [མངློན] ༡བ་སྤི། ༢ མདའ། 

འཕུར་མཉེད། ལག་པས་འཕུར་འཕུར་བས་ནས་ཀློ་བ་མཉེད་པ། 

འཕུར་འདློད། [མངློན] འདབ་ཆགས། 

འཕུར་འཕུར། ① མཉེད་མཉེད། གློས་འདི་དྲེག་པ་མང་བས་འཁྲུད་སྐབས་འཕུར་འཕུར་ཡག་པློ་ཞིག་

གཏློང་དགློས། གློད་ཁློག་ན་དུས་འཕུར་འཕུར་བཏང་ན་ཕན་ཡློང་། མགློ་ལ་མེ་ཤློར་རུང་འཕུར་

འཕུར་གཏློང་ལློང་མེད། ② འཕྲུག་འཕྲུག ཟ་ཀློང་འཕུར་འཕུར་བེད་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

འཕུར་བ། ① [ཐ་དད་པ] ཕུར་བ། འཕུར་བ། ཕུར། མཉེད་པ་དང་། འཕྲུག་པ། གཡན་པ་འཕུར་བ། 

མགློ་བློ་འཕུར་བ། ② [ཐ་མི་དད་པ]མཁའ་ལ་འགློ་བའམ་བར་སྣང་དུ་ལིང་བ། གཞུང་ལམ་གི་

ཐློག་ནས་ར་འཕུར་བ་ལར་རྒྱུག་པ། བ་འཕུར་ས་དགུང་སློན་གནམ་ཡིན། ཚང་བཅའ་ས་བག་

དམར་དཀིལ་རེད། 

འཕུར་བེད། [མངློན] འདབ་ཆགས། 

འཕུར་སུབ། ① ལག་པས་འཕུར་མཉེད། གཟུགས་པློའི་ར་གནད་སློ་སློར་འཕུར་སུབ་བཏང་ནས་ནད་

བཅློས་བེད་པ། ② ཟུབ་པར་བེད་ཐབས། ཡིག་ནློར་འཕུར་སུབ་བཏང་ནས་མ་ིམངློན་པར་བེད་པ། 

འཕུལ། སློན་འཇུག ག་ད་བ་མ་འ། 

འཕུལ་རྒྱག ལུས་ཀིས་འདེད་པའམ་རྡེག་པ། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་འཕུལ་རྒྱབ་གཏློང་རེས་བེད་པ། 

འཕུལ་ཅན། སློན་འཇུག་དང་ལན་པའི་མིང་གཞི། 

འཕུལ་རེན། འཕུལ་ནི་སློན་འཇུག་ལྔ་དང་། རེན་ནི་རེས་འཇུག་བཅུའློ།། 

འཕུལ་དག་བཏང་། འབུད་རྒྱབ་བཏང་བ་དང་དློན་གཅིག་སྟེ། དཔེར་ན། ཁློས་འཕུལ་དག་མ་བཏང་

ན་ང་འགེལ་བ་མེད། ཁློས་འཕུལ་དག་བཏང་ནས་ང་བསྒེལ་བྱུང་ལ་བུའློ།། 

འཕུལ་རྡེག ལུས་ཀིས་འདེད་པའམ་རྡེག་པ། ཁློ་ལ་གྲུ་མློས་འཕུལ་རྡེག་བས་ནས་བརྡ་གཏློང་བ། 

འཕུལ་སྤད། སྒུལ་འདེད་བེད་པའི་ལག་ཆ། 

འཕུལ་བ། [ཐ་དད་པ] ① འབུད་པ་དང་། སྐྱུར་བ། དཔུང་པས་འཕུལ་བ། མི་ངན་འཕུལ་བ། ཟླ་ཞག་

འཕུལ་བ། གློག་ཁ་ལ་སེབས་པ་ལེ་ཡིས་འཕུལ། གློམ་གང་མདུན་དུ་འཕུལ་བ། ② མིང་གཞིའི་

སློན་དུ་འཇུག་པ། འས་འཕུལ། འ་བས་འཕུལ་ཀ བཀ

འཕུལ་མེད། སློན་འཇུག་མེད་པའི་མིང་གཞི། ཞི་སློགས་སྐྱིད་ལ་བུ། 

འཕུལ་ཡིག སློན་འཇུག་གི་ཡི་གེ། ག་ད་བ་མ་འ། 

འཕུལ་ཡློད། སློན་འཇུག་ཡློད་པའི་མིང་གཞི། བཞི་གསློ་བསྐློ་ལ་བུ། 

འཕེན། ཕློངས་ཀི་ད་ལ་བ། 

འཕེན་གཏློར། དག་བགེགས་ལ་འཕེན་རྒྱུའི་གཏློར་མ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཕེན་ཐག ར་རྒློད་སློགས་འཛིན་བེད་ཞགས་པ། 

འཕེན་པ། ① [ཐ་དད་པ] འཕངས་པ། འཕང་བ། འཕློངས། རྒྱག་པ་དང་། རྡེག་པ། འདློར་བ། མདའ་

འཕེན་པ། རྡློ་འཕེན་པ། བཏང་བའི་མི་རེད། འཕངས་པའི་མདའ་རེད། ② ཚད་དམ་ནུས་པ། 

ཚེའི་འཕེན་པ། ཚེ་ཡི་འཕེན་པ་རློགས་ཏེ་ཤི་བ་ལ་བུ། 

འཕེན་པའི་སྟློབས། ཐློག་མའི་ཀུན་སློང་། 

འཕེན་པའི་ཡན་ལག རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་མ་རིག་པ་དང་འདུ་བེད། རྣམ་པར་ཤེས་

པ་གསུམ་པློ་འཕེན་བེད་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་བསྡུས་པའློ།། 

འཕེན་པའི་ཡན་ལག་གསུམ། རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ནང་ཚན། མ་རིག་པའི་ཡན་ལག་དང་། 

འདུ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་དང་། རྣམ་ཤེས་ཀི་ཡན་ལག་འཁློར་བར་འཕེན་པའི་ཡན་ལག་གསུམ་མློ། 

འཕེན་བེད་ཀི་ལས། གནས་རིས་གང་དུ་སྐྱེ་བར་བེད་པའི་ལས། 

འཕེན་བེད་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་ཡན་ལག་བཅུ་གཅིག འཕེན་པར་བེད་པ་རྒྱུའི་ཡན་ལག འཕངས་པ་

འབས་བུའི་ཡན་ལག མངློན་པར་འགྲུབ་པར་བེད་པའི་ཡན་ལག མངློན་པར་གྲུབ་པ་འབས་བུའི་

ཡན་ལག གང་གིས་འཕེན་པའི་ཡན་ལག ཇི་ལར་འཕེན་པའི་ཡན་ལག གང་ལ་འཕེན་པའི་ཡན་

ལག གང་གིས་འགྲུབ་པའི་ཡན་ལག ཉེས་དམིགས་ཀི་ཡན་ལག ཇི་ལར་འགྲུབ་པའི་ཡན་ལག 

གང་འགྲུབ་པའི་ཡན་ལག་གློ 

འཕེན་བེད་རློགས་བེད་ཀི་ལས་གཉིས། འཆི་ཁའི་མཚམས་སྦློར་བཟང་ངན་དང་དཀར་ནག་

ལས་ཀི་བེ་བག 

འཕེན་བེད་ལས་གསུམ། བསློད་ནམས་ཀི་ལས། བསློད་ནམས་མིན་པའི་ལས། མི་གཡློ་བའི་ལས་

བཅས་གསུམ་དང་། ཡང་ན་ལས་བས་ཤིང་བསགས་པ། བསགས་ལ་མ་བས་པ། བས་ལ་མ་

བསགས་པ་དང་གསུམ་མློ། 

འཕེན་བེད་ལས་གསློག་དུས་ཀི་བསམ་པ་གསུམ། འདུ་ཤེས། ཉློན་མློངས། ཀུན་སློང་བཅས་གསུམ་མློ། 

འཕེན་རློགས་ཀི་ལས་བཞི། འཕེན་བེད་དགེ་བས་འཕངས་ཤིང་རློགས་བེད་མི་དགེ་བས་རློགས་

པ། འཕེན་བེད་མི་དགེ་བས་འཕངས་ཤིང་རློགས་བེད་དགེ་བས་རློགས་པ། འཕེན་རློགས་
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གཉིས་ཀ་དགེ་བ། གཉིས་ཀ་མི་དགེ་བའློ།། 

འཕེན་ཞློལ་བློན་པློ་དགློན། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཤིང་བ་སྤི་ལློ་༡༥༢༥ལློར་བློན་བ་ཤེས་རབ་བསྟན་

འཛིན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་

དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འཕེའུ། [རིང]ཟས་ཀི་ཞེ་ས། 

འཕེར། ① སློས་འཕེར་བ་ཞེས་སན་མ་སློགས་སློ་བརྒྱབ་ནས་བཅའ་ཐུབ་པ། ② མི་གཞན་ལ་

སྟབས་བསྟུན་མེད་པར་རང་རང་ལ་བ་མཐློ་པློ་བེད་པ། 

འཕེར་པློ། གློ་ཆློད་པློ་དང་། འཇེམ་པློ་དང་། འཇློན་མློ། གར་བཏང་གློ་ཆློད་ཀི་མི་འཕེར་པློ། 

འཕེར་བ། [ཐ་མི་དད་པ] གློ་ཆློད་པ་དང་། ཐུབ་པ། རུང་བ། ནུས་པ། ལུས་ཁམས་ཀིས་ལས་དློན་

འཕེར་བ། རང་སྐྱ་འཕེར་བ། བཏང་འགློ་བཞག་སློད་འཕེར་བའི་ལས་བེད་པ། ཚོང་རའི་ནང་དུ་

ཚོང་ཟློག་འགློ་རྒྱུག་འཕེར་བ། ཁིམ་སློ་འཕེར་བ། མི་ཆློས་འཕེར་བ། 

འཕེར་ཙམ། ཐུབ་ཙམ། འཕལ་སང་ལས་དློན་འཕེར་ཙམ་བྱུང་། 

འཕེར་ཤ་དློད་པློ། མ་ཤེས་ཤེས་ཁུལ་གིས་རང་ཤེད་དང་འཇེམ་ཁུལ་བེད་པ། 

འཕེལ་ཀ འཕེལ་ཁ་དང་འདྲ། 

འཕེལ་ཀ་ཅན། [མངློན] སྦྲུལ། 

འཕེལ་སྐྱེད། མང་དུ་འགློ་བ། མི་འབློར་གི་འཕེལ་སྐྱེད། འཕེལ་སྐྱེད་ནུས་ཤུགས། ཐློན་སྐྱེད་ཤུགས་

ཆེན་གིས་འཕེལ་སྐྱེད་གཏློང་བ། 

འཕེལ་ཁ། འཕེལ་རྒྱས་སམ་འཕེལ་ཚད། ཞིང་ལས་ཀི་འཕེལ་ཁ་ཆེ་བ། སློ་ཕྱུགས་ཀི་འཕེལ་ཁ། 

འཕེལ་ཁ་སྐྱེད་པ། རིག་པའི་འཕེལ་ཁ་བསྐྱེད་པ། དཔུང་པའི་འཕེལ་ཁ་ཐད་ཀར་བསྐྱེད་ནས་

མིའི་འགློ་ས་བཀག་པ། 

འཕེལ་གི་མང་ལུགས། མང་དུ་འགློ་ལུགས་སམ། མང་དུ་འགློ་སྟངས། 

འཕེལ་རྒྱས། འཕེལ་བའམ་རྒྱས་པ། ལག་རལ་གི་སྟློབས་ཤུགས་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ། 

འཕེལ་རྒྱས་འགློ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ། ཅུང་དབུལ་ཞིང་ཕློངས་པ་དང་། བཟློ་ལས་ཀི་རྨང་གཞི་ཞན་
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པ། རྒྱལ་དམངས་ཐློན་སྐྱེད་ཀི་རིན་ཐང་བསློམས་འབློར་དམའ་བ་བཅས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཟེར། 

ད་ཆ་འཛམ་གིང་ཧྲིལ་པློར་འཕེལ་རྒྱས་འགློ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཧ་ལམ་༡༠༠ལྷག་ཙམ་ཡློད། དེར་

ཨེ་ཤ་ཡ་དང་། ཨ་ཧྥེ་རི་ཀ ལ་ཏིང་ཨ་མེ་རི་ཁ་བཅས་གིང་ཆེན་དུ་གནས་པའི་འཛམ་གིང་

གསུམ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཕལ་ཆེ་བ་གཏློགས་ཡློད། 

འཕེལ་འགིབ། ཡར་འཕེལ་བ་དང་མར་འགིབ་པ། ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་འཕེལ་འགིབ་གཉིས་ཀ་དང་

ལན་པ། རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ངློས་ལ་འཕེལ་འགིབ་མངློན་པ་དཀའ། 

འཕེལ་འགིབ་ཀི་འབློར། འཕེལ་འབློར་དང་། ཆག་འབློར། ཐློན་སྐྱེད་བརན་པློར་གནས་ནས་འཕེལ་

འགིབ་ཀི་འབློར་ཆེར་མེད་པ། 

འཕེལ་ཏློག འཕེལ་བའི་འབས་བུའི་མིང་སྟེ། ད་ལློ་ལུ་གུའི་འཕེལ་ཏློག་བཟང་ལ་བུ། བུ་ལློན་གི་འཕེལ་

ཀའི་ཁག་གི་མིང་། བློངས་ཚད་ཆེར་ཕིན་པའི་དློན་ཏེ། གློ་རེ་སྐྱུར་ཅན་འཕེལ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

འཕེལ་ཐློག ཕྱུགས་རིགས་ཀི་སྐྱེད་འཕེལ། 

འཕེལ་གདུང་། སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་གདུང་རུས་ལས་བྱུང་བའི་རིང་བསེལ། 

འཕེལ་ཕློགས། བ་བ་གང་ཞིག་འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགློ་བའི་ཕློགས། 

འཕེལ་བ། [ཐ་མི་དད་པ] མང་དུ་ཕིན་པའམ་ཆེ་རུ་ཕིན་པ། ཕྱུགས་རིགས་ཀི་འབློར་གངས་འཕེལ་

བ། ལུས་སྟློབས་འཕེལ་བ། ཕློ་དྲློད་འཕེལ་བ། སྤློ་བ་འཕེལ་བ། 

འཕེལ་བའི་ཟླ་བ། རྒྱལ་ཟླ་སྟེ་བློད་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པ། 

འཕེལ་བེད། [མངློན] ཁིམ་བ། 

འཕེལ་བི། ཡར་འཕེལ་བ་དང་། མར་ཟད་པ། ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་འཕེལ་བི་ཡང་ཡང་བེད་པ། 

འཕེལ་ཟད་འཁྲུགས། ཟུངས་བདུན་དང་། དྲི་མ་གསུམ། རླུང་མཁིས་བད་ཀན་བཅས་རང་གི་ཚད་

ལས་འཕེལ་བའམ་ཟད་པ། ཕན་ཚུན་འཁྲུགས་པ་བཅས་སློ།། 

འཕེལ་ཤེད། མང་དུ་འགློ་བའི་ནུས་ཚད། འབས་འདི་བཙོས་ན་འཕེལ་ཤེད་ཆེན་པློ་འདུག 

འཕློ་སྐར། སྐར་མདའ། སྟློན་ཟླའི་མཚན་མློར་ནམ་མཁའ་ནས་འཕློ་སྐར་མང་པློ་མཐློང་ཡློང་། 

འཕློ་སྐྱས། སློད་གནས་སློ་བ། ལས་གྲྭ་འཛུགས་ཡུལ་འཕློ་སྐྱས་ལན་མང་བས་པ། འབློག་པའི་རུ་བ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

དབར་དགུན་འཕློ་སྐྱས་བེད་པ། 

འཕློ་འགྱུར། འགྱུར་བ། ནམ་མཁའ་ལ་འཕློ་འགྱུར་མེད། དབར་ཟླའི་གནམ་གཤིས་འཕློ་འགྱུར་གི་

ཚོད་མི་ཐིག་པ། 

འཕློ་ཆུང་། ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་ཡུན་ལ་དབུགས་གཏློང་ལེན་ཐེངས་གངས་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟློང་དྲུག་བརྒྱ་

བེད་པའི་དགུ་བཅུ་གློ་དྲུག་གི་ཆ་གཅིག 

འཕློ་ཆེན། ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་ཡུན་ལ་དབུགས་གཏློང་ལེན་ཐེངས་གངས་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟློང་དྲུག་བརྒྱ་

བེད་པའི་ཉེར་བཞིའི་ཆ་གཅིག 

འཕློ་ཉུལ། གནས་ངེས་མེད་དུ་རིམ་གིས་འགློ་བ། 

འཕློ་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ]འཕློས་པ། འཕློ་བ། འཆུར་བ་དང་། འགློ་བ། འདི་ནས་གནས་འཕློས་ཏེ་

གཞན་དུ་འགློ་བ། ལས་ཀི་སྣེ་མློ་འཕློས་པ། ཚེ་འཕློ་བ། ② འཆི་བའི་མིང་། 

འཕློ་བ་གློང་འཇུག རང་གི་རྣམ་ཤེས་དེ་གཞན་གི་ཕུང་པློ་འཇུག་ཐུབ་པའི་ཐབས་ཀི་གདམས་ངག་ཅིག 

འཕློ་བ་འདེབས་པ། གཤིན་པློའི་རྣམ་ཤེས་དག་ཞིང་དུ་སློར་བ། 

འཕློ་བ་སྦློང་བ། འཕློ་བའི་ལག་ལེན་སྦློང་བ། 

འཕློ་བའི་སྐབས་ཀི་བུ་ག་དགུ། ཚངས་བུག སྨིན་མཚམས། མིག རྣ། སྣ། ཁ། ལེ་བ། ཆུ་ལམ། བཤང་

ལམ་བཅས། 

འཕློ་བའི་བེད་པ་བདུན། གདབ་པ་དང་། བིས་པ། རིགས་ཅན། ཏིལ་རྡུང་། ཁིམ་སྐྱེས། ཚོང་པ། པིཥི་

རྣམས་ས་ཆ་དང་ཕི་ཆར་རིམ་བཞིན་འཁློར་བས་ན་འཕློ་བའི་བེད་པ་ཞེས་གགས། 

འཕློ་བའི་དབེ་བ་བཅུ་གཅིག སྦངས་ཏེ་འཕློ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན། སློག་དང་རློལ་བས་འཕློ་བ་དང་། ལུས་

ཀི་རློལ་བས་འཕློ་བ་དང་། རྣམ་ཤེས་བ་མར་འཕློ་བ་དང་། བཙན་ཐབས་དག་ཏུ་འཕློ་བ་དང་། སྤློས་

མེད་ཆློས་སྐུའི་འཕློ་བ་དང་། སྤློས་བཅས་གཟུགས་སྐུའི་འཕློ་བ་དང་། ལློངས་སྤློད་རློགས་སྐུའི་

འཕློ་བ་དང་། སྤྲུལ་པ་སྐུ་ཡི་འཕློ་བ་དང་། ཡིད་འློང་མཁའ་འགློའི་འཕློ་བ་བཅས་ཡིན་ནློ།། 

འཕློ་མེད་པ། [མངློན] དུས་ཀི་འཁློར་ལློ། 

འཕློ་ལེན། ལས་འཁུར་རིང་པ་འཆུར་ནས་གསར་པ་རིས་ལེན་པ། ལས་བེད་པ་འཕློ་ལེན་བེད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལས་འགན་འཕློ་ལེན། 

འཕློག ཕློག་ལ་ལློས། 

འཕློགས། འཕག་པའི་སྐུལ་ཚིག 

འཕློང་། མདའི་སྒྱུ་རལ། འཕློང་སློབ་པ། འཕློང་མཐར་ཕིན་པ། འཕློང་གློམས་པ། འཕློང་སྐྱེན་པ། 

འཕློང་གི་སློབ་དཔློན། 

འཕློང་སྐྱེན་པ། མདའ་འཕེན་མཁས་པའི་དློན་ཏེ། དཔའ་བློ་འཕློང་སྐྱེན་པ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

འཕློང་གི་གནས་ལྔ་བང་བ། ༡རིམ་གིས་བསྒིམས་ན་ཕློག་པ་དང་། ༢ བསྒིམ་མི་དགློས་པར་ཕློག་པ་

འབང་ལ། ད་དུང་སྦངས་པས་རྒྱང་རིང་པློར་ཕློག་པ་དང་། ༣ གང་ལ་འཕངས་ཀང་མི་འཆློར་

བར་ཕློག་པ། ༤ གང་ལ་གཏད་ས་ལར་གནད་དུ་ཕློག་པ། ༥ ཤུགས་སམ་ཚབས་ཆེ་བར་ཕློག་

པ་དང་གཟུགས་མ་མཐློང་ཡང་སྒ་གགས་པ་ལ་གཏད་ནས་འཕངས་པས་ཕློག་པར་བང་བའློ།། 

འཕློང་གི་དཔློང་ས། [རིང]མཚོན་ཆའི་སྒྱུ་རལ་སློབ་སའི་གནས། 

འཕློང་གི་སློང་ས། འཕློང་གི་དཔློང་ས་དང་འདྲ། 

འཕློང་རྒྱུག མདའ་འཕེན་བཞིན་དུ་གཏློང་བའི་ར་རྒྱུག 

འཕློང་སྤད། མདའ་རལ་གི་ཡློ་བད། 

འཕློང་རལ། མདའ་སློགས་འཕེན་པའི་སྒྱུ་རལ། ལུས་རལ་གི་ཚོགས་འདུའི་ཐློག་ཏུ་འཕློང་རལ་འགན་པ། 

འཕློང་ར། མདའི་སྒྱུ་རལ་སློབ་སའི་ར་བ། 

འཕློངས། ① འཕེན་པའི་སྐུལ་ཚིག ② ཨློང་དློའམ་རྐུབ་ཚོས། 

འཕློངས་རྐུབ། རྐུབ་ཚོས་སམ་ཨློང་དློ།། 

འཕློངས་རྐྱེན་སྣ་ལྔ། མདའ་རལ་གནས་ལྔ་ལ་བང་ཆུབ་པའི་དློན་ཏེ། ༡གནད་དུ་ཕློག་པ། ༢ ཚབས་

ཆེ་བར་ཕློག་པ། ༣ རྒྱང་རིང་བར་ཕློག་པ། ༤ སྒ་གགས་པར་ཕློག་པ། ༥ མི་འཆློར་བར་ཕློག་

པ་བཅས་ཡིན། 

འཕློངས་གལ། རྐུབ་གལ། ལས་མེད་འཕློང་གལ་བསྒིགས་ནས་ཉི་འཕུལ་ཟླ་འཕུལ་བེད། 

འཕློངས་ལག རྐུབ་ལ་གཞུ་བའི་ལག་ཚན། ར་རྒློད་ལ་འཕློངས་ལག་བཞུས་ནས་རྒྱུག་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

འཕློངས་སྟེགས། རྐུབ་སྟེགས། 

འཕློངས་རྡུལ། རྐུབ་རྡུལ་ཏེ་རྐུབ་ས་ལ་བཙུགས་ནས་གློས་པའི་རྡུལ། 

འཕློངས་པ། [རིང]ཉློན་མློངས། 

འཕློངས་ཚོས། རྐུབ་གཡས་གཡློན་གི་འབུར་པློ་གཉིས་ཀི་མིང་། ར་བཞློན་ཏེ་ཡུན་རིང་ཕིན་ནས་

འཕློངས་ཚོས་ན་གི་རེད་ལ་བུ། 

འཕློངས་ར། [ཡུལ] སློད་གལ་སློར་སློར། ལློང་གཏམ་ཅལ་ཅློལ་སྨྲ་ཞིང་འཕློངས་ར་འཚོག་སློལ་ངན་

པ་ར་མེད་དུ་གྱུར་པ། 

འཕློངས་རུས། རྐུབ་གཡས་གཡློན་དུ་གནས་པའི་དཔྱི་ཡི་སྨད་ཀི་རུས་པ་འབུར་པློ་གཉིས་ཀི་མིང་

སྟེ། བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། འཕློངས་རུས་ནི་དཔྱི་ཡི་སྨད་

ཀི་རུས་པའློ།། 

འཕློངས་ཤ རྐུབ་གཡས་གཡློན་གི་ཤ་འབུར་པློ་གཉིས་ཀི་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་

འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་ཀི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། 

འཕློངས་ཤ་འཕློངས་ཚོས་ཤ་ཡི་མིང་། 

འཕློད། ཕློད་ཀི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

འཕློན་པློ། ཕློན་པློ་དང་འདྲ། 

འཕློས་པ། འཕློ་བའི་འདས་པ། 

འཕ་ཀ་བཏགས་པ། གཞན་ལ་སྐྱློན་བསྙད་ནས་ཁེལ་རྒློད་བེད་པ། 

འཕ་སྐྱེན་པ། སྨད་ར་གཏློང་མཁས་པ་དང་མྱུར་བ། 

འཕ་ཁ། སྨད་ར་སྟེ་སྨ་འབེབས་ཀི་ཚིག བརས་སྨློད་ཀི་འཕ་ཁ་འདློགས་པ། 

འཕ་གེང་། སྨད་ར་གཏློང་བ། 

འཕ་ཉམས། སྨ་འབེབས་ཀི་རྣམ་འགྱུར། 

འཕ་བ། [ཐ་དད་པ] འཕས་པ། འཕ་བ། འཕློས། སྨློད་པ་དང་། དཔྱ་བའམ། གཞན་ལ་སྐྱློན་སྦློར་བ། 

རྒྱབ་ནས་འཕ་བ། གློགས་པློའི་ནློར་འཁྲུལ་ལ་གདློང་ཐུག་ལྷག་བསམ་གིས་སྐྱློན་རློད་བེད་པ་
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ལས་ལློགས་སུ་འཕས་ན་མི་འགིག 

འཕ་བའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། དགེ་འདུན་གི་ཞལ་ཏ་ཆློས་

དང་མཐུན་པར་བེད་པའི་དགེ་སློང་ལ་བདག་གི་ངློར་འདིས་ངན་པ་སྟློབ་བློ་ཞེས་དངློས་སུ་འཕ་

བའམ་གཞན་ལ་སྨློད་པའི་ཟློལ་གིས་འཕ་བའློ།། 

འཕ་མེ་འཕློ་མེ། ཡིད་མི་བདེ་བར་གཡློ་ཚུལ། འཇིགས་སྐྲག་གིས་སྙིང་འཕ་མེ་འཕློ་མེར་འཕར་བ། 

སེམས་སྡུག་གིས་ཡིད་འཕ་མེ་འཕློ་གཡློས་པ། 

འཕ་སྨློད། གཞན་ལ་སྨློད་པའམ། སྐྱློན་འདློགས་པ། གཞན་གིས་འཕ་སྨློད་བས་པར་མི་བརི་བ། ལློག་

ཏུ་འཕ་སྨློད་བེད་པ། 

འཕ་སྨློད་བེད་པ། གཞན་ལ་སྐྱློན་བཏགས་ནས་བགློ་གེང་བེད་པ། ཡང་ན་གཤེ་གཤེ་གཏློང་བ་ཞེས་

པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། ཡང་ན་ཚིག་མཚོན་འདེབས་པ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

འཕ་ལད། ① གཞན་གི་རྣམ་འགྱུར་ལ་ལད་ཟླློས་ཀིས་ཁེལ་དགློད་བེད་པ། ② སྨ་འབེབས། འློས་མིན་

གི་ངློ་བསྟློད་བེད་པ་ནི་དློན་ལ་འཕ་ལད་རྒྱབ་པ་དང་འདྲ། རང་གདློང་མ་མཐློང་སེང་གེར་འཕ་ལད། 

འཕ་ལད་ཀུ་རེ། འཕ་སྨློད་དང་རེད་མློའི་གཏམ། 

འཕག་པ། [ཐ་དད་པ] འཕགས་པ། འཕག་པ། འཕློགས། བི་དློར་བེད་པ་དང་། གད་དར་རྒྱབ་པ། 

ཁང་པའི་ནང་གི་ཐལ་རྡུལ་རྣམས་རྒྱུན་དུ་འཕག་དགློས་པ་ལར་བསམ་པའི་ནང་གི་སྐྱློན་ཆའང་

རྒྱུན་དུ་འཕག་དགློས། 

འཕགས། སར་བློད་ལ་གློ་བུར་དུ་བསྡུ་འདེད་བེད་པའི་ཁལ་ཞིག ར་འཕགས། གྲྭ་འཕགས། རྩྭ་

འཕགས། ཁལ་འཕགས། འབྲུ་འཕགས། གཟན་འཕགས། གར་འཕགས། ཤིང་འཕགས། 

འཕགས་པ། འཕག་པའི་འདས་པ། 

འཕང་ངེ་བ། ལྷུག་གེ་བ། ལློ་བ་འཕང་ངེ་བར་བསད་འདུག ལྦ་བ་འཕང་ངེ་བ། 

འཕང་ཐག ཐུར་དུ་འཕང་བའི་ཐག་པ། 

འཕང་རྡློ། [ཡུལ] ཤིང་བཟློའི་ཐིག་སྐུད་ཀི་སྣེའི་ལགས་རྡློག་རྡློག་ཅིག 

འཕང་འཕྲུལ། ཕང་ཕྲུལ་དང་འདྲ། 
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འཕང་བ། [ཐ་མི་དད་པ] འཕངས་པ། འཕང་བ། རང་བཞིན་གིས་ཐུར་དུ་དུད་པ། ཕག་པའི་རྣ་བ་

ཐུར་དུ་འཕང་བ། ཤིང་འབས་སྨིན་ནས་ཕང་ཕུང་དུ་འཕངས་པ། བུམ་པའི་མཆུ་འཕངས་པ། 

ཁང་པའི་སློ་རྒྱན་གི་དར་ཕློད་ཕྲུམ་འཛར་ཐུར་དུ་འཕང་བ། 

འཕང་བའི་རྨ། གློ་བུར་གི་མཚོན་སློགས་ཕློག་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྨ་རིགས་ཀི་ནང་ཚན་རུས་པ་

བཅད་ནས་ཤ་རབ་ཏུ་ལྷབ་ལྷབ་པློར་འཕང་བའི་རྨ། 

འཕང་མློ། ཐེ་ཚོམ། 

འཕང་མློ་ཉུག་པ། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ། ཡིན་མིན་མ་རློགས་པར་འཕང་མློ་ཉུག་ཏུ་གྱུར། 

འཕང་མློ་ཡུག འཕང་མློ་ཉུག་པ་དང་དློན་གཅིག 

འཕང་ཟམ། བག་གཡང་ལ་ཐག་པ་བཏང་ནས་བཟློས་པའི་བཅའ་ཟམ། 

འཕངས་པ། འཕང་བའི་འདས་པ། 

འཕད་པ། ཕད་པ་དང་འདྲ། 

འཕད་པར། རྒྱུན་དུའམ་བར་མ་འཆད་པ། 

འཕན་པ། [ཐ་མི་དད་པ] འཕན་པ། འཕན་པ། འཕློན། འཁམ་པའམ་ཕན་པ། ཟ་ཟིའི་འཁློར་ལློར་

འཕན་བཞིན་དུ་ཡློད། སར་འཚོ་བས་ཕློངས་ནས་ཡུལ་གཞན་དུ་འཕན་པའང་མང་པློ་ཡློད། ཕ་

ཡུལ་ལ་མ་བསད་པར་ཕློགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་འཕན་པ། 

འཕན་མ། རང་འདློད་བཞིན་འཁམས་པའི་མློ། 

འཕམ། ཕམ་དང་འདྲ། 

འཕམས། གང་ས་གང་དུ་ཕིན་ཟིན་པ། 

འཕར། [རིང]ཁང་པའི་མདའ་ཡབ། 

འཕར་ཀ འཕ་སྨློད་དང་། སྐྱློན་སྦློར་བ། སྒིགས་ཁིམས་མི་སྲུང་མཁན་ལ་མི་རྣམས་ཀིས་རྒྱུན་དུ་

འཕར་ཀ་གཏློང་བ། 

འཕར་ཁ། འཕར་ཀ་དང་འདྲ། 

འཕར་དར། མཆློད་རས་དང་། སྤན་གཟིགས་ཀི་བེ་བག་དར་ཆེན་ཞིག 
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འཕར་དུ་མི་སྟེར་པ། [རིང]གཡེང་དུ་མི་འཇུག་པ། 

འཕར་འཕར། ① རང་གི་ཡློན་ཏན་ངློམ་ཚུལ། ཤེས་ཡློན་སྦློང་བའི་དགློས་པ་ནི་མི་དམངས་ལ་ཞབས་

འདེགས་ཞུ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པ་ལས་གཞན་ལ་འཕར་འཕར་བེད་པའི་དློན་དུ་མིན། ② གད་སེལ་

ཀི་ཐབས་ཤིག འབྲུ་འབས་ཀི་ཕུབ་མ་རླུང་ལ་འཕར་འཕར་བེད་པ། ③ སྐྱློན་མཚང་སྒློག་ཚུལ། 

གཞན་སྐྱློན་བརློད་དགློས་ལ་རང་སྐྱློན་ཡང་ས་གསང་མེད་པར་འཕར་འཕར་བེད་དགློས། 

འཕར་བ། [ཐ་དད་པ] ཕར་བ། འཕར་བ། ཕློར། གེན་དུ་སྒེང་བའམ་སློང་བ། མཚོན་ཆ་འཕར་བ། ར་

ལག་འཕར་བ། དར་འཕར་བ། ལག་པ་གཡས་པ་གནམ་ལ་འཕར། རི་རེར་དར་ལློག་འཕར་བ། 

ལྷགས་པར་འབྲུའི་སྦུན་པའི་འཕར། ཞིང་འདེབས་ན་གཤློལ་དགློས། ནས་འཕར་ན་རླུང་དགློས། 

འཕར་གཡེང་། ① ལུས་སེག་པའི་ཉམས་སྟློན་པ་དང་། སེམས་ཡུལ་ལ་ཤས་ཆེར་གཡློས་ཏེ་འདློད་

པའི་ཆློས་ཀིས་ངློམ་པ། འཕར་གཡེང་སློང་བ། ② ཟུར་མིག་གིས་ལ་བ། ③ རྒློད་བག་གམ་

བག་མེད་པ། ④ མྱུར་ཞིང་ཡང་བ། ཟླློས་གར་གི་གློམ་སྟབས་འཕར་ཞིང་གཡེང་བ། 

འཕས་གདགས་པ། གཞན་ལ་སྐྱློན་སྦར་བ། 

འཕས་པ། འཕ་བའི་འདས་པ། 

འཕི་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ] འཕིས་པ། འཕི་བ། དུས་ཚོད་འགང་བ། དེ་རིང་འཕིས་སློང་སང་ཉིན་ས་

ཙམ་བས་ནས་འགློ་འཛུགས་དགློས། མགློགས་པློ་བས་ནས་མ་ཕིན་ན་འཕིས་ཡློང་། ② ས་

ཁུང་དུ་སློད་པའི་སློག་ཆགས་ཤིག དག་བློ་འཕི་བ་ཁུང་དུ་ཞུགས་པ་ལར་ཆགས་འདུག དག་བློ་

འཕི་བ་ཁུང་དུ་ཞུགས་པ་ལར་མཁར་རློང་དུ་འཛུལ་བ། 

འཕི་བའི་མཆིན་པ། སློག་ཆགས་ཀི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་

རུས་པ་གས་ཆག་ཤློར་བ་སྦློར། 

འཕིང་། འཕིང་རྒྱུ་དང་འཕིང་བཞིན་པ་དང་སྟེ། སྐྲ་སློགས་འཛིངས་ནས་གློང་བུར་ཆགས་རྒྱུའམ་

ཆགས་བཞིན་པ། 

འཕིང་པ། ཕིང་བ་དང་འདྲ། 

འཕིང་བ་རེ་དྲུག སར་བློད་རྒྱལ་སའི་ལེགས་དྲུག་གི་དུས་སྐབས་སུ་ལྷློ་ཁའི་འཕློངས་རྒྱས་རློང་དུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

ཕློ་བང་རྒློད་རེ་དང་། ཡང་རེ། ཁི་རེ། རེ་མློ་ཁྱུང་རྒྱལ། ཁི་རེག་འབུམ་གདུགས་བཅས་ལྔ་ས་

ཕིས་བཞེངས་པ་དང་པུ་དེ་གུང་རྒྱལ་གི་སྐབས་སུ་ཕློ་བང་སྟག་རེ་བཞེངས་པ་རྣམས་ལ་ཟེར། 

འཕིངས་པ། [ཐ་མི་དད་པ] འཛིང་ཞིང་འབར་བ། སྐྲ་འཕིངས་པ། བལ་འཕིངས། 

འཕིད་པ། [ཐ་མི་དད་པ] ཕིད། འཕིད་པ། ① ཡན་ལག་དང་མིག་དབང་སློགས་གདུང་བར་འགྱུར། 

གངས་ཀིས་མིག་འཕིད་ཡློང་། དུ་བས་ཕིད་པ། ② འཁློངས་པའམ་འཁློལ་བ། ལློ་གློས་ཀི་འཚོ་བ་

འཕིད་པ། མ་ིཚ་ེདློན་ལན་དུ་ཕིད་པ། འཚ་ོབ་མ་ཕིད་པ་ཁ་ཅིག་པློ་ལ་འཁིལ་ནས་གནློད་པ་བས་སློ།། 

འཕིས་པ། འཕི་བའི་འདས་པ། 

འཕྱུག་པ། [ཐ་མི་དད་པ] འཕྱུགས་པ། འཕྱུག་པ། ནློར་བའམ་འཛོལ་བ། དློན་གནད་ལ་ཞིབ་ཚགས་

ཀིས་མ་བརགས་པས་འཕྱུགས་འདུག ཁློད་ཀིས་གཟབ་ནན་གིས་ལ་འགློ་ལམ་མ་འཕྱུག་ཅིག 

སྐད་ཆ་མང་ན་འཕྱུགས་འགློ། སྐུད་པ་རིང་ན་ཆད་འགློ། 

འཕྱུག་མེད། བ་བ་གང་དང་གང་འཐུས་ཤློར་མེད་པར་ལེགས་པར་འགྲུབ་པ། 

འཕྱུགས་པ། འཕྱུག་པའི་འདས་པ། 

འཕྱུགས་པར་འདློད་པའི་ལུགས། ཁིམ་ཅན་གཟའ་རྣམས་ཁིམ་སྐར་དང་མི་འདྲ་བར་བགློད་ལམ་

འཕྱུགས་པར་འདློད་པའི་ལུགས། 

འཕྱུར། བ་བེད་ཐ་མི་དད་པའི་ཕྱུར་བའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག འློ་མ་འཕྱུར། ཐལ་བ་འཕྱུར། ཆུའི་རྦ་

རླབས་འཕྱུར་སློགས་འབི་སློལ་འདུག

འཕྱུར་འཕྱུར། ཁ་དློག་གི་ཁད་པར་སྟློན་བེད་ཚིག་ཕད་ཅིག སྐྱ་འཕྱུར་འཕྱུར། དམར་འཕྱུར་འཕྱུར། 

སེར་འཕྱུར་འཕྱུར། སློ་འཕྱུར་འཕྱུར། མི་རྒན་པློ་གདློང་སློ་འཕྱུར་འཕྱུར་ཅན་ཞིག་འགི། མི་རློང་

པ་འདྲ་པློ་སྐྱ་འཕྱུར་འཕྱུར་ཞིག་འགི་ལ་བུ་རྣམས་སློ།

འཕྱུར་བ། འཆུར་བའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག ར་དཔལ་སྤྲུལ་གིས་མཛད་པའི་«གློང་ཉུལ་མཁན་

གཅློད་པ་འགའ་ཞིག་ལ། ཟབ་གནད་ཀི་དམིགས་སྐློར་རྒྱུན་ཁེར་བཞུགས།» ཞེས་པའི་ནང་། 

དབར་དུས་འློ་ཞློ་མར་འཕྱུར་གི། སྣློད་ཁུག་ཅི་ཡློད་གང་བེད་པ། །ཞིམ་ཞིམ་མངར་མངར་ཟ་བ་

ལ། །ནད་མེད་ཕློ་བས་ཆུན་པར་ཤློག ཕཊ། ཅེས་བིས་འདུག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཕེ་བ། [ཐ་མི་དད་པ] འཕེས་པ། འཕེ་བ། འགློ་བ། ལློ་འཕེ། རང་པ་མེད་པར་འཕེ་བ་སྦྲུལ་ལ་བུ། 

འཕེ་བློ། [རིང] ① རང་པ་གཉིས་འཁུམས་ནས་བགློད་པ། ② རང་པ་ཞ་བློའམ། ཡན་ལག་མེད་

པར་ལློ་བས་འགློ་མཁན། 

འཕེའློ།། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་རེ་བཞིན་ཕློགས་མཚམས་རྣམས་སུ་བསྐྲློ་ཞིང་གནས་པའི་ས་

བདག་ཅིག རང་པ་མེད་པའི་ས་བདག་ཞིག་ཡློད་པ་ལ་འཕེའློ་ཞེས་ཟེར།

འཕེས་པ། ① འཕ་ེབའ་ིའདས་པ། ② རང་པ་ཞ་བ་ལར་འགློ་མ་ིཐུབ་པ་སྨད་ལ་ིལ་བེམ་བེམ་པློར་ན་བ་ཞིག 

འཕློ་དགུ། འདབ་ཆགས་དང་རི་དྭགས་སྤིའི་མིང་། 

འཕློ་འགུལ་སྡུད་མགློ གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་floating head ཟེར། 

འཕློ་ལིང་། འཕུར་ཞིང་ལིང་བ། 

འཕློ་སློས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་drift ཟེར། 

འཕློ་བ། [ཐ་མི་དད་པ] ① ལིང་ཞིང་འཕུར་བ། བ་རྣམས་མཁའ་ལ་འཕློ་སྟེ་ཐང་དུ་འབབ། ཉ་རྣམས་

ཆུའི་ནང་དུ་འཕློ་བ། ② འཕག་མཆློང་རྒྱབ་པ། སེང་གེ་གངས་དཀར་ལློངས་སུ་འཕློ་བ། ③ 

སེམས་མི་བདེ་བ། མཛའ་གློགས་ཡུན་རིང་མ་ཐུག་པས་བློ་སེམས་ཧ་ཅང་འཕློ་བ་ཞིག་བྱུང་། 

འཕློ་ཟམ། ཆུ་སྟེང་གི་བར་སྣང་། ཆུ་སྟེང་ལ་ལགས་ཐག་སློགས་བཏང་ནས་བཙུགས་པའི་ཟམ་པ། 

འཕློགས། འཕག་པའི་སྐུལ་ཚིག 

འཕློང་། ① ཁང་པའི་ཟུར། ② [རིང]སྐྱློང་བ། 

འཕློངས། འཕློང་དང་འདྲ། 

འཕློངས་རྒྱས། རློང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷློ་རྒྱུད་ཡར་ལྷ་ཤམ་པློའི་ཆུའི་ནུབ་ངློས་དང་

ཡར་ཀླུང་གཙང་པློའི་ལྷློ་ངློས་སུ་ཡློད། 

འཕློན། འཕན་པའི་སྐུལ་ཚིག 

འཕློན་པ། སྐྱེས་པ་འཆལ་པློ། 
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འཕློན་མ། སྨད་འཚོང་མའམ་འཇུད་མཐུན་མ། 

འཕློན་མློ། གློན་གློས་མཛེས་པློའི་ཆ་ལུགས་ཅན། 

འཕློར་དགའ། སེག་ཆློས་ལ་དགའ་བ། 

འཕློར་འགློས། སེག་ཆློས་ཀི་གློམ་སྟབས ། 

འཕློར་ལེམ་ཅན། རྒྱན་གློས་མཛེས་པ་གློན་ཞིང་། ལུས་སེག་པའ་ིལེམ་ཉམས་ཅན། བུ་མློ་འཕློར་ལེམ་ཅན། 

འཕློར་པློ། རྒྱན་གློས་ལ་དང་དློད་ཆེན་པློ་བེད་པའི་སྐྱེས་པ། འཕློར་པློའི་ལུས་ལ་བལ་རྒྱུ་མེད། ། ཕ་

ཁིམ་གཡག་ར་རྒློག་པློ་ཡིན། ། འཕློར་མློ་ངློ་ལ་བལ་རྒྱུ་མེད། ། གསང་སློ་ས་མདློ་ལམ་མདློ་

ཡིན། ཞེས་པ་ལ་བུ། 

འཕློར་བ། [ཐ་དད་པ] བརྒྱན་པའམ་ཕྱུག་པ། རྒྱན་གློས་བཟང་པློས་ཕི་ནས་འཕློར་བ་ལས། བསམ་

བློ་བཟང་པློས་ནང་ནས་འཕློར་བ་གལ་ཆེ། 

འཕློར་མློ། རྒྱན་གློས་ལ་དང་དློད་ཆེན་པློ་བེད་ཅིང་། གདློང་ཚོན་དང་སློགས་མཛེས་ཆས་ལ་དློ་སྣང་

ཆེན་པློར་བེད་པའི་བུད་མེད། ཕློ་འཕློར་པློའི་ལུས་ལ་ལ་རྒྱུ་མེད། ཕ་ཁིམ་གཡག་རྭ་རྒློག་པློ་

ཡིན། མློ་འཕློར་མློའི་ངློ་ལ་ལ་རྒྱུ་མེད། གསང་སློ་ས་མདློ་ལམ་མདློ་ཡིན། ཟེར་བ་ལ་བུའློ

འཕློར་སེམས། མཆློར་སེག་གི་སེམས། ལུས་ལ་རྒྱན་གློས་ལེགས་པློ་དང་མཛེས་ཐབས་ཅི་དྲག་

བསམ་བློ་གཏློང་མཁན་གི་མི་ལ་ཟེར། 

འཕློས། འཕ་བའི་སྐུལ་ཚིག 

འཕློས་པ། རིག་པ་ཚོད་མི་ཟིན་པ་ཟ་ཟིར་དུ་གྱུར་པའི་མིང་སྟེ། མན་ངག་ཡློན་ཏན་རྒྱུད་ལས། འཕློས་པ་

གཉིད་མེད་མང་སྨྲ་ངུ་བློ་དགློད། ཅེས་དང་། བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་

ལས། འཕློས་པ་ནི། རྣམ་ཤེས་རང་བཞིན་དུ་བག་མི་ཕེབས་པར་གཞན་དུ་འགྱུར་བའི་དློན་ནློ།། 

འཕ། ར་དྲེལ་སློགས་ཀིས་རང་པས་སྣུན་པའི་འཕ་ལག དྲེལ་གིས་འཕ་བརྒྱབ་པ། 

འཕ་ཁ་རྒྱབ། ར་རྒློད་ཀི་མདུན་དུ་མ་འགློ། དེས་འཕ་ཁ་རྒྱབ་ལིས་རེད། ར་རྒློད་ཀིས་འཕ་ཁ་བརྒྱབ་

ན་མི་བསད་སིད་ཀི་རེད་ལ་བུ།

འཕ་ཐློ། རང་པས་བཞུས་པའི་འཕ་ལག ར་རྒློད་ཀིས་འཕ་ཐློ་བརྒྱབ་ནས་ཁི་གཅིག་བསད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཕ་བ། ར་ཡིས་རང་པ་གཡུག་ནས་གཞན་ལ་བརྡེག་པ། 

འཕ་འཛིང་། ར་དྲེལ་དང་བློང་བུ་ཕན་ཚུན་རང་ཐློ་རྒྱབ་རེས་བེད་པའི་མིང་། ར་དྲེལ་ཕན་ཚུན་འཕ་

འཛིང་རྒྱབ་རེས་བེད་པ། 

འཕག ཕག་ལ་ལློས། 

འཕང་། གཡང་ལམ་དློག་པློ། ཚེ་འཕང་། དཔུང་སེ་འཕང་ལ་གཤློར་བ། ལམ་འཕང་ཆུ་དང་བསྟུན་

ནས་འགློ་ལུགས་བེད། ལམ་འཕང་གི་སྣེ་མློར་དག་བློ་དང་ཐུག་པས་ཤི་གསློན་བར་གི་འཐབ་

འཛིང་བ་རྒྱུ་ལས་ཐབས་གཞན་མེད། 

འཕང་འགག ལམ་འཕང་དློག་པློ། ར་དྲེལ་མང་པློ་འཕང་འགག་ལ་འགགས་ནས་མ་ཐར་བ། 

འཕང་སྒུག ལམ་འཕང་དློག་སར་སྒུག་པློ། ངེས་མེད་དམག་འཐབ་རུ་ཁག་གིས་དག་བློར་འཕང་

སྒུག་བས་ཏེ་གཏློར་བ། 

འཕང་སློ། ལམ་འཕང་དློག་སའི་ཡར་སྣེ་དང་མར་སྣེ། 

འཕང་དམ་པ། ལམ་འཕང་དློག་པློ། 

འཕང་དམར་ཆློས་སར། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་མཚོ་སློན་མགློ་ལློག་

རྨ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འཕང་ལམ། གུ་དློག་སའི་ལམ། 

འཕད། ཕད་དང་འདྲ། 

འཕད་ཐུག་སྲུང་སྐྱློབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་contact protection ཟེར། 

འཕད་པ། [ཐ་མི་དད་པ] ཕད་པ། འཕད་པ། མཇལ་བ་དང་ཐུག་པ། འགློ་ལམ་འཛོལ་བས་ངེད་

གཉིས་འཕད་མཚམས། ཕན་ཚུན་ཐུག་པའི་མཚམས། 

འཕད་ས། ཕན་ཚུན་འཛོམས་པའི་གནས། མཐའ་བསྐློར་དང་ཚངས་ཐིག་གི་འཕད་ས་བཞི། 

འཕལ། ① མྱུར་བ་དང་། དེ་མ་ཐག་དང་། གློ་བུར། འགློར་མེད་འཕལ་དུ་ཤློག ལས་དློན་ཚང་མ་འཕལ་

ནས་འཕལ་དུ་བས་པ། དུས་ཚད་སེབས་འཕལ་དུ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་སློང་། ② གནས་སྐབས། 
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སྐབས་འཕལ་གི་བ་བ། ནད་གཞི་འཕལ་ལ་སྐྱེས་པ་རྣམས་སློན་དུ་བཅློས་དགློས། 

འཕལ་སྐད། ཕལ་སྐད། ཡུལ་སློ་སློའི་འཕལ་སྐད་མི་འདྲ། 

འཕལ་རྐྱེན། གནས་སྐབས་ཀི་རྐྱེན། 

འཕལ་རྐྱེན་ངན་པ། ཤི་རྐྱེན་སློགས། 

འཕལ་རྒྱགས། འཕལ་ལ་ལློངས་སྤློད་པའི་འཚོ་ཆས། 

འཕལ་སྒློམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་split box ཟེར། 

འཕལ་དགློས། ① གནས་སྐབས་ཀི་དགློས་མཁློ། ② མྱུར་དུ་དགློས་པའི་རིགས། 

འཕལ་བསྟུན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་emergency ཟེར། 

འཕལ་དུ། གློ་བུར་དུ། ཡང་ན་མགློགས་མྱུར་དང་ལམ་སེང་སློགས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

འཕལ་དུ་སློག་ཐློག་གཏློང་བ། ཀ་རེ་ཀློ་རེ་མེད་པར་འཕལ་མར་སློག་ཐློག་ཏུ་བཏང་བ། ཡང་ན་སློག་

ཁིམས་འཕལ་གཅློད་ཅེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

འཕལ་དློན། ① གནས་སྐབས་ཀི་ཁེ་ཕན། ② གནས་སྐབས་ཀི་ལས་ཀ

འཕལ་བདེ། ① གནས་སྐབས་ཀི་ཁེ་ཕན། ② གནས་སྐབས་ཀི་ལས་ཀ ③ འཕལ་བདེ། ④ གནས་

སྐབས་བདེ་བ། ⑤ ཁ་ཚ་དགློས་གཏུགས་ཀི་མཁློ་བེད་སྤློད་བདེ། རྒྱུ་དངློས་མཁློ་འདློན་ལས་

ཁུངས་ནས་དུས་ཐློག་སློ་སློར་གང་དགློས་ཀི་ཡློ་བད་འདློན་གཏློང་འཕལ་བདེ་ཡློང་བ་གིས། 

འཕལ་བདེ་ཕུགས་སྐྱིད། ད་ལའི་གནས་སྐབས་འདིར་བདེ་ལ་ནམ་ཕུགས་སུའང་སྐྱིད་པ་ལ་བུ། 

འཕལ་བདེ་བ། གཉེར་པ། 

འཕལ་བདེ་ལས་ཁུངས། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཉེར་མཁློ་འཕལ་འཕལ་གཏློང་

མཁན་ཕག་མཛོད་ཀི་ལས་ཁུངས་ཏེ་རེ་ཕག་ལས་ཁུངས། 

འཕལ་ཕུགས། གནས་སྐབས་དང་ཕུགས། འཕལ་ཕུགས་གཉིས་ཀར་ཕན་པའི་བ་བ། འཕལ་ཕུགས་

ཀུན་སྐྱིད། འཕལ་བདེ་ཕུགས་སྐྱིད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཕལ་ཕུགས་གཉིས་ཕན། མིག་མདུན་འཕལ་ལ་ཕན་པ་མ་ཟད་ཕུགས་ཡུན་ལའང་ཕན་ཐློགས་ཡློད། 

འཕལ་འཕལ། ① ཆ་ཤས་སློ་སློ་དང་སྐབས་མཚམས་སློ་སློ།། ② མྱུར་པློ་མྱུར་པློ། བེད་དགློས་

པའི་ལས་ཀ་དུས་ཚིགས་མ་སྒུག་པར་འཕལ་འཕལ་འབད་བརློན་བེད་དགློས། 

འཕལ་འཕལ་ར་འཛིན་བེད། དུས་ཐློག་ཏུ་སྐྱློན་བརློད་བེད་དགློས་པ་ལ་སྐྱློན་བརློད་དང་ཉེས་ཆད་

གཏློང་དགློས་པ་ལ་ཉེས་ཆད་གཏློང་བ། 

འཕལ་བ། ① འཕི་རིས། ② [རིང]དཔྲལ་བ། 

འཕལ་བིས། འཕལ་མར་བིས་པའི་རློམ་དང་རི་མློ་སློགས། 

འཕལ་མ། དེ་མ་ཐག ལམ་སང་། མྱུར་པློ། མེ་སྐྱློན་ཤློར་བའི་འཕལ་མ་ཉིད་དུ་བསད་པ། སྐད་ཆ་

བཤད་ནས་འཕལ་མར་ལག་ལེན་བསྟར་དགློས། 

འཕལ་མ་ཉིད། ད་ལ་ལམ་སང་། 

འཕལ་མའི་གནས་ཡུལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་immediate address ཟེར། 

འཕལ་མྱུར། སྐབས་དེ་མ་ཐག བསམ་ཚུལ་ནློར་འཁྲུལ་ཅན་ཡློད་ན་འཕལ་མྱུར་གཙང་སེལ་བེད་དགློས། 

འཕལ་ཚང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་split bar ཟེར། 

འཕལ་ཡུན། མིག་ས་དང་རྒྱང་རིང་། 

འཕལ་གསལ། ཞུ་ལན་འཕལ་དུ་སྤློད་པའི་གསལ་ཆ། 

འཕལ་བསིངས། འཕལ་གཏློང་སྟེ་ཡི་གེ་སློགས་ལམ་སེང་གཏློང་བ། 

འཕས་བརྒྱབ། ར་ནློར་སློགས་ཀིས་རང་ཐློ་རྒྱབ་པར་གློ དཔེར་ན།རའི་འཁིས་ལ་མ་འགློ་ཨ་འཕས་

བརྒྱབ་ཡློང་ལ་བུའློ།། 

འཕས་པ། འཕེས་པ་དང་འདྲ། 

འཕི། ཕི་བ་སྟེ། གངས་ཀི་ཁ་ནས་ཉུང་ངུར་འཐེན་པ། 

འཕི་གཅློག འཕི་ཞིང་གཅག་ནས་ཧྲིལ་པློ་མ་སྤད་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

འཕི་རགས། རིས་རྒྱབ་སྐབས་ཁློན་འབློར་ནས་འཕི་རྒྱུའི་རགས་ཏེ། རིས་ཀི་འཐེན་རགས། 

འཕི་སྣློན། གངས་ཀ་སློགས་མར་འཕི་ཡར་སྣློན། མཐུག་འཕི་སབ་སྣློན་བེད་པ། 

འཕི་བ། འབིད་པའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག 

འཕི་རིས། གངས་སློགས་མར་འཕི་བའི་རིས་རྒྱབ་སྟངས། 

འཕི་རིས་ཡློ་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་subtracter ཟེར། 

འཕིག་པ། [ཐ་མི་དད་པ] འཕིགས་པ། འཕིག་པ། ① ཚོད་ཀིས་རློགས་པ་དང་། ཟུར་གིས་ཤེས་པ། 

ཁློས་དངློས་སུ་མི་ལབ་ཀང་ངས་གསལ་པློར་འཕིགས་བྱུང་། དློགས་གནས་ལ་བརག་དཔྱད་

ཀིས་གསལ་པློར་འཕིགས་པ། ② འཕར་བ་དང་། འགུལ་བ། ལུས་ར་འཕིག་པ། མིག་འཕིག་

པ། ཤ་ཚན་དབང་མེད་དུ་འཕིག་པ། ③ དློགས་པ། 

འཕིག་འཕིག དློན་གང་ཞིག་གསལ་པློ་ཧ་གློ་བ་དང་། རྒྱུས་ཟབ་མློ་ལློན་པའི་དློན། དཔེར་ན། མི་དེ་

གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་ང་ལ་འཕིག་འཕིག་ཡིན་ལ་བུ། 

འཕིག་ཚུད་པ། ① དློན་རགས་རིམ་ཤེས་པ་དང་། སེམས་ལ་ངེས་པ། དཀའ་བའི་གནད་ལ་འཕིག་

ཚུད་པ། ② དློགས་པ་ཟ་བ། ཁློ་ལ་དྲང་གཏམ་བཤད་ཀང་འཕིག་ཚུད་དེ་ཡིད་མི་ཆེས་པ། 

འཕིག་ཟ་བ། དློགས་པ་ཟ་བ། 

འཕིགས་པ། འཕིག་པའི་འདས་པ། 

འཕིན། མི་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བསྐུར་བའི་སྐད་ཆ་དང་ཡི་གེའི་མིང་སྟེ། འཕིན་བསྐུར། འཕིན་ཡིག 

གློག་འཕིན། འཕིན་སྙན་འབློར་ལ་བུ། 

འཕིན་སྐྱེལ། [མངློན] བང་ཆེན། 

འཕིན་སྐྱེལ་འཁློར་སྐར། ཆ་འཕིན་སྐྱེལ་བར་སྤློད་རྒྱུ་དམིགས་ཡུལ་དུ་བས་པའི་མི་བཟློས་སའི་གློ་

ལའི་འཁློར་སྐར་གིས་ས་ངློས་ཀི་ས་ཚིགས་དེ་ནས་བཏང་བའི་བརྡ་འཕིན་དེ་ས་ངློས་ཀི་ས་

ཚིགས་གཞན་ཞིག་ཏུ་སྐྱེལ་ཐུབ་ཀི་ཡློད། 

འཕིན་སྐྱེལ་པ། ཆ་ལན་དང་གཏློང་ཡིག་སློགས་སྐྱེལ་མཁན་གི་མི། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཕིན་ཁེར། [མངློན] བང་ཆེན། 

འཕིན་བཅློལ། ཡི་དམ་དང་། ཆློས་སྐྱློང་ལ་འདློད་དློན་བཅློལ་བ། 

འཕིན་ཐུང་། དེང་དུས་ལུས་བཟུང་ཁ་པར་བརྒྱུད་ནས་འཕིན་ཡིག་ཐུང་ངུ་རེ་བཏང་ནས་ཕན་ཚུན་

བརྡ་སྦློར་བེད།

འཕིན་པ་མཁན། སྤིར་བཏང་ན་ཕློ་ཉའམ། བང་ཆེན་ལ་གློ་དགློས། 

འཕིན་བང་། བཀའ་ཡིག་བང་བུ། 

འཕིན་ཞིག ཕིན་ཡིག་དང་འདྲ། 

འཕིན་བཟང་། ལན་བཟང་པློའམ་གཏམ་བཟང་པློ། 

འཕིན་ཡིག ཐག་རིང་གི་གནས་རྣམས་སུ་གནད་དློན་གང་ཡློད་ཕན་ཚུན་ཡི་གེའི་ཐློག་ནས་གཏློང་

རེས་བེད་པའི་ཡི་གེའི་རིགས་རྣམས་ལ་ཟེར།

འཕིན་ལན། བསྐུར་ཡིག་གི་ལན། 

འཕིན་ལམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་channel ཟེར། 

འཕིན་ལས། ཕིན་ལས་དང་འདྲ། 

འཕིན་ལས་ཀི་ཁ་ལློ་པ། འདི་ཞེ་ས་བས་པ་ཙམ་ལས། དློན་དུ་ལས་དློན་སྒྲུབ་མིའི་གཙོ་བློ་ཞེས་པའི་དློན། 

འཕིན་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ་བརེན་པའི་ལྟུང་བ་བཅློ་ལྔ། མེ་ཏློག་ཕློག་པའི་ལྷ་གཞན་བཟང་རློག རང་ལྷའི་

བསྐྱེད་རློགས་ཉིན་མཚན་དུས་ལས་ཡློལ། ཕིར་རློལ་ལར་དགའ་བསྐྱེད་རིམ་དངློས་པློར་ཞེན། 

རང་གིས་དབང་མ་རློགས་པར་གཞན་ལ་བསྐུར། ཚེ་འདིའི་ཆེད་དུ་མློའི་དློན་རྣམས་སྟློན། 

བསབ་པ་འློག་མར་བརས་དང་ཚུལ་འཆློས་བེད། ནུས་མེད་ལས་སྦློར་དློན་མེད་གཡེང་བས་

འདའ། སྐྱབས་ནུས་མི་སྐྱློབ་འློག་མའི་སྤློད་ལ་དགའ།\ཟང་ཟིང་ལ་ཆགས་དམ་ཉམས་འདུལ་མི་

བེད། སྤློད་པ་དུས་སྐབས་མི་འབེལ་སྤད་བཅློ་ལྔའློ།། 

འཕིན་ལས་བརྒྱད། རློལ་རེད་སྣ་ཚོགས་མཛད། རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་མཛད། བམ་རློའི་སྒྲུབ་པ་

མཛད། ཕ་མ་ཨ་བུ་མཛད། སངས་རྒྱས་བང་སེམས་མཛད། བློད་ཡུལ་ཞབས་བཅགས་མཛད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

རིན་ཆེན་གཏེར་སས་མཛད། སིན་པློའི་ཁ་གནློན་མཛད་དློ།། 

འཕིན་ལས་ལྔ། ཞི་བ། རྒྱས་པ། དབང་། དྲག་པློ། ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའློ།། 

འཕིན་ལས་གཉིས། བེད་པ་པློ་རང་ལ་ཡློད་པ་དང་། བ་བ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་འཕིན་ལས་སློ།། 

འཕིན་ལས་རྣམ་བཞི། ༡ཞི་བའི་འཕིན་ལས། ཕིའི་ནད་གདློན་བར་ཆད་སློགས་ཀི་འཇིགས་པ་ལས་

ཉེ་བ་ཞི་བ་དང༌། ནང་གི་གདློན་ཉློན་མློངས་པ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟློང་གི་ར་བ་དུག་གསུམ་མ་རིག་

པ་ཞི་བ། ༢ རྒྱས་པའི་ཕིན་ལས། ཕིའི་དཔལ་འབློར་ལློངས་སྤློད་རྒྱས་པ་དང༌། ནང་འབློར་

ལློངས་སྤློད་རྒྱས་པ་དང༌། ནང་གི་ཚེ་དང་བསློད་ནམས་ལུང་རློགས་ཀི་ཡློན་ཏན་རྒྱས་པ། ༣ 

དབང་གི་ཕིན་ལས། ཕིའི་མི་ནློར་ཟས་སློགས་དབང་དུ་འདུ་བ་དང༌། ནང་མཆློག་ཐུན་མློང་གི་

དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་དབང་བ། ༤ དྲག་པློའི་ཕིན་ལས། ཕིའི་གདློན་སེམས་ཅན་ལ་འཚེ་བའི་

ག་བགེགས་ཚར་གཅློད་པ་དང༌། ནང་གི་གདློན་ཆེས་བདག་འཛིན་མ་རིག་པ་ཚར་གཅློད་པ་

སློགས་ཀི་ཕིན་ལས་སློགས་པ། 

འཕིན་ལས་བསམ་འཕེལ་གིང་། ཐློག་མར་ཕག་གྲུ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན་པར་གགས། དགློན་པ་བསྐྱར་

གསློ་སྐབས་སུ་གྲུབ་མཐའ་རིང་མར་གྱུར། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འདབ་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འཕིས། འབློག་པས་ཐིག་གུ་བཟློ་བའི་རིད་སྐུད་འཁེལ་ཡས་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག་སྟེ། བེར་ཤིང་སློགས་ཤིང་

ས་མཁེགས་ཅན། མགློ་གཅིག་ལ་རང་གཉིས་ཡློད་པ། རང་གཉིས་ཀི་བར་ན་གློང་འློག་གཉིས་སུ་

ཤིང་ཐུར་གིས་འཛེར་ཡློད་པ། ཤིང་ཐུང་གློང་མ་དེ་གཡློ་མེད་བརན་པློར་འཛེར་ཡློད་པ་དང་། 

ཤིང་ཐུར་འློག་མ་དེ་ཨི་ཁུང་ཆེ་ཙམ་གི་ནང་དུ་ཕན་ཚུན་འཕིས་ཆློག་པ། དེ་ལ་འཕིས་རྒྱུན་གིས་

ཤིང་ཐུར་གློང་འློག་གཉིས་འབེལ་ནས་འགུལ་བསྐྱློད་བཏང་སྟེ་རིད་སྐུད་འཁེལ་ཆློག་པ་ཞིག་རེད། 

འཕིས་འཁེལ། འཕིས་བེད་སྤློད་བཏང་ནས་རིད་སྐུད་འཁེལ་བའི་ལས་ཀ་བེད་བཞིན་པའི་བ་བ། 

འཕིས་རྒྱུན། འཕིས་འཁེལ་སྐབས་འཕིས་ཐུར་ཕན་ཚུན་སྒིལ་བེད་ཀློན་རྒྱུན་གི་མིང་། 

འཕིས་ཐུར། འཕིས་འཁེལ་སྐབས་རིད་སྐུད་འདློགས་ཡུལ་གི་ཤིང་ཐུར་གི་མིང་། 

འཕྲུ། ཏློག གསེར་འཕྲུ། རྒློད་ཀི་ལེམ་འཕྲུ། རྒློད་འཕྲུ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཕྲུ་ཏློག ཞྭ་མློའི་ཏློག 

འཕྲུ་བ། ཕྲུ་བ་དང་འདྲ། 

འཕྲུ་སློག་པ། ཞིང་རྨློད་པ། 

འཕྲུག་པ། [ཐ་དད་པ] འཕྲུགས་པ། འཕྲུག་པ། ཕྲུགས། འབད་པ། གཡན་པ་འཕྲུགས་པ། ཟ་བ་ཕྲུགས་པ། 

འཕྲུག་སྤད། ཟ་རེག་འཕུར་འཕུར་བེད་པའི་ལག་ཆ། 

འཕྲུགས་པ། འཕྲུག་པའི་འདས་པ། 

འཕྲུལ། བ་བ་དངློས་ལས་འདས་པའི་འགྱུར་ཚུལ་སྟེ་དཔེར་ན། སྒྱུ་འཕྲུལ་རྫུ་འཕྲུལ་གཡློ་འཕྲུལ་

སློགས་ལ་བུ། 

འཕྲུལ་ཀློང་། ལགས་རིགས་བཞུ་སྣློད། 

འཕྲུལ་ཁང་། འཕྲུལ་འཁློར་གི་ཁང་པ། 

འཕྲུལ་འཁློར། ① བཟློ་ལས་ཀི་འཕྲུལ་འཁློར། འཕྲུལ་འཁློར་ལྷུ་སྒིག་པ། འཕྲུལ་འཁློར་གི་ལྷུ་ལག ② 

འཕྲུལ་སྟབས་ཀི་འཁློར་ལློ། ཐབས་ཀི་འཕྲུལ་འཁློར། རྨློངས་བེད་འཕྲུལ་འཁློར། ③ མངློན་ཤེས་

བརྡ་ཐབས་འཕྲུལ་འཁློར། དབིན་སྐད་དུ་machine ཟེར། 

འཕྲུལ་འཁློར་སྐློར་བ། འཕྲུལ་ཆས་འཁློར་ལློ་ཆེད་དུ་སྐློར་བ། 

འཕྲུལ་འཁློར་བཀའ་བརྡ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་machine instruction ཟེར། 

འཕྲུལ་འཁློར་འཁློར་བ། འཕྲུལ་ཆས་འཁློར་ལློ་རང་བཞིན་དུ་འཁློར་བ། 

འཕྲུལ་འཁློར་བརྒྱད། ཐང་རློང་གཞིག་པར་བ་བའི་ཕིར་རྡློའི་འཕྲུལ་འཁློར། ཆུ་རློང་འཇིག་པ་གྲུའི་

འཕྲུལ་འཁློར། རི་རློང་འཇློམས་པ་མེའི་འཕྲུལ་འཁློར། བརིགས་པ་འཇིག་པ་གུར་གི་འཕྲུལ་

འཁློར། རང་ཕློགས་སམ་ཕློ་བང་སྲུང་བ་རལ་གིའི་འཕྲུལ་འཁློར། གཞན་བདེ་བར་སྤློད་པ་རེད་

མློ་བེད་པ་རླུང་གི་འཕྲུལ་འཁློར། མེ་ཏློག་དང་བཟའ་ཤིང་གི་ར་བའི་དློན་དུ་ཆུ་གེན་དུ་འདྲེན་

པའི་འཕྲུལ་འཁློར། གློ་ཆ་འཇིག་པ་ལགས་ཀི་འཕྲུལ་འཁློར་རློ།།

འཕྲུལ་འཁློར་བཅུ་གཉིས། དུས་འཁློར་ནས་བཤད་པའི་འཕྲུལ་འཁློར་བཅུ་གཉིས་ཏེ། སྒློགས་ཀི་



  1439  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

འཕྲུལ་འཁློར། གྲུའི་འཕྲུལ་འཁློར། གི་གུག་གི་འཕྲུལ་འཁློར། གུར་གི་འཕྲུལ་འཁློར། ལགས་

མདའི་འཕྲུལ་འཁློར། རལ་གིའི་འཕྲུལ་འཁློར། མེའི་འཕྲུལ་འཁློར། རླུང་གི་འཕྲུལ་འཁློར། ཤིང་

རའི་ཚད། ཁང་བཟང་། ཁློགས་ཀི་མཚན་ཉིད། ཆུ་གེན་དུ་འདྲེན་པའི་འཕྲུལ་འཁློར་དང་བཅུ་

གཉིས་སློ།། གངས་འདྲེན་མེ་ཏློག་ཕེང་སེལ་ལས། འདི་ལ་ངློ་མཚར་བའི་སྦློར་བ་བཅུ་གཉིས་

ཟེར་ཡང་། གཞན་རྣམས་ཁ་མཚུངས་སློ།། 

འཕྲུལ་འཁློར་རློལ་ནུས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་machine function ཟེར། 

འཕྲུལ་འཁློར་བཞི། སྦིན་སེག ཡནྟྲ་རས། མནྟྲ་སགས། ཏནྟྲ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནློ།། 

འཕྲུལ་གི་སྤན། བསམ་གཏན་དང་པློ་ལ་སློགས་པ་བསློམས་པ་ལས་གྲུབ་ཅིང་ཤའི་སྤན་ལས་ཁད་

ཞུགས་པས་ཕློགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གི་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་ཐམས་ཅད་མཐློང་བ་ཞིག 

འཕྲུལ་གི་མེ་ལློང་སིད་གསུམ་མཐློང་བ། སར་རྒྱ་དཀར་ནག་དང་། བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་སྒྲུང་གཏམ་མང་

པློའི་ནང་ཤེལ་རྡློའི་རིགས་ལས་བྱུང་བའི་མེ་ལློང་ཞིག་གི་ནང་དུ་བལས་ན་འཇིག་རེན་ཁམས་

ཀི་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་མཐློང་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་ཡློད་ཚུལ་བཤད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་གི་སྨན་པ་

མཁས་པ་འཚོ་བེད་གཞློན་ནུས་ཤེལ་རྡློའི་རིགས་ཀི་ནློར་བུ་ཞིག་རེད་པ་དེ་ནད་པའི་མགློ་ཐློག་

ཏུ་བཞག་པ་ཙམ་གིས་ནད་པ་དེའི་ལུས་པློའི་ནང་གི་ནད་གཞི་གང་དང་གང་ཡློད་མཐློང་ཐུབ་པ་

བྱུང་ཚུལ་འདུལ་བ་སྨན་གི་གཞིའི་གེང་གཞི་ནང་གསལ། 

འཕྲུལ་དགའ། འདློད་ལྷ་རིས་དྲུག་གི་ནང་གསེས། འདློད་པའི་ལློངས་སྤློད་ཅི་དགར་རང་གིས་སྤྲུལ་

ཞིང་ལློངས་སྤློད་པས་འཕྲུལ་དགའ་ཞེས་བའློ།། 

འཕྲུལ་ཆ། མཚོན་ཆའམ། འཕྲུལ་གི་ཡློ་བད། 

འཕྲུལ་ཆའི་སྐད་རིགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་machine language ཟེར། 

འཕྲུལ་ཆས། འཕྲུལ་ཐབས་ཀིས་འཁློར་བའི་རིགས། ཞིང་ལས་འཕྲུལ་ཆས་ཅན་དུ་འགྱུར་བ། 

འཕྲུལ་ཆས་ཀི་བྱུར་རྐྱེན། འཕྲུལ་ཆས་ཀིས་ལྷག་པའི་དློན་རྐྱེན། 



  1440  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཕྲུལ་སྟློབས། རིག་འཕྲུལ་དང་བཟློ་འཕྲུལ་གི་ནུས་པ། 

འཕྲུལ་སྟེང་དགློན། དགློན་པ་འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་

ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གསེར་ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འཕྲུལ་ཐལ། ཅློང་ཞིའི་གཙོ་བློར་བས་པའི་སྨན་རྣམས་ཀློང་བུའི་ནང་སྦུབས་བསེགས་ནུས་ལན་བས་

པ་ལ་ཟེར་ཏེ། གློང་སྨན་དཀློན་ཅློག་བདེ་ལེགས་ཀིས་མཛད་པའི་འཕྲུལ་ཐལ་གི་ལག་ལེན་འཚོ་

བེད་སྙིང་ནློར་ལས། ཡློངས་གགས་འཕྲུལ་ཐལ་ལག་ལེན་བཤད་པ་ལ། ཨ་རུ་གསེར་མདློག་

རྒྱམ་ཚྭ་བློང་ང་དཀར། ཚ་ལ་པི་པི་ལིང་རྣམས་ཞློ་རེ་རེ། མུ་ཟི་དུལ་མ་ཞློ་ཕེད་འདི་དག་རྣམས། 

ཞིབ་བཏགས་ཕེ་མའི་ཉིས་འགྱུར་ཕློ་ཅློང་བཟང་། ཞིབ་ཏུ་བཏགས་པ་བསེས་རྣམས་སྨྱུག་མདློང་

ལའུ། ཀློང་བུའི་སུམ་ཆ་བཀློང་ལ་སུམ་གཉིས་སྟློང་། འཚོས་ལེགས་ཐལ་བ་འཕེལ་ནས་ཀློང་

བུ་ཁེངས། དུང་ཕེ་ལར་དཀར་ཆུར་འཕད་འཁློལ་བ་དང་། ལེར་མློང་འབིགས་སྙམ་ཉ་རེན་ལ་

བྱུག་ན། མེ་ལར་ཚ་བ་བྱུང་བ་མཆློག་ཏུ་གྱུར། ར་གདློང་མེ་ཡིས་རྒྱ་མཚོ་སྐེམ་པར་བཞིན། གང་

ནད་མ་ལུས་འཇློམས་པའི་ཐབས་འདི་ལ། ཤིན་ཏུ་ངློ་མཚར་ཁད་ཆློས་ལན་པའི་ཕིར། འཕྲུལ་

གི་ཐལ་བ་ཞེས་སུ་གགས་པ་ཡིན། 

འཕྲུལ་ཐིག ཤིང་ལས་བཟློས་པའི་མིའི་གཟུགས་བརན་མི་འདྲ་བ་རྣམས་སྒུལ་བེད་ཀི་ཐག་པའི་སྣེ་

མློ་ནས་འཐེན་པ་ན་གཟུགས་བརན་རྣམས་མི་གསློན་པློ་དང་འདྲ་བར་གཡློ་འགུལ་བེད་ཐུབ་

པའི་ཐག་སྒུལ་འདྲ་གཟུགས་ཀི་སྣེ་མློར་ཡློད་པའི་ཐག་པ། 

འཕྲུལ་ཐུད། ཆུ་འགགས་པ་གཙག་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག 

འཕྲུལ་མདའ། དེང་དུས་འཕྲུལ་ཆས་ཀི་བཟློས་པའི་མེ་མདའི་མིང་།

འཕྲུལ་སྣང་། ① འཕྲུལ་གི་རྣམ་འགྱུར། ཕིའི་འཕྲུལ་སྣང་སྣ་ཚོགས་ཀིས་རང་མགློ་འཁློར་བ། ② སྤྲུལ་པ། 

འཕྲུལ་སྣང་གི་གནྡྷློ་ལ། འདི་ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་བསྟློད་བསགས་བས་པའི་མིང་སྟེ། སར་བལ་

བཟའ་ཁི་བཙུན་གིས་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་བཞེངས་སྐབས་མཐིལ་ཞལ་རྣམས་མེ་ལློང་ཕིས་པ་

ལར་དྭངས་ཤིང་དེའི་ངློས་སུ་སྟེང་གི་ལློགས་བིས་དང་འབུར་བརློས་སློགས་ཀི་གཟུགས་བརན་

གསལ་བར་སྣང་བ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློར་གཟིགས་སུ་ཕུལ་བར་རྒྱལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

པློས་ཁེད་ཀིས་བཞེངས་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་འཕྲུལ་དུ་སྣང་ངློ་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས་

འཕྲུལ་སྣང་དུ་ཐློགས་པ་དང་། གནྡྷློ་ལ་ཞེས་པའི་རྒྱ་གར་གི་སྐད་དེ་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་དྲི་

གཙང་ཁང་ཞེས་དབུས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་དང་གསུང་རེན་བཞུགས་པའི་ལྷ་ཁང་

དང་དེའི་མཐའ་བསྐློར་དུ་ཁམས་ར་དངབཅས་པ་ཡློད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། 

འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་ལག་ཁང་། ལྷ་ལན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས། 

འཕྲུལ་པའི་མིག་ཅན། [ཐ་དད་པ] སྤྲུལ་པ་དང་། གཡློ་བ། རྫུ་འཕྲུལ། མིག་འཕྲུལ། འཕྲུལ་སང་ཡ་

མ་ཟུང་དུ་འཕྲུལ་བ། ཐབས་འཕྲུལ། རིག་འཕྲུལ། བཟློ་འཕྲུལ། 

འཕྲུལ་བློན། རིག་འཕྲུལ་དྲན་སྐྱེན་གི་བློན་པློ། 

འཕྲུལ་བློན་མཛངས་མི་བདུན། བློད་ཡུལ་དར་རྒྱས་ཡློང་བ་ལ་མཛད་རེས་ཆེ་བའི་བློན་པློ། མཁས་

མཛངས་ཅན་བདུན་ཏེ། ༡ པུ་དེ་གུང་རྒྱལ་སྐབས་ཀི་རུ་ལས་སྐྱེས། དེས་སློལ་བས་བསེགས་

ཏེ་གཏེར་རྡློ་བཞུས། རྡློ་ལས་གསེར་དངུལ་ཟངས་ལགས་བཏློན། མཛོ་གཉིས་དློར་བསེབས་ས་

ཞིང་རྨློས། ཐློང་གཤློལ་གཉའ་ཤིང་གསར་དུ་བཅློས། ཆུ་ཡུར་དྲངས་པའི་ལག་རལ་དར། ༢ ཨེ་

ཤློ་ལེགས་སྐབས་ཀི་ལྷ་བུ་མགློ་དཀར། དེས་ཞིང་ལ་དློར་ཁ་བརི་བ་དང་། འབློག་ལ་ཐུར་མའི་

གངས་བརིས་ཀི་ཁལ་ཞིབ་བས། ཞིང་ཆུ་མ་རྨློ་བའི་སློལ་གཏློད། ༣ སྟག་རི་གཉན་གཟིགས་

སྐབས་ཀི་ཁི་ངློར་སྣང་བཙན་མང་། བེ་དང་། ཕུལ་དང་། སང་རྣམས་ལེགས་བཅློས་བས་ཏེ་ཚོང་

ལས་དར་སེལ་བས། ༤ སློང་བཙན་སམ་པློ་སྐབས་ཀི་ཐུ་མི་སམ་བློ་ཊ། དེས་བློད་ཀི་བརྡ་སྤློད་

གསར་དུ་བརམས། བློད་ཡིག་ལེགས་བཅློས་བས། ཡི་གེ་གསར་གཏློད་བཟློ་མཁན་ཡང་ཟེར། 

༥ སྙགས་ཁི་བཟང་ཡང་སྟློན། དེས་བློད་ཀི་ཀླུང་ཐང་དུ་གློང་སེ་གསར་པ་བཙུགས་མཁན་ཡིན། 

༦ ཁི་སློང་ལེ་བཙན་སྐབས་ཀི་འགློས་ཁི་བཟང་ཡབ་ལྷག དེས་མི་བསད་པ་ལ་སྟློང་དང་། རྨས་

པ་ལ་ཁག་གི་སྟློང་མཇལ་སྤློད་དགློས་པའི་དམངས་ཁིམས་ཐློག་མར་བཟློ་མཁན་ཡིན། ༧ སྟག་

བཙན་གདློང་གཟིགས། དེས་དགུན་དུས་ཕྱུགས་ཟློག་རྣམས་གསློ་བའི་ཆེད་དུ། དབར་དུས་རྩྭ་

སློན་རྣམས་བཏུ་ཞིང་སྐམ་གསློག་བ་སྟེ་ཉར་ཚགས་བ་བའི་སློལ་གཏློད།

འཕྲུལ་མ། ① གཅུས་གཟེར། ② ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་མཛེས་པ་དང་། ངག་འཇམ་གིས་སྐྱེས་པ་སླུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བའི་བུད་མེད་ཀི་མིང་། 

འཕྲུལ་མའི་མིག་ཅན། [མངློན] ཕུག་རློན། 

འཕྲུལ་མི། ① འཕྲུལ་ཆས་བཟློས་པའི་མི། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་

སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་robot ཟེར། 

འཕྲུལ་མིའི་མ་ལག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་robot system; robotic system ཟེར། 

འཕྲུལ་རྨློས། འཕྲུལ་འཁློར་ལ་བརེན་ནས་རྨློན་པ་རྒྱབ་པ། 

འཕྲུལ་ཡིག འཕྲུལ་ཡིག་ལ་གློ་དློན་གཉིས་ཡློད་དེ་གཅིག་ནི་བརྡ་ཡིག་དང་གཏེར་ཡིག་ལ་བུ་གསང་

བར་སྤློད་བེད་ཀི་ཡིག་གཟུགས་དམིགས་བསལ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན་བཀའ་བཏགས་

འཕྲུལ་ཡིག་ཅེས་པ་རཏྣ་གཏེར་ཡིག་ལ་བུ་དང་། གཉིས་པ་ནི་ཆུ་ཡིག་དང་། མེ་ཡིག་རླུང་ཡིག་

སློགས་འབི་བ་དམིགས་བསལ་གིས་བིས་པའི་ཡི་གེར་ཟེར། 

འཕྲུལ་གཤེན། སར་བློན་གི་སྟློན་པ་གཤེན་རབ་ཀི་མིང་། 

འཕྲུལ་གཤེན་བལ་མཚོན་ཅན། བློན་པློའི་ཆློས་ལུགས་འཛིན་པའི་བེ་བག་ཆུང་གས་རྒྱུའི་བློན་ཏེ་

རྐྱེན་ཟླློག་མདློས་ཟློར་འཕེན་པའི་བེད་ལས་ཅན་ཞིག 

འཕྲུལ་བཤད་པ། [ཡུལ] གཞན་མགློ་སྐློར་གི་རྣམ་འགྱུར་སྟློན་པ་དང་། གཏམ་ཤློད་པ། 

འཕྲུལ་བཤེར་དཔྱད་སློམ། ལག་རལ་གི་ཐློག་ནས་བརག་དཔྱད་ཐག་གཅློད་བེད་པ། 

འཕྲུལ་སློབ་པ། མིག་འཕྲུལ་ལ་སློགས་འཕྲུལ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཤེས་སུ་འཇུག་པ། 

འཕེང་ཁ་བ་དཔལ་ལན་བློ་གློས་བཟང་པློ། དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་དུས་མཇུག་ཙམ་ལ་གཙང་

སྟློད་ར་ནག་རི་མཁར་ཞེས་པའི་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་དང་

སུམ་རགས་སློགས་ལ་ཐུགས་གཞློལ། སྐུ་ནར་སློན་ནས་མཁས་པ་མང་པློ་སློབ་དཔློན་དུ་བསྟེན་

ནས་རིག་གནས་ཆེ་ཆུང་ཚང་མར་སློབ་སྦློང་མཛད་དེ་མཁས་པར་གྱུར། ལྷག་པར་དུ་བིས་

འབུར་གི་སྒྱུ་རལ་ལ་མངའ་བརེས་ནས་མཁས་པར་གྱུར། ཁློང་གི་ཕག་བཟློའི་བརམ་བར་

མཚོན་ན། འབས་སྤུངས་སློགས་དགློན་པ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ལ་ཐང་ག་དང་། འཇིམ་བརན་སློགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

མང་པློ་ཡློད་པར་གགས། དེ་བཞིན་ལྷ་སྐུའི་ཆ་ཚད་མདློ་རྒྱུད་གསལ་བའི་མེ་ལློང་ཞེས་པ་

སློགས་ལགས་རློམ་མང་པློ་ཡློད་པར་གགས། 

འཕེང་རྒྱུད། ཕེང་རྒྱུད་དང་འདྲ། 

འཕེང་སྟློད་བད་ེཆེན། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀ་ིལྷ་ས་གློང་ཁེར་ཁློངས་སྟློད་ལུང་བད་ེཆེན་རློང་ག་ིས་ཆ་ཞིག 

འཕེང་ཐག ཕེང་ཐག་དང་འདྲ། 

འཕེང་རྡློག ཕེང་རྡློག་དང་འདྲ། 

འཕེང་པའི་ཚུལ། སྙིང་ཉེ་བའི་དློན། 

འཕེང་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ] མི་དང་དངློས་པློའི་རེས་སུ་སེམས་སློང་བ། གློགས་པློ་ལ་སེམས་འཕེང་

བ། ཕྲུ་གུ་ལ་སེམས་འཕེང་ནས་སྨློ་གབས་བེད་པ། ཞལ་གེས་སྐབས་ཐུགས་འཕེང་བའི་སྐྱློ་ཤས། 

གསུང་འཕེང་བའི་སྙིང་གཏམ། སྐུ་འཕེང་བའི་རྣམ་འགྱུར་མཛད་པ། ② ཕེང་བ་དང་འདྲ། 

འཕེད། འཕེད་གཞུང་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་འཕེད། དབིན་སྐད་དུ་row ཟེར། 

འཕེད་ཀློ ཆུ་བློའི་ཐད་ཀར་གཏློང་བའི་ཀློ་གྲུ། གཙང་པློའི་བང་ཕློགས་ནས་ལྷློ་ཕློགས་ལ་འཕེད་ཀློ་

བཏང་སྟེ་འགྲུལ་པ་སྒློལ་འདློན་བེད་པ། 

འཕེད་སྐུད། ① རྒྱུ་དང་སྤུན་གཉིས་ཀི་སྤུན་ཏེ། སྣམ་བུ་སློགས་ཀི་འཕེད་དུ་གཏློང་བའི་སད་བུ། ② 

གློས་དང་ཐང་ག་སློགས་ཀི་མཐའ་སྐློར་དུ་གཏློང་རྒྱུའི་སྐུད་པ། 

འཕེད་གིང་། འཕེད་དུ་བཟུང་སྟེ་འབུད་རྒྱུའི་གིང་བུ། 

འཕེང་སྒིག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་horizontal typewriting ཟེར། 

འཕེད་གཅློད། ① ཤིང་སློགས་ཐད་ཀར་འབེག་པ། ཤིང་སློང་འཕེད་གཅློད་བས་ནས་དུམ་བུར་བཟློ་

བ། ② ཆུ་བློ་སློགས་ཐད་ཀར་བརྒལ་བ། རི་ཀླུང་འཕེད་གཅློད་བས་པ། རྩྭ་ཐང་ཆེན་པློ་འཕེད་

གཅློད་ཀི་གཞུང་ལམ་ཞིག་གསར་དུ་བཟློས་པ། 

འཕེད་ལམ། ཁང་པའི་ལམ་ཤིང་། 

འཕེད་ཉལ། ① ལུས་ཀི་ར་ལམ་ཞིག་གི་མིང་། ② གཞུང་མིན་པར་འཕེད་དུ་ཉལ་ཚུལ། ཉལ་ཁིའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྟེང་དུ་འཕེད་ཉལ་གིས་ངལ་གསློ་བ། 

འཕེད་བསྙལ། གཞུང་མིན་པར་འཕེད་དུ་བཞག་པ། ཤིང་སློང་བཅད་དེ་གཞུང་ལམ་དུ་འཕེད་བསྙལ་

བཏང་ནས་འགློ་ས་བཀག་པ། 

འཕེད་གཏན། སློ་འགློག་བེད་དམ་གནློན་བེད་ཀི་ཤིང་། 

འཕེད་ཐིག འཕེད་དུ་བརྒྱབ་པའི་ཐིག 

འཕེད་གདུང་། འཕེད་དུ་གཏློང་རྒྱུའི་གདུང་མ། 

འཕེད་འཕེད་དཀྱུས་དཀྱུས། སློད་སྐབས་སུ་འཕེད་ཉལ་བེད་པ་སློགས་སྒིག་མེད་ཚུལ་བསྟན་པ། 

དཔེར་ན། མི་ཕ་གི་སྒིགས་ངན་པ་ལ་མི་སྟློབས་ཅན་ཞིག་ཡློད་ནའང་འཕེད་འཕེད་དཀྱུས་དཀྱུས་

བས་སློད་ཀི་འདུག་ལ་བུའློ།། 

འཕེད་གཞུང་། ཞེང་དང་དཀྱུས་ཀི་དློན་ཡིན། 

འཕེད་གཟེར། འཕེད་ལ་རྒྱབ་པའི་གཟེར། 

འཕེད་ལམ། བར་སྐེད་ལ་འགློ་བའི་ལམ། རི་དེའི་ངློས་ལ་འཕེད་ལམ་གཅིག་མི་འདུག་གམ། 

འཕེད་ཤིང་། སློ་དང་སྐར་ཁུང་སློགས་ལ་འཕེད་དུ་གཏློང་རྒྱུའི་ཤིང་། 

འཕེད་ཤློལ། [ཡུལ] འབློལ་གདན་ཆ་གཅིག་གི་སྟེང་ཁེབས་པའི་ཁ་གདན་རིང་པློའི་མིང་། 

འཕེས་པ། [ཡུལ] སྙེ་བའི་དློན། ཀ་བར་འཕེས་པ། འཕེས་པ་མ་ཡིན་པར་ལུས་ཙོག་ཙོག་པུར་

འདུག་པ། གདན་ལ་ལུས་གཞློགས་ཕབ་ནས་འཕེས་ཏེ་ཉལ་བཞིན་ཡློད། 

འཕློ། ① འློད་ཤར་བའི་དློན་ཏེ། ཉི་མ་ལས་འློད་ཟེར་འཕློ། ཟླ་འློད་འཕློ་ལ་བུ། ② ས་ཕི་གཉིས་ཀི་ཕི་

མའི་མིང་སྟེ། ངའི་འཕློ་ན་བིས་པ་ཞིག་ཡློད། དཔྱིད་ཀི་འཕློ་ན་དབར་ཡློད་ལ་བུ། 

འཕློ་རྒློད། སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་མི་གནས་པར་ཕི་ཡུལ་གང་ས་གང་དུ་གཡེང་བ། 

འཕློ་ཅན། མཇུག་མ་བསྒིལ་བར་ལུས་པའི་རིགས། 

འཕློ་བཅད་པ། བར་མཚམས་བཞག་པ། ལས་ཀ་གཅིག་གི་འཕློ་བཅད་ནས་གཞན་ཞིག་གསར་

འཛུགས་བེད་པ། 

འཕློ་ཆ། ལྷག་མ། ལློ་གློས་འཕློ་ཆ། ལས་འགན་གི་འཕློ་ཆ། 
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འཕློ་ཆགས་པ། ལྷག་མ་ལུས་པ། 

འཕློ་ཆློད་པ། ས་མའི་རྒྱུན་ཆློད་པ། རང་གཤིས་ངན་པ་མ་འགྱུར་བར་བ་ངན་གི་འཕློ་ཆློད་མི་ཡློང་། 

འཕློ་འཇློམས། [མངློན] ཐློག 

འཕློ་ཐིག་རེས་འདེད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་ray tracing ཟེར། 

འཕློ་འདུ་ཕིན་ལས་ཀི་གཟེར། སློག་སློམ་གཟེར་བཞིའི་ཡ་གལ་མཆློག་ཐུན་གི་ཕིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་

བེ་བག་སྟེ། འདིས་མར་འཁློར་བའི་དུས་ཀི་སློ་གསུམ་གི་བ་བའི་ཆ་དག་པར་བེད། ཡར་སངས་

རྒྱས་ཀི་དུས་སུ་ཕིན་ལས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་འབས་བུ་གཞི་ལ་རློགས། བར་ལམ་དུས་

སུ་དློན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཀི་བ་བ་ལ་བསབས་པས་རློགས་རིམ་དམིགས་བཅས་ཐུན་མློང་གི་

ལམ་དང་། དམིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀི་དགློངས་པ་མངློན་སུམ་འློད་གསལ་གི་རྣལ་འབློར་སྣང་

སིད་འློད་སྐུར་སྦློང་བའི་སྨིན་བེད་དུ་འགློ་བའློ།། 

འཕློ་བ། [ཐ་མི་དད་པ] འཕློས་པ། འཕློ་བ། ① སྤློས་ནས་འཚེར་བ། ཉི་མ་ནས་ཚ་ཟེར་ཆེམ་ཆེམ་དུ་

འཕློས་པ། བདེ་སྐྱིད་ཀི་འློད་ཟེར་ཕློགས་ཀུན་ཏུ་འཕློས། ② གཡེང་བ། སེམས་གཞན་དུ་འཕློས་

ནས་བལས་ཀང་མ་མཐློང་། 

འཕློ་བངས་པ། བ་བའི་འཕློ་སར་ཡང་ལག་ཏུ་བངས་པ། ལས་ཀའི་འཕློ་བངས་ཏེ་མ་ཚང་བར་དུ་བས་པ། 

འཕློ་མ། མ་ཚར་བའི་ལྷག་མ། ཟ་འཕློ། འཐུང་འཕློ། རློམ་འཕློ། ལས་འཕློ། སྐད་ཆ་བཤད་འཕློ་ལ་

སློགས་པ་རྣམས་སློ།།

འཕློ་བཞག་པ། བར་མཚམས་བཞག་པའམ་མཇུག་བསྐྱུར་བ། 

འཕློ་ཡེ་མ་ཐློད་པ། [རིང]འཕློ་མ་གཏན་ནས་མ་དློད་པ་སྟེ་མ་བྱུང་བ། 

འཕློ་བརླག ཆུད་ཟློས། སྤློད་མཁས་མ་བྱུང་བས་རྒྱུ་དངློས་འཕློ་བརླག་ཏུ་བཏང་བ། འཆར་བཞིའི་

རྐྱེན་གིས་མི་ཤུགས་འཕློ་བརླག་ཏུ་འགློ་བ། འབྲུ་རིགས་འཕློ་བརླག་ཏུ་མ་གཏློང་། 

འཕློ་ལུས་པ། ལྷག་མ་ལུས་པ། 

འཕློ་བཤློལ་བ། མཚམས་བཞག་པ། གནས་སྐབས་ལས་དློན་བེད་འཕློ་བཤློལ་ནས་གློས་སྡུར་བེད་དགློས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཕློ་ལྷག སར་གི་འཕློས་ལུས་སམ། ལྷག་མ། 

འཕློག གཞན་གི་ནློར་སློགས་བཙན་ཤེད་ཀིས་ལེན་པ། འཕློག་བཞིན་པ། 

འཕློག་བཅློམ། གཞན་ནློར་འཕློག་ཅིང་། བཅློམ་པ། བཅའ་ཁིམས་ལ་བརེན་ནས་འཕློག་བཅློམ་བེད་

མཁན་ལ་ཉེས་ཆད་གཅློད་པ། བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་པས་མི་སེར་སེལ་ཡུལ་གི་རྒྱུ་དངློས་

ཐློན་ཁུངས་འཕློག་བཅློམ་བེད། 

འཕློག་བཅློམ་གི་ནག་ཉེས། གཞན་གི་རྒྱུ་ནློར་སློགས་འཕློག་བཅློམ་བས་པའི་ནག་ཉེས། 

འཕློག་བཅློམ་གློད་གཞི། འཕློག་བཅློམ་ལ་འཇུག་པའི་གློད་གཞི། 

འཕློག་བཅློམ་ཉེས་ཅན། འཕློག་བཅློམ་བེད་མཁན་གི་ཉེས་ཅན་པ། 

འཕློག་བཅློམ་སློག་གཅློད། གཞན་གི་རྒྱུ་ནློར་བཅློམ་འཕློག་བས་ལ་སློག་ཡང་བཀུམས་པ། 

འཕློག་པ། ① [ཐ་དད་པ] ཕློགས་པ། འཕློག་པ། ཕློགས། དབང་དང་བཙན་ཐབས་ཀིས་ལེན་པ་དང་

འཇློམས་པ། གཞན་གི་ལུས་སློག་དང་ལློངས་སྤློད་འཕློག་པ། སློག་འཕློག་པ། ཡིད་འཕློག་པ། 

② འཕི་རིས། 

འཕློག་བེད། [མངློན] ① ཁབ་འཇུག ② བརྒྱ་བིན། ③ དངུལ་ཆུ། ④ ཉི་མ། ⑤ ན་ལེ་ཤམ། 

⑥དཔའ་བློ། ⑦ ཕློགས། ⑧ ཙན་དན་དཀར་པློ། ⑨ རི་དྭགས། ⑩ རླུང་། ⑪ རླུང་ལྷ། ⑫ གཤིན་

རེ། ⑬ སེང་གེ། ⑭ ཨ་རུ་ར། ⑮ ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློའི་མིང་ལ་བདེ་བེད་དང་། བདེ་འབྱུང་། 

དྲག་པློ་སློགས་བཅུ་གཅིག་ཡློད་པས་གངས་བཅུ་གཅིག་མཚོན་བེད་ཡིན། 

འཕློག་བེད་དགའ་བློ། རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕློགས་ནས་བྱུང་བའི་མུ་སྟེགས་པའི་སྟློན་པ་དྲུག་གི་ནང་ནས་

གཙོ་བློ་ཡིན། འདི་ལ་ས་པཎ་གིས་རློད་པས་ཕམ་པར་བས་ཏེ་ནང་པ་ལ་བཙུད་པར་བཤད། 

འཕློག་བེད་མིག [མངློན] ① འུག་པ། ② སིག་སིན། 

འཕློག་མ། གནློད་སྦིན་མློ་ཞིག 

འཕློག་བཤད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་barge in ཟེར། 

འཕློད། ས་འཕློད་པ། གནམ་གཤིས་འཕློད་པ་སློགས་གང་དང་གང་ཞིག་མཐུན་པའམ་འཚམས་ཐུབ་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ཕ༽

འཕློད་བསྟེན། ལུས་དང་འཕློད་པའི་བཟའ་བཏུང་སྤློད་ལམ་སློགས། འཕློད་བསྟེན་གཙང་སྦྲ། 

འཕློད་བསྟེན་གུད་སྲུང་། གུད་སྐྱློབ་མ་ར་ཚོགས་པའི་ནང་དུ་མ་དངུལ་འཇློགས་ནས། ནད་གདློན་

རིགས་ཀིས་གནློད་སྐྱློན་ཐེབས་ཚེ་དེ་ལ་སྨན་ཡློན་དང་། ཉེར་མཁློའི་འགློ་སློང་ལང་ངེས་ཁག་

ཐེག་ཡློང་བའི་ལས་སློ་ཞིག

འཕློད་པ། [ཐ་མི་དད་པ] ① སྤད་ནས་འབློར་བ་དང་། ལག་ཏུ་སློན་པའམ་ཐློབ་པ། ཁལ་དང་བུ་ལློན་

སྤློད་སྤློད་ཇི་ཙམ་བས་ཀང་འཕློད་རྒྱུ་མེད། འཕིན་བསྐུར་ནས་འཕློད་པ། སྐད་ཆའི་གློ་བརྡ་མ་

འཕློད་པ། ② མཐུན་པའམ། འློས་པ་དང་ཕན་པ། ལུང་པ་གསར་པ་ཞིག་ཏུ་ཐློག་མར་འབློར་

བས་ས་ཆུ་མི་འཕློད་པ། སློན་གི་བཤད་ལུགས་དང་། ད་ལའི་གནས་ཚུལ་ཕན་ཚུན་ར་འཕློད་པ། 

བཟའ་ཚང་འཕློད་པ། སྨན་འདི་ནད་དེ་ལ་འཕློད་ཡློང་། ནློར་མི་འཕློད་པ། ཤིང་གི་ཡློ་བད་ཀི་ལྷུ་

འཕློད་པ། བློ་ལ་འཕློད་པ། 

འཕློད་པ་ཉེར་བརྒྱད། ཀུན་དགའ་དང་། དུས་ཀི་དབིག དུལ་བ། སྐྱེ་དགུ། གཞློན། བ་རློག རྒྱལ་

མཚན། དཔལ་བེའུ། རྡློ་རེ། ཐློ་བ། གདུགས། གློགས། ཡིད། འདློད་བ། མགལ་མེ། ར་བཏློན། 

འཆི་བདག མདའ། གྲུབ་པ། མདུང་། བདུད་རི། གཏུན་ཤིང་། གང་པློ། སྟག་མློས། ཟད། གཡློ། 

བརན། འཕེལ་བ་རྣམས་སློ།། དེ་ཡང་རེས་གཟའ་བདུན། རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་གང་རུང་དང་

འགློགས་པ་ལ་བསྟུན་ནས་བཞག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཉི་མ་དང་ཐ་སྐར་འགློགས་པ་ལ་ཀུན་

དགའ་ཞེས་བརློད་པ་བཞིན་གཞན་ལ་རིགས་འགེ་སྦར། 

འཕློད་པ་འདུ་བའི་འབེལ་པ། ཕི་རློལ་པའི་རློག་གེ་པ་ཡི་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབེ་གཞི་གང་ཡང་རུང་

བའི་ནང་དུ་དབེ་ངློ་དེ་དག་རེ་རེ་ནས་དབེ་གཞི་དང་མཐུན་པའམ། དེའི་ཁློངས་སུ་འདུ་བའི་

འབེལ་པ་ལ་འཇློག 

འཕློད་པློ། རན་པློའམ་མཐུན་པློ། ཨ་རག་འདི་ཁ་ལ་འཕློད་པློ་མི་འདུག་གམ། གནམ་གཤིས་འགྱུར་

ལློག་ཆེ་དྲགས་པས་ལུས་ལ་འཕློད་པློ་བྱུང་ངམ། 

འཕློད་སྦློར། གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར་རྣམས་ཀི་འབྱུང་བ་བཞིའི་ཁམས་གང་འཕློད་སྦློར་བ་སྟེ། ས་གཉིས་

འཕད་པ་དངློས་གྲུབ་སྦློར། ཆུ་གཉིས་འཕད་པ་བདུད་རི་སྦློར། མེ་གཉིས་འཕད་པ་འཕེལ་འགྱུར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྦློར། རླུང་གཉིས་འཕད་པ་ཕུན་ཚོགས་སྦློར། ས་ཆུ་འཕད་པ་ལང་ཚོ་སྦློར། མེ་རླུང་འཕད་པ་

སྟློབས་ལན་སྦློར། ས་རླུང་འཕད་པ་མི་འཕློད་སྦློར། ཆུ་རླུང་འཕད་པ་མི་མཐུན་སྦློར། ས་མེ་

འཕད་པ་བསེག་སྦློར། མེ་ཆུ་འཕད་པ་འཆི་སྦློར་རྣམས་ལ་བཟང་པློ་གསུམ་དང་། གསློ་ཐུབ་

གསུམ། ངན་གསུམ། ཐ་ཆད་གཅིག་དང་བཅུ་ཞེས་གགས། 

འཕློད་འཛིན། འབློར་བྱུང་ཟེར་བའི་ཡི་གེ 

འཕློད་བཞེས། ལུས་ལ་འཕློད་པའི་བཟའ་བཏུང་དང་། ཀུན་སྤློད་རྣམས་ལག་ཏུ་ལེན་པ། སྐུ་གཟུགས་

ལ་འཕློད་བཞེས། གནང་རློགས་ཞུ། 

འཕློད་ལམ། ལམ་འགློའམ་མཐུན་པ། མི་ལ་ལ་ས་མཐློ་སར་སློད་པ་ལས་ས་དམའ་སར་བསད་ན་

འཕློད་ལམ་ཆེ་བ་ཡློང་། 

འཕློད་གཤིས། འཕློད་མི་འཕློད་ཀི་གཤིས་ལུགས། འབློག་ཁུལ་གི་ནློར་ཕྱུགས་ཚ་བ་ཆེ་སར་འཕློད་

གཤིས་ཡག་པློ་མི་ཡློང་། 

འཕློལ། ལྷུའམ་ཚིགས་སློགས་གནས་སུ་དམ་པློར་མི་གནས་པ་གཅུས་གཟེར་འཕློལ། ལྷུ་ཚིགས་

འཕློལ་བ། བཀའ་འཕློལ་བ། དགློངས་པ་འཕློལ་བ་སློགས་ལས་གང་ཞིག་བས་ཆློག་པའི་གནང་

བ་ཐློབ་པ། 

འཕློས། ① འཕློ་ཡི་འདས་པ། ② བཤད་བ་གཙོ་བློའི་ཞློར་ལ་དློན་གཞན་བཤད་པའི་དློན་ཏེ། མཚན་

ཉིད་རིག་པ་བཤད་པ་ལས་འཕློས་ནས་གཏན་ཚིགས་རིག་པ་བཤད། ལུས་ཀི་ཆགས་ཚུལ་

ལས་འཕློས་ནས་ནད་གསློ་ཚུལ་བཤད་ལ་བུ། 

འཕློས་གཏམ། ① མློལ་གཏམ། ② དློན་ར་ལས་འཕློས་པའི་སྐད་ཆ་གཞན། 

འཕློས་གཏམ་བན་བུན། གཞན་ལས་འཕློས་པའི་སྐད་ཆ་ཟར་ཟིར། འཕློས་གཏམ་བན་བུན་ཚིག་ལ་

ཡིད་བརན་མེད། 

འཕློས་དློན། གཞི་ལས་འཕློས་པའི་དློན། 

འཕློས་པ། འཕློ་བའི་འདས་པ། 

འཕློས་མློལ། ཕན་ཚུན་འཕློས་གཏམ་གེང་བརློད། 
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འཕློས་འཛར། ས་མའི་ལྷག་ལུས། དངུལ་གི་འཕློས་འཛར་སློག་པ། 

འཕློས་ལུས། ལྷག་ལུས། 

འཕློས་བཤད། དངློས་གཞིའི་ཞློར་ལ་གེང་བའི་འཕློས་དློན་བཤད་པ། གཏམ་རྒྱུད་ལློ་རྒྱུས་འདི་ཚོ་

གཞུང་དློན་ལ་གློ་རློགས་ཡློང་བའི་ཆེད་དུ་འཕློས་བཤད་བརློད་པ་ཡིན། 

འཕློས་བཤད་བས་པ། དློགས་པ་སེལ་བའི་གསལ་བཤད་བས་པ། 
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༼བ༽

བ། བློད་ཡིག་གསལ་བེད་བཅློ་ལྔ་པ། སྐྱེ་གནས་མཆུ་དང་། བེད་པ་མཆུ། ནང་གི་རློལ་བ་མཆུ་

གཉིས་ཕད་པ་དང་། ཕིའི་རློལ་བ་སློག་ཆུང་སྒ་ལན། ① མིང་གཞིའི་མློ་ཡིག་ཅིག སྒ་གདངས་

ཅུང་ཟད་ལྷློད་པ། ② སློན་འཇུག་གི་ཕློ་ཡིག་ཅིག ③ རེས་འཇུག་ཕློ་ཡིག་གི་སྐྱེས་བུ་འབིང་བ་

ཞིག ④ མིང་མཐའ་ཞིག འ་ར་ལ་ང་བཞིའི་མཐའ་ལ་འཇུག་པ་མང་། འཆི་བ། དགའ་བ། འདར་

བ། རྒྱལ་བ། གཏློང་བ། ⑤ ཕློ་མཚོན་པར་བེད་པའི་བདག་སྒ་ཞིག ཤིང་བཟློ་བ། ལྷ་ས་བ། ⑥ 

སློ་ཕྱུགས་བེ་བག་པ་ཞིག བ་ལས་འློ་མ་བཞློས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཇློ་མ་དང་། དྲུས་མ། 

ནུ་རྒྱས་མ། བ་མློ། འབབ་བེད་ལུས་ལན། ཞློ་སྲུང་བེད། བཞློན་མ། འློ་འཕེལ། འློ་མ་འཆིང་། 

ཡློངས་འཇློ་མ་བཅས་སློ།། 

བ་སྐྱ། སྣའི་སློར་ཆགས་པའི་སྣབས་སྐམ་པློ། ཞལ་སློ་སྣུམ་བག་ལན་ཡང་། ཤངས་ལ་བ་སྐྱ་ཆགས་འདུག 

བ་ཀྱཱ་གྲྭ་ཚང་། མིང་གཞན་ཕུན་ཚོགས་དར་རྒྱས་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་སྟློད་ཙམ་འཇའ་

མློ་དཀློན་མཆློག་བསྟན་འཛིན་ཉི་མས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བ་དཀར། ① བ་ཕྱུགས་སྤུ་མདློག་དཀར་པློ། ② [ཡུལ]མདློག་སྐྱ་བའི་ས་འཇམ་པློ་ཞིག 

བ་མཁལ་སྨུག་པློ། སློ་སྨན་མཆིན་པ་ཞློ་ཤའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

བ་གམ། ① ཁང་ཆེན་བརིད་ཉམས་ཅན། ② ཁང་པ་བརེགས་ཐློག་ཅན། ཁང་བཟང་བ་གམ་ཟླུམ་

པློའི་དབིབས་སུ་བསྐྲུན། བ་གམ་ཅན། [མངློན]རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་། 

བ་གེ་བུག་གེ། ① གསལ་མི་གསལ་གི་སྐད་ཆ་ཤློད་ཚུལ། བག་གེ་བུག་གེའི་གཏམ་དེ་གསལ་པློར་
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གློ་དཀའ། ② ས་ཕུག་སེར་སེམས་ཆ་ངེ་ཆུང་ངེ་། དེ་ས་ས་ཆ་འདི་ལ་ཁང་པ་བག་གེ་བུག་གེ་

མང་པློ་འདུག 

བ་གྲུས་མ། བ་དྲུས་མ་དང་འདྲ། 

བ་གང་། བ་བ་དང་། ག་རི་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། བ་ལང་དང་འདྲ། 

བ་གང་རང་། བ་ལང་རང་པ་དང་དློན་གཅིག 

བ་གང་རྐྱལ་འཇུག བ་གང་ཆུ་རྐྱལ་དུ་འཇུག་སྐབས་རི་བློས་རང་སྣང་གང་ཤར་གིས་བརྡུངས་ནས་

འདེད་པ་ལ་བུ་ནི་བཙན་སྐུལ་བེད་པའི་དཔེ། 

བ་གང་ཉིད། བ་གང་མ་ཡིན་པའ་ིཆློས་མཐའ་དག་བསལ་ནས་བ་གང་ཁློ་ན་རློགས་པར་བེད་པའ་ིཐ་སྙད། 

བ་གང་སྤློད། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ལུགས་ནང་ནས་བཤད་གསལ་ལར་གིང་བཞིའི་ནང་གསེས་རི་

རབ་ནུབ་ངློས་སུ་ཡློད་པའི་གིང་ཆེན། 

བ་གང་མིག བ་ལང་མིག་དང་དློན་གཅིག 

བ་གང་མློ། གང་ཆེན་མློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག གཡག་དང་བ་མློ་ལས་སྐྱེས་པའི་མཛོ། 

བ་རྒྱ། འབུ་སློམ་གི་ཐག་དྲ། བ་རྒྱ་ལན་བརྒྱ་ཆད་ཀང་། སློམ་གིས་ལན་བརྒྱ་འགེམས་ཡློང་། 

བ་རྒྱ་བེད་མཁན། [མངློན]སློམ། 

བ་དགློན་པ། དགློན་འདི་ཐློག་མར་མཉམ་མེད་ཁློམ་གཞེར་བ་ཆེན་པློས་ཕག་བཏབ་གནང་བའི་འབི་

གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན། རེས་སུ་མཁས་གྲུབ་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཀིས་ཉམས་

གསློ་གནང་ནས་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པར་གྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་

སྟག་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བ་བྱུང་རིལ་བུ། བ་ལས་བྱུང་བའི་རས་ལྔ་པློ་གཅིག་ཏུ་བསེས་ནས་བཟློས་པའི་རིལ་བུ། 

བ་འགློའི་སགས་ཁང་། རིང་མ་པའི་དགློན་པ་རིང་གས་ཤིག་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་བ་ཡན་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བ་ལི། བ་ལང་གི་ལི་བ། 

བ་ཆུ། སློག་ཆགས་སྨན་གི་ནང་ཚན་བ་དམར་ཟལ་གི་དྲི་ཆུ་སྟེ། རློ་ལན་ཚ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པས་དམུ་ཆུ་དང་། ཚད་པ་རིང་པ། ཆུ་སེར་གི་ནད་སློགས་ལ་ཕན། 

བ་འཇློ་མཁན། [མངློན]འབློག་པའི་མིང་། 

བ་འཇློ་བ། བ་ལས་འློ་མ་བཞློ་བ། བ་བཤའ་པ་ལས་བཞློས་པ་དྲིན་ཆེ། 

བ་གཉིས་པའི་བསྡུ་བ། བགང་གཞི་དང་བགང་བའི་བར་གི་ཚིག་བསྡུ་བ་སྟེ། བགང་གཞི་འབྱུང་བ་

ལ་བགང་བ་ལྔ་ཡློད་པ་བསྡུས་པ་ལ་འབྱུང་བ་ལྔ་བརློད་པ་ལར་རློ། 

བ་རི། བ་ཡི་ལི་བ། 

བ་ལློ། མཛོ་མློ་དང་གང་གསེབ་འདུས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ལློ་ལེ་ལ་བ་ལློ་ཟེར། 

བ་ཐག ①འབུ་སློམ་གི་ཐག་པ། ② རི་ཤིང་གི་ར་བ་ས་འློག་ཏུ་རྒྱུག་པ་ཕ་མློ་དེའློ།། 

བ་ཐག་དམར་པློ། འདྲ་བའི་སློ་ནས་བཏགས་པའི་འབི་ར་ས་འཛིན་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

བ་ཐློའུ། [ཡུལ]བ་ཡི་བེའུ་ཁིད་མ་ཐག་པ་ལ་ཟེར། 

བ་དང་དམག་སར། བ་དང་དམག་སར་ནི་མདའ་ཤློག་བཅློ་ལྔ་པ་ཡིན། རང་དམག་མི་གངས་ལྔ་བརྒྱ་

ཡློད་པ་དེའི་མདའ་དཔློན་ཤག་བང་པ་བསློད་ནམས་རྡློ་རེ་ཡིན། སྲུང་ཡུལ་གཙོ་བློ་དང༌། དྲག་

ཆས་ལ་གང་ཡློད་བཅས་ཀི་ཡིག་ཆ་མི་གསལ། ལློ་རྒྱུས་འཕེལ་རིམ་སྐློར། མདའ་ཤློག་བཅློ་ལྔ་

པ་ནི་སྤི་ལློ་༡༩༣༢་ལློར་བཙུགས་ཤིང༌། དེ་རེས་ཐློར་པ་དང་ཡང་དུ་བསྐྱར་གསློ་བས་ཏེ་མདའ་

ཤློག་བཅུ་བཞི་པ་དང་བསེས། 

བ་དན། ① མཆློད་རས་ཀི་བེ་བག་དར་ཆ་ཞིག ②ཤིང་གྲུ་སྐྱློད་བེད་ཀི་དར་པློ་ཆེ། 

བ་དམ། སན་མའི་བེ་བག་ཅིག 

བ་དྲུས་མ། བེའུ་སྐྱེས་པའི་ལློའི་བ་འློ་མ་ཅན། 

བ་ལིང་ཆུ། འབབ་ཆུ་ཞིག ཆུ་འགློ་མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་མཚོ་བང་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

གི་ཆི་ལེན་རློང་ནས་བྱུང་སྟེ་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་དུ་འབབ། 

བ་ནི་རི་སྐྱེས། [མངློན]ལློང་རློས། 

བ་ནུ། ① ཕྱུགས་རིགས་བ་ཡི་ནུ་མ། ② རྡློ་སྨན་གི་རིགས་དབིབས་བ་ཡི་ནུ་མ་དང་འདྲ་བ་ཞིག་

སྟེ། རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་ཆུ་བ་དང་། རྒྱུས་པ་ཆད་པ་དང་ཉམས་པ་གསློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བ་ནེ་བུན་ནེ། བན་བུན་ལ་ལློས། 

བ་སྤུ། ① ལུས་ཀི་པགས་པའི་བུ་ག་ལས་སྐྱེས་པའི་སྤུ་ཕ་མློ། འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་ནས་བ་སྤུ་གཟིངས་

པ། ཁློང་ཁློ་བཟས་ནས་བ་སྤུ་ལང་བ། ཧ་ཅང་འཁགས་ནས་བ་སྤུ་ལངས་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་

ལ་པགས་པའི་མེ་ཏློག་དང་། པགས་པའི་མྱུ་གུ། ལུས་སྐྱེས་བཅས་སློ།། ② ཐང་སྨན་གི་རིགས་

ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་ཕློ་བ་དང་མཁལ་མའི་དྲློད་ཉམས་པ་དང་། 

ལུས་སྟློབས་ཞན་པ། ཚིགས་མིག་ཏུ་ཆུ་སེར་འཕེལ་བ་སློགས་ལ་ཕན། 

བ་སྤུ་གེན་དུ་ཕློགས་པའི་མཚན་བཟང་། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བཟང་སློ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་

སྟེ། གདམས་ངག་ཡང་དག་པར་བངས་ནས་འཛིན་སེལ་བས་པས་སྐུའི་སྤུ་གེན་དུ་ཕློགས་པ། 

བ་སྤུ་རེ་རེ་ནས་གཡས་སུ་འཁིལ་བའི་མཚན་བཟང་། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བཟང་སློ་གཉིས་ཀི་

ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། འདུ་འཛི་ལ་སློགས་པ་ཡློངས་སུ་སངས་པས་བ་སྤུ་རེ་རེ་ནས་གཡས་

ཕློགས་སུ་འཁིལ་བ། 

བ་སྤུ་ལྷུང་བ། [མངློན] བ་བ། 

བ་སྤུའི་བུ་ག ལུས་གི་བ་སྤུ་སྐྱེ་སའི་ཁུང་བུ། བ་སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་ནས་རྔུལ་ཆུ་ཐློན། 

བ་སློས་ཟན་མ། རྩྭ་དང་སྨན་སྣ་མང་པློ་སྐྱེས་པའ་ིར་ིལ་བ་དམར་པློ་གསློ་ཚགས་བས་པ་ད་ེརིགས་ལ་ཟེར། 

བ་ཕྱུགས། བ་མློ་སྤི། བ་ཕྱུགས་ཆས་ཀིས་འཚོ། རླུང་ནད་མར་ཁུས་འཚོ། 

བ་ཕེད། ཝ་ཕེད་དེ་བློད་ཡིག་སྨད་འདློགས་བཞིའི་གས་ཝ་ཟུར། 

བ་བྱུང་། བ་ཁ་དློག་དམར་སེར་ལས་བྱུང་བའི་ལི་བ། གཅིན། མར། ཞློ། འློ་མ་སྟེ་ལྔ་པློ་སྤིའི་མིང་། 

བ་བྱུང་ལྔ། བ་ལས་བྱུང་ཞིང་ས་ལ་མ་ལྷུང་པའི་བའི་ཆུ་དང་། ལི་བ་དང་། འློ་མ་དང་། མར་དང་ཞློ་

བཅས་ལྔའློ།། 

བ་བྱུང་རིལ་བུ། བ་ལས་བྱུང་བའི་རས་ལྔ་པློ་གཅིག་ཏུ་བསེས་ནས་བཟློས་པའི་རིལ་བུ། 

བ་བ། རྡློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ་ལ་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་རྨེན་བུ་སྐྲངས་ནས་རྨ་རུ་

གྱུར་པ་ལ་ཕན། དངུལ་ཆུའི་དུག་འདློན་ཐུབ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གར་གི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་

མདློག བ་སྤུ་ལྷུང་བ། བ་ལང་སློ།། བི་ལའི་མིག ས་འློག་ཕེང་བ་བཅས་སློ།། 
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བ་མ། [ཡུལ] ཐད་ཀར་བསྐློར་ཏེ་འབིགས་པའི་ལག་གསློར་འཕྲུལ་མ། 

བ་མ་རི། ལྷ་སའི་ནུབ་ཕློགས་ཀུན་བདེ་གིང་གི་རྒྱབ་རི་ལ་ཟེར་ཞིང་། དེའི་སྐློར་གཤམ་དུ་བློང་བ་རི་

ཞེས་པར་གཟིགས། 

བ་མར། བ་ཕྱུགས་ལས་བྱུང་བའི་མར། 

བ་མེན། བ་ལང་འདྲ་བའི་རི་དྭགས་ཤིག 

བ་མློ། ① འློ་མ་བཞློ་ཆློག་པའི་བ་གང་མློའི་རིགས། ② བད། བློད་ཟླ་བཅུ་པར་བ་མློ་འབབ། སྟློན་

ཐློག་བ་མློས་བཅློམ་པ། ཁ་བ་ཆགས་ས་རི་མགློ་དང་། བ་མློ་ཆགས་ས་ཀླུང་ཐང་། ལ་ལ་ཁ་བ་

མེད་ན་ཀླུང་ལ་བ་མློ་ཡློང་དློན་མེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མཁའི་ཟིལ་པ་དང་། རྡུལ་གི་ཆུ། 

ནམ་མཁའི་རླངས་པ་བཅས་སློ།། 

བ་མློ་ཡར་མ། བ་མློ་ཤེ་མ་སློང་བ་ཡར་རུ་ནུ་ནས་བཞློ་རྒྱུ་ཡློད་པ་ལ་ཟེར། 

བ་ཚྭ། བུལ་ཏློག་འདྲ་ལ་ཚྭའ་ིབློ་བ་ཅན་ཞིག བློད་ཀ་ིམ་ེམདའ་ིརས་བཟློ་ཡས་ཀ་ིརྒྱུ་ཆ་གཙ་ོབློ་ཞིག་ཡིན།

བ་ཚྭ་ཅན་གི་ཆུ། ཕི་ཡི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་ལ་སློགས་པ་བ་ཚྭ་ཅན་གི་ཆུ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ལུས་ཁམས་

ལ་གནློད་པའི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱེད།

བ་ཚྭ་ལན། [མངློན]ས་གཞི་ངན་པ། 

བ་ཚོས་བེད། [ཡུལ]བིས་པ་ལློ་བཞི་ལྔ་ཅན་ནས། ལློ་བཅུ་ལྷག་ཅན་པར་སྐབས་འགར་ཉལ་གཅིན་

ཤློར་བ་ལ་བ་ཚོས་བེད་ཟེར། 

བ་མཛོ། ཕ་གཡག་དང་། མ་བ་མློ་ལས་སྐྱེས་པའི་མཛོ། 

བ་རི། བ་ཕྱུགས་འཚོ་བ་པློ། བ་རི་བ་ཡི་རེས་སུ་འབང་། 

བ་ཝློ་གསང་སགས་ཆློས་འཁློར་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་སྦྲེལ་སྤི་ལློ་༡༩༣༢ལློའི་ཟླ་བ་

དགུ་པའི་ནང་། ཏིང་ཀྱཱ་དགློན་པ་དང་འཁིལ་ཁུག་དགློན་པ་གཉིས་ཆློས་བརྒྱུད་ལྷན་འཚོགས་

པའི་སྐབས་སུ། ཡུལ་སེ་འདིའི་མགློ་དཔློན་ཚེ་རིང་དཔལ་ལན་དང་བ་རྒྱ་སློགས་ཀིས་ཡུལ་

འདིར་ཡུལ་སེའི་མཆློད་གནས་དགློན་པ་ཞིག་འདེབས་རྒྱུའི་རེ་བ་ནན་ཞུས་མཐར། ཏིང་ཀྱཱ་ཀུན་

བཟང་རང་གློལ་དང་། ཁམས་སྐུ་ཆེན་པདྨ་འགྱུར་མེད་སློགས་བགློས་ནས་སགས་སེ་ཞིག་
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བཙུགས། སྤི་ལློ་༡༩༥༧ལློར་ཁམས་སྐུ་ཆེན་དང་། ཏིང་ཀྱཱ་བ་མ་སློགས་ཀིས་ཡུལ་འདིར་

དགློན་གནས་གསར་འདེབས་འགློ་བཙུགས། ༡༩༥༨ལློར་གཏློར་གཤིགས་ཐེབས། སྤི་ལློ་

༡༩༨༡ལློར་པཎ་ཆེན་རིན་པློ་ཆེ་མཚོ་སློན་དུ་ཕེབས་སྐབས་ཡུལ་མི་ཚོའི་རེ་ཞུས་ལར་སེ་པ་

འདིའི་ཆློས་ཚོགས་བསྐྱར་གསློ་བས། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༩༨༩ལློར་

དེང་གི་དགློན་པ་འདི་གསར་བཞེངས་གནང་། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆབ་ཆ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བ་གཞློང་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་དཔལ་འབར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བ་ཡ་བེ། ཆར་པ་གཏློར་བའི་རླུང་གི་མིང་ལ་དྲང་སློང་བ་ཡ་བེ་ཟེར། 

བ་ཡང་དགློན། གནས་དེ་ཐློག་མར་གིང་གེ་སར་རྒྱལ་པློའི་ར་ར་ཡིན། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་

པའི་ནང་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟློང་རྒྱལ་པློས་དགློན་པ་དེ་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་འབློང་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བ་ཡན་སྟློད་ཐའི་དགློན་པ། སློ་ཚང་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་

བ་ཡན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བ་ཡན་སྨད་ཐའི་དགློན་པ། ཆུ་རུ་ཁ་བ་ཚང་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་

མཚོ་ཤར་བ་ཡན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བ་ཡན་ཧ་རི། རི་ཆེན་ཞིག མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་གི་དབུས་ཁུལ་གི་ལྷློ་ངློས་སུ་ཡློད། མཐློ་ཚད་རྒྱ་

མཚོའི་ངློས་ལས་རྨེ་ཁི་ལྔ་སྟློང་ནས་དྲུག་སྟློང་བར་དུ་ཡློད་ཅིང་ཆུ་བློ་ཆེན་པློ་འབི་ཆུ་དང་རྨ་ཆུ་

གཉིས་ཀི་ཆུ་མཚམས་འབེད་རི་ཡིན། 

བ་ཡར་མ། ན་ནིང་བེའུ་སྐྱེས་ཤིང་ད་ལློ་སྐྱེ་རྒྱུ་མེད་པ་དང་འློ་མ་བཞློ་ཆློག་པའི་བ། 

བ་ཡི་ནུ་མ། [མངློན] རྒུན་འབྲུམ། 

བ་ཡི་རྣམ་ལྔ། བ་དམར་ཟལ་གི་དྲི་ཆུ་དང་། གཅི་བ། འློ་མ། ཞློ། མར་བཅས་ལྔའི་བསྡུས་མིང་སྟེ། 

ཀློང་རློང་སྨན་བ་དློན་གྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་རེག་ཟིག་ནེའུ་ལེའི་རྐྱལ་པ་ཕི་རྒྱུད་རྡློ་རེ་ཕ་ལམ་
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གི་ལྷན་ཐབས་རིན་པློ་ཆེའི་འཁློར་ལློ་ལས། བ་གསར་སྨན་རིར་ར་རྐྱང་ཟློས་པའི་ཆུར། ། གཅི་

བ་སྦར་ནས་བསྐློལ་ཁུ་རས་ལ་བཙག ། དེ་སྟེང་ཞློ་བསེས་ཕེད་གདུས་འློ་མ་བླུག ། ཕེད་གདུས་

མར་བཏབ་སྨན་མར་སྤི་ལར་བ། ཞེས་གསུངས། 

བ་ར། ① བ་ཕྱུགས་དང་ར། ② བ་ཕྱུགས་འཇུག་སའི་ར་བ། 

བ་ར་བློང་གསུམ། བ་དང་ར། བློང་བུ་གསུམ། 

བ་རག ལྷ་སའི་ཤར་ཕློགས་ཀི་ཐང་ཆེན་ཞིག 

བ་རི། [ཡུལ] ས་དུས་གཟིམ་ཆུང་བའི་མཛད་སློའི་ཞྭ་མློ་ཞིག 

བ་རི་རིན་ཆེན་གགས། བ་རི་ལློ་ཙཱ་བ་དང་མི་གཅིག་ཡིན་པས་དེའི་རྣམ་ཐར་ལ་གཟིགས། 

བ་རི་ལློ་ཙཱ་བ། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ལགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༠༤༠ལློར་སྟློད་མངའ་རིས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། 

གཙོ་བློར་དློན་ཞགས་ཀི་སྐློར་ལ་འཕིན་ལས་ཆེ་བ་ལགས། རྒྱ་གར་དུ་མུ་སྟེགས་ཀི་རྒྱལ་པློས་

མི་བརྒྱ་ཕག་གླུད་དུ་གསློད་པ་གསེར་གང་ཡློད་ཀིས་བླུས། ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པློའི་བ་མ་

མཛད། ས་སྐྱ་གློང་མ་འཁློན་དཀློན་མཆློག་རྒྱལ་པློ་སྐུ་གཤེགས་དུས་སས་ས་ཆེན་ནར་མ་སློན་

པས་བ་མ་འདི་ཉིད་ཀིས་གདན་ས་ལློ་བཅུའི་བར་བསྐྱངས། མཐར་དགུང་ལློ་དློན་གཉིས་པ་རབ་

བྱུང་གཉིས་པའི་ལགས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༡༡༡ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

བ་རུ། བ་རུ་རའི་བསྡུས་མིང་། 

བ་རུ་བཞི་སྦློར། རེག་དུག་འཆློས་ཐབས་ཀི་སྨན་གི་སྦློར་སེ་རྒྱ་ནག་ནས་དར་བ་ཞིག 

བ་རུ་ར། རྒྱ་གར་དང་འབས་ལློངས་སློགས་ཨེ་ཤེ་ཡ་གིང་ལྷློ་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་། ཡུན་ནན་

གི་ཤིས་ཧྲློང་པློན་ནན་ཅིན་ཕིང་རློང་བཅས་ཀི་རྨེ་ཁི་540~1350བར་གི་རིའི་སིབ་ངློས་

དང་། ནགས་ཚལ་དུ་འཁྲུངས་ཤིང་། སློང་པློའི་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་༣༥ཙམ་ཟིན་ལ། ཡལ་ཕན་དང་

ལློ་རང་བཅས་ཀི་ཐློག་སྤུ་འཇམ་ཁམ་སེར་ཅན། ལློ་མ་གེར་སྐྱེས་ལ་ཤིན་ཏུ་ཐུང་བའི་སྤུ་ཆུང་

ཡློད་པ། མེ་ཏློག་སྙེ་དབིབས་དཀར་སེར་ཞིབ་མློ་འཆར་བ། འཁྲུངས་དཔེར། བ་རུ་ར་ཞེས་བ་

ནི། །ཤིང་སློང་སེར་སྐྱ་ཆེ་བ་ལ། །ལློ་མ་ལེབ་མློ་མདངས་མི་གསལ། །མེ་ཏློག་དཀར་པློ་ཆུང་བ་

ཡིན། ། ཨ་རུ་ར་ཡི་ཡློན་ཏན་ཚང་། །ནུས་པས་བད་མཁིས་རླུང་གསུམ་དང་། །ཆུ་སེར་ནག་པློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

སེལ་བར་བེད། ། ཅེས་གསུངས། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་འབས་བུ་སྟེ། སྐྱ་བློ་སུ་རིས་དང་ཟུར་

སློགས་མི་གསལ་བ། ནང་གི་རུས་པ་དང་ཚི་གུ་སློགས་ཨ་རུ་ར་དང་ཕློགས་མཚུངས། ཤ་

མཐུག་ལ་རྒྱབ་པ། མདློག་སྐྱ་བློ་དང་ལང་ཞད་ཅན་བཟང་ཤིང་། ནག་ལ་སུལ་རིས་ཅན་མ་སྨིན་

པ་ཡིན་པས་ཞན་པའློ།། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དཔག་བསམ་ཤིང་དང་། བ་ལ་ཧ། བད་ཀན་

མཐར་བེད། འབྱུང་པློའི་གནས། མིག་གི་ར་བ། སྨན་གི་སེ། རློད་པའི་ཤིང་། ཚིམ་བེད། 

ཤཥའིཤེལ་ཥལའི་འབས་བུ་བཅས་སློ།། རློ་བསྐ་ལ་ཁ་ཚ། མངར་སྐྱུར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་

པས་བད་མཁིས་དང་། ཆུ་སེར་ནག་པློ་སྐེམ་པར་བེད། 

བ་རེ་བློ་རེ། བ་ལ་དློ་བརློན་མེད་པའི་རྣམ་འགྱུར། ལས་དློན་བ་རེ་བློ་རེ་བས་ན་འཐུས་སློ་འཆློར་བ་

ལས་འློས་མེད། 

བ་རློང་དགློན། དགློན་པ་འདི་ནམ་བཏབ་དང་འདེབས་མཁན་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་

ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བ་ལ། རྒྱ་ལམ་ཧ་ལློའི་ར་བའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

བ་ལ་ཤ ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་རྒྱ་སྐྱེགས་ཤིང་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་

ན། འདབ་ལང་ཞེས་འགྱུར་བར་འཇམ་དབངས་མཁེན་བརེས་མཛད་པའི་སྨན་མིང་དང་ངློས་

འཛིན་གི་སྐློར་བདུད་རིའི་ཟེགས་མ་ལས་གསུངས། 

བ་ལ་ཧ། ར་མཆློག་ཅིག་སྟེ། སིན་མློའི་གིང་ནས་འགློ་བ་འདྲེན་པའི་རའི་རྒྱལ་པློ་བ་ལ་ཧ་ཞེས་པ་སྤན་

རས་གཟིགས་ཀི་སྤྲུལ་པ་ཞིག 

བ་ལང་། ① བ་དང་གང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ལློག་ཤལ་ཅན་དང་། ནློག་ཅན། ནློར་ཕྱུགས་བཅས་

སློ།། ② གང་ཆེན། 

བ་ལང་རང་པ། [མངློན]① ཁྲུམས་ཟླའམ་བློད་ཟླ་བརྒྱད་པ། ② ཉ་ིཁིམ་བཅུ་གཉིས་ཀ་ིགས་བུ་མློའ་ིཁིམ། 

བ་ལང་སྐྱློང་བ། ① བ་ལང་གི་རི་བློ། ② བ་ལང་གི་བདག་པློ། 

བ་ལང་བགང་། [མངློན]འབློག་པ། 

བ་ལང་མགློ [མངློན]ཙན་དན་དཀར་པློ། 



  1458  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བ་ལང་ལ་བ། ཤིང་གསེབ་དང་། བསིལ་གིབ། རླན་ཚད་ཆེ་ས་སློགས་སུ་སྐྱེ་བ། མཚན་ཉིད་ཕལ་

ཆེར་གློང་མ་དང་འདྲ་ཞིང་། ལློ་མ་ལང་སེར་འབློལ་ལ་མཉེན་པ། ཁ་གས་པའི་འབས་བུ་མགློ་

སྦྲེལ་སྤུ་རྩུབ་ཅན་འདློགས་པ། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་ར་བ་སྟེ། ཟླ་བཅུ་པ་ནས་བཅུ་གཅིག་པར་

བརློས་ཏེ་ས་དྲེག་རྣམས་གཙང་མར་བཀྲུས་ལ་ཉི་སྐམ་ལེགས་ཚགས་བ། རློ་མངར་ཁ། ཞུ་རེས་

དྲློད། ནུས་པས་ཡན་ལག་ཚིགས་ཀི་ཆུ་སེར་སྐེམ། མཁལ་རེད་ཀི་ནད་དང་གང་བ་སེལ། ཕློ་

བའི་ནད་ལ་ཕན། ཁག་སློགས་ལུས་ཟུངས་གསློ།། 

བ་ལང་ལེ། ཁུར་མློང་ཞེས་པའི་སློ་སྨན་ཞིག 

བ་ལང་བརྟུལ་ཞུགས། སར་རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཞིག་གིས་བསྲུང་བའི་ཆློས་ཁིམས། 

བ་ལང་བདག སྟློན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཤཱ་རིའི་བུའི་སློབ་མར་གྱུར་པ་ཞིག 

བ་ལང་སྣ། [མངློན] སྦྲུལ། 

བ་ལང་སྤློད། བ་གང་སྤློད་དང་འདྲ། 

བ་ལང་དབང་ཕྱུག [མངློན]འབློག་པ། 

བ་ལང་མིག [མངློན]སྐར་ཁུང་། 

བ་ལང་རྨིག་རེས། བ་ལང་གི་རང་རེས། ཐན་པ་ཆེན་པློ་བཏང་བར་བ་ལང་རྨིག་རེས་འཁིལ་བའི་

ཆུས་མི་ཕན། 

བ་ལང་འཚེ། [མངློན]① སྤང་ཀི། ② ལྷའི་གླུ་མཁན། 

བ་ལང་ཟས། [མངློན] སང་རྒྱན། 

བ་ལང་ཤིང་ར། བ་ལང་གིས་འཐེན་པའི་ཤིང་ར། 

བ་ལང་སློ།། [མངློན]བ་བ། 

བ་ལི། ལློ་མང་སྐྱེ་བའི་རྩྭ་ལྡུམ་ཞིག་ཡིན་ལ། གཞུང་ར་ཁྲུ་གང་ཙམ་སྐྱེ་བ། ལློ་མ་ཆེ་ཞིང་བ་སྤུ་དཀར་

པློས་ཁབ་པ་། མེ་ཏློག་དཀར་པློ་ཤིང་བལ་དང་འདྲ་ལ། བསྐམས་ན་ཡང་མདློག་མི་འགྱུར་བ། 

དྲི་ཞིམ་ཅན་ཞིག་ཡིན། 

བ་ལུ། ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་མེ་དྲློད་གསློ།། དང་ག་འགག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

པ་འབེད། མ་ཞུ་བ་དང་། ཚ་གང་འཐབ་པའི་ཕློ་ནད་བཅས་སེལ། 

བ་ལུ་ནག་པློ། དྭ་ལིས་རིགས་མེ་ཏློག་དམར་པློ་འཆར་བ། ཡུལ་འགར་སུར་ནག་ཅེས་བརློད་པ་ཞིག་

སྟེ། ནུས་པས་དྲློད་སྐྱེད། ཆུ་སེར་སྐེམ། 

བ་ལེ་ཀ [ལེགས]འདི་ཡུལ་གི་དབང་གི་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བ་གཉིས་བྱུང་སྟེ། དང་པློ་བློད་ཀི་ར་ཡུལ་

དང་། སློ་བློ། མེ་ཏློག་སློགས་རྨེ་ཁི་༢༧༠༠མན་གི་རློང་ཆེན་རྣམས་སུ་ཡློད་པ་དང་། མང་ཆེ་བ་

ཀླུང་རློང་དང་ནགས་འདབས། ཤིང་ཕན་སྣ་ཚོགས་ཀི་གསེབ་ཏུ་སྐྱེས་ཡློད། གཞན་ལ་འཁིལ་

བའམ་འཁྱུད་ནས་སྐྱེ་བའི་ལྕུག་མའི་རིགས་ཏེ། རིང་ཤློས་རྨེ་ཁི་བཞི་ཙམ་ཟིན་པ། ར་བའི་གནས་

ཁག་ཤིང་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། ཡལ་ཕན་གསར་པ་སྤུ་འཇམ་ཡློད་པ། ངར་པའི་ཚིགས་མཚམས་ནས་

སྙིང་དབིབས་ཀི་ལློ་མ་ལང་འཇམ། རྒྱབ་ཏུ་སྤུ་འཇམ་ཡློད་པ་དང་། ལློ་རང་རེས་མློས་སུ་སྐྱེས་པ། 

ཟླ་བ་༥~ ༦མེ་ཏློག་སྦུབ་ཅན་རྒྱ་གིང་ཁ་དབིབས་རྭ་འཁློག་ལར་གུག་པ། ཕི་ངློས་ཁ་དློག་ཁམ་

སེར་དང་། ནང་གི་གེ་བ་སྨུག་པློ་དམར་ཐིག་ཅན་འཆར་ཞིང་། ཟླ་བ་༨~༩པར་ཁ་གས་པའི་གང་

བུ་སང་དྲུག་ཅན་ཐུར་དུ་འཕང་ས་ནས་འདློགས་པའི་ནང་དུ་ས་བློན་སབ་ལེབ་མང་པློ་རིག་པར་

གནས་པ་བཅས་སློ།། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་ལྕུག་མ་སྟེ། ས་སྟེང་གི་སློང་པློ་དང་ས་འློག་གི་ཤིང་རྒྱུས་

གཉིས་ཀས་རུང་སྟེ། སྐམ་པློ་ཁ་དློག་ཁམ་སེར་རིང་ཐུང་དང་སློམ་ཕ་ཅི་རིགས་ལ་ཤུན་པ་སེར་

སྐྱ་ཕི་པགས་ཁམ་ནག་ཅན། ནང་སུལ་ཕི་མཐུག་ལ་ནང་སབ་པའི་ལེབ་མ་མང་པློ་དང་ བར་དུ་

རང་དཀར་སབ་རེ་སེལ་མར་འཁློར་ནས་ཆགས་པས། བཅད་ཁར་རི་མློ་འཁློར་རིབ་འདྲ་བའམ་

དབུས་ནས་མཐར་འློད་ཟེར་འཕློ་བའི་དབིབས་ལལར་གནས་པ་ལ། ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་ཁུང་བུ་མང་

པློ་ཕི་ནང་རིམ་པར་འཁློར་བས་ཁབ་པ། མློང་ན་བློ་མ་ཅུང་ཟད་ཁ་བ་ཅན་འདིའློ། །

གཉིས་པ། རྒྱ་བ་ལེ་ནི། རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་ནས་འློང་བ། ཁ་དློག་གློང་མ་ལས་སེར་ཞིང་སློམ་ལ་རྒྱས་

པ་ཅན། མློང་ན་བློ་མ་གློང་དང་འདྲ་ཞིང་། ཁུ་བ་སེར་ཉམས་ཅན་འབབ་པ་འདི་སྐྱེ་ཚུལ་སློགས་

ཕལ་ཆེར་གློང་དང་འདྲ། འཁྲུངས་དཔེར། བ་ལེ་ཀ་ཞེས་བ་བའི་སམན། །ཤིང་གཞན་དག་ལ་

འཁིལ་ནས་སྐྱེ། །མེ་ཏློག་འབས་བུ་གང་ཡང་མེད། རློ་ནི་ཁ་ལ་རྩུབ་པ་ཡིན། ། རང་གི་ནུས་པས་

བད་ཀན་དང་། གཟེར་རིགས་ཁག་ནད་མ་ལུས་སེལ། ཞེས་དང་། ཤེལ་ཕེང་ལས། འཁིལ་ཤིང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གི་རིགས་དབིབས་སེ་ཏེས་འདྲ་ལ་ཤུན་པ་སྐྱ་ནག་མཐུག་པློ། ཞེས་གསུངས་སློ མ་ཎི་བ�ཀྵ་ཞེས་

ནློར་བུའི་ཤིང་དང་། ས་དུ་ཀྵ་ཏི། བ་ལེ་ཀ གཅིག་སྟློབས། གབ་མིང་དུ་གར་བུ་དྲི་ལན་བཅས་སློ།། 

རློ་ནུས། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཁག་འཁྲུགས་རིམས་དང་ཚ་བ་དག་ལ་ཕན། 

བ་ཤ་ཀ འདི་ལ་ཤིང་བ་ཤ་ཀ་དང་། ལྡུམ་བ་ཤ་ཀ་སྟེ་རིགས་གཉིས་ཡློད། དང་པློ་ཤིང་བ་ཤ་ཀ་ནི། 

རྒྱ་གར་དང་། མློ་ཤིས་ཀློ། ཡུན་ནན། རྒྱ་ནག་གི་ཀློང་ཏུང་དང་། ཀློང་ཤིས་སློགས་ཚ་བ་ཆེ་

བའི་ཡུལ་གི་རྨེ་ཁི་ ༡༥༠༠ མན་གི་ཐང་དང་། ལམ་ཟུར་སློགས་ལ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུན་ལང་ཤིང་ཕན། 

ཤིང་ཕུང་གི་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་༢~༣ཙམ་ཟིན་པ། ཡལ་སློང་ཡློངས་ལ་འཕུར་ན་དམིགས་བསལ་

གི་དྲི་ངད་ཡློད་པ། ཚིགས་མཚམས་རྒྱས་ཤིང་ཡལ་ཕན་ལ་སྤུ་ཆུང་སྐྱ་བློས་ཁབ་པ། ལློ་མ་

མཐུག་མཁེགས་སྤུ་འཇམ་ཅན། དབིབས་འཇློང་ནར་རེ་མློ་རྣློ་བ། མཐའ་སྙློམས་ལློ་རང་ཅན་ཁ་

སྤློད་དུ་སྐྱེ་བ། ཟླ་བ་༥ ~ ༧པར་ལློ་མའི་མཆན་ཁུང་རེ་ནས་མཆུ་དབིབས་ཀི་མེ་ཏློག་ཁ་དློག་

དཀར་པློའམ་སེར་སྐྱ་ར་རིས་རྒྱ་སྨུག་ཅན་བཞད་པའི་སྙེ་མ་རེ་འཆར་བ། ཤིང་རྒྱུའི་གང་བུ་

ཟླུམ་འཇློང་གི་ནང་དུ་འབས་བུ་བཞི་རེ་ཡློད་པ་འདློགས་པ་ཞིག་སྟེ། འཁྲུངས་དཔེར། བ་ཤ་ཀ་

ཞེས་བ་བའི་ཤིང་། ། མེ་ཏློག་དཀར་སེར་མདངས་དང་ལན། ། རློ་ནི་ཁ་ལ་ནུས་པ་བསིལ། ། 

རང་གི་ནུས་པས་གཟེར་རིགས་ཐུབ། ། མདློར་ན་མཆིན་ཚད་ཁག་མཁིས་སེལ། ཞེས་

གསུངས། འདི་བ་ཤ་ཀ་མཆློག་ཡིན། མིང་གཞན་བ�ཥྱ། མ་ཏ་པ་རྞི། བི་ཀ་ཤ་ཡ། བ་ཏ་བ་ཤ། 

ཁག་སྐེམས། ཁག་འཐུང་། ཝ་ཤ་ཀ་བཅས་སློ།། 

 གཉིས་པ། ལྡུམ་བ་ཤ་ཀ་ནི། བློད་ཡུལ་ཕལ་ཆེར་གི་ཤིང་ནགས་དང་། ཆུ་འགམས་ཀི་གད་ཁེབ་དུ་

སྐྱེས་པའི་ལྡུམ་བུ། ངར་པ་གྲུ་བཞི་ཕ་ལ་མཉེན་ཞིང་སྙི་བ། མཐློ་ཚད་0.2~0.6ཙམ་ཟིན་པ། 

ལློ་མ་སློ་སིབ་ཟིལ་པའི་རིགས་ཀི་ལློ་མ་ཅན། མེ་ཏློག་ཁ་དློག་སེར་པློ་དབིབས་རྒྱ་སྟག་ཟིལ་

པའི་མེ་ཏློག་འདྲ་བ་ལ་གང་བུ་ཟླུམ་ནར་གི་ནང་དུ་ས་བློན་ཕེང་བ་ལ་བུ་ཅན་འདློགས་པ། མིང་

གཞན་ལ་གཡུ་སློང་གསེར་མགློ་ཞེས་ཟེར། ཤེལ་ཕེང་དུ། དེ་དག་མི་སྐྱེ་སར་སློ་ལྡུམ་གཡུལ་

སློང་གསེར་མགློས་ཚབ་རུང་སྟེ། རང་བྱུང་རྡློ་རེས། གཡུ་སློང་གསེར་མགློས་གདློན་ཚད་

སེལ། ། ཞེས་པ་ནི་ལློ་མ་དང་མེ་ཏློག་གི་དབིབས་སྟློང་རི་ཟིལ་པ་འདྲ་རུང་། མེ་ཏློག་སེར་པློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

སློང་བུ་གྲུ་བཞི་རིང་ལ་རློ་ཁ་བ། ལློ་སློང་བཅད་འཕློ་ཁག་དྲློན་ནང་དུ་བཅུག་པས་འཐུང་ལ་རེར་

འདྲེན་ནུས་པའློ།། ཞེས་གསུངས། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི། ལློ་མ་དང་། མེ་འབས། ཡལ་ཕན་བཅས་

ཡློངས་རློགས་ཡིན་པས། ཟླ་བ་༧ ~ ༨ བཏུ་ནས་སློ་ཆློལ་དམའ་ཕབ་སྐམ་གསེད་ལེགས་

ཚགས་བ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཁག་ཁག་གི་ཚད་པ་སེལ། ཁག་གཟེར་གཅློག 

མཆིན་ཚད་དང་མཁིས་ཚད་སེལ། 

བ་ཤི བློད་ཀི་གདུང་རུས་ཤིག་གི་མིང་སྟེ། དེབ་ཐེར་སློན་པློ་ལས། སངས་རྒྱས་དགེ་སློང་ནི་ཡུལ་

རྔློག་ཅན། གདུང་བ་ཤི་ཞེས་པ་ལར་རློ། 

བ་ཤུ རྨ་འབྲུམ་དུག་ཅན། 

བ་ཤེསར་བློད་དུ་བ་ཕྱུགས་ཤེ་སྟེ་བློགས་མ་ལ་བཏང་ནས་ལེན་པའི་མར་ཕྱུར། 

བ་ཤེ་གང་འགེལ། བ་ལ་འཁི་བའི་ཤེ་མར་གང་ལ་འགེལ་བ་སྟེ་འགན་འགེལ་ཡུལ་ག་ཕི་སློག་པའི་དཔེ། 

བ་སློ།། གང་ཆེན་གི་མཆེ་བས་བཟློས་པའི་རྒྱན་ཆ་དང་། ཡློ་བད་རིགས་ལ་བ་སློ་ཟེར། 

བ་སློ་བརློས་མ། གང་ཆེན་མཆེ་བའི་ཐློག་ཏུ་བརློས་དཀྲློལ་བས་པའི་བསྡུས་མིང་ཡིན། དེ་ནི་བཟློ་

བཀློད་མཛེས་རལ་གི་གས་ཤིག་ཡིན་པས་དེར་ལློ་ངློ་སུམ་སྟློང་ཙམ་གི་ལློ་རྒྱུས་ཡློད། 

བ་སློ་མཁན། གང་ཆེན་མཆེ་བར་རློས་རྒྱབ་མཁན། 

བ་སློ་དཀློན་མཆློག་ཉི་མ། མདློ་སྨད་འབའ་ལི་ཐང་ཆབ་དཀར་གི་མདློ་ཞེས་བ་བར་ཡབ་ལ་སྙེ་དང་

ཡུམ་ཚེ་དབང་མཚོ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༦༥༣ལློ ར་

འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ལྔ་ལ་སྤྲུལ་སྐུར་ངློས་འཛིན་ཞུས། དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་ལ་རྒྱལ་དབང་ལྔ་

པའི་དྲུང་དུ་རབ་བྱུང་བསྒྲུབས། མཚན་ངག་དབང་དཀློན་མཆློག་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཞེས་བསྩལ། 

དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་པ་ལ་གདན་སར་ཆློས་ཞུགས་མཛད། དགུང་ལློ་བཅློ་ལྔ་ལ་ས་སྨད་ཁུལ་

དུ་འབུལ་སྡུད་ལ་ཕེབས། དགུང་ལློ་བཅུ་དྲུག་ལ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་བཞིན་སེར་བེས་གྲྭ་ཚང་དུ་

ཆློས་ཞུགས་མཛད། དགུང་ལློ་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཉིས་ལ་བཞུགས་གནས་དགའ་ལན་རྣམ་རྒྱལ་

གསར་སྐྲུན་མཛད། ཐར་དགུང་ལློ་ང་ལྔ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ་

༡༧༠༧ལློ ར་སྐུ་གཤེགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བ་སློ་ཆློས་ཀི་དབང་ཕྱུག རེ་འདི་ནི་དབུས་སྟློད་སྤུན་དྲུག་རློང་དུ་ཡབ་སེ་པ་སམ་བུ་དང་ཡུམ་བསློད་

ནམས་བུ་ཁིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མེ་ར་སྤི་ལློ་༡༦༠༦ལློ ར་འཁྲུངས། སྐུ་

གཞློན་དུས་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན་གི་དྲུང་དུ་རབ་བྱུང་བསྒྲུབས། དེ་ནས་སེར་བེས་གྲྭ་

ཚང་དུ་ཆློས་ཞུགས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། དགུང་ལློ་ཞེ་བདུན་ལ་ཕེབས་པ་

རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༦༥༢ལློ ར་སྐུ་གཤེགས། 

བ་སློ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན། དགའ་ལན་ཁི་ཐློག་དྲུག་པ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་མཆློག་ནི་མཁས་གྲུབ་

རེའི་སྐུའི་གཅུང་པློ་ཡིན་ཞིང་། འདི་ཉིད་ཀི་མཛད་རྣམ་སྐློར་གློང་དུ་ཁ་སེའི་ནང་ཁི་ཆེན་རིམ་

བློན་སྐབས་སུ་གཟིགས། 

བ་སློ་ལྷ་དབང་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན། མདློ་སྨད་ཁུལ་དུ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ་༡༥༣༧ལློ 

ར་འཁྲུངས། ཆུང་ངུའི་དུས་མཚན་ཆློས་སྐྱློང་མགློན་པློ་དང་དཔའ་བློ་རྡློ་རེ་ཡང་ཞུ། དགུང་ལློ་

བདུན་ལ་ཕེབས་སྐབས་ཡབ་ཡུམ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་དགློས་པའི་ཞུ་བ་གསློལ། བ་མ་ཀུན་དགའ་

བཟང་པློ་དགེ་རྒན་དུ་བསྟེན་ནས་ཆློས་སྤློད་སློགས་འཛིན་སྐྱློར་མཛད། དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་

ཐློག་རྒྱལ་བ་དམ་པ་འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་དྲུང་དུ་རབ་བྱུང་གི་སློམ་པ་བཞེས། མཚན་ལྷ་

དབང་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་དུ་གསློལ་ནས་སར་ཐློག་དགློན་གི་ཆློས་གྲྭར་བཞུགས། སྤློད་

འཇུག་དང་། བློ་སྦློང་སློགས་གསན་བསམ་མཛད། དགུང་ལློ་ཉེར་གཅིག་ཐློག་དབུས་སུ་

ཕེབས་ཏེ་གསང་ཕུ་སློགས་ལ་ལློ་བཅུ་གཅིག་རིང་བཞུགས་ནས་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པློད་ལྔར་

ཐུགས་གཉེར་མཛད། རྒྱལ་བ་བསློད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་མཇལ་བར་འབས་སྤུངས་སུ་ཕེབས་ཏེ་

དམ་པའི་ཆློས་ཀི་བདུད་རི་ཐློབ། དགུང་ལློ་སློ་བཞིའི་ཐློག་རང་ཡུལ་དུ་ཕིར་ཕེབས། དགུང་ལློ་

ཞེ་གཅིག་ཆུ་འབྲུག་ལློར་ཆབ་མདློ་བམས་པ་གིང་དགློན་གི་ཁིར་བཞུགས། ཕློགས་དེའི་འདུལ་

བ་རྣམས་སྨིན་གློལ་གི་ལམ་བཟང་དུ་བཀློད། གསུང་རློམ་ར་མཆློག་རྒྱལ་པློའི་སྒྲུབ་ཐབས་

མདློར་བསྡུས། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་སྨློན་ལམ་གི་ཚིག་དློན་ཅུང་ཟད་མཆན་གི་སློ་ནས་

གསལ་བར་བེད་པ། རང་གཞན་དློན་གཉིས་སྒྲུབ་ཚུལ་མདློར་བསྡུས། རེ་བཙུན་བློ་བཟང་

གགས་པའི་རྣམ་ཐར་མདློར་བསྡུས་སློགས་མང་དུ་མཛད། དགུང་ལློ་རེ་དགུ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བྱུང་བཅུ་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༦༠༥ལློ ར་སྐུ་གཤེགས། 

བ་སློའི་མཆློད་རེན། སྒྱུ་རལ་གི་ཕློ་བང་ཡང་ཟེར། དེ་ནི་རློམ་རིག་མཁས་པ་དང་སྒྱུ་རལ་མཁས་པ་

ཚོས་འཚོ་བ་དངློས་དང་ཁ་བལ་ནས་འཁློར་རྒྱ་ཆུང་ངུའི་ནང་དུ་བསད་དེ་རློམ་འབི་བེད་པར་

དཔེ་འཇློག་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་ཡིན། ཁློ་པ་ཚོས་སྒྱུ་རལ་ནི་སྒྱུ་རལ་གི་ཆེད་དུ་ཡིན་པས་སྒྱུ་

རལ་རང་ཉིད་རང་ཚུགས་ཐུབ་པ་བེད་དགློས་པ་ལས། དུས་རབས་ཀི་སྙིང་སྟློབས་དང་སྤི་

ཚོགས་ཀི་འཚོ་བ་མཚོན་དགློས་དློན་མེད་པའི་འདློད་ཚུལ་འཛིན་གི་ཡློད་པས་མཁས་པ་དེ་

ཚོས་རང་ཉིད་ནི་བ་སློའི་མཆློད་རེན་ནང་དུ་སློད་ཀི་ཡློད་ཅེས་བརློད་ཀི་ཡློད། 

བ་སས་སྐལ་བཟང་དབང་འདུས། ཁློང་ལ་མདའ་དཔློན་སྐལ་བཟང་དབང་འདུས་ཡང་ཟེར། རབ་བྱུང་

བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༩༡༢ལློར་ཡབ་སེ་དགེའི་རྒྱལ་སས་བ་བ་འཇམ་དཔལ་རིན་ཆེན་

དང༌། ཡུམ་ཀརྨ་ཆློས་དབིངས་གཉིས་ཀི་སས་སུ་ཕག་རིར་སྐུ་འཁྲུངས། ཁློང་གི་ཡབ་འཇམ་

དཔལ་རིན་ཆེན་ནི་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པས་ཡིད་ཆེས་ནན་པློར་བ་ཡུལ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། སྤི་

ལློ་ ༡༩༡༠ལློར་ཏཱ་མའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་རྒྱ་གར་ལ་བློས་བློལ་དུ་ཕེབས་སྐབས་སེ་

དགེའི་སས་བ་བ་འཇམ་དཔལ་རིན་ཆེན་ཡང་སྐུ་འཁློར་དུ་ཁིད་པ་རེད། ལློ་མང་ཡུལ་གར་བེད་

དགློས་བྱུང་རིང་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པས་ཚན་རིག་སློབ་གསློ་གློང་དུ་སེལ་རྒྱུ་

གལ་འགངས་ཆེ་བར་གཟིགས་ནས་སྤི་ལློ་༡༩༡༣ལློར་སྐུ་དྲག་གི་ཕྲུ་གུ་བཞི་དབིན་ཇིའི་ལློན་

ཏན་དུ་ནུབ་ཕློགས་ཀི་སློབ་གསློ་དང་ལེན་པར་གཏང་གནང་བ་དང༌། ༡༩༢༤ལློར་དབིན་ཇི་བ་

ཧྥུ་ལན་ཁེ་ལུའུ་ལའློ་ཡིས་སློབ་སྟློན་གནང་བའི་འློག་རྒྱལ་རེར་དབིན་ཡིག་སློབ་གྲྭ་གཅིག་

འཛུགས་གཉེར་བས་ཤིང༌། རང་ལློ་བཅུ་གཉིས་སློན་པའི་སེ་དགེའི་སྐལ་བཟང་འདུས་ཡང་

དབིན་ཡིག་སློབ་གྲྭ་འདིའི་སློབ་ཕྲུག་ཐློག་མའི་གས་ཞིག་རེད། དབིན་ཡིག་སློབ་སྦློང་ལློ་གཉིས་

གནང་རེས་ཕ་མས་ཁློང་ཉིད་འབས་སྤུངས་དགློན་དུ་གྲྭ་པ་བེད་སར་བཏང་པ་རེད། སྐལ་བཟང་

དབང་འདུས་ཀིས་དགློན་པའི་ནང་སྙིང་རུས་ཆེན་པློས་སློབ་སྦློང་གནང་བས། ནང་དློན་རིག་པ་

ལ་མཁས་པ་མ་ཟད་སྙན་ངག་དང་སུམ་རགས་སློགས་ལའང་མཁས་པས་ཁློང་བཞུགས་པའི་

ཁང་ཚན་དེར་སྐད་གགས་ཅུང་ཟད་ཆགས་པ་རེད། སྐབས་དེར་སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁློང་གི་ཕ་མ་གཉིས་མ་མཐུན་པ་ཁ་གེས་པ་རེད། སེ་དགེ་འཇམ་དཔལ་རིན་ཆེན་གིས་ཆུ་

བཟང་ཨ་ནེ་དགློན་པའི་འཁིས་དེར་ཐློག་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞིག་བཏབ་སྟེ་ཀརྨ་ཆློས་དབིངས་ཆློས་

པའི་རྣམ་པ་བས་ཏེ་གནས་དེར་བཞུགས། འཇམ་དཔལ་རིན་ཆེན་རང་ཉིད་ཀིས་ཡུལ་ལྷ་ཤག་

གི་བུ་མློ་རྡློ་དབངས་མནའ་མ་བསུས་པ་དེ་སྐལ་བཟང་དབང་འདུས་ཀི་མ་ཡར་གྱུར་པ་རེད། མ་

ཡ་དེ་སྐལ་བཟང་དབང་འདུས་ལས་ལློ་ཁ་ཤས་ཆེ་བའི་གཞློན་ནུ་ཞིག་རེད། ༡༩༣༥ལློར་སེ་

དགེ་འཇམ་དཔལ་རིན་ཆེན་སྐུ་གཤེགས་རེས། སྐལ་བཟང་དབང་འདུས་སྐུ་ན་སློན་པས་ཁློང་

གི་བརྒྱུད་འཛིན་སྨློས་མེད་ཡིན་ཀང༌། ལློ་ན་གཞློན་པའི་མ་ཡ་རྡློ་དབངས་ཀིས་སྐལ་བཟང་

དབང་འདུས་ཆུང་དུས་ནས་འབས་སྤུངས་སུ་གྲྭ་པ་བས་སྟབས་སེ་དགེའི་ཁིམ་བདག་མིན་ཚུལ་

དང༌། ཁིམ་གཞིས་ཀི་རྒྱུ་བདག་མློ་རང་གིས་བ་རྒྱུ་བཤད་ནས་ཕློགས་གཉིས་འཁྲུགས་རློད་

ཤློར་པར་བར་འདུམ་མ་འགིགས་ཏེ་མཐར་བཀའ་ཤག་ལ་གཏུག་གཤེར་བས། བསམ་ཡུལ་

ལས་འདས་པ་ཞིག་ནི་བདེན་པ་རང་ལ་ཡློད་པའི་གདེང་ཚོད་ཆེ་བའི་སེ་དགེའི་སས་ཕམ་ཞིང༌། 

གཡློ་ཐབས་ཆེ་ཞིང་བཤད་ཐབས་མཁས་པའི་རྡློ་དབངས་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་པ་རེད། སྤི་ལློ་

༡༩༤༣ལློར་གཡུ་ཐློག་ཛ་སག་བཀྲ་ཤིས་དློན་གྲུབ་ཀིས་མདློ་སྨད་སྤི་ཁབ་ཀི་འགན་བཞེས་

སྐབས་སེ་དགེ་སྐལ་བཟང་དབང་འདུས་མདློ་སྤིའི་སྐུ་འཁློར་རིམ་བཞིར་བསྐློ་བཞག་བས་པས་

ཁློང་ཡང་ཆབ་མདློར་མཉམ་དུ་ཕེབས་པ་རེད། ༡༩༤༦ལློར་སེ་དགེ་སྐལ་བཟང་དབང་འདུས་

ཏ་དང་མདའ་དཔློན་གི་གློ་གནས་བསྐློ་བཞག་གནང་སྟེ་བག་གཡབ་ཏུ་ས་སྲུང་དམག་སར་དུ་

བཏང་པ་རེད། ༡༩༤༧ལློའི་དབར་ཁར་ས་སྲུང་དམག་སར་སྨར་ཁམས་སུ་སློས་པ་རེད། སྨར་

ཁམས་ས་སྲུང་བཅལ་སློད་བས་རིང་ཁློང་གིས་ས་གནས་ལ་ཕན་པའི་བ་བ་འགའ་ཞིག་

བསྒྲུབས་པ་རེད། སྐབས་དེར་བློད་དམག་གི་སྒིག་ལམ་དམ་པློ་མེད་སྟབས་ས་གནས་ཀི་མི་

སེར་ལ་གནློད་འཚེ་མང་པློ་བཟློས་པ་དང༌། དབུས་པ་དང་ཁམས་པའི་བར་གི་འབེལ་བ་མི་

མཐུན་པའི་འགལ་བ་མང་པློ་གནས་ཡློད་པ་རེད། སེ་དགེ་སྐལ་བཟང་དབང་འདུས་ནི་བློད་ས་

གནས་སིད་གཞུང་གི་དཔློན་པློ་ཞིག་ཡིན་ཀང༌། ཁློང་རང་ཉིད་ནི་ཁམས་པའི་ཕློ་རྒློད་ཅིག་རེད། 

སྐབས་དེར་གནད་དློན་ཆེ་ཤློས་ཞིག་ནི་དམག་རྒྱག་རམ་པ་འཐག་ས་མི་སེར་གི་ནང་དུ་འགློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ནས་འཐག་དགློས་ཀི་ཡློད་པ་རེད། བློད་ཀི་དཔློན་དམག་ཚང་མ་གློ་སྐབས་དེ་དང་བསྟུན་ནས་

མི་སེར་གི་ཁིམ་དུ་འགློ་ནས་བུད་མེད་ལ་བསྙད་བསྐློ་དང༌། རྒྱུ་ནློར་གཡློ་འཕློག་བེད་ཅིང་ཡློད་

སྟབས་ཚང་མ་རམ་པ་འཐག་ས་འགློ་རྒྱུ་ཧབ་ཐློབ་བེད་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། ཡུལ་གི་མི་སེར་

རྣམས་བློད་དམག་གི་བ་སྤློད་ལ་སྙིང་གི་གཏིང་ནས་ཁློང་ཁློ་ལངས་ཞིང་ཡློད་ཀང་བཟློད་སློམ་

བེད་པ་ལས་ཁ་ནས་གང་ཡང་བཤད་མི་ཕློད་པ་རེད། མདའ་དཔློན་སྐལ་བཟང་དབང་འདུས་ཀི་

གནད་དློན་དེ་ཤེས་རེས་ཁློང་རང་ཉིད་ཀིས་འགློ་སློང་བཏང་ནས་དམག་སར་ནང་དུ་ཆུ་འཐག་

གཅིག་བཙུགས་ཏེ་དམག་མི་རྣམས་གློང་གི་མི་སེར་གི་ནང་དུ་རམ་པ་འཐག་ས་འགློ་མི་ཆློག་

པའི་བཀའ་ཕབ་པ་རེད། དེ་ནི་མི་སེར་ས་ནས་རྒྱུ་ནློར་གཡློ་འཕློག་དང༌། བུད་མེད་ལ་བསྙད་

བསྐློས་བེད་རྒྱུའི་ལམ་བཅད་པ་ཡིན་སྟབས། དཔློན་དམག་རྣམས་ཀིས་མདའ་དཔློན་སྐལ་

བཟང་དབང་འདུས་ལ་དློན་མེད་རློག་བཤད་བས་ཏེ་དམག་འགྱུར་ལངས་བའི་ཉེན་ཁ་བྱུང་བར། 

མདློ་སྤི་ལྷ་ཀླུ་སྐུ་དངློས་ཡློང་ནས་ཇུས་གཏློགས་བས་མཐར་གནད་དློན་དེ་ཞི་འཇགས་བྱུང་བ་

རེད། སྐབས་དེར་སེ་དགེའི་མདུན་སྐློར་བ་རྒློད་སྟློབས་ལན་གིས་མདའ་དཔློན་སྐལ་བཟང་

དབང་འདུས་ལ་ཡི་གེ་བཏང་ནས། ཀྲུང་གློ་གུང་ཁན་ཏང་ནི་སྟློབས་ལན་གི་དམག་དཔུང་ཞིག་

ཡིན་པས་འཐབ་ཟླ་ཞིག་མིན་པ་དང་། མཐའ་ཐུག་གི་དམིགས་ཡུལ་ནི་རྒྱལ་ཡློངས་བཅིངས་

འགློལ་བཏང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང༌། བློད་མི་དམངས་ལ་སྡུག་པློར་བཏང་མཁན་མིན་ཚུལ་རྣམས་

གསལ་བཤད་བས་སྟབས། སྤི་ལློ་༡༩༥༠ལློའི་ཟླ་བ་༡༠པའི་ཚེས་༩ཉིན་བཅིངས་འགློལ་

དམག་མི་འབི་ཆུ་བརྒལ་ཏེ་སྨར་ཁམས་ཕློགས་སུ་བསྐྱློད་པ་དང༌། མདའ་དཔློན་སྐལ་བཟང་

དབང་འདུས་དང་རུ་དཔློན་མགློན་པློ་བཅས་དམག་དཔློན་གསུམ་གིས་སྣེ་ལེན་བས་ཏེ་མགློ་

འདློགས་ཞུས། ཟླ་བ་ ༡༠པའི་ཚེས་༡༨ཉིན་མདའ་དཔློན་སྐལ་བཟང་དབང་འདུས་ཀིས་བློད་

གཞུང་ལ་འློས་ལངས་བེད་རྒྱུ་ཁབ་བསྒགས་བས་པ་དང་ཆབ་གཅིག་ལྷློ་ནུབ་ཅུན་གི་དམག་

དཔློན་ལུའུ་པའློ་ཁེན་བརྒྱུད་ནས་མའློ་ཙེ་ཏུང་དང༌། ཀྲུའུ་ཏེ་བཅས་ལ་ཏར་བཏང་ཏེ་གནས་ཚུལ་

སྙན་སྒློན་ཞུས་པ་རེད། ༡༩༥༢ལློར་བློད་ཀི་གུས་ཞུས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་པེ་ཅིང་ལ་ཕེབས་

སྐབས་སེ་དགེ་སྐལ་བཟང་དབང་འདུས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་གི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་



  1466  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཙོའི་འགན་བཞེས་ནས་ཕེབས་པ་རེད། པེ་ཅིང་དུ་ཁློ་ཚོ་མའློ་ཙེ་ཏུང་དང༌། ཀྲུའུ་ཏེ་སློགས་

ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབུ་ཁིད་རྣམས་ཀིས་མཇལ་འཕད་ཐློབ་པ་རེད། སེ་དགེ་སྐལ་བཟང་

དབང་འདུས་ཆབ་མདློར་བཞུགས་སྐབས་ཆབ་མདློ་སློབ་ཆུང་གི་ལས་འཛིན་པ་བས་ནས་རང་

ཉིད་ཀིས་མ་དངུལ་བཏང་སྟེ། སློབ་མའི་ཅློག་ཙེ་དང༌། རྐུབ་བཀག་བཅས་ཉློས་པ་དང༌། རང་

ཉིད་ཀིས་བློད་ཡིག་སློབ་དེབ་བརམས་ཤིང༌། མ་དངུལ་གཏློན་ཏེ་སྦངས་འབས་ལེགས་ཐློན་གི་

བ་དགའི་མ་དངུལ་བཙུགས་པ་རེད། ཁློང་གི་བུ་མློ་ཆེ་བ་ལྷ་སྐྱིད་དཔལ་མློའི་སྦངས་འབས་ཧ་

ཅང་ཡག་པློ་ཡློད་ཅིང༌། རག་ཏུ་ཡིག་ཚད་ཨང་དང་པློ་ལེན་གི་ཡློད་རུང༌། ཨ་ཕས་ཁློ་མློར་ངག་

ཐློག་ནས་བསྟློད་བསགས་བེད་པ་ཙམ་ལས་སྦངས་འབས་ལེགས་ཐློན་གི་བ་དགའི་དངུལ་

ལེན་མི་བཅུག་པར། དེ་ནི་སྦངས་འབས་ལེགས་པའི་མི་སེར་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་ལ་བགློ་བཤའ་

བས་ནས་གནང་གི་ཡློད་པ་རེད། སྤི་ལློ་༡༩༥༤ལློར་བཅིངས་འགློལ་མཛད་རེས་ཀི་གཟེངས་

རགས་སྤློད་སྐབས་སེ་དགེ་སྐལ་བཟང་དབང་འདུས་ལ་རྒྱལ་སྲུང་པུའུ་ཡིས་རིམ་པ་གཉིས་པའི་

བཅིངས་འགློལ་མཛད་རེས་ཀི་གཟེངས་རགས་གནང་བ་དང༌། ༡༩༥༥ལློར་ཀྲུང་གློ་མི་དམངས་

བཅིངས་འགློལ་དམག་གི་ཏ་ཞའློ་(大校)དཔློན་རགས་ཐློབ་པ་རེད། ཅེས་སློགས་བློད་ལློངས་

སིད་གློས་དཔྱད་ཡིག་ལས་གསལ་བ་ལར་རློ། དེ་ནས་རིག་གནས་གསར་བརེའི་སྐབས་སུ་

ཁློང་གི་བདེ་སྡུག་སྐློར་གི་ཡིག་ཆ་མ་རེད། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་སིད་གློས་ཀི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞློན་

པ་དང་། རྒྱལ་ཡློངས་སིད་གློས་ཀི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡློན་བཅས་ཀི་ཐློབ་ཐང་བཞེས་ནས། དགུང་

ལློ་དློན་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་ཕག་ཟླ་བ་༡༠པའི་ཚེས་༢༩་སྤི་ལློ་༡༩༨༤ལློའི་ཟླ་

བ་༡༠པའི་ཚེས་༦ཉིན་ལྷ་སར་སྐུ་གཤེགས། 

བ་ར་ན་སི། ཡུལ་འདི་རྒྱ་གར་བང་ཕློགས་སུ་ཡློད་པའི་ཆུ་བློ་ཝ་ར་དང་། ནཱ་སི་གཉིས་ཀི་བར་དུ་

ཡློད་པའི་ཡུལ་དེའི་སྤི་མིང་སྟེ། ནྱཻ་པཱ་ལའི་ལྷློ་ནུབ་ཀི་མཚམས་ཆུ་བློ་གངྒཱའི་འགམ་དུ་ཡློད་པའི་

གློང་ཁེར་གི་མིང་ཞིག་ཡིན། འདི་རྡློ་རེ་གདན་ནས་ག་ཡའི་གློང་ཁེར་དང་། དེ་ནས་ནུབ་ཕློགས་

སུ་སློང་ན་ཀ་ཤི་གློང་ཁེར་དུ་སེབས་ཤིང་། དེ་ནས་ཀང་ནུབ་ཕློགས་སུ་སློང་བ་ན་གནས་དེ་

ཡློད། དེ་ནི་རྒྱ་གར་གློང་ཁེར་གི་ནང་ནས་རིང་ཤློས་སུ་གགས་ཤིང་། སང་ལམ་ཆུ་འློག་ཏུ་འགློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

དང་། གངྒཱའི་སློ གངྒཱ་ས་གར ཞེས་གགས་པ་ཆུ་བློ་གངྒཱའི་འློག་གི་ས་ཕུག་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་མཚོ་

ཆེན་པློའི་འགམ་ལ་མ་སེབས་ཙམ་བར་འགློ་ས་ཡློད་པ་སློགས་ངློ་མཚར་ཅན་མང་པློ་དང་། སང་

ལམ་གཡས་གཡློན་ཀུན་ཏུ་ཁློམ་རས་ཁེངས་པའི་ཚོང་འདུས་སློགས་གློང་ཁེར་གི་ཁད་ཆློས་

ཀུན་ཚང་ཞིང་། ཕི་རློལ་པའི་ལྷ་ཁང་ཁི་ཕག་མང་པློཡློད་པར་གགས། གློང་ཁེར་དེ་ནས་མེ་

འཁློར་ནང་ཞུགས་ཏེ་ཆུ་བློ་ཝ་ར་ནཱ་བརྒལ་བ་ན་ས་ར་ན་ཐ་སྟེ་དྲང་སློང་ལྷུང་བ་རི་དྭགས་ཀི་

ནགས་ཚལ་བ་བ་སྟློན་པས་འཁློར་ལྔ་སེ་བཟང་པློ་ལ་བདེན་བཞིའི་ཆློས་འཁློར་ཐློག་མར་བསྐློར་

བའི་གནས་དེ་ཡློད་ཅིང་། དེར་སློན་དུས་སུ་ཐང་ཟན་ཙང་ཕེབས་སྐབས། ར་བབས་དང་། ཁང་

བརེགས་ཡང་ཐློག་བཅས་ཀིས་མཛེས་པའི་དགློན་སེ་ཆེན་པློ་ཞིག་གི་ནང་མང་པློས་བཀུར་

བའི་སེ་པའི་དགེ་འདུན་སྟློང་ཕག་གཉིས་ཙམ་དང་། རེན་གཙོ་སྐུ་རྒྱུ་ར་གན་ལས་བས་པའི་ཐུབ་

དབང་ཆློས་འཁློར་མའི་སྐུ་བརན་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་མཆློད་རེན་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཡློད་ཚུལ་

ཁློང་གིས་མཛད་པའི་ལམ་ཡིག་ནང་གསལ་ཡང་། དེང་སང་དགློན་སེ་ཆགས་པའི་ཤུལ་དང་། 

ཆློས་འཁློར་བསྐློར་བའི་ས་མིག་དེར་མཆློད་རེན་ཆུང་ངུ་རྡློའི་དྲ་མིག་གིས་བསྐློར་བ་ཞིག་དང་

དེའི་མདུན་དུ་ཆློས་རྒྱལ་མ་ངན་མེད་ཀིས་བཞེངས་པའི་མཆློད་རེན་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་ད་

ལའི་ལློ་བརྒྱ་ཕག་ཙམ་གི་སློན་ལ་ཝ་ར་ནཱ་སིའི་བློན་པློ་སིག་ཅན་གིས་བཤིག་སྟེ་ཁང་རྡློ་འཁེར་

བ་དེའི་ཤུལ་ཡློད་ཅིང་། དེ་དང་ཉེ་བ་ན་ཆློས་རྒྱལ་མ་ངན་མེད་ཀིས་བཙུགས་པའི་རྡློ་རིང་ཆག་

གྲུམ་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་སྟེང་གི་ཡི་གེ་རྣམས་ལློ་ཉིས་སྟློང་ལྷག་ཙམ་གློང་གི་ས་དུས་རྒྱ་གར་གི་

ཡི་གེ་ཡིན། ཚུར་ངློས་སུ་རྡློའི་མཆློད་རེན་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ནི་དརྨ་ཀའི་མཆློད་

རེན་ཟེར་བ་གུཔྟའི་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀི་སྐབས་སུ་བཞེངས་པ་དང་། ལྷློ་ངློས་ལམ་ཟུར་གི་མཆློད་རེན་

ཞིག་པློ་དེ་ཚོ་གནྡིའི་མཆློད་རེན་བ་བ་འཁློར་ལྔ་སེས་སྟློན་པ་ཐློག་མར་མཇལ་བའི་ས་ཡིན་ཞེས་

བཤད་སློལ་ཡློད། བློད་ས་གནས་སུ་ཀུན་མཁེན་བུ་སྟློན་རིན་པློ་ཆེ་བཞུགས་པའི་དུས་ཙམ་

ནས་རྒྱ་གར་ཡུལ་དབུས་སུ་བསྟན་པ་ལྷག་མེད་དུ་ཉམས་ཤིང་། རྡློ་རེ་གདན་ཙམ་མ་གཏློགས་

གནས་གཞན་དག་གར་ཡློད་ཙམ་ཡང་མི་ཤེས་པར་གྱུར། དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་མཇུག་

ཙམ་དུ་ལྷློ་ཕློགས་སིངྒ་ལའི་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པློ་དརྨ་པཱ་ལ་ག་འདིར་བློན་ནས་གཞན་འདིས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཚོན་པའི་ས་གནས་མང་པློར་གཙུག་ལག་ཁང་དང་དགེ་འདུན་གི་སེ་བཙུགས་པར་མཛད། 

གནས་འདིར་ཁློང་གིས་བཞེངས་པའི་མུ་ལ་ནན་ད་ཀུ་ཊིའི་གཙུག་ལག་ཁང་འདིར་རྡློ་འཇློག་གི་

ཡུལ་ནས་རེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་རུས་གཅིག་དང་། ལྷློ་ཕློགས་དཔལ་གི་རི་ནས་རེད་པའི་

སྐུ་རུས་གཅིག འདི་གཉིས་ཀའི་འཇུག་སྣློད་རིན་པློ་ཆེའི་གའུ་དང་རྡློ་སྒློམ་ཡློད་པ་དང་། སྒློམ་

གི་ཕི་ལ་འདི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་རུས་ཡིན་ནློ་ཞེས་འཁློད་པའི་ཁ་བང་ལློ་ཉིས་སྟློང་གློང་གི་རྒྱ་

གར་གི་ཡི་གེ་ཡིན་པ་བཅས་གཉིས་ཀ་རྒྱུན་དུ་མུ་ལ་གན་ད་ཀུ་ཊིའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྟློན་

པའི་སྐུ་བརན་གི་བཞུགས་ཁིའི་ནང་བཞུགས་ཤིང་། ལློ་རེ་སྤི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་འཆར་

ཅན་གི་ཚེས་བཅློ་ལྔའི་ཟླ་བ་ཉ་གང་བ་ན་ཕི་རློལ་དུ་སྤན་དྲངས་ནས་དད་ལན་ཚང་མས་དངློས་

སུ་མཇལ་ཐུབ། ཉེ་འཁློར་དུ་མགློན་ཁང་དང་། 

བག ① [མིང་ཚིག]ཤློ་མིག་གི་གངས་བསྒིགས་ནས་བཟློས་པའི་གནའ་བློའི་རེད་ཆས་ཤིག་

དབིབས་གྲུ་བཞི་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བཏགས་པའི་མིང་ཡིན། སྤིར་བག་ལ་རིགས་ཀི་སེ་ཚན་

གཉིས་ཏེ་གནམ་སེ་དང་། ས་སེ་གཉིས་སུ་ཕེས་ཡློད་ཅིང༌།བསློམས་པས་༦༤ཡློད། བེ་བག་སེ་

ཚན་སློ་སློ་ལའང་རིགས་དང་རིམ་པའི་དབེ་བ་ཡློད་པ་རེད།

 དང་པློ། གནམ་གི་སེ་ཚན། གནམ་གི་སེ་ཚན་ལ་རིམ་པ་དྲུག་དང་རིགས་བཅུ་གཅིག བག་

༤༤བཅས་ཡློད། ༡༽རིམ་པ་དང་པློ། ཁ། མིང་གཞན༌། ཐན། མི་སུ་ཞིག་ལ་འདི་བཞི་ཆ་ཐློ་ཚེ་

གཞན་གསུམ་པློ་ལ་ཐན་སྟློན་ཅིང་ཡློད་པས་སློ།། ༢༽རིམ་པ་གཉིས་པ། ཏིག བརྡ་རིང་དུ་མེ་

ཏློག་གི་དློན་ཡིན། ༣༽རིམ་པ་གསུམ་པ། དམར། ༤༽རིམ་པ་བཞི་པ། བ། ༥༽རིམ་པ་ལྔ་

པ། བཅུ་དཀར། ཅློག་ཙེ། མཁང་རུ། བརྡ་རིང་དུ་དབྱུག་པའི་དློན། ༦༽རིམ་པ་དྲུག་པ། ཀློབ་

དྲུག ཕག་བདུན། ཟིལ་ཆུ། ཧུ་ཐུ།

 གཉིས་པ། སའི་སེ་ཚན། སའི་སེ་ཚན་ལ་རིགས་དྲུག་དང་རིམ་པ་དྲུག་བག་༢༠ཡློད། དམིགས་

བསལ་གི་སྦློར་སེ་གསུམ་ཡློད་པར། ༡༽རིམ་པ་དང་པློ། དགུ། ༢༽རིམ་པ་གཉིས་པ། པགས། 

༣༽རིམ་པ་གསུམ་པ། ཚིལ། ༤༽རིམ་པ་བཞི་པ། སྦང་མ། ༥༽རིམ་པ་ལྔ་པ། འུག་པ། ༦༽

རིམ་པ་དྲུག་པ། སྤང་བུ། མིང་གཞན་རང་གིང༌ཟེར། དམིགས་བསལ་གི་སྦློར་སེ།  མ་བུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བསེབས་པར། ཇིང༌། ① མ་དང་ཚིལ་འཁློག་བསེབས་པར། མ་བདུན། འདི་ལ་ར་ཆེན་ཡང་ཟེར། 

བུ་དང་འུག་བཤན་བསེབས་པར། བུ་ལྔ། ཞློ་རིས་ཡང་ཟེར། མ་བདུན་དང་བུ་ལྔ་བཞི་བསྒིགས་

ལ་ར་བཤའ་ཟེར། ② ངློ་ཚའམ་འཛེམས་ཆ། བག་ཡློད། བག་མེད། ③ ཅུང་ཟད། ཟས་བག་ཙམ་

བཟས། ④ ཟན་གློ་ཞིབ་ལ་བུ། ⑤ དྲི་མའམ་གཡའ། དྲི་བག ནད་བག 

བག་སྐར། བག་མ་གཏློང་ལེན་གི་ཆེད་དུ་བརི་བའི་ཚེས་གངས་དང་གཟའ་སྐར། 

བག་རྐྱློང་། ① བག་ཡངས་པློའམ་སེམས་གུ་དློག་མིན་པ། བློ་སེམས་བག་རྐྱློང་བེད་པ། ② [རིང]

སྐྱེངས་མེད་དམ། མཚེར་མེད་དེ་འཛེམ་པ་མེད་པ། 

བག་སྐྱློ། གློ་ཞིབ་ཀི་སྐྱློ་འདུར། 

བག་ཁག སག་ཁག་དང་འདྲ། 

བག་འཁུམས་པ། སེམས་ཞུམ་པ། བར་ཆད་བྱུང་བ་ཙམ་གིས་བག་འཁུམས་ན་ལས་དློན་ཇི་ལར་

འགྲུབ། དཀའ་བའི་གནས་ལ་བག་འཁུམས་ན། བ་བ་གང་ཡང་འགྲུབ་མ་འགྱུར། 

བག་གི་སྒིག་ལམ། གནའ་མི་རྣམས་ཀིས་བག་འདིར་རེ་ཚུལ་གི་གློ་རིམ་དང་སྒིག་ལམ་ཆ་ཚང་བ་

ཞིག་བཟློས་ཡློད་འདུག་པ་ནི། ༡ བག་ར་མཁན་ལ་མི་བཞི་དགློས། དེ་ལས་མང་ཉུང་གཉིས་ཀ་

མི་འགིག མི་རེ་ལ་བག་བཅུ་དྲུག་རེ་ཐློབ། བག་བཞི་བརེགས་པར་ཕུ་གཅིག་ཟེར། ཕུ་གཉིས་

རེ་ཚོ་རེ་བས་ནས་ཅློག་ཙེའི་ཐློག་ཏུ་སྐློར་ར་བསྐློར་ནས་བཞག དེའི་དབུས་སུ་ཤློ་འཕེན་ནས་

མི་སུ་ལ་ཕུ་གང་ཐློབ་བརག ༢ ཤློ་འཕེན་སྟངས། ས་དྲློ་ཆེ། དགློང་དག་ཆུང་། ཞེས་པ་བག་རེད་

སྐབས་ས་དྲློ་ཡིན་ལློ་ཆེ་ཤློས་དེས་ཕུ་ཐང་རུང་ཞིག་ལ་མཛུབ་མློ་བཙུགས་ཏེ་འཕེན་དགློས་

ཤིང་ཕི་དྲློ་ཡིན་ན་ལློ་ཆུང་ཤློས་དེས་འཕེན་དགློས། ཤློ་མིག་གང་བབས་ཀི་བག་དེ་ལ་ཇིང་ཟེར། 

༣ བག་ཁེར་སྟངས། དེའང་ཤློ་མིག་གཉིས་པར་བབས་ན། ཏིག་སློན་འགློས། ཞེས་ཤློ་འཕེན་

མཁན་གི་གཡློན་ཕློགས་དེས་ཁེར་དགློས། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་གཡས་བསྐློར་དུ་ཁེར་དགློས། 

གསུམ་པར། སུག་ཐློད་ལེན། ཞེས་མདུན་ཕློགས་དེས་ཁེར། བཞི་པར། ཅློག་ཕིར་ཤུད་དམ་

ཡང་ན་བ་ཕིར་ཤུད། ཅེས་གཡས་ཕློགས་དེ་ཁེར། ལྔ་པར། འུག་རང་སློ། ཞེས་རང་གིས་ཁེར། 

དེ་བཞིན་དུ་དྲུག་སློན། བདུན་ཐློད། བརྒྱད་ཕིར། དགུ་རང་། བཅུ་སློན། བཅུ་གཅིག་ཐློད། བཅུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཉིས་ཕིིར་བཅས་སློ།། ༤ བག་རེ་སྐབས། ཐློག་མར་ཕུ་ལེན་མཁན་སུ་ཡིན་པ་དེས་སློན་ལ་

བག་བཏང་དགློས། ཐེངས་རེས་མ་རྣམས་སུ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཐློབ་ན་དེས་སློན་ལ་བཏང་དགློས། 

རྒྱལ་མཁན་དེའི་ཐློད་ལེན་དེ་ཤློ་འཕེན་མཁན་ཡིན། ༥ ཐན་འབློད། མི་གང་ཞིག་ལ་ཁ་བཞི་པློ་

ཐློབ་ན་གཞན་རྣམས་ལ་བཤད་དགློས་པ་ལས་གསང་རྒྱ་བ་མི་ཆློག དེ་ལ་ཐན་འབློད་ཟེར། 

སྐབས་དེར་གཞན་གསུམ་པློ་མཉམ་རུབ་བ་སྟེ་ཐན་གསད་དགློས་པ་དང་། ཐན་གསད་པའི་

ཆེད་དུ་རང་ཕུ་བརིགས་རེས་རྒྱུན་ལན་གི་སྒིག་ཁིམས་དེ་ཡང་སྲུང་མི་དགློས། ༦ སྤེལ་བག 

མི་སུ་ཞིག་ལ་དཔློན་བློན་བརྒྱད་བྱུང་ན་བག་ཡང་བསྐྱར་བསེ་ནས་བགློ་དགློས། དཔློན་བློན་

བརྒྱད་ཆད་ཅེས་པ་ཁ་བཞི་དང་། དགུ་བཞི་སྟེ་དཔློན་བརྒྱད། ཏིག་བཞི་དང་། པགས་བཞི་སྟེ་

བློན་བརྒྱད་དེ་བག་བཅུ་དྲུག་པློ་དེ་དག་ལས་གཅིག་ཀང་མེད་ན་དེ་ལ་དཔློན་བློན་བརྒྱད་ཆད་

ཅེས་ཟེར། དེ་དག་ལས་གཅིག་ཡློད་ན་ཡང་བསེ་བ་མི་ཆློག ༧ མ་བུ་འཁབ། མ་བུ་སློ་སློར་ཐློབ་

སྐབས་ཕན་ཚུན་ཆ་སྒིག་ཆློག དེའང་ཤློ་མིག་མང་ཉུང་རློད་ནས་ཤློ་མིག་གང་མང་དེ་ལ་མ་བུ་

ཆ་དེ་ཐློབ། ཤློ་མིག་ཉུང་བ་པློས་ཡང་བསྐྱར་ཤློ་འཕེན་ན། ཤློ་མིག་གང་བབས་ཀི་བག་དེ་མ་

བུའི་ལན་དུ་སྤློད་དགློས། གལ་སིད་ཇིང་ཡིན་པའི་བག་དེ་ཤློ་མིག་ཏུ་བབས་ན་ཤློ་ཡང་བསྐྱར་

འཕེན་དགློས། ཇིང་སྤློད་སློལ་མེད། མི་གཅིག་ལ་མ་ཆ་དང་། གཅིག་ལ་བུ་ཆ་ཡློད་ན་ཕན་ཚུན་

རང་མློས་སློ་ནས་ཆ་སྒིག་ཆློག་པ་ལས་ཤློ་འཕེན་ནས་ཚོང་བ་མི་དགློས། མ་བུ་འཁབ་མིན་ནི་

གང་ཟག་གཉིས་པློ་སློ་སློའི་འདློད་མློས་ལར་ལས་ངེས་པར་དུ་བརེ་དགློས་པ་ནི་མིན། ༨ བག་

ཆེ་ཆུང་གི་གློ་རིམ། འདིར་གནམ་ས་གཉིས་པློ་སློ་སློར་གློ་རིམ་དྲུག་རེ་ཡློད་ཅིང་། གློང་གསལ་

གློ་རིམ་ལར་དབང་ཆེ་ཆུང་ཡིན། དེའང་གནམ་ས་སློ་སློའི་གློ་རིམ་ལར་རང་རིགས་ལ་དབང་

བསྒྱུར་བེད་དགློས་པ་ལས། གཞན་རིགས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བེད་པའི་ནུས་པ་ར་བ་ནས་མེད། 

འདིར་དམིགས་གསལ་གི་བསེབས་སྦློར་འགའ་ཞིག་ཡློད་པར། ① ཏིག་པགས་གཉིས་མཉམ་

དུ་བཏང་ཆློག དེ་བརྡུང་ཆས་ལ་དེ་དང་གངས་མཚུངས་ཀི་ཁ་དང་དགུ་དགློས། ② མ་བུ་མཉམ་

དུ་བསྒིག་པ་རང་བཞིན་གི་ཇིང་ཡིན། གལ་སིད་མ་བུ་གང་རུང་ཞིག་ཤློ་མིག་ལ་བབས་ན་ཇིང་

ལློག་ཟེར། སྐབས་དེར་མ་བུ་སློ་སློ་ཇིང་ཡིན་པ་མ་ཟད། མ་བུ་ཆ་སྒིག་ན་ཇིང་གསུམ་ཡིན། ཇིང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

གིས་བརྡུང་བ་བག་མེད་ལ། ཇིང་བརྡུང་བེད་ཀི་བག་ཀང་མེད། ③ མ་དང་ཚིལའཁློག་གཉིས་

བསྒིག་ན་མ་བདུན་ཟེར། དེས་བུ་ལྔ་བརྡུང་ཆློག དེ་བརྡུང་བེད་ཀི་བག་མེད། ④ བུ་དང་འུག་

བཤན་བསྒིག་ན་བུ་ལྔ་ཟེར། དེ་བརྡུང་བེད་མ་བདུན་ལས་མེད། དེས་བརྡུང་བ་མེད། ⑤  མ་

བདུན་དང་བུ་ལྔ་བཞི་བསྒིག་བས་ན་ར་བཤའ་ཟེར། དེ་བརྡུང་བེད་ཀི་བག་མེད་ལ། དེས་བརྡུང་

བ་ཡང་མེད། ༩ ཡ་འདློན་བཏང་། རང་གི་གཡློན་ཀི་ལག་བསྐློར་དེ་ལ་རློགས་བེད་པའི་ཆེད་དུ་

བག་གཅིག་ཁློ་ནར་བཏང་བ་དེ་ལ་ཡ་འདློན་བཏང་ཟེར། འདི་ལ་ཐུག་པ་བླུད་ཡང་ཟེར། ① བག་

དེ་གན་རྐྱལ་དུ་བཏང་ན་བག་དེ་གནམ་ས་གང་ཡིན་བརག་སྟེ་དེ་དང་མཐུན་པའི་རིགས་ཀིས་

བརྡུང་དགློས། ② བག་ཁ་སྦུབ་ཏུ་བཏང་ན་ས་འདློན་ཟེར། དེ་ལ་ས་ཞིག་གིས་བརྡུང་དགློས། 

③ བག་གདློང་བསྟན་ནས་བཏང་ན་ཅི་དགའ་གང་གི་ཡ་འདློན་ཟེར། དེ་ལ་དང་པློ་གནམ་ས་གང་

གིས་བརྡུང་ན་ཆློག ཅི་དགའ་གང་གི་ཡ་འདློན་དང་། སྦུབ་འདློན་གཉིས་ནི་རེད་ཐེངས་རེའི་ཐློག་

མ་ཁློ་ན་མ་གཏློགས་བཏང་མི་ཆློག ཁ་ཡར་བཟེད་པའི་ཡ་འདློན་ནི་ག་དུས་ཡིན་ན་བཏང་ཆློག 

དཔློན་ཡློད་ན་རང་ཕུའི་རེས་ལའང་བཏང་ཆློག རློགས་པའི་ཆེད་དུ་མ་ཡིན་པ་དམིགས་ཡུལ་

གཞན་གི་ཆེད་དུ་བར་མཚམས་སུ་དགློས་པ་ཡློད་མེད་ལར་བག་གཅིག་བཏང་བ་ལ་དཀྲུག་

བག་ཟེར། ༡༠ རང་ཕུ་བརིགས་ཚར་རེས། གནམ་ཆ་བཏང་དགློས། གནམ་ཆ་མེད་ན་ས་ཆ་

གཏང་དགློས། དེའང་མེད་ན་ཏིག་པགས་གཉིས་གཏང་ཆློག ཆ་གཏན་ནས་མེད་ན་གནམ་ས་

གཉིས་པློ་གང་མང་བ་དེ་གཏང་དགློས། སྤིར་རང་ཕུ་བརིགས་ཚར་རེས་སུམ་ཆ་གཏང་མི་ཆློག་

ཀང་། སུམ་ཆའི་རེས་ལ་ད་རུང་གནམ་ཆ་ཡློད་ན། སུམ་ཆ་དེ་སློན་ལ་གཏང་ཆློག རང་ཕུའི་

རེས་ལ་དག་བག་དང་བཞི་ཆ་ཡློད་ན་གཏང་ཆློག གལ་སིད་བག་གཅིག་སྐེ་ཡིན་ན་རང་ཕུའི་

རེས་ལའང་སུམ་ཆ་གཏང་ཆློག རང་ཕུའི་རེས་ལ་གནམ་ཡ་དང་། ས་ཡ་ཁློ་ན་ཡིན་པ་དང་། 

གནམ་ས་མང་ཉུང་གངས་མཉམ་ཡིན་སྐབས་ཤློ་འཕེན་ནས་གནམ་ས་གང་བབས་དེ་གཏློང་

དགློས། དཔློན་ཡར་འཐེན་ཡློད་ན་གང་གཏང་རང་མློས་ཡིན། དཔློན་ཡར་འཐེན་ཞེས་པ་ལག་

ཏུ་ཁ་དགུ་གཉིས་པློ་གང་རུང་ཞིག་ཡློད་པ་ལ་ཟེར། ༡༡ བག་ཆེན་བཀག མི་གཅིག་གིས་ཕུ་

ཚང་མ་བརིགས་ཐུབ་ན་དེ་ལ་བག་ཆེན་བཀག་ཟེར། སྐབས་དེར་བག་མཐའ་མ་གཉིས་ཆ་མིན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡང་གཅིག་བཀན་གཅིག་སྦུབ་ནས་ཆ་བསྒིག་སྟེ་གཏང་ཆློག བཀན་པ་དེ་གནམ་ཡིན་ན་གནམ་

ཆས་བརྡུང་དགློས་ལ། བཀན་པ་དེ་ས་ཡིན་ན་ས་ཆས་བརྡུང་དགློས། འདི་ནི་གནམ་ཆ་དང་ས་

ཆ་ཡིན་པ་ཙམ་གིས་བརྡུང་ཆློག ཆ་མེད་ན་ཁ་དགུ་དང་མ་བདུན་སློགས་གང་གིས་ཀང་བརྡུང་

མི་ཆློག ༡༢ རྒྱལ་ཕམ་གི་སྐློར། རེ་ཐེངས་རེའི་མཐར་སུ་ལ་ཐློབ་ན་དེ་ཁེ་མཁན་ཡིན། སྤིར་

བཏང་ཁེ་མཁན་དེ་ལ་མི་རེས་རྡེའུ་དྲུག་རེ་སྤློད་དགློས། ཁེ་མཁན་དེས་ཇིང་གཅིག་བརྒྱབ་ཡློད་

ན་མི་རེས་རྡེའུ་བཅུ་གཉིས་རེ་སྤློད་དགློས། ཇིང་གཉིས་བརྒྱབ་ཡློད་ན་རྡེའུ་ཉེར་བཞི་རེ་སྤློད་

དགློས། དེ་བཞིན་དུ་ཇིང་རེ་ལ་རྡེའུ་བཅུ་གཉིས་སར་ནས་སྤློད་དགློས། ཡིན་ནའང་མི་གཞན་

སུ་ཞིག་ལ་ཕུ་དྲུག་ཡློད་ན དེ་ཉིད་རང་ཕུ་ལང་ཚར་བས་རྡེའུ་འཇལ་སྤློད་མི་དགློས། སྤིར་བཏང་

ཕུ་རེས་རྡེའུ་རེ་བཀག་ཐུབ་ཅིང་། རང་ཕུའི་གློང་ན་ཕུ་ལྷག་མ་ག་ཚོད་ཡློད་ན་དེ་དང་གངས་

མཚུངས་ཀི་རྡེའུ་ཁེ་མཁན་གང་དེིའི་རར་ནས་ལེན་ཆློག དེ་ལ་ཕུ་འབབ་ཟེར། ཇིང་རྒྱབ་སྐབས། 

ཕུ་རེ་རེས་ཇིང་གཅིག་ལ་རྡེའུ་གཉིས། ཇིང་གཉིས་ལ་རྡེའུ་བཞི། ཇིང་གསུམ་ལ་རྡེའུ་དྲུག ཇིང་

བཞི་ལ་རྡེའུ་བརྒྱད། ཇིང་ལྔ་ལ་རྡེའུ་བཅུ། ཇིང་དྲུག་ལ་རྡེའུ་བཅུ་གཉིས་བཀག་ཐུབ་ཅིང་། རང་

ཕུའི་ཐློག་ཏུ་ལྷག་མ་ག་ཚོད་ན། དེ་ལའང་གློང་གསལ་ལར་ཁེ་མཁན་དེའི་རར་ནས་ཕུ་འབབ་

ལེན་ཆློག ཇིང་ཐློག་མ་དང་བར་མཚམས་རྣམས་སུ་གཏང་ན་བསྐྲུའམ་སློང་མློ་བེད་ཟེར། 

སྐབས་དེར་ཇིང་རེ་ལ་རྡེའུ་རེ་སྦིན་དགློས། ༡༣ མགློ་བག་རྒྱབ། རེད་མློ་མཚམས་འཇློག་པའི་

སྐབས་སུ་མི་རེའི་ཆེད་དུ་བག་ཐེངས་རེ་རེ་དགློས་པ་ལ་མགློ་བག་ཟེར། དེ་ལ་མགློ་བག་དང་

པློ། གཉིས་པ། གསུམ་པ། བཞི་པ་ཅེས་ཟེར། དེའི་རེས་སུ་ཐུན་མློང་ཆེད་དུ་ཐེངས་གཅིག་རྒྱབ་

དགློས་པ་ལ་བཀྲ་ཤིས་སྤི་བག་ཟེར། དེ་སུ་ལ་ཐློབ་ན་བཀྲ་ཤིས་པའི་རགས་སུ་བརིའློ།། 

བག་གིབ། མནའ་མ་ལེན་པའི་སྐབས་ལ་འབྱུང་བའི་གིབ། 

བག་གློ་བ། བག་དྲློ་བ་དང་འདྲ། 

བག་གློ་བིན་ཆེ་བ། བག་དྲློ་བིན་ཆེ་བ་དང་འདྲ། 

བག་གླུ། བག་མ་གཏློང་ལེན་གི་སྐབས་སུ་གཏློང་བའི་གླུ། 

བག་ཅན། བག་དང་ལན་པའམ་ཚུལ་ལན། 
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བག་ཆ། ཆུན་པློ། བག་ཆགས། ① ནང་སེམས་ཀིས་ཕི་ཡུལ་བཟང་ངན་བར་མ་སྣ་ཚོགས་ལ་

གློམས་པ་སློང་བའི་ནུས་པ་བག་ལ་ཉལ་རྣམ་ཤེས་ཀི་སྟེང་ན་འགློས་ཡློད་པའི་ཆའློ།། བག་

ཆགས་ངན་པ་འཐུག་པློ་ཞིག་བསད་འདུག ② བ་བ་བཟང་ངན་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ནམ་ཤན། ད་

རེས་ཀི་འཐབ་འཛིང་ནང་དུ་ཁློང་གིས་བག་ཆགས་བཟང་པློ་བཞག་སློང་། ལས་ཀར་ས་བཅློས་

བས་ན་བག་ཆགས་ངན་པ་བཞག་ཡློང་། 

བག་ཆགས་ཀི་སྒིབ་པ། ཀུན་གཞིའི་བག་ཆགས་སམ་ཤེས་སྒིབ་ཕ་མློ། 

བག་ཆགས་ཀི་ལུས། སྦང་གཞི་བར་དློ་ལུས་གསུམ་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། གཉིད་དུ་སློང་ནས་

མ་སད་ཀི་བར་རྨི་ལམ་བར་དློ་ནི་ཚེ་འདིའི་བག་ཆགས་སྣ་ཚོགས་རྨི་ལམ་དུ་འབྱུང་བས་རྨི་

ལམ་བག་ཆགས་ཀི་ལུས་སློ།། 

བག་ཆགས་བཞག་པ། ལྷ་སའི་ཕལ་སྐད་དུ་སྟབས་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པ་བྱུང་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན་ཏེ། 

བག་ཆགས་ལང་ངེ་ལིང་ངེ་བཞག་པ་རེད་ཅེས་ཀང་ཟེར། 

བག་ཆགས་བཞི། མངློན་བརློད་ཀི་བག་ཆགས། བདག་ལའི་བག་ཆགས། སིད་པའི་ཡན་ལག་གི་

བག་ཆགས། རིགས་མཐུན་པའི་བག་ཆགས་ཏེ་བཞིའློ།། 

བག་ཆགས་ཡང་དག་བཅློམ་པ། སློ་གསུམ་གི་གནས་ངན་ལེན་ཉློན་ཤེས་ཀི་ས་བློན་ཕ་བ་ཙམ་དུ་

མ་ཟད་དེ་དག་གི་བག་ཆགས་ཙམ་ཡང་ཡང་དག་པར་བཅློམ་པའམ་གཏན་ནས་མེད་པ་སྟེ། 

ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་གི་ནང་གསེས་ཤིག 

བག་ཆགས་རང་གློལ། ཀར་གིང་ཞི་ཁློའི་ལེ་ལག་ཅིག 

བག་ཆགས་གསུམ། ལུས་ངག་ཡིད་བཅས་ཀི་བག་ཆགས་གསུམ། 

བག་ཆལ། གློ་ཟན་ལེབ་མློར་བཟློས་པའི་འཁུར་བ། 

བག་ཆུང་། སག་ཆུང་དང་འདྲ། 

བག་ཆེན། ཇ་རྒྱ་མ་ལྔ་ལ་བག་ཆེན་གཅིག་ཡིན།

བག་ཆློས། ཁུར་བའི་ཟས་ཀི་མིང་། 

བག་ཉལ། ལློག་ཏུ་གྱུར་པའམ་མི་མངློན་པར་གནས་པ། བག་ཉལ་གི་སིག་པ། བག་ལ་ཉལ་གི་ཉློན་
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མློངས་པ། 

བག་ཉལ་བདུན། འདློད་པའི་འདློད་ཆགས་ཀི་བག་ཉལ་དང་། ཁློང་ཁློའི་བག་ཉལ་དང་། སིད་པའི་

འདློད་ཆགས་ཀི་བག་ཉལ་དང་། ང་རྒྱལ་གི་བག་ཉལ་དང་། མ་རིག་པའི་བག་ཉལ་དང་། ལ་བའི་

བག་ཉལ་དང་། ཐེ་ཚོམ་གི་བག་ཉལ་བཅས་བདུན་པློ་འདི་དག་སློ་སློའི་ཕློགས་མཐུན་གི་

གནས་ངན་ལེན་རྣམས་ལ་བག་ལ་ཉལ་ཞེས་བའློ།། 

བག་སྟློན། བག་མ་བངས་པའི་དགའ་སྟློན། 

བག་སྟེང་དགློན། བ་མ་ཨློ་རྒྱན་ནློར་བུས་བཏབ། དུས་ཚོད་ནམ་ཡིན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་

མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གསེར་ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བག་ཐུག གློ་ཟན་རིལ་མློ་བཙོས་པའི་ཐུག་པ། 

བག་དློག་པློ། སེམས་གུ་དློག་པློ། སྤློ་ཐུང་བའི་མིའི་སེམས་བག་དློག་པློ། 

བག་དློན། བག་མ་སློང་བ་བསུ་བའི་ལས་ཀ 

བག་དྲློ་པློ། ངང་ཚུལ་འདྲ་ཆགས་པློའམ་མི་བད་རིག་པློ་ལ་བུ། 

བག་དྲློ་བ། བིན་ཆགས་པའམ་ཡིད་དུ་འློང་བ། མི་བག་དྲློ་བ། རྣམ་འགྱུར་བག་དྲློ་བ། གནས་ཁང་

བག་དྲློ་བ། ཁ་བག་དྲློ་བ། སྐད་ཆ་བག་དྲློ་བ། གླུ་གཞས་བག་དྲློ་བ། 

བག་དྲློ་བིན་ཆེ། གཟི་བརིད་ཆེ་ཞིང་བབ་ཆགས་པ། ཁང་བཟང་བག་དྲློ་བིན་ཆེ་བ། 

བག་དྲློན། བག་ཐུག་དྲློད་ལན། 

བག་ལན། སྤློད་པ་ཚུལ་མཐུན། 

བག་སྤིན། གློ་ཞིབ་ཀི་སྐྱློ་མ་ཚི་ཅན། 

བག་ཕབ་པ། སེམས་ལྷློད་པློར་བས་པ། མིའི་སེམས་བག་ཕབ་པ། 

བག་ཕེབས་པ། བློ་སེམས་ལྷློད་པློའམ་སྐྱིད་པློར་གྱུར་པ། བློ་བདེ་བག་ཕེབས། མི་དམངས་རྣམས་

བག་ཕེབས་ཀིས་ཐློན་སྐྱེད་ངལ་རློལ་བེད་དུ་འཇུག་པ། བག་ཕེབས་པའི་གཏམ་རྣམ་པ་སྣ་

ཚོགས་གེང་བ། 

བག་ཕེབས་ལྷིང་འཇགས། ཉམས་དགའ་ཞིང་ཟང་ཟིང་མེད་པ། མེས་རྒྱལ་གི་པང་ཁར་ཕིར་ལློག་
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སེབས་དུས་སེམས་ཧ་ཅང་བག་ཕེབས་ལྷིང་འཇགས་ཤིག་བྱུང་། 

བག་ཕློབ། ལྷློད་པློ་གིས་ནས་སློད་ཅེས་པའི་དློན། 

བག་ཕེ། གློ་ཞིབ། བག་ཕེ་ཡག་པློ་ཡློད་ན་བག་ལེབ་ཞིམ་པློ་ཡློང་། 

བག་བུག ① བག་གི་བུག་གིའི་བསྡུས་ཚིག ② [རིང]བག་ཕུག 

བག་བློག བག་གེ་བློག་གེའི་བསྡུས་ཚིག 

བག་མ། མནའ་མ་གསར་པ། བག་མ་ཡག་ལ་བག་སྟློན་གཟབ་པ། བག་མ་གཏློང་བ། བག་མ་ལེན་

པ། བག་མ་སློང་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁབ་འཛིན་མ། ཁིམ་ཐབ་མ། ཁིམ་བདག་མློ། ཁིམ་

འཛིན་མ། ཁིམ་གསར་མ། ཁློ་འདམ་མ། ཆུང་མ། ཆློས་བཅས་མ། མཆིས་འབང་། ཉེ་བཟུང་མ། 

དང་པློའི་རྡུལ་ཅན། བདག་པློའི་བརྟུལ་ཞུགས་མ། མནའ་མ། བག་གསར། རང་དགའ་མ། 

རིགས་ཀི་མ། རིགས་སྐྱློང་། ལག་པ་འཛིན། ལྷན་ཅིག་སྤློད་བཅས་སློ།། 

བག་མ་འབློགས་པ། ① བུ་མློ་མནའ་མར་སྦིན་པ། ② བུ་ལ་མནའ་མ་ལེན་པ། 

བག་མེད། ① ཚུལ་མིན། སྤློད་ཚུལ་བག་མེད། ② [མངློན] ཆུ་མློ་གང་ལློ། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་བག་

མེད་ཀི་ལློ་ལ་བིས། བག་མེད་ཀིས་སྦར་འདུག ཀུན་སྤློད་བག་མེད་པ། 

བག་མེད་རྣམ་གཡེང་། ལེགས་པའི་བ་བར་འཇུག་པའི་མི་མཐུན་ཕློགས་ལས་སེམས་མི་བསྲུང་

ཞིང་བིངས་རྒློད་གཉིས་ལས་རྒློད་པའི་ལམ་དུ་ཤློར་བའི་སེམས་བྱུང་། 

བག་མེད་པ། ① ངློ་ནློངས་མི་ཤེས་པའམ། དགེ་སྐྱློན་ལ་ཇི་མི་སྙམ་པའི་སེམས་བྱུང་ཞིག ཀུན་སྤློད་

བག་མེད་པ། བག་མེད་ལྷློད་གཡེང་། བག་མེད་ལློངས་སྤློད། བག་མེད་འུད་ཤློབ། བག་མེད་

ཀིས་གཟན་རྒྱབ་བེད་པ། ② བག་ཚི་མེད་པ། རས་དཀར་བག་མེད་པ། ③ དྲི་མའམ་གཡའ་

མེད་པ། རུལ་སུངས་ཀི་བག་མེད་པ། 

བག་མེད་པའི་གནས་ཀི་ཉེས་དམིགས་སློ་ལྔ། དགའ་བ་ཅན་གིས་ཞུས་པའི་མདློ་ལས། བཅློམ་ལན་

འདས་ཀིས་གསུངས་པ། དགའ་བ་ཅན་འབྲུའི་ཆང་དང་བཅློས་པའི་ཆང་བག་མེད་པའི་གནས་

ཀི་ཉེས་དམིགས་སུམ་ཅུ་སློ་ལྔ་ནི། འདི་དག་ཡིན་པས་རིག་པར་བ་སྟེ། ༡ཚེ་འདི་ལ་ནློར་ཟད་

པ་དང་། ༢ ནད་རྣམས་རྒྱལ་བར་བེད་པ་དང་། ༣འཐབ་པ་དང་རློད་པ་བསྐྱེད་པར་བེད་པ་དང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

༤ དློན་མེད་པ་ལ་ལ་བ་དང་། ༥ གགས་པ་མ་ཡིན་ཀུན་འབྱུང་བར་བེད་པ་དང་། ༦ ཤེས་རབ་

ཉམ་ཆུང་བར་བེད་པ་དང་། ༧ལློངས་སྤློད་འཐློབ་པ་མི་འཐློབ་པར་འགྱུར་བ་དང་། ༨ ལློངས་

སྤློད་ཐློབ་པ་ཡློངས་སུ་ཟད་ཅིང་ཡློངས་སུ་གཏུག་པར་འགྱུར་བ་དང་། ༩ གསང་མི་ཐུབ་པར་

འགྱུར་བ་དང་། ༡༠ དེའི་ལས་ཀི་མཐའ་ཡློངས་སུ་འགིབ་པ་དང་། ༡༡མཐུ་སྟློབས་ཆུང་ངུར་

བེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། ༡༢ མར་མི་འཛིན་པར་འགྱུར་བ་དང་། ༡༣ཕར་མི་འཛིན་པར་འགྱུར་

བ་དང་། ༡༤ དགེ་སྦློང་དུ་མི་འཛིན་པར་འགྱུར་བ་དང་། ༡༥ བམ་ཟེར་མི་འཛིན་པར་འགྱུར་བ་

དང་། ༡༦ རིགས་ཀི་གཙོ་བློ་ལ་བསྙེན་བསྐུར་མི་བེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། ༡༧ སངས་རྒྱས་

ལ་མི་གུས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ༡༨ ཆློས་ལ་མི་གུས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ༡༩ དགེ་འདུན་ལ་

མི་གུས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ༢༠ བསབ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་ལ་མ་གུས་པར་འགྱུར་བ་

དང་། ༢༡ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བར་འགྱུར་བ་དང་། ༢༢ དབང་པློའི་སློ་མ་བསམས་པར་འགྱུར་

བ་དང་། ༢༣བག་མེད་པ་ལ་བུད་མེད་དློན་དུ་གཉེར་བར་འགྱུར་བ་དང་། ༢༤ ཉེ་དུ་སྣག་གི་

གཉེན་མཚམས་དང་མཛའ་བཤེས་དང་སློབ་དཔློན་དག་གིས་སློང་བར་འགྱུར་བ་དང་། ༢༥ སྐྱེ་

བློ་མང་པློ་དག་གིས་ཡིད་དུ་མི་འློང་བར་འགྱུར་བ་དང་། ༢༦ སྐྱེ་བློ་མང་པློ་དག་དང་མི་མཐུན་

པར་འགྱུར་བ་དང་། ༢༧ ཆློས་མ་ཡིན་པ་ལ་སྤློད་པར་འགྱུར་བ་དང་། ༢༨ ཆློས་མ་ཡིན་པ་

ཡློངས་སུ་འཛིན་པར་འགྱུར་བ་དང་། ༢༩ དམ་པའི་ཆློས་ཡློངས་སུ་སློང་བར་འགྱུར་བ་དང་། 

༣༠ ངློ་ཚ་ཤེས་པ་དང་ཁེལ་ཡློད་པ་སློང་བར་འགྱུར་བ་དང་། ༣༡དེ་མི་མཛའ་བ་དག་དང་

གནས་ཀང་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ཡློངས་སུ་འདྲི་བར་མི་སེམས་པ་དང་། ༣༢ བག་མེད་ཉམས་

བག་ཏུ་སྤློད་པ་འགྱུར་བ་དང་། ༣༣དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་རབ་ལ་ཀུན་ནས་མི་གནས་

པ་དང་། ༣༤ མ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་ཐག་རིང་དུ་འགྱུར་བ་དང་། ༣༥ སྨློན་པར་འགྱུར་བའི་

ལས་བས་ཤིང་བག་ཆགས་པས་ལུས་ཞིག་ནས་ངན་སློང་ངན་འགློ་ལློག་པར་ལྟུང་བ་སེམས་

ཅན་དམལ་བ་དག་ཏུ་སྐྱེ་ཞིང་། གལ་ཏེ་དེ་ནས་ཤི་འཕློས་ཏེ་འདིར་མི་རྣམས་དང་སྐལ་བ་མཉམ་

པར་སྐྱེས་ན་ཡང་། དེ་དག་དང་གང་དུ་སྐྱེ་བ་དེ་དང་དེར་སྨློན་པར་འགྱུར་ཞིང་དྲན་པ་མི་གསལ་

བར་གྱུར་ཏེ། དགའ་བ་འབྲུའི་ཆང་དང་བཅློས་པའི་ཆང་བག་མེད་པའི་གནས་ཀི་ཉེས་དམིགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ནི་སུམ་ཅུ་ར་ལྔ་པློ་འདི་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ།། 

བག་མེད་རུལ་སུངས། ངན་རུལ་གི་དློན། 

བག་མེད་ལང་ཤློར། ངན་ལང་དུ་ཤློར་བ། 

བག་མེད་ལློངས་སྤློད། ངློ་ཚ་བལ་བའི་བ་སྤློད་ཀི་སློ་ནས་རྒྱུ་ནློར་ལློངས་སུ་སྤློད་པ། 

བག་མེད་ལྷློད་གཡེང་། ཡང་ན་སྣང་ཆུང་ལྷློད་ཡངས་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

བག་ཙམ། ཅུང་ཟད་ཙམ་མམ་ཆ་ཤས་ཙམ་མམ་ཏློག་ཙམ། མར་ལ་སུངས་དྲི་བག་ཙམ་ཁ། ནག་

ནློག་བག་ཙམ་ཆགས། ཡློན་ཏན་བག་ཙམ་འདུག 

བག་ཙམ་ག་ིལྷག་མ། དག་ེའདུན་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་ལས། གནློད་པ་ལས་གྱུར་པའ་ིལྷག་མ་གཉིས་ཀ་ིཡ་

གལ། དག་ེསློང་གཞན་ལ་སྙད་ཀ་བག་ཙམ་ཡློད་པ་ལ་བརནེ་ནས་ཕམ་པའ་ིསྐུར་འདབེས་བས་པའློ།། 

བག་རིས། བག་མ་གཏློང་ལེན་བེད་པའི་རིས། 

བག་ཚ་བ། འཇིགས་པ་དང་། ཞུམ་པ། མཚེར་བ། མི་རུང་ལས་ངན་སྤློད་པར་བག་ཚ་བ། དཀའ་

ལས་ཆེ་སར་འགློ་རྒྱུར་བག་མི་ཚ་བ། 

བག་ཚ་མེད་པ། ① ཉམ་ང་བ་མེད་པ། ② [མངློན]དཔའ་བློ། 

བག་ཚ་ཞེད་པ། ངློ་ཚའམ་འཇིགས་སྐྲག་ཆེས་ཆེ་བ། 

བག་ཚི། རས་དང་དར་གློས་སློགས་ལ་གཏློང་བའི་བག་འདག 

བག་ཚོས། སྣུམ་ནང་འཚོས་པའི་བག་ལེབ་སློགས། 

བག་མཚེར་བ། བློ་ཞུམ་པ། སྙིང་སྟློབས་ཆུང་བས་དཀའ་ངལ་ལ་བག་མཚེར་བ། 

བག་རློངས། བུ་མློ་བག་མར་འགློ་བར་སྤློད་པའི་སྐལ་བ། 

བག་ཞ། བག་ལ་ཞ་བའི་བསྡུས་ཚིག 

བག་ཞད། [རིང]ཕློགས་ཙམ། 

བག་ཞུམ་པ། བློ་འཁུམས་པ། རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་མང་པློ་དྲངས་ནས་ཚར་བཅད་དེ་ཕ་རློལ་པློའི་བློ་

བག་ཞུམ་པར་བེད་པ། ཕམ་ཉེས་ཕན་བུ་བྱུང་ནས་བག་ཞུམ་པའི་མི་དེ་སར་མ་རེད། 

བག་ཟན། གློ་ཕེ་བརིས་པའི་ཟན། བག་ཟན་བརིས་ཏེ་བག་ལེབ་བཟློས་པ། 
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བག་ཟློན། ཐེ་ཚོམ་དང་འབེལ་བའི་དློ་སྣང་། མི་ངན་གི་བ་སྤློད་ལ་རག་ཏུ་བག་ཟློན་བེད་པ། 

བག་ཡངས། བློ་གུ་ཡངས་པ། 

བག་ཡངས་ཀི་ལེ་འཁློན། རང་སྣང་གང་དྲན་བས་ཏེ་ལེ་ལན་ཐློགས་པ། ལེ་ལན་ནི་སྐྱློན་དང་ཉེས་པ། 

བག་ཡངས་པར་གྱུར། སེམས་ཁེལ་མེད་པར་འགྱུར་བའམ་སེམས་ལྷློད་པློར་འགྱུར་བ། 

བག་ཡངས་པློ། སེམས་གུ་དློག་པློ་མིན་པ། 

བག་ཡངས་རང་ཉམས། རང་སྣང་གང་དྲན་གིས་སྒིག་ཁིམས་ལ་རིས་མེད་བས་པ། 

བག་ཡློད། རང་སེམས་བ་བ་ངན་པ་ལས་སེམས་སྲུང་བའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སེམས་བྱུང་། 

བག་ཡློད་ཀི་ཡན་ལག ཆང་སློང་བ་སྟེ། ཆང་འཐུང་ན་ཚུལ་ཁིམས་རློགས་ཀང་བག་མེད་པར་འགྱུར་

བས་དེ་སློང་བ་བག་དང་ལན་པར་འགྱུར་བ། 

བག་ཡློད་པ། ① དྲན་པ་བརན་པློ་ཡློད་པ། དགེ་བའི་སེམས་བྱུང་བཅུ་གཅིག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ་བང་

དློར་གི་གནས་ལ་གཟློབ་པ་ལྷུར་ལེན་པ་སིད་ཞིའི་ལེགས་ཚོགས་སྒྲུབ་པའི་ལས་ཅན། བག་

ཡློད་ཚུལ་མཐུན། བག་ཡློད་ཚུལ་གནས། ② བག་ཚི་ཡློད་པ། བག་ཡློད་པའི་རས་དེ་སྤུས་ཀ་

ཡག་པློ་མིན། ③ དྲི་མའམ་གཡའ་ཡློད་པ། 

བག་ཡློད་ཚུལ་མཐུན། ལུས་ངག་གི་བ་སྤློད་རང་འདློད་ལར་གང་བྱུང་མ་ཡིན་པར་སྒིག་ཁིམས་

སེམས་ལ་བཞག་ནས་ལུགས་དང་མཐུན་པར་བས་པ། 

བག་ཡློད་ཚུལ་ལན། བསམ་སྤློད་གཉིས་ངློ་ཚ་ཚུལ་དང་ལན་པ། 

བག་གཡློག མནའ་མའམ་མག་པའི་སྐྱློ་གློགས། 

བག་གཡློག་མ། མནའ་མའི་གཡློག་མློའམ་ཞལ་ལ་མ། 

བག་རེ་བ། ཅུང་ཟད་རེ། དུས་ཚོད་བག་རེ་ཙམ་ཡང་འཕློ་བརླག་ཏུ་མ་བཏང་བ། 

བག་རློགས། བག་གཡློག་དང་དློན་གཅིག 

བག་ལ་ཉལ། མ་ིམངློན་པར་གནས་པ་སྟེ། ཞ་ེསང་བག་ལ་ཉལ། བག་ལ་ཉལ་བའ་ིནད། ནད་བག་ལ་ཉལ་བ། 

བག་ལ་ཉལ་བ་བདུན། འདློད་པའི་འདློད་ཆགས་ཀི་བག་ལ་ཉལ་བ། ཁློང་ཁློའི་བག་ལ་ཉལ་བ། སིད་

པའི་འདློད་ཆགས་བག་ལ་ཉལ་བ། ང་རྒྱལ་གི་བག་ལ་ཉལ་བ། མ་རིག་པའི་བག་ལ་ཉལ་བ། ལ་
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བའི་བག་ལ་ཉལ་བ། ཐེ་ཚོམ་གི་བག་ལ་ཉལ་བ་བཅས་སློ།།

བག་ལ་ཞ་བ། མི་མངློན་པར་གནས་པའམ། མི་མངློན་པར་གྱུར་པ། 

བག་ལེབ། བསེགས་ཏེ་བཟློས་པའི་གློ་ཟན་ལེབ་མློ། ཤ་བག་ལེབ། བུ་རམ་བག་ལེབ། བག་ལེབ་

བསེགས་མ། 

བག་ལློག སྐྱློ་ལློག་སྟེ། བག་མ་རང་ཁིམ་དུ་ཐེངས་དང་པློ་ལློག་ནས་ཅུང་ཟད་སློད་པའི་མིང་། 

བག་སློག གཉེན་ལློག་སྐབས་མནའ་མའི་ཕ་མར་སྤློད་རྒྱུའི་ལག་རགས། 

བག་གསར། བག་མ་གསར་པ། 

བགས། རིམ་བཞིན་ནམ་རིམ་གིས། རྒྱུན་ཆགས་བརློན་པ་མ་བཏང་བར། བགས་ཀིས་བསྒྲུབས་

ན་ཅི་ཡང་འགྲུབ། གློགས་བཟང་གསེར་གི་སྦྲམ་བུ་དང་འདྲ་འགློ་བ་དཀའ་བ། གློགས་ངན་སྦུར་

མ་དང་འདྲ་བ་དེ་བགས་ཀིས་འགློ ལུས་ཕུང་བགས་ཀིས་རྒྱས། ནད་པ་བགས་ཀིས་སློས། 

བགས་ཀིས། རིམ་གིས།

བགས་ཀིས་གཞློལ། [མངློན]འབབ་ཆུ། 

བང་། ① མྱུར་བའི་གློམ་འགློས། བང་གཏློང་བ། བང་རྒྱུག་པ། བང་མགློགས་པ་འདློ་བ་ར་དང་འདྲ། 

② བ་ཝང་གི་མིང་། 

བང་ཁ། རྒྱུག་ཤུགས་སམ་རྒྱུག་རལ། ར་དཀྱུ་སར་རྒྱུག་ཤུགས་ཆེ་དྲགས་པས་བང་ཁ་ཐལ་བ། 

ངག་གི་རེད་མློ་རེ་ཚོད་མ་ཟིན་པའི་བང་ཁ་ཐལ་བ། རང་འཁློར་གཏློང་སྟངས་མགློགས་དྲགས་

པས་བང་ཁ་ཤློར་ནས་ས་ལ་དབྱུགས། སྟློན་ཁའི་སྤིན་པ་བང་ཁ་མགློགས། བསེར་མ་བྱུང་ན་

འཐློར་ལ་ཤློར། 

བང་ཁང་། འབྲུ་སློགས་བླུག་སྣློད་ཀི་བང་བའམ། ཁང་པ། 

བང་ཁློག[ཡུལ]བང་ཁློག 

བང་ཁག ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་སྐབས་མངལ་ནས་བྱུང་བའི་ཁག 

བང་ཁི། གང་ལློགས་སུ་སྦར་བའི་འཇློག་སྟེགས། དཔེ་ཆ་བང་ཁིའི་སྟེང་ལ་བཞག 

བང་རྒྱུག་པ། ར་སློགས་མྱུར་པློར་རྒྱུག་འགློ་བ། 
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བང་སྒློམ། འབྲུ་སློགས་འཇློག་སྣློད། 

བང་འགན་པ། ར་སློགས་རྒྱུག་རལ་འགན་པ། 

བང་འགློས་པ། ① རྒྱུག་སྟབས་ཀིས་འགློ་མཁན། ② མཆློང་འགློས་བེད་པ། ཆེས་མགློགས་པའི་

བང་འགློས་ཀིས་བསྐྱློད། བང་འགློས་པ་སངས་སྣང་སྐྱེས། 

བང་བརྒྱུགས། བང་རལ་གིས་སློང་བ། ར་བཞློན་ཏེ་བང་བརྒྱུགས་ནས་ཕིན་པ། 

བང་ཆེན། ཕློ་ཉའམ་གཏམ་སྐྱེལ་མཁན། བང་ཆེན་འབློར་ནས་གཏམ་སྙན་བསྒགས། མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་ཉན་རྣ་དང་། གཏམ་སྐྱེལ། ཕློ་ཉ། འཕིན་སྐྱེལ། འཕིན་ཁེར། བ་མ་ར་བཅས་སློ།།

བང་ཆེན་པ། བང་ཆེན་དང་འདྲ། 

བང་མཆློང་འགློས་པ། འཕགས་ཚགས་ཀིས་རྒྱུག་པའི་དློན་ཡིན། 

བང་འདུར་བ། མགློགས་པློར་འདུར་རྒྱུག་བེད་པ། ར་བཞློན་ཏེ་བང་འདུར་བ། 

བང་ལན། [མངློན]ར་སྤི། 

བང་ན་ཉལ། ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་པའི་མ་མལ་ས་ནས་མ་ལངས་པར་ཉལ་བའི་མིང་སྟེ། ཏུན་ཧློང་གཏེར་ཡིག་

བློད་ཀི་གསློ་རིག་ཡིག་ཆ་ལས། བུ་བྱུང་སྟེ། མ་བང་ན་ཉལ་ནང་ཤ་ཆློས་ལེགས་སུ་བགིས་ཏེ་

སློད་དང་སྦར་ཏེ། སྩལ་ནང་མ་ལ་ཡང་ནད་ཆུང་། བུ་ལ་ཡང་བཟང་། ཞེས་པ་ལ་བུའློ།།

བང་ཕུད། བློད་ཀི་གློམས་སློལ་ལར་འབྲུ་མཛོད་ཀི་ནང་ནས་ཐློག་མར་བཏློན་པའི་འབྲུ་ཕུད། 

བང་ཕིན་པ། ཕློ་ཉའམ་གཏམ་སྐྱེལ་མཁན། 

བང་བ། ① བངས་པ། བང་བ། རང་བཞིན་གིས་བརླན་པ། བཞའ་ཚན་ཆེ་སར་བཞག་པས་བངས་

འདུག རྨི་ལམ་སྐྱློ་པློ་ཞིག་རྨིས་ཏེ་གཉིད་སད་པ་དང་སས་འགམ་མཆི་མས་བངས་འདུག ② 

འབྲུ་སློགས་ནློར་སྤད་འཇློག་ཡུལ། འབྲུ་བང་། རམ་བང་། བང་བ་འབྲུ་ཡིས་གང་བ།

བང་བུ། བང་བ་ཆུང་ངུ་། 

བང་སྦྲང་། སྦྲང་རི། 

བང་མ། སྦྲུམ་མའི་མིང་ཡིན། 

བང་མི། བང་ཆེན་པ་སྟེ་ཕློ་ཉ། བང་མི་ཆེད་དུ་ཐློངས་ལ་བརྡ་སྦློར་གིས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བང་རལ། རྒྱུག་པའི་ནུས་པའམ་རལ། བཞློན་པ་བང་རལ་ཆེ་བ། མི་བང་རལ་ཆེ་བ། ལུས་རལ་ཐང་

དུ་བང་རལ་བསྡུར་བ། 

བང་ཚང་དགློན་པ། དགའ་ལན་ཕློ་བང་དུས་སུ་ཨློ་རེན་པ་བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་དང་སངས་རྒྱས་ཡེ་

ཤེས་ཀིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་ཐེ་བློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བང་ཚད། བུད་མེད་ཀིས་ཕྲུ་གུ་བཙས་པའི་རེས་སུ་མ་ལ་མངལ་ཚད་དུག་ཐབས་ཀི་ནད་གཞི་

བསྐྱར་དུ་ལང་བ་ཞིག 

བང་མཛོད། ནློར་རས་འཇློག་ཁང་། བང་མཛོད་ནློར་རས་ཀིས་གང་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་

བཀར་ཁང་དང་། འདུན་ཁང་། མཛོད་ཁང་བཅས་སློ།།

བང་མཛོད་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས། དག་པ་ས་གསུམ་ལ་

གནས་པའི་སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ཀི་ཚོགས་གཉིས་དང་ལན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནི་དགེ་བའི་

ཚོགས་མང་པློ་སྡུད་པའི་གནས་ལ་བུ་ཡིན་པས་བང་མཛོད་ལ་བུའློ།།

བང་མཛོད་པ། མཛོད་པའམ་ཕག་མཛོད། ཡང་ན་བང་མཛོད་ཞབི་བཤརེ་ཞསེ་པ་མངི་ག་ིརྣམ་གངས་ཡནི། 

བང་ཟ། བང་མཛོད་ཀི་དློན།

བང་རིམ། ཡར་མར་བརེགས་པའི་ཐེམ་རིམ། རྡློ་སྐས་ཀི་བང་རིམ། མཆློད་རེན་གི་བང་རིམ། ལས་

དློན་ས་ཕིའི་བང་རིམ་ལེགས་པར་བསྒིགས། 

བང་རིམ་སྒིག་དྲ་རྒྱ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་hierarchical network ཟེར། 

བང་ཤིང་། འབློག་པའི་བུད་ཤིང་སློགས་གསློག་འཇློག་བེད་སའི་འགམ་ཤིང་ལེབ་མློའི་མིང་། 

བང་སངས་པ། ① ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་རེས་ཀི་ཨ་མའི་ནད་དྲག་པ། ② བང་སངས་གཏློང་བ། 

བང་སློ།། རློ་ཁང་ངམ་རློ་སེད་ས། དཔའ་བློའི་བང་སློ་ལ་མེ་ཏློག་ཕུལ་བ། 

བང་སློ་ས་མའི་གཡློན་དུ་བརིགས། མང་སློང་མང་བཙན་གི་བང་སློ་ནི་ཡབ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་

བང་སློ་ཁ་ནུབ་ཏུ་བལས་ཡློད་པའི་གཡློན་ངློས་མུ་ར་རིའི་གཤམ་གི་ཐང་དེར་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བང་སློ་འདྲུད་འཚེའི་ནག་ཉེས། རློ་ཁང་ངམ་རློ་སེད་ས་བརྐུས་པའམ་གནློད་འཚེ་བཟློས་པའི་ཉེས་པ།

བང་སློ་ནང་རྒྱན་ཅན། རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་བང་སློའི་མཚན་ཡིན། 

བང་སློ་མི་འདྲུ་བ། གནའ་རབས་བཙན་པློའི་དུས་སྐབས་སུ་བཙན་པློ་དང་། བཙུན་མློ། བློན་པློ། 

འབངས་བཅས་འདས་རེས་བང་སློ་བརིགས་ནས་བང་སློའི་ནང་རང་རང་གི་དཔལ་འབློར་

སྟློབས་ཤུགས་ལ་གཞིགས་པའི་རྒྱུ་དངློས་ར་ཆེན་རྣམས་འདས་པློའི་རློ་དང་མཉམ་དུ་སས་

ནས་བཞག་སློལ་ཡློད་པས། དེ་འདྲའི་རིགས་རྔློག་འབྲུ་བེད་མི་ཆློག་པ་བཟློས་པ་ཡིན། 

བང་སློའི་ལེབས་རིས། བང་སློའི་ནང་གི་ཕློགས་བཞིའི་གང་ལེབས་དང་། གནམ་གཅལ་སློ་འགམ་

གཡས་གཡློན་གི་གང་ལེབས་སློགས་ལ་བིས་པའི་ལེབས་རིས་ལ་ཟེར། དེ་ཚོའི་ནང་དློན་ནི་

གཤིན་པློ་དེའི་གསློན་པློའི་སྐབས་ཀི་འཚོ་བ་དང་ལློ་རྒྱུས་ཀི་གཏམ་རྒྱུད། དེ་བཞིན་ལྷ་འདྲེ་སྣ་

ཚོགས། ཉི་ཟླ་རྒྱུ་སྐར་སློགས་ཀི་རི་མློ་བིས་ཡློད། 

བངས་པ། འབང་བ་དང་བང་བའི་འདས་པ། 

བད། ① བ་མློ་སྟེ་རྩྭ་རེར་ཆགས་པའི་ཟིལ་པ་དཀར་པློ། དགུན་དུས་བད་ཀི་གཤློངས་ས་དཀར། ② 

ཟས་ཀིས་འདློད་པ་ཚིམས་པའི་དློན་ཏེ། ཕག་ཤ་ཟློས་ནས་བད། མར་ཟློས་ནས་བད་ལ་བུ། 

བད་ཀ ཁང་ཐློག་པུ་ཤུའི་འདབས་སྣེ། བེའུ་མཆིལ་པ་བད་ཀར་སློད། 

བད་ཀན། ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་སུ་གཏློགས་ཤིང་། རྐྱེན་དང་ཕད་ན་ར་བའི་ནད་གསུམ་གི་ཡ་གལ་

དུའང་འགྱུར་བ་ཞིག 

བད་ཀན་སྐེམས། བད་ཀན་ཞེས་ལུས་ཀི་ས་ཆུའི་ཁམས་ཀི་མིང་ཡིན་པས་དེ་སྐེམས་ཞེས་ལུས་ཀི་

ཆུ་ཁམས་བི་བར་གྱུར་པའི་དློན་ནློ།།

བད་ཀན་སྐྱ་བློ། ནད་ཀི་རྒྱུ་དང་རང་མདློག་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ལུས་ཀི་ས་ཆུའི་ཁམས་

འཕེལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ནད་ཀི་མིང་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་

རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། བད་ཀན་སྐྱ་བློ་ནི། ནད་ཀི་རྒྱུ་ས་

ཆུའི་ཁམས་འཕེལ་ཏེ་མ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་བད་ཀན་དང་། ནད་དེས་ཟིན་པའི་རགས་སུ་

ལུས་ཀི་པགས་མདློག་སྐྱ་བློ་གྱུར་པས་ན་སྐྱ་བློ་ཞེས་བཤད་དློ།།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བད་ཀན་སྐྱ་སེང་། བད་ཀན་སྐྱ་བློ་དང་། བད་ཀན་སེར་པློ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་འབི་སློལ་ཞིག 

བད་ཀན་གི་རྒྱུ་ལམ་ལྔ། དྭངས་མ་ཤ་ཚིལ་རང་ཁུ་བ། བཤང་གཅི། སྣ་ལེ། གློ་མཚེར་མཁལ་མ། ཕློ་

བ་ལྒང་བུའློ།། བད་ཀན་མཁིས་པར་ཞུགས་པ། མིག་སེར། ཟས་འཇུ་བ་དཀའ། ལུས་ལི། སྒིད་

པ་སྐྱུར། གཉིད་ཆེ་བའློ།། བད་ཀན་གི་ནད་གཞན་རྒྱུད་ཅན་དྲུག སྨུག་པློ་བེར་བ། སྨུག་པློ་རྒྱས་

པ། སྨུག་པློ་འབིངས་པ། སྨུག་པློ་འདྲིལ་བ། སྨུག་པློ་རྡློལ་བ། སྨུག་པློ་གབ་པའློ།།

བད་ཀན་ལྒང་པར་ཞུགས་པ། བད་ཀན་རྣམས་ཟ་ཁུ་རུ་འགྱུར། 

བད་ཀན་གི་སྤི་རགས་བཅུ། ལེ་ལ་སྣུམ་པའི་ཟས་སྤློད། དང་ག་མི་བདེ་བ། ཁ་ཟས་འཇུ་དཀའ་བ། 

སྐྱུག་པ། ཁ་མངར་བློ་བ། ཕློ་བ་སློས་པ། ལུས་སེམས་ལི་བ། ཕི་ནང་གཉིས་ཀར་གང་བ། ཟློས་

རེས་མི་བདེ་བ། ཟས་སྤློད་དྲློད་ན་འཕིང་བའློ།། 

བད་ཀན་མག་བེད། ལུས་ཀི་ར་བའི་བད་ཀན་ལྔའི་ཡ་གལ་ཕློ་བ་ལ་གནས་པ་ཞིག་སྟེ། བེད་ལས་

ཕློ་བའི་ནང་དུ་ཟས་རྣམས་ཕེ་མ་འཐག་པ་ལར་མག་ཅིང་ཞིབ་མློར་བེད་པ། 

བད་ཀན་གི་ཟས་རིགས་དགུ། ལུག་ཤ གཡག་རྒློད་ཀི་ཤ གཅན་གཟན་ཀི་ཤ ཉ་ཤ སྦྲང་རི། སྐམ་

སར་སྐྱེས་པའི་འབྲུ་རིང་གི་ཟན་དྲློན། འབིའི་ཞློ་དར། གར་ཆང་། ཆུ་བསྐློལ་ལློ།

བད་ཀན་གྲུམ་བུ་དཀར་པློ། ནད་ཀི་རགས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་བད་ཀན་རང་རྒྱུད་ཅན་གི་

ནད་རིགས་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཉྭ་གཞི་དང་ཚིགས་མིག་ན་བའི་ནད་ཀི་མིང་སྟེ། མན་ངག་ཡློན་ཏན་

རྒྱུད་ལས། བད་ཀན་གྲུམ་བུ་དཀར་པློ་ཞེས་བ་བ། མ་ཞུ་རང་གནས་བད་ཀན་འཕེལ་བ་ཡི། ཕློ་

བ་མཆིན་པ་གང་ཡིན་ཆ་མེད་ན། ཁ་ཟས་ཅི་ཟློས་མི་ཞིམ་འཁྲུ་སྐྱུག་བེད། ཉྭ་གཞི་མིག་རུས་ན་

ཞིང་ཆུ་ཚན་འབྱུང་། མཇུག་ཏུ་ཡན་ལག་ལ་བེར་གྲུམ་བུར་འགྱུར། ཞེས་དང་། དཔལ་སྤུངས་

དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། 

བད་ཀན་གྲུམ་བུ་དཀར་པློ་ནི། ནད་རགས་གྲུམ་བུ་དང་ཆ་འདྲ་ཞིང་མཐར་ལློག་རྒྱུའི་དབང་གིས་

གྲུམ་བུར་འགྱུར་ཉེན་ཆེ་བ་དང་། ངློ་བློ་གང་བའི་ཁམས་འཕེལ་བ་ལས་གཉན་ཚད་ཀི་ཆ་ཤས་

ཙམ་མ་འདྲེས་པས་དེར་གྲུམ་བུ་དཀར་པློ་ཞེས་བཏགས་པའློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

བད་ཀན་གེ་ཐློགས། ཟས་མགིན་པར་ཐློགས་པའི་ནད་ཀི་བེ་བག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བད་ཀན་གློ་བར་ཞུགས་པ། སྟློད་བརྒྱངས། མགློ་བློ་འཁློར། ཟས་མི་འདློད། ལུ་བ་མང་དུ་བེད་ནས་

ཁ་ལུད་བེ་སྣབས་ཀི་རྣམ་པ་སློ་ལློབ་ཅན་འློང་། 

བད་ཀན་རྒྱུ་མར་ཞུགས་པ། བེ་སྣབས་མང་དུ་འཁྲུ། ཚོར་བ་ལི་བའློ།།

བད་ཀན་མགུལ་འགག ཕློ་བ་དང་། བང་དང་། གློ་བ་རྣམས་ལ་བད་ཀན་རྒྱས་ཏེ། དེའི་རླངས་པ་གློ་

ཡུ་སྟེ་ཨློག་ཕྲུམ་དང་། མིད་པ་དག་ལ་ཆགས་པས་མིད་པ་བཅུས་པ། 

བད་ཀན་མགློ་ལ་ཞུགས་པ། མགློ་བློ་ལི། གཉིད་ཆེ། དང་ག་མི་བདེ། ཡི་ག་འགག་པའློ།།

བད་ཀན་ལྔ། ལུས་ཀི་ར་བའི་བད་ཀན་ལྔ་སྟེ། རེན་བེད་དང་། མག་བེད། མློང་བེད། ཚིམ་བེད། 

འབློར་བེད་བཅས་སློ།།

བད་ཀན་ལྔ་པློར་ནད་དུ་གྱུར་ཚུལ། གཅིག བད་ཀན་རེན་བེད་ནད་དུ་གྱུར་ན། དང་ག་མི་བདེ། སྟློད་

བརྒྱངས། མདུན་རྒྱབ་གཟེར། བང་ཚ་ཞིང་ཆུ་ཚ་སྐྱུར་ཅན་སྐྱུག་པ། གཉིས། བད་ཀན་མག་བེད་

ནད་དུ་གྱུར་ན། ཁ་ཟས་འཇུ་དཀའ་ཞིང་ལུས་ཀིས་བཅུད་མི་ལེན་པ་དང་། ཟས་ཟློས་པ་རྣམས་

མི་འཇུ་ཞིང་སྒེག་པ་བེད་ཅིང་ཕློ་བ་གློང་པློར་ཆགས་པ། གསུམ། བད་ཀན་མློང་བེད་ནད་དུ་

གྱུར་ན། ཟས་སྐློམ་ཐམས་ཅད་ལ་བློ་བ་མེད་པ། སྐློམ་དད་ཆུང་བ། ལེ་གང་མློར་ཆགས་པ། མཆུ་

ན་བ། སྐད་འཛེར། ཟས་མི་ལེན། བཞི། བད་ཀན་ཚིམ་བེད་ནད་དུ་གྱུར་ན། མགློ་བློ་འཁློམ། 

མིག་ཟ་ཟི་བེད་པ། རྣ་བ་འགགས་ཏེ་སྒ་མི་ཚོར། སྦྲིད་པ་མང་། སྣབས་མང་། ཆམ་པ་ཡང་ཡང་

ཕློག མཚོག་མ་ལི། ལྔ། བད་ཀན་འབློར་བེད་ནད་དུ་གྱུར་ན། རང་ལག་རྣམས་བརྐྱངས་བསྐུམ་

དཀའ་བ། ཚིགས་མགློ་སློམ་པློར་ཆགས་པ། རང་ལག་གི་ལྷུ་ཚིགས་རྣམས་ན་ཞིང་ཚིགས་ཁ་

སྐྲངས་པ། དེ་ལར་བད་ཀན་གི་དབེ་བ་ལྔ་པློ་དག་རླུང་དང་མཁིས་པ་གང་དང་གང་འདྲེས་ཀང་། 

དེ་དང་དེའི་རགས་རྣམས་སློ་སློར་སྟློན་པ་ལས་ཤེས་པར་བ་དགློས། 

བད་ཀན་མངལ་དུ་ཞུགས་པ། ལུས་སྨད་ཀི་ཚོར་བ་གང་། ཟླ་མཚན་དང་གཅིན་གི་ནང་དུ་ཁམས་

བག་ཙམ་འཛག་པ། 

བད་ཀན་ལགས་དྲེག བད་ཀན་ནད་རིགས་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ཁ་ཟས་མ་ཞུ་བས་རྐྱེན་བས་

ནས་ཕློ་བའི་ནང་སུལ་དུ་ལགས་ཀི་དྲེག་པ་ལར་ནག་པློ་ཆགས་ནས་ཁ་ཟས་མི་འཇུ་བ་སྐྱུག་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

སློགས་འབྱུང་བ་ཞིག 

བད་ཀན་ལེ་ལ་ཞུགས་པ། ལེ་གློང་པློར་ཆགས་ཤིང་རློ་མི་ཚོར། 

བད་ཀན་མཆིན་པར་ཞུགས་པ། ཟས་ཟློས་པའི་རེས་སུ་མཆིན་པ་ན་བ། ཁློག་པའི་སིན་འབུ་རྣམས་

ལློག་ཅིང་ཁ་ནས་ཆུ་སློན་པློ་འཛག་པ། 

བད་ཀན་མཚརེ་པར་ཞུགས་པ། མཁལ་རདེ་ན། དྲ་ིཆུ་ས།ི རྣ་བ་འཐབི་པ། བརླན་དང་གང་བས་ཁད་པར་གནློད། 

བད་ཀན་འཇུ་སྐེམ། བད་ཀན་ནད་རིགས་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ཕློ་བའི་བད་སིན་འཕེལ་བའི་ནད་དེ། ནད་

རགས་སུ་ཁ་ཟས་ཟློས་ཀང་འགངས་མི་ཤེས་པ་དང་། ཤ་སྐམ་ཞིང་སྟློབས་ཆུང་ལ་གསུས་པ་

ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག 

བད་ཀན་སྙིང་ལ་ཞུགས་པ། དྲན་པ་མི་གསལ། དང་ག་མི་བདེ། སྟློད་བརྒྱངས། ལུས་སེམས་ལི་བའློ།། 

བད་ཀན་རེན་བེད། བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ལུས་ཀི་ར་བའི་བད་ཀན་ལྔའི་ཡ་གལ་

བང་གི་ཆར་གནས་པའི་བད་ཀན་གི་མིང་སྟེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་

བཤད་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་བྱཻ་ཌཱུར་སློན་པློ་ལས། བད་ཀན་རེན་བེད་ཅེས་བ་བ་ནི་བང་ལ་གནས་པ་

སྟེ། ལས་ནི་ལྷག་མ་མག་བེད་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཀི་རེན་བེད་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་མ་འཐུངས་

ཀང་ངློམས་པ་ཆུ་དང་མཐུན་པའི་ལས་བེད་པ་ཡིན་ནློ།། ཞེས་དང་། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་

བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། བད་ཀན་

རེན་བེད་ཅེས་བ་བ་ནི་བད་ཀན་གཞན་མག་བེད་དང་། མློང་བེད་དང་། ཚིམ་བེད་དང་། འབློར་

བེད་དང་བཅས་རྣམས་ཀི་རེན་ལ་བུ་དང་ཆུ་དང་མཐུན་པའི་ལས་བེད་པས་ན་རེན་བེད། 

བད་ཀན་ནད། ལུས་ཀི་ས་ཆུའི་ཁམས་འཕེལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་གང་བའི་ནད་ཀི་མིང་སྟེ། བཤད་པ་

སྐུའི་རྒྱུད་ལས། བད་ཀན་འཁྲུགས་པས་ལུས་ཀི་མེ་དྲློད་འཇློམས། འདི་ནི་ས་ཆུའི་རང་བཞིན་

ལི་ལ་བསིལ། སྟློད་ན་གནས་ཀང་སྨད་དུ་ལྷུང་བར་བེད། གང་བའི་ནད་ཀུན་འདི་ལས་མ་སྐྱེས་

མེད། ཅེས་གསུངས། 

བད་ཀན་གནས་ཀི་དབེ་བ་ཉི་ཤུ། ༡པགས་ལ་གམ་པ། ༢ ཤ་ལ་རྒྱས་པ། ༣ར་རུ་ཞུགས་པ། ༤ 

རུས་ལ་ཞེན་པ། ༥ སྙིང་ལ་ཞུགས་པ། ༦ གློ་བར་ཞུགས་པ། ༧ མཆིན་པར་ཞུགས་པ། ༨ 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཚེར་པར་ཞུགས་པ། ༡༠ ཕློ་བར་ལྷུང་བ། ༡༡ལློང་དུ་ཞུགས་པ། ༡༢ རྒྱུ་མར་ཞུགས་པ། 

༡༣མཁིས་པར་ཞུགས་པ། ༡༤ ལྒང་པར་ཞུགས་པ། ༡༥ མངལ་དུ་ཞུགས་པ། ༡༦ མགློ་ལ་

ཞུགས་པ། ༡༧ མིག་ལ་ཞུགས་པ། ༡༨ རྣ་བར་ཞུགས་པ། ༡༩ སྣ་ལ་ཞུགས་པ། ༢༠ ལེ་ལ་

ཞུགས་པ་བཅས་སློ།།

བད་ཀན་པགས་ལ་གམ་པ། ལུས་དྲློད་བི། བས་ལགས་ཏེ་སྐྱ་བློ་དང་། གཡའ་སྟེ་ལགས་དྲེགས་

ཆགས། ཟ་ཕྲུག་བེད་པའློ།།

བད་ཀན་སྤིའི་རྐྱེན་བཞི། ① རེན་གི་མི་འཇུ་བ་ནི། རང་བཞིན་གང་རླུང་ཅན་གི་མི། ཟུངས་ངན་ཤ་

སྐམ་ཅན། བཅུད་མེད་པའི་ཁ་ཟས་སྐྱ་བ་ཅན་ཟ་མཁན། དལ་བར་འདུག་མཁན། མ་ངན་དང་

སེམས་ལས་ཀིས་ལུས་སེམས་དུབ་པ། ལློ་ན་རྒས་པ། ལློགས་པས་མནར་ཤུལ་དུ་ཟས་གསར་

པ་འཇུ་མི་ནུས་པའི་ལུས་རེན་ཅན། ② མ་གློམས་པས་མི་འཇུ་བ་ནི། དུས་ནམ་ཕེད་དུ་ཁ་ཟས་

ཟ་མ་མློང་བའི་རིགས་ཟ་བ། ③ མི་འཕློད་པས་མི་འཇུ་བ་ནི། ཞློ་དང་དར་བ་ལ་བུ་དཀར་སྐྱུ་དང་། 

སློ་ངད། འློ་མ། ཉ་ཤ་རྣམས་ས་བ་མ་ཞུ་བའི་སྟེང་དུ་ཕི་མ་ཟློས་པ་དང་། ཡང་ན་དེ་དག་བསེས་

ནས་ཟློས་པས་མི་འཕློད་ཅིང་འཇུག་དཀའ་བའི་རིགས་སློ།། ④ ངློ་བློ་མི་འཇུ་བ་ནི། འཚོས་པ་

དང་། འཚིག་པ་དང་། ཁེང་པློའི་རིགས་དང་། ཐུག་པ་སློགས་ལ་ཆུ་གང་བསེས་ཏེ་སར་མ་

བསྐློལ་བའི་ཟས་རིགས་རྣམས། དུས་ངེས་གཏན་མེད་པར་དང་། ཟས་ཚོད་མེད་པར་ཟློས་ན་ཧ་

ཅང་འཇུ་དཀའ་བ་ཡིན། དེ་ལ་བུའི་རེན་བཞི་པློ་ནི་གཤམ་གི་ནད་རྣམས་ཀི་སློང་རྐྱེན་ཡིན། བད་

ཀན་འཕེལ། བད་ཀན་རང་གི་ལང་ཚད་རགས་པའི་དབང་དུ་བས་ན་རང་གི་སྙིམ་པ་བཞི་ཡིན་

པས་དེ་ལས་འཕེལ་བར་གྱུར་ན་ནད་དུ་གྱུར་ཏེ་བད་ཀན་འཕེལ་བ་ཞེས་ཟེར། 

བད་ཀན་སྦློང་བེད་གཉིས། དྲག་སྐྱུག འཇམ་སྐྱུག་གཉིས་ལ་ཟེར། 

བད་ཀན་འབློར་བེད། བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ལུས་ཀི་ར་བའི་བད་ཀན་ལྔའི་ཡ་གལ་

ཚིགས་མིག་གི་ཆར་གནས་པའི་བད་ཀན་གི་མིང་སྟེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་

པའི་བཤད་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བྱཻ་ཌཱུར་སློན་པློ་ལས། བད་ཀན་འབློར་བེད་ཅེས་བ་བ་ནི། ལུས་

ཀི་ཚིགས་པའི་ཆ་ཤས་མ་ལུས་པའི་མིག་གམ་བར་མཚམས་ཀུན་ལ་གནས་ནས། ལས་ནི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ཚིགས་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་འབློར་བར་བེད་ཅིང་། དེ་རྣམས་ཀི་མཚམས་ལ་བརྐྱང་པ་དང་

བསྐུམ་པའི་བ་བ་ཡང་བེད་པ་ཡིན་ནློ།། ཞེས་དང་། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་

འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། བད་ཀན་འབློར་བེད་

ནི། ལུས་ཀི་ཚིགས་མིག་བར་ན་ཡློད་པའི་ཆུ་སེར་ཏེ། དེས་ཚིགས་ཕན་ཚུན་རྣམས་འབློར་བར་

བེད་པས་ན་འབློར་བེད། ཅེས་གསུངས།

བད་ཀན་མིག་ལ་ཞུགས་པ། མིག་ལྤགས་སྐྲངས་ཤིང་མཆི་མ་འཛག་པའློ།།

བད་ཀན་མེ་ཉམས། བད་ཀན་རིགས་དྲུག་གི་ནང་ཚན། ཕློ་བའི་མེ་དྲློད་ཉམས་ནས་ཟས་མི་འཇུ་ཞིང་

མཇུག་ཏུ་དམུ་སྐྲན་དུ་འགྱུར་བ་ཞིག

བད་ཀན་མ་ེཉམས། གང་རླུང་ཆ་ེབའ་ིསར་བསད་པ་དང་། ཁ་ཟས་འཇུ་དཀའ་བ་དང་། བསིལ་བའ་ིརིགས་

ཀི་ཟས་སྐློམ་རྣམས་ཚད་ལས་འདས་པ། གློས་སབ་པས་ལུས་གང་བ་དང་། ཆུ་ཡི་ལས་མང་དུ་བས་

པ། ཚད་པའི་ནད་གཞུག་ལ་བསིལ་བཅློས་བས་དྲགས་པ། སྦློངས་དང་གཏར་ག་བསྟུད་དྲགས་པ་

བཅས་ཀིས་མཁིས་པ་འཇུ་བེད་དང་རླུང་མེ་མཉམ་གཉིས་ཀི་མཐུ་ཉམས་པས་སློ།། 

བད་ཀན་མིད་འཆུས། རིགས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་བའི་བད་ཀན་གི་ནད་རིགས་དྲུག་གི་ཡ་གལ་མིད་

པའི་སྦུབས་སུ་བེ་སྣབས་ཆགས་ནས་མིད་པ་འཆུས་ཤིང་ཟས་སྐློམ་མི་ཐར་བ་འགགས་པར་

གྱུར་པའི་ནད་ཀི་མིང་སྟེ། རེ་ཟུར་མཁར་བ་མཉམ་ཉིད་རྡློ་རེས་མཛད་པའི་མན་ངག་བེ་བ་རིང་

བསེལ་ལས། མིད་འཆུས་བྱུང་བའི་མངློན་ཚུལ་ནི། འཇུ་བེད་མཐུ་ཉམས་ཟས་མི་ཞུ། མཉམ་

གནས་རླུང་གིས་མ་ཕེད་པས། མག་བེད་དག་གིས་ཟས་མ་འདྲུལ། བད་ཀན་བེ་སྣབས་ཕློ་བ་

དང་། བང་དང་གློ་ཡུ་རྣམས་སུ་བསགས། རླངས་པ་སྤིན་དང་ན་བུན་འདྲ། མིད་པའི་སྦུབས་སུ་

ཆགས་པ་ལས། ཟིལ་པ་བེ་སྣབས་མགུལ་པར་འབྱུང་། དཔེར་ན་ཕྱུག་པློའི་ཞློ་སྐྱློགས་ལ། ཟློ་

ཤེ་ཆགས་པ་ལ་བུའམ། འློག་ཏུ་མེ་བཏང་སྟེང་ཁང་ལ། དུ་བ་ཆགས་པ་ལ་བུ་ཡློད། དེ་རགས་

ལུས་ཀི་མཐུ་ཉམས་ཤིང་། ཤ་དང་ཟས་སྐློམ་མིད་པ་དཀའ། དབུགས་ཀི་འདྲེན་རྔུབས་དཀའ་

བ་ཡིན། མ་བཅློས་ཐ་མ་སུབས་ནས་འཆི། དབུགས་ཀི་འདྲེན་རྔུབས་དཀའ་བ་ན། མགུལ་པ་

འགགས་པ་ཞེས་བ་ཡིན། ཟས་སྐློམ་འཁིས་ཤིང་མི་ཐར་བས། མིད་འཆུས་སྐེ་འཆིང་ཞེས་བར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འདློད། ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ།།

བད་ཀན་སྨུག་པློ། ནད་ཀི་རང་མདློག་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་འདུས་ནད་མཚོན་བེད་ཀི་མིང་

ཞིག་སྟེ། རླུང་གི་རང་མདློག་སློ། མཁིས་པའི་རང་མདློག་སེར། བད་ཀན་གི་རང་མདློག་སྐྱ། 

ཁག་གི་རང་མདློག་དམར། ཆུ་སེར་གི་རང་མདློག་སེར་སྨུག་བཅས་ཉེས་གསུམ་ཁག་ཆུ་སེར་

བཅས་འདུས་པ་ལ་སྨུག་པློ་ཟེར། 

བད་ཀན་མློང་བེད། བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ལུས་ཀི་ར་བའི་བད་ཀན་ལྔའི་ཡ་གལ་

ལེའི་ཆར་གནས་པའི་བད་ཀན་གི་མིང་སྟེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་བཤད་

རྒྱུད་གི་འགེལ་པ་བྱཻ་ཌཱུར་སློན་པློ་ལས། བད་ཀན་མློང་བེད་ཅེས་བ་བ་ནི། ལེའི་དབང་པློར་

གནས་ནས་རློ་དྲུག་གི་བེ་བག་རྣམས་ཚོར་ཞིང་ཉམས་སུ་མློང་བར་བེད་པ་ཡིན་ནློ།། ཞེས་དང་། 

དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་

དཀའ་འགེལ་ལས། བད་ཀན་མློང་བེད་ཅེས་པ་ནི། རློ་དྲུག་གི་ཟས་སྐློམ་རྣམས་ལེའི་སྟེང་དུ་

མློང་ནས་རློ་ཚོར་བར་བེད་པས་ན་མློང་བེད། 

བད་ཀན་དམུ་ཆུ། བད་ཀན་གི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ། རྐྱེན་ཁ་ཟས་མ་ཞུ་བ་དང་། བཤལ་བའི་རེས་ལ་ཟས་

སྤློད་ལློག་པ་དང་། ནད་ཚ་བ་བཅློས་པའི་རེས་སུ་གཏར་ག་དང་། བསིལ་སྦློར་ཐལ་དྲགས་པ་

དང་། ངལ་དུབ་ཀིས་མནར་བའི་རེས་སུ་ཆུ་མང་དུ་བཏུང་བ་དང་། རླན་གི་སྟེང་དུ་ཉལ་བ་ལ་

སློགས་པས་ཕློ་བའི་མེ་དྲློད་ཉམས་པ་བཅས་ནི་རྐྱེན་དངློས་ཡིན། གཞན་ཡང་སློན་གི་ལས་དང་

ཀླུ་བདུད་སློགས་གདློན་གདུགས་པ་ཅན་གིས་རྐྱེན་བས་ནས་དམུ་ཆུ་རུ་འགྱུར་བར་གསུངས། 

འདི་ལ་དབེ་ན་ཆུ་རིགས་བཅློ་ལྔ་ཡློད་པ་དེ་དག་མདློར་བསྡུས་ན་ནད་ལས་གྱུར་པ་དང་། གདློན་

ལས་གྱུར་པ། དུག་ལས་གྱུར་པ་གསུམ་གི་ནང་དུ་འདུས་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། 

བད་ཀན་ར་རུ་ཞུགས་པ། ར་རྒྱུད་རྣམས་གང་ཞིང་བསིལ་བ་དང་། གློང་པློར་ཆགས་པ། ལུས་ལི་བའློ།། 

བད་ཀན་ཚིམ་བེད། བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ལུས་ཀི་ར་བའི་བད་ཀན་ལྔའི་ཡ་གལ་

མགློ་བློའི་ཆར་གནས་པའི་བད་ཀན་གི་མིང་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་

ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། བད་ཀན་ཚིམ་བེད་ནི། མིག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ལ་སློགས་པའི་ཡུལ་དུ་གཟུགས་ལ་སློགས་པ་ལློངས་སུ་སྤློད་པའི་ཚེ་ཚིམ་པར་བེད་པས་ན་

ཚིམ་བེད། ཅེས་གསུངས། 

བད་ཀན་ཞི་བེད་གཉིས། རིལ་བུ་དང་། ཏེས་སམ་སྟེ་སྨན་བཟློ་སྟངས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་སློ།། 

བད་ཀན་ཞུ་འཁམས་ཕི་རེས་བཅད་པ། ① བད་ཀན་གི་རི་ཐང་མཚམས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྤིར་

བསྟན་པ། ནད་པ་བིས་པ་དང་། གདློད་ནས་བད་ཀན་སྐྱ་བློ་དང་གང་ཤས་ཆེ་བ། བད་ཀན་གི་

གནས་ཏེ་མགུལ་པ་དང་། བང་། གློ་བ། མགློ དྭངས་མ་ཤ་ཚིལ་སློགས་དང་། ཁད་པར་དུ་མ་

ཞུ་བའི་གནས་ཕློ་བ་དང་། མཁལ་མ་རྣམས་ལ་ཚ་བ་འབབ་པ་དང་། ཚ་བ་མ་སྨིན་པར་གཏར་

བ་དང་། བསིལ་བཅློས་བས་དྲགས་པ་བཅས་ཀིས་ཚ་བ་ལུས་ལ་བེར་བའི་རྐྱེན་རྣམས་འདློམ་

པས། ཚད་གཞུག་མི་མངློན་པ་གང་རགས་རྣམས་ཁ་ཡར་འློང་ངློ་།། ② འཁྲུལ་པ་བེ་བག་ཏུ་

བཤད་པ། ནད་རགས་ལ་ར་དལ་བར་འཕར། ཆུ་མདློག་སློ། དང་ག་འགག ལེ་རླློན། གདློང་སྐྱ། 

ཁ་ཟས་འཇུ་དཀའ་བ་བཅས་གང་རགས་སྟློན་པས། ཚ་བའི་ནད་མི་མངློན་པ་བག་ལ་ཉལ་བས་

གང་བ་དག་འཁྲུལ་སློ་ཡློད། ③ ལར་སྣང་རེས་འབངས་ཀི་འཁྲུལ་སྐྱློན་བསྟན་པ། དེ་ལ་བརེན་

ནས་ཟས་གློད་ས་ན་སར་ཚ་བའི་ནད་དུ་ལློག་པ་དང་། ཟས་སློམ་ཆེ་ན་དམུ་ཆུ་རུ་འགྱུར་བའི་

ཉེན་ཁ་ཡློད། དེས་ན་ཚ་བ་ཟད་ངེས་པའི་རགས་མཐློང་བ་དང་དྲློད་བཅུད་ཀིས་ཟས་ལ་བརེན་

ནས་ཕི་རེས་བཅད་དགློས། ④ ཁད་པར་ངློས་འཛིན་གི་བརག་པ་བསྟན་པ་ནི། རི་ཐང་མཚམས་

དེ་ངློས་བཟུང་བའི་ཐབས་ནི། ར་བིང་ཞིང་དལ་ལ་ལྷློད་པར་འཕར། ཆུ་ཁ་སྙི་ལ་ཆུ་མདློག་སློ་

ཞིང་ཤིན་ཏུ་དྭངས་པ། ལུས་ཧ་ཅང་གང་སྟེ་སར་གློན་པའི་གློས་ཀིས་མི་དྲློས་པ་དང་། སྐྲ་ར་

སེང་། ཁ་ཟས་འཇུ་སྟློབས་ཆུང་། སྐློམ་དད་ཆུང་། མིག་ལིབས་དང་། བང་དང་། གསུས་པ། རང་

འབློལ་རྣམས་སྐྲངས་འློང་བ་དེའི་དུས་ན་ཚ་བ་མེད་ངེས་པའི་རགས་ཡིན་པས་ཤ་ཆང་དྲློད་

བཅུད་ཀི་ཟས་རིགས་རྣམས་ལྷུག་པར་བཏང་ཆློག 

བད་ཀན་ཟད། བད་ཀན་རང་གི་ལང་ཚད་རགས་པའི་དབང་དུ་བས་ན་རང་གི་སྙིམ་པ་བཞི་ཡིན་

པས་དེ་ལས་ཟད་པར་གྱུར་ན་ནད་དུ་གྱུར་ཏེ་བད་ཀན་ཟད་ཅེས་ཟེར། 

བད་ཀན་རང་བཞིན་ཅན། མ་ཡི་མངལ་ནང་ལུས་ཆགས་པའི་སྐབས་སུ་ཁུ་ཁག་གཉིས་བད་ཀན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤས་ཆེ་བའི་རྒྱུ་དེས་ལུས་ཅན་དེ་ཉིད་ཀང་ལུས་བློངས་ཆེ་ཞིང་ཤ་རྒྱས་ལ་ཁ་དློག་དཀར་བ་

སློགས་ཀི་ཁད་ཆློས་ལན་པའི་མིའི་མིང་། 

བད་ཀན་རིགས་དྲུག རིགས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་བའི་བད་ཀན་གི་ནད་དྲུག་སྟེ། ལྷེན་དང་། ལགས་དྲེག 

མེ་ཉམས། མགུལ་འགགས། གྲུམ་བུ་དཀར་པློ། འཇུ་སྐེམ་བཅས་སློ།།

བད་ཀན་རིམ་གཉིས། རྨློངས་བུ། ལྐུགས་པའློ།། 

བད་ཀན་རུས་ལ་ཞེན་པ། རུས་པ་གང་ཞིང་ན། ཚིགས་ཁ་སློས། ཡན་ལག་བརྐྱང་བསྐུམ་དང་འགློ་

འདུག་དཀའ་བའློ།།

བད་ཀན་ལས་གྱུར་པའི་གཅློང་། ལུས་ལི། སྐྱུག་པ། ཡི་ག་འཆུས་པ། མཆིལ་སྣབས་མང་བ། ཆམ་

པ་ཕློག་པ། ཕློ་བའི་མེ་དྲློད་ཉམས་པའློ།།

བད་ཀན་ལས་གྱུར་པའི་མློ་ནད། མློ་ནད་བེ་བག་པ་ཞིག 

བད་ཀན་ཤ་ལ་རྒྱས་པ། དྲློད་མེད། ཤ་སློ་ལ་གསློབ་དང་དྲེག་པ་ཆགས། གཉིད་འཕེལ། ལུས་ལི། 

སྒིད་པ་སྐྱུར། ཤའི་ནང་དུ་རྨེན་བུ་རྡློག་རྡློག་འློང་། 

བད་ཀན་སེར་པློ། ནད་ཀི་རང་མདློག་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་བད་ཀན་གཞན་རྒྱུད་ཅན་གི་ནད་

མཁིས་པ་དང་བསློངས་པའི་མིང་སྟེ། མི་དབང་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་མན་ངག་

རྒྱུད་ཀི་ལྷན་ཐབས་དུས་མིན་འཆི་ཞགས་གཅློད་པའི་རལ་གི་ལས། བད་ཀན་སེར་པློ་མཁིས་

པའི་ཁ་ལུད་ཡིན། ར་ནི་དལ་ཞིང་སྟློང་ལ་ཆུ་མདློག་སེར། ཕློ་བ་ལེམ་ཞིང་ཟས་ལ་དང་ག་ཞན། 

ཆང་འཐུངས་དྲློས་ཚེ་མཚོག་མ་མིག་རུས་ན། བང་ཚ་ཆུ་སྐྱུར་འབྱུང་ཞིང་མཁིས་པ་སྐྱུག ། ས་

རླན་རུལ་སྐྱུར་ཟློས་རེས་འཁྲུ་ཡང་སིད། མཇུག་ཏུ་སྨུག་པློའམ་མཁིས་པའི་ནད་དུ་འགྱུར། ཞེས་

དང་། གློང་སྨན་པས། བད་ཀན་ཟེར་པློ་ཞེས་བ་བ། ཕློ་བའི་དྲློད་ཤློར་དང་ག་འགག ། སྣློད་

མཁིས་ཁ་ལུད་ར་མིག་ཤློར། ཤ་མདློག་སེར་འགྱུར་འཁྲུ་ཞིང་སྐྱུག ། མཇུག་ཏུ་མཁིས་པ་གང་

མཁིས་འགྱུར། ཞེས་དང་། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་

མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། བད་ཀན་སེར་པློ་ནི། ནད་ཀི་རང་མདློག་ལ་བལློས་

ནས་བཏགས་པའི་ཕློ་བའི་མེ་དྲློད་འཇུ་བེད་ཀི་སྟློབས་ཉམས་ནས་སྣློད་མཁིས་ར་མིག་ཏུ་བེར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ཏེ་ཤ་མདློག་སེར་པློར་འགྱུར་བའི་ནད་དློ།།

བད་ཀན་སེལ་བའི་སྤློད་ལམ་གཉིས། རློལ་བས་བཅག་པ། དྲློ་སར་འདུག་པའློ།།

བད་ཀན་སེལ་བའི་རློལ་གསུམ། ཚ་བ། སྐྱུར་བ། བསྐ་བ་གསུམ་སྟེ། རྣློ་བ། རྩུབ་པ། ཡང་བ་གསུམ་

གི་ནུས་པ་ལན་པའློ།།

བད་ཀན་ལྷེན། བད་ཀན་རང་རྒྱུད་ཅན་གི་ནད་རིགས་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཕློ་བའི་ནང་དུ་བེ་སྣབས་

འཕེལ་ནས་ཁ་ཟས་མི་འཇུ་བའི་ནད་ཀི་མིང་སྟེ། མན་ངག་ཡློན་ཏན་རྒྱུད་ལས། དང་པློ་བད་ཀན་

ལྷེན་ཞེས་བ་བ་ནི། རེན་དང་མ་གློམས་མི་འཕློད་ངློ་བློ་བཞིའི། རྐྱེན་གིས་མ་ཞུ་བད་ཀན་བེ་

སྣབས་འཕེལ། བེ་སྣབས་ལྷེན་སྣའི་འློག་ཏུ་ཚོགས་པ་ལས། ལྷེན་ཞེས་བ་སྟེ་ཉམས་ལ་འདྲིལ་

སྙམ་བེད། ལློང་ངེ་ན་ལ་མནན་ན་འདྲིལ་བ་མེད། དང་ག་མི་བདེ་ཁ་ཟས་འཇུ་བ་དཀའ། ཟློས་

དུས་ན་ཞིང་ལློགས་ན་བདེ་བར་མངློན། ཞེས་དང་། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་

འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། བད་ཀན་ལྷེན་ནི། ཕློ་

བའི་བེ་སྣབས་མང་དུ་འཕེལ་ནས་ཟས་སྐློམ་མི་འཇུ་བའི་ནད་དེ། ལྷེན་ཞེས་པ་ནི་བེ་སྣབས་ཀི་

མིང་ཡིན་ཞིང་དེ་འཕེལ་བའི་ནད་ལ་བད་ཀན་ལྷེན་ཞེས་བརློད་དློ།།

བད་ཁ། བད་ཀ་དང་འདྲ། 

བད་ཁག བད་ཀན་སྨུག་པློ་སྟེ། ཁག་ངན་རྒྱས་པའི་སྐབས་ལ་ཟེར། ནད་རགས་སུ་མགློ་དང་ལུས་

སྟློད་གཟེར་ཞིང་བང་རྒྱབ་ཏུ་ཁག་ཐློར་འབྱུང་བ་དང་། སྐབས་རེ་ཁག་བག་ཙམ་འདྲེས་པའི་རྒྱ་

བཤལ་ལ་བུ་སྐྱུག་པ་ཞིག 

བད་མཁིས། བད་ཀན་དང་མཁིས་པ་འདློམས་པའི་ནད་དེ། ནད་རགས་ཟས་མི་འཇུ་ཞིང་ཁ་ཁ་བ་དང་

མགློ་བློ་ལི་ལ་མཚོག་མ་མི་ཐེག་པ་ཞིག 

བད་མཁིས་རླུང་གསུམ་གི་གནས་བཞི། ཀད་པ། མཆིན་པ། མཁིས་པ། དཔྱི་སྐེད་དློ།།

བད་མཆུ། ①ཁང་པའི་བད་ཀའི་སྣེ། ② བད་ཀན་ཤས་ཆེ་བའི་མཆུ་ནད་ཅིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་མཆུ་

མདློག་སྐྱ་བློར་འགྱུར་ཞིང་སློག་པ་ཆགས་ནས་སྐྲངས་པ་ཞིག ③ མཆུའི་ཟུར། 

བད་ཐློར། བད་ཁག་འཕྲུལ་གི་ཐློར་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བད་རྡློ། ཁང་པའི་བད་ཀ་ན་ཆར་ཆུ་ཕིར་འདྲེན་བེད་ཀི་རྡློ་ལེབ་སྒིག་པའི་མིང་།

བད་ནག ཟླ་བ་དགུ་པའི་དབུགས་ཐློབ་ནས་བ་མློ་འབབ་པས་བད་ནག་ཅེས་པའི་དུས་ཚིགས་སུ་

སེབས་པ་ཡིན། 

བད་པ། ① ངློམས་པའམ་ཚིམ་པ། ཤ་ཟློས་ནས་བད་པ། ② བཟི་བ། ཆང་གིས་བད་ནས་གཉིད་ལློག 

བད་ཕུར། ཁང་པའི་ཉ་རྒྱབ། 

བད་བབས་པ། སྟློན་དཔྱིད་གནམ་གང་བའི་སྐབས་ས་སྟེང་དུ་ཟིལ་དཀར་བབས་པ། 

བད་སྨུག བད་ཀན་སྨུག་པློའི་བསྡུས་མིང་འབི་སློལ་ཞིག 

བད་གཡམ། ཁང་པའི་བད་ཕུར་གནློན་བེད་རྡློ་གཡམ། 

བད་གཡབ། ཁང་པའི་བད་རྡློ་དང་བཅས་པའི་གཡབ། 

བད་རླུང་། བད་ཀན་དང་རླུང་གཉིས་འདློམ་པའི་ནད་ཀི་མིང་། 

བད་ས་ལའི་རྒྱལ་པློ་འཆར་བེད། རྒྱ་གར་དུ་སངས་རྒྱས་ཞལ་བཞུགས་སྐབས་ཡུལ་བད་ས་ལའི་

རྒྱལ་པློ་འཆར་བེད་ཡིན་པར་འདུལ་བ་ལུང་གི་གེང་གཞི་མང་པློ་འཆར་བེད་ཡིན་པར་འདུལ་

བ་ལུང་གི་གེང་གཞི་མང་པློར་གསལ་ཞིང་རྒྱལ་པློ་ཤར་པ་དང་འཆར་བེད་གཉིས་མིང་མི་འདྲ་

བ་ཙམ་མ་གཏློགས་དངློས་སུ་མི་གཅིག་རང་ཡིན་ནམ་སྙམ་སྟེ་བརག 

བད་སིན། རྒྱུ་མའི་ནང་དུ་གནས་པའི་སིན་བུ་ལེབ་མློར་ཡང་ཟེར་བ་དེའློ།།

བན། ① བེན་དང་འདྲ། ② བན་དེའི་བསྡུས་མིང་། 

བན་ཀང་། བ་གང་གི་བརྡ་རིང་། 

བན་སྐྱ། བན་དེ་དང་སྐྱ་བློ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

བན་དཀར་དགློན། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་ ༡༤༨༨ལློ ར་གུང་རི་རྒྱལ་མཚན་བཟང་

པློའི་སློབ་མ་བིའུ་གནས་བརན་ཉི་མས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་འབི་རུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བན་གློས། གློས་ཧྲུལ་པློ།

བན་རྒན། བན་དེ་རྒན་པའི་བསྡུས་མིང་། 



  1493  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བན་རྒན་དགློན་པ། དགློན་པ་འདི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་ཆགས་འཇིག་ཐེངས་བཞི་ཙམ་བྱུང་། དང་པློ་ཆགས་

ས་ར་སྨད་མློན་ཡུལ་ནང་ཡིན། གཉིས་པ་རློང་པ་ཚའི་ཉིན་རིའི་ངློས་ཕློགས། གསུམ་པ་རི་དེའི་

སྟེང། བཞི་པ་ཟླ་ཆེན་ཐང་དུ་ཆགས། དེ་ནས་རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆེན་པློའི་སྐབས་སུ་སློག་དམག་

གིས་ཀར་དགློན་པའི་གྲྭ་དམག་གིས་དགློན་པ་འདིའི་རེན་བརེན་པ་དང་བཅས་པ་གཏློར། 

སྐབས་དེར་དགློན་པའི་གྲྭ་པ་རྣམས་ཁག་བཞི་ཙམ་གེས། གྲྭ་ཁག་གཅིག་བློས་བློལ་ཕིན་པས་

ད་ལ་སེ་དགེའི་ཚ་ཚ་དགློན་པ་བཏབ། ཁག་གཅིག་གིས་ཇ་ཆུ་དགློན་པ་བཏབ། ཁག་གཅིག་

གིས་ད་ལའི་དཀར་མཛེས་ཕློགས་ཀི་རིག་གྲྭ་དགློན་པ་བཏབ། ཤུལ་གི་བན་རྒན་རྣམས་ཀིས་

ཏེ་སྟློད་རློང་པ་ཚའི་རི་ངློས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་ཙམ་དུ་དགློན་གནས་འདིར་

བཟུང་བས་བན་རྒན་དགློན་པ་ཟེར་བའི་མིང་བྱུང་། སྤི་ལློ་༡༩༩༠ལློ ར་ད་ལའི་དགློན་གནས་

འདི་གསར་དུ་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་དཀར་མཛེས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བན་རྒུད་དགློན། དགློན་པ་དེ་ཏཱ་ལའི་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་དུས་སུ་བཞེངས་

པ་དང་། ཕག་འདེབས་མཁན་ཐད་ཧློར་ཆློས་རེ་དང་། ཧློར་རམས་མཁེན་པ་བློ་བཟང་དློན་གྲུབ། 

ཡང་སྨིན་གློལ་གིང་རིན་པློ་ཆེ་ངག་དབང་འཕིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་བཅས་བཞེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་

འདུག གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་བང་སེམས་ཉིད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བན་ཆུང་། གྲྭ་པ་ཆུང་ཆུང་ངམ་བཙུན་ཆུང་། བན་ཆུང་ཀ་ཁ་དག་པློར་ཀློག་ཐུབ་ཀི་འདུག 

བན་ཆེན། གྲྭ་བཙུན་ཆེན་པློ། བན་ཆེན་གིས་བསབ་གསུམ་ཉམས་བཞེས་མཛད། 

བན་ཆེན་དགློན། ① རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་ ༡༦༥༨ལློ ར་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་

བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

② རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་བརྒྱད་པ་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེའི་ར་བའི་བ་མ་རིན་པློ་ཆེ་དཔལ་ལན་སངས་རྒྱས་

མཉན་པས་བཏབ། དུས་ཚོད་གསལ་པློར་མ་ངེས་ཀང་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་དུས་དཀིལ་ཙམ་

ཡིན་དགློས། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

ཡུལ་ཤུལ་རློང་སྐྱེ་རྒུ་མདློར་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བན་ཆེན་པློས་མནའ་ཚིགས་བཏློན། ཚལ་པའི་དེབ་དམར་ལས་ལྷ་སའི་ཐང་དུ་བློད་ཀི་བློན་པློ་

ཚོགས། བན་ཆེན་པློས་མནའ་ཚིགས་བཏློན་ཞེས་པ་དེ་ནི་སྐབས་དེར་བློད་ཀི་བློན་ཆེན་ཕི་ནང་

གཉིས་ཀར་དབང་ཆ་ཆེན་པློ་ཡློད་པ་བན་དེ་ཆེན་པློ་དཔལ་གི་ཡློན་ཏན་ཡིན་པར་ལྷ་ས་གཙུག་

ལག་ཁང་གི་མདུན་ངློས་རྡློ་རིང་གི་ཡི་གེའི་ནང་དུ་གསལ་ཞིང་། རྡློ་རིང་དེ་ལ་ཁང་ཆིང་མཐུན་

འབེལ་རྡློ་རིང་ཟེར། རྡློ་རིང་དེ་ནི། ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་བཅུ་དྲུག་པ་ཐང་མུའུ་ཙུང་ལི་

ཧིན་གི་ཁང་ཆིང་ཁི་ལློ་དང་པློ་ལགས་གང་སྤི་ལློ་༨༢༡ལློ འི་དགུན་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅུ་ཉིན་རྒྱ་

བློད་གཉིས་བར་དམག་མཚམས་བཞག་སྟེ་ཁང་ཨན་རྒྱལ་སའི་ནུབ་ཕློགས་སུ་མཇལ་དུམ་

གློས་མློལ་བས་པའི་འབས་བུ་ལས་བྱུང་བའློ།། 

བན་ར་ཁིད། ཅ་ལག་སློགས་བཀལ་སའི་ར་ཁིད་པ་ལ་གློ 

བན་དེ། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་དགེ་འདུན་པའི་མིང་། 

བནྡི། བན་དེའི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག 

བན་དེ་རྒན་པ། ① གྲྭ་པ་བགེས་པ། ② བཙུན་པ་བསབ་པ་རྒན་པ། 

བན་དེ་ཆེན་པློ། བཙུན་པ་ཆེན་པློ་སྟེ། བློད་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་དང་ཁི་རལ་པ་ཅན་གི་སྐབས་སུ་

ཐློབ་ཐང་བློན་ཆེན་གི་གློང་དུ་ཡློད་པའི་བཙུན་པ་རྣམས་ལ་ཟེར། 

བན་དེ་བློན་དེ། བཙུན་པ་དང་བློན་པློ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

བན་དེ་བན་ཀ་དཔལ་ཡློན། ཁི་ལེ་སློང་བཙན་དང་ཁི་རལ་པ་ཅན་ཡབ་སས་གཉིས་ཀི་བློན་ཆེན། 

བློན་པློ་འདི་ཉིད་ཀིས་རྒྱལ་པློ་ཡབ་སས་གཉིས་ལ་ཆློས་དང་མཐུན་པའི་སིད་སྐྱློང་རློགས་ཞུས། 

ཡབ་ཁི་ལེ་སློང་བཙན་གི་སྐུ་དུས་སུ་བཙན་པློས་བློན་ཆེན་པློ་བན་ཀ་དཔལ་ཡློན་ལ་སློགས་

པར་རྒྱ་དང་མཇལ་དུམ་བེད་པའི་ཆབ་སིད་ཀི་དློན་ཆེན་བཀའ་བསྩལ་ལུགས་ཆབ་མདློའི་ལན་

མ་བག་བརློས་ཀི་ཡི་གེར་གསལ་ཡློད་ལ། སས་ཁི་རལ་པ་ཅན་གི་སྐུ་དུས་སུ་རྒྱ་བློད་གཉིས་

ཕན་ཚུན་དམག་མི་དྲང་རྒྱུའི་ཆིངས་ཡིག་འཇློག་སྐབས་འདི་ཉིད་བློད་ཕློགས་ཀི་བློན་པློའི་གཙོ་

བློ་ཡིན་པ་ལྷ་ལན་གཙུག་ལག་ཁང་མདུན་གི་རྡློ་རིང་གི་བང་ངློས་སུ་སྐབས་དེར་མཇལ་དུམ་ལ་

ཞུགས་མཁན་བློད་ཕློགས་ཀི་བློན་པློའི་ཁློངས་ནས་འདི་ཉིད་ཀི་མཚན་ཨང་དང་པློར་བཀློད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ཡློད་པ་ནས་མཁེན་ཐུབ། འློན་ཀང་རེས་སུ་ཆློས་ལ་གནག་པའི་བློན་པློ་དབས་ཏློ་རེས་ཕ་མ་

བཅུག་སྟེ། བློན་ཆེན་པློ་བན་ཀ་དཔལ་ཡློན་དང་རྒྱལ་པློའི་བཙུན་མློ་དཔལ་གི་ངང་ཚུལ་མ་ལློག་

ཏུ་ཉལ་བཤམས་སློ་ཞེས་རྒྱལ་པློའི་སྙན་དུ་གསློལ་བས་ཁིམས་ལ་སྦློར་ཞིག་ཅེས་གསུངས་པ་

ན་བཙུན་མློ་ངང་ཚུལ་མ་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསལ་ཏེ་རང་སློག་ལེབས་པ་དང་བློན་ཆེན་པློ་བན་ཀ་

དཔལ་ཡློན་གིས་ཁློ་རང་བསད་ན་རྒྱལ་པློ་བཀྲློངས་ཀི་དློགས་ནས་བང་དུ་བློས། མཐར་བང་

ཐང་དུ་བཀུམས་ནས་དམར་གདུང་སྙེ་ཐང་རྒྱ་གློང་ན་ཡློད་ཅེས་གགས། གཞན་ཡང་ལློ་རྒྱུས་

ཡིག་ཚང་དུ་བློན་ཆེན་པློ་བན་ཀ་དཔལ་ཡློན་ཉེས་མེད་དུ་བསད་རྐྱེན་མཐར་གནློད་སྦིན་དུ་

སྐྱེས་ནས་བློད་སིལ་བུའི་སྐབས་ཁེང་ལློག་གི་ངན་སྐུལ་བེད་མཁན་ཡིན་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཀང་

མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡློད། 

བན་དེ་མློ། བན་མློ་དང་དློན་གཅིག 

བན་དེ་མང་ཏིང་ངེ་འཛིན། བློད་རྒྱལ་ཁི་ལེ་སློང་བཙན་བིས་པའི་དུས་ཀི་སྐུ་རི་ཡིན་ཞིང་། ཕིས་རབ་

ཏུ་བྱུང་ནས་ལློ་བདུན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གཅིག་ལ་མཉམ་པར་བཞག མངློན་ཤེས་མངའ་བས་མང་བན་

ཤའི་སྤན་ཅན་ཞེས་གགས། པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏས་སྙིང་ཐིག་གི་མན་ངག་རློགས་པར་གནང་། 

བློད་རྒྱལ་ཁི་ལེ་སློང་བཙན་དང་ཁི་རལ་པ་ཅན་གཉིས་ཀི་ཆློས་བློན་མཛད། དབུ་རུ་ཞྭ་ལྷ་ཁང་

བཞེངས། འདི་ཉིད་ཀིས་བཙན་པློ་ཁི་ལེ་སློང་བཙན་གི་སྐུ་ཕྱྭ་སྲུང་སྐྱློང་དང་། སིད་ཀི་ཞབས་

འདེགས་ལྷག་བསམ་ཟློལ་མེད་ཀིས་བསྒྲུབས་སྟབས་བཙན་པློས་འདི་ཉིད་ཀི་བས་རེས་ལ་

བསགས་བརློད་གནང་ཕིར་དབུར་སྟློད་ཞྭ་ལྷ་ཁང་གི་རྡློ་རིང་དེ་ཆེད་དུ་བཙུགས་ཤིང་། རྡློ་རིང་

དེའི་སྟེང་བན་དེ་མང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མཛད་རེས་བཀློད་པ་མ་ཟད། སད་ཕིན་བཙན་པློའི་གདུང་

རྒྱུད་ཀིས་མང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མེས་པློ་བློན་སྣང་བཟང་འདུས་ཀློང་གི་བུ་ཚའི་ནང་ནས་འཇློན་

ཐང་ཆེ་བ་ཞིག་བསམས་ནས་འཁློར་དུ་འཇུག་རྒྱུ་དང་། རང་ནུས་ལ་དཔག་པའི་གློ་གནས་སྤད་

དེ་ཁློང་ཚོའི་བན་ཁིམ་དང་། ས་ཞིང་། ཕྱུགས་ཟློག ནགས་ཚལ་ལ་སློགས་པ་ནམ་ཡང་བཙན་པློའི་

ཕག་ཏུ་མི་བཞེས་ལ་གཞན་ལ་ཡང་མི་སྟེར་བའི་གཙིགས་ཀི་དབུ་སྙུང་གནང་བ་འདི་ཕིན་ཆད་བུ་

སས་ཕི་རབས་པས་ཆབ་སིད་མངའ་མཛད་སྐབས་དང་། ཆབ་སིད་ལ་དབང་བེད་པའི་བློན་པློ་
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རྣམས་ཀིས་མི་འཕི། མི་བཅློས། མི་བསྒྱུར་བ་བེད་དགློས་པའི་སྐློར་བིས་ཡློད། 

བན་དེ་ལུང་དགློན། སྤི་ལློ་ ༡༩༢༦ལློ ར་གསར་འདེབས་མཛད། སློན་བློན་དགློན་ཡིན་ཡང་རེས་

སུ་བན་དེ་ལ་བསྒྱུར། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབར་

ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བན་དེའི་མཁིས་པ། བད་དེ་ཞེས་ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་བཙུན་པའི་སྐད་དློད་ཡིན་ན་ཡང་། འདིའི་

སྐབས་བན་དེ་ནི་བ་ངང་པ་སེར་པློ་ལ་འཇུག་པས་བཙུན་པའི་ཆས་གློས་སེར་པློ་དང་། ངང་པའི་

སྒློ་མདློག་སེར་པློ་གཉིས་འདྲ་མཚུངས་མདློག་གི་སློ་ནས་བཏགས་པ་ཡིན་པས་བ་ངང་པའི་

མཁིས་པའི་གབ་མིང་ཞིག་གློ །

བན་དྷུ་ཛི་བ་ཀ ར་ལག་འཚོ་ཞེས་པ་སྟེ། མེ་ཏློག་དམར་པློ་ཛཱ་ཏིའི་མེ་ཏློག་ལ་བུ་ཞིག་ཡིན་པར་

བཤད་ཅིང་། འགའ་ཞིག་ཏུ་ཛཱ་ཏིའི་མེ་ཏློག་ཡིན་ཡང་ཟེར། 

བན་ནི་བུན་ནི། ཐར་ཐློར་དང་། ཤག་ཤིག་དང་། ཟར་ཟིར་སློགས་འདི་ཡིན་འདི་མིན་ངེས་བཟུང་མེད་

པའི་ཚུལ། ཉམས་སྣང་བན་ནི་བུན་ནི། རྨི་ལམ་བན་ནི་བུན་ནི། འཕློས་གཏམ་བན་ནི་བུན་ནི། 

བན་པ་རེ། འདི་ལ་དེང་སྐབས་མཁས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་མདློ་ཁམས་ཤར་རྒྱུད་ཀི་ས་ཁུལ་གས་ཡིན་

པར་གསུངས་ཀང་ས་གནས་གང་དུ་ཡློད་མེད་གསལ་པློར་གསུངས་མི་འདུག་པས་བརག་དགློས། 

བན་སྤང་། གྲྭ་པ་དབུལ་པློ། བན་སྤང་ཡུལ་མཐར་འཁམས་ཏེ་བསློད་སྙློམས་སློང་། 

བན་བུན། བན་ནི་བུན་ནིའི་བསྡུས་ཚིག 

བན་བློན། བན་དེ་སྟེ་ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་རིང་ལུགས་འཛིན་མཁན་གི་

བཙུན་པའི་སྐད་དློད་དང་། བློན་པློ་སྟེ་སར་བློད་དུ་དར་བའི་སྟློན་པ་གཤེན་རབ་ཀིས་སེལ་བའི་

ཆློས་ལུགས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པའི་རེས་འབངས་པའི་མིང་། 

བན་མློ། བཙུན་མ། 

བན་ར། དགློན་སེ་སློ་སློའི་གྲྭ་པ་འབྱུང་སའི་ཁིམ་ཚང་། 

བན་བཙུན། གྲྭ་བཙུན་ཏེ་གྲྭ་པ་དང་བཙུན་མའི་བསྡུས་མིང་། བན་བཙུན་རང་ཁ་རང་གསློ་བེད། 

བན་ཚང་དགློན། མིང་གཞན་ཐུབ་བསྟན་ཤེས་རབ་བཤད་སྒྲུབ་འཕེལ་རྒྱས་གིང་ཟེར། དགློན་པ་འདི་
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ཐློག་མར་ཕག་གྲུའི་གདན་ས་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་སྣེ་གདློང་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བན་གཟན། གྲྭ་པའི་གཟན། 

བན་གཟུགས། བཙུན་པ་དང་བཙུན་མའི་ཆ་བད་ཅན། 

བན་རལ། བན་གཟུགས་ཁིམས་རལ་ལམ་ཁིམས་འཆལ། 

བན་ལང་། [རིང]བ་ལང་། 

བན་ལློག གྲྭ་པ་ཆློས་མགློ་མ་ཐློན་པར་སྐྱ་སར་བབ་པ། བན་ལློག་ཁིམ་དུ་ལློག་སྟེ་གནས། 

བན་ཤུལ་སར་གསར་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ་༡༩༨༧ལློ ར་ཨ་ཁུ་ཆློས་ལན་གིས་

གུར་སར་གི་ཆློས་ཚོགས་ཞིག་བཙུགས། བསྟན་པ་བསྐྱར་དར་སྐབས་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་

ལགས་བ་སྤི་ལློ་༡༩༨༡ལློ ར་འཇམ་དབངས་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའམ་མཚན་གཞན་ཨ་

ལགས་རྒྱ་ཐློ་ལགས་ཀིས་འདུ་ཁང་གསར་བཞེངས་ཀིས་དགློན་པ་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་མང་ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བན་ཤུལ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༨༩༥ལློར་བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་མང་ར་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བབ། ① བབས་དང་འདྲ། ② བློད་ལུགས་ཁང་པའི་སློ་ཐློད་མཛེས་རྒྱན་གི་བེ་བག་ཅིག 

བབ་ཁེབས། བློད་ལུགས་ཁང་པའི་སློ་ཐློད་མཛེས་རྒྱན་གི་བེ་བག་ཅིག 

བབ་ཅློལ། མ་བརགས་མ་དཔྱད་པ། གདློང་ཐག་སྐབས་བསམ་འཆར་མི་སྨྲ་བར་ལློག་ནས་བབ་ཅློལ་

དུ་བརློད་པ། ལས་ཀ་བབ་ཅློལ་དུ་ཐག་གཅློད་བས་ནས་འཐུས་ཤློར་བྱུང་བ། བབ་ཅློལ་གཏམ་

གིས་གནད་མི་ཕིགས། 

བབ་ཅློལ་སྨྲ་བ། ངག་འཆལ་གི་སྐད་ཆ་ཤློད་པ། 

བབ་ཆགས་པའི་མདློག་གསུམ་ར་ཆས། རྒྱ་ནག་ར་ཆས་བཟློ་བཀློད་མཛེས་རལ་གི་ཐློན་རས་ཀི་

ཁ་དློག་གས་ཤིག་ཡིན། བབ་ཆགས་པའི་མདློག་གསུམ་ར་ཆས་ནི་མཆིན་མདློག་དང་། སེར་
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པློ། ལང་གུ་བཅས་ཚོན་གསུམ་གིས་རི་མློ་བིས་ཡློད་པ་དང་། གཞི་གདན་ནག་པློ་བས་པ་དེ་

རིན་ཐང་ཆེ་ཤློས་ཡིན། ལློ་རྒྱུས་ཐློག་བབ་ཆགས་མདློག་གསུམ་གི་དཀར་ཡློལ་ཐློན་རས་ནི་

དཀར་ཡློལ་རིགས་གཞན་ལས་རིན་གློང་ལབ་བརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤས་ཀིས་མཐློ་བ་ཡློད་པས། ཧ་

ཅང་རིན་ཐང་བལ་བའི་དངློས་པློར་བརི་ཡི་ཡློད། 

བབ་ཆགས་པློ། རྒྱས་སྤློས་མིན་པ། 

བབ་ཆློལ། བབ་ཅློལ་དང་འདྲ། 

བབ་ཆློལ་དུ་འཇློག་པ། མ་བརགས་པར་འཇློག་པ། 

བབ་ཆློལ་ཕར་ཡང་། [རིང]མ་བསམས་པར་ལན་རྒྱབ་པ། 

བབ་བལ། གནས་ཚུལ་དངློས་ལ་བལ་བ། བབ་བལའི་སློ་ནས་དློན་གཅློད་པ། 

བབ་བསྟུན། གང་ལ་གང་འཚམས་ཀི་དློན་ཏེ། བབ་བསྟུན་གི་འཐབ་ཇུས་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

བབ་བསྟུན་ཆད་གཅློད། གློད་དློན་གང་ག་ིཚབས་ཆ་ེཆུང་ག་ིམཁློས་བབ་ལ་བལས་ནས་ཆད་པ་གཅློད་པ། 

བབ་ཐློབ། འློས་བབ་ཡློད་པ། 

བབ་དང་མཚུངས་པ། གློ་བབ་བམ་བེད་བབ་དང་མཐུན་པ། སློབ་མ་སློ་སློའི་བློ་རིག་གི་བབ་དང་

མཚུངས་པའི་དཔེ་ཁིད་བས་པ། 

བབ་པ། འབབ་པའི་འདས་པ། 

བབ་བབ། མ་བསམས་པར་སྨྲ་བའམ་གང་བྱུང་མང་བྱུང་ཤློད་པའི་མིང་། མིའི་ཁ་ནས་གང་ཐློན་གི་

སྐད་ཆ་བབ་བབ་སྨྲ་བ་ལ་བདེན་འཛིན་མ་བེད། 

བབ་བ། བློད་ཀི་རྡློ་ཚོན་སེར་པློ་ཞིག་སྟེ། ཁམས་ཁུལ་ནས་ཐློན་གི་ཡློད། 

བབ་འབེལ། བབས་འབེལ་དང་འདྲ། 

བབ་མལ། ཞག་པློར་སློད་སའམ་ཚུགས་འབབ་ས། ད་ནས་བབ་མལ་ལྔ་ལ་ཚྭ་ཁེ་སེབས་སྙམ། 

བབ་སྨྱུག་བཞི་ཟུར། ཁིམས་ཆད་གཏློང་དུས་ཆད་འབབ་ཇི་ཙམ་འཁིས་པ་དེའི་བཞི་ཟུར་རེ་དྲུང་

ཡིག་པ་སྨྱུག་དློད་དུ་སྤློད་དགློས་པར་ཟེར། དེ་ཡང་དློན་དངློས་ནི་ཆད་དངུལ་ཞིག་རེད། 

བབ་གཟིགས། བབ་བལ་དང་དློན་གཅིག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བབ་བཟློ་དགློན། གཡུང་དྲུང་བསམ་འགྲུབ་ནློར་བུའི་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་

ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་ ༡༡༨༤ལློ ར་བ་མ་གགས་པས་སྒྲུབ་ལུང་ཞེས་པར་བ་བང་གསར་བཞེངས་

མཛད། དེ་རེས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པ་ཡས་མས་སུ་བ་རབས་དྲུག་པའི་ཡང་སྤྲུལ་འདུལ་བ་

བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་ཡང་སྤྲུལ་བསྟན་པ་འབྲུག་གགས་ནས་གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་

མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བབ་འློས། བབ་ཐློབ་དང་དློན་གཅིག་སྟེ། རང་ལ་འློས་སུ་བབས་པ། 

བབ་འློས་ཀི་དློ་བདག བབ་ཞིང་འློས་པའི་དློ་བདག ཡང་ན་ལུགས་མཐུན་གི་དློ་བདག་ཅེས་པ་མིང་

གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

བབ་འློས་ཀི་དབང་ཆ། སྐབས་བབ་འློས་འཚམ་གི་དབང་ཆ། 

བབ་བརླིང་། བབ་བརན་པ། ལས་ཀ་བབ་བརླིང་ལན་པ། བབ་བརླིང་བརན་གསུམ་ལན་པ། བབ་

བརླིང་ཡིན་མདློག 

བབ་ལ། བ་བ་དང་འདྲ། 

བབ་ལྷིང་། བབ་བརླིང་སྟེ། བེལ་ཟིང་མེད་ཅིང་འཚབ་འཚུབ་མེད་པ། 

བབས། ཐློབ་ཐང་ངམ་གནས་ཚུལ། དུས་བབས། གནས་བབས། གློ་བབས། གློས་སྡུར་བེད་བབས་

ལ་གཞིགས་ནས་ཐག་གཅློད་རྒྱུ། 

བབས་བཀློད་གཅློད་ངསེ། ཚ་དྲག་ག་ིངག་བཀློད་ཤློད་སྟངས་ཤགི་སྟ་ེཉསེ་ཆད་གཅློད་ཀ་ིཡནི་ཞསེ་པའ་ིདློན། 

བབས་བཀློད་འབེལ་བ། རྒྱུ་མཚན་དྲི་བ་དང་སྐྱློན་བརློད་ཟུང་འབེལ་བས་པ། 

བབས་ཁུར། རང་ལ་བབས་པའི་འགན་ཁུར། རང་རང་གི་བབས་ཁུར་བ་བ་ལེགས་པར་སྒྲུབ་པ། 

བབས་ཆགས་པ། ① མཛེས་པའམ་སམ་པ། ལུས་སྟློབས་བབས་ཆགས་པ། ② རན་པའམ་འཚམས་

པ། གཏམ་བརློད་ལུགས་བབས་ཆགས་པ། རྣམ་འགྱུར་བབས་ཆགས་པ། 

བབས་སྙུག་བཞི་ཟུར། སློ་སློའི་ནག་ཉེས་ཀི་བེད་བབས་ལ་བསྟུན་པས་དཔྱད་མཚམས་བི་བེད་སྙུ་གུ་

དང་སྣག་ཚའི་རིན་བབས་ནས་བཞི་ཟུར་གཅིག་ཁིམས་འདེགས་སམ་ཆད་པར་སྤད་པའི་དངུལ། 

བབས་སྟེགས། འབབ་སའི་སྟེགས་བུ། ར་ལས་འབབ་དུས་བབས་སྟེགས་ཀི་སྟེང་དུ་བབས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བབས་བསྟུན། དངློས་ཡློད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་བས་པ། དངློས་ཡློད་གནས་ཚུལ་ལུགས་ལ་

བབས་བསྟུན་གིས་འཆར་གཞི་འདིང་བ། ཡློང་སློར་བབས་བསྟུན་བས་ནས་འགློ་སློང་གཏློང་བ། 

བབས་ཐློབ། འློས་ཐློབ་བམ་འློས་བབ། ངལ་རློལ་གི་བབས་ཐློབ་ལ་གཞིགས་ནས་ཐློབ་ཆ་སྤད་པ། 

བབས་པ། འབབ་པའི་འདས་པའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག 

བབས་སར། ལློ་རེ་བཞིན་མི་སློ་སློར་བབས་པའི་སར་ཁ་ལ་ཟེར། དེ་ཡང་བརི་བ་སྐྱེས་པ་ཡིན་ན་

སར་ཁ་ལི་ཐློག་ནས་གཡས་སུ་བསྐློར་བས་ལློ་གངས་གར་བབས་ཀི་སར་ཁ་དང་། བུད་མེད་

ཁམ་ཐློག་ནས་གཡློན་དུ་བསྐློར་བས་ལློ་གངས་གར་བབས་ཀི་སར་ཁའློ།།

བབས་འབེལ། གནས་ཚུལ་དངློས་དང་མཐུན་པའམ་འློས་ཐློབ་ཀི་འབེལ་བ། བབས་འབེལ་ཆགས་

པའི་གཏམ། མི་སློ་སློའི་འཇློན་ཐང་གི་བབས་འབེལ་ལ་གཞིགས་ཏེ་ལས་བགློས་རྒྱབ་པ། 

བབས་འབེལ་མ་ཆགས། གནས་བབས་དང་མི་མཐུན་པ་དང་། འློས་བབས་མེད་པ། 

བབས་སྨེ། སྐྱེས་པ་བུད་མེད་གང་ཡིན་ཡང་གནམ་ལློ་ཕློ་ཡིན་ན་དབུས་མ་ནས་ཤར་ཐློན་བང་ཤར་

ནས་གཡློན་སྐློར་དུ་བརིས་པས་ལློ་གངས་གང་བབས་ཀི་སྨེ་བ་དང་། མློ་ལློ་དབུས་ནས་ཤར་

ཐློན་གཡས་སྐློར་དུ་བརིས་པས་གང་བབས་ཀི་སྨེ་བའློ།།

བབས་ཚུགས། འགྲུལ་པ་སློད་སའི་ལམ་ཚིགས་སློ་སློ།། 

བབས་ཚོད། འློས་ཚོད། སློ་སློའི་ནུས་ཤུགས་ཀི་བབས་ཚོད་ལ་གཞིགས་པའི་ལས་ཁུར་སྤད་པ། 

བབས་མཚུངས། གང་ལ་གང་ཞིག་འློས་ཤིང་འཚམས་པའམ་ཆ་མཐུན་པློ། 

བབས་འློས། བབས་སུ་འློས་པ་སྟེ། གང་ལ་གང་ཞིག་ཐློབ་ཐང་ཡློད་པ། 

བབས་གསེད། གནས་ལུགས་ཡློང་རྐྱེན་གློ་བརྡ་སྤློད་པ། རློད་གཞི་ཐག་གཅློད་པའི་ཆེད་དུ་ཕན་ཚུན་

གཉིས་ཀར་བབས་གསེད་བེད་པ། 

བབས་ལྷིང་། བརན་པློ། བཙན་འཛུལ་དམག་འཁྲུག་ལ་ཁ་གཏད་འཇལ་རྒྱུའི་ག་སྒིགས་བབས་ལྷིང་

ལན་པ་ཞིག་དགློས། གློམ་པ་བབས་ལྷིང་གི་སློ་ནས་མདུན་དུ་སློ་བ། 

བམ། ① དངློས་རས་རུལ་བའི་འགློ་ཚུགས་ཏེ་སློ་བམ་ཆགས་པ། གློ་གཟན་བམ་ནས་རུལ་གབས་བེད་

ཅིང་འདུག་ལ་བུ། ② རློ་སྟེ། དབུགས་དང་བལ་བའི་སེམས་ཅན་གི་ཕུང་པློ། ③ མིང་མཐའི་རེས་སུ་
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སྦློར་བའི་འབེད་སྡུད་ཀི་སྒ་ཞིག བ་རིའི་རྒྱབ་བམ་མདུན་ཕློགས། ལགས་ཐབ་བམ་རྡློ་ཐབ།

བམ་སྐྲངས། མི་ཤི་བའི་རློ་སློས་སྐྲངས། 

བམ་གངས་ཀི་རྒྱ། རྒྱ་རིམ་པ་བདུན་གི་གས། བམ་པློ་མི་འཁྲུག་པར་བེད་པའི་རགས་ཏེ་བམ་པློ་།

བམ་སྒྲུབ། རློ་ལངས་སྒྲུབ་པ། 

བམ་ཆེ་བ། གཏློས་ཆེ་བ། 

བམ་དྲི། ① མི་རློའི་དྲི་མ། ② རུལ་དྲི། ཤ་རུལ་ནས་བམ་དྲི་ཁ། 

བམ་པ། རུལ་བ། རློ་རྣམ་པར་བམ་པ། 

བམ་པློ། དུམ་བུ་དང་། ཆུན་པློའམ་ཆག་པ། གེགས་བམ་འདིར་བམ་པློ་བརྒྱད་ཡློད། མེ་ཏློག་བམ་

པློར་འཆིང་བ། མེ་ཤིང་བམ་པློར་བསམས་ཏེ་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་བ། 

བམ་པློའི་གངས་ཀི་རྒྱ། བམ་གངས་ཀི་རྒྱ་དང་དློན་གཅིག

བམ་པློའི་རྒྱ། རྒྱ་རིམ་པ་བདུན་གི་གས། ཤློ་ལློ་ཀ་མི་འཁྲུག་པར་བེད་པའི་རགས་ཏེ“།། །”ལ་བུ། 

 བམ་པློའི་ཚད། བམ་པློ་ཞེས་པ་ནི་གཞུང་གི་དུམ་བུ་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ཚད་ནི་བམ་པློ་རེར་ཤློ་ལློ་ཀ་

སུམ་བརྒྱ་རེའློ།། དེའང་ཤློ་ལློ་ཀ་རེར་ཚེག་བར་སུམ་ཅུའམ་སུམ་ཅུ་སློ་གཉིས་རེ་བེད་པ་སྣ་

ཚོགས་ཡློད། 

བམ་པློར་སྦྲེས་པ། མཉམ་པློར་བསམས་པ། 

བམ་པློར་སྦྲེལ། མཉམ་པློར་བསམས་པ། 

བམ་བློ། གེགས་བམ་ཞེས་དཔེ་མའི་ཕློགས་བསྒིགས་དཔེ་ཁག་སློ་སློ།། 

བམ་རིལ། མི་རློ་ཆ་ཚང་བ། 

བམ་རློ། མི་རློ། 

བམ་རློ་སྐམ་པློ། མི་རློ་སྐམ་པློ་ལ་ཟེར། 

བམ་ཤ་རློ་ཙ་ན། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་ཅུ་གང་གི་མིང་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། སྨྱུག་བཅུད་ཅེས་

འགྱུར་བར་འཇམ་དབངས་མཁེན་བརེས་མཛད་པའི་སྨན་མིང་དང་ངློས་འཛིན་གི་སྐློར་བདུད་

རིའི་ཟེགས་མ་ལས་གསུངས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བམས་སྒིག རུ་སྒིག་གམ་འཕེང་སྒིག་པ། 

བཛྲ་གུ་རུ། སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀི་མཚན་སགས་འབྲུ་གསུམ་གི་སགས་དང་

སེལ་བ་ཞིག་སྟེ། ཨློཾ་ཨཱ་ཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། 

བཛྲ་ད་ར་ཏཱ་ལའི་བ་མ། བཛྲ་ད་ར་ཞེས་པ་རྒྱ་གར་སྐད་བློད་སྐད་དུ་རྡློ་རེ་འཆང་ཟེར། ཏཱ་ལའི་ཞེས་

པ་སློག་སྐད་དུ་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། དེ་ནི་བློད་ཀི་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་སྟག་མིང་

རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་ཧྲེན་ཙུང་འདྲེས་སྦློར་སྣལ་མ་གིས་ཁི་ལློ་དྲུག་པ་ཐུ་མེད་ཚོ་པ་བཅུ་

གཉིས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཨལ་ཐན་ཧན་གིས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ་བསློད་ནམས་རྒྱ་མཚོར་

ཆློས་ཞུས་རེས་གསེར་སང་བརྒྱ་ཐམ་པ་ལས་བཟློས་པའི་ཐམ་ཀ་ཆེ་བ་ཞིག་ཕུལ་བ་དེའི་ཁ་

རིས་སུ། ཧློར་ཡིག་གསར་པས་རྡློ་རེ་འཆང་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཐམ་ཀ་རྒྱལ་ཞེས་འཁློད་པ་དང་། 

ཡང་དེ་ལས་ཆུང་བའི་ཐམ་ཀ་ཞིག་གི་ཁ་རིས་ལ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་བཛྲ་ད་ར་ཞེས་འཁློད་པ་ཞིག་

སློགས་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་དངློས་པློ་མང་པློ་ཕུལ་བ་དེ་ནས་བཟུང་ཏཱ་ལའི་བ་མ་ཞེས་པའི་མཚན་

ཆགས་པ་དང་། རེས་སུ་ལློ་རྒྱུས་འབི་མཁན་ཚོས་སྐུ་ཕེང་དང་པློ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་དང་། སྐུ་

ཕེང་གཉིས་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཡང་མཚན་དེ་ལར་སྦར་བའློ།།

བཛྲ་ས་ན། འདི་རྒྱ་གར་སྐད་དེ། བློད་སྐད་དུ་རྡློ་རེ་གདན་ཟེར། དེང་སང་རྒྱ་གར་གི་ནང་པ་ཚོས་མ་

ཧཱ་བློ་དིའམ་བློ་དི་ག་ཡ་ཞེས་འབློད་པ་མཆློད་རེན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ། རྒྱ་གར་ཡུལ་དབུས་ཀི་བང་

ཕློགས་བལ་ཡུལ་དང་ཐག་ཉེ་བའི་སར་ཡློད། 

བཛྲ་ཧི་ར། [ལེགས]བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། རྡློ་རེ་ཕ་ལམ་ཞེས་འགྱུར་བར་དེའུ་དམར་དགེ་

བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས་གསུངས། 

བར། དབར་དང་། མཚམས། དབག ལ་གཉིས་བར། ཆུ་གཉིས་བར། རྒྱ་ནག་ནས་བློད་བར། སར་

ནས་ད་བར། 

བར་སྐབས། ① དུས་ས་ཕིའི་བར་མཚམས། དམག་འཁྲུག་གཉིས་ཀི་བར་སྐབས་ལ་ཆིངས་སྒིག་

དང་། ངལ་གསློའི་དུས་ཚོད་ཅིག་འཇློག་དགློས། ② གནས་སྐབས། ལུགས་སློལ་དེ་བར་

སྐབས་ཤིག་ལ་ནུབ་ནས་དར་མི་འདུག བར་སྐབས་དེར་མཐུན་ལམ་མ་བྱུང་བ། 
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བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། རློམ་ཡིག་ཚིག་ལྷུག་གི་བར་བར་དུ་ངལ་གསློའི་སྙན་ཚིག་སེལ་

བའི་ཚིགས་བཅད། 

བར་ཀློག་དགློན། མིང་གཞན་བར་ཀློག་ཕུན་ཚོགས་རབ་བརན་གིང་ཟེར། དགློན་པ་འདི་འདེབས་

མཁན་དང་བཏབ་དུས་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་

མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ར་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བར་རྐྱེན། བར་བར་དུ་འབྱུང་བའི་རྐྱེན་རིགས། ལས་གྲྭ་འཛུགས་ཡུན་ལ་བར་རྐྱེན་འགའ་ཤས་བྱུང་

མློང་ཡང་སྐྱློན་ཆེན་པློ་མ་ཤློར་བ། 

བར་བསྐལ། བར་གི་བསྐལ་པ་སྟེ། བསྐལ་པ་ཆགས་གནས་འཇིག་སྟློང་བཞི་སློ་སློར་རང་རང་གི་

མགློ་བརམས་པ་ནས་མཇུག་རློགས་པའི་བར་གི་བསྐལ་པ་ཆུང་ངུ་རྣམས་ཏེ། གནས་པའི་བར་

བསྐལ་ཉི་ཤུ་ལ་བུའློ།།

བར་བསྐལ་གཅིག དུས་ཀི་མཐའ་སྟེ་ཁུག་པ་བཅློ་བརྒྱད་ལ་བར་བསྐལ་གཅིག 

བར་བསྐལ་ཉི་ཤུ། མིའི་ཚེ་ལློ་དཔག་མེད་ནས་ཚེ་ལློ་བཅུའི་བར་བི་བ་དེ་བར་གི་ཡ་ཐློག་རིང་མློའམ་

བསྐལ་པ་དང་པློ་དང་། དེ་ནས་ཡར་ལློ་བརྒྱད་ཁིའི་བར་དུ་འཕེལ་ཞིང་མར་ལློ་བཅུའི་བར་དུ་བི་

བ་དེ་བར་གི་བསྐལ་པ་གཉིས་པ། དེ་ལ་བུའི་ཁུག་པ་བཅློ་བརྒྱད་སློང་མཚམས་སར་ཡང་ཚེ་ལློ་

བཅུ་ནས་བརྒྱད་ཁིའི་བར་དུ་འཕེལ་བ་ནི་བར་གི་མ་ཐློག་རིང་མློའམ་བསྐལ་པ་ཐ་མ་སྟེ་

བསློམས་པས་བར་གི་བསྐལ་པ་ཉི་ཤུའློ།།

བར་བསྐལ་བཞི། ཆགས་པའ་ིབསྐལ་པ། གནས་པའ་ིབསྐལ་པ། འཇིག་པའ་ིབསྐལ་པ། སྟློང་བའ་ིབསྐལ་པ། 

བར་སྐློར། སྐློར་བ་བར་མ་སྟེ། ལྷ་སའི་ཁློམ་ལམ་གཙོ་བློ་ཞིག་གི་མིང་། node ཟེར། 

བར་ཁ། སྤློ་སྐྱིད་ཀི་སྐབས་བདེ་འཇགས་ཀི་ཆེད་དུ་བར་ཐག་ཐུང་བའི་སར་འབེན་ལ་འཕེན་བེད་ཀི་

མདའ་ཞིག་སྟེ། མདའ་སྣེར་ཤིང་ལས་བཟློས་པའི་བེ་ཤུ་ཟེར་བ་ཧྲིལ་མློ་ཁུང་བུ་ཅན་ཞིག་བསར་

ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན། བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ལློ་ལར་བློད་ཟླ་དང་པློའི་རློང་རྒྱབ་གནམ་མདའི་

དགློང་དྲློ་དྲུང་འཁློར་ཚོས་རལ་འགན་བེད་སློལ་ཡློད། 

བར་ཁང་། ①ཁང་མིག་གསུམ་གི་བར་མ། ② ཐློག་བརེགས་གསུམ་གི་བར་ཐློག་ཁང་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བར་ཁམས། འབི་ཆུ་དང་། ར་ཆུ་འབབ་ཡུལ་གི་ཁམས་ཀི་ས་ཆ་སྟེ། སེ་དགེ མི་ཉག འབའ་ལི་རྒྱལ་

གསུམ། ཤློ་སྟར་ལྷློ་གསུམ། སྨར་བག་ཆབ་གསུམ། དཀར་བག་དར་གསུམ་སློགས། 

བར་ཁུག་བཅློ་བརྒྱད། ཡ་ཐློག་རིང་མློའི་རེས་ནས་མ་ཐློག་རིང་མློའི་བར་གི་ཁུག་པ་བཅློ་བརྒྱད་དེ་

ཚེ་ལློ་བཅུ་པ་ནས་ཡར་བརྒྱད་ཁིའི་བར་འཕེལ་བ་དང་། ཡང་བརྒྱད་ཁི་ནས་མར་བཅུ་པའི་བར་

བི་བ་དེ་གཉིས་པློ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་བར་གི་བསྐལ་པ་རེའམ་བར་གི་ཁུག་པ་རེ་རེ་བས་པའི་

ཁུག་པ་བཅློ་བརྒྱད་དློ།།

བར་ཁུལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་buffer ཟེར། 

བར་ཁེ། ཉློ་འཚོང་ཕློགས་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཟ་བའི་ཚོང་ཁེ། བར་ཁེ་ཟ་བ། 

བར་ཁད། ① ཆེ་ཆུང་མཐློ་དམའ་མང་ཉུང་ལ་སློགས་པའི་བར་གི་ཁད་པར། སྤི་ཚོགས་གསར་རིང་

གཉིས་ཀི་ལམ་ལུགས་བཟང་ངན་བར་ཁད་ཆེ། ② རི་མློ་དང་རི་མློའི་བར་གི་ཁད་པར། ཉིན་

ཚེས་ཁིམ་ཞག་གི་རག་ལློངས་སློ་སློའི་བར་ཁད། 

བར་ཁམས། བར་འཁམས་དང་འདྲ། ཁང་པའི་ཕི་ནང་གི་བར་དུ་ཡློད་པའི་གཡབ་དཀར་གསལ་ཅན། 

བར་ཁིམ་དགློན། བུ་འབློར་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། དུས་ཚོད་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་

པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཔལ་ཡུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བར་འཁམས། ཁང་པའི་བར་འཁམས་ཏེ་སློ་ནང་ནས་སློད་ཤག་བར་གི་སྟློང་ཆ་དེའི་མིང་། བར་

འཁམས་ནི་དུས་རྒྱུན་སློ་ཕི་ནང་ཡར་མར་འགློ་ས་ཡིན་པ་ལས་མི་སློད་ས་མིན། བློད་ཀི་ཁང་

པ་ཕལ་ཆེར་བ་དེ་ཐློག་མར་སློ་ནང་ཡར་འཛུལ་ཞིང་བར་འཁམས་བརྒྱུད་དེ་སློད་ཤག་ནང་འགློ་

དགློས་པ་རེད། འདི་ལ་མདློར་འཁམས་ཡང་ཟེར། བར་ཁམས་ཀང་འབི་སློལ་ཡློད།

བར་གློས། བར་གཟབ་ཀི་གློས། དེ་རིང་གློན་ཆས་བར་གློས་ཤིག་གློན་ན་ལེགས། 

བར་སློ། ཁང་པའི་ཕི་སློ་དང་ནང་སློའི་བར་ན་གནས་པའི་སློ་བར་མ། 

བར་གི་སྟློང་གཉིས། སིད་སྐྱློང་གི་དུས་ཚོད་སྤི་ལློའི་སློན་གི་84ལློ་ནས་སྤི་ལློའི་སློན་གི་31བར། 

གདུང་རབས་བརྒྱད་པ་ག་ིགུམ་བཙན་པློ་དང་། དགུ་པ་བ་ཁ་ིབཙན་པློ་གཉིས་ལ་བར་ག་ིསྟེང་གཉིས་ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བར་གི་སེར་ཆགས། རློང་འཕང་འཕྲུལ་གི་ལེ་མིག་ལས། བར་གི་སེར་ཆགས་ཞེས་སལ་པའློ།། 

ཞེས་གསུངས་པ་དང་། བང་ལུགས་འགའ་ཞིག་རྨིག་པ་ལ་བཞེད། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་

མཚོས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བྱཻ་སློན་ལས། རངས་པ་ལ་བཞེད་པ་བཅས་མི་

འདྲ་བ་སྣང་བས་དཔྱད་པར་བའློ།།

བར་གི་དཔའ་སེ། ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་ཤར་ལྷློ་ཕློགས་བློད་འཇང་བར་གི་ས་

སྲུང་སྙན་གགས་ཆེ་བའི་དཔའ་བློའི་སེ་པ་ཞིག་སྟེ། རི་པེ་ནམ་ལུང་ཡན་ཆད། ཆ་སྐློར་དར་བས་

མན་ཆད་ཡུལ་དེ་ན་སས་རྒྱ་སེ་བཅུ་གཉིས་གནས་པས་ནགས་ཤློད་ཀི་དཔློན་བས་ཏེ། ལང་མློ་

ཐག་མདུང་གི་རེ་མློ་བཙུགས་ནས་དམག་གསེབ་ཏུ་རྒྱུག་པ་ལ་རྒློལ་བའི་ཚེ་དཔའ་ཚན་དུ་རལ་

གི་ལ་རི་མློ་བིས། （རལ་གི་བཀློལ་དགློས་དློན་མེད་མཚོན་རགས）དུར་རྒྱགས་ལློར་ཟློས། 

（འ ཆི་རྒྱུར་ཐག་བཅད་པའི་མཚོན་རགས） ཚེ་སློག་རྒྱབ་ཏུ་གློན་ཏེ་མི་སྡུག་པའི་ཆས་སུ་

བས་ནས་རྒློལ་བས་ལང་བཏུལ་ལློ། སུམ་པ་རུ་ཆེན་གི་ནགས་ཤློད་སྟློང་བུ་ཆུང་གི་སས་སེ་

བཅུ་གཉིས་ནགས་ཤློད་ཀིས་དཔློན་བས 

བར་གི་ཚོགས་འདུ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་moderated conference ཟེར། 

བར་གས། སྤུས་ཀའམ་ཆེ་ཆུང་སློགས་འབིང་གས། གློས་ཆེན་བར་གས། རས་སྣམ་བར་གས། 

བར་གིང་། གིང་ཆེན་གཉིས་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཆགས་པའི་གིང་ཕན་རྣམས། 

བར་འགག མདློ་སྦུག་གཉིས་ཀི་བར་མཚམས་ཀི་འགག 

བར་འགའ། རེ་འགའམ་ཐེངས་འགའ། གནམ་གཤིས་བར་འགའ་ལ་དྭངས་ཤིང་བར་འགའ་ལ་

འཐིབས་པ། 

བར་བརྒལ། བ་བ་དང་དངློས་པློ་དུས་རིམ་ཞིག་ནས་རིམ་གིས་དུས་རིམ་གཞན་ཞིག་ཏུ་འཕེལ་བར་

འགློ་བ། བར་བརྒལ་དུས་སྐབས། 

བར་བརྒལ་མ་ལག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་change-over system ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བར་འགིབ། མིག་གི་རྒྱ་མློའི་ཤུན་པགས་བར་གི་འགིབ་རྐྱེན་ཞིག 

བར་མངའ་དར། གཉའ་ཁི་བཙན་པློ་མན་ཆད་ནས་དཔལ་འཁློར་བཙན་ཡན་ཆད་ཀི་གདུང་རབས་

ནི་བར་གི་མངའ་དར་ཡིན། 

བར་གཅློད། ① གནློད་བེད་ཀི་བགེགས། དློན་སྒྲུབ་པར་བར་གཅློད་བྱུང་ཡང་དཔའ་ངར་བསྐྱེད་དེ་

སེལ་ཐབས་བེད་དགློས། ② བར་མཚམས་གཅློད་པ། ང་ཚོ་སྤི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་མདུན་

ལམ་བཟང་པློར་བསྐྱློད་པ་འདི་སྟློབས་ཤུགས་གང་གིས་ཀང་བར་གཅློད་བེད་མི་ཐུབ། དབིན་

སྐད་དུ་interrupt ཟེར། 

བར་བཅུག་རི་མློ། དཔེ་ཆ་དང་གསར་འགྱུར་སློགས་ཀི་སྟེང་དུ་དློན་གསལ་བེད་དུ་བར་མཚམས་

སུ་བཀློད་པའི་རི་མློ་རྣམས་ཀི་མིང་། 

བར་ཆད། ① གནློད་རྐྱེན་ནམ་གེགས། སློག་གི་བར་ཆད། བདེ་འཇགས་ཀི་བར་ཆད། འགློ་ལམ་

དུ་བར་ཆད་མེད་པར་བདེ་བགློད་བྱུང་བ། ལས་དློན་ལ་བར་ཆད་གཏློང་བ། ② རྒྱུན་ཆད་དང་། 

མཚམས་ཆད། བཟློ་གྲྭ་ཁག་གི་འཕྲུལ་འཁློར་རྣམས་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་བར་ཆད་མེད་པར་

གཏློང་བཞིན་ཡློད་པ་རེད། 

བར་ཆད་ཀི་ལྷློང་། གནློད་རྐྱེན་ཡློང་བའི་ཕིའི་རགས་མཚན་སྣ་ཚོགས་པ། 

བར་ཆད་བྱུང་བ། བ་བ་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་པ་ལ་གེགས་སྐྱློན་བྱུང་བ། 

བར་ཆད་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། མིང་ཤེས་པའི་ཤེས་རབ་སྐྱེས་པ་སྟེ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ས་དང་པློ་གནློན་

པ་སྟེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མློས་པས་སྤློད་པའི་ཆ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན་ནློ།། 

བར་ཆད་མེད་པའི་རེ་སྦློར། རང་གི་དངློས་འབས་རྣམ་མཁེན་བསྐྱེད་པ་ལ། ཆློས་གཞན་གིས་བར་

ཆད་མེད་པའི་སེམས་པའི་རྣལ་འབློར། 

བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ། བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་དློན་གཅིག 

བར་ཆད་མེད་ལམ། རང་ལམ་གི་སྒིབ་པ་སློང་བེད་ཀི་དངློས་གཉེན་དུ་གྱུར་ཅིང་། རང་འབས་ཀི་ཡེ་

ཤེས་ཕི་མ་སྐྱེད་པ་ལ་གཞན་གིས་བར་དུ་མ་ཆློད་པའི་ལམ།

བར་ཆད་བཞི། ① ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རྒྱུན་གནས་པ་དང་ཁད་པར་དུ་འགློ་བ་ལ་བར་ཆད་བཞི་སྟེ། རློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

མང་ཅན་དང་། ང་རྒྱལ་ཤས་ཆེ་བ་དང་། མ་རིག་པ་ཤས་ཆེ་བ་དང་། ལ་བ་ཤས་ཆེ་བ་བཅས་

སློ།། ② སློར་སློམ་ཐློབ་པའི་བར་ཆད་དེ། མ་ནིང་དང་མཚམས་མེད་བས་པ་སློགས་ལ་སློམ་

པ་ཕློག་ཀང་མི་སྐྱེ་བས་སྐྱེ་བའི་བར་ཆད་དང་། རྒྱལ་པློ་དང་ཕ་མས་མ་གནང་བ་སློགས་ལ་

སློམ་པ་སྐྱེས་ཀང་རང་དབང་དུ་མ་གྱུར་པས་ཡུན་རིང་གནས་པའི་བར་ཆད་དང་། བ་རློག་སྐྲློད་

མི་ནུས་པའམ་ནད་དང་སྡུག་བསལ་གིས་ཉེན་པ་སློགས་ལ་སློམ་པ་གནས་ཀང་བསབ་པ་ལ་

སྦློར་མི་བཟློད་པས་ཡློན་ཏན་ཁད་པར་དུ་འགློ་བའི་བར་ཆད་དང་། སྐྲ་སེར་ཅན་དང་ལག་རྡུམ་

ཤན་པ་སློགས་ཁ་དློག་དང་དབིབས་རིགས་སློགས་ལ་སྐྱློན་ཆགས་པ་རྣམས་ཀིས་བསབ་པ་

ལ་སློབ་ནུས་ཀང་བསྟན་པ་ལ་མ་དད་པའི་རྒྱུ་བེད་པས་མཛེས་པའི་བར་ཆད་བཅས་བཞིའློ།།

བར་ཆད་གསུམ། ཕིརློལ་བདུད་ཀི་བར་ཆད། འབྱུང་བ་ལུས་འཁྲུགས་ཀི་བར་ཆད། གསང་བ་ཏིང་

ངེ་འཛིན་གི་བར་ཆད་དློ།།

བར་ཆུ་ཁ། ལགས་པློ་རིའི་ཤར་ཕློགས་ཀི་རི་ཟུར། 

བར་ཆློད། བར་ཆད་དང་འདྲ། 

བར་ཆློད་པའི་མི་དགེ་བ། དགེ་བའི་བར་ཆད་བེད་པའི་ཆློས་རྣམས། 

བར་འཇུག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་insert ཟེར། 

བར་འཇུག་ཚེག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་caret ཟེར། 

བར་འཇུག་རི་མློ། དཔེ་དེབ་དང་ཚགས་པར་སློགས་ལ་ནང་དློན་གསལ་འགེལ་བེད་པའི་རི་མློ་ལ་

ཟེར། དབིན་སྐད་དུ་illustration ཟེར། 

བར་ཏི་ཀཱ། [ལེགས]རྣམ་འགེལ། 

བར་ར། འདྲ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་བཏགས་པའི་རླིག་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། འབེ་ལློ་

ཙཱ་བ་ཚེ་དབང་ཀུན་ཁབ་ཀིས་མཛད་པའི་ཁ་ཐློར་གི་སྐློར་ཉེར་མཁློ་སྣ་ཚོགས་བསྡུས་པ་ལས། 

བར་ར་ཞེས་རླིག་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཏེ། དེ་འདློམས་ཀི་བར་དུ་ར་སྒློ་ལར་མཐུར་དུ་འཕང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བས་ན་མིང་ཡང་དེ་ལར་བཏགས་ཤིང་གཞན་ཡང་སྒ་བསྡུས་པའི་སྐབས་སུ་རླིག་རླུགས་ནད་

ཀི་མིང་དུ་འཇུག་པའང་ཡློད་དློ།། ཞེས་དང་། ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་

མཛད་པའི་མན་ངག་ཀུན་གི་སྙིང་པློ་བསྡུས་པ་ཝ་ཎའི་ཕེང་བ་ལས། རླིག་རླུག་བར་ར་ཞེས་བ་

བ། རླུང་གི་རྒྱུ་ལམ་འགགས་པས་འཁྲུགས། ཞེས་གསུངས།

བར་སྟློང་། བར་གསེང་ངམ་སྟློང་ཆ། ཁང་ཆེན་ཕན་ཚུན་གི་བར་སྟློང་ས་ཆ། 

བར་སྟློང་གློན་ཆུང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་space-saving ཟེར།

བར་སྟློན། [ཡུལ]བློད་ཀི་ཡུལ་སློལ་ལ་ཨར་ལས་སློགས་ལས་དློན་རྒྱ་ཆེན་བེད་སྐབས་ཀི་བར་གི་

སྟློན་མློ། 

བར་བཏབ། དཔྱིད་དུས་ཞིང་འདེབས་པའི་དུས་ཚོད་བར་མ། དེ་ལས་མིན་ན་ས་བཏབ་བམ་ཕི་

བཏབ་ཅེས་ཟེར།

བར་ཐག རྒྱང་ཐག་རིང་ཐུང་གི་ཚད། ལུང་པ་གཉིས་ཀི་བར་ཐག་རིང་བ། དུས་སྐབས་དེ་ནས་བར་

ཐག་རིང་པློ་མ་སློང་བ། 

བར་ཐག་ཚགས། སྣང་ཆ་རིག་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་ཡིན། མིག་གིས་མཐློང་བའི་བར་ཐག་རིང་ཐུང་

དེ་གཙོ་ཚགས་གཡས་གཡློན་གི་མཐའ་གཉིས་པློ་ས་ངློས་སྙློམ་ཐིག་ཐློག་ཐློན་པའི་ཚགས་

གཉིས་པློ་དེར་གཡས་གཡློན་གི་བར་ཐག་ཚགས་གཉིས་ཟེར་བས། སྟབས་བདེའི་མིང་ཚིག་

ལ་བར་ཐག་ཚགས་ཟེར་གི་ཡློད། ས་ངློས་དང་མཉམ་གཤིབ། རི་མློའི་ངློས་དང་ཟུར་ཚད་ཏུའུ་

45。འགྱུར་ཐིག་ཡིན་ཕིན་ཚང་མ་བར་ཐག་ཚགས་ཀི་སྟེང་དུ་གཅིག་སྡུད་དང་ཡལ་འགློ་ཡི་

ཡློད། བར་ཐག་ཚགས་དང་གཙོ་ཚགས་བར་གི་བར་ཐག་དེ། རི་མློ་བ་དང་རི་མློའི་ངློས་ཀི་བར་

ཐག་དང་མཚུངས་པ་ཡིན། 

བར་ཐློ། [ཡུལ]རྡློ་བཟློ་སློགས་ཀི་ཐློ་བ་འབིང་བ།

བར་ཐློག ཁང་པ་ཐློག་བརེགས་གསུམ་གི་བར་མ།

བར་མཐུད་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་repeater ཟེར།

བར་དུ་བསྒྱུར་བློན། དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་སྐབས་བློན་པློ་རྒྱལ་པློ་བང་ཆུབ་ཀིས་སངས་རྒྱས་

པའི་ཆློས་ཁ་བསྒྱུར་བས་ནས་བློན་ལུགས་དང་བསེས་ཏེ་བརམས་པའི་བློན་གཞུང་དེ་དག་

གི་རེས་འབང་རྣམས། 

བར་དུ་གཅློད་པའི་ཆློས་ལུང་སྟློན་པ་ལ་མི་འཇིགས་པ། མི་འཇིགས་པ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག འདློད་

ཡློན་དང་ཐར་པ་ལ་ཆགས་སློང་བར་དུ་གཅློད་པ་མངློན་སུམ་དུ་གཟིགས་པས་དེ་ལར་སྟློན་པ་

ལ་རྒློལ་བའི་གནས་མེད་པའློ།། བར་དུ་ཆད་ཅིང་འཇུག་པའི་ཡིད་ལ་བེད་པ། ཡིད་བེད་བཞིའི་

ནང་ཚན། སེམས་གནས་དགུའི་གསུམ་པ་བསྡུས་ཏེ་འཇློག་པར་བེད་པ་དང་། བཞི་པ་ཉེ་བར་

འཇློག་པར་བེད་པ་དང་། ལྔ་པ་དུལ་བར་བེད་པ། དྲུག་པ་ཞི་བར་བེད་པ། བདུན་པ་ཉེ་བར་ཞི་

བར་བེད་པ་རྣམས་ཀི་སྐབས་སུ། བིང་རྒློད་ཀིས་བར་དུ་བཅད་ནས་ཐུན་རིང་པློ་སྐྱློང་མི་ནུས་

པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནློ།། 

བར་དུ་ཆློད་ཅིང་མཆློད་པའི་ཟུང་ལན་གསུམ། རང་པའི་དང་པློ་ན་ཡློད་པའི་ཟུང་ལན་གི་ནང་གསེས་

གསུམ་པ་བར་དུ་ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལན་རྣམ་གངས་གསུམ་ནི། ས་མ་གཉིས་འདྲ་ཞིང་

ཕི་མ་གཉིས་འདྲ་བ་ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པ་དང་རང་པ་ས་ཕི་གཉིས་འདྲ་ཞིང་བར་མ་གཉིས་འདྲ་བ་

ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པ་། རང་པ་བཞི་ཀ་འདྲ་བ་ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པ་བཅས་སློ།། 

བར་དུ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལན་བཅུ་གསུམ། རང་པའི་དང་པློ་ན་ཡློད་པའི་ཟུང་ལན་ལ་དབེ་བ་མི་འདྲ་བ་

བཅུ་གསུམ་ནི། རང་པ་གཉིས་ལ་ཡློད་པ་དྲུག་སྟེ། ༡རང་པ་དང་པློ་གཉིས་ཀི་ཐློག་མར་ཆློད་པ། ༢ 

དང་པློ་དང་གསུམ་པའི་ཐློག་མར་ཆློད་པ། ༣དང་པློ་དང་གསུམ་པའི་ཐློག་མར་ཆློད་པ། ༤ གཉིས་

པ་དང་གསུམ་པའི་ཐློག་མར་ཆློད་པ། ༥ གཉིས་པ་དང་བཞི་པའི་ཐློག་མར་ཆློད་པ། ༦ རང་པ་ཕི་

མ་གཉིས་ཀི་ཐློག་མར་ཆློད་པ་བཅས་དང་། རང་པ་གསུམ་ལ་ཡློད་པ་གསུམ་སྟེ། ༧ རང་པ་དང་

པློ་གསུམ་གི་ཐློག་མར་ཆློད་པ། ༨ དང་པློ་དང་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་ཐློག་མར་ཆློད་པ། ༩ ཕི་མ་གསུམ་

གི་ཐློག་མར་ཆློད་པ། ༡༠ རང་པ་བཞི་ཡློད་པ་རང་པ་བཞི་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་ཡློད་པ་གསུམ་སྟེ། 

༡༡རང་པ་དང་པློ་གཉིས་འདྲ་ཞིང་ཕི་མ་གཉིས་འདྲ་བ། ༡༢ དང་པློ་དང་གསུམ་པ་འདྲ་ཞིང་གཉིས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ་དང་བཞི་པ་འདྲ་བ། ༡༣ས་ཕི་གཉིས་འདྲ་ཞིང་བར་མ་གཉིས་འདྲ་བ་བཅས་སློ།། 

བར་དློ། ས་ལུས་བློར་ནས་ཕི་ལུས་མ་ཐློབ་པ། རྣམ་ཤེས་སིད་པ་བར་དློར་འཁམས།

བར་དློ་སྒྱུ་མ། སྒྱུ་ལུས་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཡིད་ལས་བྱུང་བའི་བར་དློའི་ལུས་དབང་པློ་ཀུན་

ཚང་ཐློགས་མེད་དུ་རྒྱུ་བའི་སྒྱུ་མའི་ལུས་ཞིག་ཡིན། 

བར་དློ་བ། ས་མའི་ལུས་རེན་བློར་ནས་ཕི་མའི་ལུས་རེན་མ་རེད་པའི་བར་གི་སེམས་ཅན།

བར་དློ་ལློངས་སྐུར་འཁེར་བའི་རྣལ་འབློར། བར་དློའི་སྐབས་སུ་གློལ་བའི་སགས་ལམ་ཞིག 

བར་དློའི་སྐབས་ཀི་ས་སྐྲག་བཞི། ས་རླུང་ལློག་པའི་རྐྱེན་གིས་རི་ཉིལ་བའམ་ཁང་པ་རྡིབ་པའི་འློག་

ཏུ་ཚུད་པའི་སྣང་བ། མེ་རླུང་ལློག་པས་མེར་སེག་པའི་སྣང་བ། ཆུ་རླུང་ལློག་པས་ཆུ་ཆེན་གིས་

ཁེར་བའམ་མཚོར་བིང་བའི་སྣང་བ། རླུང་ལློག་པས་རླུང་ཆེན་གིས་ཁེར་བའི་སྣང་བའློ།། 

བར་དློའི་སྐབས་སུ་མ་ངེས་པའི་རགས་དྲུག གནས་ངེས་མེད་རི་རེ་ཐང་སྟློང་ཁང་སྟློང་ལ་སློགས་

པར་ཡུད་ཙམ་རེ་སློད། རེན་ངེས་མེད་ཟམ་ཟུར་མཆློད་རེན་ལ་སློགས་ཡུད་ཙམ་རེ་བརེན། སྤློད་

པ་ངེས་མེད་སྐད་ཅིག་རེ་ལ་སྣ་ཚོགས་བེད། ཟས་ངེས་མེད་རིགས་དྲུག་གི་ཟས་སྣ་ཚོགས་

མཐློང་ཡང་མི་ཐློབ་པའློ།། གློགས་ངེས་མེད་ལྷ་དང་འདྲེ་སིན་བར་དློའི་འགློ་བ་སྣ་ཚོགས་དང་

ཡུད་ཙམ་རེ་འགློགས། སྣང་ཚུལ་ངེས་མེད་ཡིད་ཀི་འཆར་སློ་བདེ་སྡུག་སྣ་ཚོགས་སྐད་ཅིག་ལ་

འགྱུར་ལློག་བེད་པའི་སྣང་བ་འཆར་བའློ།། 

བར་དློའི་ཁད་པར་བཞི། ལས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་དང་ལན་པ། དབང་པློ་ཀུན་ཚང་བ། གང་ལའང་

ཐློགས་པ་མེད་པ། རིས་མཐུན་ལྷ་མིག་དག་པས་མཐློང་བའློ།། 

བར་དློའ་ིའགློ་ཚུལ་གསུམ། ལྷའ་ིབར་དློ་གེན། མིའ་ིབར་དློ་ཐད་ཀ ངན་འགློའ་ིབར་དློ་སྤ་ིཚུགས་སུ་འགློའ ློ།། 

བར་དློའི་འཇིགས་སྣང་གསུམ། དུག་གསུམ་སློ་སློ་ལས་བྱུང་བའི་འཇིགས་སྣང་། 

བར་དློའི་འཕང་རིང་། སེམས་ཅན་ཤི་རེས་རྣམ་ཤེས་འཁམས་སའི་ལམ་འཕང་རིང་པློ།

བར་དློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ལྔ། ཡིད་ལས་བྱུང་བ། དྲི་ཟ། སིད་འཚོལ། སིད་པ་བར་མ། མངློན་པར་

འགྲུབ་པའི་སིད་པའློ།། 

བར་དློའི་འློད་གསལ་མ་བུ་གཉིས། སར་སློམ་པའི་དྲན་པའི་འློད་གསལ་མ་ལ་བུ་དང་། བར་དློའི་འློད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

གསལ་བུ་ལ་བུ་གཉིས་སློ།། ཡང་རིང་མའི་གཞུང་ལ་ལར། ད་ལའི་རིག་པ་གཞི་ཀ་དག་གི་འློད་

གསལ་མ་ལ་བུའི་ཁེགས་ཆློད་ཀི་རློག་པ་དང་། གཞི་ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་བུ་ལ་བུའི་

ཐློད་བརྒལ་གི་རློག་པ་གཉིས་ཆློས་ཉིད་བར་དློར་མ་བུ་འདྲེས་ཏེ་གཉིས་སུ་མེད་དློ།། 

བར་དློའི་ཟུང་བཞི་ཡ་བརྒྱད། གཏུམ་མློ་ལས་རྒྱ་གཉིས། རྨི་ལམ་བར་དློ་གཉིས། འློད་གསལ་ཟུང་

འཇུག་གཉིས། འཕློ་བ་གློང་འཇུག་གཉིས་རྣམས་སློ།། 

བར་དློར་འདའ་བ། གཟུགས་སུ་ཉེ་བར་འགློ་བ་གསུམ་གི་ནང་གསེས། གཟུགས་ཁམས་ཀི་ཚངས་

ཆེན་གི་བར་དློ་མ་གཏློགས་པ་གཞན་བཅུ་དྲུག་གི་བར་དློ་གང་རུང་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦློར་བའི་

རེན་དེ་ཉིད་ལ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་འཐློབ་པ་སྟེ། དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་གས་ཤིག

བར་དློར་འདའ་བ་གསུམ། བར་དློར་མ་ངན་ལས་འདའ་བ་གསུམ་སྟེ་བར་དློར་སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་འདའ་

བ་གྱུར་པ་དང་། བར་དློའི་ཚེ་དཀིལ་དུ་འདའ་བ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། བར་དློའི་ཚེ་གཞུག་ལ་

འདའ་བ་ཡུན་རིང་མློ་བཅས་སློ།། བར་དློར་ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བ། བར་དློའི་སྐབས་

སུ་མ་ངན་ལས་འདའ་ངེས་ཀི་ཕིར་མི་འློང་བའི་གློ་འཕང་ཐློབ་པ།

བར་ལིང་། ལས་ཀ་བདག་སྤློད་མེད་པར་ལུས་པ། འཆར་གཞི་ཞིག་བཏིང་ཡློད་ཀང་ལག་ལེན་ཇི་

ལར་བསྟར་རྒྱུའི་ཐད་ད་དུང་བར་ལིང་དུ་ལུས་ནས་ཐག་ཆློད་མི་འདུག 

བར་སྡུམ། ཕློགས་གཉིས་ཕན་ཚུན་མ་མཐུན་པ་མཐུན་པར་བེད་ཐབས།

བར་སློམ། རློམ་པའི་སེ་ཚན་རེ་རེའི་བར་དུ་སྦློར་བའི་སློམ་ཚིག་ཚིགས་བཅད། གཞུང་དེའི་བར་

སློམ་ཚིགས་བཅད་གཉིས་པ། 

བར་གདང་། [ཡུལ]ཐགས་ཁིའི་རུ་གཉིས་བར་གི་སྒློག་ཤིང་གི་མིང་། 

བར་གདློང་དགློན། བདེ་ཆེན་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་གུ་རུ་རྒྱལ་

མཚན་ནས་ཕག་བཏབ་མཛད། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་འཛམ་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བར་གདློན། ཆློས་ལུགས་པའི་ཤློད་སློལ་ལར་བཙན་དང་རྒྱལ་འགློང་སློགས་མི་མ་ཡིན་གི་སེ་ཚན་ཞིག 

བར་འདའ། བར་སིད་ཀི་རེན་ལ་མང་འདས་མངློན་དུ་བེད་པའི་གཟུགས་སུ་ཉེར་འགློ། འདི་ལ་མྱུར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བར་འདའ་བ། མྱུར་མིན་འདའ་བ། དུས་ཡུན་རིང་མློར་འདའ་བ། རིམ་གིས་དག་བཅློམ་ཞུགས་

པ། ཕིར་མི་འློང་བའི་འབས་བུ་ཐློབ་རེས་སུ་སློམ་སང་ཉློན་མློངས་སློང་བའི་སྦློར་བ་རང་རྒྱུད་ལ་

ཐློབ་པའི་རྣམ་པ། 

བར་འདུམ། ཁ་མཆུ་སློགས་བསྡུམས་ཏེ་འགིག་པར་བེད་ཐབས། ནང་ཁུལ་གི་རློད་གཞི་ལ་དགེ་

སྐྱློན་གསེད་བཀྲློལ་བས་ཏེ་བར་འདུམ་བེད་པ། 

བར་འདུམ་བེད་པ། འགལ་ཟླའི་ཕློགས་གཉིས་སུ་ལའང་མ་ཕློགས་པར་འགལ་ཟླ་འདུམ་སྒིག་བེད་

པ་ལ་གློ ཡང་ན་སྐད་ཆ་རྒྱབ་པ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན།

བར་འདུལ། བར་འདུལ་ནི་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ལས་བརྒྱུད་པའི་འདུལ་བའི་སློམ་རྒྱུན་ལ་ཟེར། འདིའི་

སྐློར་པཎ་ཆེན་སློམ་རྒྱུན་ལ་གཟིགས། 

བར་འདེབས། དཔྱིད་དུས་ཞིང་འདེབས་པའི་དུས་ཚོད་བར་མ་སྟེ། བར་བཏབ་དང་དློན་གཅིག 

བར་སྣང་། ཐློགས་སྒིབ་མེད་པ་ནམ་མཁའི་ཀློང་ངམ་མཐློངས། སེམས་བཟང་པློས་བར་སྣང་ལ་ར་

རྒྱུག་འདློད་ཀང་། རྒྱུ་དངློས་པློས་སར་མཐིལ་ལ་སློ་མི་ཐེབས།

བར་སྣང་ཁང་ཆེན། དློན་མེད་རེ་དློགས་ཀི་སྟློང་བསམ་དངློས་མེད་ཁང་ཆེན་གི་གཟུགས་སུ་བཀློད་

པ། བར་སྣང་ཁང་ཆེན་བསྐྲུན་འདློད་ཀི་འཁྲུལ་སྣང་།

བར་སྣང་ཆུ་རླབས། [མངློན]སྨིག་རྒྱུ།

བར་སྣང་ལ་གནས་པ། འདློད་ལྷ་རིགས་དྲུག་ལས། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དང་། འཐབ་བལ་དང་། དགའ་

ལན་དང་། འཕྲུལ་དགའ་དང་། གཞན་འཕྲུལ་དབང་བེད་བཅས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ནི་རིའི་རྒྱལ་པློ་རི་

རབ་ཀི་སྟེང་གི་བར་སྣང་ལ་གནས་ཡློད་པའི་བཤད་སློལ་ལར་རློ། 

བར་གནས། ཕློགས་གང་དུའང་མ་འཛུལ་བར་བར་མཚམས་སུ་ཡློད་པ། བར་གནས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ། 

བར་པ། ① འབིང་བ་དང་དཀིལ་མའི་དློན་དུ་གློ་བའི་བར་མ་དང་འདྲ། ② ཆ་དཔང་སྟེ་བར་དཔང་། 

③ [མངློན]བུད་མེད་དར་མ།

བར་དཔང་། བར་གི་བདེན་དཔང་།

བར་ཕུག གཞིས་རེ་ས་ཁུལ་ངམ་རིང་རློང་དུ་ཡློད་ཅིང་། བ་རི་ལློ་ཙཱ་བ་འདས་སའི་ལུང་པ་དེ་ཡིན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བར་བ། གཉེན་སློང་མཁན་གི་མི་ལ་ཟེར།

བར་བར། མཚམས་མཚམས་སམ་དུས་ལ་ལ། དག་དང་དྲག་པློའི་འཐབ་འཛིང་བེད་པའི་བར་བར་

དུ་ཞི་བའི་གློས་མློལ་ཡང་བེད་ཀིན་ཡློད།

བར་བུར། བ་རེ་བུ་རེའི་བསྡུས་ཚིག་སྟེ་དགེ་སློང་གི་བསབ་བ་ཆེན་མློའི་བརྡ་དཀྲློལ་ལས། བར་བུར་

ནི་བ་རེ་བུ་རེ་ཞེས་པ་སྟེ་ཆེ་ཆུང་དང་དབིབས་སློགས་མི་མཐུན་པར་ལྷན་དུ་སེབ་མི་བདེ་བའི་

ཡློ་བད་རྣམས་སློ་ཞེས་གསུངས་སློ།། 

བར་བློར། བ་རེ་བློ་རེའི་བསྡུས་ཚིག

བར་བེད། རྒྱག་རེས་སློགས་འཛིང་དུ་མི་བཅུག་པའློ།། 

བར་བེད་པ། ཚོང་དང་འཁྲུག་རློད་འགིག་ཐབས་བེད་པ། འཇམ་མློལ་གི་སློ་ནས་ཕན་ཚུན་མཐུན་

འགིག་གི་བར་བེད་པ།

བར་བློན། སར་རྒྱལ་པློའི་ཕི་བློན་ནང་བློན་མིན་པའི་ལས་བེད་བློན་པློ།

བར་དབུས་གཙང་རུ་བཞི། དབུས་ལ་དབུ་རུ་དང་། གཡློ་རུ། གཙང་ལ་གཡས་རུ་དང་། རུ་ལག་

བཅས་བཞི་ལ་ཟེར། ༡ དབུ་རུ་མངའ་ཁློངས། ལྷ་ས་གཙོ་བློར་བས་པའི་དེང་དུས་ལྷ་ས་གློང་

ཁེར་མངའ་ཁློངས་སུ་ཡློད་པའི་འདམ་གཞུང་རློང་དང༌། སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང༌། ཆུ་ཤུལ་

རློང༌། སྙེ་མློ་རློང༌། ལྷུན་གྲུབ་རློང༌། སྟག་རེ་རློང༌། མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་བཅས་སློ།། ༢ གཡློ་

རུའི་མངའ་ཁློངས། སྣེ་གདློང་གཅློ་བློར་བས་པའི་དེང་དུ་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་གི་མངའ་ཁློངས་འདི་

དག་ལ་ཟེར། དེའང་སྣེ་གདློང་རློང་དང༌། ག་ནང་རློང༌། གློང་དཀར་རློང༌། སྣ་དཀར་རེ་རློང༌། 

འཕློང་རྒྱས་རློང༌། མཚོ་སྨད་རློང༌། སྣང་རེ་རློང༌། ཟངས་རི་རློང༌། ཆུ་གསུམ་རློང༌། བཅས་སློ།། 

དེང་དུས་ཀི་རྒྱ་ཚ་རློང་དང་། ཉི་ཁི་ས་ཁུལ་གི་སྣང་རློང་གཙང་པློའི་ལྷློ་རྒྱུད་འདི་དག་སྐབས་

དེར་དྭགས་པློ་བ་ཟེར། དེང་དུས་ཀི་མཚོ་སྣ་རློང༌དང་། ལྷློ་བག་རློང༌། གློ་མློ་རློང་དང༌། འབྲུག་

པ། འབས་ལློངས་བཅས་ཀི་ས་ཁུལ་འདི་དག་ལ་ལྷློ་མློན་ཁ་བཞི་ཞེས་ཟེར་ཞིང་ཡློད་འདུག ༣ 

གཡས་རུའི་མངའ་ཁློངས་ནི། གཞིས་ཀ་རེ་གློང་ཁེར་གི་ནུབ་ཕློགས་སུ་ཡློད་པའི་རློང་ཁག་

རྣམས་ཏེ། བཞད་མཐློང་སྨློན་རློང༌། ས་སྐྱ་རློང༌། གམ་པ་རློང༌། གཏིང་སྐྱེས་རློང༌། ལྷ་རེ་རློང༌། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ངམ་རི་རློང༌། དིང་རི་རློང༌། གཉའ་ལམ་རློང༌བཅས་སློ།། དེང་དུས་ཀི་སྐྱིད་རློང་རློང༌། ས་ས་

རློང༌། འབློང་པ་རློང་སྟློད་མངའ་རིས་སྐློར་གསུམ་གི་ཁློངས་གཏློགས་ཡིན། ༤ རུ་ལག་གི་

མངའ་ཁློངས་ནི། གཞིས་ཀ་རེ་གློང་ཁེར་གི་ཤར་ཕློགས་སུ་གནས་པའི་རློང་ཁག་རྣམས་ཏེ། 

གཞིས་ཀ་རེ་རློང༌། རྣམ་གིང་རློང༌། རིན་སྤུངས་རློང༌། རྒྱལ་རེ་རློང༌། པ་ནམ་རློང༌། 

བར་མ། ① འབིང་བ་དང་དཀིལ་མ། ལེའུ་བར་མ། ལམ་བར་མ། ② གླུ་དབངས་ངེས་པ་བདུན་གི་

ནང་གསེས། ཁྲུང་ཁྲུང་སྒ་སྒློག་པ་ལ་བུ། ③ གར་མཁན་མ། ④[མངློན]རེད་པ། 

བར་མ་ཆད་པ། རྒྱུན་མ་ཆད་པ། ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་གཙང་ཆུ་བར་མ་ཆད་པར་འབབ་པ། 

བར་མ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལན་བཅློ་ལྔ། བ་ས་བ་རང་པའི་དང་པློར་ཡློད་པའི་ཟུང་ལན་གི་ནང་གསེས་

དང་པློ་བར་མ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལན་གི་ནང་གསེས་རྣམ་གངས་བཅློ་ལྔ་ཡློད་པ་ནི། རང་པ་གཅིག་

ལ་ཡློད་པ་ལ་ཡང་། ༡དང་པློའི་ཐློག་མ་ལ་ཡློད་པའི་ཟུང་ལན་དང་། ༢ གཉིས་པའི་ཐློག་མ་ལ་

ཡློད་པའི་ཟུང་ལན། ༣གསུམ་པའི་ཐློག་མ་ལ་ཡློད་པའི་ཟུང་ལན། ༤ བཞི་པའི་ཐློག་མ་ལ་ཡློད་

པའི་ཟུང་ལན་ཏེ་བཞི། ༥ རང་པ་དང་པློ་གཉིས་ཀི་ཐློག་མ་ལ་ཡློད་པའི་ཟུང་ལན། ༦ དང་པློ་

དང་གསུམ་པའི་ཐློག་མ་ལ་ཡློད་པའི་ཟུང་ལན། ༧ དང་པློ་དང་བཞི་པའི་ཐློག་མ་ལ་ཡློད་པའི་

ཟུང་ལན།  ༨ གཉིས་པ་དང་བཞི་པའི་ཐློག་མ་ལ་ཡློད་པའི་ཟུང་ལན། ༩ གཉིས་པ་དང་བཞི་པའི་

ཐློག་མ་ལ་ཡློད་པའི་ཟུང་ལན་བཅས་དྲུག ༡༡རང་པ་ས་མ་གསུམ་གི་ཐློག་མ་ལ་ཡློད་པའི་ཟུང་

ལན། ༡༢ རང་པ་དང་པློ་གཉིས་དང་བཞི་པའི་ཐློག་མ་ལ་ཡློད་པའི་ཟུང་ལན། ༡༣རང་པ་དང་

པློ་དང་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་ཐློག་མ་ལ་ཡློད་པའི་ཟུང་ལན། ༡༤ ཕི་མ་གསུམ་གི་ཐློག་མར་ཡློད་པའི་

ཟུང་ལན་བཅས་བཞིའི་སྟེང་དུ། ༡༥གློང་གི་རང་པ་བཞི་ཀའི་ཐློག་མར་ཡློད་པའི་ཟུང་ལན་དེ་

བསྣན་པས་བཅློ་ལྔ། 

བར་མ་དློ།། ① སྤི་ས་བར་སའམ་འདི་ཡིན་ངེས་བཟུང་མེད་པ། མི་ཚང་མས་ཧུར་བརློན་ཆེར་

བསྐྱེད་ཀིས་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་བཞིན་པར་རང་ཉིད་གཅིག་པུ་ལས་ཁུར་འདི་བ་འདི་བེད་མེད་

པར་བར་མ་དློའི་ངང་དུ་སློད་མི་ཉན། ② ས་མའི་ལུས་རེན་བློར་ནས་ཕི་མའི་ལུས་རེན་མ་ཐློབ་

པའི་དུས་ཀི་སིད་པ། ③ གཏན་འཁེལ་མེད་པའི་དུས་སྐབས།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བར་མ་དློར་འཆི་བ། དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ།

བར་མ་བཞག་པ། མཚམས་མ་བཞག་པ། ཟླ་ཤས་རིང་ལ་ལས་ཀ་བར་མ་བཞག་པར་མུ་མཐུད་ད་ེབས་པ། 

བར་མ་རབ་བྱུང་། དགེ་བསྙེན་ཐློབ་ཅིང་། དགེ་ཚུལ་དུ་མ་གྱུར་པའི་ས་རློལ་ཏུ། དགེ་ཚུལ་གི་བརྟུལ་

ཞུགས་མྱུར་དུ་ཐློབ་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་སྦློར་བ་བར་མ་རབ་བྱུང་བསྒྲུབ་པ་སྟེ་ཡུལ་ཁད་པར་

ཅན་ལ་ཞུ་ཞིང་གསློལ་བ་གདབ་པ་དང་། བརེ་བ་རྣམ་གསུམ་བ་བའློ།། 

བར་མ་རབ་བྱུང་གི་ཚུལ་ཁིམས། དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པའི་སློན་དུ་མཁན་པློར་གསློལ་བ་གདབ་པ། 

ཁིམ་པའི་རགས་སློང་བ། རབ་བྱུང་གི་རགས་ལེན་པའི་སྐབས་ཀི་སློམ་པ་ཞིག་ལ་འཇློག

བར་མ་རབ་བྱུང་གི་བསབ་བ། དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགློ་བ། མཁན་སློབ་ལ་གུས་པར་

བེད་པ། ཁིམ་པའི་རགས་སློང་བ། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རགས་ཡང་དག་པར་ལེན་པ་བཞི་ལ་གཙོ་

བློར་བསབ་པའློ།། 

བར་མ་རི། གློང་ཁེར་ལྷ་སའི་པློ་ཏཱ་ལའི་ནུབ་ཕློགས་ཀི་རི་ཞིག རིའི་སང་ལ་ཀློན་ཏི་ལྷ་ཁང་ཡློད་པ་

དེར་རྒྱ་མིའི་ལྷ་ཁང་ཞེས་ཁ་སྐད་དུ་བཤད།

བར་མའི་སློམ་པ། གནློད་པའམ་གནློད་པའི་གཞི་དག་ཕློགས་རེ་སློང་བའམ་ཕློགས་རེ་ལ་འཇུག་པ། 

བར་མི། མཐུན་སྒིག་ཡློང་ཐབས་ཀི་བདེན་དཔང་བེད་མཁན། ཁ་མཆུ་སྡུམ་པའི་བར་མི་བེད་པ། 

བར་མི་བེད་པ། འདི་ཀློག་པའི་སྒ་གཅློད་མཚམས་ཀིས་དབང་གི་དློན་གཉིས་ལ་འཇུག་སྟེ། ① བ༵ར་

མི་བེད་པ་། ཞེས་བར་ཡར་བཅད་ཅིང་མི་བེད་པ་ཞེས་ཀློག་ན་མི་དགག་སྒ་ལ་འཇུག་སྟེ། མི་

རྣམས་འཁྲུག་རློད་བས་ནའང་འདུམ་ཐབས་ཐབས་དང་། བཤློལ་མ་མི་བེད་པའི་དློན་ཡིན། ② 

བར་མི༵་བེད་པ། ཞེས་མི་ཡར་བཅད་དེ་ཀློག་ན་བདག་སྒ་ལ་འཇུག་ཅིང་དེའང་འཁྲུག་པ་སྡུམ་

པའི་ལས་ལ་འཇག་མཁན་གི་མི་ཡིན་པའི་དློན་ཡིན། 

བར་མེད། ① རྒྱུན་མི་འཆད་པ། ཉིན་མཚན་བར་མེད་དུ་སློབ་སྦློང་ལ་བརློན། ② [མངློན] ནམ་མཁའ།

བར་ཙ་ལ། དཀིལ་ལམ་དབུས།

བར་བཙངས། གློས་སློགས་ཀི་བར་ཚངས། སིན་བལ་བར་བཙངས་ཅན་གི་གློས་ཤིག

བར་ཚགས། བར་མཚམས། དཔེ་དེབ་བླུག་སམ་ནང་གི་བར་ཚགས་དམ་པློ་བརྒྱབ་སློང་།



  1516  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བར་ཚངས། གློས་སློགས་ཀི་ཕི་ནང་གི་བར་དུ་བཅུག་པའི་ནང་ཚངས། དགུན་ཆས་ཀི་བར་ཚངས་

སིན་བལ་གཏློང་བ་ལ་བུ་རྣམས་སློ།།

བར་ཚེག ཡི་གེའི་བར་གི་ཚེག 

བར་ཚོ། གཞིས་ཀ་རེ་དིང་རི་རློང་གད་དམར་ཆུས་བར་ཚོ། 

བར་ཚོང་། གློང་ཁེར་རམ་ཚོང་འདུས་སློགས་ནས་དངློས་ཟློག་ཉློས་ཏེ་ལུང་ཆུང་འགར་སིལ་འཚོང་

རྒྱབ་མཁན། 

བར་ཚོང་རྒྱབ་མཁན། ཚོང་ཁང་ངམ་མི་གཞན་གི་ས་ནས་དངློས་ཟློག་ཅི་རིགས་ཤིག་ཉློས་རེས་

གཞན་ལ་རིན་གློང་ལབ་འཕར་གིས་འཚོང་མཁན་ལ་བརློད།

བར་ཚོང་པ། ① ཚོང་པ་ཕན་ཚུན་བར་དུ་ཚོང་སྒིག་ཐབས་བེད་མཁན། ② ཚོང་ཟློག་རག་རིག་

འཚོང་མཁན། བར་ཚོན། ཚོན་ལི་ཁི་དང་ལང་གུ། མཆིན་ཁ་གསུམ་ལ་ཟེར། དེ་ཡང་བར་ཚོན་

ནི་ར་བའི་ཚོན་མདློག་སྣེ་གཉིས་བསེས་པ་ལས་གྲུབ་པ་ཤ་སྟག་ཡིན། དཔེར་ན་ལི་ཁི་ནི་དམར་

པློ་དང་སེར་པློ་བསེས་པ་ལས་གྲུབ་པ་དང་། ལང་གུ་ནི་སློན་པློ་དང་སེར་པློ་བསེས་པ་ལས་གྲུབ་

པ། མཆིན་ཁ་ནི་དམར་པློ་དང་སློན་པློ་བསེས་པ་ལས་གྲུབ་པ་བཅས་ཡིན། ད་དུང་ཚོན་དེ་

གསུམ་ཕན་ཚུན་བསེས་ནས་གྲུབ་པའི་ཁ་དློག་ལའང་བར་ཚོན་བརློད་ན་རུང་།

བར་མཚམས། ① དུས་ས་ཕིའི་རྒྱུན་མཚམས། ལློ་ས་མ་དང་ཕི་མའི་བར་མཚམས། ② ཕན་ཚུན་

དབར་གི་བར་སྟློང་། པང་ལེབ་ཁ་སྦར་བའི་བར་མཚམས། གཡུལ་འགེད་གཉིས་ཀི་བར་

མཚམས། ལས་ཀ་མཐའ་མ་འཁློལ་བར་བར་མཚམས་མི་འཇློག བར་མཚམས་ས་ཁུལ།

བར་མཚམས་སྐད་བརྡ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་interleave every ཟེར།

བར་མཚམས་བཅད་པ། ① རྒྱུན་བཅད་པ། རིམས་ནད་ཀི་བར་མཚམས་བཅད་པ། ② ལས་ཀ་

འཕློ་ལ་བཞག་པ། ③ དབེ་བ་ཕེ་བ། ལས་དློན་གསར་རིང་བར་མཚམས་བཅད་པ། 

བར་མཚམས་འཇློག་པ། ལས་དློན་སློགས་མཇུག་ཡློངས་སུ་སྒིལ་མེད་རུང་གནས་སྐབས་

མཚམས་འཇློག་བས་པ། བར་འཚང་། བར་དུ་འཚང་ག་རྒྱབ་པ། གཞན་གི་སྐད་ཆའི་ཁློད་དུ་
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བར་འཚང་རྒྱབ་པ། མགློ་སས་ལ་ཤིང་བལ་བར་འཚང་རྒྱབ་པ།

བར་རས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་medium ཟེར། 

བར་མཛུད། བར་འདུམ་བེད་པའི་ཞེ་ས། 

བར་ཞིབ། [ཡུལ]གསློལ་ཞིབ་དང་། དམངས་རམ་མིན་པའི་རམ་པ་སྤུས་ཀ་འབིང་བ།

བར་ཞུས་ལློ་ཙཱ་བ། སར་ཡི་གེ་སྒྱུར་སྐབས་ཞུས་དག་ལ་རློགས་རམ་བེད་མཁན་ལློ་ཙཱ་བ།

བར་ཟློས། བར་ནས་ཁེ་བཟང་ཟ་བ།

བར་གཟབ། གཟབ་མཆློར་འབིང་པློའི་ཆས་གློས། 

བར་གཟུ། བདེན་དཔང་ངམ་བར་འདུམ།

བར་གཡུ། གཡུ་སྤུས་ཀ་བཟང་ངན་འབིང་པློ།

བར་ལག་འདིར་བསྙད། བར་སྟློང་དང་གློ་སྐབས་ཡློད་པར་ཁག་འདློགས་དང་། བཀའ་ཡིག་འདིར་

ཁག་འདློགས་བས་པ། 

བར་ལངས་པ། ལུས་ལ་གློ་བུར་དུ་ཐློར་པ་ལངས་པ་ལ་ཟེར། 

བར་ལམ། བར་སྐབས་སམ་ཉེ་ལམ། བར་ལམ་མ་མཇལ་རིང་སྐུ་གཟུགས་བདེ་ཐང་བྱུང་འདུག 

བར་ལམ་འཐེན་འཁེར། བར་སྐབས་ཀི་རློད་གེང་། བར་ལམ་འཐེན་འཁེར་གིས་ཡུལ་ཁམས་

འཁྲུགས་པ་དེ་ལྷིང་འཇགས་བཟློ་དགློས།

བར་ཤར་བ། [ཡུལ]རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བསབ་པ་འབིང་གས་ཤིག་ཡིན། 

བར་ཤུན། ཤ་དང་། པགས་པའི་བར་གི་སྐྱི་མློ།

བར་ཤུར། ཁང་པའ་ིསྟེང་ཤློད་གང་རུང་ག་ིཕར་ཚུར་འགློ་ལམ། བར་ཤུར་ཧ་ཅང་དློག་པས་འགློ་འློང་དཀའ།

བར་སེལ། ཕན་ཚུན་དབར་གི་དབེན་དཀྲུག གློགས་པློ་ཕན་ཚུན་གི་བར་སེལ་ནམ་མཁའ་གཡའ་

དག་ལར་གཙང་མར་བསལ་བ། མི་རིགས་བར་གི་བར་སེལ་མེད་པ་བཟློ་བ། 

 བར་སང་། གློང་ནང་ཁང་པ་ཕན་ཚུན་བར་གི་སང་ལམ། གློང་ཁེར་དེའི་བར་སང་གི་གཡས་གཡློན་

དུ་ཤིང་སློང་བཙུགས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བར་སིད། བར་དློ་བ་སྟེ། འཇིག་རེན་འདིར་གང་གི་ས་མའི་འཆི་སིད་དང་། ཕི་མའི་སྐྱེ་སིད་ཀི་བར་

དུ་བྱུང་བའི་སིད་པ་བར་མ་ཞིག་གི་སྣང་བ།

བར་སྲུབས། གསེང་དབར། སློའི་བར་སྲུབས། པང་ལེབ་ཀི་བར་སྲུབས།

བར་གསེང་། བར་སྟློང་། སློའ་ིབར་གསེང་ནས་བལས། སྤ་ིདློན་ག་ིབར་གསེང་དང་བསྟུན་ཟུར་ཁིད་བེད་པ།

བར་གསེང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་interval ཟེར། 

བར་གསེང་ཞེང་ཚད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་gap width ཟེར། 

བར་གསེབ། བར་སྲུབས་སམ་ཁློད། ནགས་ཚལ་གི་བར་གསེབ་ནས་བལས་པས་རི་དྭགས་མཐློང་། 

བར་ཧྲག་བར་ཧྲག [ཡུལ]སྐབས་སྐབས། བར་ཧྲག་བར་ཧྲག་ལས་ཀ་དང་། བར་ཧྲག་བར་ཧྲག་སློབ་

སྦློང་བེད་པ།

བར་ལྷུ། འཕྲུལ་འཁློར་དང་ཚིགས་པ་སློགས་ཀི་བར་མཚམས། གཅུས་གཟེར་བཏབ་ནས་འཕྲུལ་

འཁློར་གི་བར་ལྷུ་སྒིག་པ།

བལ། སྤུའི་ནང་གསེས་ཤིག ལུག་བལ། ཤིང་བལ། སིང་བལ། ཡུལ་བལ། བལ་འཇམ་པློ། བལ་

རྩུབ་པློ། བལ་འབེག་པ། བལ་འབལ་བ། བལ་གསེད་པ།

བལ་སྐུད། བལ་གི་སྐུད་པ། སྣམ་བུའི་གློས་འཚེམ་བེད་བལ་སྐུད་ལེགས་ཤློས་རེད།

བལ་བཀལ་བ། བལ་སྐུད་བསྒིམས་པ། སློན་ལ་བལ་བཀལ་དེ་ནས་སྣམ་བུ་བཏགས།

བལ་ཁལ། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གིས་འབློག་དུད་ཁག་ལ་བཀལ་བའི་བལ་གི་སློ་ཁལ།

བལ་འཁློར། [ཡུལ]བལ་གཅུས་ཏེ་བཟློས་པའི་སློར་སློར། 

བལ་འཁྲུར་འཇུག་པའི་སང་བ། སང་ལྟུང་སུམ་ཅུའི་ནང་གསེས། རང་གི་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པའི་དགེ་སློང་

མ་ལ་བལ་འཁྲུད་པ་དང་རྨེལ་བ་དང་འཚོད་དུ་འཇུག་པའློ།། 

བལ་གུར། བལ་པློ་ནས་ཐློན་པའི་གུར་གུམ་སྟེ། ནུས་པས་མཆིན་ཚད་སེལ།

བལ་གློར། བལ་པློ་དང་གློར་ཥའི་བསྡུས་མིང་།
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བལ་གློས། བལ་ལས་བཏགས་པའི་གློན་པ།

བལ་སློར། བལ་གཅུས་ཏེ་བཟློས་པའི་བལ་དློ་སློར་མློ། ཚྭ་ཡ་བལ་གིས་མ་ནློན་ན། བལ་སློར་ཆུ་ལ་

སང་རྒྱུ་ཡིན། 

བལ་གི། ལུག་དང་རའི་བལ་དང་སྤུ་འབེག་བེད་ཀི་གི།

བལ་གང་། ལུས་སྟློབས་ཆེ་ལ་གློམ་སྟབས་མྱུར་བའི་གང་ཆེན་གི་བེ་བག་ཅིག

བལ་གང་མློ། རང་རེས་ཟླུམ་པློ་མིན་པར་ཆུར་རིང་བའི་བལ་པློའི་གང་ཆེན་གི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ། ཇློ་

བློ་རེའི་རྣམ་ཐར་ལས། རྒྱལ་སིད་ཀི་ས་ཆ་བལ་གང་མློ་ནི་ཤིན་ཏུ་མགློགས་པ་ཉི་མའི་གུང་ལ་

ཅུང་ཟད་བསད་དེ་འགློ་བས་རྒྱ་ཤིན་ཏུ་ཆེ། གསུངས་པ་ལར་རློ། 

བལ་རྒྱུ། བལ་གི་རྒྱུ་དག བལ་རྒྱུ་བཟང་ན་སྣམ་བུ་ལེགས།

བལ་ཅན། [མངློན]① སློམ། ② ལུག

བལ་སྙིགས། བལ་སྤུའི་ལྷད་རློ། བལ་སྙིགས་ཀིས་གློས་རྒྱུ་མི་ཉན།

བལ་ཏིག བལ་ཡུལ་དུ་སྐྱེ་བའི་ཏིག་ཏའི་རིགས་ཤིག 

བལ་སྟན། བལ་གིས་བཟློས་པའི་གདན།

བལ་ཐག ① བལ་གིས་བཟློས་པའི་ཐག་པ། ② བལ་དློ་འཆིང་བེད་ཀི་བལ་གཅུས།

བལ་ཐློ་དགློན། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ་༡༣༩༥ལློར་བློ་ལན་སྙིང་པློས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་ལྷློ་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བལ་འཐག ཐེར་མའམ་ཀམ་པ་ལི་སློགས་རྒྱུ་བལ་དུ་བས་པའི་འཐག་ལས་ཀི་རིགས།

བལ་དློ།། བལ་དློ་པློ། བལ་དློ་ལྔ་བརྒྱའི་ཐློན་སྐྱེད་བྱུང་། 

 བལ་སེར། བལ་ཡུལ་ནས་ཐློན་པའི་སེར་མ།

བལ་ལན། [མངློན]ལུག

བལ་དྲིལ། བལ་ཡུལ་ནས་ཐློན་པའི་དྲིལ་བུ།

བལ་འདབ། བལ་བསེད་པའི་ལིང་ལིང་། དགློས་མེད་ཀི་ཚིག་ཉློག་བལ་འདབ་རྡློ་གནློན་དུ་བཞག 

བལ་འདབ་རྡློ་གནློན། དློན་མེད་ཀི་རློག་དྲ་སྐྱར་ལངས་བེད་མི་འཇུག་པའི་དཔེར་སིན་བལ་ཐང་ལ་
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སྤུངས་པའི་སྟེང་རྡློས་མནན་པ་དེ་བཀློད་པ། བལ་བསེད་པའི་ལིང་ལིང་ལ་བལ་འདབ་ཟེར།

བལ་ནག་སྟན་གི་སང་བ། སང་ལྟུང་སུམ་ཅུའི་ནང་གསེས། བལ་ནག་པློ་འབའ་ཞིག་ལས་གྲུབ་པའི་

སྟན་བེད་པའློ།། 

བལ་ནད། བལ་ནད་ཟེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། སར་གི་སྨན་འགེལ་འགའ་ཞིག་ཏུ། བལ་མློ་ཧེ་ལེ་

འབར་མ་ཞེས་མ་གཅིག་དཔལ་ལན་ལྷ་མློའི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་པས་དེས་བཏང་བར་

གགས་པའི་འགློ་བའི་རིམས་ནད་དྲག་པློ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་ཞེས་འགེལ་སློལ་བྱུང་ཡློད་ཀང་རྒྱུ་

མཚན་ཆེར་མ་ངེས། འློ་ན་བལ་ནད་ཟེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། དློན་དངློས་གནའ་བློའི་དུས་

སུ་འགློས་ནནད་ཡློངས་གགས་སུ་ཐློག་མར་བལ་ཡུལ་ནས་བློད་དུ་འགློས་ཡློད་པས་ན་བལ་ནད་

ཞེས་འབློད་སློལ་བྱུང་ཡློད་པར་ངེས་ཏེ། དཔེར་ན། རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་ཕིན་མི་ལ་ཚད་པའི་རྐྱེན་

གིས་འཁྲུ་ཚད་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གིས་རྒྱ་ནད་འཁྲུ་ཚད་ཅེས་ཟེར་སློལ་བྱུང་ཡློད་པ་ལ་བུ་རེད་སྙམ།

བལ་སྣ། བལ་སྤུའི་ཚི་སྣའམ་དཀྱུས། བལ་སྣ་རིང་ཐུང་ལ་བརེན་ནས་བཟང་ངན་དབེ་བ། 

བལ་སྣམ། ལུག་བལ་ལས་བཟློས་པའི་སྣམ་བུ།

བལ་སྣེ། བལ་སྣེ་རིང་ཐུང་ཞེས་བལ་འཐེན་པའི་ཚེ་དེ་ནར་ནར་དུ་ཡློང་བའི་རིང་ཐུང་།

བལ་པ་ཛ། ① རྩྭ་དྲེས་མ། བལ་པ་ཛའི་ཐག་པ། ② རྩྭ་བི་འཛིན། ③ རྩྭའི་བེ་བག་ཅིག 

བལ་པློ། དེང་དུས་ནྱཻ་པཱ་ལ་སྤི་དང་ནང་གསེས་ཀི་མི་རིགས་ཤིག་ལའང་། 

བལ་པློ་གུར་ཀུམ། བལ་ཡུལ་ནས་ཐློན་པའི་གུར་ཀུམ། 

བལ་པློ་ལི་རྒྱལ། བལ་པློ་ལི་རྒྱལ་ཟེར་བ་ལི་ཡུལ་དང་བལ་ཡུལ་དློན་གཅིག་པའི་གློ་བ་བང་རྒྱུ་མིན་

པར། བལ་ཡུལ་ནས་ཐློན་པའི་དམིགས་བསལ་ཐློན་ཟློག་འདི་ལི་ཡིན་པའི་དབང་གིས་མིང་དེ་

ལར་བཏགས།

བལ་པློ་སེའུ། བལ་ཡུལ་ནས་ཐློན་པའི་སེའུ་འབྲུ། བལ་པློའི་སེའུ་མ་ཟློས་ཀང་། ཁ་དློག་ཉིད་ལས་

བློ་བ་ཤེས། 

བལ་པློའི་ཏློང་ཏློང་། སར་བློད་དུ་ལྷ་མློ་འཁབ་དུས་ཀི་ལག་རྔ་ཞིག 

བལ་པློའི་བཟློ་པ། གནའ་རབས་ལློ་བདུན་བརྒྱ་ཡས་མས་ནས་ལྷ་སར་གཞིས་ཆགས་པའི་བལ་པློའི་
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བཟློ་རིགས་ལག་རལ་པ་མང་ཆེ་བ་ནི་གསེར་དངུལ་ལི་མ་སློགས་ཀི་ལྷ་སྐུ་བཞེངས་རྒྱུ་དང་། 

རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ནློར་བུའི་རིགས་ཀི་ཕ་རྒྱན་བརྡར་བཟློ་དང་གཤགས་ལས་ལ་མཁས་པ་ཡློད། 

སྐབས་དེར་བལ་པློའི་བཟློ་པ་ལག་རལ་མཁས་ཅན་ཨིན་རྡུ་སམ་དང་། པ་མ་ལ་གཉིས་སློགས་

མི་གངས་བརྒྱ་དང་བདུན་ཅུ་ཡློད་པ་རྣམས་ཀིས་གསེར་དངུལ་ལས་གྲུབ་པའི་ལྷ་སྐུ་གནད་ཆེ་

བ་ཁག་དང་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ཕ་རྒྱན་བརྡར་བཟློ་དང་གཤགས་ལས་བེད་མཁན་ཡིན་པར་སེ་

སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་རང་ཉིད་ཀིས་བརམས་པའི་གསེར་གདུང་འཛམ་གིང་རྒྱན་གཅིག་

གི་དཀར་ཆག་ནང་གསལ། 

བལ་པློའི་ལྷ་གཅིག བལ་ཡུལ་ནས་གདན་དྲངས་པའི་བཙུན་མློ་བལ་བཟའ་ཁི་བཙུན་ལ་ཞེ་ས་བས་

པའི་འབློད་སྟངས་ཤིག 

བལ་པློའི་ལྷ་བཟློ་ཁློ་བློ། དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་བཙུན་མློ་བལ་

བཟའ་ཁི་བཙུན་གིས་ཁིད་ཕེབས་པའི་བལ་པློའི་ལྷ་བཟློ་མཁས་ཅན་ཞིག་སྟེ། ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་

གཙུག་ལག་ཁང་གི་རེན་གཙོ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་རང་བྱུང་ལྷ་ལན་དེ་ཁློང་གིས་བཞེངས་པ་ཡིན་

ཞེས་པའི་བཤད་སློལ་འདུག

བལ་སྤུ། ① བལ་དང་སྤུ། ལུག་གི་བལ་དང་ར་སྤུ་བསེ་མི་རུང་། ② ཕྱུགས་རིགས་ཀི་ལུས་ལ་སྐྱེས་

པའི་སྤུའི་སྤི་མིང་། 

བལ་ཕིང་། བལ་གི་ཕིང་པ་དེ། བིས་པ་སློགས་གཅིན་པ་གཏློང་ས་ཚ་གཏན་ལས་ཡློད།

བལ་བ། སློམ་ལ་ཟེར།

བལ་བ་རྩྭ། བལ་བ་རྩྭ་དང་འདྲ།

བལ་བ་ཛ། བལ་པ་ཛ་དང་འདྲ།

བལ་བུ། ཤིང་སྨན་གི་རིགས་དྭ་ལིས་ལློ་སློང་སྟེ། ནུས་པས་མ་ཞུ་བ་དང་། བད་ཀན་གང་ནད་སེལ། 

བལ་རྦད་རྦློད། བལ་ཕིང་པ་ལར་གྱུར་པའམ། བལ་འཕིངས་པའི་ཚུལ། 

བལ་སན། [ཡུལ]སྦྲ་དང་ཆློན་ཐག་གཉིས་ཕར་ཐིག་ཆེད་ཅིག་ཡིན། གཞན་ཀང་ཁུག་ཐིག་ཡང་ཟེར། 

བལ་སྦུབ། བལ་ཡུལ་ནས་ཐློན་པའི་སྦུབ་ཆལ།
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བལ་བིས། བལ་མློའི་རི་མློའི་འབི་སློལ་ཞིག་སྟེ། དུས་རབས་བདུན་པའི་དུས་དཀིལ་ཡས་མས་སུ་

འབི་སློལ་དེ་བློད་དུ་དར་ནས་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་དུས་དཀིལ་ཙམ་བར་བློད་ཀི་རི་མློ་

མཁན་ཚོས་འབི་སློལ་དེ་རང་བས་ཡློད།

བལ་འབློག ར་ཆུ་འཛོམས་པའི་འབློག་པའི་རུ་ས།

བལ་མ། བལ་ལས་བེད་མཁན་གི་བུད་མེད།

བལ་མློ། ནེ་པ་ལའི་རིགས་ཀི་བུད་མེད་སྤིའི་མིང་།

བལ་མློ་བཟའ། བལ་མློ་བཟའ་ཁི་བཙུན་ཏེ། བལ་པློའི་རྒྱལ་པློ་འློད་ཟེར་གློ་ཆའི་སས་མློ། བློད་རྒྱལ་

སློང་བཙན་སམ་པློའི་བཙུན་མློ་ཡིན་ལ། ཁློང་གིས་ཤིང་ར་ལློར་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་

དགུང་ལློ་བརྒྱད་པའི་སྐུ་ཚད་ཇློ་བློ་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེ་དང་། རང་བློན་ཙན་དན་གི་སྒློལ་མ་སློགས་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རེན་སློགས་རློངས་སྐལ་དུ་དྲངས། ལྷ་སའི་ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་གི་གཙུག་

ལག་ཁང་བཞེངས།

བལ་རྨེལ་བ། བལ་གསེད་པའམ་འཁལ་བ།

བལ་ཚི། ① བལ་གི་ཞག་ཚི། ② ལུག་གི་སྤུ་སྣ། 

བལ་ཚིའི་ཆུ་ལུམས། ལུག་ཐློང་ཚེར་གང་རུང་གི་བང་གི་བལ་ཚི་དང་ལན་པ་དེ་ཆུ་ལ་བཙོས་པའི་

ཁུ་བའི་ནང་ལུམས་བ་བ། 

བལ་ཚོང་། ① བློད་དུ་བལ་གི་ཉློ་ཚོང་བེད་མཁན། ② བལ་ཉློ་ཚོང་།

བལ་ཟེ། [ཡུལ]སྣམ་རས་སློགས་བཏགས་ཚར་རེས་འཇམ་པློ་བཟློ་བ་དང་སྤུ་སློང་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག

བལ་ཟློམ། [ཡུལ]བལ་ལས་བཟློས་པའི་ཟློམ་ལྷམ།

བལ་བཟའ། བལ་མློ་བཟའ་ཞེས་བློད་ཀི་རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློས་བལ་ཡུལ་ནས་མདུན་ཐབས་

སུ་བསུས་པའི་བཙུན་མློ་ཁི་བཙུན་ལ་ཟེར། 

བལ་བཟའ་ཁི་བཙུན། ནྱཻ་པ་ལའི་ཀློང་ཇློའི་མཚན་ལ་ཁི་བཙུན་ཟེར་བ་དང་། ལྷ་གཅིག་ཁི་བཙུན་ཡང་

ཟེར། མིང་ཕལ་པར་བལ་བཟའ་ཀློང་ཇློ་ཞེས་འབློད་ཚུལ་ཡློད།

བལ་ཡིག བལ་པློའི་ཡི་གེ 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བལ་ཡུལ། ནྱཻ་པཱ་ལའི་རྒྱལ་ཁབ།

བལ་ཡུལ་སྐྱེས། [མངློན]ལློང་རློས།

བལ་ཡུལ་གི་གཙུག་ལག་ཁང་། འཕགས་པ་མཆེད་བཞི་སྟེ། བལ་ཡུལ་གི་འཕགས་པ་འཇའ་མ་ལི། 

མང་ཡུལ་གི་ཇློ་བློ་ཝ་ཏི། བློད་བལ་གི་མཚམས་འཕགས་པ་དབུ་ཁང་། རེ་པློ་ཏ་ལའི་འཕགས་

པ་ལློ་ཀྱཻ་ཤྭ་ར་བཅས་བཞི་ཡློད་པའི་ནང་ཚན་འཕགས་པ་འཇའ་མ་ལི་བཞུགས་སའི་གཙུག་

ལག་ཁང་ལ་ཟེར། 

བལ་ཡུལ་གློང་ཁེར་ལྔ། ༡ཤནྟ་པུ་རི─ཞི་བའི་གློང། ༢ བ་སུ་པུ་རི─ནློར་གི་གློང་། ༣ཨ་གི་པུ་

རི─མེའི་གློང་། ༤ ནཱ་ག་པུ་རི─ཀླུའི་གློང། ༥ བ་ཡུ་པུ་རི─རླུང་གི་གློང་། 

བལ་ཡེ། སྣེ་མློར་སིན་བལ་དཀྲིས་པའི་ཤིང་བུ་སྨན་བཅློས་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག

བལ་ལས། ལུག་བལ་འཁལ་འཐག་བེད་པའི་ལས་ཀ

བལ་ལི། བལ་ཡུལ་ནས་ཐློན་པའི་སྐུ་འདྲ་ལི་མ།

བལ་ཤད། སྨྱུག་མས་བཟློས་པའི་བལ་གསེད་བེད།

བལ་ཤློ་བ། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གིས་བཏང་བའི་བལ་གི་ཤློ་ཁལ་སྡུད་མཁན།

བལ་སེའུ། བལ་གི་ཕར་བའམ་སེའུ།

བལ་གསེད། སྣམ་བུ་སློགས་ཀི་སྤུ་སློང་བེད་སྨྱུག་མས་བཟློས་པའི་ལག་ཆ་ཞིག

བལ་ལྷློག གཉན་རིམས་བལ་ནད་དང་། ལྷློག་པ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་།

བས། ① ལས་སྒ་དང་འཇུག་པ་མཚུངས་པའི་དགར་སྒ་ཞིག ལས་འཚོ་བ་སར་བས་ཀང་བཟང་བ། 

མཐུན་སྒིལ་དེ་བས་ཀང་དམ་ཟབ་ཆེ་བ། ཐ་མ་བས་ཀང་ཆེས་ཐ་མ། ② རྒྱུ་མཚན་སྟློན་བེད་ཀི་

ཕད། དེ་ལ་བས་ན།

བས་ཀན། ནད་ཀི་བེ་བག་བད་ཀན་གི་བརྡ་རིང་པའློ།། 

བས་མཐའ། ① ས་མཐའམ་ཡུལ་མཐའ། གློང་གི་བས་མཐར་གནས་པ། གསར་བཙུགས་ཀི་བཟློ་གྲྭ་

གློང་ཁེར་གི་བས་མཐར་ཉེ་བ། ② དབེན་གནས། བས་མཐར་སློ་གསུམ་དབེན་པར་གནས།

བས་ལག པགས་ནད་རིགས་ཤིག་གི་མིང་།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བས་བལགས། པགས་ནད་ཀི་ནང་ཚན་བ་ཡིས་བལགས་པ་ལར་གི་ཤ་མདློག་གཞན་དང་མ་འདྲེས་

པ་འབྲུམ་ཆུང་སྐྱ་ཞིབ་འབྱུང་བ་ཞིག

བས་པ། འཛད་པ་དང་། མཐའ་དག་པ། ཡློངས་སུ་རློགས་པ། ཁློ་བློས་ཤློད་རྒྱུ་དེ་ཙམ་ཁློ་ནར་བས་

པ། རྣམ་གཡེང་ཉིད་དུ་བས་པ། དགེ་རྒན་གིས་ཀང་བས་པར་བགི་དཀའ་བ།

བས་འཕུལ། སློན་འཇུག་བ་ཡིག་གིས་བས་པ།

བ་ིཀྲ་མ་ལ་ཤཱ་ིལ། [ལེགས]ཚུལ་ཁིམས་དྲ་ིངད་ལན་པའ་ིདགློན་པ། རྒྱ་གར་ཆུ་བློ་གངྒཱའ་ིའགམ་ན་ཆགས་

པའ་ིདགློན་ཆུང་ཞིག་སྟ་ེམཉམ་མེད་ཇློ་བློ་ཨ་ཏ་ིཤ་སློགས་པཎ་ིཏ་མང་པློ་བཞུགས་མློང་ས་ཞིག 

བི་ཀྲ་མ་ལ་ཤཱི་ལའི་གཙུག་ལག་ཁང་། གནའ་དུས་རྒྱ་གར་གི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་སྐད་གགས་ཆེ་ཤློས་

ཞིག་ཡིན། བློད་བཙན་པློའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་གི་པཎི་ཏ་མང་པློ་སློབ་གྲྭ་འདི་ནས་ཐློན་ཡློད། 

བ་ིགུ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའ་ིས་གང་སྤ་ིལློ་༡༨༨༩ལློར་བ་མ་སྐལ་བཟང་སློགས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ལྷ་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བི་ཆུ། སང་གི་རྩྭ་ཞིག་གི་མིང་དང་འདམ་རབ་ཀི་ཆུ་ལའང་ཟེར། 

བི་ཆུར་ཚ་པློ། [ཡུལ]འཕེར་ཤ་ཚ་པློ། འབློན་རྒྱུ་མེད་པའི་བི་ཚུར་ཚ་པློ།

བི་ཏི། ལྕུག་བློག་གི་རྣ་རས་ལ་མེ་སར་བེད་ཐིག་གུ་བ་ཚྭའི་ཁུ་བའི་ནང་དུ་བཙོས་པ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན།

བི་ཐེ་ཕློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་bit rate ཟེར།

བི་ད་རི། [ལེགས]བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། རྒྱ་ཤུག་གམ་བརན་པ་ཞེས་འགྱུར་བར་དཔལ་སྤུངས་

སི་ཏུས་འཆི་མེད་མཛོད་ཀི་འགེལ་པ་ལས་གསུངས་ཤིང་། དེ་ཉིད་ངློས་འཛིན་ཐད། སློབ་དཔློན་

དཔའ་བློས་མཛད་པའི་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ལས། ཟླུམ་པློ་བི་ད་རི་ལར་ཟླུམ། ས་ཞིང་བི་ད་རི་

ཞེས་བ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཟླ་ཟེར་ལས། བི་ད་རི་ནི་ཟླུམ་ཕག་ཕལ་རིགས་ཤིག་གློ་ཞེས་

དང་། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་

བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། བི་ད་ར་དང་བ་ད་ར་ནི་ལེགས་སྦར་སྐད་དེ། བློད་སྐད་དུ་རྒྱ་ཤུག་

གམ་བརན་པ་ཞེས་འགྱུར་བས་ངློ་བློ་ནི་རྒྱ་ཤུག་གི་འབྲུ་སྙིང་གི་དབིབས་དང་འདྲ་བ་ཞིག་གློ 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ཞེས་གསུངས་པ་དང་། གཞན་དུ་ཙ་རི་ནས་འཁེར་ཡློང་བའི་ཤིང་གི་ཚ་ཚ་ཞེས་པ་དེ་ལའང་

བཞེད་པར་མཆིས་པས་དཔྱད་པར་བའློ།། 

བི་བི་དགའ་བེད་དང་བི་ལྷ་དགའ་མཛེས། ཡབ་རྔ་ཆེན་པློ་དང་ཡུམ་གངས་ལྷ་ཡིན་པར་གསུངས། 

འདི་གཉིས་ཆུང་དུས་ནས་གསློ་དཔྱད་ཀི་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས། རྒྱུན་ཤེས་ཀི་བུ་དང་འཚོ་བེད་

གཞློན་ནུ་ལ་གསློ་བའི་གདམས་པ་མང་དུ་ཞུས། བདུད་རི་སྨན་གི་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་འཆི་མེད་

ཚེའི་དངློས་གྲུབ་བརེས། རེ་བཙུན་མ་སྒློལ་མས་བསྐུལ་བ་ལར་རྒྱ་གར་ནས་བློད་དུ་བློན། ལྷ་ཐློ་

ཐློ་རི་གཉན་བཙན་གིས་ཕློ་བང་ཡུམ་བུ་བ་སང་དུ་སྤན་དྲངས། རྒྱལ་པློས་བློད་ལ་གསློ་དཔྱད་

དར་བའི་ཆེད་ལྷ་ལམ་མམ་སས་མློ་ཡིད་ཀི་རློལ་ཆ་བི་བི་དགའ་བེད་ཀི་ཆུང་མར་ཕུལ་བར་

སས་སྨན་པ་དུང་གི་ཐློར་ཅློག་འཁྲུངས། སས་ཆེར་འཚར་བ་ན་ཡབ་ཀིས་འགེལ་བཤད་ཁློག་

འབུགས་ ས་བཅད་ལག་ལེན་དང་བཅས་པ་གནང་སྟེ་ལམ་སིང་གཉིས་རྒྱ་གར་དུ་ཕིར་བློན་ནློ།། 

བི་མ་ལ་མི་ཏ། [ལེགས]དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་ཏེ་བློད་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གི་དུས་བློད་དུ་བློན་

པའི་རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་ཞིག 

བི་ཛ་པུ་ར། དཔག་བསམ་ཤིང་འབས་ཏེ་ཛམ་བ་ལ་སེར་པློའི་ཕག་མཚན་དུ་བསྣམས་པ།

བི་ཛི་དཀར་པློ། སློ་སྨན་ཟིན་ཏིག་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། རེ་ཟུར་མཁར་བ་མཉམ་ཉིད་རྡློ་

རེས་མཛད་པའི་མན་ངག་བེ་བ་རིང་བསེལ་ལས། བི་ཛི་དཀར་པློ་ནི། གད་པ་དང་གཡའ་ལ་སྐྱེ་

བ། སློང་པློ་གྲུ་བཞི་ཡློད་པ་ལ་ལློ་མ་མཆློད་རེན་གི་རྣམ་པ། ལློགས་བཞིའི་གཙུག་ཏུ་བརེགས་

པ་ཁ་དློག་སྐྱ་བློ་ཡློད་དེ། མིང་ནི་ཟིན་ཏིག་དང་དཀར་མློ་མཁར་ཐབས་ཞེས་ཟེར།

བི་ལ་བསིལ་པློ། རིག་པ་དྭངས་པློ།

བི་ལི། འབི་ཡིས་སྐྱེས་པའི་བེའུ་ཆུང་ལློ་དང་པློའི་མིང་ལ་བེའུ་དང་། བི་ལི། བིས་ཆུང་རྣམས་མིང་

གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

བི་ལི་ཕིས། དཔྱིད་དུས་འབི་བིས་མ་ལ་ནད་ཕློག་པའམ། གཟན་རྩྭ་ཡག་པློར་མ་རགས་པ་སློགས་

ཀི་རྐྱེན་གིས་ཟླ་བ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་ལློན་པའི་ཁློག་གི་བེའུ་ལི་དུས་མིན་དུ་བཙས་པ་ལ་ཡུལ་སྐད་

དུ་བི་ལི་ཕིས་ཟེར།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བི་ཤ་ཙེ། རླུང་ནད་ཀི་ནང་ཚན་ལག་སློར་གི་བ་བ་ཉམས་པ་ཞིག

བི་ཤུ། རེད་ཆས་མདའི་རེ་མློར་སར་བེད་ཤིང་རིལ་སྦུབས་ཅན་མིག་ཁུང་བཞི་ལན་སྒ་གསང་པ་

སྒློག་པ་ཞིག 

བི་ཤུདྔྷ་སིཧཾ། [ལེགས]རྣམ་དག་སེང་གེ་སྟེ། བློད་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་དུས་བློད་དུ་བློན་པའི་རྒྱ་

གར་གི་སློབ་དཔློན་ཞིག

བི་ཤྭ་ཀརྨ། ལྷ་སྐུ་སློགས་སྐུ་བརན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐློགས་མའི་བེད་པློ་ལྷ་ཡི་བཟློ་བློ་ཞིག་ཡློད་པའི་

བཤད་སློལ་ཡློད། 

བི་ཥ། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་བཙན་དུག་སྤིའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། 

ཁབ་བེད་ཅེས་འགྱུར་བ་དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུས་མཛད་པའི་འཆི་མེད་མཛོད་ཀི་འགེལ་པ་ལས་

གསུངས།

བི་ཥ་ནག་པློ། [ལེགས]ཁབ་བེད་ནག་པློ་སྟེ། བློང་ང་ནག་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

བིག་པན། ལན་ཚྭའི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་སྐྱུར་ལ་ལན་ཚ་བ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་འབས་

དང་། སྐྲན་བཤིག མིག་གི་ལིང་ཐློག་འཇློམས།

བིག་བན། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་ཐལ་བ་ཞེས་དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུས་མཛད་པའི་འཆི་མེད་མཛོད་

ཀི་འགེལ་པ་ལས་གསུངས་ཤིང་། དེ་ཉིད་ཕག་ལེན་དུ་མིག་ནད་སྐབས་ནི་ལ་ཐློ་ཋ་དང་། རླུང་

རིམས་སྐབས་སློག་སྐྱའི་ཐལ་བ་ལ་འཇུག་པས་སྐབས་ཐློབ་ཏུ་བ་དགློས་ཏེ། དེའུ་དམར་དགེ་

བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་ལག་ལེན་གཅེས་བསྡུས་ཀུན་གསལ་སྣང་

མཛོད་ལས། མིག་སྨན་ནི་ལ་ཐློ་ཋ་བིག་བན་དང་། རླུང་རིམས་སྐབས་ཀི་སློག་ཐལ་བིག་བན་

ནློར། ཞེས་གསུངས།

བིམ་པ། ཤིང་འབས་དམར་པློ་ཞིག བིམ་པ་ལ་བུའི་མཆུ་སྒློས་དམར། ཕྲུ་གུ་དེའི་གདློང་མདློག་བིམ་

པ་ལར་དམར་བ། བིར་ཐིག བློད་མདའི་མེ་སར་བེད།

བིར་ཝ་པ། འཕགས་པའི་ཡུལ་གི་མཁས་པ་ཡློངས་ཀི་གཙུག་གི་ནློར་བུ་རེ་བཙུན་མཐུ་སྟློབས་ཀི་

དབང་ཕྱུག་འདྲེན་མཆློག་རེ་བཙུན་དམ་པ་དཔལ་ལན་ཆློས་སྐྱློང་བི་རུ་པ་ནི། བདག་ཅག་གི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

སྟློན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལློ་སྟློང་དང་ཉི་ཤུ་ཙམ་དུ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་

པློའི་རིགས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། རྒྱལ་སིད་མཆིལ་མའི་ཐལ་བ་བཞིན་བློར་ཏེ་ཤར་ཕློགས་སློ་

མ་པུ་རིའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མཁན་པློ་དུལ་བའི་ལྷ་དང་། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་བ་གགས་པ་ལས་

རབ་ཏུ་བྱུང་། དཀློན་མཆློག་གི་རེན་བཞེངས། དཔལ་ནཱ་ལེན་དྲར་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡློད་པར་སྨྲ་

བའི་སེ་པའི་མཁན་པློ་དྡྷཱརྨ་མི་དྲ་ཞེས་བ་བའམ། རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ལྷ་ཞེས་བ་བ་ལས་རབ་ཏུ་

བྱུང་སྟེ་ཤི་དརྨ་པ་ལ་བློད་སྐད་དུ་དཔལ་ལན་ཆློས་སྐྱློང་ཞེས་པ་མཚན་གསློལ། བདག་ཉིད་ཆེན་

པློ་འདི་སྤིར་ཡང་རང་གཞན་གི་གྲུབ་པའི་མཐའ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རློལ་ཏུ་སློན་ཅིང་། ལྷག་པར་དུ་

མཁན་པློ་དེ་ཉིད་ཀིས་དཔལ་འཁློར་ལློ་བདེ་མཆློག་གི་གདམས་ངག་མཐའ་དག་བུམ་པ་གང་

བློའི་ཚུལ་དུ་གནང་བར་མཛད་དེ། དཔལ་ནཱ་ལེན་དྲའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་པཎི་ཏ་ཐམས་ཅད་

ཀི་མཁན་པློར་ཆེན་པློ་གྱུར་ཏེ། ཉིན་མློ་འཆད་རློད་རློམ་གསུམ་དགེ་འདུན་གི་བ་བ་དང་། 

མཚན་མློ་བདེ་མཆློག་གི་སྒྲུབ་པ་ལ་བརློན་པ་ཡུན་རིང་དུ་མཛད་ཀང་རགས་སམ་དངློས་གྲུབ་

ཏུ་ངེས་པ་གང་ཡང་མ་བྱུང་བའི་ཁར་ནུབ་གཅིག་ཆུ་བློ་གེན་ལ་འགློ་བ་དང་། ཉི་ཟླ་ས་ལ་ལྷུང་བ་

དང་། རི་བློ་གྲུམ་པ་སློགས་རྨིས་པས། ད་ཕན་རློམ་པ་དང་། འཆད་པ་དང་། དགེ་འདུན་གི་བ་

བ་ལས་ཡི་དམ་ལྷའི་སྒྲུབ་པ་མི་བེད་དློ་ཞེས་དམ་བཅས་ནས། ས་གའི་ཉི་ཤུ་གཉིས་ཀི་ནུབ་

མློར་ཕེང་བ་འཆག་ཁང་དུ་བསྐྱུར་ནས་ཅི་བདེར་གནས་སློ།། དེའི་ནུབ་མློ་རྨི་ལམ་དུ་བདག་མེད་

མ་ཐ་མལ་པའི་བུད་མེད་སློན་མློའི་གཟུགས་སུ་བློན་ཏེ། རིགས་ཀི་བུ་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་

སྤློད་པ་དེ་ལ་བུ་བེད་པ་མ་ལེགས་པར་གིས་ལ་སྒྲུབ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་གིས་ཤིག ཁློད་ཀིས་

ལས་བསགས་པའི་ལྷ་ང་ཡིན་པས་བིན་གིས་བརླབ་ཀི་ཁློད་ཀི་དངློས་གྲུབ་མྱུར་དུ་ཐློབ་པར་

འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་ནས་མི་སྣང་བར་གཤེགས་སློ།། དེ་ནས་སང་ཉི་ཤུ་གསུམ་གི་ཉིན་མློ་

ཕེང་བ་བངས་ཏེ་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་བས་པས། དེའི་ནུབ་མློར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྣང་

བ་ལྷ་བཅློ་ལྔའི་དཀིལ་འཁློར་གི་རྣམ་པར་བློན་ཏེ་དབང་བཞི་རློགས་པར་བསྐུར་བས་ས་དང་པློ་

མཐློང་བའི་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས། དེ་བཞིན་དུ་ཞག་བདུན་གི་མཐར་ཉི་ཤུ་དགུར་སློང་བའི་

ནུབ་མློར་ས་དྲུག་གི་རློགས་པ་བྱུང་ངློ་།། དེ་ལར་དབང་བཞི་རློགས་པར་བསྐུར་བས་དབང་གི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆུ་བློ་མ་ནུབ། ས་དང་པློ་ནས་དྲུག་པ་ཚུན་ཆད་ཀི་རློགས་པ་སྐྱེས་པ་དང་། བིན་རླབས་ཀི་རྒྱུན་

མ་ཆད། སར་གི་རགས་སམ་དངློས་གྲུབ་ཏུ་ཚོར་བའི་ངེས་པ་གང་ཡང་མ་བྱུང་ལ། མི་འཚལ་

པ་དུ་མ་བྱུང་བས་ཐུགས་མུག་པ་དེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་དྲློད་རགས་ཡིན་པར་འདུག་པ་ལ་ད་སར་

དམ་པའི་གསུང་གིས་མ་བརྒྱན་པས་དེར་ངློ་མ་ཤེས་པ་དེ་ད་ལེགས་པར་རློགས་པས་ན་

གདམས་ངག་གི་སརྒ་མ་ལློག་སྟེ་སྙན་བརྒྱུད་བཞིས་བིན་གིས་བརླབས་ཤིང་། སྙན་བརྒྱུད་

བཞིའི་གདམས་པའློ།། དེ་ལར་རློགས་པ་དེ་སྐྱློང་ཞིང་རང་གི་བང་ཁང་དུ་བཞུགས་པ་ན། ལ་

ལས་བུད་མེད་བཅློ་ལྔ་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་མཐློང་། འགའ་ཞིག་གིས་མར་མེ་འབར་བ་བཅློ་

ལྔར་མཐློང་བ་སློགས་ཀུན་ཐེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་ཡང་ཀུན་གི་མཁན་པློ་ཆེན་པློ་ཡིན་པས་གེང་བ་དང་

དབྱུང་བར་མ་ནུས་སློ།། དེའི་ཚེ་བསྟན་པ་ལ་སྨློད་པའི་ཉེས་པ་སང་བའི་དློན་དུ་བདག་ཉིད་ངན་

པར་ཁས་བང་བར་བཞེད་ནས། ཆློས་གློས་ལྷུང་བཟེད་ལ་སློགས་པ་དཀློན་མཆློག་གི་སྤན་སར་

མཆློད་པ་ཕུལ་ཏེ་གཅེར་བུ་ཨ་མེ་བི་རུ་པ་ཞེས་བརློད་ཅིང་ཧ་དེར་བློན་ཏེ། ཆང་འཚོང་མ་དང་

སྨད་འཚོང་མའི་ཁིམ་དུ་ཡང་བློན་པས་མི་ཐམས་ཅད་ཧ་ལས་པར་གྱུར་ནས། རྔ་དང་འཁར་རྔ་

བརྡུངས་ཏེ་གནས་ནས་ཕྱུང་ཞིང་། ས་འློང་དུ་མི་འཇུག་པའི་ནང་ཁིམས་བཅས་སློ།། དེ་ནས་ཝ་

ར་ཎ་སིར་འགློ་བའི་ལམ་གངྒའི་དྲུང་དུ་བློན་ནས་ང་ངན་པ་ཡིན་པས་ཁེད་ལ་རེག་མི་རུང་བས་

ཁློད་ཀིས་ལམ་བིན་ཅིག་ཅེས་བརློད་པས་ཆུ་བློ་མར་སློང་དང་ཡར་སློང་ལློག་པའི་མཚམས་སུ་

ལམ་བྱུང་ཞིང་མགུར་བཞེངས་པས་དགེ་འདུན་གིས་གྲུབ་པ་ཐློབ་པར་ཤེས་ནས་ཞབས་ལ་འཇུ་

བ་ལ་སློགས་པས་བཟློད་པ་གསློལ་བ་དང་། བཞུགས་པར་ཞུ་བ་ཕུལ་བས། བཟློད་པར་གནང་

ཞིང་བཞུགས་པར་མ་གནང་ནས། དེ་ནས་ཝ་ར་ཎ་སིར་བློན་ནས་མུ་སྟེགས་ཀི་རྒྱལ་པློ་གདུག་

པ་ཅན་རྣམས་རྫུ་འཕྲུལ་ཡ་མ་ཟུང་དུ་མ་བསྟན་ནས་རྡློ་རེ་ཐེག་པའི་ལམ་ལ་བཀློད། དེ་ནས་རྒྱ་

གར་ལྷློ་ཕློགས་བི་མེ་ས་ར་དང་ཉེ་བའི་ཀ་ནས་ཏའི་གློང་ཁེར་དུ་ཆང་འཚོང་མ་ཞིག་གི་ཁིམ་དུ་

ཆང་ཉློ་བས་པས་རིན་ཅི་ཡློད་ཟེར་ནས་ངེད་ངློམས་པར་གིས་དང་ཁེད་ཅི་འདློད་པ་སྦིན་གི་

གསུངས་པས། ཡིད་མ་ཆེས་ཏེ་ཇི་ཙམ་ན་སྟེར་ཞེས་དྲིས་པས། ཉི་གིབ་ཀི་མཚམས་སུ་རི་མློ་

རེ་མཛད་ནས་འདི་སློང་མ་ཐག་ཁེད་ལ་སྦིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ་ཉི་མ་གཏེང་པར་བཙུད་ནས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ཆང་རྣམས་ཟད་པ་དང་རིན་སློངས་བས་པས་ད་དུང་ཉི་མ་མ་སློང་གསུངས། དེ་བཞིན་དུ་ཡུལ་

ཁམས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ཆང་ཟད་པར་གསློལ། དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པློའི་དབྱུ་གུ་དང་ཆུ་ཚོད་ལ་སློགས་

པའི་རིས་ཐམས་ཅད་ཀང་འཁྲུགས་མི་རྣམས་ཀང་གཉིད་ར་རློ་བ་ལ་བུར་གྱུར་པས། རྒྱལ་པློས་

ཉི་མ་གཏློང་བར་ཞུས་པས་ང་ལ་ཆང་རིན་མེད་གསུངས་ཏེ་རྒྱལ་པློས་ཆང་འཚོང་མ་རྣམས་ལ་

ཆང་རིན་འཇལ་བས་ཉི་མ་དམར་ཧྲིལ་གིས་ནུབ་པ་གྱུར་ཏེ། ཞག་གསུམ་གི་མཚན་ཕེད་ཙམ་

དུ་གྱུར། དེའི་ཚེ་མགུར་བངས་ཏེ་གགས་པ་ཉི་མ་དང་མཉམ་པར་གྱུར། གཞན་ཡང་དབང་ཕྱུག་

ཆེན་པློའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པའི་རལ་པ་ཅན་ལྔ་བརྒྱ་དང་། རྒྱ་གར་ཤར་ཕློགས་ཀི་ཕ་མན་མ་

སློགས་མུ་སྟེགས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དུ་མ་གྲུབ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་སློ་ནས་ནང་པ་སངས་

རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་ལ་བཙུད་ནས་མཛད་ཕིན་དང་སྙན་གགས་ནློར་འཛིན་སེག་མློའི་ཁློན་ཀུན་

ཏུ་ཁབ་པར་གྱུར་ཏློ། 

བིར་ཤུབས། བློད་མདའི་མེ་སར་བེད་བིར་ཐིག་གམ། ཨ་མདློའི་ཡུལ་ལ་ལར་བིར་ལློ་ཟེར་བའི་མེ་

ཐག་འཇུག་སྣློད། 

བིལ་བ། ཀ་བེད་ཕློ་མློ་རིགས་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་ཆུང་བ་མློ་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་སྐྱུར་ཞིང་བསྐ། ཞུ་

རེས་སྙློམས། ནུས་པས་ཚ་འཁྲུ་གཅློད།

བིལ་འབས། ① ཤིང་ཏློག་བིལ་བའི་འབས་བུ། ② ཤིང་སྨན་ཞིག 

བིལྦ། [ལེགས]འབས་བུ་ཚིག་རུས་ཅན་གི་ཤིང་ཐློག་ཀུ་བའམ་ཀ་བེད་དེ། འདིའི་འབས་བུའི་ཤུན་

སྐློགས་མཐུག་པློ་སྣློད་སྤད་དུ་རུང་བ་ཞིག

བིལྦ་ཕློ། [ལེགས]ཀུ་བ་ཆེན་པློའི་ཤིང་ངམ་དེའི་ཤིང་ཐློག 

བིལྦ་མློ། [ལེགས]ཀུ་བ་ཆུང་བའི་ཤིང་ངམ་དེའི་ཤིང་ཐློག 

བིཥི། [ལེགས]སྐར་རིས་ཀི་བེད་པ་བཅུ་གཅིག་ནང་གི་འཕློ་བེད་ཅིག

བིས་ཀའི་དགློན་པ། བིས་ཀ་ཚང་གིས་ཕག་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་བ་ཡན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བིས་ཀྱཱ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༦༥༡ལློར་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།བིས་ཆུང་། 

བི་ལི་དང་དློན་གཅིག

བིས་ཐང་ལ་ཁའི་སར། ཆུ་དམར་གློང་མས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་

ཤར་ཡ་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བིས་རྡང་། རྡང་ཐག་རིང་པློ་གཅིག་གི་སྣེ་གཉིས་ལ་ཕུར་པ་རེ་འདློགས་ཤིང་རྡང་ཐག་བརྒྱངས། རྡང་

ཐག་དེའི་ཐློག་རྨིའི་གང་རེ་ཙམ་རེའི་མཚམས་སུ་འགུ་ལུ་རེ་སྦར་ཏེ་བི་ལི་རྣམས་གལ་སྒིག་སྟེ་

བཏགས་ས་ཞིག་ཡིན། 

བིས་མདློའི་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༤༠༢ལློར་བཀའ་ཤློད་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་

མཚན་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་ཡ་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བིས་ས། [གཙང་སྐད]བུ་ཚ་ཞེས་སྒ་ཟུར་ཆགས་པ་སྟེ་ཕྲུ་གུའི་དློན་ལ་འཇུག

བིས་པ་ངག་དབང་མི་ཕམ་ཟླ་བ། མདློ་སྨད་མར་ནང་ཚོ་ལྔར་ཐང་འཇའ་མློའི་རིགས་སུ་རབ་བྱུང་

བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༧༦༧ལློར་འཁྲུངས། མཁན་ཆེན་དངློས་སློབ་བིས་པ་དགེ་

བཤེས་ཤེས་རབ་བསྟན་འཛིན་གི་སྐུ་སྐྱེ་རུ་ངློས་བཟུང་། དགུང་ལློ་བཅུ་གསུམ་པ་ས་ཕག་ལློར་

ཆློས་གྲྭར་ཞུགས། བདེ་ཆེན་པ་ཤེས་རབ་འློད་ཟེར་ལས་སུམ་རགས་དང་། ཨ་ཁྱུང་ངག་དབང་

མཁེན་རབ་ལས་སྙན་ངག་བསབས། ཤར་མཆློག་སྤྲུལ་རིན་པློ་ཆེ་སྐལ་ལན་དགེ་འདུན་འཕིན་

ལས་རབ་རྒྱས་ནས་བསྙེན་པར་རློགས། མཁན་ཆེན་དྲུང་ཡིག་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་དང་། ཁི་རྒན་

སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་འཇམ་དབངས་བཀྲ་ཤིས། ཚེ་མགློན་བ་མ། དགློན་ལུང་དུ་ཝང་སྐལ་བཟང་

ཡེ་ཤེས་དར་རྒྱས། ཞང་བ་སློམ་ཆེན་བློ་བཟང་ཟླ་བ་རྣམས་ལས་བཀའ་ཆློས་ཅི་རིགས་གསན། 

ཁད་པར་དུ་ཐུའུ་བཀྭན་རིན་པློ་ཆེ་བློ་བཟང་ཆློས་ཀི་ཉི་མའི་དྲུང་དུ་སགས་ལུགས་ཐུན་མློང་མ་

ཡིན་པའི་ཕག་རྒྱ་ཟབ་ཁིད་བཅས་ལེགས་པར་གསན། ཐུའུ་བཀྭན་གི་ཞལ་ནས། གུང་ཐང་

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དང་འདི་པ་ལ་བུའི་མདློ་སགས་རིག་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པ་དེང་སང་

དཀློན་གསུངས། རློང་པློ་དུས་འཁློར་གྲྭ་ཚང་གསང་སགས་དར་རྒྱས་གིང་གི་ཁིར་བཞུགས། 

རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༨༠༧ལློར་རློང་པློ་ཚོགས་ཆེན་གི་ཁིར་ཕེབས། འློན་ཀང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

འཆད་ཉན་གི་བདུད་རི་སྤློ་ཁློམ་མ་བྱུང་བར་ལློ་དེར་སྐུ་གཤེགས། ཕག་རློམ་ཤར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་

དགེ་འདུན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀི་རྣམ་ཐར་དང་། རིས་གཞུང་མཁས་པའི་སྙིང་ནློར་སློགས་

པློ་ཏི་གསུམ་ཙམ་ཡློད། དུས་ཐློག་དེར་རློམ་པ་ལེགས་པའི་ཚད་བེད་དུ་གགས། བིས་མ། འབི་

མློའི་ཁློག་ཏུ་བེའུ་ལི་ཆགས་ཡློད་པ་ལ་འབི་བིས་མ་ཟེར།

བིས་ཤ འབིའི་མངལ་གི་མིང་སྟེ། འབློག་པས་ངློ་ཚ་སྲུང་བའི་ཆེད་དུ་འབློད་པའི་ཐ་སྙད་ཅིག

བུ། ① བུ་དང་བུ་མློ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཕློའི་མིང་། ཕ་བུ་གཉིས། ② མི་ཕློའི་མིང་། བུ་རྒློད་པློ། བུ་

དཔའ་བློ། ② ཚིག་གློགས་ཤིག ཁམ་བུ། བློང་བུ། ཕན་བུ། ལམ་བུ། 

བུ་སྐག་བཀུ། [ཡུལ]འབློག་མློ་ཁ་ཤས་ཀིས་བུ་རམ་དང་སྣློད་ཀི་ར་ནག་གཉིས་མཉམ་དུ་བསེས་པ་

རྣམས་ཁ་ངློ་ལ་བརྐུས་པ་ལ་ཟེར།

བུ་སྐྱེད། བུ་ལློན་གི་སྐྱེད་ཀའི་སྐྱེད་ཀ

བུ་འཁིད། དབུས་གཙང་པའི་ཡུལ་སློལ། སར་བུ་མློ་མང་པློ་སྐྱེས་ཚེ་བུ་སྐྱེ་བའི་རེན་འབེལ་གི་ཆེད་

དུ་བུ་མློའི་མིང་ལ་བུ་འཁིད་ཅེས་མིང་བཏགས་ཡློང་།

བུ་ག ① དམིག་བུ་སྟེ། དབུས་ཕློགས་ཀི་ཡུལ་སྐད་ཨི་ཁུང་ཟེར། ས་འློག་བུ་ག ལུས་ལ་བུ་ག་དགུ་

ཡློད་ཀང་། ཟ་བའི་དབང་ཆ་ཁ་རེད། ② ལུས་ཀི་བུ་ག་ལ་དགུ་ཡློད་པས་གངས་དགུ་མཚོན། 

བུ་ག་དགུ། བུ་ག་སློ་དགུ་དང་དློན་གཅིག 

བུ་ག་སློ་དགུ། མིའི་ལུས་ལ་ཡུལ་ལྔའི་ཤེས་པ་སློགས་རྒྱུ་བའི་སློ་ལ་བུའི་བུ་ག་དགུ་སྟེ། མིག་གཉིས་

དང་། རྣ་བ་གཉིས། སྣ་བུག་གཉིས། ཁ། གཤང་ལམ། གཅིན་ལམ་བཅས་སློ།། 

བུ་ག་གཉིས་པ། གཞང་འབྲུམ་ཕློགས་གང་ན་ཡློད་མེད་བརག་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག

བུ་ག་འཛིན་པ། [མངློན]རླུང་དང་རླུང་ལྷ།

བུ་གུ། བུག་པ་ཆུང་བ།

བུ་གུར་སློད་པ། [རིང]གཅིག་པུར་སློད་པ།

བུ་སར་བ། བུ་རམ་མར་ཁུ་བཙོག་མཁན་ལག་རལ་མི་སྣ། 

བུ་རྒྱུད། རུས་རྒྱུད་གཅིག་པའི་མི་རབས་རེས་མ། ཕ་མ་གཅིག་གི་བུ་རྒྱུད་ནང་བཞིན།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བུ་རྒྱུད་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལགས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༩༤༡ལློར་མགློ་ལློག་བུ་རྒྱུད་དགློན་

པའི་ཆ་ཤས་གཅིག་གནས་འདིར་སློས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆུ་དམར་ལེབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བུ་དགུ་དགློན་ཐློས་བསམ་བང་ཆུབ་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༩༣༦ལློར་ཤ་

རི་ཚང་བློ་བཟང་འཕིན་ལས་ཀློང་བརྡློལ་རྒྱ་མཚོས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་

ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་རྨ་ལྷློ་རེ་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བུ་དགློན། བློད་ཀི་དགློན་སེ་ཆེ་གས་ཀི་དགློན་ལག བུ་དགློན་གི་བེད་སློ་རྣམས་མ་དགློན་གི་སློལ་

ལར་བེད་དགློས། 

བུ་གཅེས། ① གཅེས་པའི་བུ་ཕྲུག ② བུ་ཕྲུག་ལ་ཤ་ཚ་བེད་པ།

བུ་བཅློལ་ཁང་། ནུ་ཞློ་ནུ་མཁན་དང་། སློབ་ལློ་མ་ལློན་པའི་བིས་པ་ཉར་གསློ་བེད་ས།

བུ་ཆུ་ལྷ་ཁང་། སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་བཏབ་པའི་ཀློང་པློ་ས་ཁུལ་དུ་ཡློད་པ་ཡང་འདུལ་གི་

གཙུག་ལག་ཁང་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག

བུ་ཆུང་། བིས་པ། 

བུ་ཆེ་མ། ① མགློན་བུའི་བེ་བག་ཅིག ② [མངློན]བུད་མེད་སྦྲུམ་མ།

བུ་ཆུང་གི་མགློ་བརྡབས་པ། བུ་ཆུང་མགློ་བརྡབས་ཏེ་རྒྱ་སྲུབས་ཤིག་ན་སྐྲངས་པར་རྣག་ཡློད་པ་

བཞིན་དུ་མར་མེར་དུ་སྐྲངས་པར་བེད་པའློ།། 

བུ་ཆེན། སློབ་མ་གཙོ་བློ། ཐུགས་སས་བུ་ཆེན།

བུ་ཆློས། ཇློ་འབློམ་གཉིས་ཀའི་སློབ་མར་གྱུར་པ་བུ་རྔློག་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཞུས་ཏེ་ཇློ་བློ་

རེ་ཨ་ཏི་ཤས་གསུངས་པ་འབློམ་སྟློན་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཀི་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར་མང་པློ་

དང་། མཇུག་ཏུ་ཇློ་བློ་སྐུ་གཤེགས་ནས་འབློམ་ལ་བཀའ་གདམས་བསྟན་པ་གཏད་ཚུལ་སྟློན་

པའི་ཆློས་པློ་ཏི་ཞིག སྤྲུལ་པའི་གེགས་བམ་ཡང་ཟེར།

བུ་ར། མི་དང་རའི་བསྡུས་མིང་། བུ་ར་བཟང་གས་བསྡུས་པ། བུ་ར་གང་ཧྲག

བུ་སྟློན་ཁ་ཆེ། གཤམ་དུ་བུ་སྟློན་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཅེས་པར་གཟིགས།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བུ་སྟློན་ཆློས་འབྱུང་། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བསྟན་པའི་གསལ་བེད་ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་གསུང་

རབ་རིན་པློ་ཆེའི་མཛོད་ཅེས་བ་བ། ཁློ་ཕུ་པ་བུ་སྟློན་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཀིས་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་ཁི་

ལློར་བསྒིགས། གསུང་འབུམ་ལྷ་སའི་པར་མ་ཤློག་ལྷེ་ཁློན་༢༡༢ནང་བརྒྱ་དང་ཉེར་གཉིས་ཡན་

ཆད་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་དུ་དམ་པའི་ཆློས་བྱུང་ཚུལ་དང་། དེ་མན་ཆད་བསིལ་ལློངས་སུ་

བསྟན་པ་བྱུང་ཚུལ། མཇུག་ཏུ་བཀའ་བསྟན་བློད་དུ་བསྒྱུར་ཏློ་ཅློག་གི་དཀར་ཆག་ཀང་བཀློད་

ཡློད་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཁུངས་མ་ཞིག 

བུ་སྟློན་རིན་ཆེན་གྲུབ། བཀའ་བརྒྱུད་ཆུང་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཁློ་ཕུ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་བ་མ་སྙན་

གགས་ཆེ་ཤློས་ཤིག རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ལགས་སྟག་སྤི་ལློ ༡༢༩༠ལློའི་ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ཚེས་

ཉེར་བཞིའི་ཉིན་གཙང་སྟློད་ཁློ་ཕུའི་ཕློགས་ཀི་ཤབ་སྨད་སློམ་གནས་སུ་བག་སྟློན་རྒྱལ་མཚན་

དཔལ་བཟང་དང་། ཡུམ་བསློད་ནམས་བལམས། དགུང་ལློ་དྲུག་ཙམ་ནས་ཡུམ་གིས་ཀློག་སློབ་

པའི་དབུ་ཚུགས། ཡུན་མི་རིང་བར་སྦློར་ཀློག་ཚར་ཕིན་མཁེན། རང་མཉམ་མང་པློའི་དབུས་

ནས་བློ་རྣློ་ལ་ཀློག་ལེགས་པ་བྱུང་བས་ཀུན་གིས་བིས་པ་འདི་ཉིད་གཞན་ལས་འཕགས་པ་ཞིག་

འབྱུང་བར་གེང་། དེ་ནས་རིག་པའི་གནས་ལ་མཁས་པ་དབློན་རྒྱལ་སེང་གི་མདུན་ནས་རིས་

དང་ཡི་གེའི་རིག་པ་ལ་བསབས། དགུང་ལློ་བདུན་པར་ཁློ་ཕུ་བ་བསློད་ནམས་སེང་གེའི་སྤན་

སར་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་གསན། བདག་པས་གཞན་གཅེས་ཀི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཐུགས་

ལ་འཁྲུངས། འགློ་བ་ཉམས་ཐག་པའི་སྡུག་བསལ་སྤན་གིས་གཟིགས་པའམ་སྙན་དུ་སློང་བའི་

མློད་ལ་སྤན་ཆབ་བསིལ། གང་མཛད་ཀུན་འགློ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་འབའ་ཞིག་དགློངས་པ་

བཞེས། གང་མཛད་ཀུན་འགློ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་འབའ་ཞིག་དགློངས་པ་བཞེས། དགུང་

གངས་བརྒྱད་པར་ཡུམ་གི་ཁུ་བློ་བ་མ་ཚུལ་ཁིམས་དཔལ་བཟང་གི་སྤན་སར་གསང་རིང་དང་

དགློངས་འདུས་སློགས་གསང་སགས་རིང་མའི་ཆློས་སྐློར་དུ་མ་གསན། སློམ་སྒྲུབ་ལ་ཐུགས་

བརློན་ཆེན་པློ་མཛད་པས་གཞུང་དེ་དག་ལ་མཁས་པར་གྱུར་ཏེ་བ་མའི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་དབང་བསྐུར་

བ་དང་རྒྱུད་འཆད་པ་སློགས་ལན་མང་མཛད། 

 གཞན་ཡང་བཟློ་དང་གསློ་བ་རིག་པ་སློགས་རེས་འཛིན་གི་རིག་པ་ལ་མཁས་པར་སྦང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དགུང་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་པ་མེ་ལུག་ལློར་ཁློ་ཕུའི་མཁན་ཆེན་ཡང་རེ་བ་རིན་ཆེན་སེང་གེས་མཁན་

པློ་དང་། ལས་ཀི་སློབ་དཔློན་དགེ་བཤེས་བསློད་ནམས་མགློན་གིས་མཛད་དེ་དགེ་ཚུལ་གི་

དངློས་པློ་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ། འདུལ་བ་མདློ་ར་དང་ཀ་ྰཏི་ཀ་སློགས་སློམ་ཚིག་རྣམས་ཐུགས་

ལ་བཟུང་སྟེ་ཚུལ་ཁིམས་མིག་འབས་ལར་གཅེས་པར་བསྲུངས། སློབ་དཔློན་བསློད་ནམས་

མགློན་གི་སྤན་སར་ཕིན་ལ་ཐུགས་སྦློང་མཛད་པས་ལློ་གཉིས་ཙམ་ལ་ཉིན་མློ་གསློལ་བ་

བཞེས་ལློང་དང་ན་བཟའ་རལ་བའང་ཚེམས་ལློང་མེད། མཚན་མློ་མནལ་དུ་མི་གཟིམས་པར་

ཞུན་མེའི་འློག་ཏུ་དཔེ་གཟིགས་མཛད་པ་བཅས་དཀའ་སྤད་ཚད་མེད་མཛད་སྟབས་ཞལ་རས་

གཉེར་མས་ཁེངས་ཤིང་སྐུ་ལུས་རིད་པར་གྱུར་ཏེ་གཞན་གིས་མཐློང་བ་ན་སྙིང་རེ་བའི་ཡིད་དུ་

བེད་པར་གྱུར། ལློ་གཉིས་ནས་ཕར་ཕིན་གི་གཞུང་ལུགས་མ་ལུས་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད། མཁས་

དབང་དུ་མའི་སྤན་སར་ཕར་ཕིན་གི་བཤད་པ་མཛད་པས་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་ང་རྒྱལ་གི་

གདློང་པ་དམད། དེ་ནས་ལློ་གཅིག་ཙམ་ལ་འདུལ་བ་དང་ཚད་མའི་གཞུང་རྣམས་གསན་ཏེ་སྦང་

པ་སློགས་དེ་ལར་ལློ་དུ་མར་འབད་བརློན་ཆེན་པློ་མཛད་པས། རིག་པ་དང་གློལ་བར་སྨྲ་བའི་

སློབས་པ་དགེ་བས་ཐེ་ཚོམས་ཀི་ཚོགས་འདྲལ་བར་ནུས་པ། གྲུབ་མཐའ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རློལ་ཏུ་

བློན་པས་སྒྲུབ་པ་དང་སུན་འབིན་གི་ཆ་ལ་སྙེངས་པ་མི་མངའ་བ། ཇི་ལ་བ་དང་ཇི་སྙེད་པའི་དློན་

ལ་དབང་འབློར་བས་ཆློས་དང་ཆློས་མིན་པ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་མཁས་པའི་མཁས་པ་ཆེན་

པློར་གྱུར་ཏེ་དགུང་ལློ་ཉེར་གཅིག་པར་དབུས་གཙང་གི་ཆློས་གྲྭ་ཆེན་པློ་རྣམས་སུ་ག་སྐློར་

མཛད་པས། དབུས་ཀི་མཁས་པ་ཤྰཀ་གཞློན་དང་བཙན་དགློན་པ་སློགས་དང་། གཙང་གི་

མཁས་པ་དཔལ་ལན་སེང་གེ། དབུ་ཚད་པ་འཇམ་སྐྱ་སློགས་མཁས་པའི་དྲེགས་པ་ཅན་དག་

ཀང་ང་རྒྱལ་གི་རི་བློ་བསྙིལ་བས། ཕ་སྟློན་པ་ལ་བུའང་སྟློན་པ་བྱུང་འདུག་ཅེས་བསྟློད་ཚིགས་

ཀི་སྙན་ངག་དམ་ཕ་དབངས་སུ་གེར་བར་བེད། ལ་ངན་གི་རི་དྭགས་མཐའ་དག་ལུང་རིགས་

སེང་གེའི་གད་རྒྱངས་ཀིས་ཕྱུང་སྟེ་མཁས་པའི་གགས་སྙན་གི་གདུགས་དཀར་སིད་པ་གསུམ་

གི་བ་ན་འཁློར་བར་གྱུར་ཏློ། དགུང་ལློ་ཉེར་གསུམ་པར་པཎ་ཆེན་ཤྰཀ་ཤྰིའི་མཁན་བརྒྱུད་བཞི་

པ། འཕགས་པའི་གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་དུ་གྱུར་པ་དཀའ་བཞི་པ་གགས་པ་གཞློན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ནུས་མཁན་པློ་དང་། སློབ་དཔློན་བསློད་ནམས་གགས་པས་ལས་སློབ། འདུལ་བ་འཛིན་པ་

བསློད་ནམས་བཟང་པློས་གསང་སྟེ་སྟློན་པ་མཛད་དེ། སེ་སྣློད་འཛིན་པ་ཆེན་པློ་དཀློན་མཆློག་

བཟང་པློ་ཐློག་དྲངས་དད་པའི་དགེ་འདུན་གངས་ཚང་བའི་དབུས་སུ་གཙང་ཚོང་འདུས་འགུར་

མློའི་བ་བང་ཤར་དུ་སྙེན་པར་རློགས་པ་དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བཞེས། མཁན་ཆེན་

གགས་པ་གཞློན་ནུ་དང་། སློབ་དཔློན་བསློད་ནམ་གགས་པ་གཉིས་ཀི་སྤན་སར་འདུལ་བ་དང་

བློ་སྦློང་གི་སྐློར་མཐའ་དག་གསན། རང་གི་བ་མའི་ཐུགས་དགློངས་དང་། དད་ལྔན་གི་སློབ་མ་

དག་གི་རེ་བ་སྐློང་ཆེད་ཁློ་ཕུར་འདུལ་བ། ཕར་ཕིན། མངློན་པ་སློགས་ཀི་བཤད་པ་མཛད། 

ཆློས་དབར་ལ་ཕན་བག ལུང་ཉང་རློ་ཤུག་པ་རི། ཁློ་ཟངས་ཁ། ལ་སྟློད་ལེ་སྐྱུས་སློགས་སུ་

ཕེབས་ནས་ཕར་ཕིན། མངློན་པ། རྣམ་འགེལ་སློགས་ལ་བཤད་པའི་རང་མཛད། གཞུང་གཞན་

དག་ཞར་ཆློས་སུ་གསུངས། དེ་དག་གི་ཚེ་ན་སློབ་མ་མཁས་པ་དུ་མ་ཐློན། དགེ་ཚུལ་སློང་ཁི་

ཕག་དུ་མའི་མཁན་སློབ་མཛད། ཉིན་པར་ཆློས་འཆད་པ་ངལ་མེད་དང་། མཚན་མློར་མཚན་

བཅས་མཚན་མེད་ཀི་ཐུགས་དམ་ཟབ་མློ་གཡེར་མེད་མཛད་པས་ཡི་དམ་གི་ལྷ་དུ་མས་ཞལ་

བསྟན། ཁློ་ཕུའི་བུ་སྟློན་ཞེས་མཁས་བཙུན་གི་མཚན་སྙན་གངས་ལློངས་ཡློངས་སུ་ཁབ།

 དེ་ནས་རྐྱེན་ཅུང་ཟད་ཅིག་གིས་བསྐུལ་ནས་ལེགས་པར་སྦར་བའི་སྒ་དང་སྙན་དངགས་སློགས་

ལ་སློབ་པ་དང་། ཚེ་ལུས་གཅིག་ལ་འཚང་རྒྱ་བའི་གདམས་པ་སྦློར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གསན་

པར་དགློངས་ནས་ཞང་ཡམ་པ་སློགས་མཆེད་གློགས་འགའ་དང་འགློག་སྟེ་རི་བློ་སྟག་ལ་བརྒྱུད་

དེ་ཐར་པ་གིང་དུ་བློན། ལློ་ཙྰ་བ་ཆེན་པློ་ཐར་ལློ་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་སློབ་དཔློན་དུ་བསྟེན་ནས་

ལེགས་པར་སྦར་བའི་སྒ་གཞུང་ཙནྡྲ་པ་དང་། ཀ་ལྰ་པ་སློགས་མདློ་འགེལ་བ་ཡན་ལག་དང་

བཅས་པ་དང་། གཞན་ཡང་སྙན་དངགས། སེབ་སྦློར། མངློན་བརློད། རྒྱ་གར་ཤར་ནུབ་དང་

སེང་ག་ལའི་ཡི་གེ་སློགས་ཡིག་རིགས་སྣ་ཚོགས་བཅས་ཐུན་མློང་གི་རིག་གནས་ལ་སྦང་པ་

མཐར་ཕིན་མཛད་དེ་སྐད་གཉིས་སྨྲ་བའི་དབང་པློ་ཆེན་པློ་འགན་ཟླ་དང་བལ་བ་གྱུར། དེ་ནས་

གསུང་ངག་རིན་པློ་ཆེ་ཞུ་བར་དགློངས་ནས་བ་མའི་དྲུང་དུ་གསེར་གི་མཎྡལ་ཕུལ་ཏེ། བདག་

ལ་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་འཚང་རྒྱ་བའི་གདམ་ན་ཟབ་མློ་སྦློར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་ཐུགས་ལ་



  1536  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གདགས་པར་ཞུ་ཞུས་པས། ཁེད་སེ་སྣློད་འཛིན་པ་ཆེན་པློ་ཐུགས་རབ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ལགས། 

ལས་འཕློ་དང་མློས་གུས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་མངའ་བས་སྣློད་ལན་དུ་གདའ། གདློན་མི་ཟ་བར་

གསང་སགས་ཀི་སློང་པློ་ཆེན་པློ་ལགས། དེས་ན་ཆློས་འདིའི་བདག་པློ་ཁེད་རང་ཡིན་པས་

གདམས་ངག་ཅིས་ཀང་སྟློན་འཚལ་གསུངས་ནས་ཐློག་མར་དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་དབང་གློང་མ་

མཛད། དབང་དློན་བརྡ་སྤད་པའི་སྐབས་སུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སློ་དུ་མ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས། འདག་

བཅར་ཆུ་བུག་སློ་མཛད་དེ་བསློམས་པས་སྣང་སྟློང་ཟུང་འཇུག་ལ་མངའ་བརེས་ཏེ། སྐྱེ་འགག་

གནས་གསུམ་གིས་སྟློང་པའི་བློ་འདས་འློད་གསལ་དུ་གདློད་ནས་ཟངས་ཐལ་དུ་དགློངས། ཐ་

མལ་ཤེས་པ་རང་གློལ་མ་བཅློས་གཉུག་མའི་ངློ་བློ་གང་ཤར་ཆློས་སྐུའི་རློལ་པ་བདེ་སྟློང་རེན་

འབེལ་གི་གནས་ལུགས་ཐུགས་སུ་ཆུད། ར་ཐིག་གི་གནད་མངློན་སུམ་དུ་གཟིགས། བཟུང་

འཛིན་དབིངས་སུ་དག་ནས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པློའི་རལ་རློགས། མཉམ་བཞག་འློད་གསལ་ཆེན་

པློའི་ངང་ནས་རེ་ཐློབ་གང་ཤར་ཐམས་ཅད་བློ་འདས་སྐྱེ་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ངློ་བློ་རང་བྱུང་དུ་

ཐུགས་ལ་ཤར། རིན་ཆེན་སྒློན་མ་ལ་སློགས་པའི་ཏེང་ངེ་འཛིན་གི་སློ་དུ་མ་མངློན་དུ་མཛད་པ་

སློགས་རློགས་པའི་རལ་རློགས། 

 གཞན་ཡང་བ་མ་དཔལ་ལན་སེང་གེ། བ་མ་རྡློ་རེ་རྒྱལ་མཚན། རྣལ་འབློར་གི་དབང་ཕྱུག་བི་བྷུ་

ཏི་ད་ྰཔ་སློགས་རྡློ་རེ་འཛིན་པ་དུ་མའི་སྤན་སར་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་དབང་དང་རྒྱུད་ཀི་བཤད་པ་

སློགས་མཐའ་ཡས་པ་དང་། བཀའ་གདམས་པའི་བ་མ་ཀུ་མ་ྰར་སེངྷ་ལས་བཀའ་གདམས་པའི་

མན་ངག་མང་དུ་གསན་པ་སློགས་མདློར་ན་ཤེས་པར་བ་བའི་གནས་ཀུན་ལ་སྦང་གློམས་

མཐར་ཕིན་པ་མཛད་དེ་རང་གིས་རིག་ཅིང་གཟིགས་པ་ཀུན་ཀང་རློད་བེད་དྲི་མ་དང་བལ་བའི་

ལམ་ནས་གཞན་ལ་འཆད་ཅིང་འདློམས་པ་སློགས་ཀིས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་བ་བ་རྒྱ་ཆེར་

མཛད་པས་གགས་སྙན་གི་དྲི་བསུངས་འཇིག་རེན་ཀུན་ཏུ་ཁབ་པར་གྱུར། དེ་ལར་བདག་ཉིད་

ཆེན་པློ་བུ་སྟློན་རིན་པློ་ཆེ་དགུང་ལློ་སློ་གཅིག་ཏུ་ཕེབས་པ་ན་དཔལ་ཞ་ལུའི་གསེར་ཁང་གི་

བདག་པློའི་ལེའི་གདུང་ལས་འཁྲུངས་པ་ས་སྐྱ་འགློ་མགློན་ཕག་ན་སློགས་ཀི་ཞང་རིགས་ཀི་

བརྒྱུད་པ་སྐུ་ཞང་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་སྦིན་བདག་གནང་སྟེ། དཔལ་ཞ་ལུའི་གཙུག་ལག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ཁང་ཉམས་གསློའི་དབུ་བཙུགས། ལྷློ་མློན་གི་ཡུལ་ནས་ཤིང་ཆ་ཚན་ཆེན་དྲངས། ཤར་རྒྱ་ནག་

གི་བཟློ་བློ་མཁས་པ་མང་པློ་བློས། རྒྱ་ཕུབས་གཡུ་རི་ཅན་ལ་གསེར་གི་གཉི་ར་བཙུགས་པ་

བཞི། གློ་འབུར་མིག་མང་རིས་སུ་བིས་པ་གཡུ་ཆའི་བ་གམ་དང་ལན་ཀན་གསེར་གི་མེ་ཏློག་

གིས་བརྒྱན་པ། གསེར་ཁང་རྒྱ་ཕུབས་སུམ་རེག གཞན་དག་ཉིས་རེག་གཡེར་དྲེལ་གི་དྲ་བས་

བེས་པ། ནང་རེན་དུ་གསེར་བཙོ་མས་བིས་པའི་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར། རིན་པློ་ཆེན་སྣ་

ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་སྐུ་བརན་དུ་མ། ཚར་དུ་མངར་བའི་ལློགས་བིས་སློགས་བརློད་ཀིས་མི་

ལློང་པ་བཞེངས། ཁློར་ཡུག་ཏུ་ལགས་རིས་ཡློངས་སུ་བསྐློར་བའི་དབུས་སུ་གཉུག་མར་གནས་

པའི་དགེ་འདུན་རེ་ལ་གཟིམ་ཤག་རེ་རེགས་ཏེ་ཕུལ། དགེ་འདུན་འང་མང་པློ་འདུས། ཞ་ལུའི་

མཁན་པློ་གགས་པ་གཞློན་ནུ་གཤེགས་པའི་དགློངས་རློགས་རྒྱ་ཆེར་བསྒྲུབས་ཤིང་གདུང་རེན་

ཐུབ་དབང་གི་གསེར་སྐུ་ཆེན་མློའང་བཞེངས་གྲུབ་པ་ན། སྐུ་ཞང་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་མཆློག་

གིས་དགློན་འདིའི་གདན་སའི་མཁན་པློ་ལ་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་འཛོམས་པའི་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་ཆེན་པློ་བུ་སྟློན་རིན་ཆེན་གྲུབ་པ་གདན་འདྲེན་པར་འློས་སློ་དགློངས་ནས་ཁློ་ཕུའི་

མཁན་སློབ་རྣམས་ཀིས་ཞལ་བཞེས་མི་བེད་མཐུ་མེད་བྱུང་། བུ་སྟློན་རིན་པློ་ཆེས་ཀང་བསྟན་པ་

སྤིའི་དློན་ཆེན་ཐུགས་ལ་བཅངས་ནས་ཕེབས་པར་ཞལ་གིས་བཞེས། མི་རིང་བར་སྤན་འདྲེན་

པའི་ཕློ་ཉ་འབློར་བས་ཁློ་ཕུ་ནས་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར་ཏེ་བློ་དློང་ཆློས་སིངས་བརྒྱུད་རིམ་ཕེབས་

ཀིས་ལགས་སྤེལ་ལློའི་ཟླ་བ་བཅུ་པར་དཔལ་ཞ་ལུའི་ཆློས་སེ་ཆེན་པློར་ཞབས་སློར་བཀློད། སྐུ་

ཞང་ཆེན་པློ་དང་། གཉེར་ཞབས། གདན་སི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དགེ་འདུན་དང་བཅས་པའི་

སེར་སྤེང་གིས་བསུས་ཏེ་བཀུར་སྟི་ཚད་མེད་པ་དང་བཅས་མཁན་པློར་མངའ་གསློལ། 

 སྐུ་ཞང་མཆློག་གིས་ཉེ་གནས་དང་གསློལ་ཇ་བ་སློགས་ཆེད་དུ་བསྐློས་ཏེ་མཆློད་ཆ། ཐབ་ཆས། 

གདན་ཆ། ན་བཟའ་སློགས་འཚོ་བའི་ཡློ་བད་གང་དགློས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཕུལ། གསློལ་

ཇ་ནམ་རེས་སུ་གསློལ་ལློག ཕུད་ཕློར། ཆབ་བུམ། གསློལ་ཁེབས་སློགས་ཆེན་པློར་འློས་པའི་

ཡློ་བད་ཀིས་བཀུར་བསྟི་བ་མར་བས། མི་རིང་བར་ཚད་མ་རྣམ་ངེས། ཕར་ཕིན། མངློན་པ་ཀུན་

བཏུས་སློགས་ཀི་བཤད་པ་བཙུགས། སྤིར་བློད་ཀི་རིག་གནས་མཐའ་དག་དང་། སློས་ཞ་ལུའི་



  1538  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆློས་སེ་དར་བའི་ཆེད་དུ་ཉིན་རེར་ཆློས་ཐུན་དྲུག་རེ་ཆག་མེད་ཐློློག་མཚན་མློ་ཡང་དློན་གཉེར་

ཅན་དུ་མའི་རེ་བ་བསྐང་སད་འདློད་ཆློས་ཆད་མེད་སྩལ། དེ་ལར་ཉིན་མཚན་བེ་བག་མེད་པར་

འཆད་ཉན་མཛད་པས་སྦིན་བདག་གང་ཉིད་ཐུགས་ལྷག་པར་དགེས། སྙན་པའི་གགས་པ་

ཕློགས་ཀུན་ཏུ་ཁབ་པས་གསུང་གི་བདུད་རིའི་བསློ་སྐལ་དློན་དུ་གཉེར་བའི་འགློ་བ་ནི་དབར་

གི་འབབ་ལན་གི་རྒྱུན་ལར་ཆད་མེད་ཀིས་འདུས་ཏེ་འཆད་ཉན་སྨར་མིར་སྐབས་སུ་ཞ་ལུའི་

དགེ་བཤེས་བགེས་པློ་འགས་ཕག་དློག་གིས་ལློག་སྒྲུབ་ཅི་ཡང་བས་པས། བུ་སྟློན་རིན་པློ་ཆེའི་

ཐུགས་སུ་གནས་འདིར་འཆད་ཉན་སེལ་གསུམ་གང་བས་གཞན་ཆགས་སང་འཕེལ་བའི་རྒྱུ་རུ་

འགློ་བར་འདུག ད་ནི་ཐུགས་ལས་ཆུང་ངུར་དབེན་པའི་གནས་སུ་ཐློས་པའི་དློན་རྣམས་ལ་

ཉམས་ལེན་རྣལ་མ་ཞིག་བེད་དུ་འགློ་ན་དགའ་བར་འདུག་དགློངས་ནས། སྐུ་ཞང་གགས་པ་

རྒྱལ་མཚན་ལའང་གསང་ཕིན་ཚིགས་བཅད་མ་སྩལ་བས། སྐུ་ཞང་མཆློག་སློགས་ཡློན་བདག་

ཆེན་པློློ་རྣམས་རབ་རབ་ཕློར་གྱུར་ནས་སྤན་སར་ལྷགས་ཏེ་གསློལ་བ་ཤུགས་དྲག་པློ་བཏབ། 

ནག་ཕློགས་ཀིས་རྒྱུད་དཀྲུགས་པ་དག་ཀང་སར་བས་ལ་ཤིན་ཏུ་འགློད་དེ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་

འཐློད་ཞིང་སན་ཆད་མི་བེད་པའི་སློམ་སེམས་བརན་པློ་ཕུལ་བ་སློགས་བས་ནས་ཀུན་གིས་

གནས་དེར་བཞུགས་པར་གསློལ་བ་ཨུ་ནན་བཏབ་པས་རེ་ཞིག་བཞུགས་པར་ཞལ་གིས་

བཞེས། དེ་ནས་རྒྱུད་སེ་དང་མཚན་ཉིད་ཀི་བཤད་གྲྭ་ཆེན་པློ་བཙུགས། སློན་ཇློ་བློ་ཆེན་པློ་

དཔའ་ལན་ཨ་ཏི་ཤས་ཞབས་ཀིས་བཅགས་ཤིང་ཐུགས་དམ་ས་ཚ་ྰབཞུགས་པའི་གནས་ཞ་ལུ་

རི་ཕུག་ཏུ་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པློ་བཞེངས། དགེ་འདུན་གི་སེ་བཙུགས། དབར་དགུན་གཉིས་

སུ་ཕར་ཕིན། མངློན་པ་ཀུན་བཏུས། སྤློད་འཇུག རྣམ་ངེས་རྣམས་ཉིད་ཀིས་བཏབ་པའི་ཊ ྰི་ཀ་

དང་། མདློ་ར་ལ་འདུལ་འཛིན་པས་ཊྰི་ཀ་མཛད་པ་དང་། སྟློན་དགུན་གཉིས་སུ་དུས་འཁློར། 

གསང་འདུས། ཡློ་ག རྡློ་རེ་འབྱུང་བ་སློགས་ཉིད་ཀིས་མཛད་པའི་ཊ ྰི་ཀའི་ཐློག་ནས་བཤད་པ་

མཛད། གཞུང་གཞན་དང་དབང་ལུང་མན་ངག་རྣམས་ཞར་ཚོས་སུ་གསུངས། སྐབས་དེ་དག་

ཏུ་དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་རྒྱུད་འགེལ་སློགས་དང་། གཡག་སེ་པཎ་ཆེན་ལ་སྤིངས་པ་སློགས་

བསྟན་བཅློས་དུ་མ་མཛད། ཀུན་ཞང་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གཤེགས་རེས་སས་ཀུན་དགའ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

དློན་གྲུབ་ཀིས་ཡབ་མེས་ཀི་སློལ་བཟང་པློ་བཅངས་ནས་བུ་སྟློན་རིན་པློ་ཆེའི་ཞལ་བཀློད་

བཞིན་གཙུག་ལག་ཁང་དང་རེན་གསུངས་མང་པློ་བཞེངས། ཁད་པར་ཆློས་གྲྭ་ཆེན་པློ་སྣར་ཐང་

དུ་བཞུགས་པའི་བསྟན་བཅློས་འགྱུར་རློ་ཅློག་ལ་དེར་མ་ཆུད་པ་དང་གསར་དུ་འགྱུར་བ་ཇི་སྙེད་

ཅིག་བསྣན་པ་བཅས་ཁློན་ཆློས་ཙན་སུམ་སྟློང་ཆིག་བརྒྱ་ལྷག་བཞུགས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་

བཞེངས། དེའི་ཚེ་བུ་སྟློན་རིན་པློ་ཆེས་ཆློས་ཚན་མཐའ་དག་གི་མཛད་འགྱུར་མཐའ་དཔྱློད་དང་

བཅས་པའི་སློ་ནས་མ་དག་པ་རྣམས་བཅློས། ཟླློས་པ་དློར་ཏེ་དཀར་ཆག་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་

རྒྱལ་པློའི་ཕེང་བ་བརམས། གཞན་ཡང་བློད་ཀི་སློན་བློན་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་བཀའ་འབུམ་དུ་

མ་བཞེངས་ནས་ཞུ་དག་གནང་། ཉིན་འཆད་ཉན་དང་མཚན་མློར་རློམ་ཞུས་སློགས་ཐུགས་

བརློན་རྒྱུན་འཁློངས་མཛད། དེའི་སྐབས་ཞ་ལུར་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ། རྒྱ་གར་རྒྱ་ནག 

བལ་ཡུལ འབྲུག་པ། ཡུ་གུར། ཧློར་སློགས་ནས་ཕེབས་པའི་འདུས་པ་བདུན་སྟློང་བཞི་བརྒྱ་

ལྷག་ཙམ་འདུས། སྟག་ཚལ་འློར་མློ། བེ་འབས་ཡུལ། ཤངས་ཨེ་དམར་སློགས་ཀི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་

ཏུ་སྐྱེ་བློ་ཁི་ཕག་དུ་མར་བང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ཀི་སློམ་པ་སྩལ་ནས་ཐར་བའི་ས་བློན་སྐྲུན། 

མགློན་པློ་འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ། ཆློས་རེ་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་དྲི་མ་དང་བལ་བ་འཇམ་

པའི་དབངས་དློན་ཡློད་རྒྱལ་མཚན་གིས་རེ་ཉིད་དཔལ་ལན་ས་སྐྱར་གདན་དྲངས། གདམས་

ངག་ཐམས་ཅད་བུམ་པ་གང་ངློའི་ཚུལ་གིས་གསན། དེའི་སྐབས་སུ་བ་མ་བུ་སྟློན་ཆེན་པློའི་

མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གི་སྙན་པ་ས་སྟེང་ཀུན་ཏུ་ཁབ་པས་རྒྱ་ནག་གློང་མ། སློག་ཐློ་གན་

ཐི་མློར། རྒྱ་གར་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་པུ་ཎྱ་མཱ་སློགས་ཀིས་བཀའ་མཆིད་སྐྱེས་དང་བཅས་པ་ཕུལ། 

“ཤཀྰ་མུ་ནིའི་རྒྱལ་ཚབ་བསྟན་པའི་སློག་ཤིང་ཆེན་པློ་བ་མ་བུ་སྟློན་སྐུ་ལ་སྙུན་མི་མངའམ། 

ཐུགས་གཟེར་མ་མཆིས་སམ། སང་བ་ཡང་ངམ། གཤེགས་པ་བདེའམ། ”ཞེས་སློགས་ཁམས་

འདྲི་མཛད། དེ་ལ་བུའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་འདི་ནི་འཇིག་རེན་ན་ཆེ་བར་གགས་པ་ཀུན་གི་ཐློར་

ཚུག་ལ་ཞབས་སེན་བཀློད་ཀང་ཐུགས་རྒྱལ་བའི་རློག་པ་རིང་དུ་བས་པས་གཉློད་ཆུང་ཁད་དུ་

མི་གསློད་པ་སློགས་དམན་ལ་ལྷག་པར་བརེ་བ་ནི་རྒྱལ་སས་དམ་པ་དག་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་

ལགས་སློ།། འདི་དག་སྐབས་ས་ཕི་རྣམས་སུ་གཞི་འགྱུར་མཛད་པར་ཀ་ལྰ་པའི་འགེལ་བ་དུརྒ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སེང་ཧའི་འཕློ་བསྒྱུར། དེའི་དཔེ་འགེལ་ཆེན་པློ་མཛད། གཉན་ཡང་དབང་མདློར་བསྟན་གི་

དཀའ་འགེལ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་པ། རྡློ་རེ་བདུད་རིའི་དཀའ་འགེལ་དྲི་མེད་སྙིང་པློས་མཛད་པ། 

རྡློ་རེ་སྙིང་པློ་རྒྱན་གི་དཀའ་འགེལ་རབ་ཞི་བཤེས་གཉེན་གིས་མཛད་པ། རྡློ་རེ་སེམས་དཔའི་

སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་འགེལ་བ་བི་བ ྰུ་ཏིས་མཛད་པ། སྒློན་གསལ་གི་དཀའ་འགེལ་ཐུགས་རེ་ཞབས་

ཀིས་མཛད་པ། རིམ་ལྔའི་འགེལ་བ་མུ་ནི་ཤ
ྰ
ིས་མཛད་པ། བགློད་དཀའི་འགེལ་བ་ལ་སློགས་པ་

བཀའ་དང་བསྟན་བཅློས་དུ་མ་གཞི་འགྱུར་མཛད། དློན་ཞགས་ཆློ་ག་ཞིབ་མློ་རྣམ་འཐག་དང་། 

རིམ་ལྔའི་འགེལ་བ་ཨ་བྷྱས་མཛད་པ་བྷུ་ཏྰིའི་རང་འགྱུར་གི་ཧློར་ཀློང་སབ། བ་མ་ཀུན་སློང་ཆེན་

པློའི་གསུང་གིས་བསྐུལ་ཞིང་སྦིན་བདག་མཛད་དེ་དཔལ་གཉིས་སུ་མེད་པ་གཡུལ་ལས་རྣམ་

པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱུད་ཆེན་པློའི་གཞི་འགྱུར་མཛད། གཞན་ཡང་སར་བསྒྱུར་བའི་འཕློ་ཅན་རྣམས་

བསྒྱུར། འགྱུར་ཉེས་པ་རྣམས་བཅློས། རྒྱུད་རྫུན་མ་དག་སུན་ཕྱུང་བ་སློགས། མདློར་ན་ཡི་གེ་

བ་མང་པློས་མཐའ་བསྐློར་ནས་འགྱུར་དང་རློམ་པའི་རིགས་མི་མཚུངས་བ་དུ་མ་དུས་གཅིག་

ལ་མཛད་ཀང་རང་རང་གི་ལག་མ་སྟློང་པར་ཞློལ་ཐློན་དུ་ཐང་ལྷློད་མེད་པར་སློབས། ཇི་ལ་ཇི་

སྙེད་ཀི་དློན་ལ་དབང་འབློར་བས་འགེལ་ཏིག མགུར་མ། སྤིང་ཡིག་སློགས་འཕལ་དུ་གསུངས་

པ་ཀུན་སྙན་ཞིང་འཇེབས་པ་དློན་བཟང་བ་སློགས་གཞན་གིས་ཆེར་རློལ་ཀང་ཐློན་དཀའ་བ་

ཡློད། མདློར་ན་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་འདིའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་ཅིང་མདློ་སགས་

ཀི་གཞུང་སྣ་རེར་སྐུ་ཚེ་གང་པློར་དེ་ཁློ་ན་སྦང་པ་འདྲ་བ་དང་། སློབ་མ་དགེ་ཚུལ་སློང་ལ་

བསམས་ན་སྐུ་ཚེ་གང་པློར་མཁན་སློབ་མཛད་པ་འདྲ་བ་དང་། སློབ་མ་སྟློན་ཆེན་བློན་པ་ལ་

བསམས་ན་སྐུ་ཚེའི་རིང་འཆད་ཉན་མཛད་པ་འདྲ་བ་སློགས་མཛད་པ་སྣ་རེར་འང་དེ་ཁློ་ན་

མཛད་ཅི་གཞན་གང་ུང་མ་མཛད་པ་འདྲ་སྙམས་པ་ཡློད་དློ།། 

 དགུང་གངས་ང་དྲུག་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ ༡༣༤༤ལློའི་ཟླ་བ་བཅུ་པར་ཧློར་

རྒྱལ་པློས་གདན་འདྲེན་པའི་གསེར་ཡིག་པ་འབློར་ནས་རྒྱལ་པློའི་གསེར་ཡིག་ཕུལ་བས་རྒྱ་

ནག་ཏུ་འགློ་བར་དགག་བ་ཆེ་ཞིང་དགློས་པ་ཆུང་བར་གཟིགས་ནས་དབེན་པ་བརེན་པའི་ཟློལ་

གིས་གཞན་དུ་ཕེབས་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་མ་ཕེབས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

 དགུང་གངས་རེ་གཉིས་པ་ལགས་ཡློས་སྤི་ལློ༡༣༥༡ལློར་གཡའ་ཕག་གཉིས་ཀི་འཁྲུགས་ཟླུམ་

དུ་དབུས་སུ་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར། ཕེབས་ལམ་རྣམས་སུ་འདུལ་བ་གངས་ལས་འདས་པར་དམ་

པའི་ཆློས་ཀི་བསློ་སྐལ་སྩལ། དབུས་ཀི་དགློན་གནས་ཕལ་ཆེར་ལ་ཕེབས་ཏེ་མདློ་སགས་ཀི་

བཤད་གྲྭ་སར་མེད་དུ་མ་གསར་འཛིུགས་མཛད། དེ་ལར་འགློ་བ་མང་པློར་མི་འཇིགས་པ་དང་

ཆློས་ཀི་སྦིན་པས་དབུགས་དབྱུང་། སྐལ་ལན་གི་སྐྱེ་བློ་མང་པློ་སྨིན་གློལ་ལ་བཀློད་པ་སློགས་

ཐུགས་དགློངས་ཡློངས་སུ་གྲུབ་ནས་གདན་སར་ཞབས་སློར་བཀློད། དགུང་ལློ་རེ་གསུམ་

བཞེས་པ་ཆུ་འབྲུག་ལློར་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་སྤིར་སྨན་སད་དང་། ཁད་པར་ཉིད་ཀི་མ་

ཡུམ་གི་ཕི་རེན་དུ་རི་ཕུག་ཏུ་སྐུ་འབུམ་མཐློང་གློལ་ཆེན་མློ་བཞེངས་པའི་རྨང་བཏིང་། འདིའི་

དཔངས་སུ་ཁྲུ་རེ་དགུ། ཞེང་དུ་ཁྲུ་ཉེར་གསུམ་ཅན་རེ་མློར་རྡློ་བ་ཆེན་པློའི་གདུགས་ཅན། ནང་

དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིང་བསེལ་གིས་བྱུར་བུར་གཏམས་པ་བཞེངས། ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་

པའི་ཚེས་ཉེར་བདུན་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆློ་ག་མཛད་པས་ཀུན་གིས་མཐློང་ཆློས་སུ་གྱུར་

པའི་ངློ་མཚར་རགས་དུ་མ་བྱུང་། འདི་ཉིད་ཕིས་སུ་ཉམས་ཆག་གང་ཆེར་གྱུར་པ་ན་པཎ་ཆེན་

བློ་བཟང་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ཞ་ལུའི་གདན་ས་མཛད་སྐབས་ཉམས་གསློ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་དེ་

གསེར་ཟངས་ཀི་གདུགས་ཕུལ། མཆློད་རེན་གི་དབུ་གདུགས་སུ་རེ་ཉིད་ཕག་དྲིལ་ཞིག་འདློག་

པ་མཛད་པ་འདིས་ནི་ཞ་ལུ་སེ་གཞུང་དང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློ་འཕེལ་འགིབ་ཀི་ལས་གསལ་བར་

སྟློན་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཤིན་ཏུ་མང་ངློ་།། དེ་དག་ནི་སྐུ་འབུམ་ཆེན་མློའི་ལློ་རྒྱུས་ལས་འཕློས་པའློ།། 

དགུང་གངས་རེ་བཞི་པ་ཆུ་སྦྲུལ་ལློར་ཁློ་ཕུའི་གདན་ས་མཛད། དེར་བཤད་གྲྭ་དང་སློམ་གྲྭ་

བཙུགས། དེ་ནས་ས་སྐྱར་ཕེབས་ཏེ་ལློ་གཅིག་ལྷག་བཞུགས་ནས་འཇམ་དབངས་འཁློན་གི་

གདུང་བརྒྱུད་རྣམས་སློགས་སྐལ་ལན་གི་སློབ་མ་དུ་མ་ལ་མདློ་སགས་ཀི་ཆློས་ཚུལ་མ་དྲློས་ཀི་

ཀླུང་ཆེན་ལ་ཅློ་འདྲི་པ་ལ་བུ་སྩལ། དགུང་གངས་རེ་ལྔ་པ་ཤིང་རར་སར་ཡང་ཞ་ལུར་ཕེབས། 

དེའི་ཕི་ལློ་ཤིང་ལུག་ལློར་སར་ཡང་ས་སྐྱར་ཕེབས་ནས་འཇམ་པའི་དབངས་དངློས་བ་མ་དམ་

པ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་སློགས་ལ་དང་པློའི་སངས་རྒྱས། རེ་མློ། རྡློར་དབིངས་སློགས་

རྒྱུད་སེ་དུ་མའི་སྨིན་གློལ་ཟབ་རྒྱས་སུ་སྩལ། དབང་ཡློན་དུ་དཔལ་བི་རྺ་པའི་དབང་བུམ་གྲུབ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆེན་ག་ཡ་ངྷ་ར་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་དེ་བ་མ་ཞང་ཀུན་འབར་གིས་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་ས་སྐྱ་

པ་ཀུན་དགའ་སྙིང་པློ་ལ་ཕུལ་བ་དེ་ཉིད་རིན་པློ་ཆེ་དང་པློས་བཀང་ནས་ཕུལ་བ་ཀུན་མཁེན་

ནས་བུའི་ཞལ་ནས། ཨེ་མ་གྲུབ་ཆེན་བིརྺ་པ་ཆེན་པློའི་དབང་བུམ་འདི་ངེད་ཀི་ལག་ཏུ་འབློར་བ་

ཤིན་ཏུ་སྐལ་བ་བཟང་གསུངས་ནས་རྒྱུད་སེ་གངས་ལས་འདས་པའི་དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ་མཆློད་

རྒྱ་ཚར་དུ་མ་མཛད་དེ་བསྒྲུབས་པའི་བུམ་ཆུ་མ་འཛད་མ་ཡར་མ་རུལ་མ་སུངས་པ་ཤིན་ཏུ་ངློ་

མཚར་ད་ལའང་འགློ་བའི་བསློད་ནམས་ཀི་བགློ་སྐལ་དུ་བཞུགས་པའི་སྣློད་འདིའློ།། ལྷ་ཁང་ཆེན་

མློར་རྡློར་དབིངས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ཉིད་ཀི་ཕག་ཁྲུ་བཅུ་གཉིས་པ་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་

གྲུབ་པ་བཞེངས། 

 སར་གདན་སར་ཕེབས། དེ་ནས་དགུང་གངས་རེ་བདུན་ཕེབས་པ་མི་སྤེ་ལློའི་ཟླ་བ་བཅུ་པར་སྐུ་

ཞང་ཡེ་ཤེས་ཀུན་དགའ་སྐུ་མཆེད་གཙོས་ཞ་ལུའི་སེར་སྐྱ་གློས་ལ་དབང་བ་ཀུན་འཛོམས་སར། 

“་གདན་ས་བཟུང་ནས་ལློ་སློ་བདུན་སློང་། ད་ནི་ན་ཡང་རྒས། གཞན་གི་མགློ་ཏ་ཕར་ཞློག རང་

ཉིད་འགློ་འདུག་ཙམ་ཡང་དཀའ་འདུག ངའི་ཚབ་ཏུ་གདན་ས་བཟུང་མཁན་ཅིག་འློས་འདེམས་

གིས”གསུངས། རེའི་དགློངས་བཞེད་དང་བསྟུན་ཏེ་ཚད་མའི་གློས་མཐུན་ཐློག་མེ་སྤེ་ལློར་

ཐུགས་སས་སྒ་ཚད་པ་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་གདན་སར་བསྐློས། མཆློད་ཡིན་ཆེ་རྒུ་འཛོམས་

པའི་དབུས་སུ་རེ་ཉིད་ཀིས་ལུགས་གཉིས་ཀི་བསབ་བ་རྒྱས་པར་གནང་ནས། ང་མ་ཤི་ན་ཁ་ཏ་

ཡིན། ཤི་ན་ཁ་ཆེམས་ཡིན། ད་ང་ལ་སུན་པློ་བེད་མ་འློང་། ང་ནི་དབེན་པའི་གནས་སུ་ཤི་ཆློས་

སྒྲུབ་པར་འགློ་རྒྱུ་ཡིན་གསུངས། ཐུགས་སས་སྒ་ཚད་པ་ལ་གནང་སྦིན་དཔག་མེད་དང་ཞལ་

ཏ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་དེ་རི་ཕུག་ཏུ་བཞུགས། མེ་བར་ཁ་ཆེའི་པཎྡི་ཏ་སུ་མ་ན་ཤ
ྰ
ི་གློང་མས་རྒྱ་ནག་

ཏུ་སྤན་དྲངས་པའི་ལམ་བར་ཞློར་ལ་རི་ཕུག་ཏུ་ཕེབས། སྤན་རིས་གཟིགས་བ་མེད་ལུགས་པདྣ་

དྲ་བའི་དབང་གསན། དེའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་སྦིན་བསེགས་སློགས་བསྒྱུར། ཁ་ཆེའི་པཎྡི་ཏ་དང་། 

ཏ་སི་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་སློགས་བ་ཆེན་མི་ཆེན་དུ་མར་དཔལ་དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་སྨིན་བེད་

རྒྱུད་འགེལ་དང་བཅས་པ་སྩལ། ཆུ་མིག་དཔལ་གི་སེ་ཆེན་དུ་གློང་མའི་གསེར་ཡིག་པས་བ་མ་

ཁུ་དབློན། སི་ཏུ་ཆེན་པློ་སློགས་དང་མཇལ་འཛོམས་ཐློག་གློང་མས་ཕུལ་པའི་འཇའ་ས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བསྒགས། རི་ཕུག་ཏུ་འདུས་པ་སྟློང་ཏ་ཤློང་བའི་འདུ་ཁང་གསར་དུ་བཞེངས། གདན་ས་གཏད་

ནས་ཀང་ལློ་དགུ་ཙམ་ལའཆད་ཉན་རྒྱུན་ལ་མ་ཆད་པར་མཛད། དགུང་གངས་དློན་བཞི་པ་ཆུ་

ཡློས་ལློའི་མཇུག་ཏུ་སྐུ་མཚམས་བཅད་དེ་ཉིན་མཚན་ཁློར་ཡུག་ཏུ་ཙོག་པློར་བཞུགས་པ་ལས་

དབུ་སས་ལ་མི་རེག་པའི་དམ་བཅའ་མཛད། ཤིང་འབྲུག་ལློའི་ཟླ་བ་གསུམ་པ་རེས་མའི་ཚེས་

གཅིག་ནས་སྐུ་མཚམས་གློལ་ནས་དུས་འཁློར་གི་སྒྲུབ་མཆློད་ཆེན་མློའི་ཚོགས་དབུར་ཕེབས། 

ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས་སྙུན་གཞི་ཅུང་ཟད་ལློད་པའི་ཚུལ་བསྟན། རིམ་གློ་དང་གསློལ་

སྨན་འཕློད་བཞེས་ལང་ཟབ་བས་ཀང་དྲགས་སྐྱེད་མ་ཤར། དགུང་གངས་དློན་ལྔར་ཕེབས་པ་

རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༣༦༤ལློར་ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཚེས་ཉེར་གཅིག་གི་ཐློ་

རངས་ལ་སྐུ་གཤེགས། 

བུ་ཐང་། [མངློན]མག་པ།

བུ་དེབ། ① མ་དེབ་ལ་བརེན་ནས་བཤུས་པའི་བུ་དེབ། ② སར་བློད་ཀི་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་མངའ་

བདག་གི་ཞིང་ཁལ་བསྡུ་བེད་དེབ།

བུ་དློད། བུ་ཚབ། བུ་དློད་ཅིག་བངས་པ་རིག་པ་རྣློ།

བུ་དློན་དགློན་པ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་

མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དར་ལག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བུ་སྡུག ཡིད་དུ་འློང་བའི་བུ། མཐློང་བ་ཙམ་གིས་ཡིད་འཕློག་པའི་བུ་སྡུག་ཅིག་སྐྱེས།

བུ་འདེད། འབྱུང་རིས་ནང་མ་ལ་བརེན་ནས་བུའི་གནས་ཚུལ་རི་བའི་ཐབས་ཤིག

བུ་ནད། ① ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་རེས་ཀི་མའི་ནད། བུ་ནད་དྲུངས་ནས་དྭངས། བུ་ནད་ལློག་པ། ② ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་

བའི་ཟུག བུ་ནད་ཀིས་གཟེར་ནས་བུ་བཙའ་ལ་ཁད་དུ་འདུག

བུ་ནློར། བུ་རྒྱུད་དང་ནློར་ལློངས་སྤློད། བུ་ནློར་གཉིས་འཛོམས། 

བུ་སྣློད། ཕྲུ་གུ་མའི་མངལ་དུ་སློད་སའི་སྣློད།

བུ་སྣློད་ལུག་པ། ཕྲུ་གུ་ཆགས་སྣློད་མཚན་མ་ནས་ཕིར་ཐློན་པ། 

བུ་གནས་གློང་ཁེར། [མངློན]མློ་མཚན།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བུ་སྤུན། ཕའམ་མ་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་བུ་རྒན་གཞློན། 

བུ་དཔེ། བིས་བཤུས་ཟིན་པའི་དཔེ་ཆ་གསར་པ། མ་དཔེ་དང་བུ་དཔེ་བསྡུར་ཏེ་ཞུས་དག་བཏང་བ། 

མ་ཡིག་ལ་བརེན་ནས་བུ་དཔེ་བཤུས་པ།

བུ་ཕྲུག མིའི་ཕྲུ་གུ། 

བུ་ཕྲུག་གཅིག་མའི་ལག་ཁེར། རྒྱ་ནག་འཆར་ལན་བུ་བཙའི་སིད་ཇུས་ནང་བུ་ཕྲུག་གཅིག་ཁློ་ན་

ལས་མ་སྐྱེས་པར་སིད་གཞུང་ནས་སྤད་པའི་ལག་འཁེར་ཞིག

བུ་མ་ཕིན་པའི་མློ་ནད། བུ་སྐྱེ་མ་ཐུབ་པའི་མློ་ནད། 

བུ་མློ། བུ་དང་བུ་མློ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་མློའི་མིང་། བཤད་ས་བུ་མློ་དང་ཕློག་ས་མནའ་མ། བུ་མློ་སྐྱློ་

སར་ཨ་མས་མི་ཕན།

བུ་མློ་དགའ་སྟློབས་མ། བཅློམ་ལན་འདས་ལ་འློ་ཐུག་འབུལ་མཁན་བུ་མློ་ཞིག

བུ་མློ་བརན་མ། ① སྐྱེས་པ་དང་མ་ཕད་པའི་བུ་མློ། ② རང་གི་ཁློ་ག་མ་གཏློགས་ཁློ་ག་བྱུང་མ་མློང་བ། 

 བུ་མློ་དར་མ། ལང་ཚོ་རྒྱས་པའི་བུ་མློ།

བུ་མློ་སྤུན་རྒན། ཕའམ་མ་གཅིག་པའི་བུ་མློ་རྒན་པ། 

བུ་མློ་འཕང་བཟུང་། འཕང་ལག་ཏུ་བཟུང་བའི་བུ་མློ་སྟེ། བུད་མེད་སྤི་མིང་ཡིན།

བུ་མློ་གཙང་མ། སྐྱེས་པ་མ་ཕད་པའི་བུ་མློ།

བུ་མློ་གཞློན་ནུ་མ། ལང་ཚོ་དར་སང་གི་ན་ཆུང་མ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཐབ་མློ་ཅན་མ་དང་། ན་ཆུང་

མ། ནློར་ལན་མ། ཕློགས་མེད་མ། བུ་མློ་གཞློན་མ། མ་འློངས་རྡུལ་ཅན། ལང་ཚོ་དང་པློ་བཅས་སློ།། 

བུ་མློ་ལེགས་སྐྱེས་མ། བཅློམ་ལན་འདས་ལ་འློ་ཐུག་འབུལ་མཁན་གི་བུ་མློ་ཞིག

བུ་མློ་ཡིད་འཕློག་མ། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་རྒྱལ་པློ་ནློར་བཟང་གི་

རྣམ་ཐར་ནང་དྲི་ཟའི་བུ་མློ་ཡིད་འཕློག་མ་དང་རྒྱལ་པློ་ནློར་བཟང་གཉིས་རྔློན་པའི་བུའི་རློགས་

རམ་ལ་བརེན་ནས་གཉེན་སྒིག་བས་པ་དང་བཙུན་མློ་ལྔ་བརྒྱས་ཕག་དློག་བས་ཏེ་གནས་

སྐབས་ཁ་བལ་དགློས་བྱུང་བའི་མཐར་རྒྱལ་པློ་ནློར་བཟང་དང་བུ་མློ་ཡིད་འཕློག་མ་གཉིས་སར་

ཡང་འཕད་པ་སློགས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཡློད་པ་དེ་ཡིན།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བུ་མློའི་ཁིམ། ཉི་མའི་ཁིམ་གི་དྲུག་པ། ཁིམ་ཞག་ཉི་བར་སྐར་བཅུ་གཅིག་དང་ཆུ་ཚོད་བཅློ་ལྔ་ཤར་

ཚེ་ཉི་མ་བུ་མློའི་ཁིམ་དུ་སྤློད། མིང་དློན་ཁིམ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཐད་ན་གསལ།

བུ་མློའི་བདག་པློ། མག་པའམ་ཁློ་བློ།

བུ་སྨད། ① མ་དང་བུ་མློ། ② [ཡུལ]བུད་མེད། 

བུ་སྨློངས། [གཙང་སྐད]བུ་དང་བུ་མློ་ཆུང་བའི་མིང་། 

བུ་ར། ① མ་བུ་དག་གློགས་ཀི་འབྱུང་བ་རི་སྐབས་ཤིང་བུ་མེ་ལ་བུ་བུ་དང་འཕད་པ་དེ་བུ་ར་ཞེས་

ཟེར། ②བུད་མེད་ཀི་མངལ་དུ་བུ་ཆགས་ནས་ཟླ་བ་ལྔ་ལློན་སྐབས་མཁིག་མའི་འཕར་རའི་སློ་

ནས་མངལ་གནས་དེ་བུ་དང་བུ་མློ་གང་ཡིན་བརག་ཐབས་ཤིག ③ བུ་ཚ་ཡློང་རྒྱུ་ཡློད་མེད་

སློགས་བརག་པའི་ཕ་མའི་ལུས་ཀི་འཕར་ར་ཞིག 

བུ་ར་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༨༨༧ལློར་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་

ཡིན། ད་ལ་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་པད་མ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བུ་ཚ། ① བུ་དང་བུའི་བུ། ② བུ་དང་ཚ་བློ། བུ་ཚ་ཡང་ཚ་གསུམ་ཚ། རང་གི་ལུས་ལས་མཆེད་པ་

བུ། དེ་ལས་མཆེད་པ་ཚ་བློ། དེ་ལས་མཆེད་པ་ཡང་ཚ། དེ་ལས་ཀང་མཆེད་པ་གསུམ་ཚ། 

བུ་ཚབ། བཟའ་ཚང་གང་ཞིག་རང་ལ་བུ་བརྒྱུད་མི་འབྱུང་བའི་སྐབས་སུ་གཞན་རང་གི་སྤུན་མཆེད་

ཀི་ཕྲུ་གུ་དང་། ཡང་ན་གཞན་གི་ཕྲུ་གུ་ཞིག་རང་གི་བུ་རྒྱུད་ཀི་ཚབ་ཏུ་ཉར་བ་ལ་བུ་ཚབ་ཟེར།

བུ་ཚབ་ཉར་བ། ཁིམ་བདག་ཕྱུག་པློ་རང་རྒྱུད་མེད་པ་རྣམས་ཀིས་གཞན་གི་བུ་ཕྲུག་བདག་ཉར་བས་

ཏེ་རང་གི་བུའི་ཚབ་བས་པའི་མིང་ཡིན། 

བུ་ཚབ་ཏུ་སྟེར་བ། ཕྲུ་གུ་གང་ཞིག་གཞན་གི་བུ་ཚབ་ཏུ་སྟེར་བ་ལ་གློ 

བུ་རི། ཕྲུ་གུ་སྐྱློང་མཁན།

བུ་རི་མ། བུ་ཕྲུག་སྐྱློང་མཁན་བུད་མེད།

བུ་འཛིན་མ། བུ་ཕྲུག་ཡློད་པའི་བུད་མེད།

བུ་ཟན་མློ། [རིང]① མཁའ་འགློ་མ། ② སིན་མློ། 

བུ་ཟན་མློའི་བུ། བུ་ཟན་མློ་ནི་འཇིག་རེན་པའི་མཁའ་འགློ་མ་དང་སིན་མློ་ལ་འཇུག་པས་ལམ་པའི་མ་
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ལ་དང་པློར་བུ་སྐྱེས་ཚད་ཤི་བས་བུ་ཟན་མཁན་མློ་ཞེས་སྨད་པའློ།། 

བུ་ཡུག ཁ་བ་དང་རླུང་མཉམ་འཚུབ་ཀསི་འབབ་པའ་ིམངི་། ལ་ཁར་སབེས་དུས་གློ་བུར་དུ་བུ་ཡུག་འཚུབ་པ།

བུ་གཡར། བུའི་དློད་དམ་ཚབ། བུ་ཡར་ཡང་སྣང་།

བུ་རབས། བུའི་བརྒྱུད་པ།

བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད། མི་རབས་འློག་མ།

བུ་རམ། བུ་རམ་ཤིང་གི་ཁུ་བ་ལས་བཟློས་པའི་མངར་ཆ། ཞིམ་རྒྱུ་བུ་རམ་ཞིམ་ཡང་། ཟ་རྒྱུན་རམ་

པ་རིང་བ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་རླུང་ནད་འཇློམས། དྲློད་སྐྱེད། ལུས་སྟློབས་

ཉམས་པ་གསློ།། རླུང་ནད་ལ་ཕན་པའི་སྨན་གི་ནུས་པ་རར་འཁིད་པར་བེད། 

བུ་རམ་གློང་བུ། བཞུས་བསར་བས་པའི་བུ་རམ།

བུ་རམ་སློང་བ། བུ་རམ་རྡློག་རྡློག་བཟློ་བ།

བུ་རམ་བསར་མ། བུ་རམ་མར་ཁུའི་ནང་དུ་བསར་བའི་མངར་ཆ།

བུ་རམ་ཆང་། གློ་ནས་གཟེ་མ་རྣམས་ཆ་མཉམ་བསེས་ལ་བཙོས་ཏེ་མནན་ནས་ལངས་པའི་གླུམ་ལ་

བུ་རམ་གི་ཆུས་བསིངས་པའི་ཆང་གི་མིང་།

བུ་རམ་ཏིང་ཀློར་མ། ཏིང་ལ་པར་བརྒྱབ་པའི་བུ་རམ་དང་ཤེལ་ཀ་ར་མཆློད་ཏིང་གི་དབིབས་ཅན། 

བུ་རམ་དྭངས་མ། ① བུ་རམ་བཞུས་པའི་ཁུ་བ་རློག་མ་མེད་པ། ② ལྷད་མེད་པའི་བུ་རམ། 

བུ་རམ་ཕམ་ཁ། བུ་རམ་སྤུས་ཀ་ཞན་པ་ཞིག

བུ་རམ་མ་ལློ། བུ་རམ་ལེགས་པ་ཞིག

བུ་རམ་སྨུག་པློ། བུར་ནག

བུ་རམ་ཤིང་། བུ་རམ་བཟློ་བེད་ཀི་ཤིང་། 

བུ་རམ་ཤིང་པ། ① སར་རྒྱ་གར་གི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་རིགས་རུས། ② [མངློན]སངས་

རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་མཚན།

བུ་རློ་ལུས་པ། ① མངལ་ནས་ཤ་མ་མ་ཐློན་པ། ② ཕྲུ་གུ་ཤི་བའི་རློ་མངལ་དུ་བསད་པ། 

བུ་རློགས། བུ་སྣློད་དམ་ཤ་མ། 
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བུ་ལློ་པ། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། རང་རང་གི་ལློ་རགས་ཀི་སློག་ཁམས་དེ་རུས་ཁམས་ཀི་བུར་གྱུར་

པ་ལ་བུ་ལློ་པ་ཟེར། དཔེར་ན། ས་ཤིང་ཁམས་པའི་མི་ཞིག་ར་དང་སྦྲུལ་ལ་སྐྱེས་ན་བུ་ལློ་པ་ཟེར། 

བུ་ལློན། འབྲུ་དངུལ་སློགས་གཡར་བར་སྐྱེད་ཁ་སྤློད་ལེན་བེད་པ་ཞིག སྐྱེད་ལིའི་བུ་ལློན། སྐྱེད་ཡང་

བུ་ལློན། དློམ་ཆགས་བུ་ལློན། ལན་ཆགས་བུ་ལློན། བུ་ལློན་ཟུག་པ། བུ་ལློན་ཆགས་པ། བུ་ལློན་

འཇལ་བ། བུ་ལློན་གཏློང་བ། བུ་ལློན་དག་པ། བུ་ལློན་འཕློད་པ། བུ་ལློན་གསློབ་པ། བུ་ལློན་ལེན་

པ། བུ་ལློན་སེལ་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དློམ་དང་། འབུན་སྐྱེད། གཟུང་བ་བཅས་སློ།། 

བུ་ལློན་འཇལ་མཁན། བུ་ལློན་སྤློད་མཁན།

བུ་ལློན་གཏློང་མཁན། བུ་ལློན་གཞན་ལ་གཏློང་མཁན་གི་བུན་བདག

བུ་ལློན་འདེད་པ། བུ་ལློན་འཇལ་དགློས་རྒྱུ་ཚ་འདེད་བེད་པ།

བུ་ལློན་བསྡུ་བ། གཞན་ལ་བུ་ལློན་བཏང་བ་ཚུར་བསྡུ་བར་བེད་པ། 

བུ་ལློན་འཕློས་འཛར། བུ་ལློན་འཇལ་རྒྱུའི་ལྷག་འཕློ་རྣམས་ལ་ཟེར། 

བུ་ལློན་གཙང་འཇལ། བུ་ལློན་ཡློངས་སུ་གཙང་མར་འཇལ་བ། 

བུ་ལློན་ཚ་འདེད། ཕར་གཡར་བའི་བུ་ལློན་གི་དངློས་པློ་ཚུར་འཁེར་ཤློག་ཅེས་ཛ་དྲག་གི་སྐུལ་ལག་

གཏློང་བ། ཞིང་བདག་གིས་བུ་ལློན་ཚ་འདེད་བེད་སྟངས་དེ་བ་རྒློད་ཤ་ལ་འགིམ་པ་དང་འདྲ།

བུ་ལློན་ཟུག་པ། རྒྱུ་རྐྱེན་ཅི་རིགས་ཀི་རྐྱེན་གིས་མི་གཞན་ནས་བུ་ལློན་གཡར་དགློས་བྱུང་བ།ཡང་

ན་བུ་ལློན་བཟློ་བ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

བུ་ལློན་ལེན་པ། ཡང་ན་བུ་ལློན་གཡར་བ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན།

བུ་སིང་། ཕ་མ་གཅིག་པའི་མིང་སིང་། བུ་སིང་གཉིས་པློ་ཡར་ཐློན་གི་ལག་རལ་ལ་བང་ཆུབ་པ་འདུག 

བུ་སློབ། ཉེ་གནས་སམ་སྒྲུབ་བཙུན་སློགས་སློབ་མ། 

བུ་ཧ་ཆུ། འབབ་ཆུ་ཞིག ཆུ་འགློ་མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་ཐེན་ཅུན་རློང་གི་ལྷློ་ནུབ་ཕློགས་ནས་

བྱུང་སྟེ་མཐར་མཚོ་སློན་པློར་འབབ། དེའི་སྟློད་རྒྱུད་ལ་ཤར་དགེ་ཆུ་ཟེར། 

བུག་སློ། བུག་པའི་སློ། བུག་སློའི་ནང་ནས་ཕི་རློལ་མཐློང་། དགུན་དུས་སུ་བུག་སློ་འདག་སྦར་བེད་པ། 

བུག་རྡློལ། ཨི་ཁུང་རྡློལ་བའམ་བུག་པ་རྡློལ་བ།
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བུག་པ། ཁུང་བུའམ་བུ་ག ཁབ་ཀི་བུག་པ། རིག་པར་ཡློད་པའི་བུག་པ་བཀག་ནས་ཁེགས་པ། ར་ཁློག་

གི་མཐིལ་དུ་བུག་པ་རྡློལ་བ། ལགས་ལེབ་ལ་འཕྲུལ་འཁློར་གིས་བུག་པ་བརློལ་བ། མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་ཁུང་བུ་དང་། ཁློང་སྟློངས། པད་མའི་མིག བུ་ག རླུང་འབྱུང་། ས་མཐློངས་བཅས་སློ།། 

བུག་པ་བེད། [མངློན]བི་བ།

བུག་པ་དབྱུང་བའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། གཙུག་ལག་ཁང་གི་

སྟེང་ཐློག་སྙི་བ་ལ་ཁི་རང་རྣློན་པས་བཙུགས་ཏེ་སྟེང་དུ་ལིད་ཕབ་ནས་བུག་པ་ཕུག་པའློ།། 

བུགས། བུབས་དང་དློན་གཅིག 

བུང་ཐལ། [ཡུལ]རུལ་དྲི་ལ་དགའ་བའི་སིན་བུ་གནློད་པ་ཅན་སྦྲང་ནག 

བུང་བ། ① སྦྲང་མའམ་སྦྲང་བུ་སྤིའི་མིང་། སྦྲང་ཚང་དུ་བུང་བས་སྦྲང་རི་གསློག་པ། ཤ་རུལ་ལ་བུང་བ་

མང་པློ་འདུ་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རང་དྲུག་དང་། འཁློར་འགློ། འཁློར་བེད། རྒྱན་ཅན། མཆློག་

སྦིན། སྦྲང་རི་འཇློམས། སྦྲང་རི་འཐུང་། སྦྲང་རི་བེད་པ། སྦྲང་རི་མློང་། སྦྲང་རིའི་བརྟུལ་ཞུགས། མེ་

ཏློག་འཐུང་། མེ་ཏློག་མློང་། གཡློ་བེད། ར་ཡིག་གཉིས་བཅས་སློ།། ② [མངློན]རྡློ་སྟང་ཟིལ།

བུང་བ་དགའ། [མངློན] ཨུཏྤལ་དམར་པློ།

བུང་བ་ལ་བདུད། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ཕློགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་དབུས་དང་བཅས་པའི་ས་

བདག་གཙོ་བློ་རྣམས་ལས་ལྷློ་ནུབ་ཕློགས་ཀི་ས་བདག་གཙོ་བློ། གཡུ་ཡི་མགློ་ཅན། སྦྲུལ་

ཞགས་ཐློགས་ནས་དབར་ཟླ་ཐ་ཆུང་ལ་ས་བདག་གི་ལས་གཙོ་བློར་བེད་མཁན་ཞིག 

བུང་བ་ནག་པློ། ① སྦྲང་མ་ནག་པློ། ② [མངློན]རྡློ་སྟང་ཟིལ་གི་མདློག

བུང་ཚང་། ① སྦྲང་མའི་ཚང་། ② གློ་ནད་བེ་བག་པ་ཞིག ལུད་པའི་དྲི་ངན་ཁ་ཞིང་མདློག་སློ་བ། ནང་

ལ་རྣག་ཐིག་མང་བ་ཉ་མིག་ལ་བུ་ཡློད་པས་མིང་དེ་ལར་བཏགས།

བུང་གཤློག སྦྲང་མའི་གཤློག་པ།

བུངས། གཏློས་དང་རྒྱ་ཁློན། 

བུངས་བསྐྱེད། ཚོགས་པའི་གངས་མང་དུ་བཏློང་བའི་དློན། སྨན་ཐུན་གཅིག་གིས་ནད་གཟེར་གཅློག་

མ་ཐུབ་ན་སྨན་བུངས་བསྐྱེད་ནས་གཏློང་དགློས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བུངས་ཚན། རྒྱ་ཁློན་གི་སྟློབས། ཐློན་ཟག་བུངས་ཚན། ཁང་པའི་བུངས་ཚན།

བུད། ① ཕི་ལ་ཐློན་པའི་དློན་ཏེ། སློ་ལ་བུད། ཕིར་བུད་ལ་བུ། ② ལློན་པའམ་འཛེག་པའི་དློན་ཏེ། 

བིས་པ་ལློ་བདུན་ལ་བུད་ན་སློབ་གྲྭར་འགློ། ཁི་ལ་བུད་ལ་བུ། ③ གསལ་བར་མངློན་པའི་དློན་

ཏེ། ལྷང་ལ་བུད། གློས་ཕུད་ནས་ཤ་རེན་ལ་བུད། ལུས་ལ་རྨ་བུད་ལ་བུ། 

བུད་ཀིས་ཁེར་བ། སད་དང་རླུང་དྲག་པློས་ཁེར་བའམ་ལྷགས་པས་བཏབ་པའི་དློན།

བུད་གློང་། སློད་མཁན་གིས་སྟློངས་པའི་གློང་པ།

བུད་རིང་། ཡུན་རིང་སྟློང་བར་ལུས་པའི་ཁང་པ་དང་། 

ས་ཞིང་སློགས།

བུད་སྟློངས། མི་རྒྱུད་བུད་དེ་ཁིམ་སྟློངས་པ། ས་དུས་གཞན་དབང་བཤུ་གཞློག་གིས་མནར་བས་

ཁིམ་ཚོ་མ་ཟིན་པར་བུད་སྟློངས་སུ་ཕིན་པ།

བུད་སྟློངས་ཡུལ་གར། ཁང་ཁིམ་འཐློར་ནས་མི་རྣམས་ཡུལ་གཞན་དུ་འཁར་བ། སར་བུད་སྟློངས་

ཡུལ་གར་གི་མི་རྣམས་ད་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཀི་འཚོ་བ་ཐློབ་པ།

བུད་དཿ བུད་ད་ཡི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག

བུཌྜ་པཱ་ལ། [ལེགས]སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཏེ། རྒྱ་གར་གི་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་

བའི་སློབ་དཔློན་ཞིག 

བུད་པཱ་ལི་ཏ། སློབ་དཔློན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས་མཛད་པའི་དབུ་མ་ར་ཤེའི་འགེལ་པ་སྟེ། 

གཞུང་གསུང་བ་པློའི་སློ་ནས་མཚན་བཏགས་པ།

བུད་ཤྲི་ཤནྟི། བློད་དུ་ཕེབས་མློང་བའི་རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་ཞིག

བུད་པ། ① ལློགས་སུའམ་ཕིར་ཐློན་པ། རང་ལག་གི་ཚིགས་བུད་པ། ཁིམ་ནས་བུད་པ། སྐྲ་ཚང་མ་

བུད་ནས་མགློ་དམར་ཆགས་པ། སློ་བུད་པ། མདུན་དུ་སྐྱློད་སྐབས་དཔུང་སེའི་གལ་སྟར་ནས་

བུད་དེ་ལམ་ཕློགས་བརླག་པ། ② མཐར་སྐྲློད་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འབུད་པའི་འདས་པ། 

བུད་མེད། སྐྱེ་བློ་ཕློ་མློ་གཉིས་ལས་མློའི་རིགས། སྐྱེ་དམན་ནམ་ལུས་ཕ་མ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་

སྐྱེ་བ་མློ་དང་། སྐྱེད་མ། སྒ་ཅན་མ། གནས་བེད། མི་མློ། མཚམས་ལན་མ། འཛིན་མ། ལན་བུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཅན་བཅས་སློ།། 

བུད་མེད་ཀི་སྐྱློན་ལྔ། བློ་མང་བ་དང་། སྙིང་སྟློབས་ཆུང་བ། གཞན་གི་དབང་དུ་འགློ་ས་བ། ཟས་ནློར་

ལ་སེར་སྣ་ཆེ་བ། རང་ཤེད་ཆེ་བ་སྟེ་ལྔའློ།། 

བུད་མེད་ཀི་ཡློན་ཏན་སྒྱུ་རལ་རེ་བཞི། ཀུན་ཏུ་འཁྱུད་དང་འློ་བེད་དང་། སེན་མློ་དང་ནི་སློས་གཅློད་

དང་། མངར་བ་དང་ནི་སིང་བ་བ། སྐྱེས་པའི་བ་དང་སྟེང་དུ་གནས། རྣམ་བརྒྱད་བརག་པའི་དབེ་

བ་ཡིས། བརྒྱད་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞིར་འགྱུར། ཞེས་པ་ལར་དང་། ཡང་། སེན་མློས་འབད་དང་

སློས་འདེབས་དང་། འཁྱུད་པ་དང་ནི་འཐམ་སྦར་དང་། བ་བ་དང་ནི་ལག་པས་གདབ། སྒ་ཡི་བེ་

བག་དག་དང་ནི། སྐྱེས་པའི་སྟེང་དུ་མྱུལ་དང་བརྒྱད། རེ་རེ་ལ་ཡང་བརྒྱད་བརྒྱད་དེ། དྲུག་ཅུ་

ར་བཞིར་ཤེས་པར་བའློ།། 

བུད་མེད་ཀི་ས་དམ་པ་ལྔ། རིགས་མཐློན་པློ་བག་མར་ལེན་པ། ཁིམ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ཁིམ་

བདག་ཀང་དེའི་དབང་དུ་འགྱུར་བ། བུ་དང་ལན་པ། སྦིན་པར་བེད་པའློ།། 

བུད་མེད་ཀིས་སྐྱེ་བློ་འགུག་པའི་སྒྱུ་རལ་སློ་བརྒྱད། བཞིན་ཕེད་འགེབས་པ། ནུ་མ་མཁང་བ་སྟློན་

པ། འཛུམ་ཞིང་སློའི་ཕེང་བ་སྟློན་པ། བ་རྨྱང་བེད་ཅིང་མཆན་ཁུང་སྟློན་པ། མཆུ་བིམ་པ་ལར་

དམར་བ་སྟློན་པ། མིག་ཕེད་བཙུམས་ནས་བལ་ཞིང་མྱུར་བར་འཛུམ་པ། ནུ་མ་ཕེད་གཡློག་པ། 

གློས་བསྙིལ་བར་བེད་པ། སྐེད་པ་སྟློན་པ། གློས་ཤེལ་ལར་མི་བསྒིབ་པ་གློན་པ། རང་གདུབ་ཀི་

སྒ་འབིན་པ། ནུ་མའི་བར་ནས་ཕེང་བ་སྟློན་པ། བརླ་ཕེད་ཙམ་སྟློན་པ། མགློ་དང་པྲ་བ་ལ་བ་ནེ་

ཙོ་ལ་སློགས་པའི་མཚན་མ་བཀྲ་བ་སྟློན་པ། མིག་ཟུར་གིས་བལ་བ། གློས་ལེགས་པར་མ་

བགློས་པ་ལ་བུར་བཅློས་པ། སྐེད་པ་ནས་གསེར་གི་རྒྱན་བསྐྱློད་པ། འཕྲུལ་བ་ལར་བཅློས་ཏེ་

ཕན་ཚུན་དུ་འགློ་བ། གར་བེད་པ། སེག་ཅིང་ངློ་ཚ་བ་ལར་བཅློས་པ། ཆུ་ཤིང་རླུང་གིས་བསྐྱློད་

པ་ལར་བརླ་འགུལ་བ། བརིད་པའི་སྒ་འབིན་པ། སེང་རས་བགློས་ཤིང་བགློད་ཅིང་ཆགས་པ། 

གློས་རྒྱན་འདློར་ཞིང་ངློ་ཚ་བ་ལར་ལེན་པ། མཛེས་པའི་ཤ་བཀྲ་དང་གསང་བ་སྟློན་པ། སློས་

ཀིས་བཀུས་པ། མཁུར་ཚོས་ལ་ཚོན་བྱུག་པ་རྣ་ཆ་སྟློན་པ། མགློ་རང་བཞིན་གཡློགས་ཤིང་

སྐད་ཅིག་ཙམ་སྟློན་པ། ཁ་ཅིག་སྟློན་རེས་རེས་པས་ངློ་ཚ་བ་ལར་འདུག་པ་བུ་མློ་མ་ཉམས་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

དང་བུ་མ་བཙས་པ་དང་ན་ཆུང་ཚད་བབས་ཀི་གཟུགས་སྟློན་པ། མེ་ཏློག་འཐློར་བ་དང་སྟློབས་

པ་དང་སུམ་ཅུ་སློ་བརྒྱད་དློ།། འདི་དག་ཆེད་དུ་མ་བསབས་ཀང་བག་ཆགས་ཀི་དབང་གིས་

ཤེས་སློ་ཞེས་བློད་ཀི་བསྟན་བཅློས་རྣམས་སུ་གསལ།

བུད་མེད་ཀིས་འཚོ། [མངློན]ར་རི།

བུད་མེད་བསྐྱངས། [མངློན]ར་རི།

བུད་མེད་མཁས་པའི་ཆློས་ལྔ། བུད་མེད་མཁས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ལ་སྤིར་བཏང་གི་བུད་མེད་

དང་མི་འདྲ་བའི་ཁད་ཆློས་ལྔ་ཡློད་པར་གསུངས་ཤིང་། མ་འདྲེས་པའི་ཆློས་ལྔ་ནི། ༡ དུས་ཤེས་

ཤིང་ཟླ་མཚན་ཤེས་པ་སྟེ་ཕྲུ་གུ་ཆགས་པའི་དུས་དང་ཟླ་མཚན་འབབ་པའི་དུས་ཚོད་ཤེས་པ། 

༢ སྐྱེས་པ་ཆགས་པ་ཤེས་ཤིང་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་ཤེས་པ་སྟེ་སྐྱེས་པ་དང་མཉམ་དུ་འདློད་

པ་སྤློད་པའི་དུས་ལ་བབས་མིན་ཤེས་པ། ༣གང་ལས་མངལ་ན་ཞུགས་པ་ཤེས་པ་སྟེ་ཕྲུ་གུ་དེ་

གང་ལས་འབྱུང་བའི་ཕ་སུ་ཡིན་ཤེས་པ། ༤ གང་གི་དུས་སུ་མངལ་ན་ཞུགས་པ་ཤེས་པ་སྟེ་

ལུས་ལ་ཕྲུ་གུ་འཁློར་བའི་དུས་དང་ཟླ་ཚེས་ཤེས་པ། ༥ ཁེའུ་ཤེས་ཤིང་བུ་མློ་ཤེས་པ་སྟེ་རང་

གི་ལུས་ལ་འཁློར་བའི་ཕྲུ་གུ་དེ་བུ་དང་བུ་མློ་གང་ཡིན་ཤེས་པ་བཅས་ཡིན་པར་གསུངས།

བུད་མེད་དགའ། [མངློན]ཨ་མྲའི་ཤིང་།

བུད་མེད་དགའ་བལ། [མངློན]འབས་བུ་ཕྱུང་བའི་སྐྱེས་པ།

བུད་མེད་མགློ་གཙང་། རིགས་དང་ཆློས་དང་རྒྱལ་མཚན་གིས་བསྲུངས་ཏེ་ཁློ་བློ་དང་མ་ཕད་པའི་

བུད་མེད། 

བུད་མེད་མངལ་ལན། བུད་མེད་སྦྲུམ་ཅན།

བུད་མེད་ཆློས་ལན། [མངློན]བུད་མེད་ཟླ་མཚན་ལན་མ། བུད་མེད་མཆློག བུད་མེད་མཚར་སྡུག་

ཅན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རེད་མེད་མ། ཁ་དློག་མཆློག གང་ཆེན་འགློས། དགའ་བེད་མ། 

དགའ་མ། སེག་མློ། མཆློག་གི་ལྕུག་མ། མཆློག་ལན་མ། འཇིགས་ཅན། འདློད་ལན་མ། འདློད་

མ། སྡུག་གུ་མ། མིག་ཡངས་མ། མློས་གསལ་མ། སྨད་ཆེན་མ། མཚན་ལན་མ། མཛེས་མ། ཟླ་

ཞལ་མ། ཡན་ལག་མཆློག་ལན་པ། ཡིད་འློང་མ། གཡློན་མིག་མ། རབ་སྐྱེས། རབ་མློས་མ། རི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དྭགས་མིག་ཅན་མ། ལུས་མཆློག་མ། ལུས་ཕ་མ། ལུས་བཟང་མ་བཅས་སློ།། 

བུད་མེད་གཏུམ་པློ། བུད་མེད་སེམས་མ་དུལ་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁློ་བེད་མ་དང་། འཇིགས་

བེད་མ། གཏུམ་མློ་བཅས་སློ།།

བུད་མེད་བརག་པ། འདི་ནི་བུད་མེད་ཀི་ལུས་ཀི་བཟློ་དབིབས་ལ་བརག་པ་སྟེ། མགློ་དང་། སྐྲ། མིག 

རྣ་བ། སྣ། མཆུ། སློ།། འགམ་པ། དཔུང་པ། ལག་པ། སྐེད་པ། ནུ་མ། རང་པ་སློགས་ལ་བརེན་

ནས་དེའི་མི་ཚེ་གཅིག་གི་བདེ་སྡུག་དང་། འབློར་རྒུད། ཚེ་རིང་ཐུང་། ལས་དློན་གྲུབ་མི་འགྲུབ། 

རིགས་རྒྱུད་བཟང་ངན་སློགས་བརག་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཞིབ་ཕ་གཟིགས་འདློད་ན་བསྟན་

འགྱུར་གི་ནང་མི་དཔྱད་རྒྱ་མཚོ་བརག་པ་ཞེས་པར་གསལ། 

བུད་མེད་སྨད་འཚོང་བཅུག་པའི་ནག་ཉེས། དློ་བདག་རྣམས་ཀིས་བུད་མེད་གཞློན་ནུ་རྣམས་མགློ་

བསྐློར་ནས་ལས་བཟློ་པའི་མིང་ཐློག་ཏུ་གཞང་བཙོང་བཅུག་ནས་ག་ཆ་སྨད་འཚོང་མ་བཅུག་

ནས་གཞང་འཚོང་དུ་བཅུག་པའི་ནག་ཉེས།

བུད་མེད་དང་གནས་གཅིག་ཏུ་ཉལ་བའི་ལྟུང་བེད ། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། 

ཁིམས་གློགས་མེད་པར་མཚམས་ནང་གཅིག་ཏུ་བུད་མེད་དང་ནུབ་གཅིག་ལྷན་དུ་གནས་པའློ།། 

བུད་མེད་དང་བིས་པའི་ཁེ་དབང་འགན་སྲུང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་བུད་མེད་

དང་བིས་པའི་ཁེ་དབང་འགན་སྲུང་བེད་པའི་སྐློར་གི་བཅའ་ཁིམས་ཤིག

བུད་མེད་དང་བིས་པར་མནར་གཅློད་གཏློང་བ། བུད་མེད་དང་བིས་པར་གང་བྱུང་མནར་གཅློད་

གཏློང་བའི་དློན།

བུད་མེད་དང་བིས་པ་བསླུས་འཚོང་བས་པའི་ནག་ཉེས། རྒྱ་ནག་གི་གློང་གསེབ་ཁག་ཏུ་བུ་མློ་

གཞློན་ནུ་མ་མགློ་བསྐློར་ནས་གཞན་ལ་གནའ་མར་བཙོང་མཁན་དང་། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ངུ་རྐུ་མར་

བརྐུས་ཏེ་ཁིམ་བདག་ཕྲུ་གུ་མེད་མཁན་བཙོང་མཁན་ཡློད་པ་དེ་དག་ནི་ཀྲུང་གློའི་ཁིམས་འགལ་

གི་ནག་ཉེས་ཡིན་པའི་དློན། 

བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགློ་བའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས ། ཉེ་

དུ་མ་ཡིན་པའི་བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཁིམས་གློགས་མེད་པར་རྒྱང་གགས་ལས་འདས་པའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ལམ་དུ་འགློ་བའློ།།

བུད་མེད་དར་མ། བུད་མེད་ན་ཚོད་དམ་ལང་ཚོ་གཞློན་མ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁེངས་ལན་མ་

དང་། དར་བབ་མ། དྲེགས་ལན་མ། རྡུལ་བཅས་མ། བར་པ་མློས་མ། མེ་ཏློག་གསར། རེ་དགའ་

མ། ལང་ཚོ་མ་བཅས་སློ།།

བུད་མེད་རྡུལ། [མངློན]ཟླ་མཚན།

བུད་མེད་འདློད་ལན་མ། བུད་མེད་འདློད་ཆགས་ཆེ་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཁིག་པའི་དགའ་

སྟློན་མ་དང་། མངློན་འགློ་མ། ཆགས་ལན་མ། དུས་གདབ་མ། འདློད་འགློ་མ། འཕློན་མ། དབེན་

འགློ་མ། མློས་པའི་ཕེང་ལན་མ། གཡེལ་མ། རིགས་མྱུར་མ་བཅས་སློ།། 

བུད་མེད་ཕློ་བརྫུས། བུད་མེད་ཀིས་སྐྱེས་པར་བརྫུས་པའི་ཆས་གློས་ཅན། 

བུད་མེད་བཙོན་ཁང་། བུད་མེད་ཉེས་ཅན་པ་བླུགས་པའི་བཙོན་ཁང་།

བུད་མེད་ཟླ་མཚན་ཅན། ཟླ་མཚན་འབབ་པའི་སྐབས་ཀི་བུད་མེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རེད་ནད་

ཅན་མ་དང་། ཁག་ལན་མ། དུས་ལན་མ། བུད་མེད་ཆློས་ལན་མ། མེ་ཏློག་ལན་མ་བཅས་སློ།། 

བུད་མེད་གཟུགས་ཅན་བདུན། ༡བ་གདློང་། ཚ་བ་སྐྱེ་བ། འཁྲུ་བ། ལེ་ཀློག་པ། རན་ལ་འབྲུམ་ཐློར་འློང་། 

༢ སྲུལ་མློ། འཁྲུ་སྐྱུག་བེད། སྐྱིགས་བུ་བེད། སྐློམ་དད་ཆེ། ༣གང་བའི་སྲུལ་མློ། ལུས་འདར་ཞིང་

མིག་ཟུར་གིས་བལ། རྒྱུ་མ་འཁློག་ཅིང་ངློས་གཅིག་ཚ་ལ་ངློས་གཅིག་གང་བ། ༤ སྲུལ་མློ་ལློང་

བ། མིག་མི་གསལ་ཞིང་སྐྲངས་པ། འཁྲུ་སྐྱུག་བེད། ཚ་བ་སྐྱེ་ཞིང་གློ་ལུ་བེད། ནུ་ཞློ་མི་འདློད། ༥ 

བཞིན་རྒྱས། བཞིན་མཛེས། ཚ་བ་སྐྱེ་བ། ཟས་མི་འདློད། ལློ་བ་ལ་ར་བའི་དྲ་བ་ནག་པློས་ཁབ། ༦ 

ནམ་གྲུ། མདློག་སློན་པློར་འཁྲུ་བ། སྐྱིགས་བུ་འློང་བ། ཁ་ཡློ་བ། ཚ་བ་སྐྱེ་བ། ལྤགས་མདློག་སློ། ༧ 

ནམ་གྲུམ་སྐེམ་པློ། ཚ་བ་སྐྱེ་བ། སྐྲ་འབིན་པ། ཁ་དློག་སྣ་ཚོགས་འཁྲུ་བ། 

བུད་མེད་ལ་ཆློས་སྟློན་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། སྐྱེས་པ་

གཞན་མེད་པའི་སར་བུད་མེད་ལ་ཚིག་ལྔ་དྲུག་ལས་མང་བའི་ཆློས་སྟློན་པའློ།། 

བུད་མེད་ལ་བཙན་གཡེམ་བེད་པ། བུད་མེད་མ་འདློད་བཞིན་དུ་བཙན་གིས་ཆགས་སྤློད་བེད་པའི་

ནག་ཉེས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བུད་མེད་ཤེས་ལན་མ། བློ་གློས་དང་ལན་པའི་བུད་མེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མཁས་མ་དང་། རྣམ་

མཁས་མ། བློ་ལན་མ། ཤེས་ལན་མ་བཅས་སློ།། 

བུད་ཙེ། [ཨ་མདློའི་ཡུལ་སྐད]གློ་སློགས་འཐག་སྟེ་ཕེ་སངས་རེས་ཀི་གློ་ཤུན་ལ་གློ

བུད་ཤིང་། ① མེར་འབུད་བའི་ཤིང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སར་བ་དང་། མེ་ཤིང་། འཚེད་ཤིང་། 

ཡམ་ཤིང་། ཤིང་སྐམ། བསེག་བ་བཅས་སློ།། ② སྦིན་སེག་གི་ཡམ་ཤིང་།

བུད་ད་པཎི་ཏ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོའི་མཚན་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ།

བུན། བུ་ལློན་གི་བསྡུས་མིང་། དངུལ་བུན། འབྲུ་བུན། 

བུན་སྐྱེད། ① བུ་ལློན་དང་སྐྱེད་ཀ ② བུ་ལློན་གི་སྐྱེད་ཀ བུན་སྐྱེད་ལི་མློས་དབུལ་ཐློག་དབུལ་

བརེགས་བྱུང་། 

བུན་དངུལ། བུ་ལློན་སྤློད་ལེན་བ་རྒྱུའི་དངུལ། བུན་དངུལ་འཇལ་བ།

བུན་བཅད། སྤིན་པའི་མཐའ་དང་རྒྱབ་ཡློལ་གི་མཐའ་ལ་མདངས་ཀི་རྣམ་པའི་བཅད་རྒྱབ་སློལ་ཡློད་

པས་དེར་བུན་བཅད་ཅེས་ཟེར།

བུན་སྟློངས་དློ་བདག མ་ར་རྡིབས་མཁན་གི་སྦིན་བདག་གམ་འགན་འཁུར་མི་སྣ།

བུན་སྟློངས་སྤི་བསྒགས། མ་ར་རྡིབ་པ་གསལ་བཤད་བས་པའི་སྤི་བསྒགས།

བུན་བདག བུན་སྐྱེད་གཏློང་བ་པློ།

བུན་བདག་རྒྱལ་ཁབ། རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་གི་འབེལ་བར་བུ་ལློན་གཏློང་མཁན་གི་རྒྱལ་

ཁབ་ལ་བརློད།

བུན་འདེད། བུ་ལློན་བསྙགས་དེ་རག་པར་འདེད་ཅིང་རློག་དྲ་བེད་པའི་དློན་ཡིན། 

བུན་བུན། ལང་ལློང་དུ་འཕྱུར་སྟངས་ཤིག ཆུ་བུན་བུན་དུ་འཁློལ། བི་བས་ས་ཁུང་བུན་བུན་འབྲུ། ཆུ་

མིག་བུན་བུན་དུ་རྡློལ། 

བུན་བློལ་ནག་ཉེས། བུ་ལློན་སྐྱིན་འཇལ་མ་བས་པར་བློས་བློལ་དུ་འགློ་བའི་ནག་ཉེས།

བུན་ཚབ་དངློས་འཇལ། རིན་ཐང་འདྲ་བའི་རྒྱུ་ནློར་གཞན་གིས་བུ་ལློན་ཚབ་ཏུ་འཇལ་བ། 

བུན་འཛིན། བུ་ལློན་བངས་པའི་འཛིན།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བུན་ཡིག བུ་ལློན་ཕར་སྤློད་ཚུར་ལེན་གི་ཡི་གེ

བུན་གཡློལ། བུ་ལློན་སྤློད་རྒྱུར་གཡློལ་ནས་གབ་པར་བེད་པ། ཡང་ན་བུན་བློལ་ཞེས་པ་མིང་གི་

རྣམ་གངས་ཡིན། 

བུན་ལེན་པ། ① འབྲུ་དངུལ་གི་བུ་ལློན་ལེན་མཁན། ② བུ་ལློན་ལེན་པ།བུན་ལློང་། ཟིང་ཟིང་བུན་བུན། 

བུབ། ① སྣློད་ཀི་ཁ་འློག་ངློས་སུ་བསྟན་པའི་དློན་ཏེ། སྣློད་ཁ་བུབ་ལ་བུ། ② མདུན་ངློས་འློག་ཕློགས་

སུ་བསྟན་པའི་དློན་ཏེ། ཁ་བུབ་ཏུ་ཉལ་ལ་བུ།

བུབ་ཀ བུབ་ཁ་དང་འདྲ།

བུབ་ཁ། ཕམ་ཁ། ཁེ་དང་རྒྱལ་ཁ་གཞན་ལ་སྦིན། གློང་དང་བུབ་ཀ་རང་གིས་ལེན། 

བུབ་ཐ་མ་ཆློས་སར། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་

མགློ་ལློག་གཅིག་སྒིལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བུབ་ཐལ། གློང་གུད་ཆེ་དྲགས་པའམ་ཧ་ལློག་པ།

བུབས། རས་སྣམ་སློགས་ཡུག་རིལ་པློའམ། ཆ་ཚང་། 

བུབས་ཚང་། དངློས་པློ་གང་རུང་ཆ་ཚང་བ། གློས་ཆེན་བུབས་ཚང་གཅིག ལུག་ཤ་བུབས་ཚང་། 

བུབས་རིལ། སྣམ་རས་སློགས་ཡུག་ཚང་ངམ་ཡུག་ཧྲིལ། རས་ཆ་བུབས་རིལ།

བུབས་ལློང་། ཡུག་ཚང་། གློས་ཆེན་བུབས་ལློང་།

བུམ་སྐུ། བདེ་གཤེགས་སྙིང་པློ།

བུམ་སྐྱེས། [མངློན]སྐར་མ་རི་བི། 

བུམ་བསྐྱེད། བུམ་པ་ལྷར་བསྐྱེད་པ་དང་། གཟུངས་ཐག་རྡློ་རེས་བུམ་ལྷའི་རྒྱུད་བསྐུལ་བ། དུང་ཆློས་

ཀི་ཆུ་མཆློད་ཡློན་དུ་ཕུལ་བས་ལྷ་རྣམས་བདེ་སྟློང་ཆེན་པློའི་ངློ་བློར་ཞུ་བ་བུམ་ཆུ་དང་དབེར་

མེད་དུ་གྱུར་པ་སློགས་ཆློ་ག་བཞིན་བུམ་པ་བསྒྲུབ་པའློ།། 

བུམ་ཁེབས། བུམ་པའི་ཁེབས།

བུམ་ཁིམ། ཉི་མའི་ཁིམ་བཅུ་གཉིས་ཀི་གས་ཤིག་སྟེ་ཁིམ་བཅུ་གཅིག་པ། ཁིམ་ཞག་ཉི་བར་སྐར་

གནས་ཉེར་གཉིས་དང་ཆུ་ཚོད་སུམ་ཅུ་འཆར་ཚེ་ཉི་མ་བུམ་པའི་ཁིམ་དུ་སྤློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

 བུམ་མཁན། [མངློན]ར་མཁན།

བུམ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྟེང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བུམ་བརྒྱ་སྐྱེས། [མངློན]གསེར་སྤི།

བུམ་ཆུ། ① བུམ་པའི་ནང་གི་ཆུ། ② འབབ་ཆུ་ཞིག ཆུ་འགློ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་གཉའ་ནང་རློང་

གི་བང་རྒྱུད་ལྷ་རྒློད་གངས་རིའི་ལྷློ་ངློས་ནས་བྱུང་ཞིང་དིང་རི་རློང་དང་གཏིང་སྐྱེས་རློང་བརྒྱུད་

ནས་བལ་ཡུལ་དུ་འབབ།

བུམ་ཐང་། འབྲུག་པ་རྒྱལ་པློའི་མངའ་ཁུལ་གི་ས་ཆ་ཞིག བུམ་དར། བུམ་པར་གཡློག་བའི་ཁ་

བཏགས།

བུམ་གདན། བུམ་པ་འཇློག་སའི་གཞིའམ་སྟན།

བུམ་ནང་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྨར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བུམ་ནང་མར་མེ། ཡློན་ཏན་ཕིར་མི་ངློམ་པའི་དཔེ། 

བུམ་པ། ① ཁ་གཡེར་བ་དང་ལློ་ལིར་བའི་སྣློད་ཅིག ཆང་གི་བུམ་པ། མེ་ཏློག་བུམ་པ། སྣག་བུམ། 

② ཆུ་འཁློར་དང་ལག་མཆིག་གི་འབྲུ་བླུག་ཁུང་།

བུམ་པ་གང་བློ། རང་ལ་ཡློད་པའི་གདམ་ངག་སློགས་གང་ཡློད་བུ་སློབ་ཚང་མར་བསབས་པའི་དཔེ། 

བུམ་པ་ཅན། ① རླུང་སློམ་ཐབས་ཤིག ② [མངློན]མེ་ཏློག་པད་མ།

བུམ་པ་ཆློས་ལུང་། སར་རི་ཁློད་པ་འགའ་བསད་པ་ལས་དགློན་པ་ཆགས། ཕིས་དགེ་ལུགས་པའི་

དགློན་ཆུང་ཞིག་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་དགློན་ལུང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བུམ་པ་གཉིས། རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ་དང་ལས་ཀི་བུམ་། 

བུམ་པ་སྟ་གློན། དབང་གི་སྟ་གློན་གི་ཆློ་གའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བུམ་པའི་རྒྱུ་དང་མཚན་ཉིད་དང་

གངས་དང་ནང་གི་བཅུད་དང་མགུལ་ཆིངས་དང་ཁ་རྒྱན་ལ་སློགས་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བས་ལ། 

དེར་དམ་ཚིག་གི་ལྷ་བསྐྱེད་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་ཅིང་དབང་བསྐུར་ལ་མཆློད་ཅིང་བསྟློད་དེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བཟླས་པ་བ་བའློ།། 

བུམ་པ་བདེན་སྟློང་། རང་གི་གདགས་གཞི་ལློ་ལིར་ཞབས་ཞུམ་ཆུ་སྐྱློར་གི་དློན་བེད་ནུས་པ་ལ་བུམ་

པ་ཞེས་བློས་ཕར་བཞག་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དློན་རང་གི་སློད་ལུགས་ངློས་ནས་བུམ་པ་བདེན་

པར་གྲུབ་པས་སྟློངས་པའློ།། 

བུམ་པ་བཟང་པློ། ① འདློད་འཇློའི་བུམ་པ་སྟེ་རྒྱལ་སིད་སྣ་བདུན་གི་ནང་གསེས་ཤིག ② ཡུལ་སློལ་

རིང་པར་གཡང་རས་བླུགས་ནས་ས་འློག་གཏེར་དུ་སས་པའི་བུམ་པ་ལ་བུ།

བུམ་པ་རི་ཁློད། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

ལ་མཚོ་ཤར་སྐུ་འབུམ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བུམ་པའི་ཁིམ། བུམ་ཁིམ་དང་དློན་གཅིག

བུམ་པའི་ཆས་བཅུ། ཡུམ་གི་སྐབས་སུ། བུམ་པའི་ཆས་བཅུ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། བུམ་དབང་ཆས་བཅུ་

མ་འཛོམས་ན། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཕེབས་མི་འགྱུར། རྒྱུ་ཡི་རྣམ་པར་མི་རློག་པས། སགས་

སློ་ཅུང་ཙམ་མ་མཐློང་ངློ་།། ཞེས་དང་། ༡གྲུབ་པར་བེད་པ་ཚོགས་འཁློར་ཆས། ། ༢ བཀློལ་ཉན་

དུས་རུང་འཁློར་གི་ཆས། ༣བར་ཆད་བསྲུངས་པ་མཚམས་ཀི་ཆས། ། ༤ ལ་ཉེ་བརགས་པ་

སྟ་གློན་ཆས། ༥ དམིགས་རེན་བཅའ་བ་དམ་གི་ཆས། ། ༦ ཞུ་སློབས་ལན་པ་ལས་ཀི་ཆས། ༧ 

ཡློན་ཏན་འཛོམས་པ་ཡུམ་གི་ཆས། ༨ ཕག་རྒྱ་བསྒྱུར་བ་གར་གི་ཆས། ། ༩ སྟངས་སྟབས་

འགིང་བ་གིང་གི་ཆས། ༡༠ བེ་བག་ཕེད་པ་རློལ་མློའི་ཆས། ། ཐློས་ཆུང་རྨློངས་པས་གདན་མི་

ཤེས། གསང་སགས་མཁན་པློ་ལག་ལེན་རྡུག ། ཅེས་གསུངས་སློ།། 

བུམ་པའི་ལློག་པ། བུམ་པ་དེ་བུམ་པ་རང་གི་ཕློགས་ཆ་ཡིན་པའི་ཆ་དེ་ཉིད་དེ། ཆ་རང་རང་གི་

ཕློགས་དེ་ལ་རང་གི་ལློག་པ་ཞེས་པའློ།། 

བུམ་པའི་རས་བདུན། ༡འློ་མ། ༢ ཆུ། ༣བུམ་པ། ༤ གཟུངས་ཐག ༥ རྡློ་རེ། ༦ ཁ་རྒྱན། ༧ མགུལ་

ཆིངས་གཟུངས་ཐག་སློག་ཚོན་སྐུད་བདུན་ནློ།། 

བུམ་བུ། བུམ་ཆུང་གི་བརྡ་རིང་།

བུམ་དབང་། རྒྱུད་སེ་ཕི་ནང་ཐུན་མློང་དུ་བསྐུར་བའི་སྨིན་བེད་ཀི་དབང་སྟེ། རྡུལ་ཚོན་དང་རས་
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བིས་ལ་སློགས་པའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་བརེན་ནས་ཆུ་དང་དབུ་རྒྱན་སློགས་སློབ་མའི་ལུས་ལ་

བསྐུར་ཞིང་ལུས་ཀི་དྲི་མ་སྦངས་ནས། ལམ་བསྐྱེད་རིམ་བསློམ་པ་ལ་དབང་ཞིང་འབས་བུ་སྐུ་

རྡློ་རེ་སྤྲུལ་བའི་སྐུ་ཐློབ་པའི་སྐལ་བ་རྒྱུད་ལ་འཇློག་བེད་ཀི་དབང་། 

བུམ་དབང་བཅུ་གཅིག ཆུ་དང་། ཅློད་པན། རྡློ་རེ། དྲིལ་བུ། མིང་དབང་སྟེ་སློབ་མའི་དབང་ལྔ་དང་། 

རྡློ་རེ་སློབ་དཔློན་གི་དབང་། སགས་ཀི་དབང་། ལུང་བསྟན་དང་དབུགས་དབྱུང་གཉིས་གཅིག་

ཏུ་མཛད་པའི་དབང་། རྡློ་རེའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་དབང་། སྤློད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་དབང་། 

རེས་གནང་བཅས་བཅུ་གཅིག 

བུམ་མང་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལགས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༦༩༡ལློར་མགར་དགློན་པའི་

བ་མ་གནས་སྐྱློང་ཞེས་པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་འབི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ར་སྟློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། མིང་གཞན་འདམ་བུ་མང་ཐུབ་བསྟན་

རབ་རྒྱས་གིང་ཞེས་ཟེར།

བུམ་ར། ཆང་འབེབས་སྐབས་སང་གླུམ་འཚོད་སྣློད་ཀི་ར་མའི་རིགས་ཞིག 

བུམ་རས། བུམ་ཆུའི་ནང་དུ་འདེབས་རྒྱུའི་རས།

བུམ་རས་ཉེར་ལྔ། ༡གསེར། ༢ དངུལ། ༣བྱུ་རུ། ༤ མུ་ཏིག ༥ ཟངས་ཏེ་རིན་པློ་ཆེ་ལྔ། ༦ དབང་

ལག ༧ ཀན་ཊ་ཀཱ་རི། ༨ སེ་ཀྲེས། ༩ ཅུ་གང་། ༡༠ ཤུ་དག་དཀར་པློ་སྟེ་སྨན་ལྔ། ༡༡ག་བུར། 

༡༢ ག་རི། ༡༣ཛ་ཏི། ༡༤ གུར་གུམ། ༡༥ ཙནྡན་ཏེ་དྲི་ལྔ། ༡༦ ནས། ༡༧ གློ། ༡༨ ཏིལ། ༡༩ 

སན་མ། ༢༠ འབས་ཏེ་འབྲུ་ལྔ། ༢༡ལན་ཚྭ། ༢༢ ཏིལ་མར། ༢༣མར། ༢༤ བུ་རམ། ༢༥ སྦྲང་

རི་སྟེ་སྙིང་པློ་ལྔ་དང་ཉེར་ལྔའློ།། 

བུའི་ཡི་གེ་བཅུ་དྲུག ཀ་ག་ང་ད་ཏ་ན་པ་བ་མ་ཅ་ཇ་ཉ་ཙ་ཛ་ལ་ཧ།

བུར། བུ་རམ་གི་བསྡུས་མིང་།

བུར་ཁུ། བུ་རམ་གི་ཁུ་བ།

བུར་ཆང་། ནས་དང་། གཟེ་མ། གློ་གསུམ་པློ་མཉམ་དུ་བཙོས་ནས་བསྙལ་བའི་གླུམ་ལ་བུ་རམ་གི་

ཆུས་བསིངས་པའི་ཆང་སྟེ། ནུས་པས་རླུང་ནད་སྤི་དང་ཁད་པར་དུ་གློ་སྙིང་མཁལ་མར་ཞུགས་
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པའི་རླུང་དང་རུས་པའི་རླུང་ཚབས་རྣམས་སེལ།

བུར་ཐུད། བུ་རམ་དང་ཆུ་ར་དང་མར་སློགས་བརྒྱག་སྟེ་ལས་པའི་ཐུད་ལ་བརློད། 

བུར་ལང་། བུ་རམ་གི་ཐུམ་བུ་ཆེན་པློའི་མིང་།

བུར་མར། ཚང་མའམ་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན།

བུར་ཞློ། བུ་རམ་དང་ཞློ་སྦར་ནས་གཡློས་པའི་མིང་སྟེ། སྐྱེམས་པ་ཚེ་དབང་གིས་མཛད་པའི་མན་

ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་རྣམ་བཤད་བདེ་བའི་འདློད་འཇློ་ལས། བུར་ཞློ་ནི་བུ་རམ་དང་ཞློ་སྨིན་པ་

ཆ་མཉམ་འདྲེས་པར་བཀྲུག་པ་ལའློ།། 

བུར་རླློན། ཆུ་མ་བཅད་པའི་བུ་རམ་གི་མིང་སྟེ། སྐྱེམས་པ་ཚེ་དབང་གིས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་

ཀི་འགེལ་པ་རྣམ་བཤད་བདེ་བའི་འདློད་འཇློ་ལས། བུར་རླློན་ནི། བུ་རམ་ཆུ་མ་བཅད་པའློ།། 

བུར་ཤིང་། བུ་རམ་ཤིང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བཅུད་འཛིན་དང་རློ་མངར་ཤིང་ངློ་།། 

བུལ། འགློས་དལ་བའི་དློན། 

བུལ་དཀར། བང་བུལ་དཀར་པློའི་མིང་སྟེ། གློང་སྨན་པས་མཛད་པའི་པློད་དམར་ལས། བུལ་དཀར་

ཏེ་བང་ནས་འབྱུང་བའི་བུལ་ཏློག་གློ ཞེས་དང་། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་

ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་ལག་ལེན་གཅེས་བསྡུས་ལས། བུ་རམ་དཀར་སྨུག་གཉིས་ཀི་བུར་

དཀར་དང་། བང་བུལ་དཀར་པློ་ཡི་གེ་ནློར་དང་འཁྲུལ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

བུལ་འགློ། [མངློན]རུས་སལ།

བུལ་འགློས། དལ་བའ་ིགློམ་སྟབས། བུལ་འགློས་མཚམས་མ་བཞག་ན་རུས་སལ་ཐག་རིང་དུ་སེབ་ཡློང་། 

བུལ་ཆུ། བུལ་ཕེ་བཏབ་པའི་ཆུ།

བུལ་ཏློག ཇའི་ཁུ་བ་འདློན་བེད་ཅུ་གང་འདྲ་བ་ཞིག འདི་རང་ལློངས་ཀི་ནག་ཆུ་དང་། མངའ་རིས་

སློགས་བང་ཐང་གི་བུལ་མཚོ་རྣམས་ཀི་བུལ་ཆུ་ལས་རང་བྱུང་ཐན་སློན་ནཱ་ཡང་། ཐན་སློན་

ཆིན་ནཱ། མཉམ་འབེས་ཀི་ཞུན་ཆགས་དངློས་པློ་སྟེ། ཕལ་ཆེར་ཕེ་མ་དཀར་པློ་ལ་རྡློག་འདྲིལ་བ་

དང་། འགའ་ཞིག་དཀིལ་དུ་ཞུན་ཆགས་དཀར་པློ་འློད་ཁློབ་ཁློབ་ཅན། སྐམ་ཕེ་དཀར་སང་ཞིབ་

པ། གྲུབ་ཆ་གཙོ་བློ་Na[2CO]3དང་[NaHCO]3ཡློད་པ། ངློ་བློ་ཡང་ཞིང་ཆུར་འཇུ་ས་
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བ། མང་ན་བློ་བ་མངར་ཁ་ལན་ཚྭ་བློ་བ། ལྕུམ་རའི་ཕེ་མ་དང་བསེས་ནས་ཆུར་སྦར་ན་ཁུ་བ་

ཁག་ལར་དམར་བ་བཅས་སློ།། རློ་མངར་ལ་ལན་ཚྭ། ཞུ་རེས་དྲློ། ནུས་པས་མ་ཞུ་འཇུ་ཞིང་ཁད་

པར་ཙམ་པ་སློགས་གློང་རྩུབ་ཀི་རིགས་རྣམས་འདྲུལ་ཞིང་མགས། བད་ཀན་ཕློ་བར་རིངས་པ་

སེལ། སིན་དང་དུག་ཐབས་མཐའ་དག་འཇློམས། རུལ་བ་གཅློད། དྲི་མ་འགགས་པ་འབིན་ཅིང་

ནད་རྣམས་ཐུར་དུ་འཁྲུ། བུལ་པློ། གཡློ་འགུལ་དལ་བའི་དློན།

བུལ་བ། ① ལུས་ཀི་ར་འཕར་སྟངས་དལ་བ། ② དལ་བའམ་འགློར་བ། ར་ལས་བློང་བུ་བུལ། ལས་

ཀའི་ས་ཕློད་མགློགས་བུལ་རན་པ། གློམ་འགློས་བུལ་བ། རྐྱ་བའི་ལག་གིས་མ་བསྐུལ་ན། 

བརློན་འགྲུས་ར་ཡི་བགློད་པ་བུལ། 

བུལ་བུལ། དལ་བུ་དལ་བུ། འཕྲུལ་འཁློར་བུལ་བུལ་དུ་གཏློང་བ། ལམ་དུ་བུལ་བུལ་བས་ནས་ཡློང་བ། 

བུལ་མཚོ། བུལ་ཏློག་ཅན་གི་མཚོ། 

བུས། [བ་ཚིག་]གཏློང་བའི་འདས་པ་དང་སྐུལ་ཚིག་ཡིན། 

བུས་པ། མེ་གཏློང་བའི་འདས་པ། 

བེ་ཁི། [ཡུལ]ནགས་ཆེན་དུ་གནས་པའི་སློག་ཆགས་སེ་མློང་ལས་ཆུང་ཞིང་ཡང་རལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་

བ། མཇུག་མའི་སྤུ་རིང་ལ་སློམ་པ་མཐློང་འདློད་པ་ཞིག

བེ་ཁག ཤིང་བེ་དློའི་ཚི་བ་སྟེ། རློ་བསྐ་ལ་ཁ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་གེ་ཐློར་དང་གེ་ཚད་འཇློམས། 

བེ་གེ གཞན་ལ་འགློ་བའི་རིམས་ནད་སིབ་བུའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

བེ་སློ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༧༢༨ལློར་སངས་རྒྱས་གིང་པས་ཕག་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྟེང་ཆེན་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད།

བེ་ཅི། [ཡུལ]བིས་པ། 

བེ་ཅློན། དབྱུ་གུའམ་རྒྱུག་པ། མཁེགས་ཤིང་གི་བེ་ཅློན། 

བེ་ཅློན་འཆང་། [མངློན] ① ཁབ་འཇུག ② གཤིན་རེ་རྒྱལ་པློ། 

བེ་ཆློན། བེ་ཅློན་དང་འདྲ།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བེ་ཇང་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༩༠༥ལློར་དགེ་སྒྲུབ་ངག་རྒན་གིས་ཕག་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་བང་ཆི་ལན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བེ་ལང་རེ་རལ། བེ་ཤིང་གི་ལློགས་སུ་སྐྱེས་པའི་རེ་རལ་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། ནུས་པས་ཤ་དུག་དང་། 

སྦར་དུག་སློགས་དུག་ནད་ཀུན་ལ་ཕན།

བེ་ཏ། ཤིང་སྨན་ཞིག་སྟེ། རག་ཏུ་སློ་བའི་ཤིང་སློང་ཞིག ཤིང་ཏློག་ཟ་རུང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཏ་

ལའི་རྒྱལ་པློ་དང་། འབས་བུ་རག འབས་བུའི་ཕུང་པློ། གཤློལ་ལན། ས་འཚོ་འདབ་བཅས་སློ།། 

བེ་རྡློ། དབུས་ཕློགས་སུ་བེ་རྡློ་དང་། ཁམས་དང་ཨ་མདློར་བེ་ལློ་ཟེར་བའི་ཤིང་ཞིག ། བེ་དློ་བིས་

པའང་ཡློད། 

བེ་ནློ།། [རིང]འཛིན་པ།

བེ་སྣབས། ① སྣབས། ② ཁ་ཟས་ཀི་སྙིགས་མ་ལས་བྱུང་བའི་ཕློ་བའི་ནང་གི་འབར་བག་གི་ཚི་དང་

ལན་པ་བེའུའི་ངར་སྣབས་ལ་བུ་ཕློ་བའི་བད་ཀན་ཡང་ཟེར་བ་དེའློ།། ③ རྡློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། 

རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རུས་ཆག་སྦློར། རྨེན་ངན་འཇློམས། རྨའི་ཤའུ་སྐྱེ་བར་བེད། 

བེ་འབས། ཤིང་བེ་ནག་གི་འབས་བུ་མློན་ཆ་ར་སྟེ། རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་འཁྲུ་བ་གཅློད། 

བེ་ཙི། ཕྲུ་གུ། 

བེ་རི། སྐར་མ་སྣར་མ།

བེ་བ། ཆུ་རིང་གི་མིང་།

བེ་ཡ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མཇུག་ཙམ་དུ་ར་ཨ་དབངས་ཆློས་གགས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་པས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཕག་

ཕེང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བེ་ར། [ཡུལ]ཟ་ཕྲུགས་ལངས་པའི་ཐློར་ནད་ཅིག

བེ་རུ། ① ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་གི་ཐློ་བེ་རུའི་ས་ཁུལ་གི་མིང་། ② དཀར་མཛེས་ས་ཁུལ་གི་བེ་རུ་ནི། 

ད་ལ་དགེ་སྟག་སྤྲུལ་སྐུའི་དགློན་པ་ཡློད་པའི་གློང་སེ་འདི་ཡིན་ཞིང་། དམར་དམག་རྒྱང་བསྐྱློད་

སྐབས་བློད་པ་སིད་གཞུང་ཞེས་པ་འདིར་འཛུགས་གནང་མཛད་འདུག །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བེ་རུ་སར་ཆེན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ཨ་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བེ་རུ་རྒྱལ་པློ། གནའ་བློའི་དུས་སུ་ཐློ་བེ་རུའི་སེ་འབངས་མངའ་བསྒྱུར་བེད་མཁན་གི་བེ་རུ་རྒྱལ་

པློ་སྟེ། རེས་སུ་སློག་པློས་ར་མེད་བས་པ་རེད།

བེ་རུ་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་བི་སྤི་ལློ་༡༦༤༨ལློར་ལྷ་རེ་ངག་དབང་ཡེ་ཤེས་ཀིས་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཀར་མཛེས་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བེ་རུ་སེ་པ། ཐློ་བེ་རུ་དང་དློན་གཅིག

བེ་རུ་ལྷ་བརྒྱ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་ཆབ་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བེ་རེག[རིང]སྣུམ་འཁུར་ནང་རས་ཅན།

བེ་ལེ་ཁ། མགློ་ཆག་གི་རུས་པ་འདློན་བེད་ཡློ་ཤིང་ཞིག 

བེ་ལློ་རི་ཁློད། དགློན་པ་འདེབས་པ་པློ་གསེར་ཁ་གཡུང་དྲུང་ཐར་གི་སས་ཆེ་བ་བསམ་གཏན་བདུད་

འདུལ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་འབྲུག་ལློར་འཁྲུངས་པར་བརག་ན། དགློན་པ་འདི་ཕལ་ཆེར་

རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་སྐློར་ཞིག་ལ་བཏབ་ཡློད་པར་སེམས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། 

ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རའུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བེ་ལློག་ཤ སེམས་ཅན་སྦྲུམ་མ་ཤི་ནས་ཞག་འགའ་ལུས་པའི་ཁློང་གི་བུ་ཤ་རུལ་བ་དེའི་མིང་སྟེ། 

དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས། 

མན་ངག་རྒྱུད་དུ་བེ་ལློག་ཅེས་ཟེར་བ་ནི། སེམས་ཅན་སྦྲུམ་མ་ཤི་ནས་ཞག་འགའ་ལུས་པའི་

ཁློང་གི་བུ་ཤ་རུལ་བའློ།། 

བེ་ཤ་ཁ། [ལེགས]བློད་ཟླ་བཞི་པ།

བེ་ཤིང་། ས་ཞིང་མཁེགས་པའི་ཤིང་ཞིག

བེག་གེ སིབ་བེའི་བརྡ་རིང་པ་སྟེ། གློང་སྨན་པའི་པློད་དམར་ལས། བེག་གེ་ནི། གཉའ་པ་ཆློས་བཟང་
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སློགས་སློན་གི་དྲང་སློང་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བེག་གེ་ཞེས་བཏགས་པ་དང་། ཕིས་སུ་ལློངས་

འདིའི་ཕལ་སྐད་དུ་སིབ་བི་ཞེས་བཤད། ཅེས་གསུངས་པ་དང་། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་

མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་ལྷན་ཐབས་དུས་མིན་འཆི་ཞགས་གཅློད་པའི་རལ་གི་ལས། ལུས་

ཀུན་འབྲུམ་པ་ཆུང་ངུས་བག་བག་ལ། དྲང་སློང་རྣམས་ཀིས་བེག་གེའི་མིང་དུ་བཏགས། འབྲུམ་

པ་སིབ་པས་ལློངས་འདིར་སིབ་བིར་བརློད། ཅེས་གསུངས། 

བེརྒ། [ལེགས]ཡིག་མགློ་༄༅།

བེང་། ① མགློན་པློ་བེང་ཞེས་ལྷའི་བེ་བག་ཅིག ② ལྷའི་ཕག་མཚན་བེང་དབྱུག 

བེང་ཆེན། ལག་ཆ་དབྱུག་པ་ཆེན་པློ་སྟེ་བཟློ་དབིབས་གྲུ་བཞི་དང་། རེ་མློའི་ངློས་བཞི་འབིགས་དང་

འདྲ་བ་ལྷའི་ཕག་མཚན་ཁད་པར་ཅན་ཞིག 

བེང་དབྱུག བེ་ཅློན་ཆེན་པློ།

བེད། ཁེ་ཕན་ནམ་དགློས་པ། མཁློ་བེད། གློ་བེད། ཁེ་བེད། ས་བེད། ཆུ་བེད། དངློས་པློ་བེད་མེད་

བེད་ཡློད་དུ་བསྒྱུར་བ། བེད་ཆློད་པ་དངློས་པློའི་མཚན་ཉིད་ཡིན།

བེད་གཅློད། བེད་སྤློད་དང་འདྲ།

བེད་ཆློད་པ། བེད་བཅས་ནས་ཆློད་པ་སྟེ། ཕན་ཐློགས་པ། ལག་པ་གཅིག་ལེགས་བཅློས་བས་ནས་

མཐློ་ཆས་མང་པློའི་བེད་ཆློད་སློང་། ནད་གཞི་ནང་མི་འཕློད་པའི་སྨན་མང་པློ་བཏང་ཡང་དྲག་

སྐྱེད་ཀི་བེད་མ་ཆློད། 

བེད་སྟེར། སྤིར་ནློར་ཕྱུགས་ཀིས་འློ་མ་སྟེར་བའི་དློན་ནམ་རེ་བ་སྒྲུབ་པའི་དློན་ལའང་འཇུག་སློལ་ཡློད། 

དཔེར་ན། ཁློ་ལ་རེ་བ་བཅློལ་ན་བེད་སྟེར་མི་ཡློང་ཞེས་ཁློས་ཕན་མི་ཐློགས་ཞེས་པའི་དློན་ནློ།། 

བེད་སྤློད། ལློངས་སུ་སྤློད་པ། ཟ་འབྲུ་བེད་སྤློད་མཁས་པློ་བེད་པ། ཉིན་མཁློའི་ཡློ་བད་ཀི་ཕན་ནུས་

མ་རློགས་བར་དུ་བེད་སྤློད་པ། དབིན་སྐད་དུ་use ཟེར།

བེད་སྤློད་འཕེར་བ། ལློངས་སུ་སྤློད་རུང་བ། ཤིང་གདུང་ཡིན་ཡང་ལགས་གདུང་གཏློང་སར་བེད་

སྤློད་འཕེར། 

བེད་སྤློད་བེད་དབང་། ཁིམས་མཐུན་གི་བཀློལ་སྤློད་དབང་ཆ་དང་ལན་པ་ལ་ཟེར། ཡང་ན་བཀློལ་



  1564  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྤློད་བེད་དབང་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན།

བེད་མེད། བཀློལ་སྤློད་མི་བེད་པའམ་བཀློལ་སྤློད་མི་རུང་བ།

བེད་མེད་དངློས་པློ། བེད་སྤློད་མེད་པར་རང་སར་བསྐྱུར་བའི་དངློས་པློར་ཟེར། 

བེད་མེད་ཆགས་པ། གློ་མི་ཆློད་པའམ་བེད་སྤློད་ཀི་རིན་ཐང་ཤློར་བ་ལ་ཟེར།

བེན། བན་ཡང་ཟེར། ཆང་དང་ཆུ་བླུག་སའི་སྣློད། ཆང་བེན། ཆུ་བེན། དུང་བེན། ཆུ་འཆུ་བར་ཕིན་

ནས་བེན་སྟློང་པར་མི་ལློག 

བེན་ཆང་། བེན་སྣློད་དུ་བླུགས་པའི་ཆང་།

བེན་ཐུལ། ཟླ་གམ། 

བེམ། བེན་དང་འདྲ།

བེམ་གློས། རིང་ཞིང་ཧྲུལ་བའི་གློས།

བེམ་ཆག ཡི་གེའི་དཀར་ཆག

བེམ་ཏློལ། མཛུབ་མློའི་རེ་མློ་ལུས་སྟེང་དུ་འཛུགས་པའམ་རྡེག་པའི་མིང་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་

ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞི་དཀའ་འགེལ་ལས། བེམ་

ཏློལ་དང་བེལ་ཏེལ་ནི། དམུ་ཆུའི་སྐབས་སུ་སྐྲངས་པ་ལ་བརག་སྐབས་མཛུབ་མློ་སྐྲངས་པའི་

སྟེང་དུ་འཛུགས་པའི་དློན་དང་། བང་ཁློག་རྨ་གསློ་བའི་སྐབས་སུ་མཛུབ་མློ་ལུས་སྟེང་དུ་རྡེག་

པའི་དློན་ལ་འཇུག་སྟེ། མན་རྒྱུད་དམུ་ཆུའི་ལེའུ་ལས། བེམ་ཏློལ་རྒྱབ་ན་ཐློལ་ཐློལ་ཕིད་ཕིད་

འློང་། ཞེས་དང་། བང་ཁློག་རྨའི་ལེའུ་ལས། བེལ་ཏློལ་དློགས་ས་ཀུན་ལ་སྙློམས་པར་རྡེག ། 

གཡས་གཡློན་མདུན་རྒྱབ་སྟློད་སྨད་འདྲར་སྣང་བསྟུན། སྟློང་སྐད་རྣག་མེད་གཅློར་སྐད་ཆུ་སེར་

ཡློད། འདར་སྐད་བྱུང་ན་རྣག་རྒྱུ་སྨིན་པ་ཡིན། ཞེས་པ་ལར་ཤེས་དགློས་སློ།། ཞེས་གསུངས། 

བེམ་ལེམ། བེམ་པློའི་སྒྲུང་།

བེམ་པློ། ① སེམས་མེད་པའམ། སློག་བལ་གི་དངློས་པློ། བེམ་པློ་ལར་ལྐུགས་པ། བེམ་དངློས་

བཞིན་དུ་ཚུགས་ཐུབ་པ ② ལྷན་པ་མང་པློ་བརེགས་པའི་མལ་གློས་མཐུག་པློ། བེམ་པློ་སུམ་

བརེགས་འཁག་དློགས་མེད། བེམ་པློ་བརེགས་ན་དྲློ། ③ རྡུལ་དུ་གྲུབ་པ་སྟེ། རང་ཉིད་རྡུལ་
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རས་ཡིན་པའི་གཟུགས་ཀི་དངློས་པློ་རྣམས་སློ།། 

བེམ་པློ་གཉིས། ཕི་དང་ནང་གི་གཟུགས།

བེམ་པློ་ཞལ་གིལ། ཡློན་ཏན་མེད་པར་ཡློད་མདློག་གིས་ཁ་ཤློབ་རིག་པློ་ཤློད་མཁན།

བེམ་རེག འབྲུམ་བུ་དཀར་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་ཡིན།

བེམ་རིག ལུས་དང་ཤེས་པ། གདམས་ངག་ཉམས་རློགས་ཅ་ིཡློད་དེ། རང་ཉིད་བེམ་རིག་བལ་ཉིན་གསལ། 

བེམ་རིག་གཉིས། གཟུགས་དང་ཤེས་པ་གཉིས། 

བེམ་རིག་བལ་བ། ལུས་སེམས་བལ་ཏེ་ཤི་བ།

བེམ་རིག་བལ་བ་མེད་པ། ལུས་དང་སེམས་ཁ་བལ་བ་མེད་པ་སྟེ། བེམ་པློ་རང་གི་ལུས་དང་རིག་པ་

རང་གི་སེམས་གཉིས་ཁ་མ་བལ་བར་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱས་པ། 

བེམ་ཤེས། སེམས་ལན་དང་སེམས་མེད། བེམ་ཤེས་གཅིག་པར་ཐལ་བའི་སྐྱློན།

བེམ་ཧྲུལ། གློས་རིང་རལ་པློ།

བེའུ། ① འབི་དང་། བ་མཛོའི་ཕྲུ་གུ་སྤིའི་མིང་། མངལ་ཆགས་པའི་མ་ཕྱུགས་ལ་བདག་སྤློད་ཡག་

པློ་མ་བས་པས་བེའུ་ཤློར་བ། བེའུ་ཆུང་མ་ཡི་རེས་སུ་འབང་། ②འདི་ལ་ཕེའུ་ཡང་འབི་སློལ་

ཡློད། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ཕློགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་དབུས་དང་བཅས་པའི་ས་བདག་

གཙོ་བློ་རྣམས་ལས་བང་ཕློགས་ཀི་ས་བདག་གཙོ་བློ། བེའུའི་སྣ་ལ་གཟིག་གི་མཇུག་མ་ཅན། 

སྦྲུལ་གི་ཞགས་པ་ཐློགས་ཤིང་དབར་ཟླ་གསུམ་ལ་ས་བདག་གི་ལས་གཙོ་བློར་བེད་མཁན།

བེའུ་ཁང་། [ཡུལ]འབི་དང་བ་ཕྱུགས་ཀི་ཕྲུ་གུའི་ལྷས་ཏེ་བེའུ་ཚང་ཡང་ཟེར།

བེའུ་གློག [ཡུལ]བེའུ།

བེའུ་ལང་འདྲིད། བེའུ་ལང་སློན་གིས་འདྲིད་པ་ལར་མགློ་སྐློར་རམ། སླུ་འདྲིད་བེད་པའི་དཔེ། མ་རུངས་

ཁློག་བཅངས་ཀིས་བེའུ་ལང་འདྲིད་ལ་བུའི་རློགས་རམ་བེད་ཁུལ་ལ་དང་ལེན་བེད་རྒྱུ་མེད། 

བེའུ་དྭ། [ཡུལ]མ་ཕྱུགས་ཤི་བའི་བེའུ།

བེའུ་རྡང་། བེའུ་རྣམས་བསྟར་བསྒིགས་ཏེ་འདློགས་སའི་ཐག་པ། 

བེའུ་ལག ① འབི་སློགས་ཀིས་བེའུ་ལེས་ལག་པ། ② [ཡུལ]མིའི་ཁར་སྐྱེ་བའི་རྨ་ཤུའི་རིགས་ཤིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བེའུ་ཕྲུག ① བེའུ། ② ངློས་གཉིས་ཀར་སྤུ་ཤིན་ཏུ་རིང་པློ་ཡློད་པའི་སྣམ་གློས།

བེའུ་བུམ། མན་ངག་མང་པློ་བསྒིགས་པའི་གེགས་བམ་ཆུང་ངུ་། 

བེའུ་བུམ་ཁ་བློ། བཀའ་གདམས་པའི་དགེ་བཤེས་གང་ཐང་པས་དམིགས་པ་རྣམས་ས་བཅད་

བརྒྱད་དུ་མཛད་པའི་བློ་སྦློང་ཚིག་བརྒྱད་མ་ལ་ཟེར་བར་གགས་ཤིང་། ཤའློ་སང་པའི་བློ་སྦློང་

ཟེར་བ་དེ་ཡིན་ནམ་སྙམ་ཞེས་ཐུའུ་བཀྭན་ཆློས་ཀི་ཉི་མའི་གྲུབ་མཐའ་ལས་བཤད།

བེའུ་བུམ་བརྒྱ་ར། ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལེབས་བིས་ཐློག་འཁློད་པའི་རི་མློ་ལར་ཟིན་བིས་

བཀློད་པའི་པློད་ཆུང་ངུ་ཞིག 

བེའུ་བུམ་སློན་པློ། བཀའ་གདམས་པའི་བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་གི་སྐློར་དགེ་བཤེས་པློ་ཏློ་བའི་གསུང་

སྒློས་ལར་དློལ་པློ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོས་༡༦༡༩ལློར་བསྒིགས་པ་ཞིག

བེའུ་རས། ངློས་གཉིས་ཀར་སྤུ་ཡློད་པའི་རས།

བེའུ་རུའི་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་བ་སྤི་ལློ་༡༦༤༥ལློར་གའུ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། 

གདློང་ག་སྨློན་ལམ་རྒྱ་མཚོ། ཨ་ཁུ་མར་ཁུའི་རྒྱ་མཚོ་སྟེ་རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་ཅན་གསུམ་གིས་ས་

ཐིག་བཏབ་ནས་དགློན་པ་བཞེངས་པར་བཤད། ཆློས་ལུགས་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བེའུ་རུའི་བ་ཆུང་དགློན། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༤༥༨ལློར་དབློན་དཀློན་མཆློག་

གགས་པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་

ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བེའུ་རུའི་བ་ཆེན་དགློན། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༤༥༨ལློར་དབློན་བམས་པ་ངག་

དབང་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་

ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བེར། ཟླ་གམ། བཙེམས་བེར།

བེར་ཀ ལག་འཁར་རམ་དབྱུག་པ། ས་བེར། ཤིང་བེར། 

བེར་རྒྱུག ཤིང་བེར་དློས་བཟློས་པའི་བེར་དབྱུག་འདི་སར་ཁིམས་ཆས་སུ་སྤློད་པ་ཞིག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བེར་ལྕུག བེར་མ་ལག་གི་བསྡུས་ཚིག

བེར་ཆུང་། ཕུ་ཐུང་ཁ་ཞེང་ཆེན་པློ་ཡློད་པའི་དྲུ་གུའི་གློས་ཤིག 

བེར་ཆེན། ཟླ་གམ་གཟབ་ཆེན།

བེར་དློ།། མཁེགས་ཤིང་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ་བེ་རྡློའམ་བེ་ལློ་ཡང་ཟེར། 

བེར་ནག སགས་པའི་ཆས་ཀི་གློས་ནག་པློ་ཞིག

བེར་བེར། ན་བའམ་ཚ་བའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་སྟེ། རང་པའི་རྨ་དེ་ཚ་བེར་བེར་བས་བྱུང་ལ་བུའློ།། 

བེར་འབྲུ། ཤིང་བེར་དློའི་འབས་བུ། 

བེར་མ་ལག དབྱུག་པ་དང་ར་ལག་གཉིས་ཀར་གློ་ཆློད་པའི་བེར་རྒྱུག་ལག་ཚན་ཅན།

བེར་ཟླམ། ཕམ་ཙེའམ་ཟླ་གམ། 

བེར་ལློ། ཤིང་བེར་དློའི་ལློ་མ། 

བེར་ཤ བེར་དློའི་སློང་པློའི་ཁློད་དུ་སྐྱེས་པའི་ཤ་མློ།

བེར་གཤློལ། མཁེགས་ཤིང་བེར་དློས་བཟློས་པའི་གཤློལ། 

བེར་སློལ། ཤིང་བེར་དློ་བསེགས་པའི་སློལ་བ།

བེལ། བེའུ། འབི་བེལ། བ་བེལ། བེལ་ཕློ་མློ།

བེལ་རྡློལ། མཐེ་བློང་དང་གུང་མློ་གཉིས་སྦར་བའི་ཤུགས་ཀི་གཏློགས་པའི་སྒ།

བེལ་སྣབས། ① བད་ཀན་གི་སྐྱུགས་པ། ② མེ་རྡློ་ལེགས་པ་འློད་ཅན་ཞིག ③ རྡློ་སྨན་ཞིག 

བེལ་ལྤགས། བེའུའི་པགས་པ།

བེས། གདློང་གི་མཁུར་ཚོས།

བྱཻ་དཀར་གཡའ་སེལ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་འབྲུག་ལློར་སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་ཕློགས་

སྒིག་མཛད་པའི་རིས་ཀི་བསྟན་བཅློས་བྱཻཌཱུརྱ་དཀར་པློའི་དློགས་གནས་ལ་འཕློངས་རྒྱས་ལུ་མགློ་

བ་མཆན་གིས་དྲི་བ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཞུས་པའི་ལན་དུ་བརམས་པའི་བསྟན་བཅློས་ཤིག

བྱཻཌཱུརྱ། [ལེགས]རིན་པློ་ཆེའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། བི་བྱཻཌཱུརྱ་ལས་བྱུང་བས་བྱཻཌཱུརྱ་ཞེས་བ་སྟེ། རྣམ་

འགེལ་ལས་རིན་ཆེན་སློན་པློ་ཞེས་དང་། རྣ་རྒྱན་དུ་སེར་པློ་དང་། ལང་ཁུ་དང་། དཀར་པློའང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡློད་གསུངས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྤིན་ཆེན་དང་། གཞློན་སྐྱེས་སློ།། 

བྱཻཌཱུརྱ་དཀར་པློ། ① རིན་པློ་ཆེ་ཞིག ② རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་གང་ལློར་སེ་སིད་སངས་

རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་ཕློགས་སྒིག་མཛད་པའི་སྐར་རིས་ཀི་གཞུང་ཞིག

བྱཻཌཱུརྱ་སློན་པློ། ① རིན་པློ་ཆེ་ཞིག ② གསློ་བ་རིག་པའི་བསྟན་བཅློས་སྨན་བའི་དགློངས་རྒྱན་རྒྱུད་

བཞིའི་གསལ་བེད་བྱཻཌཱུརྱ་སློན་པློ་སྟེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་

པའི་མཇུག་རློམ་སྒིག་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་འགེལ་པ་ཞིག 

བྱཻ་ཌཱུརྱ་འློད་ཀི་རྒྱལ་པློ། སངས་རྒྱས་སྨན་བའི་སྐུའི་གཟི་བིན་ཁད་པར་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་

པའི་མཚན་ཅན་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་སྟེ། ཟུར་མཁར་བློ་གློས་རྒྱལ་པློས་མཛད་པའི་ར་རྒྱུད་ཀི་

འགེལ་པ་མེས་པློའི་ཞལ་ལུང་ལས། ཁད་པར་བ་བའི་ཚིག་ནི་སྨན་གི་བ་བྱཻ་ཌཱུརྱ་འློད་ཀི་རྒྱལ་

པློ་ཞེས་སྨློས་ཏེ། སངས་རློགས་མཐར་ཕིན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཆློས་ཀི་དབིངས་རྣམ་པར་

དག་པའི་ངློས་ནས་རློ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པས་དབེར་མི་ཕེད་ཀང་། གདུལ་བའི་སྣང་ངློར་སྤྲུལ་པའི་

ཆ་ལུགས་སྣ་ཚོགས་སུ་འཆར་བ་ཞིག་ལས། འདིར་རིས་མེད་པའི་འགློ་བ་རྣམས་ཀི་ལུས་ངག་

ཡིད་གསུམ་ག་ལ་སྨན་པ་དང་བདེ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྦིན་པ་ལ་མཚན་སྨན་གི་བ་མ་ཞེས་པ། 

དེའི་གཟུགས་སྐུའི་ཁད་པར་ནི་རིན་པློ་ཆེ་བྱཻཌཱུརྱ་སེར་པློ་དང་སློན་པློ་དང་དཀར་པློ་གསུམ་དུ་

འབྱུང་བའི་ནང་ནས་སློན་པློ་དེའི་ཁ་དློག་དང་འློད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལར་སྐུའི་རྣམ་པ་སློ་ཞིང་

ནམ་མཁའ་ལར་ཚད་གཞལ་དུ་མེད་ལ། དེའི་འློད་ཟེར་རྣམས་འགློ་བ་གང་ལ་འཕློག་པ་ཙམ་

གིས་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་ནད་ཀུན་བདེ་བག་ཏུ་སེལ་བར་ནུས་པས་འློད་ཀི་རྒྱལ་པློ་སྟེ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་དང་། དེ་ལ་བུའི་སྐུ་མདློག་ཁད་པར་ཅན་འབྱུང་བའི་དློན་ནི། མདློ་བརྒྱད་བརྒྱ་

པ་ལས། གང་གི་ཚེ་བདག་མ་འློངས་པ་ན་བ་ན་མེད་པར་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་

ཏུ་མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་དེའི་ཚེ་བདག་བང་ཆུབ་ཐློབ་པ་ན་ལུས་ནློར་བུ་རིན་

པློ་ཆེ་བྱཻ་ཌཱུརྱ་ཅི་འདྲ་བ་དེ་འདྲ་བར་ཕི་ནང་ཤིན་ཏུ་ཡློངས་སུ་དག་པ་དང་། དྲི་མ་མེད་ལ་འློད་

གསལ་བ་དང་། ཁློ་ལག་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། དཔལ་དང་གཟི་བརིད་འབར་བ་དང་། 

ལེགས་པར་གནས་པ་དང་། ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་ལས་ལྷག་པའི་འློད་ཟེར་གི་དྲ་བ་རྣམས་ཀིས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ལེགས་པར་བརྒྱན་པར་གྱུར་ཅིག ཅེས་སྨློན་ལམ་བཏབ་པའི་སྨློན་འབས་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་

ལས་བྱུང་བའློ།། 

བྱཻཌཱུརྱ་སེར་པློ། ① རིན་པློ་ཆེ་ཞིག ② རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་སྟག་ལློར་སེ་སིད་སངས་རྒྱས་

རྒྱ་མཚོས་བརམས་པའི་དགེ་ལུགས་པའི་དགློན་པ་དང་བ་མ་གགས་ཅན་སློགས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་

ཆློས་འབྱུང་ཞིག

བྱཻཌཱུརྱའི་མདློག་ཅན། ཙན་དན་སྦྲུལ་གི་སྙིང་པློ།

བྱཻཌཱུརྱའི་ལྷུང་བཟེད། བལ་བཟའ་ཁི་བཙུན་སློང་བཙན་སམ་པློའི་བཙུན་མློར་གདན་དྲངས་སྐབས་

ཡབ་རྒྱལ་པློས་ནློར་སྐལ་དུ་གནང་བ་ཞིག་སྟེ། གཙུག་ལག་ཁང་གི་སློ་འགམ་དུ་ཡློད་པའི་

གནློད་སྦིན་ཁང་པར་གཏེར་དུ་སས་པ་ཡིན་ཞེས་ལློ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་མང་པློར་གསལ།

བྱཻ་རློ་དགློན། མིང་གཞན་སྙེ་མློ་ཁྱུང་ཚང་བག་ཟེར། བྱཻ་རློ་ཙ་ནའི་སྐབས་ནས་སྒྲུབ་ཕུག་འདི་ཡློད་

པར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་སྙེ་མློ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད།

བྱཻ་རློ་ཕུག འདི་ཡར་ཀླུངས་ཕུག་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན། གནས་དེར་ཐློག་མར་སློབ་དཔློན་བྱཻ་

རློ་ཙ་ན་ལློ་དགུ་ལ་སྒྲུབ་པ་གནང་ནས་བཞུགས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་

སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་སྣེ་གདློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བྱཻ་རློ་ཙ་ན། ① རྣམ་པར་སྣང་མཛད། ② བློད་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་སྐབས་སྙེ་མློ་གན་ཇག་བ་གློར་

ཟེར་བའི་སས་སུ་འཁྲུངས་ཤིང་། ཆུང་ངུའི་དུས་ཀི་མིང་ལ་གན་ཇག་ཐང་ར་ཟེར། བསམ་ཡས་

སུ་བློད་ཀི་རབ་བྱུང་ཐློག་མར་སྒྲུབ་དུས་བཙུན་པ་ལེན་ནམ་མི་ལེན་ཚོད་ལ་བས་པའི་སད་མི་

མི་བདུན་གི་ཡ་གལ་དང་། ལློ་ཙཱ་བ་རྒན་གསུམ་གི་ནང་ཚན་ཞིག་ཀང་ཡིན། ཞང་ཡེ་ཤེས་སེ་

ཞེས་པ་ཡང་ཁློང་གི་མཚན་གཞན་ཡིན་པར་སྣང་། བཀའ་བསྟན་རྣམས་ལས་མང་པློ་ཞིག་ཁློང་

གིས་བསྒྱུར་བར་ཡིན། 

 བྱཻ་རློ་ཙ་ན་རཀྵ�་ཏ། འདི་ཉིད་ཡབ་རྒྱལ་པློ་ས་ཙ་ན་དང་ཡུམ་སྐལ་བ་བཟང་མློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རྒྱ་

གར་ལྷློ་ཕློགས་ཀློ་ས་ལའི་གློང་ཁེར་སློ་མ་པཱུ་རིར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་ལ་ཕེབས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐབས་ཞང་པློ་མུ་སྟེགས་པའི་པཎི་ཏ་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་ཕིར་འབངས་ཏེ་སློབ་གཉེར་མཛད། དེ་

ནས་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕློགས་དང་ཤར་ཕློགས་སློགས་ས་ཆ་མང་པློར་བློན་ཏེ་བ་མ་མང་དུ་བསྟེན་

ནས་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བློ་གཅིག་པ་དང་། ཨ་མ་ན་སི། དློ་ཧ། དགེས་པ་རྡློ་རེའི་གདམས་ངག་

དང་བཅུད་ལེན་གི་མན་ངག ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ། དབུ་མ་རིགས་ཚོགས། ཕ་རྒྱུད་གསང་འདུས་

ལ་སློགས་པའི་ཆློས་མང་དུ་གསན་ནས་མཁེན་པ་ཆེན་པློར་གྱུར་ཀང་གསང་ཞིང་ཁེངས་སྐྱུང་

ཁློ་ན་མཛད། ཡུལ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ལས་མ་བློན་པ་དབུ་རྒྱན་ལས་མེད། དེ་ནས་བློད་དུ་བློན་ཏེ་

རྒྱལ་པློའི་མཆློད་གནས་བཅློལ། དེ་ལར་བློད་དུ་ལན་ལྔ་བློན་ཏེ་དབུས་གཙང་གི་ས་ཆ་སྟློད་སྨད་

མང་པློར་ཕེབས། འཕན་ཡུལ་གི་རྒྱལ་དུ་ཡུན་རིང་བཞུགས། དློ་ཧ་ལ་སློགས་པའི་འགྱུར་ཡང་

མཛད། དློ་ཧ་སྐློར་གསུམ་ག་འདིའི་ཆློས་ཡིན། འདི་ཉིད་ཀི་སློབ་མ་སྟློད་དུ་སྤྲུལ་སྐུ་ཟླ་བ་འློད་

ཟེར། གཙང་དུ་རིན་པློ་ཆེ་རྒྱལ་ཚ། དབུས་སུ་ཞང་རིན་པློ་ཆེ་སློགས་ཡློད། གྲུབ་ཐློབ་ཆེན་པློ་

འདི་ཉིད་མཐར་འློན་གི་སང་ཁར་མ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཚུལ་བསྟན་ཏློ། 

བྱཻ་རློ་ཙ་ནའི་དཀའ་བ་བཅུ་དྲུག ཐུགས་རེ་ལན་པའི་ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་གིས། མན་ངག་ཚོལ་བར་

ཀུན་ལ་བསློས་པའི་ཚེ། བཙལ་བས་མ་རེད་མཐའ་འཁློབ་འཇིགས་པའི་སར། ཀུན་གིས་ཁས་

ལེན་མ་ནུས་བངས་ཏེ་དཀའ། དེ་ནས་བདག་ཉིད་ལམ་དུ་ཞུགས་ཙ་ན། སྐད་རིགས་མི་མཐུན་

གཅན་འཕང་འཇིགས་པའི་སར། མཚོན་པའི་ལམ་མཁན་མེད་པར་དེར་ཕིན་པར། ཀར་ལ་ལ་

ཐློག་ཁ་བ་བྱུང་བའི་ཚེ། གློམ་གང་འགིལ་ན་འཆི་བར་ཕིན་པ་ལ། དློ་ཤི་དློ་ཆད་བས་ཏེ་ཕིན་

པར་དཀའ། ཚ་བ་རློང་གི་གནློད་སྦིན་གཏུམ་པློ་ཡིས། མི་འདུག་དབང་མེད་མཚན་གཅིག་

འདུག་པ་ལ། གནློད་སྦིན་ཤ་རེན་ཟ་ལས་ཐར་དུ་དཀའ། རེས་ས་དཀའ་བའི་བལ་ཡུལ་ཁ་བ་ལ། 

གཅན་གཟན་ཚུལ་བཞིན་གཟུགས་བཞི་བཙུག་ནས་སུ། ཉིན་ཡིབ་མཚན་འགློས་བས་ནས་

ཕིན་ཏེ་དཀའ། བག་ར་སྨུག་པློར་རང་ཕན་ཚོགས་གནས་སར། རང་ཕན་ཚོགས་ཀིས་ཐམས་

ཅད་ཟ་བ་ལས། རྫུ་འཕྲུལ་བསྟན་པས་མ་ཟློས་ཐར་བ་དཀའ། གཟུར་ས་མེད་པའི་རྒྱ་གར་འཕང་

ལ་ཕིན། ཁིམས་ཀི་འཕང་སྲུང་གསློད་པར་ངེས་པ་ལས། རྫུ་འཕྲུལ་ཁིམས་ཀིས་བིད་དེ་ཐར་བ་

དཀའ། གཟུར་མེད་བགེགས་འཕང་ལམ་ལ་ཕིན་པའི་ཚེ། བརྡ་འཕད་དཀའ་བའི་འཕང་སྲུང་མི་
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དང་འཕད། འློད་མའི་རལ་གི་བཏུང་སྟེ་ཐར་བ་དཀའ། ཆུ་འཕང་ཤིང་འཕང་འཇིགས་སྐྲག་སྐྱི་

བུང་སར། མཚལ་འུ་བ་གདློང་ཤི་ནས་ཅེ་སྤང་ཚོགས། ཤ་ཟའི་ངར་སྐད་འཇིགས་ལས་ཐར་དུ་

དཀའ། མ་ག་ཏ་ཡི་གཅན་འཕང་འཇིགས་པའི་སར། བརྡ་འཕད་དཀའ་བའི་མཐའ་མི་གསེར་

འདློད་ཀིས། གསེར་ཚོལ་ཉ་སུལ་བཀྲློལ་ལས་ཐར་ཏེ་དཀའ། ཀྲི་ཡ་ཀྲིག་ཤའི་ཡུལ་དུ་ཕིན་པ་

ལས། མཐའ་ཡི་སློ་པ་རློགས་མི་བྱུང་ཟེར་ནས། འཇིགས་པའི་སྦྲུལ་དློང་བཅུག་ནས་ཐར་ཏེ་

དཀའ། པྲ་སུ་ཏ་དང་བི་བི་གིང་ཕིན་ནས། སྦྲུལ་གདུག་དློམ་དང་རྒྱལ་པློའི་འཇིགས་པ་ལས། 

ཞག་དྲུག་དློ་ཤི་བས་ལས་ཐར་དུ་དཀའ། མ་ག་ཏ་ཡི་ཡུལ་དུ་ཕིན་པ་ལས། ཐར་བར་དཀའ་བའི་

དུག་གི་རྒྱ་མཚོ་ལས། རས་ལ་གཟིངས་བཅས་དློ་ཤི་ཐར་ཏེ་དཀའ། ཨ་ཝ་ཏ་ཡི་གིང་དུ་ཕིན་པ་

ལས། མཐའ་ཡི་མློན་པས་ཁློ་ཐག་མ་ཆློད་པས། དབྱུག་པས་ཆར་བཞིན་བརྡུང་ལས་ཐར་ཏེ་

དཀའ། ཨཱརྱ་པ་ལློ་ཀྲི་ཀའི་ཡུལ་ཕིན་ཏེ། ཨེ་བ་ཨེ་ཤའི་ཡུལ་དུ་བུད་མེད་ཚོགས། མང་པློས་

ཟས་ལ་དུག་རིགས་མང་བསད་ནས། ཐར་བར་དཀའ་བའི་དུག་ལས་ཐར་ཏེ་དཀའློ།། 

བྱཻ་རློ་ཙ་ནའི་སྒྲུབ་ཕུག སྤི་ལློ་དུས་རབས་བརྒྱད་པར་ཆློས་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གིས་ནང་ཆློས་

བློད་དུ་གདན་དྲངས་པའི་སྐབས་སུ་བློན་བློན་དང་ཆློས་བློན་ཕློགས་གཉིས་སུ་གེས་ཏེ་ཆབ་

སིད་ཀི་འཐབ་འཛིང་ནང་དུ་སློབ་དཔློན་བྱཻ་རློ་ཙ་ནས་རྒྱལ་པློ་ལ་གསང་སགས་ཀི་ཆློས་སེལ་

བའི་རྐྱེན་གིས་ཤར་རྒྱལ་མློ་རློང་དུ་མཐར་བསྐྲློད་བཏང༌། དུས་དེར་རྒྱལ་མློ་རློང་དུ་སྐུ་

མཚམས་བཞུགས་པའི་སྒྲུབ་ཕུག་ལ་བྱཻ་རློའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཅེས་པ་དེང་རྔ་པ་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་

འབར་ཁམས་རློང་ཁློངས་ན་ཡློད། ཡང་སྒྲུབ་ཕུག་གཞན་ཞིག་ནི་ཤར་དུང་རིའི་སྒྲུབ་ཅེས་པ་

དེང་དུས་ཟུང་ཆུ་རློང་ཁློངས་ན་ཡློད།

བྱཻ་རློ་ཙ་ནའི་ཡང་དག་བཅུ་གཅིག ཐང་ཡིག་ལས། བྱཻ་རློ་ཙ་ནའི་ཡང་དག་བཅུ་གཅིག་ནི། ༡སྐྱེ་བ་ས་

ཕི་ཤེས་ཤིང་སེམས་ཅན་དློན་ལ་བརློན། ཐུགས་རེ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་ལན་པ་ཡིན་ཡང་

དག ༢ བསྩལ་གིས་མི་རེད་པའི་མན་ངག་ལྷག་མ་མེད་པར་རེད་པས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡིན་ཡང་

དག ༣ལློ་བཅློ་ལྔ་ལས་མ་ལློན་པར་བློད་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ལམ་རྒྱུས་མེད་པར་ཕིན་པས་ལྷའི་

སྤན་དང་ལན་པ་ཡིན་ཡང་དག ༤ བར་གི་ལམ་ཕན་ཚུན་མངགས་བཅློལ་ལ་མི་རྒློད་དང་
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གཅན་གཟན་གདུག་པ་ཅན་ལ་སློགས་གང་གིས་ཀང་མ་ཚུགས་པས་འཁློར་བ་མི་ལློག་པའི་

རགས་ཡིན་ཡང་དག ༥ རྒྱ་གར་ནས་བློད་ཀི་བར་ལ་ཟླ་དྲུག་གི་ལམ་ལ་ཉིན་ལམ་གསུམ་གིས་

སེབས་པས་རང་མགློགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པ་ཡིན་པའི་ཡང་དག ༦ སལ་དློང་ཤིག་དློང་དུ་

བསྐྱུར་ཀང་ཟློས་ཤིང་ཉམས་པ་མེད་པས་བཟློད་པའི་བརློན་འགྲུས་ཐློབ་པ་ཡིན་ཡང་དག ༧ 

མན་ངག་གི་ཆློས་ཐློས་པ་ཙམ་གིས་མཁེན་ཅིང་རློགས་པས་ཆློས་ཉིད་ཀི་བདེན་པ་མཐློང་བ་

ཡིན་ཡང་དག ༨ མཐའ་བཞི་བརྒྱུད་ནས་སྒ་བསྒྱུར་ལ་མཁས་པས་སྒིབ་གཉིས་བང་བ་ཡིན་

ཡང་དག ༩ རྒྱ་གར་མཁས་པ་ཀུན་གི་མན་ངག་གཙོས་དགུ་ཐློས་པས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་

དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པ་ཡིན་ཡང་དག ༡༡ རྫུ་འཕྲུལ་གི་སྟློབས་བཞི་དང་ལན་པས་ས་བཅུའི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་ཡང་དག་ཅེས་གསུངས་སློ།། བྱཻ་རློ་ཙ་ན་རྒྱ་གར་དུ་བློན་པའི་ལམ་དུ་

ཁང་པ་དིབ་པ་མཚོན་ཟུག་མེ་ཐུ་སློགས་ཀི་དློ་ཤི་དློ་ཆད་ལྔ་བཅུ་ར་བདུན་བས་སློ།། 

བྱཻ་རློའི་སྒྲུབ་ཕུག ལློ་ཙཱ་བ་བྱཻ་རློ་ཙ་ན་ནི་སྙེ་མློ་ཁུལ་དུ་ལློའི་དུས་རབས་བརྒྱད་པར་སྐུ་བལམས། 

ཁློང་ནི་མདློ་སགས་ཀི་ཆློས་ལ་མཁས་ཤིང་སྐད་གཉིས་སྨྲ་བའི་སྒ་བསྒྱུར་བ་ཞིག་ཀང་ཡིན་པ་

དང་ཁློང་གིས་དབེན་པའི་བག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་གཙོ་བློར་མཛད་པ་ལ་སྙེ་མློ་བེ་མཁར་ད་ལ་ཟངས་རི་

ཆུས། པ་གློར། བག་ཡེར་པ། བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ། ལྷློ་ཁ་འཕློངས་རྒྱས། མདློ་སྨད་རྒྱལ་

རློང་ཚ་ཁློ་བཅས་སུ་ཁློང་གི་སྒྲུབ་ཕུག་དང་སྒྲུབ་གནས་མང་པློ་ཡློད། 

བྱཻཤ་བཎཿ རྣམ་ཐློས་སས། 

བློ། ① མིང་གི་ཆ་ཤས་ཤིག ཁ་དློག་སྐྱ་བློ། ཆུ་བློ། རི་བློ། ② སུམ་འགེལ་འགར་ཕློ་མཚོན་པར་

བེད་པའི་བདག་སྒ་ལ་འཇུག་པར་བཤད། ③ བ་མཐར་སྦར་རྒྱུ་སར་བསྡུའི་ཕད་ཅིག 

བློ་སྒེལ། སྣློད་ནང་གི་ཆུ་སློགས་བློ་དང་། སྣློད་སློགས་སྒེལ་བའམ་འགིལ་བ། མ་མཐློང་བློ་སྒེལ་སྣ་

ཚོགས་བེད། 

བློ་དི། འཕེང་བའི་རྒྱུར་རུང་བ་ཤིང་འབས་ཀི་ཚི་གུ་ཞིག 

བློ་དེ། ལེགས་སྦར་སྐད་དུ། སུ་ཏ་ཛཱི་ཝ། དེ་ཟུར་ཆག་པ་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་བུའི་འཚོ་བ་

ཞེས་འགྱུར་བར་སྐྱློགས་སྟློན་ལློ་ཙཱ་རིན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་མཛད་པའི་གསར་རིང་བརྡའི་ཁད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

པར་སྟློན་པ་ལེགས་བཤད་ལི་ཤིའི་གུར་ཁང་ལས་གསུངས།

བློ་དེའི་འབས་བུ། ཤིང་འབས་ཀི་ཚི་གུ་མཁེགས་དབིབས་ཟླུམ་རིལ། ཁ་དློག་ཁམ་སེར་ཕི་ལ་

གཉེར་འབྲུམ་དང་འབུར་ཀློང་ར་རིས་ཅུང་ཟད་ཡློད་པ། གཞློགས་གཅིག་ལ་ཤིང་སློའམ་ཤུལ་

རེ་ཡློད་པ་འདི། ཁ་རྒྱུན་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤན་གི་དབིབས་དང་འདྲ། ཞེས་ཤློད་སློལ་

ཡློད་པ་དང་། རློ་ནུས། རློ་མངར་བསྐ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་བུ་རི་སྟེ་བུ་འཛིན་པར་བེད། 

བློ་དློང་། བློད་ལློངས་གཞིས་རེ་ས་ཁུལ་གི་ས་ཆ་ཞིག འདིར་བློ་དློང་ཨེའི་དགློན་པ་ཡློད།

བློ་དློང་པ། བློ་དློང་པའི་གདམས་ངག་བརྒྱུད་ཚུལ་མདློར་བསྡུས་ནི། ཐློག་མར་བློ་དློང་ཨེ་དགློན་པ་ནི། 

རབ་བྱུང་དང་པློའི་ས་གང་སྤི་ལློ་༡༠༤༩་ལློར་དགེ་བཤེས་མུ་ཏ་པས་ཕག་བཏབ། དེ་རེས་གཉན་

ལློ་ཙཱ་བས་པཎི་ཏ་འབུམ་ཕག་གསུམ་པ་བློད་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་གནས་དེར་ཕེབས་སྐབས་པཎི་

ཏས། ཕ་ཀིའི་དགློན་ཆུང་དེ་སུས་བཏབ་ ཞེས་གསུངས་པར། མུ་ཏ་བས། བདག་གིས་བཏབ་པ་

ལགས་བ་མ་མཉེས་ན་ཕུལ་ཆློག་ཅེས་ཞུས་པས། པཎི་ཏས། རུང་ཞེས་གསུངས་ཏེ་ཆློས་གྲྭ་

བཏབ་པས་པཎ་ཆེན་འབུམ་ཕག་གསུམ་པའི་གདམས་ངག་གི་འཆད་ཉན་གི་མཛད་འཕིན་རྒྱས།  

དེ་ནས་བློ་དློང་དུ་དཔལ་དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་འཆད་ཉན་གི་བསྟན་པ་དང་། གདན་ས་བསྐྱངས་

ཚུལ་ནི། གདན་རབས་དང་པློ། བློ་དློང་རིན་ཆེན་རེ་མློ། བྱུང་གསུམ་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་

༡༡༩༢ལློར་བློ་དློང་རིན་པློ་ཆེ་རིན་ཆེན་རེ་མློ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་ནར་སློན་པ་དང་བ་མ་སེ་མློ་ཆེ་

བ་ལས་དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་གཞུང་བཤད་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ཞུས། བློ་དློང་དུས་ཁློར་ལྷ་

ཆེན་ཞེས་པའི་ལྷ་སྐུ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཀང་བཞེངས། སྟན་ཐློག་གཅིག་ཏུ་དུས་འཁློར་བསྙེན་པ་བེ་བ་

གཅིག་རློགས་པར་མཛད་པས་སྦིན་བསེག་སྐབས་སུ་མེ་ལེ་དཔལ་བེའུ་དང་། གཡུང་དྲུང་

འཁིལ་པ་ལ་སློགས་པའི་རགས་མཚན་བྱུང་། དགློན་འདིར་དཔལ་དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་གཞུང་

ལུགས་འཆད་ཉན་སློམ་སྒྲུབ་ཀི་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེན་འཕེལ། དགུང་ལློ་ང་གཅིག་པ་སྤི་ལློ་

༡༢༤༢པའི་ཆུ་སྟག་ལློར་སྐུ་གཤེགས།

 གདན་རབས་གཉིས་པ། སྟག་སེ་བ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན། རབ་བྱུང་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཆུ་སྤེལ་

སྤི་ལློ་༡༢༡༢ལློར་འཁྲུངས། སྐུ་ནར་སློན་པ་དང་བློ་དློང་རིན་ཆེན་རེ་མློ་ལས་ཕར་ཚད་མངློན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསུམ་དང་། ཁད་པར་དུས་འཁློར་གི་དབང་བཤད་མན་ངག་དང་བཅས་པ་གསན། བློ་དློང་རིན་

པློ་ཆེ་སྐུ་གཤེགས་རེས་གདན་སའི་ཁུར་བཞེས་ནས་འཆད་ཉན་རྒྱ་ཆེར་གནང་། ཤློང་སྟློན་སྐུ་

མཆེད། དཀློན་གཞློན་ཆེ་ཆུང་། ཐུར་ཤེ་ཆེ་ཆུང་ལ་སློགས་པའི་སློབ་མ་མཁས་པ་མང་པློ་

བསྐྱངས། དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་ར་གསུམ་པ་ཤིང་ཕློ་རའི་ལློ་སྤི་ལློ་༡༢༩༤ལློར་སྐུ་གཤེགས།

 གདན་རབས་གསུམ་པ། དཔང་ལློ་བློ་གློས་བརན་པ། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་༡༢༧༦ལློར་

ལ་སྟློད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། བིས་པའི་དུས་ནས་མ་ཡུམ་གློངས་པས་ལུག་གི་འློ་མས་གསློས། ཆློས་

རེ་བམས་གིང་པ་དང་། གྲུབ་ཆེན་ཨུ་རྒྱན་པ་གཉིས་ཀིས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པློ་ཞིག་

འློང་བ་ལུང་བསྟན། དགུང་ལློ་བདུན་པའི་སྐབས་སུ་མཁན་ཆེན་གསེར་ཁང་པའི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་

བྱུང་ནས་འདུལ་བ་མདློ་ར་བསབས། བཅུ་གསུམ་པ་ལ་འདུལ་བའི་བཤད་པ་མཛད། དེ་ནས་

སྟག་སེ་བའི་སྙན་པ་གསན་ནས་ཚ་སྣར་བློན་ཏེ། སྟག་སེ་བ་ལས་གསང་སགས་ཀི་གཞུང་མང་

པློ་གསན། ཁད་པར་དུས་འཁློར་ལ་མཁས་པར་བསབས། དགུང་ལློ་བཅུ་དགུ་པ་ལ་སྟག་སེ་བ་

སྐུ་གཤེགས་པས་བློ་དློང་ཨེའི་གདན་སའི་ཁུར་བཞེས། སྒ་དང་། སྙན་ངག་སྦངས། ཨ་ཙ་ར་

འཕད་ཚད་ལ་སྐད་བསབས་པས། ཡུད་ཙམ་གིས་ཞུ་ཆེན་གི་ལློ་ཙཱ་བར་གྱུར། བལ་ཡུལ་དུ་

ལན་བདུན་ཕེབས། སགས་གཞུང་མང་པློ་གཞི་འགྱུར་དང་འགྱུར་བཅློས་མཛད། དུས་དེར་ཁློང་

ལས་མགློ་འཕང་མཐློ་བའི་མཁས་པ་སུ་ཡང་མེད། ཕིས་དབུས་སུ་བློན་ནས་ནེའུ་ཐློག་དང་། 

གུང་ཐང་། སྟག་ལུང་སློགས་སུ་བློན་ནས་མཁས་པ་མང་པློའི་བློ་མིག་ཕེས། ས་སྐྱའི་གདུང་

སས་འཇམ་དབངས་དློན་ཡློད་རྒྱལ་མཚན་སྐུ་མཆེད་ཀིས་ཀང་བཙུག་ཏུ་བཀུར་ཞིང་དུས་

འཁློར་རྒྱུད་འགེལ་གི་དབང་ལུང་གསན། སྟློད་ཡ་ཙེ་ནས་སྨད་རྒྱ་ཡུལ་བར་དུ་སྙན་གགས་

རྒྱས། དགུང་ལློ་རེ་བདུན་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༣༤༢ལློར་སྐུ་གཤེགས།

 གདན་རབས་བཞི་པ། ལློ་ཆེན་བང་ཆུབ་རེ་མློ། དཔང་ལློའི་དབློན་པློ་ལློ་ཆེན་བང་ཆུབ་རེ་མློ་ནི། 

རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༣༠༣ལློར་ལ་སྟློད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་སྐུའི་

གཅེན་པློ་དཔང་ལློ་ཙཱ་བ་ལས་ལེགས་སྦར་གི་སྐད་སྦངས་པས་མཁས་པར་ཆགས། སེ་སྣློད་

གསུམ་དང་། རྒྱུད་སེ་བཞིའི་གཞུང་འགེལ་དང་། དབང་ལུང་རྣམས་གསན། བ་མའི་བཀའ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བཞིན་རེ་ཞིག་བློ་དློང་གི་གདན་སའི་ཁུར་བཞེས། དཔང་ལློ་ཙཱ་བ་དབུས་སུ་ཕེབས་པའི་ཕག་

ཕིར་དུ་བློན། སྟག་ལུང་དུ་བཞུགས་ནས་ཐུགས་དམ་མཛད། དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་ག་བརྒྱད་

པའི་ལགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༣༨༠ལློར་སྐུ་གཤེགས། ཁློང་གི་དབློན་པློ་ལློ་ཙཱ་བ་གགས་པ་རྒྱལ་

མཚན་དང་། འཇིགས་མེད་གགས་པ་རྣམ་གཉིས་ཀས་ཀང་བློ་དློང་གི་གདན་ས་འཛིན་ཞིང་། 

དཔལ་དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་གཞུང་ལུགས་འཆད་ཉན་དང་དར་སེལ་གནང་ཡློད། 

 གདན་རབས་ལྔ་པ། འཇིགས་མེད་གགས་པ། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༣༡༥ལློར་

འཁྲུངས། ལློ་ཆེན་ལས་དུས་འཁློར་ལ་སློགས་པའིམདློ་སགས་ཀི་གཞུང་ལུགས་མང་པློ་གསན། 

མཁས་དབང་བསློད་ནམས་རྣམ་རྒྱལ་དང་། བང་པ་རྣམ་རྒྱལ་གགས་བཟང་སློགས་མཁས་པའི་

སློབ་མ་མང་དུ་བསྐྱངས། བློ་དློང་གི་གདན་ས་མཛད། དགུང་ལློ་དློན་བདུན་པའི་ལགས་ལུག་

སྤི་ལློ་༡༣༩༡ལློར་སྐུ་གཤེགས། འདི་ཡན་གི་བློ་དློང་གི་གདན་ས་པ་རྣམས་ཀིས་ཉམས་ལེན་

འཆད་ཉན་གཙོ་བློར་དུས་འཁློར་གི་གཞུང་ལ་གནང་སློལ་ཡློད་འདུག

 གདན་རབས་དྲུག་པ། བློ་དློང་ཕློགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ། འདིའི་སྐབས་སུ་བློ་དློང་དུ་རིག་པའི་

གནས་ལྔ་དང་། མདློ་སགས་གཉིས་ཀི་འཆད་ཉན་རྒྱ་བསྐྱེད་པའི་སྟབས་ཀིས། དཔལ་དུས་ཀི་

འཁློར་ལློ་ཁློ་ན་ལ་རལ་དུ་བཏློན་ནས་འཆད་ཉན་དང་། སློམ་བསྒྲུབ་བ་བའི་སློན་གི་སློལ་རྒྱུན་

ཅུང་ལྷློད་གཡེང་བྱུང་འདུག ལྷག་པར་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ལགས་སྟག་སྤ་ལློ་༡༤༡༠ལློར་པདྨ་

ཆློས་སིངས་དགློན་བཏབ་ནས་གདན་ས་ཟུར་དུ་སྐྱློང་ཞིང་། བློ་དློང་གི་གྲུབ་མཐའ་རྒྱ་བསྐྱེད་

ཅུང་ཟད་བྱུང་ཡློད། 

བློ་དློང་པཎ་ཆེན། འདི་ལ་ཕློགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དང་། འཇིགས་མེད་གགས་པ། ཆློས་ཀི་རྒྱལ་

མཚན་སློགས་མཚན་གི་རྣམ་གངས་འགའ་ཞིག་ཡློད། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་

༡༣༧༥ལློར་ཡབ་ཞ་མའི་རིགས་ལས་བྱུང་བ་ཆློས་དབིངས་རྒྱལ་མཚན་དང་། ཡུམ་བང་ཆུབ་

སྒློན་མ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་གཙང་ལ་སྟློད་ལྷློ་ཕློགས་དབིག་གུ་ཞེས་པའི་འབློག་སེའི་ནང་དུ་སྐུ་

འཁྲུངས། མཚན་ལ་གཡུང་དྲུང་སངས་རྒྱས་སྐྱིད་གསློལ། དགུང་ལློ་ལྔ་པ་ནས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་

ལ་སྦངས། དགུང་ལློ་བདུན་པ་གམ་བསམ་གཏན་གིང་དུ་གང་གི་སྐུ་ཞང་པཎ་ཆེན་གགས་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱལ་མཚན་གི་དྲུང་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་གསློལ། དེ་ནས་

མཁན་ཆེན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དང་ལྷན་དུ་བློ་དློང་ཨེ་ཡི་ཆློས་སེ་ཆེན་པློར་ཕེབས་ནས་དགེ་

ཚུལ་ཞུས་པའི་མཚན་ལ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་གསློལ། ཨེ་ཝཾ་ཆློས་སེའི་ཆློས་རེ་རྡློ་རེའི་

ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་ཐློག་མར་ཚད་མ་རིག་པ་ལ་བློ་སྦངས། ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་ལ་

གཟིགས་ནས་དཔང་ལློ་དང་། ལློ་ཆེན་གགས་པའི་ཊཱིཀ་ཆེན་སློགས་ཐུགས་སུ་ཆུད། དགུང་ལློ་

བཅུ་དྲུག་པར་ས་སྐྱར་རྣམ་འགེལ་གི་གྲྭ་སྐློར་ཕེབས། མཁས་པའི་མཚན་སྙན་རྒྱས། དགུང་ལློ་

ཉེར་གཅིག་པར་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་སེའི་ལགས་རིའི་བང་ཤར་ལློག་ཁང་ཞིག་ཏུ་སྐུ་མཚམས་བཅད་

ནས་ལྷ་མློ་དབངས་ཅན་མའི་སྒྲུབ་པ་མཛད། ལྷ་མློ་དབངས་ཅན་མའི་བསྟློད་པ་དང་། འཇམ་

དབངས་ཀི་བསྟློད་པ། ཐུབ་པའི་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་བསྟློད་པ། གཞློན་ནུ་ནློར་བཟང་གི་

རློགས་བརློད་སློགས་སྙན་རློམ་མང་པློ་བརམས། དེ་ནས་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་སེར་སྐུ་མཚམས་དམ་

པར་བཅད་དེ་དབུ་མ་ར་ཤེ་དང་། དཔལ་ལན་ཟླ་བའི་འགེལ་པ་དང་། ལེགས་ལན་འབེད་ཀི་

འགེལ་པ་བཅས་དབུ་ཐལ་རང་གཉིས་གཞུང་ཐམས་ཅད་ལ་གཟིགས་པས་ཤིང་ར་ཆེན་པློ་

རྣམས་ཀི་བཞེད་པ་ཇི་ལ་བར་ཐུགས་སུ་ཆུད། མཁན་ཆེན་དཔལ་ལན་གགས་པས་སློན་ཆད་

བློད་ལ་འདི་འདྲའི་མཁས་པ་མ་བྱུང་ཞེས་བསགས་པ་རྒྱ་ཆེར་མཛད། དགུང་ལློ་ཉེར་གསུམ་

པར་དབུས་ཕློགས་སུ་གྲྭ་སྐློར་ཕེབས་པའི་ལམ་བར་སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅློས་ཡིད་ཀི་ཤིང་ར་

བརམས། རེད་ཐང་དང་། གསང་ཕུ་རྣམས་སུ་ཕེབས་ནས་གྲྭ་སྐློར་མཛད་པས་མཁས་པའི་སྙན་

གགས་རབ་ཏུ་རྒྱས། དེ་རེས་སྟག་ལུང་དུ་བློན་ཏེ་ཆློས་རེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་བརེགས་དང་

མཇལ་ནས་དློ་ཧ་སྐློར་གསུམ་གི་གདམས་ངག་དང་། སྟག་ལུང་ལློ་ཙཱ་བ་ཤཀ་བཟང་པློ་ལས་

རྣམ་སས་ཀི་རེས་གནང་སློགས་ཆློས་སྐློར་མང་དུ་གསན། དེ་ནས་གཙང་དུ་ཕེབས་ཏེ་པཎ་ཆེན་

གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཁན་པློ་མཛད་དེ་ལས་སློབ་གངས་ཚང་བའི་དབུས་སུ་བསྙེན་

རློགས་ཀི་སློམ་པ་བཞེས། དེ་ནས་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་སེའི་གདན་ས་པ་མཛད་ནས་མངློན་པ་ལ་སློགས་

པའི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་འཆད་ཉན་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་། གཞུང་ཆེན་ཀ་པློད་ལྔའི་

འགེལ་པ་སློགས་མཛད། ཕུར་པ་དང་། དགེས་རྡློར། གསང་འདུས་རིམ་ལྔ་ལ་སློགས་རྒྱུད་སེ་



  1577  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

མང་པློ་ལ་གསན་བསམ་དང་དབང་ལུང་གིས་ཐུགས་རྒྱུད་ཕྱུག་པར་གནང་། བཟློ་གསློ་སྒ་ཚད་

ལ་སློགས་པ་ཐུན་མློང་དང་། ཐུན་མིན་གི་རིག་གཞུང་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པས་རེ་འདིའི་ཕག་

གི་རལ་ལས་བྱུང་བའི་ཡིག་གཟུགས་དང་། སྐུ་བརན། གསུང་གི་རལ་ལས་བྱུང་བའི་སྙན་རློམ་

དང་། གཞུང་འགེལ་སློགས་ནི་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་བྱུང་། དགུང་ལློ་སུམ་ཅུ་ཙམ་ནས་རྒྱུད་སེ་

རྣམས་ཀི་བཤད་པ་དང་། དག་བཅློས་གནང་བའི་དབུ་བརམས་དེ་གསུང་རབ་པུ་སྟི་བརྒྱ་ལྷག་

དང་བཞི་བཅུ་ལྷག་བཞུགས་ཡློད། དེ་ནས་རང་ལུགས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་བཙུགས་པར་བཞེད་དེ་

དཔལ་མློ་ཆློས་ལིང་ལ་སློགས་དགློན་པ་ཁ་ཤས་བཏབ་ནས་དེར་འཆད་ཉན་མཛད་དེ་བཞུགས་

པས་བློ་དློང་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཞེས་པའི་སློལ་ཕེས། དགུང་ལློ་དློན་བདུན་པ་རང་བྱུང་བརྒྱུད་པའི་

ལགས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༤༥༡ལློར་བློད་ཟླ་གསུམ་པའི་གནམ་གང་ཉིན་སྐུ་གཤེགས། ཁློང་གི་སློབ་

མ་ལ། བཀའ་བབས་ཉི་ཤུ་ར་གསུམ། འཁློར་གི་གདུང་རྒྱུད་གསུམ། རིག་སགས་འཆང་བ་

གཅིག ཉི་ཟླ་ལར་གགས་པའི་མཁས་པ་གཉིས། འཇིག་རེན་མིག་གསུམ། ཕློགས་ལས་རྣམ་

པར་རྒྱལ་བའི་མཁས་པ་དྲུག མདློ་སགས་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་བཅུ་གསུམ། ཤཱཀ་ཤིའི་གདན་

ས་གཉིས། གཙུག་རྒྱན་བཅུ་དྲུག མཚན་ཉིད་རབ་འབྱུམས་སྨྲ་བ་བཞི། སགས་རབ་འབམས་

པ་གཉིས། སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ་བཞི། སགས་འཆང་དྲག་པློ་གཉིས། གྲུབ་ཆེན་ལྔ་

བཅུ་སློགས་ཤིན་ཏུ་མང་བར་བྱུང་ཡློད། 

བློ་དློང་ཨེའི་དགློན་པ། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ས་གང་ལློ་སྤི་ལློ་༡༠༤༩ལློར་དགེ་བཤེས་མུ་ཏ་མ་ཆེན་

པློས་བཏབ་པའི་གཙང་ཕློགས་ཀི་དགློན་པ་ཞིག གྲུབ་མཐའ་བློ་དློང་ལུགས་ཡིན། 

བློ་དི་ས་ཏྭ། ① བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། ② མཁན་སློབ་ཆློས་གསུམ་གི་མཁན་པློ་ཞི་བ་འཚོ།

བློ་རྡློ། སའི་གློང་བུའམ་རྡློག་པ།

བློ་རྡློག ལྷམ་མཐིལ་གི་མགློ་ཕློགས་ཀི་རྡློག་པ། 

བློ་བ། [ཡུལ] རང་བཞིན་གིས་ཟག་པའམ་ལྷུང་བ། དཀར་ཡློལ་བརན་བརན་མ་བཟུང་ན་ཇ་བློ་ཡློང་།

བློག མེ་མདའི་མིང་གཞན།

བློག་རྒྱན་བཞག ཁིམས་ཐློག་ནས་སློག་ཆད་བཅད་པའི་དློན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བློག་སྟློན། གསང་སགས་ཀི་ལམ་བསློམས་ནས་གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་འགློ་རྒྱུ་འགློར་པློ་ཡིན་ན། 

དེ་ལ་ཡར་རྒྱས་འབྱུང་ཐབས་ཀི་ཉམས་མློང་ངློ་སྤློད་བས་པ།

བློག་དན། དགུ་བློག་ཀང་ཟེར། མདེལ་གངས་དགུ་འགློ་བའི་མེ་མདའ།

བློག་པ། ① བརྒྱལ་བའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འབློག་པའི་འདས་པ། ② རླུང་ནད་དང་། ར་དཀར་གི་ནད། 

གཟའ་ནད་སློགས་ཀི་སྨྲ་བརློད་མི་ཤེས་པར་བརྒྱལ་བར་གྱུར་པའི་དློན། ③ [རིང] བརྒྱལ་བ། 

④ ལྷུང་བ་དང་། བྲུལ་བ། ཟགས་པ། ཁམ་བུ་སྨིན་ནས་སར་བློག་པ། ཆུ་ལ་བློག་པ། མེ་ཏློག་གི་

ཐིའུ་བློག་པ། 

བློག་འབེན་བཀློལ། ཁིམས་ཐློག་ནས་སློག་ཆད་བཅད་པའི་དློན།

བློག་འབེན་བསྐློར། མདའ་རལ་འགན་ཞིང་རེད་མློའི་རིགས་རེ་བ།

བློག་རན། བག་ཟན་གི་མིང་སྟེ། འདུལ་བ་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས། དེ་དག་ལ་སྣུམ་གི་ཁུར་བ་དང་། 

མློན་ཁུར་དང་། བློག་རན་སྦིན་པར་བའློ།། ཞེས་པ་ལ་བུའློ།། 

བློག་རེ། [རིང] བག་གམ། 

བློག་རྭ། ① མེ་མདའ་འཕེན་སྐབས་ས་ལ་བཙུགས་ནས་མེ་མདའ་བརན་པློར་འཇློག་ས་དང་། དུས་

རྒྱུན་མེ་མདའི་མགློ་ལ་འདློགས། ② ཤ་བའི་རྭ་གསར་དུ་བརེས་མ་ཐག་པའི་ཁག་རྭ། 

བློགས། ① ཁེ་བཟང་། ས་བློགས། མི་བློགས། ② ཕན་ནུས། ལློ་ཏློག་གི་ལང་པ་རིང་ཙམ་སྐྱེས་

མཚམས་ཐློག་མར་རྒྱབ་པའི་གཏིང་ལུད་ཀིས་གཞི་ནས་བློགས་ཐློན་ཡློང་། 

བློགས་སྐྱེད། ① བློགས་མ་དང་སྐྱེད་ཀ ② གྲུབ་འབས་སམ་ཕན་འབས། སློབ་སྦློང་བས་ནས་

བསམ་བློ་ཡར་ཐློན་ཡློང་བའི་བློགས་སྐྱེད་བྱུང་བ། ད་རེས་ཀི་ལས་འགན་སྒྲུབ་པར་དཀའ་ལས་

ཆེ་ཙམ་བེད་དགློས་བྱུང་ལ། བློགས་སྐྱེད་མི་ཆུང་བ་ཞིག་ཀང་ཐློན་ཡློང་།

བློགས་དངུལ། བློགས་མ་འཇལ་རྒྱུའི་དངུལ།

བློགས་ཁལ། ཁང་གཞིས་སློགས་བློགས་མར་བཏང་བའི་དཔྱ་ཁལ། 

བློགས་ཆློད། བློ་སྐྱེད་ཀི་ས་ཆློད་པ།

བློགས་གཏློང་། ས་ཞིང་དང་། རྩྭ་ཁ། གནས་ཁང་སློགས་གཞན་ལ་བློགས་མར་གཏློང་བ།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བློགས་འདློན། སློམ་ཉམས་ལེན་གི་སྐབས་སུ་ཉམས་རློག་མྱུར་དུ་གློང་དུ་འཕེལ་བེད་ཀི་ཐུན་མློང་

མ་ཡིན་པའི་བ་མའི་གདམས་ངག་གི་རིགས་ཤིག་གི་མིང་ཡིན།

བློགས་འདློན་པ། ཕན་ནུས་ཐློན་པའམ་ཡློང་ཐབས་བེད་པ། ལས་དློན་གང་དང་གང་གི་ནང་དུ་མི་

ཤུགས་ཀི་བློགས་འདློན་ཐུབ་པ་གལ་ཆེ།

བློགས་འཆར། སར་གི་བློགས་མའི་སྟེང་དུ་གསར་དུ་བསྣན་པའི་བློགས་མ།

བློགས་མ། ① ཁེ་བཟང་ངམ་འབབ་སློ། འབྲུ་བློགས། དངུལ་བློགས། ས་བློགས། རི་བློགས། མི་

བློགས། ཞིང་བདག་གིས་ས་ཞིང་བློགས་མར་གཏློང་བ། ཞིང་མེད་ཞིང་པས་ས་ཞིང་བློགས་

མར་ལེན་པ། ② ནུས་པ།

བློགས་མ་གཙང་ལེན། ས་ཁང་ས་ཞིང་སློགས་བློགས་མར་གཙང་དག་ལེན་པ། 

བློགས་གཡར། བློགས་མ་སྤད་དེ་གཡར་བ།

བློགས་ཞིང་། བློགས་མ་གཏློང་ལེན་བ་རྒྱུའི་ཞིང་ཁ།

བློགས་ལེན། ས་ཞིང་དང་། རྩྭ་ཁ། གནས་ཁང་སློགས་གཞན་དག་ནས་བློགས་མར་ལེན་པ།

བློགས་ལེན་དུད་ཚང་། ས་ཞིང་སློགས་བློགས་མར་ལེན་མཁན་ཁིམ་ཚང་། 

བློང་སྐད། བློང་བུའི་སྐད། 

བློང་སྐམ་མ། [ཡུལ] བློང་མློ་ལ་བུ་མ་སློང་བའི་རིགས་ལ་ཟེར། 

བློང་སྐློར། བློང་བུས་བསྐློར་བའི་རང་འཐག

བློང་དཀར། བློང་ང་དཀར་པློའི་བསྡུས་མིང་། 

བློང་ཁག་ཆུ་མ་ཕློག་པ། བློང་བུ་དར་མ་ས་མ་རྒྱབ་ཅིང་རྔུལ་མ་ཐློན་པ་ལས་གཏར་བའ་ིཟུངས་ཁག་ག་ིམིང་། 

བློང་གུ། [ཡུལ] བློང་བུ།

བློང་ས། བློང་བུ་ལ་བསྟད་པའི་བའི་ས། 

བློང་འགློས། བློང་བུའི་གློམ་འགློས། བློང་འགློས་ཀི་ཟླ་བ་གཅིག 

བློང་རྒྱ། རི་བློང་འཛིན་བེད་ཀི་རྒྱ་རི།

བློང་རྒྱབ། བློང་བུར་འགེལ་རྒྱུའི་དློ་གཉིས།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བློང་ང་། སློ་ཞིག 

བློང་ང་དཀར་པློ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། ར་ཁ། ཞི་རེས་བསིལ། ནུས་པས་དུག་ཚད་དང་། 

རིམས་ཚད། མཁིས་ཚད། རྒྱུ་ཚད་བཅས་ལ་ཕན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གངས་ཀི་ཞུན་ཆུང་

དང་། ཉེ་བའི་དུག དུག་ལས་བརྒལ། སྤེལ་སྨན་བཅད་འབློར། བེད་ལན་སྣང་། དམར་སྐྱ། སྨན་

ཆེན། འཚེ་བེད། རྭ་ཅན། ཤིན་ཏུ་དུག སློ་སློར་དུག་མེད། སར་དུག ཨ་ཛེ་ཤ་བཅས་སློ།། 

བློང་ང་ནག་པློ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་ཚ་བ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་གག་ལྷློག་

དང་། གཉན་རིམས། སིན་ནད། ཆུ་སེར། མཛེ་ནད། སྨློ་བེད། སྟེང་གདློན། སྙིང་རླུང་བཅས་ལ་

ཕན། དུག་ཤས་ཆེ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ནག་པློ་ཟིལ་ཅན་དང་། དཔའ་བློ་ཁ་ལ་མེ་ཁེར། 

བཙན་དུག འཛིན་པ། ར་དུག གསློད་བེད་ནག་པློ། ཧ་ལ་ཧ་ལ། ལྷློག་དུག་ནག་པློ་བཅས་སློ།། 

བློང་ང་དམར་པློ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཤ་དུག་དང་། 

བཙན་དུག མཁིས་རིམས། འཁྲུགས་ཚད་བཅས་འཇློམས།

བློང་ང་སེར་པློ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཤ་དུག་དང་། སྦར་

དུག བཙན་དུག་སློགས་དུག་ནད་འཇློམས།

བློང་ཆེ་ཆུང་། གཟུགས་ཀི་སློམ་ཆེ་ཆུང་།བློང་ཏི། 

བློང་བུའི་ཕྲུ་གུ། བློང་སྟག་དགློན་པ་དགེ་ལན་བཤད་སྒྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་

ཆུ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༨༡༢ལློར་བློང་སྟག་ཚོ་པའི་སྟློང་དཔློན་རབས་གསུམ་པ་ཚེ་ཁློག་གི་གཅེན་པློ་

ཚེ་ཡུག་སྤྲུལ་སྐུས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ནུབ་ཐེམ་ཆེན་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བློང་ཐེ། [ཡུལ] བློང་བུ་དང་འདྲ།

བློང་ཐློར། ལློ་གཉིས་པར་སློན་པའི་བློང་བུ། ཅློ་བའང་ཟེར། 

བློང་ཐློར་ལག་རྨིག་རི་བཞུར། བློང་བུ་ནག་པློ་ལློ་གཉིས་ལློན་པའི་ལག་རྨིག་གཡས་པ་སེག་བརྡར་

ངློས་ལ་བརྡར་བའི་ཕེ་མ་དེ་ཉིད་བློང་བུའི་དྲི་ཆུའི་ནང་བཙོས་ནས་དུག་བཏློན་ཏེ་སར་བེ་མའི་

ནང་མདློག་སེར་ཙམ་བསེགས་པ་ལ་བ་ཞེས་གཡུ་ཐློག་སྙིང་ཐིག་ལས་གསུངས།
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བློང་དུག བློང་ང་དཀར་པློ་དང་། དུག་མློ་ཉུང་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་སྟེ། སྐབས་འགར་བཙན་དུག་

གི་མིང་དུ་འཇུག་པ་ཡང་མཆིས་པས་སྐབས་ཐློབ་ཏུ་གློ་བར་བའློ།། 

བློང་གདན། འཇིམ་བཟློ་བའི་ལག་ཆ་ཞིག་ཡིན།

བློང་འདན། འཇིམ་བཟློ་བའི་ལག་ཆ་ཞིག

བློང་རྣ། ① བློང་བུའི་རྣ་བ། ② [ཡུལ] གློ་སྣུམ་བཙོས་ཀི་ཁ་ཟས་ཤིག

བློང་ཕྲུག བློང་ཐེལ་གི་བུ་ལ་ཟེར། མི་ཇེ་བཙོག་ཏུ་འགློ་བ་ལ་བློང་ཐེ་བུ་ཡང་ཟེར།

བློང་བ། སའི་གློང་བུ། སའི་བློང་བུ། ཞིང་ནང་གི་སའི་བློང་བ་རྣམས་ཞིབ་མློར་རྡུང་བ།

བློང་བ་གསེར་གཟིགས། བློང་བ་གསེར་དུ་བརི་བ་སྟེ། དམན་པའམ་ཐ་ཤལ་བཟང་པློར་བརི་བའི་

དཔེ་ཁེངས་སྐྱུང་གི་བརློད་ཚུལ་ཞིག 

བློང་བ་རི། དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ལས། ལྷ་སའི་ལགས་པློ་རིའི་ནུབ་ངློས་སུ་ཡློད་པའི་རི་ཆུང་སྟག་

མློ་ཚང་ལ་འཛུལ་བ་འདྲ་བའི་སྟེང་དུ་རྒྱ་བཟློའི་ལྷ་ཁང་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ནི་རྒྱའི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་གི་

དྲག་དཔློན་ཀློན་ཡུན་ཆང་བློད་ཡིག་གི་གསློལ་མཆློད་ནང་སྤིན་རིང་རྒྱལ་པློ་ཟེར་བ་དེ་གསློལ་

མཆློད་བེད་ས་ཡིན། རྒྱུན་དུ་མི་ཚོས་གེ་སར་ལྷ་ཁང་ཟེར་ཡང་དློན་དུ་གེ་སར་མ་ཡིན་པ་རྒྱའི་

ཀློན་ཏིས་ཞེས་པ་ཡིན། ལྷ་ཁང་དེ་ནི་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༧༩༢ལློ་ཆིང་

གློང་མ་ཆན་ལུང་ཁི་ལློ་བདུན་པའི་སྐབས་སུ་གློར་ཥས་བློད་ལ་བཙན་འཛུལ་བས་པ་མཐར་

སྤློད་གཏློང་མཁན་གློང་མའི་དཔློན་རིགས་ཀྲུང་ཐང་ཕུའུ་ཁང་ཨན་གི་འདློད་མློས་ལར་སིད་

སྐྱློང་ར་ཚག་བསྟན་པའི་མགློན་པློར་བཀས་བཀློད་དང་གློན་དངུལ་སང་བདུན་སྟློང་སྐློར་བཅས་

གནང་ནས་མགློན་གཉེར་སེ་པ་སྐལ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་དང་ལིས་སན་ཐང་ཡེ་གཉིས་སློགས་ལས་

བེད་དུ་བསྐློས་ཏེ་རྒྱ་བློད་ཀི་རྡློ་ཤིང་ལས་བཟློ་རྣམས་ཀིས་དུས་ཡུན་ཟླ་དྲུག་ཙམ་གི་རིང་ལས་

ཀ་བས་ནས་ད་ལའི་ལྷ་ཁང་འདི་བསྒྲུབས། ལྷ་ཁང་དབུས་མའི་ནང་ཀློན་ཡུན་ཆང་གཙོ་འཁློར་

དང་། ལྷ་ཁང་རྒྱབ་མའི་ནང་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀི་སྐུ་སློགས་ཡློད། ལྷ་ཁང་གི་བཟློ་དབིབས་

ཁློར་ཡུག་ནི་རྒྱ་ནག་གི་གནའ་བློའི་མཁར་གི་དབིབས་འདྲ་ཞིང་། དེ་གར་དྲིལ་བུ་ཆེན་པློ་ཞིག་

ཡློད་པ་དེའི་མཐློ་ཚད་ལི་རྨིས༡༣༢དང་ཞེང་དུ་ལིའི་རྨིས༡༠༨ཡློད། དྲིལ་བུ་དེའི་ནང་དུ་ཡི་གེ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དང་ཕིར་རི་མློ་མང་པློ་ཡློད། དེ་ས་ལྷ་ཁང་དེའི་འཛིན་བདག་ཀུན་བདེ་གིང་ནས་བེད་སློལ་འདུག

བློང་བུ། ① སློ་ཕྱུགས་བློང་བུ། ཕློ་བློང་། མློ་བློང་། བློང་བུའི་རྣ་བར་གསེར་བླུག་པ། བློང་བུ་བཞློན་

ནས་བློང་བུ་འཚོལ། བློང་བུ་རང་འློག་ཡློད་ཀང་རྨློངས། བློང་བུ་སློན་ལ་ས་ཐལ་རེས། མིང་གི་

རྣམ་གངས་ལ་སྐད་ཆེན་དང་། གློང་དུ་འདྲེན། མགིན་བཟང་། ཆློས་ཅན་རིང་། རྣ་ཆེན། བིན་པ་

གཙང་། བཟློད་པའི་མུ་ཁྱུད། ཤུགས་འགློའི་ཕ་བཅས་སློ།། ② [མངློན] ལགས་མློ་ཡློས་ལློ།

བློང་བུ་གྭ་པ། བློང་བུ་གདློང་གཞུང་དཀར་པློ།

བློང་བུ་བ། བློང་བུ་འདེད་མཁན།

བློང་བུ་ཚ། སློ་སྨན་ས་ཚའམ་ལེ་ཚ་མེ་ཏློག་གི་མིང་།

བློང་བུ་ལན་ཚ། སློ་སྨན་ས་ཚའམ་ལེ་མེ་ཏློག

བློང་བུའི་ཁག སློག་ཆགས་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་གྲུམ་བུ་

དང་། རུས་ཚིགས་ཀི་ཆུ་སེར་རྒྱས་པ་སློགས་ལ་ཕན།

བློང་བུའི་སྤློད་པ། ཟ་ཉལ་འཁིག་སྤློད་ཙམ་བས་ཏེ་སློད་པའི་དཔེ།

བློང་བེས། བློང་བུར་ལློ་སྟེར་སའི་ཁ་བེས་སམ་བློང་ར། 

བློང་མེ། པློ་ཐློའམ་ལ་མའི་མེ་སྟེ། སང་མེ་ཡང་ཟེར།

བློང་དམར། བློང་ང་དམར་པློའི་བསྡུས་མིང་།

བློང་རྨེད། ① བློང་བུའི་རྔ་མའི་འློག་ཏུ་བསྐློན་རྒྱུའི་ས་ཆས་ཤིག ② ལེ་བ་ནས་གེན་དུ་ཚོན་གང་

གཞལ་བའི་སར་ཡློད་པའི་ཕློ་བ་དང་འབེལ་བའི་ར་ཞིག

བློང་ཚང་། བློང་བུའི་སློད་གནས་སམ་བློང་ར། 

བློང་ཚིལ། ① སློག་ཆགས་སྨན་གི་ནང་ཚན་བློང་བུའི་ཚིལ་བུ་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་

པས་པགས་ནད་ཟ་འཕྲུག་དང་། གང་ཤུ་སློགས་སེལ། ② སློ་ཞིག

བློང་ཡར། ལློ་འདིར་ཕྲུ་གུ་མེད་པའི་བློང་བུ་མློ།

བློང་སེར། ① ལློང་རློས་ཀི་རིགས་ཤིག ② བློང་ང་སེར་པློའི་བསྡུས་མིང་།

བློང་གསེབ། འབས་བུ་མ་ཕྱུང་བའི་བློང་བུའི་མིང་།
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བློངས། གཟུགས་ཀི་གཏློས། ལུས་བློངས་ཆེ་ཆུང་སྙློམས་པློ། མི་དེའི་གཟུགས་བློངས་ཆེན་པློ་འདུག 

བློངས་ཐུང་། གཟུགས་གཏེ་པློ།

བློངས་ཚད། གཟུགས་ཀི་གཏློས་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད།

བློངས་ཚོད། གཟུགས་སློགས་ཀི་གཏློས་ཆེ་ཆུང་གི་ཚོད། 

བློངས་རློགས་པ། གཟུགས་པློ་ཚད་ལློངས་པ། ལུས་བློངས་རློགས་པའི་གཞློན་ནུ།

བློད། ① བློད་རིགས་འདུས་སློད་ཀི་ཡུལ་གྲུ་སྟེ། སྟློད་མངའ་རིས་སྐློར་གསུམ་དང་། བར་དབུས་

གཙང་རུ་བཞི། ལྷློ་མློན་ཁ་བཞི། སྨད་མདློ་ཁམས་སང་དྲུག་བཅས་སློ།། ② བློད་རིགས། 

③ བློད་ལློངས།

བློད་སྐད། བློད་ཁ་བ་ཅན་གི་མི་རྣམས་ཀིས་བརྡ་ལ་ཉེ་བར་བཀློལ་བའི་སྐད་དེ། སྤིར་རློང་འབློག་

གཉིས་ལས་འབློག་པའི་སྐད་ནི་འབློག་སེ་སྟློད་སྨད་བར་གསུམ་ཀུན་ཏུ་ཁད་པར་མེད་ཅིང་། སྒ་

གདངས་དྲག་ཅིང་གློང་ཉམས་ཆེ་ལ་སློན་གི་སྒ་སྦློར་གི་ཟུར་མ་ཉམས་པར་ཐློན་པ་དང་། ཞིང་

སེའི་ཡུལ་ལུང་རྣམས་སུ་སྐད་ཀི་ཁད་པར་སྣ་ཚོགས་ཡློད་པས་གདངས་འདློན་ཚུལ་སློགས་

གཅིག་ཏུ་མ་ངེས། ད་ཆར་ཡློངས་གགས་སུ་བློད་ཀི་ཡུལ་གྲུ་སྟློད་སྨད་བར་གསུམ་ལ་ལློས་ཏེ་ནང་

གསེས་རིགས་བཞི་རུ་ཕེ་བ་སྟེ། སྟློད་དབུས་གཙང་གི་སྐད་དང་། བར་ཁམས་པའི་སྐད། སྨད་ཨ་

མདློའི་སྐད། ཤར་རྒྱལ་རློང་གི་སྐད་རྣམས་སློ།། བློད་སྐད་ནི་ཧློར་སློག་ལ་སློགས་པ་གངས་ཉུང་

མི་རིགས་གཞན་པ་ཁག་ཅིག་གིས་བེད་སྤློད་གཏློང་བཞིན་ཡློད་པར་མ་ཟད། བལ་པློ་དང་། འབས་

ལློངས། འབྲུག་པ་བཅས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་སུའང་བེད་སྤློད་གཏློང་བཞིན་ཡློད། 

བློད་སྐས། ཤིང་གདུང་མར་ཉག་ཀ་བཏློན་ནས་བཟློས་པའི་འཛེག་སྐས།

བློད་ཀི་ཁློད་དྲུག སར་བློད་ཡུལ་རུ་ཆེན་ལར་འབེད་པ་དང་། ཡུལ་གི་དབང་རིས་རྣམ་པ་བཅློ་

བརྒྱད་དུ་གཅློད་པ། རྒློད་ཀི་སྟློང་སེ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་ཏུ་འབེད་པ། གཡུང་གི་མི་སེ་ཁེང་དང་། 

ཡང་ཁེང་དུ་འབེད་པ། ཞང་གསུམ་བློན་བཅས་ཀིས་དབུས་ཀི་འདུན་ས་འཛིན་པ། དཔའ་སེ་

གསུམ་གིས་མཐའི་སློ་ཁ་སྲུང་བ་སྟེ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་བློད་དུ་ལག་ལེན་བསྟར་བའི་

བ་གཞག་གི་རིགས་ཤིག བློད་ཀི་ཁློས་དྲུག བློད་ཀི་ཁློད་དྲུག་དང་འདྲ།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བློད་ཀི་འཇམ་དབངས་རྣམ་གསུམ། གངས་ཅན་འཇམ་དབངས་རྣམས་གསུམ་དང་དློན་ཅིག

བློད་ཀི་གངས་ཆེན་བརྒྱད། ༡རི་བློ་གངས་ཅན། 

 ༢ གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ། ༣རྨ་ཆེན་སློམ་ར། ༤ ཡར་ལྷ་ཤམ་པློ། ༥ གནློད་སྦིན་གངས་བཟང་། ༦ 

ར་རློང་ཕུ། ༧ ག་ས་བུ་ལེ། ༨ གངས་རི་ར་སློ། 

བློད་ཀི་གངས་ཆེན་བཞི། ཤམ་པློ་ལྷའི་གངས། བུ་ལེ་ཀླུའི་གངས། གངས་བ་བཟང་པློ་གནློད་སྦིན་

གི་གངས། ར་སློ་བཙན་གི་གངས་བཞིའློ།། 

བློད་ཀི་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད། ༡འཇམ་དཔལ་སྐུའི་བཀའ་བབ་སྣུབ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས། ༢ དབང་ཆེན་

གསུང་གི་བཀའ་བབ་ངན་ལམ་རྒྱལ་བ་མཆློག་དབངས། ༣ཡང་དག་ཐུགས་ཀི་བཀའ་བབ་

གནུབས་ནམ་མཁའི་སྙིང་པློ། ༤ ཡློན་ཏན་བདུད་རིའི་བཀའ་བབ་གཉགས་ཛྙ་ན་ཀུ་མཱ་ར། ༥ 

འཕིན་ལས་ཕུར་པའི་བཀའ་བབ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། ༦ སིད་པ་མློའི་བཀའ་བབ་སློག་པློ་

དཔལ་གི་ཡེ་ཤེས། ༧ འཇིག་རེན་དྲེགས་པའི་བཀའ་བབ་རླངས་དཔལ་གི་སེང་གེ ༨ སྟློབས་

ལན་ནག་པློའི་བཀའ་བབ་བྱཻ་རློ་ཙ་ན་སྟེ་བརྒྱད་དློ།། 

བློད་ཀི་མགུར་ལྷ་བཅུ་གསུམ། འབེ་ལློ་ཚེ་དབང་ཀུན་ཁབ་ཀིས་མཛད་པའི་མགློན་པློའི་དམིགས་

རིམ་ལས། བློད་ཀི་མགུར་ལྷ་བཅུ་གསུམ་ནི། ༡ ཐང་ལྷ་ཡར་ཞུར། ༢ ཤམ་པློ་ར་ལྷ། ༣གཙང་

ལྷ་བ་ཡག ༤ སྐུ་ལྷ་སངས་དཀར། ༥ སྒློག་ཆེན་གདློང་ར། ༦ དག་ལྷ་འབློང་ནམ། ༧ དགེ་ལྷ་

བང་རེ། ༨ལློག་ལྷ་མཚལ་རེ། ༩ གེ་མཛོ་གཉན་པློ། ༡༠ རྫུལ་འཕྲུལ་ཅན་འློད། ༡༡ དབི་ཆེན་

རབ་ལེ། ༡༢ འབི་ཆེན་རྡང་ངུར། ༡༣བློད་ཀི་བ་རུ་རྣམས་སློ།། 

 དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ལས། ༡ ཐང་ལྷ་ཡར་བཞུགས། ༢ ཡར་ལྷ་ཤམ་པློ། ༣ཙང་ལྷ་བློལ་ཡུག 

༤ སློག་ལྷ་གངས་དཀར། ༥ སྒློག་ཆེན་སློང་ར། ༦ རྡློག་ལྷ་བང་རེ། ༧ ཅློག་ལྷ་མཚལ་རེ། ༨ 

གངས་དཀར་གཡུ་རེ། ༩ སུམ་རི་གཉན་པློ། ༡༠ འཛུམ་ཆེན་སློང་ཕམ། ༡༡དབིས་ཆེན་རབ་

སེ། ༡༢ འབི་ཆེན་སློང་དངུལ། ༡༣བློད་ཀི་བ་ཏུ་བཅུ་གསུམ་མློ། 

བློད་ཀི་འཇིམ་བཟློ། བློད་ཀི་འཇིམ་བཟློའི་ལག་རལ་ནི་གཉའ་ཁི་བཙན་པློའི་དུས་བློན་པློའི་ཆློས་དར་

བ་ནས་བཟུང་བློན་པློ་ཚོས་འཇིམ་པ་ལ་རི་དྭགས་ཤྭ་བའི་གཟུགས་བཟློས་ཏེ་ནམ་མཁའ་ལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

འགློ་བ་སློགས་ཀི་མིག་འཕྲུལ་སྟློན་ཐུབ་ཀི་ཡློད་པའི་ལློ་རྒྱུས་འདུག་པ་དེ་གཞིར་བཟུང་ན། 

སྐབས་དེ་དུས་ནས་འཇིམ་པ་ལ་སློག་ཆགས་ཀི་གཟུགས་དབིབས་བཟློ་ཐུབ་ཀི་ཡློད་པ་མ་ཟད་

ལག་རལ་ཡང་མཐློ་པློ་ཡློད་པ་གསལ་བཤད་བྱུང་ཡློད་ཅིང་། རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་

སྐབས་ནས་ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འཇིམ་བཟློའི་ལྷ་སྐུ་མང་ཆེ་བ་རྣམས་བལ་པློའི་ལྷ་བཟློ་

བས་བཞེངས་པ་དང་། རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གི་དུས་སུ་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་

འཇིམ་བཟློའི་ལྷ་སྐུ་རྣམས་བལ་པློའི་ལྷ་བཟློ་བས་བཞེངས་པའི་ལློ་རྒྱུས་འདུག 

བློད་ཀི་དུར་སས་ཚུལ། བློད་མི་རྣམས་འདས་རེས་དུར་འདེབས་ཚུལ་གཙོ་བློ་རིས་ལ་བརེན་ནས་

འབྱུང་བ་ལྔའི་སློ་ནས་དུར་འདེབས་སློལ་ཡློད་པ་འདི་ནི་ལློ་ངློ་སྟློང་ཕག་མང་པློའི་གློང་ནས་དར་

བ་ཞིག་ཡིན་ཡང་ད་བར་མ་ཉམས་པར་ལག་ལེན་བེད་སློལ་གནས་ཡློད་པ་རེད། དེ་ཡང་འབྱུང་

བ་བཞིའམ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་མིའི་ལུས་རེན་འདི་ཉིད་མཐར་འབྱུང་བཞིའི་ཀློང་དུ་ཐིམ་དགློས་

ཞིང་ཡློད་སྟབས།མི་ཤི་བའི་ཕུང་པློ་དེ་ཉིད་ས་དུར་དང༌། ཆུ་དུར། མེ་དུར། རླུང་དུར་གང་རུང་

ཞིག་འདེབས་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། གཤིན་རིས་ལས། རི་སྐྱེལ་ཤིང་ལ་བསེག་པ་མེ། །ས་བ་ས་ལ་

བསྒྲུབ་པ་ལགས། །སྐྱུར་བ་ཆུ་ཡི་དུར་ལྔ་ལ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར། འབྱུང་བ་ཤིང་རྡེལ་དཀར་

ན་རི་སྐྱེལ་ཏེ། བ་གཟན་བེད་པ་དང༌། མེ་རྡེལ་དཀར་ན་ཕུང་པློ་མེ་ལ་བསེག་པ། ས་རྡེལ་དཀར་

ན་ས་འློག་ཏུ་སས་པ། ལགས་རྡེལ་དཀར་ན་སམ་དུ་བཅུག་ནས་ཁིམ་ནང་དུ་འཇློག་པ།ཆུ་རྡེལ་

དཀར་ན་ཕུང་པློ་ཆུ་ལ་སྐྱུར་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། དུར་སས་པའི་སྐབས་སུ་དུར་རས་དང་དུར་ནློར་

ཞེས་ཟས་རིགས་དང༌། དར་གློས་རིགས།སློག་ཆགས་རིགས་སློགས་མང་པློ་དུར་ནང་དུ་

མཆློད་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། དེའང་གཤིན་པློ་གང་ལ་དུར་ནློར་གང་ཞིག་དགློས་གཤིན་པློའི་སར་

ཁ་ལ་བརེན་ནས་ཐག་གཅློད་དགློས་ཤིང༌། སར་ཁ་དང་སྨེ་བ་བརི་ཐབས་འདག་ནི་བློད་ཀི་ལློ་

རྒྱུས་ཐློག་དར་ས་ཤློས་ཀི་རིག་གནས་ཤིག་ཡིན་པ་དང༌། སྤི་ལློའི་སློན་གི་ལློ་སྟློང་ཕག་བདུན་

བརྒྱད་ཀི་དུས་ནས་ཡློད་པ་བློན་གི་ལློ་རྒྱུས་ལས་བཤད་ཡློད་པ་རེད། ཆེས་གནའ་བློའི་དུས་

སུ་དུར་རས་རྣམས་གཤིན་པློ་རང་གི་རྒྱུ་རས་དངློས་དང༌། དུར་ནློར་ཡང་སེམས་ཅན་དངློས་

སུ་སས་ཤིང་ཡློད་པ་སར་ཁའི་རྣམ་བཤད་ནང་འཁློད་པ་ཙམ་མ་ཟད། མི་ལློ་སྟློང་ཕག་མང་པློའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློན་གི་མི་རློ་འགའ་ཞིག་དེང་དུས་ས་འློག་ནས་ཐློན་ཡློད་པ་འདི་དག་ལས་མངློན་སུམ་དུ་སྣང་

བ་ལར་རློ། བློན་གི་སྟློན་པ་གཤེན་རབ་དང༌། ཀློང་ཚེ་འཕྲུལ་གི་རྒྱལ་པློ་རྣམས་བློན་ཆློས་གཏློ་

ཆློག་མང་པློ་དར་སེལ་བས་ཏེ། སེམས་ཅན་གི་ཚབ་ཏུ་སེམས་ཅན་གང་དགློས་དེའི་གཟུགས་

བརན་བཅའ་ནས་མཆློད་སློལ་བཅློས་ཡློད་པ་དང༌། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་

ཙམ་ནས་དུར་རས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀློང་ཙེའི་གཏློ་ཆློག་རྣམས་ལ་གཞིར་བཟུང་ནས་

བཅློས་པའི་དུར་ཆློག་རྣམས་བེད་སྤློད་བེད་ཅིང་ཡློད་ལ། དུར་རས་རྣམས་མང་ཆེ་བ་གཏློ་མའི་

ངློས་སུ་པར་ནས་མཆློད་སློལ་ལག་ལེན་བེད་དང་བེད་བཞིན་པ་འདི་རེད

བློད་ཀི་དུར་རས། མི་ཤི་བའི་ཕུང་པློ་དུར་ཁློད་དུ་སྐྱེལ་བའི་ཚེ་ཆེས་གནའ་བློའི་དུས་སུ་གཤིན་པློ་

དེའི་ནློར་སྐལ་དུ་ཟས་གློས་དང་། ཡློ་བད་སྣ་ཚོགས་ཕུང་པློ་དང་ལྷན་དུ་སྐྱེལ་སློལ་བྱུང་ཡློད་པ་

དེ་ལ་དུར་རས་ཟེར། དེ་ནས་དུས་རབས་ཀི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ནས་དུར་རས་ཀི་རྣམ་པ་

ལའང་འགྱུར་ལློག་ཆེན་པློ་བྱུང་ཡློད་ཀང་། ར་བའི་དུར་རས་ཀི་བསམ་བློ་དེ་དེང་དུས་ཀང་

གནས་ཡློད་པ་ཞིག་རེད། གཤིན་པློ་གང་ཞིག་ལ་དུར་རས་གང་ཞིག་དགློས་པ་ནི་གཙོ་བློ་

གནའ་བློའི་བློན་ལུགས་ཀི་འབྱུང་རིས་ལ་བརག་ནས་གཏན་འཁེལ་བེད་སློལ་ཡློད་པ་དེའང་

གཙོ་བློར་གཤིན་པློའི་སར་ཁ་དང་བསྟུན་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་དགློས་པ་ཞིག་རེད། དཔེར་

ན། ༡ སར་ཁ་ ལི་ ལ་ཤི་ན། མགློ་ཤ། མར་ཁུ། འབས། ཞྭ། ཕིང་པ། ར་ལྤགས། ཟངས་སྤད། 

གཡུ། བུ་སིང་གི་ནློར། རྒློད་མ་དམར་ཞུ། ཤིང་སེ་བ། བ་སྐྱ་ཀ་རྣམས་སློ།། ༢ སར་ཁ་ ཁློན་ལ་

ཤི་ན། དྲློད་སྨན། ཟར་མ། ལག་གཡློན་ཤ། རྒན་མློའི་ཕུ་དུང་གཡློན་པ། ཕུག་སང་སློག་པ། རྒན་

མློའི་ནློར། བ་རྒན། ལུག་རྒན་མགློ་དམར། ཤིང་ལང་མ། བ་ཐི་བ་རྣམས་སློ།། ༣ སར་ཁ་དྭ་བ་

ཤི་ན། བ་ཤ། ཇུ་རེ། སྒུར་རིབས་གཡློན། གློ་ཁབ། སྐ་རགས། གློས་འཁར་མ༌། མགར་བའི་

ལག་ཆ། གི། མདུང༌། མདའ། ར་རྒན་རྒྱ་བློ། བློང་བུ། ཤིང་ཚར་པ། བ་འཇློལ་མློ་རྣམས་སློ།། 

༤ སར་ཁ་ཁེན་ལ་ཤི་ན། འཕི་ཤ། ཁི་ཤ། རང་གཡློན་ཤ། རས་དཀར། རྒས་པློའི་ལྷམ་གཡློན་

པ། བློན་པློའི་རྔ་གཤང༌། རྒད་པློའི་ནློར། ཁི་རྒན། ཁི ་སྣ་དམར། ཤང་སྦར་པ། བ་ཁྲུང་ཁྲུང༌། ར་

རྣམས་སློ།། ༥ སར་ཁ་ཁམ་ལ་ཤི་ན། ཉ་ཕན་ར་ཤ། རྒྱུ་མ། རང་གློས་འཁར་བ་སྦྲ་ཚལ། ཕློར་



  1587  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ཆག། གཟར་ཆག། ར་གློག་ཆག་པློ། སན་མ༌། བ་བློ། ཤ་རུ། བི་བ། གང༌། ཕག་པ། ཤིང་སེན་

མ། བ་ཁྭ་ཏ། ལུག་བཅས་སློ།། ༦ སར་ཁ་གིན་ལ་ཤི་ན། གང་ཤ། རང་གཡས་ཤ། གློ། ཟ་འློག། 

སློམ་ཆེན་གློས། རྡློར་དྲིལ། དཀློར་རས། བན་དེའི་ནློར། གང་དམར་མགློ་ཤ། ཤིང་ཤུག་པ། བ་

འུག་པ། མཛོ། རློལ་བཅས་སློ།། ༧ སར་ཁ་ཟིན་ལ་ཤི་ན། བློང་ཤ། རིབས་ཤ་གཡས། འབྲུ་སློ་

བ། སྐ་རགས། སྟག་གཟིག་དང་བློང་བུའི་ལྤགས་པ། སྟ་གདློང༌། ཤིང་བཟློའི་ལག་ཆ། བློང་བུའི་

ཁ་བློ་སྟག་རིས་ཅན། ཤིང་སྟག་པ། བ་ནེ་ཙོའམ་ཅློ་ག། ར་རྣམས་སློ།། ༨ སར་ཁ་ཟློན་ལ་ཤི་ན། 

ཟར་མ། མཛོ་རློལ་གི་ལག་གཡས་ཤ། དར་སྣ་ལྔ། ཟ་འློག། རྔ༌། རང་འཐག། གེན་ཕུག། མཛོ་

གང་རློལ་བུ་སློ་ཟལ། ཤིང་གསློམ་པ། བ་པུ་ཤུད་བཅས་སློ།།གློང་གསལ་འདི་རྣམས་ནི་སར་ཁ་

སློ་སློའི་དུར་རས་དང་དུར་ནློར་རྣམས་ཡིན་སྟབས།བློད་ཀི་གནའ་བློའི་དུར་ཁློད་ནང་དུ་གནའ་

རས་བརག་དཔྱད་བེད་པའི་སྐབས་སུ་སར་ཁའི་དུར་རངས་འདི་ནི།དངློས་པློ་བརག་དཔྱད་བེད་

ཐབས་ཀི་ཚད་མའི་བདེན་དཔང་ཞིག་ཡིན།

བློད་ཀི་གནའ་སློལ་ལུས་རལ། བློད་ལློངས་ས་ཁུལ་དུ་གནའ་དུས་ནས་བློད་རིགས་མེས་པློ་རྣམས་

ཀིས་བཏློད་པའི་རང་མི་རིགས་ཀི་ལུས་རལ་གི་རྣམ་གངས་ཧ་ཅང་མང་ལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པློ་ཡློད་ཅིང་། དེ་དག་ལ་ས་གནས་དང་མི་རིགས་ཀི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་ཆློས་མངློན་

གསལ་དློད་པློ་ཡློད་པ་དཔེར་ན། ར་རྒྱུག་མདའ་འཕེན་དང་། གཡག་རྒྱུག མཆློང་རྒྱག ཐག་

མཆློངས། ཆུ་རྐྱལ། རྡློ་འགློགས། རྡློ་སློར། འུར་རྡློ་སློགས་ཡློད་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་གནའ་དུས་

བཙན་པློའི་དུས་སུ་ར་རེད་པློ་ལློ་ཡང་ཡློད་པར་གགས། བློད་ཀི་ལུས་རལ་རྣམ་གངས་མང་ཆེ་

བ་སྐྱེས་པས་རེ་བ་དང་། བློད་རིགས་ཀི་ཕློ་རེད་དགུ་ཟེར་བའི་གས་སུ་མདའ་རྡློ་མཆློང་གསུམ་

དང་བང་རྐྱལ་བེ་གསུམ་དང་དེ་མིན་ཕློ་རལ་དགུ་ཟེར་བའི་གས་ལ་མཐེབ་ཀིས་ཤ་ནློན་པ་དང་། 

རྐྱལ་གིས་ཆུ་ཆེན་ཆློད་པ། ཡང་རལ་བ་ལར་ལིང་བ་སློགས་བརློད་པ་ལར་ལུས་རལ་གི་རྣམ་

གངས་སྣ་ཚོགས་བློད་རིགས་དམངས་ཁློད་དུ་དར་ཁབ་ཆེན་པློ་ཡློད། 

བློད་ཀི་སར་སྐྲུན། ད་ལ་ཉར་ཚགས་བས་པའི་བློད་ཡིག་གི་ལློ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་གཞིར་བཟུང་ན་བློད་

ཀི་ཤིང་པར་ས་ཤློས་དེ་གྲུབ་ཆེན་ཨློ་རྒྱན་པའི་དུས་འཁློར་ར་བ་ཤིང་པར་དུ་བརློས་ཤིང་། པར་



  1588  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བང་ཁློང་རང་ཉིད་ཀིས་མཛད་པ་དེ་ཡིན། འདི་ནི་༡༢༩༢ལློར་ཧློར་གློང་མ་ཧུ་པི་ལི་ལ་དུས་

འཁློར་དབང་གནང་རེས་པར་བཀློད་པར་མངློན། དེ་ནས་བཟུང་བློད་ཡུལ་སྟློད་སྨད་བར་གསུམ་

དུ་པར་ཤིང་བརློ་རྒྱུ་དར་སློལ་ཆེ་རུ་ཕིན་ཞིང་། 

 དང་པློར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་བི་སྤི་ལློ་༡༧༢༩ལློར་སེ་དགེ་རྒྱལ་པློ་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་

གིས་སེ་དགེ་དགློན་ཆེན་དུ་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་སློགས་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་

ཀི་དཔེ་ཆ་ཁག་མང་པློ་སར་བརློས་བས་པའི་སར་ཁང་དེར་ཡློངས་གགས་སུ་སེ་དགེའི་སར་

ཁང་ཟེར། གཉིས་པར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལགས་བ་སྤི་ལློ་༡༧༤༡ལློར་སྐབས་དེའི་

བློད་ས་གནས་ཀི་སིད་འཛིན་ཕློ་ལྷ་བ་བསློད་ནམས་སྟློབས་རྒྱལ་ཀིས་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་

འགྱུར་ཆ་ཚང་ཤིང་སར་ཐློག་བརློས་ཏེ་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལ་ཕུལ་བ་དེ་

སྣར་ཐང་དགློན་པའི་ནང་བཞག་པ་དེ་རེད། གསུམ་པར། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་སྤེལ་སྤི་

ལློ་༡༧༥༢ལློར་ཅློ་ནེ་དཔློན་བསྟན་སྲུང་ཚེ་རིང་དང་མེ་མློ་རིན་ཆེན་དཔལ་འཛོམས་གཉིས་

ཀིས་དབུས་སར་དང་། པེ་ཅིན་གི་སར་མ། སྣར་ཐང་སར་མ་བཅས་ལ་ཕི་མློ་བས་ཏེ་བཀའ་

བསྟན་ཤིང་སར་བརློས་ཏེ་སར་སྐྲུན་བས་པའི་ཅློ་ནེ་སར་ཁང་། བཞི་པར། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་

པའི་འགློར། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་རྒྱ་གར་ནས་ཕིར་ལློག་ཕེབས་རེས་པློ་ཏཱ་ལའི་

ཞློལ་དུ་དེ་སློན་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པའི་སྐབས་ནས་ཡློད་མུས་ཀི་སར་ཁང་རིང་པ་རྒྱ་སྐྱེད་

བས་ཐློག་བཀའ་འགྱུར་སློགས་ཆློས་དཔེ་ཁག་མང་པློ་སར་སྐྲུན་བས་པ་དེར་དེང་སང་ཞློལ་

སར་ཁང་ཟེར། དེ་མིན་བློད་ཡུལ་སྟློད་སྨད་བར་གསུམ་དུ་དགློན་ཁག་སློ་སློའི་ནང་དུ་སར་ཤིང་

འབློར་ཆེན་བཞུགས་ཡློད་པ་རེད། 

བློད་ཀི་མི་བུ་རིགས་བཞི། བློད་ཀི་རུས་ཆེན་སེ་བཞི་དང་དློན་གཅིག

བློད་ཀི་འབློག་ལས། འབློག་པའི་སློད་གནས་ལ་གཏན་འཁེལ་བ་ཞིག་མེད་པ་དུས་བཞིའི་རིང་ལ་

གནས་གསུམ་མམ་བཞི་རུ་སློར་འགློ་བཞིན་ཡློད་ལ།མ་མཐའ་ཡང་རུ་བ་ཐེངས་གཉིས་སློར་

དགློས་པ་རེད། བང་ཐང་གི་འབློག་པ་རྣམས་ནི་དུས་བཞིའི་དབེ་བ་མེད་པ་སྦྲའི་ནང་དུ་སློད་པ་

དང༌། རློང་ཁུལ་དང་ཐག་ཉེ་བའི་འབློག་པ་ཡིན་ན་དགུན་དུས་སུ་ཁང་པ་དང༌། དབར་དུས་སྦྲའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ནང་དུ་སློད་ཀི་ཡློད། འབློག་པའི་འཚོ་བ་བརེན་ས་གཙོ་བློ་སེམས་ཅན་ཡིན་སྟབས་སེམས་ཅན་

གི་གཟན་རྩྭ་གང་ན་ཡློད་པ་དེའི་ཕློགས་སུ་རུ་བ་སློར་དགློས། སྤིར་བཏང་བློད་ཀི་ལློ་གསར་

རེས་སུ་འབློག་པའི་དཔྱིད་རུ་སློར་དགློས་ཤིང༌། དེ་ཡང་རྩྭ་ཆུ་མློད་ས་དང༌། དགུན་རུ་སློད་ས་

ལས་ས་ཁད་ཅུང་མཐློ་ས་ཞིག་ཏུ་སློར་འགློ་བ་ཡིན། །དབར་ཉི་ལློག་པའི་དུས་སུ་འབློག་པའི་

དབར་རུ་སློར་དགློས་ཞིང༌།དེ་ཡང་ས་ཁད་མཐློ་སའི་རི་མགློའི་ཕློགས་ལ་ཡར་སློར་དགློས་པ་

ཡིན། དབར་རུའི་ཐློག་ཟླ་བ་གཉིས་ཙམ་ཞིག་གི་རེས་སུ་རི་འགློ་ལ་ཁ་བ་འབབ་འགློ་ཚུགས་

སྟབས། དེ་ནས་སྟློན་རུའི་ནང་མར་བབ་དགློས་ཀི་ཡློད། སྟློན་རུ་སློད་ས་དེ་དགུན་རུ་སློད་ས་

དང་ཅུང་ཐག་ཉེ་ས། ས་ཁད་ཅུང་ཟད་དམའ་ཞིང་དབར་རུའི་གནས་ལས་དྲློད་བབ་ཆེ་ས་ཞིག་

ཡིན་དགློས། །བློད་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་འགློ་ནས་དགུན་རུའི་ནང་བབས་ཅིང༌། དེ་རེས་དགུན་

བཤས་གཏློང་གི་ཡློད། སྤིར་འབློག་པའི་འཚོ་བ་ལ་དུས་རྒྱུན་བཟའ་བཅའ་གཙོ་བློ་ཤའི་རིགས་

དང༌། འློ་མ། མར། ཞློ། འཆུར་བ་རྣམས་ཡིན་ཞིང༌། ལློ་རྒས་པློའི་རིགས་རྣམས་ལ་བཟའ་ཆས་

རམ་པ་ཡློད་ཅིང༌། ལློ་གཞློན་ནུ་རྣམས་ལ་འབྲུ་རིགས་བཟའ་རྒྱུ་ཅུང་དཀློན་པློ་ཡིན། དབར་ཉི་

ལློག་གི་རེས་སུ་ལུག་བཤས་དང་གཡག་བཤས་བེད་རྒྱུ་འགློ་ཚུགས་ཤིང༌། དེ་ནས་བཟུང་

དགུན་འགློ་མ་ཚུགས་ཀི་བར་ཤ་གསར་པ་བཟའ་རྒྱུ་ཆད་མེད་དུ་ཡློད་པ་རེད། དགུན་དུས་དང་

དཔྱིད་དུས་སུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཤ་ཤེད་ཞན་པ་ཡིན་སྟབས་བཤས་བེད་ཅིང་ཡློད་པ་མ་རེད། 

དེར་བརེན་བློད་ཟླ་དགུ་པའི་ནང་འབློག་པའི་དགུན་བཤས་ཟེར་བ་དགུན་དུས་དང་དཔྱིད་དུས་

གཉིས་ལ་ཟ་རྒྱུ་ལང་ངེས་ཀི་གཡག་བཤས་དང་འབི་བཤས་ཁ་ཤས་དང༌། ལུག་བཤས་མང་པློ་

བེད་ནས་ཤ་རྣམས་འཁགས་འཁེང་དུ་འགྱུར་བཅུག་ཅིང༌། དེ་ནས་དགུན་དུས་དང་དཔྱི་ད་དུས་

རྣམས་སུ་རིམ་བཞིན་བེད་སྤློད་བེད་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། ཤ་མར་གི་ལྷག་མ་རྣམས་ཞིང་པའི་ས་

ནས་འབྲུ་རིགས་དང་བརེ་ཞིང་ཡློད། འབློག་པའི་ནློར་གློད་ཀི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བློ་གཅིག་ནི་གངས་

ཐན་རེད། གངས་ཐན་ཞེས་པ་དེ་དགུན་ཁ་དང་ལྷག་པར་དུ་དཔྱིད་དུས་ཁ་བ་ཉིན་མང་པློར་

བསྟུད་མར་བབས་ནས་སེམས་ཅན་ལ་གཟན་རྩྭ་མི་རགས་པར་ཆགས་ཏེ་སེམས་ཅན་མང་པློ་

མུ་གེས་ཤི་འགློ་བ་དེ་ལ་གངས་ཐན་ཟེར།།གཞན་ཡང་ནད་ཡམས་ཀི་རིགས་མང་པློ་ཡློད། གློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གློར་ཧློན་གསུམ་གི་ནད་ཡམས་བྱུང་ན་སེ་ཤློག་ནས་སེ་ཤློག་བརྒྱུད་དེ་སེམས་ཅན་ར་བརླག་

འགློ་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། ཧློན་གི་ནད་བདག་དེ་སྤང་གྲུང་ལན་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས་ལུང་པ་གང་དུ་

བློས་ཀང་རེས་སུ་རྒྱུགས་ཡློང་གི་རེད་ཅེས་ཟེར་སློལ་ཡློད།ས་ནད་ཀི་ཕྱུགས་ཟློག་ཤིན་ན་

མཚན་མློའི་དུས་སྒ་སྐད་མེད་པ་དལ་བུས་ལུང་པ་གཞན་དུ་འབློས་བློལ་ཕིན་ན་ནད་ཡམས་

ཆད་འགློ་ཡི་ཡློད། འབློག་པ་ཚོས་ས་ནད་ཀི་ནད་བདག་དེ་རྣ་བ་འློན་པ་ཡིན་སྟབས་སྒ་མེད་དལ་

བུས་བློས་ན་ནད་མལ་དུ་ལུས་འགློ་གིན་རེད་ཟེར་སློལ་ཡློད། ཁ་ཚའི་ནད་ཀིས་ཀང་སེམས་

ཅན་ལ་གློད་ཀ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཡློང་གི་ཡློད་པ་རེད། འབློག་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་

ལློ་གངས་བརི་སྟངས་དང་ཁ་མདློག་ལ་ཐ་སྙད་མི་འདྲ་བ་མང་པློ་ཡློད་པ་རེད། དཔེར་ན། ཟློག་

ཕློ་ལ་གཡག་དང༌། མློ་ལ་འབི་ཟེར་ཞིང་དེ་ལ་ལློ་གཅིག་ཡིན་ན་བི་ལི། ལློ་གཉིས་ཅན་ལ་ཡ་

རེའམ་སེ་རེ་ཟེར། ལློ་གསུམ་ལ་དབར་གསུམ། ལློ་བཞི་ཅན་ལ་སློ་གཉིས། ལློ་ལྔ་ཅན་ལ་སློ་

བཞི། ལློ་དྲུག་ཅན་ལ་སློ་དྲུག། ལློ་བདུན་ཅན་ལ་དྲུས་གཅིག ལློ་བརྒྱད་ཅན་ལ་དྲུས་གཉིས་

སློགས་ཟེར་ནས་འབློད་ཀི་ཡློད། སློ་གཉིས་ནས་སློ་དྲུག་བར་གི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕློ་ཡིན་

ན་གཡག་ཅློ་ཟེར། མློ་ཡིན་ན་ཐུས་མ་ཟེར། སྤིར་བཏང་གཡག་ཕློ་རིགས་རྣམས་རླིག་པ་བཅད་

དགློས་ཀི་ཡློད་པ་རེད། དུས་རྒྱུན་འབློག་པའི་ཁ་རྒྱུན་ལ་གཡག་དང༌། ར། ལུག་བཅས་རླིག་པ་

བཅད་ལ་བ་བཅད་ཟེར། ཡིན་ནའང་ཟློག་གི་རིགས་བརྒྱུད་སེལ་བའི་ཆེད་དུ་གཡག་ཕློ་རླིག་པ་

མ་བཅད་པར་འཇློག་པ་དེ་ལ་ཁྱུང་གཡག་ཟེར། དེ་ནི་གཟུགས་སྟློབས་གཉིས་ཀ་གཡག་གཞན་

ལས་ཆེ་བ་ཡིན་ཡང༌། གཤིས་གློང་པློར་ཆགས་སྟབས་ཁལ་འགེལ་ཐུབ་ཀི་མེད་པ་མ་ཟད། ཤ་

ཡང་ས་མློར་ཆགས་ནས་ཟ་ཡས་ལ་ཡག་པློ་མེད་པར་ཆགས་ཡློད་པ་རེད། ལུག་ཕློ་ལ་ཤ་

གཟན་ཟེར། མློ་ལ་མ་མློ་ཟེར། དེའང་ལློ་ངློ་གཅིག་ཅན་ལ།ལུ་གུ་ཟེར། ལློ་གཉིས་ལ་ལ་ག་ཟེར། 

ལློ་གསུམ་ལ་ཕློ་ཡིན་ན་ཐང་པ་ཟེར། མློ་ཡིན་ན་འཚེ་མློ་ཟེར། སྤིར་ཕློ་ལུག་ཐམས་ཅད་རླིག་པ་

བཅད་རེས་ཤ་གཟན་ཟེར་ཞིང༌། ལུག་བརྒྱུད་སེལ་བའི་ཆེད་དུ་ཕློ་ལུག་རླིག་པ་མ་བཅད་པ་

བཞག་པ་དེ་ལ་ཨ་འགེ་ཟེར། ར་ཕློ་ལ་ར་ཕློ་དང༌། མློ་ལ་རྒློད་མ་ཟེར། ལློ་ངློ་གཅིག་ལ་རི་ལི་ཟེར། 

ལློ་ངློ་གཉིས་པ་ལ་དབར་གཉིས། ལློ་ངློ་གསུམ་ལ་དབར་གསུམ། ལློ་ངློ་བཞི་པ་ལ་བཞིའློ།། ལློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ངློ་ལྔ་པ་ལ་ན་གཅིག་པ། ལློ་ངློ་གཉིས་པ་ལ་ན་གཉིས་པ་སློགས་ཟེར། དབར་གཉིས་ནས་བཞིའློ་

བར་ཕློ་ཡིན་ན་མཐློ་རུ་དང༌། མློ་ཡིན་ན་མཐློ་མློ་ཟེར། སྤིར་བཞློན་ར་ཐམས་ཅད་འློག་ལེན་ཞིང་

ཡློད་པ་རེད། རླིག་པ་བཅད་པ་ལ་འློག་བཅད་ཟེར། རིགས་བརྒྱུད་སེལ་བའི་ཆེད་དུ་ར་ཕློ་རླིག་

པ་ཅན་འཇློག་པ་ལ་ར་གསེབ་ཟེར། ར་ཕློ་ལ་ར་གཡག་གམ་འཚེར་ཕློ་ཟེར། མློ་ལ་ར་མ་ཟེར། ལློ་

ངློ་གཅིག་ཅན་ལ་རི་ཙི་ཟེར། ལློ་ངློ་གཉིས་ཅན་ལ་སྤུ་སེ་ཟེར། ལློ་གསུམ་དང་བཞི་ཅན་གི་ར་མ་

ལ་རི་མློ་ཟེར། གཞན་ཡང་ནློར་ཕྱུགས་འདྲེས་པའི་རིགས་ཀི་མིང་ལ། ཕློ་ལ་གཡག མློ་ལ་འབི། 

ཕློ་ལ་གང༌། མློ་ལ་བ། འབི་དང་གང་འདྲེས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཕློ་ལ་མཛོ་དང་མློ་ལ་མཛོ་མློ་ཟེར། 

འབི་མཛོ། བ་དང་གཡག་འདྲེས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བརྒྱུད་པ་ལ་ཡང་མཛོ་དང་མཛོ་མློ་ཟེར་ཡང་

བ་མཛོ་ཡིན། མཛོ་མློའི་བུ་ལ་ལློ་ལེ་ཟེར། དེ་ཡང་གཡག་དང་འདྲེས་པ་ལ་གཡག་ལློལ་ལམ་ངན་

ལློལ་ཟེར། གང་དང་འདྲེས་ལ་བཟང་ལློལ་ལམ་བ་ལློལ་ཟེར། ལློ་ལེ་ཕློ་མློ་འདྲེས་པ་ལ་སར། སར་

ཕློ་མློ་འདྲེས་པ་སིར །སིར་ཕློ་མློ་འདྲེས་པ་ལ་གསེར་གིང་སིར་ཞེས་ཤིན་ཏུ་དཀློན་པའི་སློག་

ཆགས་ཀི་རིགས་ཤིག་ཡིན།སེམས་ཅན་གི་སྤུ་མདློག་མིང་ལ། ཟློག་ནག་པློ་ནག་རྐྱང་ལ་རློག་

པློ་ཟེར། སློ་སྐྱ་བློ་ཅན་ལ་ཟློག་བེ་བློ་ཟེར། ངློ་དཀར་པློ་ཅན་ལ་ཟློག་ག་པ་ཟེར། ཐློག་པའི་སྟེང་

དཀར་ཐིག་ཡློད་པ་ལ་ཟློག་མཛི་བློ་ཟེར། སལ་པ་དཀར་པློ་ཅན་ལ་ཟེས་བློ་ཟེར། ཕློ་བ་དང༌། 

སློག་པ། འཚང་ར་སློགས་ཀི་སྟེང་དུ་དཀར་པློ་ཡློད་པ་ཅན་ལ་ཟློག་ཁ་བློ་ཟེར། སྤུ་མདློག་སེར་

པློ་ཅན་ལ་ཟློག་ཁམ་པ་ཟེར། །ར་དཀར་པློའི་མིང་ལ་ར་གློ་བློ་ཟེར། དམར་སྨུག་གི་མིང་ལ་རྐྱང་

ངུ་ཟེར། སེར་པློའི་མིང་ལ་རག་པ་ཟེར། སྤུ་མདློག་འདྲེས་མ་ལ་མློག་གློ་ཟེར།

བློད་ཀི་མིའི་མིང་འདློགས་ཚུལ། ལློ་རྒྱུས་ཐློག་བློད་ཀི་མིའི་མིང་འདློགས་ཚུལ་ལ་ཡུལ་དུས་ཀི་ཁློར་

ཡུག་དང་བསྟུན་ནས་འགྱུར་ལློག་སྣ་ཚོགས་བྱུང་ཡློད་འདུག མདློར་བསྡུས་ཙམ་བཤད་ན། གནའ་

བློའི་དུས་སུ་བློད་ཀི་ཡུལ་འདིར་མི་རྣམས་ལ་མིང་འདློགས་ཚུལ་ལ་གཙོ་བློར་ཕ་མས་བཏགས་

པའི་གཅེས་མིང་དང༌། བ་མས་བཏགས་པའི་ཆློས་མིང་སྟེ་རིགས་གཉིས་ཡློད་པ་རེད། དུས་རྒྱུན་

ཁིམ་ཚང་ནང་གི་མི་རྣམས་ཀིས་ཕ་མས་བཏགས་པའི་མིང་དེ་འབློད་རྒྱུ་དར་སློལ་ཆེ་ལ། འློན་

ཀང་རང་གི་མིང་ཡི་གེའི་ཐློག་འབི་སྐབས་དང༌། ཕི་མི་རྣམས་ཀིས་འབློད་སྐབས་མི་ཚང་གི་རུས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མིང་དང་སློ་སློའི་བཏགས་མིང་གཉིས་སྦར་ནས་འབློད་སློལ་ཡློད་པ་རེད། དེའང་རུས་ཆེན་

བཞིའམ་མི ་གདློང་དྲུག་གི་རུས་ལས་མཆེད་པའི་སློ་སློའི་རུས་མིང་དང༌། ཕ་མས་སྟེར་བའི་མིང་

གཉིས་སྦར་ནས་འབློད་སློལ་འདི་ཆེས་གནའ་བློའི་དུས་ནས་ད་ལའི་བར་གནས་ཡློད་པ་རེད། 

དཔེར་ན། མ་སངས་སྤུན་དགུའི་དུས་སྐབས་སུ་མིའི་མིང་ལ། གཉའ་གཡའ་སང་སྐྱེས། གར་ཏིང་

ནམ་ཚ། གེ་ངན་ནམ་ཙང་སྐྱེས། རུ་ཐློ་གར་སྐྱེས་ལ་སློགས་པ་ལ་བུ་དང༌། སྤི་ལློའི་སློན་གི་

༥༠༠ལྷག་ཙམ་གི་གློང་དུ་བྱུང་བའི་བློན་པློའི་མཁས་པ་ཁྱུང་པློ་སྟག་སྒ་དློན་གཙུག སྙ་ལི་ཤུ་སྟག་

རིང༌། བེ་ཤློད་ཀྲམ། གཅློ་ཁི་གཙུག་ལ་སློགས་པ་རུས་ཀི་རེས་སུ་མིང་སྦར་ནས་བཏགས་སློལ་

བྱུང་འདུག སྤིར་དེང་དུས་བློད་པའི་མིང་ཕལ་ཆེ་བར་བ་མས་བཏགས་པ་མང་ཡང༌། བློད་ཀི་

འབློག་པའི་ས་ཁུལ་དུ་ལུགས་སློལ་འདི་མ་ཉམས་པ་སློད་ཡློད་པ་དཔེར་ན། ཁློ་ཕུ་རྡློ་ལློ། བང་རིས་

ཨ་དཀར། དཔློན་རི་ཚེ་ལེབ་ལ་བུ་རྣམས་ནི་རང་གི་རུས་མིང་དང༌། བ་མས་བཏགས་པའི་མིང་ཕ་

མས་གཅེས་མིང་དུ་བསྒྱུར་བ་གཉིས་ལྷན་དུ་སྦར་ནས་འབློད་ཅིང་ཡློད་པ་འདི་རེད། དེའི་རེས་སུ་

གཡུང་དྲུང་བློན་གི་ཆློས་ལུགས་དར་རེས་སུ་མིའི་མིང་འདློགས་ཚུལ་ལའང་ཅུང་ཟད་འགྱུར་བ་

བྱུང་ཡློད་པ་དཔེར་ན། གཤེན་རབ་མི་བློའི་སས་རྣམས་ལ་གཏློ་བུ་འབུམ་སངས་དང༌། དཔྱད་བུ་

ཁི་ཤེས། ལུང་འདྲེན་གསལ་བ།རྒྱུད་འདྲེན་སྒློན་མེ་ལ་སློགས་པ་རིག་གནས་ལས་ཀ་དང་འབེལ་

བའི་མིང་བྱུང་འདུག་ལ། རྒྱལ་པློ་དང་དཔློན་ཚང་དང་གི་སང་མློ་ལ་བཟའ་ཞེས་པའི་འབློད་སློལ་

འདི་སྐབས་དེའི་དུས་ནས་ཡློད་པར་མངློན་སྟེ། གཤེན་རབ་མི་བློའི་བཙུན་མློར་ཁབ་ཏུ་བཞེས་

པའི་རྒྱལ་ཕན་སིལ་མ་རྣམས་ཀི་སས་མློ་སློ་སློའི་མིག་ལ་ཧློས་བཟའ་རྒྱལ་མེམ། དབློ་བཟའ་ཐང་

མློ། གསས་གཟའ་ངང་རིང༌། ཕ་བཟའ་གུང་དྲུག ཀློང་བཟའ་ཁི་ལམ། རྒྱ་བཟའ་འཕྲུལ་བསྒྱུར་ལ་

སློགས་པ་ལ་བུ་རྣམས་སློ།། བློད་ཀི་རྒྱལ་པློ་གནམ་གི་ཁི་བདུན་གི་སྐབས་སུ་སས་ཀི་མིང་

རྣམས་མའི་མིང་ལས་བངས་ཏེ་བཏགས་སློལ་བྱུང་འདུག་པ་དཔེར་ན། རྒྱལ་པློ་གཉའ་ཁི་བཙན་

པློ་དང་ཡུམ་མུ་ཚོ་བཟའ་གཉིས་ཀི་སས་ལ་མུ་ཁི་བཙན་པློ་དང༌ཡབ་མུ་ཁི་བཙན་པློ་དང་ཡུམ་ས་

བཟའ་དིང་དིང་མ་གཉིས་ཀི་སས་ལ་དིང་ཁི་བཙན་པློ་ཟེར་བ་ལ་སློགས་པ་ལར་བུ་གནམ་གི་ཁི་

བདུན་པློ་ཚང་མ་མའི་མིང་དང་འབེལ་ནས་བཏགས་འདུག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

 འློན་ཀང་རྒྱལ་པློ་སའི་ལེགས་དྲུག་དང༌། ཆུ་ལ་ལེ་བརྒྱད། ཚིགས་ལ་བཙན་ལྔ་རྣམས་ནི་མིང་

གི་མཇུག་ཏུ་ཕ་ཡི་མིང་གི་ཆ་ཤས་སྦར་ཡློད་པ་དཔེར་ན། ས་ཡི་ལེགས་དྲུག་གི་མིང་མཇུག་

ཏུ་ལེགས་དང༌། ཆུ་ཡི་ལེ་བརྒྱད་ཀི་མིང་འཇུག་ཏུ་ལེ་དང༌། བཙན་ལྔའི་མིང་མཇུག་ཏུ་བཙན་

ཞེས་སྦར་ཡློད་པ་ལ་བུ་རེད། དེ་བཞིན་དུ་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་དུ་བློན་པློ་རྣམས་

ཀི་མིང་ཡང་རུས་དང་སྦར་ཡློད་པ་དཔེར་ན།གནམ་རི་སློང་བཙན་གི་སྐབས་ཀི་བློན་པློ་མང་ཙེ་

སྐུ་དང༌། དབའ་དབི་ཚབ།དབའ་མེས་སྣང་རྣམས་དང༌། རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་

སུ་བློན་པློ་མང་མང་པློ་རེ་ཞང་སྣང་དང༌།ཁྱུང་པློ་སྤུང་སད་ཟུ་ཙེ།དབའ་དབི་ཚབ། མགར་སྟློང་

བཙན་རྣམས་དང༌། ཁི་སློང་ལེ ་བཙན་གི་སྐབས་སུ་བློན་པློ་དབས་བཙན་བཞེར་མདློ་ལློད་དང༌། 

ཞང་སྟློང་རན། ཁི་སྒ་སྟག་ཚབ། སྟག་སྒ་ཀླུ་ཁློང་རྣམས་དང༌། ཁི་རལ་པ་ཅན་དང་དར་མ་ འུ་

དུམ་བཙན་པློ་རྣམས་ཀི་སྐབས་སུ་བློན་པློ་གཙོ་བློ་དབའ་སྟག་རྣ་ཅན་དང༌། འབློ་ཁི་གསུམ་རེ་

ལ་བུ་རྣམས་སློ།། དེ་ལར་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བརྒྱད་པ་ཡན་གི་ལློ་ངློ་སྟློང་ཕག་ཁ་ཤས་ཀི་རིང་

ལ་བློད་ཀི་རྒྱལ་བློན་རྣམས་རང་རང་གི་རུས་དང་གསར་དུ་འདློགས་པའི་མིང་གཉིས་སྦར་

ནས་འབློད་སློལ་བྱུང་འདུག

 འློན་ཀང་ཆློས་ལུགས་མི་སྣ་རྣམས་ནི་དུས་ནམ་ཡིན་ཡང་རང་གི་རིགས་རུས་ཀི་མིང་གཙོ་བློར་

མ་བས་པ་ཆློས་ལུགས་ཀི་མིང་གཙོ་བློ་རེ་ཡློད་པར་སྣང་སྟེ། བློན་གི་རློགས་ཆེན་བ་བརྒྱུད་ལས། 

རྒྱལ་གཤེན་མི་ལུས་བསམ་ལེགས། མུན་པ་ཀུན་གསལ།འཕྲུལ་གཤེན་སྣང་ལན། སྟློང་རྒྱུད་མཐུ་

ཆེན། གིམ་ཚ་རྨ་ཆུང༌། ལི་ཤུ་སྟག་རིང་ལ་སློགས་པ་རྣམས་དང༌། དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་

དུ་རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེ ་བཙན་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་སྤྲུལ་པའི་རེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་ཏིང་འཛིན་བཟང་

པློ། འློ་བན་དབང་ཕྱུག རྡློ་རེ་བདུད་འཇློམས། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ལ་སློགས་པ་ལ་བུ་རྣམས་སློ།།

བློད་སིལ་བུ་འཐློར་བའི་སྐབས་སུ་བསྟུན་པ་ཕི་དར་འགློ་ཚུགས་པ་དང་ནང་པའི་ཆློས་དང་འབེལ་

ནས་མིང་བཏགས་རྒྱུའི་གློམས་སློལ་ཆེ་རུ་ཕིན་ཡློད་པ་སྟེ་དཔེར་ན། ལྷ་བ་མ་ཡེ་ཤེས་འློད་

དང༌། ལྷ་བཙུན་བང་ཆུབ་འློད། ཕློ་བང་ཞི་བ་འློད་ལ་སློགས་པ་ལ་བུ་རྣམས་སློ།།དུས་རབས་འདི་

ནས་འགློ་བརམས་ཏེ་སྐྱ་སེར་ཐམས་ཅད་ལ་བ་མས་མིང་འདློགས་སློལ་དེ་དར་ཁབ་ཆེ་རུ་ཕིན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འདུགབ་མས་མིང་བཏགས་པའི་སྐབས་སུ་ཐློག་མར་ནང་ཆློས་དང་འབེལ་ནས་མིང་གང་སྙན་

འདློགས་པ་དང༌། དེ་རེས་བ་མ་རང་གི་མིང་ངམ་རང་གི་བ་མའི་མིང་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་དང་སྦར་

ནས་ཕྲུ་གུ་དེ་ལ་མིང་བཏགས་སློལ་བྱུང་ཞིང༌། དུས་ཕིས་ཙ་ན་བློད་དུ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་ར་ཆེན་

པློ་བརྒྱད་ལ་སློགས་པ་ནང་པའི་ཆློས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་མི་འདྲ་བ་མང་པློ་ཞིག་བྱུང་སྟབས། གྲུབ་

མཐའ་སློ་སློའི་བ་མ་རྣམས་ཀིས་རང་གི་བ་མའི་མཚན་དང་འབེལ་ནས་ཕྲུ་གུ་ལ་མིང་བཏགས་

སློལ་བྱུང་བའི་རེས་སུ་གྲུབ་མཐའ་དེ་ཉིད་མི་དེའི་རུས་ལ་བུ་ཞིག་ཆགས་པ་རེད། དཔེར་ན། 

རིང་མའི་བ་མ་ཞིག་གིས་ཕྲུ་གུ་ལ་མིང་བཏགས་ན་མང་ཆེ་བ་དེ་མིང་གི་ཐློག་མ་ལ་ཨློ་རྒྱན་དང༌། 

རིག་འཛིན་ལ་བུ་འདློགས་ཀི་ཡློད། བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བ་མ་ཞིག་གིས་མིང་བཏགས་ན་ཀརྨ་

དང༌། ཤེས་རབ། བང་ཆུབ་ལ་བུ་མང་བ་ཡློད། ས་སྐྱ་པའི་བ་མ་ཞིག་གིས་མིང་བཏགས་ན་ཀུན་

དགའ་དང༌། འཇམ་དབངས་ལ་བུ་མང༌། དགེ་ལུགས་པའི་བ་མ་ཞིག་གིས་མིང་བཏགས་ན་ངག་

དབང་དང༌། བློ་བཟང་ལ་བུ་མང་ཤློས་ཡློང་གི་ཡློད། འློན་ཀང་དེང་དུས་ཀི་བློད་པའི་མིང་ཡིན་

ན་བ་མའི་མིང་ཁློ་ན་ཡིན་པས་མ་ཁབ་སྟེ། རང་ཉིད་སྐྱེ་བའི་གཟའ་སྐར་དང་འབེལ་ནས་ཕ་མས་

མིང་བཏགས་སློལ་ཡློད་པ་མིག་དམར་ཚེ་རིང་དང༌། ལྷག་པ་སྒློལ་མ་ལ་བུའློ།། རེན་འབེལ་གི་

དབང་གིས་མིང་བཏགས་པ་བུ་ཁིད་དང༌། སི་ཐར་ལ་བུའློ།། རྐྱེན་དང་བར་ཆད་བཟླློག་པའི་ཆེད་

དུ་མིང་བཏགས་པ་ཁི་སྐྱག་དང༌། ཁི་ཕྲུག ཁི་ལུད་ཚེ་རེང༌།བུ་ངན་ལ་བུ་རྣམས་སློ།། གཞན་ཡང་

བློད་ཤར་ཕློགས་འབློག་པའི་ས་ཁུལ་རྣམས་སུ་བ་མས་བཏགས་པའི་མིང་དེ་ཉིད་ཕ་མས་

གཅེས་མིང་དུ་བསྒྱུར་བ་དཔེར་ན།བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལ་བཀྲ་ལུ་དང༌། རྡློ་རེ་དག་འདུལ་ལ་རྡློ་ལུ། 

ཚེ་རིང་རྡློ་རེ་ལ་ཚེ་ཁློ་ལ་བུ་རྣམས་སློ།།

བློད་ཀི་རློམ་རིག གནའ་བློའི་དུས་ནས་བཟུང་བློད་འདིར་རློམ་རིག་ཧ་ཅང་དར་སློལ་ཆེ་ཤིང་། དེ་

ཡང་ངག་བརྒྱུད་ཀི་རློམ་རིག་དང་། ཡིག་ཐློག་གི་རློམ་རིག་གཉིས་གེས་ནས་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་

ཡློད། རློམ་རིག་ས་ཤློས་བློན་གི་ཡིག་ཆ་དག་ལས་གསལ་བའི་གཤེན་རབ་ཀི་གསུང་དང་། 

ཀློང་རེའི་གསུང་འདི་དག་ཡིན་ནློ།། དེ་ལས་གཞན་པ་དམངས་ཁློད་ཀི་རློམ་རིག་གློ་བདེ་ཞིང་

ཚིག་སྙན་ལ་དློན་ཟབ་པའི་སྒྲུང་དང་། སྙན་དངགས། གཞས་ཚིག་སློགས་འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་པློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བྱུང་ངློ། བློད་ཀི་ཚོང་ཁལ། བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ཀི་ཚོང་ཁལ་ནི་གཙོ་བློ་ཚོང་ཟློག་གི་དཔྱ་

ཁལ་ཡིན་ཅིང་། རྒྱུན་སློལ་གི་ཁལ་དློན་ལ་གཞིགས་ནས་བློད་ལ་ཤློ་ཁལ་དང་ཚུགས་ཁལ་

གཉིས་བཙུགས་ཡློད་པ་དེའི་བསྡུས་མིང་ལ་ཤློ་ཚོང་དཔྱ་ཁལ་ཟེར། ཤློ་ཁལ་ནི་ཚོང་ཟློག་གི་

རིགས་ས་གནས་སློ་སློར་སེབས་སྐབས་འཇལ་དགློས་པའི་ཁལ་ལ་ཟེར། བཅིངས་འགློལ་གློང་

དུ་སེ་པ་གཞུང་ནས་ལྷ་རེ་དང་། ཕག་རི། ནག་ཆུ། ལྷ་རི། གློ་མློ། གཉའ་ནང་སློགས་བློད་ཡློངས་

སུ་ཤློ་ཁག་སུམ་ཅུ་སློ་དྲུག་བཙུགས་ཡློད། སྐབས་དེར་བློད་ཀི་ཚོང་ཟློག་དཔྱ་ཁལ་དེ་ཚོང་ཟློག་

འབློར་བ་དང་དབློར་འདྲེན་བེད་སྐབས་ཀི་འབློར་ཚད་ལ་གཞིགས་ཏེ་བསྡུ་བ་དང་། ཤློ་ཁལ་དུ་

གཙོ་བློ་དངློས་ཟློག་བསྡུ་སློལ་ཡློད། རེས་སུ་བློད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལགས་སྟག་སྤི་ལློ་

༡༩༥༠ལློ་ནས་བཟུང་གློ་མློ་སློགས་སུ་ཚོང་ཟློག་སློ་གངས་ལ་མི་བལ་བར་ཁལ་རྒྱབ་རེ་ནས་

ཤློ་ཁལ་སང་གསུམ་བསྡུ་བའི་གཏན་འབེབས་བཟློས་འདུག

བློད་ཀི་མཛེས་རིག བློད་ཀི་རི་མློའི་ལག་རལ་ནི་སྤི་ལློའི་སློན་གི་དུས་རབས་མང་པློ་ཞིག་གི་གློང་

ནས་དར་སློལ་ཡློད་པ་གནའ་བློའི་བག་རིས་མང་པློ་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད་པ་འདི་དག་གིས་ཤེས་ནུས་

པ་མ་ཟད། བློན་གི་གཏློ་མདློས་སློགས་ཀི་ནང་དུ་དཔེ་རིས་དང་། ཡས་གླུད་ཀི་གཟུགས་བརན་

སྣ་ཚོགས་བཅའ་སློལ་ཡློད་པ་འདི་ཀང་ཤེས། ཅུང་ཟད་ཆ་ཚང་བ་ཉར་ཚགས་བས་ནས་མཐློང་

རྒྱུ་ཡློད་པའི་རི་མློ་ས་ཤློས་གས་ལ། རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་སུ་བིས་པའི་ལྷ་ས་

གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལེབས་བིས་དང་ཀ་བ་དང་གདུང་མའི་ལེབས་སུ་གནའ་རབས་བློད་ཀི་རློ་

སྒྲུང་ནང་དུ་བཤད་པའི་གཏམ་རྒྱུད་དང་། པློ་ཏ་ལ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པའི་ལློ་རྒྱུས་

སྐློར་རི་མློའི་ཐློག་བིས་ཡློད་པ་མ་ཟད། དེའི་གས་ནས་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་ཀི་པློ་ཏ་

ལའི་བཟློ་དབིབས་དང་། སྐབས་དེའི་དམག་མིའི་ཆས་དང་རུ་དར་སློགས་རི་མློར་བིས་པ་

རྣམས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལེབས་བིས་ནང་དེང་སང་ཡང་དངློས་སུ་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད། སངས་

རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་ལྷ་སྐུའི་རི་མློ་ནི་ཐློག་མར་བལ་བཟའ་ཁི་བཙུན་རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་

པློའི་མནའ་མར་ཕེབས་སྐབས་བལ་པློའི་ལྷ་བཟློ་བ་དང་། ལྷ་བིས་པ་ཁག་གཅིག་བློད་དུ་ཁིད་

ཡློང་བ་དེ་ཚོའི་ཁིད་རྒྱུན་ལ་བལ་རིས་ཟེར། དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་པའི་ནང་ཙམ་ནས་ལྷློ་བག་གི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྨན་བ་དློན་གྲུབ་ཟེར་བ་དེས་ཐློག་མར་རྡློ་པ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་པློ་སློགས་ཀིས་ཕག་སློལ་གསར་

པ་ཞིག་སེལ་བ་ལ་སྨན་ལུགས་ཟེར། དེ་རེས་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་དུས་དཀིལ་ཙམ་

ནས་ཀརྨ་པའི་སར་ཆེན་འཛམ་གིང་རྒྱན་གི་སྐབས་སུ་ཡར་སྟློད་སྤྲུལ་སྐུ་ནམ་མཁའ་བཀྲ་ཤིས་

ཀིས་སློལ་གཏློད་པའི་ཀརྨ་སར་རིས་ཞེས་པ་དར། དེའི་རེས་སུ་ཡང་གཙང་གི་གློང་དཀར་སང་

སྟློད་ཟེར་བར་སྐྱེས་པའི་རི་མློ་མཁས་པ་མཁེན་བརེ་ཟེར་བ་དེས་རི་མློ་འབི་སྟངས་སྨན་ལུགས་

དང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་གསར་གཏློད་བས་པ་དེ་ལ་བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་མཁེན་ལུགས་ཟེར། དེ་

རེས་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པའི་ནང་དུ་སེ་དགེ་སི་ཏུ་པཎི་ཏ་ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་

ཀིས་ཆུང་དུས་ནས་རིག་གནས་དང་། སྨན། རིས། རི་མློ་བཅས་ལ་ཧུར་བརློན་གིས་སློབ་སྦློང་

བས་ཏེ་དཔེ་དེབ་མང་པློ་བརམས་པ་མ་ཟད། ཀརྨ་སར་རིས་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏློང་ཞིང་། ལྷ་སྐུ་

དང་། མི། སློག་ཆགས་བཅས་འབི་སྟངས་བློད་ལུགས་གློང་གསལ་ཁག་གསུམ་གཞིར་བཟུང་

ཐློག ། ཡུལ་ལློངས་དང་། རི། བག ཤིང་། ཆུ། གནམ། རི་ཤིང་། ཁང་པ་སློགས་འབི་སྟངས་

དང་། ཚོན་གཏློང་སྟངས་དམིགས་གསལ་གི་ཁད་ཆློས་ཡློད་པའི། ཤཱཀ་མུ་ནེའི་ལློ་རྒྱུས་དང་། 

མི་ལ་རས་པའི་ལློ་རྒྱུས། གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་བཅས་བིས་ནས་རི་མློ་དེ་གཞིར་བཟུང་ནས་

ཤིང་སར་དུ་བརློས་པ་ད་ལའང་སེ་དགེ་སར་ཁང་དུ་ཡློད། གློང་གསལ་དེ་དག་གི་ཐློག་ནས་བློད་

ཀི་རི་མློ་མཁས་པ་དེ་ཚོས་རང་ཉིད་ཀི་རི་མློའི་ལག་རལ་གི་ཁད་ཆློས་རྒྱུན་རལ་སློབ་སྦློང་

བས་པ་དེས་མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀི་རི་མློའི་ལག་རལ་གློང་འཕེལ་འགློ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་དང་ཕན་

ཐློགས་ཆེན་པློ་བྱུང་བར་གསལ་བཤད་བས་ཡློད།

བློད་ཀི་ཞིང་ལས། བློད་ཀི་ཡུལ་དུ་སློ་ནམ་ལས་ཀ་གཙོ་བློ་རིགས་གཉིས་ཏེ། ཞིང་པ་དང་འབློག་པ་

གཉིས་རེད། དེ་ཡང་ཞིང་པ་རྣམས་ནི་གནས་གཏན་འཁེལ་གཅིག་ཏུ་བསད་ནས་ས་ཞིང་བཏབ་

སྟེ་འབྲུ་རིག་གསློག་འཇློག་བེད་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། ཞིང་པ་མང་ཆེ་བའི་སློད་ཁང་བརེགས་

གཉིས་ཡིན་པ་དང༌། འློག་ཁང་དུ་རྩྭ་ཤིང་འཇློག་ས་དང༌། བ་ཕྱུགས་བཏགས་ས་བེད་ཅིང༌། སྟེང་

ཁང་དུ་མི་སློད་ས་ད་ཅ་ལག་འཇློག་ས་བེད་ཀི་ཡློད། ལློ་གཅིག་གི་རིང་དུས་ཚིགས་བཞི་པློ་

ཐམས་ཅད་ལ་ཞིང་ལས་བེད་དགློས་པ་དཔེར་ན། དགུན་དུས་སུ་ཞིང་ནང་དུ་ལུད་བཀྲམས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

དགློས་པ། དཔྱིད་དུས་སུ་ས་ཞིང་རྨློ་ཞིང་ས་བློན་འདེབས་དགློས་པ། དེ་ཡང་ས་ཁད་མཐློ་

དམན་དང་བསྟུན་ནས་ས་འདེབས་དང༌། བར་འདེབས། ཕི་འདེབས་བཅས་ཀི་དབེ་བ་ཡློད་པ་

རེད། ས་བློན་བཏབ་རེས་སུ་ལློ་ཏློག་ཡག་པློ་ཞིག་ཡློང་མིན་ས་ཞིང་བདག་སྐྱློང་བེད་སྟངས་ལ་

རག་ལས་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། དུས་དང་བསྟུན་ནས་སྐྱ་ཡུར་དང་ལྡུམ་འཐློག་རྣམས་ཡག་

པློར་བ་སྟེ་ལང་བུར་སྲུང་སྐྱློང་ཡག་པློར་བ་དགློས། བློད་པའི་ཞིང་པས་འབྲུ་རིགས་གཙོ་བློ་ནས་

དང༌། གློ། སན་མ་གསུམ་པློ་འདེབས་ཀི་ཡློད་ལ། ལློ་རེ་ལ་སྟློན་ཐློག་ཐེངས་རེ་ལེན་ཐུབ་ཀི་ཡློད་

པ་རེད། འློན་ཀང་བློད་ཀི་རློང་ཆེན་ཕློགས་སུ་ད་དུང་འབས་དང༌། བ་བློ། སློ་བ། མ་རྨློས་ལློ་

ཏློག། ཁེ་ཙི། སན་མའི་རིགས་མི་འདྲ་བ་རྣམས་སྐྱེ་ཞིང་ཡློད་ལ་སྟློན་ཐློག་ཐེངས་གཉིས་ལན་

ཐུབ་ཀི་ཡློད་པ་རེད། དེ་ཡང་ར་ཡུལ་རློང་པའི་སྐད་ལ་སན་མ་ལང་གུའི་མིང་ལ་རུས་དང༌། སན་

མ་དམར་ཆེན་ལལ་ལིས། སན་ཆུང་ལ་སན་ཀག མ་རྨློས་ལློ་ཏློག་ལ་ཏ་འབའ་སློགས་ཟེར། 

སྤིར་ལློ་ཏློག་ལ་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་དག་མང་པློ་ཡློད་པ་དཔེར་ན། བཙའ། བཙའ་ཟེར་བ་ཐལ་

བ་དམར་པློ་ཞིག་འབབ་ནས་ལློ་ཏློག་སྟེང་དུ་ཆགས་ཏེ། དེས་སྙེ་མའི་ནང་གི་འབྲུའི་སྙིང་པློ་

ཐམས་ཅད་སྐམ་ནས་བཅུད་མེད་པར་བེད་ཀི་ཡློད་པ་རེད། སད། སད་ཟེར་བ་དབར་སྟློན་

གཉིས་ཀི་མཚམས་སུ་མཚན་མློ་ནམ་མཁའ་ནས་སྤིན་ར་བ་ནས་མེད་པར་ཆགས་ཏེ་ནམ་

མཁའ་གཡའ་དག་པ་དེ་ལ་གནའ་གཡེ་ཟེར། དེའི་རྐྱེན་གིས་མཚན་མློ་དེར་གང་ལྷག་རྒྱས་ཏེ་

ལློ་ཏློག་གི་སྟེང་ལ་བ་མློ་ཆགས་ཏེ།འབྲུ་རིགས་སྙིང་པློ་སད་དེ་སྐམ་འགློ་ཞིང་ཡློད་པས་བྲུ་ལ་

འབབ་སློ་མེད་པ་དང་བཅུད་དང་འབློ་བ་མེད་པར་འགྱུར་འགློ་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། སེར་བ། སེར་

བ་ཟེར་བ་དབར་དུས་སུ་མཁའ་དབིངས་སུ་གློ་བུར་དུ་འབྱུང་བ་ཚ་གང་གི་རླུང་འཐབ་པས་ཐློག་

འབྲུག་གློག་གསུམ་འཁྱུག་ཏེ་སེར་བ་བརྒྱབ་ཡློང་གི་ཡློད། ཐློག་འབྲུག་གློག་གསུམ་གི་འབྱུང་

ཚུལ་སྐློར་ལ་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་དུ་བིས་པའི། རྒྱལ་པློ་བཀའ་ཐང་ལས། མཚོ་

ཡི་རླངས་ལས་མཁའ་ལ་སྤིན་དུ་ཆགས། །འབྱུང་བ་ཚ་གང་འཕད་པས་གློག་ཏུ་འཁྱུག །དེ་ཉིད་

འཐབ་པས་མཁའ་ལ་འབྲུག་སྒ་སྒློགས། །དྲག་ཅིང་ངར་ན་བར་ནས་ཐློག་ཏུ་འབབ། །དཔེར་ན་མེ་

ལགས་རྡློ་ལ་བརྡབས་པ་བཞིན། ཞེས་གསུངས་ཡློད། སྤིར་སེར་བ་ནི་ལློ་ཏློག་གི་ལང་བུ་སྐྱེ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནས་བཙས་མ་བརྔ་མ་ཚར་གི་བར་དུ་གར་དུས་ཡིན་ན་ལློ་ཏློག་གི་དག་ཆེན་པློ་ཞིག་ཆགས་ཀི་

ཡློད།ལྷག་པར་དུ་ལློ་ཏློག་བརྔ་རན་ལ་ཁད་ཀི་དུས་སུ་སེར་བ་ཞིག་བརྒྱབ་ན་འབྲུ་རིགས་ཐམས་

ཅད་གཏློར་ཏེ་གཅིག་ཀང་ལེན་རྒྱུ་མེད་པར་ཆགས་འགློ་ཞིང་ཡློད་པས་དུས་དེ་ནི་སེར་བ་ཡློང་

བའི་དུས་སྡུག་ཤློས་ཤིག་ཡིན། །ཚིག ཚིག་ཅེས་པ་ལློ་ཏློག་འདེབས་ཚར་བའི་རེས་སུ་ཆར་པ་

མེད་པར་ཉིན་རག་པར་ཉི་མ་ཤུགས་ཆེན་ཤར་བ་ལ་ཟེར། དེས་ནི་ལང་བུའི་སྐབས་སུ་ལང་བུ་

རྣམས་ཚིག་སྟེ་ལློ་ཏློག་སྐྱེ་བའི་གཞི་མེད་པར་ཆགས་པ་དང༌། སྙེ་མ་བུད་ཟིན་དུས་ཡིན་ན་སྙེ་

མའི་ནང་སྙིང་འབྲུ་རིགས་དེ་སྐམ་ནས་མེད་པ་བེད་ཅིང་ཡློད་པར་དུས་དེར་ཞིང་ལ་ཆ་རྐྱེན་

ཡློད་ན་ཆུ་གཏློང་སྟེ་ལློ་ཏློག་སྲུང་སྐྱློབ་བེད་དགློས་ཀི་ཡློད། ལློ་ཏློག་སྲུང་མཁན་ལ་ཨ་མེ་ཟེར་

བ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ནི་ཡི་དམ་གང་རུང་ཞིག་གི་བསྙེན་པ་བསགས་ནས་ལློ་མང་པློའི་རིང་

མཚམས་ལ་བསད་ཅིང༌། བསྙེན་པ་རགས་ཐློན་ནས་མཚམས་ལས་གློལ་ཏེ་སེར་བ་བཀག་པ་

དང༌། ཆར་སློང་བེད་རྒྱུ་སློགས་ལློ་ཏློག་སྲུང་སྐྱློབ་ཀི་ལས་ཀ་བེད་ཀི་ཡློད་པ་རེད། སྟློན་དུས་

སུ་ལློ་ཏློག་བརྔ་ནས་ཆག་པ་གང་རེ་ལྷན་དུ་སྒློག་པ་ལ་བམ་པློ་སྒློག་ཟེར། དེ་ཉིད་ཤློག་ཚ་སྟེ་

སྐམ་པློ་བེད་དགློས་ཀི་ཡློད་པ་དང༌། དེའི་དུས་སུ་བེ ་སྲུང་དགློས་ཀི་ཡློད་པ་རེད། །དགུན་དུས་

སུ་ཤློག་སྐམ་པློ་ཆགས་ཟིན་པ་དང་དབྱུག་རའི་ནང་དུ་མར་ཕབ་ནས།ཕློ་གཞློན་མློ་གཞློན་

རྣམས་དབྱུག་རའི་ཕློགས་གཉིས་སུ་ཁ་སྤད་དུ་ཤློག་གཉིས་བསྒིགས་ཏེ་མི་རེས་དབྱུག་བསྐློར་

རེ་བཟུང་ཞིང་གླུ་གཞས་དང་བཅས་པས་ལློ་ཏློག་བརྡུངས་དགློས་པ་དང༌།བརྡུང་ཟིན་པའི་

འཕུར་མ་དང་འབྲུ་རིགས་འདྲེས་མ་དེ་དག་མི་གཞན་དག་གིས་རླུང་ལ་འཕར་ནས་འབྲུ་དང་

འཕུར་མ་སློ་སློར་དབེ་ཞིང༌།ཕེ་ཟིན་པ་རྣམས་ད་གཟློད་འབྲུ་མཛོད་དུ་བཅུག་ཅིང་རང་རང་གི་

བཟའ་ཆས་དང༌། ལྷག་མ་རྣམས་འབློག་པ་བཙོངས་ནས་ཤ་དང༌།མར། སྤུ་རིགས། ལྤགས་

རིགས་སློགས་དང་བརེ་པློ་བེད་ཀི་ཡློད།

བློད་ཀི་ཡི་གེ བློད་ཀི་ཡི་གེའི་ངློ་བློ་ལ་ར་བའི་ངློ་བློ་དབངས་བཞི་དང་གསལ་བེད་སུམ་ཅུ། དེ་དག་

ཕན་ཚུན་སྦློར་ཀློག་གི་གློ་རིམ་ནང་དུ་བློད་སྐད་ལ་ཉེར་བ་མཁློ་བའི་སློན་འཇུག་དང༌། རེས་

འཇུག མགློ་ཅན་དང༌། འདློགས་ཅན་གི་རྣམ་པ་ལ་འགྱུར་བ་ཆེར་འབྱུང་མེད་པར་འདྲ་སྟེ།བློན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

གི་གི་སྟློན་པ་གཤེན་གི་སྐབས་སུའང་བློད་ཀི་ཡི་གེའི་ངློ་བློ་གློང་གསལ་འདི་དག་ལས་གཞན་

མེད་པར་གསལ། ལློ་རྒྱུས་ཐློག་བློད་ཀི་ཡིག་གཟུགས་ལ་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པློ་ཞིག་བྱུང་

ཡློད་ཀང༌། ར་བའི་ཡིག་གཟུགས་དབུ་ཅན་དང་དབུ་མེད་གཉིས་ལས་མ་འདས།དེའང་དབུ་ཅན་

ལ་ཡིག་དཀར་དང༌། དབུ་མེད་ལ་ཡིག་ནག་ཀང་ཟེར། དེ་དག་ལ་ནང་གསེས་རྣམ་པའི་སློ་ནས་

དབེ་ན། གཟབ་ཆེན་གཟབ་ཆུང་གཉིས། འབྲུ་ཆེན་འབྲུ་ཆུང་གཉིས། བཤུར་མ་དཀྱུས་མ་གཉིས་

བཅས་དྲུག་ཏུ་འདུས་པ་ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས་གསུངས། 

བློད་ཀི་ཡི་གེའི་རྣམ་དབེ། ༡ སློག་གི་ཡི་གེ─དབངས་བཞི། ༢ རྐྱེན་གི་ཡི་གེ─དབུ་ཤད་གཉིས། 

༣ཕ་མ་བུ་ཚའི་ཡི་གེའི་ལས་མ་ཡིག ─ཨ་དང། ༤ ཕ་ནི─ཨ་བློར་བའི་ལྷག་མ་ཉེར་དགུ་དང་། 

༥ བུ་ནི─གི་གུ་འགེང་བུ་ན་རློ་ཞབས་ཀྱུ་ཡ་བཏགས་ར་བཏགས། ༦ ཕློ་མློ་མ་ནིང་གི་ཡི་

གེ─མིང་གཞིའི་དབེ་བ་ཕློ་ལྔ་མློ་ཉི་ཤུའློ།། ༧ སྒའི་ང་རློའི་དབེ་བ─དྲང་བ། བཀུག་པ། སྨད་པ། 

བསྒེང་བ། བསྟློད་པ། ༨ང་རློ་འདྲེན་ཚུལ─ཨ་ཧ་འ། ༩ ཡི་གེའི་གནས་ཀི་ཁད་པར─དམ་པ། 

ལྷློད་པ། ཤིན་ཏུ་ལྷློད་པ། ཁད་པར་དུ་ཆེས་ལྷློད་པ། ༡༠ རྐྱང་པའི་ཡི་གེ─མགློ་འདློགས་མ་སྦར་

བ། ༡༡ འདློགས་ཅན་གི་ཡི་གེ─ཡ་ར་ལ་ཝ། ༡༢ མགློ་ཅན་གི་ཡི་གེ─ར་ལ་ས་དང་བརེགས་

པའློ།། ༡༣ཁབ་ཆུང་བའི་ཡི་གེ─ཝ་ལྒ་ལྔ་ཏ་ཐ་སྩལ་ལ་ལྦ་ཀྭ་ཟྭ་ལྭ་སློགས། ༡༤ ཡང་འཇུག་གི་

ཡི་གེ─ད་ས། བཅས་སློ།། 

བློད་ཀི་ཡི་གེ་གསལ་བེད་སུམ་ཅུ། ཀ་ཅ་ཏ་པ་ཙ་ཞ་རའི་སེ་པ་ཕེད་དང་བརྒྱད།

བློད་ཀི་ཡི་གེའི་སྐྱེ་གནས་དྲུག མགིན་པ། རན། སློ།། མཆུ། ལེ། སྣ་བཅས་དྲུག་གློ 

བློད་ཀི་ཡུལ་གྲུ། མདློ་དབུས་མཐློ་སང་གི་ཡུལ་གྲུ་ལ་ཟེར། སྟག་ཚང་དཔལ་འབློར་བཟང་པློའི་[རྒྱ་

བློད་ཡིག་ཚང་]ལས། ཤར་རྒྱ་ནག་དང༌། ཁི་བརན། ལྷློ་ན་རྒྱ་གར་དང་ཁ་ཆེ། ནུབ་ན་སྟག་སེ་

དང་གཟིག་འཕན་གཉིས། བང་ན་ཁློམ་དང་གེ་སར་གཉིས། དབུས་ན་བློད་ཡུལ་གངས་ཀི་ར་བ་

དགུ་ཟེར་ཏེ། འཛམ་བུ་གིང་གི་ས་ཚད་ཀི་ལེ་བ། བློད་གངས་ཅན་འདི་ཡིན་པར་འདློད་པ་ནི། ས་

མཐློ། རི་མང༌། གངས་ཆགས་ཆུ་བློ་ཐམས་ཅད་འདི་ནས་ཕིའི་མཐའ་རྣམས་ལ་འབབ་པའི་ཕིར་

འདི་ཉིད་སའི་དབུས་ལེ་བ་ཡིན་པར་འདློད་དློ།། འཛམ་བུ་གིང་ན་སྤིར་གིས་རྒྱལ་ཁམས་ཆེ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆུང་བཅུ་གསུམ་ཡློད་པའི་མིང་ངེས་ཅན་གི་འཛིན་པ་ལྔ་ནི། རྒྱ་གར་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་ཁམས། རྒྱ་

ནག་རིས་ཀི་རྒྱལ་ཁམས། སྟག་གཟིག་ནློར་གི་རྒྱལ་ཁམས། ཁློམ་གེ་སར་དམག་གི་རྒྱལ་

ཁམས། བློད་ཡུལ་ཁ་བ་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁམས་དང་ལྔའློ།། ཞེས་དང༌། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། 

བློད་ཁ་བ་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁམས་དང༌། ཕློགས་བཞིའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀི་ས་མཚམས་ན། སིད་པས་

བཀློད་པའི་རྡློ་རིང་ཆེན་པློ་བཞི་ཡློད་དེ། ཤར་ཕློགས་རྒྱ་ནག་པློ་དང༌། བློད་ཀི་སློ་མཚམས་ན། 

ཤ་ཕུད་གངས་དཀར་ལྷའི་ཡུལ་དུ། འདྲློན་བུ་དུང་གི་རྡློ་རིང་བཙུགས་པ་ཡན་ཆད། ལྷློ་ཕློགས་

རྒྱ་དཀར་པློ་དང༌། བློད་ཀི་སློ་མཚམས། སྨུག་མ་བུ་ཁུར་སིན་གི་ཡུལ་དུ། མཐིང་ཞུན་གཡུའི་

རྡློ་རིང་བཙུགས་པ་ཚུན་ཆད། ནུབ་ཕློགས་སྟག་གཟིག་དང༌། བློད་ཀི་སློ་མཚམས། རང་མ་རང་

གཅིག་ཀླུའི་ཡུལ་དུ། ཤ་རེ་དངུལ་གི་རྡློ་རིང་བཙུགས་པ་མན་ཆད། བང་ཕློགས་ཁློམ་གེ་སར་

དང༌། བློད་ཀི་སློ་མཚམས་ལ་རྨའི་ལུ་གུ་སྨན་གི་ཡུལ་དུ། ར་རྒན་གསེར་གི་རྡློ་རིང་བཙུགས་

པ་ཚུན་ཆད། དེ་རྣམས་བློད་གངས་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁམས་སུ་གཏློགས་པའི་ས་ཚད་ཡིན་ཅིང༌། རྡློ་

རིང་ཀི་དཔངས་ལ། གཞུ་འདློམ་བརྒྱད་ཅུ་རེ་དང་ཞེང་ཕློགས་རེ་ལ་གཞུ་འདློམ་ཉི་ཤུ་རེ། སྟེང་

ན་རྒྱ་ཕིབས་དང་བཅས་པ་ཡློད་དློ་ཟེར་རློ། 

 དེང་དུས་ས་གཤིས་རིག་པའི་སློ་ནས་བཤད་ན། བློད་ཀི་ཡུལ་དབུས་ལྷ་ས་ནི་ཤར་ཐིག་

91དང་བང་ཐིག་30ཡི་འཕད་མཚམས་སུ་གནས་ཡློད་ཅིང༌། ཤར་ནུབ་གཉིས་ཀི་མཐའ་དེ་

ཤར་ཐིག་78དང་105ཡི་བར་དུ་གནས་པ་དང༌། ལྷློ་བང་གཉིས་ཀི་མཐའ་དེ་བང་ཐིག་

26ནས་39བར་གནས་ཡློད། 

 བློད་ལ་ཡུལ་གྲུ་ཆེན་པློ་གསུམ་ཡློད་པ་ནི། སྟློད་མངའ་རིས་བསྐློར་གསུམ། གངས་དང་གཡའི་ར་བ་

རིང་དང་འདྲ་བ་ལ། ཡུལ་གྲུ་ཆེན་པློ་གཅིག སྨད་ལྷ་རེ་ཕྱུགས་དྲུག ནགས་དང་ནའི་ལློངས། ཞིང་

དང་འདྲ་བ་ལ་ཡུལ་གྲུ་ཆེན་པློ་གཅིག བར་དུ་དབུས་གཙང་རུ་བཞི། བག་དང་ཆུ་འཐབ་ས། ཡུར་

བ་འདྲ་ལ་ཡུལ་གྲུ་ཆེན་པློ་གཅིག་སྟེ། དེ་གསུམ་མློ། ། ཞེས་པ་སློགས་པ་རྣམས་དང༌། གཞན་ཡང་

[ཆློས་འབྱུང་མེ་ཏློག་སྙིང་པློ་སྦྲང་རི་བཅུད་]ལས། བློད་ཁམས་གསུམ་གིང་དགུ་བ་བ་ན། རིན་པློ་

ཆེ་འློད་ཀི་གིང་དཀར་པློ། སྟློད་ཁམས་གསུམ་གངས་དང་གཡའི་ར་བ་རིང་འདྲ་བ་ན། ཤ་བ་དང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

དགློ་བ་ལ་སློགས་པ་རི་དྭགས་ཀི་ཡུལ་འཛིན། རུ་བཞི་སློག་ཁའི་གིང་སྐད་པ། བར་ཁམས་

གསུམ་བག་དང་སང་གི་གཤློང་ཡུ་བ་འདྲ་བ་ན། སྤེ ་དང་བག་སིན་ལ་སློགས་པ་གནས། རྨ་བ་

འློད་ཀི་གིང་སྐད་པ། སྨད་ཁམས་གསུམ་ནགས་ཀི་ལློངས་ཞིང་དང་འདྲ་བ་ན། གང་པློ་ཆེ་དང་

འདབ་ཆགས་ལ་སློགས་པ་ལས། འགློ་བ་མི་བ་བ་གཅིག་ཀང་མེད། ཅེས་སློགས་དང༌། 

བློད་ཀི་རིག་རལ། བློད་ཀི་ཟླློས་གར་དང་གླུ་གཞས་ནི་ལློ་ངློ་སྟློང་ཕག་མང་པློའི་གློང་ནས་བྱུང་ཡློད་

པ་དམངས་ཁློད་ཀི་གཏམ་རྒྱུད་དང་། བློན་གི་ཡིག་ཆ་དག་ལས་གསལ་བར་ལར་དང་། ལྷག་

པར་དུ་སྤི་ལློའི་སློན་གི་དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་པའི་ནང་ན་ཀློང་རེ་འཕྲུལ་གི་རྒྱལ་པློས་འབྱུང་

བཞིའི་རིག་པ་ལ་བརེན་ནས་གཏློར་མདློས་ཡས་གླུད་ཀི་ཆློ་ག་མང་པློ་གསར་གཏློད་གནང་བ་

དང་དུས་མཚུངས་སུ་ནམ་མཁའ་དང་། སྐུ་སྟེན། རྒྱང་བུ། མདའ་བཀྲ། འཕང་བཀྲ་ལ་སློགས་

པའི་མཆློད་པའི་མཛེས་བརྒྱན་མང་པློ་བཟློས་ཡློད་པ་ལག་པའི་རིག་རལ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་

སར་དམངས་ཁློད་ཀི་གླུ་གཞས་ལ་བསྟེན་པའི་གཏློར་མདློས་བཏང་བ་ལ་དབངས་དང་། 

གདངས་སྣ་ཚོགས་བཟློས་ཡློད་ངག་གི་སྒྱུ་རལ། འཆམ་དང་གར་སྟབས་སློགས་ལུས་ཀི་སྒྱུ་

རལ་སྣ་ཚོགས་བཟློས་ཡློད་པ་དེ་དག་དུས་རབས་རིམ་བྱུང་གི་ནང་དུ་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་ཞིང་། 

དེང་དུས་ཀང་མང་ཚོགས་རྣམས་ཧ་ཅང་དགའ་པློར་བེད་པའི་གནས་སུ་གྱུར་ཡློད། 

བློད་ཀི་རུས་ཆེན་སེ་བཞི། རུས་ཆེན་སེ་བཞི་འདི་ལ་བགངས་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་དང༌། ཡི་གེ་འབི་

སྟངས་མི་འདྲ་བ་འགའ་ཞིག་ཡློད་པ། དང་པློ་བགངས་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ནི་ས་འབྲུ་སྦྲ་ལློང་བཞི་ལ། 

སེ་རྨུ་ལློང་སྟློང་བཞི་བགངས་སློལ་ཡློད་ཀང་སེ་དང་ཁྱུང་དང་ སྦྲ་རྣམས་རུས་ཚན་གཅིག རྨུ་

དང༌། ས་རྣམས་རུས་ཚན་གཅིག སྟློང་དང༌། འབྲུ་ཞེས་པ་རུས་ཚན་གཅིག་ཡིན་སྟབས་དློན་དུ་

རུས་ཚན་བཞི་རུ་མ་འདུས་པ་མེད། གཉིས་པ་ཡི་གེ་འབི་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ནི། ལློང་དང་གདློང་

གཉིས། བསེ་དང་སེ་གཉིས། སྦྲ་དང་དབ་གཉིས། འབྲུ་དང་འགྲུ་གཉིས། རྨུ་དང་དམུ་གཉིས། ས་

དང་ལྒ་གཉིས་བཅས་བྱུང་ཡློད་པ་འདི་དག་དློན་གཅིག་ཏུ་སྣང༌། 

བློད་ཀི་རློང་ཆེན་བཞི། ཤར་རྒྱལ་མློ་ཚ་བ་རློང་། ལྷློ་ཚ་བ་རློང་། ལྷློ་མློན་ནགས་ཀི་རློང་། ནུབ་བཀྲ་

མློ་རའི་རློང་། 



  1602  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བློད་ཀི་ལག་ཤེས་བཟློ་རལ། བློད་ཀི་རིག་གནས་ནི་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་དང་ཆུང་བ་ལྔ་སྟེ་རིག་པའི་

གནས་བཅུར་དབེ་ཞིང་། རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔའི་ཐློག་མ་བཟློ་རིག་པ་ལའང་ལུས་བཟློ་དང་། ངག་

བཟློ། ཡིད་བཟློ་བཅས་ནང་གསེས་ཆེ་བ་གསུམ་དུ་དབེ་བ་ལས་ལུས་བཟློར་གཙོ་ཕལ་གཉིས་སུ་

དབེ་བའི་ནང་གཙོ་བློ་སྐུ་རེན། གསུང་རེན། ཐུགས་རེན་བཅས་བཟློ་རལ་རིགས་འདྲ་མིན་ནང་

གསེས་ལྷ་བིས་དང་། ལུས་བཟློ་ཕལ་པའི་གས་ཏེ་ཤིང་བཟློ་དང་། རྡློ་བཟློ། འཇིམ་བཟློ། ཞལ་བ། 

ཚོན་བཟློ། གསེར་བཟློ། ལུགས་པ། གློས་བཟློ། ཀློ་བཟློ། ཤློག་བཟློ་སློགས་དུ་མ་མཆིས་ཤིང་། དེ་

དག་སྐློར་ཞིབ་ཕ་ཀ་ཕེང་གློ་རིམ་ལར་བཀློད་ཡློད་པས་ཁག་སློ་སློའི་ནང་གཟིགས། 

བློད་ཀི་ལློ་སར། སྤིར་ན་བློད་ཡུལ་སྟློད་སྨད་བར་གསུམ་གི་མི་དམངས་ཚོས་རང་རང་འཁློས་སྦློར་

ལ་གཞིགས་ཏེ་བློད་ཟླ༡༢པ་ནས་བཟུང་ལློ་གསར་གི་ཉེར་མཁློའི་སྟ་གློན་རིམ་བཞིན་བེད་འགློ་

ཚུགས་ཏེ་ཤ་མར་འབྲུ་སྣུམ་སློགས་ལློ་གསར་གི་ཉེར་མཁློ་དང་། གཟབ་སྤློས་གློན་ཆས་སྣ་

ཚོགས། སེར་ཁའི་ཁ་ཟས་དང་། ལུག་མགློ ལློ་ཕུད། ཕེ་མར་གི་རིབས་སྒློ་དང་ལློ་གསར་མེ་

ཏློག་སློགས་གློ་སློ་ཕེ་མར་གི་ཡློ་ཆས། ཁང་པའི་དར་ལློག་དང་། དར་ཤིང་། ཤམ་བུ་སློགས་

ཉློ་སྒྲུབ་བེད་པ་དང་། ཆང་བཙོ་བ་དང་། སློ་ལུག་དང་ཁུར་བ་སློགས་ཁ་ཟས་སྣ་ཚོགས་འགར་

བ་མ་ཟད། ཁིམ་ཚང་སློ་སློའི་ཆབ་ཚང་གིས་གཙོས་ཁང་པའི་ཕི་ནང་གི་དུ་བ་དང་ཚལ་བ་

རྣམས་གཙང་མར་འཕག་པ་སློགས་ལློ་གསར་གི་སྟ་གློན་བེད་ཅིང་། བློད་ཟླ༡༢ཚེས༢༩ཉིན་

གི་དགློང་མློར་དགུ་ཐུག་མ་འཐུང་གློང་ཁིམ་མི་ཚང་མར་སགས་གློང་ཆུང་ངུ་རེ་སྤད་ནས་དེས་

མི་སློ་སློའི་གཟུགས་པློའི་སྟློད་སྨད་ཚང་མར་ཕུར་སྟེ་ལློ་གཅིག་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ཞག་མ་སུམ་

བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་གེགས་བར་ཚང་མ་སེལ་བའི་སྨློན་ལམ་བཏབ་རེས་དྲིལ་གླུད་བཟློས་ནས་ར་

ཁློག་ཆག་དུམ་ཞིག་ནང་བླུགས་པ་དང་། དེ་རེས་ས་སློད་ཙམ་ལ་དགུ་ཐུག་འཐུང་འགློ་ཚུགས 

དགུ་ཐུག་ཅེས་པ་ཐུག་པ་བག་ཐུག་ནང་ཟས་སྣ་སྣེ་གངས་དགུ་འཛོམས་དགློས་པའི་ཐློག་བག་

ཐུག་ཅུང་ཆེ་བ་ཁག་ཅིག་ནང་སུར་ཕན་དང་། སློལ་བ། དཀར་ཡློལ། ཚྭ། བལ། སློས་སློགས་

བླུགས་པ་དང་དེ་བཞིན་ཉི་ཟླ་བཅས་ཀི་དབིབས་བཟློས་ཏེ་དེ་རྣམས་སུའི་ཕློར་པའི་ནང་ནས་

ཐློན་རུང་། ཕན་ཚུན་དབར་དེ་དག་གི་མཚོན་བེད་གང་ཡིན་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་ཚང་མ་



  1603  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བཞད་གད་ལིང་ངེར་གྱུར་ཅིང་། མི་རེས་དགུ་ཐུག་ཕློར་པ་དགུ་རེ་འཐུང་དགློས་པས་ཕློར་པ་

དགུ་མ་ལློན་པར་ཁུ་བ་ཐིག་པ་རེས་ཕློར་པ་རེའི་ཚབ་བས་ཏེ་གློང་གསལ་དྲི་གླུད་བླུགས་སྣློད་

ར་ཁློག་ཆག་དུམ་དེའི་ནང་དཀར་ཡློལ་ནང་གི་ཐུག་པ་འཐུང་འཕློས་རྣམས་ཀང་བླུགས་ཐློག ད་

དུང་སང་མ་དང་ཇ་རློ་བླུགས་ནས་ར་ཁློག་ཆག་དུམ་དེ་བུ་མློ་ཞིག་ལ་མེ་སར་ཏེ་ཁང་པ་ཚང་

མར་མེ་ཡུལ་བརྒྱབ་ནས་མར་དློན་ཤློག་ཅེས་གདློན་འདྲེ་ཕིར་འབུད་བེད་པའི་ངར་སྒ་སྒློག་

བཞིན་དུ་སློ་སློའི་ཁིམ་ཚང་ཉེ་འཁློར་གི་ལམ་མདློ་ཞིག་ཏུ་བསྐྱལ་ཏེ་དེའི་མཇུག་མེ་མདའ་བློད་

མདའམ་ཤློག་སག་བརྒྱབ་ནས་འདློན་བགེགས་སྐྲད་པའི་ཚུལ་བེད་སློལ་ཡློད། བློད་ཚེས་

༣༠གནམ་གང་ཉིན་སྟ་གློན་གཙོ་བློར་གློ་སློ་ཕེ་མར་དང་། ཁ་ཟས་སེར་ཁ། ལུག་མགློ ལློ་ཕུད། 

ཆང་ཕུད། གློ་མ་འབས་བསིལ། ཇ། མར། ཚྭ། ཞལ་ཟས། ཤིང་འབས། ཐུད། བུ་རམ། ཤེལ་

དཀར་ར་སློ་མ། བི་རིལ། གཞན་ཡང་ཡུལ་ཐློན་བཟའ་བཅའ་བེ་བག་སྣ་ཚོགས་སེར་མའི་ནང་

བླུགས་ཏེ་མཆློད་གཤློམ་མདུན་སྒིག་གཤློམ་གཟབ་རྒྱས་བེད་པ་དང་། མཆློད་གཤློམ་དང་སྐུ་

ཐང་ལ་སྙན་ཤལ་སྒློན་པ། ཐབ་ཚང་གི་རིག་ལེབས་སུ་གློ་ཕེའི་དཀར་ཐིག་གི་གཡུང་དྲུང་དང་

བཀྲ་ཤིས་རགས་བརྒྱད་སློགས་ཀི་རི་མློས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ། ཆུ་ཟགས་དང་ཆུ་བན་ར་མ་

སློགས་བཅུད་ཀིས་གཏམས་པའི་སྣློད་ལ་ཁ་བཏགས་དཀྲི་བ། ཁང་པའི་ནང་གི་གདུང་ཁེབས་

དང་སློ་སེའུ་ཁུང་སློགས་ཀི་ཤམ་བུ་གསར་དུ་བརེ་བ། སློ་རའི་ཕི་ནང་དང་ཁང་པའི་མདློ་སྦུག་

གང་སར་གད་འཕིས་ལེགས་པར་བས་ཐློག་གདན་ལློག་སློགས་རྒྱས་སྤློས་ཅི་ཆེ་དང་། ཐབ་

ཚང་གི་རིག་ལེབས་སུ་གློ་ཞིབ་ཀི་དཀར་རགས་ཞེས་བཀྲ་ཤིས་རི་མློ་དང་ཐབ་ཀི་ཐློད་དུ་ཀླུ་མློ་

མཚོན་བེད་སིག་རའི་གཟུགས་འབི་བ། རྒྱལ་སློའི་མདུན་ནས་དཀར་ཐིག་འཐེན་ཏེ་སྣེ་རློགས་

མཚམས་གཡས་གཡློན་གཉིས་ལ་ཁི་སྣ་རྒྱབ་པ་དང་། དཀར་ཐིག་གི་དཀིལ་དུ་མི་འགྱུར་རག་

ཏུ་བརན་པའི་གཡུང་དྲུང་གི་རི་མློ་འབི་བ། རྒྱས་པར་དེ་ནས་རིམ་བཞིན་རིན་ཆེན་གདུགས་

དང་། གསེར་ཉ་དང་། གཏེར་ཆེན་བུམ་པ། པདྨ་བཟང་། དུང་དཀར་གཡས་འཁིལ། དཔལ་བེའུ། 

ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན། འཁློར་ལློ་བཅས་བཀྲ་ཤིས་པའི་རགས་བརྒྱད་འབི་སློལ་ཡློད། ཚེས་

གཅིག་གི་ཞློགས་པ་ས་མློར་ལངས་ནས་སྐར་ཆུ་ལེན་ཞིང་དེས་ཡན་ལག་ལྔ་ཁྲུས་བ་དགློས། དེ་



  1604  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནས་ཉི་ཤར་གི་དུས་སུ་ཐློག་མར་ཡུལ་ལྷ་གསློལ་མཆློད་ཀི་ཆེད་དུ་ཡུལ་སེ་ཐམས་ཅད་ཀིས་

ལྷ་བསངས་བཏང་ཞིང་། དུད་སྤིན་གིས་རི་ལུང་གང་བར་བེད། རབ་ན་ལློ་གཞློན་རྣམས་ཡུལ་

སློ་སློའི་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་གང་དེའི་རི་འགློར་ལྷ་བསངས་བཏང་སར་འགློ་དགློས། དེ་ལར་

རྒྱུན་མ་ཆད་པ་ཚེས་ལྔའི་བར་བ་སློལ་འདུག 

བློད་ཀི་ཤིང་སང་ཁལ་བཞི། ཤིང་སང་ཁལ་རེར་དངུལ་སང་དྲུག་ཅུ་རེ་གཉིས་དང་ཞློ་ལྔ། 

བློད་ཀི་ཤེས་རིག བློད་ཀི་ཤེས་རིག་ནི་མི་རིགས་དེས་བས་པའི་ཡུལ་སློལ་དང་། གློམས་གཤིས། 

ཆློས་ལུགས། བསམ་བློ། བཟློ་རིག་ལག་རལ། ཞིང་འབློག་ལས་སློ་ལ་སློགས་པའི་རིག་གནས་

ཆེ་ཕ་ཐམས་ཅད་ལ་ཟེར། 

བློད་ཀི་གསློ་བ་རིག་པ། སྟློན་པ་གཤེན་རབ་མི་བློ་ཆེ་མ་བློན་པའི་གློང་དེར་མི་ལློ་ཁི་ཕག་མང་པློའི་

རིང་ལ་བློད་མི་རྣམས་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་གནློད་འཚེ་རྣམས་དང་འཐབ་རློད་ཡུན་རིང་བས་ཏེ་

རང་གི་ལུས་ཁམས་ལ་ཕན་པར་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་མང་པློ་ཞིག་ཤེས་ཡློད་ལ། དེའི་ནང་དུ་ནད་

གསློ་བའི་རིག་པའང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཤེས་རློགས་བྱུང་ཡློད་པ་ནི་ཆུ་སྐློལ་ཚ་མློས་མ་ཞུ་བའི་

ནད་བཅློས་པ་དང༌། རྨ་ཁ་ལ་མར་ཞུ་བྱུགས་ནས་ཁག་གཅློད་པ་སློགས་ཀི་རིག་པ་དེ་དག་རེད། 

གཤེན་རབ་མི་བློ་ཆེ་པུ་རངས་སུ་བློན་ནས་སིད་དང་རིག་གནས་ལ་ཡར་རྒྱས་འགློ་བའི་ཐབས་

ལམ་མང་པློ་རྒྱ་བསྐྱེད་གནང་བའི་སྐབས་སུ། ནད་གསློ་བའི་རིག་པ་ལའང་རྒྱ་ཆེ་གཏིང་ཟབ་ཀི་

སློ་ནས་ཞིབ་འཇུག་གནང་སྟེ། གནའ་མིས་བས་པའི་རིག་པའི་རྨང་གཞིའི་ཐློག་ཏུ། རང་ཉིད་

ཀིས་གསར་གཏློད་གནང་བའི་རྡུལ་ཕན་གི་རིག་པ་སྟེ་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་བཞི་ཡིས་

སྐྱེད་པའི་རིག་པ་ལ་བརེན་ནས་ཕི་རློལ་ཡུལ་གི་དངློས་རས་རིགས་མི་འདྲ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ངློ་

བློ་དང༌། རང་བཞིན། རློ་དང་། ནུས་པ་བཅས་ལ་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་ནས་གསློ་བེད་སྨན་རས་སུ་བེད་

སྤློད་གནང་བ་དང༌། ནང་སེམས་ཅན་གི་ལུས་ཁམས་ལ་བརགས་ནས། ལུས་གནས་བེད་ཀི་

ཟུངས། འཇིག་བེད་ཀི་རྒྱུ། དེ་སྐྱེད་བེད་ཀི་རྐྱེན། རྐྱེན་ཟླློག་བེད་ཀི་ཐབས། ནད་གང་ལ་གང་

ཕན་གི་སྨན་སློགས་རིག་པ་ཕ་ཞིང་ཞིབ་པའི་སློ་ནས་ཞིབ་འཇུག་གནང་སྟེ། རང་གི་གདུང་སས་

དཔྱད་བུ་ཁི་ཤེས་སློགས་ལ་གདམས་པའི་གསློ་རིག་སྨན་གི་གཞུང་ལུགས་ལ་ཡློངས་གགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

སུ་མདློ་དགུ་འབུམ་བཞི་ཟེར་བ་བྱུང་ཡློད་། དེའི་རེས་སུ་དུས་རབས་རིམ་བྱུང་གིས་མཁས་པ་

རྣམས་ཀིས་མུ་མཐུད་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་དར་སེལ་གནང་བར་བརེན། ལུས་ཀི་གནས་

ལུགས་དང་། ནད་ཀི་མཚན་ཉིད། རྩྭི་ཤིང་གི་ནུས་པ་བཅས་བཤད་པའི་གཞུང་ལུགས་ཆ་ཚང་

བ་ཡློད་པ་ཞིག་རེད། 

བློད་ཁ་བ་ཅན། ས་ཁད་མཐློ་ཞིང་དུས་བཞིར་རི་མགློ་ཐམས་ཅད་ན་ཁ་བ་རྒྱུན་ལན་ཡློད་པས་ན་བློད་

ཁ་བ་ཅན་གི་ཡུལ་ལློངས་ཞེས་ཟེར། 

བློད་ཁང་། བློད་ཁློ་ནའི་ཨར་པློའི་ཁད་ཆློས་དང་ལན་པའི་ཁང་པ།

བློད་ཁམས། གནའ་བློའི་ཡིག་ཆ་རིང་པ་དག་ལས་གསལ་བར་ལར་ན། མ་སངས་རུས་དགུས་

དབང་བསྒྱུར་སྐབས་བློད་ཁམས་གཡའ་དྲུག་ཟེར་བའི་མིང་བཏགས་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད། ཡུལ་

དེ་ནི་མདློ་དབུས་མཐློ་སང་གི་ཡུལ་གྲུ་འདི་ལ་ཟེར་ཞིང་། དེའི་ཚད་ནི། སྟག་ཚང་དཔལ་འབློར་

བཟང་པློའི་རྒྱ་བློད་ཡིག་ཚང་ལས། བློད་ཁ་བ་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁམས་དང༌། ཕློགས་བཞིའི་རྒྱལ་

ཁམས་ཀི་ས་མཚམས་ན། སིད་པས་བཀློད་པའི་རྡློ་རིང་ཆེན་པློ་བཞི་ཡློད་དེ། ཤར་ཕློགས་རྒྱ་

ནག་པློ་དང༌། བློད་ཀི་སློ་མཚམས་ན། ཤ་ཕུད་གངས་དཀར་ལྷའི་ཡུལ་དུ། འདྲློན་བུ་དུང་གི་རྡློ་

རིང་བཙུགས་པ་ཡན་ཆད། ལྷློ་ཕློགས་རྒྱ་དཀར་པློ་དང༌། བློད་ཀི་སློ་མཚམས། སྨུག་མ་བུ་ཁུར་

སིན་གི་ཡུལ་དུ། མཐིང་ཞུན་གཡུའི་རྡློ་རིང་བཙུགས་པ་ཚུན་ཆད། ནུབ་ཕློགས་སྟག་གཟིག་

དང༌། བློད་ཀི་སློ་མཚམས། རང་མ་རང་གཅིག་ཀླུའི་ཡུལ་དུ། ཤ་རེ་དངུལ་གི་རྡློ་རིང་བཙུགས་

པ་མན་ཆད། བང་ཕློགས་ཁློམ་གེ་སར་དང༌། བློད་ཀི་སློ་མཚམས་ལ་རྨའི་ལུ་གུ་སྨན་གི་ཡུལ་

དུ། ར་རྒན་གསེར་གི་རྡློ་རིང་བཙུགས་པ་ཚུན་ཆད། དེ་རྣམས་བློད་གངས་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁམས་

སུ་གཏློགས་པའི་ས་ཚད་ཡིན་ཅིང༌། རྡློ་རིང་ཀི་དཔངས་ལ། གཞུ་འདློམ་བརྒྱད་ཅུ་རེ་དང་ཞེང་

ཕློགས་རེ་ལ་གཞུ་འདློམ་ཉི་ཤུ་རེ། སྟེང་ན་རྒྱ་ཕིབས་དང་བཅས་པ་ཡློད་དློ་ཟེར་རློ། 

དེང་དུས་ས་གཤིས་རིག་པའི་སློ་ནས་བཤད་ན། བློད་ཀི་ཡུལ་དབུས་ལྷ་ས་ནི་ཤར་ཐིག་91དང་

བང་ཐིག་30ཡི་འཕད་མཚམས་སུ་གནས་ཡློད་ཅིང༌། ཤར་ནུབ་གཉིས་ཀི་མཐའ་དེ་ཤར་ཐིག་

78དང་105ཡི་བར་དུ་གནས་པ་དང༌། ལྷློ་བང་གཉིས་ཀི་མཐའ་དེ་བང་ཐིག་26ནས་39བར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གནས་ཡློད། 

བློད་ཁམས་ཡུལ་གྲུ་ཆེན་མློ་གསུམ། རྒྱ་བློད་ཡིག་ཚང་ལས། སྟློད་མངའ་རིས་བསྐློར་གསུམ། 

གངས་དང་གཡའི་ར་བ་རིང་དང་འདྲ་བ་ལ། ཡུལ་གྲུ་ཆེན་པློ་གཅིག སྨད་ལྷ་རེ་ཕྱུགས་དྲུག 

ནགས་དང་ནའི་ལློངས། ཞིང་དང་འདྲ་བ་ལ་ཡུལ་གྲུ་ཆེན་པློ་གཅིག བར་དུ་དབུས་གཙང་རུ་

བཞི། བག་དང་ཆུ་འཐབ་ས། ཡུར་བ་འདྲ་ལ་ཡུལ་གྲུ་ཆེན་པློ་གཅིག་ཅེས་གསུངས་སློ།། 

བློད་ཁམས་གསུམ། སྟློད་མངའ་རིས་སྐློར་གསུམ། བར་དུ་དབུས་གཙང་རུ་བཞི། སྨད་དུ་མདློ་

ཁམས་སང་དྲུག 

བློད་ཁམས་གསུམ་གིང་དགུ། [ཆློས་འབྱུང་མེ་ཏློག་སྙིང་པློ་སྦྲང་རི་བཅུད་]ལས། བློད་ཁམས་གསུམ་

གིང་དགུ་བ་བ་ན། རིན་པློ་ཆེ་འློད་ཀི་གིང་དཀར་པློ། སྟློད་ཁམས་གསུམ་གངས་དང་གཡའི་ར་བ་

རིང་འདྲ་བ་ན། ཤ་བ་དང་དགློ་བ་ལ་སློགས་པ་རི་དྭགས་ཀི་ཡུལ་འཛིན། རུ་བཞི་སློག་ཁའི་གིང་

སྐད་པ། བར་ཁམས་གསུམ་བག་དང་སང་གི་གཤློང་ཡུ་བ་འདྲ་བ་ན། སྤེའུ་དང་བག་སིན་ལ་

སློགས་པ་གནས། རྨ་བ་འློད་ཀི་གིང་སྐད་པ། སྨད་ཁམས་གསུམ་ནགས་ཀི་ལློངས་ཞིང་དང་འདྲ་

བ་ན། གང་པློ་ཆེ་དང་འདབ་ཆགས་ལ་སློགས་པ་ལས། འགློ་བ་མི་བ་བ་གཅིག་ཀང་མེད། 

བློད་ཁི་སྐློར་བཅུ་གསུམ། བློད་ཁི་སྐློར་བཅུ་གསུམ་ནང་དབུས་གཙང་གཉིས་མ་གཏློགས་མངའ་

རིས་དང་མདློ་ཁམས་ཁུལ་འདིའི་ཁློངས་སུ་རིས་མེད། གཙང་ཕློགས་ཁི་སྐློར་དྲུག ༡ མངའ་

རིས་མང་ཡུལ་ཁི་སྐློར། གཙོ་བློ་ད་ལའི་སྐྱིད་གློང་རློང་ཁློངས་སློགས ལ་ཧློར་དུད་2635དང༌། 

༢ ལ་སྟློད་ལྷློ་པའི་ཁི་སྐློར། གཙོ་བློ་ད་ལའི་དིང་རི་རློང་ཁློངས་སློགས་ལ་ཧློར་དུད་1089དང༌། 

༣ལ་སྟློད་བང་པའི་ཁི་སྐློར། གཙོ་བློ་ད་ལའི་ལྷ་རེ་དང་ངམ་རིང་རློང་ཁློངས་སློགས ལ་ཧློར་དུད་

2250དང༌། ༤ ཆུ་མིག་ཁི་སྐློར། ད་ལ་གཞིས་རེ་གློང་ཁེར་ཁློངས་རྒྱ་མཚོ་ཤར་དང་བེ་

ལགས་སློགས་ལ་ཧློར་དུད་3003དང༌། ༥ ཞ་ལུ་ཁི་སྐློར། གཞིས་རེའི་ལྷློ་ངློས་དང་པ་འདུས་

རྒྱལ་རེ་སློགས་ལ་ཧློར་དུད་3892དང༌། ༦ བང་འབློག་ཁི་སྐློར། གཙོ་བློ་ད་ལའི་རྣམ་གིང་

རློང་ཁློངས་དང་འབློག་ཁུལ་ལ་ཧློར་དུད་3630བཅས་དང༌། དབུས་ཕློགས་ཀི་ཁི་སྐློར་དྲུག་

གི་མིང་དང་ཧློར་དུད་ཀི་གངས་འབློར་ནི། ༧ འབི་གུང་བློད་འབློག་ཁི་སྐློར། ཁློངས་གཏློགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ལྷློ་བང་གང་སར་ཡློད་ལ་ཧློར་དུད་3630དང༌། ༨ ཚལ་པ་ཁི་སྐློར། ལེ་གནས་ཚལ་གུང་ཐང་

དང་ལྷ་ས་ཁུལ་ཁློངས་གཏློགས་ལྷློ་ཁ་སློགས་གང་སར་ཡློད ལ་ཧློར་དུད་3702དང༌། ༩ ཕག་

གྲུའི་ཁི་སྐློར། ལེ་གནས་ད་ལའི་སྣེ་གདློང་རློང་དང་ཁློངས་གཏློགས་གང་སར་ཡློད་ལ་ཧློར་དུད་

2438དང༌། ༡༠ གཡའ་བཟང་ཁི་སྐློར། ད་ལའི་ལྷུན་རེ་རློང་སློགས ལ་ཧློར་དུད་3000དང༌། 

༡༡ རྒྱ་མ་ཁི་སྐློར། ད་ལའི་མལ་གིང་དང་འློན་སློགས་ལ་ཧློར་དུད་2950དང༌། ༡༢ བ་ཡུལ་

ཁི་སྐློར། ལྷློ་ཁ་བ་ཡུལ་ཁུལ་སློགས་ལ་ཧློར་དུད་2950བཅས་ཡློད་པ་དང༌། དབུས་གཙང་

གཉིས་ཀི་བར་ན་ཡློད་པའི་ཁི་སྐློར་གཅིག་ནི། ༡༣ ཡར་འབློག་ཁི་སྐློར་གཅིག ད་ལའི་སྣ་དཀར་

རེ་རློང་སློགས ལ་ལེབ་བཅུ་དྲུག་སྟེ་ཧློར་དུད་750ཡློད་ཅེས་གསལ། 

བློད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༦༡༨ལློར་ལར་སྟློད་

ལྷློར་སྐུ་འཁྲུངས། ཇློ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་ལློ་ཙཱ་བ་འགྱུར་མེད་ཞབས་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡིན་པ་ལུང་

བསྟན། འབི་ཀློག་དང་། སྐུ་བརན་བིས་འབུར་སློགས་མ་བསབ་པ་རང་བྱུང་དུ་མཁེན། ཆུང་ངུའི་

དུས་ནས་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་ཆློས་གྲྭར་ཞུགས་ནས་རྒྱལ་བ་དཔག་བསམ་དབང་པློ། 

ཆློས་གགས་རྒྱ་མཚོ། ཕག་རྡློར་ནློར་བུ་སློགས་ཡློངས་འཛིན་དུ་མར་བསྟེན་པ་ལས། ཁད་པར་

ཀུན་མཁེན་སངས་རྒྱས་རྡློ་རེར་བསྟེན་ནས་མདློ་རྒྱུད་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་ལ་མཁས་པར་

སྦངས། སྙན་ངག་བསབ་དུས་རློམ་རྒྱུག་ལན་གསུམ་ཕུལ། ཀུན་མཁེན་སངས་རྡློར་བ་ཡང་

ཤིན་ཏུ་མཉེས་ནས་རློམ་རྒྱུགས་ཕུལ་བའི་སྙན་ཚིག་འདི་རྣམས་རློག་བརློད་པག་བསམ་འཁི་

ཤིང་དང་། རིན་སྤུངས་ཞབས་དྲུང་གི་གསུང་ཁློ་ནར་འདྲ་བ་འདུག་གསུངས། སྙན་ཚིག་གི་རིག་

པ་ལ་དཎི་ཞབས་ཉིད་དང་རྣམ་དབེར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་བསྟློད་བསགས་གནང་བས་བློད་

མཁས་པ་ཞེས་གགས་སློ།། གཞན་ཡང་སྙན་ངག་མེ་ལློང་མའི་གཞུང་ལ་སར་འགེལ་རྣམས་

ཀིས་དློན་ཇི་བཞིན་མ་རློག་ཅིང་ལློག་པར་འགེལ་བ་རྣམས་ལ་སྒ་གཞུང་རང་ལ་ཁུངས་བཅློལ་

ནས་རང་བཞིན་རྐྱེན་དང་། རྣམ་འགྱུར་གསུམ་གི་སློ་ནས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབས་ཏེ་

འགེལ་པར་གནང་། སྤི་བཏང་གཡེང་བའི་འགློ་དློན་དང་། སྤློས་བཅས་ཀི་ཐུགས་དམ་སློགས་

ཆེར་མི་གནང་བས། ཕག་བིས་མཛད་པའི་ཡི་གེ་རང་ཡང་པུ་སྟི་བརྒྱ་ཕག་བརྒལ་བར་ཡློད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པར་ཐློས། འློན་ཀང་བར་སྐབས་སུ་ཁློ་ཕུའི་སློབ་དཔློན་གི་གློ་སར་བཞུགས་ནས་དུས་རིང་ཙམ་

འཆད་ཉན་སྨྲ་བ་གནང་ཞིང་། ཕིས་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁེན་ཞབས་མི་ཡི་དབང་པློས་

འགློག་རློང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས། ནན་གིས་ཕེབས་པའི་བཀའ་ལན་མ་རློགས་པར་དབང་ཆློས་

མང་པློ་འབུལ་དགློས་བྱུང་ཚེ། གདམས་པའི་བྱུང་ཁུངས་དང་། བརྒྱུད་པའི་ལློ་རྒྱུས་སློགས་རེ་

རེ་བཞིན་ཚང་ལ་མ་ནློར་བའི་དབང་ལུང་ཁིད་རྒྱུན་རྣམས་སེལ་བས་ཀུན་མཁེན་དགེ་ལེགས་

རྣམ་པ་རྒྱལ་བ་ཞེས་བསྟློད་བསགས་མཛད་ནས་ར་བའི་བ་མ་ཉིད་དུ་བཀུར། རབ་བྱུང་བཅུ་

གཅིག་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་༡༦༨༥ལློར་སྐུ་གཤེགས། ད་ལ་འཚོལ་སྡུད་ཐུབ་པའི་གསུང་ཆློས་

པློད་བཞི་བཞུགས་ཡློད། ལྷག་པར་ཏུ་དགུང་ལློ་རེ་གཅིག་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༦༧༨ལློར་

བརམས་པའི་སྙན་འགེལ་དང་དཔེར་བརློད་ནི། གངས་ལློངས་སྙན་ངག་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་གཙུག་

རྒྱན་ལ་བུར་གྱུར་ཡློད། 

བློད་མཁས་དཔེར་བརློད། སྙན་ངག་མེ་ལློང་གཞུང་གིས་བསྟན་པའི་དཔེར་བརློད་ལེགས་པར་

བཤད་པ་སྒ་དབངས་རྒྱ་མཚོའི་འཇུག་ངློགས་ཞེས་པ། དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པར་བློད་

མཁས་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་གིས་མཛད་པའློ།། 

བློད་གངས་ཅན་ལློངས། གངས་རིས་བསྐློར་བའི་བློད་ཡུལ་གི་ལློངས།

བློད་གུར་གུམ། ① པྲི་ཡང་ཀུའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག ② ལྡུམ་རར་སྐྱེ་བའི་གུར་གུམ། 

བློད་གློ། ① ག་མ་རིང་པློ་ཡློད་པའི་གློ་དམར་མདངས་ཅན་ཞིག ② བློད་པའི་གློ་ཞིག 

བློད་སྒ། འབློད་པའི་སྒ་སྟེ། ཀེ་དང་ཀྭ་ཡེ་ལ་བུ།

བློད་དངུལ། སར་བློད་ཀི་དངུལ་ལ་འཇལ་ཚད་སང་ལྔ་བཅུ་རེ་ཡློད་པའི་རྡློ་ཚད་དང་། སང་ལས་

ཆུང་བའི་དངུལ་སིལ་མའི་གས་སུ་ཞློ་བེད་དློ་དང་། ཞློ་གང་། ཞློ་ཕེད་བཅས་སློ་སློར་ཡློད་པའི་

དངུལ་པར་རྒྱབ་འགློ་བཙུགས་པ་དང་། དེ་རེས་ཟངས་ཀི་པད་ཤ་ཞློ་ལྔ་དང་། ཞློ་གསུམ། ཞློ་

གང་། ཕེད་བརྒྱད། སྐར་ལྔ་བཅས་ཀི་པར་ཡང་བརྒྱབ་ཡློད། ལགས་ཕག་ལློའི་གསར་བརེ་བྱུང་

རེས་བློད་དུ་ཤློག་དངུལ་ངློས་སུ་སང་ལྔ་དང་། སང་བདུན་ལློ་ལྔ། སང་བཅུ། སང་ཉེར་ལྔ། སང་

བརྒྱ་རེ་དང་དེ་མིན་ཟངས་ཊམ་བཅུ་སློར་སློགས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཀང་པར་སྐྲུན་གིས་བཀྲམ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

པ་དེ་རྣམས་བློད་དུ་དམངས་གཙོ་བཅློས་བསྒྱུར་བས་རེས་བཀག་པ་རེད། 

 བློད་ལང་། ཤིང་སྨན་ཞིག

བློད་ཆས། བློད་ལུགས་ཀི་གློན་ཆས།

བློད་ཆེན་པློ། མངའ་རིས་སྐློར་གསུམ་དང་། དབུས་གཙང་རུ་བཞི། མདློ་ཁམས་སང་དྲུག་བཅས་

ཡློངས་སུ་རློགས་པ་དེར་ཟེར། 

བློད་ཆློལ་ཁ་གསུམ། སློག་རྒྱལ་ཧུ་པི་ལིའི་སྐབས་དམག་དཔུང་གིས་དབང་དུ་བས་པའི་བློད་ཡུལ་

ལ་ཆློལ་ཁ་གསུམ་ཞེས་ཕེས་ཡློད་པ་རེད། འློན་ཀང་དེའི་ནང་དུ་ད་ལའི་མངའ་རིས་བསྐློར་

གསུམ་ལས་གུང་ཐང་མ་གཏློགས་གཞན་རྣམས་བློད་ཆློལ་ཁ་གསུམ་གི་ནང་དུ་གཏློགས་མེད་

པ་ནི་སྐབས་དེར་མངའ་རིས་བསྐློར་ཕལ་ཆེར་སྟློད་སྟློད་ཧློར་དུ་གགས་པའི་སློག་པློའི་རྒྱལ་པློ་

དེས་བཟུང་ཡློད་པ་རེད། ཧུ་པི་ལི་སེ་ཆེན་ཧན་གིས་ས་སྐྱ་འགློ་མགློན་འཕགས་པ་ལ་དབང་

ཐེངས་གཉིས་པ་ཞུས་པའི་དབང་ཡློན་ལ་བློད་ཆློལ་ཁ་གསུམ་ཕུལ་བའི་ཆློལ་ཁ་གསུམ་ནི། 

མངའ་རིས་གུང་ཐང་ནས་སློག་ལ་སྐྱ་བློ་ཡན་དབུས་གཙང་ཆློས་ཀི་ཆློལ་ཁ། སློག་ལ་སྐྱ་བློ་

ནས་རྨ་ཆུ་ཁུག་པ་ཡན་མདློ་སྟློད་མིའི་ཆློལ་ཁ། རྨ་ཆུ་ཁུག་པ་ནས་རྒྱའི་མཆློད་རེན་དཀར་པློ་

ཡན་མདློ་སྨད་རའི་ཆློལ་ཁ་ཞེས་ས་མཚམས་གསལ་པློར་ཕེས་ཡློད་པ་རེད།

བློད་ཇ། ཇ་ཁུ་དང་མར་ཚྭ་སློགས་མཉམ་དུ་བསྲུབས་པའི་ཇ་སྟེ་ཇ་བསྲུབས་མ།

བློད་ལློངས། ① བློད་ཡུལ། ② བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་བསྡུས་མིང་།

བློད་ཐབ། ས་ལས་བཟློས་པའི་ཐབ།

བློད་ཐུག བུལ་ཆུར་བརིས་པའི་གློ་ཟན་གི་ཐུག་པའི་བེ་བག་ཅིག 

བློད་དང་བློད་ཆེན་པློ། བློད་ཅེས་པ་སྤིར་བཏང་གི་འབློད་ཚུལ་དང་། བློད་ཆེན་པློ་ཞེས་པ་ཧི་མ་ལ་

ཡའི་ས་ཁུལ་དུ་འཚོ་སློད་བས་པའི་སྐད་ཡིག་དང་། རིག་གཞུང་གཅིག་པའི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་

ལ་ཟེར། འགའ་ཞིག་གིས་དབུས་གཙང་གཉིས་ལ་བློད་དང་། མདློ་ཁམས་ལ་བློད་ཆེན་པློ་ཟེར་

བ་ཡིན་ཚུལ་བཤད་མཁན་ཡློད་ཀང་དེ་མི་འགིག་སྟེ་འབློམ་སྟློན་པས་ཨ་ཏི་ཤ་ལ་བློད་ཆེན་པློ་

ན་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་དང་དགེ་འདུན་དཔག་མེད་བཞུགས་པ་དེར་ཕེབས་པར་ཞུ་བ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕུལ་ཚུལ་ཇློ་བློ་རེའི་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ་བས་སློ།། 

བློད་དུ་གགས་པ་མཛད་པ་བཅུ་གཅིག ཨློ་རྒྱན་པདྨའི་བློད་དུ་གགས་པ་མཛད་པ་བཅུ་གཅིག་ནི། འགློ་

དྲུག་དློན་མཛད་བརྒྱད་ལྔ་ཆེ་བ་མཛད། ། ལྷ་འདྲེ་བཏུལ་མཛད་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་མཛད། ། 

མདློ་རྒྱུད་བསྒྱུར་མཛད་འཕིན་ལས་རྣམ་བཞི་མཛད། སྦློར་སྒློལ་གཉིས་མཛད་མནན་བསེག་

འཕང་གསུམ་མཛད། ། དུས་བཞི་མཁེན་མཛད་བསྟན་ཞབས་གཏེར་སྐྱློང་མཛད། ། རྒྱ་བློད་དྲིན་

ཆེན་གང་ལ་གང་འདུལ་མཛད། ཨློ་རྒྱན་རྣམ་ཐར་མདློར་བསྡུས་མཛད་པ་འདི། སུས་བིས་པ་དང་

མཐློང་ཐློས་གཞན་ལ་སྟློན། དེ་དག་འཇིག་རེན་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ། ཞེས་གསུངས་སློ།། 

བློད་དློར། ར་ཁ་འབེད་རྒྱུ་ཡློད་པའི་དློར་མ།

བློད་མདའ། བློད་བཟློས་རས་མདེལ་མེ་མདའི་ཁ་ནས་བླུག་དགློས་པ་ཞིག

བློད་མདའི་མདེལ་ཁུག བློད་ཀི་མེ་མདའི་མདེའུ་བླུག་སྣློད། 

བློད་བརྡ། ① འབློད་པའི་བརྡ། ② བློད་ཀི་ཡི་གེའི་བརྡ། བློད་པས་བློད་བརྡ་མ་ཤེས་པར། ལེགས་

སྦར་ཤེས་རླློམ་བཞད་གད་གནས།

བློད་སྣེ། སྣེའུ་རིགས་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་སྣེའུ་མདློག་སློན་པློ་ཅན་གི་མིང་།

བློད་སྣེའུ། བློད་དུ་སྐྱེས་པའི་སློ་ལྡུམ་ཞིག 

བློད་པ། བློད་མི་དང་དློན་གཅིག 

བློད་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ། རྣམ་དབེ་བརྒྱད་པ། ཀེ་ཀེ་གློགས་པློ་སློབ་སྦློང་ཡག་པློ་གིས།

བློད་པའི་སྒ། གང་གི་མིང་བརློད་པའི་ཚེ་གཙོ་ཆེར་མིང་དེའི་ཐློག་མར་དང་། ཚིགས་བཅད་ཀི་

སྐབས་མིང་དེའི་བར་དང་། མཐའ་མར་ཡང་སྦློར་བའི་འབློད་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ། ཀེ། ཀ་ཡེ། 

ཀྭ་སློགས་འདི་རྣམས་ལས་རྣམ་དབེ་བརྒྱད་པའི་མིང་ཐློབ་ཀང་། གློང་གསལ་སྒ་སྐད་མཚོན་

བེད་ཀི་མིང་ཙམ་ལས་ལློགས་སུ་རྣམ་དབེའི་རྐྱེན་སྟེར་རྒྱུ་མེད་པ་དཔེར་ན། ཀེ་གཙོ་འཛིན་

ཆེན་པློ། འཐུས་མི་ལྷན་རྒྱས་གསློན་དང་ཀྭ་ཞེས་སློགས་ལ་བུ། 

བློད་པའི་རྣམ་དབེ། རྣམ་དབེ་བརྒྱད་པ་སྟེ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་ནི་ཀེ། ཀ་ཡེ། ཝ་ཡེ་རྣམས་སློ།། 

བློད་ཕག བློད་ཡུལ་ནས་ཐློན་པའི་ཕག་པ། དེ་ས་མཐློའི་གནས་བབ་འཕློད་པ། ནད་རིམས་འགློག་



  1611  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ཤུགས་ཆེ་བ། གང་ངད་བཟློད་ཐུབ་པ། ཕག་ལློ་རྩུབ་པློ་ཟ་དགའ་བ་བཅས་ཀི་དགེ་མཚན་ཡློད་པ། 

བློད་འབློག ① བློད་པའི་འབློག་པ། ② [ཡུལ] ཞིང་པ་དང་འབློག་པའི་བསྡུས་མིང་།

བློད་མི། མི་རིགས་ཀི་ནང་གསེས་ཞིག མི་རིགས་སེར་པློའི་ནང་གསེས་བློད་ཀི་མི།

བློད་མི་བྱུང་ཚུལ། ང་ཚོ་བློད་ཀི་མི་རིགས་འདི་ཡང་དེ་དག་དང་དུས་མཚུངས་ཙམ་ཡིན་ཞེས་

བཤད་ཆློག་སྟེ། སྤི་ལློ་༡༩༧༨ལློར་བློད་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་གི་ཤན་ཚ་རློང་དང་ནག་ཆུ་

རློང་སློགས་སུ་སློག་ཆགས་རིགས་ཀི་འགྱུར་རྡློ་མང་པློ་ཐློན་པ་དེ་དག་ལ་བལས་ན་བློད་ཀི་

ཡུལ་འདིར་སློག་ཆགས་གནས་པ་ནས་ལློ་ངློ་ས་ཡ་ལྷག་ཙམ་ཟིན་པའི་བདེན་དཔང་བྱུང་ཡློད་

པ་ལར་ན། འགློ་བ་མི་ཡི་རིགས་ཀང་དེ་དག་དང་ཧ་ལམ་དུས་མཚུངས་ཙམ་དུ་བྱུང་ཡློད་པར་

རེས་སུ་དཔག་ཐུབ། སྤི་ལློ་༡༩༩༨ལློར་ཆབ་མདློའི་བག་གི་ངློས་ལ་མིའི་རང་རེས་རྨི་ཁེ་གང་

ལྷག་ཡློད་པ་ཞིག་རེད་པ་དེ་ཆེད་རམས་པ་ཚོས་ལློ་ངློ་དུང་ཕྱུར་ལྷག་ཕིན་པར་གསུངས་པ་ལར་

ན། ཡུལ་འདིར་འགློ་བ་མིའི་རིགས་བྱུང་ནས་ལློ་དུང་ཕྱུར་ཕིན་པར་རློགས་ཐུབ། བློད་ཀི་གནའ་

བློའི་ཡིག་ཆ་རིང་པ་དག་བློད་མི་ནི་ཐློག་མར་སྤ་ཞེས་པ་ཤ་ཁག་ཟ་མཁན་གི་སྤེལ་རིགས་ཤིག་

དང་། སྤེའུ་ཞེས་པ་ཤིང་ཐློག་ཟ་མཁན་གི་སྤེའུའི་རིགས་གཉིས་འདུས་པ་ལས་སྤ་མི་བྱུང་ཞིང་

དེ་དག་རིམ་བཞིན་ལས་ཀ་བས་པས་མིར་གྱུར་ཚུལ་བཤད་ཡློད་པ་རེད། དཔེར་ན། མཁས་

པའི་དགའ་སྟློན་ལས། ཏློག་ཟློས་པས་དེ་ཀུན་མི་ཉིད་གྱུར། །མ་རྨློས་འབྲུ་ཟ་གློས་སུ་ཤིང་ལློ་

གློན། །ནགས་ན་རི་དྭགས་ལ་བུར་གནས་པ་ཡི། །ཀློ་དང་མློན་ལར་སྤློད་པས་བློད་ཡུལ་

གང༌། །ཀུན་ཀང་ཕ་རིགས་མ་རིགས་གཉིས་སུ་གནས། ཞེས་དེང་རབས་ཚན་རིག་པ་རྣམས་

ཀིས་སྤ་མིར་འགྱུར་བའི་གློ་རིམ་དེའང་ངལ་རློལ་བས་པ་བརྒྱུད་དེ་རིམ་བཞིན་མི་རུ་གྱུར་པར་

བཤད་ཡློད་ཅིང༌། ང་ཚོ་བློད་ཀི་ཡིག་རིང་དག་ལས་སྤེའུ་མིར་འགྱུར་བའི་གློ་རིམ་དེའང་སྤེལ་

ཕྲུག་རྣམས་ཀིས་ཤིང་ཏློག་ཟློས་པ་དང༌། ཤིང་ལློ་གློན་པ་དང༌། ལློ་ཏློག་འདེབས་པ་སློགས་ཀི་

ངལ་རློལ་བས་ནས་མིར་གྱུར་ཅེས་བཤད་ཡློད་པ་དེ་གཉིས་ལ་ཚན་རིག་ཡིན་མིན་གི་ཁད་

པར་གང་འདུག གནའ་རབས་བློད་ཀི་ངག་རྒྱུན་དང་ཚད་ལན་གི་ཡིག་ཚང་དག་ཏུ་གསལ་བ་

ལར་ན། ཡར་ཀླུང་གཙང་པློའི་ཉེ་འགམ་ལྷློ་ཁ་རེད་ཐང་ཁུལ་གི་མགློན་པློ་རིའི་བག་ཕུག་ཏུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གནས་བཅས་ཏེ་འཚོ་བ་སྤློད་པ་ལས་རིམ་བཞིན་མི་རུ་འགྱུར་ཏེ་དེང་དུས་ཀི་བློད་མི་འདི་བྱུང༌། 

སྐབས་དེའི་མི་རྣམས་ལ་དཔློན་གཡློག་གི་གལ་རིམ་དང༌། ས་ཁློངས་དང་སེ་རིས་ཀི་ཁད་པར། 

ཕུ་ནུ་དང་གཉེན་ཉེའི་ཐ་སྙད། རང་སེ་དང་དག་སེའི་ཆགས་སང༌། གློང་དང་ཁིམ་ཚང་གི་རྣམ་པ་

གང་ཡང་མེད་པར་མི་ཐམས་ཅད་ཐློབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་གི་སློ་ནས། བཅུ་ཚོ་ཁ་ཤས་ཁྱུ་ཤློག་རེ་

བས་ཏེ་རི་བློའི་ཞློལ་དང༌། རྒྱ་མཚོའི་འགམ། ནགས་ཀླུང་གི་ཁློད་སློགས་སུ་ཉུལ་སྟེ་དབྱུག་པ་

དང་རྡློ་གི་ཙམ་གི་ལག་ཆ་ལ་བརེན་ནས་རི་དྭགས་རྔློན་པ་དང༌། ཤིང་འབས་ཟ་ཞིང་ཤིང་ལློ་

གློན་པ་སློགས་ཀི་འཚོ་བ་རློལ་བཞིན་ཡློད་ལ། རེས་སུ་རི་ཤིང་གི་འབས་བུ་དང་ཉེ་འཁློར་གི་

སློ་ཚོད་དག་གིས་འཚོ་བའི་དགློས་མཁློ་སྐློང་མི་ཐུབ་པར་བརེན་ཡར་ཀླུང་གཙང་པློའི་བརྒྱུད་

ཀི་ཟློ་དང་ས་ཁུལ་དུ་ས་ཞིང་རློ་འདེབས་ཀི་ལས་ཀའི་འགློ་ཚུགས་ཏེ་བུ་ཚ་ཕི་མ་རྣམས་ལ་སློ་

ནམ་གི་ལས་ཀ་བསབས་པ་ཡིན་ཏེ། དམངས་ཁློད་ཀི་ངག་རྒྱུན་དུའང་ཡུལ་ལ་ས་བ་ཡར་ཀླུང༌། 

ཞིང་ལ་ས་བ་ཟློ་དང་ཞེས་ཡློངས་སུ་གགས་པ་བཞིན་ནློ།། 

བློད་མི་རིགས། ལློ་རྒྱུས་ཀི་ཡིག་ཆ་རིང་པ་ཕལ་མློ་ཆེ་རྣམས་ལས་འདི་སྐད་ཅེས་གསུངས་ཏེ། ཐློག་

མར་མཚོ་ཡློད་པ་རིམ་གིས་བི་ནས་ནགས་ཚལ་སྟུག་པློ་རྒྱས་པར་མཆེད་པའི་སྐབས་ཤིག་ན་

ཡུལ་གྲུ་འཛིན་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་སྤེའུ་ཞིག་འློངས་པ་དེ་དང་བག་

སིན་མློ་འདུས་པ་ལས། བློད་མི་བུ་གདུང་དྲུག་བྱུང་སྟེ་དེ་ནས་རིམ་བཞིན་མཆེད་པར་གགས། 

བློད་མིའི་རྒྱན་ཆ། སྤིར་བློད་ཀི་རྒྱན་ཆས་ལ་གཙོ་བློར་གཟི་དང༌། བྱུ་རུ། གཡུ་ལ་སློགས་པ་རྡློ་

རིགས་ཀི་རིན་པློ་ཆེ་ལས་བཟློས་པའི་རྒྱན་རིགས་དང༌། གསེར་དང༌། དངུལ་ལ་སློགས་པ་

ལགས་རིགས་ཀིས་བཟློས་པའི་རྒྱན་ཆ་རིགས་མི་འདྲ་བ་མང་པློ་ཡློད་པ་འདི་དག་ལ་ནང་

གསེས་སུ་དབེ་ན། མགློ་རྒྱན་དང༌། སྐྲ་རྒྱན། རྣ་རྒྱན། སྐེ་རྒྱན། ལག་རྒྱན། སྐེད་རྒྱན་བཅས་

ཀི་དབེ་བ་ཡློད་པ་རེད། མགློ་རྒྱན་མང་ཆེ་ཤློས་བུད་མེད་ཀིས་འདློགས་ཆས་མང་སྟེ།སློས་

ཤེལ་ལ་བྱུ་རུའི་ཆ་ཏློག་དང་བཅས་པ་དང༌ །མགློ་གཡུ། གསེར་དངུལ་གི་རྒྱན་རིགས་སྣ་

ཚོགས་དང༌། དེ་ལ་རིན་ཆེན་རིགས་ཀི་ཕ་སྣ་ཚོགས་སྤས་པ་ཡློད་པ་རེད། རྣ་རྒྱན་ལ་གསེར་

དངུལ་ལས་བཟློས་པའི་རིགས་མི་འདྲ་སྣ་ཚོགས་ཡློད་པ་དེ་དག་ལ་རྣ་ལུང་ཟེར། སྐེ་རྒྱན་ལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

གཟི་བྱུར་རིགས་གཙོ་བློར་བས་པའི་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ཀི་སྐེ་ཞགས་ཀི་དབུས་སུ་གསེར་

དངུལ་འདྲེས་མར་བཟློས་པའི་གའུ་དང་བཅས་པ་དེ་ལ་སྐེ་ཚེ་ཞེས་ཟེར། ལག་རྒྱན་ལ་བ་སློ་

ལས་བཟློས་པ་གཙོ་བློ་དང༌། གཞན་ཡང་གཡག་ཊི་དང༌། ཛུལ། བྱུ་འདྲ་བཅས་ཀིས་བཟློས་པའི་

ལག་གདུབ་སྣ་ཚོགས་དང༌། གསེར་དངུལ་ལས་བཟློས་པའི་མཛུབ་དཀྲིས། འགུག་ཡ་སློགས་

མང་པློ་ཡློད་པ་རེད། སྐེད་རྒྱན་ལ་གསེར་དངུལ་གིས་བཟློས་པའི་གློ་བཟུང་དང༌། གློ་གི། 

འཁློལ་ལློ་རིགས་སྣ་ཚོགས། དངུལ་ཐག པར་ཁུག མེ་ཆ། སྐེད་རགས་ཆ་མ་ལ་སློགས་པ་ཡློད་

པ་རེད། དེ་ལས་མེ་ཆ་ནི་ཕློ་ཆས་ཡིན་སྟབས་བུད་མེད་ཀིས་འདློགས་སློལ་མེད། སྐྱེས་པའི་རྣ་

རྒྱན་ལ་ཝ་ཟླ་ཟེར། གཞན་ཡང་ཕློ་རྣམས་ཀིས་མགློ་སྐྲ་ལྷས་རེས་སྐྲ་ཚར་དམར་དང༌། ནག་པློ་

ཡང་འདློགས་སློལ་ཡློད་པ་དང༌། བུད་མེད་རྣམས་ཀི་སྐྲ་ལྷས་ཚུལ་ཡུལ་སློ་སློའི་སློལ་མི་འདྲ་

བ་ཡློད་པ་རེད། རྒྱན་འདློགས་ཚུལ་དང༌། རྒྱན་ཆ་བཟློ་ཚུལ་ལའང་ཡུལ་སློ་སློ་མི་འདྲ་བརྒྱ་ཕག་

ལྷག་ཡློད་པ་དེ་དག་ཞིབ་པར་ཡུལ་སློ་སློའི་སྤློད་པ་ལས་ཤེས་པར་གིས་ཤིག

བློད་མིའི་གློས་ཆས། བློད་མིའི་གློན་གློས་རིགས་ལ། དགུན་གློས་མང་ཆེའི་རིགས་ལྤགས་སག ཚ་

སག ར་སག ཀློ་སག སྦར་མ་བཅས་ཡློད་པ་རེད། དེ་ལས་ཚ་སག་ནི་ལུ་གུའི་པགས་པས་

བཟློས་པ་ཡིན་སྟབས་ངེས་པར་དུ་རས་རིགས་དང༌། གློས་ཆེན་རིགས། ཡང་ན་མགློ་སྣམ་

སློགས་ཀི་ཕི་གཡློག་བཀློན་དགློས། སག་གློས་རྐྱང་པ་དང༌། རས་ཀི་མཐའ་ཤན་ཅན་རིགས་

གཉིས་ཡློད་པ་རེད། རློང་ཁུལ་སློགས་ས་ཆ་ཅུང་དྲློད་ཆེ་བའི་ཡུལ་དུ་དགུན་གློས་ལ་སྣམ་གློས་

ལ་རས་གཡློག་བཀློན་པ་དང༌། ཡང་ན་སྤུ་གཟན་འཐག་མ་ལ་རས་སློགས་ཀིས་ཕི་གཡློག་

བཀློན་པ་ལ་སྦར་མ་ཟེར། 

དབར་གློས་ཕལ་ཆེར་གློན་ཆས་སྣམ་བུ་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བཟློས་པའི་ཡུལ་སློ་སློའི་གློས་

རིགས་ཧ་ཅང་མི་འདྲ་བ་མང་པློ་ཡློད་ཅིང༌། དེ་ལས་ལུག་བལ་གིས་འཐག་པའི་སྣམ་བུ་དཀར་

པློའི་གློས་ལ་གློས་སྐྱ་ཟེར་བ་སྐྱེས་པ་ཁློ་ནས་གློན་པ་དང༌། ཟློག་གི་འཁི་ལུས་འཐག་པའི་སྣམ་

བུ་ནག་པློའི་གློས་ལ་གློས་ནག་ཟེར་བ་བུད་མེད་ཁློ་ནས་གློན་པ།ཕློ་མློ་ཐུན་མློང་གི་གློན་ཆས་

ལ་སྣམ་གློས་ཚོས་མ་དང༌། འཕྲུག་གློས། འགློ་སྣམ་གློས་སློགས་དང༌། རས་རྐྱང་གློས་ལ་ཁ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྐྱང་ཡང་ཟེར། གློས་བཟློ་སྟངས་ལ་ཡུལ་སློ་སློའི་ལུགས་དང་བསྟུན་པའི་དབིབས་མི་འདྲ་བ་སྣ་

ཚོགས་ཡློད་པ་རེད།

  གློས་ཆུང་བའི་རིགས་ལ་སྟློད་ཐུང་དང༌། ནང་འཇམ། རྔུལ་ལེན། དློར་མང་། ཨློང་རག་བཅས་

དང༌། བུད་མེད་ཀི་སྨད་གློས་ལ་སྨད་ཤམ་ཡང་ཟེར། པང་གདན་ལ་ཕྲུག་ཁའི་པང་གདན། རས་

ནག་གི་པང་གདན་གཙོ་བློ་རིགས་གཉིས། ཞྭ་དང་ལྷམ་ལ་རིགས་ཧ་ཅང་མང༌། སྤི་ཞྭ་ལ་ཚེ་རིང་

ཞྭ་མློ། ཝ་ཞྭ། ཚ་ཞྭ། ཕི་ཞྭ། ཕིང་ཞྭ་ལ་སློགས་པ་ཡུལ་ལུང་རེ་ལ་ཞྭ་རིགས་རེ་ལ་བུ་སྟེ་བློད་

ཡློངས་ལ་ཞྭ་རིགས་བརྒྱ་ལ་ཉེ་བ་ཞིག་ཡློད་ངེས། ལྷམ་རིགས་ལ་ཀློ་ལྷམ་དང༌། འབར་ལྷ༌། 

འཕྲུག་ལྷམ། རྡློག་བརེགས། ཟམ་པ་ལ་སློགས་ཡུལ་སློ་སློའི་ལྷམ་རིགས་བཅུ་ཕག་ཁ་ཤས་

ཡློད་པ་རེད། བ་གློས་ལ་ནང་པའི་འདུལ་བ་ལར་ན་གློས་སྣེ་གསུམ་དང༌། བློན་ལུགས་ལར་ན་

གློས་སྣེ་དྲུག་བསྟན་ཡློད་པ་རེད། འློན་ཀང་བློད་འདིར་བ་མའི་གློས་རིགས་དེ་ལས་མང་བ་ཡློད་

པ་མ་ཟད་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཁག་སློ་སློའི་བ་མ་རྣམས་ཀི་གློ་གནས་མཚོན་བེད་ལ་བུའི་ཞྭ་

དམར། ཞྭ་ནག ཞྭ་སེར་ལ་སློགས་ཧ་ཅང་མང༌། དཔློན་གློས་ལ། སློན་ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་

སམ་པློའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་པློའི་དབུ་ཞྭ་དར་གི་ལ་ཐློད་དང༌།

བློན་ཆེན་རྣམས་ཀི་མགློ་འབུ་རས་ཁ་བློའི་མགློ་དཀྲིས་གློན་ཞིང་ཡློད་པ་ལུགས་དེ་ད་ལར་ཡང་

ཁམས་སེ་དགེའི་ཡུལ་དུ་དུས་ཆེན་སྐབས་སུ་མི་གཟབ་སྤློའི་ཆས་སུ་གློན་སློལ་བསད་ཡློད་པ་

རེད། དམག་དཔློན་དང་བློན་ཆེན་རྣམས་ཀིས་སློ་སློའི་གློ་གནས་དང༌། དཔའ་རགས་མཚོན་

བེད་དུ་སྟག་ལྤགས་དང༌། གཟིག་ལྤགས་ཀི་གློས་དང་གློང་བའི་རྒྱན་ཆ་འདློགས་སློལ་ཡློད་

འདུག ས་སྐྱའི་དཔློན་རིགས་རྣམས་ཀིས་ཧློར་ཆས་ཅུང་ཟད་ཙམ་གསློལ་ཡློད་པ་དང༌། ཕག་

གྲུ་སེ་སིད་རྣམས་ཀི་སྐབས་སུ་གནའ་བློའི་དུས་ཀི་བློད་བཙན་པློའི་སྐབས་ཀི་དཔློན་རྣམས་

བསྐྱར་གསློ་དགློས་པ་ཁིམས་ཡིག་ནང་བཀློད་འདུག དུས་ཕིས་བློད་གཞུང་དགའ་ལན་ཕློ་བང་

གི་སྐབས་སུ་དཔློན་རིགས་རྣམས་ཀིས་སློག་ཆས་དང༌།མན་ཇུའི་ཆས་རིགས་ལ་ལད་མློ་དང༌། 

དམག་གློས་ནི་དབིན་ཇིའི་དམག་ཆས་ལ་དཔེ་བས་སྣང༌།

བློད་མིའི་གཉེན་སྒིག་གློམས་སློལ། གཞློན་ནུ་ཕློ་མློ་རྣམས་ནར་སློན་ཏེ་གཉེན་སྒིག་བ་རྒྱུ་ནི། ཁློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ཚོའི་མི་ཚེའི་ནང་གི་དློན་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པས་བློད་མི་ཚོས་མི་རིགས་གཞན་དང་འདྲ་བར་རང་

གི་བུ་ཕྲུག་འགློ་སྟངས་བཟློ་རྒྱུ་དེ་དློན་ཆེན་ཞིག་ཏུ་བརིས་ཏེ་ཧ་ཅང་གཟབ་ནན་ཏན་ཏིག་བེད་པ་

རེད། དེ་སློན་ལྷ་ས་ཁུལ་དུ་བློད་རིགས་ས་ཁུལ་གཞན་དང་འདྲ་བར་བུ་ཕྲུག་གི་གཉེན་སྒིག་བ་

རྒྱུ་དེ་ཡློངས་སུ་ཕ་མའི་ལས་འགན་ཡིན་པ་ལས་གཞློན་ནུས་རང་གི་གཉེན་སྒིག་སྐློར་ལ་རང་

ཉིད་ཀིས་ཇུས་གཏློགས་བས་ནས་ཕ་མར་གློས་འདྲི་རྒྱུ་ལ་ཅི། སྤུན་ཉེ་རྣམས་ལའང་འཚེར་སྣང་

ཆེན་པློ་བས་ནས་ཕློ་མློའི་སྐློར་ཡེ་ནས་མི་གེང་། དེང་སྐབས་ཀི་གནས་ཚུལ་དང་བསྡུར་ན་དེ་

ས་གཞློན་ནུ་རྣམས་གཉེན་སྒིག་བེད་པའི་ལློ་ཚད་རྒྱ་ཁབ་ཀིས་ས་བ་ཡློད་དློ།། 

 མདློ་ཁམས་འབློག་པའི་ས་ཁུལ་དུ་གཉེན་སྒིག་ནི་གཞློན་ནུ་ཕློ་མློ་རང་ཉིད་ཀིས་དགའ་མློས་ལ་

བརེན་ནས་ཐག་གཅློད་སློལ་ཡློད། ཕློ་མློ་གཉིས་ཀི་ཁིམ་གི་གནས་ཚུལ་དང་བསྟུན་ནས་ཕློ་མློ་

གང་གི་ནང་དུ་འཚོ་བ་སྤློད་རྒྱུ་ཐག་གཅད་དགློས་ལ། འགའ་ཞིག་ནི་ཕློ་མློ་གཉིས་ཟུར་དུ་ཐློན་

ནས་རང་རྐྱལ་ཐུབ་པའི་ཁིམ་གཞིས་འཛུགས་ཤིང་ཡློད་པ་དེ་ལ་ཁིམ་གསར་བཙུགས་དང་། 

མེ་འབུད་ཀང་ཟེར། བུ་མློ་ཁློ་གའི་ནང་དུ་ཕར་ཕིན་ན་གནའ་མར་བཏང་ཟེར། བུ་ཆུང་མའི་ནང་

དུ་ཕིན་ན་མག་པ་འགློ་ཟེར། 

བློད་མིའི་ཁང་པ། བློད་ཀི་ཁང་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་བཟློ་རལ་ལ་དགློན་པ་དང་། ཕློ་བང་། སྤིར་བཏང་

གི་ཁང་པ་བཅས་བཟློ་དབིབས་ཁག་གསུམ་དུ་དབེ་ན་འགིག་ཅིང་། དགློན་པའི་བཟློ་ཁད་ནི་

སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་འདུལ་བའི་གཞུང་ལས་གསུངས་པ་ལར་དབུས་སུ་འདུ་ཁང་དང་། 

སྦུག་ཏུ་གཙང་ཁང་འདུ་ཁང་གི་གཞུང་སློའི་མདུན་སློ་འཕློར། སྟེང་དུ་མཆློད་ཁང་ངམ་ལས་ཤག་

སློགས་ཀི་ཁང་པ་སྣ་ཚོགས། མཐའ་སྐློར་དུ་གྲྭ་པའི་སློད་ཤག སློ་འགམ་ཁློར་ཡུག་ཏུ་བར་

ཁམས་འགློ་ལམ། སློ་འཕློར་གི་སྟེང་རབ་གསལ་དང་གཞན་རྣམས་ལ་སེའུ་ཁུང་ཆེ་ཆུང་སྣ་

ཚོགས། འདུ་ཁང་དུ་དཀར་གསལ་སེང་གཡབ་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས། འདུ་ཁང་དུ་དཀར་གསལ་

སེང་གཡབ་ལ་ཀ་རིང་དང་དེའི་མཐར་ཀ་ཐུང་། རིག་ལེབས་སུ་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་ཀི་སྐུ་

བརན་དང་། གཏམ་རྒྱུད་སྣ་ཚོགས་ཀི་རི་མློ། སློ་འཕློར་འློག་རྒྱལ་ཆེན་སེ་བཞི་དང་། སིད་པ་

འཁློར་ལློ། འདུལ་བའི་དཔེ་རིས་སློགས་ཀི་ལེབས་བིས། ཀ་སྟེང་དུ་ཤིང་བརེགས་རིམ་པ་བཅུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསུམ་ཡློད་པའི་མཛེས་རྒྱན་ལ་བ་འབྲུག་དང་། པད་མ། ནློར་བུ་སློགས་ཀི་མཛེས་རིས་འབི་

སློལ། ཡང་ཐློག་རེར་རྒྱ་ཕིབས་སམ་གྷན་ཇི་ར། རིག་ཟུར་དུ་སྲུང་མ་ཁག་གི་རེན་ཐུག་དང་། 

གསེར་ཟངས་སམ་རས་ཀི་རྒྱལ་མཚན། མདུན་ངློས་ཀི་སྟེང་དུ་འཁློར་ལློ་དང་རི་དྭགས། རིག་

ཟུར་དུ་དྲིལ་བུ་བཅས་ཀི་མཛེས་རྒྱན་ཡློད། ལྷ་ཁང་གི་བཟློ་ཁད་ནི་དགློན་པ་དང་འདྲ། 

 ཕློ་བང་གི་བཟློ་ཁད་ནི། འློག་ཁང་དུ་མཛོད་ཁང་དང་། བར་ཁང་དུ་ལས་ཁུངས་དང་ལས་བེད་མི་

སྣའི་སློད་ཤག སྟེང་ཐློག་ཏུ་གཙོ་བློའི་བཞུགས་གནས་དང་མཆློད་ཁང་སློགས་ཡློད། འློག་ཁང་ལ་

རླུང་འགློ་ཕི་དློག་ལ་ནང་ཡངས་པ་ཞིག་གམ་རྒྱུག་ཕ་ཡློད་པའི་སེ་ཁུང་ཆུང་ཆུང་རེ་ཟུང་། སྟེང་

ཁང་རྣམས་ལ་སེ་ཁུང་རིམ་བཞིན་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་དཀར་གསལ་ཇེ་ཆེར་ཡློད་པ་ཐློག་རེག་མང་

པློ་ཡློད་པ་རྣམས་ཕལ་ཆེར་འློག་ཁང་བག་ཤུར་ཡིན། སྟེང་ཁང་རྣམས་ལ་ཤིང་བཟློ་རིམ་བཞིན་ཇེ་

ལེགས་དང་། ལྷག་པར་ཚོམས་ཆེན་ནམ་གཟིམ་ཆུང་ལ་བུར་ཀ་གདུང་དང་སློ་སེ་ཁུང་སློགས་པད་

ཆློས་དང་རྒྱན་རིས་བརློས་དཀྲློལ་བེད་སློལ་ཡློད། གློང་ལ་སེན་རེག་དང་སྟེང་དུ་གྷན་ཇི་ར་དང་

ཐུག་རྒྱན་སློགས་དགློན་པ་དང་འདྲ་རུང་ཕློ་བང་ལ་དར་ལློག་ཀང་འཛུགས་ཀི་ཡློད། གཞིས་ཁང་

དང་སེར་པ་ཁག་གི་ཁང་པ་སློགས་ཀི་ཁང་བཟློ་ནི་ཕློ་བང་གི་བཟློ་ཁློངས་སུ་གཏློགས། 

 མང་ཚོགས་ཀི་སློད་ཁང་ལ་ཡང་གློང་ཁེར་དང་གློང་གསེབ་ཀི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཀི་རྐྱེན་

པས་ཁང་པའི་བཟློ་དབིབས་ཀང་ཁད་པར་ཡློད་པ་སྟེ། གློང་ཁེར་གི་ཁང་བཟློའི་ཐད་རྒྱ་ལམ་

འགམ་གི་འློག་ཁང་ལ་ཚོང་ཁང་དང་རྒྱབ་ངློས་སུ་སློད་ཁང་ངམ་ཁང་ག་གཏློང་ཡུལ་ཡང་ཡློད། 

བར་ཐློག་དང་སྟེང་ཐློག་རྣམས་བཟློ་བཀློད་མཛེས་ལ་དཀར་ཆ་གང་དློད་ཐློག་ཤིང་ཆར་ཡང་

རྒྱན་རིས་ཅུང་ཟད་རྒྱབ་སློལ་ཡློད། གློང་ཁེར་གི་ཁང་པ་སྟེ་སྤི་ཁང་དང་སེར་ཁང་ལ་བཟློ་ཁད་

ནི་སྤི་ཁང་ཕལ་ཆེར་སློ་ར་ཆེ་བ་གཅིག་གི་ནང་ཁང་མིག་མང་པློ་ཡློད་ལ་སློ་ར་སློ་སློའི་ནང་ཐེམ་

དུད་མང་པློ་ཡློད། གློང་གསེབ་ཀི་ཁང་པར་མ་ཁང་གི་རྒྱབ་དང་གཡས་གཡློན་དུ་ཕྱུགས་ར་དང་

གཟན་ཁང་སློགས་ཡློད། གཞིས་ཁང་ལས་དེ་བིངས་ཁང་པ་ཕལ་ཆེར་ཐློག་གཅིག་མ་ཡིན། 

གློང་ཁེར་ནང་གཞུང་ལམ་གི་འགམ་དུ་འཁེལ་ཞིང་ཕློགས་གཞན་དུ་སློ་འདློན་ཡུལ་མེད་པ་

རྣམས་ཕུད། དེ་མིན་གློང་ཁེར་དང་གློང་གསེབ་ཚང་མར་གཞུང་ལམ་མམ་སློ་བང་དུ་བཏློན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

སློལ་མེད་ལ། གཞུང་སློ་དང་སྐས་འཛེག་ཐད་ཀ་དང་། ཁང་རྒྱབ་ཏུ་ཤིང་སློང་རང་གཅིག་དང་

ཆུ་མིག་འཁེལ་བར་འཛེམ་ཞིང་། གལ་སིད་གཞུང་སློ་དང་སྐས་འཛེག་ཐད་ཀར་འཁེལ་ན་སློ་

ནང་དུ་རིག་པ་ཞིག་བསངས་ཏེ་སྒིབ་ཀི་ཡློད། བློད་ཁང་ཕལ་ཆེར་ཤར་ཁ་ལྷློ་ཕློགས་སུ་གཏད་

པ་ནི་དབར་དུས་སུ་རླུང་འགློ་དང་དགུན་དུས་ཉི་འློད་ཁང་པའི་ནང་ཕློག་ཆེ་བའི་ཁད་ཡིན་པ་

དང་ ཐློག་ཀ་ཚང་མ་ལེབ་མློ་ཡིན་སྟབས་ཐློག་སྟེང་དུ་ཟས་རིགས་བསྐམ་ས་དང་ཉི་མ་སློ་ས་

སློགས་བས་ཆློག 

 གློང་མིའི་སློད་ཁང་ཕལ་ཆེར་གི་ཡང་སྟེང་དུ་རིག་ཟུར་ཁག་ལ་དར་ལློག་འཛུགས་ཡུལ་ལྷ་

བཙུགས་བཟློ་སློལ་ཡློད། ཁང་པ་ཆེ་ཆུང་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་གྲུ་ནར་རམ་ཟུར་མང་བཟློ་བ་

མ་གཏློགས་གྲུ་བཞི་ཤློ་ལྷ་བུ་མི་བཟློ་བ་ནི་ཁང་པ་གྲུ་བཞིར་འཁྲུག་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་ཅེས་ཟེར་

སློལ་ཡློད། ཁང་བཟློར་ཇ་ཕ་གཟུགས་ཞེས་ཁང་པའི་མདུན་རྐྱང་ཐློག་དང་དེ་ནས་རྒྱབ་ངློས་

ཐློག་རེག་རིམ་སར་བས་པ། རྒྱབ་སུལ་ཞེས་མདུན་ངློས་ཐད་ལ་རྒྱབ་ཏུ་གློ་འབུར་གཅིག་གམ་

གཉིས་ཡློད་པར་ཟུར་མང་དང་ཟུར་བརྒྱད་སློགས་ཟེར། ཚོན་རིའི་ཐད། འློག་ཁང་དུ་སློ་དང་སེ་

ཁུང་མ་གཏློགས་ཚོན་གཏློང་གི་མེད། སྟེང་ཁང་རྣམས་ལ་ཚོན་རི་མཛེས་རིས་སྣ་ཚོགས་བཀློད་

ཡློད་པ་སྟེ། དཔེར་ན་ཕློ་བང་ངམ་གཞིས་ཁང་སློགས་ཀི་ཚོམས་ཆེན་དང་གཟིམ་ཆུང་གཙོ་བློ་

སློགས་ཀི་རིག་ལེབས་དང་ཤིང་ཆར་མཛེས་རིས་སྣ་ཚོགས་དང་། བར་ཁམས་ལ་བུར་སྤིར་

བཏང་གི་ཚོན་རི་གཏློང་གི་ཡློད། 

 ཁང་པའི་རྒྱུ་ཆ་དང་བཟློ་སྟངས་སྐློར། ལྷ་ཁང་ངམ་དགློན་པ། བ་བང་སློགས་ལ་ཚོས་གཞི་དམར་

སེར་ཤས་ཆེ་བ་དང་། ཁིམ་པའི་ཁང་པར་ཚོས་གཞི་སློ་ལང་ཤས་ཆེ་རུང་ཚོམས་ཆེན་དང་

མཆློད་ཁང་དེར་ཚོན་རི་དམར་སེར་ཁློ་ན་གཏློང་གི་ཡློད། རིག་ལེབས་ཀི་ཚོན་རྒྱས་བསྡུས་ཇི་

ལར་ཡང་ཐློག་མཚམས་སུ་ཤམ་བུ་དང་རིགས་པའི་ཕེད་ཡློལ་ཙམ་ནས་དམར་སློ་ལང་གསུམ་

གི་སྐེད་རིས། གཤམ་དུ་ཐང་གཤམ་ཞེས་དམར་པློའམ་རྒྱ་སྨུག་གཏློང་གི་ཡློད། ཨར་རྒྱབ་རྒྱུ་

ཆའི་ཐད་རྡློ་ཆེན་དང་། ཆུ་རྡློ། རྡློ་གཡམ། ཤིང་། ས། ས་དམར། བེ་མ། ས་དཀར། ཨར་ཀ་

སློགས་དགློས་པ་དེ་དག་གི་འགློ་ཁུངས་ནི་རྡློ་ཆེན་གིས་ཕི་རིག་དང་། ས་དམར་གིས་ཁློག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འདག་ས་དཀར་དང་བེ་མ་བསེས་ནས་འཇམ་ཞལ་ས་དང་བེ་མ་བསེས་ནས་རྩུབ་ཞལ། ས་

དམར་གིས་ཐློག་འདག་དང་མཐིལ་ཞལ། ཨར་ཀའམ་ས་དཀར་ས་སག་བསེས་པས་ཐློག་ཞལ་

དང་། མཐིལ་ཞལ། ཉ་རྒྱབ། རྡློ་གཡམ་གིས་གློང་ལའི་ཆུ་འཛར། ས་ཕག་དང་ཡང་ན་གང་མ་

ཤིང་གི་ཡལ་ག་ཀ་དབག་དབར་ལྷས་ནས་ཞལ་བ་བཏང་བའི་ཤག་མ་ཞེས་པའམ་པང་ལེབ་

སློགས་ཀིས་བར་བཤད། ཆུ་རྡློས་གལ་རྡློ་དང་། རིག་འགམ་གི་ཆུ་ལེན། ཤིང་གི་ཀ་གདུང་དང་། 

ལམ་དྲལ། སློ་སེའུ་ཁུང་གི་ཤིང་སངས་དང་རུ་གཞི་སློགས་བཟློ་ཡི་ཡློད་པ་དེའི་བཟློ་རིགས་

ཐད་ཤིང་བཟློ་དང་། རྡློ་བཟློ། ཞལ་དཔློན། ཚོན་པ། ལགས་བཟློ་སློགས་དགློས་ལ་ཁློང་ཚོར་ཡང་

དབུ་ཆེན་དང་། དབུ་ཆུང་། དཀྱུས་མ། དམངས་རྒྱུགས་སློགས་ཀི་དབེ་བ་ཡློད། ལས་ཀ་བེད་

རིང་ཤིང་བཟློ་དབུ་ཆེན་གིས་བཟློ་སྐྲུན་འཆར་འགློད་དང་བཀློད་འདློམས་བེད་ཅིང་། རྡློ་བཟློ་

དབུ་ཆེན་གིས་ཤིང་བཟློ་དབུ་ཆེན་ལ་རམ་འདེགས་ཀིས་རིག་པའི་ཐིག་དང་འཕློང་འབེབས་

བེད་པ། ཤིང་བཟློ་དབུ་ཆུང་གིས་ལས་ཡུལ་དངློས་ཀི་ཐློག་ཀ་གདུང་སློགས་ཀི་བཟློ་འདློན་སྒིག་

སྦློར་བས་ཐློག་ཤིང་བཟློ་དཀྱུས་མ་ཚོའི་ལས་ཀར་བཀློད་པ་གཏློང་བ་སློགས་བེད། རྡློ་བཟློ་

དབུ་ཆུང་ཚོས་རིག་ཟུར་སློང་བ་དང་དཀྱུས་མ་ཚོའི་ལས་ཀར་བལ་ཞིབ་བེད་པ། ཤིང་བཟློ་

དཀྱུས་མ་ཚོས་རིག་པ་བརིགས་པ་དང་། རྡློ་ལ་བཟློ་འདློན་པ་སློགས་བེད། དམངས་རྒྱུག་ནས་

ས་རྡློ་དབློར་སྐྱེལ་དང་། རིག་རྨངས་བྲུ་བ། སེང་རྡློ་རྒྱབ་པ། རྡློ་སྲུབ་ཏུ་མིག་འདག་འགློང་བ་

སློགས་བེད་ཀི་ཡློད། ཞལ་དཔློན་ནས་རིག་ལེབས་སུ་ལེབས་ཞལ་འཇམ་རྩུབ་དང་། སློ་དང་

སེའུ་ཁུང་གི་གཡས་གཡློན་ནག་རི་མཐིལ་ཞལ་དང་ཐློག་སྟེང་། ཉ་རྒྱབ་བཅས་ཀི་ཨར་ཀ་

གཅློག་པ་སློགས་ཀི་འགན་འཁུར་གི་ཡློད། ལགས་བཟློ་བས་སློའི་ཤན་དང་། མཛོ་སྣ་དང་དཀྲི་

ལགས། སློ་འབློར་སློགས་བཟློ་བ། ཚོན་པས་ཤིང་ཚོན་དང་ལེབས་བིས། རིག་ཚོན་སློགས་

གཏློང་གི་ཡློད། བློད་ཁང་གི་རིག་པའི་ཁད་ཆློས་གཙོ་བློ་ནི་རིག་རྨང་བྲུས་ནས་སེང་རྡློ་ཞེས་རྡློ་

ལག་པས་ཐེག་ཙམ་ཞིག་གིས་བཅག་བཅག་བཏང་བས་རིག་རྨང་བརན་པ་དང་རིག་པ་རྡློ་

བསྟར་རེ་ལློངས་མཚམས་སེང་རྡློ་རེ་བརྒྱབ་སྟབས་རིག་པར་བབས་གཞློད་ཉུང་བ། ཅབ་ལ་

དང་སྲུབ་བཀག་གིས་རྡློ་ཆེན་བར་དུ་ཕེད་གཞུང་དུ་བཅུག་སྟབས་རྡློ་ཆེན་གི་སྒློག་ལ་སྐྱློར་གི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ནུས་པ་ཐློན་པ། རིག་རྡློ་རྣམས་སྙལ་ནས་རིག་སྟབས་ཕན་ཚུན་སློག་དམ་པ། རྡློ་ཆེན་ཕི་ནང་

གཉིས་ཀི་བར་ཁློག་རྡློ་ཞེས་རྡློ་ཆེན་དང་། གསེབ་ཧྲུག་ཅེས་རྡློ་ཧྲུག་འདམ་པའི་ཁར་བླུགས་པ་

དེས་རིག་པའི་ཁློག་པ་ཚགས་དམ་པ། གཤམ་ནས་སྟེང་བར་འཐེན་ཞེས་རིག་ཞེང་ཕི་ངློས་ནས་

སྐུམ་པར་བརེན་འློག་གི་རིག་རྡློར་གནློན་ཤུགས་ཆུང་བ་བཅས་ཀི་ཁད་ཆློས་ཡློད། ཤིང་བཟློ་

བས་ཐད་ཀ་སྟེང་དུ་གཞུ་ཆུང་དང་། གཞུ། གདུང་མ། པད་ཆློས། ལམ། དྲལ་མ་སློགས་རིམ་

བཞིན་བཏང་ནས་ཐློག་བཀབ་པ་དང་། ཀ་གདུང་ལ་ལར་སྐུ་བརན་དང་དྲ་བ་དྲ་ཕེད་སློགས་ཀི་

མཛེས་རིས་བརློས་དཀྲློལ་ཡང་བེད་ཀི་ཡློད། གཞུ་ཆུང་རིལ་པློའམ་ཡང་ན་ཀ་བ་དང་གཞུ་ཆུང་

གི་བར་མཁེགས་ཤིང་ཞིག་གཏློང་གི་ཡློད་པ་ནི་ཀ་བའི་གཅེན་ཁར་སྣློན་ཤུགས་ཆུང་ཙམ་ཡློང་

བའི་ཁད་ཡློད། ཡང་སྟེང་གི་གློང་ལའི་སྟེང་བད་ཕུར་ཁ་ཤིང་ཡང་སེན་བད་ཡློད་ན་སེན་བད་ཀི་

སྟེང་འློག་ལ་འཁིད་ཐློག་དེའི་སྟེང་དུ་ཁ་ལ་སྐར་ཐིག་སློར་མློ་ཡང་བརློ་སློལ་ཡློད། ཞལ་བར་རྩུབ་

ཞལ་ཞེས་པ་ས་དཀྱུས་མ་གསུམ་ཆ་གཅིག་ལ་བེ་མ་གསུམ་ཆ་གཉིས་བསེས་ནས་ཤིང་གི་སློད་

པང་གིས་འཁློད་སྙློམ་བཟློ་བ་དང་། འཇམ་ཞལ་ཞེས་རྩུབ་ཞལ་གི་སྟེང་དུ་ས་དཀར་གསུམ་ཆ་

གཅིག་ལ་བེ་མ་གསུམ་ཆ་གཉིས་བསེ་དགློས། ཐློག་བཀབ་སྟངས་ནི་ལམ་གི་སྟེང་དྲལ་མ་གཏློང་

བ་དེ་ཡང་སྟེང་དྲལ་ཞེས་ཤིང་གི་ཡལ་གར་གཞློག་བརྒྱབ་ནས་སྒིག་པ་དང་། དྲལ་པང་ཞེས་པང་

ལེབ། གཞན་ཡང་ཤིང་གི་གཤག་ཚལ་ཡང་གཏློང་གི་ཡློད། དེའི་སྟེང་དྲལ་རྡློས་མནན་ནས་ས་

བཟང་བའི་ཐློག་འདག་དང་དེའི་སྟེང་ཨར་ཀ་བཅག་ནས་ཐང་པློར་བ་དགློས་པ་བཅས་ཡིན། 

བློད་མིའི་སྦྲ་གུར། གནའ་དུས་ཡངས་པའི་བློད་ལློངས་ས་མཐློར་འཚོ་སློད་བེད་པའི་བློད་རིགས་

རྣམས་ཀིས་ས་མཐློའི་རང་བྱུང་གནས་བབ་དང་བསྟུན་ནས་འབློག་ལས་བེད་ཀི་ཡློད་པས་མི་

རྣམས་ཀི་སློད་གནས་ཀང་མང་ཆེ་བ་གུར་ཡིན་ཞིང་། དེ་དུས་ཀི་གུར་ནི་ཕལ་ཆེར་བློད་རང་གི་

ཁད་ཆློས་ལན་པའི་ཕིང་གུར་དང་སྦྲ་གུར་སློགས་ཡིན་པར་མངློན། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་བློད་

ལློངས་ས་མཐློར་བཟློ་རལ་ཐུན་མློང་མིན་པའི་ས་རྡློ་ཤིང་གསུམ་གི་ཁང་ཁིམ་དར་ནས་ད་ཆ་

དེང་དུས་ཅན་གི་ཁང་ཆེན་གིས་ཁབ་པར་གྱུར་ཀང་གནའ་སློལ་གློམས་གཤིས་རྒྱུད་འཛིན་

བེད་མཁན་བློད་རིགས་རྣམས་གུར་ནང་སློད་རྒྱུར་དགའ་ལ་གུར་གི་བཟློ་རལ་དང་རྒྱུ་སྤུས་ཀང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཇེ་ལེགས་སུ་གྱུར། གུར་ཆེ་ཆུང་དང་། ལེགས་ཉེས་ཀི་དབེ་བ་ནི་ཧ་ཅང་མང་ཞིང་། གུར་ཆེ་

བའི་མ་གུར་ཁློ་ནར་ཁང་པ་ཀ་བ་བཅུ་གངས་དང་ཆུང་ཤློས་ལའང་ཁང་པ་ཀ་བ་གཅིག་ཙམ་གི་

རྒྱ་ཁློན་ཡློད་པའི་བཟློ་དབིབས་གྲུ་བཞི་དང་། གྲུ་བཞི་ཕེད་ནར་ཡིན་པ། རྒྱུ་བཟང་གློས་དང་། 

འགློ་སྣམ། རས་སློགས་ཡིན་པ་ལ་འགློ་སྣམ་དང་། རས་སློགས་ཚོན་ཕ་དང་ཚོན་ཕ་མིན་པའི་

པ་ཊ། གུར་གི་སྐེད་པ་ཁློར་མློ་ཡུག་ཏུ་འཇའ་གསུམ་རེག་གི་ཤམ་བུ་སློན་པློ། མ་གུར་གི་མདུན་

ངློས་སུ་མ་གུར་དང་གཞི་མཚུངས་ཀི་ཐློག་མེད་ཡློལ་སློར་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་དང་། ལ་ལར་

ཡློལ་སློར་ཕི་ནང་རིམ་པ་གཉིས་ཀང་ཡློད། དེ་སློན་ས་སྐྱ་ནས་བཟུང་བློད་སློག་གི་འབེལ་བ་ཇེ་

དམ་དུ་གྱུར་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ་གང་ལར་བློད་ཀི་བ་དཔློན་ཆེ་ཁག་ཕློགས་ཐློན་སློགས་

ལ་སློག་གུར་ལར་ནང་དུ་རིབ་སྒློམ་དང་བར་ཚང་ཡློད་པའི་སློར་དབིབས་ཅན་གི་གུར་ཡང་

སྤློད་ཀི་ཡློད། དཔེར་ན། ཏཱ་ལའི་བ་མ་ཕློགས་ཕེབས་སྐབས་བཞུགས་ཞག་འཁེལ་སར་ཏཱ་ལའི་

བ་མའི་དབུ་གུར་བཟང་གློས་སེར་པློ་སློགས་ལས་བཟློས་པའི་བློད་གུར། སློག་གུར་དབིབས་

ཅན། དེ་མིན་ཕིར་གཟིག་ལྤགས་སློགས་གཡློགས་པའི་སློག་གུར་སློགས་ཡློད་པ་དབུས་སུ་

བས་ཐློག་སྐུ་འཁློར་རྣམས་ལ་རང་རང་གི་གློ་བབས་ལར་ཡློད་པའི་གུར་སྟར་པ་ཕི་ནང་རིམ་པ་

དབེ་བའི་དབུ་གུར་སར་སྒིག་ཡློད། ལྷག་པར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ན་རིམ་གི་ཡང་སིད་མཆློག་

སྤྲུལ་ཐློག་མ་ལྷ་སར་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྐབས་དང་། དེ་མིན་ཕློགས་ཕེབས་གནང་བར་ཕེབས་

བསུ་ཕེབས་སྐྱེལ་སློགས་གཟབ་རྒྱས་ཀི་མཛད་ཆེན་ཁག་ལ་སྤློད་པའི་དབུ་གུར་རྨ་བ་ཆེན་མློ་

ཞེས་དབུ་གུར་ལིང་གུར་ཆེན་པློ་གཞི་རས་ལ་འགློ་སྣམ་ཚོན་ཕའི་པ་ཊས་ཡློངས་སུ་ཁེངས་

ཤིང་། རེ་ཐློག་ཏུ་གསེར་ཟངས་ཀི་གཉིར་སློགས་ཀིས་ལེགས་པར་མཛེས་པ། གཉི་རའི་

གཡས་གཡློན་གཉིས་སུ་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་རྨ་བའི་གཟུགས་ཡློད་པ། བཟང་གློས་

ཀི་ཀ་འཕན་སློགས་མཆློད་རས་ཀི་རྒྱན་འགེམས། མདུན་དུ་གཞི་མཚུངས་ཀི་ཡློལ་སློར། པ་

ཊ་ཅན་གི་བ་གཡབ་བཅས་རང་འགིག་རྣམ་པར་བཀྲ་ཞིང་བརིད་ཉམས་དང་ལན་པ་རྨ་བ་དང་

འདྲ་བའི་ཆ་ནས་བཏགས་པ་ཡིན། གཞན་ཡང་དགློན་པ་ཆེ་ཁག་ལ་དགེ་འདུན་ཇི་ཡློད་ཤློང་

བའི་ཚོགས་གུར་དང་སེར་ཁག་འབློར་ལན་ཚོར་ཡང་ཆེ་ཆུང་དང་། བཟློ་དབིབས་འདྲ་མིན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

འགློ་སྣམ་དང་། རས་སློགས་ཀི་པ་ཊ་ཡློད་མེད་བཅས་སྣ་ཚོགས་ཡློད་པ་དང་། གཉེར་གུར་དང་

ཐབ་གུར་ལ་སྤློད་བེད་གཞི་གདན་རབས་དཀར་ཡིན་པ་དང་། མགློ་སྦྲ་ནག་ཡིན་པ། མཐའ་

འཇགས་དང་སབ་ལེ་རས་དཀར་ཡིན་པ་གུར་དཀར་རུ་མགློ་ནག་ཅེས་པ་ཞིག་ཀང་ཡློད། གུར་

དེ་ཐློག་སྦྲ་ནག་ཡིན་པས་ཆར་ཐིགས་འགློག་པ་དང་གཤམ་རས་ཡིན་པས་བསིལ་ལ་ཚ་སུབས་

འགློག་པ་བཅས་ཀི་ཁད་ཆློས་ལན་ཡློད། 

 ད་ལའང་བློད་བང་ཐང་གི་འབློག་ཁུལ་དང་། དེ་མིན་ཡུལ་འབློག་གི་འབློག་པ་ཁེར་འཁློས་དྲག་

ཞན་ཇི་ལར་ཡིན་ཀང་མང་ཆེ་བའི་སློད་གནས་ནི་སྦྲ་གུར་ཡིན། སྦྲ་གུར་གི་བཟློ་དབིབས་མང་

ཆེ་བ་ནི་གྲུ་བཞི་དང་། ཅུང་སློར་ཙམ་ཡིན། ཆེ་ཆུང་ནི་དབུལ་ཕྱུག་དང་། ཁིམ་ཚང་གི་མི་མང་

ཉུང་གི་དབེ་བ་ཡློད་པས་གུར་ཆེ་བར་ཁང་པ་ཀ་བ་ཁ་ཤས་ཀི་རྒྱ་ཁློན་ཡློད། སྦྲ་གུར་ནང་ཁིམ་

མི་ཚང་མ་ཉལ་སློད་བེད་ཅིང་ཐློན་སྐྱེད་དང་འཚོ་བའི་ཉེར་སྤད་དེ་མིན་རྒྱུ་དངློས་འཛིན་ཆས་

ཚང་མ་འཇློག་གི་ཡློད། རྩྭ་ར་ལེགས་པར་སྤློད་ཕིར་འབློག་པ་རྣམས་སློད་གནས་ཡང་ཡང་སློ་

དགློས་སྟབས་གུར་ནི་ཁེར་བདེ་བ་དང་། རྒྱུ་ནི་འབི་གཡག་གི་རིད་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས་གངས་

ཆར་རླུང་གི་གང་ངད་དང་། ཆར་ཆུའི་ཐིག་པ་འགློག་ཐུབ་པ་སློགས་ཀི་དམིགས་བསལ་གི་ཁད་

ཆློས་མང་པློ་ལན་ཡློད། ད་དུང་དེང་དུས་རས་ཆ་ཉློ་བདེ་བས་བློད་བང་ཐང་གི་འབློག་ཁུལ་དུའང་

དབར་དུས་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་རས་གུར་ཚོ་དང་ཚོ་བས་ནས་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད། དེ་མིན་བ་བལ་

རི་ཁློད་པ་དང་སློད་གནས་ཆགས་རེན་དང་བལ་བའི་སྤང་པློ་རྣམས་ཀིས་ཀང་འཁློས་བསྟུན་

རས་གུར་ཐབས་ཆགས་ཙམ་བཟློས་ནས་གར་འགློའི་སར་ཁེར་ཏེ་ཐང་དུ་སློད་མ་དགློས་ཙམ་

བེད་ཀི་ཡློད་པ་བཅས་ནི་བློད་རིགས་ཀི་གུར་གི་གནས་ཚུལ་མདློར་བསྡུས་སློ།། 

བློད་མིའི་འཛེམས་སང་སྐློར། བློད་རིགས་ཚང་མ་ནང་ཆློས་དང་བློན་ཆློས་གང་རུང་ལ་དད་བ་བེད་

མཁན་ཡིན་སྟབས། དགེ་སིག་སངས་བང་དང་འབེལ་བ་དང་དེ་མིན་གློམས་གཤིས་ཀི་ཐློག་

ནས་བྱུང་བའི་རྒྱུན་གཏན་འཛེམས་སང་དགློས་པའི་གནས་ཤིན་ཏུ་མང་སྟབས་འདིར་རེ་རེ་

བས་ནས་འགློད་ཀི་མི་ལང་བས་དཔེ་མཚོན་ཁ་ཤས་ཤིག་བཀློད་ན། 

༡ སློག་གཅློད་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་གྲྭ་བཙུན་སྨློས་ཅི། ཆློས་ལ་དད་པ་བེད་མཁན་སྐྱེ་བློ་ཀུན་གིས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློག་གཅློད་པ་ནི་སིག་པའི་ལས་ཚབས་ཆེར་རིས་ཏེ་ཆུང་འབུ་སིན་ནས་ཆེ་མི་ཕྱུགས་སློགས་

སློག་ལན་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་རང་གིས་དེ་དག་སློག་མི་གཅློད་ཅིང་། ཐ་ན་བསམ་ཤེས་མེད་

པའི་བིས་པས་འབུ་སིན་བསད་པའང་བཀག་པ་དང་། རང་གིས་ཐད་ཀར་སློག་གཅློད་རྒྱུ་ཕར་

བཞག རང་ལ་དམིགས་ཏེ་གཞན་གིས་སློག་གཅློད་པའང་བཀག་པ་སློགས་དངློས་ཤུགས་གང་

ཐད་ཀི་སློག་གཅློད་ཀི་ལས་ལ་འཛེམས་ཀི་ཡློད། ཤ་ནི་བློད་རིགས་མང་ཆེ་བས་དགའ་པློ་བེད་

པའི་ཟས་རིགས་ཤིག་ཡིན་ཀང་། ས་གནས་སློ་སློར་རྒྱུད་འཛིན་རང་བཞིན་གི་ངེས་གཏན་མི་

སྣས་སེམས་ཅན་སློག་གཅློད་པ་ལས་སུ་རུང་གིས་བེད་ཀི་མེད། ༢ བློད་རིགས་མང་ཆེ་བས་

མ་གཞི་ཤ་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཟ་ཡི་ཡློད་ཀང་འཛེམས་སང་ཐད་ལ། བློད་རིགས་ཟས་ཀིས་ཇི་

ལར་ཕློངས་པ་ཞིག་ཡིན་རུང་སེམས་ཅན་རྨིག་གཅིག་པ་ར་བློང་སློགས་དང་ཁི་དང་བི་ལ་

སློགས་སེར་མློ་ཅན་གཅན་གཟན་རིགས་ཀི་ཤ་ར་བ་ནས་མི་ཟ་བ་དང་། མི་གཞན་གིས་ཟློས་ན་

ཡང་ཧ་ཅང་སྐྱུག་བློར་རིས་ཏེ་ཐ་ན་དེ་དག་གི་ཟས་སྣློད་དང་ཡང་ཁ་ལག་མ་འདྲེས་པ་བེད་ཀི་

ཡློད། ད་དུང་འགའ་ཞིག་གིས་སེམས་ཅན་འབི་གཡག་སློགས་དེ་རིང་བསད་པའི་ཤ་ནི་ཉིན་ཤ་

ཡིན་པས་ཉིན་དེ་རང་ལ་ཟ་མི་རུང་བར་བརིས་ཏེ་ཉིན་ཤ་ཡིན་པ་ཤེས་བཞིན་དུ་མི་ཟ་བ་དང་ཤ་

བསིལ་ཚོང་མཁན་ཚོས་ཀང་ཚོང་རྒྱུར་འཛེམས་ཀི་ཡློད། ༣བློད་རིགས་རྣམས་ནི་བ་བ་སྤི་

དང་། སློས་སུ་བ་བ་ཆེ་རིགས་སྒྲུབ་ན་ངེས་པར་དུ་སྤིའི་གཟའ་སྐར་འབྱུང་འཕློད་ངན་པ་སློགས་

ལ་འཛེམས་ཤིང་། ལྷག་པར་མི་སློ་སློའི་གཟའ་སྐར་ངན་པར་འཛེམས་རྒྱུ་དེ་བས་གལ་ཆེར་

རིས་ཏེ་རང་གིས་མ་ཤེས་ནའང་གཞན་ལ་དྲིས་ནས་གཟའ་འཁློར་རེའི་ནང་མི་སློ་སློར་གཤེད་

གཟའ་དང་། གཟའ་འཁློར་མ་ཡིན་པའི་ཀེག་སྐར་བདུད་སྐར་གཤེད་སྐར་བཅས་འཁེལ་བ་ལ་

འཛེམ།  ༤ ཡུལ་གི་གནས་རི་དང་གཞི་བདག་གི་ཕློགས་ནས་རྩྭ་ཤིང་གཅད་པ། ས་བརློ་བ། 

ཆུ་བསྒྱུར་བ། རི་དྭགས་བསད་རྒྱུ་སློགས་ཁློར་ཡུག་གཏློར་བཤིགས་ཀི་ལས་ལ་ཧ་ཅང་གིས་

འཛེམ་སློལ་ཡློད། གལ་སིད་གང་བྱུང་གིས་བ་བ་དེ་དག་བས་ན་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་རྣམས་

ཁློས་ནད་ཡམས་དང་། སད་སེར། ཐན་པ། མུ་གེ དམག་འཁྲུག་སློགས་འབྱུང་རྐྱེན་བེད་ཅིང་

ཡློད་པ་རེད། ༥ བློད་རིགས་གཉེན་སྒིག་བེད་ན་འཛེམས་དགློས་པ་མང་པློ་ཞིག་ཡློད་ཅིང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ལྷག་པར་དུ་གཉེན་སྒིག་བེད་མཁན་ཁ་གཏད་གཉིས་གཉེན་འབེལ་དུ་གྱུར་པ་གཉེན་སྒིག་

འཛེམས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེར་རིས་ཀི་ཡློད། གལ་སིད་གཉེན་ཚན་ཕློ་མློ་འབེལ་བའི་ཕྲུ་གུ་བྱུང་

ན་དེ་ལ་ནལ་ཕྲུག་ཅེས་ཟེར། དེ་ལའི་མང་ཚང་ཞིག་སློད་སའི་ལུང་པའི་ཆུ་ཡང་བཙོག་པློར་ཡིན་

པར་བརི་ཞིང་ཡློད། བློད་རིགས་ཀིས་ཕ་རྒྱུད་དང་མ་རྒྱུད་བར་ཡས་མས་བདུན་བརྒྱུད་ཚུན་

ཐག་རིང་ཐུང་གི་དབེ་བ་ཡློད་པས་བདུན་རྒྱུད་ནང་ཚུད་གཉིས་ཀར་འཛེམས་ཀི་ཡློད་པ་སྟེ། ཕ་

རྒྱུད་མ་མཐར་འབེལ་བའི་ཚིགས་བདུན་དང་། མ་རྒྱུད་མ་མཐར་ཚིགས་ཐག་ལྔའི་ནང་ཚུད་

མིན་གཉེན་སྒིག་བེད་མཁན་སློ་སློས་སློན་ནས་ཏན་ཏིག་གིས་ཞིབ་བརད་བས་པ་བརྒྱུད་

དངློས་འབེལ་གཉེན་འབེལ་མིན་ན་གཉེན་སྒིག་གཏན་འཁེལ་བེད་པ་དང་གལ་སིད་གཉེན་

འབེལ་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཕིན་ཆ་རྐྱེན་གཞན་དག་ཇི་ལར་འཛོམས་ཀང་གཉེན་སྒིག་འཛེམས་ཀི་

ཡློད། བློད་རིགས་ཀིས་དེ་ས་ནས་དེ་ལར་བེད་པ་ནི་ཤ་རུས་ཀི་འབེལ་བ་ཇི་ཙམ་རྒྱང་རིང་བའི་

མི་གཉིས་གཉེན་སྒིག་བས་ན་སྐྱེ་བའི་ཕྲུ་གུ་ཡང་སྐྱེ་གཟུགས་ལེགས་ཤིང་ཤེས་རིག་བཀྲ་བ་

ཡློང་བའི་དེང་དུས་འཕློད་བསྟེན་ཚན་རིག་གི་བཤད་སྟངས་དང་མཚུངས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་

སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་བློད་དུ་མ་དར་གློང་ནས་བློད་མི་རིགས་ཀིས་བདུན་བརྒྱུད་གཉེན་

འབེལ་གི་འཛེམས་བ་དེར་དློ་སྣང་བྱུང་ཡློད། 

བློད་མིའི་ཟ་ཆས། བློད་མིའི་གཙོ་བློའི་ཟ་ཆས་ནི་རམ་པ་དང་། གློ་ཞིབ། ཤ མར། འཆུར་ར་བཅས་

ནི་སྤི་ཟས་དང། བེ་བག་ཡུལ་སློ་སློར་འབས་དང་། བ་བློ། སློ་བ། སན་མ། ཡུང་། ལ་ཕུག་

སློགས་བཟའ་ཆས་སྣ་ཚོགས་ཡློད། བཏུང་བ་གཙོ་བློ་ནི་ཇ་སྲུབ་མ་དང་། ཇ་ཐང་། ཇ་མངར་མློ། 

ཆང་བཅས་ཡིན། རམ་པ་ནི་ནས་སན་སློགས་རྔློས་ནས་ཕེ་མར་བཏགས་པ་ཡིན་པས་དེ་ནི་གློ་

ཞིབ་དང་འབས་ལ་བུའི་ཟས་རེན་པ་མ་ཡིན་སྟབས་མེ་བཏང་ནས་བཙོ་མི་དགློས་པར་ཇ་ཆང་

ངམ་ཐ་ན་ཆུ་འཁློལ་གི་སགས་ཁུ་ཕན་ཙམ་བྱུང་ན་ལག་སློར་གིས་གཡློས་ཏེ་འཕལ་འཕལ་ཟ་

ཆློག་པར་བརེན། ལས་དློན་བེལ་བ་ཆེ་བ་དང་། ཕློགས་ཐློན་བཅས་ཀི་སྐབས་སུའང་ཧ་ཅང་

སྟབས་བདེ་པློ་ཡློད། རམ་པ་ནི་བློད་རིགས་མང་ཆེ་བའི་ཟས་རིགས་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་

ས་གནས་དང་མི་རིགས་ཀི་ཁད་ཆློས་ཤུགས་ཆེན་ལན་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ་ལློ་རྒྱུས་ཀི་ཡིག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རིགས་རྣམས་སུ་འཁློད་པར་གཞིགས་ན། བསྐལ་པ་ཡ་ཐློག་གི་དུས་ནས་མེས་པློ་རྣམས་ཀིས་

ནས་དང་། གློ། བ་བློ། སློ་བ་རྣམས་ས་ལ་གཏློར་ཏེ་མ་རྨློས་པའི་ལློ་ཏློག་ཟ་བར་བེད། 

བློད་མིའི་གུས་ཞབས་ཀི་སློལ་རྒྱུན། བློད་རིགས་ནི་ལློ་ངློ་སྟློང་ཕག་མང་པློའི་ནས་ཤེས་རིག་འཕེལ་

རྒྱས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ལན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བརེན་མི་དང་མི་ཡི་བར་ལ་ཡ་རབས་གུས་

ཞབས་ཀི་སློལ་རྒྱུན་བཟང་པློ་ཡློད་ཅིང་དེ་ལ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་དམིགས་བསལ་གི་ཁད་

ཆློས་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ལ་ནང་གསེས་ཀིས་དབེ་ན། དེ་ས་སྤི་ཚོགས་ཐློག་བ་མ། སློབ་

དཔློན། དགེ་རྒན། དཔློན་རིགས། རྒན་རབས་བཅས་ལ་གུས་བཀུར་བེད་སློལ་དང་། ཁིམ་ཚང་

གི་ནང་བུ་ཕྲུག་གིས་ཕ་མར་གུས་ཞབས་ཞུ་སློལ། ཁིམ་དུ་སྐུ་མགློན་ཕེབས་སྐབས་གུས་ཞབས་

ཞུ་སློལ། ཕན་ཚུན་མིང་འབློད་སྐབས་གུས་ཞབས་ཞུ་སློལ། ཡི་གེ་གཏློང་སྐབས་གུས་ཞབས་

ཞུ་སློལ་སློགས་མི་འདྲ་བ་མང་པློ་ཡློད། དེའི་ནང་དུ་ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ཐློག་ནས་གུས་ཞབས་

ཞུ་སློལ་དང་། ངག་ཐློག་གི་ཞེ་ས་ཞུ་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་རྣམས་འདུས་ཡློད། གུས་ཞབས་

ཞེས་པ་ནི་སྐྱེ་བློ་མཐློ་དམན་དྲག་ཞན་སུ་ཡིན་ཀང་ཕན་ཚུན་འབེལ་བ་བེད་སྐབས་ལུས་ཀི་རྣམ་

འགྱུར་དང་། ངག་ཐློག་གི་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས། མཉམ་དུ་བཟའ་བཏུང་བེད་སྟངས། ཚུར་བསུ་

ཕར་སྐྱེལ་སློགས་ཡ་རབསསྤློད་བཟང་མང་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་རེད། 

བློད་མིའུ་གདུང་དྲུག སྟག་ཙང་དཔལ་འབློར་བཟང་པློའི་རྒྱ་བློད་ཡིག་ཚང་ལས། བློད་མི ་རྒྱུད་དྲུག་

ཏུ་གློལ་ཏེ།དེའང་སློན་དང་པློ། ཡུལ་དམའ་ཁ་ཤུ་གཡག་ཞུར་གི་གློང་ཁ་བ་བར། སིད་པའི་རྒྱལ་

བུ་ཐིང་གི་ཞེས་པ་ལ། བུ་གསུམ་བྱུང་བ། རྒྱ་བློད་ཧློར་གསུམ་དུ་གེས་པའི། བློད་མི་ཁི་དློ་ཆེན་

པློ་བ་བ་དེ་ལ།བུ་དྲུག་བྱུང་བ་ནི། དབའ་འགྲུ་ལློང་གསུམ་ལྒ་དང་བཞི། །ནུ་བློ་དབས་བརྡའ་

གཉིས་དང་དྲུག །བློད་ཀི་མི ་རྒྱུད་དྲུག་དེས། །དམའ་ཁ་ཤུ་རས་འདེབས་སྟག་པ་དེར། །བློད་

མི་གསུམ་བུ་དྲུག་ས་བགློས་བས། །ལློང་གིས་ས་མ་ལེ་པང་ཐློབ། །དབ་ཡིས་དབ་མློ་རབ་བཀྲ་

ཐློབ། །འབྲུ་ཡིས་འབྲུ་མློ་ཕློམ་ཕློམ་ཐློབ། །ལྒ་ཡིས་ལྒར་མ་མེ་པློ་ཐློབ། །དབས་བརྡས་རྒྱ་བློད་ས་

མཚམས་སུ། །མཚམས་ཀི་མདའ་དར་གློང་མ་བཟུང༌། །དེ་ལ་ཆེ་རྒྱུད་གློང་བ་མ་ཤློར་པའི། །ཕློ་

བློ་ལློང་གི་བུ་རྒྱུད་ཡིན། །མཐུ་ཆ་དམ་ཚིག་མ་ཉམས་པ། །སེ་ཁྱུང་དབ་ཡི་བུ་རྒྱུད་ཡིན། །དཔའ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

རྒྱ་སྟག་མཆེར་སེར་མ་ཉམས་པ། །ཨ་ལགས་འབྲུའི་བུ་རྒྱུད་ཡིན། །ཕྱུགས་གཡང་མློའི་འཁལ་

ཚིལ་མ་ཞུ་བ། །རྨུ་ཚ་ལྒ་ཡི་བུ་རྒྱུད་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་སློ།། 

བློད་སྨན་མཁས་པ་མི་དགུ། བློད་དུ་སར་རེས་སུ་བྱུང་བའི་བློད་ཀི་སྨན་པ་གགས་ཆེན་དགུ་སྟེ། སྟློད་

ན་ཆེར་རེ་ཞིག་པློ་དང་། འུག་པ་ཆློས་བཟང་། བིར་ཆེ་ལེགས་མགློན་གསུམ། བར་ན་གཡུ་ཐློག་

མགློན་པློ་དང་། མི་ཉག་རློང་རེ། བང་ཏི་རྒྱལ་བཟང་གསུམ། སྨད་ན་གཉའ་པ་ཆློས་བཟང་དང་། 

མཐར་བཞི་དར་པློ། སྟློང་པ་གགས་རྒྱལ་གསུམ་སྟེ་དགུའློ།། 

བློད་ཚེམ། ཁབ་རེ་ནང་དུ་བཀུག་སྟེ་འཚེམ་སྟངས་ཤིག

བློད་ཚེས། བློད་ཀི་ལློ་ཐློའི་རི་སྟངས་ལར་བརི་བའི་ཚེས་གངས། 

བློད་ཚྭ། ལན་ཚྭའི་བློ་བ་ཡློད་པའི་ཆུ་དང་། ཆུ་ཚན་ཡློད་སར་ཆགས་པའི་བུལ་ཏློག་གི་མིང་གི་རྣམ་

གངས་ཤིག་སྟེ། དར་མློ་སྨན་རམས་པ་བློ་བཟང་ཆློས་གགས་ཀིས་མཛད་པའི་ཕི་མ་རྒྱུད་ཀི་

འགེལ་པ་དཀའ་གནད་རྡློ་རེའི་མདུད་བཀྲློལ་ལས། བློད་ཚྭ་སྟེ་བུལ་ཏློག་གློ ཞེས་གསུངས།

བློད་གཞས། བློད་ལུགས་ཀི་གཞས།

བློད་གཞུང་གློ་སྤི། དེ་སློན་སྤི་ཚོགས་རིང་པའི་སྐབས་བློད་སེ་པ་གཞུང་ནས་གློ་མློའི་ས་གནས་སུ་

ཚོང་དློན་སྤི་ཁབ་ལས་ཁུངས་ཤིག་བཙུགས་ཡློད་པ་དེའི་འགློ་གཙོ།

བློད་བཞུགས་ཨམ་བན། ཨམ་བན་ཞེས་པ་མན་ཇུའི་སྐད་ཡིན་ཞིང་བློད་སྐད་དུ་གློང་མའི་བཀས་

མངགས། རྒྱས་མིང་ལ་གནམ་བསྐློས་འཇམ་དབངས་གློང་མ་བདག་པློ་བཀས་མངགས་བློད་

ཀི་ལས་དློན་དབེ་འབེད་བློན་ཆེན་ཟེར་བ་འདི་ཐློག་མར་ཏཱ་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་གཡུང་

གི་ཁི་ལློ་ལྔ་པར་རྒན་གཞློན་གཉིས་བསྐློས་ཏེ་དབུས་གཙང་སློ་སློར་བཞུགས་ནས་ས་གནས་

ཀི་ཆབ་སིད་འཛིན་སྐྱློང་ལ་ལ་རློག་བེད་པ་དང་། གློང་མ་གནམ་སྐྱློང་རྒྱལ་པློའི་ཁི་ལློ་བཅློ་ལྔ་

པར་འགྱུར་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གི་དུས་ཟིང་ཞློད་འཇགས་སུ་བཏང་ནས་བཀའ་ཤག་གསར་

འཛུགས་ཀིས་བློད་ཀི་ལས་དློན་གནད་ཆེ་དང་། དཔློན་རིགས་བསྐློ་འཐེན། བློད་དམག་གཏློང་

འཐེན་བ་རྒྱུ་སློགས་ཚང་མ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་དང་། ཨམ་བན་རྣམ་གཉིས་ཀི་བཀའ་བཀློད་བཞིན་དུ་

བེད་དགློས་པ། གློང་མ་གནམ་སྐྱློང་རྒྱལ་པློའི་ཁི་ལློ་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་པར་བཀས་བཅད་བློད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀི་ལས་དློན་བེད་ཕློགས་དློན་ཚན་ཉེར་དགུ་པ་གཏན་འབེབས་བས་གསལ་ལར་བློད་ཀི་ལས་

དློན་ཆེ་ཕ་ཚང་མ་བློད་བཞུགས་ཨམ་བན་གི་བཀའ་བཞིན་དུ་བ་རྒྱུར་གཏན་ལ་ཕབ། 

༡༩༡༡ལློར་ལགས་ཕག་གི་གསར་བརེ་བྱུང་ནས་ཕིར་འཐེན་བས་པ་རེད།

བློད་ཟལ་མློ་སང་། མདློ་ཁམས་ཟལ་མློ་སང་དང་དློན་གཅིག འབི་ཆུ་དང་ཟླ་ཆུ་གཉིས་བར་གི་སང་

འདི་ལ་ཟེར། 

བློད་ཟས། བློད་སློལ་ལར་མར་འཆུར་གི་ཁུ་བ་དང་། མངར་ཆ་བསེས་ནས་བརིས་པའི་རམ་སགས་

ཀི་མར་ཟན་དང་། བཙོས་ཤ་སྐམ་སེར་སྒིག ཤ་རེན་བཙབས་པློ་སློགས་གཙོ་བློར་བས་པའི་

བཟའ་བཏུང་རྒྱས་པ། 

བློད་ཟློང་། ཟློང་ནི་ཟློག་གི་དློན་ཡིན་པས་བློད་ནས་ཐློན་པའི་དངློས་ཟློག དེང་སང་ཁློམ་དུ་བློད་ཟློང་

མང་པློ་འཚོང་རྒྱུ་འདུག 

བློད་ཟླ། བློད་ཀི་ལློ་ཐློའི་ལ་སྟངས་ལར་བརི་བའི་ཟླ་བ་སྟེ་བློད་ཟླ་ཡང་ཟེར།

བློད་ཡིག ཡིག་གཟུགས་ལ་དབུ་ཅན་དང་དབུ་མེད་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་དབུ་མེད་ལའང་ཟླློས་ཧྲལ་

དང་། ཚུགས་རིང་། ཚུགས་ཐུང་། འཁྱུག་མ་ཚུགས། འཁྱུག་སློགས་ཀི་ཁད་པར་ཡློད་པ་དང་། 

ཧློར་ཡིག་གི་ཐློག་ནས་འབི་སློལ་ཡང་ཡློད། བློད་རིགས་ས་ཁུལ་ཁག་སློ་སློར་རང་རང་གི་ཡུལ་

ལུགས་སྐད་གདངས་སློགས་མི་འདྲ་བ་མང་ཙམ་ཡློད་པར་མ་ཟད། ཡི་གེའི་ང་རློ་འདློན་སྟངས་

ཀང་སློན་ཡང་མགློ་འདློགས་རྣམས་ཀི་སྒ་ཟུར་གསལ་དང་མི་གསལ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡློད་

ཀང་། ཡི་གེ་འབི་སློལ་ཚང་མ་གཅིག་མཐུན་ཡིན། སར་བློད་ཡིག་འདིའི་ཐློག་ནས་རིག་གཞུང་

ཁག་མང་པློ་རློམ་སྒྱུར་བས་ཡློད་པར་མ་ཟད། བཅིངས་འགློལ་བཏང་རེས་ཆབ་སིད་དང་། 

དཔལ་འབློར། རིག་གཞུང་། གཞན་ཡང་ཚགས་པར་དང་། དུས་དེབ་སློགས་འབློར་ཆེན་ཞིག་

རློམ་སྒྱུར་དང་། པར་སྐྲུན། ཁབ་སེལ་བས་དང་བེད་མུས་སུ་ཡློད། མི་རིགས་གཞན་དང་། ཕི་

རྒྱལ་བློད་སྐད་དར་བའི་ས་ཁུལ་དུ་བློད་ཡིག་བེད་སྤློད་བེད་མཁན་ཡང་ཡློད་འདུག 

བློད་ཡིག་གི་སྒའི་ང་རློ་དབེ་བ་ལྔ། དྲང་པློ། བཀུག་པ། སྨད་པ། བསྒེང་བ། བསྟློད་པ་བཅས་ལས་དྲང་

པློ་ནི་ཀ་ནས་ཨའི་བར་གི་ཡི་གེ་སློ་ན་གནས་པ་རྣམས་དང་། བཀུག་པ་ཀི་སློགས་གི་གུ་ཅན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

གི་ཡི་གེ་ཇི་སྙེད་པ་དང་། སྨད་པ་ནི་ཀུ་སློགས་ཞབས་ཀྱུ་ཅན་གི་ཡི་གེ་ཇི་སྙེད་པ། བསྒེང་པ་ནི་

ཀེ་སློགས་འགེང་བུ་ཅན་གི་ཡི་གེ་ཇི་སྙེད་པ། བསྟློད་པ་ནི་ཀློ་སློགས་ན་རློ་ཅན་གི་ཡི་གེ་ཇི་སྙེད་

པ་བཅས་སློ།། 

བློད་ཡིག་གི་མགློ་ཅན་གསུམ། ར་མགློ་ཅན། ལ་མགློ་ཅན། ས་མགློ་ཅན་རྣམས་སློ།། 

བློད་ཡིག་གི་འདློགས་ཅན་བཞི། ཡ་བཏགས་ཅན། ར་བཏགས་ཅན། ལ་བཏགས་ཅན། ཝ་བཏགས་

ཅན་རྣམས་ལ་ཟེར། 

བློད་ཡིག་གི་འདློན་པ་བཅུ། ཁང་མགློ་ལ་འདློན། མཁང་དཔུང་པ་ལ་འདློན། སྒློས་སློ་ཐེམ་ལ་འདློན། 

བཤན་མར་འཐེན་ལ་འདློན། སྤང་ཁློག་ལ་འདློན། ཧྲུམ་སྣག་སྣ་ལ་འདློན། ཧུར་མིག་འདྲིལ་ལ་

འདློན། གཡེར་ཡར་འཕུལ་ལ་འདློན། ཡང་ཡ་བཏགས་ལ་འདློན། གྲུང་ཟག་མཆུ་ལ་འདློན་ཞེས་

དང་། བཟང་མགློ་དཔུང་ལ་འདློན། འཛུམ་དཀར་སྣག་སྣ་ལ་འདློན། ཧུར་མིག་འདྲིལ་ལ་འདློན། 

གཡེར་ཡར་འཕུལ་ལ་འདློན། ཡང་ཡ་བཏགས་ལ་འདློན། གྲུང་ཟག་མཆུ་ལ་འདློན་ཞེས་དང་། 

བཟང་མགློ་དཔུང་ལ་འདློན། འཛུམ་དཀར་སྣག་སྣ་ལ་འདློན། མཉེན་བསྣློལ་མཚམས་སུ་འདློན། 

འཁྱུག་ཡན་ལག་ལ་འདློན། རེས་མ་བཞི་བསྣན་ན་འདློན་པ་བཅུ་བཞིའང་ཟེར་རློ། 

བློད་ཡིག་གི་མ་ཆློས་ཉེར་གཅིག ༡རབ་ཐག་ཟླུམ་གིས་བཅད་འདྲ། འབིང་ཀྭ་གཞུ། ཐ་མ་ཚག་མགློ 

དེ་དག་ལ་མགློ་གསུམ་ཟེར། ༢ རབ་ཐུགས་ཀར་རྡློར་འཛིན། འབིང་མདའ་འཕེན། ཐ་མ་ལག་

ཆག་འཕེད་ཉལ། དེ་དག་ལ་དཔུང་གསུམ་ཟེར། ༣རབ་སྒློ་ཆགས་གི་ལག་འདྲ། འབིང་སྤུ་ཉག་

སྒིམ་འདྲ། ཐ་མ་གློག་སྐེད། དེ་དག་ལ་སློ་གསུམ་ཟེར། ༤ རབ་གསེགས་སྦློར་ཐུང་རྣློ། འབིང་

གེ་འློ་ཕག་སྣ། ༥ རབ་རྒྱ་ཁབ་བསང་འདྲ། འབིང་རྔ་དབྱུག་འཕར། ཐ་མ་ལག་མགློ་བཅད། དེ་

དག་ལ་ཡར་འཐེན་གསུམ་ཟེར། ༦ རབ་སློ་ལགས་རང་། འབིང་ཁི་གུའི་མཇུག ཐ་མ་འབུ་

མཇུག་སྦྲང་རང་། དེ་དག་ལ་མར་འཐེན་གསུམ་ཟེར། ༧ རབ་ཉ་མིག འབིང་ནས་འདྲ། ཐ་མ་

ཟུར་གསུམ་ཁློ་མིག དེ་དག་ལ་མིག་གསུམ་ཅེས་སློ།། 

བློད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས། བློད་ཀི་ཡིག་གཟུགས་ས་ཤློས་ནི་བློན་གི་སྟློན་པ་གཤེན་རབ་བློན་

པའི་སྐབས་དེ་ཙམ་ནས་བྱུང་བའི་ཡི་གེ་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ཡིག་གཟུགས་ནི་དེང་དུས་ཀི་གཏེར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡིག་དང་། མཁའ་འགློའི་བརྡ་ཡིག་ཅེ་ས་འདི་དག་ཡིན། གཡུང་དྲུང་བློན་ཆློས་བཏློད་པའི་དུས་

དང་མཚུངས་ཤིང་། སྐབས་དེར་ལྷ་བབས་ཡི་གེ སྨར་ཆེན། སྨར་ཆུང་སློགས་ཡིག་གཟུགས་

མང་པློ་བྱུང་ཡློད་འདུག ཐུ་མི་སམ་བློ་ཊས་སྨར་ཡིག་སློགས་ལ་དཔྱད་གཞི་མཛད་དེ་ཡིག་

གཟུགས་ལ་ལེགས་བཅློས་གནང་རེས་སུ། རིམ་བཞིན་དུ་བཙན་པློ་རྣམས་ཀི་སྐུ་རིང་ལ་དབུ་

ཅན་ཡིག་གཟུགས་གགས་ཅན་བརྒྱད་བྱུང་བ་ལ་སལ་ནག་བགད་འདྲ། མུ་ཏིག་སྟར་བསྒྱུས། 

སློ་ཕག་གཤིབ་འདྲ། སེང་གེ་གནམ་མཆློངས། ནས་སློན་ཕིང་དཀར་ཐློག་བཀྲམ་འདྲ། བ་ཕློ་

འཇློལ་འདྲ། ཉ་མློ་ཆུ་ནང་ནས་འཕྱུར་འདྲ། སྦུ་ནག་དྲུད་འདྲ་བཅས་ཡིན། བསྟན་པ་ཕི་དར་གི་

སྐབས་ནས་དེང་དུས་བར་ཡིག་གཟུགས་ལའང་འགྱུར་བ་ཐེངས་མང་ཙམ་བྱུང་ཡློད་པར། དབུ་

ཅན་དང་དབུ་མེད་དེ་དག་ལས། དབུ་མེད་ལ་ལན་ལུགས་དང་། ལི་ལུགས། ཁག་གཉིས་བྱུང་

ཁློངས་ནས་ལན་ལུགས་མ་གཏློགས་ལེགས་ལུགས་མ་དར། བཙན་པློའི་དུས་ལ་བརྡ་ཡིག་

དང་། འཕྲུལ་ཡིག གཏེར་ཡིག་སློགས་ཡིག་གཟུགས་ངློ་མཚར་ཅན་བཅུ་ཕག་ཁ་ཤས་བྱུང་

བའི་ཐློག་བསྟན་པ་ས་དར་གི་དུས་མཇུག་ཏུ་ཁྱུང་པློ་གཡུ་ཁི་ནས་དཀིལ་འཁློར་གི་ཐིག་ཚད་

འགློད་ཕློགས་ལར་དབུ་ཅན་ལ་ཆ་ཚད་བཟློས་ནས་བཀས་བཅད་ལ་བུའི་ཁྱུང་བིས་གཏན་

འཁེལ་བྱུང་རེས་དབུ་ཅན་གི་གཟུགས་ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པློ་བྱུང་མེད། ས་དར་དང་ཕི་དར་བར་

ལ་བར་གསལ་ཟེར་བའི་ཡིག་གཟུགས་དམིགས་བསལ་ཞིག་བྱུང་ཡློད་པ་དང་། ཕི་དར་ཚུན་

ལ་དབུ་མེད་ཀི་གཟུགས་ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པློ་བྱུང་ནས་ཚུགས་རིང་། ཚུགས་ཐུང་། ཚུགས་མ་

འཁྱུག འཁྱུག་ཆེན། འབྲུ་ཚ་ལ་སློ་ཞབས་མ་དང་། ཞབས་རིང་བ། ཞབས་ཐུང་བ། དཔེ་ཚུགས་

ལ་སེག་ཡློད། སེག་མེད། འབྲུ་ཚུགས ། ཚུགས་ཐུང་། འཁྱུག་ལ་སློགས་པར་གཞུང་བིས་དང་

བ་བིས། སྙེ་བིས་ཀི་ཁད་པར། དབུ་ཅན་ལ་སྙེ་བེས་དང་ཁམས་བིས་ཀི་ཁད་པར། ལྷག་པར་དུ་

ལློའི་དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པའི་ནང་སེ་དགེ་ཆློས་རྒྱལ་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་གིས་བཀའ་བསྟན་

སར་དུ་བཞེངས་སྐབས། དབུས་གཙང་མདློ་ཁམས་ཀི་བིས་པ་མང་པློ་སྐད་གཏློང་སྟེ་ཡིག་

གཟུགས་གསར་བཅློས་བས་པ་ལ་སེ་བིས་ཞེས་པ་འདི་བྱུང་། སེ་དགེ་ཀུ་སེ་གློང་པ་དེ་པར་

ཤིང་གི་པར་ར་འབི་བའི་ཡིག་མཁན་གི་གློང་པ་ཞིག་ཆགས་སྟབས། དེང་དུས་བར་དུ་སེ་དགེའི་



  1629  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བིས་པ་ཕལ་ཆེར་བ་ཀུ་སེ་གློང་ནས་བྱུང་ཡློད། 

བློད་ཡིག་གི་སུམ་བརེག་ཅན་བཅུ་བཞི། ༡ར་མགློ་ཡ་བཏགས་ཅན། རྐྱ། རྒྱ། རྨྱ། ༢ ས་མགློ་ཡ་བཏགས་

ཅན། སྐྱ། སྒ། སྤ། སྦ། སྨ། ༣ས་མགློ་ར་བཏགས་ཅན། སྐྲ། སྒ། སྣ། སྤ། སྦྲ། སྨྲ་བཅས་སློ།། 

བློད་ཡིག་སློག་རྐྱེན་རྣམ་བདུན། སློག་ཡིག་བཞི་ནི། དབངས་བཞི་སྟེ། གི་གུ། ཞབས་ཀྱུ། འགེང་བུ། 

ན་རློ་བཞིའློ།། ﹝ི﹞﹝ུ﹞﹝ེ﹞﹝ློ﹞ རྐྱེན་ཡིག་གསུམ་ནི། མགློ་ཏིག་ཤད་གསུམ་སྟེ། ༡ མགློ 

ཡིག་མགློའམ་དབུ་ཁྱུད། ༄༅ ༢ ཏིག་གམ་ཚེག ﹝་ ﹞ ༣ཤད་ལ་ནང་གསེས་ཀི་དབེ་བ། 

ཆིག་ཤད། ﹝། ﹞ ཉིས་ཤད། ﹝། ། ﹞བཞི་ཤད﹝། །  ། ། ﹞རིན་ཆེན་སྤུངས་ཤད﹝༑﹞སྦྲུལ་

ཤད﹝༈﹞གཏེར་ཚེག﹝༔﹞ཞེས་སློ།། 

བློད་ཡིག་འབི་སློལ་གཙོ་བློ་དྲུག གཟབ་ཆེན། གཟབ་ཆུང་། འབི་ཆེན། འབི་ཆུང་། གཤུར་མ། དཀྱུས་

ཡིག་བཅས་ཡིག་གཟུགས་སྣ་ཚོགས་ཡློད་འདུག 

བློད་ཡིག་རྐྱང་འཕལ་ཅན་ཞེ་བརྒྱད། འཕུལ་ལ་གས་འཕུལ་བཅུ་གཅིག་དས་འཕུལ་དྲུག། བས་

འཕུལ་བཅུ་དང་མས་འཕུལ་བཅུ་གཅིག་དང་། འས་འཕུལ་བཅུ་རྐྱང་འཕུལ་བཞི་བཅུ་བརྒྱད། 

བློད་ཡིག་བརེགས་འཕུལ་ཅན་ང་བརྒྱད། བརེགས་འཕུལ་དས་འཕུལ་དགུ་དང་བས་འཕུལ་བ། 

སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་མས་འཕུལ་རྣམ་པ་བཞི། འས་འཕུལ་དགུ་བཅས་བརེགས་འཕུལ་ང་བརྒྱད་དློ།། 

དེ་གཉིས་བསློམས་པས་འཕུལ་བའི་ཡི་གེ་བརྒྱ་ར་དྲུག་ཏུ་འདློད་དློ།། 

བློད་ཡུལ། གངས་ཅན་ལློངས།

བློད་ཡུལ་ས་གནད་ཀི་གཟེར་བཅུ་གཉིས། བློད་ཡུལ་སིན་མློ་གན་རྐྱལ་དུ་འགེལ་བ་ལ་བུའི་སྙིང་

གར་ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་། ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་གནློན་པར་བེད་པ་ལ་མི་འགྱུར་བའི་གཟེར་

བཅུ་གཉིས་བཏབ་སྟེ། ༡དཔུང་པ་གཡས་པའི་སྟེང་དུ་དབུ་རུ་ན་ཀ་ཚལ་གཙུག་ལག་ཁང་། དེའི་

འློག་ཏུ་གསེར་ཤ་གྷིརི་ལྷ་ཁང་བཏབ། ༢ སིན་མློའི་དཔུང་པ་གཡློན་དུ་གཡློ་རུ་ཁ་འབྲུག་བཀྲ་

ཤིས་བམས་པ་མི་འགྱུར་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་དེའི་འློག་ཏུ་བཙན་ཐང་ལྷ་ཁང་། ༣དཔྱི་གཡས་

སུ་གཡས་རུ་གཙང་འཕང་གཙུག་ལག་ཁང་། དེའི་འློག་ཏུ་དགེ་དྲུང་གི་ལྷ་ཁང་། ༤ དཔྱི་གཡློན་

དུ་ཁློམ་གི་རྒྱང་ཞུ་རུ་ལག་གྲུམ་པ་རྒྱང་དྲི་མེད་རྣམ་དག་གི་གཙུག་ལག་ཁང་། དེའི་འློག་ཏུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབེའི་ལྷ་ཁང་སྟེ་རུ་གནློན་བཞིའློ།། ༥ གྲུ་མློ་གཡས་ཤར་སྟག་སྐྱ་བློའི་མགློར་ཀློང་པློ་བུ་ཆུ་

མཐར་ལེགས་ལྷ་ཁང་། ༦ གྲུ་མློ་གཡློན་ལྷློ་འབྲུག་གི་ཟེ་བའི་སྟེང་དུ་ལྷློ་བག་མཁློ་མཐིང་ལྷ་ཁང་། 

༧ པུས་མློ་གཡློན་ནུབ་བང་དམར་མློའི་སལ་སྟེང་དུ་མློན་བུ་དགེ་གནས་ཀི་གཙུག་ལག་ཁང་། 

༨ པུས་པློ་གཡས་བང་རུས་སལ་གི་སྟེང་དུ་པྲ་དུམ་རེའི་གཙུག་ལག་ཁང་སྟེ་ཡང་འདུལ་

བཞིའློ།། ༩ ལག་མཐིལ་གཡློན་དུ་ཤར་མདློ་ཁམས་ཀློང་ཐང་སྒློལ་མ། ༡༠ ལག་མཐིལ་གཡས་

སུ་ལྷློ་ར་བུམ་ཐང་སྐྱེ་ཆུ། ༡༡རང་མཐིལ་གཡས་སུ་ནུབ་དཔེ་ལ་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུ་ཚལ་རིགས་

ཤེས་རབ་སྒློལ་མའི་ལྷ་ཁང་ཞེས་མང་ཡུལ་མ་བས་སྤིན། ༡༢ རང་མཐིལ་གཡློན་དུ་བང་ཕློགས་

ཚངས་པ་རླུང་གནློན་གི་ལྷ་ཁང་ཞེས་ས་གློ་སྐྱེ་ཆུའི་ལྷ་ཁང་སྟེ་མཐའ་འདུལ་གི་ལྷ་ཁང་བཞིའློ།། 

བློད་ཡུལ་ཀི་མཚོ་མིང་ཅན་བཅུ། མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ། སྐྱེམས་མཚོ། གནམ་མཚོ་ཕྱུག་མློ། ཡར་

འབློག་གཡུ་མཚོ། ཕག་མཚོ། མཚོ་སྐྱ་རེངས། མཚོ་སློ་རེངས། བེ་རུ་དུག་མཚོ། སྟློང་རི་མཚོ་

ནག མཚོ་ཁི་ཤློར་རྒྱལ་མློའློ།། 

བློད་ཡུལ་གི་རི་རྒྱུད་བཅུ་གཅིག གངས་དཀར་ཏི་སེ། ཇློ་མློ་གངས་དཀར། ཉང་སྟློད་ཧ་བློའི་གངས། 

འབློག་ལ་ཕིའི་གངས། ཙ་རི་ཏ། བསམ་གཏན་གངས་བཟང་། གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ། ཡར་ལྷ་ཤམ་

པློ། རྨ་ཆེན་སློམ་ར། མདློ་ལ་རིང་མློ། ཨ་ཆེན་གངས་རིའློ།། 

བློད་ཡུལ་གིང་དགུ། ༡སྟློད་ན་གུ་གེ ༢ པུ་ཧྲེངས། ༣མང་ཡུལ་ཏེ་གསུམ། ༤ སྨད་ན་རབ་སང་། ༥ 

སྨར་ཁམས་སང་། ༦ ཚ་བ་སང་སྟེ་གསུམ། ༧ བར་ན་དབུས། ༨ གཙང་གཉིས། ༩ དྭགས་

ཀློང་ཡེ་མལ་བཞི་གཅིག་ཏུ་བགངས་པས་བློད་ཡུལ་གིང་དགུའློ།། 

བློད་ཡུལ་རུ་ཆེན་ལྔ། རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་དབུས་གཙང་། མངའ་རིས། མདློ་སྟློད། 

མདློ་སྨད་བཅས་ལ་རུ་ཆེན་ལྔར་ཕེ་ཡློད་པ་དང་། དེ་ནི་དམག་དློན་དང་སིད་འཛིན་དློ་དམ་ཟུང་

འབེལ་གི་ལམ་ལུགས་ཡིན་ཅིང་། དམག་དློན་གི་དབང་དུ་བས་ན་དབུས་རུ། གཡློ་རུ། གཡས་

རུ། རུ་ལག སུམ་པའི་རུ་བཅས་དམག་དཔུང་གི་རུ་ཁག་རེ་རེ་ཡིན་པས་བཙན་པློ་བློན་བཅས་

དམག་ལ་འགློ་བའི་ཚེ་གཡས་གཡློན་མདུན་རྒྱབ་བཅས་ལ་རུ་སྣེ་བསྒིགས་ཏེ་རུ་དར་འཕར་

བཞིན་དུ་འགློ་བ་དང་། དམག་སར་སློད་པའི་ཚེ་ཡང་རུ་ཁག་སློ་སློ་མ་འདྲེས་པར་སློད་དགློས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

པ་ཞིག་ཡིན། རུ་ཆེན་ལྔ་པློ་དེ་སིད་འཛིན་ས་ཁུལ་གི་དབང་དུ་བས་ན་སྤི་ཁབ་ས་ཁུལ་ཆེན་པློ་

ལྔ་སྟེ། ཁུལ་རེ་ལ་བཀློད་འདློམས་བེད་པའི་བློན་ཆེན་རེ་རེ་དང་། དེའི་འློག་ཏུ་དམག་དཔློན་རྒན་

གཞློན་བཞི་དང་། རུ་དཔློན། སེ་དཔློན། སྟློང་དཔློན། སྟློང་བུ་ཆུང་གི་རེ། ལྔ་བརྒྱ་ཆེན་པློ་སློགས་

དཔློན་རིགས་རིམ་པ་མང་པློ་ཡློད་པ་རྣམས་འློག་ཏུ་རིམ་པས་གསལ་ཞིང་དེ་འདྲའི་དམག་སིད་

གཅིག་གྱུར་གིས་དློ་དམ་བེད་པའི་ལམ་ལུགས་དེ་ནི་གསར་དུ་བཙུགས་མ་ཐག་པའི་སིད་

གཞུང་ལ་མཚོན་ན་དམག་སིད་གཅིག་གྱུར་གིས་དློ་དམ་བེད་བདེ་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ས་རྒྱ་

ཆེ་ཞིང་མི་གངས་ཉུང་བའི་ས་ཁུལ་ལ་ཆེད་ལས་དམག་དཔུང་གི་སྟློབས་ཤུགས་གཅིག་པུས་

མི་ལང་བའི་དབང་གིས་མངའ་འབངས་ཡློངས་རློགས་རེས་གབས་དམག་དཔུང་དུ་མ་བསྒྱུར་

ཐབས་མེད་ཡིན་པར་སྣང་།

བློད་རག བློད་བཟློས་ཀི་ཨ་རག 

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས། འབི་ཆུའི་ནུབ་བརྒྱུད་ཀི་བློད་རིགས་ས་ཁུལ། 

བློད་རིག་པ། ཞིབ་འཇུག་བ་ཡུལ་གི་རིག་གཞུང་སེ་ཚན་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། མི་རིགས་གཞན་གིས་

བློད་ལ་ཞིབ་འཇུག་བེད་པའི་སྐབས་སུ། བློད་ཀི་ས་ཆ་ཡུལ་གྲུ་དང་། དེར་འཚོ་གནས་བས་པའི་

མི་རིགས། མི་རིགས་དེས་གསར་བཏློད་བས་པའི་རིག་གནས་དང་། ཡུལ་སློལ་གློམས་

གཤིས་སློགས་ཐམས་ཅད་རིག་གཞུང་བེ་བག་པ་ཞིག་ཏུ་བརིས་ནས་ཞིབ་འཇུག་བ་ཡུལ་ཏུ་

ཆགས་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། སྤིར་བློད་དང་རིག་པ་གཉིས་དློན་གི་ངློ་བློ་ཙམ་སྟློན་པའི་མིང་གཉིས་

ཀང༌། འདིར་བློད་རིག་པ་ཞེས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བརློད་པའི་ཚེ་དེ་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ནས་

དློན་གི་ངློ་བློ་ཙམ་སྟློན་པའི་མིང་དུ་འགྱུར་འགློ་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། བློད་ཅེས་པ་འཛམ་གིང་སའི་

ཡང་རེར། ཨའེ་ཤིའི་ཡ་གིང་ཆེན་གི་དབུས་སུ་གནས་པར། རྒྱ་ཁློན་སྤི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་ས་ཡ་

གཉིས་དང་འབུམ་གསུམ་ཟིན་པའི་མདློ་དབུས་མཐློ་སང་གི་ཡུལ་གྲུ་འདི་དང༌། དེ་ལ་འཚོ་སློད་

བས་པའི་གནའ་བློའི་མི་རིགས་བཅས་པ་ལ་ཟེར། རིག་པ་ནི་སྤི་བློ་དང་ཤེས་པ་ལ་སློགས་ལ་

གློ་ཡང༌། བེ་བག་ཤེས་བའི་ཡུལ་གང་ཞིག་གི་མིང་དང་ལྷན་དུ་སྦར་ཚེ། དཔེར་ན། བཟློ་རིག་

པ། གསློ་བ་རིག་པ། རས་འགྱུར་རིག་པ། དངློས་ཁམས་རིག་པ་ལ་སློགས་ལ་བུ་རྣམས་ཏེ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤེས་བ་གང་ཞིག་གི་དློན་གི་ངློ་བློ་ཙམ་སྟློན་པའི་མིང་ངམ། རིག་གཞུང་ཞིག་གི་མི་འགྱུར་འགློ་

ཞིང་ཡློད་པ་རེད་ལ། དེ་ནི་མི་རྣམས་ཀིས་སློབ་གཉེར་དང་ཞིབ་འཇུག་བ་ཡུལ་ཞིག་རེད། དེ་ལ་

ཞིབ་འཇུག་བེད་མཁན་ནི་འགློ་བ་མིའི་རིགས་ཡིན་པ་གཞིར་བཞག ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བློ་

གློས་ཀི་རལ་དང་ལན་པ་ཞིག་དགློས་ཏེ། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་འགློ་ཙམ་དུ་ནུབ་

ཕློགས་ཡློ་རློབ་གིང་གི་མི་རྣམས་ཀིས་ཨེ་ཤི་ཡའི་དང་མི་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བས་པ་ནས་

བློད་རིག་པ་དང་རྒྱ་རིག་པ་ཟེར་བ་འདི་དག་བྱུང་ཡློད། དེ་ཡང་བློད་རིག་པ་ཟེར་བ་དེ་ཐློག་མར་

དབིན་ཇིའི་སྐད་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་སྟབས་དབིན་སྐད་ཐློག་གི་གློ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་གསལ་པློར་

ཤེས་དགློས། དབིན་སྐད་དུ་ Tibeology ཟེར་བ་དེ་ཡང་Tibe ཟེར་བ་བློད་དང༌། -ol-

ogy ཞེས་པ་ཚན་རིག་གི་བེ་བག་པ་ཞིག་སྟློན་པའི་ཚིག་གློགས་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། དེ་གཉིས་

ལྷན་དུ་སྦློར་བ་ན་ཚན་རིག་གིས་ཞིབ་འཇུག་བ་གི་བེ་བག་པའི་རིག་པ་ཞིག་ལ་གློ་ཞིང་ཡློད་པ་

སྟེ། དཔེར་ན་བཟློ་རིག་པ་དང༌།

གསློ་བ་རིག་པ། ནང་དློན་རིག་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་བུའི་ཐ་སྙད་ཅིག་ཆགས་འགློ་ཞིང་ཡློད་པ་དེས་ན་

བློད་རིག་པ་ཞེས་དློན་གི་ངློ་བློ་ཙམ་སྟློན་པའི་མིང་དུ་བར་ན་དབིན་སྐད་ཀི་ནང་དློན་དང་མཐུན་

ལ། བློད་སྐད་ཀི་ཤེས་རིག་སེ་ཙན་སྟློན་པའི་ཐ་སྙད་རྣམས་ཀི་འགློས་དང་ཇང་མཐུན་པ་ཞིག་

རེད། དེང་དུས་ཀི་དབིན་སྐད་ནང་དུ་Tibe sudies ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ཇང་བློད་ལ་ཞིབ་

འཇུག་བེད་ཅེས་པའི་དློན་རེད་འདུག་པས་གློང་དང་དློན་གཅིག་མཐུན་དུ་སྣང༌། དེ་ལ་བློད་རིག་

པ་ཞེས་པ་ནི་བློད་ཀི་རང་བཞིན་དང་གནས་ལུགས་གཏན་ནས་མི་ཤེས་པའི་གང་ཟག་བློ་གློས་

ཅན་གི་རློག་དཔྱློད་དང་ཞིབ་འཇུག་གི་ཡུལ་བེ་བག་པ་ཞིག་ཡིན་དགློས་ལ། དེ་ལ་ཞིབ་འཇུག་

གནང་ནས་བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་དང་གནས་ལུགས་བཅས་ལ་མཁས་པར་ཆགས་པར་བློད་རིག་

པའི་ཆེད་རམས་པ་ཟེར།

བློད་ལུགས། བློད་ཀི་ལུགས་སློལ།

བློད་ལློ། བློད་ཀི་ལློ་ཐློའི་རི་སྟངས་ལར་བརི་བའི་ལློ།

བློད་ཤློག བློད་ས་ཁུལ་ནས་ཐློན་པའི་ཤློག་བུར་ཟེར་ཞིང་། རྣམ་གངས་ཅུང་མང་བ་སྟེ། འབྲུག་ཤློག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

སྐྱེམས་ཤློག སྙེ་ཤློག་སློགས་ཡློད།

བློད་ས་གནས། བློད་ཀི་ས་ཁུལ་དང་དློན་གཅིག 

བློད་སིལ་བུའི་དུས་སྐབས། བློད་རྒྱལ་གང་དར་མ་བསད་རེས་བློད་གཅིག་གྱུར་གི་དབང་བསྒྱུར་

བེད་པློ་མེད་པའི་དུས་སྐབས་ཀི་མིང་སྟེ། སྤི་ལློ་༨༤༡-༡༢༦༥ལློའི་བར་ལློ་ངློ་༤༢༤ཙམ་བློད་

གཅིག་གྱུར་དཔློན་པློ་མེད་པར་ཆགས་ཡློད། 

བློད་སིལ་བུའི་རེས་ཀི་རྒྱལ་རྒྱུད་བཞི། སྐྱིད་ཤློད་མངའ་བདག་ཁི་ལེ་ཡུམ་བརན། ཡར་ལུང་ཇློ་བློ་

བཀྲ་ཤིས་བརེགས་པ་དཔལ། མངའ་རིས་མངའ་བདག་སྐྱིད་ལེ་ཉི་མ་མགློན། ཡ་རེ་རྒྱལ་པློ་

བཙན་ཕྱུག་ལེའློ།། 

བློད་སན། བློད་ཀི་སན་མའམ་སན་རིལ།

བློད་བསེ། བློད་དུ་བཟློས་པའི་ཀློ་བསེ།

བློདིཿ། [ལེགས]བང་ཆུབ།

བློན་སྐུ། བློན་པློའི་ཆློས་སྐུའི་བརྡ།

བློན་བ་གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་མཚན། གཡུང་དྲུང་བློན་གི་རེ་འདི་ཉིད་མདློ་སྨད་དངུལ་ར་ཟལ་མློ་སང་

སྟློད་ཀི་སེར་གཏློགས་ཡུལ་ས་བ་ལུང་ནང་ཟེར་བར་ཡབ་བསློད་ནམས་བསྟན་དར་དང་ཡུམ་

བསློད་ནམས་གནམ་མཚོ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ་༡༨༩༧ལློར་

འཁྲུངས། མཚན་བསློད་ནམས་བསྟན་འཛིན་ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་བདུན་པ་ལ་བ་བལ་དྲང་

སློང་རྒྱལ་བ་ཚུལ་ཁིམས་དགེ་རྒན་དུ་བསྟེན་ནས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་ལ་སྦངས། སྐྱབས་འགློ་དང་། 

སེམས་བསྐྱེད། སྙིང་པློ་རྣམ་གསུམ། གསློལ་འདེབས་སློགས་ཁི་ཕག་རེ་བསགས་ཤིང་། ཡི་

གེ་རབ་ཤར་དཀར་ནག་གང་ལའང་ཀློག་འདློན་ཐློགས་མེད་དུ་བྱུང་། དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་ནས་

དབལ་གསས་བློན་སྐྱློངས། ཞི་ཁློ་ཁི་མཆློད། ཁློ་བློའི་བསྙེན་སྒྲུབ། མ་མློ་རྦློད་གཏློང་སློགས་

འདློན་རིམས་དང་། དཀིལ་འཁློར་གི་ཐིག་ར་འབི་སྟངས། གཏློར་བཟློ་གེར་དབངས་དང་ཕག་

རྒྱ། སྨན་རིས། ལྷ་རིས་སློགས་ལ་སྦངས་པ་ཕུལ་དུ་ཕིན། མཐར་དགུང་ལློ་ང་དགུ་ལ་ཕེབས་

པ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༩༥༥ལློར་ཞི་བར་གཤེགས།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བློན་གི་སྟློན་པ་གཤེན་རབ་མི་བློ་ཆེ། འདི་ཉིད་ཞང་ཞུང་ཡུལ་གི་འློལ་མློ་ལུང་རིང་དུ་ཡབ་རྒྱལ་པློ་

ཐློད་དཀར་དང་ཡུམ་ཡློ་ཕི་རྒྱལ་བཞད་མ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་ལློའི་སློན་གི་༡༩༡༧པའི་ཤིང་བི་

ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། བློན་གི་ཡིག་རིང་ལར་ན་ལློའི་སློན་གི་༡༦༠༠༨ལློར་འཁྲུངས་པར་བཞེད། 

བློན་གི་བསྟན་པ་ནི་བློད་ཀི་གདློད་མའི་ཆློས་ལུགས་ཡིན་པ་དེ་སྟློན་པ་གཤེན་རབ་མི་བློ་ཆེས་

གསུངས་ཤིང་། དེ་ལ་གཡུང་དྲུང་བློན་ཞེས་གགས། གཡུང་དྲུང་གི་རགས་འདི་བློན་གི་བསྟན་

པ་མཚོན་བེད་ཀི་བསྟན་རགས་ཏེ་མི་འགྱུར་རག་བརན་གི་མཚོན་དློན་ཡིན། སྤིར་བློན་གི་

བསྟན་པ་ལ་ཕི་ནང་གསང་གསུམ་གི་དབེ་བ་ཡློད་དེ། སྟློན་པ་གཤེན་རབ་ཀི་ཡར་སློན་དུ་བློན་

སྐུའི་སྟློན་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློས་གློལ་ལམ་རློགས་པ་ཆེན་མློའི་བསྟན་པ་སེལ་བ་ལ་གསང་རྒྱུད་

དང་། ལློངས་སྐུའི་སྟློན་པ་གཤེན་ལྷ་འློད་དཀར་གིས་གསང་སགས་ཀི་བསྟན་པ་སེལ་བ་ལ་

སགས་རྒྱུད། ཕིས་སུ་སྤྲུལ་སྐུའི་སྟློན་པ་གཤེན་རབ་མི་བློས་སེལ་བའི་མདློ་ཕློགས་ཀིས་

གཙོས་པའི་བསྟན་པ་ལ་ཕི་རྒྱུད་ཟེར། ཕི་རྒྱུད་བློན་གི་གཞུང་ལུགས་ཚང་མ་ཐེག་པ་རིམ་པ་

དགུའམ། བློན་སློ་བཞི། མཛོད་ལྔ་སློགས་སུ་འདུས་ཤིང་། ཐེག་པ་རིམ་པ་དགུ་ནི། ཕྱྭ་གཤེན། 

སྣང་གཤེན། འཕྲུལ་གཤེན། སིད་གཤེན་ཏེ་རྒྱུའི་ཐེག་པ་བཞི་དང་། དགེ་བསྙེན། དྲང་སློང་། ཨ་

དཀར། ཡེ་གཤེན་ཏེ་འབས་བུའི་ཐེག་པ་བཞི་དང་། ཁད་པར་ཆེན་པློའི་ཐེག་པ་གཅིག་དང་

བཅས་དགུའློ།། ལྷ་བློན་སློ་བཞིའི་ཁློངས་སུ་མློ་དང་། པྲ། གཏློ་བཅློས། རིས། སྨན་དཔྱད་སློགས་

ཀང་འདུས་ཡློད།

བློན་གི་ཐེག་པ་རིམ་དགུ། ཕྱྭ་གཤེན་དང་། སྣང་གཤེན། འཕྲུལ་གཤེན། སིད་གཤེན་ཏེ་རྒྱུའི་ཐེག་

པ་བཞི་དང་། དགེ་བསྙེན་དང་། དྲང་སློང་། ཨ་དཀར། ཡེ་གཤེན་ཏེ་འབས་བུའི་ཐེག་པ་བཞི། 

ཁད་པར་ཆེན་པློའི་ཐེག་པ་གཅིག་སྟེ་ཐེག་པ་རིམ་པ་དགུའློ།། 

བློན་གི་རློགས་ཆེན་གཞུང་བཞི། ཡེ་ཁི་མཐའ་སེལ། གབ་པ་དགུ་སྐློར། ཞང་ཞུང་སྙན་བརྒྱུད། 

བསྒགསཔ་སྐློར་གསུམ་བཅས་སློ།། 

བློན་གི་ལློ་ཙཱ་བ་ཆེན་པློ་བཞི། བློད་རྒྱལ་གཉའ་ཁི་བཙན་པློའི་སྐུ་རིང་ལ། ཁྱུང་པློ་སྟག་སྒ་དློན་

གཙུག་དང་། གཉན་ལི་ཤུ་སྟག་རིང་། བེ་ཤློད་ཀྲམ། གཙོ་བློན་ཁི་གཙུག་བཅས་བཞིས་རིན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ཆེན་གསེར་ཕེ་ཁེར་ནས་སྐད་རིགས་མི་མཐུན་པའི་ཡུལ་མང་པློར་བགློད། བློན་རྣམས་ཞུས། 

བློན་རྣམས་རེ་ལ་གཟིགས་ཕུལ་བས་རེ་ཡང་དགེས། དེ་ལར་གཤེན་པློ་དེ་བཞི་ལ་བློན་གི་ལློ་

ཙཱ་བ་ཆེན་པློ་བཞིར་གགས་སློ།། 

བློན་གེར། ཆློས་ལུགས་ཀི་ར་དབངས་བློན་གི་འདློན་སྟངས་སུ་སྒློག

བློན་གློང་ཚེ་བརན་ཡེ་ཤེས། མཚན་གཞན་བློན་གློང་མཁས་པ་ཞུ་བ་འདི་ནི་པ་སྣམ་རློང་ཁློངས་ཞལ་

ལེ་བློན་གློང་དུ་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་སྨད་ཙམ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་

མཚོའི་སྐབས་སིད་གཞུང་གི་ཞབས་འབིང་ཡང་མཛད། སྙན་རློམ་ལ་མཁས་པསཇ་ཆང་ལྷ་

མློའི་བསྟན་བཅློས་དང་། དེ་དཀར་ལེགས་བཤད། རྨི་ལམ་ལྷ་མློའི་བསྟན་བཅློས། བློན་གློང་

ཆབ་ཤློག་སློགས་བརློད་བ་ཟབ་ལ་རློད་བེད་སྙན་འཇེབས་ལན་པའི་ཕུལ་བྱུང་གི་ཕག་རློམ་

མང་དུ་མཛད། སྐུ་ན་བགེས་ནས་ཁིམ་གཞིས་སུ་བསྟན་བཅློས་རློམ་འབི་དང་སློབ་མ་བསྐྱངས་

ནས་བཞུགས་སྐད། 

 བློན་སྒྲུང་། གནའ་བློའི་བློན་པློའི་བྱུང་རབས་བཤད་པའི་སྒྲུང་གི་རིགས

བློན་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་

སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་དཔལ་ཤློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བློན་མགློ་དགློན། དགློན་པ་འདི་འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་དུས་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་

ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ལི་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བློན་བརྒྱ་ཁྱུང་སྨད་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༩༠༢ལློར་བློན་བརྒྱ་ནམ་མཁའ་

རྒྱལ་མཚན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

མང་ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བློན་བརྒྱའི་བློན་སར། ཕག་འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། བློན་དགློན་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་

སློན་རྨ་ལྷློ་རེ་གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བློན་བརྒྱའི་མཚམས་ཐློག རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་སྤི་ལློ་༡༩༥༠ལློ་ཚུན་དུ་རིམ་བཞིན་ཆགས། 

གྲུབ་མཐའ་མི་གསལ། ད་ལ་མཚོ་སློན་རྨ་ལྷློ་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བློན་ཆློས། བློན་པློ་ཆློས་ལུགས་སྟེ་གནའ་བློའི་དུས་བློད་དུ་དར་སློལ་བྱུང་བའི་ཆློས་ལུགས།

བློན་གཏློ། བློན་ལུགས་ཀི་གཏློ་བཅློས།

བློན་མདློ། བློན་ཆློས་གཞུང་ལུགས་ཀི་མདློ་སེ་ཆློས་སྐློར་བསྟན་པའི་གཞུང་། 

བློན་པ། [རིང]བཟླ་བའམ་འདློན་པ།

བློན་པློ། བློད་ཀི་སྟློན་པ་གཤེན་རབ་ཀིས་སློལ་གཏློད་པའི་གནའ་བློའི་ཆློས་ལུགས་རིང་པ་ཞིག འདི་

ལ་འབི་གུང་སྐྱློབ་པ་རིན་པློ་ཆེས་བརྡློལ་བློན་དང་། འཁལ་བློན། བསྒྱུར་བློན་ཞེས་དབེ་བ་ཕེས་

པ་དེ་ཕིས་ཐུ་བཀན་གྲུབ་མཐའི་ནང་དུ་བཀློད་པས་བཤད་སློལ་དེ་དར་ཁབ་ཆེན་པློར་ཕིན་

འདུག་ཀང་དེ་ནི་དློན་དངློས་བློན་ལ་སྨད་པའི་གཏམ་ཙམ་ལས་ལློ་རྒྱུས་ཀི་དློན་དངློས་དང་མི་

མཐུན། དློན་དངློས་བློན་གི་ཆློས་ལུགས་འདི་ལ་གདློད་མའི་བློན་ཆློས་དང་། གཡུང་དྲུང་བློན་

ཆློས་ཏེ་རིམ་པ་གཉིས་སུ་བྱུང་ཞིང་། གདློད་མའི་བློན་ཆློས་གདློད་མའི་ཆློས་ལུགས་སྤི་དང་

འདྲ་བ་ལྷ་མཆློད་འདྲེ་བཀར་བའི་ཆློ་གའི་ནང་དུ་དམར་མཆློད་བ་བ་ལ་སློགས་པ་བྱུང་ཡློད། 

གཡུང་དྲུང་བློན་ཆློས་ནི། བློན་གི་སྟློན་པ་གཤེན་རབ་ཀིས་གདློད་མའི་བློན་ཆློས་ཀི་རྨང་གཞི་

དེའི་ཐློག་ཏུ་ཡར་རྒྱས་གཏློང་སྟེ། ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་ཆ་ཚང་ཡློད་པའི་རིག་པའི་གཞུང་

ལུགས་ལག་ལེན་དང་བཅས་པ་ཡློད་པའི་ཚུལ་བློན་གྲུ་མཐའ་དག་ལས་གསལ་བ་མ་ཟད། བློད་

ཀི་ཆློས་སིད་གཉིས་ཀི་བདག་པློ་སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་བེེ་ཌཱུར་དཀར་པློ་ལས། ཞང་

ཞུང་ཡུལ་ན་བློན་འདུལ་བར། །དགློངས་ཏེ་གཤེན་རབ་མི་བློར་སྤྲུལ། །བློན་གི་མཛད་པ་བཅུ་

གཉིས་བསྐྱངས། །ཐེག་པ་རིམ་པ་དགུ་རུ་གསུངས། །གསློན་པློ་རྣམས་ཀི་ལྷ་སློ་ཕེ། །གཤིན་

པློ་རྣམས་ཀི་དུར་སློ་བཅད། །འགློ་རྣམས་གཡུང་དྲུང་ལམ་ལ་བཀློད། ཞེས་བློན་ལ་ཐེག་པ་རིམ་

དགུའི་ཆློས་གཞུང་ཡློད་པ་ཁ་གསལ་གསུངས་ཡློད། ཆློས་ལུགས་དེ་ལག་ལེན་དང་དད་པ་

བེད་མཁན་ལ་བློན་པློ་ཟེར། 

 བློན་པློ་རྒྱུད་མཁར་ནང་དགློན་པ། བསྟན་པ་ཚང་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། 

ད་ལ་མཚོ་ཤར་བ་ཡན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བློན་པློ་དགློན། བཤད་སློལ་ལར་ན་ད་ལའི་དགློན་པ་ཡློད་སའི་མདུན་ངློས་གཙང་ཆུ་ཕ་རློལ་ན་བློད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བཙན་པློའི་སྐབས་སུ་ཡློད་པའི་དགློན་རིང་གཡུང་དྲུང་གིང་ཞེས་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དུས་འཁྲུགས་

ཀིས་འཐློར་ཞིག་སློང་། རེས་སུ་བསྐྱར་དར་སྐབས་ད་ལའི་དགློན་སར་འདིར་གནས་སློས། དེང་

དུས་དཀར་མཛེས་རློང་ཁློངས་སུ་བློན་པློའི་དགློན་པ་འདི་ཁློ་ན་ལས་མེད་པས་ན་བློན་པློ་

དགློན་ཞེས་འབློད། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

དཀར་མཛེས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བློན་པློ་རྔ་ཁུར། ① སློ་སྨན་གི་རིགས་བེ་གའི་མིང་གཞན་ཞིག ② ཁམས་སེ་དགེའི་དཔལ་སྤུངས་

ཕློགས་ཀི་གཞི་བདག་ཅིག་གི་མིང་།

བློན་པློ་ཇུ་ཐིག་ཅན། བློན་གི་མློ་མ།

བློན་པློའི་ཐལ་བ། ① ར་བློན་པའི་ཐལ་བ། ② བ་ཝང་གི་སྒློའི་ཐལ་བ།

བློན་བློན། སར་ཆློས་རྒྱལ་དུས་རབས་སུ་བློན་གི་ཆློས་ལ་དགའ་བའི་བློན་པློ་མང་པློ་ཡློད་པ་ནི་དེ་

དུས་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་མ་དར་གློང་དུ་བློད་ས་གནས་ཀི་སིད་དབང་འཛིན་མཁན་ནང་

བློན་པློ་མང་པློ་ཡློད་པ་རེས་སུ་རྒྱལ་པློ་གི་གུམ་བཙན་པློ་དང་འགལ་བ་བྱུང་ནས་བློན་པློ་རྣམས་

ཡར་ལུང་ནས་ས་གནས་གཞན་དུ་སྤྱུགས་པ་ཡིན་ཞེས་བློན་གི་ཆློས་འབྱུང་ལེགས་བཤད་

མཛོད་ལས་གསལ།

བློན་ཚང་མའི་བློན་སར། ཕག་འདེབས་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། བློན་དགློན་ཡིན། ད་ལ་

མཚོ་སློན་ཡ་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བློན་འཛུགས་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་ཙམ་ན་སྐུ་ཞབས་ཉི་མ་འློད་གསལ་གིས་ཕག་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རློང་བག་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བློན་གཞུང་། བློན་ལུགས་ཀི་དཔེ་ཆ་ཀླུ་འབུམ་སློགས། 

བློན་རི་དགློན། དགློན་པ་འདི་འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་

པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་སྤུ་རངས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བློན་ལུགས། བློན་པློའི་ཆློས་ལུགས།
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བློན་ཤེས་པ་ཅན་བཅུ་གཉིས། ༡ མགློན་ཤེས་ལྷ་བློན། ༢ གཡང་ཤེས་བློན། ༣ འགློ་ཤེས་གླུད་

གཏློང༌། ༤ འདུར་ཤེས་སིད་གཤེན། ༥ གཙང་ཤེས་སེལ་འདེབས། ༦ འགློལ་ཤེས་གཏད་

བས། ༧ཕན་ཤེས་སྨན་དཔྱད། ༨ སྐློས་ཤེས་རིས་མཁན། ༩ སྨྲ་ཤེས་གཏློ་དགུ། ༡༠ལིང་ཤེས་

ཤ་བ། ༡༡ འཕུར་ཤེས་ཇུ་ཐིག༡༢ སྒློལ་ཤེས་འཕྲུལ་བློན་བཅས་བྱུང་བ་དེ་དག་ནི་བློན་དང་

རིག་གནས་གཉིས་ཀའི་ཤེས་རིག་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། 

བློན་གཤེན། བློན་སྟློན་གཤེན་རབ། 

བློན་ལྷ། བློན་པློས་བསྟེན་གསློལ་བེད་པའི་ལྷ།

བློབ། བཤློལ་བའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འབབ་པའི་སྐུལ་ཚིག 

བློབས། བབས་ཀི་སྐུལ་ཚིག

བློམ་པློ། ཞིང་པས་ལློ་ཏློག་བརྔས་རེས་ཆག་པ་གང་རེ་ལྷན་དུ་སྒློག་པའི་མིང་ལ་བློམ་པློའམ་བློམ་

ཆག་ཟེར།

བློར། འབློར་བའི་སྐུལ་ཚིག

བློར་མཁན། ཡང་ན་བརླག་དངློས་བདག་པློ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན།

བློར་སྟློར། མ་ཚོར་བར་བརླག་པའམ་འཐློར་བ། རང་གིས་གཟབ་གཟབ་མ་བས་པས་ལམ་བར་དུ་

ཅ་ལག་བློར་སྟློར་ཤློར་བ། 

བློར་ཐློ་འགློད་པ། དངློས་ཟློག་གང་རུང་བརླག་སློང་བར་འབེལ་ཡློད་ལས་ཁུངས་དང་མི་སེར་ལ་

སྙན་ཐློ་ཕུལ་བའམ་འགློད་པ། ཡང་ན་བརླག་ཐློ་འགློད་པ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན།

བློར་བ། ① འབློར་བའི་འདས་པ། ② བརླག་པའམ་སྟློར་བ། ཡིག་རིགས་བློར་བ།

བློར་ཚོང་། ཕམ་ཚོང་། 

བློར་ཟེགས། བློར་བརླག

བློར་བརླག དངློས་ནློར་སྟློར་བརླག

བློར་བརླག་སློང་བ། དངློས་པློ་བརླག་དློར་དུ་གྱུར་པ། 

བློལ། རང་པའི་སྟེང་ངློས། 
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བློལ་གློང་། རང་མགློའི་སྟེང་ངློས། 

བློལ་ནུབ། རང་པའི་བློལ་ནུབ་པ། ཁ་བ་བློལ་ནུབ་ཙམ་བབ་པ། 

བློལ་ར། རང་པའི་བློལ་གློང་གི་འཕར་ར་སྟེ་འཆི་བའི་ཚེ་ར་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ནས་འདི་སློན་དུ་

འཕར་འཕློ་ཆད་པར་གསུངས་སློ།། 

བློལ་ཚིགས། རང་པའི་ལེབས་ངློས་ཀི་ཚིགས།

བློལ་ལློང་། རང་རྒྱབ་ཀི་རུས་ཚིགས།

བློས། འབློད་པའི་སྐུལ་ཚིག

བློས་པ། འབློད་པའི་འདས་པ།

རྦ། ཆུའི་རླབས་ཤུགས་ནས་བྱུང་བའི་གཉེར་མའམ་རླབས། 

རྦ་ཀློང་། ① རྦ་རླབས། ② ཆུ་འཁློར་བཞིན་གཏིང་དུ་ནུབ་པའི་ཀློང་འཁློར།

རྦ་དཀར་པློ། བལ་དཀར་པློ་ཞེས་པའི་དློན།

རྦ་ཆུ། རྦ་རླབས་ཅན་གི་ཆུ།

རྦ་མདའ་དགློན། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ནང་ཙམ་དུ་བློན་བཤེས་རྒྱ་མདའ་རི་ནང་བ་མས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། 

ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་བག་འགློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

རྦ་བིའུ། རང་ལློངས་ཀི་ས་གནས་ཀུན་ཏུ་ཡློད། ཆུ་རྒྱུན་འབབ་ཀི་རྒྱུད་དུ་གནས་པ་དང་། ནམ་དུས་

ཀུན་ཏུ་ཡུལ་གཅིག་ཏུ་སློད་པ། འཕུར་བའི་མྱུར་ཚད་མགློགས་ལ། གནམ་འཕང་གཅློད་པའི་

གཤློག་རལ་ཞན། གང་ལྷག་བཟློད་པའི་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཆེ། རྒྱུན་དུ་ཆུའི་རྒྱུད་ལ་འཕུར་བ་ལས་

གཡས་གཡློན་དུ་ཁ་མི་འབལ་ལ་རྡློ་ཐློག་ཏུ་བབ་ནས་ལིང་ལིང་བེད་པ་དང་། མཇུག་མ་བཏེག་

ཙམ་བཏེག་ཙམ་བེད། ཨློག་མ་དཀར་པློ་དང་རང་པ་ནག་པློ་ཡིན་པ། སྨན་དུ་སྦར་བ་དང་རློ་

ནུས། ཤ་རློ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཤ་དུག་སེལ། ཨློག་མ་སྐྲངས་པ་ལ་ཕན། 

རྦ་འབིང་གི་སེ་འཁྲུག བློད་དུ་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཐློག་མར་བསྐྱར་གསློ་གནང་མཁན་དབུས་

གཙང་གི་མཁས་པ་མི་བཅུའི་གས་དབུས་པ་མི་ལྔའི་ནང་གི་རྨ་ཚུལ་ཁིམས་བློ་གློས་ཀིས་འཕན་
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པློར་ལན་པ་སྤིལ་བུའི་དགློན་པ་བཏབ་ནས་གནས་བཞི་བཟུང་། དེ་ནས་དར་སེལ་བྱུང་བའི་

ཚོགས་པ་ལ་རྨ་ཚོ་ཟེར་ཞིང་དབུས་པ་མི་ལྔའི་ནང་གི་འབིང་ཡེ་ཤེས་ཡློན་ཏན་གིས་འཕན་པློར་

ངན་ལམ་སྤི་མློའི་དགློན་པ་བཏབ་ནས་གནས་གཞི་བཟུང་། དེ་ནས་དར་སེལ་བྱུང་བའི་ཚོགས་

པ་ལ་འབིང་ཚོ་ཟེར། ཚོ་པ་སེ་གཉིས་པློ་རེས་སུ་འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་པློ་བྱུང་ནས་དུས་རབས་བཅུ་

གཅིག་པའི་དཀིལ་དང་དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་འགློར་ཕན་ཚུན་བར་ལྷ་ཁང་དང་དགློན་པ་

འཕློག་རེས་ཀི་དམག་འཁྲུག་ཡང་ཡང་བྱུང་བ་མ་ཟད། བློད་ཀི་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ལགས་

འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༡༦༠ལློར། ལྷ་ས་ཁུལ་དུ་ཡློད་པའི་རྦ་རག་ཚོ་པ་གཉིས་ཀི་བར་དམག་འཁྲུག་

ཡུན་རིང་བྱུང་བ་དང་། དམག་འཁྲུག་གི་རིང་ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་དང་ར་མློ་ཆེ་གཉིས་ལ་

གཏློར་སྐྱློན་ཚབས་ཆེ་ཙམ་བྱུང་སྐབས་དྭགས་སློམ་ཚུལ་ཁིམས་སྙིང་པློ་ཕེབས་ནས་ཕན་ཚུན་

གཉིས་ཀར་རྒྱུ་དངློས་འབློར་ཆེན་གནང་སྟེ་བར་འདུམ་མཛད་རེས། དམག་འཁྲུག་རིང་གཏློར་

སྐྱློན་བྱུང་བའི་ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་ཉམས་གསློ་ལེགས་པར་མཛད་ནས། སྐབས་དེར་ལྷ་

ས་དང་ལྷློ་ཁ་ཁུལ་དུ་དཔལ་འབློར་དང་དམག་དློན་གཉིས་ཀའི་ཐད་ནས་སྟློབས་ཤུགས་ཆེ་

ཤློས་ཡིན་པའི་གུང་ཐང་བ་མ་ཞང་རིན་པློ་ཆེར་རིས་འབུལ་གནང་བ་ཡློད། 

རྦ་བཞེད། ས་བཞེད་དང་འདྲ།

རྦ་རགས། ལློང་ལློང་འཕྱུར་བ་ཆུ་ཡི་རླབས།

རྦ་རླབས། ཆུ་གཡློས་པའི་རླབས། དབར་དུས་ཀི་གཙང་པློའི་ནང་རྦ་རླབས་དྲག་པློ་འཕྱུར་བ། རྒྱ་

མཚོའི་རྦ་རླབས་རི་ལར་མཐློ། གསར་བརེའི་རྦ་རླབས་མཐློ་པློར་སློང་བ། ཆུ་ཀླུང་ཐམས་ཅད་

རྦ་རླབས་འཕློ་ཞིང་གནམ་དུ་འཕྱུར་བ་སྙམ་བེད། རི་ཐམས་ཅད་ནི་གློག་པློར་བཏང་། ཐང་

ཐམས་ཅད་ནི་གམ་པར་བརྡལ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཆུ་འཁྲུག་དང་། ཆུ་རྔམས་པ། ཆུ་རླབས། 

ཆུའི་འཁི་ཤིང་། ཆུའི་སྒེ་ལློག སྟེང་འཕར། དབའ་ཀློང་། དབའ་རླབས། རླབས་ཕེང་བཅས་སློ།། 

རྦ་རླབས་སྐྱེས། [མངློན]ཆུའི་ཟེགས་མ།

རྦག་རྦག [ཡུལ] ① མེ་མདའ་ཞིག ② འཁློར་ལློ་ཞིག 

རྦད། ① འུད་དང་ཤློབ། ཁ་རྦད་ཆེ་བའི་གཏམ་ལ་ཡིད་བརན་མེད། ② མཐའ་གཅིག་གི་དློན། མཐུན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

རྐྱེན་གང་ཡློད་རྦད་ཀིས་སྤད་པ། བློ་ཐག་རྦད་ཀིས་བཅད་དེ་མི་ངན་སྤློད་ངན་ལ་ངློ་རྒློལ་བེད་

པ། དག་བློ་ལས་རྦད་དེ་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཐུབ་པ།

རྦད་ཁམ། ཁ་ཧམ་དང་འུད་ཤློབ། མི་ཤེས་ཤེས་རླློམ་གི་རྦད་ཁམ་ཆེ་བའི་ཁའི་རེས་སུ་འབང་མི་ཉན། 

རྦད་མགློ [ཡུལ] དཔྲལ་བ་ཁེབས་པའི་སྐྲ་རྦད་ལིང་།

རྦད་མགློ་ལིང་ལིང་། སྐྲ་རྦད་རྦད་དུ་བཅད་པའི་མགློ 

རྦད་དེ། [ཡུལ] ར་བ་ནས། སྤློ་སེམས་རྦད་དེ་ཉམས་པ། གནད་དློན་རྦད་དེ་ཐག་གཅློད་པ།

རྦད་དེ་ཁ་ལ། [ཡུལ] ར་བ་ནས་ཞེས་པ་དང་འདྲ། མི་འདི་རྦད་དེ་ཁ་ལ་སྨློ་འདུག སྐད་ཆ་ཚང་མ་

རྦད་དེ་ཁ་ལ་བཤད་ཚར། གློང་ཁེར་དེ་ཆུ་ལློག་གིས་རྦད་དེ་ཁ་ལ་བསྣུབས་འདུག 

རྦད་དེ་བདག་བཟུང་བེད་པ། ར་བའམ་གཞི་ར་ནས་བདག་བཟུང་བས་པའི་དློན།

རྦད་པ། རྦློད་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ།

རྦད་རྦློད། འཛིངས་ནས་ཕིང་པ་ལར་གྱུར་པ། སྐྲ་རྦད་རྦློད། བལ་རྦད་རྦློད།

རྦབ། ①རིའི་ཐུར་གཟར་པློ། གེན་དུ་འཛེག་ཐབས་བས་ཀང་འཛེག་མ་ཐུབ་པར་རྦབ་ཏུ་ཤློར་བ། 

②རི་གཟར་པློ་ནས་འགིལ་བའི་རྡློ།

རྦབ་རྒློད། རི་སྟེང་ནས་མར་འགིལ་ནས་ཡློང་བའི་རྦབ་རྡློ་ཆེན་པློའི་མིང་།

རྦབ་གི གེན་གཟར་ནས་ཐུར་དུ་ལྷུང་བའམ། རི་རྡློ་ཐློག་བབ་ཏུ་ཕློག་པའི་ཤི་རྐྱེན། གློམ་འགེད་ཤློར་

ནས་རྦབ་གིར་ཤི རི་སྐེད་དུ་འགློ་བཞིན་པར་ཕ་བློང་འགིལ་ནས་རྦབ་གིར་གློངས།

རྦབ་སྒིལ་བ། རྡློ་སློགས་རྦབ་ཏུ་སྒིལ་བ། ཕྲུ་གུ་རྣམས་རྦབ་སྒིལ་གི་རེད་མློ་ལ་དགའ།

རྦབ་ཆུ། དཀན་གཟར་པློ་ནས་འབབ་པའི་ཆུ།

རྦབ་ཏུ་འདྲིལ་བ། ཐུར་དུ་རིལ་ཞིང་ཟགས་འགློ་བ། རིལ་རིལ་རྦབ་ཏུ་འདྲིལ་བར་འཇློང་འཇློང་ལད་

མློ་མ་ལ་ཞེས་ལ་བུ།

རྦབ་རྡློ། ཐུར་དུ་འགིལ་བའི་རྡློ། གནམ་ལགས་ཐློག་དང་། རི་གཟར་གི་རྦབ་རྡློ་ལར་བཟླློག་ཏུ་མེད་

པའི་སེམས་ཐག་བཅད་པ། རྦབ་རྡློ་གེན་དུ་ལློག་པ་ཅི་ལ་སིད།

རྦབ་འདྲིལ། ཐུར་དུ་ལྷུང་བ། ལུག་མ་མློ་ཞིག་རྦབ་འདྲིལ་ཤློར་ཏེ་ཤི་སློང་།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྦབ་འདྲིལ་བཏང་བ། ཐུར་དུ་འདྲིལ་ཞིང་ཟགས་པར་བེད་པ།

རྦབ་ལ་ཤད། གཡང་སར་ལྷུང་བ།

རྦུད་རྒྱག [ཡུལ] རང་ལག་དང་དབྱུག་པ་སློགས་ཀིས་འཕུལ་རྡེག་གཏློང་བ། ཁང་སྟེང་ནས་རྦུད་

རྒྱག་བརྒྱབ་ཏེ་མར་གཡུག་པ་རེད་ལ་བུ།

རྦུར་ཁལ། དཔལ་འབློར་བེད་སློ་དང་དཔལ་འབློར་འགློ་འློང་ཁློད་དཔང་ཡིག་བཟློ་བ་དང་ལེན་ཞུ་

མཁན་སེ་ཚན་དང་མི་སེར་ནས་བསྡུ་བའི་ཁལ་ཞིག་རེད། སྤིར་ཁེ་ལས་ཀིས་སློན་ལ་རྦུར་ཁལ་

འཛིན་ཡིག་ཉློ་དགློས་པ་དང་། ཁལ་འཇལ་སྐབས་དཔང་ཡིག་གི་ངློ་བློ་དང་གཏན་འབེབས་ལ་

གཞིགས་ནས་བསྡུར་ཚད་ཁལ་ཚད་དམ་ཡང་ན་གངས་ཚད་བརིས་ནས་ཁལ་དངུལ་འཇལ་ཏེ་

ཉློས་པའི་རྦུར་ཁལ་འཛིན་ཡིག་ཁལ་འཇལ་དཔང་ཡིག་ཐློག་སྦར་དགློས།

རྦེ། གཅན་གཟན་རིགས་ཤིག ཝ་དང་འདྲ་བ་དེ་ལས་སྤུ་མདློག་ཅུང་ཟད་དམར་ནག་ཅན། 

རྦེ་ལྤགས། གཅན་གཟན་རྦེའི་པགས་པ་སྟེ། འབློག་པས་ཞྭ་མློ་དྲུབ་ཆས་ཤིག་ཡིན།

རྦློ། སློ་ཡི་འབི་ཚུལ་གཞན།

རྦློད། རྦློད་པའི་སྐུལ་ཚིག

རྦློད་གཏློང་། མཐུ་དང་ངན་སགས་སློགས་གཏློང་བ། 

རྦློད་པ། རྦད་པ། རྦད་པ། རྦློད། གཏློང་བ་དང་སྐུལ་བ་དང་འགེད་པ། རི་དྭགས་ལ་ཁི་རྦད་པ། དག་

ཐློག་ལ་དཔུང་ཆེན་རྦད་ནས་ར་གཏློར་བཏང་བ།

རྦློད་མ། ① མཐུ་བད་དམ། ཐན་ལས། ② དཔྱ་ཁལ། 

རྦློད་མ་སྐྱེལ་བ། ① ཁལ་འུལ་སྐྱེལ་བ། ② མཐུ་བད་གཏློང་བ་དང་། གནློད་པ་སྐྱེལ་བ། 

ལྦ་ནག་ཆློས་ཁང་། ཆློས་ཁང་དེ་འབའ་ཡེ་ཤེས་སེང་གེ་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་བཞེངས་པར་བཤད། 

བཞེངས་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་མཆློད་ཁང་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་

ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ཟངས་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྦ་ནད་བརྒྱད། རླུང་ལྦ། མཁིས་ལྦ། ཁག་ལྦ། བད་ཀན་ལྦ་བ། ཚིལ་ལྦ། འདུས་པའི་ལྦ་བ། གཡང་ལྦ། 

བྱུར་ལྦ་བཅས་སློ།། 
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ལྦ་བ། ① མིའི་སྐེ་ལ་བྱུང་བའི་ཤ་འབུར་ཏེ་ནད་རིགས་ཤིག་གི་མིང་། དེ་ལ་སྐེ་ལྦ་ཡང་ཟེར། ② ཤིང་

སློང་སྟེང་གི་རྡློག་པློའི་མིང་སྟེ། ཤིང་ལྦ་ཞེས་པ་ལ་བུ།

ལྦ་བ་འཇློམས། ལུས་ཀི་ཤ་རྨེན་ནམ་སྐེའི་ལྦ་བ་འཇློམས་པའི་ཚྭ་ཞིག་གི་མིང་།

ལྦ་ཚྭ། ལན་ཚའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ལན་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་མེ་དྲློད་སྐྱེད། ལྦ་བ་འཇློམས། 

ལྦུ་བ། ཆུའི་དབུ་བ། སྙིང་མེད་གསློབ་གསློབ་ཆུ་ཡི་ལྦུ་བ་དེ། ། ཕལ་ཆེར་བྱུང་མ་ཐག་ནས་ཡལ་ཏེ་

འགློ ། བག་དང་ཆུ་བློ་འཐབ་ནས་ལྦུ་བ་འཕྱུར་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཆུ་བུར་དང་། ཆུའི་

འཛུམ་དཀར། དབུ་བ་བཅས་སློ།། 

ལྦུ་སློབ་དཔལ་འབློར། རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གམ་ས་ཁུལ་ཞིག་གིས་རློག་བཟློའི་མ་དངུལ་དེ་དློན་དངློས་

དཔལ་འབློར་དང་ཆ་མ་མཐུན་པར་རྒྱས་དྲག་པའི་རྣམ་པ་ཤར་བའམ་ཡང་ན་རློག་བཟློའི་མ་ར་

འཕར་ཐལ་ཤློར་བ་དང་འབེལ་ཡློད་ཉློ་འཚོང་མང་དུ་སློང་ནས་མ་ར་ངློ་མ་བ་དང་ལས་གཉེར་སེ་

ཁག་འཚར་ལློངས་བྱུང་ཚད་དང་ཧེ་བག་ཆེན་པློ་ཤློར་ནས། དངུལ་རའི་དངུལ་འཛིན་དང་ས་

ཁང་རིན་གློང་ལབ་འགྱུར་འཕར་བ་དང་གགས་འཚོལ་ཉློ་ཚོང་འཁྲུག་ཆ་དློད་པའི་དཔལ་འབློར་

གི་སྣང་ཚུལ་ཞིག་རེད། དེ་ཡང་མང་ཆེ་བ་དངུལ་རར་མགློ་བདེ་གགས་འཚོལ་བས་པ་སློགས་

པ་ལས་ཐློན་པ་ཡློད། སྐབས་དེར་དངུལ་རའི་ཉམས་ཉེན་བྱུང་ཉེན་ཆེ་ཞིང་། སྤི་ཚོགས་དང་

དཔལ་འབློར་དར་རྒྱས་རྫུན་མ་བཟློས་ནས་མཐར་ཝུ་སློབ་ཡལ་ཏེ་སྤི་ཚོགས་ཡློ་ལང་བྱུང་བ་

དང་ཐ་ན་དཔལ་འབློར་ཉམས་རྒུད་འགློ་ཡི་ཡློད། 

ལྦློ་ཡང་ལྦློ། སློས་ཀང་སློས་ཞེས་པའི་དློན།

ལྦློས། སློས་ཀི་བརྡ་རིང་། དངློས་རས་ཀི་བློངས་ཚོད་གློ་བུར་དུ་ཇེ་ཆེར་སློང་བ་སྟེ། དངློས་གཟུགས་

དྲློས་ན་ལྦློས་ཤིང་འཁགས་ན་ཞུམ། རྐྱལ་བ་དབུགས་ཀིས་ལྦློས་ལ་བུ།

ས། ཤིང་གི་བེ་བག་གཅིག 

ས་སྐུངས། མི་མངློན་པར་གསང་བ་བེད་པ།

ས་དཀར། ① ཤིང་གི་བེ་བག་ཅིག ② ཞལ་བ་འཆག་བེད་ཀི་ས་དཀར་པློ་ཞིག 

ས་ཁའི་སློ་མ། ས་སྨྱུག་ཆློན་ཁའི་གཟེབ་སློ། 
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ས་ཁི་བཞེར། སར་ཆློས་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་སྐབས་བློད་ཀི་སད་མི་མི་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

ས་འཁར། ས་ཤིང་ལས་བཟློས་པའི་ལག་འཁར།

ས་གུར། སྦྲ་གུར་ཏེ། ཁ་སྐད་དུ་ར་བཏགས་ཕིས་ནས་བརློད་པ། 

ས་རྒློད། བག་རི་ནས་སྐྱེས་པའི་ས།

ས་རྒྱུག སའི་བེ་ཀའམ། དབྱུག་པ།

ས་འགུགས། ཤིང་བཟློ་བའི་ལག་ཆ་ཞིག

ས་འགེབས། ས་སྐྱློན་མི་མངློན་པར་བེད་ཐབས། སྐྱློན་དང་ནློར་འཁྲུལ་ས་འགེབས་བས་པ། 

ས་ལག ས་ལས་བཟློས་པའི་ལག་ཚན།

ས་ཆས། ས་ལས་བཟློས་པའི་ལག་ཚན།

ས་ཆིངས། ཇ་མདློང་དང་། ཟློ་བ། ཟློམ་སློགས་ལ་བཏང་བའི་ས་ཆིངས།

ས་ཐག ས་ལས་བཟློས་པའི་ཐག་པ།

ས་ཐག་ཟམ་པ། ས་ཟམ་དང་དློན་གཅིག

ས་བ། ① སེད་པའི་མ་འློངས་པ། ② ༡ ཕློ་མློའི་རགས་སམ་འདློམས། ༢ གསང་བའི་དློན།

ས་བེར། ཤིང་རིགས་སའི་དབྱུག་པ།

ས་དབྱུག སའི་དབྱུག་པ།

ས་འབྲུམ། ཤུག་པ་ས་མའམ་ཤུག་པ་ཚེར་མ་ཅན་གི་འབས་བུ་སྟེ། རློ་ཁ་ལ་ཚ། ཞུ་རེས་བསིལ། 

ནུས་པས་སྣློད་མཁིས་ལུས་ལ་གམ་ནས་ཤ་པགས་སེར་པློར་གྱུར་པ་དང་། གཞང་འབྲུམ། 

ཚིགས་མིག་ཏུ་ཆུ་སེར་འཕེལ་བ་སློགས་ལ་ཕན། 

ས་དམར། ① ཤིང་གི་བེ་བག་ཅིག ② ཞལ་བ་འཆག་བེད་ཀི་ས་དམར་པློ་ཞིག

ས་བཞེད། ས་གསལ་སྣང་གི་བཞེད་པར་གགས་པ་སྟེ། བསམ་ཡས་ཀི་དཀར་ཆག་ཆེན་པློ་ཞེས་ཀང་

ཟེར། དེ་ནི་ལློའི་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་བློད་རེ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་སྐབས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཅུང་

ཟད་ཞིབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ནང་དློན་གཙོ་ཆེ་བ་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་བརྒྱབ་ནས་བློད་

དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་སེལ་བའི་ལློ་རྒྱུས་ཡིན་ཞིང་། བློད་དང་ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀི་འབེལ་བ་
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དང་། བློད་དང་རྒྱ་གར་བར་ཆློས་ལུགས་ཐློག་ནས་འགློ་འློང་བེད་ཚུལ། བཙན་པློའི་བཀའ་

གཙིགས་བསྒགས་པ། སྒ་བསྒྱུར་བཙུགས་ཏེ་ཆློས་བསྒྱུར་བ་སློགས་སྐབས་དེའི་ཆབ་སིད་ལམ་

ལུགས་དང་དཔལ་འབློར་རིག་གནས་ཀི་འཕེལ་རྒྱས་ཀང་གསལ་པློར་འཁློད་འདུག 

ས་ཟམ། སའི་ལྕུག་ཕན་བསྒིམས་ནས་ཕར་ཚུར་བཏང་བའི་ཟམ་པ།

ས་རཏྣ། ཆློས་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གི་སྐུ་དུས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཐློག་མ་སད་མི་བདུན་གི་ཡ་

གལ། བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་རགས་རིམ་གཡུ་ཡི་ཕེང་བ་ཞེས་པའི་ནང་འདིས་ཤེས་རབ་འབུམ་ཐློག་

མར་བསྒྱུར་བས་ཁི་སློང་སྐབས་ཀི་ལློ་ཙཱ་བ་ཐློག་མ་ཡིན་པར་སྣང་ཞེས་གསལ།

ས་རི་སི་རི། ར་བཟི་བ་དང་། བརྒྱལ་ཉམས། ན་ཚ་བྱུང་སྟེ་ཆང་གིས་བཟི་བ་ལར་ས་རི་སི་རི་བས་བྱུང་།

ས་རིམ། ཕུབ་ཀི་བང་རིམ།

ས་ཤན། ས་ཆིངས།

ས་ཤར་རི་ཁློད། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༦༥༠ལློར་ཨློ་རྒྱན་དཔལ་འབློར་

གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་རི་བློ་ཆེ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

ས་ཤིང་། ཤིང་རིགས་ཤིག

ས་ས། འབློག་པའི་སྦྲ་འབུབ་ས།

ས་སི། སེར་སྣས་ས་བ། རང་ལ་ལག་རལ་གི་མན་ངག་ཇི་ཡློད་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ས་སི་མེད་པར་

བསབས་པ། 

ས་གསང་། མི་མངློན་པའམ་མི་ཚོར་བར་བེད་པའི་ཐབས། གློས་བསྡུར་ས་གསང་བེད་པ། བསམ་

འཆར་ས་གསང་མ་བེད། སྙིང་གཏམ་ས་གསང་བེད་པ།

ས་གསལ་སྣང་། རྦ་ཞེས་ཀང་སྣང་། སར་ཆློས་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་གི་བློན་པློ་ས་གསལ་སྣང་

གིས་རྒྱལ་པློའི་བཀའ་བཞིན་རྒྱ་གར་ནས་མཁན་ཆེན་བློ་དི་ས་ཏྭ་བློད་དུ་གདན་དྲངས། མཁན་

པློ་གསལ་སྣང་ལ་ཡེ་ཤེས་དབང་པློ་ཞེས་པའི་མིང་བཏགས། དེ་རེས་བསམ་ཡས་སུ་མཁན་

ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་དང་། སློབ་དཔློན་པད་མ་འབྱུང་གནས་མཉམ་འཛོམས་དུས་བློད་བཙུན་གི་ཐློག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མ་སད་མི་བདུན་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཡ་གལ་བས་རེ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན།

ས་བསི། ས་གསང་གི་དློན།

ས་ཧློ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་

སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྟེང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

སག་ཆུང་། ཇ་བག་ཁག་གི་བཞི་ཐིག་གཅིག

སག་ཆེན། ① ཇ་བག་ཁག ② རེད་ཆས་ཤིག

སག་པ། སགས་པ། སག་པ། སློགས། སློ་བ་དང་། སློད་པ། དྲི་མས་སགས་པ། ངན་གློམས་ཀིས་

སགས་པ། སྐྱློན་གིས་སགས་པ། བཙོག་པས་སགས་པ། 

སག་སག་གསིག་གསིག [ཡུལ]དྲག་ཤུལ་གི་ཁློས་པའི་རྣམ་འགྱུར། གཡློ་ཧམ་གི་བསམ་ངན་ལམ་

དུ་མ་ལྷློངས་པས་ཁློས་ཏེ་གཟུགས་པློ་སག་སག་གསིག་གསིག་བེད་པ།

སགས་འདྲེས། བཙོག་པར་གྱུར་པ། སྤུས་ཀ་ལེགས་ཉེས་སགས་འདྲེས་སུ་གྱུར་པ།

སགས་པ། སག་པའི་འདས་པ། རས་ངན་གིས་སགས་པའི་ཆུ་འཐུང་མི་རུང་ལ་བུ།

སགས་བཙོག་དཀར་པློ། བེད་མེད་བསྐྱུར་གཏློང་བའི་འགིག་བཟློས་དངློས་པློ་དཔེར་ན་འགིག་ཤློག་

དང་། འགིག་བཟློས་ཕློར་པ་སློགས་ཀིས་ཁློར་ཡུག་ལ་སགས་བཙོག་བཟློས་པར་ཟེར། སྙིགས་

རས་དེ་དག་མདློག་དཀར་པློ་ཡིན་པས་མིང་དེ་ལར་བཏགས། དཔེར་ན་དེང་དུས་ལྷ་སའི་མཐའ་

སྐློར་གི་རི་བློའི་ལེབས་ན་འགིག་ཤློག་དཀར་སེར་དམར་སློ་སློགས་ཀིས་ཁེངས་པས་རྒྱང་

ནས་བལས་ན་མེ་ཏློག་ཁ་སིལ་སིལ་བཞད་པ་དང་འདྲ། དངློས་གནས་སགས་བཙོག་དཀར་པློ་

དེ་རིགས་གཙང་བཅློས་ཤིག་བེད་རན་འདུག 

སང་། སངས་དང་འདྲ།

སང་སྐམ། སང་མ་སྐམ་པློ།

སང་གར། སང་མའི་ནང་ལློགས་ཀི་སྙིང་པློ་གར་པློ་དེའི་མིང་སྟེ། སྐྱེམས་པ་ཚེ་དབང་གིས་མཛད་

པའི་ཕི་མ་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་ལག་ལེན་གསལ་བེད་ལས། སང་གར་ནི་སང་ཀད་དེ་སང་མའི་

དབུས་ཀི་གར་པློ་དེ་ལ་བའློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

སང་གླུམ། ཆང་མ་བཙགས་གློང་གི་སང་གླུམ།

སང་བ། སློང་བའི་མ་འློངས་པ།

སང་བེད། རྡློ་བའི་བརྡ་རིང་།

སང་མ། ཆང་བཙགས་ཟིན་པའི་རློ་མ། སང་མ་བཙགས་ཀང་ཆང་མི་ཡློང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་

གླུམ་རློ་དང་ཆང་སྙིགས་སློ།། 

སང་ཟན་མ། སང་མ་ཟ་མཁན་ཞེས་མི་ལ་སྨློད་པའི་ཚིག་ཅིག 

སང་ལུམས། ཆང་གི་སང་མའི་སྨན་སྦར་ནས་ན་སར་ལུམས་བེད་པའི་བཅློས་ཐབས་ཤིག

སངས། རའི་བྲུན། སངས་སྐམ།

སངས་དུགས། སངས་ཚ་པློ་ནས་ལ་གཏུགས་ཏེ་བཅློས་པའི་སྨན་དཔྱད་ཅིག

སངས་པ། སློང་པའི་འདས་པ། 

སངས་ལུད། ར་སློགས་རྔློག་ཆགས་ཀི་སངས་བྲུན། 

སན་སྦུན་པ། [རིང] ① རྒྱུན་མ་ཆད། ② ཤུགས་ཆེ་བ།

སན་ཟན། ཞིབ་མློར་བས་པའི་ཟས།

སབ་ཅ། སབ་ཆ་དང་འདྲ།

སབ་ཆ། མང་པློ་ཕློགས་གཅིག་བསེབས་པའི་ཆག་པ། ཁ་བཏགས་སབ་ཆ་གཅིག མུ་ཟི་སབ་ཆ་གཉིས། 

སམ། ① ཆུན་པློ་རེ་རེ་བས་ནས་བསམས་པའི་དློན་ཏེ། སམ་བའི་བུད་ཤིང་ཞེས་པ་ལ་བུ། ད་ལ་བར་

སློམ་དང་འདས་པ་ལ་སམས། སྐུལ་ཚིག་ལ་སློམས་འབི་སྟེ། རྩྭ་བེག་ནས་ཆུན་པློ་སམས་ནས་

བཞག་ལ་བུ། ② མི་ཤེས་ཤེས་མདློག་བེད་པ་སློགས་གཡློ་རྫུན་བས་པའི་བ་སྤློད་ཀི་མིང་སྟེ། 

སམ་རྫུན་མ་བེད། སམ་པློ་མ་བེད་ལ་བུ། 

སམ་པ། སློམ་པའི་མ་འློངས་པ། 

སམ་རྫུ། གཞན་ངློར་འདྲ་ཆགས་ཆགས་ཀི་ཟློལ་མ། 

སམས། སམ་ལ་ལློས།

སར། འབར་རས་ལ་མེ་འབར་དུ་བཅུག་པའི་དློན་ཏེ། བུད་ཤིང་ལ་མེ་སར་དགློས། ཐབ་ལ་མེ་སར་
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གིན་འདུག ཐབ་ལ་མེ་སྦར་ནས་ཆུ་བསྐློལ་ལ་བུ།

སར་འགེབས། ཁིམས་འགལ་གི་ཐློག་ནས་མི་ངན་གིས་བ་ངན་བེད་པར་འགེབས་སྲུང་བེད་པ་ལ་

གློ ཡང་ན་འགེབས་སྲུང་དང་། གསང་འགེབས་སློགས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན།

སར་འགེབས་བེད་ལས། མ་ིངན་གིས་བ་ངན་བེད་པར་འགེབས་སྲུང་བས་ནས་རྒྱ་ཡན་དུ་བཏང་བ་ལ་གློ 

སར་ཉུལ། མུན་ཁློད་ལ་བུར་དངློས་རིགས་ལག་ཉུལ་གིས་འཚོལ་སྟངས། མཚན་མློ་ཞུ་མར་མེད་ན་

སར་ཉུལ་མི་རྒྱབ་ཐབས་མེད་རེད། 

སར་བ། ① སློར་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། ② ལག་པའི་སར་མློ།

སར་མློ། ① རང་མཐིལ་ལམ་ལག་མཐིལ་སློར་སེན་བཅས་ཀི་མིང་། མིའི་སར་མློ། གཅན་གཟན་གི་

སར་མློ་བཞི། ཟན་དྲློན་སར་མློར་བཙིར་བ། ལག་གཡས་ཀི་སར་མློར་མེ་མདའ་འཛིན་པ། ཉི་

ཤར་སར་མློས་འགེབས་པ། སྤེའུས་བཟའ་བཅའ་སར་མློ་བརྒྱབ་སྟེ་ལེན་པ། ② ལག་མཐིལ་གི་

ནང་དུ་ཤློང་བའི་ཚད། ཆུ་སར་མློ་གང་། རམ་པ་སར་མློ་གང་། ③ ལུད་འདློན་བེད་དང་། འབྲུ་

དང་ཕུབ་མ་གེན་དུ་ཕར་ཏེ་དབེ་འབེད་བེད་པའི་ཞིང་ལས་ཡློ་བད་ཅིག

སར་འཛིང་། ལག་འཛིང་། གཡུལ་སར་དག་དང་སར་འཛིང་བེད་པ།

སལ། [རིང] དློང་། 

སལ་ཀློ ར་ས་དང་། གི་ཤུབས་ཀི་རྡློ་ལེན་གཡློག་ཡས་ཀི་ཀློ་འབྲུམ་ས་ལ་མང་བ། ཁ་དློག་ལང་གུ་ཅན། 

གནའ་དུས་རྒྱ་གར་སློགས་ནས་ནང་འདྲེན་བས་པའི་ཆུ་གནས་ཀི་ཀློ་རིགས་ལང་མདློག་ཅན་ཞིག

སལ་ཁེབས། [རིང] དློང་ཁེབས །

སལ་རྒྱབ། ① སྨན་དུ་འགློ་བའི་རྡློ་ཞིག ② ཉའི་བེ་བག་གི་པགས་པ་ཞིག

སལ་རྒྱབ་དཀར་པློ། རྡློ་སྨན་སལ་པའི་རྒྱབ་ཀི་འབྲུམ་པ་ལར་ཡློད་པ་མདློག་དཀར་པློ་ཞིག རློ་མངར། 

ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རུས་པ་སྦློར། ཆུ་སེར་སྐེམ། ཀད་སྐྱློན་གསློ།།

སལ་མགློ ① གློ་སྙིང་རྒྱུ་ལློང་མཁལ་མ་ལ་སློགས་པར་སྐྲན་སྐྱེས་པ་འདློན་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག 

 ② ལུས་ཀི་ར་ལམ་ཞིག་གི་མིང་། ③ སློག་ཆགས་སལ་པའི་མགློ

སལ་འགློས། འཁློག་པློར་མཆློངས་ཏེ་འགློ་བའི་འགློས། 
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སལ་ལློང་། ① སལ་པ་དང་ལློང་མློ། ② སལ་པའི་ཕྲུ་གུ་ལློང་མློ།

སལ་ལློང་ཡི་གེ སལ་ལློང་ཀྲློན་ཡིག་ཀང་ཟེར། ཡིག་གཟུགས་དེའི་ཁད་ཆློས་ནི་མགློ་བློ་སློམ་ལ། 

མཇུག་མ་ཕ་བ། སལ་ལློང་གི་བཟློ་དབིབས་དང་ཤིན་ཏུ་འདྲ་བས་མིང་དེ་ལར་ཐློགས་པ་ཡིན།

སལ་ཆེན། སིག་སིན་གི་མིང་གཞན་ཞིག 

སལ་ཏི། ལ་དྭགས་ཀི་བང་ཕློགས་དེང་དུས་པ་ཀིའི་སི་ཐན་གི་མངའ་ཁློངས་སུ་ཡློད་པའི་གནའ་བློའི་

བློད་རིགས་འདུས་སློད་ཀི་ས་ཁུལ་གི་མིང་ཡིན། 

སལ་དུ། དློང་གི་བརྡ་རིང་།

སལ་དུག སློག་ཆགས་ཀི་སྨན་ཞིག

སལ་འདྲ། འདི་ཡང་ལྷ་ས་གཙང་པློའི་ཆུ་སར་ལས་ཆེ་རུ་སློང་སྟེ་བང་ཕློགས་ནས་སློང་བའི་གཙང་ཆུས་

སྐམ་ས་རྣམས་ཆུས་བཅད་པའི་བཟློ་དབིབས་སློག་ཆགས་སལ་པའི་གཟུགས་དང་འདྲ་བ་ཞིག་

འབྱུང་བ་དང་དེ་ཡང་སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་པདྨའི་བཀའ་ཆེམས་ལྷློ་བག་ཁློ་མཐིང་ལྷ་ཁང་གི་གཏེར་མ་

ལས། གཙང་ཆབ་སྐློར་བ་བེད་པའི་ཚེ། ། རང་འཐག་ཕུབ་སྟེང་བཞག་པ་འདྲ། ཞེས་གསལ་བ་ལར། 

གཙང་པློ་ལྷློ་བང་གཉིས་ཀིས་ལྷ་སའི་ཕློགས་བཞི་ནས་མཐའ་བསྐློར་ཏེ་སྐམ་ས་ཆུས་བཅད་པའི་

བཟློ་དབིབས་ཕུབ་ཀི་སྟེང་དུ་རང་འཐག་བཞག་པ་ལ་བུ་ཞིག་འབྱུང་བར་གསུངས་ཤིང་། དེ་སྐབས་

ཆུ་རགས་གང་འདྲ་རྒྱབ་དགློས་པའི་སྐློར་ཡང་དེ་གའི་མཇུག་རང་དུ་གསལ། 

སལ་འདྲའི་དུས་སུ་གདན་ལར་འདིངས་པ། དེ་ཡང་ལྷ་སའི་གཙང་པློ་ལྷློ་བང་གཉིས་སུ་གེས་པ་དེ་

སར་ལས་ཆེ་རུ་སློང་སྟེ་སྐམ་ས་ཆུས་བཅད་པའི་བཟློ་དབིབས་སློག་ཆགས་སལ་པའི་གཟུགས་

དང་འདྲ་བའི་དུས་སུ་ཆུ་རགས་རྒྱབ་ཐབས་ནི་ཆུ་རགས་ཀིས་ལྷ་སའི་ཕློགས་བཞི་ནས་མཐའ་

བསྐློར་ཏེ་གདན་བཏིང་བ་ལར་རྒྱབ་དགློས་པ་ནི། གློང་དུ་དྲངས་པའི་སློབ་དཔློན་པདྨའི་བཀའ་

ཆེམས་ལྷློ་བག་ཁློ་མཐིང་ལྷ་ཁང་གི་གཏེར་མ་ལས། ཆུ་རགས་གཙུག་ཁང་གྲུ་བཞིར་བསྐློར། ། 

ཟུར་བཞི་ཀུན་ཏུ་མཐློ་རེ་བརིགས། ། ཁློ་བློ་གཤིན་རེ་གཤེད་པློ་དང་། ། ར་མགིན་དང་ནི་བདུད་

རི་འཁིལ། ། སྟློབས་པློ་ཆེ་བཞིར་མངའ་གསློལ་བ། ། ཞེས་གསལ་བ་ལར་ཡིན།

སལ་ནག རང་ལློངས་ཀི་ཡུལ་གང་དུའང་ཡློད་ཅིང་། རྡློ་འློག་དང་། ར་གསེབ། རིང་བུའི་ནང་སློགས་
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སྐམ་ཆུ་གཉིས་ཀར་གནས་ཤིང་། ཉིན་མློ་གབ་ནས་མཚན་མློ་དང་ཆར་རེས་མངློན་ནས་གཟན་

འཚོལ། ལུས་ཚད་ལས་རིང་བའི་ལེ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་རྒྱུན་དུ་མི་མངློན་ཞིང་འབུ་འཛིན་སྐབས་

གློག་འཁྱུག་པ་བཞིན་དབྱུག་པས་འབུ་འཛིན་པའི་རལ་ཆེ། དབིབས་དང་ཁ་དློག་ཅུང་ཟད་མི་

འདྲ་བ་མང་ཡང་། ཆེ་ཆུང་ཕྲུ་གུའི་ལག་པ་ཙམ་དང་། དེ་ལས་ཆེ་བའང་ཡློད། མདློག་ལང་ནག་

སྟེ་དུད་ཁ་ལ། ལློ་བ་དང་ཨློག་མ་རྣམས་ཅུང་ཟད་འཇམ་ལ་སེར་སྐྱ་ཡིན་པའི་ཐློག་སྨེ་ཐིག་ཡློད། 

མིང་གཞན་འཕར་འགློ་དང་། ཆར་ལས་སྐྱེས། ལེ་མེད། བཤང་སས་བཅས་སློ།། སྨན་དུ་སྦར་

བ་དང་རློ་ནུས། ① ཤ་རློ་མངར། ཞུ་རེས་དྲློད། དུག་ཡློད། ནུས་པས་ལྷློག་རིགས་སེལ་ཞིང་། 

ཤ་ཁུས་ལེ་སྐྲངས་འཇློམས། ②མཆིན་པ་གློང་མཚུངས། ནུས་པས་སྦར་དུག་སེལ། ③ མཁིས་

པ་རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། དེའི་ནུས་པས་ཀང་སྦར་དུག་སེལ། ④ སློ་ང་། འདི་ལ་མ་མ་མིག་

ཅེས་ནུས་པས་འཁྲུ་བའི་ནད་ལ་ཕན། ⑤ ལློང་མློ། འདི་ལ་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཉིས་ཞེས། ནུས་

པས་གཉན་ནད་འཇློམས། 

སལ་སྣབས། ཆུ་བལ།

སལ་པ། ཆུ་དང་སྐམ་ས་གཉིས་ཀར་སློད་ཅིང་། འཕར་མཆློངས་བརྒྱབ་ནས་འགློ་བའི་སལ་རུས་ཅན་

གི་སློག་ཆགས་ཤིག ཁློན་པའི་སལ་པ་མཐློང་རྒྱ་ཆུང་། སལ་པ་མཐློང་དུས་ལློང་མློ་སངས་རྒྱས་

རེད། ། འཕར་འགློ་སལ་པས་ཚྭ་ཐིགས་མི་ཐེག་བཞིན། ། ཐུབ་ཚོད་བཙན་དབང་སུས་ཀང་

བཟློད་མི་འགྱུར། ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྐྱལ་ཅན་དང་། ལེ་མེད། ཆར་ལས་སྐྱེས། འཕར་འགློ། 

བཤང་སས་བཅས་སློ།། 

སལ་པ་རང་མང་། [མངློན] སིག་སིན།

སལ་པ་རྡློ་ཟན། རྡློ་བ་ཟས་སུ་ཟ་བའི་སལ་པ་ཞིག

སལ་པའི་ཤ སློག་ཆགས་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་གག་པ་དང་། 

ལྷློག་པ། ལེ་འབམ། རླུང་ནད་བཅས་འཇློམས།

སལ་བ་ཆག་པ། འདྲ་བའི་སློ་ནས་བཏགས་པའི་སློ་ཆུ་སིན་སེར་མློའི་མིང་སྟེ། ཨློ་རྒྱན་འཁྲུངས་དཔེ་

ལས། སལ་བ་ལག་པ་བག་ལ་སྐྱེ། ། ལློ་མ་སལ་བའི་སེར་མློ་འདྲ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་དང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

གཞན་ཡང་ལེ་ཚ་མེ་ཏློག་གི་ལློ་མ་ལ་ཡང་འཇུག་པས་སྐབས་ཐློབ་ཏུ་གློ་བར་བའློ།། 

སལ་མིག མེ་ཏློག་གི་ཐིའུ། ལྡུམ་ནང་གི་མེ་ཏློག་སལ་མིག་ཕེ་ནས་རྒྱས་པ།

སལ་ཚང་། སལ་པའི་གནས་སའི་ཚང་། སལ་པ་རྨ་ཅན་གཅིག་གིས་སལ་ཚང་འཕུང་།

སལ་ལག སློ་ཆུ་སིན་སེར་མློའི་མིང་གཞན། 

སལ་ལེབ། ར་སློགས་ལས་བཟློས་པའི་ཆང་སྣློད་ལེབ་མློ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན།

སས་བསྐུངས། མི་མངློན་པར་བས་པ། མཚོན་ཆ་སས་བསྐུངས་བས་པ། སྐུང་བ་དང་། སེད་པ། ཡིབ་

པ། གབ་པ་སློགས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན།

སས་རྒྱ་སེ་བཅུ་གཉིས། ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་དང་མཁས་པ་ལེའུའི་ཆློས་འབྱུང་

གཉིས་ཀར་དེ་ལར་འཁློད་ཀང་གངས་འདྲེན་མི་གསལ།

སས་གཏེར་དགློན། སས་གཏེར་བདེ་ཆེན་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། བྱཻ་རློ་ཙ་ནས་གསར་འདེབས་མཛད་

དེ་ལློ་ངློ་གཅིག་སྟློང་ལྷག་སློང་རེས་རྒྱལ་བ་བཟང་གིས་གསར་བཞེངས་བས་པར་བཤད། གྲུབ་

མཐའ་རིང་མ་དང་ཇློ་ནང་ས་སྐྱ་སློགས་འགྱུར་བ་མང་ཡང་དེང་དུས་རིང་མའི་གྲུབ་མཐའ་ཤུགས་

ཆེ་བའློ།། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

སས་དློན། ལ་བ་དང་མངློན་རློགས་ཀི་རིམ་པ་ཁད་པར་ཅན་སྟློན་པའི་ཤེར་ཕིན་གི་གཞུང་། 

སས་དློན་གི་ཆློས་དྲུག དེ་དྲློད་མི་རློག་པའི་རལ་ཆེན་རློགས་པ། རླུང་སེམས་ལྷ་སྐུ་སྒྱུ་མར་སྨིན་པ། 

སྟློང་པ་བཞི་ལས་རླུང་སེམས་ཙམ་གི་ལྷ་སྐུར་ལང་བ། དཔེ་དང་དློན་གི་འློད་གསལ་རང་ངློ་

འཕློད་པ། སྣང་སྟློང་ཟུང་འཇུག་རླུང་སྐུར་གློལ་བ། འློད་ཀི་གློང་བུ་སྒ་ཡིས་འཕློ་བའློ།། 

སས་དློན་མངློན་རློགས་བརྒྱད། མངློན་རྒྱན་ལས། ཤེས་རབ་ཕ་རློལ་ཕིན་པ་ནི། ། དངློས་པློ་བརྒྱད་

ཀིས་ཡང་དག་བཤད། ། རྣམ་ཀུན་མཁེན་ཉིད་ལམ་ཤེས་ཉིད། ། དེ་ནས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་

ཉིད། ། རྣམ་ཀུན་མངློན་རློགས་རློགས་པ་དང་། ། རེ་མློར་ཕིན་དང་མཐར་གིས་པ། སྐད་ཅིག་

གཅིག་མངློན་རློགས་བང་ཆུབ། ། ཆློས་ཀི་སྐུ་དང་བཅས་པའློ།། 

སས་དློན་གསལ་བཤད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་implicit declaration ཟེར།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སས་པ། སེད་པའི་འདས་པ།

སས་པའི་གཏེར་ཁ་བརྒྱད། དགློངས་གཏེར་སས། ཟབ་གཏེར་སས། གསང་གཏེར་སས། ནློར་གཏེར་

སས། གཏེར་ཕན་སས། གཏེར་གཉིས་སས། ཐུགས་གཏེར་སས། སྒློམ་གཏེར་སས་སློ།། 

སས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པ། ནང་དུ་གསང་སགས་ཉམས་སུ་བངས་ཀང་ཕི་ལ་མི་མངློན་པར་

བེད་པའི་སྤློད་ཚུལ་འཛིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན།

སས་པའི་པདྨ། མེ་ཏློག་གི་ཐི་གུ་ལློ་མའི་ཁུད་དུ་གཏུམ་ནས་ཡློད་པ། སས་པའི་པདྨ་དེ་མེ་ཏློག་གི་ཐི་

གུ་ལློ་མའི་ཁུད་དུ་གཏུམས་ནས་ཡློད་པ་བཞིན། མི་སེར་སྣ་ཆེན་པློ་དེ་ལ་ལློངས་སྤློད་ཡློད་ཀང་

རང་གིས་སྤློད་མི་ནུས་ཤིང་། གཞན་ལ་སྦིན་མི་ནུས་པར་སས་ནས་བཞག་གི་ཡློད་པ།

སས་པའི་དབང་ར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་hidden neuron ཟེར།

སས་པའི་ར་ཆེན་བརྒྱད། སློག་ར་ནག་པློ་ལས་གེས་པའི་ལུས་ཕིར་མི་མངློན་ཞིང་ཁློག་པའི་ནང་དུ་

སས་པ་ལ་བུའི་དློན་སྣློད་དང་འབེལ་བའི་ར་གནད་ཆེ་བ་བརྒྱད་དེ། སྙིང་དང་འབེལ་བ་གཅིག 

གློ་བ་དང་འབེལ་བ་གཉིས། མཆིན་པ་དང་འབེལ་བ་གཅིག མཚེར་པ་དང་འབེལ་བ་གཅིག 

མཁལ་མ་གཡས་གཡློན་དང་འབེལ་བ་གཉིས། བསམ་སེ་དང་འབེལ་བ་གཅིག་བཅས་སློ།། 

སས་པའི་ལྷ་སིན་སེ་བརྒྱད། ༡བི་ན་ཡ་ག ༢ དམུ་བདུད་ཧ་ལིང་ཀ ༣མུ་ཁ་ལེ། ༤ སིན་མློ་རཀྵ་

ནག་མློ། ༥ མ་མློ་གསློད་བེད་མ། ༦ ཀླུ་བཙན་རློལ་པ་མགློགས་འཁྱུགས། ༧ གཤིན་རེ་ཡཀྵ་

ཧ་ལ། ༨ བདུད་བ་རློག་མགློ་བརེགས་དང་བརྒྱད་དློ།། 

སས་པའི་ཡུལ་བཞི། བང་ན་འབས་ལུང་མློན་ཕུག ལྷློ་ན་ས་གློ་གློ་མློ་ལུང་། ནུབ་ན་ཁུང་བུ་གངས་

ལུང་། ཤར་ན་འབས་མློ་གཤློང་ངློ་།། 

སས་མིང་སས་དཔྱད། དེང་དུས་མཁས་པ་མི་སེར་དང་། སེ་ཚན་གང་ཞིག་གིས་ཚན་རིག་གི་ལས་

གཞིའི་མ་དངུལ་རེ་ཞུ་སྐབས་དང་། སློབ་གྲྭའི་སློབ་མའི་དཔྱད་རློམ་བཟང་ངན་གདམ་གསེས་

བ་བའི་སྐབས་སུ། ལས་ཀ་དྲང་པློ་དྲང་རྐྱང་ཡློང་བའི་ཆེད་དུ་དཔྱད་ཡུལ་གི་ཡིག་ཆའི་ངློས་སུ་

རེ་བ་ཞུ་བ་པློའི་མིང་མི་མཐློང་བར་སས་ཤིང་། ཆེད་རམས་པ་རྣམས་ཀིས་དེ་ལ་འློས་མིན་དང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བཟང་ངན་གཏན་འཁེལ་བ་བའི་ལས་སློ་ཞིག

སས་ཚང་། སར་བློད་ཀི་རློང་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་ཞིང་། དེང་སང་འདམ་གཞུང་རློང་གི་སྙིང་གློང་ངློ་

སས་ལུང་། ① གསང་བའི་ཡུལ་ལུང་། ② ལུང་ཁུག་བཙན་པློ།

སས་གསང་། གཞན་གིས་ཧ་མི་གློ་བ་བས་པ་སྟེ། སས་སས་གསང་གསང་ཞེས་ཟེར།

སས་གསང་མི་བེད་པ། གནད་དློན་ཅི་རིགས་ཤིག་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་དུ་བཏློན་པ་ལས་སས་

གསང་མི་བེད་པ་ལ་གློ ཡང་ན་སས་བསྐུངས་མི་བེད་པ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

སི་ཆའི་ཆི། སློག་པློའི་སྐད་དེ་བློད་སྐད་དུ་དྲུང་ཡིག་ཟེར། སི་གསང་། [ཡུལ] མངློན་ཆུང་གི་སློ་ནས་

གནས་ཚུལ་ལ་རློག་བེད་པའི་འློན་གསེང་ངམ་རི་གསང་། རྒྱལ་སྤིའི་གནས་ཚུལ་འགྱུར་ལློག་ཇི་

བྱུང་རིགས་ལ་སི་གསང་དློད་པློའི་སློ་ནས་རློག་ཞིབ་དབེ་འབེད་ཀིས་ངློས་འཛིན་བེད་དགློས།

སིག རི་དྭགས་ཤིག་གི་མིང་།

སིད། སྦྲིད་པའི་དློན། རང་ལག་སིད་ལ་བུ།

སིད་པ། སྦུད་པ།

སིར། གསང་བའི་དློན་སློགས་གང་ས་གང་དུ་བཤད་པའམ་བསྒགས་པའི་དློན་ཏེ། དམག་དློན་

གསང་བ་དག་ལ་མ་སིར། གསང་གཏམ་ཁློམ་ལ་མ་སིར་ལ་བུ།

སིར་སྒ། [ཡུལ] ① འཆལ་གཏམ་མམ་དཀྲློག་གཏམ། ཁུངས་ལུང་མེད་པའི་སིར་སྒ་མ་ཤློད། 

 ② མེ་མདའ་སློགས་ཀི་སྒ་ཆེ་བ། ཆུ་བག་འཐབ་པའི་སིར་སྒ།

སིར་བསྒགས་བཟློ་བ། འཇིགས་སྣང་བཟློ་བ་དང་། དངངས་སྐྲག་བཟློ་བ་སློགས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན།

སིར་གཏམ། [ཡུལ] རང་དགར་ཚོད་ཚོད་ཀི་བཤད་པའི་གཏམ། བློ་བརན་པློ་ཡློད་པའི་མི་རྣམས་

ཀིས་སིར་གཏམ་ཇི་ཙམ་ཐློས་ཀང་སྤློད་ཚུལ་ལ་གཡློ་འགུལ་བཏང་མི་ཡློང་། 

སྦུ་གུ། དབྱུག་པའམ། སློང་བུ་སྨྱུག་མ་ལ་བུའི་ཁློག་སྟློང་། ངར་ལགས་ཀི་སྦུ་གུ། འགིག་གི་སྦུ་གུ། 

སློག་མའི་སྦུ་གུ། པད་མའི་སྦུ་གུ། སྨྱུག་མའི་སྦུ་གུའི་ནང་ནས་ནམ་མཁར་ལ་བ།

སྦུ་གུའི་སྒློ་འདྲ། ཤ་གསེབ་ན་གནས་པའི་ཁག་ར་རྐྱང་པ་གཏར་བེད་ཀི་གཙག་བུ་ཞིག 

སྦུ་ལ། ར་ཆེའི་ལྤགས་རིགས་ཤིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྦུ་ཧར་ཀི་ཟ་མ་ཏློག ཤིང་ལས་བཟློས་པའི་སམ་གི་ཕི་ལ་སྦུ་ཧར་གི་པགས་པ་དམར་པློས་ཕི་

གཏུམས་བས་པ་ཞིག 

སྦུག ① སྦུ་གུའི་བསྡུས་ཡིག སྨྱུག་སྦུག ② དློ་སྦུག་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་སྦུག ཁང་པའི་སྦུག མཛོད་

སྦུག འཁག་པའི་སྦུག བློ་སྦུག་དློག་པློ།

སྦུག་དཀར། ལགས་ཐག དཔེར་ན། སྦུག་དཀར་ལ་མེ་བཅུག སྦུག་དཀར་སྟེང་ལ་ཁའུ་སྐྱློན་སློགས་སློ།། 

སྦུག་ཆལ། ལགས་རིགས་ལི་ལས་གྲུབ་པ་ཕན་ཚུན་བརྡབས་ནས་སྒ་འབིན་པའི་རློལ་མློའི་རིགས་

ཤིག་གི་མིང་། 

སྦུག་ཆློལ། སྦུག་ཆལ་དང་འདྲ། 

སྦུག་ཐག་རིང་པློ། ཁང་པའམ་བག་ཕུག་སློགས་ནང་ཕློགས་སུ་གཏིང་ཐག་རིང་པློ།

སྦུག་མཐུན་བསུ་སྐྱེལ། ངན་གཡློ་ལློ་མཐུན་གིས་ཕར་ཚུར་འབློད་སྐྱེལ་བེད་པ། དག་ཕློགས་དང་

སྦུག་མཐུན་བསུ་སྐྱེལ་ཡིན་ཁུལ་གིས་དག་ཕློགས་ལ་མང་ཞིབ་བེད་པ།

སྦུག་དམ། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཐམ་ག སྦུག་དམ་བཀའི་རྒྱ།

སྦུག་དམ་ལམ་ཡིག དེ་སློན་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་སྐུ་སེར་གི་ཐེལ་ཙེ་ལ་སྦུག་དམ་

ཟེར་ཞིང་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་སྦུག་དམ་ཕབ་ཡློད་པའི་ལམ་ཡིག་ལ་སྦུག་དམ་ལམ་ཡིག་དང་། སྤིར་

བཏང་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་སྦུག་ཐམ་ཕབ་ཡློད་པའི་གཞུང་ཡིག་ལ་སྦུག་འབར་ཟེར།

སྦུག་འདྲེན་ཐལ་ལུས། ས་གསང་ཆད་ལྷག བྱུང་སློང་རིས་རྒྱབ་རིགས་སྦུག་འདྲེན་ཐལ་ལུས་མེད་

པ་ཞིག་བྱུང་འདུག

སྦུག་པ། [ཡུལ] སར་བློད་ཀི་མངའ་བདག་གི་སྤི་རས་གཏློང་ལེན་གི་སྟངས་འཛིན་བེད་མཁན།

སྦུག་པློ། ① མི་མངློན་པའི་གཏིང་ཕུག་རིང་པློ། ② ཁ་སྦུག་དློག་པློའི་མི།

སྦུག་འབར། སྦུག་དམ་འབར་མ་སྟེ། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་སྦུག་ཐམ་ཕབ་ཡློད་

པའི་གཞུང་ཡིག་གི་མིང་ཡིན།

སྦུག་མ། ནང་གི་ནང་། མིའི་བསམ་པའི་སྦུག་ར་མ་ལློན་པར་གསེད་བཀྲློལ་བས་ཀང་མི་ཕན། ལས་

དློན་གི་སྦུག་ར་ལློན་པ། 
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སྦུག་ར། ཕུག་གི་དློན་ར།

སྦུག་ར་ལློན་པ། རད་གཏིང་ནས་ཆློད་པ།

སྦུག་ཟློས། ལློག་ཏུ་ཟློས་པ། སྤི་པའི་རྒྱུ་ནློར་སེར་གིས་ཟློས་བས་པ། 

སྦུག་གཟློང་། ཡི་གེའི་སློ་རློ་བེད་གཟློང་ཞིག 

སྦུག་རིལ། [ཡུལ] རྩྭའམ་རིད་མཐིལ་ཅན་གི་ཟློམ་པ། 

སྦུག་སློ། [རིང] ① སྟློབས་ཤུགས། ② བརློན་པ། ③ དམ་བཅའ།

སྦུག་གསང་། སྦུག་སྦུག་གསང་གསང་ཞེས་སྐད་ཆའམ་དློན་དག་གང་ཡློད་པ་གཞན་གིས་མི་ཚོར་

བའི་གསང་ཐབས་བེད་པ། 

སྦུགས། དློང་ལ་བུའི་ནང་ཕློགས་ཀི་མིང་རྐྱང་སྟེ། སྣའི་སྦུགས་དང་སྦུགས་སྦུགས་སློགས་ལ་བུ།

སྦུང་། འབུང་གི་འབི་ཚུལ་གཞན།

སྦུང་སྦུང་། ཕློགས་གཅིག་ཏུ་མང་པློ་བསགས་པ།

སྦུངས། ① འབུང་ག་ིའདས་པ་དང་སྐུལ་ཚིག་ག་ིའབ་ིཚུལ་གཞན། ② བརློན་པ་དང་དམ་བཅའ་ིབརྡ་རིང་།

སྦུངས་བསྐྱེད་པ། [རིང] ① སྟློབས་བསྐྱེད་པ། ② འབད་རློལ་བས་པ། ③ དམ་བཅའ་བརན་པ། 

སྦུངས་པ། [རིང] བསྒིམས་པ།

སྦུད་སམ། ཤིང་སམ་གི་སྦུད་པ།

སྦུད་མཆུ། སྦུད་པའི་མཆུའམ་ཁ།

སྦུད་པ། ར་ལྤགས་སློགས་ལས་བཟློས་པའི་མེ་སར་བེད་ཅིག མེ་འབུད་པར་སྦུད་པ་རྒྱབ་པ། སྦུད་

པ་ལིར་སྒ་ཆེ་ཡང་ལག་པའི་འློག་རེད། སྦུད་པ་ཁ་འཕང་མཐློ་ཡང་། ལག་ཆུང་གཡས་པའི་འློག་

རེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁློལ་མློ་དང་། པགས་པ་དབུགས་འབིན་པ། སྦུད་ཤན་བཅས་སློ།། 

སྦུད་པ་དབུགས་མངགས། དློན་དེ་རང་ལ་ཆེད་དུ་དམིགས་པའི་བཅས་སློ།། 

སྦུད་སྦུད། ར་འཕར་ཚུལ། 

སྦུད་རུ། [རིང] སྦུད་པའི་མཆུའམ་ཤན་མཆུ།

སྦུད་ལིང་གིས་འགློ། [རིང] ① བུད་ཐུམ་གིས་འགློ། ② མགློ་འབུར་རྒྱུ་མེད་པར་གྱུར་པ།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྦུད་ཤན། སྦུད་པ།

སྦུན་གློག ① ཤིང་གི་ཤུན་པ། ② འབྲུའི་ཕུབ་མ། 

སྦུན་སྙིགས། འབྲུ་རིགས་ཀི་ཤུན་པ་དང་ལྷད།

སྦུན་གཏེར། ནས་འབྲུའི་ཕི་ལྤགས་མང་པློ་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་པ་ལར་དགློས་ཕན་མེད་པའི་དཔེ། 

སྦུན་པ། ① ཤུན་པ་དང་། ཕིའི་པགས་པ་དང་། ཕུབ་མ། འབྲུ་མེད་སྦུན་པ་འཕར་ལ་སྙིང་པློ་མེད། 

②བསེས་པའམ་རྫུན་མ་འདྲེས་པ།

སྦུན་པ་འདྲུ་བ། འབྲུའི་ཤུན་པ་རློ་བ།

སྦུན་ཕུབ། འབྲུའི་ཤུན་པའམ་པགས་པ།

སྦུན་མ། སྦུན་པ་དང་འདྲ།

སྦུབ། ཁློག་པ་སྟློང་པའི་ནང་ཕློགས་དང་དཀྲློལ་བའི་རློལ་མློ་སྦུབ་ཆལ་ལའང་།

སྦུབ་ཆ། སྦུག་ཆལ་གི་འབི་སློལ་གཞན།

སྦུབ་ཆལ། རློལ་མློའམ་ཆ་ལང་། 

སྦུབ་ཆུང་། ཆ་ལང་ཆུང་ངུའི་མིང་། 

སྦུབ་ཆློལ། སྦུབ་ཆལ་དང་འདྲ། 

སྦུབ་པ། སྦུབས་པ། སྦུབ་པ། སྦུབས། སྣློད་ཁ་འློག་ཏུ་སྟློན་པའམ་ཁ་ས་ལ་སྟློན་པ། དཀར་ཡློལ་ཁ་

སྦུབས་ཏེ་བཞག་པ། 

སྦུབ་མློ། [རིང] བློར་ཤུགས།

སྦུབ་སིལ། ཆ་ལང་དང་སིལ་སྙན།

སྦུབས། ① སྦུབ་པའི་སྐུལ་ཚིག ② སྦུབས་མའི་བསྡུས་མིང་། ③ [མངློན] ༡སློ་ང་། ༢ ཕློ་མཚན་

གི་འབས་བུའི་མིང་གཞན་ཞིག

སྦུབས་སྐྱེས། [མངློན] ཛཱ་ཏི་ཕ་ལ།

སྦུབས་ཁློང་། ནང་ངམ་ཁློག་སྟློང་། ལགས་དློང་གི་སྦུབས་ཁློང་ནས་ཆུ་དྲངས་པ།

སྦུབས་རྒྱ། ཕི་བཏུམས་པའི་ཤུན་སྐློགས་ཀི་མིང་སྟེ། སློ་ངའི་སྦུབས་རྒྱ་གློལ་ནས་བ་ཕྲུག་ཐློན་ཞེས་
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པ་ལ་བུ།

སྦུབས་གློལ་བ། ① ནང་ནས་ཐར་བ། ② ཁ་ཕེ་བ། མེ་ཏློག་གི་སྦུབས་གློལ་ཏེ་ཞལ་ཁ་ཕེ་བ། 

སྦུབས་ཅན། [མངློན] ཛཱ་ཏི་ཕ་ལ།

སྦུབས་ཅན་མློ། སྦུབས་ཅན་ཨི་ཁུང་ནང་དུ་གཞང་འབྲུམ་གཅུར་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག

སྦུབས་ཅན་སློག་ལེ་ཁ། རུས་པ་ལ་ཨི་ཁུང་འབིགས་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག 

སྦུབས་ཅློག ཤུར་སམ་མེད་པའི་ཅློག་ཙེ། 

སྦུབས་ཆུང་། ① ཁློག་པ་ཆུང་ངུ་། ② སྦུ་གུ་ཕ་མློ། 

སྦུབས་སྟློང་། ནང་སྟློང་ངམ་ཁློག་སྟློང་། 

སྦུབས་བརློལ་བ། ① སྨྱུག་སྦུག་སློགས་འགགས་པ་བཤངས་པ། ② སློ་ང་སློགས་ཁ་ཕེ་བ། བེའུས་

སློང་སྦུབས་བརློལ་ནས་ཕིར་ཐློན་པ།

སྦུབས་ཐུར། ནང་སྟློང་མ་ཡིན་པའི་ཐུར་མ།

སྦུབས་ཐུར་སྨྱུ་གུ་ཁ། ལུས་སྟློད་ཀི་རྣག་གསང་དབེ་བ་འབེད་བེད་ཡློ་བད་ཅིག

སྦུབས་ཐློ། [ཡུལ] ལགས་སློགས་ཀློང་ཀློང་བཟློ་བེད་ཀི་ཐློ་བའི་རིགས་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

སྦུབས་དློང་། ཀློང་དློང་། རི་ཁློག་སྦུབས་དློང་། ས་འློག་སྦུབས་དློང་། 

སྦུབས་ལན། [མངློན] སྨྱུག་མ། 

སྦུབས་པ། སྦུབ་པའི་འདས་པ། 

སྦུབས་འབར། གཅིན་པ་འགགས་པའི་ནད་ཅིག

སྦུབས་འབས། [མངློན] ཛཱ་ཏི་ཕ་ལ།

སྦུབས་མ། ཕ་ཞིང་རིང་ལ་ཁློག་སྟློང་ཡིན་པའི་དངློས་པློ། ཁུང་བུའི་སྦུབས། རའི་སྦུབས། སློག་

སྦུབས། ལགས་སྦུབས། རླིད་སྦུབས། རྣ་སྦུབས། པད་སྦུབས། མེ་ཏློག་སྦུབས་དབིབས་ཅན། 

ར་སྦུབས་ཕ་བ།

སྦུབས་ཡུར། ས་འློག་ཆུ་འགློ་སའི་སྦུབས་ཤུར། 

སྦུབས་བཤངས། བག་ཕུག་སློགས་སྦུབས་བཤངས་ཏེ་ཆེ་རུ་བཏང་བ་ལ་བུ།
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སྦུབས་བཤད། རྣ་བ་ནས་རྣ་བར་བརྒྱུད་པའ་ིགསང་གཏམ། སྦུར་ནག སིན་བུའ་ིབ་ེབག་སྦུར་གློག་ནག་པློ།

སྦུར་པ། སྐློགས་ཤུན་ཅན་གི་འབུའི་སྤི་མིང་། བསེ་སྦུར། 

གློག་སྦུར།

སྦུར་བ། སྦུར་མ་དང་འདྲ། 

སྦུར་མ། རྩྭ་སྙིགས་སམ། གཟན་སྙིགས་དང་། སྤུ་རྡུལ་སློགས་ཉལ་ཉིལ་དུ་སྤུངས་པའི་རིགས། སློ་

རའི་ནང་གི་སྦུར་མ་ཕགས་ནས་ལུད་སྦློར་བེད་པ།

སྦུར་མེ། རྩྭའམ་སློག་མ་སློགས་ཀི་མེ་ཕ་མློ། 

སྦུར་ལེན། སློས་ཤེལ། ཐང་ཆུའི་རིགས་ཀི་འགྱུར་རྡློ་འཇམ་པློ་ཞིག་སྟེ། བརྡར་ཙམ་བས་ན་རྡུལ་ཕན་

ནམ་སང་རྡུལ་འཐེན་ལེན་བེད་ཐུབ་པ། ནམ་རྒྱུན་དུ་རྒྱན་ཆར་བེད། 

སྦུར་ལློང་། [ཡུལ] གསེར་རམ་དངུལ་ལས་བཟློས་པའི་ཁམས་ཕློགས་ཀི་རྣ་རྒྱན་ཞིག 

སྦུར་རུ། བར་དབུས་གཙང་རུ་བཞིའི་ནང་གསེས། དབུ་རུའི་མིང་གསར།

སེ་ཀ སེ་ག་དང་འདྲ།

སེ་ཁ། སེ་ག་དང་འདྲ། 

སེ་མཁར། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཁློངས་མཚོ་སྣ་རློང་འློག་མློན་ཡུལ་ཁུལ་གི་ས་ཆ་དེ་ཐློག་སར་ཏཱ་

ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་དྲུག་པ་ཚངས་དབངས་རྒྱ་མཚོའི་ཨ་ཞང་སེ་པ་ཞིག་གི་གཞིས་ཀའི་ས་ཁང་

ཡློད་སྐད།

སེ་ག མི་གཉིས་ཕན་ཚུན་དབྱུག་རེས་རྡབ་རེས་བེད་པའི་ལུས་རལ་ཞིག་སྟེ་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་

བེཀཿཟེར་བ་ལས་ཟུར་ཆག་པ་འདྲ།

སེ་ག་རྒྱབ་པ། ཕན་ཚུན་འཐམས་ཏེ་ཤེད་ཚད་པ།

སེ་ག་འཆང་བ། ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་འཐམས་ནས་ཤེད་ཚད་པ།

སེ་ག་རྡློ་འགློགས། ཤེད་རལ་གི་གས་སེ་ག་དང་རྡློ་འགློགས་གཉིས། སེ་ག་རྡློ་འགློགས་ཀི་འགན་

སྡུར་བེད་པ། 

སེ་ག་སྦློར་བ། ཕན་ཚུན་འཛིང་ཚུལ་གིས་ཤེད་སྟློབས་ཚད་པ། 
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སེ་ཞྭ། ཝ་བུག་གཅིག་ལ་བཟློས་པའི་ཞྭ་ཞིག་ཡིན། མི་ཀྲློག་ཀྲློག་ཚ་པློས་གློན་རྒྱུ་ཡིན།

སེ་སེར་དགློན། དགློན་འདི་ཐློག་མར་འདེབས་མཁན་བཤད་སློལ་མི་འདྲ་བ་འགའ་ཞིག་འདུག་པས་

གཏན་འཁེལ་བ་ཞིག་མ་རེད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་

ས་གློང་ཁེར་སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

སེག ① ལུས་རིད་པའི་བརྡ་རིང་། ② ཡུལ་སྐད་དུ་འབུར་བའམ་སྐྲངས་པའི་དློན་ཏེ། འགམ་པ་སེག་

སེག་ཅིག་རེད་ལ་བུ།

སེག་པ། [རིང] ① དངློས་ངན་ཤ་ཆུང་བ། ② ཤ་སྐེམ་པ།

སེག་སེག[ཡུལ] གཟུགས་ཐུང་ལ་སློམ་པ།

སེད་པ། སས་པ། ས་བ། སློས། ། མི་མངློན་པར་བེད་པ། སའི་འློག་ཏུ་འབར་མདེལ་སས་པ། རང་

སྐྱློན་སེད་པ། དཔེ་ཆ་གཏེར་དུ་སས་ནས་མི་ལློ་བདུན་བརྒྱ་སློང་བ། དཔུང་ཚོགས་ནགས་ཚལ་

དུ་སས་པ། ས་ཁུང་བྲུས་ཏེ་ཁ་ཟས་སེད་པ།

སེད་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། ཐློ་འཚམ་པའི་བསམ་པས་

དགེ་སློང་གི་གློས་དང་ལྷུང་བཟེད་སློགས་ཡློ་བད་སེད་པའློ།། 

སེད་བེད། [མངློན] ① རྡློ། ② སྨད་འཚོང་མ། 

སེད་བེད་པ། གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་ལས་རི་རྒྱལ་བི་ཧུ་ལར་བཞུགས་པའི་གནས་བརན་ཞིག

སེན། ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་བརྡ་རིང་སྟེ། སེན་ཞ་ཏ་ཡང་འབི་འབི་སློལ་འདུག 

སེན་ཞ་ཏ། [རིང] ཡང་དག་མིན་པ།

སེབ་པ། ① [ཡུལ] སྐྲངས་པ། ②[རིང] ཉེན་པ། 

སེར་རྒྱབ་པ། ཡློམ་ཡློམ་དུ་གཡློ་བའི་དློན།

སེལ་ཁ། ཆ་འཕིན་གི་དློན་ཏེ། ཏཱའི་སི་ཏུའི་བཀའ་ཆེམས་ལས། རྒྱལ་བུས། རྡློ་རེ་དཔལ་ཟི་མ་དང༌། 

ཞང་པློ་ནམ་མཁའ་དཔལ་མངགས་ནས། དབེན་པ་ལ་ངློ་མ་བལ་ཟེར་བའི་སེལ་ཁ་ཞིག་ཟུར་དུ་

བསྐུར་བྱུང་ནའང༌། འཇའ་ས། ཧུན་དབེན་གི་དམ་ཁ་ཁིམས་ར་དང་བཅས་པ་འདུག་པས། 

འཇའ་ས་ཉན། དབེན་པ་ལ་ངློ་ལ་བས། ཞེས་གསུངས་སློ།
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སེལ་བ། [ཡུལ] བསེ་བའི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན། རམ་པ་དང་འཆུ་ར་སེལ་ཅིག་ཅེས་པ་ལ་བུའློ།། 

སློ། ① ལུས་ཀི་བང་ཁློག་དཀིལ་གི་མིང་། སློ་ཆུ་ལ་སང་མ་དགློས་པར། རྐྱལ་ཉ་འདྲ་པློ་རྒྱབ་འདློད། 

②དབློ་དང་དློན་འདྲ་།

སློ་འཁློག་པ། རྒྱུ་མའི་ནང་དུ་འུར་སྒ་སྒློག་པ། 

སློ་དགེད་དགེད། བང་ཁློག་གི་སློ་ལིར་ལིར་བེད་ཚུལ། 

ལས་འགན་ལི་པློ་ཡིན་པར་ཤེས་ནས་སློ་དགེད་དགེད་བས་ཏེ་ལེན་ཕློད་པ།

སློ་རྡློག [ཡུལ] རང་པའི་ས་རིང་ཐད་ཀི་ལྷམ་གི་རྡློག་པ། 

སློ་བལ། ལུག་གི་ལློ་བའི་ངློས་ཀི་བལ།

སློ་མ། མིག་གི་ལིང་ཐློག་ཡློས་སློ་གས་པ་ལ་བུ།

སློ་ཚིལ། གློད་ཚིལ་ལམ། ནང་ཚིལ།

སློ་གཞློགས། སློ་ཡི་ཟུར། 

སློ་ཟླ། [མངློན] བློད་ཟླ་གཉིས་པ།

སློ་འུར་བ། གློད་པའམ། རྒྱུ་མའི་ནང་འུར་སྒ་འབིན་པ། 

སློ་རིལ། སྦུག་རིལ་དང་འདྲ།

སློ་ལུག་མ། སྐ་རགས་མ་བཅིངས་པར་གློས་ལྷུག་པློར་གློན་པ། བེལ་འཚབ་ཆེན་པློས་སྐ་རགས་

འཆིང་ལློང་མེད་པར་སློ་ལུག་མར་ཕིར་ཐློན་དགློས་བྱུང་འདུག

སློ་ཤློབ། འུད་ཤློབ་བམ་ཁ་རྦད། སྐད་ཆ་སློ་ཤློབ་ཚ་པློ། 

སློག་ཀེ། ལ་བ་མཐློ་པློ། སྒློབ་ཉམས་དློད་པློ།

སློགས། སག་པའི་སྐུལ་ཚིག

སློང་བ། སངས་པ། སང་བ། སློངས། ཆུ་ནང་དུ་སློང་བར་བེད་པ། ཆུ་ཚ་པློར་གློས་སངས་ནས་བཀྲུ་

བ། འབྲུ་སློན་ཆུའི་ནང་དུ་སློང་བ། འབས་ཆུ་ལ་དབྱུག་པར་རང་ཕེད་ཀ་སློང་དགློས། 

སློངས། སློང་བའི་སྐུལ་ཚིག

སློད། དར་སྐུད་ལས་བཟློས་པའི་ཕློད་རྒྱན། དར་ཆའི་སློད། མདུང་རིང་སློད་དམར་ཅན། སྐྲ་སློད། 
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སློན་པ། [རིང] ཟ་བ། 

སློམ་ལིར། ལུས་སློམ་པ་དང་ལློ་བ་འབུར་པློ།

སློམ་པ། ① སམས་པ། སམ་པ། སློམས། སློམ་ཆ་བདེ་པ། ༡ སྡུད་པ། ༢ ས་ེབ། ② སློམ་པློ་དང་དློན་གཅགི 

སློམ་པློ། ① ཕ་བ་མནི་པའ་ིརགས་པ། ཤངི་སློང་སློམ་པློ། ཐག་པ་སློམ་པློ། གཟུགས་པློ་སློམ་པློ། སྤློ་བའ་ིཚོར་

བ་སློམ་པློར་བརས། ཚགི་སློམ་པློ། སྐད་ཆ་སློམ་པློ་མ་ཤློད། ② སློམ་པའ་ིམ་ིམཐུན་ཕློགས་ཤགི 

སློམ་པློའི་ལྟུང་བ་བརྒྱད། སགས་སློམ་གི་ཡན་ལག་གི་ལྟུང་བ་བརྒྱད་དེ། དམ་ཚིག་དང་མི་ལན་པའི་

རིག་མ་བསྟེན་པ། ཚོགས་ཀི་འཁློར་ལློར་རློད་པ། མཚན་ཉིད་དང་མི་ལན་པའི་རིག་མ་ལས་

རང་སྟློབས་ཀིས་བདུད་རི་ལེན་པ། དློན་གཉེར་ལན་པའི་སློབ་མར་གསང་སགས་ཀི་ཆློས་མི་

སྟློན་པ། དད་ལན་ཆློས་འདྲི་བ་ལ་ཆློས་གཞན་སྟློན་པ། ཉན་ཐློས་ནང་དུ་ཞག་བདུན་ལློང་བར་

བསད་པ། རྣལ་འབློར་ཡེ་ཤེས་དང་མི་ལན་པར་སགས་པར་རླློམ་པ། སྣློད་མིན་ལ་ཟབ་དློན་

བཤད་པ་སྟེ་བརྒྱད་དློ།། 

སློམ་ཕ། སློམ་པ་དང་ཕ་བ། ཤིང་སློང་གི་མགློ་གཞུག་སློམ་ཕ་མཉམ་པ། ཕློ་ལ་རྒློད་ཞན་ཡློད་གྱུར་

ཀང་། ། སློག་ལ་སློམ་ཕ་ཡློད་མི་སིད། 

སློམས། ① སློམ་པའི་སྐུལ་ཚིག ② མཐའ་སྐློར་གི་རིང་ཚད།

སློར། སློར་བའི་སྐུལ་ཚིག 

སློར་བ། སར་བ། སར་བ། སློར། འབར་བར་བེད་པ། སྒློན་མེ་སར་བ། མེ་སར་ནས་རིང་བརྡ་གཏློང་བ།

སློར་མེ། བློད་མདའི་མེ་རས་སར་བེད་ཀི་རས་མེ་ལག་ཏུ་བཟུང་རྒྱུ། ཡློངས་གགས་སུ་སི་ལིའམ་སི་

ལེ་ཡང་ཟེར།

སློལ་བ། ① [ཡུལ] གཡློ་བ། མར་འཆུར་གཅིག་ཏུ་སློལ་བ། སྨན་ཕེ་དང་མར་ཁུ་སློལ་བ། ② ཕྲུ་

སློག་པ། ས་སྟློང་སློལ་བ། གསར་སློལ། ཞིང་ཁ་སློན་མེད་གསར་དུ་སློལ་བ།

སློས། ① མ་ཞུ་བའ་ིརྐྱནེ་གསི་ཕློ་བའ་ིནང་དབུགས་ཀསི་གང་བའ་ིནད་རགིས་ཤགི ② སདེ་པའ་ིསྐུལ་ཚགི

སློས་སྐྲངས། ཕིར་འབུར་དུ་སློས་ཤིང་སྐྲངས་པ། ཁློག་པ་སློས་སྐྲངས། རྨ་ཤུལ་སློས་སྐྲངས།

སློས་རྒྱངས། ཁ་ཟས་མ་ཞུ་བའི་ནད་ཀི་རྐྱེན་སློགས་ལས་ལློ་བ་སློ་ཞིང་རྒློང་བའི་མིང་རྐྱང་།
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སློས་པ། ① སྐྲང་བ་དང་། འབུར་བ། མིག་སློས་པ། རྨ་ཁ་སློས་ལངས་སུ་སློང་བ། གློད་པ་སློས་པ། 

རང་པ་སློས་པ། སན་མ་སློས་པ། ② རྨློངས་སམ་འཐློམས་པ། མགློ་སློས་པ། 

སློས་འཚང་། ཁློག་པ་སློས་འཁློག

བ། ① འདབ་ཆགས་སྤི། ཁིམ་བ། རྨ་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མཁའ་འགློ་དང་། མཁའ་བགློད། 

མཁའ་སྤློད། མཁའ་ལ་རྒྱུ། མཁར་ཉལ། སློང་སྐྱེས། སྒློ་ལན། གཉིས་སྐྱེས། འདབ་སྐྱློབ། འདབ་

ཆགས། འདབ་ལན། འདབ་མའི་ཤིང་ར་ཅན། ནམ་མཁའི་ར། འཕུར་འགློ། མེ་ཡི་མགིན། ཚང་

སྐྱེས། ཡན་ལག་དྲུག་པ། ལུས་མགློགས་བཅས་སློ།། ② ལློ་འཁློར་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག

བ་ཀ་རུ་ར། ངང་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྒྱང་གགས་ཐློས་དང་། སྒ་སྒློག སྒ་འབིན་ཆེན་པློ་བཅས་སློ།། 

བ་རང་། ① བའི་སེར་མློའི་མིང་། ② ལློ་མང་སྐྱེ་བའི་རྩྭ་ལྡུམ་ཞིག་ཡིན། མཐློ་ཚད་ཁྲུ་གང་ཡས་མས་

ཡློད། མེ་ཏློག་སློན་པློ་བ་སེར་འདྲ། འདི་ལ་མེ་ཏློག་དམར་སེར་སློ་རིགས་གསུམ་ཡློད།

བ་རློན། བ་རྒྱའམ་བ་རི་ཡི་བརྡ་རིང་།

བ་སྐད། ཁིམ་བའི་སྐད་དང་། བ་སྤིའི་སྐད། བ་སྐད་དང་པློ། ནམ་ལངས་མཚམས་སུ་བ་སྐད་ལྷང་

ལྷང་སྒློག་པ། དགུན་དུས་ཕི་ཙམ་ལ་བ་སྐད་འཇགས་པ། 

བ་སྐད་བེའུ་སྒྱུར། བ་དེའི་སྐད་བིའུ་སྐད་དུ་སྒྱུར་བ་སྟེ་སྣང་ཆུང་བེད་པའི་དློན།

བ་སྐས། གདུང་མའི་ལློགས་གཅིག་ལ་ཞག་ཀ་བཏློན་ནས་བཟློས་པའི་འཛེག་སྐས་ཏེ་ཨ་མདློའི་ཡུལ་

ལ་ལར་ཁེར་སྐས་ཀང་ཟེར། 

བ་སྐློན། བ་འཛིན་བེད་ཀི་རྒྱ།

བ་ཀྲ�། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་ག་བའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། སྟག་ཚེར་

ཞེས་འགྱུར་བར་དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་ཀིས་མཛད་པའི་མངློན་བརློད་ཀི་

བསྟན་བཅློས་འཆི་མེད་མཛོད་ཀི་འགེལ་པ་ལས་གསུངས་ཤིང་། གཞན་དུ་བ་ཀྲི་ཞེས་ཀང་

འབྱུང་བས་དློན་གཅིག་པར་མངློན།

བ་སྐྱག བ་རིགས་ཀི་བྲུན་ནམ་སྐྱག་པ།

བ་སྐྱིབས། ① བག་སྐྱིབས། ② ཁང་པའི་མདའ་གཡབ། 
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བ་སྐྱིབས་དགློན། དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་ཙམ་དུ་གྲུབ་ཐློབ་གཙང་སྨློན་ཞེས་པས་སྒྲུབ་སེ་

བཙུགས། དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་དུས་དཀིལ་ཙམ་ལ་སིང་པའི་དམག་གིས་གནློད་སྐྱློན་

ཚབ་ཆེན་པློ་བཟློས། དེ་རེས་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་དུས་དཀིལ་ཙམ་དུ་ཧ་སག་དམག་གིས་

བཅློམ་པ་སློགས་གཏློར་བརླག་ཐེངས་མང་ཐེབས། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་སྤུ་ཧྲེང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བ་དཀའ་བ་གནས་གཞན་ན་ཡློད་པའི་ཟུང་ལན། བ་ས་བ་ཐློག་མའི་ཟུང་ལན་གི་ནང་གསེས་གཉིས་

པ་བ་དཀའ་བ་གནས་གཞན་ན་ཡློད་པའི་ཟུང་ལན་ལ་དབེ་བ་བཅུ་གཉིས་ཡློད་པ་ནི། ༡རང་པ་

བཞིའི་དབུས་ན་ཡློད་པ་དང་། ༢ མཐའ་ན་ཡློད་པ། ༣བར་མཐའ་གཉིས་ཀར་ཡློད་པ་བཅས་

གསུམ་ལ། ༤ ཆློད་ཅིང་། ༥ མ་ཆློད་པ་དང་། ༦ ཆློད་པ་རེ་སྟེ་དྲུག ༧ རང་བཞིའི་ཐག་བར་

གིས་ཆློད་པ་དང་། ༨ རང་པ་དང་པློ་དང་གསུམ་པའི་ཐློག་མཐའ་དང་གཉིས་པའི་ཐློག་བར་གིས་

ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པ་སྟེ་ཐློག་བར་ན་ཡློད་པ་གཉིས། ༩ རང་བཞིའི་ཐློག་མཐར་ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་

པ། ༡༠ ཐློག་མཐར་མ་ཆློད་ཅིང་ཆློད་པ་སྟེ་ཐློག་མཐའ་ན་ཡློད་པ་གཉིས། ༡༡རང་པ་བཞི་ཀའི་

གནས་གསུམ་དུ་ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་དང་། ༡༢ བཞི་ཀའི་གནས་གསུམ་དུ་མ་ཆློད་ཅིང་ཆློད་པ་

སྟེ་གནས་གསུམ་ཀར་མཉམ་པར་ཡློད་པ་གཉིས་བཅས་བཅུ་གཉིས་སློ།། 

བ་དཀའ་བའི་རྒྱན། ཡི་གེའམ་སྒ་འདྲ་བ་ཚིགས་བཅད་དམ། ཚིག་རང་གི་ཕློགས་ཀུན་ཏུ་འཁློར་བ་

དང་། ཕེད་འཁློར། དབངས་དང་གསལ་བེད་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་སློགས་བ་དཀའ་བའི་རྣམ་

གངས་སྒ་ཁློ་ནས་སྟློན་པའི་རྒྱན་རྣམས།

བ་དཀའ་བེད་གཏད། བེད་སྟངས་ཧ་ཅང་དཀའ་བའམ་བེད་མི་བདེ་བ། ལས་སྟངས་མ་འགིགས་ན་

ལས་ཀར་བ་དཀའ་བེད་གཏད་ཡློང་གི་རེད།

བ་དཀའ་གསུམ། ཆེད་དུ་བ་བ། སྦློར་བ། ལས་བ་དཀའློ།། 

བ་དཀའི་ཁད་པར་གཞན་གི་རྒྱན་གསུམ། སྒ་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་གཉིས་པ་བ་དཀའི་རྣམ་གངས་

གཞན་གི་རྒྱན་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ་བ་ལང་གཅིན་དང་། ཕེད་འཁློར། ཀུན་ཏུ་བཟང་པློའི་འཁློར་ལློ།

བ་དཀར། [ཡུལ] ① བ་ཡི་རང་པ། ② ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་དུ་ཡློད་པའི་གནས་རི་ཞིག་སྟེ་རི་བློ་བ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རང་ཡང་ཟེར། ③ ཏི་མུ་ས་རི་སྐྱེས་དང་ཀླུང་སྐྱེས་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན་རི་སྐྱེས་ཀི་མིང་ཞིག

བ་ཁ་ཏའི་སྐད་ཀིས་མ་ནློན་པ། བ་ཁ་ཏའི་སྐད་མ་རྒྱབ་གློང་དུ་ཕློགས་ཐློན་བས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་གནའ་

རབས་ཀི་བཤད་སློལ་ལ་བ་ཁ་ཏ་ནི་བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་བ་ཡིན་པས་འགྲུལ་པ་ཕློགས་སུ་དློན་

ཆེན་སྒྲུབ་པར་སློང་བ་དང་། བ་ཁ་ཏའི་སྐད་རྒྱབ་པ་ཐློས་ནས་དློན་ཆེན་མི་འགྲུབ་པའི་བརྡ་ཡིན། 

བ་ཁང་། བ་སློད་སའི་ཁང་པ།

བ་ཁྱུ། བ་མང་པློའི་ཚོགས་པ། གཟས་ཉི་མ་རིལ་འཛིན་བེད་སྐབས་བ་ཁྱུས་ཉི་མ་ནུབ་པར་འཁྲུལ་

ནས་འཕུར་སྐད་རྒྱབ་པ།

བ་ཁྱུང་། མཁའ་ལིང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐར་མིག་བུ་དང་། སྐྱ་རེངས་ནུ་བློ། མཁའ་འགློའི་

དབང་ཕྱུག་བཅས་སློ།། 

 བ་ཁྱུང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༩༤༠ལློར་ཁམས་ཀི་བ་མ་ཐུབ་

བསྟན་འཇམ་དབངས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་མི་གསལ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་

ས་ཁུལ་རྒྱལ་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བ་ཁྱུང་དགློན་གི་བ་བང་ཆེ་ཁག ཆུ་བཟང་བ་བང་དང་དབལ་ཤུལ་བ་བང་། ཐེག་ཆེན་ཆློས་ཀི་ཕློ་

བང་། ར་བ་ཆེ་ཆུང་གི་བ་བང་གཉིས། ཁ་མང་བུ་རྒྱུད་བ་བང་། དཔློན་སློབ་ཆེ་བའི་བ་བང་། སྐྱ་

མདའ་བ་བང་། དི་ཚ་བ་བང་། བག་ཁ་བ་བང་། ཇློ་ནང་བ་བང་། ཟི་ན་བ་བང་། སློང་ངེ་བ་བང་། 

སྟག་ལུང་བ་བང་། སྣ་སྐྱ་བ་བང་། སློང་ངེ་བ་བང་། ར་བ་བང་། ཧན་འཛིན་བ་བང་། བིས་ཐང་བ་

བང་། མདློ་བ་ཆེ་ཆུང་བ་བང་གཉིས། ཨ་འཛིན་བ་བང་། ཀ་བུག་བ་བང་། བསམ་གྲུབ་དགའ་

འཁིལ། སར་བ་བ་བང་། མཁན་པློའི་བ་བང་སློགས་སློ།། 

བ་ཁྱུང་དགློན་པ། མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་བ་ཡན་རློང་ཁློངས་རྨ་ལུང་དལ་གིས་འབབ་པའི་ཉེ་འགམ་

བག་བ་ཁྱུང་ཞེས་པའི་སར་ཆགས་ཡློད། དེ་ནི་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པློའི་དབུ་བ་ཆློས་རེ་དློན་གྲུབ་

རིན་ཆེན་གིས་སྤི་ལློ་༡༣༤༩ལློར་ཕག་བཏབ། དགློན་འདིར་དུས་འཁློར་གྲྭ་ཚང་དང་། རྒྱུད་

པ་གྲྭ་ཚང་། སྨད་པ་གྲྭ་ཚང་། མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་བཅས་གྲྭ་ཚང་བཞི་དང་། གསེར་གདུང་ཆེན་

མློའི་ལྷ་ཁང་གིས་གཙོས་པའི་ལྷ་ཁང་བཅུ་ཙམ་དང་། རེན་གཙོ་བློ་ལ་ཆློས་རེ་དློན་གྲུབ་རིན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ཆེན་གི་སྐུ་གདུང་དང་ཨ་གློ་ཆློས་རེའི་སྐུ་གདུང་། རེ་ཙོང་ཁ་པའི་སྣང་བརན་བཀྲ་ཤིས་དློ་ཁ་མ། 

བམས་པ་ཆུ་གཟིགས་མ་སློགས་རེན་གཙོ་ཤིན་ཏུ་མང་། དགློན་འདིར་གྲྭ་བཙུན་ཆེས་མང་དུས་

ཆིག་སྟློང་ལྔ་བརྒྱ་ཡློད་པར་གགས།

བ་ཁྱུང་རྡློ། [མངློན] མཐིང་ག་སྟེ་སློན་པློ།

བ་ཁྱུང་བག མཚོ་སློན་ཁློངས་གཏློགས་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ས་གང་ལློར། ཆློས་རེ་དློན་གྲུབ་རིན་

ཆེན་གིས་བཏབ། རེ་ཙོང་ཁ་པ་དགུང་ལློ་བཅུ་དྲུག་གི་བར་བཞུགས་སའི་དགློན་པ་ཞིག་གི་

མིང་བ་ཁ། བ་བེའུ་སློགས་གསློད་མཁན་བ་ཞིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁ་དང་། གཤློག་ཅན། 

ཧློར་པ་བཅས་སློ།། 

བ་ཁལ། སར་ཁིམ་བ་གསློ་མཁན་དུད་ཚང་ནས་སློ་ང་འཇལ་དགློས་པའི་ཁལ་རིགས་ཤིག 

བ་ཁལ་བི་སློ།། གཏམ་རྒྱུད་ལ་བིའུ་ཕ་ཝང་ལ་བ་ཁལ་སྐྱེལ་དགློས་ཟེར་ན་ཁློས་ཁ་ནང་གི་སློ་བསྟན་

ནས་ང་ནི་བ་མིན་ཞེས་བཤད་ནས་བ་ཁལ་མི་སྒྲུབ་ཅིང་། བི་བའི་ཁལ་སྐྱེལ་དགློས་ཞེས་བཤད་

ན་གཤློག་པ་བསྟན་ནས་ང་ནི་བ་ཡིན་ཟེར་ནས་བི་བའི་ཁལ་མི་རྒྱུག་པའི་ཁག་འདློགས་རྒྱུ་

མཚན་འདྲེན་པའི་དཔེ། བ་ཁལ་བྱུང་དུས་བི་སློ་བསྟན། ། བི་ཁལ་བྱུང་དུས་བ་གཤློག་ངློམ། 

བ་ཁི། གི་གུམ་བཙན་པློའི་སས་འབིང་བའི་མིང་སྟེ་སློ་བློའི་ས་ཆ་ཡུལ་སྐལ་དུ་ཐློབ་པ་དེའློ།། 

བ་ཁི་བཙན་པློ། པུ་དེ་གུང་རྒྱལ་གི་མཚན་གཞན་ཞིག 

བ་གག ① ཁིམ་བ། ② མཆུ་ལེབ་ཅིང་རང་པ་ཐུང་བ། སེར་མློ་སྐྱི་མློས་སྦྲེལ་བའི་ཆུ་བའི་རིགས་ཤིག

བ་གག་རི་པ། ཉན་ཐློས་སེ་པ་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག་གི་མིང་།

བ་གུ་གུ། ཁུ་བྱུག

བ་གློང་མློ། ལྷ་བ་གློང་མློའམ། སང་བ་སེག་པ།

བ་རྒན་སྒློ་ཟད། བ་རྒད་པློའི་སྒློ་ལར་རིམ་ཟད་དུ་སློང་བ། སྤི་ནློར་རྣམས་བ་རྒན་སྒློ་ཟད་དུ་མི་འགློ་

བའི་བདག་གཅེས་བེད་དགློས།

བ་རྒློད། རློ་ཟ་བའི་བ་ཆེན་པློ་ཞིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མཁའ་ལ་འཁློར་དང་། ནམ་འཕང་སྤློད་

བེད། རིང་འཕུར། རླུང་སྤློད་བཅས་སློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བ་རྒློད་སྟློབས་ལན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་ཁི་ལློ་སྤི་ལློ་༡༨༩༨ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། སྟློབས་ལན་མིང་

སིང་རྣམས་ནར་མ་སློན་སྐབས། ཕ་ཡབ་གློངས་པའི་ཤུལ་དུ་བ་རྒློད་ཁིམ་གཞིས་ཀི་འགན་

ཡློངས་རློགས་མ་ཡུམ་བ་རྒློད་ཚེ་དབང་སྒློལ་མས་ཁུར་བངས། ཚེ་དབང་སྒློལ་མས་ཁློ་ག་

གཤེགས་པའི་གློ་གནས་དང་ཁིམ་རྒྱུད་ཀི་ལ་རྒྱ་འཛིན་ཏེ་སེ་དགེའི་སས་ཆུང་བ་བའི་ཕློགས་

ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐྱློར་བས། སྤི་ལློ་༡༩༠༩ལློར་ཨ་ཇ་ནས་ཆིང་དམག་བཀུག་སྟེ་བ་བའི་

ཕློགས་ཕམ་པ་དང་ཁློ་ཚོ་ཡུལ་བུད་ཕིན་སྐབས། ཚེ་དབང་སྒློལ་མ་མ་བུ་ཡློངས་རློགས་བ་བ་

དང་ལྷན་དུ་ཟིང་ལིང་བརྒྱུད་བ་བང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་དུ་འཇམ་དབངས་བཞད་པ་ལ་སྐྱབས་

ཞུས་བས། སྐབས་དེར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་བློད་དུ་ཕེབས་སྐབས་བ་བའི་སྐུ་

འཁློར་དུ་བ་རྒློད་ཚང་ཡང་དབུས་སུ་ཁིད་ནས་བ་བ་ལ་ཐ་ཇིའི་གློ་གནས་དང༌། བ་རྒློད་ཚང་ལ་

བང་རྒྱབ་ཀི་འགློ་པ་ཞིག་གི་ཐློབ་ཐང་གནང་སྟེ་བློད་གཞུང་གི་ཞལ་གས་སུ་ཚུདུ། རབ་བྱུང་བཅློ་

ལྔ་པའི་ལགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༩༡༠ལློར་ཆིང་དམག་བློདུ་དུ་སེབས་པར་འགློག་རྒློལ་ཆེད་བ་རྒློད་

སྐུ་འཁློར་གིས་གཡུལ་ས་ནས་དཔའ་རགས་ཐློན་པའི་གཟིགས་གཟློས་སུ་གློང་ས་བཅུ་གསུམ་

པས་གཞིས་ཀ་གཅིག་དང་ཁློལ་དུད་བཅུ་ལྷག་ཅིག་གནང་ནས་གཞུང་སའི་སྐུ་དྲག་གི་རིམ་པའི་

གས་སུ་བཞག སྤི་ལློ་༡༩༡༦པའི་མེ་འབྲུག་ལློར་བ་རྒློད་སྟློབས་ལན་དང༌། ཚེ་རྣམ་སྤུན་མཆེད་

གཉིས་ལྷ་སར་བློད་གཞུང་སྐུ་དྲག་སློབ་གྲྭར་ཞུགས། བ་རྒློད་ཚེ་རྣམས་ཀིས་སློབ་གློགས་ལ་གི་

རྒྱབ་པས་སློབ་གྲྭ་ནས་ཕིར་ཕུད་བཏང༌། སྟློབས་ལན་གིས་ལློ་གསུམ་གི་རིང་ལ་སུམ་རགས་

དག་གསུམ། བིས། སྙན་ངག མཆློད་འཇུག་སློགས་བསབས་པས་སྦློང་འབས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་

ཐློབ། སྤི་ལློ་༡༩༡༨པའི་ས་ར་ལློར་ཁམས་ཕློགས་ཀི་དུས་འགྱུར་ནང་འབི་ཆུའི་ཤར་བརྒྱུད་ཕལ་

ཆེར་ཤིས་ཁམས་སིད་གཞུང་གིས་བདག་པློ་བ་རྒྱུ་དང༌། ཁམས་རློང་པ་ཚ་ཡན་ཆད་སེ་དགེའི་

མངའ་ཁློངས་ཐམས་ཅད་བློད་སེ་པ་གཞུང་གིས་བདག་པློ་བ་རྒྱུའི་ཐག་ཆློད་སྐབས། བ་རྒློད་

གཞིས་ཀ་སེ་དགེར་ཕིར་ལློག་སྟེ་དབློན་པློ་སྟློད་ལེབ་མ་གློང་དུ་བཞུགས་གཞིས་བརྒྱབ། 

སྐབས་དེར་སེ་སྤི་ཁྱུང་རམ་མདའ་དཔློན་བཞུགས་པ་དང་འཁེལ་བར་ཁློང་བ་རྒློད་སྟློབས་ལན་

དང་འབེལ་བ་ཧ་ཅང་ལེགས་པློར་མེད་སྟབས་མདུན་སྐློར་དཀྱུས་མ་ཞིག་གི་གློ་ས་ལས་མ་ཐློབ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༩༢༩ལློར་སེ་སྤི་བཀྲས་མཐློང་མདའ་དཔློན་ཕེབས་

སྐབས་སྟློབས་ལན་བློད་དུ་བཞུགས་སྐབས་ཁློང་དང་གློགས་པློར་སློང་ཙང་འཕལ་དུ་བ་རྒློད་

སྟློབས་ལན་ལ་སེ་དགེའི་གཉེར་ཆེན་གི་གློ་གནས་སྤདུ། སྐབས་དེར་སྟློབས་ལན་དགུང་ལློ་སློ་

གཉིས་ཡིན། དེ་ནས་བཟུང་བ་རྒློད་སྟློབས་ལན་ཆབ་སིད་ཀི་བ་བར་མཁས་མཛངས་ལན་པས་

སེ་དགེ་དང་བློད་ས་གནས་སིད་གཞུང་བར་དང༌། ནུབ་ཁམས་ལུའུ་ཝན་ཧུའེ（刘文辉）། 

མཚོ་སློན་གི་རྨ་པུ་ཧྥང་（马步芳） སློགས་ཀི་བར་འགལ་བ་ཐག་གཅློད་བེད་པར་འབེལ་

གཏུགས་མཁས་ཞིང་དློན་གློ་ཆློད་པ་མང་དུ་བྱུང་བས་བ་རྒློད་སྟློབས་ལན་ཞེས་འཇློན་ཐང་ཆེ་

བའི་ཚད་དུ་བེད་ཅིང་སྐབས་དེར་ཁམས་ཕློགས་སུ་ཁ་དྲག་དབང་ཤེད་ཅན་གི་གགས་ཅན་མི་

སྣ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་རེད། སྤི་ལློ་༡༩༣༢པའི་ཆུ་སྤེལ་ལློར་ཁློན་ཁམས་མཐའ་སྲུང་དམག་གིས་

བློད་དམག་དཀར་མཛེས་ནས་ཀམ་ཐློག་བར་ཡར་དེད་ནས་ལློ་དེར་ཀམ་ཐློག་གློས་ཆིང་བཞག་

དློན་ལར་རྒྱ་བློད་གཉིས་ཀི་སིད་འཛིན་ས་མཚམས་འབི་ཆུ་ཤར་ནུབ་ཀིས་དབེ་སྐབས། སེ་

དགེ་རྒྱལ་པློ་ལྷ་སས་ཚེ་དབང་བདུད་འདུལ་གིས་བློད་གཞུང་གི་ཁློངས་སུ་ཚུད་པའི་འབི་ཆུའི་

ནུབ་བརྒྱུད་ལ་བ་རྒློད་སྟློབས་ལན་བཏང་སྟེ། འབི་ཆུའི་ནུབ་མའི་སེ་དགེའི་མངའ་སེ་ལ་བློད་

གཞུང་གིས་འབྲུ་དངུལ་དཔྱལ་ཁལ་བསྡུ་རྒྱུ་བཀག་འགློག་བས་པར། རེས་སུ་ཐང་ཕུག་རློང་

ཁློངས་སུ་འབྲུ་ཁལ་བསྡུ་རྒྱུ་འགློག་ཐུབ་པར་བྱུང་བས་མང་ཚོགས་ཀིས་བ་རྒློད་སྟློབས་ལན་ལ་

བརི་བཀུར་ཆེན་པློ་ཐློབ། སྤི་ལློ་༡༩༣༣པའི་ཆུ་བ་ལློར་བ་རྒློད་སྟློབས་ལན་གིས་ཡིད་ལྷུང་ལྷ་

རུ་དཔློན་གི་བུ་མློ་བསློད་ནམས་ཆློས་མཚོ་བག་མར་བསུས། དེ་ནས་ཡུན་རིང་མ་འགློར་པར་

ལྷ་རུ་དཔློན་གི་བ་རྒློད་སྟློབས་ལན་སྐུ་འཁློར་ཡིད་ལྷུང་དུ་བསུས་ནས་བ་རྒློད་དང༌། ལྷ་རུ་

དཔློན་གཉིས་གཞིས་སློང་བས། ལྷ་རུ་དཔློན་རྒན་གི་སས་པློ་གེ་མཛོ་བསང་གསློལ་སྐབས་ར་

ལས་ལྷུང་སྟེ་གློངས་པ་དང༌། དཔློན་རྒན་འདས་རེས་བ་རྒློད་སྟློབས་ལན་ཡིད་ལྷུང་ལྷ་རུ་དཔློན་

གི་གློ་ས་ཐློབ། དེའི་མངའ་འབངས་སྟློང་སེ་ལྷག་ཙམ་ཡློད། སྟློབས་ལན་གི་མདུན་སྐློར་ལློ་རུ་

ཚང་དང༌། དཀར་མཛེས་ཁང་སར་དཔློན། མ་ཟུར་དཔློན་སློགས་གཉེན་སྒིག་བས་ཏེ་གཉེན་

ཚན་གི་འབེལ་བ་དང་སྟློབས་ཤུགས་ཇེ་ཆེ་བཏང༌། སྐབས་དེར་སྤི་ཚོགས་དང་ཆབ་སིད་རློག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཛིང་ཆེ་བའི་དུས་དེར། ཁམས་ཕློགས་ཀི་དཔློན་རིགས་སྟློབས་ཆེ་གས་འགའ་ཞིག་གིས་

ཁམས་པས་ཁམས་པ་སྐྱློང་བའི་མི་རིགས་ཀི་འདུས་ཤེས་འཛིན་ཡློད་པ་ལས་བ་རྒློད་སྟློབས་

ལན་ཡང་དེའི་གས་ཤིག་ཡིན། སྤི་ལློ་ ༡༩༣༥ལློའི་ཟླ་བ་༨པར་མགར་ར་བ་མས་གློ་མིན་ཏང་

གི་བཀའ་དང་ལེན་ཞུས་ཏེ་ནུབ་ཁམས་ཞློན་ཧྥུ་སི་（宣抚司）སྤི་ཁབ་ཁང་བཙུགས་ནས་

ཁམས་ཀི་སྟློབས་ཤུགས་ཟླ་སྒིལ་བས་ཏེ་དམར་དམག་འགློག་རྒློལ་ལ་ཕན་ཚུན་གཞློགས་

འདེགས་བས་པར། བ་རྒློད་སྟློབས་ལན་སེ་དགེ་རྒྱལ་པློས་བཀའ་མངགས་བཞིན་དར་མདློར་

མགར་ར་བ་མས་འཚོགས་པའི་ཞློན་ཧྥུ་ཚོགས་ཆེན་དུ་ཞུགས་ནས་མགར་ར་བ་མས་སྟློན་པའི་

དམར་དམག་འགློག་རྒློལ་དང༌། ཁམས་པ་རང་སྐྱློང་རང་བདགཅེས་པའི་ཇུས་གཞི་ཉན་འཇློག་

བས། དེ་ནས་མགར་ར་བ་མ་དང་འབེལ་ཟབ་བས་ཤིང་རང་སེ་རང་སྲུང་དགློས་པར་བཤད་དེ། 

ལུའུ་ཝན་ཧུའེ་ཡིས་བསྐློ་མངགས་བས་པའི་སེ་དགེའི་རློང་དཔློན་ཁེང་ཡིའི་ཀམ་(陈义光)དང༌། 

འདན་ཁློག་རློང་དཔློན་ཀྲང་ཙི་ཡུས་(张子愚)སློགས་དམར་བསད་བཏང་པ་རེད། སྤི་ལློ་

༡༩༣༦ལློར་ཀྲུང་གློ་བཟློ་ཞིང་དམར་དམག་རྒྱང་སྐྱློད་བས་ཏེ་རའུ་དང༌། བག་མགློ དཀར་

མཛེས་སློགས་ལ་སེབས་དུས། སེ་དགེ་རྒྱལ་པློ་ལྷ་སས་ཚེ་དབང་བདུད་འདུལ་གིས་བ་རྒློད་

སྟློབས་ལན་དང༌། འློག་མ་ཕག་མཛོད་སློགས་དམག་དཔློན་བསྐློ་བཞག་མཛད་དེ་སེ་དགེའི་

ལས་དམག་དཀར་མཛེས་སུ་དམར་དམག་འགློག་རྒློལ་བེད་སར་བཏང༌། དཀར་མཛེས་ལ་

དམར་དམག་དང་འཐབ་པས་དམར་དམག་གིས་མཚན་མློར་འཇབ་རྒློལ་བས་ཏེ་བ་རྒློད་

སྟློབས་ལན་རྨས་ནས་བཟུང༌། འློག་མ་ཕག་མཛོད་སློགས་དཔུང་དམག་ཕིར་ལློག བ་རྒློད་

སྟློབས་ལན་དམར་དམག་གིས་ཟིན་རེས་དམིགས་གསལ་གིས་གཟིགས་སྐྱློང་གནང་སྟེ། 

སྐབས་དེར་དམར་དམག་རུ་ཁག་སུམ་ཅུ་པའི་ཀྲེན་ཨུའེ་（政委）ལིའི་ཞན་ཉན（李先念）

སློགས་མགློ་ཁིད་རྣམས་སྐུ་ངློ་མས་ཁློང་དང་བཀའ་མློལ་གནང་སྟེ། ཏང་གི་མི་རིགས་དང་ཆློས་

ལུགས་སིད་ཇུས། དམར་དམག་རྒྱང་སྐྱློད་བེད་པའི་དམིགས་ཡུལ་བཅས་དང༌། གངས་ཉུང་

མི་རིགས་རང་གི་སིད་དབང་འཛུགས་ཏེ། གློ་མིན་ཏང་གི་དབང་བསྒྱུར་དང་གཉའ་གནློན་བཤུ་

གཞློག་ལ་ངློ་རྒློལ་བེད་དགློས་ཚུལ་སློགས་ཞིབ་ཏུ་བཤད་ཅིང༌། ཙུང་སི་ལིང་ཀྲུའུ་ཏེ་(朱德总
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司令)ཀང་མཇལ་འཕད་གནང་བ་མ་ཟད་རྨས་བཅློས་ཡག་པློར་གིས་ཞེས་གསུངས་པས་བ་

རྒློད་སྟློབས་ལན་སེམས་འགུལ་ཆེན་པློར་ཐེབས། སྐབས་དེར་སེ་དགེ་རྒྱལ་བློན་རྣམས་འབི་

ཆུའི་ནུབ་ཕློགས་རི་མདའ་ལ་བློས་ནས་བཞུགས་ཡློད་པར། སྟློབས་ལན་གིས་འཇློ་མདའི་མགློ་

པ་ཨུ་རྒྱན་ཚེ་བརན་བང་མི་ཆེད་བཏང་བརྒྱུད་སེ་དགེ་རྒྱལ་པློ་ལ་ཞུ་ཤློག་ཕུལ་བར། སྟློབས་

ལན་རང་རྨས་ནས་འཇུ་བཟུང་བས་ཀང༌། དམར་དམག་གིས་རྨ་བཅློས་དང་གཟིགས་སྐྱློང་

ཡག་པློར་ཐེབས་ཚུལ། རྨ་དྲག་ནས་སེ་དགེར་ཕིར་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ། དམར་དམག་རྒྱང་

སྐྱློད་བེད་པ་ནི་རི་པན་དམག་བཏུལ་བ་དང༌། མི་དམངས་དབུལ་པློའི་ཆེད་གསར་བརེ་སློང་བ་

དང༌། མི་རིགས་དང་ཆློས་ལུགས་སིད་ཇུས་ཡང་དག་ཁབ་བསྒགས་གཏློང་ཆེད་མངགས་པའི་

ཕློ་ཉ་ལ་བུ་ཡིན་ཚུལ། དམར་དམག་ནི་བློད་རིགས་མི་དམངས་ཀི་གློགས་པློ་ཡིན་པ་ལས་གློ་

མིན་ཏང་གི་བསྙློན་འཛུགས་བེད་པའི་དག་ཇག་ལར་མིན་ངེས་པས། ད་ནས་དམར་དམག་དང་

འཐབ་རློད་བཟློ་མི་ཉན་པ་བློ་བདེ་མློར་གིས་ཞེས་དང༌། འབྱུང་འགྱུར་ལློ་བཅུ་ནས་བཅློ་ལྔའི་

མཚམས་ཁློང་ཚོ་ད་དུང་ཕིར་ལློག་ནས་ང་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་མཛེས་སྡུག་ལན་པའི་ཁམས་པ་ས་

ཁུལ་འཛུགས་སྐྲུན་གནང་རྒྱུའི་བཀའ་མློལ་ཡློད་འདུག་པས་དེ་དློན་ཡུལ་མི་སྤུན་ཟླ་ཚོར་བརྒྱུད་

བཤད་གནང་རློགས་ཞེས་པའི་དློན་ར་ཅན་གི་ཞུ་ཤློག་ཕུལ་སྐད། དེ་ནས་སེ་དགེ་རྒྱལ་པློའི་

བཀའ་མངགས་བ་རྒློད་སྟློབས་ལན་དང༌། དམར་དམག་འཐུས་ཚབ་ལིའི་ཞན་ཉན་ཀི་བཀའ་

བཀློད་འློག་ཝང་ཝུའེ་ཀྲུའུ་(王维舟)གཉིས་ཀིས་ཕན་ཚུན་འཁྲུགས་རློད་མི་བེད་པའི་ཆིངས་

ཡིག་འཇློག་པ་རེད། སྤི་ལློ་ ༡༩༣༦ལློའི་ཟླ་བ་5པའི་འགློར་ཀྲུང་ཧྭ་སུའུ་ཝེ་ཨེ་(苏维埃)བློད་

པ་སིད་གཞུང་འཛུགས་སྐབས་བ་རྒློད་སྟློབས་ལན་ཀིས་བློད་པ་སིད་གཞུང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞློན་

པ་འགན་བཞེས་ནས། དམར་དམག་རྨས་མ་ལ་རློགས་སྐྱློར་སློགས་དམར་དམག་ལ་ཞབས་

ཞུས་མི་ཉུང་བ་བསྒྲུབས་ཅིང༌། ད་རུང་ཡིད་ལྷུང་དང་རྔ་མློང་སྣ་ཕློགས་ནས་ཁལ་བཞི་བརྒྱ་དང༌། 

ར་བརྒྱ་ལྷག་བཅས་བསྡུས་ནས་དམར་དམག་རྒྱང་སྐྱློད་བེད་སར་རློགས་སྐྱློར་ཕུལ་བ་དང་བ་

རྒློད་སྟློབས་ལན་སེ་དགེར་ཕིར་བཏང་། ཙུང་སི་ལིང་ཀྲུའུ་ཏེ་ཡིས་གཟེངས་བསྟློད་ཐློབ་པ་རེད། 

དམར་དམག་རྒྱང་སྐྱློད་ཟིན་རེས་གློ་མིན་ཏང་གི་དམག་ཤློག་ཨང་24པར་སར་ཕིར་ལློག་པས། 

༡༩༣༧ལློར་བ་རྒློད་སྟློབས་ལན་བློད་དུ་བློས་བློལ་འགློ་རིས་བེད་སྐབས། ལུའུ་ཝེན་ཧུའེ་ཡིས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཔལ་ཡུལ་གི་རློང་དཔློན་ཧྥན་ཁང་ཡློན་སེ་དགེར་ཆེད་བཏང་གིས་སེ་དགེ་རྒྱལ་བློན་གི་དབང་

ཆ་སར་ལུགས་བཞིན་སློར་གནས་འགན་ལེན་བེད་རྒྱུ་དང༌། སེ་དགེ་རྒྱལ་པློ་དང་བ་རྒློད་

སྟློབས་ལན་རྒྱལ་བློན་སློགས་ཀིས་མགར་ར་བ་མའི་རེས་སུ་འབངས་བའི་བ་སྤློད་ལ་རད་

གཅློད་མི་བེད་པའི་དྲིལ་བསྒགས་བས་པས། དེ་དློན་ལ་ཡིད་ཆེས་བས་ཏེ་སེ་དགེ་རྒྱལ་པློས་

བ་རྒློད་སྟློབས་ལན་ཆེད་མངག་ཏུ་དར་མདློ་བཏང་ནས་ལུའུ་ཝེན་ཧུའེ་ལ་དགློངས་དག་ཞུས་པ་

དང་། མགར་ར་བ་མ་དང་ངན་འབེལ་བཅད་རྒྱུ་ཁས་བངས་པས་སེ་དགེ་དང༌། འདན་ཁློག་གི་

རློང་དཔློན་བཀྲློངས་པའི་ཉེས་འགན་ཚང་མ་མགར་ར་བ་མ་ལ་དཀྲིས་པ་རེད། ༡༩༤༤ ལློར་

བ་རྒློད་སྟློབས་ལན་སྐུ་སེར་དང་ཞེ་འཁློན་ཡློད་པའི་དཀར་མཛེས་ཨ་སྡུག་དབང་དགའ་ལློག་

བསད་བས་རྐྱེན་གིས། ལུའུ་ཝེན་ཧུའེ་ཡིས་སློན་ཆུས་དྲུག་པའི་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱློབ་ཀི་སི་

ལིང་ཅློང་ཀན་ཡུའུ་（龚耕耘）ལ་བ་རྒློད་སྟློབས་ལན་གསློད་དགློས་པའི་བཀའ་ཕབས་ཀང༌། 

སེ་དགེའི་རློང་དཔློན་ཧྥན་ཁང་ཡློན་（范昌元）གིས་སྲུང་སྐྱློབ་ཐློབ་པས་དློན་དེ་མ་འགྲུབ། དེ་

ནས་བ་རྒློད་སྟློབས་ལན་དང་ཧྥན་ཁང་ཡློན་གཉིས་འབེལ་ཟབ་ཐློག་ལུའུ་ཝན་ཧུའེ་དང་མངློན་

ལློག་ཅི་རིགས་བརྒྱུད་འཐབ་རློད་དྲག་པློ་བས། ཐློག་མར་རང་ཕློགས་ཀི་དཔུང་ཤུགས་ཇེ་དྲག་

གཏློང་ཆེདུ། སེ་དགེ་ཆློས་རྒྱལ་ཚེ་དབང་བདུད་འདུལ་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པ་དང༌། སས་ཨུ་དགའ་

དགུང་ལློ་ཆུང་བས་རྒྱལ་སིད་སྐྱློང་མ་ཐུབ་པའི་སྐབས། བ་རྒློད་སྟློབས་ལན་གིས་སློན་རང་

ཕློགས་སུ་གཏློགས་པའི་བ་བའི་སས་སྐལ་བཟང་དབང་འདུས་ལྷ་ས་ནས་གདན་དྲངས་ཏེ་སེ་

དགེའི་རྒྱལ་སར་གཏློན་རྒྱུའི་གློས་གཞི་གཏློན་པ་དང༌། སེ་དགེ་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་ཕློགས་ཀིས་

གནས་སྐབས་དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་པདྨ་དབང་མཆློག་རྒྱལ་པློ་སེ་དགེའི་རྒྱལ་ཚབ་བཞུགས་

རྒྱུའི་གློས་གཞི་གཏློན་པ་སློགས་ཕན་ཚུན་གློས་གཞི་མི་མཐུན་པའི་སྐབས། མཐར་སེ་དགེའི་

བཙུན་མློ་འཇམ་དབངས་དཔལ་མློ་རང་ཉིད་ཀིས་སེ་དགེའི་རྒྱལ་མློའི་གློ་གནས་བཟུང་རྒྱུའི་

ཐག་བཅད་ནའང༌། དབང་ཆ་དངློས་གཉེར་ཆེན་ཧློ་ཆློ་པད་རྡློར་དང༌། འློག་མ་ཕག་མཛོད་གཉིས་

ཀིས་བཟུང་ནས་བ་རྒློད་སྟློབས་ལན་ཟུར་ཕུད་བས་པར་བརེན་ཕློགས་ཁག་གཉིས་བར་འགལ་

བ་ཇེ་ཆེ་སློང༌། བ་རྒློད་སྟློབས་ལན་གིས་སེ་དགེ་རྒྱལ་པློས་ཁལ་དང༌། འུ་ལག་བཏང་རྒྱུར་ངློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

རྒློལ་བས་སྟབས། ཁལ་པ་དང༌། དབུལ་ཕློངས་ཀི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་དགློས་པའི་མང་ཚོགས་མི་ཉུང་

བ་ཞིག་གིས་བ་རྒློད་སྟློབས་ལན་ལ་རྒྱབ་སྐྱློར་བས། ཐ་ན་འཇློ་མདའ་དང༌། སེ་དགེ ལགས་ར། 

འཁློར་ལློ་མདློ་སློགས་ཀི་ས་ཁུལ་ནས་མགློ་པ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བ་རྒློད་རྒྱབ་ར་ལངས་ཏེ། སྤི་ལློ་

༡༩༤༩ལློར་སེ་དགེའི་དབུ་བ་ཁག་ལྔ་ལས་དཔལ་སྤུངས་ཕུད་པའི་གཞན་བཞི་པློས་བ་རྒློད་

སྟློབས་ལན་ལ་རྒྱབ་སྐྱློར་ཐློབ་པར་བཤད། མདུན་སྐློར་ཁག་ལས་བ་རྒློད་སྟློབས་ལན་ཤློག་ལ་

མདུན་སྐློར་ཁག་བཅློ་ལྔ་ཙམ་བྱུང་བས། སེ་དགེ་དང་བ་རྒློད་བར་གི་གློད་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པློའི་

ནང་འཁྲུགས་ལངས་གབས་སྐབས་སུ། ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤི་འཐུས་རྒྱལ་ཁབ་དབུས་བརེས་

ཤིང་བློད་སྐྱློད་མི་དམངས་བཅིངས་འགློལ་དམག་སེ་དགེར་འབློར། ༡༩༥༠ལློའི་ཟླ་བ་༧པར་

བ་རྒློད་སྟློབས་ལན་ནུབ་ཁམས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞློན་པ་བསྐློ་བཞག་

གནང་བ་རེད། ལགས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༩༥༡ལློའི་ཟླ་བ་༥པའི་ཚེས་༢༧ཉིན་སེ་དགེ་རློང་མི་

དམངས་སིད་གཞུང་དངློས་སུ་བཙུགས། རློང་རྒྱབ་ཡེ་དགའ་རློང་དཔློན་དང༌། བག་གཡབ་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དང༌། ཇ་ར་ཨ་བློན་གཉིས་རློང་དཔློན་གཞློན་པ་བསྐློས། དེ་དང་དུས་

མཚུངས་སུ་སར་སེ་དགེ་རྒྱལ་པློའི་མངའ་ཁློང་རྣམས་ཁག་བགློས་ནས་དཔལ་ཡུལ་རློང་དང༌། 

སེར་ཤུལ་རློང༌། འདན་ཁློག་རློང་བཅས་འབི་ཆུ་ཤར་རྒྱུད་དུ་རློང་སློ་བཞི་དང༌། འབི་ཆུའི་ནུབ་

རྒྱུད་ཀི་འཇློ་མདའ་ཆབ་མདློའི་ཁློངས་སུ་བསྡུས་ཞིང༌། ལློ་དེར་ཆབ་མདློ་བཅིངས་འགློལ་ཨུ་

ཡློན་ལྷན་ཁང་བཙུགས་ནས་སེ་དགེའི་རྒྱལ་མློ་འཇམ་དབངས་དཔལ་མློ་ཆབ་མདློ་བཅིངས་

འགློལ་ཨུ་ཡློན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞློན་པ་བསྐློ་བཞག་བས་པ་རེད། དེ་ནས་བཟུང་འཇམ་

དབངས་དཔལ་མློ་དང་། བ་རྒློད་སྟློབས་ལན་གཉིས་ཀ་སེ་དགེའི་ལས་དློན་ལ་ཐད་ཀར་ཐེ་

གཏློགས་མེད་པར་ཆགས་པ་རེད། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལགས་བི་སྤི་ལློ་༡༩༦༠ལློའི་ལློ་

འགློ་ནས་བ་རྒློད་སྟློབས་ལན་ལ་གློ་བུར་དུ་མཆིན་པ་འཁུན་བུའི་སྐྲུན་ནད་ཕློག་ཏེ་ཞིང་ཆེན་མི་

དམངས་སྨན་ཁང་དུ་སྨན་བཅློས་བས་ཀང་མ་ཕན་པར་སྤི་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་༢༢ཉིན་ཁེན་ཏུར་

སྐུ་གཤེགས་པ་རེད། 

བ་རྒློད་ཐང་ནག རྒློད་སྤུ་མདློག་ནག་པློ།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བ་རྒློད་ཐང་སྨུག རྒློད་སྤུ་མདློག་ཁམ་ནག

བ་རྒློད་སློས། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཞིག་སྟེ། རློ་ཁ་ལ་ཚ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་གདློན་ནད་སྐྲློད། 

དུག་ནད་སེལ། རིམས་ཚད་འཇློམས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ག་རིའི་དྲི་ཅན་དང་། རྒློད་སློས་

པ། སློ་མ་གི་ཏ། སློ་ཞིག་གསློད། བདུད་རི་ཆིག་ཐུབ། སིན་བའི་མགློ་ཅན་བཅས་སློ།། 

བ་རྒློད་ཕུང་པློའ་ིརི། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་ཤེར་ཕིན་ག་ིམདློ་གསུངས་པའ་ིས་ཆ་རྒྱ་གར་ག་ིར་ིཞིག 

བ་རྒློད་རེའི་རི་ཁློད། དགའ་ར་རམ་མཁེན་པ་བློ་བཟང་དར་རྒྱས་ཀིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་བང་སེམས་ཉིད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བ་རྒློད་ཚང་། སེ་དགེའི་མདུན་སྐློར་ཞིག་གི་མིང་། ཐློག་མའི་གནས་ཡུལ་སེ་དགེའི་ཕློ་བང་གི་བང་

ཕློགས་ལེ་དབར་ཉི་ཤུ་ཙམ་གི་ས་མཚམས་ཧ་ཤློག་ཅེས་ལུང་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེར་ཡིན། སྤི་

ལློ་༡༩༠༩ལློར་སེ་དགེའི་ནང་འཁྲུག་གིས་རྐྱེན་པས་ཁློ་ཚོ་ཡུལ་བུད་ནས་ལྷ་སར་ཕིན། སེ་པ་

གཞུང་གིས་བདག་སྐྱློང་དང་གློ་གནས་ཐློབ། སྤི་ལློ་༡༩༡༨ལློར་སེ་དགེར་ཕིར་སེབས་པ་དང་

འབི་ཆུའི་ནུབ་བརྒྱུད་དབློན་པློ་སྟློད་དུ་གནས་སྐབས་བཞུགས། དེ་ནས་ཡིད་ལྷུང་ལྷ་རུ་དཔློན་

དང་གཞིས་བསློངས་བས་ཏེ་གནས་གཞི་ཡིད་ལྷུང་ཁློག་ཏུ་སློས་པ་རེད།

བ་རྒློད་ཤ སློག་ཆགས་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་ཕློ་བའི་མེ་དྲློད་

ཉམས་པ་དང་། ལྦ་བ་སྐྱེས་པ་སློགས་ལ་ཕན།

བ་རྒློད་སུག་པ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་མགློ་རྨ་གསློ།། ལྷློག་

རྒློད་འདུལ། ཚ་བའི་གཟེར་གཅློག གཟའ་ནད་སེལ། ལུས་ཟུངས་གསློ།། མིང་གི་རྣམ་གངས་

ལ་རྒྱལ་པློ་ལ་ཐློད་ཅན་དང་། ད་བིད་དཀར་པློ། བང་གཡག་བདེ་འབིན། མེ་ཏློག་གངས་ལྷ་

བཅས་སློ།། ད་དུང་དཀར་མཛེས་ས་ཆ་ཁ་ཤས་སུ་ར་སྐྲ་ཡང་ཟེར།

བ་སབ། ལུས་ཀི་སློག་རུས་མདུན་ཕློགས་སུ་ཡློད་པའི་ཤ་ཞིག་གི་མིང་།

བ་སློང་། བ་ཡི་སློ་ང་། ཨ་ཡློད་ནང་གི་ད་ཡློད། བ་སློང་ནང་གི་སེར་རིལ།

བ་སློང་སྤི་དཀར། སློ་ངའི་ནང་གི་སྤི་མ་དཀར་པློ།

བ་སློང་སེར་ཐིག སློ་ངའི་ནང་གི་སེར་རིལ།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བ་སློའི་མི་སེར། སར་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་སྙེ་མློ་རློང་ཁློངས་རྒྱལ་བེད་དགློན་པའི་ཉེ་འདབས་སུ་

བཙུགས་པའི་ཟླློས་གར་ཚོགས་པ་ཞིག

བ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས། མིག་ལ་སློགས་པ་སློ་ལྔའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཆློས་སྣ་ཚོགས་ལ་ཐ་དད་པར་རློག་

པའི་དྲི་མ་དག་སྟེ་གནས་གྱུར་པའི་རྣམ་མཁེན།

བ་གག རེའུ་དང་ལུ་གུ་སློགས་འཁེར་མཁན་བ་ཞིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རི་བློང་ཟའློ།། 

བ་གིང་། བ་རིགས་ཆེན་པློའི་རང་རུས་ཀི་བཟློས་པའི་གིང་བུ་ཞིག

བ་རྒྱ། བ་འཛིན་བེད་ཀི་རྒྱའམ་རི།

བ་རྒྱུ། ① ལས་ཀ ① བེད་ཐབས།

བ་རྒྱུད། ཕིའི་ཀུན་སྤློད་ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲ་སློགས་གཙོ་བློར་སྟློན་པའི་སློ་ནས་སགས་ཀི་སྤད་པ་

སྤློད་པའི་ཕིར་བ་བའི་རྒྱུད་ཅེས་བའློ།། 

བ་རྒྱུད་ཀི་དངློས་གྲུབ་གསུམ། རབ་རིག་འཛིན་དང་མངློན་ཤེས་བསྟན་བཅློས་ཀུན་ཤེས་པ་སློགས་

དང་། འབིང་མི་སྣང་བ་དང་བཅུད་ལེན་དང་རང་མགློགས་སློགས་དང་། ཐ་མ་གཞན་དབང་དུ་

འདུ་བ་དང་བསད་བསྐྲད་སློགས་སམ། རས་ལུས་ལློངས་སྤློད་གསུམ་སློགས་སློ།། 

.

བ་རྒྱུད་ཀི་ཐེག་པ། སགས་རིང་མའི་ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་ཡ་གལ་ཞིག འཇུག་སློ་ཆུ་དང་ཅློད་པཎ་གི་

དབང་གིས་སྨིན་པར་བས་ནས། ལ་བ་ཆློས་ཉིད་དག་པའི་ལྷ་ཞེས་རང་གི་སེམས་ཉིད་སྟློང་

གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་སྤློས་པའི་མཐའ་དང་བལ་བར་རློགས་ནས་ཀུན་རློབ་ཀི་སྣང་ཆ་ཡློངས་སུ་

དག་པའི་ལྷའི་རང་བཞིན་དུ་གསལ་ལ། སློམ་པ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་བཞི་བསློམ་ཞིང་། སྤློད་པ་ཁྲུས་

དང་གཙང་སྦྲ་སློགས་ཕིའི་བ་བ་ལ་གཙོ་བློར་སྤློད་པས། འབས་བུ་རིག་གསུམ་རྡློ་རེ་འཛིན་པའི་

ས་ཐློབ་པར་འདློད་དློ།། 

བ་རྒྱུད་ཀི་དམ་ཚིག་བཅུ་བཞི། དཀློན་མཆློག་སགས་ལ་དད་དང་ཐེག་ཆེན་མློས། ། ཞིང་མཆློག་ལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གུས་མི་སང་དུས་མཚམས་མཆློད། ། གཞུང་གཞན་མི་བཀུར་མགློན་མཆློད་བམས་སེམས་

བསྟན། ། བསློད་ནམས་བཟླློས་པ་དམ་ཚིག་གཞན་སྲུང་བརློན། ། དམ་མེད་སགས་རྒྱ་མི་སྦིན་

རྒྱུད་ཀང་རློགས། ཞེས་ཐུན་མློང་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་དཀློན་མཆློག་ལ་དད་པ། གསང་

སགས་རིག་སགས་གཟུངས་སགས་ཀི་ཚོགས་ལ་བཟང་ངན་མི་འཛིན་པར་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་

དད་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པློ་ལ་ཁད་པར་མློས་ཤིང་དེའི་བསབ་བ་སྒྲུབ་པ། བ་མ་དང་བ་རྒྱུད་ལ་

ཞུགས་པ། དེའི་དམ་ཚིག་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་པའི་མཛའ་བློ་བཞི་སྟེ་ཞིང་མཆློག་ལ་གུས་པ། 

རང་འདློད་ཀི་ལྷ་ལ་མ་གྲུབ་པའི་དྲག་ཤུལ་སློགས་ཆློག་དང་ཐུན་མློང་སྒྲུབ་པའི་ལྷ་ལའང་ལས་

མ་གྲུབ་པས་མི་སང་བ། ཉ་སྟློང་བརྒྱད་གསུམ་སློགས་དུས་མཚམས་བཟང་པློར་མཆློད་པ་མི་

གཅག་པ། གློ་བུར་དུ་ལྷགས་པའི་མགློན་ལ་ཟས་སྐློམ་སློགས་མཆློད་པ། སློག་ཆགས་ཀུན་ལ་

བམས་པའི་མགློན་ལ་ཟས་སྐློམ་སློགས་མཆློད་པ། སློག་ཆགས་ཀུན་ལ་བམས་པའི་སེམས་

བརན་པ། བསློད་ནམས་ཀི་ཚོགས་གློང་དུ་སེལ་བ། དཔུང་བཟང་ལས་བཤད་པའི་བང་དློར་དང་

ལན་པས་བཟླས་བརློད་ལ་བརློན་པ། རང་རིགས་སུ་མ་ཟད་རིགས་སྤིར་བསྟན་པའི་དམ་ཚིག་

གཞན་རྣམས་ཀང་བསྲུང་བ་ལ་བརློན་པ། དམ་ཚིག་མེད་པ་དང་ཉམས་པ་ལ་སགས་དང་ཕག་

རྒྱ་མི་སྦིན་པ། སགས་རྒྱུད་རྣམས་ཀང་ས་ཞིང་སྲུང་ལ་རང་ཉིད་ཀིས་ཐློས་བསམ་སློམ་པས་

རློགས་པར་བ་བ་རྣམས་སློ།། 

བ་རྒྱུད་ཀི་དེ་ཁློ་ཉིད་བཞི། བདག་གི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དང་། ལྷའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དང་། བཟླས་པའི་དེ་ཁློ་ན་

ཉིད། བསམ་གཏན་གི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དེ། བ་རྒྱུད་ཀི་སྦློར་བའི་སྤློད་པའི་གཙོ་བློ་དངློས་གཞིའི་དེ་

ཁློ་ན་ཉིད་བཞིའློ།། 

བ་རྒྱུད་ཀི་བདག་བསྐྱེད་ལྷ་དྲུག དློན་དམ་པའི་ལྷ། སྒའི་ལྷ། ཡི་གེའི་ལྷ། གཟུགས་ཀི་ལྷ། ཕག་རྒྱའི་

ལྷ། མཚན་མའི་ལྷ་རྣམས་སློ།། 

བ་རྒྱུད་ཀི་རྣལ་འབློར་ཡན་ལག་བཞི། རང་ལྷ་སྐུར་སྣང་བའི་ཡན་ལག སྒའི་ཡན་ལག ཡིད་ཀི་ཡན་

ལག མེར་གནས་ཀི་ཡན་ལག 

བ་རྒྱུད་ཀི་དབང་གསུམ། མེ་ཏློག་འཕེང་བའི་དབང་དང་། ཆུ་དབང་། ཅློད་པན་ཀི་དབང་བཅས་གསུམ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བ་རྒྱུད་ཀི་བཟླས་བརློད་ཡན་ལག་བཞི། བདག་གི་གཞིའི་ཡན་ལག གཞན་གི་གཞིའི་ཡན་ལག 

སེམས་ལ་གཞློལ་བའི་ཡན་ལག སྒ་ལ་གཞློལ་བའི་ཡན་ལག་གློ 

བ་རྒྱུད་ཀི་རིགས་ཀི་བདག་པའི་རྒྱུད་དགུ། རིག་པ་མཆློག་གི་རྒྱུད། རྡློ་རེ་ས་འློག་གི་རྒྱུད། ལག་ན་

རྡློ་རེའི་གཟུངས། ལག་ན་རྡློ་རེའི་མཚན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད། ལག་ན་རྡློ་རེ་བཅུའི་སྙིང་པློ། རྡློ་རེ་རྣམ་

པར་འཇློམས་པའི་གཟུངས། རྡློ་རེ་རི་རབ་ཆེན་པློའི་རེ་མློའི་ཁང་པ་བརེགས་པའི་གཟུངས། རྡློ་

རེ་ཕ་མློ་ཐློགས་པ་མེད་པའི་གཟུངས། ལག་ན་རྡློ་རེ་རྨི་ལམ་མཐློང་བའི་གཟུངས་སློ།། 

བ་རྒྱུད་ཀི་ལམ་གསུམ། སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་བསློམ་པ། གསང་སགས་བསློམ་པ། ཐུགས་དེ་ཁློ་ན་

ཉིད་བསློམ་པའློ།། 

བ་རྒྱུད་ཀི་བསམ་གཏན་གསུམ། བསམ་གཏན་གི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་དབེ་ན་གསུམ་སྟེ། མེར་གནས་

ཀི་དེ་ཉིད་དང་། སྒར་གནས་ཀི་དེ་ཉིད་དང་། སྒ་མཐའི་དེ་ཉིད་དློ།། 

བ་རྒྱུད་ཀི་ལྷ་དྲུག ལྷ་དྲུག་རྣལ་འབློར་དང་དློན་གཅིག 

བ་རྒྱུད་སློ་དྲུག དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས། པདྨའི་རིགས། རྡློ་རེའི་རིགས་ཏེ་འཇིག་རེན་ལས་

འདས་པའི་རིགས། ནློར་ཅན་གི་རིགས། ལྔས་རེན་གི་རིགས། འཇིག་རེན་པའི་རིགས་རྣམས་སློ།། 

བ་རྒྱུད་རྡློ་རེའི་རིགས། རིགས་ཀི་གཙོ་བློ་མི་འཁྲུགས་པའི་གཟུངས་སློགས། རིགས་ཀི་བདག་པློ་

ཕག་རྡློར་རིག་པ་མཆློག་གི་རྒྱུད། རིགས་ཀི་ཡུམ་རྡློ་རེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལར་རབ་ཏུ་འབར་མ་

སློགས། རིགས་ཀི་ཁློ་བློ་ཁློ་མློ། ཁློ་བློ་བདུད་རི་ཐབས་སྦློར་སློགས། རིགས་ཀི་ཕག་བརན་ཕློ་

མློ་བདུད་རི་ཐབས་སྦློར་སློགས། རིགས་ཀི་ཕག་བརན་ཕློ་མློ་སྟློབས་པློ་ཆེ་སློགས།

བ་རྒྱུད་སྤི་ཡི་དམ་ཚིག་བཅུ་བཞི། དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་དད་པ། སགས་ལ་དད་པ། ཐེག་ཆེན་

ལ་མློས་ཤིང་བ་མ་དང་མཆེད་གློགས་ལ་གུས་པ། འདས་མ་འདས་ཀི་ལྷ་གཞན་ལ་མི་སང་བ། 

ཉ་སྟློང་དུས་བཞིའི་མཆློད་པ་མི་གཅློག་པ། ཀ་ཀློ་དང་མུ་སྟེགས་པའི་གཞུང་གཞན་ལ་མི་མཆློད་

པ། གློ་བུར་ལྷགས་པའི་མགློན་ལ་ཟས་སྐློམ་སློགས་མཆློད་པ། སེམས་ཅན་ལ་བམས་པ་མི་

གཏློང་བ། བསློད་ནམས་ཀི་ས་གློང་དུ་སེལ་བ། བཟླས་བརློད་ལ་བརློན་པ། དམ་ཚིག་གཞན་

རྣམས་ཀང་བསྲུང་བ་སྟེ་བཅུ་བཞིའློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བ་རྒྱུད་པད་མའི་རིགས། རིགས་ཀི་བདག་པློ། པདྨའི་དྲ་བ་སློགས་ཀི་རྒྱུད། རིགས་ཀི་གཙོ་བློ། ཚེ་

དཔག་མེད་ཀི་གཟུངས་སློགས། རིགས་ཀི་ཡུམ། སྒློལ་མ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བའི་རྒྱུད། རིགས་

ཀི་ཁློ་བློ་ཁློ་མློ། ར་མགིན་གི་རྒྱུད་སློགས། རིགས་ཀི་ཕག་བརན་ཕློ་མློ། ཕིར་བཟླློག་སྟློབས་

ཆེན་སློགས། རིགས་ཀི་བཀའ་ཉན་ཕློ་མློ། རིགས་ཀི་བང་སེམས། བང་སེམས་ཀི་མཚན་བརྒྱ། 

གནས་གཙང་གི་ལྷ། འདུས་པ་ཆེན་པློ་སློགས།

བ་རྒྱུད་རིགས་དྲུག བ་རྒྱུད་ལ་དབེ་ན་རིགས་དྲུག་གམ་སློ་དྲུག་སྟེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས། 

པདྨའི་རིགས། རྡློ་རེའི་རིགས་ཏེ་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་རིགས་གསུམ་དང་། ནློར་བུའི་

རིགས། ལྔས་རེན་གི་རིགས། འཇིག་རེན་ཕལ་པའི་རིགས་ནི་འཇིག་རེན་པ་གསུམ་སྟེ་དྲུག་གློ

བ་རྒྱུད་ལ་ར་ལྟུང་བཅུ་བཞི། ཡང་རྡློ་རེ་ཐེག་པ་ལས། བ་རྒྱུད་ལ་ར་ལྟུང་བཅུ་བཞི་སྟེ། གསང་བ་སྤི་

རྒྱུ་ལས། དེ་རིང་ཕ་ཆད་ཁློད་རྣམས་ཀིས། ༡སངས་རྒྱས། ༢ ཆློས་དང་། ༣དགེ་འདུན་དང་། 

༤ རིག་སགས་གསང་སགས་ཚོགས་རྣམས་ལ། ༥ རག་པར་བམས་པ་སང་བ། ༦ རང་གཞན་

གི་གྲུབ་མཐའ་སྨད་པ། ༧ དབང་མ་བསྐུར་བར་གསང་སགས་སྟློན་པ། ༨ རང་ལུས་སྨད་པ། ༩ 

དྲང་ངེས་ཀི་ཆློས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ། ༡༠ ཞིང་བཅུ་ལ་བམས་པ། ༡༡ཆློས་རྣམས་རང་བཞིན་གྲུབ་

པར་འཛིན་པ། ༡༢ སེམས་ཅན་གི་དད་པ་སུན་འབིན་པ། ༡༣དམ་རས་མི་ལ་བསྟན་པ། ༡༤ 

ཤེས་རབ་མ་སྨློད་པ་དང་བཅུ་བཞིའློ།། 

བ་རྒྱུད་ལ་ཡན་ལག་གི་ལྟུང་བ་བརྒྱད། ༡དམ་ཉམས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བསྟན་པ། ༢ ཚོགས་འཁློར་གི་

གལ་དུ་མི་མཐུན་པར་རློད་པ། ༣གསང་སགས་ཀི་ཆློས་སྣློད་མིན་ལ་སྟློན་པ། ༤ དད་ལན་ལ་

ཆློས་ལར་བཅློས་པ་སྟློན་པ། ༥ ཉན་ཐློས་ལ་སློགས་ཐེག་པ་འློག་མའི་ནང་དུ་ཞག་བདུན་ལློངས་

པར་བསད་པ་དང་། མ་སྨིན་པ་ལ་གསང་བ་ཟབ་མློ་སྟློན་པ། ༦ ཕག་རྒྱའི་དློན་ལ་མི་མཁས་པ་

ལ་ལུས་ཀི་ཕག་རྒྱ་སྟངས་སྟབས་སྟློན་པ། ༧ བསྙེན་པར་མ་བས་པར་དཀིལ་འཁློར་གི་ལས་

རབ་འབམས་དབང་དང་རབ་གནས་སྦིན་སེག་ལ་སློགས་བེད་པ་བཅས་པ་དང་། ༨ རང་བཞིན་

སློམ་པ་གཉིས་ལས་གཞན་དློན་ལ་དགློས་པ་མེད་པ་འདའ་བ་དང་བརྒྱད་པའློ།། 

བ་སྒྲུང་། བ་བིའི་གཏམ་རྒྱུད་བརློད་བར་བས་པའི་གནའ་བློའི་སྒྲུང་རློམ་ཞིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བ་སྒློ། བའི་མཇུག་སྒློ་དང་། གཤློག་སྒློ།

བ་དགའ། གཟེངས་བསྟློད་ཀི་སྟེར་ཆའམ་རྔན་པ། སློན་ཐློན་སེ་ཁག་ལ་བ་དགའ་ཐློབ་པ།

བ་དགའི་ག་ཕློགས། ཡང་ན་གཟིགས་བཟློས་ཕློགས་ཐློབ་ཅེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན།

བ་དགའི་བདག་རྐྱེན། གཟེངས་བསྟློད་ཀི་གཟིགས་བཟློས་ཆེན་པློ་གནང་བ། 

བ་དགའི་སློབ་དངུལ། སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློའི་སློབ་ཕྲུག་གང་ཞིག སློབ་གྲྭ་ནས་ལློ་ལར་སློབ་སྦློང་ཡག་

ཤློས་ཁག་གཅིག་ལ་བ་དགའི་ཆེད་དུ་མ་དངུལ་གང་འཚམས་རེ་གནང་སྦིན་ཡློད་པ་དེ་ལ་ཟེར། 

འདི་རྒྱལ་ཁབ་སློ་སློའི་རང་འཁློས་དང་བསྟུན་པའི་སློབ་སྦློང་གི་བ་དགའི་དངུལ་འབློར་གཏན་

འཁེལ་ཡློད་པ་ཞིག་རེད།

བ་དགུ་ལ་ཕི་ལང་བེད་པ། [རིང] བས་ཚད་སྐྱློན་དུ་བཟུང་བ།

བ་དགུལ་ཕི་ལང་བེད་པ། བས་ཚད་ལ་སྐྱློན་དུ་བཟུང་བའི་དློན་ཡིན་ཞེསའདུལ་བའི་གེང་འབུམ་གི་

མིང་བརྡའི་རྣམ་བཤད་ལས་གསུངས་སློ།། 

བ་འགློས། ① བའི་འགློ་སྟངས། ② ལྷ་མློའི་རྔློན་པ་འཁབ་དུས་ལད་མློ་བ་རྣམས་ལ་ཤིས་ཚིག་ཞུ་

སྐབས་ཀི་རང་འགློས་བེད་སྟངས་ཤིག

བ་ངན་སྤློད་ངན། བ་བ་དང་སྤློད་པ་ངན་པ། 

བ་གཅན་གཉིས། བ་དང་གཅན་གཟན་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

བ་གཅློད་པ། རླིག་འབས་གཅློད་པ། རླིག་རིལ་འདློན་པ། 

བ་ཆེན་དང་བིའུའི་དབེ་བ། བ་ཆེན་གང་ཡིན་པ་རྣམས་མིག་མས་འགེབས་ལ། མིག་ཟུར་ནས་

འགེབས་པ་ཐམས་ཅད་བིའུ་ཆུང་ལ་གཏློགས་པར་བེད་དློ།། 

བ་བཅད་པ། དབར་དུས་རའམ་ནློར་ལ་སློགས་ཀི་རླིག་རིལ་བཅད་ནས་ཕིར་བཏློན་པ། 

བ་མཆུ། བ་ཡི་མཆུ་ཏློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གཅློད་བེད་དང་། མཆུ་ཏློ། ཉེར་འཛིན་བཅས་སློ།། 

བ་འཆད་ཁ་བ། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ལགས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༡༠༡ལློར་བ་ཞེས་པའི་ས་ཆར་འཁྲུངས། 

མཚན་ཡེ་ཤེས་རྡློ་རེ། བཀའ་གདམས་པའི་གདམས་ངག་པ་ཞང་ཤ་ར་བའི་སློབ་མ། མལ་གློར་

བློན་ནས་འཆད་ཁ་དགློན་པ་བཏབ། གྲུབ་མཐའི་གཞུང་བརམས། དེའི་འགེལ་པ་ལྷ་ལུང་གི་
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དབང་ཕྱུག་གིས་མཛད་པར་ཕི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའི་འདློད་ཚུལ་རྣམས་བཀློད། ཁད་པར་དུ་

བཀའ་གདམས་བློ་སྦློང་གི་མན་ངག་དློན་བདུན་དུ་ས་བཅད། ར་བའི་ཚིག་ཡི་གེར་བཀློད་པས་

བློ་སྦློང་དློན་བདུན་མར་གགས་པ་དེ་འགེས་ཕུ་ཚོགས་ཆློས་སུ་མཛད། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་

ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༡༧༥ལློར་འདས།

བ་རེས། ① བའི་རང་རེས། ② གཟློང་གི་བེ་བག་གཅིག ③ [ཡུལ] ལྷམ་ཟློམ་པའི་རིང་པའི་འཇའ་

འློག་མའི་ཕར་ཕིན། 

བ་མཇུག བལ་གིས་འཐག་པའི་ར་སའི་འློག་ཏུ་བསྟད་རྒྱུའི་གདན་ཞིག དབིབས་སྟློད་ཐུང་ལ་སྨད་

རིང་བ། གནའ་དུས་སུ་མི་ཕྱུག་པློ་དང་། དཔློན་རིགས་ཚོས་གཟབ་སྤློས་ས་ཆས་ཞིག 

བ་ཉལ་ཁི་ཉལ། བ་དང་ཁི་ཡང་ཉལ་ཟིན་པ་སྟེ་མཚན་མློ་ཧ་ཅང་ཕི་པློའི་དཔེ།

བ་ཉལ་རུང་། [མངློན] མཚན་མློ་སློད་གུང་གཉིས་ཀི་དུས། བ་རི། བ་འཛིན་བེད་ཀི་རྒྱ།

བ་རློང་། ① བ་འཛིན་བེད་ཀི་རི། ② རང་ལག་རྐྱློང་བར་བེད་པ།

བ་བརངས། བ་རྨྱང་གི་འབི་ཚུལ་གཞན།

བ་ཏེ། བ་དེ་སྟེ། ཁིམ་བ་མཚའ་ལུ།

བ་ཏ་པད། རྒྱ་ནག་སྐད་ཀི་སྤང་ཚེར་དཀར་པློའི་མིང་ཡིན་པར་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་

འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས་གསུངས།

བ་གཏློང་མཁན། གསང་བའི་ལན་ནམ་འཕིན་འཁེར་མཁན་གི་ཕློ་ཉའི་མིང་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་

བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། བ་བ་དང་བ་

བ་ཞེས་ཁམས་ཡུལ་གི་སྐད་དུ་གགས་པའི་གསང་བའི་ལན་ནམ་འཕིན་འཁེར་མཁན་གི་ཕློ་ཉ་བའི་

མིང་ཡིན་ཞིང་། དེས་ལུང་སྟློན་པའི་སྐད་ཆ་དེ་ཕ་རློལ་པློ་ལ་བཤད་པ་ལ་བ་གཏློང་ཞེས་ཟེར། 

བ་བཏང་བ། ① གསང་བརྡ་བཏང་བ། ② འཇིག་རེན་གི་བ་བ་བློས་བཏང་བའི་ཆློས་པ། བ་ཐན། 

གཏམ་རྒྱུད་ལས་བཤད་པའི་ལས་ངན་གཏློང་མཁན་གི་བ་ཞིག

བ་ཐབས། ཐབས་ཤེས་བཙལ་ནས་བ་བ་བེད་པའི་དློན།

བ་ཐལ། བ་རྒློད་ཀི་བྲུན་མེ་ལ་བསེགས་པའི་ཐལ་བའི་མིང་།
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བ་ཐི་བ། [རིང] ཕུག་རློན།

བ་མཐིང་ལིར། བ་མཐིང་རིལ། ཆུ་བ་མདློག་དཀར་ཞིང་། རང་པ་དམར་ལ། སྐད་སྙན་པ་ཞིག 

བ་དུར་དགའ་མལ་དགློན། བ་དུར་དགའ་སྨིན་གཡུང་དྲུང་དར་རྒྱས་གིང་དང་དགའ་མལ་དགློན་

ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༣༧༨ལློར་ཁྱུང་ཚ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་

ནས་གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

ཟུང་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བ་དེ། ཁིམ་བ། 

བ་དེ་ཕློ། ཁིམ་བ་ཕློ། བ་དེ་ཕློ་མེད་ཀང་ནམ་མཁའ་ལངས། ། བིའུ་འཇློལ་མློ་མེད་ཀང་གསུང་སྙན་གློ 

བ་དེ་མློ། ཁིམ་བ་མློ།

བ་དློད། [ཡུལ] བློད་ཀི་ལྷ་མློའི་རྔློན་པ་འཁབ་དུས་ཐློག་མར་བརློད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཀི་ཚིག

བ་རྡློ། རྡློ་ཐལ་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་

ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། བ་རྡློ་ཚོས་རྡློ་ཞུན་

རྡློ་དང་། བག་རྡློ་རྡློ་དཀར་རྡློ་ཐལ་མིང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

བ་རྡློ་ལམ་འཕད། སྟེས་དབང་དུ་འཕད་པའི་དཔེ།

བ་ལེམ། བ་སྒྲུང་།

བ་སེར་ཀློའ ློ་ཤི། སུང་རྒྱལ་རབས་བང་མའི་སྐབས་ཀི་རི་ཆུའི་རི་མློ་མཁས་ཅན་ཀློའློ་ཤི་ཡིས་བིས་

པའི་ཤིང་སློང་སྐམ་པློའི་ཡལ་ག་རྣམས་ཐུར་དུ་ཁ་བལས་ནས་བའི་སེར་མློ་དང་ཤིན་ཏུ་འདྲ་

བས། མིང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀི་དབང་ཧྭ་ཡུས་ཀིས་བརམས་པའི་བྱུ་རུའི་དྲ་བ་ཞེས་པའི་

དཔེ་དེབ་ནང་རི་མློའི་འབི་ཐབས་དེར་བ་སེར་ཀློའི་ཤི་ཞེས་མིང་བཏགས།

བ་དྲང་སློང་། བ་རྒློད། བ་གདང་། ཁིམ་བ་སློད་སའི་གདང་ཤིང་། བ་དེ་གདང་ལ་འཛེག་པ་ལར་མིག་

གེན་ལ་ལློས། 

བ་གདང་བུ། [ཡུལ] ཐགས་ཆས་སྣས་འཁློར་བརྒྱུ་སའི་ཤིང་ཕ་མློ།

བ་གདང་མ། [ཡུལ] ཐགས་ཆས་བ་གདང་བུ་འཇློག་སའི་གཡས་གཡློན་གི་རུ་སྟེང་མ། 
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བ་གདློན། བ་འདྲེའི་མིང་གཞན་ཞིག

བ་འདབ། ① ཁང་པའི་མདའ་ཡབ་བམ། ཐློག་གི་མཐའི་ཆུ་འདབ། ② སལ་ཚིགས་གཡས་གཡློན་

ལས་གེས་པའི་རུས་པ་དབིབས་བ་ཡི་འདབ་གཤློག་བརྐྱང་བ་ལར་ཡློད་པ་དེའི་མིང་།

བ་འདུལ་བ། བ་འདུལ་བ་འཛིན་པ་བརློན་འགྲུས་འབར། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༠༧༩ལློ་

ནས་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་༡༡༥༤ལློ་བར་དགུང་ལློ་དློན་དྲུག་བཞུགས། 

བ་འདྲེ། བིས་པའི་གདློན་ཆེན་རྣམས་གང་རེད་ཀིས་རྣམ་པ་བ་རུ་སྤྲུལ་ནས་བིས་པའི་ཚེ་སློག་ལ་

གནློད་པའི་འདྲེ་གདློན་ལའློ།། 

བ་ན། ཟས་ཀི་སློད་ཡའམ་ཚོད་མ།

བ་ན་བ། ཚོད་མ་བཟློ་མཁན།

བ་ནག རི་བ་སློ་མློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་ཞེས་སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་མན་

ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བྱཻ་ཌཱུར་སློན་པློ་ལས་གསུངས།

བ་སྣ་དགློན། མིང་གཞན་ནག་རློག་དཔལ་ལན་བ་སྣ་དགློན་ཟེར། བྱཻ་སེར་ལས། བ་མློས་སྣ་ཟེར། 

དགློན་པ་འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་འབི་རུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བ་པ། སློ་པ་བེད་ཅིང་གནས་ཚུལ་གང་ཡློད་བརྡ་སྐྱེལ་མཁན་གི་མིང་།

བ་པ་ཁི་དཔློན། དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀི་རྒྱལ་མློའི་གླུ་དབངས་ལས། ཡུལ་ཡར་ཀླུང་ཀི་སྨད། མ་ཡུལ་

ལློངས་ཀི་འདབས་སུ། བའི་རྒྱལ་པློ་གཤློག་བཟང་དང་། འདབ་བཟང་གི་རིགས་ལས་མི་བརྒྱུད་

མང་དུ་བྱུང་བ་ལས་མཆེད་པས། བ་པ་ཞེས་གགས་པ་ཡིན་ཚུལ་གསལ་ཞིང་། གང་ལར་མི་

བརྒྱུད་དེ་དག་ལས་བ་ཆློས་ཀི་ཀ་བ་དང་། གཅུང་པློ་ཐློད་པ་གཡུའི་སྨིན་མ་ཅན་སྤུན་མཆེད་

གཉིས། ཆུང་བའི་བུ་མཁན་པློ་ཡློན་ཏན་མཆློག་དང་། བ་ཤ་ཀ་གཉིས། གཅེན་གིས་རབ་ཏུ་

བྱུང་། ཨེ་ནས་ཀློག བར་ནས་ཤར་མདའ། དྭགས་པློ་ནས་གློམ་མདའ། གཉན་ནས་སིན་མློ་མིག་

བཅས་བཟུང་། གཅུང་པློ་བ་ཤ་ཀ་ལ་བུ་རྡློ་རེ་ལེགས་པ་དང་། རྡློ་རེ་དབང་ཕྱུག་གཉིས་བྱུང་བ་

གཉལ་དུ་ཡློང་རྒྱ་མཚོ་གློང་མཁར་བཏབ། གཅུང་པློ་རྡློ་རེ་དབང་ཕྱུག་གི་བུ། བ་མ་བ་ནག་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

རིན་ཆེན་དཔལ་ཞེས་པ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་དཀིལ་གི་མེ་བ་སྤི་ལློ་༡༡༧༧ལློའི་རེས་སུ་

བྱུང་། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤི་སློགས་མཁས་པ་མང་པློ་བརེན། བ་ཡུལ་ཕློ་བང་ཡང་རེའི་

གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས། འདི་ལ་བུ་བ་ཇློ་སས། དེའི་བུ་མངའ་བདག དེ་ལ་བུ་གསུམ་སྟེ་དགེ་

སློང་། བ་རིན་ཆེན། ཆློས་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་། བུ་ཆེ་བའི་བུ་བཞི་སྟེ། རིན་ཆེན་དཔལ། དབང་

ཕྱུག་རིན་ཆེན། རིན་ཆེན་བཟང་པློ། དྭགས་པློ་བ་བཞི་བྱུང་ཞིང་། དྭགས་པློ། གཉལ། ལློ་རློ་

རྣམས་སུ་གཞིས་ཀ་མང་དུ་བརིགས། བུ་གཉིས་པ་བ་རིན་ཆེན་གིས་གཉལ། བར། དྭགས་པློ། 

ལློ་རློ་རྣམས་ཀི་དཔུང་ཁིད་ནས་ཧློར་དམག་བཟླློག་པས། ཡུལ་གི་དཔློན་དུ་གྱུར། དེའི་བུ་ཀུན་

དགའ་རིན་ཆེན། བ་ཆློས་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་། ཨ་མི་བ་ནག་གསུམ། བུ་ཆུང་བ་ཨ་མི་བ་ནག་

ལ་བུ་བཞི་སྟེ། ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། མཁན་ཆེན་སྤིལ་བུ་བ། མངའ་བདག་ཆློས་སེང་འློད། 

བ་ཐུབ་པ་དཔལ་རྣམས་ལས། བུ་གསུམ་པ་མངའ་བདག་ཆློས་སེང་འློད་འདི་ཉིད། འབི་གུང་

པའི་ཚ་བློ་ཡིན་པར་བརེན། བར་དྭགས་ཀི་དཔློན་དུ་བསྐློས་ནས་ཁི་དཔློན་གི་གློ་གནས་བྱུང་བ་

དེ་བ་པ་ཁི་དཔློན་གི་ཐློག་མ་ཡིན། སར་སེ་སིད་ཕག་མློ་གྲུ་པ་དང་སེ་པ་གཞུང་གི་སྐབས་རིན་

ཆེན་རྒྱན་ཆ་ཞེས་གགས་པའི་ཆས་འདི་ཡང་འདི་ཡི་དུས་བྱུང་བར་གགས་སློ།། 

བ་པློ་ཏ་ནག་པློ། བ་རློག་གམ་ཕློ་རློག་ལ་ཟེར། 

བ་སྤུ། བ་ཡི་སྤུ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ལུས་སྐྱེས་སློ།། 

བ་སྤུ་གནམ་གཏློར། ཁ་འཐློར་བའམ་ཞིག་པའི་དཔེ། བཙན་འཛུལ་དམག་གི་དག་ངློམ་ཇི་ལར་ཆེ་

ཡང་། རྒློལ་ལན་དྲག་པློ་སྤད་ཚེ་བ་སྤུ་གནམ་གཏློར་ལར་འཐློར་ཞིག་ཏུ་འགྱུར། 

བ་སྤུ་གཏམ་འཐློར། བ་སྤུ་གནམ་གཏློར་དང་དློན་གཅིག བ་སྤུ་གནློན། བ་སྒློ་གཅིག་འློག་གཅིག་

གནློན་ལར་ལས་དློན་གཅིག་མཇུག་གཅིག་མཐུད་གློ་རིམ་སྟར་བསྒིགས་ཀིས་བེད་དགློས་པའི་

དཔེ། ས་ཐལ་ཕི་ལས་མེད་པར་བ་སྤུ་གནློན་ལར་ཁིགས་ཆགས་བྱུང་སློང་། 

བ་སྤུའི་གློན་གློས། ཉི་ལུང་ནམ་འློད་ལན་ཉི་ལུང་གིས་ཕི་ཤུབས་རས་ཆ་བས་ལ་ནང་དུ་ཡ་ཙེའི་ཁུ་

ལུ་བརྒྱངས་པའི་དགུན་ཁའི་གང་འགློག་གློན་གློས་ཤིག 

བ་སྤློད། སློ་གསུམ་གི་འབད་རློལ་ལས་ལམ་སྤློད་པ།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བ་ཕུད་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་ལྷློ་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བ་ཕློ། ཕློ་ཡིན་པའི་བ། ཁལ་གསུམ་ཐེག་ཡློང་བསམས་ནས་བློང་བུའི་ལུས་དང་། ནམ་ཚོད་ཐིག་

ཡློང་བསམས་ནས་བ་ཕློའི་ལུས་བངས།

བ་ཕློ་ཙི་ཙི། ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་བསྐ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་བུད་མེད་

ཀི་ཟླ་མཚན་འབམས་པ་གཅློད། གློ་རྡློལ་གསློ།།

བ་ཕློ་རི། མེ་ཏློག་དམར་པློ་སད་དམར་དང་དབིབས་འདྲ་བ། རི་མགློ་མཐློ་ས་སྐྱེས་པ་ཞིག་ཡློད། 

འགའ་ཞིག་གིས་སན་མའི་མེ་ཏློག་ལ་ངློས་འཛིན་པའང་ཡློད།

བ་ཕློ་རེ། ཀླུང་ཤློད་དུ་སྐྱེ་བའི་རི་ཤིང་རིང་ཐུང་སེན་ཆུང་ཙམ་ཡློད་པའི་བུད་ཤིང་བེད་འློས་པ་ཞིག 

བ་ཕློའི་ཤ སློག་ཆགས་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་མཁལ་རེད་ཀི་

དྲློད་ཉམས་པ་དང་། ཁུ་བ་ཟད་པ་སློགས་ལ་ཕན།

བ་ཕྲུག བའི་ཕྲུ་གུ། 

བ་འཕིར། [ཡུལ] ① བ་ནམ་མཁར་འཕུར་བ། ② ཤློག་བུ་སློགས་ཀིས་བཟློས་ཏེ་སྐུད་པ་བཏགས་

ནས་ནམ་མཁར་འཕུར་གཏློང་བེད་པའི་རེད་སྤད་ཅིག

བ་འཕུར་ལེབ། ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཀློ་བི་ལ།

བ་བ། ① བེད་པའི་མ་འློངས་པ། ② འབློད་པའམ་ཟེར་བ། ཞེས་བ་བ། ③ ལས་ཀ་དང་སྤློད་པ་དང་། 

སློ་གསུམ་གི་རློལ་བ། ངག་གི་བ་བ་ཡློན་པློ། ཡིད་ཀི་བ་བ་འཛོལ་བ། སྤི་པའི་བ་བ་སྒྲུབ་པ། 

ལས་མཚེར་སྒིད་ངན་བས་པས་བ་བ་ཤློར། རིག་པ་བསྒིམས་ནས་བ་བ་དང་བ་བ་མ་ཡིན་པར་

བང་དློར་གི་དབེ་འབེད་བེད་པ། རང་འཁློས་དང་མི་འཚམ་པའི་བ་བ་རྔམ་ཆེན། བབས་ལྷིང་

རློག་དཔྱློད་མེད་པར་འདྲེ་རླུང་འཁློར་འཚུབ་ལ་བུའི་བ་བ་རྔམ་ཆེན་མ་བེད། འཇིག་རེན་བ་བ་

མི་ཡིས་མི་ཤེས་ན། སེང་གེའི་འདུག་ལུགས་ཁི་ཡིས་ག་ལ་ཤེས། ④ ནུས་པ་དང་། ཕན་ནུས། 

སློན་གི་བ་བ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ། བ་བ་ཕིན་ཅི་ལློག་པ། ⑤ བ་ལས། 

བ་བ་འགལ་མིན་གི་སྦར་བ། སྦར་བའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སྦར་གཞི་དངློས་པློ་གཉིས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ཀི་སྦར་ཆློས་བ་བ་འགལ་བ་མིན་པར་གཞི་གཅིག་ཏུ་མཐུན་པར་སྦློར་བའི་རྒྱན་ཞིག

བ་བ་ཅིག་ཅར་བའི་མཚམས་སྦློར་ལྷག་བཅས། ཚིག་ས་ཕི་གཉིས་ཀ་བ་བ་ཡིན་ཞིང་། དུས་མཉམ་དུ་

འཇུག་པའི་མཚམས་སྦློར་ལྷག་བཅས། འཕར་ཏེ་འགློ། དགའ་སྤློ་དང་བཅས་ཏེ་གད་མློ་བགད་པ།

བ་བ་གཅིག་པའི་ལྷན་ཅིག་བརློད་པ། ལྷན་ཅིག་བརློད་པའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བརློད་འདློད་

ཀི་དངློས་པློ་གང་ཡང་རུང་བའི་དཔེ་དློན་གི་བ་བ་འདྲ་བ་དུས་མཉམ་དུ་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག 

བ་བ་བརློད་པ་ཐློག་མའི་གསལ་བེད། གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཐློག་མར་བཀློད་

པའི་བ་བའི་གསལ་བེད་དེས་ཕི་མའི་བ་བ། ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་གསལ་བར་བེད་པའི་རྒྱན་ཞིག 

བ་བ་བརློད་པ་མཐའ་མའི་གསལ་བེད། གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། མཐའ་མར་

བཀློད་པའི་བ་བའི་གསལ་བེད་དེས། རང་གི་སློན་ན་ཡློད་པའི་བ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་གསལ་

བར་བེད་པའི་རྒྱན་ཞིག 

བ་བ་བརློད་པ་བར་གི་གསལ་བེད། གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བར་དུ་བཀློད་པའི་

བ་བའི་གསལ་བེད་དེས་རང་གི་ས་ཕིའི་བ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་གསལ་བར་བེད་པའི་རྒྱན་ཞིག 

བ་བ་ཉམས་པ། ① ལས་ཀ་འཇུག་ཤློར་བ། ② རློལ་ཤུགས་ཞན་པར་གྱུར་པ། ③ ལས་ཀའི་ནུས་

ཤུགས་ཤློར་བ། 

བ་བ་གཉིས། དློར་བ་དང་། བང་བ།

བ་བ་སྟློན་པའི་ཚིག་གློགས་ཀི་མིང༌། བརྡ་སྤློད་པའི་ཐ་སྙད་ཅིག དབིན་ཡིག་ཏུ་Auxiliaryཞེས་

པ་དེ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། ང་ལྷ་སར་ཕིན་པ་ཡིན། རེས་སུ་ཡང་འགློ་དགློས། ཕལ་ཆེར་གཟའ་

འཁློར་རེས་མའི་ནང་འགློ་རྒྱུ་ཡིན། ཁློང་སློན་མ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློར་སློང་པ་རེད། ད་ལ་བསྟན་

བཅློས་རློམ་ཞིང་འདུག རེས་སུ་ཕི་རྒྱལ་ལ་འགློ་རྒྱུ་རེད། ཅེས་དང༌། དབུས་གཙང་སྐད་དུ་བས་

པ་རེད། བེད་གིན་འདུག བ་གི་རེད་སློགས་དང༌། ཁམས་སྐད་དུ་བས་ཟིན་རེད། བེད་སི་འགི 

བེད་ལེ་རེད། སློང་ཟིན་ཡིན། འགློ་སིས་ཡློད། འགློ་ལེ་ཡིན་ལ་སློགས་པའི་བ་ཚིག་གི་རེས་སུ་

ཡློད་པའི་མིང་ཚིག་ཐམས་ཅད་བ་བ་སྟློན་པའི་ཚིགས་གློགས་ཡིན་ནློ།། 

བ་བ་སྟློན་བེད་ཀི་མིང༌། བརྡ་སྤློད་རིག་པའི་ཐ་སྙད་ཅིག བ་བ་སྟློན་བེད་ཀི་མིང་ཞེས་པ་ནི་དློན་དུ་བ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚིག་རང་ཡིན་ཀང་སྐབས་ཐློབ་ཀི་། རློད་ཡུལ་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་བ་བ་སྟློན་པའི་མིང་

（Predicate谓语）ཞེས་ཐ་སྙད་བས་ཡློད་ཅིང༌། མིང་རྐྱང་དང༌། བ་ཚིག ཚིག་ཕད་སློགས་

རེ་རེ་བཞིན་རྐྱང་པ་ངློས་འཛིན་བེད་སྐབས་སུ་འདི་ལ་བ་ཚིག་ཅེས་ཟེར་བ་རེད། འློན་ཀང་མིང་

ཚིག་དུ་མ་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་ཚིག་གྲུབ་བམ་བརློད་པ་གཅིག་གི་ནང་དུ་བ་བེད་ལས་

གསུམ་ཞེས་དབེ་བ་ཕེ་བའི་སྐབས་སུ་འདི་ལ་བ་ཞེས་པ་འམ་བ་བ་སྟློན་པའི་མིང་ཞེས་ཐ་སྙད་

བེད་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། རགས་འཇུག་སྐབས་ཀི་བ་བེད་ལས་གསུམ་ཞེས་པ་འདི་དློན་དུ་དབིན་

ཡིག་བརྡ་སྤློད་ནང་Subject, Object།, Predict, ཞེས་དང༌། རྒྱ་སྐད་主谓宾 ཞེས་པ་

དེ་རང་རེད། དེ་ཡང་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་ཡི་གེ་བི་ཞེས་པའི་ཚིག་གྲུབ་འདི་ནི་བ་བེད་ལས་གསུམ་

ཚོགས་པའི་ཚིག་གྲུབ་ཅིག་ཡིན། ཚིག་གྲུབ་དེའི་ནང་གི་ཐ་སྙད་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་གང་ཡིན་ངློས་

འཛིན་བེད་སྐབས། བཀྲ་ཤིས་ནི་བ་བེད་ལས་གསུམ་གི་ནང་གི་བེད་ཅེས་པ་བེད་པློ་སྟློན་པའི་

ཚིག་ཡིན་ལ་དབིན་ཡིག་ནང་དུ་SubJect ཞེས་པ་དང༌། རྒྱ་སྐད་དུ་主语ཞེས་པ་དེ་རེད། ཡི་

གེ་ནི་བ་བེད་ལས་གསུམ་གི་ལས་ཞེས་པ་ཡིན་ཞིང་དེའང་དབིན་ཡིག་ཏུ་（Object）ཞེས་

པ་དང༌། རྒྱ་སྐད་དུ་宾语ཞེས་པ་དེ་རེད། ཀིས་ཞེས་བེད་སྒའི་ཕད་དང་བི་ཞེས་པ་བ་ཚིག་སྟེ་དེ་

གཉིས་བ་བེད་ལས་གསུམ་གི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་བ་ཞེས་པ། བ་བ་སྟློན་པའི་ཚིག་སྟེ། དབིན་

ཡིག་ཏུ་Predicate ཞེས་དང༌། རྒྱ་སྐད་དུ་谓语 ཞེས་པ་དེ་རེད། དེས་ན་བ་ཚིག་ཡིན་ན་བ་

བ་སྟློན་པའི་ཚིག་ཡིན་པས་ཁབ་ཀང༌། བ་བ་སྟློན་པའི་ཚིག་ཡིན་ན་བ་ཚིག་ཡིན་པས་མ་ཁབ་སྟེ། 

བ་ཚིག་ནི་རྐྱང་པ་ཡིན་ལ། བ་བ་སྟློན་པའི་ཚིག་ནི་བེད་སྒ་ལ་སློགས་ཚིག་ཕད་དང་ལྷན་ཏུ་བ་བ་

གང་ཞིག་གསལ་པློར་སྟློན་པའི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །

བ་བ་བཏུབ་པ། ལས་ཀ་ས་བའམ། རུང་བ།

བ་བ་ཐ་དད་པའི་ལྷན་ཅིག་བརློད་པ། ལྷན་ཅིག་བརློད་པའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བརློད་འདློད་

ཀི་དངློས་པློ་གང་ཡང་རུང་བའི་དཔེ་དློན་གི་བ་བ་མི་འདྲ་བ་དུས་མཉམ་དུ་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

བ་བ་ཐ་དད་མིན་པའི་སྦར་བ། སྦར་བའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སྦར་གཞི་དངློས་པློ་གཉིས་

ཀི་ངློ་བློ་ཐ་དད་ཀང་། སྦར་ཆློས་བ་བའི་ཁད་པར་ཐ་དད་མིན་པར་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བ་བ་སྤིའི་རྒྱུད་བཞི། གསང་བའི་སྤི་རྒྱུད། ལེགས་པར་གྲུབ་པ། དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པ། བསམ་

གཏན་ཕི་མ་བཅས་ཡིན། 

བ་བ་སྤློད་ལམ། བ་སྤློད་དང་དློན་གཅིག 

བ་བ་བེད། ① བས་རེས་བཞག་པ། ② ལས་ཀ་བས་པ། 

བ་བ་བེད་སྟངས། ལས་ཀ་བེད་པའི་ཐབས་ལམ་དང་། གློ་རིམ་སློགས།

བ་བ་བེད་པའི་རིགས་པ། ནས་ཀི་ས་བློན་གིས་ནས་ཉིད་སྐྱེད་ཀི། བ་སན་ལ་བུ་གཞན་མི་སྐྱེད་པ། 

བ་བ་མ་ཚང་བའི་ཁད་པར་བརློད་པ། ཁད་པར་བརློད་པའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བརློད་

འདློད་དངློས་པློ་གང་ཞིག་གི་བ་བའི་ཆ་ལག་མ་ཚང་ཡང་། ཚང་བ་དང་མཉམ་པའི་བས་འབས་

ཁད་པར་ཅན་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག་གི་མིང་ཡིན།

བ་བ་ལས་ཀི་འཁློར་ལློ། འདི་སྤིར་བཏང་ལ་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་བ་བ་ཆེན་པློ་གསུམ་སྟེ། 

བཤད་སྒྲུབ་འཁློར་ལློ་གསུམ་ཞེས་པའི་ནང་ཚན་གི་གསུམ་པ་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་གི་

དློན་དུ་བསྒྲུབ་པའི་བ་བའི་རིགས་ལ་གློ་དགློས་ཤིང་། སྐབས་རེ་འཇིག་རེན་སིད་ཀི་བ་བ་ལ་

མིང་དེ་གཡར་ནས་བེད་སྤློད་བས་པའང་ཡློད། 

བ་བ་རིམ་གིས་པའི་མཚམས་སྦློར་ལྷག་བཅས། ཚིག་ས་ཕི་གཉིས་ཀ་བ་བ་ཡིན་ཞིང་། དུས་རིམ་

གིས་འཇུག་པའི་མཚམས་སྦློར་ལྷག་བཅས། གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་ལག་ལེན་བསྟར་བ། 

བ་བང་། བ་ཝང་དང་དློན་གཅིག

བ་བའི་རྒྱུད། རྒྱུད་སེ་བཞིའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲ་སློགས་ཕིའི་བ་བ་གཙོ་བློར་

སྟློན་པའི་རྒྱུད། བསམ་གཏན་ཕི་མའི་རྒྱུད།

བ་བའི་རྒྱུད་རིགས་དྲུག གློང་གི་བ་རྒྱུད་སློ་དྲུག་ཅེས་པ་དང་དློན་གཅིག་ཡིན་པས་དེར་གཟིགས། 

བ་བའི་གཉེར། ལས་འགན། མི་སློ་སློར་འཁིས་པའི་བ་བའི་གཉེར་རྣམས་མ་ཁུམས་པར་ལེགས་

སྒྲུབ་ཐུབ་པ། 

བ་བའི་རྣམ་པ་སྟློན་པའི་མིང༌། བརྡ་སྤློད་རིག་ཐ་སྙད་ཅིག འདི་ནི་དབིན་ཡིག་ཏུ་Adverbi-

alཞེས་དང་རྒྱ་སྐད་དུ་状语 ཞེས་པ་དེ་ཡིན། བ་བའི་རྣམ་པ་སྟློན་པའི་མིང་ལ་ནང་གསེས་ཀི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དབེ་བ་བརྒྱད་ཡློད་པ་སྟེ། བ་བའི་དུས་ཀི་རྣམ་པ་སྟློན་པ། བ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གི་རྣམ་པ་སྟློན་པ། 

བ་བའི་ཆ་རྐྱེན་གི་རྣམ་པ་སྟློན་པ། བ་བ་ལ་འཇུག་པ་རྣམ་པ་སྟློན་པ། བ་བ་མཚུངས་གསལ་གི་

རྣམ་པ་སྟློན་པ། བ་བ་དགློས་ཆེད་ཀི་རྣམ་པ་སྟློན་པ། བ་བའི་འབས་བུའི་རྣམ་པ་སྟློན་པ། བ་བའི་

ཡུལ་གི་རྣམ་པ་སྟློན་པ་རྣམས་སློ། ༡ ཇི་སིད་འཚོ་བའི་བར་དུ་སིག་མི་བསགས། སློབ་གྲྭ་མཐར་

མ་ཕིན་བར་དུ་ཆང་མི་འཐུང་། འགློ་བའི་ཚེ་ན་སློང་གློགས་མཛོད། འདུག་པའི་སྐབས་སུ་མེ་

ཚེལ་བེད། རྒྱུན་དུ་ཐློས་བསམ་བ་ལ་བུ་རྒྱུན་དུ། སྐབས་སུ། ཚེ། བར་དུ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་

བ་བའི་དུས་ཀི་རྣམ་པ་སྟློན་པའི་ཚིག་ཡིན། ༢ སློབ་སྦློང་འབད་བརློན་བས་སྟབས་མཁས་པར་

གྱུར། ཆང་མང་པློ་འཐུང་པས་ནད་པ་ཆགས། ནློར་མང་བའི་རྐྱེན་གིས་རྐུན་མས་སང༌། ཁ་མང་

བའི་རྐྱེན་གིས་དཔློན་པློས་སང༌། ཞེས་པ་ལ་བུར་སྟབས། པས། རྐྱེན་གིས་ལ་སློགས་པའི་

རིགས་རྣམས་ནི་བ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གི་རྣམ་པ་སྟློན་པའི་ཚིག་ཡིན། ༣ གལ་སིད་ཞིང་པས་ལློ་

ཏློག་མ་བཏབ་ན་མི་རྣམས་ཤི་བར་ངེས། སློབ་སྦློང་ཡག་པློ་བས་ན་མཁས་པ་ཡློང་ངེས། ཞེས་

པ་ལ་སློགས་དང་གལ་སིད་བཅས་ནི་བརག་པ་མཐའ་བཟུང་གི་ཚིག་གམ་བ་བའི་ཆ་རྐྱེན་གི་

རྣམ་པ་སྟློན་པའི་ཚིག་ཅེས་ཟེར། ༤ དབུལ་ཕྱུག་གང་ཡིན་ཀང་ཆློས་སྒྲུབ་པའི་གློ་སྐབས་ཡློད། 

མཁས་བླུན་ཅི་ཡིན་ཀང་སློབ་སྦློང་བེད་ཆློག མཐློ་དམན་སུ་ཡིན་ཀང་འློས་ཤློག་འཕེན་ཆློག 

འཕྲུལ་ཆས་སློན་ཐློན་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་རང་བསམ་གཏློང་བའི་ནུས་པ་ཡློད་མི་སིད། 

ཅེས་པ་ལ་སློགས་པའི་ཚིག་གྲུབ་ཀི་ནང་དུ་ཡློད་པའི་གང་འདྲ་ཡིན་ཡང༌། སུ་ཡིན་ཀང་ལ་

སློགས་པའི་ཚིག་ཕད་རྣམས་ནི་བ་བར་འཇུག་པའི་རྣམ་པ་སྟློན་པའམ་འཇུག་བཅུག་པའི་རྣམ་

པ་སྟློན་པའི་ཚིག་ཡིན། ༥ སྤི་ཚོགས་འཚོ་བའི་ནང་དུ་མཁས་པ་དང་ཞིང་པ་གཉིས་གལ་ཆེ་

ཆུང་འདྲ་འདྲ་རེད། རླངས་འཁློར་ལས་མེ་འཁློར་མགློགས་པ་རེད། ཅེས་པའི་དང་སྒ་དང་ལས་

སྒ་རྣམས་ནི་མཚུངས་གསལ་གི་སྒའམ་ཕན་ཚུན་བསྡུར་བའི་རྣམ་པ་སྟློན་པའི་ཚིག་ཡིན། ༦ 

སློབ་མ་རྣམས་ཀིས་གློ་བར་བེད་པའི་ཆེད་དུ་སྐད་ཆ་ག་ལེར་བཤད། གཞན་ལ་ཕན་པའི་ཕིར་

དུ་བསབ་བ་གནང༌། ཞེས་པའི་ཕིར་དུ་དང་ཆེད་དུ་ལ་བུའི་ཕད་རྣམས་ནི་དགློས་ཆེད་གསལ་

བེད་ཀི་ཕད་དམ། བ་བའི་དགློས་ཆེད་ཀི་རྣམ་པ་སྟློན་པའི་ཚིག་ཡིན། ༧ དཀའ་ཆེ་ནས་འགློ་



  1687  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ནུས་པ་མི་འདུག རྒྱགས་ཆེ་ནས་ཕློ་བ་ན་གི་འདུག ཞེད་དྲག་ནས་ལུས་པློ་འདར་གི་འདུག 

དགའ་དྲག་ནས་བགད་མློ་ཤློར་གི་འདུག ཅེས་པའི་ཆེ་ནས་དང༌། དྲག་ནས་ཞེས་པ་ཐལ་ཆེ་བའི་

འབས་བུའམ་བ་བའི་འབས་བུའི་རྣམ་པ་སྟློན་པའི་ཚིག་ཡིན། ༨ གང་ན་ཆུ་ཡློད་པ་དེར་འཚོ་

གནས་བེད་། འདི་ན་སློད་དང༌། ཕར་ན་བ་མ་བཞུགས་ས་རེད། ཡར་ན་རུ་བ་བསད་ས་རེད། 

ཅེས་པའི་གང་ན། འདི་ན། ཕར་ན། ཡར་ན་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ནི་བ་བའི་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་སྟློན་

པའི་ཚིག་ཡིན། 

བ་བའི་མིང་རྐྱང༌། བ་བའི་མིང་རྐྱང་ཞེས་པ་བ་བའང་ཡིན་ལ་མིང་ཡང་ཡིན་པའི་རིགས་ཏེ། དཔེར་

ན། འགློ་བ། འདུག་པ། བཟའ་བ། བཏུང་བ། སྐྱེ་བ། རྒ་བ། བསྐྲུན་པ། འཛུགས་སྐྲུན། མཆློད་པ། 

བཤགས་པ། འབུལ་བ། བསམ་པ་ལ་སློགས་པ་དེ་དང་དེ་ལ་བུའི་རིགས་ཀི་མིང་རྣམས་ལ་བ་

བའི་མིང་རྐྱང་ཞེས་ཟེར།

བ་བའི་ཡུལ། ① སུམ་ཅུ་པའི་སྐབས་སུ་རྣམ་དབེ་གཉིས་པའི་ལ་དློན་སྦར་ཡུལ་གི་རྣམ་དབེ་དང་པློ་

དང་། རགས་འཇུག་གི་སྐབས་སུ་བ་བ་སྦར་ཡུལ་གི་རྣམ་དབེ་དང་པློ་སྟེ་དངློས་པློ་གཞན། ལ་

དློན། ཞིང་ལ་ཆུ་གཏློང་བ། བ་བའི་ཡུལ། ཞིང་། ② ལས་དློན་བེད་ས།

བ་བའི་རང་བཞིན་བརློད་པ། རང་གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་བརློད་པས་བ་བ་དེ་

ལན་གི་དངློས་པློ་དང་གང་ཟག་དེ་སྟློན་ཐུབ་པའི་ངག་སྦློར་ཞིག་སྟེ། མགིན་པའི་ནང་ནས་སྙན་ལ་

མི་གསལ་བའི་སྒ་སྒློགས་ཤིང༌། མློས་པའི་མིག་ཕློགས་ཀུན་ཏུ་གཡློ་ཞིང་འཕྲུལ་བའི་ཕུག་རློན་

རྣམས། འཁིག་པའི་རེ་དགའི་བ་བ་ལ་འཇུག་པར་འདློད་པས་དགའ་མ་ལ་ཡློངས་སུ་བསྐློར་ཏེ་

མཆུ་དག་ཕན་ཚུན་སྦློར་བར་བེད་དློ།། ཅེས་བ་བ་དེ་བརློད་པ་ཙམ་གིས་ཕུག་རློན་གི་བ་བ་ཡིན་

པ་མཚོན་ནུས་པ་ལ་བུའློ།། འདི་རིགས་སམ་གང་ཟག་གི་བ་བ་བརློད་ཀང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་

རིགས་དེའམ་གང་ཟག་དེ་ལས་གཞན་ལ་མེད་པའི་བ་བ་ཞིག་བརློད་ཀི་ཡློད་པ་རེད། འདིར་ཕུག་

རློན་གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བ་བའི་ཁད་ཆློས་གསུམ་སྟེ། མགིན་པའི་ནང་ནས་སྙན་པ་སྒློགས་

པ་དང༌། མིག་འཕྲུལ་བ། དགའ་མ་ལ་བསྐློར་ཤིང་ཕན་ཚུན་མཆུ་སྦློར་བ་བཅས་སློ།། 

བ་བའི་ལམ། ལུས་ངག་གི་སེམས་པའི་འཇུག་གཞི་ཡིན།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བ་བལ། ལུག་གི་རླིག་རིལ་གི་སྟེང་དུ་སྐྱེས་པའི་བལ། ལུག་གི་བ་བལ་ལས་བཟློས་པའི་སྣམ་བུ་

ལེགས་ཤློས།

བ་བལ་མ། ① ཁྲུང་ཁྲུང་གི་སྤུ་འཇམ་ཤློས། བ་བལ་མའི་ནང་ཚངས་ཅན་གི་ཉལ་ཆས། ② རྡློ་རྒྱུས་

མཆློག་གི་མིང་། བ་སབ། ཁིམ་བ་དེ་ཕློ་བང་སྐེ་དམར་ཞིང་སལ་པ་གློ་དམར་ལ་ཁ་ཐིག་ཡློད་པ་

དེའི་མིང་ཡིན་ཞེས་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་

ཤེལ་ཕེང་ལས་གསུངས། 

བ་སར། [ཡུལ] སྦྲ་དང་ཆློན་ཐག་གཉིས་ཀི་ཕར་ཐིག་ཆེད་ལ་གློ་དགློས། གཞན་ཡང་ཁུག་ཤིག་ཡང་

ཟེར།བ་སློ། སྐར་མ་གློ་བཞིན། 

བ་བིའུ། བ་རིགས་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས།

བ་བིའུ་གསློད་མདའ། བ་དང་བིའུ་གསློད་བེད་ཀི་མེ་མདའ། 

བ་བེད། ① བ་བ་དང་སྤློད་ལམ། བ་བེད་མང་ན་བ་རང་ཆག འགློ་གངས་མང་ན་སློད་ས་ཤློར། ② 

བ་བ་དང་བེད་པ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་།

བ་བེད་ཐ་དད་པ། སི་ཏུ་ཆློས་འབྱུང་གིས་བ་ཚིག་དབེ་བའི་མཇུག་བསློམ་གི་ཐ་སྙད་ཅིག རགས་

ཀི་འཇུག་པའི་སྐབས་ཀི་ལས་ཚིག་གི་དབེ་ཚུལ་ཞིག དེས་ན་བ་བེད་ཐ་དད་པའི་ལས་ཚིག་ལ་

བ་ཚིག་རང་གི་ངློས་ནས་དངློས་པློ་བདག་གཞན་གི་དབེ་བ་ཡློད་མེད་རིགས་གཉིས་ཡློད་དེ། 

གཅད། གཅློད་དང༌། བཀག ཀློག་ལ་བུ་བ་ཚིག་རང་གི་ངློས་ནས་དངློས་པློ་བདག་གཞན་གི་

དབེ་བའི་ནུས་པ་ཡློད་པའི་ལས་ཚིག་གི་རིགས་དང༌། ཐག་པ་འཐེན། མེ་ཏློག་གཏློར། ཁག་

གཏར། རློལ་མློ་དཀྲློལ་ལ་བུ་བ་ཚིག་རང་གི་ངློས་ནས་དངློས་པློ་བདག་གཞན་གི་དབེ་བའི་

ནུས་པ་མེད་པའི་རིགས་གཉིས་ཡློད་འདུག དེ་ལའང་བདག་གཞན་ཤེད་མཚུངས་མི་མཚུངས་

དང་། གཟུགས་མི་འགྱུར་བའི་ལས་ཚིག་ཐ་དད་པ་སློགས་ཀི་དབེ་བ་ཡློད་པར་ཤེས་དགློས། ༡ 

བ་བེད་ཐ་དད་པའི་ལས་ཚིག་ཡིན་ན་རང་དབང་ཅན་གི་ལས་ཚིག་ཡིན་པས་ཁབ་སྟེ། ཤིང་

གཅད་དང་མི་གཅློད། དཔེ་ཆ་བཀག་དང་མི་ཀློག་བེད་པ་པློ་ལ་རང་དབང་ཡློད་པ་མ་ཟད། 

སེམས་ཀིས་དཔྱད། མིག་གིས་བལ། རྣ་བས་ཉློན་ལ་བུ་ལ་མཚོན་ན་བེད་པ་པློ་རང་ཉིད་ལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

དཔྱད་དང་མི་དཔྱློད། བལ་དང་མི་ལ། ཉློན་དང་མི་ཉློན་རང་དབང་ཡློད་པ་ཞིག་རེད། ༢ བ་བེད་

ཐ་དད་པའི་ལས་ཚིག་ལ་བ་ཚིག་རང་གི་ངློས་ནས་དངློས་པློ་བདག་གཞན་གི་དབེ་བ་ཡློད་མེད་

རིགས་གཉིས་ཡློད་དེ། གཅད། གཅློད་དང༌། བཀག ཀློག་ལ་བུ་བ་ཚིག་རང་གི་ངློས་ནས་དངློས་

པློ་བདག་གཞན་གི་དབེ་བའི་ནུས་པ་ཡློད་པའི་ལས་ཚིག་གི་རིགས་དང༌། ཐག་པ་འཐེན། མེ་

ཏློག་གཏློར། ཁག་གཏར། རློལ་མློ་དཀྲློལ་ལ་བུ་བ་ཚིག་རང་གི་ངློས་ནས་དངློས་པློ་བདག་

གཞན་གི་དབེ་བའི་ནུས་པ་མེད་པའི་རིགས་གཉིས་ཡློད་འདུག

བ་བེད་ཐ་མི་དད་པ། སི་ཏུ་ཆློས་འབྱུང་གིས་བ་ཚིག་དབེ་བའི་མཇུག་བསློམ་གི་ཐ་སྙད་ཅིག རགས་

ཀི་འཇུག་པའི་སྐབས་ཀི་ལས་ཚིག་གི་དབེ་ཚུལ་ཞིག བེད་པ་པློ་དང་བེད་ལས་གཉིས་ངློ་བློ་ཐ་

དད་དུ་དབེ་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་སྟེ། དཔེར་ན། ང་འགློ། བ་འཕུར་ལ་བུ་བེད་སྒ་མི་འཇུག་པ་དང་། མེས་

ཚིག་ལ་བུ་བེད་སྒ་འཇུག་པའི་རིགས་གཉིས། དེ་ལའང་ཐ་མི་དད བདག་གཞན་ཤེད་མཚུངས་

དང་། ཤེད་མི་མཚུངས་པ་སློགས་ཀི་དབེ་བ་ཡློད་དློ།། ༡ བ་བེད་ཐ་མི་དད་པའི་ལས་ཚིག་ལའང་

བེད་སྒ་ཐློབ་མི་ཐློབ་ཀི་རིགས་གཉིས་ཡློད་དེ། ང་འགློ། བ་འཕུར། ར་རྒྱུག མེ་འབར། ཆུ་འབམས་

སློགས་བེད་སྒ་མེད་པའི་བ་ཚིག་ཅན་དང༌། མེས་ཚིགས། དུག་གིས་ཤི སེམས་ཀིས་རློགས། 

མིག་གིས་མཐློང༌། རྣ་བས་ཐློས་ལ་བུ་བེད་སྒ་ཐློབ་པའི་བ་ཚིག་སྟེ་རིགས་གཉིས་སུ་མཆིས་སློ།། 

༢ བ་བེད་ཐ་མི་དད་པའི་ལས་ཚིག་ཡིན་ན་རང་དབང་མེད་པས་མ་ཁབ་སྟེ། དེ་ལ་རང་དབང་ཡློད་

མེད་ཀི་རིགས་གཉིས་ཡློད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། བེད་སྒ་མེད་པའི་བ་བེད་ཐ་མི་དད་པའི་ལས་

ཚིག་ང་འགློ། ར་རྒྱུག་ལ་བུ་ལ་འགློ་དང་མི་འགློ། རྒྱུག་དང་མི་རྒྱུག་རང་ལ་དབང་ཡློད་པ་དང༌། 

སེམས་ཀིས་རློགས། མིག་གིས་མཐློང༌། རྣ་བས་ཐློས་ལ་བུ་བེད་སྒ་ཐློབ་པའི་བ་བེད་ཐ་མི་དད་པའི་

ལས་ཚིག་དེ་རིགས་ལ་རང་དབང་མེད་དེ། རློགས་དང་མི་རློགས། མཐློང་དང་མི་མཐློང༌། ཐློས་

དང་མི་ཐློས་རང་ངློས་ནས་ཚོད་འཛིན་ཐུབ་པའི་ལས་ཚིག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

བ་བེད་པ། ཕྱུགས་སློགས་ཀི་འབས་བུ་འབིན་པ།

བ་བེད་སངས་པ། ① ལས་ཀ་བསྐྱུར་བའམ་དློར་བ། ② [མངློན] ཟླ་བ་གཟས་བཟུང་བ།

བ་བེད་མང་པློ། ཀུན་སྤློད་ཚུལ་གཅིག་ཏུ་མི་གནས་པར་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཡང་ཡང་དུ་བེད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བ་བེད་ལས་གསུམ། རགས་ཀི་འཇུག་པའི་སྐབས་ཀི་ལས་ཚིག་འཇུག་ཚུལ་གི་དབེ་བ་ཞིག་སྟེ། བ་

ཞེས་པ་བ་བེད་ཐ་དད་པའི་ལས་ཚིག་གང་ཞིག བ་བའི་ཡུལ་གི་དངློས་པློ་དང་འབེལ་བའི་བ་

ཚིག་སྟེ། དཔེར་ན། ལས་དློན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ལ་བུ་ཡུལ་དང་འབེལ་བའི་བ་ཚིག་གི་དློན་ཡིན། བེད་

ཅེས་པ་བེད་པ་པློ་དང་འབེལ་བའི་བེད་ཚིག་སྟེ། དཔེར་ན། ལས་དློན་སྒྲུབ་མཁན་ཞེས་པ་ལ་བུ་

འདི་གཉིས་ནི་ལས་ཚིག་གི་ངློས་ལས་དབེ་དགློས་པ་དང་། ལས་ཅེས་སྐབས་འདིར་བསྒྲུབ་བའི་

དློན་དེ་ལ་དགློས། དགློངས་དློན་ལར་ཤིང་མཁན་གིས་སྟ་རེས་ཤིང་གཅློད་པར་མཚོན་ན་

གཅད་བའི་ཤིང་ནི་ལས་སམ་བ་ཡུལ་དང་། གཅློད་པ་པློ་དང་འབེལ་བའི་བ་བ་གཅློད་ཅེས་པའི་

བ་ཚིག་ནི་བེད་དང་། གཅད་བའི་ཤིང་དེ་དང་འབེལ་བའི་བ་བ་གཅད་ནི་བ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། 

བ་བེའུ། བ་བིའུ་དང་འདྲ།

བ་བང་། ① བ་རིགས་ཀི་བང་ཁློག ② བ་བང་། ཁྱུང་སྐེ། ཡུ་མློའི་མགློ་བཅས་སྟློད་ཀི་བཟང་གསུམ་

འཛོམས་པའི་ར། 

བ་བའི་དུགས། ཕུག་རློན་གི་བྲུན་མེ་ལ་བསློས་ཏེ་མཁལ་རེད་སློགས་ན་བའི་གནས་སུ་སྦར་དགློས་

པའི་བད་ཀན་གི་ནད་སེལ་བའི་སྨན་དཔྱད་ཅིག

བ་བལ། ① འཇིག་རེན་གི་བ་བ་དང་བལ་བ། ② [མངློན] མཚན་མློ།

བ་བལ་བ། འཇིག་རེན་གི་ལས་དློན་སངས་པའི་རྣལ་འབློར་པ། 

བ་བྲུན། བའི་སྐྱག་པ། 

བ་བག བ་སྤློད་དང་དློན་གཅིག 

བ་བག་རྒློད་པློ། ལས་རྒྱུ་དང་དྲན་རྒྱུ་མང་པློ་ཡློད་པའི་མི་བརན་པློ་མ་ཡིན་པའི་དློན། མི་དེ་བ་བག་

རྒློད་པློ་རེད། ཡིད་ཆེས་མི་རུང་བ་ཞིག་རེད་ལ་བུ།

བ་བློ་བེད་བློ། བཟང་ངན་གང་རུང་གི་ལས་ཀ་བ་འདློད་བེད་འདློད་ཀི་བསམ་བློ། བ་བློ་བེད་བློའི་

ངང་ནས་ལས་ཀ་ཉིན་འགངས་ཞག་འཕུལ་གིས་དངློས་སུ་ལག་ལེན་མ་བསྟར་ན་ཕིས་སུ་

འགློད་སེམས་སྐྱེ་རྒྱུ་ལས་མེད། 

བ་འབུ་ཡི་གེ འབུ་ཡིག་ཀང་ཟེར། ཡིག་གཟུགས་དེ་ནི་ཀྲློན་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ལས་གཟུགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

འགྱུར་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། ཡིག་གཟུགས་དེ་ཀྲློའུ་རྒྱལ་རབས་ཤར་མའི་སྐབས་སུ་ཐློན་པ་དང་། 

ཐློག་མར་དམག་དཔློན་ཚོའི་གློ་མཚོན་གི་ཐློག་ཏུ་སྤློད་ཀི་ཡློད། རེས་སུ་རིམ་བཞིན་རྒྱན་རིས་

ཡིག་གཟུགས་དང་མཛེས་རལ་ཡིག་གཟུགས་ལ་སྤློད་ཀི་ཡློད།

བ་འབས། བ་ཡི་སློ་ང་། 

བ་འབྲུག ① བ་དང་འབྲུག་གི་བསྡུས་མིང་། ② གློས་ཆེན་དང་། རུམ་གདན་སློགས་ལ་འགློད་པའི་

རི་མློ་ཞིག 

བ་མ་ར། ཕློ་ཉའམ་བང་ཆེན། ཁམས་གསུམ་བསྐློར་བའི་བ་མ་ར། 

བ་མ་བུ། ལྷ་གཅིག་རྒྱ་བཟའ་ཀློང་ཇློའི་ལྷ་མློ་འཁབ་དུས་རེན་འབེལ་མཚོན་བེད་བ་མ་བུ།

བ་མ་བུམ། རབ་བྱུང་གི་ཆུ་བླུག་སྣློད་སློགས་མཆློད་ཆས་ཀི་ཆབ་བུམ་ཞིག 

བ་མ་བི། ཕ་ཝང་ངམ་པགས་བིའུ། སྐབས་བསྟུན་མགློ་བདེ་དྲན་འཕྲུལ་བེད་མཁན་དེ་དག་ནི་བ་དང་

ཙི་ཙི་གཉིས་ཀ་ཡིན་ཁུལ་བེད་མཁན་བ་མ་བི་དང་འདྲ།

བ་མ་བི་ཁློག་སྟློང་། ཕ་ཝང་ངམ་པགས་བིའུ།

བ་མ་བེའུ། སློག་ཆགས་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་མློ་ནད་

སེལ། གདློན་ནད་འཇློམས། 

བ་མལ། བ་ཚང་།

བ་མིག་ཅན། སློག་ཆགས་ཀི་ནང་ནས་བ་ཡི་རིགས་རྣམས་མིག་འཛུམ་སྐབས་མིག་ལྤགས་འློག་

མས་གློང་མ་ལ་ཡར་བཀབ་ནས་འཛུམ་དགློས་པ་དང་། མི་རྣམས་མང་ཆེ་བ་མིག་དབང་ཆེད་

དུ་གཉེར་ནས་འཛུམ་སྐབས་མིག་ལྤགས་གློང་འློག་གཉིས་ཀ་ཡས་མས་སུ་གཏུགས་ནས་

འཛུམ་སྐབས་མིག་ལྤགས་གློང་མས་འློག་མ་ལ་མར་འགེབས་ཏེ་འཛུམ་དགློས། གལ་ཏེ་མི་

འགའ་ཞིག་ལ་བ་རིགས་དང་འདྲ་བར་མིག་མས་འགེབས་ཀིས་འཛུམ་པ་བྱུང་ན་མི་དེ་འདྲའི་

རིགས་བ་མིག་ཅན་ཟེར་སློལ་ཡློད་ཅིང་། བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་རྒྱལ་པློ་དགའ་ལན་ཚེ་དབང་

སློགས་བ་མིག་ཅན་གི་མི་ཉུང་ཤས་བྱུང་མློང་བ་རེད། 

བ་མློ། འདབ་ཆགས་མློ་སྤི་དང་ཁིམ་བ་མློ་ལའང་།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བ་མློ་ལབ། [རིང] ① མཆློད་རས། ② འབུལ་རློངས།

བ་རྨྱང་། ① རྐྱློང་ཤད་དམ། སྒིང་བའམ། གལ་བ། སེང་གེ་ཚང་ནས་ཐློན་ཏེ་བ་རྨྱང་བེད་པ། ② དློན་

མེད་དུ་རང་ལག་རྣམས་ཤད་དུ་བརྐྱང་དགློས་པའི་རླུང་ནད་ལང་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག

བ་སྨང་། ཡིབ་ནས་ལ་བའི་དློན་ནམ་རང་ལག་ཤད་དུ་རྐྱློང་བའི་མིང་ངློ་།། 

བ་རློལ། བ་བའི་ལས་ལ་འབད་རློལ་བེད་པ། དློན་མེད་བ་རློལ་མང་བ་ངལ་བའི་རྒྱུ། 

བ་ཚང་། བའི་སྟློད་གནས་ཚང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བ་ཁིམ་དང་བ་མལ་ལློ། 

བ་ཚིག ① བ་བའི་ལས་ཀི་ཚིག བ་ལས། ② ལས་ཚིག 

བ་ཚིག་གི་དབེ་བ། བ་ཚིག་གམ་ལས་ཚིག་ནི་བེད་པ་པློ་ཞིག་གིས་ཡུལ་གང་ལ་བ་བ་བེད་པའི་ཚེ་

བེད་པློའི་བ་རློལ་སྟློན་པའི་མིང་དེ་ལ་ཟེར། དེ་ལ་ནང་གསེས་ཀི་དབེ་ན་དྲུག་ཡློད་པ་སྟེ། དངློས་

པློའི་དབང་དུ་བདག་གཞན་གཉིས་སུ་དབེ་བ་དངགཅིག ལས་ཀི་དབང་དུ་བ་ལས་བེད་ལས་

གཉིས་སུ་དབེ་བ་དང་གཉིས། དུས་ཀི་དབང་དུ་འདས་མ་འློངས་ད་ལ་གསུམ་དུ་དབེ་བ་དང་

གསུམ། འཇུག་ཚུལ་གི་སློ་ནས་བ་བེད་འདས་སྐུལ་བཞི་རུ་དབེ་བ་དང་བཞི། ངློ་བློའི་སློ་ནས་

བེད་འབེལ་བེད་མེད་གཉིས་སུ་དབེ་བ་（བ་བེད་ཐ་དད་པ་ཐ་མི་དད་པ）དང་ལྔ། རྣམ་པའི་སློ་

ནས་གཟུགས་འགྱུར་གཟུགས་མི་འགྱུར་གཉིས་སུ་དབེ་བ་དང་དྲུག་གློ །དབེ་བ་དེ་དག་མདློར་

བསྡུས་ན། དངློས་ལས་དུས་གསུམ་སྟློན་པའི་བ་ཚིག་དང་དུས་གསུམ་ཁློ་ན་སྟློན་པའི་བ་ཚིག་

གཉིས་སུ་འདུས་ཡློད་པ་རེད། དེ་ཡང་དཔེར་ན། བ་ཚིག་གཟུགས་གཅིག་གིས་དངློས་ལས་

དུས་གསུམ་སྟློན་ནུས་པའི་བ་ཚིག་གི་རིགས་ནི། བསྒྲུབ་ལ་བུ་སྟེ། འདིས་དངློས་པློ་བདག་

གཞན་གཉིས་ལས་གཞན་བ་བའི་ཡུལ་གི་དངློས་པློ་བསྒྲུབ་བའི་དློན་དེ་ཉིད་སྟློན་པ་དང༌། བ་

ལས་དང་བེད་ལས་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་བ་བའི་ཡུལ་དང་འབེལ་བའི་བ་བ་སྟློན་པ་སྟེ་བསྒྲུབ་

པར་བ་ལ་བུ་དང༌། དུས་གསུམ་གི་ནང་ནས་མ་འློངས་པ་སྟློན་པ་ཏེ། བསྒྲུབ་དགློས་ལ་བུ་གློ་ས་

བས་གཞན་ལའང་རིགས་འགེ། དུས་གསུམ་ཁློ་ན་སྟློན་པའི་བ་ཚིག་ནི། བེད་པ་པློ་གཞན་དང་

དངློས་སུ་མ་འབེལ་བའི་བ་བ་ཞིག་སྟེ། དཔེར་ན་གྲུབ་ལ་བུ་ཡུལ་གང་ཞིག་ལ་བ་བའི་འབས་བུ་

ཐློན་པའི་སྐབས་སུ། བེད་པ་པློའི་བེད་རློལ་དང་དངློས་སུ་འབེལ་མེད་དེ་སྐད་ཅིག་དེ་ལ་བེད་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

པློའི་རློལ་བ་འཇློག་ཟིན་པའམ། ཡང་ན་རློལ་བ་ད་རུང་བཏློན་མེད་པའི་གནས་སྐབས་ཡིན་པའི་

ཕིར། དེས་ན་འདི་ལ་བེད་པ་པློ་དང་དངློས་སུ་མ་འབེལ་བའི་བ་བའམ་ཡང་ན་དུས་གསུམ་ཁློ་

ན་སྟློན་པའི་བ་ཚིག་ཅེས་ཟེར་ཆློག་སྟེ། གྲུབ་ཟིན་ཞེས་འདས་པ་དང༌། འགྲུབ་བཞིན་འདུག་ཅེས་

པ་ད་ལ་བ། འགྲུབ་ཡློང་གི་རེད་ཅེས་མ་འློངས་པ་ལ་བུ་དང༌། ཡང་དཔེར་ན་ཤིང་བཅད་ནས་

ཆད་པ་ལ་བུའང་ཆད་ཚར་ཟིན། ཆད་ཡློང་བཞིན་འདུག ཆད་ཡློང་གི་རེད་ཅེས་པ་ཚིག་གློགས་

དང་སྦར་ནས་དུས་གསུམ་སྟློན་པའི་བ་ཚིག་གི་རིགས་རྣམས་སློ།། 

བ་ཚེ། ཟངས་ང་ཆུང་ངུའམ་དཔངས་དམའ་ལ་ཞབས་བདེ་ཞིང་སྙློམ་པའི་ཟངས་རིགས་ཤིག་གི་མིང་།

བ་ཚེ་རིང་། ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག་བ་ཁྲུང་ཁྲུང་། 

བ་ཚོགས། བ་མང་པློ། ཇག་སེ་ནི་བ་ཚོགས་དང་འདྲ་བས་གཏློར་ཆློག་ཆློག་རེད།

བ་མཚའ་ལུ། ཁིམ་བ་དམར་པློ།

བ་འཚོལ། བ་བེའུས་ཟས་འཚོལ་བ་ལར་ཉིན་རེའི་འཚོ་བ་ཉིན་རེར་འཚོལ་བ། དགེ་སྦློང་གིས་འཚོ་

བ་བ་འཚོལ་གིས་འཚོ་བ། 

བ་འཚོལ་བི་འཚོལ། བ་དང་བི་བས་ཟས་འཚོལ་བ་ལར་ཏེ། ཟས་གློས་ཡུལ་ངེས་མེད་ནས་འཚོལ་

བའི་དཔེ། ངས་འཚོ་བ་དཀའ་ཐུབ་དང་བ་འཚོལ་བི་འཚོལ་བེད་པས་ས་ཞིང་གི་དགློས་པ་མེད།

བ་རི། བ་འཚོ་མཁན། བ་རིས་བ་གག་གསློ་སྐྱློང་བེད་པ་ནི་ཁློ་པའི་ཆེད་ལས་ཀི་ཐློན་སྐྱེད་ཡིན། 

བ་རློགས། བ་བ་བས་ཟིན་པའམ་གྲུབ་པ། སྟློན་བསྡུའི་བ་བ་རློགས་ལ་ཉེ།

བ་རློགས་ཀི་སྐད་ཅིག་མ། བ་བ་གང་ཞིག་འགློ་བརམས་ནས་མཇུག་མ་རློགས་བར་གི་དུས་ཡུན་

གི་ཐ་སྙད་དེ། འདི་ལ་དུས་རིང་ཐུང་གཏན་འཁེལ་མེད་དློ།།

བ་རློང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་སྟློད་ཙམ་ན་བ་རློང་སྐུ་ཕེང་དང་པློ་ཕག་མཁར་ཡློན་ཏན་རྒྱ་

མཚོས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བ་ཝང་། འདི་ཡང་ཁློན་གིས་བརློ་བའི་རི་བའི་སེ་སྟེ། ནགས་ཚལ་དང་ཤུག་ཁློད་སློགས་སུ་གནས་

པ་དང་། མངལ་འཁློར་བ་དང་ཕྲུ་གུ་སྐྱློང་བའི་སྐབས་མ་གཏློགས་རྒྱུན་དུ་ཁྱུ་དང་ཁྱུ་བས་ནས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློད་པ། གནམ་འཕང་གཅློད་པའི་གཤློག་རལ་དང་གང་ལྷག་བཟློད་པའི་ནུས་པ་ཅུང་ཞན། ལུས་

ཚད་རྨེ་ཁི་0.5ཙམ་ཟིན་པ་དང་། སྐེ་ཅུང་རིང་ཞིང་མཇུག་མ་ཆེ། ལུས་ཡློངས་ཀི་སྤུ་མདློག་ཧ་

ཅང་དཀར་ལ་མཇུག་མའི་སྒློ་ནག་པློ་ཡིན། སྨན་དུ་སྦར་བ་དང་རློ་ནུས། ① ཤ་རློ་མངར། ཞུ་

རེས་སྙློམས། ནུས་པས་སྐྱུགས་པ་གཅློད། ལུས་ཀི་ཟུངས་གསློ།། སྟློབས་སྐྱེད། ② བྲུན་རློ་ཁ། 

ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་གདློན་སྲུང་། སྨློ་འབློག་སེལ། 

བ་ཝང་ཤ སློག་ཆགས་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་ཟས་སྐློམ་

མི་འཇུ་ནས་སྐྱུག་པའི་ནད་ལ་ཕན། 

བ་ཞག དགུན་ཉི་ལློག་ནས་ལློག་ཞག་ཉེར་བཞི་རློགས་རེས་སུ་ཞག་བཞི་བཅུའི་རིང་ལ་བ་ཞག་ཟེར། 

དེ་ཡང་བ་མའི་ཞག་དྲུག གཤློག་ཟུར་ཞག་དྲུག དཔུང་ཞག་གསུམ། མཇིང་ཁུང་ཞག་བདུན། 

ཁ་གདློང་ཞག་གསུམ། གཤློག་རེ་ཞག་ལྔ། བ་བུ་ཞག་བཅུ་སྟེ་ཞག་བཞི་བཅུའི་རིང་ཁ་ཆར་དང་

གང་ངར་སློགས་ལ་བརེན་ནས་སད་སེར་ཞློད་ཐན་སློགས་ཡློད་མེད་བརག་སློལ་ཞིག་སྟེ་བ་གློ་

བློས་སློ་ང་གསློས་ནས་རིམ་པས་བ་དྲུག་ཆགས་པའི་བར་དུ་དཔེ་སྦར་ནས་བཤད་སློལ་ཡློད་

པའློ།། བ་ཞྭ། བློད་ལློངས་ལྷུན་རེ་རློང་ཁློངས་བ་ཡུལ་བའི་བུད་མེད་ཀི་ཞྭ་མློ།

བ་གཞག ལས་ཀ་དང་དེ་བེད་སྟངས་ཀི་རྣམ་གཞག བ་གཞག་ཡློད་ཚད་བཀློད་འདློམས་ལར་བེད་པ།

བ་གཞུག ① བའི་མཇུག་མ། ② སྐར་མ་བི་བཞིན། 

བ་ཟན། བའི་ལློ་ཆས། བ་ལ་བ་ཟན་མ་བིན་པར། མློ་བས་སློ་ང་ག་ལ་གཏློང་། 

བ་ཟིན་ཉ་ཟིན། བ་བ་གཅིག་ལ་ལྷུར་ལེན་མི་བེད་པར་བློ་ཡི་བེ་བག་མང་པློ་འགྱུར་བའི་དཔེ།

བ་ཟེ་མར་རློང་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་སྟེང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བ་ཟླ། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་སྟློན་འབིང་པློ་བའི་ཟླ་བ་སྟེ་བློད་ཟླ་བརྒྱད་པ་

དང་། ཞིང་འབློག་རྒན་པློའི་ལུགས་ལ་དགུན་ཐ་མ་བའི་ཟླ་བ་སྟེ་བློད་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པ་ལ་ཟེར།

བ་གཟུགས་མློ། ཟེ་མློ།

བ་གཟུངས་མློ། བ་གཟུགས་མློ་དང་འདྲ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བ་འུག་ས་ཚིགས། བ་ཡུལ་དང་འུག་པ་ལུང་གཉིས་བསློམས་པའི་ས་མིང་། 

བ་ཡུར་དགློན། འཛམ་ལྷ་དགློན་དང་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་

གཉིས་པའི་ནང་སྤི་ལློ་༡༧༣༡ཙམ་ལ་བློན་གི་གྲུབ་སེ་ཞིག་ཆགས། རེས་སུ་དཔལ་ལན་ནགས་

རྒྱལ་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་ཆློས་སེ་བཏབ་པ་ལས་བ་ཡུར་བ་མ་ཀུན་དགའ་ཆློས་འབློར་སློགས་

ནས་ཇློ་ནང་པའི་སེ་རུ་བསྒྱུར། གྲུབ་མཐའ་ཇློ་ནང་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་འཛམ་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བ་ཡུལ། ལས་ཀ་བེད་སའི་གནས་ཡུལ་ལམ་ཁ་གཏད། བ་ཡུལ་ལ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཡློད་ཀང་

མཐློ་དམན་དང་ལེགས་ཉེས་ཀི་དབེ་བ་མེད། དབིན་སྐད་དུ་object ཟེར།

བ་ཡུལ་གི་མིང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་object name ཟེར།

བ་ཡུལ་དགློན། ད་ལ་ཉམས་གསློ་བས་མེད། ཟངས་ཆེན་དགློན་གི་དགློན་ལག་ཡིན། བ་པ་བཀྲ་

ཤིས་དར་རྒྱས་ཀི་ཞ་ཏ་མ་པདྨའི་བཀའ་བཀློད་ཅིང་བཏབ། དུས་ཚོད་ནམ་ཡིན་མ་གསལ། 

གྲུབ་མཐའ་བཀའ་གདམས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ལྷུན་རེ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད།

བ་ཡུལ་སྣློན་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་add object ཟེར།

བ་ཡུལ་བ་ཆེན་པློ། མཚན་གཞློན་ནུ་འློད་ཅེས་པ་རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༠༧༥ལློར་

སྟློད་ལུང་གི་གློལ་གློ་ལུང་དུ་འཁྲུངས། སྟློད་ལུང་པ་རིན་ཆེན་སྙིང་པློ་དང་སྤན་ས་བ་ཚུལ་

ཁིམས་འབར་གི་ཉེ་བར་གནས་པ་ལ། བ་མ་ལ་བཀུར་སྟི་ཤིན་ཏུ་ནན་ཆེར་མཛད་པས་བསྐྱེད་

རློགས་གཉིས་ཀི་གདམས་ངག་ཐློབ། དྭགས་པློའི་ལྷློ་རྒྱུད་ཀི་བ་ཡུལ་དུ་དགློན་པ་བཏབ་སྟེ་སློབ་

མ་མང་དུ་འདུས་ནས་བཀའ་གདམས་གདམས་ངག་པའི་ཆློས་སེལ། བཀའ་བརྒྱུད་བ་མ་དྭགས་

པློ་ལྷ་རེ་ཡང་དེ་ལས་ཆློས་གསན། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ས་རསྤི་ལློ་༡༡༣༨ལློར་འདས། 

བ་ཡུལ་རིགས་དབེ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་
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ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་object category ཟེར།

བ་གཡབ། སྟེང་གཡློགས་ལ་བུའི་གུར། 

བ་གཡབ་ནམ་མཁའ་ལིང་། གུར་གཡབ་ཆེ་བ།

བ་ར། ① ལ་རློག་གམ་ཉིན་མློའི་སློ་པ། ས་མཚམས་ལ་བ་ར་བེད་པ། དག་ཡའི་གནས་ཚུལ་ལ་བ་

ར་བེད་པ། ② རེའུ་མིག་གི་ཁ་བང་། ③ ཕེང་བསྟར། དབུས་ཀི་བ་ར་བཟུང་། མདའ་རློའི་ལྷག་

མའི་བར་གངས་ལར་བཟུང་བ། 

བ་ར་མཁན། གཞན་ལ་ལློག་ཏུ་གསང་ལ་གསང་ཉན་བ་མཁན་གི་མྱུལ་མ། ཡང་ན་ཉན་རྣ་ཞེས་པ་

མིང་གི་རྣམ་གངས། 

བ་ར་བ། ལ་རློག་པའམ་སློ་ལ་བེད་མཁན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མེལ་ཚེ་པ་དང་སློ་པའློ།།

བ་རིམ། བ་བ་བེད་པའི་ས་ཕིའི་གློ་རིམ། ལས་གྲྭའི་བ་རིམ། ལས་འགུལ་གི་བ་རིམ། དབིན་སྐད་

དུ་code ཟེར། 

བ་རིས། གནའ་བློའི་ར་ཆས་ཀི་རི་མློའི་རིགས་ཤིག་ཡིན། ཡང་ཧྲའློ་རིག་གནས་མཚོན་པའི་མེའློ་

ཏི་ཀློའུ་ཡི་ཤུལ་རེས་དང་། དེ་མིན་གི་རིག་གནས་མི་འདྲ་བའི་ཤུལ་རེས། ཧན་རྒྱལ་རབས་

ཀི་ཤུལ་རེས་བཅས་ནས་ཐློན་པའི་ར་ཆས་སྟེང་བ་རིས་ཀི་རྒྱན་རིས་སྣ་ཚོགས་འབི་བརློས་

བས་ཡློད་པའློ།། 

བ་རུང་ཁ་ཤློར། བལ་ཡུལ་དུ་ཡློད་པའི་མཆློད་རེན་ཆེན་པློའི་ནང་དུ་སངས་རྒྱས་འློད་སྲུང་གི་རིང་

བསེལ་སློགས་ཡློད་ཟེར། འདི་མཇལ་བར་བློད་ནས་འགློ་མི་མང་པློ་ཡློད། 

བ་རེ་བ། སློ་པའམ་བ་ར་བ།

བ་རློག ཕློ་རློག་སྟེ་བ་ནག་པློ་ཞིག དག་དང་རང་ཕློགས་གཉིས་ནི་བ་རློག་དང་འུག་པ་ལ་བུ་ཞིག་

རེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁྭ་ཏ་དང་། འཁིག་བ་སེད། གློང་ཁེར་སྤློད། དགའ་བས་རྒྱུ། བརྒྱ་

བིན་སྐྱེས། འཆི་མེད་གཏློར་ཟ། གཏློར་མས་རྒྱས། ཐློས་སྒློག བདག་ཉིད་སྒློག ན་ཚོད་གནས། 

ཚེར་མའི་ཚང་ཅན། གཞན་གསློ།། རབ་དགའ། ལན་ཅིག་སྐྱེས་བཅས་སློ།།

བ་རློག་སྐྲློད་ནུས་པ། ཁེའུ་ཕློ་རློག་སྐྲློད་ནུས་པ་སྟེ་ཕྲུ་གུ་ལློ་བརྒྱད་ཙམ་དུ་སློན་པ།
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བ་རློག་དག། [མངློན] འུག་པ།

བ་རློག་དག་བློ། [མངློན] ཕ་ཝང་། 

བ་རློག་ཆེན་པློ། ཁྭ་ཏ་ཆེན་པློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀ་ཀློ་ལ། མགིན་ནག འཆི་བ་བསླུ་བཅས་སློ།། 

བ་རློག་མཆུ་རིང་། ལུས་ཀི་ཤའི་ནང་དུ་རུས་པ་ཟུག་པ་འདློན་བེད་ཀི་སྐམ་པ་ཁ་གཉིས་ཤིག 

བ་རློག་འཇིགས་བེད། [མངློན] འུག་པ།

བ་རློག་ཉུངས་མ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་རྨ་གསློ།། 

འབས་ནད་འདུལ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཐ་དད་ཕེང་དང་། འདབ་བེད་རྩུབ་མློ། ནད་མེད་ལམ་

སྐྱེས། བུམ་ངེ་མཛེས་ལན་གཉིས། ཡན་ལག་སྐྱེས། བུམ་ངེས། མཛེས་ལན་གཉིས། ཡན་ལག་

དམར། ཤིན་ཏུ་སྤློད་བཅས་སློ།།

བ་རློག་མཐློ་གང་། མཛུབ་མློའི་ཚིགས་དབུས་མར་མཐེ་བློང་གི་ཚིགས་སྦར་བའི་ཚད།

བ་རློག་ནློར་བུ། ས་ཡག་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་

ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། བ་རློག་

ནློར་བུ་བ་རློག་བུ། གཡག་སྙིང་ལུག་སྙིང་བ་རློག་ནུ། པ་བ་རེ་སྐློན་ཁློ་ཡག་པ། གཡའ་ལྡུམ་ལུ་

གུ་སྙིང་རྣམས་ནི། ས་ཡག་པ་ཡི་མིང་ཡིན་ནློ།། ཞེས་གསུངས། 

བ་རློག་མིག ① གློ་བུ་ཐུགས་ཁབ་ཀི་གསང་ནས་སྟེང་དུ་ཚོན་གང་གཞལ་བའི་སར་ཡློད་པའི་བང་

ཁློག་སྟློད་ཀི་མདའ་གསང་ཞིག ② སློ་སྨན་བ་རློག་ཉུངས་མའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

བ་རློག་མཚལ་མཆུ། བ་སྐྱུང་ཀ

བ་རློག་རློང་། འདི་འབི་གུང་མཐིལ་ལ་ཟེར། 

བ་རློག་གསློས། [མངློན] ཁུ་བྱུག 

བ་རློང་དགློན། ཕུན་ཚོགས་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། འདེབས་ལློ་སློགས་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་

མ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བ་ལག[ཡུལ] ཕྲུ་གུ་བ་སྤློད་རིང་པློ།

བ་ལག་བརྡར། བིས་པས་རེད་མློ་རེ་བའི་དློན་སྟེ། ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀིས་བ་ལག་བརྡར་ཞིང་འགི་ལ་བུ། 
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གཏམ་དཔེར། བ་ལག་བརྡར་སར་བིས་རང་ཆག ཅེས་པ་རེད་མློ་རེ་སྐབས་དློན་དངློས་ཀི་

གཞན་ལ་གནློད་པ་ཐེབས་པའི་དློན་ཡིན།

བ་ལས། བ་བེད་ཐ་དད་ཡིན་པ་གང་ཞིག་བ་ཡུལ་དང་འབེལ་བའི་བ་བ། 

བ་ལེ། མློ་མཚན་གི་བུ་གའི་ཡ་ཀད་དུ་ཡློད་ཤ་སྐྱི་ཚོར་བ་རྣློ་བའི་ཆ་ཤས་ཤིག

བ་ལེ་བློ་ལེ། ལས་ཀ་ཞིབ་ཚགས་མི་བེད་པ་སྟེ་ཧ་ལེ་ཏློ་ལེ་དང་མཚུངས། ལས་ཀ་གང་ཅི་བ་ལེ་བློ་

ལེ་བས་ན་གནད་སྨིན་གི་གྲུབ་འབས་ཡློང་མི་སིད།

བ་ལེབ། བ་མ་བིའུའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། གློང་སྨན་པས། བ་ལེབ་ནི་བ་མ་བིའུའི་མིང་

ངློ་།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་དང་། གཞན་དུ་ཕ་ཝང་སྐྱི་ལེབ་ཀི་མིང་དང་ནློར་དློགས་ཀང་མཆིས་

ཏེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་ལག་ལེན་

གཅེས་བསྡུས་ཀུན་གསལ་སྣང་མཛོད་ལས། བ་ལེབ་བིའུ་ལེབ་བ་མ་བིའུ་དང་། ཕ་ཝང་སྐྱི་

ལེབ་ནློར་བ་མི་འདུག་གམ། ཞེས་གསུངས། 

བ་ལློ། ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་ཀི་གས་ཤིག

བ་ལློ་པ། བ་ལློར་སྐྱེས་པའི་མི།

བ་ལློག བ་བ་ཕིན་ཅི་ལློག གཡློ་སྒྱུ་ཟློལ་ཟློག་གིས་བ་ལློག་སྤློད་ལློག་བས་པའི་གྲུབ་འབས་སྙེ་མ་

ལློང་བ་དང་མཚུངས།

བ་ཤ་སེན་བགློས། ཆ་སྙློམས་སུ་བགློས་པ། བ་ཤ་སེན་བགློས་ཀིས་བུ་ལློན་འཇལ་བ། ཁ་ཟས་ཉུང་

ངུ་ལས་མེད་ཀང་བ་ཤ་སེན་བགློས་ལར་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་སྤད།

བ་ཤཱ་རི་ཀ གཞི་འགེལ་ལས། ཤ་རི་ཀ་ཞེས་བ་བ་ནི་རི་སྐེགས་སློ་ཞེས་གསུངས་སློ།། 

བ་ཤང་ཤང་། སར་གི་གཏམ་རྒྱུད་དུ་བཤད་པའི་བ་རིགས་ཤིག

བ་ཤང་ཤང་ཏེའུ། བ་ཤང་ཤང་དང་འདྲ།

བ་ཤློང་དགློན། མང་ཐློས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོས་ཕག་བཏབ། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་

པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་ལྷ་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བ་ཤློར་བ། གསང་དགློས་པའི་དློན་དག་བློས་ཤེས་པ། གསང་བའི་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེ་གཞན་ལ་བ་
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ཤློར་མེད་པ་ཞིག་དགློས། 

བ་གཤློག་བི་སློ།། པགས་བིའུ་ལར་མགློ་བདེ་དྲན་འཕྲུལ་བེད་པའི་དཔེ། བ་ཁལ་བི་ལློ་ལའང་ལློས། 

བ་གཤློར་བ། བ་རྔློན་པ། འཚོ་བའི་ཐབས་ལ་བ་གཤློར་བའི་བ་བར་ཞུགས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་

བ་རྒྱ་བ་དང་། བ་རི་བའློ།།

བ་ས་ལྷ་ཁང་། མིང་གཞན་བ་ས་གསེར་གི་ལྷ་ཁང་ཟེར། མངའ་བདག་ཁི་རལ་པ་ཅན་གིས་བཞེངས་

ཀང་ཟེར། འགའ་ཞིག་གིས་མངའ་བདག་དཔལ་འཁློར་བཙན་གིས་བཞེངས་ཀང་ཟེར། གྲུབ་

མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་སྣེ་གདློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བ་ས་རང་པའི་དང་པློར་ཡློད་པའི་ཟུང་ལན་གསུམ། ནང་གསེས་དང་པློར་རྣམ་གངས་གསུམ་ཡློད་

པ་ནི། བར་མ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལན་དང་། བར་དུ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལན། ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པའི་ཟུང་

ལན་གསུམ་མློ། 

བ་ས་བ་ཐློག་མའི་ཟུང་ལན་གི་རྒྱན་དྲུག ༡བ་ས་བ་རང་པའི་དང་པློར་ཡློད་པའི་ཟུང་ལན། ༢ བ་

དཀའ་བ་གནས་གཞན་ན་ཡློད་པའི་ཟུང་ལན། ༣ཐློག་མཐའ་གཉིས་སྦར་གི་ཟུང་ལན། ༤ ཀུན་

ཏུ་ཟུང་ལན། ༥ བསེས་པའི་ཟུང་ལན། ༦ བཟླློས་པའི་ཟུང་ལན་ནློ།། 

བ་སག་ཅན། ཆུ་རའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་

ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། ལ་རྒློད་ཆུ་

བ་བ་སག་ཅན། ། ཆུ་ལློ་ཆུ་རང་དཔལ་ཆེན་པ། ། ལ་ཆུ་གསེར་སློང་ཆུ་ཆུང་བ། ། རྒྱལ་པློ་བེར་

སེར་ཅན་རྣམས་ནི། ། ཆུ་རའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་སློ།། ཞེས་གསུངས།

བག ཇག་པའི་མིང་ལ་འཇུག་སྟེ། ཇག་པ་ལ་བག་མཁན་ཟེར་བ་ལ་བུ།

བག་མཁན། ① མདའ་མཁན། བག་མཁན་སྐྱེན་པློས་བ་ཁ་ནམ་མཁར་བསད། ② ཇག་པ། ③ གར་

མཁན། ④ སར་ལྷ་སར་པློ་ཏ་ལའི་རེ་ནས་ཞློལ་རྡློ་རིང་བར་ཐག་པའི་ཐློག་རྒྱུག་པའི་སྒྱུ་རལ་པ་ཞིག 

 བག་བདེ་པློ། མ་ལག་བདེ་པློ་ཞེས་ཏེ་ལག་རལ་མཁས་པའམ་གཟུགས་ཅག་བདེ་བར་བརློད།

བང་། ① བང་ཕློགས། མདློ་སྨད་ཁུལ་གི་ས་བབ་ཕལ་ཆེར་བང་མཐློ་ལ་ལྷློ་ཞློལ་བ་ཞིག་ཡིན། ② 

བློད་ཀི་བང་ཕློགས་སུ་ཡློད་པའི་འབློག་ཁུལ།
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བང་སྐར་བདུན། མློན་གེ་དང་། མློན་གྲུ། ཁྲུམས་སྟློད། ཁྲུམས་སྨད། ནམ་གྲུ། ཐ་སྐར། བ་ཉེ་རྣམས་སློ།། 

བང་སྐར་སྤུན་བདུན། བང་གི་ཕློགས་སུ་གནས་པའི་སྐར་མ་བདུན་ཚོ་ཅན་ཞིག་གི་མིང་། 

བང་དཀར་དགློན། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༣༥༤ལློར་སྟག་བ་ཨ་ཁ་མཛོ་ལིང་གིས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབའ་ཐང་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བང་ཁང་རི་ཁློད། བང་ཁང་རི་ཁློད་ནི་གུང་ཐང་གི་ལྷློ་ངློས་རི་རེར་ཆགས་ཤིང་གུང་ཐང་བ་མ་ཞང་

གི་སྒྲུབ་ཁང་ཡིན་པ་དེར་ཚལ་དབུས་གིང་གྲྭ་ཚང་ནས་དཀློར་གཉེར་གྲྭ་པ་གཅིག་གཏློང་བ་

དང་། རི་འགམ་ནས་རི་རེ་བར་བ་མ་ཞང་གི་སྒྲུབ་ཕུག་ཁ་ཤས་ཡློད་འདུག

བང་ཁློག ① ལུས་ཀི་ཁློག་སྟློད་ཀི་ནང་ངམ་མདུན། ② མགློ་དང་ཡན་ལག་བཞི་བཅས་ཕར་ཕུད་

པའི་དེ་བིངས་ནང་དུ་དློན་ལྔ་དང་། སྣློད་དྲུག་གནས་པའི་ཡུལ་དེའློ།།

བང་ཁློག་སྟློད་སྨད། མཆིན་དྲི་ཡན་ཆད་ལ་བང་ཁློག་སྟློད་དང་། མཆིན་དྲི་མན་ཆད་ལ་བང་ཁློག་

སྨད་ཅེས་ཟེར། 

བང་ཁློག་རྨ། མགློ་དང་ཡན་ལག་བཞི་ཕར་ཕུད་པའི་དེ་བིངས་ཀི་ལུས་ཕི་ནང་དུ་མཚོན་སློགས་

ཕློག་ནས་འཆི་རྐྱེན་གློ་བུར་དུ་བྱུང་བའི་རྨ་ལའློ།།

བང་ཁློག་ཡུལ་ཐིག མི་ལུས་ཀི་བང་ཁློག་ནང་གི་དློན་ལྔ་དང་། སྣློད་དྲུག་བཅས་ཀི་གནས་ས་དང་། 

ཆེ་ཆུང་འདྲ་དབིབས་བཅས་གསལ་བར་རློགས་པའི་ཕིར་དུ་ལུས་ཀི་ཕི་ནས་ཐིག་བཏབ་པས་

ནང་གི་ཡུལ་རྣམས་འཚོལ་བའི་ཐབས་ཤིག་ཡིན།

བང་ཁློག་ལུས་ཐིག མི་ཕྱུགས་ཀི་ལུས་ཀི་དློན་ལྔ་སྣློད་དྲུག་གི་གནས་ས་དང་ཤ་གནད་ར་གནད་

སློགས་མཚོན་པའི་དཔེ་རིས་ཀི་མིང་།

བང་ཁི་རྣ་ལེབ། བློད་ཀི་བང་ཧློར་ཕློགས་ནས་ཐློན་པའི་ཤ་ཁི་ཞིག 

བང་ཁ། སློག་ཆགས་སྨན་གི་རིགས་འབུ་བང་པ་དམར་ཁ། 

བང་ཁམ། ཤིང་ལེབ་ལས་བཟློས་པའི་བང་བུ་ས་ཆའི་མིང་དང་གློང་པའི་མིང་འཁློད་པ་ཆུང་ངུ་ཞིག་

གི་རེར་བུག་པ་ཡློད་པ། ཐག་པའམ་སྐུད་པ་ལ་བརྒྱུས་ནས་ཕན་ཚུན་འཐེན་ཆློག་པ་ཞིག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བང་གད་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་དུས་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ཤན་ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བང་གི་ཕློགས་སྐྱློང་། [མངློན] རྣམ་ཐློས་སས།

བང་གློམས། ཤེས་རིག་ཡློན་ཏན་ནམ་ལས་ཀ་སློགས་ཁློག་ཏུ་ཆུད་པའི་མློང་འདྲིས། ལག་རལ་བང་

གློམས་ཐློན་པ། བང་གློལ། རྣམ་བང་གི་ཕློགས།

བང་རྒྱུག [ཡུལ] ར་རྒྱུག་ཆེན་པློའ་ིསྐབས་ཉིན་ཤས་རིང་ར་ལ་རྩྭ་མ་ིསྟེར་བར་ལློ་བ་ལློག་བཅུག་པའ་ིདློན། 

བང་རྒྱ། པགས་ནད་བེ་བག་པ་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། ཟླ་ཟེར་ལས། བང་རྒྱ་ཞེས་པ་ནི་གདློང་ལ་དམར་པློ་

ཏལ་ཏིལ་བྱུང་བའི་པགས་ནད་ལ་བའློ།། ཞེས་དང་། བཤད་པའི་བང་རྒྱ་ནི་ནད་དེའི་མིང་ངློ་།། 

བང་རྒྱུད། བང་གི་ཁུལ་ལམ་བང་གི་ཕློགས། བློད་ཀི་བང་རྒྱུད་དུ་ཡློད་པའི་མཚོའི་ནང་ནས་གནམ་

མཚོ་ཆེ་ཤློས་རེད། བང་སྒ་མི་སྙན། རི་རབ་ཀི་བང་ངློས་རྒྱ་མཚོར་ཆགས་པའི་གིང་ཆེན་

འདིར་གནས་པའི་མི་རྣམས་འཆི་བའི་ཞག་བདུན་གི་གློང་དུ་ཁློད་འཆིའློ་ཞེས་སྒ་མི་སྙན་པ་ནམ་

མཁའ་ལས་འབྱུང་བས་ན་སྒ་མི་སྙན་དང་། དབིབས་གྲུ་བཞི་དང་། ཚད་ངློས་བཞི་ཀ་རེ་རེ་ལ་

དཔག་ཚད་སྟློང་ཕག་བརྒྱད་ཡློད་པ་བཤད་སློལ་ཡློད།

བང་དགུ འགའ་ཞིག་གིས་ཁབ་འཐེན་འཚེམ་སྤད་དང་། ལ་ལས་གནློད་སྲུང་བེད་པའི་ཁབ་ཀི་བང་

བུ་བུག་པ་དགུ་ཡློད་ཅིག 

བང་དགེ་རྣམ་རྒྱལ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་སྟློད་ཙམ་ན་བང་དགེ་ལ་པློ་ཚང་གི་བ་མ་ཡེ་ཤེས་

ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བང་བགློད། ཉི་མ་ལ་མཚོན་ན་དགུན་ཉི་ལློག་ནས་གཞུ་སློགས་ཁིམ་ཟླ་དྲུག་ལ་ཉི་མ་བང་བགློད་

ཟེར་ཏེ། ཉིན་ཇེ་རིང་དང་མཚན་ཇེ་ཐུང་དུ་འགློ་བའི་སྐབས་སློ།། 

བང་ངི་བིང་ངི་། ནད་བབ་ལི་པློ་མིན་པ་རེས་ཞི་རེས་ལང་གི་སྣང་ཚུལ། བང་ངི་བིང་ངིའི་ནད་དེ་ངློས་

འཛིན་དཀའ།

བང་ངློས། བང་ཕློགས།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བང་ངློས་མཁན་པློ་ཤེར་ཡེས། ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་ཧློར་རྒྱལ་པློ་གློ་དན་གིས་གདན་དྲངས་སྐབས་སུ་

བཞེངས་པའི་བང་ངློས་དགློན་པའི་མཁན་པློ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཟེར་བ་ས་སྐྱའི་དགེ་བཤེས་

མཁས་པ་རྒྱ་ཡིག་དང་བློད་ཡིག་གཉིས་ཀར་མཁས་པ་ཞིག 

བང་ངློས་པ་རིག་འཛིན་རྡློ་རེ། བང་ངློས་པ་རིག་འཛིན་རྡློ་རེ་ནི་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལགས་བི་སྤི་

ལློ་༡༩༠༠ལློ་སྟློད་ལུང་གི་སེར་རིན་སང་པའི་ཁིམ་དུ་འཁྲུངས། རེས་སུ་སེར་བང་ངློས་པའི་མག་

པར་ཕེབས་གཤིས་སེར་བང་ངློས་པའི་ཐློག་མིང་སྒྱུར་བས་ཤིང་། ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༩༡༣ལློར་

ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པས་བློད་དུ་ཚན་རིག་རིག་གནས་གློང་འཕེལ་ཡློང་ཕིར་སྐུ་

དྲག་གི་བུ་ཕྲུག་ཁག་གཅིག་དབིན་ཇིའི་ལློན་ཁློན་དུ་སློབ་སྦློང་ལ་གཏློང་གནང་མཛད་པའི་གས་

ཡིན། ཁློང་གིས་འབད་བརློན་ཆེན་པློས་སློབ་སྦློང་གནང་སྟེ་གློག་ལས་ཀི་ལག་རལ་སྦང་བརློན་

གཙོ་བློར་མཛད་དེ་སློབ་ཐློན་ལག་ཁེར་ཡང་ཐློབ་ནས་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༩༢༣་ལློར་བློད་དུ་ཕིར་

ལློག་གནང་། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པས་དགེས་མཉེས་ཆེན་པློ་མཛད། ཤིང་བི་སྤི་

ལློ་༡༩༢༤ལློར་བློད་ཀི་གློག་ཁང་དང་པློ་སྟེ་ལྷ་སའི་བང་ངློས་དློག་བདེ་གློག་ཁང་གསར་རྒྱབ་

གི་ཇུས་འགློད་དང་། ཐིག་ལེན། འཕྲུལ་འཁློར་སྒིག་གཤློམ་སློགས་ཁློང་ངློ་མས་བཀློད་ཇུས་

གནང་ནས་ས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༩༢༨ལློར་ཆུ་ཤུགས་གློག་ཁང་དངློས་སུ་ལེགས་བསྒྲུབས་ཟིན་ཏེ་

སྐྱློན་མེད་ངང་འདློན་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དང་། ཁློང་གིས་བློད་རིགས་གློག་ལས་མཁན་ཡང་གསློ་

སྐྱློང་གནང་བ་བཅས་བློད་དུ་གློག་ལ་མཛད་རེས་བཞག་གནང་ཡློད། ཁློང་གིས་འབད་བརློན་

ཆེན་པློས་གློག་འཕྲུལ་གི་ཕག་ལས་རྒྱུན་མཐུད་གནང་མུར་དེ་སའི་བློད་སེ་པ་ གཞུང་གི་ལྷ་ས་

གཉེར་ཚང་བའི་འགན་འཁུར་ཐློག་དམིགས་བསལ་རིམ་པ་བཞི་པའི་གློ་མིང་ཡང་བྱུང་བ་རེད། 

བང་ངློས་པའི་རྒྱལ་པློ། ཡློན་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་ཧུ་པི་ལི་སེ་ཆེན་ཧན་གིས་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིན་དུ་

མ་སློས་གློང་གི་རྒྱལ་ས་ནི་བློད་སྐད་དུ་ཤང་ཏློ་མཁར་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་ཅིང་། ས་གནས་དེར་སིད་

དབང་བཟུང་བའི་རྒྱལ་པློ་ལ་བང་ངློས་པའི་རྒྱལ་པློ་དང་རྒྱལ་པློ་བང་ངློས་པ་ཟེར་རློ། 

བང་ཆ། ① བང་གློམས་ཀི་ཚད། ② བང་ཕློགས་ཀི་ཆ་ཤས། 

བང་ཆིངས་ར་འཛུགས། ནུབ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་བང་མའི་སྤི་ཆིངས་ཀི་བསྡུས་མིང་ཏེ། དེ་ནི་ཨ་མེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

རི་ཁ་གཙོ་བློར་བས་པའི་ནུབ་ཕློགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་བཞག་པའི་དམག་དློན་སྤི་ཆིངས་ཤིག་

རེད། ༡༩༤༩ལློའི་ཟླ༤ཚེས་༤ཉིན་ཨ་རི་དང་དབིན་ཇི་ཧྥ་རན་སི་སློགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་

༡༢ཀི་ཕི་འབེལ་བློན་ཆེན་གིས་ཝ་ཞིན་ཏུན་དུ་མིང་རགས་འགློད་པའི་མཛད་སློ་སེལ་བ་རེད། 

དཔེར་ན་བང་ཆིངས་ར་འཛུགས་ཀི་ཕི་འབེལ་བློན་ཆེན་ལས་འཛིན་ཚོགས་འདུ་ནི་བང་ཆིངས་

ཀི་སྤི་ཁབ་པུའུ་རུ་འཚོགས་པ་རེད།

བང་ཆུང་། ① ཁབ་ཀི་བང་བུ་ཆུང་ངུ་། ② ཤིང་སློགས་ཀི་བང་བུ་ཆུང་ངུ་། 

བང་ཆུབ། ① གློམས་འདྲིས་མཐར་སློན་པ། ② སང་བའི་དྲི་མ་མཐའ་དག་བང་ཞིང་། རློགས་བའི་

ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཁློང་དུ་ཆུབ་པ་སྟེ་མི་སློབ་ལམ་ལ་བང་ཆུབ་ཅེས། བང་ཆུབ་ཀི་མཆློག་ཏུ་

ཐུགས་བསྐྱེད། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ལམ་གི་བཤད་སློལ་ལ་རང་ཉིད་

གཅིག་པུའི་དློན་དུ་ཞི་བདེ་དློན་གཉེར་གི་བསམ་པ་སངས་ནས་ནམ་མཁས་ཁབ་པའི་འགློ་བ་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐློབ་པར་འདློད་པའི་བསམ་པ་ཞིག་གློ 

བང་ཆུབ་ཀི་མཆློད་པ། མཆློད་པ་བཞིའམ་མཆློད་པ་ཆེན་པློ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག

བང་ཆུབ་ཀི་སྙིང་པློར་གཤེགས། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་བཤད་སློལ་ལ། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་

མུ་ནེས་ལློ་དྲུག་རིང་དཀའ་བ་སྤད་པའི་རེས་སུ་རྡློ་རེ་གདན་གི་བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་གི་འློག་ཏུ་ཏིང་

ངེ་འཛིན་ལ་བཞུགས་ཏེ་བདུད་བཞི་བཏུལ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་བརེས་པ་ཡིན་ཟེར། 

བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག ཆློས་ཐམས་ཅད་སྟློང་པར་ཁློང་དུ་ཆུད་པའི་རྣམ་པར་མི་རློག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་

གློགས་སུ་གྱུར་པ། 

བང་ཆུབ་ཀི་ལམ། སང་རློགས་ཀི་ཡློན་ཏན་རྣམས་མངློན་དུ་བེད་པའི་ལམ།

བང་ཆུབ་ཀི་སེམས། དམིགས་པ་གཞན་དློན་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་རློགས་བང་ཐློབ་འདློད་ཀི་

འདུན་པ་ལས་བྱུང་ཞིང་ཐེག་ཆེན་ལམ་གི་གཞུང་ཤིང་དུ་གྱུར་པའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་རིག་ཁད་པར་

ཅན། དེ་ལ་དབེ་ན་སྨློན་སེམས་དང་འཇུག་སེམས་གཉིས།

བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་བཞི། རྒྱལ་བའམ་དེའི་སྤྲུལ་པས་བསྐུལ་བ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་

ཕན་ཡློན་ཐློས་པ། སེམས་ཅན་མགློན་མེད་པར་མཐློང་ནས་སྙིང་རེའི་སེམས་ཉེ་བར་བཞག་པ། 



  1704  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སངས་རྒྱས་ཀི་ཡློན་ཏན་མཐློང་ནས་དགའ་བས་སེམས་བསྐྱེད་པ་བཅས་བཞིའློ།།

བང་ཆུབ་གིང་། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། ཐློག་མར་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགློན་པ་

ཞིག་ཡིན། རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆེན་པློའི་སྐབས་སུ་རིང་དགློན་དུ་བསྒྱུར་ནས་སྙིང་ཐིག་སྐློར་གི་ལྔ་

པའི་ཆློ་ག་བཅུ་གསུམ་ཞེས་པ་དེ་ཕག་ལེན་གནང་ཡུལ་བས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ཆུ་ཤུར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན། ཏའི་སི་ཏུ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན། ཕག་མློ་གྲུ་པའི་སེ་སིད་དཔློན་རབས་དང་པློ། 

རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༣༠༢ལློ་ནས་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༣༦༤ལློ་

བར་དགུང་གངས་དྲུག་ཅུ་རེ་གཉིས་བཞུགས། འདི་ཡང་ལྷློ་རློང་ཆློས་འབྱུང་ལར་བས་ན། འབི་

གུང་པའི་དཔློན་རིན་ཆེན་སྐྱབས་ལ་ལམ་གཉིས་ཡློད་པའི་ཆུང་བ་ཁ་སྨློན་འབུམ་སྐྱིད་ཀི་བུ་

གསུམ་ཡློད་པའི་ཆེ་བ་ཡིན། ལློ་བདུན་ནས་ཚེས་བཞི་རིང་མ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གི་དྲུང་ནས་

དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་བངས་ཏེ་མིང་ལ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་དུ་བཏགས། ལློ་དགུ་པ་ལ་མཁན་

ཆེན་ཚུལ་དར་བ་དང་། སློབ་དཔློན་པུ་ཧྲེངས་པའི་སར་རབ་ཏུ་བྱུང་། རང་ལློ་བཅུ་བཞི་པ་ལ་ས་

སྐྱར་བདག་ཆེན་བཟང་པློ་དཔལ་གི་ཞབས་ཕིར་བསད། རང་ལློ་ཉི་ཤུ་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ལགས་

བ་སྤི་ལློ་༡༣༢༡ལློར་ས་སྐྱའི་ཏི་ཤྲི་ཀུན་དགའ་བློ་གློས་ཀིས་ཕག་གྲུའི་ཁིད་དཔློན་དུ་བསྐློས་

ཤིང་། ཡློན་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་ཤུད་དི་ཕ་ལ་དབི་ཚུང་ཀེ་ཀེན་ཧན་གིས་དམ་ཁ་སྟག་མགློ་མ་

ནློར་བུ་གསུམ་པ་དང་ཏའི་སི་ཏུའི་གློ་གནས་སྤད། རང་ལློ་ང་དགུ་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ལགས་

གང་སྤི་ལློ་༡༣༦༡ལློར་རང་ཉིད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་བཀའ་ཆེམས་དེབ་ཐེར་བརམས། དེ་ཡི་ཕི་ལློར་བུ་

སྟློན་རིན་པློ་ཆེའི་དངློས་སློབ་ཐུགས་སས་ལློ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་སློགས་དགེ་བཤེས་

མཁས་པ་མང་པློ་ཞུས་དག་ཏུ་གདན་དྲངས་ཏེ་རེད་ཐང་དགློན་པར་གསེར་བིས་ཀི་བཀའ་འགྱུར་

དང་བསྟན་འགྱུར་ཆ་ཚང་བཞེངས་རང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམ་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་

ལློ་༡༣༦༤ལློར་རང་ཉིད་སིད་ཁིའི་ལས་འགན་དགློངས་པ་ཞུས་ཏེ་ཚབ་ཏུ་འཇམ་དབངས་གུ་ཤྲི་

ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་བསྐློས་ནས་རིང་པློ་མ་སློང་བར་འདས་སློ།། 

བང་ཆུབ་དགེ་མཛེས། སྣེའུ་ཟུར་པའི་སློབ་མ་བང་ཆུབ་དགེ་མཛེས་ནི་རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཤིང་བི་



  1705  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

སྤི་ལློ་༡༠༨༤ལློར་མངའ་རིས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། གཞློན་ནུ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྙེན་པར་

རློགས། འདུལ་བ་བསབས། གཉགས་ལློ་ཙཱ་བས་པཎི་ཏ་སུ་ག་ཏ་ཤྲི་གདན་དྲངས་པའི་ཕག་

ཕིར་ཡར་ལུང་དུ་བློན། ལློ་པཎ་ལ་ཤེར་ཕིན་བག་ཙམ་མཉན། བཙན་ལ་བམས་ཆློས་ཤེས་པར་

བསབས། ཚ་རློང་བ་ལ་འདུལ་བ་བསབས། ཕུ་ཆུང་བ། གང་རི་ཐང་པ། ཀརྨ་པ། ཁམ་པ་ལུང་

པ་རྣམས་ལ་ཞལ་མཇལ། ཆློས་སྐྱློང་མགློན་པློ་ཞལ་གཟིགས། ངའི་སློ་སློ་ཐར་པ་ནས་རིག་

འཛིན་གི་བར་ལ་འགལ་འཁྲུལ་ཡློད་ན་ཁེད་ཀིས་སྙིང་ཁག་ཕྱུང་ཞིག་བས་པས། མགློན་པློའི་

ཞལ་ནས། དགེ་སློང་གི་དམ་བཅའ་འཇིགས་གསུངས། སྣེའུ་ཟུར་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་དད་ནས་ལམ་

རིམ་གསན། དགེ་བཤེས་སྒེ་པ་སྣེའུ་ཟུར་པ་ལ་རློགས་པ་འབུལ་དུ་བློན་པའི་ཕིར་གཡེར་བློན་

ནས་ཁློང་གི་བ་མཆློད་མཛད། སྣེའུ་ཟུར་པ་གཤེགས་རེས་བ་ཡུལ་བ་ལ་ཆློས་ཚན་ཞིག་ཞུས། 

བེས་ཚན་དགློན་པར་ཐུགས་དམ་མཛད། མཐར་དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞི་པ་རབ་བྱུང་

གསུམ་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༡༦༧ལློར་འཕློ་བ་མཛད་ནས་གཤེགས།

བང་ཆུབ་དགློན། མཁན་པློ་ལྷུན་གྲུབ་ཀིས་བཏབ། བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། 

ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དར་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བང་ཆུབ་ཆེན་པློ། སིད་ཞི་གཉིས་ཀི་མཐའ་ལས་འདས་པའི་ཐེག་ཆེན་མི་སློབ་ལམ་སྟེ། སང་བ་སྒིབ་

གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བང་ཞིང་རློགས་བ་མཁེན་གཉིས་ཀི་ཡེ་ཤེས་

ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཁློང་དུ་ཆུབ་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་བང་ཆུབ་ཆེན་པློ་ཞེས་བའློ།།

བང་ཆུབ་ཆེན་པློའི་ཕློ་བང་། དག་བཅློམ་པ་ཉེར་སས་ཀིས་བསྟན་པ་བསྐྱང་དུས་ཡུལ་མ་ག་ད་ན་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཞལ་དངློས་སུ་མཇལ་བའི་བམ་ཟེ་མློ་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་བུ་བམ་ཟེ་དགེ་བ་ཞེས་

པས་རྡློ་རེ་གདན་དུ་ལྷ་ཁང་དང་། སངས་རྒྱས་དངློས་དང་འདྲ་བའི་སྟློན་པའི་སྐུ་བཞེངས་ཤིང་

བིན་རླབས་ཀི་གཟི་འློད་རབ་ཏུ་འབར་བ་ཞིག་བཞུགས་པ་དེ་ལ་མ་ཧཱ་བློ་དི་སྟེ་བང་ཆུབ་ཆེན་པློ་

ཞེས་གགས་སློ།། 

བང་ཆུབ་མཆློག སངས་རྒྱས་ཀི་རྣམ་མཁེན།

བང་ཆུབ་མཆློག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད། གློང་གི་བང་ཆུབ་ཀི་མཆློག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་དློན་གཅིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བང་ཆུབ་མཆློད་རེན། མཆློད་རེན་ཆ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། སྟློན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་རྒྱལ་པློའི་ཁབ་

ཏུ་མངློན་པར་བང་ཆུབ་པའི་ཚེ་དེར་བཞེངས་པའི་གྲུ་བཞི་བང་རིམ་བཞི་པ་ཅན་གི་མཆློད་རེན། 

བང་ཆུབ་ལློན་ཤིང་། ① ཤིང་ཞིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གང་པློའི་ཟས་དང་། ཤིང་དབང་། ཨ་ཤྭཏྠ་

བཅས་སློ།། ② ཤིང་སྨན་གི་རིགས་པི་པི་ལིང་གི་མིང་གཞན་ཞིག

བང་ཆུབ་སྙིང་པློ། ① རྒྱ་གར་རྡློ་རེ་གདན། ② སངས་རྒྱས་གི་གློ་འཕང་།

བང་ཆུབ་པ། ① གློམས་འདྲིས་མཐའ་སློན་པ། ལག་རལ་བང་ཆུབ་པ། ② སངས་རློག་བརེས་པ།

བང་ཆུབ་ཕློགས་ཀི་ཆློས། ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་རྣམ་པ་

གསུམ་ཐློབ་པར་བེད་པའི་ཐབས་སམ་གློགས་སུ་གྱུར་པའི་ཆློས་སློ།། 

བང་ཆུབ་ཕློགས་ཀི་ཆློས་སུམ་ཅུ་ར་བདུན། བང་ཕློགས་སློ་བདུན་དང་དློན་གཅིག 

བང་ཆུབ་གཞུང་ལམ། རེ་ཙོང་ཁ་པས་མཛད་པའི་བང་སའི་ཚུལ་ཁིམས་ལེའུའི་འགེལ་པའློ།། 

བང་ཆུབ་འློད། ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ཐློག་མར་བློད་རྒྱལ་གང་དར་མ་ནས་བརིས་པའི་

རྒྱལ་རྒྱུད་ཀི་མི་རབས་བརྒྱད་པ་སྟེ་ཨ་ཏི་ཤ་བློད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་མཁན། སྟློད་མངའ་རིས་

ཀི་ལྷ་བ་མ་ཞེས་པ་རབ་བྱུང་གི་རྒྱལ་པློ་ཞིག་གི་མིང་།

བང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན། ཏིང་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་མཉམ་པར་འཇུག་པའི་ཆློས་བདུན་ཏེ། དྲན་པ་

ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་དང་། ཆློས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག བརློན་

འགྲུས་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག དགའ་བ་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག ཤིན་སྦངས་

ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག བཏང་སྙློམས་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག ཏིང་ངེ་འཛིན་

ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་བཅས་བདུན་ནློ།། 

བང་ཆུབ་ཡློངས་འགྱུར་གི་དག་བཅློམ་པ། ཐེག་དམན་གི་དག་བཅློམ་པའི་འབས་བུ་མངློན་དུ་ཟིན་

ཀང་། སངས་རྒྱས་ཀིས་བསྐུལ་བ་སློགས་ལ་བརེན་ནས་དེ་ཙམ་གིས་འདློད་པ་མི་རློགས་པར་

སར་བ་ན་མེད་པའི་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་སུ་བློ་ཁ་ཡློངས་སུ་འགྱུར་བར་ངེས་པའི་

ཉན་རང་གི་དག་བཅློམ་པའློ།། 

བང་ཆུབ་ལམ་གི་སྒློན་མེ། ཨ་ཏི་ཤ་བློད་དུ་ཕེབས་ནས་བརམས་པའི་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་རིམ་
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གི་གཞུང་ཞིག 

བང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པ། རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པས་མཛད་པའི་བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་གི་གཞུང་ཆེ་འབིང་

ཆུང་གསུམ།

བང་ཆུབ་ལམ་སྒློན། བང་ཆུབ་ལམ་གི་སྒློན་མའི་བསྡུས་མིང་། 

བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མློ། ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་མཐའ་དག་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་

གི་རིམ་པར་བསྡུས་ནས་སྟློན་པའི་གསུང་རབ་སྤིའི་དགློངས་འགེལ། དུས་རབས་བཅུ་བཞི་

པའི་མཇུག་རེ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གགས་པས་མཛད་པ། ཉེ་ཆར་རྒྱ་ལློ་ཙཱ་བ་ཆློས་འཕགས་

ཀིས་རྒྱ་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར།

བང་ཆུབ་ཤིང་། ཚ་བའི་ས་ཁུལ་དུ་སྐྱེས་ཤིང་རྒྱུན་དུ་སློ་བ་དང་། ཤིང་སློང་ནས་ཐློན་པའི་འློ་ཆུ་དེ་

སྤིན་བཟློ་རུང་བའི་རི་ཤིང་ཞིག 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། ཐེག་ཆེན་སློབ་ལམ་པའི་གང་ཟག་སྟེ། བང་ཆུབ་ཆེན་པློ་ཐློབ་ཆེད་བསྐལ་པའི་

ཡུན་དང་། འགློ་མང་གི་མཐའ་དབུ་དང་ཡན་ལག་གི་སྦིན་པའི་གཏློང་བ་ལ་སེམས་མི་ཞུམ་པས་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་དབང་བཅུ། ཚེ་ལ་དབང་བ། 

སེམས་ལ་དབང་བ། ཡློ་བད་ལ་དབང་བ། ལས་ལ་དབང་བ། སྐྱེ་བ་ལ་དབང་བ། རྫུ་འཕྲུལ་ལ་

དབང་བ། མློས་པ་ལ་དབང་བ། སྨློན་ལམ་ལ་དབང་བ། ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བ། ཆློས་ལ་དབང་

བའློ།། ༡བསྐལ་པ་ཇི་ཙམ་འདློད་པར་གནས་པ་ཚེ་ལ་དབང་བ། ༢ ཏིང་ངེ་འཛིན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་

སྐད་ཅིག་རེ་རེར་མཉམ་པར་འཇློག་ཅིང་ལང་ནུས་པ་སེམས་ལ་དབང་བ། ༣བསམ་པ་ཙམ་གིས་

འཇིག་རེན་དུ་ཟས་ནློར་སྣ་ཚོགས་པས་གང་བར་ནུས་པ་ཡློ་བད་ལ་དབང་བ། ༤ བཟློད་དང་ལས་

ཀི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་ཇི་ལར་འདློད་པ་བཞིན་སྤློད་པ་ལས་ལ་དབང་བ། ༥ ལྷ་དང་མི་ལ་

སློགས་པ་གང་འདློད་དུ་སྐྱེ་བ་ལ་དབང་བ། ༦ ས་གཞི་ཐམས་ཅད་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་སུ་བསྒྱུར་

བ་ལ་སློགས་པ་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ཇི་ལར་འདློད་པར་བསྒྱུར་བ་སེམས་ཅན་གིས་མཐློང་ནས་

སྤད་དུ་རུང་བ་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་དབང་བ། ༧ འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀིས་གང་བ་ལ་

སློགས་པ་ཇི་ལར་སྨློན་ལམ་ལར་འགྲུབ་པ་མློས་པ་ལ་དབང་བ། ༨ ཞིང་ཁམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐྲ་རེ་གཅིག་གི་ནམ་མཁར་འཛིན་པ་ལ་སློགས་པ་ཇི་ལར་འདློད་པ་ལར་སྤྲུལ་ནུས་པ་སྨློན་ལམ་

ལ་དབང་བ། ༩ ཤེས་བ་གང་ཤེས་པར་འདློད་པ་དེ་ཤེས་པ་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བ། ༡༠ ཆློས་

ཐམས་ཅད་ཀི་མིང་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལ་མཁས་པ་ཆློས་ལ་དབང་བ། སྤིར་དབང་བཅུ་ཐློབ་པ་

ཙམ་ནི་མ་དག་ས་བདུན་ནས་ཡློད་ལ། དབང་བཅུ་ཕུལ་བྱུང་ནི་དག་པ་ས་གསུམ་ན་ཡློད་ལ། 

དབང་བཅུ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་ཡློད་ཅེས་གསུངས།

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྨྲ་བའི་རྒྱལ་པློ། འདི་འཇམ་དཔལ་དབངས་ལ་མིང་གི་རྣམས་གངས་མང་

དུ་བཤད་པའི་ནང་ནས་གཅིག་ཡིན།

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན། བཀའ་གདམས་པའི་དགེ་བཤེས་ཤིག ལློ་རྒྱུས་ཅུང་ཟད་

ཙམ་ཚེ་ཆློག་གིང་ཡློངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཛད་པའི་སྨྱུང་གནས་བ་མ་

བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་ནང་གསལ།

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་དང་པློ་བ། ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་ལ་ཐློག་མར་ཞུགས་པའི་གང་ཟགབང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་དང་པློ་བའི་ཆློས་གསུམ། སྙིང་རེ་ཆེན་པློ། བང་ཆུབ་སེམས། གཉིས་

སུ་མེད་རློགས་ཤེས་རབ།

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ། ས་ཐློབ་ཀི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ།

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སིད་པ་ཐ་མ་བ། ཚེ་དེ་ལ་འཚང་རྒྱ་ངེས་ཀི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐྱེ་བ་བཞི། ལས་ཀི་སྐྱེ་བ། སྨློན་ལམ་གི་སྐྱེ་བ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྐྱེ་བ། 

དབང་སྦློར་བའི་སྐྱེ་བའློ།། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆློས་མ་འདྲེས་པ་བཅློ་བརྒྱད། ༡ཉེ་བར་མ་བསྟན་པའི་སྦིན་པ་ཅན་རྣམས། 

༢ ཉེ་བར་མ་བསྟན་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཅན་རྣམས། ༣ཉེ་བར་མ་བསྟན་པའི་བཟློད་པ་ཅན་རྣམས། 

༤ ཉེ་བར་མ་བསྟན་པའི་བརློན་འགྲུས་ཅན་རྣམས། ༥ ཉེ་བར་མ་བསྟན་པའི་བསམ་གཏན་ཅན་

རྣམས། ༦ ཉེ་བར་མ་བསྟན་པའི་ཤེས་རབ་ཅན་རྣམས། ༧ བསྡུ་བའི་དངློས་པློས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་སྡུད་པ་རྣམས། ༨ ཡློངས་སུ་བསློ་བའི་ཆློག་ཤེས་པ་རྣམས། ༩ ཐབས་ལ་མཁས་

པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤློད་པའི་དབང་གིས་ཐེག་པའི་མཆློག་གིས་འབྱུང་བ་བསྟན་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

རྣམས། ༡༠ ཐེག་ཆེན་ལས་མ་ཉམས་པ་རྣམས། ༡༡འཁློར་བ་དང་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་སློ་

སྟློན་པ་རྣམས། ༡༢ ཟུང་དང་སེལ་ཞིའི་རྒྱུད་ལ་མཁས་པ་རྣམས། ༡༣ཡེ་ཤེས་ཀི་སློན་དུ་འགློ་

བས་མངློན་པར་འདུ་མི་བེད་ཅིང་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པའི་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་མངློན་དུ་

བཞུགས་པ་རྣམས། ༡༤ སྡུག་བསལ་ཀི་ཕུང་པློ་ཐམས་ཅད་བཟློད་པའི་ལུས་ལེན་པས་སེམས་

ཅན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་མི་གཏློང་བ་རྣམས། ༡༦ འགློ་བ་ཐམས་ཅད་མངློན་པར་

དགའ་བར་སྟློན་པ་རྣམས། ༡༧ བིས་པ་དང་ཉན་ཐློས་མི་བཟད་པ་ཇི་སྙེད་ཅིག་གི་ནང་ན་ཡང་

དགེ་བ་མང་པློའི་རིན་པློ་ཆེའི་ཤིང་དཔག་བསམ་ལར་བརན་པའི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་

སེམས་ཡློངས་སུ་མ་ཉམས་པ་རྣམས། ༡༨ ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐབས་སྦིན་པའི་དབང་བསྐུར་

བ་ཐློབ་པར་བ་བའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་རློལ་བ་བསྟན་པ་ལས་ཕིར་མི་ལློག་པ་རྣམས།

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཉམ་ཉིད་ལྔ། བདག་གཞན་མཉམ་ཉིད་དང་། ཕན་གནློད་མཉམ་ཉིད། འཇིག་

རེན་ཆློས་བརྒྱད་མཉམ་ཉིད། སངས་རྒྱས་སེམས་ཅན་མཉམ་ཉིད། སིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་རྣམ་པའློ།། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལྟུང་བ་བཤགས་པ། ཕུང་པློ་གསུམ་པའི་མདློ།། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྟློབས་བཅུ། ༡བསམ་པའི་སྟློབས། ༢ ལྷག་པའི་བསམ་པའི་སྟློབས། ༣སྦློར་

བའི་སྟློབས། ༤ ཤེས་རབ་ཀི་སྟློབས། ༥ སྨློན་ལམ་གི་སྟློབས། ༦ ཐེག་པའི་སྟློབས། ༧ སྤློད་

པའི་སྟློབས། ༨ རྣམ་པར་འཕྲུལ་བའི་སྟློབས། ༩ བང་ཆུབ་ཀི་སྟློབས། ༡༠ ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་

རབ་ཏུ་བསྐློར་བའི་སྟློབས། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སློམ་པ། གཞན་ཕན་དློན་གཉེར་གི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ། གཞན་

གནློད་གཞི་དང་བཅས་པ་སང་ཞིང་། གཞན་ཕན་གཞི་དང་བཅས་པ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་སློ།། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤློད་པ་དྲུག ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་ཟེར།

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤློད་པ་ལ་འཇུག་པ། བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་ཕན་ཡློན་དང་། སིག་པ་བཤགས་

པ་དང་། བང་སེམས་ཡློངས་བཟུང་སྟེ། ཀུན་རློབ་དང་དློན་དམ་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རིན་

པློ་ཆེ་མ་སྐྱེས་པ་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་ལེའུ་གསུམ། བག་ཡློད་དང་། ཤེས་བཞིན་དང་། བཟློད་པ་

སྟེ་སྐྱེས་པ་མི་ཉམས་པར་བེད་པའི་ལེའུ་གསུམ། བརློན་འགྲུས་དང་། བསམ་གཏན་དང་། ཤེས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རབ་སྟེ་མི་ཉམས་པ་གློང་ནས་གློང་དུ་འཕེལ་བར་བེད་པའི་ལེའུ་གསུམ། དེ་ལར་སེལ་བའི་

འབས་བུ་གཞན་དློན་ལ་བསློ་བ་དང་སྨློན་པའི་ལེའུ་གཅིག་སྟེ། གཞུང་ལེའུ་བཅུའི་བདག་ཉིད་

འདི་རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་ཞི་བ་ལྷས་མཛད་པའློ།།

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤློད་པའི་མདློ།། འཕགས་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤློད་པ་བསྟན་པ་ཞེས་

བ་བའི་མདློ་ཤློ་ལློ་ཀ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་པའློ།། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འབས་བུའི་ཁད་པར་བཅུ་གཅིག གནས་འགྱུར་བ། ཡློན་ཏན་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ། ཁད་པར་རྣམ་པ་ལྔ། སྐུ་གསུམ། མ་ངན་ལས་འདས་པ། འདྲེས་ཤིང་ཉེ་བར་འདྲེས་

པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ནུས་པ་འཐློབ་པ། སྒིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པ། འདྲེས་ཤིང་ཉེ་བའི་འདྲེས་པའི་

ལས་བེད་པ། མངློན་པར་རློགས་པ་བང་ཆུབ་པ། མ་ངན་ལས་འདས་པ་སྟློན་པའི་ཐབས། 

ཡློངས་སུ་རྒྱུ་བ་རྣམ་པ་ལྔའི་ཁད་པར་རློ། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མི་འཇིགས་པ་བཞི། གཟུངས་ཀིས་ཐློས་པ་འཛིན་ཅིང་དློན་ལན་པ་ལ་མི་

འཇིགས་པ། བདག་མེད་པ་ཁློང་དུ་ཆུད་པས་གཞན་གིས་འཚེ་བའི་མཚན་མ་མི་འབྱུང་ཞིང་

རང་བཞིན་གིས་སྤློད་ལམ་རྨད་དུ་མེད་པའི་ལས་གསུམ་ཡློངས་སུ་དག་པའི་བསྲུང་བ་ཆེན་པློ་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་མི་འཇིགས་པ། ཡུན་དུ་བཟུང་བས་ཆློས་མི་བརེད་ཅིང་ཤེས་རབ་དང་

ཐབས་མཐར་ཕིན་པས་སེམས་ཅན་སྒློལ་བ་ཞིང་དང་སྟློན་པ་དང་དགེ་བའི་བར་ཆད་དུ་མི་

འགྱུར་བའི་མི་འཇིགས་པ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་སེམས་མི་ཉམས་ཤིང་ཐེག་པ་གཞན་

གིས་མི་འགྱུར་བར་དབང་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་དང་སེམས་ཅན་གི་དློན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

ཡང་དག་པར་ཐློབ་པར་བ་བ་ལ་མི་འཇིགས་པའློ།། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མློས་པས་སྤློད་པའི་ཆ་མཐུན་བཞི། སྣང་བ་ཐློབ་པ་དང་། སྣང་བ་མཆེད་པ་དང་། 

དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་ལ་ཕློགས་གཅིག་པ་དང་། བར་ཆད་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བཅས་བཞིའློ།།

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སློམ་པ་དང་དློན་གཅིག 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གཟུངས་བཅུ་གཉིས། ༡དབང་བསྐུར་ལན། ༢ ཡེ་ཤེས་ལན། ༣སྒ་དབངས་

རྣམ་པར་དག་པ། ༤ མི་ཟད་པའི་ཟ་མ་ཏློག ༥ འཁིལ་བ་མཐའ་ཡས། ༦ རྒྱ་མཚོའི་ཕག་རྒྱ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

༧ པད་མའི་བཀློད་པ། ༨ ཆགས་པ་མེད་པའི་སློར་འཇུག་པ། ༩ སློ་སློའི་ཡང་དག་པར་རིག་

པ་ངེས་པ། ༡༠ སངས་རྒྱས་རྒྱན་བིན་གིས་བརླབས་པ། ༡༡ཁ་དློག་མཐའ་ཡས་པ། ༡༢ 

སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུའི་ཁ་དློག་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་མངློན་པར་སྒྲུབ་པ། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས། ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ས་བཅུ་འློ།། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་བཅུ། རབ་ཏུ་དགའ་བ་དང་། དྲི་མ་མེད་པ། འློད་བེད་པ། འློད་འཕློ་བ། 

ཤིན་ཏུ་སྦང་དཀའ་བ། མངློན་དུ་གྱུར་པ། རིང་དུ་སློང་བ། མི་གཡློ་བ། ལེགས་པའི་བློ་གློས། 

ཆློས་ཀི་སྤིན་ཏེ་བཅུའློ།། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སློམ་པ་སྟེ། དེ་ལ་ནང་གསེས་དབེ་བ་ཕེ་ན་

སྨློན་པ་སེམས་བསྐྱེད་དང་འཇུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་གཉིས་ཡློད་ཅིང་། དེ་གཉིས་སློ་སློའི་ཁད་པར་

ཕར་ཕིན་སྐབས་དང་པློའ་ིསེམས་བསྐྱེད་སྐློར་དང་སྤློད་འཇུག་ག་ིའགེལ་པ་ཁག་སློགས་ལ་གསལ།

བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དློན་བ་ཚུལ་བཅུ་གཅིག 

བ་བ་བེད་པ་དང་སྡུག་བསལ་གི་གློགས་ཀི་དློན་བེད་པ། ཐབས་ལ་རྨློངས་པའི་དློན་བེད་པ། ཕན་

འདློགས་དློན་བེད་པ། འཇིགས་པས་ཉེན་པའི་དློན་བེད་པ། མ་ངན་གིས་གཟིར་བའི་དློན་བེད་

པ། ཡློ་བད་ཀིས་འཕློངས་པའི་དློན་བེད་པ། གནས་འཆའ་བར་བེད་པའི་དློན་བེད་པ། བློ་མཐུན་

པར་འདློད་པའི་དློན་བེད་པ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་དློན་བེད་པ། ལློག་པར་ཞུགས་པའི་དློན་

བེད་པ། རྫུ་འཕྲུལ་གི་སློ་ནས་གདུལ་བའི་དློན་བེད་པ་རྣམས་སློ།། དེ་ནི་དློན་བ་བ་རྣམ་པ་བཅུ་

གཅིག་དང་དློན་གཅིག་གློ ། 

བང་ཆུབ་སེམས་མི་འཕེལ་བའི་རྒྱུ་དྲུག མི་དགེ་བའི་གློགས་བསྟེན་པ། བསམ་པ་དློག་པ། འཁློན་

འཛིན། ཡིད་གསློད་པ། དམན་པར་མློས་པ།

བང་ཆུབ་སེམས་གསུམ། སྙིང་རེ། གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཤེས་རབ། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སློ།། 

བང་ཆུབ་སེམས་ར། བད་ཀན་རང་བཞིན་གིས་བསྐྱློད་པའི་ནད་མེད་ཀི་རྒྱུན་རའི་འཕར་ཚུལ་ཞིག་

སྟེ། འཕར་རའི་རྒྱུད་རྒྱུན་རིང་འཇམ་ལ་དལ་བར་འཕར་བ་ཞིག 

བང་ཆུབ་སེམས་ཞྭ། དགེ་ལུགས་ཀི་རི་ཁློད་པ་འགའི་ཞྭ་མློ་ཞིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བང་ཆུབ་གསུམ། ཉན་ཐློས་ཀ་ིབང་ཆུབ་དང་། རང་རྒྱལ་ག་ིབང་ཆུབ། ཐགེ་ཆནེ་ག་ིབང་ཆུབ་བཅས་གསུམ། 

བང་ཆེན་མཆློད་རེན། བང་ཆུབ་མཆློད་རེན་དང་དློན་གཅིག 

བང་ཆེན་ཐར་ལམ། རེ་པློ་ཏ་ལའི་མདུན་གི་གཞུང་སློ་ནུབ་མའི་མིང་། 

བང་ཇི་སྟློན་པ། འདིའི་ལློ་རྒྱུས་གསལ་བ་ད་ལ་མ་རེད་ཅིང་། ཚལ་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་

དེབ་དམར་མ་བརམས་གློང་གི་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་

༡༢༨༦ལློར་བང་ཇི་སྟློན་པས་རྒྱལ་རབས་དཔག་བསམ་ལློན་ཤིང་བརམས་ཞེས་ཚལ་པའིདེབ་

དམར་ནང་གསལ།

བང་སྟེང་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྨར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བང་སྟློད། བང་གི་སྟློད་ཆ། 

བང་གཏེར། རིག་འཛིན་རྒློད་ལེམ་གིས་གཏེར་ནས་དྲངས་པའི་ལས་བཞིའི་ཆློས་ཚན་རྣམས་སློ།། 

བང་བལས། ཁ་བང་དུ་བལས་པ། སློ་བང་བལས། དཀར་ཁུང་བང་བལས།

བང་ཐང་། ① བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་བང་ཁུལ་ལ་ཡློད་པའི་གངས་རི་ཏེ་སེ་དང་། ཁུ་ནུ་རི་རྒྱུད། 

གདང་ལ་བཅས་ཀི་བར་ དུ་ཆགས་པའི་རྩྭ་ཆུ་འཛོམས་པའི་འབློག་ཐང་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡིན་པ་

འདིའི་ས་བབ་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ལས་རྨེ་ཁི་ལྔ་སྟློང་ཙམ་ཡློད་པ་དེར་ཚྭ་ཁ་དང་། མཚོ། མཚེའུ་

བཅས་མང་པློ་ཡློད་པའི་ཐློག་གནམ་གཤིས་སྐམ་ཤས་དང་གང་ངར་ཧ་ཅང་ཆེན་པློ་ཡློད། ② རྩྭ་

ཐང་ངམ་འབློག་ཐང་།

བང་དུ་རླུང་གི་ཁ་གནློན། བློད་ས་གནས་ཀི་བང་ཕློགས་ས་ཁུལ་རྣམས་འབློག་ཐང་ཡིན་པས་དགུན་

དཔྱིད་གཉིས་ལ་རླུང་ཆེན་གིས་མི་ཕྱུགས་གཉིས་ཀར་གནློད་འཚེ་ཆེ་བ་དེ་གནློན་པའི་ཆེད་དུ་

དགེ་རི་དང་དཔལ་རི་ལྷ་ཁང་གཉིས་བཞེངས་པ།

བང་སློམ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སློམ་པ། 

བང་གནམ་མཚོ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཁློངས་འདམ་གཞུང་རློང་གི་བང་ཕློགས་ཐག་ཉེར་གནས་

པའི་མཚོ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བང་བདག་བཀྲ་ཤིས་སྟློབས་རྒྱལ། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ལགས་བི་སྤི་ལློ་༡༥༤༠ལློར་སྐུ་བལམས། 

རེ་འདི་ཉིད་རིང་མའི་བ་མ་ཞིག་ཡིན། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་དུས་མཇུག་ཙམ་ལ་གསང་སགས་

ཐེག་མཆློག་གིང་གྲྭ་ཚང་གསར་དུ་བཏབ། རིག་འཛིན་ལེགས་ལན་རེ་དང་། དཀིལ་ཁང་། 

དཔལ་སིངས་རབ་འབམས་པ། བ་གཤློངས་པ་གཞུང་བརྒྱ་སྨྲ་བ་སློགས་མཁས་པ་ཆེན་པློ་

འདུས། སྒྱུ་འཕྲུལ་གསང་བ་སྙིང་པློའི་རྒྱུད་བཤད་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་མདློ་སགས་རིག་གནས་

དང་བཅས་པའི་བཤད་སྒྲུབ་ཀི་བསྟན་པ་གློང་དུ་འཕེལ་བའི་སྐབས་སེ་པ་ཞིང་ཤག་ཚེ་བརན་རྡློ་

རེས་བང་བདག་བཀྲ་ཤིས་སྟློབས་རྒྱལ་མཆློག་ལ་འཚེ་སང་བས་ཏེ་མཐར་ཕུད་པས་དབུས་སུ་

བློན་དགློས་བྱུང་སྟེ་ཆློས་སེ་ཡང་འཇིག་མཐར་དགུང་ལློ་སློ་དགུ་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་

ས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༥༧༨ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

བང་བདག་རིག་འཛིན་ངག་གི་དབང་པློ། བང་བདག་དབང་པློའི་སེའི་རིགས་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་

པའི་ལགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༥༨༠ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ནས་རིང་མའི་ཆློས་སློར་ཞུགས་ཏེ་

མདློ་སགས་རིག་གནས་ཀུན་ལ་སྦངས་པ་མཐར་ཕིན་མཛད། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་

སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༦༣༢ལློར་ཐུབ་བསྟན་རྡློ་རེ་བག་ཨེ་ཝཾ་ལློག་སར་བཏབ། དེ་ནི་ས་འགྱུར་རིང་མ་

བང་རྒྱུད་ལུགས་ཀི་གདན་ས་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན། བང་བདག་རིག་འཛིན་ངག་གི་དབང་པློ་

མཆློག་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༦༣༩ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

བང་འདུལ་དམག་འཁྲུག པེ་ཡཱང་དམག་ཤེད་ཅན་འདུལ་བའི་གསར་བརེའི་དམག་འཁྲུག 

བང་འདྲེན་པ། ① དགློན་པའི་དབུ་མཛད་དེ་འདློན་པའི་འགློ་སྐུལ་བ་པློ། ② མགློ་རློམ་པ། ལས་ཀའི་

བང་འདྲེན་པ། ལས་གྲྭ་གསར་པའི་བང་དྲངས་ནས་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་གསུམ་སློང་བ། 

བང་ན་ཉང་བན་དློག་བདེའི་དབུས་རི། ད་ལ་སེ་ར་དགློན་པའི་རྒྱབ་རི་གང་པློ་ཆེ་གཡུལ་དུ་ཞུགས་པའི་

རྣ་ཞགས་ཀི་རེ་ལ་ཐང་དཀར་པློ་མཚོན་ཆ་འཁློར་ལློའི་དབིབས་དང་འདྲ་བ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ཡིན། 

བང་ནག འབུ་བང་པ་ནག་པློའི་བསྡུས་མིང་།

བང་ནགས་ཤློད་གཟི་འཕང་། བར་ཁམས་ཀི་རྒྱ་ཤློད་སྟག་པ་ཚལ་ནས་རིས་པའི་བང་ཕློགས་ནག་

ཤློད་ས་ཁུལ་གི་འཕང་འགག་ཅིག་གི་མིང་།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བང་སྣེ། བང་གི་སྣེ་ཞེས་ཏེ། སའི་གློ་ལ་འདིར་བང་སྣེ་དང་ལྷློ་སྣེ་གཉིས་སློ་སློར་ཡློད་པ་དེའི་གཅིག 

བང་པ། ① བློད་ཀི་གསློ་བ་རིག་པའི་ཕློགས་ཁག་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན་བང་པ་རྣམ་རྒྱལ་

གགས་བཟང་གི་བཞེད་སློལ་འཛིན་མཁན། ② བང་གསེར་གི་ཆློས་བརྒྱུད་འཛིན་མཁན། ③ 

སློག་ཆགས་སྨན་གི་རིགས་འབུ་བང་པ་དམར་ཁ་སྟེ་རློ་ཁ་ལ་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་ར་

ནད་ཀི་རིགས་དང་། བརྒྱལ་གཟེར། དྲི་ཆུ་འགགས་པ་སློགས་ལ་ཕན། ④ བང་ཕློགས་ལ་

གནས་པའི་མི།

བང་པ་བདག་པློ། བང་པའི་ཞལ་ངློ་གགས་པ་འློད་ཟེར་གི་སྐབས་འགློ་མགློན་འཕགས་པ་རྒྱ་ནག་ཏུ་

ཕེབས་སྐབས་ཆིབས་ཞབས་སུ་སློང་ནས་འཕགས་པ་འདས་རེས་སེ་ཆེན་ཧན་གི་མཆློད་གནས་

བས་ཏེ་ཏི་ཤྲིའི་གློ་གནས་བྱུང་བས་ཏི་ཤྲི་གགས་པ་འློད་ཟེར་ཞེས་ཟེར། ཧློར་དཀར་གགས་འློད་

མ་ཡང་འདི་དུས་བྱུང་ཞིང་། རྒྱལ་པློའི་ལུང་གིས་སྐྱར་སྐྱ་ནས་འཇད་ཡན་གི་ལ་སྟློད་བང་གི་ཡུལ་

ལློངས་ལ་དབང་བའི་ཁི་དཔློན་གི་འཇའ་ས་ལློན་པ་ནས་སྟློབས་ཆེ། རློང་ཇི་གགས་པ་རིན་ཆེན་

གིས་འགློ་བས་པའི་ཕག་མློ་གྲུ་པའི་དམག་ལན་གཅིག་སེབས་ཀང་སྐྱློན་ཆེ་བ་མ་བྱུང་། བདག་པློ་

རྣམ་རྒྱལ་གགས་བཟང་ལ་རྒྱལ་པློ་པཎི་ཏ་ཞེས་ཟེར། དེ་དང་དཀློན་མཆློག་ལེགས་པ་སྤུན་མཆེད་

གཉིས་ཀི་དུས་ལྷློ་བང་གཉིས་སིད་གཅིག་ཏུ་བསྒིལ་བར་བརེན། ལྷློ་པའི་ས་ཆ་འགའ་ཚུར་ཆློད། 

ངམ་རིང་ཆློས་སེར་དངུལ་ལས་གྲུབ་པའི་དུས་འཁློར་གི་བློས་བསངས་བཞེངས། གཞན་ཡང་

གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་སྐུ་རེན་མང་པློ་དང་། གསེར་ཆློས་བཀའ་འགྱུར་བཞེངས། ངམ་རིང་

ཆློས་སེར་མཚན་ཉིད་ཀི་བཤད་གྲྭ་བཙུགས། ཆློས་ལུགས་ནི་ས་སྐྱ་པ་ཉག་གཅིག་ལ་ཇློ་ནང་པ་

དང་བློ་དློང་པ་བང་སེམས་གཞློན་ནུ་རྒྱལ་མཆློག་སློགས་བ་མར་བསྟེན་ཅིང་། མངའ་འློག་ཏུ་ཡློད་

པའི་དགེ་ལུགས་པ་ལའང་མཆློད་བཀུར་བེད། དཔློན་བློན་རྣམས་སློད་ཚུགས་པས་ཁི་སྐློར་གི་སེ་

ལ་ཤློར་གློད་མ་བྱུང་ཞིང་མངའ་ཐང་ཆེ་བར་ཡློད་པར་བཤད། 

བང་པ་རྣམ་རྒྱལ་གགས་བཟང་། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ་༡༣༩༥ལློར་གཙང་ངམ་རིང་

གི་རྒྱལ་སེ་ཆེན་པློར་ཡབ་ཆློས་གགས་དཔལ་བཟང་དང་ཡུམ་འབུམ་སྐྱློང་རྒྱལ་མློ་གཉིས་ཀི་

སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཞི་ལྔ་ནས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་སྦངས་པས་ཚེགས་མེད་དུ་མཁེན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

དགུང་ལློ་བཅུའི་ཐློག་པཎ་ཆེན་ནགས་ཀི་རིན་ཆེན་དང་། བློ་དློང་ཕློགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ། ལྔ་པ་

དཔལ་འབློར་ཤེས་རབ། སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན། རིན་ཆེན་དཔལ་བཟང་། རྒྱ་གར་རྡློ་རེ་གདན་

གི་མཁན་ཆེན་ཤཱ་རི་ཕུ་ཏ་སློགས་མཁས་དབང་དུ་མའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་མདློ་སགས་

དང་ཁད་པར་འཆི་མེད་འཁྲུལ་འཁློར་དང་གའུ་གདམས་པའི་རླུང་སྦློར་སློགས་གསློ་བ་རིག་པ་

དང་དཔལ་དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་སྐློར་སློགས་ལ་སྦང་བརློན་དཔྱིས་ཕིན་པར་མཛད། གསུང་

རློམ་ཡང་ནང་རིག་པའི་སྐློར་བསྟློད་ཚོགས་དང་། སྒྲུབ་དཀིལ། རློགས་བརློད་གཞུང་འགེལ་

སློགས་ཁློན་བསློམས་ལེ་ཚན་བརྒྱ་དང་གསུམ་བཞུགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་སྒ་རིག་པ། བཟློ་

རིག་པ། སྐར་རིས་སློགས་དང་། ཁད་པར་དུ་གསློ་བ་རིག་པའི་སྐློར་ལ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་སྙིང་པློ་བསྡུས་པ་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ་བ་བའི་བསྟན་བཅློས་ལེའུ་བརྒྱ་

དང་ཉི་ཤུ་ཡློད་པ་ཞིག་དང་། ར་བའི་རྒྱུད་ཀི་བཤད་པ་རྒྱུད་དློན་གསལ་བེད་སྒློན་མེ། བཤད་

རྒྱུད་ཀི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་པ་བདུད་རི་ཆུ་རྒྱུན། ཊཱིཀ་ཆུང་དློན་གསལ། ཕི་རྒྱུད་ཀི་དཀའ་འགེལ་

དགློས་འདློད་འབྱུང་བ། སྨན་གཞུང་རིན་ཆེན་སྒློམ་བུ། རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འཕང་མུན་སེལ། 

གསློ་ཐབས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་ངློས་འཛིན། ར་བཤད་གསལ་བའི་སྒློན་མེ། རིས་ཀི་བསྟན་

བཅློས་བིས་པ་བདེ་འཇུག གྲུབ་རིས་ཆེན་མློ། གསལ་བེད་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུའི་ཕེང་བ། གཟའ་

འཛིན་བརག་པ་དཀའ་བའི་གནས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་སློགས་བསྟན་བཅློས་མང་པློ་

གསར་རློམ་གནང་། ཐུགས་སས་མི་ཡི་ཉི་མ་མཐློང་བ་དློན་ལན་སློགས་སློབ་རྒྱུད་མང་དུ་

བསྐྱངས། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བང་ལུགས་ཀི་ཁད་ཆློས་རྣམས་རིམ་བཞིན་བློད་ཁམས་

ཡློངས་ལ་དར་འཕེལ་བྱུང་བ་སློགས་ཕག་རེས་རླབས་ཆེན་འཇློག་གནང་མཛད་མཐར་དགུང་

ལློ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གཅིག་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༤༧༥ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

བང་སྤི། སར་བློད་སེ་པ་ གཞུང་ནས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་དུ་བཏང་བའི་བང་པའི་སྤི་ཁབ་སྟེ་ཧློར་སྤི།

བང་ཕློགས། བང་གི་ཕློགས།

བང་ཕློགས་བདག་པློ། [མངློན]རྣམ་ཐློས་སས། 

བང་ཕློགས་པ། བང་གི་ཕློགས་སུ་གནས་པ་པློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བང་ཕློགས་སློ་བདུན། དྲན་པ་ཉེར་བཞག་བཞི་དང་། ཡང་དག་སློང་བ་བཞི། རྫུ་འཕྲུལ་གི་རང་པ་

བཞི། རྣམ་བང་དབང་པློ་ལྔ། རྣམ་བང་གི་སྟློབས་ལྔ། བང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན། འཕགས་ལམ་

ཡན་ལག་བརྒྱད་དེ་སློ་བདུན། 

བང་འཕགས། བང་སེམས་འཕགས་པའི་བསྡུས་མིང་། 

བང་བ། ① འབང་བའི་འདས་པ། ② གློམས་པའམ་འདྲིས་པ། ལག་རལ་བང་གློམས་ཐློན་པའི་མི།

བང་བལ། བང་འབློག་པའི་ལུག་གི་བལ།

བང་བུ། ཤིང་དང་རས་ཤློག་སློགས་གྲུ་བཞི་ནར་མློར་དྲས་པའི་ཚལ་བུ། ཤིང་བང་། ཤློག་བང་། 

རས་བང་། བརེད་བང་། ཁ་བང་།

བང་བུ་དགུ་བཀྲ། ༡བངས་ཟས། ༢ བང་གཡག ༣སྐེད་ཁ། ༤ སྦྲུལ་མགློ ༥ སྨིག་ནག ༦ མཆུ་

སྨྱུང་། ༧ ཐེན་བང་། ༨ ཁ་དམར། ༩ རྒྱ་བང་བཅས་ཡློད།

བང་བིང་། བང་ངི་བིང་ངིའི་བསྡུས་ཚིག

བང་བེ་མ་ལ་སློན། གཙང་ཁུལ་སད་ཀི་དུར་པ་སྣ་ནས་རིས་པའི་བང་ཕློགས་སུ་བེ་མ་ལ་དགུ་ཟེར་

བ་ངམ་རིང་རློང་ཁློངས་ཀི་རི་རྒྱུད་རིང་པློ་ཞིག

བང་འབློག བློད་བང་ཕློགས་ས་ཁུལ་ལ་གནས་པའི་ཧློར་འབློག བང་འབློག་ཧློར་པ།

བང་འབློང་། བང་ཐང་ལ་སློད་པའི་རི་དྭགས་འབློང་། 

བང་མ། ① བང་ལ་ཡློད་པའི་དངློས་པློ། ཁང་པ་བང་མ། གློང་པ་བང་མ། ② གློམས་བང་ཅན། ལག་

ཤེས་བང་མ། ③ [ཡུལ]རྩྭ་ཆུ་བཀག་པའི་ར། རྒྱུག་ར་བང་མ། 

བང་རྨ་ལ་ལ་བརྒྱུད། ལྷློ་ཁའི་ཁ་འབྲུག་ནས་རིས་པའི་བང་ཕློགས་ཡར་ཀླུང་གཙང་པློའི་ཉིན་ངློས་ཀི་

རི་རྒྱུད་རིང་པློ།

བང་སྨན། རི་རབ་ཀི་བང་ཕློགས་ཀེ་ལ་ཤའི་གིང་དུ་གནས་པར་གགས་པའི་སིད་པའི་མ་མློ་སྤུན་

བདུན་གི་མིང་ངམ་ལྷ་གནས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གི་བང་ཤར་མུ་ལེ་མཐིང་མཚོར་གནས་པར་

གགས་པའི་མ་གཅིག་དཔལ་ལན་ལྷ་མློའི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་

ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། བང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

སྨན་ནི། སློན་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློས་བ་གའི་ཐབ་ཏུ་སྦིན་བསེག་བས་པའི་རྡུལ་གི་ཐིག་པ་མེའི་

ནང་སློང་བ་ལས་སྐྱེས་པའི་སིད་པའི་མ་མློ་སྤུན་བདུན་དུ་གགས་པ་དེ་གཙོ་ཆེར་རི་རབ་དང་ཉེ་

བའི་བང་ཕློགས་ཀེ་ལ་ཤའི་གིང་དུ་གནས་ཤིང་སྐྱེ་འགློའི་སློག་ལ་ལློངས་སྤློད་པ་དེའི་མིང་ངམ་

ཡང་ན་འཕགས་མ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མློའི་ཐུགས་ཀི་སྤྲུལ་པ་དཔལ་ལན་ལྷ་མློ་རེ་མ་ཏི་ཞེས་སུམ་ཅུ་

ར་གསུམ་གནས་ཀི་བང་ཤར་ཕློགས་སུ་མུ་ལེ་མཐིང་གི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མློར་ཡློངས་འདུའི་ཤིང་

ལ་བརེན་ནས་སྨན་མློའི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་ནས་གནས་པ་དེའི་མཚན་ནློ།། 

བང་སྨྲི་ཏི་ཆུ་ནག གཙང་གི་ཤངས་གཞློང་པ་ཚལ་ནས་རིས་པའི་བང་ཕློགས་ནས་ལྷ་རི་འགློ་བར་

འབབ་པའི་རྨེ་ཁི་ཏི་གཙང་པློ་འབབ་པའི་རྒྱུད་ཀི་རྨི་ཏི་ཁ་ཟེར་བའི་ས་ཁུལ།

བང་རེ་ཆློས་རེ། སེར་འབས་དགེ་གསུམ་གི་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཐློན་ནས་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་དུ་

སགས་ཀི་སློབ་གཉེར་བས་ཏེ་སགས་རམས་པ་ཐློན་རེས་རྒྱུད་པའི་དགེ་བསྐློས་ཟླ་བ་བཞི་དང་། 

བ་མ་དབུ་མཛད་ལློ་གསུམ། མཁན་པློ་ལློ་གསུམ། དེ་ནས་མཁན་ཟུར་ལློ་འགའ་ཤས་ཐློག 

དགའ་ལན་བང་རེ་གྲྭ་ཚང་གི་ཁི་ཐློག་ཏུ་ཕེབས་པ་དེ་ལ་བང་རེ་གྲྭ་ཚང་ཆློས་རེ་ཟེར། བང་རེ་

ཆློས་རེ་ལློ་བཅུ་བཞི་བས་ནས་དགའ་ལན་ཁི་ལ་ཕེབས་ཏེ་ཁི་པ་མཛད་ཡུན་ལློ་བདུན་ཡིན། 

བང་ཚད། གློམས་པའམ་བང་བའི་ཚད།

བང་ཚོང་། བལ་དང་ཚྭ་སློགས་བང་ཐང་གི་ཐློན་ཟློག་ཉློ་ཚོང་བེད་པར་འགློ་བའི་ཚོང་ལས།

བང་ཚྭ་དཀར་པློ། སྟློད་མངའ་རིས་སློགས་ནས་ཐློན་པའི་རང་བྱུང་གི་ཚྭ་མདློག་དཀར་པློ་ཤེལ་ལར་

དྭངས་པ་ཞིག 

བང་ཟུར་གཉིས། བང་པ་རྣམ་རྒྱལ་གགས་བཟང་དང་ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉིད་རྡློ་རེ་གཉིས།

བང་ཡིག ① ཁ་བང་དུ་བིས་པའི་མིང་སློགས། ② གཤིན་པློའི་མིང་བང་ཡི་གེ 

བང་གཡག་མདེལ་འབིན། སྨན་གི་ཁུངས་བཤད་དམ་བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་བ་

རྒློད་སུག་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། མངློན་རློགས་ལས། སློན་དུས་བང་གཡག་མདེལ་

འབིན་པས། ། བང་གཡག་མདེལ་འབིན་དེ་ནས་བཤད། ། ཅེས་གསུངས།

བང་རིགས་གསུམ་མགློན་པློའི་ལྷ་ཁང་། ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་རེས་སུ་རིམ་བཞིན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕློགས་བཞིའི་རིགས་གསུམ་མགློན་པློའི་ལྷ་ཁང་འདི་དག་བཞེངས་པར་བཤད། རྭ་མློ་ཆེའི་

བང་ངློས་གིང་སྐློར་ལམ་དུ་ཡློད། ད་ལ་གར་རི་དགློན་གིས་བདག་པློར་གནང་ཡློད་པ་རེད། 

གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བང་རིང་སློན་ར་རི། རི་བློ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་དཔལ་མགློན་རློང་གི་ནུབ་བང་ངློས་སུ་ཡློད། 

བང་ལམ། བང་རྒྱུད་ཀི་ལམ་ཁ། བློད་ལློངས་ནས་བང་ལམ་བརྒྱུད་དེ་མཚོ་སློན་དུ་སློང་།

བང་ལུགས། བང་པ་རྣམ་རྒྱལ་གགས་བཟང་གི་དགློངས་བཞེད་ལར་རྒྱུད་ཀི་བཤད་སྒློས་དང་། སྨན་

གི་ངློས་འཛིན་སློགས་སློལ་རྒྱུན་མ་ཉམས་པ་འཛིན་མཁན་གི་བརྒྱུད་འཛིན་སྤི་ལའློ།།

བང་ལུགས་གསློ་རིག བང་པ་རྣམ་རྒྱལ་གགས་བཟང་གི་སློབ་རྒྱུད་རྣམས་ལ་ཟེར་ཞིང༌། དེའང་བང་

པ་རྣམ་རྒྱལ་གགས་བཟང་ནི་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་ཕག་སྤི1295ལློར་གཙང་ངམ་རིང་དུ་

བང་པ་སེ་པའི་དཔློན་ཚང་གི་ནང་དུ་འཁྲུངས། ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་སློབ་གཉེར་གནང་བས་

མཁས་པ་ཆགས། གསློ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་མཁས་པས་གསློ་རིག་གི་བསྟན་བཅློས། 

ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྙིང་པློ་བསྡུས་པ་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ་ཞེས་བ་བ་

དང༌། ར་རྒྱུད་དང་བཤད་རྒྱུད་གཉིས་ཀི་འགེལ་པ། ཕི་མ་རྒྱུད་ཀི་བཀའ་འགེལ། འཚོ་བེད་

རྣམས་ལ་སྙིང་ནས་བརེ་བའི་འཕྲུལ་གི་ཡིག་ཆུང་སློགས་མང་པློ་བརམས། རྒྱུད་འཛིན་གི་སློབ་

མ་ལ་སས་མིའི་ཉི་མ། ལྷ་བཙུན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་བཟང༌། བསློད་ནམས་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་

ལ་སློགས་པ་བྱུང་བ་དེ་དག་གིས་རྒྱུད་འགེལ་དང༌། ཁློག་དབུབ། ལྷན་ཐབས་སློགས་གསློ་རིག་

གི་དཔེ་ཆ་མང་པློ་བརམས་ནས་བང་ལུགས་ཞེས་པའི་སློལ་གཏློད། དགུང་གངས་ག་གཅིག་

པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་1475ལློར་སྐུ་གཤེགས། དེའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པ་

མང་པློ་བྱུང་བ་རྣམས་ལས་སྙན་གགས་དང་མཛད་འཕིན་ཆེ་བ་སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་

ལྷ་ས་ལགས་པློ་རི་ལ་ལགས་རི་འགློ་ཕན་རིག་བེད་གིང་པའི་གསློ་རིག་སློབ་གྲྭ་བཙུགས་ཏེ་

སློབ་མ་གསར་པ་མང་པློ་སྐྱློང་གནང༌། ཟུར་མཁར་བློ་གློས་རྒྱལ་པློས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་

འགེལ་པ་མེས་པློའི་ཞལ་ལུང་གི་མཐའ་དཔྱད་རྣམས་དློར་ཞིང༌། རང་ལུགས་ཟུར་དུ་བཏློན་ནས་

ཕློགས་གཅིག་ཏུ་སྒིག་པ་ར་བཤད་ཕི་གསུམ་གི་འགེལ་པ་དང༌། མན་ངག་རྒྱུད་ལ་ཚིག་འགེལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

མཛད་པ་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་སྒིག་པའི་རྒྱུད་བཞི་འགེལ་པ་བྱཻཌཱུ་སློན་པློ་རློམ་སྒིག་མཛད་དེ་

འཆད་ཉན་གི་རྒྱུན་སེལ་བར་བང་ལུགས་ཀི་འཕིན་ལས་རྒྱས། 

བང་རིགས་སེ་བཞི། ནག་ཆུ། ཨ་ཙ། བེ་རུ། སློག་སེ་བཅས་བཞི་སྟེ། ཧློར་ཚོ་པ་བཞི་ཡང་ཟེར། 

བང་ཤམྦ་ལ། འཛམ་གིང་ཞིང་ཁམས་སེ་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ་རིགས་ལན་གི་ཞིང་།

བང་ཤར། ① བང་དང་ཤར། ② བང་ཤར་གཉིས་ཀི་མཚམས།

བང་ས་ལས་བྱུང་བའི་མཉམ་པ་ཉིད་བཅུ། མཚན་མ་མེད་པ། མཚན་ཉིད་མེད་པ། བདག་ཉིད་མ་སྐྱེས་པ། 

རྒྱུ་ལས་མ་སྐྱེས་པ། གཟློད་མ་ནས་ཞི་བ། སྤློས་པ་མེད་པ། བང་དློར་གི་འདུ་བེད་བལ་བ། དབེན་པ། 

སྒྱུ་མ་དང་སྤྲུལ་པ་ལ་བུ། དངློས་པློ་དང་དངློས་པློ་མེད་པ་གཉིས་སུ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་དློ།། 

བང་སེམས། ① བང་ཆུབ་ཀི་སེམས། ② བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། མཚན་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྒྱལ་

བའི་མྱུ་གུ་དང་། རྒྱལ་སས། འཕགས་མཆློག་བཅས་སློ།། 

བང་སེམས་ཀུན་དགའ་བཟང་པློ། རེ་འདི་ནི་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པློའི་དངློས་སློབ་ཡིན་ཞིང་། 

རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་ར་སྤི་ལློ་༡༣༦༦ལློར་ཟུར་མཁར་དུ་ལེའི་རིགས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཐློག་

མར་རེད་ཐང་དུ་རིང་མའི་འཆད་ཉན་པ་མཛད། དེ་ནས་གྲུབ་ཆེན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་དང་། 

འཇམ་མགློན་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ལས་མདློ་སགས་ཀི་ཆློས་མང་དུ་གསན། དགུང་ལློ་དློན་གསུམ་

ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་མཁར་ནང་དུ་ཆློས་སེ་མདློ་སགས་གིང་བཏབ། དབུ་ཚད་དང་གསང་བདེ་

གཉིས་ཀི་འཆད་ཉན་བཙུགས། བང་སེམས་རིན་པློ་ཆེར་སློབ་མ་འཇམ་དབངས་ཆློས་རེ་བཀྲ་

ཤིས་དཔལ་ལན། ཚལ་པ་ཆློས་རེ་བསློད་ནམས་རིན་ཆེན། ཆློས་རེ་བློ་གློས་རྣམ་རྒྱལ། དགེ་

སློང་བསློད་ནམས་གགས་པ། དགེ་སློང་ཐུབ་པ། དགེ་སློང་རང་སངས་རྒྱས་སློགས་ཆེ་གྲྭ་མང་

དུ་འདུས། དགུང་ལློ་དློན་དགུ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༤༤༤ལློར་

དགློངས་པ་གཞན་དློན་དུ་གཤེགས།

བང་སེམས་ཀི་ཐེག་པ། འཇུག་སློ་སྨློན་འཇུག་གཉིས་ཀི་སློམ་པ་བངས་ནས། ལ་བ་བདག་མེད་

གཉིས་རློགས་ཤིང་། སློམ་པ་བང་ཕློགས་སློ་བདུན་བསློམ་ལ། སྤློད་པ་བསྡུ་དངློས་བཞི་དང་

ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབས་ནས་འབས་བུ་གནས་སྐབས་ས་བཅུ་དང་། མཐར་ཐུག་ཀུན་ཏུ་འློད་
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ཀི་ས་ཐློབ་པར་འདློད་པའློ།། 

བང་སེམས་ཀི་རྣམ་དག ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གི་སང་བའི་རིགས་ལས་གློལ་བའི་ཐེག་ཆེན་སློབ་པ་

འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་དག

བང་སེམས་ཀི་ཚོགས་གསུམ། བསྐལ་ཆེན་གངས་མེད་དང་པློ་གཉིས་པ་གསུམ་དུ་བསགས་པ། 

བང་སེམས་ཀི་ལམ། ཐེག་ཆེན་གི་ཐར་པར་བགློད་པའི་གློ་སྐབས་ཕེ་ཤུལ་དུ་གྱུར་པའི་བང་སེམས་

ཀི་མངློན་རློགས་སམ། བང་སེམས་ཀི་མཁེན་པའློ།། 

བང་སེམས་ཀི་ལམ་ཕི་མ་བཞི། སྦློར་ལམ། མཐློང་ལམ། སློམ་ལམ། མི་སློབ་ལམ་བཅས་བཞིའློ།། 

བང་སེམས་དཀར་པློ། [མངློན]མི་ཕློའི་ཁུ་བ།

བང་སེམས་དཀར་དམར། [མངློན]སྐྱེས་པའི་ཁམས་དཀར་པློ་དང་། བུད་མེད་ཀི་ཁམས་དམར་པློ་

གཉིས། བང་སེམས་སློམ་ཚུལ་གཉིས། ཤེར་ཕིན་གི་མདློའི་དགློངས་དློན་ལར་རྒྱུ་འབས་མན་

ངག་བདུན་གི་སློ་ནས་བློ་སྦློང་ཚུལ་དང་གཅིག སློང་པློ་བཀློད་པའི་མདློ་སློགས་ཀི་དགློངས་

དློན་བསབ་བཏུས་དང་སྤློད་འཇུག་ལས་གསུངས་པ་ལར་བདག་གཞན་མཉམ་བརེའི་སློ་ནས་

བློ་སྦློང་ཚུལ་དང་གཉིས་སློ།། 

བང་སེམས་རྒྱན་བཞི། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་རྒྱན། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རྒྱན། ཤེས་རབ་ཀི་རྒྱན། གཟུངས་

ཀི་རྒྱན་ནློ།། 

བང་སེམས་རྒྱལ་བ་ཡེ་ཤེས། ཀུན་སངས་ཐུགས་རེ་བརློན་འགྲུས་ཀི་དངློས་སློབ་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་

བཞི་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༢༥༧ལློར་སྐུ་བལམས། ཕིས་ཇློ་མློ་ནང་དུ་བློན་ནས་ཀུན་སངས་པའི་

གཞུང་གདམས་ངག་ཐམས་ཅད་གསན་ཞིང་ཉམས་སུ་རློགས་པར་བཞེས། དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུ་

ང་བདུན་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༣༡༣ལློར་རེ་ཀུན་སང་ཐུགས་རེ་བརློན་

འགྲུས་ཀིས་ཇློ་ནང་གི་གདན་ས་རེ་འདི་ལ་གཏད། བ་མ་ཀུན་བསློད་པ་ལ་སློགས་པའི་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་མང་པློ་དང་། དཔློན་ཆེན་བང་རྡློར་དང་དཔློན་ཆེན་ཡློན་བཙུན་ལ་སློགས་པའི་

ཆེན་པློ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཞབས་ལ་གཏུགས། ཁིད་བཏབ་པའི་སློབ་མ་ཕལ་མློ་ཆེ་ལ་མློང་བ་

ཁད་པར་ཅན་སྐྱེས། ཐ་མ་ཡང་རགས་མ་རློགས་པ་མེད་ཅེས་གསུངས། མཁས་བཙུན་ཡློན་ཏན་
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རྒྱ་མཚོ་སློགས་སློབ་མ་མང་དུ་བློན། གདན་ས་ལློ་བརྒྱད་བསྐྱངས་ཏེ་དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞི་

ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ལགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༣༢༠ལློར་གཤེགས། 

བང་སེམས་བརྒྱད། ཉེ་བའི་སས་བརྒྱད་ཅེས་པ་དང་དློན་གཅིག 

བང་སེམས་ཅན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ིརང་བཞིན་དང་ལན་པའ་ིམ་ིསྟེ། སྤིར་བཏང་ན་སྙིང་ར་ེཅན་ག་ིམི།

བང་སེམས་འཕགས་པ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་སྟེ་ས་དང་པློ་ནས་ས་བཅུ་པ་མན་ཆད་

ལ་གནས་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་གང་ཟག 

བང་སེམས་འཕགས་པ་སྐྱེད་བེད་ཀི་ཡུམ། ལམ་འཛིན་པ་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་རློགས་པའི་སློ་ནས་

རང་གི་རློགས་པའི་རྒྱུན་ཕི་མ་ལ་གནས་པའི་བང་སེམས་འཕགས་པ་སྐྱེད་བེད་ཀི་མཁེན་པ། 

བང་སེམས་འབབ་ར། ལུས་ར་ཞིག 

བང་སེམས་སྦློར་ལམ་པ། ཐེག་ཆེན་སྦློར་ལམ་པ།

བང་སེམས་དམར་པློ། [མངློན]མི་མློའི་དྭངས་ཁགབང་སེམས་ལས་དང་པློ་བས་ཀང་བསབ་བའི་

ཆློས་བདུན། འདློད་པ་མི་བསྟེན་པ། མི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མི་བསྟེན་པ། བ་ལར་འཛིན་པར་

འདློད་པ། ང་རྒྱལ་འདློར་བ། སྟློང་ཉིད་དང་སྒྱུ་མ་ལར། བསམ་པ་ལྷག་བསམ་ལན་པར་བ་བ། རྒྱུ་

འབས་ལ་བསྐུར་བ་མི་གདབ་པ་བཅས་སློ།། 

བང་སེམས་སློ་སྐྱེས། བང་སེམས་ཀི་ཚོགས་ལམ་པ་དང་། སྦློར་ལམ་པ་གཉིས།

བང་སེམས་སློ་སྐྱེའི་ལམ། མློས་སྤློད་ཀི་སས་བསྡུས་པའི་བང་སེམས་ཀི་མཁེན་པ།

བང་སེག གཤིན་པློའི་མིང་བང་བཞུག་སེག་སྟེ་དགེ་སྒྲུབ་ཀི་ཆློ་ག་ཞིག

བད། ① ངློའམ་གདློང་། གདློང་བད་ཀི་བཀྲག་མདངས།  ② སྤད། ཆ་བད། ཡློ་བད། ③ དབིབས་

ཚུགས་སམ་རྣམ་པ། ④ བད་ཀ་དང་དློན་གཅིག

བད་ཀ མཐུ་གཏད་སློགས་གནློད་བེད་ཀི་ནུས་པ།

 བད་ཁ། བད་ཀ་དང་འདྲ།

བད་མཁན། ① གཏད་རྒྱབ་མཁན་ནམ་དམློད་པ་བེད་པློ། ② གདློང་གི་མཚན་ལས་མཁན།

བད་ག གཟེངས་བསྟློད་ཀི་བ་དགའི་མིང་།
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བད་འགློལ། མཐུ་གཏད་ཀི་གནློད་པ་འགློལ་བེད་དམ་ཞི་བེད་ཀི་ཆློ་ག་ཞིག

བད་ལས། ① མཐུ་བད་ཀ་ིམཚན་མ། ② གདློང་ག་ིམཚན་མ། བིས་པ་འདིའ་ིབཞིན་ག་ིབད་ལས་བཟང་།

བད་སྟེམས། ངན་སགས་ཀི་མཐུ་གཏད་དམ་དམློད་མློ། 

བད་སྟེམས་གདློན། བད་སྟེམས་ཀིས་བཏང་བར་གགས་པའི་གདློན་ནད་ཅིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་ལག་

ཏུ་ཤིང་འཛིན་ཅིང་གཅེར་བུར་རྒྱུག་པ་དང་། གནས་སྟློང་པ་ལ་འདུག་པ་སློགས་བེད་པ་ཞིག 

བད་མདངས། བད་ཅེས་མིའི་གདློང་དབིབས་དང་། མདངས་ཞེས་དཀར་དམར་གི་བཀྲག་གམ་གཟི་

བརིད་ཀི་སྒ་བསྡུས་པའློ།། 

བད་ཕུར། མཐུ་གཏད་ཀི་ཕུར་བུ།

བད་དབིབས། བཞིན་གི་བཟློའམ་རྣམ་པ། བད་དབིབས་མཛེས་པས་ཡིད་ལ་དགའ་བ་སྟེར།

བད་མ། མཐུ་གཏད།

བད་མི་མཚར་བ། ཞལ་རས་མཛེས་པློ་མེད་པ།

བད་བཙོག བཞིན་མི་མཛེས་པ། བད་བཙོག་མིག་ལ་མི་མཛེས།

བད་ཚུགས། གདློང་གི་དབིབས། བད་ཚུགས་ལེགས་པློ། བད་བཞིན། གདློང་ངམ་བཞིན་རས། 

དཀར་ལ་དམར་མདངས་རྒྱས་པའི་བད་བཞིན།

བད་གཟུགས། གདློང་དང་གཟུགས་པློ། བད་གཟུགས་ལྷ་ལས་ལྷག་པ།

བད་བཟང་། གདློང་པ་མཛེས་པ།

བད་ཟླློག་སི་ཟླློག ཕ་རློལ་གི་མཐུ་གཏད་ལས་བྱུང་བའི་བད་ཁའི་བཟླློག་པ་དང་། དུས་སུ་ལང་བའི་

སིའི་བཟླློག་པ་གཉིས་སློ།། 

བད་རིས། གདློང་རིས། མློ་གཤམ་ལ་བུ་མེད་བཞིན་དུ་བུའི་བད་རིས་དང་གཤིས་ལུགས་ལེགས་

ཉེས་སྨྲ་བ་ནི་མི་འློས། 

བན་ཆུད་པ། ནང་བན་ཆུད་པ་ཞེས་ཏེ། བ་བ་གང་ཞིག་ལ་བང་ཆུབ་པར་གྱུར་པ།

བན་པློ། ཁ་ཟས་གཡློས་སྦློར་བེད་མཁན་གི་སྐྱེས་པ།

བན་མློ། ① ཁ་ཟས་གཡློས་སྦློར་བེད་མཁན་གི་བུད་མེད། ② ཆུང་མ།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བབ། [ཡུལ]ཆློ་དང་། བཟློ། སྙིང་པློ། དློན། སྐད་ཆ་བབ་མེད། ལས་ཀ་བབ་ཆུང་།

བབ་བསྐྱལ་བ། ལས་ཀ་འཕྱུགས་པར་སློང་བའམ་བ་བ་གང་ཞིག་དློན་མེད་དུ་སློང་བའམ་བ་བ་གང་

ཞིག་དློན་མེད་ཐལ་སློང་བ། 

བབ་ཁྲུས། ཁྲུས་བེད་ཅིང་དྲི་མ་དག་པར་བེད་པ།

བབ་ཆུང་། དགློས་པའི་སྙིང་པློ་ལློན་དུ་མེད་པའི་བ་བ། 

བབ་པ། བབས་པ། བབ་པ། བློབས། ། གཡློབ་པ་དང་། འདེད་པ། སེལ་བ། ཕི་བ། དྲི་མ་བབས་པ། 

ཕི་རས་ཀིས་ཐལ་རྡུལ་བབ་པ། ནད་གདློན་བབས་པ།

བབ་བབ། ལག་པས་ཉུག་ཉུག་གམ་འཕུར། མགློ་བློར་ལག་པས་བབ་བབ་བེད་པ།

བབས་ཁྲུས། གིབ་དང་མི་གཙང་བ་དག་བེད་ཀི་ཆློ་ག་ཞིག་གི་མིང་ཡིན།

བབས་པ། བབ་པའི་འདས་པ།

བམ་པ། [ཡུལ]པར་རྒྱབ་སྐབས་པར་ཤིང་ལ་སྣག་ཚ་འབྱུག་བེད། 

བམས། ཁློགས། ཕེབས་བམས་འགློགས་པ།

བམས་སྐྱློང་། སྙིང་ཉ་ེབས་གཅེས་པར་སྲུང་བའ་ིམིང་། དག་ེརྒན་གིས་དག་ེཕྲུག་ལ་བམས་སྐྱློང་གནང་བ།

བམས་ཁང་། རྒྱལ་བ་བམས་པའི་སྐུ་བརན་བཞུགས་ཡུལ་ལྷ་ཁང་། 

བམས་ཁང་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་བག་གཡབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བམས་ཁི། ནད་པ་སློགས་ཕར་ཚུར་དབློར་བེད་ཕག་འཁུར་གི་འགློགས་ཁི།

བམས་གིང་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་བག་གཡབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བམས་མགློན། བམས་པ་མགློན་པློ་སྟེ་མ་འློངས་རྣམ་འདྲེན་ལྔ་པ་བམས་པའི་མཚན་ཞིག 

བམས་དངློས་མཆློད་རེན། དབེན་ཟླུམ་མཆློད་རེན་ནློ།། 

 བམས་ཆེན། ① སྙིང་རེའི་རྒྱུའི་བམས་པའི་སེམས། ② རྒྱལ་བ་བམས་པ་དང་། བང་སེམས་

བམས་པ། ③ བམས་མགློན་གི་སྐུ་ཆེན་པློ།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བམས་ཆེན་དགློན། ① བློད་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ནང་ཆློས་རྒྱལ་ནློར་བུ་བཟང་པློ་དང་། ས་སྐྱའི་བ་མ་

རྒྱལ་མཆློག་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་གཞློན་ནུ་གཉིས་ཀིས་ཡློན་མཆློད་འབེལ་ནས་ཕག་བཏབ། 

གཞིས་རེ་ས་ཁུལ་རིན་སྤུངས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། ཇློ་བློ་རེ་སློགས་ཀིས་བིན་གིས་རླབས། 

སྤི་ལློ་༡༣༤༩ནས་རེ་བཙུན་བམས་པ་མགློན་པློའི་སྐུ་བརན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་བཞེངས་པས་

རིན་སྤུངས་བམས་ཆེན་དགློན་ཞེས་གང་སར་གགས། ② བམས་ཆེན་དགློན་ངག་རྒྱུན་ལར་ན་

དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་རིང་མའི་དགློན་པ་ཡིན་ལ་རེས་སུ་དགེ་ལུགས་པར་འགྱུར་བར་བཤད། 

འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་གསལ་པློར་མ་ངེས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལར་དཀར་

མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རའུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བམས་ཆེན་ཆློས་རེ་ཤཱཀ་ཡེ་ཤེས། ཙོང་ཁ་པའི་སློབ་མ་ཞིག་སྟེ་དགེ་ལུགས་པ་དར་རྒྱས་བེད་

མཁན་གལ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཆུ་འབྲུག་ལློ་ལ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་

བདུན་པའི་ས་གང་ལློ་ལ་ཏཱ་མིང་གི་རྒྱལ་པློས་གདན་དྲངས་ཀང་མ་ཕེབས་པའི་རེ་བཙུན་ཙོང་

ཁ་པའི་ཚབ་བས་ནས་པེ་ཅིང་དུ་ཕེབས། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་ར་ལློར་པེ་ཅིན་དུ་ལན་

གཉིས་པ་ཕེབས་ནས་གུ་ཤྲི་ཆེན་པློའི་གློ་ས་ཐློབ། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་ཕག་ལློ་ལ་སེ་རའི་

དགློན་པ་ཕག་བཏབ། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་སྟག་ལློར་ཏཱ་མིང་རྒྱལ་པློས་བམས་ཆེན་ཆློས་

རེ་ཞེས་པའི་མཚན་གནས་བསྩལ། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་ཡློས་ལློར་པེ་ཅིན་ནས་བློད་ལ་

ཕིར་ཕེབས་སྐབས་ལམ་བར་དུ་འདས། 

བམས་ཆེན་རབ་འབམས་པ། རེ་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ལགས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༤༡༡ལློར་རློང་

གི་སྣར་རྡློ་སེ་ཞེས་པར་སྐུ་བལམས། དགུང་ལློ་བདུན་པ་ལ་ཆློས་འཁློར་སང་དུ་སེང་གེ་རྒྱལ་

མཚན་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། དགུང་ལློ་བཅུ་གསུམ་ལ་གསང་ཕུ་ནེའུ་ལ་ཕེབས་ཏེ་ཤངས་སྟློན་

རིན་ཆེན་གྲུབ་པ་ལ་གསན་པ་མཛད། དགུང་གངས་བཅུ་བཞི་པ་ལ་མངློན་དགའི་ཆློས་གྲྭར་

དཀའ་བའི་གྲྭ་སྐློར་གནང་བས་སྐྱློག་པློ་དཀའ་བཞི་པར་གགས། དགུང་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་པར་རེད་

ཐང་དུ་དཀའ་བཅུའི་གྲྭ་སློར་གནང་ཞིང་གསང་ཕུའི་ཆློས་ལུང་དུ་བཞུགས་ས་མཛད་པས་ཆློས་

ལུང་དཀའ་བཅུ་པར་གགས། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་པ་ལ་གཞུང་ལུགས་རབ་འབམས་རྒྱ་



  1725  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

མཚོར་ས་སྐྱ་དགློན་དུ་བཤད་པའི་དགའ་སྟློན་སེལ་བས་བམས་ཆེན་རབ་འབམས་པ་ཞེས་

གགས། དེ་ནས་སེམས་པ་ཆེན་པློ་གཞློན་ནུ་རྒྱལ་མཆློག རློང་ཆུང་ཤེར་དཔལ་སློགས་ལས་

མདློ་ཕློགས་ཀི་གསན་པ་རྒྱ་ཆེར་མཛད། ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་དུ་རྡློ་རེ་འཆང་གིས་མཁན་པློ། རེ་

འཁློར་ལློ་སློམ་པས་ལས་གསང་། མཁས་མཆློག་གཞློན་སེང་གིས་དུས་གློ་བར་མཛད་དེ་

བསྙེན་པར་རློགས། དགུང་གངས་སློ་བརྒྱད་ལ་ཕེབས་པ་ས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༤༤༨ལློར་ཁ་རེག་

བློད་འབྲུག་ཏུ་བསྟན་པའི་གཞི་བཙུགས། དགུང་གངས་སློ་དགུ་པ་ས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༤༤༩ལློར་

རིན་སྤུངས་ནློར་བུ་བཟང་པློས་མཐུན་པའི་རྐྱེན་སྦར་ཏེ་འབས་ཡུལ་སྐྱེད་ཚལ་ཕག་བཏབ་ནས་

འཆད་རློད་རློམ་གསུམ་གིས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཉིན་མློ་ལར་གསལ་བར་མཛད། བསྟན་འཛིན་

གི་ཐུགས་སས་མཁས་གྲུབ་བསྟན་གསལ། རེད་ཐང་སངས་ལྷུན། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ། 

འབུམ་ཕག་གསུམ་པ། འཇམ་པའི་དབངས་ཀུན་དགའ་ཆློས་བཟང་སློགས་མང་དུ་བློན། མཐར་

དགུང་གངས་དློན་ལྔ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༤༨༥ལློར་དགློངས་

པ་ཆློས་དབིངས་སུ་ཐིམ། 

བམས་ཆློས་སེ་ལྔ། རྒྱལ་བ་བམས་པས་ཐློགས་མེད་ལ་གསུངས་པའི་ཆློས། མངློན་རློགས་རྒྱན། 

མདློ་སེ་རྒྱན། རྒྱུད་བ་མ། ཆློས་ཉིད་རྣམ་འབེད། དབུས་མཐའ་རྣམ་འབེད་དེ་སེ་ཚན་ལྔ།

བམས་དང་སྙིང་རེ། འདི་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་བཤད་སློལ་ལར་ན། རང་གི་བུ་ལ་བམས་པ་

ལར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་ལན་འདློད་ཀི་བསམ་པ་ནི་བམས་པ་དང་། རང་གི་བུ་

ལ་སྡུག་བསལ་བྱུང་ན་མི་བཟློད་པ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་ལ་སེམས་མི་

བཟློད་པ་ནི་སྙིང་རེ་ཡིན་ཅིང་། བམས་པ་ལ་གློམས་པར་གྱུར་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ཆློས་ཀི་ར་

བ་སྙིང་རེ་མ་ལུས་པ་རང་རྒྱུད་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། དེ་ཡང་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་

སེམས་ལས་བྱུང་། བང་ཆུབ་སེམས་པ་སྙིང་རེ་ལས་བྱུང་། དེ་བམས་པ་ལས་བྱུང་བས། 

བམས་པ་སློམ་པ་ཤིན་ཏུ་གནད་ཆེ་ཟེར། བམས་སང་། བམས་པ་དང་སང་བའི་བསྡུས་མིང་། 

དག་གཉེན་གི་དབེ་མཚམས་ཕེ་ནས་བམས་སང་གི་རྣམ་འགྱུར་གསལ་བར་སྟློན་པ། ཁ་མངར་

ལྐུགས་པའི་སེམས་ལ་གསལ། ། བམས་སང་བིས་པའི་ཡིད་ལ་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བམས་མདུན་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་བག་གཡབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། བམས་པ། ① 

གཞན་བདེ་བ་དང་ལན་པར་འདློད་པ། བམས་པའི་མ། གཉེན་ལ་བམས་ཤིང་དག་ལ་སང་། 

ལུག་རི་ལུག་ལ་བམས། བུ་ལ་བམས་དྲགས་ནས་ལང་དུ་ཤློར་བ། ② གློས་ལྷམ་སློགས་ལུས་

ལ་བདེ་བ། ཀློ་ས་ར་ལ་བམས། ཕིང་ལྷམ་རང་ལ་བམས། ③ དམངས་གཞས་ནང་ལ་དགའ་

གློགས་སམ་སྙིང་གློགས་ཀི་དློན་དུ་གློ་བ། བུ་མློ་ཆུང་འདྲིས་བམས་པ། ། སྤང་ཀིའི་རིགས་རྒྱུད་

མིན་ནམ། ། ཤ་འདྲེས་ལྤགས་འདྲེས་བྱུང་ཡང་། ། རི་ལ་ཤློར་གབས་མཛད་གི། ④ རྒྱལ་བ་མ་

ཕམ་པ་དང་། བང་སེམས་བམས་པ། ⑤ ཚངས་པའི་གནས་པ་བཞིའི་ནང་གསེས། སེམས་

ཅན་གང་ཞིག་ལ་དམིགས་ནས་དེ་དག་བདེ་བ་དང་ལན་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་པ་སྟེ། གནློད་སེམས་

ཀི་གཉེན་པློའ ློ།།

 བམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་ཞེ་བདུན་

པ་ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༧༧༦ལློར་རིགས་ཁད་པར་ཅན་བང་ཏིའི་

སྐྱེ་བརྒྱུད་དུ་སྐུ་བལམས། དགུང་ལློ་དྲུག་པར་ཁུ་བློ་ནམ་མཁའ་འཆི་མེད་ཀི་དྲུང་དུ་ཨེ་ཝཾ་ཐར་

རེའི་ཕློ་བང་དུ་ཕེབས་ནས་རྒྱུན་གི་བ་བ་ཆློས་སྤློད་ནས་བརམས་ཏེ་ཀུན་ཏུ་དགློས་པའི་གཞུང་

བདུན་སློགས་མདློ་སགས་ཀི་གཞུང་ལུགས་ཆེན་པློ་རྣམས་དཀའ་བ་མེད་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད། 

རྡློ་རེ་འཆང་ནམ་མཁའ་འཆི་མེད་ལས་སློམ་པ་གསུམ་གི་བཀའ་དྲིན་མནློས་ཏེ་ཐུབ་བསྟན་

ཡློངས་རློགས་ཀི་བདག་པློར་གྱུར་ནས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དྲི་བསུང་ཕློགས་བཅུར་ཐུལ། ཡློངས་

འཛིན་བ་མ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་ལས་རེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀི་གདམས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལ་བུར་

གསན་པ་རྣམས་ཀང་ཚིག་དློན་ཕག་ལེན་ཕ་མློ་དག་ཀང་འཁྲུལ་མེད་དུ་མཁེན། དཔལ་ཀེ་རྡློ་

རེའི་བསྙེན་པ་ལན་གཉིས་དང་། མགློན་པློ་ཆེ་ཆུང་གི་བསྙེན་པ་མཐར་ཕིན་པར་མཛད་པས་

ཆློས་སྐྱློང་སྲུང་མས་ཕིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་མཚན་མ་མང་པློས་ཐུགས་རྒྱུད་གཏམས། དེ་ནས་

མཁན་ཆེན་བསློད་ནམས་དཔལ་འབློར་གི་གདན་ཚབ་ཏུ་དགུང་ལློ་སློ་དྲུག་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་

བཞི་པའི་ལགས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༨༡༡ལློར་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གསེར་ཁིར་མངའ་གསློལ་བས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བགང་བ་བཅུའི་བར་དུ་གདན་ས་བསྐྱངས་ནས་འཆད་རློད་རློམ་གསུམ་དང་མཁེན་བརེ་ནུས་

པའི་ཕིན་ལས་ཀིས་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛད། སེ་དགེ་ཆློས་རྒྱལ་ཆེན་པློས་ལན་གཉིས་ཀི་

བར་དུ་སྤན་དྲངས་ཏེ་ཆློས་རྒྱལ་ཆེན་པློར་བསྙེན་པར་རློགས་པའི་སློམ་པ་བསྩལ་བ་སློགས་

འབེལ་ཚད་དློན་ལན་གི་ཕིན་ལས་བསྐྱངས། ས་ཕིར་ལམ་འབས་ཚོགས་བཤད་ཚར་བཅུ་དང་། 

སློབ་བཤད་ཚར་བཞི། རྡློ་རེ་ཕེང་བ་ཚར་གཉིས་སློགས་ཆློས་འཁློར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསྐློར་

བར་མཛད་པས་བརྒྱུད་འཛིན་སློབ་མ་ཡང་ས་སྐྱ་བདག་ཆེན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་

མཐུ་སྟློབས་བསྟན་འཛིན་བཟང་པློ། འཇམ་དབངས་མཁེན་བརེའི་དབང་པློ། འཇམ་མགློན་ངག་

དབང་ལེགས་གྲུབ་སློགས་མཁས་གྲུབ་གསེར་ཕེང་ལ་བུ་བསྐྲུན་པར་མཛད། དེ་རེས་ཨེ་ཝཾ་ཐར་

རེའི་ཕློ་བང་དུ་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ཁློ་ནས་དུས་འདའ་བར་མཛད་མཐར་དགུང་གངས་ག་བདུན་

པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་ཁི་ལློ་སྤི་ལློ་༡༨༦༢ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ཚེས་བཅུ་བདུན་ལ་སྐུ་ཞི་

བར་གཤེགས་སློ།། 

བམས་པ་གློ་ལློག ① མི་ངན་དང་དག་བློ་གཅན་གཟན་སློགས་ལ་བམས་པློ་བས་ན་ཕིན་ཅི་ལློག་པ་

ཡིན་པས་བམས་པ་གློ་ལློག་ཟེར། ② [ཡུལ]མནའ་མ་དང་མག་པ་གློ་ལློག་པ།

བམས་པ་གིང་། བློད་ཀི་དགློན་པ་གགས་ཅན་འགའ་ཞིག་གི་སྤི་མིང་། ལྷློ་ཁ་ག་ནང་བམས་པ་གིང་། 

ཆབ་མདློ་བམས་པ་གིང་། ཨ་མདློ་སྐུ་འབུམ་བམས་པ་གིང་།

བམས་པ་གིང་སྐློར། ཆློ་འཕྲུལ་སྨློན་ལམ་དང་དྲུག་པའི་སྨློན་ལམ་སྐབས་སུ་རེ་བཙུན་བམས་པའི་

སྐུ་གིང་སྐློར་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་བ།

བམས་པ་དགློན། དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ལློ་ཆེན་བྱཻ་རློ་ཙ་ནས་ཕག་བཏབ་མཛད་པའི་བཤད་

རྒྱུན་ཡློད་ལ། དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་ཚ་ཁློ་ངག་དབང་གགས་པས་དགེ་ལུགས་པར་

བསྒྱུར། དེ་རེས་སྤི་ལློ་༡༧༤༡ལློར་ཡང་འགྱུར་བ་ཅུང་རེ་བྱུང་། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་བཀྲ་ཤིས་གིང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། འབས་སྤུངས་ཐློས་

བསམ་རྣམ་རྒྱལ་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལགས་མློ་ལུག་ལློ་སྤི་ལློ་

༡༧༥༡ལློར་འབས་སྤུངས་བློ་བཟང་ཆློས་ཀི་སྦིན་པ་མཆློག་ནས་གསར་དུ་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བམས་པ་མགློན་པློ། མ་འློངས་རྣམ་འདྲེན་ལྔ་པ། མཚན་གི་རྣམ་གངས་ལ་དགའ་ལན་བདག་པློ་དང་། 

དགའ་ལན་བཞུགས། རྒྱལ་ཚབ། བམས་ཆེན་མགློན་པློ། བམས་པ། མ་ཕམ་པ། མི་ཕམ་མགློན་

པློ། ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་བཅས་སློ།།

བམས་པ་ཆེན་པློའི་སྟློབས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྐྱློབ་པ་ལ་མཆློག་ཏུ་སྦློར་བ་མི་གཏློང་བ། 

བམས་པ་ཆློས་འཁློར་མ། ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སྐབས་བལ་བཟས་གདན་དྲངས་པའི་སྐུ་ངློ་མཚར་

ཅན་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ་ལྷ་ལན་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་དངུལ་གི་བམས་སྐུ་

ཕག་གཉིས་ཆློས་འཁློར་གིས་ཕག་རྒྱ་ཅན་ཞིག་ཡློད་པའློ།།

བམས་པ་མཆེད་བཞི། ལློ་རྒྱུས་ཐློག་བཤད་སློལ་ལ་རྒྱལ་པློ་གང་དར་མའི་སྐབས་ལྷ་སར་བཞུགས་

ཕག་པའི་པཎི་ཏ་ཚུལ་ཁིམས་ནློར་གིས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཤར་ངློས་སློ་འགམ་གི་ལྷ་ཁང་དུ་

བཞུགས་པའི་ཛམ་བ་ལའི་མདུན་དུ་བསྙེན་སྒྲུབ་གནང་བས་དངློས་གྲུབ་ཀི་རགས་གང་ཡང་མ་

བྱུང་སྐབས་པཎི་ཏ་ཁློས་ནས་ཛམ་བ་ལའི་སྐུའི་ལློ་བར་མཁར་གསིལ་བསྣུན་པས་སྐུའི་ལློ་

པགས་པའི་ནང་ནས་རྒྱ་དངུལ་གི་གཏེར་མང་པློ་ཐློན་པ་དེས་རྒྱུ་བས་ནས་སྤན་རས་གཟིགས་

ཁ་སར་པཱཎི་དང་། གསེར་བིས་ཀི་ཉི་ཁི། དངུལ་གི་བ་མ་བུམ་ལ་སློགས་པ་བཞེངས་ཤིང་། 

དེའི་ཉེ་གནས་ཁ་ཆེ་ཨུཏྤ་ལས་དངུལ་ལས་བས་པའི་རེ་བཙུན་བམས་མགློན་གི་སྐུ་བཞི་

བཞེངས་པ་ལ་བམས་པ་མཆེད་བཞི་ཟེར་ཞེས་ཀང་བཤད་སློལ་འདུག 

བམས་པ་མཆློད་པའི་ལྷ་མློ། ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འློག་ཁང་ཇློ་བློ་རིན་པློ་ཆེ་བཞུགས་སའི་ལྷ་

ཁང་གི་གཡློན་ངློས་ཀི་ལྷ་ཁང་ནང་གི་རེན་གི་གཙོ་བློར་བལ་བཟའ་ཁི་བཙུན་སློང་བཙན་སམ་

པློའི་བཙུན་མློར་ཕེབས་སྐབས་བློད་དུ་གདན་དྲངས་པའི་བམས་པ་ཆློས་འཁློར་དང་གཡས་

གཡློན་དུ་མཆློད་པའི་ལྷ་མློ་བརྒྱད་ཀིས་བསྐློར་བ་བཅས་ཡློད། 

བམས་པ་ཉི་ཤུ། དྲན་པ་དང་ལན་པར་འགྱུར་བ་དང་། བློ་གློས་དང་ལན་པར་འགྱུར་བ་དང་། བློ་དང་

ལན་པར་འགྱུར་བ་དང་། བརན་པ་དང་ལན་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཤེས་རབ་དང་ལན་པར་འགྱུར་

བ་དང་། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཤེས་རབ་རེས་སུ་རློགས་པར་འགྱུར་བ་དང་། འདློད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ཆགས་ཆུང་བར་འགྱུར་བ་དང་། ཞེ་སང་ཆུང་བར་འགྱུར་བ་དང་། གཏི་མུག་ཆུང་བར་འགྱུར་བ་

དང་། བདུད་ཀིས་དེ་ལ་གགས་མི་རེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་

རྣམས་ཀི་དགློངས་པར་འགྱུར་བ་དང་། མི་མ་ཡིན་པ་རྣམས་དེ་ལ་བསྲུང་བར་འགྱུར་བ་དང་། 

ལྷ་རྣམས་དེ་ལ་གཟི་བིན་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། མི་མཛའ་བ་རྣམས་ཀིས་དེ་ལ་གགས་རེད་

པར་མི་འགྱུར་བ་དང་། དེའི་མཛའ་བཤེས་པར་འགྱུར་བ་དང་། མི་མཛའ་བ་རྣམས་ཀིས་དེ་ལ་

གགས་རེད་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་། དེའི་མཛའ་བཤེས་རྣམས་མི་ཕེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཚིག་

བཙུན་པར་འགྱུར་བ་དང་། དེས་མི་འཇིགས་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཡིད་བདེ་བ་མང་བར་

འགྱུར་བ་དང་། མཁས་པས་བསགས་པར་འགྱུར་བ་དང་། དེའི་ཆློས་ཀི་སྦིན་པ་དེ་ཡང་རེས་སུ་

དྲན་པར་བ་བར་འློས་པར་འགྱུར་བའློ།། 

བམས་པ་དང་ལན་པ། བརེ་བའམ་སྙིང་རེ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བཀའ་དྲིན་ཅན། རེས་སུ་འཛིན་

པ། མཉེས་གཤིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་བ། བམས་ལན། བམས་བརེ་ཅན། བརེ་ལན། བརེ་བས་སྐྱློང་། 

བརེ་བས་འཛིན། ཡིད་ལ་གཅགས་བཅས་སློ།།

བམས་པ་དང་འབེལ་བའ་ིཆློས་ཉ་ིཤུ བམས་པའ་ིགསུང་བམས་ཆློས་ས་ེལྔ་དང་། ཐློགས་མེད་ཀ་ིགསུང་

ས་སེ་ལྔ་དང་སློམ་རྣམ་གཉིས། དབིག་གཉེན་གི་གསུང་པྲ་ཀ་ར་ཎ་སེ་བརྒྱད་བཅས་ཉི་ཤུའློ།།

བམས་པ་གདན་འདྲེན། སར་བློད་དུ་བློད་ཟླ་དང་པློའི་ཚེས་ཉེར་ལྔ་ཉིན་མ་འློངས་རྣམ་འདྲེན་ལྔ་པའི་

བསྟན་པ་འཆར་བའི་རེན་འབེལ་བསྒིག་ཕིར་བམས་པའི་དངུལ་སྐུ་ལྷ་སའི་བར་སྐློར་དུ་གདན་

འདྲེན་པའི་མཛད་སློ་ཞིག 

བམས་པ་ནམ་མཁའ་བསམ་གྲུབ། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་སློ་གསུམ་

པ་ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་༡༦༩༦ལློར་ཤབ་སྟློད་རེ་ལུང་དུ་འཁྲུངས། 

དགུང་ལློ་བཅུ་དགུ་པ་ཤར་ཆེན་བློ་གློས་གགས་པ་ལས་བསྙེན་པར་རློགས། མཁན་ཆེན་

བསློད་ནམས་དཔལ་ལན་ལས་ལམ་འབས་སློགས་གསན། དགུང་ལློ་སློ་ལྔ་པ་ལགས་ཁི་སྤི་ལློ་

༡༧༣༠ལློར་ཁིར་ཕེབས། ལམ་འབས་ཚར་གསུམ་། སྒྲུབ་ཐབས་བརྒྱ་ར་སློགས་གདུལ་བའི་

བློ་དང་འཚམས་པའི་ཆློས་གསུངས། གདན་ས་ལློ་གསུམ་བསྐྱངས། ཨེ་ཝཾ་ཆློས་དུང་རིན་པློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆེར་དངུལ་གཤློག་གསར་བསྒློན་མཛད། ཆུ་གང་ནས་གཙོ་ཆེར་ཐར་རེར་བཞུགས། ཐར་རེར་

རེན་བཞེངས་རྒྱ་ཆེར་མཛད། ང་དགུ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་༡༧༥༤ལློའི་

ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་བཅུ་ཉིན་སྐུ་གཤེགས་སློ།། 

བམས་པ་དཔལ་ལན་ཆློས་མཛད། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གདན་རབས་རེ་གཉིས་པ་

ཡིན། མཁན་ཆེན་དཔལ་ལན་ཆློས་སྐྱློང་གི་དབློན་བརྒྱུད་འཁྲུལ་མེད་དཔེ་རློང་ཟུར་ཁང་ཞེས་

པར་འཁྲུངས། ཕན་ཁང་བ་བང་དུ་བཞུགས། འཇམ་དབངས་རིན་ཆེན་རྡློ་རེ་དང་། དཔལ་ལན་

བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན་སློགས་ལས་སློམ་པ་གསུམ་དང་གསུང་ངག་རིན་པློ་ཆེ་ཞུས། ངློར་གི་ཁིར་

ཕེབས་ནས་བསྟན་འགློའི་དློན་རྒྱ་ཆེན་པློ་མཛད་ཅིང་། རེ་འདིའི་རིང་ལློ་ལེགས་སྐྱ་རྒྱལ་བ་

སློགས་ཀི་དགེ་མཚན་ཁད་པར་ཅན་བྱུང་བ་གསུངས་སློ།། 

བམས་པ་ཕག་བཞི་པ། འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་ཀི་ཐུགས་དམ་གི་རེན་བམས་པ།

བམས་པ་བློན་པའི་དུས། བུ་སྟློན་རིན་པློ་ཆེ་དང་འགློས་ལློ་གཞློན་ནུ་དཔལ་གིས་གསུངས་པ་ལར་

ན་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་སངས་རྒྱས་བམས་པ་མ་བློན་གི་བར་དུ་

མི་ལློ་བེ་བ་ཕག་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་དང་ས་ཡ་ཕག་དྲུག་ཡློད་པས་དེང་སང་གི་རི་སྟངས་ལར་

བས་ན་མི་ལློ་དུང་ཕྱུར་ལྔ་དང་བེ་བ་བདུན་དང་ས་ཡ་དྲུག་ཡློད།

བམས་པ་ཚད་མེད། ཚད་མེད་བཞིའི་ཡ་གལ། བདག་རྐྱེན་བསམ་གཏན་གི་དངློས་གཞི་ལ་བརེན་

ཏེ་དམིགས་ཡུལ་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་བདེ་བ་དང་འཕད་པར་

འདློད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཤེས་རབ་མཚུངས་ལན་དང་བཅས་པའི་རིས་སུ་གནས་པའློ།། 

བམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་དཔལ་བཟང་། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་ཉེར་བརྒྱད་

པ་ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༦༧༥ལློར་ཤར་མི་ཉག་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས། 

ཨེ་ཝཾ་ཀླུ་ལིང་བ་བང་དུ་ཤར་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བཟང་པློས་གཅེས་སྐྱློང་མཛད། ཀུན་ཏུ་དགློས་པའི་

གཞུང་བདུན་སློགས་ཐུགས་སྦངས་མཛད། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་པ་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་༡༦༩༥ལློར་ཤར་

ཆེན་དེ་ཉིད་ལས་བསྙེན་པར་རློགས། དགུང་ལློ་ཉེར་དགུ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་

ལློ་༡༧༠༣ལློར་ཁིར་ཕེབས། ལམ་འབས་ཚར་དགུ་གནང་། ཁད་པར་ཨེ་ཝཾ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

དགེ་འདུན་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་ལ་རྡློ་རེ་འཕེང་བའི་དཀིལ་འཁློར་ཡློངས་རློགས་ཀི་དབང་བསྐུར་

བསྩལ། ལློ་ཧྲིལ་པློ་བརྒྱད་རིང་གདན་ས་བསྐྱངས། དགུང་ལློ་སློ་དྲུག་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་

པའི་ལགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༧༡༠ལློའི་ནག་པའི་ཚེས་ཉེར་ལྔ་ཉིན་སྐུ་གཤེགས་སློ།། 

བམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་ལྷུན་གྲུབ། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་སློ་གཉིས་པ་

ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༦༧༦ལློར་དར་རེ་མདློར་འཁྲུངས། དགུང་

ལློ་བཅློ་བརྒྱད་པར་ངློར་དུ་ཕེབས། མུས་ཀུན་དགའ་རྒྱ་མཚོ་སློགས་ལས་མདློ་སགས་གཞུང་

ལུགས་ཁག་ལ་གསན་བསམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་། བཅུ་དགུ་པ་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་༡༦༩༤ལློར་མཁས་

གྲུབ་སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚོགས་ལས་བསྙེན་པར་རློགས། གསུང་ངག་ལམ་འབས་སློགས་ཀི་

ཆློས་བཀའ་གསན། ལྔ་བཅུ་པ་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༧༢༤ལློར་ངློར་ཨེ་ཝཾ་པའི་ཁིར་ཕེབས། 

གདན་ས་ལློ་ལྔ་བསྐྱངས། བ་བང་གཞུང་གཡབ་ཆེན་དུ་སྟློན་པའི་སྐུ་བརན་ཟངས་གསེར་ལས་

གྲུབ་པ། གསེར་ཟངས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་དང་། བཀའ་འགྱུར་ལྷ་ཁང་དུ་ཙན་དན་གི་སྐུ་སྒློས་གཙང་

དུ་མ་བཞེངས། དགུང་ལློ་ང་ལྔ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལགས་ཁི་ལློ་སྟེ་སྤི་ལློ་༡༧༣༠ཟླ་

བ་གཉིས་པའི་ཚེས་བཅུ་བཞི་ལ་སྐུ་གཤེགས་སློ།། 

བམས་པ་ལུང་བསྟན་པ། རེ་བཙུན་བམས་པས་ནམ་ཞིག་སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་སྟློན་པར་རྒྱལ་

བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་མ་འློངས་ལུང་བསྟན་པའི་མདློ་ཞིག

བམས་པ་ཤེས་བ་བཟང་པློ། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་ཉེར་བདུན་པ་ཡིན། 

རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལགས་གང་སྤི་ལློ་༡༦༦༡ལློར་ཤབ་སྟློད་རེ་ལུང་དུ་བང་ཏིའི་རིགས་

སུ་འཁྲུངས། མཁན་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་དཔལ་ལན་སློགས་ལས་སློབ་གཉེར་མཛད། སློ་ལྔ་པ་ཤིང་

ཕག་སྤི་ལློ་༡༦༩༤ལློར་ཁིར་ཕེབས། ལློ་ངློ་བརྒྱད་རིང་ཕིན་ལས་བསྐྱངས། ཞེ་གཉིས་པ་རབ་

བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༧༠༢ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

བམས་པའི་ཆློས་ལྔ། བམས་ཆློས་སེ་ལྔ་དང་འདྲ།

བམས་པའི་སྦིན་པ། སྦིན་པ་བཞིའི་ནང་གསེས། སེམས་ཅན་གཞན་བདེ་བ་དང་། དགེ་བ་དང་ལན་

པར་འདློད་པའི་བམས་པ་བསློམ་པའློ།།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བམས་པའ་ིསྨློན་ལམ། ར་ེབཙུན་བམས་མགློན་གིས་མཛད་པའ་ིཕར་ཕིན་དྲུག་དང་འབེལ་བའ་ིསྨློན་ལམ།

བམས་པའི་སེམས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་ལན་པར་འདློད་པའི་སེམས།

བམས་པློ། བརེ་བ་དང་ལན་པ། བམས་པློ་གནང་བའི་ཞློར་ལ་མགློ་ལ་སྣུམ་བྱུལ་བྱུལ།

བམས་སྤིན་དགེ་རྒྱས་ལྷ་ཁང་། སློང་བཙན་སམ་པློས་བཏབ་པའི་ཡང་འདུལ་གི་གཙུག་ལག་ཁང་

བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག

བམས་སྤིན་རླུང་གི་ཁ་གནློན། སར་རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློས་ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་མ་

བཞེངས་གློང་མངའ་རིས་མང་ཡུལ་དུ་བཞེངས་པའི་བམས་སྤིན་དགེ་རྒྱས་ལྷ་ཁང་སྟེ་དེ་ནི་

འབྱུང་བ་རླུང་གི་ཁ་གནློན་གི་ཆེད་དུ་བཞེངས་པ་ཡིན་ཟེར་རློ། 

བམས་འབློར་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ་༡༦༧༤ལློར་རིག་འཛིན་ཆློས་

རྒྱལ་གིང་པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བམས་མ། བློན་པློའི་ཆློས་ལུགས་ཀི་ལྷ་ཞིག

བམས་མེ་དགློན། ཁམས་པ་ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ་གི་སློབ་མ། བམས་མེ་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་ནམ་མཚན་

གཞན་ཀརྨ་ཐློག་རྡུགས་ཞུ་བ་དེས་བཏབ། བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་འབྲུག་པ་བཀའ་

བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བམས་བརེ། བམས་པ་དང་སྙིང་རེ་གཉིས་ཀི་སྤི་མིང་། 

བམས་བརེ་མཐར་སློན། གཞན་ཕན་ལྷག་བསམ་ཕུལ་དུ་ཕིན་པའི་དློན།

བམས་བརེ་ཤ་ཚ། གཏིང་ནས་བམས་ཤིང་སྙིང་བརེ་བས་ཕན་པའི་རློགས་སྐྱློར་བེད་འདློད་ཀི་

སེམས་པ། 

བམས་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོ། སྤི་ལློ་༡༩༢༥ལློར་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་བདེ་ཆེན་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་སར་གི་རྒྱལ་ཐང་རློང་གཏེར་མ་རློང་ས་ལམ་གློང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ནས་ནང་རིག་

པ་དང་གསློ་བ་རིག་པ་སྦངས་པས་རེས་སུ་སྙན་གགས་ལན་པའི་བློད་སྨན་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར།

བམས་བཞུགས། བམས་མགློན་སྟེགས་བཞུགས་མའི་བཞུགས་སྟངས།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བམས་བཞུགས་མཛད། རེ་བཙུན་བམས་མགློན་གི་བཞུགས་སྟངས་མཛད།

བམས་གཡློག ① ཁློགས་ཁེབས། ② བམས་འདེགས་མཁན།

བམས་སེམས། བམས་པའི་སེམས་ཀི་བསྡུས་ཚིག

བའུ། སྐར་མ་ནག་པ།

བའློ་ཅློག ལས་ཀ་ཐམས་ཅད། 

བར། བ་རའི་བསྡུས་ཚིག

བར་པློ་པཎ་ཆེན། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ནང་སྤི་ལློ་༡༤༤༧ནས༡༥༠༦ལློར་ལྷློ་ཕློགས་བར་ཡུལ་

དུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་རིག་གནས་སྤི་དང་ཁད་པར་དུ་ཟུར་ལུགས་ཀི་

བཞེད་པ་གཞིར་བཟུང་བའི་གསློ་བ་རིག་པ་ལ་མཁས་པར་གྱུར་པས་ཀརྨ་པ་ཆློས་གགས་རྒྱ་

མཚོས་བར་པློ་པཎ་ཆེན་ཞེས་མཚན་གསློལ་ཞིང་གཟེངས་སུ་བསྟློད། སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པློར་གསློ་བ་

རིག་པ་འཆད་རློད་རློམ་གསུམ་ཁློ་ན་མཛད་དེ་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་གསློ་བ་རིག་པའི་བསྟན་པ་སེལ། 

གསུང་རློམ་ཡང་རིག་གནས་སྤིའི་སྐློར་སྣ་ཚོགས་དང་ཁད་པར་དུ་གསློ་བ་རིག་པའི་སྐློར་ལ་

དཔལ་ལན་རྒྱུད་བཞིའི་འགེལ་པ་ སྨན་གི་ཁློག་འབུབ་ལེགས་བཤད་གསེར་གི་སྙེ་མ་ བེ་བ་

རིང་བསེལ་གི་དཀར་ཆག་སློགས་མཛད། རྒྱུད་འཛིན་གི་སློབ་མ་འཕློངས་རྒྱས་འཚོ་བེད་ཀུན་

རྡློར་སློགས་མང་དུ་བསྐྱངས། མཛད་རྣམ་ཞིབ་པ་མ་རེད།

བར་མེད། བ་བ་བེད་རྒྱུ་མེད་པའམ་བཅློས་སུ་མེད་པ། 

བར་རུང་། བ་བ་བེད་རུང་བ།

བས། ལས་ཀ་དང་བ་བ་སློགས་བསྒྲུབས་པ་སྟེ། སློབ་སྦློང་བས། རལ་སྦང་བས། རློད་པ་བས་

སློགས་ལ་བུ།

བས་རེས། ལས་ཀ་བས་པའི་ལག་རེས་སམ་གྲུབ་འབས། ཉེས་ཅན་ཡིན་རུང་བས་རེས་ཀིས་ཉེས་

པ་འདག་རྒྱུ་ཡློད་པ། ལས་དློན་ཐློག་ལ་བས་རེས་གཟེངས་ཐློན་པློ་བཞག་བྱུང་། 

བས་རེས་ཅན། ལས་ཀའི་ལག་རེས་ཕུལ་བྱུང་ཡློད་མཁན། 

བས་ཉེས། ལས་ཀའི་ཐློག་ཉེས་སྐྱློན་བྱུང་བ་སྟེ་ཕལ་ཆེར་ཁིམས་དང་འགལ་བར་ཟེར། སིད་ཇུས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལག་ལེན་ལེགས་པར་མ་བས་པས་ལས་དློན་ནང་དུ་བས་ཉེས་བྱུང་།

བས་ཉེས་ངློས་འཛིན་པ། ནློར་འཁྲུལ་ལ་ངློས་འཛིན་བེད་པ།

བས་ཉེས་ངློས་ལེན། རང་གི་བས་པའི་ནག་ཉེས་ངློས་ལེན་ཞུས་པ། ཡང་ན་ནག་ཉེས་ངློས་ལེན་ཞེས་

པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན།

བས་ཉེས་ཆད་འགེལ། ནག་ཉེས་ཅི་རིགས་བསག་པར་དེ་འཚམ་གི་ཉེས་ཆད་འགེལ་བའི་དློན། 

བས་ཉེས་གཏན་འཁེལ། ཁིམས་ཁང་ནས་ཉེས་ཅན་པའི་དློགས་གཞི་ཡློད་པ་གང་རུང་ལ་ནག་ཉེས་

ཡློད་པ་གཏན་ལ་འཁེལ་བ།

བས་ཉསེ་གཏན་འཁལེ་གསི་ཁམིས་ཆད་གཅློད་པ། ནག་ཉསེ་གཏན་འཁལེ་བས་ནས་ཁམིས་ཆད་གཅློད་པ།

བས་ཉེས་བཟློ་བ། ནློར་འཁྲུལ་བེད་པ། ཡང་ན་ནག་ཉེས་གསློག་པ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

བས་ཉེས་ལ་གཞིགས་པའི་ཁིམས་ཆད་འགེལ་བ། ཉེས་པའི་ནག་ཉེས་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་ནས་

ཁིམས་ཆད་ཡང་ལི་འགེལ་བ།ཡང་ན་ཉེས་བསྟུན་ཁིམས་གཅློད་ཅེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

བས་ཉེས་གསློག་མཁན། བས་ཉེས་གསློག་མཁན་གི་མི་སྣ། 

བས་ཐློན་ཉེས་སེལ། བས་རེས་བཞག་ནས་སློན་བསགས་ལས་ཉེས་དག་སེལ་བ་བ། ཡང་ན་

ཚོགས་བསགས་སྒིབ་སྦློང་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན།

བས་བས་མཐའ། ① བ་བ་བས་པའི་མཇུག ② བས་རབས་ཀི་ལློ་རྒྱུས།

བས་དེབ། ལས་ཀ་བས་རབས་བིས་པའི་དེབ་ཡིག

བས་དྲིན། ཕན་བཏགས་པའི་རེས་དྲིན། གསར་བརེའི་ས་རབས་ཀི་བས་དྲིན་ཆུད་ཟློས་སུ་མི་གཏློང་། 

བས་པ། ① བེད་པའི་འདས་པ། ② ལག་རེས། བས་བཟང་། བས་ངན། ③ དྲིན།

བས་པ་ཅན། ① ལས་ཀའི་ཐློག་ལག་རེས་བཟང་བའི་མི། ② དྲིན་ཅན་ཏེ་ཚུར་ཕན་ཐློགས་བེད་མློང་

མཁན། བས་པ་ཅན་ལ་དྲིན་ལན་འཇལ།

བས་པ་ཆུད་མི་ཟ་བ། བས་རེས་འཕློ་བརླག་ཏུ་མི་འགློ་བའམ་དློན་མེད་དུ་མི་འགྱུར་བ། མི་རབས་

ས་མའི་བས་པ་ཆུད་མི་ཟ་བ་བེད་པ།

བས་པ་མཉམ་པ། བས་རེས་ཆེ་ཆུང་མཉམ་པ།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བས་པ་རློགས་པའི་ས། རང་ལམ་གི་བ་བ་རློགས་པར་བས་པར་རློགས་ཟིན་པའི་ས་སྟེ་ཉན་ཐློས་

དག་བཅློམ་པའི་མངློན་རློགས་འདི་དམན་པ་ས་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་ཡིན།

བས་པ་དྲིན་གཟློ། དྲིན་ལས་འཇལ་བ། ཕ་དང་མ་ལ་བས་པ་གཟློ་བ། ཡ་རབས་རྣམས་ཀིས་བས་པ་

དྲིན་གཟློ་བེད། ། མ་རབས་རྣམས་ཀིས་འཁློན་ལན་ཁློ་ན་སློག །

བས་པ་གཟློ་བ། བས་པ་དྲིན་གཟློ་དང་དློན་གཅིག

བས་པ་ཤེས་པ། དྲིན་ཅན་ཡིན་པར་ཤེས་པ། ཕ་མས་དྲིན་གིས་བསྐྱངས་པའི་བས་པ་ཤེས་དགློས་

པར་མ་ཟད་དྲིན་གཟློ་བ་བེད་དགློས།

བས་པ་བསྲུང་བའི་ས། དམན་པའི་ས་བརྒྱད་ཀི་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་མིང་།

བས་འབས། ལས་ཀ་བས་པའི་འབས་བུ། གསར་བརེའི་བས་འབས་རླབས་ཆེན།

བས་ཚུལ། མི་ཞིག་གི་སྤློད་པའི་ངང་ཚུལ་བཟང་ངན་ནམ་ལས་ཀའི་བེད་སྟངས།

བས་ཡུས། ལས་ཀ་བས་པའི་དྲིན་ཡུས། རང་གིས་ལས་ལ་བས་ཡུས་བཤད།

བས་རབས། ལས་ཀ་གང་དང་གང་བས་ཀ་ིལློ་རྒྱུས། བས་རེས་མེད་ཀང་བས་རབས་བཏང་རབས་མང་། 

བས་ལ་མ་བསགས་པའི་ལས། བསམ་སྦློར་འབས་བུ་སློགས་མ་ཚང་བས་ལས་བས་ཀང་འབས་

བུ་ཇི་ལ་བ་བཞིན་སྨིན་པར་མ་ངེས་པ།

བས་ལ་བསགས་པའི་ལས། ཀུན་སློང་དྲག་པློས་བསམ་བཞིན་བེད་པ། དངློས་གཞིའི་ལས་དེ་རློགས་

པར་བས་པ། བས་པ་ལ་འགློད་པ་མེད་པ། རེས་སུ་ཡི་རང་བ་འཁློར་དང་བཅས་པ། དེ་འཇློམས་

བེད་ཀི་གཉེན་པློ་མེད་པ། འབས་བུ་སྨིན་ངེས་ཀི་ནུས་པ་ཡློད་པ་བཅས་དྲུག་ཚང་བའི་ལས།

བས་ཤེས། དྲིན་ཅན་ལ་དྲིན་ཅན་ཡིན་པར་ཤེས་ཏེ་སར་བས་བཟང་པློ་ཆུད་བཟློས་སུ་མི་གཏློང་བ། 

བས་སློ་ཅློག བ་བ་བས་པ་ཐམས་ཅད། ཐབས་ཤེས་བས་སློ་ཅློག་འཛུགས་སྐྲུན་ཆེད་དུ་དམིགས་

ནས་བས་པ།

བི། སློག་ཆགས་ལུས་ཀི་སྤུ་ལྷུང་བའི་དློན་ཏེ། མི་རྒས་ན་སྐྲ་བི། ལུག་གི་བལ་བི། ། བའི་སྒློ་བི་ལ་བུ། 

བི་ཀུ [རིང]སློག་སྐྱ། 

བི་ཁུང་། ཙི་ཙི་འཛུལ་སའི་ཁུང་བུ།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བི་གང་སེ་གཟར། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༦༡༢ལློ་དང་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༦༡༣ལློ་གཙང་པ་

རྒྱལ་པློ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་གིས་དམག་དཔུང་བཏང་སྟེ་འཕན་པློ་དང་། གཞིས་ཀ་སྣེའུ་

སློགས་བངས་ནས་བློད་ཡློངས་ལ་དབང་སྒྱུར་རེས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཞི་པའི་ཡང་སིད་

ངློས་འཛིན་མི་ཆློག་པ་བཟློས་པ་དང་དེའི་ལན་དུ་དགེ་ལུགས་པའི་སྦིན་བདག་སྐྱིད་ཤློད་སེ་པ་

བསློད་ནམས་རྣམ་རྒྱལ་གིས་ཁལ་ཁ་ཆློ་ཁུར་དཔློན་པློ་སྤུན་མཆེད་གཉིས་ལ་རེ་པློ་ཏ་ལའི་རེན་

གཙོ་འཕགས་པ་ལློ་ཀེ་ཤྭ་རའི་སྐུ་བསྐུར་ནས་དགེ་ལུགས་པར་རྒྱབ་སྐྱློར་གིས་གཙང་པར་

དམག་རྒྱབ་དགློས་པའི་རེ་སྐུལ་ལར་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༦༡༧ལློར་ཁལ་ཁ་ཆློ་ཁུར་དཔློན་པློའི་

དམག་དཔུང་མི་གངས་སུམ་སྟློང་ལྷག་ཙམ་དབུས་སུ་ཐློན་ནས་དབུས་དམག་དང་མཉམ་དུ་

གཙང་པ་རྒྱལ་པློར་ཕར་རྒློལ་བས། དེའི་ཕི་ལློ་གཙང་པ་རྒྱལ་པློ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་གི་

དམག་དཔུང་ཆིག་ཁི་ཙམ་ལྷ་སར་བཏང་ནས་རྒློལ་ལན་བསློགས་ཏེ་སེ་འབས་གཉིས་དམག་

གིས་གཏློར་ཞིང་། རྒྱབ་རིའི་ངློས་མི་གངས་ལྔ་སྟློང་ཙམ་བསད། སེ་འབས་གཉིས་ཀི་གྲྭ་པ་ཚང་

མ་མཚོ་སློན་དུ་བློས་འགློ་རིས་ཀིས་སྟག་ལུང་དེང་དུས་ལྷུན་གྲུབ་རློང་ཁློངས་སུ་འབློར་སྐབས་

སྟག་ལུང་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གིས་སེ་འབས་གྲྭ་པ་སྟློང་ཚོ་ཁ་ཤས་ལ་ཟླ་བ་བཞི་

ཙམ་འཚོ་བ་སྦར་ཐློག་གཙང་པ་རྒྱལ་པློར་སེ་འབས་ཀི་གྲྭ་པ་རང་གནས་སུ་བསད་ཆློག་པའི་

རྒྱུ་མཚན་གསུངས་པ་གཙང་པ་རྒྱལ་པློས་ཁས་བངས། སེ་འབས་ཀི་གྲྭ་པ་རྣམས་རང་གནས་

སུ་ལློག་སྐབས་ཁང་པའི་སློ་དང་སེ་ཁུང་སློགས་ཀང་མེད་པར་གྱུར། དབུས་སློག་དམག་ཕམ་

ཐློག་སེ་འབས་ནས་གཙང་པ་རྒྱལ་པློར་ཆིངས་དངུལ་འབློར་ཆེན་སྤློད་དགློས་སྟབས། དགའ་

ལན་ཕློ་བང་པའི་ཕག་མཛོད་བསློད་ནམས་ཆློས་འཕེལ་གིས་ཆློས་འཁློར་རྒྱལ་དུ་འགློ་ཁུལ་

གིས་མཚོ་སློན་གི་གུ་རུ་ཧློན་ཐའི་ཇི་དང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་སྤུན་མཆེད་གཉིས་ལ་དམག་

རློགས་ཞུས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལགས་ལུགས་སྤི་ལློ་༡༦༣༡ལློར་གཙང་པ་རྒྱལ་པློ་

ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་གློངས་ཤིང་། ཆུ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༦༣༢ལློར་ཀརྨ་བསྟན་སྐྱློང་དབང་པློས་

གཙང་པ་རྒྱལ་པློའི་སིད་དབང་བཟུང་། ཕག་མཛོད་བསློད་ནམས་ཆློས་འཕེལ་འབས་སྤུངས་

སུ་བཞུགས་ཆློག་པ། སེ་འབས་དགའ་གསུམ་གི་ཆློས་གཞིས་སར་གཙང་པས་འཕློག་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

རྣམས་རང་འཇགས་སློགས་བྱུང་ཡང་། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཞི་པའི་ཡང་སིད་ངློས་འཛིན་

བེད་རྒྱུ་གཙང་པ་རྒྱལ་པློས་ཁས་མ་བངས་ཀང་རེས་སུ་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཞི་པས་གཙང་པ་

རྒྱལ་པློར་ནད་བཅློས་སྐུ་རིམ་གནང་བར་ཕན་འབས་བྱུང་བའི་སྐབས་དང་བསྟུན་ཏེ་ཏཱ་ལའི་བ་

མ་སྐུ་ཕེང་བཞི་པའི་ཡང་སིད་རད་གཅློད་ཆློག་པའི་དབུ་ནན་གནང་སྟབས་ཁས་ལེན་མ་བེད་

ཐབས་མེད་བྱུང་ནས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་དགུང་ལློ་དྲུག་སྟེ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་

ལློ་༡༦༢༢ལློར་འབས་སྤུངས་སུ་གདན་དྲངས།

བི་ཆད། གནའ་རབས་ཀི་ཁིམས་ལུགས་ཤིག་སྟེ་ལློག་གཡེམ་བས་པའི་ཉེས་ཆད།

བི་འཇལ། གནའ་རབས་ཀི་ཁིམས་ལུགས་ཤིག་སྟེ་གཞན་གི་ཆུང་མར་སྤད་པའི་འཇལ།

བི་ཏང་ཀ ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་སིན་གསློད། ཟས་འཇུ། སྐྱ་

རྦབ་སེལ། མེ་དྲློད་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་མིང་ཞིག

བི་ཏང་ག ལེགས་སྦར་གི་སྐད་དུ་བི་ཊཾ་ག དེ་ཟུར་ཆག་པ་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་སིན་བུ་

འཇློམས་ཞེས་འགྱུར་བར་དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་

མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས་གསུངས།

བི་ར། ཉིན་དགུང་དང་མཚན་དགུང་སྟེ། ཉིན་ཕེད་ར་དང་མཚན་ཕེད་བི་བ་ཟེར།

བི་ཐུར། ① སློག་ཆགས་གཟུགས་མློ་ལུས་ལ་ཁབ་ལ་བུའི་ཐུར་དང་ལན་པ་ཞིག ② གཟུགས་མློའི་

ལུས་ཀི་ཐུར་མ། བི་ཐུར་སྒློ། གཟུགས་མློ་བི་ཐུར་གི་སྒློ་ལ་ཟེར་ཏེ། རེ་ཟུར་མཁར་བའི་རིན་

ཆེན་རིལ་ནག་ཆེན་མློའི་སྦློར་ཚད་སྐབས། བི་ཐུར་ཏེ་གཟུགས་མློའ ློ།། 

བི་དར། སིན་བལ་གིས་བཏགས་པའི་དར་རིང་པློ་སྟེ། ཨ་ཕི་ཡང་ཟེར།

བི་དློར། གད་སྙིགས་འཕག་པའམ་གད་བདར། བསམ་བློའི་ནང་གི་སྐྱློན་ཆ་རྣམས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་

བི་དློར་བས་ནས་གཙང་མ་བཟློ་དགློས།

བི་དློར་མེལ་ཚེ། [མངློན]མེ་ལློང་། 

བི་ལེམ། ① བི་བ་འཛིན་བེད། ② བི་བའི་སྒྲུང་། 

བི་བདར། གད་བདར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བི་མདའ། བི་བ་གསློད་བེད་ཀི་མདའ།

བི་པློ། གཞན་གི་ཆུང་མར་ལློག་གཡེམ་སྤློད་པ་པློ།

བི་ཕློ། བི་པློ་དང་འདྲ།

བི་ཕྲུག ① གཉེན་སྒིག་མ་བས་པའི་བུ་ཕྲུག ② བི་བའི་ཕྲུ་གུ།

བི་བ། ① སྐྲ་སྤུ་སློགས་རང་བཞིན་གིས་བུད་པའི་དློན། སྐྲུ་བི་ནས་ཀད་བསག་གྱུར་པ། ར་སྤུ་བི་

ནས་རྨ་ར་མ་བུད་པ། ② ཙི་ཙིའམ་ཙི་གུ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྐུན་པློ་དང་། རྐུན་བུ། རློ་བེད། 

ཁུང་ཉལ། པྲི་ཥའི་མིག བུ་ག་བེད། འབིགས་བེད་བཅས་སློ།། ③ ལློ་འཁློར་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡ་

གལ་ཞིག ཆུ་བི། བི་བའི་ལློ། བི་བ་ལློ་པ། བི་བ་ལློ་མ།④ དེང་དུས་གློག་ཀད་ཁ་ལློ་བསྒྱུར་བེད་

ཀི་ལག་ཆ་བི་བ་སྟེ། རྒྱ་སྐད་དུ། 鼠标 ཟེར། 

བི་བ་ནག་པློ། གཡི་འདྲ་བའི་སེམས་ཅན་ཞིག

བི་བའི་དུག དུག་ཅན་གི་བི་བའི་མཆེ་བས་རྨུགས་པའི་དུག་སར་དགུན་དུས་སུ་ཞུགས་པ་གསལ་

བར་མློང་བ་མེད་ཀང་ཕིས་དཔྱིད་དུས་སུ་འབྲུག་སྒ་གགས་པའི་ཚེ་དུག་ལང་བ་ན་བི་བས་རེག་

པ་དྲན་པ་ལས། དུག་གིས་གློས་པ་དྲན་པའི་དློན་ཡིན།

བི་བའི་དུས་ཚོད། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། ནམ་ཕེད་བི་བའི་དུས་ཚོད་དེ། ཡུལ་གང་དེའི་མཚན་

མློའི་ཆུ་ཚོད་[༢༣-༠༡]བར་གི་དུས་ཚོད་ལ་ཟེར།

བི་བའི་སྨ་རའི་པིར་སྨྱུག བི་བའི་སྨ་རས་བཟློས་པའི་པིར་སྨྱུག་ཕ་མློ་ཞིག་ཡློད། དེ་ནི་རི་མློ་དང་

ཡིག་གཟུགས་འབི་བེད་ལ་སྤློད་པའི་པིར་གི་གས་ཤིག་ཡིན།

བི་བའི་ཟས་ཅན། [མངློན]བི་ལ།

བི་བློ། ① འཆལ་པློ་དང་། གཞན་གི་ཆུང་མར་ལློག་པར་གཡེམ་པའི་འཕློན་པ། ② ལློག་གཡེམ། 

③ སྐྲ་མེད་སྤི་ཐེར། ④ རྒྱན་དང་བལ་བ་དང་། གློག་པློ། ཟླློས་གར་བ་བི་བློ། མཆློད་རེན་བི་བློ། 

གཎི་བི་བློ། 

བི་བད། གད་དར། 

བི་བས། གཞན་གི་ཆུང་མར་སྤད་པ།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བི་བས་བི་རིན་གི་ཞལ་ལེ། ཞལ་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་གསེས། གནའ་རབས་ཀི་ཁིམས་སློལ་དུ་གཙོ་

བློ་སྐྱེས་པས་གཞན་གི་ཆུང་མ་ལ་ལློག་གཡེམ་གི་བི་བས་ན་བི་རིན་ཞེས་པའི་ཉེས་ཆད་

འགེལ་གཅློད་ཀི་ཁིམས་ཤིག 

བི་བྲུན། ① ཙི་ཙིའི་སྐྱག་པ། ② རང་ལ་ཁློ་ག་ཡློད་བཞིན་དུ་ཁློ་ག་གཞན་དང་དགའ་མགུར་བེད་

མཁན་གི་བུད་མེད། ③ མགློའི་སྐྲ་མེད་པའི་བུད་མེད།

བི་མློ། ① ཚུལ་མིན་གི་འཁིག་པ་སྤློད་མཁན་མློ། ② སྤི་ཚོགས་རིང་པར་འབློར་ལན་གལ་རིམ་

གིས་གཡློག་ཏུ་བཀློལ་བའི་བུད་མེད།

བི་ཚེར། ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཚ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་རིམས་ཚད་དང་། དུག་

ནད། མཁལ་ཚད། ཆུ་འགག་གི་ནད་བཅས་ལ་ཕན།

བི་རྫུས། བི་རུ་རྫུན་མ།

བི་འཛིན། ① བི་བ་འཛིན་བེད་རི། ② རྩྭ་བི་འཛིན། བི་བཞིན། རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་

ཞིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ངག་ཉན་མ་དང་། བ་ཟེ། ཚིམ་བེད་བཅས་སློ།། བི་ཟ། [མངློན]ཞུམ་

བུ་སྟེ་བི་ལའང་ཟེར།

བི་ཟན། [མངློན]བི་ལའམ་ཞུམ་བུ།

བི་ཟེ། ཤིང་ལས་བཟློས་པའི་རྨ་ཆས་འབློར་དཀྲིས་ཤིག་གི་མིང་སྟེ། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་རྒྱུན་

ཆད་ཁ་འཛིན་གི་བི་ཟེ་དང་། མདེའུ་དབྱུང་བི་ཟེ། རྒྱ་ཁིམ་བཅའ་བའི་བི་ཟེ། ཚིགས་མལ་བཅའ་

བའི་བི་ཟེ་བཅས་རིགས་བཞི་མཆིས་ཤིང་ཞིབ་པར་རློགས་འདློད་ན་ཆ་ལག་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་

གལ་ལག་ལེན་དམར་ཁིད་ཡིག་ཆུང་ནང་དུ་གཟིགས་ཤིག

བི་ཟླ། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་དགུན་འབིང་པློ་བི་བའི་ཟླ་བ་སྟེ་བློད་ཟླ་བཅུ་

གཅིག་པ་དང་། ཞིང་འབློག་རྒན་པློའི་ལུགས་ལ་དཔྱིད་ཐ་མ་བི་བའི་ཟླ་བ་སྟེ་བློད་ཟླ་གསུམ་པ་

ཡིན། འདི་ལ་འབློག་པ་ཚོས་བི་བ་སློ་ཐློ་སྐེ་སློན་མ་ཡང་ཟེར།

བི་བཟུང་། ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ་ལ་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་ལྒང་པའི་རྡེའུ་སློགས་

རྡློ་སྐྲན་བཤིག ར་ནད་སྦློང་། རིམས་ནད་མ་སྨིན་པ་སྨིན་པར་བེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཛིན་པ་དང་དམ་པ་ཡློག་མགློའ ློ།།

བ་ིརིན། གནའ་རབས་ཀ་ིཁིམས་ལུགས་གཞན་ག་ིཁློ་དང་ཆུང་མ་ལ་ལློག་གཡེམ་སྤད་པའ་ིཁིམས་འཇལ། 

བི་རིམས། བི་བ་ལ་བརེན་ནས་འགློས་པའི་ནད་རིམས། 

བི་རིལ། བེ་རིལ་དང་འདྲ།

བི་རུ། བྱུ་རུ་དང་འདྲ།

བི་རུག སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་བསྐ་ལ་ཁ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་རྨ་གསར་གི་འབུ་

སྲུང་བ་དང་། ཁག་གཅློད། སིན་ཕློལ་སེལ། ཚོད་མས་བད་ཀན་ལ་ཕན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་

བེ་རེག་པ་དང་། བ་བ་རྒྱུ་ལུག འབི་རྨིང་པ། རུ་སློས་པ། ལི་ང་བཅས་སློ།། 

བི་རུག་ནག་པློ། བི་རུག་རིགས་གསུམ་གི་ནང་ཚན་མེ་ཏློག་སློ་ནག་འཆར་བ་ཞིག

བི་རུག་པ། ལློ་མང་སྐྱེ་བའི་རྩྭ་ལྡུམ་གཞུང་ར་དང་ལློ་མ་སིལ་དྲི་བློ་བ་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་སྐད་དུ་པློ་ཧློ་ཟེར། 

བི་རུག་སྨུག་པློ། བི་རུག་རིགས་གསུམ་གི་ནང་ཚན་མེ་ཏློག་སྨུག་པློ་འཆར་བ་ཞིག

བི་རུག་སེར་པློ། བི་རུག་རིགས་གསུམ་གི་ནང་ཚན་མེ་ཏློག་སེར་པློ་འཆར་བ་ཞིག

བི་ལ། ཞུམ་བུ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁྲུས་མཁན་དང་། བི་བ་ཟ། བི་བའི་ཟས་ཅན། སེད་བེད། 

བཤང་ལེན་བཅས་སློ།། 

བི་ལའི་མིག [མངློན] བ་བ། 

བི་ལི། [ཨ་མདློའི་ཡུ་སྐད]སྐྱེས་པའི་མིང་།

བ་ིལློང་། ས་འློག་ཏུ་སློད་མཁན་ག་ིསློག་ཆགས་མིག་ཧ་ཅང་ཆུང་ལ་མདློག་སློ་བ་བ་ིབ་ལས་ཅུང་ཆ་ེབ་ཞིག 

བི་ཤང་། རྩྭ་ལྡུམ་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། བི་ཤང་དཀར་མློ་ཡང་ཟེར། བི་ཤང་དཀར་མློ། སློ་སྨན་གི་

རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་ཁ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་ཁློང་དུ་བཏང་ན་གློ་ཚད་སེལ། ཕི་

ནས་འབར་བས་ན་ཕི་སྐྲན་བཤིག 

བི་ཤློར། འཆལ་པློ་སྤློད་པའི་མིང་།

བི་ས་ཤར་བལས། བི་བ་གནས་པའི་ཚང་གི་སློ་ཤར་ངློས་སུ་བལས་པའི་མདུན་དུ་སྤུངས་པའི་སའི་

ཕུང་པློའི་མིང་ངློ་།།
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བིང་། ① ཆུ་དང་འདམ་དུ་ནུབ་པའི་དློན་ཏེ། རང་པ་འདམ་ལ་བིང་། ངང་པ་ཆུ་ལ་བིང་ནས་འཆི་བ་

མེད་ལ་བུ། ② བིང་ཞིང་འཐིབས་པའི་དློན་ཏེ། ཀད་པའི་ངར་སྣང་ཞན་པར་གྱུར་ནས་སེམས་

བིང་། རིག་པ་བིང་འཐིབས་བྱུང་ལ་བུ། 

བིང་རྒློད། སེམས་མི་གསལ་བ་དང་སེམས་མི་གནས་པར་འཕློ་བ།

བིང་རྒློད་གཉིས། སེམས་རྨུགས་པ་དང་གཡེངས་པ་ལ་བུ། 

བིང་ཆེ་སེ། [རིང]ཁབ་ཆེ་ཙམ།

བིང་ཉློབ། རིག་པ་མི་གསལ་བ། མཚན་མློར་གཉིད་མ་བྱུང་བས་ཉིན་མློ་བིང་ཉློབ་ཆེན་པློ་བྱུང་བ། 

བིང་འཐིབས། རིག་པ་གྲུང་པློ་མེད་པ། སེམས་ངལ་ཐག་ཆློད་པས་རིག་པ་བིང་འཐིབས་བས་བྱུང་། 

བིང་པ། ལྷློ་ཁ་ཡར་ལུང་ཕློགས་ཀི་སྐུ་དྲག་ཆེ་བ་ཞིག

བིང་པློ། རིག་པ་མི་གསལ་བའམ་ཉློབ་པློ།

བིང་སྤུ་མ། [ཡུལ]ངློས་གཅིག་འཇམ་པློ་དང་ངློས་གཅིག་ལ་སྤུ་ཡློད་པའི་རས་མཐུག་ཙམ་ཞིག་གི་མིང་།

བིང་བ། ① འབིང་བའི་འདས་པ། ② རིག་པ་མི་གསལ་བར་རྨུགས་ཤིང་འཐིབས་པ། ③ མི་

མངློནཔ། ལག་པའི་ར་ཤའི་གཏིང་དུ་བིང་པ་ལ་བུ། ④ ངློ་བློ་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསྟན་གང་

རུང་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་གསལ་ལེར་མེད་པའི་ཤེས་པ་ཞིག

བིང་བིང་། མགློ་བློ་ན་བིང་བིང་ཞེས་མགློ་བློ་འཐིབས་པའི་ངང་ཚུལ།

བིང་བིང་ཐུ་ལུ། འདི་རྒྱ་ནག་གི་ས་ཆ་ཕལ་མློ་ཆེར་ཡློད་ཅིང་། རང་ལློངས་ཀི་ཡུལ་གར་ཡང་རིགས་

དབིབས་འདི་དང་མཐུན་ཞིང་དེ་ལས་ཆུང་བ་ཡུལ་སྐད་འབུ་ཕུག་ལེབ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡློད། གཙོ་

བློ་རྡློ་འློག་དང་། གང་སྲུབ། གད་སྙིགས་ཀི་འློག་སློགས་གཞའ་ཚན་དང་རུལ་དྲི་ཡློད་སར་

འདུས་སློད་བེད་ཅིང་། ཉི་འློད་ལ་འཇིགས་པས་མཚན་མློ་ཟས་འཚོལ་བར་རྒྱུ། ཆེ་ཆུང་མཐེབ་

ཆུང་གི་མགློ་ཙམ། ཕློ་ལ་གཤློག་པ་ཡློད་ཀང་རྒྱུན་དུ་མི་མངློན་པ། ཕི་སྐློགས་སྨུག་ནག་འློད་

དང་ལན་པ་བཅས། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་བུབ་རིལ་ཏེ། རློ་ལན་ཚ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་

གང་ཐབས་འཇློམས། ར་ནད་སྦློང་། 

བིང་མ། [ཡུལ]སྣམ་བུ་སྤུ་ཅན་ཞིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བིང་རྨུགས། རིག་པ་གསལ་པློ་མེད་པ།

བིང་གཞི། ལས་རིགས་ཀི་ཐློབ་གནས་ཤིག་སྟེ། བཅིངས་འགློལ་མ་ཐློབ་གློང་བློད་ཀི་ལས་རིགས་

འདྲ་མིན་གི་ལག་རལ་ཐློབ་གནས་ཤིག་ཡིན་པས་དེང་གི་དངློས་གཞིའི་དགེ་རྒན་དཀྱུས་མ་

དང་མཚུངས།

བིངས། སྒའི་བསྒྲུབ་གཞི།

བིངས་ཆེ། སྤིའམ་ཁབ་ཆེ་བ།

བིངས་ན་གནས་པ། ① རྒྱ་མཚོར་གནས་པ། བིངས་ན་གནས་པའི་སློག་ཆགས། ② ཁ་ཐློར་དུ་

གནས་པ། 

བིངས་པ། འབིང་བའི་འདས་པའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག བིངས་པློ། ① རིལ་པློ་དང་། ཚང་མ། གང་

པློ། སྤི། ལུས་ཀི་གློན་གློས་བིངས་པློ་ཆར་པས་བངས་སློང་། རང་གི་ནུས་ཤུགས་བིངས་པློ་

བཏློན་ནས་མི་དམངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བ། མི་འདི་ཚོའི་གས་ལ་བགེས་སློང་རེ་གཉིས་

མ་གཏློགས་དེ་བིངས་ཚང་མ་དར་མ་རེད། དམངས་ལ་བློ་བིངས་ཀིས་བཀལ་བ། དེ་ཉིན་གི་ཉི་

ཟེར་བིངས་དང་མི་འདྲ་བ་གསལ་པློ་འདུག ② གཙོ་ཆེ་བ་དང་། ཕལ་ཆེ་བ། སེམས་བིངས་

པློས་དམིགས་རེན་དྲན་པ་དང་དེའི་ཆ་ཤས་བཞིན་གིས་བ་ར་བེད་པ། མིག་ཤེས་བིངས་པློས་

ལམ་དུ་ལ་བཞིན་པར་མིག་ཟུར་གིས་གཡས་གཡློན་གི་གནས་ཚུལ་ལ་ལ་བ། མི་བིངས་ཆེ་བ་

ཚོགས་ཁང་ལ་འབློར་ཟིན་པ། 

བིངས་འཕློས་རྒྱབ་པ། [ཡུལ]དཔྱིད་རྨློན་བརྒྱབ་རེས་བཤལ་སྐློར་དྲུད་ནས་ཉིན་ཤས་སློང་

མཚམས་བསྐྱར་དུ་རྨློན་པ་རྒྱབ་པ།

བིངས་མ་བསྙལ་བ། [ཡུལ]རྩྭ་ངན་མེད་པར་བཟློ་ཕིར་རྨློ་སློག་བརྒྱབ་སྟེ་ཆུ་བཏང་ནས་སེར་མ་

ལངས་བར་དུ་རྨློན་པ་མ་བརྒྱབ་པར་བཞག་པ།

བིངས་གཞིའི་འཛིན་སྤད། མང་ཆེ་བའི་བདག་གཉེར་རམ་བདག་གཉེར་གཙོ་ཆེ་བེད་དགློས་ས། 

བིད། དར་ཡློལ་བའམ་རྒན་པློའི་བརྡ་རིང་།

བིད་པ། རང་བཞིན་གིས་ཟུབ་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འབིད་པའི་འདས་པ།



  1743  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བིད་པློ། བ་རིགས་ཤིག་གི་མིང་སྟེ། བིད་པློའི་སྐད་ལར་ཐུང་ལ་རྩུབ་པ་ཞེས་པ་ལ་བུ།

བིན། ① གཞན་གི་བསམ་པ་དང་སྣང་བ་སློགས་བསྒྱུར་ཐུབ་པའི་ནུས་པའམ་མཐུ། ② སྤད་པའམ་

ཕུལ་བའི་དློན་ཏེ། དགེ་རྒན་གིས་ང་ལ་དཔེ་ཆ་ཞིག་བིན། སྨན་པས་ནད་པར་སྨན་བིན། ནད་

པར་སྨན་བིན་ཅིག་ལ་བུ།

བིན་ཀློག རང་པའི་ཕི་ངློས་ལློང་བུའི་ཐད་ནས་ངར་གདློང་ངློས་སུ་ཀློག་པའི་གཏར་ར་ཞིག་སྟེ། དེ་

གཏར་ན་མཁལ་ནད་དང་། དྲེག་གྲུམ། མངལ་ནད་སློགས་ལ་ཕན། 

བིན་གིས་ཕ་བ། རིམ་གིས་ཕ་བ། ཤིང་སློང་ར་བ་ནས་རེ་མློའི་བར་བིན་གིས་ཕ་བར་སྐྱེས་པ།

བིན་གིས་བརླབས་པ། གཟི་བིན་གིས་ནུས་ལན་དུ་སྒྱུར་བའམ། ནུས་པ་འཇུག་པར་བེད་པ་དང་། 

ཐློན་པར་བེད་པ། ཆུ་དེ་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདུད་རིར་བིན་གིས་བརླབས། བིན་གིས་

བརླབས་པ་བཞི། བདེན་པའི་བིན་གིས་བརླབས་པ། གཏློང་བའི་བིན་གིས་བརླབས་པ། ཉེ་

བར་ཞི་བའི་བིན་གིས་བརླབས་པ། ཤེས་རབ་ཀི་བིན་གིས་བརླབས་པ། བིན་གིས་བརླབས་

པའི་བཀའ། སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། སྟློན་པ་དངློས་ཀི་ཞལ་ནས་

གསུང་བ་མ་ཡིན་པར་ས་བཅུ་པའི་མདློ་ལ་བུ་སྐུས་བིན་གིས་བརླབས་པ་དང་། མ་སྐྱེས་དགའི་

འགློད་པ་བསལ་བའི་མདློ་ལ་བུ་གསུང་གིས་བིན་གིས་བརླབས་པ་དང་། ཤེས་རབ་སྙིང་པློ་ལ་

བུ་ཐུགས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་བཀའ་རྣམས་སློ།། བིན་གིས་བརླབས་པའི་ཆློ་འཕྲུལ། 

རྣལ་འབློར་རྒྱུད་ཀི་སློམ་པ་ཆློ་འཕྲུལ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། བསློམ་པའི་ལྷ་དེ་དག་རང་རང་

གི་རིགས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་པའློ།།

བིན་གིས་བརླབས་ཚུལ་གཉིས། དངློས་ཀི་བིན་བརླབས། རྒྱུའི་བིན་བརླབས་སློ།། 

བིན་ཅན། བིན་རླབས་ཅན་ཀི་བསྡུས་ཚིག

བིན་ཆགས་པ། འདྲ་ཆགས་པའམ་ཉམས་དློད་པ། སྐད་ཆ་ཤློད་ཚུལ་བིན་ཆགས་པ། རྣམ་འགྱུར་

བིན་ཆགས་པ། ཚོགས་འདུ་འཚོག་ཁང་བག་གློ་ལ་བིན་ཆགས་པ།

བིན་སྙིང་། རང་པའི་བིན་སྙིང་ངམ་ཉྭ།

བིན་རེན། བིན་རླབས་ཀི་རེན།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བིན་ལློ་བསྐུལ་ལས། གང་སྟེར་བའི་ལློ་ཟ་རྒྱུ་དང་། གང་བསྐུལ་བའི་ལས་ཀ་བེད་རྒྱུ་ཙམ་ལས་

འཁུར་སེམས་གང་ཡང་མི་བེད་པའི་དཔེ།

བིན་མཐུ། བིན་རླབས་ཀི་སྟློབས་སམ་ནུས་པ།

བིན་པ། ① སྦིན་པའི་འདས་པ། ② ལློང་ཚིགས་ནས་པུས་མློ་བར་ཉྭ་སྤིའི་མིང་། བིན་པའི་ཉྭ་ཤབིན་

པའི་ངར་གདློང་། 

བིན་པ་གཙང་། [མངློན]བློང་བུ།

བིན་པ་ཨེ་ན་ཡའི་འདྲ་བའི་མཚན་བཟང་། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བཟང་སློ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་

སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ལ་གུས་པར་བས་ཏེ་བིན་པས་བིན་པ་རི་དྭགས་ཨེ་ན་ཡའི་ལ་བུ།

བིན་པློ། བིངས་པློ་དང་འདྲ། 

བིན་ཕབ་པ། ལྷ་སྤན་དྲངས་ནས་བིན་རླབས་འབེབས་པ། 

བིན་ཕུག རང་པའི་བིན་ཕུག་སྟེ་སྒིད་ཁུག 

བིན་འཕློག ཕར་བིན་པ་དང་། ཚུར་ཕློགས་པ། ལུས་སློག་དང་རྒྱུ་ནློར་སློགས་རང་འདློད་ལར་བིན་

འཕློག་བས་པ།

བིན་འཕློག་གི་སང་བ། སང་ལྟུང་སུམ་ཅུའི་ནང་གསེས། དགེ་སློང་གཞན་ལ་ཡློ་བད་བིན་པ་སར་

འཕློག་པའློ།། 

བིན་བབ་པ། ① བིན་མཐུ་ཕློག་པ། ② རང་པའི་པུས་མློ་ནས་ཉྭ་བར་ན་བ།

བིན་གཞུག རིང་པའི་དྲེག་པ་ཡློད་མེད་མཚམས་ནས་གེན་དུ་མཛུབ་གང་གཞལ་བའི་སར་ཡློད་པའི་

གཏར་ར་ཞིག་སྟེ། དེ་གཏར་ན་མཁལ་རེད་ན་བ་དང་། གཅིན་པའི་ནང་ཁག་འདྲེས་ཤིང་ཚ་བ། 

ཁུ་བ་འཛག་པ་སློགས་ལ་ཕན།

བིན་ཟ། [མངློན] ① མེ། ② མེ་ལྷ།

བིན་ཟའི་ཕུང་པློ། [མངློན]མེའི་ཕུང་པློ།

བིན་ཟའི་ཤིང་། སྦིན་སེག་གི་ཡམ་ཤིང་།

བིན་རླབས། བིན་ནི་ནུས་པ་དང་རླབས་ནི་ངན་པ་བཟང་པློར་འགྱུར་བ་སྟེ་ནུས་པ་དེ་ལ་བརེན་ནས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ངན་པ་བཟང་པློར་འགྱུར་བ་ལའློ།། 

བིན་རླབས་བཀའ་གསུམ། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་དང་། གསུང་། ཐུགས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་ནས་

གསུངས་པའི་བཀའ་གསུམ།

བིན་རླབས་མཆློད་རེན། རྣམ་རྒྱལ་མཆློད་རེན་ནློ།། 

བིན་རླབས་ཐློབ་པ། ཆློས་ལུགས་ལར་ན་བ་མ་སློགས་ཀི་ཡློན་ཏན་རང་རྒྱུད་ལ་འགློས་པར་གློ 

བིན་རླབས་དྲུག བ་མ་དམ་པའི་བིན་རླབས། ལྷག་པའི་ལྷའི་བིན་རླབས། ཕི་ནང་མཁའ་འགློའི་བིན་

རླབས། ཐེག་ཆེན་མདློ་རྒྱུད་ཟབ་མློའི་བིན་རླབས། སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་ཀི་བིན་རླབས། རེན་

འབེལ་ཟབ་མློའི་བིན་རླབས་སློ།། 

བིན་རླབས་བརྡ་ཡི་བརྒྱུད་པ། བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་བ་མ་གློང་མ་ཚོའི་གསུང་རྒྱུན་ལ། བ་མས་སློབ་མ་

ལ་དངློས་སུ་ཆློས་མ་གསུངས་པར་དཔེ་མཚོན་གི་དངློས་པློ་དང་ཕག་གི་བརྡ་ལ་བརེན་ནས་

སློབ་མ་ལ་གློ་བ་སྐྱེད་ཚུལ་ཐུབ་པར་མཛད་པ་དེ་ཉིད་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་དེ་ཡིན་

ཞེས་གསུང་སློལ་ཡློད།

བིན་རླབས་བཞི། སྐུའི་བིན་རླབས། གསུང་གི་བིན་རླབས། ཐུགས་ཀི་བིན་རླབས། གསུམ་ཀའི་

བིན་རླབས།

བིན་ལག་རྒྱབ་ར། ལག་སློར་མིང་མེད་ཀི་རྒྱབ་ཏུ་ཡློད་པའི་ར་ཞིག

བིན་ལེན། གང་སྤད་པ་དེ་ཉིད་ལེན་པ།

བིན་ལེན་མ་བས་པར་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། སྨན་བཞི་

པློ་གང་རུང་བིན་ལེན་མ་བས་པར་ཟ་བའློ།།

བིན་ལེན་ཞུ། དགེ་སློང་རྣམས་ཟས་མ་ཟློས་གློང་དུ། དགེ་སློང་རྣམས་ཀི་མདུན་དུ་བཟའ་ཆས་རྣམས་

བསྒིགས་ཟིན་པ་དང་། དགེ་ཚུལ་ཞིག་གིས་དེ་ཚུར་བངས་ནས་ལག་པ་གཡས་པ་ཟས་སྣློད་ཀི་

སྟེང་ལ་བཞག ལག་པ་གཡློན་པ་ཟས་སྣློད་ཀི་སྟེང་དུ་བཞག་ཏེ་གུས་འདུད་དང་སྦྲགས་དགེ་

སློང་ལ་ཕར་ཕུལ་བ་དང་། དགེ་སློང་དེས་རང་གི་ལག་པ་གཡློན་པ་ཟས་སྣློད་ཀི་འློག་ཏུ་བཞག 

ལག་པ་གཡས་པ་ཟས་སྣློད་ཀི་འློག་ཏུ་བཞག་ནས་ཚུར་ལེན་པ་དེར་ཟེར། གྲྭ་པ་ཚོགས་ཚུགས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐབས་རམ་པ་སློ་སློའི་ཤག་ནས་ཁེར་དགློས་པས་བིན་ལེན་མེད་པར་ཟ་བའི་ཉེས་པ་མི་ཡློང་

བའི་ཆེད་ཞློགས་པ་ཇ་འཐུང་ཁར་དགེ་ཚུལ་གཅིག་གིས་དགེ་སློང་རེ་རེ་བཞིན་གི་རམ་ཁུག་

ལག་པ་གཡས་པ་འློག་དང་གཡློན་པ་སྟེང་ལ་བཞག་པའི་བར་དུ་བཟུང་། གཟན་སྐྱུར་འབེབས། 

པུས་མློ་བཙུགས་ནས་ཡར་ཕུལ་བ་དང་། དགེ་སློང་སློ་སློས་ལག་པ་གཡས་པ་སྟེང་དང་གཡློན་

པ་འློག་དུ་བས་ནས་ཚུར་ལེན་པ་དེ་བིན་ལེན་བངས་སྟངས་ཡིན། དགུང་ཇ་གློལ་ཁར་དགེ་ཚུལ་

ནས་གཟན་སྐྱུར་འབེབས། པུས་མློ་བཙུགས་ནས་དགེ་སློང་སློ་སློའི་མདུན་དུ་བསད་པ་དང་། 

དགེ་སློང་ནས་རང་གི་རམ་ཁུག་ལག་པ་གཡློན་པ་སྟེང་དང་། གཡས་པ་འློག་ལ་བས་ནས་དེའི་

བར་དུ་བཟུང་ནས་ཕར་སྤད་པ་དང་། དགེ་ཚུལ་ནས་ལག་གཡློན་འློག་གཡས་སྟེང་བས་ནས་

ལེན་པ་དེ་ལ་བིན་ལེན་བཤིག་ཟེར། 

བིབ། མི་མངློན་པར་འགེབས་པའམ་གཡློགས་བཞིན་པ། 

བིབས་པ། གཡློགས་པ་དང་འགེབས་པ། སློན་གཤེགས་དཔའ་བློའི་སྐུ་པུར་ལ་དར་དམར་གིས་

བིབས་པ། 

བིའུ། ① བ་ཆུང་ངམ་བ་ཕྲུག ཁང་བིའུ། སར་བ་གནས་སར་དེང་སང་བིའུ་མི་གནས། བིའུ་ཞན་

ཡང་འབུ་ཐུབ། རྡློ་ཆུང་ཡང་ར་གཅློག བིའུ་ཆུང་གསུང་སྐད་སྙན་ཡང་། སྐུ་ཤ་རྒྱ་སང་དློ་རེད། 

② ཙི་ཙིའི་ཕྲུ་གུ།

བིའུ་སྐས། སྐས་རིལ་ཏེ། ཤིང་གདུང་ཧྲིལ་པློར་ཉག་ཀ་བཏློད་པའི་སྐས།

བིའུ་ཁྱུ། བིའུ་མང་པློ་ཚོགས་པའི་མིང་། 

བིའུ་སང་པ། བིའུ་སང་ལུགས་ཀི་རི་མློའི་གྲུབ་མཐའ་སློལ་བཏློད་མཛད་མཁན་གི་མཁས་དབང་

ཞིག་ཡིན། ཁློང་ནི་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་དུས་སྟློད་དུ་ལྷློ་ཁ་ཡར་ཀླུང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་

ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་རིག་གནས་སྤི་ལ་ཐུགས་གཞློལ། ལྷག་པར་དུ་རི་མློའི་སྒྱུ་རལ་ལ་མངའ་

བརེས། ཁློང་གི་བརམ་བར་མཚོན་ན་ས་སྐྱ་དང་། ཤེལ་དཀར། ངམ་རིང་སློགས་ལ་ཡློད་པའི་

ཇློ་བློ་རེ་ཡབ་སས་དང་། ས་སྐྱ་པཎི་ཏ། ཚེ་དཔག་མེད། ཀུན་རིགས། མགློན་པློ་ཞལ་བཞི། ལྷ་

མློ་དམག་ཟློར་མ་སློགས་ཀི་ཞལ་ཐང་བིས་རིང་དེ་དག་གི་རྒྱབ་ཏུ་ཡར་སྟློད་བིའི་སང་པས་བིས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ཞེས་གསལ། དེ་བཞིན་ས་སྐྱའི་ལྷ་ཁང་ཆེན་མློའི་ལེབས་རིས་བིས་རིང་རྣམས་ཀང་བིའུ་སང་

པས་བིས་པར་གགས།

བིའུ་མགློ ① འདབ་ཆགས་བིའུ་ཆུང་ངུའི་མགློ་བློ། ② རྡློ་སྨན་གི་རིགས་བིའུའི་མགློ་དབིབས་

དང་འདྲ་བ་ཞིག་སྟེ། རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་རུས་ཆག་སྦློར། རྨ་གསློ།། 

བིའུ་མཆློང་ལིང་། བིའུ་ས་ནས་འཕག་ཙམ་འཕུར་ཙམ་བེད་སྟངས། སེམས་དགའ་སྤློ་ཆེ་བས་བིའུ་

མཆློང་ལིང་ལར་འགློ་བ།

བིའུ་མདློ་དགློན། བཤད་སློལ་ལར་ན་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་གནས་འདིར་ཕེབས་ནས་སྒྲུབ་པ་

འཚོགས་སའི་གནས་ཤིག་བཙལ་སྐབས་བིའུ་ཞིག་འཕུར་འློང་ནས་བག་ཕུག་ལ་ཐིམ་པས་

བིའུ་ཕུག་ཅེས་མིང་ཐློག་པར་ཟེར། དེ་རེས་གནས་དེར་དགློན་པ་བཏབ་པ་ལ་བིའུ་དགློན་ཞེས་

མིང་འདློགས། བཙུན་མློ་བཀའ་ཐང་ནང་གི་པདྨ་རྒྱས་པའི་ལྷ་ཁང་ཟེར་བ་དེ་འདི་ཡིན་པར་

བཤད། ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་བ་མ་སྐྱབས་མགློན་

གངས་རི་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་

མངའ་རིས་ས་ཁུལ་སྤུ་རང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བིའུ་མདློ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་གྲུབ་མཐའ་སློགས་གང་ཡིན་མ་གསལ། ཇློ་མློའི་

དགློན་པ་ཞིག་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་སྣ་མཁར་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བིའུ་ཕྲུག་ཐང་གར། བདག་སྐྱབས་བེད་མཁན་མེད་པའམ་སྐྱབས་མེད་མགློན་མེད་ཅེས་པའི་དཔེ། 

བིའུ་ཚང་། བིའུ་ཡི་ཚང་། བིས་པས་བིའུ་ཚང་སློག 

བིའུ་ཟུལ། [རིང]ཐིམ་ཉམས་དང་། འཛུལ་ཉམས།

བིའུ་འུར་བ། འཕུར་སྐབས་སྒ་འབིན་པའི་ཆ་ག་པའི་རིགས་ཤིག

བིའུ་ལ་ཕུག སློ་སྨན་གི་རིགས་ལ་ཕུག་གི་དྲི་རློ་ལན་པ་ཞིག་སྟེ། རློ་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་

ཟས་མ་ཞུ་བ་དང་། ཤ་དུག་སློགས་དུག་ནད་ལ་ཕན།

བིའུ་ལེབ། ཕ་ཝང་སྐྱི་ལེབ་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་ཞིང་། གཞན་ཡང་བ་མ་བིའུའི་མིང་གི་རྣམ་

གངས་སུ་བ་ལེབ་ཅེས་མཆིས་པས་མ་ནློར་བ་དགློས་ཏེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་ལག་ལེན་གཅེས་བསྡུས་ཀུན་གསལ་སྣང་མཛོད་ལས། བ་ལེབ་

བིའུ་ལེབ་ནློར་བ་མི་འདུག་གམ། ཞེས་གསུངས། 

བིའུ་སད་མ། སློ་སྨན་གི་ནང་ཚན་ཞིང་སྐྱེས་སན་མའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། 

ནུས་པས་རྨ་གསློ།། ཁི་སྨློན་གི་སློ་དུག་ལ་ཕན།

བིལ། ① ཤུད་ནས་མར་ལྷུང་བ་སྟེ། མེ་མདའ་ཕག་ནས་མི་བིལ། འཇམ་པློ་ཕག་ལ་ཁུར་ན་ཕག་ནས་

མར་བིལ་ལ་བུ། ② བྱུག་པ་དང་བསྐུས་པའི་དློན་ཏེ། རིག་ངློས་ལ་ཨར་འདམ་བིལ་ལ་བུ།

བིལ་བ། འབིལ་བའི་འདས་པ།

བིལ་བིལ། ཕློགས་གཅིག་ནས་བྱུལ་བྱུལ་བེད་སྟངས། སྨ་ར་བིལ་བིལ་བཏང་བ། མགློ་སྐྲ་བིལ་

བིལ་བེད་པ། སེ་ཁུང་གི་རུ་ཤིང་ལ་བཀྲག་རི་བིལ་བིལ་གིས་འབྱུག་པ།

བིལ་མློ། གཅེར་བུའམ་སྒེན་མློ། འཁགས་ཀང་བིལ་མློ་དང་ལློགས་ཀང་ཟས་མེད་དུ་སློད་དགློས། 

གློས་བིལ་མློར་མ་ལུས་ཙམ་དང་ཟས་འགངས་ལ་མ་འགངས་ཙམ།

བིས་འགློས། ཕྲུ་གུའི་འགློ་སྟངས།

བིས་སྒྲུང་། བིས་པའི་སྒྲུང་གཏམ། བིས་པ་བིས་སྒྲུང་མཉན་ལ་དགའ།

བིས་ལེ། སྦྲའི་ནང་རིབས་ངློས་ནས་འཕེད་དུ་འཇློག་ཅིང་ཆློན་ཐག་གི་སྣེ་མློ་འདློགས་སའི་མིང་། འདི་

ལ་ཆློན་གདན་ཡང་ཟེར། 

བིས་ཉམས། ཕྲུ་གུའི་རྣམ་འགྱུར། རྒས་འཁློགས་བིས་ཉམས་ཅན།

བིས་ནད། ཕྲུ་གུའི་ནད།

བིས་ནད་ཕ་བ་བརྒྱད། ༡ བུ་ཆུང་གི་མགློ་བརྡབས་པ། ༢ གེ་བ་འགགས་པ། ༣མཆེར་ནད། ༤ 

མཁིས་ནད། ༥ ཕློ་ནད། ༦ ལློང་ནད། ༧ ས་ཟློས། ༨ ཞློ་རས་བཅས་སློ།།

བིས་ནད་མ་རྐྱེན། བིས་པའི་ནད་ཀི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི། རྒྱུ་རླུང་མཁིས་བད་ཀན་གསུམ་དང་། རྐྱེན་མ་རྐྱེན་

དང་བུ་རྐྱེན་གཉིས་ལས། དང་པློ་མ་རྐྱེན་ནི། མའི་ཟས་དང་སྤློད་ལམ་ལློག་པ་དང་། གདློན་གློ་

བུར་བ་སློགས་ཀིས་རྐྱེན་ལས་མའི་ལུས་ཀི་འདུ་བའི་ཁམས་འཁྲུགས་ནས། རླུང་དང་། མཁིས་

པ། ཁག་དང་། བད་ཀན་གི་ནད་རྣམས་བུའི་ལུས་ལ་ལྷུང་བ་དང་། མ་ལ་མི་གཙང་བ་དང་གདློན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

གིས་ཟིན་པའི་རྐྱེན་གིས་མངལ་གནས་ཀི་བུ་དེ་ལ་འློན་པ་དང་། ལློང་བ་དང་། དིག་པ། ཞ་བློ། 

སྒུར་པློ། ཤློ་རེ་ལ་སློགས་པའི་སྐྱློན་རྣམས་འབྱུང་ཞིང་། དེ་མའི་མངལ་ནས་སྐྱེ་བ་དང་ལྷན་སྐྱེས་

ཀི་ནད་དུ་གྱུར་ཡློད་སྟབས་བཅློས་ཐབས་ཡློད་མ་རེད། 

བིས་ནད་བུ་རྐྱེན། ༡གདློན་རྐྱེན་ནི་བིས་གདློན་བཅུ་གཉིས་ཡློད་ཅིང་། དེའི་ལས་མཁན་རྒྱལ་པློ་དང་

བསེན་མློ་གཉིས་ཀིས་བེད་ཅིང་། དེ་དག་གི་སྤྲུལ་གཞི་སྐྱེམ་བེད་གཞློན་ནུ་དང་བཅློ་ལྔ་ལ། 

བིས་པའི་གདློན་ཆེན་བཅློ་ལྔ་ཞེས་ཟེར། ༢ སྤློད་ལམ་ནི། མ་དང་བུ་རི་སློགས་ཁེའུ་བལ་སྲུང་

བེད་མཁན་གིས་བདག་གཅེས་ཡག་པློར་མ་འགྲུབ་པ་སྟེ། པང་ནས་ལྷུང་བ་དང་། བརྡབས་པ་

དང་། དཀྲུག་པ། སློང་ས་བ་དང་། ལེ་བ་འཐེན་པ། ངུ་དྲགས་པ། རླན་དྲགས་པ་སློགས་སློ།། 

༣ཟས་སྐློམ་ནི། ཚ་ཆེས་པའི་ཟས་སྐློམ་དང་། བསིལ་ཆེས་པའི་ཟས་སྐློམ་བསྟེན་དྲགས་པ་

རྣམས་ནི་བིས་པའི་ནད་རིགས་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་སྐྱེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཡིན་ནློ།། 

བིས་ནད་ཞིབ་ཚེགས་བརྒྱད། ༡མིག་ནད། ༢ རྣ་བའི་ནད། ༣ཁའི་ནད། ༤ རྨེན་བུའི་ནད། ༥ སློག་

རའི་ནད། ༦ སིན་ནད། ༧ ཤ་ནད། ༨ ཕློལ་ནད་བཅས་སློ།། 

བིས་ནད་ཞློ་རས། ༡རླུང་ལས་གྱུར་པ་ནི། མའི་ནུ་ཞློ་ཆུར་བླུགས་པས་ལྦུ་བ་དང་བཅས་ཆུའི་སྟེང་

འཕློ་ན་དེའི་སྐྱློན་གིས་ཕློ་བ་སློས་ལ་སྐྱུག་ཅིང་། བཤང་བ་དང་གཅིན་སི་པ། ༢ མཁིས་པ་ལས་

གྱུར་བ། མའི་ནུ་ཞློ་ཆུར་བགས་པར་མདློག་སེར་པློར་སྣང་བ། རློ་སྐྱུར་བ། ཚད་པ་སྐྱེ་བ། ༣བད་

ཀན་ལས་གྱུར་པ། མའི་ནུ་ཞློ་ཆུར་བླུགས་པས་སློ་ནལ་ངེ་བ་ཆུའི་ནང་དུ་འབིང་བ་དེ་མ་ཞུ་བས་

སྐྱེད། ༤ གདློན་ལས་གྱུར་པ། མའི་ནུ་ཞློ་ཆུར་བླུགས་པས་ཆུའི་ནང་དུ་ཚོམ་བུར་ཚོམ་བུར་

ཆད་པ་ན་གདློན་ངློ་ཡིན།

བིས་ནད་རགས་པ་བརྒྱད། ༡བང་ནད། ༢ གློ་ནད། ༣མཆིན་པའི་ནད། ༤ འཁྲུ་བའི་ནད། ༥ སྐྱུག་

ནད། ༦ རིམས་ནད། ༧ ལེ་ནད། ༨ རྡེའུའི་ནད་དློ།། 

བིས་ནད་ས་ཟློས། ཕློ་བ་སངས་ཤིང་དྲི་མ་འགགས་པ། 

བིས་པ། ① ལློ་གཅིག་ནས་བརྒྱད་བར་གི་ཕྲུ་གུ་ཤེད་མ་བེ་བ། བིས་པ་སྐྱློང་གཉེར། བིས་པ་འབིད་

པ། རྒྱུ་རྐྱེན་ཆུང་ངུར་དངངས་སྐྲག་བེད་པ་བིས་པ་ཡེར་བ་ལ་བུ་མ་བེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལ་ནུ་འཐུང་དང་། ཕྲུ་གུ། ཞློ་འཐུང་བཅས་སློ།། ② སྐྱེ་འཕགས་མཁས་བླུན་གི་ཟླས་ཕེ་བའི་སློ་

སྐྱེ་ཕལ་པའམ། བླུན་པློ། 

བིས་པ་ཁ་ལང་བ། ལེའི་སྟེང་དུ་འབྲུམ་པ་ཞིབ་མློར་འབྱུང་བའི་བིས་པའི་ནད་ཀི་མིང་སྟེ། ཀློང་སྤྲུལ་

ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་ཟིན་ཏིག་གཅེས་བསྡུས་ལས། བིས་པའི་ཁ་ལེར་འབྲུམ་བུ་

དཀར་ཆུང་ཉུང་འབྲུ་ཙམ་གིས་གང་། ཚད་པ་ཆེ། གེ་བ་འགགས་ན་ཁ་ཚའི་ནད་དམ་ཁ་ལང་བ་

ཡིན། ཞེས་གསུངས། 

བིས་པ་འཇུག་པའི་རློག་གེ རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་དག་ལས་རྒྱལ་བས་བརམས་པའི་ཚད་མའི་

གཞུང་ཞིག

བིས་པ་འཇུག་པའི་དབང་བདུན། ཆུ། ཅློད་པན། དར་དཔྱངས། རྡློ་རེ་དྲིལ་བུ། བརྟུལ་ཞུགས། མིང་། 

རེས་གནང་རྣམས་སློ།། 

བིས་པ་ཉེས་ཅན། ཁིམས་འགལ་གི་ནག་ཉེས་བསགས་མཁན་གི་བིས་པ་ཉེས་ཅན་པ།

བིས་པ་ཉེར་སྤློད་ཀི་བསམ་གཏན། ཐེག་གསུམ་གང་གི་ལམ་ལ་མ་ཞུགས་པའི་བིས་པས་འདློད་

ཉློན་དང་སྡུག་བསལ་རགས་པ་ཙམ་གིས་སྐྱློ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསློམས་པའི་འབས་བུ་ཁམས་

གློང་མའི་ཚོར་བ་དེ་ཉེ་བར་སྤློད་པའི་བསམ་གཟུགས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན།

བིས་པ་ཤེད་མ་བེ་བ། ཕྲུ་གུ་ལུས་སེམས་ཀི་སྟློབས་མ་ལློངས་པ།

བིས་པ་བསླུ་བིད་བས་པའི་ནག་ཉེས། བིས་པར་བསླུ་བིད་མགློ་བསྐློར་བཏང་བའི་ནག་ཉེས། 

བིས་པ་གསློད། ཆུ་སིན་གི་རིགས་ཤིག

བིས་པའི་སྐྱུག་ནད། སྐྱུག་ནད་ལ་ཚ་གང་གཉིས་ཡློད་པ་ལས། ༡ཚ་བས་སྐྱུག་པ་ནི། ཚ་བའི་ནད་

རགས་རྣམས་འབྱུང་། ཁག་དང་མཁིས་ཁུ་སྐྱུག ༢ གང་བས་སྐྱུག་པ་ནི། ནུ་ཞློ་འཐུངས་རེས་དེ་

གར་སྐྱུག་པ་དང་། རམ་པ་བིན་པ་མ་ཞུ་བ་དེ་གར་སྐྱུག་པ་དང་། ལྦུ་བ་ཅན་གི་བད་ཀན་སྐྱུག་པ་

བཅས་ཕི་རགས་གང་བའི་རགས་རྣམས་སྟློན་ཏློ། 

བིས་པའི་སྐྱེ་བློ། ① ཕྲུ་གུ་ལློ་ཆུང་། ② བང་དློར་གི་བ་བ་མི་ཤེས་པའི་མི།

བིས་པའི་ཁ་ནད། ༡ཁ་ནད་བཙའ་ཐློར་ནི། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ནད་ཡིན་པས་ནད་ཟུག་མེད་ལ་ཐློར་པ་འློང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

༢ ཁ་ནད་བསེན་ཐློར་ནི། གློ་བུར་བ་སྟེ་ཐློར་པ་དཀར་པློ་སྐྱེ་ཞིང་ཚ་བ་སྐྱེ་ཞིང་ན་ཟུག་ཐློན་པ།

བིས་པའི་མཁིས་ནད། མཁིས་པའི་ནད་ལ་རྣ་རྒྱབ་ཀི་ཤ་མདངས་སེར་ལ་དྭངས་པ། ར་གསལ་བ། ལེ་

སྐྱ་བློར་ཆགས་པ། སེན་མློ་ནག་ལ་རིང་བ། ཟས་བིན་ན་མི་ཟ། མ་སྟེར་ན་འདློད་ཚུལ་བེད་པ། 

བིས་པའི་འཁྲུ་ནད། འཁྲུ་བའི་ནད་ལ་ཚ་གང་རིགས་གཉིས་ཡློད་པ་ལས། ༡ཚ་འཁྲུ་ནི། དབུགས་སྣ་

ཐུང་། ར་དང་དློན་སྣློད་འཕར་སློ་དྲག་ངློ་གདློང་སྣུམ། ཕི་ཚད་ཆེ། ཤེས་པ་འཐིབས། འཁྲུ་མདློག་

དམར་སེར་ལང་གུ་དང་དུད་ཁུ་ལ་བུ་འཁྲུ། ༢ གང་འཁྲུ་ནི། དབང་པློ་གསལ་བ། ར་དང་དློན་སྣློད་

རྣམས་འཕར་སློ་དལ་བ། འཁྲུ་བའི་མདློག་ནུ་ཞློ་དང་། ཡང་ན་རམ་པའི་མདློག་ལར་སྐྱ་བློར་འཁྲུ་

བ། རྒྱུ་ལློང་ཁློག་ཅིང་ལྦུ་བ་ཅན་སྒ་དང་བཅས་པར་འཁྲུ་བ།

བིས་པའི་གེ་བ་འགགས་པ། གེ་བ་འགགས་ཏེ་སྐད་འཛེར། ཁ་ཆུ་མང་།

བིས་པའི་གློ་ནད། ཚ་གཟེར་དང་། ཚ་སུབས་དང་། ཐང་པློ་གསུམ་ཡློད་ལས། ༡གློ་ནད་ཚ་གཟེར་

ནི། ར་གིམས། ཤེས་པ་བིང་འཐིབས་ཆེ། གཏིང་ནས་འཁུན་སྒ་བཏློན་པ། དབུགས་ཐུང་། གློ་

ལུ་བའི་ཚེ་ཁ་མིག་བཙུམས་ནས་ལུ་བ། ལུད་པ་འགློག་པ། སྙིང་བརྡུངས་ནས་སྐྱུག་མི་ཐུབ་

པར་འློང་། ༢ གློ་ནད་ཚ་སུབས་ནི། ལུད་པ་འགློག་མི་འདློད། ལུ་བ་དྲག་ཏུ་བེད། ལུས་པློ་ལ་ཚ་

དྲློད་སྐྱེ། ར་དང་དློན་སྣློད་ཀི་འཕར་སློ་རྣམས་དྲག་ཏུ་འཕར་བ། གློ་བསྟུད་མར་འློང་ཞིང་བུ་རང་

དང་མའི་བང་ལ་འབད་པར་བེད། དེའི་རེས་ལུས་རྔུལ་ལ་འཁུན་ཞིང་སྐྱུག་ཚུལ་སྟློན་ཏློ། ། ༣གློ་

ནད་ཐང་པློ་ནི། འདི་ནི་གློ་ནད་རིངས་པ་རླུང་དང་ལན་པ་སྟེ། དྲག་ཏུ་ལུ་བ། ལུད་པ་འགློག་དཀའ་

བ། མིག་དང་མཆུ་གཉིས་སྐྲངས་ཤིང་ལེ་རིལ་དཀར་པློར་འགྱུར་རློ། 

བིས་པའི་མཆིན་ཆད། མཆིན་ནད་རྒློད་བབས་ཚ་བ་དང་གཡུང་བབས་གང་བ་སྟེ་རིགས་གཉིས་

ལས། དང་པློ་ཚ་གང་ཐུན་མློང་གི་ནད་རགས་ནི། མིག་སློན་པློ་གེན་དུ་ལློག་པ། ངློ་གདློང་དང་

མཐིལ་བཞི་སེར་པློར་ཆགས་པ། ལུས་ལི། དབུགས་སྣ་རྔམ་པ་རིང་ཐུང་བེད། ནད་ལང་དུབ་

ཆེ། འཁུན་པ་འབིན་པ། ས་དྲློའི་དུས་སུ་བདེ་ཞིང་ཕི་དྲློ་སྡུག་ཏུ་འགློ་བ། མཆིན་པས་ཕློ་བ་མནན་

པས་སྐྱུག་སྙམ་བེད་པ་བཅས་སློ།། 

བིས་པའི་མཆིན་ནད་རྒློད་བབས་ཚ་བ། ༡མཆིན་སྣ་ཕ་ལ་འཕར་བ། ར་རྒྱུག ཆུ་ལ་ཚ་བའི་རགས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆེ། དབུགས་ཁ་རྒློད་པ། ཕློ་སྟློད་གང་བ། ལུས་བིངས་ཚ། གཡལ་འདློད་ཅིང་གཡལ་མི་ཐློན་

པ། མཆུ་དང་རིལ་ལ་དྲེག་པ་ནག་པློར་ཆགས། མིག་དམར། སྣ་སློ་སྐམ། ལེ་གཞུང་སེར། རེའུ་

སྐད་ལར་འབིན་པ། རྣ་བའི་ར་ནག་ལ་སློམ་པ། ༢ མཆིན་ནད་གཡུང་བབས་གང་བ་ནི། ར་དལ་

བ། ཆུ་གང་བའི་རགས་སྟློན་པ། ལག་པའི་ཆང་ཁ་འཇིབ་པ། ལེ་མུར་ལ་སྟློང་ལད་བེད་པ། དྲློད་

ཆུང་བ། མཆིན་སྣ་མི་འཕར། མདན་ཞེས་པ་སྣ་ཁ་ལག་པས་འདེན་པ། ཤིག་འཕྲུག་པ། ནུབ་

མློར་ངུ་ཞིང་ངུ་སྐད་ཕ་ལ་འཛེར་པ། ཤ་མདློག་སློ་སེར། མཆིན་སྣ་སབ་ལ་རིང་བ་བཅས་སློ།། 

བིས་པའི་མཆེར་ནད། མཆེར་པའི་ནད་ལ་ཁློང་པ་ལི། ལང་དུབ་བེད། ནུ་མར་སློས་འདེབས། 

ཅུང་ཟད་རེ་རྔུལ་འློང་བ་ཞིག་ཡིན། 

བིས་པའི་ལེ་ནད། ༡ལེ་མཁང་ནི། ལེ་བ་འབུར་ལ་རང་པ་སྡུད་དེ་བརྐྱང་མི་ཤེས་པ། གང་བའི་ནད་

རགས་རྣམས་ལན། ངུ་སྐད་གཅློད་བེད་། ༢ ལེ་འཁློར་ནི། ལེ་བ་སྨུག་པློར་སྐྲངས་ལ་རེག་མི་

བཟློད་པ། ༣ལེ་མཁེགས་ནི། ལེ་བ་སྨུག་ལ་ས་བ་ཏེས་པེ་ན་བ། ༤ ལེ་རྣག་ནི། ལེ་བ་ཆད་ཤུལ་

དུ་རྣག་ཞུགས་ནས་ཁུང་བུར་ཟློས་ནས་རྒྱུ་ལློང་ལུག་པར་བེད་དློ།། 

བིས་པའི་སྟློན་མློ། ཡློས་བརྔློས་ཏེ་སྦྲང་རི་དང་། མར། བུ་རམ་བཅས་བརྒྱབ་པ་ཞིག་ཏེ་སར་ཕྲུ་གུ་

ལློ་གཅིག་ལློན་ར་ན་ཞབས་འཛུགས་པའི་དགའ་སྟློན་ལ་དེ་འདྲ་སྟེར་སློལ་ཡློད། 

བིས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས། ① མིའི་ཕྲུ་གུའི་བ་སྤློད། ② སློ་སྐྱེའི་བརྟུལ་ཞུགས་སམ་ཚུལ། 

བིས་པའི་དུས། བཙས་ནས་འགློ་བ་དང་རེ་མི་ནུས་པར་ནུ་ཞློ་འཐུང་བའི་དུས།

བིས་པའི་རྡེའུའི་ནད། ༡ལམ་རྡེ་ནི། ཆུའི་ལམ་རྡེའུས་འགག་པས་དྲི་ཆུ་མི་ཐློན་པ་མཚན་མ་ཆུས་

བརྒྱངས་བའི་རྐྱལ་པ་འདྲ་བ། ༢ འཕློ་རྡེ་ནི། ཆུ་འློང་བའི་འཕློ་ལ་འཕལ་དུ་འགག་ཅིང་། ཆུའི་ནང་

དུ་ཤ་འདྲ་བ་ནལ་ནློལ་ཅན་འློང་ངློ་།། ༣ཟུག་རྡེ་ནི། ལྒང་པའི་ཁ་ལ་རྡེའུ་ཟུག་ན་ན་ཟུག་ལངས་

ཤིང་ཆུ་སི་བ། ལྒང་པའི་ཕུགས་སུ་རྡེའུ་ཟུག་ན་ཆུ་མི་སི་ཡང་གཟེར་ཆེ།

བིས་པའི་གདློན་ཆེན་བཅློ་ལྔ། སྨན་དཔྱད། ཟླ་ཟེར། དུ་ཕློག་གདློན་ལྔ། མི་གདློན་བདུན། ལས་བེད་

རྒྱལ། སེན་གཉིས། སྦྲུལ་བཞི། ལྷ་ཆེན་དང་བཅློ་ལྔ་བཤད་ཅིང་། དེ་ཡང་འཇམ་པ་པློ་ནི་བ་ལང་

གཟུགས། བརེད་བེད་པ་ནི་ཝ་འདྲའློ།། ཁུ་ཚུར་ཅན་ནི་བ་རློག་གཟུགས། །མ་མློ་མི་ཡི་གཟུགས་



  1753  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

སུ་སྣང་། ཛ་མི་ཀ་ནི་རའི་གཟུགས། ། འདློད་པ་ཅན་ནི་རྡློ་རེའི་གཟུགས། །ནམ་གྲུ་ཁིའི་གཟུགས་

སུ་སྣང་། །སྲུལ་པློ་ཕག་གི་གཟུགས་སུ་སྣང་། །མ་དགའ་བེད་ནི་བི་ལའི་གཟུགས། ། མིག་འཕང་

པློ་ནི་ཕ་ཝང་གཟུགས། །རི་དྭགས་རྒྱལ་པློ་རི་དྭགས་གཟུགས། །སྐེམ་བེད་པ་ནི་གཞློན་ནུའི་

གཟུགས་སློ།། ཞེས་ཏེ་གཞན་ཡང་སྟློང་ཆེན་རབ་འཇློམས་ལས། ༡འཇམ་པ་པློ་ནི་བ་ལང་

གཟུགས། ། ༢ རི་དྭགས་རྒྱལ་པློ་རི་དྭགས་གཟུགས། །༣སྐེམ་བེད་པ་ནི་གཞློན་ནུ་གཟུགས། ། 

༤ བརེད་བེད་པ་ནི་ཝ་འདྲའློ།། ༥ ཁུ་ཚུར་ཅན་ནི་བ་རློག་གཟུགས། ༦ ཛ་མི་ཀ་ནི་ར་ཡི་གཟུགས། 

༧ ནམ་གྲུ་ཁིའི་གཟུགས་སུ་སྣང་། ། ༨ འདློད་པ་ཅན་ནི་རྡློ་རེ་གཟུགས། ༩ ནམ་གྲུ་ཁིའི་གཟུགས་

སུ་སྣང་། །༡༠ སྲུལ་པློ་ཕག་གི་གཟུགས་སུ་སྣང་། ༡༡མ་དགའ་བེད་པ་བི་ལའི་གཟུགས། ༡༢ བ་

ནི་འདབ་ཆགས་བའི་གཟུགས། །༡༣གཉའ་ལག་ཅན་ནི་བ་གག་གཟུགས། ༡༤ བཞིན་བརྒྱན་

པ་ནི་འུག་པའི་གཟུགས། ༡༥ མིག་འཕང་པློ་ནི་ཕ་ཝང་གཟུགས་རྣམས་སློ།། 

བིས་པའི་གདློན་ཆེན་བཅུ་གཉིས། བིས་པ་ལ་འཚེ་བའི་གདློན་སྐེམ་བེད་སློགས་བཅུ་གཉིས་ཀི་

བསྡུས་མིང་སྟེ། ཟླ་ཟེར་ལས། སློན་ནི་སྐེམ་བེད་བསྲུང་བའི་ཕི། གདློན་ནི་སྐྱེས་བུའི་གཟུགས་ཅན་

ལྔ། བུད་མེད་ཀི་ནི་གཟུགས་ཅན་བདུན། ། ལྷ་ཆེན་གིས་ནི་སྤྲུལ་པ་ཡིན། སྐེམས་བེད་༡ས་ག་

༢ལུག་གདློང་༣དང་། ཁི་གདློང་༤ཡི་དྭགས་༥ཞེས་བ་དང་། ། ཞེས་སློགས་སྐྱེས་པའི་གཟུགས་

ཅན་དང་། ། བ་གདློང་༦སྲུལ་མློ་༧གང་བ་ཡིས། སྲུལ་མློ་ལློང་མ་༨ལུས་སྲུལ་མློ༩། ། དེ་བཞིན་

གི་ནི་རྒྱན་ཅན་མློ༡༠། ནམ་གྲུ་༡༡ནམ་གྲུ་སྐེམ་མློ་༡༢ཡིས། ། གདློན་ནི་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་སློ།། 

བིས་པའི་ནུ་མ། [མངློན]ཤིང་སེང་ལེང་།

བིས་པའི་རྣ་བའི་ནད། ༡རྣ་ནད་མ་རླུང་ནི། སྐྱེས་དུས་ནས་ཡློད་པས་རྣག་འཛག་སྟེ་འློན་པར་འགློ། ༢ 

རྣ་ནད་འགམ་པ་ནི། གློ་བུར་དུ་བྱུང་བའི་ནད་རིགས་ཡིན་པས་རྣ་ར་སྐྲངས་ཤིང་སྐེ་འགྱུར་དཀའ།

བིས་པའི་ཕློ་ནད། ཕློ་བའི་ནད་ནི་ཤ་ཆུང་དྲེག་པ་ཆགས། ཁ་ཟས་འཇུ་དཀའ་ཞིང་ཕློ་བ་སྐྱེ་འབི་བེད་པ།

བིས་པའི་ཕློལ་ནད། འཕློངས་ཀིས་ར་སྐྲངས་ཤིང་རྣག་ཏུ་ཁུག་པའློ།།

བིས་པའི་བང་ནད། ① བང་ནད་རྒློད་པ། ནད་གཞི་ཚ་བའི་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བས། བང་དང་རློ་སྟློད་

སྐྲངས། ལུས་ལ་ཚ་བ་ཆེ། ནུ་མ་མི་འདློད། ངུ་སྐད་དྲག མགློ་དང་རློ་སྟློད་རྣམས་ཉལ་ཐུལ་དང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གློས་སློགས་ཀི་ནང་དུ་བཅུག་མི་འདློད་པ་ཕིར་བཏློན། ལག་པ་དགེ། ར་དང་དློན་སྣློད་ཀི་ཡུལ་

འཕར་སློ་དྲག་པ། མིག་འབས་ལློག་པ། ཁ་ལེ་སྐམ་པ། མཆུ་ལ་དྲེག་པ་ཆགས་པ། རིང་པ་འཛུགས་

མི་ཤེས་པ། རང་ལག་ཧྲེང་ཧྲེང་དུ་རྨྱང་བ་རྣམས་བེད་ཅིང་། དེ་ཡང་གློ་བ་དང་བསློངས་ན་ལུད་པ་

ལུ་བ་དང་། ཕློ་བ་དང་བསློངས་ན་མིག་སྤིན་སེར་ལ་ལློང་སྐྱུག་བེད་པ། ② བང་གཡུང་ནི། ནད་

གཞི་གང་བའི་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བས། དབུགས་བདེ། ཉད་ཉད་མང་བ་སྟེ་ལུས་དང་རང་ལག་བརྐྱང་

བསྐུམ་མང་པློ་བེད་པ། ཁ་བཙུམས་མི་ཤེས། མཇིང་པ་རེངས་པ། རློ་སྟློད་གློང་བ་བཅས་སློ།། 

བིས་པའི་མིག་ནད། ༡མིག་ནད་སྒ་ངན་ནི། བིས་པ་སྐྱེས་དུས་ནས་མིག་ནད་ཅན་བྱུང་ན་མཚན་མ་ངན་

པས་སྒ་ངན་ཟེར། མིག་དམར་ལ་ཚ་ཞིང་མཆི་མ་འཛག་པའློ།། ༢ མིག་ནད་འཕལ་ཚག་ནི། གློ་

བུར་དུ་མིག་ནད་བྱུང་བ་ལ་འཕལ་ཚག་ཟེར། དེ་ཡང་མིག་དམར་ཞིང་ཚ་ལ་མཆི་མ་འཛག་པའློ།།

བིས་པའི་རྨེན་བུའི་ནད། ར་ནད་ཡིན་པས་རང་ལག་འཁུམས་ཏེ་རྐྱློང་མི་ཤེས་པའློ།། 

བིས་པའི་རང་བཞིན། དློན་ཆེན་སྒྲུབ་མི་ཤེས་མཁན་གི་གཤིས་ཀརེད་མློར་དགའ་ཆེ་བ་ནི་བིས་

པའི་རང་བཞིན་རེད།

བིས་པའི་རིམས་ནད། ལུས་དྲློད་མེ་ལར་ཚ་བ། འཕར་ར་རྒྱུག་པ། མང་དུ་ངུ་ཞིང་ལུས་ཚིག་པ་ལར་

ཚ་བ། རྔུལ་འཐིབས་པ་སྤུ་ལློག་པ། སྐློམ་འདློད་ཆེ་བ། ཁ་སྣ་ལག་པས་བསུབ་པ།

བིས་པའི་ལློང་ནད། ལློ་བ་འཁློག་ནས་འུར་བ། དབུགས་སངས་པ། འཁུན་པར་བེད། འཕེལ་འབི་བེད་པ། 

བིས་པའི་ཤ་ནད། ལེ་མུར། ལག་མགློ་འཇིབ། ཤ་མློང་སེར་ཤའི་ཚོད་མ་འདྲ་བ་རྒྱུན་དུ་འཁྲུ་བ། 

བིས་པའི་སིན་ནད། ལང་དུབ་ཆེ་ལ་རང་ལག་སྐུམ་སྐུམ་བེད་པ། མི་སྐད་དང་ཁི་སྐད་ཆེན་པློར་བྱུང་

ན་ངུ་ཞིང་ནད་ཟུག་ལང་བ། 

བིས་པའི་སློག་རའི་ནད། སློག་ར་ལ་ཆུ་སེར་ཞུགས་པ་མིག་སྐྱ། ཤ་སེར་ཞིང་སྐམ་པ།

བིས་པས་ཉེས་པ་གསློག་པ། བིས་པས་ཁིམས་འགལ་གི་ཉེས་པ་བསགས་པ།

བིས་བློ་ཅན། ལློ་ནར་སློན་ཡང་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་གི་བསམ་བློ་ལ་བུར་གནས་པའི་མི།

བིས་བློ་འབེད་པ། བློ་སློ་འབེད་པ། རེས་ལུས་ཐེབས་པའི་ཡུལ་དུ་བིས་བློ་འབེད་པ་ལ་བུའི་ཚན་

རིག་དྲིལ་བསྒགས་ཀི་ལས་དློན་དར་སེལ་བེད་པ།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བིས་རེད། བིས་པའི་རེད་མློ། ཕློ་ཐ་མའི་གས་ཀི་སྤློད་པ་ནི། ། ལློ་ཉི་ཤུ་ལློན་ཡང་བིས་རེད་བེད། 

བིས་ཚེར། འདི་རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་ཕལ་ཆེར་དང་། རང་ལློངས་ཀི་སྨིན་གིང་དང་། སྣང་ཤན། རེད་ཐང་། 

ཉིང་ཁི་སློགས་▲རྨེ་ཁི་༣༧༠༠མན་གི་ཞིང་ཁུལ་འགའ་ཞིག་དང་རློང་ཆེན་རྣམས་ཀི་བེ་ཁེབ་

དང་། ཐང་རྒློད། ལམ་ཟུར་སློགས་སྐམ་ཤས་ཆེ་སར་འཁྲུངས་ཤིང་། ལློ་གཅིག་སྐྱེ་བའི་ལྡུམ་

རིགས་ཏེ། ར་བ་རང་གཅིག་ར་ཕན་ཐ་ཐློར་ཡློད་པ་ལ་ངར་པ་སློ་ལང་རྩུབ་ལ་སུལ་ཞིབ་དང་སྤུ་

ཆུང་ཅན། དེར་ཁམ་ཐིག་ཡློད་པ་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་0.3～0.8ཙམ་ཟིན་པ། ར་སློང་འབེལ་

མཚམས་སུ་ཁ་དློག་སྨུག་པློ་ཡློད་པ། སྙིང་དབིབས་ཀི་ལློ་མ་ཟུར་གསུམ། མཐར་ཆེ་ཆུང་ངེས་

མེད་ཀི་ཉ་ག་དང་། སློག་ལེའི་ཁ་རྩུབ་ཅན་མདུན་རྒྱབ་གཉིས་ཀར་སྤུ་ཐུང་ཡློད་པ། ལློ་རང་རིང་

མློ་ཅན་རེས་མློས་སྐྱེ་བ། ལློ་མའི་མཆན་ཁུང་ནས་ཡུ་བ་མེད་པའི་མེ་ཏློག་ལང་སེར་ཕ་ཞབས་

སྤུངས་པའི་མགློ་རྡློག་འབེལ་འབར་མ་འཆར་ཞིང་། ཡལ་རེས་འབས་བུ་སློང་གཟུགས་འབས་

སྐློགས་ལང་སེར་ལ་ཚེར་མིའི་ལགས་ཁབ་པས་རྩུབ་ལ་གློང་བ་ཚོམ་བུར་འདློགས་པ་བཅས། 

སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་ལློ་སློང་མེ་འབས་ཡློངས་རློགས་ཏེ། ཟླ་༧～༨པར་བཏུས་ནས་སློ་ཆློལ་དམའ་

ཕབ་སྐམ་གསེད་ལེགས་ཚགས་བ། རློ་ནུས། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རིམས་ཚད་

དུག་ཚད་མཁལ་ཚད་སེལ། རླུང་ལ་ཕན་ཞིང་ཚད་པ་ལི་འཐིབ་སེལ།

བིས་རླློན། ① བིས་པ་སྐྱེས་ནས་ཡུན་རིང་མ་སློང་བ། ② བིས་པའི་བཏུང་བ། 

བིས་ལག སྦྲའི་ཆློན་ཐག་གི་རེ་མློར་དང་བིས་ལེ་བར་འབེལ་ཡས་ཀི་ཐིག་གུ་ཕ་པློ་ཞིག་གི་མིང་། 

བྱུ་བ། [རིང]བི་བ།

བྱུ་རུ། རིན་པློ་ཆེའི་རིགས་ཏེ། མདློག་དམར་པློ་དང་ནག་པློ། དཀར་པློ་བཅས་གསུམ་མཆིས། རློ་

བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཀད་སྐྱློན་དང་། ར་ཚད། དུག་ཚད། མཆིན་ཚད་བཅས་ལ་

ཕན། རྒྱན་ཆའི་རིགས་ཀང་ཡིན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ནློར་བུ་ཆེན་པློ་དང་། ནློར་བུའི་འཁི་

ཞིང་། དཔལ་གི་མེ་ཏློག་རིན་ཆེན་སློང་པློ། ལུས་དམར་འདབ། གསེར་ཅན་འདབ་བཅས་སློ།། 

བྱུ་རུ་ལུགས་སུ་བཤད་པ། [རིང]དྲང་པློར་སྨྲ་བ། 

བྱུ་རུའི་མཆུ་ཅན། [མངློན]བ་སྐྱུང་ཀ
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བྱུག བསྐུས་ནས་ཕུར་ཕུར་བས་པའི་དློན་ཏེ། སྐྲ་ལ་སྐྲ་སྣུམ་བྱུག་པར་བ། བྱུག་བའི་སྐྲ་སྣུམ་ཞེས་

པ་ལ་བུ། 

བྱུག་དར་ཀི་རི། ལུས་ལ་བྱུགས་ཤིང་སྣར་སྣློམ་པ་དང་བདུག་པའི་སྨན་ཞིག་གི་མིང་།

བྱུག་ནློམ། བྱུག་ཅིང་རེག་པ། སྨན་གི་ལེ་གུ་རྨ་ཁར་བྱུག་ནློམ་བེད་པ།

བྱུག་པ། ① འབྱུག་པའི་མ་འློངས་པ། ② སྣུམ་སློགས་འབྱུག་རས།

བྱུག་པའི་བཅློས་ཀ རྨ་སྐྲང་སློགས་ལ་བྱུག་པ་བེད་པའི་བཅློས་ཐབས། 

བྱུག་པིར། ཚོན་འབྱུག་བེད་ཀི་པིར་ཆེ་བ།

བྱུག་སློས། བྱུག་པ་རྒྱབ་བེད་སློས་སྨན་གི་ལེ་གུ 

བྱུག་མར། བྱུག་རྒྱུའི་མར་རམ་སྣུམ།

བྱུག་སྨན། རྨ་དང་སྐྲང་སློས་སློགས་ལ་འབྱུག་རྒྱུའི་སྨན། 

བྱུག་རིས། གལ་ལམ་གློ་རིམ། ལས་དློན་ས་ཕིའི་བྱུག་རིས་ལེགས་པར་བསྒིགས་པ།

བྱུག་གསེར། འབྱུག་རྒྱུའི་གསེར།

བྱུགས། འདས་པ་དང་སྐུལ་ཚགི་སྟ།ེ ཤངི་ལ་ར་ིབྱུགས་ནས་ཕསི། ར་ིབྱུགས་ཤགི་ལ་བུ། རགེ་པའ་ིདློན་ཏ།ེ

བྱུགས་པ། ① འབྱུག་པའི་འདས་པ། ② ཡན་ལག་རེངས་འཁུམས་སློགས་སུ་གྱུར་པའི་འདུས་རླུང་

ཤས་ཆེ་བ་སེལ་བའི་ཕིར་སྣུམ་དང་ལེ་གུ་སློགས་ལུས་ཕི་ལ་བྱུགས་པ་བ་བའི་འཇམ་དཔྱད་ཀི་

ནང་ཚན་ཞིག 

བྱུགས་པ་རྒྱག ལུས་ལ་མར་སྣུམ་བྱུགས་ནས་ཕུར་ཕུར་གཏློང་བ།

བྱུགས་པིར། ཚོན་བྱུགས་བེད་ཀི་པིར་ཁ་ཅུང་ཟད་སློམ་པའི་པིར་ཞིག

བྱུགས་རིས་མེད་པ། ཐང་ག་དང་ལེབས་རིས་སློགས་ལ་ཚོན་བྱུགས་སྐབས་ཁློད་སྙློམས་ཤིང་པིར་

གི་བྱུགས་རིས་མི་མངློན་པ་ཁ་བ་བབས་པ་ལ་བུ་ཞིག་དགློས་པའློ།། 

བྱུང་། ① ཡློད་པར་གྱུར་པའི་དློན་ཏེ། བདེ་སྐྱིད་བྱུང་། སློན་བྱུང་བའི་མཁས་པ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

② ལས་ཚིག་འདས་པའི་མཐར་སྦར་ན་ཚིག་གློགས་ལ་འཇུག་པ་ནི། ཚུར་བརྒྱུགས་བྱུང་། སྐད་ཆ་

བཤད་བྱུང་། སྐལ་བ་ཐློབ་བྱུང་ལ་བུ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བྱུང་ཁུངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་source ཟེར། 

བྱུང་ཁུངས་དཀར་ཆག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་source dirocation ཟེར།

བྱུང་རྒྱལ། གང་བྱུང་མང་བྱུང་སྟེ་མ་བརགས་པ། གཏམ་བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྨྲ་བ། བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྨྲ་བའི་

གཏམ་ལ་ཆ་འཇློག་མི་འློས། ཟས་བིན་ཚད་བྱུང་རྒྱལ་དུ་མ་ལེན།

བྱུང་ཐློ། ཚུར་བྱུང་བའི་ཐློ་ཡིག འབྲུ་རིགས་བྱུང་ཐློ། ཡིག་རིགས་བྱུང་ཐློ། ལག་དངུལ་བྱུང་ཐློ། 

བྱུང་བ། ① འབྱུང་བའི་འདས་པ། ② སློན་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་རྣམ་ཐར། སློན་རབས་ཀི་བྱུང་བ་

བརློད་པའི་དེབ་ཐེར། 

བྱུང་བ་འགློག་པ། འགློག་པའ་ིརྒྱན་ག་ིནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཐ་ེཚོམ་ག་ིགཞིར་གྱུར་པའ་ིངློ་མཚར་ཅན་ག་ི

དློན་སར་བྱུང་ཟིན་པ་ཞིག་དགག་བར་བཀློད་ནས་ད་ེའགློག་བེད་ཀ་ིརྒྱུ་མཚན་སྟློན་པའ་ིརྒྱན་ཞིག 

བྱུང་བ་ཉེར་བཞི། དང་པློ་བྱུང་བ། རྒྱུན་གིས་བྱུང་བ། རྒྱས་པ་ལས་བྱུང་བ། རེན་ལས་བྱུང་བ། 

འགྱུར་བར་བྱུང་བ། ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བྱུང་བ། མཉམ་པར་བྱུང་བ། ཁད་པར་དུ་བྱུང་བ། འློད་

གསལ་བར་དུ་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པ། ཀུན་ཏུ་འགློ་བར་བྱུང་བ། ས་བློན་དང་བཅས་པར་བྱུང་བ། ས་

བློན་མ་ཡིན་པར་བྱུང་བ། གཟུགས་བརན་དང་དབང་འབློར་བྱུང་བ། ངེས་པར་བསྟན་པའི་ཕིར་

བྱུང་བ། གཉིས་ནས་གཅིག་ཏུ་བྱུང་བ། སྐད་ཅིག་ཅིག་ནས་བྱུང་བ། ཕད་པ་དང་བལ་བར་བྱུང་

བ། གནས་སྐབས་གཞན་དུ་བྱུང་བ། འཆི་འཕློ་དང་སྐྱེ་བར་བྱུང་བ། སློན་གི་དུས་ན་བྱུང་བ། 

འཆི་བའི་དུས་ན་བྱུང་བ། འཇིག་པ་དང་ཆགས་པར་བྱུང་བ། བར་དུ་བྱུང་བ། ཉིང་འཚམས་སྦློར་

བའི་དུས་ན་བྱུང་བའློ།། 

བྱུང་མིན་གི་དཔེ། བྱུང་མིན་དཔེའི་ཁད་ཆློས་ནི། སར་བྱུང་མ་མློང་བའི་དློན་རྐྱེན་གང་ཞིག་སྙན་ངག་

མཁན་གི་རློག་པས་བཏགས་ཏེ་ངློ་མཚར་ཆེ་བའི་དཔེ་ཞིག་བཀློད་ནས་དཔེ་ཅན་དེའི་སྐྱློན་ཡློན་

གང་དེ་སྟློན་པའི་ངག་སྦློར་ཞིག་གློ

བྱུང་ཚད་དགློས་པ། ཡང་ན་མ་དགློས་པ་མེད་པ་ཞེས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བྱུང་ཚུལ། ལས་དློན་གི་བྱུང་ལུགས་སམ་ཡློང་རྐྱེན། ལློ་རྒྱུས་གློ་ཐློས་བྱུང་ཚུལ། ཆུ་སྐྱློན་བྱུང་ཚུལ། 

བྱུང་འཛིན། རང་ལ་འབློར་བྱུང་ཟེར་བའི་ཁས་ལེན་ཡི་གེ ། དངུལ་གི་བྱུང་འཛིན། ཡིག་ཆ་བྱུང་འཛིན།

བྱུང་རབས། སློན་བྱུང་གི་ལློ་རྒྱུས། གལ་རིམ་འཐབ་རློད་བྱུང་རབས། རྒྱལ་པློ་བྱུང་རབས།

བྱུང་སློང་། ① ནློར་རས་ཚུར་བྱུང་ཕར་སློང་། ལློ་རེའི་བྱུང་སློང་ཕར་སློང་། ལློ་རེའི་བྱུང་སློང་མགློ་

ཐུག་པ། བྱུང་སློང་ཁ་འཐབ། བྱུང་སློང་ཐློ་བཤེར། ② ཐློབ་པའམ་བྱུང་ཟིན་པ། ལས་ཀ་ག་འགིག་

པློ་བྱུང་སློང་། མཐུན་སྒིལ་ཡག་པློ་བྱུང་སློང་། 

བྱུར། བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་རྐྱེན་ངན་ནམ་ཆགས་སློ། མི་ངན་བྱུར་གི་སྣ་འདྲེན་ཡིན། བློད་ཀི་གཏམ་དཔེ་

ལ། འཕི་བ་ནག་མློ་གྲུམ་པ་གསུམ། བེས་རེས་མང་ན་བྱུར་དང་འཕད། ཅེས་སློ།

བྱུར་རྐྱེན། ཁ་མཆུ་སློགས་ཆགས་སློའི་རྐྱེན་ངན། མི་ལུས་ལ་གནློད་པའི་བྱུར་རྐྱེན། ལས་འགན་གི་

བྱུར་རྐྱེན།

བྱུར་རྐྱེན་སློན་འགློག དློན་རྐྱེན་མ་བྱུང་གློང་ལ་སློན་འགློག་བེད་པ།

བྱུར་རྐྱེན་འཕྲུལ་བཤེར་དཔྱད་སློམ། དློན་རྐྱེན་བྱུང་རྐྱེན་སློགས་ལ་ཞིབ་ཕའི་ལག་རལ་གིས་བརག་

དཔྱད་བས་ནས་ཆློད་སློམས་བཞག་པ།

བྱུར་རྐྱེན་བྱུང་ས། དློན་རྐྱེན་བྱུང་སའི་ས་གནས།

བྱུར་རྐྱེན་བཟློས་པ། གཏམ་སྤློད་ཅི་རིགས་མི་འདང་བའི་རྐྱེན་གིས་དློན་རྐྱེན་རློག་དྲ་བྱུང་བ། 

བྱུར་ཁ། གློད་ཀ་དང་ཆགས་སློ་སློགས་བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་འབྱུང་གཞི། སེར་སེམས་བྱུར་ཁའི་སྣ་འདྲེན་

ཡིན། བཤུ་གཞློག་ལམ་ལུགས་ནི་ངལ་རློལ་མི་དམངས་དབུལ་ཕློངས་སུ་འགློ་བའི་བྱུར་ཁ་རེད། 

བྱུར་ཆག་ཡློང་བའི་ས་ལས། བྱུར་ཉེས་དང་གློད་ཆག་ཡློང་བའི་ས་ལས།

བྱུར་ཆགས། བཀྲ་མི་ཤིས་པ་སྟེ་གློད་དང་ཁ་མཆུ་ཤི་ཆད་སློགས་ཆགས་སློ།

བྱུར་ཆགས་རྐྱེན་ངན། གློ་བུར་མི་འདློད་པའི་རྐྱེན་ངན་བྱུང་བའི་དློན། 

བྱུར་ཆགས་སྣེ་འདློམས། མི་འདློད་རྐྱེན་ངན་མང་པློ་འཛོམས་པ། བྱུར་ཆགས་སྣེ་འདློམས་ཀི་གནས་

ཚུལ་འློག་ཏུ་འཚོ་བ་འཁློལ་དཀའ་བ།

བྱུར་ཉེས། ཆགས་སློ། རང་གི་བ་སྤློད་ཉེས་པའི་རྐྱེན་གིས་མི་འདློད་པ་སྣ་ཚོགས་དང་འཕད་པ་ལ་ཟེར།
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བྱུར་སྡུད་མ། ཆགས་སློ་སློང་མཁན་མ་སྟེ། སར་བུད་མེད་ལ་སྨློད་པའི་ཚིག

བྱུར་གནམ་རྡིབ་མ། བར་ཆད་གློ་བུར་ཐློག་བབ། བསམ་བློའི་ཐློག་ནས་སློན་ཚུད་ག་སྒིག་བས་ཡློད་

ཚེ་བྱུར་གནམ་རྡིབ་མ་ཞིག་བྱུང་ཡང་ཉེན་དློགས་མེད།

བྱུར་པློ། ① ཆགས་སློའམ་རྐྱེན་ངན། བློ་ཡུལ་དུ་མེད་པའི་བྱུར་པློ་ཆེ་ཞིག་བྱུང་འདུག ② བྱུར་བུ་

དང་འདྲ། 

བྱུར་བུ། ཤིན་ཏུ་གང་བ། སམ་ནང་དུ་དངློས་ཆས་ཙག་ཙིག་བྱུར་བུར་གཏམས་པ། ཚལ་ཞིང་ནང་

དུ་སློ་ཚལ་བཀློག་ནས་བྱུར་བུར་སྤུངས་པ། གྲུ་གཟིངས་ཐློག་ཏུ་དངློས་པློ་སྣ་ཚོགས་བྱུར་བུར་

བླུགས་པ། བང་མཛོད་དུ་འབྲུ་འབས་བྱུར་བུར་གང་བ།

བྱུར་བྱུར། སྣློད་ཀི་ནང་ནས་ཁ་ལ་ཕྱུར་ཕྱུར་དུ་འབུར་བ། ཁེབས་མེད་རླངས་འཁློར་འདི་ཚོང་ཟློག་

གིས་བྱུར་བྱུར་དུ་གང་འདུག དཀར་ཡློལ་ནང་དུ་རམ་པ་བྱུར་བྱུར་གང་བླུག བང་བའི་ནང་

འབྲུས་བྱུར་བྱུར་དུ་བཀང་ཡློད།

བྱུར་ལྦ། གློད་ཀའམ་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་ཡློང་བའི་ས་ལས་ཀི་ལྦ་བའི་རིགས་ཤིག་ལུས་ལ་སྐྱེས་པ། 

བྱུར། བཀྲ་མི་ཤིས་པའམ་མ་ངན་གི་བརྡ་རིང་ཡིན། 

བྱུལ། མྱུལ་བའི་དློན་ལ་འཇུག་པར་དག་ཡིག་ལ་ལར་བཤད། 

བྱུལ་བྱུལ། ① ཉུལ་ཉུལ་དང་འཁམ་འཁམ། ཡུལ་ལུང་མང་པློར་བྱུལ་བྱུལ་འགློ་བ། ② བིལ་བིལ། 

སེམས་ཀི་གཏིང་ནས་དགའ་བས་སྨ་ར་བྱུལ་བྱུལ་བེད་པ། སྐྲ་བྱུལ་བྱུལ་བེད་པ། ཞི་མིའི་

མགློར་བྱུལ་བྱུལ་གཏློང་བ། 

བྱུས། ① མངའ་ཐང་དང་བསློད་ནམས། སྐུ་བྱུས་རི་རབ་བཞིན་དུ་བརན། ② ཇུས་དང་དློན་གཅིག

བྱུས་ཚ་པློ། ཐབས་ཇུས་བཟང་པློ་མང་བ།

བེ། འབར་བ་ལས་བལ་བར་གྱུར་པ་སྟེ། ཤ་པགས་བེ་བ་འབློར། ཤ་རུས་བེ་བ་འབར་ལ་བུ།

བེ་ཀར། བེ་མ་ཀ་ར།

བེ་དཀར་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་རེ་དགློན། དགློན་པ་འདི་བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་མ་གསལ། གྲུབ་

མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ར་མདའ་རློང་
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ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བེ་དཀར་ལྷ་ཡུལ་དགློན། དགློན་པ་འདི་བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་

བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ར་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བེ་དཀྲུག [ཡུལ]ཡློས་དང་བེ་མ་དཀྲུག་བེད་ཤིང་ཞིག

བེ་བརློས། བརློས་རལ་ཞིག་སྟེ། བེ་ཞིབ་རྒྱུ་ཆ་བས་ནས་བརློས་བརྒྱབ་པ་ཡིན་པ་དང་། བེ་ཞིབ་

ཀིས་རྒྱུ་ཆ་བས་ནས་བཞེངས་པའི་བརློས་བརན་ལའང་གློ 

བེ་འཁྲུད། [ཡུལ]པགས་རིགས་ཀི་སྤུ་བེ་མས་འཁྲུད་པ། པགས་ཚགས་བེ་འཁྲུད་རྒྱབ་པ།

བེ་སང་། བེ་མའི་རི་སང་། 

བེ་སགས། སར་བློད་ཀི་ཆློས་པ་ཚོས་སགས་བརྒྱབ་པའི་བེ་མ་ཞིག་ཡློད་པ་མི་ཤི་རེས་མགློ་ལ་

བླུག་ཅིང་ཡློད་པ། 

བེ་སྟག བེ་མར་ཁུང་འཆའ་བའི་སློག་ཆགས་རྨིགས་བུ། 

བེ་སྟློངས། བེ་མས་ཁེངས་པའི་ཐང་སྟློང་སྟེ་བེ་ཐང་། ཉ་གསློན་བེ་སྟློངས་ལ་འགེ་བ་ལ་བུའི་སྡུག་

གཅློད་མངས་པ། 

བེ་ཐང་། བེ་མའི་ཐང་། 

བེ་ཐང་དགློན། མིང་གཞན་འློད་གསལ་ཆློས་གིང་ཟེར། གྲུབ་དབང་པདྨ་རང་གློལ་གིས་བཏབ། འདེབས་

ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་རིན་སྤུངས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བེ་རྡིབ། བེ་ཕུང་ཐུར་དུ་ཉིལ་བ།

བེ་རྡློ། བེ་མ་དང་རྡློ།

བེ་རྡློ་ལ། ལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་འབློང་པ་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད།

བེ་མདློ་གཉིས། རང་སེ་བེ་བག་སྨྲ་བ་དང་མདློ་སེ་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་ཡིན་

ཞིང་། བེ་མདློ་གཉིས་ལ་ཐེག་དམན་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའང་ཟེར་རློ། ། ཐེག་དམན་ནི་སྟློན་པ་བཅློམ་

ལན་འདས་སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ད་བར་ཕལ་ཆེར་མ་ཉམས་པར་གནས་པ་ཡིན་པས། 

གྲུབ་མཐའ་འདི་གཉིས་ལ་ཤིང་རའི་སློལ་འབེད་དགློས་དློན་མེད་པར་གསུངས་སློ།། 
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བེ་འདམ། ① བེ་མ་དང་འདམ་རབ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། ② བེ་མ་དང་ཆུ་འདྲེས་པའི་འདམ་བག 

བེ་འདམ་དུ་ཚུད་ནས་སྐད་ངན་འདློན་པ། ③ མཐིལ་ལ་བེ་མ་མང་པློ་ཚོགས་པའི་མཚེའུ་དང་

རིང་བུ་སློགས།

བེ་སྤུང་། བེ་མའི་ཕུང་པློ།

བེ་ཕུང་། བེ་མའི་ཕུང་པློ། རི་མགློའི་བེ་ཕུང་ལ་ལ་ཚད་མ་འཆློལ་ཞིག 

བེ་བ། ① ས་ཡ་བཅུ་ལློངས་པའི་གངས་གནས་ཤིག ②འབེ་བའི་འདས་པ།

བེ་བ་གཅིག ས་ཡ་བཅུ་དེ་བེ་བ་གཅིག་ཡིན།

བེ་བ་ཅན། [མངློན]སྐྲ།

བེ་བ་རིང་བསེལ། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ནང་ཟུར་མཁར་བ་མཉམ་ཉིད་རྡློ་རེས་མཛད་པའི་གསློ་བ་

རིག་པའི་མན་ངག་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་གེགས་བམ་རིང་བསེལ་ཙམ་ལ་མན་ངག་

བེ་བ་འབྱུང་བར་གསུངས་པའི་སྨན་གི་བསྟན་བཅློས་ཚད་མ་ཞིག

བེ་བའི་ཟུར། གངས་ཀ་བེ་བ་གཅིག་གི་ཟུར་གཅིག་གམ། 

ཆ་གཅིག 

བེ་བག ① ནང་གསེས་སམ། ཁད་པར། གཞུང་དློན་སྤིར་བཤད་པ་དང་། བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ། ② 

ཆློས་རྣམས་ཀི་དབེ་གཞི་དེ་དག་ལས་དབེ་བའི་དབེ་བ་དེ་དག་ལ་བེ་བག་ཅེས་འཇློག

བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ། ཤེས་བ་གཞི་ལྔ་བཤད་གྲུབ་བམ་རས་སུ་གྲུབ་པར་འདློད་ཅིང་། བེ་བག་བཤད་

མཚོ་ཆེན་མློའི་རེས་སུ་འབང་བའི་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཞིག

བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ཆེན་པློ། བསྟན་བཅློས་ཆེན་པློ་ཞིག་སྟེ་བེ་བག་བཤད་མཚོའམ། བེ་བག་བཤད་

མཛོད་ཀང་ཟེར། བེ་བག་བཤད་མཛོད་ཆེན་མློ་ལའང་ལློས།

བེ་བག་རློག་བེད། སར་བློད་རྒྱལ་ཁི་ལེ་སློང་བཙན་རལ་ལ་ཅན་གི་སྐབས་སུ་བློད་ཀི་ལློ་ཙཱ་བ་སྐ་

ཅློག་ཞང་གསུམ་སློགས་ལློ་པཎ་མང་པློས་མདློ་དང་བསྟན་བཅློས་ནང་གི་ཆློས་སྐད་རྒྱ་གར་

སྐད་ལས་བློད་དུ་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་རྣམས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསེབས་པའི་ཚིག་མཛོད་སྐད་

གཉིས་ཤན་སྦར་མ་ཞིག་ད་ལ་བསྟན་འགྱུར་ནང་དུ་བཞུགས་ཤློག་ལེབ་གཉིས་བརྒྱ་ལྷག་ཡློད།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བེ་བག་པ། ① ནང་གསེས་སམ། ཁད་པར་བ། ② ཉན་ཐློས་བེ་བག་སྨྲ་བ། ③ ཕི་རློལ་པའི་སྟློན་པ་

དྲང་སློང་འུག་པ་དང་དྲང་སློང་གཟེགས་ཟན་གཉིས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་མཁན།

བེ་བག་པའི་ཚིག་གི་དློན་བཅུ། རས་དང་། ཡློན་ཏན་ལས། སྤི། བེ་བག འདུ་བ། ནུས་པ། ནུས་པ་

མེད་པ། འདྲ་བ། མ་བྱུང་བ།

བེ་བག་པའི་ཚིག་དློན་དྲུག རས་དང་། ཡློན་ཏན་དང་། ལས་དང་། སྤི་དང་། བེ་བག་དང་། འདུ་བ་

སྟེ་དྲུག་གློ

བེ་བག་པའི་རིག་པ། རྒྱ་གར་དུ་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་མ་བྱུང་གློང་གི་མུ་སྟེགས་པའི་གྲུབ་

མཐའ་སྨྲ་བ་གགས་ཆེ་བའི་གས་བེ་བག་པའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཏེ། འདིས་འུག་པ་ལྷར་

འཛིན་པས་འུག་པ་དང་དྲང་སློང་གཟེགས་ཟན་གི་རེས་སུ་འབངས་པས་ན་གཟེགས་ཟན་པ། 

དངློས་པློ་རྣམས་ལ་སྤི་དང་བེ་བག་གི་ཁད་པར་མང་དུ་སྨྲ་བས་ན་བེ་བག་པ་ཞེས་ཟེར། འདིས་

ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ཚིག་གི་དློན་དྲུག་ཏུ་འདུས་པར་འདློད་དློ།། 

བེ་བག་སྨྲ་བ། ① བེ་བག་བཤད་མཚོའམ་བེ་བག་བཤད་མཛོད་ཆེན་མློ་ཞེས་བ་བའི་གཞུང་གི་རེས་

སུ་འབངས་ཏེ། དུས་གསུམ་རས་ཀི་བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བའི་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག 

② བེ་བག་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་མཁན།

བེ་བག་སྨྲ་བའི་སེ་པ་བཅློ་བརྒྱད། ཉན་ཐློས་སེ་པ་བཅློ་བརྒྱད་དློ།། 

བེ་བག་སྨྲ་བའི་དབེ་བ། འདིར་དབེ་བ་གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་ཁ་ཆེ་བེ་བག་སྨྲ་བ་དང་། ཉི་འློག་པ། ཡུལ་

དབུས་ཀི་བེ་བག་སྨྲ་བ་གསུམ་མློ། 

བེ་བག་སྨྲ་བའི་ར་བའི་སེ་པ་བཞི། ཉན་ཐློས་ར་བའི་སེ་བཞིའློ།། 

བེ་བག་བཤད་མཛོད་ཆེན་མློ། ཆློས་མངློན་པ་བེ་བག་བཤད་མཛོད་ཆེན་མློ་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་

ཐུབ་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་རེས་སུ་བང་ཕློགས་རི་བློ་འབིགས་བེད་གར་མཁན་གི་གཙུག་

ལག་ཁང་དུ་འཕགས་པ་ཉེར་སས་སློགས་དག་བཅློམ་པ་ལྔ་བརྒྱས་སྤི་མཐུན་དུ་མཛད་པར་

གགས་པའི་བསྟན་བཅློས་ཆེན་མློ་ཞིག ཕི་དུས་སུ་རྒྱ་བ་མ་བློ་བཟང་ཆློས་འཕགས་ཀིས་རྒྱ་

ནག་གི་ཡི་གེ་ནས་བློད་ཡིག་ཏུ་ཡློངས་སུ་བསྒྱུར་པའློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བེ་མ། ས་རྡུལ། རླུང་གིས་བེ་མ་དེད་པ། ཆུས་བེ་མ་ཁེར་བ། 

བེ་མ་ཀ་ར། བུར་ཤིང་ཁུ་བས་བཟློས་པའི་སྦྲང་ཕེ་དཀར་པློ་ཞིག

བེ་མ་མྱུ་གུ། སློག་ཆགས་རངས་པའམ་རྨིགས་བུ།

བེ་མ་དམར། གློ ལི་ཁི། 

བེ་མ་རིམ་བརྒྱད། གནའ་བློའི་རྒྱ་སློལ་རི་མློར་སྤློད་པའི་ཐབས་རལ་གི་གས་ཤིག་ཡིན།

བེ་མ་རེག་གཅློད། རྡློ་དམར་སྨུག་གཡའ་མའི་དབིབས་ཁག་ཤ་བཙོས་པ་དང་ཕློགས་འདྲ་བ་ཞིག་

གི་མིང་། 

བེ་མ་རེག་ཆློད། [ཡུལ]གི་རྡར་བེད་རྡློ་ཞིག 

བེ་མའི་ཆུ་ལློན། བེ་མའི་ཆུ་རགས་ཏེ་དེ་ས་ལྷ་སའི་གློང་ཁེར་གི་བང་ངློས་སུ་ཡློད་པའི་བེ་རགས་ལ་

ཟེར་ཞིང་གཤམ་དུ་བེ་རགས་ཞེས་པར་གཟིགས། 

བེ་མའི་རྨིགས་བུ། སློག་ཆགས་རངས་པ།

བེ་སྨད་དགློན། བེ་སྨད་དགའ་ལན་འཕེལ་རྒྱས་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། སྤི་ལློ་༡༨༥༣ལློར་ངག་

དབང་འཇམ་དཔལ་གིས་ཕག་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་བཙན་ལྷ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བེ་མྱུག བེ་མ་མྱུ་གུའི་བསྡུས་ཚིག

བེ་སྨྲ་བ་གསུམ། ནུབ་ཕློགས་པ། ཁ་ཆེ་བ། ཉི་འློག་པ། 

བེ་སྨྲས་འདློད་པའི་རྒྱུ་དྲུག བེད་རྒྱུ། ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ། རྣམ་སྨིན། མཚུངས་ལན། ཀུན་འགློ། སྐལ་

མཉམ་རྒྱུ།

བེ་ཚན། བེ་མ་ཚ་པློ། ཉ་མློ་བེ་ཚན་ལ་བསྐྱུར་བ།

བེ་འཚུབ། བེ་མ་དང་བཅས་པའི་རླུང་འཚུབ། 

བེ་རིང་པའི་ཚོགས་པ། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤི་བློད་དུ་ཕེབས་རེས་དགེ་སློང་གི་སློམ་རྒྱུན་མང་དུ་

གནང་བ་ལས་ཚོགས་པ་སེ་བཞི་སྟེ་དེའི་ནང་གསེས་ཚོགས་ཆེན་པའི་མཁན་པློ་སངས་རྒྱས་

དཔལ་གིས་སྙེ་མློ་གཞུའི་བེ་རིང་དུ་བཞུགས་ནས་སློམ་རྒྱུན་སེལ་བ་དེ་ནས་བརྒྱུད་པ་ལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚོགས་པ་བེ་རིང་པ་ཟེར་བ་ཡིན།

བེ་ར། བེ་མའི་ར་བ།

བེ་རགས། བེ་མ་ལས་གྲུབ་པའི་ཆུ་སྐྱློར།

བེ་རི། བེ་མའི་རི་བློ།

བེ་རིང་བུ་ཡིག དྭགས་པློ་འཚོ་བེད་ཀརྨ་ཀུན་ཕན་གིས་མཛད་པའི་མན་ངག་བེ་བ་རིང་བསེལ་གི་

ཁ་སྐློང་སྨན་ཡིག་ཅིག

བེ་རིལ། བུར་ཤིང་གི་ཁུ་བ་བསར་ཏེ་བཟློས་པའི་མངར་ཆ་རིལ་བུ།

བེ་རུ། འབྱུང་ཁུངས་སམ་དབིབས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་རིན་ཆེན་བྱུ་རུ་སྟེ། མཁས་གྲུབ་

ཀརྨ་ཆགས་མེད་ཀིས་མཛད་པའི་རིན་ཆེན་བརག་ཐབས་འཁྲུལ་བལ་མེ་ལློང་ལས། རིན་ཆེན་

བེ་རུ་རྒྱ་མཚོའི་བེ་གིང་དུ། ། ཤ་བའི་རུ་ལར་ཡལ་ག་སྐྱེ་འགྱུར་བས། ། དེ་ཕིར་བེ་རུ་ཞེས་སུ་

བཤད་པ་སྟེ། ། གཞན་དུ་བྱུ་རུ་བེ་རུ་ཞེས་ཀང་འབློད། ། ཅེས་གསུངས།

བེ་རུག སློ་སྨན་གི་རིགས་ཏེ། རློ་ཚ་ལ་བསྐ། ནུས་པ་དྲློད། ཚ་བ་དང་སིབ་ཐློར་མ་སྨིན་པ་དང་། 

སིན་ཐློར་ཐློན་པ་ལ་ཕན། རྨ་ཡི་འབྲུ་སྲུང་།

བེ་རླུང་། བེ་ཐལ་འདྲེས་པའི་རླུང་།

བེ་ལ། བེ་མ་ཡློད་པའི་ལ། གཡུལ་སར་མཆློང་དུས་ར་ཁྱུ་ར་རི་འགིམ་པ་ལ་བུ་ལས། བློང་བུ་བེ་ལ་

རྒྱབ་པ་ལ་བུ་མི་བེད།

བེ་ལེབ་སེར་ཁ། དབར་དུས་རང་ལློངས་ཀི་ཡུལ་ཕལ་མློ་ཆེར་ཡློད་པ་དང་། རྒྱུན་དུ་སློ་ལྡུམ་གི་ལློ་

གསེབ་སློགས་སུ་སློད་པ། ཡུལ་སྐད་འབུ་ཟློར་བ་སློགས་ཟེར་བ། ཁ་དློག་འདྲ་མིན་ཡློད་པའི་

ནང་འདི་ལ་ཁ་དློག་ལང་སྐྱ་ནག་དཀྲིས་སེར་ཐིག་ཡློད་པ་ཞིག མགློར་སྤུ་རྭ་ནག་པློ་གཉིས་ཡློད་

པ་དང་། ལུས་རྒྱབ་ལ་སྤུ་འཇམ་སེར་པློ་ཡློད་པ། བང་ལས་རང་ལག་དྲུག་རེ་སྐྱེས་པ་ཡུལ་ཀུན་

ཏུ་ཡློད། མིང་གཞན་བེ་སྟག་ཁ་བློ་དང་། སྟག་ཕེ་མ། ཕེ་མ་ལེབ། ཕེ་ལེབ་བཅས་སློ།། སྨན་དུ་

སྦར་བ་དང་རློ་ནུས། བུབ་རིལ་རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པ་རང་རང་ལ་ཕན་པའི་སྦློར་

སེ་དང་སྦར་ལ་བཏང་བས་སློ་སིན་དང་། ཉྭ་ལློགས་སློགས་སེལ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བེ་གཤློང་སེར་སེ། མིང་གཞན་དགའ་ལན་བཤད་སྒྲུབ་གིང་། བེ་གཤློང་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་དབང་

ཕྱུག་གིས་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༨༣༤ལློར་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་

ཡིན། ད་ལའི་ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རློང་རྨུར་བེ་ཤང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བེ་ས། ① བེ་མ་རྐྱང་པ་ཡིན་པའི་ས། ② བེ་མ་མང་པློ་འདྲེས་པའི་ས།

བེ་གསེར། བེ་མའི་ནང་ནས་ཐློན་པའི་གསེར། གསེར་ཁའི་བེ་ས་ནས་བེ་གསེར་སྒྲུག་པ།

བེད། ལས་ཀའམ་བ་བ་བགིད་བཞིན་པ།

བེད་ཁུལ། ཡིན་མདློག རློགས་རམ་བེད་ཁུལ། ཧུར་བརློན་བེད་ཁུལ།

བེད་སློ། ལས་དློན། ག་སྒིག་གི་བེད་སློ་ཆེ་ཕ་མཐའ་དག་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་སློང་། དུས་ཆེན་གི་རེན་

འབེལ་བེད་སློ་གློལ་བ། 

བེད་སློ་རིམ་སེལ། ལས་ཀ་རིམ་གིས་ཚར་བར་བེད་པ། འདི་གར་ཡང་ཉིན་བཞིན་བེད་སློ་རིམ་

སེལ་གིས་བདེ་བར་གནས་ལགས། 

བེད་སློའི་ར་ཚིག བེད་སྟངས་ཀི་ར་བ་འཛིན་སའི་ཚིག་གམ་བེད་སློའི་ར་འཛིན་ཡི་གེ

བེད་རྒྱུ། ① བེད་དགློས་པ། ཁློད་ཀིས་བེད་རྒྱུའི་ལས་དློན་རྣམས་རིམ་གིས་ལེགས་པར་བེད་དགློས། 

② ལས་དློན་ནམ་བ་བ། མི་དེ་ལ་བེད་རྒྱུ་མང་པློ་འདུག ལུང་པ་འདིར་ཤིང་འཛུགས་ནགས་

བཟློའི་ལས་ཀ་བེད་རྒྱུ་མང་པློ་ཡློད་པ། ③ བེད་རྒྱུ། སྤིར་འདུས་བས་རང་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་

པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་འདུས་བས་ཀི་བེད་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ལའང་གཙོ་ཕལ་གཉིས་སུ་དབེ་ཞིང་གཙོ་

བློ་བེད་རྒྱུ་ནུས་བཅས་ནི། དཔེར་ན། མིག་དབང་དང་གཟུགས་ནི་མིག་ཤེས་སྐྱེ་བའི་བེད་རྒྱུ་

ཡིན་ཏེ། མིག་དབང་ནི་རེན་གི་བེད་རྒྱུ། གཟུགས་ནི་གནས་ཀི་བེད་རྒྱུ་ཡིན། ཡང་། ཁ་ཟས་ནི་

ལུས་ཀི་བེད་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། ལུས་སྐྱེད་པར་ནུས་པའི་ཕིར། ཡང་། ས་བློན་དང་། མྱུ་གུ། འདབ་མ། 

སློང་བུ་སློགས་ས་མ་ས་མ་ཕི་མ་ཕི་མའི་བེད་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་རིམ་པར་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡློད་

པའི་ཕིར། བེད་རྒྱུ་ཕལ་པ་ནི་སྐྱེད་པའི་བ་བ་ལ་ནུས་པ་མེད་ཀང་གེགས་མི་བེད་པ་ཙམ་གི་ཆ་

ནས་བཞག་པ་ཡིན་པས་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་ཡང་དངློས་པློ་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་མི་བེད་

པའི་ཕིར་ན་བེད་རྒྱུའི་གས་སུ་འཇློག་འློས། ཞེས་ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས་གསུངས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བེད་རྒྱུ་ཉི་ཤུ། འབྱུང་བའི་བེད་རྒྱུ། གནས། བརེན་པ། 

གསལ་བ། འགྱུར་བ། འབལ་བ། བསྒྱུར་བ། ཡིད་ཆེས་པ། ཡིད་ཆེས་པར་བེད་པ། འཐློབ་པ། ཐ་

སྙད། ལློས་པ། འཕེན་པ། མངློན་པར་འགྲུབ་པ། ཡློངས་སུ་འཛིན་པ། ཆུད་པར་བེད་པ། སློ་སློར་

ངེས་པ། ལྷན་ཅིག་བེད་པ། མི་མཐུན་པ། མི་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པའི་བེད་རྒྱུ་རྣམས་སློ།། 

བེད་རྒྱུ་ནུས་ལན། ཆློས་དེ་སྐྱེ་བ་ལ་ཕན་འདློགས་པའི་འདུས་བས་ཏེ། ལུས་ལ་ཟས་ལ་བུའློ།། 

བེད་སྒ། བེད་སྒ་ཞེས་པ་མིང་རྐྱང་དང་ལས་ཚིག་གཉིས་ཀི་བར་སྦར་བའི་ཕད་ཡིན་པ་གང་ཞིག 

ཕད་དེ་སྦར་ཡུལ་གི་དློན་དངློས་གང་དེས་བ་བ་ཞིག་བེད་པ་སྟློན་པའི་དློན་ཅན་ལ་ཟེར། སྤིར་

བེད་སྒ་ལ། བཀྲ་ཤིས་ཀིས་ཡི་གེ་འབི་ལ་བུ། བེད་པ་པློ ་སྟློན་པའི་བེད་སྒ་དང༌། ལགས་སྨྱུག་

གིས་ཡི་གེ་འབི་ལ་བུ། བེད་པ་སྟློན་བེད་ཀི ་བེད་སྒ་དང༌། འཕྲུལ་འཁློར་དུ་ཡི་གེ་དཔར་བས་

མྱུར་ལ་བུ། རྒྱུ་མཚན་སྟློན་པའི་བེད་སྒ ་སྟེ་རིགས་གསུམ་གིས་བསྡུས། དེའང་བེད་པ་དང་རྒྱུ་

མཚན་སྟློན་པའི ་བེད་སྒ་གཉིས་བེད་པ་པློ་གང་ཟག་མིན་ཀང༌། ར་ཚིག་ལས། བེད་པ་པློ ་རུ་

ཤེས་པར་བ། ཞེས་འབྱུང་བར་བརེན་ནས་བེད་པ་པློ་གཙོ་ཕལ་དུ་དབེ་བའང་གནས་འདིར་

དགློངས་པའློ།། ཞེས་དང༌། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། གཞན་ཡང་བེད་སྒའི ་རེས་སུ་བ་ཚིག་ཡློད་

དགློས་པས་མ་ཁབ་སྟེ། གདློང་རང་བཞིན་གིས་དཀར་བ། མཐློ་གང་གིས་རིང༌། གངས་གསུམ་

གིས་མང་ལ་བུར། དཀར། རིང༌། མང༌། ཞེས་པ་རྣམས་ནི་ཁད་ཆློས་བརློད་པའི་མིང་ཡིན་གི། 

བ་ཚིག་མིན་པ་དང༌། ཡང་བ་ཚིག་གི ་སློན་དུ་བེད་སྒ་ཐློབ་པས་ཀང་མ་ཁབ་སྟེ། འཁློར། འགློ། 

འཕུར་ལ་བུ ་བ་ཚིག་ཡིན་ཀང་དེའི ་སློན་དུ་བེད་སྒ་ཡློད་པས་མ་ཁབ་པའི་ཕིར། དེས་ན་སྤིར་

ཚིག་སྦློར་ལ་མུ་བཞི ་སྟེ། ① བེད་སྒ་ཡློད་ལ་བ་ཚིག་མེད་པ། བཞིན་རང་བཞིན་གིས་མཛེས། 

ཁྲུ་གང་གིས་མཐློ་ལ་བུ་དང༌། ② བ་ཚིག་ཡློད་ལ་བེད་སྒ་མེད་པ། ར་རྒྱུགས། བ་འཕུར་ལ་བུ་

དང༌། ③ བེད་སྒ་དང་བ་ཚིག་གཉིས་ཀ་ཡློད་པ། བཀྲ་ཤིས་ཀིས་བཤད། བློ་བཟང་གིས་ཉན་ལ་

བུ་དང༌། ④ བེད་སྒ་དང་བ་ཚིག་གཉིས་ཀ་མེད་པ། ནམ་མཁའ་སློན་པློ། སྤིན་པ་དཀར་པློ། ཉི་

ཟླ་གསལ་པློ་ལ་བུའློ།། ཞེས་གསུངས་སློ།།

བེད་སྒའི་ཕད། གིས། ཀིས། འིས། ཡིས། གིས་རྣམས་སུ ་གྲུབ་པ་ནི་བེད་པ་པློས་བ་ལ་སྦློར་བ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

སྟློན་པས་ན་གཞུང་གཞན་དུ་རྣམ་དབེ་གསུམ་པ་ཞེས་འབྱུང་བ་བེད་པ་པློའི་ས་རུ་ཤེས་པར་

བའློ།། ཞེས་སློ།། དེ་རྣམས་མིང་མཐར་ཇི་ལར་སྦློར་ཚུལ་ནི་འབེལ་སྒའི་སྐབས་དང་མཚུངས་

པས། བདག་གིས། གང་གིས། ཐམས་ཅད་ཀིས། རབ་ཀིས། དེའིས། དེ་ཡིས། གཞན་གིས། 

ལམ་གིས། གསེར་གིས། དཔལ་གིས། ཀུནད་གིས། རབ་འབློརད་ཀིས། ཟིལད་ཀིས། ལ་

སློགས་པར་འགྱུར་ཏེ་རློགས་པར་ས་མློད། འློན་ཀང་འ་མཐར་འིས་ཞེས་པ་སྐད་གསར་བཅད་

ཀི ་ལུགས་ལ་མི་འབྱུང་བ་ནི་ཡི་གེ་ཟློར་ཡང་པའི་ཆེད ་དུ་འ་མཐའ་ཕལ་ཆེར་བསྡུས་པ་བཞིན་

འིས་ཞེས་པའི་འི་ཡིག་ཕིས་ནས་བསྡུས་པར་ཟད་ཀི་ཐློབ་ཐང་མེད་པས་ནི་མ་ཡིན་པར་ཤེས་

དགློས་དེ་གཞུང་འདིར་བསྟན་པར་མ་ཟད་ཆློས་རྒྱལ་མེས་དབློན་དུས་ཀི་རྡློ་རིང་གི་ཡི་གེ་

སློགས་ལའང་དེ་ལར་སྣང་བ་མངློན་སུམ་གིས་གྲུབ་པའི་ཕིར་རློ།།

བེད་འགློ་ཚུགས་པ། བ་བ་སློགས་འགློ་བརམས་པ། 

བེད་སྟངས། ལས་ཀའམ་བ་བ་བེད་ལུགས། བཤུ་གཞློག་བེད་སྟངས། གསར་བརེ་བེད་སྟངས། 

གཉའ་གནློན་ལ་ངློ་རྒློལ་བེད་སྟངས། 

བེད་སྟངས་ངན་ཤེད་ཆེ་བ། བ་ངན་ཞིག་སེལ་སྟངས་ཀི་རྣམ་པ་ཆེས་གདུག་རྩུབ་ཆེ་ལ་སྐྱུག་བློ་བ། 

བེད་གཏད། ལས་དློན་བེད་དཀའ་བ། གློད་གཞི་རློག་འཛིང་ཆེ་བས་ཁིམས་དཔློན་ལ་བེད་གཏད་

ཆེན་པློ་བཟློས་ཡློང་། 

བེད་གཏད་དཀའ་བ། བ་སྤློད་གང་རུང་ཞིག་མུ་མཐུད་བས་ན་མི་འགིག མ་བས་ནའང་མི་འགིག་

པའི་གནས་སུ་ལྷུང་བ། ཡང་ན་བ་དཀའ་བེད་གཏད་ཅེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན།

བེད་གཏད་དཀའ་བའི་གློད་གཞི། བ་དཀའ་བེད་གཏད་བས་ཐག་གཅློད་དང་བརག་དཔྱད་བ་དཀའ་

བའི་གློད་གཞི། 

བེད་གཏེ། ལས་ཀ་ངན་པ་གང་རུང་བེད་མཁན་གི་གཙོ་བློ། བེད་གཏེ་གཙོ་བློ། ངན་པ་བེད་མཁན་

གི་གཙོ་བློའི་གཙོ་བློ། 

བེད་གཏེ་རེ་ཟུང་ངློ་འབུད། མི་ངན་གཏེ་པློ་རེ་གཉིས་ཐེར་འདློན་བས་པ།

བེད་ཐབས། ལས་ཀ་བེད་པའི་ཐབས་ཚུལ། ལས་དློན་བེད་ཐབས། སྨན་བཅློས་བེད་ཐབས།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བེད་ཐབས་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བ། བ་སྤློད་བེད་སྟངས་མ་རུང་བ་དང་དྲག་ཤུལ་ཅན་སེལ་བ།

བེད་མཐུན། བེད་པ་དང་མཐུན་པའི་གྲུབ་རིས་ཤིག གཟའ་འཛིན་སྐབས་སུ་ཤིན་ཏུ་མཁློ་བ་ཞིག་ཡིན། 

བེད་བདེ། ལས་ཀ་བེད་སྟབས་བདེ་བ།

བེད་བདེ་ཚགས་ཚུད། ལས་ཀ་བེད་བདེ་ཞིང་ག་འགིག་པ། བཟློ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་ཀི་བ་བ་བེད་

བདེ་ཚགས་ཚུད་ཅིག་བྱུང་། 

བེད་པ། ① བས་པ། བ་བ། བློས། ། ལུས་ངག་ཡིད་ཀི་ལས་ཀ་བགིད་པ། སྐད་ཀ་བེད་པ། བསམ་

བློ་ཞིབ་ཚགས་བས་པ། ད་ལ་གློས་སྡུར་བེད་པའི་སང་ཡིན། མི་ཚེ་ཧྲིལ་པློར་གསར་བརེའི་

ལས་དློན་བེད་པ། ② བེད་པློ་གཞན་དང་དངློས་སུ་འབེལ་བའི་བེད་ལས་སྟློན་བེད་ཅིག ཤིང་

མཁན་གིས་ཤིང་གཅློད་པར་བེད་པ། གཅློད་བེད་ཀི་སྟ་རེ། བེད་པའི་ལས། ③ ཆ་རྐྱེན་ཏེ་བེད་

པ་པློ་གཞན་དང་དངློས་སུ་འབེལ་བའི་བེད་པ་པློ་ཕལ་པ། ཤིང་མཁན་གིས་ཤིང་གཅློད་སྐབས་

བེད་པ་སྟ་རེ་ཡིན་པ། ཡི་གེ་འབི་སྐབས་བེད་པ་སྨྱུ་གུ་ཡིན། ④ འཕིན་ལས། ⑤ སྐར་རིས་ཀི་

བེད་པ་ལ་བཅུ་གཅིག་ཡློད་པས་གངས་བཅུ་གཅིག་མཚོན། ⑥ ཡི་གེ་སློ་སློར་ཀློག་སྐབས་ང་

རློ་འདློན་པའི་བེད་པ།

བེད་པ་རྒྱུ་མཐུན། རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུ།

བེད་པ་བཅུ་གཅིག སྐར་རིས་ལུགས་ཀ་ིགཟའ་སྐར་བེད་པ་བཅུ་གཅིག་སྟ་ེགདབ་པ་དང་། བིས་པ། དག་ེ

བ། ཏིལ་རྡུང་། ཁིམ་སྐྱེས། ཚོང་པ། པིཥི། བཀྲ་ཤིས། བཞི་མདློ།། ཀླུ། མི་སྡུག་པ་བཅས་སློ།། 

བེད་པ་འཆང་བ། འདི་སྙན་དངགས་ཀི་དཔེ་རྒྱན་གི་ནང་ལ་མཚུངས་གསལ་གི་སྒ་ཡློད་པ་རྣམས་

སུ་མི་གསལ་ཡང་མཚུངས་གསལ་གི་སྒ་ཞིག་ཡིན།

བེད་པ་དང་བ་བ་འདྲེན་པའི་ལྷག་བཅས། ཚིག་ས་མ་བེད་པ་དང་། ཕི་མ་བ་བར་རིམ་གིས་འཇུག་

པའི་མཚམས་སྦློར་ལྷག་བཅས། མདའ་འཕངས་ཏེ་ཕློག ལྷ་བསྒྲུབས་ཏེ་གྲུབ། 

བེད་པ་རྣམ་བཞི། སློན་འཇུག་ལྔ་དང་། རེས་འཇུག་བཅུ་རང་རང་འཇུག་ཡུལ་མིང་གཞིའི་ཡི་གེ་

གང་དང་གང་ལ་འཇུག་པ་དང་། འཇུག་པ་པློ་སློན་རེས་གང་དང་གང་གིས་འཇུག་པ། སློན་རེས་

རྣམས་འཇུག་ཚུལ་ཇི་ལར་འཇུག་པ། སློན་རེས་རྣམས་དགློས་པ་ཅི་ཕིར་འཇུག་པ་སྟེ་བཞི། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བེད་པ་པློ། ལས་ཀ་གང་རུང་བེད་མཁན་གི་གང་ཟག་གམ། བེམ་པློ། ལམ་དུ་འགློ་བ་པློ། སྐད་ཆ་

ཤློད་པ་པློ། སྐྱློད་བེད་རླུང་གིས་དར་དམར་སྐྱློད་པར་བེད།

བེད་པ་པློའི་སྒ། རྣམ་དབེ་གསུམ་པ་བེད་སྒ་དང་དློན་གཅིག་པས་དེའི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས།

བེད་པ་པློ་སྟློན་པའི་མིང༌། བརྡ་སྤློད་རིག་པའི་ཐ་སྙད་ཅིག བེད་པ་པློ་སྟློན་པའི་མིང་ཞེས་པ་ལློས་

འཇློག་གི་སློ་ནས་དབེ་བ་ཞིག་སྟེ། མིང་ཚིག་དུ་མ་འདུས་ནས་གྲུབ་པའི་ཚིག་གྲུབ་བམ་བརློད་

པ་གཅིག་གི་ནང་དུ་མིང་གང་ཞིག་བེད་པློ་ཡིན་པ་དང༌། གང་ཞིག་བ་ཡུལ་ཡིན་པ་ལློས་ས་ལློས་

འཇློག་གི་སློ་ནས་གྲུབ་པ་ལས། ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་སློ་ནས་བེད་པློ་དང་བ་ཡུལ་ཞེས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་

གྲུབ་པ་ཞིག་མེད༌། དཔེར་ན༌། ཤིང་མཁན་གིས་ཤིང་སློང་གཅློད་ཅེས་པ་ལ་ཤིང་མཁན་བེད་

པ་པློ་དང༌། ཤིང་སློང་བ་ཡུལ་ཡིན་ཀང༌། ཤིང་སློང་གིས་ཤིང་མཁན་མནན་ཞེས་བརློད་ན་ཤིང་

སློང་བེད་པ་པློ་དང༌། ཤིང་མཁན་བ་བའི་ཡུལ་དུ་ཆགས་པ་རེད། དེས་ན་བེད་པ་པློ་སྟློན་པའི་

མིང་ཞེས་པ་ནི་བ་བེད་ལས་གསུམ་གི་ནང་གི་བེད་ཅེས་པ་དེ་ཡིན་ཞིང༌། འདི་ནི་བེད་སྒའི་ཕད་

དང་ལྷན་གཅིག་ཏུ་ཡློད་པ་ཞིག་ལ་ངློས་འཛིན་དགློས། དེ་ཡང་སྟ་རེས་ཤིང་བཅད། སྨ་གུས་ཡི་

གེ་འབི་ཞེས་པ་ལ་བུ་ལ། འགའ་ཞིག་གིས་འདི་དག་བེམ་པློ་ཡིན་སྟབས་བེད་པ་པློའི་སྒ་མི་

འཇུག་སྟབས། འདི་ལ་བེད་པ་ཞེས་ཟེར་དགློས་བཤད། ཡང་ཁ་གཅིག་གིས་འདི་ནི་བེད་པ་པློ་

གཙོ་བློར་འདློད་པ་སློགས་འདློད་སློལ་མི་འདྲ་བ་ཁ་ཤས་འདུག་ཀང༌། གང་ལར་ཡང་བེད་སྒ་

འཇུག་ཡུལ་གི་མིང་གང་ཡློད་ཐམས་ཅད་བ་བེད་ལས་གསུམ་གི་ནང་གི་བེད་ཅེས་པ་སྟེ་བེད་

པ་པློ་སྟློན་པའི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པ་ཞིག་རེད། 

བེད་པ་པློ་ཁད་ཆློས་སྟློན་པའི་མིང༌། བརྡ་སྤློད་རིག་པའི་ཐ་སྙད་ཅིག འདི་ནི་དབིན་ཡིག་ཏུ་ad-

verb ཟེར་བ་དེ་རེད། དེ་ནི་བེད་པ་པློ་ཞིག་གིས་བ་བ་བེད་པའི་ཚེ། ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་དང་

ཐབས་ཀི་ཁད་པར་གང་འདྲ་ཞིག་གིས་བེད་ཅིང་ཡློད་པའི་ཁད་ཆློས་སྟློན་བེད་ཀི་ཚིག་ཅིག་

རེད༌། དཔེར་ན་མིག་བགད་དེ་བལ། རང་པ་བརྐྱང་སྟེ་བསད། སྐད་ཤུགས་ཆེན་པློས་བཤད། 

སྙིང་སྟློབས་ཆེན་པློས་འཕགས་ཡུལ་ལན་མང་བགློད། བློ་གློས་ཆེན་པློས་ཆློས་སྐུ་དེ་ཉིད་

གཟིགས། གྲུབ་པ་ཆེན་པློས་ཆློའཕྲུལ་ཅི་ཡང་སྟློན། ཉེ་སྐློར་དུ་བཞག སྤློ་སེམས་འཁློར་བའི་ངང་



  1770  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནས་དགའ་བསུ་ཞུ། རབ་ཏུ་དགའ། ཤིན་ཏུ་སྐྱིད། ཀུན་ཏུ་ཁབ་ལ་སློགས་པ་བ་བ་དེ་རྣམ་འགྱུར་

གང་འདྲ་གི་སློ་ནས་བེད་ཅིང་ཡློད་པའི་ཁད་ཆློས་སྟློན་པའི་ཚིག་འདི་དག་དུས་རྒྱུན་འབི་བཤད་

གཉིས་ཀའི་ནང་ན་མཐློང་རྒྱུ་མང་ངློ༌། 

བེད་པ་པློ་གཙོར་སྟློན་གི་ངག བརྡ་སྤློད་རིག་པའི་ཐ་སྙད་ཅིག འདི་ནི་དཔྱིད་ཡིག་ཏུ་ Active 

voice དང་། རྒྱ་སྐད་དུ། 主动语 ཟེར། བརློད་པ་དུམ་བུ་གཅིག་གི་ནང་དུ་བེད་པློ་གཞན་དང་

འབེལ་བའི་བ་བ་ཞིག་སྟློན་པ་མ་ཟད། བརློད་དློན་དེའི་གཙོ་བློ་བེད་པ་པློ་སྟློན་པ་དེ་རིགས་ལ་

ཟེར། དཔེར་ན། ཁློ་ཚོས་རིད་པས་ཐག་པ་བཟློས་འདུག སློབ་མ་ཚོས་སློབ་ཁང་དེ་དུས་རྒྱུན་

བེད་སྤློད་བེད་ཅིང་འདུག མི་ཞིག་གིས་སང་ལམ་ནས་ཆུ་ཚོད་གཅིག་རེད་སློང༌། ངས་སྟློད་ཐུང་

དེ་ནང་དུ་བཞག་ཡློད། ཅེས་པ་ལ་སློགས་པའི་ཚིག་སྦློར་འདི་དག་གི་ནང་དུ་བརློད་དློན་གཙོ་

བློ་བེད་པ་པློ་ཞིག་གིས་བ་བ་གང་ཞིག་བེད་ཅིང་ཡློད་པ་སྟློན་པས་ན་འདི་ལ་བེད་པློ་གཙོ་སྟློན་

གི་ངག་ཅེས་ཟེར། འདི་ནི་བརློད་པ་དུམ་བུ་གཅིག་གི་ནང་དུ་བརློད་དློན་གཙོ་བློ་བེད་པློ་ཡིན་

ནམ ། བ་ཡུལ་ཡིན་ལ་བརག་པ་ཙམ་ལས། བ་བེད་ལས་གསུམ་ཚང་མ་བེ་བག་ཏུ་ངློས་འཛིན་

བེད་མི་དགློས་པས། བེད་པ་པློ་སྟློན་པའི་ཚིག་དང་མི་གཅིགའདིའི་བརག་བ་ནི་བརློད་དློན་དུམ་

བུ་ཆ་ཚང་དེའི་ངློ་བློ་གང་ཡིན་བརག་དགློས་སློ།། 

བེད་པའི་སྒ། བེད་པ་པློ་དང་། བ་བ་གཉིས་སུ་འབེད་ཅིང་། བ་བ་དེའི་བེད་པ་པློ་སུ་ཡིན་ཉེ་བར་སྟློན་

པའི་རྐྱེན་ཞིག་སྟེ། འབེལ་སྒའི་མཐར་ས་སྦར་བ་ལྔ་པློ་དེ་ཡིན་ལ་རྣམ་དབེ་གསུམ་པའང་ཟེར་

བ་དང་། ནང་གསེས་རྒྱུ་མཚན་གི་དློན་ཡང་སྟློན་ཐུབ་པ། དཔེར་ན། བདག་གིས་ཐློས། དཔའ་

བློས་དག་བཏུལ། གསེར་གིས་རྒྱན་བརྡུངས། སྨན་ཟློས་པས་ནད་དྲག་ཅེས་པ་ལ་བུ། 

བེད་པའི་གནས། སྒའི་གནས་བརྒྱད་ཀི་དང་པློ། དངློས་པློ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་བསྒྲུབ་པ་ལ། སྒ་འདི་

ཙམ་ཞིག་ཚོགས་པ་ལས་འགྲུབ་དགློས་པ་སྟེ། དཔེར་ན། ས་དང་ག་དང་ར་རྣམས་འདུས་པ་ལས་

སྒ་ཞེས་བ་བའི་དློན་འབྱུང་བ། བེད་པའི་རིས་འགློ མེ་ཁིའི་ལློར་རིགས་ལན་རྒྱལ་དཀའ་རྒྱལ་

སར་ཕེབས་པ་དང་བེད་པའི་རིས་འགློ་བཟུང་། བེད་པའི་ཡན་ལག [མངློན] མློ་མཚན། 

བེད་པའི་ལློ་བདག བེད་པའི་གནམ་ལློའི་གཟའ། 



  1771  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བེད་པའི་ལློ་འཕློ། སྐྱློན་བཏློན་ལློ་འཕློ་དང་དློན་གཅིག 

བེད་པློ། བེད་པ་པློའི་བསྡུས་ཚིག 

བེད་པློ་ཕལ་པ། བ་བ་གང་རུང་བེད་མཁན་ཕལ་པ་སྟེ་ལག་ཆ་སློགས། ཡིག་མཁན་གིས་སྨྱུ་གུས་

ཡི་གེ་བིས། ཞེས་པའི་སྨྱུ་གུ་ལ་བུ། 

བེད་པློ་གཙོ་བློ། བ་བ་གང་རུང་བེད་མཁན་གི་གཙོ་བློ་གང་ཟག ཤིང་མཁན་གིས་སྟ་རེས་ཤིང་

བཅད། ཅེས་པའི་ཤིང་མཁན་ལ་བུ།

བེད་སྤློད། བ་བེད་སྤློད་ལམ། བིས་པ་དེའི་བེད་སྤློད་ཡག་པློ་འདུག 

བེད་ཕློགས། ལས་ཀ་བེད་ཐབས་སམ། བེད་སྟངས། 

བེད་བབ། མི་སློ་སློའི་བ་བེད་བཟང་ངན།

བེད་འབེལ། བེད་པ་པློ་བདག་དང་བ་བ་གཉིས་ལ་བ་བ་བེད་པའི་འབེལ་པ་ཡློད་པའི་དློན།

བདེ་མུས་ཉསེ་ཅན། ཁམིས་འགལ་བདེ་བཞནི་པའ་ིཉསེ་ཅན། མ་ིགསློད་དང་མ་ེརྒྱབ་བདེ་མུས་ཉསེ་ཅན།

བེད་རིས། ① ལས་ཀ་བེད་རྒྱུའི་བསམ་བློ། དམིགས་ཡུལ་མགློགས་མྱུར་སྒྲུབ་ཐུབ་ཆེད་ཐབས་

ཚུལ་གང་གཟབ་ལག་ལེན་བེད་རིས་ཡློད་པ། ② དུས་འཁློར་བསྡུས་རྒྱུད་ལས་བསྟན་པའི་མུ་

སྟེགས་བེད་ཀི་ལུགས་དང་བསྟུན་པའི་སྐར་རིས་ལ་བེད་རིས་ཞེས་ཟེར་དློན་རི་མློའི་ལག་ལེན་

བེད་ས་བས་ན་དེ་སྐད་དུ་བརློད། 

བེད་རློལ། བེད་ལས་ཀི་རློལ་ཤུགས།

བེད་ཚིག བེད་པའི་ལས་ཀི་ཚིག

བེད་ཚུལ། ① བེད་ལུགས་བེད་སྟངས། ② བེད་པའི་རྣམ་པ་ཙམ། ལས་ཀ་བེད་འདློད་མེད་བཞིན་

དུ་ལར་སྣང་ལ་ཧུར་བརློན་གིས་བེད་ཚུལ་སྟློན་པ།

བེད་མཚན་ག་ིམཚན་ཉིད། ཐེག་ཆེན་སྦློར་བས་གཞན་དློན་བེད་པའ་ིཆར་གྱུར་པའ་ིམཛད་པ་འཕིན་ལས། 

བེད་མཚམས་འཇློག་པ། སྒྲུབ་མཚམས་དང་ལས་མཚམས་འཇློག་པ།

བེད་འཛོལ། ལས་དློན་བེད་ནློར་ཤློར་བ།

བེད་བཞིན་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་in progress ཟེར།

བེད་བཞིན་སྦློང་བ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་learning while doing ཟེར།

བེད་བཟློ། བེད་ཉམས་ཏེ་བེད་པའི་རྣམ་པ། བེད་བཟློ་དློད་པློ། 

བེད་ལས། ① བེད་པློ་གཞན་དང་དངློས་སུ་འབེལ་བའི་ལས་ཀའམ་བ་བ། ཆུ་རགས་རྒྱབ་མཁན་

ཚོས་ཆུ་འགློག་པར་བེད་ལ་བུའི་འགློག་པར་བེད་ཅེས་པ་བེད་ལས་སློ།། ② ནུས་པའམ་ཕན་

སྟློབས། རླུང་ཤུགས་དྲག་པློའི་བེད་ལས་ཀིས་དློན་འདི་བྱུང་། 

བེད་ལུགས། ལས་ཀ་བེད་ཚུལ་ལམ་བེད་སྟངས། 

བེད་ལུགས་བེད་སྟངས། ལས་ཀ་བེད་ཚུལ། 

བེད་ལློག ལས་དློན་ཡང་དག་མིན་པ། བེད་བཟང་ལ་བསྟློད་བསགས་དང་། བེད་ལློག་ལ་ངློ་རྒློལ་བེད་པ།

བེད་སློལ། ལས་ཀ་བེད་སྟངས་ཀི་ལུགས་སློལ། 

བེའུ། བིའུ་དང་འདྲ། 

བེའུ་མགློ བིའུ་མགློ་དང་འདྲ།

བེའུ་ཐར་མ། ① འཕུར་ནུས་པའི་བེའུ་ཕྲུག ② ཚེ་ཐར་བཏང་བའི་བེའུ།

བེའུ་འུར་པ། སྟློན་དུས་སང་དུ་འབྱུང་བའི་འབུ་ནམ་མཁར་འཕུར་ཚེ་ཚག་ཚག་ཅེས་གཤློག་སྒ་

འབིན་པ། ཡུལ་སྐད་དུ་ཚག་པ་འབུ་དང་། ཨ་ཚག་ཚག་པ་ཡང་ཟེར་ལ། གབ་མིང་དུ་ཁྱུང་ཕྲུག་

ཀང་ཟེར་བ་ཞིག་གི་མིང་དུ་བཞེད་པ་ཞིག་དང་། བེའུ་ཆུང་སྤུ་མདློག་དམར་སྨུག་གཤློག་པ་

བསྐྱློད་པ་ཤིན་ཏུ་མྱུར་བས། འཕུར་ཚེ་འུར་སྒ་ཆེ་བའི་ཅློ་གའི་བེ་བག་ཅིག་གི་མིང་དུ་བཞེད་པ་

ཞིག་དང་གཉིས་མཆིས་པས་དཔྱད་པར་བའློ།། 

བེའུ་ལ་ཕུག བིའུ་ལ་ཕུག་དང་འདྲ། 

བེར། འབེར་བའི་སྐུལ་ཚིག

བེར་འགམས། འཕེལ་ཞིང་མཆེད་པ། རྨ་ཁ་བེར་འགམས་སུ་སློང་བ། ཐློར་ནད་བེར་འགམས་སུ་འགློ་བ།

བེར་བ། འབེར་བའི་འདས་པ། 
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བེར་སེབས། རྒས་ནས་ཁ་སློ་ཚང་མ་བེར་བའི་ར་དྲེལ། 

བེལ། བེའུ་དང་འདྲ།

བེལ་ཚང་། བེའུའི་ཚང་། བ་ཚང་གཏློར་ན་བེལ་ཚང་ཞིག་ཡློང་། 

བེས། ཕློགས་སམ་ལམ་དང་། གཞིས་ལས་རིང་དུ་ཆློད་པའི་གནས། འགྲུལ་པ་བེས་ནས་འློངས་པ། 

ཁིམ་ནས་བེས་སུ་བཏེག་པ། གཞིས་བེས་ཞལ་འཛོམས་བྱུང་བ།

བེས་འགློ། ཕློགས་གཞན་དུ་འགློ ། གློང་ཁེར་ནས་གློང་གསེབ་ལ་བེས་འགློ་བེད་པ།

བེས་འགློན། ཕློགས་འགྲུལ།

བེས་རྒུན་འབྲུ། རི་ལ་སྐྱེས་པའི་རྒུན་འབྲུམ།

བེས་པ། ཕློགས་མི་དང་འགྲུལ་པ། བེས་པ་ལམ་བདེ་བ་དང་ཡུལ་པ་གནས་བདེ་བ།

བེས་ཕག རི་ལ་གནས་པའི་ཕག་རྒློད། 

བེས་མྱུལ་ཉེས་ཅན། ཁིམས་ཆད་ལ་སྐྲག་ནས་གང་སར་བེས་ཤིང་མྱུལ་བའི་ཉེས་ཅན་པ།

བེས་མྱུལ་ཉེས་གསློག ས་ཆ་མི་འདྲ་བ་ཁློ་ནར་བསྐྱློད་ནས་ཉེས་པ་བསགས་པ།

བེས་ལམ། ཕློགས་གཞན་དུ་འགློ་ལམ། བེས་ལམ་དུ་ཉེ་ཞློ་མེད་པར་འགྲུལ་བཞུད་བདེ་པློ་བྱུང་།

བློ། ཆུ་སློགས་སྟེང་ནས་མར་བླུགས་པའི་དློན་ཏེ། སྒེ་ནང་གི་འབྲུ་ས་ལ་བློ། ཟློ་བའི་ནང་གི་ཆུ་ར་

མར་བློ་ལ་བུ།

བློ་བ། འབློ་བའི་མ་འློངས་པ།

བློག འབློག་རྒྱུའི་ཞློ་སློགས་ལེའམ་སློར་མློས་བློག་ཟིན་པ་སྟེ། བལགས་ཟིན་པ།

བློན། འབློན་པའི་སྐུལ་ཚིག

བློན་གཏློར། འཇིག་རེན་ལས་འདས་མ་འདས་ཀི་ལྷ་མགློན་ཚུར་བློན་མ་ཐག་ཏུ་འབུལ་རྒྱུའི་གཏློར་མ།

བློན་པ། འབློན་པའི་འདས་པ།

བློན་བཞུགས། བློན་པ་ནི་འགློ་བའི་ཞེ་ས་དང་། ཕར་ཕིན་པ་དང་ཚུར་སེབས་པ་གཉིས་ཀར་གློ་རྒྱུ་

ཡློད། བཞུགས་པ་ནི་བསད་པའི་ཞེ་ས།

བློབས། བབ་པའི་སྐུལ་ཚིག 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བློལ། འབློལ་པའི་སྐུལ་ཚིག

བློལ་འགློ། བློས་ནས་འགློ་བའམ། བཟུར་ཏེ་འགློ་བ། ཉེས་ཅན་རྣམས་གནམ་མཐའ་ས་མཐའ་གང་དུ་

བློལ་འགློ་བས་ཀང་མི་ཐར། 

བློལ་ཐློག ཡུལ་གཞན་ལ་འཁམ་པ།

བློལ་བ། འབློལ་བའི་འདས་པ། 

བློལ་བློ། བློལ་བློ་ནི་བད་ཁ་དང་རྐྱེན་ངན་སློགས་རང་བཞིན་འཁམ་ཡློང་བའློ། ཞེས་འབེ་ལློ་ཚེ་

དབང་ཀུན་ཁབ་ཀིས་མགློན་པློའི་བསྙེན་ཡིག་ལས་གསལ།

བློལ་མ། གཞན་ཡུལ་དུ་གཡློལ་མཁན།

བློལ་སློང་། དུད་འགློ་སྤིའི་མིང་། 

བློལ་སློང་གཙོ་བརྒྱད་ཀི་ཁི། གདན་གི་འློག་ཀེང་རུས་ཀི་བག རྡློ་རེ་རེ་ལྔ་རེ་གསུམ་གི་བག་གསུམ་

སྟེང་དུ་པདྨ། དེ་སྟེང་བློལ་སློང་གཙོ་བརྒྱད་ཀི་ཁི། དེ་ལ། ༡སྟག ། ༢ སེང་གེ ། ༣གཟིག ༤ 

དློམ་བཞི་ཕློགས་བཞི། ༥ གང་ཆེན། ༦ མ་ཧེ། ༧ ཆུ་སིན། ༨ སྦྲུལ་ནག་བཞིའློ།། 

བློས། འབློ་བའི་སྐུལ་ཚིག

བློས་པ། འབློ་བའི་འདས་པ།

བ། གཏློར་ཕློར་པའི་དློན་གཞན་ལ་ཟས་སྦིན་བ་བ་ལ་བུ།

བ་ཁུང་། ཨ་བ་འཛུལ་སའི་ཁུང་བུ།

བ་འཁུར། བ་ཕེ་ལས་བཟློས་པའི་འཁུར་བ།

བ་ཅ། བག་ཆའི་དློན།

བ་རེན། བ་བློ་མ་བརྔློས་པར་བཏགས་པའི་ཕེ་མ།

བ་ཉེ། རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གཤིན་རེ་དང་སེག་མློའློ།། 

བ་ཉེ་སྐྱེས། [མངློན]གཟའ་སྒ་གཅན།

བ་ཉློག བ་ཕེས་ཀིས་ཉློག ཉློག་གི་དློན་ཉ་སེར་གཟིགས། 

བ་ནག ཁ་དློག་སེར་ནག ར་བ་ནག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བ་དུན་ཙེ། ལྷ་ས་ནས་རིས་པའི་བང་མཐའ་ཞིག་ཏུ་ཡློད་པར་བཤད་པ་ལས་ས་གནས་གང་དུ་ཡློད་

མེད་དཔྱད་གཞི་མ་རེད་ཅིང་། བློད་ཀི་ས་དབིབས་སིན་མློ་གན་རྐྱལ་འདྲ་བའི་པུས་མློ་གཡློན་

པ་ནློན་པའི་ཆེད་དུ་བཞེངས་པ། 

བ་ཕེ། བ་བློ་བཏགས་པའི་ཕེ་མ།

བ་བ། ① བེད་ནུས་པའམ་བེད་ཕློད་པ། རང་གཞན་གི་སྐྱློན་ཆ་རློད་བ་བ། རང་སློག་བློས་གཏློང་བ་

བའི་དཔའ་བློ། ཟ་མི་བ་བ་དང་འཐུང་མི་བ་བ། ② ཙི་ཙིའི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ་ཨབ་རའམ་ཨ་བ་དང་། 

ར་བ། བག་བ་སྟེ་རིགས་གསུམ་ཡློད། 

བ་བློ། ① འབྲུ་རིགས་བ་བློ། རྒྱ་བ། བ་བློ་ལ་བུའ་ིཟུར་གསུམ། ② ཁ་དློག་སྨུག་ནག ར་བ་བློ། དྲེལ་བ་བློ། 

བ་བློ་ཁ། ཤ་གསེབ་ཏུ་མདེའུ་ཡློད་མེད་བསྐྱར་དུ་བརག་བེད་བ་བློའི་དབིབས་འདྲའི་ཐུར་སྤད་ཅེས་

ཟུར་གསུམ་པ་ཞིག 

བ་བློ་སུམ་གཤགས། ཆ་གསུམ་དུ་བགློ་བའི་དཔེ། སན་མ་ཉིས་གཤགས་དང་བ་བློ་སུམ་གཤགས། 

བ་མ། ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཏེ། ར་བ་རློ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཤ་ཚད་དང་ར་ཚད་

སེལ། ནད་བེར་བ་བསྡུ། བསགས་པ་སྐྱུག་པར་བེད། 

བ་མ་ལུང་རི་ཁློད། བློད་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༦༩༨ལློར་ཆློས་རེ་དགེ་འདུན་

རབ་བརན་གིས་བཞེངས། 

བ་ཚང་། ཨ་བའི་སློད་གནས། 

བ་ཞིབ། བ་བློ་བཏགས་པའི་ཕེ་མ།

བ་འློར་དགློན། མིང་གཞན་དཔལ་ལན་བ་འློར་ཆློས་སེ་ཟེར། སྨློས་སྟློན་ཆློས་འབར་གིས་བཏབ། 

བཏབ་དུས་མ་གསལ། འདི་དགེ་བཤེས་པློ་ཏློ་བའི་སློབ་མ་ཡིན་སྟབས་ཕལ་ཆེར་རབ་བྱུང་དང་

པློའི་མཇུག་ཙམ་ཞིག་ལ་བཏབ་པར་འདྲ། གཉལ་སེ་དྲུག་གི་གཙོ་དགློན་ཡིན། ད་ལ་གྲུབ་མཐའ་

རིང་པ་ཡིན་པར་འདྲ། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ལྷུན་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བ་རིལ། ཨ་བའི་རིལ་མའམ་བྲུན།

བ་ཤུན། བ་བློའི་པགས་པ།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བ་སློག བ་བློའི་སློག་མ། 

བག རྡློའི་བེ་བག་ཅིག བག་གློང་། བག་རི། བག་ལ་སྐད་ཆ་མ་བཤད་ན། ལན་དུ་བག་ཆ་འཁློར་དློན་མེད།

བག་སྐློར་ལ། ལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་གློ་མློ་རློང་གི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། དེའི་མཐློ་ཚད་རྒྱ་

མཚོའི་ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་༥༡༠༥ཡློད།

བག་སྐྱ་དགློན། མིང་གཞན་བག་སྐྱ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་རྒྱས་གིང་། ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་

བདུད་འདུལ་རྡློ་རེས་བཏབ། བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་དགེ་རྒྱས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བག་སྐྱ་ཧ་བློ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཏེ། རློ་ཁ་ལ་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་དུག་ཚད་འཇློམས། 

ཚ་འཁྲུ་གཅློད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གློང་བ་འཛིན་པ་དང་། བག་རྒྱན་ཀློ་ལློ། བག་ཇ། བག་

ལ་ཡ་ཁློད། མིང་བདུན་སིང་གཅིག བཙུན་མློ་རེ་རལ། ཧ་བློ། ལྷ་ལམ་མ་བཅས་སློ།། 

བག་སྐྱབས། ཆར་རླུང་སློགས་སྐྱློབ་བེད་ཀི་བག་སྐྱིབས་སམ་བག་གཡབ།

བག་སྐྱིབས། བག་ཁུང་ཕུག་མི་ཟབ་པ། དཀའ་ཐུབ་སྤློད་མཁན་བག་སྐྱིབས་དབུས་མར་བཞུགས། 

བག་དཀན། བགློད་དཀའ་བའི་བག་ངློས་གཟར་པློ།

བག་དཀར། བག་རི་དཀར་པློ།བག་དཀར་རྒྱ་སགས་ཁང་། དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པར་ཕག་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་བ་ཡན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བག་དཀར་དགློན། ① རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༨༣༥ལློར་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བག་དཀར་དགློན། ② རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༧༣༧ལློར་བག་དཀར་ཞབས་

དྲུང་བམས་པ་རབ་བརན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། དགློན་པ་འདི་ལ་དགེ་

མ་ཟླ་ཤེལ་ཞེས་དུག་སྨན་གགས་ཆེན་ཞིག་བཟློ་བའི་ལག་རལ་ཡློད། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཀར་མཛེས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བག་དཀར་དགློན། ③ བཀྲ་ཤིས་དགེ་འཕེལ་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། མདློ་སྨད་ཆློས་འབྱུང་ལར་ན། 

ཧ་ལམ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༥༣༥ལློར་ཕློགས་བཞི་ཆློས་རེ་བསམ་འགྲུབ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ནས་གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་རྔ་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བག་དཀར་ར་སློ།། རེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་མར་པའི་སྐུ་མདུན་ནས་ཆློས་ཐློབ་རེས་དཀའ་སྤད་ཆེན་

པློས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་ཡུན་རིང་བས། དེ་ནས་ཕ་ཡུལ་དུ་ལློག་པ་དང་ཨ་མ་གློངས།ཁང་

གཞིས་འགེལ། སིང་མློ་འཁལ་ཟིན་པ་ལ་ཐུགས་ལྷག་པར་སྐྱློ་ནས་འཇིག་རེན་གི་ཆློས་ལ་ཞེན་

པ་གཏིང་ནས་ཡུལ་སྟེ། ཐློག་མར་བག་དཀར་ར་སློ་རུ་ཕིན་ཏེ་བསློམས་པས་གྲུབ་པ་ཐློབ་པའི་

གནས་དེ་ཡིན། ཡུལ་དེར་མང་ཡུལ་གུང་ཐང་ཞེས་བལ་བློད་གཉིས་ཀི་ས་མཚམས་དེར་ཡློད། 

རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༠༨༣ལློར་མི་ལ་རས་པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་

པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་སྐྱིད་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བག་དཀར་སྤེལ་རློང་། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༩༢༧ལློར་ཨ་རློལ་རེ་བཙུན་སྐུ་ཕེང་

གསུམ་པ་ལུང་རློགས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རི་གློར་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བག་དཀར་བློ་བཟང་དཔལ་ལན། རེ་འདི་ནི་དཀར་མཛེས་འཁིགས་ལུང་རི་ཁློད་དུ་ཡབ་བསམ་

གཏན་ཚེ་རིང་དང་ཡུམ་ཚེ་རིང་མའི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པ་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༨༦༦ལློའི་

ཟླ་བ་དང་པློའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཞི་ལ་བག་དཀར་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་

གི་ཡང་སིད་དུ་ངློས་བཟུང་། མཚན་བློ་བཟང་དཔལ་ལན་བསྟན་འཛིན་སྙན་གགས་ཞེས་

གསློལ། དགུང་ལློ་ལྔ་ལ་དགེ་རྒན་རྡློ་རེ་འབུམ་ལས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་གསན། དགུང་ལློ་དགུ་

ནས་ཡློངས་འཛིན་བློ་ལན་ཆློས་འཕེལ་གི་དྲུང་ནས་དག་ཡིག་དང་། སུམ་རགས། སྙན་ངག 

མདློ་སགས་ཀི་གཞུང་ཆེན་སྐློར་གི་བཤད་ཁིད་སློགས་སྦངས། དྲུང་སར་བ་མ་བློ་བཟང་དཔལ་

ལན་བསྟན་འཛིན་ཚུལ་ཁིམས་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། རྒྱལ་རློང་བ་མ་དཀློན་མཆློག་བཟང་པློ་དང་

ཁང་གསར་བློ་བཟང་མཐུ་སྟློབས་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་ལས་དབངས་ཅན་སྒ་མདློ་དང་། སྙིང་ཐིག་གི་

ར་རླུང་འཕྲུལ་འཁློར་ལག་ཁིད། འཇིགས་བེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གི་དབང་སློགས་གསན། སྙན་

ངག་གི་དཔེར་བརློད་དང་། བསྟློད་ཚོགས། བ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར། གསང་འདུས་ར་རྒྱུད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སགས་རློགས་སྐློར་གི་འགེལ་བཤད་སློགས་པར་དུ་འཁློད་པ་གེགས་བམ་བཅུ་བདུན་ཙམ་

བཞུགས། མཐར་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༩༢༩ལློའི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་

གསུམ་ཉིན་སྐུ་གཤེགས། 

བག་དཀར་བློ་བཟང་དཔལ་ལན ། མདློ་ཁམས་འཛི་ཀ་ཞེས་པའི་ས་ཆར་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་

སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༨༠༩ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ལྔ་ལ་ཕེབས་དུས་གདན་ས་བག་དཀར་གི་ཁིར་

བཞུགས། ཡི་གེ་འབི་ཀློག་སློགས་སྦངས། དགུང་ལློ་བཅུར་འཁྲུངས་སར་མཆློག་སྤྲུལ་རིན་པློ་

ཆེའི་དྲུང་དུ་རབ་བྱུང་གི་སློམ་པ་བཞེས། དགུང་ལློ་བཅུ་བདུན་ལ་དབུས་ཕློགས་སུ་ཕེབས་ནས་

འབས་སྤུངས་བློ་གསལ་གིང་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆློས་ཞུགས་མཛད། གཞུང་ཆེན་པློད་ལྔ་ལ་སློབ་གཉེར་

གནང་། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་གསུམ་སྐབས་མི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོའི་སྤློད་འཇུག་ཤེར་ལེའི་

འགེལ་པ་ཀེ་ཏ་ཀའི་གློང་འློག་རྣམས་སུ་ལུང་རིགས་ཡང་དག་དང་འགལ་ཆེ་བ་མང་ཙམ་

གཟིགས་པ་ཀན་ཀ་བགིས་པ་དང་། ལློ་དེ་ནང་དུཟབ་མློ་དབུ་མའི་གནད་ཅུང་ཟད་བརློད་པ་བློ་

གསལ་དགའ་བའི་གཏམ་གསར་དུ་བརམས། ཁི་ཆེན་རྡློ་རེ་འཆང་ནས་བསྙེན་རློགས་ཀི་སློམ་

པ་བཞེས། བཀའ་རློམབང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པ་ཀུན་ཕན་བདུད་རིའི་ཆུ་རྒྱུན། སྨྱུང་གནས་བ་

མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་ཡིག་དྲུག་དང་སྨྱུང་གནས་ཀི་ཕན་ཡློན་བཅས་ལེགས་པར་བཤད་པ་

གསེར་གི་ཕེང་མཛེས། འདུལ་བའི་ར་བའི་སྤི་དློན་དང་དཀའ་གནད་རབ་ཏུ་བཤད་པ་འདུལ་

གཞུང་ནློར་བུའི་ཕེང་བ་ ཕར་ཕིན་རྣམ་བཤད་སྙིང་པློའི་རྒྱན་དཀའ་བའི་གནད་རྣམ་པར་འབེད་

པའི་བསྟན་བཅློས་ལེགས་བཤད་ཀུན་གི་ཡང་སྙིང་ སྐབས་དང་པློ་ནས་བརྒྱད་པ་བར། དབུ་མ་

ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་དགློངས་པ་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་སྒློན་མེ། དེ་བཞིན་ཚད་མ་དང་། གྲུབ་

མཐའི་སྐློར་གི་ཕག་རློམ་སློགས་ཁློན་པློད་འབིང་དགུ་ཙམ་བཞུགས། འདས་ལློ་དང་སྐུ་ཚེ་སྨད་

ཀི་མཛད་པ་མ་རེད །

བག་དཀར་རློང་། བག་རིའི་ཚིག་རྒྱན་ཏེ། སྙན་ངག་གི་སྐབས་སུ་བག་དཀར་རློང་ཞེས་འབི་སློལ་

ཡློད་དེ། དཔེར་ན། བག་དཀར་རློང་དཀར་ཤ་མི་དྭངས་ཏེ། ། རྒློད་ཐང་དཀར་དུང་ཕེང་འཛེར་

འཛེར་ཡིན། ། ཞེས་པ་ལ་བུའློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བག་དཀར་རི་ཁློད། ① རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་དཀིལ་ཙམ་དུ་སེ་སྨད་དགེ་བཤེས་མཁས་གྲུབ་

ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ལི་

ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བག་དཀར་རི་ཁློད། ② རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༩༡༢ལློར་བློད་ཤུས་སངས་རྒྱས་བ་

མས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་དཔལ་

མགློན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བག་བརློས་རི་མློ། མིའི་རིགས་ཀི་གདློད་མའི་སྤི་ཚོགས་སྐབས་རི་མློའི་སྒྱུ་རལ་ཐློག་མར་དར་སྐབས་

ཀི་མངློན་ཚུལ་ཞིག་ཡིན། རི་མློ་དེ་རིགས་བག་ཕུག་གམ་བག་རིའི་ངློས་སུ་སྐབས་དེའི་འཚོ་བ་

མཚོན་པའི་རི་མློ་སྣ་ཚོགས་བརློས་ཡློད། འློན་ཀང་སྒྱུ་རལ་གི་ཆུ་ཚད་མཐློན་པློ་མེད། དེ་རེས་

རིམ་བཞིན་བག་བརློས་རི་མློའི་སྒྱུ་རལ་ལ་འཕེལ་རྒྱས་ཟམ་མི་འཆད་པ་བྱུང་སྟེ། ཉེ་རབས་ལློ་

བརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤས་ཀི་སློན་དུ་བརློས་པའི་རི་མློ་དེ་རིགས་ཧ་ཅང་ཆུ་ཚད་མཐློ་པློ་ཡློད་པའློ།། 

བག་ཁ་བ་གགས་པ་སེང་གེ རེ་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༢༥༥ལློར་ལ་སྟློད་

བང་གི་རྒྱལ་སེ་ཐང་དཀར་དུ་འཁྲུངས། གདུང་རུས་གན་ཡིན། གཞློན་ནུ་ལ་ཁློ་ཕུ་རིན་པློ་ཆེ་

བསློད་ནམས་སེང་གེ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་གགས་པ་སེང་གེར་གསློལ། ཕིས་མཁན་པློ་

ཁློ་ཕུ་རིན་པློ་ཆེ་བསློད་ནམས་སེང་གེ་དང་དབུ་མ་པ་ཤེར་འབུམ་གིས་སློབ་དཔློན། བུ་སྟློན་

སེང་གེ་འློད་ཀིས་གསང་སྟློན་མཛད་དེ་བསྙེན་པར་རློགས། ས་སྐྱར་ཕ་རུ་བ་སེང་གེ་དཔལ་

ལས་རྣམ་འགེལ་གསན། དགུང་ལློ་ག་དགུ་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་

༡༣༤༣ལློར་ངློ་མཚར་གི་ལས་དང་བཅས་དགློངས་པ་ཆློས་དབིངས་སུ་ཐིམ། 

བག་ཁང་དགློན་པ། བིས་ཐང་ཚང་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་

བ་ཡན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བག་ཁུག་ར། བག་ལ་གནས་པའི་ཆར་སློད་བིའུ། 

བག་མཁན། བག་ལས་སྐྱེས་པའི་མཁན་པ། 

བག་མཁར་དགློན། ① འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་དཔལ་འབར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བག་མཁར་དགློན། ② དགློན་པ་འདི་འདེབས་མཁན་རློགས་ཆེན་པདྨ་རིག་འཛིན་གི་ཞལ་སློབ་ཇློ་

ཁུ་བཀྲ་ཤིས་འློད་ཟེར་ཞེས་པ་ཡིན། བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་

དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དར་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

 བག་གློང་། བག་རྡློའི་ཕ་བློང་། 

བག་སློ་ཀཀི། ལྷ་སའི་པློ་ཏ་ལ་དང་ལགས་པློ་རི་གཉིས་བར་གི་ལམ་གཞུང་དུ་བསྐྲུན་པའི་བག་སློའི་

སྟེང་དུ་མཆློད་རེན་ཡློད་པ་ཞིག གཏམ་རྒྱུད་དུ་གིམ་ཤིང་ཀློང་ཇློས་བཞེངས་པར་བཤད།

བག་སློག བག་ལ་སྐྱེས་པའི་སློག་པ།

བག་གམ་དགློན། མིང་གཞན་བག་གམ་ཀརྨ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་དར་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་

པའི་ལགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༩༤༠ལློར་བ་མ་ཀརྨ་ཡློན་ཏན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་

བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་སེར་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བག་རྒྱབ་དགློན། དགློན་པ་འདི་བག་བ་མ་བློ་བཟང་ཆློས་འཕེལ་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་དཔལ་འབར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བག་དགློན། མིང་གཞན་དུ་ཏེ་ཐུང་བག་དགློན་སྒྲུབ་སེ་མཆློག་དགའ་གིང་ཟེར། བློད་བཙན་པློའི་

རྒྱལ་རབས་ཀི་དུས་སུ་རྒྱ་གར་གི་པཎ་ཌི་ཏ་རི་བློ་རེ་ལྔར་གནས་མཇལ་ཞུ་བར་སྐྱློད་སྐབས་

དེར་བཞུགས་ནས་དགློན་པ་བཞེངས། སྤི་ལློ་༡༢༤༦ལློར་ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་

གིས་རྒྱས་སྐྲུན་གནང་ནས་གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་བས། ཕིས་སུ་ས་སྐྱ་བ་ཆེན་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་

མཚན་དང་དགེ་ལུགས་པའི་སློབ་དཔློན་བསམ་གཏན་སེང་གེས་རྒྱས་སྐྲུན་གནང་ཞིང་ས་སྐྱ་

དགེ་ལུགས་མཉམ་དུ་གནས། ད་ཆ་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་ཀན་ལྷློ་ཁུལ་དཔའ་

རིས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བག་དགློན་པ་དཀློན་མཆློག་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས། རེ་འདི་ནི་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་བསང་ཆུ་རློང་

ཁློངས་གཙོས་བསྟན་འཛིན་སེ་ཁློད་དུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལགས་བ་སྤི་ལློ་༡༨༠༡ལློར་

སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ལྔ་ལ་ཕེབས་སྐབས་ཀུན་མཁེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

པས་བག་དགློན་པ་བློ་བཟང་ཤེས་རབ་ཀི་སྤྲུལ་སྐུར་ངློས་འཛིན་མཛད། དགུང་ལློ་དྲུག་པར་

དབལ་མང་པཎི་ཏ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་མཚན་དཀློན་མཆློག་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་སུ་གསློལ། 

དགུང་ལློ་དགུ་པ་ནས་དགའ་ལན་ཆློས་འཁློར་གིང་དང་། ལྷག་པར་བ་བང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་དུ་

མདློ་སགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པར་ཐུགས་གཉེར་དཔྱིས་ཕིན་པ་གནང་ཐློག་དབུས་སུ་

ལན་གཉིས་ཕེབས། རེ་འདི་ཉིད་ཀི་གཤེགས་ལློ་ཁ་གསལ་མ་རེད། གསུང་རློམ་གགས་ཅན་ལ་

མདློ་སྨད་ཆློས་འབྱུང་སློགས་ཡློད། 

བག་མགློ བག་རིའི་རེ་མློ།

བག་མགློ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་བག་གཡབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བག་འགག བག་རི་གཉིས་བར་གི་འགག་དློག་པློ། 

བག་འགློ རློང་ཞིག སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་བང་ངློས་

སུ་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་ནི་ཤིས་མདློར་ཡློད།

བག་འགློ་དགློན། ཧློར་ཆློས་རེ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་ཧློར་དགློན་ཁག་བཅུ་གསུམ་བཏབ་

པའི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན། དུས་ནམ་བཏབ་གསལ་པློར་མ་ངེས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་བག་འགློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བག་ཅ། སྒ་བག་ལ་བརྡབས་པ་ཚུར་འཁློར་བའི་སྒ་བརན། བག་རློང་ནང་དུ་མེ་སྒློགས་བརྒྱབ་ན་བག་

ཅ་འཁློར་ཡློང་། ཚོགས་ཁང་ཆེན་པློའི་ནང་རློལ་མློའི་བག་ཆ་ཐློས་རྒྱུ་འདུག 

བག་ལམ། ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཏེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རྨ་ཚད་འཇློམས། མཛེར་

པ་ལ་ཕན།

བག་ལློགས་དགློན། དགློན་པ་ནམ་བཏབ་ཀི་དུས་ཚོད་མ་གསལ། འདེབས་པ་པློ་ཆློས་རེ་དགེ་འདུན་

ཆློས་འཕེལ་དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་པའི་ནང་འཁྲུངས་པ་དང་། རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་དང་པློ་དགེ་འདུན་

གྲུབ་ཀི་སློབ་མ་ཡིན་ཚུལ་སློགས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ལར་ན་ལློའི་དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་པའི་དུས་དཀིལ་

ཙམ་དུ་དགློན་པ་འདི་བཏབ་ཡློད་ངེས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཀར་མཛེས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བག་བཅད། རྒྱ་སློལ་རི་མློར་སྤློད་པའི་ཐབས་རལ་གི་མིང་ཚིག་ཅིག་ཡིན། བག་རྡློའི་མཐའ་བཅད་

དང་བག་རྡློའི་ངློས་ཀི་རྩུབ་རིས་འབི་སྐབས་སུ་བག་བཅད་སྤད་དེ་བག་རྡློའི་ཀློང་འབུར་དང་

རྩུབ་པློའི་ཉམས་འགྱུར་འདློན་གི་ཡློད། 

བག་ཆ། བག་ཅ་དང་འདྲ།

བག་ཆུ། ① བག་གསེང་ནས་བྱུང་བའི་ཆུ། ② བག་གསུམ་ཕུ་ཆུའི་བསྡུས་མིང་།

བག་སྟེང་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྨར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བག་སྟེང་ཕུན་ཚོགས་གིང་། ཚ་ཁློ་ངག་དབང་གགས་པས་རྒྱལ་རློང་ཁུལ་དུ་དགློན་པ་བརྒྱ་ར་

བརྒྱད་བཞེངས་པར་གགས་པའི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན་པར་གགས། དུས་ནམ་བཏབ་ཁ་གསལ་མི་

འདུག གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་སྐྱློང་ཁུལ་རློང་བག་

རློང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བག་སྟློད་པ་ལྷ་དབང་གགས་པ། ཤངས་པའི་གདམས་ངག་གི་བ་རབས་བཅུ་བཞི་པ། རབ་བྱུང་དགུ་

པའི་ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ་༡༥༡༥ལློར་འཁྲུངས། འཁྲུངས་ཡུལ་ལ་སྟློད། ཐློག་མར་སྟློད་འབྲུག་གི་བ་

མ་ལ། འབྲུག་ལུགས་ཀི་ཆློས་སྐློར། རས་ཆུང་བའི་སྙན་རྒྱུད། རིང་མའི་ཆློས་སྐློར་རྣམས་

གསན། ཕིས་རེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་གློལ་མཆློག་ལ་ཉེ་བར་བསྟེན་ནས། ཇློ་ནང་པའི་ཆློས་སྐློར། 

ས་སྐྱའི་ཆློས་སྐློར་སློགས་སྨིན་གློལ་མཐའ་ཡས་ཐུགས་རྒྱུད་ཕྱུག་པློར་མཛད། ཁད་པར་

ཤངས་པའི་ཆློས་སྐློར་མ་ལུས་པ་བུམ་པ་གང་བློལ་གི་ཚུལ་དུ་ཞུས་ཞིང་ཐུགས་སུ་ཚུད་པར་

མཛད། སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས་ཏེ་ཉམས་རློགས་ཀི་ཀློང་རྡློལ། ར་རླུང་ལ་རང་དབང་

ཐློབ། འཆི་མེད་རྡློ་རེའི་སྐུ་བརེས། དགུང་ལློ་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་ལྷག་པར་འཚོ་ཞིང་གཞེས། ས་

དྭགས་ཇློ་ཤངས་སློགས་ཀི་སློ་ནས་གདུལ་བ་མང་པློ་སྨིན་གློལ་ལ་བཀློད། ཁད་པར་དཔལ་

ལན་ཤངས་པའི་གདམས་པ་མཐའ་དག རེ་བཙུན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་ལ་ཆློས་

བདག་པློའི་ཕག་ཏུ་སྤད་དེ། ཞིང་གཞན་དུ་གཤེགས་སློ།། སྐུ་རེས་ཀི་བ་རྣམས་རེ་བཙུན་ཏཱ་ར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ནཱ་ཐས་ཐུགས་ཁུར་བཞེས། 

བག་གཏློར་རྡློ་གཤག ཕ་བློང་བཤིག་ནས་དུམ་བུར་གསིལ་བ། འབར་རས་བཅུག་ནས་བག་གཏློར་

རྡློ་གཤག་གིས་གཞུང་ལམ་བཟློ་བ་ལློའི མིང་གཞན་གཏེར་སྟློན་ཨློ་རྒྱན་འགློ་འདུལ་ངེས་དློན་

གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལགས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༨༣༡ལློར་གཏེར་ཆེན་འཇིགས་མེད་

སྣ་ཚོགས་རང་གློལ་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་གད་པ་སུམ་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བག་ཐློག་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། ངག་རྒྱུན་ལས་དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་

བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། རེས་སུ་གྲུབ་མཐའ་རིང་མར་འགྱུར་བར་བཤད། ད་ལ་དཀར་མཛེས་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རའུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བག་དར་ཡ་ཀན། འབྱུང་ཁུངས་དང་བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་བག་ཞུན་གི་གབ་མིང་

ཞིག་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་

མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། སིད་པའི་བང་སེམས་དམར་པློ་དང་། ། ཨུ་མའི་མངལ་

ཁག་རིན་ཆེན་བཅུད། ། བག་གི་ཁག་དང་བག་དར་ཀན། ། སིན་པའི་ཁམས་དམར་འབྱུང་བའི་

ཁག ། ཁམས་ལྔའི་བཅུད་སྨན་བག་དར་ཀན། ། ས་སྟེང་ནད་འཇློམས་བག་བདུད་རི། ། ཁག་

འདྲ་བག་གི་རུ་རྡི་ར། ཁག་དར་ཀན་རྣམས་བག་ཞུན་གི། གབ་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། ། 

ཞེས་གསུངས།

བག་རྡློ། བག་ལས་བྱུང་བའི་རྡློ། བག་རྡློ་རིག་བདེ།

བག་རྡློ་འབི་ཐབས། རྒྱ་སློལ་རི་མློའི་ཐབས་རལ་ཞིག་ཡིན། བག་རྡློ་འབི་སྐབས་ཐློག་མར་བག་རྡློའི་

བཟློ་དབིབས་དེ་ངློས་གསུམ་ལ་དབེ་དགློས། དེ་ཡང་བག་རྡློའི་བཟློ་དབིབས་ཐད། གྲུ་བཞི་དང་། 

སློར་མློ། ནར་གཟུགས་གསུམ་གི་ཉམས་འགྱུར་ཐློན་དགློས་ལ། རྡློ་ཆེ་ཆུང་མི་འདྲ་བ་སེལ་མ་

དགློས་པ་ཡིན། ཕློགས་མཚུངས་རྡློའི་གཞློགས་གཡས་གཡློན་ཕན་ཚུན་འབེལ་བ་ཡློད་པ། 

བག་ཟུར་གི་བཅད་ཁ་བསྒྱུར་ཉམས་དང་ལན་དགློས།

བག་དྲེད། བག་ལ་གནས་པའི་དྲེད་མློ།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བག་གདློང་། བག་ཟུར།

བག་བརྡབས་ཆུ་བཤལ། མཁེགས་འབློལ་གི་དངློས་པློ་བཙོག་པ་རྣམས་བག་ལ་བརྡབས་ཤིང་ཆུ་ལ་

བཤལ་དགློས་པ་ལར་བས་ཉེས་དང་ནློར་འཁྲུལ་ལ་སྐྱློན་འདློན་དག་ཐེར་བེད་དགློས་པའི་དཔེ། 

སྐྱློན་ཆ་བྱུང་རིགས་ལ་དྲི་ངན་ས་འགེབས་མི་བེད་པར་སྐབས་འཕལ་བག་བརྡབས་ཆུ་བཤལ་

གིས་མཚང་འདློན་དག་བཅློས་བེད་དགློས།

བག་ནག་དགློན། ① རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༤༡༥ལློར་བཀའ་གཏེར་ཆློས་འཕེལ་

འློད་ཟེར་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

འདབ་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བག་ནག་དགློན། ② འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་གློ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བག་ནག་དགློན། ③ དགེ་འཕེལ་བསམ་གཏན་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། ས་མློ་དགློན་འདི་བློན་དགློན་

དང་རེས་སུ་སྤི་ལློ་༡༧༨༨ལློར་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་བཙན་ལྷ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བག་ནག་བ་སྐྱིབས། བག་ནག་པློའི་ཕུག་པ།

བག་ནག་ལ། ལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་འབློང་པ་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། དེའི་མཐློ་ཚད་རྒྱ་

མཚོའི་ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་༦༥༨༢ཡློད།

བག་སྣ། བག་གི་ཟུར་གདློང་། བག་སྣ་དམར་པློ་ཟུར་གསུམ་པ། 

བག་སློ་མཐློ། བག་རིའི་རེ་མཐློན་པློ།

བག་སློས། བག་དང་། སློང་རྒན། ཕ་བློང་གི་སྲུབས་སློགས་ལས་སྐྱེ་བ། ར་བ་སློམ་ཧྲེང་ཧ་ཁབ་དྲྭ་

བས་གཡློགས་པ་ཁ་སྤུ་འདྲ་བའི་ར་ཕན་ཅན་ས་འློག་ནས་འཕེད་ཉལ་དུ་གནས་པ། བག་སྤིལ། 

བག་ལས་གྲུབ་པའི་སྤིལ་བུ།

བག་ཕུག བག་ལ་རང་གྲུབ་ཏུ་ཡློད་པའི་ཕུག་པ།

བག་ཕུག་གི་སྒྱུ་རལ། ཆེས་མང་ཆེ་བ་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་སྒྱུ་རལ་ཞིག་ཡིན་པ་སྟེ། བག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ཕུག་གི་ནང་དུ་སངས་རྒྱས་དང་། ཉན་ཐློས། བང་སེམས་སློགས་ཀི་སྣང་བརན་རྡློ་ལ་འབུར་དུ་

བརློས་པའམ། འཇིམ་གིས་བཟློས་པ་སློགས་བིས་འབུར་གཉིས་ཀའི་ཆ་ནས་བསྐྲུན་པར་ཟེར། 

འློན་ཀང་བག་ཕུག་ཉུང་ཤས་ཀི་ནང་དུ་དམངས་ཁློད་ཀི་འཚོ་བ་མཚོན་པའི་སྒྱུ་རལ་ཡང་མི་

ཉུང་བ་ཞིག་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད།

བག་ཕུག་ཆེན་པློ་བརྒྱད། རཏྣ་གིང་པའི་གསང་སགས་ལམ་རིམ་ལར། ༡ཡང་ལེ་ཤློད་ཀི་བག་ཕུག 

༢ ཨ་སུ་རའི་བག་ཕུག ༣མཚོར་གཉན་གི་བག་ཕུག ༤ འདབ་བརྒྱད་དབང་གི་བག་ཕུག ༥ 

ཡེར་པ་ཟླ་བའི་བག་ཕུག ༦ འཆིམས་ཕུ་གསང་བའི་བག་ཕུག ༧ ཡར་ལུང་ཤེལ་གི་བག་ཕུག 

༨ སྟག་ཚང་སེང་གེའི་བག་ཕུག ཡང་ལུགས་གཅིག་ལ། ༡བསམ་ཡས་འཆིམས་ཕུའི་བག་ཕུག 

༢ བསྒགས་ཀི་ཡང་རློང་གི་བག་ཕུག ༣ཡར་ལུང་ཤེལ་གི་བག་ཕུག ༤ མཁར་ཆུ་ཕུག་རིང་

གི་བག་ཕུག ༥ ཡེར་པ་ཟླ་བའི་བག་ཕུག ༦ ཆུ་བློ་རི་དཔལ་གི་བག་ཕུག ༧ ཤམ་པློ་གངས་

ཀི་བག་ཕུག་རྣམས་ཡིན་ནློ།། 

བག་འཕང་། ① བག་རིའི་གཡང་ས། ② རྡློ་བག་མང་བའི་ལམ་དློག་པློའམ། བགློད་དཀའ་བའི་ལམ།

བག་བ། བ་བའི་རིགས་ཤིག

བག་བེ་བའི་ཁམས་ཆུ། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ལགས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༢༨༡ལློར་འབི་གུང་དུ་སྤན་ས་བཅུ་

གཉིས་པ་རིན་ཆེན་རྡློ་རེ་སྐུ་གཤེགས་པས་ཚབ་ཏུ་སྤན་ས་རིན་པློ་ཆེ་གགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཁིར་

བསྐློས། ཁློང་གིས་རང་ཉིད་ཀི་དབློན་པློ་སྣག་ཚ་གགས་བེ་བ་ས་སྐྱའི་བ་མ་ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན་

ལ་ཕུལ། དེ་ལ་ས་སྐྱ་པས་འབི་གུང་གི་གདན་སར་བསྐློ་རིས་བས་སྐབས་སྤན་ས་བཅུ་གཉིས་

པ་རིན་ཆེན་རྡློ་རེའི་གཅུང་རྒྱ་བློ་གགས་པ་རིན་ཆེན་གིས་བཀྲློངས། དེའི་དློན་དུ་ས་སྐྱ་པས་

འབི་གུང་པར་ཁ་མཆུ་སློང་རིས་བས་ཀང་། གཅུང་རྒྱ་བློ་གགས་པ་རིན་ཆེན་གི་རྒྱབ་ཏུ་འབི་

གུང་པ་ཡློངས་རློགས་ལངས་པར་བརེན་ས་སྐྱ་པ་དང་འབི་གུང་པའི་བར་དམག་འཁྲུག་བྱུང་

བའི་འགློ་ཚུགས་པ་ཡིན།

བག་དབེན་དགློན། ① བག་དབེན་གཡུང་དྲུང་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་རེའི་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། ངག་རྒྱུན་

ལར་ན་སློན་ཆད་པ་ལ་དགློན་དང་བརྒྱད་ལས་དགློན་གཉིས་ཡློད་ལ་བ་མ་ཟེར་བའི་གདུང་



  1786  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རབས་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ་ནས་བདག་སྐྱློང་དང་རྒྱུན་བསྐྱངས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་

ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆུ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། ② རབ་བྱུང་བརྒྱད་

པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༤༩༢ལློར་བག་དབེན་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་

པློ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བག་དམར། བག་རྡློ་ཁ་དློག་དམར་པློ། 

བག་དམར་དགློན། རྭ་ལློ་སྟློབས་ལན་རྡློ་རེས་ཕག་བཏབ། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་

མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་ཁང་དམར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བག་དམར་མགིན་བཟང་། བཙན་པློ་ཁི་ལེ་གཙུག་བརན་གིས་བཞེངས་པའི་ལྷ་ཁང་ལྔའི་གས་ཤིག་

སྟེ། བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་ཁ་ཤར་དུ་གཏད་པའི་གཡློན་ངློས་ཀི་ཐང་དཀིལ་དུ་ཡློད་པའི་

ཕློ་བང་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་ཡང་ཕློ་བང་དེར་འཁྲུངས་པ་དང་། རེས་སུ་ལྷ་

ཁང་དུ་བསྒྱུར། རྒྱལ་པློ་ཁི་ལེ་གཙུག་བརན་འདས་རེས་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་སྐུ་ན་ཕ་མློའི་སྐབས་

སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ལ་མི་དགའ་བའི་བློན་པློ་མ་ཞང་སློགས་ཀིས་ཆློས་བེད་མི་ཆློག་པའི་

ཁིམས་བཅད་སྐབས་ལྷ་ཁང་དེ་བཤིག རེས་སུ་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་འགློ་

ཚུགས་སྐབས་བློན་པློ་སང་ཤིས་ལྷ་ཁང་འདི་ལ་ཞིག་གསློ་བས་པ་ཡིན།

བག་དམར་ཆེ་ཤློས་རི་ཁློད། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་དུས་སུ་ཆེ་ཤློས་རིན་པློ་ཆེས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་སྐུ་འབུམ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བག་དམར་དབང་ཆེན་དགློན། གྲུབ་དབང་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། བཏབ་དུས་མ་གསལ། 

གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཔལ་ཡུལ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད།

བག་དམར་རིང་གློང་། ཕློ་བང་བག་དམར་གི་ཉེ་འདབས་སུ་ཡློད་པའི་ཆུ་རིང་ཞིག་གི་འགམ།

བག་དམར་འློམ་བུ་ཚལ། བློད་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་གི་ཕློ་བང་གནས་ཡུལ་འློམ་བུ་ཚལ་དེང་

སང་ག་ནང་རློང་ཁློངས་བསམ་ཡས་སུ་ཡློད།

བག་རངས། བག་ལ་སློད་པའི་རངས་པ་ཁ་རལ།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བག་རེ། བག་གི་རེ་མློ། 

བག་ཚེ་རིང་། ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག

བག་ཚྭ། གནའ་བློའི་མཚོའམ་མཚེའུ་བསྐམས་ནས་ཆགས་པའི་ཚྭ་བང་རིམ་དུ་གྱུར་པ་ཞིག

བག་མཚམས་ཚྭ་ཁ། ཚྭ་ཁ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་དགེ་རྒྱས་རློང་གི་བང་ཤར་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

བག་མཚེ། མཚེ་ལྡུམ་རིགས་ཀི་ནང་ཚན་བག་ལ་སྐྱེས་པའི་རིགས་ཞིག་ཡིན། 

བག་རློང་། བག་སེབ་ཀི་མཁར་རློང་།

བག་རློང་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་བག་གཡབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བག་ཞུན། རི་སྨན་གི་ནང་ཚན་གསེར་དངུལ་ཟངས་ལགས་ཞ་ཉེ་བཅས་ཀི་གཏེར་དངློས་ཡློད་པའི་

བག་ནས་ཞུན་འབབ་པ་ལར་འཛགས་པའི་རས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ཁ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་

པས་ཕློ་ཚད་དང་། མཆིན་ཚད། མཁལ་ཚད། རྒྱུ་ཚད་བཅས་སེལ། བད་ཀན་སྨུག་པློ་དང་དྲེག་

ནད། མིག་ནད་བཅས་ལ་ཕན། ལུས་སྟློབས་ཉམས་པ་གསློ།། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁམས་

ལྔའི་བཅུད་སྨན་དང་། ཁག་དར་ཡ་ཀན། ཁག་འདྲ། མཆིན་མཁིས་ནད་སེལ། མཆིན་པའི་རི། 

བག་གི་ཁག བག་གི་རཀྟ། བག་གི་བདུད་རི། བག་གི་རུ་རྡི་ར། བག་དར་ཡ་ཀན། རིན་ཆེན་

བཅུད། ཤི་ལ་ཛ་ཏུར། ས་སྟེང་ནད་འཇློམས། སིད་པའི་ཁམས་དམར། སིད་པའི་བང་སེམས་

དམར་པློ། ཨ་ག་ཡ། ཨ་བ་བཅས་སློ།། 

བག་ཞུན་རིགས་ལྔ། རི་སྨན་གི་ནང་ཚན་ཏེ་གསེར་ཞུན་དང་། དངུལ་ཞུན། ཟངས་ཞུན། ལགས་

ཞུན། ཞ་ཉེའི་ཞུན་བཅས་རིགས་ལྔའློ།། 

བག་ཟློམ། བག་གི་ཁློང་གསེབ། 

བག་གཟར་པློ། ངློས་ཐུར་དུ་གཞློལ་ཆེས་པའི་བག 

བག་གཟིག བག་ལ་གནས་པའི་གཟིག 

བག་གཟེངས་པ། བག་རེ་གེན་ལངས། བག་གཟེངས་པའི་རེ་ལ་ཐར་བ་དཀའ།

བག་ཡེར་པ། ① བག་ཡེར་པ་ནི་གློང་ཁེར་ལྷ་ས་ནས་རིས་པའི་བང་ཤར་མཚམས་ཀི་སྤི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལེ༤༥ཙམ་གི་སར་གནས་ཤིང་། ལློ་ངློ་ཆིག་སྟློང་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གི་ལློ་རྒྱུས་ཡློད་པ་དང་

སློན་བློན་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དུ་མས་བིན་གིས་རླབས་པའི་གནས་མཆློག་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་

པར་བརེན་ཕློགས་འགྲུལ་དད་མཇལ་ཞུ་མི་མང་པློ་ཡློད། ② བག་ཡེར་པ་ནི་གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེའི་

སྒྲུབ་གནས་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན། བ་མ་ངག་དབང་བཟང་པློ་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་དགློན་པ་འདི་ཕག་

བཏབ་གནང་། དུས་ཚོད་ནམ་ཡིན་གསལ་པློར་མ་ངེས། གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཡིན། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་སྟག་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བག་ཡློས། བེ་གུ་གསེར་ཐིག་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

བག་གཡབ། ① ཆར་སྐྱློབ་བག་སྐྱིབས། ② རློང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཤར་རྒྱུད་དང་ཟླ་

ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་དུ་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་དབེན་འདུམ་དུ་ཡློད།བག་གཡབ་དགློན་

ཆེན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལགས་བ་ལ་རྔུ་སེ་གགས་པ་རྒྱ་མཚོས་བཏབ་པ་ཞིག 

བག་གཡབ་རློགས་ལན་འཇམ་དབངས་བློ་གློས། རེ་འདི་མདློ་སྨད་ཀི་སའི་ཆ་རྨེ་སྟློད་བང་དཀར་

ཞེས་བ་བའི་ཡུལ་གྲུ་དེར་ཡབ་དར་རྒྱས་དང་ཡུམ་རྣལ་འབློར་མའི་རིགས་ཅན་དུ་གགས་པ་ལློ་

ཡག་སྒློན་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་བི་སྤི་ལློ་༡༨༨༨ལློར་འཁྲུངས། མཚན་

དློན་གྲུབ་ཚེ་རིང་ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་ལྔ་པའི་དུས་ཡི་གེ་བསབས་པར་ཚེགས་མེད་དུ་

མཁེན། དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་ནས་བཅུ་དྲུག་བར་ཆློས་འདློན་དུ་བློན། དགུང་ལློ་བཅུ་བདུན་

སྐབས་གྲུབ་ཆེན་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གི་དྲུང་ནས་རབ་བྱུང་གི་སློམ་པ་བཞེས། མཚན་ངག་

དབང་ཡེ་ཤེས་ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་ལ་རྒྱལ་བ་བློ་བཟང་ཆློས་ཉིད་ཀི་དྲུང་

དུ་ཟབ་ཆློས་མང་དུ་གསན་ཏེ་མཚན་འཇམ་དབངས་བློ་གློས་ཞེས་བསྩལ། དགུང་ལློ་ཉེར་

གསུམ་ལ་དབུས་སུ་ཕེབས་ནས་འབས་བློ་གིང་གི་ཆློས་གྲྭར་ཞུགས། ཏེ་ཧློར་བློ་བཟང་སྦིན་པ་

དང་། མི་ཉག་འཇམ་དཔལ་བློ་གློས། གསེར་ཁང་རེ་བམས་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སློགས་

ནས་མདློ་སགས་ཀི་ཆློས་ཚུལ་མཐའ་ཀས་པ་གསན་ཅིང་། ཕ་བློང་ཁ་རེ་བམས་པ་བསྟན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་ནས་དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་མནློས། རེ་འདི་གྲྭ་རྐྱང་བ་བལ་དུ་རི་ཁློད་ཨེ་གསང་

ཕུག་ཏུ་འཚོ་བ་གང་བྱུང་ལ་ཆློག་ཤེས་བརེན་ནས་སྒྲུབ་པ་ལ་བརློན། དགུང་ལློ་སློ་ལྔ་ལ་མདློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

སྨད་དུ་ཕེབས ། བག་གཡབ་བུ་དགློན་དུ་ལམ་རིམ་བདེ་ཆེན་ཞལ་ལུང་ལགས་བསྒིགས་མཛད། 

དཔའ་ཤློད་དགློན་དུ་གཞུང་ཆེན་པློད་ལྔའི་རློད་གྲྭ་བཙུགས། ཚོགས་གཞུང་དུ་བཏུང་བ་མློས་

བེད་ཀི་རྒྱུན་བཅད། ར་རྒྱུད་ར་ར་ཁར་ལམ་རིམ་གི་སྒྲུབ་གྲྭ་བཙུགས་ནས་རྨར་ཁམས་དགློན་

ཁག་སློ་སློར་ལམ་རིམ་ཁློ་ན་ལ་གཞློལ་བ་མཛད། གཙུག་ཕུར་རི་ཁློད་ཕག་བཏབ། བཀའ་རློམ་

ཡང་། ལྷག་མཐློང་ཆེན་མློའི་དཀའ་གནད་རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ ཉམས་མགུར་གི་ཚོགས་ཐབས་

ཤེས་གསང་བའི་བང་མཛོད་ ལྷག་མཐློང་ཆེན་མློའི་དཀའ་གནད་ཀི་འགེལ་པ་རིག་པའི་ལགས་

ཐུར་སློགས་པློད་ཆེན་གཅིག་བཞུགས། དགུང་ལློ་ང་བཞི་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་

ལགས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༩༤༡ལློར་དགློངས་པ་ཆློས་དབིངས་སུ་ཐིམ།

བག་གཡབ་བློ་བཟང་བསྟན་པ། རེ་འདི་ནི་གློ་འཇློ་ལྷ་ཐློག་ཡུལ་དུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་ཕག་

སྤི་ལློ་༡༦༨༣ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཞློན་དུས་གསང་ཕུ་དགློན་དུ་སློབ་གཉེར་མཛད་དེ་ཁི་

ཆེན་སྦིན་པ་རྒྱ་མཚོ་དང་བཀའ་འགྱུར་བློ་བཟང་ཆློས་འཛིན་སློགས་ཀི་ཞབས་ལ་གཏུགས་

ནས་མདློ་སགས་ཀི་ཆློས་མང་དུ་གསན། མཁས་དང་གྲུབ་པའི་གློ་འཕང་བརེས། སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པློ་

འཆད་རློད་རློམ་གསུམ་གིས་དུས་འདའ་བར་མཛད། གསུང་རློམ་ལ་མཚོན་ན། ཁམས་གསུམ་

འགློ་བའི་བ་མ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གགས་པའི་

དཔལ་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཡློན་ཏན་ཆུ་གཏེར་ རྒྱལ་དབང་ལྔ་པའི་རིགས་གསུམ་སྤི་སྒྲུབ་ཀི་

རྣམ་བཤད་ཆེན་མློ་ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་ སྙིང་པློ་དློན་གསུམ་གི་ཁིད་ཡིག་རྒྱས་བསྡུས་

གཉིས་སུ་ཕེ་བ་ སེམས་བསྐྱེད་ཆློ་ག་བཟུང་ཚུལ་སློགས་ཆློས་དཔེ་པློད་གཅིག་ལྷག་དཀའ་

རློམ་གནང་། མཐར་དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་ལུག་

སྤི་ལློ་༡༧༣༩ལློར་སྐུ་གཤེགས།

བག་ར་དགློན། དགློན་འདི་ཐློག་མར་བག་ར་སྐུ་ཕེང་དང་པློ་རཏྣ་ཞེས་པས་བཏབ། དེ་རེས་སྐུ་ཕེང་

བཞི་པ་ཀུན་བཟང་པདྨ་འགློ་འདུལ་གིས་རྡློ་བག་གི་མཁན་པློ་གནང་རེས་བཀའ་བརྒྱུད་རིང་

མར་བསྒྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་སྣ་མཁར་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བག་རཏྣ་མེ་གིང་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། རིང་མའི་ཇློ་དགློན་ཞིག་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་སྣ་མཁར་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བག་རམ། བག་རིར་སྐྱེས་པའི་རྩྭ་རམ་བུ།

བག་རི། ① བག་ལས་གྲུབ་པའི་རི། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྡློ་བརིགས་དང་བག་གི་རིའློ། ② བག་

མང་པློ་སྤུངས་པའི་རི།

བག་རི་རི་ཁློད། སེ་ར་དགློན་པ་དང་མི་རིང་བའི་སར་གནས་པའི་བག་རི་རི་ཁློད་ནི་དུས་རབས་བཅློ་

བརྒྱད་པའི་ནང་ཕ་བློང་ཁའི་མཁན་པློ་རྒྱ་མཚོ་མཐའ་ཡས་ཀིས་ཕག་བཏབ་ཅིང་། བག་རི་སྐུ་

ཕེང་ན་རིམ་ནས་ཞལ་འཛིན་གནང་། དགློན་བདག་བག་རི་བ་བང་ཡིན།

བག་རིམ། བག་བརེགས་པའི་བང་རིམ།

བག་རློང་། བག་མང་པློ་ཡློད་པའི་ས་ཆ་གུ་དློག་པློ།

བག་རྭ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལགས་ར་སྤི་ལློ་༡༧༥༠ལློར་མཁན་ཆེན་བསློད་ནམས་

བཀྲ་ཤིས་མཆློག་ནས་གསར་དུ་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཟུང་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། བག་ལ། བག་རིའི་ལ།

བག་ལ་ཡུག བག་ལློགས་སུ་གཞློགས་ཕེད་འདག་པས་བས་པའི་ཚང་བཅས་ནས་གནས་པའི་

བེའུའི་རིགས་ཤིག

བག་ལ་རི། རི་བློ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་བཞད་མཐློང་སྨློན་རློང་གི་དབུས་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

བག་ལུང་མཁན་པློ་དགེ་རབ་རྒྱས། འདི་ཉིད་ནག་ར་ཡུལ་གདློང་དུ་ཡབ་ལིས་ཟི་དང་ཡུམ་ཀ་གཉིས་

ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༨༩༥ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། རེ་ཞྭ་དམར་པཎི་ཏ་

ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚམས་རིང་ཁློང་དགེ་རྒན་དུ་བསྟེན། མཁེན་རབ་ཆེ་བའི་གགས་པ་རྒྱས། 

རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པློ་བ་ཁྱུང་དུ་ཕེབས་ནས་འཛིན་གྲྭ་སློ་སློར་དཔེ་ཁིད་

གནང་སྐབས་འདི་པས་དློན་བདུན་ཅུའི་ཤློག་སྣེ་བཟུང་ནས་རྒྱལ་དབང་དང་མཉམ་གཟིགས་

མཛད་པའི་སྐལ་བ་བྱུང་། དགུང་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་ཐློག་བསྡུས་གྲྭའི་དམ་བཅའ་བཞག་པར་དགེ་

བཤེས་རྣམ་པའི་ཐུགས་ཟིན། ས་རལ་མཁན་ཆེན་དགེ་འདུན་ཆློས་འབློར་རྒྱ་མཚོ་ལས་བསྙེན་

རློགས་བཞེས། གསེར་ཏློག་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོ་དང་། ཆེ་ཤློས་རིན་པློ་ཆེ། ཨ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ལགས་ཁློ་ཚེ་སློགས་ཀི་དྲུང་ནས་ཆློས་བཀའ་ཇི་རིགས་གསན། དགུང་ལློ་ཉེར་ལྔའི་ཐློག་ལྷ་

ཁང་ཉམས་གསློའི་དློན་དུ་སློག་ཡུལ་དུ་ཕེབས། ཕིར་ཕེབས་ནས་ལྷ་ཁང་རེན་བརེན་པ་གསར་

བཞེངས་དང་། གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་སྒློལ་མ་ཉེར་གཅིག འདུ་ཁང་ཆེན་མློར་གན་ཇི་ར་

སློགས་རེན་བཞེངས། ང་བརྒྱད་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༩༥༢ལློའི་

བློད་ཟླ་དང་པློའི་ཚེས་གཅིག་ལ་ཞི་བར་གཤེགས་སློ།། 

བག་ཤུར། ① ཁང་པ་བསྟར་བསྒིགས་གཡས་གཡློན་གི་བར་དུ་དགློས་པའི་འགློ་ལམ། ② ཁང་པ་

ས་བརན་ཡློང་ཆེད་ཀ་བ་མ་བཙུགས་པར་འཕེད་གཞུང་ཁག་ལ་རྡློ་རིག་བསངས་པའི་སྟེང་དུ་

ལམ་གདུང་བཀལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་འློག་ཁང་། ③ ར་བག་ཕན་ཚུན་གི་བར་དུ་ཡློད་པའི་འགློ་

ལམ་དློག་པློ།

བག་སེར། བག་གས་པའི་སེར་སྲུབས།

བག་སྲུབས། བག་གི་བར་གསེབ། 

བག་སིན་མློ། འདི་ལ་སེ་དགེ་དཔར་མའི་མ་ཎི་བཀའ་འབུམ་ནང་སྤ་མློ་ཞེས་འཁློད་པ་ལར་སྤ་མློ་ལ་

ངློས་འཛིན་དགློས་པ་ལས་མི་ཤ་ཟ་མཁན་གི་སིན་མློ་ལ་ཟེར་བ་མིན།

བག་གསུམ་དིང་མའི་མཚོ། འློག་ཏུ་བག་གསུམ་མཚོ་ཞེས་པ་དང་དློན་གཅིག 

བག་གསུམ་ཕུ་ཆུ། འབབ་ཆུ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཀློང་པློ་ཁུལ་དུ་ཡློད།

བག་གསུམ་མཚོ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཀློང་པློ་རྒྱ་མདའ་རློང་ཁློངས་བག་གསུམ་ཕུ་ཆུའི་སྟློད་

རྒྱུད་དུ་ཡློད།

བག་གསེང་། བག་གི་བར་གསེང་།

བག་གསེར་གི་བ་སྐྱིབས་ཅན། འདི་ལམངློན་པ་མཛོད་གནས་གསུམ་པའི་འཇིག་རེན་ཆགས་ཚུལ་

སྐབས་ཀི་མཆིམས་མཛོད་འགེལ་པ་མངློན་པའི་རྒྱན་གི་ཤློག་གངས་༡༥༨ལས། མཚོ་མ་དྲློས་

པ་ནས་བང་དུ་དཔག་ཚད་ཉི་ཤུ་སྟེ། རྒྱང་གགས་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་འདས་པའི་སར་བག་ཕུག་

བརྒྱད་སྟློང་གིས་བསྐློར་བ་ཞིག་ཡློད་པར་བཤད། 

བག་ལྷ་ཀླུ་སྒུག བག་ལྷ་ཀླུ་ཕུག་དང་འདྲ།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བག་ལྷ་ཀླུ་ཕུག ལགས་པློ་རི་རྒྱུད་དུ་ཡློད་པའི་བག་ཕུག་ནང་ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་བཙུན་

མློ་རུ་ཡློང་བཟའི་ངག་བཀློད་ལར་རྡློ་བཟློ་བ་མཁས་པས་བརློས་པར་གགས་པའི་ལྷ་སྐུ་འགའ་

ཞིག་ཡློད་པའི་ལྷ་ཁང་ཞིག

བག་ལྷ་བཀྲ་ཤིས་ཀི་གཞལ་ཡས་ཁང་། བག་ལྷ་ཀླུ་སྒུག་ཏུ་བཞེངས་པའི་བལ་བཟའི་ཕློ་བང་། 

བག་ལྷ་བཙན་གདློང་། ལགས་པློ་རིའི་ཤར་ཕློགས་ཀི་རི་སྣར་ཡློད་པའི་བག་ལ་ཁློ་བློ་ར་མགིན་དང་

བདུད་རི་འཁིལ་བ་འབུར་དློད་དུ་བརློས་པ་དེ་ཡིན། 

བང་། ① ལུས་ཀི་མདུན་སྟློད། ལུག་གི་བང་ལ་ཚིལ་མང་། ② ཁིམ་དང་། སློད་གནས་སམ་བསྟི་

གནས། ཕློ་བང་། བཞུགས་བང་། ལམ་བར་དུ་བང་བཏབ་ནས་བསད།

བང་སྐས་ཆེ་ཆུང་། བང་གཞུང་དཀར་ནག་མཚམས་ནས་གེན་དུ་ཚོན་གང་གཞལ་བའི་གནས་དེར་

བང་སྐས་ཆེ་བ་དང་། དེ་ནས་སར་ཡང་ཚོན་གང་གཞལ་བའི་གནས་དེར་བང་སྐས་ཆུང་བ་ཞེས་

ཟེར་ཏེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་

བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། བང་སྐས་ཆེ་ཆུང་ནི། དཀར་ནག་མཚམས་ནས་གེན་ཚོན་གང་དང་། 

དེ་ནས་སར་གེན་ཚོན་གང་གཞལ་བའི་གནས་དེར་མས་ནས་རིམ་བཞིན་བང་སྐས་ཆེ་བ་དང་

ཆུང་བ་ཟེར་ཏེ་སྐབས་འགར་རྒྱ་སྐས་གློང་འློག་ཡང་ཟེར་རློ། 

བང་སྐྱེས། [མངློན] ① རྒློད་མ་ཁ། ② ནུ་མ། ③ ཕྲུ་གུ།

བང་སྐྲད། ལྷམ་གི་མཐིལ་དུ་གཡློགས་པའི་ཀློ་པགས་རིང་པར་གྱུར་ནས་བརྡློལ་བའི་ལྷམ་ཀྲད་ཀི་

མིང་གཞན།

བང་ཁ། བང་ཁློག་གི་མདུན་ནམ་ངློས།

བང་ཁང་། གནས་ཁང་ངམ་སློད་ཁང་།

བང་ཁེབས། བང་ལ་གློན་རྒྱུའི་རས་དུམ་བུ་ཞིག་ཡིན། 

བང་ཁློག ལུས་ཀི་མདུན་སྟློད་བང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྟློད་དང་། ནུ་མའི་རེན། བང་བཅས་སློ།། 

བང་རྒློད། རྒློད་ཅེས་སྐབས་འདིར་ནད་རྒྱས་ས་བ་ཚ་བའི་དློན་དུ་འཇུག་པས་བང་ནད་ཚ་བ་དང་

བསློངས་པའི་བིས་པའི་ནད་ཀི་མིང་།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བང་རྒྱན། བང་སྟེང་དུ་འདློགས་པའི་རྒྱན།

བང་རྒྱབ། མདུན་གི་བང་དང་། རྒྱབ་ལློགས།

བང་རྒྱབ་གཉིས། མདུན་དང་རྒྱབ་གཉིས།

བང་མགློ བང་རུས་ཀི་སྟློད།

བང་འགློ། [མངློན] སྦྲུལ།

བང་འགློའི་ཁ་ཆུ། བང་འགློ་ནི་སྦྲུལ་གི་མིང་དང་བང་འགློའི་ཁ་ཆུ་ནི་སྦྲུལ་གི་ཁ་རླངས།

བང་ངེ་། ལུས་ཀི་མློང་ཚོར་སྐྱེས་ཚུལ་ཁད་པར་བ་ཞིག་སྟེ། 

གཟེར་བང་ངེ་ན་ཟུག་ལངས། སྦྲིད་བང་ངེ་སློང་། འཁག་བང་ངེ་ཞེས་པ་ལ་བུ།

བང་ཏི་མཁན་ཆེན་ནམ་མཁའ་རིན་ཆེན། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་བཅུ་

དགུ་པ་ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༦༡༢ལློར་རེ་ལུང་དུ་འཁྲུངས། ཤར་ཆེན་ཤེར་

འབྱུང་སློགས་ལས་ཆློས་མང་དུ་གསན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༦༥༣ལློར་

ཁིར་ཕེབས། གདན་ས་ལློ་བཞི་མཛད། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ་༡༦༥༧ལློར་སྐུ་

གཤེགས་པ་ཡིན་ནློ།། 

བང་ཏི་དར་མ་སྙིང་པློ། བང་ཏི་ནི་རུས་མིང་ཡིན་ཅིང་། སྨན་ལ་མཁས་པ་འགའ་ཞིག་བྱུང་ཚུལ་གཡུ་

ཐློག་རྣམ་ཐར་ནང་གསལ། སྐབས་འདིའི་བང་ཏི་དར་མ་སྙིང་པློ་ནི་ས་ཆེན་གི་བ་མ་ཡིན། 

བང་ཏི་ནམ་མཁའ་སངས་རྒྱས། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་བཅུ་བདུན་པ་

ཡིན། པཎ་ཆེན་ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་གི་སྐུ་དབློན་དུ་ཤབ་སྟློད་རེ་ལུང་དུ་འཁྲུངས། སྐུ་ཆུང་

ངུར་ཐར་རེར་བློན་ནས་རིག་པའི་གནས་ལ་འཇུག་པའི་འགློ་བརམས། ཁུ་བློ་རིགས་བརྒྱའི་

མགློན་པློ་ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་དང་རེ་གདློང་ཁི་ཆེན་སྐུ་མཆེད་སློགས་མཁས་བཙུན་གི་

སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དུ་མའི་སྤན་ས་ནས་སློམ་པ་གསུམ་གི་བསབ་པའི་གཞི་བས། གསུང་ངག་

ལམ་འབས་བུ་དང་བཅས་པའི་གདམས་པས་ཐུགས་རྒྱུད་ལེགས་པར་གཏམས་པར་མཛད་

ནས་མཁས་པའི་ཡང་རེར་སློན། བར་སྐབས་སུ་ཁམས་ཕློགས་སུ་བློན་ནས་བསྟན་འགློའི་དློན་

རྒྱ་ཆེར་མཛད། པཎ་ཆེན་གཤེགས་རེས་ཨེ་ཝཾ་ཐར་རེ་འཛིན་སྐྱློང་གནང་། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་
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ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༦༢༢ལློར་ངློར་གི་ཁིར་ཕེབས་ནས་གདན་ས་ལློ་གསུམ་མཛད། སློབ་མའི་

ཚོགས་ཀང་གནས་གསར་དབློན་རིན་པློ་ཆེ་སློགས་གདུལ་བ་དཔག་མེད་བསྐྱངས་ནས་མཐར་

དགློངས་པ་མ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཚུལ་བསྟན་པར་མཛད་དློ།། 

བང་ཏི་དཔལ་ལན་འཚོ་བེད། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ནང་བང་ཏི་འཇམ་དཔལ་བཟང་པློའི་སས་སུ་

འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་གསློ་རིག་གི་བ་བ་མཛད་དེ་རང་གི་གཅེན་རྒྱལ་བ་

བཟང་པློ་དང་། ཕག་སྟློན་ཤཱཀ་མགློན་པློ་ཡུན་རིང་དུ་བསྟེན་ནས་དཔལ་ལན་རྒྱུད་བཞིའི་འགེལ་

པ་ཕག་ལེན་དང་བཅས་པའི་གཞུང་དློན་རློགས་པར་ཞུས་ནས་ཐློས་ལློ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་

ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་གསན་ཅིང་། སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པློར་གསློ་བ་རིག་པའི་བསྟན་དློན་ཁློ་ན་གཉེར། 

འགློ་མགློན་ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་བ་སྨན་པ་མཛད། གསུང་རློམ་ཡང་གསློ་བ་རིག་པའི་ཁློག་

འབུབས་ཤེས་བ་རབ་གསལ། ར་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་ཚུལ་གསུམ་སྣང་བ། ར་མདློའི་འགེལ་པ་

ཉི་མའི་འློད་ཟེར། ཆུ་མདློའི་འགེལ་པ་ཚིག་དློན་གསལ་བེད་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་སློགས་བསྟན་

བཅློས་ཆེ་ཆུང་བཅློ་བརྒྱད་ཙམ་མཛད། 

བང་བཏབ་པ། སློད་ས་བས་པའི་མིང་སྟེ། བང་ངམ་བང་ཁང་ནི་གནས་ཁང་ངམ་སློད་མིང་ཞེས་

གསུངས་སློ།། 

བང་གདན། རླུང་དང་དྲེག་པ་སློགས་འགློག་བེད་ཀི་བང་ཁེབས། 

བང་བདག ཁང་པའི་བདག་པློ།

བང་རྡུང་། ① རང་ཞེ་རང་ལ་ཁེལ་ནས་འགློད་གདུང་དྲག་པློ་སྐྱེས་པའི་རྣམ་འགྱུར། ② དག་དང་

གདློང་ཐུག་སྐབས་ཤིན་ཏུ་ཁློས་ནས་འབར་སྟངས།

བང་ནད། ར་ནད་ཆུ་སེར་གམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བིས་པའི་འདར་ནད་ཀི་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་

བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་

དློན་གསལ་ལས། བང་ནད་བིས་པའི་ར་ནད་མིང་། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། གློང་སྨན་དཀློན་

མཆློག་བདེ་ལེགས་ཀིས་མཛད་པའི་པློད་དམར་ལས། བིས་པའི་བང་ནད་ནི། བང་ལ་ཕློག་པའི་

ནད་དུ་བཤད་པར་མ་ཡིན་ཞིང་། ནད་ཐློག་མར་ཕློག་དུས་བང་དང་རློ་སྟློད་དུ་སྐྲངས་པ་འབྱུང་
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བའི་ཕིར་བང་ནད་ཅེས་བཤད་པ་སྟེ། ངློ་བློ་ནི་ར་ནད་ཆུ་སེར་གམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ནད་

དློ།། ཞེས་གསུངས། 

བང་དཔློན། ཁང་པའི་བདག་པློ།

བང་བ་ཅན། མགློ་བློའི་རྨ་འདྲ་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག

བང་བེང་། ① ངན་ངློན་ནམ་ཐབས་ཆག སློད་ཁང་བང་བེང་། ལློ་གློས་བང་བེང་། ② ཅུང་ཟད། གདེང་

ཚོད་བང་བེང་ཙམ་ལས་མེད།

བང་མལ། འདུག་གནས་ཀི་མིང་སྟེ། བང་ངམ་བང་ཁང་ནི་གནས་ཁང་ངམ་སློད་སའི་མིང་ཞེས་

གསུངས་སློ།། 

བང་ཚ། བང་ཁློག་ཚ་བ་སྟེ། ཕློ་ནད་ཀི་གས་ཤིག 

བང་མཚེས། ཁིམ་མཚེས་སམ་ཤག་མཚེས། 

བང་ཞེང་། བང་གི་ཁ་རྒྱ། ར་ཡི་བང་ཞེང་ཆེ་ན་བཟང་། 

བང་ཞློལ། ལུས་ཀི་བང་སྨད་དམ་བང་འདབས་ཀང་ཟེར། 

བང་གཞུང་། བང་ཁློག་གི་དཀིལ་གཞུང་། 

བང་གཞུང་དཀར་ནག་མཚམས། ནུ་མ་གཡས་གཡློན་གཉིས་པློ་ཐིག་གིས་སྦྲེལ་བའི་དཀིལ་དེར་

སྙིང་དང་འབེལ་བའི་མེ་གསང་ཞིག

བང་ཟེ། བང་ཁློག་གི་སྣེ་མློ།

བང་ཟླ། ཤག་ཚང་ངམ་ཤག་རློགས། ཁེད་ལ་བང་ཟླ་སུ་ཡློད། བང་གཡུང་། བང་ནད་ཀང་ཟེར་བའི་

བིས་པའི་ར་སྦྲིད་ཀི་ནད་གང་བ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ནད་རྒྱས་བུལ་ལ་ཉེན་ཆུང་བ་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། 

མན་ངག་ཡློན་ཏན་རྒྱུད་ལས། བང་གཡུང་གང་བ་དབུགས་བདེ་ཉད་ཉློད་མང་། ། ཁ་འཛུམ་མི་

ཤེས་མཇིང་རེངས་རློ་སྟློད་གློང་། ། ཞེས་གསུངས།

བང་རུས། བང་ཁློག་གི་རུས་པ།

བང་ལག་འཐབ། འདི་དཔེ་དང་དློན་འདྲེས་པ་ཞིག་སྟེ། ལག་པས་བང་ཁློག་བརྡུངས་པ་ལ་བང་ལག་

འཐབ་ཟེར།
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བང་ཤ ལུས་ཀི་བང་ཁློག་ལ་ཆགས་པའི་ཤ 

བང་ས། སློད་ས། འབློག་པའི་བང་ས། འགྲུལ་པའི་བང་ས། 

བང་གསེང་། ཁློག་སྟློད་ཀི་གནས་གློ་སྙིང་སློགས་མེད་སའི་སྟློང་ཆ་རྣམས་ཀི་བར་གསེང་། 

བད། དངློས་པློ་གང་ཞིག་ལ་དངློས་རས་གཞན་ཞིག་གིས་བདར་བའི་དློན། སྣློད་ཀི་དྲེག་པ་རྣམས་

བད་ནས་གཏང་མ་བཟློ་དགློས། གང་ངློས་ཀི་རི་མློ་རྣམས་བད་ནས་ཡང་བསྐྱར་དུ་གསར་པ་

ཞིག་འབི་དགློས། མློ་ཊའི་ལགས་རི་བད་ནས་སྐྱློན་ཅུང་ཟད་བས་འདུག 

བད་པ། འབད་པའི་འདས་པ།

བད་ཀི་དུར་པ་སྣ། དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ལས་བད་དང་སད་ཟེར་བ་མིང་མི་འདྲ་བ་ལས་དློན་

གཅིག་ཡིན་ནམ་སྙམ་ཞིང་། ཡི་གེ་འགའ་ཞིག་ཏུ་སད་ཀི་དུར་སྣ་ཞེས་བིས་པ་དེ་དག་པར་

མངློན། ཞེས་གསུངས་སློ།། 

བད་དང་ཞློང་པ། འདི་ནི་ཚིག་ཚོད་ལ་གཙང་གི་སད་དང་ཤངས་གཞློང་གི་ས་ཁུལ་ཨེ་ཡིན་སྙམ། 

ཞེས་གསུངས་སློ།། 

བད་བད། ① ག་ིཐུར་ཤངི་བུ་སློགས་ཀ་ིརྡར་རྡར་བདེ་ཚུལ། དྲགེ་པ་བད་བད་བདེ་པ།  ②[རངི] ཧུར་བརློན།

བད་བད་བཏང་བ། ཁ་སྐད་དུ་བད་བད་བཏང་བ་ཞེས་མར་སྐློགས་ཀི་ལློགས་ནས་མར་གི་ལྷག་འཕློ་

འགློག་ཅིང་ལེན་པ་ལ་བུ། སེན་མློས་འཕྲུགས་པ།

བད་བྲུད། [རིང]ཆུང་ཆུང་།

བད་བེད། [རིང]ཆུང་ཆུང་།

བད་ཤད། ས་ཞིང་ཁློད་སྙློམ་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག

བན། ① གཡློག་གམ་མངའ་བདག་འློག་གི་འབངས་མི། ཞིང་བན། བན་མློ། ② ཆུང་བ་དང་། ཕན་

བུ། གང་བན། ཆུ་བན། མཚོ་བན། རྔ་བན།

བན་ཀ་མུ་ལེ་ཀློ་ཥ། རུས་རྒྱུད་བན་ཀ་ཡིན་པའི་བློན་པློ་ཞིག མུ་ལེ་ཀློ་ཥ་ནི་རྒྱ་གར་སྐད།

བན་སྐུལ། གཡློག་ཏུ་བེད་སྤློད་པ།

བན་རྒྱ་ལ་གཏློགས་པ། དང་པློ་བན་གཡློག་ཡིན་པ་ལ་རེས་སུ་འབངས་མིར་གྱུར་པའི་མིང་། 
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བན་བཀློལ། གཡློག་ཏུ་བཀློལ་སྤློད་བེད་པ། ཚེ་གཡློག་ཚོས་མངའ་བདག་གི་བན་བཀློལ་བཟློད་

ཐབས་བལ་ནས་ཡར་ལངས་ཏེ་ངློ་རྒློལ་བེད་པ།

བན་འཁློར། གཡློག་གམ་འབངས། བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་ཀི་བན་འཁློར་རྒྱལ་ཁབ།

བན་དུ་བཀློལ་བ། གཡློག་པློ་རྒྱུག་བཅུག་པ།

བན་བདག བན་གཡློག་སྤི་ཚོགས་ནང་ཐློན་སྐྱེད་རྒྱུ་ཆས་དང་། བན་གཡློག་བཅས་དབང་མཁན་

ནམ་བདག་པློ། 

བན་པ། ① འདེབས་པའམ་འཐློར་བ། གད་བདར་བེད་པའི་སློན་དུ་ས་ལ་ཆུ་བན་པ། གཉིད་འགློག་

པར་གདློང་ལ་ཆུ་བན་པ། ② སྟེར་བ། འཚོ་བ་བན་པ། 

བན་པློ། གཡློག་པློ།

བན་མི། གཡློག་མི།

བན་མློ། གཡློག་མློ།

བན་མློ་བེ་མ་ལག་རིང་། ལློ་རྒྱུས་དཔེ་ཆ་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཆུ་སིན་བེ་མ་ལག་རིངས་ཞེས་ཀང་གསལ་

བ་འདི་ནི་ཆུ་ལེན་མཁན་གི་གཡློག་མློ་ཞིག་ཡིན་པ་ལ་ཞུས་དག་གཏློང་མཁན་གིས་དེ་མ་ཤེས་

པར་ཆུ་བན་ཞེས་པའི་ཡི་གེ་དེ་ཆུ་སིན་དུ་དག་བཅློས་བེད་ཁུལ་བས་པ་ཡི་གེ་ནློར་བ་ཡིན། 

བན་བཟའ། ① བན་དང་བཟའ་མི། ② གཡློག་མློའམ་བན་མློ།

བན་གཡློག གཡློག་འཁློར། ངལ་རློལ་མི་དམངས་བན་གཡློག་ཏུ་སྐུལ་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་

བཀའ་ཉན་དང་། ཁློལ་པློ། བསློམ་བ་བ། མངག་གཞུག་པ། ཅི་བགི། བན། འབངས། རེ་རྒློད་

བེད་པའི་གནས་པ། ཞབས་སྐྱེས། ཞབས་ཏློག་པ། ཞབས་འབིང་བ། གཞན་གིས་བསྐྱངས་པ། 

གཞན་གསློས། ཡློངས་སུ་སྤློད། གཡློག་བཅས་སློ།། 

བན་རབས། གཡློག་འཁློར་གི་མི་རབས། སར་བན་རབས་མང་པློའི་རིང་གཡློག་བས་པ།

བན་རིགས། ① གཡློག་འཁློར་གི་རིགས་རྒྱུད། ② གཡློག་པློའི་གས།

བབ་པ། འབབ་པའི་མ་འློངས་པ།

བབས་པ། འབབ་པའི་འདས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བམ་ཟེ། རྒྱ་གར་དུ་མི་རྣམས་ལ་རིམ་པ་མཐློ་དམན་དང་རིགས་ཀི་དབང་དུ་བས་ན་བཞི་ཡློད་པ་

དེའི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། དེའི་རིགས་ཀི་བུ་དང་བུ་མློ་རྣམས་ལློ་ཆུང་དུས་གཉེན་སྒིག་མི་བེད་པ་

དང་། ལློ་ན་ཡར་སློན་ནས་ཆློས་བེད་པ། ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲ་ལ་དང་དློད་ཆེ་བ། བུ་དང་བུ་མློ་

རྣམས་ཕའི་རིགས་རྒྱུད་ཀི་ལས་རིགས་རྒྱུན་འཁློངས་བེད་པ་སློགས་ཀི་ལུགས་སློལ་

དམིགས་བསལ་ཅན་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད་ལ་བམ་ཟེའི་རིགས་ལ་ཕི་པ་དང་ནང་པ་

གཉིས་ཀ་ཡློད། རིགས་རྒྱུད་དེ་ནས་བྱུང་བའི་མི་མང་ཆེ་བ་ཨློག་ཚོམ་དང་ཁ་སྤུ་རིང་པློ་ཡློད་

པ་ཤ་སྟག་ཡིན་སྐད་འདུག 

བམ་ཟེ་རང་མིག བམ་ཟེ་དེའི་མིང་ལ་སར་དྲང་སློང་མཛེས་པ་ཟེར་ཞིང་། དྲང་སློང་འདི་ལྷ་ཆེན་

དབང་ཕྱུག་གིས་རང་གི་བཙུན་མློ་རྒན་པ་ཨུ་མའི་སྲུང་མ་ལ་བཞག་པའི་ཚེ་དེ་གཟུགས་ཤིན་ཏུ་

མཛེས་པས་ཨུ་མ་དེ་ལ་ཆགས་ནས་མདུན་དུ་འདུག་སྟེ་ཆགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་དུ་མ་བསྟན་

ཀང་དྲང་སློང་དེས་མིག་རང་པར་ཕབ་སྟེ་བརྟུལ་ཞུགས་བསྲུངས་པས་ལྷ་ཆེན་མཉེས་ནས་

གཞུང་རློམ་པའི་སྟློན་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་དབང་བསྐུར་ནས་མཆློག་སྦིན་པས་དྲང་སློང་རང་

མིག་ཅེས་གགས། དེས་རིག་པ་ཅན་པའི་གཞུངརིག་པའི་ལ་བ་བརམས། དེའི་རེས་འབངས་པ་

རྣམས་ལ་རང་མིག་པའམ་རིག་པ་ཅན་པ་ཞེས་གགས།

བམ་ཟེ་མློ། བམ་ཟེ་བུད་མེད།

བམ་ཟེ་མློ་གསལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས། བམ་ཟེ་མློ་པྲ་ཀཱ་པ་ཤཱི་ལ་སྟེ། སར་རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་

ཐློགས་མེད་དང་དབིག་གཉེན་གཅེན་གཅུང་གི་ཡུམ།

བམ་ཟེ་ཤམ་ཀ་ར། ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སྐབས་བློད་དུ་ཕེབས་ཏེ་རྒྱུད་སེ་རྣམས་སྒྱུར་མཁན་སློབ་

དཔློན་ཞིག 

བམ་ཟེའི་ཡུལ། འདི་ནི་བམ་ཟེའི་ཡུལ་ཞེས་བམ་ཟེ་གནས་བཅའ་བའི་ཡུལ་ལུང་ལ་གློ་དགློས་པ་རློད་

པ་མེད་ནའང་། ཚལ་པའི་དེབ་དམར་ལགས་དཔར་མའི་ཤློག་གངས༡༩ཐློག་ལྷློ་ཕློགས་བམ་

ཟེའི་ཡུལ་ལ་སེབས་ཞེས་པ་དེ་བལ་ཡུལ་ལ་གློ་དགློས་པ་འདྲ། 

བམ་ཟེའི་རིགས། སར་རྒྱ་གར་གི་མི་རིགས་བཞིའི་ནང་གསེས་ཤིག མི་རབས་རིམ་རྒྱུད་དུ་མཆློད་
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སྦིན་དང་། རིག་བེད་ཀློག་པ། བམ་ཟེའི་ཆློས་དབང་བཟུང་ནས་རིག་གནས་སེར་སློམ་དང་། 

དམིགས་བསལ་དབང་ཆ་སྣ་ཚོགས་ལློངས་སུ་སྤློད་པར་བརེན་སྤི་ཚོགས་སུ་བསམ་པའི་ཐད་

ཀི་ཁ་ལློ་སྒྱུར་མཁན་ཡིན། 

བམ་ཟེའི་ལས་དྲུག ཀློག་པ་དང་། ཀློག་ཏུ་འཇུག་པ་དང་། མཆློད་སྦིན་དང་། མཆློད་སྦིན་བེད་དུ་

འཇུག་པ་དང་། སྦིན་པ་དང་། ལེན་པ་བཅས་དྲུག 

བའུ། བ་བློའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག

བའློ།། བ་བློའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག

བའློ་ལུང་པ། ས་སྐྱ་དང་ཉེ་བར་ཡློད།

བལ་བ། ① འབལ་བའི་འདས་པ། ② ཉློན་མློངས་ཀི་འཆིང་ལས་བལ་བ།

བལ་བ་བཞི། དློགས་པ་དང་བལ་བ་དང་། ངེས་ཤེས་དང་བལ་བ། དངློས་པློར་ལ་བ་དང་བལ་བ། རེ་

བ་དང་བལ་བ་སྟེ་བཞི།

བལ་བའི་དགེ་སློང་། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ནས་དག་བཅློམ་པའི་བར་གི་གང་ཟག་ཟུང་བཞི་ཡ་བརྒྱད་

པློ་རྣམས། 

བལ་བའི་འབས་བུ། བལ་འབས་དང་དློན་གཅིག

བལ་བྲུལ། ཧྲལ་ཧྲུལ་ལམ་དུམ་བུར་འགྱུར་བ། མེ་ཏློག་ཚང་མ་བལ་བྲུལ་དུ་འགྱུར་བ། འབས་བུ་སྨིན་

ནས་བལ་བྲུལ་དུ་སློང་བ། ཟས་གློས་བལ་བྲུལ།

བལ་འབས། འབས་བུ་ལྔའི་ནང་གསེས། ཤེས་རབ་ཀི་སྟློབས་ཀིས་རང་གི་སང་བ་ཟད་པའི་འབས་

བུ་སྟེ། འཕགས་པའི་ལམ་བསློམས་པས་ཉློན་མློངས་པ་སངས་པའི་ཆའློ།། 

བལ་ཧྲུལ། དུམ་བུ་དུམ་བུར་གྱུར་པའི་མིང་། གློས་བལ་ཧྲུལ། ཟས་བལ་ཧྲུལ། ཤིང་ཧྲུག་བལ་ཧྲུལ། 

ཤློག་བུ་བལ་ཧྲུལ། 

བི། ① ཡི་གེ་དང་རི་མློ་སློགས་འབི་བ་སྟེ། བི་བའི་ཡི་གེ་ཞེས་པ་ལ་བུ། ② ཇེ་ཉུང་དང་ཇེ་ཆུང་དུ་

སློང་བའི་དློན་ཏེ་། ལུང་བ་ཕུ་ཐག་ཐུང་བའི་ཆུ་ལློག་བི་ས། འབྲུ་རླློན་པ་བསྐམས་ན་བི་འགློ། ཟླ་

བའི་བི་གང་ཞེས་པ་ལ་བུ་།



  1800  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བི་གང་། མར་འགིབ་པ་དང་། ཡར་འཕེལ་བ། ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་བི་བ་ཡང་མེད་ལ་གང་བ་ཡང་

མེད། རྒྱ་མཚོར་བི་གང་ཅི་ཡང་མེད།

བི་བ། ཐ་དད་པར་འཇུག་པའི་ཡི་གེ་སློགས་འབི་བའི་མ་འློངས་པ་དང་ཐ་མི་དད་པར་འཇུག་པའི་

འབི་བའི་འདས་པ།

བི་བ་གང་། བློད་ཟླ་བཞི་པའི་སང་ལ་ཆུ་ཕན་རྒྱས་པའི་དུས་མཚམས་ཡིན། 

བི་ཤློག ཡིག་རིས་བི་གཞིའི་ཤློག་བུ།

བ�་ཧ་ཏི། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་ཀཎ་ཀ་རི་རིགས་དཀར་སྨུག་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་སྨུག་པློ་ག་བ་ཟེར་བ་

དེའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། ཆེ་ལན་མ་ཞེས་འགྱུར་བར་དེའུ་

དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས་གསུངས་

ཤིང་། གཞན་དུ་བི་ཧ་ཏི་དང་། བ�་ཧ་ཏཱི་ཞེས་བིས་པའང་མཆིས་པས་དློན་གཅིག་པར་མངློན་ནློ།། 

བིག་ཆུམ། [རིང] ཐེ་ཚོམ།

བིང་། ཐག་པ་མཁེགས་པློར་ལགས་གུག་པློ་སློགས་བསྐྱློན་པའི་ཆུ་ཕ་རིར་བགློད་བེད་ཐག་ཟམ། 

བིད། འདྲིད་པའི་སྐུལ་ཚིག

བིད་པ། འདྲིད་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ།

བིན། རིན་གློང་བཟང་བའམ་ཉློ་མཁན་མང་བའི་དློན་ཏེ། ནློར་བུ་གཞན་དུ་བིན་པ་ཙམ། ནློར་བུའི་གིང་

དུ་ག་ལ་བིན། གློས་རྒྱུ་སྤུས་བཟང་ན་ཚོང་རར་བིན། ར་འདི་སློར་མློ་ལྔ་བརྒྱར་བིན་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

བིན་སྐྱེན་པློ། ཚོང་ཟློག་མགློགས་པློ་འཚོང་ཐུབ་པ།

བིན་མཁྱུད། ཕེད་བཤད། ཕེད་སྐུང་། བེད་པའི་དློན། 

བིན་རྒྱུག ཚོང་ཟློག་འགློ་རྒྱུག ཚོང་ཟློག་བིན་རྒྱུག་ཆེ་བ། དབར་དུས་པགས་གློས་རིགས་བིན་རྒྱུག་

མི་བདེ། འབློག་ཁལ་དུ་གློ་ཕེ་བིན་རྒྱུག་ཆེ། རློང་ཁུལ་དུ་ཤ་མར་བིན་རྒྱུག་བདེ།

བིན་ཆུང་། ལག་པའི་གྲུ་མློ།

བིན་དུས། ཚོང་ཟློག་འཚོང་བདེ་པློའི་དུས། རྒྱུ་དངློས་འབློལ་དུས་སི་དགློས། ཚོང་ཟློག་བིན་དུས་

འཚོང་དགློས། 



  1801  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བིན་པ། ཚོང་ཟློག་རྒྱུག་པ། ཚོང་ཟློག་བིན་ཐུབ་སློང་། བིན་པ་དཀའ་བ། བིན་མི་ཐུབ་པ། བིན་བདེ་པློ།

བིན་པློ། ཚོང་བིན་པློ་ཞེས་ཚོང་རྒྱུག་པློ།

བིན་ཚོང་། ཚོང་ཟློག་འགློ་རྒྱུག 

བིམ་པ། འབིམ་པའི་མ་འློངས་པ།

བིམས། འབིམ་པའི་སྐུལ་ཚིག ཟས་བིམས་ཤིག་ལ་བུ།

བིམས་པ། འབིམ་པའི་འདས་པ། 

བིས། ཐ་དད་པར་འཇུག་པའི་འབི་བའི་སྐུལ་ཚིག

བིས་སྐུ། ལེབས་བིས་དང་རས་གཞི་ཤློག་བུ་སློགས་ཀི་ཐློག་བིས་པའི་ལྷ་སྐུ་སྟེ་བློད་དུ་བིས་སྐུའི་

ཐློག་མ་ནི་རྒྱལ་པློ་གཉའ་ཁི་བཙན་པློའི་སྐབས་ཕློ་བང་ཡུམ་བུ་བ་སང་དུ་རྒྱལ་པློ་རང་ཉིད་ཀི་ལློ་

རྒྱུས་ལེབས་བིས་ཡློད་པ་ཕི་རྒྱལ་གི་མི་འགའ་ཞིག་གིས་དཔར་ལེན་བས་ཡློད་སྐད། ༡བློད་ཀི་

བིས་རྒྱུན་ནང་གི་དང་པློ་བལ་བིས་ནི་རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློ་དང་། ཁི་སློང་ལེ་བཙན། ཁི་

རལ་པ་ཅན་བཅས་ཀི་སྐབས་ལེབས་བིས་ཐློག་གི་ལྷ་མང་ཆེ་བ་ནི་བལ་པློའི་ལྷ་བིས་པས་

བཞེངས་ཤིང་། སྐབས་དེའི་ལློ་རྒྱུས་ལེབས་བིས་མང་པློ་ཞིག་བློད་ཀི་རི་མློ་མཁས་པས་བིས་

པ་ཡིན་ལ། ལྷ་སྐུའི་འབི་རལ་ནི་བལ་བིས་ཀི་ལུགས་ཡིན། ༢ བེའུ་རིས་ནི་དུས་སྐབས་གང་དུ་

བྱུང་བའི་ལློ་རྒྱུས་གསལ་པློ་མ་མཐློང་ཡང་གཙང་སྟློད་ཀི་དགློན་རིང་ཁག་དང་ས་སྐྱར་

བཞུགས་པའི་བློད་བིས་ཀི་ཐང་གར་བལས་ན་ཡློན་རྒྱལ་རབས་ཀི་དུས་འགློར་བྱུང་བ་མིན་

ནམ་སྙམ་པ་དང་། རི་མློ་འབི་སློལ་དེ་ནི་ཡར་སྟློད་དུ་འཁྲུངས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་བེའུ་སང་པ་ཞེས་པ་

རི་མློའི་འབི་རལ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་ཞིག་བྱུང་བ་དེས་གསར་གཏློད་གནང་བ་ཡིན་ནློ།། བལ་

བིས་དང་ཆ་འདྲ་བ་ལ་རི་མློ་ཧ་ཅང་ཞིབ་ཚགས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡློད། ༣སྨད་ལུགས། ༤ མཁེན་

ལུགས། ༥ ཀརྨ་སར་བིས། ༦ གཙང་བིས། ༧ ཁམས་བིས། ༨ མདློ་སྨད་རེབ་གློང་གི་བིས་

རྒྱུན་སློགས་མང་པློ་ཡློད་དློ།། 

བིས་རྒྱུན། ཡི་གེ་དང་རི་མློ་འབི་བའི་ལག་རྒྱུན།

བིས་ཉེས། ཡི་གེ་དང་རི་མློ་མ་དག་པར་བིས་པ།



  1802  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བིས་རིང་། ཡི་གེ་དང་རི་མློའི་ལག་རྒྱུན་རིང་པ།

བིས་ཐང་། བིས་པའི་སྐུ་ཐང་། 

བིས་དན་གཙང་འབུལ་ཞུ་སྙིང་། ཡི་གེ་བིས་པའི་ཁས་ལེན་དམ་བཅའི་ཚིག་སྟེ། གནད་དློན་ཡི་གེར་

བིས་ནས་ཁ་དན་བཟློས་སྟེ་ཚིག་ལྷད་མེད་པ་སེམས་ཐག་གཙང་མ་བཅད་ནས་དཔློན་པློར་ཞུ་

བའི་དློན་སྙིང་། 

བིས་དེབ། བརེད་ཐློ་སློགས་བཀློད་པའི་ཡིག་དེབ།

བིས་ནློར། ཡིག་རིས་སློགས་མ་དག་པར་བིས་པ། ཡིག་རིགས་བཤུས་ནས་བིས་ནློར་ཡློད་མེད་

བརག་དཔྱད་ཞིབ་བསྡུར་བེད་དགློས། 

བིས་པ། ཐ་དད་པར་འཇུག་པའི་འབི་བའི་འདས་པ།

བིས་དཔེ་བཀབ་བཤུས། གནའ་བློའི་བིས་རིང་ར་ཆེན་དང་། རི་མློ་ལེགས་གས་རྣམས་བཀྲག་ཤློག་

བཀབ་ནས་མ་བིས་ལར་བཤུས་པར་ཟེར། 

བིས་འབུར། རི་མློར་བིས་པ་དང་འབུར་པློར་བཅློས་པའི་གཟུགས། ལྷ་ཁང་དེར་བིས་འབུར་གི་སྣང་

བརན་མང་པློ་འདུག བིས་འབུར་གི་གེགས་བམ་བཞེངས་ཚུལ་མཐློང་གློལ་ངློ་མཚར་ལད་མློ། 

བསྟན་བཅློས་དེ་དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པའི་ནང་ཐུའུ་བཀྭན་ཆློས་ཀི་ཉི་མས་མཛད་པའློ།། 

བིས་འབུར་གི་སྒྱུ་རལ། རི་མློ་དང་འབུར་བརན་གི་སྒྱུ་རལ་ལ་ཟེར།

བིས་མ། ལག་པས་བིས་པའི་ཡི་གེ་དང་རི་མློ། དཔེ་ཆ་བིས་མ་ཡིན་པས་ཡི་གེ་མ་དག་པ་ཡློང་སིད། 

བིས་ཚུགས། ལྷ་སྐུའམ་མི་སྣའི་གཟུགས་དབིབས་དང་། ཡི་གེའི་གཟུགས་སློགས་ཀི་རྣམ་པའི་མིང་། 

བིས་ཞུས། བིས་མར་ཞུས་དག་བཏང་བ། བིས་ཞུས་གཉིས་ཀ་ལློ་ཙཱ་བ་རང་གིས་མཛད།

བིས་བཤུས། མ་དཔེ་ལ་བརེན་ནས་དེ་ཇི་ལ་བར་བིས་པ། ཡིག་རིགས་འདི་ཉིད་ལྷག་ཆད་མེད་པར་

འདྲ་ཐེངས་གསུམ་བིས་བཤུས་བས་པ་ཡིན། གཞན་གི་རློམ་ཡིག་བིས་བཤུས་བས་ནས་རང་

གིས་བརམས་པ་ལར་བས་པ།

བིས་བསུབ། ཡི་གེ་བིས་ནློར་བད་བསུབ། མ་ཟིན་ལ་བཟློ་བཅློས་བེད་སྐབས་དློན་མེད་ཚིག་ལྷག་

རྣམས་བིས་བསུབ་བཏང་བ།



  1803  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བྲུ། བློད་ཀི་དང་པློའི་མི་བུ་གདུང་དྲུག་གི་ཡ་གལ། འདྲུ་ཞེས་འབི་སློལ་ཡང་ཡློད།

བྲུ་བ། [རིང] ① ལློ་བ། ② ལློགས་པ།

བྲུ་བ་ཚ་བ། [རིང] ལློགས་པའམ་བཀྲེས་པ།

བྲུ་ཞ། བྲུ་ཤ་དང་འདྲ།

བྲུ་ཤ ཤིན་ཅང་ཡུ་གུར་རིགས་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཁློངས་ཀི་ལུང་པ་ཞིག་གི་མིང་རིང་། 

བྲུག་ཆུ། རང་བཞིན་དུ་འཕེལ་བའམ་རྒྱས་པའི་ཆུ།

བྲུག་པ། ① ཆུ་རང་བཞིན་དུ་རྒྱས་པ་དང་། གང་བ། འློ་བྲུག རིང་བུ་བྲུག་པ། ཆར་ཆེན་བབས་པས་

གཙང་པློ་གློ་བུར་བྲུག་པ། ཤྭ་འློད་རྒྱུགས་ནས་ཆུ་ཀླུང་འདྲིལ་ཞིང་བྲུག ②[རིང] འདྲིལ་བ།

བྲུངས། [རིང] ① ཐུམ་སློ་སློར་བས་པ། ② ཚང་མའམ་ཡློད་ཚད།

བྲུངས་ཀང་། ཀུན་ཀང་གི་བརྡ་རིང་།

བྲུངས་ཁུངས། འབྱུང་གཞིའམ་ཁུངས་ཀི་ར་བ།

བྲུད་བྲུད། [རིང] ཆུང་ཆུང་།

བྲུན། འདབ་ཆགས་དང་སློག་ཆགས་རིགས་ཀི་མི་གཙང་བ། མི་བྲུན། བ་བྲུན། ཕག་བྲུན། བི་བྲུན་

ཐལ་འགེབས།

བྲུན་བཞི། ཝ་མློ་དང་། རི་བློང་། སྤང་ཁུ། གློང་མློ་བཅས་བཞིའི་བྲུན་ཏེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་

མཚོས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བྱཻ་སློན་ལས། ཝ་སྤང་གློང་མློ་རི་བློང་བཅས་པའི་

བྲུན་བཞི། ཞེས་གསུངས། 

བྲུན་རིལ། རིལ་བུའི་དབིབས་ཅན་གི་བྲུན།

བྲུབ། བཙོན་དུ་བཅུག་པའམ་དློང་དུ་བཅུག་པའི་བརྡ་རིང་། ད་ལ་བར་འབྲུབ་དང་འདས་སྐུལ་ལ་

བྲུབས་འབི།

བྲུབ་ཁུང་། ས་སའམ་གནློན་སའི་ཁུང་བུ།

བྲུབ་པ། ཐ་དད་པར་འཇུག་པའི་འབྲུབ་པའི་མ་འློངས་པ། བྲུབས། ཐ་དད་པར་འཇུག་པའི་འབྲུབ་པའི་

སྐུལ་ཚིག



  1804  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བྲུབས་ཆུ། དློང་དུ་གསློག་འཁིལ་གི་ཆུ།

བྲུབས་བཏང་བ། [རིང] བསྡུས་པའམ་དློ་དམ་བས་པའི་དློན། 

བྲུབས་པ། འབྲུབ་པའི་འདས་པ།

བྲུལ། སིལ་བུར་འཐློར་བའི་དློན་ཏེ། ཤིང་གི་ལློ་མ་བསྐམས་ནས་བྲུལ། བག་ལེབ་ས་ལ་བྲུལ་ལ་བུ། 

བྲུལ་གཏློར། དཀློར་སྒིབ་སྦློང་བེད་ཀི་གཏློར་མ་སྟེ་གྲུབ་ཐློབ་དབློན་སྟློན་སྐྱེར་སང་པའི་མན་ངག་ཅིག 

བྲུལ་འཐློར། སིལ་བུར་འཐློར་བ། ཤིང་འབས་སྨིན་ནས་ས་ལ་བྲུལ་འཐློར་ཕིན་པ། འབྲུ་རིགས་བྲུལ་

འཐློར་དུ་སློང་མེད།

བྲུལ་བ། འབྲུལ་བའི་འདས་པ། 

བྲུས། འབྲུ་བ་དང་འབྲུད་པའི་སྐུལ་ཚིག

བྲུས་ཆུ། འབྲུ་བ་དང་འབྲུད་པའི་སྐུལ་ཚིག

བྲུས་ཆུ། ① ས་བརློས་ཏེ་ཐློན་པའི་ཆུ། ②[མངློན] ཁློན་པ། 

བྲུས་པ། འབྲུ་བ་དང་འབྲུད་པའི་འདས་པ།

བེ། ① བློད་དུ་འབྲུ་རིགས་ཕུལ་དྲུག་ཤློང་བའི་འཇལ་བེད་སྣློད་སྤད་གྲུ་བཞི་མ་ཞིག ལི་ཡང་རྒྱ་མར་

འདེགས། མང་ཉུང་བེ་ལ་འཇལ། ② སྣུམ་འཇལ་བེད་ཀི་ཟློ་བ། ③ ཀ་བའི་བེ། ④ སྐར་མ་ཆུ་སྟློད། 

བེ་ཁ། ཤློག་བུའི་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད། རིང་ཚད་རྨེ་ཁི་གཅིག་ལྷག་ཙམ་དང་ཞེང་ཚད་རྨེ་ཁི་གཅིག་མ་

ལློན་ཙམ་གི་བློད་ཤློག་ལེབས་རེར་བེ་ཁ་གཅིག་ཟེར།

བེ་ཁད། བློད་རིས་ཀི་འབློ་ཆེ་ཆུང་གི་ཁད་པར་རི་སྟངས་ཤིག བེ་ནི་བཅློ་བརྒྱད་ཁལ་གི་བཅུ་ཆ་

དགུ། བཅུ་བདུན་ཕུལ་ནི་ཕེད་ལྔ་དྲུག་ཆ་གཅིག བྱུང་ན་ཁལ་གི་དགུ་ཆ་བརྒྱད་ཡིན། 

བེ་ག སློ་སྨན་གི་རིགས་ཏེ། རློ་ཚ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་གློ་ཚད་དང་། མཁལ་ཚད་སེལ། གང་

བའི་ཆུ་སློ་ཚ་བ་ལ་ཕན། 

བེ་ག་བ། ལློ་གཅིག་སྐྱེ་བའི་རྩྭ་ལྡུམ་ཞིག་ཡིན། མཐློ་ཚད་ལིས་སྨིས་20-60བར་ཡློད་ལ། མེ་ཏློག་

གི་སྐློགས་ཤུན་ལང་སེར་དང་འདབ་མ་དཀར་པློ་ཡིན། འབས་བུ་ཟླུམ་པློ་ལེབ་མློའི་ནང་ན་ས་

བློན་དམར་ནག་ལྔ་ནས་བཅུ་བར་ཡློད།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བེ་གང་། འབྲུ་རིགས་བེ་གང་ཞེས་པ། འདློང་དློའི་ཚད་ཡིན། དེང་དུས་སྤི་རྒྱ་གང་གི་ཚད་ཡིན། 

བེ་གུ་གསེར་ཐིག སློ་སྨན་གི་རིགས་ཏེ། རློ་མངར་ལ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རྨ་འབྲུབ། རྣག་

ཆུ་སྐེམ། ལྷ་བའི་ནང་ཁག་རྒྱུ། དབིག་དུག་སེལ།

བེ་ཕུལ། བློད་དུ་འབྲུ་རམ་འབས་སློགས་འཇལ་ཚད་བེ་དང་ཕུལ་གཉིས་ཏེ། བེ་ནི་ཁལ་གི་ཉི་ཤུ་ཐམ་

པའི་ཆ་གཅིག་དང་། ཕུལ་ནི་བེ་གང་གི་དྲུག་ཆ་གཅིག

བེ་བ། བེས་པ། བེ་བ། བེས། འགེམས་པ་དང་། སྤས་པ་དང་། ཕན་ཚུན་སྤེལ་བ། གནམ་ལ་འཇའ་ཚོན་

བེ་བ། ཀ་བ་ཕན་ཚུན་དབར་དུ་མེ་ཏློག་ཕེང་བ་བེས། ཚོགས་རར་དར་ཆ་དམར་པློ་བེས་པ། 

བེ་བློ། ① འཇལ་སྣློད་ཀི་བེ་ཆེན་པློ། བེ་བློ་ཆེ། ② [ཡུལ] གནག་ཕྱུགས་ཁ་མིག་གི་མཐའི་སྤུ་མདློག་

སྐྱ་བློ་ཅན་ཞིག་གི་མིང་།

བེ་བློ་ཟས། སར་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་པློ་སེང་གེ་འགམ་གི་བུ་བཞིའི་གཅིག་སྟེ་ཤཱཀ་མུ་ནེའི་ཁུ་བློ་ཞིག 

བེ་མློ། འབེལ་མེད་ལློང་གཏམ་མམ་ངག་འཁལ་གི་གཏམ། བེ་མློའི་ལློང་གཏམ་བཤད་ནས་ཉི་མ་སྐྱེལ། 

བེ་མློའི་གཏམ། ལློང་གཏམ་གི་མིང་། 

བེ་ལློག་སང་ལློག འཇལ་བེད་བེ་དང་། འདེགས་བེད་སང་དེ་ཡུལ་སློལ་སྤི་དང་མཐུན་པ།

བེ་སེ་འབློང་། འབློང་གི་ཚིག་རྒྱན་ཏེ། སྙན་ངག་སྐབས་སུ་བེ་སེ་འབློང་དང་འབློང་བེ་སེ་གང་བདེ་

སྦར་ཆློག

བེ་སློག་གཡུལ་འཁྲུག སེ་དགེའི་མདུན་སྐློར་བེ་འབློད་དཔློན་དང་། སློག་མློ་དཔློན་གཉིས་སེ་པ་ནང་

འཁྲུག་གི་དློན་རྐྱེན་ཆེན་པློ་ཞིག་བྱུང་བ་ནི། སྤི་ལློ་༡༩༤༧ལློར་སེ་དགེ་རྒྱལ་པློའི་མངའ་ཁློངས་

ཀི་རྔ་མློང་སྣ་པ་དང༌། ལ་བཞི་འཛིན་པ་གཉིས་རྩྭ་ས་རློད་གེང་གི་དམེ་འཁྲུགས་ཤློར། མཐར་རྔ་

མློང་སྣ་པའི་ཕློགས་ཀི་འཇུ་ཆུང་དཔློན་དང༌། སློག་མློ་དཔློན་རྣམས་དང༌། ལ་བཞི་འཛིན་པའི་

ཕློགས་ནས་བེ་འབློད་རྣམས་སེ་དགེ་དགློན་ཆེན་ལ་གློད་གཞི་གཏུགས་གཤེར་འགློ་རྒྱུ་བས། 

འཇུ་སློག་གཉིས་ཀིས་བེ་འབློད་ལ་མགློ་བསྐློར་བཏང་སྟེ་རྨེ་ཤློད་དག་མནན་འགག་ཅེས་པའི་

འཕང་དེ་སྒུག་ནས། བེ་འབློད་ལྷ་རྒྱལ་དཔློན་གཡློག་སྐུ་འཁློར་རྣམས་ལམ་དེར་འློང་བའི་སྐབས་

སུ་གཡས་གཡློན་དུ་འཇབ་སྒུག་བས་པའི་འཇུ་སློག་གཉིས་ཀི་དམག་མིས་མེ་འདའ་བརྒྱབ་ཏེ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཙོ་བློ་བེ་འབློད་ལྷ་རྒྱལ་གཙོས་པའི་སྐུ་འཁློར་མང་པློ་ཞིག་བསད། བེ་འབློད་སྐུ་འཁློར་འགའ་

ཞིག་ལམ་གཡས་གཡློན་གི་ནགས་ཁློད་དུ་བློས། དེ་ནས་སློག་མློ་དཔློན་ཨུ་བརན་ཆག་རའི་

ཐློག་ཏུ་ལངས་ནས་ཀི་སྒ་དང་བཅས་ཏེ་བེ་འབློད་དཔློན་གཡློག་ཤི་བའི་རློ་ཐློག་ཏུ་རྔམ་རིག་

སྟློན་སྐབས། འཛིང་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་རྒྱལ་གིས་མེ་མདའ་བརྒྱབ་ཏེ་བསད་པ་སློགས་སྐབས་

དེར་དཔློན་ཁག་གཉིས་བར་དམེ་འཁྲུགས་ཀིས་མི་ཤི་ར་འགེལ་སློགས་ཡུལ་སེ་སྤི་ལ་མི་བདེ་

བ་ཚབ་ཆེན་ཆགས། དེ་ནས་བེ་འབློད་དཔློན་གི་རྒྱབ་ར་བ་རྒློད་ཚང་གིས་བས་ཏེ་ལ་བཞི་

འཛིན་པའི་དམག་དཔུང་རྨེ་ཤློད་དུ་ཡློང་ནས་མི་སེ་བཅློམ་འཕློག་དང༌། ཁང་གཞིས་གཏློར་

བཤིག་སློགས་བས། རྔ་མློང་སྣ་ནས་སེ་ཚོ་ཁག་གཅིག་ཡིད་ལྷུང་བཙན་དེད་བས་ཏེ་མི་གཏའ་

ཉར་བ་ལ་བུ་བས་པར་སྤི་ལློ་༡༩༧༧ལློའི་བར་ཁློ་ཚོ་ཡིད་ལྷུང་ཁློག་ཏུ་བསད་དགློས་བྱུང་བ་

ལས་ཚུར་རང་ཡུལ་ཏུ་ལློག་མ་ཐུབ་པ་རེད། རྨེ་ཤློད་དུ་ལ་གཞི་འཛིན་པའི་དམག་ཡློང་སྐབས་

བེ་དམག་འཇིགས་མེད་ཕིན་ལས་གཙོས་པའི་འཇུ་སློག་གི་བུ་ར་གང་ཧྲག་ཁིམ་གཞིས་བཅས་

པ་ཡུལ་བུད་ནས་ས་ལེ་སྐུ་མདློར་ཕིན། ལེ་སྐུའི་བ་འུ་དཔློན་ལ་མགློ་བཏགས་ཏེ་དེར་གནས་

སྐབས་གཞིས་ཆགས་པ་རེད། དེ་ནས་བ་རྒློད་ཚང་གི་དམག་བསྡུས་ཏེ་བེ་དམག་སྐུ་འཁློར་

རྣམས་རེས་དེད་དུ་ལེ་སྐུ་མདློར་ཕིན། ལེ་སྐུར་བ་འུ་དཔློན་གིས་བ་རྒློད་དམག་མི་ལ་མགློ་

བསྐློར་བཏང་སྟེ་བགློ་གེང་བེད་ཁུལ་བས་པར། གློ་བུར་དུ་བེ་དམག་སྐུ་འཁློར་གིས་དམག་

བརྒྱབ་ཏེ་བ་རྒློད་ཚང་གི་རེས་དེད་དམག་མི་ཕལ་ཆེར་བསད་པས་བ་རྒློད་ལ་ཕམ་ཁ་ཚད་མེད་

ཅིག་བྱུང་བ་རེད། སྐབས་དེར་མི་བསད་པའི་རྣ་བ་རྣམས་བཅད་པ་དེ་དང༌། བ་རྒློད་ལ་དམའ་

འབེབས་བས་པའི་ཡི་གེ་ཞིག་བིས་པ་དེ་གཉིས་མར་སྐྱེལ་བའི་བང་མི་ཁ་ཤས་བཏང་བ་ལས་

གཞན་ཐམས་ཅད་བསད་པར་གགས། དེའི་ཕི་ལློ་ཙམ་ནས་བ་རྒློད་ཀི་དམག་ཐེངས་གཉིས་

པར་ལེ་སྐུ་མདློ་དྲངས་རྒྱུའི་གབས་སྒིག་བེད་བཞིན་སྐབས་སུ་གློ་མིན་ཏང་གི་སིད་དབང་ཤློར་

ཏེ། ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརེས་ཞིང༌། བཅིངས་འགློལ་དམག་དཔུང་སེ་

དགེར་འབློར་བ་དང་སེ་དགེ་ནང་འཁྲུགས་ཀི་དློན་རྐྱེན་དེ་རང་ཡལ་དུ་ཕིན་པ་རེད། 

བེ་སང་། འཇམ་བེད་ཀི་བེ་དང་། འདེགས་བེད་ཀི་སང་། 
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བེག གི་དང་ཟློར་བས་དངློས་རས་ཕ་མློ་མང་པློ་མཉམ་དུ་བཅད་པའི་དློན་ཏེ། བེག་བའི་ལློ་ཏློག རྩྭ་

བེག་པར་བ་ལ་བུ།

བེགས། འབེག་པའི་སྐུལ་ཚིག

བེགས་པ། འབེག་པའི་འདས་པ།

བེང་། [རིང] རྒྱུན་ནམ་སློལ། གཞུང་འདིའི་ཁིད་རྒྱུན་ད་ལའང་བེང་མ་ཆད་པ་ཙམ་དུ་གནས་སློ།། 

བེང་ངེ་། རྒྱུན་མ་ཆད་པ་གནས་པ། སྟློད་འདུལ་གི་རྒྱུན་ཧ་ཅང་དར་ཁབ་མི་ཆེ་ཡང་བེང་ངེ་བ་བྱུང་། 

ཞེས་ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ཏུ་གསལ་བ་ལར་རློ།།

བེང་པ། [ཡུལ] གཡག་གི་པགས་པ་ལ་བེས་པའི་ཐག་པ་ལ། བེང་ལེབ་དང་བེང་སས་སློགས་ཡློད་དློ།། 

བེང་བེང་། གསལ་བ་དང་མྱུར་བའི་མིང་། 

བེང་བེང་པ། [རིང] ①གཅིག་གིས་གཅིག་གི་རེས་སུ་འབངས་པའམ་རྒྱུག་པ། ② ནར་ནར། རྒྱུ་

བེང་བེང་ནར་ཞིང་འཐློར།

བེད་སྐད། ① འཇིགས་སྐྲག་སྐྱེས་པའི་སྐད། སློད་ཁང་ལ་མེ་སྐྱློན་ཤློར་བ་མཐློང་དུས་བེད་སྐད་

བརྒྱབ་སྟེ་ཁིམ་མཚེས་རློགས་ལ་སྦྲློན། ② འཇིགས་སྣང་སྐུལ་བའི་སྐད། ཕིར་དེངས་ཤིག་ཅེས་

བེད་སྐད་འདློན་པ། དག་བློའི་སྙིང་ར་ལློག་མར་འབིན་པའི་བེད་སྐད་ཆེས་ཆེར་སྒློག་པ།

བེད་དངངས། སྐྲག་སྣང་། ཡིན་ལུགས་བདེན་དློན་ལ་བེད་དངངས་བེད་པ།

བེད་དངངས་སློང་བ། སྐྲག་སྣང་སྐྱེ་བར་བེད་པ། ར་ངར་པློ་ཞློན་དུས་བེད་དངངས་བསངས་ན་ཁ་ལློ་

སྒྱུར་དཀའ།

བེད་ཐག་ཆློད། བེད་ཐག་ཤློར། བེད་རགས་ཕློག་སློགས་ནི་སྣ་སུན་ཕློག་པའི་དློན་ནློ།། དཔེར་ན། ཁློ་

ཚོའི་ནང་ཁློན་ནས་འགློ་ཡི་མིན། མི་ལ་ལས་ཀ་སྐུལ་བ་མ་ཚད་གཤེ་གཤེ་ཚ་བ་གཅིག་བས་ང་

རང་བེད་ཐག་ཤློར་སློང་ལ་བུའློ།། 

བེད་འཐློམས། འཇིགས་སྐྲག་སྐྱེས་ནས་མགློ་འཐློམས་པ། བ་དཀའ་བྱུང་བར་བེད་ཐབས་ཟད་ནས་

བེད་འཐློམས་སུ་ལུས་པའི་རྣམ་པ་ཞིག

བེད་གདངས། ① སྐྲག་པའི་སྐད་གདངས། ② ཞེད་དྲགས་ཏེ་ཁ་གདངས་པ།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བེད་པ། འཇིགས་པའམ་ཞེད་པ། མི་མཐློང་དུས་རི་བློང་བེད་ནས་འདྲློགས་ཡློང་།

བེད་ཕློངས། འཇིགས་སྐྲག་དང་ཉམ་ཐག་པ། བེད་ཕློངས་ཀིས་ཉམས་ཉེས་གཏློང་མི་ཐུབ།

བེད་ཤ་ཐློན་པ། འཇིགས་པའི་ཤ་ཚུགས་སམ། རྣམ་འགྱུར་ཐློན་པ། མེ་སྒློགས་ཀི་འུར་སྒ་ཐློས་ནས་

སར་མ་རྣམས་བེད་ཤ་ཐློན་པའི་མིག་བགད་དེ་བློས་འཐློར་ཕིན་པ། 

བེད་ཤ་འཐློན་པའི་སྤན། འཇིགས་སྐྲག་ཧ་ཅང་ཆེན་པློ་བྱུང་ནས་མིག་རིག་རིག་ཏུ་ལ་བ།

བེའི་ཟླ་བ། [མངློན] བློད་ཟླ་དྲུག་པ།

བེའུ། [སེ་དགེ]ཤིང་སློང་ཅུང་ཕ་བ་བཅད་པའི་ཤིང་དབྱུག་གི་མིང་ཡིན། ཕམ་དང་དློན་གཅིག 

བེའུ་ཆུང་། འཇལ་བེད་བེ་ཆུང་བ།

བེལ་སང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་busy ཟེར། 

བེལ་རབ། བེལ་ཞིང་འཚབ་པ། སློབ་བུ་རྣམས་བེལ་རབ་ཀིས་འབློར། 

བེལ་རབ་ཚབ་ཚུབ། བེལ་བ་ཚ་པློ། འགློ་སློང་བེལ་རབ་ཚབ་ཚུབ།

བེལ་ཕློངས། དབུལ་ཕློངས། བེལ་ཕློངས་ཀི་སྡུག་བསལ་ལས་ཐློག་མར་གློལ་བ། རི་ཁུལ་དེ་བེལ་

ཕློངས་དང་རེས་ལུས་ཐེབས་པའི་རྣམ་པ་ལས་གློལ་ཐུབ་པ།

བེལ་བ། ① འཚབ་པ། ལས་བེལ་བ། ལུས་བེལ་བ། ངག་བེལ་བ། སེམས་བེལ་བ། ② ཁློམ་པ་མེད་

པའམ་དལ་བུ་མ་ཡིན་པ། ལས་དློན་ལ་བཀློད་སྒིག་འཐུས་ཚང་མ་བས་པས་བེལ་བ་ཚབ་ཚུབ་

ཏུ་གྱུར་པ། ཞློགས་པར་བེལ་བ་ཆེན་པློ་བས་ནས་ལས་གྲྭར་ཕིན་པ། གློ་བུར་བེལ་བ་ལངས་པ། 

ལས་མང་ལག་ཉུང་གི་གནས་ཚུལ་འློག་ཏུ་བེལ་བ་མེད་པའི་གློ་སྐབས་མི་ཡློང་། དབིན་སྐད་དུ་

busy ཟེར། 

བེལ་བ་ཏུར་ཏུར། རིངས་པའམ་རབ་རབ། སྐད་ཆ་བེལ་བ་ཏུར་ཏུར་གིས་བཤད་པ་གསལ་པློར་གློ་

མི་ཐུབ།

བེལ་བ་ཚ་པློ། དལ་པློ་མེད་པའམ་ཁློམ་པ་མེད་པ།

བེལ་དབང་། བེལ་བའི་སྟབས། ཉེ་ལམ་ལས་ཀ་བེལ་དབང་གིས་གཅིག་བཟུང་གཉིས་ཤློར་གི་སྣང་
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ཚུལ་ཞིག་ཆགས་བྱུང་།

བེལ་བརློན། བེལ་བ་ཆེན་པློའི་སློ་ནས་འབད་བརློན་བེད་པ། དབར་དུས་མ་ཤར་གློང་ལ་བེལ་བརློན་

གིས་ཆུ་ཡུར་ཉམས་གསློ་འཐུས་ལེགས་བས།

བེལ་ཚབས། ལས་བེལ་གི་བབ། བསམ་ཚུལ་བེལ་ཚབས་ཆེ་བ། བེད་སྟངས་བེལ་ཚབས་ཆེ་བ། 

བེལ་ཚིལ། [ཡུལ] བེལ་རེ་སྟེང་དུ་ལུག་ཚིལ་བཏུང་སྟེ་བཟློས་པ་ལ་ཟེར། ལུག་གི་བེལ་ཚིལ་ཟློས་

ན་ཞིམ། ཞེས་པ། 

བེལ་ཚུབ། བེལ་འཚུབ་དང་འདྲ།

བེལ་འཚབ། བེལ་ཞིང་མྱུར་སྟབས་ཀི་རྣམ་པ།

བེ་འཚུབ། བེལ་ཞིང་ཟིང་ཆ་ཆེ་བའི་རྣམ་པ།

བེལ་འཚུབ་ལངས་པ། བེལ་བ་ཚ་པློ་བྱུང་ནས་ཟིང་འཁློལ་བ། 

བེལ་ཟིང་། བེལ་བ་དང་ཟིང་ཆའི་བསྡུས་ཚིག ལས་ཀ་བེལ་ཟིང་ཆེ་སྐབས་སློབ་སྦློང་བེད་པའི་ཁློམ་

པ་མི་ཡློང་།

བེལ་ཟིང་འ་འུར། བེལ་ཟིང་གི་རྣམ་པ་དྲག་པློ། ལས་ཀ་གནད་ལ་མ་འཁེལ་ན་བེལ་ཟིང་འ་འུར་བས་

ཀང་ལས་ཆློད་ཆེར་མི་ཡློང་། 

བེས། ① བེ་བའི་སྐུལ་ཚིག ② ར་དྲེལ་སློགས་ལ་རྩྭ་གཟན་སྟེར་སའི་བེས་ཁ། ར་བེས། གང་བེས། 

ར་ཕློ་བེས་ལ་ཐློགས་དང་། གློང་ཐང་མི་ཡིས་བརྒྱབ་ཡློང་།

བེས་པ། བེ་བའི་འདས་པ། 

བེས་པློ། [རིང] ཡ་མཚན་ནམ་ཁད་མཚར་གི་དློན།

བློ། ① ལུས་ཀི་གར་སྟབས་ཤིག ཞབས་བློ་རྒྱབ་པ། གླུ་ལེན་བློ་རྡུང་། སློར་བློ་འཁབ་པ། ② མནའ། 

མིའི་ཁློད་དུ་བློ་འབློར་བ། ཕི་འདློམས་ཀི་བློ་དམ་པློས་བསག་པ། ③ [རིང] ནད། ཁེད་སྐུ་བློ་

འཚལ་ལམ། ④ [ཡུལ] རྒྱགས་ཆས།

བློ་དཀར། མནའ་གཙང་མ།

བློ་ཁ། [ཡུལ] རྒྱགས་ཕེ།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བློ་འཁབ་པ། རྔ་ཆུང་རྡུང་བཞིན་གར་འཁབ་བེད་པ།

བློ་གར། རང་བློ་འཁབས་ནས་སྟློན་པའི་ཟླློས་གར།

བློ་གླུ། བློ་འཁབ་བཞིན་དབངས་གེར་བའི་མིང་།

བློ་ཆས། [ཡུལ] རྒྱགས་ཆས།

བློ་འཆམ་པ། ① བློ་འཁབ་པ། ② བློ་འཁབ་མཁན། 

བློ་དློར་བ། མནའ་བསྐྱལ་བ་སྟེ་བློ་བློར་བའང་ཟེར། བེད་རེ་སྐན་གི་བློ་དློར་བ།

བློ་རྡུང་བ། བློ་འཁབ་པ། 

བློ་བརྡུང་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བློ་ནད། ན་ཚ། ལུས་ལ་བློ་ནད་མེད།

བློ་ནད་ཅན། ནད་པ། 

བློ་པ། བློ་འཁབ་མཁན།

བློ་པ་གཞས་མ། བློ་འཁབ་མཁན་དང་གཞས་གཏློང་མཁན། སར་བློད་སེ་པ་ གཞུང་སྐབས་ཏཱ་ལའི་

བ་མས་རྒྱལ་སིད་ཆློས་སིད་བཞེས་པ་སློགས་གཞུང་གི་མཛད་སློ་ཆེ་ཁག་ཚུགས་དུས་ཀི་བློ་

འཁབ་མཁན་དང་གཞས་གཏློང་མཁན། 

བློ་བ། ① འདློད་པ། གཉིད་བློ་བ། གཅིན་པ་བློ་བ། རྒློད་བློ། སྐྱུག་བློ་བ། དགློད་པའི་ཁ་ལ་བལས་ན་

དགློད་བློ། ངུ་བའི་ཁ་ལ་བལས་ན་ངུ་བློ། ② ལང་བ་དང་། མློང་བའམ་ཚོར་བ། དྲི་མ་བློ་བ། རློ་བློ་

བ། ③ དྲི་མ་དང་། རློ། ཟས་ཀི་བློ་བ་ལ་བུ། ལློ་ཆས་བློ་བ་ཞིམ་པློ། ④ [མངློན] བློ་བ་ལ་མངར་བ་

དང་། སྐྱུར་བ། ཁ་བ། བསྐ་བ། ཚ་བ། ལན་ཚྭ་བ་བཅས་དྲུག་ཡློད་པས་གངས་དྲུག་མཚོན།

བློ་བ་ངློ་མཚར་ཅན། གནའ་བློའི་རྒྱ་སློལ་རི་མློར་དཔྱད་བརློད་བེད་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་ཡིན། རི་མློ་

མཁན་གིས་རི་མློར་བརེན་ནས་ཤུགས་བསྟན་གི་གློ་དློན་མཚོན་པའམ་ཡུལ་ལློངས་སློགས་

འབི་སྐབས་མེ་ཏློག་གགས་ཅན་གི་ཡལ་ག་ཙམ་བིས་ནས་མཚོན་པར་བེད་པ། དེ་བཞིན་རི་མློ་

བཀློད་སྒིག་དཔེ་གསར་འགློད་པ་སློགས་མདློར་ན་གཟིགས་པ་པློའི་ཚོར་སྣང་ལ་བློ་བ་ངློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

མཚར་ཅན་བྱུང་བར་ཟེར།

བློ་བ་རེད། ཟས་ཀི་བློ་བ་ཧ་གློ་བ། 

བློ་བ་བལས། ཟས་ཞིམ་མི་ཞིམ་ཚོད་བལས་པ།

བློ་བློར། མནའ་བསྐྱལ་བའམ་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་བས་པ། 

བློ་བློར་བ། བློ་དློར་བ་དང་དློན་གཅིག 

བློ་མ། བློ་གར་འཁབ་མཁན་བུད་མེད།

བློ་མི་འཚལ་བ། [རིང] ནད་མེད་པ།

བློ་བརེས། བློ་འཁབ་པ། མི་མང་གི་དབུས་སུ་བློ་བརེས་ནས་ལད་མློ་སྟློན་པ།

བློ་འཚལ་བ། [རིང] ནད་ཕློག་པའམ། ན་བ། 

བློ་གཞས། ཞབས་བློ་དང་གླུ་གཞས། 

བློ་གཟུངས། དམ་བཅས་བའམ་མནའ་སྐྱེལ་བ།

བློ་གཡློག ནད་པའི་གཡློག་པློ།

བློ་ཤློན། རྔ་དང་བཅས་པའི་གླུ་གཞས་བློ་གར་གི་མིང་།

བློགས། བེག་ལ་ལློས།

བློང་། བསླུ་བིད་ཀི་དློན་དུ་སྣང་།

བློད། འབད་པའི་སྐུལ་ཚིག 

བློད་རྒྱགས་པ། སྐྱིད་དྲགས་པ།

བློད་པ། ① དགའ་བའི་སེམས། ལག་རལ་སྦློང་བའི་བློད་པ་སྐྱེད་པ། ② བློ་བ་དང་། འདློད་པ། རེད་

མློ་རེ་བློད་པ། དགའ་བློད། ངུ་བློད་པ། དགློད་བློད་པ།

བློད་པློ། སྣང་བ་སྐྱིད་པློའམ་སེམས་དགའ་བློ། མི་བློད་པློ། གླུ་གཞས་བློད་པློ། རེན་འབེལ་གི་དགའ་སྟློན་

བློད་པློ། གཏམ་བཟང་བློད་པློ། གནས་ཚུལ་བློད་པློ་ཞིག་ཐློས་བྱུང་། དེ་རིང་གིང་གར་བློད་པློ་བྱུང་། 

བློད་བློད་བས། ཀུ་རེའམ་རེ་མློ་ལབ་པའི་དློན་ནློ།། དཔེར་ན། ཁ་སང་ལབ་པ་དེ་ངས་བློད་བློད་བས་

པ་ཡིན། ཡིད་ཆེས་བྱུང་ངམ་ལ་བུའློ།། 



  1812  
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བློན། བན་པའི་སྐུལ་ཚིག

བློབ། ར་ལག་གིས་བབ་རྒྱུ་དེ་བློབ་ཅིག་ཅེས་སྐུལ་ཚིག

བློབས། འབབ་པའི་སྐུལ་ཚིག

བློའ་བརྨྱེད། སྙུན་རྨེད་པ་སྟེ་འཚམས་འདྲི་ཞུ་བ།

བློའུ། བ་བློའི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག

བློའ ློ། བ་བློའི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག

བློལ། ཁག་ཁག་སློ་སློར་ཁ་བལ་རྒྱུ་བློལ་ཅིག་ཅེས་སྐུལ་ཚིག 

བློས། འབློས་པའི་སྐུལ་ཚིག

བློས་འདེད། བློས་པའི་རེས་སྙེག་གམ་ར་མདར་འགློ་བ། དག་བློ་བློས་འདེད་གཏློང་བ།

བློས་འདློན། [རིང] མནའ་སྐྱེལ་བ།

བློས་པ། འབློས་པའི་འདས་པ།

བློས་བློལ། བློས་ཏེ་ཡུལ་གཞན་དུ་སློང་བ། བློས་བློལ་གི་དག་དམག་ཚང་མ་ར་མེད་དུ་བཏང་བ། 

བློས་ཤློར། བློས་ཏེ་ཤློར་སློང་བ། ཡང་ན་བློས་པ་དང་། བློས་བློལ་སློགས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

བ། ① བློད་ཀི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གནས་ཞིག་སྟེ། འཚོ་བའི་མི་ལ་བ་སློག་རྣམ་ཤེས་གསུམ་

ཡློད་པ་ལས། བ་ཡི་ངློ་བློ་ནི་མིའི་ལུས་ལ་རང་གྲུབ་ཏུ་གནས་ཡློད་པའི་སློག་ལུས་དབང་ཀླུང་

གི་ནུས་པར་བརན་པར་བེད་པའི་གློགས་ཀི་རྐྱེན་ཞིག་ལ་ཟེར། དེ་ཡང་འབྱུང་བ་བཞིའི་ནུས་པ་

ཞིག་ཡིན་པར་འདློད། བ་ཡི་རྣམ་པ་ནི། དངློས་པློ་དང་སློག་ཆགས་སློགས་ཀི་རྣམ་པར་ཡློད་

པར་འདློད་དེ། དཔེར་ན། བ་རི། བ་ཤིང་། བ་མཚོ། བ་གཡུ་ལ་བུ་དང་། འབྱུང་རིས་ཉེར་མཁློ་

བུམ་བཟང་ལས། སློང་ནི་ས་ཁམས་ཤ་བར་བ། འགྲུ་ནི་ཆུ་ཁམས་གཡག་ལ་བ། ། དབ་ནི་

ལགས་ཁམས་རྐྱང་ལ་བ། ། སློ་ནི་མེ་ཁམས་ར་ལ་བ། ། ས་ཤིང་ཁམས་ལུག་ལ་བ། ། ཞེས་བློད་

ཀི་རུས་ཚོ་མི་འདྲ་བ་རེ་ལ་བ་རེན་སློག་ཆགས་མི་འདྲ་བ་རེ་ཡློད་པར་བཞེད་སློལ་ཡློད། 

གློམས་སློལ་ལར་ན། མིའི་ལུས་ཁམས་ཀི་འབྱུང་བའི་སྟློབས་དང་གཟི་མདངས་ལ་བ་ཞེས་

འབློད་པར་སྣང་སྟེ། མི་གང་ཞིག གདློང་གི་མདངས་ཡལ་བ་ན་མི་དེའི་བ་འཁལ་ཟིན་པའི་རགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

སུ་འདློད་ཅིང་། གདློང་གི་མདངས་རྒྱས་ན་མི་དེའི་སློག་ལུས་དབང་ཐང་སློགས་རྒྱས་པའི་

རགས་སུ་འདློད། མི་ཤི་བའི་ཚེ་སློག་གི་རྒྱུ་བ་ནི་ཆད། རྣམ་ཤེས་ནི་ལས་ཀི་རེས་བུ་འབངས། 

བ་དེ་ཚེ་འདས་དེའི་ཕུང་པློ་དང་ལྷན་ཏུ་ལློ་དགུའི་བར་དུར་སར་གནས་ཡློད་སྟབས། དུར་ས་

བཟང་ན་ཤུལ་གི་ཁིམ་ཚང་དེ་ལ་དགེ་ཞིང་། དུར་ས་ངན་ན་ཤུལ་གི་ཁིམ་ཚང་དེ་ལ་རག་ཏུ་མི་

དགེ་བར་འབྱུང་བར་བཤད། ② སྟེང་དང་། གློང་། ས་བ། བ་ན་མེད་པ། ལག་གི་བ། དཀློར་གི་

བ། བ་ནས་བར་འཕར་བ། ③ རུང་དང་། ཆློག་པ་དང་། བཟློད་པ། སྤི་ལ་ཕན་ན་སེར་ལ་གནློད་

ཀང་བ། མི་དམངས་ལ་ཕན་ཐློགས་ཡློད་པའི་ལས་དློན་ཚང་མ་བེད་བ། རང་དབང་མེད་པར་

འཚོ་བ་ལས་ཤི་བ་བའློ།། རང་སློག་བློས་གཏློང་བ་བའི། དག་ལ་མགློ་སྒུར་བེད་མི་ཐུབ། དབུལ་

པློར་གྱུར་ཀང་བའི། གཞན་ནློར་བརྐུ་བར་མི་བའློ།། ཅུང་ཟད་དཀའ་ཡང་བ་ཡི། བ་བ་མཐའ་མ་

ཡིན་ན་མི་འགིག 

བ་སྐམ་པ། ① བློ་ཁློག་མེད་པའམ་སར་མ། ② ཞེད་ཐག་ཆློད་པ།

བ་ཀ་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༩༤༠ལློར་ཕག་བཏབ། ད་ལ་མཚོ་

སློན་གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བ་སྐྱེལ་བ། ① ཆློས་ལུགས་པའི་ཤློད་སློལ་ལར་ལུས་ཀི་བ་འདྲེ་ལ་འཁེར་འཇུག་པ། ② བ་འཚོང་

བ་སྟེ་ལ་རྒྱ་དག་ལ་ཤློར་བར་བེད་པ། ③[རིང] བ་བསྐྱལ་བ་དང་འདྲ། 

བ་སྐྱེས། ① གྲུ་བཙས། ② དཔྱ་ཁལ། ③ ལག་རགས།

བ་བསྐྱལ་བ། [རིང] མི་ཟད་པ།

བ་ཁད། [རིང] དྲེགས་པ།

བ་ཁབ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་དཀིལ་ཙམ་དུ་ངག་དབང་ཕིན་ལས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་འབའ་རློམ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བ་ཁིམ། དཀར་རིས་ལས་བཤད་པའི་མི་ཕྱུགས་ཀི་བ་གནས་ས། 

བ་ཁེར་བ། འཇིགས་སྣང་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པློ་བྱུང་བས་རང་གི་དྲན་ཤེས་ཀང་འཆློལ་སློང་བ།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བ་ཁེར་ཧློན་ཐློར། བ་ཚེ་གཞན་གིས་ཁེར་ནས་དྲན་པ་ཐློར་བ། དག་བློ་དཔའ་ཞུམ་སྟེ་བ་ཁེར་ཧློན་

ཐློར་གིས་ལག་པ་བཀག་སྟེ་མགློ་སྒུར་བ།

བ་འཁར། ① བ་ལུས་ལ་གནས་པའམ། ཆགས་པ། ② བ་གནས་སའི་འཁར་རྒྱུག་གམ། ལག་

རེན།བ་འཁུམས་པ། ཤིན་ཏུ་སྐྲག་པ།

བ་མཁེན། ①བཙུན་མློའི་འཁློར། ② རིས་མཁན། ② འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་ཟླ་ཞག་དུས་སུ་རྒྱུ་

བའི་ས་བདག་གི་རིགས་ཤིག རྣམ་པ་མིའི་ལུས་ཅན། ལགས་ཀི་མདའ་གཞུ་འཕེན་ནས་སྐྱེ་

འགློའི་ལས་ལ་ཀློ་ལློང་དང་། ཕག་དློག་བེད་པའི་འབྱུང་པློ་ཞིག 

བ་འཁམས་པ། ལུས་ལ་གནས་པའི་བ་དེ་རང་ལུས་བརླ་ནས་ཕིར་ཐློན་པའམ་གར་བ། 

བ་འཁར་བ། བ་ཚེ་གཞན་དུ་འཐློར་བའམ་གར་བ། 

བ་གབ། སྟེང་གཡློགས་སམ། ཐློག་གཡློགས། འགྲུལ་པ་རི་ཞློལ་བ་གབ་མེད་པའི་གནས་སུ་སློད་པ། 

བ་གབ་ཅན། [མངློན] ཁང་པ།

བ་གློར་ཞློ་ཤ སྨན་གི་བེ་བག་ཅིག

བ་གློས། འཚོ་བའི་ཡློ་བད་བཅུ་གསུམ་གི་ནང་གསེས། ཆློས་གློས་རྣམ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་དགེ་

ཚུལ་སློང་གཉིས་ཀས་ཉིན་མློར་བགློ་བའི་སྟློད་གློས་སེར་པློ་ཞིག་སྟེ། སྣམ་ཕན་བདུན་དང་། 

གེགས་བུ་ཕེད་དང་གསུམ་པ། ཚད་སྣམ་སྦར་དང་འདྲ་ལ། དེང་སང་ཡློངས་གགས་སུ་ཆློས་

གློས་ཞེས་བརློད། 

བ་རྒན། བ་མ་དང་གྲྭ་པ་ལློ་ན་རྒན་པློ།

བ་གར་བ། བ་སློག་གཞན་དུ་འཐློར་བ།

བ་གྲྭ། ① བ་མ་དང་གྲྭ་པའི་བསྡུས་མིང་། ② བ་མ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་འདུས་ས།

བ་འགུགས། བ་འཁམས་པ་ཚུར་འགུགས་པ།

བ་སྒློ། བ་གནས་སའི་བ་སྒློ། སྨུག་པློ་སྒློ་གཅིག་ཡློད་པ་འདི། ། ཚ་བློ་གེ་སར་བ་སྒློ་རེད། 

བ་བརྒྱུད། གདམས་ངག་རྣམས་བ་མ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་རིམ་བཞིན་བརྒྱུད་པའི་།

བ་ལྔ། ༡རྒྱལ་པློ་འབངས་ཀི་བ། ༢ ཡློ་གལ་འཆློས་པ་སིད་ཀི་བ། ༣དགུང་བློན་དབང་གི་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

༤ ནང་བློན་རིས་ཀི་བ། ༥ ཡུལ་དཔློན་འཕང་བཟློའི་བ། 

བ་ཅློལ། ① བབ་ཅློལ་ཏེ་བསམ་བློ་མ་བཏང་བ། བ་ཅློལ་དུ་བ་བ་བེད་པ། ② གཉིད་དུས་སུའམ། 

སེམས་འཁྲུལ་ནས་གང་བྱུང་སྨྲ་བའི་སྐད་ཆ། སེམས་འཁྲུལ་ཏེ་བ་ཅློལ་རྒྱབ་གི་འདུག 

བ་བཅློལ། བ་ཅློལ་དང་འདྲ།

བ་ཆད་པ། ཞེད་ཐག་ཆློད་ནས་བ་འཐློར་བ།

བ་ཆས། ① བ་མའི་ཆ་ལུགས། ② བ་མའི་ཡློ་བད།

 བ་ཆུང་། བ་མ་ཆུང་ཁག

བ་ཆུང་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་བག་གཡབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བ་ཆུང་དྲུག ༡ རྐྱང་། ༢ གཙོད། ༣བློང་བུ། ༤ ར་སྙན། ༥ ག་བ། ༦ སྤང་ཀིའློ།། 

བ་ཆེན། བ་མ་ཆེ་ཁག

བ་ཆེན་མཁན་བརྒྱུད། བ་ཆེན་དགློངས་པ་རབ་གསལ་ནས་བྱུང་བའི་སློ་ཐར་སློམ་རྒྱུན།

བ་ཆེན་དགློངས་པ་རབ་གསལ། ཆུ་བི་སྟེ་སྤི་ལློ་༨༩༢པའི་ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་

སྟག་སྟེ་སྤི་ལློ་༩༠༦ལློར་མདློ་སྨད་དུ་ཕེབས་ཏེ་དམར་གཡློ་གཙང་གསུམ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། 

བསྟན་པའི་མེ་རློ་མདློ་སྨད་ནས་གསློས་པས་བསྟན་པ་ཕི་དར་གི་དབུ་བརེས། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་

པའི་ལགས་ལུག་ལློར་བསྙེན་པར་རློགས། བ་ཆེན་གི་ལློ་རྒྱུས་མདློར་བསྡུས་ཇློ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་

ཐས་མཛད་པའི། མང་ཡུལ་སྟློད་སྨད་བར་གསུམ་གི་ལློ་རྒྱུས་ལས། བ་ཆེན་དགློངས་པ་རབ་

ཡང་ཁམས་སུ་འཁྲུངས་ཟེར་ཞིང་། བློན་པློའི་བུ་དམུ་ཟུ་གསལ་འབར་ཞེས་བ་བ་ར་ལུག་འཚོ་

བའི་སྐབས་སློབ་དཔློན་དེ་གསུམ་མཐློང་ནས་དད་པ་སྐྱེས་ཏེ་ཆློས་ཞུས། ཞེས་ཟེར་བ་ཤིན་ཏུ་

མ་དག བ་ཆེན་འཕན་ཡུལ་གཞློང་པ་རུ་དམུ་ཟུ་གསལ་འབར་ཞེས་བ་བའི་བློན་པློ་གཅིག་གི་

སས་དམུ་ཟུ་དགེ་འབར་ཞེས་སུ་འཁྲུངས། ལློ་བཅུ་དྲུག་ལློན་ནས་སྣང་གསལ་ལྷ་ཁང་དུ་ཕིན་

པས། རབ་བྱུང་ཆློས་འཆད་ཉན་པའི་གཟུགས་གང་རིས་ལ་མཐློང་བས་འདི་ཅི་ཡིན་དྲིས། རྒན་

མློ་ཞིག་ན་རེ། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་གཟུགས་ཡིན་ཟེར། ལས་འཕློའི་སྟློབས་ཀིས་དད་གུས་སྐྱེས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཏེ། འདི་འདྲ་གང་ན་ཡློད་དྲིས་པས། རྒན་མློ་ན་རེ། གཞན་ནི་ཁུངས་མ་ཐློབ། ཆུ་བློ་རི་ནས་བློས་

པའི་དམར་གཡློ་གཙང་གསུམ་ནི་མདློ་སྨད་ན་ཡློད་འདུག་ཟེར། དེའི་ཚེ་ལས་འཕློ་སད་དེ་དད་

པ་སྐྱེས། མདློ་སྨད་དུ་འཚོལ་དུ་བློན་ཏེ། ལམ་དུ་བློན་པློ་གཅིག་གི་སར་བསད་ནས་གཏམ་དྲིས་

པས། དེ་ཀུན་ཨན་ཆུང་གནམ་རློང་གི་བག་ཕུག་ན་ཡློད། འདི་ཡང་ཆློས་སུ་འདུག་གི་དགློས་

སམ་ཟེར་ནས། འདུལ་བ་འློད་ལན་པུ་ཏི་གཅིག་བིན། ལམ་བར་དུ་བལ་ཞིང་བློན་པས་དད་པ་

ཤུགས་དྲག་པློར་འཁྲུངས། ཨན་ཆུང་གནམ་རློང་དུ་བློན་ཏེ་དབུས་པ་མི་དྲུག་དང་། ཧ་ཤང་

གཉིས་ཏེ་བརྒྱད་པློ་འཚོགས་ནས། ལྷ་ལུང་དབངས་རབ་འབློར་གིས་མཁན་པློ་བས། རློང་སྟློན་

སེང་གེ་གགས་ཀིས་སློབ་དཔློན་དང་། གཙང་རབ་གསལ་གིས་ལས་སློབ་བས། གཞན་མ་

རྣམས་ཀི་དད་པའི་དགེ་འདུན་མཛད་དེ་བསྙེན་པར་རློགས། དེ་ནས་ཐློས་བསམ་མཛད་ཚུལ་

ནི། མཁན་པློ་དབངས་ལྷ་ལུང་རབ་འབློར་ལས་འདུལ་བ་ལུང་སེ་བཞི། ཀ་འློད་མཆློག་གགས་

པ་ལས་རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅློས་སེ་ལྔ། དམར་གཡློ་གཉིས་ལས་འདུལ་བ་མདློ་མན་ཆད་ཀི་ཕན་

ཚེགས། རློང་སྟློན་ལས་སློམ་རྣམ་གཉིས། མཛོད། དབུ་མ། གཙང་ལས་པྲ་ཀ་ར་ཎ་སེ་བརྒྱད་

སློགས་ཐློས་བསམ་མཛད་དློ། དེ་ནས་རྒྱ་བློད་ཀི་མཚམས་རི་བློ་དན་ཏིག་དགློན་པར་སློམ་

སྒྲུབ་མཛད། ཡུལ་དེའི་ལློངས་སྤློད་ཆེན་པློ་ཡློད་པའི་གི་བཙན་སྤུན་བདུན་གིས་ཡློན་བདག་

བས་ནས་ཡློ་བད་སྦར། དབུས་ནས་སིང་མློ་སེབས་ཏེ་གཡློག་བས། སློམ་པས་མངློན་ཤེས་ལ་

སློགས་པ་བསམ་གཏན་གི་ཡློན་ཏན་མང་དུ་ཐློབ་སྟེ། བ་ཆེན་དགློངས་པ་རབ་གསལ་ཞེས་

གགས་སློ། ཞེས་གསུངས། དགུང་ལློ་ཉེར་ལྔ་པའི་མེ་བི་སྟེ་སྤི་ལློ་༩༡༦ལློར་དབུས་གཙང་གི་

མི་བཅུ་པློ་མདློ་སྨད་དུ་ཕེབས་ནས་རབ་བྱུང་ཞུ་སྐབས་དམར་གཡློ་གཙང་གསུམ་སྐུ་ན་བགེས་

ཆེ་བའི་སྟབས་ཀིས་མཁན་བུ་སྐྱློང་མི་ཐུབ་གསུངས། བ་ཆེན་བསྙེན་པར་རློགས་ནས་ལློ་ལྔ་

ལས་མ་འདས་ཀང་དུས་ཀི་དབང་གིས་དམིགས་གསལ་གི་མཁན་པློར་མཛད་ནས་མི་བཅུ་པློ་

སྟན་ཐློག་གཅིག་ཏུ་སློམ་གསུམ་རིམ་ནློད་ཀིས་བསྙེན་པར་རློགས། དེ་ནས་དབུས་སུ་ཕིན་པའི་

ཕི་ལློའི་ས་སྟག་སྟེ་སྤི་ལློ་༩༡༨ལློར་དབུས་སུ་བསྟན་པ་ཕི་དར་གི་འདུལ་སེ་གསར་དུ་བྱུང༌། སྤི་

ལློ་༩༧༥པའི་ཤིང་ཕག་ལློར་བ་ཆེན་དགུང་ལློ་ག་བཞི་པར་སྐུ་གཤེགས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བ་ཆེན་དྲུག ༡ ར། ༢ བ། ༣གང་། ༤ ཕག ༥ ཁི།  ༦ ལུག་གློ 

བ་མཆློད། ① མཆློད་ཡུལ་གི་བ་མ། ② བ་མ་མཆློད་པའི་བསྡུས་མིང་།

བ་འཆློལ། བ་ཅློལ་དང་འདྲ།

བ་གཉན། རིང ① སྟློན་པ། ② ཉེར་འཚེ། ③ ས་མའི་ནད་གཞི་མ་ཞི་བའི་ཁར་ཕི་མ་ནད་གཞན་ཞིག་

སྣློན་མ་བྱུང་བའི་མིང་སྟེ། ཀློང་རློང་སྨན་བ་དློན་གྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་གློ་བུར་ནད་ལྔ་དང་གཉན་

ནད་ཀི་བཅློས་ཐབས་ཕན་བདེའི་སྙིང་པློ་ལས། བ་གཉན་ཞེས། བ་ཞེས་སློག་གི་མིང་དང་། 

གཉན་ཞེས་ཉེན་ཆེ་བའི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན། སར་རླུང་ནད་ལ་བུ་མ་ཞི་བའི་ཁར། ཕིར་མཁིས་པ་

ལ་བུའི་ཚེ་སློག་ལ་ཉེན་འབྱུང་བའི་དློན་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལ་ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་ཞུགས་པ་དང་། 

ལློག་པ། འདློམས་པ་བཅས་གསུམ་དུ་སྣང་ངློ་།

བ་གཉན་ནད། སར་གི་ནད་གཞི་གང་དེའི་སྟེང་དུ་ནད་གསར་པ་ཞིག་སྐྱེད་ནས་ནད་རིགས་གཉིས་

འདུས་པའི་མིང་ཡིན། སར་གི་རླུང་ནད་ལ་བུ་མ་ཞི་བའི་ཁར་ཕིས་སུ་སར་ཡང་མཁིས་ནད་ལ་

བུ་སྣློན་མའི་ནད་དང་བསློངས་ནས་སློག་ལ་ཉེན་འབྱུང་བའི་དློན་ནློ།། 

བ་བརློལ། [རིང] གཉིད་གཏམ། 

བ་ཐབས། [རིང] ① གློ་བུར། བ་ཐབས་སུ་བྱུང་བ་ཞིག་ལས་ངན་སེམས་ཀིས་ཀུན་ནས་བསངས་

ཏེ་བྱུང་བ་ཞིག་མིན། ② བཟློད་ཐབས།

བ་མཐང་། སྟེང་འློག་གཉིས་བསྡུས་པའི་མིང་།

བ་དར། ཁང་པའི་སྟེང་དུ་མི་སློ་སློའི་སྐྱེས་ལློའི་འབྱུང་ཁམས་ཀི་ཚོས་མདློག་ལ་བསྟུན་ནས་

བཙུགས་པའི་དར་ཆ། 

བ་རྡློ། བ་གནས་སའི་རྡློ། 

བ་རྡློ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་

སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་གློ་འཇློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བ་རྡློ་སློག་འཁློར། སྤིར་སྲུང་མ་ཚོ་རང་གིས་བསྟེན་པ་ཡིན་ན་སྲུང་མ་དེའི་བ་རྡློ་ཞེས་ལགས་རྡློ་ཟུར་

གསུམ་པ་ལ་སྲུང་མ་དེ་ཡི་སགས་དང་འདློད་གསློལ་བིས་ནས་དུས་རྒྱུན་དུ་འབལ་མེད་དུ་ལུས་



  1818  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལ་བཅངས་དགློས་པ་དང་། སློང་འཁློར་ནི། རང་གིས་བསྟེན་པའི་སྲུང་མ་དེའི་སགས་ཡློད་པའི་

འཁློར་ལློ་རས་སམ། ཤློག་བུ་ལ་བིས་ནས་བ་རྡློ་དང་། འཁློར་ལློ་གཉིས་པློ་སྲུང་མ་དངློས་ཡིན་

པའི་འདུ་ཤེས་བཞག་ནས་འབལ་མེད་དུ་ལུས་ལ་བཅངས་དགློས་པ་ཞིག་ཡིན་ནློ།། 

བ་དྭགས་ཀི་མིང་། རང་གི་དངློས་མིང་མ་ཡིན་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་སམ་བཏགས་མིང་། དཔེར་

ན་རྒྱ་སྐད་དུ། 笔名 ཟེར་བ་དང་དློན་འདྲ། 

བ་བརྡློལ། [རིང] མ་བསམས་གང་བབ་བམ་བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྨྲ་བའི་གཏམ།

བ་བརྡློལ་སྨྲ་བ། ཞིབ་ཏུ་བསམས་པའི་སྐད་ཆ་མིན་པར་ཁ་ནས་གང་ཐློན་དུ་བཤད་པ།

བ་འདྲེན་དགློན། དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན། འདེབས་མཁན་

དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། རེས་སུ་བ་མ་འདྲེན་བསྟན་ཡེ་ཤེས་ཞེས་པས་དགེ་ལུགས་པར་

བསྒྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ཆུ་གསུམ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བ་ན་བཀུར་བའི་སི་ཞུའི་ལུང་ལས། གློང་དུ་བཀུར་བའི་དད་གུས་ཀི་བཀའ་ལུང་དང་། གློ་གནས། 

བ་ན་མཐློ་བའི་ཁྱུ་མཆློག དེའི་གློང་ན་མཐློ་བ་གཞན་མེད་པ་དང་ཁྱུ་མཆློག་ནི་ལམ་བཟང་པློ་

སྟློན་མཁན་ཡིན་པའི་དཔེ་སྟེ། ཁྱུ་མཆློག་གང་དུ་འགློ་སར་ཕིན་ན་གང་གིས་ཀང་འཇིགས་མི་

དགློས་པ་ལར་ཡིན། 

བ་ན་མ་མཆིས་པ། གློང་ན་མེད་པ།

བ་ན་མེད་པ། གློང་ན་མེད་པ། འློས་འགན་བ་ན་མེད་པ། གཟི་བརིད་བ་ན་མེད་པ། ཁེ་དབང་བ་ན་

མེད་པ། བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ།

བ་ན་མེད་པ་དྲུག ༡མཐློང་བ་བ་ན་མེད་པ། ༢ ཐློས་པ་བ་ན་མེད་པ། ༣རེད་པ་བ་ན་མེད་པ། ༤ 

བསབ་པ་བ་ན་མེད་པ། ༥ རིམ་གློ་བ་བ་བ་ན་མེད་པ། ༦ རེས་སུ་དྲན་པ་བ་ན་མེད་པ།

བ་གནས། མི་དང་ནློར་ཕྱུགས་ཀིས་ལུས་ཁམས་ལ་རྒྱུ་བའི་རླུང་ཐིག་གི་རྣམས་འཕློ་བ་དང་གནས་

གསང་དམིགས་ཀ་ིགནས། དཔེར་ན། ཚེས་གཅིག་རང་མཐིལ་ནས་རིམ་བཞིན་སྟློད་དུ་འཕློ་བ་དང་། 

ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས་སྤི་བློཨ་ྲནས་རིམ་བཞིན་སྨད་པའི་འཕློ་བའི་རིམ་པའི་གནས་རྣམས་ཀི་མིང་། 

བ་སང་དང་མ་དིང་། བློན་གི་ཆློས་སྐད་དུ། མི་འགའ་ཞིག་ལ་རང་ཉིད་ཀི་བ་སློག་གནས་པའི་རི་དང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

མཚོ། ཤིང་སློགས་ཡློད་པ་དང་། རི་ལ་བ་རི་དང་། མཚོ་ལ་བ་མཚོ། ཤིང་ལ་བ་ཤིང་སློགས་

བརློད་པ་ནི། རང་ཉིད་ཀི་བ་སློག་གནས་སའི་རི་དང་མཚོ་སློགས་ལ་དར་རྒྱས་དང་ཉམས་རྒུད་

ཇི་ལར་བྱུང་བའི་རགས་མཚན་དེ་ལས་རང་ལས་བདེ་སྡུག་དེ་དང་མཐུན་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་

ཞེས་བཤད་སློལ་ཡློད་པས་སྐབས་འདིར་བ་སློག་གནས་སའི་སང་རི་ཞིག་གི་མིང་ལ་བ་སང་

དང་མ་དིང་ཞེས་འབློད་པ་ཡིན། 

བ་སྤི་ཚང་འཛོམས། སེ་འབས་དགེ་གསུམ་གི་དགློན་པའི་ནང་གི་གྲྭ་ཚང་སློ་སློའི་མཁན་པློ་དང་

ཚོགས་ཆེན་དབུ་མཛད། ཞལ་ངློ་།། སྤི་སློ།། ཕློ་བང་སེ་པ་བཅས་མཉམ་དུ་འཚོགས་པའི་

ཚོགས་འདུ་ལ་བ་སྤི་ཚང་འཛོམས་ཟེར།

བ་སྤི་ལྷན་རྒྱས། སེར་འབས་དགའ་གསུམ་གི་གྲྭ་ཚང་སློ་སློའི་མཁན་པློ་དང་། ཚོགས་ཆེན་དབུ་

མཛད། ཞལ་ངློ་།། སྤི་སློ་སློགས་མཉམ་དུ་འཚོགས་པ་ལ་བ་སྤི་ལྷན་རྒྱས་ཟེར། 

བ་སྤྲུལ། ① སྤྲུལ་པའི་སྐུ། ② བ་མ་དང་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་བསྡུས་མིང་།

བ་དཔློན། ① བ་མ་དང་དཔློན་པློ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ཞིག ② དཔློན་པློ་མཐློ་ཤློས་ཀི་མཚན་བསྟློད་

ཞེ་ཚིག བ་དཔློན་ཐུགས་རེ་བདག་ཉིད་མཆློག གློང་རིམ་བ་མ་དང་དཔློན་པློར་ཆེ་བསྟློད་བས་

པའི་བཤད་སློལ་ཞིག 

བ་ཕག བ་བང་ཕག་མཛོད་ཀི་བསྡུས་མིང་།

བ་ཕག་ཤེ་རུ་བསྟན་པ། དེ་སློན་བློད་སེ་པ་ གཞུང་གི་བ་བང་ཕག་མཛོད་ལས་ཁུངས་ནས་བསྐློ་

གཞག་བས་པའི་ཤེ་དཔློན་ཞིག

བ་བ། [རིང] སྨྲ་བ།

བ་བློ། གཏམ་དང་། བརློད་པ་དང་། རང་བཞིན་གི་འཕློས་གཏམ། ཕན་ཚུན་བག་ཕེབས་སྤློ་དགའི་བ་

བློ་བས་པ། འློས་ཤིང་འཚམས་པའི་བ་བློ།

བ་བློན། རྒྱལ་པློའི་མདུན་དུ་སྐུ་རིམ་བེད་མཁན་བློན་པློ་ཞིག་སྟེ། མིང་གཞན་སྐུ་བློན་ཡང་ཟེར། 

བ་བང་། ① བ་སྤྲུལ་ཆེ་གས་ཀི་ཤག་ཚང་ཡིན་ཞིང་། དགློན་པའི་སྟློབས་འབློར་གི་རེས་སུ་འབངས་

པའི་བ་བང་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་ཡློད། ② ས་ཆ་ཞིག བ་བང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་ཏེ། ཀན་སུའུ་ཞིང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆེན་ཁློངས་ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་བང་ངློས་སུ་ཡློད། ད་ལ་ཞ་ཧློ་རློང་ངམ་

བསང་ཆུ་རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གནས་ཡུལ་ཡིན། 

 བ་བང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ། ཀུན་མཁེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པ་སྐུ་ཕེང་དང་པློ་ངག་དབང་བརློན་

འགྲུས་ཀིས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་གང་ལློར་ཕག་བཏབ་པའི་མདློ་སྨད་བསང་ཆུའི་རྒྱུད་

ཀི་དགློན་ཆེན་ཞིག་དང་། དགེ་ལུགས་པའི་དགློན་ཆེན་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག

བ་བང་རྒྱལ་མཚན་མཐློན་པློ། དེའི་མིང་གི་འབྱུང་ཚུལ་ནི་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་དང་པློ་རེ་དགེ་འདུན་

གྲུབ་པས་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༤༤༧ལློར་དགློན་པ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློ་ཕག་

འདེབས་གནང་མཛད་ཐློག་རེ་ཉིད་ཀི་བཞུགས་གནས་བ་བང་གསར་སྐྲུན་གནང་ཞིང་། ནུབ་

གཅིག་རེ་ཉིད་ཀི་མནལ་ལམ་མཚན་ལས་སུ་བ་བང་གི་རེ་མློར་རྒྱལ་མཚན་བཅུ་གཅིག་

བཙུགས་པ་ཞིག་རྨིས་པ་ལ་བརེན་ནས་མིང་དེ་ལར་བཏགས་པར་གགས་ལ། རེས་སུ་བློད་རབ་

བྱུང་བཅུ་པའི་ལགས་གང་སྤི་ལློ་༡༦༠༡ལློར་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་བློ་བཟང་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་

མཚན་གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློའི་ཁིར་མངའ་གསློལ་བ་ནས་བཀྲས་ལྷུན་འདི་ཉིད་པཎ་ཆེན་

སྐུ་ཕེང་རིམ་བློན་གི་སྐྱློང་ཡུལ་གདན་སར་གྱུར་པ་དང་ཆབས་ཅིག་བ་བང་རྒྱལ་མཚན་མཐློན་

པློ་དེ་ཡང་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་ན་རིམ་གི་བཞུགས་གནས་བ་བང་ལ་བུར་གྱུར་པ་ཡིན་འདུག 

བ་བང་རིང་པ། ལྷ་སའི་བར་སྐློར་ལྷློ་ངློས་སུ་ཡློད་པའི་བ་བང་རིང་པ་ཞེས་པའི་ཁང་པ་དེ་ནི་དུས་

རབས་བཅློ་ལྔ་པའི་ནང་རེ་ཙོང་ཁ་པ་དེ་གར་བཞུགས་སྐད་དང་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་

ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པས་ཀང་དེ་གར་བཞུགས་གནས་གནང་ཞིང་། དེ་རེས་ལྷ་ལན་གཙུག་

ལག་ཁང་འཁམས་རའི་ཡང་སྟེང་དུ་བ་བང་སྟེང་གསར་སྐྲུན་གིས་བཞུགས་པར་བརེན་དེ་ས་

བཞུགས་ཡུལ་དེར་བ་བང་རིང་པ་ཞེས་གགས། 

བ་བང་ཕག་མཛོད། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ལྷ་ལན་སྨློན་ལམ་ཆེན་མློའི་གཏློང་སློ་དང་ཡློང་སློ་

དློ་དམ་བེད་མཁན་ལས་ཁུངས་ཤིག

བ་བང་ཕག་མཛོད་ལས་ཁུངས། འད་ིན་ིལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་ག་ིནུབ་ཏུ་ཡློད་པའ་ིདབང་ག་ིལས་ཁུངས་

བ་བང་ཕག་མཛོད་ཅེས་པ་དེ་ཡིན་ཞིང་། ཚུགས་ཡུལ་འཁམས་རའི་སྟེང་ཡིན་པ་འདི་ཏཱ་ལའི་བ་མ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

སྐུ་ཕེང་བདུན་པའི་སྐབས་གསར་དུ་ཚུགས། ལས་ཁུངས་འདིས་སྨློན་ལམ་གི་གཏློང་སློའི་ལས་

འགན་འཁུར་བས་སྨློན་ལམ་ཐློག་མར་སློལ་འཛུགས་མཛད་མཁན་རེ་ཙོང་ཁ་པའི་བ་བང་གི་མིང་དེ་

ཆགས། འདིའི་འགློ་འཛིན་བ་ཕག་མཁན་ཆུང་གཉིས་དང་རིམ་བཞི་དྲུང་འཁློར་གཅིག རེས་སུ་བ་

ཕག་ལས་འཕར་ཞེས་རེ་ཤློད་གང་རུང་ཞིག་འཕར་འཛུགས་བས་པའང་བྱུང་འདུག

བ་བེ། མཆློད་རས་ཀི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ་ཐློག་ཡློལ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གནམ་རྒྱན་དང་བ་རེའློ།། 

བ་བེས། སྐུ་མགློན་སློགས་བཞུགས་སའི་གདན་དང་ཁིའི་སྟེང་གི་གནམ་རྒྱན་དུ་བེས་པའི་ཡློལ་བ་

ལ་བུར་མཐའ་རྒྱན་གློང་བ་དང་། མཐློང་འཇུག་ཅན་ལ་ཤམ་བུ་འཕང་བ་ཞིག 

བ་འབློད། བ་འཁམས་པ་ཚུར་འབློད་པ།

བ་མ། ① སློབ་དཔློན་དྲིན་ཅན་དང་། དྲིན་གི་སློ་ནས་ལི་བ་ཕ་མ་ལའང་བ་མ་ཞེས་བརློད་རུང་བ་ལ་

བུ། བ་མ་རེ་ལ་ཕག་ལེན་རེ། ལུང་པ་རེ་ལ་སྐད་ལུགས་རེ། ② སྟེང་མ། བ་མ་ལས་ཀང་ཆེས་

བ་མར་གྱུར་ཅིང་ཤིན་ཏུ་བ་མར་གྱུར་པ།

བ་མ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པའི་འབྱུང་གནས། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༣༠༨ལློར་འཁྲུངས། 

འདས་ལློ་མི་གསལ། ས་སྐྱའི་བ་བང་བཞིར་གེས་པའི་ནང་ནས་ལྷ་ཁང་བ་བང་གི་གདུང་རྒྱུད་

དང་པློ་ཡིན་ཞིང་། ཡློན་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་ཡེ་སུན་ཐེའི་མུར་ནས་ཐུག་ཐེའི་མུར་གི་བར་

གློང་མ་མི་རབས་ཁ་ཤས་ཀི་བ་མ་གནང་བས་ཏི་ཤིའི་མཚན་ཐློགས། 

བ་མ་སྐྱེས་ཆེན། རློགས་པ་མཐློན་པློར་སློན་པའི་བ་མ། 

བ་མ་དཀློན་མཆློག ① ངང་རྒྱུད་རིང་པློའམ་དྲང་པློ། གཞན་གིས་ཞེ་སུན་ཇི་ཙམ་བཏང་ཡང་ཚིག་

པ་མི་ཟ་བའི་མི་བ་མ་དཀློན་མཆློག གཡློ་སྒྱུ་ཟློལ་ཟློག་ནམ་ཡང་མི་བེད་པའི་མི་བ་མ་དཀློན་

མཆློག ལས་ཀ་བ་མ་དཀློན་མཆློག་ཤློད་པ། སྐད་ཆ་བ་མ་དཀློན་མཆློག་ཤློད་པ། ཚོང་བ་མ་

དཀློན་མཆློག་རྒྱབ་པ། ② སྐྱབས་གནས་ཡློངས་རློགས་འདུས་པའི་མིང་།

བ་མ་གགས་པ་འློད་ཟེར། འགློ་མགློན་འཕགས་པའི་མཆློད་དཔློན་གགས་པ་འློད་ཟེར་འདི་སུམ་པ་

གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གི་སས་ཡིན། རེས་སུ་སློབ་དཔློན་དརྨ་པཱ་ལའི་ཞབས་ཕིར་བློད་དུ་བློན། 

བ་མ་དུས་འཁློར་བ་ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན་སྐུ་གཤེགས་པའི་ཚབ་ཏུ་གློང་མ་སེ་ཆེན་ཧན་གིས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གདན་དྲངས་ཏེ་རྒྱལ་པློའི་བ་མར་བཀུར་བས་ཏི་ཤིའི་མཚན་ཐློགས། 

བ་མ་རྒྱུད་པ། སགས་གྲྭ་པའི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ། ལྷ་ལན་གི་རྒྱུད་གྲྭ་སྟློད་སྨད་ཀི་གྲྭ་པ་ལ་བུ།

བ་མ་རྒྱང་འབློད། དབངས་གདངས་ཀི་སློ་ནས་འདློན་དགློས་པའི་བ་མའི་གསློལ་འདེབས་ལ་ཟེར། 

སྐབས་འདིར་རྒྱང་ཞེས་པ་གདངས་ར་ལ་གློ་དགློས། མ་ཎི་པད་རྒྱང་ཞེས་པ་ལ་བུའློ།། དེང་དུས་

བ་མ་རྒྱང་འབློད་དབིན་ཡིག་དང་། རྒྱ་ཡིག་རྒྱ་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་སྐབས་རྒྱང་རིང་ནས་བ་མ་ལ་

འབློད་པ་ཞེས་བསྒྱུར་བ་ནི་བློད་ཡིག་ཡག་པློར་མ་ཤེས་པའི་སྐྱློན་གིས་གློ་བ་སྒ་ལློག་གིས་

བསྒྱུར་བའི་ནློར་འཁྲུལ་ཞིག་རེད།

བ་མ་དགེ་འདུན། དགློན་པའི་མཁན་པློ་བ་མ་དང་གྲྭ་པ་དམངས་ཚོགས་ཡློད་ཚད།

བ་མ་ཆེན་པློ་ཡློན་ཏན་གཟུངས། འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་མེ་ར་སྤི་ལློ་༡༡༢༦ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། 

དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་ལ་ཕེབས་སྐབས་སློབ་གཉེར་མཛད། ཁུ་བློ་རྒྱ་ནག་གི་སྐུ་མདུན་དུ་དགུང་

ལློ་བཅུ་གསུམ་རིང་བཀའ་བསྐྱེད་རློགས་གསུམ་གི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ཀུན་ལ་

སློབ་གཉེར་རློགས་པར་མཛད། དགུང་ལློ་ཉེར་བཞིར་ཕེབས་སྐབས་ཁུ་བློ་སྐུ་གཤེགས་ནས་

གདན་ས་མཛད། སློབ་གཉེར་གི་དྲས་ཐག་མ་ཆློད་པ་བག་རེ་ཡློད་པ་ཀུན་དབུས་པ་སྟློན་ཤཱཀ་

དང་དབུས་པ་ཞིག་པློ་ལ་སློགས་པ་བུ་སློབ་རྣམས་ལ་དྲས་ཐག་བཅད་པ་ཡིན་ནློ།། མཐར་དགུང་

ལློ་བདུན་ཅུ་པ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༡༩༥ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

བ་མ་མཆློད་པ། ཚོགས་ཞིང་བ་མ་ལ་དངློས་འབློར་ཡིད་སྤྲུལ་གི་མཆློད་པ་འབུལ་བའི་ཆློ་ག 

བ་མ་གཉིས། ར་བའི་བ་མ་དང་བརྒྱུད་པའི་བ་མ།

བ་མ་མཉེས་ཐབས་བཞི། སེར་སྣ་མེད་པའི་ཟང་ཟིང་སློགས་འབུལ་བ། བཀུར་བསྟི་དང་རིམ་གློ་བ་

བ། བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པ། 

བ་མ་མཉེས་པ་གསུམ་གི་མཉེས་པར་བ་བ། རབ་བསྒྲུབ་པས་མཉེས་པ། འབིང་དད་པས་མཉེས་པ། 

ཐ་མ་ཟང་ཟིང་གིས་མཉེས་པའློ།། 

བ་མ་ཐང་སྟློང་། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་གྲུབ་མཐའ་རྣམས་མ་གསལ། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་ལྷ་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བ་མ་དམ་པ། ① བ་མ་ཡང་དག་པའམ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ། ② བ་མ་འདས་པློ།

བ་མ་རྡློ་རེ་རྒྱལ་མཚན། རེ་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༢༨༣ལློར་སྐུ་བལམས། སྐུ་

གཞློན་ནུའི་དུས་སུ་འབི་ཀློག་ལ་སྦངས་པས་ཚེགས་མེད་དུ་མཁེན། འཇམ་དབངས་རིན་རྒྱལ་

དང་སློབ་དཔློན་ཤེས་རྒྱལ་ལ་མཁན་སློབ་ཞུས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། དགུང་ལློ་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་

དབེན་དམར་གི་གདན་ས་བཟུང་། དུས་འཁློར་གི་བཤད་གྲྭ་བསྐྱངས། མཁན་པློ་བཀའ་བཞི་པ་

དང་མཁན་པློ་ཞལ་ས་བ་ལས་བསྙེན་པར་རློགས། ཐར་པ་ལློ་ཙཱ་བ་ལས་སྒ་ཙནྡྲ་པ་དང་ཡི་གེའི་

རིགས་ཐམས་ཅད་བསབས། མངློན་པ་དང་མན་ངག་སྒྲུབ་ཐབས་མང་པློ་གསན། བ་མ་ཤེས་

རབ་སེང་གེ་བ་ལས་དུས་འཁློར་གིས་གཙོ་བས་པའི་དབང་བཀའ་ཐམས་ཅད་གསན། དེ་

བཞིན་མཁན་པློ་ཞལ་ས་བ་ལ་འདུལ་མཛོད། ཇློ་བློ་ལྷས་པ་སངས་རྒྱས་སློམ་པ་ལ་སང་ལློ་ཙཱ་

ནས་བརྒྱུད་པའི་རྡློ་རེ་ཕེང་བ། གསང་འདུས། ཇློ་བློ་ལུགས་ཀི་བདེ་མཆློག ལམ་འབས་ལ་

སློགས་པའི་མན་ངག་དང་གཞན་རྒྱུད་མང་དག་ཞུས། དེ་ནས་སིའུ་ཆུང་བ་བློ་ལན་སེང་གེ་ལས་

གསང་འདུས། ཡློ་ག གསང་ལན། གདན་བཞི་ལ་སློགས་པའི་རྒྱུད་མང་པློ་གསན། བ་མ་ཤེས་

རབ་སེང་གེ་གཤེགས་ནས་ཤམྦར་དང་གཉིས་ཀ་བཟུང་ནས་དུས་འཁློར་གི་བཤད་ཉན་ཡུན་

རིང་མཛད། སྙན་པའི་གགས་པ་ཕློགས་ཀུན་ཏུ་ཁབ། རྒྱལ་བློན་རྣམས་ཀིས་རེ་ཉིད་ཀི་སྐུ་ཡློན་

ལ་ཤིན་ཏུ་དད་ཅིང་སྤི་བློར་བཀུར། སློབ་མ་བུ་རིན་པློ་ཆེ་སློགས་མང་དུ་བློན། དགུང་གངས་

བཞི་བཅུ་ཞེ་གསུམ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་༡༣༢༥ལློར་དགློངས་པ་

ཆློས་དབིངས་སུ་ཐིམ།

བ་མ་པ། རྒྱ་གར་གི་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཞིག་གི་མིང་། 

བ་མ་མ་ཎི། [ཡུལ] ལུས་ཕ་ཞིང་རིང་བ་དང་། གཤློག་པ་ཆ་གཉིས་ཡློད་པ། མཐློན་པློར་འཕུར་ཐུབ་

པ། ཆུ་ཁར་འཚོ་ཞིང་ལློ་རེན་འབུ་སིན་བེད་པའི་འབུ་ཞིག

བ་མ་མ་ཎི་བ། [ཡུལ] སར་བློད་དུ་མ་ཎི་སྐུལ་བ་དང་སྦྲགས་ལས་དཀར་ནག་གི་ཐང་བཤད་རྒྱབ་

པའི་རྣལ་འབློར་ཕློ་མློ། 

བ་མ་ཚོགས་སློམ་རིན་པློ་ཆེ། དཔལ་ས་སྐྱའི་ལམ་འབས་བ་མ་བརྒྱུད་པའི་བ་མ་ས་རབས་པ་ཞིག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡིན། ཁློང་ནི་བློད་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ས་ཕློ་ར་ཡི་ལློ་སྟེ་སྤི་ལློ་༡༢༡༠ལློར་རིགས་རུས་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའི་ཁིམ་རྒྱུད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་ན་གཞློན་ནུའི་དུས་ནས་བ་མ་གཞི་མློ་ལུང་པ་

ལས་ཀེ་རྡློ་རེའི་བུམ་དབང་ཡན་ཆད་ཞུས། དེ་ནས་གློག་ཡི་གེ་སྒ་བསྟན་བཅློས་ལ་སློགས་པ་

ཐམས་ཅད་མཁས་པར་བསབས། དེ་ནས་ཆློས་རེ་ས་སྐྱ་པཎི་ཏས་མཁན་པློ་མཛད་དེ་བསྙེན་

པར་རློགས་པའི་དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་དག་པར་མནློས། ཆློས་རེ་ས་པཎ་ལློ་བཅུ་གསུམ་བསྟེན་

ནས་སྤློད་ཕློགས་དང༌། བམས་ཆློས་དང༌། རྒྱུད་གསུམ་གདམས་ངག་དང་བཅས་པ། བདེ་

མཆློག་གི་རྒྱུད་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ། ཡློ་ག་ལ་སློགས་པས་མཚོན་དཔལ་ལན་ས་སྐྱ་པའི་

ཆློས་ལུགས་ཐམས་ཅད་གསན་ཅིང་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མཛད་པས། སློབ་མ་རྣམས་ཀི་ནང་

ནས་ཐུགས་ཀི་སས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་ཏློ། །ཡ་གི་སྟློད་གུ་གེ་མན་ཆད། མ་གི་མདློ་ཁམས་ཡན་

ཆད་ཀི་བློ་གློས་དང་ལན་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་སེ་སྣློད་འཛིན་པ་ཕལ་མློ་ཆེས་ཁློང་གི་

ཞབས་ཀི་པདྨློ་ལ་གཏུགས་ནས། རང་རང་གི་རྒྱུད་ཚོད་དང་འཚམ་པའི་ཆློས་ཀིས་རྒྱུད་ཚིམ་

པར་མཛད་དེ། གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་བདེ་བ་ལ་བཀློད་དློ།། མཐར་དགུང་གངས་གློ་

བརྒྱད་པ་བློད་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་མེ་མློ་ལུག་གི་ལློ་སྟེ་སྤི་ལློ་༡༣༠༧ལློར་གཤེགས། 

བ་མ་རིན་ཆེན་གགས་གུ་ཤི། འགློ་མགློན་ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པ་སློག་ཡུལ་དུ་ཕེབས་སྐབས་ལློ་ཙཱ་

བ་བ་མ་རིན་ཆེན་གགས་པ་ནི་བློད་སློག་རྒྱ་གསུམ་གི་སྐད་ལ་མཁས་པ་ཡིན་པས་ཧུ་པི་ལི་སེ་

ཆེན་ཧན་གིས་ཁློང་ལ་གུ་ཤི་ཞེས་པའི་གློ་གནས་སྤད་ཡློད། 

བ་མ་རིན་པློ་ཆེ། བ་མར་འབློད་པའི་གུས་མིང་།

བ་མ་ལས་སྣེ། དགློན་པ་ཁག་གི་མཁན་པློ། དབུ་མཛད། དགེ་སྐློས། སྤི་སློ།། གཉེར་ཚང་བཅས། 

བ་མ་སངས་རྒྱས་དཔལ། ཏི་ཤི་སངས་རྒྱས་དཔལ་བ་ནི་ཏི་ཤི་གགས་པ་འློད་ཟེར་གི་གཅུང་པློ་

ཡིན། དེས་ཁང་གསར་བ་བང་བཟུང་། རེས་སུ་ཡློན་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་ཨློལ་ཇློའི་ཐུ་དང་། 

ཧེའུ་ཧྲན་ཁུ་ལུག ཨ་ཡུར་པར་པ་ཏ་བུ་ཡན་ཐུ་བཅས་རྒྱལ་པློ་གསུམ་གི་བ་མར་བཀུར་བས་

ཏི་ཤིའི་མཚན་ཐློགས།

བ་མའི་བཀའ་བཅིངས། རང་གི་བ་མའི་བཀའ་གློང་དུ་བཀུར་བ། བཀའ་སྤི་བློའི་ཅློད་པཎ་དུ་བཅིངས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ཞེས་པའློ།། 

བ་མའི་ཁིད་ཚུལ་གསུམ། ལུང་ཁིད། དམིགས་རིམ་ཁིད། མློང་ཁིད་བཅས་གསུམ་སྟེ་དེ་དག་ལ་

བརེན་ནས་སློབ་མའི་རྒྱུད་ལ་ཡློན་ཏན་སྐྱེ་ཚུལ་གསུམ་ནི། གློ་བ་དློན་སྤི་ཤར། ཉམས་རྒྱུད་ལ་

སྣང་བ་ཤར། རློགས་པ་མངློན་དུ་གྱུར་པའློ།། 

བ་མའི་བརྒྱུད་པ། བ་རབས་རིམ་བརྒྱུད།

བ་མའི་གདློན། བ་མ་ཞེས་སྐབས་འདིར་གཟའ་ཕུར་བུའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་སུ་ལྷའི་བ་མ་ཞེས་ཟེར་

བས་དེ་དང་མཚུངས་པའི་རིགས་ཀི་མིང་ལ་གློ་དགློས་ཏེ། བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་

བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། བ་མའི་གདློན་ནི། གཟའ་ཕུར་བུའི་མིང་ལ་འཇུག་སྟེ། དེ་ལ་ཅིའི་ཕིར་

དུ་བ་མའི་གདློན་ཞེས་ཟེར་ན། གཟའ་ཕུར་བུས་སློན་ལྷ་ཚངས་པའི་བ་མར་བས་པ་གགས་པས་

མིང་དུ་ལྷའི་བ་མ་ཞེས་ཟེར་བས་དེ་དང་ཆློས་མཚུངས་པའི་རིགས་ཀིས་གནློད་པ་གཏློང་བའི་

གདློན་ནད་ལ་བ་མའི་གདློན་ཞེས་ཟེར་རློ། 

བ་མའི་རྣལ་འབློར། རང་གི་ར་བའི་བ་མ་སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་ཀི་ངློ་བློར་སློམ་པའི་ཆློ་ག་ཞིག 

བ་མའི་མན་ངག རང་ལ་ལེགས་ཉེས་བང་དློར་སྟློན་པའི་སློབ་དཔློན་བཀའ་དྲིན་ཅན་ཞིག་གིས་གཞུང་

དློན་ལ་ཐློས་བསམ་བེད་སྐབས་གནད་ཆེ་བའི་ཉམས་མློང་ཕློགས་བསྡུས་བས་པ་ཞིག་ཡིན།

བ་མའི་མཚན་ཉིད་གསུམ། བཙུན། མཁས། གཞན་ལ་ཕན་འདློད།

བ་མའི་གཟུགས་བརན་ཅན་དྲུག འཆལ་ཚུལ་ཅན། ཐློས་པས་དབེན་པ། སྒྲུབ་ལ་གཡེལ་བ། རིགས་

རུས་ཡློན་ཏན་གིས་དྲེགས་པ། འགིང་བག་ཅན། འདློད་གདུང་གིས་ཆློས་འཚོང་བའློ།། 

བ་མའི་གཟུགས་བརན་ཅན་གསུམ། ཚིག་ཙམ་ཤེས་ཀང་དློན་ལ་བློ་མ་ཕློགས་པ། སློམ་བརློན་

གཞན་ལ་སང་ཞུགས་མནར། སེམས་ཅན་ཕློགས་འཛིན་ཆེ་བ། 

བ་མར་བ་བ། བ་མར་འཛིན་པའི་སློ་ནས་བཀུར་སྟི་བེད་པ། 

བ་མེད། བ་ན་མེད་པའི་བསྡུས་ཚིག 

བ་མེད་ཀི་རྒྱུད། རྣལ་འབློར་བ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་ཀི་བསྡུས་མིང་།

བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་སེ། སགས་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་སེ་ཚན་མི་འདྲ་བ་དེ་ཡང་འཇིགས་བེད། གསང་འདུས། 



  1826  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བདེ་མཆློག ཀྱཻ་རྡློ་རེ་སློགས་ཀི་གཞུང་།

བ་མེད་ཀི་དབང་བཞི། བུམ་དབང་དང་། གསང་དབང་། ཤེར་དབང་། ཚིག་དབང་བཅས་བཞིའློ།། 

བ་མེད་ཀི་ཚུལ་བཞི། ཡིག་དློན། སྤི་དློན། སས་དློན། མཐར་ཐུག་གི་དློན།

བ་མེད་དཀིལ་འཁློར་གི་དུར་ཁློད་བརྒྱད། སློམ་འབྱུང་ལས། གཏུམ་དྲག་དེ་བཞིན་ཚང་ཚིང་དང་། རྡློ་རེ་

འབར་བ་ཀེང་རུས་ཅན། དབང་ལན་དུ་ནི་མི་བཟང་བཞད། བིན་ཟ་རུ་ནི་བཀྲ་ཤིས་མཆློག ། མུན་

པ་དྲག་པློ་བདེན་བལ་དུ། རླུང་ཕློགས་ཀི་ལི་ཀི་ལིའི་སྒ ། ཞེས་པ་སྟེ། ཤར་དུ་གཏུམ་དྲག བང་དུ་

ཚང་ཚིང་འཁིགས་པ། ནུབ་ཏུ་རྡློ་རེ་འབར་བ། ལྷློར་ཀེང་རུས་ཅན། དབང་ལན་དུ་དྲག་ཏུ་རྒློད་པ། 

མེར་བཀྲ་ཤིས་ཚལ། བདེན་བལ་དུ་མུན་པ་དྲག་པློ། རླུང་དུ་ཀི་ལི་ཀི་ལིའི་སྒ་སྒློགས་པའློ།། 

བ་མེད་རྒྱུད། རྣལ་འབློར་བ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་སེ་ཞེས་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་ནང་ནས་གློ་རིམ་མཐློ་བའི་

གསང་སགས་ཀི་རྒྱུད་སེ་ཞིག

བ་མེད་རྒྱུད་གཉིས། ཕ་རྒྱུད། མ་རྒྱུད། 

བ་མེད་དགློན། བ་མེད་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུའི་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་མ་ཚུགས་གློང་སྤི་ལློ་

༩༡༣ལློར་ར་བློ་རིག་པ་རང་ཤར་ནས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆུ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། བ་མེད་མཆློད་རེན། ངློས་བཞི་སློ་སློར་རྡློ་རེ་དང་། 

ནློར་བུ། པད་མ། སྣ་ཚོགས་རྡློ་རེ་བཅས་ཀིས་ཚད་མེད་བཞི་མཚོན་པར་བེད་པའི་མཆློད་རེན་

གྲུ་བཞི་ཞིག

བ་མེད་པ། བློ་ཁློག་གམ་སྙིང་པློ་མེད་པ།

བ་མེད་བང་ཆེན་དུ་བསློ་བའི་རྒྱས་འདེབས། དགེ་བ་དེ་རྣམས་བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཆེན་པློ་ཐློབ་

པའི་རྒྱུར་བསློ་བ་རྒྱས་པློ་འདེབས་པ།

བ་མེད་རློགས་རིམ་གི་སྟློང་པ་བཞི། སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་འློད་གསལ་སྟེ་གློ་རིམ་བཞིན་སྟློང་པ། 

ཤིན་ཏུ་སྟློང་པ། སྟློང་ཆེན། ཐམས་ཅད་སྟློང་པ་བཞིའློ།། 

བ་མེད་རློགས་རིམ་གི་གཞི་གཅིག་པུ། བདེ་སྟློང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས། 

བ་མེད་འློད་འབིན། [མངློན] ཉི་མ།



  1827  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བ་མེད་ལས་འབྱུང་བའི་ཡུམ་གི་ཕག་རྒྱ་ལྔ། དབུ་རྒྱན། སྙན་རྒྱན། མགུལ་རྒྱན། གདུ་བུ། སྐ་རགས་སློ།། 

བ་སྨན་ཁང་། སར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སློགས་བློད་ཀི་མི་ཆེན་རྣམས་ལ་སྨན་སྦློར་བའི་སྨན་ཁང་། 

བ་སྨན་པ། སར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སློགས་བློད་ཀི་དཔློན་རིགས་རྣམས་ལ་སྨན་དཔྱད་བེད་མཁན་གི་སྨན་པ།

བ་ར། ཚེ་རིང་ཐུང་བརག་བཏུབ་པའི་ར་སྟེ། མཁིག་མའི་མར་ཟུར་ཆུ་རྒྱུས་ཀི་གསེབ་ན་གནས་པའི་

འཕར་ར་དེའློ།། 

བ་ར་སྐམས་པ། ཤིན་ཏུ་སྐྲག་པའི་དློན།

བ་རིས་པ། སར་བློད་སེ་པ་ གཞུང་གི་རིས་པ་མཁས་པའི་ཆེ་མིང་།

བ་ཚེ། མིའི་བ་སློག་ཚེ་གསུམ་ཞེས་པའི་བསྡུས་མིང་།

བ་མཚོ། བ་གནས་སའི་མཚོ། གསེར་མཚོ་གཡུ་མཚོ་དུང་མཚོ་གསུམ། གིང་ཆེ་འབིང་ཆུང་གི་བ་

མཚོ་རེད།

བ་འཚོང་། བ་བཙོང་ཡང་ཟེར། སློ་སློའི་སེར་གི་ཁེ་ཕན་དློན་དུ་དག་བློར་ཕན་པའི་བ་ངན་བས་ཏེ་

རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ལ་གནློད་འཚེ་ཁེལ་བར་ཟེར།

བ་འུར། ལ་འུར་ཏེ། དེ་མ་ཐག་ཏུའམ་གློ་བུར་དུ།

བ་འློག སྟེང་འློག གནམ་ས་བ་འློག་བསྒྱུར་བ།

བ་ཡལ་བ། བ་གར་བ།

བ་གཡུ། བ་གནས་ཀི་རེན་ནམ་འཁློར་སའི་གཞི་རུ་འདློད་པའི་རིན་པློ་ཆེ་གཡུ་ལ་ཟེར། 

བ་རབས། བ་མ་མང་པློ་ས་ཕི་རིམ་གིས་བྱུང་ཚུལ།

བ་རབས་རྣམ་ཐར། ཆློས་རྒྱུན་བ་རབས་སམ་དགློན་པའི་མཁན་བརྒྱུད་ཀི་མཛད་ཚུལ།

བ་རི། བ་གནས་སའི་རི།བ་རི་སེང་གེ་གནམ་དུ་མཆློང་བ་འདྲ་བ། གནའ་རབས་བློད་ཀི་ས་དཔྱད་

རིག་པའི་གཞུང་འགའ་ཞིག་གི་ནང་རི་ཡི་གཟུགས་དབིབས་སེང་གེ་གནམ་དུ་མཆློང་བ་འདྲ་བ་

ཞིག་ཡློད་ན་རི་དེ་ཡུལ་དེའི་རྒྱལ་པློའི་བ་རི་ཡིན་ཞེས་བཤད་སློལ་ཡློད།

བ་རེ། བ་བེའི་སྒ་ཉམས་པ། བ་བེ།

བ་ལློག ཨ་ལློག་གམ་འགེ་ལློག་རྒྱབ་པའི་དློན། དཔེར་ན། སའི་སང་བ་ལློག་མ་རྒྱློབ་རྦད་དེ་ཐལ་བ་



  1828  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རེད་འདུག་ལ་བུའློ།། 

བ་ཤིང་། བ་གནས་སའི་ཤིང་།

བ་ཤེས། བ་མཁེན་དང་དློན་གཅིག 

བ་གཤེད། ① བ་འཁེར་མཁན་གི་གདློན་ཞིག ② བ་དང་གཤེད། 

བ་སློག སེམས་ཅན་འཚོ་བར་བེད་པའི་སློག བ་སློག་རྣམ་ཤེས་གསུམ།

བ་སློག་རྣམ་ཤེས་གསུམ། བ་ཞེས་པ་གང་ཟག་དེའི་ལུས་ཁམས་དང་འབེལ་བའི་བྱུང་བ་བཞིའི་

ནུས་སྟློབས། སློག་ཅེས་པ་དབུགས་དང་དྲློད་ཀི་འཁློར་བསྐྱློད་ཀི་རྒྱུན། རྣམ་ཤེས་ཞེས་པ་སློག་

རླུང་རེན་དུ་བས་པའི་རིག་པའི་གསལ་ཆ། 

བ་སློབ། བ་མ་དང་སློབ་མ།

བ་ལྷག བ་ན་མ་མཆིས་པ། དེའི་གློང་ན་མེད་པ།

བ་ལྷའི་ལུང་བརག བ་མའི་བརག་པ་དང་ལྷའི་ལུང་བསྟན་ཞེས་པའི་བསྡུས་མིང་།

བག་པ། ① གཏམ་ལ་རྣ་བ་གཏད་ནས་ཉན་པ། མང་ཚོགས་ཀི་བསམ་འཆར་ལ་རྣ་བ་བགས་ཏེ་ཉན། 

བསབ་བ་བཟང་པློར་ཁེད་ཀིས་རྣ་བ་བློགས། ② གཏློང་བ་དང་འདློར་བ། མཆི་མ་བག་པ། མིག་

ཆུ་བག་བཞིན་པའི་ངང་ནས་ཞུ་བ་ཞུས་པ་ལ་བུ།

བགས། རྣ་བ་བག་རྒྱུ་དེ་བགས་ཟིན་པ་དང་། མཆི་མ་བག་རྒྱུ་དེ་བགས་ཟིན་པ།

བགས་ཆེ། [རིང] ཕམ་ཉེས་ཆེན་པློ།

བགས་པ། བག་པའི་འདས་པ། 

བང་། དངློས་པློ་གང་ཞིག་ལག་ཏུ་ཚུར་བང་རྒྱུ། 

བང་དློར། ཚུར་བང་བ་དང་ཕར་དློར་བ། བང་དློར་འཛོལ་མེད། འགློ་ལློག་གི་བང་དློར། ཐབས་ཤེས་

བང་དློར་འཛོལ་བ། སྐྱེ་བློ་ཡློན་ཏན་ཡློད་མེད་པ་། བང་དློར་བློ་གློས་ལན་པ་མཁས།

བང་དློར་ཁིགས་ཆགས། བང་དློར་གི་བ་བ་རིམ་པ་དང་ལན་པ།

བང་དློར་ཁིམས་སུ་བཅའ་བ། ངེས་པར་དུ་བེད་དགློས་པ་དང་། བེད་མི་ཆློག་པའི་རིགས་རྣམས་

ཁིམས་ཐློག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བང་དློར་འཇུག་སློའ་ིབཅའ་ཁིམས། ངེས་པར་དུ་བེད་དགློས་པའ་ིབང་བ་དང་། ངེས་པར་དུ་བེད་མ་ིཆློག་

པའི་དློར་བ་གཉིས་མ་ནློར་བར་ཤེས་པའི་ཐློག་མའི་འཇུག་དགློས་པའི་བཅའ་ཁིམས་ཡིན་པ། 

བང་དློར་གནས་ཀི་ར་ཚིག ངེས་པར་དུ་ལག་ལེན་བསྟར་དགློས་པའི་བང་བ་དང་། ངེས་པར་དུ་བེད་

མི་ཆློག་པའི་དློར་བ་གང་ཡིན་དློན་ཐློག་ཏུ་གནས་ཐུབ་པའི་ར་འཛིན་ཁིམས་ཡིག

བང་དློར་བེད་སློ། ལག་ལེན་བེད་དགློས་པའི་བང་བ་དང་། བེད་མི་ཆློག་པའི་དློར་བ་གང་ཡློད་སྐློར། 

བང་དློར་མ་འཛོལ་བ། དགེ་སྐྱློན་གི་སང་བང་མ་ནློར་བ། 

བང་བ། ལེན་པའི་མ་འློངས་པ།

བང་བ། ཚུར་བང་བར་བ་རྒྱུའི་དངློས་པློའམ་དགེ་མཚན། 

བངས་ཀང་། [རིང] སར་ཡང་།

བངས་འདས། དགེ་ཚུལ་གི་བསབ་བ་སྟེ། རབ་ཏུ་བྱུང་བས་ཁས་བངས་པའི་བསབ་པ་ལས་འདས་

པའམ་འགལ་བ་ཞེས་པའི་དློན་ནློ།། དེ་ལ་ནང་གསེས་བངས་འདས་སློ་གསུམ་དང་སློ་བདུན་

སློགས་ཡློད་དློ།། 

བངས་འདས་སློ་དྲུག སློག་གཅློད་བཞི་དང་། མ་བིན་ལེན་དང་། མི་ཚངས་སྤློད་དང་། རྫུན་ཁས་ཕེ་

བ་བཅུ་གསུམ་དང་། གླུ་གར་རློལ་མློ་བེད་གསུམ་དང་། རྒྱན་དློགས་སློས་བྱུག་ཁ་དློག་འཆང་

ཕེང་འདློག་སློགས་དང་། ཁི་སྟན་གཉིས་རེར་ཆེ་མཐློ་རེ། 

བངས་འདས་སློ་གསུམ། དགེ་ཚུལ་གི་བསབ་བ་ཆར་གཏློགས་དང་བཅས་པ་སྟེ། ར་བ་བཞི་དང་། 

གསློད་པ་གསུམ་དང་། རྫུན་གི་ཆར་གཏློགས་བཅུ་གཉིས་དང་། ཆང་། གར་སློགས་གསུམ། 

ཕེང་སློགས་གསུམ། མལ་སྟན་ཆེན་པློ་དང་། མཐློན་པློ་དང་། ཕི་དྲློའི་ཁ་ཟས་དང་། གསེར་

དངུལ་ལེན་པ་དང་། ཉམས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་བཅས་རབ་བྱུང་གི་དུས་སུ་བངས་པ་ལས་འདས་

པའི་སང་བ་སློ་གསུམ་མློ། 

བངས་པ། ལེན་པའི་འདས་པ།

བངས་པ་ལྔ། ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ཉི་ཤུ་ར་ལྔའི་ནང་ཚན་གི་བངས་པ་ལྔ་ནི། དྲི་ཆེན། དྲི་ཆུ། རཀྟ། 

བང་སེམས་དཀར་དམར་ཏེ་ལྔའློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བངས་བ་འདློན་པ། བསྒྲུབ་བ་བསྟན་པ། ཡང་ན་རེ་བ་ཞུ་བ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

བད་པ། བད་པ། བད་པ། བློད། ལང་པ་དང་། འཆའ་བ། མུར་བ། ཤ་སྐམ་པློ་བད་པ། བ་ཕྱུགས་ཀིས་

བེའུར་བད་པ། 

བད། སན་མ་སློགས་སློས་བད་པ་སྟེ། སློ་བརྒྱབ་ནས་ཞིབ་མློར་བད་བད་བས་པ།

བད་པ། ① རིག་པ་རྟུལ་བའི་བརྡ་རིང་། ② སློ་ཡིས་ལད་པའི་བརྡ་རིང་།

བན། ལན་བན་པ་ཞེས་ལན་བཏབ་པ་དང་། ལྷན་པ་བན་པ་ཞེས་ལྷན་པ་བརྒྱབ་པ། བན་དང་གན་

གདམ་ངར་སྣང་།

བན་པ། [རིང] ① ཚུར་འགུགས་པ་དང་། ནང་དུ་ཕློགས་པ། ཁ་དྲངས་པ། ལློག་པའི་ལམ་ལས་

སེམས་བན། ② བསྐྱར་བ་དང་། གདབ་པ། གློགས་བེད་པ། གློན་པ། དཀྱུ་བ། སྒྱུར་བ། བན་

དང་གན་གདམ་ངར་སྣང་། ལན་བན་པ། ལྷན་པ་བན་པ། བཟང་ལན་བན་པ།

བའི་གྭ། [རིང] བློན་པློའི་ཚོགས།

བས། [རིང] སེར་བ།

བླུ་ཉློ། རིན་སྤད་ནས་གཏམ་མ་སློགས་ཕིར་ལེན་པ།

བླུ། ལྷ་སྐུའམ་གཏའ་མ་སློགས་དངློས་པློ་གང་ཞིག་ཟློག་ལ་བུར་འཚོང་མི་རུང་བར་དེར་དློད་སྤད་དེ་

ཉློ་བ་ལར་དུ་ཚུར་འཐློབ་པར་བེད་པ།

བླུ་བ། བླུས་པ། བླུ་བ། བླུས། སྤིར་རྒྱུ་དངློས་སློགས་ལ་བརེན་ནས་ཉློ་བ་དང་། ཁད་པར་ཆློས་ཕློགས་

སུ་གཏློགས་པའི་ཉློ་བ། གཏའ་མ་བླུ་བ། གསློད་ལ་ཁད་ཀི་སློག་བླུ་བ། ཆློས་པས་ཆློས་དཔེ་བླུ་

བ། སློག་བླུ་བར་བླུ་རིན་སྤད་པ།

བླུ་ཡློན། ལྷ་སྐུ་རེན་གསུམ་སློགས་ཉློས་པའི་རིན། 

བླུ་ཀློང་། ① དངུལ་སློགས་བཞུ་སྣློད་ལུགས་ཀློང་། ② པར་ཀློང་ངམ་ལུགས་པར།

བླུག་སྐྱློར། ལུགས་རྒྱབ་སྐྱློར། ཁློ་ཟངས་བཞུས་ནས་བླུག་སྐྱློར་བེད་པ།

བླུག་སྣློད། བཅུད་བླུག་སའི་སྣློད་སྤད།

བླུག་པ། བླུགས་པ། བླུག་པ། བླུགས། ལྡུག་པ་དང་འཇུག་པ། ཇ་ཆང་བླུགས་པ། མེ་ཏློག་ལ་ཆུ་



  1831  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བླུགས། སམ་གི་ནང་དུ་ཅ་ལག་བླུག་པ། སྣློད་ཞབས་རྡློལ་ནང་དུ་ཆུ་མ་བླུགས། 

བླུགས། ① བླུག་པའི་སྐུལ་ཚིག ② ལུགས་མ།

བླུགས་ཀློང་། [ཡུལ] བླུགས་པས་གང་བླུགས་དགློས་ན་ཐློག་མར་འདྲ་གཟུགས་བཟློས་པ་ལ་ཟེར། 

བླུགས་སྐུ། ཟངས་སློགས་བཞུས་ཏེ་བླུག་བརྒྱབ་པའི་སྐུ་འདྲ། བླུགས་པ། བླུག་པའི་འདས་པ།

བླུགས་པར། ལུགས་ཀློང་དང་ལུགས་པར།

བླུགས་མ། ལུགས་བརྒྱབ་པའི་བླུགས་མ།

བླུགས་གཟར། སྦིན་སེག་སྐབས་མར་ཁུ་བླུག་བེད་ཀི་གཟར་བུ། 

བླུགས་ཤློག [ཡུལ] ཤློག་བུ་དྲས་རློ་རྣམས་ཞིབ་མློར་བརྡུངས་ཏེ་ལུགས་སུ་བླུགས་པའི་ཤློག་བུ།

བླུད་པ། ① བཏུང་བ་སྟེར་བ། མགློན་ལ་ཇ་བླུད། ཕྲུ་གུ་ལ་འློ་མ་བླུད། ར་དྲེལ་ལ་ཆུ་བླུད། ② གླུད་ཀི་

འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག

བླུན་སློམ། རིག་པ་གིམ་ལྷློད་ཀི་མན་ངག་མི་ཤེས་པར་ཨུ་ཚུགས་ཀིས་སློམ་པ།

བླུན་གཏམ། རིག་པ་རྟུལ་པློའི་གཏམ།

བླུན་རགས། མི་ཤེས་ཨུ་ཚུགས་ཀི་རགས་མཚན། མི་ཤེས་ཤེས་མདློག་བེད་ན་བླུན་རགས་ཡིན།

བླུན་དད། རྨློངས་པའ་ིཡིད་ཆེས། ལྷ་འདྲ་ེལ་བླུན་དད་བེད་པ། མ་ིསེར་ལ་བླུན་དད་ཀིས་གློང་བཀུར་ཞུ་བ།

བླུན་པ། རྨློངས་པ་སྟེ་མི་ཤེས་པ། བླུན་རིག་བླུན་པ། དྲན་ཤེས་བླུན་པ།

བླུན་པློ། ཤེས་རིག་རྨློངས་པའི་མི། བླུན་པློའི་ཡློན་ཏན་ཁར་འབིན་ཏེ། མཁས་པའི་ཡློན་ཏན་ཁློང་དུ་

སེད། ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གེན་པ་དང་རྨློངས་པའློ།། 

བླུན་རྨློངས། ཁེ་ཉེན་དང་བང་དློར་མི་ཤེས་པ། གློ་ཤེས་མེད་ན་བླུན་རྨློངས་རགས། ། བཟང་ངན་

ཤེས་ན་བླུན་རྨློངས་མིན་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

བླུན་ཚིག གནད་འགག་མི་རློགས་པའི་རྨློངས་གཏམ། སློར་མེད་ཟས་ལ་བློ་བ་མེད། ། བླུན་ཚིག་སྙན་

ཡང་སྙིང་པློ་མེད། 

བླུས། བླུ་བའི་སྐུལ་ཚིག

བླུས་པ། བླུ་བའི་འདས་པ།



  1832  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བླུས་མ། དཔེ་ཆ་ལ་བུ་རིན་གིས་ཉློས་པའི་དངློས་པློ།

བེས་ལ་བློར། [རིང] བདག་པློ་མ་བས་པར་བློར་བ།

བློ། ① རང་ཡུལ་སྣང་བའི་རིག་པ་སྟེ། ཀ་བུམ་ལ་སློགས་པ་ཡུལ་གི་ཆློས་རྣམས་མཐློང་བའི་ཤེས་པ། 

དཔེར་ན། མངློན་རེས་གཉིས་སློགས་ལ་བུའློ།། བློ་ལ་བརན་པློར་འཇགས་པ། མང་ཚོགས་ལ་བློ་

ལིངས་ཀིས་བཀལ་བ། དངློས་ཡློད་གནས་ཚུལ་བློས་འཇལ་བ། མི་དམངས་ཀི་ལས་དློན་ལ་

གནས་སྐབས་ཕམ་ཉེས་བྱུང་དུས་བློ་བརན་པློར་ཚུགས་ཐུབ་པ། ② ཐབས་ཤེས་སམ་ལས་ཇུས། 

ལས་དློན་གསར་པ་ཞིག་ལ་ཚང་མས་བློ་བཏློན་པ། མི་ཉམས་མློང་ཅན་ལ་བློ་འདྲི་བ། མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་གློ་བ་དང་། ཉེ་བར་དམིགས། སློབས་བེད། བློ་གློས། རྨློངས་འཇློམས། ཡིད། རབ་

མཐློང་། རིག་པ། ལེགས་རློགས། ཤེས་པ། ཤེས་རབ། སེམས་པ། སེམས་བེད་བཅས་སློ།། 

བློ་ཀུན་རློབ་པ། རློག་པ་སྟེ། འཁྲུལ་ཞིང་རང་མཚན་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་བ་ལ་སྒིབ་པའི་དློན་གིས་

ཀུན་རློབ་ཅེས་བརློད་དེ། གང་གི་རང་གི་ངློ་བློ་ཡིས། ། གཞན་གི་ངློ་བློ་སྒིབ་བེད་པ། ། ཀུན་

རློབ་དེ་དག་ཐ་དད་ཀང་། ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། ། ཡང་ན་རློག་པ་ལ་བློ་ཀུན་རློབ་པ་ཞེས་

པ་ནི། རློག་པ་ལ་རང་གི་སྣང་ཡུལ་གི་རག་པ་རྣམས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་རང་

མཚན་གིས་གྲུབ་པར་སྣང་བས་སྣང་ལུགས་རྫུན་པར་སྣང་བ་ཅན་ཡིན་པས་ཀུན་རློབ་སྟེ། རྫུན་

པའི་སྒས་བཏགས་པ་ཡིན། དེས་ན་རློག་པ་དེ་ཀུན་རློབ་ཙམ་ལས། ཀུན་རློབ་བདེནཔ་མ་ཡིན་

དེ་དློན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ་དངློས་པློ་ཡིན་པའི་ཕིར།

བློ་རྐུ་བ། ཁེངས་ཆུང་བས་ཏེ་སློབ་འདློད་མེད་རྐྱེན་གཏམ་ཕར་བཤད་ཚུར་བཤད་ཀི་ཞློར་ལ་གཞན་

གི་ཤེས་ཡློན་རྐུ་བ།

བློ་སྐྱེ་བ། བསམ་བློ་འཁློར་བ། རང་སྐྱློན་རང་གིས་འདློན་པའི་བློ་སྐྱེ་བ།

བློ་སྐྱེད། ཤེས་རབ་བམ་བློ་གློས་ཀི་ཡར་སྐྱེད། དཀའ་ཚེགས་སེལ་བའི་བློ་སྐྱེད་འདློན་པ།

བློ་སྐྱེད་ཐློན་ཤུགས། ཤེས་རིག་ཡར་ཐློན་གི་ནུས་པ། 

བློ་སྐྱེལ་བ། གཞན་ལ་ཡིད་གཏློད་པ། མང་ཚོགས་ལ་བློ་སྐྱེལ་བ།

 བློ་དཀར། ① སེམས་བཟང་བ། བློ་དཀར་དྲང་བདེན། མེས་རྒྱལ་ལ་བློ་དཀར་བ། ② ཕན་ཚུན་



  1833  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

དགའ་བའི་ཕློགས། ཁློ་གཉིས་བློ་དཀར་གི་གློགས་པློ་རེད།

བློ་དཀར་ལས་བརློན། ལྷག་བསམ་དཀར་པློས་རང་འཁིའི་ལས་ལ་བརློན་པ།

བློ་དཀར་སེམས་དཀར། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག

བློ་བཀློད། རློམ་པ་པློ་དང་སྒྱུ་རལ་མཁས་པ་ཚོས་བརམ་བ་གསར་རློམ་བེད་སྐབས་བློ་བཀློད་

འདློན་སྟངས་ཤིག་ཡིན་པ་སྟེ། རློམ་ཡིག་གི་བཀློད་སྒིག་དང་མཛེས་རལ་གི་རི་མློའི་གྲུབ་ཚུལ་

བཀློད་སྒིག་མ་བས་གློང་བསམ་བློའི་འཆར་འགློད་དང་གྲྭ་སྒིག་བས་པ་དེར་བློ་བཀློད་ཅེས་

ཟེར། མཛེས་རལ་གསར་རློམ་བེད་པའི་ནང་ཐློག་མར་དཔྱད་གཞི་ལེགས་སྒིག་དང་། ནང་དློན་

འདེམས་སྒྲུག བརློད་བའི་གཙོ་དློན་གཏན་འཁེལ། གྲུབ་ཆ་བཀློད་སྒིག བཟློ་དབིབས་སྐྲུན་

སྟངས། དེ་བཞིན་ཚོན་མདངས་བེད་སྟངས་སློགས་ཚང་མ་བསམ་བློ་གཏློང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་

ནང་ངེས་པར་དུ་ཕློགས་ཡློངས་ནས་བསམ་གཞིགས་ཐུབ་པ་བེད་དགློས། སེམས་ནང་གདེང་

ཚོད་ཡློད་པ་བྱུང་ན་གཞི་ནས་རི་མློའི་ཐློག་རང་གི་བསམ་དློན་རྣམས་མཚོན་ཐུབ་པ་ཡློང་གི་

རེད།

བློ་དཀེལ། བློ་རྒྱ་ཆེ་བའི་དློན། 

བློ་དཀྲློགས་པ། སེམས་དཀྲུགས་པ། ཚིག་རྩུབ་པློས་མིའི་བློ་དཀྲློགས་པ།

བློ་ཁ། ① སེམས། རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་པར་བློ་ཁ་ཚིམ་མི་དགློས། ཕམ་ཉེས་བྱུང་བར་བློ་ཁ་ཕམ་མི་དགློས། 

 ② བློ་གློས། ཕྲུ་གུའི་བློ་ཁ་འབེད་པ། ③ སེམས་ཀི་ལ་ཕློགས། སློན་གཤེགས་དཔའ་བློ་རྣམས་

ལ་བློ་ཁ་ཕློགས་ནས་སློབ་སྦློང་བེད་པ། 

བློ་ཁ་ནང་འགུགས། ཕིར་ཕློགས་ཀི་བློ་ཁ་ནང་དུ་སྒྱུར་བ། བར་གནས་ཀི་མི་རྣམས་བློ་ཁ་ནང་

འགུགས་ཀི་ཐབས་བེད་པ།

བློ་ཁ་རེ་གཅིག གཅིག་ཏུ་བསྒིམས་པའི་རིག་པ།

བློ་ཁ་རློགས་པ། བློ་སྙིང་གཞན་ལ་གཏློད་པའི་མི་ཞིག་རེས་སུ་ཚུར་ཁུག་པ། 

བློ་ཁ་རློགས་པ། འདློད་བློ་གང་བ།

བློ་ཁམས། རིག་རལ་བརམ་བའི་ནང་བིས་པའི་འཚོ་བ་དང་བསམ་པའི་བརེ་དུང་གཉིས་རློ་གཅིག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཏུ་གྱུར་ནས་གྲུབ་པའི་སྒྱུ་རལ་གི་བློ་ཁམས་ཤིག་ཡིན། ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་རི་མློའི་བརམ་བ་ཞིག་

ལ་མཚོན་ན། རི་མློ་མཁན་རང་ཉིད་ཀི་བསམ་པའི་བརེ་དུང་དེ་ཟབ་འཇུག་བས་ཏེ་རི་མློའི་ངློས་

སུ་བསམ་པ་དང་ཡུལ་ཁམས་ལྷན་དུ་འབེལ་བའི་སྒྱུ་རལ་གི་བློ་ཁམས་མཚོན་པ་བེད་ཀི་ཡློད། 

སྒྱུ་རལ་གི་བློ་ཁམས་ལ་ཡིད་དབང་འཕློག་པའི་ནུས་པ་ཆེན་པློ་ལན་ཡློད་ཅིང་། བརམ་བའི་སྒྱུ་

རལ་གི་རིན་ཐང་ཆེ་ཆུང་དེ་ཚད་གཞི་མཐློ་ཙམ་ནས་བཤད་ན། བློ་ཁམས་ཀི་གསར་རློམ་ལ་

རགས་ལས་ཡློད། དེ་ནི་སྒྱུ་རལ་གི་གཟུགས་དབིབས་ལ་བརེན་ནས་བློ་ཁམས་མཚོན་པར་

བེད་དགློས་པས། གཟུགས་དབིབས་དེར་ངེས་པར་དུ་གཟུགས་དང་སེམས་གཉིས་རློ་གཅིག་

ཏུ་གྱུར་ཏེ། འདློད་བློ་ཁེངས་པའི་སྒྱུ་རལ་གི་ཁད་ཡློན་ལན་དགློས། དེ་འདྲ་བས་ན་གཞི་ནས་

སྙན་ངག་གི་བརེ་སེམས་ལན་ལ་རི་མློའི་ཤེས་པ་ལན་པ་དང་ཚང་མའི་ཡིད་དབང་འཕློག་པའི་

ནུས་པའང་ཐློན་ཐུབ། 

བློ་ཁློག བློ་སྟློབས་སམ་སྙིང་ཁམས། བློ་ཁློག་ཆེ་བ། སེར་སེམས་མེད་ན་བློ་ཁློག་ཡངས་པ་ཡློང་། 

བློ་ཁློག་ཆེ་བ། གཞན་གིས་འཇིགས་སྐུལ་ལ་ཞེན་སྣང་མེད་པ་དང་། གཞན་གིས་ཕན་གནློད་ཆུང་

ངུ་བས་པ་ལ་དགའ་སྡུག་གི་རྣམ་འགྱུར་མེད་པའི་མིའི་བློ་ཁློག་ལ་ཟེར།

བློ་ཁློག་ཡངས་པ། བསམ་པ་རྒྱ་ཆ་ེཞིང་བཟློད་བསན་ཆ་ེབ། བ་བ་ཆུང་རིགས་ལ་ཅ་ིམ་ིསྙམ་པར་བལ་བ། 

བློ་ཁིད་པ། སེམས་སྒྱུར་བ། ཚིག་འཇམ་པློས་བློ་ཁིད་པ། ཐབས་ཤེས་འཇམ་པློའི་སློ་ནས་བློ་ཁིད་པ། 

བློ་འཁུམས་པ། སེམས་ཞུམ་པའམ་ཡིད་ཞུམ་པ། 

བློ་འཁེལ་བ། བློ་ཐུབ་བམ་ཡིད་ཆེས། མི་འདི་སྒྱུ་མ་མཁན་འདྲ་ཨེ་ཡིན་བསམས་ནས་བློ་འཁེལ་མ་བྱུང་། 

བློ་རྒློད། ① རིག་པ་བཀྲ་བ། མི་བློ་རྒློད་ཅན་ལ་མཆློད་པ་མང་། ② ཚུལ་མིན་གི་དྲན་རྒྱུ་མང་བ། 

བློ་སློ། ཤེས་པ་སློའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ་སྟེ་བློ་ཁ། རྨློངས་པའི་བློ་སློ་འབེད་པ།

བློ་སློ་འབེད་པ། བློ་གློས་ཀི་སློ་འབེད་པར་བེད་པ་སྟེ། དཔེར་ན། དགེ་རྒན་གིས་སློབ་མའི་བློ་རིག་

གསལ་ཐབས་མཛད་པ་ལ་བུ། 

བློ་གློགས། བློ་གཏད་ཐུབ་པའི་གློགས་པློ།

བློ་གློས། རིག་རལ་ལམ་ཤེས་རབ། བློ་གློས་ཅན། བློ་གློས་རྟུལ་པློ། བློ་གློས་དབུལ་པློ། བློ་གློས་ཟབ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

མློ། བློ་གློས་ཀི་མིག་ཡངས་པ། བང་དང་དློར་བ་གང་ཡིན་པ། བློ་གློས་ལན་པས་དཔྱད་ན་ཤེས། 

བློ་གློས་དང་ལན་པ་རྣམས་ནི་འཇིག་རེན་གི་བ་བའི་འཇུག་ལློག་ལ་དཀའ་བ་མེད།

བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན། ས་སྐྱའི་ཆློས་རྒྱལ་བདུན་པ་ཁི་ཐློག་བཅུ་བཞི་པ་འདི་ཉིད་ཡབ་ཀུན་དགའ་

རྒྱལ་མཚན་དང་ཡུམ་མ་གཅིག་བསློད་ནམས་དཔལ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཆུ་

སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༣༣༢ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དེ་ནས་ཀུན་མཁེན་ཇློ་ནང་པ་དང་། བློ་དློང་ཁ་ཆེ། ས་

བཟང་མ་ཏི་པཎ་ཆེན་སློགས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་བརེན་ནས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་དང་ཆློས་

སློགས་སློབ་གཉེར་མཛད། དགུང་ལློ་དྲུག་ཏུ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པ་མེ་གང་སྤི་ལློ་

༡༣༣༧ལློར་ས་སྐྱའི་ཁིར་ཕེབས་ཤིང་གཞི་ཐློག་པའི་གདན་ས་ཡང་མཛད། ལློ་བཅུ་གཉིས་

རིང་གདན་ས་ཆེན་པློར་ཚོགས་ཆློས་གསུངས། དགུང་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་

དྲུག་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་༡༣༤༩ལློར་ས་སྐྱའི་སིད་དབང་ཉམས་ཏེ་ཕག་གྲུ་པ་ཏའི་སི་ཏུ་བང་

ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བློད་དབུས་གཙང་ཕལ་ཆེ་བ་དབང་དུ་བསྡུས། དགུང་ལློ་སློ་གསུམ་པ་

རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༣༦༤ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

བློ་གློས་ངན་པ། ① ཤེས་རབ་ཞན་པ། ② བདུད་ཀི་བུ། 

བློ་གློས་ཆེན་པློ། ① ཤེས་རྒྱ་ཆེན་པློ། ② འཕགས་པའི་གང་ཟག

བློ་གློས་མཆློག་ལན། སྟློད་ཀི་མགློན་གསུམ་གི་ཡ་གལ་རིག་པ་མགློན་གི་རྒྱུད་པ། ཡབ་གགས་པ་

འབུམ་ལེའི་སས། རྒྱལ་པློ་འདིའི་དུས་སུ་གུ་གེ་ནས་དམུ་ཁབ་ཟིལ་བ་མ་མློའི་མུན་སྒིབ། ཁབ་

ཆུང་དཀར་རུ། ལྷ་ཁབ་དཀར་པློས་གཙོས་ཁབ་བཅློ་བརྒྱད། རལ་གི་ནམ་མཁའ་ཁག་ལག 

འབློང་རེ་རིང་། གློག་དམར་མེ་གསློད་ལ་སློགས་པའི་རལ་གི་བཅློ་བརྒྱད། སྐེ་གི་བདུད་གི་ནག་

པློ། དམ་གི་གཞུང་བརྒྱད་རྣམས་ཀིས་གཙོ་བས་པའི་སྐེ་གི་བཅློ་ལྔ། ལྷ་ཡུལ་འློད་ལན། ལྷ་གཡུ་

དཀར་པློ་གཉིས་ཀིས་གཙོས་པའི་གཡུ་བཅློ་ལྔ། ས་མ་ཇི་ཁི་སྟེང་། བཀྲ་ཤིས་འློད་ལན་སློགས་

ས་ཉི་ཤུ། ཁ་བློ་སུམ་ཅུ། འབི་ཟལ་མློ་ཉི་ཤུ། གཡག་ཁམ་པ་ཉི་ཤུ། ལུག་ལ་སློགས་པའི་དཔྱ་

ཁལ་མང་པློ་འབུལ་བཞེས་གནང་བ་དང་། མངའ་རིས་སྐློར་གསུམ་ཆབ་འློག་ཏུ་བསྡུས་ནས་

མངའ་ཐང་དར་རྒྱས་བྱུང་བར་གགས།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བློ་གློས་བརན་པ། རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕློགས་སུ་འཁྲུངས་ཤིང་། མངློན་པ་ལ་མཁས་པའི་སློབ་དཔློན་ཞིག 

བློ་གློས་གཟིངས་ཀིས་སྒློལ་བ། བློ་གློས་གྲུ་གཟིངས་ཀི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ་དང་དེས་རིག་གནས་

རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་དེ་སྒློལ་བ།

བློ་གློས་ལློག་པ། ཤེས་རབ་ཕིན་ཅི་ལློག་པ།

བློ་རྒྱ། བསམ་བློའི་རྒྱ་ཁློན། བློ་རྒྱ་ཆེ་བ། བློ་རྒྱ་ཆུང་བ། བློ་རྒྱ་འབམས་པ།

བློ་རྒྱ་ཆེ་བ། སེམས་པ་གུ་དློག་པློ་མིན་པ།

བློ་འགུགས། གཞན་སེམས་འགུགས་པ། འཇམ་བཤད་བློ་འགུགས་བས་ན་དག་ཡང་ཁུག

བློ་འགེལ་བ། གཞན་ལ་ཡིད་གཏློད་པ།

བློ་འགྱུ་བ། སེམས་གཡློ་བའམ་རྣམ་རློག་འཕློ་བ། སྤི་དློན་སྒྲུབ་སྐབས་སེར་དློན་ལ་བློ་མི་འགྱུ་བ་

ཞིག་བེད་དགློས།

བློ་འགྱུར་བ། བསམ་བློ་འགྱུར་བ། དཀའ་ངལ་ཇི་ཙམ་བྱུང་ཡང་བློ་འགྱུར་བ་མེད་པ།

བློ་འགློད། ཞེ་ཁེལ་ལམ་སེམས་གནློང་། རང་གི་སར་བས་ཀི་ལས་ལ་བློ་འགློད་མེད་པ།

བློ་བསྒྱུར། ཡིད་སར་ལས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བ།

བློ་ངན། ① རིག་པ་དམན་པ། ② བསམ་བློ་ཕིན་ཅི་ལློག་པ། ③ [མངློན] ལགས་བ་ལློ། 

བློ་ངན་གསུམ། མ་རློགས་དང་ལློག་རློགས། ཐེ་ཚོམ་བཅས་གསུམ།

བློ་ངློ་།། བསམ་ངློའམ་བསམ་བློའི་ནང་།

བློ་ངློར་མ་གྲུབ་པ། མ་གྲུབ་པའི་རགས་གསུམ་གི་ནང་གསེས། ཆློས་ཅན་དང་། རགས། དེ་གཉིས་ཀི་

འབེལ་བ་གང་རུང་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་བསྒྲུབ་བ་བསྒྲུབ་མི་ནུས་པའམ་མ་གྲུབ་པ་ལ་བུ་རྣམས་སློ།། 

བློ་ངློར་མ་གྲུབ་པའི་རགས་གསུམ། ཆློས་ཅན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་གྲུབ་པ་དང་། རགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་

ཟ་ནས་མ་གྲུབ་པ་དང་། གཞི་རགས་ཀི་འབེལ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་གྲུབ་པ་སྟེ་གསུམ་མློ། 

བློ་ངློར་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་། རྒློལ་བ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གི་ངློར་རློད་གཞིའི་སྟེང་

དུ་རགས་དེ་བཀློད་པའི་ཚེ་རྒློལ་བ་དེ་ཆློས་ཅན་དང་རགས་གང་རུང་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་སློ་ནས་

མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་སློང་བ།



  1837  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བློ་མངློན་སུམ་པའི་མཚན་ཉིད་བཞི། དབང་པློའི་མངློན་སུམ། རྣལ་འབློར་མངློན་སུམ། ཡིད་ཀི་

མངློན་སུམ། རང་རིག་མངློན་སུམ་མློ། 

བློ་གཅིག་སེམས་གཅིག བློ་སེམས་རེ་གཅིག བློ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གི་སློ་ནས་མི་དམངས་ལ་

ཞབས་འདེགས་ཞུ་བ།

བློ་བཅློལ་བ། ཡིད་ཆེས་པ། ནད་པས་སྨན་པ་ལ་བློ་བཅློལ་བ། 

བློ་ཆུང་བ། ① བློ་གློས་དམན་པ། ② བློ་རྒྱའམ། བློ་ཁློག་ཆུང་བ། གཡུལ་སར་དཔའ་འཁུམས་བློ་

ཆུང་བེད་མི་རུང་། 

བློ་ཆེན་པློ། ① བློ་གློས་སམ་ཤེས་རྒྱ་ཆེན་པློ། ② བློ་རྒྱའམ་བློ་ཁློག་ཆེན་པློ།

བློ་ཆློས། ཡུལ་ངློས་ནས་མ་གྲུབ་ཀང་བློས་ཕར་བཞག་པའི་ཆློས་ཏེ། བློ་ངློར་ན་སྣང་བའི་ཆློས་གང་

དེའི་མིང་ཡིན། 

བློ་ཆློས་རང་དགའ་བ། ཡུལ་རང་ངློ་ནས་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་རློག་པས་རང་དགར་

སྒློ་བཏགས་པའི་ཆློས་ཏེ་དློན་སྤི་ལ་བུ།

བློ་ཉེ་བ། སེམས་མཐུན་པའམ། མཛའ་བ། གློགས་པློ་བློ་ཉེ་བ། ཁིམ་མཚེས་བློ་ཉེ་བ།

བློ་སྟློབས། སེམས་ཀི་ནུས་པའམ་སྙིང་སྟློབས། ནློར་འཁྲུལ་སེལ་བར་བློ་སྟློབས་ཆེན་པློ་དགློས།

བློ་སྟློབས་ཆེན་པློ། གཞན་གིས་གནློད་པ་ལ་འཇིགས་ཞུམ་བལ་བའི་སྙིང་སྟློབས་ཅན། 

བློ་གཏད་བཅློལ་བ། བློས་འཁེལ་ཞིང་རེ་བ་བཅློལ་བ། 

བློ་གཏད་པ། ① ཡིད་ཆེས་པའམ་བློ་བཀལ་བ། གློགས་པློ་དེ་ལ་བློ་གཏད་པར་འློས། ② སེམས་རེ་

གཅིག་ཏུ་བཞག་པ། རང་གི་ལས་འགན་ལ་བློ་གཏད་པ། བློ་གཏད་ལིངས་བཅློལ། ཕུགས་བློ་

རྦད་དེ་བཀལ་བ། ཁློ་ལ་བློ་གཏད་ལིངས་བཅློལ་གིས་ལས་དློན་མངགས་པ།

བློ་གཏིང་ཟབ་པ། ① ཤེས་རབ་གཏིང་རིང་བ། ② བློ་སམ་པའམ་བརླིང་བ།

བློ་གཏེར་མཆློག [མངློན] འཇམ་པའི་དབངས།

བློ་བརན། གཞུང་གི་དློན་མཐའ་དག་བརེད་ངེས་དང་།

ཐིམ་པ་སློགས་རྐྱེན་གང་གིས་ཀང་བསྒྱུར་མི་ནུས་པའི་རིག་པ་བརན་པློའི་མིང་།



  1838  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བློ་བལློས་འཆའ་བ། བློ་གཏད་དམ་རེ་བ་བེད་པ།

བློ་ཐག་ཆློད་པ། སེམས་ཐག་ཆློད་པ།

བློ་ཐག་རྦད་གཅློད། སེམས་ཐག་གཙང་གཅློད།

བློ་ཐག་གཙང་བཅད། སེམས་ཐག་ལིངས་ཀིས་བཅད་པ། བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་ལ་ངློ་རྒློལ་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་བ་རྒྱུར་བློ་ཐག་གཙང་བཅད་ཟིན་པ།

བློ་ཐུབ། ཡིད་ཆེས་སའམ་བློ་འཁེལ་སའི་མི། གློགས་པློ་བློ་ཐུབ་ཡིན་ན་བསླུ་མི་སིད་ལ་བུ། 

བློ་མཐུན་པ། ① ཆབ་སིད་ཀི་བསམ་ཡུལ་གཅིག་མཐུན་ཡིན་མཁན། ② སེམས་མཐུན་པ། གློས་

གཞི་འདིར་མི་ཚང་མ་བློ་མཐུན་ནས་ཐག་བཅད་པ་རེད། མང་པློ་གཅིག་ཏུ་བློ་མཐུན་ན། ། ཉམ་

ཆུང་གིས་ཀང་དློན་ཆེན་འགྲུབ། 

བློ་འཐུམས། རིག་པ་མི་གསལ་བ།

བློ་དློགས། སེམས་ཀི་དློགས་པ། དློན་ཆུང་ངུ་ལ་བློ་དློགས་ཆེན་པློ་བེད་མི་དགློས། སེར་དློན་འགྲུབ་

མིན་གི་བློ་དློགས་བསལ་བ།

བློ་དློན་མཐུན་པ། བློས་ཡུལ་དེ་འཛིན་པའི་ཁད་ཆློས་དང་། ཡུལ་རང་ངློ་ནས་ཡུལ་གི་གནས་ཚུལ་

གི་ཁད་པར་ཆློས་མཚུངས་པ་ཞིག

བློ་དློན་དམ་པ། མངློན་སུམ་ཚད་མ་སྟེ། མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བློ་དློན་

དམ་པ་ཞེས་བརློད། དེ་ཡང་དངློས་པློ་རྣམས་མངློན་སུམ་ཚད་མ་ལ་སྣང་བའི་ཚེ་སྣང་ཚུལ་དང་

གནས་ཚུལ་མཐུན་པའི་ཆློས་ཡིན་པས་སློ།། 

བློ་རྡློལ་དགློན་པ། རིང་མ་བའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་གི་འབའ་ལུང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བློ་ལན། ① བློ་གློས་རིག་རལ་ཅན། བློ་དང་ལན་ན་མ་སྨྲས་ཀང་། ། རྣམ་འགྱུར་ཉིད་ལས་བསམ་པ་

གློ ② སེམས་ལན། ③[མངློན] ༡ བློན་པློ། ༢ གཟའ་ཕུར་བུ།

བློ་ལན་མཆློག་སེད། གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག

བློ་ལློག་པ། ཞེན་པ་ལློག་པ།

བློ་ལློག་རྣམ་བཞི། འཆི་བ་མི་རག འཁློར་བའི་ཉེས་དམིགས། ལས་རྒྱུ་འབས། ཐར་པའི་ཕན་ཡློན་



  1839  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

དང་བཞི་ལ་ཟེར། དེ་བཞིའི་དློན་བཤད་པས་མི་རྣམས་འཁློར་བ་ལས་བློ་ལློག་ནས་ཐར་པ་དློན་

དུ་གཉེར་བའི་སྐྱེ་བའི་ཕིར་ན་བློ་ལློག་རྣམ་བཞི་ཟེར།

བློ་གདེང་། སེམས་ཀི་གདེང་ཚོད། དག་བློ་མཐར་སྐྲློད་ཐུབ་པའི་བློ་གདེང་རེད་པ།

བློ་བདེ་པློ། ① བློ་ཡིད་ཚིམ་པ། ② བློ་སེམས་བག་ཕེབས། 

བློ་བདེ་བག་ཕེབས། ཞེ་འདློད་གང་ཞིང་སློད་བག་ཕེབས་པ། 

བློ་བདེ་ཞེ་ལྷློད། ཞེ་འདློད་གང་ཞིང་བློ་ལྷློད་པ།

བློ་འདས། བློ་ཡུལ་ལས་འདས་པ། འབད་བརློན་ཡུན་རིང་བས་ནས་བློ་འདས་ཀི་གྲུབ་འབས་བྱུང་བ། 

བློ་འདས་བརློད་བལ། བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་དང་བརློད་ཀིས་མི་ལང་བ།

བློ་འདས་བར་མེད། མཐའ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་མེད་རང་ཚུགས་སུ་གནས་པ་འདི་ཡིན་ཞེས་ངློས་འཛིན་

རྒྱུ་མེད་པ། བློ་འདིང་ཅན། ལས་ཀར་བསམ་བློ་གནད་ཆེ་གཏློང་ཤེས་པའི་མི།

བློ་འདུན། སེམས་ཀི་མློས་པ། ལུགས་སློལ་རིང་པ་ལ་བློ་འདུན་མེད་པ།

བློ་འདློད། མི་སློ་སློའི་འདློད་འདུན་སྟེ། མློས་པ།

བློ་འདློན། ① གློས་འདློན་པ། ② བློ་ཐློག་གམ་ཡིད་ཐློག་ནས་ཟླློ་བ། 

བློ་བསྡུར། བསམ་འཆར་གློ་བསྡུར། ཕན་ཚུན་བློ་བསྡུར་བས་ནས་གློས་ཐག་གཅློད་པ།

བློ་བསློགས། ཡིད་ལ་བཟུང་བ། 

བློ་འདྲི། གློས་འདྲི་དང་། འདྲི་རློགས། དློགས་བཀྲློལ་སློགས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

བློ་འདྲློག་པ། ① སེམས་ཚུབ་ལངས་པ། ཉེན་ཁ་དང་ཐུག་སྐབས་བློ་འདྲློག་ཐེབས་ནས་ཅི་བ་གཏློལ་

མེད་དུ་གྱུར་པ། ② དྲན་པ་སྐྱེན་པ་དང་། བསམ་བློ་འཁློར་མྱུར་བ། 

བློ་རྣློ་བ། རིག་པ་སྤང་པློའམ་རིག་པ་རྣློན་པློ།

བློ་སྣ། བློའི་འཆར་སློ། འློད་ཟེར་སྟློང་ལན་གི་མ་འློངས་མདུན་ལམ་ལ་བློ་སྣ་གཏད་པ། བུ་ཚ་མི་

རབས་མང་པློའི་དློན་དུ་མིག་རྒྱ་རིང་དུ་བསིང་དགློས་པ་ལས་འཕལ་སྣང་ཚབ་ཚུབ་ཀིས་བློ་སྣ་

བསྟུངས་ན་མི་འགིག

བློ་སྣ་ཁིད་པ། སེམས་ཀི་གཏད་ཕློགས་ཡུལ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཏུ་ཁིད་པ།



  1840  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བློ་སྣ་བསྟུང་། རེས་མའི་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེན་པློ་མེད་པ་བསམ་བློ་ཐུང་དུ་བཏང་བའི་དློན།

བློ་སྣ་ཐུང་བ། ཁློང་ཁློ་སྐྱེ་ས་བའམ་ཕུགས་བསམ་ཐུང་བ། ལས་དློན་སྒྲུབ་དུས་བློ་སྣ་ཐུང་བ་མི་

རིགས། ཕུགས་དློན་ལ་མི་ལ་བའི་བློ་སྣ་ཐུང་བ།

བློ་སྣ་ཕློགས་པ། སེམས་གཏད་པ།

བློ་སྣ་མང་བ། བསམ་བློའི་འཆར་སློ་མང་བ། བློ་སྣ་མང་བ་ཡློད་ཀང་བ་བ་སྣ་གཅིག་མི་འགྲུབ། 

བློ་པ། ལས་ཇུས་གཏློང་མཁན།

བློ་ཕམ་པ། སེམས་མ་མགུ་བའམ་ཡིད་མ་ཚིམས་པ།

བློ་ཕམ་ཡི་ཆད། སེམས་མ་མགུ་ནས་རེ་ཐག་ཆད་པ། 

བློ་ཕམ་ཡི་མུག གློང་གུད་ཀིས་བློ་སེམས་ཕམ་ཞིང་སྐྱློ་བ། 

བློ་ཕུགས། ① བསམ་བློའི་ཕུགས། ② མཐར་ཐུག་གི་དམིགས་ཡུལ།

བློ་བག སེམས་ཀི་ཉམས་སམ་སྣང་ཚུལ། སེམས་ཁུར་ཕབ་སྟེ་བློ་བག་དྲློ་བའི་ངང་ནས་ལས་དློན་

བེད་པ། དློགས་སྣང་ཆེ་དྲགས་ནས་བློ་བག་འཁུམས་པ། སེར་གི་གཏམ་དློན་ཁེ་གསུམ་ཐློབ་

ཤློར་རེ་དློགས་ཀི་སློ་ནས་བློ་བག་མི་ཕེབས་པ།

བློ་བག་ཕེབས་པ། སེམས་ལྷློད་ཅིང་སྡུག་བསལ་མེད་པའི་རྣམ་པ་ལྷློད་པློར་གནས་པ། 

བློ་བབ། སེམས་མགུ་བ། 

བློ་བབ་སེམས་བབ། ཡིད་མགུ་ཞིང་རངས་པ།

བློ་བུག [རིང] བུག་པ།

བློ་བུག་དློག་པློ། སེམས་གུ་དློག་པློ།

བློ་བུར། གློ་བུར་གི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག

བློ་བུར་རྣམ་འགྱུར། གློ་བུར་གི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག་སྟེ་གནས་སྐབས་དང་། ཐློག་རྒྱབ་གིས་ཡློང་

བ་དངློས་གནས་མིན་པར་བཅློས་མ་ཙམ་ཡིན་པ་བཅས་ལ་གློ་རྒྱུ་ཡློད། 

བློ་བེམ་གིས་སློང་། [རིང] སེམས་ལྷློད་ཀིས་སློང་བ། 

བློ་སྦུག སེམས་གུ།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བློ་སྦུག་འཐུམས་པ། ① སེམས་གུ་དློག་པློ། ཕམ་ཉེས་ཕན་བུ་བྱུང་ཙམ་གིས་བློ་སྦུག་འཐུམས་ནས་

མ་སློད། ② རིག་པ་མི་གསལ་བ།

བློ་སྦུབས། སེམས་རྒྱ།

བློ་བིད། ཐབས་ཀིས་བསླུས་ནས་མི་སེམས་ཚུར་བཀུག་པ། 

བློ་བློང་བ། [རིང] ① སེམས་མི་བདེ་བ། ② རིག་པ་མི་གསལ་བ།

བློ་སྦློང་། རང་ཉིད་ཀི་བསམ་བློའི་ཐློག་ཉློན་མློངས་དུག་གསུམ་གི་ནང་ནས་གང་སྟློབས་ཆེ་བ་དེའི་

མགློ་གནློན་པའི་ཆེད་དུ་ཆློས་ལུགས་ཀི་ནང་དློན་སྣེ་གཅིག་ལ་བློ་སྦློང་བའི་དློན་ཡིན་ཅིང་། 

ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ཆློས་ལུགས་ཀི་བློ་སྦློང་ནི། བ་མ་གསེར་གིང་པ་ནས་ཇློ་བློ་རེ་ལ་བརྒྱུད་པའི་

རྒྱུ་འབས་མན་ངག་བདུན་གི་སློ་ནས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལ་བློ་སྦློང་བ་དང་། བ་མ་བམས་པའི་

རྣལ་འབློར་པ་ནས་ཇློ་བློ་རེ་ལ་བརྒྱུད་པའི་བདག་གཞན་མཉམ་བརེའི་སློ་ནས་བློ་སྦློང་ཚུལ་

གཉིས་ཡློད། རེ་ཙོང་ཁ་པས་དེ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བསྒིལ་ནས་འཁིད་པར་མཛད་པ་ཡིན།

བློ་སྦློང་ཐུན་བརྒྱད་མ། བཀའ་གདམས་པའི་དགེ་བཤེས་སྟློན་པའི་མན་ངག་སྟེ་ཟས་ལ་བརེན་པའི་

བློ་སྦློང་དང་། དབུགས་བ་ལ་བརེན་པའི་བློ་སྦློང་། ལུས་གངྒཱའི་བེ་མ་སྙེད་དུ་སྤྲུལ་པ་ལ་བརེན་

པའི་བློ་སྦློང་། ཤ་ཁག་ལ་བརེན་པའི་བློ་སྦློང་། གཏློར་མ་ལ་བརེན་པའི་བློ་སྦློང་། འབྱུང་བ་ལ་

བརེན་པའི་བློ་སྦློང་། ལུས་ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུར་སྤྲུལ་ཏེ་བློ་སྦློང་། འཆི་བ་མན་ངག་བློ་སྦློང་

བཅས་དམིགས་ཐུན་བརྒྱད་དུ་དྲིལ་ནས་སྟློན་པའློ།། 

བློ་སྦློང་དློན་བདུན་མ། བཀའ་གདམས་པའི་ལུགས་ཀི་སློན་འགློ་རེན་གི་ཆློས་སེམས་པ་དང་། 

དངློས་གཞི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སྦློང་བ་དང་། རྐྱེན་ངན་བང་ཆུབ་ཀི་ལམ་དུ་བསྒྱུར་བ། ཚེ་

གཅིག་གི་ཉམས་ལེན་དྲིལ་ནས་བསྟན་པ། བློ་འབློངས་པའི་ཚད། བློ་སྦློང་གི་དམ་ཚིག བློ་སྦློང་

གི་བསབ་བ་བཅས་བདུན་ནློ།། 

བློ་སྦློང་ཞེན་པ་བཞི་བལ། བློ་ཆློས་སུ་འགློ་བ་དང་། ཆློས་ལམ་དུ་འགློ་བ། ལམ་གི་འཁྲུལ་བ་སེལ་

བ། འཁྲུལ་བ་ཡེ་ཤེས་སུ་འཆར་བ་བཅས་བཞིའློ།། 

བློ་སྦློང་ལས་འབྱུང་བའི་སྟློབས་ལྔ། ས་བློན་གི་སྟློབས། འཕེན་པའི་སྟློབས། སུན་འབིན་པའི་སྟློབས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གློམས་པའི་སྟློབས། སྨློན་ལམ་གི་སྟློབས་སློ།། 

བློ་མ་རློགས་པ། ① བློ་གློས་ཀི་རལ་མ་རློགས་པ་སྟེ་བློ་གློས་མཐློན་པློར་མ་སེབས་པ། ② ཡིད་མ་

ཚིམས་པའམ་བློ་ཁ་མ་རློགས་པ། གསར་བརེར་བས་རེས་འཇློག་རྒྱུ་མ་བྱུང་བར་ན་ཚོད་ཡློལ་

བས་བློ་མ་རློགས་པ།

བློ་མང་། བསམ་བློ་མང་པློ། 

བློ་མིག སེམས་མིག་གི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ། གནས་ལུགས་ཇི་བཞིན་མཐློང་བའི་བློ་མིག་གསལ་བ། 

བློ་མིག་ཅན། བློ་གློས་ཀི་མིག་དང་ལན་པ་སྟེ། ཤེས་རབ་ཅན་ནམ་རྣམ་དཔྱློད་ཅན། 

བློ་མིག་གསལ་པློ། རིག་པ་སྤང་པློ།

བློ་མློས། ཡིད་ལ་བབ་པ་དང་། མློས་མཐུན་ཡློད་པ། བློ་མློས་ཡིད་སྤློའི་ངང་ནས་ལས་འགན་སྒྲུབ་

བཞིན་པར་ཡློད།

བློ་དམན་པ། ཤེས་རབ་དམན་པའམ་བླུན་པ། 

བློ་ར། སེམས་ར། འཕལ་རྐྱེན་གིས་འགྱུར་བ་མེད་པའི་བློ་ར་བརན་པློ། 

བློ་ར་བརན་པློ། འཇིགས་པའམ་བསླུ་བིད་གང་གི་སྐབས་སུའང་བློ་མི་འགྱུར་བ།

བློ་རལ། ཤེས་རབ་བམ་སེམས་ཀི་ནུས་པ། མི་བློ་རལ་ཆེ་ཆུང་བསྡུར་ན་ཤེས། བ་གཤློག་རལ་ཆེ་

ཆུང་འཕུར་ན་ཤེས། 

བློ་རེ། བློ་སྣའམ་བསམ་བློ་གཏློང་ཕློགས། ཁབ་རེ་གཉིས་ཀིས་ཚེམ་བུ་མི་ཡློང་། བློ་རེ་གཉིས་ཀིས་

དློན་མི་འགྲུབ། བསམ་བློ་བཞི་གསུམ་བཅུ་གཉིས་བཏང་། བློ་རེ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་བཀློད། ཕློ་རབ་

གཅིག་གི་བློ་རེ་ལས། ཕློ་འབིང་གསུམ་གི་གློས་བསྡུར་དགའ། 

བློ་རེ་གཅིག་སྒིམ། རིག་པ་རེ་གཅིག་ཏུ་སྒིམ་པ།

བློ་རེ་གཅིག་མཐུན། ཕན་ཚུན་བསམ་པ་མཐུན་པ། 

བློ་རེ་གཉིས། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ།

བློ་རེ་གཏད་པ། སེམས་ཕློགས་པའམ་བློ་ཕློགས་པ།

བློ་རེ་ཐུང་བ། བློ་སྣ་ཐུང་བ་དང་དློན་གཅིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བློ་རེ་གསར་རེད། བསམ་བློ་གསར་དུ་འཁློར་བ། ཐློན་སྐྱེད་ངལ་རློལ་ནང་དུ་ཞུགས་པའི་དགེ་

མཚན་ལ་བློ་རེ་གསར་རེད་བྱུང་བ།

བློ་ཚད་མ། ཚད་ལན་གི་ཤེས་པ། སངས་རྒྱས་ཀི་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། སློབ་པ་འཕགས་པའི་

རྒྱུད་ཀི་བདེན་པ་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་བློ་ལ་བུའློ།། 

བློ་ཚུལ་གཉིས། བུམ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་བུའི་ཚད་མ་གཅིག་ཁ་ཕིར་བལས་ལ་དློན་རིག་མངློན་

སུམ་དང་ནང་བལས་ལ་རང་རིག་མངློན་སུམ་དུ་སློང་བས། བློ་གཅིག་ལློས་པ་ཐ་དད་ལ་ལློས་

ནས་བ་བ་གཉིས་བེད་པའི་དློན་ནློ།། 

བློ་འཚབ་པ། སེམས་ལ་བེལ་འཚབ་ལངས་པ། བེད་རྒྱུའ་ིལས་ཀ་གལ་ཆ་ེདྲགས་པས་བློ་འཚབ་པ་བདེན།

བློ་འཚུབ་པ། སེམས་ཟང་ཟིང་དུ་གྱུར་པ། 

བློ་འཛིན། ཚིག་དློན་བློར་ལེན་པ། གསུང་བཤད་ནང་གི་ཚིག་དློན་བློ་འཛིན་བེད་པ།

བློ་འཛིན་རི་མློ། བློ་འཛིན་ལ་བརེན་ནས་བསམ་གཞིགས་ལེགས་པར་བས་རེས་སུ་རི་མློའི་འཆར་

འགློད་བཀློད་སྒིག་ལེགས་པར་བས་ཏེ་རི་མློ་བིས་པར་བློ་འཛིན་རི་མློ་ཟེར། བློ་འཛིན་རི་མློ་ནི་

དློན་དངློས་ཐློག་རི་མློ་རིགས་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་མ་ཡིན་ཏེ། རི་མློ་འབི་བའི་འཇློན་ཐང་དང་

ལག་རལ་གི་རིགས་ཤིག་ཡིན། འཇློན་ཐང་དང་ལག་རལ་དེ་རིགས་རི་མློ་མཁན་སློ་སློ་ལ་

མཚོན་ན། མཛེས་རལ་གསར་རློམ་སྐབས་རྣམས་ཀི་དབིབས་དང་འགུལ་སྐྱློད་ཀི་ཆློས་ཉིད་

རང་བཞིན། ཚོན་མདློག་གི་ངློ་བློ་དང་འློད་ལམ་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་གི་འགྱུར་ལློག་སློགས་ལ་ཞིབ་

འཇུག་དང་བལ་སྦློང་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བེད་དགློས་པ་ཡིན། རང་བྱུང་ཁམས་ནང་གི་བ་དངློས་

རྣམས་ལ་འགྱུར་བ་ཁི་སྟློང་མང་པློ་ཡློད་པའི་རྐྱེན་གིས་མགློགས་བིས་རྐྱང་པས་ཟིན་ཐློ་འགློད་

ཐབས་མེད་པས་བློ་འཛིན་གི་ནུས་པར་བརེན་ནས་ཡིད་ལ་ངེས་དགློས། ཤེས་དཔལ་ལན་པའི་

གནའ་བློའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པློས་བློ་འཛིན་རི་མློའི་ཐབས་ཤེས་གསློག་འཇློག་བས་ཡློད་པ་མ་

ཟད། གཡུར་དུ་ཟ་བའི་འབས་བུའང་བཏགས་ཡློད། 

བློ་བཞག་དྲུག གསློ་བ་པློ་སྨན་པས་དུས་རག་ཏུ་བློ་ལ་གཞག་དགློས་པའི་དམ་ཚིག་རྣམ་པ་དྲུག་སྟེ། 

རང་ཉིད་ལ་གདམས་ངག་ཟབ་མློའི་གནད་སྟློན་མཁན་གི་སློབ་དཔློན་དེ་ཉིད་སངས་རྒྱས་དངློས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀི་འདུ་ཤེས་བློ་ལ་བཞག་པ་དང་། སློབ་དཔློན་གི་གསུང་ལ་བསླུ་མེད་དྲང་སློང་གི་གསུང་དུ་བློ་

བཞག གསློ་དཔྱད་ཀི་བསྟན་བཅློས་ཚད་མ་རྣམས་ལ་དམ་པའི་ཆློས་སུ་བློ་བཞག མཆེད་

གློགས་ལ་རིགས་རུས་གཅིག་པའི་སྤུན་གི་བློ་བཞག ནད་པ་ལ་རང་ཉིད་ཀི་གཅེས་པའི་བུ་ཚའི་

བློ་བཞག ནད་པའི་རྣག་ཁག་ལ་རང་ཉིད་ཀིས་དུས་རག་ཏུ་གཙང་བཙོག་མི་བེད་པ་ཁི་ཕག་ལ་

བུའི་བློ་བཞག་བ་དགློས་པ་བཅས་སློ།། 

བློ་ཟིན། སེམས་ལ་ངེས་པ། དཔེ་ཆ་བློ་ལ་ཟིན་པ།

བློ་ཟླློག་པ། སེམས་ལློག་པར་བེད་པ། གནློད་བློ་བཟླློགས་ནས་ཕན་སེམས་ཅན་དུ་སྒྱུར་བ།

བློ་གཟེག ནད་ངློས་འཛིན་དང་། གཉེན་པློ་བཏང་བ་སློགས་ལ་བརག་དཔྱད་སློན་དུ་བ་ཐུབ་པའི་བློ་

རྣློ་བློའི་དློན། 

བློ་བཟང་། [མངློན] ①མཁས་པ། ② འདློད་ལྷའི་བུ། 

བློ་བཟང་གགས་པ། རེ་ཙོང་ཁ་པ་དང་མི་གཅིག་ཡིན།

བློ་བཟང་དློན་ལན། རེ་འདི་ནི་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་འགློ་ཙམ་ལ་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་

འབས་སྤུངས་བློ་གསལ་གིང་ལ་ཆློས་ཞུགས་ཐློག མདློ་སགས་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ལ་བུར་

གསན་བསམ་དཔྱིས་ཕིན་མཛད། དེ་རེས་བ་བལ་ལ་བུས་དབེན་གནས་ལྷ་ལུང་རི་ཁློད་དུ་

བཞུགས། དམ་ཆློས་སྡུག་བསལ་ཞི་བེད་ཀི་ཆློས་འཁློར་བ་བས་དུས་འདའ་བར་མཛད། བཀའ་

རློམ། ལམ་ཟབ་མློ་ཐབས་ཤེས་ཀི་སྤློད་ཡུལ་སྟན་ཐློག་གཅིག་ཏུ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ཁིད་ཆློག་

དག་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ ཟབ་ལམ་གཅློད་ཀི་ཁིད་ཡིག་མ་ཏི་བ་དྲ་ཀི་རིས་སྦར་བ་གཅློད་ཁིད་བདག་

འཛིན་ཚར་གཅློད་སློགས་པློ་ཏི་ཆུང་བ་གཅིག་ཙམ་མཛད། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལགས་

སྟག་སྤི་ལློ་༡༧༥༠ལློར་དྭགས་པློ་གང་མདུན་དུ་སྐུ་གཤེགས།

བློ་བཟང་པློ། རིག་པ་བཟང་པློ།

བློ་བཟློ། རང་བཟློ་སྟེ་རང་བློས་ཡིན་རླློམ་བེད་པ།

བློ་བཟློད་བདེ་པློ། ཡང་ན་སེམས་ཁལ་བེད་དགློས་མེད་པ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

བློ་ཡི་འཁིད་ཐབས་སྣ་ཚོགས། ༡ཡི་གེ་འབི་བ་དང་། ༢ གསུང་རབ་ཀློག་པ། ༣གཞུང་བློ་ལ་འཛིན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

པ། ༤ ཁ་ཏློན་བེད་པ། ༥ ལྷ་དང་བ་མ་ལ་མཆློད་པ་འབུལ་བ། ༦ འབྱུང་པློ་ཡི་དྭགས་སློགས་

ལ་གཏློར་མ་སྦིན་པ། ༧ གཞན་དད་པ་ཅན་ལ་ཆློས་བཤད་པ། ༨ བ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་

གི་དྲུང་ནས་ཆློས་ཉན་པ། ༩ གཞུང་དློན་ཡིད་ལ་བསམ་པ། ༡༠ དབེན་པའི་གནས་སུ་སློམ་

སྒྲུབ་བེད་པ་བཅས་ཆློས་སྤློད་རྣམ་པ་བཅུ་རློགས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་བློགས་འདློན་དང་བ་

ཐབས་ཡིན་པ།

བློ་ཡི་གཏེར། [མངློན] དབངས་ཅན་མ།

བློ་ཡུལ། བསམ་བློ་གཏློང་ཡུལ་དང་། གཟུང་བའི་དངློས་པློ། གང་ཅིའི་གནས་ལུགས་ཡློང་རྐྱེན་ཞིབ་

ཚགས་ཀིས་བརག་དཔྱད་བས་ན་བློ་ཡུལ་འདས་པའི་དངློས་པློ་གང་ཡང་མེད།

བློ་ཡུལ་ལས་འདས་པ། བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་སྟེ། བསམ་བློར་འཁློར་མ་མློང་བ།

བློ་གཡེང་། ① སེམས་ཁུར་རམ་སེམས་ཁལ། ལས་འགན་མི་འགྲུབ་དློགས་ཀིས་བློ་གཡེང་བེད། 

 ② སེམས་གཞན་དུ་འཕློ་བ། བ་བེད་མང་པློ་དྲན་ནས་བློ་གཡེང་བ། 

བློ་རིག ① ཡུལ་ཅན་གི་ཤེས་པ། དག་བློ་བྱུང་དུས་བློ་རིག་བསྒིམས་ཏེ་གྲུང་གྲུང་བས་ནས་འཐབ་

འཛིང་རྒྱབ་དགློས། ② བློ་རིགས་ཀི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག

བློ་རིག་བཀྲ་བ། བློ་རྣློ་ཞིང་ཤེས་རབ་ཀི་འཆར་སློ་མྱུར་བ་སྟེ་རིག་པ་མི་དམན་པའི་དློན།

བློ་རིག་བདུན། མངློན་སུམ་དང་། རེས་དཔག་བཅད་ཤེས། ཡིད་དཔྱློད། སྣང་ལ་མ་ངེས་པ། ཐེ་ཚོམ། 

ལློག་ཤེས་ཏེ་བདུན་ནློ།། 

བློ་རིགས། ཚད་མའི་རིགས་ལམ་གི་ནང་ནས་ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་གི་བློའི་རྣམ་གཞག་སྟློན་པའི་

གཞུང་ཞིག

བློ་རིགས་བཞི། ཡུལ་འཛིན་ཚུལ་གི་སློ་ནས་ཡུལ་ཅན་བློའི་ཁད་པར་མི་འདྲ་བར་རིགས་བཞི་སྟེ། 

སྣང་ལ་མ་ངེས་པ་དང་ཡིད་དཔྱློད་གཉིས་པློ་མ་རློགས་པའི་བློ་དང་། རློག་བཅས་རློག་མེད་ཀི་

ལློག་ཤེས་གཉིས་པློ་ལློག་པར་རློགས་པའི་བློ་དང་། བློ་རེ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ་ཐེ་ཚོམ་གི་བློ་

དང་། མངློན་རེས་ཀི་ཚད་མ་གཉིས་པློ་རློགས་པའི་བློ་བཅས་བཞིའློ།། 

བློ་བརླུག [རིང] གློགས་པློ།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བློ་ལ་ལློས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིག་ཚིགས་བཞི། རགས་ཀི་ངློ་བློ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟློས་ནས་མ་གྲུབ་

པའི་གཏན་ཚིགས། ཆློས་ཅན་གི་ངློ་བློ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟློས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས། གཞི་

རགས་ཀི་འབེལ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟློས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས། ཤེས་འདློད་ཆློས་ཅན་མེད་

ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་སློ།། 

བློ་ལ་བཏགས་པ། ① སྙིང་ཉེ་པློ་བེད་པ། ② སེམས་མཐུན་པ།

བློ་ལ་བསློགས་པ། བློ་ལ་ཡློད་པ་དང་། བློ་ལ་བཟུང་བ། བློ་ལ་ངེས་པ།

བློ་ལ་ཚུད་པ། སེམས་ལ་ངེས་པའམ་ཁློང་དུ་ཆུབ་པ། དེ་རིང་གི་གསུང་བཤད་དེའི་ནང་དློན་བློ་ལ་

ཚུད་པ་ཞིག་བྱུང་། 

བློ་ལས་འདས་པའི་ཡུལ། བློ་ལས་འདས་པ་ཞེས་པ་ནི་རང་སེམས་ཀི་ངློ་བློ་སྟློང་པ་ཉིད་དེ་རང་ཉིད་

ཁློ་ནས་རློགས་པར་བ་བ་ལས་རང་གིས་རློགས་པ་ལར་གཞན་ལ་སྨྲས་ཀང་ཇི་ལ་བ་བཞིན་གློ་

མི་ནུས་པ། 

བློ་ལློག་རྒྱབ་གཏློད། སར་གི་བསམ་པ་འགྱུར་ནས་དེ་ལས་ལློག་པར་འགྱུར་བ།

བློ་ལློག་པ། ① སར་གི་བསམ་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ། ② ཞེན་པ་ལློག་པ།

བློ་ཤས། སེམས་འགློད།

བློ་ཤེད། ① སེམས་ཀི་སྟློབས་ཤུགས། བློ་ཤེད་མེད་པའི་དམག་དཔློན་དེ། ཝ་མློས་གློ་ཁབ་གློན་པ་

འདྲ། ། ཨམ་ཕག་རྡློ་ཡིས་ཁེངས་པས་ཁི་ལ་མི་ཞེད་པའི་བློ་ཤེད། ② རང་འདློད། བསབ་བ་

བཟང་པློར་མི་ཉན་པར་བློ་ཤེད་ཁུར་བ།

བློ་གཤློགས་ཆེན་པློ། སྙིང་སྟློབས་ཆེན་པློ། ལས་དློན་གི་གནད་འགག་གཙོར་འདློན་བས་ཏེ་བློ་

གཤློགས་ཆེན་པློ་བསྐྱེད་ནས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གཅློད་པ།

བློ་སེམས་རྒྱབ་འགལ། བསམ་བློ་གཏློང་ཕློགས་རྒྱབ་སྤློད་དམ། མི་མཐུན་པ། སེར་གི་ཁེ་ཕན་ཁློ་

ན་གཉེར་ན་བློ་སེམས་རྒྱབ་འགལ་ལས་མེད།

བློ་སེམས་གཅིག་སྒིལ། བློ་གཅིག་སེམས་གཅིག

བློ་སེམས་རེ་གཅིག བློ་སྣ་ཉུང་བ།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བློ་གསར། བློ་རལ་འཕེལ་བཞིན་པའི་མིའམ་རིག་པའི་གནས་ལ་ཐློག་མར་སྦློང་བའི་མི།

བློ་གསར་བུ། བློ་གཉེར་བ་གསར་པ།

བློ་གསལ། ① ཤེས་རབ་གསལ་བ། ལག་བདེ་བློ་གསལ། ② གླུ་དབངས་ངེས་པ་བདུན་གི་ནང་

གསེས་ཤིག 

བློ་གསལ་གིང་། འབས་སྤུངས་དགློན་གི་ཁློངས་ཀི་གྲྭ་ཚང་ཆེན་པློ་ཞིག

བློ་བསད་པ། གཞན་སེམས་ཕམ་པར་བས་པ།

བློ་བསལ་ཆེ། [རིང] ཤེས་རྒྱ་ཆེ་བའམ་བློ་གཤློགས་ཆེ་བའི་མི།

 བློ་བསྲུན་པ། ① སེམས་དུལ་པློའམ་གཡུང་བའམ་ཞི་བ། ② [རིང] སེམས་བདེ་པློ།

བློ་བསད་པ། བློ་འཁྲུལ་པའམ་ཡུལ་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་འཛིན་པའི་སློ་ནས་ཉམས་པའི་ཤེས་པ་ཞིག 

བློ་ལྷད། ① སེམས་སྐྱློན་ཏེ་བསམ་ངན། ② སེམས་གཅློང་། བུ་ལ་བློ་ལྷད་ཅིག་འདུག་པ་དེ་ང་ལ་ས་

མེད་དྲང་པློར་སྨྲ་དགློས།

བློ་ལྷད་རྐུན་ཤློར། བསམ་བློར་ལྷད་སྐྱློན་ཡློད་པའི་རྐྱེན་གིས་དློན་གཞན་ལ་ཁ་བཏགས་ནས་དངློས་

རིགས་རྐུ་བར་ཡློང་བ་ལ་བུའློ།། 

བློ་ལྷད་དྲན་འཕྲུལ། ཀུན་སློང་ངན་ལ་མི་དྲན་དགུ་དྲན་ཚ་པློ། 

བློ་ལྷློད་ཤིག་ཤིག སེམས་འཚབ་མེད་པའི་བློ་དལ་དལ། ལས་དློན་ཚགས་སུ་ཚུད་ནས་བློ་ལྷློད་

ཤིག་ཤིག་ཅིག་བྱུང་། 

བློག བག་ལ་ལློས།

བློགས། བག་པའི་སྐུལ་ཚིག

བློང་བ། [རིང] ① རིག་པ་མི་གསལ་བ། ② ཡི་མུག་པ། 

བློང་བློང་། ① རིག་པ་མི་གསལ་བ་དང་། ཡི་མུག་པའི་ཚུལ། ཁམས་ཉློག་ནས་ཤེས་པ་བློང་བློང་དུ་

གྱུར་པ། ② དངངས་ཚབས་ཆེ་བ།

བློད། བད་པའི་སྐུལ་ཚིག 

བློན། ① གློས་ཀི་བརྡ་རིང་སྟེ། གློས་བེད་པ་ལ་བློན་འདེབས་ཞེས་པ་ལ་བུ། ② བློན་པློ་ཡི་མིང་
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བསྡུས་པ། 

བློན་ཁམས། བློན་པློས་དབང་སྒྱུར་བའི་ཡུལ་ཁམས།

བློན་ཆེན། སིད་འཛིན་གི་བློན་པློ་ཆེ་བ།

བློན་སྟག་སྒ་ཀླུ་ཁློང་། གློང་དུ་སྟག་ཀླུ་ཁློང་ཞེས་པར་གཟིགས།

བློན་སྟློང་བཙན། བློན་པློ་མགར་སྟློང་བཙན་ཡུལ་སྲུང་གི་བསྡུས་མིང་།

བློན་བཏབ། [རིང] ① ཟུར་ནས་གློས་བཏབ་པ། ② ཆློས་བསྟན་པ།

བློན་འདེབས་པ། གློས་འདློན་པ།

བློན་པློ། ①རྒྱལ་པློའི་མདུན་གློས་ལ་དབང་ཞིང་བ་བ་བེད་མཁན་དང་། མདུན་ན་འདློན། ཕི་བློན། ནང་

བློན། བཀའ་བློན། སིད་བློན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བཀའ་དབང་དང་། ཁིམས་ཀི་ཁ་ལློ་བ། གློས་

ཀི་སྣློད། གློས་པ། སྣ་ཆེན་པློ། ཕིང་སང་། བློ་ལན། གཞུང་ལུགས་འཛིན་བཅས་སློ།། ② འབྱུང་

རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་རེ་བཞིན་ཕློགས་མཚམས་རྣམས་སུ་བསྐློར་ཞིང་རྒྱུ་བའི་ས་བདག་ཅིག

བློན་པློ་རྒྱལ་གདློང་། རི་བློ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་གློ་མློ་རློང་གི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། དེའི་མཐློ་

ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་༧༡༢༨ཡློད།

བློན་པློ་མགར་གཉའ་ལེམ་བུ། ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་ནང་བློན་པློ་འདི་རྒྱལ་པློ་ཐློག་རེ་

ཐློག་བཙན་གི་བློན་པློ་ཡིན་པར་གསུངས། གློང་གི་ལློ་རྒྱུས་ཡིག་ཆའི་ནང་མགར་བཙན་སྙ་

ལེམ་བུ་ནི་རྒྱལ་པློ་མང་སློང་མང་བཙན་གི་བློན་པློ་ཡིན་པར་བཤད་པས་གློང་གསལ་མི་དེ་

གཉིས་གཅིག་ཡིན་མིན་བརག་དགློས། 

བློན་པློ་ཆེ་དགུ། ① སྤི་བློན་པློ་ཆེ་དགུ དགུང་བློན་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ། ནང་བློན་ཆེ་འབིང་ཆུང་

གསུམ། བཀའ་བློན་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་བཅས་ལ་ཟེར། ② བེ་བག་གི་བློན་པློ་དགུ ༡ སས་

ཆེ་བ་སས་བ་ཞུ་ཅན་ལྷ་བཙན་ལ་ནློར་བུ་ཀེ་ཀེ་རུའི་ཡི་གེ་དང་སྟག་གི་གུང་ཐློང་ཡློད་པས་ཆེ། 

༢ འཆིམས་གཉལ་བ་རྒྱལ་གཟིགས་ཤུད་སྟེང་ལ་གཡུའི་གཡུང་དྲུང་ཆེན་པློ་དང་། བན་ཁིམ་

དགུ་ཁི་ཡློད་པས་ཆེ། ༣འབློ་ཁློམ་འདའ་ཆུང་བ་ལ་སེང་གེ་དཀར་མློའི་གློང་བག་ཡློད་པས་ཆེ། 

༤ སྣ་ནམ་རྒྱལ་གཉེར་བཟང་ནི་ཆློས་ཀི་བ་མཁེན་ཡིན་པས་ཆེ། ༥ སྦྲང་རྒྱལ་སྒ་ལེགས་
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གཟིགས་ལ་གཡུའི་གཡུང་དྲུང་དང་གསེར་གི་ཡི་གེ་ཡློད་པས་ཆེ། ༦ ཅློག་རློ་སྟག་ཅན་གཟིག་

ཅན་ལ་གསེར་ཡིག་དང་མཐའ་ཡི་སློ་ཁ་སྲུང་མཁན་ཡིན་པས་ཆེ། ༧ ཅློག་རློ་ཁློང་བཙན་ལ་

འབངས་དགུ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་ཡློད་པས་ཆེ། ༨ སྣུབས་ཆེ་བ་ལ་དངུལ་གི་འབློ་ཆེན་དགུ་འཕང་

ཡློད་པས་ཆེ། ༩ མང་ཞྭ་བློ་ཆེ་ལ་གཡུ་ཞྭ་མདའ་གང་ཡློད་པས་ཆེ་བ་བཅས་སློ།། 

བློན་པློ་ཆེ་དྲུག ༡ སས་ཆེ་བཙན་བ་རུ་ཅན་སྣང་གཞེར་ལྷ་བན་ལ་ནློར་བུ་ཀེ་ཀེ་རུ་དང་སྟག་གི་གློང་

ཐློད་ཡློད་པས་ཆེ། ༢ མཆིམས་གཉལ་པ་རྒྱལ་གཟིགས་ཤུད་ཏིང་ལ་གཡུའི་ཡི་གེ་གཡུང་དྲུང་

ཆེན་པློ་དང་། བན་དགུ་ཁི་ཡློད་པས་ཆེ། ༣འབློ་ཁློ་མདའ་གཅུང་པ་ལ། སེང་གེ་དཀར་མློའི་གློང་

སག་ཡློད་པས་ཆེ། ༤ སྣ་ནམ་རྒྱལ་ཉེར་ཉ་བཟང་ཆློས་ཀི་བ་མཁེན་ཡིན་པས་ཆེ། ༥ སྦྲང་རྒྱལ་

ར་ལེགས་གཟིགས་ལ། གཡུའི་གཡུང་དྲུང་དང་། གསེར་གི་ཡི་གེ་ཡློད་པས་ཆེ། ༦ མང་ཞ་བློ་

ཆེ་ལ་གནམ་གི་ཞྭ་ཡློད་པས་ཆེ་བའློ།། 

བློན་པློ་ཇིན་ཇིན། རྒྱལ་པློ་མང་སློང་མང་བཙན་གི་བློན་པློ། འདི་ཉིད་གཞློན་ནུའི་དུས་ནས་རྒྱའི་

སློབ་གྲྭར་སྐད་ཡིག་དང་ཡློན་ཏན་སྦངས་མློང་བའི་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན། བློད་ཀི་རྒྱལ་པློས་འདི་

ཐང་གློང་མའི་དྲུང་དུ་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་བར་མངགས། ཐང་གློང་མས་བློད་ཀི་བཙན་པློ་དང་

བློད་ཡུལ་གི་གནས་ཚུལ་སྐློར་འདྲི་རློག་གནང་བ་བཞིན། འདི་ཉིད་ཀིས་ང་ཚོའི་བཙན་པློ་ནི་

མཁེན་རྒྱ་དང་སྙིང་སྟློབས་ཆེ་ལ་ཆབ་སིད་ལ་དློ་དམ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡློད། བློད་ཡུལ་ནི་གནམ་

གཤིས་གང་ངར་ཆེ་བས་གཙོ་བློ་འབློག་ལས་ལ་བརེན་ནས་འཚོ་སློད་བེད་པ་དང་། མི་རྣམས་

དབར་དུས་སུ་བལ་གི་ཕིང་པ་དང་དགུན་ཁ་སློག་པ་གློན་པ་སློགས་འཚོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་རྒྱ་ཡུལ་

ལས་ཆེས་ཞན་ནའང་དབུལ་ཕྱུག་ཚང་མ་བློ་སེམས་མཐུན་ཞིང་། གཅིག་རློགས་གཅིག་གིས་

བེད་པ་ཡིན་པས་བློད་ཀི་རྒྱལ་ཁམས་སྟློབས་ཤུགས་ཆེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡིན་ཞེས་ངློ་སྤློད་

ཞུས། ཡང་གློང་མས་ཁེད་ཚོ་བློད་པས་གྲུ་གུ་བཅློམ་པ་མ་ཟད། ང་ཚོ་རྒྱ་ཡུལ་དུའང་དམག་

དཔུང་བཏང་ནས་ཀྲའུ་འཕློག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེས་དྲི་བ་གནང་བར། བློན་པློ་ཇིན་ཇིན་

གིས། བདག་ནི་བཙན་པློའི་བཀའ་ལར་གློང་མ་ལ་སྐྱེས་འབུལ་དུ་འློང་བ་མ་གཏློགས་དེ་མིན་གི་

ཞུ་སློ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་གསློལ་བས་གློང་མ་ཡང་ཐུགས་མཉེས་པར་གྱུར་ཅེས་གགས། 



  1850  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བློན་པློ་ཐློན་མི་འབིང་པློ་རྒྱལ། ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་ནང་བློན་པློ་འདི་རྒྱལ་ཏློ་རེ་ལློང་

བཙན་གི་བློན་པློ་ཡིན་པར་གསུངས་ཤིང་། ཏུན་ཧློང་ནས་ཐློན་པའི་བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཡིག་ཆར་

བཙན་པློ་རྣམས་ཀི་བློན་རབས་བརློད་པའི་སྐབས། བློན་པློ་འདི་ནི་རྒྱལ་པློ་སྟག་རི་གཉན་

གཟིགས་ཀི་ཡབ་འབློ་གཉན་ལེའུའི་བློན་པློ་ཡིན་པར་བཤད་འདུག

བློན་པློ་སྣ་ཆེན་པློ། རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་ཞང་བློན་སྣ་ཆེན་རིགས་བཟང་ཞེས་པ་

རྒྱལ་པློའི་བློན་པློ་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན་པརབཀའ་ཐང་ནང་གསལ་ཞིང་། 

བློན་པློ་རིན་པློ་ཆེ། རྒྱལ་སིད་སྣ་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

བློན་པློ་རེ་རལ། བང་ལུགས་བག་སྐྱ་ཧ་བློ་དང་། ཟུར་ལུགས་བག་སློས་ཀི་མིང་ལ་བཞེད་དེ། སེ་

དགེ་དྲུང་འཚོ་བ་གུ་རུ་འཕེལ་གིས་མཛད་པའི་སྨན་གི་བརྡ་བསྡུས་དང་གབ་མིང་འགའ་ཞིག་

བཀྲློལ་བ་བློ་གསལ་མགིན་པའི་རྒྱན་ལས། བློན་པློ་རེ་རལ་ནི་བང་ལུགས་ཀིས་བག་སློས་ལ་

ངློས་འཛིན་ཞིང་། ངེས་ཚིག་ནི་བག་སྐྱ་ཧ་བློའམ་བག་སློས་དཔེ་བློན་པློའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་

པའློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་ལས། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་

འགེལ་པ་བྱཻ་སློན་ནང་དུ་བློན་པློ་རེ་རལ་བག་སྐྱ་ཧ་བློ་ལ་ངློས་འཛིན་པ་དང་། དེའུ་དམར་དགེ་

བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ནང་དུ་བློན་པློ་རེ་རལ་བག་

སློས་ལ་ངློས་འཛིན་པར་མཆིས་པས་སད་དཔྱད་པར་བའློ།། 

བློན་པློ་ལ་ངེས་པ་ལྔ། གློང་དང་། ལློངས་དང་། གློང་ཁེར། གློང་བརྡལ། ཡུལ་འཁློར་འཇློག་པའློ།། 

བློན་པློ་ལག་ན་པད་ཕེང་། ལྡུམ་བུ་སྟག་ཤའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

བློན་པློ་སེ་བཞིན་ཁུ། འདི་ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀི་གཡས་ཀི་འཁློར་སྲུང་དམག་དཔློན་ཆེན་མློ་ཞིག་ཡློད་

པ་དེའི་མིང་ལ་ཞློའི་རིན་ཀེ་ཞེས་ཟེར་བ་རྒྱ་ཡིག་ནས་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་སྐབས་སྒ་ཐློན་པློ་རང་

མ་བྱུང་བ་འདྲ་ཞིང་། ཐང་ཀའློ་ཙུང་གི་ཞན་ཧེང་ཁི་ལློ་དང་པློ་ལགས་ར་སྤི་ལློ་༦༧༠ལློར་བློད་

དང་ལི་ཡུལ་པ་རྣམས་མཉམ་བསེབས་བས་ཏེ་གློང་ཁེར་ཀེ་ཙི་ལ་དམག་དྲངས་ནས་འཕློག 

ཨན་ཞིས་སེ་བཞི་ཞེས་པ་དེང་སང་གི་ཏུན་ཧློང་ས་ཆ་བཅས་བློད་ལ་ཤློར་སྐབས། གློང་མས་

གློང་གསལ་དཔློན་ཞློའི་རིན་ཀེ་སློགས་དམག་དཔློན་ཆེན་པློ་གསུམ་དམག་འབུམ་ཕག་བཅས་



  1851  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བཏང་ནས་བློད་ཀི་དམག་དཔློན་ཆེན་པློ་མགར་ཁི་འབིང་གི་དམག་དཔུང་དང་དམག་འཐབ་

བས་ཀང་བློད་དམག་མ་ཐུབ་པར་འ་ཞའི་ཡུལ་རྣམས་བཅློམ་པའི་གནས་ཚུལཐང་དེབ་གསར་

མ་ལས་བཤད། བློན་པློའི་དློ་ཧ། དློ་ཧ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག

བློན་པློའི་རྣམ་ཐར། ① ལྷ་མློ་འཁབ་དུས་ལློ་རྒྱུས་ནང་གི་བློན་པློ་འཁབ་མཁན་གིས་གཏློང་བའི་གླུ་

དབངས། ② བློན་པློ་མགར་བའི་རྣམ་ཐར།

བློན་པློའི་བ་རི་སློག་པློ་ཁློས་པ་འདྲ་བ། རི་འདི་ཡར་ལུང་གི་བཙན་པློའི་ཕློ་བང་མཐློང་སའི་ཉེ་

འདབས་ཤིག་ཏུ་ཡློད་འདྲ་ཡང་། ད་ལ་དངློས་སུ་ངློས་འཛིན་མ་ཐུབ་པས་རེས་སུ་བརག་དཔྱད་

བ་དགློས་ཡློད། 

བློན་པློའ་ིགཟའ། ལློ་བདག་ག་ིགཟའ་བར་ིཚུལ་ལློ་ར་ེབཞིན་གཟའ་བདུན་པློའ་ིགང་རུང་ར་ེའཆར་བ་དེའློ།། 

བློན་མི་ཚུགས་པ། སྐྱློན་བརློད་མི་ཕློག་པ། 

བློན་བཞི། ༡ཁུ། ༢ མགར། ༣ས། ༤ འགློས། 

བློན་ཟུར། བློན་པློ་ཟུར་པ།

བློན་རབས། བློན་པློའི་མི་རབས།

བློའི་འགལ་བ། ཆློས་གང་ཞིག་དངློས་པློའི་གནས་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པར་འཛིན་པའི་སྒློ་འདློགས་

དང་། ཆློས་གང་ཞིག་དངློས་པློའི་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་འཛིན་པའི་ངེས་ཤེས་གཉིས་པློ་

ཤེས་པ་རྒྱུན་གཅིག་ལ་ཅིག་ཤློས་ཀིས་ཡ་གལ་སང་བའམ་དློར་བའི་དློན།

བློའི་བེད་པ། བློའི་ནུས་པ་སྟེ། རང་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་དང་། རློགས་པའི་ནུས་པའློ།། 

བློའི་དབང་པློ། ཕི་རློལ་གི་དློན་རློགས་པས་ན་བློའི་དབང་པློ་སྟེ་ཕི་རློལ་གི་ཡུལ་དེ་དག་མིག་དབང་

སློགས་བརྒྱུད་ནས་བློའི་དབང་པློར་འཆར་བས་སློ།། བློའི་དབང་པློ་ལྔ་སྟེ། མིག རྣ་བ། སྣ། ལེ། 

པགས་པའམ་ལུས་ཀི་དབང་པློ་ལྔའློ།། 

བློའི་དབང་པློ་ལྔ། མིག་གི་དབང་པློ་དང་། རྣ་བའི་དབང་པློ། སྣའི་དབང་པློ། ལེའི་དབང་པློ། སྐྱི་མློའམ་

ལུས་ཀི་དབང་པློ་སྟེ་ལྔ། 

བློའི་གཞན་སེལ། ① རློག་བློས་དེ་མིན་པ་རྣམ་པར་བཅད་ནས་དློན་དེར་འཇུག་པའི་གཞན་སེལ། 



  1852  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

② རློག་པའི་སྣང་ཡུལ་ཏེ། རང་འཛིན་རློག་པ་ལ་ཤར་བའི་རྣམ་པ་རང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལློག་པར་

སྣང་བ། དཔེར་ན། བུམ་འཛིན་རློག་པ་ལ་བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལློག་པར་སྣང་བ་ལ་བུའློ།། 

བློར། བློ་ཡིག་ལ་ལ་དློན་གི་ར་སྦར་བ་སྟེ་དཔེར་ན། བློར་བབ་པ། བློར་ངེས་པ་སློགས་ལ་བུ།

བློར་བབ། ① ཧ་གློ་བ། དློན་རྣམས་བློར་བབ། ② ཡིད་ཐད་པ། ཁློ་ཡིས་བཤད་པ་དེ་ངའི་བློར་བབ་བྱུང་།

བློས། བློ་ཡིས་ཞེས་པའི་ཡིས་བསྡུས་པ།

བློས་འཁེལ། ཡིད་ཆེས་པ།

བློས་གང་ཆློད། རང་གི་བསམ་བློས་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་ཚད་དང་བསྟུན་པ།

བློས་འགེལ། བློ་གཏད་བཅློལ་བ།

བློས་བཅད། གཞན་ལ་སྦིན་རྒྱུའི་དངློས་པློ་གང་ཞིག་མང་ཉུང་རང་གི་སེམས་ནས་བཏང་བ། 

བློས་འཆུན་པ། [རིང] ① བསམ་བློས་གློ་རློགས་ཐུབ་པ། ② ཁློག་ཏུ་ཤློང་བ། 

བློས་བཏང་། ཕངས་མེད་དུ་འདློར་བར་བེད་པ།

བློས་བཏང་དགློན། ཐློག་མའི་མིང་ལ་ར་རང་བློས་སྟངས་དགློན་ཟེར། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་ལྔ་པའི་

ནང་ཙམ་ལ་གུ་གེ་རྒྱལ་པློ་ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག་གིས་གུ་གེ་ལྷློ་བང་གཉིས་ཀར་དབང་དུ་

བསྒྱུར་སྐབས། ཧ་སེ་འཕགས་པ་ཡེ་ཤེས་བརློན་འགྲུས་ཀིས་ར་རང་དུ་བེ་ལན་དང་། བཀྲ་ཤིས་

བདེ་རྒྱས་སམ་སློས་སྟངས་ཀི་ཆློས་སེ་གཉིས་བཏབ། སྐབས་དེར་དགློན་པ་དེ་གཉིས་དབར་

ས་དང་དགུན་སའི་ཁད་པ་ལས་དློན་དུ་དགློན་པ་གཅིག་ཡིན་པར་བཤད། རེས་སུ་གུ་གེ་མཁན་

ཆེན་ངག་དབང་གགས་པས་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་

མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ར་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བློས་ཐློང་། བློས་གཏློང་ཕློད་པ། དཔེར་ན། ད་ཕིན་བལས་པའི་སྟློད་ཐུང་དེ་བློས་ཐློང་མ་སློང་ང་ཉློ་

བར་འགློ་ཡིན་ལ་བུའློ།། 

བློས་བངས། བློ་ཡིས་བངས་པ་སྟེ་ཁས་ལེན་བས་པའམ་དམ་བཅས་པ། བློས་བངས་འགྱུར་མེད། 

བློས་བངས་མི་འགྱུར་བ། ཁས་ལེན་བས་ཟིན་པའི་དློན་གནད་ལ་འགྱུར་ལློག་མེད་པ།

བློས་བངས་འློས་འགན། ཁས་ལེན་བས་པའི་འགན་འཁི། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བློས་མ་འཁྱུད་པ། བློས་མ་བཟློད་པའམ་བློས་མ་འཆུན་པ། ལས་དློན་ཆེ་བ་རང་གི་བློས་མ་འཁྱུད་

པ་རྣམས་གློང་རིམ་ལ་དགློངས་སྐློར་ཞུ་དགློས།

བློས་མ་ལིགས་པ། [རིང] ① རིག་སྟློབས་ཀིས་རློགས་མ་ཐུབ་པ། ② བློར་མ་ཤློང་བ།

བློས་བཟློད་པློ། བློས་འཁེལ་པློ་དང་བློ་བདེ་པློར་གློ བ་བ་ཆེ་ཕ་གང་ཡིན་ཡང་ཁློང་གིས་འགན་

འཁུར་ན་བློས་བཟློད་པློ་འདུག 

བློས་བསངས། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གསང་སགས་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་ཡི་དམ་རྣམས་ལ་དཀིལ་

འཁློར་ལ་རི་མློར་བིས་པའི་རྡུལ་ཚོན་དང་། རས་བིས། བློས་བསངས་བཅས་གསུམ་ཡློད་པའི་

ནང་གསེས་གསུམ་པ་བློས་བསངས་ཏེ། ཕི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཕློ་བང་གི་རྣམ་པ་ལ་བུ་ལ་ནང་དུ་

ཡི་དམ་གི་ལྷ་རྣམས་བཞུགས་པའི་དཀིལ་འཁློར་འབུར་དུ་ཐློན་པ་ཞིག་སྟེ། དེ་ལ་འཇིམ་པས་

བཟློས་པ་དང་ཤིང་ལས་བཟློས་པ། གསེར་དངུལ་སློགས་རིན་པློ་ཆེ་ལས་བཟློས་པ་བཅས་སྣ་

ཚོགས་ཡློད་དློ།། 

བློས་བསངས་གྲུབ་མཐའ། ཡློ་རློབ་ནུབ་མར་ཐློན་པའི་སྒྱུ་རལ་གི་གྲུབ་མཐའ་ཞིག་ཡིན། སྤི་ལློའི་

དུས་རབས་ཉི་ཤུའི་དུས་འགློར་ཧྥ་རན་སིར་ཐློན་ཞིང་དེ་ཡང་གཙོ་བློ་རི་མློའི་ཐློག་ནས་མངློན་

གི་ཡློད་ལ། སྙན་ངག་གི་ཐློག་ལའང་ཅུང་ཟད་མངློན་གི་ཡློད། བློས་བསངས་གྲུབ་མཐའི་ཁད་

ཆློས་ནི་རི་མློ་བས་བི་བའི་དངློས་གཟུགས་མཚོན་བེད་དུ་ཁློར་ཡུག་གི་ཤུགས་རྐྱེན་མེད་པའི་

སློ་ནས། རང་ངློས་ཀི་བསམ་བློའི་རྣམ་དཔྱློད་ལ་བརེན་ནས་གྲུ་བཞི་དང་སློར་མློ། ཟུར་གསུམ་

སློགས་དབིབས་གཟུགས་རྣམས་སྒིག་སྦློར་བས་པའི་རྣམ་པ་མཚོན་པ་བེད་ཀི་ཡློད། གྲུབ་

མཐའ་དེའི་ཚབ་བེད་མི་སྣའི་གས་སུ་སི་སློའ ློ་དང་། པློ་ལ་ཁེ་སློགས་ཡིན།

བ་ཇློའི་དགློན་པ། སྦིན་པ་རྒྱ་མཚོས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་

གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

 བ་ཇློའི་རི་ཁློད། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་མཚོ་སློན་གསེར་ཁློག་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད།

བ་གནས་དགློན། བ་གནས་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་ཙམ་ན་བཏབ་པར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སེམས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དར་མདློ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བཿགནས་དགློན། ① རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལགས་བི་སྤི་ལློ་༡༧༨༠ལློར་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་

རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བཿགནས་དགློན།② རྡློ་བག་རིག་འཛིན་ཆེན་པློ་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་པདྨ་འཕིན་ལས་ཀི་བཀའ་ལུང་ལར་

ཁློང་གི་ཞལ་སློབ་བ་བལ་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བཏབ། འདི་ཕལ་ཆེར་སྤི་ལློའི་དུས་རབ་བཅུ་

བདུན་པའི་སྨད་ཙམ་ན་བཏབ་པར་འདྲ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་བག་འགློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བཿགནས་དགློན། ③ རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའ་ིནང་ཙམ་ན་བཿགནས་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བམ་ཤཱི། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་ཅུ་གང་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། སྨྱུག་

འབྱུང་ཞེས་འགྱུར་བར་དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུས་མཛད་པའི་མངློན་བརློད་འཆི་མེད་མཛོད་ཀི་

འགེལ་པ་ལས་གསུངས།

བཾ་ཤ་ཛཱ། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་ཅུ་གང་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། སྨྱུག་སྐྱེས་

ཞེས་འགྱུར་བར་དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུས་མཛད་པའི་འཆི་མེད་མཛོད་ཀི་འགེལ་པ་ལས་གསུངས།

བཾ་ཧྨ་མཱུ་ལི། ལེགས་སྦར་གི་སྐད་ཀི་མཁན་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་

ན། ཚངས་པའི་དྲུང་མ་ཞེས་འགྱུར་བར་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་

ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས་གསུངས།

སྦག་ཐག སྦག་མ་འཐེན་བེད་ཀི་ཐག་པ།

སྦག་པ། ① [རིང] རིད་པ་དང་། རྗུད་པ། ② འབློག་པའི་ར་ལུད་དང་ལུག་ལུད་སློགས་ཕག་བདར་

བེད་ཅིང་གཙང་སྦྲའི་ཡློ་བད་ཅིག་སྟེ། ཤིང་ལེབ་དུམ་བུ་དབིབས་ཟླ་བ་ཕེད་པའི་གཟུགས་ཅན་

ཟླུམ་ཕློགས་ཀི་སྣེ་མཚམས་ན་ཨི་ཁུང་གྲུ་བཞི་ཡློད་པ་ལ་ཤིང་གི་ཡུ་བ་སྤས་པ་ཞིག་ཡློད་པ་རེད། 

སྦག་མ། ས་རློ་བེད་ལགས་ཁེམ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

སྦག་ཚེ། ལུས་རྒུད་པའམ་ཤ་སྐམ་པ། དཔྱིད་དགུན་གི་དུས་སུ་སློ་ཕྱུགས་སྦག་ཚེར་གྱུར་པ་རྣམས་

ལ་ལློགས་སུ་གསློ་སྐྱློང་བེད་དགློས། 

སྦག་ཡུ། སྦག་པའི་ཡུ་བ།

སྦག་སློག ལགས་ཀི་སྦག་ཁེམ་ཆེན་པློས་ས་ཞིང་སློལ་སློག ཞིང་ཁར་སྦག་སློག་གཏིང་རིང་པློ་

བརྒྱབ་པ། སྟློན་ཐློག་བརྔས་འཕལ་དུ་སྦག་སློག་བརྒྱབ་ན་ཕི་ལློར་ལློ་ལེགས་ཡློང་རེ་ཡློད། 

སྦག་སློག་བརྒྱབ། སྦག་མ་བརྒྱབ་སྟེ་ས་སློལ་བ།

སྦང་། དག་པ་དང་། ཞིབ་པ་བ་བའི་དློན་སྟེ། སྒིབ་པ་སྣག་ཚ་སྦང་། སིག་སྒིབ་སྦང་ལ་བུ། 

སྦང་དཀའ་བའི་ས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་བཅུའི་ལྔ་པ། ས་འདིར་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རྣམས་ཀིས་སེམས་ཅན་སྨིན་པར་བེད་པའི་ཚེ་གཞན་གི་ཞིང་དང་རང་གི་སེམས་སྦང་

དཀའ་བ་གཉིས་པློ་དེ་འབློངས་པས་ས་ལྔ་པ་སྦང་བའློ།། 

སྦང་ཆློག ཆློས་ལུགས་པས་སིག་སྒིབ་སྦང་བ་དང་། རྣམ་ཤེས་གནས་སློར་གི་ཆློ་ག་ཞིག 

སྦང་འདྲ་བ། འབྲུ་བླུག་པའི་བང་ང་འདྲ་བ།

སྦང་བ། ① སྦློང་བའི་མ་འློངས་པ། ② རྒྱུན་པ་རྣམས་ལ་གཤིན་པློའི་སྒིབ་སྦློང་གི་ཆློ་ག་འདློན་པ།

སྦང་བ། མེད་སྣང་གློ་བུར་གཉིས་འཛིན་གི་དྲི་མ་ཕ་རགས་དང་བཅས་པ་སྟེ། དཔེར་ན་ནློར་བུ་ལ་

སྒིབ་པར་བེད་པའི་འདམ་རབ་ལ་བུའློ།། 

སྦང་བ་སིག་པ་སློ་དྲུག སིག་པ་བཤགས་པའི་སྐབས་སུ་སྦང་བ་སིག་པ་སློ་དྲུག་སྟེ། ༡དུས་ཀི་སློ་

དང་། ༢ ཀུན་སློང་གི་སློ། ༣འགིམ་པའི་སློ། ༤ ངློ་བློའི་སློ། ༥ བཅས་པའི་སློ། ༦ ཡུལ་གི་སློ་

བཅས་དྲུག་གློ 

སྦང་བརློན། སྦང་བའི་བརློན་འགྲུས། ཤེས་ཡློན་སྣ་ཚོགས་སྦང་བརློན་བེད་པ། ལག་རལ་སྦང་

བརློན་བས་པ། དམག་རལ་སྦང་བརློན་བེད་པ།

སྦང་ཚན། ཤེས་བ་གང་ཞིག་དགེ་རྒན་གིས་ཁིད་ཟིན་རེས་སློབ་བུ་སློ་སློས་སྦང་དགློས་པའི་བགློ་

སྐལ་ལ་བུ། 

སྦང་གཞི། ① སྐྱེ་ཤི་བར་དློ་གསུམ། ② བདེ་གཤེགས་སྙིང་པློ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གདློད་མ་ནས་རང་ལ་རང་ཆས་སུ་ཡློད་པ། ③ མ་དག་པའི་ཕུང་པློ་ལྔ་སློགས། 

སྦང་གཞིའི་དཀིལ་འཁློར་བཞི། སློབ་མའི་ལུས་རལ། ཡི་གེ་བ་ག ཁམས་བདུད་རི། སྙིང་པློ་ཡེ་ཤེས་

རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར་རློ། 

སྦང་ཤིང་། ཡི་གེ་འབི་སའི་ཤིང་ལེབ་སྟེ། བང་ཤིང་ཡང་ཟེར། སྦང་ཤིང་གི་སྟེང་དུ་ཡི་གེའི་

གཟུགས་རིས་སྦངས། 

སྦང་ཤིང་པ། བང་ཤིང་ཐློག་ཡི་གེ་སྦློང་མཁན་སློབ་ཕྲུག 

སྦངས། ཡློན་ཏན་ནམ་གསེར་སློགས་སྦངས་ཟིན་པ།

སྦངས་གློམས། བསབས་ནས་ལློབས་པའམ་བང་ཆུབ་པ། འཕྲུལ་བཟློའི་ལག་རལ་སྦངས་གློམས་

པའི་མཐར་ཕིན་པ། 

སྦངས་བརྡུངས། ལྷད་བཏློན་ནས་བརྡུངས་པ། ལགས་རེན་པ་སྦངས་བརྡུངས་བས་ནས་ངར་

ལགས་སུ་གྱུར་པ།

སྦངས་བརྡུངས་མ། གསེར་དངུལ་ཟངས་ལགས་སློགས་ལྷད་མེད་ལས་བཟློས་པའི་དངློས་པློ། 

གསེར་སྦངས་བརྡུངས་མའི་ལག་གདུབ།

སྦངས་པ། སྦློང་བའི་འདས་པ།

སྦངས་པའི་ཡློན་ཏན། ① བསབས་ནས་ཤེས་པའི་ཡློན་ཏན། ② ཉན་རང་སློགས་ཀི་ཀུན་སྤློད་ཀི་

བེ་བག་ཅིག་གི་མིང་།

སྦངས་པའི་ཡློན་ཏན་བཅུ་གཉིས། ཕག་དར་ཁློད་པ་དང་། ཆློས་གློས་གསུམ་པ་དང་། ཕིང་པ་བ་

དང་། སྟན་གཅིག་པ་དང་། བསློད་སྙློམས་པ་དང་། ཟས་ཕིས་མི་ལེན་པ་དང་། དགློན་པ་བ་དང་། 

ཤིང་དྲུང་བ་དང་། བ་གབ་མེད་པ་དང་། དུར་ཁློད་པ་དང་། ཙོག་པུ་བ་དང་། གཞི་ཇི་བཞིན་པ་

བཅས་བཅུ་གཉིས་སློ།། 

སྦངས་པའི་ཡློན་ཏན་ལ་གནས་པ། [མངློན] ཉན་ཐློས། 

སྦངས་འབས། ① སློབ་མ་གང་ཞིག རང་མཐུན་གི་སློབ་གྲྭའི་ནང་དུ་སློབ་སྦློང་བས་པའི་ཡློན་ཚད་

གཏན་འབེབས་བ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིག་རྒྱུགས་སྤློད་པའི་འབས་བུ་ལ་ཟེར། ② ལམ་གི་དྲི་མ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

མཐའ་དག་སྦངས་པ་ལས། བཞི་ལ་ཇི་ལར་ཡློད་པའི་ཡློན་ཏན་མངློན་དུ་གྱུར་པ་མཐར་ཐུག་པ་

སྟེ། དཔེར་ན་འདམ་རབ་ལས་གློལ་བའི་ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ་ལས་འདློད་རྒུའི་ཆར་

འབེབས་པ་ལ་བུའློ།། 

སྦངས་རལ། བསབས་སྦངས་ཀི་ཉམས་མློང་ངམ་རེས་འབས། 

སྦངས་ཤ སྦངས་པའི་ཉམས་འགྱུར། ཡིག་གཟུགས་སྦང་ཤ་ཐློན་པ། ལག་ཤེས་ཀི་བཟློ་བཀློད་

སྦངས་ཤ་མཐར་ཕིན་པར་ཐློན་པ། འཕློང་སྐྱེན་རལ་ལག་གི་སྦངས་ཤ་ཐློན་པ།

སྦམ་ལློགས། མུར། མཉམ་དུ། སེབ་གཅིག་སློགས་དློན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཏེ། དཔེར་ན། 

ཉལ་ཁིའི་སང་གི་ཉལ་ཆས་དང་སས་མགློ ཀམ་པ་ལི་སློགས་ཡློད་ཚད་སྦམ་ལློགས་ལ་ཁེར་

འགློ་ལ་བུ་དང་། ཤ་དང་ཁུ་བ་སྦམ་ལློགས་ལ་བླུག་ཤློག་ལ་བུ། 

སྦར། གཉིས་སམ་མང་པློ་མཉམ་དུ་བསེབ་རྒྱུ་དང་བསེབས་ཟིན་པ་སྟེ་དཔེར་ན། སྨན་སྦར་བ། ཕན་

ཚུན་ཁ་སྦར་བ། ཡིག་གཉིས་ཤན་སྦར་སློགས།

སྦར་ཀ ཕན་ཚུན་སྒིག་ཀཔང་ལེབ་དང་པང་ལེབ་སྦར་ཀ་རྒྱབ་པ། ཤློག་བུ་དང་ཤློག་བུ་སྦར་ཀ་མཐུད་པ། 

སྦར་ཁ། སྦར་ཀ་དང་འདྲ།

སྦར་ཁ་བརྒྱབ་པ། ཤིང་སློགས་སྤིན་གིས་མཉམ་དུ་སྦར་བ་དང་ཤིང་སྣ་མི་འདྲ་བ་རིགས་གཉིས་

མཉམ་དུ་མཐུད་པ་དང་། དེ་མིན་ངློ་བསྟློད་བས་པའི་དློན་ལའང་།

སྦར་ཆགས། [ཡུལ] ར་མཁན་གིས་ར་ས་རྡུང་བེད་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག

སྦར་ཆང་། བཅློས་པའི་ཆང་། 

སྦར་ལང་། ཚོན་སློན་པློ་དང་སེར་པློ་གཉིས་བསེས་ནས་བཟློས་པའི་ལང་མདློག་ལ་ཟེར། 

སྦར་དུག ① རས་སྣ་སྦར་ཏེ་བཟློས་པའི་དུག ② ཁ་ཟས་གང་ཞིག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་སྦར་

བའི་དུག་གི་མིང་། 

སྦར་དུག་གི་ནད། ནད་འབུམ་ནད་པློ་ལས། ནམ་ཞིག་ལྔ་བརྒྱའི་ཐ་མར་གྱུར་པའི་ཚེ། དུས་ངན་

དབང་གིས་ལས་ངན་སྤློད་པ་བེད། དེ་དུས་དུན་ཙེ་མུ་སྟེགས་བསམ་ངན་གིས། ནུས་པ་དུག་

ལ་རེ་ནས་དུག་རྣམས་གཏང་། ཞེས་དང་། མན་ངག་རྒྱུད་ལས། ལྔ་བརྒྱ་དུས་ཀི་ཐ་མར་གྱུར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཙམ་ན། དུས་ངན་དབང་གིས་སྦློར་ངན་སྣ་ཚོགས་བེད། དེ་དུས་མུ་སྟེགས་བསམ་ངན་སྦློར་བ་

དར། རང་གཉིས་སློག་ལ་དུག་གི་ཆན་པས་འདེབས། ཞེས་གསུངས། འདིར་ཆན་པ་འདེབས་

ཞེས་པ་དཔེར་ན་བཅད་བའི་ཤིང་ལ་སྟ་རེས་ཆན་པ་བཏབ་ནས་བཅད་པ་ལ་བུའློ།། འདིར་མ་

འློངས་པ་སྙིགས་མ་ལྔ་བདློ་བའི་དུས་སུ་དུས་ཀི་དབང་གིས་རས་ངན་གི་སྦློར་བ་རིགས་མི་

འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་དར་ནས་འགློ་བ་མིའི་ལུས་ཁམས་བདེ་ཐང་ལ་གནློད་པ་ཡློང་གི་ཡློད་པ་ལུང་

བསྟན་ལ་བུ་ཞིག་གསུངས་འདུག 

སྦར་དྲི། སྨན་སློགས་མང་པློ་བསེས་པའི་དྲི།

སྦར་པ། ཤིང་གི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ་ཤློལ་པློའང་ཟེར།

སྦར་པ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལགས་བི་སྤི་ལློ་༡༧༢༠ལློར་བ་ཝང་བ་མ་བསྟན་པས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་ཆུ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྦར་པང་། [ཡུལ]པུས་མློ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཤིང་ལེབ་གཉིས་ཁ་སྦར་ཏེ་བར་དུ་ལྷམ་མཐིལ་སློགས་

འཚེམས་བེད། 

སྦར་བ། སྦློར་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

སྦར་བ་ཅན་གི་དློན་གཞན་བཀློད་པ། དློན་གཞན་བཀློད་པའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བརློད་

འདློད་དངློས་པློ་ཞིག་གི་གནས་ལུགས་བསྒྲུབ་བར་བཀློད་ནས་དེའི་སྒྲུབ་བེད་རིགས་མཚུངས་

ཀི་དློན་གཞན་ཞིག་སྒ་སྦར་གི་སློ་ནས་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག 

སྦར་བའི་འགལ་བ། འགལ་བའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སྒ་གཅིག་གིས་དློན་གཉིས་སྟློན་པ་

སྦར་བའི་སློ་ནས་གཞི་གཅིག་གི་ཁད་ཆློས་འགལ་བས་བ་བ་འགལ་བ་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག 

སྦར་བའི་རྒྱན། དློན་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། རློད་བེད་ཀི་ཚིག་གམ་སྒའི་གཟུགས་གཅིག་

གིས། བརློད་བ་སྦར་གཞི་དངློས་པློ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་སྦར་ཆློས་རྣམ་གངས་གཉིས་ལ་

སློགས་པ་གང་རུང་ཕན་ཚུན་སྦར་བའི་རྒྱན་ཞིག་སྟེ། ནང་གསེས་རྣམ་གངས་དགུ་ནི། ཚིག་ཐ་

དད་མིན་པའི་སྦར་བ། ཐ་དད་ཚིག་འདྲའི་སྦར་བ། བ་བ་ཐ་དད་མིན་པའི་སྦར་བ། བ་བ་འགལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

མིན་གི་སྦར་བ། འགལ་བའི་ལས་ཅན་གི་སྦར་བ། ངེས་པ་ཅན་གི་སྦར་བ། ངེས་པ་འགློག་པའི་

སྦར་བ། འགལ་མིན་གི་སྦར་བ། འགལ་བ་ཅན་གི་སྦར་བ་བཅས་སློ།། སྦར་བའི་ལློག་པ་ཅན། 

ལློག་པ་ཅན་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་དློན་གཉིས་ཁད་ཆློས་གསུམ་གི་སློ་ནས་

མཚུངས་པ་སྒ་སྦར་ནས་ཐུན་མིན་ཁད་ཆློས་རེ་རེའི་སློ་ནས་མཚུངས་པ་ལས་ལློག་སྟེ། སློ་

སློར་འབེད་པའི་རྒྱན་ཞིག 

སྦར་བའི་དཔེ། སྦར་དཔེའི་ཁད་ཆློས་ནི། དཔེ་ཅན་དང་དཔེ་གཉིས་ཀི་མཚུངས་ཆློས་སྒ་དློན་ཅི་

རིགས་པའི་སློ་ནས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྨྲློས་ཤིང༌། དེ་ནས་དཔེ་ཅན་དང༌། དེའི་རེས་སུ་དཔེ་བཀློད་

པའི་མཐར་མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་སྦར་བའི་ངག་སྦློར་ཞིག་གློ 

སྦར་བའི་ཟློལ་བསྟློད། སྟློབས་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ཟློལ་བསྟློད། 

སྦར་བའི་གཟུགས་ཅན། གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་ཅན་དློན་གི་ཁད་གཞི་

དེ་དཔེའི་ཁད་གཞིའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་ཅིང་། ཁད་ཆློས་འགའ་ཞིག་ལ་སྒ་སྦར། འགའ་ཞིག་

ལ་དློན་སྦར་བའི་རྒྱན་ཞིག

སྦར་བའི་ཡློན་ཏན། ༡ བེེ་ད་བའི་འདློད་པའི་སྦར་བའི་ཡློན་ཏན་ནི་ཡིག་འབྲུའི་གངས་བརིས་ན་

འཇམ་པ་སློག་ཆུང་གི་ཡི་གེ་ཅུང་ཟད་མང་བ་ལ། སློག་ཆེན་གི་ཡི་གེ་ཡང་ཅི་རིགས་འདྲེས་པ་

འདི་ཉིད་བརློད་པ་གསལ་བའི་ཕིར་ཉན་པ་པློའི་རྣ་བར་འདློན་པའི་སྐབས་སློག་ཆེན་གི་སྒ་

ཤུགས་ཆེ་བ་ཞིག་དགློས་པ་སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་སློབ་ཚོགས་དང་བཅས་པས་བཞེད་དློ།། ༢ གློློ་ཌ་

བས་འདློད་པའི་སྦློར་བ་ལྷློད་པ་ནི་སློག་ཆུང་ཡི་གེ་ཁློ་ན་ཡིན་དགློས་ཤིང་། དེ་ལས་ཡི་གེ་གང་

ཡང་རུང་བ་ཞིག་ཡང་ཡང་དུ་བསྐློར་བའི་རེས་ཁིད་ཅན་ཞིག་དགློས་པར་འདློད། དཔེར་ན། 

གློང་དུ་མཱ་ལ་ཏཱི་མཱ་ལ། །ལློ་ལཱ་ལི་ཀ་ལི་ལཱ་ཞེས་པ་འདི་ནི་ལ་ཡིག་ལ་བསྐློར་བའི་རེས་ཁིད་ཀི་

དཔེར་བརློད་ཡིན་པ་ལ་བུའློ།།

སྦར་བའི་གསལ་བེད། གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། གསལ་བ་དངློས་པློ་གཉིས་ཀི་

ཁད་ཆློས་འདྲ་བ་ཐུན་མློང་དུ་སྦར་ཞིང་། གསལ་བེད་གང་རུང་གཅིག་གིས་ཁད་གཞི་གཉིས་

ཀི་གནས་ལུགས་གསལ་བར་བེད་པའི་རྒྱན་ཞིག་གི་མིང་ཡིན།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྦར་བས་འགློག་པ། འགློག་པའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དགག་བ་གཙོ་བློའི་དངློས་པློ་གང་

ཡང་རུང་བ་ཞིག འགློག་བེད་ཕལ་པའི་དངློས་པློ་གཙོ་བློ་དང་མཚུངས་ཆློས་འདྲ་བ་ཞིག་སྒ་

སྦར་གིས་བཀློད་ནས་དློན་དུ་གཙོ་བློའི་དངློས་པློ་དེ་ཉིད་འགློག་པར་བེད་པའི་རྒྱན་ཞིག

སྦར་བང་། བསྟན་བཅློས་ཀི་མཇུག་ཏུ་བཀློད་པའི་རློམ་པ་པློའི་མིང་།

སྦར་བྱུང་གི་དྲི། རས་ཁ་ཤས་སྦར་བ་ལས་བྱུང་བའི་དྲི། དཔེར་ན། རྒྱ་སློས་དང་དབུས་སློས་ཀི་དྲི་

ལ་བུ། དབེ་ན་ཞིམ་མི་ཞིམ་གཉིས་ཡློད།

སྦར་མ། ① མང་པློ་ཁ་སྦར་ནས་བཟློས་པའི་དངློས་ཆས། ཤིང་སྦར་མ། ཤློག་བུ་སྦར་མ། རས་

སྦར་མ། གློས་སྦར་མ། ② ས་རློ་བེད་ལགས་ཁེམ། ③[རིང]ཉེས་པར་སྤློད་པ་ཅན་གི་མིང་

ལའང་འཇུག 

སྦར་ཟས། གཡློས་པའི་ཟས། 

སྦར་ཡིག གང་སློགས་ལ་སྦར་བའི་ཡི་གེ

སྦར་ར་བ། འདི་ནི་ང་ལུམ་སྦར་གསུམ་ནང་གི་སྦར་ར་བ་སྟེ། ལྷློ་ཁ་ཁུལ་གི་སྐུ་དྲག་ཆེ་བ་ཞིག་རེས་

སུ་བཀའ་བློན་བས་ཏེ། ཐའི་ཇིའི་གློ་གནས་བྱུང་བ་བཤད་ཟིན་པ་དེའློ།། 

སྦར་སློན། ཤིང་སྦར་པ་གསར་དུ་འཛུགས་རྒྱུའི་སློན། 

སྦར་གསར། གསར་དུ་སྐྱེ་བའི་ཤིང་སྦར་པ།

སྦིག་པ། ① [ཡུལ]འདྲེད་པ་དང་། འབིད་པ། སྐས་ནས་སྦིག་པ། འདམ་ལ་སྦིག་པ། སར་སྦིག་

ནས་ཡར་ལངས་པ། ② ཕྱུགས་སེབ་སྦློར་གི་དུས་ལ་བབ་པ། མཛོ་མློ་སྦིག་དུས་སེབ་སྦློར་

བེད། ③[རིང]གློས་ཀིས་མནན་པ།

སྦིག་མློ། སྒེན་མློའམ་གློས་མེད་གཅེར་བུ། ལུས་སྟློད་སྦིག་མློ། ཕྲུ་མློ་སྦིག་མློ་མའི་པང་དུ་འཁུར་བ། 

སྦིན། སྦིན་པའི་སྐུལ་ཚིག

སྦིན་སྐྱེས། [མངློན]ལྷ་མིན། 

སྦིན་དུ་མི་རུང་བའི་དངློས་པློ་ལྔ། དུག་དང་བུད་མེད། མཚོན་ཆ། ཆང་། གཞན་གནློད་ཆེན་པློ་འབྱུང་

བའི་རས་ཏེ་ལྔའློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

སྦིན་བདག ① སློགས་ལ་འཚོ་ཆས་སྦིན་པ་པློ། ② ནང་ངམ་ཁིམ་གི་བདག་པློ། སྦིན་བདག་འདློད་

དང་མ་བསྟུན་ན། བཟློ་པ་མཁས་ཀང་དློན་གློ་ཆུང་། 

སྦིན་བདག་གི་སྐྱློན་བཅུ་གཅིག སིག་པ་མི་འཛེམ་དད་འདུན་ཆུང་། ཕན་ཡློན་མ་མཐློང་ཡིད་མི་

ཆེས། སྒྲུབ་ལློ་མེད་པའམ་ཡློད་ན་ཡང་། ཚེ་འདིའི་ལློད་འདློད་གགས་འདློད་ཕིར། རྐྱེན་དང་མི་

འཚམས་བློ་རྒྱ་བསྐྱེད། ངང་ཐུང་བློ་དློག་བཟློད་བསན་ཆུང་། ལྷ་དང་བཟློ་བློ་སྨློད་བེད་ཅིང་། 

འགློད་པ་སྐྱེས་ནས་འཕློ་འཇློག་པའློ།། 

སྦིན་བདག་བསློ་བ། གསར་དུ་བཞེངས་པའམ། སར་ཡློད་པའི་རེན་དེ་ལ་རབ་གནས་བས་ཟིན་པའི་

རེས་སུ་ལྷ་ཁང་དེའི་བདག་པློའམ་སྦིན་བདག་སློགས་ལྷར་བསྐྱེད་དེ་སྦིན་བདག་ལྷ་ཁང་དེའི་

རེན་ལ་མཆློད་པ་འབུལ་བའི་ཡློན་བདག་ཏུ་བསྐློ་བ་ལ་ཟེར། 

སྦིན་གནས། སྦིན་པ་གཏློང་ཡུལ་ལམ། བསློད་ནམས་གསློག་སའམ་མཆློད་པ་འབུལ་ཡུལ།

སྦིན་པ། ① བིན་པ། སྦིན་པ། སྦིན། སྟེར་བ་དང་། སྤློད་པ། མི་གཞན་ཞིག་གིས་རང་ལ་སྐྱིད་ཀི་

འཚོ་བ་སྦིན་མི་ཡློང་། བུ་མློ་མནའ་མར་བིན། རྒྱུ་དངློས་སྦིན་པ། དྲང་བདེན་གི་བ་གཞག་ལ་

རང་གི་ལུས་སློག་སྦིན་ཕློད་པ། ② ཁ་སྣློན་རྒྱབ་པའམ་བསེ་བ། ལྔ་ལ་གསུམ་བིན་ན་བརྒྱད། 

③ སྟེར་བའི་དངློས་པློ། སྦིན་པ་གཏློང་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གཏན་མེད་མཆློད་སྦིན་དང་། 

གཏློང་ཕློད། དཔལ་སྟུག སྦིན་རླབས་ཅན། རབ་སྟེར། རིས་མེད་སྟེར་བཅས་སློ།། ④ སྣློན་རིས། 

སྦིན་པ་གཉིས། ཟང་ཟིང་གི་སྦིན་པ་དང་ཆློས་ཀི་སྦིན་པ། 

སྦིན་པ་བཞི། ཟང་ཟིང་དང་། ཆློས་དང་། མི་འཇིགས་པ་དང་། བམས་པའི་སྦིན་པ་སྟེ་བཞི། 

སྦིན་པ་གསུམ། སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་གི་སྦིན་པ་སྟེ་གསུམ། ཆློས་དང་། ཟང་ཟིང་། མི་འཇིགས་པ་

བཅས་ཀི་སྦིན་པའློ།། 

སྦིན་པའི་དངློས་པློ། སྦིན་པ་སྟེར་རྒྱུའི་དངློས་རས། 

སྦིན་པའི་ཆློས་བཞི། སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་གི་ཁད་ཆློས་བཞི་སྟེ་སེར་སྣ་སློགས་མི་མཐུན་ཕློགས་

ཉམས་པ་དང་། ཆློས་ཀི་བདག་མེད་རློགས་པའི་རྣམ་པར་མི་རློག་པ། གང་འདློད་པ་རློགས་པར་

བེད་པ། རིགས་ཅན་གསུམ་སྨིན་པར་བེད་པ་བཅས་སློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྦིན་པའི་མཐར་གིས་པ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། མཐར་གིས་པའི་སྦློར་བ་གང་

ཞིག་སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་རིམ་ལན་དུ་སློམ་པའློ།། 

སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན། ཁད་ཆློས་བཞི་ལན་གི་གཏློང་སེམས་དགེ་བ་ས་བློན་དང་བཅས་པ་སྟེ། ཕར་

ཕིན་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག

སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་གི་མཐར་གིས་པའི་སྦློར་བ། སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་ཉམས་ལེན་གིས་ཟིན་པའི་སློ་

ནས་མཁེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་གློ་རིམ་དུ་སློམ་པར་བེད་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབློར། 

སྦིན་པའི་མཚན་ཉིད། བདློག་པའི་དངློས་པློ་གཞན་ལ་ཕན་པས་སྟེར་བའློ།། དེ་སྦློར་དངློས་རེས་

གསུམ་གིས་ཟིན་ན། སྦིན་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པར་འགྱུར་རློ། 

སྦིན་པའི་ཞིང་། ཡར་དཀློན་མཆློག་དང་། མར་ངན་སློང་སློགས། 

སྦིན་བྱུང་། [མངློན]ལྷ་མིན། 

སྦིན་བེད། [མངློན]ཚངས་པ།

སྦིན་འབར་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༧༨༧ལློར་འཕགས་པ་ལྷ་ཁབ་བདག་

བདེ་ཆེན་རྡློ་རེས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་

ས་ཁུལ་སློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

སྦིན་མའི་བུ། [མངློན]ལྷ་མིན། 

སྦིན་རླབས་ཅན། གཏློང་ཕློད་ཅན།

སྦིན་ལེན། སྟེར་བ་དང་ལེན་པ། གཟིགས་གཟློས་སྦིན་ལེན། ལློག་རྔན་སྦིན་ལེན། ལློ་གློས་སྦིན་ལེན། 

སྦིན་སེག ཡམ་ཤིང་སློགས་འབར་བའི་མེའི་མཆློད་སྦིན། སྦིན་སེག་གི་རས་ཆ་བཅུ་གཉིས། 

༡ཡམ་ཤིང་། ༢ མར་ཁུ། ༣ཏིལ། ༤ རམ་པ། ༥ འབས། ༦ ཞློ་ཟན། ༧ ཀུ་ཤ ༨ ཡུངས་དཀར། 

༩ སློ་བ། ༡༠ ནས། ༡༡སན་མ། ༡༢ གློ། 

སྦིན་སེག་ཆློ་ག མེའི་མཆློད་སྦིན་བེད་ཐབས།

སྦིན་སེག་རས་ཆ། མེའི་མཆློད་སྦིན་གི་ཆས།

སྦིན་སེག་ཟ། [མངློན]མེ་ལྷ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

སྦིན་སེག་ལག་པ། [མངློན]མེ། 

སྦིལ་མློ། དབུར་ཞལ་རྒྱབ་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག འདམ་བག་རླློན་པ་སྦིལ་མློས་དབུར།

སྦེན་རྒན། [ཡུལ] རྫུན་བཤད་མཁས་པའི་དློན། རྫུན་རྒན་དང་དློན་གཅིག 

སྦེན་ལབ། [ཡུལ] རྫུན་ལབ་པའི་དློན།དཔེར་ན། ཁློས་ནམ་རྒྱུན་སྦེན་ལབ་ལིས་རེད། ང་ཁློའི་སྐད་

ཆ་ལ་བདེན་མི་འཇུ། ཁློས་ཁ་སང་ང་ཚོ་སློབ་སྦློང་བེད་སར་སློང་པ་ཡིན་ཟེར་བ་དེ་སྦེན་ལབ་

ལེ་རེད། ང་ཚོ་ང་ཚོ་གློག་བརན་ལ་སར་སློང་ཟིན་ཡིན། སྤིར་བཏང་སྦེན་ལབ་རྒྱུ་དེ་མི་དགེ་བ་

ཞིག་རེད་དེ། བློད་ཀི་ཁ་དཔེའི་ནང་དུ་ཨ་ཁུ་བསྟན་པས་སྦེན་ལབ་ནས་མི་རྣམས་ལ་རློགས་པ་

བེད་ཐུབ་པ་རེད། ཅེས་བཤད་སློལ་ཡློད།

སྦློང་། སྨན་གིས་རྒྱུ་མ་འཁྲུ་བའི་སྨན་བཅློས་ཤིག་གི་མིང་སྟེ། འཇམ་སྦློང་། དྲག་སྦློང་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

སྦློང་དྲུག ༡ཁག་དང་མཁིས་པ་སློགས་ཐུར་དུ་སྦློངས་པ་ལ་བཤལ་སྨན༨༢། ༢ བད་ཀན་དང་དུག་

སློགས་གེན་དུ་དྲངས་པ་ལ་སྐྱུགས་སྨན༡༦། ༣ནམ་ཚོང་ཡན་གི་ནད་སྦློང་བ་ལ་སྣ་སྨན༧། ༤ 

རྒྱུ་མ་དང་ལློང་ཀའི་ནད་ཐུར་དུ་དྲངས་པ་ལ་འཇམ་རི༩། ༥ དེས་མ་ཕན་ན་ནེ་རུ་ཧའི་བཅློས་

ཐབས་༡༤། ༦ དེ་དག་གིས་ཀང་མ་ཕན་ན་ར་སྦློངས༢བཅས་ཡློད། 

སྦློང་བརྡར། སློབ་སྦློང་ཡང་ཡང་བདེ་ཐབས། སྐད་ཡགི་སྦློང་བརྡར་གཏློང་བ། ལག་རལ་སྦློང་བརྡར་བདེ་པ། 

སྦློང་པློ། [ཡུལ]དཀའ་ངལ་ཆེན་པློ། མི་གསུམ་གི་ཤེད་ང་རང་གཅིག་པུས་འདློན་དགློས་བྱུང་བས་

སྦློང་པློ་རང་བྱུང་རུང་སར་ལར་བརིགས་པ་དེ་ལ་ངའི་གད་རྡློར་གགས་པ་ཡིན། 

སྦློང་བ། ① སློབ་པ། ཡི་གེ་སྦློང་བ། རང་སྦློང་བེད་པ། སེ་ག་སྦློང་བ། དམག་རལ་ལེགས་པར་

སྦངས་པ། ② སྐྱློན་སློང་བ་དང་། འདག་པར་བེད་པ། སྐྱློན་ཆ་སྦློང་བ། བློ་སྦློང་། སིག་པ་སྦློང་

བ། སྒིབ་པ་སྦློང་བ། བས་རེས་བཞག་ནས་ཉེས་པ་སྦློང་བ། ③ འཁྲུ་བཤལ་བེད་པ། གློད་ཁློག་

སྦངས་ནས་རྒྱུ་མའི་ནང་གི་ཚད་པ་བཅློས་པ། ④ སྟེར་བའམ་གཏློང་བ། སྒྲུབ་རྒྱགས་ཀང་རང་

གིས་སྦངས་ནས་སློམ་དུ་འཇུག་པ་ཡིན་པས་དགའ་བར་གིས། ཕ་མ་རྒས་ནས་ལས་ཀ་མི་

འཕེར་བའི་སྐབས་སུ་ལློ་གློས་ཚང་མ་ཕྲུ་གུས་སྦློང་བ། ⑤ འཕི་བའི་དློན། སྦང་གཞི། སྦང་བ། 

དབུགས་ཀིས་སྦང་། སྦངས་ལྷག སྦངས་ཤུལ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྦློང་བེད། བསྐྱེད་རིམ་དང་རློགས་རིམ་གིས་བསྡུས་པའི་ལམ། དཔེ་དློན་གི་འློད་ཟེར་དང་། དག་

མ་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས། བསབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ལ་སློགས་པའི་རྣལ་འབློར། དཔེར་ན་འཁྲུད་ཀི་

ཆུ་དང་འདག་རས་ལ་བུ།

སྦློང་བེད་ཀ་ིདཀིལ་འཁློར་བཞི། ཕ་ིདབིབས་རྡུལ་ཚོན་ག་ིདཀིལ་འཁློར། རས་གསང་བ་བང་ཆུབ་སེམས་

ཀ་ིདཀིལ་འཁློར། ཕག་རྒྱ་བ་གའ་ིདཀིལ་འཁློར། དློན་དམ་བང་ཆུབ་སེམས་ཀ་ིདཀིལ་འཁློར་རློ། 

སྦློང་བེད་ཀི་ལམ། གཞི་རྒྱུད་སྦློང་བེད་ཀི་ལམ་སྟེ། འློད་གསལ་དང་། སྒྱུ་ལུས། སྤྲུལ་པ་བཅས་སློ།། 

སྦློང་བེད་ལས་ལྔ། བཤལ་དང་། སྐྱུག སྣ་སྨན། འཇམ་རི། ནི་རུ་ཧ་བཅས་ལྔ།

སྦློང་བེད་གསུམ། ① རླུང་ནད་སྦློང་བེད་འཇམ་རི་དང་། མཁིས་པའི་ནད་སྦློང་བེད་བཤལ། བད་

ཀན་ནད་སྦློང་བེད་སྐྱུག་གསུམ་མློ། ② དན་རློག་དང་། དློང་ག ཤི་ཁཎ་སྟེ་གསུམ་ལ་ཟེར། 

སྦློང་སྨན། བཤལ་སྨན།

སྦློང་རློགས་པ། སློབ་གྲྭ་བ་གང་ཞིག སློབ་གྲྭའི་ནང་དུ་སློབ་སྦློང་བ་འློས་པའི་དུས་ཚོད་རློགས་ཟིན་

ལ་སློབ་ཐློན་ལག་ཁེར་ད་རུང་ཐློབ་མེད་པའི་སློབ་མ།

སྦློང་ཡུན། སློབ་སྦློང་བ་བའི་ཡུན་ཚད་ལ་ཟེར།

སྦློང་རིམས། འཁྲུ་ནད་དམ་བཤལ་རིམས། 

སྦློངས། སྦློང་བའི་སྐུལ་ཚིག

སྦློར་ཀློག ཡི་གེའི་སློན་རེས་མིང་གསུམ་སྦར་ཏེ་ཀློག་པ། 

སྦློར་ཀློག་བརྒྱུད་ལམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་read path ཟེར། 

སྦློར་ཁ། འབར་རི་རློགས་ཀིས་སྦར་བའི་སྲུབས། སྦློར་ཁ་མེད་པའི་ལགས་སྦུག 

སྦློར་སྒློལ། འཁིག་ཐབས།

སྦློར་ངག རགས་གསལ་གི་སྦློར་བ་འགློད་པའི་ངག དཔེར་ན། དུ་ལན་གི་ལ་ལ་ཆློས་ཅན། མེ་ཡློད་

དེ། དུ་བ་ཡློད་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུའློ།། 

སྦློར་ངན། ལུས་སློག་ལ་གནློད་པའི་རས་ཀི་སྦློར་བ་ངན་པ་སྟེ། དུག་རིགས་ཀི་སྦློར་བ་ཀུན་གི་མིང་ངློ་།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

སྦློར་དངློས་མཇུག་གསུམ། ལས་ཀའི་སྦློར་བའམ་སློན་འགློ། དངློས་གཞི། མཇུག་སྟེ་གསུམ། 

སྦློར་འཇགས། སྤི་ལ་རྒྱུན་འཇགས་སུ་བཞག་པའི་ནློར་རས་གང་དེའི་མིང་། 

སྦློར་ཐབས་བཅུ། གློང་གསལ་སྦློངས་དྲུག་གི་སྟེང་དུ། ༧ བད་ཀན་དང་གང་བའི་ནད་སེལ་བར་བེད་

པ་ཐལ་སྨད་གི་སྦློར་བ༣༦། ༨ རླུང་གི་ནད་སེལ་བར་བེད་པ་སྨན་ཆང་གི་སྦློར་བ༡༩། ༩ ནད་

པ་འབློར་ལན་ལ་ཕན་པ་རིན་པློ་ཆེའི་སྦློར་བ༢༠། ༡༠ ནད་པ་དབུལ་ཕློངས་ལ་ཕན་པ་སློ་སྨན་

གི་སྦློར་བ༤༢བཅས་དེ་དག་གི་འགེལ་བཤད་ཞིབ་ཆ་སྨན་གི་རྒྱུད་བཞི་ར་འགེལ་ནང་གསལ། 

སྦློར་སེ་བཞི་སློགས། ནད་ལ་ཕན་པའི་སྨན་སྦློར་ཐབས་རིགས་མི་འདྲ་བ་བཞི་དང་། དྲུག་དང་། བཅུ་

སློགས་ཁག་ཁ་ཤས་ཡློད་པ་སྟེ། སྦློར་སེ་བཞི་ནི། ༡ནད་ཀི་དབེ་བ་འབེད་ཅིང་སྨིན་པར་བེད་པ་

ཐང་གི་སྦློར་བ༧༧ ༢ ནད་ཀི་ངློ་བློ་འཇློམས་པར་བེད་པ་ཕེ་མའི་སྦློར་བ༡༦༥། ༣ནད་ཀི་ལྷག་

མ་འདློན་པར་བེད་པ་རིལ་བུའི་སྦློར་བ༢༢། ༤ ར་ཚིགས་དང་པགས་པ་སློགས་ལ་ཁབ་པའི་ནད་

ལྷག་འདློན་པར་བེད་པ་ལེ་གུའི་སྦློར་བ༢༢བཅས་ཡིན། སྦློར་ཐབས་དྲུག་ནི། གློང་གསལ་བཞི་

པློ་དེའི་སྟེང་དུ། ༥ ལུས་ཀི་སྟློབས་བསྐྱེད་ཅིང་གསློ་བར་བེད་པ་སྨན་མར༡༤། ༦ ཚ་བའི་ནད་

སེལ་བར་བེད་པ་ཁན་དྲའི་སྦློར་བ༡༧བཅས་ཡིན། སྦློར་ཐབས་བཅུ་ནི། གློང་གསལ་དྲུག་གི་སྟེང་

དུ། ༧ བད་ཀན་དང་གང་བའི་ནད་སེལ་བ་ཐལ་སྨན་གི་སྦློར་བ༣༦། ༨ རླུང་གི་ནད་སེལ་བར་

བེད་པ་སྨན་ཆང་གི་སྦློར་བ༡༩། ༩ ནད་པ་འབློར་ལན་ལ་ཕན་པ་རིན་པློ་ཆེའི་སྦློར་བ༢༠། ༡༠ 

ནད་པ་དབུལ་ཕློངས་ལ་ཕན་པའི་ཆེད་སློ་སྨན་གི་སྦློར་བ༤༢བཅས་ཡིན། གློང་གསལ་དེ་དག་གི་

ངློས་འཛིན་དང་ལག་ལེན་སྐློར་སྨན་གི་རྒྱུད་བཞི་ར་འགེལ་ལ་གཟིགས་ན་གསལ། 

སྦློར་ལན། [མངློན]མཚན་མློ།

སྦློར་དྲུག ༡སློར་སྡུད་ཀི་ཡན་ལག ༢ བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག ༣སློག་རློལ་གི་ཡན་ལག ༤ 

འཛིན་པའི་ཡན་ལག ༥ རེས་དྲན་གི་ཡན་ལག ༦ ཏིང་འཛིན་གི་ཡན་ལག 

སྦློར་བ། ① བསམ་པས་ཀུན་ནས་བསངས་ནས་ལུས་ངག་གིས་ལས་དེར་སྦློར་བའམ་འཇུག་པའི་

དློན། ② རགས་ཆློས་དློན་གསུམ་སྟེ། སྒ་ཆློས་ཅན། མི་རག་སྟེ་བས་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

རིགས་པའམ་རྒྱུ་མཚན་འགློད་པ་སྟེ། རློད་པ་ཆེན་པློ་བེད་དུས་སློ་སློའི་སྒྲུབ་བེད་ཀི་སྦློར་བ་ཡང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དག་གསལ་པློར་བཤད་པ། ③ བསེབས་ནས་བཟློ་བ་དང་། ཕན་ཚུན་སྒིག་པ། སྨན་ཆང་སྦློར་བ། 

ལུད་སྦློར་བ། ཆ་ཆ་བས་ནས་སྦློར་བ། ཐལ་མློ་སྦར་ནས་གུས་འདུད་ཞུ་བ། ཤིང་བུ་གྲུ་བཞི་མང་

པློ་སྦར་ནས་པང་གཅལ་བཏིང་བ། ④ དངློས་སུ་ལག་ལེན་བེད་པའི་དློན། དཔེ་ཆའི་ཐློག་ནས་

སྦངས་པའི་ཤེས་ཡློན་རྣམས་ལས་ཀ་ལ་སྦློར་བ། ཉེས་ཅན་ཁིམས་ལ་སྦློར་བ། ⑤ སློམ་པའི་དློན་

ཏེ་སྦློར་བའི་ལམ་ལ་བུ། ⑥ འཁིག་པའི་དློན་ཏེ་ཕློ་མློ་སྦློར་བ་ལ་བུ། ⑦ ཐབས་དང་། སློན་འགློ། 

བ་སྤློད་སློགས་ལ་འཇུག་པ། སྦློར་བ་རྩུབ་པློ། འཐབ་འཛིང་བེད་པའི་སྦློར་བ། དངློས་གཞི་མ་

ཚུགས་གློང་དུ་སྦློར་བར་འཐུས་ཚང་བས་པ། ⑧ [མངློན]ཁ་སྦློར་སྐབས་ཕློ་མློ་གཉིས་དགློས་

པས་གངས་གཉིས་མཚོན། ⑨ ལྔ་བསྡུས་ཀི་ནང་གསེས། རེས་འགློགས་ཟླ་སྐར་དང་ཉི་དག་

གཉིས་བསེས་པས་སྦློར་བ་འགྲུབ་པ་དེ་ནི། ཚེས་རེས་དབང་བེད་ཚུལ་དུ་འཆར་བའི་སྦློར་བ་ཉེར་

བདུན་པློའི་ལློངས་སྤློད་གནས་སུ་ཤར་ནམ་ལངས་ཕན་ཆད་འདས་ཟིན་ཡིན། ཡང་སྐར་རིས་

ལུགས་ཀི་བཤད་སློལ་གཞན་ཞིག་ལ་ལྷ་རྒྱལ་ཆེན་རིས་བཞིའི་བུ་བདུན་པློ་དེ་དག་གཟའ་བདུན་

དང་། བུ་མློ་ཉེར་བརྒྱད་དེ་དག་རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ཡིན་པ་དང་། དེ་དག་ཕན་ཚུན་ཐུག་སྐབས་སུ་

འཆར་བའི་ལྷ་ལ་སྦློར་བ་ཟེར། ⑩ ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། རློགས་པ་ལ་རང་དབང་

དུ་བ་བའི་ཕིར་མཁེན་གསུམ་བསྡུས་ཏེ་སློམ་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབློར། 

སྦློར་བ་དགློན། པཎ་ཆེན་ནློར་བུ་དགློན་ཞེས་ཀང་གགས། སྤི་ལློ་༡༥༦༩ལློར་ཆློས་གགས་བཟང་

པློ་ནས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྣམ་འཕེལ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྦློར་བ་དངློས་ཉི་ཤུ། མི་གནས་པའི་སྦློར་བ། དེ་བཞིན་དུ་གནས་པ་འགག་པ། ཟབ་པ། གཏིང་དཔག་

པ་དཀའ་བ། ཚད་མེད་པ། ཚེགས་ཆེན་ཡུན་རིང་རློགས་པ། ལུང་བསྟན་པ། ཕིར་མི་ལློག་པ། ངེས་

པར་འབྱུང་བ། བར་ཆད་མེད་པ། བང་ཆུབ་ལ་ཉེ་བ། བང་ཆུབ་མྱུར་བ། གཞན་དློན། འཕེལ་འགིབ་

མེད་པ། ཆློས་དང་ཆློས་མིན་སློགས་མེད་པ། བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་མིང་མཐློང་བ། རྣམ་པར་མི་

རློག་པ། འབས་བུ་རིན་ཆེན་གི་སྦིན་བེད། རྣམ་པར་དག་པ། ས་མཚམས་ཀི་སྦློར་བའློ།། 

སྦློར་བ་བརྒྱ་པ། ① རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་སྨན་གི་སྦློར་བ་སྣ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ཚོགས་ཡློད་པའི་གསློ་རིག་བསྟན་བཅློས་ཤིག ② [མངློན]ཁབ་འཇུག སྦློར་བ་ཉེར་བདུན། 

སྐར་རིས་ལུགས་ཀི་གཟའ་སྐར་སྦློར་བ་ཉེར་བདུན་ཏེ་སེལ་བ་དང་། མཛའ་བློ། ཚེ་དང་ལན་པ། 

སྐལ་བཟང་། བཟང་པློ། ཤིན་ཏུ་སྐྲངས་པ། ལས་བཟང་། འཛིན་པ། ཟུག་རྔུ། སྐྲངས་པ། འཕེལ་

བ། ངེས་པ། ཀུན་འཇློམས། དགའ་བ། རྡློ་རེ། དངློས་གྲུབ། ཤིན་ཏུ་ལྟུང་བ། མཆློག་ཅན། ཡློངས་

འཇློམས། ཞི་བ། གྲུབ་པ། བསྒྲུབ་བ། དགེ་བ། དཀར་པློ། ཚངས་པ། འཁློན་འཛིན་བཅས་སློ།། 

སྦློར་བ་དེ་སྐློར། རགས་ཆློས་དློན་གསུམ་བེ་བག་ཅིག་བཀློད་པའི་ནང་ཚན་ནམ་ཁབ་ཁློངས་དེའི་

ནང་ཞེས་པ། 

སྦློར་བ་རྣམ་དག སྦློར་བ་ཉེར་བདུན་གི་རིས་དག 

སྦློར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ཐློག་མར་ཚུལ་ཁིམས་དག་འབལ་བར་མི་བེད་ཅིང་སློ་གསུམ་གི་ཀུན་

སྤློད་དག་པ་དང་། བར་དུ་བསབ་པ་ལ་གུས་པ་དང་བག་ཡློད་པ་ཤས་ཆེར་གནས་པས་ཉེས་པ་

རྒྱུན་དུ་མི་བེད་པ་དང་། མཐའ་མར་བརྒྱ་ལ་བས་ནའང་སིག་པ་འཆགས་པར་བེད་པའློ།། 

སྦློར་བ་མཚུངས་པ། ནད་ཚ་བ་ལ་གཉེན་པློ་དྲློད་བསྟེན་པ་དང་། ནད་གང་བ་ལ་གཉེན་པློ་བསིལ་

བསྟེན་པ་ལ་བུ་ནད་ཀི་ཁམས་དང་སྨན་གི་སྦློར་བ་གཉིས་གཅིག་མཚུངས་སུ་བཏང་ནས་ལློག་

པའི་བཅློས་བས་པ་ལ་ཟེར་ཏེ། ཕི་མ་འཕིན་ལས་རྒྱུད་ལས། སྦློར་བ་མཚུངས་པ་རྒྱུ་རྐྱེན་

གཉེན་པློ་ལློག ། གང་བཅློས་གློགས་ཀི་ཐློག་ཏུ་བབས་པ་སྟེ། ། དུག་ཟིན་མི་ལ་བཙན་དུག་བླུད་

པ་འདྲ། ། ཞེས་གསུངས། 

སྦློར་བ་བཞི། ཤེར་ཕིན་དངློས་པློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས། ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ལམ་སྦློར་བ་བཞི་སྟེ། 

རྣམ་ཀུན་མངློན་རློགས་སྦློར་བ་དང་། རེ་མློའི་སྦློར་བ་དང་། མཐར་གིས་པའི་སྦློར་བ་དང་། 

སྐད་ཅིག་མའི་སྦློར་བ་རྣམས་སློ།། 

སྦློར་བ་བཞིའི་ཆློས་སློ་དྲུག ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་ཚན། སྦློར་བ་བཞི་མཚོན་བེད་ཀི་ཆློས་

སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་སྟེ། རྣམ་རློགས་སྦློར་བའི་ཆློས་བཅུ་གཅིག་དང་། རེ་མློའི་སྦློར་བའི་ཆློས་

བརྒྱད་དང་། མཐར་གིས་པའི་སྦློར་བའི་ཆློས་བཅུ་གསུམ་དང་། སྐད་ཅིག་མའི་སྦློར་བའི་ཆློས་

བཞི་བཅས་སློ་དྲུག་གློ 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

 སྦློར་བ་ཡན་ལག་བཅུ། བ་རྒྱུད་ཀི་སྦློར་བའི་སྤློད་པའི་ཡན་ལག་སྟེ། སགས་པ་སྒྲུབ་པ་པློ། རང་

སགས་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ལྷ། གཡློག་སྒྲུབ་པའི་གློགས་མཆློག ལློང་རློས་ལ་སློགས་པའི་རས། 

སྦློར་བའི་བརློན་འགྲུས། དབུས་ལ་སློགས་པའི་ཡུལ་ཕློགས། རི་རེ་ལ་སློགས་པའི་གཞིའི་

གནས། དཔྱིད་ཟླ་དང་ས་དྲློ་ལ་སློགས་པའི་དུས། རི་མློ་དང་གཟུགས་སྐུ་ལ་སློགས་པའི་ཡན་

ལག་རློགས་པའི་ལྷ། འཇིགས་པ་མེད་ཅིང་སན་ཆེ་བའི་སེམས་སྟློབས་ཏེ་ཡན་ལག་བཅུའློ།། 

སྦློར་བ་ཡན་ལག་དྲུག རྒྱུད་སེ་གཞན་རྣམས་སུ་མ་བསྟན་པའི་སས་དློན། དཔལ་དུས་ཀི་འཁློར་

ལློའི་གཞུང་དུ་མ་སས་པ་གསལ་བར་བསྟན་པ། མཆློག་གི་དང་པློའི་སངས་རྒྱས་ལ་སློགས་པ་

ར་བའི་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དགློངས་པ་གཅིག་དང་དབངས་གཅིག་གིས་མངློན་སུམ་

བསྟན་པའི་དློན་མཆློག ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་རྣལ་འབློར་སྦློར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་ཅེས་པ། སློར་

སྡུད། བསམ་གཏན། སློལ་རློལ། འཛིན་པ། རེས་དྲན། ཏིང་འཛིན་ཏེ་དྲུག་པློ་འདི་ནི་རློགས་པའི་

རིམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཐར་ཐུག་གི་སྐྱེལ་སློལ་ཟབ་ལམ་རྡློ་རེའི་རྣལ་འབློར་དུ་གགས་པའློ། དེ་

དག་སློ་སློའི་དློན་ནི། 

 ༡ སློར་སྡུད་ཀི་ཡན་ལག གཙུག་ཏློར་འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་བའི་ལ་སྟངས་དང་། ལུས་བེད་པ་

བཅིངས་པའི་གནད་ལན་པས་ཐ་མལ་པའི་དབང་པློ་ལྔ་དང་ཡུལ་ལྔའི་འབེལ་བ་ཀུན་སློ་སློར་

བཅད་ཅིང་ཡུལ་ལ་རྣམ་ཤེས་ཡན་པ་ནང་དུ་སྡུད་པ་སློར་སྡུད་ཀི་ཡན་ལག བསློམས་པས་

གནས་སྐབས་འབས་བུ། བདེན་ཚིག་གྲུབ་པ་དང་། སགས་འབས་གྲུབ་པའློ། མཐར་ཐུག་གི་

འབས་བུ་ནི། ནམ་ཞིག་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་ཐློབ་པའི་དུས་ན། རྡློ་རེ་སེམས་

དཔའ་ལ་སློགས་པ་ལྷ་ཡེ་ཤེས་ཁམས་པ་དྲུག་ཚན་གཅིག་གི་དཀིལ་འཁློར་རབ་འབམས་

འབྱུང་བའློ། ༢ བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག སྟློང་པའི་གཟུགས་བརན་བརན་པར་བེད་པ་བསམ་

གཏན་གི་ཡན་ལག བསློམས་པས་གནས་སྐབས་འབས་བུ། མངློན་ཤེས་ལྔ་རང་ཤར་དུ་འབྱུང་

བའློ། མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ། རྒྱལ་བ་མི་བསྐྱློད་པ་ལ་སློགས་པ་ལྷ་ནམ་མཁའི་ཁམས་དྲུག་

ཚན་གཅིག་མངློན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། ༣ སློག་རློལ་གི་ཡན་ལག། རུང་དྷཱུ་ཏིར་འགག་པར་

བེད་པ་སློག་རློལ་གི་ཡན་ལག བསློམས་པས་གནས་སྐབས་འབས་བུ། རློ་རྐྱང་དུ་རྒྱུ་བའི་རླུང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ཡློན་པློ་འགག་པའི་ཕན་ཡློན་གིས། ཡེ་ཤེས་ཀི་སྣང་བས་ཡུལ་དྲུག་གི་འདློད་ཡློན་ལ་སྤློད། 

དབང་པློ་དྲུག་གི་མངློན་ཤེས་སྐྱེ། མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་རྣམས་དབང་དུ་འདུ་བ་ཡིན་ནློ། མཐར་

ཐུག་གི་འབས་བུ། དློན་ཡློད་གྲུབ་པ་སློགས་ལྷ་རླུང་ཁམས་པ་དྲུག་ཚན་གཅིག་ཐློབ་པར་འགྱུར་

བ་ཡིན་ནློ། ༤ འཛིན་པའི་ཡན་ལག རླུང་མི་ཤིག་པའི་ཐིག་ལེ་ཐིམ་པར་བེད་པ་འཛིན་པའི་ཡན་

ལག བསློམས་པས་གནས་སྐབས་འབས་བུ། རྒ་བ་དང་ནད་ལ་སློགས་པ་ཕུང་པློའི་སྡུག་བསལ་

སེལ། ཉློན་མློངས་ལམ་དུ་བེད། ཚེ་ལ་ཅུང་ཟད་དབང་ཐློབ། བདུད་བཞི་ཅུང་ཟད་ཆློམས་པ་ཡིན། 

དུས་ཞབས་སྙན་རྒྱུད་ལས། མ་ཟློས་བཀྲེས་མེད་ཟློས་ཀང་འཇུ། ཐུར་སེལ་མི་འཛགས་བདེ་བ་

རྒྱས། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ། རིན་ཆེན་འབྱུང་ལན་སློགས་ལྷ་མེ་

ཁམས་པ་དྲུག་ཚན་གཅིག་མངློན་དུ་འགྱུར་བ། ༥ རེས་དྲན་གི་ཡན་ལག སྟློང་གཟུགས་ཤིན་

ཏུ་དྲན་པ་རེས་དྲན་གི་ཡན་ལག བསློམས་པས་གནས་སྐབས་འབས་བུ། ར་ནང་ཐམས་ཅད་

བང་ཆུབ་སེམས་ཀིས་གང་བས་ཕི་ནང་ཐམས་ཅད་འློད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་གིས་ཁབ་པ་དང་། 

རྣམ་སྨིན་གི་ལུས་གནས་མ་གྱུར་ཀང་རང་སེམས་ལྷ་སྐུ་མངློན་སུམ་འགྱུར་བ་དང་། གཞན་ཡང་

མངློན་ཤེས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་པ་ཐློབ། བདེ་སྟློང་གི་ནམས་མློང་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་ཡིན་ནློ། 

མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ། རྒྱལ་བ་འློད་དཔག་མེད་ལ་སློགས་པ་ལྷ་ཆུ་ཁམས་པ་དྲུག་ཚན་

གཅིག་གི་དཀིལ་འཁློར་མངློན་དུ་འགྱུར་རློ། ༦ ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག སྟློང་གཟུགས་དང་

མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག བསློམས་པས་གནས་

སྐབས་འབས་བུ། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་སྐྱེས་པ་ནས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བསློམས་ན་ལློ་གསུམ་

དང་ཕློགས་གསུམ་གིས་གནས་ལུགས་ཡང་དག་པ་བདེན་པའི་ས་མངློན་དུ་བེད་ཅིང་རྣམ་པ་

སྨིན་པའི་ལུས་དབིངས་སུ་ཐིམ་ནས་གཉིས་སུ་མེད་པ་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པློའི་སྐུ་འགྲུབ་

བློ། མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ། རྒྱལ་བ་རྣམ་པ་སྣང་མཛད་ལ་སློགས་པ་ལྷ་ས་ཁམས་པ་དྲུག་

ཚན་གཅིག་གི་དཀིལ་འཁློར་མངློན་དུ་འགྱུར་རློ། 

སྦློར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྒིངས། རེས་ཐློབ་རེན་འབེལ་ལ་རློག་པ་སློན་དུ་སློང་ནས། དངློས་གཞི་ཐློད་

རྒལ་གི་ཆེད་དུ་མཐར་གནས་ཀི་སྙློམས་འཇུག་ལ་ལུགས་མཐུན་དང་ལུགས་མི་མཐུན་གང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རུང་དུ་སྙློམས་པར་འཇུག་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་མཁེན་པ། 

སྦློར་བའི་སྐྱློན། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། ཐེག་ཆེན་གི་སྦློར་བ་སློམ་པ་ལ་བར་དུ་

གཅློད་པའི་བདུད་ལས། དབེ་ན་འགལ་རྐྱེན་ཉི་ཤུ། མཐུན་རྐྱེན་མ་ཚང་བ་ཉེར་གསུམ། གཞན་

ལ་བརེན་པའི་འགལ་རྐྱེན་གསུམ་སྟེ་ཞེ་དྲུག་གློ 

སྦློར་བའི་དགེ་བ། དམ་པ་བསྟེན་ཞིང་ཆློས་མཉན་བསམ་སྒྲུབ་པ་ལས་ཐློབ་པ། 

སྦློར་བའི་མཉམ་ཉིད། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། གཞི་ཤེས་སྦློར་བའི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་

ལ་རླློམ་པ་མི་དམིགས་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རློགས་ནས་སློམ་པའི་བང་སེམས་ཀི་རྣལ་འབློར།

སྦློར་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། བདག་དམ་ཚིག་པར་བསྐྱེད་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་གཞུག་གིས་གཅིག་

ཏུ་འདྲེས་པའློ།

སྦློར་བའི་རྣམ་པ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། ཡུལ་ལམ་མཁེན་པའི་རྣམ་པ་གང་ཞིག་

སྦློར་བའི་བསློམ་བར་གྱུར་པའློ།། 

སྦློར་བའི་སྤློད་པ། བ་རྒྱུད་ཀི་ལམ་གི་མངློན་རློགས་སྤློད་པའི་སློ་བཞིའི་ནང་གསེས་ཏེ། སྐུའི་

རིགས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དང་། གསུང་གི་རིགས་འློད་དཔག་མེད། ཐུགས་ཀི་རིགས་མི་

བསྐྱློད་པ་སྟེ་རིགས་གསུམ་གི་ལྷ་བསྙེན་པ་དང་དངློས་གཞིའི་དེ་ཉིད་བཞི་བསློམ་པའློ།། 

སྦློར་བའི་མི་དགེ་བ། ཚེ་འདིར་དགེ་བ་ལས་བཟླློག་པའི་ལས་ལ་བརློན་པ། 

སྦློར་བའི་མཚན་ཉིད། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། སྦློར་བའི་ངློ་བློའམ་ནུས་པ་མཚོན་

བེད་ཀི་མཁེན་པ། 

སྦློར་བའི་མཚན་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། ཐེག་ཆེན་གི་སྦློར་བ་

མཚོན་པའི་ཆེད་དུ་བཀློད་པའི་བེད་སྒྲུབ་དང་ལས་སྒྲུབ་གང་རུང་གིས་བསྡུས་པ། 

སྦློར་བའི་ཡློན་ཏན། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། སྦློར་བ་བསློམས་པས་གནས་སྐབས་

དང་མཐར་ཐུག་གི་ཐློབ་བ་བདུད་ཀི་མཐུ་བཅློམ་པ་ལ་སློགས་པའི་ཕན་ཡློན་ཐློབ་པའློ།། 

སྦློར་བའི་ལུང་མ་བསྟན། ཉློན་མློངས་པ་དང་དགེ་བའི་སེམས་གང་ཡང་མིན་པས་བསྐྱེད་པའི་སྤློད་

ལམ་དང་བཟློའི་གནས་སློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

སྦློར་བེད། [མངློན] ① བུད་མེད། ② སྨད་འཚོང་མ། 

སྦློར་བལ་མ། ལུས་ཀི་རའི་བེ་བག་ཅིག

སྦློར་འབུལ་ཞུས་པ། སྦིན་བདག་གིས་ས་ཞིང་སློགས་མཆློད་རྒྱུན་ལ་སྦར་ནས་ཕུལ་བ།

སྦློར་འབི། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་spelling ཟེར། 

སྦློར་འབི་བཤེར་བ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་spelling check ཟེར། 

སྦློར་འབེལ། རློག་གེ་པའི་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། རྒྱུ་འགག་པ་དང་འབས་བུ་ད་ལ་བ་གཉིས་རྒྱུ་འབས་སུ་

སྦློར་བའི་འབེལ་པ་ལ་ཟེར། 

སྦློར་བཞི། སྦློར་བ་བཞིའི་བསྡུས་མིང་།

སྦློར་བཞ་ིགནད་ལྔ་སྟ་ེདགུ། བཀའ་དཔ་ེཕ་ིམ་ལས། ༡ རྔུབ་དང་དགང་དང་གཞིལ་བ་དང་། ། མདའ་ལར་

འཕང་བ་རྣམ་པ་བཞི། ། སྦློར་བ་བཞི་ལན་མ་ཤེས་ན། ། ཡློན་ཏན་སྐྱློན་དུ་འགྱུར་བའི་ཉེན། ༢ རླུང་

ལློག་མི་འབྱུང་འབུད་པའི་གནད། རང་གནས་བཟུང་བ་རྔུབ་པའི་གནད། དབང་དུ་བསྡུ་བ་དགང་

བའི་གནད། ར་མིག་ཏུ་གདབ་པ་གཞིལ་བའི་གནད། ཕི་ནང་བསེ་བ་འཕང་བའི་གནད་རྣམས་སློ།། 

སྦློར་ལམ། ལམ་ལྔའི་ནང་གསེས། རྣམ་པར་གློལ་བའི་འཇུག་ངློགས་གང་ཞིག ངེས་འབེད་ཆ་

མཐུན་གི་དགེ་ར་རྣམས་ཐློབ་སྟེ། བདེན་པ་མངློན་པར་རློགས་པ་ལ་སྦློར་ཞིང་། སློམ་བྱུང་གི་

ཤེས་རབ་ཀིས་གཟུང་བ་རང་བཞིན་མེད་པར་རློགས་པ་དང་དབང་པློ་ལྔ་དང་སྟློབས་ལྔ་

བསློམས་པས། སང་བ་ཀུན་བཏགས་རྣམས་རྣམ་པར་གནློན་པའི་ཚུལ་གིས་སློང་ཞིང་། ཏིང་ངེ་

འཛིན་དང་གཟུངས་དང་ཡེ་ཤེས་སློགས་ཀི་ཡློན་ཏན་ཐློབ་པར་བེད་པའི་ལམ་མློ། 

 སྦློར་ལམ་ཞེས་པའི་དློན་གང་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། འཇིག་རེན་པའི་སློམ་བྱུང་གི་ཤེས་

རབ་དེས་གཟུང་འཛིན་གི་རློག་པ་རང་རྒྱུད་པ་དེ་དག་བཅད་ནས། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་

ས་དང་པློ་མཐློང་ལམ་ཆློས་ཀི་དབིངས་དློན་དམ་པ་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པ་ལ་སྦློར་བའི་ལམ་

ཡིན་པས་སྦློར་ལམ་ཞེས་བ་སྟེ་ངེས་ཚིག་གློ། ཞེས་སློ། སྦློར་ལམ་གི་མཚན་གཞི་གང་ཞེ་ན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དྲློད་ཀི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་པ་ནས་བཟུང་མཐློང་ལམ་མ་སྐྱེས་བར་གི་འཇིག་རེན་པའི་སློམ་བྱུང་གི་

ཤེས་རབ་བློ། །སྦློར་ལམ་ལ་དབེ་ན་ཅི་ཡློད་ཅེ་ན། ཐེག་པ་སློ་སློ་དང་ཡིག་ཆ་སློ་སློའི་ལུགས་

ལ་དབེ་སློལ་མི་འདྲ་བ་ཁ་ཤས་ཡློད་ཀང༌། འདིར་ཡློངས་གགས་ཀི་དབེ་སློལ་ལར་ན། སྦློར་

ལམ་དྲློད། རེ་མློ། བཟློད་པ། ཆེས་མཆློག་ཅེས་དབེ་བ་བཞིའློ། །དེ་བཞི་ལས་དྲློད་རེ་གཉིས་ཀི་

སྐབས་སུ་དབང་པློ་ལྔ་སློམ་པ་དང༌། བཟློད་ཆློས་གཉིས་ཀི་སྐབས་ལ་སྟློབས་ལྔ་སློམ་དགློས། 

དྲློད་ཅེས་པའི་དློན་གང་ཞེ་ན། གནའ་བློའི་དུས་སུ་ཤིང་གཙུབས་པས་མེ་འབྱུང་བའི་ས་ལས་སུ་

དྲློད་འབྱུང་བ་ལར། འདིར་མཐློང་ལམ་གི་མི་རློག་པའི་ཡེ་ཤེས་རང་རྒྱུད་ལ་མི་རིང་བར་སྐྱེ་བའི་

ས་རགས་ཀི་ཡློན་ཏན་རྣམས་འབྱུང་བས་ན་དྲློད་ཅེས་དཔེའི་སློ་ནས་བསྟན་པ་ཡིན་ནློ། །རེ་མློ་

ཞེས་པའི་དློན་གང་ཞེ་ན། གཡློ་བའི་དགེ་ར་རྣམས་ཀི་རེ་མློ་སྟེ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པས་ན་རེ་མློ་

ཞེས་སློ། །བཟློད་པ་ཞེས་པའི་དློན་གང་ཞེ་ན། ཆློས་ཟབ་མློ་ལ་བཟློད་པ་ཐློབ་སྟེ་སྟློང་ཉིད་ལ་མི་

སྐྲག་པས་ན་བཟློད་པ་ཞེས་བ། འཇིག་རེན་ཆློས་མཆློག་ཅེས་པའི་དློན་གང་ཞེ་ན། མཐློང་ལམ་

ཟག་མེད་ཀི་བདག་རྐྱེན་བེད་པས་ན་འཇིག་རེན་པའི་ཆློས་ཀི་ནང་ནས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་

པས་ན་འཇིག་རེན་ཆློས་མཆློག་ཅེས་ཟེར་རློ། ། 

 འློ་ན་སྦློར་ལམ་པའི་གང་ཟག་ལ་སང་རློགས་ཀི་ཁད་པར་གང་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། མི་

འཆད་མི་ལྟུང་ལ་སློགས་ཡློན་ཏན་ལན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར། དགེ་བའི་ར་བ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་

དང༌། ངན་སློང་གི་གནས་སུ་སར་མི་ལྟུང་བའི་ཡློན་ཏན་དང་ལན་པ་སྟེ། མདློ་སེ་རྒྱན་ལས། རེ་

མློ་ཐློབ་པས་ར་མི་འཆད། །བཟློད་ཐློབ་ངན་སློང་ཡང་མི་ལྟུང༌། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། །

སྦློར་ལམ་ངེས་འབེད་ཆ་བཞི། ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་བཞི་དང་དློན་གཅིག 

སྦློར་ལམ་ཆློས་མཆློག འཇིག་རེན་པའི་དགེ་བ་རྣམས་ཀི་མཆློག་ཐློབ་པའི་སྦློར་ལམ་སྟེ་སྦློར་ལམ་

བཞིའི་ནང་གསེས་ཤིག

སྦློར་ལམ་ཉིད་ལས་ཕེ་བའི་ས་བཅུ་བགློད་པ། དེའང་མགློ་བློར་པུལླིར་མ་ལ་ཡ། སྤི་གཙུག་ཛཱ་ལ། 

ར། རྣ་བ་གཡས་པ་ཨློཊི་ཡ་ན། ལག་པར་ཨརྦུ་ཏ་སྟེ་གནས་བཞིའི་ར་རླུང་གི་ཐིག་ལེའི་ནུས་པ་

ཕ་མློ་རྣམས་དབུ་མར་ཐིམ་ཞིང་འགགས་པ་ལས། སྦློར་ལམ་དང་པློའི་རློགས་པ་སྐྱེ། དེ་བཞིན་
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ཉེར་གནས་གློ་ར་དེ་མ་སྟེ། ཀཱ་ཨློ་ཏི་ཀློ་ཀ་ལཾ་ཀཱ་ཧི་དང་། གེ་གི་སློ་སུ་ནཱ་སི་མ་ཀུ་རྣམས། ཞིང་

དང་ཉེ་ཞིང་ཚནྡྷློ་ཉ་ཚ། འདུ་དང་ཉེར་འདུ་དུར་ཁློད་ཉེ་དུར་ཁློད། གཉིས་གཉིས་ལུས་གནས་དག་

པས་ས་བཅུ་བགློད། ཅེས་གསུངས་སློ།། 

སྦློར་ལམ་དྲློད། མཐློང་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས་མེ་ལ་བུའི་ལམ་དེ་སྐྱེ་བའི་ས་ལས་སུ་དྲློད་དང་མཚུངས་པའི་

ལམ་དང་པློ་སྐྱེ་བ་སྟེ་སྦློར་ལམ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག

སྦློར་ལམ་པ་ཕིར་མི་ལློག་པའི་རགས། རང་གང་ལ་ལན་པའི་བང་སེམས་སྦློར་ལམ་པ་དེ་གནས་

སྐབས་བ་མེད་རློགས་བང་ལས་ཕིར་མི་ལློག་པར་བསྒྲུབ་ནུས་པ། 

སྦློར་ལམ་རེ་མློ། དགེ་བའི་ར་བ་གཡློ་བའི་རེ་མློར་སློན་པའི་སྦློར་ལམ་སྟེ་སྦློར་ལམ་བཞིའི་ཡ་གལ་

ཞིག

སྦློར་ལམ་བཞི། སྦློར་ལམ་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་བཞི་སྟེ། དྲློད་དང་། རེ་མློ། བཟློད་པ། ཆློས་མཆློག་

བཅས་སློ།། 

སྦློར་ལམ་བཟློད་པ། ཆློས་ཟབ་མློ་སྟློང་པ་ཉིད་ལ་མི་སྐྲག་པའི་བཟློད་པ་གསར་དུ་ཐློབ་པའི་སྦློར་

ལམ་སྟེ་སྦློར་ལམ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག

སྦློར་ལེན་མ་བས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་not receiving ཟེར།

སྦྲ། ① དབ་ཞེས་པའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག ② རེ་ལེ་སྟེ་རིད་པར་བཏགས་པའི་སྣམ་རིགས། སྦྲ་

དཀར། སྦྲ་ནག ③ སྦྲ་གུར་གི་བསྡུས་མིང་། རྩྭ་ཆུ་འཛོམས་སར་སྦྲ་ཕུབ་ནས་སློད་པ། 

སྦྲ་ཁག སྦྲ་ཁིམ་ཁག 

སྦྲ་ཁིམ། འབློག་པའི་སློད་གནས་ཀི་སྦྲའི་ཁིམ།

སྦྲ་གུར། རེ་ལེ་ལས་བཟློས་པའི་གུར། སྦྲ་གུར་ཕུབ་པ། 

སྦྲ་ཆེན། ཧློར་སྦྲ་ཆེན་ཏེ་རློང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་བང་ཤར་ངློས་རྒྱལ་མློ་རྔུལ་ཆུའི་སྟློད་

བརྒྱུད་ཀི་ཡན་ལག་སློག་ཆུ་བརྒྱུད་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་དུ་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་

སྟར་ཐང་དུ་ཡློད། སྦྲ་ཐག སྦྲ་གུར་གི་ཐག་པ། 
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སྦྲ་དུད། འབློག་རུའི་ཐེམ་དུད།

སྦྲ་ནག་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྦྲ་ནག་ཤློག་པ། སྦྲ་ནག་གི་ནང་དུ་སློད་མཁན་འབློག་པའི་སེ་ཚོ། 

སྦྲ་པ། འབློག་པ།

སྦྲ་འཛིན་རི་ཕྱུགས། སྦྲ་འཛིན་ནི་འབློག་པ་སྟེ། འབློག་པའི་རི་ཕྱུགས་ནློར་ལུག་གློ

སྦྲ་ཡི་གནུ་ཁུག སྦྲ་ནང་གི་ཟུར་བཞི། 

སྦྲ་ཡློལ། རིད་སྣམ་གིས་བཟློས་པའི་ཡློལ་བ། 

སྦྲ་ར། སྦྲ་གུར་གི་མཐའ་སྐློར་དུ་བསངས་པའི་ར་བ། 

སྦྲ་རེ། སྦྲ་གུར་བཟློ་བེད་ཀི་རེ་ལེ། 

སྦྲ་ཤིང་། སྦྲ་གུར་གི་ཀ་རྒྱུག

སྦྲ་ས། སྦྲ་གུར་དབུབ་སའི་ས་ཆ། 

སྦྲ་གསར་དགློན་ཐུབ་བསྟན་ཡར་འཕེལ་གིང་། མིང་གཞན་དུ་ཁ་ཡང་དགློན་པ་ཡང་ཟེར། ཕག་

བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་གཅིག་སྒིལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྦྲག ཡིག་འཕིན་སྐྱེལ་གཏློང་གི་ལས་དློན་ཏེ་རྒྱ་གར་སྐད་ཌཱཀ་གི་ཟུར་ཆག ཌཱཀ ད་ལམ་ཅ་ལག་ཁ་

ཤས་སྦྲག་ཐློག་ལ་བཏང་ཡློད། 

སྦྲག་སྐུར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་mail ཟེར། 

སྦྲག་སྐུར་ཁུག་མ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་mail folder ཟེར། 

སྦྲག་སྐུར་དྲ་སློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་mail gateway ཟེར། 



  1875  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

སྦྲག་སྐུར་འབློར་མཁན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་mail recipient ཟེར། 

སྦྲག་ཁང་། ཡིག་འཕིན་སྐྱེལ་མིའི་སློད་ཁང་། 

སྦྲག་ཁིད། རྒྱུན་ལན་གི་སློབ་གསློའི་ལློ་ཚོད་རློགས་ཟིན་ལ། རང་གི་ཤེས་རིག་ཡར་རྒྱས་གཏློང་

བའམ་ཡང་ན་སར་སློབ་ཐློན་ལག་ཁེར་ཐློབ་མེད་པས་ལག་ཁེར་ཐློབ་པའི་ཆེད་དུ་དུས་བཀག་

གི་སློབ་སྦློང་བེད་པ། དུས་རྒྱུན་སློབ་གྲྭའི་ནང་དུ་བསད་མི་དགློས་ཤིང་སློབ་དུས་རེའི་ནང་ཡིག་

རྒྱུགས་སྤློད་ས་ཐེངས་རེ་ཡློང་དགློས་པ་དང་། ལློ་གཉིས་སམ་གསུམ་གི་རེས་ལ་ཡིག་ཚད་

ལློན་ན་ལག་ཁེར་ཐློབ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན།

སྦྲག་འཁློར། འཕིན་ཡིག་པར་སྐྱེལ་ཚུར་ལེན་བེད་མཁན་ཆེད་ལས་ཀི་རླངས་འཁློར་རམ་འཁློར་

ལློའི་རིགས་གཞན་ལའང་། 

སྦྲག་སམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་mailbox ཟེར། 

སྦྲག་ཏར་ལས་ཁུངས། བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ཀི་སྦྲག་ཏར་ལས་ཁུངས་ནི། ལྷ་ས་སྨན་རིས་ཁང་

གི་ཤར་ངློས་བསྟན་རྒྱས་གིང་གི་མདུན་དུ་ཡློད་ཅིང་། བློད་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་

༡༩༡༨ལློར་གསར་དུ་བཙུགས། འདིར་རིམ་པ་ལྔ་པའི་ལས་ཚན་པ་རེ་དྲུང་གཅིག་དང་ཤློད་

དྲུང་གཅིག་དློ་དམ་དུ་བསྐློ་སློལ་དང་། ལས་བ་རེ་དྲུང་གཅིག ལྷ་སར་སྦྲག་དྲུང་གཉིས་དང་། 

ལམ་འཁེལ་རློང་འགློ་འདུ་འགག་ཆེ་ས་ནས་སྦྲག་དྲུང་རེ། སྦྲག་བང་ཞེས་ཡིག་སྐྱེལ་བ་མི་བཅུ་

སྐློར་བཅས་ཡློད། ལས་ཁུངས་འདིའི་གཙོ་བློའི་ལས་འགན་ནི་ལྷ་ས་ནས་གཞིས་རེ་དང་། རྒྱལ་

རེ། ཀློང་པློ་རྒྱ་མདའ་བཅས་བར་གཞུང་དློན་བཀའ་རྒྱ་དང་སེར་ཡིག་སྐྱེལ་གཏློང་བེད་ཅིང་། 

གཞིས་རེ་དང་། རྒྱལ་རེ། སྣ་དཀར་རེ། ཆུ་ཤུལ། བདེ་ཆེན། རྒྱ་མདའ་བཅས་སུ་ལས་བེད་སྦྲག་

དྲུང་སློད་བར་བསྐློ་མངགས་དང་ས་ཚིགས་ལར་ཡིག་སྐྱེལ་བའི་བརེ་ལེན་སློད་གནས་སྦྲག་ཁང་

རེ་བརྒྱབ་ཡློད་པས་ཡིག་སྐྱེལ་བས་སྦྲག་ཚུགས་ལར་ཡིག་འབློག་སྣམ་ཐིག་སེར་པློ་འཁུར་ཞིང་

རང་ཐང་མགློགས་འགློས་ཀིས་དུས་ཚོད་གཏན་འཁེལ་ནང་སྦྲག་ཚུགས་སློ་སློར་འཁློལ་བ་



  1876  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བེད་དགློས་པ་ཡིན། སྦྲག་སྤིའི་ལས་འགན་ནི་ལྷ་ས་ནས་གློ་སྤི་དང་། གཞིས་རེ་སྤི་རློང་། ཀློང་

པློ་རྒྱ་མདའ་བཅས་ཀི་བར་ཡིག་ཟམ་བཙུགས་ཡློད་པ་དེ་དག་ལ་དློ་དམ་ཐློག་ལློ་རེ་སྦྲག་སྤི་

སེར་སྐྱ་ཁག་བགློས་ཀིས་སྦྲག་བང་ལས་དློན་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་། སྦྲག་ཕློགས་རྒྱབ་པར་

བསྐྱློད་སྐབས་ས་ཁུལ་སློ་སློའི་སྦྲག་དྲུང་གིས་ལག་དེབ་ནང་གསལ་སྦྲག་འཛིན་འདྲ་ཡའི་ཐློག་

ནས་ལློ་རེའི་སྦྲག་ག་རིས་ཞུ་བེད་དགློས། ཏར་ཁང་ལས་ཁུངས་སུ་ཐློག་མའི་དློ་དམ་ཕི་རྒྱལ་

གི་སྐད་ཡིག་དང་ཏར་གཏློང་ལེན་ཤེས་པ་རེ་དྲུང་རློང་དཔལ་ལྷུན་ཆློས་ལན་བསྟན་དར་ཡིན་པ་

དང་། ལྷ་ས་ནས་ཏར་དང་ཁ་པར་གཏློང་ལེན་བབས་ཚུགས་ནི་ཐློག་མར་རྒྱལ་རེ་ཚོང་སྤི་དང་། 

གློ་སྤི་ཁང་བར་ཡིན་པ་དང་། དེ་རེས་དབིན་ཏར་བཙུགས་རེས་ཕི་ཕློགས་གང་སར་ཏར་འཕིན་

གཏློང་རྒྱུ་ཡློད་དློ།། 

སྦྲག་ཐློག་བསྐུར་དངློས། ཡང་ན་སྦྲག་བསྐུར་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

སྦྲག་པ། ① སྦྲགས་པ། སྦྲག་པ། སྦྲློགས། ② ཕན་ཚུན་སྦྲེལ་བ། དློན་གནད་དེ་དག་སྦྲགས་ནས་གློས་

བསྡུར་གིས་ཐག་གཅློད་དགློས། དངློས་ཡློད་གནས་ཚུལ་དང་སྦྲགས་ནས་བསམ་གཞིགས་

བེད་པ། ཡིག་རིགས་སུམ་སྦྲགས། འགེལ་པ་བཞི་སྦྲགས། གློག་བརན་གི་པར་གཞི་བློད་སྐད་

རང་སྦྲགས། གཟུགས་རེས་གིབ་སྦྲགས། ③ སྤད་པ། ཅ་ལག་འདི་རྣམས་ཕར་སྦྲག་དགློས། ④ 

ཡིག་འཕིན་སྐྱེལ་མཁན། 

སྦྲག་སིད་མགློགས་འཕིན། སྦྲག་སིད་སེ་ཁག་གིས་སྤི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་དང་མི་དམངས་ཀི་འཚོ་

བའི་དགློས་མཁློ་དངློས་ལ་བསྟུན་ནས་གཉེར་བའི་བསྐུར་མ་དཀྱུས་མ་སྐྱེལ་བ་ལས་མྱུར་ཚད་

མགློགས་པའི་ལས་སློ་ཞིག་རེད། དེས་མགློགས་ལ་སྤློད་གློ་ཆློད་པའི་སྐྱེལ་འདྲེན་ལག་ཆ་དང་

མགློགས་ལམ་བདམས་ཐློག དུས་བཀག་ནན་པློ་བཟློས་ནས་བསྐུར་མཁན་གིས་བསྐུར་མ་

བསྐུར་དུས་དེ་ག་དུས་བསྐུར་སར་འབློར་བའི་དུས་ཚོད་ཤེས་ཐུབ། དེར་འཕིན་ཡིག་དང་དཔེ་

དེབ། ཡིག་ཆ། དཔྱད་ཡིག་སློགས་དངློས་པློ་གང་ཡང་བསྐུར་ཆློག 

སྦྲག་སིད་ཨང་གངས། སྦྲག་སིད་སེ་ཁག་གིས་སྦྲག་སིད་དེང་རབས་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། འཕིན་

ཡིག་ཁག་བགློས་བེད་ཚད་མགློགས་སུ་གཏློང་ཕིར་ལག་ལེན་བས་པའི་བེད་ཐབས་ཤིག་རེད། 



  1877  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

སྦྲག་སིད་སེ་དག་གིས་ཨང་རགས་གཅིག་གྱུར་གཏན་འབེབས་བས་ཏེ་འཕིན་ཡིག་བསྐུར་

གནས་ཀི་ཨང་གངས་བིས་ནས་བསྐུར་ན། འཕྲུལ་ནས་ཀིས་ཨང་གངས་བཞིན་རང་འགུལ་

གིས་ཁག་བགློས་བེད་ཀི་ཡློད། སྦྲག་སིད་ཨང་གངས་ནི་རང་རྒྱལ་གི་སྦྲག་སིད་འཕིན་གཏློང་

ལས་དློན་གི་བསྒྱུར་བཅློས་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད། 

སྦྲག་ཨང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་zip code ཟེར། 

སྦྲགས་བགློད། བགློད་བེད་གངས་གནས་གཉིས་ཡན་ཆད་ཡློད་པའི་བགློད་རིས། 

སྦྲགས་པ། སྦྲག་པའི་འདས་པ། 

སྦྲགས་ཕུ། དེང་སང་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ག་ནང་རློང་ག་ཐང་ཆུས་ཁློངས་སྦྲག་ཕུ། 

སྦྲགས་མ། མཉམ་སྦྲགས་སམ། ཟུང་འབེལ། ར་དང་མི་སྦྲགས་མ། སགས་དང་སགས་འདེད་སྦྲགས་མ། 

སྦྲང་། འདབ་གཤློག་ཅན་གི་འབུ་སིན་དཔེར་ན། ཤ་སྦྲང་། དུག་སྦྲང་། གསེར་སྦྲང་། གཡུ་སྦྲང་

སློགས་ལ་བུ། 

སྦྲང་སྐྱློབ། [མངློན]ཉལ་གུར་རམ་རྔ་ཡབ། 

སྦྲང་དཀར། སྦྲང་རི་དཀར་པློ། 

སྦྲང་རྒུན། [རིང]རྒུན་འབྲུམ། 

སྦྲང་རྒློད། ① མ་བཏུལ་བའི་སྦྲང་རི། ② དུག་ཅན་གི་སྦྲང་མ། 

སྦྲང་བསློར། སྦྲང་རིའི་ཆུ་ལེགས་པར་བཅད་ཅིང་ཤད་རྒྱབ་པའི་སྦྲང་རི་བཏུལ་མའི་མིང་། 

སྦྲང་ཆང་། སྦྲང་རི་ལས་བཟློས་པའི་ཆང་། 

སྦྲང་ཆར། རི་ཤིང་ལློ་ཏློག་སློགས་གསློ་བེད་སྦྲང་རི་ལ་བུའི་གྲུ་ཆར། སྦྲང་ཆར་སིལ་བུ། 

སྦྲང་སྙིགས། སྦྲང་རིའི་སྙིགས་མ། 

སྦྲང་ཐ། [རིང]མི་གཙང་བ་ལ་འཁློར་བའི་སྦྲང་མ། 

སྦྲང་དུས། [མངློན]ས་ག་ཟླ་བ། 

སྦྲང་མདུང་རྒྱབ། བློད་དུ་སྦྲང་བུ་ཆེན་པློ་ལུས་ཁ་བློ་ཅན་ཞིག་ཡློད་པ་དེས་སློ་བཏབ་པའི་མིང་། 



  1878  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྦྲང་ནག ཤ་སྦྲང་ནག་པློ།

སྦྲང་ནང་ཆུ། འབབ་ཆུ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་མཚོ་སྣ་རློང་ཁློངས་མློན་ཡུལ་དུ་ཡློད། 

སྦྲང་ནང་ཚོ་དྲུག སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་ཁློངས་མློན་ཡུལ་གི་ས་ཁུལ་ཚོ་དྲུག་སྟེ། སེང་གེ་རློང་དང་སྨྱུག་

མ་གདློང་། ཕྱུག རླི། ནམ་ཞི་དང་ཐེམ་སང་། སང་རི། རྡི་རང་སྟེ་དྲུག་ད་ལ་མཚོ་སྣ་རློང་དུ་ཡློད། 

སྦྲང་ནློར་བུ། སྦྲང་བུའི་རིགས་ཤིག

སྦྲང་གནས་ཅན། [མངློན]སྦྲང་ཤིང་།

སྦྲང་བུ། གཤློག་པ་སབ་མློ་ཉིས་ལན་དང་བཞི་ལན་གི་འབུ་རིགས་ཤིག ཤ་སྦྲང་། རི་སྦྲང་། ནགས་

སྦྲང་། དུག་སྦྲང་། 

སྦྲང་བུ་མཆུ་རིང་། དུག་སྦྲང་ཞིག 

སྦྲང་བུའི་སྐྱུགས་པ། [མངློན]སྦྲང་། 

སྦྲང་འབུ། སྦྲང་མ་དང་འབུ། 

སྦྲང་མ། སྦྲང་རི་གསློག་པའི་བུང་བ། མེ་ཏློག་དྲི་ཞིམ་པས་གཡུའི་སྦྲང་མ་འཁློར་བ། མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་རང་དྲུག་དང་། འཁློར་འགློ། འཁློར་བེད། གེ་སར་སྤློད། གེ་སར་འཛིན། རྒྱན་ཅན། 

བཅུད་བརྟུལ་ཞུགས། བཅུད་སྦིན། བཅུད་འཛིན། མཆློག་སྦིན། ཉམ་ཆུང་དབང་པློ། རྡུལ་

འཆང་། རྡུལ་ཉལ། སློས་ངད་ལན། བུང་བ། སྦྲང་རི་སྐྱེས། སྦྲང་རི་སྐྱློང་། སྦྲང་རི་འཇློམས། སྦྲང་

རི་འཐུང་། སྦྲང་རི་འདློད། སྦྲང་རི་སྤློད་བེད། སྦྲང་རི་བེད་པ། སྦྲང་རི་མློང། སྦྲང་རིའི་བརྟུལ་

ཞུགས། སྦྲང་རིའི་དྲི་མློང་། སྦྲང་རིའི་ཟས་ཅན། མི་གནས་འཁློར་འགློ། མེ་ཏློག་འཇུག མེ་ཏློག་

འཐུང་། མེ་ཏློག་འཐློར་བ། མེ་ཏློག་མློང་བ། མེ་ཏློག་ཟས་ཅན། མེ་ཏློག་ལ་རེ། ར་ཡིག་གཉིས་

པ། རི་སྐྱེས། རློ་མློང་། བྷྲ་མ་ར། གསུམ་སྒ་ཅན་བཅས་སློ།། 

སྦྲང་མློ་ཆེ། སྦྲང་མ་ཆེན་པློ།

སྦྲང་སྨློན། དུག་ཅན་སྦྲང་བུས་བསགས་པའི་སྦྲང་རི་དུག་དང་ལན་པ་དེའི་མིང་ཡིན་ཞེས་དེའུ་དམར་

དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས་གསུངས། 

སྦྲང་རི། ① བུང་བས་བསགས་པའི་རི་མངར་མློ། སྤུ་གིའི་སློ་ལ་སྦྲང་རི་བྱུག་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་



  1879  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ལ་མངར་ལན་དང་། སྦྲ་ཚིལ་ལློ། ② རློ་མངར། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་ལུས་སྟློབས་ཉམས་པ་

གསློ་བ་དང་། མིག་ནད་བར་འགིབ། ར་དཀར་གི་ནད། དབང་པློ་མི་གསལ་བ། ཤ་འཕེལ་གི་

ནད་བཅས་ལ་ཕན། བད་ཀན་དང་། ཆུ་སེར་ལ་ཕན་པའི་སྨན་གི་ནུས་པ་རར་འཁིད་པར་བེད། 

སྦྲང་རི་སྐྱློང་། [མངློན]སྦྲང་མ།

སྦྲང་རི་བསྐྱེད། [མངློན]བློད་ཟླ་བཞི་པ། 

སྦྲང་རི་འཇློམས། [མངློན]སྦྲང་མ།

སྦྲང་རི་འཐུང་། སྦྲང་བུ། 

སྦྲང་རི་བེད་པ། [མངློན]སྦྲང་བུ། 

སྦྲང་རི་མློང་། [མངློན]སྦྲང་བུ། 

སྦྲང་རི་འཛིན། [མངློན]① བུང་བ། ② མེ་ཏློག་པད་མ། 

སྦྲང་རིའི་ཁ་ལློ་པ། [མངློན]འདློད་ལྷ། 

སྦྲང་རིའི་རྒྱལ་མཚན། [མངློན]པད་མ། 

སྦྲང་རིའི་སྒ། [མངློན]ཁུ་བྱུག་གི་སྐད། 

སྦྲང་རིའི་དྲི་མློང་། [མངློན]སྦྲང་མ། 

སྦྲང་རིའི་ཕློ་ཉ། [མངློན]ཨ་མྲའི་ཤིང་། 

སྦྲང་རིའི་བུ།[མངློན]① ཁབ་འཇུག ② བུང་བ། 

སྦྲང་རིའི་བློ་གློས། སྤི་ལློ་༦༢༤ལློར་རྒྱ་གར་དུ་ཁ་ཆེའི་དམག་བློར། ཁ་ཆེའི་སློབ་དཔློན་མ་ཧ་མློ་ཏི་

ཞེས་པ་བློད་རྣམས་ཀིས་ལེགས་སྦར་དུ་རླློམ་ནས་མ་དྷུ་མ་ཏི་ཞེས་ཡིན་པར་སེམས་ཏེ། སྦྲང་

རིའི་བློ་གློས་ཞེས་བསྒྱུར་པ་ནི་དློན་ལ་ནློར་བ་རེད།

སྦྲང་རིའི་ཚིགས་མ། སྦྲང་རི་བཏུལ་བའི་སྙིགས་མ། 

སྦྲང་ཚང་། སྦྲང་བུའི་སློད་གནས། 

སྦྲང་ཟླ། [མངློན]བློད་ཟླ་གསུམ་པ། 

སྦྲང་ཡབ། སྦྲང་གཡབ་དང་འདྲ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྦྲང་གཡབ། སྦྲང་མ་སྐྲློད་བེད་རྔ་ཡབ། 

སྦྲང་རློ། ① སྦྲང་རིའི་རློ། ② སྦྲང་མ་ཤི་བའི་རློ། 

སྦྲང་ཤིང་། ཤིང་རིགས་ཤིག་གི་མིང་། 

སྦྲང་གཤློག སྦྲང་མའི་གཤློག་པ། 

སྦྲང་ལྷག སྦྲང་ལྷད་དང་དློན་གཅིག 

སྦྲང་ལྷད། སྦྲང་སྙིགས། 

སྦྲད། འབད་ཀི་འབི་ཚུལ་གཞན།

སྦྲན། སྐད་བཏང་བ་སྟེ། མིང་ནས་འབློད་པ། 

སྦྲན་པ། སྦྲློན་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། བརྡ་བཏང་བའམ་གློ་བརྡ་སྤད་པའི་དློན་ཏེ། གཏམ་སྙན་

རྣ་ལ་སྦྲན་པར་བ། འཕིན་ཡིག་རྣ་ལ་སྦྲན་ནས་ལ་བུ། 

སྦྲབས། [རིང]ཁ་ཟས།

སྦྲམ། དུག་སྦྲུལ།

སྦྲམ་ཆེན། གཉིད་ཆེ་བའི་སྦྲུལ་ཞིག

སྦྲམ་པློ། བརླིང་བ། དབིབས་ཆེ་བ། ཁློག་པ་སྦྲམ་པློ། 

སྐུ་ལུས་སྦྲམ་པློ། 

སྦྲམ་བུ། དབིབས་གྲུ་བཞིའམ་ལེབ་ལྕུག་ལ་བུའི་དངློས་པློ། གསེར་སྦྲམ་བུ། ཟངས་སྦྲམ་བུ། ལགས་

སྦྲམ་བུ། 

སྦྲའི་ཀད། [ཡུལ]སྦྲ་ཡི་སྟེང་། 

སྦྲའི་ཁུག་ལག [ཡུལ]སྦྲ་ཡི་རྒྱབ། 

སྦྲའི་སློ་ཁུག [ཡུལ]སྦྲ་སློ་གཤམ་ལ་གློ

སྦྲའི་གཤམ། [ཡུལ]སྦྲ་ཡི་མཇུག་ལ།

སྦྲིད་གཏམ། [ཡུལ]མགློ་སྐློར་གཏློང་བའི་སྐད་ཆ། 

སྦྲིད་པ། ① ར་དཀར་གི་ནད་སློགས་ཀིས་ལུས་སྦྲིད་ནས་ཚོར་བ་ཉམས་པ། རང་པ་སྦྲིད་ནས་འགློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

མི་ནུས། གིབ་ཕློག་ནས་གཟུགས་ཕེད་སྦྲིད་པ། ② སྣ་བུག་གཡས་གཡློན་གི་རློ་རྐྱང་གི་ར་སྣེ་

གཉིས་ལ་ཐལ་རྡུལ་ཕློག་པ་སློགས་ལས་བྱུང་བའི་ཧབ་སྦྲིད་རྒྱབ་པ། དུ་བ་སྣ་ཁུང་དུ་འཚངས་

ནས་སྦྲིད་པ་རྒྱབ་པ། སི་པན་གི་དྲི་མ་ཚོར་ནས་སྦྲིད་པ་ལང་བ། 

སྦྲིད་སྨན། ཚོར་བ་ཉམས་བེད་ཀི་སྨན། ནད་པར་སྦྲིད་སྨན་བླུད་ནས་གཤག་ལས་བེད་པ། 

སྦྲིབས། ལུས་སྦྲིབས་པ་སྟེ། འདར་བ། ལློགས་པའི་བརྡ་རིང་། སྦྲིབས་པ། [རིང]ལློགས་པ། 

སྦྲུ་བ། སྦྲུས་པ། སྦྲུ་བ། སྦྲུས། གཡློ་བའམ་རི་བ། སགས་སྦྲུས་ཏེ་བཟས། ཐུད་སྦྲུ་བ། གློ་ཞིབ་སྦྲུས་པ། 

སྦྲུག་པ། [རིང]ཟད་པ། 

སྦྲུད། ད་ལ་བ་སྟེ། གློ་སྦྲུད་མཁན། གློ་སྦྲུད་བེད་ཀི་ཆུ་ཞེས་པ་ལ་བུ། སྦྲུད་བརྒྱབ་པ། དློན་གློང་མཚུངས། 

སྦྲུམ་འགློག ཕྲུ་གུ་མངལ་དུ་ཆགས་མི་བཅུག་པའི་སློན་བཀག

སྦྲུམ་གཏློར། ཁེལ་དང་ངློ་ཚ་མེད་ཅིང་སྤིར་བཏང་གི་ཟ་ལུགས་སློད་ལུགས་ལ་མི་བརི་བ། ཡང་ན་

ཕྲུ་གུ་བཀློག་པ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

སྦྲུམ་ལན་མ། ཕྲུ་གུ་འཁློར་བའམ་མངལ་ཆགས་པའི་བུད་མེད་ཀི་མིང་། 

སྦྲུམ་པ། མངལ་ཆགས་པ། བ་ལ་བེའུ་སྦྲུམ་པ། རང་གི་མངལ་དུ་ཁེའུ་སྦྲུམ་པ་ཚོར་བ། 

སྦྲུམ་མ། ① མངལ་ཆགས་པའི་བུད་མེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མངལ་ཆགས་མ་དང་། མངལ་

ལན་མ། ཕྲུ་གུ་སྐྱེ། བུ་ཆེ་མ། ལུས་ལི་མ། ལུས་མི་བདེ། སེམས་ཅན་ཞུགས། སློག་ཆགས་ལན་

བཅས་སློ།། ② [མངློན]འདློད་ཆགས་སྤློད་པའི་བུད་མེད། 

སྦྲུར་ཁ། སྦུར་ཁ་ནི་འབུ་སིན་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། ཁི་དུག་འཇློམས་བེད་ཀི་སྨན་དུ་འགློ། 

སྦྲུལ། ① སེམས་ཅན་སྦྲུལ། གིབ་བསིལ་ནང་དུ་སྦྲུལ་འཁིལ་ནས་བསད་པ། སལ་པས་ང་སློམ། སྦྲུལ་

གིས་ང་རིང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀུན་འགློ་དང་། རང་སས། ཁུང་དུ་ཉལ། འཁློར་ཨ་ཅན། 

འཁིལ་པ། འཁློག་འགློ། ག་གྱུར་འགློ། ངན་པའི་ཟས་ཅན། ལེ་གཉིས་པ། ཉལ་བེད། གཉིད་མི་

སད། ལློ་འགློ། ལློ་འཕེ། ཐིག་ལེའི་སྣ། དུག་གི་མཚོན་ཆ་ཅན། དུག་འཛིན། གདེངས་ཀ་ཆེན་པློ། 

འཕེལ་ཀ་ཅན། བ་ལང་སྣ། བང་འགློ མིག་གིས་ཐློས། གཟར་བུ་མགློ རླུང་ཟས་ཅན། ལག་འགློ 

ལློགས་རིང་། ས་ལ་འཕེ་བཅས་སློ།། ② ལློ་འཁློར་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག མེ་སྦྲུལ། ③ ཀླུ་



  1882  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆེན་བརྒྱད་དུ་ཕེ་བའི་ལློ་འགློ་སྟེ་སྦྲུལ་ལ་བརྒྱད་ཡློད་པས་གངས་བརྒྱད་མཚོན། སྦྲུལ་སྐྲག་

བེད། [མངློན]ག་རི།

སྦྲུལ་ཁས་བསིགས་པ། སྦྲུལ་བཟུང་སྟེ་གཞན་ལ་འཇིགས་སྐྱེད་པ། སྦྲུལ་གི་རྒྱལ་པློ། [མངློན]ཀླུ། 

སྦྲུལ་གི་སྙིང་པློ། ཙན་དན་གི་བེ་བག་ཅིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སློ་སངས་དང་ཙན་དན་མཆློག་གློ

སྦྲུལ་གི་དུས་ཚོད། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། ཉིས་དྲློས་སྦྲུལ་གི་དུས་ཚོད་དེ། ཡུལ་གང་དེའི་ས་དྲློ་

ཆུ་ཚོད་（༠༩-༡༡）པའི་བར་ལ་ཟེར། 

སྦྲུལ་གི་གདེངས་ཀ སྦྲུལ་མགློ་གེན་གདེངས་ཏེ་སྦྲུལ་གི་དབུ་རྒྱན། 

སྦྲུལ་གི་པགས་པ། སློག་ཆགས་ཀི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་ཁ་བ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་

པས་ཤ་བཀྲ་དང་། གང་ཤུ་སློགས་པགས་ནད་ཀི་རིགས་དང་། ཤ་མ་མཐློན་པ་སློགས་ལ་ཕན། 

སྦྲུལ་གི་སྤློག་མ། སྦྲུལ་འཇུག་སའི་སྣློད།

སྦྲུལ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་

སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་བག་གཡབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྦྲུལ་མགློ ① སྦྲུལ་གི་མགློ ② ལྒང་པའི་ནང་དུ་རྡེའུ་ཆགས་པ་འདློན་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག 

སྦྲུལ་མགློ་ཅན། ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཁམས་ར་ནང་མའི་མཐའ་བསྐློར་དུ་ཡློད་པའི་ཀ་བ་

རགས་ཅན་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། ཀ་བ་འདི་ཡང་གང་དུ་ཡློད་མེད་ངློས་འཛིན་དཀའ་བར་སྣང་ཞིང་། 

འདི་དང་ཉེ་བར་དྲག་པློ་སགས་ཀི་གཏེར་སས་ཡློད་པ་ལློ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་ཀུན་མཐུན་པར་སྣང་། 

སྦྲུལ་མགློ་ལློག སྦྲུལ་མགློ་གཉིས་ཡློད་པ་ཞིག

སྦྲུལ་ཆེན། ལུས་ཀི་རིང་ཚད་རྨེ་ཁི་4.6～6ཙམ་ཡློད་པས་ཕལ་ཆེར་ཕློ་འདློམས་བཞི་ལྔ་ཙམ་ལ་

སློམ་ཞིང་རྒྱས་པ། མགློ་ཅུང་ཟད་ཆུང་བ། ཁ་དློག་ཁམ་སེར་དང་དུད་ཁ་ལ་ཁ་ཐིག་སེར་སྐྱ་དྲ་

བ་རིས་ཀིས་ས་པ། ཨློག་མ་དང་ལློ་བ་དཀར་པློ། ཚ་བ་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ་གི་ནགས་ཚལ་དུ་

གནས་ཤིང་། ལུས་ལིད་ཚད་རྒྱ་མ་ཉི་ཤུ་དང་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཡློད་པའི་རི་དྭགས་རྣམས་ཁྱུར་མིད་

ཐུབ་པ། གཙོ་བློ་བ་བིའི་རིགས་དང་། བ་རིགས་སློགས་ལ་འཚོ་རེན་བེད་པ། དུག་མེད་པ་ཞིག་

ཡློད་པ་དེའི་མཁིས་པའི་ནུས་པས་ནད་སྤི་ལ་ཕན་ཞིང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ཁད་པར་ཁློང་སིན་གསློད། མིག་གསལ། མཚོན་རྨ་འདྲུབ། རྨ་ཐློར་སྐེམས། 

སྦྲུལ་དུག རྒྱུ་བའི་དུག་གི་ནང་ཚན་སྦྲུལ་གི་སློ་བརྒྱབ་པ་ལས་བྱུང་བའི་དུག

སྦྲུལ་གདུག་པ། དུག་གི་ཁ་རླངས་གཏློང་བའི་དུག་སྦྲུལ། སྦྲུལ་གདུག་པ་ལས་ཐུ་བའི་སྐྱེ་བློ་ངན་པ། 

སྦྲུལ་གདུབ། སྦྲུལ་ལས་བས་པའི་རང་ལག་གི་རྒྱན། 

སྦྲུལ་གདེངས་ཀ་ཅན། དུག་དང་ལན་པའི་སྦྲུལ་གི་སྐེའི་ལློགས་གཉིས་ན་སྐྱི་ལེབ་རྣ་བ་ལ་བུ་ཡློད་པ། ངར་

ལངས་པ་དང་གཞན་དུ་འགློ་བའི་ཚེ་དེ་གེན་དུ་འགེང་བ་ཅན་གི་མིང་སྟེ། སློབ་དཔློན་དཔའ་བློས་

མཛད་པའི་སྙིང་པློ་བསྡུས་པ་ལས། འཁློར་ལློ་གཞློན་དང་གཡུ་དྲུང་གདུག ། ལགས་ཀྱུའི་མཚན་

མར་ལན་པ་ཡིས། ། གདེངས་ཀ་ཅན་ནི་མྱུར་འགློ་བ། ། ཐམས་ཅད་གདེངས་ཀ་ཅན་ཞེས་བ། 

སྦྲུལ་གདློང་གཉིས་པ། སྦྲུལ་མགློ་གཉིས་ཡློད་པ་ཞིག 

སྦྲུལ་མདུད་སྦྲུལ་བཤིག རང་གིས་བས་པའི་ལས་དློན་རང་གིས་ཁུངས་སྐྱེལ་དགློས་པའི་དཔེ། ལས་

རློག་དེ་ཚོ་ལེ་ཐློགས་སློ་སློ་རང་གིས་སྦྲུལ་མདུད་སྦྲུལ་བཤིག་བེད་དགློས། 

སྦྲུལ་ལྤགས། སྦྲུལ་གི་པགས་པ་སྟེ། པགས་ནད་གསློ་བའི་སྨན་དུ་འགློ་ཞིང་རློལ་ཆའི་རྔ་ལྤགས་

ལའང་གཏློང་བ་ཡིན།

སྦྲུལ་ཕྲུག་རི་མློ། ལི་མའི་ཡློ་ཆས་ཐློག་གི་རྒྱན་རིས་ཀི་གས་ཤིག་ཡིན། རི་མློ་དེ་ནི་ཁྲུན་ཆིའུ་ཀྲན་

རྒྱལ་རབས་ཀི་དུས་སུ་དར་སློལ་ཆེན་པློ་བྱུང་། 

སྦྲུལ་མིག ཤ་གསེབ་ཏུ་མདེའུ་ལུས་པ་ཡློད་མེད་ཡང་བསྐྱར་བརག་བེད་ཐུར་སྤད་སྦྲུལ་མིག་ཅན་ཞིག 

སྦྲུལ་མེ། སྦྲུལ་གི་ཁ་རླངས།

སྦྲུལ་བཙིར་ན་ཡན་ལག་ཐློན། སྦྲུལ་གི་ལུས་ལ་ཡན་ལག་མེད་པ་ལར་སྣང་ཡང་ཤེད་ཀིས་བཙིར་

བར་བས་ན་ཡན་ལག་ཐློན་རྒྱུ་ཡློད་པ་ཞེས་དཔེར་སྦར་ནས་རྐུན་བུ་སློགས་ནན་གིས་ཚ་འདྲི་

བས་ན་དེས་ཇི་བས་སས་པའི་ནག་ཉེས་རྣམས་ཐེར་དུ་ཐློན་རྒྱུ་རེད་ཅེས་པའི་དློན། སྦྲུལ་བཙིར་

ཡང་ཡན་ལག་མི་ཐློན་ཞེས་པ་ནི་ཇི་ལར་བས་ཀང་མེད་པ་ཡློད་པར་མི་འགྱུར་བའི་དློན། 

སྦྲུལ་ཚིལ། སློག་ཆགས་ཀི་སྨན་ཞིག མེས་འཚིག་ཕར་ཕན། སྦྲུལ་འཛིན། [མངློན]དུག་འཇློམས་

སྨན་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྦྲུལ་ཟླ། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་དབར་ར་སྦྲུལ་གི་ཟླ་བ་སྟེ་བློད་ཟླ་བཞི་པ་

དང་། ཞིང་འབློག་རྒན་པློའི་ལུགས་ལ་སྟློན་འབིང་པློ་སྦྲུལ་གི་ཟླ་བ་སྟེ་བློད་ཟླ་བ་བརྒྱད་པ་ལ་ཟེར། 

སྦྲུལ་ལུས་འཁིལ། མཚན་ཉིད་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་དུག་དང་ལན་པའི་སྦྲུལ་གི་མིང་སྟེ། སློབ་

དཔློན་དཔའ་བློས་མཛད་པའི་སྙིང་པློ་བསྡུས་པ་ལས། ལུས་འཁིལ་སྣ་ཚོགས་པ་ཡིས་ནི། ། 

ཟླུམ་པློར་འདུག་པ་ལུས་འཁིལ་ཞིང་། ། རིངས་ཤིང་འགློས་ནི་བུལ་བ་ཡིན། ། ཞེས་གསུངས། 

སྦྲུལ་ལློ། ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་གས་ཤིག

སྦྲུལ་ཤ ① སློ་ཞིག ② སློག་ཆགས་སྦྲུལ་གི་ཤ

སྦྲུལ་ཤད། དབུ་མེད་ཀི་ཡི་གེ་འགའ་ཞིག་གི་ཐློག་མར་བི་རྒྱུའི་མགློ་ཤད ༈ འདི་དང་། དབུ་ཅན་གི་

ཡི་གེ་འགའ་ཞིག་གི་ཐློག་མར་བི་རྒྱུའི་མགློ་ཤད ༈ འདི་ལ་བུའི་མིང་། 

སྦྲུལ་ཤུན། སྦྲུལ་ལྤགས། ལློ་ལར་ཆགས་ཀི་དགུན་གཉིད་རེས་སུ་སྦྲུལ་ཤུན་ཐེངས་རེ་བརེ་ཟེར། 

སྦྲུས། སྦྲུ་བའི་སྐུལ་ཚིག

སྦྲུས་པ། སྦྲུ་བའི་འདས་པ། 

སྦྲུས་བརིས། རླན་ནམ། སྣུམ་ལ་ཕེ་བསེས་ཏེ་བརི་བ། བསྙལ་བའི་གློ་ཞིབ་སྦྲུས་བརིས་བེད་པ།

སྦྲེ། གཅན་གཟན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ་དབེའང་ཟེར། དེའི་རྒྱབ་ཀི་སྤུ་མདློག་སེར་ཞིང་ལློའི་སྤུ་མདློག་

དཀར་བ། ཉིན་མློར་ཡིབ་ནས་སློད་པ་དང་། མཚན་མློར་ཕིར་ཐློན་པ། 

སྦྲེ་དྲི། དྲི་ཆུའམ་གཅིན་གི་དྲི། 

སྦྲེ་བ། [རིང]འགེ་ལློག་བེད་པ། 

སྦྲེ་མློང་། [རིང]སེ་མློང་། སློག་ཆགས་ཆུང་ངུ་ཞིག

སྦྲེང་། བསྟར་དུ་འགིགས་པ། 

སྦྲེང་བ། སྦྲེངས་པ། སྦྲེང་བ། སྦྲེངས། ① སྒིག་པ། ཚང་མ་གལ་དུ་སྦྲེངས་ནས་བསད། ཁློམ་སྐློར་དུ་

འགློ་མི་རྣམས་སྦྲེངས་སྦྲེངས་བས་ནས་མདུན་དུ་བསྐྱློད་པ། ② འདྲེན་པ་དང་། འཐེན་པ། པི་

ཝང་སྦྲེངས་ནས་གླུ་དབངས་ལེན། གཞུ་རྒྱུད་སྦྲེངས་ནས་མདའ་འཕེན་པ། མགློན་པློར་ཆང་

སྦྲེངས་པ། ③ འཕར་བ། བུམ་ཆུ་སྦྲེང་བ། ཆུ་རྒྱུན་སྦྲེང་བ། ཕུབ་མ་སྦྲེང་བ། མགློ་ལ་ཆུ་སྦྲེངས་
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ཏེ་སྐྲ་བཀྲུས། 

སྦྲེང་ཚར། སྦྲེངས་ཚར་དང་འདྲ། 

སྦྲེངས། ① སྦྲེང་བའི་སྐུལ་ཚིག ② ཕེང་སྟར། སེང་སྦྲེངས། ཕྱུག་སྦྲེངས་མ་ཆད་པ

སྦྲེངས་པ། སྦྲེང་བའི་འདས་པ། 

སྦྲེངས་ཚར། གལ་ལམ་བསྟར་ཕེང་། 

སྦྲེབས་པ། [རིང]① རིད་པའམ། སྐེམ་པ། ② འཁགས་པ། ③ ལློགས་པ། 

སྦྲེའུ། [རིང]བེ་མ།

སྦྲེལ། གང་དང་གང་ཞིག་མུ་གཅིག་ཏུ་འབེལ་བར་བས་པ་དཔེར་ན། ལག་གདངས་དཔུང་སྦྲེལ། 

མཉམ་དུ་སྦྲེལ་བ་སློགས་ལ་བུ། 

སྦྲེལ་རགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་dash ཟེར། 

སྦྲེལ་ཐག ཕན་ཚུན་སྦྲེལ་བེད་ཀི་ཐག་པ། ཕྱུགས་ཀི་སྦྲེལ་ཐག དློ་ཡ་ཕན་ཚུན་སྦྲེལ་ཐག སྦྲེལ་མཐུད། 

འགློ་མཇུག་བར་མཚམས་མེད་པར་རྒྱུན་མཐུད་པ། སྣམ་བུ་སྦྲེལ་མཐུད། སྐུད་པ་སྦྲེལ་མཐུད་

བེད་པ། ལས་ཀ་ས་ཕི་སྦྲེལ་མཐུད། དབིན་སྐད་དུ་linkage ཟེར། 

སྦྲེལ་མཐུད་ལས་ཆློག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་linker ཟེར། 

སྦྲེལ་གདུང་། སྣེ་མཐུད་པའི་གདུང་མ། 

སྦྲེལ་པློ། ① ཆའམ་ཟུང་། རློང་སྦྲེལ་ལམ་རློང་སློད་སྦྲེལ་པློ། ② ཐུན་མློང་། ལས་སྣེ་སྦྲེལ་པློ། 

སྦྲེལ་བ། ཆད་པ་མཐུད་པ་དང་། འགློ་མཇུག་ཕན་ཚུན་ཟུང་དུ་སྦྲགས་པའམ་སྦློར་བ་དང་སེབ་པ། 

དཔུང་གཤིབ་ལག་སྦྲེལ། སློ་ཕྱུགས་རྭ་སྦྲེལ། སྐེ་སྦྲེལ། ཕག་སྦྲེལ། ཕློ་མློ་ཁ་སྦྲེལ། ལུག་ཤ་མགློ་

སྦྲེལ། ཕི་ནང་ལག་སྦྲེལ། ཉིན་མཚན་མགློ་སྦྲེལ། ལག་གདངས་དཔུང་སྦྲེལ། 

སྦྲེལ་མ། ཕན་ཚུན་མཐུད་མ། ནློར་སྦྲེལ་མ། ཤློག་ལྷེ་གསུམ་སྦྲེལ་མ། བ་བ་སྦྲེལ་མ། 

སྦྲེལ་བཞིན་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་connection in progress ཟེར།

སྦྲེལ་ཟླ། འབེལ་བ་ཡློད་མཁན་གཉིས། འཐུས་མི་སྦྲེལ་ཟླ། ལས་རློགས་སྦྲེལ་ཟླ། 

སྦྲེས་པ། [རིང] ① འཁགས་བཀྲེས། ② ཕློགས་གཅིག་ཏུ་འདྲིལ་བ། 

སྦྲློག སྦྲགས་ཀི་ད་ལ་བར་སྦྲློག་འབི་བའང་ཡློད། 

སྦྲློགས། སྦྲག་པའི་སྐུལ་ཚིག

སྦྲློན། སྦྲློན་པའི་སྐུལ་ཚིག་སྟེ། ར་ཁིམས་ཀུན་ལ་སྦྲློན་དགློས། སྙན་སྦྲློན། སྦྲློན་ཅིག་ལ་བུ།

སྦྲློན་པ། སྦྲན་པ། སྦྲན་པ། སྦྲློན། འབློད་པ་དང་། འགུགས་པ། ར་མདར་སྦྲློན་པ། ར་མདའ་སྦྲློན་པ། 

གློགས་འབློད་པར་སྦྲློན་པ། མགློན་དུ་སྦྲློན་པ། གློགས་སུ་སྦྲློན་པའི་ངློ་མི་ཟླློག མ་ངན་སྦྲློན་བརྡ། 

ངློ་ཆེན་དུ་སྦྲློན་པ། འཕིན་ཡིག་སྦྲན་ཀང་ལན་གང་ཡང་བྱུང་མེད། 

བྱཱཀརཎ། བརྡ་སྤློད་པའམ་ལུང་སྟློན་པ། 

བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་སེ་བརྒྱད། སློབ་དཔློན་དབིག་གཉེན་གིས་མཛད་པའི་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་སེ་བརྒྱད་ནི། མདློ་སེ་

རྒྱན་གི་འགེལ་པ། དབུས་མཐའ་རྣམ་འབེད་ཀི་འགེལ་པ། ཆློས་དང་ཆློས་ཉིད་རྣམ་འབེད་ཀི་

འགེལ་པ། རྣམ་བཤད་རིག་པ། ལས་གྲུབ་པའི་རབ་ཏུ་བེད་པ། ཕུང་པློ་ལྔའི་རབ་ཏུ་བེད་པ། ཉི་

ཤུ་པ། སུམ་ཅུ་པའི་རབ་བེད་རྣམས་སློ།། ཁ་ཅིག་ཆློས་དང་ཆློས་ཉིད་རྣམ་འབེད་ཀི་འགེལ་པ་

མི་འདྲེན་པར་རེན་འབེལ་གི་མདློ་འགེལ་འདྲེན་ནློ།། 

བྱཱ་ཀ་ར་ཎའི་སྐད་ཀི་གནས་བརྒྱད། བེད་པའི་གནས། བསྡུ་བའི་གནས། སྒྱུར་བའི་གནས། དྲང་བའི་

གནས། འཇུག་པའི་གནས། རྣམ་པར་དབེ་བའི་གནས། ཕློགས་ཀི་གནས། དངློས་པློའི་གནས་སློ།། 

བྱཱ་ཀྲི། བ་གྷི། དེ་ཟུར་ཆག་པ་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་སྟག་ཚེར་ཞེས་འགྱུར་བར། ཀཎ་ཀ་རི་

རིགས་ཀི་ནང་ནས་ག་བ་ཞེས་པ་དེའི་མིང་ངློ་།། 

བྱཱ་གྷ་པཱད། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་ཀཎ་ཀི་རིགས་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་ག་བའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་

སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། སྟག་རང་ཞེས་འགྱུར་བར་དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུས་མཛད་པའི་

མངློན་བརློད་འཆི་མེད་མཛོད་ཀི་འགེལ་པ་ལས་གསུངས། 

བྱཱ་ཀཎ་ཀ ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་ག་བའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། སྟག་
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ལན་ནམ་སྟག་ཚེར་བེད་པ་ཞེས་འགྱུར་བར་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་

ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས་གསུངས། 

དབག སྐྱློན་ནམ་དྲི་མས་དབག་རྒྱུ་སྟེ། འགློ་རྒྱུ། 

དབགས། སྐྱློན་དང་དྲི་མས་དབགས་ཟིན་པ་སྟེ། འགློས་ཟིན་པ། དབགས་དང་འབགས་དང་སགས་

གདམ་ང་ཡིན། 

དབགས་པ། [ཡུལ] ① ཉམས་པ་དང་། བཙོག་པ། ལློ་ཆས་ལ་དབགས་པ་ཤློར་ཡློང་། ② [རིང]

འབགས་པ་སྟེ། སྐྱློན་དང་། ཚོས། ཚོན། དྲི་མ་སློགས་ཀིས་འགློ་བ། 

དབང་། ① ཐློབ་ཐང་དང་། ནུས་ཤུགས། རང་དབང་། གཞན་དབང་། ཁེ་དབང་། བཙན་དབང་། མ་

རིག་པའི་དབང་གིས་ནློར་འཁྲུལ་བྱུང་བ། སད་སེར་དབང་གིས་ལློ་ཉེས་བྱུང་བ། ②འབྱུང་རིས་

ནང་གི་དབང་ཐང་གི་བསྡུས་མིང་ལ་དབང་ཞེས་ཟེར། ③ གཏློར་བའམ་བླུགས་པའི་དློན་ཏེ། 

སྒིབ་པ་གཏློར་ནས་རྒྱུད་དག་པར་འཁྲུད་པ་དང་། རྒྱུད་དག་པའི་སྣློད་གཙང་མར་ཡེ་ཤེས་ཀི་

ནུས་པ་བླུགས་པ་ཡིན་ལ། ཆློ་ག་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་བརེན་ཏེ་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ལ་འབས་

བུ་སྐུ་བཞིའི་ས་བློན་ཁད་པར་ཅན་གདབ་པའི་སློ་ནས་རྒྱུད་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་པའློ།། 

དབང་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ། ཕག་གྲུ་སེ་སིད་ཁི་རབས་བརྒྱད་པ་འདིས་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་

འབྲུག་ལློ་ནས་མེ་གང་ལློའི་བར་ལློ་དགུ་སིད་བསྐྱངས། 

དབང་སྐེ་དགློན། ར་ཚག་བསྟན་པའི་མགློན་པློས་ཕག་བཏབ། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་

དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་ལྷློ་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དབང་བསྐུར། དཔེར་ན་སར་རྒྱ་གར་དུ་རྒྱལ་པློར་དབང་བསྐུར་བས་རྒྱལ་པློའི་བ་བ་ལ་དབང་བ་

བཞིན་གསང་སགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དུ་དབང་བསྐུར་བས་སགས་དང་རྒྱུད་ཉན་པ་དང་བཤད་

པ་དང་སྒྲུབ་པ་ལ་དབང་ཞིང་། ཉེས་པའི་དྲི་མ་འཁྲུད་ཅིང་ལམ་བསློམ་པའི་སྐལ་བ་རྒྱུད་ལ་

འཇློག་པར་བེད་པ། 

དབང་བསྐུར་ཆློ་ག་གསུམ། སའི་ཆློ་ག སྟ་གློན་གི་ཆློ་ག་དངློས་གཞིའི་ཆློ་གའློ།། 

དབང་བསྐུར་དྲུག མེ་ཏློག་ཕེང་བ། ཆུ། ཅློད་པན། རྡློ་རེ། དྲིལ་བུ། མིང་གི་དབང་ངློ་།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དབང་བསྐུར་བདུན། བིས་པ་འཇུག་པའི་དབང་བདུན་ལ་གཟིགས། 

དབང་བསྐུར་བའི་ཁྲུས། བུམ་པ་སློགས་ཀིས་སྤི་བློ་ནས་ཆུ་བླུགས་ཏེ་ཁྲུས་བ་བ། 

དབང་བསྐུར་བའི་ཆློ་ག་བརྒྱད། ལྷ་དབང་བསྐུར་བའི་རབ་གནས་ཀི་ཆློ་ག དབང་གི་ཡན་ལག་གི་

ཆློ་ག ལྷ་མཉེས་པར་བེད་པའི་ཐབས་སྦིན་སེག མཁའ་འགློ་མཉེས་པའི་ཐབས་ཚོགས་འཁློར། 

དཔའ་བློའི་སྟློན་མློ། དཔའ་མློའི་སྟློན་མློ། ལག་པའི་མཆློད་པ། ལག་པ་ལ་མཆློད་པའློ།། 

དབང་བསྐུར་བའི་ཆློ་འཕྲུལ། རྣལ་འབློར་རྒྱུད་ཀི་སློམ་པ་ཆློ་འཕྲུལ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། རང་རང་

གི་རིགས་ཀི་དབང་གང་ཡིན་གི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་གསུང་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ལན་པར་དབང་

བསྐུར་བའློ།། དབང་བསྐུར་ལ་མཁློ་བའི་ཡློ་བད་བཅུ་བདུན། གཙུག་ཏློར། རིགས་ལྔ། དཔའ་

བློའི་དར་དཔྱངས། སྟློད་གཡློགས། སྨད་གཡློགས་། ཅང་ཏེའུ། ཌ་མ་རུ། རྡློ་རེ། དྲིལ་བུ། དགང་

གཟར། བླུགས་གཟར། རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག ཀ་པཱ་ལ། ཁ་ཊཱཾ་ཀ སྟག་ལྤགས་ཀི་ཤམ་ཐབས། རློ་

གདན། ཚངས་སྐུད་དློ།། 

དབང་ཁིད། དབང་བསྐུར་ཞིང་དབང་དློན་ལ་འགེལ་བཤད་བེད་པ།

དབང་མཁར་ལྷ་ཁང་། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་མཛོ་སང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དབང་གི་དངློས་གཞིའི་ཆློ་ག དབང་སྐུར་བའི་སྦློར་བའི་ཆློ་གའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཀིལ་འཁློར་

གི་ལས་རིམ་དང་སྒྲུབ་མཆློད་དང་། བདག་འཇུག གཞན་ལ་དབང་བསྐུར་བ་རྣམས་སློ།། 

དབང་གི་ཆུ་བློ་རྣམ་པར་དག་པ། རང་ལ་དབང་གནང་མཁན་གི་བ་མ་དེར་སགས་ཀི་དམ་ཚིག་གིས་

མ་ཉམས་པའམ་མན་ངག་རྣམས་རང་བཟློ་མ་ཡིན་པ་རྒྱུད་ཀི་དགློངས་པ་དང་མཐུན་ཞིང་མན་

ངག་གི་རྒྱུད་པ་བར་མ་ཆད་པ་ཞིག་ལ་འཇློག 

དབང་གི་ཆུ་བློ་བཞི། ཡི་དམ་ལྷའི་དབང་། བཀའ་རྒྱུད་པློ་ཏིའི་དབང་། རང་རིག་པ་རལ་གི་དབང་། 

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གི་དབང་ངློ་།། 

དབང་གི་ཆུ་བློ་བཞིའི་ཆས། ཐང་ཡིག་ལས། ༡ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དབང་། ། 

སྤི་ཡི་ཆས་བརྒྱད་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རུ་བསྐུར། ། ཞེས་པས། ཐང་གློས། སྣམ་སྦར། ཤམ་ཐབས། ལྷུང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བཟེད། མཁར་སིལ། པློ་ཏི། གདིང་བ། ཆུ་ཚག་དང་བརྒྱད་དློ།། ༢ ཆློས་བཀའ་གཏད་པློ་པློ་ཏི་

གེགས་བམ་དབང་། ། ནང་གི་ཆློས་བརྒྱད་ལློངས་སྤློད་རློགས་སྐུར་བསྐུར། ། དེ་ཡང་། ཆློས་གློས་

གསེར་གི་ཧ་རིས་ཅན་ཟབ་བེར། ཕློད་ཀ ཤམ་ཐབས། བན་དི་ལྷུང་བཟེད། ཁ་ཊམ་གི་མཁར་

སིལ། དམ་ཚིག་རྡློ་རེ། ཐློད་ཕེང་། འདབ་ལན་རིགས་ལྔ་དང་བརྒྱད་དློ།། ༣རིག་པའི་རལ་དབང་

ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་དབང་། ། གསང་བའི་ཆས་བརྒྱད་ཆློས་ཀི་སྐུ་རུ་བསྐུར། ། དེ་ཡང་། གང་ཀློ མི་

ལྤགས། སྟག་ཤམ། རཀྟ། ཞག་གི་ཟློ་རིས། ཐློད་ཕེང་། ཐལ་ཆེན། སྦྲུལ་ཆུན་དང་བརྒྱད་དློ།། ༤ 

ཡློངས་རློགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་མཆློག་གི་དབང་། ། དབང་གི་ཆས་བཅུ་མི་འགྱུར་རྡློ་རེར་བསྐུར། ། 

དེ་ཡང་། རྡློ་རེ་དྲིལ་བུ། གཟུངས་ཐག་རྡློ་རེ། རྒྱན་དྲུག ཀརྨ་མུ་ཏ། རྡློ་རེ་རྒྱལ་ཐེབ། སྨན་རག་

གཏློར་གསུམ། བན་ཕུར། དགང་བླུག་གཟར། རལ་པའི་ལང་ལློ་དང་བཅུའློ།། 

དབང་གི་སྟློབས། ཡིད་ལ་རེ་བ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་ཐློབ་པའི་ནུས་པ། 

དབང་གི་མཐའ་རེན། སློབ་མས་དབང་ཐློབ་པར་བཀའ་དྲིན་གཏང་རག་ཡློན་དུ་མཎལ་དབུལ་བ་དང་། 

དམ་ཚིག་བསྲུང་བར་ཁས་བང་བ། སློ་གསུམ་བན་དུ་དབུལ་བ། དགེ་བ་བསློ་བ་སློགས་བ་བའློ།། 

དབང་གི་མཐའ་རེན་གི་ཆློ་ག་དྲུག རིག་མའི་བརྟུལ་ཞུགས་སྦིན་པ། རྡློ་རེའི་བརྟུལ་ཞུགས་སྦིན་པ། 

སྤློད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་སྦིན་པ། ལུང་བསྟན་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་སྦིན་པ། རེས་གནང་གི་བརྟུལ་

ཞུགས་སྦིན་པ། དབུགས་དབྱུང་གི་བརྟུལ་ཞུགས་སྦིན་པ་རྣམས་སློ།། 

དབང་གི་སྦིན་སེག མི་ནློར་ཟས་སློགས་དབང་དུ་འདུ་ཐབས་ཀི་སེག་ཆློག

དབང་གི་སྦློར་བ། རྡུལ་ཚོན་དང་རས་བིས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ལ་བརེན་ནས་དབང་བསྐུར་བའི་ཆློ་ག་

གསུམ་སྟེ་སའི་ཆློ་ག་དང་། སྟ་གློན་གི་ཆློ་ག་དང་། དངློས་གཞིའི་ཆློ་གའློ།། 

དབང་གི་ལས། ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད་པའི་ལས་ཀི་རིགས། 

དབང་གི་ལྷ། དཀིལ་འཁློར་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་ཡི་དམ་གི་ལྷ། 

དབང་གི་ལྷ་མློ། ལྷ་མློ་རིག་བེད་མ། 

དབང་གིས་ཁིམས་མནན་པ། དམིགས་བསལ་གི་དབང་ཆར་བརེན་ནས་ཁིམས་ལུགས་བརིས་མེད་

དུ་གཏློང་བའི་དཔློན་རིགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དབང་གིས་འགློག་པ། འགློག་པའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དགག་བ་གང་ཡང་རུང་བའི་དློན་

ཞིག འགློག་བེད་དེའི་དགེ་མཚན་གི་གནས་ལུགས་མང་དུ་བཤད་པའི་མཐར་བཙན་ཤུགས་

ཀིས་འགློག་པའི་རྒྱན་ཞིག

དབང་གིས་འཆུ་བ། དབང་གིས་འཕློག་པའི་དློན། 

དབང་གློང་མ་གཉིས། ཀུན་རློབ་འཇིག་རེན་པའི་དབང་གློང་མ་དང་ངེས་དློན་འཇིག་རེན་ལས་འདས་

པའི་དབང་གློང་མའློ།། 

དབང་ས། [ཡུལ]ར་སའི་བེ་བག་ཅིག

དབང་གྱུར། དབང་དུ་སློང་བའམ་ཤློར་བ། བཙན་རྒྱལ་གི་དབང་གྱུར་རྒྱུག་ཁི་རྣམས་ལ་རང་འདློད་

ལར་གི་ཁེ་དབང་མེད་པ། དབང་གྱུར་མི་དམངས་ཀིས་བཤུ་གཞློག་མངས་པ། རང་སེམས་

འཁྲུལ་བའི་དབང་གྱུར་ལ་བརེན་ནས་སྐྱློན་ཆ་བྱུང་བ། 

དབང་གགས། དབང་དང་གགས་པ་སྟེ། གཞན་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་དབང་དང་དཔལ་དང་གཟི་

བརིད་ཀི་སྙན་པ་ཐློབ་པའི་གགས་པ་གཉིས། མིའི་མིང་ལའང་། 

དབང་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པློ། ཕག་གྲུ་སེ་སིད་ཁི་རབས་ལྔ་པའི་ལློ་རྒྱུས་སུ་

གཟིགས། འདི་ལ་ཝང་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཡང་བིས་ཡློད། 

དབང་གལ། ཆློས་ལུགས་དབང་སྐུར་དུས་ཀི་ཚོགས་གལ། དབང་སྒྱུར། ཁ་ལློ་སྒྱུར་བ། གདུག་རྩུབ་

ཅན་གི་དབང་སྒྱུར། དྲག་ཤུགས་ཀིས་དབང་སྒྱུར་བེད་པ། 

དབང་དགློན། མིང་གཞན་དབང་དགློན་ཐུབ་བསྟན་འཕེལ་རྒྱས་གིང་ཟེར། འདེབས་མཁན་དང་

འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་

ས་ཁུལ་ལྷློ་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དབང་སློན། མཐློན་ཀ་སྟེ་ནློར་བུའི་བེ་བག་ཅིག

དབང་མངློན། དབང་པློའི་མངློན་སུམ་གི་བསྡུས་མིང་། དབང་མངློན་ལྔ། དབང་པློའི་མངློན་སུམ་ལ་

བདག་རྐྱེན་གི་སློ་ནས་དབེ་ན་ལྔ་སྟེ། མིག་གི་དབང་མངློན་དང་། རྣ་བའི་དབང་མངློན་དང་། སྣའི་

དབང་མངློན་དང་། ལེའི་དབང་མངློན་དང་། ལུས་ཀི་དབང་མངློན་རྣམས་སློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

དབང་མངློན་ཚད་མ། མངློན་སུམ་ཚད་མའི་ནང་གསེས། རང་གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐྱེན་

དབང་པློ་གཟུགས་ཅན་པ་ལས་བྱུང་བའི་རློག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའི་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ། 

དཔེར་ན་གཟུགས་སྒ་དྲི་རློ་རེག་བ་བཅས་འཛིན་པའི་དབང་མངློན་སྐད་ཅིག་དང་པློ་ལ་བུའློ།། 

དབང་བཅུ། སེམས་ཅན་གི་དུས་ན་རང་དབང་མེད་པར་གནློད་པ་བཅུ་དང་རྒྱུན་དུ་ལན་ལ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ནི་དེའི་གཉེན་པློ་དབང་བཅུ་དང་ལན་པས་གནློད་པ་བཅུ་མི་འབྱུང་བ་སྟེ། ཚེ་ལ་

དབང་བ་དང་། སེམས་ལ་དབང་བ། ཡློ་བད་ལ་དབང་བ། ལས་ལ་དབང་བ། སྐྱེ་བ་ལ་དབང་བ། 

མློས་པ་ལ་དབང་བ། སྨློན་ལམ་ལ་དབང་བ། རྫུ་འཕྲུལ་ལ་དབང་བ། ཆློས་ལ་དབང་བ། ཡེ་ཤེས་

ལ་དབང་བ་བཅས་སློ།། 

དབང་བཅུ་གཅིག རྣལ་འབློར་རྒྱུད་ཀི་འཇུག་སློ་དབང་བཅུ་གཅིག་སྟེ། སློབ་མའི་དབང་ལྔ་དང་སློབ་

དཔློན་གི་དབང་དྲུག་རྣམས་སློ།། 

དབང་ཆ། མངའ་ཐང་། ངལ་རློལ་གི་དབང་ཆ། འདེམས་བེད་དབང་ཆ། གདམ་བའི་དབང་ཆ། བུན་

སྡུད་དབང་ཆ། དམངས་གཙོའི་དབང་ཆ་སྤློད་པ། གཞུང་ཚབ་ཆེན་མློར་དབང་ཆ་བསྐུར་བ། 

དབང་ཆ་དློར་བ། དབང་ཆ་མེད་པར་བས་པ། 

དབང་ཆ་འདྲ་མཉམ། དབང་ཆ་འདྲ་འདྲ་བས་པ། དབང་ཆ་སྤློད་ཁློངས། དབང་ཆ་བེད་སྤློད་བེད་པའི་

ཁློངས་གཏློགས། 

དབང་ཆ་སྤད་པ། དཔློན་གིས་བློན་ལ་དབང་ཆ་སྤློད་དེ་བ་བ་ཐག་གཅློད་སྐབས་གློང་དུ་བཀའ་འདྲི་

མི་དགློས་པར་རང་གིས་ཐག་གཅློད་ཆློག་པའི་དབང་ཆ་ཐློབ་པ། 

དབང་ཆ་འཕློག་པ། སར་དབང་ཆ་ཡློད་པའི་མིས་གློང་རིམ་དང་མཐུན་ལམ་མེད་པར་ཆགས་ནས་

དབང་ཆ་ཕིར་ལེན་བས་པ། 

དབང་ཆེན། ① དབང་ཤུགས་ཆེ་བ། ཁིམས་མེད་ལུགས་མེད་ཀི་དབང་ཆེན་བེད་པ། ② [མངློན] 

འབབ་ཆུ། ③ བ་མེད་རྒྱུད་ཀི་ལྷའི་དབང་བསྐུར་རམ་གསང་སགས་ཀི་དབང་བསྐུར་ཆེན་པློ། 

དབང་ཆེན་བཅད་ཀི་ཁིམས། སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་སུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་བཀའ་ཡི་ཁིམས་

ཡིག་ཆེན་པློ་དྲུག་གི་ལྔ་པ། [ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན]ལས། གཉིས་ཀས་ལན་ལ་



  1892  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དབྱུག་པ་ཅན་བཞིན་དང༌། ཞེས་པར། གཉིས་ཀས་ལན་པ་ལ་བམ་ཟེ་དབྱུག་པ་ཅན་གིས་ཁིམ་

བདག་གི་གང་གཡར་ནས་གཏད་དུ་ཕིན་པས་གང་ཁིམ་བདག་གི་ར་བར་བཏང་ནས་ཅི་ཡང་མ་

སྨྲས་པར་ལློག ཁིམ་བདག་གིས་གང་དེད་བྱུང་བ་མཐློང་ཡང་མ་བཏགས་པར་བཞག་པས་གང་

ཕུགས་ཀི་སློ་ནས་ཐློན་ཏེ་སྟློར་བ་རྒྱལ་པློ་མེ་ལློང་གདློང་ལ་ཞལ་ལེ་ཞུས་པས། བམ་ཟེས་གང་

བཏང་ཡློད་དློ་ཞེས་མ་སྨྲས་པས་ལེ་ཆློད། ཁིམ་བདག་གིས་མཐློང་ཡང་མ་བཏགས་པས་ལག་

པ་བེགས་ཞེས་ཞལ་ལེ་བཅད་པ་ལ་དཔེ་བས་ནས་ཆད་པ་གཉིས་མཉམ་དུ་གཅློད་པ་དབང་ཆེན་

བཅད་ཀི་སྤི་ཁིམས། ཞེས་བམ་ཟེ་དབྱུག་པ་ཅན་གི་གཏམ་རྒྱུད་ལ་དཔེ་བས་ནས་ཕློགས་

གཉིས་ལ་ལན་པ་ཡློད་ན་ཁིམས་བཅད་གང་འདྲ་བེད་ཚུལ་གཏན་འབེབས་བས་པ་ཞིག་རེད། 

དབང་ཆེན་ར་མཆློག་རློལ་པ། ར་མགིན་ལ་ངློས་འཛིན་དགློས་ཤིང་། ར་མགིན་ལ་སྐུ་ཡི་རྣམ་འགྱུར་

མི་འདྲ་བ་མང་དུ་ཡློད་པ་དེ་དག་གི་སྐུ་མདློག་དང་། ཕག་མཚན། བཞུགས་སྟངས་སློགསརིན་

འབྱུང་བརྒྱ་ར་དང་སྒྲུབ་ཐབས་བརྒྱ་རའི་ལྷ་སྐུའི་སྣང་བརན་ཀུན་གསལ་མེ་ལློང་ལས་གསལ་

བས་དེར་གཟིགས། 

དབང་ཆེན་དབང་མེད། དབང་ཆ་ཡློད་མཁན་གིས་དབང་ཆ་མེད་མཁན་ལ་ཐུབ་ཚོད་བཏང་བའམ་

བརས་བཅློས་བས་པ། 

དབང་ཆེན་མཚན། [མངློན]རྒྱ་མཚོ།

དབང་མཆློག [མངློན]ཨུཏྤལ། 

དབང་རེས་གནང་། མདློ་ལུགས་ཀི་སློབ་སྦློང་བས་ཟིན་པའི་རེས་སུ། སློ་སློར་དད་པ་ཡློད་པའི་ལྷ་

དེ་སློམ་ཆློག་པ་དང་། སགས་བགང་ཆློག་པ། ཆློས་དཔེ་བལས་ཆློག་པ། བཅས་ཀི་དབང་ཆ་

ཐློབ་པའི་ཆེད་དུ་ལྷ་དེའི་དབང་ཞུ་དགློས་པ་དང་། དབང་བསྐུར་རྒྱུ་མེད་པའི་ཡི་དམ་གི་ལྷ་དེ་

ཚོར་ནང་དློན་གློང་དང་འདྲ་བའི་གནང་བ་སྦིན་པ་དེ་ལ་རེས་གནང་ཟེར། 

དབང་རགས། དབང་ཆ་མཚོན་བེད་ཀི་རགས་མཚན། 

དབང་རྟུལ། བློ་རྣློན་པློ་མིན་པ།

དབང་རེན། དབང་པློ་དེ་གནས་པའི་རེན་གཞི་ཡིན་པ། དཔེར་ན། མིག་གི་མཐློང་བེད་རྒྱལ་མློ་དང་། སྣའི་



  1893  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ཟློར་བའི་དབིབས་ཅན། རྣ་བའི་གློ་ག་གཅུས་ཏེ་བཅད་པ་ལ་བུ། ལེའི་ཟླ་བ་ཚེས་པ་ལ་བུ་བཅས། 

དབང་རེན་ལྔ། ནམ་མཁའི་རེན། རླུང་གི་རེན། མེའི་རེན། ཆུའི་རེན། སའི་རེན་ཏེ་ལྔའློ།། དབང་གཏད་པ། 

དབང་ཐང་། ① དབང་ཤུགས་སམ་ནུས་སྟློབས། དབང་ཐང་རྒྱས་པ། བསློད་ནམས་དབང་ཐང་དར་

རྒུད་བྱུང་ཚུལ། དབང་ཐང་ཆེ་བས་འཇིག་རེན་ཁ་ལློ་སྒྱུར། ② ནག་རིས་པའི་ལུགས་ལ་ལློ་

རགས་གང་དེའི་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་དབང་ཐང་ཟེར། དེ་ནི་མི་དེའི་ཁ་རེ་དང་། དབང་ཐང་

མཚོན་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་དབང་ཐང་ཟེར། 

དབང་ཐུལ། དབང་པློ་ཐུལ་བ་སྟེ་རང་གིས་རང་ལ་མགློ་བཅར་བས་ཏེ་དབང་པློ་ཞི་ཞིང་དུལ་བར་གྱུར་པ། 

དབང་དང་གདམས་ངག ཆློས་ལུགས་ནང་གསང་སགས་ཀི་སློབ་དཔློན་མདུན་ནས་ཡི་དམ་གི་ལྷ་

ཞིག་བསྟེན་རྒྱུའི་དབང་ཆ་ཐློབ་པ་དེ་ལ་དབང་གནང་བ་ཟེར། གདམས་ངག་ནི། ཉམས་མློང་གསང་

བ་ཅན་ངློ་སྤློད་བས་པའི་དློན། བློད་ཀི་གཏམ་དཔེར། རྒྱ་གར་ལྷ་གཅིག་བསྟེན་པས་ལྷ་འགྲུབ། 

བློད་ལྷ་བརྒྱ་བསྟེན་པས་ལྷ་མི་འགྲུབ། ཅེས་པ་ལ་བུའི་དཔེ་ནི་དབང་ཡློད་མེད་ལས་བཤད་པའློ།། 

དབང་དུ་བཏང་། ① ཤུགས་ཀིས་གནློན་པ་དང་། ཁ་ལློ་སྒྱུར་བ། དག་བློ་དབང་དུ་བེད་པ། ② ཆ་

འཇློག་པ་དང་། གཞིར་འཇློག་པ། འཆར་གཞི་དེ་ནི་དམག་འཁྲུག་མེད་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་

བཏིང་བ་ཞིག་རེད། 

དབང་དློན། ① དབང་པློ་ལྔའི་ཡུལ་གཟུགས་སྒ་དྲི་རློ་རེག་བ་བཅས། ② དབང་པློ་དང་ཡུལ། 

དབང་ལན། ① དབང་ཆ་ཡློད་པ། ②[མངློན]བང་ཤར་མཚམས། ③ ས་ཁུལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་ཀི་པ་སྣམ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

དབང་མདློག མདློག་དམར་པློ། དར་དབང་མདློག་གི་ལ་ཐློད་ཅན། 

དབང་འདུས། ① རང་བཞིན་གིས་མངའ་འློག་ཏུ་ཚུད་པ། ② དབང་ཕྱུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའམ། 

དབང་ཆ་འཛོམས་པ། 

དབང་བསྡུ། རློལ་བ་ལ་བརེན་ནས་མངའ་འློག་ཏུ་གཟུད་པ། ཆུ་བློ་ཆེན་པློ་དང་། བག་རློང་རྣམས་

དབང་བསྡུ་བས་ནས་རླངས་འཁློར་འགློ་ལམ་བཟློས་པ། 

དབང་རྣློན། དབང་པློ་རྣློན་པློ་སྟེ་རིག་པ་རྣློན་པློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དབང་པློ། ① གཙོ་བློ། ལྷའི་དབང་། མི་དབང་། ས་དབང་། ② རྣམ་ཤེས་ཀི་རེན། མིག་གི་དབང་པློ་

གསལ་བ། སློག་དབང་། ③ རིག་པའི་སྐལ་བ། སློབ་མ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ནས་ཁློའི་དབང་པློ་

བཀྲ་ཤློས་རེད། ④ [མངློན]༡ ཤར་ཕློགས། ༢ མིག་དང་། རྣ་བ། སྣ། ལེ། ལུས་ཏེ་དབང་པློ་ལ་

ལྔ་ཡློད་པས་གངས་ལྔ་མཚོན། 

དབང་པློ་སྐྱློན་ཅན། དབང་པློ་ལྔ་གང་རུང་ལ་སྐྱློན་ཞུགས་པ། 

དབང་པློ་སློ་ལྔ་ཚང་བ། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་འབློར་པ་བཅུའི་ནང་

ཚན་ཞིག་སྟེ། མིག་དང་། རྣ་བ། སྣ། ལེ། ལུས་བཅས་ཀི་དབང་པློ་ལྔ་ལ་སྐྱློན་མེད་པ། 

 དབང་པློ་དགུ། འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་དབང་པློ་དགུ་སྟེ། རྣམ་བང་གི་དབང་པློ་ལྔ་

དང་། ཚོར་བདེ། ཡིད་བདེ། བཏང་སྙློམས་བཅས་གསུམ་དང་། ཡིད་དབང་བཅས་དགུའློ།། 

དབང་པློ་ལྔ། དབང་པློ་གཟུགས་ཅན་པ་ལྔ་དང་། རྣམ་བང་དབང་པློ་ལྔ། ཀུན་ཉློན་གི་དབང་པློ་ལྔ་

རྣམས་སློ།། 

དབང་པློ་ལྔའི་ཁད་པར་གསུམ། རང་རྒྱུ་འབྱུང་བ་ཆེན་པློ་བཞིའི་སྐལ་མཉམ་གི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་

ཁད་པར་དང་། རྣམ་ཤེས་ཀི་རེན་བདག་པློའི་རྐྱེན་བེད་པའི་ལས་ཀི་ཁད་པར། གཟུགས་ཅན་

དང་བས་བསྡུས་པའི་ངློ་བློའི་ཁད་པར་བཅས་སློ།། 

དབང་པློ་བཅུ་གཅིག ལས་ཀི་དབང་ལྔ་སྟེ། ངག ལག་པ། རང་པ། རྐུབ། འདློམས། བློའི་དབང་པློ་

ལྔ་སྟེ། མིག རྣ་བ། སྣ། ལེ། པགས་པ། ལས་བློའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡིད་ཀི་དབང་པློའ ློ།། 

དབང་པློ་མཆློག་དམན་མཁེན་པའི་སྟློབས། དད་པའི་དབང་པློ་སློགས་དབང་པློ་ཆེས་རྣློ་བ་མཆློག་

དང་། དབང་པློ་འབིང་དང་། དབང་པློ་རྟུལ་བ་སློགས་མཆློག་མ་ཡིན་པ་ཇི་ལ་བ་བཞིན་མཁེན་

པ་སྟེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྟློབས་བཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག 

དབང་པློ་ཉམས་པ། ① རྒས་འཁློགས་སུ་གྱུར་པ། ② མིག་སློགས་ལ་སྐྱློན་ཞུགས་པ། ③ [མངློན]

སྐྱེས་པ་འབས་བུ་ཕྱུང་བ། 

དབང་པློ་ཉེར་གཉིས། མི་ཕམ་མཁས་འཇུག་ལས་གསུངས་པ་ལར་ན། རེན་གི་དབང་པློ་བདུན་དང་། 

རེན་ཅན་གི་དབང་པློ་གཉིས་དང་། ཚོར་བའི་དབང་པློ་ལྔ་དང་། རྣམ་བང་གི་དབང་པློ་ལྔ་དང་། 
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ཟག་མེད་ཀི་དབང་པློ་གསུམ་བཅས་ཉེར་གཉིས་སློ།། དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་བགངས་ན། ༡མིག་

གི་དབང་པློ། ༢ རྣ་བའི་དབང་པློ། ༣ སྣའི་དབང་པློ། ༤ ལེའི་དབང་པློ། ༥ ལུས་ཀི་དབང་པློ། 

༦ ཡིད་ཀི་དབང་པློ། ༧ ཕློའི་དབང་པློ། ༨ མློའི་དབང་པློ། ༩ སྡུག་བསལ་ཀི་དབང་པློ། ༡༠ 

བདེ་བའི་དབང་པློ། ༡༡ཡིད་བདེ་བའི་དབང་པློ། ༡༢ ཡིད་མི་བདེ་བའི་དབང་པློ། ༡༣བཏང་

སྙློམས་ཀི་དབང་པློ། ༡༤ དད་པའི་དབང་པློ། ༡༥ བརློན་འགྲུས་ཀི་དབང་པློ། ༡༦ དྲན་པའི་

དབང་པློ། ༡༧ ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་དབང་པློ། ༡༨ ཤེས་རབ་ཀི་དབང་པློ། ༡༩ མ་ཤེས་པའི་དབང་

པློ། ༢༠ སློག་གི་དབང་པློ། ༢༡མི་ཤེས་པ་ཀུན་ཤེས་པར་བེད་པའི་དབང་པློ། ༢༢ ཀུན་ཤེས་

པ་དང་ལན་པའི་དབང་པློ་བཅས་སློ།། 

དབང་པློ་དྲུག མིག་དང་། རྣ་བ། སྣ། ལེ། ལུས་བཅས་གཟུགས་མེད་པ་གཅིག་སྟེ་དྲུག 

དབང་པློ་རྣམ་ལྔའི་མེ་ཏློག དེ་ཡང་ནང་དུ་དློན་སྙིང་ལྔ་ལས་མེ་ཏློག་ལར་དབང་པློ་ལྔ་ཕིར་སྣང་བ་སྟེ། 

ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའི་དྭངས་མ་མཚེར་པ། མཁལ་མ། སྙིང་། གློ་བ། མཆིན་པ་ལྔ་ལས་

མཚེར་པའི་མེ་ཏློག་མཆུ། མཁལ་མའི་མེ་ཏློག་རྣ་བ། སྙིང་གི་མེ་ཏློག་ལེ། གློ་བའི་མེ་ཏློག་སྣ། 

མཆིན་པའི་མེ་ཏློག་མིག་དང་ལྔར་འཆར་ཏེ། འདི་དག་ལུས་ལས་བྱུང་བའློ།། 

དབང་པློ་རྣློ་རྟུལ་གཉིས། རིགས་པའི་རེས་འབང་དང་། དད་པའི་རེས་འབང་ངློ་།། 

དབང་པློ་མ་ཚང་བ། ཡན་ལག་དང་མིག་སློགས་མ་ཚང་བ། 

དབང་པློ་ཟུང་སྦློར། [མངློན]འཁིག་སྤློད།

དབང་པློ་གཟུགས་ཅན་པ། རང་འབས་དབང་ཤེས་ཀི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐྱེན་བེད་པའི་

རིགས་སུ་གནས་པའི་ནང་གི་གཟུགས་ཅན་དྭངས་པའློ།། 

དབང་པློ་གཟུགས་ཅན་པ་ལྔ། མིག་གི་དབང་པློ་དང་། རྣ་བའི་དབང་པློ། སྣའི་དབང་པློ། ལེའི་དབང་

པློ། ལུས་ཀི་དབང་པློ་བཅས་ལྔའློ།། 

དབང་པློ་རབ་འབིང་ཐ་གསུམ། ཡིད་དབང་སློགས་ཀི་སྐལ་བ་མཆློག་དང་། བར་མ། ཐ་མ་སྟེ་གསུམ། 

དབང་པློ་རིལ་བུ། ① རི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་ཁ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་སྦར་

དུག་དང་གྱུར་དུག་སློགས་དུག་ནད་ཀུན་འཇློམས། བད་ཀན་སྨུག་པློ་དང་། མཆིན་ནད་སེལ། 
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② གང་ཆེན། སྦྲུལ། རྨ་བ། ག་བ་སློགས་ལས་འབྱུང་བའི་རིལ་བུའི་སྨན་ཞིག

དབང་པློ་ལག་པ། ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་ལུས་སྟློབས་

གསློ།། ཁུ་བ་སྐྱེད། རློ་ཙ་བར་བེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བརྒྱ་བིན་དང་། སྟློབས་སྐྱེད། ཧབ་

ཤང་ཚེའུ། ཨིནྡྲ་ཀ་ར། ཨིནྡྲ་པཱ་ཎི། ཨིནྡྲ་ཧསྟ་བཅས་སློ།། 

དབང་པློ་ཤློར་བ། མིག་སློགས་ཉམས་སྐྱློན་དུ་ཤློར་བ། སྡུག་མངས་རྐྱེན་གིས་དབང་པློ་ཤློར་བ། 

དབང་པློ་གསལ་བ། དབང་པློ་ལྔ་ལ་སྐྱློན་མེད་པ། 

དབང་པློ་གསུམ། མཐློང་ལམ་དང་། སློམ་ལམ། མི་སློབ་པའི་ལམ་ལ་བརེན་ནས་རིམ་གིས་རྣམ་པར་

བཞག་པའི་ཟག་མེད་ཀི་དབང་པློ་གསུམ་སྟེ། ཡློངས་སུ་མ་ཤེས་པ་ཡློངས་སུ་ཤེས་པའི་དབང་པློ་

དང་། ཡློངས་སུ་ཤེས་པའི་དབང་པློ་དང་། ཡློངས་སུ་ཤེས་པ་རློགས་པའི་དབང་པློ་བཅས་གསུམ།

དབང་པློའི་སྐྱེ་མཆེད། [མངློན]ལུས།

དབང་པློའི་སློ། དབང་པློ་ལྔ་དང་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སློགས་ཀི་སློ།

དབང་པློའི་སློ་དྲུག མིག་གི་དབང་པློ་དང་། རྣ་བའི་དབང་པློ། སྣའི་དབང་པློ། ལེའི་དབང་། ལུས་ཀི་དབང་

པློ་བཅས་ལྔའི་སྟེང་དུ་ཡིད་ཀི་དབང་པློ་བསྣན་ནས་དབང་པློ་དྲུག་གམ་དབང་པློ་སློ་དྲུག་ཟེར། 

དབང་པློའི་དག། [མངློན]ལྷ་མིན།

དབང་པློའི་མངློན་སུམ། བདག་རྐྱེན་དབང་པློ་གཟུགས་ཅན་པ་ལ་བརེན་ནས་རང་ཡུལ་ལ་མངློན་

ཞེན་མེད་པར་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་ཤེས་པ། 

དབང་པློའི་མངློན་སུམ་གི་ཚད་མ། བདག་རྐྱེན་དབང་པློ་གཟུགས་ཅན་པ་ལ་བརེན་པའི་མངློན་སུམ་

ཚད་མའློ།། 

དབང་པློའི་རྡློ་རེ། [མངློན]ནམ་མཁའི་ཐློག

དབང་པློའི་ཕློགས། [མངློན]ཤར་གི་ཕློགས། 

དབང་པློའི་མེའི་དུ་བ། [མངློན]ཁུག་སྣ།

དབང་པློའི་མཚོན། [མངློན]འཇའ་ཚོན། 

དབང་པློའི་ཤིང་བལ། [མངློན]འཇའ་འཁློག་པློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

དབང་པློར་སྐྱློན་ཚབས་ཆེ་ཆུང་གི་རིམ་པ། དབང་པློར་སྐྱློན་ཚབས་ཤློར་བའི་ཚད་གཞིའི་རིམ་པ་

ལ་བརློད། 

དབང་པློར་འགློ། [མངློན]ཁུ་བ། 

དབང་ཕྱུག ① དཔལ་མ་ཕུན་ཚོགས། ② ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག ③[མངློན]༡མེ་གང་ལློ། ༢ ལྷ་དབང་

ཕྱུག་ཆེན་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མ་སྐྱེས་རང་གཅིག་དང་། འཕེལ་བ་དང་། བསྟློད་པ། དྲག་

པློ། བརློན་འགྲུས་ལན། འཕློག་བེད། བདེ་འབྱུང་། སྤན་གསུམ། གཞན་ལས་རྒྱལ་བ། དབང་

ལན། ས་གསུམ་པ་བཅས་བཅུ་གཅིག་ཡློད་པས་གངས་བཅུ་གཅིག་མཚོན། 

དབང་ཕྱུག་གི་བུ་མློ་བདུན། སློན་ལྷ་མ་ཡིན་དང་དབང་ཕྱུག་འཐབ་པ་ན་དབང་ཕྱུག་གི་རྡུལ་ས་ལ་ལྷུང་

བ་ལས་ལྷ་མློ་བདུན་དུ་གྱུར་པ་ནི། ༡ཚངས་མ། ༢ དབང་མློ། ༣ཁབ་འཇུག་མ། ༤ ཕག་མློ། 

༥ དྲག་མློ། ༦ ལུས་ངན་མློ། ༧ གཞློན་ནུ་མ་བཅས་སློ།། 

དབང་ཕྱུག་གི་ཡློན་ཏན་བརྒྱད། ༡གཟུགས་ཕ་བ་དང་རགས་པ་ཡང་། ། ཁབ་དང་ཡང་དག་ཐློབ་པ་

ཉིད། ། རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཉིད་བརན་པ། ། དབང་ཕྱུག་ཉིད་དང་འདློད་དགུར་འབྱུང་། ། ཞེས་པ་

ལར་རློ། ༢ སྐུ་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆེ་བ་སྟེ་རྫུ་འཕྲུལ་གི་དབང་ཕྱུག་གིས་གཞན་སྤློད། ཀུན་

ཏུ་འགློ་བའི་དབང་ཕྱུག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག གནས་ཀི་དབང་ཕྱུག་གི་གཞན་སྨིན་པར་

བེད། སྐུའི་དབང་ཕྱུག་གིས་གཞན་གི་རེན་བེད། གཞུང་དབང་ཕྱུག་གིས་གཞན་རེས་སུ་འཛིན། 

ཐུགས་ཀི་དབང་ཕྱུག་གིས་གསལ་བར་བེད། ཡློན་ཏན་གི་དབང་ཕྱུག་གིས་དབུལ་བ་སེལ་བ། 

འཕིན་ལས་ཀི་དབང་ཕྱུག་གིས་མཐུ་དང་ལན། འདིའི་སྐློར་ཞིབ་ཕ་རིམ་ལྔ་གསལ་སྒློན་དང་། 

སྒློན་གསལ་ལེའུ་བཅློ་ལྔ་པའི་མཆན་ གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མློའི་མཆན་དང་བཅས་པར་གསལ། 

དབང་ཕྱུག་གློ་ཆ། སར་རྒྱ་གར་གི་སྒ་རིག་པའི་པཎི་ཏ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

དབང་ཕྱུག་བརྒྱད། འཇིག་རེན་དང་ཐུན་མློང་བའི་ཡློན་ཏན་ནམ་ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་བརྒྱད་དེ། 

གཟུགས་ཕ་བའི་ཡློན་ཏན་དང་། གཟུགས་རགས་པའི་ཡློན་ཏན། ཡང་བའི་ཡློན་ཏན། ཁབ་པའི་

ཡློན་ཏན། ཡང་དག་ཐློབ་པའི་ཡློན་ཏན། རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ཡློན་ཏན། བརན་པའི་ཡློན་ཏན། 

འདློད་དགུ་འབྱུང་བའི་ཡློན་ཏན་རྣམས་སློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དབང་ཕྱུག་ཆུང་བ། བང་ཤར་ཕློགས་སྐྱློང་།

དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མགིན་སློན་ཅན་དང་། བདེ་འབྱུང་། 

དྲག་པློ། དཔལ་མགིན། ཕྱུགས་བདག གཙུག་ན་ཟླ་བ་བཅས་སློ།། 

དབང་ཕྱུག་ཉིད་རྣམ་པ་བརྒྱད། ཤིན་ཏུ་ཕ་བ། ཡང་བ། ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ། གར་ཡང་ཕིན་པ། གསལ་བར་

འློས་པ། དབང་པློ་ཉིད། དབང་སྒྱུར་བ་ཉིད། གང་དུ་འདློད་པར་གནས་པའློ།། ཡང་ན། སྐུ། 

གསུང་། ཐུགས། རྫུ་འཕྲུལ་འདློད་དགུ་འབྱུང་བ། འདློད་དགུ་འགྲུབ་པ། སློན་པ། བདག་པའི་

དབང་ཕྱུག་གློ ། ཡང་ན། ཕ་བ། ཡང་བ། གློ་འཕང་ཆེ་བ། འདློད་དགུ་བེད་པ། མཆློད་པར་འློས་

པ། བ་བ་ལ་དབང་བ། ལས་ལ་མི་དབང་བ། འདློད་པ་སྦིན་པར་བེད་པའློ།། 

དབང་ཕྱུག་ནག་པློའི་རྒྱུད། གངས་ཅན་ཕི་མ་རྣམས་ཀིས་ཡིད་ཆེས་པའི་ལུང་གི་ཚད་མར་འདློད་པ་

ཞིག་སྟེ། ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་གིས་རེས་སུ་བཟུང་བའི་དྲང་སློང་ཆུ་ཀླུང་གིས་བརམས་པའློ།། དེས་

དབང་ཕྱུག་ནག་པློའི་རྒྱུད་སུམ་ཅུ་པ་དང་དྲུག་ཅུ་པ་སློགས་བརམས་ནས་གངས་ཅན་ཕི་མ་སྟེ་

གངས་ཅན་ལྷར་བཅས་པ་རྣམས་ཀིས་སྟློན་པར་འཛིན་པའློ།། ནང་དློན་གཙོ་བློ་ནི་རྒྱུ་འབས་རང་

བཞིན་གཅིག་ཀང་རྣམ་འགྱུར་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བ་གཙོ་བློ་ཁློ་ནས་བས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཙོ་བློ་

ལ་སེམས་མེད་པའི་ཕིར། སེམས་མེད་ན་བིན་གིས་རླློབས་པ་པློ་མེད་ཅིང་། དེ་མེད་ན་འབས་

བུ་རློམ་པར་མི་བེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་དབང་ཕྱུག་ཉིད་གཙོ་བློ་ལ་ལློས་ནས་འབས་བུ་རྣམས་

བིན་གིས་བརླབས་པར་འདློད་པ་ཡིན་ཟེར་རློ། 

དབང་ཕྱུག་པ། སར་རྒྱ་གར་ག་ིགྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དེས་དབང་ཕྱུག་ཀུན་མཁེན་དུ་འཛིན་ཅིང་། 

སྣློད་བཅུད་ཐམས་ཅད་འདློད་ཁམས་པའི་དབང་ཕྱུག་གིས་བློ་སློན་དུ་བཏང་ནས་བས་པར་འདློད། 

དབང་ཕྱུག་བུ་གཉིས། ཚོགས་བདག་དང་། གདློང་དྲུག་གཉིས་ལ་ཟེར། 

དབང་ཕྱུག་བཞེངས་བཞུགས། གྲུབ་པའི་ཁིམ་སེབས་ཉིན་གི་རེས་གཟའ་དང་བེད་པའི་ལློ་བདག་

ལ་བརེན་པའི་ཁིམ་གཟའ་གཉིས་མང་ཉུང་ལ་དཔགས་ནས་གནམ་གཤིས་དང་། ས་གཡློ། བདེ་

སྡུག་སློགས་བརག་ཐབས། 

དབང་ཕྱུག་ཡློན་ཏན་རྣམ་བརྒྱད། མཁས་པའི་རྣ་རྒྱན་ལས་ཕ་དང་། ཡང་དང་། རབ་ཐློབ་དང་། རབ་



  1899  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

འདློད་དང་། མཆློད་འློས་དང་། དབང་ཕྱུག་ཉིད་དང་། དབང་དུ་བསྒྱུར་དང་། འདློད་དགུར་

བསྒྱུར། དབང་ཕྱུག་ཡློན་ཏན་རྣམ་བརྒྱད་དློ།། 

དབང་ཕྱུག་ས་བློན། སློན་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྦར་ནས་བཏགས་པའི་དངུལ་ཆུའི་གབ་མིང་གི་རྣམ་

གངས་ཤིག་སྟེ། སེ་དགེ་དྲུང་འཚོ་བ་གུ་རུ་འཕེལ་གིས་མཛད་པའི་སྨན་གི་བརྡ་བསྡུས་དང་

གབ་མིང་འགའ་ཞིག་བཀྲློལ་བ་བློ་གསལ་མགིན་པའི་རྒྱན་ལས། དབང་ཕྱུག་ས་བློན་ནི་དངུལ་

ཆུའི་གབ་མིང་སྟེ། དེ་ལ་ཅིའི་ཕིར་དབང་ཕྱུག་ས་བློན་ཞེས་ན། སློན་ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་གིས་མ་

འློངས་པར་ནད་ཀི་འཇིགས་པ་ལས་སྒློལ་བའི་ཕིར་རང་གི་ཐིག་ལེ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་བཏང་ནས་

འགློ་བའི་དློན་མཛད་ཅེས་ཕིར་རློལ་པ་རྣམས་ཀིས་དེ་ལར་གེང་ནས་མིང་དུ་དེ་ལར་གགས་

ནའང་རང་རེ་ནང་པ་རྣམས་ཀིས་དཔལ་འཁློར་ལློ་སློམ་པའི་བང་སེམས་བབས་ཏེ་འགློ་བའི་

དློན་བེད་པར་འདློད་དློ།། ཞེས་གསུངས། དབང་ཕློགས། [མངློན]ཟླ་བའི་མར་ངློ་།།

དབང་ཕློགས་པི་ལིང་། ཕློགས་སྐྱློང་གི་མིང་ཕློགས་ལ་བཏགས་པའི་ཤར་ཕློགས་རྒྱ་ནག་ནས་བྱུང་

བའི་པི་པི་ལིང་གི་མིང་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་

མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་བཀའ་འགེལ་ལས། དབང་ཕློགས་པི་ལིང་ནི། དབང་པློ་སྟེ་ཕློགས་སྐྱློང་

བཅུའི་ནང་ཚན་ཤར་ཕློགས་སྐྱློང་བ་པློའི་མིང་ཡིན་པས་སྐབས་འདིར་ཕློགས་སྐྱློང་གི་མིང་

ཕློགས་ལ་བཏགས་པའི་ཤར་ཕློགས་རྒྱ་ནག་ལ་འཇུག་པས་དེ་ནས་བྱུང་བའི་པི་ལིང་ལགས་

སྨྱུག་མ་ཞེས་ཕ་ལ་འབྲུ་ཞིབ་པ་དང་། རློ་ཚ་ལ་མདློག་སློ་ནག་ཅན་དེ་ལའློ།། 

དབང་བ། [མངློན]བདག་པ་དང་། མངའ་བ་དང་། འཐློབ་པ། མི་དམངས་ཡློངས་ལ་དབང་བའི་ལམ་

ལུགས། སེར་ལ་དབང་བ། མཚན་སྙན་གཟི་བརིད་ཅན་ལ་དབང་བ། དབང་བ་བཅུ། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་དབང་བཅུ་དང་དློན་གཅིག་གློ 

དབང་བའི་ལམ་ལུགས། ཐློན་སྐྱེད་རྒྱུ་ཆས་སུ་ལ་དབང་བའི་ལམ་ལུགས་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནི་ཐློན་སྐྱེད་

ཀི་འབེལ་བའི་རྨང་གཞི་ཡིན། 

དབང་བེད་བདག[མངློན]འདློད་ལྷ། 

དབང་བེད་པ། དབང་སྒྱུར་བ། བཤུ་གཞློག་གལ་རིམ་གིས་མི་དམངས་ལ་དབང་བེད་པའི་དུས་



  1900  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རབས་ཡལ་ནས་འཆར་རྒྱུ་མེད་པར་གྱུར་སློང་། 

དབང་བློན། ལས་དློན་དབང་སྒྱུར་གི་བློན་པློ། 

དབང་འབློར་གཉིས་ལན། དབང་ཤུགས་ཆེ་ལ་ཕྱུག་པློ་ཡང་ཡིན་པ། 

དབང་འབློར་པའི་གཟུགས། ཆློས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་པའི་གཟུགས་ལྔའི་ནང་གསེས། བསམ་གཏན་ལ་

དབང་འབློར་བའི་སྟློབས་ཀིས་སྣང་བའི་གཟུགས་ཟད་པར་སློན་པློ་ལ་སློགས་པ་ལ་བུའློ།། 

དབང་མ། སྙིང་ཁའི་ར་འཁློར་གི་འདབ་མ་ཞིག

དབང་མེད། རང་ལ་དབང་ཆ་མེད་པ། སྤློ་སེམས་འཁློལ་ནས་མཆི་མ་དབང་མེད་དུ་ཤློར་བ། 

དབང་མེད་རེས་འབང་ཉེས་ཅན། གཞན་གི་བཙན་ཤེད་ས་འློག་ལ་བ་སྤློད་ངན་པའི་ནག་ཉེས་

གསློག་མཁན་གི་ཉེས་ཅན་པ། 

དབང་མེད་རེས་འབང་པ། ནག་ཉེས་གསློག་སྐབས་གཞན་གི་བཙན་ཤེད་ཀི་དབང་གིས་མཉམ་དུ་

འཇུག་མཁན་ལ་ཟེར། 

དབང་མློ། བདག་མློ་དང་དློན་གཅིག

དབང་སྨེ། རང་གི་སྐྱེ་སྨེ་ནས་ལུགས་འབྱུང་དུ་མར་བརིས་པའི་བཞི་པ་དེ་ལ་དབང་སྨེ་ཟེར། 

དབང་ར། བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ཀད་པ་ལས་གེས་པའི་ར་དཀར་སྤིའི་མིང་སྟེ། 

བཤད་པ་སྐུའི་རྒྱུ་ལས། དབང་པློ་ཡུལ་ལ་འཆར་བ་བེད་པའི་ར། ཀད་པ་ལ་སིད་ར་ཕན་ལྔ་

བརྒྱས་བསྐློར། ཞེས་དང་། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་

མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་བཀའ་འགེལ་ལས། དབང་ར་སྟེ། མིག་ལ་སློགས་པའི་ཡུལ་དུ་གཟུགས་

ལ་སློགས་པ་འཆར་བ་རྣམས་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཀད་པ་རའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་ལས་གེས་པའི་

ལུས་ཕི་ནང་གི་རླུང་རྒྱུ་བའི་ར་དཀར་རྣམས་སློ།། ཞེས་གསུངས། 

དབང་ར་དྲ་རྒྱ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་neural network ཟེར། 

དབང་བཙན། དབང་ཤུགས་ཆེ་བ།

དབང་ཚད་ལས་བརྒལ་བ། རང་ལ་དབང་བའི་དབང་ཆའི་ཚད་གཞི་ལས་བརྒལ་བ། 



  1901  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

དབང་ཚོར། ལུས་ཚོར་རློ། 

དབང་འཛིན་པ། བདག་དབང་བེད་མཁན། 

དབང་གཞུ། འཇའ་ཚོན་གི་མིང་ངམ་དབང་ནི་ལྷ་ཡུལ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གི་ལྷའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་

དང་གཞུ་ནི་བརྒྱ་བིན་གི་གཞུ་ལ་བུ། སློར་དབིབས་ཕེད་ཀ་དང་འདྲ་བས་ན་དབང་པློའི་གཞུ་

རིས་ཟེར། དབང་གཞུ་ནི་ལྷའི་དབང་པློའི་གཞུ་རིས་ཟེར་བ་ཚིག་བསྡུས་བས་པ་ཞིག་ཡིན། 

དབང་བཞི། བུམ་དབང་དང་། གསང་དབང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་། ཚིག་དབང་ངམ་དབང་

བཞི་པ་བཅས་བཞིའློ།། ༡ བུམ་དབང་ནི། རྒྱུད་སེ་ཕི་ནང་ཐུན་མློང་དུ་བསྐུར་བའི་དབང་སྟེ། 

རྡུལ་ཚོན་དང་རས་བིས་ལ་སློགས་པའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་བརེན་ནས། ཆུ་དང་དབུ་རྒྱན་སློགས་

སློབ་མའི་ལུས་ལ་བསྐུར་ཞིང་ལུས་ཀི་སྒིབ་པ་དག ལམ་བསྐྱེད་རིམ་བསློམ་པ་ལ་དབང་ཞིང༌། 

འབས་བུ་སྐུ་རྡློ་རེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཐློབ་པའི་སྐལ་པ་རྒྱུད་ལ་འཇློག་བེད་ཀི་དབང༌། ༢ གསང་

དབང༌ནི། མཆློག་དབང་གློང་མ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ཀུན་རློབ་བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་

དཀིལ་འཁློར་རམ། བ་མ་ཡབ་ཡུམ་གི་གསང་བའི་རས་བང་སེམས་དཀར་དམར་སྦིན་པ་ལ་

བརེན་ནས་སློབ་མའི་ངག་གི་སྒིབ་པ་དག ལམ་ར་རླུང་གི་རྣལ་འབློར་བསློམ་པ་དང༌། སགས་

བཟླ་བ་ལ་དབང༌། འབས་བུ་གསུང་རྡློ་རེ་ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་སྐུ་ཐློབ་པའི་སྐལ་པ་རྒྱུད་ལ་

འཇློག་བེད་ཀི་དབང༌། ༣ ཤེར་དབང༌ནི། མཆློག་དབང་གློང་མ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། 

ཕག་རྒྱ་མའི་དཀིལ་འཁློར་རམ་སློབ་མ་ལ་ཤེས་རབ་མ་གཏད་དེ་དབང་བསྐུར་བས། ཡིད་ཀི་

སྒིབ་པ་དག ལམ་རློགས་རིམ་ཐབས་ལམ་བསློམ་པ་ལ་དབང༌། འབས་བུ་ཐུགས་རྡློ་རེ་ཆློས་སྐུ་

ཐློབ་པའི་སྐལ་པ་རྒྱུད་ལ་འཇློག་བེད་ཀི་དབང༌། ༤ ཚིག་དབང༌ནི། མཆློག་དབང་གློང་མ་

གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། དློན་དམ་བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ལ་བརེན་ནས། སློབ་

མའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་དབང་བསྐུར་བས་སློ་གསུམ་གི་དྲི་མ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་

དག ལམ་ཟུང་འཇུག་བདེ་བ་ཆེན་པློ་བསློམ་པ་ལ་དབང༌། འབས་བུ་ཡེ་ཤེས་རྡློ་རེ་ངློ་བློ་ཉིད་སྐུ་

ཐློབ་པའི་སྐལ་པ་རྒྱུད་ལ་འཇློག་བེད་ཀི་དབང༌། 

དབང་བཞི་དགློན། དབང་བཞི་བ་མ་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་བཏབ། བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་



  1902  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དབང་བཞིས་རྒྱུད་བཞི་སྨིན་པ། ཕི་བུམ་པའི་དབང་གིས་ལུས་སྨིན། ནང་གསང་དབང་གིས་ངག་སྨིན། 

གསང་བ་ཤེས་རབ་དབང་གིས་ཡིད་སྨིན། ཡང་གསང་ཚིག་དབང་གིས་སེམས་སྨིན་པའློ།། 

དབང་བཞིའི་འབས་བུ་ཐློབ་ཚུལ་གི་དཔེ། ཐློག་མར་བུམ་དབང་ནི། སློབ་དཔློན་གིས་བུམ་པའི་

དབང་བསྐུར་བས་ཕུང་ཁམས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡབ་ཡུམ་དུ་ཤེས་པའི་མཉམ་པ་སྦར་བ་

ལས་བྱུང་བའི་དགའ་བ་ཉིད་རྡློ་རེ་གསུམ་རློ་གཅིག་ཏུ་རློགས་པ་དང་། དེ་ལ་བུའི་ལུས་དཀིལ་

སློམ་པ་སྟེ་རྡུལ་ཚོན་ལ་དཀིལ་འཁློར་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་ཞིང་། ལམ་ལ་བར་ཆད་མ་བྱུང་ན་

ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ས་བརྒྱད་པའི་བར་བགློད་ནུས་པར་གསུངས། གཉིས་པ་གསང་དབང་ནི། 

གསང་བའི་བ་གའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་ཐབས་ཤེས་ཀི་རས་བིན་པས་གཟུང་འཛིན་གི་དྲི་མ་དག་

པའི་མཆློག་ཏུ་དགའ་བ་རློགས་པ་ཡིན་ལ། ཧ་ལམ་ནི་གཙོ་བློར་འཁློར་ལློ་དྲུག་གི་བ་ག་རླུང་

དང་། གཏུམ་མློའི་རྣལ་འབློར་སློམ་པ་ཡིན་པས། རེ་བཙུན་མི་ལས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་

ནས་མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་བརེས་པ་ལ་བུའློ།། ཤེར་དབང་ནི། ཤེས་རབ་ལ་བརེན་ནས་ཀུན་

རློབ་བང་སེམས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དུ་ཁད་པར་གི་དགའ་བའམ་དགའ་བལ་གི་ཡེ་ཤེས་མློང་བ་

སྟེ། འདིའི་ལམ་ནི་ལས་རྒྱ་གཙོ་བློར་མཛད་པ་རེ་རས་ཆུང་པ་རེས་འབང་དང་བཅས་པས་

ཉམས་སུ་བཞེས་པ་ལ་བུའློ།། དབང་བཞི་པ་ནི། དློན་དམ་བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དུ་

གཞི་འབས་དབེར་མེད་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པ་ལྷན་སྐྱེས་པའི་དགའ་བདེ་ཤར་བ་སྟེ། དབང་

དློན་སློབ་དཔློན་གི་ཚིག་ཁློ་ནས་མཚོན་པ་དང་། འདིའི་ལམ་ནི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློར་གགས་པ་

འཁློར་བའི་རང་བཞིན་ལ་བསལ་བཞག་དང་བལ་བར་མ་བཅློས་ཐ་མལ་ཤེས་པའི་ངང་དུ་

འཇློག་པ་རེ་སམ་པློ་པ་ནས་བརྒྱུད་དེ་སྐལ་ལན་རྣམས་ས་ལམ་གཅིག་ཆློད་དུ་འཁིད་པའི་ཚུལ་

ལ་བུའློ།། ཞེས་སྟློང་ཐུན་རབ་གསལ་ལས་གསུངས། 

དབང་ཟ་བ། ཐློབ་ཐང་མེད་བཞིན་དུ་ཡློད་ཁུལ་གིས་བརས་སྨློད་དང་བེད་སྤློད་བེད་པ། སྤི་དློན་ཁ་

ཁེར་རང་འདློད་སྦུག་བཅུག་གིས་དློན་མེད་དབང་ཟ་བ། 

དབང་འློག་ཏུ་འདུས་པ། མངའ་འློག་ཏུ་ཚུད་པ། 



  1903  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

དབང་ཡློད། ① དབང་ཆ་ཡློད་པ། ② བཙན་ཤེད་ཀི་ཐུབ་ཚོད། བུད་མེད་ལ་དབང་ཡློད་བེད་པ། 

གཞན་ལ་དབང་ཡློད་ཀི་སྐད་ཆ་མ་ཤློད། ཉམ་ཆུང་བར་དབང་ཡློད་ཚད་མེད་བཏང་བ། དབང་

ཡློད་ཤེད་འཁེར། རང་དབང་ཤུགས་ཅན་བེད་པ། གཞན་ལ་དབང་ཡློད་ཤེད་འཁེར་གིས་

མནར་གཅློད་ཡང་ཡང་གཏློང་བ། 

དབང་ཡློན། དབང་ཞུ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུའི་དངློས་པློ། 

 དབང་རིག སྤང་དང་མི་སྤང་གི་རིག་པ། 

དབང་རིན་ཆེན་ཆློས་རྒྱལ། དབང་རིན་ཆེན་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ནི་འབི་གུང་གི་གདན་སར་དངློས་སུ་

མ་བཞུགས་ཀང་ཆློས་བརྒྱུད་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་ཡིན་ཞེས་འབི་གུང་གདན་རབས་གསེར་ཕེང་

དུ་གསལ་ཞིང་། རེ་འདི་ཉིད་ནི་གཞུ་སྨད་མཁར་ཐློག་གཞིས་སུ་ཡབ་གདན་རབས་བཅུ་གསུམ་

པ་ཆློས་རྒྱལ་རིན་ཆེན་དཔལ་བཟང་དང་ཡུམ་ཆློས་རྒྱལ་བཟང་མློའི་སས་སུ་འབྲུག་སྤི་ལློ་

༡༤༤༨ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། གདན་རབས་བཅུ་བཞི་པ་རིན་ཆེན་ཆློས་གི་རྒྱལ་མཚན་དང་ཡུམ་

མི་གཅིག་པའི་གཅེན་པློ་ཡིན། དགུང་ལློ་བཅུ་གསུམ་ནས་ཆློས་ལུང་ཚོགས་པའི་མཁན་ཆེན་

ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་བསྟེན་ནས་ཐུན་མློང་དང་ཐུན་མློང་མིན་པའི་རིག་གནས་ལ་སྦངས་པ་མཐར་

ཕིན་མཛད། བུ་སློབ་གཞན་ལ་ཡང་ཞལ་བཀློད་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་བཅས་བསྩལ་ཏེ་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་

༡༥༠༤ལློར་དགུང་གངས་ང་བརྒྱད་སྟེང་གཟུགས་སྐུའི་བཀློད་པ་བསྡུས་སློ།། 

དབང་རིལ། དབང་པློ་རིལ་བུའི་བསྡུས་མིང་། 

དབང་རིས། རང་བདག་གི་རྒྱུ་དངློས་སློགས། དབང་རིས་བདག་ཐློབ་སྐློར་གི་རློད་གེང་རྒྱུན་མི་

འཆད་པ་ཡློད། 

དབང་ལག དབང་པློ་ལག་པའི་བསྡུས་མིང་། 

དབང་ལུང་། གསང་སགས་ཀི་དབང་དང་། ཆློ་ག་སློགས་ཀི་བཀག་ལུང་། 

དབང་ལུང་ཁིད་གསུམ། སྨིན་བེད་ཀི་དབང་བརྒྱུད་པའ་ིལུང་། གློལ་བེད་ཀི་ཁིད་གསུམ་གི་བསྡུས་མིང་།

དབང་ལློ། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། རང་རང་གི་རུས་ཁམས་ཀི་འབྱུང་བ་དང་ལློ་རགས་ཀིས་སློག་

ཁམས་གཅིག་པར་བྱུང་ན་དབང་ལློ་པ་ཟེར། མི་ཚེ་གཅིག་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཤས་ཆེ་བའི་ལློ་ཁམས་



  1904  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ་ཡིན། དཔེར་ན་ས་ཤིང་ཁམས་པའི་མི་ཞིག་སྟག་དང་ཡློས་ཀི་ལློར་སྐྱེས་ན་དབང་ལློ་ཡིན། 

དབང་ཤུགས། དབང་བེད་པའི་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་། 

དབང་ཤུགས་ཅན་ལ་བརེན་པ། དབང་ཤུགས་ཅན་ལ་རྒྱབ་རེན་བཅློལ་བའམ་དཔུང་གློགས་སུ་བསྟེན་པ། 

 དབང་ཤེད། བཙན་དབང་གི་སྟློབས་ཤུགས། ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་དབང་ཤེད་བེད་པ། 

དབང་ཤེད་བཙན་གཏམ། གཞན་ལ་བརས་བཅློས་ཐུབ་ཚོད་གཏློང་བའི་སྐད་ཆ། ཉམ་ཆུང་ལ་དབང་

ཤེད་བཙན་གཏམ་བཤད་པ། 

དབང་ཤེད་གཡློ་སྤློད། དབང་ཆ་གང་བྱུང་དུ་བེད་སྤློད་བས་པ། 

དབང་ཤེས། དབང་པློ་གཟུགས་ཅན་པ་ལ་བརེན་པའི་ཤེས་པ། སློ་ལྔའི་ཤེས་པ་རྣམས་སློ།། 

དབང་ཤེས་ཀི་རྐྱེན་གསུམ། སེམས་ཙམ་པའི་འདློད་ལུགས་ལར་ན། དབང་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐྱེན་

དང་། དབང་ཤེས་ཀི་བདག་རྐྱེན། དབང་ཤེས་ཀི་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་བཅས་སློ།། 

དབང་ཤེས་ཀི་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན། ཆློས་དེ་གསལ་རིག་གི་ངློ་བློར་གཙོ་བློར་དངློས་སུ་སྐྱེད་བེད། 

དཔེར་ན། ཤེས་པ་ས་མའི་ནུས་པའི་དབང་གིས་སློར་སྣང་དབང་ཤེས་མློང་བའི་ངློ་བློར་གཙོ་

བློར་དངློས་སུ་སྐྱེད་པའི་ཤེས་རྒྱུད་ཀི་སྟེང་གི་ནུས་པ་ལ་བུའློ།། 

དབང་ཤེས་ཀི་བདག་རྐྱེན། དབང་ཤེས་ཡུལ་དུ་གཙོ་བློར་སྐྱེད་བེད་ཀི་ས་བློན། དཔེར་ན། སློར་སྣང་

དབང་ཤེས་ས་མའི་ནུས་པའི་དབང་གིས་སློར་སྣང་དབང་ཤེས་སློན་པློ་འཛིན་ནུས་སུ་གཙོ་

བློར་སྐྱེད་པའི་ཀུན་གཞིའི་སྟེང་གི་ནུས་པ་ལ་བུའློ།། 

དབང་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐྱེན། རང་གི་བསློས་པའི་བག་ཆགས་ཀི་དབང་གིས་རང་འབས་དབང་

ཤེས་ཡུལ་གི་རྣམ་ལན་དུ་གཙོ་བློར་སྐྱེད་བེད། དཔེར་ན། སློར་སྣང་དབང་ཤེས་ས་མ་ནི་ཤེས་

པ་གཞན་གིས་བར་ཆློད་དམ་མ་ཆློད་ཀང་རུང་། རང་གི་རིགས་འདྲ་སློར་སྣང་དབང་ཤེས་ཕི་

མའི་དམིགས་རྐྱེན་ཡིན་པ་བཞིན་ནློ།། 

དབང་ཤེས་འཁྲུལ་པ། བདག་རྐྱེན་དབང་པློ་གཟུགས་ཅན་པ་ལ་བརེན་པའི་སློ་ལྔའི་རྣམ་པར་ཤེས་

པ་རང་ཡུལ་མེད་ཀང་མཐློང་བ་དང་ཐློས་པ་སློགས་བེད་པའི་ཤེས་པ། 

དབང་ཤེས་ལློག་ཤེས། རློག་མེད་ལློག་ཤེས་ཀི་ནང་གསེས། དབང་ཤེས་སུ་གྱུར་པའི་ལློག་ཤེས། 



  1905  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

དཔེར་ན། དུང་སེར་སྣང་དང་། གངས་རི་སློར་སྣང་། ཟླ་གཅིག་ཟླ་གཉིས་སུ་སྣང་བའི་དབང་

ཤེས་ལ་བུའློ།། 

དབང་ཤེས་འཁྲུལ་བ། ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་གི་དབང་ཤེས་ལ་བུ། 

དབད་པ། [རིང]འཐློག་པ་དང་འཐེན་པ། སེར་སེན་གིས་ལུས་ཤ་དབད་པ། གློས་དབད་པ། སྐྲ་དབད་པ། 

དབབ། ① བ་བེད་ཐ་དད་པའི་འདས་ཚིག་གི་ཁ་གཏད་དུ་ཡློད་པའི་བ་བའི་འབས་བུ་སྟློན་པའི་བ་

བེད་ཐ་མི་དད་པའི་བ་ཚིག་ཅིག རྡློ་གནམ་ལ་འཕང་སྟེ་ས་ལ་དབབ་སློང་། གློས་ཡར་བཀལ་

ཀང་མར་དབབ་སློང་། དཔློན་པློ་དེ་གློ་གནས་མར་དབབ་སློང་ཟེར་ལ་བུ། ②ཅ་ལག་བློར་བའི་

དློན་ཏེ། ངའི་ལེའུ་མིག་དབབ་སི། ཁློའི་དངུལ་ཁུག་དབབ་ཚར་བཞག་ཟེར་ལ་བུའློ།།

དབབ་པ། དབབ་པའི་མིང་རྐྱང་། 

དབའ། [རིང]① རྦ་རླབས། ②[ཡུལ]ལགས་སློ།། ཡིན་དབའ། མ་རེད་དབའ། 

དབའ་ཀློང་། རྦ་རླབས་ཀི་ཀློང་ངམ་དཀིལ། 

དབའ་སལ། [རིང]ཆུའི་རླབས། 

དབའ་ཡུལ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༩༨༢ལློར་མགར་དཀློན་མཆློག་རྒྱལ་

མཚན་དང་། གྲུབ་མཆློག་རིན་པློ་ཆེ་རྣམས་གཉིས་ཀིས་ཞལ་བཀློད་ལར་དབའ་ཡུལ་གློང་གི་

དད་ལན་རྣམས་ཀིས་བཞེངས། གྲུབ་མཐའ་འབི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དབའ་རླབས། [རིང]རྦ་རླབས། 

དབའ་ལེ་ལ། ལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ར་ཡུལ་རློང་གི་བང་ངློས་སུ་ཡློད། 

དབར། བར་དང་མཚམས། ལ་གཉིས་དབར། ཆུ་གཉིས་དབར། རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར། 

དབལ། ① ཏློག་དང་། རེ་མློ་དང་། ཟུར། ཁང་པའི་དབལ། རལ་གི་རྣློན་པློའི་དབལ། ཕུར་པའི་དབལ། 

མཆློད་རེན་གི་དབལ། ② ཚ་དྲློད་དང་ཚ་ཤུགས། མེའི་དབལ། གློག་འབར་བའི་དབལ། 

③[རིང]ཤ་ཉམས་རྒྱས་པ། 

དབལ་ཁྱུང་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༣༤༦ལློར་དབལ་ཁྱུང་སྨློན་ལམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱལ་མཚན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དབལ་ཆློགས་པ། [རིང]རེ་གཅློད་ཐུབ་པའམ་ངར་རམ་ཤུགས་གཅློག་ཐུབ་པ། 

དབལ་ལན། སྐྲངས་པར་རྣག་སྨིན་ནམ་མ་སྨིན་བརག་བེད་ཀི་ཐུར་སྤད་རེ་མློ་ཟུར་གསུམ་གི་

དབིབས་ཅན་ཞིག

དབལ་ལན་ཤ་ཁབ། ཤ་ལྤགས་རལ་བ་འཚེམ་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག 

དབལ་པཎ་ཚང་རིང་མའི་དགློན། མིང་གཞན་ཐུབ་བསྟན་ཡློངས་འདུས་གིང་། ཁམས་ཀི་རྡློ་གྲུབ་

དགློན་པའི་བ་མ་དབང་དར་གིས་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་སྦྲུལ(༡༨༣༣)ལློར་བཏབ་པར་

བཤད། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་བ་ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་བ་ལློ(༡༩༣༣)མདློ་ཚང་གིས་

ད་ལའི་གདན་འབུར་ལ་དགློན་ས་སློས། ཁམས་ཀི་རྡློ་གྲུབ་དགློན་པའི་དགློན་ལག་ཏུ་གཏློགས། 

ད་ལའི་ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རློང་དབལ་པཎ་ཚང་ཤང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དབལ་པཎ་ཚང་གསར་མའི་དགློན། མིང་གཞན་ལ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལན་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅློ་

ལྔ་པའི་ཤིང་མློ་ཕག(༡༨༧༥)ལློ་རྔ་པ་རི་ཁློད་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་

དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལའི་ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རློང་དབལ་པཎ་ཚང་ཤང་

གི་ཁློངས་སུ་ཡློད།

དབལ་མང་དཀློན་མཆློག་རྒྱལ་མཚན། མདློ་སྨད་རྨ་གཡང་ཕྱུག་མློའི་གཞུང་དུ་ཡབ་དབང་གགས་

སྐྱབས་དང་ཡུམ་བདེ་ཟ་ལྷ་མློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ་

༡༧༦༤ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་དྲུག་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་དགློན་དུ་ཆློས་ཞུགས་མཛད། རེ་

འཇིགས་མེད་དབང་པློའི་དྲུང་ནས་རབ་བྱུང་སློམ་པ་བཞེས་ཏེ་མཚན་དཀློན་མཆློག་རྒྱལ་

མཚན་ཞེས་བསྩལ། དགུང་ལློ་བདུན་ལློན་སྐབས་རྒྱུད་པ་རྒན་བསམ་གཏན་སེང་གེ་ནས་ཀློག་

བསབས། དགུང་ལློ་བརྒྱད་ལ་འདློན་ཆ་ཡློངས་རློགས་ཐུགས་འཛིན་གྲུབ། དགུང་ལློ་བཅུ་

གཅིག་སྐབས་ཆློས་གྲྭར་ཞུགས་ནས་གཞུང་ཆེན་ལ་གསན་བཞེས་མཛད། རྡློ་རབས་པ་ཚུལ་

ཁིམས་སེང་གེ་དགེ་རྒན་དུ་བསྟེན། བསྡུས་གྲྭ། བློ་རགས། རགས་རིགས་རང་ལུགས། གྲུབ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

མཐའ་རིན་ཆེན་ཕེང་བ། དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱློད་ཆེན་མློ། གུང་རུའི་རེན་འབེལ། དྲང་

ངེས་རྣམ་འབེད་ཆེན་མློ། ཕར་ཕིན་སྐབས་བཞི་པ་ཡན། གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མློ་རྣམས་ཐུགས་

འཛིན་གནང་། བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་གི་གདན་རབས་དང་། རེ་བ་མ་དཀློན་མཆློག་རྒྱལ་མཚན་

དཔལ་བཟང་པློའི་རྣམ་ཐར་ཐར་འདློད་འཇུག་ངློགས་ གྲུབ་མཐའི་དྲིས་ལན་ཕློགས་ལྷུང་མུན་

སེལ་ བང་ཆུབ་བདེ་ལམ་གི་ཟིན་བིས་གནད་དློན་གསལ་བ་ མདློ་སེ་རྒྱན་གི་འགེལ་པ་ཐུབ་

བསྟན་རྒྱས་པའི་མེ་ཏློག་ ལ་བའི་ཟིན་བིས་འློད་ཟེར་སྟློང་འབར་ རེ་བཙུན་དཀློན་མཆློག་བསྟན་

པའི་སྒློན་མེའི་རྣམ་ཐར་དད་པའི་པད་མ་བཞད་པའི་ཉིན་བེད་ རེན་འབེལ་བསྟློད་པའི་ཊཱིཀྐ་རིན་

ཆེན་ལློན་ཤིང་ བདེ་ལམ་ཟིན་བིས་སྙིང་གི་མེ་ལློང་ སློགས་བཀའ་རློམ་པློད་བཅུ་གཉིས་ཙམ་

མཛད། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་བགང་གིས་མི་ལང་པ་གསར་བཞེངས་གནང་། ས་ལློ་ནས་ཉེར་

སྤད་འགངས་ཆེན་ཇི་ཡློད་སློང་ཐང་གི་ཚུལ་དུ་འགེད་བཏང་སྟེ། དགུང་ལློ་དགུ་བཅུ་ལ་ཕེབས་

པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༨༥༣ལློའི་བློད་ཟླ་དྲུག་པའི་ཡར་ཚེས་ལ་བསམ་

བཞིན་དུ་གཟུགས་སྐུའི་བཀློད་པ་བསྡུས་ཚུལ་བསྟན། 

དབལ་ཚ་བ། དྲློད་ཚ་བ། མེ་ལས་དབལ་ཚ་བ། ཆུ་ལས་རྦ་དྲག་པ། 

དབས། [རིང]གནའ་རབས་བློད་ཀི་འཕན་པློ་ཁུལ་དུ་ཡློད་པའི་རུས་རྒྱུད་ཅིག་གི་མིང་། 

དབས་ཁི་གཟིག་མང་ཉེན། ཁི་ལེ་གཙུག་བརན་སྐབས་ཀི་བློན་ཆེན་ཞིག་གི་མིང་། སྤི་ལློ་༦༠༥ལློར་

བསྐློ་གཞག་བས་ཤིང་། ༧༢༡ལློར་འདས། 

དབས་ཁི་སུམ་རེ་རན་བཞེར། ཁི་ལེ་གཙུག་བརན་སྐབས་ཀི་བློན་ཆེན་ཞིག་གི་མིང་། སྤི་ལློ་

༧༢༡ལློར་བསྐློ་གཞག་བས་ཤིང་། ༧༢༥ལློར་འདས། 

དབས་རྒྱལ་ཏློ་རེ་སྟག་རྣ་ཅན། སས་སྟག་རྣ་ཅན་ཞེས་པའང་སྣང་། འདི་ཉིད་རྒྱལ་པློ་གང་དར་མའི་

བློན་པློ་གཙོ་བློ་ཡིན། རྒྱལ་པློ་ཁི་རལ་པ་ཅན་གི་སྐུ་དུས་སུ་འདི་ཉིད་ཀིས་བློན་ཆེན་པློ་བན་ཀ་

དཔལ་ཡློན་དང་བཙན་པློ་ཁི་རལ་པ་ཅན་གི་བཙུན་མློ་དཔལ་གི་ངང་ཚུལ་མ་ལློག་ཏུ་ཉལ་

བཤམས་སློ་ཞེས་ཕ་མ་བཅུག་ནས་ཁིམས་ལ་སྦར་ཏེ་མཐར་བློན་ཆེན་པློ་བང་ཐང་དུ་བཀུམས་

པ་དང་གཞི་མེད་ཀི་ཕ་མ་དེར་བཙུན་མློ་ཡིད་མུག་སྟེ་ཕློ་བང་གི་ཡང་སྟེང་ནས་མཆློངས་ཏེ་རང་



  1908  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློག་ལེབས། དེ་ནས་མློ་མ་དང་ཕྱྭ་མཁན་རྣམས་ལ་ངན་སྐུལ་བས་ཏེ་བཙན་པློའི་གཅེན་པློ་ལྷ་

སས་གཙང་མ་འདི་བཞུགས་ན་རྒྱལ་ཁིམས་འཇིག་པས་སྤྱུགས་དགློས་ཟེར་ནས་མློན་དུ་

སྤྱུགས། མཐར་དབས་ཏློ་རེ་ལ་སློགས་པས་རྒྱལ་པློ་ཁི་རལ་པ་ཅན་ཞལ་ལག་པར་གཅུས་ནས་

བཀྲློངས་པ་སློགས་དེ་ནི་རྒྱལ་པློ་གང་དར་མའི་སྐབས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་སྣུབ་མཁན་གི་

ངན་སྐུལ་མཁན་དང་གདློང་ལེན་པ་ཞིག་ཡིན་ནློ།། 

དབས་ཏ་ར་ཁློང་ལློད། སྟག་སྒ་ཁློང་ལློད། ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་ནང་བློན་པློ་འདི་བཙན་

པློ་ཁི་འདུས་སློང་གི་བློན་པློ་ཡིན་པར་གསུངས་ཀང་། ཏུན་ཧློང་ནས་ཐློན་པའི་གཏེར་ཡིག་ནང་། 

བློན་པློ་འདིས་རྒྱལ་པློ་ཁི་ལེ་གཙུག་བརན་གི་དུས་སུ་ཡློས་ལློའི་དགུན་དུས་ནས་འབྲུག་ལློའི་ནང་

བར་ལློ་གཅིག་མ་ལློན་ཙམ་བློན་པློ་བས་ནས་བཀློན་ཕབ་པར་བཤད། ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀི་ཡིག་

ཚང་རིང་པ་ལས། ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་ཞློན་ཙུང་གི་ཁེ་ཡློན་ཁི་ལློ་བཅློ་ལྔ་པ་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་

༧༢༧ལློར་བློད་ཀི་དམག་དཔློན་ཆེན་པློ་སྟག་སྒ་ཁློང་ལློད་དང་འབློ་ལུང་མང་པློ་རེ་གཉིས་ཀིས་

བཀྭའ་ཀྲེའློ་མཁར་ལ་དམག་དྲངས་ཏེ་ཡུལ་སེ་མངའ་འློག་ཏུ་བསྡུས། དེ་དུས་བློན་པློ་སྟག་སྒ་ཁློང་

ལློད་སྙན་གགས་ཆེ་བའི་དབང་གིས། གློང་མས་ཧི་ཞི་ས་ཆའི་ཅེ་ཏུའུ་ཧྲིར་བསྐློས་པའི་པིན་པུའུ་

ཧྲང་ཧྲུའུ་ཡི་གློ་གནས་ཡློད་པ་དཔློན་ཆེན་ཞློ་སུང་གིས་ས་གནས་གང་སར་བློན་སྟག་སྒ་ཁློང་ལློད་

ནི་ཐང་དང་ངན་འབེལ་ཡློད་ཚུལ་གི་འཆལ་གཏམ་བཀྲམ་པས་བཙན་པློ་ཐུགས་དློགས་སྐྱེས་ཏེ་

བློན་པློ་སྟག་སྒ་ཁློང་ལློད་བློད་དུ་བསྐློང་ནས་སློག་ཐློག་བཏང་བར་བཤད་པ་ཁུངས་དག་པར་

མངློན། དབས་སྟག་སྒ་ཁློང་ལློད། ཁི་ལེ་གཙུག་བརན་སྐབས་ཀི་བློན་ཆེན་ཞིག་གི་མིང་། སྤི་ལློ་

༧༢༧ལློར་བསྐློ་གཞག་བས་ཤིང་། ༧༢༨ལློར་གནས་ནས་ཕབ། 

དབས་སྣང་གཞེར། དབས་དབི་ཚབ་ལ་ཟེར་ཞིང་འདིའི་ལློ་རྒྱུས་སྐློར་ཏུན་ཧློང་ནས་ཐློན་པའི་ལློ་

རྒྱུས་ཡིག་ཆ་དེབ་དང་པློར་གསལ། 

དབུ། ① མགློའམ་འགློའི་ཞེ་ས། གལ་གི་དབུ་ལ་བཞུགས་པ། ཕློ་བང་གི་དབུ་རེ། ཕག་ལས་ཀི་དབུ་

འཛུགས་པ། ② མིང་འགའ་ཞིག་གི་སློན་དུ་སྦློར་བའི་ཞེ་སའི་བརྡ་ཞིག དབུ་ཞྭ། དབུ་གདུགས། 

 དབུ་སྐློར་གཡློ་ཞུས། གློང་ལ་མགློ་སྐློར་བཏང་བ་དང་། གཡློ་སྒྱུ་བཤད་པ། 



  1909  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

དབུ་རྐྱང་རློ་གསུམ། ར་དབུ་མ་དང་། རྐྱང་མ། རློ་མ་གསུམ་གི་བསྡུས་མིང་། 

དབུ་སྐྲ། མགློ་སྐྲ། སྐུ་ན་མཐློ་བས་དབུ་སྐྲ་སྐྱ་ཕེད་སློ་ཕེད་ཆགས་པ། ན་གཞློན་རྣམས་ནི་དབུ་སྐྲ་རིང་བ། 

དབུ་སྐྲ་འཇམ་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། 

བློ་འཇམ་པློས་ཡློངས་སུ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀིས་དབུ་སྐྲ་འཇམ་པ། 

དབུ་སྐྲ་དྲི་ཞིམ་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། 

བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་གི་མེ་ཏློག་བཀྲམ་པ་ཉིད་ཀིས་དབུ་སྐྲ་དྲི་ཞིམ་པ། 

དབུ་སྐྲ་སྡུག་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། མཐློང་

བ་དང་སློམ་པས་སང་བར་བ་བའི་བག་ལ་ཉལ་སངས་པའི་ཕིར་དབུ་སྐྲ་སྡུག་པ་སྟེ་ཡིད་དུ་འློང་བ། 

དབུ་སྐྲ་བུང་བ་ལར་གནག་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་

ཤིག་སྟེ། ཡུལ་གི་དགའ་བ་ཟླློག་པར་མཛད་པ་ཉིད་ཀིས་དབུ་སྐྲ་བུང་བ་ལར་མདློག་གནག་པ། 

དབུ་སྐྲ་མ་འཛིང་བའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། 

ཐུགས་འདློད་ཆགས་ལ་སློགས་པས་མ་འཁྲུགས་པ་ཉིད་ཀིས་དབུ་སྐྲ་མ་འཛིང་བ། 

དབུ་སྐྲ་མི་གཤློར་བའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་

སྟེ། རག་ཏུ་ཚིག་མི་རྩུབ་པ་ཉིད་ཀིས་དབུ་སྐྲ་མི་གཤློར་བ་སྟེ་དབུ་སྐྲ་མི་རྩུབ་པ། 

དབུ་སྐྲ་ལི་བ། [རིང] ① མགློ་སྐྲ་བི་བ། ② སྐྲ་འཁིལ། 

དབུ་སྐྲའི་དཔེ་བད་དྲུག དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་གས་ཤིག་སྟེ། དབུ་སྐྲ་བུང་བ་ལར་གནག་པ། 

དབུ་སྐྲ་སྡུག་པ། དབུ་སྐྲ་འཇམ་པ། དབུ་སྐྲ་མ་འཛིང་བ། དབུ་སྐྲ་མི་གཤློར་བ། དབུ་སྐྲ་དྲི་ཞིམ་

པ་བཅས་དྲུག་གློ

དབུ་བསྐློར་བ། མགློ་བསྐློར་བཏང་བའི་ཞེ་ཚིག

དབུ་ཁང་། འཕགས་པ་མཆེད་བཞིའི་ཡ་གལ་བལ་ཡུལ་གི་ལྷ་སྐུ་གགས་ཅན་ཞིག

དབུ་ཁྱུད། དབུ་མེད་ཀི་ཡི་གེའི་ཐློག་མར་འབི་རྒྱུའི་མགློ་རིས་དང་། དབུ་ཅན་གི་ཡི་གེའི་ཐློག་མར་

འབི་རྒྱུའི་མགློ་རིས་༄༅། ༅ འདིའི་མིང་སྟེ། དང་ཀློག་དང་། བེརྒ་ཡང་ཟེར། 

དབུ་ཁིད། འགློ་ཁིད། 



  1910  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དབུ་གུར་། གུར་གི་ཞེ་ས། 

དབུ་རྒྱན། མགློ་རྒྱན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཅློད་པན་དང་། པྲློག་ཞུ། སྤི་བློའི་རྒྱན། གཙུག་གི་ནློར་

བུ། གཙུག་གི་རིན་པློ་ཆེ། གཙུག་རྒྱན། རེ་ཕན་བཅས་སློ།། 

དབུ་རྒྱས་པའ་ིདཔ་ེབད། སངས་རྒྱས་ཀ་ིདཔ་ེབད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའ་ིནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སྨློན་ལམ་ག་ི

ཚོགས་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ཉིད་ཀིས་དབུ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་སྟེ། དབུ་གདུགས་ལར་ཟླུམ་ལ་རྒྱས་པ། 

དབུ་སས། ཉལ་བའི་སྐབས་མགློ་གཞག་སའི་ཞེ་ཚིག

དབུ་ཅན། གཟབ་ཡིག་གམ་ཡིག་དཀར། 

དབུ་ལང་། མགློ་སྐྲ་བསས་མ། 

དབུ་ལློག སར་བློད་ཀི་མི་དྲག་ཚོའི་མགློ་སྐྲའི་ས་ལློག 

དབུ་ཆུང་། བཟློ་བློ་དབུ་མཛད་ཆུང་བ། 

དབུ་ཆེ་བག་དཀར་གཉེན་པློ། བློད་ཀི་གཞི་བདག་ཅིག མདློ་ཁམས་སེ་དགེའི་ཤར་ཕློགས་སུ་དཔལ་

སྤུངས་དགློན་པའི་རྒྱབ་རི་ཡིན། མི་དཀར་ར་དཀར་ཞློན་པ། ཕག་ན་ མདུང་དར་དང་དུང་དཀར་

བསྣམས་པ་ཞིག

དབུ་ཆནེ། ① བཟློ་བློ་དབུ་མཛད་ཆ་ེབ། ② འདློན་པའ་ིམགློ་སྐུལ་མཁན་ག་ིདབུ་མཛད་རྒན་པའམ་གཙ་ོབློ། 

དབུ་ཆེན་རྒྱ་ཁང་སག་ར་དབང་འདུས། དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་དུས་སྨད་ཙམ་དུ་གཙང་རྣམ་གིང་

རློང་རེད་གདློང་ཁུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཁློང་ནི་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པ་བསྟན་

པའི་དབང་ཕྱུག་གི་གམ་བཅར་རི་མློའི་ཞབས་ཞུ་བ་ཡིན། ཁློང་གི་ཕག་བཟློའི་བརམ་བ་ནི་

བཀྲས་ལྷུན་བམས་ཁང་ཆེན་མློའི་ལེབས་རིས་ཀི་གས་སུ་ཡློད་པས་དུས་ད་ལའང་འདྲེན་བེད་

ཀི་ལམ་དུ་གནས། 

དབུ་ཆེན་དར་རྒྱས་པ་རྒྱལ་མཚན་བཟང་པློ། དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པའི་དུས་དཀིལ་ཙམ་དུ་

གཙང་ཁུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་རིག་གནས་སྤི་དང་བེ་བག་སྨན་གསར་གི་

བིས་རྒྱུན་ལ་ཐུགས་གཞློལ་ནས་མཛེས་རལ་རིག་པར་མངའ་བརེས། ཁློང་གི་ཕག་བཟློའི་

བརམ་བ་ནི་བཀྲས་ལྷུན་བཞུགས་ཁིའི་རྒྱབ་ངློས་ཀི་ཙོང་ཁ་བརྒྱད་ཅུ་དང་། གསེང་གཡབ་ཀི་



  1911  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བདེ་ཆེན་ཞིང་བཀློད། ཀུན་གཟིགས་ཞིང་བཀློད། ལམ་རིམ་བ་བརྒྱུད། པཎ་ཆེན་འཁྲུངས་

རབས་རྣམས་ཡིན་ཞིང་། ངློ་མཚར་དཔལ་གིས་ཕྱུག་པའི་ལེབས་རིས་དེ་ནི་ད་ལའང་འདྲེན་

བེད་ཀི་ཡུལ་དུ་གནས། 

དབུ་ཆེན་སེལ་རྐྱང་དྲུང་བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ། དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པའི་དུས་དཀིལ་ཙམ་ལ་

གཙང་ཁུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་བཀྲས་ལྷུན་དགློན་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་། རིག་

གནས་སྤི་དང་ཁད་པར་སྤྲུལ་སྐུ་ཆློས་དབིངས་རྒྱ་མཚོའི་ཕག་རྒྱུན་ལ་སློབ་སྦློང་མཛད་དེ་

མཁས་པར་གྱུར། ཁློང་གི་ཕག་བཟློའི་བརམ་བ་ནི་བཀྲས་ལྷུན་མཆློད་ཁང་དཀིལ་གི་ཚོམས་

ཆེན་དུ་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་གི་ལེབས་རིས་དང་། གནས་བཅུ་ཆུ་ཆགས་མ་གཟིགས་པ་ལྔ་

ལན། གཡུ་ལློ་བཀློད་པའི་ཞིང་བཀློད་བཅས་ཀི་ལེབས་རིས་ཕུལ་དུ་བྱུང་ཞིང་ངློ་མཚར་ལན་པ་

དེ་དག་ཡིན། 

དབུ་ཆློས། དགློན་པའི་དབུ་མཛད་དང་ཆློས་ཁིམས། 

དབུ་ཆློས་གསུམ། དབུ་མཛད་དང་། དགེ་སྐློས། གཞུང་ལས་པ་སྟེ་གསུམ།

དབུ་སྙུང་། ① མགློ་ན་བ། ② མནའ། རློགས་རམ་གནང་རྒྱུའི་དབུ་སྙུང་བཞེས་སློང་།

དབུ་བརེས་པ། འགློ་ཚུགས་པ། རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརེས་པ། 

དབུ་བསྙུང་བཞེས་པ། མནའ་བསྐྱལ་བའི་ཞེ་ཚིག

དབུ་སྟློན། འཇིམ་སྐུ་བཞེང་དུས་དབུའི་བཟློ་ལས་ཚུགས་སྐབས་ཀི་དགའ་སྟློན།

དབུ་གཏུག མགློ་དང་མགློ་གཏུག་པའི་ཞེ་ས།

དབུ་ཐིག ལྷའམ་མི་སྣའི་དབུ་རིས་འབི་སྐབས་སུ་དབུ་ཐིག་རྒྱབ་དགློས། དཔེར་ན་སྟློན་པའི་དབུ་

ཐིག་ལ་བུ།

དབུ་ཐློད། ཀ་པཱ་ལའི་ཞེ་ས།

དབུ་དུམ། དཔེ་ཆའི་དབུ་ཤློག་དུམ་བུ། དཀློན་བརེགས་ཀི་དབུ་དུམ་དེ་རྒྱབ་ཏུ་ཁེར་ནས་ཕིན། 

དབུ་གདུགས། ཉི་གདུགས་ཀི་ཞེ་ཚིག

དབུ་མནའ། མནའི་ཞེ་ས།



  1912  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དབུ་པཎ། དབུ་ཞྭ་པཎ་ཞུ་རྣ་རིང་།

དབུ་སྤི། དགློན་པའི་དབུ་མཛད་དང་སྤི་སློ།།

དབུ་དཔངས། དབུ་འཕང་དང་འདྲ།

དབུ་ཕེང་། ཆུའི་ལྦུ་བའི་ཕེང་བ།

དབུ་འཕང་། མགློ་འཕང་སྟེ་མངའ་ཐང་དང་གློ་གནས་སམ་གཟི་བརིད། དཀར་ཕློགས་ལྷ་རྣམས་དབུ་

འཕང་མཐློ་ན། 

ནག་ཕློགས་བདུད་རྣམས་མགློ་འཕང་དམད་འགློ དབང་གཙོ་འདློད་རྣམས་དབུ་འཕང་མཐློ་ན། 

དཔློན་ངན་རིགས་རྣམས་ཉམས་གུད་རྒྱུ་ཡིན། 

དབུ་འཕངས་མཐློ་བ། མགློ་འཕངས་མཐློ་བ་སྟེ། མང་པློའི་ཁློད་དུ་གཟི་བརིད་ཀི་གཟེངས་བསྟློད་པ། 

དབུ་བ། ལྦུ་བ། ཆུ་རླབས་གཡློས་པས་དབུ་བ་ཐློལ་ཐློལ་དུ་འཕྱུར་བ། དློན་དངློས་དང་མི་མཚུངས་

པའི་རེ་སྟློང་དབུ་བ་ལར་ཡལ་སློང་། 

དབུ་བིངས། ① ཨར་ལས་ཀི་རྡློ་བཟློ་ཤིང་བཟློ་སློགས་ཀི་ལག་རལ་དབུ་མཛད་དང་། ཨར་པློ་བ་

དམངས་ཀི་བསྡུས་མིང་། ② དགློན་པའི་དབུ་མཛད་དང་གྲྭ་དམངས་ཀི་བསྡུས་མིང་།

དབུ་བ། ས་དུས་རྒྱལ་པློ་དང་དཔློན་པློ་སློགས་ཀིས་དད་པ་བ་ཡུལ་གི་བ་མ་གཙོ་བློ་ཞིག། 

དབུ་བ་ཁག་ལྔ། སར་ཁམས་སེ་དགེ་རྒྱལ་པློའི་མཆློད་གནས་ཀི་དགློན་ཁག་ལྔ་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་

དགློན་པ། ཀ་ཐློག་དགློན་པ། དཔལ་ཡུལ་དགློན་པ། རློགས་ཆེན་དགློན་པ། ཞེ་ཆེན་དགློན་པ་

བཅས་ལྔ་ཡིན། 

དབུ་མ། ① དཀིལ་མ། ② འཇིག་རེན་ན་མཐའ་དློར་བའི་དཀིལ་ལ་དབུས་ཞེས་པ་དང་འདྲ་བར་ཡློད་

མེད་ལ་སློགས་པའི་མཐའ་གཉིས་སངས་པས་དབུས་ཉིད་དབུ་མའློ།། ③ སློག་འཛིན་ལ་སློགས་

པའི་རླུང་རྣམས་ཀི་རེན་བེད་པའི་ལུས་ཀི་རའི་གཙོ་བློ་ཞིག་སྟེ། སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་གཉིས་

ཀའི་གཡས་གཡློན་སློགས་ཀི་མཐའ་ལ་མི་གནས་པར་དབུས་སུ་དྲང་པློར་གནས་པས་དབུ་

མར་བཞག་ཅིང་། ཐབས་ཤེས་དབེར་མི་ཕེད་པ། ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་ཀི་རབ་དང་། ཡེ་ཤེས་

ཀི་རླུང་རྒྱུ་བའི་གནས་ཁ་དློག་ནི་སློ་སྐྱའློ།། ④ གཞུང་བཀའ་པློད་ལྔའི་ཡ་གལ་ཟབ་མློ་སྟློང་པ་



  1913  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ཉིད་ཀི་རྣམ་གཞག་སྟློན་པའི་གཞུང་།

དབུ་མ་འཇུག་པ། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བ་བ་དབུ་མའི་གཞུང་ར་བ་ཤེས་རབ་ལ་འཇུག་ཚུལ་

ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བ་གཉིས་ཀི་སློ་ནས་འཇུག་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་ཟླ་བ་

གགས་པས་མཛད་པའི་མདློ་སེ་ས་བཅུ་དང་འབེལ་བའི་སེམས་བསྐྱེད་བཅུའི་རབ་བེད་ཅན་གི་

ར་འགེལ་གཉིས་ལན་གི་གཞུང་ཞིག 

དབུ་མ་སྟློང་ཐུན་ཆེན་མློ། མཐའ་གཉིས་དང་བལ་བའི་དབུ་མའི་ལམ་གསལ་བར་སྟློན་པའི་གཞུང་། 

དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་པར་མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་གིས་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན། 

དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ། སྒྲུབ་བེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཚུལ་གསུམ་དངློས་སྟློབས་ཀིས་སྒྲུབ་པའི་གཏན་

ཚིགས་རང་རྒྱུད་ལ་འགློད་པ་མེད་ཅིང་། སྐྱེ་མེད་དང་སྟློང་ཉིད་སློགས་གཞན་གི་ལློག་རློག་

དགག་པའི་ཆེད་དུ་གཞན་ངློར་ཁས་ལེན་ཅིང་དངློས་སྨྲ་བ་ལའང་ནང་འགལ་སྟློན་པའི་ཐལ་

འགྱུར་ཙམ་ལས་རང་ལུགས་བསྒྲུབ་བ་མེད་པས་ཁས་ལེན་དང་བལ་བ་ཡིན་ནློ།།

དབུ་མ་ཐལ་རང་གི་ཁད་པ། མདློར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན། དབུ་མ་ཐལ་རང་གཉིས་ཀས་བདེན་གཉིས་

རྣམ་པར་འཇློག་ཅིང་། དློན་དམ་བདེན་པ་ལ་ནི་མི་མཐུན་པ་མེད་ཀང་ཀུན་རློབ་བདེན་པ་འཇློག་

པའི་སྐབས་སུ་མི་མཐུན་པ་སྟེ། རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ནི་འཇིག་རེན་ཐ་སྙད་ཀི་རེས་སུ་མི་འབང་སྟེ། 

འཇིག་རེན་པ་རྣམས་ནི་རིགས་པས་དཔྱད་པ་མེད་པ་ཁློ་ནར་རང་གར་ཐ་སྙད་ལ་འཇུག་པས་

འཁྲུལ་པ་སིད་པའི་ཕིར། རྣམ་རིགས་པ་དང་། མདློ་སེ་པ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ནི། རིགས་པ་དང་

ཤེས་པ་རྣམས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པར་ཀུན་རློབ་རྣམ་པར་འཇློག་པར་བེད་ཅིང་། དེ་དག་དློན་

དམ་བདེན་པ་ལ་འཁྲུལ་ཀང་། ཀུན་རློབ་བདེན་པ་ཇི་བཞིན་རློགས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་འདློད། 

 དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་ནི། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གཞན་རྣམས་ནི་འཇིག་རེན་པ་ལས་ལ་བ་ཐ་དད་དུ་གྱུར། 

ཡང་དག་པའི་ས་ལའང་མ་རེག་པས་དེ་དག་གི་བདེན་པ་གཉིས་ཀའི་རྣམ་གཞག་ཐམསཅད་

འཁྲུལ་པ་ཁློ་ན་ཡིན་སྟབས། དེ་དག་གང་དང་ཡང་མི་བསྟུན་པར། འཇིག་རེན་པ་ཁློ་ནའི་ཐ་སྙད་

ཀི་རེས་སུ་འབངས་ནས་ཀུན་རློབ་ཀི་བདེན་པ་འཇློག་པར་བེད་དེ། ཇི་ལར་དློན་དམ་པའི་བདེན་

པ་ལ་འཕགས་པ་རྣམས་ཁློ་ན་ཚད་མ་ཡིན་པ་ལར། ཀུན་རློབ་ཀི་བདེན་པ་འཇློག་པ་ཡང་འཇིག་



  1914  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རེན་པ་ཁློ་ན་ཚད་མ་ཡིན། ཞེས་དགློངས་པ་ཡིན་ནློ། མདློར་བསྡུས་ན། འཇིག་རེན་པས་ནི་

བདག་དང་གཞན་ལས་སྐྱེ་བ་ཞེས་པ་ལ་སློགས་རྣམ་པར་དཔྱློད་པ་འཇུག་པ་མེད་ཀང་། རྒྱུ་

ལས་འབས་བུ་འབྱུང་ངློ་། ཞེས་འདི་ཙམ་རློགས་པ་ཡིན་ལ། ཐལ་འགྱུར་བ་ཡང་ཀུན་རློབ་དེ་

ལར་རྣམ་པར་གཞག་པ་མཛད་པ་ཡིན་ནློ། །ཐ་སྙད་དུ་ཁས་ལེན་ཚུལ་ཡང་མི་འདྲ་སྟེ། རང་རྒྱུད་

པ་རྣམས་ཀུན་རློབ་ཀི་བདེན་པ་ཐ་སྙད་དུ་རང་ལུགས་སུ་ཁས་ལེན་པར་བེད་ལ། ཐལ་འགྱུར་

བ་རྣམས་ནི་དློན་དམ་དང་ཐ་སྙད་གང་དུ་ཡང་རང་ལུགས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ཀི། 

དགློས་པའི་དབང་གིས་ཀུན་རློབ་བདེན་པ་ཡང་འཇིག་རེན་གཞན་ངློར་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཁས་

བངས་པ་མ་གཏློགས་ཐ་སྙད་ཙམ་དུའང་རང་ལུགས་ཡིན་པར་ཁས་མི་ལེན་ཏློ། 

དབུ་མ་སེ་ལྔ། ཤེར་མདློ།། མང་འདས་མདློ།། དཀློན་བརེགས། ཕལ་མློ་ཆེ། ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་

མདློ་བཅས་སློ།། 

དབུ་མ་པ། ཆློས་ཐམས་ཅད་བདེན་པའི་རང་བཞིན་དུ་མ་གྲུབ་ཅིང་། དེ་ཐམས་ཅད་ལློས་བཅས་སམ་

རེན་ཅིང་འབེལ་འབྱུང་དུ་སྨྲ་བའི་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པ་ཞིག 

དབུ་མ་པ་གསུམ། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ལ་མདློ་སེ་སྤློད་པ་དང་། རྣལ་འབློར་སྤློད་པ་གཉིས་དང་། 

དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་བཅས་གསུམ་མློ། 

དབུ་མ་གཞན་སྟློང་། བམས་ཆློས་སེ་ལྔ་པློ་ཐློགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀིས་བཀྲལ་བའི་གྲུབ་མཐའ་ཞིག་

སྟེ། སྤི་ཕློགས་གང་དང་བློ་བརན་སློགས་སློབ་བརྒྱུད་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་དང་། བློད་

དུ་ལློ་ཙཱ་བ་གཟུ་བཙན་གཉིས་ལས་བརྒྱུད། གྲུབ་ཆེན་ཡུ་མློ་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེས་ཡིག་ཆའི་སློལ་

ཐློག་མར་གཏློད། རྒྱལ་བའི་དབང་པློ་རང་བྱུང་རྡློ་རེ་དང་། ཀུན་མཁེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབམས་

པ་སློགས་ཀིས་གསུང་རབས་རྣམས་སུ་ལ་བའི་གནད་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་དེ་ཆེས་གསལ་བར་

མཛདཅིང་། དེའང་ངེས་དློན་མཐར་ཐུག་ཏུ་གསལ་བར་ཞལ་གིས་བཞེས། ཁད་པར་གཞན་སྟློང་

དབུ་མ་ཞེས་པའི་སེང་གེའི་སྒ་སྒློག་པ་པློ་ནི། ཀུན་མཁེན་དློལ་པློ་པ་དང་། ཕིརས་སུ་གསེར་

མདློག་པཎ་ཆེན། རེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་སློགས་ཀིས་གྲུབ་མཐའི་གནད་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ཆེས་

གསལ་བར་མཛད་དེ་གཞན་སྟློང་དབུ་མའི་ཤིང་རའི་སློལ་རྒྱ་ཆེར་སེལ་ལློ། གཞན་སྟློང་པའི་ལ་



  1915  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བ་དམིགས་བསལ་ནི། ཀུན་བརག་གཞན་གཉིས་ཀུན་རློབ། ཡློངས་གྲུབ་དློན་དམ་བདེན་པར་

བཞེད་ཅིང་དེའང་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པའི་མེད་དགག་ཙམ་དུ་ལ་བ་ནི་བེམ་སྟློང་སྟེ། ཀུན་རློབ་

ཀི་སྟློང་ཚུལ་ཡིན་གི། དློན་དམ་པ་སྟློང་པ་ཉིད་ཀི་གནས་ལུགས་ནི་མ་ཡིན་པར་འདློད་ཅིང་། དེ་

ནི་མདློར་ན་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སྟློང་གི་ཡེ་ཤེས་སློ་སློ་རང་རིག་པ་ལ་འཇློག་ལུགས་འདི་ནི་

རྒྱུད་སེ་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀི་དགློངས་དང་ཆེས་མཐུན་པས། མདློ་སགས་གཉིས་མཚམས་སྦློར་

བའི་ཟབ་མློའི་ལ་བ་དབུ་མའི་ལུགས་སློལ་རྣམས་ཀི་རེ་མློར་སློན་པ་ཡིན་ཞེས་ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་

ཏན་རྒྱ་མཚོས་གསུངས།

 དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཐ་སྙད་དུ་ཁས་ལེན་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པར་

སྨྲ་བའློ།། འདི་ལ་དབེ་ན་གཉིས་ཏེ། མདློ་སེ་སྤློད་པའི་དབུ་མ་པ་དང་། རྣལ་འབློར་སྤློད་པའི་དབུ་

མ་གཉིས་སློ། དེ་ལར་དབེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། གཞན་ངློར་ཕི་དློན་མདློ་སེ་པ་ལར་ཐ་སྙད་

ཙམ་དུ་ཁས་ལེན་པ་རགས་པ་ཕིའི་དབུ་མ་པ་དང་། ཐ་སྙད་དུ་ཤེས་པ་ཙམ་ལས་ཕི་དློན་ཁས་

མི་ལེན་པ་ཕ་བ་ནང་གི་དབུ་མ་པ་ཞེས་སློབ་དཔློན་ལེགས་ལན་འབེད་ཀིས་གསུངས། 

དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་ལྔ། སར་རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་

རབ་དང་། རློད་བཟླློག སྟློང་ཉིད་བདུན་ཅུ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ། ཞིབ་མློ་རྣམ་འཐག་བཅས་ལྔའློ།།

དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་དྲུག དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་ལྔའི་སྟེང་དུ་རིན་ཆེན་ཕེང་བ་བསྣན་པས་དྲུག་གློ 

དབུ་མའི་ལ་བ། ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་རློགས་པའི་བློ།

དབུ་མའི་གཏན་ཚིག ༡༽ རྒྱུ་ལ་དཔྱད་པས་རྡློ་རེའི་གཟེགས་མ་ནི།དངློས་པློ་རྣམས་རྒྱུ་ལས་བྱུང་

ཟེར་བ་མི་བདེན་ཟེར། ས་བློན་གི་གནས་སྐབས་ན་མྱུ་གུ་ཡློད་མེད་བསམ་བློ་བཏང་བའི་ཚེ། མྱུ་

གུ་མེད་ན་ནས་ཀི་ས་བློན་སན་མ་ཡིན་ཆློག་པ་ལ་བུ། ཡློད་ན་ཡློད་པ་སར་སྐྱེ་དགློས་ན་སྐྱེ་བ་

ཐུག་མེད་འགྱུར་བའི་སྐྱློན་ཡློད་པ་དང༌། ༢༽ འབས་བུ་ལ་དཔྱད་ན་ཡློད་མེད་སྐྱེ་འགློགས་ནི། 

རྒྱུ་ས་བློན་གི་སྐབས་སུ་འབས་བུ་མྱུ་གུ་མེད་པ་སྐྱེའམ་ཡློད་པ་སྐྱེ་དྲི་བའི་ཚེ། མེད་པ་སྐྱེ་ན་

ནས་ཀི་ནང་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བའི་ངེས་པ་མེད་དེ། ཡུངས་ཀི་ཞེ་ལུ་དང༌། སན་མའི་ཞེ་ལུ་

སློགས་སྐྱེ་དགློས་ཏེ། ཡུལ་དེར་མེད་པ་སྐྱེ་དགློས་ཤིང༌། ཡློད་པ་སྐྱེ་ན་ཡློད་པ་ལ་རྒྱུ་ཅི་དགློས། 



  1916  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ར་ཡློད་པ་ལ་འབི་ཡློད་པ་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རློ། ༣༽ གཉིས་ཀ་ལ་དཔྱད་པ་མུ་བཞི་སྐྱེ་འགློག་ནི། 

རྒྱུ་ས་བློན་ཡློད་པ་ལ་སྐྱེ་བ་ཡང་བཀག་ཚར། མེད་པ་སྐྱེ་བ་ཡང་བཀག་ཚར། །མེད་པ་ལ་མེད་

པ་སྐྱེ་ན་མློ་ཤམ་ལ་བུ་དང༌། རི་བློང་ལ་རྭ་སྐྱེ་བ་ལར། ཡློད་མེད་གཉིས་ཀ་ལ་སྐྱེ་ན་སྐྱློན་ཐམས་

ཅད་འབྱུང་པའློ། དེ་བས་རྒྱུ་འབས་ཟེར་བ་ཐམས་ཅད་མི་བདེན་འཁྲུལ་སྣང་ཡིན། ༤༽གཅིག་

དུ་བལ་ནི། རྡུལ་རས་བདེན་པ་གཅིག་ཤེས་བ་ལ་མི་སིད། གཅིག་མ་རེད་ན་དུ་མ་གར་འབྱུང༌། 

༥༽ རྣམ་བདུན་དཔྱད་པ་ཤིང་རའི་རིག་པ་ནི།བདག་འཛིན་བཤིགས་པའི་སྟྭ་རེ་ཡིན་ཏེ།ཤིང་

ར་ལ་འཁློར་ལློ་བཞི། གཉའ་ཤིང་དང་ལྔ༌། ཁློག་པ་དང་དྲུག བཤློལ་མདའ་དང་བདུན་པློ་ཚོགས་

པ། སྤི་ཤིང་ར་ཟེར་བ་བཙལ་ཚེ་འཁློར་ལློ་སློགས་ཡན་ལག་སློ་སློར་ཤིང་ར་མི་གནས་པ་བཞིན་

དུ། རང་གི་མགློ་ནས་རང་མཐིལ་གི་བར་དུ་བཙལ་ཀང་གང་ཟག་གི་བདག་ཅེས་པ་མི་རེད་པར། 

གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རློགས་པ་དེ་ཡིན་ནློ། ༦༽ རིག་པའི་རྒྱལ་པློ་རེན་འབེལ་གི་རིག་པ་ནི། 

སྣང་སིད་འཁློར་འདས་ཐམས་ཅད་གཅིག་ལ་བལློས་ནས་གཅིག་འབྱུང་བ་སྟེ། ལློས་ནས་བཞག་

པ་ཙམ་ལས་གཞི་གྲུབ་ཤེས་བར་མི་སིད། ཞི་བ་ལྷས། དློན་དམ་བློ་ཡི་སྤློད་ཡུལ་མིན། །བློ་ནི་ཀུན་

རློབ་ཡིན་པར་འདློད། ཞེས་གསུངས་སློ། དེ་ཡང་ཤར་ནུབ་སྟློད་སྨད་མཐའ་དབུས་ཐམས་ཅད་

རང་ལ་ལློས་ནས་བཞག་པ་ལས། ཆེ་ཆུང་བཟང་ངན་མཁས་བླུན་སློགས་ནི་བསམ་ཡུལ་སློགས་

ལ་ལློས་ནས་བཞག་པ་ཡིན་པ་སློགས་སློ། དེ་ལར་བས་ན་སྣང་སིད་འཁློར་འདས་ཐམས་ཅད་ཡློད་

མེད་ཡིན་མིན་སློགས་སྨྲ་བསམ་བརློད་མེད་སྤློས་བལ་མེད་དགག་ནམ་མཁའ་ལ་བུ་དེ་དློན་དམ་

མཐར་ཐུག་ཡིན། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་སངས་རྒྱས་རང་ལས་སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་ཡློན་ཏན་ཡེ་

ཤེས་ཕིན་ལས་སློགས་མེད། གདུལ་བ་རྣམས་ཀི་དག་པའི་སྣང་བ་ལ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སློན་

གི་སྨློན་ལམ་གི་སྟློབས་ཀིས་གདུལ་བ་གཞན་ལ་སྣང་བ་ཡིན། འདི་དག་སྟློན་པའི་བཀའ་ནི་འཁློར་

ལློ་བར་པ་འབུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་དབུ་མ་རིགས་པའི་

ཚོགས་དྲུག་སློགས་ཀི་དློན་མ་ནློར་བ་ཡིན་ཞེས་རེ་བ་མས་གསུངས། 

དབུ་མའི་བསྟན་དློན། དབུ་མའི་ལུགས་སློལ་ཐམས་ཅད་ཀི་བསྟན་བ་མ་ལུས་པ་མདློར་བསྡུས་ན། 

གཞིའི་གནས་སྐབས་ཀི་དབུ་མ་ནི། ཀུན་རློབ་ཇི་ལར་སྣང་བ་ལ་སྐུར་པ་མི་འདེབས་པས་ཆད་



  1917  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

པའི་མཐའ་ལས་གློལ་ཞིང་། དློན་དམ་པའི་གནས་ལུགས་སྤློས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་

བས་རག་པའི་མཐའ་ལས་གློལ་བ་སྟེ་དེ་ཉིད་གཞི་དབུ་མ་བདེན་གཉིས་ཟུང་འཇུག་ཡིན་ནློ། 

 ལམ་གི་གནས་སྐབས་ཀི་དབུ་མ་ནི། ཤེས་རབ་ཀིས་ཆློས་གང་ལའང་མཚན་མར་མི་འཛིན་པས་

རག་པའི་མཐའ་ལས་གློལ་ཞིང་། སྙིང་རེས་གཞན་དློན་དུ་ཆློགས་རྒྱ་ཆེན་པློ་གསློག་པས་ཆད་

པའི་མཐའ་ལས་གློལ་བ་སྟེ་དེ་ཉིད་ནི་ལམ་དབུ་མ་ཚོགས་གཉིས་ཟུང་འཇུག་ཡིན་ནློ། 

 འབས་བུའི་གནས་སྐབས་ཀི་དབུ་མ་ནི། སྤློས་པའི་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་འི་ཆློས་ཀི་སྐུ་

བརེས་པས་རག་པའི་མཐའ་ལས་གློལ་ཞིང་། གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ཀིས་གདུལ་བ་མཆློག་དམན་

གི་དློན་འཁློར་བ་ཇི་སིད་མ་སྟློང་གི་བར་དུ་མཛད་པས་ཆད་པའི་མཐའ་ལས་གློལ་བ་སྟེ་དེ་ཉིད་

ནི་འབས་བུ་དབུ་མ་སྐུ་གཉིས་ཟུང་འཇུག་ཡིན་ནློ། ཞེས་ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་

གསུངས་སློ།།

དབུ་མའི་ལམ། དབུ་མའི་ལ་བ་རློགས་པའི་ལམ།

དབུ་མའི་ལམ་གི་དགག་བ་གསུམ། ཉློན་མློངས་པའི་སྒིབ་པ་ཆགས་སྒིབ། ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་ཐློགས་

སྒིབ། སྙློམས་འཇུག་གི་སྒིབ་པ་དམན་སྒིབ་བློ། 

དབུ་མའི་སློབ་དཔློན་གསུམ། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས། ཟླ་བ་གགས་པ། ཞི་བ་ལྷའློ།། 

དབུ་མེད། གཤར་ཡིག་གམ་ཡིག་ནག

དབུ་རྨློག ① སློན་དཔའ་བློ་གཡུལ་དུ་ཆས་སྐབས་ལློགས་སུ་གློན་རྒྱུའི་ལགས་ཞྭ། ② མགློ་འཕང་། 

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབུ་རྨློག་བཙན་པ། ③ [རིང]སིད་དབང་། 

དབུ་དམར། སྐྲ་མེད་པའི་མགློ་དམར་རེན།

དབུ་རེ། ཕློ་བང་གི་རེ་ཐློག་དང་རི་རེ་སློགས།

དབུ་རེའི་བ་འདབ། ཁང་པའི་རེ་ཐློག་གི་རྒྱ་ཕིབས། 

དབུ་གཙོ། འགློ་བེད་གཙོ་བློ།

དབུ་ཚད། དབུ་མ་དང་ཚད་མའི་བསྡུས་མིང་།

དབུ་ཚབ་དགློན། དགློན་པ་འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། 



  1918  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གསེར་ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

དབུ་མཚམས། ① དབུ་སྐྲ་ཡློད་མེད་མཚམས། ② དབུ་སྐྲ་རང་སློ་སློའི་བར།

དབུ་མཛད། ① ཚོགས་ཀི་འདློན་པའི་དབུ་སྐུལ་མཁན། ② བཟློ་ལས་ལག་རལ་གི་ཇུས་འགློད་བེད་

མཁན། ལགས་བཟློའི་དབུ་མཛད། ཤིང་བཟློའི་དབུ་མཛད།

དབུ་ཞུར། མགློ་དམར་པློ།

དབུ་ཞྭ། ཞྭ་མློ།

དབུ་གཞུག ① སྐྲ་གཞུག ② མགློ་མཇུག དབུ་གཞུག་མེད་པ། དབུ་གཞུག་ཡློད་པ། དབུ་གཞུག་

མ་ཚང་བ།

དབུ་བཞུགས། གལ་མགློའམ་ལས་ཀའ་ིམགློར་སློད་པ། དབུ་བཞུགས་སྐུ་ཚབ། དབུ་བཞུགས་བློན་ཆེན། 

དབུ་བཞུགས་ཁིམས་དཔློན་ཆེན་མློ། 首席法官 ཟེར། དབང་ཆ་ཆེ་ཤློས་ཀི་ཁིམས་དཔློན་ཆེན་མློ། 

ཡང་ན་ཁིམས་དཔློན་ཁི་པ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

དབུ་བཞུགས་ཞིབ་དཔྱློད་ཆེན་མློ། 首席检察官ཟེར། དབང་ཆ་ཆེ་ཤློས་སམ་གློད་དློན་གང་ཞིག་

ཞིབ་དཔྱློད་མཁན་གི་གཙོ་སྐྱློང་ཁིམས་དཔློན། ཡང་ན་ཞིབ་དཔྱློད་དཔློན་ཁི་པ་ཞེས་པ་མིང་གི་

རྣམ་གངས་ཡིན།

དབུ་ཟླུམ་ཞབས་རེན། ས་དུས་རྒྱ་གར་གི་དགེ་སྦློང་རྣམས་ཀི་ཆ་བད།

དབུ་བཟང་རལ་བུ། ཤང་དྲིལ་དམར་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

དབུ་ཡ། ཡ་མའི་ནད།

དབུ་ཡུ། [ཡུལ]ཨ་ཡུ་མ་སྟེ། གནག་ཕྱུགས་རྭ་མེད་མཁན། 

དབུ་གཡློར་འཁྲུག་སློང་། གང་དར་མ་འདས་རེས། བཙུན་མློ་གཉིས་སློ་སློའི་ཕློགས་བློན་འབངས་

ཐ་དད་ཀིས་བཟུང་སྟེ་ཡུམ་བརན་གིས་དབུ་རུ། འློད་སྲུངས་ཀིས་གཡློ་རུ་བཟུང་ནས་དབུ་

གཡློར་འཁྲུག་པ་བས། དེའི་ཕློགས་བློད་ཡུལ་ཕལ་ཆེར་ལ་ཁབ་སྟེ་ཡུལ་གྲུ་རེ་རེར་ཡང་ཆེ་སིད་

ཆུང་སིད། མང་ཚན་ཉུང་ཚན། གསེར་པ་གཡུ་པ། ཤ་ཟན་རམ་ཟན། ཞེས་སེ་གཉིས་གཉིས་སུ་

ཆད་དེ་རློད། རྒྱལ་བུ་གཉིས་ལློ་ཉེར་གསུམ་ལློན་པའི་ས་གང་ནས་བཟུང་སྟེ་འབངས་ཀི་ཁེང་



  1919  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ལློག་རྣམས་རིམ་པར་བྱུང་ངློ་།། 

དབུ་རུ། ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་བློད་ཡུལ་རུ་ཆེན་ལྔའི་

ཡ་གལ། བར་དབུས་གཙང་རུ་བཞིའི་ནང་གསེས་ལེ་བ་ལྷ་ས་ར་མློ་ཆེར་བཞག་ནས་ཤར་འློལ་

ཁའི་ཤུག་པ་སྤུན་བདུན་དང་། ལྷློ་རྨ་ལ་ལ་རྒྱུད། ནུབ་གཞུ་སྙེ་མློ། བང་པྲགས་ཀི་གང་མ་གུར་

ཕུབ་བཅས་སློ་སློའི་བར་དུ་སློང་བའི་ས་ཡུལ་གི་མིང་རིང་པ་ཞིག་ཡིན།[ཆློས་འབྱུང་མཁས་

པའི་དགའ་སྟློན་]ལས་གསལ་བའི། ཤར་འློལ་ཁའི་ཤུག་པ་སྤུན་བདུན། དེང་སང་འློལ་ཁ་རློང་

ཁློངས ལྷློ་རྨ་ལ་ལ་བརྒྱུད། གཙང་ཆབ་དང་སྐྱིད་ཆུའི་བར་གི་རི་བརྒྱུད། ནུབ་གཞུ་སྙེ་མློ། སྙེ་

མློ་རློང་ཁློངས་གཞུ། བང་པྲགས་ཀི་གང་མ་གུར་ཕུབ། དེང་དུས་ག་ཡློད་དཔྱློད་པར་མཛོད་ཅིག 

དབུས་ཀི་ཚད་ལྷ་ས་ར་མློ་ཆེ། 

དབུ་རུ་ཀ་ཚལ། མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་ཁློངས། དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་བཙན་པློ་སློང་བཙན་

སམ་པློས་ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་བཞེངས་མཛད་སྐབས་ཝུན་ཁེན་ཀློང་ཇློ་སློར་ཐང་

བརྒྱད་ཅུ་སྐློར་ནས་རིས་པ་ལར་ཁ་བ་ཅན་གི་ཡུལ་འདི་སིན་མློ་གན་རྐྱལ་དུ་འགེལ་བ་འདྲ་བའི་

དཔུང་མགློ་དང་། དཔྱི་མགློ་མནན་པ་རུ་བཞིའི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞི་བཞེངས་ཞེས་གསལ་བ་

ལར་དཔུང་མགློ་གཡས་པར་དབུ་རུ་ཀ་ཚལ་དང་། དེའི་ཡན་ལག་ཏུ་གསེར་ཧང་གིར་ཏི་

བཞེངས་པ་ལས་དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་འབི་གུང་གི་བ་མ་རིན་པློ་ཆེ་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་

བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་དགློན་སེ་ཞིག་འཛུགས་པར་མཛད་འདུག

དབུ་མཛད། དགློན་པའི་ཚོགས་པ་འགློ་འཛུགས་ནས་དབངས་ར་དང་བཅས་པས་འདློན་མཁན། 

འདི་དབངས་གདངས་དང་། ཆློ་ག་ལ་མཁས་པའི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ན་ད་གཟློད་དབུ་མཛད་ཀི་གློ་

གནས་ཐློབ་ཐུབ། 

དབུ་རུ་སྟློད། སྐྱིད་ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་འབི་གུང་སློགས་ཀི་ས་ཁུལ་འདི་དག་གི་མིང་ཡིན། 

དབུ་རུ་ཤློད་ཆེན། བློད་སྐྱིད་ཤློད་ཀི་མིང་རིང་།

དབུ་རུའི་སྟློང་སེ་བཅུ། ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་ནང་གསལ་བ་ལར་ན། དློར་སེ་སེ་

བཙམས་གཉིས། ཕྱུགས་མཚམས་འབང་མཚམས་གཉིས། ཅློམ་པ་འབི་མཚམས་གཉིས། སྐྱིད་



  1920  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྟློད། སྐྱིད་སྨད་ཅེས་པ་ལྷ་ས་ནས་ཆུ་ཤུར་བར། ཡེལ་རབ་བཅས་ལས་ཏུན་ཧློང་གི་ཡིག་ཆར་

ཐློག་མར་ཟིང་པློ་རེ་སྟག་སྐྱ་བློའི་མངའ་ཁློངས་སུ་ཡེལ་རབ་སེ་བཞི་བ་བ་ཡློད་པ་རེས་སུ་ཟིང་

པློ་རེའི་བློན་པློ་གཉན་འཛི་ཟུང་གིས་ངློ་ལློག་བས་ཏེ་ཟིང་པློ་རེ་ཁི་བང་གསུམ་ལ་ངློ་ལས་ནས་

སྟག་སྐྱ་བློ་བསད་ནས་ཡུལ་ཡེལ་རབ་སེ་བཞི་དང་ཀླུམ་ཡ་གསུམ་བཅས་ཟིན་པློ་རེ་ཁི་བང་

གསུམ་གི་མངའ་ཁློངས་སུ་བསྡུས། རེས་སུ་ཟིང་པློ་རེའི་བན་མང་ཙེང་སྐུ་སློགས་མི་བཞི་ཟིང་

པློ་རེར་ངློ་ལློག་ནས་སྟག་རི་གཉན་གཟིགས་ལ་མགློ་བཏགས་ཞུས་པ་ཁློ་ཚོས་ཐབས་ཇུས་

བཏློན་པའི་འློག་གནམ་རི་སློང་བཙན་གིས་དམག་དྲངས་ཏེ་ཟིང་པློ་རེ་ཁི་བང་གསུམ་གཏློར་བ། 

ཡུལ་གི་མིང་འཕན་ཡུལ་དུ་བཏགས་པ། མང་སློགས་མི་བཞི་ལ་ཟིང་པློ་རེའི་ཡུལ་བན་སློགས་

མང་པློ་བ་དགར་སྤད་ནས་བློན་པློའི་ནང་དུ་བཅུག་པ་སློགས་ཞིབ་པར་ཏུན་ཧློང་ནས་ཐློན་པའི་

ལློ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་ལེའུ་བཞི་པར་གསལ་ཞིང་། བློན་པློ་བཀའ་ཐང་ལས་ཡེལ་ཞབས་སྟློང་ཆུང་

བན་ཀའི་སྟློང་སེ་ཡིན་ཞེས་ཀང་གསལ་བའི་བན་ཀ་ནི་འཕན་ཡུལ་དུ་ཡློད་པའི་རུས་རྒྱུད་ཚོ་པ་

ཞིག་ཡིན་པར་ཇློ་བློ་རེའི་རྣམ་ཐར་ཆེན་མློ་ལས་གསུངས། 

དབུ་རེག མགློ་རིལ།

དབུ་ལློ། སྐྲའི་ཞེ་སའི་མིང་། རྒྱལ་པློའི་དབུ་ལློ་ལ་བུ།

དབུ་སེམས་གཉིས། དབུ་མ་པ་དང་། སེམས་ཙམ་པའི་བསྡུས་མིང་།

དབུ་བསིལ། ① མགློ་སྐྲ་འཁྲུད་པ། ② སྐྲ་བཞར་བ། ③ སྐྲ་བཤིག་པ་སྟེ། སྐྲའི་ས་ལློའམ་ལང་ལློ་

བཤིག་པ།

དབུག ཨི་ཁུང་འབིགས་པ་པློས་དབུག་རྒྱུ་དང་། དབུག་གམ་དབུ་གུ་ནི་ཨི་ཁུང་ལའང་།

དབུག་པ། འབིགས་པའི་མ་འློངས་པ།

དབུགས། ① སློག་རའི་ནང་གི་རླུང་ཁམས། ཁ་སྣའི་དབུགས། སློག་དབུགས་རྒྱུ་བ། དབུགས་མི་

བདེ་བ། དབུགས་འབྱུང་བ། དབུགས་བལ་བ། དབུགས་བསད་པ། དབུགས་འཚུབས་པ། 

དབུགས་འཚངས་པ། དབུགས་རྔམ་པ། དབུགས་རྔུབ་པ། རླུང་ཁག་སྟློད་དུ་བརྒྱུགས་ནས་

དབུགས་བརངས་པ། ② ཡུན་དུས་ཀི་ཚད་འཇལ་བེད་ཅིག་སྟེ། སྐྱེས་བུ་ནད་མེད་སྟློབས་དང་



  1921  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ལན་པ་ཞིག་གི་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བརིས་ནས་དབུགས་ཁུག་པ་ཉི་ཁི་ཆིག་

སྟློང་དྲུག་བརྒྱ་ནི་ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་ཚད་དང་། དབུགས་དྲུག་ནི་ཆུ་སང་གཅིག་དང་། ཆུ་སང་

དྲུག་ཅུ་ནི་ཆུ་ཚོད་གཅིག་བཅས་ལ་ཡུལ་གི་ཆུ་ཚོད་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་སྦར་བའློ།། 

 ཆུ་ཚོད་འཁློར་ལློ་དང་སྦར་ན། སྐར་ཆ་བཞི་ལ་དབུགས་གཅིག སྐར་མ་གཅིག་ལ་དབུགས་བཅློ་

ལྔ། ཆུ་ཚོད་གཅིག་ལ་དབུགས་དགུ་བརྒྱ། ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་ཆུ་ཙོད་ཉེར་བཞི་སྟེ་དེའི་རིང་ལ་

དབུགས་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟློང་དྲུག་བརྒྱ་ཐམ་པའློ།། ③ ཟླ་བ་སློ་སློར་འཐློབ་རྒྱུའི་དབུགས་སང་ཞེས་

པའི་དབུགས། ④ [མངློན]ཆུ་སང་གཅིག་ལ་དབུགས་དྲུག་ཡློད་པས་གངས་དྲུག་མཚོན། 

དབུགས་རྐྱལ། ཆློས་ལུགས་ཆློ་གའི་ནང་གི་ལྷ་འདྲེའི་ཡློ་བད་ཅིག ལྷ་འདྲེས་སེམས་ཅན་ལ་གནློད་

འཚེ་བེད་སྐབས་སེམས་ཅན་གི་དབུགས་རྣམས་བསྡུས་ཏེ་བླུག་སའི་རྐྱལ་པ་ཞིག་ཡློད། 

དབུགས་སྐྱེས། [མངློན]ཉིན་ཞག་སུམ་ཅུ་ལ་ཟླ་བ་གཅིག་ཏུ་བས་པའི་ཟླ་བའི་མིང་། 

དབུགས་སྐྱློ་པློ། སྙིང་སྟློབས་མེད་པའམ་ལས་ཤུགས་མི་ཐློན་པ། དཀའ་ངལ་མཐློང་བ་ཙམ་གིས་

བག་འཁུམ་པའི་དབུགས་སྐྱློ་པློ་དེ་འདྲ་བེད།

དབུགས་ཁང་། ལྷ་འདྲེས་སེམས་ཅན་གི་དབུགས་བསྡུས་ཏེ་བཅུག་སའི་ཁང་པ་སྟེ། བསམ་ཡས་

དབུགས་ཁང་ལ་བུའློ།། 

དབུགས་འཁར་བ། དབུགས་མགིན་པར་ཐློགས་པ། ལུད་པས་སྐ་ེསྦུབས་བཀག་པས་དབུགས་འཁར་བ།

དབུགས་འཁུན་པ། དབུགས་རེག་པ། ན་ཟུག་དྲག་པློས་དབུགས་འཁུན་པ།

དབུགས་རྒློད་པ། ཧར་སྒ་དང་བཅས་ཏེ་གཏློང་བའི་དབུགས། ཐག་རིང་ཞབས་འཕེན་གློད་པས་

དབུགས་རྒློད་པ། 

དབུགས་ལྒང་། རླུང་ཡང་པློ་བླུགས་ཏེ་ནམ་མཁའ་མཐློ་སར་གློད་རྒྱུའི་ལྒང་བུ།

དབུགས་སང་། ཟླ་བའི་འགློ་ཚུགས་པ་དང་དཀིལ་ལ་སེབས་པའི་དུས་རགས། ཕུག་ལུགས་ལ། 

འཛམ་གིང་ཆེན་པློའི་ས་དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་ལ་ཁིམ་སེབས་འདྲའང་། ས་ཚིགས་དབང་གིས་

དཔྱིད་ཟླ་སློགས་འགློ་ཚུགས་དུས་མི་འདྲ་ཞིང་། དུས་བཞི་མི་འགྱུར་བའི་ཆེད་དུ་ཁིམ་ཟླ་བཅུ་

གཉིས་རེ་རེར་དབུགས་ཐློབ་དང་སང་ཚད་རེ་རེ་སྟེ་དུས་ཚིགས་ཉེར་བཞི་ཐློབ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་



  1922  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབྱུང་། དེ་ཡང་ལྷློ་གིང་དབུས་མར་ཉི་མ་ལུག་ཁིམ་དུ་སེབས་དུས་དཔྱིད་མཉམ་ཡིན་པར་ངེས་

ཀང་། རང་ཅག་ས་ཚིགས་འདིར་ཁིམ་སེབས་ནས་ཁིམ་ཞག་བརྒྱད་འདས་མཚམས་སུ་རང་

སང་ཤར། ཁིམ་སེབས་སློན་དུ་ཁིམ་ཞག་བདུན་གི་མཚམས་སུ་དབུགས་ཐློབ་འབྱུང་བ། ཚེས་

ཟླའི་དབང་དུ་བས་ན་སང་རི་རང་རང་གི་ཚེས་གཅིག་ནས་གནམ་སྟློང་བར་གང་དུ་འཁེལ་བ་

ངེས་པ་མེད་ཀང་། ཚེས་གང་རུང་ཞིག་ལ་ངེས་པར་སང་ཤར་དགློས། གལ་ཏེ་སང་དང་བལ་ན་

ཟླ་བ་དེ་ཟླ་བཤློལ་དུ་འདློན། 

དབུགས་སློམ་པ། ཤེད་ཤུགས་སྒིམ་པ། ལུས་རལ་སྦློང་དུས་དབུགས་བསློམས་ཏེ་གད་རྡློ་འདེགས་པ། 

དབུགས་བརྒྱངས་པ། དབུགས་གེན་དུ་འཚངས་པ། དག་ལ་ཁློང་ཁློ་འབར་ནས་དབུགས་བརྒྱངས་པ། 

དབུགས་ངན། འློག་རླུང་གི་མིང་།

དབུགས་ངར་བ། དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་དྲག་པློ། གཞན་དང་ཁ་འཛིང་ཤློར་ནས་དབུགས་ངར་བ། 

དབུགས་ངལ་གསློ་བ། དབུགས་ལྷློད་འཇགས་སུ་གཏློང་བ། གཞས་གདངས་རིང་པློ་འཐེན་པའི་

སྐབས་སུ་དབུགས་ངལ་གསློ་བ་བེད་དགློས། དག་ལ་རྡུང་རྡེག་གཏློང་དུས་ཕ་རློལ་པློ་དབུགས་

ངལ་གསློ་བའི་གློ་སྐབས་མི་འཐློབ་པ་ཞིག་བེད་དགློས།

དབུགས་རྔུབ་གཏློང་། དབུགས་ཚུར་འཐེན་པ་དང་ཕར་འབུད་པ། དབུགས་རྔུབ་གཏློང་རང་བབས་སུ་

བཞག་པ། དབུགས་སྔུར། སྔུར་བ་སྟེ་གཉིད་ཀི་སྐབས་མཚུལ་ཁུང་ནས་གཏློང་བའི་དབུགས་སྒ།

དབུགས་ཆ། ① དབུགས་ཕར་གཏློང་ཚུར་རྔུབ་རེ་རེའི་ཡུན་ནམ་ཁུག་པ་གཅིག་གི་ཆ་ཤས། ② ཆུ་

ཚོད་སྐར་མའི་དབུགས་ཆ། 

དབུགས་ཆགས། [རིང]སློག་ཆགས།

དབུགས་ཆད་པ། དབུགས་ཀི་རྒྱུ་བ་ཆད་པ་སྟེ། ཤི་བ་དང་དཀའ་ལས་ཧ་ཅང་ཁག་པའི་དློན་ལའང་། 

དབུགས་ཆད་ལ་ཁད། དབུགས་རྔུབ་འཐེན་བ་རྒྱུ་མཚམས་འཇློག་གབས་ཡློད་པ། ཡང་ན་འཆི་ཁར་

ཉེ་བ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན།

དབུགས་ཆེན་འབིན་པའི་རྣལ་འབློར། རྣལ་འབློར་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། རིང་མའི་གཞུང་ལས་

མཐློང་ལམ་དུ་འཇིགས་པ་ལྔ་དང་བལ་ཞིང་ཆློས་ཉིད་མངློན་སུམ་མཐློང་བས་འཇིག་རེན་གི་



  1923  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ཆློས་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པས་དབུགས་ཆེན་འབིན་པའི་རྣལ་འབློར་ཞེས་བའློ།། 

དབུགས་སྟུག་ཧལ། དབུགས་བསགས་པ། དཔེར་ན། རྒྱུག་དྲགས་པས་དབུགས་སྟུག་ཧལ་བྱུང་ལ་བུའློ།། 

དབུགས་གཏློང་ལེན། དབུགས་ཕིར་འབིན་པ་དང་། 

ནང་དུ་རྔུབ་པ།

དབུགས་བཏང་བ། དབུགས་རྔུབ་འབིན་བེད་པ། 

དབུགས་ཐག ① དབུགས་ཀི་བར་ཡུན། ② དབུགས་ཀི་ནུས་ཤུགས་འཁློངས་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད། 

བེའུའི་དབུགས་ཐག་ཐུང་བ། ར་དེ་དབུགས་ཐག་རིང་བས་ལེ་དབར་མང་པློར་བང་རྒྱུག་ཐུབ།

 དབུགས་ཐེབ་རེ། [ཡུལ]དབུགས་ཐེངས་རེ་སྟེ། དབུགས་གཏློང་ཐེངས་གཅིག 

དབུགས་ཐློབ། ① ཤི་བའམ། བརྒྱལ་བ་ལས་སར་སློས་པ། ② སྐྱེ་འགློ་དབུགས་ཡློད་པ་སྟེ་སེམས་

ཅན། ③ ཟླ་བ་སློ་སློའི་ཟླ་འགློ་ཐློག་མར་ཚུགས་པ།

དབུགས་འཐུམ་འཐུམ། དབུགས་བཏང་མ་ཐུབ་པའི་དློན། དབུགས་འཐུམས། དངློས་རས་གཞན་

གིས་དབུགས་ལམ་བཀག་ནས་དབུགས་གཏློང་མི་ཐུབ་པ་བེད་པའི་དློན། 

དབུགས་རྡེབ་པ། དབུགས་ཧད་དེ་འགུལ་བ། ཐག་རིང་དུ་བང་རལ་བརྒྱུགས་ཀང་དབུགས་མི་རྡེབ་པ། 

དབུགས་བསྡུ་བ། དབུགས་ལེན་པ།

དབུགས་འདྲེན་པ། ① དབུགས་སམ། རླུང་ནང་དུ་འཇུག་པ། དབུགས་ཆད་ཀི་མིའི་ཁློག་པར་

དབུགས་འདྲེན་པ། ལྒང་བུ་ཚོན་ཁའི་ནང་དུ་དབུགས་འདྲེན་པ། ② དབུགས་ཀི་གངས་འདྲེན་

པ། སེམས་རྣལ་དུ་གནས་ཕིར་དབུགས་འདྲེན་པ། 

དབུགས་མནམ་པློ། ནད་ཀི་རྣམ་པ་ཞིག་སྟེ། དབུགས་ཧལ་བའམ་རྒློད་པའི་དློན།

དབུགས་པད། དངུལ་དམར་གི་དློན། ཟླ་མཇུག་ལ་དབུགས་པད་ཚང་མ་རློགས་སློང་། 

དབུགས་ཕི་ནང་དུ་རྒྱུ་བ་རེས་སུ་དྲན་པ། དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་ཀི་ལན་གངས་བགངས་ནས་སེམས་

གཞན་དུ་མི་གཡེང་པར་སློམ་པའི་ཚུལ།

དབུགས་ཕིན་པ། ① དབུགས་ཆད་དེ་ཤི་བ། ② སྡུག་བསལ་ཞི་བ། ནད་པ་སྡུག་བསལ་ལས་གློལ་

ཏེ་ངལ་བསློའི་དབུགས་ཕིན་པ།



  1924  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དབུགས་ཕྱུང་། ① དབུགས་ཕིར་ཕྱུང་བ། ② སྡུག་བསལ་ལས་གློལ་བར་བས་པ། 

དབུགས་བལ། [མངློན]རློ།།

དབུགས་དབྱུང་། དབུགས་འབིན་པ་དང་འདྲ།

དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་བསློམ་ཚུལ་དྲུག བགང་བ། རེས་སུ་འགློ་བ། འཇློག་པ། ཉེ་བར་རློག་པ། བསྒྱུར་

བ། ཡློངས་སུ་དག་པ། 

དབུགས་འབིན་རྔུབ། དབུགས་ཕིར་འབིན་པའམ་བཏང་བ་དང་ནང་དུ་རྔུབ་པ་གཉིས་ཀའི་ཐུན་མློང་

གི་ཐ་སྙད་ཅིག

དབུགས་འབིན་བདག [མངློན]རླུང་ལྷ།

དབུགས་འབིན་པ། ① སེམས་གསློ་བ། མ་ངན་གིས་གཟིར་བ་རྣམས་གཏམ་སྙན་གིས་དབུགས་

འབིན་པ། ② དབུགས་ཕར་གཏློང་བ།

དབུགས་མ་ིབད་ེབ་ལྔ། ཕན་ཚགེས། མུན་ཅན། དབུགས་ཆད། དབུགས་ཆནེ་པློ། དབུགས་གནེ་འབྱུང་ངློ་།། 

དབུགས་མི་བདེ་བའི་ནད། བད་ཀན་གི་དབུགས་ལམ་བཀག་ནས་ལུད་པ་འཕེལ་ཞིང་དབུགས་

གཏློང་མི་བདེ་བར་གྱུར་པའི་ཨློལ་ཀྲློང་གི་ནད་ཅིག

དབུགས་མི་བདེ་བ་ཆེན་པློ། སྐད་འཛེར་ཞིང་མགུལ་པ་སྐམ་ལ་དབུགས་རྒློད་ཅིང་ལུད་པ་མང་དུ་

འབྱུང་བའི་དབུགས་མི་བདེ་བའི་ནད་ཅིག

དབུགས་མི་བདེ་བའི་ནད་རིགས་ལྔ། ༡ཕན་ཚེགས། ལློ་འགངས་ཤིང་ངློམས་པློར་འདུག་པའི་རེས་

སུ་ལུས་དྲག་ཤུལ་བས་པའི་རྐྱེན་ལས་འབྱུང་། ༢ མུན་ཅན། གློ་མིག་བད་ཀན་གིས་འགགས་

པས། ལུད་པ་མང་ལ་གེ་བ་ངར་ཞིང་འཛེར། ཉལ་ན་མི་བདེ་ཞིང་། རློ་སྟློད་གཟེར་སྙམ་བེད། 

༣དབུགས་ཆད། བད་ཀན་གི་གློ་མིག་འགགས་པས་གེན་རྒྱུའི་རླུང་གི་མཐུ་ཉམས་ཏེ། 

དབུགས་འབིན་མི་བདེ་ཞིང་། ཁ་སྐམ་ལ་སྐད་གདངས་དམའ་བས་མཐར་གཏམ་གི་གཞུག་ཆད་

དེ་ལློག་གཏམ་སྨྲ་བ་ལ་བུའི་སྒར་འགྱུར། ༤ ཆེན་པློ། སྐད་འཛེར་ཞིང་མགུལ་པ་སྐམ་པ། སྐད་

ང་རློ་ཆེ་བ། ལུས་འགུལ་བསྐྱློད་ཀི་ཚེ་དབུགས་རྒློད། ལུད་པ་མང་དུ་འབྱུང་། ༥ གེན་རྒྱུ། བད་

ཀན་གིས་གེན་རྒྱུའི་དབུགས་རྒྱུ་བའི་ལམ་བཀག་ནས་དབུགས་ཕིར་འབིན་བདེ་ཞིང་ནང་དུ་



  1925  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

དབུགས་ཐུང་རྩུབ་རྔུབ་པ་དཀའ་བ།

དབུགས་མེད་པ། ཤེད་ཤུགས་ཞན་པ། གསར་བརེའི་སྤློ་སེམས་ཆེར་མེད་པས་ལས་དློན་བེད་པར་

དབུགས་མེད་པ་ལ་བུར་སྣང་བ། 

དབུགས་མེད་པགས་པ། རྡློ་དྲེག་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་

འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། 

དབུགས་མེད་པགས་པ་བརན་པློའི་དྲེག ། བག་གི་ཨུཏྤལ་སྨུག་པློའི་བུ། ། བག་གི་མེ་ཏློག་ཕ་

བློང་དྲེག ། བག་རི་རྣམས་ནི་རྡློ་དྲེག་མིང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར། 

དབུགས་བརེགས་པ། དབུགས་འབིན་རྔུབ་བེལ་པློར་གྱུར་པ། འཆི་ནད་ཀིས་ཟིན་ཏེ་མལ་དུ་ལྷུངས་

ནས་དབུགས་བརེགས་པ། 

དབུགས་ཚ་བ། ཁ་དང་སྣ་ནས་དབུགས་ཚ་པློ་འདློན་པ། དབུགས་འཚངས་པ། དབུགས་སྟློད་དུ་

བརྒྱངས་ནས་རྔུབ་འབིན་དཀའ་བ།

དབུགས་ཡན། ནམ་ཀུན་དང་མི་འདྲ་བའི་དབུགས་གཏློང་སྟངས་ཤིག ནད་ཟུག་ལངས་ནས་

དབུགས་ཡན་གཏློང་བ།

དབུགས་རིང་། ལུས་སེམས་ངལ་དུབ་ཆེ་བའི་དབུགས་འབིན་སྟངས་ཤིག ནད་རློ་ལངས་ནས་

གཅློང་སྐད་འབིན་ཞིང་དབུགས་རིང་གཏློང་བ།

དབུགས་རིང་ནར་ནར། བློ་ཕམ་པ་སློགས་ཀིས་དབུགས་རིང་པློར་གཏློང་བ། ཕམ་ཉེས་བྱུང་ནས་

དབུགས་རིང་ནར་ནར་དུ་གཏློང་བ།

དབུགས་རླངས། ཁ་སྣ་ནས་འབྱུང་བའི་རླངས་པ། དགུན་དུས་ཞློགས་པར་ཁའི་དབུགས་རླངས་

མཐློང་ཐུབ། 

དབུགས་རླུང་། དབུགས་དང་ངློ་བློ་གཅིག་པའི་རླུང་། དབུགས་ཤློར་བ། ཐང་ཆད་དེ་བས་ཤུགས་

ནུས་ཉམས་པ། ཕམ་ཉེས་བྱུང་བ་ཙམ་གིས་དབུགས་ཤློར་བ། 

དབུགས་སུབ། དབུགས་འཐུམས་པ། དུ་བས་ཁེངས་པའི་ས་དློང་ནང་དུ་ཕིན་པས་དབུགས་སུབ་

ཐེབས་པ།



  1926  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དབུགས་བསགས་པ། དབུགས་འཚངས་པ་དང་དློན་གཅིག་སྟེ། དབུགས་གཏློང་དཀའ་བས་ལན་

མང་དུ་ཧལ་ཧལ་ཟེར་བ།

དབུགས་ཧད་པ། དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་མི་བདེ་བ། བརྒྱུགས་དྲགས་པས་དབུགས་ཧད་ནས་རེ་ཞིག་

སྐད་ཆ་ཡང་མི་ཐློན་པ་ཞིག་བྱུང་།

དབུགས་ཧལ་བ། དབུགས་འཚངས་པ་དང་དློན་གཅིག་སྟེ། དབུགས་གཏློང་དཀའ་བས་ལན་མང་

དུ་ཧལ་ཧལ་ཟེར་བ།

དབུགས་ལྷད་ཤློར་བ། དབུགས་སྐྱློན་ཤློར་བ། ཕར་ཚུར་རྒྱུག་བེལ་ཆེས་པས་དབུགས་ལྷད་ཤློར་བ། 

 དབུགས་ལྷེབ་ལྷེབ། འཆི་ལ་ཉེ་བའི་དབུགས་འབིན་སྟངས། བ་བིའུ་ས་ལ་ལྷུངས་ནས་དབུགས་

ལྷེབ་ལྷེབ་བེད་པ། 

དབུགས་ལྷེམ་མེ། དབུགས་འཆད་ཁའ་ིཉམས། ལུས་སྟློབས་ཤློར་ནས་དབུགས་ལྷེམ་མ་ེབར་བསད་འདུག 

དབུང་། [རིང]དབུས་སམ་དཀིལ།

དབུབ་པ། འབུབས་པའི་མ་འློངས་པ།

དབུའི་དཔེ་བད་གསུམ། དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་གས་ཤིག་སྟེ། དབུ་རྒྱས་པ་དང་། དཔྲལ་བ་

ལེགས་པར་འབེས་པ་དང་། དཔྲལ་བ་དབེས་ཆེ་བ་བཅས་གསུམ་མློ། 

དབུར། གཙུབ་རྡར་རམ་ཕུར་ཕུར་བས་པའི་དློན་ཏེ། འབར་ཞུན་དབུར་ནས་མེ་སར། འཕྲུལ་འཁློར་

ལག་པས་དབུར། ལྭ་སྲུབས་དབུར་ཏེ་ས་དབུར་ལ་བུ།

དབུར་ཆག བརྡར་ནས་འཇམ་པློ་བཟློ་ཐབས། གསར་དུ་བསྐྲུན་པའི་ཡློ་བད་ལ་དབུར་ཆག་རྒྱབ་པ། 

དབུར་ཆུ། ཐང་གའི་རས་གཞི་བཟློ་སྐབས་སུ་རས་གཞིའི་སྟེང་དུ་དཀར་རག་བྱུགས་རེས་དབུར་ཆུ་

བྱུགས་ཏེ་རྡློ་འཇམ་གིས་དབུར་དགློས།

དབུར་ཏི། ཚེམ་བཟློ་བའི་ལག་ཆ་ཞིག 

དབུར་སྟློད། དབུ་རུ་སྟློད་དང་འདྲ།

དབུར་རྡར། ཚོན་སྣག་སློགས་དབུར་བེད་ཀི་རྡར་རྡློ། 

དབུར་རྡེལ། ① ཚེམ་སྲུབས་སང་གཤློང་སྙློམ་བེད་མེར་བསློས་པའི་ལགས་སམ་མམ། ལགས་ལེབ། 



  1927  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

② འཇམ་པློར་དབུར་བེད་རྡློ་ཤིང་གང་རུང་གི་རྡེའུ།

དབུར་རྡློ། ཞིབ་པློའམ། འཇམ་པློར་དབུར་བེད་ཀི་རྡློ། 

དབུར་འདན། [ཡུལ]འཇིམ་སྐུའི་འཇམ་ཤ་འདློན་བེད་ལྷ་བཟློའི་ཡློ་བད་ཅིག 

དབུར་པང་། རས་གཞི་དབུར་གདན་གི་པང་ལེབ།

དབུར་བ། ① ཞིབ་མློར་འཐག་པ། ཚོན་ཞིབ་མློར་དབུར་བ། སྣ་ཐ་དབུར་བ། སྨན་ཕེ་དབུར་བ། 

 ② འཇམ་པློ་དང་ཁློད་སྙློམས་པློར་བཟློ་བ། ཤློག་བུ་དབུར་བ། གློན་པ་དབུར་བ། ཞལ་ཆེན་

གཏློང་དུས་དབུར་ལེགས་པར་རྒྱབ་དགློས།

དབུར་གཙུག་ཏློར་ལན་པའི་མཚན་བཟང་། གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སློགས་པ་ལྷག་པར་བིན་པས་དབུ་

གཙུག་ཏློར་དང་ལན་པ།

དབུར་ཤིང་། ཤློག་བུ་དབུར་སའི་ཞབས་གདན་ཤིང་ལེབ་དང་། ཚོན་སློགས་སྙློམས་པློར་དབུར་

བེད་ཤིང་ཐློ་ཆུང་ངུ་། 

དབུར་ཤློག འབུར་ཀློང་ཁློད་སྙློམས་བས་པའི་ཤློག་བུ། 

དབུལ། རྒྱུ་ནློར་གིས་འཕློངས་པའི་དློན་ཏེ། བུ་རྒློད་ནློར་གིས་དབུལ་ཡང་ཞེ་མི་འཕམ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

དབུལ་རྐྱང་། འཚོ་རེན་གང་ཡང་མེད་པའི་དབུལ་པློ། 

དབུལ་སྐྱློར་བཅའ་ཁིམས། ཁིམས་ལུགས་ཕབ་པའི་དབུལ་པློ་ལ་རློགས་རམ་བེད་སྟངས།དབུལ་

སྐྱློར་མུག་སྐྱློབ་རློགས་དངུལ། 

དབུལ་པློ། རྒྱུ་ནློར་མེད་མཁན། བཅུ་གཞློག་ལམ་ལུགས་འློག་ངལ་རློལ་མི་དམངས་རྣམས་དབུལ་

པློ་ལག་སྟློང་དུ་གྱུར་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བཀྲེན་པློ་དང་། ནློར་མེད། ཕློངས་པློ་བཅས་སློ།། 

དབུལ་ཕློངས། ① རྒྱུ་ནློར་མེད་པ། ② རྒྱུ་ནློར་མེད་པའི་མི། 

དབུལ་ཕྱུག དབུལ་པློ་དང་ཕྱུག་པློ།

དབུལ་བ། ① འབུལ་བའི་མ་འློངས་པ། ② བཀྲེན་པའམ་ནློར་གིས་ཕློངས་པ། ལློ་གློས་གིས་དབུལ་

བ། ནུས་པས་དབུལ་བ། 

དབུས། ① དཀིལ། ② བློད་ཡུལ་དཀིལ་མ།



  1928  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དབུས་སྐད། བློད་ཡུལ་དབུས་ཕློགས་ཀི་ཕལ་སྐད།

དབུས་ཀི་མདུན་ས། གལ་ཆེ་བའི་ལས་དློན་གི་གློས་ཚོགས་ནང་ཐག་གཅློད་ཀི་ནུས་པ་འདློན་

མཁན་ཡིན་པ། 

དབུས་ཁང་། ཁང་པ་དཀིལ་མ།

དབུས་འགྱུར། ནང་ཆློས་རྣམ་དག་གང་དུ་དར་སའི་ཡུལ་ལློངས་ཀི་ལེ་བ་ལ་བུ།

དབུས་འགྱུར་འཆང་། རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་དབུས་རྡློ་རེ་གདན། 

དབུས་མཐའ་རྣམ་འབེད། སེམས་ཙམ་པའི་ལ་བ་གཙོ་བློར་སྟློན་པའི་གཞུང་འཕགས་པ་བམས་པས་

མཛད་པ་སྟེ། བམས་ཆློས་སེ་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག 

དབུས་དང་དྲུང་ལས་གྱུར་པའི་ནད། ལེ་བ་དང་ར་བ་ནས་བྱུང་བའི་ནད་ལ་ཟེར། 

དབུས་ན་ཁུ་རྔློག་འབློམ་གསུམ། ཇློ་བློ་རེ་དཔལ་ལན་ཨ་ཏི་ཤའི་དབུས་ཕློགས་ཀི་སློབ་མ་གཙོ་བློ་

གསུམ་སྟེ། ཁུ་སྟློན་བརློན་འགྲུས་གཡུང་དྲུང་། རྔློག་ལློ་ཙཱ་བ་བློ་ལན་ཤེས་རབ། འབློམ་སྟློན་པ་

རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་གསུམ་ལ་ཟེར།

དབུས་ནས་འཛག [མངློན]ཆུ་ཤེལ།

དབུས་པ། དབུས་ཕློགས་སུ་གནས་པའི་མི།

དབུས་པ་མི་དྲུག བློད་ཁམས་སིལ་བུར་འཐློར་ནས་འབངས་གེན་ལློག་གིས་ཆློས་དང་། རིག་

གཞུང་གཏློར་བརླག་བ་བའི་སྐབས་སུ། འདུལ་མངློན་མདློ་གསུམ་སློགས་ཀི་དཔེ་རྣམས་སྲུང་

སྐྱློབ་ཀི་ཆེད་དུ་དབུས་ནས་ཁེར་སྟེ་མདློ་ཁམས་ཕློགས་སུ་བློས་བློལ་པ་དང་དེར་དགློན་གནས་

བཟུང་མཁན་གི་བ་མ་དྲུག་སྟེ། དམར་གཡློ་གཙང་གསུམ་དང་། ཀ་འློད་པ། ལྷ་ལུང་དབངས་

རབ་འབློར། རློང་སྟློན་སེང་གེ་གགས་བཅས་དྲུག་གློ དེ་དག་གིས་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱློབ་ཇི་ལར་

བས་པའིི་ཚུལ་ནི། དབུས་སུ་འབངས་གེན་ལློག་སྐབས་སུ། འདུལ་བ་དྲེལ་རྒྱབ་གཅིག་བཀལ་

ནས་སྟློད་ཕློགས་བརྒྱུད་ཧློར་ཡུལ་དང་། དེ་ནས་མདློ་ཁམས་སུ་ཕེབས་ནས་ཨན་ཆུང་གནམ་

རློང་གི་བག་ཕུག་ཏུ་བཞུགས། གཙང་རབ་གསལ་གིས་ཁང་པ་གསར་མ་རིའི་ཕུག་གི་དགླཽན་

པ་བཟུང་། ཀ་འློད་མཆློག་གགས་པས་བལ་ཡུལ་ནས་ཚུར་འློང་པའི་ལམ་བར་དུ་དབུས་སུ་



  1929  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

འབངས་གེན་ལློག་བེད་པའི་གཏམ་ཐློས་ཏེ། མངློན་པ་དྲེལ་རྒྱབ་གཅིག་བཀལ་ནས་བློས་ཏེ་

དཔལ་བཟང་མཁར་ཆགས། དྲིལ་བུའི་དགློན་པ་བཟུང་། ལྷ་ལུང་དབངས་རབ་འབློར་དང་། 

རློང་སྟློན་སེང་གེ་གགས་གཉིས་ཀིས་ཡེར་པའི་བག་ནས་འདུལ་མངློན་གཉིས་ཀི་དཔེ་མང་དུ་

འཁེར་ནས་ནགས་ཤློད་དུ་བློས། ལྷ་ལུང་དབངས་རབ་འབློར་གིས་ཟླ་ཤློད་ཚ་རློང་གི་དགློན་པ་

བཟུང་། རློང་སྟློན་སེང་གེ་གགས་ཀིས་བང་ཚ་བེ་རློང་གི་དགློན་པ་བཟུང་སྟེ་བཞུགས་སློ། 

དབུས་པར། བློད་དབུས་ཕློགས་ཀི་དཔེ་ཆ་པར་མ། 

དབུས་ཕློགས། ① བར་དབུས་གཙང་རུ་བཞིར་ཕེ་བའི་དབུས་ཀི་ཕློགས། ② དཀིལ་གི་ཕློགས། 

དབུས་ཕྲུག དབུས་ཕློགས་ནས་ཐློན་པའི་སྣམ་ཕྲུག་སྟེ་སྣམ་བུ་འཐུག་པློ་ཞིག་གི་མིང་། 

དབུས་འབུན་སློར་གཅློག སར་བློད་རིས་ཀི་བར་ཁད་རི་སྟངས་ཤིག་སྟེ་དཔེར་ན། གཅིག་སྐྱེད་ཕེད་

གཉིས་དང་། གཉིས་སྐྱེད་གསུམ། ལྔ་སྐྱེད་ཕེད་བརྒྱད། བརྒྱད་སྐྱེད་བཅུ་གཉིས་སློགས་ཚང་

མ་དབུས་འབུན་སློར་གཅློག་ལ་ཟེར། 

དབུས་མ། ① མཐའ་ལ་ལློས་པའི་དཀིལ་མ། གལ་གི་དབུས། རྒྱ་མཚོའི་དབུས། ཡུལ་གི་དབུས། 

གློང་ཁེར་གི་དབུས། ② མཐའ་གཉིས་སངས་པས་དབུས་ཉིད་དབུ་མ།

དབུས་མློ། དབུས་ཕློགས་སུ་གནས་པའི་བུད་མེད།

དབུས་གཙང་། དབུས་དང་གཙང་བ་བའི་དབུས་ནི་ཡུལ་གི་དཀིལ་དང་། ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པློ་ལ་གཙང་

པློར་འབློད་པ་ལས་དེའི་རྒྱུད་ན་ཆགས་པའི་ཡུལ་སེ་རྣམས་ལ་གཙང་པ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་

ཐློགས་ཤིང་། སྤིར་གཙང་ནི་ཡུལ་གི་ཕུ་དང་གཙོ་བློ་ལ་བ་སྟེ། ལུང་པའི་ཕུ་མདློ་བ་བ་ལ་གཙང་

མདའ་བ་བ་དང་ལྷ་ཁང་སྦུག་མ་ལ་གཙང་ཁང་དུ་འབློད་པ་དང་མགློན་གི་གཙོ་བློར་འབུལ་རྒྱུའི་

བ་སེར་ལ་གཙང་སེར་དུ་གགས་པ་ལ་བུའློ།། 

དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ། སློ་ཕུག་བར་གསུམ་གི་དློན་ཏེ། དབུས་ཞེས་པ་བར་དང་། གཙང་ཞེས་

སྦུག ཁམས་ཞེས་པ་སློའམ་མདའ་ལ་ཟེར། བློད་ཡུལ་དབུས་ཞེས་པ་ལྷ་ས་གཙོ་བློར་བས་པའི་

ཡུལ་དབུས་དང་། གཙང་ཞེས་པ་གཞིས་ཀ་རེ་གཙོ་བློར་བས་པའི་སྟློད་ཕློགས་ཀི་ས་ཁུལ་

རྣམས་དང་། ཤར་རྒྱལ་མློ་རློང་གཙོ་བློར་བས་པའི་མདློ་ཁམས་ཀི་ཡུལ་གྲུ་རྣམས་ལ་ཟེར། 



  1930  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དབུས་གཙང་གི་ཁིམས་ཀི་ཞིབ་ཆ། ཡློན་རྒྱལ་རབས་ཀི་སྐབས་སུ་བློད་ས་གནས་ཀི་ཁིམས་ནི་

ཧློར་ཁིམས་ལར་ཡིན་འདུག་ཀང་། ཧློར་ཁིམས་དངློས་གཞི་ཇི་འདྲ་ཡིན་གི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་

ཆ། ད་ཕན་ལག་ཏུ་མ་སློན་པས་འདིར་འབི་མ་ཐུབ།

དབུས་གཙང་གི་མི་བཅུ། སྨད་འདུལ་གི་བརྒྱུད་པའི་ཁུངས་ཏེ། ཀླུ་མེས་ཚུལ་ཁིམས་ཤེས་རབ་དང་། 

འབིང་ཡེ་ཤེས་ཡློན་ཏན། རག་ཤི་ཚུལ་ཁིམས་འབྱུང་གནས། རྦ་ཚུལ་ཁིམས་བློ་གློས། སུམ་པ་

ཡེ་ཤེས་བློ་གློས་ཏེ་དབུས་ཀི་མི་ལྔ་དང་། ལློ་སྟློན་རྡློ་རེ་དབང་ཕྱུག ཚོང་བཙུན་ཤེས་རབ་སེང་

གེ བློ་དློང་པ་ཨུ་པ་དེ་ཀར་ཏེ་གཙང་གི་མི་གསུམ་དང་། མངའ་རིས་པ་འློ་བརྒྱད་སྤུན་གཉིས་

བཅས་མདློ་སྨད་དུ་ཕེབས་ཏེ་བ་ཆེན་དགློངས་པ་རབ་གསལ་ལས་བསྙེན་རློགས་ཞུས། དེ་ནས་

རིམ་བཞིན་འདུལ་བའི་སློམ་རྒྱུན་སེལ་ཏེ་བསྟན་པའི་མེ་རློ་མདློ་ཁམས་སྨད་ནས་སར་གསློ་བར་

མཛད་མཁན་རྣམས་སློ།། 

དབུས་གཙང་མི་བཅུ་གཉིས། ཇློ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་སྨད་འདུལ་རྒྱུན་འཛིན་དབུས་གཙང་མི་བཅུ་གཉིས་

ཏེ། ས་མ་བདུན་དང་ཕི་མ་ལྔ་སྟེ་བཅུ་གཉིས་སློ། དེ་ཡང་ས་མ་བདུན་ནི། ༡ ཀླུ་མེས་ཚུལ་ཁིམས་

ཤེས་རབ། ༢ འབིང་ཡེ་ཤེས་ཡློན་ཏན། ༣ ཚོང་ཁེ་ཤེ་རབ་སེང་གེ། ༤ ལློ་སྟློན་རྡློ་རེ་དབང་ཕྱུག 

༥ སུམ་པ་ཡེ་ཤེས་བློ་གློས། ༦ རྒྱ་བློ་གློས་ཤེས་རབ། ༧ གཞློན་བན་ཆློས་མཆློག་བཅས་སློ། 

 ཕི་མ་ལྔ་ནི། ༡ མཐའ་བཞི་རྒྱལ་འཕགས། ༢ རག་ཤི་ཚུལ་ཁིམས་འབྱུང་གནས། ༣ ས་བཙུན་

བློ་གློས་དབང་ཕྱུག ༤ སྐྱེ་བློ་མང་འབན་ཆློས་སྐྱབས། ༥ གྲུམ་ཤེས་རབ་སྨློན་ལམ་བཅས་སློ། 

དབུས་གཙང་སེ་གཟར། ང་ལུམ་སྦར་གསུམ་གིས་དའི་ཆིང་བཀྲློངས་རེས་ཕློ་ལྷ་བ་ཡང་བཀྲློངས་

རིས་བེད་སྐབས་སྐྱིད་སྦུག་དབང་འདུས་གཞིས་སྐློར་དུ་ཕེབས་ཞློར་ཕློ་ལྷ་བར་ལྷ་སར་བྱུང་བའི་

གནས་ཚུལ་རྣམས་གསལ་བར་ཞུས། ཕློ་ལྷ་བས་རང་འློག་གི་དཔུང་བསྡུས་ཐློག་མངའ་རིས་

སྐློར་གསུམ་ནས་དཔུང་བསྡུས་ཏེ་ཕར་རྒློལ་གི་གབས་མཛད་ཕིར་ཤེལ་དཀར་ནས་གཙང་

ཁུལ་དམག་སིད་དཔློན་རིགས་རྣམས་ནས་བསྐུལ་སློང་གནང་བར་མང་ཆེ་བ་ཕློ་ལྷའི་ཕློགས་སུ་

འཁློར་ཞིང་ཕློ་ལྷ་བས་མངའ་རིས་སྐློར་གསུམ་དང་གཙང་དཔུང་ཁིད་དེ་དབུས་སུ་དཔུང་འཇུག་

བས། ང་ལུམ་སྦར་གསུམ་ནས་ཀང་དབུས་དང་ཀློང་པློ་སློགས་ཀི་དམག་སྐུལ་དེ་གཙང་། 



  1931  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

འདམ་གཞུང་། འཕན་པློ་སློགས་བརྒྱུད་ནས་འཐབ་འཁྲུག་བས་མཐར་དབུས་ཀློང་གི་དམག་

ཕམ་ནས་ལྷ་ས་ཤློར། ལུམ་པ་བ་སློགས་ཕློ་བང་པློ་ཏ་ལར་བློས། ཕློ་ལྷ་བའི་ར་དམག་སུམ་སྟློང་

དང་རང་དམག་དགུ་སྟློང་གིས་རེ་ཕློ་བང་དང་ཞློལ་གི་མཐའ་བསྐློར། འློན་རྒྱལ་སས་ཡེ་ཤེས་

གགས་པ་སློགས་བ་ཆེན་ཁ་ཤས་དང་གསན་ས་གསུམ་གི་འཐུས་མི་ཡློངས་ནས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་

སྐུ་ཕེང་བདུན་པ་དང་རྒྱལ་ཡབ་ལ་དའི་ཆིང་བཀྲློངས་པ་དང་། དབུས་གཙང་དམག་འཁྲུག་སྐློར་

ལ་ཐེ་ཇུས་མེད་སྐློར་དག་སེལ་བས་པར་བརེན་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་འཁློར་རྣམས་འབས་སྤུངས་སུ་

ཕེབས་རྒྱུ་བས་ཀང་རེས་སུ་ཕེབས་མ་དགློས་པ་བས་ཐློག་ང་ལུམ་སྦར་གསུམ་ཡང་པློ་ཏ་ལ་

ནས་རང་ཁིམ་དུ་ལློག་ཆློག་པ་བས་དེ་ནས་དམག་དཔློན་ཆེན་པློ་ཁ་ལང་ཨ་དང་། རྦད་ལུའུ་

སློགས་ཀིས་ཁིད་པའི་གློང་མའི་དཔུང་ཆེན་ལྷ་སར་འབློར། གློང་མའི་ཕློ་ཉ་མཱ་ལ་ལྷ་སར་ཡློད་

མུས་སློགས་དང་བཀའ་གློས་ཀིས་ང་ལུམ་སྦར་གསུམ་ལ་འདྲི་ཞིབ་དང་བཅས་ང་ལུམ་སྦར་

གསུམ་གི་བུ་རྒྱུད་རེས་འབང་སློགས་ལེ་ཐློགས་མི་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་དུས་གཅིག་ལ་སློག་ཐློག་

བཏང་། གློང་མས་ཕློ་ལྷ་བསློད་ནམས་སྟློབས་རྒྱས་ལ་པའི་སིའི་ཆློ་ལློ་དང་། ཇུན་ཝང་གི་འཇའ་

ས་གསེར་དམ་བཅས་གནང་ནས་བློད་ཀི་སིད་འགན་ཡློངས་རློགས་སྤད། བློད་སློད་ཨམ་བན་

བཙུགས་པའི་ལམ་སློལ་གཏློད།

དབུས་གཙང་མདློ་གསུམ། དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་དང་དློན་གཅིག 

དབུས་གཙང་ཕློ་ཆས། དབུས་པ་དང་གཙང་པའི་ཁློ་གའི་ལུས་ཆས།

དབུས་གཙང་རུ་བཞི། བར་དབུས་གཙང་རུ་བཞིའི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས། 

དབུས་རིས། དབུས་པའི་ལག་རྒྱུན་གི་རི་མློ།

དབུས་རུ། དབུ་རུ་དང་འདྲ།

དབུས་རྭ། རྡློ་རེའི་རྭ་དབུས་མ།

དབུས་སུ། ལྷ་སའི་སྐྱིད་ཆུ།

དབུས་སུ་འཇློགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་to center ཟེར།



  1932  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དབེ་ལེ། བ་གང་གི་མིང་གཞན་ཞིག་སྟེ། དབེ་ལེ་དེད་ན་མེད། བ་བག་དབངས་ན་མེད། ཟེར་བའི་

དཔེ་འདུག

དབེན་ཁང་། ཟང་ཟིང་འདུ་འཛི་མེད་པའི་ཁང་པ། 

དབེན་དགློན། མིང་གཞན་སྒྲུབ་པའི་མཆློག་དབེན་ས་བདེ་ཆེན་ཆློས་ཀི་ཕློ་བང་ཟེར། རབ་བྱུང་དགུ་

པའི་ལགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༥༥༠ལློར་རྒྱལ་བ་དབེན་ས་པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་

ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་གཞིས་ཀ་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

དབེན་ཅིང་ལློ་གཉིས། ཡློན་ཀྲེན་ལློ་གཉིས་སྟེ། ཡློན་ཀྲེན་ནི་ཡློན་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་ཐུག་ཐེའི་

མུར་གི་ཁི་ལློའི་མིང་ཡིན། རྒྱ་ཡིག་གི་ཡློན་རྒྱལ་རབས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་སུ་རྒྱལ་པློ་འདིའི་ཡློན་

ཀྲེན་སིད་ལློ་གསུམ་ཡིན་པར་བཤད། ཡློན་ཀྲེན་ལློ་དང་པློ་ནི་བློད་ཀི་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་

ལུག་སྤི་ལློ་༡༢༩༥ལློ་ཡིན། 

དབེན་ཆུང་། [ཡུལ] གྲྭ་པ་ཆུང་ཆུང་།

དབེན་གནས། རི་ཁློད་ལ་བུ་ཁུ་སིམ་པློའི་གནས།

དབེན་པ། ① མེད་པའམ་སྟློང་པ། ནློར་འཁྲུལ་གིས་དབེན་པ། བ་སྤློད་ངན་པས་དབེན་པ། ཟས་གློས་

མཐུན་རྐྱེན་གིས་མི་དབེན་པ། སྙིང་པློས་དབེན་པ། ② བས་མཐའ་དང་། འདུ་འཛི་མེད་པ། 

གནས་དབེན་པ། དབེན་པའི་རི་ཁློད་འགིམ་ལ་དམ་ཆློས་སྒྲུབ། རི་ཁློད་དབེན་པ། ③ ༡ འདུ་

འཛི་མེད་པའི་ས་ཆ། ༢འཕི་རིས།

དབེན་པ་ན་སྤློད་པ། དབེན་པའི་རི་ཁློད་ན་སློད་པའི་ཆློས་པའི་དློན།

དབེན་པ་གསུམ། ① མདློ་སགས་ཐུན་མློང་དུ་ལུས་འདུ་འཛིས་དབེན་པ་དང་། སེམས་མི་དགེ་བའི་

རྣམ་རློག་གིས་དབེན་པ། སློ་གསུམ་ཐ་མལ་གི་སྣང་ཞེན་གིས་དབེན་པ་སྟེ་གསུམ། ② གསང་

སགས་རློགས་རིམ་གི་རྣལ་འབློར་ཞིག་སྟེ། འགློ་བའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ནི་རླུང་གི་གཞན་

དབང་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས་དེ་དབང་དུ་འདུས་པའི་ཐབས་རྡློ་རེའི་བཟླས་པ་ངག་དབེན་དང་། 

སེམས་ལ་དམིགས་པ་སེམས་དབེན་དང་། བདག་བིན་གིས་བརླབས་པ་སྒྱུ་ལུས་བཅས་སློ།། 

དབེན་པའི་གནས། [མངློན]དགློན་པ།



  1933  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

དབེན་ཕུག དབེན་གནས་སྒྲུབ་ཕུག

དབེན་ར་དགློན། མིང་གཞན་དུས་འཁློར་འབམས་ཆེན་གྲྭ་ཚང་ཟེར། དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་དུས་

འགློར་ཞྭ་ལུའི་བ་མ་གུ་རུ་དཔལ་ལེགས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ཞྭ་ལུ་བུ་སྟློན་ལུགས་ཡིན། 

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་རྒྱལ་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

དབེན་རེ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་དཔལ་ཤློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དབེན་ས། ཁུ་སིམ་དབེན་པའི་ས་ཕློགས།

དབེན་ས་དགློན། མིང་གཞན་དབེན་ས་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་རློང་དགེ་འཕེལ་བང་ཆུབ་གིང་ཞེས་ཟེར། རབ་

བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༩༡༢ལློར་འཇམ་དབངས་དློན་ཡློད་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རི་གློར་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

དབེན་ས་སྙན་བརྒྱུད། དབེན་ས་པ་བློ་བཟང་དློན་གྲུབ་ནས་རིམ་བཞིན་སྙན་ནས་སྙན་དུ་བརྒྱུད་

པའི་མན་ངག 

དབེན་ས་པ། ① དབེན་སར་སློད་མཁན། ② གཙང་དབེན་ས་སྐྱ་དགློན་གི་བ་མ།

དབེན་ས་པ་བློ་བཟང་དློན་གྲུབ། པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏེ་ནིའི་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ། །

དབེན་གསུམ། དབེན་པ་གསུམ་གི་བསྡུས་མིང་།

དབློ། སློ་ཡང་ཟེར། རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁ་དང་། ཉི་མའི་

ལྷ་ལན། ཕི་མློ་བཅས། 

དབློ་ལུག་མ། སྐེད་རག་མ་བཅིངས་པར་གློས་ཧློབ་གློན་བས་པ་ལ་ཟེར། འབློག་པའི་ནང་ཕྲུ་གུ་མང་

པློ་ཞིག་དབློ་ལུག་མ་བེད་ནས་འགློ་ཞིང་འདུག རྒན་པློ་རྣམས་ཞློགས་པ་དབློ་ལུག་མ་བེད་ནས་

ཉལ་སའི་ནང་བསད་དེ་ཁ་འདློན་བེད་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། ལ་བུ།

དབློ་སྒི་དགློན། ཧ་ལམ་ཚ་ཁློ་ངག་དབང་གགས་པ་ནས་ཕག་བཏབ་གནང་བ་ལ་བུར་སྣང་ཡང་

འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁློ་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དབློ་ཅན། བློད་ཟླ་གཉིས་པ།

དབློ་བ། འབློ་བའི་མ་འློངས་པ།

དབློ་ཟླ། བློད་ཟླ་གཉིས་པ་སྟེ་བློད་ཟླ་དང་པློའི་བཅུ་དྲུག་ནས་གཉིས་པའི་བཅློ་ལྔའི་བར་ལ་དབློ་ཟླ་

ཟེར། ཟླ་བ་ཉ་རྒྱས་དུས་སུ་དབློ་དང་ཟླ་བ་གཉིས་ཕལ་ཆེར་འགློགས་པས་ན་དེ་ལར་བརློད།

དབློ་ཡིས་ཉ་བ། བློད་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་བཅློ་ལྔའི་ཟླ་བ་དང་དབློ་སྐར་མཉམ་དུ་སྤློད་པ།

དབློག་པ། སྦིན་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འབློགས་པའི་མ་འློངས་པ། 

དབློན། ཕ་མ་གཅིག་པའི་བུ་སྤུན་རྣམས་ལས་སྐུ་ན་ཆུང་བ་རྣམས་ལ་དབློན་པློ་དང་གཅུང་པློ་ཡང་ཟེར། 

དབློན་རྒན། སྤུན་མཆེད་ཆུང་པ་ཁ་ཤས་ཡློད་པའི་ནང་ནས་ཆེ་ཤློས་ཀི་དློན། 

དབློན་རྒན་སྐུ་ཕེང་དང་པློ། དབློན་པློ་ཀརྨ་བསམ་གཏན། སི་ཏུ་ཆློས་འབྱུང་གི་སྤུན་མཆེད་ཆུང་ཤློས་

ཏེ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༧༠༨ལློར་སེ་དགེའི་ཨ་ལློ་གློང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་

དུས་ནས་སི་ཏུ་ཆློས་འབྱུང་དང་། འབྲུག་ཁམས་བསྟན་འཛིན་ཆློས་ཀི་ཉི་མ། འབེ་ལློ་ཚེ་དབང་

ཀུན་ཁབ། དེའུ་དམར་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཆློགས་སློགས་བསྟེན་ནས་མདློ་སགས་རིག་གནས་

ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པར་སྦངས། ཁད་པར་དུ་དེའུ་དམར་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལྷ་ཐློག་

རྒྱལ་པློས་ཡུལ་འབུད་བཏང་སྐབས་ཁློང་དཔལ་སྤུངས་དགློན་དུ་ཕེབས་ནས་སི་ཏུ་ཆློས་འབྱུང་

དང་ཕན་ཚུན་དགེ་རྒན་བསྟེན་རེས་གནང་ནས་བཞུགས་སྐབས། དབློན་བསམ་གཏན་གིས་

དེའུ་དམར་བའི་མདུན་ནས་གསློ་རིག་བསབས་པས་ལག་ལེན་དམར་ཁིད་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་

པས་གཡུ་ཐློག་ཡློན་ཏན་མགློན་པློའི་སྤྲུལ་པ་ཞེས་ཡློངས་སུ་གགས། རེ་སི་ཏུ་ཆློས་འབྱུང་གི་

སྤུན་མཆེད་ཆུང་ཤློས་ཡིན་ཡང་སི་ཏུ་ཆློས་འབྱུང་སྐུ་གཤེགས་རེས་དཔལ་སྤུངས་ཀི་གདན་ས་

བསྐྱངས་ནས་སྐུ་ན་བགེས་ཅན་དུ་བཞུགས་པའི་དུས་ན་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀིས་དབློན་རྒན་རིན་

པློ་ཆེ་ཞེས་འབློད་སློལ་བྱུང་། དགུང་ལློ་དློན་བཞི་པར་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་

ལློ༡༧༨༢ལློར་སྐུ་གཤེགས།

དབློན་རྒན་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ། ཐེག་མཆློག་བསྟན་འཕེལ་ནི། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་འབྲུག་

སྤི་ལློ་༡༧༨༤ལློ་སྐུ་འཁྲུངས། ཀརྨ་པ་བདུད་འདུལ་རྡློ་རེས་དབློན་རྒན་རིན་པློ་ཆེའི་ཡང་སིད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

དུ་ངློས་འཛིན་ནས་དཔལ་སྤུངས་དགློན་དུ་ཁི་སྟློན་མཛད། འཇམ་མགློན་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་

ཐུན་མིན་བཀའ་དྲིན་ཅན་གི་བ་མར་གྱུར། སྤི་ལློ༡༨༣༣ལློར་དབློན་པློ་ཆེས་སི་ཏུ་པདྨ་ཉིན་

བེད་ལ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་འདི་ཉིད་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཞིག་ཏུ་ངློས་འཛིན་དགློས་པར་

ནན་ཞུས་ལར་རེ་ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་ཀི་སློབ་མ་ཀློང་པློ་བམ་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སིད་དུ་ངློས་

འཛིན་ནས་ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་མཚན་གསློལ། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་སྟག་

སྤི་ལློ༡༨༤༢ལློའི་ཟླ་བ་དང་པློའི་ཚེས་༢༥་ལློར་སྐུ་གཤེགས།

དབློན་རྒན་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ། ངེས་དློན་བསྟན་འཕེལ་ནི། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་

༡༨༤༣ལློར་སེ་དགེའི་མདུན་ན་འདློན་སློ་ན་ཚང་གི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་

བིས་པ་ངློ་མཚར་ཅན་ཞིག་ཡློད་པར་ཡློངས་སུ་གགས། སི་ཏུ་པདྨ་ཉིན་བེད་ཀིས་དབློན་ཀརྨ་

ངེས་དློན་གི་ཡང་སིད་དུ་ངློས་འཛིན་གནང་ནས་དཔལ་སྤུངས་དགློན་པའི་གདན་ཁིར་མངའ་

གསློལ། སི་ཏུ་པདྨ་ཉིན་བེད་དང་། རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ཐེག་མཆློག་རྡློ་རེ། ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་

མཚོ། འཇམ་དབངསས་མཁེན་བརེའི་དབང་པློ་སློགས་མཁས་གྲུབ་ཀི་བ་མ་མང་པློ་བསྟེན་

པས་རློགས་པ་དློན་རྒྱུད་དུ་འབློངས་བས་གྲུབ་ཐློབ་ཆེན་པློའི་མཚན་སྙན་རྒྱས། དགུང་ལློ་ག་

གཉིས་པར་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ༡༩༢༤ལློར་སྐུ་གཤེགས།

དབློན་རྒན་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ། བསམ་གཏན་བློ་གློས་ནི། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་སྟག་སྤི་

ལློ༡༩༢༦ལློར་རྨེ་ཤློད་རིང་ཐློག་གློང་དུ་སེ་དགེའི་མདུན་སྐློར་གནས་ར་ཚང་གི་ཁིམ་དུ་སྐུ་

འཁྲུངས། སི་ཏུ་པདྨ་དབང་མཆློག་གིས་དབློན་རྒན་གློང་མའི་སྤྲུལ་སྐུར་ངློས་འཛིན། རབ་བྱུང་

བཅུ་བདུན་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ༡༩༨༧ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

དབློན་རྒན་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ། བློ་གློས་རིན་ཆེན་ནི། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༩༨༩ལློར་

སེ་དགེ་དཔའ་འློག་སྨད་ཕློགས་ཀི་རིག་མདའ་གློང་དུ་ཡབ་བསློད་ནམས་དང་། ཡུམ་བསམ་

སྒློན་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། ད་ལ་དཔལ་སྤྲུངས་བསྟན་དགློན་སྐྱློང་ནས་ཞལ་བཞུགས་

བཞིན་པའློ།།

དབློན་རྒྱུད། ཕ་ཕློགས་ཀི་སྤུན།



  1936  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དབློན་ཆློས་མཛད། སར་གདན་ས་ཁག་གི་ཚོགས་ཆེན་ཆློས་མཛད། 

དབློན་སྟློད་མཁེན་རབ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་༡༨༨༩ལློར་ཡབ་ཚེ་རིང་དཔལ་འབློར་

དང་། ཡུམ་སྒློལ་མ་ལྷ་མློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སེ་དགེའི་དབློན་སྟློད་ཡ་ཆེའི་གློང་དུ། ཡ་ལྷ་ཚང་

ཞེས་པའི་ཁིམ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ནས་ཆློས་སློ་ཞུགས་ཞིང་རབ་ཏུ་བྱུང་། རློགས་ཆེན་

མཁན་པློ་གཞན་དགའི་མདུན་ནས་གཞུང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་གི་ཁིད་རྒྱུན་ཆ་ཚང་དང་། ངློར་གི་

མཁན་པློ་འཇམ་དབངས་བློ་གཏེར་དབང་པློའི་མདུན་ནས་གགས་ཆེན་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ཁིད་རྒྱུན་

རྣམས་ཞུས། དགུང་ལློ་སློ་གཉིས་པའི་ལགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༩༢༠ལློར་རློང་སར་ཁམས་བེའི་

བཤད་གྲྭའི་མཁན་པློར་མཛད་ནས་ལློ་ངློ་བཅུར་བཞུགས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལགས་ར་

སྤི་ལློ་༡༩༣༠ལློར་དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་རིན་པློ་ཆེས་དཔལ་སྤུངས་བཤད་གྲྭར་གདན་འདྲེན་

ཞུས་ཏེ་མཁན་པློ་ལློ་ངློ་བཞིར་མཛད། སྤི་ལློ་༡༩༣༤ལློར་དབློན་པློ་སྟློད་བཤད་གྲྭའི་མཁན་པློ་

མཛད། ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༩༥༤ལློར་སེ་དགེའི་འཛི་ཕུ་གློང་བཤད་གྲྭ་བཞེངས། ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་

༡༩༥༥ལློར་སེ་དགེའི་འཛི་ཕུ་གློང་ཕེབས་ནས་བཤད་གྲྭའི་མཁན་པློ་མཛད། དགུང་ལློ་དློན་

གཅིག་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༩༥༩ལློར་སྐུ་གཤེགས།

དབློན་སྟློད་དགློན། དགློན་པ་བཏབ་དུས་གསལ་པློར་མ་ངེས། སྤི་ལློ་༡༨༦༣ལློར་ཉག་དམག་གིས་

མེ་བསེགས་བཏང་། དེ་རེས་བསྐྱར་གསློ་བས། གནའ་ས་མློར་གནས་འདིར་བློན་དགློན་ཞིག་

ཡློད་ཚུལ་བིས་འདུག ད་ལ་གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དབློན་སྟློད་ཕློ་བང་། སེ་དགེ་རྒྱལ་པློའི་གདུང་སས་ཆུང་བ་བཞུགས་ཡུལ་གི་ཕློ་བང་ཞིག་དབློན་པློ་

སྟློད་དུ་ཡློད་པ་དེའི་མིང་ཡིན།

དབློན་སྟློན་སྐྱེར་སང་པ། ཤངས་པའི་བ་རབས་གསུམ་པ། མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པློའི་གདམས་ངག་ཆིག་

བརྒྱུད་ཀི་བཀའ་སློལ་འཛིན་པའི་རྨློག་ལློག་པའི་སློབ་མ་གཙོ་བློ། དབློན་སྟློན་སྐྱེར་སང་པ་ནི། 

རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༡༣༨ལློར་འཁྲུངས། འཁྲུངས་ཡུལ་སྟློད་ལུང་མ། གདུང་རུས་

འབལ། ལློ་བཅུ་གཉིས་ནས་གཤིན་རེ་གཤེད་ལ་བསྙེན་པ་བསྐྱལ། བཙུན་པ་འབལ་ཚད་མ་བ་



  1937  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཆློས་མང་དུ་གསན། ལྷ་ས་ཁུ་བློའི་ཕག་ཕིར་

ཕིན་པས་གྲྭ་པ་གཅིག་གིས་རྣམ་དག་བས་པའི་སྐལ་བར་དར་ཡུག་གསུམ། ཟངས་དང་མར་

དང་བཅས་བྱུང་བ་ཁེར། བག་སྣ་ཀླུ་ཕུག་གི་ཐང་དུ་ཉ་འདློན་ལ་ཕིན་པས། རི་ངློས་དེ་ལ་

འཕགས་པ་ཅེར་སློམས་བ་བ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློས་གྲུབ་ཐློབ་གཅིག་བཞུགས་ཟེར་བ་མློས་པར་

བྱུང་ནས་ཕིན་པས། བ་མ་དང་མཇལ་དངློས་པློ་རྣམས་ཕུལ། བ་མས་འཕགས་པ་ཞལ་གཟིགས་

པ་ཡིན་ནམ་ཞུས་པས། ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་ཡིན་ནམ་ཆ་མེད། གིབ་ཀི་ཐད་ཀར་སྐྱ་ཤར་ཤར་

ཞིག་ཏུ་མཐློང་གིན་འདུག་གསུངས། འློ་ན་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་ཞུ་འཚལ་ཞུས་པས། རིགས་

གཏད་ཀི་དབང་མཛད། མར་ཁལ་གཉིས་ལ་མར་མེ་བས། སྒྲུབ་ཐབས་ཚར་གསུམ་ཞུས། དེས་

སྟློན་ལ་བསློད་སྙློམས་རེ་བས་བཞིན་སྒྲུབ་པས། ལློ་བརྒྱད་ནས་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་ཞལ་

མཐློང་གསུངས་སློ།། དེ་ནས་སྐྱེར་སང་དུ་མཚམས་བཅད་བསྒྲུབས་པས་ལློ་ཕེད་བཞི་ནས་ཞལ་

མཐློང་། སར་བཟླས་པ་བས་པའི་གཤིན་རེ་གཤེད་དེ་ཡང་ཞལ་མཐློང་། ཁུ་བློའི་སར་ཤློག་

གསུངས་བློན་པས། ཁློད་ཀིས་སྤན་རས་གཟིགས་དང་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་ཞལ་མཐློང་འདུག 

ད་ཁམས་པ་ལ་ཉན་མི་དགློས་སྒྲུབ་པ་ཁློ་ན་གིས་གསུངས། ད་རས་ཆུང་བའི་སློབ་མ་ཙ་རི་སློམ་

པ་ལ་སྟློད་ལ་བཞུགས་ཡློད་འདུག་པ་དེར་སློང་གསུངས་ནས་གསེར་ཞློ་གང་། དར་ཡུག་དྲུག་

རྣམས་གནང་ནས། ལ་སྟློད་ལ་ཆས་པའི་ལམ་ཁ་ཞིག་ན་གནས་ལུགས་ཀི་རློགས་པ་ཆ་མཐུན་

ཞིག་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས། ཙ་རི་སློམ་པ་དང་མཇལ་ཕག་བཙལ་ནས་རེན་དར་ཁ་གང་ཕུལ་ནས། 

རྒྱགས་མེད་པས་ཆློས་མྱུར་བ་ཅིག་ཞུ་ཞུས་པས། གསེར་དང་དར་ཟབ་བསྩལ་ན་ཆློས་ཚར་བ་

བེད་གསུངས། བ་མ་ལ་རྫུན་དེ་ལས་བེད་མ་མློང་གསུངས་སློ།། ལློ་གཉིས་ལ་རས་ཆུང་ལུགས་

ཀི་དབང་གདམ་ངག་རློགས་པར་གནང་ངློ་།། དེ་ནས་འུ་ཡུག་ཏུ་བ་མ་སེན་ཕུག་པ་བ་བ་ལ་ཇློ་

བློ་རེའི་གསང་སགས་ཀི་གདམས་ངག་རློགས་པར་མངའ་བ་དེ་ལ་ལློ་ལྔ་བརེན་ནས་གདམས་

པ་རྣམས་ཚར་བར་ཞུས། རྨློག་ལློག་པའི་སྙན་པ་གསན་ནས་མཇལ་དུ་ཕིན་པས། ཤངས་ལ་

རར་ཉེ་བའི་ཚེ། མི་ནག་པློ་རས་ཀི་ཨང་རག་གློན་པ་གཅིག་བྱུང་ནས་ནངས་པར་ང་ལ་ཟླ་བློ་

ཡློང་བ་ཡློད། ངས་ཁེད་ཀི་བན་བཞིན་བེད། སུ་ཐློད་ཐློད་མ་སྦིན་ཅིག་ཟེར་ནས་སློང་། སང་ལམ་



  1938  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གློགས་མང་པློ་དང་བཅས་ཕིན། བ་མ་དང་མཇལ། བ་མའི་ཞལ་ནས་མདང་མི་ནག་པློ་ཅིག་

བསུ་སར་བཏང་ཡློད་པས་བྱུང་ངམ་གསུངས། བྱུང་ལགས་ཞུས་པས། མགློན་པློ་ཡིན་ཁློད་ཀི་

བན་བཞིན་བེད་པར་འདུག་གསུངས། དེར་གདམས་པ་རྣམས་ཁད་ཀིས་ཁད་ཀིས་གནང་། 

ཉམས་མློང་གི་རིམ་པ་ཤིན་ཏུ་སྟློབས་ཆེ། ལྷ་དང་གྲུབ་པ་ཐློབ་པའི་རྣལ་འབློར་བ་མཇལ་བ་ཡང་

གངས་ཀིས་མི་ལངས། སྐབས་ཞིག་ཏུ་བ་མའི་ཞལ་ནས་གཞན་གི་ཆློས་སློ་ཕེ་གསུངས་ནས། 

མཚོན་ཆ་ཅན་གི་དབང་བསྐུར་བས་ཉམས་མློང་འགིབས། མཚམས་བཅད་འབད་ནས་སློམས་

པས་སློར་ཆུད། དུས་དེར་བསྙུང་བ་བཟློད་པར་དཀའ་བ་ཙམ་བྱུང་། འཕློད་བརེན་ཅི་བས་ཀང་

མ་ཕན། སྤན་རས་གཟིགས་ཀིས་ཞལ་གཟིགས་ནས་དཀློར་ ཟློས་པའི་རྣམ་སྨིན་ཡིན་པས། 

སྦྲུལ་གཏློར་གིས་གསུངས། སྦྲུལ་གཏློར་མཛད་པས་སྙུང་བ་ལས་གློལ། རྨི་ལམ་སྤྲུལ་བསྒྱུར་

ཉིན་མཚན་དུ་ཅློད་གསལ་གི་གསལ་སྣང་། ཡི་དམ་གི་ཞལ་གཟིགས་མང་པློ་བྱུང་བས། ཆློས་

དང་བ་མ་ལ་ཡིད་ཆེད་གཏིང་ནས་རེད་ནས་རེ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་པ་ཁློ་ན་བ་དགློས་དགློངས་པ་

ན། བ་མ་འབལ་ཚད་མ་གཤེགས་ནས་གདན་སར་འགློ་དགློས་ཟེར་ནས་གདན་འདྲེན་མི་བྱུང་། 

མི་འགློ་བསམ་ཀང་བ་མའི་བཀས་སྐྱེར་སང་དུ་བློན། གདན་ས་མཛད་སྐུ་འབུམ་ཡང་བརིགས། 

དགློན་པ་ལ་ལགས་རི་ཅིག་བ་བསམ་ནས་ས་རྡློ་སྤུངས་པ་ན་གཞན་གིས་བེད་དུ་མ་སྟེར། དེར་

ཆློས་སྐྱློང་བན་བཞིན་དུ་བེད་ཟེར་བ་ལ་ལགས་རི་རིག་ཏུ་མི་སྟེར་བ་ཨང་གསུངས་པས། དེ་

ནུབ་རང་ལ་ལགས་རི་གཅློག་པའི་མི་འགའ་ཤི་ནས་བབས་བེད་དུ་བྱུང་། ཐུགས་འགློད་ནས་

དེ་རྣམས་ཀི་བདུན་ཚིག་ཡང་མཛད། འབལ་གི་དུས་མཆློད་དུས་མ་གཏློགས་སྐུ་མཚམས་དམ་

པར་བསམས། ཐུགས་དམ་མཛད་གཞན་དློན་གི་མཐུ་རྒྱས་ཏེ། ས་དང་རྒྱའི་རྒྱལ་པློས་འབུལ་

ཚན་ཆེར་སེབ། ས་ནས་རྨློག་ལློག་ཏུ་འབུལ་སྐྱེལ་ཆེ་བ་ཞིག་མཛད་རུང་། བ་མའི་གདན་སར་

འབུལ་བ་སྐྱེལ་དགློས་དགློངས་པ་ལ། གྲྭ་པ་རྣམས་ཀིས་འབལ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་གྲྭ་པ་

ནས། གཞན་དུ་འབུལ་བ་གཏློང་བ་མི་འཐད་ཟེར་ནས། མི་གཅིག་ཀང་འགློ་ས་མེད་པའི་ཁིམས་

བས། དེར་ཆློས་སྐྱློང་གི་འཁློར་རྣམས་འཕན་ཡུལ་གི་ཚོང་པའི་ར་བདུན་དང་། གཡག་མང་པློ་

ཁིད་པའི་གཟུགས་སུ་བརྫུས་ཏེ། བ་མ་ལ་འབུལ་བ་དང་བཅས་པ་ཤངས་ཀི་ལ་རར་བསྐྱལ། ད་



  1939  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ངེད་རྣམས་དུར་ཁློད་མུན་པ་མི་ཟད་པ་ན། ད་ན་སང་སྐྲི་ཏའི་ཚོགས་འཁློར་ལ་འགློ་ཟེར་ནས་མི་

སྣང་བ་སློང་། བ་མ་རྨློག་ལློག་པའི་དྲུང་དུ་བློན་པ་ན། ཁློད་ལ་འབུལ་བ་སྐྱེལ་རློགས་མ་བྱུང་

བར་འདུག་པས། མགློན་པློའི་འཁློར་རྣམས་སློང་བ་ཡིན་དེ་མ་བྱུང་ངམ་གསུངས། བྱུང་ཚུལ་

ཞུས་པས་ཆློས་མང་པློ་གནང་། དེ་ནས་སྐྱེར་སང་དུ་ཕེབས། ཨུ་རྒྱན་པདྨ་དང་མཇལ། ར་མགིན་

གསང་སྒྲུབ་གནང་། ཆུ་བདག་ཝ་རུ་ཎས་ཕིན་ལས་སྒྲུབས་ཤིང་། ཀླུའི་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་ཕུལ། 

རྨློག་ལློག་པ་སྐྱེར་སང་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ། འབུལ་ཆེན་ཞིག་མཛད་པའི་ཐློག ཉམས་རློགས་དྲི་

བ་ཕུལ་བས། ཁློད་ཀི་འདི་ལ་བུ་བདག་ལ་མ་བྱུང་བས། བལ་མཛོ་སྐྱེས་ཡིན་གསུངས་དབུགས་

དབྱུང་། གཞན་ཡང་ཡི་དམ་ལྷ་མང་པློའི་ཞལ་མཐློང་། མངློན་ཤེས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བས་མི་

རྣམས་ཀིས་བ་བ་བེད་པ་ན། ཇི་ལར་འདུག་མངློན་སུམ་དུ་མཁེན་པ་དང་། ཁད་པར་ཆིག་

བརྒྱུད་བཀའ་རྒྱ་མ་རྣམས་གཉན་སྟློན་སས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་གཏད་དློ།། དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་

ར་གསུམ་པ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ལགས་ར་སྤི་ལློ་༡༢༡༠ལློར་ཞི་བར་གཤེགས་སློ།། 

དབློན་སྟློན་རིན་པློ་ཆེ། རྒྱ་མ་དབློན་སྟློན་གཞློན་འབྱུང་ཞེས་པའང་སྣང་། འདི་ཉིད་དགེར་སློམ་ཆེན་

པློའི་གཅུང་པློའི་སས་སུ་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༡༣༨ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། གཙུག་

ལག་ཁང་ཆེན་པློ་བཞེངས་པ་ལ་སློགས་པའི་གཞན་དློན་གི་བ་བ་རླབས་ཆེན་པློ་མང་དུ་མཛད། 

ནམ་ཞིག་གི་ཚེ་དགེ་འདུན་དབུ་ཆེན་ཁ་ཅིག་བསགས། འདུན་མའི་ཞལ་བཀློད་མཛད་པ་ལ་དེ་

རྣམས་ཀིས་མ་ཉན་པས་དབློན་སྟློན་རིན་པློ་ཆེའི་གསུང་གིས་དབུ་རུ་བང་ཕློགས་ཀི་བཀའ་

གདམས་ཀི་བསྟན་པ་འདི་ངས་གཟུང་ངམ་སྙམ་པ་ཡིན་ཏེ་ད་ཁེད་རྣམས་ཀི་བློ་ལ་མི་འབབ་ན་

ངའི་སྐྱ་མ་འདི་དེ་རིང་ནས་རེན་གིས་བསྡུས་པས་ཆློག་གསུངས་ནས་གཟིམས་མལ་དུ་ཐེགས། 

ཇ་སུན་གཉིས་བཞེས་པའི་མློད་ལ་འཕློ་བ་མཛད་དེ་མཐར་དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་པ་རབ་

བྱུང་བཞི་པའི་ལགས་ར་སྤི་ལློ་༡༢༡༠ལློར་སྐུ་གཤེགས། དབློན་སྟློན་གི་གདན་སར་ལློ་བཞི་

བཅུ་ར་གཉིས་བཞུགས།

དབློན་པློ། ① བ་ཆེན་དང་དཔློན་རིག་སློགས་ཀི་སྐུའི་གཅུང་པློའི་ཞེ་སའི་ཚིག ② སེར་སྐྱ་མི་དྲག་

གི་སྤུན་ཆུང་དང་། ཚ་བློ་བཅས་སྤི། ③ སྤི་བཏང་ཚ་ཞང་གཉིས་ལ་དབློན་ཞང་ཞེས་ཞེ་སའི་ཐ་



  1940  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྙད་སྦློར་སློལ་ཡང་ཡློད། 

དབློན་པློ་ཀརྨ་ངེས་ལེགས། སི་ཏུ་ཆློས་འབྱུང་གི་གཅུང་གཉིས་པ། དབློན་པློ་ཞེས་པ་སྤུན་མཆེད་

ཆུང་བའི་ཞེ་སའི་ཚིག་ཡིན། འདི་སི་ཏུ་ཆློས་འབྱུང་གི་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་བ་སྤི་

ལློ༡༧༠༥ལློར་ཁམས་སེ་དགེའི་ཨ་ལློ་གློང་དུ་སི་ཏུ་ཆློས་འབྱུང་དང་ཡབ་ཡུམ་གཅིག་པར་

འཁྲུངས། སི་ཏུ་རིན་པློ་ཆེས་ཚབ་ཚ་དགློན་པའི་བ་མ་སྐུ་སྐྱེ་ཡང་སིད་དུ་ངློས་འཛིན་གནང་། 

རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༧༣༢ལློར་རིས་གཞུང་ཉེར་མཁློ་བུམ་བཟང་ཞེས་སྐར་

རིས་མཁློ་དང་། འབྱུང་རིས་གཉིས་ཀའི་གཞུང་ཆ་ཚང་ཞིག་བརམས། དེའི་རེས་སུ་སྨན་

བསྡུས་ཨེ་ཝཾ་གཉིས་བརམས། མདློ་སགས་རིག་གནས་སྤི་དང་ཁད་པར་སྨན་རིས་དང་། སྙན་

ངག་བཅས་ལ་མཁས་པའི་གགས་པ་ཆེར་རྒྱས། དགུང་ལློ་ང་ལྔ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་

ས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༧༥༩ལློར་སྐུ་གཤེགས། དེའི་ཡང་སིད་ཀརྨ་རིན་ཆེན། ཡློངས་གགས་ཀི་

མཚན་ལ་ཀརྨ་ངེས་དློན་བསྟན་འཛིན་ཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཟེར། གློང་དུ་ཀརྨ་རིན་ཆེན་དང་དློན་

གཅིག་འདིའི་སྤྲུལ་བརྒྱུད་གཉིས་སུ་གྱུར་སྟེ། དང་པློ་འབས་ལློངས་རྒྱལ་པློའི་སས་སུ་སྐུ་

འཁྲུངས་པ་ཕིར་དཔལ་སྦུངས་དགློན་དུ་མ་གནང་སྟབས་སི་ཏུ་པདྨ་ཉིན་བེད་དབང་པློས་འབས་

ལློངས་ཕློ་དགློན་གི་གསེར་ཁི་ལ་མངའ་གསློལ། དེའི་སྤྲུལ་བརྒྱུད་རྣམས་འབས་ལློངས་སུ་

བཞུགས། གཉིས་པ་སེ་དགེའི་ཚབ་ཚ་སྐུ་སྐྱེའི་སྐུ་ཕེང་རིམ་བློན་རྣམས་ཡིན་ནློ།། 

དབློན་པློ་དགློན། དགློན་འདི་ནམ་བཏབ་དང་འདེབས་མཁན་གང་ཡིན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

དབློན་པློ་སྟློད། སེ་དགེ་དགློན་ཆེན་གི་ནུབ་ཕློགས་འབི་ཆུའི་ཤར་ནུབ་གཉིས་ཀི་གློང་སེ་ཚོ་གཅིག་གི་

མིང་ཡིན། གནའ་བློའི་དུས་སུ་སེ་དགེ་རྒྱལ་རབས་རིམ་བློན་རྣམས་ཀི་སས་དང་པློ་རྒྱལ་སར་

བཞུགས་པ་དང་། སས་ཆུང་བ་དབློན་པློ་སྟློད་དུ་ཕེབས་ནས་སེ་པ་སྐྱློང་སློལ་ཡློད་པ་རེད། དེས་

ན་སེ་དགེ་རྒྱལ་པློའི་དབློན་པློས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་ཡུལ་ལ་དབློན་པློ་སྟློད་པ་ཞེས་གགས། 

དབློན་སྤྲུལ། བ་ཆེན་གང་ཞིག་སྐུ་མཆེད་གང་ཉིད་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡིན་པ་དང་། དེ་སྐུ་གཤེགས་པའི་

ཡང་སིད་ངློས་འཛིན་བས་པའི་སྤྲུལ་སྐུལ་ལ་དབློན་སྤྲུལ་ཟེར། 



  1941  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

དབློན་སྤྲུལ་སྐུ་ཕེང་དང་པློ། དབློན་པློ་ཀརྨ་བསམ་འཕེལ། སི་ཏུ་ཆློས་འབྱུང་གི་གཅུང་པློ་དང་པློ། 

རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལགས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ༡༧༠༡ལློར་སི་ཏུ་ཆློས་འབྱུང་གི་གཅུང་པློར་སྐུ་

འཁྲུངས། རབ་ཏུ་བྱུང་བར་རིག་འཛིན་ཀློང་གསལ་སྙིང་པློའི་སྐུ་སྐྱེ་རུ་ངློས་འཛིན། སི་ཏུ་རིན་

པློ་ཆེའི་གདན་ས་འཛིན་པའི་ཕག་རློགས་གཙོ་བློར་གནང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལགས་

ལུག་སྤི་ལློ་༡༧༥༡ལློར་འཇང་ཡུལ་དུ་གདུལ་བར་ཕེབས། དེའི་རེས་ཙམ་ན་སྐུ་གཤེགས།

དབློན་སྤྲུལ་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ། དབང་གི་རྡློ་རེ་གློང་མ་ནི། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་བ་སྤི་

ལློ༡༧༥༣ལློ་འཇང་ས་ཐམ་རྒྱལ་པློའི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་ཀིས་

དབློན་ཀརྨ་བསམ་འཕེལ་གི་ཡང་སིད་དུ་ངློས་འཛིན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་ཕག་སྤི་

ལློ༡༧༦༧ལློར་དབློན་སྤྲུལ་དབང་གི་རྡློ་རེ་འཇང་པའི་གྲྭ་པ་མང་པློ་དང་བཅས་ཏེ་དཔལ་སྤུངས་

གདན་སར་ཕེབས། དཔལ་སྤུངས་དགློན་དུ་ནཱ་རློ་ཆློས་དྲུག་གི་སྒྲུབ་གྲྭ་བསམ་གཏན་ཆློས་གིང་

རེན་བརེན་པ་དང་བཅས་པ་བཞེངས་པ་སློགས་དཔལ་སྤུངས་དགློན་དུ་རེན་གསུམ་མང་པློ་

བཞེངས། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༨༢༤ལློར་སྐུ་གཤེགས།

དབློན་སྤྲུལ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ། དབློན་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་འཛིན་ཕིན་ལས་ནི། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་

པའི་ཤིང་བ་སྤི་ལློ༡༨༢༥ལློར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་བཀའི་མདུན་ན་འདློན་ར་ཞག་དཔློན་ཚང་

གི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། སི་ཏུ་པདྨ་ཉིན་བེད་ཀིས་དབློན་སྤྲུལ་དབང་གི་རྡློ་རེའི་ཡང་སིད་དུ་ངློས་

འཛིན། ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབང་མཁེན་བརེའི་དབང་པློ། དིལ་ཡག་ཟླ་བཟང་

སྤྲུལ་སྐུ་སློགས་བ་མར་བསྟེན་ནས་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལན་གི་བ་མར་གྱུར། འདས་ལློ་མི་

གསལ། ཕལ་ཆེར་སྤི་ལློ༡༨༦༠ལློར་ཡས་མས་ཙམ་ལ་སྐུ་གཤེགས།

དབློན་སྤྲུལ་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ། ཀརྨ་འགྱུར་མེད་ཚེ་བརན། དཔའ་བློ་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་གཙུག་ལག་ཉིན་

བེད་དང་གདུང་རིགས་གཅིག་པར་སྐུ་འཁྲུངས། སྤི་ལློ་༡༨༦༠ལློའི་རེས་ཙམ་ན་འཁྲུངས། ཀརྨ་

པ་ཐེག་མཆློག་རྡློ་རེས་དབློན་སྤྲུལ་གློང་མའི་ཡང་སིད་དུ་ངློས་འཛིན། ཆུང་ངུའི་དུས་སུ་དཔལ་

སྤུངས་དགློན་དུ་གདན་དྲངས་ནས་མདློ་སགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་ལ་སློབ་གཉེར་

གནང་། དཔའ་བློ་རིན་པློ་ཆེ་སྐུ་གཤེགས་པ་དང་གནས་ནང་དུ་ཕེབས་ནས་དཔའ་བློ་རིན་པློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆེའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་གདན་ས་བསྐྱངས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལགས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༩༣༡ལློར་

སྐུ་གཤེགས། དེའི་ཡང་སིད་བཙལ་འཚོལ་མ་བྱུང་།

དབློན་མློ། ① བཙུན་མློ། ② ཚ་མློ།

དབློན་ཞང་། ཞང་པློ་དང་། ཚ་བློ།

དབློན་ཞང་རྡློ་རིང་། རྡློ་རིང་དེ་ནི་ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྒྱལ་སློའི་མདུན་དེ་སློན་རྒྱ་བཟའ་ཝུན་

ཁེན་ཀློང་ཇློས་བཙུགས་པར་གགས་པའི་རྒྱ་ལང་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་འཁིས་སུ་གནས་ཤིང་རྡློ་

རིང་དེའི་མཐློ་ཚད་ལ་སྤི་ཁེ་༤.༧༨དང་ཞེང་ཚད་ལ་སྤི་ཁེ༠.༩༤མཐུག་ཚད་ལ་སྤི་ཁེ་

༠.༥༠བཅས་ཡློད་པ་དང་། རྡློ་རིང་གི་རེ་མློར་ཆར་ཁེབས་དང་ཏློག་ཞབས་འློག་ཏུ་རྡློའི་རུས་

སལ་གི་སྟེགས་བཅས་ཡློད། རྡློ་རིང་གི་ངློས་བཞི་ཀར་ཡི་གེ་བཀློད་ཅིང་། ཤར་ངློས་སུ་བློད་

ཡིག་ཡིག་ཕེང་༧༡དང་ནུབ་ངློས་ཀི་གཡློན་དུ་བློད་ཡིག་ཡིག་ཕེང་༧༧དང་གཡས་སུ་རྒྱ་ཡིག་

ཡིག་ཕེང༦བང་ངློས་སུ་ཆིངས་འགིག་ལ་ཞུགས་མཁན་བློད་ཕློགས་ཀི་དཔློན་རིགས་བཅུ་

བདུན་གི་མིང་རྒྱ་བློད་ཤན་སྦར་དང་། ལྷློ་ངློས་སུ་ཆིངས་འགིག་ལ་ཞུགས་མཁན་རྒྱ་ཕློགས་

ཀི་དཔློན་རིགས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་མིང་རྒྱ་བློད་ཤན་སྦར་བཅས་བཀློད་ཡློད། བློད་རྒྱའི་དེབ་ཐེར་

ཁག་ཏུ་འཁློད་པར་གཞིགས་ན་བཙན་པློའི་དུས་སྐབས་སུ་རྒྱ་བློད་དབར་དུ་ཆིང་འགིག་ཐེངས་

མང་བས་ཡློད་ཚོད་ཀང་ཆིངས་ཡིག་གི་ནང་དློན་ཡིག་ཐློག་འཁློད་པ་ནི་ཐེངས་གཉིས་ལས་

མེད་པའི་དང་པློ་ནི་བློད་ཀི་བཙན་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་དང་ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་ཏེ་ཙུང་

གི་དུས་སུ་སྤི་ལློ་༧༨༣ལློར་བློད་རྒྱ་ཕློགས་གཉིས་པློས་ཕློ་ཉ་བ་མངགས་ནས་རྒྱའི་ཆིང་ཧྲུའི་

ཟེར་བའི་ས་ཆར་ཆིངས་འགིག་བས་པ་དེ་རེད་དློ།། 

དབློན་རིགས། སྤུན་ཆུང་བའི་རིགས་རྒྱུད་རྣམས་ལ་དབློན་རིགས་ཟེར། 

དབློན་སེར་གཟུགས། བུད་མེད་ཡློད་པའི་གྲྭ་གཟུགས། དབློན་སས། ① སྤུན་གི་བུའམ། ཚ་བློའི་ཞེ་

ས། ② བློན་པློའི་བ་མའི་མིང་།

དབློན་སས་མང་སློང་མང་བཙན། འདིར་སས་ཞེས་པ་གཅུང་པློའི་སས་ཀི་དློན་ཡིན། ཆློས་རྒྱལ་

སློང་བཙན་སམ་པློའི་ཚ་བློ་སྟེ། གཅུང་གུང་རི་གུང་བཙན་དང་། ཡུང་མློང་རེ་ཁི་དཀར་གཉིས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ཀི་སས་སུ་སྤི་ལློ༦༣༨པའི་ས་ཁི་ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། སྤི་ལློ་༦༥༠པའི་ལགས་ཀི་ལློ་ཁུ་བློ་སློང་

བཙན་སྐུ་གཤེགས་པ་དང་རྒྱལ་སིད་བསྐྱངས། འབློ་བཟའ་ཁི་མ་ལློད་ཁབ་ཏུ་བཞེས། སྤི་ལློ་

༦༧༦པའི་མེ་བི་ལློར་སྐུ་གཤེགས།

དབློབ། གནང་བར་ཞུ་ཞེས་པའི་བསྐུལ་ཚིག 

དབློར། དངློས་པློ་གང་དང་གང་ཞིག་གནས་གཅིག་ནས་གནས་གཞན་དུ་སྐྱེལ་བར་བེད་པ།

དབློར་སྐྱེལ། དློ་པློ་སློགས་དབློར་ཞིང་སྐྱེལ་བ།

དབློར་འདྲེན། [ཡུལ]ཕར་གཏློང་ཚུར་འཁེར། དངློས་ཟློག་ཕར་ཚུར་དབློར་འདྲེན་བེད་པ། 

དབློར་པ། ཆར་ཆུ་འགློ་སའི་ཝ་ཁ།

དབློར་བ། [ཡུལ]སྐྱལེ་འདྲནེ་བདེ་པ། རད་ཤངི་དབློར་བ། ཉརེ་མཁློའ་ིདངློས་ཆས་རྣམས་ཕར་ཚུར་དབློར་བ།

དབློལ། ① གཡང་གཟར་ཟབ་མློའི་མིང་སྟེ། དམུས་ལློང་དབློལ་ལ་ལྷུང་ཉེན་ཆེ་ལ་བུ། ① ཕློགས་

གཉིས་ས་དབིབས་མཐློ་བའི་ལུང་པའི་མིང་སྟེ། དབློལ་དུ་ཆུ་ལློག་འློངས་ལ་བུ།

དབློལ་བ། [རིང] ① འཕློ་བར་བེད་པ་དང་། གཤློ་བ། ① གཏིང་དཔག་དཀའ་བའམ། ཟབ་པ།

དབློས་པ། [རིང]སྐྲང་བ་དང། སློས་པ།

དབངས། གདངས་དང་། ང་རློ། མགིན་དབངས། སྐད་ཀི་སྒ་དབངས། དབངས་འཐེན་ནས་གསར་

བརེའི་གླུ་ལེན་པ། གཞས་ཚིག་དབངས་སུ་གེར་བ། 

དབངས་ཀི་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ། མདློ་ལུགས་དང་རྒྱུད་ལུགས་གཉིས་ལས། མདློ་ལུགས་སུ་གསང་བ་

བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་མདློ་ལས། ༡མཉེན་པ། ༢ འཇམ་པ། ༣ཡིད་དུ་འློང་བ། ༤ ཡིད་དུ་འཐད་

པའམ་ཡིད་ལ་འཐད་པ། ༥ དག་པ། ༦ དྲི་མ་མེད་པ། ༧ གསལ་བའམ་གསལ་དབངས། ༨ སྙན་

ཞིང་འཇེབས་པའམ་སྙན་འཇེབས། ༩ སྙན་པར་འློས་པ། ༡༠ མི་ཚུགས་པ། ༡༡སྙན་པ། ༡༢ 

དུལ་བ། ༡༣མི་རྩུབ་པ། ༡༤ མི་བརླང་བ། ༡༥ ཤིན་ཏུ་དུལ་བའམ་རབ་ཏུ་དུལ་བ། ༡༦ རྣར་

སྙན་པ་རྣ་བར་སྙན་པ། ༡༧ ལུས་སིམ་པར་བེད་པ། ༡༨ སེམས་སིམ་པར་བེད་པ། ༡༩ སྙིང་

དགའ་བར་བེད་པ། ༢༠ དགའ་བ་དང་བདེ་བ་བསྐྱེད་པ། ༢༡ཡློངས་སུ་གདུང་བ་མེད་པ། ༢༢ 

ཀུན་ཏུ་ཤེས་པར་བ་བ། ༢༣རྣམ་པར་རིག་པའི་བ་བ། ༢༤ རྣམ་པར་གསལ་བ། ༢༥ དགའ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བར་བེད་པ། ༢༦ མངློན་པར་དགའ་བར་བེད་པ། ༢༧ ཀུན་ཏུ་ཤེས་པར་བེད་པ། ༢༨ རྣམ་པར་

རིག་པར་བ་བ། ༢༩ རིག་པ། ༣༠འབེལ་བ། ༣༡ཚིག་ཟླློས་པའི་སྐྱློན་མེད་པ། ༣༢ སེང་གེའི་

སྒའི་ཤུགས། ༣༣ཀླུའི་སྒ་སྐད་དམ་གང་པློ་ཆེའི་སྒ་སྐད། ༣༤ འབྲུག་གི་སྒ་དབངས། ༣༥ 

ཀླུའི་དབང་པློའི་སྒ་དབངས། ༣༦ དྲི་ཟའི་གླུ་དབངས། ༣༧ ཀ་ལ་པིང་ཀའི་གླུ་དབངས། ༣༨ 

ཚངས་པའི་སྒ་དབངས་བསྒགས་པ། ༣༩ ཤང་ཤང་ཏེའུའི་སྒ་དབངས་བསྒགས་པ། ༤༠ ལྷའི་

དབང་པློའི་དབངས་ལར་སྙན་པ། ༤༡རྔའི་སྒ། ༤༢ མ་ཁེངས་པ། ༤༣མ་དམའ་བ། ༤༤ སྒ་

ཐམས་ཅད་ཀི་རེས་སུ་ཞུགས་པ། ༤༥ ཚིག་ཟུར་ཆག་པ་མེད་པ། ༤༦ མི་ཚང་བ་མེད་པ། 

༤༧ མ་ཞུམ་པ། ༤༨ མི་ཞན་པ། ༤༩ རབ་ཏུ་དགའ་བ། ༥༠.ཁབ་པ། ༥༡ཆུབ་པ། ༥༢ རྒྱུན་

ཆགས་པ། ༥༣འབེལ་བ། ༥༤ སྒ་ཐམས་ཅད་རློགས་པར་བེད་པ། ༥༥ དབང་པློ་ཐམས་ཅད་

ཚིམ་པར་བེད་པ། ༥༦ མ་སྨད་པ། ༥༧ མི་འགྱུར་བ། ༥༨ མ་བརགས་པ། ༥༩ འཁློར་ཀུན་ཏུ་

གགས་པ། ༦༠.རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆློག་དང་ལན་པ་བཅས་སློ།། 

དབངས་ཀིས་བསྙད་པའི་སེ། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་གཉིས་པ་དབུས་དང་ཐ་མར་

ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་དབངས་ཀིས་བསྙད་པའི་མདློ་སེ་རྣམས་ཏེ་ཉན་ཐློས་ཀི་མདློ་སེའི་སེ་སྣློད་

དུ་གཏློགས་སློ།། 

དབངས་སྒློག [མངློན]སྦྲང་བུ།

དབངས་སྒློག་པ། [མངློན]ལྷའི་གླུ་མཁན། 

དབངས་འགྱུར། གླུའི་གདངས་ཀི་འགྱུར་ཁུག

དབངས་ངེས་པའི་བ་དཀའི་རྒྱན། ཚིགས་བཅད་གཅིག་གི་ཚིག་རང་རེ་རེའམ། བཞི་ག་ལ་ཨི་

སློགས་དབངས་རེ་རེ་ཁློ་ནའི་སྒའི་ངེས་པ་སྦར་ཏེ་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག དབངས་ངེས་པ་གསུམ། 

དབངས་ངེས་པ། གནས་ངེས་པ། གསལ་བེད་ངེས་པའློ།། 

དབངས་ཅན། སྒ་གདངས་སྙན་པློ་ཅན

དབངས་ཅན་དགེས་གླུ། སྙན་ངག་མེ་ལློང་གི་འགེལ་པ་དབངས་ཅན་དགེས་གླུ་ཞེས་བ་བ་འདི་ནི་

རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་ཕག་ལློར་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པས་མཛད་པའློ།། 



  1945  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

དབངས་ཅན་དགེས་པའི་རློལ་མཚོ། སྙན་ངག་མེ་ལློང་གི་འགེལ་པ་དབངས་ཅན་དགེས་པའི་རློལ་

མཚོ་འདི་ནི་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་བ་ལློར་འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོས་

མཛད་པའློ།། 

དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆློས་ཀི་ཉི་མས་མཛད་པའི་སྙན་

ངག་མེ་ལློང་གི་འགེལ་པ་གགས་ཆེ་ཤློས་ཞིག་ཡིན། 

དབངས་ཅན་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ། སར་རྒྱ་གར་བ་ཨ་ནུ་བྷཱུ་ཏིས་བརམས་པའི་སྒའི་བསྟན་བཅློས་ད་བར་བློད་

དུ་དར་བཞིན་པ་ཞིག 

དབངས་ཅན་མ། ཤེས་རབ་སྩློལ་བའི་ལྷ་མློ་ཞིག་སར་གི་གཏམ་རྒྱུད་དུ་བསྐལ་པ་ཐློག་མའི་དུས་

ཤིག་ན་ལྷློ་ཕློགས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་རླུང་གིས་གཡློས་པ་ལས་དེའི་ནང་དུ་བརན་གཡློའི་སྒ་

སྐད་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་སྙན་པར་གགས་པས་ཚངས་པ་ཆེན་པློས་ལློ་དུ་མར་སྒ་དེ་ལ་མངློན་

པར་དགའ་ཞིང་རློ་མང་བས་འདུག་ཅིང་། མཐའ་སྒ་དབངས་དེ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདུས་ནས་ལྷ་

མློ་འདི་ཉིད་བྱུང་བར་གགས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྒྱ་མཚོའི་ལྷ་མློ་དང་། སྒ་དབངས་ལྷ་མློ། 

ངག་དབང་ལྷ་མློ། རྡློ་རེ་དབངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མ། བློ་ཡི་གཏེར། དབངས་ལན་མ། སྨྲ་བའི་ལྷ་

མློ། ཚངས་པའི་སས་མློ། མཚོ་ལན་མ། མཚོ་བྱུང་མ། ཟླ་བའི་སིང་མློ། ཤེར་ལྷ་མློ། ཤེས་རབ་

ལྷ་མློ་བཅས་སློ།། 

དབངས་ཅན་ལྷ་མློ། དབངས་ཅན་མ་དང་དློན་གཅིག དབངས་གཅིག་པུ་པ། སཾ་སྐྲ�་ཏའི་དབངས་

གཅིག་རྐྱང་ལས་མེད་པའི་ཚིག ཨཨཔེཧི། ཨ ཨིཨིནྡྲཔཤ། ཨི། ཨུཨུཏིཥྛ། ཨུ། 

དབངས་བཅུ་དྲུག ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་དབངས་བཅུ་དྲུག ཨ་ཨཱ། ཨི་ཨཱི། ཨུ་ཨཱུ། རི་རི། ལི་ལཱི། ཨེ་

ཨྱཻ། ཨློ་ཨླཽ། ཨཾ་ཨཿབཅས། 

དབངས་བཅུ་པ། [མངློན]གཟའ་པ་སངས།

དབངས་བཅུ་བཞི་དང་བཅུ་དྲུག ཨ་ཨཱ་ཨི་ཨཱིཾ་ཨུ་ཨཱུ་རི་རི་ལི་ལཱི་ཨེ་ཨྱཻ་ཨློ་ཨླཽ་ཨཾ་ཨཿ དབངས་བཅུ་

དྲུག་ལས་ཨཾ་ཨ་གཉིས་དློར་བའི་ལྷག་མ་དྲུག་གློ 

དབངས་འཆར། དབངས་ཡིག་ལ་བརེན་ནས་བརག་པའི་རིས་ཀི་མིང་། 
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དབངས་འཆར་གི་རྒྱུད། ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ་དང་ལྷ་མློ་ཨུ་མ་གཉིས་ཀིས་ཞུ་བ་ཞུ་ལན་གི་ཚུལ་

དུ་གསུངས་པར་བཤད། བདེ་སྡུག་ལེགས་ཉེས་རྒྱལ་ཕམ་སློགས་བརག་ཐབས་ཀི་འཁློར་ལློ་

མང་པློར་སྟློན་པ་དང་། དབངས་དང་གསལ་བེད་ཚེས་ལ་འཆར་ཚུལ་སྟློན་པའི་ཆ་ནས་མིང་དེ་

ལར་བཏགས་པའློ།། 

དབངས་འཆར་གི་རིས། དབངས་དང་གསལ་བེད་ལ་སྦར་ནས་ལེགས་ཉེས་བརི་ཚུལ།

དབངས་ཉམས་པ། ① སྒ་དབངས་ཆག་པ། ② ལེགས་སྦར་གི་གསལ་བེད་ཡི་གེ་སློག་མེད་པ། 

དབངས་སྙན། [མངློན] ① ཁུ་བྱུག ② དྲི་ཟ། ③ ལྷ་ཡི་གླུ་མཁན། 

དབངས་ར། སྒའི་མཐློ་དམན་ཕ་སློམ་སློགས་མཚོན་པའི་རགས། དམངས་གླུ་མཐའ་དག་ལ་དབངས་

ར་ངེས་ཅན་རེ་ཡློད་པ་རེད། 

དབངས་བསྟློད་ཆུ་འཛིན་དཀར་པློ། དབངས་ཅན་མའི་བསྟློད་པ་སྟེ། ཆུ་འཛིན་དཀར་པློ་གློག་འཕེང་

དྲྭ་བ་ཅན། ། ཞེས་སློགས་ཚིག་བཅད་ཁ་ཤས་ཡློད་པ་ཙོང་ཁ་པས་གསུངས་པ་དེ་ཡིན། 

དབངས་བདག [མངློན]གཟའ་ཕུར་བུ།

དབངས་བདུན། གླུ་དབངས་ཀི་ངེས་པ་བདུན་གི་བསྡུས་ཚིག་གི་མིན་ཞིག 

དབངས་ལན་མ། [མངློན]ལྷ་མློ་དབངས་ཅན་མ། 

དབངས་ལེམ་མློ། [མངློན]འི་གླུ་མཁན། 

དབངས་པ། ① [ཡུལ]གླུ་ལེན་པ། གླུ་གཞས་དབངས་པ། ② དབུ་མཛད་དམ། བང་འདྲེན་སློགས་

འདློན་དབངས་ཀི་བེད་པློ། 

དབངས་བལ། སྒའི་སློག་མེད་ཀི་ཡི་གེ

དབངས་མེད། སྒའི་སློག་མེད་ཀི་ཡི་གེ

དབངས་བཞི། ཨི། ཨུ། ཨེ། ཨློ་བཞི་སྟེ། དེ་དག་སློ་སློའི་མཚོན་བེད་གི་གུ་སློགས་གུག་བཀེད་ཀི་

རྣམ་པ་ཅན་བཞི་ཡློད། 

དབངས་ཡིག ང་རློའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཡི་གེ

དབངས་ཡིག་ངེས་པ་བ་དཀའི་སྒ་རྒྱན། སྙན་ངག་མེ་ལློང་གི་ལེའུ་གསུམ་པ་ནས་བཤད་པའི་བ་
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དཀའ་བའི་སྒ་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་དབངས་ཡིག་ངེས་པའི་བ་དཀའི་སྒ་རྒྱན་དེ་ལ་ཡང་

དབངས་ཨ་ངེས་པ་སློགས་ཁག་ལྔ་དང་། གཉིས་སུ་ངེས་པ། གསུམ་དུ་ངེས་པ། བཞིར་ངེས་པ་

བཅས་མི་འདྲ་བ་ཡློད་ཅིང་། དབངས་ཨི་སློགས་བཞི་གང་ཡང་མེད་པའི་དབངས་ཨ་ངེས་

གཅིག་པུའི་རློམ་ཡིག་ཀང་ཚིག་སྙན་ལ། སེབ་སྦློར་འགིག་པ། དློན་ཚང་བ་བཅས་ཀི་ཁད་ཆློས་

ལན་པ་མང་པློ་ཡློད་པ་དཔེར་ན་རེ་ཙོང་ཁ་པ་དང་། མཁས་གྲུབ་རེ། ཐློ་ཡློན་ཡེ་ཤེས་དློན་གྲུབ་

བཅས་ཀི་གསུང་རློམ་ལ་བུ་ཡིན།

དབངས་ལློགས་པ། མཚུངས་པ་དང་འདྲ་བ་མ་ཡིན་པའི་སཾ་སྐྲ�་ཏའི་མཚམས་སྦློར་ཡི་གེ་བཞི། ཨེ་

ཨྱཻ་ཨློ་ཨླཽ། 

དབངས་གསལ། དབངས་ཡིག་དང་། གསལ་བེད་ཀི་ཡི་གེ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་ཡིན།

དབངས་སློགས་ངེས་པའི་བ་དཀའ་བའི་རྒྱན་གསུམ། སྒ་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་གསུམ་པ་དབངས་

སློགས་ངེས་པའི་བ་དཀའ་བའི་རྒྱན་གསུམ་ནི། དབངས་ངེས་པའི་རྒྱན་དང་། སྐྱེ་གནས་ངེས་

པའི་རྒྱན། གསལ་བེད་ངེས་པའི་རྒྱན་བཅས་ཡློད་པ་རེད།

དབངས་གསལ། ཡི་གེའི་དབངས་དང་གསལ་བེད་དེ། བློད་ཡིག་ལ་དབངས་བཞི་དང་གསལ་བེད་

སུམ་ཅུ་ཡློད། 

དབར། དུས་ཚིགས་བཞིའི་ནང་གི་དུས་ཚིགས་གཉིས་པ་དབར་ཁའི་མིང་སྟེ། དབར་དགུན། དབར་

ལྭ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

དབར་ཀ དབར་ཁ་དང་འདྲ། 

དབར་སྐད། དབར་དུས་འབྲུག་གི་སྐད་ལ་བཞེད་པ་ཞིག་དང་། དབར་ས་རྡུལ་ཞི་བའི་སྐབས་སུ་ཕན་

ཚུན་འབློད་པའི་སྐད་ལ་བཞེད་པ་ཞིག་དང་གཉིས་མཆིས་ཏེ། གཉའ་པ་ཆློས་བཟང་གིས་མཛད་

པའི་དབུས་མཐའ་ལས། དབར་སྐད་ཅེས་དབར་དུས་མཁའ་ནས་ཆར་བབ། ས་ནས་རླངས་པ་

འཕྱུར་བས། དེའི་དུས་སུ་སའི་རྡུལ་ཞི་ནས་ཕན་ཚུན་འབློད་པའི་ཚེ་སྐད་ཀི་གདངས་གསལ་ཆ་

ཆེ་བས་དེའི་སྐབས་སུ་བའློ།། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་

འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། དབར་སྐད་ནི། དབར་
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གི་རྔ་བློ་ཆེའི་སྐད་ཅེས་འབྲུག་སྐད་ལ་ཟེར་བས་དེར་བའློ།། 

དབར་སྐྱིད། དབར་དུས་ཀི་སྐྱིད་པློའི་དགའ་སྟློན། མེ་ཏློག་གི་སྐྱེད་ཚལ་དུ་དབར་སྐྱིད་བཏང་བ། 

དབར་སྐྱེས། མངློན་བརློད་མཁས་པའི་རྣ་རྒྱན་དུ་སས་པའི་མིང་དུ་གསུངས། འགའ་ཞིག་ལས་སྤིན་

ལ་འཇུག་པའང་ཡློད། 

དབར་སྐྱེས་རྔ། [མངློན]འབྲུག་སྒ། 

དབར་ཁ། ནམ་དུས་བཞིའི་དབར་ཁ། དབར་ཁའི་སང་ལ་གང་ཡང་སྐྱེ། ། གཞློན་ནུའི་བློ་ལ་གང་

ཡང་འཆར། དབར་ཁ་ལགས་ལ་བདག་པློ་རྒྱློབ། ། དགུན་ཁ་ར་ལ་བདག་པློ་རྒྱློབ། ། ནམ་ཞག་

རྒྱུན་དུ་ཁ་ལ་བདག་པློ་རྒྱློབ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཆར་ལན་པ་དང་། ། ཆར་འབབ་དུས། ཆུ་

བློའི་གཞུང་རྒྱས། སྤིན་འབྱུང་བཅས་སློ།། 

དབར་ཁ་སེན་མའི་མེ་ཏློག རུས་ཐགས་ཀི་རི་མློའི་བེ་བག་ཅིག

དབར་ཁང་། ① དབར་ཁང་སློད་ཁང་སྟེ་བསིལ་ཁང་། ② [རིང]དགེ་སློང་མའི་སློད་ཁང་། 

དབར་ཁས་བངས། རབ་བྱུང་གིས་དབར་གནས་ཁས་བངས་པ། 

དབར་གློས། ① དབར་གི་ཆས་གློས། ② དགེ་སློང་གི་ཆར་ཁེབས།

དབར་གི་གློས་རས་ཆེན། དགེ་སློང་གི་འཚོ་བའི་ཡློ་བད་བཅུ་གསུམ་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། 

དཔངས་སུ་ཁྲུ་གསུམ་སློར་བཅློ་བརྒྱད། དཀྱུས་སུ་ཁྲུ་དགུ་ཡློད་པའི་དབར་དུས་གློན་རྒྱུའི་རབ་

བྱུང་གི་གློས་ཤིག 

དབར་གི་རྒྱལ་པློ། [མངློན]དུས་དབར་ཁ། 

དབར་གི་རྔ་གསང་། [མངློན]འབྲུག་སྐད།

དབར་གི་དུས། དབར་ཙམ་གི་དུས་ཏེ་བློད་ཟླ་དྲུག་པའི་བཅུ་དྲུག་ནས་བདུན་པའི་བཅློ་ལྔའི་བར་རློ། 

དབར་གི་མེ་ཏློག རྒྱན་རིས་ཀི་གས་ཤིག་སྟེ། དུས་བཞི་མེ་ཏློག་གི་ནང་ཚན་དབར་གི་མེ་ཏློག་ཅེས་

པ་པདྨ་ལ་ཟེར། དབར་གི་གཞི་དགློས་པ་དགུ། དབར་ཁས་མ་བངས་པའི་ཉེས་པ་ཁེགས་པ། 

སློག་ཆགས་ལ་གནློད་པ་སློང་བ། གཞན་གིས་འཕ་བ་སློང་བ། ལུས་སློག་ལ་གནློད་པ་སློང་བ། 

དློན་དང་བ་བ་ཉུང་བ། དགག་དབེ་འབྱུང་བ། ས་བརྐྱང་གདིང་བ་འབྱུང་བ། གནས་རལ་པ་དང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

གྲུམ་པ་འཆློས་པ། ཐློས་སེམས་འཕེལ་བའློ།། 

དབར་གི་རས་ཆེན། དབར་གི་གློས་རས་ཆེན་དང་དློན་གཅིག 

དབར་སར། དབར་ཁ་སློད་སའི་སར།

དབར་རྔ་། [མངློན]འབྲུག་སྒ། 

དབར་ས་མ། གློ་ཞུན་ཟླ་བའི་ཚེས་གཅིག་སྟེ་དབར་ཐ་ཆུང་བློད་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ཉིན་

དབར་ཁས་ལེན་པའློ།། 

དབར་གཅིག་མ། ལློ་གཅིག་ལློན་པའི་བེའུ།

དབར་ཆས། དབར་དུས་སུ་གློན་རྒྱུའི་གློན་ཆས། 

དབར་ཆུ། ① དབར་ཁའི་ཆུ། ② དབར་ཁའི་ཆུ་ལློག དབར་ཆུ་རྒྱས་པ། 

དབར་མཆློད། དབར་ཁའི་དུས་མཆློད་ཅིག

དབར་མཇལ། དབར་ཁའི་མཇལ་ཁ། སར་རེ་སློབ་གྲྭ་བས་དབར་ཁ་ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ནང་ཏཱ་ལའི་བ་མར་

དབར་མཇལ་ཞུ་སློལ་ཡློད། 

དབར་ཉལ་ཞིང་། ལློ་གཅིག་རིང་ལློ་ཏློག་མ་བཏབ་པར་ས་སྟློང་དུ་འཇློག་པའི་ཞིང་ག

དབར་ཉལ་ལངས། ཞིང་ག་འདེབས་འཇློག་རེས་མློས་བེད་པའི་སློ་ནམ་གི་མིང་། 

དབར་ཉི་ལློག དབར་ཁའི་ཉི་མ་ལློག་དུས་ཏེ། བློད་ཟླ་བཞི་པའི་སྨད་དང་ལྔ་པའི་སྟློད་ཚེས་གང་རུང་

ཞིག་སྟེ་སྤི་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་༢༡ལ་སྤིར་བཏང་དབར་ཉི་ལློག

དབར་གཉིས་མ། ལློ་གཉིས་ལློན་པའི་བེའུ། 

དབར་བསྙལ་བསངས། དབར་ཉལ་ལངས་དང་དློན་གཅིག 

དབར་སྟློན། ① དབར་དུས་འཆར་ཅན་གི་སྟློན་མློ། ② དབར་ཁ་དང་སྟློན་ཁ། 

དབར་ཐ་མ། བློད་ཟླ་དྲུག་པ་སྟེ་དབར་ཐ་ཆུང་ཡང་ཟེར། དབར་ཐའི་སང་ཚད། དབར་ཟླ་ཐ་མའི་

དཀིལ་གི་ཚད། དབར་ཐའི་དབུགས་ཐློབ། དབར་ཟླ་ཐ་མའི་འགློ་ཟུག་པ། 

དབར་ཐུང་ངུའི་དུས། བློད་ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག 

དབར་མཐློངས། དབར་དུས་རྩྭ་ཐང་དུ་སྤློ་སྟློན་བ་བའི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན། ང་ཚོ་གློགས་པློ་ཁ་ཤས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤིག་འདུས་ནས་གནམ་དྭངས། ཉི་མ་དྲློ་དུས་ཤིག་དབར་མཐློངས་འགློ་རྒྱུ་ཡིན་ལ་བུ། 

དབར་འདབ། སྣློད་འཇློག་སའི་སྟེགས་བུའམ་ལྷུང་བཟེད་འཇློག་སའི་འློག་གཞི། 

དབར་འདེབས། ཚལ་དང་ལློ་ཏློག་གང་རུང་དབར་དུས་སུ་འདེབས་པ། 

དབར་གནས། འདུལ་བ་གཞི་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། དབར་ས་ཕི་གང་ཡིན་རུང་དབར་ཟླ་

གསུམ་གི་རིང་ལ། དགེ་ཚུལ་སློང་རྣམས་ཀིས་མཚམས་ལས་འདས་ཏེ་སྐྱ་རེངས་འཆར་བར་

མི་བ་བའི་དམ་བཅའི་གནས་སུ་འབེལ་བ་དང་། དགེ་འདུན་གི་ནང་དུ་འཁྲུག་ལློང་མི་བ་བ་དང་། 

ཐློས་པ་སློགས་ལ་བརློན་པ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་རལ་གྲུམ་བཅློས་པ་སློགས་ཀི་དམ་བཅའ་

བཟུང་ནས་དབར་ཁས་ལེན་པའློ།། 

དབར་གནས་ཀི་ཆློ་ག སྦློར་བ་གཙུག་ལག་ཁང་བི་དློར་བ་ཞིང་། གནས་མལ་སྟ་གློན་དང་། གང་

ཟག་སྟ་གློན་སློགས་བས་ནས། དངློས་གཞི་བ་གབ་དང་བཅས་པའི་གནས་སུ་དགེ་སློང་གི་

མདུན་དུ་སགས་ཚིག་ལན་གསུམ་བརློད་པས་དབར་གནས་པར་ཁས་བངས་ཏེ། བིན་གིས་མ་

བརླབས་པར་མཚམས་ཀི་ཕི་རློལ་ཏུ་སྐྱ་རེངས་འཆར་བར་མི་སློད་པར་ཐློས་བསམ་བསློམ་པ་

ལ་བརློན་པའི་མཐར་དགག་དབེ་བ་བའློ།། 

དབར་པ། ཤིང་གི་བེ་བག་སྦར་པ། 

དབར་པ་ནག་པློ། ཤིང་གི་བེ་བག་སྦར་པ་ནག་པློ། 

དབར་ལྤགས། ① ཤིང་དབར་པ་སྟེ་སྦར་པའི་པགས་པ། ② ལུག་སློགས་ཀི་དབར་ཁའི་པགས་པ། 

དབར་ཕི་མ། ཁྲུམས་ཟླའི་ཚེས་གཅིག་སྟེ་སྟློན་ར་བ་བློད་ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ཉིན་དབར་

ཁས་ལེན་པའློ།། 

དབར་བིན་རླབས། དབར་གནས་སྐབས་སུ་དབར་ཁས་ལེན་པའི་གང་ཟག་གིས་གནང་བ་མ་ཐློབ་

པར་མཚམས་ཀི་ཕི་རློལ་ཏུ་ཞག་གཅིག་གནས་ཀང་དབར་རལ་བའི་ཉེས་པ་འབྱུང་ལ། འློན་

ཀང་ཆློས་ལན་གི་དགློས་པའི་དབང་གིས་ཞག་གཅིག་ནས་བདུན་གི་བར་བིན་གིས་བརླབས་

ནས་མཚམས་ལས་འདའ་རུང་ཞིང་། དེ་ལར་བིན་གིས་བརླབས་པའི་སགས་ཚིག་ལན་གསུམ་

བརློད་པའློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

དབར་འབིང་སང་ཚད། དབར་ཟླ་འབིང་པློའི་དཀིལ་སང་གི་ཚད། 

དབར་འབིང་དབུགས་ཐློབ། དབར་ཟླ་འབིང་པློའི་འགློ་ཟུག་པ། 

དབར་སྦློར། དགེ་སློང་གི་དབར་གནས་ཀི་སྦློར་བ་སྟེ་སློན་འགློ་ག་སྒིག 

དབར་མ། ལློ་གཅིག་རིང་ས་བློན་མ་བཏབ་པར་བསྙལ་བའི་ཞིང་ཁ། 

དབར་མར། ① དབར་གཞུང་གི་མར། ② སར་འབློག་ཁུལ་དུ་འབྲུ་རིགས་སློགས་བཙོངས་ཏེ་རིན་

འབབ་ཀི་མར་དབར་ཁ་སྤློད་ལེན་བེད་པ། 

དབར་མློ་ཁང་། དགེ་སློང་མའི་གཙུག་ལག་ཁང་། 

དབར་རྩྭ་དགུན་འབུ། འདིར་དབར་དུས་སྟག་ཕེ་མ་ལྷེབ་ཀི་སློང་ང་ས་འློག་ཏུ་སློང་བ་དེ་དཔྱིད་དུས་

འབུ་དྲློད་རྡློལ་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་པ་དམངས་ཁློད་དུ་བཤད་སློལ་ཡློད་འདུག དཔྱིད་དུས་འབུ་དེ་

ཤི་བ་དང་མགློ་ནས་ཤ་མློང་གི་རིགས་ཤིག་སྐྱེས་ནས་སའི་སྟེང་དུ་ཕིར་མངློན་པར་སྐྱེས་ཤིང་། 

བློད་དུ་སྤི་ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་ལྔ་ཡན་མན་ནས་སྐྱེ་ཞིང་སྤི་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་ཉེར་གཅིག་གི་སྐློར་

དབར་ཉི་ལློག་པའི་རེས་སུ་རུལ་ནས་མེད་པར་ཆགས་འགློ་བའི་ཤ་མློང་གི་རིགས་ཤིག་ཡིན། 

རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་ལུས་ཀི་ཟུངས་སྟློབས་མ་ལག་བསྐྱེད། རྒས་ས། ཁུ་བ་

ཟད་པ། ལུས་སྟློབས་ཉམས་པ་བཅས་ལ་ཕན། 

དབར་ཚུགས། དབར་ཟུག་དང་དློན་གཅིག 

དབར་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པ། དགེ་སློང་རྣམས་དབར་གནས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་མཚམས་སུ་བཞུགས་

པ། དགག་དབེ་བར་དུའློ།། 

དབར་མཚེར། འབློག་པ་དབར་དུས་སློད་ས། 

དབར་ཞློ། དབར་ཁའི་ཞློ། 

དབར་ཞྭ། དབར་ཁ་གློན་རྒྱུའི་ཞྭ་མློ། 

དབར་ཞྭ་བསེ་ཐེབས། རས་བསེ་ལས་བཟློས་པའི་ཞྭ་མློ་ཞིག 

དབར་ཟུག དབར་གི་དབུགས་ཐློབ་པ་སྟེ་བློད་ཟླ་བཞི་པའི་དབུགས་ལ་དུས་བཞིའི་ནང་ནས་དབར་

གི་འགློ་ཚུགས་ཤིང་། ཁུ་བྱུག་གག་སྐབས་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དབར་ཟླ། བློད་ཟླ་བཞི་པ་དང་། ལྔ་པ། དྲུག་པ་སྟེ་གསུམ། དབར་ཟླ་ཐ་ཆུང་། བློད་ཟླ་བདུན་པ་སྟེ། 

དེ་ཡང་བློད་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པ་དགུན་ཟླ་ར་བ། བློད་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པ། དགུན་ཟླ་འབིང་པློ། བློད་

ཟླ་དང་པློ། དགུན་ཟླ་ཐ་ཆུང་། བློད་ཟླ་གཉིས་པ། དཔྱིད་ཟླ་ར་བ། བློད་ཟླ་གསུམ་པ། དཔྱིད་ཟླ་

འབིང་པློ། བློད་ཟླ་བཞི་པ། དཔྱིད་ཟླ་ཐ་ཆུང་། བློད་ཟླ་ལྔ་པ། དབར་ཟླ་ར་བ། བློད་ཟླ་དྲུག་པ། 

དབར་ཟླ་འབིང་པློ། བློད་ཟླ་བདུན་པ། དབར་ཟླ་ཐ་ཆུང་། བློད་ཟླ་བརྒྱད་པ། སྟློན་ཟླ་ར་བ། བློད་

ཟླ་དགུ་པ། སྟློན་ཟླ་འབིང་པློ། བློད་ཟླ་བཅུ་པ། སྟློན་ཟླ་ཐ་ཆུང་བཅས་ལློ་གཅིག་ལ་དུས་ཚིགས་

བཞི་དང་དུས་ཚིགས་རེར་ཟླ་བ་གསུམ་རེར་ཕེ་བ་ཡིན། 

དབར་ཟླ་འབིང་པློ། འཇིག་རེན་ཡློངས་གགས་ལར་ན་བློད་ཟླ་ལྔ་པའློ།། 

དབར་ཟླ་གསུམ། དབར་ཟླ་ར་བ། འབིང་། ཐ་ཆུང་སྟེ་གསུམ། བློད་ཟླ་བཞི་པ། ལྔ་པ། དྲུག་པ་དང་། 

བློད་ཟླ་གཉིས་པ། གསུམ་པ། བཞི་པ་ལ་ངློས་འཛིན་ཚུལ་གཉིས་ཡློད། 

དབར་གཟིགས། དབར་དུས་རི་ཀླུང་སྐྱིད་སར་སྤློ་གསེང་དུ་འགློ་བ། 

དབར་རའི་སང་ཚད། དབར་ཟླ་ར་བའི་དཀིལ་སང་གི་ཚད། 

དབར་རིང་པློའི་དུས། བློད་ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས་བཅུ་བདུན་ནས་བློད་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་བཅློ་ལྔའི་བར་

ཏེ། ཟླ་བ་གསུམ་ལ་ཞག་གཅིག་གིས་མ་ཚང་བའློ།། 

དབར་རེའུ། དབར་དུས་ཁིད་པ་ལ་ཟེར། 

དབར་ལམ། ① ལམ་གུ་དློག་པློའམ་ལམ་ངེས་པ་ཅན།  ② སྒིག་ཁིམས་དམ་པློའམ་བག་ཡློད་པའི་

སྤློད་ལམ། 

དབར་ལུག ཤ་ཤེད་རྒྱས་པའི་ལུག

དབར་ས། དབར་ཁ་སློད་ས།

དབར་སངས། དབར་དུས་ཀི་སྤློ་གསེང་།

དབར་གསུམ། ① ཤད་དམ་ལློ་གསུམ་ལློན་པའི་ཕྱུགས་ཀི་མིང་། ② དབར་ཟླ་བ་གསུམ། 

དབི། གཡི་དང་འདྲ།

དབི་དཀར། ① ཤིང་བེ་བག་པ་ཞིག ② གཅན་གཟན་དབིའམ་གཡི་དཀར་པློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

དབི་གུ། དབྱུ་གུའམ་དབྱུག་པ་ཆུང་ངུ་། 

དབི་ནག ① ཤིང་བེ་བག་པ་ཞིག ② གཅན་གཟན་དབིའམ་གཡི་ནག་པློ། 

དབི་ལྤགས། གཅན་གཟན་གཡིའི་པགས་པ། 

དབི་བ། འདག་པར་བེད་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འབིད་པའི་མ་འློངས་པ། 

དབི་མློ། གཅན་གཟན་དབི་མློ། 

དབི་མློང་། ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། དཀར་པློ་དང་། ནག་པློ། ཁ་བློ་བཅས་གསུམ་མཆིས། རློ་

ཚ་ལ་ཅུང་མངར། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་དྲློད་སྐྱེད། སྐྲན་བཤིག ཟས་འཇུ་བར་བེད། ཆུ་སེར་

སློགས་ཀི་ནད་ལ་ཕན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀྲི་ཤིང་དང་། དཀྲི་མློ། སྐྲ་དཀར་ཅན། སྒི་མློང་། 

དྲློད་སྐྱེད་བེད། མེ་ཤིང་། ཙ་བྱཱ། ཨ་ཟ་མློ། ཨ་ས་མློ་བཅས་སློ།། 

དབི་མློའི་ཞྭ། སྨན་རྩྭ་ཞིག་སྟེ། དབི་མློང་དཀར་ནག་ཁ་སེར་རིགས་བཞི་ཡློད། དེ་ཚོའི་ནང་དབི་མློང་

ཁ་བློའི་མེ་ཏློག་ནི་ཝ་ཞྭ་དང་འདྲ་ཞིང་། དེའི་ནུས་པས་ཁ་དང་ལེ་ལ་ཐློར་པ་དློན་པ་སློགས་

བཅློས་ཐུབ་པར་གགས། 

དབི་དམར། ① ཤིང་བེ་བག་པ་ཞིག ② གཅན་གཟན་དབི་དམར་རམ། གཡི་དམར། 

དབི་ཚང་། གཡིའི་སློད་ས། 

དབིག ① ནློར་བུའམ་རིན་པློ་ཆེ་སྟེ་གཏེར་ལས་ཐློན་པའི་རིན་པློ་ཆེའི་སྤི་མིང་། ཡིད་བཞིན་དབིག 

② [མངློན]ནློར་ལྷའི་མིང་ལ་བརྒྱད་ཡློད་པས་གངས་བརྒྱད་མཚོན། 

དབིག་གི་ཁུ་བ། ཉི་མ། 

དབིག་གི་ཆར་འབེབས། [མངློན]རྣམ་ཐློས་སས། 

དབིག་གི་སྙིང་། ① ནློར་བུ་མཆློག་གྱུར་ཏམ་གློང་ཐང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་རིན་པློ་ཆེའི་རིགས། ② 

[མངློན]ལྷ་ཚངས་པ། 

དབིག་གི་ལེ་བ། [མངློན] ① ཁབ་འཇུག ② གངས་རི་ཏེ་སེ། 

དབིག་གི་གདངས་ཅན། གསེར་གི་སྣློད་ལར་སྒ་མཐློ་ཞིང་ཟབ་པ། 

དབིག་གི་བློ་གློས་མ། [མངློན]ས་གཞི། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དབིག་གུ། དབྱུག་པ་ཕ་མློ། 

དབིག་དངློས། རྒྱུ་ནློར་དངློས་པློ།

དབིག་མཆློག [མངློན]གསེར། 

དབིག་གཉེན། འཛམ་གིང་མཛེས་པའི་རྒྱན་དྲུག་གི་ཡ་གལ། མངློན་པའི་གཞུང་འགེལ་མཁན་སློབ་

དཔློན་དབིག་གཉེན་ནི། དུས་རབས་ལྔ་པ་ཙམ་ན་བམ་ཟེ་མློ་སུ་པྲ་ཀཱ་ཤཱི་ལ་ཞེས་པའི་སས་སུ་

འཁྲུངས་ནས་ཐློགས་མེད་ཀི་སྐུ་མཆེད་དུ་གྱུར། ཁ་ཆེའི་སློབ་དཔློན་སཾ་གྷ་བ་དྲའི་དྲུང་ནས་

མངློན་པ་སེ་བདུན་ཐློག་མར་གསན། ཕིས་འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་སློབ་དཔློན་དུ་བསྟེན། མངློན་

པ་མཛོད་ར་འགེལ་དང་། པྲ་ཀཱ་ར་ཎ་སེ་བརྒྱད་སློགས་བསྟན་བཅློས་མང་དུ་བརམས། ཚད་མ་

རང་ལས་མཁས་པ་ཕློགས་གང་དང་། མངློན་པ་རང་ལས་མཁས་པ་བློ་གློས་བརན་པ་དང་། 

ཤེར་ཕིན་རང་ལས་མཁས་པ་རྣམ་གློལ་སེ་དང་། འདུལ་བ་རང་ལས་མཁས་པ་ཤཱཀ་འློད་བཅས་

སློབ་མ་མཁས་པ་མང་དུ་བསྐྱངས་སློ།། 

དབིག་དུག ① རིན་ཆེན་རིགས་ལས་བཟློས་པའི་དུག ② རིན་ཆེན་རིགས་མིའི་ཁློག་པའི་ནང་དུ་

ཤློར་ནས་ཕློག་པའི་དུག

དབིག་རྡར། རྡར་རྡློའི་བེ་བག་ཅིག

དབིག་ལན། [མངློན]ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 

དབིག་པ། བེར་ཀའམ་དབྱུག་པ། 

དབིག་བུ། ① གི་དང་མཚོན་ཆ་སློགས་རྡར་བེད་རྡློ་ཞིག ② ཁློད་སྙློམས་བེད་ཤིང་བུའི་ཡློ་བད་ཅིག

དབིག་དབིག ཚོན་དང་སྣག་ཚ་སློགས་དབུར་འདུལ་བེད་དུས་སུ་འབྱུང་བའི་སྒའི་ཁད་པར་ཞིག 

དབིག་མ། [ཡུལ]འབྲུ་སློགས་རྡུང་བེད་དེ། དབྱུག་པའི་སྣེ་མློར་ལགས་སྐུད་དང་ཀློ་ཐག་སློགས་

བཏགས་པ་ཞིག

དབིག་མང་། ཕྱུག་པློ། 

དབིག་མློ། ① ཚོན་རི་ཞིབ་མློ། ② ཞིབ་མློ་དང་། འཇམ་པློ། གློས་དར་དབིག་མློ། 

དབིག་འཛིན། [མངློན]ས་གཞི།



  1955  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

དབིག་འཛིན་གི་ལེ་བ། ས་གཞི་ཆེན་པློའི་དཀིལ་དབིག་ནློར་བུའི་མིང་ཡིན་པ་དང་། ས་གཞི་ཆེན་

པློ་འདིར་ནློར་བུས་ཁེང་སན་ཡློད་པས་ནློར་བུའི་བང་མཛོད་དང་འདྲ། 

དབིག་འཛིན་མ། དབིག་འཛིན་དང་འདྲ། 

དབིག་འཛིན་ལྷློ། དབིག་ནི་ནློར་བུའི་མིང་དང་དེ་འཛིན་པ་ནི་ས་གཞི་སྟེ་ནློར་བུ་ལ་བུའི་གཏེར་ཁ་

མང་དུ་ཡློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན། 

དབིག་བཤེས། བེ་བག་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔློན་ཞིག 

དབིང་ཚུན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་inches ཟེར། 

དབིངས། ① ཀློང་དང་། ཁམས་སམ་ནང་། མཐློང་རྒྱའི་དབིངས། ནམ་མཁའི་དབིངས། དགློངས་

པའི་དབིངས། ② རང་བཞིན་ནམ་འབྱུང་གནས། ཆློས་དབིངས། ཆློས་དབིངས་སུ་བསྡུས་པ། 

③ འགིང་ཉམས། རང་ཉིད་དབིངས་ཆེ་དྲགས་པས་རེས་ལུས་ཐེབས་པ། ④ ཐ་མག་གི་

དབིངས་ཟེར་བ་སློགས་རྒྱ་སྐད་ཟུར་ཆག་པ་སྟེ་དློན་ནི་ཧ་ཅང་དགའ་པློའམ་ལང་ཤློར་བ། 

དབིངས་ཀི་མ་མློ་དྲུག བདེ་བ་བཟང་བེད་མ། བདེ་བ་རྒྱས་འདེབས་མ། བདེ་བ་ཚེ་འཕེལ་མ། བདེ་

བ་རྨློངས་བེད་མ། དཔལ་འབར་ཁློ་མློ་དང་། ཁམས་གསུམ་དབང་གཅློད་མའློ།། 

དབིངས་ཀི་ཡུམ་དྲུག མཁའ་འགློ་ལྔ། དབིངས་ཀི་ཡུམ་དང་དྲུག་གློ །

དབིངས་འཇགས། དབིངས་ལ་ཞུགས་པ། 

དབིངས་འདློན། བེད་བཟློ་དློད་པློ། 

དབིངས་དཔྱད། དགློངས་པས་དཔྱད་པ། དེ་དློན་འགིག་མིན་དབིངས་དཔྱད་ཡློད་པ་ཞུ། 

དབིངས་འཕིན། དེང་རབ་དབིན་ཐེར་དྲྭ་བ་བརྒྱུད་ནས་བཏང་པའི་ཡི་གེ དབིན་སྐད་དུ། email ཟེར། 

དབིངས་ཞུགས་པ། འདློད་པའི་སྤད་ཡུལ་གང་ཞིག་ལ་འཇུག་ཅིང་དེས་ཚིམ་པར་འགྱུར་བ། 

དབིངས་ས། སར་སེ་སིད་དམ་ཞབས་པད་ལ་འབློད་པའི་ཞེ་ས། 

དབིངས་ས་གློང་མ། དགའ་ལན་ཕློ་བང་པའི་སིད་གཞུང་བཙུགས་པའི་རེས་ཀི་སེ་སིད་དང་པློ་

བསློད་ནམས་ཆློས་འཕེལ་ལ་དབིངས་ས་གློང་མ་ཟེར། ཞིབ་པ་སེ་སིད་བསློད་ནམས་ཆློས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཕེལ་ཞེས་པར་གཟིགས། 

དབིངས་གསུམ། ཕ་ིདབིངས་ནམ་མཁའ་སྟློང་པ། ནང་དབིངས་འློད་དང་ཁ་དློག གསང་དབིངས་སྒློན་མའློ།། 

དབིན། དབིན་བེད་པ་ཞེས་སྐུལ་སློང་བེད་པའི་དློན་དུ་སྣང་། 

དབིན་ཇི། ཡློ་རློབ་གིང་དུ་གནས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་སྟློབས་ཆེན་ཞིག་གི་མིང་། 

དབིན་ཐེ་དྲ་བ། དབིན་སྐད་དུ་Internetཟེར་སྟེ། “ཆ་འཕིན་དྲ་སྦྲེལ་”ཡང་འབློད། དྲ་ཚིགས་མང་

པློ་མཉམ་དུ་སྦྲེལ་བའི་རྒྱལ་སྤིའི་རང་བཞིན་གི་གློག་ཀད་འཕིན་སྐྱེལ་དྲ་བ་ཞིག་རེད། དེ་ནི་དེང་

རབས་ཀི་འཕིན་སྐྱེལ་ལག་རལ་དང་གློག་ཀད་ལག་རལ་ཆ་འཕིན་ལག་རལ་བཅས་གཞི་

གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པས་སའི་གློ་ལ་ཧྲིལ་པློའི་སྤློད་མཁན་མང་པློ་མཉམ་དུ་སྦྲེལ་བའི་ཚོང་ལས་མེ་

ལེའུ་དང་མང་ཚོགས་རྒྱང་བསྒགས་མེ་ལེའུ་ཅིག་རེད། ས་མ་ནི་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྲུང་པུའུ་ཡིས་

༡༩༦༩་ལློར་གཉེར་བའི་“ཨེ་ཕཱ་དྲ་བ་”ཡིན་པ་དང་། ཕི་མ་ནི་༡༩༨༩ལློར་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཚན་རིག་ཐེབས་ར་ཚོགས་པས་“དབིན་ཐེ་དྲྭ་བ་”ཞེས་པའི་མིང་དངློས་སུ་བཏགས། 

དབིབ་མློ། [རིང]གློ་མློ་སྟེ་ར་མ། 

དབིབས། རིང་ཐུང་མཐློ་དམན་སློགས་དབིབས་ཀི་གཟུགས་སུ་གྲུབ་པའློ།། དབིབས་གསར། བད་

དབིབས་ཡིད་དུ་འློང་བ། གཟུགས་དབིབས། ཁ་དློག་དང་དབིབས་མི་འདྲ། 

དབིབས་ཀི་རྣལ་འབློར། མ་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས།

དབིབས་ཀི་ཟིལ་གནློན་བཞི། ཟིལ་གིས་གནློན་པའི་སྐྱེ་མཆེད་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས། ནང་

གཟུགས་སུ་འདུ་ཤེས་པས་ཕི་རློལ་གི་གཟུགས་ཆུང་ངུ་ཟིལ་གནློན་ཏེ་སེམས་ཅན་གི་

གཟུགས་མཛེས་སྡུག་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་དང་། ཆེན་པློ་ཟིལ་གནློན་ཏེ་སྣློད་ཀི་

གཟུགས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་དང་། ནང་གཟུགས་མེད་པར་འདུ་ཤེས་པས་ཕི་རློལ་གི་གཟུགས་

ཆུང་ངུ་ཟིལ་གནློན་དང་། ཆེན་པློ་ཟིལ་གནློན་བཅས་བཞིའློ།། 

དབིབས་ཀི་གཟུགས་བརྒྱད། ༡གྲུ་བཞི། ༢ ལྷམ་པ། ༣ཟླུམ་པློ། ༤ ཕ་ལེ་བ། ༥ ཕ་ལེ་བ་མ་ཡིན་

པ། ༦ རིང་བ། ༧ ཐུང་བ། ༨ མཐློ་བའློ།། ཡང་ན། གྲུ་བཞིའམ་ལྷམ་པ་དང་། ཟླུམ་པློ། ཕ་ལེ་བ། 

ཕ་ལེ་བ་མ་ཡིན་པ། རིང་བ། ཐུང་བ། མཐློ་བ། དམའ་བ་སྟེ་བརྒྱད་དློ།། 



  1957  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

དབིབས་ཀི་གཟུགས་བཅུ། ༡རིང་པློ། ༢ ཐུང་ངུ་། ༣ལྷམ་པ། ༤ ཟླུམ་པློ། ༥ མཐློ་བ། ༦ དམའ་

བ། ༧ ཕ་བ། ༨ རགས་པ། ༩ ཕ་ལེ་བ། ༡༠ ཕ་ལེ་བ་མ་ཡིན་པའློ།། 

དབིབས་བརྒྱད། དབིབས་ཀི་གཟུགས་རིགས་མི་འདྲ་བ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀི་བསྡུས་ཚིག

དབིབས་སགས་ཆློས་གསུམ། བསྐྱེད་རིམ་གི་རྣལ་འབློར་ཞིག་སྟེ། བསྐྱེད་པ་དབིབས། བཟླས་པ་

སགས། འློད་གསལ་འཇུག་ལང་ཆློས་ཀི་རྣལ་འབློར་རློ། 

དབིབས་འཆློ་བ། བཟློ་ལ་འདློན་པའམ་བཟློ་བ། དཔེ་གསར་འཕྲུལ་ཆས་ཀི་དབིབས་འཆློ་བ། སློ་

ནམ་ལག་ཆའི་དབིབས་འཆློ་བ། 

དབིབས་ཐློན་པ། བཟློ་དབིབས་གྲུབ་པའམ་དློད་པ། བིས་འབུར་ལག་བཟློའི་དབིབས་ཐློན་པ། 

སྦངས་འབས་ཡིག་གཟུགས་ཀི་དབིབས་ཐློན་པ། 

དབིབས་མཐུན་གི་ནུས་པ། རློ་དང་ཞུ་རེས་སློགས་ལ་བལློས་མི་དགློས་པ་ནད་བབས་སའི་གནས་

དང་། གཉེན་པློ་གཉིས་ཕན་ཚུན་མདློག་དབིབས་འདྲ་མཐུན་གི་སློ་ནས་ནད་འཇློམས་པར་བེད་

པའི་སྨན་གི་ནུས་པའི་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་

པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས། དྲུག་པ་དབིབས་མཐུན་གི་ནུས་པ་ནི། དབིབས་ནི་ཀད་པ་ལ་རྡློ་

ཀད་དང་། སྙིང་མཆིན་མཁལ་མཆེར་གི་ནད་ལ་ཞློ་ཤ་བཞི་པློ་སློ་སློས་ཕན་པ་ལ་བུ་དང་། ཙན་

དན། འབི་མློག མཛོ་ཤིང་། སྐག་སློགས་དམར་པློས་ཁག་དང་། སྐྱེར་པ་སློགས་སེར་པློས་

མཁིས་པར་ཕན་པ། 

དབིབས་དང་ཁ་དློག རི་མློའི་སྒྱུ་རལ་ལ་མཚོན་ན་སྐྱ་རིས་ཀིས་གཟུགས་དབིབས་བསྐྲུན་པ་དང་། 

ཚོན་མདངས་ཀིས་ཁ་དློག་སྐྲུན་གི་ཡློད། 

དབིབས་དང་ཁ་དློག་གི་མུ་བཞི། ཁ་དློག་དང་དབིབས་གཉིས་ལ་ཡིན་མིན་གི་མུ་བཞི་ཡློད་དེ། ར་

བའི་ཁ་དློག་ནི་ཁ་དློག་ཡིན་ལ་དབིབས་མ་ཡིན་པའི་མུ་དང་། རིང་པློ་དང་ཐུང་ངུ་། ལྷམ་པ་དང་

ཟླུམ་པློ་བཞི་ནི་དབིབས་ཡིན་ལ་ཁ་དློག་མ་ཡིན་པའི་མུ་དང་། སྤིན་དང་དུ་བ། རྡུལ་དང་ཁུག་

སྣ་བཞི་ནི་ཁ་དློག་དང་དབིབས་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ་དང་། འབྱུང་བ་བཞི་ནི་དབིབས་དང་ཁ་

དློག་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ཡིན་ནློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དབིབས་སྡུག་པ། ① བཟློ་མཛེས་པ། ② [ཡུལ]ཕལ་སྐད་དུ་དབིབས་མི་ལེགས་པའི་མིང་། 

དབིབས་པ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༨༩༨ལློར་བཟང་སྐྱེད་གགས་པས་ཕག་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་མཛོ་སང་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དབིབས་རིས། དབིབས་ཀི་བེ་བག་སློ་སློར་ངློས་ཀི་རྒྱ་ཁློན་ནམ་བློངས་ཀི་ཆེ་ཆུང་སློགས་རིས་

རྒྱབ་པའི་རིག་པ་ཞིག་གི་མིང་། 

དབིབས་མཚུངས། བཟློ་དབིབས་འདྲ་མཚུངས། དཔེ་རིས་མ་བུ་གཉིས་པློ་ཁད་མེད་དབིབས་

མཚུངས་སུ་འབི་བ། 

དབབིས་གཟུགས། མགི་ཤསེ་ཀསི་གཟུང་བ་གང་ཞགི་རངི་ཐུང་ཕ་སློམ་སློགས་ཀ་ིབཟློ་ལ་ཅན་ག་ིགཟུགས།

དབིབས་བཟློ། ① དངློས་སྤད་སློགས་ཀི་བཟློ་དབིབས། རླངས་འཁློར་འདི་དབིབས་བཟློ་འབིང་ཞིག་

རེད། ② བ་སྤློད་ཀི་ཆློ་བབས། ཐབས་ཇུས་འདིང་སྟངས་འདིའི་དབིབས་བཟློ་ཁིག་ཁིག་ཅིག་འདུག 

དབིབས་ལེ། [རིང]ཆུ་བསློ་བའི་སྣློད། 

དབིས་པ། [ཡུལ]① ཕིས་པའམ་བསུབས་པ། མེ་མདའ་དབིས་པ། རི་མློ་དབིས་པ། ② བྱུགས་

པའམ་ཞལ་ཞལ་བས་པ། རིག་ལེབས་ལ་ཚོན་རི་དབིས་པ། འདག་ཞལ་དབིས་པ། 

དབྱུ་གུ། ① ཉིན་མཚན་གཅིག་གི་ཡུན་ཚད་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པར་ཕེ་བའི་ཆུ་ཚོད། ② ཉི་ཚོད་

ལ་བེད་ཀི་ཤིང་བུ། ③ དབྱུག་པ་ཆུང་ཆུང་། ④ ཐ་སྐར་ཏེ་རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག 

⑤ [མངློན]གདློས་པ། 

དབྱུ་གུ་བསྒྱུར། [མངློན]ར་མཁན། 

དབྱུ་གུ་ཟླ་བ། བློད་ཟླ་དགུ་པ། 

དབྱུག དངློས་རས་དབིབས་ནར་མློའི་རིགས་ཕར་ཚུར་གཡློ་སྒུལ་བེད་པའི་དློན་ཏེ། དབྱུག་བའི་

ཐག་པ། ལག་པ་དབྱུག་གིན་འདུག་ལ་བུ། 

དབྱུག་སྐློར། རྒྱག་དབྱུག་སྟེ། གཡུལ་ལས་འདློན་སྐབས་སྙེ་མ་རྡུང་བེད་ཅིག 

དབྱུག་གུ། དབྱུ་གུ་དང་འདྲ།



  1959  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

དབྱུག་གུ་སྐམ་ཁ། ཤིང་གི་ལེ་མིག 

དབྱུག་བཅློས། དཔྱད་ཀི་ནང་ཚན་ནད་དམིགས་སྟེང་དབྱུག་པ་ཆུང་ངུས་རྡེག་པའི་བཅློས་ཐབས་

ཤིག་སྟེ། ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་དབྱུག་བཅློས་དང་། གྲུབ་ཆེན་ཨློ་རྒྱན་པའི་

དབྱུག་བཅློས། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་ཀི་དབྱུག་བཅློས་ལ་བུའློ།། 

དབྱུག་ཏློ། དབྱུག་པ་ཤིང་།

དབྱུག་ཐློ། དབྱུག་ཏློ་དང་འདྲ། 

དབྱུག་རྡློ། གཡུགས་ཏེ་འཕེན་པའི་རྡློ། 

དབྱུག་པ། ① དབྱུགས་པ། དབྱུག་པ། དབྱུགས། འཕེན་པ་དང་། རྡེག་པ། སྣུན་པ། ལག་འབློམ་

དབྱུག་པ། དགའི་མགློ་བློར་མཚོན་ཆ་དབྱུག་པ། རལ་གི་དབྱུག་པ། ② འདློར་བ་དང་། སྐྱུར་བ། 

གད་སྙིགས་དབྱུག་པ། དགློས་མེད་ཀི་ལས་ཀ་ཕར་དབྱུགས་ཤིག ཁ་ལུད་དབྱུག་ལྷམ་ཧྲུལ་

ལར་ཕངས་མེད་དུ་དབྱུག་པ། ③ བེར་ཀ་སྟེ་ཤིང་སློགས་ཀི་རྒྱུག་པ། ཁི་ངན་པར་དབྱུག་པས་

བསིགས་པ། ལག་ཏུ་དབྱུག་པ་ཧྲིལ་ཧྲིལ་ཐློག་པ། ལེབ་གིས་དབྱུག་པ་གཅློད་པ། 

དབྱུག་པ་ཅན། ① སློབ་དཔློན་དབྱུག་པ་ཅན་གི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས། ② སློབ་དཔློན་ར་

དབངས། ③ [མངློན]༡ ཉི་མའི་འཁློར། ༢ གཤིན་རེའི་རྒྱལ་པློ། 

དབྱུག་པ་ཟླུམ་པློ། རྒྱུག་རིལ་ལམ་ཁིམས་རྒྱུག་ཅིག་སྟེ། ལག་པ་གཉིས་དེ་ལ་བཏགས་ནས་ཐག་

པས་བསམས་ཏེ་གཟུགས་པློའི་སྟློད་ནས་མར་མནན་བེད་ཀི་ཁིམས་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག་གི་དློན། 

དབྱུག་པའི་སྣ་ཅན། [མངློན]གང་པློ་ཆེ། 

དབྱུག་པས་མཚན། [མངློན]རུ་ར། 

དབྱུག་དབྱུག གཡུག་གཡུག ཁུ་ཚུར་གཡས་གཡློན་གཉིས་དབྱུག་དབྱུག་བེད་པ།

དབྱུག་འཛིན། [མངློན]གཤིན་རེ། 

དབྱུག་ཟླ། དབྱུག་གུ་ཟླ་བ་ཞེས་པ་ཐ་སྐར་ཟླ་བའམ་བློད་ཟླ་དགུ་པ་སྟེ། སྟློན་ཟླ་འབིང་པའློ།། 

དབྱུགས། དབྱུག་པའི་སྐུལ་ཚིག

དབྱུགས་སྐློར། ཞིང་པས་གློ་ནས་སློགས་ཀ་ིཕློམ་པློ་བརྡུངས་ནས་འབྲུ་རིགས་ལེན་ཡས་ཀ་ིལག་ཆ་ཞིག



  1960  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དབྱུགས་པ། དབྱུག་པའི་འདས་པ། 

དབྱུགས་ར། ཞིང་པས་འབྲུ་རིགས་བརྡུངས་སའི་ར་བའི་མིང་ཡིན། 

དབྱུང་བ། འབིན་པའི་མ་འློངས་པ། 

དབྱུལ་བ། [རིང] མྱུལ་བ།

དབེ། [རིང]ཐང་། ① སློ་སློགས་འབེད་པའི་དློན་ཏེ། དབེ་བའི་སློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། ② ཁད་ཆློས་ཐུན་

མློང་བ་ཁ་ཤས་ལ་བརེན་ནས་རིགས་སློ་སློར་དགར་བའི་དློན་ཏེ། སྨན་ལ་བསྡུས་ཏེ་དབེ་ན་

བསིལ་སྨན་དྲློད་སྨན་གཉིས། 

དབེ་བསྐྲད། ཆློས་ལུགས་སྤི་དང་སེར་ལ་མི་དགའ་བའི་མི་དང་གདློན་འདྲེ་སློགས་ནང་ཁུལ་མི་

མཐུན་པར་བེད་པའི་ཆེད་དུ་མིང་དང་གཟུགས་བརན་བིས་པའི་ལིང་ག་ར་གཡག་རྔ་མློང་

སློགས་ཀི་ཐློད་པའི་ནང་དུ་བཅུག་སྟེ་ནང་ཁུལ་ཁ་འཐློར་བར་བེད་པའི་ཐབས་ལ་དབེ་བ་ཟེར་

ཞིང་། ཡང་གློང་གསལ་ལར་གི་ལིང་ག་དེ་ལ་བསྐྲད་པའི་འཁློར་ལློ་སགས་བཅས་བིས་ཏེ་ཕ་

རློལ་པློའི་ཕློགས་སུ་ཁ་བསྟན་ཏེ་འཇློག་པ་སློགས་ཀི་བ་ཐབས་ལ་བརེན་ནས་རང་ཡུལ་ནས་

དབང་མེད་དུ་འགློ་དགློས་པར་བཟློས་པ་ལ་བསྐྲད་པ་ཟེར། 

དབེ་ཐང་། གཡེ་ཐང་། 

དབེ་ཐང་ག གཡེ་ཐང་དང་འདྲ།

དབེ་བ། ① འབེད་པའི་མ་འློངས་པ། ② བེ་བག་གམ་ཁད་པར། དག་གཉེན་གི་དབེ་བ་གསལ་པློར་

འབེད་པ། ཚིག་དློན་གི་དབེ་བ་བཀྲློལ་བ། ཕློ་མློའི་དབེ་བ་མེད་པ། དབེ་བ་མངློན་གསལ་དློད་

པློ། དབེ་བའམ་ཁད་པར་གསལ་པློར་ཡློད་པ་ལ་ཟེར།

དབེ་བ་དགུ་ལན་གི་ལས་ཚིག ཉན་ཤུལ་མཁེན་རབ་འློད་གསལ་གི་བ་ཚིག་གི་དབེ་བའི་མཇུག་

བསློམ་ཞིག དབེ་བ་དགུ་ལན་གི་ལས་ཚིག་ནི། འདི་ལ་དངློས་པློ་བདག་གཞན་གཉིས་ཀི་དབེ་

བ་ཡློད་པས་བེད་པ་པློ་ལ་དངློས་པློ་བདག་དང༌། ལས་ལ་དངློས་པློ་གཞན་ཞེས་བརློད་པ་ཡིན། 

དཔེར་ན། གློང་གི་བཟློ་པས་ལགས་ལ་རི་བཏང༌། ལ་བུར་ཆ་མཚོན་ནས་བཤད་ན། བཟློ་པ་ནི་

བེད་པ་པློའམ་དངློས་པློ་བདག་ཡིན་ཞིང༌། རི་ནི་དངློས་པློ་གཞན་ནམ་ལས་ཉིད་ཡིན། དེས་ན་



  1961  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བཟློ་པ་དང་རི་གཉིས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་དབང་གིས་ཐ་དད་པ་ཞེས་བརློད། ཡང་དཔེར་ན་བཀྲ་

ཤིས་ཀིས་རི་མླཽ་འབི་ཞེས་པ་ལ་བུར་མཚོན་ན། བཀྲ་ཤིས་བེད་པ་པློའམ་དངློས་པློ་བདག་རི་མློ་

ལས་སམ་དངློས་པློ་གཞན། འབི་བར་བེད་ཅེས་པ་ནི་བེད་པའི་ལས། བི་བར་བ་ཞེས་པ་ནི་བ་

བའི་ལས། འབི་བར་འགྱུར་ཞེས་པ་ནི་བེད་ལས་མ་འློངས་པ། འབི་བཞིན་པ་ཞེས་པ་ནི་ད་ལ་བ། 

བིས་ཟིན་པ་ནི་དུས་འདས་པ། བིས་ཤིག་ཅེས་པ་ནི་སྐུལ་ཚིག མ་འབི་ཞེས་པ་ནི་དགག་ སྒའི་

སྐུལ་ཚིག་སྟེ་དབེ་བ་དགུ་ཡློད་པས་འདི་རིགས་ལ་དབེ་བ་དགུ་ལན་གི་ལས་ཚིག་ཅེས་བརློད། 

དཔེར་བརློད་འདི་རིགས་ནི་བ་བེད་ཐ་དད་པ་ཡིན་པར་མ་ཟད། བེད་པ་པློ་སེམས་ལན་ཡིན་པ་

དང༌། དེའང་སྨྲ་ཤེས་དློན་གློ་བའི་བེད་པློ་ཞིག་ཡིན་དགློས། 

དབེ་བ་ལྔ་ལན་གི་ལས་ཚིག དབེ་བ་ལྔ་ལན་གི་ལས་ཚིག་ནི། དཔེར་ན་བཀྲ་ཤིས་གདན་ལ་

བཞུགས་ཞེས་པ་ལ་བུར་མཚོན་ན། བཞུགས་པ་པློའམ་སྐབས་དེའི་བེད་པ་པློ་བཀྲ་ཤིས་ཡིན་

པ་དང༌། གང་བཞུགས་པར་བ་རྒྱུའི་ལས་སམ་དངློས་པློ་གཞན་ཡང་བཀྲ་ཤིས་ལས་གཞན་པའི་

དངློས་པློ་མེད་པས་བ་བེད་ཐ་མི་དད་པ་ཞེས་བརློད། གང་གི་ཐ་དད་པའི་དབེ་བ་དགུ་ལན་གི་

དཔེ་བརློད་འགློད་སྐབས་སུའང་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་རི་མློ་འབི་ཞེས་བཀློད་པ་དང༌། འདིར་ཐ་མི་

དད་པའི་དཔེ་བརློད་ལའང༌། བཀྲ་ཤིས་གདན་ལ་བཞུགས་ཞེས་གཞི་བཀྲ་ཤིས་གཅིག་གི་སྟེང་

ནས་དཔེ་བརློད་བཀློད་པ་ནི་དབེ་བ་འབེད་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན། དཔེ་བརློད་དེ་གཉིས་གང་ཐ་

དད་པ་ཡིན་དང༌། གང་ཐ་མི་དད་པ་མིན་གི་དབེ་བ་འབེད་སྐབས་ཐློག་མར་འབི་དང་བཞུགས་

ཟེར་བ་གཉིས་ཀ་བ་ཚིག་ཡིན་པ་གསལ་པློར་ངློས་ཟིན་པ་བས་ཏེ། ད་གཟློད་འབི་ཞེས་པ་ཐ་

དད་པ་སྟེ། བི་བའི་ཡི་གེ་དང༌། འབི་བ་པློ་བཀྲ་ཤིས་གཉིས་དངློས་པློ་ཐ་དད་དུ་ཡློད་པ་དང༌། 

བཞུགས་ཞེས་པ་ཐ་མི་དད་པ་སྟེ་བཞུགས་བ་དང་བཞུགས་པ་པློ་གཉིས་ཀ་བཀྲ་ཤིས་ཉིད་ལས་

གཞན་དུ་མེད་པ་ལ་བུས་མཚོན་བ་བའི་ཚིག་ཀུན་ལ་འདིའི་རིགས་བསྒེ་དགློས་པ་ལས་དཔེ་

བརློད་མཐའ་དག་ནི་འབིར་མི་ལངས་སློ།། དཔེ་བརློད་འདི་གཉིས་ཀི་གློ་དློན་གཏིང་ཟབ་ཅིག་

ལེན་ཐུབ་ན། དང་པློའི་བཀྲ་ཤིས་བེད་སྒ་ཐློབ་པ་དང༌། གཉིས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ལ་བེད་སྒ་མི་ཐློབ་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་གཞི་ནས་རློགས་ཐུབ། བ་བེད་ལས་གསུམ་གི་བེད་པ་དང་ལས་གཉིས་ངློ་



  1962  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བློ་གཅིག་པ་ལ་རྣམ་དབེ་གསུམ་པ་བེད་སྒ་འབི་བའི་སློལ་འདུག་པ་དེ་ནི་གཙོ་བློ་བ་བེད་ལས་

གསུམ་གི་དབེ་བ་མ་རློགས་པས་བས་པ་ལས་གཞན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མེད་སྙམ། དེ་

ལར་བཀྲ་ཤིས་གདན་ལ་བཞུགས་ལ་བུར་དངློས་པློ་བདག་གཞན་གི་དབེ་བ་མེད་ཀང༌། 

བཞུགས་རྒྱུ། བཞུགས་བཞིན་པ། བཞུགས་ཟིན་པ་སྟེ་དུས་གསུམ་དང༌། བཞུགས་ཤིག་སྐུལ་

ཚིག་དང༌། མ་བཞུགས་ཞེས་དགག་སྒའི་སྐུལ་ཚིག་བཅས་ཀི་དབེ་བ་ཡློད་པས་འདི་རིགས་ལ་

དབེ་བ་ལྔ་ལན་གི་ལས་ཚིག་ཅེས་བརློད་པ་ཡིན།

དབེ་བ་བདུན་ལན་གི་ལས་ཚིག ཉན་ཤུལ་མཁེན་རབ་འློད་གསལ་གི་བ་ཚིག་གི་དབེ་བའི་མཇུག་

བསློམ། དབེ་བ་བདུན་ལན་གི་ལས་ཚིག་ནི། ཡང་དཔེར་ན། ལུག་གིས་རྩྭ་བཟས་དང་ཟློས་ལ་

བུར་ཆ་མཚོན་ན། ལུག་བེད་པ་པློའམ་དངློས་པློ་བདག རྩྭ་ལས་སམ་དངློས་པློ་གཞན། ཟ་བར་

བེད་བེད་པའི་ལས། བཟའ་བར་བ་བ་བའི་ལས། ཟ་བར་འགྱུར་བེད་ལས་མ་འློངས་པ། ཟ་

བཞིན་ད་ལ་བ། བཟས་ཟིན་འདས་པ་བཅས་ལས། ཟློ་ཞིག་དང༌། མ་ཟ་ཞེས་བཤད་སློལ་མེད་

པ་ཡིན་པས་འདི་རིགས་ལ་དབེ་བ་བདུན་ལན་གི་ལས་ཚིག་ཅེས་བརློད། དཔེ་བརློད་འདི་

རིགས་ཀང་བ་བེད་ཐ་དད་པ་ཡིན་པ་མ་ཟད། བེད་པ་པློ་སེམས་ལན་ཡིན་ཡང༌། སྨྲ་ཤེས་དློན་

གློ་བའི་བེད་པློ་མིན་པས་དབེ་བ་བདུན་ལན་ལས་མེད་པ་ཡིན། ཡང་དཔེར་ན། སེར་བས་ལློ་

ཏློག་བཅློམ་ཞེས་པ་ལ་བུར་མཚོན་ན། སེར་བ་བེད་པ། ལློ་ཏློག་ལས། འཇློམས་པར་བེད་བེད་

པའི་ལས། གཞློམ་པར་བ་བ་བའི་ལས། འཇློམས་པར་འགྱུར་བེད་ལས་མ་འློངས་པ། འཇློམས་

བཞིན་པ་ད་ལ་བ། བཅློམ་ཟིན་འདས་པ་བཅས་ལས། ཆློམ་ཤིག་དང༌། མ་འཇློམས་ཞེས་པའི་

བཤད་སློལ་ནི་དེ་བས་ཀང་མེད་པ་ཡིན། འདིའང་དབེ་བ་བདུན་ལན་གི་ལས་ཚིག་ཡིན་རུང༌། 

གློང་གི་ལུག་གིས་རྩྭ་བཟས་ཞེས་པ་དང་མི་འདྲ་ས་ནི་རྩྭ་ཟ་བ་པློ་ལུག་སེམས་ལན་ཡིན་པ་དང༌། 

ལློ་ཏློག་འཇློམས་བེད་སེར་བ་ནི་སེམས་མེད་ཡིན་པའི་ཁད་པར་ཡློད་པ་ཡིན། དེ་ལར་བཀྲ་

ཤིས་ཀིས་རི་མློ་འབི་ཞེས་པ་དང༌། ལུག་གིས་རྩྭ་བཟས་ཞེས་པ། སེར་བས་ལློ་ཏློག་བཅློམ་

ཞེས་པའི་དཔེ་བརློད་གསུམ་ག་བ་བེད་ཐ་དད་པ་ཡིན་ཡང་ནང་གསེས་དབེ་བ་དགུ་ལན་དང༌། 

དབེ་བ་བདུན་ལན་གི་ཁད་པར་ཡློད་པ་ཡིན། ཁ་ཅིག་གིས་བ་བེད་ཐ་དད་པ་ཡིན་ཕིན་སྐུལ་



  1963  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ཚིག་དང༌། དགག་སྒའི་སྐུལ་ཚིག་འཇུག་པར་འདློད་ཀང་དེ་ནི་མ་ངེས་ཏེ། གློང་གི་ལུག་དང༌། 

སེར་བ་གཉིས་ལས་ལུག་ལ་སྐུལ་ཚིག་འཇུག་པའི་བཤད་སློལ་མེད་པ་དང༌། སེར་བ་ལ་ནི་དེ་

བས་ཀང་སྐུལ་ཚིག་འཇུག་པའི་བཤད་སློལ་མེད་པ་ཡིན། བ་བེད་ཐ་དད་ཅེས་པ་འདི་ལ་བེད་

པ་པློ་དང༌། ལས་གཉིས་ཐ་དད་པའི་བ་བེད་ཐ་དད་པ་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་རི་མློ་འབི་ལ་བུ་དང༌། བེད་

པ་དང་ལས་གཉིས་ཐ་དད་པའི་བ་བེད་ཐ་དད་པ་སེར་བས་ལློ་ཏློག་བཅློམ་ཞེས་པ་ལ་བུའི་དབེ་

བ་ཡློད་པ་མ་འདྲེས་པར་སློ་སློར་རློགས་དགློས། གཞུང་གཞན་དུ་བེད་པ་པློ་ཕལ་པ་ཞེས་བརློད་

འདུག་ཀང་འདིར་ཁློ་བློས་ནི། བེད་པ་པློ་དང་བེད་པ་གཉིས་ཐ་དད་དུ་བཞག་པ་སྟེ། དཔེར་ན་

སེར་བ་ནི་ལློ་ཏློག་འཇློམས་བེད་ཡིན་པ་ལས་ལློ་ཏློག་འཇློམས་པ་པློ་མིན་པ་དང༌། བཀྲ་ཤིས་

ནི་རི་མློ་འབི་བ་པློ་ཡིན་པ་ལས་འབི་བེད་མིན་པ་ལ་བུས་མཚོན་གཞན་པ་ཀུན་ལ་དེའི་རིགས་

བསྒེ་བར་བ་དགློས། ཡང་དཔེར་ན། སྨྱུ་གུས་རི་མློ་འབི་ལ་བུ་ནི་བེད་པ་དངློས་བསྟན་དང་བེད་པློ་

ཤུགས་བསྟན། བཀྲ་ཤིས་ཀིས་རི་མློ་འབི་ལ་བུ་ནི་བེད་པློ་དངློས་བསྟན་དང་བེད་པ་ཤུགས་

བསྟན། བཀྲ་ཤིས་ཀིས་སྨྱུ་གུས་རི་མློ་འབི་ལ་བུ་ནི་བེད་པློ་དང་བེད་པ་གཉིས་ཀ་དངློས་བསྟན་

ཡིན། ཡང་སེར་བས་ལློ་ཏློག་བཅློམ་ཞེས་པ་ལ་བུའི་སེར་བ་ནི་བེད་པ་རང་དངློས་སུ་བསྟན་པ་

ལས་ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་ནི་གང་ཡང་མེད། དེར་བརེན་བེད་པ་ཡློད་པ་ཙམ་ཀིས་བེད་པློ་ཡློད་

པས་མ་ཁབ་ཀང༌། བེད་པློ་ཡློད་ན་བེད་པ་དངློས་ཤུགས་གང་རུང་དུ་ཡློད་དགློས་པ་ཡིན། དེས་

ན་བེད་པློ་དང་བེད་པའི་འཆད་ཚུལ་ཐད་ལ་དཀར་ལེབ་དྲུང་ཡིག་ཟེར་བ་དེས་ཀང་ཅུང་ཟད་གཏིང་

ཟབ་པའི་གློ་བ་ཞིག་ལློན་འདུག་སྙམ་པས་བརག་པར་འཚལ། འདི་ཡན་གིས་བ་བེད་ཐ་དད་པར་

དབེ་བ་དགུ་ལན་དང༌། བདུན་ལན་གཉིས་ཡློད་པ་དཔེར་བརློད་དང་བཅས་ཏེ་བསྟན་ཟིན། 

དབེ་བ་སུམ་ལན་གི་ལས་ཚིག དབེ་བ་གསུམ་ལན་གི་ལས་ཚིག་ནི། ཡང་དཔེར་ན། འཕི་བ་ཁུང་

དུ་འཛུལ། ཞེས་པ་ལ་བུར་མཚོན་ན། འཛུལ་རྒྱུ་དང༌། འཛུལ་བཞིན་པ། འཛུལ་ཟིན་པ་སྟེ་དུས་

གསུམ་གི་དབེ་བ་ལས་སྐུལ་ཚིག་དང་དགག་སྒའི་སྐུལ་ཚིག་གཉིས་ཀི་བཤད་སློལ་མེད་པ་

ཡིན་པས་འདི་རིགས་ལ་དབེ་བ་གསུམ་ལན་གི་ལས་ཚིག་ཅེས་བརློད།

དབེ་བ་གཅློད་པ། ① ཟུར་དུ་འབེད་པ། ཁློ་ལ་དབེ་བ་དེ་འདྲ་གཅློད་དགློས་པའི་དློན་ཅི་ཡིན་ནམ། 



  1964  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

 ② སྤུ་རིས་གཅློད་པའམ་ཁད་པར་འབེད་པ། བདེན་རྫུན་གཅློད་པའམ་ཁད་པར་འབེད་པ། 

བདེན་རྫུན་གི་དབེ་བ་གཅློད་པ། ཡང་དག་ཡིན་མིན་གི་དབེ་བ་བཅད་ནས་བང་དློར་མ་ནློར་

བར་འཇུག་པ། དཔྱད་གཅློད་དང་། མཐའ་གཅློད། ཁ་ཚོན་གཅློད་པ། བརྡར་ཤ་གཅློད་པ་སློགས་

མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། དབེ་བ་གཅློད་པའི་དཔང་རགས། བརྡར་ཤ་དེ་ལར་གཅློད་པའི་གཞི་

རེན་གི་དཔང་རགས། 

དབེ་བ་ཆེ་ལློང་། དབེ་བ་རགས་རིམ། དངློས་རས་སྤུས་ཀ་ཡག་ཉེས་ཀི་དབེ་བ་ཆེ་ལློང་ཙམ་ཞིག་

འབེད་པ། མི་གངས་མང་ཉུང་གི་དབེ་བ་ཆེ་ལློང་ཙམ་བསྟན་པ། 

དབེ་བ་འདྲེན་པ། དམ་བཅའ་བའི་ཚིག་གི་ནང་གསེས་དློན་ཚན་རྣམས་འདྲེན་པའི་ལྷག་བཅས་ཀི་སྒ་

ཞིག དུས་གསུམ་སྟེ། འདས་མ་འློངས། ད་ལའློ།། 

དབེ་བ་བཞི། རིགས་ངེས་མ་ངེས། རྐྱེན་གིས་འཕློག་མི་འཕློག་གམ་ཡང་ན་རང་བཞིན་ལྷག་བཅས་

ལྷག་མར་མི་གནས་པའི་མང་འདས་བཞི། 

དབེ་བ་བཟུང་བ། མི་དང་གཏམ་སྤློད་ཅི་རིགས་ལ་འདྲ་མཉམ་གིས་ངློས་འཛིན་མ་བས་པར་ཕློགས་

ཞེན་གི་བསམ་བློ་འཛིན་པ། 

དབེ་བའི་བུ། གཟའ་སེན་པའི་མིང་། 

དབེ་བའི་གསང་། ཤ་རུས་ར་རྒྱུས་སློགས་ཀི་བར་མཚམས་ཀི་སྟློང་གསང་། 

དབེ་བལ། ① དབེ་བ་བར་མེད་པ། ② དབེ་བསལ།

དབ་ེའབེད། ཁད་པར་ལློགས་སུ་ཕ་ེབའ་ིམིང་། དབ་ེའབེད་བརག་ཞིབ། དབ་ེའབེད་བསློམས་རིས། ལེགས་

ཉེས་དབ་ེའབེད་བས་པ། དག་དང་རང་ཕློགས་སློ་མཚམས་ལ་དབ་ེའབེད་གསལ་པློར་ཕ་ེབ། 

དབེ་འབེད་ནུས་པ་མེད་པའི་མི། དངློས་རས་སློགས་ཀི་ཁད་པར་འབེད་པའི་འཇློན་ཐང་མེད་པའི་

མི་སྟེ། དཔེར་ན་མི་བླུན་པློ་ལ་བུའློ།།

དབེ་འབེད་བེད་པ། ལས་དློན་ཐག་གཅློད་བེད་དུ་བཅུག་པ་ལ་གློ

དབེ་ཚོང་། [རིང]ཚོང་ཁང་། 

དབེ་མཚམས། དབེ་བ་ཕེ་མཚམས། གལ་རིམ་དབེ་མཚམས། དབང་རིས་ཀི་དབེ་མཚམས་གཅློད་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

དབེ་ཞིབ། སློ་སློར་དབེ་བ་ཕེ་བའི་ཞིབ་འཇུག དངློས་པློ་བེ་བག་པར་དབེ་ཞིབ་བེད་སྟངས་བེ་བག་

པ་ཞིག་བེད་དགློས།

དབེ་གཞི། དབེ་བ་འབེད་སའི་གཞིའམ་ར་བ། དབེ་གཞི་གཅིག་ལས་དབེ་བ་མང་པློ་ཕེ་བ། 

དབེ་བསལ། དབེ་བ་ཕེ་བ། བཤད་ཚུལ་རིགས་མི་འདྲ་བ་རྣམས་དབེ་བསལ་ཞིབ་མློར་བེད་པ། 

དབེན། སློ་སློར་འབེད་པའི་ཕ་མ། མཐུན་པར་དབེན་སྦློར་བས་པས། ། ཆགས་སློ་རང་ལ་འཁློར་སློང་། 

དབེན་དཀྲུག ཕ་མ། མཛའ་མཐུན་འབེལ་ལམ་ལ་དབེན་དཀྲུག་བེད་པ། 

དབེན་ཅློ་བ། [རིང] ① སང་བར་བེད་པ། ② ཅློ་འདྲི་བ། 

དབེན་བཅློས། [རིང]འདློད་པས་སེམས་དབང་མེད་དུ་གཡློས་པ། 

དབེན་འདུམས། འཁློན་རློད་མཐུན་འགིགས་བྱུང་བ། དྲང་ལན་གི་མཐུན་གློས་བ། དྲང་ལན་གི་

མཐུན་གློས་བས་པར་བརེན། སར་ཡློད་རློད་གཞིར་དབེན་འདུམས་བྱུང་བ། 

དབེན་སྡུམ་མཆློད་རེན། དབེན་ཟླུམ་མཆློད་རེན་དང་དློན་གཅིག 

དབེན་བསྡུམས་པ། ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་པ་མཐུན་པར་བས་པ། ཕན་ཚུན་འཁྲུག་རློད་འཕློ་གཅློད་

ཕིར་དབེན་བསྡུམས་པ། 

དབེན་པ། ཕ་མ་མཁན། 

དབེན་སྤློ། [རིང]འདློད་པས་ཉེན་པ་དང་། སེམས་དཀྲུགས་པ། བཟི་བ། ཅློ་འདྲི་བ། སང་བར་བེད་

པ། མཐློ་འཚམ་པ་རྣམས་ལ་འཇུག 

དབེན་སྤློད། ཕ་མའི་བ་སྤློད། 

དབེན་སྤློས་པ། དབེན་སྤློ་དང་དློན་གཅིག 

དབེན་བེད་པའི་ལྷག་མ། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་ལས། བསློ་བ་ལས་གྱུར་པའི་ལྷག་མ་

བཞིའི་ནང་གསེས། མཚམས་ནང་གཅིག་ཏུ་བཅས་ལན་དགེ་སློང་གིས་རང་མི་ཐེ་བའི་དགེ་

འདུན་དུ་ལློངས་པ་གཉིས་ཆློས་མིན་གི་ལ་བས་ཕན་ཚུན་དབེན་བེད་པ་ལ། གཞན་གིས་ལན་

གསུམ་བཟླློག་ཀང་མི་ཉན་པའློ།། 

དབེན་སྦློར། ཕ་མའམ་དཀྲུག་ཤིང་། སྤུན་ཟླའི་བར་ལ་དབེན་སྦློར་བས་པ། 



  1966  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དབེན་སྦློར་དཀྲུག་ཤིང་། ཕན་ཚུན་འཁློན་རློད་སློང་བའི་དཀྲུག་ཤིང་། ཕློགས་གཉིས་ཕན་ཚུན་གི་

བར་དུ་དབེན་སྦློར་དཀྲུག་ཤིང་བརྒྱབ་ནས་མི་མཐུན་པ་བཟློ་བ། 

དབེན་སྦློར་སེལ་འཇུག ཕན་ཚུན་བར་དུ་དཀྲུག་ཤིང་བརྒྱབ་ནས་མི་མཐུན་པར་བཟློས་པ། 

དབེན་འབེད། ཕ་མའམ་དཀྲུག་ཤིང་བེད་པ། དབེན་འབེད་ཡང་ཡང་བས་ནས་ཕན་ཚུན་ཤ་ལེན་གི་

འཁྲུག་རློད་རྒྱབ་ཏུ་བཅུག་པ། 

དབེན་ཟླུམ་མཆློད་རེན། མཆློད་རེན་ཆ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། རྒྱལ་པློའི་ཁབ་ཏུ་ལྷས་བིན་གིས་

དགེ་འདུན་གི་དབེན་བས་པ་མཆློག་ཟུང་གིས་འདུམས་པའི་ཚེ་བཞེངས་པའི་བང་རིམ་བཞི་པ་

གྲུ་བཞི་ཟུར་མཉམ་པར་བཅད་པའི་མཆློད་རེན། 

དབེན་བཟླུམས་པ། འཁྲུགས་པ་སར་བསྡུམས་པ། ལབ་གེང་གི་དབེན་བཟླུམས་པ། 

དབེར། དབེ་རུ་ཞེས་པའི་རུ་ཡིག་བསྡུས་པ་སྟེ། ཆུ་དང་འློ་མ་དབེར་མེད་འདྲེས་ལ་བུ། 

དབེར་མི་ཕེད་པ། དབེ་བ་འབེད་མི་ཐུབ་པ། མི་རིགས་བར་གི་མཐུན་སྒིལ་དང་ལ་རྒྱ་ཟབ་མློ་

དབེར་མི་ཕེད་པ། ལེགས་ཉེས་དབེར་མི་ཕེད་པ་བླུན་པློའི་རང་རགས་རེད། 

དབེར་མེད། སློ་སློར་འབེད་དུ་མེད་པ་སྟེ། ངློ་བློ་དབེར་མེད། ཆུ་ཀུན་རྒྱ་མཚོར་ངློ་བློ་དབེར་མེད་

འདྲེས། ཆུ་དང་སྣུམ་གཉིས་དབེར་མེད་འདྲེས་པར་དཀའ་ལ་བུ། 

དབེར་མེད་རྡློ་རེའི་གསུང་། གསུང་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག སྒ་སྐད་ཐམས་ཅད་གག་སྟློང་གཉིས་སུ་མེད་པས་

མཐའ་གཉིས་ལས་གློལ་བ་ནི་དབེར་མེད་རྡློ་རེའི་གསུང་ཞེས་གསང་སགས་རིང་མའི་བཞེད་པའློ།། 

དབེར་མེད་པ། ཐ་དད་དབེ་བར་མེད་པ། ཆུ་དང་འློ་མ་གཅིག་ཏུ་བསེས་པ་ལ་བུའི་དབེར་མེད་པ། 

དབེས། གློ་སྐབས་དང་། བར་མཚམས་དང་། ཁློན་དང་། ཞེང་ཁ། དཔྲལ་བའི་དབེས་ནི་ཟླ་བ་རྒྱས་

པ་བཞིན། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ས་ཁློངས་དབེས་ཡངས་པ། ས་ཁུལ་དབེས་ཆེ་བ། 

དབ། ① འབློག་པའི་སྦྲ་གུར་གི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག ② བློད་ཀི་རུས་ཆེན་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། 

འདི་ལ་སྦྲ་ཡང་འབི་སློལ་འདུག རུས་ཁམས་དབ་ཡིན་པའི་མི་རྣམས་ཀི་རུས་ཁམས་འབྱུང་བ་

ལགས་དང་། བ་རེན་གི་སེམས་ཅན་ཡང་ཡིན་པར་བཤད། 

དབ་ཁྱུང་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལགས་ར་སྤི་ལློ་༡༩༣༠ལློར་དབ་སྟློན་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་



  1967  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

མཚན་གི་གཅུང་པློ་སགས་འཆང་སྐལ་བཟང་ཉི་མས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་

དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དབ་ནགས་དགློན། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༤༩༨ལློར་དགེ་སློང་འཕགས་པ་ཆློས་འཛིན་

གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་

སྨར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དབག བར་དང་། མཚམས་དང་། སྲུབས། ཀ་བའི་དབག བག་རིའི་དབག་ནས་ཆུ་ཐློན་པ། 

དབག་ཏུ། གང་དང་གང་ཞིག་གི་བར་ཏེ་དཔེར་ན། མཛུབ་མློའི་དབག་ཏུ་ཚུད་ཟེར་བ་ལ་བུ། 

དབག་དབག བར་བར། གློས་མློལ་བེད་པའི་དབག་དབག་ལ་མཚམས་འཇློག་པ། ཁང་པ་ཕན་ཚུན་

གི་དབག་དབག་ལ་ཚལ་ཞིང་འདེབས་པ། 

དབད། མིའི་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་གང་ཞིག་ལ་དངློས་པློ་གཞན་གང་ཞིག་གིས་བད་ནས་སྣད་སྐྱློན་བེད་

པའི་དློན་ལ་གཙོ་བློར་འཇུག་སྟེ། ངློ་ལ་སར་བད་བརྒྱབ་ཏེ་གདློང་ཚང་མ་དབད་འདུག བུད་མེད་

དེས་སེན་དབད་བས་ལུས་ལ་རྨ་བཟློས་འདུག ཤིང་གིས་དབད་ནས་རྨ་མང་པློ་བཟློས་འདུག་

ལ་བུ། དབད་པ། འབད་པའི་མ་འློངས་པ། 

དབབ། ཕློབས་ཀི་མ་འློངས་པ་ལ་དབབ་འབི་བ་ཡང་ཡློད། དབལ། ༡ ཁམས་སྐད་དུ་གཏློང་ཕློད་

པའམ། ཞེན་ཆགས་གཏློང་བའི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན། མི་ཡ་རབས་ཚོས་རྒྱུ་ཟས་རྣམས་རང་གི་

སྤློད་དབལ། གཞན་ལའང་སྟེར་དབལ། མི་སེར་སྣ་ཅན་ཚོས་རང་གི་ཡང་སྤློད་མི་དབལ། 

གཞན་ལའང་སྦིན་མི་དབལ། ཞེས་པ་ལ་བུའློ།། ཁ་ལ་ཟ་མ་དབལ། རྒྱབ་ལ་གློན་མ་དབལ་

གསློགས་མ་བསད་མ་གཏློགས་ཤི་དུས་སྐར་མ་གཅིག་ཀང་ཁུར་རྒྱུ་ཡློད་ལེ་མ་རེད། ལ་བུ།༢ 

ཕལ་གི་མ་འློངས་པ། 

དབལ་བ། དབློལ་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

དབི། དབི་རྒྱུ་སྟེ། གངས་ཀ་མང་པློའི་ནང་ནས་ཉུང་ངུ་འཕི་རྒྱུ། 

དབི་བ། འབིད་པའི་མ་འློངས་པ། 

དབིལ་ལ། [ཡུལ]རིལ་རིལ། ཤེལ་ཏློག་དབིལ་དབིལ། རད་དབིལ་དབིལ། འུག་པའ་ིམིག་དབིལ་དབིལ། 



  1968  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དབྲུ། བ་ཚིག རམ་པ་སློགས་ཀི་ནང་དུ་ཆུ་བླུག་ནས་སར་མློས་མཉེ་བའི་དློན་ཡིན། རམ་པ་དབྲུ། གློ་

ཕེ་དབྲུ་ལྟུ་བུ། 

དབྲུད། ལུས་ཀི་ར་ལག་རླུང་ཁག་གི་རྒྱུ་བ་ལ་འགློག་རྐྱེན་འཕད་པའི་རྐྱེན་གིས་ཡན་ལག་སྦྲིད་པ། 

བརྡ་རིང་དུ་དབྲུད་ཅེས་ཟེར། རང་པ་མནན་དྲགས་པས་དབིད་སློང་། ལག་པ་དབིད་ཅིང་འདུག 

ཕལ་ཆེར་ར་དཀར་གི་ནད་རིགས་ཡིན་པར་འདྲ། ལ་བུ་རྣམས་སློ།།

དབེ། སྦྲེ་དང་འདྲ། ཕློ་མཚན་གི་ཏློག

དབེ་གཏམ། བཙོག་གཏམ། 

དབེ་པློ། བཙོག་པློའམ་སྐྱུག་བློ་པློ། སྤློད་པ་དབེ་པློ། གློན་ཆས་དབེ་པློ། 

དབེ་བ། ① མི་གཙང་བ་དང་། ངན་པ། མི་འདི་དེ་འདྲའི་དབེ་བ་ལ་ངས་བསམ་མ་བྱུང་། ② [རིང]

གེན་དུ་རེ་བའི་དློན་དུ་འཇུག་པ། 

དབེ་བཙོག བཙོག་པ། 

དབེས་ཀི་འཚམས། [རིང]རྒྱ་མཚོའི་རླབས། 

དབེས་པ། བརྡ་རིང་དུ་ཕན་ཚུན་བརེས་པའི་དློན། 

དབློག་པ། འཕློག་པའི་མ་འློངས་པའི་འབི་སློལ་ཞིག

དབློལ། དབློལ་བའི་སྐུལ་ཚིག

དབློལ་བ། དབལ་བ། དབློལ། ། རལ་བར་བེད་པ། ཤློག་བུ་དབློལ་བ། གློན་གློས་དབལ་བ། ཆིངས་

ཡིག་དབློལ་བ། 

འབག ① འཇིམ་པས་བཟློས་པའི་མི་ཕྱུགས་ཀི་འདྲ་གཟུགས་ཀི་མིང་སྟེ། འབག་སྐུ། འབག་བཟློ། 

མགློ་ལ་འབག་གློན་ལ་བུ། ② མི་གཙང་བའམ་བཙོག་པའི་བརྡ་རིང་། ཟས་སློགས་ལ་དངློས་

རས་མི་གཙང་བ་གཞན་འདྲེས་པའི་དློན་ཏེ། འབག་པར་བ། འབག་བཙོག་ཅེས་པ་ལ་བུ། ③ རྒྱུ་

ནློར་སློགས་འབློར་བའི་དློན་ཏེ། རྒྱུ་ནློར་ལ་འབག རྒྱུ་ནློར་ལ་འབགས་ནའང་དབུལ་སྡུག་མ་

བརེད་ལ་བུ།

འབག་སྐུ། ① འཇིམ་པའི་སྐུ། ② འབག་གཡློགས་པའི་གསློབ་ཀི་སྐུ།



  1969  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

འབག་གེ་འབུག་གེ ཚིག་ཆེར་མི་གསལ་བའི་ཤབ་ཤུབ་ཏུ་སྨྲ་ཚུལ། ལློག་ལབ་འབག་གེ་འབུག་

གེས་གཞན་ཡིད་སུན། 

འབག་གློན་པ། ① ངློ་འབག་གདློང་ལ་གློན་པ། ② ཡིན་ཁུལ་དུ་བརྫུས་པ། འདྲེ་འབག་གློན་ནས་མི་

ལ་སྐྲག་སྣང་སྐུལ་བ་ལ་བུ། 

འབག་མགློ མགློར་གློན་ཆློག་པའི་གདློང་བརན། 

འབག་ཆས། གདློང་གི་དབིབས་དང་འདྲ་བའི་ཆས། 

འབག་འཆམ། འབག་གློན་ཏེ་རྒྱབ་པའི་འཆམ།

འབག་པ། ① འགློ་བ་འི་དློན། ལུས་ལ་དྲི་མས་འབགས་པ། དུག་ཅན་གི་རླངས་པ་བཏང་ནས་སློད་

ཁང་དང་འགློ་ལམ་རྩྭ་ཤིང་སློགས་འབག་ཡློང་། ངན་གློམས་ཀིས་འབག་པ། ② འབག་གློན་

ནས་འཆམ་རྒྱབ་མཁན། 

འབག་པློ། གསློན་འདྲེ།

འབག་འབུག འབག་གེ་འབུག་གེའི་བསྡུས་ཚིག

འབག་མློ། ས་སྐྱ་དགློན་པའི་དཀློར་སྲུང་ཞིག གསློན་འདྲེ་མ་སྟེ་བུད་མེད་ཀི་ངན་མིང་ཞིག

འབག་བཟློ་བ། ① ངློ་འབག་གསར་དུ་བཟློ་བ། ② ངློ་འབག་བཟློ་མཁན།

འབགས་གློད། གཟན་རྒྱག རྒྱུ་ཆ་རྣམས་འབགས་གློད་དུ་མི་འགློ་བ།

འབགས་པ། འབག་པའི་འདས་པ།

འབགས་ལྷག ཟས་ཟློས་པའི་ལྷག་མ། ལློ་ཆས་འབགས་ལྷག་བས་ན་ཆུད་ཟློས་འགྱུར།

འབང་སང་གནས་མདློ་དགློན། མིང་དངློས་ལ་འབང་བཟློ་རིག་གསང་སགས་ཚེས་འཕེལ་གིང་ཞེས་

ཟེར་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་སྟློད་ཙམ་དུ་མཁས་གྲུབ་ཀརྨ་ཆགས་མེད་ཀི་སློབ་མ་ཀརྨ་མ་

ཤེས་རབ་གགས་པ་དང་། ཀརྨ་བློ་བཟང་གཉིས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་

ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

འབང་བ། བངས་པ། འབང་བ། རང་བཞིན་གིས་རླློན་པ། ཉལ་ཆས་བངས་བཞག 

འབངས། མངའ་འློག་མི་སེར། མངའ་འབངས། ཆབ་འབངས། སེ་འབངས། ལྷ་འབངས།



  1970  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབངས་ཀི་ཚལ་ཞིང་ར་དཀྱུས་ཀིས་མི་བཅད། འབངས་ལ་དབང་བའི་ཞིང་ཁ་དང་ཚལ་ཞིང་ལྡུམ་

ར་སློགས་ལ་ར་རྒྱུགས་ནས་གཏློར་བཤིག་མི་གཏློང་བ།

འབངས་ཀི་སློག་ལྷ་བཅུ་གཉིས། རེ་ཡི་མགུར་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གི་ནང་ནས་འློ་དེ་གུང་རྒྱལ་མ་

གཏློགས་གཞན་རྣམས་ཀི་འཁློར་དྲག་པློ་རེ་རེས་བསྡུས་པའི་བློན་པློ་བཅུ་གཉིས་ལགས།

འབངས་བསྐློར། འབངས་རྣམས་ཀིས་མཐའ་བསྐློར་ནས་མ་ངན་ཞུས་པ།

འབངས་འཁློར། འཁློར་གཡློག 

འབངས་འཁློར་གཡློག་རིགས། སར་བློད་ཀི་མངའ་བདག་ཚོའི་ཕིའི་མི་སེར་དང་། ནང་གི་བན་

གཡློག་གི་བསྡུས་མིང་། 

འབངས་གེན་ལློག སྤིར་འབངས་གེན་ལློག་ཅེས་པ་དཔློན་པློ་ངན་པའི་གདུགས་རྩུབ་མ་བཟློད་ནས་

འབངས་མི་རྣམས་གཅིག་གྱུར་གིས་དཔློན་ལ་ངློ་རྒློལ་བ་བའི་དློན་ཡིན།

འབངས་གེན་ལློག་གི་དུས། བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་བློད་བཙན་པློའི་གཅིག་གྱུར་གི་སིད་དབང་འཐློར་

རེས་རིམ་བཞིན་འབངས་གེན་ལློག་བས་ཏེ། བློད་ཀི་གནའ་རེན་དང་། རིག་གཞུང་ལ་གློད་ཆག་

ཆེ་ཤློས་ཀི་དུས་ཚོད་ཅིག་ཡིན། འབངས་གེན་ལློག་གི་དུས་ནི་རྒྱལ་པློ་གང་དར་མ་བཀྲློངས་

རེས་ཀི་ས་གང་ལློ་སྟེ་སྤི་ལློ་༨༦༩ལློར་བྱུང་འདུག་སྟེ། སྟག་ཚང་དཔལ་འབློར་བཟང་པློས་

མཛད་པའི་རྒྱ་བློད་ཡིག་ཚང་ལས། ས་མློ་གང་ལ་ཁེང་ལློག་བྱུང༌། མེ་མློ་བ་ལ་བང་སློ་རྣམས་

བཤིགས། རེ་འབངས་བེ། རྒྱལ་ཁིམས་ཞིག ཆློས་ཁིམས་ཉམས། ཕིའི་སློ་ཁ་ཤློར། བློད་ནང་

འཁྲུགས། གང་དར་མས་ཆུ་མློ་ཕག་ལ། བསྟན་པ་བསྣུབས་པའི་མགློ་ཚུགས་ནས། ལགས་ཕློ་

ར་ལ། དབུས་གཙང་གི་མི་དྲུག་གམ་བཅུས། མདློ་སྨད་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས། བསམ་ཡས་སུ། 

བློད་རྒྱལ་ཚ་ལ་ན་ཡབ་སས་ཀིས་སྤན་སར་སེབས་པ་ཡིན། ལློ་དྲུག་ཅུ་ར་བརྒྱད་ཀི་བར་ལ། 

སྤིར་བློད་དང༌། སློས་དབུས་གཙང་རུ་བཞིར། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པའི་སྒ་མི་གགས་པ་བྱུང་

སྟེ། སློམ་པ་འབློག་ལེན་གི་དཀའ་ཆད། གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་སུ། ཝ་ཁིའི་ཚང་བཅློས། ཚེར་

ཕུང་སྐྱེས། བཤས་ར་ལུད་ཁང་བས། ལེའུར་སློ་ལ། སྤང་པློའི་སྤ་ཟློམ་སྐལ། མི་དགེ་བའི་ལས་

ཐབས་སྣ་ཚོགས་བྱུང༌། ཞེས་གསུངས་སློ།།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

འབངས་གཉུག་མ། གཏན་འཇགས་ཀི་བན་ནམ། འཁློར་གཡློག

འབངས་དང་གཉེན་བསེས། འབངས་མིའི་ཁློངས་གཏློགས་བློན་པློ་དང་དམག་དཔློན་ཚོགས་དང་

གཉེན་འབེལ་བེད་པ།

འབངས་རྣམས་བསགས། བློན་པློ་དང་འབངས་རྣམས་བསྐློང་འགུགས་བས་ཏེ་ཚོགས་ཆེན་

འཚོགས་པ།

འབངས་མི། བན་འཁློར་གི་མི།

འབངས་མིའི་ལག་ཁེར། འདི་ནི་འཛམ་གིང་རྒྱལ་ཁབ་སློ་སློའི་རང་རང་གི་འབངས་མི་ངློས་འཛིན་

བ་ཐབས་ཀི་དཔང་ཡིག་གི་ལག་ཁེར་ཞིག་ཡིན།རྒྱ་སྐད་དུ། 身份证 དང་། དབིན་ཇི་སྐད་དུ། 

Identification Card ཟེར།

འབངས་མློ། བན་མློ།

འབངས་རིགས། བན་གཡློག་མི་སེར་གི་རིགས།

འབངས་སུ་འཁློལ་བ། གཡློག་ཏུ་བཀློལ་ཐུབ་པ།

འབད་པ། ① འབད་པ། འབད་པ། འབློད། ། རློལ་བ་དང་བརློན་པ། སློབ་གསློའི་ལས་དློན་ལ་འབད་

པ། སློབ་སྦློང་ལ་འབློད་ཅིག ② བརློན་འགྲུས། སྦངས་འབས་བཟང་པློ་འཐློབ་པར་འབད་བརློན་

སློན་དུ་འགློ་དགློས། འབད་བརློན་ཆེན་པློས་འཕྲུལ་འཁློར་དཔེ་གསར་ཞིག་བཟློ་སྐྲུན་བས་པ།

འབད་པ་དློན་མེད། བས་པ་རེས་མེད། སྟག་མགློ་སྦྲུལ་འཇུག་བས་པ་ནི་འབད་པ་དློན་མེད་རེད། 

འབད་པས་འགློག་པ། འགློག་པའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དགག་བ་ཡིད་དུ་མི་འློང་བའམ། 

མི་འདློད་པའི་དློན་ཞིག འགློག་བེད་ཕ་རློལ་པློ་དགའ་བེད་ཀི་ཚིག་བརློད་པར་འདློད་ཀང་། རང་

ཉིད་དགའ་བེད་ཀི་ཟླློག་ཚིག་དབང་མེད་དུ་ཐལ་ཚུལ་གིས་འགློག་པའི་རྒྱན་ཞིག

 འབད་འབད། འབུང་འབུང་ངམ། རེམ་རེམ་སྟེ་ཧུར་བརློན་གི་བེད་སྟངས། ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་སློབ་

སྦློང་ལ་འབད་འབད་བེད་པ། 

འབད་འབད་དུང་དུང་། འབད་བརློན་ཧུར་ཐག ལས་དློན་ལ་འབད་འབད་དུང་དུང་བེད་པ། 

འབད་འབད་འབུང་འབུང་། འབད་བརློན་ཧུར་སྐྱེད། རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་སློབ་སྦློང་འབད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབད་འབུང་འབུང་བེད་པ།

འབད་འབུང་། འབད་བརློན་ལྷློད་མེད་བས་པའི་དློན།

འབད་འབུང་ཆེ་སྐྱེད། ལས་ཀ་འབད་བརློན་གང་ཐུབ་བ་བའི་དློན། 

འབད་འབུངས། གང་ཅིའི་བ་བར་འབད་འབུངས་ཞེས་ཧུར་བརློན་བེད་པ།

འབད་མེད་ངང་འབྱུང་། རློལ་ཤུགས་མ་བཏློན་པར་རང་བཞིན་གིས་འགྲུབ་པ། བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་འཚོ་བ་དེ་འབད་མེད་ངང་གིས་འབྱུང་མི་སིད་པས་འབད་རློལ་སྙིང་རུས་ཀིས་

འཛུགས་སྐྲུན་བེད་དགློས།

འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ། རློལ་མེད་རང་ཆས་སུ་གྲུབ་པ། འབད་རློལ། བརློན་འགྲུས། འབད་རློལ་བས་

ན་མི་འགྲུབ་གང་ཡང་མེད།

འབད་བརློན། བརློན་འགྲུས། མུ་མཐུད་འབད་བརློན་ཆེ་བསྐྱེད་བས་པར་བརེན་ལག་རལ་མགློགས་

མྱུར་དུ་བང་ཆུབ་པ། ཞིང་ལས་ཐློན་སྐྱེད་ལ་འབད་བརློན་ལྷུར་ལེན་བེད་པ།

འབད་བརློན་ལྷློད་མེད། ཧུར་བརློན་མ་ཡེངས་པ། 

འབན་བཅད། གངས་གནས་ཤིག

འབབ། ① བབས་ཀི་ད་ལ་བ། ② བརྔན་པའི་ནློར་གི་མིང་། རང་གི་གློགས་པློ་སློགས་ལ་སྟེར་རྒྱུའི་

བརྔན་རས་དང་། གཞན་གིས་རང་ལ་ཚུར་སྟེར་བའི་བརྔན་རས་ཀི་མིང་། ངའི་གློགས་པློ་ལྷ་ས་

ནས་མར་ཡློང་པ་རེད། ཁློས་ང་ལ་འབབ་འབུ་རས་སྟློད་ཐུང་ཞིག་ཁུར་འགི ངས་ཕི་རྒྱལ་ནས་

ཆུ་ཚོད་ཡག་པློ་ཞིག་ཉློས་པ་ཡིན། ཨ་མ་ལ་འབབ་སྤློད་རྒྱུ་ཡིན་ལ་བུ། ③ འཐློབ་པའམ་འློས་

པའི་དློན་ཏེ། ཉེས་པ་ཅན་ལ་ཆད་ཁིམས་འབབ། དྲིན་ཅན་ལ་དྲིན་ལློག་མི་འབབ་ལ་བུ། 

འབབ་ཀ འབབ་དང་དློན་གཅིག གཞན་ལ་སྟེར་བའི་དངློས་པློའི་མིང་སྟེ། དཔེར་ན། ངའི་སློབ་གློགས་

ཀིས་ང་སྟློད་ཐུང་ཞིག་འབབ་ཀ་སྤློད་བྱུང་། ཁློ་ལྷ་ས་ནས་མར་ཡློང་དུས་ང་ལ་གློས་ཆེན་གི་

གློས་ཤིག་འབབ་ཀ་ཁུར་འདུག 

འབབ་ཁ། ① འབྱུང་ཁུངས། ཆུ་སྐློར་གི་ཆུའི་འབབ་ཁ་གཟར་ཙམ་ལེགས། ②[ཡུལ]ལག་རགས།

འབབ་ཁ་བངས། མགློ་བཏགས་ཞུ་མཁན་ཚོའི་མགློ་བངས་པའི་དློན།
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འབབ་ཁུངས། ཡློང་ཁུངས།

འབབ་ཁློངས། ① ཡློང་འབབ་ཀི་གས། ② རང་རང་གི་ཐློབ་ས་ཐློབ་ཁུངས།

འབབ་ཁལ། རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་མི་སེར་དང་ཁེ་ལས་ཀི་ཡློངས་ཕབས་ནས་ཚད་གཞི་ངེས་ཅན་ཞིག་

གཞིར་བཟུང་ནས་བསྡུ་བའི་དཔྱ་ཁལ་ལ་ཟེར།

འབབ་སློ། ཡློང་སློ། དཔལ་འབློར་ཐད་ལ་འབབ་སློ་གསར་གཏློད་དང་། འགློ་སློ་མཁས་གཏློང་གི་བ་

གཞག་ལག་ལེན་བསྟར་བ། དཔེར་ན། ད་ལློའི་སྟློན་ཐློག་ལ་འབབ་སློ་ཡག་པློ་འདུག ང་ཚོ་མི་

གངས་ཉུང་སྟབས་ཟས་ཁང་གི་ཡློང་བབ་སྟེ་འབབ་སློ་ཆེན་པློ་འདུག ལ་བུའློ།། 

འབབ་ཆུ། རྒྱུག་ཆུ། འབབ་ཆུ་ཆེན་པློ། འབབ་ཆུ་དྲག་པློ། འབབ་ཆུའི་རྒྱུན་ཆད་པ་མེད། མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་འཁློག་འགློ། ག་གྱུ་འགློས། གིང་ལན། བགས་ཀིས་གཞློལ། བཅུད་འཛིན་མ། ཆུ་ཀླུང་། 

ཆུ་རྒྱུན། འཇིག་རེན་ཤིང་ར་མ། ཉལ་འགློ། དལ་འབབ། དབང་ཆེན་གློང་གི་ཕེང་ལན་མ། འབབ་

ལན། མཚོར་འབབ། གཞློལ་འགློ། ཟླ་བའི་ལག ལྷུང་ལྷུང་སྒ་འབིན་བཅས་སློ

འབབ་རེན། བློད་སློལ་ལར་བག་མ་ལེན་མཁན་ནས་བག་མ་ར་འབབ་ཀ་ིསྟེགས་སུ་བསྒིགས་པའ་ིདངློས་པློ།

འབབ་སྟེགས། ར་ལས་འབབ་སའི་སྟེགས་བུ། ར་ལས་འབབ་དུས་འབབ་སྟེགས་ཀི་སྟེང་དུ་བབས་པ། 

འབབ་དེབ། ཡློང་འབབ་སྡུད་དེབ།

འབབ་ལན། [མངློན] ① འབབ་ཆུ། ཐུགས་ནང་དགེ་བའི་ཕེབས་ཚོགས་ཀང་འབབ་ལན་གི་རྒྱུན་

བཞིན་དུ་ཡློད་པ་མཁེན། ② ལུས་ཀི་ར།

འབབ་པ། ① གློ་གནས་སློགས་སྟེང་ངམ་གློང་ནས་མར་ལྷུང་བ། གློ་གནས་འབབ་པ། ཁ་ཆར་འབབ་

པ། ② སེབ་པ། དུས་ལ་བབ་པ། ཡིད་ལ་མི་འབབ་པ། ཆུ་རགས་གསར་བསྐྲུན་ཡློད་ན་ཆུ་ལློག་

བབ་ཀང་མི་སྟློ། ལས་ག་འབྲུ་ལ་བབ་པ། ③ འགྲུལ་པ་ཚུགས་འབབ་པ། ར་ལས་བབ་པ། རླངས་

འཁློརའབབ་ཚུགས། བ་ཤིང་རེར་བབ་པ། ལ་རེ་ཐུར་རེ་མ་བརྒྱབ་ན། ། བདེ་མློའི་ཐང་ལ་འབབ་

མི་ཐུབ། ། ང་གར་འགློ་ནམ་མཁའི་བ་རེད། ། བ་གར་འབབ་རང་གི་ལག་ཡིན། ④ ཡློང་སློ་དང་

ཐློབ་ཆ། ཁལ་འབབ། ཡློང་འབབ། དབུལ་འབབ། འབྲུ་འབབ། 

འབབ་སྤློད་པ། ཁལ་འབབ་སློགས་སྤློད་པ།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབབ་ཕློགས། ① ཐུར་དུ་ལྷུང་བའི་ཕློགས། ② ཡློང་སློ། 

འབབ་བེད་ལུས་ལན། [མངློན]བ་དྲུས་མ།

འབབ་བ་དཔློན་ཇི་སྩལ། འབའ་ཉེས་བ་དཔློན་གློང་མས་བཀའ་ཇི་ལར་ཕེབས་པ་ལར།

འབབ་མ། [ཡུལ]གཤློལ་གི་ཡུ་བ།

འབབ་སྨྱུག སར་བློད་དུ་ཁ་ཤློག་འབི་མཁན་དྲུང་ཡིག་གི་ཐློབ་ཐང་།

འབབ་ཚུགས། ཕློགས་མགློན་གི་འབབ་ཡུལ། མེ་འཁློར་འབབ་ཚུགས། རླངས་འཁློར་འབབ་ཚུགས། 

འབབ་ཞིབ་ལས་ཁུངས། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་ཁློངས་ས་སྟློང་གསར་སློལ་ཁག་གི་བློགས་མ་

སློགས་ཁལ་འབབ་གསར་པ་བསྡུ་དམ་བེད་མཁན་ལས་ཁུངས་ཤིག

འབབ་གཞི། ཡློང་ཁུངས། ཞློར་ལས་འཛུགས་པའི་ཐབས་ཤེས་ལ་བརེན་ནས་འབབ་གཞི་གསར་

གཏློད་བེད་པ། 

འབབ་བཞི། གང་ཆེན་ཁ་འབབ་དང་། སེང་གེ་ཁ་འབབ་དང་། ར་མཆློག་ཁ་འབབ་དང་། རྨ་བ་ཁ་

འབབ་བཅས་བློད་ཡུལ་སྟློད་ཀི་ཆུ་བློ་ཆེན་པློ་བཞི།

འབབ་ཡློང་། གཏན་ཕེབས་ཀི་ཡློང་སློ།

འབབ་རློང་དགློན། མིང་གཞན་འབབ་རི་བློ་དགློན་ཟེར། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཆུ་བ་སྤི་ལློ་

༡༡༥༣ལློར་འབབ་རློམ་དར་མ་དབང་ཕྱུག་གིས་བཏབ། བཀའ་བརྒྱུད་ཆུང་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་

འབབ་རློམ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་གདན་ས་དང་པློ་དང་། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ནག་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

འབབ་ས། མཐློ་ས་ནས་མར་འབབ་ས། གནམ་གྲུ་འབབ་ས། གྲུ་གཟིངས་འབབ་ས། ཞབས་བློ་གནམ་

ལ་བཏེག་ཀང་འབབ་ས་ས་ལས་མེད།

འབམ། འབམ་ནད་དང་དློན་གཅིག 

འབམ་གྲུམ། འབམ་གི་ནད་དང་གྲུམ་བུའི་ནད་བསྡུས་པའི་མིང་།

འབམ་ནད། ངན་ཁག་དང་ཆུ་སེར་སྨད་ལ་བབས་ནས་རང་པ་སྐྲངས་ཤིང་མདློག་སློ་ནག་ཏུ་འགྱུར་

བའི་ནད་དེ། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་དཀར་ནག་ཁ་གསུམ་མཆིས།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

འབམ་པློ། ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ་ལ་ཚ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་ཕིར་བྱུགས་ན་

སྐྲངས་པ་འཇློམས། ཁློག་པར་བཏང་ན་ཁློང་འབས་བཤིག 

འབམ་ཚོང་། དངློས་པློ་ངན་ངློན་ལ་རིན་ཐང་ཆེན་པློ་བརྒྱབ་སྟེ་མི་འདློད་བཞིན་དུ་བཙན་དབང་གིས་

ཉློ་རུ་འཇུག་པ་ཞིག

འབམ་ཚོང་སྤུས་སྒྱུར། [ཡུལ]སར་མངའ་བདག་ཚོས་མི་དམངས་ལ་བཙན་ཤེད་ཀིས་ཚོང་ཟློག་

གམ། དངུལ་བཀྲམ་ནས་ཁེ་བཟང་ཆེན་པློ་ཟ་བའི་བཤུ་གཞློག་བེད་ཐབས,,། 

འབམ་རིགས་གསུམ། ༡རླུང་ལས་གྱུར་པ། སྐྲངས་མདློག་ནག་ལ་རེག་བ་རྩུབ་པ། ༢ མཁིས་པ་

ལས་གྱུར་པ། སྐྲངས་མདློག་སེར་ལ་ཚ་བ་དང་། ཆམ་པ་ཡང་ཡང་ཕློག་པ། ༣བད་ཀན་ལས་

གྱུར་པ། རང་པ་ལི་བ། ཟུག་ཆུང་། ཤ་མཛེར་གིས་ཁབ་པའློ།། 

འབའ། ① མི་ལ་ལློག་བཤད་བེད་པའི་དློནཏེ། དཔེར་ན། ཁློད་རང་འགློ་ཚར་རེས་ཁློ་ཚོས་མང་པློ་

འབའ་སློང་། ཁློ་ཚོས་ཁློད་ལ་འབའ་བཤའ་བེད་ཅིང་འདུག་ཅེས་པ་ལ་བུ་རྣམས་སློ།། ② ཁས་

བངས་མི་འགྱུར་བའི་རེན། གན་རྒྱ་འབའ་ཅན་བཞག་ཡློད། གན་དློན་དང་འགལ་ན་འབའ་ཉེས་

བཀའ་གང་གནང་སྒྲུབ་རྒྱུ། ③ ལུག་སྐད།

འབའ་སྐད། ལུག་གི་སྐད་སྒ།

འབའ་ཁུག དངུལ་བླུག་སྣློད་ཀི་ཁུག་མ་རྒྱས་སྤློས་ཅན། 

འབའ་ཁུག་ཁབ་ཤུབས། སར་བློད་ཀི་ལྷ་ལམ་གི་གཟབ་རྒྱན་བེ་བག་ཅིག

འབའ་གན། ཁ་དན་ནམ་ཁིམས་དང་འགལ་ན་ཉེས་ཆད་འདི་ཙམ་འབུལ་གི་ཡིན་ཞེས་འབའ་བཞག་

པའི་གན་རྒྱ།

འབའ་རྒུན། འབའ་ཡུལ་ནས་ཐློན་པའི་རྒུན་འབྲུམ། 

འབའ་རྒྱ། འབའ་བཞག་པའི་གན་རྒྱ།

འབའ་རྒྱུག [རིང]རང་ཉིད་གཅིག་པུར་འགློ་བ།

འབའ་སྒ། ལུག་གི་སྐད་རྒྱབ་སྟངས།

འབའ་དགློན། དགློན་པ་ནམ་བཏབ་ཀི་དུས་ཚོད་མ་གསལ། འདི་འབི་གུང་སྐྱློབ་པ་འཇིག་རེན་མགློན་



  1976  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པློའི་སློབ་མ་ཞིག་གིས་བཀའ་བརྒྱུད་དུ་བསྒྱུར་ཅེས་གསལ་བར་བརགས་ན་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་

ནང་ཙམ་ནས་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན་དགློས། ཐློག་མར་བློན་པློའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་ནང་

དུ་འབི་གུང་སྐྱློབ་པ་འཇིག་རེན་མགློན་པློའི་སློབ་མ་ཞིག་ཕེབས་ཏེ་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རལ་འགན་པས་

འབི་གུང་བ་མ་རྒྱལ། དགློན་པ་འབི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་དུ་བསྒྱུར་བའི་བཤད་སློལ་འདུག ད་ལ་

ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་འདུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

འབའ་འགལ། འབའ་གན་གི་ནང་དློན་དང་འགལ་བ། 

འབའ་དངུལ། འབའ་བཞག་པའི་ཉེས་ཆད་ཀི་དངུལ། 

 འབའ་ཆ། ① ཡུངས་དཀར་ནག་དང་ཏིལ་སློགས་འབྲུ་ལས་སྣུམ་བཏློན་ཚར་བའི་རེས་ཀི་སྙིགས་

མ་སྟེ། དེ་རས་ཐུམ་བས་ནས་མེར་བསློས་པའི་དུགས་ཀིས་རླུང་སྐྲངས་དང་། ཚིགས་འགམས་

པ་སློགས་ལ་ཕན། ② རློལ་ཆ། རྒྱ་གར་སྐད་ཡིན།

འབའ་ཆའི་ལུད། འབའ་ཆ་ལས་བཟློས་པའི་ལུད་ཅིག 

འབའ་ཆི། [ཡུལ]འབས་སྲུས་བཙོས་ནས་བརྡུངས་པའི་ལེབ་ཆགས།

འབའ་ཆློས་སེ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༦༥༨ལློར་རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆེན་པློའི་

བཀའ་ལར་འབའ་སེ་དཔློན་རྣམས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་

མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབའ་ཐང་རློང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འབའ་ཇི། འབའ་ཆི་དང་འདྲ།

འབའ་ཐང་། རློང་ཞིག སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ནུབ་

ངློས་དང་འབི་ཆུའི་ཤར་འགམ་དུ་ཡློད།

འབའ་མདློ་མཚམས་ཁང་། མིང་གཞན་ཁྱུང་དམར་མཚམས་ཁང་། བག་དམར་ཆློས་རློང་བཅས་

ཟེར། དུས་ནམ་ཙམ་ཞིག་ལ་བ་མ་གང་གིས་བཏབ་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གད་པ་སུམ་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

འབའ་འདེད་གཙང་སྒྲུབ། གན་རྒྱའི་འབབ་འགལ་གི་ཉེས་པ་གངས་ཚང་འཇལ་བ། 

འབའ་ཐང་། ཁམས་ལྷློ་ཕློགས་ས་ཆ་ཞིག་གི་དེང་དུས་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་



  1977  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

འབའ་ཐང་རློང་ཞེས་ཟེར།

འབའ་པ། འབའ་ཐང་ས་ཁུལ་དུ་འཚོ་སློད་བས་པའི་མི་ལ་འབའ་པ་ཟེར།

འབའ་པ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་སྦྲུལ་ལློའི་ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ནང་ཁམས་

འབའ་ཐང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ནས་འབའ་ཐང་སློབ་གྲྭའི་ནང་སློབ་སྦློང་གནང་། སྤི་ལློ་

༡༩༤༧ལློར་འབའ་ཐང་དགེ་འློས་སློབ་གྲྭའི་ཁློངས་གཏློགས་སློབ་ཆུང་གི་སློབ་གཙོ་གནང་ཞིང་

གསར་བརེའི་ལས་འགུལ་སེལ། སྤི་ལློ་༡༩༤༩ལློའི་ཟླ་བ༩པར་འབའ་ཐང་གསར་བརེའི་ལས་

འགུལ་ནང་ཞུགས་ཤིང་ལློ་དེའི་ཟླ་བ་༡༡པར་གུང་ཁན་ཏང་གི་ནང་ཞུགས། སྤི་ལློ་༡༩༥༠ལློའི་

ཟླ་བ༥པ་ནས༡༩༥༣ལློ་བར་དུ་དར་མདློའི་དམག་དློན་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཡིག་དང་ཁུལ་ལས་

བེད་སློབ་གྲྭའི་ཚན་ཁག་གི་མགློ་ཁིད་བས། སྤི་ལློ་༡༩༥༣ལློར་ནུབ་ཁམས་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་གི་གཞུང་ལས་ཁང་གི་མགློ་གཙོ་དང་། ཡིག་བསྒྱུར་ཁང་གི་མགློ་གཙོ་གནང་། སྤི་

ལློ་༡༩༥༤ལློར་ཁུལ་ཏང་ཚོགས་དྲིལ་བསྒགས་ཁང་གི་པུའུ་ཀྲང་གཞློན་པ་དང་། དཀར་

མཛེས་ཚགས་པར་ཁང་གི་སྤི་ཁབ་རློམ་སྒིག་པ་གནང་། སྤི་ལློ་༡༩༦༣ལློར་པེ་ཅིང་དུ་གདན་

འདྲེན་ཞུས་ནས་མའློ་ཙེ་ཏུང་གི་གསུང་རློམ་དང་པློ་ནས་བཞི་པའི་བར་བློད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བའི་

ལས་དློན་དུ་ཞུགས།སྤི་ལློ་༡༩༦༤ལློ་ནས༡༩༧༣་ལློའི་བར་དཀར་མཛེས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཏང་

ཚོགས་དྲུང་ཡིག་ཁང་གི་དྲུང་སྤི་དང་། ཁུལ་དྲིལ་བསྒགས་ཁང་གི་པུའུ་ཀྲང་དང་། ལི་ཐང་རློང་

ཏང་ཚོགས་ཀི་དྲུང་ཆེན་གཅིག་ལློག དཀར་མཛེས་ཁུལ་ཏང་ཚོགས་ཀི་དྲུང་སྤི་གཞློན་པ། སི་

ཁློན་ཞིང་ཆེན་མི་རིགས་དློན་གཅློད་ལས་ཁུང་གི་ཚོགས་གཙོ། ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་འཐུས་

ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་གཞློན་པ་ཅས་ཀི་གློ་གནས་འཛིན་ཞིང་སྤི་ལློ་༡༩༩༩ལློའི་ཟླ་བ་༩པར་

ལས་ཡློལ་གནང་། སྐབས་བཞི་པའི་རྒྱལ་ཡློངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གི་འཐུས་

མི་དང་། སྐབས་ལྔ་པ་དང་། དྲུག་པ། བདུན་བ་བཅས་ཀི་རྒྱལ་ཡློངས་སིད་གློས་ཀི་ཚོགས་མི་

མཛད་ཅིང་། སྤི་ལློ་༢༠༠༨ལློའི་ཟླ་བ་༦་པར་ཁེན་ཏུར་སྐུ་གཤེགས། ཁློང་གི་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པློའི་

བློད་ཀི་རིག་གནས་དང་སློབ་གསློ་ལ་མཛད་རེས་གཙོ་བློར། ༡༽ སྤི་ལློ་༡༩༧༨ལློར། ཁློང་

གིས་ཐད་ཀའི་ར་འཛུགས་དང་དབུ་ཁིད་འློག་ཏུ། རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་ལས་གཞིའི་རྣམ་གངས། 



  1978  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བློད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ། རློམ་སྒིག་བས་ཤིང་། ལློ་རྒྱུས་ཐློག་བློད་རྒྱ་ཤན་སྦར་གི་ཚིག་

མཛོད་ཆེན་མློ་ཐློག་མ་འགེམས་སེལ་བས་པ། ༢༽ སྤི་ལློ་༡༩༨༡ལློར། ཁློང་གིས་ཐད་ཀའི་དབུ་

ཁིད་འློག་ཏུ་སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་བློད་ཡིག་སློབ་གྲྭ་བཙུགས་ཤིང་། བློད་ཀི་སློལ་རྒྱུན་རིག་གནས་

ཉམས་པ་སློར་ཆུད་བ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་མ་ཟད། ད་བར་ཞིང་འབློག་ས་ཁུལ་གི་གཞློན་ནུ་སྟློང་ཕག་

ལྔ་ལ་ཉེ་བ་ཞིག་ལ་ལས་ཀ་ཐློབ་པར་བས་ཡློད། ༣༽ དུས་སྐབས་དེ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་སི་

ཁློན་ཆེན་ནང་བསྟན་སློབ་གིང་བཙུགས་པ། ༤༽ སྤི་ལློ་༡༩༨༧ལློར་བློད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་

ལེ་གནས་ཀིས། བཀའ་བསྟན་དཔེ་བསྡུར་གི་ལས་གཞིའི་འགན་བཞེས་ཏེ། དེང་དུས་ལློ་རྒྱུས་

ཐློག་ཏུ་བློད་ཀི་བཀའ་བསྟན་གི་སར་གཞི་མི་འདྲ་བ་རྣམས་དེབ་གཅིག་གི་ནང་དུ་འདུས་པར་

བས་པའི་བཀའ་བསྟན་སྤུས་ལེགས་འདི་དཔར་སྐྲུན་དང་འགེམས་སེལ་བས་ཡློད།

འབའ་པ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལགས་བ་སྤི་ལློ་༡༩༢༡ལློའི་བློད་ཟླ་བཅུ་

པའི་ཚེས་ཉེར་ལྔ་ཉིན་ཁམས་འབའ་ཐང་དུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ཞང་པློ་ལྷན་ཏུ་འབའ་ཆློས་སེ་

དགློན་ཏུ་གྲྭ་པ་བས་ཏེ་ཡི་གེ་སྦློར་ཀློག་སློགས་བསབས། སྐུ་ཞང་སྐུ་གཤེགས་པ་དང་རེ་ཞིག་

ཁིམ་དུ་བཞུགས། དེ་ནས་ཁུ་བློ་དང་ལྷན་ཏུ་རྒྱ་ནག་ནན་ཅིང་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློའི་ནང་དུ་ཕིན། 

ཕུན་དབང་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་ལློ་དེར་སི་ཁློན་དམག་གིས་འབའ་ཐང་ལ་གནློད་འཚེ་མང་པློ་བས་

ཤིང་སློ་ར་ནང་པའི་ཁང་ཁིམ་ཡང་མེར་བསེག དེ་རེས་འབའ་སེ་པས་རྒྱ་བློད་གཉིས་ཀི་དཔློན་

རིགས་ཚོའི་གཉའ་གནློན་དང་ཁལ་རིགས་ལ་གེན་ལློག་བས་ཤིང་འབའ་རང་སེ་རང་དཔློན་བ་

རྒྱུའི་ལས་འགུལ་རྒྱུན་འཁློངས་བས། སྤི་ལློ་༡༩༣༠ལློར་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་ཚེ་རིང་ནན་ཅིང་

ནས་ཕིར་བློད་དུ་ཕེབས། གློ་མིན་ཏང་ཀྲུང་དབང་སིད་གཞུང་གི་མིང་ཐློག་ནས་འབའ་ཐང་

དབང་སྒྱུར་བེད་མཁན་གི་ས་གནས་རྒྱ་དཔློན་རྣམས་མགློ་བརྡུང་བས། ཡང་སི་དང་། ཀྲའློ་

ཡའློ་ཙུང་། རེ་བཙུན་ཆློས་འཕེལ། རྨི་ཡིང་ཀྲང་བཅས་བཞི་པློས་འབའ་སེ་གཙོ་སྐྱློང་བས། སྤི་

ལློ་༡༩༣༡ལློར་སི་ཁློན་གི་དམག་དཔུང་སར་ཡང་འབའ་ཐང་དུ་སེབས་པས་སྐལ་བཟང་ཚེ་རིང་

བློས་བློལ་ཕིན། ཡང་སི་སློགས་མགློ་གཙོ་བཞི་པློ་བསད། སྤི་ལློ་༡༩༣༥ལློར་སར་ཡང་འབའ་

པ་བློ་བཟང་དློན་གྲུབ་དང༌། སློམ་མདའ་རབ་དགའ། མགར་ར་བ་མ་སློགས་ར་འཛུགས་བས་



  1979  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ཏེ་ཁམས་པ་རང་སེ་རང་བདག་བ་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་སེལ། སྤི་ལློ་༡༩༣༩ལློ་དེར་འབའ་པ་ཕུན་

ཚོགས་དབང་རྒྱལ་གིས་ནན་ཅིན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློའི་ནང་དུ་གསར་བརེའི་ལས་འགུལ་སེལ། 

ཕིའི་རྣམ་པ་སློབ་གློགས་ཚོགས་པ་ལར་དང༌། དློན་དངློས་གསང་བའི་སློ་ནས་བློད་པ་གུང་ཁན་

ཏང་བཙུགས་ཏེ་གློ་མིང་ཏང་གིས་འབའ་སེ་ཤློག་ལ་དྲག་གནློན་བས་པར་རྒློལ་ལན་སློག་རྒྱུར་

བརློན། ཐློག་མའི་ཏང་གི་ར་འཛུགས་ལ་ཕུན་དབང་དང༌། དཀློན་མཆློག་བཀྲ་ཤིས། ངག་དབང་

སྐལ་བཟང༌། ཤེས་རབ། རྨ་བ་དློན་གྲུབ་བཅས་མི་ལྔ་ཡློད། ༡༩༤༠ལློར་ཕུན་དབང་སློབ་གྲྭ་

ནས་ཕིར་ཕུད་བཏང་དེ་ནས་ཁློ་ཚོ་ཁྲུང་ཆིང་ལ་སློང་ནས་སུ ་ལེན་གཞུང་ཚབ་པ་ཕློན་ཡི་ཤིང་

དང༌། དྲུང་ཡིག་ཆེན་མློ་ཧྥན་ཏེ་ལིས་བཅས་སུའུ་ལེན་གུང་ཁན་ཏང་དང༌། ཡེ་ཅན་དབིང་

སློགས་ཀྲུང་གློ་གུང་ཁན་ཏང་གི་འགློ་ཁིད་རྣམས་དང་འབེལ་བ་ཞུས་པས་དེ་དག་གིས་མཇལ་

འཕད་གནང༌། ༡༩༤༥ལློར་བློད་པ་གུང་ཁན་ཏང་མི་ཚོས་ཁམས་བདེ་ཆེན་རེན་གཞིར་བས་

པའི་ བློད་ཤར་རྒྱུད་མི་དམངས་རང་སྐྱློང་མནའ་འབེལ་ ཚོགས་པ་བཙུགས། ༡༩༤༦ལློར་

ཚོགས་པ་དེས་འབི་ཆུའི་ཤར་རྒྱུད་དྲག་པློའི་འློས་ལངས་ཀི་གནས་གཞི་འཛུགས་རྒྱུའི་འཆར་

གཞིར་ཕམ་ཉེས་ཐེབས། གློ་མིན་ཏང་སིད་གཞུང་གིས་ཕུན་དབང་སློགས་གུང་ཁན་ཏང་དང་

འབེལ་ཡློད་ཀི་མི་སྣ་འཛིན་བཟུང་དགློས་པའི་རྒྱ་ཁབ་བཀའ་ཡིག་སྦར། ངག་དབང་ཧང་ཀང་

དུ་བློས། ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་ས་ཐམ་དུ་རེ་ཞིག་གབ། དེ་ནས་ལྷ་སར་ཕེབས་ནས་གསར་

བརེའི་ལས་འགུལ་སེལ། ༡༩༤༩ལློའི་ཟླ་༧པར་ལྷ་སར་བཅའ་སློད་གློ་མིང་ཏང་གི་དཔློན་

རིགས་རྣམས་དང༌། གུང་ཁན་ཏང་མི་རྣམས་ཕིར་འབུད་བས། ལློ་དེའི་ཟླ་བ་བརྒྱད་པར་འབའ་

ཐང་གསང་བའི་ཏང་བཙུགས་ཏེ་ཤར་བློད་གཞློན་ནུ་དམངས་གཙོ་གནའ་འབེལ་ཚོགས་པ་

ཞེས་པ་དེ་བཙུགས། ཟླ་བ་༡༠པའི་ཚེས་༡ཉིན་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་

བརེས། བཅིངས་འགློལ་དམག་དཔུང་བློད་དུ་བཤར་བསྐྱློད་བས། ཕུན་དབང་ཁང་ཆིན་དུ་ཕིན་

ཏེ་ཏིང་ཞའློ་ཕིང་སློགས་གུང་ཁན་ཏང་གི་འགློ་ཁིད་རྣམས་དང་མཇལ་འཕད་བས་ཤིང་། བློད་

བཅིངས་འགློལ་བཏང་བའི་ཆེད་དུ་དབུས་ཕློགས་སུ་བཏང་། སྤི་ལློ་༡༩༥༡ལློར་བློད་ཞི་བའི་

བཅིངས་འགློལ་བཏང་རྒྱུའི་གློས་མློལ་ནང་དུ་ཞུགས། མའློ་ཙེ་ཏུང་དང་། ཏཱ་ལེའི་བ་མ་མཇལ་



  1980  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཕད་སྐབས་སུ་གསུང་སྒྱུར་ཡང་མཛད། སྤི་ལློ་༡༩༥༨ལློར་ས་གནས་མི་རིགས་རིང་ལུགས་

ཀི་ཉེས་མིང་གིས་པེ་ཅིང་དུ་བཀག་ཉར་བས་ཏེ་སྤི་ལློ་༡༩༧༨ལློའི་བར་ཆིང་ཁེན་གཙོན་ཁང་

ནང་དུ་བཅུག སྤི་ལློ་༡༩༨༠ལློར་ཀྲུང་དབང་གིས་དཀར་འདློན་གནང་ཅིང་རྒྱལ་ཡློངས་མི་

དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གི་འཐུས་མི་གདམས་བསྐློས་བས་དང་གློ་གནས་ཉམས་གསློ་

བས། དེ་ནས་བཟུང་ད་ལའི་བར་དུ་སར་ཡང་ཀྲུང་དབང་ལ་བློད་ཀི་སྤི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་གཏློང་

ཐབས་དང་། མི་རིགས་སིད་ཇུས་ལག་བསྟར་བ་ཚུལ་སྐློར་གི་སྙན་ཞུ་ཐེངས་མང་ཞུས་དང་ཞུ་

བཞིན་པ་རེད། ཁློང་གིས་བཙོན་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་བིས་གནང་པའི། «མཚན་ཉིད་

རིག་པའི་གསར་གེང་»་དང་། «རང་བྱུང་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་རྣམ་བཤད» «ཟླ་བའི་གློ་

ལའིས་གཟུགས་ཀི་རྣམ་བཤད་» རྣམས་ད་ལར་དཔར་སྐྲུན་བས་ཡློད། གཞན་ཡང་། ར་ཁིམས་

ཀི་ནང་དུ་མི་རིགས་རང་སྐྱློང་སྐློར་གི་སིད་སྐློར་ལ་གཏན་འབེབས་བ་དགློས་རྒྱུའི་སྐློར་དང་། 

མི་རིགས་འདྲ་མཉམ་སྐློར་གི་རློད་སྒྲུབ་རིག་པའི་བསྟན་བཅློས་ཁ་ཤས་བརམས་ཡློད། ད་

ལའང་མི་དམངས་དམངས་གཙོ་དང་། མི་རིགས་འདྲ་མཉམ་གི་སིད་ཇུས་ཆེད་དུ་ཕག་ལས་

གནང་མུས་སུ་མཆིས།

འབའ་བ། ལུག་སྐད་འདློན་པ། རྩྭ་ཐང་སྟེང་དུ་ལུག་འབའ་བཞིན་ཡློད་པ།

འབའ་བློ། དབུག་ཁུང་།

འབའ་འབའ། ལུག་གི་སྐད་བརྒྱབ་པའི་སྒ།

འབའ་ཞིག ཁློ་ནའམ་རྐྱང་རྐྱང་། རྒྱ་ཡིག་འབའ་ཞིག བློད་སྐད་འབའ་ཡིག་ལས་མི་ཤེས། ཕན་

སེམས་འབའ་ཞིག་བཅངས་པ། 

འབའ་བཞག་པ། ཕན་ཚུན་བར་ཁ་དན་བས་ནས་རྒྱལ་བཙུགས་པ།

འབའ་ཡིག འབའ་བཞག་པའི་ཡི་གེ 

འབའ་རློམ་བཀའ་བརྒྱུད། བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞིའི་ཡ་གལ། མཉམ་མེད་དྭགས་པློ་ལྷ་རེའི་སློབ་མ་

འབའ་རློམ་པ་དར་མ་དབང་ཕྱུག་ནས་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཞིག་ཡིན།

འབའ་རློམ་དགློན་པ། སྤི་ལློ་༡༡༦༡པའི་ལགས་སྦྲུལ་ལློར་འབའ་རློམ་དར་མ་དབང་ཕྱུག་གིས་



  1981  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བསམ་གཏན་གངས་བཟང་མདུན་འབའ་རི་བློ་ཆེ་བཏབ། གྲུ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། དེང་

དུས་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཁློངས་ནག་ཆུ་རློང་གི་གསང་གཞུང་དུ་ཡློད། 

འབའ་རློམ་དར་མ་དབང་ཕྱུག རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༡༢༧ལློར་འཕན་ཡུལ་ཀ་བ་

ཡུལ་སྣ་རུ། ཡབ་སྟློན་པ་འབྱུང་གནས་བློ་གློས་དང་། ཡུམ་ཇློ་མློ་ལློ་ཆུང་མ་གཉིས་ལ་སས་

གསུམ་ཡློད་པའི་འབིང་པློར་འཁྲུངས། མཚན་འབུམ་སྐྱབས་གསློལ། དགུང་ལློ་བརྒྱད་པ་ལ་

མཁན་པློ་ཀ་བ་དར་མ་སེང་གེ་དང་། སློབ་དཔློན་དབང་ཕྱུག་གཞློན་ནུ་གཉིས་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་། 

མཚན་དར་མ་དབང་ཕྱུག་གསློལ། དགེ་བཤེས་བ་ཡུལ་བ་དང་། པུ་ཏློ་པའི་བུ་ཆེན་གྲུ་འབུ་ལུང་

པ་ལས་བཀའ་གདམས་ཀི་ཆློས་སྐློར་རྣམས་གསན། དེ་ནས་རྣལ་འབློར་པ་ཞིག་གིས་སྐུལ་བ་

དང་། སློན་ནས་ཀང་མཚན་ཐློས་པས་དད་པའི་སྟློབས་ཀིས། དགུང་ལློ་ཉེར་གཅིག་པ་རབ་བྱུང་

གསུམ་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༡༤༧ལློར་སངས་རྒྱས་སློམ་པ་རློགས་ཁིད་ནས་རེ་དྭགས་པློ་

རིན་པློ་ཆེ་དང་མཇལ། ཚེ་བཅུའི་མཆློད་པའི་དུས་ཞིག་ན་རྡློ་རེ་འཆང་དངློས་སུ་སྣང་། དེ་ནས་

བ་མའི་མདུན་དུ་གསློལ་ཇ་གཟིམ་གཡློག་སློགས་ཞབས་ཏློག་སྐྱློ་དུབ་མེད་པར་བསྒྲུབས། 

བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་ཆློས་རྣམས་བུམ་པ་གང་བློའི་ཚུལ་དུ་གནང་། དཀའ་ཚེགས་མེད་པྲ་རློགས་པ་

ཅིག་ཅར་དུ་འཁྲུངས། རེ་བཙུན་མི་ལ་སློགས་ཀིས་ཞལ་གཟིགས་སྣང་ཁད་པར་ཅན་མང་དུ་

གཟིགས། དེ་ནས་བ་མའི་ཞལ་ནས། ཁློད་རང་ལྷློ་བག་མར་པ་སློགས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་

པའི་གནས་ཡིན་པས་འབའ་རློམ་དུ་སློང་ལ་སྒྲུབ་པ་གིས་གསུངས་ནས་གསེར་སྐུ། གསློལ་

ཞལ། སེར་མ། གསེར། ཕག་དཔེ་སློགས་མང་དུ་གནང་ནས་ལུང་བསྟན་ཀང་བ་མ་སྐུ་མ་འདས་

ཀི་བར་དུ་གཞན་དུ་འགློ་བ་སེམས་ཀི་མི་ཕློད་པ་ནན་ཏན་དུ་ཞུས་པས། འློ་ན་འབའ་རློམ་མ་

སངས་པ་ཁློད་རང་དགའ་བ་དེ་བ། ཞག་སུམ་ཅུ་སློ་གསུམ་བར་འློ་སྐློལ་ཕ་སད་ལར་བསད་

གསུངས་པ་ལ། མ་ངན་ལས་མི་འདའ་བའི་གསློལ་བ་བཏབ་ཅིང་མཎལ་ཕུལ་ཡང་། ཞག་སློ་

གསུམ་པར་བ་མ་སྐུ་གཤེགས། འདས་མཆློད་མ་རློགས་བར་དུ་ཞབས་ཏློག་ཞུས། སློབ་དཔློན་

སློམ་པ་སློགས་ཀིས་གདན་ས་རུ་བཞུགས་དགློས་པའི་ཞལ་ཏ་མཛད་ཀང་། བ་མའི་ལུང་བསྟན་

ཡློད་པས་དེར་འགློ་དགློས་གསུངས་ནས་བང་འབའ་རློམ་ར་དེའུ་རིན་པློ་ཆེ་སྤུངས་པ་འདྲ་བའི་



  1982  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གནས་དེར་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་༡༡༥༤ལློར་ཕེབས་ནས་ལློ་བདུན་གི་བར་དུ་སྒྲུབ་པ་མཛད། དེའི་

དུས་སུ་བཀའ་བརྒྱུད་བ་མའི་གསློལ་འདེབས་སློགས་མགུར་ཆེན་ཉེར་དགུའི་སྐློར་རྣམས་

གསུངས། འཇིག་རེན་གི་ལྷ་འདྲེ་རྣམས་ཆློས་ལ་བཀློད། དེ་ནས་དགུང་ལློ་སློ་ལྔ་པའི་ལགས་

སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༡༦༡ལློར་ཁམས་སུ་བློན། དཔློན་ཆེན་ཡེ་ཤེས་གསལ་གིས་ཞབས་ཏློག་མཛད་

ནས་སྐྱློ་བག་དཀར་དུ་ལློ་གསུམ་བཞུགས། སྟག་སློམ་ལ་སློགས་དགེ་བཤེས་མང་དུ་འདུས། 

སྤིར་ཁམས་སུ་ལན་གསུམ་བློན། ཀློ་མཚོ་དང་ལློ་སེའི་དགློན་པ་བཏབ། དེ་ནས་ཆི་བར་ལྷ་ཁང་

དུ་ཕག་ཕེབས། ཡློན་བདག་དར་ཀཁ་བས་བུ་དང་ར་ལ་སློགས་པ་ཕུལ། བུ་ལ་བིན་བརླབས་

མཛད་ནས་གྲུབ་ཐློབ་ཡློང་བ་ལུང་བསྟན་པ་ཕིས་ཏི་ཤི་རས་པ་བྱུང་། དེ་ནས་འབའ་རློམ་དུ་ཕེབས་

ནས་བརྒ་དམར་གི་ལློགས་སུ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་དགློན་པ་བཏབ། སྟག་ལུང་པ་ཙམ་ཀླུང་དུ་

ཕེབས་པ་དང་མཇལ། དེ་ནས་ས་ཕློ་ར་ལ་ཆེ་རེ་འབི་གུང་པ་སྐུ་འཁློར་ཁི་ཚོ་གསུམ་ནམ་རར་བློན་

པའི་ལམ་དུ་མཇལ། སེམས་བསྐྱེད་དང་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་གདམས་པ་འགའ་ཞིག་གསན། ཕར་

ཡང་དབློན་པློ་ཤེས་རབ་བང་ཆུབ་སློགས་ཕུལ་ནས་བསྙེན་བཀུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཛད། 

དགུང་ལློ་དློན་གསུམ་པ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༡༩༩ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

 ཁློང་གི་སློབ་མའི་མང་ནས་བུ་ཆེན་བཞི་ནི། རེ་བློམ་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ བག་ཀ་ཇློ་བཙུན། བ་མ་

ཆེན་པློ་ལྷློ་པ། སྟློན་པ་རིན་ཆེན་བ་མ་དང་བཞི། དེ་དང་ཉེ་བ་བཞི་ནི། བག་ཀ་ལྷ་སྟློན། སློམ་པ་

གཞློན་ནུ་གགས། ཁི་མཉེས་ཨརྱ་དེ་ཝ། ལྷ་རེ་བློ་གློས་དང་བཞི། བརྒྱུད་འཛིན་པའི་སས་ལྔ་ནི། 

རས་པ་རིན་པློ་ཆེ། བ་མ་ཉིན་དགློན་པ། བ་མ་དཔལ་རྒྱལ། སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན། དབློན་པློ་

ཤེས་རབ་བང་ཆུབ་བཅས་སློ། འབའ་རློམ་སློམ་སེ་བཅློ་བརྒྱད། ༡ ཉིན་དགློན་པ། ༢ རྒློད་ཚང་

པ། ༣ བེའུ་རུ་པ། ༤ དགློན་སར་བ། ༥ རྣ་རློང་པ། ༦ སྟློང་ནག་རས་པ། ༧ ཇབ་པ་བ། ༨ སྐྱློ་

བག་པ། ༩ ཤློར་ཕུ་པ། ༡༠ ཕུག་པ་བ། ༡༡ རློ་ལློ་པའམ་ཟུར་མང་པ། ༡༢ ཤར་པ་བ། ༡༣ 

རྒིས་སྣ་བ། ༡༤ སློ་རག་པ། ༡༥ ཁློ་བ་ཕུག་པ། ༡༦ རི་ཕ་པ། ༡༧ རྡེང་ཐློག་པ། ༡༨ ར་རི་པ་

བཅས་བཅློ་བརྒྱད་དློ།།

འབའ་ལ་དཀར་འཛོམས། ལ་ཞིག ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་གི་བདེ་ཆེན་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་



  1983  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ཁློངས་རྒྱལ་ཐང་རློང་གི་བང་རྒྱུད་དུ་ཡློད།

འབའ་ལུང་། འཇང་སྐད་དུ་ཉི་ནག་ཟེར། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་གི་བདེ་ཆེན་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

ཁློངས་ཀི་རློང་ཞིག ཆབ་མདློའི་ཟླ་ཆུ་ནི་རློང་འདི་དཀིལ་བཤགས་བཏང་ནས་འབབ།

འབའ་ཤ རྒུན་འབྲུམ་ནག་པློ།

འབའ་ཤློག ཁེར་ཤློག

འབའ་ཤློད་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་འགློ་ཙམ་ལ་གཙང་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

འབའ་སེལ། འབའ་འགལ་གི་ཉེས་ཆད་ཕ་མློ།

འབའ་གསེར་སང་། དཔྱད་མཚམས་དང་འགལ་བ་བྱུང་ཚེ་འབའ་འགལ་གི་ཉེས་པ་འབའ་གསེར་

སང་གངས་ཚང་འཇལ་བ། 

འབའ་ཧློ། ཞིང་ཁ་གཅིག་གི་ནང་སན་མ་དང་འབྲུ་རིགས་གཞན་དག་མཉམ་དུ་བསེས་ནས་བཏབ་པ་

ལ་འབའ་སན་ཞེས་ཟེར་བ་དང་མཚུངས་ཡིག་གཟུགས་དངློས་གཞི་ཚུགས་ཆུང་དང་འདྲ་བ་ལ་

གི་གུ་དང་ཞབས་ཀྱུ་སློགས་འཁྱུག་ཡིག་དང་འདྲ་བར་བིས་པས་ཚུགས་མ་དང་འཁྱུག་ཡིག་

གཉིས་ཀ་འདྲེས་པ་ཞིག་ལ་ཟེར།

འབར་ཁམས། ① འབར་ཁམས་གློང་བརྡལ། རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་སིད་གཞུང་གནས་

ཡུལ། ② རློང་ཞིག རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་དཀིལ་ཁུལ་དང་རྒྱལ་རློང་རྒྱལ་མློ་

རྔུལ་ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་དུ་ཡློད།

འབར་ཁམས་དགློན། དགེ་ལན་དར་རྒྱས་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། སློན་བློན་ལུགས་ཀི་འབར་ཁམས་

གཡུང་དྲུང་གིང་ཞེས་གསློལ་བ་དེ་ཡིན་ལ། ལློ་ངློ་སུམ་སྟློང་ཙམ་གི་ལློ་རྒྱུས་ཡློད། ཕིས་སུ་

རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་༡༨༧༤ལློར་དགའ་ལན་ཁི་རབས་དློན་བཞི་པ་ཅློག་ཙེ་

གསེར་ཁི་བང་རེ་བློ་བཟང་ལྷུན་འགྲུབ་ཀི་ཡང་སྤྲུལ་མཁེན་རབ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནས་

བསྐྱར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

འབར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།



  1984  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབར་གས། རས་མདེལ་འབར་ཞིང་ཁ་གས་པ།

འབར་གས་མེ་ཤློར། འབར་གས་བས་ཏེ་མེ་ཤློར་བ། 

འབར་དགློན་པ། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་སྟློད་ཙམ་དུ་རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་སློབ་མ་རྒྱུད་ཆེན་

བསམ་འགྲུབ་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆུ་དམར་ལེབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

འབར་དངློས། འབར་ས་བའི་དངློས་པློ།

འབར་ཆུང་དགློན། ① དགློན་པ་འདི་སློན་སྦྲ་ཞིག་ཡིན། བསྟན་པ་བསྐྱར་དར་སྐབས་སུ་རབ་བྱུང་

བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་༡༩༨༥ལློར་མཁན་པློ་ཐུབ་བསྟན་འློད་ཟེར་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་རྡློ་ཡག་

གཉིས་ཀིས་ལས་འགན་བཞེས། ར་སྐློར་མཁན་པློ་ཐུབ་ནློར་གིས་ས་དཔྱད་གཟིགས་ནས་འདུ་

ཁང་གསར་བཞེངས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འབར་ཆུང་དགློན། ② རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༩༢༦ལློར་བ་མ་འཆི་མེད་དགློན་པློས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེར་ཤུལ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

འབར་ཆུང་དཔློན། སེ་དགེ་རྒྱལ་པློའི་མདུན་སྐློར་ཞིག འབར་གཏག བཤད་བཤད་དམ། རིག་རིག 

རང་སྣང་གང་ཤར་གིས་གཞན་ལ་འབར་གཏག་བཏང་བ།

འབར་གཏློར། མེ་རས་འབར་ནས་བག་སློགས་གཏློར་བ། 

འབར་བཏག [ཡུལ]ཁ་རྡུང་གཏློང་བར་གློ ཕི་འབློར་ལུས་པས་འགློ་ཁིད་ཀིས་འབར་བཏག་བཏང་བྱུང་། 

 འབར་ད་དགློན། དགློན་པ་བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་སློགས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

འབར་མདེལ། མེ་རས་ལས་བཟློས་པའི་མཚོན་ཆ་ཞིག 

འབར་བ། ① དངློས་རས་མེས་ཚིག་ནས་མེ་ལེ་འབྱུང་བ། མེ་དབུང་འབར་བ། ཁློང་ཁློའི་མེ་ལེ་འབར་

བ། འློད་ཟེར་འབར་བ། ཞུན་མར་འབར་བ། འློད་སྟློང་འབར་བའི་རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་པ། ② རྒྱས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

སྟློབས་འབར་བ། སྙན་གགས་འབར་བ། གློ་བུར་ཁ་འབར་བའི་དུད་ཚང་། ③ གཤེ་གཤེ་གཏློང་

བ། ཡུལ་མི་རྣམས་ཀིས་མི་ངན་དེར་མང་པློ་འབར་དུ་བྱུང་།

འབར་བ་ལན། [མངློན]གཟའ་ཕུར་བུ།

འབར་བའི་གར་དགུ། ཞི་བ་སེག་པ་དཔའ་བ་སྙིང་རེ་བ། རྔམ་པ་རྒློད་པ་གཤེ་བ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་

མི་སྡུག་པ་དྲག་ཤུལ་བའློ།། དེ་ཡང་གར་གི་ཉམས་དགུ་དང་དློན་གཅིག འབར་བའི་སྒ་ཅན། 

[མངློན]མེ་ལྷ།

འབར་བའི་ལེ་ལན། [མངློན]མེ།

འབར་བའི་མིག [མངློན]ཞུམ་བུ།

འབར་བའི་རལ་པ་ཅན། [མངློན]སྒློན་མེ།

འབར་བའི་རློ་འཛིན། [མངློན]མེ་ལེ།

འབར་བེད། [མངློན]མེ།

འབར་འབར། ① གཤེ་ཚིག་གམ་སྨློད་ཚིག་ཚིག་གིས་ལབ་ལབ། ཁློང་ཁློ་ལངས་ནས་འབར་འབར་

བེད། ② མེ་ཡང་ཡང་ངམ་རྒྱུན་རིང་འབར་བ། 

འབར་འབུར། ① འབར་རི་འབུར་རིའི་བསྡུས་ཚིག ② པགས་ནད་ཀི་བེ་བག

འབར་མེ། ① གེན་འབར་གི་མེ། ② ཕན་ཚུན་མཆེད་པའི་མེ།

འབར་སྨན། འབར་བེད་ཀི་རས་སྨན།

འབར་ཚག འབྲུམ་ཐློར་གི་རེས་ཤུལ། གདློང་ལ་འབར་ཚག་གིས་གང་འདུག 

འབར་རས། མེ་མདའི་རས་སློགས་མེ་ཤུགས་ཀིས་འབར་བའི་རས་རིགས་སྤིའི་མིང་། 

འབར་རས་འདུས་མ། ཡང་ན་འདུས་མའི་རས་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན།

འབར་ཞུན། སྣེ་ལ་མུ་ཟི་སློགས་འབར་རས་བྱུགས་པའི་ཤིང་ཐུར་ཕ་མློའི་མིང་།

འབར་རི་འབུར་རི། ① ས་གཞི་རང་རློང་གི་ཚུལ། འབར་རི་འབུར་རིའི་ས་ཆ་ཁློད་སྙློམས་བཟློས་

ནས་ལློ་ཏློག་འདེབས་པ། ② སྐྲང་སློས། རང་པ་འབར་རི་འབུར་རིར་སྐྲངས་པ།

འབར་རེ་འབུར་རེ། ཁློད་སྙློམས་པློ་མ་ཡིན་པ་འབུར་དུ་དློན་པའི་དངློས་པློ་མང་པློ་ཡློད་པའི་དློན་ཏེ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལུང་པ་དེའི་ནང་རི་འབར་རེ་འབུར་རེ་མང་པློ་འདུག ཐང་དེ་ན་སློ་ཐློ་འབར་རེ་འབུར་རེ་མང་པློ་

འདུག་ལ་བུའློ།། 

འབར་ཤ སྨློད་ཚིག་གམ་སིག་མློའི་ཚིག རང་གིས་མ་བྱུང་བར་མི་ལ་འབར་ཤ་བེད་པ། ཚིག་ངན་

འབར་ཤ་དེ་ཙམ་བེད་དློན་ཅི་ཡིན།

འབར་གཤག རས་མེ་འབར་ནས་བག་རྡློ་སློགས་གཤག་པ། དག་ཕློགས་ཀི་མཁར་རློང་རས་མེས་

འབར་གཤག་གཏློང་།

འབལ། འབལ་བཞིན་པ་སྟེ། ཁ་སྤུའམ་སྐྲ་སློགས་འཐློག་བཞིན་པ། 

འབལ་གློ། [ཡུལ]འབྲུ་རིགས་གློ་སན་བསེས་པའི་མིང་། འབལ་ཉློ་དཀློན་འཚོང་། ཁློམ་རར་ཟློག་

མང་བའི་དུས་ཚུར་ཉློ་ཞིང་དཀློན་པའི་དུས་ཕར་འཚོང་བ། འབལ་པློ། དཀློན་པློ་མ་ཡིན་པའམ་

མང་པློ་ཡློད་པ།

འབལ་ཕློར། རི་རྭ་བཙུགས་སྐབས་སེམས་ཅན་གི་རང་པས་བརི་སར་ཤིང་གི་ཨ་ལློང་སློར་མློ་ཞིག་

སློ་རས་སམ་རས་དུམ་གིས་གཡློགས་པ་ལ་ཤིང་གི་ཡུ་བ་སྤས་པ་ཞིག་གི་མིང་།

འབལ་བ། འབལ་བ། འབློལ། འཐློག་པ་དང་། གསེད་པ། བཤིག་པ། བ་སྤུ་འབལ་བ། བལ་འཛིངས་

པ་རྣམས་ལེགས་པར་འབལ་བ། སྐྲའི་ལན་བུ་འབལ་བ།

འབལ་འབལ་ལྷུག་ལྷུག སྤད་བའི་དངློས་པློ་གང་ཞིག་ཐློགས་པ་མེད་པར་སྤད་རྒྱུ་ཡློད་པ། 

འབལ་འབློལ། ① མི་དཀློན་པ། ཐློན་ཁུངས་འབལ་འབློལ། དཔལ་འབློར་འབལ་འབློལ། ས་འློག་གི་

གཏེར་ཁ་འབལ་འབློལ། ② ས་མཁེགས་ཀི་ལློག་ཟླ། ས་འབལ་འབློལ།

འབལ་དབྱུག རི་དྭགས་བཟུང་བེད་སྙི་རྭའི་འབལ་ཕློར་གི་ཡུ་བ་ཤིང་དབྱུག་གི་མིང་ཡིན། 

འབལ་ལེ་བ། སྤུ་སློགས་མང་པློ་ཐུར་འཕང་ངམ་ཟིང་ངེ་བ། རིད་པ་འབལ་ལེ་བའི་གཡག་འགློ་ཅན། 

འབལ་ལེ་འབློལ་ལེ། འབལ་འབློལ་ལ་ལློས།

འབི་ཉ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་

སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་བག་གཡབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

འབིག ① བུ་ག་འབིགས་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཀི་སྟེ། ཁབ་བསློགས་ནས་འབིག་བརྡུངས་ལ་བུ། ② ཕུག་



  1987  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

གི་ད་ལ་བར་འབིག་འབི་བའང་ཡློད།

འབིགས། འབུག་པའི་འབི་ཚུལ་ཞིག

འབིགས་བེད། ① རྒྱ་གར་གི་རི་བློ་ཞིག ② [མངློན]༡ ཐློག ༢ བི་བ། ༣མདའ། 

འབིགས་གསློར། དེང་སྐབས་རྡློ་སློལ་འདློན་པ་སློགས་སུ་ཁུང་བུ་འབིགས་བེད་དུ་སྤློད་པའི་ལག་

ཆ་འཕྲུལ་འཁློར་ཅན་ཞིག་གི་མིང་། འབིད་པ། ལག་ནས་དབང་མེད་དུ་ཤློར་བ། དཀར་ཡློལ་དེ་

ངའི་ལག་པ་ནས་འབིད་སློང་། ངའི་ལག་པ་ནས་འབིད་དེ་ཇ་དམ་ཆག་སློང་ལ་བུ། ངའི་ལག་པ་

འབིད་ནས་སྣག་བུམ་ལློག་སློང་སྐྱག་སྐྱག་ཁློན་ནས་མིན། དགློངས་པ་མ་འཚོམས། 

འབིབ། གུར་སློགས་འབུབ་རྒྱུའམ་དབུབ་རྒྱུ།

འབིབས་པ། འབུབས་པའི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག

འབིར། སྦྲིད་པ་སྟེ། ཚོར་བ་ཉམས་ཤིང་འདར་སིག་སིག་ལར་དུ་བེད་པ་དཔེར་ན། རང་པ་འབིར་བ། 

གློག་གིས་འབིར་བ། ཆང་གིས་འབིར་བ་སློགས་ལ་བུ།

འབིར་སྨན། དེང་སྐབས་ནད་པར་གཤགས་བཅློས་བེད་པའི་ཚེ་ནད་པའི་ཚོར་བ་མི་གསལ་བ་བཟློ་

བེད་ཀི་སྨན།

འབུ། སློག་ཆགས་ཕ་མློའི་རིགས་ཀི་སྤི་མིང་། དབར་རྩྭ་དགུན་འབུ། གློན་ཆས་འབུས་ཟློས་པས་

འཕློ་བརླག་ཏུ་ཕིན་པ། འབུ་ཚེ་ཟད་གློག་མའི་སློ་རར་སེབས།

འབུ་ཀློང་། རང་ལག་མེད་པའི་འབུའི་རིགས་ཤིག

འབུ་སྐྱློགས། སློག་ཆགས་ཀི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་

སིན་ནད་གསློད། དམུ་ཆུ་སྦློང་བེད་ཀི་སྨན་རས་ཞིག 

འབུ་སྐྱློགས་དུང་འདྲ། འདི་ན་བུན་བུ་མློ་སློགས་རུས་མེད་འབུའི་རང་གྲུབ་རུས་སྐློགས་ཏེ་དབིབས་

དུང་གཡློན་འཁིལ་འདག་བ། ཕི་ཅུང་ཟད་རྩུབ་ཅིང་ནང་འཇམ་པ། གསར་དུས་མཁེགས་ཤིང་

དཀར་ལ་དམར་ཞད་ཡློད་པ་དང་། རིང་ནས་དཀར་སང་སྙི་ལ་ཁློབ་མློར་འགྱུར་བ། ཆེ་ཆུང་

མཛུབ་མློའི་མགློ་ཙམ་མམ་ཅི་རིགས་ཡློད། འགའ་ཞིག་ཕུབ་འཁིལ་འདྲ་བ་ཡློད་ཀང་སྨན་དུ་

དུང་འདྲ་བ་དགློས་ཞེས་གསུངས། ཡུལ་གར་ཡང་ཡློད་པས་རེད་ས། མིང་གཞན་ཀླུ་དར་དང་། 



  1988  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀུན་དར། འབུ་སྐློགས་བཅས་སློ།། རློ་ནུས། རློ་མངར་ལ་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་སིན་

གསློད། དམུ་ཆུ་སྐེམ། ཆུ་འགག་འབིན།

འབུ་སྐྱློན། ཚལ་དང་ལློ་ཏློག་སློགས་ལ་འབུ་རིགས་ཀིས་ཟློས་པའི་གནློད་སྐྱློན།

འབུ་དཀར། ① འབུ་རས་དཀར་པློ། ② མར་ཁུར་བཙོས་པའི་ཁ་ཟས་དཀར་པློ། ③ བུ་དཀར་པློ། 

འབུ་དཀར་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་བག་གཡབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འབུ་ཁྲུ། ས་དུས་བློད་པའི་སྐུ་དྲག་གི་ཞྭ་མློའི་བེ་བག་ཅིག 

འབུ་སང་དགློན། ཆློས་རེ་རྣམ་རྒྱལ་གགས་པས་བཏབ་ཞེས་པ་ཙམ་ལས་བཏབ་དུས་མ་གསལ། 

གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་དུ་ཡློད། 

འབུ་ཆེས་ཆུང་ཟློས། དབང་ཆེ་བས་ཆུང་བར་བཙན་གནློད་བེད་པའི་དཔེ། 

འབུ་ཏིག ཡུང་ཆུང་ངུའི་མིང་སྟེ། འདི་ལ་ཡུང་འབུ་རུག་ཀང་ཟེར། 

འབུ་སློམ། སློག་ཆགས་སློམ།

འབུ་འདྲ། གློ་ཟན་རིལ་རིལ་ཆུང་ངུ་མཐེ་མགློ་ཙམ་བས་པ་དེའི་རྒྱབ་ལ་རི་མློ་གཉིས་གསུམ་ཙམ་

པར་བཏབ་ནས་མར་ཁུའི་ནང་དུ་བཙོ་སྟེ་བཟའ་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན། 

འབུ་ཕ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་bacterium ཟེར། 

འབུ་ཕ་མློ། འབུ་ཆུང་བའི་རིགས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱེ་བ་ཕ་མློ་དང་མདུང་ཅན་ནློ།། 

འབུ་བ། ཤིང་གི་ལློ་མ་སློགས་ཁ་འབུ་རྒྱུ།

འབུ་བལ། ① དར་འབུ་ལས་བྱུང་བའི་བལ། ② [ཡུལ]སིང་བལ། 

འབུ་བང་པ། སློག་ཆགས་སྨན་གི་ནང་ཚན་གཡའ་ཤག་སློགས་སུ་གནས་པའི་འབུ་སྟེ། ནང་གསེས་

སུ་དམར་པློ་དང་། ཁ་བློ། ནག་པློ་བཅས་རིགས་གསུམ་མཆིས། ནུས་པས་ར་ནད་དང་། ཆུ་

འགག་སྦློང་བར་བེད། 

འབུ་དམར། ① འབུའི་བེ་བག་ཅིག ② འབུ་རས་དམར་པློའི་བསྡུས་མིང་། 



  1989  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

འབུ་སྨུག མར་ཁུར་བཙོས་པའི་ཁ་ཟས་སྨུག་པློ་ཞིག

འབུ་རྫུས། འབུ་རས་རྫུས་མ་ཞེས་རས་ཆ་ཞིག་གི་མིང་། འབུ་ཞེ། [སེ་དགེའི་ཡུལ་སྐད]གློ་རྒྱན་

དངུལ་ཐག་གི་མིང་། འབུ་རས། འབུ་བལ་གི་རྒྱུ་སྤུན་ལས་བཏགས་པའི་རས། 

འབུ་རས་དློར་ཁ། སེ་དགེ་སློགས་ཁམས་ཕློགས་ཡུལ་གྲུ་ཕལ་ཆེར་གཟབ་སྤློད་སྐབས་གློན་ཆས་

ཀི་དློར་མ་ཞིག་སྟེ། འབུར་རས་དཀར་པློ་ཁ་གང་ཙམ་ལ་དམར་པློ་ཞེང་ཆུང་གཅིག་གིས་ཁ་

སྒིག་ཡློད་པ་དེ་ནི་གནའ་དུས་ཆློས་རྒྱལ་མེས་དབློན་རྣམས་ཀི་དུས་སྐབས་ཀི་ཆས་གློས་ཡིན་

པར་གགས། 

འབུ་རས་དམར་པློ། འབུ་བལ་གི་སྐུད་ལས་བཏགས་པའི་རས་ཁ་དློག་དམར་པློ། 

འབུ་རས་ལ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་མཚོ་སྣ་རློང་ཁློངས་མློན་ཡུལ་དུ་ཡློད།

འབུ་རུ་རུ། འློག་ནས་སྟེང་ངློས་སུ་ཡར་འཕགས་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་སྟེ། ས་འབུ་རུ་རུ། ཆུ་ངློས་འབུ་

རུ་རུ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

འབུ་རུག ཡུང་ཆུང་ངུའ་ིམིང་སྟེ། དཔེར་ན། ཡུང་འབུ་རུག་སྐམ་པློར་བ་སྟ་ེསེམས་ཅན་གསློ་ཆས་བ་ཆློག

འབུ་ལུག [ཡུལ]ལུག་བལ་འཇམ་པློའི་རིགས་ལ་ཟེར། 

འབུ་སི། འབུའི་ཁ་ནས་བྱུང་བའི་སྐུད་པ་སི་ཤན། 

འབུ་སུ་ཧང་། སློ ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རྨ་གསློ།། གློ་ཚད་

འཇློམས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཅློ་ག་སྐད་སྨན་དང་། ནི་ལེ་གང་བུ། བི་ཤུ་ཀ བིའུ་ཀད་འཚོ། 

ཤིང་མ་ལེབ་གཅིག སང་མ་སིང་མ། སློ་མློང་རི། གསེར་གི་ཅློད་པན་བཅས་སློ།། 

འབུ་སིན། སིན་བུ་སྤི་མིང་། གནམ་གཤིས་གང་མློ་ཆགས་དུས་འབུ་སིན་རྣམས་ས་འློག་ཏུ་ཡིབ་པ། 

འབུག སྙུང་བུ། 

འབུག་པ། འབིགས་པའི་ད་ལ་བའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག 

འབུག་པའི་ཟླ་བ། ཁྲུམས་སྟློད་ཟླ་བ་སྟེ་བློད་ཟླ་བརྒྱད་པའི་མིང་གཞན་ཞིག 

འབུག་ཨ་ལློང་ཅན། ཡུ་བའི་ལགས་རང་གྲུབ་ཨ་ལློང་ལར་བཀུག་པའི་སྙུང་བུ། 

འབུགས་བརྒྱབ་པ། རིག་པར་ཨི་ཁུང་བརློལ་ནས་རྐུ་བརྒྱབ་པ། 



  1990  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབུགས་པ། ཕུག་པ། དབུག་པ། ཕུག རློལ་བ། ཤིང་ལ་བུ་ག་འབུགས་པ། རིག་པར་ཁུང་བུ་ཕུག་

པ། མཚོན་གིས་དབུག་པ། རི་བློ་ཕུག་ནས་འགློ་ལམ་བཏློན་པ།

འབུང་། བརློན་པ་རྒྱུན་ཆགས་པ་བེད་པ་སྟེ། སློབ་སྦློང་ལ་འབུང་དགློས། འབུང་མཁན་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

འབུང་བདློ། [རིང]ཤིན་ཏུའམ། ངེས་པར་རམ

འབུང་བ། འབུངས་པ། འབུང་བ། འབུངས། ། འབད་པ་དང་། བརློན་པ། གཞློལ་པ། ཚན་རིག་ཞིབ་

འཇུག་ལ་གཡློ་ཟློལ་མེད་པར་འབུང་བ། 

འབུང་གསུམ་འདློན་པ། སློ་གསུམ་གིས་འབད་པ་བེད་པ། ངལ་རློལ་ལ་འབུང་གསུམ་བཏློན་ཏེ་སྤི་

ཚོགས་ལ་རྒྱུ་ནློར་སྐྲུན་པ། འབུངས། འབུང་བའི་སྐུལ་ཚིག

འབུངས་པ། འབུང་བའི་འདས་པ། 

འབུད་གི། ལགས་ལས་བཟློས་པའི་རློ་སྤད་ཅིག

འབུད་དུང་། ཁས་འབུད་རྒྱུའི་དུང་དཀར།

འབུད། འབུད་བཞིན་པ་སྟེ། ཚིགས་འབུད་པ། ཕིར་འབུད་པ། མདུན་དུ་འབུད་པ། མེ་ལ་འབུད་པ། 

དུང་འབུད་པ་སློགས། 

འབུད་པ། ① བུད་པ། འབུད་པ། བུད། མཐར་སྐྲློད་པ་དང་། འབིན་པའམ། འདློན་པ། ཁང་པའི་ནང་

ནས་སྦྲང་བུ་ཕིར་འབུད་པ། ལློ་ན་ཕ་བ་རེ་ཟུང་གློང་དུ་བུད་དེ་བིངས་ཚང་མ་དར་མ་རེད། ② 

གཏློང་བ། དུང་འབུད་པ། རྒྱ་གིང་འབུད་པ། ③ མེ་གཏློང་བ། ལི་ཤིང་འབུད་པ། 

འབུད་རེས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་mutual exclusion ཟེར། 

འབུད་ཤིང་། མེར་འབུད་བའི་ཤིང་། ལུང་པ་དེར་འབུད་ཤིང་ལི་བ་ལས་གཞན་མེད། 

འབུན། ① ས་དུས་བུ་ལློན་གི་མ་རའི་ཕེད་ཆ་ཞིག་སྐྱེད་དམ་ཁེ་བཟང་དུ་རི་ལུགས། ② བུ་ལློན། 

འབུན་སྐྱེད། སྐྱེད་ཁ་མ་རའི་ཕེད་ཀ་འཇལ་དགློས་པ་ཞིག འབུན་སྐྱེད་གཏློང་མཁན། 

འབུན་རིས། ས་དུས་ཕེད་དང་གཉིས་ཏེ་གཉིས་གསུམ་དུ་སྒྱུར་བའི་རིས་གཞི། 

འབུན་ཚོང་། ས་དུས་མ་རའི་ཕེད་ཐློབ་ཀི་ཁེ་སྐྱེད་ལློན་པའི་ཚོང་སྟེ། སློར་བཅུའི་ཚོང་བརྒྱབ་ནས་



  1991  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

མ་བུ་ཁློན་བསློམས་སློར་བཅློ་ལྔ་ཡློང་བ། 

འབུབ་མེད་པ། [རིང] ① ནློར་འཁྲུལ་མེད་པ། ② ཐློགས་པ་མེད་པ།

འབུབས་པ། ① ཁིམ་གསར་དུ་འབུབས་པ། སྦྲ་གུར་ལེགས་པར་ཕུབ་པ། གདུགས་ཕུབ་པ། གཞུང་

དློན་གི་ཁློག་ཕུབ་པ། ② འགེབས་པ། ཁང་པའི་ཐློག་འབུབས་པ། 

འབུམ། ① ཁི་བཅུ་ཐམ་པའི་གངས་གནས། ② འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་སྟློང་ཕག་

བརྒྱ་པ་ཞེས་བ་བ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་བ་རྒློད་ཕུང་པློའི་རི་དང་རྒྱལ་པློའི་ཁབ་སློགས་

སུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་ཟབ་མློ་སྟློང་ཉིད་ཀི་ཆློས་རྣམས་ཤཱ་རིའི་བུ། 

རབ་འབློར། བརྒྱ་བིན་སློགས་ལ་དྲིས་ལན་གི་ཚུལ་དུ་གསུངས་པའི་ཤེར་ཕིན་གི་མདློ་སེ་

རྒྱས་པ་ཤློ་ལློ་ཀ་འབུམ་ཡློད་པའློ།། 

འབུམ་ཁུར་དགློན། འདེབས་ལློ་སློགས་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འབུམ་གི་འགེས་རང་བརྒྱ་དང་བརྒྱད། དེ་ཡང་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་ཕློགས་ཀི་འགེས་རང་ལྔ་བཅུ་

ང་གསུམ་དང་། རྣམ་བང་ཕློགས་ཀི་འགེས་རང་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་ཡློད་པ་ལ། ༡གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ། 

༢ ཚོར་བའི་ཕུང་པློ། ༣འདུ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པློ། ༤ འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པློ། ༥ རྣམ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པློ་

ལྔ་དང་། ༦ མིག་གི་དབང་པློ། ༧ རྣ་བའི་དབང་པློ། ༨ སྣའི་དབང་པློ། ༩ ལེའི་དབང་པློ། ༡༠ 

ལུས་ཀི་དབང་པློ་སྟེ་གཟུགས་ཅན་གི་དབང་པློ་ལྔ་དང་། ༡༡ཡིད་ཀི་དབང་པློ་བཅས་ནང་གི་སྐྱེ་

མཆེད་དྲུག་དང་། ༡༢ གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད། ༡༣སྒའི་སྐྱེ་མཆེད། ༡༤ དྲིའི་སྐྱེ་མཆེད། ༡༥ 

རློའི་སྐྱེ་མཆེད། ༡༦ རེག་བའི་སྐྱེ་མཆེད། ༡༧ ཆློས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་དང་ཕིའི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་

བཅས་ལ་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་སུ་འཇློག་པ་ཡིན། ༡༨ མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ། ༡༩ རྣ་བའི་

རྣམ་པར་ཤེས་པ། ༢༠ སྣའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ། ༢༡ལེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ། ༢༢ ལུས་ཀི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ། ༢༣ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྟེ་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་དང་། ༢༤ རྣ་བའི་འདུས་

ཏེ་རེག་པ། ༢༥ མིག་གི་འདུས་ཏེ་རེག་པ། ༢༦ སྣའི་འདུས་ཏེ་རེག་པ། ༢༧ ལེའི་འདུས་ཏེ་རེག་

པ། ༢༨ ལུས་ཀི་འདུས་ཏེ་རེག་པ། ༢༩ ཡིད་ཀི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་སྟེ་རེག་པ་དྲུག་དང་། ༣༠མིག་



  1992  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གི་འདུས་ཏེ་རེག་པའི་རྐྱེན་གི་ཚོར་བ། ༣༡རྣ་བའི་འདུས་ཏེ་རེག་པའི་རྐྱེན་གི་ཚོར་བ། ༣༢ 

སྣའི་འདུས་ཏེ་རེག་པའི་རྐྱེན་གི་ཚོར་བ། ༣༣ལེའི་འདུས་ཏེ་རེག་པའི་རྐྱེན་གི་ཚོར་བ། ༣༤ 

ལུས་ཀི་འདུས་ཏེ་རེག་པའི་རྐྱེན་གི་ཚོར་བ། ༣༥ ཡིད་ཀི་འདུས་ཏེ་རེག་པའི་རྐྱེན་གི་ཚོར་བ་

སྟེ་ཚོར་བ་དྲུག ༣༦ སའི་ཁམས། ༣༧ ཆུའི་ཁམས། ༣༨ མེའི་ཁམས། ༣༩ རླུང་གི་ཁམས། 

༤༠.ནམ་མཁའི་ཁམས། ༤༡རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཏེ་ཁམས་དྲུག་དང་། ༤༢ མ་རིག་པ། 

༤༣འདུ་བེད། ༤༤ རྣམ་པར་ཤེས་པ། ༤༥ མིང་གཟུགས། ༤༦ སྐྱེ་མཆེད་དྲུག ༤༧ རེག་

པ། ༤༨ ཚོར་བ། ༤༩ སེད་པ། ༥༠.ལེན་པ། ༥༡སིད་པ། ༥༢ སྐྱེ་བ། ༥༣རྒ་ཤི་སྟེ་རེན་འབེལ་

ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་བཅས་གློང་གསལ་ཁློན་བསློམས་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་ཕློགས་ཀི་འགེས་

རང་ལྔ་བཅུ་ང་གསུམ། རྣམ་བང་ཕློགས་གི་འགེས་རང་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་ནི། ༥༤ སྦིན་པའི་ཕར་

ཕིན། ༥༥ ཚུལ་ཁིམས་ཕར་ཕིན། ༥༦ བཟློད་པའི་ཕར་ཕིན། ༥༧ བརློན་འགྲུས་ཀི་ཕར་ཕིན། 

༥༨ བསམ་གཏན་གི་ཕར་ཕིན། ༥༩ ཤེས་རབ་ཀི་ཕར་ཕིན་ཏེ་ཕར་ཕིན་དྲུག ༦༠.ཕི་སྟློང་པ་

ཉིད། ༦༡ནང་སྟློང་པ་ཉིད། ༦༢ ཕི་ནང་སྟློང་པ་ཉིད། ༦༣སྟློང་པ་ཉིད་སྟློང་པ་ཉིད། ༦༤ ཆེན་

པློ་སྟློང་པ་ཉིད། ༦༥ དློན་དམ་པ་སྟློང་པ་ཉིད། ༦༦ འདུས་བས་སྟློང་པ་ཉིད། ༦༧ འདུས་མ་

བས་སྟློང་པ་པ་ཉིད། ༦༨ མཐའ་ལས་འདས་པ་སྟློང་པ་ཉིད། ༦༩ ཐློག་མ་དང་མཐའ་མ་མེད་

པའི་སྟློང་པ་ཉིད། ༧༠.དློར་བ་མེད་པ་སྟློང་པ་ཉིད། ༧༡རང་བཞིན་སྟློང་པ་ཉིད། ༧༢ ཆློས་

ཐམས་ཅད་སྟློང་པ་ཉིད། ༧༣རང་གི་མཚན་ཉིད་སྟློང་པ་ཉིད། ༧༤ མི་དམིགས་པ་སྟློང་པ་ཉིད། 

༧༥ དངློས་པློ་མེད་པ་སྟློང་པ་ཉིད། ༧༦ ངློ་བློ་ཉིད་སྟློང་པ་ཉིད། ༧༧ དངློས་པློ་མེད་པའི་ངློ་བློ་

ཉིད་སྟློང་པ་ཉིད་དེ་སྟློང་ཉིད་བཅློ་བརྒྱད། ༧༨ བང་ཕློགས་སློ་བདུན་ནི། ༧༩ དྲན་པ་ཉེར་བཞག་

བཞི། ༨༠.ཡང་དག་སློང་བ་བཞི། ༨༡རྫུ་འཕྲུལ་གི་རང་པ་བཞི། ༨༢ དབང་པློ་ལྔ། ༨༣སྟློབས་

ལྔ། ༨༤ བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་བདུན། ༨༥ འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད། ༨༦ འཕགས་

པའི་བདེན་པ་བཞི། ༨༧ བསམ་གཏན་བཞི། ༨༨ ཚད་མེད་པ་བཞི། ༨༩ གཟུགས་མེད་པའི་

སྙློམས་པར་འཇུག་པ་བཞི། ༩༠.རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད། ༩༡མཐར་གིས་གནས་པའི་སྙློམས་

པར་འཇུག་པ་དགུ། ༩༢ རྣམ་ཐར་སློ་གསུམ། ༩༣མངློན་པར་ཤེས་པ་དྲུག༩༤ ཏིང་ངེ་འཛིན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བཞི། ༩༥ གཟུངས་ཀི་སློ་བཞི། ༩༦ སྟློབས་བཅུ། ༩༧ མི་འཇིགས་པ་བཞི། ༩༨ སློ་སློ་ཡང་

དག་པའི་རིག་པ་བཞི། ༩༩ སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་བམས་པ་ཆེན་པློ། ༡༠༠.སངས་

རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་སྙིང་རེ་ཆེན་པློ། ༡༠༡སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་མ་འདྲེས་པ་བཅློ་བརྒྱད། 

༡༠༢ རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ། ༡༠༣ཕིར་འློང་། ༡༠༤ ཕིར་མི་འློང་། ༡༠༥ དག་བཅློམ་པ། ༡༠༦ 

རང་སངས་རྒྱས། ༡༠༧ གཞི་ཤེས། ༡༠༨ ལམ་ཤེས། ༡༠༨ རྣམ་མཁེན་བཅས་རྣམ་བང་

ཕློགས་ཀི་འགེས་རང་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་བཅས་གློང་གསལ་ཁློན་བསློམས་འགེས་རང་བརྒྱ་དང་

བརྒྱད་ཡློད་དློ།། 

འབུམ་རྒྱས་པ། ཆློས་བཀའ་འགྱུར་གི་ནང་གསེས་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་སྟློང་ཕག་བརྒྱ་

པའི་བསྡུས་མིང་། 

འབུམ་འགེལ། ཁ་ཆེའི་སློབ་དཔློན་དརྨ་ཤྲི་ཡིས་མཛད་པར་གགས་པའི་འབུམ་གི་འགེལ་བཤད་ཅིག 

འབུམ་ལྔ། ༡ཡུམ་འབུམ་པ་ལ་ཤློ་ལློ་ཀ་འབུམ་ཡློད་པས་འབུམ་ཞེས་བའློ།། ༢ དཀློན་མཆློག་

བརེགས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་འབུམ་ཡློད་པས་འབུམ་ཟེར། ༣ཕལ་པློ་ཆེ་ལ་སྨློན་ལམ་

འབུམ་ཡློད་པས་འབུམ་ཟེར། ༤ མ་ངན་ལས་འདས་པའི་འབུམ་ནི། སྟློན་པ་སྐུ་མ་ངན་ལས་

འདས་ཁར་ཞལ་ཆེམས་འབུམ་བཞག་ཡློད་པས་འབུམ་ཟེར། ༥ འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་

པའི་འབུམ་ནི་སིན་པློའི་ཡུལ་ལང་ཀ་པུ་རིར་མདློ་སེ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་བཞེངས་སུ་གསློལ་

ནས། སིན་པློ་འབུམ་བཏུལ་བ་དང་རྣམ་གངས་འབུམ་ཡློད་པའི་ཕིར་ན་འབུམ་ཞེས་བའློ།། 

འབུམ་ཆེན་སེ་ལྔ། འབུམ་རྒྱས་པ་དང་། ཕལ་པློ་ཆེ། དཀློན་བརེགས། ལང་ཀར་གཤེགས་མདློ།། མ་

ངན་འདས་མདློ་སྟེ་ལྔ། 

འབུམ་ཆློས་དགློན། མིང་གཞན་འབུམ་དིལ་དགློན་ཟེར། རེ་ཙོང་ཁ་པའི་སློབ་མ་ཤེས་རབ་འློད་ཟེར་

གིས་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ནང་ཙམ་དུ་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་དུ་ཡློད། 

འབུམ་རིང་དགློན། དགློན་པ་འདི་བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 



  1994  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབུམ་ཐང་དགའ་ལན་བཤད་སྒྲུབ་གིང་། ཕག་གྲུའི་དུས་རབས་སུ་བཞེངས། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་

ལུག་སྤི་ལློ་༡༨༩༥ལློར་བསྐྱར་བཞེངས་བས། ད་ལ་མཚོ་སློན་གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འབུམ་ཐང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༦༠༤ལློར་སྙི་བ་པདྨ་བསྟན་འཛིན་གིས་

འབློག་པའི་སྦྲ་དགློན་ཞིག་བཏབ། སྐབས་དེར་ར་མིག་སྨན་ཐིག་ལེ་དགློན་ཞེས་ཟེར། རེས་སུ་

རེ་འཇིགས་མེད་དཔའ་བློ་རྡློ་རེས་ལྷ་ཁང་དང་གྲྭ་ཤག་བཞེངས། ས་མིང་དགློན་པ་ལ་ཐློགས་ཏེ་

འབུམ་ཐང་དགློན་པ་ཞེས་ཟེར། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་དཀར་མཛེས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འབུམ་ཐེར། ཁི་ཚོ་བཅུ་ཐམ་པ། 

འབུམ་སེ་ལྔ། འབུམ་ཆེན་སེ་ལྔ་དང་དློན་གཅིག 

འབུམ་བསྡུས་པ། ཆློས་བཀའ་འགྱུར་གི་ནང་གསེས་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་བརྒྱད་སྟློང་

པའི་བསྡུས་མིང་། འབུམ་པ། མཆློད་རེན། 

འབུམ་ཕག ཁི་ཕག་བཅུ། 

འབུམ་འབིང་བ། ཆློས་བཀའ་འགྱུར་གི་ནང་གསེས་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་སྟློང་ཕག་ཉི་ཤུ་

ལྔ་པ་སྟེ་ཡློངས་གགས་སུ་ཉི་ཁི་ཞེས་ཟེར། 

འབུམ་དམག མི་གངས་ཁི་ཚོག་བཅུ་སྟེ་འབུམ་ཐེར་ལློན་པའི་དམག་དཔུང་། 

འབུམ་ཚོ། གངས་ཀ་འབུམ་ཚན་སློ་སློ།། 

འབུམ་ཟུར། གངས་ཀ་འབུམ་ཕག་གཅིག་གི་ཟུར་གཅིག་གམ་ཆ་གཅིག 

འབུམ་ཡག་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་ཆབ་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འབུམ་རམས་པ། གནའ་བློའི་བློད་ཀི་གསློ་བ་རིག་པ་སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་ཀི་ཡློན་ཚད་མཐློ་ཤློས་

ཞིག་སྟེ། དེང་དུས་རྒྱ་སྐད་དུ། 博士 དང་དློན་གཅིག

འབུམ་ལུང་དགློན། དགློན་པ་འདི་ཡུན་དར་སེ་ཤློག་ཏུ་ཆགས་ཡློད་པས་ན་ཀན་མཚོ་བློད་ཀི་དགློན་

སེ་ཞེས་པའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ཡུན་དར་དགློན་ཞེས་བིས་འདུག རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་ར་སྤི་



  1995  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ལློ་༡༨༥༨ལློར་རེ་ཐར་ཤུལ་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་དགེ་འདུན་ཆློས་སྐྱློང་རྒྱ་མཚོས་གུར་སར་ཞིག་

བཏབ། སྤི་ལློ་༡༩༥༨ལློར་གུར་སར་གི་མི་ནློར་རེན་གསུམ་ཐམས་ཅད་གཏློར་བརླག་ཤློར། སྤི་

ལློ་༡༩༨༠ལློར་བསྟན་པ་བསྐྱར་དར་གནང་། ཡུལ་མི་དད་ལན་རྣམས་ཀི་རེ་འདློད་ལར་པཎ་ཆེན་

རིན་པློ་ཆེས་རྒྱ་སློར་སུམ་སྟློང་གནང་སྦིན་དང་དགློན་པ་བསྐྱར་གསློའི་སྐློར་ལ་གཟིགས་སྐྱློང་

གནང་། ཡུལ་མི་ཚོས་ དགློན་པའི་འདུ་ཁང་བཞེངས་པ་གསར་དུ་བཞེངས། དེ་གནས་གཞི་

གཏན་འཁེལ་ཅན་གི་ཁང་དགློན་ཆགས། འཇུ་མི་ཕམ་གི་ཞལ་སློབ་བ་མ་མདློ་སགས་ཞེས་པ་

ཞིག་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

གསེར་ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འབུམ་གསར་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་དུ་ཇློ་བློ་མཆློག་སྤྲུལ་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེར་

ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འབུམ་གསེར་ཐློག་ཤ་བ་ཅན་གི་ཁིམས། སློང་བཙན་སམ་པློས་བློད་དུ་ལག་བསྟར་བས་པའི་ར་བའི་

ཁིམས་ཡིག་གཉིས་པ་སྟེ་བེ་སང་སློགས་ཚད་ལན་དང་། གཅིག་གྱུར་གི་ཡློད་བད་དངློས་པློ་ཉློ་

ཚོང་དྲང་བཞག་ཡློང་བའི་ཆེད་དུ་གཏན་འབེབས་བས་པའི་བཀའ་ལ་བཏགས་པའི་ཁིམས་

ལུགས་ཤིག་ཡིན་འདུག 

འབུར། ངློས་མཉམ་པའི་གཞི་ལས་ཡར་འཕགས་པ་སྟེ། རི་བློ་ཡར་འབུར། ཆུ་མགློ་གཏིང་ནས་

འབུར། བ་ལ་གག་རྒྱུ་དང་བི་ལློང་ལ་འབུར་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་བས་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

འབུར་ཀ འབུར་པློའམ་སང་། 

འབུར་ཀློང་། སང་གཤློང་། ས་བབས་མཐློ་དམའ་འབུར་ཀློང་མང་པློ་ཅན་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

འབུར་སྐུ། གསེར་ཟངས་དང་། འཇིམ། ཤིང་སློགས་ལས་གྲུབ་པའི་ལྷ་སྐུའི་འབུར་བརན། 

འབུར་ཀློང་། སང་གཤློང་།

འབུར་བརློས། རི་མློ་འབུར་དུ་བརློས་པ། དཔའ་བློའི་གཟུགས་བརན་གཅིག་འབུར་བརློས་རྒྱབ་པ། 

འབུར་འཇློམས། མི་དགེ་བའི་སེམས་པ་མགློ་གནློན་ཐབས་ཀི་དཔེར་ཞིག། དཔེར་ན། ཤིང་གི་ངློས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སུ་མ་སྙློམ་པ་རྣམས་འབུར་ལེན་གིས་སྙློམ་པློར་བས་པ་བཞིན་དུ། རྣམ་རློག་ངན་པ་སྐྱེས་མ་

ཐག་ཏུ་མར་བཅག་དགློས་པའི་དློན་ཡིན། མགློ་ཚུར་དློན་མ་ཐག་ཏུ་ཕར་འཕལ་ལ་འགེམས་པ། 

བསམ་ངན་འབུར་འཇློམས། རྣམ་རློག་ངན་པ་འབུར་འཇློམས། 

འབུར་བརན། བཟློ་པས་སྐྲུན་པའ་ིསྒྱུ་རལ་ག་ིརིགས་ཤིག་ཡིན། ད་ེན་ིབཟློ་རློས་རྡུང་གསུམ་ག་ིབ་ཐབས་

སྤད་པའ་ིའབུར་བཟློའ་ིསྤ་ིམིང་ཡིན། དཔེར་ན། འཇིམ་བརན་དང་གསེར་ཟངས་ཀ་ིསྣང་བརན། ཤིང་

དང་བ་སློ་ལས་བཟློས་པའི་སྣང་བརན། བག་རྡློ་སློགས་ལ་བརློས་པའི་སྣང་བརན་སློགས། 

འབུར་བརན་བཟློ་བའི་ལག་ཆ་སྤློད་ཐབས། འཇིམ་བརན་གི་ལག་ཆ་དང་། རྡློ་བརློས་ལག་ཆ། 

ཟངས་ལགས་བརྡུང་བེད་ལག་ཆ། བརློས་དཀྲློལ་གི་ཆེད་ལས་ལག་ཆ། ཤིང་བརློས་ལག་ཆ་

སློགས་འབུར་བརན་མི་འདྲ་བར་སྤློད་ཐབས་མི་འདྲ་བ་དེ་དག་གི་སྤི་མིང་ཡིན། 

འབུར་སྟློད་ཇེན་ཁློག་སྣང་རྡློའི་ལྷ་ཁང་། ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ནས་ཤར་ཕློགས་སུ་ཉིན་ལམ་གཅིག་གི་སར་

བཙུན་མློ་བཞུགས་སའི་གནས་དེའི་བག་ལེབས་སུ་ཡློད་པར་ལློ་རྒྱུས་འགའ་ཞིག་ནང་གསལ། 

འབུར་འཐློན་པ། གཞི་ལས་མངློན་གསལ་དུ་དློན་པ། སྐེ་ལ་ལྦ་བ་འབུར་འཐློན་པ། ལག་པར་ཆུ་གློང་

འབུར་འཐློན་པ། བས་རེས་བཟང་པློ་འབུར་འཐློན་པ། 

འབུར་དུ་བརློས་པ། བག་གཡམ་སློགས་ཀི་ངློས་སུ་ལྷ་སྐུའམ་ཡི་གེ་འབུར་དུ་བརློས་པ་ལ་བུ། 

འབུར་དློད། གཞི་ལས་མཐློ་བར་ཐློན་པ། རི་མློ་འབུར་དློད་བེད་པ། ཡི་གེ་འབུར་དློད་ཀི་ཤིང་པར། 

ས་ཁློད་སྙློམས་ནས་རྡེའུ་འབུར་དློད་ཀི་བ་བ་བས་མི་ཆློག

འབུར་རྡུང་། མགློ་བཏེག་ཙམ་བས་མ་ཐག་མར་གནློན་པ། མི་རུང་བའི་བསམ་པ་ཐློན་མ་ཐག་ཏུ་

འབུར་རྡུང་གཏློང་དགློས་མ་ལས་ལྷློད་མེད་དུ་གཏློང་མི་རུང་ལྟུ་བུ། 

འབུར་པློ། སང་དུ་ཐློན་ཚུལ། མཁུར་ཚོས་འབུར་པློ། ས་འབུར་པློ། 

འབུར་བ། རང་བཞིན་གིས་མཐློ་ཙམ་དུ་ཐློན་པ། མགློ་འབུར་ཏེ་ཐློན་པ། རི་མློ་འབུར་བ། 

འབུར་འབུར། གཞི་ལས་འཕར་དུ་འབུར་བ། ཆུ་འབུར་འབུར་དུ་ཐློན་པ། རི་བློང་སུག་པ་ཐུང་རུང་

ས་འབུར་འབུར་ལ་མི་ཐློགས། 

འབུར་མ། འབུར་ལ་དློད་པའི་རྣམ་པ། རི་མློ་འབུར་མ། འབུར་མློ། འཇམ་མགློན་ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་རྒྱ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

མཚོས་གནས་སློ་ཕེས་པའི་གནས་རི་ཞིག་ད་ལ་སེ་དགེ་རློང་དཔལ་སྤུངས་དགློན་གི་བང་

ཕློགས་ན་ཡློད།

འབུར་རེ་ལ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་དིང་རི་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

འབུར་ཚག མགར་བའི་ཚན་རིས་འབུར་དློད། 

འབུར་ཚུགས། མིག་ཆེན་པློས་དྲག་ཏུ་ལ་སྟངས། མདུན་ཕློགས་ལ་འབུར་ཚུགས་སུ་ལ་བ། 

འབུར་འཚངས། [རིང]ཨུ་ཚུགས་ཀིས་འཚངས་ཏེ་ཡློང་བ། 

འབུར་ཚུགས། མིག་གཅེར་བའི་རྣམ་པ་སྟེ། མིག་གིས་འབུར་ཚུགས་སུ་བལས་ལ་བུ། 

འབུར་གཟུགས་ཚོར་སྣང་། རི་མློའི་ངློས་ཀི་དངློས་པློ་དེར་གསལ་ཆ་དང་མུན་ཆ་སྟློན་པ་ཡིན་ན། 

མི་རྣམས་ཀི་སྣང་ངློར་འབུར་གཟུགས་ཡློད་པ་ཚོར་གི་ཡློད། 

འབུར་གཟུགས་རིང་ལུགས། གཞན་ཞིག་ལ་དབེ་ཞིབ་དང་ཕློགས་བསྡུས་ཀི་འབུར་གཟུགས་གྲུབ་

མཐའ་ཞེས་ ཟེར། དེ་ནི་སྤི་ལློ་༡༩༠༧－༡༩༡༤བར་ལ་ཧྥ་རན་སིའི་རི་མློའི་གར་སྟེགས་ཐློག་

ཐློན་པ་རེད། དེའི་ཁད་ཆློས་ནི་གཟུགས་དང་ངློས་མཚོན་པར་བེད་རྒྱུ་དེ་སྒྱུ་རལ་གི་གཙོ་

གནད་དུ་འཇློག་གི་ཡློད། དངློས་གཟུགས་ཀི་བཟློ་དབིབས་མཐའ་དག་རིལ་གཟུགས་དང་། 

སྙུང་གཟུགས། ཀ་རིལ་གཟུགས་བཅས་ཀིས་རྨང་གཞི་བེད་དགློས་པའི་འདློད་ཚུལ་འཛིན་གི་

ཡློད། དེ་གློང་འཕེལ་འགློ་སྟངས་ནི་ས་རེས་དུས་སྐབས་གཉིས་ལ་དབེ་ཡློད། ས་མ་ནི་དབེ་ཞིབ་

འབུར་གཟུགས་རིང་ལུགས་ཀི་དུས་སྐབས་ཡིན། དེས་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་དངློས་གཟུགས་

རྣམས་ཕེད་དྭངས་གསལ་དབིབས་ཀི་གཤགས་ངློས་ལ་ཁག་དབེ་དགློས་པའི་འདློད་ཚུལ་

འཛིན་གི་ཡློད་པ་མ་ཟད། ཕན་ཚུན་བསེས་བརེགས་ཀིས་རི་མློ་ཞིག་གྲུབ་པ་བེད་ཀི་ཡློད། དེ་

རེས་ཡང་བསྐྱར་དུས་མཚུངས་མཚོན་བེད་ཅེས་པའི་བེད་ཐབས་སྤད་དེ་རི་མློ་ཞིག་གི་ངློས་ལ་

དངློས་དློན་གཅིག་གི་ཕློགས་མི་འདྲ་བའི་ཆ་དེ་དུས་ཅིག་ཅར་དུ་མཚོན་པ་བས་ཡློད། དཔེར་

ན། མིའི་འདྲ་རིས་ཀི་གདློང་ཞལ་དང་ཟུར་ཞལ་གཉིས་དུས་གཅིག་ཅར་དུ་མཚོན་པ་བས་ཡློད་

པ་སློགས་རེད། ཕི་མ་ནི་ཕློགས་བསྡུས་འབུར་གཟུགས་རིང་ལུགས་ཀི་དུས་སྐབས་ཡིན་པ་སྟེ་

སྐྱློ་འབར་གི་བེད་ཐབས་སྤད་དེ་ཤློག་ལྷེབ་སློགས་རས་གཞིའི་ངློས་སུ་འབར་ཏེ་གཟུགས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བརན་ཞིག་མཚོན་པར་བེད་པ་དེ་ཡིན། འབུར་གཟུགས་རིང་ལུགས་ཀི་ཐློག་མའི་སློལ་བཏློད་

པ་ནི་སི་ཀཱ་སློའ ློ་དང་། པློ་ལ་ཁེ་གཉིས་ཡིན། 

འབུར་ཡིག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་characters cut in relief ཟེར། 

འབུར་རིས། གཞི་ལས་མཐློ་བའི་རི་མློ། ཤིང་བཟློ་བས་ཤིང་ཆ་ལ་འབུར་རིས་རྒྱབ་པ། 

འབུར་ལེགས་དགློན། དགློན་འདི་བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་སློགས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་

སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འབུར་ལེན། ཤིང་བཟློ་བའ་ིལག་ཆ་ཤིང་ག་ིའབར་འབུར་སྙློམ་བེད་ཅིག ཤིང་པང་ལ་འབུར་ལེན་རྒྱབ་པ།

འབུར་ལེན་ཁ་རིལ། ཤིང་བཟློ་བའི་ལག་ཆ་ཞིག

འབུར་ལེན་ཐེ་འབེ། ལག་ཤུགས་ཆེན་པློ་བརྒྱབ་སྟེ་འབུར་ཀློང་སྙློམ་བེད་ཤིང་བཟློ་བའི་ལག་ཆ་ཞིག 

འབུར་ལེན་སྣ་རིང་། ཤིང་བཟློ་བའི་ལག་ཆ་ཞིག 

འབུར་ལེན་རིང་བ། འབུར་ལེན་གི་རིགས་ཤིག

འབུར་ཤེལ། འབུར་དུ་དློད་པའི་ཤེལ་མིག

འབུར་ཤློག [ཡུལ]འབུར་ལེན་བརྒྱབ་པའི་ཤིང་ཤློག་སབ་མློ། 

འབུར་གཤློང་། སང་གི་འབུར་དང་། ཀློང་གི་གཤློང་། འབུལ། ཕག་ཏུ་འབུལ་རྒྱུའི་དངློས་པློ་སློགས་

འབུལ་བཞིན་པ་སྟེ། སྤློད་པའི་ཞེ་ཚིག

འབུལ་སྐྱེས། སྟེར་བའི་དངློས་པློ། ཕན་ཚུན་འབུལ་སྐྱེས་སྐུར་རེས་གནང་བ། འབུལ་སྐྱེས་ཀི་དངློས་

པློ་ཟད་མི་ཤེས་པ། འབུལ་རྒྱ། གློང་ལ་འབུལ་བའི་ཡི་གེ་རྒྱ་ཐེལ་ཅན།

འབུལ་ཆས། འབུལ་རྒྱུའི་དངློས་ཆས།

འབུལ་རེན། འབུལ་དངློས་པློ།

འབུལ་གཏློར། ཡི་དམ་ཆློས་སྐྱློང་སློགས་ལྷ་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་གཏློར་མ། 

འབུལ་ཐློ། འབུལ་རྒྱུའི་དངློས་རས་ཀི་ཐློ། 

འབུལ་དེབ། དངློས་རས་འབུལ་ཐློ་འགློད་སའི་དེབ། 



  1999  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

འབུལ་སྡུད་པ། སར་དགློན་སེ་ཁག་གིས་དད་འབུལ་བསྡུ་ལེན་བེད་པར་ཆེད་དུ་བཏང་བའི་མི། 

འབུལ་སྤློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་submission ཟེར། 

འབུལ་བ། ① ཕུལ་བ། དབུལ་བ། ཕུལ། སྟེར་བ་དང་། སྦིན་པ་དང་། སྐུར་བའི་ཞེ་ས། མཇལ་དར་

ཕུལ་བ། གཞློན་ནུའི་ལང་ཚོ་མེས་རྒྱལ་ལ་འབུལ་བ། སློན་གཤེགས་དཔའ་བློའི་སྐུ་གདུང་ལ་

མེ་ཏློག་གི་ཕེང་བ་འབུལ་བ། ② དབུལ་བའི་དངློས་རིགས། འབུལ་བ་ཕུལ་བ། མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་སྐྱེས་དང་། གུས་རས། མདུན་འཇློག རྣམ་གཞག ཕག་རེན། ཞུ་རེན་བཅས་སློ།། 

 ③ སྣློན་རིས།

འབུལ་འབློར་ཡློད་ན། འབུལ་ཐུབ་པའི་སྟློབས་དང་འབློར་པ་ཡློད་ན། 

འབུལ་དམིགས་ས་ཞིང་། བུ་ལློན་གཡར་བ་འཇལ་རྒྱུའི་དམིགས་རེན་ས་ཞིང་། 

འབུལ་མཚོན། དངློས་འབུལ་མཚོན་བེད། 

འབུལ་མཚོན་འཁློས་བབས། དངློས་པློ་མཚོན་བེད་རང་ཉིད་ཀ་ིདཔལ་འབློར་འཁློས་བབས་ལ་བསྟུན་པ།

འབུལ་རས། འབུལ་བའི་དངློས་རས།

འབུལ་རློངས། ཕློགས་འགློའི་སྐྱེས་རློངས།

འབུལ་ཡིག འབུལ་རྒྱུའི་ཡི་གེ

འབུལ་ལན། མཇལ་སློག་གནང་ཆ།

འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུ། འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། 

འབུལ་ལམ་ཞུས། ཕག་ཏུ་ཕུལ་ཟིན་པ། 

འབུས་པ། ཐློག་མའི་ཁ་གསར་འབེ་བ། མེ་ཏློག་གི་འདབ་ཁ་འབུས་པ། བིས་པ་ཆུང་ངུའི་ཁ་འབུས་

པ། ཤིང་ལློའི་ཁ་འབུས་སློང་།

འབེ། རྒྱན་ཆ་ལ་ཕ་བཅུག་ཡས་ཀི་ཐང་ཆུའི་རིགས་ནག་པློ་ཞིག གའུ་དང་། རྣ་རྒྱན་སློགས་ཀི་ཕ་

ཁུང་དུ་འབེ་བླུག་ཅིང་དེའི་ཐློག་ཏུ་གཡུ་དང་། བྱུ་རུ་སློགས་ཀི་ཕ་རྒྱབ་དགློས། 

འབེ་ཏ། བེ་ཏ་ཡི་འབི་ཚུལ་གཞན། 



  2000  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབེ་བཟའ་འ་མློ་སྐྱིད། འབེ་བཟའ་འ་མློ་གཞུང་ཡང་ཟེར། འློད་འབར་གེན་ལློག་ཇུས་བཏློན་མཁན་

གི་བུད་མེད་བློག་རིག་ཅན་ཞིག་ཡིན། གཡློ་རུའི་ཞང་རེ་གསས་སྣེ་བཙན་གིས་རང་གི་དཔློན་

པློ་གཡུ་སྣེ་བསད་ཅིང༌། གཡུ་སྣེའི་རེ་ཟླ་གཉིས་ཡློད་པ་ལས་གཅིག་རང་གི་ཆུང་མར་བངས། 

ཅིག་ཤློས་ཀི་མིང་ལ་འབེ་བཟའ་འ་མློ་སྐྱིད་དམ། འབེ་བཟའ་ཝ་མློ་གཞུང་ཞེས་བ་བར་འབློད་པ་

དེས་གསས་སྣེས་བཙུན་མློར་མ་བངས་པའི་ཕག་དློག་ཡློད་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར། ཞང་རེ་

གསས་སྣེས་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་རི་ངློས་ནས་ཞིང་ལ་ཆུར་འདྲེན་པའི་ཡུར་བ་བཟློ་དགློས་པའི་

ཁལ་འུར་བཀློད་པ་དང་། ཡུལ་མི་རྣམས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པློར་འཕད་དེ་ཅི་བ་གཏློལ་མེད་པའི་

སྐབས་སུ། འབེ་བཟས་ཞང་རེ་ལ་འཁློན་ལན་གན་པའི་ཆེད་དུ་མང་ཚོགས་ལ་སྐུལ་སློང་བས་

ཏེ། རི་མགུལ་གཅློད་པ་ལས། མི་མགུལ་གཅློད་པ་ས། དེ་བས་མི་མགུལ་གཅློད་རྒྱུ་འབད་

བརློན་བ་དགློས་པའི་སྐུལ་མ་ལ་བརེན་ནས་འབངས་གེན་ལློག་བྱུང་བ་རེད། 

འབེ་ལློ་ཚེ་དབང་ཀུན་ཁབ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༧༡༨ལློར། ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་

པའི་ནང་། ཡབ་འབེ་སྒློལ་མ་མགློན་དང་། ཡུམ་བསློད་ནམས་སྒློལ་མ་གཉིས་སུ་སས་སུ་བློད་

ཆེན་པློའི་ས་ཆ་མདློ་ཁམས་སང་དྲུག་ལས་མདློ་ཁམས་ཟལ་མློ་སང་དང༌། སྨར་ཁམས་ཀེ་རེ་

སང་གི་བར་ནུབ་ཟླའི་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པློའི་ངློགས་འགམ་གདན་ས་ཆེན་པློ་འློག་མིན་ཀརྨའི་

གཙུགས་ལག་ཁང་དང་ལེ་བར་ཕེད་ཙམ་དང༌། བཀྲ་ཤིས་ཟུར་མང་དགློན་དང་ལེ་བར་ཙམ་

འགང་བའི་བར་ལག་འབེ་ར་ཉིན་དམ་ཐློབ་སང་ཞེས་ལྷའི་དགེ་བསྙེན་འབེ་རྒྱལ་ཆབ་ལ་ལློང་

བཀྲམ་གིས་བདེ་བར་སྐྱློང་བའི་ཡུལ་དེར་སྐུ་འཁྲུངས། 

 ཁམས་སྤྲུལ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ནས་མཚན་ཀརྨ་རྡློ་རེ་ཞེས་གནང་། དགུང་ལློ་

བདུན་གི་ཐློག་ཟུར་མང་ཀརྨ་བསྟནའཛིན་དབང་ཕྱུག་གི་དྲུང་དུ་ཡློངས་རློགས་ དགེ་བསྙེན་གི་

སློམ་པ་ཞུས་ཏེ་མཚན་ཀརྨ་ཀུན་ཁབ་ཏུ་གསློལ། དེ་ནས་བཟུང་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་ནས་བཟུང་

བསབ་གཉེར་གནང་། དགུང་ལློ་དགུའི་སྟེང་བཀྲ་ཤིས་ཟུར་མང་དགློན་དུ་མེས་རིན་པློ་སངས་

རྒྱས་རིན་ཆེན་གི་དྲུང་དུ་བསྐྱལ་ནས་ཀར་ལུགས་ཀུན་རིག་གི་སྒྲུབ་དཀིལ་སློགས་ཆློ་ག་ཆློས་

སྤློད་ཕལ་ཆེར་བློ་འཛིན་གནང་། དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཐློག་ཏུ་ཁུ་བློ་ནས་དགུ་མཐའི་ས་



  2001  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

རིས་ཀི་རི་མློ་བསབ་པར་མཛད་ཅིང་བེད་རིས་ཀི་ལྔ་བསྡུས་དང་ཞལ་ལུང་གྲུབ་རིས་ཀི་རི་མློ་

བསབ་སྟེ་ལི་ཐུ་རློམ་བསྒིག་གནང་། དགུང་ལློ་བཅུ་གསུམ་པའི་ཟླ་བ་དང་པློར་ཁུ་བློའི་དྲུང་ནས་

ཞ་ལུའི་བཤད་སྦར་སྟེང་ནས་སྒ་ཀ་ལཱ་པའི་ས་རིས་ཀི་རི་མློ་བསབས་པས་བང་ཆུད་པར་གྱུར། 

ཞར་བྱུང་དུ་སེབ་སྦློར་རིན་འབྱུང་དང་ངློ་མཚར་རློགས་བེད་ཀི་རི་མློ་བསབས། དེ་ལློའི་བེད་

གྲུབ་ཀི་ལི་ཐུ་ཉ་སྟློང་གི་གཟའ་ལྔ་བཅས་གཞུང་ལར་བཟློས། དགུང་རང་ལློ་བཅུ་བཞི་པར་ལྷ་

ལུང་རི་ཁློད་དུ་བསྟན་འཛིན་སྤྲུལ་སྐུ་དང་ཁུ་བློ་བཅས་པའི་དྲུང་དུ་ཟླ་ཤས་བསད། གཞུང་དང་

རིག་གནས་འགའ་ཞིག་ལ་བསབ་གཉེར་གནང་། དགུང་ལློ་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་

༡༧༣༢སློན་སྐབས། བདུད་རི་དིལ་དུ་སི་ཏུ་ཆློས་འབྱུང་ཕེབས་པར་ཞལ་དཀིལ་ཐློག་མར་

མཇལ་ཞིང་ཕག་དབང་ཐློབ། དེ་ནས་རྡློ་ནང་དུ་ཕེབས་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་ཏུ་བསད། ཐུན་མཚམས་

རྣམས་སུ་སགས་འཆང་སྙིང་པློའི་དྲུང་ནས་ཨ་ར་གའི་གཏློ་སྐློར་གི་ལུང་རྣམས་ཞུས། དགུང་ལློ་

བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༧༣༣སློན་སྐབས་སི་ཏུ་ཆློས་འབྱུང་ཀརྨ་ལྷ་སྟེང་ཕེབས་པར་

མཇལ། ལྷ་སྟེང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཐློག་མར་འཇམ་དབངས་བརན་པའི་འཁློར་ལློའི་རེས་

གནང་ནས་བཟུང་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱ་མཚོའི་རེས་གནང་རྣམས་དང༌། ཀར་ལུགས་བདེ་མཆློག་ལྷ་

ལྔ་དང་ཕག་མློ་ལྷ་ལྔ། ཀུན་རིག་གི་དཀིལ་འཁློར་གི་དབང་རྣམས་ཞུས། དགུང་ལློ་བཅུ་བདུན་

པའི་ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ་༡༧༣༤ལློར། ཟུར་མང་དགེ་ལན་ངེས་ལེགས་གིང་གི་ཁི་སྤྲུལ་བློ་བཟང་

རྣམ་རྒྱལ་ལ་ཕར་སྒ་ཀ་ལཱ་པའི་ས་རིས་ཀི་རི་མློ་བསབས། ཚུར་ལ་ཕུག་ལུགས་པའི་སྐར་རིས་

འགའ་རེ་ཚུར་བསབས། དགུང་ལློ་བཅུ་དགུ་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༧༣༦ ལློར་དང་ཁུ་བློ་

གཞློན་པ་འློད་ཟེར་ཡང་སྐུ་གཤེགས་པའི་ཕག་རས་རྣམས་དགེ་ཕློགས་ལ་འགློ་ངེས་བས། དེ་

ནས་དཔལ་སྤུངས་སུ་ཕེབས་ནས་རེ་དབློན་ཀརྨ་དང༌། བསམ་གཏན་སྐུ་མཆེད་མཇལ། ལློ་དེར་

དཔལ་སྤུངས་སུ་བཞུགས་ནས་མགློན་པློ་བེར་གི་བསྐང་གསློལ་ཆེན་མློ་དེ་བློ་འཛིན་བས། 

ཀར་ལུགས་ཀི་འདློན་ཆློག་རྣམ་ལ་བང་ཆུབ་པར་བསབས། དགུང་ལློ་ཉེར་གཅིག་ས་ར་ལློའི་སྤི་

ལློ་༡༧༣༨པའི་གནམ་ལློ་གསར་ཚེས་ཀི་དབློ་ཟླའི་ནང་དེར་༧འཇམ་མགློན་བ་མ་མཁན་སློབ་

སྦྲགས་མ་དང༌། རེ་དབློན་ཀརྨ་ནས་ཀི་གསང་སྟེ་སྟློན་པ་མཛད་དེ་གངས་ཚང་བའི་དགེ་འདུན་



  2002  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གི་དབུས་སུ་ཚིག་གསུམ་གི་བསྙེན་པར་རློགས་པ་ཐློབ། མིང་སར་གི་དེ་ལ་ཚེ་དབང་སྦར་ཏེ་

ཀརྨ་ཚེ་དབང་ཀུན་ཁབ་ཅེས་མིང་གཞན་ལས་རིང་བ་འདི་གནང༌། 

 དེ་ནས་སི་ཏུའི་རིན་པློ་ཆེའི་མདུན་ནས་ཞྭ་དམར་སྤན་སའི་ཡིག་ཆ་ལར་རླུང་སེམས་གཉིས་

མེད་ཀི་ཁིད་དང༌། པཎ་ཆེན་གི་ཡིག་ཆ་ལར་སྒློལ་དཀར་ཚེ་ཁིད་དང༌། རིག་འཛིན་ཆེན་པློའི་

བདེ་ཆེན་ཞིང་སྦློང་གི་ཁིད་རྣམས་དང་། སྙན་ངག་མེ་ལློང་མའི་དློགས་གཅློད་ཐར་ཐློར་ཞུས། དེ་

ནས་རྒྱལ་མློ་རློང་གི་ཚ་ཀློར་རྒྱལ་པློས་འབློད་པ་ལར་རྒྱལ་རློང་དུ་གདུལ་བ་ཕེབས། དགུང་ལློ་

རང་ལློ་ཉེར་གཉིས་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༧༣༩ལློར་རྒྱལ་རློང་བསམ་གཏན་དགློན་དང་། ཁློ་ཆུ་

ཤུ་བ་དགློན་སློགས་སུ་ཕེབས། དགློན་སེ་དེ་དག་གི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་རབ་བྱུང་གི་སློམ་པ་

གནང་ཞིང་། ཀར་ལུགས་པའི་འདློན་ཆློས་རྣམས་བློ་འཛིན་བེད་བཅུག རྒྱལ་རློང་དུ་སློད་རིང་

རྣམས་སུ་ཤི་འདྲེས་བརླློམས་པའི་སྐྱ་སེར་མང་པློ་གདློན་ནད་གློལ་བར་བས། གདུལ་བ་ཕལ་

ཆེར་ལ་དབང་ལུང་དང་། ཆློས་ཁིད་གནང་། སར་དཔལ་སྤུངས་སུ་ཕེབས་ཏེ་བསྟན་དློན་ཁློ་ནས་

དུས་འདའ་བར་མཛད། 

དབློན་ཀརྨ་བསམ་འཕེལ་སྐུ་གཤེགས་སྐབས་དབློནབསམ་གཏན་ལགས་རར་བཞུགས་པར་སྐུ་

མདུན་བཅར་ནས་ཐུགས་གསློས་ར་ཞིག་ཕུལ། ལློ་དེའི་དཔྱིད་ཀར་རེ་དབློན་ཀརྨའི་དྲུང་ནས་

ཆགས་མེད་པའི་སྦློང་དཀིལ་བཅུ་གཉིས་ཀི་དབང་དང༌། ཉིད་ཀིས་མཛད་པའི་སློམ་གསུམ་གི་

ལུང་རྣམས་ཞུས། 

 དེ་ནས་སར་ཡང་ཛམ་ཐང་དང་རྒྱལ་རློང་སློགས་སུ་ཕེབས་ཏེ་ཡུལ་སློ་སློའི་གདུལ་བ་རྣམས་

སྨིན་གློལ་གི་ལམ་ལ་བཀློད་པས་དད་གུས་ཚད་མེད་ཐློབ། དུས་དེར་ཆི་འདུ་ཧུའི་འགྲུལ་པ་ཡུ་

ནན་དུ་སློང་བའི་ངག་ལས་༧སྐུ་ཞབས་རྣམ་གཉིས་འཇང་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པའི་（ས་སྟག་ 

༡༧༥༨ལློར་ཡིན་པར་འདྲ）སྐད་ཆ་གསལ་པློ་ཐློས། དེ་ནས་ཕུན་ཚོགས་རློང་དུ་རྣམ་རྒྱལ་སྟེང་

གི་ཀར་དགློན་བཙུགས། བཙུན་ཁལ་བརྒྱ་བསྡུས། ཀར་ལུགས་པའི་འདློན་ཆློག་སྤི་རྒྱུག་ཉེར་

མཁློ་རྣམས་དང༌། ཀར་གིང་ཞི་ཁློ་ཐློས་གློལ་གི་དབང་ལུང་བས། བེར་ནག་ཅན་གི་མགློན་ཁང་

བཙུགས། རེན་གཏློར་ཟངས་མ་བརྡུང་སྟེ་དངུལ་གི་རྒྱན་སློགས་བཅློས། དེ་དང་སྟབས་གཅིག་



  2003  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ཏུ་རྒྱལ་རློང་ཤུ་བ་དགློན་གི་རེན་གཏློར་ཡང་བཅློས། 

 དགུང་ལློ་ཞེ་གཅིག་པའི་ས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༧༥༩ལློར་ས་ལེ་སྐུ་མདློར་ཕེབས་སྐབས་དཔལ་ཐང་

ནས་འདན་གཞུང་དུ་ཆས་ཏེ་དྲན་ཐང་དུ་དཔློན་བསློད་ནམས་མགློན་པློ་དང་མཇལ། དེ་ནས་མེ་

རེ་དགློན་གི་ཁང་པ་ཞིང་སློགས་རིས་བངས་ཏེ་རྣམ་རྒྱལ་གིང་དུ་སེབས། དུས་དེར་རེ་དབློན་

ཀརྨ་ཞིང་དུ་གཤེགས་པའི་སྐད་ངན་ཐློས། དེ་ནས་ཚོས་ལ་བརྒྱུད་དེ་ཤར་དཔལ་སྤུངས་དགློན་

དུ་འཇམ་མགློན་བ་མ་དང་མཇལ། ཐློག་མ་ཉིད་ནས་རྒྱ་རིས་གསར་འགྱུར་སྐློར་གི་ཚེ་རིས་

སློགས་ཀི་དཔེ་ཆ་གནང་སྟེ་རིས་སྐློར་གི་དྲི་བཤད་འགའ་རེ་གནང་བྱུང༌། འབས་རིས་སྐློར་དང་

བག་རིས་སྐློར་སློགས་གསར་བསྒྱུར་ཞུས། དེ་ནས་རྒྱ་ཡི་མཁས་པ་ཆེན་པློ་རློ་སྥུ་གསན་

གསིན་གིས་བསྒིགས་པའི་ས་དཔྱད་སྐློར་དཔེའུ་རིས་བཅས་ཀི་སྐློར་པུསྟི་ཀ་གཅིག་ཀང་

གསར་འགྱུར་ཞུས། གཞན་ས་དམིགས་སྐློར་གི་པུསྟི་གཅིག་གི་མཛུབ་ཁིད་ཀང་གནང༌། 

 འདི་ཡན་ཀུན་ཁབ་ཉིད་ཀིས་མཛད་པའི་རང་རྣམ་ལ་གཞིར་བཟུང་ནས་བཀློད་པ་ཡིན། འདི་

མན་ཡུལ་མི་དང་དགློན་པའི་བ་སྤྲུལ་དག་གིས་ངག་སྒློས་ལར་ཅུང་ཟད་སྤློས་པར། བ་མ་འདི་ནི་

རིགས་ལམ་ཐུགས་མཉེས་པློ་ཡིན་སྟབས་དུས་རྒྱུན་སི་ཏུ་ཆློས་འབྱུང་ལ་ཡང་རིགས་ལམ་

གིས་རློད་པ་སློང་གི་ཡློད་པ། མཆེད་གློགས་ཉམས་ལེན་ཅན་རྣམས་ལའང་རག་པར་ཉམས་

སད་པའི་ཆེད་དུ་ངན་སྨྲས་དང་། ཁ་བཤད་སློགས་ཀིས་ཉམས་ལེན་གནད་སྨིན་ཡློད་མེད་

བརག་ཅིང་ཡློད་པར་ཟེར། སི་ཏུ་ཆློས་འབྱུང་སྐུ་གཤེགས་པ་དང་སྐུ་གདུང་མཆློད་རེན་བཞེངས་

རྒྱུའི་ལ་ཐུགས་བརློན་ཆེན་པློར་གནང་། སི་ཏུའི་རང་རྣམ་གི་རློམ་འཕློ་དེའི་མཇུག་བསྐྱངས། 

ཁློང་གིས་མཛད་པ་གཙོ་བློར། སྐུ་ཚེ་གང་པློ་སི་ཏུ་ཆློས་འབྱུང་གི་ཕིན་ལས་པ་གཙོ་བློར་གནང་

ཞིང་། རིས་དང་། སྒ་རིག་པ། རིག་ལམ་སློགས་ལ་ལྷག་པར་མཁས། གསུང་རློམ་སྐློར་ལ། ཀམ་

ཚང་ཆློས་འབྱུང་རབས་འབམས་ནློར་བུའི་ཟླ་ཤེལ། ཀུན་རིག་དང་། མི་འཁྲུགས་སློགས་ཀི་ཆློ་

གའི་རྣམ་བཤད་སྣ་ཚོགས། གྲུབ་མཐའ་སློ་སློའི་བཞེད་ཚུལ་གི་རྣམ་གཞག པཎ་ཆེན་དཔལ་

ལན་ཡེ་ཤེས་དང་གེང་མློལ་བས་པའི་ཟིན་བིས་སློགས་བརློད་བ་ཐུན་གི་ཁད་ཆློས་ཡློད་པའི་

གསུང་རློམ་འགའ་ཞིག་བཞུགས་ཡློད། ཕུག་ལུགས་རིས་ཀི་བསྟན་བཅློས་བེེ་དཀར་ལ་དགག་



  2004  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ་དང་། གཡུ་ཐློག་རྣམ་ཐར་བཀའ་རྒྱ་མ་ལ་དགག་བཅས་ཡློད་འདུག་ཀང་ཡློད་པ་ད་ལར་ཐློབ་

དཀའ་བར་གྱུར་འདུག 

 ཁློ་བློའི་བ་མའི་གསུང་རྒྱུན་ལར་ན། སི་ཏུའི་ཡང་སིད་པདྨ་ཉིན་བེད་དབང་པློ་སྐུ་འཁློར་རྣམས་

དང་འབེལ་བ་ཡག་པློར་མ་ཆགས་པར་དགློན་པ་ལས་ཟུར་དུ་ཐློན་ཏེ་དགློན་པའི་སྟློད་ཕློགས་

དེར་ཆུ་མིག་འགློ་མ་ཟེར་བའི་ཆུ་འགློ་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་གློང་དེ་བར་ཞིག་སྐུ་མཚམས་བཞུགས་

ཏེ་སྐུ་ཚེ་མཇུག་དེར་རློགས་འདུག ཁློང་དགློང་མློར་གཟིམ་པའི་སྐབས་སུ་རི་འགློ་དེ་མར་

དགློན་པའི་ཆུ་ཁར་མགློ་གཏད་དེ་གཟིམ་ཞིང་ཡློད་པར། དགློན་པའི་བ་གྲྭ་གཞན་རྣམས་ཀུན་

ཁབ་ཀིས་དགློན་པ་ལ་མཐུ་བཏང་ཞིང་ཡློད་པར་དློགས་ནས། དགློན་པ་འདི་ཁློད་རང་གི་བ་

མའི་དགློན་པ་ཡིན་སྟབས་མཐུ་ཟློར་མནན་གཏད་སློགས་བ་མི་རུང་བའི་བསབ་བ་བས་པར། 

ཁློང་གིས་ཁློ་བློ་མི་ཚེ་གཅིག་ལ་ང་རང་གི་ར་བའི་བ་མ་ལ་རྐུབ་བསྟན་མ་མློང་། དེས་ན་ད་ལ་བ་

མའི་སྐུ་གདུང་དགློན་ནང་དུ་བཞུགས་སྟབས་ངས་མགློ་བློ་དེར་གཏད་དེ་ཉལ་ཞིང་ཡློད་ཅེས་

གསུངས་པ་རེད། ཅེས་བཤད་སློལ་ཡློད་འདུག སྐུ་གཤེགས་པའི་རེས་སུ་སྐུ་གདུང་རེ་ཉིད་ཀི་

ཕ་ཡུལ་ཟུར་མང་རྡློ་དགློན་དུ་ཡར་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་རེད་འདུག 

 དེ་ལར་སི་ཏུ་ཆློས་འབྱུང་སྐུ་གཤེགས་པའི་རེས་སུ་ཡང་སིད་སྐུ་འཁློར་དང་མ་འཆམ་པ་དང་། 

ལྷག་པར་པདྨ་ཉིན་བེད་དབང་པློ་ལ་སི་ཏུ་ཆློས་འབྱུང་ལ་བུའི་ཐུགས་རིག་གི་རྣམ་དཔྱློད་མེད་

པ་དགློངས་པའི་ཐུགས་མ་དགེས་པར་བྱུང་ཚུལ་ལ་བརགས་ན། ཁློང་སི་ཏུ་ཆློས་འབྱུང་སྐུ་

གཤེགས་རེས་དུས་ཡུན་རིང་ཙམ་ཞིག་ཞལ་བཞུགས་ཡློད་པར་གསལ། དེས་ན་ཕལ་ཆེར་སྤི་

ལློ་༡༧༩༠པའི་ནང་ཙམ་ཞིག་ལ་སྐུ་གཤེགས་ཡློད་པར་འདྲ། 

འབ་ེལློག མདའ་སློགས་འཕེན་སའ་ིདམིགས་ཡུལ་ག་ིརེན། འབེན་བཙུགས་ནས་མདའ་འཕེན་པ། འབེན་

ལ་གཏློད་པ། སང་དག་བློ་བཙན་ཡང་འློག་ཏུ་གནློན། ། སློག་དམར་པློ་གཉན་ཡང་འབེན་ལ་འཇློག །

འབེན། ① མེ་མདའ་སློགས་འཕེན་རལ་སྦང་སྐབས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་གི་མིང་སྟེ། འབེན་ཡློད་སར་

མདའ་འཕེན་ལ་བུ། ② བློ་འཐད་པློའི་དློན་ཏེ། ས་ཆ་འདིར་ང་འབེན་པློ་འདུག ཁང་པ་འདིར་

འབེན་པློ་འདུག ངས་ཉློ་འདློད་བྱུང་། ཀློང་སྤྲུལ་གི་རང་རྣམ་ལས། ཤློག་ལྷེབ་༢༩༠པར། འདི་



  2005  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ཕློགས་གནས་རྣམས་སུ་མཚམས་སློད་པ་གལ་ཆེ། སློད་ས་གར་འབེན་ད་རེས་གཏེར་སྟློན་

ཡློད་པས་མློ་འདེབས་བཅློལ་བཞག་གསུངས། ཞེས་སློ།།

འབེན་མདའ་ལ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷ་རི་རློང་ཁློངས་ལྷ་རི་མགློ་དང་ཨར་རའི་བར་དུ་ཡློད། 

འབེན་མིག མདའ་སློགས་རྒྱབ་ཡུལ་འབེན་དཀིལ་གི་ཐིག་ལེ། 

འབེན་མེད་མདའ་འཕེན། འབེན་མ་བཙུགས་པར་མདའ་རྒྱབ་པ་ལར་དམིགས་ཡུལ་མེད་པར་ལས་

དློན་བེད་པའི་དཔེ། གཏད་སློ་འདི་ཡིན་མེད་པར་བ་བ་རློམ་པ་ནི་འབེན་མེད་མདའ་འཕེན་ལར་

སྙིང་པློ་གང་ཡང་མེད། 

འབེན་ར་དགློན། དགློན་འདི་འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་ཁ་གསལ་མ་ངེས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ལྷུན་གྲུབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འབེན་མཛད་པ། [རིང]① དཔེར་མཛད་པ། ② ཐུགས་དགློངས་གཏད་པ། 

འབེན་ར། མདའ་མེ་རྡློ་སློགས་འཕེན་སའི་ར་བ། 

འབེབ། ཕབ་ཀི་ད་ལ་བ། 

འབེབས། ཞུ་ཡིག་འབུལ་ཡུལ་གི་མིང་འློག་ཏུ་འཇློག་པའི་ཤློག་སྟློང་། 

འབེབས་རེན། སྤན་འབེབས་ཞུ་བའི་གཟིགས་རེན་ཏེ་ས་སློལ་ལར་ཞུ་ཡིག་དང་སྦྲགས་པའི་འབུལ་རས། 

འབེབས་པ། ① འབབ་ཏུ་འཇུག་པ། ལས་འགན་ཕབ་པ། གློ་གནས་ཕབ་པ། ཁལ་ཕློབ་ཅིག དམའ་

འབེབས་པ། གུར་ཕབ་པ། ལློ་བ་ས་ལ་འབེབས་པ། དཔྱ་ཁལ་ཕབ་པ། ཟློག་རིགས་ཚོང་རར་

ཕབ་པ། ② དློན་ལ་གནས་པར་བེད་པ། གཏན་ལ་འབེབས་པ། 

འབེབས་མཚོན། འབེབས་རེན་མཚོན་བེད་དེ་བ་ཆེན་དཔློན་རིགས་ཁག་ལ་འབུལ་གཟིགས་ཀི་རེན། 

འབེབས་བཤད། [ཡུལ]བློད་ཀི་ཡུལ་སློལ་ལར་བག་མ་ར་ལས་མ་བབ་གློང་གི་བཤད་པ། 

འབེམ། ① [ཡུལ]འབེན། མེ་མདའ་འབེམ་ལ་གཏློད་པ། ② [རིང]ཆུ་སྣློད། 

འབེར་བ། [རིང]གཏམ་སྨྲ་བ། 

འབེལ་དཀློན། མང་བ་དང་ཉུང་བའམ་འཛོམས་པློ་དང་རེད་དཀའ་བ། ཚོང་རའི་ནང་དུ་ཟློག་རིགས་

འབེལ་དཀློན་ཆ་སྙློམས་བེད་པ། 



  2006  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབེལ་མཆིད། ① ཕན་ཚུན་ལྷུག་པློར་བཤད་པའི་གཏམ། ② འཕིན་ཡིག 

འབེལ་ཉློ་དཀློན་འཚོང་། ཚོང་ཟློག་འབེལ་དཀློན་གི་དུས་སྐབས་དང་བསྟུན་ཏེ་ཉློ་འཚོང་གི་ཐབས་

ཇུས་སེལ་སྟངས། ཚོང་པ་གཡློ་ཁམ་ཅན་གིས་འབེལ་ཉློ་དཀློན་འཚོང་བས་ནས་ཁེ་བཟང་ཟ་

བའི་སྤློད་ངན་བེད། 

འབེལ་གཏམ། དློན་གཅིག་རལ་དུ་བཏློན་ཏེ་བཤད་པ་མིན་པར་བཤད་བའི་རྣམ་གངས་སྣ་ཚོགས་

པ་ནས་གེང་བའི་གཏམ། 

འབེལ་གཏམ་རྣམ་པར་ངེས་དྲུག དློན་རྣམ་པར་བཤད་པ། རབ་ཏུ་ཕེ་ནས་ཀུན་ཏུ་བསྟན་པ། ཡང་

དག་པར་དྲི་བ། བསྡུ་བ། སྨྲ་བ། ལེམ་པློར་དགློངས་པ་རྣམ་པར་ངེས་པའློ།

འབེལ་གཏམ་བཤད་པའི་སློ་བཅུ་བཞི། རྣམ་པར་བཤད་པ་བསུ་བའི་སློ། དངློས་པློ་བསུ་བའི་སློ། 

ཡན་ལག་དང་ཉེ་བའི་ཡན་ལག་གི་སློ། གློང་ནས་གློང་དུ་མངློན་པར་སྒྲུབ་པའི་སློ། སློང་བའི་སློ། 

ཡེ་གེ་ཡློངས་སུ་བསྒྱུར་བའི་སློ། ཆུད་ཟ་བ་དང་ཆུད་མི་ཟ་བའི་སློ། གང་ཟག་རྣམ་པར་བཞག་

པའི་སློ། རབ་ཏུ་དབེ་བས་རྣམ་པར་བཞག་པའི་སློ། སློ་དང་སྟློབས་ཡིན་པའི་སློ། བཟླས་ཏེ་

བརློད་པའི་སློ། མངློན་པར་སྒྲུབ་པའི་སློ། ཚུལ་གི་སློ། ཡློངས་སུ་ཤེས་པ་ལ་སློགས་པའི་སློའློ།། 

འབེལ་པློ། མློད་པློའམ་མང་པློ། ཆར་ཆུ་འབེལ་པློ། ལློ་གློས་འབེལ་པློ ཚོང་ཟློག་འབེལ་པློ། 

འབེལ་བ། འབེལ་པློ་དང་འདྲ། 

འབེལ་འབེལ་ལྷུག་ལྷུག ཟས་གློས་སློགས་ཀི་ཡློ་བད་གང་དགློས་མཁློ་འདློན་བ་རྒྱུ་ཡློད་པའི་དློན། 

ཐློན་སྐྱེད་གློང་འཕེལ་ལ་བརེན་ནས་མི་དམངས་ཚང་མར་འཚོ་བ་འབེལ་འབེལ་ལྷུག་ལྷུག་བྱུང་བ།

འབེལ་ལུང་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་དཔལ་ཤློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འབེས། རྨ་གས་པ། ཡིད་མགུ་བའི་དློན། 

འབློ། འབྲུ་རིགས་ཚད་འཇལ་བེད་ཤིང་བཟློས་ལགས་ཤན་ཅན། ལྔ་འབློ། བཅུ་འབློ། བཅློ་ལྔ་འབློ། 

ཉི་ཤུ་འབློ་སྟེ་རུའི་ཁལ་ཡིན་ནློ།། 

འབློ་དཀར་དགློན། མིང་གཞན་འབློ་དཀར་གང་དགློན་བཀྲ་ཤིས་རབ་བརན་ཞེས་ཟེར། རབ་བྱུང་



  2007  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་བ་སྤི་ལློ་༡༨༨༥ལློར་ཀརྨ་པ་མཁའ་ཁབ་རྡློ་རེའི་བཀའ་ལུང་བཞིན་བ་མ་ཀརྨ་

ཤེས་རབ་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་

རིས་ས་ཁུལ་མཚོ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འབློ་ཁ་བ། འབློ་ལ་འབྲུ་གཤློར་མཁན། 

འབློ་གཅིག བེ་བློས་གཤློར་བའི་ཚད་ལའང་ཁལ་གཅིག་སྟེ་བེ་ཉི་ཤུ།

འབློ་བ། ཕློས་པ། དབློ་བ། ཕློས། ། འདློར་བ་དང་གཤློ་བ། བཙོས་ཆུ་དང་གད་སྙིགས་ཚང་མ་ཕིར་

ཕློས་ཤིག

འབློ་བེ། འབྲུ་རིགས་འཇལ་བེད་འབློ་དང་བེ། འབྲུ་མང་ཉུང་འབློ་བེར་བཅལ་ན་ཤེས། 

འབློ་བེ་ལ། རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་བཙན་ལྷ་རློང་གི་ལ་ཞིགའབློ་བེའི་འཁློལ་འཛིན། 

སར་ལྷ་ལན་སྨློན་ལམ་གི་དུས་སུ་མི་དམངས་སློ་སློའི་ཁིམ་དུ་ཡློད་པའི་འབློ་དང་བེ་ལ་འཇལ་

གཤློར་བེད་གཅློད་བཏང་འཐུས་ཚོགས་ཆེན་ཞལ་ངློའི་ས་ནས་ཉློས་པའི་འཁློལ་འཛིན། 

འབློ་ཞྭ། རས་སྐུད་དང་བལ་སློགས་བསས་མ་ལ། 

འབློ་ཡུ། ལྷམ་ནང་ནས་གློན་རྒྱུ་ཡིན། བལ་དང་། རས་སྐུད་སློགས་ཀིས་ལས་ཡློད།

འབློ་ཡུ་རང་གློས། [ཡུལ]བལ་གིས་སས་པའི་རང་གློས། ཨློ་མློ་སུག་གམ། དེང་དུས་ཡློངས་གགས་

སུ་ཝ་ཙི་ཟེར། 

འབློ་རའི་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༧༥༧ལློར་ཕག་བཏབ། བཞེངས་

མཁན་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

བསང་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འབློ་ལ་དགློན། སྟློབས་ལན་གང་ཆེན་དགློན་ཞེས་ཀང་གགས། ཧ་ལམ་ལློ་ངློ་ཆིག་སྟློང་ལྷག་གི་སློན་

དུ་འབློ་རེ་བ་མ་ནས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

འབར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འབློ་ལློ། [ཡུལ]གསློམ་ཤིང་། 

འབློ་ལློག་བེ་ལློག ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་འབློ་དང་བེ་ཆེན། སར་འབློ་ལློག་བེ་ལློག་གི་ཐློག་ནས་འབྲུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བུན་གཏློང་སྡུད་ཀིས་བཤུ་གཞློག་བེད་མཁན་བྱུང་། 

འབློག རས་སྣམ་སློགས་ལས་བཟློས་པའི་ཅ་ལག་སྒིལ་བེད། ན་བཟའ་རྣམས་འབློག་ཏུ་བསྒིལ་ནས་

ཁེར་སློང་། 

འབློག་སྒིལ། རས་སྣམ་གང་རུང་གིས་བཟློས་པའི་སྒིལ་རས་ཀི་ནང་དུ་མཁློ་དངློས་བསྒིལ་བ་ཞིག 

འབློག་འགིལ། གློན་གློས་སློགས་རས་ཀི་ནང་བསྒིལ་བའི་ཐུམ་འགིལ། 

འབློག་ལག སར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་དང་། སིད་སྐྱློང་གཉིས་ཀི་གཟིམས་སློའི་ཆེ་རགས་དང་། སློ་སྲུང་

གཟིམས་འགག་གིས་འཁེར་རྒྱུའི་ལག་ཆ་ཞིག 

འབློག་ཆེན། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་ཤློད་དྲུང་ཚོས་གློན་རྒྱུའི་ཞྭ་མློ་ཞིག

འབློག་འཇློལ། གློན་འབློག་སྟེ། ཕློགས་འགློའི་སྐབས་མལ་གཟན་སློགས་འཇུག་སྣློད། 

འབློག་ཏློ། འབློག་ཐློ་དང་འདྲ། 

འབློག་ཐློ། ① ཨར་པློ་བས་ཞལ་བ་འཆག་བེད་རྡློ་ལེབ་སློར་མློ་ཤིང་ཡུ་ཅན་ཞིག ② སར་བློད་སེ་

པ་གཞུང་གི་ལས་ཚན་སྐྱ་བློ་སྤིའི་ཞྭ་མློ་སེར་ལེབ་ཅིག

འབློག་སིག བིས་པ་ཆུང་ངུ་རྒྱབ་འཁེར་གི་སྒིལ་རས་སྒློག་བེད་ལགས་ཀྱུ་སིག་རྭའི་བཟློ་དབིབས་ཅན། 

འབློག་པ། ① འབློགས་པ། འབློག་པ། འབློགས། རྒལ་བ། གཙང་ཆུ་འབློགས་ནས་ཕ་རློལ་ཏུ་སེབས་

པ། ② བཀའ་དང་གདམས་ངག་སློགས་སྟེར་བའི་དློན། སློམ་པ་འབློག་པ། གདམས་ངག་འབློག་

པ། ③ བརྒྱལ་བ། ཡུན་རིང་དྲན་མེད་དུ་བློག་པ། སར་མ་སྟག་དང་ཐུག་དུས་སྐྲག་ནས་འབློག་

ཅིང་བརྒྱལ་བ། 

འབློག་བེད་པ། དྲེགས་པའི་ཚུལ་ཏེ། སེམས་ཆུང་མི་བེད་པ། 

འབློག་འབློག ས་སློགས་རྡློག་རྡློག་ཏུ་ཐློན་པ་དཔེར་ན། ཐློ་འབློག་ས་འབློག་སློགས་ལ་བུ། 

འབློག་ཚང་གཙང་པློ། འབབ་ཆུ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཤན་ར་རློང་གི་ནུབ་རྒྱུད་ནས་བྱུང་

ཞིང་ཤར་ངློས་སུ་བརྒྱུགས་ཏེ་སྟག་རེ་མཚོའི་ནང་དུ་འབབ། 

འབློག་རྭ།ཤ་བའི་རྭ་གསར་ལ་ཡལ་ག་གཉིས་སྐྱེས་པའི་དུས་ཀི་རྭ། 

འབློག་རས། ཅ་ལག་སྒིལ་བེད་ཀི་རས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

འབློགས། འབློག་པའི་སྐུལ་ཚིག

འབློགས་ཆློག སློམ་པ་འབློགས་པའི་ཆློ་ག

འབློགས་པ། ① ཕློག་པ། དབློག་པ། ཕློག ། སྦིན་པའམ་སྟེར་བ། ཉམས་མློང་འབློགས་པ། བཀའ་

སློབ་ཕློག་པ། བ་དགའ་འབློགས་པ། ལས་འགན་དབློག་པ། ② འབློག་པའི་འདས་པ། 

འབློགས་ལེན། དང་ལེན། ངློས་ལེན།

འབློང་ཏི། ས་རློ་བེད་འཇློར། 

འབློང་བ། [ཡུལ]རང་བཞིན་གིས་བརླན་པ། བཞའ་ཚན་ཆེ་སར་བཞགས་པས་འབློང་འདུག

འབློང་འབློང་། འཁློར་མློ་བ། 

འབློངས་པ། [རིང]ཐུབ་པའམ། ནུས་པ། 

འབློད། འབད་པའི་སྐུལ་ཚིག

འབློད་སྐད། མི་ལ་སྐུལ་བརྡ་གཏློང་བའི་སྐད། གློ་བུར་ཉེན་དློགས་བྱུང་ཚེ་གློང་པ་ཁིམ་མཚེས་ལ་

འབློད་སྐད་བརྒྱབ་ནས་ར་མདའ་སྦྲན་པ། 

འབློད་སྐུལ། བརྡ་གདློང་རྒྱུད་སྐུལ། 

འབློད་སྒ། ① སྐད་གཏློང་བའི་སྒ། ②རྣམ་དབེ་བརྒྱད་པ། 

འབློད་སྒའི་ཕད་གསུམ། ཀེ་དང་། ཀྭ་ཡེ། ཝ་ཡེ་སྟེ་གསུམ། 

འབློད་སྒློག [མངློན]སིན་པློ། 

འབློད་སྒློགས་མགིན་པ་ལྔ་ཟུང་། འབློད་སྒློགས་ནི་སིན་པློའི་མིང་གི་མངློན་བརློད་དེ་མགིན་པ་ལྔ་

ཟུང་ནི་མགིན་པ་བཅུ་ཡློད་པའི་ཆ་ནས་བཏགས་པ་ཡིན་ཟེར། འགའ་ཞིག་ཏུ་མགློ་བློ་བཅུ་

གཅིག་པ་ར་མགློ་ཡིན་པར་བཤད་པ་དང་། འགའ་ཞིག་ཏུ་མགློ་བློ་བཅུའི་ཐ་མ་ར་མགློ་ཡིན་པར་

བཤད་པའང་འདུག

འབློད་འགུགས་འདྲི་ཞིབ། འབློད་འགུགས་བས་ནས་འདྲི་རད་ཞིབ་ཕ་བས་པ། 

འབློད་འགུགས་འདྲི་ཞིབ་བརྡ་ཐློ། འབློད་འགུགས་འདྲི་ཞིབ་བ་རྒྱུར་བཏང་བའི་བརྡ་ཐློ། 

འབློད་ཐློང་ཐློང་། སྐད་སྙན་པློར་སྒློག་པའི་དློན། 



  2010  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབློད་སྒ། གང་ཟག་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་འབློད་པ་དང་། དག་རྐུན་དང་གཅན་གཟན་དཀྲློག་པའི་

ཆེད་དུ་ཀི་བསློ་འབློད་པ་སློགས་དགློས་དློན་མང་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་རེད། ཀ་ཡེ། ཀིའི། ཀྭི་ཧི་ཧི། 

ཝ་ཡེ་རྣམས་ཡིན་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་ཡང་བརྡ་སྤློད་ཀི་གཞུང་རྣམས་སུ་གསལ་བཤད་མ་བས་

པ་ནི་ཡ་མཚར། 

འབློད་བརྡ། སྐད་གཏློང་བའི་བརྡ། 

འབློད་པ། བློས་པ། འབློད་པ། བློས། གཞན་ལ་སྐད་ཀིས་སྦྲློན་པའམ་མགློན་དུ་གདན་འདྲེན་པ། 

འདིར་ཤློག་ཅེས་བློས། ཁློའི་མིང་ལ་ཇི་ལར་འབློད། ངུ་འབློད། འགྲུལ་པ་གསློལ་ཚིགས་ལ་བློས་

པ། ཁང་པའི་ནང་དུ་འབློད་པ། 

འབློད་པའི་གཏམ། ཡློངས་གགས་སུ་མིང་དེ་ལར་དུ་འབློད་པའི་བཀའ།

འབློད་ལན། སྐད་གཏློང་བའི་ལན། ཕ་རློལ་ཚུ་རློལ་ནས་འབློད་ལན་སློག་རེས་བེད་པ། 

འབློབ། བལ་སྐུད་དམ་སིན་སྐུད་ཀིས་བཏགས་པའི་ལྷམ་གི་ནང་གློན་ཨུ་མུ་སུའི་མིང་། 

འབློབ་ལག འདི་ལ་དེབ་ཐེར་དཀར་པློར་སྟག་གི་ཐློག་བུ་ཟེར་བ་འདི་ནི་ཁི་སློང་གི་དུས་དཔའ་བློ་ཚོ་

ལ་སྤད་པའི་དཔའ་ཆས་ཤིག་ཡིན་ཞེས་གསལ། 

འབློམ། དབིན་སྐད་ཟུར་ཆག་པ་འབར་མདེལ་གི་དློན། 

འབློམ་བུ་དགློན། འདི་ལ་འབློམ་བུ་དགློན་ཡང་འབི་སློལ་འདུག དགློན་འདིར་ཐློག་མར་སྤི་ལློའི་དུས་

རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་དུ་ཡུལ་འདིར་གཞི་པ་གང་ལུང་དགློན་དང་། སེ་ལར་གསེར་ལུང་

དགློན། ཚེ་བུམ་དུ་ཉ་མློ་དགློན། འབློམ་བུར་ཨ་རྒྱལ་དགློན། མློ་ལློར་སློས་ཆུང་དགློན་ཞེས་

དགློན་ཆུང་འགའ་ཡློད་པ་དེ་དག་འབློམ་བུ་སང་འདིར་གཅིག་ཏུ་འདུས་ནས་འབི་གུང་བཀའ་

བརྒྱུད་ཀི་དགློན་པ་ཞིག་ཆགས། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་པའི་དུས་དཀིལ་ཙམ་དུ་འདན་

མ་མཁན་ཆེན་ཡློན་ཏན་དཔལ་བཟང་དགློན་འདིར་ཕེབས་ནས་གཞུང་དཀའ་པློད་ལྔ་འཆད་ཉན་

གནང་བས་དགེ་ལུགས་པའི་ཆློས་དང་འབེལ་བར་ཚུགས། སྤི་ལློ་༡༦༤༠ལློར་སློག་པློ་གུ་ཤྲི་

ཧན་གི་དམག་གིས་གནས་འདིར་འཚེ་བ་མང་པློ་ར་ཐེབས། བཀའ་དགློན་རྣམས་གཏློར་

བཤིགས་བཏང་། དགློན་པའི་གྲྭ་ཤག་ཐམས་ཅད་སློ་སློའི་ནང་རེ་བློ་བཟང་གགས་པའི་སྐུ་རེ་



  2011  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

མེད་ན་ཆད་པ་ཡློད་སྟབས། སྐབས་དེར་དགློན་འདིར་རེའི་སྐུ་གཅིག་ལས་མེད་སྟབས། གྲྭ་ཤག་

རྣམས་ཀི་གང་ལ་ཁུང་བུ་བརློལ་ཏེ་སྐུ་དེ་ལ་ཐི་གུ་བཏགས་ནས་ནམ་དགློས་ཡར་མར་དྲངས་

སྐད། དེང་དུས་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་

འདུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འབློར། གཏློས་སམ་ཁློན། གངས་འབློར། ལས་འབློར། མི་འབློར་མང་ཉུང་། བསློམས་འབློར། ཚོང་

ཟློག་འབློར་ཆེ། མ་དངུལ་འབློར་ཆེན། 

འབློར་གངས། འབློར་བསློམས་ཀི་གངས་ཀ ལས་མིའི་འབློར་གངས་སློར་བ། 

འབློར་ཆེན། ཕློན་ཆེན་པློའམ་གངས་མང་པློ། 

འབློར་བསློམས། ཆེ་ཆུང་ངམ་མང་ཉུང་སྤི་བསློམས། མི་གངས་འབློར་བསློམས། གཏློང་ཡློང་གི་

དངུལ་གངས་འབློར་བསློམས། 

འབློར་སློམ། [ཡུལ]ཁློན་བསློམས་ཀི་འབློར་ཚད། མང་ཉུང་གི་འབློར་སློམ། རྒྱལ་ཡློངས་ཀི་མིའི་

འབློར་སློམ་དུང་ཕྱུར་བཅུ་ཡློད། 

འབློར་བ། བློར་བ། འབློར་བ། བློར། ། སྐྱུར་བའམ་འདློར་བ་དང་། གཡུག་པ། ཕན་མི་ཐློགས་པའི་ཅ་

ལག་ཚང་མ་ཕིར་བློར་ཅིག རབ་དློང་ནང་དུ་སྨན་སྙིགས་བློར་བ། རློགས་གསར་པ་ཡློད་དུས་

རིང་པ་བློར། གཡུ་བྱུ་རུ་ཡློད་དུས་སློས་ཤེལ་བློར། 

འབློར་ཚད། མང་ཉུང་གི་ཚད། 

འབློར་ཤློབ། [ཡུལ]འུར་ཤློབ་བམ་ཁ་རྦད། སྐད་ཆ་འབློར་ཤློབ་ཚ་པློ། 

འབློར་ཤློབ་བཤད། ཁ་ཕློ་ཤློད་པ། 

འབློལ། འབལ་བའི་སྐུལ་ཚིག

འབློལ་སྐྱིད། ① ཆ་རྐྱེན་འཛོམས་ཤིང་། སེམས་བག་ཕེབས་པ། འཚོ་བ་འབློལ་སྐྱིད། ② མཉེན་

ཞིང་བདེ་བ། 

འབློལ་གློང་། རང་པ་དང་ལག་པའི་སལ་པ། བློལ་གློང་ཞེས་བིས་ན་ལེགས་སྙམ། 

འབློལ་ཆེན་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་དུ་བ་མ་འབློལ་ཆེན་ཤེས་རབ་བློ་ལན་དང་ཁློང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གི་ཚ་བློ་པདྨ་བསྟན་འཛིན་གཉིས་ཀིས་སྒྲུབ་གནས་རི་ཁློད་ཅིག་བཏབ། རློགས་ཆེན་པདྨ་རིག་

འཛིན་གནས་འདིར་འབློལ་ཆེན་ཤེས་རབ་བློ་ལན་མཇལ་དུ་ཕེབས། རི་ཁློད་དེ་དར་རྒྱས་ཕིན་

པར་འབློལ་ཆེན་དགློན་པར་ཆགས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཀར་མཛེས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འབློལ་ཉློ་དཀློན་ཚོང་། འབློལ་དུས་ཚུར་ཉློ་ཞིང་དཀློན་དུས་ཕར་འཚོང་བ། 

འབློལ་སྟན། འཇམ་པའམ་མཉེན་པའི་གདན་མཐུག་པློ། 

འབློལ་གདན། འཇམ་པའམ་མཉེན་པའི་སྟན་མཐུག་པློ། འབློལ་པློ། ① ས་མཁེགས་མིན་པའི་འཇམ་

པློའམ་མཉེན་པློ། རྩྭ་གདན་འབློལ་པློ། ཁམ་བུ་འབློལ་པློ། ② མང་པློའམ་མློད་པ། ཉློ་ཆ་འབློལ་

པློ། སྤི་ཚོགས་ནང་དུ་རྒྱུ་ནློར་ལློངས་སྤློད་འབློལ་པློ་ཡློང་ཐབས་བེད་པ། 

འབློལ་བ། འབློལ་པློ་དང་འདྲ། 

འབློལ་འབློལ། སྙི་པློ། ས་ཆ་འབློལ་འབློལ། ཤིང་འབས་འབློལ་འབློལ། བག་ལེབ་འབློལ་འབློལ། 

འབློལ་འབློལ་ལྷུག་ལྷུག རབ་ཏུ་མློད་པའམ་ཐློགས་པ་མེད་པ། འཚོ་བ་འབློལ་འབློལ་ལྷུག་ལྷུག་ཡློད་

དུས་ཐློན་སྐྱེད་སར་ལས་ཤུགས་ཆེ་བ་བེད་དགློས། 

འབློལ་རློམ ། ཚིག་དམ་པློའམ་མཁེགས་པློ་མིན་པའི་རློམ། ཚིག་སྦློར་དམ་པློས་མ་བཅིངས་པར་

འབློལ་རློམ་གི་སློ་ནས་བསྒིགས་ན་ཚང་མས་གློ་བདེ། 

འབློལ་ལེ་བ། ལྷློད་ལྷློད། བ་སྤློད་འབློལ་ལེ་བ་བེད་པ། 

གཏམ་འབློལ་ལེ་བ་སྨྲ་བ། སྨན་བཏུངས་པས་ལུས་བདེ་འབློལ་ལེ་བ་ཞིག་བྱུང་། 

འབློལ་ས། ① མཁེགས་པློ་མིན་པའི་ས། མཁེགས་སར་ཁང་པ་རྒྱག འབུལ་སར་ལློ་ཐློག་འདེབས། 

② ཐློན་ཁུངས་བཟང་བའི་ཡུལ་ལུང་། ཤིང་བལ་འབློལ་སར་འཁལ་འཐག་བཟློ་གྲྭ་འཛུགས་པ། 

འབློལ་ལྷུག འབློལ་འབློལ་ལྷུག་ལྷུག་གི་བསྡུས་ཚིག

འབློས། [རིང]སས་ནས་མི་གསལ་བ། 

འབང་བ། ① དག་པ་དང་། ཞི་བ། སྐྱློན་ཆ་རིམ་གིས་བང་བ། ནད་དུག་ར་བ་ནས་བང་བ། 

 ② གློམས་པ་མཐར་ཕིན་གི་མཁས་པ། ལག་རལ་ལ་བང་བ། ཡློན་ཏན་ལ་བང་བ། ③ [རིང]



  2013  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ཕིར་འབམས་པ། 

འབངས་པ། དག་པའམ་ཞི་བའི་འདས་པའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག

འབམ། ཁབ་ཆ་ེརུ་བཀྲམ་པ་སྟེ། སྨན་ལུས་ལ་འབམ་རྒྱུ་རེད། ནད་གཞ་ིལུས་ལ་འབམ་དུ་མ་འཇུག་ལ་བུ། 

 འབམ་པ། ① འཕེལ་བའམ། མཆེད་པ། ཁབ་པ། གཏམ་བཟང་ཕློགས་ཀུན་ཏུ་འབམ་པ། སློལ་ངན་

མ་དག་རྒྱུན་འབམས་སུ་འགློར་མི་འཇུག ② ཡློལ་བ། འགློར་བ། ལས་དློན་ཆུང་བ་སྣ་གཅིག་

ལ་ཟླ་ཞག་མང་པློ་འབམས་པ། 

འབམ་པློ། སྟན་ནང་ཚངས་ཅན།

འབམས། ཆུ་སློགས་ཐློགས་པ་མེད་པར་འགློ་བའི་དློན་ཏེ། ཆུ་བློ་དལ་གིས་འབམས་ལ་བུ། 

འབམས་ཀས་པ། མཐའ་ཡས་པ། བློ་རྒྱ་ནམ་མཁའ་ལར་འབམས་ཀས་པ། མཛད་པ་འཕིན་ལས་

འབམས་ཀས་པ། 

འབམས་པ། ① འབམ་པའི་འདས་པ། ② མཐའ་མེད་པ་དང་། ཧ་ཅང་མང་པློ། གནས་ལུགས་རབ་

འབམས་ཁློང་དུ་ཆུད་པ། 

འབར། ① དངློས་པློ་གཉིས་ཕན་ཚུན་འབར་ནས་དབལ་མི་ཐུབ་པ་གྱུར་པ་སྟེ། རུས་པ་ཆག་པ་

འབར་འདུག དཀར་ཡློལ་ཆག་པ་དེ་སྤིན་ཁུས་སྦར་ན་འབར་གི་རེད། ② རི་འགློར་འཛེགས་

པའི་དློན་དེ། ཉིན་ལར་རི་འགློར་འབར་ན་ལུས་ཁམས་བདེ་ཐང་ལ་ཕན་ཐློགས་ཆེན་པློ་ཡློད་པ་

རེད། ③ ཕྲུ་གུ་ཨ་མའི་སང་འ་འབར་ཞིང་འདུག་ལ་བུ།

འབར་ཁུ། འབར་བེད་ཀི་ལེ་གུ།

འབར་དགློན། སྤི་ལློ་༡༧༥༥ལློར་གསར་འདེབས་མཛད་ལ། ཨ་པུ་ལེ་བ་མ་སངས་རྒྱས་བསྟན་

པས་འབར་དགློན་ཞེས་མཚན་གསློལ་བའི་གཏམ་རྒྱུད་ཡློད། འབར་ནི་རྒྱལ་རློང་སྐད་དུ་གློག་

ཞགས་ཀི་དློན་ཡིན། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབར་

ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འབར་བཅློས། ནད་གཞི་ལ་སྨན་འདམ་གན་པའི་བཅློས་ཐབས། 

འབར་བ། ཕན་ཚུན་འབེལ་བ། མེ་ཏློག་ཟེའུ་འབྲུའི་ངློས་ལ་རྡུལ་མང་པློ་འབར་བ། ཤ་རུལ་བ་སྦྲང་



  2014  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བུ་མང་པློ་འཐུམས་ནས་འབར། སྐྱློ་མས་ཤློག་བུ་འབར་བ། ཕར་ཐལ་བ་མ་བཏབ་ན་ཚུར་རྡུལ་

མི་འབར། གློག་མ་འགློ་རྒྱ་ཆེ་ན་རང་ལག་ཐང་ཆུས་འབར་ཡློང་།

འབར་བག འབར་བེད་ཚི་ཅན་སྤིན་ནམ་སྐྱློ་མ། 

འབར་བེད། འབར་ཚི་སྤིན།

འབར་འབར། [ཡུལ]དགའ་དགའ་ཉེ་ཉེ། ངློ་སྲུང་གིས་འབར་འབར་བེད་པ། ཇ་ཆང་དང་དངློས་པློ་

བིན་ནས་འབར་འབར་བེད་པ། 

འབར་མ། འབེལ་བའི་དངློས་པློ། ཡི་གེ་རགས་འབར་མ། གཟིམས་སློ་མཚན་བང་འབར་མ། ར་དྲེལ་

ས་འབར་མ། སློ་ཁི་ཐག་འབར་མ། འབི་མ་བེའུ་འབར་མ། མ་བུ་ལློ་འབར་མ།

འབར་རི། སྦློར་བེད་སྤིན་རི། 

འབར་ཚི། སྤིན་སློགས་ཚི་སྣ་དམ་པློ། 

འབལ། ཡུམ་མམ་བཟའ་ཟླ་མློའི་མིང་། 

འབི་བ། འདག་པར་བེད་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འབིད་པའི་མ་འློངས་པའི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག 

 འབིང་རྡུལ། གངས་གནས་ཤིག 

འབིང་རྡློ། ཆུའི་གཏིང་དུ་འབིང་བེད་ཀི་གཏིང་རྡློ། 

འབིང་བ། ① ནུབ་པ། འདམ་གི་ནང་དུ་བིང་བ། མི་དམངས་དམག་འཁྲུག་གི་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་དུ་

བིང་བ། ② ཉློག་པ། རིག་པ་གཉིད་བློ་བ་ལར་འབིང་བ། སེམས་བིང་བ། 

འབིད། ཕིས་པའི་ད་ལ་བ།

འབིད་པ། ① ཕིས་པ། དབི་བ། ཕིས། འདག་པར་བེད་པའམ་ཆེད་གཉེར་གིས་སུབ་པ། ཐལ་རྡུལ་

འབིད་བཞིན་པ། མིག་ཆུ་འབིད་པ། སྣློད་ཆས་གཙང་མར་འབིད་པ། ② འདྲེད་པ། འདམ་བག་

ནང་ནས་རང་པ་འབིད་ཡློང་། ཕིད་པ། འབིད་པ། ལེང་བ་དང་། འཕློང་བ། འཁློལ་བ། ལློ་གློས་

ཀི་འཚོ་བ་འབིད་པ། མི་ཚེ་དློན་ལན་དུ་ཕིད་པ། 

འབིན། ཕི་རུ་དབྱུང་རྒྱུའི་སྒའམ་དབུགས་སློགས་འབིན་བཞིན་པ་སྟེ། ཕིར་འདློན་བཞིན་པ། སྒ་

འབིན་པ། དབུགས་འབིན་པ་སློགས། 



  2015  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

འབིན་རྔུབ། དབུགས་ཕར་འབིན་པ་དང་ཚུར་རྔུབ་པ། མིའི་ཐབས་ཀིས་དབུགས་འབིན་རྔུབ་བེད་པ། 

འབནི་མཐུ། འབནི་པའ་ིནུས་པ། ཉ་ིམའ་ིའློད་ཟརེ་གཅགི་ཤར་བས། ། སྐར་ཚོགས་འློད་སྣང་འབནི་མཐུ་བལ། 

འབིན་པ། ཕྱུང་བ། དབྱུང་བ། ཕྱུང་། འདློན་པ། རང་པར་ཚེར་མ་ཟུག་པ་དེ་དབྱུང་རློགས་གནང་། 

དུག་རྩྭ་རད་ནས་འབིན་པ། དབུལ་ཕློངས་ཀི་ར་བ་དྲུང་ནས་ཕྱུང་། མཚང་འབྲུའི་ཚིག་རྩུབ་

འབིན་པ། རྣ་བ་སུན་འབིན་པ། མི་ཡིད་ཕྱུང་བ། གལ་ནས་ཕྱུང་བ། ཁག་འབིན་པ། ཟུག་རྔུ་

འབིན་པ། བ་སྐད་འབིན་པ། རྐུན་པློ་འབིན་པ་དང་སློ་གཅློད་པ། 

འབིན་པར་འློས་པའི་ཁམས་དྲུག ༡གནློད་སེམས་ལས་འབིན་པ་ནི་གནློད་སེམས་མེད་པ་སྟེ་བམས་

པ། ༢ རྣམ་པར་འཚེ་བ་ལས་འབིན་པ་ནི་སྙིང་རེ། ༣མི་དགའ་བ་ལས་འབིན་པ་ནི་དགའ་བ། ༤ 

འདློད་པ་ལས་འབིན་པ་ནི་བཏང་སྙློམས། ༥ ཐེ་ཚོམ་ལས་འབིན་པ་ནི་ངའློ་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་

ཡང་དག་པར་འཇློམས་པ། ༦ མཚན་མ་ལས་འབིན་པ་ནི་མཚན་མ་མེད་པའློ།། 

འབིབ། བིབས་ཀི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

འབིལ་བ། ① འབྱུག་པ། རིག་པའི་ལློགས་ལ་འདག་པ་བིལ་བ། ② ཞུལ་བ་དང་འབྱུལ་བ། ཕྲུ་གུའི་

མགློ་བློར་བམས་སྟངས་ཀིས་འབིལ་བ། སྨ་ར་འབིལ་བཞིན་པའི་ངང་ནས་འཛུམ་མུལ་མུལ་

བེད་པ། ③ [རིང] ལྷུང་བ། 

འབྱུག་པ། བྱུགས་པ། བྱུག་པ། བྱུགས། སྐུད་པ། ཤིང་སམ་གསར་པར་བཀྲག་རིས་བྱུགས་པ། ཚོན་

འབྱུག་པ། རྨ་ཁར་སྨན་བྱུག་དགློས། 

འབྱུང་། བྱུང་གི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ། 

འབྱུང་རྐྱེན། གནས་ཚུལ་ཡློང་ལུགས་ཡློང་སྟངས་ཀི་རྒྱུ་མཚན། གསར་བརེའི་གནས་ལུགས་འབྱུང་

རྐྱེན། ཐློན་སྐྱེད་དར་འཕེལ་འབྱུང་རྐྱེན། རྒྱལ་ཁ་བངས་ཚུལ་གི་འབྱུང་རྐྱེན་སྙན་ཞུ་ཞུ་བ། ལློ་

ལེགས་བྱུང་ལུགས་ཀི་འབྱུང་རྐྱེན་སྙན་ཞུ། འབྱུང་ཁམས། ས་ཆུ་མེ་རླུང་སློགས་འབྱུང་བ་དང་། 

ནམ་མཁའ་རྣམ་ཤེས་སློགས་ཕི་ནང་གི་ཁམས། 

འབྱུང་ཁམས་དློ་སྙློམ། ལུས་ཀི་འབྱུང་བའི་ཁམས་ཀི་ནུས་པ་དློ་མཉམ་པློ་འློང་བ་ལ་ཟེར།

འབྱུང་ཁུངས། ① ཡློང་སའི་གཞི། ② རྣམ་དབེ་ལྔ་པའི་ཕད་ཀི་དློན། 



  2016  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབྱུང་ཁུངས་ཀི་སྒ། སུམ་ཅུ་པའི་སྐབས་ཀི་ཕད་འཇུག་ཚུལ་ཞིག ནས། ལས། ཞེས་པའི་ཕད་འདི་

གཉིས་ཀིས་བསྟན་དློན་ནི། ཆློས་གང་ལས་གང་ཞིག་བལ་བའམ་བྱུང་བ་སྟློན་པའི་དློན་དུ་

མཚུངས་པར་འཇུག་པས་གཞུང་གཞན་དུ་རྣམ་དབེ་ལྔ་པ་ཞེས་བཤད་པ་འབྱུང་ཁུངས་ཀི་ས་

ཡིན་ནློ།། ཞེས་སློ།། དེ་དག་ཕད་རང་དབང་ཅན་ཡིན་པས་སྦློར་ཚུལ་རེས་འཇུག་གི་ཁད་པར་

ལ་མི་ལློས་པར་མིང་མཐའི་རེས་འཇུག་ཐམས་ཅད་ཀི་མཐར་ཅི་རིགས་པར་སྦར་བར་བའློ།། 

འབྱུང་ཁུངས་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་སྟློད་ཙམ་ན་སར་རག་འཕྲུལ་དགློན་པ་འཐློར་ཤུལ་གི་

བ་གྲྭ་རྣམས་དང་སེ་པ་ཚོས་དགློན་པ་གསར་བཞེངས་བས། ཉག་དཔློན་གིས་ཞི་འབྱུང་བམས་

གསུམ་ཞེས་དབུ་བ་ཁག་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་དང་། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་

མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འབྱུང་ཁུངས་དངློས་ཀི་དཔེར། འབྱུང་ཁུངས་ཀི་དློན་ལ་ཇི་ལར་འཇུག་པ་ན་དཔེར་ན། སངས་རྒྱས་

ལས་ཆློས་ཆློས་ལས་འཕགས་པའི་ཚོགས། །ཚོགས་ལས་སྙིང་པློ་ཡེ་ཤེས་ཁམས་ཐློབ་མཐར། 

ཞེས་དང༌། གསེར་ཁ་ནས་གསེར། རྒྱ་མཚོ་ནས་ནློར་བུ། བ་ལས་འློ་མ། མཁས་པ་ལས་རིག་

པ། ལ་བུ་དང༌། 

འབྱུང་ཁུངས་ཆ་འདྲ་བའི་དཔེར། འབྱུང་ཁུངས་དངློས་མ་ཡིན་ཡང་སྐབས་དེར་དེ་ལས་བྱུང་བས་

འབྱུང་ཁུངས་དང་འདྲ་བ། ར་ལས་ལྷུང༌། རི་ལས་ལྷུང༌། སྐས་ནས་བབས། ཤར་ཕློགས་ནས་འློད་

སྣང་ ། ལ་བུ་རྣམ་སུ་ཤེས་པར་བའློ།། ཡང༌། དུ་བ་ལས་མེར་ཤེས། ཆུ་སྐྱར་ལས་ཆུར་ཤེས། 

སྐྱེ་ཞིང་འཇིག་པ་ལས་དངློས་པློར་རློགས། ལ་བུ་ལས་ཀི་སྒ་ཁློ་ན་རྒྱུ་མཚན་ལ་འཇུག་པ་ཡློད་

ཀང༌། མེར་ཤེས་པ་སློགས་རྒྱུ་མཚན་ཅན་དེ་དུ་བ་མཐློང་བ་སློགས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ལས་བྱུང་

བའི་ཕིར་འབྱུང་ཁུངས་དང་འདྲ་བའི་རྣམ་དབེ་ལྔ་པ་ཉིད་དློ།།

འབྱུང་འཁྲུགས། ཕི་ནང་གི་འབྱུང་བཞིའི་ཁམས་འཁྲུགས་པའམ། མི་བདེ་བ། ཕིའི་འབྱུང་འཁྲུགས་

ཀི་གནློད་འཚེ། ནང་གི་འབྱུང་འཁྲུགས་ཀི་ན་ཚ། 

འབྱུང་གྱུར། འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པའི་དངློས་པློ། 

འབྱུང་འགྱུར། རེས་སུ་ཡློང་རྒྱུ། ད་ལའི་བ་སྤློད་ལ་བལས་ནས་འབྱུང་འགྱུར་གི་ཕན་གནློད་ཤེས་ཡློང་།



  2017  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

འབྱུང་འགྱུར་གྲུབ་མཐའ། ཡློ་རློབ་ནུབ་མའི་རིག་རལ་བསམ་བློའི་རླབས་རྒྱུན་གི་གས་ཤིག་ཡིན། དེ་

ནི་འཛམ་གིང་དམག་ཆེན་དང་པློའི་ས་ནུབ་ཏུ་ཐློན་ཞིང་། དེའི་སློལ་བཏློད་པ་ནི་དབི་ཐཱ་ལིའི་མཱ་

ནའེ་ཏི་ཡིན། འབྱུང་འགྱུར་གྲུབ་མཐས་སློལ་རྒྱུན་གི་རིག་རལ་ལ་དགག་པ་བེད་པའི་འབློད་ཚིག་

འློག་འབྱུང་འགྱུར་གི་སྒྱུ་རལ་གསར་པ་ཞིག་གསར་དུ་གཏློད་རྒྱུའི་འདློད་ཚུལ་འཛིན་གི་ཡློད། 

འབྱུང་འགྱུར་འགློག་པ། འགློག་པའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། མ་འློངས་འབྱུང་འགྱུར་གི་ཉེན་

དློགས་གང་རུང་ཞིག་དགག་བར་བས་ནས། དེ་ལས་ཚབས་ཆེ་བའི་ཉེན་ཁ་ཞིག་འགློག་བེད་

དུ་བཀློད་པའི་རྒྱན་ཞིག 

འབྱུང་འགྱུར་གི་རེག་བ་བདུན། རེག་བའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་གས། འཇམ་པ་དང་། རྩུབ་པ་དང་། ལི་བ་

དང་། ཡང་བ་དང་། གང་བ་དང་། བཀྲེས་པ་དང་། སྐློམ་པ་སྟེ་བདུན་ནློ།། 

འབྱུང་འགྱུར་རིང་ལུགས། དེང་རབས་ནུབ་ཕློགས་སུ་ཐློན་པའི་རིག་རལ་གི་བསམ་པའི་རླབས་

རྒྱུན་ཞིག་ཡིན། འཛམ་གིང་དམག་ཆེན་དང་པློའི་ས་རེས་ཀི་སྤི་ལློ་༡༩༠༩ལློར་དབི་ཐཱ་ལིའི་མཱ་

ལི་ནའེ་ཐི་ཡིས་འབྱུང་འགྱུར་རིང་ལུགས་ཀི་རིག་རལ་ལས་འགུལ་ཞིག་དར་སེལ་བས་པ་མ་

ཟད། བསྒགས་གཏམ་ཡང་སེལ། ལློ་རེས་མ་དེར་རི་མློ་མཁས་ཅན་ཁིར་ལཱ་དང་པློ་ཅུས་ཉི་

སློགས་ལས་འགུལ་འདིར་བཞུགས། དེ་རེས་དབིན་ཇི་དང་། ཧྥ་རན་སི། ཨུ་རུ་སུ་བཅས་ལ་

རིམ་བཞིན་ཁབ། འབྱུང་འགྱུར་རིང་ལུགས་ཀིས་སློལ་རྒྱུན་རིག་རལ་དང་གཏན་བལ་མཐར་

ཕིན་བེད་རྒྱུའི་འདློད་ཚུལ་འཛིན་གི་ཡློད། དེས་མི་རིགས་རིང་ལུགས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཁབ་

བསྒགས་བེད་པ་དང་། སྒྱུ་རལ་གིས་ཚན་རིག་འཕྲུལ་ཆས་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་དུས་རབས་ལ་

བསྟློད་གླུ་འབུལ་བ་དང་། འཕྲུལ་ཆས་དང་། དམག་གྲུ། གནམ་གྲུ་སློགས་ཀི་མྱུར་ཚད་བསྐློར་

འགུལ་མཚོན་པར་བས་ཏེ། དམག་འཁྲུག་དང་། འཇིགས་སྐུལ། ཉེན་ཁར་མི་འཛེམས་པ། མི་

གསློད་ཁག་སྦློར། སིད་གཞུང་མེད་པའི་རིང་ལུགས་སློགས་ཀི་གཏློར་བཤིག་བ་སྤློད་ལ་

བསྟློད་གླུ་དང་བསགས་བརློད་བེད་ཀི་ཡློད། དཔེར་ན། ར་རྒློད་གཅིག་བིས་ན་རང་པ་བཞི་ལས་

འདས་ཏེ། རང་པ་བཅུ་ཕག་ཁ་ཤས་ཕན་ཚུན་སྦྲེལ་ནས་བིས་པ། འཆིང་ཤུགས་མེད་པའི་སློ་

ནས་རི་མློར་བཀློད་སྒིག་དང་། ཧམ་པ་ཆེ་བའི་པིར་རེས། ཚོན་མདློག་དང་བཅད་ཀིས་འགུལ་



  2018  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚོར་ཤུགས་ཚོར་མྱུར་ཚོར་བཅས་མཚོན་པར་བེད་ཀི་ཡློད། 

འབྱུང་འགློས། གཟའ་ལྔའི་འགློ་ལུགས་འཁློག་འགློས་མིན་པ། 

འབྱུང་འགློས་བང་། གཟའ་རྣམས་རིམ་མིན་གི་ཕི་རང་ཐློག་མའི་ས་ནས་ཁ་བང་ཕློགས་ཏེ་དལ་བའི་

ངློས་སུ་བང་དུ་རྒྱུ་བ་ལ་འབྱུང་འགློས་བང་ཞེས་བའློ།། 

འབྱུང་གནས། འབྱུང་ཁུངས། རྒྱུ་ནློར་འབྱུང་གནས། ནློར་འཁྲུལ་གི་འབྱུང་གནས།

འབྱུང་པློ། ① འབྱུང་བཞིའི་ཁམས་ལས་གྲུབ་པའི་གཟུགས་ཅན་སློག་ཆགས། ② གནློད་བེད་

གཟུགས་མེད་གདློན་བགེགས། 

འབྱུང་པློ་འཇིགས། [མངློན]ཡུངས་དཀར། 

འབྱུང་པློ་འཛིན་བེད། [མངློན]ས་གཞི། 

འབྱུང་པློའི་ཀུན་རློག རྣམ་རློག་ངན་པ་སྟེ། ཉློན་མློངས་དང་རྣམ་གཡེང་། བིང་རྒློད་གཉིད་སློགས་གང་

ལ་སྦར་ཀང་ཆློག

འབྱུང་པློའི་མགློན། [མངློན]ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 

འབྱུང་པློའི་མཆློད་སྦིན་དུས། [མངློན]ཟླ་བ་སློ་སློའི་ཚེས་ཉེར་དགུ། 

འབྱུང་པློའི་གདློན། མི་མིན་གི་བེ་བག་ཅིག

འབྱུང་པློའི་གདློན་ཆེན་བཅློ་བརྒྱད། འབྱུང་པློས་རྒྱུད་བརླམ་ནས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་སྤློད་པ་

སྒྱུར་བར་བེད་པའི་ལྷ་གདློན་སློགས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་བསྡུས་མིང་སྟེ། མན་ངག་ཡློན་ཏན་རྒྱུད་ལས། 

དབེ་བ་ལྷ་༡དང་ལྷ་མིན་༢དྲི་ཟ༣་ཀླུ༤། ། གནློད་སྦིན༥་ཚངས་པ༦་སིན་པློ་༧ཤ་ཟ༨་དང་། ། ཡི་

དྭགས༩་གྲུལ་བུམ༡༠་བད་སྟེམས༡༡་གཡེང་བེད༡༢་དང་། ། རློ་ལངས༡༣་མཚུན་ལྷ༡༤་བ་

མ༡༥་དྲང་སློང༡༦་རྒན༡༧། ། གྲུབ་པ༡༨་ཞེས་བའི་གདློན་ཆེན་བཅློ་བརྒྱད་དློ།། ཞེས་གསུངས། 

འབྱུང་པློའི་གདློན་ནད། འབྱུང་པློའི་གདློན་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི། སློག་བཅད་པ་དང། འཕློག་བཅློམ་ལ་

སློགས་སིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་མང་དུ་བས་པ་དང་། ཡང་ན་གློགས་མེད་པ་གཅིག་པུར་ཡ་

ང་བའི་གནས་སུ་སྡུག་བསལ་དང་བཅས་པས་བསད་པ། ཡུལ་གཉེན་པློར་གགས་པའི་དྲེགས་

པ་གནས་པའི་རེན་རས་དང་གནས་ཡུལ་རི་བག་སློགས་ལ་འབག་བཙོག་བས་པ་དང་། གཏློར་



  2019  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བཤིག་བས་པ། བརས་བཅློས་དང་ཁད་བསད་བས་པ། རང་གི་དུས་རྒྱུན་མཆློད་པའི་མཆློད་

འློས་ཀི་ལྷ་ལ་གསློལ་མཆློད་ཆགས་པ། ཡིད་ལ་མ་ངན་གིས་ཧ་ཅང་གདུང་དྲགས་པ། ལུས་

ངག་ཡིད་གསུམ་པློ་རང་རང་གི་ཁམས་དང་། ནུས་པ་དང་མི་མཚུངས་པའི་ལས་ལ་འཇུག་པ་

བཅས་ནི་འབྱུང་གདློན་འཇུག་པའི་རྒྱུ་ཡིན། འབྱུང་གདློན་གིས་ཟིན་པའི་རགས་ཀི་མཚན་ཉིད་

ནི། འབྱུང་པློ་མི་མ་ཡིན་པ་གང་དང་གང་ཡིན་དེ་དང་དེའི་རང་བཞིན་དང་སྤློད་པ་རྣམས་ནད་པ་

ལ་ཞུགས་ནས་ནད་པ་རང་གི་གཤིས་ཀ་བསྒྱུར་འགློ་བཞིན་ཡློད་པ་རེད། 

འབྱུང་པློའི་གནས། བ་རུ་རའི་ཤིང་།

འབྱུང་པློའི་བ། [མངློན]སིན་བ་འུག་པ། 

འབྱུང་པློའི་དབང་པློ། [མངློན]ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློའི་མཚན་གི་རྣམ་གངས། 

འབྱུང་བ། ① བྱུང་བ། འབྱུང་བ། འཐློབ་པ་དང་། ཡློང་བ། སྐྱེ་བ། འབབ་པ། ཞལ་མཇལ་གི་གློ་སྐབས་

འབྱུང་བ། ལས་དློན་ལ་སྐུལ་ལག་ཐེབས་པ་དང་། བསམ་བློ་ལ་ཡར་ཐློན་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བྱུང་བ། 

བས་རེས་ཆེན་པློ་སར་བྱུང་མ་མློང་བ་ཞིག་བཞག་པ། གནས་ཚུལ་བྱུང་ནས་མ་འགགས་པ་

རྣམས་ལ་བརག་དཔྱད་བེད་པ། ② དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞི། འབྱུང་བ་ས། ཆུ། མེ། རླུང་

ལ་བུ། ③ [མངློན]བྱུང་བ་ལ་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་སྟེ་ལྔ་ཡློད་པས་གངས་ལྔ་མཚོན། 

འབྱུང་བ་ལྔ། ① ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་དང་ལྔའློ།། ② ལགས་དང་ཤིང་ཆུ་མེ་ས་དང་ལྔའློ།། 

འབྱུང་བ་ལྔའ་ིཁ་མདློག ལང་ཤིང་དམར་མ་ེསེར་པློ་ས། །དཀར་ལགས་ནག་མཐིང་ཆུ་ཡ་ིམདློག ཅེས་སློ།། 

འབྱུང་བ་ལྔ་དག་པའི་འློད་ལྔ། ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་དང་། ཡང་ན་ལགས་དང་ཤིང་ཆུ་མེ་ས་དང་ལྔའློ།། 

འབྱུང་བ་ལྔ་ལན་ཟས། འབྱུང་བ་ལྔའི་ཁམས་ཀི་ཡློན་ཏན་ལན་པའི་ཟས་ལ་བཞེད་པ་མི་འདྲ་བ་ཙམ་

མཆིས་པས་འདིར་རགས་ཙམ་བཀློད་ན། ཟུར་མཁར་བློ་གློས་རྒྱལ་པློས་མཛད་པའི་བཤད་

རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་མེས་པློའི་ཞལ་ལུང་ལས། ཟས་གང་འབྱུང་བ་གང་ཤས་ཆེ་བ་དེས་རང་རང་

གི་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་རྒྱས་པར་བེད་པ། ས་ལས་ཤ་དང་རུས་པ་སྣ་དྲི་བསྐྱེད། ། ཅེས་

སློགས་ཀི་ཚུལ་ལར་བཞེད། 

འབྱུང་བ་ལྔའི་གངས། ཤིང་གཅིག་མེ་གཉིས་ས་ནི་གསུམ། །ལགས་བཞི་ཆུ་ལྔ་འབྱུང་བའི་གངས། 



  2020  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཐེ་ཆེན་ཤིང་ལ་མཛུབ་མློ་མེ། གུང་མློ་ས་ལ་སིན་ལག་ལགས། མཐེའུ་ཆུང་ཆུ་རུ་ཤེས་པར་

བས། ཞེས་སློ།།

འབྱུང་བ་ཆེན་པློ། ས་ཆུ་མེ་རླུང་རྣམས་ཏེ། དེ་དག་ལས་འབས་བུའི་གཟུགས་རྣམས་འབྱུང་བ་དང་། 

རྒྱུར་བས་པའི་གཟུགས་ཐམས་ཅད་ཀི་རེན་ཡིན་པས་བརེན་པ་གཏློས་ཆེ་བ་དང་། གཟུགས་

འདུས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ས་བ་ལ་སློགས་པ་ཡློད་པས་ཁབ་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། གནས་པ་ཐ་གྲུ་ཆེ་

བས་ཆེན་པློའ ློ།།

འབྱུང་བ་སྙློམས་པ། ཕི་ནང་གི་འབྱུང་བཞིའི་ཁམས་ནུས་ཤུགས་མཉམ་པ། 

འབྱུང་བ་ཐིམ་རིམ། འཆི་བའི་ཚེ་ཤ་ཁག་དྲློད་དབུགས་ཀི་ཁམས་རྣམས་གཅིག་ལ་གཅིག་ཐིམ་པ་

རགས་པ་འབྱུང་བཞིའི་ཐིམ་རིམ་སྟེ། ས་ཁམས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པས་ཕི་རགས་སུ་ལུས་འགུལ་སྐྱློད་

མི་ནུས་ཤིང་མིག་གིས་གཟུགས་མི་མཐློང་། ནང་རགས་སུ་དུ་བ་འབྱུང་བ་ལ་བུའི་སྣང་བ་

འཆར། ཆུ་ཁམས་མེ་ལ་ཐིམ་པས་ཕི་རགས་སུ་ལུས་ཀི་གཤེར་བའི་ཆ་ཐམས་ཅད་སྐམ་ཞིང་རྣ་

བས་སྒ་མི་ཐློས། ནང་རགས་སུ་སྨིག་རྒྱུ་ལ་བུའི་སྣང་བ་འཆར། མེ་ཁམས་རླུང་ལ་ཐིམ་པས་ཕི་

རགས་སུ་ལུས་ཀི་དྲློད་ཡལ་ཞིང་སྣས་དྲི་མི་ཚོར། ནང་རགས་སུ་སིན་བུ་མེ་ཁེར་ལ་བུའི་སྣང་

བ་འབྱུང་། རླུང་རྣམ་ཤེས་ལ་ཐིམ་པས་ཕི་རགས་སུ་དབུགས་ནང་དུ་སྡུད་མི་ནུས་ཤིང་ལུས་

ཀིས་རེག་བ་མི་ཚོར། ནང་རགས་སུ་མར་མེ་རླུང་གིས་བསྐྱློད་པ་ལ་བུའི་སྣང་བ་འབྱུང་བའློ།།

འབྱུང་བ་མ་བུ་དག་གློགས། འབྱུང་བ་མ་བུ་དག་གློགས་བརི་ཚུལ་ནི། མཐེ་ཆེན་ཤིང་ལ་མཛུབ་མློ་

མེ། །གུང་མློ་ས་ལ་སིན་ལག་ལགས། །མཐེའུ་ཆུང་ཆུ་རུ་ཤེས་པར་བ། །ཡར་འདེད་མ་ལ་མར་འདེད་

བུ། །ཕི་མློ་དག་ལ་ཚ་བློ་གློགས། ཞེས་སློ།། ཡང་ན། མ༽ ཤིང་མ་ཆུ་ལ་ཆུ་མ་ལགས། །ལགས་མ་

ས་ལ་ས་མ་མེ། །མེ་ཡི་མ་ནི་ཤིང་ཡིན་ནློ།། བུ༽ ཤིང་བུ་མེ་ལ་མེ་བུ་ས།། ས་བུ་ལགས་ལ་ལགས་

བུ་ཆུ། །ཆུ་ཡ་ིབུ་ན་ིཤིང་ཡིན་ནློ།། དག༽ ཤིང་དག་ལགས་ལ་ལགས་དག་མེ། །མ་ེདག་ཆུ་ལ་ཆུ་དག་

ས།།ས་ཡི་དག་ནི་ཤིང་ཡིན་ནློ།། གློགས༽ ཤིང་གློགས་ས་ལ་ས་གློགས་ཆུ།།ཆུ་གློགས་མེ་ལ་མེ་

གློགས་ལགས། །ལགས་ཀི་གློགས་ནི་ཤིང་ཡིན་ནློ།། ཞེས་སློ།། འབྱུང་བ་མ་བུ་དག་གློགས་བརི་

ཚུལ་འདག་ནི་འབྱུང་རིས་ལ་འཇུག་པའི་ལེ ་མིག་ལ་བུ་ཞིག་ཡིན།



  2021  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

འབྱུང་བ་བཞི། ས་རྡུལ། ཆུ་རྡུལ། མེ་རྡུལ། རླུང་རྡུལ་སྟེ་བཞི། འཇིག་རེན་ཁམས་ཀི་ཕི་ནང་སྣློད་

བཅུད་ཀི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བའི་རྒྱུ་ནི་འབྱུང་བ་བཞིའི་རྡུལ་གིས་གྲུབ་པར་བཤད། 

འབྱུང་བ་བཞིའི་བེད་ལས། སས་འཛིན་པར་བེད། ཆུས་སྡུད་པར་བེད། མེས་སྨིན་པར་བེད། རླུང་

གིས་རྒྱས་པར་བེད་པའློ།། 

འབྱུང་བའི་གཙུག་ལག ནག་རིས་སམ་ནག་རིས་ཀི་གས་ཤིག་སྟེ། འབྱུང་བ་ས་ཆུ་མེ་རླུང་བཞི། 

འབྱུང་བེད། [མངློན]མ། 

འབྱུང་མློ། མི་མིན་འབྱུང་པློ་མློ། 

འབྱུང་ར། འབྱུང་ཁུངས་སམ་འབྱུང་སའི་གཞི། སྤི་ཚོགས་ཀི་རྒྱུ་ནློར་ལློངས་སྤློད་ཀི་འབྱུང་ར་ཐློན་

སྐྱེད་ངལ་རློལ་ཡིན། 

འབྱུང་རིས། བློད་ཀི་རིག་གནས་རིང་ཤློས་ཤིག་ཡིན་ལ། ཆེས་གནའ་བློའི་ཚན་རིག་རྨང་གཞི་ཡང་

ཡིན། དེ་ཡང་ཕི་སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་དང་། ནང་བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་ཐམས་འགྲུབ་བེད་ཀི་རྒྱུ་

གཙོ་བློ་འབྱུང་བ་བཞིའི་རྡུལ་ཡིན་པས་ཕི་སྣློད་ནང་བཅུད་ཀི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་

ངློ་བློ་གཅིག་པ་ཡིན་སྟབས། དེ་དག་སློ་སློའི་ཁམས་ཀི་འབྱུང་བའི་སྟློབས་ཆེ་ཆུང་དང་། འཕེལ་

འགིབ་ཀི་དབང་གིས་ཕི་སྣློད་ནང་བཅུད་ཀི་དངློས་པློ་རྣམས་ལ་མི་བདེ་དང་མི་བདེ། བརན་དང་

མི་བརན་པའི་སྣང་ཚུལ་མང་པློ་ཡློང་གི་ཡློད་པ་དེ་དག་རེས་དཔག་གི་སློ་ནས་རློག་པར་བེད་

པའི་ཐབས་ཤིག་ལ་འབྱུང་རིས་ཞེས་ཟེར། དེ་ལ་བརག་བ་ཕི་སྣློད་དང་། ནང་བཅུད་སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀི་རང་རང་གི་འབྱུང་བ་བཞིའི་ཁམས་འཕེལ་འགིབ་རྣམས་ཡིན་ཇི་ལར་ཡློང་ཚུལ་དང་། 

བརག་ཐབས་སར་ཁ་བརྒྱད། སྨེ་བ་དགུ ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་བཅས་ཀི་རྣམ་བཞག་གཏན་ལ་

ཕབ་ཡློད་པ་རེད། 

འབྱུང་རིས་ཀི་ནང་དློན། འབྱུང་རིས་ཀི་ནང་དློན་གཙོ་བློ་ནི། བརི་བ་འཇིག་རེན་སིད་པ་འདི་ཉིད་རུས་

སལ་གི་གཟུགས་སུ་བཀློད་ཅིང༌། བརི་བེད་སར་ཁ་བརྒྱད། སྨེ་བ་དགུ། ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་ལ་

སློགས་པའི་སིད་པའི་འཕློ་འགྱུར་དང་འཕེལ་འགིབ་རྣམས། བརི་ཐབས་འབྱུང་བ་བཞིའམ་ལྔ་དང་

སྦར་ནས། སྤི་སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་ལ་འབྱུང་བ་བཞིའི་ཁམས་འཕློད་སྦློར་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དུས་བཞིའི་འགྱུར་བ་དང༌། ཉིན་རེའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་ཡློང་ཚུལ་དང༌། ནང་སེམས་ཅན་

གི་ལུས་ལ་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་འགྱུར་བ་ཡློང་བའི་ཚུལ་རྣམས་བརི་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། 

འབྱུང་རིས་ལློ་རྒྱུས། དེ་ལས་འབྱུང་རིས་ནི་བློད་ཀི་རིག་གནས་ལས་ཆེས་གནའ་བློའི་རིག་གནས་

རིང་ཤློས་ཤིག་ཡིན་ལ། གནའ་བློའི་རང་བྱུང་ཚན་རིག་གི་རྨང་གཞི་ལ་བུའི་རིག་གནས་ཤིག་

ཡིན། བློད་ཀི་འབྱུང་རིས་ཐློག་མར་བྱུང་ཚུལ་ནི། བྱཻ་དཀར་དུ་བསྡུས་པའི་གནའ་བློའི་རིས་རིང་

ལས། འགློ་བ་མིའི་རིགས་བྱུང་ནས་དུས་རབས་མང་པློ་ཞིག་འདས་པའི་རེས་སུ།མི་རྣམས་

རིམ་བཞིན་ཉློན་མློངས་ཇེ་ཆེར་ཕིན་པ་དང་དམུ་རྒློད་ཀི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དློན་དུ་དྲང་སློང་

ཡློད་པློ་ཞེས་ཞིག་འཛམ་བུ་གིང་འདིར་བློན་ནས། འཇིག་རེན་སིད་པ་འདི་ཉིད་ཆགས་ཚུལ་དང་

རིས་གཞི་རུས་སལ་གི་གཟུགས་སུ་བཀློད་ཅིང༌། དེ་ལ་སིད་པའི་བདེ་སྡུག་སྣ་ཚོགས་པ་འདི་

དག་འཕློ་འགྱུར་དང་འཕེལ་འགིབ་སྣ་ཚོགས་མཚོན་བེད་དུ་ལློ་ཟླ་ཞག་དུས་ཀི་རྣམ་གཞག་

བསྟན་པའི་གཙུག་ལག་རིས་ཀི་རིག་པ་འདི་ཉིད་བསྟན་པར་བཤད། དྲང་སློང་ཡློད་པློས་གཙུག་

ལས་རིས་རིག་གསུངས་ནས་ཡུན་རིང་པློར་ལློན་པའི་རེས་སུ།རིས་ཀི་སློབ་དཔློན་ས་བདག་

ནག་པློ་ཞེས་པ་ཞིག་བློན་ནས། དེས་སར་ཁ་བརྒྱད།སྨེ་བ་དགུ། ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་སློགས་ཀི་

རྣམ་གཞག་བསྟན་ཅིང༌།ཁློང་རང་ཉིད་འཁྲུངས་པའི་ལློ་དེ་ར་ལློ་ཡིན་པའི་དཔེར་བཀློད།སྐབས་

དེར་ཡི་གེ་མེད་པས་ལློ་ཟླ་སར་སྨེ་རྣམས་ངློས་འཛིན་བེད་ཡས་ལ་རྡེའུ་དཀར་ནག་གི་གངས་

བཀློད་ནས་ངློས་འཛིན་སློལ་དར།དེ་ནས་གབ་ཙེ་གཉིས་པའི་ལགས་ཡློས་ལློ་སྤི་ལློའི་སློན་གི་

༢༩༡༡ལློར། རྒྱལ་བུ་ཤི་ཁ་ཐེན་ཙེ་ཞེས་པས་གཙུག་ལག་རིས་ཀི་རིགས་ལམ་ལ་བརེན་ནས་

རྒྱལ་ཁིམས་བཅློས་ཤིང་སེ་འབངས་བསྐྱངས་པས་ཡུལ་ཁམས་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པར་བྱུང༌།དེ་

རེས་ཤིང་སྤེལ་ལློ་སྤི་ལློའི་སློན་གི་༢༣༡༧ལློར་རིས་ཀི་སློབ་དཔློན་ས་བདག་རླུང་རྒྱལ་

འཁྲུངས། དེ་ལ་དྲང་སློང་སློན་པློས་གཙུག་ལག་རིས་རིག་ཞུས། ལློ་ཟླ་སར་སྨེ་སློགས་མཚོན་

བེད་དུ་འབྱུང་བ་ལྔའི་ཁ་མདློག་བཞིན་རྡེ ་གངས་བཀློད་སློལ་བྱུང༌། གབ་ཙེ་དང་པློའི་ཤིང་བི་

སྤི་ལློའི་སློན་གི་༡༩༡༧ལློར་རིས་ཀི་སློབ་དཔློན་ཟེའུ་ཀློང་འཕྲུལ་ཆུང་འཁྲུངས།དེས་འབྱུང་བ་

མ་བུ་དག་གློགས་སློགས་བསྟན་ཅིང༌། གསློ་བ་རིག་པའི་གཞུང་རིས་གཞུང་འབེལ་ནས་བརག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ཐབས་སློགས་བསྟན། གབ་ཙེ་དང་པློའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློའི་སློན་གི་༡༥༥༧ལློར་ཀློང་ཙེ་འཕྲུལ་གི་

རྒྱལ་པློ་འཁྲུངས། དེས་གཙུག་ལག་རིས་ཀི་རིག་པ་ལ་བརེན་ནས་གཏློ་དཔྱད་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་

ཅུ་གསུངས་ཤིང་དེ་དག་འཕྲུལ་གི་ཡི་གེར་བཀློད་པས་གཏློ་རྒྱུད་ཀི་གེགས་བམ་དུ་མར་བསྐྲུན། 

དེང་གི་དུས་སུའང་བློད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་སློ་སློའི་ནང་དུ་ཀློང་ཙེའི་གཏློ་ཆློག་རྣམས་བེད་སྤློད་བ་

ཞིང་ཡློད་པ་རེད། དེ་ནས་སྤི་ལློའི་སློན་གི་དུས་རབས་གསུམ་པའི་མཇུག་ཙམ་ན་རྒྱལ་པློ་

གཉའ་ཁི་བཙན་པློ་བློན་པའི་སྐབས་སུ། སྐློར་ཤེས་རིས་མཁན་ཞེས་པ། བློན་གི་འདུ་གནས་

ཁག་ན་འབྱུང་བ་སར་སྨེའི་སྐློར་འགློ་བརི་མཁན་དང༌། འབྱུང་བ་སར་སྨེའི་ལློ་ཐློ་རིས་ནས་ལློ་ཟླ་

ཞག་དུས་བརགས་པ་མ་ཟད།ནམ་མཁའི་རྒྱུ་སྐར་དང༌། བར་སྣང་གི་རླུང་དང་སྤིན་པ། ས་གཞི་

ན་བ་བིའུ་དང༌། ཉི་ཐིག་སློགས་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་འགྱུར་བ་ལ་བརགས་ནས་དུས་ཚིགས་

ངློས་འཛིན་དང༌། ཆར་ཞློད། གངས་རླུང༌། ཚིག་ཐན་སློགས་བརགས་སློལ་བྱུང་ཡློད། དེ་ནས་

སྤི་ལློ་༡༠༢༧ལློར་དཔལ་དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་གཞུང་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་དང༌། བློད་ཀི་ལློ་ཐློ་

ལ་ཉི་ཟླ་གཟའ་སྐར་གི་འགློས་རྣམས་དུས་འཁློར་གི་ལུགས་ལར་དང༌། འབྱུང་ཁམས་འཕློད་

སྦློར་རྣམས་འབྱུང་རིས་ལར་བཀློད་པའི་དུས་འཁློར་དང་འབྱུང་རིས་བསེས་པའི་རིས་ལུགས་

སློལ་འདི་དར། དེ་རེས་མཚུར་ཕུ་འཇམ་དབངས་ཆེན་མློའི་རེས་སུ་འབངས་ནས་ལློ་ཐློ་བཟློ་

མཁན་རྣམས་ལ་མཚུར་ལུགས་དང༌། ཕུག་པ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་རེས་འབངས་པ་རྣམས་ལ་

ཕུག་ལུགས་ཞེས་པའི་ལུགས་སློལ་གཉིས་བྱུང་བ་རེད། 

འབྱུང་རིས་ཀི་ཐང་ག ནག་རིས་ཀི་རིས་གཞི་སྟློན་པའི་སར་ཁ་དང་། སྨེ་བ། ལློ་སྐློར་རྣམས་འབྱུང་

བ་ལྔ་དང་། ཕློགས་མཚམས་བརྒྱད་སློགས་དང་སྦར་ནས་ནང་གི་འབེལ་བ་ཞིབ་ཏུ་སྟློན་པའི་

ཐང་གཞི་བིས་ཐང་། 

འབྱུང་གཞི། ཡློང་སའི་ཁུངས། རློད་གེང་འབྱུང་གཞི། བཟའ་བཅའི་འབྱུང་གཞི་ཞིང་ལས། 

འབྱུང་བཞི་སྙློམས་པ། ① ཕི་ནང་གི་འབྱུང་བཞིའི་ཁམས་ཀི་ནུས་པ་སྙློམས་པ། ② སྐྱེ་བློ་ནད་མེད་

གཅློང་མེད། 

འབྱུང་བཞིའི་གཏློར་མ། ལུས་ཀི་འབྱུང་ཁམས་འཁྲུགས་སེལ་གི་གཏློར་མ་སྟེ་ཕ་དམ་པ་སངས་



  2024  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པའི་ཞི་བེད་གཅློད་ཀི་མན་ངག་ཅིག

འབྱུང་བཞིའི་མཚན་ཉིད་བཞི། ས་ཞིང་འཐས་པ་སའི་མཚན་ཉིད། རླན་ཞིང་གཤེར་བ་ཆུའི་མཚན་

ཉིད། ཚ་ཞིང་སེག་པ་མེའི་མཚན་ཉིད། ཡང་ཞིང་གཡློ་བ་རླུང་གི་མཚན་ཉིད་དློ།། 

འབེ་བ། བེ་བ། འབེ་བ། ངང་གིས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། ཁ་འབེད་པ། སློ་འབེད་པ། སྣློད་ཁ་ཕེ་

ནས་བེ་བ། སློལ་བེ་བ། མེ་ཏློག་འབེ་བ། ཤིང་ཆས་ཀི་སྤིན་ཁ་བེ་བ། མཛའ་བཤེས་བེ་བ། ཕན་

ཚུན་མ་མཐུན་པར་བེ་བ་བསྡུམ་ཐབས་བེད་པ། 

འབེད། སློ་སློར་དབེ་བའི་བེད་ཚིག 

 འབེད་ཁ། ས་དུས་སིད་གཞུང་ནས་སྤད་པའི་དབང་རིས་བདག་ཐློབ་ཀི་བཀའ་ཤློག 

འབེད་སྒ། ཚིག་དློན་སློ་སློར་འབེད་པའི་ཚིག་གཞན་དབང་ཅན་གི་གམ་སློགས་བཅུ་གཅིག་དང་། 

ཕད་རང་དབང་ཅན་གི་དང་བཅས། 

འབེད་རགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་semicolonཟེར། 

འབེད་གཏན། སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས། མངའ་བདག་དང་། འབློར་ལན་སློ་སློའི་དབང་རིགས་

ཀི་ས་མཚམས་སློགས་ཀི་འབེད་ཁ་དང་འབེད་པའི་བཀའ་གཏན། 

འབེད་སྡུད། དབེ་གཞི་གཅིག་ལས་དབེ་བའི་རྣམ་གངས་སློ་སློར་འབེད་པ་དང་། བསྡུ་གཞི་གཅིག་

ཏུ་བསྡུ་བ་ཇི་ཡློད་ཚུར་སྡུད་པ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་ཚིག ལུས་རལ་སྦློང་དུས་སྐད་ཅིག་རེར་ཡང་

རུ་ཁག་འབེད་སྡུད་བེད། 

འབེད་སྡུད་ཀི་སྒ། སུམ་ཅུ་པའི་སྐབས་ཀི་རེས་འཇུག་ལ་ལློས་ཕད་ཅིག གམ། ངམ། དམ། ནམ། 

བམ། མམ། འམ། རམ། ལམ། སམ། རྣམས་སུ ་གྲུབ་པ་དེ་དག་དང༌། ས་མ་རྣམས་ཀི་རིགས་

པས་དློན་ཀིས་ཐློབ་པའི། ཏམ། བཅས་བཅུ་གཅིག་པློ་རྣམས་ནི། ཚིག་དློན་སློ་སློར་འབེད་

པའམ་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པའི་སྒར་འཇུག་པ་ཡིན་ནློ།།དབེ་གཞི་གཅིག་ལས་བེ་བག་གཉིས་

སམ་མང་པློར་འབེད་པ། ཆློས་ནི་གཉིས་ཏེ། འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་སློ།། ཕུང་པློ་ནི་ལྔ་

སྟེ། གཟུགས་སམ། ཚོར་བའམ། འདུ་ཤེས་སམ། འདུ་བེད་དམ། རྣམ་པར་ཤེས་པའི ་ཕུང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

པློའློ།། ལ་བུ་དང༌། ཚིག་དློན་གཉིས་སམ་མང་པློ་དློན་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པ། འདུས་བས་སམ་

འདུས་མ་བས་ནི་ཆློས་སློ།། གཟུགས་སམ་ཚོར་བའམ་འདུ་ཤེས་སམ་འདུ་བེད་དམ་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་ནི ་ཕུང་པློའ ློ།། ལ་བུ་རྒྱ་ཆེར་ཤེས་པར་བའློ།། འཇིག་རེན་མཐའ་དང་ལན་ནམ་མི་ལན། 

རག་གམ་མི་རག ལ་བུ་དྲི་བ་དང་ཐེ་ཚོམ་གི་ཚིག་ཅན་རྣམས་ཀང་དློན་གི་ཁད་པར་བརག་ཅིང་

འབེད་པའི་དློན་ཅན་ཡིན་པས། དེ་འདྲའི་འམ་ལ་སློགས་པའི ་སྒའང་འབེད་པའི ་སྒ་ཉིད་དུ་ངེས་

སློ།། ② ཕད་རང་དབང་ཅན་དང་སྒའི་འཇུག་ཚུལ་ཞིག དབང་པློ་ལྔ་ནི། མིག་དང་། རྣ་བ་དང་། 

སྣ་དང་། ལེ་དང་། ལུས་སློ།། གང་དང་མཚུངས་པ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་འགློགས། 

འབེད་པ། ① ཁ་འཕལ་བ། གཞུང་སློ་འབེད་པ། ཁ་གཅློད་ཕེ་ནས་བཏློན་པ། ས་དྲློད་འཁློར་དུས་ས་

ཁ་ལུད་ཁ་འབེད་པ། ས་འློག་གཏེར་མཛོད་རྣམས་ཀི་ཐློན་སློ་ཕེ་བ། མཛའ་གློགས་ཀི་འབེལ་

ལམ་ཕ་མས་འབེད་པ། ② འགློལ་བ། དག་གཉེན་གི་ཤན་འབེད་པ། བཟང་ངན་བདེན་རྫུན་གང་

ཡིན་ཞིབ་ཚགས་ཀིས་འབེད་པ། གཞུང་ཆེན་གི་ཚིག་དློན་ཚང་མ་གསལ་པློར་འབེད་པ། སྐྱིད་

རེ་སྡུག་རེ་མ་མཐློང་ན། སྐྱིད་སྡུག་གང་ཡིན་འབེད་མི་ཤེས། ལ་རེ་ཐུར་རེ་མ་བརྒྱབ་ན། ། ལ་

ཐུར་གང་ཡིན་འབེད་མི་ཤེས། 

འབེད་དཔྱད། སྨན་པས་ནད་ལ་བརག་པ། 

འབེད་བེད་ཀི་རྒྱན། ལློག་པ་ཅན་གི་རྒྱན།

འབེར་བ། ① འབློས་པ་དང་། འཐློར་བ། ཁ་ཆེན་འབབ་དུས་བེའུ་ཚང་མ་ཕློགས་སློ་སློར་བེར་བ། 

བཙན་འཛུལ་དམག་ལ་རྒློལ་ལན་བྱུང་སྟེ་བེར་བ། རས་ཀི་བཅད་ཁ་བེར་བ། ཡུལ་ཕློགས་

གཞན་དུ་བེར་བ་རྣམས་སར་འདུས་འདུག ② ཧྲལ་ཧྲལ་དུ་གྱུར་པའམ་ཁ་གམ་པ། ལུས་ལ་རྨ་

ཤུ་བེར་བ། ནད་རིམས་སློན་འགློག་བས་ནས་རྒྱ་ཆེར་བེར་དུ་མི་འཇུག 

འབེས། མཐློངས་ཏེ། གཞི་བིངས་དང་མི་འདྲ་བའི་མཛེས་རྒྱན། ཐང་གའི་གློང་གཤམ་གི་འབེས། 

གློས་ཆེན་སྟློད་འགག་གི་འབེས། 

འབེས་པ། [རིང] ① མཚམས་ཕེད་པ། ② མཛེས་པ། 

འབློ་བ། བློས་པ། བློ་བ། བློས། སྣློད་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བླུག་པའམ་འཕློ་བ། ཆང་འབློ། ཕེ་འབློ། 



  2026  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བུམ་པ་གང་བློ། ཆུ་དེ་ཚུར་བློས་ཤིག

འབློ་ལ། དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་སེ་དགེ་རློང་གི་ལ་ཞིག

འབློག ལེས་བལག་པའི་བརྡ་རིང་། 

འབློག་པ། འབློགས་པ། འབློག་པ། འབློགས། ལག་པ། ཞློ་འབློག་པ། སྐྱློ་མ་འབློག་པ། ཐུག་པ་འབློག་པ། 

འབློགས། འབློག་པའི་སྐུལ་ཚིག

འབློགས་པ། འབློག་པའི་འདས་པ། 

འབློང་། ཆུ་སློགས་མིད་པའི་བ་ཚིག མིད་པ་ལ་ནད་ཡློད་ན་ཟས་འབློང་ཐུབ་ལེ་མ་རེད། ཕློ་གཞློན་

དེས་ཆང་ཕློར་པ་གང་འབློང་སློང་། སྨན་ཕེ་ལ་སྨན་ར་མེད་ན་འབློང་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་ལ་བུ། 

འབློང་རྒན། མི་ལ་སྨད་ཚིག ཟ་རྒྱུ་མ་གཏློགས་ཧ་མི་གློ་མཁན་ལ་ཟེར་བ།

འབློང་བ། ① ཟས་འབློང་བ། ②སྦངས་ནས་མཐར་ཕིན་པ་དང་གློམས་པ། ལག་རལ་འབློང་བ། ཡློན་

ཏན་འབློངས་པ། ཡི་གེ་འབློང་བ། བསམ་བློ་འབློངས་པ། 

འབློངས་པ། འབློང་བའི་འདས་པ།

འབློངས་པློ། ཡ་ིག་ེའབློངས་པློ། ལག་རལ་འབློངས་པློ་ཞེས་སློགས་བ་བ་གང་ཞིག་ལ་བང་གློམས་ཐློན་པ། 

འབློན་པ། བློན་པ། འབློན་པ། བློན། ། ཕེབས་པ་དང་། འབྱུང་བ། སྐུ་མགློན་ཚང་མ་བཞུགས་གལ་

དུ་བློན་པ། དཔེ་ཆའི་ཤློག་གངས་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་བློན། ཁློང་འདིར་ནམ་འབློན་མི་ཤེས། 

འབློན་པ་ལེགས་སློ། དགའ་བསུའི་ཚིག དབིན་སྐད་དུ། Well come ཟེར།

འབློན་པློ། འཕེར་པློ་སྟེ་ལས་དློན་བེད་པའི་ནུས་པ་དང་ལན་པ། མི་འབློན་པ། ལས་བེད་འབློན་པློ། 

འབློན་བཞུད། འགློ་འློང་། བཞུགས་ན་ཐགས་བག་གློ་བ། ཕེབས་ན་འབློན་བཞུད་བདེ་བ། 

འབློར། ① འཕློད་པའི་དློན་ཏེ། འཕིན་ཡིག་ལག་ལ་འབློར་ལ་བུ། ② སེབས་པའི་དློན་ཏེ། ཁ་སང་པེ་

ཅིན་ལ་འབློར་ལ་བུ། 

འབློར་ཁེ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་བག་གཡབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འབློར་མཁན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་



  2027  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་recipient ཟེར། 

འབློར་འཁློས། དཔལ་འབློར་གི་འཁློས་ཀ 

འབློར་རྒུད། ཕྱུག་པ་དང་དབུལ་བའམ། དར་བ་དང་ཉམས་པ། ཆ་རྐྱེན་འབློར་རྒུད། རྒྱལ་སྟློབས་

འབློར་རྒུད། 

ཕྱུགས་རིགས་འབློར་རྒུད། 

འབློར་རྒུད་འདུ་འབལ། ལློངས་སྤློད་ཕྱུག་དབུལ་དང་གཉེན་གློགས་འཛོམ་བེ། 

འབློར་ལག སར་མི་བསད་ཀི་གློད་དློན་བྱུང་ཕིན་གསློད་མཁན་འཛིན་གཟུང་བས་ནས་ཁིམས་ཁང་

དུ་འབློར་མ་ཐག་འབློར་ལག་བརྒྱ་ཉིས་བརྒྱ་རེ་གཏློང་སློལ་ཡློད། 

འབློར་ཆུང་གལ་རིམ། ཐློན་སྐྱེད་རྒྱུ་ཆས་དང་རྒྱུ་ནློར་ཉུང་ཙམ་ལས་མེད་ཅིང་། གཙོ་བློ་རང་ཉིད་

ཀིས་ངལ་རློལ་བས་པར་བརེན་ནས་འཚོ་བར་བེད་པ་དང་། ཕལ་ཆེར་གཞན་དག་ལ་བཤུ་

གཞློག་མི་བེད་པའི་གལ་རིམ་སྟེ། ཞིང་འབིང་དང་། ལག་ཤེས་བཟློ་ལས་པ། ཚོང་པ་ཆུང་བ། 

རང་མློས་ལས་རིགས་པ་རྣམས་སློ།། 

འབློར་ཐློ། སེབས་མཚམས་སུ་རང་མིང་བཀློད་པའི་ཐློ་དེབ། དེ་རིང་འབློར་ཐློ་འགློད་རྒྱུ་དང་། སང་

ཉིན་ཚོགས་འདུ་དངློས་སུ་འཚོག་རྒྱུ། 

འབློར་ཐློན། ཚུར་འབློར་བ་དང་ཕར་ཐློན་པ། མགློན་ཁང་སློ་སློར་འགྲུལ་པ་འབློར་ཐློན་ཟམ་མི་འཆད་པ། 

འབློར་ལན། ལློངས་སྤློད་ཅན། 

འབློར་ལན་གལ་རིམ། ཐློན་སྐྱེད་རྒྱུ་ཆས་གཙོ་བློ་རྣམས་བདག་གིས་བཟུང་ཞིང་། བཟློ་པ་རྣམས་ཀི་

ངལ་རློལ་ལྷག་མར་བཤུ་གཞློག་གཏློང་མཁན་གི་གལ་རིམ།

འབློར་ལན་མ། [མངློན]མཚན་མློ། 

འབློར་ལན་ཧྲུལ་པློ། ཕྱུག་པློ་གང་ཞིག་དབུལ་ཆས་སུ་ཞུགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན།

འབློར་པ། ① ནློར་དང་ལློངས་སྤློད། ②ཕུན་ཚོགས། འབློར་པར་གྱུར་ཚེ་ཀུན་ཀང་གཉེན། ། ཁིམ་

གི་འབློར་པ་རྒྱས་པ། ③རང་ཕློགས་གཞན་ཕློགས་བཅས་ཁློན་བསློམས་བཅུ་ཡློད་པས་གངས་

བཅུ་མཚོན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབློར་པ་རྒྱ་ཆེ་བ། ① ལློངས་སྤློད་སྟློབས་ཆེ་བ། ② རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཕལ་

གི་བློ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་དཔལ་འབློར་ཕུན་ཚོགས་རྒྱ་ཆེ་བ་སྟློན་པའི་རྒྱན།

འབློར་པ་བཅུ། མི་ཡིན་པ་དང་། ཡུལ་དབུས་སུ་སྐྱེས་པ། དབང་པློ་ཚང་བ། ལས་མཐའ་མ་ལློག་པ། 

སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ལ་དད་པ་སྟེ་རང་འབློར་ལྔ་དང་། སངས་རྒྱས་བློན་པ་དང་། དེས་ཆློས་

གསུངས་པ། བསྟན་པ་གནས་པ། བསྟན་པའི་རེས་སུ་འཇུག་པ། མཐུན་རྐྱེན་དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་ཡློད་པ་སྟེ་གཞན་འབློར་ལྔ་བཅས་བསློམས་པས་བཅུའློ།། 

འབློར་པ་གཉིས། གཞན་གིས་འབློར་པ་དང་། རང་གིས་འབློར་པའློ།། 

འབློར་པ་དྲུག ༡ཚེ་རིང་བ། ༢ དབང་ཆེ་བ། ༣བཀྲ་ཤིས་པ། ༤ གཟི་མདངས་ཆེ་བ། ༥ འཁློར་མང་

བ། ༦ ལློངས་སྤློད་ཆེ་བའློ།། 

འབློར་པློ། ① ཡློ་བད་འཛོམས་པློ། ② ལུས་ཀི་ཤ་སྟློབས་བཟང་བ་དང་རྒྱགས་པ། མི་ཤ་འབློར་པློ། 

འབློར་ཕག རང་གནས་སུ་འཁློར་ནས་གུས་འདུད་ཞུ་བའི་ཕག 

འབློར་བ། ① སེབས་པ་དང་འཕློད་པ། ཡི་གེ་འབློར་བྱུང་། དངློས་པློ་ལག་ཏུ་འབློར་བ། ཚོང་ཟློག་འབློར་

རྒྱུ་ཡློད། འགྲུལ་པ་འབློར་མི་འདུག ② འབབ་པ། རྣལ་མར་འབློར་བ། ③ འབློར་པ་དང་འདྲ། 

འབློར་བ་བཅས། ཕྱུག་པློ། 

འབློར་བེད་བད་ཀན། ར་བའི་བད་ཀན་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ཚིགས་མིག་གི་བར་ན་གནས་ཤིང་། 

བེད་ལས་སུ་ཚིགས་ཕན་ཚུན་འབློར་བ་དང་། རང་ལག་བརྐྱངས་བསྐུམ་སློགས་བེད་པའློ།། 

འབློར་འབིན། [རིང]གཡློ་སྒྱུ། 

འབློར་འབིང་གལ་རིམ། རང་རྒྱལ་ལ་མཚོན་ན་མི་རིགས་འབློར་ལན་གལ་རིམ་ལ་ཟེར།

འབློར་འབེལ་བ། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་རེས་སུ་མཐུན་པ་ལན་མིན་འདུ་བེད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག 

འབློར་མེད། རྒྱུ་ནློར་མེད་པ། 

འབློར་མེད་གལ་རིམ། བཟློ་པའི་གལ་རིམ་ལ་ཟེར་ཞིང་དེ་ནི་ཐློན་སྐྱེད་རྒྱུ་ཆས་དབང་རྒྱུ་མེད་པའི་

ངལ་རློལ་པའི་གལ་རིམ་ཞིག་ཡིན། 

འབློར་མེད་གལ་རིམ་སིད་དབང་སེར་འཛིན། དབུལ་པློ་འློས་ལངས་ཀིས་ལས་འགུལ་སེལ་ཏེ་རྒྱལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ཁབ་ཀི་སིད་དབང་འཛིན་པ་དང་། དེ་ནས་དབུལ་པློའི་ཚོགས་པ་ཁློ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་

དབང་སེར་འཛིན་བ་བའི་གུན་ཁན་གི་སྒིགས་སློལ་ཞིག་ཡིན། 

འབློར་མེད་པ། འབློར་ལན་གལ་རིམ་གི་སྤི་ཚོགས་ནང་ཐློན་སྐྱེད་རྒྱུ་ཆས་དབང་རྒྱུ་མེད་པར་རང་

གི་ངལ་རློལ་འཚོ་བར་བརེན་ནས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་མཁན་བཟློ་པ་ག་པ། 

འབློར་ཚེགས། སམ་པྲ་པ་ཏ་ཞེས་པ་བསྒྱུར་ན། འབློར་ཚོགས་སམ་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་པ་

སྟེ། མཉམ་པ་ནི་དུག་མེད་པའི་དློན་ནློ།། 

འབློར་ཚོགས། ① དཔལ་འབློར་ཕྱུག་པློ། འགློ་བ་ཡློངས་ལ་འབློར་ཚོགས་སྨིན་གྱུར་ཅིག ② [རིང]

མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་པ་སྟེ། མཉམ་པ་ནི་དུག་མེད་པའི་དློན་ནློ།

འབློར་འཛིན། ཡི་གེ་སློགས་འཕློད་པའི་འཛིན།

འབློར་ལན། ཅ་ལག་སློགས་འཕློད་པའི་དཔང་ལན། 

འབློལ་བ། བློལ་བ། འབློལ་བ། བློལ། གཡློལ་བ་དང་། འབློས་པ། ལམ་བློལ་ནས་ཕིན་པ། ལམ་དློག་

ས་ནས་ཕར་ཚུར་བློལ་བ། རང་འཁིའི་འགན་ཁུར་ལས་འབློལ་ཐབས་མེད།

འབ། བེས་ཀི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ། 

འབ་གློ ① ཤིང་ཐློག་ཨ་མྲ་ཞེས་པའི་འབས་བུ་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་བད་ཀན་

སྨུག་པློ་དང་། བད་ཀན་སེར་པློ། ཕློ་ནད་ཀིས་དང་ག་འགགས་པ་སློགས་ལ་ཕན། ② ཤིང་ཐློག་

ཆི་བི་ཁ། 

འབ་གློ་ཁཎ། ཤིང་ཐློག་འབ་གློ་བཙོས་གདུས་ཀི་ཁུ་བ་གར་པློ། 

འབག མར་སློགས་སྣུམ་འཇློག་བེད་ཀི་སྣློད། 

འབག་ཚིལ། གཞང་ཚིལ་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག 

འབང་། [ཡུལ]འབློག་པའི་སློད་ས་སྦྲ་ཁིམ། 

འབང་རྒྱས། བཟློ་ལ་མིའི་སྙིང་ཁ་ལ་བུའི་གཏློར་མ་ཟླུམ་པློ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

འབང་གཅེས་པ། [རིང]སྤད་ལག་ར་བ་ཆེ་བ། 

འབང་བཏབ་པ། ① གུར་ཕུབ་པ། ② དྲློ་བཏབ་པའམ་ཚ་ཕློགས་བརྒྱབ་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབང་བ། འབངས་པ། འབང་བ། འབློངས། རེས་སུ་འགློ་བ་དང་། སྙེག་པའམ། འཇུག་པ། སློན་སྐྱློད་

པའི་རེས་སུ་འབངས་ནས་མདུན་དུ་འགློ་བ། རང་ཚུགས་མི་འཛིན་པར་གཞན་གི་ཁའི་རེས་སུ་

མ་འབང་ཞིག 

འབང་ས། འབློག་པའི་སློད་སའམ། ཚོགས་ས། 

འབངས་པ། རེས་སུ་འབང་བའི་འདས་པའི་ཚིག

འབད། ཡུལ་གཞན་ཞིག་གི་ངློས་སུ་ཡློད་པའི་དངློས་པློར་བཟུང་ནས་མི་གཏློང་བའི་དློན། སློས་རུས་

པའི་ངློས་ཀི་ཤ་འབད་པ། བི་བས་ཡུང་འབད་པ། ར་ཡིས་ལང་སློང་འབད་པ་ལ་བུ་རྣམས་སློ།། ཁི་

ཡིས་སློ་འབད་བས་པ། རྒྱབ་རས་བགློས་ནས་སློ་འབད་ཅིག་ཐུབ་ནའང་བེད་དགློས་རེད་ལ་བུ།

འབད་འབད། ཟ་ཕྲུག་ཡང་ཡང་ཤད་པའམ། སློས་ཡང་ཡང་རྡར་བ། རུས་པ་འབད་འབད་བས་ན་

སྐྱིད་པློ་ཡློང་། 

འབན། བན་གི་ད་ལ་བ། 

འབབ་ལག ར་དྲེལ་སློགས་ལ་གཞུ་བེད་ཀི་ལག་ཚན་རིགས། 

འབབ་པ། བབས་པ། བབ་པ། བློབས། གཏློར་བ་དང་། སྣུན་པ། རྡུང་བ། གཞུ་བ། ས་ལ་བེ་མ་བབས་

པ། ར་ལ་ལག་ཚན་གིས་བབས་ཏེ་མགློགས་པློ་འགློ་རུ་སྐུལ་བ། 

འབམ། འབྲུ་རྡློག་ལ་བུའི་མིང་སྟེ། འབྲུ་འབམ་གཅིག གློ་འབམ་གཅིག་ཅེས་པ་ལ་བུ།

འབམ་ཟེར། [རིང]ཟས་ཀི་དུམ་བུ་ཧྲལ་ཧྲུལ། 

འབལ། སློ་སློར་ཁ་འབལ་རྒྱུ་དང་འབལ་བཞིན་པ། 

འབལ་སང་། ① འབལ་མེད་བ་རྒྱུར་ངེས་པའི་རིགས། ལག་པ་དང་དཔེ་ཆ་འབལ་སང་། དམག་མི་

དང་གློ་མཚོན་འབལ་སང་། ② འབལ་བའི་སང་བའི་བསྡུས་ཚིག

འབལ་སང་སྐུ། དགེ་སློང་གིས་འབལ་མེད་བཅང་རྒྱུའི་ཐུབ་དབང་གི་སྐུ་བརན།

འབལ་བ། ① སློ་སློར་འཐློར་བ་དང་། ཁ་འགེས་པ། འགློགས་པའི་ཐ་མ་འབལ་བ་ཆློས་ཉིད་ཡིན། 

གློགས་པློ་ཁ་འབལ་མི་ཕློད་པ། བཟའ་ཚང་བལ་བ། དབུལ་ཞིང་ཕློངས་པའི་གནས་ལས་འབལ་

བ། ལུས་དང་གིབ་མ་བཞིན་དུ་མི་འབལ་བ། ② དག་པའམ། མེད་པར་གྱུར་པ། སྐྱློན་ཆ་བལ་
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བ། མེད་པར་གྱུར་པ། སྐྱློན་ཆ་བལ་བ། མི་འགློ་ཐབས་བལ། འབལ་བའི་སང་བ། སང་ལྟུང་སུམ་

ཅུའི་ནང་གསེས། ཆློས་གློས་གསུམ་གང་རུང་ཉིན་ཞག་ཕྲུགས་གཅིག་གི་བར་དུ་འབལ་བའློ།། 

འབས། ① འབྲུ་རིགས་ཤིག མློན་འབས། ཤ་འབས། འབྲུ་རིགས་ལ་མཐློང་ཆེན་བས་ནས་འབས་

ཉག་མ་གཅིག་ཀང་འཕློ་བརླག་མི་གཏློང་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ག་མ་མེད་པ་དང་། དུང་གི་

མུ་ཏིག པ་ཊ། འབྲུ་དཀར་བཅས་སློ།། ② འགམས་འཁྲུགས་དང་ཁ་ཟས་མ་སྨིན་པ་སློགས་

ཀིས་ངན་ཁག་རྒྱས་ཏེ་རླུང་གིས་བསྒིལ་ནས་ཤིང་བི་ད་ར་ཡི་འབས་བུ་ལར་ས་མཁེགས་ལན་

པར་གྱུར་པས་ན་འབས་ཞེས་ཟེར་ཏེ་ལྷན་སྐྱེས་རྨ་ཡི་ནང་ཚན་ཞིག 

འབས་དཀར། ① ཤུན་པ་མེད་པའི་འབས་གཙང་། ② ལློ་གསར་སྐབས་རེན་འབེལ་གི་ཤིས་ཚིག་

བརློད་མཁན། 

 འབས་ཁང་། ① འབས་འཇློག་སའི་ཁང་པ། ② སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་མཚོ་སྣ་རློང་སློགས་

ལ་མངགས་ནས་མློན་ཡུལ་གི་འབས་ཕར་གཏློང་ཚུར་ལེན་བེད་མཁན། འབས་ཁུ། འབས་

བཙོས་པའི་ཁུ་བ།

འབས་ཁློག [ཡུལ]འབས་བཙོ་སའི་ཁློག་མ། 

འབས་གྲུགས་པ། འབས་འབྲུ་ཆག་གྲུམ་སློང་བ། 

འབས་བགྲུས། འབས་ཀི་སྦུན་པའམ་ཤུན་པ་ཕུད་པ། ཆུ་འཁློར་ལ་བརེན་ནས་འབས་བགྲུས་རྒྱབ་པ། 

འབས་བརྔློས། འབས་ཀི་ཡློས།

འབས་ཅན། འབས་བུ་དང་ལན་པ་སྟེ་རྒྱུ་ལ་གློ

འབས་ཆག འབས་འབྲུ་སིལ་བུར་གྱུར་པ། 

འབས་ཆང་། འབས་ལས་བཅློས་པའི་ཆང་། 

འབས་ཆན། བཙོས་པའི་འབས།

འབས་ཆློས་ལྔ། འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ལྔ་སྟེ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡློན་ཏན་འཕིན་ལས་

རྣམས་སློ།། 

འབས་ཆློས་ཉེར་ལྔ། རིང་མའི་རྒྱུད་སེ་ལས་གསལ་བའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ལྔ། གསུང་ལྔ། ཐུགས་
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ལྔ། ཡློན་ཏན་ལྔ། འཕིན་ལས་ལྔ་སྟེ་ཉེར་ལྔའློ།། 

འབས་མཆློག་གསུམ། འབས་བུ་ཅན་གི་སྨན་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ནས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཨ་རུ་ར་

དང་། བ་རུ་ར། སྐྱུ་རུ་ར་གསུམ་གི་བསྡུས་མིང་ཞིག་སྟེ། སེ་དགེ་དྲུང་འཚོ་བ་གུ་རུ་འཕེལ་གིས་

མཛད་པའི་སྨན་གི་བརྡ་བསྡུས་དང་གབ་མིང་འགའ་ཞིག་བཀྲློལ་བ་བློ་གསལ་མགིན་པའི་རྒྱན་

ལས། འབས་མཆློག་གསུམ་ནི་ཨ་བར་སྐྱུར་གསུམ་གི་བརྡ་བསྡུས་པའི་མིང་ངློ་།། 

འབས་རེན་པ། མ་བཙོས་པའི་འབས།

འབས་ལང་། ཆུ་འབས་ཀི་མྱུ་གུ། 

འབས་ལློངས། ཡ་གིང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀི་ལྷློ་ལེབས་སུ་ཆགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཅིག་ཡིན་ཞིང་། རང་རྒྱལ་གི་བློད་ལློངས་དང་། འབྲུག་ཡུལ། ནྱཻ་པཱ་ལ། ཧིན་རྡུ་བཅས་ཀི་བར་

དུ་གནས་ཡློད། རྒྱལ་ས་ནི་སང་ཐློག་ཡིན་ལ། བརྒྱུད་འཛིན་གི་རྒྱལ་པློའི་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན། 

༡༩༧༥ལློར་ཧིན་རྡུའི་ཁློངས་སུ་ཟླ་སྒིལ་བཏང་བ་རེད། 

འབས་སྙིགས། འབས་ཀི་ཤུན་པའམ་ཕུབ་མ། 

འབས་རགས་ཡང་དག་ལྔ། རྒྱུ་དངློས་གྲུབ་ཀི་འབས་རགས་ཡང་དག རྒྱུ་སློན་སློང་སྒྲུབ་ཀི་འབས་

རགས་ཡང་དག རྒྱུ་སྤི་སྒྲུབ་ཀི་འབས་རགས་ཡང་དག རྒྱུ་ཁད་པར་སྒྲུབ་ཀི་འབས་རགས་ཡང་

དག རྒྱུ་ཆློས་རེས་དཔློག་གི་འབས་རགས་ཡང་དག་གློ

འབས་རློགས། ཚད་མའི་འབས་བུ་སྟེ། རང་ཡུལ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའློ།། 

འབས་རློགས་གཉིས་པ། འབས་རློགས་གསུམ་གི་ཡ་གལ། རང་རིག་གི་ཚད་འབས་ཏེ། འཛིན་རྣམ་

གི་ཤེས་པས་རང་རློགས་པའི་ཆ། གཟུང་རྣམ་གཞལ་བ། འཛིན་རྣམ་ཚད་མ། རང་རིག་འབས་

བུར་འཇློག་པ་ནི་སེམས་ཙམ་པའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཚད་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་གློ

འབས་རློགས་དང་པློ། འབས་རློགས་གསུམ་གི་ཡ་གལ། གཞན་རིག་གི་ཚད་འབས་ཏེ། གཟུང་རྣམ་

གི་ཤེས་པ་རྣམས་ཀིས་རང་ཡུལ་རློགས་པའི་ཆ། གཟུང་བའི་ཡུལ་གཞལ་བ། འཛིན་བེད་གི་བློ། 

ཡུལ་དེའི་རྣམ་པར་ཤར་ནས་ཡུལ་དེ་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་ཚད་མ། རང་ཡུལ་དངློས་

སུ་རློགས་པ་འབས་བུར་འཇློག་པ་སྟེ་མདློ་སེམས་ཐུན་མློང་བའི་ཚད་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་གློ 
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འབས་རློགས་གསུམ། ཚད་མའི་འབས་བུ་ལ་ནང་གསེས་སུ་འབས་རློགས་དང་པློ་དང་། འབས་

རློགས་གཉིས་པ། འབས་རློགས་གསུམ་པ་བཅས་གསུམ་མློ། 

འབས་རློགས་གསུམ་པ། འབས་རློགས་གསུམ་གི་ཡ་གལ། མདློ་སེ་པའི་ཐུན་མློང་མིན་པའི་ལུགས་

ཀི་ཚད་འབས་འཇློག་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། ཕི་དློན་གི་གཟུགས་གཞལ་བ། གཟུགས་དེ་ལ་རང་ཡུལ་

གི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་སློ་ནས་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་ཚད་མ། ཚད་མ་རང་ཉིད་གཟུགས་

ཀི་རྣམ་པར་ཤར་བའི་སློ་ནས་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་ཚད་མ། ཚད་མ་རང་ཉིད་

གཟུགས་ཀི་རྣམ་པར་ཤར་བའི་སློ་ནས་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་མ་གྱུར་པའི་གཟུགས་རློགས་པ་

ཚད་འབས་ཡིན་ནློ།། 

འབས་ལང་། ཀློ་བཏུམས་ཀི་འབས་དློ་པློ། 

འབས་སྟློང་། ① སྙེ་ལློང་། ② དློན་མེད་ཀི་བ་བ། 

འབས་སྟློད་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ནང་ཞིག་ན་བློད་གཞུང་གི་བདག་རྐྱེན་ཐློབ་པའི་སྐུ་རེན་

རྣམས་བཞུགས་གནས་སུ་དགློན་པ་འདི་བཏབ་ཟེར། དེ་ཡང་ཤློག་དཔློན་ང་རློ་ས་རྒྱལ་པས་

རྒྱལ་རློང་གི་དམག་དཔུང་ཁིད་ནས་གློར་དམག་དང་འཐབ་པའི་དཔའ་དར་གཟེངས་བསྟློད་དུ་

བློད་གཞུང་ནས་གསེར་སྐུ་གགས་ཆེན་བཞི་གནང་བར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་

ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རློང་བག་རློང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འབས་བརློལ་བ། འབྲུམ་བུ་ཆེན་པློ་ཡློད་པའི་རྨའི་རྣག་བཏློན་པ། 

འབས་ཐུག འབས་དང་ཤ་གཉིས་མཉམ་དུ་བསེས་པ་ལ་གློ 

འབས་དུས། འབས་བུ་སྨིན་པའི་དུས། 

འབས་དུས་ཀི་རྣམ་ཤེས། འཕེན་བེད་ཀི་ལས་ཀི་དབང་གིས་བདེ་འགློ་དང་ངན་འགློ་གང་རུང་གི་སྐྱེ་

གནས་སུ་ཉིང་མཚམས་སྦློར་བའི་སྐབས་ཀི་རྣམ་ཤེས། 

འབས་དུས་ཀི་འློད་གསལ། གཞི་གདློད་མའི་འློད་གསལ་རང་རྒྱུད་ལ་ཇི་ལར་གནས་པ་དེ་ཉིད་བ་

མས་ངློ་སྤད་དེ་ཉིན་མཚན་གི་འློད་གསལ་གིས་ལམ་དུ་བས་པས། དློན་འབས་གནས་ལུགས་

ཀི་རློགས་པ་མཐར་ཕིན་པའློ།།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབས་དུས་ཀི་འློད་གསལ་ཆློས་སྐུ། སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བདེ་སྟློང་གི་ཡེ་ཤེས། 

འབས་དུས་ཀི་ལློངས་སྐུ། སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་ལུས། 

འབས་དློར་མ། ཤིང་ཞིག དེའི་སློན་དང་པགས་པ་སྨན་དུ་བཀློལ་རུང་། 

འབས་དློས། འབས་སྒློ་བ་དང་། སྒེ་སློགས་ཀི་ནང་དུ་བླུག་པ་ལ་འབས་དློ་ཟེར།

འབས་ལན། [མངློན] ① སྟློན་དུས། ② བློད་ཟླ་གཉིས་པ། 

 འབས་ལན་ནགས། [མངློན]བཟའ་ཤིང་གི་ར་བ། འབས་ནད། ནད་ཀི་རགས་ལ་བལློས་ནས་

བཏགས་པའི་ལྷན་སྐྱེས་རྨ་རིགས་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ལུས་ཀི་ཕི་ནང་གི་ཆ་ཤས་ངེས་མེད་དུ་

རྡློག་ཏུ་སྐྲངས་པ་འབྱུང་བའི་ནད་ཀི་མིང་སྟེ། སྟག་ཚང་ལློ་ཙཱ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་གིས་མཛད་

པའི་གསློ་བ་རིག་པའི་མིང་ཚིག་འགའ་ཞིག་གི་དློན་གི་བཞིན་རས་གསལ་བར་སྟློན་པའི་མེ་

ལློང་ལས། འགམས་འཁྲུངས་དྭངས་མ་མ་སྨིན་པས། ཁག་ངན་རྒྱས་ཏེ་ར་མིག་བེར། རླུང་གིས་

བསྒིལ་ནས་བེ་འབས་ལར། ས་ཞིང་མཁེགས་འགྱུར་འབས་ཞེས་བཤད། ཅེས་གསུངས། 

འབས་སྣ་གསུམ། སྨན་ཨ་འབས་ས་འབས་འཇམ་འབས་ཏེ་གསུམ། 

འབས་གནས། འབས་བུ་ལ་གནས་པའི་བསྡུས་མིང་། 

འབས་གནས་བཞི། རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་དང་། ཕིར་འློང་འབས་གནས། ཕིར་མི་འློང་འབས་

གནས། དག་བཅློམ་འབས་གནས་བཅས་བཞི། 

འབས་ལྤགས། འབས་ཀི་ཤུན་པ། 

འབས་སྤུངས། ལྷ་སའི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་གནས་པའི་དགློན་སེ་ཆེན་པློ་ཞིག བློད་ཀི་དགེ་ལུགས་པའི་

དགློན་སེ་ཆེན་པློ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག

འབས་སྤུངས་ཀླུ་འབུམ། བློད་ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས་བརྒྱད་ཉིན་འབས་སྤུངས་དགློན་ནང་གི་མཆློད་རེན་

ཀླུ་འབུམ་ལ་དུས་མཆློད་བེད་པའི་དགའ་སྟློན་ཞིག 

འབས་སྤུངས་ཀླུ་འབུམ་དགེ་བཤེས། དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་དུས་དཀིལ་ཡས་མས་ཤིག་ལ་

མདློ་སྨད་ཨ་མདློ་རེབ་གློང་ས་ཁུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་ཆུང་ངུའི་དུས་ཡབ་ཀི་དྲུང་ནས་ཡི་གེ་

འབི་ཀློག་དང་རི་མློ་གསན་པས་ཚེགས་མེད་དུ་མཁེན། སྐུ་ནར་སློན་ནས་འབས་སྤུངས་ཀླུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

འབུམ་ཁང་ཚན་ཚོགས་བཞུགས་ཀིས་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པློད་ལྔ་ལ་ཐློས་བསམ་དཔྱིས་ཕིན་

པར་མཛད་དེ་དགེ་བཤེས་ཀི་མིང་བཏགས་བཞེས། མཁས་མཆློག་དེའི་བརམ་བའི་རི་མློ་གཙོ་

བློའི་གས་ནི་སློ་མང་གྲྭ་ཚང་གི་གནས་བཅུའི་ཞལ་ཐང་དང་། རྒྱན་དྲུག་མཆློག་གཉིས་ཀི་ཞལ་

ཐང་། སློ་མང་གྲྭ་ཚང་གི་སློ་འཕློར་གི་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་ལེབས་རིས། དཔལ་ལན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་

ཚང་ལ་བདེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་དང་ཆློས་རྒྱལ་ནང་སྒྲུབ་སློགས་སྲུང་མའི་ཞལ་ཐང་བཀའ་

རྒྱ་མར་གགས་པ་བཞེངས་གནང་མཛད་ཡློད། 

 འབས་སྤུངས་སློ་མང་བའི་ཁམས་ཚན་བཅུ་དྲུག ༡ཧར་གདློང་། ༢ བསམ་བློ། ༣ཀླུ་འབུམ། ༤ བ་

བལ། ༥ བ་ཉེ། ༦ གཞུང་པ། ༧ ཟུང་ཆུ། ༨ ཐེ་བློ། ༩ འཆད་པ། ༡༠ར་འློན། ༡༡མངའ་རིས་སྟག་

མློ། ༡༢ རེབ་ར། ༡༣ཆུ་བཟང་། ༡༤གུང་རུ། ༡༥ ས་ཏི། ༡༦ འགའ་ཤིང་བཅས་བཅུ་དྲུག་གློ 

འབས་སྤུངས་རྡློ་ཁང་སློན་མློ། འབས་སྤུངས་དགློན་པའི་དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་མིང་རིང་པ། 

འབས་སྤུང་ཁམས་ཚན་ཉེར་དྲུག ༡ཀློང་པློ། ༢ ཕློ་ཁང་། ༣ཚ་བ། ༤ ཏེ་བློ། ༥ སློ་འབློར། ༦ མི་

ཉག ༧ ལན་མ། ༨ གིང་པ། ༩ གཙང་པ། ༡༠དབུས་སྟློད། ༡༡རློང་པློ་ཤར། ༡༢ རློང་པློ་ནུབ། 

༡༣གློ་བློ། ༡༤ ཉག་རེ། ༡༥ ལྷློ་པ། ༡༦ མངའ་རིས་དཔེ་ཐུབ། ༡༧ རྒྱལ་པ། ༡༨ ཉང་པློ། ༡༩ 

འཕའ་ར། ༢༠ སིངས་ཁ། ༢༡ ཚུལ་ཁང་། ༢༢ རེད་ཐང་། ༢༣མངའ་རིས། ༢༤ གུ་གེ ༢༥ རྒྱ། 

༢༦ གགས་པ་བཅས་ཉེར་དྲུག་གློ 

འབས་སྤི། ① འབས་སྤུངས་དགློན་པའི་སྤི་སློའི་བསྡུས་མིང་། ② སར་དབིན་ཇིས་རྒྱ་གར་དབང་

སྒྱུར་སྐབས་འབས་ལློངས་སུ་བཏང་བའི་གཞུང་ཚབ་བློན་ཆེན།

འབས་སྤི་སློ་སེ་པ། འབས་སྤུངས་དགློན་པ་སྤི་ལ་དབང་བའི་ས་ཞིང་དང་། གཡློག འབློག་ཐང་། 

སེམས་ཅན། འབློག་གཡློག་བཅས་ཀི་དློ་དམ་བས་ཏེ་ཁལ་བསྡུ་བ་དང་། བུ་ལློན་གཏློང་བ། ཚོང་

རྒྱབ་པ་སློགས་དཔལ་འབློར་བདག་གཉེར་བེད་མཁན་ཞིག འདི་གས་རྣམས་ཐློག་མར་གྲྭ་པ་

དབུལ་ཕློངས་གས་ཡིན་ཀང་། གློང་གསལ་གི་བ་ཐབས་དེར་བརེན་ནས་སྟློབས་འབློར་ལན་

པའི་ཕྱུག་པློར་གྱུར་ཏེ། ཐ་ན་སེ་པ་གཞུང་གི་དཔློན་རིགས་རིམ་པ་མཐློ་གས་དང་འགན་ཐུབ་པ་

ཡློང་གི་ཡློད་པ་དང་། ཁློ་ཚོའི་ཤག་ཚང་དེར་ཡློད་པའི་དགེ་ཕྲུག་རྣམས་ཀང་རྒན་གཞློན་རིམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱུད་གཅིག་རེས་གཉིས་མཐུད་དུ་སྤི་སློ་སེ་པའི་གློ་གནས་དང་ལས་འགན་འཛིན་ཐུབ་ཀི་ཡློད། 

འབས་ཕློལ། འབས་ནད་དང་། ཕློལ་མིག་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

འབས་བུ། ① རྒྱུས་བསྐྱེད་པར་བ་བའི་དངློས་པློ། ས་བློན་ལས་མྱུ་གུ་འབྱུང་བ་ལ་བུའློ།། ལློ་འབས། 

ཤིང་འབས། དགེ་བར་འབས་བུ། བཟང་པློ་ཡློད་ལ། སིག་པར་འབས་བུ་ངན་པ་ཡློད་པ། ཁམ་

བུ་བཙུགས་པའི་ལློ་གསུམ་པར་འབས་བུ་ཆགས་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གང་བུ་དང་། སྙེ་

མ། སྦུབས། མཛོད་བཅས་སློ།། ② གཞག་བའམ། དགློས་པའི་གྲུབ་འབས་དང་བས་རེས། ངལ་

རློལ་གི་འབས་བུ། ལམ་ཕློགས་ནློར་བས་ངལ་བ་ཆེ་ཡང་འབས་བ་མེད་པ། ③ རླིག་རྡློག ཕག་

པའི་འབས་བུ་ཕྱུང་བ། ④ གཉན་འབུར་ལ་བུའི་ཕློལ་མིག 

འབས་བུ་སྐྱེད་པ། གྲུབ་འབས་ཐློན་པར་བེད་པ། 

འབས་བུ་ཁད་པར་ཅན་གི་ལམ། མཆློག་གི་འབས་བུ་ཟུང་འཇུག་རྡློ་རེ་འཆང་གི་གློ་འཕང་མངློན་དུ་

བརེས་པར་བེད་པའི་གསང་སགས་ཀི་མྱུར་ལམ།

འབས་བུ་གིང་། རེ་བཙུན་རེད་མདའ་བ་གཞློན་ནུ་བློ་གློས་ཀིས་བཏབ། བཀྲ་ཤིས་ཆློས་སེ་དང་

བཏབ་དུས་མཚུངས། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་སྣེ་

གདློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འབས་བུ་གིང་མཆློད་སྤིན་གར། འབས་བུ་གིང་མཆློད་སྤིན་གར་ཞེས་པ་དེའང་སེ་སིད་ཕག་མློ་གྲུ་

པ་ནས་བཟུང་བློད་ས་གནས་ཀི་སིད་གཞུང་རིམ་བྱུང་སྐབས་འགངས་ཆེའི་མཛད་སློར་འཁབ་

སློལ་ཡློད་པ་ནི་ཏཱ་ལའི་བ་མ་དབུ་སྐྲ་གཙུག་ཕུད་བཞེས་སྐབས་དང་། གསེར་ཁི་མངའ་གསློལ། 

དགུང་གསར་དགའ་སྟློན་བཅས་སུ་ཡིན། དེ་དློན་ནི་རིན་སྤུངས་པ་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་

གགས་པས་ལྷ་ཀླུ། དྲི་ཟ། མིའམ་ཅི། ལློ་ཕེ་ཆེན་པློ། ནམ་མཁའ་ལིང་། གནློད་སྦིན་ཀུན་ཏུ་དགའ་

བ། ཤིས་བརློད་དགའ་བ་འཁིལ་བུ་སྟེ་རྣམ་པ་བརྒྱད་པློ་རང་གཟུགས་ཀི་ཟླློས་པ། གླུ་དབངས་

ཀི་ངེས་པ་བདུན་ལས་དྲངས་ཏེ་སྙན་ཚིག་ཉམས་བསྟུན་གི་བྱུང་བ་བཞིན་སར་ཡློད་གར་རློལ་

དེར་ལེགས་བཅློས་དང་འགའ་ཞིག་ཀང་བསྣན་ཏེ་སློལ་གཏློད་པ་གཞིས་ཀ་བསམ་གྲུབ་རེར་

དར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༦༧༥ལློར་ཕློ་བང་ཕློ་ཏ་ལར་འདར་པ་ལློ་ཙཱ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བསློད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་དང་འཕློངས་རྒྱས་གློང་སྟློད་པ་གཉིས་ཀིས་སར་ཡང་བསྒིགས་པ་ཡིན་

འདུག འབས་བུ་གིང་གི་མཆློད་སྤིན་གར་ལ་ཁློན་འཁབ་ཚན་བརྒྱད་ཡློད། དང་པློ། གང་གི་དྲིན་

གི་བདེ་ཆེན། གཉིས་པ། རིན་ཆེན་སྐྱེད་མློས་ཚལ་གི་མཚོ་འགམ། གསུམ་པ། དྲི་ཟ་ཀུན་ཏུ་

དགའ་བའི་གར། བཞི་པ། མིའམ་ཅི་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་གར། ལྔ་པ། སྟློབས་པློ་ཆེ་ཀུན་ཏུ་དགའ་

བའི་གར། དྲུག་པ། ནམ་མཁའ་ལིང་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་གར། བདུན་པ། གནློད་སྦིན་ཀུན་ཏུ་

དགའ་བའི་གར། བརྒྱད། སྣང་བ་མཚོན་གི་སྐལ་པ་བཟང་པློ་བཅས་སློ།། གློང་གསལ་འཁབ་

ཚན་སློ་སློར་ཆས་དང་འགིང་སྟབས་མི་འདྲ་བ་རེ་ཡློད་པ་དཔེར་ན་མཁའ་ལིང་ཀུན་ཏུ་དགའ་བ་

འཁབ་དུས་ཁྱུང་གི་གཤློག་པ་དང་གཟེ་སྒློ་ཆ་ཚང་གློན་ནས་འཕུར་ལིང་གི་འགིང་སྟབས་བིང་

ཆགས་པ་བེད་ཀི་ཡློད། འབས་བུ་གིང་མཆློད་སྤིན་གར་པའི་རློལ་མློ་གཙོ་བློ་གིང་བུ་ཡིན་ཞིང་

དེ་གར་པའི་རློལ་མློ་མཁན་གིས་འབུད་དཀྲློལ་བེད་ཀི་ཡློད། 

འབས་བུ་འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས། འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་གསུམ་གི་ཡ་གལ། རགས་དང་

བསྒྲུབ་བ་གཉིས་ཀི་རྒྱུ་འབས་འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་། དཔེར་ན་དུང་སྒ་ཆློས་ཅན། 

རག་སྟེ། རློལ་བྱུང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལ་བུའློ།། 

འབས་བུ་འགལ་དམིགས་ཀི་རགས། སྣང་རུང་གི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རགས་ཀི་ནང་གསེས། 

འབས་བུ་རགས་སུ་བཀློད་ནས་དེ་དང་འགལ་བའི་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཐློགས་མེད་འགློག་པ། དཔེར་

ན། དུ་བ་དྲག་འཕྱུར་བས་ཁབ་པར་ནློན་པའི་གཞར་ཆློས་ཅན། གང་འབས་སྤུ་ལློང་བེད་ཀི་གང་

རྒྱུའི་ནུས་པ་ཐློགས་མེད་མེད་དེ། དུ་བ་དྲག་ཏུ་འཕྱུར་བས་ཁབ་པར་ནློན་པའི་དངློས་པློ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ་མེ་འབས་རགས་སུ་བཀློད་ནས། དེ་དང་འགལ་བའི་གང་རྒྱུའི་ནུས་པ་

ཐློགས་མེད་འབྱུང་བ་འགློག་པའློ།། 

འབས་བུ་འགློག་པ། འགློག་པའ་ིརྒྱན་ག་ིནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དགག་བ་འབས་བུའ་ིདངློས་པློ་ཞིག འགློག་

བེད་རྒྱུ་མང་པློ་ཉ་ེབར་ཚོགས་ཀང་འབས་བུ་སྐྱེད་པའ་ིནུས་ཤུགས་མ་ཐློན་པ་སྟློན་པའ་ིརྒྱན་ཞིག 

འབས་བུ་ལྔ། རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུ་དང་། བདག་པློའི་འབས་བུ་དང་། སྐྱེས་བུ་བེད་པའི་འབས་བུ་

དང་། རྣམ་སྨིན་གི་འབས་བུ་དང་། བལ་བའི་འབས་བུ་སྟེ་ལྔའློ།། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབས་བུ་ས་བའ་ིརྒྱུ། རྒྱུའ་ིརྒྱན་ག་ིནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་ས་བར་སྟློན་པའ་ིརྒྱུའ་ིརྒྱན་ཞིག 

འབས་བུ་ཅན། འབས་བུ་ཐློགས་རྒྱུ་ཡློད་པའི་རི་ཤིང་སྤི། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྙེ་མ་ཅན་དང་། 

ནགས་མཆློག འབས་ལན། འབས་བུ་འཛིན། འབྲུ་ལན། མེ་ཏློག་འབས་ལན། བཟའ་ཤིང་། ཤིང་

ཐློག་ཅན་བཅས་སློ།། 

འབས་བུ་ཆེ་བ། བསམ་གཏན་བཞི་པའི་གནས་རིས་གསུམ་པ་སྟེ། གནས་འདིར་སྐྱེས་པའི་ལྷ་

རྣམས་ནི་སློ་སྐྱེས་བསློད་ནམས་ཆ་མཐུན་གི་དགེ་བའི་འབས་བུ་གཞན་འློག་མ་རྣམས་ལས་ཆེ་

བས་འབས་བུ་ཆེ་བ་ཞེས་བ། 

 འབས་བུ་ཆློས་སྐུ། ཚོགས་གཉིས་བསགས་སྟློབས་ཀིས་ཐློབ་པའི་མཐར་ཐུག་གི་ཡློན་ཏན། 

འབས་བུ་གཉིས། དངློས་འབས་དང་། བརྒྱུད་འབས་གཉིས་སློ།། 

འབས་བུ་གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་བདེན་སྣང་། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་མ་རིག་བག་ཆགས་ཀི་

འབས་བུ་བདེན་པར་སྣང་བའི་ཆ་ལ། གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་བདེན་སྣང་དུ་འཇློག་པ་ཡིན། 

བདེན་པར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་རྣམས་ལ། རང་ལ་སྣང་བའི་ཡུལ་རྣམས་རང་འཛིན་ཡུལ་ཅན་ལས་

གཞན་དུ་སྣང་བས་ན་གཉིས་སྣང་དང་། བདེན་པར་གྲུབ་པར་སྣང་བས་སྣང་བ་ལར་མ་གྲུབ་པའི་

རྒྱུ་མཚན་གིས་བདེན་སྣང་ཅན་གི་ཤེས་པ་རྣམས་འཁྲུལ་ཤེས་སུ་འཇློག་པ་ཡིན། བདེན་འཛིན་

ཉློན་སྒིབ་ཡིན་པ་དང་། ས་བརྒྱད་པའི་སྐབས་སུ་ཉློན་སྒིབ་མ་ལུས་པ་སངས་ཏེ་ཤེས་སྒིབ་སློང་

བའི་འགློ་རློམ་པ་དང་། ཉློན་སྒིབ་མ་སངས་པ་ཤེས་སྒིབ་སློང་བའི་འགློ་མི་རློམ་པ་ཁས་བངས་

པ་ཡིན། བདེན་འཛིན་གི་བག་ཆགས་དང་། བདེན་སྣང་གི་ཆ་ཞིག་ཤེས་སྒིབ་ཏུ་འཇློག་པ་ཡིན། 

འབས་བུ་རག [མངློན]བེ་ཏའི་ཤིང་།

འབས་བུ་མཐར་ཕིན་བེད་ཆློས་གཅིག་པུ། དཀའ་སྤད་བརློན་འགྲུས།

འབས་བུ་དང་འགལ་བའི་ཁབ་བ་དམིགས་པ། འགལ་བའི་ཁབ་བ་དམིགས་པ་བཞིའི་ནང་གསེས། 

གནློད་བེད་ཀི་ཁབ་བ་རགས་སུ་བཀློད་ནས། གནློད་བའི་འབས་བུ་འགློག་པ་སྟེ། དཔེར་ན། 

ཙནྡན་གི་མེས་ཁབ་པར་ནློན་པའི་གཞིར་ཆློས་ཅན། གང་འབས་སྤུ་ལློང་བེད་མེད་དེ། ཙནྡན་གི་

མེས་ཁབ་པར་ནློན་པའི་དངློས་པློ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ་ཙན་དན་ཀི་མེས་གང་བའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

འབས་བུ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའློ།། 

འབས་བུ་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པ། འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པ་བཞིའི་ནང་གསེས། 

གནློད་བེད་ཀི་འབས་བུ་རགས་སུ་བཀློད་ནས། གནློད་བའི་འབས་བུ་འགློག་པ་སྟེ། དཔེར་

ན།འབས་བུ་དང་འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པ། འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པ་དུ་བ་

དྲག་ཏུ་འཕྱུར་བས་ཁབ་པར་ནློན་པའི་གཞིར་ཆློས་ཅན། གང་འབས་སྤུ་ལློང་བེད་མེད་དེ། དུ་བ་

དྲག་ཏུ་འཕྱུར་བས་ཁབ་པར་ནློན་པའི་དངློས་པློ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ་མེ་འབས་ཀིས་

གང་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པ་བཞིའི་ནང་གསེས། གནློད་བེད་ཀི་ངློ་བློ་རགས་སུ་བཀློད་ནས། 

གནློད་བའི་འབས་བུ་འགློག་པ་སྟེ། དཔེར་ན། མེས་ཁབ་པར་ནློན་པའི་ཤར་གཞིར་ཆློས་ཅན། 

གང་འབས་སྤུ་ལློང་བེད་མེད་དེ། མེས་ཁབ་པར་ནློན་པའི་དངློས་པློ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་

བུ་མེའི་རང་བཞིན་གིས་གང་བའི་འབས་བུ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའློ།། 

འབས་བུ་དུད་པ། འབས་བུ་ཐུར་དུ་འཕང་བ། འབས་བུ་དུད་པའི་ཤིང་གི་ཡལ་ག

འབས་བུ་རྡློ་རེ་འཛིན་པ། སགས་ལམ་ཡི་དམ་གཟུགས་སྐུ། བསྐྱེད་རིམ་བསློམ་པའི་རྣལ་འབློར་ཞིག 

འབས་བུ་ནག [མངློན]སློ་མ་ར་ཛཱ། 

འབས་བུ་རྣམ་དག་གི་དཀིལ་འཁློར། བརྡའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་ཞུགས་ནས། དློན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་

དཀིལ་འཁློར་སྤློས་བཅས་ཞི་ཁློའི་བསྐྱེད་བཟླས་དང་། སྤློས་མེད་རློགས་རིམ་ཆློས་ཉིད་མངློན་

སུམ་དློན་གི་དཀིལ་འཁློར་ལ་བལས་པས་སྣང་བཞི་ཚད་དུ་ཕིན་ཏེ། གཞློན་ནུ་བུམ་སྐུའི་དཀིལ་

འཁློར་མངློན་དུ་བེད་པའློ།། 

འབས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ། དགེ་སིག་གི་འབས་བུ་བདེ་སྡུག་གི་རྣམ་པར་དངློས་སུ་ཉམས་སུ་མློང་བའློ།། 

འབས་བུ་འབིན་པ། ① རྒྱུས་འབས་བུ་འབྱུང་བར་བེད་པ། ② ཕློའི་རླིག་འབས་གཅློད་པ། 

འབས་བུ་འབྱུང་། [མངློན]ཉུག་རུམ་པ། 

འབས་བུ་མ་དམིགས་པའི་རགས། དུ་བའི་དངློས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐློགས་མེད་མེད་དེ། དུ་བ་མེད་པའི་

ཕིར་ཞེས་བཀློད་པའི་ཚེ། འབས་བུ་དུ་བ་བཀག་པའམ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ལས་རྒྱུ་ནུས་

པ་ཐློགས་མེད་དེ་ཡློད་པ་འགློག་པའི་གཏན་ཚིགས།



  2040  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབས་བུ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར། གཞན་རིགས་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་བཅུ་བཞིའི་ནང་གསེས། 

འབས་བུ་རགས་སུ་བཀློད་པའི་ཐལ་འགྱུར་གང་ཞིག་བཟླློག་ན་རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་རང་རྒྱུད་

འཕེན་པ་སྟེ། དཔེར་ན། མེ་མེད་དུས་ཀི་རྒྱ་མཚོར་ཆློས་ཅན། མེ་ཡློད་པར་ཐལ། དུ་བ་ཡློད་པའི་

ཕིར། ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་གིས། དེ་ཆློས་ཅན། དུ་བ་མེད་དེ། མེ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་བཟླློག་

པ་རང་ལས་གཞན་པའི་རིགས་འཕེན་པའློ།།

འབས་བུ་སྨིན་པ། ① ཤིང་ཐློག་སློགས་སྨིན་པ། ② ལས་དློན་ལ་གྲུབ་འབས་ཐློན་པ། 

འབས་བུ་རློགས་པ་ཆེན་པློ། སགས་རིང་མའི་གཞུང་ལུགས་ལ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཉིད་སྒིབ་བེད་ཀི་

དྲི་མ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དག་པའི་གནས་སྐབས་ཏེ་དེ་ཉིད་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་

ཀི་འཆར་གཞི་ཡིན་པས་རློགས་པ་དང་། དེ་ཡང་ངློ་བློ་ཡེ་དག་ཡིན་པས་སང་བ་ཕུན་ཚོགས་

དང་། རང་བཞིན་གསལ་བའི་ཆ་ནས་སྟློབས་སློགས་རྒྱལ་བའི་ཡློན་ཏན་མ་ལུས་པ་ལྷུན་གིས་

གྲུབ་པས་རློགས་པ་ཕུན་ཚོགས་དང་། དེ་གཉིས་ཟུང་དུ་ཚོགས་པ་ལས་ལྷུན་གྲུབ་རེན་འབྱུང་གི་

སྣང་བ་འགློ་བའི་དཔལ་དུ་ཤར་བ་ཕིན་ལས་ཕུན་ཚོགས་ཏེ་སང་རློགས་ཕིན་ལས་གསུམ་གི་

བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་པས་ཆེན་པློའ ློ།། 

འབས་བུ་བཞི། དགེ་སྦློང་གི་འབས་བུ་བཞི་དང་དློན་གཅིག 

འབས་བུ་གཡུར་དུ་ཟ་བ། འབས་བུས་ཕྱུག་པ། 

འབས་བུ་རགས་པ་བཅུ། རིམ་པར་ཕྱུག་པློ་དང་། བདེ་འགློ་དང་། སེམས་ཅན་ཡློངས་སུ་མི་གཏློང་

བ་དང་། ཡློན་ཏན་འཕེལ་བ་དང་། གདུལ་བ་ལམ་ལ་འཇུག་པ་དང་། རྣམ་པར་གློལ་བར་བེད་

པ་དང་། སྦིན་སློགས་དགེ་བ་མི་ཟད་པར་སྤློད་པ་དང་། ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་དགེ་བ་རྒྱུན་མི་འཆད་

པ་དང་། མི་མཐུན་ཕློགས་ཟིལ་གིས་གནློན་ཅིང་དགེ་བ་དེ་ཉིད་ངེས་པར་བེད་པ་དང་། བདག་

གཞན་ཆློས་ལ་ལློངས་སྤློད་ཅིང་ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་བཅས་སློ།། 

འབས་བུ་རང་གི་ངློ་བློ་ཙམ་སྟློན་པའི་སིད་པ་ཅན། སིད་པ་ཅན་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། 

གགས་པ་དང་མ་གགས་པའི་རྒྱུ་གཉིས་ཀ་བཀག་ནས་རྒྱུ་མེད་པ་ཙམ་ལས་བྱུང་བའི་འབས་བུ་

རང་གི་ངློ་བློ་ཉིད་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག



  2041  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

འབས་བུ་རེ་དློགས་ཐ་སྙད་སློངས། འབས་བུ་སེམས་ཆློས་སྐུར་ངློ་འཕློད་ནས་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན་

པས། དེ་ལ་རེ་དློགས་དང་བཟང་ངན་གི་རྣམ་རློག་གང་གིས་ཀང་བཟློ་བཅློས་བེད་མི་རུང་ཞིང་། 

ཐ་སྙད་དེ་ཀུན་རློབ་ཀི་སྣང་བ་གང་ཡིན་ཀང་སློངས་ཤིག་ཅེས་པའློ།། 

འབས་བུ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ། རྒྱུ་སིག་པ་བས་པས་འབས་བུ་སྡུག་བསལ་དང་། རྒྱུ་དགེ་བ་བས་

པས་འབས་བུ་བདེ་བ་དང་། ཐར་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་སློགས་མེད་དློ་ཞེས་སྐུར་བ་

འདེབས་པའློ།། 

འབས་བུ་ལ་རྒྱུ་མིང་བཏགས་པ། རྒྱུའི་མིང་འབས་བུ་ལ་བཏགས་པ། 

འབས་བུ་ལ་ཉེ་བར་སྤློད་པ། འབས་བུ་དངློས་སུ་བེད་སྤློད་བེད་པ། 

འབས་བུ་ལ་གནས་པ། རྒྱུན་ཞུགས་སློགས་དགེ་སྦློང་གི་འབས་བུ་བཞི་པློ་གང་རུང་ལ་གནས་ཤིང་

དེ་ལ་འབས་བུ་གཞན་ཐློབ་པ་ལ་མི་བརློན་པ་དང་བརློན་པའི་ཆ་གཉིས་ཡློད།

འབས་བུ་ལ་ཞུགས་པ། རྒྱུན་ཞུགས་སློགས་དགེ་སྦློང་གི་འབས་བུ་བཞི་གང་རུང་ཐློབ་པའི་ཆེད་

རང་སྐལ་གི་ཉློན་མློངས་པ་མ་སངས་པ་སློང་བ་ལ་བརློན་པའམ་སྦློར་བ་ཅན་ནློ།། 

འབས་བུ་ཤེར་ཕིན། འཁློར་བ་ཕ་རགས་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་ཟིན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཁད་པར་ཅན། 

འབས་བུ་སློག་གཅློད་ཀི་ནད་དགུ། འཚོ་བ་གསུམ་ཟད་པ། འདུ་བ་གཤེད་དུ་བབས་པ། སྦློར་བ་

མཚུངས་པ། གནད་དུ་བབས་པ། དུས་ལས་འདས་ཏེ་རླུང་ནད་སློག་རེན་ཆད་པ། ཚ་བ་ལ་

བཟླས་པ། གང་བ་གཏིང་འཁར་བ། ཟུངས་ཀིས་མི་ཐུབ་པ། རྣམ་པར་འཚེ་བའློ།། 

འབས་བུ་གསང་སགས་ཀི་བསྟན་པ། འབས་དུས་ཀི་རྒྱལ་བའི་སྐུ་འཐློབ་པའི་ལམ་མྱུར་བའི་ཟབ་ཆློས། 

འབས་བུ་གསུམ། ཨ་རུ་ར་དང་། བ་རུ་བ། སྐྱུ་རུ་ར་བཅས་གསུམ་སྟེ། ནུས་པས་ཁག་མཁིས་སེལ། 

བཅུད་ལེན། མིག་གསལ། འདུ་བ་སྙློམ་པར་བེད། 

འབས་བུའི་རྒྱུད། ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་དེ་ཉིད་གློ་བུར་གི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ལས་གནས་གྱུར་

པའི་ཚུལ་གིས་དག་པ་གཉིས་ལན་གི་སྐུར་མངློན་དུ་གྱུར་པ། 

འབས་བུའི་དགའ་བ་བཞི། ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་འབས་དུས་ཀི་དགའ་བ་བཞི་སྟེ། རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་

རྣམ་རློག་གི་ས་བློན་བཅློམ་པའི་བདེ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་དགའ་བ། ཤེས་རབ་ནི་སྟློང་གཞི་ཡེ་



  2042  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤེས་སྤློས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བས་བདེ་བ་དེ་དང་ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པས་སྣང་བ་རྣམ་

བཅས་རྣམ་མེད་གང་རུང་དུ་འཆར་བ་མཆློག་དགའ། སློམ་ལམ་དུ་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་

བརྒྱད་ལས་ཡང་དག་པའི་ལ་བ་ནི་རྣམ་པ་ཀུན་ལན་གི་སྟློང་ཉིད་དེ་ཁད་དགའ། ཏིང་ངེ་འཛིན་

ནི་ཡུལ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀི་ར་ཁམས་བདེ་བར་གནས་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་དང་སྟློང་ཉིད་ཟུང་

འཇུག་གི་སྐུ་ནི་ལྷན་སྐྱེས་དགའ་བའློ།། ཞེས་པ་འདི་དག་ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས་སློ།། 

འབས་བུའི་ཆློས། ཕུང་པློ་ལྷག་མ་དང་བཅས་པ་དང་། ཕུང་པློ་ལྷག་མ་མ་ལུས་པའི་མ་ངན་ལས་

འདས་པ་དང་། ཡང་ན་སྐུ་བཞི་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས། འབས་བུའི་སྙིང་། 

ཤིང་ཐློག་གི་ཚི་གུ 

འབས་བུའི་རགས། རློད་གཞི་ཆློས་ཅན་གི་སྟེང་དུ་སྒྲུབ་ཆློས་དེ་གཏན་ཚིགས་རང་དང་རས་ཐ་དད་

དུ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཏེ། དཔེར་ན་རློད་གཞི་དུ་ལན་གི་སྟེང་དུ་སྒྲུབ་ཆློས་མེ་དེ་གཏན་

ཚིགས་དུ་བ་རང་དང་རས་ཐ་དད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རགས། 

འབས་བུའི་རགས་ལྔ། འབས་བུའི་རགས་ཡང་དག་ལ་སྦློར་བ་འགློད་ཚུལ་གིས་དབེ་ན་ལྔ་སྟེ། རྒྱུ་

དངློས་སྒྲུབ་ཀི་འབས་རགས་དང་། རྒྱུ་སྤི་སྒྲུབ་ཀི་འབས་རགས་དང་། རྒྱུ་སློན་སློང་སྒྲུབ་ཀི་

འབས་རགས་དང་། རྒྱུ་ཁད་པར་སྒྲུབ་ཀི་འབས་རགས་དང་། རྒྱུ་ཆློས་རེས་དཔློག་གི་འབས་

རགས་བཅས་སློ།།

འབས་བུའི་རེན་འབེལ་དྲུག ཕིའི་རེན་འབེལ་གི་ཆར་གཏློགས་འབས་བུའི་རེན་འབེལ་ལ་དབེ་ན་ར་

བ་དང་། སློང་བུ་དང་། ཡལ་ག་དང་། ལློ་མ་དང་། མེ་ཏློག་དང་། འབས་བུ་སྟེ་དྲུག་གློ

འབས་བུའི་ཐེག་པ། གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ལྷ་དང་དེ་དག་གི་ལློངས་སྤློད་སློགས་འབས་བུའི་རྣམ་པ་

ད་ལ་ནས་ལམ་དུ་བེད་པས་སགས་ལ་འབས་བུའི་ཐེག་པ་ཞེས་བའློ།། 

འབས་བུའི་ཕུང་པློ། [མངློན]བེ་ཏའི་ཤིང་།

འབས་བུའི་བློན། བློད་རྒྱལ་པུ་དེ་གུང་རྒྱལ་སྐབས་དར་བའི་བློན་གི་བེ་བག་སྟེ། ཚེ་ཕི་མར་བསློད་

ནམས་འབྱུང་བར་སྨློན་ལམ་འདེབས་པའི་ཆློས་ལུགས་འཛིན་མཁན་ཞིག འབས་བུའི་བློན་

རིགས་ལྔ། འདིའི་འགེལ་བཤད་ཞིབ་པ་ཞིག་སློན་ཆད་མ་མཐློང་བས་ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ལས་གསུངས་པ་ལར་རང་གངས་ཙམ་སྨྲློས་ན། ༡དགེ་བསྙེན། ༢ ཨ་དཀར། ༣དྲང་སློག ༤ 

ཡེ་གཤེན་བཅས་བཞིའི་སྟེང་ཁད་པར་ཆེན་པློའི་ཐེག་པ་གཅིག་བསྣན་པས་ལྔ་ཡིན་པ་དང་དགེ་

བསྙེན་ལ་སྣློད་བཅུད་འབྱུང་རློགས་ཀི་མདློ་སེ་སློགས་དང་། ཨ་དཀར་ལ་རྒྱུད་ལུང་དུ་མ་ཡློད་

པ་དང་། དྲང་སློང་ལ་འབུམ་སེ་བཞི། ཡེ་གཤེན་ལ་སེམས་ལུང་སེ་བཞི། ཁད་པར་ཆེན་པློའི་

ཐེག་པ་ལ་མན་ངག་སེ་ལྔ་ཡློད། རྒྱུའི་བློན་བཞིས་གཟུང་འཛིན་གི་རློག་པ་ཆ་བཞི་སློང་། དགེ་

བསྙེན་དང་དྲང་སློང་གཉིས་ཀིས་ཉློན་སྒིབ་སྦློང་། ཁད་པར་བ་ན་མེད་པའི་ཐེག་པས་ལྷན་སྐྱེས་

ར་བ་ནས་གཅློད། ཡང་ན་རྒྱུའི་བློན་བཞིས་བསྐལ་པ་དུ་མར་སྦངས་པས་མློས་སྤློད་ཀི་ས་བཞི་

ཐློབ། དགེ་བསྙེན་དང་དྲང་སློང་གིས་བསྐལ་པ་གངས་མེད་གསུམ་ལ་ལམ་བགློད་ནས་ཐར་པ་

ཐློབ། ཨ་དཀར་དང་ཡེ་གཤེན་གཉིས་ཀིས་སྐྱེ་བ་གཅིག་ལ་ཐར་པ་ཐློབ། ཁད་པར་བ་ན་མེད་

པའི་ཐེག་པས་ཚེ་གཅིག་ཉིད་ལ་བློན་སྐུ་ཐློབ་ཅེས་བཤད་དློ།། ཞེས་གསུངས་པའི་མཇུག་ཙམ་

ལ་ལ་སློམ་དང་ཐེག་པ་སློགས་ཀི་འདློད་ཚུལ་འདི་དག་ཡུལ་མང་མཁར་གསང་བའི་བློན་ཕུག་

ཏུ། སྟག་གཟིག རྒྱ་དཀར་ནག བློད་ལ་སློགས་པའི་རིག་འཛིན་མཁས་པ་མཐའ་དག་འདུས་

ནས། བློན་གི་སློ་མློ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟློང་ལས་བསྡུས་པའིགསང་སགས་རློང་འཕན་ཉི་འློད་རྒྱན་

ཞེས་བ་བ་ལས་འབྱུང་བ་ལར་བིས་ཞེས་གསུངས།

འབས་བུའི་དབང་། བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་མངློན་དུ་བེད་པ་ལ་བརྡའི་དབང་འློད་ཟེར་ཆེན་པློའི་

དབང་གི་མཐར་འབས་བུ་མཆློག་ཐློབ་པ་འབས་བུའི་དབང་ངློ་།།

འབས་བུའི་གཟུགས་གཉིས། ཕིའི་གཟུགས་དང་། ནང་གི་གཟུགས་སློ།།

འབས་བུའི་ཤིང་། བཟའ་བའི་འབས་བུ་སྐྱེ་བའི་ཤིང་སྤིའི་མིང་ཡིན། 

འབས་བ་སྤི། འབས་སྤུངས་སློགས་དགློན་པ་ཆེ་བ་འགའ་ཞིག་གི་ནང་ཆློས་ཁིམས་དང་། སིད་

འཛིན་གི་བདག་གཉེར་བེད་མཁན་རིམ་པ་མཐློ་ཤློས་རྣམས་མཉམ་དུ་གློས་བསྡུར་བེད་པའི་

ཚོགས་འདུའི་མིང་ཡིན། ཚོགས་འདུ་དེའི་ནང་། གྲྭ་ཚང་ཁག་སློ་སློའི་མཁན་པློ་དང་། ཚོགས་

ཆེན་དབུ་མཛད། ཚོགས་ཆེན་ཞལ་ངློ་གཉིས། སྤི་སློ་རྒན་གཞློན། ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཕློ་བང་གི་དློ་

དམ་བཅས་ཞུགས་དགློས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབས་མློ་ལློངས། འབས་ལློངས་ཀི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས། 

འབས་མློ་གཤློངས། འབས་ལློངས། 

འབས་རྨེན། རྨ་འབས་ཀི་རེས་ཤུལ།

འབས་སྨིན་སར་ལྷུང་། དུས་ལ་བབས་ན་འགློག་ཏུ་མེད་པའི་དཔེ།

འབས་རམ། འབས་བཏགས་པའི་ཕེ།

འབས་ཚ། འབས་ཐུག 

འབས་ཚལ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལགས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༩༣༡ལློར་ཀརྨ་འཕིན་ལས་ཀིས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། འབས་ཚལ་ཇློ་མློ་རི་ཁློད་ཡང་དགློན་པ་འདིའི་ཁློངས་ཡིན། ད་

ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཀར་མཛེས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འབས་ཞིང་། འབས་བཏབ་པའི་ཞིང་།

འབས་ཟན། ① འབས་རླངས་བཙོས་སམ། འབས་རམ་བརིས་པའི་སགས། ② འབས་ཟ་མཁན། 

འབས་ཟན་སགས་བཙོས་མ། འབས་ཐུག་གར་པློ། འབས་ཟླ། [མངློན]དབློ་ཟླ་བ་སྟེ་བློད་ཟླ་གཉིས་པ། 

འབས་གཟུགས། འབྱུང་བ་ཆེན་པློ་བཞི་དག་རྒྱུར་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་གཟུགས་ཏེ། དབང་ལྔ་

སློགས་ནང་གི་གཟུགས་དང་། དློན་ལྔ་སློགས་ཕིའི་གཟུགས་རྣམས་སློ།། 

འབས་གཟུགས་བཅུ་གཅིག གློང་གི་འབས་བུ་གསུམ་ཞེས་པ་དང་དློན་གཅིག 

འབས་ཡུལ། ① འབས་ཐློན་སའི་ཡུལ། ② འབས་ལློངས་ཀི་ཡུལ། 

འབས་ཡློས། བརྔློས་པའི་འབས། 

འབས་རིགས་དྲུག ༡ རླུང་འབས། ལློ་བ་སློ་འཁློག་བེད། མགློ་བློ་འཁློར། ༢ མཁིས་འབས། མདློག་

དམར་ཞིང་ཚ་བ། རྣག་སྨིན་ནས་ཚ་དྲློད་སྐྱེ་བ། ༣བད་ཀན་འབས། ཁ་མདློག་སྐྱ་བ། སྒེག་པ་བེད། 

ཟས་མི་འཇུ། ༤ ཁག་འབས། ནུ་མ་དང་མངལ་དུ་འབྱུང་བ། རབ་ཏུ་ཚ་ཞིང་འབྲུམ་པ་ནག་པློས་

ཁབ་པ། ༥ བསྣད་འབས། མཚོན་གིས་བཅད་པ་དང་། རྡློ་དབྱུག་སློགས་ཀིས་བརྡབ་པའི་རྐྱེན་

ལས་བྱུང་བ་ནི་བཅློས་ཕན་བས་པས་ཞི་ཞིང་སར་ཡང་ལང་སྟེ་རྒྱུན་དུ་གནས་པར་འགྱུར། ༦ བེ་

འབས། འབས་ནད་བེའུ་སློང་ང་ཙམ་ལ་ས་བ་ཟུག་མེད་ཅིང་བརན་པར་གནས་སློ།། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

འབས་ལུང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་སྟློད་ཙམ་ན་ཨ་དཀློན་སངས་རྒྱས་ངློ་བློས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་

བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་བརྒྱད་ཟིལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འབས་ཤིང་། སྤིར་འབས་ལན་གི་ཤིང་ཞེས་བཟའ་ཤིང་གི་རིགས་ཀུན་ལ་འཇུག་ཀང་སྐབས་འདིར་

ཁམ་བུའི་ཤིང་ལ་གློ་དགློས་ཏེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་

པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། འབས་ཤིང་འབས་ལན་བཟའ་

ཤིང་མིང་། སྐབས་འགར་ཁམ་བུའི་ཤིང་ལ་ཐློབ། ཅེས་གསུངས། 

འབས་ས་ལུ། མ་རྨློས་མ་བཏབ་པའི་རློ་མཆློག་ལན་པའི་འབས་ཤིང་། 

འབས་སིལ། འབས་ཆན་ལ་མར་ཁུ་དང་རྒུན་འབྲུམ་སློགས་བསེས་པའི་ཟས། 

འབས་སིལ་མར་ཁུ། འབས་སིལ་དང་འདྲ། 

འབས་སློ་བ། པགས་པ་མ་བཤུས་པའི་འབས།

འབས་སློག འབས་ཀི་སློག་མ།

འབས་སློན། འབས་ཀི་ས་བློན།

འབས་སློབ། ཤུན་པ་མ་ཕུད་པའི་འབས། 

འབས་སྲུས། ཆེར་མ་སྨིན་པའི་འབས། 

འབས་གསུམ། གློང་གི་འབས་བུ་གསུམ་ཞེས་པ་དང་དློན་གཅིག མཁལ་ནད་སྨན་སབས་སུ་ཨ་

འབས་དང་། སབ་འབས། འཇམ་འབས་བཅས་གསུམ་ལ་ཟེར།

འབི། ① འློ་འཐུང་སེམས་ཅན་མློ་རིགས་ཤིག ཕློ་རིགས་ལ་གཡག་ཟེར། ② འབི་བའི་ཡི་གེ ཡི་གེ་

འབི་དགློས་ལ་བུ 

འབི་རང་། བ་རུ་རའི་ཚི་གུའམ་ཨ་རུ་ར་དང་བ་རུ་ར་གང་རུང་གི་ཚི་གུ་ལས་བཏློན་པའི་མར་ཁུའི་

མིང་སྟེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བྱཻ་ཌཱུར་སློན་པློ་

ལས། འབི་རང་སྟེ་རང་ལུགས་བ་རུ་རའི་ཚི་གུ་ཞེས་དང་། བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་

བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། འབི་རང་ནི། རླུང་ནད་དང་ཆུ་སེར་སྐབས་བ་རུ་རའི་ཚི་གུའི་མར་

དང་། བཅུད་ལེན་གི་སྐབས་ཨ་རུ་རའི་ཚི་གུའི་མར་ཡིན་པས་སྐབས་ཐློབ་ཏུ་བ་དགློས། ཞེས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དང་། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་ལག་ལེན་གཅེས་

བསྡུས་ཀུན་གསལ་སྣང་མཛོད་ལས། སྨན་མར་སྐབས་འགར་དགློས་པའི་འབི་རང་ལ། ། ཨ་

བར་ཚི་གུའི་མར་སྐབས་བསྟུན་དགློས་ཀང་། ཕྱུགས་མང་འབི་ཡི་རང་མར་གཏློང་བ་མཐློང་། ། 

ཞེས་གསུངས། 

འབི་སྐམ། བེའུ་སྐྱེ་རྒྱུན་ཆད་པའི་འབི། 

འབི་སྐམ་མ། བེའུ་དང་བཞློ་རྒྱུ་མེད་པའི་འབི་ལ་ཟེར། 

འབི་མཁན། ཡི་གེའམ་རི་མློ་འབི་བ་པློ། 

འབི་ཁློལ། ལློ་ལར་དུས་ཐློག་ཏུ་འབི་ཤེད་བཟང་རྣམས་ཁྱུང་གཡག་དང་སྦློར་འདློད་ཀི་ཆགས་པ་

སྐྱེས་པའི་མིང་། 

འབི་གུང་། ས་མིང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་གི་བང་རྒྱུད་ཞློལ་རློང་

གཙང་པློའི་འགམ་དུ་ཡློད། 

འབི་གུང་སྐྱློབ་པ་འཇིག་རེན་མགློན་པློ། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༡༤༣ལློར་ལན་སྟློད་

སྨད་གཉིས་ཀི་བར་གློང་ཐང་ཆློས་ཀི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཉེ་ལློགས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས་པར་བཤད་

པ་སྟེ། ད་ལའི་ས་ལེ་སྐུ་མདློའི་ས་ཁློངས་ཡིན། དགུང་ལློ་དགུ་པ་ནས་སློབ་གཉེར་དབུ་བཙུགས། 

ལྷློ་པ་རྡློ་རེ་སྙིང་པློ་ཡབ་སས་ལས་གསང་འདུས་འཕགས་ལུགས་དང༌། འགློས་ལུགས་ཀི་ཡིག་

ཆ་རྣམས་བསབས། སྐྱེས་མཆློག་ར་སྒེང་སློམ་ཆེན་ཞེས་པ་ལས་བསྟན་རིམ་དང༌། ལམ་རིམ་

ལ་སློགས་པའི་བཀའ་གདམས་ཀི་གཞུང་རྣམས་ཞུས། ཐུགས་སྙིང་རེ་ཆེན་པློ་རང་གཤིས་སུ་

བརྡློལ་ནས་སྤང་པློ་དང༌། མཛེ་ཅན་མང་པློའི་མགློན་དུ་གྱུར། དགུང་ལློ་ཉེར་གཉིས་པར་གླུང་མློ་

ཆེར་མཚམས་སློ་འདག་འབར་བས་ནས་སྒྲུབ་པ་གནང༌། གྲུབ་རགས་ངློ་མཚར་ཅན་ཐློན། ཆློས་

བས་ན་མི་ངློ་མ་སྲུང་བ་བས་ན་བཟང་བ་ཡིན་སྲུང་སྟེ་བཅློས་མིན་གི་སྤློད་པ་ལ་གཞློལ། རེ་ཕག་

མློ་གྲུ་པའི་རྣམ་ཐར་ཐློས་པས་ར་བཟང་པློ་ལག་གིས་བསྐུལ་བ་ལར་བ་མ་མཇལ་བར་འགློ་བའི་

ཐུགས་ཤར་བར། ཡློན་བདག་དང་ལམ་སིང་རྣམས་ཀིས་གཤློལ་བཏབ་ཀང་མ་ཐེབས་པར་

ཚོང་དཔློན་ཨ་མི་སེ་བ་བ་གཅིག་དང་འགློགས་ནས་དབུས་སུ་བློན་པའི་ལམ་བར་རྡློ་རེ་ལེགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

པས་ལམ་སྣ་བས་པ་དང༌། རི་བློང་ལ་སློགས་དུད་འགློ་རྣམས་ཀིས་ཆློས་ཞུ་བ་སློགས་བྱུང༌། དེ་

ནས་དབུས་སུ་བློན་ནས་ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་མཇལ་ཞིང༌། མུ་མཐུད་ནས་ཉིན་

མཚན་ལློས་མེད་བ་མ་མཇལ་བའི་ལམ་དུ་ཞུགས་ཏེ་བློན་པས། ངམ་ཤློད་དུ་སེབས་པ་དང་

ཕག་གྲུ་ནས་ཡློང་པ་ཡིན་ཟེར་བའི་བུད་མེད་གཅིག་དང་འཕད་པས་དེར་བ་མའི་སྤྲུལ་པར་འདུ་

ཤེས་ཏེ་ཕག་འཚལ། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཆས་པས་ནམ་གུང་ཙམ་ལ་ཕག་མློ་གྲུ་པའི་དགློན་

འདབས་སུ་སེབས་ནས། སྐད་ཆེན་པློས་ང་བསུས་བློས་པས་ཁམས་པ་ཅིག་གིས་ནང་དུ་

བསུས། ཕིར་ཉིན་ས་བར་དགློན་གི་ཉེ་འདབས་སུ་བ་ཝང་ཞིག་གིས་སྐད་འདློན་ཅིང་འདུག་པ་

གཟིགས་ནས་འདི་ནི་བ་མའི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡིན་ཨང་སྙམ་པར་བྱུང་བ། དེའི་མློད་ལ་སྣང་གགས་

ཐམས་ཅད་བ་མའི་རློལ་པར་ཤར་བའི་ཐུགས་དམ་འཁྲུངས། དེ་ནས་རེ་ཕག་མློ་གྲུ་པ་དང་

མཇལ་བར། ར་རྒློད་མ་དེ་དང༌། ཟ་འློག་ཡུག་གཅིག དར་ཡུག་གཅིག མཐུད་རྐྱལ་ཆེན་པློ་

གཅིག་ཡློད་པ་རྣམས་བ་མ་ལ་མཇལ་རེན་དུ་ཕུལ། བ་མའི་དྲུང་དུ་ཉིན་བཞིན་ཆློས་ཞུས་པར་

སེམས་དཔའ་ཞིང་ཡིད་ཐེ་ཚོམ་དང་བལ་བ་ཞིག་བྱུང་ནས། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་གློང་ལློ་གློས་

གཏམ་གསུམ་ལ་བསྐུར་ནས་སྨྲ་བཅད་དང༌། འདག་སྦར་འབའ་ཞིག་གིས་དུས་འདའ་བར་

མཛད་པས་སྐྱུ་ར་སྨྲ་བཅད་པ་ཞེས་བ་བའི་མཚན་ཡང་གསློལ། རེ་འདི་གཞན་གིས་བློས་པའི་

ས་ཡང་མི་འབློན་ཞིང༌། རང་གི་སྐྱློ་ཚ་རྡློར་མེད་རེ་སྐློལ་ཞིང་གསློལ་བ་ལས་འཚོ་བའི་རྣམ་

གཡེང་སང་ཏེ། སྒྲུབ་པ་མཛད་ནས་སྣང་སིད་ཐམས་ཅད་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་བརྡ་རུ་གློ་བར་བྱུང༌། 

དེ་རེས་བཅུད་ལེན་གིས་གདམས་པས་འཚོ་བ་ཡུན་རིང་བཞུགས། རེ་ཕག་མློ་གྲུ་པ་སྐུ་

གཤེགས་ཁར་དབང་དང་གདམས་ངག་མ་ལུས་པར་གནང༌། བ་མའི་དགློངས་རློགས་སུ་ཅ་ཀ་

ཐམས་ཅད་དང༌། ཐ་ན་སྤིལ་པློའི་རྡློ་ཚུན་ཆད་མཆློད་རེན་གི་ཕློགས་སུ་བཏང་བ་དང༌། ན་བཟའ་

ཅུང་ཟད་ཡློད་པ་རྣམས་སློས་ལ་བསྒྱུར་ནས་ཕུལ་བ་སློགས་ཚོགས་གསློག་རྒྱ་ཆེན་པློར་མཛད། 

དྭགས་པློ་སློམ་ཚུལ་ལ་རྣལ་འབློར་བཞིའི་གདམས་ངག་ཞུས་ཤིང་ལློ་གསུམ་གི་རིང་ལ་

མཚམས་སློ་འདག་སྦར་བས་ནས་བསློམས། སར་ཡང་དབེ་ཆུང་རི་ཁློད་དུ་ལློ་གཉིས་འདག་

སྦར་བས་ནས་བསློམས་པར་མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་བརེས་ཁར་ལས་ངན་གི་བག་ཆགས་དག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་རགས་སུ་སྙུང་མཛེ་དྲག་པློས་བཏབ། འཁློར་བའི་སྡུག་བསལ་གིས་ཟིན་པའི་སེམས་ཅན་

རྣམས་ལ་སྙིང་རེ་ཚད་མེད་སྐྱེས་ཏེ་སློམ་པས་མཛེ་ནད་ལས་གློལ། དེ་ནས་ཕག་མློ་གྲུ་ནས་སེར་

ཆས་གློན་ཏེ་འློན་དུ་བློན། ཞང་གཡུ་གགས་པས་མཁན་པློ་དང༌། རི་ལུང་པས་སློབ་དཔློན། 

དམལ་འདུལ་བ་འཛིན་པས་གསང་སྟློན་མཛད་དེ་རབ་བྱུང་བསྙེན་རློགས་ཞུས། རི་ལུང་པ་

ལས་འདུལ་བ་སློགས་གསན། ཟངས་རིར་བློན་ནས་ཆློས་འཁློར་བསྐློར། ཁད་པར་མཛེ་ཕླཽ་མང་

པློ་ནད་ལས་གློལ་བར་མཛད། དགུང་ལློ་སློ་བདུན་པ་ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༡༧༩ལློར་འབི་གུང་དུ་

བློན་ནས་གདན་ས་མཐིལ་བཏབ། ཐློག་མར་གཟིམས་སྤིལ་དང་དངུལ་སྐུ་ཅིག་ཀང་བཞེངས། 

རབ་བྱུང་བཞི་པའི་མེ་གང་སྤི་ལློ་༡༢༡༧ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

འབི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད། བཀའ་བརྒྱུད་ཆུང་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ཕག་གྲུ་རྡློ་རེ་རྒྱལ་པློའི་སློབ་

སྐྱློབ་པ་འཇིག་རེན་མགློན་པློ་རིན་ཆེན་དཔལ་གིས་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་ཕག་ལ་འབི་གུང་

མཐིལ་གི་དགློན་པ་བཏབ། དེ་ནས་བཟུང་གདན་ས་དེའི་ཆློས་བརྒྱུད་ནི་ས་མིང་ཆློས་ལ་ཐློགས་

པས་འབི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཅེས་པའློ།། 

འབི་གུང་ཁི་དཔློན། འབི་གུང་སྐྱློབ་པ་འཇིག་རེན་མགློན་པློས་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་

༡༡༧༩ལློ་ལ་འབི་གུང་དགློན་པ་བཏབ་རེས་གདན་ས་པ་རིམ་པར་བྱུང་བའི་ལྷ་པ་གཅུང་རིན་

པློ་ཆེའི་དུས་སུ་སློམ་པ་ལ་ཁི་དཔློན་གི་འཇའ་ས་ཐློབ་ནས་བར་དྭགས་པློ་ཚུན་ལ་ལུང་བསྒྱུར། 

དཔློན་ཆེན་གསུམ་གི་རིང་ས་སྐྱ་པ་དང་འཐབ་ཅིང་། ཐློག་མར་རྒྱལ་ཕམ་སེལ་མར་བྱུང་ཞིང་

ཐློག་ཁ་རིན་ཆེན་སེང་གེས་འབི་གུང་གི་གདན་ས་བེད་པའི་དུས་སུ་སྟློད་ཧློར་གི་རྒྱལ་པློ་ཧུ་

ལའི་ཧུའི་དམག་དཔུང་བློད་དུ་ཁིད་ནས་ས་སྐྱར་དམག་དྲངས་པའི་ལན་དུ་ས་སྐྱའི་དཔློན་ཆེན་

ཨང་ལེན་གིས་ཧུ་པི་ལི་སེ་ཆེན་ཧན་གི་རྒྱལ་སས་ཐི་མུར་བློ་ཁའི་དམག་དཔུང་དང་ཁི་སྐློར་གི་

དམག་དཔུང་འབི་གུང་དུ་དྲངས་ཏེ་འབི་གུང་གིང་ལློག་བས་པ་ནས་བཟུང་མངའ་ཁློངས་ཀི་ས་

ཆ་ཕལ་ཆེར་ས་སྐྱ་པའི་ལག་ཏུ་ཤློར། ཆློས་རེ་ཉེར་བརྒྱད་པའི་དུས་སུ་སི་ཏུ་ཤཱཀ་བཟང་པློས་

སློམ་པའི་ལས་ཀ་བཟུང་སྟེ་ཁི་ཁང་ལྷུན་གྲུབ་གིང་བརིགས། ས་སྐྱ་པའི་སྟེང་དུ་ཏཱ་སིས་དམག་

དྲངས་སྐབས་དཔུང་རློགས་གཏློང་བ་སློགས་བས། སྐབས་རེ་སི་ཏུ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་དང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

མ་མཐུན་པར་ཤཱཀ་བཙན་གི་བུ་གཉིས་གློས་བསྟུན་ནས་འློལ་ཁ་སྟག་རེ་ལ་བསླུས་བརམས་པ་

ཤཱཀ་བཙན་གིས་ཤེས་རེས་སི་ཏུ་བང་རྒྱལ་ལ་ཞུས་པར་བརེན་བུ་གཉིས་ཆུ་ལ་བསྐྱུར། ཕིས་

སུ་ཏཱ་སི་བང་རྒྱལ་གིས། ངའི་མགློ་དང་སྟག་མགློ སྟག་རེ་གསུམ་ཡློད་པ་ཤཱཀ་བཙན་གི་དྲིན་

ཡིན་ཞེས་ཟེར་སྐད། འབི་གུང་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློའི་དུས་སུ་རློང་ཇི་བསློད་ནམས་རིན་ཆེན་གིས་

དཔློན་གི་ཁུར་བཟུང་བ་ན་བ་བ་གང་ཡིན་གློང་པློའི་སྟློབས་ཀིས་སྐྱློང་བ་དང་། ཁྱུང་པློ་རུ་བ་

དང་། རློང་པློ་སློགས་བཅློམ་ཞིང་། བར་བེད་མཁན་སུ་བྱུང་ཡང་མི་ཉན་པའློ།། 

འབི་གུང་གིང་ལློག འབི་གུང་གིང་ལློག་ནི་བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་ནང་འཁྲུག་རྒྱ་ཆེ་ཤློས་ཤིག་ཡིན་

ཞིང༌། དེ་ཡང་ས་འབིའི་འགལ་བ་བྱུང་རྐྱེན་ནི། མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་ལས། རབ་བྱུང་བཞི་

པའི་ཤིང་ར་ལློར་འབི་གུང་གི་བ་མ་དབློན་རིན་པློ་ཆེ་བསློད་ནམས་གགས་པ་སྐུ་གཤེགས་པ་

དང༌། དེའི་དུས་གངས་ཏི་སེ་ལ་འགློ་མཁན་འབི་གུང་གི་རི་པ་ཟེར་བའི་སྒྲུབ་གྲྭ་ཚོ་གཅིག་ཡར་

ལམ་ས་སྐྱར་ཕིན་ནས་ཆློས་རེ་ས་པཎ་དང་མཇལ་དུས་ཆློས་རེས་དབློན་རིན་པློ་ཆེ་འློག་མིན་

ཏུ་གཤེགས་སམ། གཤེགས་ལས་ཇི་ལར་བྱུང་གསུངས་པར་རི་པ་གཅིག་ན་རེ། འློག་མིན་ཅི་

ལ་ཡིན། སྟེང་མིན་དུ་གཤེགས་མློད། རིང་བསེལ་གི་ཆར་བབས། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་གསེར་སྐུ་

ཁྲུ་གང་བར་བློན་ཟེར་བ་ལ་ཆློས་རེས་ཅང་མ་གསུངས། སང་ཉིན་དེར་ས་སྐྱའི་ཆློས་གྲྭར། ངས་

ཁློད་ཚོ་ལ་མཁས་དྲག་གི་དྲིན་མེད་དེ། ཁ་སང་གི་ཁ་འཆར་དེ་འདྲ་ཁ་ནས་མ་འློངས་ཙམ་འདི་

ངའི་དྲིན་ཡིན་གསུངས། དེ་རིམ་བཞིན་འབི་གུང་པ་རྣམས་ཀིས་ཐློས་པས་ཐུགས་ལ་མ་འཐད་

པ་བྱུང༌། དེ་རེས་འབི་གུང་པ་དར་བའི་དུས་ས་སྐྱའི་ཆློས་གྲྭ་ནང་དུ་ར་རྒྱུགས་བས། ཟངས་མློ་

ཆེ་ཡིས་ར་ཆུ་བླུད། སྤིལ་བུ་བཤིགས་ནས་རྒྱ་སང་བཅློས། དེ་ལ་བུ་བས་པས་ས་སྐྱ་པ་རྣམས་

ཀི་ཐུགས་ལ་མ་བབ་པ་བྱུང་བར་གགས་པ་དེ་དག་ནི་བདུད་ཀི་ཆློ་འཕྲུལ་དུ་ངེས། ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། གློང་གསལ་གི་དློན་དེ་འདྲ་ཡིན་སིད་ཀང་གཙོ་བློ་ནི་སིད་ཀི་དབང་ཆ་

རློད་སྐབས་གཅིག་འློག་གཅིག་མགློ་མི་སྒུར་བའི་ས་ཆ་ཡུལ་རིས་དང༌། ཁང་གཞིས་མི་སེ་

བཅས་ལ་ཐློབ་རློད་བེད་པའི་འཁྲུག་ལློང་ཞིག་ཡིན་པ་རྒྱ་བློད་ཡིག་ཚང་དང༌། འབི་གུང་གསེར་

ཕེང་བཅས་ཀི་སྙིང་དློན་ཕློགས་བསྡུས་བས་ནས་བཀློད་པའི་[གཡུ་ཡི་ཕེང་བ་]ལས། རྒྱུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཚན་གཙོ་བློ་ནི་ཧློར་ཇིང་གི་རྒྱལ་རྒྱུད་ཀི་སྟློབས་ཤུགས་ཀིས་བློད་ཡློངས་གཅིག་གྱུར་བས་

པའི་དུས་སྐབས་སུ། བློད་ཀི་ཆེ་རྒུའི་ཁློད་ན་འབི་གུང་པ་ནི་སྟློབས་འབློར་སྙན་གགས་ཆེ་ཤློས་

ཡིན་པའི་ཁར། ཧློར་རྡློ་ཐ་ཆིའི་དམག་དཔུང་བློད་དུ་འབློར་སྐབས་ཀང་ཐློག་མར་འབི་གུང་དང་

མཉམ་འབེལ་བས་པ་དང༌། རེས་སུ་རྒྱབ་རེན་བཅློལ་ཡུལ་ཡང་ཧློར་གི་རྒྱལ་པློ་ཆེ་བ་མློང་གློ་

ཧན་ཡིན་པར་མ་ཟད། རྒྱལ་པློ་ཧུ་ལ་ཧུས་ཀང་རྒྱབ་སྐྱློར་ཤུགས་ཆེན་བེད་ཀིན་ཡློད་པ་བཅས་

དང༌། ས་སྐྱ་པ་ནི་ཆློས་རེ་ས་པཎ་གི་མཚན་སྙན་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་ཐློག གློ་དན་ཧན་དང་

ལྷག་པར་སེ་ཆེན་གློང་མས་བློད་ཡློངས་ལ་དབང་སྒྱུར་བེད་བདེ་ཡློང་བའི་ཆེད་དུ་ས་གནས་ཀི་

དབང་ཆ་སྤད་པ་བཅས་ས་འབི་གཉིས་ཕན་ཚུན་འགན་རྒློལ་བེད་པའི་སྟློབས་ཤུགས་གཙོ་བློར་

གྱུར་རྐྱེན་བློད་ནང་ཁུལ་གི་དབང་ཆ་རློད་ལེན་བ་རྒྱུའི་འཐབ་རློད་དེ་ལ་ཐུག་ཡློད། དཔེར་ན་

འབི་གུང་གསེར་ཕེང་ལས་འབྱུང་བ་ལར་གདན་རབས་བཞི་པ་གཅུང་རིན་པློ་ཆེ་རྡློ་རེ་གགས་

པས་འབི་གུང་གི་གདན་ས་སྐྱློང་སྐབས་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པློས་སློམ་པ་ཤཱཀ་རིན་ཆེན་ལ་ཁི་དཔློན་

གི་འཇའ་ས་དང༌། བར་དྭགས་ཀློང་གསུམ་ཕལ་ཆེར་འབི་གུང་པའི་ཆློས་གཞིས་སུ་གནང་བའི་

དུས་སློམ་པའི་བློན་པློ་ས་ཆེན་རྡློར་དཔལ་དང༌། ག་མ་རྡློ་སེ་སློགས་ཀིས་བློད་ཤིང་སློ་ཅན་

ཐམས་ཅད་སློམ་པ་ཤཱཀ་རིན་ཞེས་ཟེར་ཏེ་གཞན་གིས་དབང་རིས་ལའང་ཐེ་ཇུས་བེད་སེམས་

བས་རྐྱེན་ས་སྐྱའི་དཔློན་ཆེན་རིམ་པ་དང་མ་མཐུན་ཚུལ་གསལ་བ་དང༌། ལྷག་པར་འབི་གུང་

གིང་ལློག་གི་འཕལ་གི་སློང་རྐྱེན་ནི་ཡིག་ཆ་ཕལ་ཆེ་བར་ཕག་མློ་གྲུ་པ་དང་འབེལ་བར་བཤད་

ཡློད། དེ་ཡང་ཕག་གྲུའི་སྤན་ས་གགས་པ་ཡེ་ཤེས་པས་དེ་ས་ནས་ས་སྐྱ་བ་མ་འཕགས་པའི་

ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏེ་རྒྱུད་གསུམ་གི་དབང་བསྐུར་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ཞུས། དེ་རེས་སྤན་

ས་གགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཁློང་རང་གི་སྣག་ཚ་བག་སེ་བ་ཞེས་པ་ཞིག་ས་སྐྱའི་བ་མ་ཤར་པ་ཡེ་

ཤེས་རིན་ཆེན་ལ་ཕུལ་པ་དང༌། ༡༢༨༡ལློར་བློད་ལགས་སྦྲུལ་ལློར་སྤན་ས་གགས་པ་ཡེ་ཤེས་

ཕག་གྲུའི་གདན་སར་ཕེབས་ཤིང༌། ས་སྐྱ་པས་ཁློང་གི་རེས་སུ་སྣག་ཚ་བག་སེ་བ་ཕག་གྲུའི་

གདན་སར་བསྐློ་རིས་བེད་པ་དེ། ཕག་གྲུའི་སྤན་ས་བཅུ་གཉིས་པའི་གཅུང་པློ་གགས་པ་རིན་

ཆེན་པས་ཤེས་ནས་བག་སེ་བ་ལློག་གསློད་བས་པར་གགས། དེ་རེས་སྤན་ས་གགས་པ་ཡེ་



  2051  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ཤེས་སྐུ་གཤེགས་སྐབས་ཕག་གྲུའི་གདན་ས་གཅུང་རྒྱ་བློ་གགས་རིན་རང་གིས་བསྐྱངས་པར་

བརེན་ས་སྐྱ་པས་བག་སེ་དཔློན་པློའི་ཁ་མཆུ་རློད་པ་བསངས། འབི་ཕག་གཉིས་ཆློས་བརྒྱུད་

གཅིག་གྱུར་ཐློག་དེ་དུས་འབེལ་བ་ཟབ་པས་གཅུང་རྒྱ་བློའི་རྒྱབ་རར་འབི་གུང་པ་ལངས་སྟབས་

མཐར་གློད་གཞི་དེ་ཡང་ས་འབིའི་འཐབ་འཁྲུག་ཏུ་གྱུར། དེ་ལར་ས་འབི་འཐབ་འཁྲུག་གི་ཡློ་ལང་

དེས་བློད་དབུས་གཙང་ཡློངས་ལ་ཟིང་ལློང་ཆེན་པློར་བྱུང་བར་བརེན་ཡློན་གློང་མ་སེ་ཆེན་

གིས་རྒྱལ་སས་ཐེ་མུར་བློ་ཁས་སྣེ་ཁིད་པའི་ཧློར་དམག་དང༌། མདློ་སྟློད་སྨད་ཀི་དམག་དཔུང་

གཏློས་ཆེན་ཞིག་བློད་དུ་མངགས་པ་དང༌། དུས་མཚུངས་ས་སྐྱའི་དཔློན་ཆེན་ཨག་ལེན་གིས་

ཀང་དབུས་གཙང་གི་ཁལ་དམག་ཕློན་ཆེན་ཁིད་དེ་མཉམ་རུབ་ཀིས་སྤི་ལློ་༡༢༩༠པའི་རབ་

བྱུང་ལྔ་པའི་ལགས་སྟག་ལློར་འབི་གུང་པར་དམག་བརྒྱབ་སྟེ་འབི་གུང་མཐིལ་གི་ལྷ་ཁང་ཆེན་

མློ་མེར་བསེགས་པ་དང༌། སྐྱ་སེར་བསློམས་པས་མི་གངས་ཁི་གཅིག་ལྷག་ཙམ་གི་སློག་ཤློར་

སྐད་འདུག་ཅིང༌། སྐབས་དེའི་འབི་གུང་གི་གདན་ས་འཛིན་པ་སྣུབས་རྡློ་རེ་ཡེ་ཤེས་ཀིས་འབི་

གུང་བཅུ་གཉིས་རིན་པློ་ཆེ་རྡློ་རེ་རིན་ཆེན་དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་སློན་པ་དེ་དང༌། གཅུང་རྡློ་

རེ་རྒྱལ་པློ་དགུང་ལློ་ལྔ་པ་བཅས་ཁིད་ནས་ཞལ་ངློ་རྣམས་ཀློང་པློའི་རློང་དུ་གནས་བློལ་ལ་

ཕེབས་དགློས་པ་བྱུང༌། དཔློན་ཆེན་ཨག་ལེན་གིས་བློས་དམག་འདེད་བཞིན་ཀློང་པློ་བར་ཕིན། 

འབི་གུང་པའི་མི་སེ་དང་ས་རིས་མང་པློ་ས་སྐྱ་པས་བངས་པར་གགས། [དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀི་

རྒྱལ་མློའི་གླུ་དབངས་]ལས། འློན་ཀང་སློམ་པ་གསུམ་བཞིའི་རིང་ལ་ས་སྐྱ་པ་དང་མ་མཐུན་

པས། འབིང་པློའི་སས་ཐློག་ཁ་པ་རིན་ཆེན་སེང་གེ་དང་སྤན་ས་མཚམས་བཅད་པའི་རེས་སུ་

གནུབས་གདན་སར་བཞུགས་ཐློག་གིང་ལློག་ཆེན་པློ་དེ་བྱུང་སྐབས་འདུ་ཁང་ལ་མེ་བརྒྱབ་

པས་དགེ་འདུན་ཁི་ཚོ་ཙམ་གནམ་གཡང་ནས་མཁའ་ལ་འཕུར་ཟེར། ཞལ་ངློ་ཀློང་པློར་བློས། 

མངའ་ཐང་ཡང་ཅུང་ཟད་བི། 

 ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བལས་ན་སྐབས་དེར་འབི་གུང་པའི་ཆློས་གྲྭ་ན་ཉམས་ལེན་གནད་དུ་སྨིན་

ནས་སྣང་སེམས་དབེར་མེད་དུ་བསེ་བར་ནུས་པའི་གྲུབ་ཐློབ་མང་པློ་ཞིག་ཡློད་པར་ངེས། དེ་

དུས་མདློ་སྟློད་སྨད་ཀི་དམག་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་བཞི་སྟེ། ཨ་ཡེ་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན། འགྲུ་ཐར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ་རྒྱལ་མཚན། གློ་འཇློ་བ་མ་རྒྱལ་མཚན། གིང་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་བཅས་ཡིན་པར་

གགས། དེ་ལར་བས་ནས་བློད་ཀི་མི་རྒྱུ་གཡང་གསུམ་ལ་ཉམས་ཆག་ཆེ་བའི་འབི་གུང་གིང་

ལློག་ཅེས་པའི་ནང་འཁྲུག་ཆེ་ཤློས་དེ་བྱུང༌། 

འབི་གུང་རྒྱལ་དབང་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས། འབི་གུང་གདན་རབས་བཅུ་དྲུག་པ་འདི་ཉིད་གཞུའི་ས་

ཆ་ལས་སྐུ་གཉེར་སང་ཞེས་པར་ཡབ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དང་ཡུམ་སྒློལ་མ་གཉིས་ཀི་སས་

སུ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༥༠༩ལློར་སྐུ་བལམས། དགུང་ལློ་བརྒྱད་པ་ལ་གདན་ས་

ཐེལ་དུ་ཞྭ་དམར་བཞི་པ་ཆློས་ཀི་གགས་པས་མཁན་པློ་དང་ལས་སློབ་དུས་སློ་སློགས་ཁ་

བསྐློང་གངས་ཚང་གི་དབུས་སུ་བར་མ་རབ་བྱུང་དུ་བསྒྲུབས། མཚན་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་

ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློར་གསློལ། དེ་ནས་འཕློངས་རྒྱས་སུ་རེ་ཞྭ་དམར་བཞི་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཕེབས། 

རེ་དེ་ལས་གསར་མའི་རྒྱུད་འབུམ་ལ་སློགས་གསང་སགས་ཀི་ཆློས་སྐློར་དུ་མ་དང་། དཔལ་

དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་དབང་ཆེན་སློགས་དབང་རེས་གནང་མང་པློ་གསན། མཐར་དགུང་ལློ་ཞེ་

དགུ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༥༥༧ལློར་ཞི་བར་གཤེགས། 

འབི་གུང་དགློན་དགའ་ལན་ལེགས་བཤད་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་

༡༧༢༧ལློར་ནང་སློ་བཟང་པློ་རྒྱལ་མཚན་བཟང་པློ་རིན་ཆེན་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་

སློན་བཀའ་བརྒྱུད་པ་དང་ཕིས་དགེ་ལུགས་པར་བས། ད་ལ་ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

དཔའ་རིས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འབི་གུང་ལྔ་ལན། སྐྱློབ་པ་འཇིག་རེན་མགློན་པློའི་ཐུགས་དམ་གཙོ་བློ། བང་ཆུབ་སེམས། ཡི་དམ་

ལྷ། བ་མའི་རྣལ་འབློར། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ། མཇུག་བསློ་བ་ལྔའློ།། 

འབི་གུང་ཆེ་ཚང་དང་ཆུང་ཚང་། སྐྱློབ་པ་རིན་པློ་ཆེས་འབི་གུང་མཐིལ་དུ་མཁན་ཆེན་གུ་ར་བ་གདན་

སར་བསྐློས་པ་ནས་བཟུང་གདན་རབས་ཉེར་གཉིས་པ་དཀློན་མཆློག་རིན་ཆེན་བར་གདན་

རབས་རིམ་པར་བློན་པ་དང་། གདན་རབས་ཉེར་གསུམ་པ་རིག་འཛིན་ཆློས་གགས་ནས་སྤྲུལ་

སྐུ་ངློས་འཛིན་ཞུ་སློལ་དར་ཞིང་། གདན་རབས་ཉེར་གཉིས་པ་དཀློན་མཆློག་རིན་ཆེན་གི་སྤྲུལ་

སྐུ་དཀློན་མཆློག་འཕིན་ལས་བཟང་པློ་ནས་བཟུང་འཕིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་བར་ཆེ་ཚང་སྐུ་ཕེང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

དྲུག རིག་འཛིན་ཆློས་གགས་ཀི་སྤྲུལ་སྐུ་དློན་གྲུབ་ཆློས་རྒྱལ་ནས་བཟུང་བསྟན་འཛིན་ཆློས་ཀི་

སྣང་བ་བར་ཆུང་ཚང་སྐུ་ཕེང་བདུན་བྱུང་། 

འབི་གུང་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ། འབི་གུང་གདན་རབས་བཅུ་པ་འདི་ཉིད་གཞུ་སྨད་འཇློན་མ་ཡུལ་དུ་ཡབ་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དང་། ཡུམ་དབུར་པ་དར་འཇམ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་

ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ་༡༣༣༥ལློར་སྐུ་བལམས། དགུང་ལློ་བརྒྱད་བཞེས་ཚེ་ཆློས་ཀི་རེ་རྡློ་རེ་རྒྱལ་

པློའི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་འཛམ་གིང་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློར་གསློལ། སྣུབས་སྟློན་གཞློན་ནུ་

དཔལ་བའི་དྲུང་དུ་བདེ་མཆློག གསང་འདུས། དུས་འཁློར་ལ་སློགས་པའི་དབང་དང་གདམས་

པ་གསན། དགུང་ལློ་དགུ་ལ་འདུལ་འཛིན་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཁན་པློ་དང་། ཆློས་སློ་

བ་གཞློན་ནུ་དཔལ་གིས་སློབ་དཔློན་སློགས་ཁ་བསྐློང་གངས་ཚང་གི་དབུས་སུ་དགེ་ཚུལ་

བསྒྲུབས། སྟག་ཕུར་ཆློས་རེ་སྟག་ཆེན་པ་ལས་དགེས་རྡློར་ལ་སློགས་རྒྱུད་འགེལ་དུ་མར་

གསན་སྦློང་དང་། གསུང་རློམ་ཡང་ལྔ་ལན་ནློར་བུའི་ཕེང་བ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦློར། ཆློས་དྲུག་

གི་ཁིད་ཡིག་ཡེ་ཤེས་མགློན་པློ་དང་ཨ་ཕིའི་སྒྲུབ་སྐློར། རློགས་བརློད་དང་ཉམས་མགུར་

སློགས་བསྟན་བཅློས་མང་དུ་མཛད། ཐུགས་ཀི་སས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། ས་བཟང་

འཕགས་པ། འབི་གུང་ལློ་ཙཱ་སློགས་སྐྱེས་མཆློག་ཁད་པར་བ་དུ་མ་བྱུང་། མཐར་དགུང་ལློ་དློན་

གསུམ་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༤༠༧ལློར་སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས། 

འབི་གུང་མཐིལ་འློག་མིན་བང་ཆུབ་གིང་། བསྡུས་མིང་འབི་གུང་མཐིལ་དགློན་ནི་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་

མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་རྨས་པ་ཆུས་ཀི་ཁློངས་སུ་ཆགས་ཡློད་ཅིང་། དགློན་པ་འདི་ནི་འབི་

གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་ར་བའི་གདན་ས་ཡིན་པ་དང་། ཕག་མློ་གྲུ་པའི་དངློས་སློབ་སྐྱློབ་པ་འཇིག་

རེན་མགློན་པློ་རིན་ཆེན་དཔལ་གིས་དགུང་ལློ་སློ་དགུ་པ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་

༡༡༧༩ལློར་ཕག་བཏབ། དགློན་པ་འདིའི་གནས་གཞི་ནི་ཐློག་མར་རློགས་ལན་མི་ཉག་སློམ་རིན་

གིས་བཏབ་ཀང་ཁློང་སྐུ་གཤེགས་རེས་ཉེ་གནས་ཀིས་གནས་འདི་ཕུལ་བར་བརེན་ནས་དགློན་

པ་འདི་ཕག་བཏབ། ཐློག་མར་གསེར་ཁང་དང་བ་གཡེལ་ཆེན་པློ་སློགས་རིམ་གིས་བརིགས། 

སར་དགློན་པ་འདིའི་ཉེ་འདབས་སུ་ཆུ་མིག་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཡློད་ཀང་གཤམ་དུ་འཁློད་པ་ལར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབི་གུང་གིང་ལློག་གི་སྐབས་དགློན་པར་མེ་སྐྱློན་བྱུང་རེས་ཆུ་མིག་ཕལ་ཆེ་བ་བསྐམས་ནས་

མེད་པར་གྱུར། 

འབི་གུང་གདན་རབས། གདན་རབས་ཀི་མཚན། འཁྲུངས་ལློ འདས་ལློ

 སྐྱློབ་པ་འཇིག་རེན་གསུམ་མགློན། ༡༡༤༣ ༡༢༡༧

 མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁིམས་རྡློ་རེ། ༡༡༥༤ ༡༢༢༡

 དབློན་བསློད་ནམས་གགས་པ། ༡༡༨༧ ༡༢༣༥

 སྤན་ས་གགས་པ་འབྱུང་གནས། ༡༡༧༥ ༡༢༥༥

 གཅུང་རྡློ་རེ་གགས་པ། ༡༢༡༠ ༡༢༧༨

 ཐློག་ཁ་བ་རིན་ཆེན་སེང་གེ ༡༢༢༦ ༡༢༨༤

 མཚམས་བཅད་གགས་པ་བསློད་ནམས། ༡༢༣༨ ༡༢༨༦

 གནུབ་ཆློས་སློ་རྡློ་རེ་ཡེ་ཤེས། ༡༢༢༣ ༡༢༩༣

 བཅུ་གཉིས་རྡློ་རེ་རིན་ཆེན། ༡༢༧༨ ༡༣༡༤

 ཉེར་བརྒྱད་པ་རྡློ་རེ་རྒྱལ་པློ། ༡༢༨༤ ༡༣༥༠

 སྤན་ས་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ། ༡༣༣༥ ༡༤༠༧

 གློ་ཤི་དློན་གྲུབ་རྒྱལ་པློ། ༡༣༦༩ ༡༤༢༧

 ཝང་རིན་ཆེན་དབང་རྒྱལ། ༡༣༩༥ 

 ཆློས་རྒྱལ་རིན་ཆེན་དཔལ་བཟང་། ༡༤༢༡ ༡༤༦༩

 རིན་ཆེན་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན། ༡༤༤༩ ༡༤༨༤

 རྒྱལ་དབང་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན། ༡༤༧༥ ༡༥༢༧

 རྒྱལ་དབང་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས། ༡༥༠༩ ༡༥༥༧

 ཕག་མློ་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ། ༡༥༡༩ ༡༥༧༦

 པཎ་བསློད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། ༡༥༢༧ ༡༥༧༠

 ཕློགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ། ༡༥༥༧ ༡༥༧༩
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

 ཆློས་རྒྱལ་རིན་ཕུན་ཚོགས། ༡༥༤༧ ༡༦༠༢

 ན་རློ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས། ༡༥༧༤ ༡༦༢༨

 རྒྱལ་དབང་དཀློན་མཆློག་རིན་ཆེན ༡༥༩༠ ༡༦༥༤

 ཀུན་མཁེན་རིག་འཛིན་ཆློས་གགས ༡༥༩༥ ༡༦༥༤

 དཀློན་མཆློག་ཕིན་ལས་བཟང་པློ། ༡༦༥༦ ༡༧༡༨

 ཕིན་ལས་དློན་གྲུབ་ཆློས་རྒྱལ། ༡༧༠༤ ༡༧༥༤

 དཀློན་མཆློག་བསྟན་འཛིན་འགློ་འདུལ། ༡༧༢༤ ༡༧༦༦

 བསྟན་འཛིན་ཆློས་ཀི་ཉི་མ། ༡༧༥༥ ༡༧༩༢

 བསྟན་འཛིན་པད་མའི་རྒྱལ་མཚན ༡༧༧༠ ༡༨༢༦

 བསྟན་འཛིན་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན། ༡༧༩༣ ༡༨༢༦

 དཀློན་མཆློག་ཆློས་ཉིད་ནློར་བུ། ༡༨༢༧ ༡༨༦༥

 དཀློན་མཆློག་ཐུགས་རེའི་ཉི་མ། ༡༨༢༨ ༡༨༨༥

 བསྟན་འཛིན་ཆློས་ཀི་བློ་གློས། ༡༨༦༨ ༡༩༠༦

 བསྟན་འཛིན་ཆློས་ཀི་སྣང་བ། ༡༩༤༢ 

 བསྟན་འཛིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ། ༡༩༤༦ 

འབི་གུང་དཔལ་འཛིན། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་བློན་པའི་ལུང་རིགས་ཀི་དཔལ་ལ་

སུས་ཀང་འགན་ཟླ་མེད་པའི་མཁས་པ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡིན། ཁློང་གི་ཐུགས་རིག་གི་རལ་ལས་

འཁྲུངས་པའི་ཕུར་པའི་རྣམ་བཤད་དང་། ཆློས་དང་ཆློས་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་དབེ་བའི་རབ་བེད་

སློགས་བསྟན་བཅློས་འགའ་ཞིག་ད་ལ་བཞུགས་འདུག ཁློང་གི་རྣམ་ཐར་ལློ་རྒྱུས་ཀི་ཡིག་ཆ་མ་

རེད་སྟབས་འཁྲུངས་འདས་ཀི་ལློ་ཚིག་དང་། ཀློག་པ་ཐློས་བསམ་གནང་ཚུལ། བསྟན་བཅློས་

གཙོ་བློ་གང་ཡློད་སློགས་ཞིབ་གསལ་ཞུ་མ་ཐུབ། ཁློང་གིས་སྐུ་ན་གཞློན་སྐབས་མཁས་གྲུབ་

ཀི་བ་མ་མང་པློ་ཞིག་ལ་བསྟེན་ཚུལ་ཕློགས་ཙམ་གསལ་ཡང་། བ་མ་གཙོ་བློ་ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་

རྡློ་རེ་དང་། གཡག་སེ་པཎ་ཆེན་རྣམ་གཉིས་ཡིན་འདུག་ཅིང་། ཁློ་བློའི་བ་མས་འབི་གུང་དཔལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཛིན་ལུང་རིགས་ཀི་དཔལ་ལ་སུས་ཀང་འགན་ཟླ་དང་བལ་བའི་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བ་མ་

མཁས་པ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁློང་གིས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅློས་རྣམ་དཔྱློད་ཅན་མང་

པློ་ཡློད་ཚུལ་གསུངས་ཁློ་བློས་ད་ལ་བློ་ཡུལ་དུ་ཟིན་མི་འདུག འཁྲུངས་ཡུལ་འབི་གུང་དུ་ཡིན་

ཞིང་། བཞུགས་ཡུལ་ནི་དེང་དུས་མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་གི་ཨ་ཡངས་དགློན་ཞེས་པའི་རི་

ཁློད་དེར་ཡིན། ཁློང་གིས་ཆློས་དང་ཆློས་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་རབ་བེད་བརམས་

གནང་མཛད་ཡུལ་ཡང་རི་ཁློད་དེར་ཡིན་པར་གསལ་ཏེ། བསྟན་བཅློས་དེའི་མཇུག་བང་དུ། 

དཔལ་ཨེ་ཝཾ་གི་རི་ཁློད་ལྷློ་གིང་ནློར་བུའི་སང་འློད་བཟང་ཉི་མའི་རློང་དུ་སྦར་རློ། ཞེས་གསུངས་

པ་ལར་རློ། རི་ཁློད་འདི་ནི་ཁློང་གི་བ་མ་གཡག་སེ་པཎ་ཆེན་གིས་བཞུགས་གནས་ཡིན་ཞིང་། 

རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༣༥༩ལློར་གཡག་སེ་པཎ་ཆེན་གིས་ཨ་ཡངས་དགློན་པ་

བཏབ། འབི་གུང་ཡུལ་དུ་ཀ་མད་སུམ་ཅུའི་རིམ་པ་ལར་གི་དགློན་པ་ཡློད་པ་ལ་འདིར་གསལ་

བེད་ཀི་ཐ་མ་ཨ་ཡིག་གི་མིང་ཅན་གི་དགློན་པ་ཡིན་པར་བཤད། དགློན་པ་བཏབ་ནས་ལློ་ངློ་

བརྒྱད་པའི་མེ་ར་ལློ་གཡག་སེ་པཎ་ཆེན་སྐུ་གཤེགས། 

འབི་གུང་དཔལ་འཛིན་གིས་ཆློས་དང་ཆློས་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་རབ་བེད་འདི་ཉིད་

བརམས་པའི་དུས་ནི་ཤྰཀའི་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལློ་ཉིས་སྟློང་ཉིས་བརྒྱ་སློ་གཉིས་འདས་པ། 

དབང་པློའི་ལློ་དབར་ཟླ་ཐ་ཆུང་གི་གློ་ཞུན་ཅན་གི་ཟླ་བ་ཕློགས་ཕི་མའི་ཚེས་བརྒྱད། ཞེས་

གསལ་བར། དེ་ནི་མཚུར་ལུགས་སྟློན་པའི་འདས་ལློ་ཡིན་ཞིང་། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་

ལློ་༡༣༥༥ལློར་ཡིན་འདུག ཁློང་གིས་བསྟན་བཅློས་དེ་ཉིད་རློམ་པའི་སྐབས་སུ་ཁློང་རང་ཉིད་

རི་ཁློད་དེར་བཞུགས་ནས་བརམས་པ་གསལ། སྐབས་དེར་ཁློང་གི་བ་མ་གཡག་སེ་པཎ་ཆེན་

དང་ལྷན་ཏུ་རི་ཁློད་དེར་བཞུགས་ཡློད་ངེས་ལ། དེའི་རེས་ཀི་ལློ་ངློ་ལྔ་པའི་ས་ཕག་ལློར་རི་ཁློད་

དེར་དགློན་པ་བཏབ་པ་ནི་དེང་དུས་ཀི་ཨ་ཡངས་དགློན་པ་འདི་ཡིན། དགློན་པ་འདི་རྒྱལ་བ་ལྔ་

པའི་སྐབས་སུ་ཀརྨ་པའི་སར་ཆེན་འཛམ་གིང་རྒྱན་གཏློར་སྐབས་ཀར་དགློན་མང་པློ་ཞིག་དགེ་

ལུགས་པར་བཙན་བསྒྱུར་བས་སྟབས་འདི་ཡང་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར་ནས་ད་ལར་དགེ་

ལུགས་པར་ཆགས་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

འབི་གུང་ཕག་ཆེན་ལྔ་ལན། སེམས་བསྐྱེད་དང་། མློས་གུས། བསྐྱེད་རིམ། རློགས་རིམ། བསློ་བ་

བཅས་ལྔའློ། དེ་ཡང་དང་པློ་དང་ཐ་མ་གཉིས་ནི་ཐེག་པ་ཐུན་མློང་བ་ཡིན་ལ། བར་གསུམ་ནི་

གསང་སགས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཉམས་ལེན་ཡིན་ནློ། དེས་ན། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་སེང་གེ་འདྲ། 

ལྔ་ལན་མེད་ན་མིག་མེད་ཡིན། ཅེས་གསུངས་ཏེ་གཞི་ཉློན་མློངས་པ་ལྔ་ལ་གནད་དུ་འགློ། ལམ་

དུས་སུ་ཁད་པར་ཅན་གི་ལག་རེས་ལྔ་ཐློན། གདློན་རིགས་ལྔ་ཞི་ཞིང་འགློ་བ་ལྔ་གདུལ་བར་

གྱུར། འབས་བུའི་སྐབས་སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་འཆར་བའློ། དེ་དག་ལ་བརན་པ་ཐློབ་ན་ཐམས་ཅད་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློར་འགྱུར་ཏེ། དམིགས་པ་མེད་པ་བྱུང་ཆུབ་ཀི་སེམས། སྣང་སྟློང་དབེར་མེད་ཀི་

ལྷ་སྐུ། འཁློར་འདས་བ་མའི་རློལ་པ། རིག་སྟློང་དབེར་མེད་ཀི་ཕག་ཆེན། འཁློར་གསུམ་ཡང་

དག་གི་བསློ་བ་སློགས་ལ་རིམ་པ་བཞིན་བང་སེམས་ཕག་ཆེན། ལྷ་སྐུ་ཕག་ཆེན། མློས་གུས་

ཕག་ཆེན། གནས་ལུགས་ཕག་ཆེན། བསློ་བ་ཕག་ཆེན་ཞེས་སློགས་བརློད་དུ་རུང་ཞིང་དློན་

ལའང་གནས་པས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ལྔ་ལན་ཞེས་ཡློངས་སུ་གགས་པ་ཡིན་ནློ། 

འབི་གུང་འཕློ་བ་ཆེན་མློ། འབི་གུང་འཕློ་བ་ཆེན་མློ་ཞེས་བློད་སྤེལ་ལློ་ནམ་ཤར་དུ་བློད་ལློངས་མལ་གློ་

གུང་དཀར་རློང་གི་གཏེར་སྒློམ་ཕུར་འབློང་ངུར་སུམ་མདློ་དགློན་གི་ས་གནས་སུ་འབི་གུང་

མཐིལ་དགློན་གཙོ་བློའི་ཐློག ར་ཞློལ་དགློན། ཡངས་རི་དགློན། རློང་རེ་དགློན་སློགས་ཀི་ཁློན་གྲྭ་

གངས་སྟློང་ཕག་ཡས་མས་འཛོམས་ནས་ཟླ་གཅིག་རིང་གྲྭ་ཚང་སློ་སློའི་ཚོགས་གུར་ནང་ཟུར་

ཚོགས་བེད་ཀི་ཡློད་པ་དང་འབེལ་འབི་གུང་ཆེ་ཚང་ཆུང་ཚང་གཉིས་ཀ་ཕེབས་ཀི་ཡློད་པ་མ་ཟད། 

དེ་སྐབས་ཁམས་ཁུལ་དང་། དྭགས་ཀློང་། སྟློད་ལ་དྭགས། བང་རིགས། དབུས་གཙང་སློགས་

ཕློགས་ཡས་མས་ཀི་ལུགས་ཆློས་སེ་གང་ས་ནས་ཡློང་བའི་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་སྟློང་ཕག་ཁ་

ཤས་འདུ་འཛོམས་ཀི་སར་འབི་གུང་སྐྱབས་མགློན་སློགས་ནས་འཕློ་བ་གནང་སློལ་ཡློད།

འབི་གུང་བ། མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་གི་ས་ཆ་སར་བློད་ཁི་སྐློར་བཅུ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག 

འབི་གུང་གཞུའི་ལགས་ཟམ། འབི་གུང་གཞུའི་ལགས་ཟམ་ནི་མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་ཁློངས་སུ་

ཡློད། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་པར་གྲུབ་ཐློབ་ཐང་སྟློང་རྒྱལ་པློས་བློད་ཀི་ཆུ་བློ་ཆེ་ཆུང་ཁག་

ལ་ཟམ་པ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་བརྒྱབ་སྟེ་མི་ཕྱུགས་ཀུན་ལ་ཕན་བདེ་སྐྲུན་པར་མཛད་པའི་ལགས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཟམ་དེ་དག་གི་གས་ཤིག་ཡིན། 

འབི་གུང་རས་པ་ནཱ་རློ་པའི་ཆློས་བཅུ། ཐློག་མར་སྨིན་ལམ་དབང་། གློལ་ལམ་ལ་རིམ་གིས་པའི་

བསྐྱེད་རིམ། གཏུམ་མློ་ལམ་གི་དངློས་བཞི། ཅིག་ཅར་བས་འློད་གསལ། རང་རིག་ལྷག་པར་

གནས་པ་གློང་འཇུག འཕློ་བ། རྨི་ལམ། བར་དློ་རྣམས་ཆ་ལག་སྟེ། དེ་རྣམས་བསློམས་པས་

གནས་སྐབས་ཀི་འབས་བུ་རགས་ལྔ། ཡློན་ཏན་བརྒྱད། གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད། འཕིན་ལས་བཞི་

སློགས་ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་དང་། རང་དློན་ཆློས་སྐུ་དང་། གཞན་དློན་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་

འགྲུབ་པ་མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་ཞེས་གསུངས་སློ།། 

འབི་གུང་རིག་འཛིན་ཆློས་གགས། ཆུང་ཚང་སྐུ་ཕེང་དང་པློ། རེ་རིག་འཛིན་ཆློས་གགས་ནི་འབི་གུང་

གདན་རབས་ཉེར་གསུམ་པ་ཡིན་ཞིང་ཡབ་ཆློས་རྒྱལ་ཕུན་ཚོགས་དང་ཡུམ་གཡང་ཁུག་མ་

གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༥༩༥ལློར་ར་བར་འཁྲུངས། བློད་ཀི་

ལློ་རྒྱུས་ཐློག་གདུང་རྒྱུད་ཆེན་པློ་བཞི་ཡློད་པའི་ནང་འབི་གུང་སྐྱུ་རའི་རིགས་སས་ཀི་ནང་ནས་

ཆུང་ཤློས་དེ་ཡིན། ཡབ་རེའི་དྲུང་དུ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ། མཚན་དཀློན་མཆློག་ཕུན་ཚོགས་ཞེས་

གསློལ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་མའི་དྲུང་དུ་མདློ་སགས་གཉིས་ཀི་གཙོས་པའི་གཞུང་

ལུགས་ལ་གསན་བཞེས་མཛད་པ་དང་། ཤིང་བ་སྤི་ལློ་༡༦༤༥ལློར་བ་མ་བ་ལློག་པ་སྦིན་པ་

ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཁན་པློ་གནང་ནས་བསྙེན་པར་རློགས། ལྷག་པར་གསློ་རིག་ཐད་ཀི་སློབ་

དཔློན་ནི་ཚེ་ཡི་རིག་བེད་འཛིན་པ་གུ་ཎ་ཀཱ་རའི་མཚན་ཅན་བསྟེན་ཚུལ་ནས་དཔལ་ལན་རྒྱུད་

བཞི་གཙོར་གྱུར་གི་གཞུང་དང་མན་ངག་ལག་ལེན་སྐློར་རྣམས་ཐུགས་རྒྱུད་གཅིག་འདྲེས་ཀི་

གདམས་པའི་གནད་རྣམས་མ་ལུས་པ་མཁེན་ནས་དེ་དག་ལས་རིམ་བཞིན་སྨན་དཔྱད་ལག་

ལེན་སྐློར་ལ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་ཆློས་མང་པློ་ངེས་པར་རེད་དེ་འབི་ལུགས་ཞེས་པའི་

སློལ་གཏློད་ཐློག་མར་མཛད་པ་སློགས་གསློ་རིག་ཐད་ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་གྱུར། རེ་ཉིད་ཀི་

བརམས་ཆློས་ཐད་གགས་ཅན་རྒྱུད་བཞིའི་བཀའ་མཆན་དང་། རིན་ཆེན་ཕག་ལེན། བཤད་

རྒྱུད་རྐྱང་སེལ་སྐློར་ལ་སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་བཀའ་འདྲི་གནང་བའི་ལནདཀའ་གནད་

དློགས་སེལ། འབི་ལུགས་ཀི་ཁད་ཆློས་རྨད་དུ་བྱུང་བའིའབམ་བཅློས་ཚེ་འཛིན་སློག་སྐྱློབ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

རིམས་ནད་ཀུན་གི་གཉེན་པློ་འབི་ལུགས་སྨན་ནག་འཕྲུལ་འཁློར་ཆེན་མློའི་ཞལ་ཤེས་ཕག་

ལེན་སློགས་ཕུལ་དུ་ཕིན་པའི་སྨན་བཅློས་ཀི་ཉམས་མློང་རྣམས་ཕི་རབས་ནད་པའི་དློན་དུ་

འཇློག་གནང་མཛད། དགུང་གངས་རེ་གསུམ་ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༦༥༩ལློར་སྐུ་འདས། སྨན་དཔྱད་

ལ་མཁས་པས་སྨན་པ་རིག་འཛིན་ཆློས་གགས་ཞེས་ཞུ་མཁན་ཡང་ཡློད་པར་སྣང་། 

འབི་གུང་ཨ་ཕི་ཆློས་སྒློན། གཙོ་བློ་འབི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་སྲུང་མ་ཞིག་ཡིན། 

འབི་གུང་ཨ་མགློན་རིན་པློ་ཆེ། འབི་གུང་ཨང་ཀློང་རིན་པློ་ཆེ་ནི་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ལློ་རབས་

སུམ་ཅུའི་ནང་སྙན་གགས་ཆེ་ཙམ་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན། ཁློང་ནི་ད་ལའི་རི་མདློ་སང་ཤང་གི་ར་སེ་

གློང་ཚོར་སྐུ་འཁྲུངས། མཚན་ཨ་མགློན་དཀློན་མཆློག་བློ་གློས་ཞེས་ཞུ་བ་དང་། འབི་མཐིལ་

དགློན་དུ་ཆློས་ཞུགས་གནང་སྟེ་གསན་བཞེས་མཐར་ཕིན་རེས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་བཞེས་གཙོ་བློར་

མཛད་ཅིང་། ངློ་མཚར་ཆེ་བའི་མཛད་པ་མང་པློ་བཤད་སློལ་མཆིས་སྟབས་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་

ཐུབ་བསྟན་འཇམ་དཔལ་ཡང་འབི་གུང་མཐིལ་དུ་ཆེད་ཕེབས་ཀིས་ཨ་མགློན་དང་མཇལ་མློལ་

ཡང་གནང་། ཨ་མགློན་རིན་པློ་ཆེ་མཇལ་མཁན་མང་པློ་ཡློད་པར་རེ་འགས་གང་ཕུལ་བ་རྣམས་

བཞེས་པ་མ་ཟད། ད་དུང་གློན་པ་སློགས་སྟེར་བ་དང་གསུངས་པ་དང་། རེ་འགས་ཕུལ་བ་

བཞེས་རྒྱུ་ལ་ཅི་ཐ་ན་ཞལ་མཇལ་ཡང་མི་གནང་བའི་ཐློག་ང་ཁ་རློགས་ཞློག་ཨང་ཞེས་གསུང་གི་

ཡློད་འདུག སྐབས་རེ་དུར་ཁློད་ཁར་ཕུང་པློ་བ་གཏློར་བེད་པར་ཡང་ཕེབས་ཀི་ཡློད་སྐད། 

དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅུ་ལྷག་ཙམ་བཞུགས། 

འབི་རུ་འགློ། འབི་དང་ཁྱུང་གཡག་སྦློར་བ་གྲུབ་པའི་མིང་། 

འབི་ཅློག གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

འབི་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་writing device ཟེར།

འབི་ཆུ། མདློ་ཁམས་ཆུ་བཞི་སང་དྲུག་གི་ཆུ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཆུ་བློ་ཆེན་པློ་ཞིག ཆུ་འགློ་བ་ཡན་ཧ་

རིའི་ལྷློ་ཕློགས་ནས་བྱུང་སྟེ་རིམ་བཞིན་མཚོ་སློན་དང་སི་ཁློན་སློགས་ཞིང་ཆེན་དང་རང་སྐྱློང་

ལློངས་དགུ་བརྒྱུད་དེ་མཐར་ཧྲང་ཧའེ་གློང་ཁེར་ནས་ཤར་གི་རྒྱ་མཚོར་འབབ་ཀིན་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབི་ཆུའི་ལགས་ཟམ། འབི་ཆུའི་ལགས་ཟམ་ནི་སྤི་ལློ་664པའི་ཤིང་བི་ལློ་ནས་སྤི་ལློ་680པའི་

ལགས་འབྲུག་ལློའི་བར་གི་དུས་སྐབས་དེར་བློད་དམག་དཔུང་ཆེན་ཡུན་ནན་དང་ཟི་ཁློན་གི་

ཕློགས་སུ་སེབས་ཏེ་དམག་འཁྲུག་བེད་པའི་སྐབས་སུ་བསྐྲུན་པ་ཞིག་སྟེ། ཡུལ་དེའི་མི་སེར་གི་

ངག་རྒྱུན་དུ་གནའ་ས་མློར་ཡུལ་འདིར་བློད་དམག་གིས་ལགས་ཟམ་འཕངས་པ། ལགས་ཟམ་

སྲུང་མཁན་གི་དམག་མི་དེ་ཚོས་དློ་སྣང་མ་བས་ནས་རི་ལ་རྔློན་པ་སློང་ཤུལ་མཚན་མློར་དག་

བློ་ཡློང་ནས་བློད་དམག་ལ་ཕམ་ཁ་བིན་ཅེས་བཤད་སློལ་འདུག མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་

བརྒྱུད་པའི་བཤད་སློལ་དེ་ནི། [ཐང་ཡིག་རིང་མ]ཡི་ནང་དུ་བློད་དམག་གིས་ག་སྒིག་མེད་པའི་

སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་འབི་ཆུ་ཁ་རུ་བློད་དམག་བཅློམ་ཞེས་པ་དེ་གཉིས་དློན་གཅིག་ཏུ་སྣང་བ་

དང༌། སྤི་ལློ་670པའི་ལགས་ར་ལློ་ཡས་མས་ཀི་དུས་སུ་དེང་གི་འབའ་ལུང་（维西）དང༌། 

ས་ཐམ། （丽江） ཅན་ཁློན་（剑川）བཅས་ཀི་ཕློགས་ཐམས་ཅད་བློད་དམག་གིས་བཟུང་

བར་མ་ཟད། ཀླུ་འཕེལ་གི་འབི་ཆུ་ཁ་ནི་དམག་འཁྲུག་གི་ཐབས་ཇུས་འགློད་ཡུལ་གཙོ་བློ་ཡིན་

པ་དང༌། ཡུན་ནན་དང་སི་ཁློན་ཕློགས་སུ་ཕར་རྒློལ་བེད་པའི་དམག་མི་གཏློང་ལེན་བེད་སའི་

ལེ་གནས་ཤིག་ཡིན་སྟབས། བློད་དམག་གིས་འབི་ཆུའི་ཐློག་ཏུ་ལགས་ཟམ་གཟུགས་རྒྱུ་དེ་ནི་

ཧ་ཅང་དགློས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡློད། སྤི་ལློ་680པའི་ལགས་འབྲུག་ལློར་ཀླུ་འཕེལ་ས་

ཁུལ་དུ་བློད་ཀིས་འབི་ཆུའི་དམག་སར་ཞེས་པ་བཙུགས། ཡུལ་འདི་ནི་ས་མདློ་ཁ་དང༌། འགག་

བཙན་པློ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཁློན་ཞིས་（川）དང༌། ཏིན་ཞིས་（滇西）ཕློགས་གཉིས་ཀི་

ས་ཁུལ་དུ་ཕར་རྒློལ་བེད་པའི་དམག་མི་ལ་བཀློད་འདློམས་བེད་བདེ་བ་དང༌། གཡུལ་སར་ཡློ་

བད་སྐྱེལ་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་སྟབས། འབི་ཆུའི་ཐློག་གི་ལགས་ཟམ་དེ་འགིམ་འགྲུལ་གི་སློག་

ར་ལ་བུ་ཞིག་ཆགས་ཡློད་པས། འབི་ཆུར་ལགས་ཟམ་བཙུགས་པའི་ལློ་ཚིགས་དེ་མ་མཐའ་

ཡང་སྤི་ལློ་680པ་ལས་ཕི་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་རེད། 

 ཟམ་པ་དེ་ནི་དེང་དུས་ས་ཐམ་རློང་གི་ཐཱ་ཁིན་ཆུས་（丽江县塔城区）་ཡློད་སའི་བང་ཕློགས་

འབི་ཆུ་ཁའི་ས་ཆ་དེ་ཡིན། [ཡློན་རྒྱལ་རབས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་]ལས། ལགས་ཟམ་ནི་ཀུན་ལན་གི་

བང་ཕློགས་སུ་ཡློད་ཅིང༌། ཡུལ་དེར་གློང་ཞིག་ཡློད་པ་ལ་ལགས་ཟམ་གློང་ཞེས་ཟེར། དེ་ལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བློད་དམག་གིས་ལགས་ཟམ་ཅེ་དློག་ཅེས་པའི་དམག་སར་ཞིག་བཙུགས་ཡློད་ཅིང༌། ལགས་

ཟམ་དེ་ནི་འཇང་རེ་ཡི་མུང་ཞུན་གིས་བློད་ལ་ངློ་ལློག་བེད་སྐབས་གཏློར་བས། དེ་ནས་བཟུང་

ལགས་ཟམ་མེད་པར་གྱུར་ཀང༌། ཟམ་ཤུལ་ད་དུང་ལུས་འདུག་ཅེས་དང༌། ཡང་[ཏེན་གི་ལློ་

རྒྱུས་]ལས། ཀུན་ལན་གི་བང་ཕློགས་སུ་ལེ་དབར་སུམ་ཅུ་ཙམ་གི་ས་ཕློགས་ན་འབི་ཆུའི་

ལགས་ཟམ་ཡློད་ཅིང༌། དེའི་ཟམ་ཤུལ་དུ་ཟམ་སྣེ་རྡློར་ཁུང་ཕུག་སྟེ་ལགས་ཐག་བཏགས་པའི་

རེས་ཤུལ་ད་ལའང་ཡློད་པར་མ་ཟད། དགུན་དུས་ཆུ་དྭངས་པའི་དུས་སུ་ཆུའི་ནང་དུ་ལགས་

ཐག་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད་ཅེས་འཁློད་ཡློད་ཅིང༌། རྒྱལ་ཐང་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་

ཡུལ་དེར་ལགས་ཟམ་གི་ཤུལ་ཡློད་པ་མཐློང་འདུག

འབི་ཏ། འབི་ཏ་ས་འཛིན་གི་བསྡུས་ཚིག

འབི་ཏ་ས་འཛིན། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་བང་ཁློག་གི་རྣག་

ཁག་ཆུ་སེར་སྐེམ། གློ་རྣག་དང་། ར་དཀར་གི་ནད་ལ་ཕན།

འབི་ལློ། མཛོ་མློ་དང་ཁྱུང་གཡག་འདུས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ལློ་ལེ་ལ་འབི་ལློ་དང་གཡག་ལློ་ཡང་ཟེར།

འབི་སྟློད། རློང་ཞིག མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ནུབ་རྒྱུད་

དུ་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་རྒྱལ་རེ་ཕློ་བང་སྐེད་ན་ཡློད།

འབི་ཐབས། རི་མློ་དང་ཡིག་གཟུགས་ཀི་སྐབས་སུ་འབི་ཐབས་ཞེས་པ་དང་། འབུར་བརན་གི་

སྐབས་སུ་བཟློ་ཐབས་ཞེས་པ། ཟླློས་གར་གི་སྐབས་སུ་འཁབ་ཐབས་ཞེས་པ་སློགས་གང་

བསྟུན་གིས་བསྒྱུར་ན་འགིག རློམ་རིག་སྒྱུ་རལ་གི་བརམ་བའི་ནང་མཚོན་པར་བེད་པའི་

གསར་རློམ་གི་ལག་རལ་ལ་ཟེར་ཞིང་། དེའི་ནང་བ་ཐབས་དང་། ཐབས་ཤེས་སློགས་ཀི་དློན་

ཡང་འདུས་ཡློད། 

འབི་ཐབས་ཟིན་ཐློ། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་རབས་ལྔའི་སྐབས་ཀི་ཅིན་ཧའློ་ཡིས་བརམས་ཤིང་། དཔེ་དེབ་དེའི་

ནང་དློན་གཙོ་བློ་ནི་རི་མློའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས། རི་མློ་འབི་སྟངས་ཀི་ཐབས་ཤེས། རི་མློའི་

དཔྱད་པ། དེ་བཞིན་པིར་སྨྱུག ་དང་སྣག་ཚ་སྤློད་སྟངས། གསློན་བིས་བེད་ཐབས། གྲུབ་ཆའི་

བཀློད་སྒིག་བེད་སྟངས་སློགས་གནད་ལ་འཁེལ་ཞིང་ཁ་གསལ་བའི་ཐློག་ནས་བསྟན་ཡློད་པའློ།། 
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འབི་ཐུར་མ། འབི་སློ་གཉིས་དང་། སློ་བཞི། སློ་དྲུག་བཅས་ཀི་སྤི་མིང་ལ་ཐུར་མ་ཟེར། 

འབི་ཐེངས་གཅིག་གི་ཡི་གེ ཡིག་འབྲུ་ཁ་ཤས་མུ་སྦྲེལ་ནས་པིར་སྨྱུག ་མཚམས་མ་འཇློག་པར་འབི་

ཐེངས་གཅིག་ལ་བིས་པ་དེར་ཟེར།

འབི་ཐེངས་གཅིག་གི་རི་མློ། གནའ་བློའི་རྒྱ་སློལ་གི་ཡིག་གཟུགས་མཁས་པ་ཝང་ཤན་ཀྲི་ཡིས་འབི་

ཐེངས་གཅིག་གིས་ཡི་གེ་འབི་བ་དང་། རི་མློ་མཁས་པ་ལུའུ་ཝན་ཝུའེ་ཡིས་འབི་ཐེངས་གཅིག་

གིས་རི་མློ་འབི་བའི་ཤློད་སློལ་ཡློད་ཀང་འབི་ཐེངས་གཅིག་ལ་མི་ཟེར་བར་རི་མློ་དང་ཡིག་

གཟུགས་ཀི་བརམ་བ་དེ་འགློ་ནས་མཇུག་བར་གཅིག་ལ་གཅིག་མཐུད་ཀིས་དབུགས་ཐེངས་

གཅིག་གིས་བིས་པ་ལར་གི་རྣམ་པ་སྟློན་ཐུབ་པ་དེར་འབི་ཐེངས་གཅིག་གི་རི་མློ་ཞེས་ཟེར།

འབི་དེབ། བརེད་ཐློ་སློགས་འགློད་སའི་ཤློག་དེབ། 

འབི་རྡང་། འབློག་པའི་རུ་བའི་ནང་དུ་འབི་གཡག་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་བཏགས་སར་ཕུར་པ་རེ་དང་

རྡང་ཐག་རེ་སྦར་བ་དེ། རིམ་པ་རེ་རེ་བཞིན་སྒིག་ནས་ས་ལ་བརྡབས་པ་ལ་ཟློག་རྡང་སམ་འབི་

རྡང་ཟེར། 

བི་དྲུ་མ། ལློ་དེར་བེའུ་སྐྱེས་པའི་འབི་ལ་འབི་དྲུ་མ་ཟེར། 

འབི་ནློར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་write error ཟེར།

འབི་པང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་wordpad ཟེར། 

འབི་ཕློགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་writing direction ཟེར། 

འབི་འཕྲུ་མ། [ཡུལ]དབར་ཀའི་དུས་སུ་ཤད་སློགས་བསེབས་ནས་གློ་བུར་དུ་བཞློ་རྒྱུ་མེད་པ་ལ་ཟེར། 

འབི་བ། ① བིས་པ། བི་བ། བིས། འགློད་པ། ཡི་གེ་འབི་བ། རི་མློ་འབི་བ། བསྟློད་མི་ཤེས་བསྟློད་

ར་བེད་པ་དེ། འབི་མི་ཤེས་མེ་ཏློག་འབི་བ་འདྲ། ② བི་བ། འབི་བ། འགིབ་པ་དང་ཉམས་པ། 

གཙང་ཆུ་བི་བ། དགུན་དུས་དཀར་ཆུ་ཕལ་ཆེར་འབི་ཡློང་། སྙུན་བབ་ལི་བས་ལུས་ཀི་ཤ་ནི་བི་
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ཞིང་སབ་མློར་གྱུར། 

འབི་བའི་ལ་སྤློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་write access ཟེར། 

འབི་འབློལ་རེ། འབི་ཡི་ལུས་ལ་རིད་པ་རིང་པློ་དང་། རྔ་མ་དང་རྔློག་མའི་སྤུ་རིང་པློ་ཅན་ལ་ཟེར། 

འབི་མ་བེལ་འབར་མ། བེའུ་དང་འབེལ་བའི་འབི། འབི་མར། འབིའི་འློ་མ་ལས་བྱུང་བའི་མར།

འབི་མློག སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ཁ་ལ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་གློ་ནད་འཇློམས། 

ཁག་ངན་སྐེམ།

འབི་ཙམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་write only ཟེར། 

འབི་ཚེར་མ། ཤིང་སྨན་ཞིག དེའི་འབས་བུས་ལུས་པློ་གསློ་བར་ཕན།

འབི་ཞློ། འབིའི་འློ་མ་བསྙལ་བའི་ཞློ།

འབི་འློ།། འབི་ཡི་འློ་མ།

འབི་ཡ་མ། ས་ལློར་བེའུ་སྐྱེས་ཤིང་ཕི་ལློར་བེའུ་མ་སྐྱེས་ཀང་མུ་མཐུད་ནས་འློ་མ་བཞློ་ཆློག་པའི་

འབི་ལ་འབི་ཡ་མ་ཟེར། འབི་དྲུ་མ་ལས་འློ་མ་ཉུང་ཡང་བཅུད་ཆེ།

འབི་ཡི་སེ་རུ་གུང་སྟློན། འབི་སེ་རུ་གུང་སྟློན་ཞེས་པའང་སྣང་། སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་ཀི་བློན་

ཆེན་བཞིའི་ནང་གི་གཅིག་ཡིན། སྐྱེ་ཡུལ་འབི་གུང་ནས་ཡིན་ཅིང་། བློན་པློ་མགར་སྟློང་བཙན་

ལ་མི་འདློད་པའི་ཕག་དློག་བེད་མཁན་གཙོ་བློའི་གས་ཡིན་ཅིང་། སློང་བཙན་གི་བཀའ་བཞིན་

འདི་ཉིད་མགར་སྟློང་བཙན་ཡུལ་ཟུང་དང་མཉམ་དུ་རྒྱ་ནག་ཏུ་རྒྱ་མློ་བཟའ་ཀློང་ཇློ་སློང་བར་

བསྐྱློད་པ་དང་། འདིས་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བློན་པློ་མགར་ལ་ཕག་དློག་བས་རྐྱེན་མགར་རེ་ཞིག་རྒྱ་ཡུལ་

དུ་སློད་དགློས་བྱུང་སྐད། 

འབི་ཡུ་ལུ་མ། འབི་རྭ་ཅློ་མེད་པ་ལ་ཟེར། 

འབི་གཡག འབི་དང་གཡག 

འབི་ར་ཕུག་དགློན། རྒྱལ་བ་རྒློད་ཚང་པའི་སྐབས་སུ་བཞེངས་པར་བཤད། དུས་ཚོད་འདེབས་དུས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་

དགེ་རྒྱས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འབི་རུ། རློང་ཞིག ནགས་ཤློད་འབི་རུའང་ཟེར། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་བང་ཤར་རྒྱུད་དང་རྒྱལ་

མློ་རྔུལ་ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་ན་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་འབི་རུ་གཞུང་དུ་ཡློད། 

འབི་རུ་དགློན། མིང་གཞན་འབི་རུ་དགློན་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་འབར་གིང་། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ལགས་

སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༤༤༠ལློར་ཞང་ཞུང་ཆློས་དབང་གགས་པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་

ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་འབི་རུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འབི་ལ། ལ་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྣེ་གདློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། དེའི་མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་

ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་༥༦༤༥ཡློད།

འབི་ལུང་དགློན། དགློན་འདི་འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། སློན་སྟག་ལུང་བཀའ་

བརྒྱུད་ཀི་ཇློ་དགློན་ཞིག་ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ་༡༩༣༥ལློར་བག་རྒྱབ་

རིན་པློ་ཆེ་དེར་བཞུགས་པས་དགེ་ལུགས་པའི་ཕག་ལེན་དར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་

ས་གློང་ཁེར་ལྷུན་གྲུབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འབི་ཤུག [ཡུལ]བློངས་ཚད་རིང་ཞིང་ཚེར་མ་མེད་པའི་ཤུག་པ།

འབི་ཤློག ཡིག་རིས་འབི་སའི་ཆ་རྐྱེན་ཤློག་བུ། གཞུང་ཡིག་འབི་ཤློག འདྲ་པར་འབི་ཤློག

འབི་སུབ། འབི་བ་དང་སུབ་པ། ཡང་ན་བིས་པ་མེད་པར་བེད་པ། བཟློ་བཅློས་དང་། སུབ་བཅློས་

སློགས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

འབིང་གི་ཆུང་བ། འབིང་ལ་ཆ་གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་ཆ་ཆུང་ངུ་། 

 འབིང་གི་ཆེན་པློ། འབིང་ལ་ཆ་གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་ཆ་ཆེ་བ། 

འབིང་གི་འབིང་བ། འབིང་ལ་ཆ་གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་ཆ་བར་པ། 

འབིང་གས། བར་མའི་གས།

འབིང་ངེ་བ། འབིང་ཙམ་པ། སྦངས་འབས་འབིང་ངེ་བ། སྤུས་ཀ་འབིང་ངེ་བ།

འབིང་དང་ཆག་གི་ཡུལ། འབིང་དང་ཆག་གི་རུས་རྒྱུད་ལ་དབང་བའི་ས་ཆ།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

འབིང་པློ། འབིང་བ་དང་འདྲ། 

འབིང་བ། བར་མ་དང་། དཀིལ་མ། ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ། རབ་འབིང་ཐ་གསུམ། སློབ་གྲྭ་འབིང་བ། 

ཞིང་པ་འབིང་བ། 

འབིང་མློ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༦༤༢ལློར་ངག་དབང་བསྟན་པའི་རྣམ་

རྒྱལ་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་རི་བློ་ཆེ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད

འབིང་རིམ། བར་མའི་གས།

འབིང་རིམ་ཆེད་གཉེར། དམིགས་བསལ་རྒྱ་ནག་གི་སློབ་གསློའི་མ་ལག་གི་ནང་དུ་ཡློད་པའི་སློབ་

སྦློང་གི་རིམ་པ་ཞིག སློབ་མ་གང་ཞིག འབིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཐློན་རེས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློའི་ནང་དུ་

ཞུགས་འདློད་མེད་པའམ། དཔལ་འབློར་སློགས་ཀིས་ཆ་རྐྱེན་དབུལ་རྣམས། མཐློ་རིམ་སློབ་

འབིང་ལ་མ་ཞུགས་པར་ཐད་ཀར་འབིང་རིམ་ཆེད་གཉེར་སློབ་གྲྭ་ཞུགས་ཤིང་དེར་ལློ་གསུམ་

སློབ་སྦློང་ནས་སློབ་ཐློན་གི་ལག་ཁེར་ཐློབ་ན་ལས་ཀ་བཙལ་ཆློག་པ་ཞིག་ཡིན།

འབིང་སློན། ལི་ཡང་དང་མང་ཉུང་སྙློམས་པའི་སློན།

འབིད། དངློས་རས་དང་ཐབས་ཀིས་བསླུས་ནས་ཚུར་འགུག་པའི་དློན་ཏེ། ཉ་འཛིན་ན་ཁ་འབིད་

དགློས། ཁ་འབིད་མཁན་ཞེས་པ་ལ་བུ།

འབིད་པ། ཕིས་པ། དབི་བ། ཕིས། ཉུང་དུ་གཏློང་བ། བཅུའི་ནང་ནས་གཉིས་ཕིས་ན་བརྒྱད་ཡློད། 

བརྒྱ་ནས་བཅུ་ཕིས་ན་དགུ་བཅུ་རེད།

འབིད་ཟས། ཉ་སློགས་འཛིན་སྐབས་ལགས་ཀྱུའི་ཁར་སྦར་རྒྱུའི་ཟས།

འབིམ། འགེད་སློགས་སྦིན་པའམ་སྟེར་བ། 

འབིམ་པ། བིམས་པ། བིམ་པ། བིམས། འགེད་པ་དང་། འདྲེན་པ་དང་། སྟློབ་པ། ཟས་བིམས་པ། 

འཁབ་སྟློན་ཚར་ནས་ཟླློས་གར་བ་རེ་རེ་བཞིན་ལ་མེ་ཏློག་ཆུན་པློ་རེ་འབིམ་པ། སློབ་གྲྭ་བ་ཚོར་

དཔེ་དེབ་འབིམ་པ། ཞིང་ལས་བུན་དངུལ་བིམས་པ། ཆང་ཞིམ་པློས་གང་བའི་བུམ་པ་ཁློང་ལ་

ནན་གིས་འབིམ་པར་བས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབིམས། འགེད་སློགས་བསྟེར་ཟིན་པ། 

འབྲུ། ① གློ་ནས་སན་སློགས་ཀི་སྤི་མིང་ཡིན་ཞིང་། ཕིས་སུ་རམ་རྒྱུར་མཁློ་བེད་སྤློད་ཤས་ཆེ་

སྟབས་བེ་བག་ཏུ་ནས་ཀི་མིང་ལ་ཡང་རློད་པར་བེད། གཡུལ་ལས་བེད་དུས་ཉིད་ལ་འབྲུ་གཙང་

མར་བཙགས་ཏེ་འཇལ་བ། རམ་རྒྱུའི་འབྲུ་ཆུ་སིང་རྒྱབ་པ། ② རྡློག་མའམ་ཉག་མ་རེ་རེ་བ་

མཚོན་བེད། ནས་འབྲུ་གཅིག ཡིག་འབྲུ་གཉིས། ཚིག་འབྲུ་གསུམ།

འབྲུ་སྐྱེད། འབྲུའི་སྐྱེད་ཁ།

འབྲུ་དཀར་ནག་ཁ་གསུམ། བློད་ཀི་ཡུལ་སློལ་ལར་དཀར་པློ་འབྲུ་དང་། ནག་པློ་སན་མ། ཁ་བློ་ནས་

དང་སན་མ་མཉམ་བསེས་འདི་ལ་འབལ་སན་དང་། གློ་དང་སན་མ་བསེས་པ་ལ་གློ་སན་ཟེར། 

འབྲུ་ཁང་། འབྲུ་རིགས་འཇློག་སའི་ཁང་པ།

འབྲུ་ཁལ། འབྲུ་འཇལ་སྣློད་བེ་ཉི་ཤུ་འགློ་བའི་འབློ།

འབྲུ་ཁྲུ། བློད་ཀི་ཤློད་དྲུང་གི་ཞྭ་མློ་ཞིག

འབྲུ་ཁེ། འབྲུའི་རིགས་ཤིག

འབྲུ་གད་གཙང་། འབྲུའི་ནང་དུ་རྡློ་དང་གད་སྙིགས་གང་ཡང་མེད་པ།

འབྲུ་གུ། ① ཤིང་འབས་ཀི་ནང་སྙིང་ངམ་ཚི་གུ ② རི་ཤིང་གི་སློན་ནམ་འབས་བུ། རྩྭའི་འབྲུ་གུ།

འབྲུ་གུ་དགློན་དགའ་ལན་ཆློས་འཁློར་གིང་། 

རབ་བྱུང་དང་པློའི་ལགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༦༤༠ལློར་བཙན་པློ་དློན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་བང་སེམས་ཉིད་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

འབྲུ་སྒེ། འབྲུ་བླུག་སྣློད་ཕད་བུ་ཆེན་པློ།

འབྲུ་སྒེ་ཚུགས་བཙུགས་པ། འབྲུས་བཀང་བའི་སྒེ་མློ་ཙོག་ཙོག་བས་ཏེ་བཞག་པ།

འབྲུ་འགེལ། གཞུང་གི་ཚིག་འགེལ། དཔེ་ཆའི་ཐློག་ནས་གློ་བ་ལེན་པར་འབྲུ་འགེལ་དང་དློན་འགེལ་

གཉིས་ལ་བརེན་དགློས།

འབྲུ་ལྔས་དབང་བསྐུར། ཤར་ཕློགས་ཀི་སངས་རྒྱས་རྡློ་རེས་སེམས་དཔའ་དང་། ལྷློ་ཕློགས་ཀི་སངས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

རྒྱས་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལན། ནུབ་ཕློགས་ཀི་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས། བང་ཕློགས་ཀི་

སངས་རྒྱས་དློན་ཡློད་གྲུབ་པ། དབུས་ཕློགས་ཀི་སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་བཅས་རིགས་

ལྔའི་སངས་རྒྱས་ལྔའི་ས་བློན་གི་ཡི་གེ་ༀ་ཧཱུྃ་ཏཾ་ཧྲཱ�་ཨཱ་ལྔས་དབང་བསྐུར་བའི་དློན་ནློ།། 

འབྲུ་ཆ། འབྲུ་རིགས་སམ་བཟའ་འབྲུའི་སྤི་མིང་།

འབྲུ་ཆང་། འབྲུ་བཙོས་པར་ཕབ་རི་སྦར་ཏེ་བཟློས་པའི་བཏུང་བ། 

འབྲུ་ཆན། བཙོས་པའི་འབྲུ།

འབྲུ་ཆར། བློད་ཟླ་གསུམ་པའི་སང་ནས་འབྲུ་རིགས་ལློ་ཏློག་ལ་ཕན་པའི་ཆར་འབེབས་པའི་དུས་ཚིགས།

འབྲུ་ཆུང་། གློང་གསལ་འབྲུ་ཆེན་ལས་ཡིག་གཟུགས་ཆུང་ཞིང་རང་པ་ཐུང་བ་ཞིག་སྟེ། དེང་སང་

ཚུགས་ཐུང་ཟེར། དེ་ལ་ཡི་གེའི་རང་པ་རིང་ཐུང་གཉིས་ཡློད་པའི་རིང་བ་ནི་དེ་སློན་བློད་སེ་པ་

གཞུང་གི་བཀའ་རྒྱ་དང་། གཏན་ཚིགས། ཁིམས་ཡིག་ར་ཚིག་བཅས་ལ་བེད་སྤློད་བེད་སློལ་

འདུག ཚུགས་ཐུང་གི་ནང་གསེས་དཔེ་ཚུགས་ནི་དེང་སང་ཡློངས་གགས་སུ་ཨེ་ཚུགས་དང་ཨེ་

བིས་ཡང་ཟེར་བ་ཡིག་གཟུགས་ཀི་ཤ་ཆེ་བས་བལ་ཀློག་བེད་དུས་གསལ་བ་དང་རང་པ་ཐུང་

བས་ཤློག་གངས་གཅིག་གི་ནང་ཡིག་འབྲུ་མང་པློ་ཤློང་བ་སློགས་ཀི་ཁད་ཆློས་ལན་པ་ཞིག་ཡིན།

འབྲུ་ཆེན། [ཡུལ]སྨྱུག ་ཁ་སློམ་པློས་བིས་པའི་ཡི་གེ་ཤ་ཆེན་པློའི་གཟུགས་ཅན་ཞིག

འབྲུ་གཉིས། བཟང་ཇའི་བེ་བག་ཅིག 

འབྲུ་སྙིགས། འབྲུ་བཟང་ཕེ་བའི་སྙིགས་ངན། 

འབྲུ་དང་། འབྲུ་དང་པློ་ཟེར་བའ་ིཇ་ལེགས་ཤློས་ཤིག འབྲུ་དློན། ཡིག་འབྲུ་ར་ེརེའ་ིདློན། ཆློད་ཡིག་ག་ིའབྲུ་

དློན་ལར་སློར་གནས་བེད་པ།འབྲུ་དློན་འགལ་མེད། ཡིག་འབྲུའི་ནང་དློན་དང་འགལ་བ་མེད་པ། 

འབྲུ་དློན་རལ་བློར། གཏན་འབེབས་བས་པའི་བཀའ་ཡིག་གི་ནང་དློན་ཟུར་དུ་བཞག་ནས་རིས་

འཇློག་མ་བས་པ།

འབྲུ་དློན་རལ་བློར། གཏན་འབེབས་བས་པའི་བཀའ་ཡིག་གི་ནང་དློན་ཟུར་དུ་བཞག་ནས་རིས་

འཇློག་མ་བས་པ། 

འབྲུ་དློན་རས་བློར། ཡི་གེའི་འབྲུ་དློན་ལ་སྣང་བ་མ་བཞག་པར་མཐློང་ཆུང་བས་པའི་དློན།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབྲུ་དློས། ① འབྲུ་དློ་པློ། ② སར་ཕི་ཁལ་ཐློག་ནས་འབྲུ་སྐྱེལ་བའི་ཁལ།

འབྲུ་རྡློག ① ཤུན་པ་མེད་པའི་འབྲུ་རྡློག་པློ། ② རྡློག་མའམ་ཉག་མ་རེ་རེ་བ་མཚོན་བེད།

འབྲུ་སྡུད་མཁན། འབྲུ་རིགས་སྡུད་པ་པློ།

འབྲུ་མདངས། མདངས་རྒྱབ་ཐབས་ཀི་ཐབས་རལ་གས་ཤིག་སྟེ། ནད་འབྲུ་ལ་བུའི་དབིབས་ཀི་ཁ་

དཀྲུག་ནས་མདངས་རྒྱབ་པ། 

འབྲུ་འདེད། ① སློན་རེས་མིང་གསུམ་དུ་གྱུར་པའི་གསལ་བེད་ཡི་གེ་དབངས་དང་བཅས་པ་རིམ་

གིས་སྦར་ནས་འདློན་པའི་སྦློར་ཀློག་དང་། དེ་ལ་གློམས་ནས་འདློན་པའི་སྦློར་ཀློག་དང་། དེ་

ལ་གློམས་ནས་མིང་ཚིག་གཉིས་གསུམ་བསློམས་ཏེ་འདློན་པའི་སྡུད་ཀློག ② སར་འབྲུ་བུན་

འདེད་སྦང་བེད་པའི་མིང་། 

འབྲུ་འདེབས་སྐར་མ། ཟླ་བ་གཉིས་པ་དང་བརྒྱད་པའི་དབུགས་ཐློབ་དར་འགློ་ནས། ས་ཕློ་གཉིས་

པའི་ཉིན་མགློ་སང་ཞེས་པ་འབྲུ་འདེབས་སྐར་མ་ཡིན།

འབྲུ་སྣ། འབྲུ་རིགས་སྣ་ཚོགས།

འབྲུ་སྣ་ལྔ། ནས་དང་། འབས། གློ། སན་མ། ཏིལ་ཏེ་ལྔ། ཡང་ན་གློ། ནས། སན་མ། བ་བློ། སློ་བ་ལྔ་

ཞེས་འདྲེན་ཚུལ་སློ་སློར་ཡློད།

འབྲུ་སྣའི་སྨན་མར། ནས་ལ་སློགས་པའི་འབྲུའི་གཙོ་བློར་བས་པའི་སྨན་མར་གི་མིང་སྟེ། འབྲུ་སྣའི་

སྨན་མར་ནི། ནས་དཀར་དང་། གློ། འབས། སློ་བ་བཞི་ཕུལ་དློ་དློ་སྦྲུས་ལ་མར་བེ་ཕེད་ཀི་རིས་

བཏབ། ཚ་བ་ས་པི་ཕློ་གསུམ། ཁ་རུ་ཚྭ། རྒྱམ་ཚྭ། ཤིང་ཚ། རྭ་ཚྭ་རྣམས་ཐུན་ལློག་རེ་བཏབ་

ལ་ཆུ་བཅད་དེ་སྦྲང་དང་བུ་རམ་སྦར་ལ་བཏང་། ཞེས་གསུངས། 

 འབྲུ་སྣློན། ①ཚིག་ཁ་སྐློང་དུ་བསྣན་པ། ② བཟའ་འབྲུ་ཁ་སྣློན། 

འབྲུ་སྣློན་གིས་འློས། སར་ཡློད་པའི་ཚིག་ལ་སར་ཡང་དགློས་ངེས་ཀི་ཚིག་གསར་པ་ཁ་སྣློན་བས་པ། 

འབྲུ་གནློན། ཡི་གེ་ཀློག་སྐབས་འབྲུ་རེ་རེ་བཞིན་ཆད་ལྷག་ཡློད་མེད་ཞིབ་ཚགས་ཀིས་བརག་དཔྱད་

བེད་པ། ཡིག་ཆའི་འབྲུ་གནློན་བས་པའི་སློ་ནས་དློན་སྙིང་གློ་རློགས་ནན་ཏན་བེད་པ།

འབྲུ་བསྣན། ཡིག་འབྲུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་འགེལ་བཤད་བས་པ། 
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འབྲུ་ལྤགས། འབྲུའི་པགས་པ།

འབྲུ་དཔྱ། འབྲུའི་ཁལ།

འབྲུ་ཕན། [མངློན]ཆུ།

འབྲུ་ཕུང་། འབྲུ་རིགས་སྤུངས་པའི་ཕུང་པློ།

འབྲུ་ཕུད། འབྲུ་རིགས་མིས་བེད་སྤློད་མ་བས་གློང་དུ་དཀློན་མཆློག་ལ་མཆློད་པ་འབུལ་འབྲུ། 

འབྲུ་ཕློགས། འབྲུ་རིགས་ཐློག་ནས་སྤློད་པའི་ཕློགས་ཐློབ། 

འབྲུ་ཕློགས་ལས་ཁུངས། ① སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་འབྲུ་རིགས་དློ་དམ་བེད་པའི་ལས་ཁུངས། 

 ② སར་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་འབྲུ་ཕློགས་རྒྱབ་མཁན་ལས་ཁུངས།

འབྲུ་བ། ① དློན་པ། སྐྱློན་མཚང་འབྲུ་བ། ② སློག་པ་དང་། འདྲུ་བ། རློ་བ། ཤིང་ལ་གཟློང་གིས་ཁུང་

བུ་འབྲུ་བ། ས་ལ་ཁུང་བུ་ཆུང་ངུ་ཞིག་བྲུས་པ། ཆུ་ཡུར་བྲུས་ནས་ཆུ་གཏློང་བ། འབྲུ་བང་། འབྲུ་

འཇློག་སའི་བང་བ།

འབྲུ་བུན། འབྲུའི་བུ་ལློན།

འབྲུ་བློགས། སར་བློད་ཀི་ཞིང་བདག་ལ་ཞིང་བློགས་འབྲུ་འཇལ་སློལ་ཞིག

འབྲུ་འབབ། འབྲུའི་ཐློན་སྐྱེད་ཡློང་སློ།

འབྲུ་མ། ① [ཡུལ]རྡློག་པློའམ་ཉག་མ། ལས་ཀ་འབྲུ་མ་གཅིག རྒྱ་སན་འབྲུ་མ་གཅིག ཡི་གེ་འབྲུ་མ་

གསུམ། ② ཡི་གེ་དབུ་ཆེན།

འབྲུ་མང་། ① འབྲུ་ཕློན་ཆེ་བ། ② [མངློན]ས་སྟག་ལློ། 

འབྲུ་མང་པློའི་བསྡུ་བ། ཁད་པར་གི་ཆློས་ཤིག་ཁད་གཞི་གང་ལ་ལན་པའི་དློན་བསྡུ་བ་སྟེ། ཟླ་བ་དང་

འདྲ་བའི་བད་བཞིན་ཅན་ལ་ཟླ་བའི་གདློང་ཅན་ཟེར་བ་བཞིན་ནློ།། 

འབྲུ་མར། ཡུངས་ཀར་ནག་སློགས་འབྲུ་བཙིར་བ་ལས་བྱུང་བའི་མར་ཏེ། རླུང་ནད་སེལ་བའི་ཟས་

ཀི་ནང་ཚན་ཞིག 

འབྲུ་སྨར། འབྲུ་ལྷད་མེད་སྤུས་དག 

འབྲུ་སྨིན་ཐེག་ཆེན་དགློན། དགློན་འདི་ཐློག་མར་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་ཙམ་ན་འབྲུ་སྨིན་གློང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚོ་འདིར་སྨྱུང་གནས་ལྷ་ཁང་ཞིག་བཞེངས། འློན་ཀང་གནས་འདིར་དར་མདློ་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་

འགློ་བའི་ལམ་ཞློར་འཁེལ་ཡློད་སྟབས། རྒྱ་དམག་གིས་རག་པར་གནློད་འཚེ་མང་བས། རབ་

བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་གང་སྤི་ལློ་༡༩༣༧ལློར་བ་མ་ཨ་ཐློ་ཡེ་ཤེས་དང་། གཡུ་ཁློག་བ་མ་ཧློར་

རིག་འཕེལ་གཉིས་ཀིས་རི་ངློས་ལ་ཡར་སློས་པ་ད་ལའི་དགློན་གནས་འདི་ཡིན། གྲུབ་མཐའ་

རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རློང་བག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

འབྲུ་ཙ། ཚུགས་མ་ཟུར་དློད་ཀི་ཉམས་ཐློན་པའི་ཡིག་གཟུགས་ཤིག 

འབྲུ་རམ། ① འབྲུ་དང་རམ་པ། ② འབྲུ་རིགས་བཏགས་པའི་ཕེ་མ།

འབྲུ་ཚ། འབྲུ་ཙ་དང་འདྲ།

འབྲུ་ཚད། ① འབྲུ་རིགས་ལེགས་ཉེས་ཀི་དཔེ་ཚད། ② ཆེ་ཆུང་འབྲུ་ཚད་ཙམ་པ། རིང་ཚད་ལ་འབྲུ་

ཚད་གསུམ་ཙམ་ཡློད། 

འབྲུ་ཚུགས། ① མིག་ཧྲིག་གེར་ཐད་ཀར་ལ་ཚུལ་ཞིག མིག་འབྲུ་ཚུགས་སུ་ལ་བ། ② ཡིག་འབྲུའ་ིབཟློ་ལ།

འབྲུ་མཛོད། འབྲུ་འཇློག་སའི་བང་མཛོད །

འབྲུ་ཞིང་། འབྲུ་རིགས་བཏབ་པའི་ཞིང་ཁ།

འབྲུ་ཟན། འབྲུ་རིགས་གང་རུང་གི་ཕེ་མས་བརིས་པའི་སགས། 

འབྲུ་རིགས། འབྲུ་སྤིའི་མིང་།

འབྲུ་རིགས་སྐློར་གི་བཅའ་ཁིམས། རྒྱལ་ཁབ་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་འབྲུ་རིགས་སྐློར་གི་

བཅའ་ཁིམས། 

འབྲུ་ཤས། སར་བུན་བདག་ཁག་གིས་གཡུལ་སྟེང་ནས་ཞིང་པའི་སྟློན་འབས་འབྲུ་རྐྱང་ཕེད་ཕེད་

སློགས་སུ་བགློ་སྡུད་བེད་པའི་ལུགས་ཤིག

འབྲུ་ཤུགས་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༧༤༧ལློར་བ་མ་ནློར་བུ་ཕུན་

ཚོགས་ཀིས་སྦྲ་དགློན་ཞིག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། རེས་སུ་འབྲུ་ཤུགས་ནག་ཁློད་དུ་

གཏན་སློད་ཅན་གི་དགློན་པར་ཆགས་པས་མིང་ཡང་འབྲུ་ཤུགས་དགློན་པ་ཞེས་བཏགས། ད་

ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཀར་མཛེས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། འབྲུ་ས། 
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[མངློན]ཞིང་ག

འབྲུ་སློག གློ་ནས་སློགས་ཀི་སློག་མ།

འབྲུ་སློན། ས་བློན་གདབ་བའི་འབྲུ་རིགས།

འབྲུ་གསུམ་རྡློར་བཟླས། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡློ་རེ་མཚོན་པར་བེད་པའི་ཨློཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་

གསུམ་བཟླ་བའློ།། 

འབྲུ་ལྷག ལློ་སློན་སློགས་ལ་མཁློ་བའི་འབྲུ་འབློར་ཕུད་པའི་ལྷག་འཕློ།

འབྲུག ① དབར་དུས་ནམ་མཁའི་ཀློང་དུ་ཆུ་སྤིན་འཁིགས་པའི་སྐབས་སུ་འབྱུང་བ་ཚ་གང་འཐབ་

ནས་སྒ་གགས་པ་ལ་འབྲུག་དང་། དེའི་སྐད་ལ་འབྲུག་སྐད་ཟེར། དེ་ལས་གློག་འཁྱུགས་ཤིང་

གློག་ཞག་ས་ལ་ཟག་པ་ལ་ཐློག་འཕེན་ཞེས་ཟེར་ཏེ། གུ་རུ་ཨློ་རྒྱན་གིང་པའི་གཏེར་མ་[རྒྱལ་པློ་

བཀའ་ཐང་]ལས། སྤུ་གིའི་སྟློབས་ཅན་རླུང་གིས་འདེགས་པའི་གློང་། འདེགས་དང་གནློན་དང་

འཕྲུལ་དང་བརེན་པའི་རླུང་། བཞི་སྒློམ་རླུང་གིས་ཉིི་ཟླ་གཟའ་སྐར་བཏེག མཚོ་ཡི་རླངས་ལས་

མཁའ་ལ་སྤིན་དུ་ཆགས། འབྱུང་བ་ཚ་གང་འཐབ་པས་གློག་ཏུ་འཁྱུག དེ་ཉིད་འཐབས་པས་

མཁའ་ལ་འབྲུག་སྒ་སྒློགས། དྲག་ཅིང་ངར་ན་བར་ནས་ཐློག་ཏུ་འབབ། དཔེར་ན་མེ་ལགས་རྡློ་ལ་

བརྡབས་པ་བཞིན། བར་ནས་མེ་དང་རིན་ཆེན་འློད་ཟེར་འཕློ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། ② 

འབྱུང་རིས་ཀི་ལློ་བསྐློར་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་འབྲུག་སྟེ། ལུས་སྦྲུལ་དང་འདྲ་བ་ལ་མི་འདྲ་

བའི་ཁད་པ་འབྲུག་ལ་རང་ལག་བཞི་ཡློད་པ། མགློ་ལ་རྭ་དང་ཟེ་བ་ཡློད་པ། ཁ་སློ་དང་མཆེ་བ་

ཁློ་ཁློ་རྡ་ཡློ་དང་འདྲ་བའི་སེམས་ཅན་ཞིག་མི་ཡིས་བློ་བཟློ་བས་པ་ཞིག

འབྲུག་སྐད། ནམ་མཁར་ཕློ་གློག་དང་མློ་གློག་ཕན་ཚུན་འཐབས་ནས་བྱུང་བའི་སྒ་ཆེན་པློ། གནམ་

དྭངས་པློའི་སྐབས་གློ་བུར་ཉིད་དུ་འབྲུག་སྐད་དྲག་པློ་གཅིག་གག་བྱུང་། མེ་སྒློགས་ཀི་སྒ་དེ་

འབྲུག་སྐད་རྒྱབ་པ་དང་འདྲ།

འབྲུག་ཀད། དབིབས་འདྲ་བ་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་རྡློ་འབྲུག་ཀད་ཀི་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་

དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་

མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། རྡློ་ཀད་རྡློ་རྒྱུས་རྣམ་པ་གསུམ། ། རྭ་འདྲ་འབྲུག་ཀད་སློལ་རྡློ་རྣམས། ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འདྲ་བ་ལ་བལློས་བཏགས་པའི་མིང་། ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

འབྲུག་གི་དུས་ཚོད། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། ཉི་ཤར་འབྲུག་གི་དུས་ཚོད་དེ། ཡུལ་གང་དེའི་

ཞློགས་པའི་ཆུ་ཚོད་༠༧-༠༩པའི་བར་ལ་ཟེར།

འབྲུག་གློས། འབྲུག་རིས་ཡློད་པའི་གློས་ཆེན།

འབྲུག་གགས། འབྲུག་གི་སྒ་གགས་པ། གཟི་བརིད་མཚན་སྙན་འབྲུག་གགས་པ་ལར་ཡློངས་སུ་ཁབ་པ།

འབྲུག་གི། འབྲུག་ཡུལ་ནས་ཐློན་པའི་གི།

འབྲུག་སྒ། འབྲུག་གི་སྐད། འབྲུག་སྒ་གགས་པ། གགས་ཆེ་འབྲུག་སྒ་དང་འདྲ་བ། འབྲུག་སྒ་ལྷང་ལྷང་

སྒློག་པ། འབྲུག་སྒ་བརྒྱུད་མར་ལིར་བ། ནམ་མཁའ་ལ་སྤིན་ནག་ལྷློག་ལྷློག་ཁློལ་ཞིང་ཕློགས་

ཐམས་ཅད་ཀང་ངམ་ནག་ཁློར་ཁློར་བེད་ལ། འབྲུག་སྒ་ལི་རི་རི་བེད་པ་དང་ཆབ་ཅིག་རླུང་དྲག་

པློ་འུ་རུ་རུ་གཡློ་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྒ་བརྒྱ་པ་དང་། རྡློ་རེའི་སྒ། གནམ་ལགས་སྒ། སྤིན་

གི་སྒ། དབར་སྐྱེས་རྔ་བཅས་སློ།།འབྲུག་སྒའི་གར། [མངློན]རྨ་བ།

འབྲུག་སྒའི་མངལ་འཛིན། [མངློན]རྨ་བ།

འབྲུག་སྒའི་རེས་སུ་སེག[མངློན]རྨ་བ།

འབྲུག་དགློན་པ། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་གང་ལློར་ཆློས་རེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཡེ་ཤེས་རྡློ་རེས་

སྐྱིད་སྨད་གནམ་གི་ཕུར་བཏབ་པའི་དགློན་པ་ཞིག དེའི་དགློན་གཞི་ཐློག་མར་འཛུགས་སྐབས་

འབྲུག་སྐད་དྲག་པློ་ཐེངས་གསུམ་བསྒགས་པས་འབྲུག་དགློན་པ་ཞེས་པའི་མིང་ཐློགས།

འབྲུག་མགློ་སྦྲུལ་མཇུག གཏམ་དློན་ས་ཕི་མི་མཐུན་པའི་དཔེ།

འབྲུག་འགློས་མ། འབྲུག་རིས་ཆེན་པློ་ཡློད་པའི་གློས་ཆེན་ཞིག་གི་མིང་། 

འབྲུག་བརྒྱབ་ཆེན་པློ། འབྲུག་རིས་ཆེ་བ་ཡློད་པའི་གློས་ཆེན།

 འབྲུག་ལེ། [མངློན]གློག་ལེ།

འབྲུག་ཆར། འབྲུག་སྒ་སྒློག་བཞིན་དུ་འབབ་པའི་ཆར་བ། 

འབྲུག་ཆུ། ① རློང་ཞིག ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ཤར་ལྷློ་ཕློགས་དང་འབྲུག་ཆུའི་སྟློད་

རྒྱུད་ན་ཡློད། ② འབབ་ཆུ་ཞིག ཆུའི་འགློ་སི་ཁློན་དང་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གི་མཐའ་མཚམས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ས་ཁུལ་གི་རྨིན་ཧྲན་རི་བློའི་བང་ཕློགས་ནས་ཅ་ལིང་ཅང་གཙང་པློར་འབབ།

འབྲུག་ཆེན་སྐུ་ཕེང་རིམ་བློན། གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཡེ་ཤེས་རྡློ་རེའི་ཞལ་ལུང་ལས། ངའི་གདན་ས་འདིར་

སེང་གེའི་མཚན་ཅན་དགུ་དང་རིགས་གསུམ་མགློན་པློའི་སྤྲུལ་པ་གསུམ་ཕེབས་པའི་རེས་སུ་

སར་ཡང་ང་རང་ཐེངས་གཅིག་ཕིར་འློང་གི་ཡིན་གསུངས་པའི་ལུང་དློན་ལར། འབྲུག་པ་ཤེས་རབ་

བཟང་པློ་སྐུ་གཤེགས་པའི་རེས་སུ་འབྲུག་སེ་བ་བང་ཆུབ་གིང་གི་གདན་ས་འཛིན་མཁན་འབྲུག་

རྒྱལ་དབང་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབློར་ཕེབས་པ་དེ་ནི་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཡེ་ཤེས་རྡློའི་སྐུའི་ཡང་

སིད་དེ་མ་ཐག་པ་ཡིན་པར་ངློས་འཛིན་བས་ཡློད། དེ་ནས་གདུང་བརྒྱུད་རློགས་ཏེ་ཡང་སིད་

ཕེབས་པའི་འགློ་བརམས་པ་ནས་ད་ལའི་བར་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཉིས་ཕེབས་ཡློད་པ་རེད། 

འབྲུག་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དང་པློ། གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཡེ་ཤེས་རྡློ་རེ། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ལགས་སྦྲུལ་སྤི་

ལློ༡༡༦༡ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལགས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༢༡༡ལློར་གཤེགས།

འབྲུག་ཆེན་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ། རྒྱལ་དབང་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབློར། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་སྤེལ་

སྤི་ལློ་༡༤༢༨ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༤༧༦ལློར་སྐུ་གཤེགས།

འབྲུག་ཆེན་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ། འབྲུག་པ་འཇམ་དབངས་ཆློས་གགས། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་ཁི་

སྤི་ལློ་༡༤༧༨ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༥༢༣ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

འབྲུག་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ། འབྲུག་པ་པདྨ་དཀར་པློ། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༥༢༧ ལློའི་

སློས་ཀའི་དུས་ མཆིམས་ཡུལ་དགློན་གི་གློང་ན་ཡབ་ཇློ་སས་ཀླུའི་དབང་པློ་དང་ཡུམ་ཆློས་

སྐྱློང་སྒློལ་མ་རྣམ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་གསུམ་གི་སྟེང་རང་གི་སློན་གི་དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པློ་འབྲུག་པ་རིན་པློ་ཆེ་ངག་དབང་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་མཇལ། དགུང་ལློ་

དགུ་པའི་སྟེང་དུ་སློན་གི་གནས་ལྷློ་ཕློགས་ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་སུ་ཕེབས། རིང་པློ་མ་ལློན་

པར་མེ་ཕློ་སྤེའུའི་ལློ་རྒྱལ་བས་ཆློ་འཕྲུལ་ཆེན་པློ་བསྟན་པའི་དགའ་བ་དང་པློ་ལ་གདན་སེང་

གེའི་ཁི་ཆེན་པློར་མངློན་པར་དབང་བསྒྱུར་ཏེ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་སིད་སྐྱློང་བར་མངའ་གསློལ། དེ་

ནས་བཟུང་སྟེ་སློབ་དཔློན་ཤེས་རབ་གློ་ཆ་ལ་ཡི་གེའི་ཕི་མློ་འབི་བ་དང་ཀློག་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་

བསབས། ཕི་ནང་རིག་པའི་གསུང་རློམ་པློད་བཅུ་བཞི་བརམས། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མེ་སྤེལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྤི་ལློ་༡༥༩༦ལློར་དགློངས་པ་ཆློས་དབིངས་སུ་བསྡུས། 

འབྲུག་ཆེན་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ། འབྲུག་པ་དཔག་བསམ་དབང་པློ། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་

༡༥༩༣ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༦༥༣ལློར་སྐུ་གཤེགས།

འབྲུག་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དྲུག་པ། འབྲུག་པ་མི་ཕམ་དབང་པློ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་

༡༦༥༤ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ་༡༧༡༧ལློར་སྐུ་གཤེགས།

འབྲུག་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བདུན། པ་འབྲུག་པ་འཕིན་ལས་ཤིང་ར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་

༡༧༡༨ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༧༦༦ལློར་སྐུ་གཤེགས།

འབྲུག་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པ། འབྲུག་པ་མི་ཕམ་ཆློས་ཀི་ངག་དབང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་བི་

སྤི་ལློ་༡༧༦༨ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༨༢༢ལློར་སྐུ་གཤེགས།

འབྲུག་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ། འབྲུག་པ་མི་ཕམ་ཆློས་ཀི་རྒྱ་མཚོ། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་

ལློ་༡༨༢༣ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༨༨༣ལློར་སྐུ་གཤེགས།

འབྲུག་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པ། འབྲུག་པ་མི་ཕམ་ཆློས་ཀི་དབང་པློ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་

ལློ་༡༨༨༤ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལགས་ར་སྤི་ལློ(༡༩༣༠)ལློར་སྐུ་གཤེགས།

འབྲུག་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཅིག་པ། བསྟན་འཛིན་མཁེན་རབ་དཔལ་བཟང་། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་

ལགས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༩༣༡ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལགས་བི་སྤི་ལློ་

༡༩༦༠ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

འབྲུག་མཆློངས་སྟག་ཉལ། ཡིག་གཟུགས་ལ་དཔྱད་བརློད་བེད་པར་སྤློད་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་ཡིན། 

དེ་ནི་ཡིག་གཟུགས་ལྷློད་ཆེ་ལ་བརིད་ཉམས་ལན་པར་ཆེ་བསྟློད་བེད་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་ཡིན། 

འབྲུག་རེ་དགློན། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༡༥༨ལློར་རེ་ཕག་མློ་གྲུབ་པས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འདབ་པ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འབྲུག་དང་རྒྱ་བ། རྒྱན་རིས་ཀི་གས་ཤིག་སྟེ། བ་འབྲུག་ཁ་སྤློད་དང་། འབྲུག་དང་རྒྱ་བའི་རི་མློ་

བཀློད་པའི་གློས་རིས། འབྲུག་གནས་དགློན་པའི་རྡློ་རིང་། སུའེ་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀི་རྡློ་རིང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ཞིག་ཡིན། དེའི་ཡིག་གཟུགས་ནི་ཚད་ལན་ཡིག་གཟུགས་ཡིན་པ་དང་། གློང་མ་ཝུན་ཏིའི་ཁི་

ལློ་དྲུག་པ་སྤི་ལློ་༥༨༦ལློར་གསར་བཞེངས་བས། རྡློ་རིང་དེའི་ཡི་གེ་ནི་གགས་ཅན་གི་ཡིག་

གཟུགས་གས་ཤིག་ཡིན།

འབྲུག་པ། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཡུལ་སྤིའི་མི་དང་ཡུལ་མིང་།གནའ་དུས་སུ་མློན་ཡུལ་ཟེར། 

འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས། འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཞེས་མཚན་ཉི་ཟླ་ལར་གགས་པ་དེ་ཉིད་སྐུ་འཁྲུངས་

པའི་ཡུལ་ནི་གཙང་སྐྱིད་ཤློད་དུ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་དཔལ་ལན་འབྲུག་པའི་གདུང་བརྒྱུད་ཡབ་

ནང་སློ་རིན་ཆེན་བཟང་པློ་དང་ཡུམ་དཔློན་མློ་མགློན་པློ་སྐྱིད་གཉིས་ཀི་སས་རྒན་པའི་གས་སུ་

རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ་༡༥༤༤ལློར་བལམས། བིས་པའི་མཚན་ཚེ་དབང་རྒྱལ་

པློར་གསློལ། གཞློན་ནུའི་དུས་ནས་སྦློར་ཀློག་སློགས་ལེགས་པར་སྦངས། དགུང་ལློ་བཅུ་

གསུམ་དུ་ཕེབས་པ་མེ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༥༦༧ལློར་སྣེལ་པ་བའི་ཕློགས་ཀིས་ཡབ་བཀྲློངས་སྟབས་

ཁློང་དྭ་ཕྲུག་ཏུ་ལུས། ཨ་ནེའི་ཁློ་བློ་གསློལ་ཇ་བ་བཟང་པློ་ཞེས་པས་རློགས་བས་ནས་རིན་

སྤུངས་པ་མི་དབང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློའི་ཕག་ཕིར་སེབས། དེར་ལློ་དྲུག་ཙམ་བཞུགས། དེ་ནས་

དབུས་སུ་ཕེབས་སྐབས། རིན་སྤུངས་ཀུན་ཏུ་བཐང་པློས་ཁློང་ལ་གནང་བའི་སློས་ཤེལ་གི་ཕེང་

བ་དང་། རྣ་གཡུ་ལེགས་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་སིང་མློ་རྒན་པར་གནང་། ར་ངང་པ་ལེགས་པློ་ཞིག་

ཡློད་པ་དེ་གསློལ་ཇ་བ་བཟང་པློ་ལ་བིན་ནས། ཁློང་གནས་ངེས་མེད་དུ་ཕེབས། སྐབས་དེར་

འབྲུག་རྭ་ལུང་རི་རིན་པློ་ཆེས་སློས་སྐྱར་སློད་ཅེས་གསུངས་པས་དེར་ཟླ་བ་བརྒྱད་ཙམ་རིང་

རྒྱུད་བརག་གཉིས་གསན་སྦློང་མཛད། སྐབས་དེར་རློགས་ལན་ཆེན་པློ་ལྷ་བཙུན་པ་རྭ་ལུང་དུ་

ཕེབས་པ་མཇལ། བརྡ་ཙ་དང་སྙིང་པློའི་སྐློར་སློགས་ཟབ་ཆློས་མང་ཞིག་ཞུས། དེ་ནས་གཙང་

རློང་བག་དཀར་ཆློས་སིངས་སུ་ཕེབས། དགེ་སློང་བསློད་ནམས་མཆློག་ལན་གི་དྲུང་དུ་ཕག་

ཆེན་དང་རློ་སྙློམས་ཀི་ཁིད་ཆ་ཚང་ཞུས་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་བཞུགས། བ་མ་བསློད་ནམས་

བཟང་པློ་ལ་རིང་མའི་ཆློས་སྐློར་འགའ་ཞིག་ཞུས། དེ་ནས་ཚུར་གནས་རིང་དགློན་དུ་བློན། 

གནས་རིང་ཆློས་རེའི་མདུན་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་ཞུས། ཀུན་དགའ་ལེགས་

པའི་དཔལ་འབློར་བཟང་པློ་ཞེས་པའི་མིང་བསྩལ། ཞ་ལུ་རེ་མཁེན་རབ་མདུན་ནས་དགེ་སློང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གི་སློམ་པ་བངས། མཁན་སློབ་དེ་གཉིས་ཀི་སྤན་སར་འདུལ་བ་དང་ཕར་ཕིན། དགེས་རྡློ། 

བརག་གཉིས་བཅས་མདློ་སགས་ཀི་ཟབ་ཆློས་མང་དུ་གསན། ཁད་པར་ཀློང་པློའི་ཕློགས་སུ་

བློན་ནས་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བདུན་པ་ཆློས་གགས་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་དྲུང་དུ་གསང་སགས་

ཟབ་མློའི་ཉིང་བཅུད། ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པའི་མྱུར་ལམ་མཐར་ཐུག ཟབ་མློ་ནང་དློན་

དང་རླུང་སེམས་དབེར་མེད་སྐློར་གི་ཁིད་རྒྱས་པ་གསན་ཅིང་ཉམས་ལེན་ཡང་རགས་ཐློན་པར་

མཛད། གཞན་ཡང་སྟག་ལུང་པ་དང་། གམ་པ་བཀའ་བཅུ་པ། རློགས་ལན་ལྷ་བཙུན་པ། བསློད་

ནམས་བཟང་པློ་སློགས་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལན་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མང་པློར་བསྟེན་

ནས་ཐུན་མློང་དང་ཐུན་མློང་མིན་པའི་རིག་གནས་མཐའ་དག་ལ་མཁས་པའི་མཐར་སློན། ཆློས་

དང་འཇིག་རེན་གང་ཐད་ནས་གཞན་དྲིང་མི་འཇློག་པའི་སློབས་པ་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས། མློན་ཡུལ་

དུ་ཕེབས་ནས་མློན་སིབས་ལྷ་ཁང་གསར་དུ་བཏབ། མློན་པའི་གྲྭ་བཙུན་སུམ་ཅུ་ཙམ་བསྡུས།  

ཁློང་གི་ཡབ་དག་ཟླས་བཀྲློངས་པའི་རེས་སུ་ཡུམ་ཡང་མི་རིང་བར་འདས། ཁློང་མིང་སིང་

གསུམ་ཡློད་པ་ཡང་ཕློགས་སློ་སློར་གེས་པས་སྐྱློ་བ་ཚད་མེད་འཁྲུངས། ཁིམ་གཞིས་འཛིན་

རྒྱུའི་དགློངས་འདུན་ར་བ་ནས་ཐློན། ཁློང་གི་རང་རྣམ་དུ། ཕ་རིན་ཆེན་བཟང་པློ་དེ་ནི་འདས་

སློང་། མ་རྒན་མགློན་མློ་སྐྱིད་དེ་ཡང་འདས། ཀུན་ལེགས་ཕ་བུ་གནམ་ཡང་ས་ལུང་སྐྱློག་ལ་

ཡློང་བའི་ཁློ་ཐག་དེ་ཆད་སློང་། རྒྱལ་ཁམས་གང་ལ་འགློ་རུང་བར་ཆད་ལས་སྲུངས་ཤིག་

འབྲུག་པའི་ཆློས་སྐྱློང་ཞེས་གསུངས། རང་གི་གཞིས་འཁློར་བ་དློར་ནས་དབུས་གཙང་གི་ས་

ཆ། ལྷློ་མློན། མངའ་རིས། དྭགས་ཀློང་། ལྷ་ས། གཞིས་རེ། གཞན་ཡང་དགློན་སེ་དང་དབེན་

པའི་རི་ཁློད་སློགས་གནས་ངེས་མེད་དུ་བློན་ནས་བརྟུལ་བཞུགས་ཀི་སྤློད་པ་ཁློ་ན་མཛད། སྐུ་

ཆས་ཀང་སྐྱ་ཆས་དང་སེར་ཆས། ཕློ་ཆས་དང་མློ་ཆས། རྔློན་ཆས་དང་གདློལ་པའི་ཆས་

སློགས་ངེས་པ་མེད་པའི་ཚུལ་མཛད། སྐབས་དེར་མི་མང་ཆེ་བས་ཁློང་གྲུབ་ཐློབ་རེད་ཟེར་ནས་

དད་པར་བེད། མི་འགས་སྨློན་པ་རེད་ཟེར་སྨད་པར་བེད། ཁློང་གིས་རིག་མ་ཞིག་བཞེས་པ་

དེར་ཚེ་དབང་འཛོམས་ཟེར། སྣེ་གདློང་དཔློན་གིས་ཁང་པ་དང་ས་ཞིང་ཅུང་ཟད་གནང་ནས་

བར་སྐབས་ཤིག་དེར་གཞུགས། སས་ཞིང་སྐྱློང་འབྲུག་གགས་ཞེས་པ་འཁྲུངས། འློན་ཀང་ཁློང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ནི་འཇིག་རེན་ཐ་མལ་པ་ལར་བསད་ས་གཅིག་ཏུ་བསད་ནས་ལློ་གློས་འཛོམས་པ་ཙམ་གིས་ཡིད་

ཚིམ་པ་ཞིག་མིན་པར། ཡུལ་ཀུན་ཏུ་བློན་ཏེ་ཆློས་དང་འཇིག་རེན་ཀུན་ལ་ཞིབ་དཔྱད་ཟབ་མློ་

མཛད། ཁློང་གང་དུ་བློན་པའི་ཡུལ་གྲུ་རྣམས་སུ། བ་སྤྲུལ་དང་། དགེ་བཤེས། སགས་པ་སློགས་

སྟློན་པ་ཤྰཀ་ཐུབ་པའི་རེས་འཇུག་ཏུ་ཁས་འཆེ་བ་འགའ་ཞིག་གིས། དཀློར་ནག་ཟ་བ་དང་། དཔློན་

ཚུགས་འཛིན་པ། ནློར་ཕིར་ཆློས་འཚོང་བ། གྲུབ་མཐའ་ཕློགས་རིས་ཀི་རློད་པ་བས་ཏེ། ཐ་ན་

སེར་དམག་བསྡུས་ནས་དམག་འཁྲུག་རྒྱག་པ་སློགས་ཆློས་མིན་གི་བ་བ་ངན་པ་མང་པློ་ཞིག་

གཟིགས་པས་ཐུགས་སྐྱློ་ཞིང་ཞེན་པ་གཏིང་ནས་ལློག ཁློང་གི་གསུང་ཐློར་བུར། དཀའ་ཐུབ་སྡུག་

སྒུར་འཛུགས་པའི་ཆློས་པ་དཀློན། དཀློར་ནག་རབ་འབིང་ཐ་གསུམ་ཟ་བ་མང་། ཆློས་པར་མིང་

བཏགས་ཆློས་མིན་རྐྱང་པ་སྤློད། །བ་མར་མིང་བཏགས་དཔློན་ཚུགས་རྐྱང་པ་འཛིན། ། སློམ་ཆེན་

མིང་བཏགས་ལློག་ཉལ་བཙུན་མའི་ཁློ། །རློགས་ལན་མིང་བཏགས་ཐློ་ཅློའི་ཧར་སྤློད་བེད། སློགས་

གསུངས་ནས་དློན་གསལ་ལ་ཚིག་རྣློན་པློས་དགག་རྒྱག་ནན་སྨིན་མཛད། 

 གྲྭ་ས་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཐུབ་པའི་དགློངས་དློན་ཚུལ་བཞིན་ཉམས་ལེན་མི་བེད་པར་ཚིག་གི་རློལ་

རེད་ཁློ་ནས་མི་ཚེ་གློན་པར་བེད་མཁན་དག་ལ་ཟུར་ཟའི་ཚིག་འདི་ལར་གསུང་སྟེ། ཁློང་གི་རྣམ་

ཐར་ཁ་པར། ཡང་གཅིག་མཚན་ཉིད་པའི་གྲྭ་སར་ཕིན། ཚིག་གི་རྐྱལ་ཀློག་འཁུར་ནས་

ཡློངས། །དློན་གི་རམ་པ་ཕློ་ནས་ཡློངས། །ཀུན་ལ་ཁད་གསློད་བེད་ཀིན་ཡློངས། །ཆློས་སློང་ར་ལ་

ཞློན་ནས་ཡློངས། །དློན་སྟློར་སྟློང་རྒྱུགས་བེད་ཀིན་ཡློངས། ཞེས་གསུངས། སློབ་དཔློན་འགས་

ཆློས་འཆད་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་སེལ་བ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའི་ཆེད་དུ་མིན་

པར། རང་ཉིད་ལ་གློ་ས་དང་། སྙན་གགས་དང་རྒྱུ་ནློར་སློགས་ཐློབ་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པ་དེ་དག་ལ་

རྣམ་ཐར་དུ་འདི་ལར། ད་ལ་ཆློས་འཆད་པ་འདི་ཀུན། ཆློས་ནློར་ཕིར་འཚོང་། ཕན་སེམས་མེད་

པའི་ལློ་གློས་ཀི་ཕིར་ཆློས་ཤློད་པ་ལ། ཤྰཀ་ཐུབ་པས་ཚེ་ཕི་མར་བཀའ་ཆད་ནས་བཀའ་དྲིན་སྐྱློང་

བར་ཞུ་ལགས། ཞེས་གསུངས་ནས་དམློད་པ་བློར། མདློར་ན་སྐབས་དེར་ཁློང་གང་དུ་བློན་པའི་

ས་གནས་ཀུན་ཏུ་ཆློས་པའི་མིང་ཁེར་ནས་འཇིག་རེན་ཁློ་ན་སྒྲུབ་པ་དང་། སྤི་དློན་ལ་བསྙད་

བཏགས་ནས་སེར་དློན་སྒྲུབ་པ། ལས་འབས་མི་བརི་བ། ཁ་བཤད་དང་ལག་ལེན་འགལ་བ་ཕན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚུན་མགློ་བསྐློར་དང་གཡློ་སྒྱུ་བེད་པ་སློགས་མི་རྣམས་ཀི་བར་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པའི་སྤློད་ངན་

ཞིག་ཁབ་ཡློད་པ་དེ་ལ་ཐུགས་མ་རངས་པར། ཁློང་གིས་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པློར་གནས་ཚུལ་ངན་པ་དེ་

དག་ལ་དགག་རྒྱག་དང་མཚང་བརློལ་མཛད་པ་ཁློ་ནས་དུས་འདའ་བར་མཛད་དློ།། ཁློང་གི་

གསུང་རློམ་རྣམས་ནི། རྒྱ་གཞུང་རྣམས་ལ་ལད་མློ་བས་ནས་ཐློག་མར་མཆློད་བརློད། དེ་ནས་

བརམ་པ་དམ་བཅའ་བ། གཞུང་དངློས་ལ་ཡང་ལེའུ་དང་བས་བཅད་མང་པློ་བཀློད་པ། མཇུག་

བསློ་བ་དང་མཛད་བང་སློགས། ནང་དློན་ཆུང་ངུ་རེ་ལའང་ཚིག་ཚོགས་མང་ཐག་ཆློད་པ་བིས་

ནས་གེགས་བསམ་མང་པློར་ལློང་བར་བས་ཏེ་མཁས་ཉམས་དང་ཆེར་རླློམ་བས་པ་མིན་པར། 

དེ་ལས་ལློག་སྟེ། མགུར་མ་དང་། གླུ་ར། བློ་གཞས། བློན་པློའི་འདློན་ར། ཀ་བཤད། འཕིན་ཡིག 

སྒྲུང་ཐུང་སློགས་བློད་རང་གི་སར་ཡློད་གློམས་སློལ་གི་རྣམ་པ་ལར་བིས་ཤིང་ཚིག་ཀང་ཕལ་

སྐད་ཐློག་ནས་བིས་ཡློད་སྟབས་ཚང་མས་གློ་ས་བ་དང་། ནང་དློན་ཡང་སྐབས་དེའི་འཚོ་བློ་

དངློས་དང་སྦྲེལ་ཞིང་། མིག་མཐློང་ལག་ཟིན་དུ་བྱུང་བའི་ཚུལ་མིན་གི་བ་ངན་མཐའ་དག་ལ་

དགག་པ་རྒྱབ་ཡློད་པས་ཀུན་གིས་བཀུར་བར་བེད་ཅིང་། གསུང་མང་པློ་ཞིག་མང་ཚོགས་ཀི་

ངག་རྒྱུན་དུ་ད་བར་ཁབ་ཡློད་པ་རེད། ཁློང་གི་རང་རྣམ་ཀ་པར། རང་གི་རྣམ་ཐར་རང་གིས་བིས་

པ་འདི། །ཚུར་མཐློང་སྐྱེ་བློའི་ཡ་མཚན་མིན་ན་ཡང་། །གཞན་གིས་བདག་གི་སྐྱློན་ཡློན་མི་

རློགས་པས། ། སྐྱློན་བཏློན་ཡློན་ཏན་རྦེད་པའི་ཚུལ་དུ་བཤད། ཅེས་གདུངས་ནས་རང་སྐྱློན་

འདློན་པའི་ཟློལ་གིས་སྤི་ཚོགས་ཐློག་གི་དྲང་བདེན་མིན་པའི་བ་བ་སྣ་ཚོགས་དང་ཁད་པར་

ཆློས་པ་རྫུན་མ་ཚོས་ཆློས་པའི་མིང་ཐློག་ནས་ཆློས་འགལ་གི་བ་སྤློད་ངན་པ་བས་པ་རྣམས་ལ་

ཟུར་ཟ་དང་དགག་རྒྱག་ཁློ་ན་མཛད་པ་རེད། སྐབས་དེར་དབུས་གཙང་གི་གནས་ཚུལ་ནི་

གཙང་གི་སྐུ་དྲག་རིན་སྤུངས་པས། གཙང་དམག་ལ་བརེན་ནས་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་ར་སྤི་

ལློ་༡༤༩༨ལློར་དབུས་དབང་འློག་ཏུ་བཅུག་ནས་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་གང་སྤི་ལློ་༡༥༡༧ལློའི་

བར་ལློ་ཉི་ཤུ་ཙམ་དབུས་གཙང་གཉིས་སུ་དབང་བསྒྱུར་ཞིང་ཕག་གྲུ་སེ་སིད་ཀིས་དབུས་

དམག་ལ་བརེན་ནས་གཙང་དམག་བསྐྲད་དེ་མེ་གང་ལློ་ནས་བཟུང་དབུས་གཙང་གི་ས་ཆ་རིན་

སྤུངས་པ་དང་ཕག་གྲུ་གཉིས་ཀིས་བཅད་བཟུང་བས། དབུས་གཙང་གཉིས་ཀི་བར་དམག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

འཁྲུག་ཆེ་ཆུང་ཐེངས་མང་བྱུང་བས། མངའ་འབངས་ལ་བདེ་འཇགས་གཏན་ནས་མེད་པ་དང་། 

ཁད་པར་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སློ་སློས་ཀང་དཔློན་པློ་རེ་ལ་རྒྱབ་རེན་བཅློལ་ནས། ནང་ཁུལ་

འཁྲུག་རློད་རྒྱུན་དུ་བེད་བཞིན་ཡློད་པར་བརེན་བློད་མི་རིགས་འདི་མཐུན་སྒིལ་མེད་ཐློག་དུས་

ཟིང་གི་མེ་འློབས་སུ་ལྷུང་ནས་སྡུག་བསལ་ཚོད་མེད་མློང་དགློས་ཐུགས། གནས་ཚུལ་འདི་

འདྲའི་འློག ས་གནས་དང་གྲུབ་མཐའ་གང་གི་ཕློགས་སུ་ཡང་མ་ལྷུང་བར། བློད་འབངས་སྤིའི་

ཕློགས་སུ་ལམས་ཏེ། སྤི་ཚོགས་ཀི་ལམ་ལུགས་ངན་པ་མཐའ་དག་དང་འཐབ་རློད་བས་ཏེ་སྐུ་

ཚེ་འདའ་བར་བེད་མཁན་གི་དཔའ་བློ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ལ་བུ་ནི་བློད་ཀི་ཆློས་པའི་ནང་

ཤིན་ཏུ་དཀློན་པས་ཁློང་ལ་ངེས་པར་བསྟློད་བསགས་བེད་འློས་པ་མ་ཚད། ཁློང་གི་གསུང་རློམ་

རྣམས་ལ་གློ་རིམ་ལན་པར་བརག་དཔྱད་བས་ན། སྐབས་དེའི་དབུས་གཙང་གི་སྤི་ཚོགས་ཀི་

གནས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཡིན་པ་གསལ་པློར་རློགས་ཐུབ། ཁློང་དགུང་གངས་དློན་བཞིར་ཕེབས་

པ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ས་ཕློ་བི་བ་སྤི་ལློ་༡༥༢༨ལློར་འདས་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་ཡང་རྣམ་ཐར་དུ་

ནམ་འདས་པ་མི་གསལ་བས་ཐུགས་དཔྱད་མཛད་གྲུབ་ཞུ། འདས་རེས་སས་ཞིང་སྐྱློང་འབྲུག་

གགས་ནས་གདུང་རུས་སྟློད་ལུང་ལམ་འཕར་དགློན་གི་དངུལ་གི་མཆློད་རེན་དུ་དྲངས་ནས་

བཞུགས་སུ་གསློལ་བ་རེད། ཁློང་གི་གསུང་ནི་མི་རྣམས་ཀི་ངག་ནས་བརྒྱུད་པ་དང་སེར་གི་

ལག་ཏུ་ཐློར་བ་སློགས་ཤིན་ཏུ་མང་པློ་ཞིག་ཡློད་པར་གགས་ཀང་མི་རིགས་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་

ཕློགས་བསྒིགས་བས་ནས་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་ཆློས་ཚན་རྣམས་ཀ་ཁའི་གློ་རིམ་ལར་བས་པའི་

པློ་ཏི་ཆེ་ལེགས་ཤིག་མ་གཏློགས་བཞུགས་མེད། 

འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད། བཀའ་བརྒྱུད་ཆུང་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ། གྲུབ་ཆེན་གིང་རས་པ་དང་དེའི་སློབ་

མ། གཙང་པ་རྒྱ་རས་ནས་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་པ་འདིའི་ནང་གསེས་ལ་སྟློད་སྨད་བར་

གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་བར་འབྲུག་ནི་རྒྱ་རས་ཀི་དབློན་བརྒྱུད། སྨད་འབྲུག་ནི་ལློ་རས་པ། སྟློད་

འབྲུག་ནི་རྒློད་ཚང་པ་ནས་བརྒྱུད་དེ་བྱུང་ཞིང་། འབྲུག་ཤེས་པའི་ཆློས་བརྒྱུད་ཀི་མིང་ནི། རྒྱ་

རས་པས་གནམ་གི་ཕུར་འབྲུག་དགློན་པ་བཏབ་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱུང་བས་བརྒྱུད་འཛིན་དེ་

ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བའི་གདན་ས་མཐར་ཐུག་ནི་འབྲུག་དགློན་པ་ཡིན་པས་མིང་དེ་ལར་གགས།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབྲུག་པ་དགློན། ① རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་ས་ཕློ་སྤེལ་ལློར་སྤི་ལློ༡༦༦༨ལློར་ཨ་ཅློ་བསློད་ནམས་

དགེ་ཡིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འབྲུག་པ་དགློན། ② འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྨར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

འབྲུག་པ་ཆློས་མགློན་སྐུ་ཕེང་། ༡ རྡློ་རེ་འཛིན་པ་ཆློས་ཀི་མགློན་པློ། ༢ བདུད་འཇློམས་རྡློ་རེ། ༣རེ་

བཙུན་ཆློས་ཀི་དབང་ཕྱུགས། ༤ མཐུ་ཆེན་འཇམ་མགློན་དགེས་པ། ༥ མཐུ་ཆེན་འཇམ་

དཔལ་རྡློ་རེ། ༦ མཆློག་གཟིགས་ཆློས་ཀི་བཤེས་གཉེན། ༧ བཤད་སྒྲུབ་ཆློས་ཀི་སྙིང་རེ། 

༨མཐུ་སྟློབས་ཆློས་ཀི་རྒྱ་མཚོ། ༩ ཆློས་ཀི་སེང་གེ 

འབྲུག་པ་ཏའི་རི་མློ། ལི་མའི་ཡློ་ཆས་ཐློག་གི་རྒྱན་རིས་ཤིག་ཡིན། རི་མློ་འདི་ནི་གནའ་བློའི་བཤད་སློལ་

ལར་ན་འབྲུག་དང་འདྲ་བའི་སློག་ཆགས་ཤིག་སྟེ། རྭ་ཅློ་གཅིག་རང་པ་གཅིག ཁ་གདང་པ། མཇུག་

མ་སྒིལ་བ་ཞིག་ཡློད། རི་མློ་དེ་རིགས་ཧྲང་དང་ཀྲློའུ་ནུབ་མའི་ས་རེས་སུ་དར་སློལ་ཆེན་པློ་བྱུང་།

འབྲུག་པའི་ཆློས་འབྱུང་། ཆློས་འབྱུང་བསྟན་པའི་པད་མ་རྒྱས་པའི་ཉིན་བེད་ཅེས་བ་བ། འབྲུག་པད་

མ་དཀར་པློས་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ལགས་འབྲུག་ལློར་བརམས་པ་འདིའི་ནང་དུ་བསྟན་པ་ཕི་དར་

གི་ལློ་པཎ་རྣམས་ཀི་མཛད་པ་དང་ལློ་རྒྱུས་མང་དུ་འཁློད་ཡློད། ལྷ་སའི་པར་མ་ཤློག་ལེབ་སུམ་

བརྒྱ་བཅུ་ཐམ་པ་ཡློད། 

འབྲུག་པའི་ཐབས་ལམ་གནད་ཀི་སྐློར་དྲུག ཆློས་དྲུག་ལ་བསེ་འཕློ་གནད་ཀི་སྐློར། བྲུལ་ཚོ་བློ་རྡེག་

གི་སྐློར། འཇུག་ལློག་སྤི་ཁབ་ཀི་སྐློར། མངློན་པར་རློགས་པའི་སྐློར། ཞལ་གདམས་གནད་ཀི་

སྐློར། རློག་པ་ལམ་ཁེར་ནད་འདློན་སྐློར་བཅས་དྲུག་གློ།

འབྲུག་པའི་ཐུབ་པ་ལྔ་ལན། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་འཆི་ཐུབ། གཏུམ་མློ་རས་ཐུབ། གསང་སྤློད་རི་ཐུབ། 

ནད་གདློན་འཁྲུགས་ཐུབ། གཉེན་པློ་རྐྱེན་ཐུབ་བློ། 

འབྲུག་པའི་གདན་ས་འཛིན་པའི་སེང་གེ་དགུ་ཚར། གིང་རས་པདྨ་རྡློ་རེའི་ཞལ་སློབ་གཙང་པ་རྒྱ་

རས་ཡེ་ཤེས་རྡློ་རེའི་གདུང་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་སེང་གེའི་མཚན་ཅན་དགུ་དང་། རིགས་གསུམ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

མགློན་པློའི་སྤྲུལ་གསུམ་དུ་གགས་པ་རྣམས་ཀི་མིང་སྟེ། འབྲུག་གི་གདན་ས་འཛིན་པའི་སེང་གེ་

དགུ་ཚར་དང་། རིགས་གསུམ་མགློན་པློའི་རྣམ་འཕྲུལ་རྣམས་ནི་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀི་གདུང་

རིགས་ཤ་སྟག་ཡིན་ཏེ། གཙང་པ་རྒྱ་རས་སྐུ་གཤེགས་རེས་གདན་ས་འཛིན་པའི་སློབ་མ་ནི་

དབློན་རས་དར་མ་སེང་གེའམ་སངས་རྒྱས་དབློན་རས་ཡིན་ཞིང་དེ་ནི་སེང་གེ་དགུ་ཚར་ལས་

དང་པློ་ཡིན་ལ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཡེ་ཤེས་རྡློ་རེའི་གཅུང་པློའང་ཡིན་ནློ། །

འབྲུག་པའི་གདན་རབས་དང་པློ། དབློན་རས་དར་མ་དབང་ཕྱུག རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་མེ་བ། སྤི་

ལློ་༡༡༧༧ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་མེ་བ། སྤི་ལློ་༡༢༣༧ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

འབྲུག་པའི་གདན་རབས་གཉིས་པ། གཞློན་ནུ་སེང་གེ རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ལགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་

༡༡༢༠ ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༢༦༦ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

འབྲུག་པའི་གདན་རབས་གསུམ་པ། ཉི་མ་སེང་གེ རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལགས་ཕག་སྤི་ལློ༡༢༥༡ལློར་

སྐུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༢༨༧ལློར་སྐུ་གཤེགས།

འབྲུག་པའི་གདན་རབས་བཞི་པ། སེང་གེ་ཤེས་རབ། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་

ལློ༡༢༥༥ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༢༩༥ལློར་སྐུ་གཤེགས།

འབྲུག་པའི་གདན་རབས་ལྔ་པ། སློས་སྐྱ་བ་སེང་གེ་རིན་ཆེན། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ས་ར་སྤི་

ལློ༡༢༥༨ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༢༩༥ལློར་སྐུ་གཤེགས།

འབྲུག་པའི་གདན་རབས་དྲུག་པ། ཆློས་རེ་སེང་གེ་རྒྱལ་པློ། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་གང་སྤི་

ལློ༡༢༨༩ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་༡༣༢༥ལློར་སྐུ་གཤེགས།

འབྲུག་པའི་གདན་རབས་བདུན་པ། ཆློས་རེ་ཀུན་དགའ་སེང་གེ རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་སྟག་སྤི་

ལློ༡༣༡༤ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༣༤༧ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

འབྲུག་པའི་གདན་རབས་བརྒྱད་པ། བློ་གློས་སེང་གེ རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་བ་སྤི་ལློ༡༣༤༥ལློར་

སྐུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ལགས་ར་སྤི་ལློ་༡༣༩༠ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

འབྲུག་པའི་གདན་རབས་དགུ་པ། ཤེས་རབ་སེང་གེ རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ལགས་ཕག་སྤི་

ལློ༡༣༧༡ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༣༩༢ལློར་སྐུ་གཤེགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབྲུག་པའི་གདམས་ངག་སྐློར་གསུམ། དཔལ་ལན་འབྲུག་པ་ཞེས་ཡློངས་སུ་གགས་པའི་མཚན་

གཞི་ནི། ཆློས་རེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་པས་ཕག་ཆེན་ལ། བཤད་པ་ཚིག་གི་སྐློར། གདམས་ངག་

ཉམས་ལེན་གི་སྐློར། རློགས་པ་བིན་རླབས་ཀི་སྐློར་དང་གསུམ་མློ།

འབྲུག་པའི་རིགས་གསུམ་མགློན་པློའི་རྣམ་འཕྲུལ་གསུམ། སེང་གེ་དགུ་ཚར་གི་རེས་སུ་བྱུང་བའི་

གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཡེ་ཤེས་རྡློ་རེའི་སྐུའི་གདུང་རིགས་ལས་བྱུང་བའི་རིགས་གསུམ་མགློན་པློའི་

རྣམ་འཕྲུལ་གསུམ་ནི། ༡ འཇམ་དབངས་སྤྲུལ་པ་ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་

འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༣༧༤ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། ༢ ཕག་རྡློའི་སྤྲུལ་པ་ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་། རབ་

བྱུང་བདུན་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༣༩༨ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་

ལློ༡༤༢༥ལློར་སྐུ་གཤེགས། ༣སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་སྤྲུལ་པ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ། འདི་ནམ་

མཁའ་དཔལ་བཟང་གི་སྐུའི་གཅུང་པློ་ཡིན། འཁྲུངས་འདས་ཀི་ལློ་ཚིགས་མ་གསལ།

འབྲུག་པའི་རློསྙློམས་སྐློར་གསུམ། གཏེར་མཛོད་བཀའ་རྒྱ་ཅན། ཡང་མཛོད་ཐུགས་ཀི་མེ་ལློང་། 

གསང་མཛོད་སས་པ་མིག་འབེད་གསུམ་ལ་ཟེར།

འབྲུག་ཕྲུག འབྲུག་ཡུལ་ནས་ཐློན་པའི་སྣམ་ཕྲུག 

འབྲུག་དབངས། འབྲུག་སྐད།

འབྲུག་མེ་ཏློག འབྲུག་མགློའི་དབིབས་ཅན་གི་མེ་ཏློག 

འབྲུག་མེ་རིས་མ། འབྲུག་དང་མེ་གཉིས་ཀི་རི་མློ་ཡློད་པའི་གློས་ཆེན་ཞིག

འབྲུག་ཚང་འཁློར་མ། འབྲུག་རིས་འཁློར་མློར་ཡློད་པའི་གློས་ཆེན་ཞིག

འབྲུག་ཟླ་བ། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་དཔྱིད་ཐ་མ་འབྲུག་གི་ཟླ་བ་སྟེ་བློད་ཟླ་

བ་གསུམ་པ་ལ་ཟེར། ཞིང་འབློག་རྒན་པློའི་ལུགས་ཀི་སྟློན་ར་བ་འབྲུག་གི་ཟླ་བ་སྟེ་བློད་ཟླ་

བདུན་པ་ལ་ཟེར། 

འབྲུག་ཡས། གངས་གནས་ཤིག

འབྲུག་ཡུལ། དེང་དུས་བློད་ཀི་ལྷློ་ནུབ་ཕློགས་སུ་ཆགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག འདི་ནི་གནའ་བློའི་ལྷློ་

མློན་གི་ཡུལ་ཞེས་པ་དེའི་མིང་ཡིན། ལྷློ་མློན་གི་ཡུལ་ལ་འབྲུག་ཡུལ་ཞེས་པའི་མིང་དེ་ཇི་ལར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བྱུང་ཞེ་ན། འབྲུག་པ་པད་དཀར་གི་ཡང་སིད་གཉིས་པ་འབྲུག་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་

ནི་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་1594ལློར་འཁྲུངས། ཐློག་མར་ཡང་སིད་གཉིས་ཀ་གསང་

སགས་ཆློས་གིང་གི་གདན་སར་བཀློད་ཀང་རེ་ཞིག་ན་བ་མ་གཉིས་ཀི་སྐུ་འཁློར་ཞབས་ཕི་

རྣམས་མ་མཐུན་པའི་རྐྱེན་གིས་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་འབྲུག་ར་ལུང་དུ་ཕེབས་ནས་

བཞུགས། དེ་ནས་དཔལ་ལན་ལྷ་མློས་ལྷློ་མློན་གི་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ན་འགློ་དློན་འཕེལ་བའི་ལུང་

བསྟན་པ་ལར་ལྷློ་མློན་ཡུལ་དུ་ཕེབས། སྐབས་དེར་ལྷློན་མློན་གི་ནུབ་ཕློགས་སུ་འབྲུག་པ་བཀའ་

བརྒྱུད་ཀི་ཆློས་ཅུང་ཟད་དར་ཡློད་པ་ལས། 

ཡུལ་སྤི་ལ་ཆློས་དང་རིག་གནས་དར་སློལ་ཧ་ཅང་ཆུང་བའི་མཐའ་འཁློབ་གི་ཡུལ་གྲུ་ལ་བུ་ཞིག་

ཆགས་ཡློད་པ་རེད། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་1619ལློར་འབྲུག་ཐིམ་ཕུ་དགློན་པ་

བཏབ། དེ་ནས་འཁློར་སློབ་མང་པློ་འདུས་སྟབས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་

1629ལློར་དབང་འདུས་ཕློ་བང་བཞེངས། ལྷློ་མློན་གི་ཡུལ་གྲུ་ཕལ་ཆེར་བཀའ་དབང་དུ་

འདུས། ལྷློ་མློན་ཡུལ་གི་ཚོས་སིད་གཉིས་ཀི་བདག་པློ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱུར་

ཏེ། ཆློས་ལ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་དང༌། དཔློན་ལ་འབྲུག་པའི་བ་མ་བྱུང་སྟབས་རིམ་བཞིན་

དབུས་གཙང་ལྷློ་མློན་ཀུན་གི་མི་རྣམས་ཀིས་མློན་ཡུལ་ལ་འབྲུག་ཡུལ་ཞེས་འབློད་སློལ་དེ་

བྱུང༌། རེས་སུ་འབྲུག་པ་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཆགས་ནས་འབྲུག་པ་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་པ་འདི་བྱུང་

ཡློད། འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་བ་མ་རྣམས་ཀིས་ཆློས་རགས་སུ་འབྲུག་རིས་སྤློད་སློལ་ཡློད་

པ་ལར། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དར་ཆ་ཡང་འབྲུག་རིས་ཅན་འདི་བྱུང་བ་རེད། ཞབས་དྲུང་ངག་

དབང་རྣམ་རྒྱལ་གིས་ལྷློ་འབྲུག་གི་ཡུལ་དུ་དགློན་པ་གཙོ་བློ་བཞི་བཏབ་ཡློད་པ་ནི། འབྲུག་ཐིམ་

ཕུན་དགློན་དང༌། པུ་ན་ཁ། ཀྲློང་པ་དགློན། དབང་འདུས་ཕློ་བང་བཅས་སློ།། རབ་བྱུང་བཅུ་

གཉིས་པའི་ལགས་སྟག་སྤི་ལློ་1651ལློར་ལྷློ་འབྲུག་གི་གེན་ལློག་པ་རྣམས་ཀིས་བཀྲློངས་

སློ།། ལྷློ་མློན་ཡུལ་ལ་འབྲུག་ཡུལ་ཞེས་པའི་མིང་དེ་སྤི་ལློ་1619ལློའི་རེས་སུ་བྱུང་བ་ཞིག་

ཡིན་པ་ལས་དེའི་གློང་དུ་ལྷློ་མློན་དང་འབེལ་ཡློད་ཀི་བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་ཐམས་ཅད་ནང་

དུ་ལྷློ་འབྲུག་ཡུལ་ཞེས་པའི་མིང་ར་བ་ནས་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད་བ་མ་རེད། དེས་ན་འབྲུག་པ་བཀའ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བརྒྱུད་ཅེས་པའི་མིང་དེ་སྤི་ལློ་1205 ལློར་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀི་འབྲུག་སེ་བ་བང་ཆུབ་གིང་

བཏབ་ནས་དེར་གདན་ས་བས་པའི་རེས་སུ་བྱུང་ཞིང༌། ལྷློ་མློན་གི་ཡུལ་ལ་འབྲུག་ཡུལ་ཞེས་

པའི་མིང་དེ་སྤི་ལློ་1619ལློར་འབྲུག་པ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གིས་མློན་ཐིམ་ཕུ་

དགློན་པ་བཏབ་རེས་སུ་བྱུང་ཡློད་པ་བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་ཐམས་ཅད་ནང་རློད་མེད་ཡློངས་

གགས་ཀི་གནད་དློན་ཞིག་རེད། 

འབྲུག་རང་མདངས་མ། གློས་ཆེན་གི་བེ་བག་ཅིག 

འབྲུག་ར་ལུང་། དགློན་པ་འདི་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཐློག་མར་འདེབས་པ་པློ་

ནི་རེ་བཙུན་གིང་རས་པའི་སློབ་མ་འགློ་མགློན་གཙང་པ་རྒྱ་རས་འདིའི་ལློ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་སློན་

པློ་ལེ་ཚན་བརྒྱད་པའི་ཤློག་གངས་༡༡༥ནས༡༡༨བར་གསལ་ལ་བློད་ལློངས་རྒྱལ་རེ་རློང་ལུང་

དམར་ཆུས་ར་ལུང་ཤང་དུ་ཡློད་སྐད། 

འབྲུག་རིས། ལི་མའི་ཡློ་ཆས་ཐློག་གི་རྒྱན་རིས་ཤིག་ཡིན། རི་མློ་དེ་ནི་གནའ་བློའི་ཤློད་སློལ་ལར་

གི་འབྲུག་གི་གཟུགས་བརན་ལ་ལློས་ནས་བིས་པ་ཞིག་ཡིན། འབྲུག་འགའ་ཞིག་ནམ་མཁར་

འཁྱུག་པའི་རྣམ་པ་དང་། འབྲུག་འགའ་ཞིག་རྒྱ་མཚོའི་ཐློག་ཏུ་ཚང་འཁློར་གི་རྣམ་པ་ལ་བུ་བིས་

ཡློད། དེ་ནི་ཀྲློའུ་ནུབ་མའི་སྐབས་དར་སློལ་ཆེན་པློ་བྱུང་ཡློད།

འབྲུག་རིས་མ། འབྲུག་གི་རི་མློ་ཡློད་པའི་གློས་ཆེན་སློགས་ཀི་མིང་ཡིན། 

འབྲུག་རུས། སློག་ཆགས་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་རྨ་རུལ་བ་

དང་། རྨེན་བུ་སྐྲངས་པ། ཁི་ཡིས་སློ་རྒྱབ་པའི་རྨ། མགློ་གཟེར་སློགས་ལ་ཕན།

འབྲུག་ལུང་དགའ་ལན་བཤད་སྒྲུབ་གིང་། 

དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་དུས་སུ་དློན་ཡློད་བློ་གློས་ཀིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་

ལ་མཚོ་ཤར་ལུང་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འབྲུག་ལློ། ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་ཀི་གས་ཤིག

འབྲུག་ཤིང་། ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། འབས་བུ་རློ་བསྐ། ནུས་པས་ཀླུ་ནད་སེལ། ཆར་

འབེབས་པར་བཤད།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

འབྲུག་ཤློག འབྲུག་ཡུལ་ནས་ཐློན་པའི་ཤློག་བུ།

འབྲུག་སེ་བ་བང་ཆུབ་གིང་། མིང་གཞན་གནམ་འབྲུག་དགློན་པ་དང་། འབྲུག་གནམ་ལིང་དགློན་ཡང་

ཟེར། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་༡༢༠༥ལློར་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཡེ་ཤེས་རྡློ་རེ་དགུང་

ལློ་ཞེ་ལྔ་སྐབས་བཏབ། འདི་ནས་བཟུང་གིང་རས་པའི་ཆློས་རྒྱུད་ལ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་

ཅེས་གགས་པར་བྱུང་། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་

ཁེར་ཆུ་ཤུར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འབྲུད་པ། བྲུས་པ། བྲུ་བ། བྲུས། སློག་པའམ་འདྲུ་བ། ཁུང་བུ་འབྲུད་པ། ཆུ་སྦུབས་བྲུས་པ། གཏེར་

ཁ་བྲུ་བ། སྐྱློན་མཚང་འབྲུད་པ། 

འབྲུབ། དློང་དུ་ཆུ་སྡུད་ཅིང་འཁིལ་བ།

འབྲུབ་ཁུང་། ① བག་དང་ཆུ་རགས་ལ་ཡློད་པའི་ཁུང་བུ། ② སི་དང་གདློན་སློགས་བཅུག་སའི་ཧློམ་

ཁུང་ངམ། དློང་ཁུང་། 

འབྲུབ་ཅིང་བརྒྱལ་བ། སློར་མློའི་འློག་ཏུ་རྒྱུ་བའི་ར་རྒྱུད་རེས་དྲག་ཅིང་རེས་ཞན་པར་འཕར་བའི་

དཔེ་དློན་སྦར་བ་ཞིག་སྟེ། གློང་སྨན་དཀློན་ཅློག་བདེ་ལེགས་ཀིས་མཛད་པའི་པློད་དམར་ལས། 

འབྲུབ་པ་ཞེས་སྐྱི་བསེར་དང་བསློངས་པའི་དྲག་ཆར་གི་རྐྱེན་ནས་གློ་བུར་དུ་རྒྱས་ཤིང་དྲག་ཏུ་

རྒྱུག་པའི་ཆུའི་མིང་ཡིན་པ་དང་། བརྒྱལ་བ་ཞེས་སེམས་ཅན་གང་གློ་བུར་དུ་དྲན་པ་ཉམས་ནས་

འགེལ་བའི་དློན་ཡིན་པ་ལར་འདིར་སློར་མློའི་འློག་ཏུ་རའི་རྒྱུ་བ་རེས་ཕུ་ཆུ་འབྲུབ་པ་ལར་དྲག་

ཏུ་འཕར་བ་དང་། རེས་བརྒྱལ་བ་ལར་སློད་པའམ་འཕར་ཤེས་ཉམས་པའི་དློན་ནློ།། 

འབྲུབ་ཆུ། འཕེལ་བའམ་རྒྱས་པའི་ཆུ། 

འབྲུབ་པ། ① སེད་པ། དློང་དུ་འབྲུབ་པ། མི་གསློན་པློར་བྲུབས་པ། ② [རིང]དློ་དམ་བེད་པ། ② 

བྲུབས་པ། འབྲུབ་པ། འཕྱུར་བ་དང་། རྒྱས་པ། འཕེལ་བ། ཆུ་ཆེན་གློ་བུར་རྦ་རླབས་འཕྱུར་

བཞིན་དུ་འབྲུབ་པ། དཔྱིད་ཀ་ཆུ་བྲུབས་ན་ཆར་བབ་ཡློང་། 

འབྲུམ། ① འགློས་ནད་དྲག་པློ་ཞིག་སྟེ། དེ་ལ་འབྲུམ་བུ་དང་ལྷ་འབྲུམ་ཡང་ཟེར། ② རྡློག་པློ་ཟླུམ་

པློའི་མིང་སྟེ། རྨ་འབྲུམ། རྒུན་འབྲུམ་ཞེས་པ་ལ་བུ།
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འབྲུམ་སྐློགས། ལྷ་འབྲུམ་གི་ཐློར་པའི་ཤུན་སྐློགས།

འབྲུམ་དཀར། འབྲུམ་ནད་ཡང་བ།

འབྲུམ་ངློ་།། འབྲུམ་བུའི་ནད་ཀི་ཕི་རགས།

འབྲུམ་ཐློར། ལྷ་འབྲུམ་གི་ཐློར་བ།

འབྲུམ་ནག ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་འབྲུམ་ནད།

འབྲུམ་ནད། གཉན་རིམས་འབྲུམ་པའི་ནད་དེ། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན། དཀར་པློ་ལ་རིགས་གསུམ་

དང་། ནག་པློ་ལ་རིགས་གསུམ་བཅས་དྲུག་མཆིས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཕློལ་མིག་དང་

འབྲུམ་བུའློ།། 

འབྲུམ་པ་གང་གཉའ། འབྲུམ་ནག་རིགས་ཤིག་གང་གི་གཉའ་བ་ལར་འབྲུམ་པ་འཐུག་པློར་འབྱུང་བ་ཞིག

འབྲུམ་ཕློ་ལྷ། ལློ་རྒྱུས་ཅི་ཡིན་མ་ངེས་ཀང་ཕློ་ལྷའི་མེས་པློ་ཨ་གསུམ་ལ་གུ་ཤི་ཧན་ནས་སྤད་པའི་

གཞིས་ཀ་ཡིན། རེས་སུ་གཞིས་ཀའི་མིང་མི་ཚང་ལ་ཐློགས་ཤིང་། ཉང་སྟློད་རི་བློ་མདངས་ཅན་

ཞེས་པའི་དགློན་པ་དང་ཐག་ཉེ་སར་ཡློད།

འབྲུམ་བུ། འབྲུམ་པ་དང་འདྲ།

འབྲུམ་བུ་དཀར་པློ་གསུམ། ཤ་ར་སྐྱ་ཤར། རྨློག་མགློ་སྤི་ཟླུམ། སིབ་བུ་ཀློབ་རེའློ།། 

འབྲུམ་ནག་པློ་གསུམ། སྐྲངས་པ་གང་གཉའ། ཁམ་སྐམ་རེལ་ཏེ། ཟངས་གཟེར་སྦུ་གུ་ཅན་ནློ།། 

འབྲུམ་བུ་རེལ་ཏེ། འབྲུམ་ནག་རིགས་གསུམ་གི་ནང་ཚན་འབྲུམ་བུའི་དབིབས་ལུས་ལ་ཤིག་འབར་

བ་དང་འདྲ་ཞིང་། མདློག་དམར་ནག་འཐུག་པློར་འབྱུང་བ་ཞིག

འབྲུམ་སྨན། ལྷ་འབྲུམ་ལ་ཕན་པའི་སྨན།

འབྲུམ་འཛུགས་གཙག་བུ། ལྷ་འབྲུམ་ནག་པློ་ཟེར་བ་དེ་སློན་འགློག་གི་འབྲུམ་སྨན་འདེབས་བེད་ཀི་

ཡློ་བད་ཅིག 

འབྲུམ་ཡང་། འབྲུམ་ནད་ཡང་པློ།

འབྲུམ་ཤུལ། འབྲུམ་ནད་ཀི་རྨ་རེས།

འབྲུམ་སབ། ལྷ་ཐློར་གི་ནད་ཡང་བ།
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འབྲུའི་ཆང་ལས་ཚྭར་གྱུར་པ། འབྲུའི་ཆང་བསྐློལ་ཏེ་སྐྱུར་པློར་བཅློས་པའློ།། 

འབྲུའི་ཆན། བཙོས་པའི་འབྲུ།

འབྲུའི་ཚྭ། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་བཅས་ལན་དགེ་སློང་གིས་བཏུང་དུ་རུང་བའི་ནས་ཆང་སློགས་

ཀི་སིང་པློ།

འབྲུལ་བ། བྲུལ་བ། འབྲུལ་བ། ། ལྷུང་བ་དང་། ཟག་པ། སྟློན་ཀ་ལློ་འདབ་ས་ལ་བྲུལ། འབས་བུ་སྨིན་

ན་ངང་གིས་འབྲུལ་ཡློང་། རི་གཟར་པློའི་སྟེང་ནས་རྡློ་བྲུལ་བ། སགས་གློང་ས་ལ་བྲུལ་བ་གློག་

མས་ཟ། སྤན་རས་ལློ་མའི་ཟིལ་པ་བྲུལ་བ་ལར་བསིལ་བ། 

འབྲུས། ① འབྲུ་ཡིས་ཞེས་པའི་བེད་སྒ་བསྡུས་པ་སྟེ། འབྲུ་ཡིས་ཕེ་བཏགས－འབྲུས་ཕེ་བཏགས་

ལ་བུ། ② བརློན་པ་བས་པའི་བརྡ་རིང་སྟེ། འབྲུས་འགློགས་ཀང་ཟེར། 

འབྲུས་འགློགས། [རིང]བརློན་འགྲུས།

འབྲུས་འབློགས། [རིང]བརློན་འགྲུས།

འབེ་ཆེན་པློ་ཤེས་རབ་འབར། རྔློག་ལློ་ཙཱ་བ་བློ་ལན་ཤེས་རབ་ཀི་སློབ་མ་གཙོ་བློ་བཞིའི་གས་ཡིན་

ཅིང་། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་སྤི་དང་ལྷག་པར་དུ་ཕར་ཕིན་ལ་མཁས་

པའི་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཡིན། འདིས་མཛད་པའིཕར་ཕིན་གི་འགེལ་པ་དང་། ཉི་ཁིའི་འགེལ་

པ་མདློ་སྡུད་པའི་འགེལ་པ་བཅས་ཡློད་པ་དཀར་ཆག་ཁག་ཏུ་བཤད། 

འབེ་དང་ལེ་ཡི་ཡུལ། འབེ་ཡི་རུས་རྒྱུད་དང་ལེ་ཡི་རུས་རྒྱུད་ལ་དབང་བའི་ས་ཆ།

འབེ་བ། གཡློགས་པའམ་འཐུམས་པ།

འབེ་མློ། ཤ་བློ་བ་ཞིམ་པློར་ཡློད་པའི་མིང་། དཔེར་ན། ར་ཁ་ཡག་རིག་དུས་རྣ་གཡག་དྲན། ། ཤ་འབེ་

མློ་མེད་ན་དྲན་ལེ་མིན། ། ཞེས་པ་ལ་བུའློ།། 

འབེ་ཡུལ། ཡུལ་ཞིག་གི་མིང་།

འབེ་ལྷ་ཁང་། རྒྱལ་རེ་དཔལ་འཁློར་ཆློས་སེ་དང་ཐག་ཉེ་བའི་ས་གནས་ཤིག་ཏུ་བཞེངས་པའི་ལྷ་ཁང་

སྟེ། བློམ་པ་རྒྱང་ལྷ་ཁང་གི་ཡན་ལག་ཏུ་བཞེངས་པ།

འབེག་གཅློད། གཞར་བ་དང་། གཅློད་པ། ཤིང་གི་ཡལ་ག་འབེག་གཅློད་བེད་པ། ལུག་བལ་འབེག་
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གཅློད་བེད་པ།

འབེག་པ། བེགས་པ། འབེག་པ། བེགས། གཅློད་པ། སྐྲ་འབེག་པ། ཤིང་འབེག་པ། རྩྭ་འབེག་པ། སྐེ་

བེགས་པ། རས་བེགས་ནས་གློན་ཆས་བཟློ་བ།

འབེང་། ① ཀློ་བ་དྲས་ནས་བཟློས་པའི་ཐག་པ།  ② ཀློ་ཐག་བསྒིམས་ནས་ཕར་ཚུར་བཏང་བའི་ཟམ་

པ། ། དེང་དུས་ལགས་ཐག་གིས་བཟློ་ནས་ཡུལ་སྐློར་སྤློ་འཁམ་བ་རྣམས་རི་འགློར་འཛེགས་

བེད་ཀི་དཔྱང་ཟམ་འདི་ཡིན། ③[རིང]རྒྱུན།

འབེང་ལག ཀློ་ཐག་གིས་བཟློས་པའི་ལག་ཚན།

འབེང་ཐག གནའ་དུས་ཀློ་ཐག་བསྒིམས་ནས་རི་གཟར་དང་། ཆུ་བློའི་ཐློག་ཏུ་བན་པའི་ཟམ་པའི་

རིགས་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་ཐག་པ་ལ་ཟེར། 

འབེང་པ། འབེང་བུ་དང་འདྲ།

འབེང་བ། འབང་བའི་ད་ལ་བའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག 

 འབེང་བུ། ཀློ་ཐག་རྒྱུན་བུ་དང་། ཀློ་སྐུད།

འབེང་འབེང་། གཅིག་རེས་གཅིག་མཐུད་ཀིས་འགློ་སྟངས། ཁློམ་སྐློར་འགློ་མཁན་གཅིག་གི་རེས་

སུ་གཅིག་འབེང་འབེང་དུ་བསྐྱློད་པ། 

འབེང་མ་ཆད་པ། [རིང]རྒྱུན་མ་ཆད་པ།

འབངེ་ཞགས། ཀློ་ཐག་ལས་བཟློས་པའ་ིཞགས་པ། འབློག་པས་འབངེ་ཞགས་འཕངས་ནས་ར་རྒློད་བཟུང་བ།

འབེང་ཧྲིལ། ཀློ་ཐག་ཧྲིལ་མློ།

འབེལ། ཕན་ཚུན་མཐུད་པའམ་བརེན་པ་ལ་སློགས་པའི་དློན་ཏེ། དམག་དམངས་སེམས་འབེལ། 

མཚོ་སློན་དང་ཞིན་ཅང་ས་མཚམས་འབེལ། ཤིང་གི་ཡལ་ག་གཞུང་རར་འབེལ།

འབེལ་རྒྱ་ཆེ་བ། ① ཁབ་ཚད་ཆེ་བ། ② འབེལ་བ་བཟང་བ། 

འབེལ་སྒ། རྣམ་དབེ་དྲུག་པ་དང་དློན་གཅིག་ཡིན། གི ཀི། འི། ཡི། གི་རྣམས་སུ་གྱུར་པ་དེ་རྣམས་

གང་ཞིག་གང་དང་སྒ་མཐུན་པའི་མིང་མཐའ་སློ་སློ་དང་སྦར་བས། བདག་གི གང་གི ཐམས་

ཅད་ཀི། རབ་ཀི། ཕློགས་ཀི། དེའི། དེ་ཡི། གཏན་གི། ལམ་གི། གསེར་གི། དཔལ་གི་སློགས་
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སུ་འགྱུར་ཏེ་དེ་དག་ནི་གཞུང་གཞན་དུ་རྣམ་དབེ་དྲུག་པ་ཞེས་འབྱུང་བ་རེན་དང་བརེན་པའམ་

ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་སློགས་མིང་དློན་ཕན་ཚུན་འབེལ་བ་བརློད་པའི་དློན་ཅན་གི་སྒ་

ཡིན་པས་འབེལ་བའི་ས་ཞེས་བའློ།། 

འབེལ་བཅད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་aborted connection ཟེར།

འབེལ་ཆགས་པ། ས་ཕི་འབེལ་བ་ཡློད་པའམ། འགལ་བ་མེད་པ། སྐད་ཆ་འབེལ་ཆགས་པ་བཤད་

པ། རློམ་ཡིག་ལ་སྤི་ཁློག་འབེལ་ཆགས་པ་ཞིག་འབུབས་པ།

འབེལ་ཆློས། འབེལ་ཡུལ་དེ་ལ་རེན་པར་བེད་པའམ་འབེལ་པ་བེད་པ་པློ་སྟེ། དཔེར་ན་འབེལ་ཡུལ་

མེ་དང་མི་རག་པ་ལ་འབེལ་ཆློས་དུ་བ་དང་བས་པ་འབེལ་བ་ལ་བུའློ།། 

འབེལ་རགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་associators ཟེར། 

འབེལ་གཏམ། ① སློན་གི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་གཏམ། ② ཡང་དག་པའི་གཏམ།

འབེལ་གཏུག ① ཕར་ཚུར་ཐུག་འཕད་ཀི་མཐུན་འབེལ། ལས་དློན་ཐློག་ཕན་ཚུན་འབེལ་གཏུག་

གིས་གློ་སྡུར་བས་པ། མི་ངན་དང་འབེལ་གཏུག་བེད་མི་རུང་། ② རྒྱུན་མཐུད། འཛུགས་སྐྲུན་

གི་ལས་གྲྭ་ཁག་མང་འབེལ་གཏུག་བས་ནས་འགློ་འཛུགས་པ། 

འབེལ་གཏུག་བེད་ས། ཕན་ཚུན་ཐུག་འཕད་བེད་སའི་གནས། 

འབེལ་གཏུགས། མི་ཕན་ཚུན་འབེལ་ཐུག་བེད་པ།

འབེལ་ཐག ཕན་ཚུན་འབེལ་བའི་རྒྱུན། མི་ངན་དང་འབེལ་ཐག་བཅད་པ། མང་ཚོགས་དང་འབེལ་

ཐག་ཆད་ན་དཔློན་ངན་རིང་ལུགས་ཀི་གས་སུ་འགྱུར་བ་ལས་འློས་མེད། 

འབེལ་ཐག་གཙང་བཅད། ཕི་འབེལ་སློགས་གཙང་མར་བཅད་པ།

འབེལ་ཐུག ཕན་ཚུན་འཕད་འདུས། ཕན་ཚུན་འབེལ་ཐུག་ཡུན་རིང་བས་ནས་མཛའ་གློགས་སུ་གྱུར་པ།

འབེལ་ཐུག་ཡང་སེ་བེད་པ། འབེལ་བ་ཐུག་འཕད་བེད་ཚད་ཧ་ཅང་གིས་མང་བ།འབེལ་ཐློགས་པ། 

འབེལ་བ་འཇློག་རྒྱུ་བྱུང་བ། ལུགས་དང་མི་མཐུན་པའི་འབེལ་ཐློགས་པ། ཕར་ཚུར་ཕན་གནློད་
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ཀི་འབེལ་ཐློགས་པ།

འབེལ་མཐུད། ཕན་ཚུན་སྦློར་བའམ་སྣེ་མཐུད་པ། ལས་དློན་ས་ཕི་འབེལ་མཐུད་བེད་པ། གློག་སྐུད་

འབེལ་མཐུད་བེད་པ། ཕི་ཚུལ་ལ་འབེལ་མཐུད་དམ་མདློག་བེད་ཀང་དློན་དུ་ཕན་ཚུན་ནང་

འགལ་གི་རློག་འཛིང་སངས་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་ཡློད།

འབེལ་འདྲིས། ཕན་ཚུན་འབེལ་བ་བེད་པ་དང་འགློགས་འདྲིས་བེད་པ། མང་ཚོགས་དང་འགློགས་

འདྲིས་བེད་པ། མང་ཚོགས་དང་འབེལ་འདྲིས་དམ་པློ་བེད་པ།

འབེལ་པ། ① གཞི་མཐུན་པའི་ཆློས་གཉིས་མཚམས་སྦློར་བའི་ཐ་སྙད་དམ། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་

མཚམས་སྦློར་བའི་ཁད་ཆློས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ཞིག ② ཕན་ཚུན་མཐུད་པའམ་བརེན་པ། ཤ་

ཁག་གཅིག་འབེལ། ཕན་ཚུན་སེམས་དང་སེམས་འབེལ་བ། ལུས་འབེལ་བ། གློགས་སུ་འབེལ་

བ། ③ ཕན་ཚུན་མཐུད་པའི་རྒྱུན་ཆ། ཉེ་འབེལ། མཐུན་འབེལ། འགལ་འབེལ། རྒྱུ་འབས་ཀི་

འབེལ་བ། དགེ་སློབ་ཀི་འབེལ་བ། བློ་མཐུན་པའི་འབེལ་བ། ④ ཐ་དད་པའི་ཆློས་གང་ལས་

གཅིག་དེ་བཀག་ན་ཆློས་དེ་དངློས་སུ་ཁེགས་པ། དཔེར་ན་མེ་དང་དུ་བ། བུམ་པ་དང་དངློས་པློ་

ལ་བུའི་ཐ་དད་པའི་ཆློས་གཉིས་ལས་ཐ་དད་བ་མེ་དང་དངློས་པློ་ལློག་ན་དུ་བ་དང་བུམ་པ་ལློག་

པར་འགྱུར་བ་ལ་བུ་ཕན་ཚུན་ངློ་བློ་བདག་ཉིད་གཅིག་པའམ་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་དང་། རེན་དང་

བརེན་པའི་ཚུལ་གིས་གནས་པའི་ཆློས་སློ།།

འབེལ་པ་མུ་དགུ། བློད་ཀི་ཚད་མ་སྨྲ་བ་ས་རབས་པ་རྣམས་ཀིས་བཞེད་པའི་འབེལ་པའི་དབེ་བ་

ཞིག་སྟེ། འབེལ་ཆློས་དངློས་དུ་བ་དང་། དེའི་ཁད་པར་བེད་ཆློས་སློ་ཞིང་འཕྱུར་བ་དེའི་ཁད་པར་

བས་ཆློས་དུ་བའི་དྲི་མནློམ་པ་གསུམ་གིས། འབེལ་ཡུལ་དངློས་མེ་ལ་འབེལ་པ་གསུམ་དང་། 

དེའི་ཁད་པར་བེད་ཆློས་དམར་འབར་བ་ལ་འབེལ་པ་གསུམ། དེའི་ཁད་པར་བས་ཆློས་བུད་

ཤིང་གི་འགྱུར་བ་ལ་འབེལ་པ་གསུམ་སྟེ་བ་དགུའློ།། 

འབེལ་པའི་ར་གཉིས། བཤད་རྒྱུད་ལས། འབེལ་པའི་ར་ལ་དཀར་ནག་གཉིས་ཡློད་དེ། ལུས་ཕི་ནང་

སྟློད་སྨད་ཀུན་ཏུ་འབེལ་ཞིང་སློག་གི་ར་བར་གྱུར་པའི་ར་ལ་རིགས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་ན། གཙོ་

བློར་ཁག་རྒྱུ་བའི་ར་ནག་པློ་དང་། ཆུ་རྒྱུ་བའི་ར་དཀར་པློ་སྟེ་གཉིས་སུ་བྱུང་ཞིང་། དེ་ཡང་སློག་
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ར་ནག་པློ་ཞེས་པ་ངློ་བློ་ཁག་འབའ་ཞིག་གིས་གང་བའི་སློམ་ཕ་མདའ་སྨྱུག་འབིང་པློ་ཙམ་ཞིག་

མཁིས་པ་བརྒྱུད་ནས་ཤ་ཁག་འཕེལ་བར་བེད་པའི་ཉེར་ལེན་གི་ར་རློ་མ་དང་། དེ་དང་ལྷན་

གཅིག་ཏུ་གེས་པའི་རླུང་ཁག་གཉིའ་འདློམས་པའི་འཕར་ར་སྟེ་དབུ་མ་གཉིས་ནི་ཁློག་པའི་

དབུས་ནས་དློན་སྣློད་རྣམས་དང་འབེལ་ཞིང་ཀ་བ་ལར་གེས་པའི་སྟེང་འློག་གི་ཡལ་ག་རྣམས་

ཡན་ལག་བཞི་དང་མགློ་སྐེ་གེས་ནས་གནས་ཡློད་པ་རེད། སློག་ར་དཀར་པློ་ཡང་སློམ་ཕ་

མདའ་སྨྱུག་ཙམ་ལ་ཆུའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་ཁ་དློག་དཀར་པློ་ར་བ་ཀད་པ་ནས་སལ་ཚིགས་

ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་དུ་བཞུགས་ནས་ཇེ་ཕ་སློང་བས་གཞུག་གུ་ཆུང་དུ་ཟད་ལ། ཤིན་ཏུ་མཉེན་

ཞིང་ར་དཀར་པློ་ཐམས་ཅད་སྐྱེད་པའི་གཙོ་བློ་ཡིན་པའི་དློན་གིས་ན་སློག་ར་ཞེས་བའློ།

 ༡ དང་པློ་སློག་ར་ནག་པློ་བཤད་པ་ལ། བཤད་རྒྱུད་ལས། སློག་པ་ར་ནི་ར་ཡི་སློང་པློ་ལ། ཡལ་

གའི་ཚུལ་དུ་གེན་ལ་གེས་པ་ཡི། །ཤ་ཁག་འཕེལ་བེད་ར་ཕན་ཉི་ཤུ་བཞི། །དློན་སྣློད་ནང་འབེལ་

སས་པའི་ར་ཆེན་བརྒྱད། །ཡན་ལག་ཕི་འབེལ་མངློན་པའི་ར་བཅུ་དྲུག །དེ་ལས་གེས་པའི་

གཏར་ར་བདུན་ཅུ་བདུན། །གཉན་པའི་ར་གནད་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་ཏེ། ། འདྲེས་པའི་ར་ཕན་

བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ་དགུ །དེ་ལས་ཕི་ནང་བར་གསུམ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ། །ར་ཕན་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུར་

དགེས་པ་ཡིན། །དེ་ལས་ར་ཕན་བདུན་བརྒྱ་དག་ཏུ་དགེས། །དེ་ལས་ཡང་ཕྱཻན་ལུས་དང་དྲ་

བར་འབེལ། ཞེས་པའི་དློན་ནི། ཤ་ཁག་འཕེལ་བེད་ར་ལག་རྣམས་ཀི་རེན་ནམ་སློང་པློར་འཕར་

ར་（Artery）དང་སློད་ར་（Vein①གཉིས་པློ་ཁག་ར་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རིགས་གཅིག་ཏུ་

བསྡུས་ཏེ། སློང་པློ་ལར་གནས་པ་དེ་ལས་ནང་གི་དློན་སྣློད་དང་། ཕིའི་མགློ་སྐེ་ཡན་ལག་རྣམས་

དང་འབེལ་ཞིང་ཤ་ཁག་ལ་སློགས་ལུས་ཟུངས་རྣམས་འཕེལ་ཞིང་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་ར་ཆེན་

ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ཡློད་ཅིང་། དེ་དག་ལད་ནང་དློན་སྣློད་དང་འབེལ་བའི་ར་ཆེན་བརྒྱད་ནི། ཚིག་པ་

གསུམ་པའི་ཐད་ནས་མདུན་ངློས་སུ་ར་འདབ་གསུམ་བྱུང་བའི་དབུས་ཀི་གཙོ་བློ་དེ་སྙིང་དང་

ཐད་ཀར་འབེལ་དེ་སྙིང་ནི་དེའི་འབས་བུའི་ཚུལ་དུ་གནས། གཡས་གཡློན་གི་ར་གཉིས་པློ་གློ་

བ་གཉིས་སུ་ཟུག་པ་བཅས་གསུམ། ཚིགས་པ་བརྒྱད་པའི་ཐད་ནས་མཆིན་དྲི་ཕུག་གནས་ཐད་

ཀར་མཆིན་པ་དང་འབེལ་བའི་ར་གཅིག ཚིགས་པ་བཅུ་གཅིག་མཚམས་ནས་མཚེར་པ་དང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབེལ་བའི་ར་གཅིག བཅུ་གསུམ་པའི་མཚམས་ནས་བསམ་སེའུ་དང་འབེལ་བའི་ར་གཅིག 

བཅུ་བཞི་པ་ནས་མཁལ་མ་གཡས་གཡློན་དང་འབེལ་བའི་ར་གཉིས་ཏེ། བརྒྱད་པློ་ནི་ལུས་ཀི་

ཕི་རློལ་དུ་མི་མངློན་པའི་ཕིར་ན་སས་པའི་ར་ཆེན་བརྒྱད་ཅེས་ཟེར་རློ། ཡན་ལག་ཕི་རློལ་དུ་

འབེལ་ཞིང་མངློན་པའི་ར་བཅུ་དྲུག་ནི། མེས་པློའི་ཞལ་ལུང་ལར་ན། ཨློལ་གློང་གཡས་གཡློན་

གཉིས་ནས་མཚོན་རེ་བཅལ་བའི་ས་ན་སློག་ར་དམར་པློ་གཉིས་ལས་གེས་པའི་གཉིད་ལློག་

གཉིས། དེའི་ཕི་རློལ་ན་རེ་འདྲ་གཉིས། སློག་ར་ནག་པློའི་རེ་མློ་སྟེ་རེ་ནག་གཉིས་བཅས་དྲུག་

པློ་རྣམས་སྐེ་བརྒྱུད་ནས་མགློ་བློར་འབེལ། དེ་བཞིན་ཡན་ལག་བཞི་ལ་སློག་ར་ནག་པློ་ནས་

གེས་པའི་ཡལ་ག་ར་ཆེན་རེ་དང་། དམར་པློ་ལས་གེས་པའི་ཡལ་ག་ར་ཆེན་རེ་སྟེ་བཞི་བཞི་

བསློམས་པས་བརྒྱད། མཚན་མ་དང་འབེལ་བའི་འཕར་ར་གཉིས་བཅས་བསློམས་པས་བཅུ་

དྲུག་ཏུ་དྲངས་ཡློད། གཡུ་ཐློག་ཆ་ལག་བཅློ་བརྒྱད་ལས། མཚན་མ་དང་འབེལ་བའི་ར་གཉིས་

མ་བགངས་པར། སྐེ་ལ་འཕར་རའི་ཡལ་ག་བཞི་དང་། སློད་རའི་ཡལ་ག་བཞི་བཅས་བརྒྱད་

དྲངས་འདུག དེ་ལར་ར་ཆེན་ཉེར་བཞི་ལས་གེས་པའི་ཡལ་ག་གཏར་ར་དློན་བདུན་དང་། གཏར་

དུ་མི་རུང་བའི་གཉེན་པའི་ར་གནད་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་རྣམས་ནི་གཏར་ཁའི་སྐབས་སུ་

བཤད་རྒྱུ་ཡིན་པས་དེར་བལ་བར་བའློ།

 ༢ སློག་ར་དཀར་པློ་བཤད་པར། བཤད་རྒྱུད་ལས། ཀད་པ་ར་ཡི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་ལས། །ར་བ་

ལ་བུར་ཐུར་དུ་ཟུག་པ་ཡི། །བ་བ་བེད་པའི་ཆུ་ར་བཅུ་དགུ་ཡློད། །དེ་ཡང་དློན་སྣློད་ནང་དུ་

འབེལ་བ་ཡི། །དར་གི་དཔྱང་ཐག་བཅུ་གསུམ་སས་པའི་ར། །ཡན་ལག་ཕི་འབེལ་མངློན་པའི་

ར་དྲུག་སྟེ། །དེ་ལས་ཆུ་ར་ཕན་བུ་བཅུ་དྲུག་གེས། ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་ཀད་པ་ནི་ར་དཀར་

ཐམས་ཅད་ཀི་འབྱུང་ཁུངས་རྒྱ་མཚོ་དང་མཚུངས་པ་དེ་ལས། ར་བ་ལ་བུར་ཁ་ཐུར་ལས་སུ་

ཟུག་པའི་ར་རྒྱུངས་པ་ནི་སློག་ར་དཀར་པློ་སྟེ་གཙོ་བློ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཆུའི་ཁམས་གསློ་བེད་ཀི་

བ་བ་བེད་པའི་ཆུ་ར་རགས་པ་བཅུ་དགུ་ཡློད་པ་དང་། དེ་དག་ལས་གེས་པའི་རའི་ཡལ་ག་མང་

པློ་ཡློད་པ་དེ་དག་གིས་སློག་འཛིན་གི་རླུང་དང་ལྷན་དུ་དབང་པློ་སློ་སློའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་བདེ་

སྡུག་ལ་སློགས་པའི་ཚོར་བ་བཟང་ངན་ཐམས་ཅད་འཛིན་ཞིང་བང་དློར་གི་ལས་བེད་པ་དང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ལུས་འགུལ་བསྐྱློད། ངག་གི་སྨྲ་བརློད། ཡིད་ཀི་བསམ་བློ་གཏློང་བ་ལ་སློགས་པའི་བ་བེད་པའི་

ཚུལ་གློང་དུ་སིད་པའི་ར་བློ་ཆེ་རྣམས་བཞི་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་ཟིན། འདིར་ཆུ་ར་བཅུ་

དགུ་ནི། དེ་ཡང་ནང་དློན་སྣློད་དང་འབེལ་བའི་ར་དར་གི་དཔྱང་ཐག་བཅུ་གསུམ་ནི་ཀད་པའི་རེ་

ཞབས་ནས་སྐེའི་ནང་བརྒྱུད་དེ། གནས་ཀི་དབང་གིས་རླུང་བསྐྱེད་པའི་ར་བཞི་སྙིང་དང་རྒྱུ་

མར་འབེལ། མཁིས་པ་སྐྱེད་པའི་ར་བཞི་གློ་ལློང་མཆིན་མཁིས་རྣམས་སུ་འབེལ། བད་ཀན་སྐྱེད་

པའི་ར་བཞི་ཕློ་མཚེར་ཁལ་ལྒང་རྣམས་དང་འབེལ། འདུས་པ་སྐྱེད་པའི་ར་གཅིག་བསམ་སེའུ་

དང་འབེལ་ནས་ཆགས་ཡློད་པ་རེད། ཡན་ལག་ཕི་འབེལ་མངློན་པའི་ར་དྲུག་ནི། བཀྲ་འབུམ་

པའི་རྒྱུད་བཞིའི་བཀའ་འགེལ་ལས། དང་པློ་སྦུ་དགུ་ཅན་གཉིས་ནི། ལག་པའི་སྡུད་སློ་ནས་དློན་

ཏེ་ཐུར་དུ་བྱུང་བར་ཚིགས་པ་ལྔ་པ་ནས་གཞུང་པ་དང་འདྲེས་ཏེ་ལུས་སྨད་དུ་སློང་ཞིང་ཡལ་ག་

རྣམས་རང་པར་ཕིན་པར་བཤད།

 གཉིས་པ་འཇའ་བེད་གཉིས་ནི། ལག་ཟུར་སྤུ་འཁིལ་གཉིས་ནས་ཕིར་དློན་ཏེ་ཨན་སྟློང་གི་འགམ་

ནས་ལུས་ཀི་སྦུབས་དང་ཡན་ལག་བཞིར་གེས་ཡློད་པར་བཞེད།

 གསུམ་པ་རད་ན་གཉིས་ནི། རྣ་ཤལ་འློག་གཤློང་གཉིས་ནས་ཕིར་ཐློན་ཏེ་ཡལ་ག་རྣམས་ཟ་

འགམ་དང་ལག་པར་གེས་པར་བཤད། འདིར་རཏྣ་བིས་ཏེ་ལེགས་སྦར་སྐད་དུ་རླློམ་ནས་

འགེལ་པ་ནི་ར་མགློ་ལུག་ལ་སྦར་བ་དང་མཚུངས་པས་དློན་མེད། གཡུ་ཐློག་ཆ་ལག་བཅློ་

བརྒྱད་དུ་རད་ན་ཞེས་བིས་པ་ནི་དློན་དང་མཐུན་ཏེ། བློད་སྐད་དུ་རད་ཅེས་པ་ནི་བརླན་གཤེར་

ཅུང་བི་བའམ་ཆུང་བའི་དློན་ཡིན།

 དེ་དག་ལས་གེས་པའི་ཆུ་ར་ཕན་བུ་བཅུ་དྲུག་ནི། སྦུ་གུ་ཅན་གཉིས་ལས་གེས་པའི་ཡལ་ག་

བཞི་རང་པར་ཕིན་པ་སྟེ། མན་ངག་རྒྱུད་ལས།སྦུ་གུ་ཅན་དེ་ལག་པའི་སྡུད་སློར་དློན།།

 ཨན་སྟློང་གཡས་གཡློན་མཚོན་རེ་ཐད་ཀར་འགིམས། །ཚིག་པ་ལྔ་ནས་གཞུང་པའི་ར་དང་

འབེལ། །བཅུ་གཉིས་པ་ནས་བསམ་བསེའུ་མཁལ་མར་འབེལ།།གཞུག་ཆུང་དཔྱི་ལེབ་

མཚམས་བརྒྱུད་དཔྱི་མིག་དློན། །བིན་བརླའི་ཕི་སུལ་ཕི་ལློང་གུང་མཐེབ་བརྒྱུད།ཅེས་གཞུག་

ར་གཉིས་བསྟན་པ་དང་། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

 གཉིས་ནི་བཅུ་བཞི་ནས་གེས་དཔྱི་སྟེང་དློན། །བརླ་སང་པུས་ཚིགས་ངར་གདློང་ཐུར་བར་

འགིམས། །པིར་མགློ་དང་འབེལ་ནས་གློང་དང་རང་མཐིལ་འདུས།ཞེས་གདློང་ར་གཉིས་བཅས་

རང་པ་ལ་ར་ལག་བཞི་གེས་ཚུལ་གསུངས་སློ།

 འཇའ་བེད་གཉིས་ཀི་རིགས་ལས་གེས་པའི་ཡལ་ག་བརྒྱད་ནི། དང་པློ་གཉིས་ནི་རང་པར་གེས་

པའི་རིང་ར་སྟེ། དཀའ་འགེལ་ལས། འཇའ་བ་བེད་པ་ལག་ཟུར་གཉིས་སུ་དློན། ཨན་སྟློང་

འགམས་ནས་བཞིར་གེས། གཉིས་གློ་བའི་ཚིག་འགམ་དང་མཉམ་དུ་ཚིགས་པ་བཅུ་བཞི་པར་

ཕིན་ལ། དེ་ནས་དཔྱི་སྟེང་ཐློན་མདུན་ངློས་སྟེང་བརླ་ནང་བརྒྱུད་སྒིད་ཁུག་ཏུ་ཕིར་དློན། དེ་ནས་

བིན་པ་བརྒྱུད་རིང་པར་དློན། རང་མཐིལ་དུ་སྦུ་གུ་ཅན་གི་ར་སྣ་གཉིས་དང་གཉེར་མའི་འློག་ཏུ་

འདུས། ཞེས་གསུངས།

 གཉིས་པ་ལུས་སྦུབས་སུ་གེས་པ་གཉིས་ནི། དཀའ་འགེལ་ལས། དེ་ནས་ཀང་གཉིས་དཔུང་

འཛུམ་ཚིགས་མིག་ལུག་གཞུག་བརྒྱུད་དེ་གྲུ་མློའི་ཐད་དུ་འབེལ། ཞེས་གསུངས།

 བཞི་པ་གྲུ་ར་གཉིས་ནི། དཀའ་འགེལ་ལས། གཉིས་ཀིས་མཆན་ཁུང་འགིམས་ནས་གྲུ་མློའི་

ཚིགས་བསྐློར་ལག་པའི་མཐེ་མློ་སྤུ་སྐྱེས་སུ་འབེལ་ནས་ལག་མཐིལ་དུ་འགློ། ཞེས་གསུངས་སློ།

 རད་ན་གཉིས་ཀི་རིགས་ལས་གེས་པའི་ཡལ་ག་བཞི་ནི། དང་པློ་ལག་པར་གེས་པའི་གཞུ་

མཆློག་གི་ར་གཉིས་ནི། དཀའ་འགེལ་ལས། སྒློག་རུས་ནང་ནུབ་མཆན་འློག་བརྒྱུད་གྲུ་མློའི་

གཞུ་མཆློག་བར་དུ་དློན་ལ། དེ་ནས་ལག་པའི་རྒྱབ་ཟུར་ཐུར་བར་འགིམས་ཏེ་ལག་པའི་སིན་

འཛུབ་དང་འབེལ་ནས་ལག་མཐིལ་དུ་འཇའ་བེད་སྣ་དང་འདུས། ཞེས་གསུངས་སློ།

 གཉིས་པ་མགློ་ལ་གེས་པ་གཉིས་ནི། དཀའ་འགེལ་ལས། གཅིག་ཟ་འགམ་དུ་ཡློད་པའི་ཆུ་ར་

ལད་བེད་དུ་གགས་པ་དེའློ། ཞེས་གསུངས་སློ།

འབེལ་བ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་relationship ཟེར། 

འབེལ་བ་གང་ཡང་མེད་པ། ① འབེལ་བ་མ་ཚུགས་པ། ② འབེལ་རྒྱུན་བཅད་པ། 

འབེལ་བ་གྲུབ་པ། རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་ཤངཀ་ར་ནནྡས་བརམས་པའི་ཚད་མའི་གཞུང་ཞིག 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

འབེལ་བ་ཅན་གི་རེན་འབེལ། ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་པློ་རྒྱུ་དང་འབས་བུར་འབེལ་ནས་འབྱུང་བས་

དེ་ལར་བརློད་དློ།།

འབེལ་བ་བརག་པ། འབེལ་བ་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་ཞེས་པ། ཁབ་པའམ་ལག་ཆློད་ཀི་འབེལ་བ་

གཏན་ལ་འབེབས་པའི་གཞུང་། སློབ་དཔློན་ཆློས་ཀི་གགས་པས་མཛད་པའི་ཚད་མ་སེ་བདུན་

ལས་འཕློས་པ་ཡན་ལག་ལ་བུའི་བསྟན་བཅློས་བཞིའི་གས་ཤིག

འབེལ་བ་དྲུག ལ་བ་ལུང་རིགས་དང་འབེལ་བ། སློམ་པ་ཉམས་མློང་དང་འབེལ་བ། སྤློད་པ་དུས་

ཚོད་དང་འབེལ་བ། འབས་བུ་གཞན་དློན་དང་འབེལ་བ། ལམ་དྲློད་རགས་དང་འབེལ་བ། དབང་

གདམས་ངག་དང་འབེལ་བའློ།། 

འབེལ་བ་འབྲུ་འགེལ་གི་ཆིངས། ར་བའི་འབྲུ་དློན་འབེལ་ཆགས་པར་འགློལ་བའི་ས་བཅད།

འབེལ་བའི་སྒ། གང་དང་འབེལ་བའི་ཡུལ་དང་འབེལ་ཆློས་སམ། རེན་དང་བརེན་པའམ། ཡན་ལག་ཅན་

དང་ཡན་ལག་རྣམས་སློ་སློར་འབེད་ཅིང་། འབེལ་ཆློས་དེ་ཉིད་འབེལ་ཡུལ་གང་གི་ཡིན་པ་ཉེ་བར་

སྟློན་པ་དང་། ནང་གསེས་ཕི་ཚིག་འགལ་བའམ། མི་མཐུན་པའི་དློན་སྟློན་པའི་རྐྱེན། ཀི། གི གི 

འི། ཡི་བཅས་ཡིན་པ་འདི་ལ་རྣམ་དབེ་དྲུག་པའང་ཟེར་ཏེ། དཔེར་ན། མིག་གི་འབས་བུ། ཁློད་ཀི་

དཔེ་ཆ། མདའི་རེ་མློ། སྐྱེད་ཚལ་གི་གཞུང་སློ། དེ་ཡི་ནུས་སྟློབས། སང་ཉིན་ཡློང་གི་དེ་རིང་མི་

ཡློང་། དེ་ལར་བས་ན་འགིགས་མློད་ཀི། འློན་ཀང་ཕན་བུ་ཐལ་དྲགས་སློང་། ཞེས་པ་ལ་བུ།

འབེལ་བའི་སྒིག་གཞི། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་relational structure ཟེར།

འབེལ་བའི་དགེ་བ། དད་སློགས་དགེ་བའི་སེམས་བྱུང་དང་མཚུངས་ལན་གི་ཆློས་རྣམས། 

འབེལ་བའི་མི་དགེ་བ། ར་བའི་ཉློན་མློངས་པ་དང་ཉེ་ཉློན་དྲུག་དང་མཚུངས་ལན་ཐམས་ཅད།

འབེལ་མེད། ཕན་ཚུན་བར་དང་། ས་ཕིའི་སྦློར་མཚམས་མཐུད་པའི་རྒྱུན་དང་བལ་བ། དློན་འབེལ་

མེད་བས་ན་འཆར་གཞི་འཁྲུག ། གཏམ་འབེལ་མེད་བཤད་ན་བསམ་པ་འཁྲུག ། འབེལ་

བཙུགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་associate ཟེར།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབེལ་ཚུལ། འབེལ་བ་བེད་སྟངས་དང་རྒྱུན་མཐུད་ལུགས། ས་མཚམས་འབེལ་ཚུགས། ཚོང་དློན་

འབེལ་ཚུལ།

འབེལ་མཚམས། ཕན་ཚུན་འབེལ་བའི་བར། ས་ཆའི་འབེལ་མཚམས། ཆུ་ཀླུང་གི་འབེལ་མཚམས། 

འགློ་ལམ་གི་འབེལ་མཚམས། ཉློ་ཚོང་གི་འབེལ་མཚམས།

འབེལ་མཚུངས་པ། ཕན་ཚུན་འབེལ་བ་བ་ཚུལ་བདེ་བའམ་ཉེ་བ། འབེལ་མཚུངས་པའི་གློང་གསེབ། 

ཟ་ཁང་འབེལ་མཚུངས་པ། སྨན་ཁང་འབེལ་མཚུངས་པ། ལས་དློན་ལ་གློས་སྡུར་བ་ཡུལ་འབེལ་

མཚུངས་པ།

འབེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་རགས། སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ། 

རློད་གཞིའི་སྟེང་དུ་དགག་བའི་ཆློས་མེད་ངེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་མེད་དགག་རགས་སུ་སྦར་བ། 

དཔེར་ན། ཤིང་མེད་ཀི་བག་རློང་ན་ཆློས་ཅན། ཤིང་ཤ་པ་མེད་དེ། ཤིང་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་

པ་ལ་བུའློ།། 

འབེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་རགས་སྦློར་བཞི། སྣང་རུང་གི་འབེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་

དག་ལ་ནང་གསེས་ཀི་སྦློར་བ་བཞི་སྟེ། རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་རགས་དང་། ཁབ་བེད་མ་དམིགས་

པའི་རགས་དང་། རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རགས་དང་། དངློས་འབས་མ་དམིགས་པའི་

རགས་རྣམས་སློ།།

འབེལ་ཡུལ། འབེལ་པའི་ཡུལ་ཏེ་འབེལ་ཆློས་དེ་འབེལ་ཡུལ་དེ་ལ་བརེན་པ་སྟེ། དཔེར་ན་འབེལ་

ཡུལ་མེ་ལ་འབེལ་ཆློས་དུ་བ་དེ་འབེལ་པ་དང་། འབེལ་ཡུལ་མི་རག་པ་ལ་འབེལ་ཆློས་བས་པ་

འབེལ་པ་ལ་བུའློ།། 

འབེལ་ཡློད། ཕན་ཚུན་བར་ལ་འབེལ་བ་ཡློད་པ། གཏན་འབེབས་མ་བཟློས་གློང་ནས་འབེལ་ཡློད་

གནས་ལུགས་ཚང་མར་བསམ་གཞིག་བེད་དགློས།

འབེལ་ཡློད་ཉེས་ཅན། བ་ངན་དང་འབེལ་བ་ཡློད་པའི་ནག་ཉེས་ཅན། ཡང་ན་འབེལ་ཡློད་ཉེས་མི་

ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན།

འབེལ་ཡློད་གསློག་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་



  2097  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་associative storage ཟེར།

འབེལ་ལམ། མཐུན་འབེལ་གི་རྒྱུན། སྤུན་ཟླ་མི་རིགས་དབར་གི་འབེལ་ལམ་དམ་པློ།

འབློ། བློད་ཀི་ཡུལ་ཞིག་དང་ཡུལ་དེ་ལ་གནས་པའི་རུས་རིགས་ཤིག 

འབློ་གློ སྨན་ཞིག་གི་མིང་།

འབློ་ཆུང་བཟང་འློར་མང་། ཁི་ལེ་གཙུག་བརན་སྐབས་ཀི་བློན་ཆེན་ཞིག་གི་མིང་།

འབློ་དང་ཁྱུང་པློའི་ཡུལ། འབློ་ཡི་རུས་རྒྱུད་དང་ཁྱུང་པློའི་རུས་རྒྱུད་ལ་དབང་བའི་ས་གནས། 

འབློ་བཟའ་ཁི་མ་ལློད། བློད་རྒྱལ་སློ་དྲུག་པ། མང་སློང་གི་བཙུན་མློ། འདིས་སས་འདུས་སློང་གི་སྐུ་ཚེའི་

རིང་དང་། དབློན་སས་ཁི་ལེ་གཙུག་བརན་སྐུ་གཞློན་ནུའི་སྐབས་བཙན་པློ་ཡབ་སས་ཀི་ཆབ་སིད་

སྐྱློང་རློགས་གནང་བས་བློད་བཙན་པློའི་རྒྱལ་རབས་ཀི་བཙུན་མློའི་ནང་ནས་ཆབ་སིད་ཀི་མཁེན་

རྒྱ་དང་། དབང་ཐང་སྙན་གགས་བཅས་ཆེ་ཤློས་ཤིག་བྱུང་བར་གགས། མང་སློང་གཤེགས་པའི་ལློ་

དེ་རང་ལ་འདུས་སློང་འཁྲུངས་པས་འདུས་སློང་ནར་མ་སློན་བར་ཆབ་སིད་ཀི་འགན་དབང་ཡུམ་ཁི་

མ་ལློད་ཀིས་བཟུང་། ཞིབ་པར་སྤུ་རྒྱལ་སློ་དྲུག་པའི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས། 

འབློག ① གློང་ཁེར་དང་གློང་སེ་མེད་པའི་ས་ཆའི་མིང་སྟེ། འབློག་སྟློང་། འབློག་དགློན་པ་ཞེས་པ་ལ་

བུ། ② ཕྱུགས་འཚོ་སའི་རྩྭ་ས་དང་ཕྱུགས་ལས་གཙོ་བློར་བེད་པའི་ས་ཆའི་མིང་སྟེ། རློང་

འབློག་གཉིས་འཛོམས། གམ་འགློག་རྒྱང་འབློག་རྩྭ་ཡི་དགེ་ཞེས་པ་ལ་བུ།

འབློག་རྐྱང་། འབློག་ལས་ཁློ་ན། འབློག་པ་འབློག་རྐྱང་གི་ས་ཁུལ། འབློག་རྐྱང་གི་དཔལ་འབློར། 

འབློག་སྐད། འབློག་པའི་སྐད། བློད་ཡུལ་ན་སྤློད་ཚད་ཧ་ཅང་ཆེ་ཞིང་སྟློད་མངའ་རིས་ནས་སྨད་རྒྱལ་

རློང་གི་བར་ན་ཡློད་པའི་འབློག་པའི་སྐད་ནི་གཅིག་གྱུར་ཡིན་ཞེས་མཁས་དབང་དམུ་དགེ་

བསམ་གཏན་ནས་གསུངས།

འབློག་ཁང་དགློན། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་འགློ་ཙམ་ན་འབྲུ་ཚ་སང་རིན་ཆེན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་

མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

འབློག་ཁུལ། འབློག་ལས་ཁློ་ན་དར་བའི་ས་ཁུལ།

འབློག་ཁི། འབློག་པའི་ཁི། དུས་རྒྱུན་ཟློག་གི་རེས་སུ་འགློ་བའི་སྤང་ཀི་སློགས་ཀིས་གནློད་འཚེ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འགློག་མཁན་ལ་ཟེར། མིང་གཞན་ཟློག་ཁི་ཡང་གགས་སློ།།

འབློག་མཁློས་བགིས། [རིང]འབློག་ཁུལ་གི་བདག་གཉེར་ལས་དློན་བས་པ།

འབློག་དགེ་དགློན། འབློག་དགེ་དགློན་དཔལ་མི་འགྱུར་ངེས་དློན་བསམ་འགྲུབ་གིང་ཞེས་གགས། 

རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༣༩༨ལློར་ཤ་འཚོབ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་པས་

གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་ཇློ་ནང་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྔ་པ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

འབློག་དགློན་པ། གློང་དང་གློང་ཁེར་མེད་པའི་དགློན་གནས་སམ་དབེན་པའི་ས། འབློག་དགློན་པའི་

ལམ་ལས་བདེ་བར་བརྒལ་བར་གྱུར།

འབློག་ཆས། འབློག་པའི་ཆ་ལུགས།

འབློག་ར། འབློག་ཁུལ་ནས་ཐློན་པའི་ར།

འབློག་སྟློང་། དབེན་པའི་ས་ཆ་སྟློང་པའི་མིང་།

འབློག་ཐང་། རྩྭ་ཐང་།

འབློག་དུད། སྦྲ་ཁིམ།

འབློག་སེ། འབློག་པའི་རུ་བའམ་སེ།

འབློག་སྣམ། འབློག་ཁུལ་དུ་བཏགས་པའི་སྣམ་བུ།

འབློག་གནས། རྒྱལ་པློའི་ཁབ་དང་མཉན་ཡློད་གཉིས་བར་དུ་ཡློད་པའི་འགག་སློའི་ཚོང་འདུས་ཤིག་

གི་མིང་ཡིན། 

འབློག་པ། ས་ཆ་གུ་ཡངས་ཤིང་རྩྭ་ཆུ་འཛོམས་པློར་ཡློད་ས་རྣམས་བདག་ཏུ་བཟུང་ཞིང་། མི་འབློར་

ཉུང་བའི་གནས་སུ་འཚོ་རེན་གཙོ་བློར་སེམས་ཅན་གི་དཀར་འློ་དང་། མར་འཆུར། ཤ་ལྤགས་

སློགས་ལ་བརེན་ནས་མི་ཚེ་སྐྱེལ་མཁན་གི་སེ་ཚན་ལ་ཟེར། འབློག་ཁུལ་དུ་ཕྱུགས་རིགས་

གསློས་ཏེ་འཚོ་བ་སྐྱེལ་མཁན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རང་བཞིའི་ནློར་ལན་དང་། ལགས་

ཐགས། ཕྱུགས་ཀིས་ཕྱུག ཕྱུགས་སྐྱློང་། ཕྱུགས་ལན། བ་འཇློ་མཁན། བ་ལང་བགང་། བ་ལང་

དབང་ཕྱུག་བཅས་སློ།།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

འབློག་པའི་རྐུན་སྟློང༌། གློང་དུ་བཤད་པ་ལར་འབློག་ཡུལ་དུ་འཇབ་རྐུན་གི་དར་སློལ་མེད་པར་བརེན་

སྟློང་གི་གེང་གཞི་བེད་འློས་མ་མཆིས་ཤིང༌། འློན་ཀང་སྐབས་འགར་འབློག་མ་འགའ་ཤས་ཀིས་

ཡུལ་ཕན་ཚུན་ནས་འཕློག་བཅློམ་བས་པའི་སྐློར་ནས་གློད་གཞི་མང་དུ་འབྱུང་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། 

དེ་དག་ནི་འབློག་མི་རང་ཉིད་ཀི་ཁ་དཔེར། ལྷ་ཡི་ནློར་ལ་དགུ་འཇལ། འདུ་བའི་ནློར་ལ་ལྔ་

འཇལ། ཕུ་ནུའི་ནློར་ལ་གསུམ་འཇལ་ ཞེས་པ་ལར་དགློན་པ་དང་བ་བང་སློགས་ཀི་ནློར་ལ་

དགུ་ལློག་དང༌། སྤི་ཁག་དང་རུ་སྐློར་སྤིའི་ནློར་ལ་ལྔ་ལློག་དང༌། ཡུལ་ནང་ཁློངས་ཀི་ནློར་ལ་

གསུམ་ལློག་གི་སྟློང་འཇལ་དགློས་ཀི་ཡློད་པ་རེད།

འབློག་པའི་གློད་ཁིམས། འབློག་མི་ཚོས་ཁ་མཆུ་ལ་ གློད་ ཅེས་དང༌། ཁ་མཆུ་ཅན་ཕན་ཚུན་ལ་ གློད་

པ་ཞེས་དང༌། ཁ་མཆུའི་འདུམ་བེད་མཁན་རྣམས་ལ་ གཟུ་པ་ ཞེས་དང༌། འདུམ་གི་ཆློད་དློན་ལ་ 

གཟུ་ ཞེས་ཟེར་སློལ་འདུག གློད་པ་ཕན་ཚུན་འཁློན་གཞི་བཤད་པའི་ཚེ། རིག་ ཅེས་བ་བ་བཤད་

བའི་ཚིག་དངློས་མ་སྨློས་པར་གངས་རི་དང༌། སེང་གེ། རྒྱ་མཚོ་ལ་སློགས་པའི་དཔེ་བཞག་ཅིང༌། 

དཔེའི་སྟེང་ནས་གློད་ཀི་དློན་འབས་བཤད་པ་དང༌། ཡང་ སྙག་ ཅེས་བ་བ་གློད་ཀི་ར་བ་མ་སྟློང་

སློགས་གང་ལ་ཐུག་པ་དེའི་ཆེད་དུ་རྒྱུ་དངློས་འདི་དགློས་ཀི་མཛུབ་སྟློན་བེད་ཅིང༌། ང་ལ་སྙགས་

འདི་ཙམ་བྱུང་ན་གློད་བཤད། མ་བྱུང་ན་མི་བཤད་ ཅེས་བ་བ་ཞིག་ཀང་ཡློད་པ་རེད། གློད་ཀི་

ལས་ཁུངས་ནི་ཡུལ་གི་རྒན་པློ་ཕན་ཚུན་གཉིས་དང༌། རིག་པ་ཞེས་བ་བ་གློད་པ་ཕན་ཚུན་ལ་འདྲི་

བསྡུར་བེད་མཁན་གི་མི་རང་བཞིན་དྲང་ཞིང་རིག་པ་བཀྲ་བ་གཉིས་བཅས་དགློས་ཀི་ཡློད་པ་

རེད། །གཟུ་པ་གཉིས་ནི་ཕློགས་རིས་མེད་པ། མ་ཟད་གཟུ་པ་རང་ཕློགས་ཀི་གློད་ཡ་ལ་ཅུང་ཕམ་

ཁ་སྤད་མཁན་རེ་དགློས་འདུག་ཅིང༌། གལ་ཏེ་གཟུ་པ་གང་རུང་གིས་ཕློགས་ཞེན་བས་ཏེ་གཞན་

ཕློགས་ལ་ཕམ་ཁ་སྤད་འདུག་ན། གློད་ཡ་དེས་གཟུ་པའི་གཟུ་ལ་མི་ཉན་ཞིང་གཟུ་པ་ལ་ཡང་གློད་

བེད་ཆློག་པ་དང༌། དེ་འདྲ་བྱུང་ན་གཟུ་པ་གསུམ་པ་ཞིག་བཙལ་ཏེ་བདེན་རྫུན་ཤན་འབེད་ཐློགས་

གཟུ་པ་སློན་རེས་ཐུན་མློང་ནས་གཟུ་གཏློང་དགློས་ཀི་ཡློད་པ་རེད། གློད་བཤད་ཚུལ་དངློས་ནི། 

རིག་པ་གཉིས་ཀིས་རིག་རྡེབ་ཅེས་བ་བ་ཉིན་གངས་མང་པློའི་བར་དུ་གློད་པ་ཕན་ཚུན་གི་གློད་ར་

འདྲི་བསྡུར་བེད་ཅིང་དེ་དག་གི་དློན་འབས་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་གཟུ་པ་ལ་ཞུ་བ་དང༌། གཟུ་པ་



  2100  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚོས་ལེགས་ཉེས་དཀར་ནག་ཤན་འབེད་ཀི་སྟེང་ནས་གཟུ་གཏང་དགློས་པ་རེད། སྤིར་འབློག་

མིའི་ཁ་མཆུ་འདུམ་མཁན་ནི་སྐྱེ་བློ་ཉམ་ཆུང་ཡིན་ཡང་བློ་ཁློག་དྲང་ན་གཟུ་ཆེན་པློ་དག་ཀང་

གཏང་ཐུབ་སྟེ། མི་སེའི་ཁ་དཔེ་ལའང༌། གཟུ་ར་སག་ཅན་གིས་བཏང་ན། སྟག་སག་ཅན་གི་ཡར་

ཟླློག་མེད། ཅེས་བརློད་པ་ལར་བརི་འཇློག་བེད་དགློས་པ་དང༌། གལ་ཏེ་གཟུ་པ་ཕན་ཚུན་ནས་དྲང་

བདེན་གི་གཟུ་བཏང་ཟིན་པའི་རེས་སུ་གློད་ཡ་གང་རུང་ནས་གཟུ་དེ་དང་ལེན་མ་བས་ན་གློད་

གཟུ་པའི་གློད་ཅེས་པ་གཟུ་པ་རྣམས་དང་གློད་ཡ་དེ་བཅས་གློད་གཞི་ཆེན་པློ་ཆགས་ཀི་ཡློད་པ་

རེད། གལ་ཏེ་འབློག་སེ་ཕན་ཚུན་གི་རློད་གཞི་ཆེ་རིགས་ཡིན་ན་ཕློགས་ཕན་ཚུན་གི་རྒན་པློ་

རྣམས་དང༌། ལྷག་པར་ཡུལ་སློ་སློའི་བ་སྤི་དང་དགློན་སྤི་དག་གིས་གཟུ་གཏང་དགློས་པ་དང༌། 

རུ་ཁག་ནང་ཁུལ་གི་གློད་ཆུང་ངུའི་རིགས་ཡིན་ན་དེར་ཡློད་ཀི་གཟུ་པ་རྒན་པློ་གཅིག་དང༌། རིག་

པ་གཅིག་བཅས་ཀིས་ཀང་འཐུས་ཀི་ཡློད་པ་རེད།

འབློག་པའི་རྔློན་ཁིམས། འབློག་ཡུལ་གང་དུ་ཡིན་ཡང་རུང༌། ཡུལ་སློ་སློའི་བ་རི་དང་གཞི་བདག་

གམ། ཡང་ན་དགློན་པ་ཁག་གི་བཀག་རི་རྣམས་ནས་རི་དྭགས་ཆེ་ཕ་མཏའ་དག་གསད་མི་ཆློག་

ཅིང༌། གལ་ཏེ་གསློད་མཁན་ཞིག་བྱུང་ན། དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཡུལ་དེའི་མི་སེའི་ཚོས་རེས་འདེད་བེད་

ཅིང༌། སེམས་ཅན་གང་བསད་པ་དེའི་རློ་དང༌། གསློད་མཁན་གི་ར་བློག་རྣམས་འཕློག་སྟེ་ཡུལ་

དེའི་གང་ཟླའི་བཞི་རྒྱལ་གི་རེན་ཐེབས་སུ་འཇློག་གི་ཡློད་པ་རེད། གལ་ཏེ་གསློད་མཁན་དེ་མི་

སེའི་དཔུང་ཚོགས་ཤིག་ཡིན་ན་དེར་ཡློད་དགློན་པ་གང་རུང་གིས་བར་འདུམ་བེད་ཅིང༌། རྔློན་

པ་ཚོས་གང་བསད་པའི་རློ་དང༌། ར་བློག་ཆ་གཅིག་གིས་བཤགས་པ་འབུལ་དགློས་པ་དང༌། 

གལ་ཏེ་རྔློན་པ་ཚོས་ཁས་མ་བངས་ན་ཡུལ་དེ་དང་མི་ཚོགས་དེའི་བར་ཏིས་རློད་ཀི་གཞི་ཆེན་

པློར་འགྱུར་གི་ཡློད། འློན་ཀང་འབློག་མི་ཚོས་གཞི་བདག་དང་བཀག་རི་རྣམས་ལས་རི་དྭགས་

བསད་ན་རང་རང་གི་ཁ་ཞེ་གུད་པ་དང༌། ཚེ་ཐུང་བ་དང༌། གང་བས་ལམ་དུ་མི་འགློ་བ། སློ་ནློར་

ལ་ཤི་གློད་འབྱུང་བའི་ཡིད་ཆེས་གཏིང་ཟབ་མློར་ཡློད་པར་བརེན་ཁིམས་འགལ་བེད་མཁན་

ཤིན་ཏུ་ཉུང་ཞིང༌། གལ་ཏེ་བས་ནའང་འཕལ་དུ་བཤགས་པ་དང་ལེན་བེད་ཀི་ཡློད་པ་རེད།

འབློག་པའི་ཇག་ཁིམས། འབློག་པའི་ཇག་ཁིམས་ནི། འབློག་མི་སུ་ཞིག་གསིག་དེ་སློན་འཁློན་གཞི་



  2101  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

བྱུང་མེད་པའི་མི་སེ་གང་རུང་དང༌། མི་སེ་ནང་ཁུལ་བཅས་པར་ཇག་པ་རྒྱག་མི་ཆློག་ཅིང༌། 

གལ་ཏེ་ཁིམས་འགལ་བེད་མཁན་ཞིག་བང་ན་གང་ཟླའི་བཞི་རྒྱལ་ལམ་སྟག་ཟླའི་འདུ་བའི་

སྐབས་སུ་གང་འཕློག་བཅློམ་བས་པའི་དངློས་པློ་རྣམས་རིས་ལེན་གིས་དག་ལ་རློད་འདུམ་བེད་

ཀི་ཡློད་པ་རེད། འབློག་མིས་འཇབ་རྐུན་བེད་སློལ་མི་འདུག་པར་སུ་ཞིག་གིས་བས་པ་ཡིན་ན་

དེ་ནི་སྐྱེས་པ་ཕློའི་གལ་ནས་ཐློན་པའི་ཁེལ་དང་ངློ་ཚ་ཧ་ཅང་ཆེ་བར་བེད་པ་དང༌། གལ་ཏེ་མི་སུ་

ཞིག་ཡུལ་དེའི་དག་ཡིན་པའི་ཡུལ་དུ་ཕིན་ཏེ་ར་ནློར་སློགས་འཕློག་བཅློམ་བེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། 

མི་དེ་ནི་ཡུལ་མི་ཚང་མས་རིས་ཐང་ཆེ་ཞིང་དཔའ་བློའི་གངས་སུ་འཇློག་གི་ཡློད་པ་རེད། སྤིར་

འབློག་མིའི་རང་གཤིས་གློམས་འདྲིས་སུ་དབར་ཁ་སྐྱེས་པ་དར་མ་རྣམས་དག་ཇག་ལ་ཐེངས་

རེ་འགློ་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ གློ་ཁའི་རྒན་མློ་ ཞེས་འཕ་སྨློད་བེད་སློལ་ཡློད་འདུག་ཅིང༌། དེ་འདྲའི་

ཇག་ཆློམ་དུ་འགློ་ཡུལ་ནི་ཡུལ་དེའི་སྤི་སེར་གི་ཏིས་རློད་གང་དུ་ཡློད་པ་དེར་འགློ་བའམ། དེ་ལ་

བུ་མེད་ན་ས་ཐག་ཧ་ཅང་རིང་ཞིང་ཆ་རྒྱུས་མེད་པའི་ཡུལ་དག་ཏུ་འགློ་དགློས་ཀི་ཡློད་པ་རེད།

འབློག་པའི་ར་སྟློང༌། འབློག་ཡུལ་དུ་རྒྱུན་པར་གཡག་གིས་ར་དྲེལ་བརྡུངས་ནས་བསད་པའི་རློད་

གཞི་མང་དུ་འབྱུང་ཞིང༌། དེ་ཡང་གཡག་གཅིག་གིས་ར་དྲེལ་གང་རུང་ཞིག་བརྡུངས་ནས་

བསད་པ་ན་ རྡུང་གི་རྭ་དམར་ ཞེས་བ་བ་རྡུང་མཁན་གི་གཡག་བཟང་ཞན་གང་ཡློད་པ་དེ་ར་

བདག་ལ་འཕ་དུ་སྤད་གདློས་པ་དང༌།

གལ་ཏེ་གསད་བ་དེ་དྲེ ་ཞིག་ཡིན་ན་གསློད་མཁན་གི་རྭ་དམར་དེ་དང་གཡག་སློ་དྲུག་གཅིག་

བཅས་སྤད་དགློས་པ་རེད། གལ་ཏེ་ར་དྲེལ་གང་རུང་ཞིག་བསད་དེ་གསློད་མཁན་གང་ཡིན་ཕན་

ཚུལ་གཉིས་ཕློགས་ནས་དངློས་མཐློང་མ་བྱུང་ཞིང༌། ཞིབ་འཇུག་བེད་པའི་ཚེ་གཡག་གང་རུང་

གི་རྭ་ལ་ཁག་གམ་ཞག་རི་ཡློད་པ་ཞིག་རེད་ན་འབློག་མིའི་ཁ་དཔེར་ འབློང་ར་བརྡུང་རྭ་ཅློ་མར་

གིས་ཤན་ ཞེས་པ་ལར་ར་གསློད་མཁན་དུ་ངློས་འཛིན་ཞིང༌། འློན་ཀང་དངློས་སུ་མ་མཐློང་བར་

བརེན་ར་དྲེལ་གང་ཡིན་ཡང་རུང་སྟློང་ལ་གཡག་ཤད་གཅིག་གིས་འཐུས་ཀི་ཡློད་པ་རེད།

འབློག་པའི་བག་སྟློང༌། འབློག་ཡུལ་གི་བུ་མློ་མང་དག་ཞག་གསུམ་བག་མར་ཕིན་ཏེ་སར་ཁིམ་དུ་

ལློག་རེས་ཡང་བསྐྱར་བག་མ་ལེན་མཁན་གི་ནང་དུ་འགློ་རློགས་མི་བེད་ཅིང༌། དེ་ལ་བརེན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནས་ མློ་ཤ་ ཞེས་བ་བའི་རློད་གཞི་དྲག་པློ་ཡློང་གི་ཡློད་པ་རེད། དེའི་འབྱུང་རྐྱེན་ནི་ཁློ་བློའི་

བསམ་པར་ནམ་རྒྱུན་དུ་འབློག་མིའི་གཉེན་སྒིག་གི་འདུན་མ་མཐའ་དག་སློ་སློའི་ནང་གི་ཕ་མ་

ཚོས་བེད་ཀི་ཡློད་འདུག་པར་བརེན་བུ་མློ་མང་ཤློས་ཀིས་བག་སར་སེབས་ཟིན་པའི་བར་དུ་

རང་གི་ཁློ་ག་མཐློང་མློང་བ་དཀའ་ཞིང༌། དེ་ལ་ན་བུ་མློ་རང་རང་གི་འདློད་པ་མཐུན་པའི་ཁློ་ག་

ནི་ཧ་ཅང་ཉུང་ངུ་ལས་ཡློང་མི་སིད་པ་གཞིར་བཅས་མློ་ཤའི་རློད་གཞི་དེ་རིགས་འབྱུང་གི་ཡློད་

པར་མངློན་ནློ།།

འབློག་པའི་བི་སྟློང༌། འབློག་ཡུལ་གི་བུ་མློ་ཞིག་ལ་གཉེན་འདུམ་མ་བས་པའི་གློང་ལ་བི་ཕྲུག་གཅིག་

བྱུང་བ་ཡིན་ན་ནང་གི་ཕ་མ་ཚོས་འཕལ་དུ་ཕ་སུ་ཡིན་འདྲི་རད་བེད་ཅིང༌། ཕློགས་ཕན་ཚུན་

གཉིས་ཀའི་ཕ་མ་རྣམས་གཉེན་འདུམ་བ་བར་བློ་མཐུན་ན་འཕལ་དུ་བག་ཆློག་སྤི་ལར་བེད་པ་

དང༌། དེ་ལར་མ་མཐུན་ན་བི་ཕློ་དེས་བུ་མློ་དེ་ལ་ ཕློ་ར་འློ་ལྤགས་ ཞེས་པའི་བི་སྟློང་འཇལ་

དགློས་ཀི་ཡློད་པ་རེད། དེའི་དློན་ནི་ཕའི་ཚབ་ཏུ་ཕའི་བཞློན་ར་བཟང་ཤློས་དང༌། འློ་མའི་དློན་དུ་

འབི་སློ་དྲུག་གཅིག་དང༌། གློས་རེན་དུ་ལུག་འཚེ་རུ་བདུན་བཅས་སྟེར་དགློས་ཀི་ཡློད་པ་རེད། 

གལ་ཏེ་བི་ཕློ་འཁློས་ཞན་བཞློན་ར་མེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་བཞློན་རའི་ཚབ་ཏུ་གཡག་སློ་དྲུག་

གཅིག་གིས་འཐུས་ཀི་ཡློད་འདུག་པ་འདི་ནི་འབློག་ཡུལ་དུ་གནའ་སློལ་ཡློངས་གགས་ཤིག་

ཡིན་པར་བརེན་གཟུ་པ་སློགས་ལ་མ་ལློས་པར་འཕལ་དུ་སྤད་ལེན་བེད་པ་ཙམ་ལས་རློད་གིང་

བེད་དགློས་ཀི་མེད་པ་རེད།

འབློག་པའི་མི་སྟློང༌། འབློག་ཡུལ་གི་མི་སེ་ཁག་གཉིས་ཀིས་འཚོ་བའི་འཁློན་གཞི་ལ་བརེན་ཏེ་ཕན་

ཚུན་མི་གཉིས་བསད་པ་ཡིན་ན། གཟུ་པས་ས་བཅད་ཕི་སློམ་གི་གཟུ་གཏང་དགློས་པ་ཙམ་

ལས་མི་སྟློང་བསྒྲུབ་དགློས་སློལ་མེད་པ་རེད། འློན་ཀང་ཚོ་པ་ནང་ཁུལ་ནས་གང་བསད་པའི་མི་

དེའི་ཁིམ་མི་ལ་སེམས་གསློའི་ཆེད་དུ་ར་ཕྱུགས་ཀི་སྐྱེས་དང༌། གཤིན་པློའི་དགེ་རར་ཞག་བཞི་

བཅུ་ཞེ་དགུའི་རིང་བ་མཆློད་ཁ་ཤས་སྤན་དྲངས་ཏེ་བང་ཆློག་བསྒྲུབ་དགློས་པ་དང༌། དེ་དག་ལ་

བསྙེན་བཀུར་སློགས་འགན་ཧྲིལ་ལེན་བེད་དགློས་ཀི་ཡློད་པ་རེད། གལ་ཏེ་མི་གཅིག་གིས་མི་

ཞིག་བསད་པ་ཡིན་ན། ཐློག་མར་མི་ཤའི་མགློ་བཀུག་ཅེས་བ་བ་གསློད་པ་པློས་གསློད་བེད་ཀི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

ལག་ཆ་རལ་གི་སློ་དམར་ཞེས་པའི་རལ་གིའམ་སྡུག་བློག་རྭ་དམར་ཞེས་པའི་མེ་མདའ་གང་

ཡིན་དེ་བསད་བའི་ནང་མིའི་ལག་ཏུ་འབུལ་དགློས་པ་དང༌། དེ་ནས་བསད་མཁན་གི་གཉེན་

ཚན་དང་མནའ་ཡའི་ཕློགས་ཀི་ཕ་རིགས་སྤི་ནས་སྙག་གི་ར་ཕློ་ཞེས་བ་བའི་ར་སྐད་གགས་ཅན་

ཞིག་དང༌། མློ་རིགས་སྤི་ནས་རྒྱན་ཆའི་གཙོ་བློ་སློས་ཤེལ་སྤུས་བཟང་ཞིག་བཅས་བསད་བའི་

ནང་མི་ལ་འབུལ་བའི་ཐློག་སྙག་གང་དགློས་པ་འབུལ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བེད་དགློས་ཀི་ཡློད་པ་

རེད། དེ་ལར་སྙག་གི་སྐློར་ཕན་ཚུལ་བློ་མཐུན་པའི་རེས་སུ་གདན་གཏིང་ཞེས་བ་བའི་གཡག་

ཆེན་གཅིག་དང་ར་ཕློ་གཅིག་བཅས་གསད་མཁན་རང་ཉིད་ཀིས་གསད་བའི་ཕློགས་ཀི་གློད་པ་

དེ་ལ་སྟེར་དགློས་པ་རེད། གློད་དངློས་བཤད་པའི་ཚེ། གཟུ་པ་ཚོས་ཐློག་མའི་འཁློན་གཞི་སུའི་

ཕློགས་ནས་བྱུང་འདུག་པ་འདྲི་རད་བེད་ཆེད། དེ་ནི་ཉེས་པ་ཆེ་བར་བརི་སྟེ། དེའི་སྟེང་ནས་མི་

སྟློང་གི་སློན་དཔེ་ཇི་ལར་ཡློད་པ་གཞིར་བཟུང་ནས་ཉེས་པ་ཆེ་ཆུང་དང་བསྟུན་པའི་གཟུ་གཏློང་

སློལ་ཡློད་པ་རེད། མི་སྟློང་གི་སློན་དཔེ་ཞེས་པའི་དློན་ནི་གསད་བའི་མི་ཚང་དེ་སར་ཡང་མི་ཤ་

བྱུང་མློང་བར་གཞིར་བཅས་ཤིང་དུས་སྐབས་དེར་མི་སྟློང་ཇི་ཙམ་ཐློབ་པ་དེ་མ་འློངས་པའི་མི་

སྟློང་གི་དཔེར་ཚད་དུ་འགྱུར་གི་ཡློད་པ་རེད། གནས་ཚུལ་འདི་ལ་ལློས་ན་འབློག་ཡུལ་དུ་མི་

ཤའི་འཁློན་རློད་ནི་རྒྱུན་མར་འབྱུང་གི་ཡློད་པར་མངློན་ནློ།། སྤིར་འབློག་མིའི་མི་སྟློང་གི་ཚད་

ནི་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་དུ་སྣང་སྟེ། དེ་ཡང་མི་སྟློང་ཆེ་གས་ལ་དངུལ་རྡློ་ཚད་བརྒྱ་དང༌། འབིང་

གས་ལ་རྡློ་ཚད་བདུན་ཅུ། ཆུང་གས་ནི་རྡློ་ཚད་ལྔ་བཅུ་ཡིན་པ་རེད། དེ་ཡང་རྡློ་ཚད་ཅེས་པ་ནི་

སར་དུས་ཀི་རྡློ་ཚད་ར་རྨིག་མ་ཅེས་དངུལ་སང་ལྔ་བཅུ་གློར་གློར་བཟློས་པ་དེ་རིགས་ཡིན་

འདུག་ཀང༌། མི་སྟློང་གི་ནང་དུ་རྡློ་ཚད་ཅེས་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་དངུལ་གིས་མི་

འཐུས་ཤིང༌། དེའི་རིས་གཞི་ནི་ དམར་ཟློང་ ཞེས་བ་བ་སྟེ་མི་སྟློང་ཆེ་གས་ཀི་རྡློ་ཚད་རེ་ལ་འབི་

གཡག་དྲུག་རེ་དང༌། འབིང་གས་ལ་འབི་གཡག་བཞི་རེ། ཆུང་གས་ལ་འབི་གཡག་གཉིས་རེ་

བཅས་དགློས་ཀི་ཡློད་པ་རེད། མི་སྟློང་གི་རིས་གཞི་སྤློད་ལློན་གྲུབ་པ་ན། གསློད་མཁན་དེས་

གསད་བའི་མ་དང་ཆུང་མ་བཅས་ལ་ ཉེ་བའི་མཐུན་ཤ་ ཞེས་བ་བའི་འབི་མ་རེ་རེ་དང༌། ཕ་ལ་ 

ཕུ་ནུའི་ཟུར་ཤ་ ཞེས་བ་བའི་ར་ཕློ་གཅིག་བཅས་སྟེར་དགློས་ཀི་ཡློད་པ་རེད།



  2104  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབློག་པའི་མནའ་ཡ། སྤིར་བཏང་འབློག་མི་རྣམས་འདྲིས་ཟིན་པའི་རེས་སུ་ཡིད་བརན་ཆློག་པའི་

གློགས་པློར་འགྱུར་བ་ནི་འབློག་མིའི་ཁད་ཆློས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་རེད། འློན་ཀང་འབློག་

མིའི་གློགས་པློ་ཞེས་པ་དེ་ཕན་ཚུན་ངློ་ཤེས་པའམ་ཡུན་དུ་འདྲིས་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆློག་ཅིང༌། 

འབློག་མི་དག་གིས་མནའ་འཇློག་ཅེས་བ་བའི་གློགས་པློ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་བེད་སློལ་

ཡློད་པ་རེད། དེ་ཡང་མི་སེ་དང་མི་སེའི་བར་གི་མནའ་འཇློག་གལ་ཆེའི་རིགས་བེད་དགློས་པའི་

ཚེ། ཀློ་དམར་ཁག་བརིས། ཞེས་བ་བའི་གནའ་འཇློག་སློལ་ཡློད་འདུག་ཅིང༌། དེའི་སྤློད་ཚུལ་

ནི། ཡུལ་སེའམ་ཤློག་ཁག་ཕན་ཚུལ་གི་རྒན་པློ་རྣམས་གནས་ཤིག་ཏུ་ལྷན་དུ་འདུས་ཤིང༌། 

གཡག་གི་ཀློ་བ་རླློན་པ་ཁག་དམར་དང་བཅས་པ་ཞིག་ཐང་མར་བརྡལ་བའི་སྟེང་དུ་རྒན་པློ་ཇི་

ཙམ་ཡློད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀིས་རང་པ་རེན་པས་མཉམ་དུ་བརི་ཞིང༌། ལག་གཡས་ཀི་མཛུབ་

མློ་རྣམས་ལགས་ཀྱུ་ལར་བཀུག་པ་ཕན་ཚུན་བསྣློལ་ནས་སྐབས་ཀི་བརློད་བའི་དློན་གང་ཡན་

གསལ་པློ་སྨློས་རེས་ ཇི་སིད་གནམ་མ་འཇིག་མ་སྟློང་གི་བར་དུ་མི་འགལ་ ཞེས་རྒན་པློ་རེ་རེ་

བཞིན་བརློད་ཅིང༌། ཡུལ་སེ་སློ་སློའི་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་རྣམས་དཔང་དུ་འཛུགས་སློལ་ཡློད་

པ་རེད། མནའ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེར་བརི་ཞིང༌། གནའ་དེ་བཞག་ཟིན་པའི་རེས་སུ་གནའ་

ཁློངས་སུ་གཏློགས་པའི་མི་སུས་ཀང་འགལ་བར་མི་བ་ཞིང༌། གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་འགལ་བ་

བས་པ་ཡིན་ན། འགལ་བ་བེད་མཁན་གི་མི་དེའི་ནང་དང༌། དེའི་ཤློག་ཁག་བཅས་ལ་ཡུལ་

གིས་གཞི་བདག་གིས་མི་ཤིས་པའི་བཀའ་ཆད་གཏང་བའི་ཡིད་ཆེས་བེད་པ་དང༌། དེར་མ་ཟད་

འགལ་བ་བེད་མཁན་དེ་ནི་ཤློག་ཁག་ཕན་ཚུན་ཚང་མའི་སྤི་དགར་འགྱུར་བ་ཡིན་འདུག འབློག་

མི་རེ་རེ་བཞིན་ཕན་ཚུན་གནའ་འཇློག་པའི་ཚེ། མཛུབ་མློ་བཀུག་ ཅེས་བ་བའི་མནའ་འཇློག་

ཅིང༌། དེ་ཡང་གློགས་པློ་སྒིག་མཁན་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀི་ལག་གཡས་པའི་མཛུབ་མློ་གཉིས་

ལགས་ཀྱུ་ལར་བཀུག་པ་བསྣློལ་ནས་དགློས་བའི་དློན་གང་ཡིན་བརློད་རེས་བེད་པ་དེ་ཙམ་

གིས་འཐུས་ཀི་ཡློད་པ་རེད། མནའ་འཇློག་པའི་དགློས་གནས་གལ་ཆེ་ཆུང་དང༌། གཞི་རའི་

གནས་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་འབྱུང་སིད་ཀང༌། དློན་དུ་དེ་ལ་བུའི་གནའ་བཞག་ཟིན་པ་ནས་

བཟུང་གནའ་གློགས་ཕན་ཚུན་རྣམས་ལ་སྐྱིད་སྡུག་ལེགས་ཉེས་ཇི་ལར་བྱུང་ནའང་ སྐྱིད་མཉམ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

སློགས་སྡུག་མཉམ་འཁུར་ ཞེས་པའི་ངག་སྒློས་ཡློད་པ་ལར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་གཅིག་ཕན་

གཅིག་གློགས་བེད་སློལ་ཡློད་པ་རེད། དེ་ལ་བུའི་མནའ་འཇློག་གི་བ་བ་དེ་བེད་ས་བར་མཐློང་

ཡང་མནའ་རྒྱབ་བསྐྱུར་བ་ལ་ལ་ཧ་ཅང་ཁག་པློ་ཡློད་འདུག གང་ལགས་ཤེ་ན། འབློག་མི་དག་

གི་མནའ་ནི་འཇིག་རེན་ན་ཆེས་ཚབས་ཆེ་བའི་བ་བ་ཞིག་ཏུ་བརི་ཞིང༌། སུ་ཞིག་མནའ་ལས་

འགལ་བ་དེ་ནི་འཇིག་རེ་གི་ཁེལ་དང་བལ་བས་སྐྱེ་བློ་ཡ་རབས་ཀི་གལ་ནས་ཐློན་པ་དང༌། མ་

ཟད་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷ་རྣམས་ཀང་དེ་ལ་ཐུགས་ཁེལ་བས་ཚེ་འདི་དང་འཇིག་རེན་ཕི་མ་གཉིས་

ཆར་མི་འདློད་པའི་སྡུག་བསལ་དུ་མ་འབྱུང་བའི་ཡིད་ཆེས་བེད་ཅིང༌། དེར་བརེན་གནའ་ནི་རང་

རང་གི་སློག་དང་ཐུག་ནའང་འགལ་དུ་འཇུག་སློལ་མེད་པ་རེད། འབློག་པའི་མི་རེ་རེ་བཞིན་

ཡུལ་སློ་སློའི་ནང་དུ་མནའ་ཡ་ཞེས་བ་བའི་གློགས་པློ་མང་དུ་ཡློད་འདུག་ཅིང༌། མནའ་ཡ་ཕན་

ཚུན་གཉིས་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དེ་གཉིས་ཀི་ཉེ་ཚན་དང་མནའ་གློགས་གཞན་དག་བཅས་ཀང་གནའ་

གློགས་སུ་བརི་ཞིང་རློགས་རེས་བེད་སློལ་ཡློད་པ་རེད། དཔེར་ན་འབློག་མི་ཞིག་ལ་ཡུལ་

གཞན་གི་མི་སེས་གནློད་འཚེ་བས་པ་ཡིན་ན། མི་དེའི་གནའ་ཡ་རྣམས་ཀིས་གནློད་ལན་

གཞལ་བ་དང༌། གལ་ཏེ་མི་དེ་ལ་ཁ་མཆུ་འམ་ཡང་ན་མི་སྟློང་འཇལ་དགློས་པ་སློགས་ཀི་དཀའ་

ངལ་གང་རུང་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། མི་དེའི་མནའ་ཡ་ཇི་ཙམ་ཡློད་པ་ཐུན་མློང་ནས་འཁུར་ལེན་

བེད་པ་དང༌། ཡང་ན་འབློག་མི་ཞིག་ལ་ཕྱུགས་ནད་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གི་འཚོ་རེན་བལ་བའི་དཀའ་

ངལ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། མི་དེའི་མནའ་ཡ་ཐམས་ཅད་ཀིས་རང་འཁློས་དང་བསྟུན་ཕྱུགས་

ལུག་བསྡུ་གསློག་གིས་འཚོ་རེན་གསར་བཅློས་བེད་ཀི་ཡློད་པ་རེད། དེ་ལ་ན་འབློག་ཡུལ་གི་

གནའ་གློགས་ནི་ཕན་ཐློགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང༌། སུ་ཞིག་འབློག་ཡུལ་དེ་དག་ཏུ་མི་ཚེ་བསྐྱེལ་བ་

ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡན་འདུག་པར་མ་ཟད་སུ་ཞིག་འབློག་ཁུལ་དེ་དག་ཏུ་འགྲུལ་བཞུད་

བེད་པ་ལའང་དགློས་གནད་ཧ་ཅང་ཆེ་བར་སྣང་ངློ༌།

འབློག་པའི་རི་རྒྱ། འབློག་ཡུལ་གི་བ་རི་དང་གཞི་བདག་རྣམས་ནས་སུས་ཀང་རི་དྭགས་བསད་མི་

ཆློག་པ་མ་ཟད། ར་ཡུང་དང༌། དབར་རྩྭ་དགུན་འབུ་དང༌། དཀར་མློག་རྣམས་ཀང་བརློ་འདློན་

བེད་མི་ཆློག་ཅིང༌། དེ་དག་ནི་འབློག་མིས་བཤད་སློལ་དུ་དབར་རྩྭ་དགུན་འབུ་གཞི་བདག་གི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྙིང་ནློར་རེད་ཅེས་དང༌། ར་ཡུང་ནི་གཞི་བདག་གི་སྙིང་རེད། མི་སུས་བརློ་འདློན་བས་ན་དེའི་

མི་ཕྱུགས་ལ་ནད་ཡམས་དྲག་པློ་འབྱུང་ཞིང༌། དེའི་རྐྱེན་གིས་ཡུལ་ཁམས་ལ་ནད་ཡམས་

འབྱུང་གི་རེད། ཅེས་ཟེར་ཞིང་ཡིད་ཆེས་ཀང་བེད་ཀི་ཡློད་པ་རེད། དེའི་སྐློར་ནས་རག་པར་

འབློག་ཡུལ་གི་མི་སེ་ཕན་ཚུན་རྣམས་རློད་གཞིར་འགྱུར་བ་ཤིན་ཏུ་མང་ཞིང༌། ཡུལ་ཁ་ཤས་ཀི་

གཞློན་ནུ་ཕློ་མློ་རྣམས་ཡུལ་གཞན་དག་ཏུ་ཕིན་ཏེ། གསང་སྟབས་ཀིས་ར་ཡུང་སློགས་བརློ་

འདློན་བེད་ཅིང༌། ཡུལ་དེའི་མི་སེས་ཤེས་རློགས་བྱུང་བའི་ཚེ། ཁློང་ཚོས་བརློ་མཁན་རྣམས་

འཛིན་བཟུང་ཐློག་འཕློག་བརྡུང་གང་ཐུབ་བེད་ཀི་ཡློད། དེའི་འབྱུང་རྐྱེན་གཙོ་བློ་ནི། སྤི་འབློག་

མི་གཞློན་ནུ་དག་ར་ཡུང་སློགས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཆུང་བ་དང༌། མ་ཟད་དངློས་རས་དེ་

རིགས་ལ་བརེན་ཏེ་རྒྱ་ཚོང་པ་དག་ལས་ཇ་དང༌། དར་རས་རྒྱན་ཆ་སློགས་ཉློ་སྒྲུབ་བེད་ཐུབ་ཀི་

ཡློད་པ་རེད།

འབློག་པའི་རི་བཤེར། འབློག་པའི་ཡུལ་ཁིམས་ཀི་རང་འཛིན་པ་དང༌། ཡུལ་གི་བདེ་འཇགས་སྲུང་

སྐྱློང་གི་ལས་འཁུར་གལ་ཆེ་ཤློས་ནི་རི་བཤེར་བེད་དགློས་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་འདུག་ཅིང༌།དེ་ཡང་

འབློག་སེ་རུ་ཁག་སློ་སློ་ནས་དབར་སྟློན་དུས་གཉིས་སུ་ཉིན་དུས་ངེས་མེད་ལ་རི་བཤེར་དུ་

ཡང་ཡང་འགློ་སློལ་ཡློད་འདུག་ཅིང༌།རི་བཤེར་འགློ་མཁན་ནི་ཡུལ་སློ་སློའི་ཕློ་གཞློན་བཞློན་ར་

བཟང་གས་རྣམས་ཡིན་པ་རེད། འབློག་པའི་ཕློ་གཞློན་རྣམས་རག་པར་རི་བཤེར་དུ་འགློ་བ་ལ་

ཧ་ཅང་དགའ་པློ་ཡློད་པ་རེད། གང་ལགས་ཞེ་ན། དེ་དག་ནི་རག་པར་ཡུལ་གི་དག་དང་འཐབ་

རློད་བེད་པ་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་པློ་ཡིན་པ་ལར། སྐབས་དེར་ཕི་ཡུལ་ནས་འབློར་པའི་རྔློན་པ་དང༌། 

རི་རྒྱ་བཤིག་མཁན། ཏིས་རློད་བེད་མཁན་སློགས་དང་འཕད་སིད་ཀི་ཡློད་པ་རེད། རི་བཤེར་

གི་ལས་དློན་གཙོ་བློ་ནི་རྔློན་པ་དང༌། རི་རྒྱ་བཤིག་མཁན། ཇག་རྐུན་དང༌། ཏིས་རློད་ནམ་དེ་

དག་གི་སློ་ཉུལ་སློགས་ཡློད་མེད་རློག་ཞིབ་བེད་གློས་པ་དག་ཡིན་འདུག་པ་དང༌། རི་བཤེར་དུ་

འགློ་དུས་ཀང་སློན་མ་སློན་མའི་སྐབས་སུ་ཕི་མ་ཕི་མའི་དུས་ཚོད་ཁས་ཆད་བེད་པ་ཙམ་ལས་

ངེས་ཆ་ཅན་གང་ཡང་མི་སྣང་ངློ༌།

འབློག་པའི་ས་རློད། འབློག་པ་རྣམས་དུས་རྒྱུན་འཚོ་བ་སེམས་ཅན་ལ་བརེན་ནས་སློད་ཡློད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

སྟབས།རྩྭ་ས་ནི་འབློག་པའི་ཕྱུགས་རིགས་བདག་སྐྱློང་བེད་པ་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་འཚོ་བའི་

ཆ་རྐྱེན་གལ་ཆེ་ཤློས་ཤིག་ལ་འགྱུར་ཡློད།འབློག་པའི་རྩྭ་ས་ལ་སེ་ཤློག་དང་སེ་ཤློག་བར་ས་

མཚམས་དང༌།གློང་ཚོ་དང་གློང་ཚོ་བར་གི་ས་མཚམས།མི་ཚང་ནས་མི་ཚང་མར་གི་ས་

མཚམས་ཀི་དབེ་བ་ཕེ་སློལ་ཡློད་པ་རེད དེ་ལའང་སེ་པ་སྤིའམ་མི་ཚང་སེར་གི་ཕྱུགས་ཟློག་

འཚོ་སའི་རྩྭ་ས་དང༌།མི་ཚང་སློ་སློ་ལ་དབང་བའི་རྩྭ་བཏུ་སའི་རྩྭ་ར་བཅས་གློང་སེ་གཞན་གི་

སེམས་ཅན་འགློ་མི་ཆློག་པའི་ས་ཆ་རིགས་ཁ་ཤས་ཡློད་པ་རེད།གློང་སེ་འགའ་ཞིག་དབར་ས་

གཅིག་པ་ཡིན་ནའང་དགུན་ས་ཁག་ཁག་ཡིན་པ་དང༌། ཡང་དགུན་ས་གཅིག་པ་ཡིན་ལ་དབར་

ས་སློ་སློར་ཡིན་པའང་ཡློད་པ་རེད། སྤིར་བཏང་གློང་ཚོ་གཅིག་གི་ཕྱུགས་ཟློག་རྣམས་རང་གི་

ས་མཚམས་ལས་བརྒལ་ཏེ།གློང་ཚོ་གཞན་ཞིག་གི་ས་ཐློག་ཏུ་ཕིན་སྟེ་རྩྭ་ཟས་པ་ཡིན་ན། ས་

གནས་བདག་པློ་དེའི་མི་རྣམས་ཡློང་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཕིར་འདེད་དེ། ཕྱུགས་བདག་

རྣམས་ལ་རེས་སུ་དེ་བཞིན་དུ་བྱུང་ན་རྩྭ་རིན་ཆུ་རིན་སྤློད་དགློས་པའི་སྐད་ཆ་བཤད་ཅིང་ཡློད་

པ་དེ་ལ་རྩྭ་བཀག་བེད་ཟེར། དེ་འདྲ་ཐེངས་ཁ་ཤས་བས་པའི་རེས་ལའང་ཕྱུགས་བདག་གིས་

དློ་སྣང་མ་བས་པ་ཡིན་ན། དེ་ནས་ས་བདག་དེས་ཉེན་བརྡ་གཏློང་བ་ལ་བུ་ཟློག་དེ་དག་བཟུང་

ནས་རྔ་མ་བཅད་སློལ་ཡློད་པ་རེད། འདི་ཡང་རྔ་མ་བཅད་ཅེས་པ་ཟློག་གི་རྔ་མའི་ཐློག་གི་སྤུ་

ཐམས་ཅད་དབག་ནས་ཁེར་འགློ་ཞིང་ཡློད་པ་ལས་རྔ་མ་དངློས་གཅློད་ཀི་མེད།སེམས་ཅན་རྔ་

མ་བཅད་པ་དེ་བརས་བཅློས་དང༌། ཟུག་འབྲུ་བའི་བརྡ་མཚོན་ཞིག་ཡིན་སྟབས། སྐབས་འགར་

རྐྱེན་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཕན་ཚུལ་འཁྲུག་པ་ཤློར་ཏེ་དམེ་ཤི་གི་འགེལ་མང་པློ་ཡློང་གི་ཡློད། ཡང་

སྐབས་འགར་རང་གི་ས་ཐློག་ཏུ་ཡློང་བའི་ཕྱུགས་ཟློག་དེ་རྣམས་བདག་པློ་བཟུང་ཞིང་ཕྱུགས་

བདག་ལ་སེམས་ཅན་དེ་དག་ལེན་ས་ཤློག་ཟེར་ནས་ཆ་འཕིན་གཏློང་བ་དང༌། དེ་ནས་ཕྱུགས་

བདག་ཡློང་བ་དང༌། སའི་བདག་པློ་དེ་ལ་རྩྭ་རིན་ཆུ་རིན་ཞེས་པའི་བུ་ལློན་འཇལ་རེས་ཕྱུགས་

ཟློག་དེ་རྣམས་གཞི་ནས་ཕར་བདག་པློར་རིས་སྤློད་ཀི་ཡློད། དུས་རབས་སློ་སློའི་སིད་འགྱུར་

གི་དུས་སྐབས་རྣམས་སུ་ས་གནས་སློ་སློའི་སེ་པའི་ས་མཚམས་ལའང་འགྱུར་བ་གང་འཚམས་

ཡློང་གི་ཡློད་སྟབས། ས་མཚམས་གསར་རིང་གི་དབེ་མཚམས་ལ་སེ་བ་གཉིས་ཀི་བར་ཁས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལེན་དང་མི་ལེན་གི་རློད་པ་དང༌། ས་མཚམས་ཀི་དབེ་བ་འགའ་ཞིག་གསལ་པློ་མེད་པ་བཅས་

ཀིས་སེ་ཤློག་གཉིས་ཀི་བར་དམེ་འཁྲུགས་ཚབས་ཆེན་ཡློང་གི་ཡློད། སྐབས་འགར་ཕློགས་

གཉིས་ཀས་མི་གངས་བརྒྱ་ཚོ་མང་པློའི་དམག་མི་བསགས་ནས་དམག་འཁྲུག་ཤློར་གི་ཡློད། 

འབློག་པའི་མི་ལ་ཁིམས་ཀི་འདུ་ཤློས་གསལ་པློ་མེད་སྟབས་ཁིམས་སིད་གང་གིས་ཀང་ལས་

ས་པློ་ཐག་གཅློད་བེད་ཐུབ་དཀའ། དམེ་འཁྲུག་ཚབས་ཆེན་ལངས་དུས་ཡུལ་དེའི་བ་མ་གལ་ཆེ་

ཤློས་ཤིག་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་འདུན་མ་བཏམ་ཞིང་འཁྲུག་པ་བསྡུམས་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། བ་

མའི་བཀའ་ལ་ཕློགས་གཉིས་ཀས་བརི་བཀུར་ཞུ་ཞིང་ཡློད་སྟབས་རློག་དྲ་དེ་དག་བསལ་ཐུབ་

ཅིང་ཡློད་པ་རེད།

འབློག་བལ། འབློག་པའི་ས་ཁུལ་ནས་ཐློན་པའི་ལུག་བལ། 

འབློག་མི་ལློ་ཙཱ་བ་ཤཱཀ་གཞློན་ནུ། གང་དར་མ་ནས་བརིས་པའི་གདུང་རབས་གསུམ་པ་ཁི་བཀྲ་ཤིས་

བརེགས་པ་དཔལ་གིས་རྒྱ་གར་དུ་བཏང་། ལྷློ་བལ་དུ་ལློ་བཅུ་གསུམ་བསད་ནས་སར་བློད་དུ་

ལློག་སྟེ་མ་རྒྱུད་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་བཤད་སྒྲུབ་ཀི་བསྟན་པ་དར་བར་མཛད། གསང་སགས་

གསར་མ་སྒྱུར་བའི་ལློ་ཙཱ་བ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡིན། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཤིང་འབྲུག་ཙམ་ལ་འདས།

འབློག་མི་ཤཱཀ་ཡེ་ཤེས། རབ་བྱུང་མ་ཚུགས་གློང་གི་ཆུ་མློ་སྦྲུལ་གི་ལློ་སྟེ་སྤི་ལློ་༩༩༣ལློར་མང་

མཁར་དུ་རིགས་རུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཁིམ་དུ་ངློ་མཚར་བའི་ལས་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་

འཁྲུངས་ཤིང་། སྐུ་ན་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་དམ་པའི་བག་ཆག་སད་ཅིང་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་སློགས་

ཐློགས་མེད་དུ་མཁེན་པ་བྱུང་། ཆློས་འཁློར་གློམ་པ་རྒྱང་དུ། རྒྱ་ཤཱཀ་གཞློན་ནུ་དང་། སེ་ཡེ་

ཤེས་བརློན་འགྲུས་གཉིས་ཀིས་མཁན་སློབ་མཛད་དེ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་འདུལ་བའི་ཆློས་གཞུང་

སློགས་ཀིས་མཚོན་མདློ་སགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་ལ་མཁས་པར་སྦངས། བལ་ཡུལ་

དུ་བ་རེ་ཧཾ་ཐུང་ཞེས་བ་བ་ལས་སགས་ཀི་སློར་ཞུགས། དེ་ནས་རྒྱ་གར་དུ་བློན་ནས་སློབ་

དཔློན་རཏྣ་ཨ་ཀ་ར་ཤནྟི་པ་ལས་འདུལ་བ་དང་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་། གསང་

སགས་ཀང་མང་དུ་གསན། དེ་ནས་རྒྱ་གར་ཤར་ཕློགས་སུ་བློན་ནས་སློབ་དཔློན་བི་རུ་པའི་

སློབ་མ་ནི་ཌློཾ་བི་ཧེ་རུ་ཀ དེའི་བརྒྱུད་པ་འཛིན་པའི་སློབ་དཔློན་མི་ཐུབ་ཟླ་བ་དངློས་ཀི་སློབ་མ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

མཆློག་དགེ་སློང་དཔའ་བློ་རྡློ་རེ་ལས་ཧེ་བཛྲ་རྒྱུད་གསུཾང་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ལ་སློགས་

པའི་གསང་སགས་དང་། བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་མན་ངག་མང་དུ་ཞུས། ལམ་འབས་ར་བ་

མེད་པ་ཞིག་ཀང་གསན་ཏེ། རྒྱ་གར་དུ་ལློ་བཅུ་གཉིས་བཞུགས་ནས་ལློ་ཙཱ་བ་ཆེན་པློར་གྱུར་

ཏེ། རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་པློ་ཆེའི་ཁློད་དུ་བཤད་རྒྱུད་ཐུན་མློང་བ་དཔལ་ཡང་དག་པར་

སྦློར་བའི་རྒྱུད་ཆེན་པློ་བརག་པ་བཅུ་པ་དང་། དཔལ་གསང་བ་རྡློ་རེའི་རྒྱུད་ཀི་ལེའུ་བཞི་པ། 

དཔལ་གསང་བ་ཐམས་ཅད་གཅློད་པའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པློ། དཔལ་འཁློར་ལློ་སློམ་པ་གསང་བ་

བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པློ། དཔལ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པློ། 

དཔལ་རིན་ཆེན་ཕེང་བའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པློ། དཔལ་ཡེ་ཤེས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པློ། དཔལ་

རིན་ཆེན་ཕེང་བའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པློ། རྣལ་འབློར་མ་ཟླ་བའི་ཕེང་བ། མཞན་ཡང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་

འགྱུར་རིན་པློ་ཆེའི་ཁློད་དུ་ཡང་། མངློན་པར་རློགས་པའི་རིམ་པ། དུར་ཁློད་བརྒྱད། དཔལ་

དཔའ་བློ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས། ཀེ་རྡློ་རེའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡན་ལག་དྲུག་པ། འབྱུང་པློ་ཐམས་

ཅད་པའི་གཏློར་མ། བདག་མེད་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱས་པ་བསྟན་པ་བཅས་ཆློས་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་

བདུན་ཙམ་བསྒྱུར་བར་མཛད་ཅིང་། ས་དྲློའི་ཚུར་ཉེ་བ་རྣམ་ཐང་དཀར་པློ་ན་བཞུགས་སྐབས། 

བ་མ་ག་ཡ་དྷྭ་རས་འཕིན་བཏང་ནས་བསུ་རུ་ཤློག་གསུངས། ཆློས་ཅི་ཤེས་དྲིས་པས་རྡློ་རེ་ཐེག་

པ་ལ་མཁས་པར་དགློངས་ནས་དགེས་བས་བསུ་སྟེ་གློམ་པ་ལྷ་རེའི་བག་ཏུ་བཞུགས་ནས་ཆློས་

ཀི་ཟླ་བློ་བས་པས་ཤིན་ཏུ་མཉེས་ནས་ལློ་ལྔ་བཞུགས་པར་བས་བ་མ་ལ་གསེར་སང་ལྔ་བརྒྱ་

ཕུལ་བ་སློགས་མཛད་དེ་བ་མའི་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་མཉེས་པར་མཛད། དགུང་ལློ་ང་གཉིས་པ་བློད་

རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཆུ་མློ་ལུག་གི་ལློ་སྟེ་སྤི་ལློ༡༠༤༣ལློར་རང་ཡུལ་མང་མཁར་དུ་མྱུ་གུ་ལུང་

བཏབ་ཅིང་འཆད་ཉན་སེལ་བས། སྒེ་སློམ་སེ་བློ། གཤེན་སློམ་རློག་པློ་དང་རློད་མློ་རྡློ་རེ་མཚོ་

སློགས་གྲུབ་པ་ཐློབ་པའི་སློབ་མ་ཤིན་ཏུ་མང་པློ་བྱུང་སྟེ། བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་གི་དློན་རྒྱ་

ཆེར་མཛད་ནས་མཐར་དགུང་ལློ་ག་གཉིས་པ་བློད་རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཤིང་ཕློ་སྟག་གི་ལློ་སྟེ་སྤི་

ལློ༡༠༧༤ལློར་སྐུ་གཤེགས།

འབློག་མློ། འབློག་པའི་བུད་མེད།



  2110  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབློག་མློ་རྣམ་གསུམ། འདི་ཡར་འབློག་ཁུལ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་ནམ་བརག

འབློག་མློའི་སྐྲ་ཞྭ། འབློག་མློའི་སྐྲའི་ལན་བུ་བསས་མ་རྣམས་ཞྭ་མློ་ལ་བུར་གྱུར་པ། 

འབློག་མློའི་ཆས། ཧློར་འབློག་གི་བུད་མེད་ཀི་ཆ་ལུགས། འབློག་རེ་དགློན། མིང་གཞན་འབློང་མཐར་

རེ་ཡང་ཟེར། ལྷ་བཙུན་རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་རྒྱལ་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

འབློག་མཚེར། འབློག་པའི་སྦྲ་གུར་འབུབ་ས།

འབློག་ཟྭ་ཡུ་མློ། སྨན་གི་སྐྱེ་གནས་དང་བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ཟྭ་ཕི་ཨ་ཡའི་མིང་གི་

རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་

པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། གཞན་ཡང་འབློག་པ་སློད་སའི་གནས་སུ་སྐྱེ་ཞིང་བེད་ལས་

ཀིས་རྨ་གསློ་བ་ཡུ་མློ་བཅད་འབློར་དུ་གགས་པ་ལ་འབློག་ཟྭ་ཡུ་མློ་ཞེས་ཟེར་བས་དེ་འདྲ་མང་ངློ་།། 

འབློག་ཡུལ། འབློག་པ་ཡློད་པའི་ས་གནས།

འབློག་ར། འབློག་ལས་ཀི་ར་བའམ་ཐང་།

འབློག་རའི་རློད་གཞི། རྩྭ་རའི་བདག་དབང་གི་ཆེད་དུ་ལྷག་པའི་རློད་གཞི། ཡང་ན་རྩྭ་རའི་རློད་གཞི་

ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན།

འབློག་རུ། འབློག་པའི་སེ་ཚོ།

འབློག་ལ་ཐུལ་རིས། འབློག་ཁུལ་གི་སེམས་ཅན་བཞློན་མ་མང་ཉུང་གི་ཚད་དང་བསྟུན་ནས་དཔྱལ་

ཁལ་བཀློད་ཐབས་ཀི་རིས་གཞི་ཞིག་ཡིན། འབི་ཐུལ་ལེ་ཞེས་པ་ལློ་ཆུང་ངམ་ཁ་ཆུང་བའི་འློ་མ་

བཞློ་རྒྱུ་ཡློད་པའི་འབི་གང་རིས་གཞིར་བཟུང་ཡློད་པ་རེད། དེས་ནློར་ཟློག་ཡློད་རིགས་ལ་

དཔག་ནས་དཔྱལ་ཁལ་མཇལ་མི་དགློས་ཤིང་། བཞློན་མའི་ཁ་གངས་ལར་དཔྱལ་ཁལ་མཇལ་

བའི་ལམ་ལུགས་ཡིན་འདུག 

འབློག་ལས། འབློག་པའི་ཐློན་སྐྱེད་ལས་ཀ

འབློག་ས། ① དབེན་སའམ་དགློན་གནས། ② འབློག་ཁིམ་སྟེ་སྦྲ་གུར་དུ་ཁིམ་གཞིས་བཟུང་སྟེ་

ཕྱུགས་སྐྱློང་བའི་ས། 
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འབློག་ལྷས། འབློག་པའི་སློ་ཕྱུགས་བཙུད་སའམ་འདློགས་ས། 

འབློང་། བང་ཐང་དུ་གནས་པའི་གཡག་རྒློད། འབློང་བསད་པས་མ་ཚད་རྔ་མའི་དར་ལློག འབློང་རྒུད་

ནས་ཤི་ཡང་གཡག་རྒྱབ་དགུ། ཙི་ཙི་རྒྱགས་ནས་ཤི་ཡང་སར་མློ་གང་། འབློང་རྭ་བཀུག་ནས་

སྣ་གཅུ་བས། ། ཙན་དན་བཅག་ནས་མེ་ཡློག་བེད། 

འབློང་ཀློ གཡག་རྒློད་ཀི་ཀློ་བ།

འབློང་ཁག སློག་ཆགས་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་བསྐ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་

སྙིང་རླུང་གི་ནད་དང་། ཟུངས་ཁག་ཟད་པ་སློགས་ལ་ཕན།

འབློང་མགློ ① འབློང་གི་མགློ ② ཤེལ་རློང་འབློང་རེད་ལ་མཁློ་བའི་འབློང་གི་འབག་མགློ

འབློང་ངུར་དགློན། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཤིང་སྟག་ཕི་ལློ་སྤི་ལློ་༡༥༥༤ལློར་སགས་འཆང་བ་མ་ར་

མགིན་རྒྱ་མཚོས་ཡུལ་མིའི་རིམ་གློ་འཚོགས་ཡུལ་ཆེད་དུ་སྦྲ་གུར་ཕུབ་པའི་ཆློས་སར་ཞིག་

བཏབ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་འབྲུག་ཕི་ལློ་སྤི་ལློ་༡༦༥༢ལློར་བ་མ་ཕུར་དགའ་བཀྲ་

ཤིས་ཀིས་དགློན་པ་བཏབ། འབི་གུང་རེ་ཆློས་ཀི་ཉི་མའི་ཡང་སར་གི་སྒིག་ཁིམས་བཞིན་ཁུར་

དགློས་པའི་བཅའ་ཡིག་གནང་། གྲུབ་མཐའ་འབི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ནག་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

འབློང་རྔ། གཡག་རྒློད་ཀི་མཇུག་མ།

འབློང་སྙིང་། སློག་ཆགས་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་སྙིང་དང་སློག་

རར་རླུང་ཞུགས་ནས་ཤེས་པ་འཆློལ་བ་དང་། སྙིང་ལ་ན་ཟུག་གཏློང་བ། སྨློ་བ་སློགས་ལ་ཕན། 

འབློང་ཐང་དགློན། མིང་གཞན་འབློང་ཐང་བམས་ཆེན་སྨིན་གློལ་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་མེ་

བི་སྤི་ལློ་༡༣༩༦ལློར་དྲུང་བློ་གློས་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་དཔལ་འབར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

འབློང་སྣ་དགློན། མིང་གཞན་བདེ་ཆེན་དཔལ་འབར་གིང་ཟེར། དགློན་པ་འདི་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་

དགློན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༤༢༤ལློར་འདུལ་འཛིན་

གགས་པ་དཔལ་ལན་གིས་རི་བློ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་
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ས་ཁུལ་འབི་རུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འབློང་པ། གཞིས་རེ་ས་ཁུལ་གི་རློང་ཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ནུབ་རྒྱུད་དང་ཡར་ཀླུང་གཙང་

པློའི་སྟློད་རྒྱུད་དུ་ཡློད་ཅིང་། སར་འབློང་པ་ལྷློ་བང་ཟེར། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་སྐྲ་

བདུན་དུ་ཡློད།

འབློང་པ་དགློན། ཇློ་མློ་དགློན་པ་ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༩༤༠ལློར་

སྒྲུབ་ཁང་སྐུ་ཕེང་དྲུག་པ་མཁས་གྲུབ་སྐལ་བཟང་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ཨ་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འབློང་པ་ལྷློ་བང་། འབློང་པའི་མིང་གཞན།

འབློང་བ། རེས་སུ་འབེང་བའམ་མཉམ་དུ་འགློགས་པ། 

འབློང་བའི་ཆློས་སར། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ལློ་རབས་སུམ་ཅུ་པའི་དུས་འགློར་བཟང་ཁིས་ཕག་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་མགློ་ལློག་རྨ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

འབློང་འབི། འབློང་མློ།

འབློང་རེ། རྒྱལ་རེ་རློང་ཁློངས་གཏློགས་ཀི་ཡུལ་ཞིག

འབློང་རེད། འབློང་གི་འབག་གློན་པའི་རེད་སྣ་ཞིག

འབློང་རེའི་བེ་བུམ། འབློང་རེ་ལྷ་སས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་ནད་སྨན་སྤློད་པའི་ཉམས་ཡིག་སྣ་

ཚོགས་བཀློད་པའི་སྨན་གི་བསྟན་བཅློས་ཤིག 

འབློང་མཚོ། མཚ་ོཞིག བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀ་ིནག་ཆུ་རློང་དང་དཔལ་མགློན་རློང་ག་ིམཚམས་སུ་ཡློད།

འབློང་ཞེར་ལེགས། སར་བློད་རྒྱལ་བཅུ་བཞི་པ་སྟེ། སའི་ལེགས་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག

འབློང་རི་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་སྨད་ཙམ་ན་ཁམས་གཅང་གཏེར་ཆེན་གིས་སྦྲ་དགློན་ཞིག་

བཏབ། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༩༨༧ལློར་མཁན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་

ཀིས་དགློན་པ་སར་གསློ་དང་ལྷ་ཁང་སློགས་གསར་སྐྲུན་གནང་། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་

ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གསེར་ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

འབློང་རྭ། གཡག་རྒློད་ཀི་མགློ་བློའི་རྭ་ཅློ།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼བ༽

འབློང་གསློབ། འབློང་ལྤགས་ཀི་འདྲ་གསློབ།

འབློངས། འབང་བའི་སྐུལ་ཚིག

འབློངས་པ། [རིང]ཉེ་བར་བསྟེན་པ། སློབ་ཕྲུག་གིས་དགེ་རྒན་བཟང་པློ་འབློངས་པ། 

འབློབ་པ། འབབ་པའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག 

འབློམ། གནའ་དུས་བློད་ཡུལ་འདིར་སྟློད་ལུང་ཕུའི་འབློག་པའི་རིགས་རུས་ཤིག་གི་མིང་། 

འབློམ་སྟློན་པ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས། རབ་བྱུང་དང་པློའི་མེ་ཡློས་གློང་གི་ལློ་གངས་ཉེར་གཉིས་པ་

ཤིང་མློ་སྦྲུལ་ལ་སྟློད་ལུང་ཕུར་འཁྲུངས་ཤིང་། ཇློ་བློ་རེ་བསྟེན་ནས་བཀའ་གདམས་པའི་བསྟན་

པའི་བདག་པློར་གྱུར་ཏེ་རབ་བྱུང་དང་པློའི་མེ་སྤེལ་ལ་རྭ་སྒེང་དགློན་བཏབ། དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་

པ་ཤིང་མློ་འབྲུག་ལ་འདས། 

འབློམ་སྟློད་སྐུ་འབུམ་དགློན། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༠༦༤ལློར་འབློམ་སྟློན་པ་སྐུ་

གཤེགས་རེས་དབུ་ཐློད་དང་། ཞབས་ཆག མཁར་རྒྱུག་རྣམས་བཞུགས་པའི་མཆློད་རེན་ཞིག་

བཞེངས་པས་འབློམ་ཐློད་མཆློད་རེན་ཞེས་གགས། དེ་རེས་གནས་དེར་སྤན་རས་གཟིགས་ཕག་

བཞི་པའི་བསྙེན་པ་འབུམ་གཅིག་ཡློད་པའི་ལྷ་ཁང་ཞིག་བཞེངས་པས་འབློམ་སྟློད་སྐུ་འབུམ་ལྷ་

ཁང་ཞེས་པ་འདི་བྱུང་བར་གགས། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། 

ལྷློ་ཁ་གློང་དཀར་ཆློས་སེའི་དགློན་ལག་དང་། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་

ལྷ་ས་གློང་ཁེར་སྟག་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

འབློམ་སྟློན་པའི་འཁྲུངས་ཁང་རྩྭ་སྒེ་མློ། དེ་ནི་ཇློ་བློ་རེའི་སས་ཀི་ཐུ་བློ་འབློམ་སྟློན་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་

གནས་ཀི་འཁྲུངས་ཡུལ་ལམ་འཁྲུངས་ཁང་སྟེ་འདམ་གཞུང་ཡངས་ཅན་ཆུས་གཉན་ཆེན་གངས་

ལྷ་དང་མི་རིང་བར་ཡློད་ལ་སར་གི་མིང་ལ་རྩྭ་སྒེ་མློ་ཟེར། དེང་སང་འཁྲུངས་ཁང་སློགས་ར་

འཐློར་དུ་སློང་ཟིན་རུང་དེའི་ཤུལ་དུ་དེང་སྐབས་གསར་རྒྱབ་བས་པའི་མཆློད་རེན་དཀར་པློ་ཆེ་

བ་ཤར་བང་མཚམས་སུ་བལས་པ་ཞིག་ལ་དར་ཚོན་སྣ་ལྔས་དཔྱང་སྟེ་འདུག་གློ

འབློམ་ཐློད་མཆློད་རེན། འབློམ་ཐློད་གློང་ཚོའི་རྒྱབ་རིའི་འདབས་སུ་མཆློད་རེན་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་

ནང་འབློམ་སྟློན་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཀི་དབུ་ཐློད་ཡློད་ཅིང་། དེ་སློན་ཡུལ་དེར་འབློམ་སྟློད་
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ཅེས་འབློད་ཀང་ཕིས་མཆློད་རེན་དེ་ནས་མིང་དྲངས་ཏེ་འབློམ་ཐློད་ཅེས་བརློད་འདུག རིག་

གསར་སྐབས་མཆློད་རེན་ནང་བཞུགས་འབློམ་སྟློན་གི་དབུ་ཐློད་དང་མཆློད་ཞལ་སློགས་

མཆློད་རེན་བཤིགས་སྐབས་ཡུལ་མི་ཞིག་གིས་གསང་སྟབས་ངང་ལྷ་སར་ཉར་ཞིང་བློད་རབ་

བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༩༨༦ལློར་མཆློད་རེན་ཉམས་གསློ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ནང་

རེན་རྣམས་ཉམས་ཆག་མེད་པར་གཟུངས་སུ་ཕུལ་འདུག 

འབློས་འདེད། བློས་འབློལ་དུ་འགློ་མཁན་གི་རེས་སུ་སྙེག་པ། 

འབློས་པ། བློས་པ། འབློས་པ། བློས། འབློར་བ་དང་གཡློལ་ཐབས་སུ་རྒྱུག་པ། ཉེས་ཆད་བཟེད་པར་

ཞེད་ནས་གཞན་དུ་བློས། དམག་ཕམ་ནས་འབློས་པ། ཡུན་རིང་ན་ནས་མིག་ཁུང་དུ་བློས་པ། 

སྐྱིད་ན་ནམ་མཁའི་བ་ཡང་འཁློར། སྡུག་ན་རང་གི་བུ་ཡང་འབློས། ར་བསད་ན་ལུག་འདར། ཁི་

བརྡུངས་ན་ཕག་འབློས། 

འབློས་འབློལ། བློས་བློལ་དང་འདྲ།

འབློས་ཤ ལུས་ཀི་སློག་རུས་འློག་ཏུ་ཡློད་པའི་ཤ

འབློས་ཤ་ཁ་བློ། ལུས་ཀི་སློག་རུས་ལག་ཏུ་ཡློད་པའི་ཤ
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རྣམ་གློལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རློ་གཅིག་ཏུ། །

གཞློལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆློས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

དྲི་མ་ཡློངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པློའི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆློས་ཀི་སློ་མློ་སྟློང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགློ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནློར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབློར་ཤློག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁློན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟློན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་སེངྒེའི་རིང་

ལུགས་སློ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སློགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་

བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་

ཆློག་པའི་དགེ་བསློའི་སྨློན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦློང་ཆློས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའློ། །

༄༅། །ནམཿ སམནྟབུདདྷཱནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔཱིཎཱཾ། ༀཏཱརེསྭཱཧཱ། །

ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་པ་འདི་དཔེ་ཆའི་ནང་དུ་བཞུགས་ཚེ་འགློམ་ཡུག་གིཉེས་པ་མི་འབྱུང་

བར་འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སློ། །
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