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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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རློམ་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་
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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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རློམ་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། 
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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།

http://serajeyrigzodchenmo@gmail.com 
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༼ཀ༽

ཀ །བློད་ཡིག་གསལ་བེད་དང་པློ། སྐྱེ་གནས་མགིན་པ། བེད་པ་མགིན་པ། ནང་གི་རློལ་བ་ལ་མགིན་

པ་ནང་ཕད། ཕིའི་རློལ་བ་ལ་སློག་ཆུང་། སྒ་མེད། མིང་གཞིའི་ཕློ་ཡིག །སྒ་གདངས་གིམས་པ། 

འབྲུ་དློན་ནི་རང་བཞིན་ནམ་གདློད་མའི་དློན་ཏེ། ཀ་ནས་དག་པ། ཀ་དག་ལ་བུ། མིང་མཐར་

རགས་མཚུངས་འདྲེན་སྐབས་ག་ད་བ་ས་སྟེ་རེས་འཇུག་ཕློས་དྲངས་པའི་མིང་གི་ཆ་ཤས་

ཤིག །ཐློག་ཀ དཔྱིད་ཀ་ལ་བུ།  

ཀ་ཀ །① སྐྱ་གའི་མིང་དང་དེའི་སྐད། ② [ཡུལ] བིས་ཆུང་གི་གློན་པ།  

ཀ་ཀ་ནི། གནའ་རབས་རྒྱ་གར་གི་གསེར་དངུལ་ལིད་ཚད་འཇལ་བེད་ཀི་ཚད་གཞི་ཞིག །

ཀ་ཀུ་བ་ཡ། རྒྱ་གར་གི་ཤིང་གི་མིང་ཡིན་པ་སྙན་ངག་མེ་ལློློང་མའི་ར་བ་ལས། ཀ་ཀུ་བྷཱ་ཡང་གེས་

པར་གྱུར། ཞེས་ཤིང་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་གསུངས།  

ཀ་ཀློ་ལ། རི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག །ནུས་པ་རྐྱང་སེལ་ལས། ཀ་ཀློ་ལ་ཡིས་ཕློ་མཆེར་གང་བ་སེལ། 

ཞེས་གསུང་པ་འདི་ལ་དཀར་པློ་དང་སྨུག་པློ་སྟེ་རིགས་གཉིས་ཡློད།  

ཀ་ཀློ་ལ་དཀར་པློ། 

དཀར་པློ་ནི། བང་ག་ལ་དང་། བལ་པློ། རྒྱ་གར། བློད་ཀི་ཤར་ཕློགས་ཀི་མེ་ཏློག་རློང་སློགས་རྨེ་ཁི་

༣༠༠~༡༣༠༠་བར་གི་རློང་ཆེན་དག་གི་ནགས་ཚལ་བསིལ་གིབ་སློགས་སུ་སྐྱེ་བའི་ས་

རིགས་ཏེ་ངར་པའི་རིང་ཚད་རྨེ་ཁི་༡ ~༢་ཙམ་ཟིན་པ་རལ་གིའི་དབིབས་ཅན་གི་ལློ་མ་འཇམ་

ལ་རིང་བ། སྙེ་དབིབས་ཀི་ཆུན་རང་གཞན་ཞིག་ར་བའི་རང་ལས་གེས་པ་ལ་མེ་ཏློག་སེར་པློ་

མཆུ་དབིབས་ཅན་འཆར་བ། གང་བུ་དམར་སྐྱ་ཟླུམ་པློ་ཟུར་མང་ཁ་ཟུམ་པའི་ནང་དུ་ཀློ་ལའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབས་བུ་འདྲ་བ་ཡློད་ཞིག་གློ །མིང་གཞན་ཀློ་ལ་དང་། ཚང་མང་། ཟླ་བའི་གཞློན་ནུ་མ། ཟླ་བའི་བེ་

མ་བཅས་སློ། རློ་ནུས། རློ་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་ཕློ་བ་དང་མཆེར་པའི་གང་ནད་སེལ། མེ་དྲློད་

སྐྱེད། ཟས་འཇུ། ཡི་ག་འབེད། མ་ཞུ་བའི་འཁྲུ་སྐྱུགས་གཅློད། ཕློ་ལློང་སློ་འཁློག་བེ་པར་ཕན།  

ཀ་ཀློ་ལ་སྨུག་པློ། ཀློ་ལ་སྨུག་པློ་འདི་སྨན་ལ་གཏློང་བ་བཟང་། གནའ་དུས་རྒྱ་གར་ནས་ཡློང་ཞིང་། 

དེང་དུས་ཡུན་ནན་དང་། ཀློང་ཤིས། ཀུའེ་ཀྲློའུ་སློགས་རྨེ་ཁི་༡༠༠༠~༡༨༠༠་བར་གི་ས་ཆ་དྲློད་

ལན་གི་ཡུལ་རྣམས་སུ་འདེབས་འཛུགས་བེད་པའི་ལློ་མ་མང་བའི་ས་རིགས་ཏེ། ས་གཤེར་འདྲ་

བའི་ར་བ་སློམ་ལ་གཉེར་ཚིགས་ཅན་ས་འློག་ནས་ཕན་ཚུན་གེས་པ་དང་། ངར་པ་གེན་དུ་སྐྱེ་

བའི་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་2.5~3་ཙམ་ཟིན་པ། དྲི་ཞིམ་པ། ལློ་མ་ཆེ་ཞིང་འཇམ་ལ་འློད་དང་ལན་པ། 

ར་བའི་རང་ལས་སྙེ་དབིབས་ཀི་མེ་ཏློག་ཆུན་རང་གཞན་ཞིག་ཟུར་དུ་སྐྱེས་པ། ཡུ་བར་འབྲུམ་

ཕན་རྩུབ་མློ་ཡློད་པ། མེ་ཏློག་དཀར་པློ་མཆུ་དབིབས་ཅན་འཆར་བ་གང་བུར་འཇློང་ནར་སྨིན་

ནས་དམར་པློར་འགྱུར་བ། སྐམ་རེས་སུལ་གཉེར་འདུ་བ། ནང་དུ་འབས་བུ་ཡློད་པ་ཚོམ་བུར་

སྐྱེ་བ་ཞིག་གློ། བློད་དུ་སྨན་ནང་སྦར་བ་ནི་འབས་བུ་སྐམ་པློ་སྟེ་ཕིའི་གློང་བུ་འཇློང་ནར་བིས་

པའི་རླིག་ཁུག་ཙམ། ཁ་དློག་ཁམ་དམར་རྩུབ་ལ་སུལ་རིས་མང་བ། ནང་དུ་འབས་བུ་ཁམ་སྨུག་

ཟུར་མང་ཅན་མཉམ་དུ་འབར་བ། བར་ཆློད་ཀིས་ཁག་གསུམ་དུ་བགློས་ཡློད་པས་དབིབས་

སང་གསུམ་ཅན་ཆགས་པ་དེར་ཁག་རེར་འབས་བུ་བརྒྱད་དམ་བཅུ་གཉིས་རེ་ཡློད་པས་

བསློམས་འབས་བུ་ཉེར་གསུམ་མམ་ཉེར་བཞི་ཙམ་ཡློད་པ། རློ་ཚ་ཞིང་དྲི་ཞིམ་པ། འདྲ་དཔེར་

ལས། ཀློ་ལ་མི་རྒན་ཐུལ་གློན་འདྲ། ཞེས་དང་། འདྲ་ཡིག་དུང་མིག་ལས། ཀ་ཀློ་ལ་ནི་དྲེག་རྡློག་

འདྲ། ཞེས་གསུངས་སློ། །སློས་ལ་གཏློང་བ་དཀར་པློ་བཟང་ཞེས་ཟེར།  

ཀ་སྐློར། ཉེ་སྐློར་གི་དློན་ཏེ་སློབ་གྲྭའི་ཀ་སྐློར་ན་ཁང་པ་མང་པློ་ག་རྒྱུ་ཡློད་རེད། ལ་བུ།  

ཀ་ཀ་བག་ཁང་དགློན། བིས་ཐང་ཚང་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་

ཤར་བ་ཡན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀ་ཀྲད། ཛི་བད་དང་། འབེལ་ཤད་ཀང་ཟེར། ཞིང་སའི་ནང་དུ་ས་སློལ་ཅིང་རྩྭ་ངན་བཀློག་བེད་ཅིག་ཡིན།  

ཀ་སྐྱློར། ཀ་བའི་འགམ་ནས་སྐྱློར་བའི་ཤིང་། ཁང་གློག་ལ་ཀ་སྐྱློར་བརྒྱབ།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཀ་བཀློལ་མ། ལློ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ཞིག །སློང་བཙན་སམ་པློ་སྐུ་གཤེགས་ཁར་དབློན་སས་མང་སློང་

མང་བཙན་དང་། མློང་བཟའ་ཁི་ལྕམ་སློགས་བློད་འབངས་རྣམས་ལ་བཀའ་ཆེམས་གསུངས་པ་

རྣམས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཀ་བ་ཤིང་ལློ་ཅན་གི་གསེབ་ཏུ་སས་པ་དེ། དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་

པའི་དུས་དཀིལ་ཇློ་བློ་རེ་བློད་དུ་ཕེབས་སྐབས་གཏེར་ནས་བཞེས་པར་གགས། མིང་གཞན་ལྷ་

སའི་དཀར་ཆག་ཀང་ཟེར།  

ཀ་བཀག །ཀ་བའི་འློག་གདན། ཀ་བ་གཡློ་འགུལ་མི་འློང་བའི་ཆེད་དུ་ཞབས་ཀི་རྡློ་ལ་གློ །དཔེར་ན་

ལྷ་ཁང་གི་ཀ་བཀག་བརན་དགློས་ལ་བུའློ། །ཀ་རྡློ་དང་ཀ་གདན་སློགས་ཐ་སྙད་འདྲ་མིན་བེད་

བཞིན་ཡློད།  

ཀ་བཀྲ་ཤིས་དགློན། རྒྱལ་དབང་བདེ་ཆེན་རྡློ་རེས་ཐློག་མ་དགློན་པ་བཏབ། ད་སྐབས་གྲུབ་མཐའ་

འབི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་

ཀ་གཞུང་དུ་ཡློད།  

ཀ་ཁ། བློད་ཡིག་གསལ་བེད།  

ཀ་ཁ་པ། ཀ་ཁ་ཐློག་མར་སློབ་མཁན།  

ཀ་ཁ་ཕེ། ཨ་མདློའི་ས་ཆ་ཕལ་མློ་ཆེར་ཀ་དང་ག་གཉིས་ཀི་སྒ་གདངས་གཅིག་ཏུ་ཀློག་པས་དེ་གཉིས་

དབེ་བ་འབེད་ཆེད་ཨ་མདློ་པས་ཀ་ལ་ཀ་ཁ་ཕེ་ཟེར་ལ། ཁ་ཕེ་མེད་པའི་ག་ལ་ཁ་ཟུམ་ཟེར།  

ཀ་ཁློང་རྡློ་ས་དགློན། བཀྲ་ཤིས་ཆློས་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་ཁི་སྤི་ལློ་

༡༨༢༦ལློར་སློག་པློ་མཁན་པློ་འཇིགས་མེད་གཞན་ཕན་ནས་གསར་འདེབས་མཛད་པར་སྣང་། 

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

ཀ་ཁློལ་མ། ཀ་བཀློལ་མ་དང་དློན་གཅིག །

ཀ་ཁི། ཆུ་འཁློར་གི་སློག་ཤིང་འློག་གི་ཤིང་རབ་ཅིག །

ཀ་གངས། གསལ་བེད་ཀ་མད་སུམ་ཅུ་སློགས་ཀིས་མཚོན་པའི་གངས་རིམ། དཔེར་ན། དེབ་ཀ་པ། 

དེབ་ཁ་པ། ལ་སློགས་པ་ལ་བུ་དང་། སར་བློད་ཀི་སར་ལ། ཀ་དང་དམག་སར། ཁ་དང་དམག་

སར། ག་དང་དམག་སར་ལ་སློགས་ལ་བུའློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀ་རྒྱན། བློད་ཀི་དགློན་པ་རྣམས་ཀི་ཀ་བའི་རྒྱན་ཆ་ལ་གློས་ཆེན་གི་རིགས་མི་འདྲ་བ་མང་པློས་

ཚེམས་པའི་འཕན་ལྕེ་མང་པློ་ཡློད་པའི་ཀ་བའི་ལློགས་ཀི་རྒྱན་ཆའི་རིགས།  

ཀ་མགློ །① ཀ་བའི་ཡར་སྣེའི་ཆ་དང་གདུང་མ་གཉིས་ཀི་བར་རབ་ཞིག་གི་མིང་།② ཆུ་འཁློར་གི་

སློག་ཤིང་གི་འགློ་ལ་བསྐློན་པའི་ལྕགས་སློར།  

ཀ་བརྒྱ་དགློན། སྤི་ལློ༡༩༥༨ལློའི་གློང་དུ་གུར་དགློན་ཡིན། ཆློས་ཚོགས་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་བ་མ་

སུས་བཙུགས་པའི་ལློ་རྒྱུས་མ་རེད། བསྟན་པ་བསྐྱར་དར་སྐབས་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་

ལྕགས་བ་སྤི་ལློ་༡༩༨༡ལློར་སློས་མདུད་བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོས་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།  

ཀ་བརྒྱད་སགས་དགློན། གཏེར་སྟློན་ཉང་རལ་ཉི་མ་འློད་ཟེར་གིས་ཕག་བཏབ། འདེབས་ལློ་མི་གསལ་

གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་སློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀ་ཅ། ནློར་རས་སྤིའི་མིང་། དགློན་པའི་ཀ་ཅ་རྣམས་ལ་ཐློ་ཐུག་མ་བེད་མ་གཏློགས་དཀློར་བདག་

གིས་གནློད་པ་བེད་ཡློང་གི་རེད། ལ་བུ།  

ཀ་ཅ་དགློན། སྤི་ལློ་༡༡༢༦ལློར་གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀ་ཅི་སློང་ཤུན། རྒྱ་གར་ནས་ཐློན་པའི་རས་དཀར་པློ་སློ་ངའི་པགས་པ་ལ་བུ་སབ་ལ་འཇམ་པ་ཞིག་

སྟེ། བློད་རིགས་ས་ཁུལ་དུ་རས་གཞི་དེ་ལྷ་སྐུའི་ཐང་ཀ་འབི་གཞིར་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན། 

རས་དེ་སློན་དུས་ཝ་ར་ཎ་སི་སྟེ་ཀ་ཤིའི་གློང་ཁེར་ནས་ཐློན་པ་ཡིན་པས་མིང་གཞན་ཀ་ཤི་ཀའི་

རས་ཀང་ཟེར། རས་དེའི་གས་ནས་ཤིན་ཏུ་སབ་པ་དེས་བཟློས་པའི་གློན་ཆས་རྣམས་མིའི་ལུས་

ཀི་ཤ་མདློག་མི་སྒིབ་པར་གསལ་པློར་མངློན་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ལ་དུ་ཀུ་ལའི་རས་ཟེར།  

ཀ་ཅློག་ཞང་གསུམ། བཙན་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གི་དུས་སུ་བློན་པའི་ལློ་ཙཱ་བ་གཞློན་ནུ་གསུམ་སྟེ། 

འབློ་ཀ་བ་དཔལ་བརེགས་དང་། ཅློག་རློང་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན། ཞང་ཡེ་ཤེས་སེ་བཅས་གསུམ་

ཡིན་ནློ། །ཞང་ཡེ་ཤེས་སེ་ནི་བེེ་རློ་ཙཱ་ནའི་མིང་གཞན་ཞིག་ཡིན།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཀ་གཅིག །ཁང་པའི་རྒྱ་ཁློན་ཀ་བ་གཅིག་སྟེ། ཀ་གཅིག་སློ་གཅིག་ཀ་གཅིག་ལྕམ་གང་མ་སློགས།  

ཀ་གཅིག་སློ་གཅིག་མ། མདློ་སྦུག་མེད་པའི་ཁང་པ་ཀ་གཅིག་མ།  

ཀ་གཅིག་ལྕམ་གང་མ། བློད་ས་གནས་ཀི་ཁང་པའི་རྒྱ་ཁློན་འཇལ་བེད་ཀི་ཚད་གཞི་ཞིག་སྟེ་ཁང་པ་

མདློ་སྦུག་གཉིས་ཡློད་པའི་གཅིག་གི་དཀིལ་དུ་ཀ་བ་གཅིག་ཡློད་པའི་ཀ་གཅིག་མ་དང་། ཁང་

པ་དེའི་འཁིས་སུ་ལྕམ་གིང་གཅིག་ཡློད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར།  

ཀ་གཅིག་མ། ནང་དུ་ཀ་བ་གཅིག་ཡློད་པའི་ཁང་མིག །ཉལ་ཁང་ཀ་གཅིག་མ་གཅིག་གི་ས་ལས་མེད།  

ཀ་ཆུ་གསློས། ཀ་ཆུའི་ཐང་དུ་ཡློད་པའི་ལྷ་ཁང་ཞིག་གསློས་བས་པའི་དློན་ཏེ། དེ་སློན་བཙན་པློ་ཁི་

སློང་ལེ་བཙན་སྐབས་ཀི་བློན་པློ་དཔའ་ཚབ་སྟློང་འབར་གིས་ཀ་ཆུའི་ལྷ་ཁང་བཞེངས། རེས་སུ་

འབངས་གེན་ལློག་སྐབས་བཤིག་ནས་ཉམས་ཆག་བྱུང་བ་བསྟན་པ་ཕི་དར་གི་མགློར་ཀླུ་མེས་

ཚུལ་ཁིམས་ཤེས་རབ་ཀིས་གནས་གཞིར་བཟུང་སྟེ་ཉམས་གསློ་གནང་བ་དེ་ཡིན།  

ཀ་ཆུག །[རིང]དེ་ལར། ཀ་ཆུག་མཛོད།  

ཀ་ཆུའི་ཐང་། ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་བསམ་ཡས་དང་ཐག་ཉེ་བའི་ས་གནས་ཞིག །

ཀ་ཆུའི་སློ་ཆུང་ཚུལ་ཁིམས་བ་མ། སྨད་འདུལ་གི་བཤད་བརྒྱུད་འཛིན་པ་གཟུས་རྡློ་རེ་རྒྱལ་མཚན་གི་

སློབ་མ་བུ་བཞིར་གགས་པ་བྱུང་བའི་ནང་གསེས་ཤིག་ཡིན། འཁྲུངས་ཡུལ་ལྷློ་ཁའི་གཡློར་པློ་

འབུམ་གིང་ནས་ཡིན་ཅིང་། བཙན་ཐང་དང་། རློ་སྐམ། ཀ་ཆུ་ལྷ་ཁང་བཅས་གནས་གཞིར་བཟུང་

སྟེ་འདུལ་བའི་བཤད་པ་མཛད་པས། སློབ་མ་མང་མཚམས་པ་རིན་ཆེན་བ་མ་སློགས་བྱུང་།  

ཀ་ཆེན་བཞི། ལྷློ་བག་མར་པའི་སློབ་མ་མཆློག་གྱུར་བཞི་སྟེ། མི་ལ་རས་པའི་རྨི་ལམ་ལས་བྱུང་བ་

ཞིག་ཡིན། མར་པ་ལློ་ཙཱ་བས་མི་ལའི་རྨི་ལམ་བརྡ་བཀྲློལ་ལས། ཤར་དུ་ཀ་ཆེན་བཙུགས་པ་དེ། 

དློལ་གི་མཚུར་སྟློན་དབང་ངེ་ཡིན། ཀ་ཐློག་ཏུ་སེང་གེ་འགིང་པ་དེ། ཁློ་མི་གཞི་སེང་དང་འདྲ་བ་

ཡིན། སེང་གཡུ་རལ་མཐའ་ནས་རྒྱས་པ་དེ། སྙན་བརྒྱུད་ཀི་གདམས་ངག་ཐེབས་པ་ཡིན། ཞེས་

དང་། ལྷློ་རུ་ཀ་ཆེན་བཙུགས་པ་དེ། གཞུང་གི་རྔློག་སྟློན་ཆློས་རྡློར་ཡིན། ཀ་ཐློག་ཏུ་སྟག་མློ་ངར་

བ་དེ། ཁློ་མི་གཞི་སྟག་དང་འདྲ་བ་ཡིན། སྟག་ག་འཛུམ་མཐའ་ནས་རྒྱས་པ་དེ། སྙན་བརྒྱུད་ཀི་

གདམས་ངག་ཐེབས་པ་ཡིན། ཞེས་དང་། ནུབ་ཏུ་ཀ་ཆེན་བཙུགས་པ་དེ། གཙང་རློང་གི་མེས་



  6  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྟློན་ཚོན་པློ་ཡིན། ཀ་ཐློག་ཏུ་ཁྱུང་ཆེན་ལིང་བ་དེ། ཁློ་མི་གཞི་ཁྱུང་དང་འདྲ་བ་ཡིན། ཁྱུང་

གཤློག་མཐའ་ནས་རྒྱས་པ་དེ། སྙན་བརྒྱུད་ཀི་གདམས་ངག་ཐེབས་པ་ཡིན། ཞེས་དང་། བང་

དུ་ཀ་ཆེན་བཙུགས་པ་དེ། གུང་ཐང་གི་མི་ལ་རས་པ་ཡིན། ཀ་ཐློག་ཏུ་རྒློད་པློ་ལིང་བ་དེ། ཁློ་མི་

གཞི་རྒློད་དང་འདྲ་བ་ཡིན། རྒློད་རེ་སྒློ་མཐའ་ནས་རྒྱས་པ་དེ། སྙན་བརྒྱུད་ཀི་གདམས་ངག་

ཐེབས་པ་ཡིན། ཞེས་སློགས་སློ། །༡ ཤར་གི་ཀ་ཆེན་དློལ་གི་མཚུར་སྟློན་དབང་ངེ༌། བ་མ་མར་

པའི་བཤད་པའི་ཀ་ཆེན་འདེགས་པའི་སློབ་མའི་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན། ཡུལ་དློལ་མདའ། གདུང་

མཚུར། ཡབ་སགས་པ་ཤིན་ཏུ་མཐུ་ཆེ་བ་ཞིག་གི་སས་སུ་འཁྲུངས། དགེ་བཤེས་ལྕེ་པ་སློགས་

ལས་བརློན་འགྲུས་ཆེན་པློས་སློབ་གཉེར་གནང་བས་མཁས་པར་ཆགས། སྐུ་བསློད་རྒྱས། 

འབུམ་བཞེངས་པའི་ཡིག་མཁན་དང་ལབ་གེང་གནང་སྐབས། ད་ལ་གསང་བ་འདུས་པ་ལ་

མཁས་པ་སུ་ཡློད་དྲིས་པས། ཡིག་མཁན་གིས་ང་ཚོས་ཐློས་པ་ལར་ན་ལྷློ་བག་མར་པ་ལས་

མཁས་པ་མེད་ཟེར། དེ་ནས་ཁློང་ལྷློ་བག་ཏུ་བློན་ནས་བ་མ་མར་པའི་སློབ་མར་གྱུར། སྐུ་དག་

མློན་ནག་མཐུ་ཡིས་བཏུལ། དེས་ཐུགས་མཉེས་པའི་ཚུལ་གིས་ཆློས་གནང་ཞིང་རེས་སུ་

རློགས་པར་གནང་བ་ཞལ་བཞེས། རེས་སུ་བ་མ་མར་པ་དློལ་མདའ་རུ་རང་གི་གནས་སུ་གདན་

དྲངས་ཏེ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་ཆློས་རིམ་ལྔའི་མན་ངག་དང༌། རྒྱུད་རྐྱང་གི་བཤད་པ་

ཡློངས་རློགས་གནང༌། དེ་ལ་སློབ་མའི་གཙོ་བློ་ཁམས་པ་རློ་མཉམ་རྡློ་རེ་དང༌། མཁློན་གད་པ་

ཀིརི། མཆིམས་སྟློན་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་སློགས་ཡིན་ལ། མངའ་བདག་མར་པའི་ཆློས་

བརྒྱུད་འཛིན་ཞིང་འཆད་ཉན་གི་ཕིན་ལས་པ་གཙོ་བློ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། ༢ ལྷློ་ཡི་ཀ་ཆེན་གཞུང་གི་

རྔློག་སྟློན་ཆློས་རྡློར། འཁྲུངས་འདས་ཀི་ལློ་ཚིགས་མ་རེད། བ་མ་མར་པའི་བཤད་པའི་ཀ་ཆེན་

འདེགས་པའི་སློབ་མའི་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན། དེབ་སློན་ལས་གསལ་བ་ལར་ན། རྔློག་གི་དང་པློ་ར་

བཟང་པློ་ཞིག་ཕག་རེན་དུ་བསྣམས་ནས་ལྷློ་བག་ཏུ་བ་མ་མར་པར་མཇལ་བ་ལ། བ་མས་ཁློད་

འདི་ཆློས་ཞུ་བའི་ཞུ་རེན་ཡིན་ན་ནི་ཆུང༌། ཞལ་མཇལ་བའི་རེན་ཡིན་ན་ནི་ཆེ་ཞེས་གསུངས། 

དེར་དབང་དང་གདམས་ངག་འགའ་རེ་གནང་ཞིང༌། ཕིས་རི་བློར་སྤན་དྲངས་ཏེ་འབི་གནག་

བདུན་ཅུ་དང༌། སྦྲ། ཁི། ཤེ་མ། ཟློ་བ་གཅིག་བཅས་ཕུལ་ཏེ་ཆློས་ཞུས་པས། དེ་ལ་ཀེ་རྡློ་རེ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

བཤད་པའི་རྒྱུད་གུར། དཔལ་གདན་བཞི་པ། མ་ཧཱ་མཱ་ཡཱ་རྣམས་གནང༌། ཟབ་ཁིད་ཀིས་ཀང་

བསྐྱངས་པར་མར་ལུགས་རྒྱུད་སེ་སེལ་བའི་ཕིན་ལས་པ་གཙོ་བློ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། ༣ ནུབ་ཀི་ཀ་

ཆེན་གཙང་རློང་གི་མེས་སྟློན་ཚོན་པློ། བ་མ་མར་པའི་བཤད་པའི་ཀ་ཆེན་འདེགས་པའི་སློབ་

མའི་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན། མང་སྟློད་སྟག་ཚལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། མཚན་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་

གསློལ། གདན་ས་དློ་བཏབ། རེ་བ་མ་མར་པ་ལ་འབུལ་མློ་ཆེ་ལན་གསུམ་མཛད་ཅིང་ཞབས་

ཏློག་གིས་མཉེས་པར་མཛད། རྒྱུད་བརག་གཉིས་དང༌། མ་ཧཱ་མཱ་ཡཱ་སློགས་གདམས་ངག་མཐའ་

ཡས་པ་གནང༌། བརག་གཉིས་ཀ་ཊིཀ་མཛད། བདེ་དགེས་གསང་གསུམ་དང༌། མཱ་ཡཱ། ཐློད་པ་

རྣམས་ཀི་བཤད་གྲྭ་བཙུགས། སློབ་མ་ཡང་ཞང་བསློད་ནམས་ནམ་མཁའ་སློགས་གྲུབ་ཐློབ་དུ་

མ་བསྐྱངས་ཏེ་མངའ་བདག་མར་པའི་ཕིན་ལས་པ་གཙོ་བློར་གྱུར། ༤ བང་གི་ཀ་ཆེན་གུང་ཐང་

གི་མི་ལ་རས་པ། མངའ་བདག་མར་པ་ལློ་ཙཱ་བའི་སྒྲུབ་པའི་ཀ་ཆེན་འདེགས་པའི་སློབ་མའི་གཙོ་

བློ་ཡིན། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༠༤༠ལློར་སྟློད་མངའ་རིས་གུང་ཐང་དུ་སྐུ་

འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ན་ཨ་ཁུ་དང༌། ཨ་ནེའི་བན་དུ་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་མློང་བའི་སྟབས་ཀིས་ཨ་

མའི་བཀའ་བཞིན་བ་མ་གཡུང་སྟློན་ཁློ་རྒྱལ་ལས་མཐུ་བསབས་པས་ཚེགས་མེད་གྲུབ། མཐུ་

གཏད་ཀི་སློ་ནས་ཨ་ཁུ་དང་ཨ་ནེ་ལ་ངན་ལན་སློག །ཡུལ་དུ་སེར་བ་ཕབ་སྟེ་མུ་གེའི་རྐྱེན་བས་པ་

སློགས་སྐུ་ཚེ་སྟློད་ལ་མི་དགེ་བ་མང་པློ་བསགས། དེར་ངེས་འབྱུང་སྐྱེས་ནས་བ་མ་མར་པ་བསྟེན། 

དཀའ་སྤད་དང་སྙིང་རུས་ཀི་སློ་ནས་བ་མའི་བཀའ་བཞིན་སྒིབ་སྦློང་སློམ་སྒྲུབ་བས་པས་ཚེ་

གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་གྲུབ་པའི་གློ་འཕང་ཐློབ། མཐར་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་

༡༡༢༣ལློར་སྐུ་གཤེགས་ཚུལ་སློགས་རྒྱས་པ་མི་ལའི་རྣམ་ཐར་ལས་གསལ་བ་བཞིན་ནློ། །

ཀཿ མཆློག་དགློན། རབ་བྱུང་སློན་གི་སྤི་ལློ་དགུ་བརྒྱ་ཙམ་ལ་རིག་འཛིན་ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་ནས་

གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབར་

ཁམས་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀ་འཇའ་ལ། དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་དཔལ་ཡུལ་རློང་གི་ལ་ཞིག།  

ཀ་གཉིས་པ། [མངློན]ཁྭ་ཏ།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀ་ཏློ་ར། ཟང་རག་སློགས་ལས་བཟློས་པའི་གཞློང་པ།  

ཀ་ཏྱའི་བུ། [ལེགས]ཤཱཀ་མུ་ནེའི་དངློས་སློབ་ཉན་ཐློས་མཐའ་འཁློར་འདུལ་བའི་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་

ཞིག་ཡིན་པ་ཉན་ཐློས་ཀི་ར་བའི་སེ་བཞིའི་གནས་བརན་པའི་སེའི་སློལ་གཏློད་མཁན།  

ཀ་རེན། ཀ་བ་མི་གཡློ་བ་བརན་པློར་ཡློང་པའི་ཆེད་དུ་འཇློག་པའི་ཤིང་རེན་སློགས་རེན་གང་རུང་གི་དློན།  

ཀ་བསྟློད། ཚིག་རང་རེ་རེའི་ཐློག་མཐའ་བར་གསུམ་གང་རུང་དུ་ཀ་སློགས་གསལ་བེད་རིམ་པར་

བསྒིགས་པའི་བསྟློད་པ།  

ཀ་སྟེགས། ཀ་བ་འཇློག་པའི་སྟེགས་བུ།  

ཀ་ཊ་ལྷ་ཁང་། མིང་གཞན་དུ་རིགས་ལན་སྨིན་གློལ་གིང་ཟེར། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་

མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་དགློན་ལུང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀ་ཐུང་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།  

ཀ་ཐློ། ཨང་ཀིའི་ཚབ་ཏུ་ཀ་ཁའི་རིམ་པ་བསྒིགས་པའི་ཐློ་ཡིག །

ཀཿ ཐློག་དགློན། གསང་སགས་རིང་མའི་དགློན་ཆེན་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན། རབ་བྱུང་གསུམ་

པའི་ས་ཡློས་སྤི་ལློ༡༡༥༩ལློར་ཀ་དམ་པ་བདེ་གཤེགས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་

ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཔལ་ཡུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀཿ ཐློག་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ༡༩༣༨ལློར་པད་གུར་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པ་

ཀཿཐློག་གྲུབ་ཆེན་གིས་སེ་པ་འདིར་ནག་སར་དགློན་པ་ཞིག་བཏབ། སྤི་ལློར་༡༩༥༢ལློར་དགློན་

འདི་སེ་བློ་ཁློག་ཏུ་གཏན་ཆགས་ཅན་གི་དགློན་པར་ཆགས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་

ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆུ་དམར་ལེབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀཿ ཐློག་བ་རབས་བཅུ་གསུམ། ཤེས་རབ་སེང་གེ རྡློ་རེ་རྒྱལ་མཚན། བམས་པ་འབུམ། (ཀརྨ་པཀི་

ལས་བསྙེན་པར་རློགས) སྤན་ས་རིན་པློ་ཆེ་ཞེས་དབློན་པློ་བསློད་ནམས་འབུམ། དབུ་འློད་པ་

ཡེ་ཤེས་འབུམ། བང་ཆུབ་དཔལ་བ། བསློད་ནམས་བཟང་པློ། ཀུན་དགའ་འབུམ། དབང་ཕྱུག་

དཔལ་བ། བློ་གློས་འབུམ་པ། བློ་གློས་སེང་གེ བང་ཆུབ་བློ་གློས། བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་དང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

བཅུ་གསུམ་མློ།  

ཀཿ ཐློག་རིག་འཛིན་ཆེན་པློ། གསང་སགས་ས་འགྱུར་གི་རིག་འཛིན་དམ་པའི་སྐྱེས་མཆློག་ཅིག་སྟེ་

མཚན་ཡློངས་གགས་སུ་ཀཿཐློག་རིག་འཛིན་ཆེན་པློར་ཞུ་ཞིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་

སྟག་སྤི་ལློ་༡༦༩༨ལློར། མདློ་སྨད་ས་ངན་བསློ་བ་ཞེས་པའི་གློང་དུ་ཡབ་རྔུ་བ་ཨ་ཏི་མགློན་

པློའམ་ཇློ་བློ་སྐྱབས་དང་། ཡུམ་སློ་བཟའ་རྡློ་རེ་འཚོ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། དགུང་གངས་

ང་བདུན་པ་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་༡༧༥༤ལློར་སར་བལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས། དེའི་ཕི་ལློ་མངའ་རིས་མང་

ཡུལ་སྐྱིད་གློང་དུ་ཕེབས་ནས་གནས་དེར་དགློངས་པ་རློགས།  

ཀཿ ཐློག་བསམ་གཏན་དགློན། ཧ་ལམ་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པ་ཙམ་ལ་བློན་དགློན་ཞིག་ཆགས། 

དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཇློ་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་དང་རིང་མ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་འགྱུར་བར་བཤད། 

གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་བཀྲ་ཤིས་གིང་ལ་ཡློད།  

ཀ་དག །སྟློང་པ་ཉིད། ཀ་ནས་དག་པ་སྟེ་ཐློག་མ་ཉིད་ནས་དྲི་མ་མེད་པ།  

ཀ་དག་ཁེགས་ཆློད། གསང་སགས་རློགས་པ་ཆེན་པློའི་ཉམས་ལེན་གི་གནད། ལེ་ལློ་ཅན་འབད་

མེད་དུ་གློལ་བའི་གདམས་པ་སྟེ། གཞི་གནས་ལུགས་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་དེ་གློལ་ལུགས་ཆེན་

པློ་བཞིའི་ངང་དུ་གནས་པ་ཉིད་ངློ་རང་ཐློག་ཏུ་འཕློད། ཐག་ཆིག་ཐློག་ཏུ་ཆློད། གདིང་གློལ་ཐློག་

ཏུ་བཅའ་བ་བཅས་ཀིས་ཆློས་ཉིད་ཀ་དག་མ་བཅློས་གཉུག་མའི་དློན་ལ་ཡེ་བབ་སློར་བཞག་གི་

སྐྱློང་ཚུལ་ཞིག་ཡིན།  

ཀ་དང་དམག་སར། ཀ་དང་དམག་སར་སར་ནི་མདའ་ཤློག་དང་པློ་སྟེ་ཉེན་སྲུང་དམག་དཔུང་ཡིན་ལ། 

ར་དམག་མི་གངས་ཆིག་སྟློང་ཡློད་པ་དེའི་མདའ་དཔློན་ཕློ་ལྷ་སས་རྡློ་རེ་དབང་འདུས། སྲུང་ཡུལ་

གཙོ་བློ་ལྷ་ས་ནློར་བུ་གིང་ཁ། དྲག་ཆས་ལག་ཆ་ལ་མེ་སྒློགས་དང་ཨི་སིན་གྷང་བཞི། སི་རིན་

གྷང་ཞེ་དྲུག། ཨི་སིན་ཀྲེན་གྷང་ཉིས་བརྒྱ། དབིན་ཇིའི་ཁ་ཐུང་དྲུག་བརྒྱ། ལག་བློགས་ཆུང་བ་

འགའ་ཡློད། ལློ་རྒྱུས་ཀི་འཕེལ་རིམ་སྐློར། མདའ་ཤློག་དང་པློ་ནི་ཆིན་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་

ཞློན་ཐློང་ཁིར་བཞུགས་སྐབས་བཙུགས་ཤིང༌། དེའི་དྲག་ཆས་དང་གློན་ཆས་ལེགས་ལ། ཏཱ་

ལའི་བ་མའི་སྐུ་སྲུང་དམག་མི་ཡིན་པར་མ་ཟད། བློད་དམག་གི་གཙོ་ཁག་ཅིག་ཡིན། མདའ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཔློན་སློ་སློའི་རྒན་པ་ཚོ་དེའི་མདའ་དཔློན་ལ་བཞག་ཅིང་༡༩༥༦ ལློར་བཅིངས་འགློལ་དམག་

ལ་བསྒྱུར་ནས་མདའ་དཔློན་སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ལ་ཧྲང་ཞའློ་དམག་དཔློན་གི་ཐློབ་ཐང་

བསྩལ། ༡༩༥༩ ལློར་ཟིང་འཁྲུག་ལ་ཞུགས་པས་ཚར་དུ་གཅད་བར་འཁེལ་པས་བློས་བློལ་ཕིན།  

ཀ་དམ་པ། [ལེགས] ① ཤིང་ཚོགས་ཅན། ② ཆུ་བ་མཐིང་རིལ་ལམ་ཆུ་སྐྱར།  

ཀ་དམ་པ་ཅན། [མངློན]སྤིན་པ།  

ཀ་དམ་པ་བདེ་གཤེགས། མཚན་དངློས་ཤེས་རབ་སེང་གེའམ། མཚན་གཞན་བ་མ་ཤར་པ་སློབས་

པ་མཐའ་ཡས་ཀང་ཟེར། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༡༢༢ལློར་མདློ་ཁམས་སྤུ་འབློར་

སང་སུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་ཡློས་ལ་ཁམས་སེ་དགེར་ཀཿཐློག་དགློན་པ་བཏབ། 

ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༡༩༢ལ་སྐུ་གཤེགས།  

ཀ་དར། རེན་འབེལ་བེད་སྐབས་ཀ་བ་ལ་སྒློག་པའི་དར་དཀར།  

ཀ་རྡློ། ཁང་པའི་ཀ་གདན་འཇློག་རྒྱུའི་རྡློ་ལ་ཀ་རྡློ་ཟེར།  

ཀ་སེ། ① བློད་ཡིག་གསལ་བེད་ཀི་སེ་པ་དང་པློ་སྟེ། ཀ་ཁ་ག་ང་། ② ལེགས་སྦར་གསལ་བེད་ཀི་

སེ་པ་དང་པློ་སྟེ། ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང་།  

ཀ་གདུང་བརེགས་མ་བཅུ་གསུམ། བློད་གནའ་རབས་ཀི་རྒྱུན་སློལ་འཛུགས་སྐྲུན་གི་སྐབས་ཁང་

པའི་ནང་གི་ཤིང་བརེགས་རྒྱན་སྤློས་རྒྱས་ཤློས་ལ་སྣ་ཁ་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་ཡློད་པ་དང་། རྒྱས་

བསྡུས་འབིང་གི་དབང་དུ་བས་ན་བཅུ་གསུམ། བསྡུས་པའི་དབང་དུ་བས་ན་དགུ་ཡློད་པས། 

རྒྱས་ཤློས་ནི། ༡ ཀ་བ། ༢ བེ། ༣འབེན་ལློག །༤ གཞུ། ༥གདུང་སྟན། ༦ གང་སྣ། ༧ དུང་མ། 

༨གདུང་ཁེབས། ༩ རིན་པློ་ཆེ། ༡༠ པདྨ། ༡༡ པད་ཁེབས། ༡༢ སྤིན་ཆུང་། ༡༣ མཆློད་

བརེགས། ༡༤ བབས་ཁེབས། ༡༥བབས་བརྐྱང་མ། ༡༦ བབས་བསྐུམས་མ། ༡༧ ལྕམ། 

༡༨ཁ་ཤིང་། ༡༩ གེན་རེ། ༢༠ གག་སང་། ༢༡ ལྕམ་བཀག་བཅས་ཡིན་ནློ། །

ཀ་མདའ་དགློན། ① རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༦༥༦ལློར་བཏབ། དགློན་དེ་ཐློག་

མར་ཀ་གཞུང་གི་ལུང་མདའ་རུ་ཆགས་པས་ཀ་མདའ་དགློན་ཟེར། ཕིས་སུ་ཨ་དྲག་ར་དམར་

གི་དམག་གིས་ཡུལ་ཕུད་པའི་བན་རྒན་དྲུག་ཅུས་བཏབ་པར་ཟེར། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀ་མདའ་དགློན། ② མིང་གཞན་ཀི་ཀུ་ཁུ་བྱུག་དགློན་ཟེར། 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།  

ཀ་མདློ་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་རློང་། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་དུས་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་བ་ཡན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀ་ནི་ཀ [ལེགས]སར་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་པློ་ཞིག་སྟེ། དུས་རབས་དང་པློའི་མཇུག་ཏུ་དྲག་ཤུགས་

ཀིས་རྒྱལ་ཕན་གཞན་རྣམས་བཏུལ་ནས་ཇན་ཏློ་ལ་ཞེས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས། ཚེ་མཇུག་

ཏུ་སངས་ལ་རྒྱས་སྐྱབས་སུ་བསྟེན་ནས་དགློན་སེ་དང་མཆློད་རེན་མང་པློ་བཞེངས། སློབ་

དཔློན་ར་དབངས་བཤེས་གཉེན་དུ་བསྟེན་ནས་བསྟན་པ་སྲུང་སྐྱློང་བས། ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུ་དག་

བཅློམ་པ་མང་པློ་གདན་དྲངས་ཏེ་སེ་སྣློད་གསུམ་ལས་བཏུས་པའི་བེ་བག་ཆེན་པློ་ཞེས་པའི་

བསྟན་བཅློས་བསྒིགས།  

ཀ་ནི་སློ་བཞིའི་མཆློད་རེན། ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བང་རྒྱུད་ཁློམ་ལམ་དུ་སར་ཡློད་མཆློད་རེན་

སློ་བཞི་མའི་མིང་།  

ཀ་གནམ། སློ་བློ་ཡུལ་གི་ཀ་གནམ་ཞེས་པའི་ས་མིང་ཡིན།  

ཀ་གནམ་རྒྱལ་པློ། སར་སློ་བློ་ཡུལ་སེ་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུར་བའི་དཔློན་པློ་ཡིན། འདིའི་རྒྱུད་པ་ནི་

རྒྱལ་པློ་གི་གུམ་བཙན་པློའི་སས་གསུམ་ཀློང་པློའི་ཡུལ་དུ་བློས། སས་ཤ་ཁི་སྤུ་མིའི་རྒྱལ་པློ་

མཛད། དེ་ནས་བཟུང་དེའི་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀིས་ཡུལ་འདི་དབང་བསྒྱུར་མཛད་པ་ལ་སློ་བློ་ཀ་

གནམ་རྒྱལ་པློ་ཞེས་ཡློངས་སུ་གགས་པ་འདི་བྱུང་། སྤི་ལློའི་༡༩༣༠ཡས་མས་ཙམ་བར་ཧ་

ལམ་སློ་བློ་རང་སེ་རང་དཔློན་གི་རྣམ་པ་ལ་བུ་ཞིག་ཆགས་ཡློད་པ་རེད། བློད་སེ་པ་གཞུང་ལ་

སྐབས་འགར་ལློ་ཁལ་མཇལ་བ་དང་སྐབས་འགར་ལློ་ཁལ་མི་མཇལ་བ་ཁལ་རིགས་ལས་གཡློ་

གང་ཐུབ་བེད་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། སྤི་ལློ་༡༩༣༠ལློ་ཙམ་ནས་སེ་པ་གཞུང་གིས་སློ་བློ་ཀ་གནམ་

སེ་པ་ལ་དམག་དྲངས་ཏེ་དམག་འཁྲུག་ཉིན་ཁ་ཤས་བས་རེས། ཀ་གནམ་རྒྱལ་པློ་དབང་ཆེན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བདུད་འདུལ་སྐུ་འཁློར་དང་བཅས་པ་རྒྱ་གར་ལ་བློས་བློལ་ཕིན་པ་དང་། ཀ་གནམ་རྒྱལ་པློའི་

ས་གཞིས་ཡུལ་གྲུ་རྣམས་སེ་པ་གཞུང་གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་ཞིང་། སློ་བློ་སྤི་ཁབ་ལས་ཁུང་

བཙུགས་ཤིང་། ཇ་དང་དམག་མིས་ས་སྲུང་བས་པ་རེད།  

ཀཿ གནམ་སེ་པ། ཀ་གནམ་རྒྱལ་པློས་དབང་བསྒྱུར་བ་ཡུལ་གི་སྤུ་བློའི་ཡུལ་གྲུ་སྤིའི་མིང་ཡིན།  

ཀ་པ། ཀ་ཁའི་རིམ་པ་ལར་བསྒིགས་པའི་དང་པློ་མཚོན་བེད། དེབ་ཀ་པ། སེ་ཚན་ཀ་པ།  

ཀ་པ་ར་ལག །ཤིང་ཆེ་ཆུང་འདྲ་མཚུངས་ཡིན་པའི་ཡལ་ག་གཉིས་སམ་གསུམ་སློགས་ཡློད་པ་ལ་

ཤིང་ཀ་པ་ར་ལག་ཅན་ཟེར།  

ཀ་པ་ལའི་ཡུལ། རྒྱ་གར་གི་གློང་ཁེར་སེར་སྐྱའི་མིང་ཡིན་ཅིང་། བཅློམ་ལན་འདས་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་

གནས་ཡིན།  

ཀ་པི། སློ་ངའི་སྤི་དཀར་གི་ནང་དུ་སུག་པའི་ཁུ་བ་དང་སྤིན་ཆུ་ཅུང་བསེས་ཏེ་དཀྲུག་དཀྲུག་བཏང་

རེས་སུ་འགུལ་མེད་དུ་བཞག་ནས་དྭངས་སིང་ཕེ་དགློས། ཁུ་བ་དྭངས་མ་དེ་དཀར་པློའི་ནང་དུ་

བསེས་ནས་རས་གཞི་བཏུལ་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས།  

ཀ་པེད། ལློ་གཅིག་སྐྱེ་བའི་རི་ཤིང་ཞིག་གི་འབས་བུའི་མིང་ཡིན། ཤུན་ཁློག་མཐུག་ལ་ས་བས་སྣུམ་

ནག་གི་སྣློད་བེད་ཆློག་ཅིང་ས་བློན་སྨན་བེད་ཆློག །

ཀ་པེད་འབས་བུ། ཀ་པེད་ནི་ས་བློན་སྤད་ནས་ཞིང་དུ་བཏབ་ནས་ལློ་གཅིག་སྐྱེས་པའི་སློ་རིགས་

ཡིན་ལ་མཚོ་ངློས་ལས་རྨིར་3000མན་གི་ཚ་བ་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ་ཁག་དང་། བློད་ཀི་ར་ཡུལ་

དང་། སློ་བློ། མེ་ཏློག་སློགས་རློང་ཀླུང་རྣམས་སུ་འདེབས་འཛུགས་བེད་ཀི་ཡློད། སློང་པློའི་མཐློ་

ཚད་རྨེ་ཁི་0.30~.4ཙམ། ཤིང་སློགས་དངློས་པློ་གཞན་ལ་འཁི་བ་དང་། ས་ངློས་ནས་ཕན་ཚུན་

རིང་པློར་བརྐྱངས་ནས་སྐྱེ་བ། སློང་པློ་དང་ཡལ་གའི་ངློས་སུ་འབར་བག་ཅན་གི་སྤུ་ཆུང་རྩུབ་

མློས་ཁབ་པ། ཡལ་ཕན་ཕ་མློ་དུང་འཁིལ་དབིབས་རང་གི་ཡལ་ག་ལ་འཁྱུད་པའམ། བཅུས་

སྒིམ་བརྒྱབ་ནས་སྐྱེ་བ། མེ་ཏློག་དཀར་པློ་སྦུབ་ཅན་འདབ་མ་ལྔ་རེ་ཡློད་པ་ཡལ་བའི་རེས་སུ་

འབས་བུ་ལང་སྐྱ་འདློགས་པ་སྙི་ལ་འབློལ་ཞིང་། སྨིན་ནས་རིམ་པས་མདློག་སེར་སྐྱ་དང་། ངློ་

བློ་ཡང་ས་བ་ཤིང་གི་རང་བཞིན་དང་ཕློགས་མཐུན་པར་འགྱུར་བ། ཆེ་བ་ལུག་གློད་ཙམ་དང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཆུང་བ་ཁུ་ཚུར་ཙམ། དབིབས་ལྒང་ཕུག་གམ། ཡང་ན་བུམ་དབིབས། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་འབས་

བུ་སྟེ། ཟླ་༡༠པའི་སྐློར་དང་དགུན་དུས་འབས་སྐློགས་ཀི་ནང་ནས་བངས་ནའང་རུང་།  

ཀ་པཱ་ལ། [ལེགས] ① གློ་བློའི་ཀ་ལི།  མིའི་ཐློད་རུས། ② བདེ་བ་སྐྱློང་སྟེ། མིའི་ཐློད་པ་ལས་བཟློས་

པའི་སྣློད་ཅིག །

ཀ་སྤུངས། ཕློ་བང་དང་ལྷ་ཁང་ལ་བུའི་གཞུང་སློ་ཆེན་མློའི་མདུན་ངློས་སུ་སློ་ཁང་སྟེ་དེང་སང་སློ་

ཁམས་ཞེས་འབློད་པ་དེ་ཡིན།  

ཀ་དཔེ། ཀ་ཁའི་དཔེ་སྟེ། ཡིག་གཟུགས་འབི་ཀློག་གི་ཐློག་མར་མཁློ་བའི་མ་དཔེ།  

ཀ་ཕིབས། ཕློགས་གཅིག་ལ་རིག་པ་མེད་པའི་ཐློག་གཡབ་ཅན་གི་སློད་གནས། གཞློགས་གཡས་

གཡློན་གཉིས་སམ་གཞློགས་གཅིག་ལ་ཀ་བ་མང་པློ་གལ་བསྟར་བསྒིགས་པའི་དཀིལ་དུ་འགློ་

ལམ་དང་། སྟེང་དུ་ཐློག་བཀབ་པའི་ཁམས་རིང་པློ་ཞིག་གློ །

ཀ་ཕུར། ཕྱུགས་འདློགས་བེད་ཀི་ཕུར་པ་རིང་པློ། མཛོ་ཀ་ཕུར་ལ་བཏགས།  

ཀ་ཕློར། ཆུ་འཁློར་གི་སློག་ཤིང་ཀ་འགློའི་འློག་གི་ཤིང་སློར།  

ཀ་ཕེང་། ① གསལ་བེད་ཡི་གེའི་སེ་ཚན། ② བློད་ཡིག་གསལ་བེད་ཀ་ནས་ཨ་བར་གི་རིམ་པ།  

ཀ་འཕན། གློས་ཆེན་དང་རས་སློགས་ལས་བཟློས་པའི་ཀ་བའི་རྒྱན་ཞིག །

ཀ་བ། ① ཁང་པའི་གདུང་མ་འདེགས་བེད། ཀ་བ་རིང་པློ། ཀ་བ་སློམ་པློ། ② སློག་ཤིང་ལ་བུའི་དཔེ། 

③ ཕིའི་དབིབས་ཀ་བ་དང་འདྲ་བའི་དཔེ། རི་མཐློན་པློ་གནམ་གི་ཀ་བ་འདྲ།  

ཀ་བ་བུམ་པ་ཅན། ལྷ་ས་འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཀ་བ་ཞིག །འདི་བའི་ཉེ་སར་བློད་རྒྱལ་སློང་

བཙན་སམ་པློས་བསྟན་པ་དར་བའི་སྨློན་ཚིག་གིས་རིན་པློ་ཆེའི་གཏེར་སས་ཡློད་པར་

གསུངས།  

ཀ་བ་སྦྲུལ་མགློ་ཅན། ལྷ་ས་འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཀ་བ་ཞིག །དེའི་འློག་བློད་རྒྱལ་སློང་

བཙན་གིས་མཐུ་སགས་ཀི་གཏེར་སས་ཡློད་ཟེར།  

ཀ་བ་ལི། [ལེགས]དཔེ་སྣློད་ཤློ་ཀ་ལིའི་མིང་།  

ཀ་བ་ཤིང་ལློ་ཅན། ལྷ་ས་འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཀ་བ་ཞིག །དེའི་འློག་བློད་རྒྱལ་སློང་བཙན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གིས་སློ་ཕྱུགས་དར་བའི་སྨློན་ཚིག་གི་གཏེར་སས་ཡློད་ཟེར།  

ཀ་བ་ཤཱཀ་དབང་ཕྱུག །ཇློ་བློ་རེ་ཨ་ཏི་ཤའི་དངློས་སློབ་བགེས་པའི་གས་ཡིན་ནློ། །

ཀ་བ་སེང་མགློ་ཅན། ལྷ་ས་འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཀ་བ་ཞིག །དེའི་འློག་བློད་རྒྱལ་སློང་

བཙན་གིས་སློ་ཕྱུགས་དར་བའི་སྨློན་ཚིག་གི་གཏེར་སས་ཡློད་ཟེར།  

ཀ་བའི་ངློས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙེད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་cylinder ཟེར།  

ཀ་བེ་ཀློ་བེ།  

ཀབ་ཀློབ་སྟེ་མཉེན་པློ་མེད་པ། ཀློ་བ་བསྐམས་ནས་ཀབ་ཀློབ་ཏུ་གྱུར།  

ཀ་དབག །

ཀ་བ་གཉིས་བར་གི་སྟློང་ཆ།  

ཀ་མ་པ་ཤེས་རབ་འློད།  

རབ་བྱུང་དང་པློའི་མེ་བ་སྤི་ལློ་༡༠༥༧ལློར་ལན་པ་མདར་སྐུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་མཚན་ལ་ཤེས་རབ་

འློད་ཞུ། འདི་ཉིད་ཀིས་ཀ་མ་དགློན་པ་བཏབ། དགེ་འདུན་བདུན་བརྒྱ་ཙམ་འཚོགས། མཐར་

དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་དློན་ལྔ་པ་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ལྕགས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༡༣༡ལློར་སྐུ་གཤེགས།  

ཀ་མ་རུ། [ལེགས]རྡློ་ས་ཞིང་དཀར་བ་ཞིག །

ཀ་མ་ལ་གུཔྟ། འདི་ལློ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པློས་བསྟེན་མློང་བའི་པཎི་ཏ་ཆེན་པློ་ཞིག །

ཀ་མ་ལ་རཀྵ�་ཏ། རྒྱ་གར་གི་ནང་པའི་གནས་གཞི་ཆེ་ཤློས་གས་བི་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལའི་མཁན་ཐློག་བཅུ་

གཉིས་པ་ཡིན་པ་དང་མདློ་སགས་ཀི་གཞུང་ཐམས་ཅད་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཕར་ཕིན་དང་། 

གསང་བ་འདུས་པ། གཤིན་རེ་གཤེད་བཅས་ལ་མཁས་པ་ཕུལ་དུ་ཕིན་པའི་པཎི་ཏ་ཞིག་ཡིན་

ནློ། །ཇློ་བློ་རེ་ཨ་ཏི་ཤ་དང་། མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པློ་རྣལ་འབློར་ལ་སློགས་པའི་བ་མ་ཡིན།  

ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ། པདྨའི་ངང་ཚུལ་ཏེ་དུས་རབས་བརྒྱད་པར་རྒྱ་གར་ཤར་ཕློགས་སུ་བྱུང་བའི་རྣལ་

འབློར་སྤློད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་སློབ་དཔློན་ཞིག །འདི་ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་སྐབས་བློད་

དུ་གདན་དྲངས་ནས་ཧྭ་ཤང་མ་ཧ་ཡ་ནའི་ལ་བ་སྟློན་མིན་ཏེ་ཅིག་ཅར་བའི་ལ་བ་དང་། བློ་དི་ས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཏྭ་སློགས་ཀི་ལ་བ་ཙེན་མིན་ཏེ་རིམ་གིས་པའི་ལ་བ་གཉིས་མ་མཐུན་པར་རློད་པ་བས་མཐར་

ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་རྒྱལ་ཞིང་སློམ་རིམ་རྣམ་གསུམ་ཡང་མཛད།  

ཀ་མད། བློད་ཡིག་གསལ་བེད་ཀ་ལ་སློགས་པ། ཀ་མད་སུམ་བཅུ།  

ཀ་མི་ཡམ། [ལེགས]མཚེར།  

ཀ་མིག །བློད་ལུགས་ཁང་པ་ཆེ་ཆུང་བརི་སྟངས་ཀ་བ་གཅིག་གི་སའི་རྒྱ་ཁློན། ཁང་པ་ཀ་མིག་

གསུམ་གི་ས་ཡློད།  

ཀ་མེད། ཐབས་ཤེས་མེད་པ། མི་བེད་ཀ་མེད་རེད། སྙན་གཙེར་ཕན་བུ་མི་ཞུ་ཀ་མེད་བྱུང་།  

ཀ་མེད་ར་ར། ལྷ་སའི་བར་སྐློར་གི་ཤར་དུ་ཡློད་པའི་ཀ་མེད་ར་ར་ཞེས་པའི་ཁང་པ་དེ་ནི་བཙན་པློ་སློང་

བཙན་སམ་པློས་ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་སྐྲུན་མཛད་སྐབས་ཀི་ཆིབས་ར་ཡིན་སྐད།  

ཀ་མློ་ཉ། མི་ཉག་གི་སྐད་ཀི་ཐར་ནུའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་ཡིན་ཞེས་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་

བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས་གསུངས།  

ཀ་རློམ། སྙན་ངག་ཚིག་རང་རེ་རེའི་ཐློག་མཐའ་བར་གསུམ་གང་རུང་དུ་ཀ་སློགས་གསལ་བེད་རིམ་

པར་བསྒིགས་པའི་རློམ་ཡིག །

ཀ་ཚལ། མལ་དྲློ་བརྒྱུད་འབི་གུང་ངློས་སུ་འགློ་བའི་ལམ་བར་གི་ཁ་ནུབ་ཏུ་བལ་བའི་རི་ལེབས་སུ་

ཡློད་པའི་ཀ་ཚལ་ལྷ་ཁང་སྟེ། རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློས་ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་མ་

བཞེངས་གློང་བཏབ་པའི་མཐའ་འདུལ་གི་ལྷ་ཁང་བཞིའི་གས་བློད་ཀི་ས་དབིབས་སིན་མློ་གན་

རྐྱལ་གི་གཟུགས་ལར་གནས་པའི་དཔུང་མགློ་གཡས་པ་གནློན་པའི་ཆེད་དུ་བཞེངས་པ་ཡིན་

ཞེས་བཤད་སློལ་ཡློད།  

ཀ་ཚལ་དགློན། གནས་འདིར་ཐློག་མར་ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློས་ལྷ་ཁང་ཞིག་བཏབ་པར་

བཤད། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༥༥༣ལློར་འབི་གུང་རེ་བཙུན་རིན་ཆེན་ཕུན་

ཚོགས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་

ཁེར་མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད །  

ཀ་གཞུ། ཀ་མགློ་དང་དློན་གཅིག །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀ་བཞི་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༢༦༢ལློར་ཀརྨ་པཀྵ�འི་དངློས་སློབ་གློང་མ་རིན་

ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ནམ་བརན་ལློ་ཞེས་པས་བཏབ། སྐབས་དེར་གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། 

ཕིས་དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་སྐབས་སུ་མི་ཉག་ཕློགས་ཀི་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགློན་པ་རྣམས་གྲུབ་

མཐའ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར་བས་ད་ལ་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རའུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀ་བཞི་དགློན། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཚེས་འགློ་ཙམ་ན་དགའ་ལན་པ་ཞྭ་ལུ་ལེགས་པ་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།  

ཀ་བཞི་གདུང་བརྒྱད། ཀ་བ་བཞི་དང་གདུང་མ་བརྒྱད་ཡློད་པའི་ཁང་མིག །མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་ཐར་

དུ། ཚང་མང་ཀ་བཞི་གདུང་བརྒྱད་དེ། །དུས་དེང་སང་སེང་གེའི་ཡ་མགལ་འདྲ། ཞེས་གསུངས།  

ཀ་བཞི་མ། བློད་ལུགས་ཀི་ཁང་པའི་རྒྱ་ཁློན་འཇལ་བེད་ཀི་ཚད་གཞི་ཞིག་སྟེ། མཐའ་བསྐློར་གི་རིག་

པའི་ནང་དུ་ཚུད་པའི་ཀ་བ་རྣམས་མ་རིས་པར་ཁང་པའི་གཞུང་དུ་ཀ་བ་བཞི་ཡློད་པར་ཟེར།  

ཀ་གཟློང་། རང་འཐག་ལ་སློ་འདློན་བེད་ཀི་གཟློང་།  

ཀ་འློག་སགས་དགློན། སགས་པ་ནག་པློ་དགུང་འཕུར་ཞེས་པས་བཏབ། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་

མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་སློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀ་ཡ། [ཞང་སྐད]ལུས་ངག །

ཀ་ཡ་ཁློག་རླིག །གཡག་དང་ལུག་སློགས་སེམས་ཅན་འགའ་ཞིག་རླིག་རིལ་གཉིས་པློ་ཡ་གཅིག་ཕིར་

མངློན་ལ། ཡ་གཅིག་ཁློག་ཏུ་སས་པས་ཕིར་མི་མངློན་པའི་རིགས་ཤིག་ཡློད་པ་དེའི་མིང་ཡིན།  

ཀ་ཡེ། རང་མཉམ་ལ་འབློད་པའི་སྒ།  

ཀ་ར། ① འབློག་པ་རྣམས་ཀི་སྦྲ་ཡི་ཆློན་ཐག་འདེགས་ཆེད་དང་། སྦྲ་ཡི་གདུང་མ་འདེགས་ཆེད་

གཉིས་ཀ་ལ་གློ །སྦྲ་ཀ་ཡང་ཟེར། ② མངར་ཟས་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། 

ནུས་པས་ཚ་བ་སེལ། གློ་འཇགས། དབང་པློ་གསལ་བར་བེད་། ལུས་སྟློབས་གསློ། །ཚ་བ་ཁག་

མཁིས་ལ་ཕན་པའི་སྨན་ནུས་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཀ་ར་དགློན། ① རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༢༩༠ལློར་སྤྲུལ་སྐུ་བང་ཆུབ་རྒྱ་མཚོས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འདབ་

པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀ་ར་དགློན། ② ལློ་ངློ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་གི་སློན་དུ་གྲུབ་ཐློབ་མ་ཎི་རིན་ཆེན་སློགས་ནས་གསར་

འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆུ་ཆེན་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀ་ར་ཤིང་། བེ་མ་ཀ་ར་སློགས་བཟློ་བེད་བུར་ཤིང་།  

ཀ་ར་གཤློང་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་སྤི་ལློ་༡༩༥༠ལློར་རློང་དམར་དགློན་གི་གྲྭ་པ་གུ་

བས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྨ་ལྷློ་རེ་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀ་ར་ཧ་རི། [ལེགས]བུ་རམ།  

ཀ་རག །རིག་ངློས་སློགས་ལ་འབྱུག་བའི་ས་རི་དཀར་པློ་ཞིག །

ཀ་རཉྫ། [ཞང་སྐད་]ལག་པའི་ཐལ་སྦློར་ཏེ་ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་

པས་ཕློ་བའི་མེ་དྲློད་སྐྱེད་པར་བེད།  

ཀ་རས་ཁ་བངས། ཀ་ར་དཀར་པློས་སྨན་གི་རློ་ཁ་བ་དེ་མ་ཡལ་བར་དུ་སྨན་གི་བུངས་བསྐྱེད་དགློས་

པའི་དློན་ཡིན་ཞེས་བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་དཀའ་འགེལ་གཞུང་དློན་རབ་

གསལ་ལས་གསུངས།  

ཀ་རི་ཀ། རྒྱ་གར་སྐད་སྟེ། བློད་སྐད་དུ་ཚིགས་སུ་བཅད་པའམ་ཚིགས་བཅད་ཅེས་པའི་དློན་ཡིན་ཅིང་།  

ཀ་རེ་ཀློ་རེ།① དྲང་མིན་གཡློ་སྐློར་གི་གཏམ་ཤློད་སྟངས། སྐད་ཆ་ཀ་རེ་ཀློ་རེ་ཁློ་ན་བཤད་པ། ② 

ཕར་ཚུར་འཐེན་ཐློགས་ཀིས་ནར་འགངས་བེད་སྟངས། ལམ་བར་ལ་ཀ་རེ་ཀློ་རེ་བས་ནས་དུས་

ཐློག་ཏུ་སེབས་མ་ཐུབ་པ་རེད།  

ཀ་རློང་གསང་ཆེན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༩༤༤ལློར་ཚེ་རིང་བསྟན་སྐྱློང་གིས་

ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྨ་ལྷློ་རེ་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀ་ལ། ལྕགས་ཟངས་འགིག་སློགས་ལས་བཟློས་པའི་ཆུ་འདྲེན་ཡློ་བད་སྦུབས་ཅན།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀ་ལ་ཀ་ཏ། རྒྱ་གར་གི་གློང་ཁེར་ཆེ་ཤློས་གས་ཡིན་ཅིང་། སར་གི་བློད་ཡིག་ལློ་རྒྱུས་རིང་པའི་ནང་

བམ་ག་ལ་ཞེས་ཟེར་སློལ་ཡློད།  

ཀ་ལ་ཀི རྒྱ་གར་གི་མུ་སྟེགས་པ་ལྷ་ཁབ་འཇུག་སྐྱབས་སུ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀིས་ཁབ་འཇུག་གི་

འཇུག་པ་བཅུ་ཁས་ལེན་པའི་ནང་གསེས་བཅུ་པ་མ་འློངས་པའི་དུས་སུ་འབྱུང་འགྱུར་གི་ཀ་ལ་

ཀི་སྟེ། བློད་སྐད་དུ་རིགས་ལན་ཞེས་འབློད་པ་དེར་ཟེར་རློ།  

ཀ་ལ་པིང་ཀ [ལེགས]རྒྱ་མཚོའི་གིང་ན་གནས་པའི་བ་སྐད་སྙན་པློ་ཞིག །

ཀ་ལ་ཙནྡྲ། དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་འགློར་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤི་བློད་དུ་ཕེབས་སྐབས་

མཉམ་དུ་འཁིད་པ་གནང་བའི་བན་ཆུང་དགུ་ཡློད་པའི་ནང་ནས་དུས་འཁློར་ལ་མཁས་པའི་

མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་དེ་ཡིན།  

ཀ་ལ་རློ་ཟན། 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 །

ཀ་ལཱ་པཱ། [ལེགས]① ཆ་བསགས་པ། ② བང་ཤམྦྷ་ལའི་གློང་ཁེར་ཞིག །

ཀ་ལཱ་པའི་གློང་ཁེར། སགས་ཕློགས་དུས་འཁློར་གི་རྒྱུད་དང་འགེལ་བ་སློགས་ནས་བཤད་པའི་

ཡུལ་ཤམ་བ་ལ་ཞེས་པའི་རྒྱལ་ས་ཆགས་ཡུལ་གློང་ཁེར་གི་མིང་ལ་ཀ་ལཱ་པ་ཞེས་འབློད་པ། 

བློད་སྐད་དུ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་པར་བཤད་ཅིང་། གནས་ཡུལ་ཡང་རྒྱ་གར་རྡློ་རེ་གདན་

ནས་བང་ཕློགས་སུ་མཆིས་སློ། །ཀ་ལཱ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ། [ལེགས]ཆ་བསགས་ཀི་བརྡ་སྤློད་པ་སྟེ་སྒ་

རིག་པར་ཉེ་བར་མཁློ་བའི་ཆ་ཤས་བསགས་པའི་བསྟན་བཅློས་དང་། དེ་རློམ་པ་པློ་ནི་སློབ་

དཔློན་སཔྟ་ཝརྨའམ། བློད་སྐད་ལར་ན་བདུན་པའི་གློ་ཆ།  

ཀ་ལག །རྡློའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། དེའི་ཕེ་མས་ཨར་འདམ་གི་ཚབ་བས་ཆློག །

ཀ་ལནྟ་ཀ མཆིལ་པའི་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། རྒྱབ་བཀྲ་ཀ་ལནྟ་ཀ་དང་། 

བསྐྱེད་བེད་མཆིལ་པ་གློང་གི་བེའུ། ཙ་ཊ་ཀ་རྣམས་ཁང་བེའུའི་མིང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། ། 

ཀ་ལི། མགློ་བློའི་ཐློད་རུས།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཀ་ལི་ཀ། [ལེགས]ཙམ་པ་ཀའི་འབས་བུ།  

ཀ་ལི་ཀློ་ཊ། ཀ་ལི་ཀ་ཏ་ཡུལ་འདི་སར་མུ་སྟེགས་པ་རྣམས་ཀི་གནས་ཆེན་ལྷ་མློ་ནག་མློའི་སྐུ་ཕག་གི་

གདློང་པ་ཅན་དང་ལྷ་མློ་ཙནྡྲི་ཀའི་རེན་རྡློ་མིའི་མགློ་བློའི་གཟུགས་བརན་བས་པ་ཞིག་ཡློད་དློ། །

ཀ་ལེགས་གཡུང་དྲུང་གིང་། 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།  

ཀ་ལློ། ཀ་བའི་སྟེང་དུ་ཡློད་པའི་བེ་དང་བེ་ཁེབས་གཉིས་ལ་ཟེར།  

ཀ་ལློག །[ཨ་མདློ]སྒློ་འདློགས་དང་སྐུར་བ་འདེབས་པའ་ིདློན། དཔེར་ན། ཁློད་ཀིས་ཀ་ལློག་མ་བེད་ལ་བུ།  

ཀ་ཤ ① [ལེགས]གསལ་བེད་ཟེར་བའི་འདམ་རྩྭ་ཞིག །② [ཞང་སྐད]མ་ཆག་པ།  

ཀ་ཤིའི་གློང་། གློང་ཁེར་ཝ་ར་ཎ་སི་ཆགས་སའི་ཡུལ་སྤིའི་མིང་ཡིན་ཅིང་། དེ་ནས་ཐློན་པའི་རས་

ལ་ཀ་ཤི་ཀའི་རས་ཟེར།  

ཀ་ཤུ་ཀ [ལེགས]གསེར་སྤུས་ལེགས་ཉེས་རློག་བེད་རྡློ་ནག་པློ་ཞིག །

ཀ་ཤུབས། གློས་ཆེན་སློགས་ལས་བཟློས་པའི་ཀ་བའི་ཤུབས།  

ཀ་ཤློད། ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་ག་ིས་མིང་ཞིག །ཡུལ་དེར་ལྷ་བཟློ་བ་མང་པློ་བསྐྱེད་བསིང་བེད་ས་ཞིག་ཡིན།  

ཀ་ཤློད་ཀརྨ་བཀྲ་ཤིས། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་སྨད་ཙམ་ན་ཆབ་མདློ་ཀ་ཤློད་དུ་

འཁྲུངས། རི་མློ་ལ་མཁས་པས་བློད་ཀི་ཀརྨ་སར་བིས་དར་སེལ་གཏློང་མཁན་སྐད་གགས་ཆེ་

ཤློས་ཤིག་ཡིན།  

ཀ་བཤད། ཚིག་རང་རེ་རེའི་ཐློག་མཐའ་བར་གསུམ་གང་རུང་དུ་ཀ་སློགས་གསལ་བེད་རིམ་པར་

བཀློད་པའི་རློམ་ཡིག །

ཀ་སློ་རི་བ། རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། འདི་ཡི་ལློ་རྒྱུས་རགས་བསྡུས་ཙམ་ཞིག་ཇློ་ནང་ཏཱ་ར་

ནཱ་ཐས་མཛད་པའི་རྒྱ་གར་ཆློས་འབྱུང་ཤློག་གངས་༢༩༣ལས། ཡི་དམ་རྡློ་རེ་རྣལ་འབློར་མ་

བརེན་ནས་གྲུབ་པཐློབ་པའློ། །

ཀ་སགས་དགློན། གཏེར་སྟློན་ཉང་རལ་ཉི་མ་འློད་ཟེར་གིས་ཕག་བཏབ། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། 

གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་སློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀག །① དུས་ངེས་ཅན་གི་བར་ཆད་ཀི་དློན་དུ་གློ་བའི་སྐག་དང་གཅིག །②[རིང]གློ་བུར། ཀག་

གིས་ལངས་པ། ཀག་སྟེ་ཡློང་བ་བ།  

ཀག་གིས་ལངས། གློ་བུར་ལངས།  

ཀག་མན། [རྒྱ]རྒྱ་ཐུག་སྐམ་པློ།  

ཀག་ལེ། ས་བརློ་བེད་དུ་ལྕགས་དབིབས་ཕུར་སློ་ཅན་མགློ་ན་ཁུང་མིག་ཡློད་པ་དེ་ལ་ཤིང་གི་ཡུ་བ་

སྤས་ཏེ་ས་བརློ་ཆློག་པའི་ཡློ་བད་ཞིག །འཇློ་དང་དློན་གཅིག །

ཀང་ཀ [ལེགས]མགློ་ནག་ལ་རྒྱབ་དཀར་བའི་དུར་བ་ཞིག །

ཀང་ཀའི་མཆུ། [ལེགས]ཤ་རྔམས་མཐུག་པློའི་གཏིང་དུ་ཡློད་པའི་རུས་པ་ཆག་པ་རྣམས་འདློན་

བེད་ཀི་སྐམ་པ་ཞིག །

ཀང་ཤེ། [ཞང་སྐད]ཤར་ཕློགས།  

ཀཏྱ་ཡ་ན། ཉན་ཐློས་སེ་པ་བཞིའི་ནང་གི་གནས་བརན་སེ་པའི་ཐློག་མའི་སློབ་དཔློན་ཡིན་ཞིང་། 

འཁྲུངས་ཡུལ་ནི་རྒྱལ་གར་སྐད་དུ་ཨུ་ཇེན་ཏེ། བློད་སྐད་དུ་འཕགས་རྒྱལ་ཞེས་འབློད་པ་དེ་ཡིན་

པར་འདུལ་བ་ལས་གསུངས་སློ། །

ཀན། [ཞང་སྐད] ལག་པའི་གུང་མཛུབ་ཀི་མིང་།  

ཀན་ཀ་དགློན་པ། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་དུས་སུ་ཕག་བཏབ། ད་ལ་རྨ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀན་གྲུའུ་མཁར། ཀན་སུའི་ཞིང་ཆེན་གི་ཁློངས་གཏློགས་པའི་གནའ་བློའི་མཁར་རིང་པ་ཞིག་ཡིན་

སྟེ། མཁར་འདིའི་ནང་དུ་ཐུབ་དབང་མང་འདས་ཀི་སྐུ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་དང་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་གི་

ཕག་རེས་དང་ཞབས་རེས་སློགས་མཇལ་རྒྱུ་ཡློད་པའློ། །

ཀན་དགུ་དགློན་པ། ཕག་གྲུའི་དུས་རབས་སུ་ཕག་བཏབ། ད་ལ་གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀན་ཆུང་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༩༣༠ལློར་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་

རིང་མ་པ་ཡིན།  

ཀན་ཆེན་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༦༥༤ལློར་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

རྒྱན་གི་ཐུགས་སས་བསམ་བློ་བ་འདན་མ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་

དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་དགློན་ལུང་རློང་(ཧུ་ཀྲུའུ) ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀན་ཙ་ཐ། ཤིང་ཚ་འབྱུང་སའི་ཤིང་གི་སློང་པློའི་མིང་།  

ཀན་ར། སྨན་པའི་ཐ་སྙད་དེ། གུང་མཛུབ་འློག་གི་ར།  

ཀན་འློག །སྨན་པའི་ཐ་སྙད་དེ། གུང་མཛུབ་འློག །

ཀན་གཡས་འློག །ནད་པའི་ལག་པ་གཡས་པའི་ཀན་རར་དློན་ལྔའི་ནང་གི་མཚེར་པ། སྣློད་དྲུག་གི་

མཁིས་པའི་ར་གཉིས་ཡློད།  

ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གི་ལྷློ་ཕློགས་སུ་ཡློད་པའི་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་ཞིག་སྟེ། ༡༩༥༣ལློར་བཙུགས། དེའི་ཁློངས་སུ་ཞ་ཧློ་རློང་། རྨ་ཆུ་རློང་། ཀླུ་ཆུ་རློང་། 

ཅློ་ནེ་རློང་། ཐེ་བློ་རློང་། འབྲུག་ཆུ་རློང་། བཱ་ཙེ་རློང་སྟེ་རློང་ཁག་བདུན་ཡློད་ཅིང་། བློད། རྒྱ། 

ཧུས། ས་ལར། སློག་པློ་སློགས་མི་རིགས་ཁ་ཤས་ཡློད། རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་མི་དམངས་སིད་

གཞུང་གནས་ས་དེ་ཞ་ཧློའི་གཙོས་ཡིན།  

ཀཎ་ཀ་རི། [ཞང་སྐད]འདི་ལ་རིགས་གཉིས་སྟེ་དཀར་པློ་ལ་ཀཎ་ཀ་རི་དང་། སྨུག་པློ་ལ་ག་བ་ཟེར། 

བློད་ཀི་ནགས་ཀླུང་ཡློད་སའི་ཡུལ་གི་རྨེ་ཁི་༣༧༠༠་མན་གི་སིབ་ནགས་དང་། ཤིང་ཕན་མང་

པློ་ཡློད་པའི་ལམ་ཟུར་དང་། ཤིང་གསེབ་རྣམས་སུ་སྐྱེ། ཤིང་ཕུང་གི་སློང་པློ་ར་བ་ལས་གེན་དུ་

གཤིབ་ནས་སྐྱེ་བ། རེ་སྟློད་ལ་མ་གཏློགས་ཕལ་ཆེར་ཡལ་ག་མེད་པ། ཁློང་སྟློང་རང་སློབ་སྐྱ་

བློས་ཁེངས་པ། ཤུན་པ་དམར་སྨུག་འཇམ་ལ་གཞློན་དུས་ཕི་ལ་ཐལ་རི་སྐྱ་དཀར་འགློས་ཡློད་

པ། སློང་པློ་ཡློངས་ལ་ཚེར་མ་ཡློད་པས་སེ་རྒློད་ཀི་སློང་པློ་འདྲ་བ། ལློ་མ་ལྔ་བདུན་དགུ་སློགས་

སྒློ་དབིབས་ལར་སྐྱེ་བ། ལློ་ལེབ་རྩུབ་ལ་སྤུ་ཆུང་ཡློད་པ། རྒྱབ་ལང་སྐྱ་ཅན། ཟླ་བ་༥-༦་པར་མེ་

ཏློག་ཟིང་དཀར་ཞིག་འཆར་ཞིང་། ཟླ་བ་༧-༨་པར་འབས་བུ་དམར་སེར་ཚེ་རིལ་སྤུངས་པ་འདྲ་

བ་མངར་ཆུས་ཁེངས་པ་ཡུལ་མི་ཚོས་འབློལ་ལམ་ཟེར། འཁྲུངས་དཔེར། ཀཎ་ཀ་རི་ཞེས་བ་

བ། །སིབ་ཀི་ནགས་རི་དག་ལ་སྐྱེ། །སློང་པློ་སེ་བ་གཞློན་ནུ་འདྲ། །མེ་ཏློག་དཀར་སེར་མདངས་

དང་ལན། །འབས་བུ་དམར་པློ་སྤུངས་ནས་སྐྱེ། །ལློ་སློང་ཚེར་མའི་བ་སྤུ་ཅན། །ཁློང་སྟློང་རློ་ནི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མངར་ལ་ཁ། ཞེས་གསུངས། སྨན་དུ་སྦར་བ་ངར་པ་སྟེ། ཟླ་བ་༣-༤པའམ་ཡང་ན་ཟླ་བ་༡༠-

༡༡་པར་བཏུས་ནས་ཕི་ཤུན་པ་དང་། ནང་གི་རང་སློབ་རྣམས་དློར་ནས་བར་ཤུན་དེ་ཉིད་སྐམ་

ཚགས་ལེགས་པར་བ། སྨན་གི་བིངས་ལས། འབས་བུའི་ཁཎས་འཇམ་འཁྲུགས་སེལ། ཞེས་

གསུངས། བདུད་རིའི་ཕེང་བར། ཀཎ་ཀ་རི་ར་བ་ཁ། ཤིང་ནི་ཅུང་ཟད་མངར་ཁ་ལ། །པགས་པ་

ཚ་བའི་ཞད་དང་བཅས། །འབས་བུ་སྦྲང་རིའི་རློ་དང་མཚུངས། །ལློ་མ་ཁ་བསྐ་མཁིས་པ་

སེལ། །ར་སློང་ཤུན་འབས་རླུང་ཚད་འཇློམས། ཞེས་གསུངས་པས་ཡློངས་རློགས་བཏང་ཡང་

རུང་བ་མངློན་ནློ། །རློ་ནུས། རློ་མངར་བསྐ་ཚ། ཞུ་རེས་བསིལ་ལ་ཅུང་ཟད་དྲློད། ནུས་པས་ཉེས་

གསུམ་འདུས་པ་དང་། ཁད་པཨྲ་རླུང་ཚད་ལན་པ་དང་། རིམ་ནད་རླུང་དང་འདློམས་པ་སེལ། 

མ་སྨིན་ཚད་པ་སྨིན་ཅིང་འཇློམས། བད་ཀན་སྐྱ་བློའི་ནད་དང་། གློ་ཆམ་ཚད་བབས་པ་སློགས་

གློ་བའི་ནད་རིགས་ཀུན་ལ་ཕན།  

ཀབ་ཅར། མུ་ཏིག་རྫུན་མ་ཞིག །ཀབ་ཅར་གི་ལག་གདུབ་དེ་མཛེས་ཀང་ཅ་དངློས་ཕལ་པ་རེད།  

ཀམ་ཀམ་དགློན། སར་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ནས་ར་པའི་ཉིན་ལམ་ཕེད་དང་གཉིས་འདས་པའི་ས་དབུས་

སྟློད་འཆུམ་མདའ་ཁུལ་དུ་བཀའ་གདམས་པའི་དགེ་བཤེས་བ་ཡུལ་བའི་སློབ་མ་ཁློམ་གཞེར་བ་

རིན་ཆེན་སེང་གེའི་དུས་སུ་བཏབ།  སྐུ་རེན་སགས་པ་ཡིན་པ་ཞིག་གིས་བཏབ་པའི་དགློན་རིང་

ཞིག་ཡིན།  

ཀམ་ཀམ་པ་དློན་གྲུབ་དཔལ། མཚན་གཞན་སྤན་ས་དློན་གྲུབ་དཔལ་བ་ཞེས་གསལ་བ་དེ་ཡིན། 

འཕན་ཡུལ་ཀླུ་གློང་དུ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༣༦༥ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་

སུམ་ཅུ་སློ་གཅིག་པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ་༡༤༡༧ལློར་[ཀམ་ཀམ་ཆློས་འབྱུང་

བསྟན་པ་རིན་པློ་ཆེའི་གསལ་བེད]བརམས།  

ཀམ་ཀློ་དགློན། ཀམ་ཀློ་ལྷུན་འགྲུབ་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།  

ཀམ་ཐློག །ས་མིང་ཞིག །གནའ་བློའི་སེ་དགེའི་མངའ་ཁློངས་ཀི་རློང་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། དེང་དུས་

བློད་ལློངས་འཇློ་མདའ་རློང་ཀམ་ཐློག་སེ་ཤློག་གི་ས་མིང་ཡིན། ཀཾ་ཐློག་དང་། སྐམ་ཐློག་ཀང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

འབི་སློལ་ཡློད།  

ཀམ་ཐློག་གྲུ་ཁ། སེ་དགེའི་ཀམ་ཐློག་ནས་འབབ་པའི་འབི་ཆུ་ལ་སྒློལ་ཡུལ་གི་གྲུ་ཁ་ཞིག །གནའ་

དུས་འབི་ཆུའི་ཤར་བརྒྱུད་ཀི་ཁམས་ཕློགས་ཀི་དབུས་འགློས་པ་ཕལ་ཆེར་འདི་ནས་གྲུ་སྒློལ་ཏེ་

འགློ་དགློས་སྟབས། གྲུ་ཁ་སྐད་གགས་ཅན་ཞིག་ཆགས་ཡློད་པ་རེད། དེང་དུས་གནའ་བློའི་གྲུ་

ཁ་ནས་རྡློ་ཟམ་ཆེན་པློ་ཞིག་བཙུགས་ཡློད་པས་གྲུ་པ་དང་། གྲུ་སྒློལ་མཁན་མེད་པ་གྱུར་ཟིན།  

ཀམ་པ། མགར་བའི་ལག་ཆས་ཤིག །ལྕགས་མེར་བསེགས་པར་ཀམ་པས་བཟུང་དགློས། དེང་དུས་

ཀམ་པ་ལ་རིགས་དང་། དབིབས་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་ཡློད།  

ཀམ་པ་ལིང། རྒྱ་གར་སྐད་ཟུར་ཆག་པའི་ཐ་སྙད། ཁེབས་མའི་རིགས་ཞིག་ཡིན། འློན་ཀང་ལག་རལ་

གི་སྤུས་ཚད་བློད་བཟློས ཁེབས་མ་ལས་ལེགས་པ་ཞིག །བལ་གིས་བཏགས་པའི་ཉལ་གཟན་

ཞིག །དགློང་མློ་གང་མློ་འདུག་པས་ཀམ་པ་ལི་ཞིག་འཐློལ་པ་གློན་པ་ཡིན་ལ་བུ།  

ཀམ་པློ་གངས་ར། ཀརྨ་པ་དུས་གསུམ་མཁེན་པའི་སྒྲུབ་གནས་ཁམས་ལི་ཐང་ཁློངས་སུ་ཡློད་པའི་

གནས་རི་ཞིག །ཀཾ་པློ་གངས་ར་ཡང་འབི་སློལ་ཡློད།  

ཀམ་པློ་གནས་ནང་དགློན། ཀཾ་པློ་གནས་ནང་ཡང་འབི་སློལ་ཡློད། མིང་གཞན་གནས་སློ་དགློན་པ་

ཟེར། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་སྤི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ༡༡༦༤ལློར་ཀརྨ་པ་དུས་གསུམ་མཁེན་པས་

བཏབ། བསྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་གི་གདན་ས་གློང་འློག་བར་ལས་གདན་ས་འློག་མར་དང་། 

ཀརྨ་པ་དུས་གསུམ་མཁེན་པའི་སྐུ་གསུངས་ཐུགས་ཀི་ཡློན་ཏན་ཕིན་ལས་གནས་ལྔ་ལས་སྐུའི་

གནས་མཆློག་ཀཾ་པློ་གངས་ཀི་ར་བ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། དེང་དུས་ཀར་བསྟན་ཉམས་ནས་གྲུབ་

མཐའ་རིས་མེད་ཀི་མཆློད་གནས་ལ་བུ་ཞིག་ཆགས་ཡློད། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་ལི་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀམ་པློ་ཙེ་གིང་། བློད་ཡིག་གི་ལློ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་མང་ཆེ་བར་ཀམ་པློ་ཛ་ཞེས་གསལ་ཞིང་། དེ་ནི་རྒྱ་

ཡིག་གི་ལློ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་རིང་པའི་ནང་ཧྥུ་ནན་ཀྲེན་ལཱ་ཟེར་ཞིང་དེང་སང་ཀམ་པློ་ཙེ་ཟེར་བའི་

སྒ་ཟུར་ཆག་ནས་ཅན་ཕུའུ་ཀྲེ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན། ཨེ་ཤི་ཡཱ་ཤར་ལྷློའི་དཀིལ་རྒྱུད་དུ་གནས། སློན་

དུས་རྒྱལ་ས་ཨུ་ཀློ་ལ་སློས། ཏཱ་མིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མིང་ཀམ་པློ་ཙེ་ཞེས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པར་མིང་བསྒྱུར་བས་པ་བཅས་ལློ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ཡློད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ཡིན་ནློ། །

ཀམ་མློང་དགློན། སྤི་ལློ་༡༤༢༧ལློར་གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན།  

ཀམ་ཚང་ཆློས་འབྱུང་། འདི་ལ་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་ཡློད་པ་ལས་བསྡུས་པ་ནི་འབི་གུང་སྤན་ས་དློན་

གྲུབ་དཔལ་བས་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ་༡༤༡༧ལློར་མཛད་པའི་ཀམ་ཀམ་ཆློས་

འབྱུང་བསྟན་པ་རིན་པློ་ཆེའི་གསལ་བེད་ཅེས་པ་དེ་ཡིན་ཞིང་། རྒྱས་པ་ནི་ཀརྨ་ཀམ་ཚང་གི་

ཆློས་འབྱུང་རབ་འབམས་ནློར་བུའི་ཟླ་བ་ཆུ་ཤེལ་གི་ཕེང་བ་ཞེས་པ་སི་ཏུ་རིན་པློ་ཆེ་ཆློས་ཀི་

འབྱུང་གནས་ཀིས་མཛད་པ་དེའི་སྨད་ཆའི་ཁ་སྐློང་རྣམས་ཟུར་མང་ཚེ་དབང་ཀུན་ཁབ་ཀིས་

རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༧༧༥ལློར་མཛད་པ་ཡིན།  

ཀམ་ཡ་ེཤེས་རྒྱལ་མཚན། འད་ིསྐམ་ཡ་ེཤེས་རྒྱལ་མཚན་དང་གཅིག་ཡིན་པས་དེའ་ིརྣམ་ཐར་ལ་གཟིགས།  

ཀམ་ལློག་དགློན། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པས་སྐྱར་པློ་དཀའ་བཅུ་ངག་དབང་དཔལ་མགློན་དང་དར་

ཧན་ཆློས་རེ་ངག་དབང་དཔལ་འབློར་གཉིས་ལ་བཀའ་མངགས་གནང་བ་ལར་སྟག་ལློ་ལ་

དགློན་པ་འདི་བཏབ།  

ཀཾ་ཚང་བཀའ་བརྒྱུད། ཀརྨ་པ་དུས་གསུམ་མཁེན་པའི་གདམས་ངག་གི་རྒྱུན་འཛིན་པའི་རིང་

ལུགས་ཀི་མིང་སྟེ། ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་དང་དློན་གཅིག །

ཀཾ་ཚང་ཆློས་འབྱུང་། ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་སྟློན་པའི་དཔེ་དེབ།  

ཀཾ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན། དེབ་ཐེར་སློན་པློ་དུ་འདི་ལ་སྐམ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་བིས་

འདུག །ཀཾ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་དང་མི་གཅིག་ཡིན་པས་དེའི་རྣམ་ཐར་གཟིགས།  

ཀའུ་ནི། བསྟན་འགྱུར་ནང་དུ་འདུལ་བ་མདློ་ར་བའི་འགེལ་བཤད་ལར་ན་དངུལ་ཞློའི་ཚད་གཞི་རི་

སྟངས་ཤིག་སྟེ། མགློན་བུ་བརྒྱད་ཅུ་ལ་ཀཪྵ་པ་ཎ་གཅིག་དང་། ཀཪྵ་པ་ཎ་བཅུ་དྲུག་ལ་ཀའུ་ནི་

གཅིག །ཀའུ་ནི་བཞི་ལ་གེ་དེར་གཅིག །གེ་དེར་ལྔ་ལ་སང་གང་ཞེས་བརི་སློལ་ཡློད་

འདུག །འདི་དངུལ་ཞློ་ཚད་འཇལ་ཚད་ཡིན་པ་ལས་གསེར་འཇལ་སློལ་མེད་ཅེས་ཟེར།  

ཀའུ་ལི་དཀར་པློ། དེབ་དམར་ལས་རྒྱ་མཚོའི་གིང་ཀའུ་ལི་དཀར་པློ་ཞེས་གསལ་བ་ལར་མཚོ་ཐློག་

གི་ཕེད་གིང་ཕན་ཞིག་ཡིན། ཀའུ་ལི་ཞེས་པ་ནི་གནའ་བློའི་རྒྱ་སྐད་ཟུར་ཆགས་པ་སྟེ། དེང་དུས་



  25  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཀློ་རི་ཡ་ཞེས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མིང་ཡིན།  

ཀའུ་ཧི། གནས་བརན་སེ་པའི་ལུགས་ཀི་སངས་རྒྱས་འདས་ལློ༡༣༠༧ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ༧༦༣ལློར་

བཙན་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གིས་བཀའ་ཕབ་པ་ལར་བློན་པློ་ཞང་སྟློད་སློགས་ཀིས་ཐང་རྒྱལ་

རབས་ཀི་སེ་གློང་མང་པློར་དམག་དྲངས་ཏེ་བཅློམ། ཐང་གི་དམག་དཔློན་ཀའུ་ཧི་ཟེར་བས་བློད་

ལ་མགློ་བཏགས་ཏེ་དམག་སྣ་ལམ་རྒྱུས་བས་ནས་ཐང་གི་རྒྱལ་ས་ཁང་ཨན་ལ་དམག་དྲངས་ཏེ་

ཁང་ཨན་གློང་ཁེར་བློད་ལ་ཤློར་ནས་ཉིན་བཅློ་ལྔ་རིང་བཟུང་བ་སློགས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་[ཐང་དེབ་

གསར་རིང་]གཉིས་སུ་གསལ་བ་དེ་ཡིན།  

ཀའློ་ལི། དེབ་ཐེར་དཀར་པློའི་ནང་སློང་བཙན་གིས་ཐང་གློང་མར་ཕུལ་བའི་ཡི་གེའི་ནང་ཀའློ་ལི་

ཞེས་པ་ད་ལའི་ཀློ་རི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མིང་ཡིན་ཞེས་གསལ།  

ཀར། གཏིང་ནས་དང་ཤུགས་དྲག་གི་ཚུལ། ནད་ཟུག་ཀར་གིས་ལངས། ཁློང་ཁློ་ཀར་ཀར་དུ་ལངས།  

ཀར་ཀར། ན་ཟུག་བྱུང་བའི་ཚུལ།  

ཀར་ཊ། [ལེགས]སལ་པ།  

ཀར་ཊའི་ཁིམ། ཉི་མའི་ཁིམ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཁིམ་བཞི་པ། ཁིམ་ཞག་ཉི་སྐར་དྲུག་དང་ཆུ་ཚོད་ཞེ་ལྔ་

འཆར་བའི་ཚེ་ཉི་མ་ཀར་ཊའི་ཁིམ་ན་གནས།  

ཀར་བརྒྱུད། བཀའ་བརྒྱུད་པའི་མིང་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག །

ཀརི་ཀ [ལེགས]བློད་ཟླ་བཅུ་པ།  

ཀར་སེ། ཀརྨ་པའི་ཆློས་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་དགློན་སེ་ལ་ཆློས་ལུགས་གཞན་དག་གིས་བཏགས་པའི་

མིང་གཞན།  

ཀར་བིས། ཀརྨ་སར་བིས་ཀི་བསྡུས་མིང་ཡིན།  

ཀར་ཎ་ཀ། [ལེགས]སློས་དཀར་ཤིང་།  

ཀརྨ། ① [ལེགས]འཕིན་ལས། ② མིའི་རུས་མིང་། དཔེར་ན། ཀརྨ་ཕིན་ལས། ཀརྨ་བཀྲ་ཤིས་ལ་

བུར་ཀརྨ་རུས་དང་། ཕིན་ལས་དང་བཀྲ་ཤིས་ནི་མིང་ཡིན།  

ཀརྨ་ཀམ་ཚང་། ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་མཚན་གཞན་ཞིག །



  26  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀརྨ་དཀློན་མཆློག་གཞློན་ནུ། བློད་དུ་འགན་ཟླ་མེད་པའི་མཁས་པ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། ཀརྨ་པ་

རང་བྱུང་རྡློ་རེའི་ཞབས་ལ་ཐུག་ཙམ་དང་གཙོ་བློར་ཀརྨ་པ་རློལ་པའི་རྡློ་རེའི་དངློས་སློབ་ཡིན། 

ཐློག་མར་གསང་ཕུར་བཞུགས་ཏེ་གཞུང་བཀའ་པློད་ལྔ་ལ་སྦངས་པ་མཛད། ཀརྨ་རློལ་པའི་རྡློ་

རེའི་དྲུང་ནས་གསང་སགས་ཀི་དབང་དང་ལུང་ཁིད་མང་དུ་གསན་ནློ། །

ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད། དྭགས་པློ་ལྷ་རེའི་སློབ་མ་དུས་གསུམ་མཁེན་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་བརྒྱུད།  

ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་བསྟན་པ། བློད་ཀི་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ནང་གསེས་ཀི་

སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་ར་ཆེན་པློ་བརྒྱད་ལས། བཀའ་བརྒྱུད་པ་ལ་ཡང་ནང་གསེས་ཆེ་བ་བཞི་དང་། 

ཆུང་བ་བརྒྱད་ཡློད་པའི་ནང་ནས་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ནི་ཆེ་བཞིའི་གས་ཡིན། བློད་ཀི་རབ་བྱུང་

གསུམ་པའི་ས་བ་༡༡༨༩ལློར་དྭགས་པློ་ལྷ་རེའི་སློབ་མ་ཀརྨ་པ་དུས་གསུམ་མཁེན་པས་སྟློད་

ལུང་ནང་དུ་མཚུར་ཕུའི་དགློན་པ་བཏབ་ནས་གནས་གཞི་བཟུང་། དེ་ནས་དར་སེལ་བྱུང་བའི་

བཀའ་བརྒྱུད་ཆློས་ལུགས་ལ་བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ཞེས་ཟེར།  

ཀརྨ་གན་དཀར། ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བློད་ཀི་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་བ་

སྤི་ལློ་༡༦༠༥ལློར་མིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་ཡུང་ལློས་པེ་ཅིན་དུ་གདན་དྲངས་པ་ལར་ཐློག་

མའི་ཕེབས་སྟློན་དང་། དེ་རེས་བློད་དུ་འབུལ་ཆེན་ལན་གསུམ་ཕུལ་བ་བཅས་ཀི་སྐབས་རིན་

ཐང་བལ་བའི་དངློས་པློ་གངས་ལས་འདས་པ་ལྷ་སའི་བར་སྐློར་འཁློར་བ་ནས་འགློ་པློ་ཏཱ་ལའི་

བཞུགས་ཁིའི་བར་སེབས་པའི་དངློས་འབུལ་ཕུལ་བའི་ནང་དཀར་ཡློལ་རྐྱང་པ་མི་རེས་ལག་པ་

གཡས་གཡློན་གཉིས་ལ་རེ་རེ་བཟུང་བས་བར་སྐློར་ཧྲིག་གིས་ཁེངས་པ་ཕུལ་བ་དང་། དཀར་

ཡློལ་དེ་ཚོར་ལློགས་སུ་སེར་མློ་ལྔ་ཡློད་པའི་འབྲུག་ལྔ་དང་བདུན་བས་པ་སྣ་ཚོགས། མཐིལ་དུ་

གློང་མ་རང་གི་མིང་བང་ཡི་གེ་སློན་པློ་བཞི་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས ཀམ་ཚང་ཆློས་འབྱུང]པློད་

དང་པློའི་ཤློག་གངས༢༣༨ན་གསལ་ལློ།  

ཀརྨ་གན་དྲིལ། གློང་དུ་ཀརྨ་གན་དཀར་གི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལར་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ལ་མིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་ཡུང་ལློས་རྒྱ་བཟློས་དྲིལ་བུ་རྡློ་རེ་བཅས་ཆ་ཚང་སྤུས་

སམ་རང་འགིགས་ཡློད་པ་དེ་གས་མང་པློ་ཞིག་ཕུལ་ཚུལ་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ་བ་དེ་གས་ལ་ཟེར།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཀརྨ་གན་ཤློག །ཀརྨ་པའི་སར་ཆེན་གི་སྐབས་སུ་བཟློས་པའི་ཤློག་བུ་སྤུས་ལེགས་ཀི་མིང་།  

ཀརྨ་གུ་རུའི་ལྕགས་སྐུ། སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དྲག་པློའི་སྐུར་སྤྲུལ་པ་མཛད་པ་ལ་ཀརྨ་

གུར་ཞེས་ཞུ་ཞིང་། འདིར་སྐུ་རྒྱུ་ལྕགས་ལས་བཞེངས་པའི་གུ་རུ་དྲག་པློའི་སྐུ་ལ་གློ་དགློས།  

ཀརྨ་སར་བིས། ཀརྨ་སར་ལུགས་ཞེས་པ་ནི་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་དུས་དཀིལ་ནས། 

དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་དུས་དཀིལ་བར་དུ་གནས་པའི་ཀརྨ་པའི་ཆློས་ཚོགས་སར་ཆེན་

འཛམ་གིང་རྒྱན་ཞེས་པའི་ཆློས་སར་ཆེན་པློ་དེའི་ནང་རི་མློ་འདི་འབི་སློལ་གསར་ཏུ་གཏློད་

པས་ན་ཀརྨ་སར་བིས་ཞེས་འབློད་སློལ་བྱུང་། ལུགས་སློལ་འདི་ཉིད་གསར་གཏློད་གནང་

མཁན་ནི་སར་ཆེན་གི་བ་མ་ཡར་སྟློད་སྤྲུལ་སྐུ་ནམ་མཁའ་བཀྲ་ཤིས་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་

ནི་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་དུས་དཀིལ་ཙམ་ལ་ཡར་སྟློད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་ཀརྨ་པ་

སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པ་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེས་རེ་རང་ཉིད་ཀི་སྤྲུལ་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་སེལ་

བའི་འཕིན་ལས་པ་ཡིན་པར་ལུང་བསྟན། ཞྭ་དམར་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་དཀློན་མཆློག་ཡན་ལག་དང༌། 

རྒྱལ་ཚབ་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་གགས་པ་དློན་གྲུབ་གཉིས་ཀིས་ཞལ་བཀློད་མཛད་དེ། ཨེ་པ་དཀློན་

མཆློག་ཕན་བདེའི་མདུན་དུ་བཏང་ནས་སྨན་རིས་ཀི་རྒྱུན་བསབས། རུས་ཚུགས་རྒྱ་གར་ལི་

མ་དང༌། སྨན་ཐང་ལུགས་གཞིར་བཞག །གངས་རི་དང་། ནགས་ཚལ། རྩྭ་ཐང་། སྤིན་རིས། 

ཚོན་མདངས་རྣམས་བློད་ཀི་ཡུལ་ལློངས་ལ་གཞི་བཟུང་ནས་གསར་གཏློད་གནང་ཞིང་སར་གི་

ཐང་ཀའི་རི་མློ་འབི་སློལ་དང་ཅུང་ཟད་ཐ་དད་པར་ཅན་གི་སྒྱུ་རལ་གི་ཁད་ཆློས་གསར་པ་ཞིག་

བྱུང་བ་དེ་ལ་ཀརྨ་སར་ལུགས་ཀི་བིས་རྒྱུན་ཟེར། དེ་རེས་ཆློས་བཀྲ་ཤིས་བ་བ་དང༌། དེའི་རེས་

སུ་ཆབ་མདློ་ཀར་ཤློད་དུ་འཁྲུངས་པའི་ཀརྨ་བཀྲ་ཤིས་ཞེས་པའི་སར་ཆེན་གི་བ་མ་དེས་རི་མློ་

དེ་རྒྱུན་འཛིན་དང་དར་སེལ་གནང་། ཆབ་མདློའི་ཕློགས་སུ་སར་ལུགས་རི་མློ་འབི་བའི་སློབ་

མའི་ཚོགས་མང་པློ་བྱུང་ཞིང་། སྟློད་ལུང་མཚུར་ཕུ་དགློན་དང་། ཀརྨ་དགློན་རྣམས་ཀི་ལློགས་

རིས་དང་། ཞལ་ཐང་མང་པློ་གསར་བཞེངས་གནང་བ་མ་ཟད། དབུས་ལྷ་སའི་ཕློགས་སུའང་

སར་ལུགས་ཀི་རི་མློའི་སློབ་མ་མང་ཙམ་འཕེལ། དེ་ལར་ཡར་སྟློད་ནམ་མཁའ་བཀྲ་ཤིས་དང་། 

ཆློས་བཀྲ་ཤིས། ཀར་ཤློད་ཀརྨ་བཀྲ་ཤིས་གསུམ་ལ་སར་ལུགས་སེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསུམ་ཞེས་དེང་དུས་བར་དུ་སྙན་གགས་བྱུང་། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལས་ཁད་དུ་འཕགས་པ་ནི་

ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པ་ཆློས་དབིངས་རྡློ་རེས་ལྷློ་བག་ཆུ་ཁེར་དུ་སྤྲུལ་སྐུ་ཚེ་རིང་གི་མདུན་དུ་

ཐློག་མར་སྨན་ལུགས་ཀི་རི་མློ་བསབས། རེས་སུ་སར་ལུགས་ཀི་རི་མློ་བསབས་པས་ཧ་ཅང་

མཁས་པ་ཆེན་པློར་གྱུར། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་དུས་དཀིལ་དུ་དགའ་ལན་ཕློ་

བང་བཙུགས་མ་ཐག་ཏུ། ཀརྨ་པའི་སར་ཆེན་སློག་དམག་གིས་གཏློར། ཀརྨ་པ་ཆློས་དབིངས་

རྡློ་རེ་འཇང་ཡུལ་དུ་བློས་ནས་སྐྱབས་བཅློལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ། ཀརྨ་པ་ཉིད་ཀང་སར་

ལུགས་ཀི་རི་མློ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་ཡིན་སྟབས་བསྟན་པའི་སྦིན་བདག་དང་། ཞལ་སློབ་

རྣམས་ལ་དད་རེན་ཏུ་རེ་ཉིད་ཀིས་ཕག་བིས་གནང་བའི་རིགས་གསུམ་མགློན་པློའི་ཞལ་ཐང་

ཆུང་ངུ་མང་པློ་ཕག་བིས་གནང་ཡློད་པ་དེ་དག་ད་ལའང་མཇལ་རྒྱུ་ཡློད། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་

བཅློ་བརྒྱད་པའི་ནང་དུ་སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་ཀིས་སར་ལུགས་རི་མློ་ལ་གསན་སྦངས་

གནང་ཞིང་། ཡུལ་བཀློད་དང་། ཚོན་མདངས་སློགས་ལེགས་བཅློས་གང་འཚམས་གནང་སྟེ་

ཐུབ་པའི་སྐྱེས་རབས་ཞལ་ཐང་སློ་གཉིས། གནས་བརན་བཅུ་དྲུག །བཀའ་བརྒྱུད་གསེར་ཕེང་

སློགས་གསར་བཞེངས་གནང་ཡློད་པ་འདི་ལ་སར་ལུགས་གསར་མའང་ཟེར། དེ་རེས་དུས་

རབས་བཅུ་དགུ་པའི་སྟློད་ཙམ་ལ་བྱུང་བའི་ཆབ་མདློ་ཀརྨ་དགློན་གི་ལྷ་བཟློ་པ་བསྟན་འཛིན་དགེ་

ལེགས་ཉི་མ་དང༌། ནང་ཆེན་བ་ཀར་འབྲུག །བསློད་ནམས་ཉི་མ་རྣམས་ནི་སར་ལུགས་འཁྲུལ་མེད་

ཀི་ལྷ་རིས་པ་ཡིན། དུས་ཕིས་མཚན་ཆེ་བའི་རིག་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་དང་། ཁད་པར་ལྷ་

བཟློའི་གཞུང་ལུགས་དང་ལག་ལེན་གཉིས་ཀ་ལ་མཁས་དབང་ཆེན་མློ་ཐང་བ་ཚེ་དབང་ནི་སར་

ལུགས་དང་། སྨན་ལུགས་གཉིས་ཀ་ལ་མཁས་ཤིང་ཁད་པར་སར་སྨན་འདྲེས་མའི་ལུགས་གི་རི་

མློ་དང་འབག་བཟློའི་ལག་རལ་སྐློར་དར་སེལ་གཏློང་བའི་འཕིན་ལས་པ་གཙོ་བློར་ཞིག་ཡིན།  

ཀརྨ་སྒྲུབ་རྒྱུད། ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་ཆློས་ལུགས་ལ་གཞུང་བཤད་མན་ངག་གི་རྒྱུད་པ་དང་སྒྲུབ་

པ་ཉམས་ལེན་གི་བརྒྱུད་པ་གཉིས་ཡློད་པའི་ནང་གི་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུད་པ་ལ་ཟེར།  

ཀརྨ་དགློན། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༡༨༥་ལློར་ཀརྨ་པ་དགུང་ལློ་དློན་བདུན་སྐབས་

དགློན་པ་འདི་བཏབ་ཚུལ། ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་ལས། དློན་བདུན་བཞེས་པའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཤིང་སྦྲུལ་ལ་གེ་དུ་སར་མལ་དུ་བློན་ཏེ་དགློན་པ་བཏབ། འགློ་དློན་མཛད་ཅིང་ལྷློ་རྒྱུད་ལ་ལམ་

བཏློན་ནས་དབུས་སུ་བློན། ཞེས་གསུངས་པ། ཁམས་གེ་ཤློད་དུ་ཀརྨ་པས་དགློན་པ་བཏབ་པ་

ལ་ཀརྨ་དགློན་དང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཡུལ་དེ་ལ་ཀརྨ་རུ་བ་ཞེས་པའི་མིང་ཆགས། གྲུབ་

མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་ཆབ་མདློ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀརྨ་དགློན་གསར། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༥༠༣ ལློར་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་བདུན་པ་ཆློས་

གགས་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་དུས་འགློ་ཙམ་ན་བློད་སློག་དམག་གིས་

བཤིགས།  

ཀརྨ་ངེས་ལེགས་བསྟན་འཛིན། དབློན་པློ་ཀརྨ་ངེས་ལེགས་དང་གཅིག་ཡིན། ཡློངས་གགས་ཀི་

མཚན་ལ་དབློན་པློ་ཀརྨ་ངེས་ལེགས་ཟེར།  

ཀརྨ་ཆགས་མེད། རབ་བཅུ་པའི་ས་བ་སྤི་ལློ་༡༦༠༩ལློར་ཡབ་སགས་འཆང་ཨ་ནུ་པདྨ་དབང་

གགས་དང་ཡུམ་ཆློས་སྐྱློང་སྐྱིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་གི་རྨློག་མདའི་ཉེ་ལློགས་

ངློམ་གནས་མདློ་ཁར་སྐུ་འཁྲུངས། ཡབ་ཀི་མདུན་ནས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་དང་གཏློར་ཆློག་སྐློར་གི་

དབང་ལུང་ཁིད་གསུམ་དང་། ཕག་ལེན་མན་ངག་སློགས་གསན། དབུས་ཕློགས་སུ་ཕེབས་

ནས་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ཡབ་སས་དང་མཇལ། ལྷག་པར་དུ་ཞྭ་དམར་ཆློས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མདུན་

ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་ལ་ཀརྨ་ཆགས་མེད་ཞེས་གསློལ། ཀརྨ་པ་ཆློས་དབིངས་རྡློ་རེ་དང་། 

ཞྭ་དམར་ཆློས་ཀི་དབང་ཕྱུགས་སློགས་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་བ་སྤྲུལ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ལ་

བསྟེན་ནས་མདློ་སགས་རིག་གནས་ཀུན་ལ་སྦང་པ་མཐར་ཕིན་མཛད། གནམ་ཆློས་མི་འགྱུར་

རྡློ་རེ་དང་། རློགས་ཆེན་པདྨ་རིག་འཛིན། དཔལ་ཡུལ་ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ། རུ་པ་བརློན་

འགྲུས་རྒྱ་མཚོ། པདྨ་ཀུན་དགའ་སློགས་སློབ་ཚོགས་གངས་ལས་འདས་པ་བསྐྱངས། གསུང་

རློམ་ལ། གསང་སགས་གསར་རིང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆློག་ག་དང་། ཞལ་གདམས། མདློས་

ཆློག །རིས་གཏློ་ས་རིས་སློགས་ཆློ་ག་ཕག་ལེན་དང་ཞལ་གདམས་བསབ་ཁིད་སྐློར་པློད་བཅུ་

ཕག་ཁ་ཤས་བཞུགས། སློབ་མ་རྣམས་ལས་རློགས་ཆེན་པདྨ་རིག་འཛིན་གིས་རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆེན་པློར་བ་མར་བསྟེན་རེས་བ་སློབ་ཀི་འབེལ་བ་ཆད་སྟབས་བློ་སློབ་བར་ན་སེལ་ཅུང་ཟད་

ཞུགས་པར་བཤད། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༦༧༨ལློའི་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་

གཅིག་ལ་སྐུ་གཤེགས་སློ། །

ཀརྨ་སྙིང་ཐིག །ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ་རང་བྱུང་རྡློ་རེ་ནས་བརྒྱུད་པའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཆློས་སྐློར་རློ།  

ཀརྨ་བསྟན་སྐྱློང་དབང་པློ། གཙང་པ་རྒྱལ་པློ་ཀརྨ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་གི་བུ་ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་

མེ་ར་སྤི་ལློ་༡༦༠༦ལློར་གཙང་སྟློད་སེང་གེ་ལུང་མཆློད་རེན་རྒྱལ་པློ་སྐྱེས་ཞེས་བ་བར་འཁྲུངས། 

རང་ལློ་བཅུ་བཞི་པ་ལ་ཕ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་འདས་པའི་ལློ་དེ་ནས་རྒྱལ་སིད་བཟུང་།  

ཀརྨ་བསྟན་སྐྱློང་དབང་པློའི་ཁིམས་ཡིག །གཙང་པ་རྒྱལ་པློ་ཀརྨ་བསྟན་སྐྱློང་དབང་པློས་བློད་ཀི་

སིད་དབང་བཟུང་རེས་བདེ་ཆེན་གསང་སགས་མཁར་གི་རློང་དཔློན་དུ་བསྐློས་པ་སེལ་སེར་བ་

ཞེས་པ་དེར་འབི་རུ་བཅུག་པ་བཞིན་གཙང་པའི་ཁིམས་ཡིག་རིང་པ་ཤེལ་ཐམ་ཆེན་མློ་ཞེས་པ་

དང་། ཞལ་ལྕེའི་རྣམ་གཞག་ཕུན་ཚོགས་དགེ་ལེགས་མའི་ཟིན་བིས། ཚལ་པ་ཁི་དཔློན་སྐབས་

ཀི་ཁིམས་ཡིག་རིང་པ་ཞིག་བཅས་ཁག་མང་པློར་ཞིབ་བསྡུར་བས་ཏེ་བསྒིགས་པ་ཞིག་ཡིན་

ཞེས་ཁིམས་ཡིག་དེའི་འགློ་བརློད་དུ་གསལ།  

ཀརྨ་བསྟན་སྲུངས་དབང་པློ། སེ་པ་ཞིང་ཤག་པ་ཚེ་བརན་རྡློ་རེ་ལ་བུ་དགུ་ཡློད་པ་ལས། ཀརྨ་མཐུ་

སྟློབས་རྣམ་རྒྱལ། ཀུན་སངས་ལྷ་དབང་རྡློ་རེ། ཀརྨ་བསྟན་སྲུངས་དབང་པློ་གསུམ་ནི་སྐད་

གགས་ཆེ་ཞིང་། དཔའ་རལ་བློ་གློས་ལན་པ་ཡིན་ཞེས་ཀརྨ་བསྟན་སྐྱློང་དབང་པློའི་ཁིམས་ཡིག་

གི་འགློར་ཡློད་པའི་གེང་གཞིར་གསལ་ཞིང་། དེ་མིན་ཀརྨ་བསྟན་སྲུངས་དབང་པློའི་དམིགས་

བསལ་གི་ལློ་རྒྱུས་གསལ་བར་འཁློད་པ་ཞིག་མ་མཐློང་ལགས།  

ཀརྨ་མཐུ་སྟློབས་རྣམ་རྒྱལ། སེ་པ་ཞིང་ཤག་པ་ཚེ་བརན་རྡློ་རེའི་བུ་དགུ་ཡློད་པའི་ནང་ནས་གགས་

ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན།  

ཀརྨ་པ། [ལེགས]འཕིན་ལས་ཀི་དློན་ཡིན། དེ་ཡང་ངློ་བློ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕིན་

ལས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་བདག་ཉིད་འཕགས་མཆློག་སྤན་རས་གཟིགས་འདི་ཉིད། སྙིགས་

དུས་ཀི་གདུལ་བ་འདུལ་བ་ལ་བསམ་བཞིན་དུ་སྐྱེ་བ་བཞེས་པའི་རྣམ་པ་མཆློག་གི་སྤྲུལ་པའི་



  31  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྐུའི་ངང་ཚུལ་དུ་བློན་པ་ཞིག་ངློས་འཛིན། མདློར་བསྡུས་ན་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་

ཕིན་ལས་ཀི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པས་ན་ཀརྨ་པ་ཞེས་ཡློངས་སུ་གགས་པ་འདི་བྱུང་།  

ཀརྨ་པ་དུས་གསུམ་མཁེན་པའི་ཐུགས་དམ་ལྔ་ཚན་ལྔ། ཕག་མློ་ལྷ་ལྔ། བདེ་མཆློག་ལྷ་ལྔ། དགེས་

རྡློར་ལྷ་ལྔ། ར་མགིན་ལྷ་ལྔ་། སྒློལ་མ་ལྷ་བཅས་སློ། །

ཀརྨ་པ་དུས་གསུམ་མཁེན་པའི་གདན་ས་ལྔ། སྐུ་ཡི་གནས་ཀཾ་པློ་གངས་ར། གསུང་གི་གནས་ཀརྨ་

རི་གིང་། ཐུགས་ཀི་གནས་སྟློད་ལུང་མཚུར་ཕུ། ཡློན་ཏན་གི་གནས་འདློབས་སངས་ཕུག །ཕིན་

ལས་ཀི་གནས་ཤར་ཕློགས་སྤུང་རི་རྣམས་སློ། 

ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་དང་པློ། དུས་གསུམ་མཁེན་པ། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༡༡༠ལློར་

མདློ་ཁམས་ཀྲེ་ཤློད་གངས་ཀི་ར་བ་ཞེས་པ་དཀར་མཛེས་ར་སྟག་གློང་དུ་ཡབ་གཤིན་རེ་གཤེད་

ཀི་རྣལ་འབློར་པ་སློམ་པ་རྡློ་རེ་མགློན་པློ་དང་། ཡུམ་ལྷ་ཐློག་བཟའ་སང་ལྕམ་མིང་འདྲེན་གཉིས་

ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་སུ་ཡབ་ཀི་མདུན་ནས་རང་བྱུང་རྒྱལ་མློའི་སློག་སྙིང་ཞུས་ཏེ་

བསྒྲུབས་པས་གྲུབ་པ་བརེས། དགུང་ལློ་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་ཆློས་ཀི་གགས་

པ་གསློལ། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་པར་དབུས་སུ་བློན་ནས་སྟློད་ལུང་གི་རྒྱ་དམར་བ་དང་། ཕ་པ་ཆློས་

ཀི་སེང་གེ་རྣམ་གཉིས་ལས་དབུ་ཚད་བསབས། མལ་འདུ་བ་འཛིན་པ་ལས་རབ་བྱུང་བསྙེན་

རློགས་ཞུས། ཤ་ར་བ་དང། རྣལ་འབློར་པ་ཤེས་རབ་རྡློ་རེ། དཔལ་ཆེན་རྒ་ལློ། བ་མ་ཨ་སེང་

སློགས་ལས་བཀའ་གདམས་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་མདློ་སགས་ཀི་གཞུང་ཐམས་ཅད་བསབས་

པས་མཁས་པའི་མཚན་སྙན་རྒྱས། དགུང་ལློ་སུམ་ཅུ་པར་རེ་དྭགས་པློ་རིན་པློ་ཆེ་དང་མཇལ་

ཏེ་གདམས་པ་རྣམས་ཞུས། སློམ་པློ་ལ་སློགས་གནས་ངེས་མེད་ལློ་མང་དུ་སློམ་པས་རློག་པ་

བརེས། དུས་དེར་རེ་དྭགས་པློ་རིན་པློ་ཆེས་གྲུབ་ཐློབ་ཁམས་པ་མི་གསུམ་ཞེས་པ་སློབ་མ་

མཚན་སྙན་ཆེ་བ་གསུམ་བྱུང་བར་ཀརྨ་པ་དུས་གསུམ་མཁེན་པ་དང་། བདེ་བཤེགས་ཕག་མློ་

གྲུ་པ། གསལ་སྟློང་ཤློ་སམ་དང་གསུམ་ཡིན། དྭགས་པློ་རིན་པློ་ཆེས་རེན་འབེལ་བརག་པའི་

ཕིར་དུ་སློབ་མ་གསུམ་ལ་རང་རང་གི་མློས་པ་ལར་ཞྭ་རེ་བཟློས་ནས་ཁེར་ཤློག་གསུངས་པ་

ལར། ཀརྨ་པས་ཕིང་ཞྭ་ནག་པློ་པད་ཞྭའི་དབིབས་ཅན་འདི་བཟློས་ནས་གནབས། དེ་ནས་བཟུང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བ་མ་ཞྭ་ནག་པ་ཞེས་གགས། རེས་སུ་ཞྭ་ནག་དེ་ཉིད་མཁའ་འགློ་འབུམ་གི་དབུ་སྐྲས་བཟློས་

པར་བཤད། དགུང་ལློ་ཞེ་གཉིས་པར་མཚུར་ཕུ་ག་མ་གྲུ་བཞིར་ཚོགས་པ་བསྐྱངས་ནས་

བཞུགས་པའི་ཚེ་རེ་དྭགས་པློ་རིན་པློ་ཆེས་གཞན་ལ་མ་གནང་བའི་བསྐྱེད་རིམ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་

མ་དང་། རློགས་རིམ་རླུང་སེམས་དབེར་མེད་གཉིས་གནང་ནས། བུ་ཁློད་སྒྲུབ་པ་ཁམས་ཀི་ཀཾ་

པློ་གངས་ར་ལ་ཕིན་ན། འགློ་དློན་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་དུ་ཁབ་པར་འློང་ཞེས། ལུང་

བསྟན་པ་ལར། དགུང་ལློ་ང་ལྔ་པར་ཁམས་ཀི་ཀཾ་པློ་གངས་རར་ཕེབས་ནས་ཀཾ་པློ་གནས་ནང་

བཏབ། ཁམས་ཕློགས་སུ་ལློ་ངློ་ཉི་ཤུ་ཙམ་སྒྲུབ་པ་དང་འགློ་དློན་མཛད། དགུང་ལློ་དློན་བཞི་པར་

ཁམས་འབི་ཀླུང་གི་ཕློགས་སུ་ཕེབས། གིང་གི་སར་མལ་དུ་ཕེབས་ནས་གདན་ས་བར་པ་བཏབ། 

ཞང་རིན་པློ་ཆེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སེང་གེའི་རྣམ་རློལ་ཡིན་པ་གསུངས་པས་དེ་ནས་མ་

འློངས་སངས་རྒྱས་དྲུག་པ་སེང་གེའི་རྣམ་རློལ་ཞེས་པའི་འབློད་སློལ་དེ་བྱུང་། དགུང་ལློ་བརྒྱད་

ཅུ་པར་མཚུར་ཕུར་ཕེབས་དེ་མཆློད་ཁང་གློང་མ་བཞེངས། དེར་གདན་ས་བསྐྱངས་ནས་

བཞུགས། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༡༩༣ལློར་དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་ག་བཞི་བཞེས་

པར། མ་འློངས་པ་དགློན་པའི་ཡློན་བདག་རྒྱལ་པློས་བེད་པ་དང་། དེ་འཁློར་དང་བཅས་པ་ལ་ངས་

ཕན་འདློག་པར་འློང་། ཞེས་སར་ཡང་སྤྲུལ་སྐུ་འབྱུང་བར་ལུང་བསྟན་ནས་སྐུ་གཤེགས་སློ། །  

ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ། ཀརྨ་པཀྵ�། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༢༠༤ལློར་མདློ་ཁམས་

འབི་ཀླུང་གི་རྒྱུད་དེ་ཁམས་སེ་དགེའི་དབློན་པློ་སྟློད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། མཚན་ཆློས་འཛིན་ཞེས་

གསློལ། དགུང་ལློ་ལྔ་ནས་ཡི་གེ་ཀློག་འདློན་བསབས། དགུང་ལློ་དགུ་ཙམ་ནས་སངས་རྒྱས་

ཀི་གསུང་རབ་རྣམས་བཀག་ཐུབ་པར་དང་དེའི་དློན་ཐུག་སུ་ཆུད་པ་བྱུང་། སེམས་ཀི་ངློ་བློ་ཡང་

གང་འཚམས་རེ་ངློ་ཤེས་པར་བྱུང་། དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་པར་རྒྱལ་སས་སློམ་བག་པར་བསྟེན་

ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་ཆློས་ཀི་བ་མ་ཞེས་གསློལ། སེམས་ཁིད་ཞུས་པས་གནས་ལུགས་

དློན་གི་ངློ་བློ་ཐློག་མེད་དུ་མཁེན། དགུང་ལློ་བཅུ་དགུ་པར་ཀཿཐློག་པ་བམས་པ་འབུམ་དང་། 

ལྕང་མང་ཕུ་པ་སློགས་ལས་བསྙེན་རློགས་ཞུས། ཀཾ་པློ་གནས་ནང་སློགས་མདློ་ཁམས་ཀི་སྒྲུབ་

གནས་རྣམས་སུ་ལློ་བཅུ་ལ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་མཛད། འཇིག་བརེན་གི་ལྷ་འདྲེ་དུ་མས་ཞབས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཏློག་བེད་པ་གཟིགས། དེ་ནས་ཁམས་སྨད་ཕློགས་དར་རེ་མདློ་དང་། མི་ཉག །རའུ། འབའ། ལི་

ཐང་། ལང་ཡུལ་སློགས་མདློ་ཁམས་སང་དྲུག་ཏུ་བློན་ནས་དགློན་པ་བཏབ་ཅིང་ཚོགས་པ་ལྔ་

བརྒྱ་ཙམ་ལ་ཆློས་གསུངས། དུས་དེར་དཔལ་ལན་ལྷ་མློའི་ལུང་གིས་བསྐུལ་བ་ལར་དགུང་ལློ་

ཞེ་ལྔ་པའི་ས་སྤེལ་ལློར་དབུས་ཕློགས་སུ་ཕེབས། མཚུར་ཕུ་དགློན་གིང་དང་། བེ་རིས་ཉམས་

པ་བས་པ་རྣམས་ཉམས་གསློ་བས་ཞིང་གདན་ས་བསྐྱངས་ནས་ལློ་དྲུག་བཞུགས། དགུང་ལློ་

ང་གཉིས་པའི་ཤིང་ཡློས་ལློར་སློག་རྒྱལ་སེ་ཆེན་ཧན་གིས་གདན་ཞུས་ལར་ཧློར་ཡུལ་དུ་

ཕེབས། སློག་རྒྱལ་གི་ཕག་དློག་གི་བཀའ་ཆད་ལ་གྲུབ་རགས་རིམ་པ་གསུམ་བསྟན་དེ་བཀའ་

འློག་ཏུ་བཅུག །བ་མ་པཀྵ�་ཞེས་པའི་མཚན་གིས་གཟེངས་སུ་བསྟློད་ཅིང་གློང་དུ་བཀུར། རྒྱ་

ཧློར་མི་ཉག་ཡུ་གུར་སློགས་ཀི་སྐྱེ་བློ་མང་པློ་ཆློས་ལ་བཀློད། དགློན་སེ་དང་། མཆློད་རེན་དུ་མ་

བཞེངས། དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་པའི་ཆུ་ཕག་ལློར་ཧློར་ཡུལ་ནས་གཎྗི་ར་གསེར་གི་བ་འདབ་དང་

བཅས་པ་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་དྲངས་ནས་སྟློད་ལུང་མཚུར་ཕུ་རུ་བློན། སྤི་ལློ་༡༢༦༣ལློར་ཉེ་གནས་

ལན་མ་སམ་ཚུལ་གིས་གློགས་བས་ཏེ་མཚུར་ཕུའི་ལྷ་ཁང་ཆེན་མློ་བཞེངས། དེ་རེས་མཚུར་

ཕུའི་ལྷ་ཆེན་བཞེངས་ཞིང་དེའི་ནང་རེན་དུ་གསེར་དངུལ་གིས་བིས་པའི་བཀའ་འགྱུར་པུ་སྟི་

བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་བཞུགས་སུ་གསློལ་བ་འདི་ནི་བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་གསེར་བིས་ཀི་བཀའ་

འགྱུར་ཐློག་མ་ཡིན། དེ་ནས་དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་པའི་ཆུ་ལུག་ལློའི་བར་ལློ་ངློ་ཉེར་གཅིག་ཙམ་

མཚུར་ཕུའི་གདན་ས་བསྐྱངས་ནས་བཞུགས། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༢༨༣ལློར་རེ་

ཉིད་ཀི་ཞལ་སློབ་གྲུབ་ཆེན་ཨློ་རྒྱན་པ་ལ་སྐུ་གསུམ་ངློ་སྤློད་ཀི་ཕག་དཔེ་དང་། ཞྭ་ནག་བཅས་

གཏད་ཅིང་མཚུར་ཕུའི་གདན་ས་སྐྱློང་དགློས་པ་དང་། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མྱུར་དུ་འབློན་པ་ལ་མགློ་

འདློན་བེད་དགློས་ཚུལ་བཅས་ཀི་ལུང་བསྟན་ནས་སྐུ་གཤེགས་སློ། །

ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ། རང་བྱུང་རྡློ་རེ། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༢༨༤ལློར་ལ་སྟློད་

མང་ཡུལ་གུང་ཐང་གི་ར་ཕུ་གློང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་གསུམ་ལློན་པའི་ཚེ་ཕིང་པ་ནག་

པློས་ཞྭ་འདི་འདྲ་ཞིག་བཟློ་དགློས་གསུངས་པ་དེ་བཞིན་བཟློས་པའི་ཞྭ་ནག་ཞིག་བནབས། རྡློའི་

ཁི་སྟེང་དུ་བཞུགས་ནས་གློང་གི་བིས་པ་གཞན་རྣམས་ལ་ཆློས་གསུང་ཚུལ་གིས་རེད་མཛད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ་གང་སྐུ་གསུམ་ངློ་སྤློད་ཀི་ཚིག་ཅི་རིགས་གསུང་པར་མཛད། དགློང་ལློ་ལྔ་ལློན་པའི་སྐབས་

སུ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀིས་ར་མ་བཙོང་ཞློར་དུ་མཚུར་ཕུར་འབློར། གྲུབ་ཆེན་ཨློ་རྒྱན་པས་བིས་

པ་ངློ་མཚར་ཅན་དེ་ལ་རེན་འབེལ་གིས་བསུ་བ་དང། ཁི་ཐློག་ཏུ་གདན་དྲངས་པས་ཤད་ཀིས་

བློན་ནས་བཞུགས། ཁློད་སུ་ཡིན་དྲིས་པས། ང་ཀརྨ་པ་ཡིན་གསུངས་པ་སློགས་སར་བ་མའི་

ལུང་དང་། བིས་པའི་ངློ་མཚར་གི་རགས་སློགས་ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་ཆེན་ཨུ་རྒྱན་པས་བིས་པ་

དེ་རང་གི་བ་མའི་ཡང་སིད་ཡིན་པར་ངློས་འཛིན་ཅིང་མཚན་རང་བྱུང་རྡློ་རེ་ཞེས་གསློལ། འདི་

བློད་དུ་རང་གི་བ་མའི་ཡང་སིད་ངློས་འཛིན་བེད་པའི་སློལ་ཐློག་མར་ཡིན། འདིའི་སྐུ་གློང་མ་བ་

མ་ཀརྨ་པཀྵ�་དང་། ཀརྨ་པཀྵ�་ནི་མཚུར་ཕུ་དགློན་པ་ཐློག་མར་འདེབས་མཁན་ཀརྨ་པ་དུས་

གསུམ་མཁེན་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡིན་པར་ངློས་འཛིན་ཅིང་རང་བྱུང་རྡློ་རེ་ཀརྨ་པའི་སྐུ་ཕེང་

གསུམ་པར་ངློས་འཛིན། དེ་ནས་བཟུང་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་རིམ་བློན་རྣམས་བྱུང་ཡློད། དེ་ནས་གྲུབ་

ཆེན་ཨློ་རྒྱན་པའི་མདུན་ནས་བསབས་གཉེར་གཙོ་བློར་གནང་བར་གཞིར་བཅས། བ་མ་ཤེས་

རབ་རྒྱལ་མཚན། དགེ་བཤེས་རྒྱལ་བ་པ། གཉན་རས་དགེ་འདུན་འབུམ། སློབ་དཔློན་དགེ་

འདུན་རིན་ཆེན། གསང་ཕུ་གིང་སྨད་ཀི་གདན་ས་པ་ཤཱཀ་གཞློན་ནུ་སློགས་ལས་བདེ་དགེས་

ལ་སློགས་སགས་གསར་མའི་རྒྱུད་སེ་རྣམས་དང་། རིང་རྒྱུད་སྒྲུབ་ཐབས་དང་བཅས་པ། མདློ་

ལུགས་ཀི་དབུ་ཕར་ལ་སློགས་གཞུང་ཀ་པློད་ལྔ་ལ་མཁས་པར་སྦངས་པས་མདློ་སགས་རིག་

གནས་དང་བཅས་པ་ལ་མཁས་པའི་མཚན་སྙན་རྒྱས། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ས་འབྲུག་སྤི་ལློ་

༡༣༢༨ལློར་ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡློ་རེས་བློད་ཀི་བང་ཕློགས་སློག་ཆུ་ཁར་ལྕགས་ཟམ་བཙུགས། 

དུས་དེར་འཛམ་གིང་སྤི་བསང་ཞེས་པའི་བསང་ཡིག་འདི་བརམས། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཆུ་

སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༣༣༢ལློར་ཧློར་རྒྱལ་ཐློ་གན་ཐེར་མུས་གདན་ཞུས་ལར་ཧློར་ཡུལ་དུ་ཕེབས། 

བློད་དང་རྒྱ་ཡུལ་གི་ལམ་བར་འགློ་དློན་རྒྱ་ཆེན་གནང་། ཤིང་ཁི་ལློར་སར་བློད་དུ་ཕེབས། མེ་

བི་ལློ་སར་ཡང་ཧློར་ཡུལ་ཐེངས་གཉིས་པར་ཕེབས། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ས་ཡློས་སྤི་ལློ་

༡༣༣༩ལློར་དགུང་ལློ་ང་དྲུག་པ་སྐུའི་ཡང་སིད་ཀློང་པློ་རུ་འབྱུང་བ་ལུང་བསྟན་ཞིང་རྒྱ་ནག་པེ་

ཅིང་དུ་སྐུ་གཤེགས།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ། རློལ་པའི་རྡློ་རེ། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༣༤༠ལློར་ཀློང་

ཡུལ་རྔློད་ཨ་ལ་རློང་ཞེས་དེང་དུས་དཔལ་འབར་རློང་ཁློངས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། སློན་ཀརྨ་པ་སྐུ་

ཕེང་གསུམ་པ་སྐུ་གཤེགས་ཁར་སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་གུ་ཡི་གུང་པས་རེ་ཉིད་ཞིང་གང་དུ་འབློན་

ཞུས་པར། ཁློ་བློ་ཤར་ཕློགས་ཀློང་པློའི་རྒྱལ་ཁམས་སུ་འློང་བས་ཁློད་ཀང་དེར་ཤློག་གསུངས་

པ་བཞིན། དགུང་ལློ་གསུམ་པར་ཀློང་ལུང་རལ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཉང་པློར་ཕེབས་མ་ཐག་

ཡུམ་ལ་ང་ཀརྨ་པ་ཡིན་ཚུལ་གསུང་པ་དང་། མཛད་པ་ངློ་མཚར་ཅན་དུ་བསྟན་པ་སློགས་ཀི་

གཏམ་ཐློས་པ་དང་། མཚུར་ཕུ་ནས་སློབ་དཔློན་གུ་ཡི་གུང་པས་རེ་གློང་མའི་གསློལ་ཇ་བ་ཤཱཀ་

སེང་མངགས་ཏེ་ཉེ་གནས་བས། མི་རིང་བ་སློབ་དཔློན་གུ་ཡི་གུང་པ་ཉིད་ཕེབས་ནས་ཀརྨ་པ་

རང་བྱུང་རྡློ་རེའི་ཡང་སིད་དུ་ངློས་འཛིན་གནང་། དགུང་ལློ་བཅུ་གསུམ་པ་མཚུར་ཕུར་གདན་

སར་འཁློད། དགེ་འདུན་སང་པའི་མཁན་ཆེན་དློན་གྲུབ་དཔལ་སློགས་ལས་རབ་བྱུང་ཞུས། 

མཚན་ཆློས་ཀི་གགས་པ་གསློལ། རྒྱལ་བ་གཡུང་སྟློན་པ་ལས་དློན་བརྒྱུད་ཀི་ཆློས་མ་ལུས་

པར་གསན། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༣༨༣ ལློར་ཀློང་པློ་ཞློ་ཁར་སྐུ་གཤེགས།  

ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ།  དེ་བཞིན་གཤེགས་པ། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༣༨༤ ལློར་ཡབ་

སགས་པ་གུ་རུ་རིན་ཆེན་དང་། ཡུམ་ལྷ་མློ་སྐྱིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་མང་པློའི་བེ་བག་ཨེ་མ་མང་

གློང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། ང་ཀརྨ་པཀྵ�་ཡིན་ཞེས་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་སློགས་ཀརྨ་པའི་ཡང་

སྤྲུལ་ཡིན་པའི་རགས་མཚན་མང་པློ་བསྟན་པར་རྣམ་ཐར་ལས་བཤད། དགུང་ལློ་བཞི་པ་ཞྭ་

དམར་མཁའ་སྤློད་དབང་པློ་དང་མཇལ། ཀརྨ་པ་རློལ་པའི་རྡློ་རེའི་ཡང་སིད་ངློས་འཛིན། དགུང་

ལློ་བདུན་པ་མཁན་ཆེན་བསློད་ནམས་བཟང་པློ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་ཆློས་དཔལ་བཟང་

པློ་གསློལ། དགུང་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་པ་ལ་མདློ་ཁམས་གློ་འཇློ་དང་། ལྷློ་ཁ་དང་། ཀློང་པློ། དྭགས་

པློ་སློགས་ས་གནས་མང་པློར་ཆློས་གསུངས་པ་སློགས་བསྟན་པའི་དློན་རྒྱ་ཆེར་མཛད། དགུང་

ལློ་ཉེར་བཞི་པའི་མེ་ཕག་ལློར་རྒྱ་ནག་ཏཱ་མིང་གཡུང་ལློ་རྒྱལ་པློས་གདན་ཞུས་ལར་པེ་ཅིང་དུ་

ཕེབས། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ༡༤༡༥ལློར་དགུང་ལློ་སློ་གཉིས་པ་སྐུ་ཡི་ཡང་

སིད་མདློ་ཁམས་ཀརྨའི་ཉེ་ལློགས་ཞིག་ཏུ་འབློན་པར་ལུང་བསྟན་ནས་ཞིང་སྐུ་གཤེགས།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་དྲུག་པ།  མཐློང་བ་དློན་ལན། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༤༡༦ལློར་ཡབ་

གློ་འཇློ་བསམ་འགྲུབ་རྡློ་རེ་དང་། ཡུམ་ལློང་བཟའ་པདྨ་མཚོ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རེ་གློང་མའི་

ཞལ་ཆེམས་ལར་མདློ་ཁམས་ཆབ་མདློ་ཀརྨའི་ཉེ་ལློགས་ངློམ་གི་གློང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། འཁྲུངས་

དུས་སུ་ལས་བཟང་པློ་མང་པློ་བྱུང་བ་དང་། ངློམ་པ་བ་བལ་ལ་ཡང་ཡུལ་དེར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་

འཁྲུངས་པའི་རྨི་ལས་སློགས་བྱུང་སྟབས་འཁྲུངས་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་ལློན་པ་དང་བིས་པ་དེར་ལ་

བར་ཕེབས། དགུང་ལློ་གསུམ་མ་ལློན་ཙམ་ན་ཡུལ་མི་ཞལ་མཇལ་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་ཆློས་

གསུངས་པ་དང་། ཀརྨ་དགློན་དུ་དུས་མཁེན་ཀི་སྐུ་ངློས་གཟུང་བ་སློགས་ངློ་མཚར་བའི་མངློན་

མཁེན་གི་རགས་མང་དུ་གསུངས། བ་མ་གཅློད་པས་ཀརྨ་པའི་ཡང་སིད་ཡིན་པ་དྲིལ་བསྒགས། 

དགུང་ལློ་བརྒྱད་པར་ཀློང་པློ་དུ་ཕེབས་ནས་ཞྭ་དམར་ཆློས་དཔལ་ཡེ་ཤེས་དང་མཇལ་ཞིང་

ཆློས་སྐྱློང་སྐློར་རྣམས་ཞུས། གནས་བརན་ཆེན་པློ་བསློད་ནམས་བཟང་པློ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། 

མཚན་ཆློས་གགས་དཔལ་བཟང་ཞེས་གསློལ། རེ་བཙུན་བློ་གློས་རིན་ཆེན་ནམ་ཆློས་རེ་རཏྣ་བ་

དྲ་ལས་དློན་བརྒྱུད་ཀི་མན་ངག་མཐའ་དག་གསན། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཆུ་བ་སྤི་ལློ་

༡༤༥༣ལློར་དགུང་ལློ་སློ་བརྒྱད་པ་དབུ་ཞྭ་དང་། བསེ་འཕློའི་ཞལ་གདམས་ཀི་ཕག་དཔེ། ལུང་

བསྟན་བཀའ་རྒྱ་ཅན་བཅས་གློ་ཤི་དཔལ་འབློར་དློན་གྲུབ་ལ་གཏད་ནས། ངེད་མ་སེབས་ཀི་

བར་དུ་རེན་འདི་རྣམས་རྒྱ་མ་ཉམས་པར་གིས་ཞེས་གསུངས་ནས་དློན་གི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་

བསྐུར་ཏེ་ཞིང་བརེས།  

ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་བདུན་པ། ཆློས་གགས་རྒྱ་མཚོ། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་༡༤༥༤ ལློར་

རྔློད་ཀི་སྤི་མདའ་ཞེས་བ་བར་ཡབ་སགས་འཆང་གགས་པ་དཔལ་གྲུབ་དང་། ཡུམ་ཇློ་དར་

བཟའ་ལྷ་མློ་སྐྱིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། རྒྱལ་ཚབ་དཔལ་འབློར་དློན་གྲུབ་དང་། བན་རྒན་

འཇམ་དཔལ་བཟང་པློ་གཉིས་ཀིས་སྐུ་གློང་མའི་ཞལ་ཆེམས་བཀའ་རྒྱ་ལར་ཀརྨ་པ་མཐློང་བ་

དློན་ལན་གི་ཡང་སིད་དུ་ངློས་འཛིན། དློན་བརྒྱུད་ཀི་གདམས་ངག་མ་ལུས་པ་གནང་། སྐུ་ནར་

སློན་པ་དང་མཁས་པའི་མཚན་སྙན་རྒྱས། ལྷག་པར་དུ་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་འགེལ་པ་ཚད་

མ་རིག་གཞུང་རྒྱ་མཚོ་བརམས། སྐུ་གཤེགས་པའི་ས་ལློ་ནས་ཁམས་སུ་དྲུང་སི་ཏུ་པ་ལ་ངློམ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

གི་གནས་འདི་འདྲ་བ་ཞིག་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་འབློར་པར་ལུང་གི་ཆབ་ཤློག་གནང་ཟིན་ནའང་། རབ་

བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ༡༥༠༦ལློར་དགུང་ལློ་ང་གསུམ་པ་ཟླ་བ་དང་པློའི་ཚེས་བཅུ་བཞི་

ཉིན་གི་དགློང་མློ་གསློལ་ཅློག་གི་ཞལ་ཆེམས་གསལ་ལ་མ་གསལ་བ་ཞིག་འཇློག་གནང་སྟེ་ཐློ་

རེངས་སུསྐུ་གཤེགས།  

ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པ། མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེ། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༥༠༧ལློར་ཆབ་མདློ་

ངློམ་ཆུ་རྒྱུད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བདུན་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་ཚབ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་

གིས་སྐུ་གློང་མའི་ཞལ་ཆེམས་བཞིན་ཀརྨ་པའི་ཡང་སིད་ངློས་འཛིན། ཐེག་ཆེན་བསྙེན་གནས་

ཀི་སློམ་པ་གནང་། མཚན་ཆློས་གི་གགས་པར་གསློལ། དཔལ་ལན་སངས་རྒྱས་མཉན་པ་ར་

བའི་བ་མར་བསྟེན། མདློ་སགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པས་དབུ་མ་དང་། ཕར་ཕིན། 

འདུལ་བ། མཛོད་བཅས་ཀི་གཞུང་ལ་རེ་རེ་བཞིན་འགེལ་ཆེན་མཛད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་

གསང་སགས་སྐློར་ལ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་ཆློས་ལན་པའི་རླུང་སེམས་དབེར་མེད་བསྟན་

བཅློས་མཛད་། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ་༡༥༥༤ལློར་དགུང་ལློ་ཞེ་བརྒྱད་པར་སྐུ་

གཤེགས།  

ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ། དབང་ཕྱུག་རྡློ་རེ། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༥༥༦ལློར་མདློ་

ཁམས་ཏེ་ཤློད་ཁ་བ་གིང་རིའི་ཉེ་ཞློལ་སྟག་བཟང་གློང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། འཁྲུངས་པའི་ཚེ་ངློ་

མཚར་བའི་ལས་མང་པློ་ཞིག་ཀུན་གིས་མིག་ལམ་དུ་གྱུར་སྟབས་ནང་སློ་ལྕགས་མློ་སློགས་ཀི་

བཀྲ་ཤིས་ཁ་བཏགས་གཡློག །དེ་རེས་མི་རིང་བ་ན་ཞྭ་དམར་དཀློན་མཆློག་ཡན་ལག་གིས་སྐུ་

ཕེང་བརྒྱད་པ་དགུང་ལློ་ཉེར་བརྒྱད་སྐབས་གསུངས་པའི་ལུང་བསྟན་ལ་གཞིར་བཟུང་ནས་

ཀརྨ་པའི་ཡང་སིད་ངློས་འཛིན་བས། མཚན་དཔལ་ལན་མི་ཕམ་ཆློས་ཀི་དབང་ཕྱུག་ཅེས་

གསློལ། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༦༠༣ལློར་དགུང་ལློ་ཞེ་བརྒྱད་པ་སྐུ་གཤེགས།  

ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པ། ཆློས་དབིངས་རྡློ་རེ། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༦༠༤ལློར་མདློ་

ཁམས་མགློ་ལློག་ཡུལ་གི་ཀི་ཟི་ཐང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། གར་དབང་ཆློས་ཀི་དབང་ཕྱུག་གིས་རེ་

དགུ་པས་ཡང་སིད་ཁམས་ཕློགས་སུ་ཕེབས་པའི་ཐུགས་འདུན་ཡློད་ཚུལ་གི་ཞལ་ཆེམས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྩལ་བ་ལ་གཞིར་མཛད་དེ་ཀརྨ་པའི་ཡང་སིད་དུ་ངློས་འཛིན་གནང་། དཔའ་བློ་གཙུག་ལག་རྒྱ་

མཚོས་གཙུག་ཕུད་བཞེས། སྤི་ལློ་༡༦༤༢ལློར་དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་སིད་གཞུང་བཙུགས་

ཤིང་། གཙང་པ་རྒྱལ་པློ་མཆློད་ཡློན་ཐམས་ཅད་གཏློར་བརླགས་བེད་པའི་སྐབས་སུ་ཀརྨ་པའི་

ཆློས་སར་འཛམ་གིང་རྒྱན་གཏློར་ཞིང་། ཀརྨ་པ་ཆློས་དབིངས་རྡློ་རེ་ཡང་བློད་ཡུལ་དབུས་སུ་

བཞུགས་བཟློད་མེད་པར་འཇང་ཡུལ་བློས་བློལ་ཕིན། དེར་འཇང་ས་ཐམ་རྒྱལ་པློས་དབུ་བར་

བཀུར་ཞིང་ཡུན་རིང་བཞུགས། རི་མློ་དང་སྙན་ངག་ལ་ལྷག་པར་མཁས་པས་ཁློང་གི་ཕག་བིས་

སར་ལུགས་ཐང་ཁ་ཁ་ཤས་དེང་དུས་ཀང་མཇལ་རྒྱུ་ཡློད། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་སྟག་

སྤི་ལློ་༡༦༧༤ ལློར་དགུང་ལློ་དློན་གཅིག་པ་ལ་སྐུ་གཤེགས།  

ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཅིག་པ། ཡེ་ཤེས་རྡློ་རེ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ་

༡༦༧༦ལློར་མདློ་ཁམས་མགློ་ལློག་གི་ཡུལ་སྨར་ཁློག་ཏུ་སྐུ་འཁྲུངས། དཔལ་ལན་ཡེ་ཤེས་སྙིང་

པློས་ཀརྨ་པ་བཅུ་པའི་ཡང་སིད་དུ་ངློས་བཟུང་། མཚུར་ཕུར་གདན་དྲངས། རབ་བྱུང་བཅུ་

གཉིས་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༧༠༢ལློར་དགུང་ལློ་ཉེར་བདུན་པར་སྐུ་གཤེགས།  

ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཉིས་པ། བང་ཆུབ་རྡློ་རེ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་

༡༧༠༣ལློར་མདློ་ཁམས་སེ་དགེའི་དབློན་པློ་སྟློད་ཀི་དཀིལ་ལེ་གློང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་གློང་

མས་ས་སྐྱློང་སེ་དགེ་རྒྱལ་པློ་ལ་ཞལ་བཞེས་ལུང་བསྟན་ལར་དབུས་ནས་སར་གི་མགློན་གཉེར་

ཕན་བདེ་ཁམས་ཕློགས་སུ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སིད་ངློས་འཛིན་ཕེབས་སྐབས། ལྷ་ཐློག་ཏུ་གཏེར་

སྟློན་མི་འགྱུར་རྡློ་རེ་དང་མཇལ་བས་ཀརྨ་པའི་མཆློག་སྤྲུལ་ཡློད་པའི་ས་ཆ་དང་ཡབ་ཡུམ་གི་

མིང་སློགས་གསལ་སྟློན་གནང་། དགུང་ལློ་བཞི་པར་ཞྭ་དམར་དཔལ་ཆེན་ཆློས་ཀི་དློན་གྲུབ་

ཀིས་མཚན་དང་ཞབས་བརན་བཅས་ཕུལ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༧༣༢ལློར་

ཞྭ་དམར་དཔལ་ཆེན་ཆློས་ཀི་དློན་གྲུབ་དང་ཁློང་རྣམ་གཉིས་རྒྱ་ནག་དུ་ཕེབས། ལློ་དེར་ཡབ་

སས་རྣམ་གཉིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་སྐུ་གཤེགས། སྐབས་དེར་ཀརྨ་པ་དགུང་ལློ་སུམ་ཅུ་དང་། ཞྭ་དམར་

པ་དགུང་ལློ་སློ་བརྒྱད་ཡིན།  

ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ། བདུད་འདུལ་རྡློ་རེ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་



  39  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

༡༧༣༣ལློར་དབུས་ལྷ་སའི་ལྷློ་ཕློགས་སྙེན་ལྕ་བ་གློང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། རྒྱལ་ཚབ་སྐུ་ཕེང་བདུན་

པ་གློ་ཤྲི་དཀློན་མཆློག་འློད་ཟེར་གིས་ཀརྨ་པའི་ཡང་སིད་དུ་ངློས་འཛིན། སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་འབྱུང་

གནས་དློན་བརྒྱུད་ཀི་བ་མར་བསྟེན། སྐབས་དེར་དགའ་ལན་ཕློ་བང་གིས་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ལ་

བཀའ་ཆད་འཁེལ་བཞིན་པའི་སྐབས་ཡིན་པ་ལ། ལྷ་སའི་གློང་དུ་ཆུ་ལློག་གིས་ཉེན་ཁ་བྱུང་

འཕིན་བཅློལ་གིས་བཟླློག་པས་བློད་བློད་སེ་པ་གཞུང་སར་ཡང་བདག་རྐྱེན་ཐློབ། རབ་བྱུང་བཅུ་

གསུམ་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༧༩༧ལློར་དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་པར་སྐུ་གཤེགས།  

ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པ། ཐེག་མཆློག་རྡློ་རེ། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་

༡༧༩༧ལློར་མདློ་ཁམས་ཟལ་མློ་སང་གི་ཟླ་ནང་ཡིད་ལྷུང་བཀྲ་ཤིས་མཐློང་སྨློན་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། 

འབྲུག་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པ་མི་ཕམ་ཆློས་ཀི་ངག་དབང་། མཚན་གཞན་འབྲུག་ཆེན་ཆློས་ཀི་

སྣང་བས་རེ་གློང་མའི་ལུང་དློན་ལར་ངློས་འཛིན་ཅིང་། མཚན་དཔལ་ལན་རིག་ཀུན་ལྷུན་གྲུབ་

ཐེག་པ་མཆློག་གི་རྡློ་རེ་ཞེས་གསློལ། སི་ཏུ་པདྨ་ཉིན་བེད་དང་རྒྱལ་དབང་འབྲུག་ཆེན་རྣམ་

གཉིས་ཀི་མདུན་ནས་བསྙེན་རློགས་ཞུས། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༨༦༨ལློར་

དགུང་ལློ་དློན་གཉིས་པར་སྐུ་གཤེགས།  

ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་བཅློ་ལྔ་པ། མཁའ་ཁབ་རྡློ་རེ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༨༧༡ལློ་

གཙང་མང་སྟློད་ཤེལ་དཀར་རྒྱལ་རེར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་དྲུག་པའི་མེ་བི་ལློར་འཇམ་

མགློན་ཀློང་སྤྲུལ་རིན་པློ་ཆེ་དང་། དཔའ་བློ་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་གཙུག་ལག་ཉིན་བེད། འབྲུག་ཆེན་

སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་མི་ཕམ་ཆློས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་དགློངས་པ་མཐུན་པར། དཔལ་ལན་རང་བྱུང་

མའི་མེ་ལློང་ལས་གསལ་བ་ལར་ཀརྨ་པའི་ཡང་སིད་དུ་ངློས་འཛིན། མཁེན་ཀློང་མཆློག་གསུམ་

གིས་མངའ་གསློལ་གཟེངས་བསྟློད་དང་། འཇམ་མགློན་ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལས་དློན་

བརྒྱུད་ཀི་གདམས་ངག་མ་ལུས་པར་གསན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༩༢༢ལློར་

དགུང་ལློ་རེ་གཉིས་པ་སྐུའི་ཡང་སིད་མདློ་ཁམས་འདན་ཁློག་ཏུ་ཨ་སྡུག་ཚང་གི་ཁིམ་དུ་

འཁྲུངས་པའི་ལུང་བསྟན་ཁ་གསལ་ཅན་གནང་སྟེ་སྐུ་གཤེགས།  

ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་དྲུག་པ། རིག་པའི་རྡློ་རེ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༩༢༤ལློར་མདློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁམས་སེ་དགེའི་འདན་ཁློག་ཏུ་ཨ་སྡུག་ཚང་གི་ཁིམ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་གློང་མའི་ལུང་བསྟན་

བཞིན་སི་ཏུ་པདྨ་དབང་མཆློག་རྒྱལ་པློས་ཀརྨ་པའི་ཡང་སིད་འཁྲུལ་བལ་དུ་ངློས་འཛིན། སྤི་ལློ་

༡༩༥༤་ལློར་རྒྱལ་བ་རིན་པློ་དང་ལྷན་ཏུ་རྒྱ་ནག་པེ་ཅིང་དུ་ཕེབས། སྤི་ལློ་༡༩༥༩ལློར་རྒྱ་གར་

དུ་ཕེབས་ཅིང་འབས་ལློངས་རུམ་གཏེག་ཏུ་གཏན་བཞུགས་མཛད། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་

ལྕགས་བ་སྤི་ལློ་༡༩༨༡ལློར་དགུང་ལློ་ང་བརྒྱད་པར་ཨ་རིའི་ཡུལ་དུ་སྐུ་གཤེགས།  

ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བདུན་པ།  འགློ་འདུལ་ཕིན་ལས་རྡློ་རེ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་

༡༩༨༥་ལློར་ཁམས་ལྷ་ཐློག་ཏུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་ཆུང་དུས་ནས་སློབ་སྦློང་ལ་འབད་བརློན་ཆེ་

སྟབས། མདློ་སགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་མ་ཟད། བློད་བིན་རྒྱ་

གསུམ་གི་སྐད་རིགས་ཐློགས་པར་མེད་པ་ཞིག་བཞུགས་ཡློད།  

ཀརྨ་པའི་སྐུ་གསུམ་ངློ་སྤློད། ཀརྨ་པ་རློལ་པའི་རྡློ་རེས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གནད་བཞི་ཆློས་ཉིད་ཀི་

འཁློར་ལློ་བསྐློར་ནས་སྟློན་པའི་ཆློས་སློ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་ནི། གང་ཟག་བློ་དམན་པ་རྣམས་

སློན་འགློའི་ཆློས་བཞིས་རྒྱུད་སྦློང་བ་དང་། དབང་འབིང་རྣམས་ལ་བཅའ་བ་ལུས་ཀི་གནད། 

སློག་རློལ་རླུང་གི་གནད། དམིགས་པ་སེམས་ཀི་གནད། ལུས་སྦློང་འཁྲུལ་འཁློར་གི་གནད་

བཞི་དང་། བཞི་ཀའི་ར་བ་བདེ་དྲློད་གཏུམ་མློའི་རྣལ་འབློར་བཅས་སྟློན། གང་ཟག་དབང་པློ་རབ་

ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་སྐུ་གསུམ་ངློ་སྤློད་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཅིག་ཅར་བའི་ལམ་ལ་ཡང་དག་པར་འཁིད་

པར་མཛད་དློ། དེ་ཡང་སྐུ་གསུམ་ངློ་སྤློད་ནི། ཀུན་རློབ་བང་ཆུབ་སེམས་དང་འབེལ་བ་སྤྲུལ་སྐུའི་

ངློ་སྤློད། སློག་རློལ་དང་འབེལ་བ་ལློངས་སྐུའི་ངློ་སྤློད། བརྡ་ཡིས་མི་མཚོན་ཅིང་ཐ་སྙད་ལས་འདས་

པ་གཉུག་མ་རང་བཞག་གི་གནད་དང་འབེལ་བ་ཆློས་སྐུའི་ངློ་སྤློད་པའི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་རློགས་པ་

རབ་འབམས་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་བངས་པའི་རིམ་པ་འདི་ཉིད་འཆི་ཀར་ཞག་བདུན་ཙམ་

བསློམས་པས་ཀང་གདློན་མི་ཟ་བར་རྡློ་རེ་འཆང་གི་ས་བརེས་པར་གསུངས་སློ།  

ཀརྨ་པའི་བཀའ་བབས་ཀི་སློབ་མ་བཞི། ཤེས་རབ་ཀི་བཀའ་བབས་ལེ་ཆུང་སངས་རྒྱས། རྫུལ་

འཕྲུལ་གི་བཀའ་བབས་འབལ་ཚ་སྟག་དེལ། རྣམ་ཐར་གི་བཀའ་བབས་བ་བ་བཀའ་གདམས་

པ། རློགས་པའི་བཀའ་བབས་དབ་ཡེ་དགེ་ཆློས་བརློན། འགློ་དློན་གི་བཀའ་བབས་འགློ་དློན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

རས་ཆེན་དང་ལྔའློ། །

ཀརྨ་ཕུན་ཚོགས་ཕློགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ། གཙང་པ་སེ་སིད་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ། རབ་བྱུང་དགུ་

པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༥༥༠ ལློར་གཞིས་ཀ་བསམ་འགྲུབ་རེར་སྐྱེས། ཆུང་དུས་ནས་ཕ་མ་

གཉིས་ཀ་འདས། རང་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་པ་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་༡༥༧༤ལློར་ཡར་རྒྱབ་པ་དང་མ་མཐུན་

པར་དམག་དཔུང་ཡར་རྒྱབ་ཏུ་དྲངས་ནས་ཚར་བཅད་དེ་ཡར་རྒྱབ་སེ་པ་བདུད་འདུལ་གགས་

པ་ཁིམ་ཚང་རྣམས་ལ་ལློ་སྐལ་གཞིས་ཀ་ཕན་བུ་བཅས་བཞག །ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༦༢༠ལློར་

ཕི་ཚུལ་དུ་འབྲུམ་ནད་ཀིས་འདས་ཟེར་ཡང་། དློན་དངློས་སུ་གཟའ་ནད་ཕློག་སྟེ་འདས་པ་ཡིན།  

ཀརྨ་འཕིན་ལས་ཕློགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ། དཔལ་སང་ལློ་ཙཱ་བའམ་མཚན་གཞན་ཀརྨ་འཕིན་ལས་

གཉིས་པ་ཞུ་བ་དེ་ཡིན། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་༡༤༥༦ ལློ་ནས་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་

ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༥༣༩ ལློ་བར་དགུང་ལློ་ག་བཞི་བཞུགས། མཚན་དངློས་ལ་ངག་དབང་ཆློས་

རྒྱལ་ཟེར། དགུང་ལློ་ཞེ་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༤༩༧ ལློར་དག་ཡིག་

ངག་སྒློན་བརམས།  

ཀརྨ་བཛྲ། ལས་ཀི་རྡློ་རེ།  

ཀརྨ་རབས་བརྒྱད། བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བ་མ་རིམ་བློན་ཀརྨའི་མཚན་ཅན་བརྒྱད་དེ་ཀརྨ་དུས་གསུམ་

མཁེན་པ། ཀརྨ་པཀྵ�། ཀརྨ་རང་བྱུང་རྡློ་རེ། ཀརྨ་རློལ་པའི་རྡློ་རེ། ཀརྨ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ། ཀརྨ་

མཐློང་བ་དློན་ལན། ཀརྨ་ཆློས་གགས་རྒྱ་མཚོ། ཀརྨ་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེ་རྣམས་སློ། །

ཀརྨ་རིན་ཆེན། མཚན་གཞན་ཀརྨ་ངེས་དློན་བསྟན་འཛིན་ཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་

གསུམ་པའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤི་ལློ༡༧༦༠ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། ཀརྨ་པ་བདུད་འདུལ་རྡློ་རེས་དབློན་

པློ་ཀརྨ་ངེས་ལེགས་ཀིས་ཡློང་སིད་འཛིན། ཀརྨ་པ་བདུད་འདུལ་རྡློ་རེ་དང་། སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་

འབྱུང་གནས། གྲུབ་ཐློབ་ར་མགིན་མགློན་པློ་སློགས་བསྟེན་ནས་སློབ་གཉེར་གནང་། ཁད་པར་

དུ་གསློ་བ་རིག་པའི་གཞུང་དང་། ལག་ལེན་གཉིས་ཀ་ལ་མཁས་པའི་མཚན་སྙན་རྒྱས། རབ་

བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་བ་སྤི་ལློ་༡༧༨༩ལློར་སྨན་བསྡུས་འཆི་མེད་ནློར་འཕེང་མ་བུ་བཅས་

བརམས། འདས་ལློ་མི་གསར་ཡང་སྐུ་ཚེ་རིང་ཙམ་བཞུགས་པ་གགས། དེ་ལ་ཡང་སིད་གཉིས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཁྲུངས་པར་དང་པློ་འབས་ལློངས་རྒྱལ་པློའི་ཐུགས་སས་སུ་འཁྲུངས་པས་དཔལ་སྤུངས་སུ་

ཕིར་ཕེབས་མ་ཐུབ་པ་འབས་ལློངས་སུ་བཞུགས། གཉིས་པ་ནི་ད་ལའི་ཚབ་ཚ་དགློན་པའི་སྐུ་

སྐྱེ་སྐུ་ཕེང་རིམ་བློན་འདི་རྣམས་ཡིན་ནློ། །

ཀརྨ་ཤ་ཏམ། གཞུང་གི་མིང་། སློབ་དཔློན་དབིག་གཉེན་གི་སློབ་མ་འདུལ་བ་ལ་མཁས་པའི་མཆློག་

ཏུ་གྱུར་པ་སློབ་དཔློན་ཡློན་ཏན་འློད་ཀིས་མཛད་པ་ཡིན། ནང་དློན་ནི་འདུལ་བའི་གཞུང་ནས་

བཤད་པའི་ལས་རིགས་ཀི་ཆློ་གའི་ལག་ལེན་རྣམ་གངས་བརྒྱ་དང་གཅིག་གི་བ་ཚུལ་ཞིབ་པར་

གསུངས་ཡློད།  

ཀརྨ་ཤག །འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། འདི་སྲུང་མ་ཁང་ཞིག །བདག་ཐློབ་སེ་ར་བ་

སྤིའི་ཁློངས་གཏློགས་ཡིན། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་

གློང་ཁེར་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀརྨ་ཤིང་ར། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ས་བ་སྤི་ལློ་༡༥༤༩ལློར་ཀརྨ་ཕིན་ལས་པས་བརམས་པའི་གྲུབ་

མཐའི་རྣམ་བཤད་རྒྱས་པ་ཞིག །

ཀརྨ་ལྷ་སྟེང་དགློན། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༣༠༣ལློར་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ་རང་

བྱུང་རྡློ་རེས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀར་མང་ག་ིརིས། ཀ་རའ་ིརློ་མང་ལ་བུའ་ིརིས་ཏ་ེབལ་ཡུལ་དུ་དར་བའ་ིཆར་འབས་སློགས་བརག་ཐབས།  

ཀར་ལུགས། ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་ལུགས་སློལ་ལ་ཟེར།  

ཀར་ཤློད་ཀརྨ་བཀྲ་ཤིས། དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་དུས་དཀིལ་ཡས་མས་ལ་ཀར་ཤློད་དུ་སྐུ་

འཁྲུངས། ཁློང་གིས་ནམ་མཁའ་བཀྲ་ཤིས་དང་། ཆློས་བཀྲ་ཤིས་ཀི་སར་བིས་ཕག་རྒྱུན་ལ་

སྦངས་པ་མཐར་ཐློན་པ་མཛད་དེ་རི་མློའི་གནས་ལ་གཞན་དྲིང་མི་འཇློག་པའི་སློབས་པ་བརེས་

ཤིང་། སློབ་མ་མང་པློ་རེས་སུ་འཛིན་ཏེ་སར་བིས་ཀི་ཕག་རྒྱུན་དར་སེལ་གཏློང་བར་ཕག་རེས་

རྨད་དུ་བྱུང་བ་བཞག་ཡློད།  

ཀཪྵ་པ་ན། [ལེགས]གནའ་བློའི་རྒྱ་གར་ཡུལ་གི་དངུལ་གི་ཚད་གཞི་ཞིག་ཡིན།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཀསྨིར། [ལེགས]བློད་སྐད་དུ་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་ཟེར། ཕལ་ཆེར་སྤི་ལློའི་གློང་གི་༥༠༥ལློ་ནས་༤༩༧ལློ་

བར་ཡིན་ཚོད་ལ་སྐབས་དེར་ཀུན་དགའ་བློའི་སློབ་མ་དག་བཅློམ་པ་ཉི་མ་གུང་པས་ཡུལ་དེར་

བློན་ནས་ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་ཨློ་དུཥྚ་བཏུལ་ནས་མཚོ་བསྐམས་པའི་ཤུལ་དུ་སྐམ་ས་ཆགས་ཏེ། རིམ་

གིས་ཡུལ་གཞན་དག་ནས་མི་མང་པློ་དེར་འཛོམས་ཤིང་། གློང་ཁེར་ཆེན་པློ་དགུ་དང་གློང་

གསེབ་ཁག་མང་པློ། རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་གཅིག །གཙུག་ལག་ཁང་བཅུ་གཉིས། དགེ་འདུན་ཧ་

ཅང་མང་པློ་འཛོམས་པ་ཞིག་ཆགས་པར་གསུངས་ཡང་མུ་སྟེགས་རིག་བེད་སྨྲ་བ་འགའ་ཞིག་

གིས་བཤད་སློལ་ལ། དྲང་སློང་ཀ་ཤྱབ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡུལ་དེར་བློན་ནས་མཚོ་རྡློལ་དུ་བཅུག་པ་

ཡིན་པས། ཡུལ་གི་མིང་ཡང་དྲང་སློང་དེའི་མཚན་ལས་གས་ཏེ་ཀ་ཤསྨིར་ཞེས་ཐློགས་པ་ཡིན་

ཟེར་བའང་སྣང་།  

ཀསྨི་རའི་ཡི་གེ། རྒྱ་གར་ནུབ་ཕློགས་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་གི་ཡི་གེ་ལ་ཟེར། དེ་ལ་ཡང་ཡིག་གཟུགས་མི་

འདྲ་བ་ཁ་ཤས་ཡློད་པ་ནི་ལྕང་ལུང་པཎིཏ་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གི་གསུང་འབུམ་དུ་

གསལ་ལློ།  

ཀཥྛ་མཎ། འདི་ལ་དེང་སང་བློད་སྐད་ཐློག་ཀ་ཏེ་མན་ཏུ་ཟེར་ཞིང་རྒྱ་སྐད་དུ་ཅ་ཏེ་མན་ཏུའུ་ཞེས་

འབློད་པ་དེ་ཡིན།  

ཀི ① མིང་འགའི་མཐར་སྦར་རྒྱུའི་ཆ་ཤས་ཤིག །ཡ་ཀི མ་ཀི ཕ་ཀི སྤང་ཀི ཡང་ཀི ② དཔའ་

ངར་སྐྱེད་པ་དང་། འབློད་སྐུལ་གཏློང་བའི་སྐད་གསང་མཐློན་པློ་ཞིག །

ཀི་བརྒྱབ་གཡུལ་ནས་སར་མཆློངས་སློ། །མི་མང་པློས་ཀི་རྒྱག་གི་འདུག །ཀི་བརྒྱབ་སྟེ་འབློད་བརྡ་

གཏློང་། ཀི་འདེབས་པ།  

ཀི་ཀང་། ① གཟའ་རཱ་ཧུ་ལའི་བ་རློག་མགློ །② ས་བདག་གི་རིགས་ཅིག །

ཀི་ཀི འབློད་སྐུལ་གི་ངར་སྐད་ཅིག་ཐག་རིང་ནས་ཀི་ཀི་ཞེས་པའི་སྒ་སྒློག །

ཀི་ཀི་བསློ་བསློ། ལྷ་གསློལ་སྐབས་ལྷའི་མགློ་འཕང་བསྟློད་བེད་དུ་སྒློག་པའི་སྒ་ཞིག །

ཀི་ལིར། མི་མང་པློས་མཉམ་དུ་ཀི་སྒ་འབིན་པ་ལ་བུ་སྟེ། མི་མང་པློས་ཀི་ལིར་བས་ནས་སྤང་ཀི་

འདེད་ཅེས་པ།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀི་ནི་ཀི་ན། ཡིད་དུ་ཐག་མ་ཆློད་པའི་དློན་དེ་ཡི་ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ཐློན་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་སྟེ། དཔེར་

ན། ང་ཚོ་ཚོང་ལས་མཉམ་འབེལ་བ་རྒྱུའི་སྐློར་ལ་ཁློ་རང་ལམ་སང་ཐག་གཅློད་མ་ཐུབ་པར་ཀི་

ནི་ཀི་ན་ཉིན་ཁ་ཤས་བས་རེས་སེམས་ཐག་བཅད་པ་རེད་ལ་བུའློ། །

ཀི་ལ་ཡ། [ཞང་སྐད]ཕུར་པ་ཟློར།  

ཀི་ལི་ཀི་ལ། [ལེགས]གསང་སགས་ཀི་ཡི་དམ་ཕུར་པ།  

ཀི་ལུང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༧༣༠ལློར་ཀིཿལུང་འཇིགས་མེད་རྒྱ་

མཚོའམ་དགེ་རེ་བསློད་ནམས་བསྟན་འཛིན་ཞེས་པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་

ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀི་བས་ཧློ་གསུམ། ཀི་སྒ་བསློ་སྒ་ཧློ་སྒ་གསུམ་ནི་གི་འཕར་བའི་དཔའ་སྐད།  

ཀི་ཧི་ཧི། ① དཔའ་ངར་སྐྱེད་བེད་ཀི་སྐད་གསང་མཐློན་པློ་ཞིག །② སྙད་བརློ་བའི་སྒ་ཞིག །

ཀིག་གེ སྐྱིགས་བུའི་ནད་ཀི་མིང་། འློག་གི་སྐྱིགས་བུའི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས།  

ཀིང་ཀང་། སེ་བརྒྱད་ཀི་ཆློ་འཕྲུལ་ཞིག་སྟེ། གཟའ་ཡི་ཀིང་ཀང་མེ་ལར་འབར། དེ་ཡང་ཟླློག་པའི་ཕིན་

ལས་མཛོད། ཅེས་པ་ལར་བུའློ། །

ཀིང་ཤུ་ཀ རྒྱ་སྐྱེགས་ཤིང་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག །ཀེང་ཤུ་ཀ་ཡང་འབི་སློལ་འདུག །

ཀིང་ཤུའི་འབས་བུ། ཀིམ་ཤུ་ཀའི་འབས་བུ་སྟེ། རྒྱ་སྐྱེགས་ཀི་ཚིགས་མ་ཞེས་དེང་སང་ཡློངས་

གགས་སུ་ལ་ཆ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ནློ། །

ཀིརི་སྐུ་ཕེང་དང་པློ། དགེ་འདུན་རྒྱལ་མཚན། རེ་ཙོང་ཁ་པའི་དངློས་སློབ་བསྟན་པ་ཕློགས་མཐར་

སེལ་བའི་དར་ཆེན་བདུན་གི་ནང་ཚན་ཡློངས་གགས་སུ་རློང་པློ་ལགས་ནག་པ་ཟེར། མདློ་སྨད་

བཞག་ཤློད་ཅེས་པའི་ས་ཆར་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ་༡༣༧༤ ལློར་ཡབ་ཀླུ་འབུམ་

དང་ཡུམ་ཨ་སྨན་གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས་ཤིང་། མཚན་ལ་ཆློས་འབུམ་གསློལ། སྒྲུབ་པ་དང་

སློབ་གཉེར་མཐར་ཕིན་པར་གནང་། དགུང་ལློ་དློན་བདུན་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ལྕགས་ར་སྤི་

ལློ་༡༤༥༠ ལློར་སྐུ་གཤེགས་སློ། །

ཀིརི་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ། བསྟན་པ་རིན་ཆེན། རྔ་པ་སྨད་རྒྱུད་དུ་ཡབ་དཀློན་མཆློག་སྐྱབས་དང་ཡུམ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྐྱིད་བདེ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༤༧༤ ལློར་འཁྲུངས། རྒྱལ་

རློང་དང་རྔ་པ་སྟློད་སྨད་ཀུན་ཏུ་མདློ་སགས་ཀི་འཆད་སེལ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ནས་དགུང་ལློ་བརྒྱད་

ཅུ་ག་ལྔ་པ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༥༥༨ལློར་དགློངས་པ་མ་ངན་ལས་འདས།  

ཀིརི་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ། བསྟན་པ་རབ་རྒྱས། ཨ་རིག་གི་ཡུལ་དུ་ཡབ་ཡློན་ཏན་དབང་ཕྱུག་དང་ཡུམ་

སྐྱིད་མློ་ཡག་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༥༤༦ ལློར་འཁྲུངས། དགུང་

ལློ་བརྒྱད་ཅུ་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༦༤༣ ལློར་སྐུ་གཤེགས།  

ཀིརི་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ། བློ་བཟང་འཇམ་དབངས། མདློ་སྨད་པཱ་ལ་ཞེས་གགས་པའི་ས་གནས་སུ་ཡབ་

འབུམ་ཐར་དང་ཡུམ་མེ་འགྱུ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་

༡༦༥༦ ལློར་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༦༩༠ ལློར་གཞིས་དགློན་

དུ་བ་བང་ཐློག་མར་བརིགས། དགུང་ལློ་ང་གསུམ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་བི་སྤི་ལློ་

༡༩༠༨ལློར་སྐུ་གཤེགས།  

ཀིརི་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ། བློ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན། མདློ་སྨད་རྡློ་སྟློད་ཁུལ་དུ་ཡབ་ཚེ་རིང་འབུམ་

དང་ཡུམ་སྐྱིད་མློ་ཡག་གི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༧༡༢ ལློ་

འཁྲུངས། དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལྕགས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༧༧༡ 

ལློར་སྐུར་གཤེགས།  

ཀིརི་སྐུ་ཕེང་དྲུག་པ། དགེ་འདུན་ཆློས་ཀི་དབང་ཕྱུག །མདློ་སྨད་རེབ་གློང་གི་ཆུ་མ་ཞེས་པའི་ས་ཆར་

ཀླུ་རྒྱལ་གི་ཁིམ་ཚང་དུ་ཡབ་ངག་དབང་རབ་བརན་དང་ཡུམ་སྙིང་མློ་ཐར་གི་སས་སུ་རབ་བྱུང་

བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༧༧༣ ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ཉེར་ལྔ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་

གསུམ་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༧༩༦ལློར་སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས།  

ཀིརི་སྐུ་ཕེང་བདུན་པ། ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ། མདློ་སྨད་ཀིརི་དགློན་གི་ཉེ་འདབས་སུ་ཡབ་མཛོད་དགེ་

བཟློད་པ་དང་ཡུམ་བཀྲ་ཤིས་སྐྱིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་

༡༧༩༧ ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ང་གསུམ་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་

༡༨༤༨ལློར་སྐུ་གཤེགས།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀིརི་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པ། བློ་བཟང་འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོ། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ་

༡༨༥༠ལློར་ཡབ་ཇློ་མློ་ཐར་དང་ཡུམ་བདེ་ཆེན་གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ང་དྲུག་

པ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༩༠༥ལློར་འདས།  

ཀིརི་སྐུ་ཕེང་དགུ་། ཀུན་དགའ་ལུང་རློགས་རྒྱ་མཚོ། སྟག་ཚང་ལྷ་མློ་དགློན་གི་ཉེ་འདབས་ཡབ་སྦིན་

པ་དང་ཡུམ་མཁའ་འགློ་འཚོ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་

༡༩༠༥ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་དྲུག་ལ་ཕེབས་པ་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༩༢༠ ལློར་གློ་བུར་

དུ་སྐུ་གཤེགས།  

ཀིརི་དགློན། ① ཟི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་རྔ་པ་རང་སྐྱློང་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རློང་ཁློངས་ཀི་དགློན་པ་ཆེ་གས་

ཤིག་ཡིན་ཞིང་། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་ཀི་སྟག་ཚང་ལྷ་མློ་དགློན་པའི་མདུན་ངློས་ཀི་རི་

ལེབས་སུ་ཆགས་ཡློད་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཕི་ནང་དུ་སྐད་གགས་ཆེན་པློ་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན། 

དགློན་པ་འདི་ནི་ཀིརི་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གིས་དགུང་ལློ་སློ་བདུན་པ་རབ་

བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༧༤༨ལློར་ཐློག་མར་དགློན་པའི་རྨང་གཞི་བཏིང་སྟེ་

མིང་ལ་རྣམ་རྒྱལ་བདེ་ཆེན་གིང་ཞེས་བཏགས། དེ་ལས་ལློ་བཅུ་པ་མེ་གངསྤི་ལློ་༡༧༥༧ ལློར་

རྒྱུད་སྟློད་གྲྭ་ཚང་གི་ཕག་བཞེས་ལར་གི་རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་བཙུགས།  

ཀིརི་དགློན། ② ཀིརི་དགློན་གསར་དང་དགེ་ལན་ལེགས་བཤད་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། གདློང་ཁུ་

དགློན་གཡུལ་རྒྱལ་བསམ་གཏན་གིང་གི་རྨང་གཞིའི་ཐློག་སྤི་ལློ་༡༨༧༠ལློར་ཀིརི་སྐུ་ཕེང་

བརྒྱད་པ་བློ་བཟང་འཕིན་ལས་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།  

ཀིམ་པ། ཀིམ་པ་ཀ་དང་དློན་གཅིག །

ཀིམ་པ་ཀ [ལེགས་]འབས་བུ་ལ་ན་སྡུག་ཅིང་རློ་མངར་ལ་ཟློས་ན་འཆི་བའི་དུག་རིགས་ཀི་ཤིང་

ཞིག །ཡིད་བརན་མི་རུང་སིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་འདི། རྒྱལ་བའི་དབང་པློས་ཀིམ་པའི་འབས་

འདྲར་གསུངས།  

ཀིམ་པའི་འབས་བུ། ཤིང་ཐློག་ཕི་བཟང་ལ་ནང་ངན་པ་དང་པློར་ཟ་བའི་ཚེ་ཞིམ་པ་ལར་སྣང་ཡང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཟློས་རེས་ནད་བསྐྱེད་ནས་སྡུག་བསལ་བ་ཞིག་ཡིན།  

ཀིམ་ཤིང་ཀློང་ཇློ། ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀི་སྐབས་བློད་ཀི་བཙན་པློའི་བཙུན་མློར་བངས་པའི་རྒྱ་བཟའ་

ས་རེས་གཉིས་བྱུང་བའི་ནང་གི་རེས་མ་སྟེ་ཅིན་ཁིན་ཀློང་ཇློ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན། འདི་ལ་ཀིམ་ཤིང་

ཀློང་ཅློ་དང་། གིམ་ཤིང་ཀློང་ཇློ་སློགས་འབི་ཚུལ་འགའ་ཞིག་སྣང་།  

ཀིའུ། ① སློག་པ་ཆུང་རིགས་ཤིག །② ཐག་རིང་ནས་འབློད་པའི་བརྡ་ཞིག །

ཀིས་ཁློ། འབློག་པའི་འཆུར་བ་བསྐློལ་འཐགས་བ་སའི་ཁློ་ཟངས་ལ་ཀིས་ཁློ་ཟེར།  

ཀིས་མ། འློ་མ་ལ་སྐྱུར་ར་ཅུང་ཟད་བླུག་ཅིང་དལ་བུས་བསྐློལ་ན་རིམ་བཞིན་འློ་མ་རུལ་ཏེ་གློང་

བུའམ་འཚིག་འཚིག་ཆགས་པ་དེ་ལ་ཀིས་མ་ཟེར། འཆུར་བ་རླློན་པའི་མིང་། ཀིས་མ་སྐམ་པློར་

ཆགས་ན་འཆུར་བ་ཡིན།  

ཀུ་ཀུ་བི་ཤི [ཡུལ]ཏི་ཏི་ཀུ་ཀུ་སྟེ་བིའུ་ཞིག་གི་མིང་།  

ཀུ་ཀུ་རཱ་ཛཱ། རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་ཆེན་ཞིག་གི་མཚན་ཡིན་ཅིང་། བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་ཁིའི་རྒྱལ་པློ་

ཞེས་ཟེར།  

ཀུ་སྒ། དློན་མེད་པའི་ཀུ་ཅློའི་སྒ།  

ཀུ་ཅློ། ① འུར་སྐད་དམ་དློན་མེད་དུ་སྒློག་པའི་སྐད་སྒ་ཆེན་པློ། ཀུ་ཅློ་སྒློག །ཆུ་ཕན་རག་ཏུ་ཀུ་ཅློ་ཆེ། 

ཁི་རྒན་ཀུ་ཅློ་འདློན་པ་ན། རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་གཞན་དག་རྒྱུག །② ཚིག་རྩུབ་དང་ཟུར་ཟ་

སློགས་ཀིས་སུན་པློར་བ་བའི་དློན།  

ཀུ་ཅློ་སྒློག་པ། [ལས་ཚིག] ཀུ་ཅློའི་སྒ་འདློན་པའི་དློན།  

ཀུ་ཅློ་དི་རི་རི། [བ་བའི་རྣམ་པ་སྟློན་པའི་མིང་། ] དློན་མེད་པའི་སྐད་སྒ་ཆེན་པློ་འདློན་སྟངས། དློན་

མེད་ཀི་ཀུ་ཅློ་དི་རི་རི་བེད་པ།  

ཀུ་ཅློ་འདློན་པ། [ལས་ཚིག] དློན་མེད་ཀི་སྒ་སྒློག་པའམ། དློན་མེད་ཀི་སྐད་ཅློར་རྒྱག་པ།  

ཀུ་ཅློད་ད་ལི། མེ་ཏློག་དམར་པློ་རག་དུང་གི་དབིབས་འདྲ་བ། ཉིན་ངློས་གད་ཁེབ་སློགས་སུ་སྤི་

ཟླ༥པའི་ཟླ་འགློ་ཙམ་སྐྱེ་བ་ཞིག །སྨན་གཞུང་དུ་ཨུག་ཆློས་མེ་ཏློག་ཅེས་ཟེར།  

ཀུ་ཅློར་རློགས་ལན་སངས་རྒྱས་དཔལ་བཟང་། རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པློའི་དངློས་སློབ་རློགས་ལན་ལྔ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞེས་གགས་པའི་ནང་ཚན་ཞིག་ཡིན། ཉང་ལློང་ཀློང་གསུམ་དུ་གགས་པའི་ཉང་པློ་ཀུ་ཅློར་གི་

གློང་ཚོར་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༣༨༦ལློ་ནས་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་གངསྤི་ལློ་

༡༤༤༥ལློ་བར་དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་བཞུགས། དགུང་ལློ་ཆུང་དུས་ནས་སློན་གི་སྐྱེ་བ་མང་པློ་

ཐུགས་ལ་དྲན་པ་དང་། བིས་པ་ཕལ་པའི་ཀུན་སྤློད་ལས་འདས་པ་ཞིག་བྱུང་བའློ། །

ཀུ་ཏ། [ཞང་སྐད]འདྲེ་གདློན།  

ཀུ་ཊ་ཛ། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་དུག་མློ་ཉུང་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་

བཅད་སྐྱེས་ཞེས་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུད་སཾ་བུ་ཊ་ལས། དབང་པློའི་ནས་ནི་ཀུ་ཊ་ཛའི་ས་བློན་ཏེ། ཞེས་

དང་། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་

ལས། ཀུ་ཊ་ཛ། བཅས་སྐྱེས། ཞེས་གསུངས་ལར་རློ།  

ཀུ་དམ། ཀུ་བའི་དམ་འབི། ཆང་རག་གམ་སྣུམ་སློགས་བླུག་སྣློད།  

ཀུ་ཅློ་དིང་ངེ་། [བ་བའི་རྣམ་པ་སྟློན་པའི་མིང་། ] ཀུ་ཅློ་དིང་ངེ་སྟེ་དློན་མེད་པའི་སྐད་སྒ་ཆེན་པློ་འདློན་

སྟངས་ཤིག །

ཀུ་དིར་བཞད་སྒ། རྒྱློབ་སློད་ཀུ་དིར་བཞད་སྒ་མཚང་འབྲུའི་ཚིག །

ཀུ་དློག །[རིང]གུ་དློག །

ཀུ་ན་ལ། རྒྱལ་པློ་མ་ངན་མེད་ཀི་སས་ཡིན།  

ཀུ་བ་ལ། ཨུཏྤལ་སྤིའི་མིང་།  

ཀུ་བའི་གཟིངས། སྒྲུང་ནང་གསལ་བ་ཀྭ་ཀྭ་ཟེར་བའི་འབས་བུ་བཤགས་ནས་བཟློས་པའི་གྲུ་གཟིངས།  

ཀུ་བེ་ར། [ལེགས]རྣམ་སས་ར་བདག་བརྒྱད་ཀི་གས་ཤིག །

ཀུ་མ་ར་ཏ། [ལེགས]དུས་རབས་གཉིས་པའམ་གསུམ་པ་ཙམ་ལ་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕློགས་སུ་འཁྲུངས་

པའི་རིགས་པའི་རེས་འབང་གི་མདློ་སེ་པའི་སློབ་དཔློན་ཞིག །

ཀུ་མུ་ད། ཀུ་མུད་དང་གཅིག །

ཀུ་མུཏ། ཀུ་མུད་དང་གཅིག །

ཀུ་མུད། [ལེགས]འདམ་ལས་སྐྱེས་པའི་མེ་ཏློག་ཅིག །མཚན་མློ་ཟླ་བ་ཤར་ཚེ་འདབ་མ་ཁ་འབེད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཅིང་ཉིན་མློ་ཉི་མ་ཤར་ཚེ་མེ་ཏློག་ཁ་ཟུམ་པ་ཞིག་ཡིན་པར་གགས། མིང་གི་རྣམས་གངས་ལ་

དགུན་ཟླ་ཐ་ཆུང་སྐྱེས་དང་། ཆུ་སྐྱེས། སྟེང་འཐུང་དཀར་པློ། འདབ་མའི་མཛོད། མཚན་མློ 

བཞད། ཟླ་བ་དགའ། ཟླ་བའི་དྲི། ས་དགའ། ས་སྒློག །ས་སྟློབས། སའི་གདུ་བུ། ས་མློས། སི་ཏ། 

ཨུཏྤལ་དཀར་པློ་བཅས་སློ། །

ཀུ་མུད་དག། [མངློན]ཉི་མ།  

ཀུ་མུད་གཉེན། [མངློན]ཟླ་བ།  

ཀུ་མུད་ཕན། [མངློན]ཟླ་བའི་འློད་ཟེར།  

ཀུ་མུད་ལློ་མ། [མངློན]ཤིང་ཡློངས་འདུ་ས་བརློལ།  

ཀུ་མཱ་ར་ཤི། འདི་ཀུ་མཱ་ར་ཛི་བ་ཞེས་པའི་ཟུར་ཆག་སྟེ་སར་ལི་ཡུལ་ལས་བྱུང་བའི་ལློ་ཙཱ་བ་ཆེན་པློ་

ཞིག །འདིའི་ཡབ་རྒྱ་གར་བ་ཡིན་ཡང་ལི་ཡུལ་བང་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཞིག་གི་མག་པར་གྱུར་

པས་ལློ་ཆེན་འདི་ལི་ཡུལ་དུ་ཤིང་འབྲུག་ལློར་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་། མཚན་

གཞློན་ནུ་ཚེ་རིང་ཞེས་བཏགས། ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུ་ལེགས་སྦར་སྐད་ཡིག་སློགས་ལའང་བང་

ཆུབ་པར་མཛད། དགུང་ལློ་ང་བདུན་པའི་དུས་སུ་ཡའློ་ཆིན་རྒྱལ་པློ་ཧུང་ཤིའི་ཁི་ལློ་གསུམ་པར་

རྒྱལ་ས་ཁང་ཨན་དུ་གདན་དྲངས། དེར་ལློ་བཅུ་གསུམ་གི་རིང་ལ་རྡློ་རེ་གཅློད་པ་སློགས་ཤེར་

མདློ་ཆེ་ཆུང་དང་། དམ་པའི་ཆློས་པད་མ་དཀར་པློ། དྲི་མེད་གགས་པས་བསྟན་པ་སློགས་མདློ་

སེ་དུ་མ་དང་། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དབུ་མ་ར་ཤེས། དབུ་མ་སློ་བཅུ་གཉིས་པ། ཨརྱ་དེ་བའི་

དབུ་མ་བརྒྱ་པ་ལེའུ་བཅུ། གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པར་གགས་པའི་ཤེར་

ཕིན་ཆེན་མློ་བམ་པློ་བརྒྱ་པ་བཅས་བཀའ་བསྟན་བམ་པློ་སུམ་བརྒྱ་ག་བཞི་བསྒྱུར། སློབ་མ་

མང་པློ་བསྐྱངས། དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་ལ་འདས།  

ཀུ་མཱ་ར། [ལེགས]གཞློན་ནུ།  

ཀུ་ཙན་དན། ཙན་དན་ངན་པ།  

ཀུ་ཙི་མུ་ཙི། ཀློ་བི་ལའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། སྟློད་སྨན་གཞློན་ནུ་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་གྲུབ་

པའི་དངུལ་ཆུའི་བསྟན་བཅློས་ལས། ལྡུམ་སྟག་ཀུ་ཙི་མུ་ཙི་དང་། ཀློ་བི་ལ་རྣམས་མིང་གི་གངས།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀུ་རི་ཕ་མློ། ས་འློག་འབུ་ཕ་མློ་ཞེས་པའི་དློན།  

ཀུ་རེ། [ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད ] ལྕགས་ལས་བཟློས་པའི་འཁེར་བདེ་བའི་ཟས་སྣློད་ཅིག །གིང་ཁར་ཁ་

ལག་ཀུ་རེ་བཞི་བརེགས་ཤིག་བསྣམས་ན་དགའ།  

ཀུ་ཚེ། འདི་ལ་ཀུ་སེ་ཡང་འབི་སློལ་ཡློད། འབི་ཆུའི་ནུབ་བརྒྱུད་དུ་ཆགས་པའི་སེ་དགེའི་ཡུལ་ཚོ་

ཞིག་གི་མིང་ཡིན། ཡུལ་དེ་སེ་དགེ་དགློན་ཆེན་གློང་ནས་ལྷློ་ཕློགས་སུ་སྤི་ལེ་༥༠ཡས་མས་

ཙམ་གི་ས་ཆ་དེར་ཡློད། གནའ་དུས་སེ་དགེའི་ཡིག་བིས་མཁས་པ་དང་། སར་ཤིང་བརློ་བའི་

ལག་རལ་ཅན་ཕལ་ཆེར་ཀུ་ཚེའི་གློང་ནས་བྱུང་སྟབས། ཀུ་ཚེའི་བིས་པ་དང་། ཀུ་ཚེའི་སར་

བརློས་ཞེས་སྐད་གགས་ཡློད་པ་རེད།  

ཀུ་ཚེའི་བིས། དེང་དུས་ཡློངས་གགས་སུ་སེ་བིས་ཞེས་པའི་དབུ་ཅན་པར་ར་དང་། དབུ་མེད་གྲུ་བཞི་

མ་འདློན་ཆ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ཆ་ཅན་ཡློད་པ་འདི་ལ་ཀུ་ཚེའི་བིས་ཟེར། ཡིག་གཟུགས་དེའི་བིས་

པ་ཕལ་ཆེར་ཀུ་སེ་གློང་ནས་བྱུང་ཡློད། ཁམས་ཕློགས་འདིར་དགློན་སེ་ཁག་གི་ནང་དུ་འདློན་

ཆློག་གི་དཔེ་ཆ་བིས་མ་འདི་དག་ཕལ་ཆེར་ཀུ་ཚེ་བས་བིས་པ་ཤ་སྟག་སྣང་།  

ཀུ་ཡ། གཅིན་ནང་གི་རས་རིགས་ཤིག །ནད་ཅན་ནད་མེད་གང་གི་དྲི་ཆུའི་ནང་དུ་འབྱུང་ཞིང་ཆུའི་

རང་མདློག་གིས་བསྒྱུར་མི་གཏུབ་པ་ལྦུ་བའི་དབིབས་ལར་ཆེ་ཆུང་སློ་མ་ཙམ་སློགས་མདློག་

ཤས་ཆེར་སྐྱ་ཞིབ་ཞིབ་ཏུ་ཆུ་ཡི་སྟེང་འློག་བར་བཅས་ལ་གནས་པ་དེའི་མིང་སྟེ། ནང་གསེས་སུ་

དབེ་ན་དབིབས་མ་ངེས་པ་སྤུ་དང་། བལ་འདབ། སྤིན་འདྲ་བ་སློགས་དང་། མདློག་ཀང་ནད་

ཁམས་ཀི་དབང་གིས་སྣ་ཚོགས་སྣང་ངློ་། །

ཀུ་ཡིག །[ཞང་སྐད]བཀའ་ཡི་དློན།  

ཀུ་ཡངས་དློག །[རིང]གུ་ཡངས་དློག །

ཀུ་ར། [ཞང་སྐད]ཁི་ཡི་མིང་།  

ཀུ་ར་རི། འདི་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་སྒ་སྒློགས་ཞེས་པ་སྟེ། བ་ཀུ་ར་རི་ཞེས་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ཡིན་

པ་མངློན་བརློད་ཀི་གཞུང་མང་པློར་བཤད།  

ཀུ་རུ། གུ་རུ་དང་དློན་གཅིག །མིང་གཞན་བློང་བུ་ཟེར།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཀུ་རུ་ཀུ་ལེ། [ལེགས]རིག་བེད་མ་སྟེ། དབང་སྡུད་ཀི་མློ་ཞིག །དེ་ལ་ནང་གསེས་སུ། ཀུ་རུ་ཀུལེ་

དཀར་མློ་ཞལ་གཅིག་ཕག་དྲུག་མ་དང་། ཀུ་རུ་ཀུལེ་དཀར་མློ་ཞལ་གཅིག་ཕག་བརྒྱད་མ། ཀུ་

རུ་ཀུལེ་དམར་མློ་ཞལ་གཅིག་ཕག་བཞི་མ། ཀུ་རུ་ཀུ་ལེ་དམར་མློ་ཞལ་གཅིག་ཕག་བཞི་མ་

གཙོ་འཁློར། ཀུ་རུ་ཀུ་ལེ་ལྷ་བཅློ་ལྔ་མ་སློགས་ཀི་དབེ་བ་དང་སྒྲུབ་སློ་སློར་ཡློད་པ་རེད།  

ཀུ་རུ་ཀུལེ། ཀུ་རུ་ཀུ་ལེ་དང་གཅིག །

ཀུ་རུ་ཟམ་པ། ལྷ་སའི་ཟམ་ཆེན་སྟེ་སློན་ཟམ་པ་མེད་དུས་ཀློ་བ་སློད་ནས་ཆུ་གློལ་དགློས་པས་ཀློ་

མཉེན་ལ་ཡློང་འབབ་བཟང་ལ་ཀུན་གིས་བཀུར་བ་ཞུ་མློད་ཕིས་སུ་ཟམ་པ་བཏབ་པས་ཀློ་མཉེན་

ལས་མེད་དུ་སློང་བས་ཁ་ལ་ཀུ་རུ་རྒྱབ་པ་འདྲ་ཞེས་ཟམ་པར་ཡང་མིང་དེ་ཐློབ། ཀུ་རུ་ཟམ་པ་

གློལ་ན་གིབ་ལ་སེབས།  

ཀུ་རུ་ཡློག་ག །[ ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད ] ཀློ་རུ་དང་དློན་གཅིག །ཡློག་གའང་ཟེར་ཏེ་བལ་སྐུད་འཁེལ་

ཆས་སྟབས་བདེ་ཆུང་གས་ཤིག །དཔེར་ན་གློང་གསེབ་ཏུ་སྐྱེས་པ་ཚོས་ཡློག་གས་བལ་སྐུད་

འཁེལ་བཞིན་དུ་འཆམ་འཆམ་དུ་འགློ་འདུག །

ཀུ་རེ། རེད་མློ།  

ཀུ་རེ་མགློ་གཡློག་དུས་ཆེན། ཕི་རྒྱལ་གི་ལུགས་སློལ་ལ་ལློ་ལར་སྤི་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན་

གློགས་པློ་རྣམས་ལ་ཀུ་རེའི་སློ་ནས་མགློ་བསྐློར་གཏློང་ཞིང་། དེ་ལར་མགློ་བསྐློར་གཏློང་ནས་

དུས་ཚོད་དང་། དཔལ་འབློར་སློགས་ལ་གློང་གུད་ཕན་ཚེགས་བྱུང་ཡང་མི་རྣམས་ཀིས་དང་

ལེན་ཞུ་སློལ་ཡློད་པ་ཞིག་རེད།  

ཀུ་རེ་ཞུ། ཞལ་ཤློབ་ཞུས་ནས་ཁ་རེད་རེ་བ། ཀུ་རེ་ཞུས་པ་ཡིན་པས་སྐུ་རླུང་མ་བཞེས་ཨང་།  

ཀུ་ལུ་ཏ། ཀསྨི་རའི་བང་ཕློགས་ཀི་མཐའ་མཚམས་མངའ་རིས་ཀི་ཡུལ་དང་ཐག་ཉེ་བར་ཡློད་པ་

དང་། མངའ་རིས་པ་རྣམས་ཀིས་ཉུང་རྡའི་ཡུལ་ཞེས་འབློད་པའི་ནང་ཚན་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད།  

ཀུ་ལུང་འབློག་དགློན། རིག་འཛིན་ཆློས་ཀི་གགས་པས་བཏབ། དུས་ནམ་ཙམ་ཞིག་ལ་བཏབ་པ་མ་

གསལ་ཡང་ཕལ་ཆེར་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་སྟློད་ཙམ་སྟེ་སྤི་ལློ་༡༨༡༠སྐློར་ཞིག་བཏབ་པར་

ངེས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀུ་ལུང་རློང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའ་ིཆུ་བ་ིསྤ་ིལློ་༡༧༩༢ལློར་ལྕགས་རླ་ནློར་བུས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀུ་ཤ། [ལེགས]ངན་སེལ་ལམ་རྩྭ་མཆློག་སྟེ། རྩྭ་ག་མ་ཅན་ཞིག །རློ་མངར་ལ་བསྐ། ཞུ་རེས་སྙློམས། 

ནུས་པས་ཚེ་རིང་དུ་སིང་བ་དང་། ལུས་ཟུངས་རྒྱས་པར་བེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁྲུས་རྩྭ་

དང་། ངན་སེལ། མཆློད་སྦིན་རྒྱན། དག་བེད། བདུད་འདུལ་ལན། གཙང་བེད། རྩྭ་མཆློག །རྩྭ་

དབང་། ས་གནས་བཅས་སློ། །  

ཀུ་ཤ་ནའི་རྒྱལ་རབས། མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆློས་འཕེལ་གིས་མཛད་པའི་གཏམ་རྒྱུད་གསེར་

ཐང་ལས་ཀུ་ཤ་ནའི་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་དེའི་རིགས་ལས་རྒྱལ་པློ་ཀ་དྭ་ལི་ཤ་བ་བ་སངས་རྒྱས་

འདས་ལློ་དྲུག་བརྒྱ་པའི་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་དང་པློའི་མཇུག་ཙམ་ཕེད་ས་མའི་ནང་དུ་རྒྱལ་

སིད་ཐློབ་སྟེ། ཁ་ཆེའི་ཡུལ་གི་ཕེད་བར་དུ་དབང་བསྒྱུར། དེའི་བ་ཀ་དྭ་ལི་ཤ་གཉིས་པས་སིད་

དབང་བཟུང་། དེའི་འློག་ཏུ་རྒྱལ་པློ་ཀ་ནི་ཥྐས་སིད་དབང་བཟུང་བ་སློགས་སློ། །

ཀུ་ཤ་གཙང་བསེལ། རྩྭ་ཀུ་ཤ་གདན་འློག་ཏུ་བཏིང་ནས་གཙང་སྦྲ་མཚོན་པར་བེད་ཚུལ།  

ཀུ་ཤའི་གློང་། རྒྱ་གར་གི་གློང་ཁེར་ཞིག་སྟེ་སར་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་མ་ངན་ལས་འདས་སའི་ཡུལ་དེའློ། །

ཀུ་ཤུ། ཤིང་ཐློག་གི་རིགས་ཤིག་ཡིན། རློ་མངར་ལ་སྐྱུར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་རྒྱུ་མ་དང་། 

ལློང་ག་འཁློག་ཅིང་འཁྲུ་བ་སློགས་འཇློམས།  

ཀུ་སཱ་ལི། [ལེགས]① དགེ་བ་ཅན། ② སྤང་པློ།  

ཀུ་སཱ་ལི་ཆུང་བ། མཚན་དངློས་རིན་ཆེན་སེ་དང་། ཐུགས་དམ་གི་ཉམས་རློགས་ལ་བརེན་ནས་

མཚན་གསློལ་བ་ནི་བམས་པའི་རྣལ་འབློར་པ་ཞེས་གགས། སྐུ་ཆུང་དུས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་

བཙུན་པའི་མཆློག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་། རིམ་གིས་བསྙེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་བཞེས། སེ་སྣློད་གསུམ་

དང་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་གཞུང་ལུགས་དག་ལ་སྦངས་ནས་མཁས་པ་འགན་ཟླ་མེད་པར་གྱུར། རྒྱུན་

དུ་བམས་སྙིང་རེ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལ་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་གཙོ་བློར་མཛད་དེ། བདག་

གཞན་མཉམ་བརེའི་རློགས་པ་བརན་པློ་མངའ་བས་དངློས་སུ་གཏློང་ལེན་མཛད་ཐུབ་པ་དང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལ་བློ་སྦློང་བའི་མན་ངག་ལ་མངའ་བརེས་པ་ཞིག་ཡིན་པས། ཇློ་བློ་རེ་

དཔལ་ལན་ཨ་ཏི་ཤས་དམ་པ་འདིའི་དྲུང་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་སྦློང་གི་མན་ངག་ཆ་ཚང་བར་

གསན་པ་ཡིན།  

ཀུ་སཱ་ལི་ཆེ་བ། མཚན་དངློས་ལ་རིན་ཆེན་བཟང་པློ་ཞེས་སུ་གགས་པ་སློབ་དཔློན་སེང་གེ་

བཟང་པློའི་དངློས་སློབ་ཡིན། སློབ་དཔློན་དེའི་དྲུང་ནས་རྒྱ་ཆེན་སྤློད་བརྒྱུད་དང་ཟབ་མློ་ལ་

བརྒྱུད་ཀི་མན་ངག་ཆ་ཚང་བ་གསན་ཞིང་བ་མ་རིག་པའི་ཁུ་བྱུག་གི་དྲུང་ནས་གསང་

འདུས་སློགས་གསན་ནློ། །

ཀུ་སཱ་ལིའི་བརྟུལ་ཞུགས། འདུ་ཤེས་གསུམ་པ་སྟེ་ཟས་ཟ་བ། གཉིད་ཉལ་བ། ཆབ་གསང་འགློ་བ་

གསུམ་མ་གཏློགས་གཞན་གང་ཡང་མི་བེད་པའི་ཆློས་པ།  

ཀུ་སཱ་ལིའི་ཚོགས་གསློག །གཅློད་ལུགས་ཀི་རང་ལུས་སྦིན་པར་བཏང་ནས་ཚོགས་གསློག་པའི་

ཆློས་སྤློད།  

ཀུག་ཀུག །[ཡུལ]ཁུ་བྱུག་སྟེ་དེའི་སྐད་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའི་མིང་།  

ཀུང་ཁང་། [རིང]སྦྲག་ཁང་ངམ་སྦྲག་ཚུགས་ཏེ་གཞུང་དློན་མི་སྣ་དང་སྦྲག་ཡིག་སྐྱེལ་མཁན་གི་

གནས་ཚང་།  

ཀུང་ས། ཀུང་ས་ཁམས་པ་སྟེ། རུས་ཁམས་འབྱུང་བ་ས་ཡིན་པའི་གང་ཟག་གང་གི་ཁད་རགས་ནི། 

ལེ་ཁུངས་ནས་དབུགས་སྡུད་ལེན་བ་ཐུབ་པ་དང་། དབུགས་འདྲེན་པའི་ཚེ་ལེ་འློག་ནས་གེན་དུ་

འདྲེན་པ་ལ་བུའི་འབིན་རྔུབས་བེད་ཅིག་ཡིན།  

ཀུང་གསུམ། ཀུང་གསུམ་ནི་བློན་ཆེན། ཐེ་ཝེ། ཡུས་ཧྲི་ཏའེ་ཧྥུ་བཅས་ཡིན། བློན་ཆེན་ལ་གཡས་

བློན་དང་གཡློན་བློན་གཉིས་ཡློད་པ་དེས་གློང་མ་ལ་རམ་འདེགས་བས་ནས་ལས་དློན་ཐག་

གཅློད་བེད་པ། ཐེ་ཝེ་ནི། དམག་དློན་སྤི་ཁབ་དཔློན་ཆེན་ཡིན་ཅིང་། དེས་གློང་མ་ལ་རམ་

འདེགས་བས་ནས་དམག་དློན་ཐག་གཅློད་བེད་པ། ཡུས་ཧྲི་ཏའེ་ཧྥུ་ནི། བློན་ཆེན་གཞློན་པ་ཡིན་

ཅིང་དེས་སིད་འཛིན་དཔློན་རིགས་ཀི་ལས་དློན་ལ་ཞིབ་འཇུག་བེད་པ་ཡིན།  

ཀུན། ① ཐམས་ཅད་དང་། ཚང་མ། སྤི་ཡློངས། དློན་ཀུན། ས་ཕློགས་ཀུན། དེ་དག་ཀུན། གཞན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀུན། དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན། ཉིན་མཚན་ཀུན། མཐུན་རྐྱེན་ཀུན་འཛོམས། གཞུང་ལུགས་ཀུན་

ཆུབ། ཀུན་མཁེན་ཀུན་གཟིགས། ཀུན་གི་མིག་ལ་འདློམས་པ། ② ཡི་གེ་འདིའི་མཐར་ཏུའམ་

ནས་གང་རུང་ཞིག་སྦར་ན་ཚིག་གི་རྒྱན་དུ་འགློ་བའི་རབ་ཏུ་དང་ཤིན་ཏུ་སློགས་ཧ་ཅང་གི་དློན་

ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་སྐད་གསར་བཅད་མ་བས་གློང་དུ་ཀུན་ལ་ད་དྲག་ཐློབ་པས་ཏུ་སྒ་འབི་

དགློས་པར་མ་ཟད། ད་ལའང་ཏུ་སྒ་དངློས་སུ་འབི་དགློས། ཀུན་ཏུ་སྐྲག་པ། ཀུན་ཏུ་སྐྱློ་བ། ཀུན་

ཏུ་བསྐློར་བ། ཀུན་ཏུ་རབ་ཏུ་འཁྲུགས་པ། ཀུན་ཏུ་འུར་འུར། ཀུན་ཏུ་ཤེས་པར་བ་བ། ཀུན་

ནས་དགློད་པ། ཀུན་ནས་གགས་པ། ཀུན་ནས་གནློད་པར་འགྱུར་བ། ཀུན་ནས་མཛེས་པ། 

ཀུན་ནས་ཡློངས་སུ་གྲུབ་པ།  

ཀུན་སྐྱབས། ① འགློ་བ་རིགས་དྲུག་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐྱབས་ཡུལ། ② སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན།  

ཀུན་སྐྱེད་བེད། [མངློན]སྙིང་།  

ཀུན་དཀྲིས། ཞི་གནས་དང་། བཏང་སྙློམས་སློམ་སྐབས་སུ་སེམས་ཡང་ཡང་དཀྲི་བར་བེད་པའི་ཉློན་

མློངས་ཤིག །དེ་ལ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སྤློད་པ་དང་། ངློ་ཚ་ཁེལ་མེད་དུ་སྤློད་པ། དགའ་ཞིང་

མགུ་བར་སྤློད་པ། ཉེས་དམིགས་སུ་མི་ལ་བ་བཅས་ཡན་ལག་བཞི་ཚང་ན་ཆེན་པློ་དང་། ཉེས་

དམིགས་སུ་མི་ལ་ཞིང་ཡན་ལག་གཞན་དག་མ་ཚང་ན་འབིང་བ། ཡན་ལག་གཞན་དག་ཚང་

ཞིང་ཉེས་དམིགས་སུ་བལས་ན་ཆུང་བ་བཅས་དབེ་བ་གསུམ་ཡློད།  

ཀུན་དཀྲིས་བརྒྱད། ཞི་གནས་དང་བཏང་སྙློམས་ཀི་དུས་སུ་སེམས་ཡང་ཡང་དཀྲི་བར་བེད་པའི་

ཉློན་མློངས་པ་བརྒྱད་དེ་རྨུགས་པ་དང་། གཉིད། རྒློད་པ། འགློད་པ། ཕག་དློག །སེར་སྣ། ངློ་ཚ་

མེད་པ། ཁེལ་མེད་པ་རྣམས་སློ། །

ཀུན་དཀྲིས་བཅུ། ཀུན་དཀྲིས་བརྒྱད་ཀི་སྟེང་དུ་ཁློ་བ་དང་འཆབ་པ་གཉིས་བསྣན་པས་བཅུའློ། །

ཀུན་བརློས། [མངློན]ཁློན་པ།  

ཀུན་ཁབ། [མངློན]① ནམ་མཁའ། ② ཕློགས།  

ཀུན་ཁབ་ཀི་དློན་གཞན་བཀློད་པ། དློན་གཞན་བཀློད་པའི་རྒྱན་གི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ་བསྒྲུབ་བ་

གགས་ཆེ་བའི་དངློས་པློའི་གནས་ཚུལ་ཁད་པར་བ་ཞིག་དམ་བཅར་བཀློད་ནས། དེའི་སྒྲུབ་བེད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཀི་རྒྱུ་མཚན་དུ་ཀུན་ལ་ཁབ་པའི་དློན་གཞན་ཞིག་བཀློད་པའི་རྒྱན།  

ཀུན་ཁབ་དཔལ་མློ། [མངློན]ནམ་མཁའ།  

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་universal type ཟེར།  

ཀུན་མཁེན། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ།  

ཀུན་མཁེན་ཀློང་ཆེན་པ། མཚན་གཞན་དྲི་མེད་འློད་ཟེར་དང་ཚུལ་ཁིམས་བློ་གློས་ཏེ་ཀུན་མཁེན་

ཚུལ་བློ་ཡང་ཞུ། གཡློ་རུ་གྲྭའི་ཆ་སྟློད་གློང་དུ་ཡབ་སགས་འཆང་བསྟན་པ་སྲུང་དང་། ཡུམ་

འབློམ་བཟའ་བསློད་ནམས་རྒྱན་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༣༠༨ལློར་

སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བདུན་ལ་ཡབ་སགས་འཆང་གི་དྲུང་ནས་དབང་ལུང་དང་སྐར་རིས་

སློགས་གསན་ནས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་མཛད། གཞན་ཡང་ས་སྐྱའི་བ་མ་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་

དང་། ཀརྨ་རང་བྱུང་རྡློ་རེ་སློགས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེནབཅུ་ཕག་ཙམ་ལ་བསྟེན་ནས་མདློ་

སགས་གསན་བཞེས་དང་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་མཛད། སློབ་འབངས་རྣམས་ལ་སྙིང་ཐིག་གི་

ཆློས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་སློ། །ཁློང་གིས་མཛད་པའི་མཛོད་ཆེན་བདུན་དང་། སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི། 

ངལ་གསློ་སྐློར་གསུམ། རང་གློལ་སྐློར་གསུམ་སློགས་ཆློས་ཚན་མང་པློ་ཡློད ། དེ་ལར་བསྟན་

འགློའི་དློན་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ནས་དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུ་ང་དྲུག་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཆུ་

ཡློས་སྤི་ལློ་༡༣༦༣ ལློར་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུར་དགློངས་པ་མ་ངན་ལས་འདས། སྐུ་

གདུང་ཞུགས་ལ་ཕུལ་བས་ཐུགས་ལགས་སྤན་གསུམ་མེས་མ་ཚིག་པ་དང་རིང་བསེལ་

གངས་མེད་བློན་པའློ། །

ཀུན་མཁེན་ཆློས་སྐུ་འློད་ཟེར། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་༡༢༡༤ ལློར་ཡབ་གསེར་སིངས་

པ་གཞློན་ནུ་འློད་དང་། ཡུམ་འགར་བཙན་ཤེས་རབ་རྒྱན་གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། དགུང་

ལློ་ལྔ་ནས་བིས་པ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་སྤློད་པ་ཁད་དུ་འཕགས་པ། མདློ་སགས་རིག་གནས་

ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པའི་མཁེན་རབ་མངའ་བ། འགློ་མགློན་འཕགས་པ་དང་། ཆག་ལློ་ཙྭ་བ་

སློགས་བ་མ་མང་དུ་བསྟེན་ཏེ་མདློ་སགས་ཀི་ཆློས་མང་དུ་གསུངས། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༢༩༢ ལློར་སྐུ་གཤེགས།  

ཀུན་མཁེན་ཇློ་མློ་ནང་པ། མཚན་དངློས་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། མཚན་གཞན་ཀུན་མཁེན་དློལ་པློ་

བ་ཡང་ཞུ། གངས་ཅན་གི་ལློངས་སུ་བྱུང་བའི་དབུ་མ་གཞན་སྟློང་གི་ལ་བའི་ཐློག་མར་ཁབ་

གདལ་མཛད་མཁན་ཡིན། འཁྲུངས་ཡུལ་མངའ་རིས་དློལ་པློ་བན་ཚང་ཀ་ཡློ་རིའི་གློང་ཁེར་དུ་

ཡབ་ཡེ་ཤེས་དབང་ཕྱུག་དང་། ཡུམ་ལྷ་མློ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱན་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་ལྔ་

པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༢༩༢ ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བདུན་ཅུར་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་

པའི་ལྕགས་གང་སྤི་ལློ་༡༣༦༡ ལློར་སྐུ་གཤེགས།  

ཀུན་མཁེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པ། ཨ་མདློ་བ་བང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་གི་བསྟན་བདག་རྒྱ་བློད་

གཉིས་སུ་མཚན་སྙན་ཆེ་བའི་བ་མ་ཞིག་ཡིན། ད་ལ་བར་སྐུ་ཕེང་དྲུག་ཕེབས། སྐུ་ཕེང་རིམ་བློན་

གི་རྣམ་ཐར་འློག་གི་ཇ་སེའི་ནང་དུ་གཟིགས།  

ཀུན་མཁེན་འཇིགས་མེད་གིང་པ། གསང་སགས་ས་འགྱུར་གི་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་ཆེན་མཁས་གྲུབ་

གཉིས་ལན་ཞིག་ཡིན། མཚན་གཞན་མཁེན་བརེ་འློད་ཟེར་ཡང་ཞུ། ལྷློ་ཁ་འཕློངས་རྒྱས་དཔལ་

རི་དགློན་གི་ཉེ་འདབས་སུ་ཡབ་ཆློས་རེ་སྨློན་ལམ་བཟང་པློ་དང་། ཡུམ་མདློ་སིབ་སྟེང་ཁང་པའི་

རིགས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་བ་སྤི་ལློ་༡༧༢༩ལློར་འཁྲུངས། གསར་རིང་གི་བཀའ་

ཆློས་མཐའ་ཡས་པ་གསན་མཐར་དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་

༡༧༩༨ལློར་སྐུ་གཤེགས།  

ཀུན་མཁེན་རེ་བཙུན་པ། རེ་བཙུན་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན། སེ་ར་བེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་ཡིག་ཆ་ཕལ་ཆེར་

མཛད་མཁན་ཡིན། རེ་འདིས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅློས་ཕར་ཕིན། དབུ་མ། ཚད་མ། འདུལ་བ། 

དྲང་ངེས་སློགས་ཡློད།  སེ་ར་གྲྭ་ཚང་བེས་དང་དགའ་ལན་བང་རེ་གཉིས་ནས་བ་མ་འདིས་

མཛད་པའི་དཔེ་ཆར་ཐློས་བསམ་གཙོ་བློར་བེད་པ་ཡིན།  

ཀུན་མཁེན་ཉི་མའི་གཉེན། [མངློན]ཤཱཀའི་རྒྱལ་པློའི་མཚན།  

ཀུན་མཁེན་དློན་ཡློད་དཔལ་ལན། སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གིང་གི་མཁན་ཐློག་བཅུ་པ་ཡིན། རབ་བྱུང་བདུན་

པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་༡༤༤༥ལློར་ཉང་སྟློང་རྒྱལ་རེ་ཁུལ་དུ་འཁྲུངས། རྒྱལ་རེ་དཔལ་འཁློར་



  57  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཆློས་སེར་རབ་བྱུང་མཛད། དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུར་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་

ལློ་༡༥༢༤ ལློར་སྐུ་གཤེགས།  

ཀུན་མཁེན་དློལ་བུ་པ། དློལ་བུ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། ཀུན་སངས་ཐུགས་རེ་བརློན་འགྲུས་ཀི་

ཇློ་མློ་ནང་དུ་དགློན་པ་བཏབ། དློལ་བུ་པ་དེར་བཞུགས་ནས་གྲུབ་མཐའ་འདི་རྒྱ་ཆེར་སེལ་བས་

དེ་ནས་བཟུང་བརྒྱུད་འཛིན་རྣམས་ལ་ཇློ་ནང་པ་ཞེས་གགས་པ་བྱུང་།  

ཀུན་མཁེན་འཕགས་པ་འློད། བུ་སྟློན་རིན་པློ་ཆེའི་ར་བའི་བ་མ་གཙོ་ཆེ་བའི་གས་དང་། གསང་བ་

འདུས་པའི་བ་བརྒྱུད་དུ་བཞུགས་པ་དེ་ཡིན།  

ཀུན་མཁེན་བུ། བུ་སྟློན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་རྣམ་ཐར་ལ་གཟིགས།  

ཀུན་མཁེན་བློ་གློས་རིན་ཆེན་སེང་གེ སེ་རའི་མཁན་ཐློག་ལྔ་པ་ཡིན། མཚན་གཞན་ཀུན་མཁེན་

མུས་ཀྲད་པ་ཡང་ཟེར། འཁྲུངས་ལློ་མི་གསལ། རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པློ་དང་། མཁས་གྲུབ་རེ། 

འཇམ་དབངས་ཆློས་རེ་སློགས་ར་བའི་བ་མར་བསྟེན་ནས་མདློ་སགས་གཞུང་ལ་སློབ་གཉེར་

མཐར་ཕིན་པ་མཛད།  

ཀུན་མཁེན་ཟུར་ཕུག་པ། འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་བ་མ་མཚན་སྙན་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། རྒྱལ་

བ་ཡང་དགློན་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་གི་དངློས་སློབ་སྤན་ས་རིན་ཆེན་ལན་གི་སློབ་མ་ཡིན། 

ཆློས་འབྱུང་ཁག་ཚང་མར་མཚན་ཙམ་ལས་མི་གསལ།  

ཀུན་མཁེན་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། ཇློ་ནང་པའི་ཆློས་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་མཁས་དབང་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡིན། 

གཙང་སྟློད་མདློག་གཞུང་གི་མཁར་རིང་དུ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༢༦༠ ལློར་

འཁྲུངས། འདར་གི་གདན་ས་གཙོ་བློར་བས་པའི་གྲྭ་ས་མང་པློར་གཞུང་ཆེན་རྣམས་ལ་སྦངས་

པ་མཛད། ས་སྐྱའི་འཇམ་དབངས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་སློགས་གསང་སགས་གསར་རིང་གི་

མཁས་པ་མང་དུ་བསྟེན། ཀུན་བཁེན་དློལ་པློ་བ་གདན་སར་བསྐློས། དགུང་ལློ་རེ་བརྒྱད་པ་རབ་

བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༣༢༧ ལློར་གཤེགས།  

ཀུན་མཁེན་རློང་པློ། རློང་སྟློན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་གི་རྣམ་ཐར་ལ་གཟིགས།  

ཀུན་འཁློར། ཀུན་བཟང་འཁློར་ལློའི་བསྡུས་ཚིག །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀུན་གི་མཆློག །ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ནས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ། ལེགས་ཤློས། ཡག་ཤློས།  

ཀུན་གིས་བཀུར་བ། མི་ཐམས་ཅད་ཀིས་གློང་དུ་ཁུར་བའམ་མཐློ་སར་བཏེག་པ།  

ཀུན་གིས་བཀུར་བའི་སེ། མང་པློས་བཀུར་བའི་སེ་དང་དློན་གཅིག །

ཀུན་གིས་བཀུར་བ་རྣམ་པ་གསུམ། ཉན་ཐློས་སེ་པ་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་ཀུན་གིས་བཀུར་བའི་

སེ་པའམ། མང་པློས་བཀུར་བའི་སེ་པ་ལ་ནང་གསེས་གསུམ་དུ་གེས་པ་སྟེ་ས་སྒློགས་རི་པ། 

སྲུང་བ་པ། གནས་མ་བུ་བཅས་ཁག་གསུམ་དུ་གེས་པ་ལ་ཟེར།  

ཀུན་གིས་མཐློང་གསལ། མི་ཀུན་གི་མིག་ལམ་དུ་གྱུར་པ། དཔེར་ན། བཟང་ངན་ཁུན་གིས་མཐློང་

གསལ་ཡིན་ཞེས་པ་ལ་བུའློ །  

ཀུན་གྲུབ། ① དློན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ། ② [མངློན]སྟློན་དུས།  

ཀུན་དགའ། ① ཐམས་ཅད་ཡིད་དགའ་བ། ② [མངློན] ཤིང་སྟག་ལློ།  

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། ས་སྐྱ་པཎི་ཏའི་མཚན་དངློས།  

ཀུན་དགའ་སྙིང་པློ། ས་སྐྱ་གློང་མ་ལྔའི་གས། འཁློན་དཀློན་མཆློག་རྒྱལ་པློའི་སས། རབ་བྱུང་གཉིས་

པའི་ཆུ་ཕློ་སྤེལ་ལ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། རང་ལློ་ཉི་ཤུ་པ་ནས་དྲུག་ཅུ་རེ་བདུན་གི་བར་གདན་ས་

ལློ་ཞེ་བརྒྱད་བསྐྱངས། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་ཕློ་སྟག་ལ་འདས།  

ཀུན་དགའ་འཕགས་པ། རྒྱལ་རེ་དཔློན་ཆེན་ཀུན་དགའ་འཕགས་པ་སྟེ། དཔློན་ཆེན་འཕགས་པ་

དཔལ་བཟང་ཞེས་ས་སྐྱའི་བཞི་ཐློག་བ་བང་གི་ནང་ཆེན་ཡིན་པ་དེ་དང་ཞ་ལུ་སྐུ་ཞང་ཀུན་དགའ་

དློན་གྲུབ་ཀི་བུ་མློ་མ་གཅིག་པདྨ་གཉིས་ཀི་བུར་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ་༡༣༥༧ ལློར་

འཁྲུངས། རང་ལློ་བཅུ་དྲུག་པ་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༣༧༢ ལློར་ས་སྐྱའི་ནང་ཆེན་གི་གློ་སར་བསྐློས། 

རང་ལློ་ང་དྲུག་པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༤༡༢ ལློར་རྒྱལ་རེའི་གཟིམས་ཁང་

ཤར་དུ་འདས།  

ཀུན་དགའ་བློ། [ཨཱནནྡ]ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཉན་ཐློས་ཉེ་འཁློར་བཅུའི་གས་ཤིག་ཡིན་པ་འདི་ཉིད་མང་

ཐློས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། བསྟན་པའི་གཏད་རབས་གཉིས་པ། བཀའ་བསྡུ་བ་དང་པློའི་

སྐབས་སུ་མདློ་སེ་འདློན་པ་པློ།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཀུན་དགའ་མཚོ། མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གུང་ཧློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད་པའི་མཚོ་ཞིག །

ཀུན་དགའ་ར་བ། ① སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་བཞུགས་ཡུལ་གཙུག་ལག་ཁང་། ② ཆློས་ཁི་དྲ་མིག་

ཅན། ③ དགེ་འདུན གི་ཆློས་ར། ③ ཤིང་ཐློག་གི་ར་བའམ་སྐྱེད་མློས་ཚལ།  

ཀུན་དགའ་ར་བ་པ། གནའ་དུས་རྒྱ་གར་གི་ལྡུམ་རའི་ནང་གི་མེ་ཏློག་དང་ཤིང་ཐློག་གི་ར་བ་སློགས་

སྲུང་མཁན།  

ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན། ས་སྐྱའི་ཁི་པ་བཅློ་ལྔ་པ་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་ཡློས་སྤི་ལློ་

༡༣༣༩ལློར་ཡབ་མཁན་བཙུན་ནམ་མཁའ་ལེགས་པ་དང་ཡུམ་དགེ་འདུན་འབུམ་གཉིས་ཀི་

སས་སུ་འཁྲུངས། གཅེན་པློ་བ་མ་དམ་པ་དང་བ་མ་མཉམ་མེད་པ་ཆེན་པློ་གཉིས་ལས་རབ་ཏུ་

བྱུང་། དགུང་ལློ་སློ་དྲུག་བཞེས་པ་བཞི་ཐློག་གི་ཁིར་ཕེབས། དགུང་ལློ་རེ་གཅིག་པ་རབ་བྱུང་

བདུན་པའི་ས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༣༩༩ ལློར་སྐུ་གཤེགས།  

ཀུན་དགའ་ལེགས་པའི་བློ་གློས།  བློད་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་མློ་བ་ཡི་ལློ་སྟེ་སྤི་ལློ་༡༤༧༧ལློར་

ས་སྐྱ་དགློན་པའི་ཉེ་འདབས་ལས་ཧ་ཅང་མི་རིང་བའི་དཔལ་ལུང་དགློན་པ་ཞེས་བ་བར། ཡབ་

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ་དང་། ཡུམ་དཔློན་མློ་ཧློར་མློ་དཔལ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་

སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། མཚན་ཆློས་སྐྱློང་སྐྱབས་ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་བཅུ་པར་བདག་ཆེན་རྡློ་རེ་

འཆང་ཆེན་པློ་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པློའི་ཞལ་ས་ནས་མཁན་པློ་དང་། སློབ་དཔློན་

བསྟན་པ་དར་བས་སློབ་དཔློན་མཛད་དེ་དད་པའི་དགེ་འདུན་གངས་ཚང་གི་དབུས་སུ་དཔལ་

ལན་ས་སྐྱའི་གཞི་ཐློག་བ་བང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་། མཚན་ཀུན་དགའ་ལེགས་པའི་བློ་གློས་

གསློལ། དགུང་ལློ་བཅུ་གསུམ་པ་ནས་ཡབ་ཀི་རེས་སུ་འབང་ནས་འཇད་ཀི་མེ་ལློང་དགློན་པ་

དང་། ཤངས་ལ་སློགས་ཀི་ཆློས་གཞི་རྣམས་སུ་བློན་ནས་ཚད་མ་བསྡུས་པ་དང་། ཕར་ཕིན། 

སློམ་གསུམ། འདུལ་བ་སློགས་ལ་གསན་བསམ་མཛད། ཀུན་མཁེན་ནམ་མཁའ་ཆློས་སྐྱློང་

སློགས་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརེས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་བསྟེན་ནས་ཟབ་པ་

དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆློས་ཚུལ་མང་པློར་སྦངས། དགུང་ལློ་སློ་བཞི་པར་ཀུན་སངས་ཀུན་ཏུ་བཟང་

པློའི་ཞབས་ལ་བསྟེན་ནས་ལློ་བཅུ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་འཆད་རློད་རློམ་གསུམ་གི་སློ་ནས་རི་ཁློད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆེན་པློ་དེ་ཉིད་ཀི་གདན་ས་བསྐྱངས་ཤིང་། སློབ་མ་རྣམས་ལ་ལམ་འབས་ཀི་བཤད་ཀི་ཁིད། 

ལུང་། མན་ངག་བཅས་གནང་། སློབ་མའི་གཙོ་བློར་ཚར་ཆེན་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོ། མཁན་རིན་

པློ་ཆེ་སངས་རྒྱས་སེང་གེ མཁན་ཆེན་ནམ་མཁའ་བཟང་པློ་སློགས་མཁས་མཁས་པ་མང་ཙམ་

བྱུང་། མཐར་དགུང་གངས་དྲུག་ཅུ་ར་བརྒྱད་པ་བློད་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་ཕློ་འབྲུག་གི་ལློ་སྟེ་

སྤི་ལློ་༡༥༤༤ལློར་སྐུ་གཤེགས།  

ཀུན་དགའི་གློས། [མངློན]གློས་མཆློག་གམ། གློས་ཡག་ཤློས།  

ཀུན་འགེངས། [མངློན]ནམ་མཁའ།  

ཀུན་འགེབས། [མངློན]ནམ་མཁའ།  

ཀུན་འགེད། [མངློན]ལྷ་ཚངས་པ།  

ཀུན་འགློ [མངློན] ① ནམ་མཁའ། ② སྦྲུལ།  

ཀུན་འགློ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་དཀིལ་ཙམ་ན་ཞང་ཞུང་བ་མ་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རློང་བག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀུན་འགློ་ལྔ། སེམས་ཐམས་ཅད་ཀི་རེས་སུ་འགློ་བའི་སེམས་བྱུང་ལྔ་སྟེ་ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས། 

སེམས་པ། རེག་པ། ཡིད་བེད་བཅས་སློ། །

ཀུན་འགློའི་རྒྱུ། རྒྱུ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་དུ་འགློ་ཞིང་རྣམ་གློལ་

ཐློབ་པ་ལ་གེགས་བེད་པའི་ཉློན་མློངས་ཅན་གི་ཆློས་རྣམས་སྐྱེད་པར་བེད་པ་ཕ་རྒྱས་ཀི་དངློས་

པློ་རྣམས་སློ། །

ཀུན་འཇློམས། ① ཚང་མ་འགེམས་པར་བེད་པ། ② སྦློར་བ་ཉེར་བདུན་གི་ནང་གསེས་ཤིག །③ 

[མངློན]ཆུ་སིན་ཆེན་པློ།  

ཀུན་ཉློན་གི་དབང་པློ་ལྔ། སློ་སྐྱེས་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཚོར་བ་ལྔའློ །  

ཀུན་ཉློན་གཟུང་རློག །རང་གི་དམིགས་སུ་གྱུར་པའི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པའི་ཕློགས་ཀི་ཆློས་ལ་

དམིགས་ནས་ལློངས་སྤློད་བར་བདེན་པར་འཛིན་པའི་བདེན་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ཏེ། སྦློར་

ལམ་དྲློད་ཀི་གནས་སྐབས་སུ་ཁློང་ཁློ་དང་ང་རྒྱལ་ལ་སློགས་པའི་ཉློན་མློངས་པའི་ཆློས་



  61  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

རྣམས་ལློངས་སྤློད་བར་འཛིན་པའི་བདེན་འཛིན་ཀུན་བཏགས་མངློན་གྱུར་པ་རྣམས་མགློ་

གནློན་པར་བེད་དློ། །

ཀུན་ཉློན་གསུམ། ༡ ཉློན་མློངས་པའི་ཀུན་ཉློན་དང་། ༢ ལས་ཀི་ཀུན་ཉློན། ༣ སྐྱེ་བའི་ཀུན་ཉློན་

བཅས་ཡིན། ཉློན་མློངས་དུག་གསུམ་གང་རུང་གི་རྒྱུ་བས་ནས་ལས་གསློག་པར་བེད་ཅིང་། 

ལས་དེའི་དབང་གིས་འགློ་བ་རིགས་དྲུག་ཏུ་རང་དབང་མེད་པར་སྐྱེ་བ་ལེན་དགློས་པ་ཡིན་པས་

གསུམ་པློ་དེ་འཁློར་བའི་སྡུག་བསལ་མློང་བར་བེད་པའི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན། འབས་བུ་གསུམ་གི་ཐད་

ནས་འབེལ་བ་དམ་པློ་ཡློད་པས་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་ཞེས་བརློད་པ་ཡིན།  

ཀུན་སྙིང་གི་ལུགས། སློབ་དཔློན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པློའི་ལུགས། རྒྱ་གར་གི་པཎིཏ་ཡིན། གསང་

འདུས་ཀི་བཤད་སློལ་འཕགས་ལུགས་དང་ཅུང་ཟད་མི་མཐུན།  

ཀུན་ཏུ། རྒྱན་ཚིག་དང་ལས་ཚིག་ལ་ལའི་མགློར་སྦར་ན་ཆ་ཡློངས་སུ་ཚང་བའི་ཚད་ཆེ་བའི་དློན་

ཏེ། ཀུན་ཏུ་དམར། ཀུན་ཏུ་བསྐྱློད། ཀུན་ཏུ་གཡློས། ཀུན་ཏུ་ཁབ། ཀུན་ཏུ་བརགས་ལ་བུ།  

ཀུན་ཏུ་འཁློར་བའི་རྒྱན།  སྙན་ངག་གི་སྒ་རྒྱན་ཡི་གེའི་སྒ་འདྲ་བས་ཚིག་རང་བརེགས་པའི་ཚིགས་

བཅད་སློར་མློའམ། གྲུ་བཞིའི་དབིབས་ཅན་གི་ཕློགས་ཀུན་ཏུ་འཁློར་བར་བཀློད་པའི་རྒྱན་ཞིག །

ཀུན་ཏུ་གས། [མངློན]སང་རྒྱན་མེ་ཏློག །

ཀུན་ཏུ་རྒྱུ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆློས་ལུགས་རྒྱ་གར་དུ་མ་བྱུང་གློང་གི་གནའ་རབས་ཆློས་

ལུགས་ཀི་ལ་བ་སྣ་ཚོགས་པ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་ཙམ་དང་། ཚུར་བསྡུས་ན་རག་པར་སྨྲ་བའི་རློག་གེ་

སེ་ལྔ་སྟེ། གངས་ཅན་པ་དང་། ཕུར་བུ་པ། བེ་བག་པ། རིག་པ་ཅན་པ། གཅེར་བུ་པ་བཅས་དང་། 

ཆད་པར་སྨྲ་བ་གཅིག་སྟེ་རྒྱང་འཕེན་པ་བཅས་རློག་གེ་སེ་དྲུག་ཏུ་འདུས་པ་ཡིན་ཅིང་། དེ་དག་

སློ་སློའི་སྟློན་པ་དང་། ལ་ཚུལ་བཅས་རང་རང་གི་མིང་གི་སྐབས་སུ་འགེལ་བཤད་མདློར་

བསྡུས་བཀློད་པ་ལ་གཟིགས།  

ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་གནག་ལྷས་ཀི་བུ། སར་ཤཱཀ་མུ་ནེ་ཞལ་བཞུགས་སྐབས་རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་

དྲུག་གི་ནང་གསེས་རང་འབྱུང་བའི་སྟློན་པ་འདིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་བདེ་སྡུག་རྣམས་

རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་བརེན་པས་བྱུང་བ་མིན་པར་ངང་ཤུགས་ཀིས་བྱུང་བར་འདློད།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་མློས་སྐུར་བ་བཏབ་པ། འདི་ནི་སྐྱེས་རབས་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་ཡལ་འདབ་ལྔ་བཅུ་

པ་ལས་བཅུ་སྤད་པ་ཞེས་པ་དེའི་ནང་གསེས། མུ་སྟེགས་པའི་བུད་མེད་ཅིག་གིས་རང་གི་ལློ་བ་

ལ་ཟངས་གཞློང་བཀབ་ནས་དེའི་སྟེང་དུ་གློས་ཀིས་དཀྲིས་ཏེ་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་

འཁློར་མང་པློ་ལ་ཆློས་གསུངས་བཞིན་པའི་མདུན་དུ་འློང་ནས། ཁེད་ཀིས་ངའི་ལུས་ལ་བཟློས་

པའི་ཕྲུ་གུ་འདི་བདག་པློ་གིས་ཤིག་ཅེས་ཞུས་པར་གནས་སྐབས་རིང་ཅང་མི་གསུང་བར་

བཞུགས་ཤིང་། སྐབས་དེར་བི་བ་ཞིག་གིས་བུད་མེད་དེའི་རེད་པར་བཅིངས་པའི་སྐེད་རགས་

ལ་སློ་བརྒྱབ་ནས་ཆད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་མློའི་ལློ་བར་བཅིངས་པའི་གཞློང་པ་ས་ལ་ལྷུང་ནས་

ཐམས་ཅད་ཀིས་མཐློང་བ་སློགས་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་འཁློད་པ་དེ་ཡིན།  

ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་རབ་བཟང་། སློན་དུས་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་ཞལ་འཚོ་བཞུགས་སྐབས་མུ་

སྟེགས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུའི་ལ་བ་འཛིན་པ་མང་པློ་ཞིག་འདུལ་བར་མཛད་པའི་ནང་ནས་ཐ་མ་དགློངས་

པ་མ་ངན་ལས་འདའ་ཁར་ཆློས་གསུངས་ནས་བདེན་པ་མཐློང་བར་མཛད་པ་དེ་ཡིན།  

ཀུན་ཏུ་འགློ།[མངློན]① ནེ་ཙོ། ② ཆུ་བློ། ③ རླུང་།  

ཀུན་ཏུ་འགློ་བ་རྣམ་པ་ལྔ། ཚོར་བ། འདུ་ཤེས། སེམས་པ། རེག་པ། ཡིད་བེད་དློ། །

ཀུན་ཏུ་འཇུག་པ། ①ག་ས་ག་ལ་འགློ་བ། ②སྡུག་བདེན།  

ཀུན་ཏུ་འཇུག་པ་སྒློལ་བ། ལམ་བདེན།  

ཀུན་ཏུ་འཇུག་བེད། ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ།  

ཀུན་ཏུ་འཇུག་བལ། འགློག་བདེན།  

ཀུན་ཏུ་བརློད་པའི་ཆློ་འཕྲུལ། གཞན་གི་སེམས་ཤེས་པའི་སློ་ནས་ཉེས་དམིགས་དང་ལེགས་པའི་

ཡློན་ཏན་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་གཞན་གི་སེམས་དང་མཐུན་པར་སྟློན་པ།  

ཀུན་ཏུ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་པ། འཇིག་རེན་ན་ཡློངས་སུ་གགས་པའི་ཆློས་གཟུགས་སྒ་ལ་སློགས་པ་དེ་

དག་རློགས་ནས་ཡློད་ན་ཡློད་དློ་སྙློམ་པའི་ངེས་ཤེས་དང་། མེད་ན་མེད་དློ་སྙློམ་པའི་ངེས་ཤེས་

འདྲེན་པར་བེད་པར་བེད་པའི་ཚད་མ་ཞིག །

ཀུན་ཏུ་སྦློར་བ། ཉློན་མློངས་པ་སྟེ་དེའི་དབང་གིས་ཁམས་གསུམ་ལ་ཡིད་མི་འབྱུང་བས་དགེ་བ་མི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྤློད་ཅིང་མི་དགེ་བ་བསྒྲུབས་པས་ཕི་མ་ལ་སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་ཏུ་སྦློར་བར་བེད་པ།  

ཀུན་ཏུ་སྦློར་བ་གསུམ། བཤེས་སྤིངས་ལས། ཚུལ་ཁིམས་བརྟུལ་ཞུགས་མཆློག་འཛིན་དང་ལུས་

ལ ། ཕིན་ཅི་ལློག་པར་ལ་དང་ཐེ་ཚོམ་ཏེ ། ཀུན་ཏུ་སྦློར་བ་འདི་གསུམ་ཐར་པ་ཡིན ། གློང་ཁེར་

སློ་འགེགས་ལགས་པར་མཁེན་པར་བགི ། ཞེས་པ་ལ་བུ་སྟེ། ཚུལ་ཁིམས་བརྟུལ་ཞུགས་

མཆློག་འཛིན་དང་། ལུས་མི་གཙང་བ་ལ་གཙང་བར་འཛིན་པ། ཐར་ལམ་ལ་དློགས་པ་ཟ་བའམ་

གེགས་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དེ་ལར་བརློད་པ་ཡིན། དེ་ཡང་དང་པློ་དེས་ཐར་ལམ་མ་ཡིན་

པ་ལ་ཐར་ལམ་དུ་འཁྲུལ་བར་བེད་པ་དང་། གཉིས་པ་དེས་ཟག་བཅས་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པློ་འདི་

ལ་སེད་ཞེན་སྐྱེ་བར་བེད་པ་དང་། གསུམ་པ་དེས་ཐར་པ་ཐློབ་རྒྱུ་ཡློད་མེད་ལ་དློགས་པ་སྐྱེ་བར་

བེད་པས་ན་དེ་ལར་བརློད།  

ཀུན་ཏུ་ཚོགས་པའི་གབ་ཚིག །གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་དང་པློ། ཞེས་པ་ལེགས་སྦར་ལུགས་ལ་གབ་བ་

བརློད་བའི་དློན་གང་དེ། སས་བེད་སྒའི་མཚམས་སྦློར་གིས་དབང་གིས་སྒ་གཟུགས་གཞན་དུ་

འགྱུར་ཏེ་དློན་གཞན་དུ་གློ་བས་མགློ་རྨློངས་པར་བས་པ་ཞིག་འདློད། བློད་སྐད་ལ་གབ་བ་བརློད་

འདློད་ཀི་དློན་གང་དེ། གབ་བེད་དམིགས་བསལ་གི་མིང་དང་ཚིག་གི་གཅློད་མཚམས་ཐ་དད་

པའི་དབང་གིས་གློ་དློན་མི་འདྲ་བ་འགྱུར་བས་མགློ་རྨློངས་པར་བེད་པའི་ཚིག་སྦློར་ཅན་ནློ། །

ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ། ① ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་དགེ་བའམ་ལེགས་པའི་རིགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་

སུ་རློགས་པ། ② ཆློས་སྐུ། ③ སངས་རྒྱས་སྤི། ④ དེ་བཞིན་བཤེགས་པ་བེ་བག་ཅིག །⑤ 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བེ་བག་ཅིག །⑥བློན་དང་། རིང་མའི་ལུགས་ཀི་ཐློག་མའི་སངས་རྒྱས་

ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་སྐུ།  

ཀུན་ཏུ་བཟང་པློའི་མཆློད་པ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློའི་ཕག་ལ་ནློར་བུ་གཉིས་ཡློད་

པ་དང་། ནློར་བུ་རེ་རེ་ནས་ཀང་ནློར་བུ་རེ་རེ་ཐློན་པ་དེ་དག་གངས་མང་ལས་དློན་དམ་ནློར་བུའི་

མཆློད་པ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན།  

ཀུན་ཏུ་འློད། ས་བཅུ་གཅིག་པ་སྟེ་མངློན་པར་སངས་རྒྱས་ས།  

ཀུན་ཏུ་ཤིས་མ། ལྷ་མློ་ཨུ་མཱཿ 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀུན་རློག །① ཀུན་ཏུ་རློག་པ་སྟེ་རློག་དཔྱློད་བེད་པ། ② སེམས་ཀི་རྣམ་པར་རློག་པ།  

ཀུན་རློག་སྐྱེ་གནས། ① དྲན་རློག་འཆར་བའི་གནས། ② འདློད་ལྷ།  

ཀུན་རློག་འབྱུང་། ཀུན་རློག་སྐྱེ་གནས་དང་དློན་གཅིག །

ཀུན་རློག་འློག་འགྱུའི་འཕློས་གེང་། སེམས་ལ་དློགས་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་སྣ་ཚོགས་ཤར་བའི་དབང་གིས་

སྐབས་འཕལ་གི་གནས་ཚུལ་ལ་དབེ་ཞིབ་དང་མ་འློངས་པའི་འགྱུར་ལློག་ལ་ཚོད་དཔག་བེད་

པའི་གཏམ་གེང་།  

ཀུན་རློགས་བརྒྱད་ཅུ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གསང་སགས་བ་མེད་ཀི་གཞུང་ཕལ་ཆེ་

བ་ལས་གསུངས་པའི་ཀུན་རློགས་བརྒྱད་ཅུ་ནི། སྣང་བའི་རང་བཞིན་གི་རློག་པ་སུམ་ཅུ་སློ་

གསུམ། མཆེད་པའི་རང་བཞིན་གི་རློག་པ་བཞི་བཅུ། ཉེར་ཐློབ་རང་བཞིན་གི་རློག་པ་བདུན་

བཅས་ཡིན་ཅིང་། འདིར་གངས་འདྲེན་ཙམ་ལས་སློ་སློའི་ངློས་འཛིན་དང་། སྐྱེ་ཚུལ། ཕ་རགས་

ཀི་ཁད་པར། རིམ་བཞིན་འགག་ཚུལ་དང་། སར་ཡང་རིམ་བཞིན་སྐྱེ་ཚུལ་སློགས་ཞིབ་ཕ་

དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རློགས་ཀི་ཁིད་ཡིག་རྣམས་ལས་གསལ་བས་འདིར་མ་

བཀློད་ལགས།  

ཀུན་རློག་བཅུ། མེད་པར་རློག་པ། ཡློད་པར་རློག་པ། སྒློ་འདློགས་པ། སྐུར་འདེབས་པ། གཅིག་ཏུ་

འཛིན་པ། དུ་མར་འཛིན་པ། རང་གི་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་འཛིན་པ། ཁད་པར་དུ་རློག་པ། མིང་ལ་དློན་

རློག་པ། དློན་ལ་མིང་རློག་གློ །

ཀུན་སྟློབས། གངས་གནས་ཤིག །

ཀུན་གཏུམ། [མངློན]དམངས་རིགས།  

ཀུན་བཏགས། མདློར་བསྡུས་པའི་འགེལ་བཤད་མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་སྐབས་སུ་གཟིགས། མཚན་

ཉིད་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཀུན་ཏུ་བཏགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་བསྡུས་མིང་། འདིར་ཀུན་བརགས་

ཞེས་བིས་འདུག་པ་ནི་མ་དག་རྒྱུན་འབམས་ཀི་དག་ཡིག་ཅིག་གློ། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། 

བརློད་དང་རློག་པས་བཏགས་རྣམས་ཀུན་བཏགས་ཏེ། །གང་ཟག་བདག་སློགས་མཚན་ཉིད་

ཆད་པ་དང་། གཟུང་འཛིན་གཉིས་སྣང་ལ་བུ་རྣམ་གངས་པ། །ལློས་ནས་བཏགས་གསུམ་ཡང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ན་རྣམ་པ་བཅུ། ངག་དང་ཡིད་ཀིས་བརློད་པ་དང་བློ་རྣམ་རློག་གིས་བཏགས་པའི་གདགས་བ་

རྣམས་ནི་ཀུན་བཏགས་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། བུམ་པའློ་ཞེས་སྒས་བཏགས་པའི་གདགས་བ་དེ་

ཡིན་ལ། འདློགས་བེད་ནི་ཡིད་ཀི་ཤེས་པ་འཁློར་སེམས་བྱུང་དང་བཅས་པའི་རྣམ་རློག་རྣམས་

ཀིས་འདློགས་པར་བེད་པའློ། །དེ་ལ་དབེ་ན། གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་འཛིན་སྟངས་ཀིས་གཟུང་

བ་ལ་སློགས་པ་མཚན་ཉིད་ཡློངས་སུ་ཆད་པའི་ཀུན་བཏགས་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་གང་ཟག་

གི་བདག་ཤེས་བ་ལ་མི་སིད་པས་དེ་འཛིན་གི་གཟུང་བ་ཡང་མཚན་ཉིད་ཆད་པའློ། །གཟུང་

འཛིན་གཉིས་སུ་སྣང་བ་ལ་བུ་རྣམ་གངས་པའི་ཀུན་བཏགས། ཆུང་ངུ་ལ་ལློས་ནས་ཆེན་པློ། 

ཤར་ལ་ལློས་ནས་ནུབ་ཏུ་བཏགས་པ་ལ་བུ་ལློས་ནས་བཏགས་པའི་ཀུན་བཏགས་ཏེ་རྣམ་པ་

གསུམ་མློ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། འདིའི་དློན་མདློར་བསྡུས་ན། སྒ་ཡིས་བརློད་བ་དང་། 

སེམས་ཀིས་དྲན་བ་གྱུར་པའི་དློན་དངློས་ཐམས་ཅད་ལ་ཀུན་བཏགས་པའི་ཆློས་ཟེར། དཔེར་

ན། ཅློག་ཙེ་དང་། གློག་ཀད་ལ་སློགས་པའི་དངློས་པློ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཀུན་བཏགས་ཀི་

ཆློས་ཡིན་ཏེ། འདི་དག་སྒ་ཡིས་བརློད་བ་དང་། སེམས་ཀིས་དྲན་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འློན་ཀང་

སྐབས་འདིར་དངློས་པློ་འདི་དག་སེམས་ཀི་ཆློས་ཡིན་པ་ལས། ཕི་དློན་རས་ཆློས་ཡིན་པ་མི་

འདློད་པ་ནི་སེམས་ཙམ་པའི་སྐབས་ཡིན་པའང་ཤེས་དགློས་སློ། །

ཀུན་བཏགས་ཀི་ཉློན་མློངས་པ། གྲུབ་མཐའ་ངན་པས་བློ་བསྒྱུར་བའི་དབང་གིས་ཡང་དག་པའི་དློན་

ལ་ཕིན་ཅི་ལློག་གི་རློག་པས་ཀུན་ཏུ་བཏགས་པའི་སེམས་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བེད་པའི་ལ་བ་ཉློན་

མློངས་ཅན་ལ་སློགས་པའློ། །

ཀུན་བཏགས་ཀི་བདག་འཛིན། གྲུབ་མཐས་བློ་བསྒྱུར་བའི་སྟློབས་ཀིས་བྱུང་བའམ། ཡང་ན་གློ་བུར་

རྐྱེན་ལས་བྱུང་བའི་བདག་འཛིན།  

ཀུན་བཏགས་ཀི་མ་རིག་པ། གྲུབ་མཐའ་ངན་པའི་ལ་བ་ཉློན་མློངས་པ་དང་འདྲེས་པས་དངློས་པློའི་

ཚུལ་ཇི་བཞིན་མི་ཤེས་པའི་རྨློངས་པ་སྟེ། ལ་བ་ལློག་པ་ཡིན་པས་སློ། །

ཀུན་བཏགས་བརྒྱད། ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞིའི་ནང་གསེས་དབུ་

མ་པ་རྣམས་ཀིས་ཀུན་བཏགས་བརྒྱད་ཅེས་འཇློག་ཚུལ་ཡློད། དེ་ཡང་། ༡ བདག །༢ སེམས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཅན། ༣ སློག །༤ སྐྱེ་བ་པློ། ༥གསློ་བ་པློ། ༦ གང་ཟག །༧ ཤེད་ལས་སྐྱེས། ༨ཤེད་བུ་བཅས་

རྣམ་གངས་བརྒྱད་པློ་དེ་ནི་དངློས་པློའི་གནས་ཚོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བེད་མཁན་བདག་པློ་མེད་

ཀང་། བདག་པློ་ཡློད་པ་ལ་བུར་བཅློས་ནས་གང་ཟག་གི་རྣམ་གངས་བརྒྱད་དུ་བཏགས་པ་ཡིན།  

ཀུན་བཏགས་གཉིས། མཚན་ཉིད་ཆད་པའི་ཀུན་བཏགས་དང་། རྣམ་གངས་པའི་ཀུན་བཏགས་ཏེ་གཉིས།  

ཀུན་བཏགས་གདློན་གི་ནད། རྒྱབ་རེན་མི་མ་ཡིན་གིས་བས་པར་གགས་པའི་འབྱུང་པློའི་གདློན་

ནད་ཀི་མིང་སྟེ། ཕི་མ་འཕིན་ལས་རྒྱུད་ལས། བརྒྱ་དང་ར་གཅིག་ཀུན་བཏགས་གདློན་ཡིན་

པས། དེ་མ་བཅློས་པས་སྨན་དཔྱད་ལེན་མི་འདློད། གདློན་བཅློས་སྨན་མེད་གྱུར་ཀང་འཚོ་བ་

ཡློད། དཔེར་ན་དཔུང་པ་གཡར་བའི་བཙོན་བུ་འདྲ། ཞེས་དང་། འབེ་ལློ་ཙཱ་ཚེ་དབང་ཀུན་ཁབ་

ཀིས་མཛད་པའི་ཐློར་བུའི་སྐློར་ཉེར་མཁློ་སྣ་ཚོགས་བསྡུས་པ་ལས། ཀུན་བཏགས་གདློན་གི་

ནད་ནི། དློན་དམ་དུ་རང་གཞི་རང་ངློ་ཤེས་པར་གྱུར་ན་ལྷ་དང་འདྲེ་ཞེས་མེད་ཀང་། ཀུན་རློབ་

ཏུ་འཁྲུལ་བའི་སེམས་ཀིས་རྣམ་པར་ཀུན་ཏུ་བཏགས་ཤིང་ཕན་གནློད་སྒློ་བཏགས་བས་པ་ལས་

བྱུང་བའི་འབྱུང་པློས་གནློད་པ་གཏློང་བའི་ནད་གཟའ་གདློན་དང་། རྒྱལ་གདློན། ཀླུ་གདློན་ལ་བུ་

རྒྱབ་རེན་མི་མིན་གིས་བས་པའི་ནད་ཀི་མིང་ངློ་། །ཞེས་གསུངས་ལར་རློ།  

ཀུན་བཏགས་པའི་སྟློབས། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་འགློགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཕི་ནང་གི་ཆློས་ཐམས་

ཅད་སྟློང་པ་དང་བདག་མེད་པར་མཐློང་བས་དེ་ལ་ཆགས་པ་མི་སྐྱེ་བ།  

ཀུན་བཏགས་པའི་མཚན་ཉིད། མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་ནང་གསེས། བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཡློད་པ་རང་

འཛིན་རློག་པས་སྒློ་བཏགས་པ་སྟེ། ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཀུན་ཏུ་རློག་པ་དེས་གང་ཟག་དང་

ཆློས་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་སྒློ་བཏགས་ནས་བདག་དང་བདག་གི་བ་དང་མིང་ལ་སློགས་པ་ཀུན་ཏུ་

བཏགས་པ།  

ཀུན་བཏགས་པའི་གཟུགས། ཡིད་ཀི་སྣང་བར་འཆར་བའི་གཟུགས་ཏེ་རྨི་ལམ་དུ་ར་གང་ཁང་པ་སློགས་

ཡུལ་ལྔར་སྣང་བ་རྣམས་དང་། ཏིང་འཛིན་དུ་ས་གཞི་ཀེང་རུས་ཀིས་ཁབ་པར་སྣང་བ་ལ་བུ།  

ཀུན་བཏགས་མཚན་ཉིད་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པ། སྒ་རློག་གིས་བཏགས་པ་ལ་མ་ལློས་པར་གྲུབ་པ་མེད་པ།  

ཀུན་བཏུས། ① ཀུན་ལས་བཏུས་པ་སྟེ་ཕློགས་ཐམས་ཅད་ལས་བསྒྲུགས་པ། ② རློམ་གཞི་ལ་ལློས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཏེ་བཏགས་པའི་དཔེ་ཆའི་མིང་སྟེ། ཆློས་མངློན་པ་ཀུན་བཏུས། བསབ་པ་ཀུན་བཏུས། ཚད་མ་

ཀུན་བཏུས། མདློ་ཀུན་བཏུས།  

ཀུན་མཐློང་། [མངློན]མེ་ལློང་།  

ཀུན་ད། ① ཀུ་མིད་ཀི་ཟུར་ཆག ། ② [མངློན]ཁུ་བ།  

ཀུན་དློང་། བཙོང་།  

ཀུན་བདག །འཇིག་རེན་ཡློངས་ཀི་བདག་པློ།  

ཀུན་ལན། [མངློན]ལྕགས་བི་ལློ།  

ཀུན་ལན་རས་པ། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༡༤༨ལློར་ཁློ་ཕུ་རྒྱལ་ཚ་རིན་པློ་ཆེའི་

སྐུའི་གཅུང་པློ་རུ་སྐུ་འཁྲུངས། མཚན་གཞན་དུ་ཀུན་ལན་གཙང་པ་རས་ཆུང་དང་། ཞི་བ་ཚུལ་

ཁིམས་ཞུ། ཕག་མློ་གྲུའི་དགློན་པར་གཅེན་པློའི་རྒྱགས་སྐྱེལ་དུ་བློན་པས། རེ་ཕག་མློ་གྲུ་པས་

རེ་བཙུན་མི་ལའི་རྣམ་ཐར་གསུང་བ་དང་ཐུག །དེ་འདྲ་བ་ཞིག་ང་ཡང་བ་དགློས་སྙམ་ནས་ཆློས་

གྲྭར་ཞུགས། རེ་ཕག་མློ་གྲུ་པ་ལས་གདམས་ངག་ཞུས་ཏེ་བསློམས་པས་རློགས་པ་ཁད་པར་ཅན་

བརེས། ཁམས་སུ་བློན་ན་གདུལ་བ་རྒྱ་ཆེ་བར་ལུང་བསྟན་ཡང་ཕེབས་མ་ཐུབ། ཁློ་ཕུར་བློན་

ནས་སྒྲུབ་པ་མཛད་སང་རློགས་ཀི་ཡློན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པར་བརེས། ཡུལ་ལ་མུ་གེ་བྱུང་དུས་

མཆློད་ཁང་གི་སློ་ནས་ཕག་མཁར་གིས་འབྲུ་བཏློན་པར་ཡུལ་མི་ཚོས་ཞག་ལྔའི་བར་རྒྱུན་མ་

ཆད་པར་བསྡུ་ལེན་བེད་ཐུབ་པའི་གྲུབ་རགས་མང་པློ་བསྟན། དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་པ་རབ་བྱུང་

བཞི་པའི་མེ་གང་སྤི་ལློ་༡༢༡༧ལློར་སྐུ་གཤེགས།  

ཀུན་བདེ་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༨༠༧ལློར་བློད་ཀི་སིད་སྐྱློང་ར་ཚག་བསྟན་

པའི་མགློན་པློས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་

ཁེར་ཀི་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀུན་བདེན། ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའི་བསྡུས་མིང་།  

ཀུན་བདེན་གི་སང་བ་བདུན། འདློད་པའི་ཁམས་འདིར་ཀུན་བདེན་མཐློང་བས་སང་བར་བ་བ་མ་

རིག་པ་དང་། འདློད་ཆགས། ཁློང་ཁློ། ང་རྒྱལ། ཐེ་ཚོམ། ལློག་ལ། ལ་བ་མཆློག་འཛིན་ཏེ་བདུན།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀུན་འདར་མ། ར་དབུ་མ་སྟེ། འདི་ལ་བརེན་ནས་ཐིག་ལེ་དང་། རའི་བདེ་བ་དང། རླུང་གི་བདེ་བ་ཀུན་

སྐྱེ་བས་ཀུན་ཞེས་བའློ། །

ཀུན་འདུས་ནློར་བུའི་ལུགས། བ་མ་བསློམ་སྟངས་ལ་ལུགས་གསུམ་ཡློད། བ་མ་དང་ཡི་དམ་སངས་

རྒྱས་སློགས་ཆ་ཚང་བར་སློམ་པ་དེ་ལ་ཁློམ་ཚོགས་ཀི་ལུགས། བ་མ་དེ་ཡི་དམ་གི་དབུའི་

སྟེང་ན་བཞུགས་པར་སློམ་པ་དེ་བ་མ་རིགས་བདག་ཀི་ཚུལ་དུ་སློམ་པའི་ལུགས། ཡི་དམ་

དང་སངས་རྒྱས་བ་མ་སློགས་མང་པློ་སློམ་མི་དགློས་པར་བ་མར་གཅིག་བསློམས་ནས་དེ་

ཉིད་སྐྱབས་གནས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངློ་བློ་ཡིན་པར་བསམ་པ་དེ་ལ་ཀུན་འདུས་ནློར་བུའི་ལུགས་

ཤེས་ཟེར་རློ། །

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་select all ཟེར།  

ཀུན་འདྲེན། [མངློན]སངས་རྒྱས།  

ཀུན་ནས། ལས་ཚིག་ལ་ལའི་མགློར་སྦར་ན་རྒྱ་ཆེ་བ་སློགས་ཀི་དློན་ཏེ། རང་དབང་བརློན་ལེན་གི་

བསམ་པས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ་རིག་གནས་བསབས།  

ཀུན་ནས་ཁྲུ་བཞི། ངློས་སྙློམས་གྲུ་བཞི་པའི་ཕློགས་བཞི་ཀར་ཁྲུ་བཞི་རེ་ཡློད་པའི་གློ་དློན་མིན་པར་

ཕློགས་ངློས་རེར་ཁྲུ་གང་རེ་ཡློད་པ་བསློམས་པའི་ཁྲུ་བཞི་ལློངས་པར་གློ་དགློས།  

ཀུན་ནས་འཁུམས། [མངློན]གུར་གུམ།  

ཀུན་ནས་འཁྱུད། [མངློན]འཁི་ཤིང་།  

ཀུན་ནས་གགས་པ། ① མིང་སྐད་གགས་ཆེ་བ། ② བང་སེམས་ཤིག་གི་མཚན།  

ཀུན་ནས་འགེགས། [མངློན]བཙུན་མློའི་ཕློ་བང་།  

ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ། ར་ཉློན་དྲུག་དང་ཉེ་ཉློན་ཉི་ཤུ་སྟེ་རྒྱུ་དང་ཀུན་སློང་ཅི་རིགས་པ།  

ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་དང་རྣམ་བང་། སྡུག་ཀུན་གཉིས་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པའི་ཕློགས་དང་། 

འགློག་ལམ་གཉིས་རྣམ་བང་གི་ཕློགས་སློ། །

ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པའི་བདེན་པ། ཀུན་འབྱུང་གི་གདེན་པ་ལ་ཟེར།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཀུན་ནས་ལ་ན་སྡུག་པའི་དཔེ་བད། དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ཀུན་ནས་མཛེས་པར་གྱུར་པ་ཉིད་

ཀིས་སྤློད་ལམ་ཐམས་ཅད་མཐློང་ན་མི་མཐུན་པ་མེད་པས་ཀུན་ནས་ལ་ན་སྡུག་པ།  

ཀུན་ནས་བཏུས་པ། ཀུན་བཏུས་དང་དློན་གཅིག །

ཀུན་ནས་སྣང་བ་བཀློད་པའི་དཔལ། བདེ་གཤེགས་སློ་ལྔའི་ནང་གི་སངས་རྒྱས་ཤིག །

ཀུན་ནས་མནར་སེམས་པའི་རྒྱུ་དགུ འདིས་བདག་ལ་སར་གནློད་པ་བས་སློ། །ད་ལ་བེད་དློ ། མ་

འློངས་པ་ན་བེད་པར་འགྱུར་རློ་སྙམ་དུ་སེམས་པ་གསུམ་དང་། བདག་གི་གཉེན་ལ་སར་གནློད་

པ་བས་སློ། །ད་ལ་བེད་དློ། །མ་འློངས་པ་ན་བེད་པར་འགྱུར་རློ་སྙམ་དུ་སེམས་པ་གསུམ། 

བདག་གི་དག་བློ་ལ་སར་ཕན་པ་བས་སློ ། ད་ལ་བེད་དློ ། མ་འློངས་པ་ན་བེད་པར་འགྱུར་རློ་

སྙམ་དུ་སེམས་པ་གསུམ་བཅས་དགུ་ཡློད། དེ་དག་ནི་རང་ཉིད་ཀིས་གཞན་ལ་གནློད་སེམས་

སྐྱེ་བའི་གཞི་ར་ཆེན་པློར་འགྱུར་བ་ཡིན་པས་ན་མིང་དེ་ལར་བཏགས་པ་ཡིན།  

ཀུན་ནས་འབབ། [མངློན]ཆར་པ།  

ཀུན་ནས་བཟང་། [མངློན]རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་།  

ཀུན་སྣང་། ཀུན་ནས་སྣང་བ་བཀློད་པ་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན།  

ཀུན་སྣང་དྭང་བ་ཅན། [མངློན]ལྷ་མིན་མཚོ།  

ཀུན་སྣང་འབར། [མངློན]ཉི་མའམ། ཉི་མའི་འློད་ཟེར།  

ཀུན་སངས། ① ཀུན་ནས་སངས་པ་སྟེ་ཐམས་ཅད་དློར་བ། ② སྙིང་ར་ལྔའི་གཙོ་བློ། ③ བ་བལ་བ། 

④ [ མངློན]མ་ངན་ལས་འདས་པ།  

ཀུན་སངས་ཆློས་གགས་དཔལ་བཟང་པློ། ཀུན་མཁེན་ཇློ་ནང་པའི་ཐུགས་སས་གཙོ་བློ་བཅུ་གསུམ་

དུ་གགས་པའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། འཁྲུངས་ཡུལ་རྒྱལ་རེ་ར་ལུང་དུ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་ལུག་

སྤི་ལློ་༡༢༨༣ ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བདུན་ལ་ཆློས་སློར་ཞུགས་ཏེ་འདུལ་མངློན་རིག་

གནས་རྣམས་ལ་མཁས་པ་སྦངས། དགུང་ལློ་ག་གཅིག་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་

༡༣༦༣ ལློར་བང་པ་བདག་པློ་སི་རྡིའི་མིང་ཅན་གིས་སྐུ་བཀྲློངས་སློ། །

ཀུན་སངས་ཐུགས་རེ་བརློན་འགྲུས། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༢༤༣ ལློར་འཁྲུངས། རབ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༣༡༣ ལློར་འདས། ཡུ་མློ་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེའི་སློབ་བརྒྱུད་ཡིན། དེས་

གཙང་གི་ལྷ་རེ་རློང་ཁློངས་ཇློ་ནང་དུ་དགློན་པ་བཏབ། དེའི་ཡང་སློབ་དློལ་པློ་བས་གྲུབ་མཐའ་

དེ་རྒྱ་ཆེར་སེལ་བས་ཇློ་ནང་པ་ཞེས་སྙན་གགས་ཆེན་པློར་ཆགས།  

ཀུན་སངས་ལྷ་དབང་རྡློ་རེ། སེ་སིད་གཙང་པའི་མི་ཐློག་དང་པློ་ཞིང་ཤག་པ་ཚེ་བརན་རྡློ་རེ་ལ་བུ་རྒན་

གཞློན་དགུ་བྱུང་བའི་ནང་ནས་གགས་པ་ཅན་གི་བུ་གསུམ་སྟེ་ཀརྨ་མཐུ་སྟློབས་རྣམ་རྒྱལ། ཀུན་

སངས་ལྷ་དབང་རྡློ་རེ། ཀརྨ་བསྟན་སྲུང་གསུམ་ཡིན་ནློ། །

ཀུན་སྤློད། ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་སྟེ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་མམ་དེ་གསུམ་གང་རུང་གི་བ་སྤློད་དམ་སྤློད་

ལམ། རློགས་པ་ལྷ་དང་མཉམ་ཡང་། ཀུན་སྤློད་མི་དང་མཐུན་དགློས།  

ཀུན་སྤློད་དག་ཐེར། བསམ་བློའི་ཁེར་སློ་དང་ལས་ཀ་བེད་སྟངས་ཐད་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་འཆློས་པར་

བེད་པ།  

ཀུན་སྤློད་སྤིའི་ཡློན་ཏན་གསུམ། དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་གས་ཤིག་སྟེ། ཀུན་སྤློད་གཙང་བ་

དང་། ཀུན་ནས་ལ་ན་སྡུག་པ་དང་། ཕག་ཞབས་དཔལ་བེའི་སློགས་ཀིས་བརྒྱན་པའི་དཔེ་བད་

བཅས་སློ། །

ཀུན་སྤློད་གཙང་བའི་དཔེ་བད། དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་གས་ཤིག །ཐུགས་གཙང་བ་ཉིད་

ཀིས་སློ་གསུམ་གི་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་ལ་ཉེས་པའི་དྲི་མ་མེད་པས་གཙང་བ།  

ཀུན་སྤློད་མཚུངས། [མངློན]གློགས་མློ།  

ཀུན་སྤློད་སློབ་གསློ། །འགློ་འདུག་སྤློད་ལམ་ཀུན་ལ་ཚུལ་མཐུན་གི་བསབ་བ་དགློ་བ། བསམ་པའི་

འཁེར་ཕློགས་དང་སློ་གསུམ་སྤློད་ལམ་གཙོར་གཉེར་གི་སློབ་གསློ་ལ་ཟེར།  

ཀུན་ཕན་གི་རྒྱན། སྙན་ངག་རློམ་ཚུལ་ཞིག །འདློད་དློན་འགའ་ཞིག་སྒྲུབ་པ་ལ་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་ལས་

ཀང་འཕལ་རྐྱེན་གི་གློགས་ཤིག་ཀུན་ཏུ་ཕན་པར་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག །

ཀུན་ཕན་ཉིན་བེད། འདི་ཡང་ཉི་མའི་མིང་གི་རྣམ་གངས། ཉི་མས་མི་དང་། དུད་འགློ། འཇིག་རེན་

ཁམས་ཀི་རི་ཤིང་ནགས་ཚལ་སློགས་ལ་དྲློད་གཏློང་བས་ན་ཀུན་ཕན་དང་། འཇིག་རེན་ཚང་མ་

ཉིན་མློར་བསྒྱུར་མཁན་ཡིན་པས་ན་ཉིན་མློར་བེད་པ་དང་ཉིན་བེད་ཟེར།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཀུན་བང་། ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་དང་། རྣམ་པར་བང་བ་ཕློགས་གཉིས།  

ཀུན་བེད་ཀི་རྒྱུད། གསང་སགས་ས་འགྱུར་རློགས་པ་ཆེན་པློ་ལ་ཀློང་སྐློར་དང་ཕི་སྐློར་གཉིས་ཡློད་

པའི་ནང་གསེས་གཉིས་པ་ཕི་སྐློར་ལ་རྣམ་གངས་དང་འགྱུར་ལུགས་གཉིས་ལས་རྣམ་གངས་

ལ་རྒྱ་གར་དུ་དགུ་ཡློད་(༡ རྒྱུད་སེ། ༢ སེམས་སེ། ༣ ཀློང་སེ། ༤ བམ་པློའི་སྐློར། ༥མདློ་

ལུང་། ༦ རློགས་ཆེན་མ་བུའི་སྐློར། ༧ མན་ངག་རློང་འཕང་གི་སྐློར། ༨མན་ངག་སྙན་བརྒྱུད་

ཀི་སྐློར། ༩ མན་ངག་བསམ་གཏན་གི་སྐློར) པ་དང་། འགྱུར་ལུགས་ནི་རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་དུ་

རློགས་པ་ཆེན་པློར་རྒྱུད་སེ་མང་དུ་ཡློད་ཀང་བློད་དུ་བསྒྱུར་བ་བཅུ་དྲུག་ཡློད་(ར་བའི་རྒྱུད་ལྔ། 

བཤད་པའི་རྒྱུད་བཞི) ཅིང། བཤད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་ནང་གསེས་གཉིས་པ་ནི་ཀུན་བེད་རྒྱལ་

པློའི་རྒྱུད་ཡིན། ཞེས་ཀློང་ཆེན་པས་གསུངས།  

ཀུན་བེད་རྒྱལ་པློ། [མངློན] ① སེམས་སམ་རྣམ་ཤེས། ② སྟློང་པ་ཉིད། ③ ལྷ་ཚངས་པ། ④ 

རློགས་ཆེན་གི་བརྡ་ཆད་ཅིག །འཁློར་འདས་ཀུན་གི་བེད་པློའམ་འཁྲུལ་གློལ་ཀུན་གི་གཞིར་

གྱུར་པའི་རང་རིག་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཏེ་གཞི་རྒྱུད་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པློ། ⑤ 

གསང་སགས་རིང་མའི་རྒྱུད་སེ་ཞིག་གི་བསྡུས་མིང་སྟེ། རྒྱས་པར་བས་ན་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

ཀུན་བེད་རྒྱལ་པློ་ལ་བ་ནམ་མཁའ་ལར་མཐའ་དབུས་མེད་པའི་རྒྱུད་ལེའུ་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞི་པ། 

ཤི་སེད་ཀ་ལ་དང་། བཻ་རློ་ཙ་ནས་བསྒྱུར་བའློ། །

ཀུན་བེད་རྒྱལ་པློ་མ་བུ་དགུ་སྐློར། གསང་སགས་ས་འགྱུར་རློགས་པ་ཆེན་པློའི་བཤད་རྒྱུད་བཞིའི་

ནང་གསེས་ཀུན་བེད་རྒྱལ་པློའི་རྒྱུད་ལ་མ་བུ་སྐློར་དགུར་ཕེ་བ་སྟེ། ༡ ཀུན་བེད་རྒྱལ་པློ་ར་བའི་

རྒྱུད་ཐློས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་གདམས་པ་ལེའུ་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན། ༢ རྒྱུད་ཕི་མ་བསམ་བྱུང་གི་

ཤེས་རབ་ལ་གདམས་པ་ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ། ༣ རྒྱུད་ཕི་མའི་ཕི་མ་སློམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་

ལ་གདམས་པ་ལེའུ་བཅློ་ལྔ་པ། ༤ ཀུན་བེད་བཤད་པའི་རྒྱུད་མདློ་བཅུ། ༥སྤིའི་བཤད་རྒྱུད་

འཁློར་བ་རད་གཅློད། ༦ ལ་བ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་གསུམ། ༧ སློམ་པ་

རྒྱ་མཚོ་དང་མཉམ་པའི་རྒྱུད་ལེའུ་བདུན་པ། ༨སྤློད་པ་ཉི་ཟླ་དང་མཉམ་པའི་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་

གཅིག་པ། ༩ འབས་བུ་རིན་པློ་ཆེ་དང་མཉམ་པའི་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ་བཅས་ཡིན།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀུན་སྦློར། ཀུན་ཏུ་སྦློར་བའི་བསྡུས་མིང་།  

ཀུན་སྦློར་དགུ། རེས་སུ་ཆགས་པ་དང་། ཁློང་ཁློ་བ། ང་རྒྱལ། མ་རིག་པ། ལ་བ། མཆློག་འཛིན། ཐེ་

ཚོམ། ཕག་དློག །སེར་སྣ་བཅས་ཀི་ཀུན་སྤློད་དགུ།  

ཀུན་སྦློར་ལྔ། རེན་གི་དབེ་བས་ཐ་མའི་ཆ་མཐུན་གི་ཀུན་སྦློར་ལྔ་དང་། གློང་མའི་ཆ་མཐུན་གི་ཀུན་

སྦློར་ལྔ་ཡློད་དློ། །

ཀུན་སྦློར་ཅན། [མངློན]འདློད་ལྷ།  

ཀུན་སྦློར་གསུམ། མཐློང་ལམ་གིས་སང་བར་གྱུར་པའི་ཀུན་ཏུ་སྦློར་བ་གསུམ་སྟེ། འཇིག་ལ་ཀུན་

བཏགས་ཀིས་ཐར་པ་ལ་སྐྲག་ནས་འགློ་མི་འདློད་པའི་ཀུན་སྦློར་དང་། ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་

ཞུགས་མཆློག་འཛིན་གིས་ལམ་མ་ཡིན་ལམ་དུ་འཛིན་པས་ལམ་ནློར་གི་ཀུན་སྦློར། ལམ་ལ་

ཐེ་ཚོམ་བས་ནས་ཐར་པ་གེགས་བེད་པས་ཐེ་ཚོམ་གི་ཀུན་སྦློར་བཅས་གསུམ་མློ།  

ཀུན་འབྱུང་། ཉློན་མློངས་ཀི་མིང་གཞན་ཞིག །སེམས་ཅན་ལས་ཀི་བག་ཆགས་བསགས་པ་དེ་དང་

དེ་དག་ལྷ་ལ་སློགས་པའི་སེམས་ཅན་གི་རིགས་དྲུག་པློ་དེ་དང་དེའི་ནང་ཕན་ཚུན་ཆ་བད་དང་

རིགས་འདྲ་བར་འབྱུང་བས་ན་ཀུན་འབྱུང་ངློ་། །

ཀུན་འབྱུང་ཆློས་བཟློད། ཀུན་འབྱུང་ལ་ཆློས་ཤེས་པའི་བཟློད་པ་སྟེ་མཐློང་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས་སྐད་

ཅིག་བཅུ་དྲུག་གི་གས་འདློད་ཁམས་ཀི་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པར་དམིགས་ནས་བདག་མེད་དུ་

རློགས་པའི་མཐློང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས།  

ཀུན་འབྱུང་ཆློས་ཤེས།   ཀུན་འབྱུང་ལ་ཆློས་ཤེས་པ་སྟེ་མཐློང་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་

གི་གས་ཀུན་འབྱུང་ཆློས་བཟློད་དེ་མ་ཐག་ཏུ་འདློད་ཁམས་ཀི་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པར་དམིགས་

ནས་བདག་མེད་དུ་རློགས་པའི་མཐློང་ལམ་རྣམ་གློལ་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས།  

ཀུན་འབྱུང་རེས་བཟློད། ཀུན་འབྱུང་ལ་རེས་སུ་རློགས་པའི་ཤེས་པའི་བཟློད་པ་སྟེ་མཐློང་ལམ་གི་ཡེ་

ཤེས་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་གི་གས་ཀུན་འབྱུང་ཆློས་ཤེས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཁམས་གློང་མའི་ཀུན་

འབྱུང་བདེན་པར་དམིགས་ནས་སར་བཞིན་བདག་མེད་དུ་རློགས་པའི་མཐློང་ལམ་བར་ཆད་

མེད་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས།  



  73  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཀུན་འབྱུང་རེས་ཤེས། ཀུན་འབྱུང་ལ་རེས་སུ་རློགས་པའི་ཤེས་པ་སྟེ། མཐློང་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས་སྐད་

ཅིག་བཅུ་དྲུག་གི་གས་ཀུན་འབྱུང་རེས་བཟློད་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཁམས་གློང་མའི་ཀུན་འབྱུང་བདེན་

པར་དམིགས་ནས་སར་བཞིན་བདག་མེད་དུ་རློགས་པའི་མཐློང་ལམ་རྣམ་གློལ་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས།  

ཀུན་འབྱུང་གཉིས།  འཕེན་བེད་ལས་དང་། ཉློན་མློངས་གཉིས།  

ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། ཆགས་སློགས་ཉློན་མློངས་ཐམས་ཅད་དང་དེས་ཀུན་

བསངས་པའི་དབང་གིས་འབྱུང་བའི་ལས་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཏེ། དེ་དག་ལས་སྡུག་

བསལ་བ་ཀུན་འབྱུང་བའིགཞིར་གྱུར་པའི་ཕིར་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་ཞེས་བའློ། །ཀུན་འབྱུང་

བདེན་པ་དེ་ལ་དབེ་ན། ཉློན་མློངས་ཀུན་འབྱུང་དང་། ལས་ཀི་ཀུན་འབྱུང་གཉིས་སློ། །དེ་ལས་

ཉློན་མློངས་ཀུན་འབྱུང་གི་རྒྱུ་ནི། མཛོད་ལས། ཕ་རྒྱས་སངས་པར་མ་གྱུར་དང་། ཡུལ་ནི་ཉེ་

བར་གྱུར་པ་དང་། ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་ཡིད་བེད་ལས། ཉློན་མློངས་རྒྱུ་ནི་ཚང་བ་ཡིན། ཞེས་

གསུངས་པ་ལར། ར་ཉློན་དང་ཉེ་ཉློན་རྣམས་སློ། །ལས་ཀི་ཀུན་འབྱུང་ནི། བསློད་ནམས་མ་ཡིན་

པའི་ལས་སིག་པ་དང་། བསློད་ནམས་ཀི་ལས་དགེ་བ། མི་གཡློ་བའི་ལས་ཟག་བཅས་ཀི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་དང་གསུམ་མློ།  

ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའི་རྣམ་པ་བཞི། བདེན་བཞི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། ལས་དང་ཉློན་

མློངས་པས་འཁློར་བའི་སྡུག་བསལ་བསྐྱེད་པས་ས་བློན་གི་ཚུལ་གིས་རྒྱུ་དང་། ཁམས་གསུམ་

རྒྱུད་ལྔ་ཀུན་འབྱུང་བས་ཞིང་པ་ལས་ལློ་ཏློག་འབྱུང་བའི་ཚུལ་གིས་ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། ལས་

ཉློན་དྲག་པློས་སྡུག་བསལ་ཕལ་ལ་སྐྱེ་བས་འབེལ་བའི་ཚུལ་གིས་རབ་སྐྱེ་དང་། ལས་ཉློན་ལས་

ཁམས་གསུམ་གི་གནས་སུ་སྡུག་བསལ་གི་ཕུང་པློ་མངློན་པར་འགྲུབ་ཕིར་ཆུ་ལུད་ལར་འབས་

བུ་སྐྱེ་བའི་གློགས་བེད་པས་རྐྱེན་བཅས་བཞིའློ། །

ཀུན་འབྱུང་ཤེས་པ། ཤེས་པ་བཅུའི་གས་ཤིག་སྟེ་ཁམས་གློང་འློག་གི་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་རློགས་

པར་བེད་པའི་ཤེས་པ།  

ཀུན་མཚར་དགློན། གསང་སགས་བསྟན་འཕེལ་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་འབྲུག་

སྤི་ལློ་༡༣༨༨ལློར་རྒྱལ་སས་པད་མ་བདུད་འདུལ་མཆློག་གིས་གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན།  ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འཛམ་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀུན་མཚུངས་མིན་པའི་ལུགས།  གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་

སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་non-identity operation ཟེར།  

ཀུན་མཚུངས་ལུགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་identity operation ཟེར།  

ཀུན་རློགས་པ། ① ཐམས་ཅད་ཟད་པ། ② ཐམས་ཅད་མཐར་ཕིན་པ།  

ཀུན་རློབ། རྫུན་མའི་རྣམ་པར་འཆར་བའི་སྣང་ཚུལ་ཞིག །ཡང་དག་པའི་གནས་ལུགས་སྒིབ་པར་

བེད་པའམ་འགེབས་པ་ལ་བུར་བེད་པའི་དངློས་པློ་རྫུན་པ་རྣམས།  

ཀུན་རློབ་ཀི་ཀུན་རློབ། ཀུན་རློབ་གསུམ་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སྒྱུ་མ་དང་སྨིག་སྒྱུ་དང་མིག་ཡློར་

ལ་སློགས་པ་རང་རང་གིས་བ་བ་བེད་མི་ནུས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་རྣམས།  

ཀུན་རློབ་ཀི་སྣང་བ། ཀུན་རློབ་སྟེ་ཐམས་ཅད་བསླུ་བར་བེད་པའི་དློན་གིས་སློ། །

ཀུན་རློབ་ལམ་གི་རིམ་པ། བམས་སྙིང་རེ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སློགས་ཐབས་ཀི་ཆ་དང་བསློད་

ནམས་ཀི་ཚོགས།  

ཀུན་རློབ་རྒྱུ་འབས། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་ནང་ནས་དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀིས་རྒྱུ་

ལ་བརེན་ནས་འབས་བུ་འབྱུང་བ་དང་རྒྱུ་དགེ་སིག་གཉིས་ལ་བརེན་ནས་འབས་བུ་བདེ་སྡུག་

གཉིས་འབྱུང་བ། རྒྱུ་འབས་གཉིས་ཀི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་མ་ཡིན་ཀང་། ཐ་སྙད་ཚད་

མའི་སྣང་ངློར་རང་ངློས་ནས་གྲུབ་པ་ལར་སྣང་ཞིང་། སྟློང་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་

འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་རང་ངློས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་ལས་རང་ངློས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་

འབས་བུ་འབྱུང་བར་མཁེན་པས་ན་ཀུན་རློབ་རྒྱུ་འབས་ཞེས་ཟེར།  

ཀུན་རློབ་འཇིག་རེན་པའི་དབང་བཞི། ༡ བུམ་དབང་། ༢ གསང་དབང་། ༣ ཤེར་དབང་། ༤ ཚིག་

དབང་བཅས་ཡིན།  

ཀུན་རློབ་གཉིས། ཡང་དག་ཀུན་རློབ་དང་ལློག་པའི་ཀུན་རློབ་གཉིས། ཡང་དག་ཀུན་རློབ་ནི། ལས་

མཐུན་པ་ལ་སྣང་བ་ཐ་དད་དུ་དློན་བེད་ནུས་ཤིང་བརགས་ན་མ་གྲུབ་པ་སྟེ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

པ་ལ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དློ ། ལློག་པའི་ཀུན་རློབ་ནི། འཁྲུལ་ཤེས་ལ་སྣང་བ་ཐ་སྙད་དུའང་དློན་

བེད་མི་ནུས་པ་ཟླ་གཉིས་སྣང་དང་སྐྲ་ཤད་འབབ་འཛགས་ལ་སློགས་སྒྱུ་མའི་ཆློས་རྣམས་སློ། །

ཀུན་རློབ་རློགས་པའི་ཤེས་རབ། རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་མཁས་པའི་ཤེས་རབ།  

ཀུན་རློབ་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་རུང་བའི་ཆློས་སུ་དམིགས་པ་

གཟུང་འཛིན་རགས་པ་རྣམས་དང་། མདློ་སེ་པས་རློག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་ཆློས་

སྤི་མཚན་རྣམས་དང་། སེམས་ཙམ་པས་ཐ་སྙད་དཔྱློད་པའི་རིག་ཤེས་ཀིས་རེད་དློན་ཀུན་

བཏགས་དང་གཞན་དབང་གི་ཆློས། དབུ་མ་པས་རང་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་མངློན་སུམ་

ཚད་མས་རང་ཉིད་གཉིས་སྣང་དང་བཅས་པའི་ཚུལ་གི་རློགས་པར་བ་བ་རེན་འབེལ་སྣང་བའི་

ཆློས་སུ་འདློད་པ་བཅས་འདློད་ལུགས་མི་འདྲ་བ་བཞི་ཡློད།  

ཀུན་རློབ་པ། སྟློང་ཉིད་ཀི་ལློག་ཟླ་སྟེ་སྣང་ཕློགས་ཀི་ཆློས།  

ཀུན་རློབ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས། རགས་པ་བརྡ་ལས་བྱུང་བའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀུན།  

ཀུན་རློབ་ཤེས་པ།  ① བརྡའམ་ཐ་སྙད་ལ་བརེན་ནས་དློན་དེ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པར་གློ་ནས་དློན་དེའི་སྤི་

འཛིན་པའི་ཤེས་པ། ②བདེན་པ་མ་མཐློང་གློང་གི་སློ་སློའི་སྐྱེ་བློ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཤེས་པ།  

ཀུན་རློབ་སེམས་བསྐྱེད། སེམས་བསྐྱེད་དང་གློ་དློན་གཅིག་པ་སྟེ་སྨློན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་། 

འཇུག་པའི་སེམས་བསྐྱེད་གཉིས་ཀི་སྤིའི་མིང་།  

ཀུན་རློབ་གསུམ།  ཀུན་རློབ་ཀི་ཀུན་རློབ་དང་། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཀུན་རློབ་དང་། ཡང་དག་

པའི་ཀུན་རློབ་བཅས་གསུམ་མློ།  

ཀུན་འཛིན། [མངློན]ས་བི་ལློ །  

ཀུན་འཛིན་མ། [མངློན]ས་གཞི།  

ཀུན་གཞི། ① གསང་སགས་ལུགས་སུ་སེམས་ཀི་ངློ་བློ་ལ་ཟེར། དེའང་འཁློར་འདས་ཀི་ཆློས་

ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གཞི་ཡིན་པས་ན་ཀུན་གཞི་ཟེར། འཁློར་འདས་གཉིས་ཀི་རྒྱུ་ནི་སེམས་

ཉིད་ཡིན་ལ། སེམས་དེ་ལའང་དག་པ་དང་མ་དག་པ་གཉིས་ཡློད་པ་ལས། དག་པ་བདེ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཤེགས་སྙིང་པློ་ནི་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་རྒྱུ་དང་། མ་དག་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ནི་འཁློར་

བའི་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལ་བུའི་ཀུན་གཞི་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཆ་དེ་ལ་ཐློག་མ་མེད་དེ། ཐློག་མ་དང་

ཐ་མ་ལ་སློགས་པ་ནི་རྣམ་པར་རློག་པས་བཏགས་པ་ཡིན་ལ། དློན་དམ་པའི་རེན་འབེལ་ནི་རག་

ཆད་དང་བལ་བ་ཡིན་པས་ཐློག་མཐའ་མེད་ལ། སངས་རྒྱས་དང་སེམས་ཅན་གཅིག་དང་ཐ་དད་

དུ་བརློད་པ་མེད་པས་རྒྱ་མ་ཆད་པ་དང་། རག་ཆད་དང་བལ་བ་ཡིན་པས་འཁློར་འདས་སང་

གཉེན་གི་ཕློགས་སུ་མ་མཆིས་སློ། །འློན་ཀང་སེམས་ཀི་རྣམ་པ་ནི། ངློ་བློ་སྟློང་པ་ཉིད་ལས་མ་

གཡློས་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་རྣམ་པ་གསལ་བ་འཁློར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞི་དེ་ལ། རྣམ་པ་

འཛིན་སྟངས་ཀི་སློ་ནས་འཁློར་བའི་གནས་སྐབས་ཀུན་གཞི་ལས་ཉློན་ཡིད་དང་། དེ་ལས་རྣམ་

ཤེས་ཚོགས་དྲུག །དེ་ལས་འཁློར་སེམས་བྱུང་ང་གཅིག་སློགས་འགག་མེད་དུ་འཆར་བ་དང་། 

སངས་རྒྱས་པའི་ཚེ་སྐུ་གསུམ་དང་། ཡེ་ཤེས་བཞི་ལ་སློགས་པ་འགག་པ་མེད་པ་ཅི་ཡང་

འཆར་བ་ཡིན་ནློ། །② ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཀི་བསྡུས་ཚིག །

ཀུན་གཞི་གནས་ཀི་འཁློར་ལློ། ར་རྣམས་སྙིང་ཁར་འདུས་ཏེ་གནས་པའི་ས།  

ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས། མ་དག་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ནི་འཁློར་བའི་རྒྱུ་སྟེ། དེ་ཡང་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་

དྲུག་དང་། མ་དག་ཀུན་གཞི། ཉློན་ཡིད་དང་བཅས་པའི་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ལ་ཟེར།  

ཀུན་ཟ། [མངློན]མེ།  

ཀུན་གཟིགས། ① ཀུན་ཏུ་གཟིགས་པ་སྟེ་ཐམས་ཅད་ལ་ལ་བའམ་བལས་པ། ② [མངློན]སངས་

རྒྱས། ③ སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན།  

ཀུན་གཟིགས་ཕློ་བང་། གདན་ས་ཆེན་པློ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློའི་བ་བང་རྒྱལ་མཚན་མཐློན་པློ་དང་

འདབས་འབེལ་དུ་ཡློད་པའི་ཕློ་བང་གི་མིང་སྟེ། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ་༡༨༣༧ 

ལློར་པཎ་ཆེན་རིན་པློ་ཆེ་སྐུ་ཕེང་བདུན་པ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་དགུང་ལློ་ང་བདུན་དུ་ཕེབས་སྐབས་

གསར་སྐྲུན་གནང་ཞིང་། མཐློ་ཚད་ཐློག་བརེགས་བཞི་དང་། རྒྱ་ཁློན་ཀ་བ་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་རེ་

གཉིས། སྟེང་ཐློག་ལ་གཟིམས་ཆུང་ཕན་བདེ་ཀུན་འཁིལ། གཟིམས་སྦུག་ཤར་ནུབ་བཅས་སུ་

སྐུ་རྒྱུ་ལི་མ་ལས་གྲུབ་པའི་ཚེ་དཔག་མེད་ཀིས་སྟློང་སྐུ་སློགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་གངས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ལས་འདས་པ་བཞུགས་ཡློད།  

ཀུན་བཟང་། ① ཀུན་ཏུ་བཟང་པློའི་བསྡུས་ཚིག །② མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་མཚོ་བང་བློད་རིཊ་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་རང་ཚ་རློང་གི་རི་བློ་ཞིག །

ཀུན་བཟང་འཁློར་ལློ། སྙན་ངག་སྒ་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་བ་དཀའ་བའི་རྒྱན་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ་

མིང་ཚིག་ཡི་གེ་རེའུ་མིག་ཏུ་བཀློད་ནས་ཡིག་ཕེང་དཀྱུས་སུ་མཐར་ཚགས་དང་། ཕློགས་

མཚམས་ནས་དབུས་སུ་བཀག་ཚུལ་སློགས་སྟློན་པའི་འཁློར་ལློ་ཞིག །

ཀུན་བཟང་ཆློས་ཀི་ཉི་མ། བློད་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་མློ་སྦྲུལ་གི་ལློ་སྟེ་སྤི་ལློ་༡༤༤༩ ལློར་

གཙང་གི་ཆུ་སློའི་སྦུགས་རྡློ་རིང་བསམ་འགྲུབ་སྨློན་མཁར་དུ་ཡབ་བློད་ཀུན་དགའ་བསློད་

ནམས་རྒྱལ་མཚན་དང་། བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་མཚན་བསློད་

ནམས་ལྷུན་པློ་རིན་ཆེན་ཞེས་གསློལ། སྐུ་ན་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་སློགས་བརྡ་

བསྟན་པ་ཙམ་གིས་ཤེས། དགུང་ལློ་དྲུག་པརངློར་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པློ་དང་མཇལ་ཞིང་

དབང་ལུང་གསན། དགུང་ལློ་སློ་བདུན་པར་རེ་བཙུན་དམ་པ་མཚངས་མེད་ཤེས་རབ་ཟླ་བའི་

སྤན་སར་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་མཛད་དེ་མཚན་ཀུན་བཟང་ཆློས་ཀི་ཉི་མ་བློ་ལན་ཤེས་རབ་ཀུན་

དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པློར་གསློལ། དེ་ནས་བདག་ཆེན་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན་ལ་

བསྟེན་ནས་ས་སྐྱའི་ཆློས་སྐློར་ཐམས་ཅད་གསན། མཐར་དགུང་གངས་བདུན་ཅུ་ར་དྲུག་པ་རབ་

བྱུང་དགུ་པའི་ཤིང་པློ་སྤེལ་གི་ལློ་སྟེ་སྤི་ལློ་༡༥༢༤ལློར་གཤེགས།  

ཀུན་བཟང་མཆློད་སྤིན། བང་སེམས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློའི་རྣམ་འཕྲུལ་ལས་བྱུང་བའི་མཆློད་པ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ།  

ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀི་བསྟན་པ། གསང་སགས་རིང་ལུགས་ཀི་རློགས་པ་ཆེན་པློའི་བསྟན་པ།  

ཀུན་བཟང་གདློད་མའི་སངས་རྒྱས། བློན་དང་རིང་མའི་འདློད་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། སངས་ཡང་མ་རྒྱས། 

སེམས་ཅན་དུ་ཡང་མ་འཁྲུལ་པའི་སློན་རློལ་ན། སེམས་སྟློང་པ་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ལ་ཡང་རག་མ་

ལུས་པ་རང་བྱུང་དུ་གྲུབ་པས། དངློས་པློ་དང་མཚན་མ་མ་གྲུབ་ཅིང་། རིག་པ་འགག་མེད་

གསལ་བས་གཉེན་པློ་གང་གིས་ཀང་བསད་བཅད་ཀིས་མ་སིགས་པ། ཕློགས་རིས་སུ་རྒྱ་མ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆད་པ། ཐློག་མ་མེད་པའི་དུས་ནས་ཡེ་ནས་སིད་པའློ། །དེའི་དློན་གཞི་ཐློག་ནས་རང་ངློ་ཤེས་

ཤིང་གློལ་བ་ལས་ཆློས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་ཞེས་བཏགས་ཏེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཞེས་

སངས་རྒྱས་སློ། །ཞེས་གཡུ་ཐློག་པའི་ཁློག་དབུག་ཁྱུང་ཆེན་ལིང་པ་ལས་གསུངས།  

ཀུན་བཟང་བ་མའི་ཞལ་ལུང་། ར་དཔལ་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་ཆློས་ཀི་དབང་པློས་མཛད་པའི་ཀློང་

ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་སློན་འགློའི་ཁིད་ཡིག་སྟེ། ཐུན་མློང་ཕིའི་སློན་འགློ། ཐུན་མིན་ནང་གི་སློན་

འགློ། ཉམས་ལེན་དངློས་གཞིའི་རིམ་པ། ཉེ་ལམ་འཕློ་བའི་ཆ་ལག་དང་བཅས་པའི་དམིགས་

རིམ་རྣམས་ཉམས་ཁིད་དུ་བཤད་པའི་གཞུང་ལུགས་ཤིག་ཡིན།  

ཀུན་བཟང་མེ་ལློང་བག་དཀར། མདློ་སྨད་ཁི་ཀའི་མཁར་གི་གཡློན་ངློས་ཀློ་རའི་ལུང་པ་དང་ཉེ་བའི་

སིན་པློ་རིའི་ཞློལ་དུ་ཡློད་པའི་སྒྲུབ་སེ་ཞིག་སྟེ། བག་དཀར་སགས་རམས་པ་བློ་བཟང་བསྟན་པ་

རབ་རྒྱས་ཀིས་ཐློག་མར་ཕག་བཏབ། དགེ་འདུན་པ་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་བཞུགས་པ་རྣམས་ཆློས་

ཁིམས་དང་ཆློས་ཀི་བེད་སློ་གཙང་ཞིང་། དུས་བཟང་དང་དུས་ཆེན་ཁག་མ་གཏློགས་གཙོ་བློར་

མཚམས་བཅད་དགེ་སྦློར་ཁློ་ནར་བཞུགས་སློལ།  

ཀུན་བཟང་རིག་འཛིན་བརྒྱད་བསྐློར། གསང་སགས་ས་འགྱུར་རིང་མའི་གཞུང་ནས་གསུངས་པའི་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་ལ་འཁློར་རིག་འཛིན་བརྒྱད་ཀིས་བསྐློར་བ་སྟེ། གཙོ་བློར་ཆློས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་

པློ་སྐུ་མདློག་སློན་པློ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦློར་རྒྱལ་བ་རྡློ་རེ་འཆང་གི་བཞུགས་སྟངས་དང་འདྲ་བ་ལ་

ན་བཟའ་དང་རྒྱན་མེད་པའི་གཅེར་བུར་བཞུགས་པ་དེའི་འཁློར་དུ་རིག་འཛིན་བརྒྱད་དློ། །

ཀུན་བཟློད། ① ཀུན་ནས་བཟློད་པ་སྟེ་དཀའ་བའི་ལས་སམ། ཁུར་བཟློད་པའམ། སན་ཐུབ་པ།  

② [མངློན]ས་གཞི།  

ཀུན་ར། ཀུན་དགའ་ར་བའི་བསྡུས་ཚིག །

ཀུན་རིག །① ཐམས་ཅད་མཐློང་བའམ། ཤེས་པ། ② ཀུན་རིག་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་བསྡུས་ཚིག །

ཀུན་རིག་རྣམ་པ་སྣང་མཛད། ཡི་དམ་བ་རྒྱུད་ཀི་ལྷ་དང་ཆློ་ག་ཞིག །

ཀུན་རིག་པ། ① [མངློན]མཁས་པ། ② ལྷ་མློ་ཞིག །

ཀུན་རིག་ར་བའི་དཀིལ་འཁློར། ངན་སློང་སྦློང་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའི་དཀིལ་འཁློར་མི་འདྲ་བ་བཅུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

གཉིས་ཡློད་པའི་ནང་ཚན་དང་པློ།  

ཀུན་ལ་བཀྲ་ཤིས་མ། [མངློན]ལྷ་མློ་ཨུ་མཱཿ 

ཀུན་ལས་རྒྱལ་བ། ① གཞན་ཐམས་ཅད་ལས་རྒྱལ་བ། ② སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན།  

ཀུན་ལས་བཏུས་པ། ཀུན་བཏུས་དང་དློན་གཅིག །

ཀུན་ཤེས། ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཁློང་དུ་ཆུབ་པ།  

ཀུན་ཤེས་ཀཽཎི་ནྱ། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་བདེན་བཞིའི་ཆློས་འཁློར་སྐློར་སྐབས་འཁློར་ལྔ་སེ་

བཟང་པློའི་ནང་ནས་དག་བཅློམ་པ་ཐློག་མར་ཐློབ་པ་ཡིན།  

ཀུན་ཤེས་གཅིག་རྡུགས། མང་པློ་ཤེས་ཀང་གནད་གཅིག་ཏུ་འདྲིལ་བ་ལ་མི་མཁས་པའམ་ཐློགས་

པ། ཀུན་ཤེས་གཅིག་རྡུགས་མཁས་པའི་སྐྱློན།  

ཀུན་ཤེས་ལན་པའི་དབང་པློ། ཟག་མེད་ཀི་དབང་པློ་གསུམ་གི་ནང་གསེས། མི་སློབ་པའི་རྒྱུད་ཀི་

དབང་པློ་དགུ་པློ་དེ་དག་ཉིད་མཐློང་སློམ་གི་ཉློན་མློངས་མ་ལུས་པར་སངས་ཏེ་ཟད་མི་སྐྱེ་བའི་

ཡེ་ཤེས་དང་ལན་པའློ། །

ཀུན་ཤེས་པའི་དབང་པློ། ཟག་མེད་ཀི་དབང་པློ་གསུམ་གི་ཡ་གལ། སློམ་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་དབང་

པློ་དགུ་དེ་དག་ཉིད་ཀིས་མི་མཐུན་པ་དང་གཉེན་པློའི་ཕློགས་གསལ་བར་བེ་བག་ཕེད་པ་སྟེ་

ཀུན་ཤེས་པའློ། །

ཀུན་ཤེས་བེད་པའི་དབང་པློ། ཟག་མེད་ཀི་དབང་པློ་གསུམ་གི་ཡ་གལ། མཐློང་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་དབང་

པློ་དགུ་པློས་མཐློང་སང་གི་ཉློན་མློངས་སངས་ནས་སར་མི་ཤེས་པ་ཀུན་ཤེས་པར་བེད་པའློ། །

ཀུན་བཤད་ཀི་མིང་། དེ་སློན་བློད་དུ་སློབ་དཔློན་གིས་སློབ་མ་རྣམས་ལ་སྒ་རིག་པའི་གཞུང་ཆ་ཚང་

བའི་སློབ་ཁིད་གནང་རེས་སློབ་མས་ངག་ཐློག་ནས་སྒ་མདློའི་གཞུང་ཆ་ཚང་གི་ས་རིས་རྒྱུགས་

ཕུལ་དགློས་ཤིང་། རྒྱུགས་ཐློན་པ་རྣམས་ལ་སློབ་དཔློན་གིས་ཀུན་བཤད་ཀི་མིང་འདློགས་

སློལ་ཡློད། དེ་ནི་སྒ་རིག་པ་སློབ་གཉེར་ཐློན་པའི་མཚན་གནས་མཚོན་བེད་ཡིན།  

ཀུན་སིད་ཀུན་དར། མི་ཚང་མར་སིད་ཅིང་འློས་པའི་བ་བ།  

ཀུན་སློང་། ① བ་བ་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་འདློད་པའི་སེམས་ཀི་དམིགས་པའམ། བསམ་ཚུལ། ② ཀུན་
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ནས་སློང་བ་སྟེ་སེམས་སྐྱེད་པ།  

ཀུན་སློང་གཉིས། རྒྱུའི་ཀུན་སློང་དང་། དུས་ཀི་ཀུན་སློང་གཉིས།  

ཀུན་གསལ། [མངློན]① ཉི་མ། ② ནམ་མཁའ། ③ མེ་ལློང་།  

ཀུན་གསློད། [མངློན]སིན་པློ།  

ཀུམ། ཤི་བའི་བརྡ་རིང་།  

ཀུམ་ཀུམ། རང་ལག་འཁུམ་ཚུལ། འཁགས་ནས་ཀུམ་ཀུམ་དུ་བསད་འདུག །

ཀུམ་པློ། ① དྲང་མིན་ཀློག་པློར་འཁུམས་པའི་རྣམ་པ། ལུས་ཀུམ་པློར་ཉལ་བ། ② དཔའ་ཞུམ་པའི་

ཚུལ། དངངས་སྐྲག་གིས་ཀུམ་པློར་གནས་པ།  

ཀེ །སར་བློད་ཀི་རིགས་རུས་ཤིག །

ཀེ་ཀ [ཡུལ]བ་སྐྲ་ཁའམ། སྐྱ་ག །

ཀེ་ཀེ་རུ།[ལེགས]① སྨན་དུ་གློ་བའི་རྡློའི་ནློར་བུ་ཁ་དློག་ལང་སེར་ཞིག །② ཚ་བ་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ་

དུ་སྐྱེ་བའི་ཤིང་ཞིག །

ཀེ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་དཔལ་ཤློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀེ་ཆུ། ཟླ་ཆུའི་ཡན་ལག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་འཇློ་མདའ་རློང་དང་ཆབ་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་

ཡློད་པའི་འབབ་ཆུ་ཞིག །

ཀེ་ཏ་ཀ [ལེགས]ཆུ་རློག་དྭངས་བེད་ཀི་དངློས་པློ་ཞིག །རྡློ་ནློར་བུ་ཀེ་ཏ་ཀ ཤིང་ཀེ་ཏ་ཀའི་འབས་བུ།  

ཀེ་ཏུཿ [ལེགས]① རྒྱལ་མཚན། ② སྐར་མ་མཇུག་རིང་།  

ཀེ་བྷུ་ཀ ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་རྒྱ་སྐྱེགས་ཤིང་གི་མིང་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན།ནེ་ཙོའམ་མིའམ་

ཅི་ཞེས་འགྱུར་བར་དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་བསྟན་པའི་ཉིན་བེད་ཀིས་མཛད་པའི་མངློན་བརློད་འཆི་

མེད་མཛོད་ཀི་འགེལ་པ་ལས་གསུངས།  

ཀེ་ཚེ། སྣུམ་བཟློ་བེད་སློ་ལྡུམ་ཞིག་གི་སློན།  

ཀེ་ཛི། ས་དམའ་སར་སྐྱེ་བའི་ཀླུང་སློག་ཅིག །
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ཀེ་རུ། དཀར་པློ། ལྷ་ཁང་ཀེ་རུ་བ་བ་བཞེངས།  

ཀེ་རུང་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།  

ཀེ་རུ་ལྷ་ཁང་། མིང་གཞན་བག་དམར་ཀེ་རུ་ལྷ་ཁང་ཟེར། དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་མངའ་བདག་ཁི་

རལ་པ་ཅན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་

སྣེ་གདློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀེ་རེ། ཀྲང་ངེའམ། ཀྲློང་ངེ་། གཟུགས་པློ་ཀེ་རེར་ལངས། བག་རྡློ་ཀེ་རེར་ལངས།  

ཀེ་རེ་སང་། ཆབ་མདློ་ར་ཆུ་དང་། འབི་ཆུ་གཉིས་ཀི་བར་སང་འདི་ལ་ཡློངས་གགས་སུ་མདློ་ཁམས་

ཆུ་བཞི་སང་དྲུག་ནང་གི་སྨར་ཁམས་སང་ཟེར། འློན་ཀང་ལློ་རྒྱུས་དང་བསང་མཆློད་སློགས་

ཡིག་ཆ་འགའ་ཞིག་གི་ནང་དུ་སྨར་ཁམས་ཀེ་རེ་སང་ཞེས་བིས་ཡློད་པ་དང་། སེ་དགེ་ཤར་ནུབ་

གཉིས་ཀི་གནའ་མི་རྒན་པློ་རྣམས་ཀིས་འབི་ཆུའི་ནུབ་བརྒྱུད་ཀི་འབློག་པ་འདི་དག་ལ་ཀེ་རེ་

སང་ཞེས་འབློད་སློལ་ཡློད་ཅིང་། འབེ་ལློ་ཚེ་དབང་ཀུན་ཁབ་ཀིས་རང་རྣམ་ལས། དེ་ལ་ཐློག་

མར་ལས་ཉློན་གིས་འཕེན་པས་ལུས་ངན་འདི་བངས་པའི་ཡུལ་ནི། 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་བ། 

ཞེས་དང་། ཡང་འབེ་ལློས་མཛད་པའི་[མགློན་པློའི་དམིགས་རིམ་]ལས། མདློ་ཁམས་སང་

དྲུག །ཟལ་མློ་སང༌། ཀེ་རེ་སང༌། སྤུ་འབློར་སང༌། རྨ་ར་སང༌། ཚ་བ་སང༌། རབ་སང་དང་དྲུག་

གློ །ཞེས་གསུངས། མདློ་ཁམས་པ་སྒྲུབ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཉི་མས་མཛད་པའི་བསང་མཆློད། [ལྷ་

དྭློགས་ཀེ་རེ་སང་གི་གཞི་བདག་རྣམས་ཀི་གསློལ་བསངས་བཞུགས།] ཞེས་པ་ལས། ཀེ། 

བདག་ཉིད་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀི། རྡློ་རེ་གསང་གསུམ་ངློ་བློར་གསལ། ཐུགས་དམ་གིས་བསྐུལ་

མགློན་སྤི་དང་། །ཁད་པར་སྨར་ཁམས་ཀེ་རེའི་སང་། སྐྱློང་མཛད་ཀེ་རྒྱལ་ལུག་ར་དང་། མ་ནི་
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ལྕློགས་དང་ཁ་གསེ་མ། བཀྲ་ཤིས་སློམ་རའི་ཇ་རྒྱལ་བཅས། ཞེས་སློགས་ཡུལ་འདི་དག་གི་

མིང་ལ་ཀེ་རེ་སང་ཞེས་བིས་འདུག །སེ་དགེ་ཡུལ་མིའི་ཁ་སྐད་དུ། ནམ་གསལ་ཉི་ཤར་ཀེ་རེ་

སང་། སྨན་ཨ་རུལ་འདུག་ས་དེ་ན་མིན། ཞེས་ཀེ་རེ་སང་ལ་ཞློགས་པ་ཉི་མ་ས་མློ་ནས་ཤར་ཞིང་

ཡློད་པར་བཤད་སློལ་ཡློད།  

ཀེ་ལ་ཤ [ལེགས]གངས་རི། ཀེ་ལ་ཤ་ཡིས་བསྐློར་བའི་ལློངས།  

ཀེ་ལ་ཤའི་རྒྱལ་པློ། [མངློན]གངས་ཏི་སེ།  

ཀེ་ལི་ཞློ་རེ་མ། བློད་ས་རབས་ཀི་ཁིམས་ཡིག་ཁ་བང་དུ་གཡུ་འབྲུག་སྒློག་པའི་ཞལ་ལྕེ་ཞེས་དང་། 

མཇུག་བང་དུ་ཉེ་བར་མཁློ་བའི་བསྟན་བཅློས་ཁིམས་གཉིས་ལ་བའི་མེ་ལློང་ཞེས་འཁློད་པ་དེའི་

ནང་གསལ་བའི་ཁིམས་ལུགས་ཐློག་གི་མིང་ཚིག་ཅིག །

ཀེ་ཤ་ཅན། [ལེགས]འགེང་བུ་དང་ན་རློ་ཉིས་བརེགས་ཡློད་པའི་ཡི་གེ།  

ཀེ་ས་ར། [ལེགས] ① མེ་ཏློག་གི་གེ་སར་རམ། ཟེའུ་འབྲུ། ② [མངློན]སྐྲ།  

ཀཻ་ལ་ཤ །ཀེ་ལ་ཤ་དང་གཅིག །

ཀཻ་ལ་ས་རྒློད། འདི་ཀཻ་ལ་ཤ་ཞེས་པ་དང་དློན་གཅིག་ཡིན་ཅིང་།  

ཀེག །དུས་ངེས་ཅན་གི་བར་ཆད་ཀི་དློན་དུ་གློ་བའི་སྐག་དང་གཅིག །

ཀེག་འཕང་། ཚེའི་བར་ཆད་དམ་གེགས་ཀི་འགག་དློག་པློ།  

ཀེང་རུས། ཤ་མེད་རུས་ཁློག །ཁི་ཀེང་རུས་ལ་ཆགས་པ།  

ཀེང་རུས་ཀི་འདུ་ཤེས། མི་སྡུག་པ་སློམ་སྐབས་ཆགས་ཡུལ་ཀེང་རུས་ཀི་རྣམ་པར་འདུ་ཤེས་

པའམ་སེམས་པ།  

ཀེང་རུས་ཅན། དུར་ཁློད་ཆེན་པློ་བརྒྱད་ཀི་གས་ཤིག །

ཀེམ་ཀེམ། ① ལྷེམ་ལྷེམ་དུ་འགུལ་ཚུལ། བིའུ་འཆི་ལ་ཁད་པའི་བང་ཁློག་ཀེམ་ཀེམ་དུ་འགུལ། བུང་

བ་མེ་ཏློག་གི་སྟེང་དུ་ཀེམ་ཀེམ་གཡློ། ② མི་ནུས་པ་ཤློར་ནས་ཟུམ་ཟུམ་དུ་ལ་ཚུལ། ནད་ཅན་

མིག་གཉིས་ཀེམ་ཀེམ་དུ་ལ།  

ཀེམ་པ་རི་ཁློད། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

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

ཀེའུ། ① རི་སློག །② སར་བློད་ཀི་རིགས་རུས་ཤིག །

ཀེའུ་ཚང་། བག་ཕུག །

ཀེའུ་ཚང་ནུབ་རི་ཁློད། ར་ཁ་བག་གི་ཤར་དུ་ཡློད་པའི་ཀེའུ་ཚང་ནུབ་རི་ཁློད་ནི་དུས་རབས་བཅློ་

བརྒྱད་པའི་ནང་སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བམས་པ་སྨློན་ལམ་གིས་བཏབ། ཁློང་ནི་ཀེའུ་ཚང་སྐུ་

ཕེང་དང་པློ་ཡིན།  

ཀེའུ་ཚང་བམས་པ་སྨློན་ལམ། མཚན་གཞན་འཇམ་དབངས་སྨློན་ལམ་ཟེར། སེར་བེས་ཀི་མཁན་

ཐློག་བཅུ་བདུན་པ་ཡིན། སྐུ་ཚེ་སྨད་དུ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་བཞེས་རེ་གཅིག་མཛད། མཐར་རབ་བྱུང་

བཅུ་གསུམ་པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༧༩༠ ལློར་དགློངས་པ་མ་ངན་ལས་འདས།  

ཀེའུ་ཚང་བ་མ་རྣམ་གློལ། ཀེའུ་ཚང་ནུབ་ཀི་བ་མ་བློ་བཟང་རྣམ་གློལ་ཞེས་ལམ་རིམ་བ་བརྒྱུད་ཀི་

གས་སུ་བཞུགས་པ་དེ་ཡིན་ཅིང་། རྭ་སྒེང་ཁི་ཆེན་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་ཀི་སློབ་མ་ཡིན།  

ཀེའུ་ཚང་རི་ཁློད། ཀེའུ་ཚང་རི་ཁློད་ལ་ཤར་ནུབ་གཉིས་ཡློད། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པའི་

དུས་དཀིལ་ཙམ་ན་སེ་བེས་མཁན་པློ་བམས་པ་སྨློན་ལམ་གིས་སྒྲུབ་ཁང་ཞིག་བཞེངས། གྲུབ་

མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀེའུ་ཚང་ཤར་རི་ཁློད། སེ་ར་བ་བལ་ཀེའུ་ཚང་འཇམ་དབངས་བློ་གསལ་གིས་དུས་རབས་བཅློ་

བརྒྱད་པའི་མཇུག་ཏུ་ཕག་བཏབ། ཕུར་ལྕློག་སྤྲུལ་སྐུ་ན་རིམ་ནས་ཞལ་བདག་མཛད། རབ་བྱུང་

བཅུ་དྲུག་པའི་ས་ཕག་ལློར་གྲྭ་གངས༡༠སྐློར་ཞིག་ཡློད། དགློན་བདག་ཕུར་ལྕློག་བ་བང་ནས་

བེད།  

ཀེའུ་ལིའི་འཕང་། རྦ་བཞེད་ལས་ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀི་རྒྱལ་ས་ཁང་ཨན་ནས་ར་པས་ཟླ་ལམ་གསུམ་

གི་སར་ཡློད་པའི་བློད་ཀི་ས་ཆའི་འཁང་འགག་བཙན་པློ་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད་པས་ས་གནས་

གང་དུ་ཡློད་མེད་བརག་དགློས།  

ཀེར། གེན་དུ་ལངས་པའི་དློན་ཏེ། མཛུབ་མློ་གནམ་ལ་ཀེར།  

ཀེར་ཀེར། ལུས་སློགས་དྲང་པློར་གེན་དུ་འགེང་ཚུལ། ཀེར་ཀེར་དུ་ལངས་ནས་ཕློགས་སུ་ལ། 



  84  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཛུབ་མློ་ཀེར་ཀེར་བས་ནས་བསམ་བློ་གཏློང་།  

ཀེར་བ། [ཐ་མི་དད་པ]གེན་དུ་ལངས་བའམ། འགེང་བ། གཟུགས་པློ་གེན་དུ་ཀེར་བ། མཛུབ་མློ་

གེན་དུ་ཀེར་བ། ཀེར་ལངས།  

ཀེར་མློ། ① ལུས་གཅེར་བུ། ② གཅིག་པུ།  

ཀེར་རེ། ཡ་ཡློ་མེད་པར་ལངས་པའི་ཚུལ། ལུས་པློ་ཀེར་རེ། དར་ཤིང་ཀེར་རེར་བཙུགས།  

ཀེར་ལེབ་སྒུར་གསུམ། ཀེར་ཀེར་མི་དང་། ལེབ་ལེབ་ས། སྒུར་སྒུར་ཕྱུགས་ཏེ་གནའ་དུས་སུ་ཁལ་

འུ་ལག་འགེལ་སའི་ཡུལ་གསུམ། ཀེར་ལེབ་སྒུར་གསུམ་གི་ཁལ་རིགས།   

ཀློ [རིང] དགར་དང་བརྣན་པའི་ནི་སྒའི་འཇུག་ཚུལ་དང་འདྲ་བའི་ཕད་ཅིག །མདའ་མློ་འཕེན་པར་

འདློད་ན་ཀློ ཕུ་ཐུང་དཔུང་པའི་བར་དུ་བརེས་འདི་ཀློ དེ་ཀློ 

ཀློ་ཀིའི་ཡུལ། རྒྱ་གར་ཤར་ཕློགས་ཀི་ཡུལ་ལ་དུམ་བུ་གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་དུམ་བུ་དང་པློ་ཉི་འློག་ཤར་

ཕློགས་ཀི་ཁློངས་སུ་བམ་ག་ལ་དང་། ཨློ་ཊི་བི་ཤ་གཉིས། བང་ཤར་ངློས་ཀ་མ་རུ་པ་དང་། ཏི་

པུ་ར། ཧ་སམ་གི་ཡུལ་རྣམས་ལ་གི་རི་ཝ་རའམ་རིས་བསྐློར་བའི་ཡུལ་དུམ་བུ་གསུམ་པ། གློང་

གསལ་གི་ཡུལ་དེ་དག་ལས་ཤར་ཕློགས་སུ་ཕིན་པ་ན་བང་ངློས་ཀི་རི་དང་ཐག་ཉེ་བའི་ཕ་ཡི་

སུ་སློགས་ར་ཁང་གི་ཡུལ། ཧམ་ས་ཝརི་དང་། རློ་ལ་སློགས་མུ་ཉང་གི་ཡུལ། གཞན་ཡང་ཙཀ་

རྨ་དང་ཀམ་པློ་ཛ་ལ་སློགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤི་མིང་དུ་ཀློ་ཀིའི་ཡུལ་ཞེས་ཟེར་བ་དང་། ཡུལ་

དེ་དག་ཏུ་རྒྱལ་པློ་མ་ངན་མེད་ཀི་དུས་ཙམ་ནས་བཟུང་སྟེ་དགེ་འདུན་གི་སེ་བྱུང་ཞིང་སློབ་

དཔློན་དབིག་གཉེན་མ་བློན་གློང་བར་ཉན་ཐློས་སེ་པ་ཁློ་ན་ཡིན། སློབ་དཔློན་དབིག་གཉེན་གི་

སློབ་མ་འགའ་ཞིག་གིས་ཡུལ་དེར་ཐེག་པ་ཆེན་པློ་དར་བར་མཛད་དློ། །

ཀློ་ཀློ ཀློས་ཀློ་དང་གཅིག །

ཀློ་ཀློ་གཡག །① ཕ་གཡག་དང་མ་མཛོ་མློ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕློ་ཕྱུགས་ཤིག །ལློ་ལེ་དང་དློན་

གཅིག །② མི་རིགས་མི་འདྲ་བ་སབ་མཐུན་ལས་བྱུང་བའི་བུ་ཕྲུག་ལ་མཐློང་ཆུང་གིས་འདློགས་

པའི་མིང་ངན་ཞིང་།  

ཀློ་ཀྲད། ① ལྷམ་གི་རྡློག་པའམ་ཀྲད་པ། ② ལྷམ་གི་རྡློག་པ་རིང་ཧྲུལ་ཨ་ཀྲད།  



  85  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཀློ་སྐུད། ཀློ་བ་མཉེད་དུས་ཀློ་བར་བྱུག་པའི་ཞག་དང་ཀད་ཞློ་སློགས།  

ཀློ་སྐློ། ཀློས་ཀློ་དང་གཅིག །

ཀློ་ཀྲློད། ཀློ་གློང་གི་མིང་།  

ཀློ་རྐྱལ། ཀློ་བའི་རྐྱལ་སྣློད།  

ཀློ་སྐྱི། ཀློ་བའི་ཕི་ཤུན་གི་སྐྱིའམ། པགས་པ་སབ་པློ།  

ཀློ་ཁུག །① ཀློ་བས་བཟློས་པའི་ཁུག་སྣློད། ② དངུལ་བཅུག་སྣློད་ཀི་ཁུག་མ་ལ་ཀློ་བའི་ཁུག་མ།  

ཀློ་ཁིམ་པ་ཡེ་ཤེས་བ་མ། འཛིམས་པ་ཤེས་རབ་འློད་ཟེར་ཞེས་དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་འགློ་

ཙམ་དུ་བྱུང་བའི་འདུལ་འཛིན་མཁས་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་སློབ་མ་འདུལ་བ་ལ་མཁས་པའི་བུ་

ཆེན་བཞི་བྱུང་བའི་ནང་། དབུས་ཀི་བུ་ཆེན་ནི་ཀློ་ཁིམ་པ་ཡེ་ཤེས་བ་མ་ཡིན། གདུང་རུས་ནི་

འབློ་དང་འཁྲུངས་ཡུལ་སེང་དཀར་སྟློད་པ། མཚན་ལ་ཡེ་ཤེས་བ་མ་ཟེར། ཁློང་གིས་འདམ་

གཞུང་དུ་ཀློ་ཁིམ་དགློན་པ་ཕག་བཏབ་ནས་དེར་བཞུགས་པས་ཀློ་ཁིམ་པ་ཡེ་ཤེས་བ་མ་ཟེར།  

ཀློ་མཁན། ① ཀློ་བའི་ཅ་ལག་བཟློ་མཁན། ② ཀློ་གྲུ་གཏློང་མཁན།  

ཀློ་གི་ལ། ཡིད་འཛིན་ནམ་ཁུ་བྱུག་ཅེས་བསྒྱུར།  

ཀློ་རྒློག །གཡག་དང་འབི་སློགས་ཀི་པགས་པ་བཤུས་རེས་མ་མཉེས་པའི་རྒློག་གློང་ཅན།  

ཀློ་སམ། ཀློ་བ་ལ་བཟློས་པའི་སློམ་ཞིག་ཡིན། འབྲུ་རིགས་མང་པློ་བླུགས་སྣློད་ཡིན།  

ཀློ་གྲུ། ① ཀློ་བ་དང་གྲུའི་བསྡུས་མིང་། ② ཀློ་བས་བཟློས་པའི་གྲུ། ཀློ་གྲུ་གཏློང་བ། ཀློ་གྲུའི་སྒློལ་

འདློན།  

ཀློ་ག། ཀློ་གྲུའི་ག། ཀློ་ག་མེད་པའི་འགྲུལ་པ་མིན།  

ཀློ་རྒྱལ་དགློན། མིང་གཞན་དཔལ་ལན་ཀློ་རྒྱལ་དགློན་ཟེར། 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།  

ཀློ་རྒྱུན། ཀློ་བ་དྲས་པའི་སྐུད་པ།  

ཀློ་སྒ། ཀློ་ཀློ་དང་ཀློབ་ཀློབ་ཀི་སྒ།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀློ་སྒློག །① རྒྱུན་བུ་ལས་བཟློས་པའི་ཁ་སྒློག །② ཀློ་བ་ལས་བཟློས་པའི་ར་སྒློག །

ཀློ་སྒློམ། ཀློ་བས་བཟློས་པའི་སྣློད་ཅིག །

ཀློ་ཅི། [རིང]ལྷག་བཅས་སྟེ་སློགས་ཀི་སྒའི་འཇུག་ཚུལ་དང་འདྲ་བའི་ཕད་ཅིག །

ཀློ་ལྕག །སར་འགམ་པར་གཞུ་བེད་ཀི་ཁིམས་ཆས་ཤིག །

ཀློ་ཆུ། ཀློ་མློག་གི་ཆུའམ། ས་ཀློང་དློང་དུ་འཁིལ་བའི་ཆུ།  

ཀློ་ཆེས་པ། [རིང]གློ་བ་ཐལ་དྲགས་པ།  

ཀློ་ཉེ། ཀླུ་བདུད་རྡློ་རེ་རིགས་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན་མེ་ཏློག་དཀར་པློ་འཆར་བ་ཞིག །

ཀློ་མཉེད། ཀློ་བར་སྣུམ་བྱུག་ནས་མཉེས་ཟིན་པའི་སྣམ་མློར་གྱུར་པ།  

ཀློ་བརན། ཀློ་བས་བཟློས་པའི་སྒུལ་བེད་རི་མློ།  

ཀློ་ཊ། འབྲུ་རིགས་ཐ་མའི་ཐ་མ་བ་བློ་ལ་བུ།  

ཀློ་གཏུམ་ཆུ་སྐྱུར། གནའ་དུས་ཀི་ཁིམས་ཆད་བཅད་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། ཀློ་བཏུམས་བརྒྱབ་ནས་ཆུར་

སྐྱུར་བ།  

ཀློ་བཏུམས། ཀློ་བའི་ནང་དུ་བསྒིལ་བ། མར་ཀློ་བཏུམས་རྒྱག་པ། ཇ་དློ་པློ་ཀློ་བཏུམས་བས་པ།  

ཀློ་ཋ། སློ་སྨན་གི་རིགས་རྩྭ་དྲེས་མའི་ར་བ་སྟེ། རློ་མངར་ཚ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་ཤ་དུག་

དང་། སྦར་དུག །མ་ཞུ་དུག་ཐབས། སྨུག་པློ་བཅས་ལ་ཕན།  

ཀློ་ཐག་གློད། ཀློ་བའི་ཐག་པ་གློད་པར་ཟེར་ཏེ་དློན་ལ་ཁས་ལེན་པའི་དློན་དེ་མ་གྲུབ་པར་ཕི་བཤློལ་

བས་པར་གློ །

ཀློ་ཐུམ། ཀློ་བའི་ནང་བཏུམས་པའི་ཐུམ་བུ།  

ཀློ་དློང་། ནད་དམ་ཆད་པ་སློགས་ཕློག་པའི་དབང་གིས་མིག་རིལ་ཕྱུང་བའི་ཞ་རར་ཟེར། མིག་ལ་

གཉན་ཁ་ཕློག་པས་མཐར་མིག་རིལ་ཕྱུང་ནས་ཀློ་དློང་ཆགས་འདུག །

ཀློ་རྡར། སྐྲ་གི་རྡར་བེད་ཀི་ཀློ་ལྷེབ།  

ཀློ་ལིང་། ས་དཀར་སློགས་གཡློ་ས་ཀློ་བའི་སྣློད་སྒློམ་ལན་ཞིག །

ཀློ་གདན། ཀློ་བ་ལས་བཟློས་པའི་གདན།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཀློ་འདམ། ཀློ་མློང་གི་འདམ། འབག་བཟློ་ཡས་ཀི་རྒྱུ་ཆས་ཤིག །

ཀློ་ནག །ཀློ་སེར་ལ་ཚོས་ནག་པློ་བརྒྱབ་པ་ལ་ཟེར།  

ཀློ་པིག །[ཡུལ་སྐད]ཤིང་ངམ་ཀློ་བ་ཡང་ན་རི་མློར་བས་པའི་མིའི་བཟློ་ལ་ཅན་གི་འགུལ་སྐྱློད་བེད་པའི་

རེད་རིགས་སམ་བརན་འཕིན་འཁབ་ཚན་ཤིག །ང་ཆུང་དུས་ཀློ་པིག་གི་ལད་མློ་བལ་རྒྱུར་དགའ།  

ཀློ་ལྤགས། ཀློ་བ་དང་པགས་པའི་བསྡུས་ཚིགས།  

ཀློ་ལྤགས་ཀི་གཞི། འདུལ་བའི་གློས་ཀི་གཞི་གསུམ་གི་ཡ་གལ། དམིགས་བསལ་དང་འབེལ་བ་ཀློ་

ལྤགས་ཀི་གཞི་སྟེ། ཡུལ་དབུས་སུ་གནས་མལ་སྐྱློབ་པའི་ཕིར་ཀློ་ལྤགས་ཀི་ལྷམ་ཙམ་དང་

གཙུག་ལག་ཁང་ལས་གཞན་པའི་ཁིམ་དུ་སྟན་གཞན་མེད་ན་ཀློ་ལྤགས་ཀི་སྟན་ལ་འདུག་པ་

ཙམ་གནང་གི་ཉལ་བར་མ་གནང་ལ། མཐའ་འཁློབ་ཏུ་ནི་གང་བ་སྐྱློབ་པའི་ཕིར་ལྷམ་དང་མལ་

སྟན་གཉིས་ཀར་བརེན་པར་གནང་ཞིང་། གཅན་གཟན་གི་པགས་པའི་ནང་ནས་དློམ་ལྤགས་ནི་

མིག་ནད་ཅན་གི་དགེ་སློང་གི་གདན་དུ་བཏིང་ཆློག་པ་བཅས་སློ། །

ཀློ་སྤིན། ཀློ་བས་བཟློས་པའི་འབར་བེད་ཀི་སྤིན།  

ཀློ་ཕུབ། ཀློ་བས་བཟློས་པའི་མཚོན་ཆ་འགློག་བེད།  

ཀློ་ཕར། ས་ལ་གདིང་བའི་ཀློ་བ་མཉེས་མའི་ཕར་བ།  

ཀློ་འཕགས། [ཡུལ]ཀློ་ལྤགས་ཡློད་ཚད་སྡུད་ལེན་གི་ཁལ།  

ཀློ་བ། ① གཞག་སློགས་ཀི་པགས་པ་མཉེས་མ་དང་མ་མཉེས་པ་སྤིའི་མིང་། ཀློ་བུབས་བཞི། ཀློ་བ་

སེག་པ། ཀློ་བ་མཉེས་པ། ཀློ་བ་སྐྱི་བཅད། ཀློ་ལྷམ་ཡུ་རིང་། ཀློ་བ་གཅིག་ནས་དྲས་པའི་རྒྱུན་

བུ། ② [ཡུལ]ཆུ་བློ་ལས་སྒློལ་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག །

ཀློ་བ་སྐྱི་དར་ཕུད། གཡག་ཀློའི་སྣེ་གཅིག་ལ་ཐག་པ་ཞིག་བཏགས་ཏེ་ཆུ་འགམས་སུ་ཕུར་པ་ཞིག་

ལ་བཏགས་ཏེ། ཀློ་བའི་སྤུ་ཆུ་ཁར་མཐློང་བར་བ་སྟེ་ཆུའི་ནང་དུ་གཟར་བ་ན་སྟེང་དུ་ཉི་མའི་དྲློད་

ཀིས་ཀློ་སྤུ་རྣམས་རུལ་ནས་བི་ཞིང་། ཀློ་སྐྱི་དཀར་པློ་ཆགས་ཡློང་གི་ཡློད་པ་དེ་མ་མཉེད་པས་

ཝ་ཀློ་དང་། གལ་ཏ་སློགས་དྲུབ་ཆས་བ་ཆློག །

ཀློ་བ་མཉེད་མ། ཀློ་བ་དམར་རུ་མཉེད་ཟིན་པ་ལ་གློ་དགློས།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀློ་བ་དམར་རུ། ཟློག་བཤས་ཟིན་མ་ཐག་པའི་ཀློ་བ་དེ་ཀློ་བ་དམར་རུ་ཟེར།  

ཀློ་བ་མཚོ་ལ་བིང་འདྲ། དེ་སློན་སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀི་ཞལ་ཆེམས་ལུང་བསྟན་

ལྷློ་བག་ཁློ་མཐིང་གཏེར་མ་ལས་མ་འློངས་བསྐལ་པའི་མཐར་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གཙུག་ལག་ཁང་

དང་བཅས་པ་ཆུས་ཁེར་བར་འགྱུར་བ་དང་དེ་ཡང་ལྷ་སའི་གཙང་པློ་ཁག་གཉིས་སུ་གེས་ནས་

ཁག་གཅིག་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་བང་ངློས་ཕློགས་ནས་བསྐློར་ཏེ། དཀིལ་གི་སྐམ་ས་རྣམས་རིམ་

བཞིན་ཉ་འདྲ་བ་དང་། ལྕློང་མློ་འདྲ་བ། སལ་པ་འདྲ་བ། པིར་འདྲ་བ་བཅས་སུ་གྱུར་པ་ཞིག་འློང་

ཞིང་། ཐ་མ་པིར་འདྲ་བར་གྱུར་པ་ནི། སྐམ་སའི་མཐའ་བསྐློར་རྣམས་ཆུས་བཅད་པའི་དབིབས་

ཀློ་གྲུ་མཚོ་ལ་བིང་བ་ལར་གྱུར་པའི་དུས་སུ། མི་རྣམས་ཀིས་གཙང་པློའི་འགམ་ནས་གཙུག་

ལག་ཁང་ལ་རྒྱང་ནས་བལས་ཏེ་སྨློན་ལམ་ཕག་མཆློད་བེད་དགློས་པ་ཞིག་འློང་བར་གསུངས་

པ་དེ་ཡིན།  

ཀློ་བའི་འཁྲུལ་འཁློར། ཀློ་གྲུ། བློད་ཀི་ཡུལ་དུ་གནའ་རབས་ནས་དེང་སང་བར་ཆུ་ཐློག་གི་འགིམ་

འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ཡློ་བད་གཙོ་བློའི་གས་ཡིན་པའི་ཀློ་གྲུའློ། །

ཀློ་བི་ད་ར། ཀློ་བི་དཱ་ར། བསྒྱུར་ན་ས་རྡློལ་ཞེས་པ་སྟེ། ཤིང་གི་བེ་བག་ཞིག །

ཀློ་བའི་འུ་ལག །སར་གཞུང་སར་ཆུ་ཐློག་ནས་ཤིང་ཆ་སྐྱེལ་འདྲེན་བེད་པའི་ཁལ།  

ཀློ་བུབས། སྤུ་དང་བཅས་པའི་གཡག་ཀློ་ཆ་ཚང་ཞིག །ཀློ་བུབས་གཅིག་ལས་དྲས་པའི་སྟློད་གློས་

སྤུས་ཀ་དག །

ཀློ་ས་དགློན། ཧ་ལམ་ལློ་ངློ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གི་སློན་དུ་ཚ་ཁློ་སྤྲུལ་སྐུ་སློགས་ནས་གསར་དུ་

བཏབ་པར་སྣང་། དགློན་བདག་ནི་རྒྱལ་རློང་སློ་མང་རྒྱལ་མློ་སྒློལ་མ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁློ་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀློ་བི་ལ། འདི་རྒྱ་གར་དང་། ཡློན་ནན། འབར་མ། ཐའེ་གློ །སིང་ག་ལ་སློགས་ཚ་བ་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ་

གི་ཀླུང་ཆེན་གི་འགམ་དང་ནགས་གསེབ་ཏུ་སྐྱེ་བ་དང་ཤིས་ཧྲློང་པ་ན་དང་ཧའེ་ནན་གིང་ཕན་

བཅས་སུ་འདེབས་འཛུགས་ཀང་བས་ཡློད། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཁག་རླུང་སྟློད་

འཚང་འཇློམས། གང་ཐབས་སེལ། དུག་ཚད་ཞི་བར་བེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སློ་ལེབ་སྤུ་



  89  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཅན་དང་། ལྡུམ་སྟག །ཕུར་ལེབ། བཅས་སློ། །

ཀློ་བིལ། ཀློ་བི་ལ་དང་གཅིག །

ཀློ་བག་དགློན། ཀློ་བག་པ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གིས་ཕག་བཏབ་པའི་དགློན་པ་ཞིག་སྟེ། མང་

སྟློད་རྒྱལ་རེ་ཁུལ་དུ་ཡློད།  

ཀློ་བག་པ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། ཆློས་ལུགས་འདི་ཡིན་གི་དམིགས་བསལ་མེད་ཅིང་གྲུབ་

མཐའ་རིས་མེད་ཀི་སློབ་མ་ཤིན་ཏུ་མང་བའི་བ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་

དཔལ་དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་སྦློར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་ཕིན་ལས་པ་གཙོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཇློ་

ནང་པའི་གདམས་ངག་གི་བ་རྒྱུད་གལ་དུ་བརིས་འདུག །འཁྲུངས་ཡུལ་དིང་རི་དང་། རུས་རྒྱུད་

ལློང་། ཡབ་གཙོ་བློ་རྒྱལ་གཡུང་དང་ཡུམ་སྟློད་མློ་རེ་མ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་

ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༡༨༢ ལློར་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ནས་འབི་ཀློག་སློགས་ཚེགས་མེད་མཁེན། དགུང་

ལློ་ཉི་ཤུ་པར་ཆློས་རེ་སྐློས་ཀི་མཁན་པློ་དང་། ཕ་རུ་འདུལ་འཛིན་གིས་སློབ་དཔློན། སློབ་དཔློན་

ལློས་གསང་སྟློན་མཛད་ནས་རབ་བྱུང་བསྙེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་བཞེད། མཚན་བསློད་ནམས་

རྒྱལ་མཚན་ཞེས་གསློལ། ལློ་ལྔར་གངས་ཏི་སེར་བསྒྲུབ་པ་མཛད། དེ་རེས་མང་སྟློད་རྒྱ་རེའི་ཀློ་

བརྒ་དཀློན་པ་བཏབ་ནས་དེར་གཏན་བཞུགས་གནང་། བསྟན་འགློའི་དློན་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ནས་

དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་པ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་བ་སྤི་ལློ་༡༢༦༡ ལློར་དགློངས་པ་རློགས།  

ཀློ་བང་པ། སིན་ཤིང་སྣ་མའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། ཟུར་མཁར་བློ་གློས་རྒྱལ་པློས། སིན་ཤིང་

སྣ་མ་ནི་ཡུལ་སྐད་དུ་ཀློ་བང་པ་ཟེར་རློ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ།  

ཀློ་འབིགས། ཀློ་འབུགས་དང་དློན་གཅིག །

ཀློ་འབུགས། ཀློ་བ་འབུགས་བེད་ཀི་སྙུང་བུ་། ཀློ་བ་འཚེམ་དུས་ཨི་ཁུང་འབུགས་བེད་ཞིག །

ཀློ་འབེ། ཀློ་བ་ལས་བཟློས་པའི་དཀར་བརེགས་ཀི་ཁེབས་ཏེ་དྲེའུ་དང་། ཁལ་བློང་སློགས་ཀི་ས་

འློག་ཏུ་བརྒྱག་བ་ཞིག །

ཀློ་འབློ། ཀློ་བས་བཟློས་པའི་འབློ།  

ཀློ་འབློག །ཀློ་བས་བཟློས་པའི་དབིབས་གྲུ་བཞི་ཅན་གི་གློས་ཆས་བཅུག་སྣློད་ཅིག །ཡློངས་གགས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལ་ཁློམ་ཡང་ཟེར།  

ཀློ་འབློལ། ཀློ་བས་བཟློས་པའི་འབློལ་གདན།  

ཀློ་མློག །ཆུ་འཁིལ་བའི་ས་ཀློང་དློང་།  

ཀློ་དམར། ཀློ་རྒློག་དང་དློན་གཅིག །

ཀློ་རི། ཀློ་སྟློད་སློགས་ཀློ་ཆས་རིགས་ལ་བྱུགས་ནས་སྐྱི་སྲུང་བ་དང་འློད་འདློན་བེད་ཡིན། རི་ལ་ཁ་

དློག་ཅི་རིགས་ཡློད།  

ཀློ་རི་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།  

ཀློ་བརེགས། [ཡུལ]ལྷམ་ཟློམ་པའི་ཀློ་མཐིལ་བརེགས་མ།  

ཀློ་ཚགས། ཀློ་བས་བཟློས་པའི་ཚགས་མ།  

ཀློ་ཚལ། ཀློ་བ་དུམ་བུའམ། ཀློ་ཧྲུག །

ཀློ་གཞློང་། ཀློ་བ་ལས་བཟློས་པའི་གཞློང་པ་རི་ཅན།  

ཀློ་གཟར། རའི་ས་སྟན་གི་བར་དུ་འཇུག་རྒྱུའི་ཀློ་གདན།  

ཀློ་བཟློ། རི་དྭགས་སྣ་ཚོགས་ཀི་པགས་པ་མཉེད་འདུལ་བས་ཏེ་གློས་དང་། ཞྭ། ལྷམ། ལློ་ཕད། ཕློར་

པ། སེར་མ། སམ། ཁབ། ཀློ་གྲུ། མི་དང་སློག་ཆགས་ཀི་འདྲ་གཟུགས་སློགས་བཟློ་བའི་ལག་

རལ་ལ་ཟེར།  

ཀློ་བཟློ་བ། ཀློ་ཆས་བཟློ་མཁན།  

ཀློ་རཉྫ། ཨ་མེ་རི་ཀ་དང་། པཱ་ཤིས་སློགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པློ་དང་། རྒྱ་ནག་གི་ཞིང་མང་ཆེ་བ། བློད་

ཡུལ་གི་མལ་དྲློ་དང་། སྤུ་ཧྲེང་། དིང་རི། རི་བློ་ཆེ་སློགས་གང་ནས་ཀང་ཐར་ཐློར་ཐློན་པའི་ཀུའེ་

སློན་ཡན་ཞེས་པའི་གཏེར་རྡློའམ་རིན་པློ་ཆེའི་རིགས་ཏེ་ངློ་བློ་ས་ལ་མཁེགས་པ། ཆེ་ཆུང་ངེས་

མེད། དབིབས་ཕལ་ཆེར་རྒྱ་མདུད་དང་། གྲུ་བཞི། ངློས་མང་སློགས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་ཞིང་། ཁ་

དློག་སྨུག་ནག་ཅུང་ཟད་ཁམ་ཞད་ཅན། ཁ་དློག་དམར་སེར། སྨུག་པློ། ལང་གུ། ནག་པློ། རྒྱ་སེར་

མདློག །ཤེལ་མདློག་སློགས་ཀང་འབྱུང་བ། རློ་ནུས། རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ནད་རིགས་མ་ལུས་འཇློམས། ཁད་པར་གཟའ་ཀླུའི་གདློན་ལ་མཆློག །

ཀློ་རུ། འབློག་པའི་རེ་བ་འཐག་ཡས་ཀི་རིད་སྐུད་འཁལ་ཡས་ཀི་ལག་ཆས་ཞིག་སྟེ། ཤིང་ཐུར་ཅུང་

ཟད་ལེབ་ཞད་ཡློད་པ་གཉིས་ཀློ་རུ་ཁར་བསྣློལ་བའི་དཀིལ་དུ་ཨི་ཁུང་ཕུག་ཅིང་ཤིང་ཐུར་ཕ་བ་

བརྒྱུས་པ་ཞིག །

ཀློ་རུ་ཁ། ཀློ་རུའི་དབིབས་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པ་འདིའི་+ མིང་ཡིན།  

ཀློ་རུ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་༡༩༢༥ལློར་ཨ་ལགས་ཡར་ཁ་སྐུ་ཕེང་དྲུག་པ་ལུང་

རློགས་ཉི་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།  

ཀློ་རེ། [ཨ་མདློའི་ཡུལ་སྐད]དབིབས་སློར་མློ། ཟླ་བ་ཀློ་རེ་ཤར། བཞིན་རས་ཀློ་རེ།  

ཀློ་རློ། མགར་བའི་ལུགས་ཀློང་།  

ཀློ་ལ། ① ཀ་ཀློ་ལའི་བསྡུས་ཚིག །②ཀློ་བ་དང་བལ་ལས་སྐྱེས་པའི་འབུ་རིགས་ཤིག །

ཀློ་ལའི་འདབ། [མངློན]ན་གི།  

ཀློ་ལེ། [རིང]ཚང་མ། ཀློ་ལེར་གཟེར་བ།  

ཀློ་ལེར། ལུས་ཀི་གནས་ངེས་མེད་ཀི་གནས་སུ་ན་ཟུག་གློ་བུར་དུ་ལང་བའི་མིང་སྟེ། གློང་སྨན་

དཀློན་ཅློག་བདེ་ལེགས་ཀིས་མཛད་པའི་པློད་དམར་ལས། ཀློ་ལེར་ནི་གློ་བུར་དུ་གནས་ངེས་

མེད་ནས་ལང་དུབ་བེད་པའི་ན་ཟུག་གི་མིང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ །  

ཀློ་ལློང་། རྐྱེན་ཆུང་ངུ་ཙམ་ལའང་ཁློང་ཁློ་ལང་སྐྱེན་པ། ཀློ་ལློང་ཆེན་པློ། ཀློ་ལློང་ཚ་པློ། ཚིག་མཐློ་

དམན་ཅུང་ཟད་ཙམ་ལ་ཀློ་ལློང་ཆེན་པློ་ལངས་པ།  

ཀློ་ལློང་བསློམ་པའི་ལྷ་དགུ། སྨེ་བ་དགུ་སྟེ་ཕག་མགློ་གཅིག་པས་རྒྱལ་པློར་ཀློ་ལློང་བསློམ། །སྦྲུལ་

མགློ་གཉིས་པས་རབས་ཆད་ལ་ཀློ་ལློང་བསློམ །འབྲུག་མགློ་གསུམ་པས་བློན་པློར་ཀློ་ལློང་

བསློམ། །གང་མགློ་བཞི་པས་སགས་པར་ཀློ་ལློང་བསློམ། །ཉ་མགློ་ལྔ་པས་བན་དེར་ཀློ་ལློང་

བསློམ ། སལ་མགློ་དྲུག་པས་བིས་པར་ཀློ་ལློང་བསློམ། །ཆུ་སིན་མགློ་བདུན་པས་བུད་མེད་ལ་

ཀློ་ལློང་བསློམ། ཤ་མགློ་བརྒྱད་པས་སྨན་ཤར་ཀློ་ལློང་བསློམ། །བ་རློག་མགློ་དགུ་པས་ནློར་ལ་
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ཀློ་ལློང་བསློམ་ཞེས་པ་ལར་རློ།  

ཀློ་ཤ ① དེ་སློན་ས་སྐྱ་པས་བློད་ཀི་སིད་དབང་བཟུང་སྐབས་ཧློར་གི་ཁིམས་ལུགས་ལར་ར་ལྕག་

གི་ཚབ་ཏུ་བེད་སྤློད་གཏློང་བའི་ཁིམས་ལྕག་རྒྱུག་པའི་སྣེར་ཀློ་བ་ལེབ་མློ་སར་མཐིལ་ཙམ་

བརེགས་མ་ལྔ་ཙམ་བས་པ་འགམ་པ་དང་འཕློངས་མཚོས་གཉིས་ཀར་གཞུ་ཆློག་པའི་ཁིམས་

ཆས་ཤིག་སྟེ། ཡློངས་གགས་ཀི་ཁ་རྒྱུན་དུ་ཀློ་ལྕག་ཅེས་འབློད་པ་དེ་ཡིན། ② ལུས་སྟློབས་སྐྱེ་

བ་དང་། སྙིང་མཁལ་གི་ནད་གསློ་བར་བེད་པའི་སྨན་ཞིག །

ཀློ་ཤམ་པ། བཀའ་གདམས་པ་སྤན་ས་བས་ཤམ་ཐབས་ལ་ཀློ་བའི་ལྷན་པ་མང་པློ་བཏབ་པས་ཁློང་

ལ་མཚན་དེ་ལར་བཏགས།  

ཀློ་ཤམ་བི། རྒྱ་གར་གི་གནས་མཆློག་ཅིག་སྟེ་མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆློས་འཕེལ་གིས་ཆུ་བློ་ཡ་

མུ་ནའི་འགམ་དུ་ཀཽ་ཤམ་བིའི་ཤུལ་ཡློད། དེང་སང་ཡང་ཀློ་ཤམ་ཟེར། དེར་མ་ངན་མེད་ཀི་རྡློ་

རིང་དང་ཞིང་གི་དཀིལ་ན་སློན་གི་གློང་ཁེར་གི་ལྕགས་རི་གསལ་ཙམ་ཡློད། འདིར་བློན་པློ་

གདངས་ཅན་གིས་སངས་རྒྱས་སྤན་དྲངས་ཏེ་ལློ་གཅིག་བཞུགས། ཀཽ་ཤམ་བི་ནས་ལྷློ་ཕློགས་

རྒྱང་རིང་པློ་ན་རི་བློ་འབིགས་བེད་ཀང་གསལ་བར་མཐློང་ཞེས་གསུངས་སློ། །

ཀློ་ཤེལ། ཤེལ་མཉེན་པློ།  

ཀློ་ཥ། [ལེགས]མཛོད།  

ཀློ་ཥ་ཕ་ལམ། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་ཀ་ཀློ་ལའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་

ན། སྦུབས་ཅན་ཞེས་འགྱུར་བར་དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་ཀིས་མཛད་པའི་

མངློན་བརློད་འཆི་མེད་མཛོད་ཀི་འགེལ་པ་ལེགས་བཤད་སློ་བརྒྱ་འབེད་པའི་ལེ་མིག་ལས་

གསུངས།  

ཀློ་ས་ལ། མཉན་ཡློད་ཀི་མིང་སྟེ། གློ་རག་པུར་ནས་མེ་འཁློར་ནང་ཞུགས་ཏེ་ཁེ་ར་ན་རྡ་དང་དེ་ནས་

ནུབ་ཕློགས་སུ་སློང་ན་བལ་རམ་པུར་དང་། དེ་ནས་མལ་ལེ་བཅུ་ཙམ་སློང་བ་ན་མཉན་ཡློད་ཀི་

གནས་ཤུལ་ཡློད་ཅིང་། མིང་གཞན་ཀློ་ས་ལ་ཡང་ཟེར་བ་དང་། དེང་སང་ཡློངས་གགས་སུ་ས་

ཧེ་ཊ་མ་ཧེར་ཟེར། གནས་དེར་ཀློ་ས་ལ་པུ་རི་ཟེར་བ་རྒྱལ་པློ་གསལ་རྒྱལ་གི་ཕློ་བང་ཆགས་
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ཤུལ་ཡློད།  

ཀློ་ས་ལའི་རྒྱན། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་གི་ནང་གསེས་གསང་སགས་ལ་རྒྱུད་སེ་བཞིར་ཕེ་

བའི་རྣལ་འབློར་གི་རྒྱུདདཔལ་དེ་ཉིད་འདུས་པའི་རྒྱུད་ལ་རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་མཁས་པ་

གསུམ་སྟེ། སློབ་དཔློན་སངས་རྒྱས་གསང་བ་དང་། ཤཱཀ་བཤེས་གཉེན། ཀུན་དགའ་སྙིང་པློ་

གསུམ་གིས་འགེལ་པ་མཛད་ཡློད་ཅིང་། ཀློ་ས་ལའི་བརྒྱན། སློབ་དཔློན་ཤཱཀ་བཤེས་གཉེན་

གིས་མཛད་པ་བམ་པློ་སུམ་ཅུ་སློ་གཅིག་སྟེ་ཤློ་ལློ་ཀ་ཆིག་སྟློང་ཉིས་བརྒྱ་ཡློད་པ་དེ་ལློ་ཆེན་

རིན་ཆེན་བཟང་པློས་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར།  

ཀློ་སག །ཕློར་པ་སློགས་འཇམ་བརྡར་བཟློ་བེད་ཀི་སག་བརྡར་།  

ཀློ་བསེ། ཀློ་བ་མཉེས་མའི་སྐྱི་ལ་རི་གང་རུང་བཏང་ཡློད་པའི་རིགས།  

ཀློ་ལྷམ། ཀློ་བས་བཟློས་པའི་ལྷམ་རིགས་མཐའ་དག་གློ །

ཀློག །ཕི་ཤུན་གློང་པློ། མར་གི་གློད་ཀློག །ཤུན་ཀློག །

ཀློག་གིས། [རིང]མྱུར་དུའམ་གློ་བུར་དུ།  

ཀློག་ཙེ། རྒྱ་དང་རིའི་སྤི་མིང་།  

ཀློང་ཀློང་། ཀློང་ཀློང་། ས་ཀློང་ཀློང་།  

ཀློང་སྐྲ། སྐྲའི་ལྕང་ལློ་གཉིས་མགློ་བློར་དཀྲི་བ་ཀློང་པློ་བའི་ལུགས་སློལ།  

ཀློང་ཅི་དགློན་པ། ས་སྐྱ་པའི་དུས་རབས་སུ་བཞེངས། ད་ལ་མཚོ་སློན་གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀློང་ཆས། ཀློང་པློ་ཡུལ་མིའི་ཆས་གློས།  

ཀློང་ཆུ་བརླག །གནའ་རབས་བློད་ཀི་དམངས་ཁློད་ཤློད་རྒྱུན་དུ། ཡར་ལུང་གཙང་པློ་འདི་བཞིན་ལྷློ་

ཁ་ནས་དྭགས་པློ་རྒྱ་ཚ་བརྒྱུད་ཀློང་སྨད་རེ་ལྷ་སང་དུ་ཉང་ཆུ་དང་འདྲེས་ཏེ་རྒྱ་ལ་སེང་གཏམ་གི་

བར་འགློ་བ་དང་། དེ་ནས་རིའི་ཁློག་པ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་ཤར་ཕློགས་ཀི་ཨ་སམ་ཡུལ་ཐློན་

ཏེ་འགློ་བར་བརེན་རིའི་ཁློག་པ་བརྒྱུད་མཚམས་སུ་ཆུ་འདི་ཕློགས་གར་སློང་མི་ཤེས་པར་

བརླག་པ་ལར་གྱུར་པས་ས་ཆ་དེར་ཀློང་ཆུ་བརླག་ཟེར་སློལ་ཡློད།  

ཀློང་ཆུང་ལྷ་ཁང་། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་
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ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་ཆབ་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀློང་ཇློ། [རྒྱ]རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པློའི་སས་མློའི་ཞེ་ཚིག །

ཀློང་ཇློ་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་༡༨༧༤ལློར་ཕག་བཏབ། ད་ལ་གསེར་ཁློག་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀློང་དློང་། ས་བྲུས་པའི་ཁུང་བུ།  

ཀློང་རྣ། ཀློང་ཡུལ་ནས་དར་བའི་རྣ་རྒྱན།  

ཀློང་རྣ་པན་ཏློག །རྒྱ་ལུ་ཆས་ཀི་རྣ་རྒྱན་གཡས་ཀློང་རྣ་དང་། གཡློན་པན་ཏློག །

ཀློང་པློ། གནའ་བློའི་དུས་སུ་དྭགས་ཀློང་ཉང་གསུམ་གི་ཡ་གའི་ས་ཆ་ཞིག་སྟེ། དེང་དུས་བློད་རང་

སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཤར་ངློས་ཉང་ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་དུ་ཡློད་པའི་ཡུལ་ལུང་གི་མིང་།  

ཀློང་པློ་རྒྱ་མདའ། ① རློང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཀློང་ཡུལ་ཉང་ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་དུ་ཡློད། དེང་

སྐབས་རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་ང་ཕློད་ཟམ་ཁར་ཡློད། ② གློང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་ཀི་ཀློང་ཡུལ་ཉང་ཆུ་དང་སྤི་མདའ་ཕློགས་ནས་འབབ་པའི་ཆུ་གཉིས་འཛོམས་སའི་ལུང་

པ་སུམ་མདློར་ཡློད།  

ཀློང་པློ་དེ་མློའི་རྡློ་བརློས་ཡི་གེ། བཙན་པློ་ཁི་ལེ་སློང་བཙན་གིས་ཀློང་པློའི་དཀར་པློ་མང་པློ་རེ་ལ་

གནང་བའི་བཀའ་གཙིགས་ཀི་ཡི་གེ་རྡློ་ལ་བརློས་པ་ཞིག་ཡིན། རྡློ་བརློས་ཡི་གེ་དེའི་གནས་

ཡུལ་ནི། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀློང་པློ་ཉིང་ཁི་རློང་ཁློངས་སྨན་རི་ཆུས་གློ་འཇློ་ཤང་གི་གཡུང་

དྲུང་འཛིན་གློང་ཚོའི་ཉེ་འགམ་དུ་ཡློད་པའི་ཕ་བློང་ཆེན་པློ་ཞིག་གི་ལྷློ་ནུབ་ཀི་ལེབས་ངློས་སུ་

བརློས་ཡློད།  

ཀློང་པློ་བར་ལ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་དང་ཀློང་པློ་རྒྱ་མདའི་བར་དུ་ཡློད་

པའི་ལ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དབུས་དང་ཀློང་པློའི་མཚམས་རིའང་ཡིན།  

ཀློང་པློ་བུ་ཆུ། ལྷ་ཁང་ཞིག །བློད་ཀི་ས་གཞི་སིན་མློ་གན་རྐྱལ་དུ་འགེལ་བ་འདྲ་བའི་ཁ་གནློན་དུ་

སློང་བཙན་སྐབས་སུ་བཞེངས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཡང་འདུལ་བཞིའི་གས་ཤིག །

ཀློང་པློ་ལློ་གསར། ཀློང་པློའི་ཡུལ་སློལ་ཞིག་སྟེ་བློད་ཟླ་བཅུ་པའི་ནང་ཀློང་ཡུལ་དུ་གཏློང་བའི་ལློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

གསར།  

ཀློང་པློ་ས་ལ། ཀློང་པློ་བར་ལ་སྟེ། སློན་དུས་བློད་ལྷ་ས་ནས་མལ་གློ་རུ་ཐློག་བརྒྱུད་ཀློང་པློར་འགློ་

བའི་ལམ་བར་དུ་བསྐྱློད་དགློས་པའི་ལ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་མིང་།  

ཀློང་པློ་བག་གསུམ་གི་མཚོ་རློང་། ཀློང་པློ་ཞློ་ཁ་རློང་མཚོ་འགློ་ཡུལ་ཁློངས་སུ་ཡློད་པའི་མཚོ་ཆེན་

པློ་ཞིག་གི་དཀིལ་དུ་རི་ཆུང་དང་། དེར་ལྷ་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གི་ནང་གུ་རུ་དྲག་པློ་ཞེས་སློབ་

དཔློན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཁློ་བློའི་སྐུར་བཞེངས་པའི་སྐུ་བརན་ཞིག་བཅས་ཡློད།  

ཀློང་པློ་མཚོ་རློང་། གློང་གསལ་ཀློང་པློ་བག་གསུམ་གི་མཚོ་རློང་ཞེས་འཁློད་པ་དེ་ཡིན།  

ཀློང་པློ་ཡེ་ཤེས་བརློན་འགྲུས། མཚན་གཞན་ཕག་མགློ་བ་མ་ཟེར། རེ་འདི་ནི་ཀློང་པློའི་ཡུལ་དུ་ཡབ་

ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་དང་ཡུམ་ཚེ་དབང་བཟང་པློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་

ལྕགས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༧༦༠ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བརྒྱད་ནས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་སློགས་

བསབས། ཉེར་གསུམ་ལ་གཙང་པ་མཁན་ཆེན་རྡློ་རེ་འཆང་མདུན་ནས་བསྙེན་རློགས་བསྒྲུབས། 

དགུང་ལློ་ང་དྲུག་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་༡༨༡༦ལློར་གཤེགས།  

ཀློང་པློའི་དགློན་ཆེན་བཞི། ༡ དེ་མློ ༢ ཆབ་ནག །༣ བཀྲ་ཤིས་རབ་བརན། ༤ འབྲུག་ལ་བཀྲ་ཤིས་

བདེ་ཆེན་དང་བཞིའློ། །

ཀློང་སྤྲུལ་ཟིན་ཏིག །ཀརྨ་ངག་དབང་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་མཛད་པའི་

ནད་སྨན་སྤད་པའི་ཉམས་ཡིག་ཅིག་སྟེ། དེའི་ནང་གཙོ་ཆེ་བ་ནི་ནད་རེ་རེ་བཞིན་རགས་དང་

བཅློས་ཐབས་སློགས་གནད་དུ་དྲིལ་ནས་ཁ་གསལ་ཞིང་དློན་ཚང་བ་བསྟན་ཡློད་པ་དང་། དེ་

བཞིན་སྨན་དུག་འདློན་བེད་ཐབས་སློགས་ཉེར་མཁློའི་དློན་རྣམས་མ་འདྲེས་པར་བཀློད་པའི་

སྨན་གཞུང་ཞིག །

ཀློང་སྤྲུལ་སྐུ་ཕེང་དང་པློ། ཀརྨ་ངག་དབང་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཅུ་བའི་ཟླ་བ་

བཅུ་པའི་ཚེས་བཅུ་ཉིན་སྤི་ལློ་༡༨༡༣ལློར་ཡབ་བློན་སགས་བསློད་ནམས་འཕེལ་དང་། ཡུམ་

བཀྲ་ཤིས་འཚོ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སེ་དགེ་རློང་རྒྱབ་ཏུ་སྐུ་འཁྲུངས། ལུས་རེན་སྐྱེད་པའི་ཕ་ཡབ་

དངློས་ནི་ཁྱུང་པློ་བ་མ་གཡུང་དྲུང་བསྟན་འཛིན་ཞུ་བ་དེ་ཡིན་པར་གསལ། དགུང་ལློ་གསུམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པར་གཙང་སྨན་རིའི་མཁན་པློ་བསློད་ནམས་བློ་གློས་ཡུལ་དེར་ཕེབས་པའི་མདུན་སྐྲ་ཕུད་

བཅད་ཅིང་མཚན་བསྟན་འཛིན་གཡུང་དྲུང་དུ་བཏགས་པ་དེ་དུས་ཕིས་བར་བ་དྭགས་ཀི་མིང་

གྱུར། དགུང་ལློ་ལྔར་ཟིན་པ་དང་ཕ་ཡར་ལས་ཀ་ཁ་བསབས། དགུང་ལློ་བརྒྱད་པར་ཀློག་ལ་

ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་ཆགས། དགུང་ལློ་བཅུ་པར་བིས་བསབས་ནས་འདློན་ཆློག་པུ་སྟི་གསུམ་

བཞི་ཙམ་བིས། དགུང་ལློ་བཅློ་ལྔའི་སྐབས་སུ་སེ་དགེའི་ཡུལ་དཔློན་རྣམས་ཀིས་མངའ་རིས་

ཡུལ་འབློག་རྣམས་ལ་བཙན་གནློན་གིས་སྡུག་བསལ་མང་པློ་བས་རྐྱེན་གིས་རློང་ཁག་རྣམས་

ཀི་སེ་འབངས་མང་པློ་ཡུལ་བུད་དགློས་པར་བྱུང་བའི་སྐབས་དང་ཁེལ། ཡབ་རྒན་བཙོན་དུ་

བཅུག །ཁལ་འུ་ཤིན་ཏུ་ལྕི་བའི་སྐབས་དེར་མ་ཡུམ་གིས། ཁློད་རང་གཞིས་ངན་འདིའི་སྟེང་སློད་

དགློས་མེད། དགློན་པ་ཞིག་ཏུ་སློང་དང་མློ་རང་ཞལ་དུ་མགློ་ཐློན་འགློ་ཞེས་གསུངས་ཡང་། 

དེར་འཕལ་དུ་སློད་གནས་བློ་འབབས་པའི་དགློན་པ་ཞིག་མ་རེད་གསུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་དྲུག་

པར་ཕ་རྒན་འདན་ཆློས་སེ་ཕློ་བང་དུ་ཡློད་པ་དེའི་རར་བཏང་། དེར་བིས་དང་ཀློག་འདློན་བས། 

ཆབ་མདློ་ལྷ་མགར་ཞིག་གི་རར་སྨན་ལུགས་ཀི་ཐིག་ར་དང་། བིས་འབུར་གི་སྐུ་བརན་

བསབས། དེར་འདན་ཆློས་སེ་དཔློན་ཁང་སར་ཚེ་འཕེལ་བཞུགས་ཡློད་པ་དེས་གཟིགས་སྐྱློང་

ཆེན་པློ་གནང་སྟེ་ཁློང་གི་དྲུང་ཡིག་གི་ལས་འགན་སྐུལ། དེ་ནས་ཞེ་ཆེན་དགློན་དུ་སློབ་སྦློང་

བཏང་། ཐློག་མར་ནག་རིས་དང་། སྙན་ངག་མེ་ལློང་མ། སི་ཏུའི་སུམ་རགས་རྣམས་སློབ་སྦློང་

དཔེར་བརློད་དང་བཅས་པ་མཐར་ཕིན་བསབ། དགུང་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་པའི་ལྕགས་སྟག་གནམ་

ལློ་གསར་ཚེས་དུ་འཇམ་དབངས་དཀར་པློའི་དབང་ལུང་ཞུས་ཞིང་། སྨིན་གིང་སློམ་གསུམ། 

ཀློང་ཆེན་མཛོད་བདུན་བཅས་གཞུང་ལུགས་མང་པློའི་གློ་ཁིད་མཐར་ཕིན་པར་བསབས་པ་མ་

ཟད། སྨིན་གིང་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་དང་། དཀློན་མཆློག་སྤི་འདུས་སློགས་ཆློ་ག་མང་

པློར་མཁས་པར་བས། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་པའི་ཆུ་འབྲུག་ལློར་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་ཡློངས་

རློགས་དང་། བསྟན་འགྱུར་པློད་བཅུ་སྐློར་ཞིག་གི་ལུང་ཞུས། དེ་ནས་ཞེ་ཆེན་རི་ཁློད་དུ་ཕིན་

ནས། རིང་མ་རྒྱུད་འབུམ། ངལ་བསློ་སྐློར་གསུམ། དློལ་པློ་པའི་རི་ཆློས་ངེས་དློན་རྒྱ་མཚོ། ཟབ་

མློ་ནང་དློན་རང་འགེལ་དང་བཅས་པ། བ་མ་དགློངས་འདུས་པུ་སྟི་བཅུ་གསུམ། རྒྱལ་པློའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

བཀའ་ཆེམས་པློད་གཉིས། པདྨ་དཀར་ཐང་། ཐང་ཡིག་སེ་ལྔ། འཇིགས་གིང་བཀའ་འབུམ་པློད་

དགུ། སློམ་གསུམ་རྣམ་ངེས་ར་འགེལ་སློགས་ཀི་ལགས་ལུང་ཞུས། ཆུ་སྦྲུལ་ཟླ་བ་གཉིས་པ་སྤི་

ལློ་༡༨༣༣ལློར་ཁང་སར་དཔློན་རྒན་དཔལ་སྤུངས་དགློན་དུ་ཕེབས་པ་དང་ལྷན་དུ་ཁིད། ཐློག་

མར་དབློན་རྒན་སྤྲུལ་སྐུ་བཞུགས་པ་དང་མཇལ། ལློ་དེའི་ཟླ་བ་གཉིས་པ་སྤི་ལློ་༡༨༣༣ལློར་

ཁང་སར་དཔློན་རྒན་དཔལ་སྤུངས་དགློན་དུ་ཕེབས་པ་དང་ལྷན་དུ་ཁིད། ཐློག་མ་དབློན་རྒན་

སྤྲུལ་སྐུ་བཞུགས་པ་དང་མཇལ། ལློ་དེའི་ཟླ་བ་བཅུ་པར་སི་ཏུ་པདྨ་ཉིན་བེད་མདུན་ནས་པཎ་

ཆེན་སློམ་རྒྱུན་གི་བསྙེན་རློགས་ཞུས། མཚན་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་གསློལ། 

དབློན་རྒན་རིན་པློ་ཆེ་ནས་ཀློང་སྤྲུལ་ལ་ཐུགས་བརེ་རེ་འདུན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་གཞན་ལ་ཤློར་

དློགས་ཀིས་སི་ཏུ་པདྨ་ཉིན་བེད་མདུན། འདི་ལ་སེ་དགེའི་མདུན་ནས་དྲུང་ཡིག་འདེད་པ་

སློགས་ཐློག་རྒྱག་ཅི་འློང་ཚོད་མི་འདུག་པས་རང་ཚང་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཞིག་གི་མིང་བཏགས་པ་གལ་

ཆེ་ཚུལ་ཞུས་སྐབས། སི་ཏུ་ཆློས་འབྱུང་གི་ཞལ་སློབ་ཀློང་པློ་བམ་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སིད་ཀི་

མཚན་གསློལ། དེ་ནས་བཟུང་ཀློང་སྤྲུལ་ཞེས་པའི་མཚན་ཡློངས་སུ་གགས། སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་

ར་ཆེན་པློ་བརྒྱད་ཀི་གདམས་ངག་གང་བཞུགས་བཙལ་ཞིང་རིས་མེད་ཀི་བ་མ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་

བསྟེན་ནས་ཕི་ཐ་སྙད་རིག་པའི་གནས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ། ནང་མདློ་རྒྱུད་གསར་རིང་

དགློངས་འགེལ་དང་བཅས་པ། གསང་བ་མན་ངག་ཉམས་ཁིད་ཕག་བཞེས་དང་བཅས་པ་

རྣམས་ལ་ཐློས་པས་མཐའ་རྒྱ་བཅད། བསམ་པས་གཏན་ལ་ཕབ། སློམ་པས་ཉམས་སུ་བངས་

ཏེ་རང་དློན་དུ་མཁེན་གཉིས་ཀི་ཡེ་ཤེས་མངློན་དུ་བས། གཞན་དློན་དུ་གདུལ་བ་སློ་སློའི་མློས་

བློ་དང་འཚམས་པར་སྒ་ཀ་ཙན་དབངས་གསུམ། སུམ་རགས་དག་གསུམ། གསློ་རིག་རྒྱུ་བཞི། 

རིས་དཀར་ནག་ལ་སློགས་པ་ཐུན་མློང་གི་རིག་གནས་སྐློར་དང་། གཞུང་ཀ་པློད་ལྔ། སྒྱུ་ཐློད་

གདན་གསུམ། ནང་བརགས་རྒྱུད་གསུམ། ནཱ་རློ་ཆློས་དྲུག །སྒྱུ་འཕྲུལ་གསང་རིང་དང་། དུས་

འཁློར་སྦློར་དྲུག་ལ་སློགས་པ་མདློ་སགས་ཀི་གཞུང་བཤད་ལན་གངས་དུ་མར་སྩལ་བས་སྐལ་

ལན་རྣམས་རེས་སུ་བཟུང་། ཁད་པར་དུ་མཛོད་ཆེན་རྣམ་པ་ལྔའི་བཀའ་སློལ་ཕེས་ཏེ། དེའི་

གདམས་ངག་གི་དབང་ལུང་མན་ངག་བཅས་པའི་རྒྱུན་སེལ་བས་གྲུ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་ལུགས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློལ་དར་སེལ་ཆེད་དུ་ཐུགས་བརློན་གནང་། ཁློང་གི་ཞལ་སློབ་ཏུ་གྱུར་པ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་སྐུ་

ཕེང་བཅློ་ལྔ་པ་མཁའ་ཁབ་རྡློ་རེ་དང་། ས་སྐྱའི་འཇམ་དབངས་བློ་གཏེར་དབང་པློ། རིང་མའི་མི་

ཕམ་འཇམ་དབངས་རྣམ་རྒྱལ། དགེ་ལུགས་པའི་བག་གཡབ་གདློང་སྤྲུལ་ངག་དབང་དམ་ཆློས་

སློགས་དང་། གཞན་ཡང་བ་སློབ་གཉིས་ཀར་གྱུར་པ་འཇམ་དབངས་མཁེན་བརེ་དབང་པློ་

སློགས་ཤིན་ཏུ་མང་། མཐར་དགུང་ལློ་ག་བདུན་པ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་ཕག་ཟླ་བ་བཅུ་

གཅིག་པའི་ཚེས་ཉེར་བརྒྱད་སྤི་ལློ་༡༨༩༩ལློར་སྐུ་གཤེགས། མཚན་གི་རྣམ་གངས་ལ། ཀརྨ་

ངག་དབང་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། རྒྱལ་སས་བློ་གློས་མཐའ་ཡས། པདྨ་གར་གི་དབང་ཕྱུག །བསྟན་

གཉིས་གཡུང་དྲུང་གིང་པ་བཅས་སློ། །

ཀློང་སྤྲུལ་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ། ཀརྨ་དཔལ་ལན་མཁེན་བརེའི་འློད་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་

འབྲུག་ལློ་ཁྲུམས་སྟློད་ཟླ་བའི་ཚེས་༢༧ཉིན་སྤི་ལློ་༡༩༠༤ལློར་སྐུ་གློང་མའི་ཞལ་ཆེམས་ལར་

རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་བཅློ་ལྔ་པ་མཁའ་ཁབ་རྡློ་རེ་དང་། ཡུམ་བདེ་སྐྱློང་དབང་མློ་གཉིས་ཀི་

སས་སུ་སྟློད་ལུང་མཚུར་ཕུར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་དྲུག་པར་ཡབ་ཀིས་གཙུག་ཕུད་བཞེས་

ནས་མཚན་དཔལ་ལན་མཁེན་བརེའི་འློད་ཟེར་ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་བདུན་པར་ཡི་གེ་འབི་

ཀློག་བསབས། དེ་ནས་དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་ཡློས་ལློའི་བར་ལློ་ངློ་དྲུག་གི་རིང་ལ་

རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་མཁའ་ཁབ་རྡློ་རེའི་དྲུང་ནས་བཀའ་བརྒྱུད་གསེར་ཕེང་གི་བ་མ་རྣམས་ཀི་

གསུང་འབུམ་དེང་སང་རྒྱུན་གང་བཞུགས་ཀི་ལུང་དང་། བཀའ་བརྒྱུད་སགས་མཇློད། ཞེས་བ་

ཀུན་ཁབ། ཀློང་སྤྲུལ་གློང་མའི་བཀའ་འབུམ། རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད། མཁའ་ཁབ་རྡློ་རེའི་

བཀའ་འབུམ་སློགས་ཀི་དབང་ལུང་ཆ་ཚང་ཞུས། ཤིང་ཡློས་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་

ཉིན་གདན་ས་ཆེན་པློ་འློག་མིན་མཚུར་ཕུའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་

ཡང་སིད་མངའ་གསློལ། དེ་ནས་ལྷ་ལན་པློ་ཏཱ་ལར་རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཐུབ་བསྟན་

རྒྱ་མཚོའི་མདུན་མཇལ་ཕག་དང་གཙུག་ཕུད་ཕུལ། ཐམ་ཀ་གྲུ་བཞི་དང་གཟེངས་བསྟློད་ཀི་

ཕག་བིས་བཅས་གནང་། དེ་ནས་ཁམས་སུ་ཕེབས་གབ་དང་ལློ་གསུམ་གི་རེས་སུ་སར་དབུས་

སུ་ཞལ་མཇལ་དུ་ཕེབས་དགློས་པའི་བཀའ་ཕེབས་གནང་། ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ཚེས་ཉེར་བདུན་ཉིན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཡབ་སས་ཞལ་གེས་ཀི་ཐ་མ་ལ། རྒྱལ་བའི་དབང་པློ་ཀརྨ་པས་ཕག་གིས་བཀའ་བསློ་དང་དབུ་

ཐློད་གནང་ཞིང་། ཚེ་འདིར་ཡབ་སས་ལན་གཅིག་མཇལ་འཕད་ཀི་སྨློན་ལམ་བཅས་གནང་། དེ་

ནས་ཁམས་སུ་ཕེབས་པར་ལློ་དེའི་ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་འགློར་གདན་ས་ཆེན་པློ་ཤར་

དཔལ་སྤུངས་དགློན་དུ་ཕག་ཕེབས། གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཁི་དམར་དུ་བམས་མགློན་སི་ཏུ་རིན་

པློ་ཆེ་དང་ལྷན་དུ་བཞུགས། མེ་འབྲུག་ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ནང་དཔལ་སྤུངས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཁི་

སྟློན་མཛད། དེ་ནས་བཟུང་སི་ཏུ་པདྨ་དབང་མཆློག་དང་། མཁས་དབང་གློང་ཉིས་ཚེ་དབང་། 

གནས་གསར་བཀྲ་འཕེལ། གསེར་ཁ་ཆློས་གགས། མཚུར་ཕུ་རྒྱལ་ཚབ། ཞེ་ཆེན་ཀློང་སྤྲུལ་

སློགས་གི་མདུན་ནས་མདློ་སགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ལུགས་མང་པློ་ལ་

གསན་བསམ་གནང་། ཁད་པར་དུ་བེ་རུ་མཁེན་བརེ་རིན་པློ་ཆེའི་མདུན་ནས་རྒྱལ་བ་བཀའ་

བརྒྱུད་པའི་ཆློས་སྐློར་ཡློངས་རློགས་ཀི་དབང་ལུང་ཁིད་གསུམ་ཆ་ཚང་ཞུས། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་

པའི་ཆུ་ཕག་ལློར་ཡབ་རེ་རྒྱལ་བའི་དབང་པློ་ཀརྨ་པ་སྐུ་གཤེགས་པའི་དགློངས་རློགས་སྐུ་ཆས་

རྣམས་སང་དག་གིས་ཡར་མཆློད་མར་སྦིན་དང་། རེན་གསུམ་གསར་བཞེངས་སློགས་གནང་

བའི་གས་སུ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༩༢༦ལློར་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁློད་དུ་ཀར་

རབ་ལྷ་ཁང་རེན་བརེན་པ་དང་བཅས་པ་གསར་བཞེངས་གནང་བ་དང་། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་

ལྕགས་སྤྲུལ་སྤི་ལློ་༡༩༤༡ལློར་ཡང་ཁློད་སྒྲུབ་ཁང་ཞིག་གསློས་དང་རྒྱ་བསྐྱེད་གནང་ཞིང་། 

སློན་སྒྲུབ་བ་བཅུ་རེ་ཡློད་པའི་ཐློག་ཏུ་སྒྲུབ་བ་བཅློ་ལྔ་རེ་གསར་སྣློན་མཛད་དེ་སྒྲུབ་པ་ཉེར་ལྔ་རེ་

འཕར་སྣློན་མཛད་པ་སློགས་འཁློར་ལློ་གསུམ་གིས་དུས་འདའ་བར་མཛད་ནས་མཐར་དགུང་

གངས་ལྔ་བཅུ་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༩༥༣ལློར་ཁ་ལེབ་རི་ཁློད་དུ་སྐུ་གཤེགས།  

ཀློང་སྤྲུལ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ། ཀརྨ་བློ་གློས་ཆློས་ཀི་སེང་གེ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་

༡༩༥༤་ལློར་ཡབ་ས་འདུ་ཚེ་སྟློབས་དང་། ཡུམ་ང་ཕློད་པདྨ་གཡུ་སྒློན་གཉིས་ཀི་སས་སུ་

དབུས་ལྷ་སར་སྐུ་འཁྲུངས། རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་བཅུ་དྲུག་པ་རང་བྱུང་རིག་པའི་རྡློ་རེས་ཀློང་སྤྲུལ་

གློང་མའི་ཡང་སིད་དུ་ངློས་འཛིན་གནང་། སྤི་ལློ་༡༩༥༩་ལློར་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས། སྤི་ལློ་

༡༩༦༠ལློར་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པའི་གདན་ས་གཉིས་པ་ལ་བུ་འབས་ལློངས་རུམ་བཏེགས་དགློན་དུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གདན་དྲངས། དེ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་སྐུ་མ་གཤེགས་ཀི་བར་དུ་སྐུ་གམ་དུ་འབལ་མེད་

དུ་བཞུགས། རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་དྲུག་པ་གཙོ་བློ་དང་། བ་མ་ཀ་ལུ་རིན་པློ་ཆེ། ཁ་འགུ་

སྤྲུལ་སྐུ་སློགས་ཀི་མདུན་ནས་དཔལ་རྒྱལ་བ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཆློས་སྐློར་ཡློངས་རློགས་དང་། 

མདློ་སགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པའི་དབང་ལུང་ཁིད་གསུམ་དང་། གཞུང་བཤད་ཡློངས་སུ་

རློགས་པར་གསན་པས་སྐུ་ན་གཞློན་དུས་མཁས་བཙུན་གི་མཚན་སྙན་རྒྱས། རྒྱལ་བ་ཀརྨ་

པའི་ཐུགས་སས་བཞིའི་གཙོ་བློ་དང་། ཨ་རི་དང་། ཡློ་རློབ་སློགས་ནུབ་གིང་ཡུལ་གྲུ་མང་པློའི་

དབུ་བར་གྱུར། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ཆུ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༩༩༢ལློར་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པའི་ཡང་

སིད་འཁྲུལ་བལ་ངློས་འཛིན་གནང་བའི་ཆེད་དུ་བློད་ལ་ཕེབས་གབས་གནང་བའི་སྐབས་སུ་

བལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་འཁློར་བརྡབ་སྐྱློན་གིས་སྐུ་གཤེགས།  

ཀློང་སྤྲུལ་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ། ཀརྨ་བློ་གློས་ཆློས་ཀི་ཉི་མ། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ་

༡༩༩༥ལློའི་བློད་ཟླ་༡༠པའི་ཚེས་༤ཉིན། ཡབ་མགློན་པློ་དང་། ཡུམ་དབངས་སྐྱིད་གཉིས་ཀི་

སས་སུ་དབུས་ཕློགས་ཆུ་ཤུར་རློང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། མེ་བི་ཟླ་བ་༧པའི་ཚེས་༢༠ཉིན། སྤི་ལློ་

༡༩༩༦་ལློའི་ཟླ་བ་༩པའི་ཚེས་༢ཉིན་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་འགློ་འདུལ་ཕིན་ལས་རྡློ་རེས་ཀློང་སྤྲུལ་སྐུ་

ཕེང་བཞི་པར་ངློས་འཛིན་གནང་། དེ་ནས་མི་རིང་བར་ཕག་མཛོད་བསྟན་འཛིན་རྡློ་རེས་བལ་

ཡུལ་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་སྐུ་གློང་མའི་གདན་སར་བཀློད། དེང་དུས་བློད་ཀི་རིག་གནས་

སྤི་དང་ཁད་པར་རྒྱལ་བ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་རང་ལུགས་ཀི་མདློ་སགས་རིག་གཞུང་དང་བཅས་

པ་རྣམས་ལ་གསན་བསམ་གནང་བཞིན་པ་དང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཀི་མདུན་ནས་

རྒྱུད་སེ་ཐམས་ཅད་ཀི་དབང་ལུང་ཁིད་གསུམ་དང་། ལྷག་པར་དུ་མངའ་བདག་མར་པ་ལློ་ཙཱ་

ནས་བརྒྱུད་པའི་གདམས་ངག་ཐམས་བུམ་པ་གང་བློལ་གི་ཚུལ་དུ་གསན་བསམ་གནང་བཞིན་

བཞུགས་ཡློད་དློ། །

ཀློང་སྤེལ། ཀློང་པློ་ནས་ཐློན་པའི་སྤེའུ།  

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

བློད་རང་སྐྱློང་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་ཆབ་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཀློང་ཕྱུག་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༩༡༨ལློར་ཕག་བཏབ། ད་ལ་གསེར་ཁློག་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀློང་འཁྱུར། ཀློང་པློ་ནས་ཐློན་པའི་ཟས་འཆུར་སྐམ།  

ཀློང་བུ། དཔངས་མཐློ་ཞིང་གཏིང་ཟབ་བའི་སྣློད་ཆུང་ངུ་ཞིག་སྟེ་མར་མེ་འབུལ་སྣློད། མཆློད་ཀློང་། 

གསེར་ཀློང་།  

ཀློང་མློ། ① ཡུལ་ཀློང་པློའི་བུད་མེད། ② ཕུག་ཟབ་པ། མིག་ཀློང་མློ། ས་ཀློང་མློ།  

ཀློང་ཙེ་གང་། རི་མློ་འབི་མཁན་རྣམས་ཀི་ཚོན་བླུགས་སའི་ཀློང་བུ་སྣ་ཚོགས་འཇུག་སའི་སྣློད་སྤད་

གྲུ་བཞི་ཞིག་སྟེ་ཚོན་མདློག་རིགས་མི་འདྲ་བ་ཇི་དགློས་ཀློང་བུ་གཡའ་མེད་པ་ར་སྣློད་ལ་བུ་ཆུང་

ངུའི་ནང་དུ་སངས་ཏེ་ཀློང་བུ་དེ་དག་ཕན་ཚུན་མ་འདྲེས་པ་དང་། ཁ་འཐློར། མགློ་མཇུག་ལློག་

པ་སློགས་མི་ཡློང་བའི་ཆེད་དུ་ཤིང་ལས་བཟློས་པའི་སྣློད་སྤད་དྲ་མིག་ཅན་ཞིག་ནང་དུ་འཇློག་

ཀི་ཡློད།  

ཀློང་ཙེ་འཕྲུལ་རྒྱལ། ཀློང་རེ་འཕྲུལ་རྒྱལ་དང་དློན་གཅིག །

ཀློང་རེ་འཕྲུལ་རྒྱལ། སྤི་ལློའི་སློན་གི་༡༥༥༧པའི་ཤིང་བི་ལློར་རྒྱ་ཀློང་ཙེ་འཕྲུལ་གི་རྒྱལ་པློ་ཞེས་

པ། གངས་ཏི་སེའི་ནུབ་ཕློགས་སུ་རྒློད་རེ་ཀློང་ཙེ་རྒྱ་ཡི་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས་ཞེས་པ་དེང་དུས་

མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ར་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་འཁྲུངས་ཡློད་པར་ངེས། ཁློང་གིས་འའབྱུང་རིས་

ལ་བརེན་ནས་གཏློ། མདློས། ཡས། གླུད་བཅས་ཀི་ཆློ་ག་མང་པློ་བཟློས་པ་དེང་དུས་ཡང་བློད་

མིའི་ཆློས་ཀི་འཚོ་བའི་ནང་དུ་དར་སློལ་ཆེ། སྐབས་དེར་བློད་ཡུལ་འདིར་རྒྱལ་ཕན་སིལ་མ་

བཅུ་གཉིས་ཀི་སྐབས་ཡིན་ཞིང་། རྒྱ་ཀློང་རེ་འཕྲུལ་རྒྱལ་ནི་རྒྱལ་ཕན་སིལ་མ་བཅུ་གཉིས་ཀི་

ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན།  

ཀློང་བཙུན་དེ་མློ། བསྟན་མ་བཅུ་གཉིས་ཀི་གས་ཀློང་ཡུལ་གི་གནས་བདག་ཅིག །ཡུལ་ཡར་ཀླུང་

ལ་བསད་ན་ལྷ་ཡར་ལྷ་ཤམ་པློ་དང་། ཡུལ་ཀློང་པློར་བསད་ན་ལྷ་ཀློང་བཙུན་དེ་མློ་བསྟེན་དགློས།  

ཀློང་འཛིན་འུལ་མི། སར་ལྷ་ལན་ས་ཁུལ་དུ་ལྔ་མཆློད་དང་། བཞི་མཆློད་སྐབས་མཆློད་མེ་འགེངས་

རྒྱུ་དང་། བཀྲམ་རྒྱུ། མཆློད་ཀློང་བསྡུ་རྒྱུ་སློགས་ཀི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་འུལ་མི།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀློང་ཞག །ཉི་སྐར་བཅུ་དང་ཆུ་ཚོད་དྲུག །སྤི་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་སྐློར་ནས་འློལ་པ་ལློག་

པའི་ཀློང་ཞག་བཅློ་ལྔ་འདྲེན།  

ཀློང་ཞྭ། ཀློང་པློའི་ཕློ་མློའི་ཞྭ་མློ།  

ཀློང་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 intaglio ཟེར།  

ཀློང་ཡུལ། ཀློང་པློ་དང་དློན་གཅིག །

ཀློང་ཡུལ་བེ་སྣ། ཤློད་སློལ་ལ་སར་བློད་ཀི་མི་རིགས་རྣམས་ཀི་མེས་པློ་སྤེའུ་དེ་དག་རྣམས་ལྷློ་ཁ་

ཁུལ་ནས་ཀློང་པློར་ཡུལ་འཕློས་ཏེ་འཚོ་བ་སྐྱེལ་བ་ཡིན་སྟབས་སྤེ་སྣའི་ལློངས་ཞེས་ཐློགས་པ་

ཡིན་ཟེར་སློལ་འདུག །

ཀློང་ལུང་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ་༡༣༩༥ལློར་ཕག་བཏབ། ད་ལ་གསེར་

ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀློང་ཧློས་དགློན་པ། ས་སྐྱ་པའི་དུས་རབས་སུ་བཞེངས། ད་ལ་གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀློང་ལྷམ། ཀློང་པློ་བ་ཕློ་མློ་སྤིའི་གློན་སློལ་ཡློད་པའི་ལྷམ་ཞིག །

ཀློང་ཧྥུ་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༩༡༦ལློར་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་ཡིན། གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀློངྐུ་ན། རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕློགས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློའི་འགམ་ཀློང་ཀུ་ན་པཱུ་ར་ཟེར་བའི་ཡུལ་དེ་ཡིན།  

ཀློན་དགུ་ཕིན་དགློན་པ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་མཚོ་ཤར་ལུང་མདློ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀློན་པ། ཀློན་པ་གབ་སྐྱེས་ཀི་བསྡུས་ཚིག །

ཀློན་པ་གབ་སྐྱེས། སློ་སྨན་ཀློན་པ་གབ་སྐྱེས་ནི། སྐྱེ་གནས་དབང་གིས་རིགས་གཉིས་སུ་དབེ་བས་

ཀླུང་སྐྱེས་ཏེ། ཕལ་ཆེ་བ་སིབ་ཀི་སང་དང་། ཤིང་གསེབ་ར་བག་གི་ཁློད་སློགས་གང་སར་འཁྲུངས་

ཤིང་། ལློ་མང་སྐྱེ་བའི་ལྡུམ་རིགས་ཤིག་ཡིན་ཏེ། ར་བ་དབིབས་ངེས་མེད་ཤུན་དྲེག་ནག་པློ་དང་། 

ཁ་སྤུ་མང་ཞིང་སྣེ་གཅིག་ལ་བསྡུས་པ་སའི་གཏིང་དུ་ཟུག་པ། ལློ་མ་ལང་ནག་ཕ་ནར་མཐའ་སློག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ལེ་ཁ་རྒྱབ་ལང་སྐྱ་སྤུ་དཀར་ཅན། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཁག་ཤློར་གཅློད།  

ཀློན་པ་གབ་ཆུང་། ▲སྨི 3500～4700བར་གི་སང་རི་ལ་སྐྱེ་བ། སྒློ་དབིབས་ཀི་ལློ་མ་ནར་རིང་སློག་

ལེའི་ཁ་ཉག་ཆེ་བ་ཕལ་ཆེར་ལློ་རང་ཐུག་པ། མདུན་ལང་ནག་སྤུ་ཆུང་ཅན་དང་། རྒྱབ་ལང་

དཀར་ཅན། ས་ངློས་སུ་ཕན་ཚུན་བགད་ནས་སྐྱེ་བ། དཀིལ་ནས་ངར་པ་མེད་པའི་མེ་ཏློག་རྒྱ་

སྨུག་དློམ་དློམ་འདྲ་བ་འཆར་བ། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་ལློ་མ་སྟེ། ཟླ་བ་６～８པར་བཏུས་ནས་སློ་

ཆློལ་དམའ་ཕབ་སྐམ་གསེད་ལེགས་ཚགས་བ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རའི་ཚད་

པ་དང་། ཁག་ཚད་སེལ། རྨའི་ཁག་ཤློར་གཅློད། ཤ་དུག་འཇློམས།  

ཀློབ་ཀློབ། སྒའི་རྣམ་པ་ཞིག །ཀློ་བ་སྐམ་པློས་སྒ་ཀློབ་ཀློབ་ག 

ཀློབ་སྒ། ལྕགས་སྣློད་བརྡུངས་པས་ཀློབ་སྒ་གག །

ཀློབ་ཙེ། འབྲུམ་བུ་དཀར་པློའི་ནད་རིགས་ཤིག །

ཀློབ་ཤ [ཡུལ་སྐད]ལུག་ཤ་དང་བག་ལེབ་ཀློབ་ཀུན་མཉམ་དུ་བཙོས་ནས་བཟློས་པའི་ཞལ་ཟས་

ཤིག་དགུན་དུས་ཀློབ་ཤ་བཟས་ལ་ལུས་ལ་དྲློད་སྐྱེ་ཆེ།  

ཀློའུ་དི་ནྱ། ཀུན་ཤེས་ཀཽཎི་ནྱའི་འབི་ཚུལ་གཞན།  

ཀློའུ་སེ་དགློན་རློགས་དགློན། ས་སྐྱ་པའི་དུས་ནས་བཞེངས། སློན་ལ་བཀའ་གདམས་པ་དང་ཕིས་

སུ་རིང་མ་པར་སྒྱུར། མགློན་པློ་ཡློན་ཏན་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་

རྨ་ལྷློ་རེབ་གློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀློའུ་བ་དགློན་གསར། ཀློའུ་བ་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གིང་། ཀློའུ་བ་གཞློན་ནུའི་བང་ཆུབ་འློད་ཟེར་

གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་སློན་ས་སྐྱ་དང་ཕིས་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་རྨ་ལྷློ་གཅན་ཚ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀློའུ་བ་ཆློས་རྒྱ་མཚོ། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ་བསློད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་དང་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་

བཞི་པ་བློ་བཟང་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གི་དངློས་སློབ། སྐུ་འབུམ་གདན་ས་ཆེན་པློའི་མཁན་ཐློག་

གཉིས་པ་ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ལྕགས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༥༧༡ ལློར་སྐར་མ་ཐང་དུ་ཡབ་བསློད་

ནམས་རིན་ཆེན་དང་ཡུམ་པདྨ་འཚོའི་སས་སུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་རེ་ལྔ་པ་ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

༡༦༣༥ལློར་ཨ་རེའི་ཡུལ་དུ་དགློངས་པ་རློགས།  

ཀློའུ་བ་བང་ཆུབ་འློད་ཟེར། ཉིད་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་སྨད་ཙམ་སྟེ་སྤི་ལློ་༡༣༠༠ཡས་མས་ཙམ་ན། ཁི་

ཀའི་ཨར་རློང་ཀློའུ་བ་ཚང་དུ་སྐུ་བལམས། ཆློས་རེ་དློན་གྲུབ་རིན་ཆེན་གིས་བ་ཁྱུང་མཁན་

རབས་དང་པློ་མཛད་དེ་སྐུ་འདས་རེས་ཀློའུ་བ་གཞློན་ནུ་བང་ཆུབ་འློད་ཟེར་གིས་གདན་ས་

བསྐྱངས་པས་བ་ཁྱུང་དགློན་པའི་གདན་རབས་གཉིས་པ་ཡིན། མཐར་ལློ་བའི་བག་དཀར་ན་སྐུ་

འཇའ་ལུས་ལ་གྲུབ་པར་གགས་སློ། །

ཀློའུ་ཤམ་བི། རྒྱ་གར་མ་ག་དའི་ནུབ་ཕློགས་སུ་ཡློད་པའི་ཡུལ་ཞིག །

ཀློར། སྐློར་སྐློར་དང་ཉེ་འདབས་ཀི་དློན་ལ་འཇུག་པའི་སྐློར་དང་མཚུངས་ཏེ་རགས་འཇུག་ལས། ཕློ་

ཡིས་ཕློ་ཡི་མིང་མཐའ་དྲངས་ཞེས་པའི་རེས་འཇུག་ག་ད་བའི་རེས་སུ་ས་མགློ་དློར་ཏེ་ཀློར་

ཞེས་སྦར་བ་དང་། དེ་མིན་གཞན་ལ་བརློད་བདེའི་སློ་ནས་སྐློར་ཡིག་སྦར་དགློས། དཔེར་ན། 

ཐིག་ཀློར། ཀད་ཀློར། ཐབ་ཀློར། གཡས་སྐློར། གཡློན་སྐློར། ཉེ་སྐློར། ཁློམ་སྐློར། མཐའ་སྐློར།  

ཀློར་ཀློར། ཟླུམ་པློའམ། སློར་སློར། ཉི་ཟླའི་མཐའ་ལ་འཇའ་འློད་ཀློར་ཀློར་འཁིལ།  

ཀློར་ཀློར་འློང་། འཁློར་ནས་ཡློང་ཞེས་པའི་དློན།  

ཀློར་མློ། ཀློར་དང་གཅིག །

ཀློར་ཚེ། [རིང]① ཉི་ཚེ། ② ཕློགས་རིས།  

ཀློལ་བའི་ལམ། ལམ་ངན་པ།  

ཀློས་ཀློ མ་ནེའམ། མ་ལེ་སྟེ། མ་མཆུའི་འློག་གི་རུས་འབུར།  

ཀློས་ཀློའི་གཤློང་འབུར། མ་ནེའི་ཀློང་འབུར།  

ཀློས་ཐག །[རིང]ཉམ་ཐག །

ཀློས་མ། མ་མགལ་དཀིལ་གི་སྣེ་འབུར་པློའི་མིང་སྟེ། གཞན་དུ་མ་ནེའམ་མ་ལེ་ཞེས་ཀང་ཟེར།  

ཀློས་སྨྱང་། མ་ལེའི་རེ་ཕ་བའམ། རྣློ་བ།  

ཀཽ་པེ་ལ། གཤམ་དུ་གློང་མ་སེ་ཆེན་ཧན་ཞེས་པར་གཟིགས།  

ཀཽ་ཤམྦྷི། [ལེགས]སར་རྒྱ་གར་དབུས་ཕློགས་སུ་ཡློད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་མཛོད་ལན།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཀཽ་ཤམྦྷིའི་གཞི། འདུལ་བ་གཞི་བཅུ་བདུན་གི་ནང་གསེས། ལས་བེ་བའམ་ལས་ཀི་རློད་པའི་གཞི་

སྟེ། ཀ་ཽཤམྦྷིའི་དགེ་སློང་གིས་ཡངས་པ་ཅན་པའི་དགེ་སློང་གནས་དབྱུང་བས་པས་རློད་པ་ཆེན་

པློར་གྱུར་ཏེ། ལས་བེ་བ་ལ་ཡུལ་གི་མིང་གིས་བཏགས་པ།  

ཀ་ཽཤི་ཀ [ལེགས]ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་གུ་གུལ་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། དབང་ཆེན་གུ་གུལ་

འུག་པ་དང་། སྦྲུལ་འཛིན་རྣམས་ལ་ཀཽ་ཤི་ཀ ཞེས་གསུངས་སློ། །

ཀཽ་ཤི་ཧན། གུ་ཤི་ཧན་དང་གཅིག །

ཀཽཎ་ཎི་ནྱ། ཀུན་ཤེས་ཀཽཎི་ནྱའི་འབི་ཚུལ་གཞན།  

ར། ཆུ་འདྲེན་ས། ཆུ་ར་བཟློས་ནས་ཞིང་ཆུ་གཏློང་།  

ར་མགློ །ཆུ་འདྲེན་སའི་ཡུར་བའི་མགློ །ཆུའི་ར་མགློ་གཙང་པློ་ལ་ཐུག་ཡློད།  

ར་ཆུ། ཡུར་བའི་ནང་དུ་འགློ་བའི་ཆུ།  

ར་དེབ། ར་ཆུ་འདྲེན་ཐློ་སྟེ། ཆུ་ར་བཟློ་མཁན་གི་མི་གཏློང་སྟངས་དང་། ཆུ་བགློ་བཤའ་རྒྱག་སྟངས་

དང་། ཆུ་བགློ་བཀའ་རྒྱག་སྟངས་སློགས་འཁློད་པའི་ཐློ།  

ར་མདློ། །ཆུ་ར་དང་གཞུང་ཆུ་འདྲེས་མཚམས་ཀི་མིང་།  

ར་ཕུ་དགློན། མིང་གཞན་ཀི་ཀུ་ཁུ་བྱུག་དགློན་ཟེར། 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།  

ར་ཕུག་དགློན་པ། མིང་གཞན་གནམ་རློང་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་

ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ་༡༧༩༤ལློར་ར་ཕུག་བློ་བཟང་དློན་གྲུབ་ཀིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་ཡིན། ད་ལ་རྨ་ལྷློ་གཅན་ཚ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ར་བུ། ཞིང་སློགས་ཀི་ནང་དུ་ཆུ་འདྲེན་སའི་ཡུར་བུ་ལ་ར་བུ་ཟེར།  

ར་ཙམ། [རིང]སྐད་ཅིག་ཙམ་གི་དློན།  

ར་ཞིང་། ཆུ་ར་དང་ལན་པའི་ཞིང་།  

ར་རུ་ལྷུང་པ། [རིང]ལུས་ཟུངས་ཟད་པ།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ར་ལག་འགྱུར། [ཡུལ] ཉྭ་ལློག་པ།  

རང་། ① རུས་པའི་ནང་གི་རང་མར། ② ར་བ་དང་རང་བཞིན་ནམ་སྤུས་ཀ ལས་འགན་གི་རང་

འཁིས་པ། གློ་སྐབས་རང་ནས་མེད། མི་རང་ངན་པ། རས་རང་ལེགས་པ། ③ ཆ་ཤས། ཚོང་

རང་། སྐར་རང་། ④ སར་བློད་ཀི་ཁལ་ཞིང་རི་སྟངས་ཤིག་སྟེ་སྤིར་བཏང་རང་གཉིས་ལ་འདློན་

རེ་བརི་རྒྱུ། ⑤ཉག་མ། ཤིང་རང་གཅིག །སྐྲ་རང་གསུམ། སྐུད་པ་རང་གཅིག །

རང་ཀློར། རང་རྒྱན་གདུ་བུ།  

རང་སྐས། ཤིང་སློང་གཅིག་ལ་ཨི་ཁུང་མང་པློ་བཏློན་པ་དེ་དག་གི་ནང་དུ་ཤིང་བུ་རིང་ཙམ་རེ་རེ་

བཙུགས་ནས་བཟློས་པའི་བློད་སྐས།  

རང་ཀློག །རང་པ་ལ་སྐྱློན་ཤློར་བ། མི་རང་ཀློག །

རང་ཀྲབ། ① ཐགས་མཁན་གི་རང་པས་སྣལ་མའི་བཀད་འདེགས་འཇློག་རེས་མློས་བེད་པའི་

ཐགས་ཆས་ཤིག །② ཚེམ་བུའི་འཁློར་ལློའི་རང་ཤིང་།  

རང་སྐྱེས། [མངློན]དམངས་རིགས།  

རང་སྐྱློབ། [མངློན]ལྷམ།  

རང་རྐྱང་འདུར་སྨུག །འདློན་གངས་རང་ལ་ཕབ་སྟེ་ཁལ་འདྲ་མཉམ་རྒྱུག་པ།  

རང་དཀྲིས། རང་པར་དཀྲི་བའི་རས།  

རང་བཀྲ་མ། [མངློན]བ་རང་པ་ཁ་ཁ་རི་སྐེགས།  

རང་ཁ། སར་རྒྱ་གར་དུ་བྱུང་བའི་རྒྱལ་པློ་རང་བཀྲའམ། སློར་མློའི་ཕེང་བ་ཅན་ཟེར་བ་དེས་མི་ཇི་

སྙེད་ཅིག་བསད་དེ་མི་དེ་དག་གི་སློར་མློས་བཟློས་པའི་སྐེ་ཕེང་ཅན་ཞིག །

རང་ཁི། རང་སྟེགས།  

རང་འཁློར། བཞློན་བའི་རང་ས་རིལ། ལྕགས་ར་ཡང་ཟེར།  

རང་འཁག་མགློ་ལ་ཕློག །གནའ་མིས་ཉམས་མློང་ཕློགས་བསློམ་གི་གཏམ་དཔེ་ཞིག །གནམ་

གཤིས་གང་དུས་རང་པ་དྲློ་བའི་ཐབས་ལ་བརློན་དགློས་པ་སྟེ། རང་པ་གང་མློར་ཆགས་ན་ལུས་

བིངས་གང་མློར་འགྱུར་བའི་ལམ་གཙོ་བློར་ཞིག་ཡིན།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

རང་འཁབ། བློ་གར་འཁབ་པ།  

རང་འཁབ་ལག་འཁབ། ① འབད་བརློན་གང་ཐུབ་ཐུབ་བེད་པ། ② ལུས་ཀིས་ཟུག་རྔུ་མ་བཟློད་

པའི་རྣམ་འགྱུར། ③ སེམས་དགའ་དྲགས་པའི་རྣམ་འགྱུར།  

རང་གློས། རང་ནས་ཡར་གློན་པའི་གློན་པ། ① ལྷམ། ② དློར་མང་།  

རང་ས་རིལ། རང་འཁློར། རང་ས་རིལ་བཞློན་ནས་སློབ་གྲྭར་འགློ།  

རང་གློག །རང་པ་འཐེང་པློ།  

རང་གློལ་པློ། རང་པ་ཀློག་ཀློག །

རང་ག་འགིག་པློ། དམག་དཔུང་རུ་བསྒིགས་ཏེ་འགློ་སྐབས་ཀི་རང་འགློས་གཅིག་མཚུངས།  

རང་ག། བང་ཆེན་སློགས་ལ་སྤློད་པའི་ག་ཆ།  

རང་གིང་། གསང་སགས་ཀི་མཆློད་རས་ཤིག །བང་ཆུབ་སེམས་རང་དང་། དཔའ་བློའི་གི་རང་སྟེ་

རིགས་གཉིས་སུ་ཡློད་ཅིང་། དང་པློ་བང་ཆུབ་སེམས་རང་ནི། དགེ་སློང་སློམ་ལན་བམས་སྙིང་

རེ་བང་ཆུབ་སེམས་ལ་དབང་འབློར་བའི་དགེ་སློང་སྐུ་གཤེགས་པའི་བརླ་རང་དང་། ཡང་ན། 

བུད་མེད་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་པའི་ཕྲུ་གུ་མལ་དུ་ལུས་ཏེ་སྙིང་རེའི་ངང་དུ་འཆི་བའི་བརླ་རང་གཉིས་ལ་

བང་ཆུབ་སེམས་རང་ཟེར། གཙོ་བློ་གཅློད་ཡུལ་བས་སྙིང་རེའི་ངང་དུ་རང་ལུས་མཆློད་སྦིན་བ་

བའི་མཆློད་རས་སུ་དགློས། གཉིས་པ་དཔའ་བློའི་གི་རང་ནི། དཔའ་བློས་དག་དང་འཐབ་པའི་

སྐབས་སུ་ང་རྒྱལ་ཆེན་པའི་ངང་དུ་གཡུལ་དུ་འཆི་བའི་བརླ་རང་ནི་སྲུང་མའི་བསྐང་གསློལ་

སྐབས་སུ་མཆློད་རས་ཡིན། འདི་ལ་ཟངས་ཀིས་བཟློས་པའི་མི་རང་གི་གཟུགས་དབིབས་ཅན་

གི་གིང་བུ་ལའང་སྲུང་མ་མཆློད་པའི་རས་སུ་རུང་བ་ཞིག་ཡིན།  

རང་རྒྱན། རང་གདུབ་སློགས་རང་པའི་རྒྱན་ཆ།  

རང་རྒྱུ། རང་ཐང་དུ་འགློ་བ།  

རང་སྒློག །རང་པར་རྒྱག་རྒྱུའི་སྒློག །

རང་མགློ །རང་པའི་སྐེ་ནས་སློར་མློའི་བར་གི་རང་མགློའི་རུས་པ།  

རང་བརྒྱ་མ། འབུ་ཕ་ལ་རིང་བ་རང་ལག་མང་པློ་ཡློད་པ་ཞིག །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རང་མགློགས། རས་སྦློར་སྣ་ཚོགས་ལ་རང་མགློགས་ཀི་སགས་ཏེ་བསྒྲུབས་པའི་རས་སྨན་དེ་རང་

མཐིལ་དུ་བྱུགས་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་གི་ལམ་ཐག་ཞག་བདུན་ལ་སེབས་ཐུབ་པ་ཡློད་ཚུལ་

སློགས་ལློ་ཆེན་བཻ་རློ་ཙཱ་ཎའི་རྣམ་ཐར་ནང་གསལ་ཞིང་། རང་མགློགས་ཀི་རས་སྦློར་རིགས་

མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡློད་པ་རེད།  

རང་མགློགས་ཀི་དངློས་གྲུབ། ཐུན་མློང་བའི་དངློས་གྲུབ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས། བསྒྲུབས་པའི་རས་

རང་པ་ལ་བྱུག་པས་འཛམ་གིང་ཡུད་ཀིས་བསྐློར་ནུས་པའི་དངློས་གྲུབ།  

རང་མགློགས་གལ། རང་པ་སུ་མགློགས་ལ་བརེན་ནས་གལ་འགློར་སེབས་ཐབས་བེད་པ།  

རང་མགློགས་པ་བཏང་། རང་མགློགས་ཀི་ནུས་པ་ཐློབ་པའི་ཕློ་ཉ་བ་ཡི་གེ་དང་ལན་སྐྱེལ་དུ་བཏང་བ།  

རང་མགློགས་རས། རྒྱ་གར་དང་བློད་དུ་ཆློས་ལུགས་ཚང་མར་རས་སྦློར་དམིགས་བསལ་ཅན་ལ་

སགས་བཏབ་ཏེ་རང་མཐིལ་དང་ལྷམ་གི་མཐིལ་དུ་བྱུགས་ན་བ་གག་ཟན་ལ་འཛུམ་པ། བ་གློ་

བློ་རི་རིབས་གཅློད་པ་ལ་བུའི་མགློགས་ཚད་ཡློང་ཐུབ་ཚུལ་[རས་སྦློར་སྣ་ཚོགས]ཀི་ཉམས་

ཡིག་ལས་བཤད་ཡློད།  

རང་འགློ། ① མི་ཕྱུགས་དངློས་སུ་འགློ་དགློས་པའི་ཁལ་གི་མིང་། ② ཡུལ་ཀུན་ཏུ་འགློ་བ་པློ། 

③[མངློན]༡ དུད་འགློ། ༢ རང་དམག །

རང་འགློ་བློགས་སྒྱུར། རང་འགློའི་ཁལ་ངློ་རྒྱུག་མ་དགློས་པར་བློགས་མར་སྒྱུར་བ།  

རང་འགློ་ལག་འདློན། རང་འགློ་ནི་མི་ཕྱུགས་དངློས་སུ་ཕིན་ནས་སྒྲུབ་དགློས་པའི་ཁལ་དང་། ལག་

འདློན་ནི་དངུལ་དངློས་འཇལ་བའི་ཁལ་ཏེ་སར་བློད་ཀི་ཁལ་ཁག་གཉིས་ཀི་སྤི་མིང་།  

རང་འགློའི་ཁལ་འུལ།ར་ཁལ་མི་གསུམ་གི་ཁལ་མིང་།  

རང་འགློས། རང་པའི་འགློ་སྟངས།  

རང་ངར། རང་པའི་ངར་གདློང་སྟེ། པུས་མློ་ནས་ལློང་ཚིགས་བར་གི་མདུན་ངློས་ཀི་རུས་པ།  

རང་སྔུན། སྐར་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་ཅིག །རང་ལློངས་རེའུ་མིག་ནང་དུ་རང་སློམ་ཆུ་ཚོད་གང་དུ་ཡློད་

པའི་བ་ར་དེའི་སྔུན་ན་གནས་པའི་ཨང་གངས་དེ་ལ་ཟེར།  

རང་དངུལ། ① མ་རང་གི་དངུལ། ② རང་ལ་འཁི་བའི་དངུལ་ཁལ།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

རང་ལྕགས། ① རང་པར་རྒྱག་པའི་ཁིམས་ཆས་ཤིག །② ར་དྲེལ་གི་རང་པའི་རྨིག་པར་རྒྱག་

པའི་ལྕགས།  

རང་གཅིག་པ། [མངློན]ཆུ་སྐྱར།  

རང་གཅློད་ཁིམས་ཆད། གནའ་བློའི་དུས་སུ་རང་པ་གཅློད་པའི་ཁིམས་ཆད་ཅིག །

རང་ཆེན། ཁལ་རང་ཆེ་བ་སྟེ། ས་ཞིང་མང་བས་ཁལ་འབབ་ལྕི་བ་མང་བ་རྒྱུག་དགློས་མཁན།  

རང་འཆལ་བ། རང་པ་བཤལ་བ། འདྲུད་པ།  

རང་རེན། རང་པ་ལ་ལྷམ་མེད་པ།  

རང་རེན་མ། ① རང་པར་ལྷམ་མ་གློན་མཁན། ② རང་རེན་དང་དློན་གཅིག །

རང་རེས། རང་པའི་རེས་རིས་སམ། རང་ཤུལ། བེ་མའི་ནང་དུ་མིའི་རང་རེས་འདུག །གངས་ཀི་

སྟེང་དུ་རང་རེས་ལུས།  

རང་རེས་འདེད་པ། རྐུས་མ་སློགས་རེས་བཙལ་ནས་རེས་དེད་ཕིན་པའི་དློན།  

རང་རེས་ཀི་དཔྱད་སློམ། རང་རེས་བཙལ་བའི་དློན་ལ་བརགས་དཔྱད་བས་པའི་སློམ་ཚན།  

རང་རེས་ལག་བསུབས། སར་གི་བས་རེས་བཟང་པློ་རེས་སུ་སྤློད་ངན་གིས་མེད་པར་བཟློས་པ། 

རང་རེས་ལག་བསུབས་ཀི་བ་སྤློད་དེ་བེད་མི་རུང་།  

རང་འཇབ་ལག་འཇབ། གཞན་གིས་མི་ཚོར་བར་བས་ཏེ་འཇབ་སྟངས་ཤིག །

རང་ཉྭ། རང་པའི་བིན་པའམ་ཉྭ་རིལ།  

རང་གཉིས། རང་པ་གཉིས་ས་ལ་བཙུགས་པ་ཙམ་གིས་འགློ་ཐུབ་པས་ན་མིའི་མིང་ལ་རང་

གཉིས་པ་ཟེར།  

རང་གཉིས་མཆློག །[མངློན]སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན།  

རང་གཉིས་པ། [མངློན]མི།  

རང་གཉིས་གཙོ་བློ། ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་མཚན། རང་གཉིས་གཙོ་བློ་ཞེས་པ་ནི་མིའི་གཙོ་བློའམ་མིའི་

མཆློག་ཅེས་པ་སྟེ་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་ནི་སྐྱློན་ཀུན་ཟད་ཡློན་ཏན་ཀུན་ལན་ཡིན་པས་

མིའི་ནང་ནས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞེས་པའི་གློ་དློན་ཡློད།  
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རང་ཏློན་བགིས། [རིང]བདམ་པ།  

རང་རེང་རློང་ཆུ། འབབ་ཆུ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་མཚོ་སྣ་རློང་ཁློངས་མློན་ཡུལ་དུ་ཡློད།  

རང་རེན། རང་པ་འཇློག་སའི་རེན་གནས།  

རང་སྟབས། གློམ་སྟབས།  

རང་སྟེགས། རང་པ་འཇློག་སའི་སྟེགས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རང་ཁི་དང་། རང་རེན། ཞབས་

སྟེགས་བཅས་སློ། །

རང་སྟེང་བུ། [མངློན]སྐར་མ་བརན་པ།  

རང་ཐང་། གློམ་པ་སློས་ནས་འགློ་བའི་མིང་། རང་ཐང་དུ་འགློ། ཕ་ཡུལ་ན་ར་བརྒྱ་ཡློད་ཀང་། ཚུར་ཡློང་

དུས་རང་ཐང་རེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རང་འགློ་དང་། རང་འགློས་པ། རང་རྒྱུ་བཅས་སློ། །

རང་ཐང་རྒྱབ་ཁུར། འློག་ཏུ་བཞློན་པ་མེད་པར་རང་ཐང་དང་། རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་པློ་ཁེར་རྒྱུ་ཡློད་པ་ཞེས་

པའི་བསྡུས་ཚིག །

རང་ཐང་འགློ་ལམ། ཁལ་མ་དང་ར་དྲེལ་སློགས་འགློ་དཀའ་བའི་གཡང་ཁློད་ཀི་འགློ་ལམ་ཆུང་ངུ་།  

རང་ཐློ། ① རྡློག་ཐློའམ། རྡློག་ཚན། ② ཁལ་རང་གི་ཐློ།  

རང་མཐིལ། རང་པའི་འློག་གམ། རང་འློག་གི་དཀིལ། རང་མཐིལ་དུ་ཚེར་མ་ཟུག་བྱུང་།  

རང་འཐུང་། [མངློན]ལློན་ཤིང་།  

རང་འཐེང་པ། རང་ཀློག་པ།  

རང་དུང་། མིའི་རང་རུས་ལས་བཟློས་པའི་གིང་བུ། རང་གིང་དང་དློན་གཅིག །

རང་རྡུམ་པ། ལློང་ཚིགས་མན་གི་རང་མགློ་ཆད་པའི་མི།  

རང་རྡློག །ལྷམ་གི་རྡློག་པ།  

རང་ལེབས། རང་པའི་ཐློག་ངློས།  

རང་སློམ། སྐར་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་ཅིག །གཟའ་ལྔ་བརི་བའི་སྐབས་སུ་གཟས་རང་འློག་གི་ཆུ་ཚོད་

ལློངས་སྤད་ཟིན་པ་དང་མ་ཟིན་པ་གང་རུང་སློམ་པའི་ཆུ་ཚོད།  

རང་དྲུག །[མངློན]སྦྲང་མ། གཡུ་འབྲུག་ངར་སྐད་གག་ལམ་ན། བུང་ཆུང་རང་དྲུག་ཟིར་སྒ་འཐེན།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

རང་དྲུག་ཚེས། [མངློན]ཨ་མྲའི་ཤིང་།  

རང་གདན། སློའི་ཕི་ལ་འཇློག་པའི་ལྷམ་རྡློག་འབིད་བེད།  

རང་གདུབ། རང་རྒྱན་གདུ་བུ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རང་ཀློར་དང་། རང་པའི་རྒྱན། རང་པའི་རིན་

ཆེན། ཞབས་གདུབ་བཅས་སློ། །

རང་གདློང་། སྐར་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་ཅིག །རང་སློན་དང་དློན་གཅིག །

རང་གདློས། ཉེས་ཅན་གི་རང་པར་རྒྱག་པའི་ལྕགས་སྒློག །

རང་བརྡབ། རང་པ་སར་བརྡབ་པ། ཁློང་ཁློ་ལངས་ཏེ་རང་བརྡབ་པ། ཁློང་ཁློ་ལངས་ཏེ་རང་བརྡབ་

ལག་བརྡབ་བེད་པ།  

རང་འདློན། གནའ་དུས་སུ་ཁལ་བཀློད་གཞིའི་ས་ཞིང་དང་། སློ་ཕྱུགས་ལ་དཔག་པའི་རིས་གཞི་ལ། 

རང་ཞེས་པ་དང་། འདློན་ཞེས་པ་གཉིས་ཡློད་པ་དེའི་བསྡུས་མིང་།  

རང་འདྲེད། རང་པ་འབིད་པ། རང་འདྲེད་ཤློར་ཏེ་སར་འགེལ།  

རང་འདྲེན་པ། ཞབས་འདྲེན་ཞུ་མཁན་ཏེ་རང་ཕློགས་ཀི་ལ་རྒྱར་གནློད་པའི་མིང་ཤས་བཟློ་མཁན། 

བུ་ངན་ཕ་མ་བཟང་པློའི་རང་འདྲེན་པ། མི་ངན་རང་ཡུལ་གི་རང་འདྲེན།  

རང་སྣམ། དློར་མའམ་གློས་ཐུང་།  

རང་བསྣློལ། རང་པ་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་གཅིག་འཇློག་པ།  

རང་པ། ① འགློ་བེད། མིའི་རང་པ། རང་བློལ། ར་དྲེལ་གི་རང་པ་དང་ལག་པ། རྒད་པློ་རང་འཁློག་

པ། ཡི་གེ་རང་པ་ཅན། ཀ་ཁ་ག་ཏ་ད་ན་ཞ་ཤ་ཏ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འགློད་བེད་དང་། རྒྱུ་

བེད། ཞབས་བཅས་སློ ། ② འདེགས་བེད། ཟམ་པའི་རང་པ། རྐུབ་སྟེགས་ཀི་རང་པ།  

③ ཚིགས་བཅད་ཀི་བར་མཚམས། ཚིག་བཅད་ཀི་རང་པ་དང་པློ། ④ [མངློན]ཁྲུམས་ཟླ་བ།  

⑤ བཞི་ཆའི་དློན་ནམ་རང་པ་བགློད་པའི་གློམ་པ་ལ་བུ།  

རང་པའི་འཕེལ་འགིབ། ས་རང་ཕི་རང་། རྒྱུ་སྐར་གི་རང་པ།  

རང་པ་ཁ་སྐློང་གི་ཡི་གེ། ཚིགས་བཅད་ཀི་རང་པའི་ཚེག་ཁིམ་ཁ་སྐློང་བའི་ཚིག་ཕད་ཅིག་སྟེ། རུ་

དང་། ཡི། ཡང་དང་། གཞན་ཡང་འློ་དང་། འུ། འམ་བཅས་ཀི་གློང་དུ་ཚེག་ཡློད་པ་རྣམས།  
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རང་པ་རྒློད་པ། གར་ཡང་འགློ་ཐུབ་མཁན་གི་རང་པ། མི་འགློ་དགུ་འགློའི་རང་པ་རྒློད་པ་དློན་མེད་

ངལ་དུབ་ཀི་རྒྱུ་རེད།  

རང་པ་གཅིག་གིས་འགེང་། སློན་རྒྱ་གར་གི་མུ་སྟེགས་པའི་ཆློས་པ་རྣམས་ཀི་དཀའ་ཐུབ་སྤློད་ཚུལ་

མང་པློ་ཡློད་པའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་རང་པ་ཡ་གཅིག་ས་ལ་བཙུགས་ནས་ལྷ་ལ་བསྐློར་བ་

བེད་པའི་སློལ་ཡློད་པ་དེ་ཡིན།  

རང་པ་གཅིག་ལ་ཡློད་པའི་ཟུང་ལན་བཞི། ཚིགས་བཅད་གཅིག་གི་རང་པ་བཞི་ཀའི་ནང་གི་རང་པ་

གཅིག་ལ་ཡློད་པའི་ཟུང་ལན་རྣམ་གངས་བཞི་ནི། དང་པློའི་ཐློག་མར་ཡློད་པའི་ཟུང་ལན་དང་། 

གཉིས་པའི་ཐློག་མར་ཡློད་པའི་ཟུང་ལན། གསུམ་པའི་ཐློག་མར་ཡློད་པའི་ཟུང་ལན། བཞི་པའི་

ཐློག་མར་ཡློད་པའི་ཟུང་ལན་བཞིའློ། །

རང་པ་གཉིས་ལ་ཡློད་པའི་ཟུང་ལན་དྲུག །ཚིགས་བཅད་གཅིག་གི་ཚིག་རང་བཞི་ཀའི་ནང་གི་ཚིག་

རང་གཉིས་ལ་ཡློད་པའི་ཟུང་ལན་རྣམ་གངས་དྲུག །༡ དང་པློ་གཉིས་ཀི་ཐློག་མར་ཡློད་པའི་ཟུང་

ལན་དང་། ༢ དང་པློ་དང་གསུམ་པའི་ཐློག་མར་ཡློད་པའི་ཟུང་ལན། ༣ དང་པློ་དང་བཞི་པའི་

ཐློག་མར་ཡློད་པའི་ཟུང་ལན། ༤ གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་ཐློག་མར་ཡློད་པའི་ཟུང་ལན། ༥ 

གཉིས་པ་དང་བཞི་པའི་ཐློག་མར་ཡློད་པའི་ཟུང་ལན། ༦ གསུམ་པ་དང་བཞི་པའི་ཐློག་མར་

ཡློད་པའི་ཟུང་ལན་བཅས་དྲུག་གློ །

རང་པ་ཕར་བརྐྱངས་ཉི་མ་ཚུར་བསློས། རང་ཉིད་སློ་སློ་ཅི་དགར་བསད་ཡློད་ཅེས་པའི་དཔེ།  

རང་པ་ཚ་བ། ① ས་རྩུབ་མློའི་སྟེང་དུ་རང་རེན་མར་ཕིན་ཏེ་རང་པ་ཚ་བ། ② རང་པ་ཚ་བའི་རླུང་

ནད་དེ། རང་པ་གཉིས་ཀ་དྲློད་ཆེ་བ་འུར་འུར་པློ་དང་བཅས་འགློ་བའི་ཚེ་ལྷག་པར་དུ་ཚ་བའི་

རླུང་ནད་ཅིག །

རང་པ་འཛིན་བེད། ཉི་མ་ལ་མཚོན་རང་སློམ་འཛིན་བེད་ཀི་ཁིམ་གངས། རང་ལློངས་དང་། ཉི་རང་། 

ཟླ་རང་སློགས་ཀི་ཐད་ལའང་ལློས།  

རང་པ་ཞ་བློ། རང་པ་འཁློག་པློའམ། བརྐྱང་བསྐུམ་མི་ཐུབ་པ།  

རང་པ་ཞ་རིལ། རང་པའི་ར་རྒྱུས་འཁུམས་ཏེ་ཞ་བ།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

རང་པ་ཡང་པློ། ཕར་ཚུར་འགློ་བཞུད་ཧུར་པློ་དང་མྱུར་པློ། ཁློ་རང་རང་པ་ཡང་པློ་ཡིན་པས་དེ་རིང་

ཚུར་འཁློར་ཐུབ།  

རང་པ་གསུམ་ལན། [མངློན]རྣམ་ཐློས་སས།  

རང་པ་གསུམ་ལ་ཡློད་པའི་ཟུང་ལན་བཞི། ཚིགས་བཅད་གཅིག་གི་ཚིག་རང་བཞི་ཀའི་ནང་གི་ཚིག་

རང་གསུམ་ལ་ཡློད་པའི་ཟུང་ལན་རྣམ་གངས་བཞི་ནི། རང་པ་ས་མ་གསུམ་གི་ཐློག་མར་ཡློད་

པའི་ཟུང་ལན་དང་། རང་པ་དང་པློའི་གཉིས་དང་བཞི་པའི་ཐློག་མར་ཡློད་པའི་ཟུང་ལན། རང་པ་

དང་པློ་དང་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་ཐློག་མར་ཡློད་པའི་ཟུང་ལན། རང་པ་ཕི་མ་གསུམ་གི་ཐློག་མར་

ཡློད་པའི་ཟུང་ལན་བཅས་སློ། །  

རང་པའི་མཚོན་ཅན། [མངློན]ཁིམ་བ།  

རང་པའི་རིན་ཆེན། [མངློན]རང་གདུབ།  

རང་པའི་ཤིང་ར། [མངློན]ལྷམ།  

རང་འཕ། ར་དྲེལ་སློགས་ཀིས་རང་པ་གཞུ་སྟངས། ར་རྒློད་ཀིས་རང་འཕ་བརྒྱབ་བྱུང་།  

རང་བློལ། རང་པའི་རྒྱབ།  

རང་བློལ་རྒྱ་ཆིངས། ལུས་ཀི་ར་ཞིག །

རང་སས། [མངློན]སྦྲུལ།  

རང་བློ། རང་སྟབས་སྒྱུར་བའི་གར་ཞིག །ལག་གདང་སྦྲེལ་ནས་རང་བློ་འཁབ།  

རང་བློ་གླུ་གར། རང་སྟབས་སྒྱུར་བའི་གར་དང་། གཞས་སམ་རྣམ་ཐར་གཏློང་བའི་གླུ་དབངས། ཆས་

གློས་སྣ་ཚོགས་སྤས་ནས་རང་བློ་གླུ་གར་ལ་རློལ།  

རང་བློའི་འཁློལ་འཛིན། སར་ལྷ་སའི་སྨློན་ལམ་ཆེན་མློ་ཚུགས་སྐབས་མི་དམངས་ཚོས་ཚོགས་ཆེན་

ཞལ་ངློར་ཞབས་བློ་རྒྱག་ཆློག་པའི་དགློངས་པ་ཞུས་པའི་འཁློལ་འཛིན།  

རང་བློ་གླུ་གཞས། རང་པས་ཞབས་བློ་བརྡུང་ཞིང་ཁ་ནས་གཞས་འཐེན་པའི་དློན།  

རང་འབམ། ལྷན་སྐྱེས་རྨ་རིགས་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ། ངན་ཁག་ཆུ་སེར་རྒྱས་པའི་སྟློད་ནད་རང་པར་

བབ་པའི་ནད་དེ། ནད་རགས་སུ་རང་པའི་སྒིད་ཆུ་འཁུམ་ཞིང་ཤ་མདློག་སློ་ནག་ཏུ་འགྱུར་བ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དང་། ལུས་སྐྲངས་ཤིང་ན་ཟུག་ལང་ལ་རྨ་འབྱུང་བ་ཞིག །

རང་མང་། [མངློན]སིག་སིན་ནམ། རང་པ་མང་བའི་འབུ་རིགས།  

རང་མར། སེམས་ཅན་གི་བརླ་རང་དང་། དཔུང་རང་རྣམས་ལས་བྱུང་བའི་རང་སྦུབས་ཀི་མར། 

མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁུ་བ་བེད་དང་། མདངས་སློ། །

རང་མིག་པ། སར་རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་སྟློན་པ་ཞིག་སྟེ། སློན་གི་གཏམ་རྒྱུད་དུ་སངས་

རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་འཇིག་རེན་དུ་མ་བློན་གློང་རྒྱ་གར་གི་དྲང་སློང་མཛེས་པ་ཞེས་བ་བ་ཞིག་ལྷ་

དབང་ཕྱུག་གིས་ལྷ་མློ་ཨུ་མའི་སྲུང་མར་བཞག་པ་ན། ཨུ་མ་དྲང་སློང་ལ་ཆགས་པས་སེག་པའི་

རྣམ་འགྱུར་མང་དུ་བསྟན་ཀང་། ཁློང་གིས་རང་པར་མིག་ཕབ་སྟེ་བརྟུལ་ཞུགས་བསྲུངས་པས་

ལྷ་དབང་ཕྱུག་མཉེས་ཏེ་བསྟན་བཅློས་རློམ་པའི་མཆློག་སྦིན་ནས་དྲང་སློང་རང་མིག་པ་ཞེས་ཕི་

རློལ་པའི་སྟློན་པར་གྱུར་ནས་ཕློགས་ཆློས་ཀི་ཚིགས་དགུ་སློགས་གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་

སློལ་བཏློད་ཅེས་གགས།  

རང་མེད། [མངློན]སྦྲུལ།  

རང་དམག །རང་ཐང་གི་དམག་མི། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རང་པས་རྒྱུ། རང་ཤར་བ། དཔུང་བུ་

ཆུང་། མཚོན་ཆས་འཚོ་བ། རང་སྟློབས་ཀིས་བགློད། རང་ཐང་། ལུས་ཀིས་རྒློལ། ལུས་ཀིས་

འཐབ་པ་བཅས་སློ། །

རང་སྨད་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་རི་བློ་ཆེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

རང་ར། ① ལུས་ཀི་རང་པའི་ཁག་ར། ② གཞི་རང་ངམ། མ་ར།  

རང་རེ། རང་པའི་མདུན་གི་སྣེ་མློ།  

རང་རེའི་རྩྭ་ཕུ་ལྷ་ཁང་། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་

ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་སྤུ་རངས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

རང་བཙུགས། ① གཞི་ར་བཙུགས་པ། ② ཆེད་དུ། ད་རེས་ང་ཚོ་རང་བཙུགས་ནས་ཁེད་རང་གི་

དྲུང་དུ་བཀའ་ལན་ཞུ་བར་ཡློང་བ་ཡིན། ③ རང་བཙུགས་ནས་འཁྲུག་རྐྱེན་སློང་བ། རང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

བཙུགས་ནས་གནའ་ཤུལ་གགས་ཅན་གཏློར་བརླག་བཏང་བའི་ནག་ཉེས། རང་བཙུགས་ནས་

གནློད་འཚེ་གཏློང་བ། རང་བཙུགས་ནས་སས་བསྐུངས་དང་། རང་གཙུགས་ནས་མི་བསད་པའི་

ནག་ཉེས། རང་བཙུགས་ནས་རྨས་སྐྱློན་བཏང་བའི་ནག་ཉེས། རང་བཙུགས་ནས་དམག་དློན་

བཀའ་རྒྱ་རྫུན་བསྒགས་བས་པའི་ནག་ཉེས། རང་གཙུགས་ནས་གཞུང་སེར་གི་རྒྱུ་ནློར་གཏློར་

སྐྱློན་བཏང་བའི་ནག་ཉེས། རང་བཙུགས་ནས་ཟིང་ཆ་སློང་བ། རང་བཙུགས་ནས་རིག་དངློས་

གཏློར་སྐྱློན་བཏང་བའི་ནག་ཉེས་སློགས་སློ། །

རང་བཙུགས་ཕུག །རེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་འཁྲུངས་ཡུལ་སྐྱ་རྔ་ར་ལུང་པའི་རྒྱབ་རིའི་ལེབས་སུ་

ཡློད་པའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཅིག་གི་མིང་།  

རང་བརེ། རླུང་ནད་རིགས་ཀི་ནང་ཚན་རང་མར་ཞུགས་པའི་རླུང་ནད་དེ། ནད་རགས་སུ་རང་པ་

སར་བཙུགས་པའི་ཚེ་བརེ་ཞིང་ཚ་ཚེག་ཚེག་ཏུ་ན་བ་ཞིག །

རང་ཚ་གློང་མའི་དགློན། མིང་གཞན་དར་རྒྱས་ཆློས་འཕེལ་གིང་ཞེས་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་

པའི་ནང་ཀུན་མཁེན་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ་འཇིགས་མེད་དབང་པློས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

རང་ཚ་དགློན་ཆེན། མིང་གཞན་དགའ་ལན་ཆློས་འཕེལ་གིང་། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་

ལློ་༡༩༡༥ལློར་སེར་ར་མཁེན་པས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་བང་

རང་ཚ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

རང་ཚ་དགློན་པ། དྲུང་པ་རྒྱལ་ཚབ་པའི་སློབ་མ་རི་ཁློད་པས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་

པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་ཡ་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

རང་ཚ་ཞློལ་མའི་དགློན། མིང་གཞན་དགའ་ལན་བཀྲ་ཤིས་གིང་ཞེས་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་

ནང་དུ་ཨ་ལགས་ཀུན་བཟང་ཚང་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

རང་ཚད་དངུལ་འཛིན། མ་རང་བཙུགས་པའི་འཛིན་ཤློག །

རང་ཚབ། ཚབ་བམ་སྐྱིན་པ།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རང་ཚུགས། གཞིའམ་ར་བ་ཚུགས་པ།  

རང་ཚེགས། རང་ཐང་དུ་འགློ་བའི་དཀའ་ངལ། གློང་ཡུལ་འགིམ་རྒྱུ་རང་ཚེགས་ཆེ།  

རང་མཛེས། [མངློན]མ་ངན་མེད་པའི་ཤིང་།  

རང་འཛིན། ལས་འགན་གཙོ་བློ་འཁུར་མཁན།  

རང་འཛིན་ཁེ་ལས། ཁེ་ལས་ཀི་ལས་འགློ་གཙོ་བློར་བཟུང་ནས་ལས་དློན་སྒྲུབ་པ།  

རང་འཛིན་ཁློམ་ར། ཚོང་རྭའི་ལས་ཀ་གཙོ་བློར་བཟུང་ནས་ལས་ཀ་བེད་པ།  

རང་ཞ་ལག་འཐེང་། ① རང་ལག་གཉིས་ཀར་སྐྱློན་ཤློར་བ། ② ཁག་འདློགས། རང་འཁིས་ལས་

འགན་སྒྲུབ་སྐབས་རང་ཞ་ལག་འཐེང་བས་ན་མི་འགིག །

རང་ཞབས། རང་པའི་འློག །

རང་བཞག །རང་པའི་བརླ་ཤ།  

རང་བཞི། [མངློན] ① རང་པ་བཞི་ཡློད་པའི་དུད་འགློ་སྤིའི་མིང་། ② བེད་པ་བཅུ་གཅིག་ནང་གི་

བཞི་མདློའི་མིང་།  

རང་བཞིའི་ནློར་ལན། [མངློན]འབློག་པ།  

རང་ཟམ། ① རང་ཐང་བགློད་པའི་ཟམ་པ། ② བང་མི།  

རང་བཟུང་བ། ཆེད་དུ་གཉེར་བ་དང་དློན་གི་ར་དམ་པློར་བཟུང་བའི་དློན་ལའང་།  

རང་འློག །[མངློན] ① ས་གཞིའམ། ས་ཆ། ② ས་འློག་གམ། ཀླུའི་འཇིག་རེན།  

རང་འློག་རྡེའུ། རང་འློག་གི་རྡེའུ་ལ་བུ་ཞེས། མཐློང་ཆུང་བེད་པའི་དཔེ།  

རང་ཡློན། རང་པ་སྐྱློན་ཅན་ནམ། རང་འཁློག །

རང་ར། ཅ་ལག་གི་སྤུས་ཀའི་མིང་ལ་རང་ར་ཟེར། དཔེར་ན། རྒྱུ་རང་ར་ཡག་པློ་ཡློད་ན་ཡུན་རིང་

བེད་སྤློད་བ་ཆློག་གི་རེད།  

རང་བརླག་པ། ར་བ་བརླག་པ། ཚོང་ཉེས་བྱུང་སྟེ་མ་རའི་རང་བརླག་པ།  

རང་ལག །རང་པ་དང་ལག་པའི་བསྡུས་མིང་། རང་ལག་བཀིགས་པ། ལུས་ར་ཚང་མ་ཧྲེངས་ཏེ་རང་

ལག་བརྐྱང་བསྐུམ་མི་ཐུབ།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

རང་ལག་ཀྲབ་ཀྲབ། རང་ལག་གི་འགུལ་སྐྱློད་བེད་སྟངས། ཁློང་ཁློ་ལངས་ཏེ་རང་ལག་ཀྲབ་ཀྲབ་བེད།  

རང་ལག་འཕྲུལ། རང་ལག་གི་ཚིགས་རྣམས་ཁ་ཕེ་ནས་ཚིགས་མཚམས་ལྷློད་པློར་གྱུར་པའི་དློན་

ཡིན་ཞེས་སློག་པློ་ལུང་རིགས་བསྟན་དར་གིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་བརྡ་བཀྲློལ་རྣམ་རྒྱལ་

ཨ་རུའི་ཕེང་བ་ལས་གསུངས།  

རང་ལམ། རང་ཐང་ཐར་ཐུབ་ཙམ་གི་ལམ་ཆུང་།  

རང་ལློགས། རང་པའི་ངློས་སམ་ལེབས།  

རང་ལློངས། སྐར་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་ཅིག །གཟའི་རང་པ་སྣློན་ཕིའི་ལློངས་སྤློད་དེ། ཉི་རང་དང་། ཟླ་

རང་། ས་རང་། ཕི་རང་། གཟའ་ལྔའི་དལ་རང་དང་། མྱུར་རང་སློགས།  

རང་ཤར་བ། [མངློན]རང་དམག །

རང་ཤིང་། ཕློར་པ་སློགས་དཀྲུག་བེད་ཀི་འཁློར་ལློའི་འློག་གི་རང་པས་མནན་བའི་པང་ལེབ་གཉིས་

ཀི་མིང་།  

རང་ཤུ ① རང་པར་སྐྱེས་པའི་ཤུ་བའམ། ཐློར་པ། ② རང་ནད་བེ་བག་པ་ཞིག །

རང་ཤུབས། ① ལྷམ། ② ཨློ་མློ་སུ་ལ་ཟེར།  

རང་བཤལ། རང་པའི་ནང་དུ་ཤིང་བཅུག་པ་ལར་བརྐྱང་བསྐུམ་བེད་མི་ཐུབ་པར་གྱུར་པའི་དློན།  

རང་སུག །① རང་པ་དང་ལག་པའི་བསྡུས་མིང་། ② རང་པས་གཞན་ལ་བཏང་བའི་བརྡ། ཁ་ནས་

ལབ་མི་བདེ་སྟབས་རང་སུག་ཅིག་བརྒྱབ་བྱུང་།  

རང་སློར། རང་པའི་སློར་མློ་སྟེ་མཛུ་གུ།  

རང་ས། ཟློག་གི་རང་པ།  

རང་གསུམ། ① ལྕགས་སློགས་ལས་བཟློས་པའི་སྟེགས་རང་པ་གསུམ་ལན། ② [མངློན]དྲེའུ།  

རན། ཁ་ནང་གི་རན། ཡ་རན།  

རན་གའི་བག་དཀར་དགློན་པ། དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་སྐབས་བ་ཆེན་དགའ་ལན་རྒྱ་མཚོས་

སློམ་གྲྭ་བཙུགས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

བསང་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  



  118  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རན་གི་སུམ་མདློ། །ཁའི་ནང་གི་ར་ཞིག །

རན་སྒ། ལྕེ་ཡ་རན་དང་སྦར་ན་གཏློགས་ཏེ་ཐློན་པའི་སྒ། རན་སྒ་གཏློག་པ།  

རན་རིལ། རན་མཐའི་རིལ་ཏེ། སློ་རིལ།  

རན་འདེབས། ① ལྕེ་རན་གཉིས་འཐབ་པ། ② སློ་མེད་རན་གིས་རྨུར་བ།  

རན་རྡེབ། རན་སྒ་སྒློག་པ།  

རན་ནད་དྲུག །ལྕེ་ཆུང་བབས་པ། རན་འབྲུམ། ཆུ་བུར། རུས་སལ། རན་སྨིན། ལྕེ་འདྲའློ། །

རན་ཕུག །ཡ་རན་གི་སྦུག །

རན་དབུས། ཡ་རན་གི་དབུས་སམ་དཀིལ།  

རན་འབྲུམ། རན་ལ་སྐྱེས་པའི་ཐློར་པ།  

རན་མར། བིས་པ་དང་རེའུ་སློགས་བཙས་མ་ཐག་ཏུ་ཁས་འཇིབ་རྒྱུ་གློམ་ཆེད་རན་ལ་སྦློར་བའི་

མར་འཇམ་པློ།  

རམ། [བ་བེད་ཐ་མི་དད་པ]རམ་ཆགས་བེད་པའམ་སེད་པ་སྐྱེས་པའི་དློན་ཏེ། ཆང་ལ་མ་རམ། 

བིས་པ་མངར་ཟས་ལ་རམ་ཞེས་པ།  

རྐུ། [བ་བེད་ཐ་དད་པ། ]བརྐུས། བརྐུ། རྐུ རྐུས། མ་བིན་པ་དང་། རིན་མ་སྤད་པར་གཞན་ནློར་

ཐབས་ཀིས་ལེན་པ།  

རྐུ་ཁག་འཛུགས་པ། མི་གང་ཞིག་ལ་རྐུན་མ་ཡིན་པའི་ངློས་ཁག་བཀློལ་ནས་བརྐྱློན་འཛུགས་པ།  

རྐུ་ཁིམས། རྐུན་མ་ལ་ཁིམས་ཆད་གང་ཞིག་བཅད་དགློས་པ་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ཁིམས་ཞིག །

རྐུ་འཁེར། རྐུ་མ་བརྒྱབ་ནས་གསང་བའམ་དངློས་པློ་ཅི་རིགས་ཐློབ་པའི་དློན་ལ་ཟེར།  

རྐུ་རྒྱག་ཉེས་ཅན། རྐུ་མ་རྒྱག་མཁན་གིས་ཉེས་ཅན་པ།  

རྐུ་རྒྱབ་བེད་པ། རྐུན་མའི་རྒྱབ་སྐྱློར་བེད་པ།  

རྐུ་རྒྱུ་ཐློ་འགློད། སྤི་བདེ་ལས་ཁུངས་སློགས་ཀིས་འདློན་སྤློད་བས་པའི་གཞུང་དེབ་ཐློག་ཁིམས་

སམ་ཚོགས་པ་གང་རུང་ལ་རྐུ་ཤློར་བའི་རྒྱུ་ནློར་གི་ཐློ་གངས་བཀློད་པར་བརློད།  

རྐུ་ཐབས་སུ་འཇློམས་པ། མགློ་བསྐློར་བཏང་སྟེ་ལློག་ཏུ་བསད་པ།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

རྐུ་ཐབས་སུ་གནས་པ། འདུལ་བའི་བརྡ་ཆད་ཅིག་སྟེ། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གཞན་པའི་གང་ཟག་

ཅིག །སངས་རྒྱས་ཀི་དགེ་སྦློང་དུ་བརྫུ་བ་སློགས་རབ་བྱུང་མིན་ཀང་ཡིན་པའི་ཟློལ་གིས་

གནས་པ།  

རྐུ་ཐབས་སུ་ཚར་བཅད་པ། མགློ་བསྐློར་བསླུ་བིད་བས་ཏེ་ལློག་གསློད་གཏློང་བ།  

རྐུ་རྡློ། [རིང]རྡབ་དཀྲུགས་སམ། དབེན་སྦློར་ཕ་མ།  

རྐུ་ཕི་ནང་ཅན། ཉེ་འབེལ་ཁིམ་མཚེས་སམ་སེ་པ་ནང་ཁུལ་ནས་རྐུ་མི་བེད་ཅིང་། རྒྱང་རིང་ས་ནས་

རྐུ་བེད་མཁན།  

རྐུ་ཕི་ནང་མེད་པ། ཉེ་འབེལ་ཁིམ་མཚེས་སློགས་དབེ་བ་ཅི་ཡང་མེད་པར་རྐུ་རྐྱང་བེད་མཁན།  

རྐུ་འཕློག །གཞན་ནློར་ཐབས་ཀིས་རྐུ་བ་དང་། སྟློབས་ཀིས་འཕློག་པ།  

རྐུ་བ། རྐུ་བའི་མིང་རྐྱང་། གཞན་ནློར་རྐུ་བ། འཇབ་བུས་རྐུ་བ། བརྣློགས་ཏེ་རྐུ་བ།  

རྐུ་བ་བཅུ། མ་བིན་པར་ལེན་པའི་ཐབས་ཚུལ་བཅུ་སྟེ། མཐུས་རྐུ་བ་དང་། སྒྱུ་ཐབས་ཀིས་རྐུ་བ། 

འབིད་པས་རྐུ་བ། གཏམ་པས་རྐུ་བ། སར་བིན་ཟེར་ནས་རྐུ་བ། ཕིར་བསབ་ཟེར་ནས་རྐུ་བ། 

ནན་དགུག་པའི་རྐུ་བ། དངན་འཐེན་གིས་རྐུ་བ། འཇམ་པློས་རྐུ་བ། ཆློས་ཀིས་རྐུ་བ་རྣམས་སློ། །

རྐུ་བའི་ལས། མ་བིན་པར་ལེན་པའི་སྤློད་ངན།  

རྐུ་མ། མ་བིན་པའི་དངློས་རས་ལེན་གི་གང་ཟག །

རྐུ་མ་རྒྱག་པ། རྐུ་མའི་བ་བ་བས་པ།  

རྐུ་མ་ཤློར་བ། ཁིམ་ལ་རྐུ་མ་སེབས་ནས་རྒྱུ་ནློར་ཁུར་ཤློར་འདུག་ལ་བུ།  

རྐུ་མའི་ཚོགས་པ། མི་མང་པློ་ལྷན་དུ་སྒིགས་འཛུགས་བས་ནས་རྐུ་མ་རྒྱབས་པ།  

རྐུ་ཞྭ། རྐུ་མ་རྣམས་ཀིས་གློན་རྒྱུ་སྟེ། མིག་མ་ཏློག་གང་ཡང་མི་མཐློང་བ་མིས་ངློ་མི་ཤེས་པའི་ཐབས་

ཤིག་ཡིན།  

རྐུ་ལུ། ཡུལ་སྐད་དུ་རག་པར་རྐུ་བེད་མཁན་ལ་རྐུ་ལུ་ཞེས་འབློད་པའི་སྨད་ཚིག་ཞིག །

རྐུ་ཤས། བརྐུས་པའི་རས་ཀི་ཆ་ཤས།  

རྐུ་སེམས། གཞན་ནློར་རྐུ་བའི་སེམས།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྐུ་བསླུ་འཕློག་གསུམ། རྐུ་མ་བས་པ། བསླུ་བིད་རྒྱག་པ། འཕློག་བཅློམ་ལ་ཞུགས་པ་བཅས་ཀི་

བསྡུས་མིང་།  

རྐུན་རྒྱབ་རྫུན་ལངས། ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པ་ལ་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པས་རྒྱབ་ར་བས་པ།  

རྐུན་ཇག །རྐུན་མ་དང་ཇག་པ།  

རྐུན་ཇག་ཚོགས་པ། སྒིག་འཛུག་ཡློད་པའི་རྐུན་མ་དང་ཇག་པ།  

རྐུན་ཐློ། ཁིམ་ནང་གི་ཅ་དངློས་རྐུན་མས་བརྐུས་རེས་ཁིམས་ཁང་དུ་ཕུལ་བའི་རྐུས་ཤློར་དངློས་ཐློ།  

རྐུན་དློང་། རྐུན་པློས་བརྐུས་ནློར་སེད་ཡུལ་གི་དློང་ཁུང་།  

རྐུན་ནློར། རྐུན་པློའི་ནློར་རས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བརྐུ་དངློས་དང་། རྐུན་རས་སློ། །

རྐུན་པློ། ① རྐུ་མཁན། རྐུན་པློ་ཕ་མར་འཛིན་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྐུན་མ་དང། ཆློམ་རྐུན། ཆློམ་

པློ། འཇབ་རྐུན། འཇབ་བུ་བ། འཇབ་ལེན། མཚམས་ཀི་བེད་པློ། གཞན་འཚེ། འློག་ཏུ་རྒྱུ། ཡན་

ལག་ངན། གཡས་མ། རང་གནས་པ། ཨར་པ་བཅས་སློ། །② [མངློན]བི་བ།  

རྐུན་པློ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགློ་བའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། རྐུན་

པློ་དང་། ཆློམ་པློ་དང་། ཤློ་གམ་མ་བིན་པའི་མགློན་པློ་བཅས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྒྱང་གགས་ལས་

འདས་པར་འགློ་བ།  

རྐུན་དཔློན། རྐུན་མའི་འགློ་བེད།  

རྐུན་བུ། ① རྐུན་ཆུང་ངམ་མཐེབ་དྲས་པ། ② རང་པ་གང་བ་དང་། རློ་སྟློད་གཟེར་ཞིང་མིག་ཟུམ་མི་

ཐུབ་པ་སློགས་ཀི་མཆིན་ནད་ཅིག ། ③ [མངློན]བི་བ།  

རྐུན་བི། གཞན་གི་རྒྱུ་ནློར་མ་བིན་པར་ལེན་པ་པློ་དང་། གཞན་གི་ཆུང་མར་གསང་ཐབས་ཀིས་

ལློག་གཡེམ་བེད་པ་པློ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་།  

རྐུན་མ། ① གཞན་ནློར་རྐུ་མཁན། ར་རྐུན། ནློར་རྐུན། རྐུན་མས་རྐུན་རེས་གཅློད་ཁུལ་གིས་རམ་

འདེགས་བེད། རྐུན་མ་ནང་ལ་བཞག་ནས་སློ་ལྕགས་ཕི་ལ་བརྒྱབ་པ། ② རྐུ་བེད་ཀི་བ་སྤློད། 

རྐུན་མ་རྐུ་བ།  

རྐུན་མ་བརྐུས་པའི་ནག་ཉེས། རྐུ་མ་བརྐུས་པའི་ཁིམས་བརྒལ་གི་ནག་ཉེས་ལ་བརློད།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

རྐུན་མ་རྒྱང་བརྡབ། རྐུན་མ་བློས་ཤློར་སློང་བ་རྒྱང་མདའ་དང་རྒྱང་རྡློ་བརྒྱབ་ནས་བསད་པ་ལ་ཟེར།  

རྐུན་མ་ཇག །རྐུན་ཇག་གཉིས་ཀ་བེད་པའི་མི་ངན།  

རྐུན་མ་ནང་བཞག་སློ་ལྕགས་ཕི་རྒྱག །བློད་ཀི་གཏམ་དཔེ་ཞིག་སྟེ། རློག་དྲ་ཆེན་པློ་ལ་དློག་ཟློན་མ་

བས་པ། དློན་ཆུང་ཚིག་རིག་ལ་གསང་རྒྱ་དང་དློ་དམ་བེད་པའི་དློན།  

རྐུན་མ་ཚབས་ཆེན། ཁིམས་ལ་མི་འཇིགས་པར་གཞན་ནློར་མང་པློ་རྐུ་བའི་རྐུན་མ། རྐུན་མ་ཚབས་

ཆེན་ལ་ཁིམས་ཐག་ནན་པློ་གཅློད་པ།  

རྐུན་མ་རབ་ཆེན། རྐུན་མ་ཚབས་ཆེན་དང་གཅིག །

རྐུན་མ་འློས་འཛུགས། རྐུན་རས་བདག་པློས་མི་གཞན་ལ་རྐུན་ཁག་འཛུགས་པ།  

རྐུན་མ་ཤགས་ཆེ་བ། ཁིམས་སར་ཞུ་གཏུགས་བེད་མཁན་ལ་ཁག་ཐེག་དཔང་པློ་དགློས་ན། དཔང་

པློས་མི་ངན་ཁ་རལ་བདེ་བའི་རིགས་ཀི་དཔང་པློ་བེད་མི་རུང་བ་དང་། གལ་ཏེ་མི་དེ་རིགས་ཀི་

དཔང་པློ་བས་ན་དློ་བདག་དང་དཔང་པློ་གཉིས་ཀར་ཉེས་ཁིམས་ཕློག་ཏེ། དཔང་པློ་བེད་མཁན་

རང་ཉིད་ལ་ངན་འབས་ཡློང་བའི་དློན།  

རྐུན་མློ། རྐུ་བེད་མཁན་བུད་མེད།  

རྐུན་ཚང་། རྐུན་མ་སློད་ས་དང་རྐུན་རས་སེད་སའི་མི་ཚང་།  

རྐུན་རས། བརྐུས་པའི་ནློར་རས།  

རྐུན་རློགས། རྐུན་མའི་རློགས་པ།  

རྐུན་ཤ་ཁིས་ཁེར། རྐུན་མས་ནློར་རས་ཁེར་བ་མི་གཞན་གིས་ཕློགས་ནས་ནློར་བདག་ལ་སྤད་ན་

དེའི་ཕེད་ཀ་ནློར་རས་བདག་པློར་སྤློད་མཁན་དེ་ལ་བརྔན་པར་སྤློད་དགློས་པའི་ཁིམས་ཡློད།  

རྐུན་སྲུང་། རྐུན་མའི་ཉེན་ཁ་སྲུང་མཁན།  

རྐུབ། ① འཕློངས། ② བཤང་ལམ། རྐུབ་ཚུམས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཕློངས་དང་། འློག་

སློའ ློ། ། ③ མཐིལ་ལམ་ཞབས། སྣློད་ཀི་རྐུབ་རྡློལ་བ།  

རྐུབ་རྐུབ། རེས་མའི་ཡང་རེས་མར་ལུས་པའི་དློན། ད་རེས་རྒྱུགས་ཤར་འགན་བསྡུར་ནང་ང་རྐུབ་

རྐུབ་ལ་ལུས་བྱུང་།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྐུབ་བཀག །སློད་སའི་སྟེགས།  

རྐུབ་བཅད། [རིང]① མཇུག་འགིལ་བ། ② ཐག་བཅད་པ།  

རྐུབ་ཆག །མ་ར་ཆག་པ། ཚོང་རྐུབ་ཆག་སློང་བས་བུ་ལློན་མི་གཡར་ཐབས་མེད་རེད།  

རྐུབ་ལིད་པློ། རྐུབ་གདན་ལ་བཙུགས་ཚར་ན་ལངས་འདློད་མེད་པ་དང་འགུལ་འདློད་མེད་པའི་སྒིད་

ལུག་ཅན་དང་ལེ་ལློ་ཅན།  

རྐུབ་སྟེགས། ཁིའི་ཤིང་ངམ། འཕློངས་སྟེགས།  

རྐུབ་སློད། གལ་གི་མཐའ་མར་སློད་པའམ། མཇུག་མཐར་ལུས་པ།  

རྐུབ་དྲུད་རྒྱག །རང་པ་ཞ་བས་ལུས་སྨད་དྲུད་ནས་འགློ་བ།  

རྐུབ་བརྡློལ་བ། རྫུན་ཚིག་ཐེར་ལ་བུད་པ།  

རྐུབ་ཕུད། མི་གཉིས་ནག་ཉེས་ཀི་བ་བའམ། གསང་བའི་བ་བ་མཉམ་དུ་བས་པ་གང་ཞིག །གཅིག་

གིས་གཅིག་ལ་སྐྱློན་འཛུགས་གསང་བ་ཕིར་བཏློན་པ། མི་དེས་ཁློ་རང་གི་རློགས་པའི་གསང་

བ་རྣམས་རྐུབ་ཕུད་འདུག །

རྐུབ་འཕག་བརྒྱབ་པ། ར་སློགས་ཀིས་རྐུབ་འཕག་འཕག་བས་པ།  

རྐུབ་བུད། རང་གི་ནག་ཉེས་སམ་གསང་བ་དེ་དློ་སྣང་མ་བས་པས་གསང་བ་ཕིར་གར་སློང་བའི་

དློན། དཔེར་ན། བུ་མློ་དེས་དུས་གཅིག་ལ་དགའ་རློགས་གཉིས་སྒིག་ཞིང་ཡློད་པར་རེས་སུ་

རྐུབ་བུད་དེ་མི་གཅིག་པློ་དེས་ཤེས་སློང་བ་རེད། ལ་བུ། 

རྐུབ་འབེལ། ངན་པ་ལག་འབེལ།  

རྐུབ་ཙོས། རྐུབ་ཚོས་དང་གཅིག །

རྐུབ་ཚུམས། ཇུས་གཏློགས་མ་བློས་ཟེར་བ།  

རྐུབ་ཚོས། འཕློངས་ཤའམ་ཨློང་དློ། །

རྐུབ་འཚིག །ཞེད་སྣང་སྐྱེས་པའམ་སྐྲག་པ། ཁ་སངས་རྒྱག་རེས་བརྒྱབ་རེས་ད་ནི་རྐུབ་འཚིག་ནས་

ཕིར་འདློན་ཡང་ནུས་ཀི་མི་འདུག །

རྐུབ་ཡང་པློ། རྐུབ་སློར་ཡང་པློ་སྟེ་ལས་ཀ་བགིད་པ།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

རྐུབ་གཡློག །བདག་པློའམ་གཞན་གིས་བཀློད་པ་གཏློང་བ་བཞིན་ལས་སྒྲུབ་མཁན། ཁློ་ནི་དཔློན་

པློའི་རྐུབ་གཡློག་རྒྱུགས་མཁན་རེད།  

རྐུབ་ལུག །རང་གི་དློ་སྣང་མ་བས་པའི་སྟབས་ཀིས་གསང་བ་ཕིར་ཤློར་བ་རྐུབ་བུད་དང་དློན་

གཅིག །

རྐུབ་སུལ། བློད་ཆས་གློན་སྐབས་རྒྱབ་གཤམ་གི་སུལ་མིང་།  

རྐུབ་ལྷུག །མི་གཞན་གིས་སྐྱློན་མཚང་བརློལ་བ་སྟེ་རྐུབ་ཕུད་དང་དློན་གཅིག །

རྐུས། རྐུ་བའི་སྐུལ་ཚིག །

རེ་ཚང། བག་རི་གཡང་གཟར་ཅན་གི་ལེབས་སུ་ཡློད་པའི་བག་ཕུག་གི་མིང་།  

རེད་དུ་བཅད། [རིང]མྱུར་ལམ་དུ་འགློ་བ།  

རེད་པ། སྐེད་པ་དང་གཅིག །

རེད་མ། [མངློན]སེ་འབྲུའི་ཤིང་།  

རློ། [བ་བེད་ཐ་དད་པ]བརློས། བརློ། རློ། སྐུལ་ཚིག་ལ་རློས། ས་རྡློ་རློ་བ་དང་། བག་ངློས་ལ་འབུར་

མ་རློ་བ་སློགས་སློ། །

རློ་གི། སར་རློ་བེད་ཀི་ཡློ་ཆས་ཏེ་གཟློང་དང་གསེག་གཅློད་སློགས།  

རློ་དུག །[ཞང་སྐད]ཕུང་པློ།  

རློ་འདློན། ཁུང་བུ་འབྲུ་ཞིང་ནང་གི་རས་ཆ་རྣམས་འདློན་ལེན་བེད་པ།  

རློ་སྤད། སའམ་པར་རློ་བེད་ཀི་ཡློ་བད།  

རློ་བ། རློ་བའི་མིང་རྐྱང་། ① འབྲུ་བ་དང་། འདློན་པ། ས་རློ་བ། ཁློན་པ་བརློས། ཡུར་བུ་བརློ་བཤང་། 

ར་བ་ནས་བརློས་པ། ② རྡློ་ཤིང་སློགས་ལ་ཡི་གེ་དང་རི་མློ་རློ་བ། ཤིང་སར་རློ་བ། རྡློ་རིང་

བརློས་བཙུགས། སར་རློ་བ། བརློས་ཕློར།  

རློ་བེད། ① ཀག་ལེ། ②[མངློན]༡ བི་བ། ༢ ཕག་པ།  

རློ་མ། ཞིང་ནང་གི་རྩྭ་ངན་འདློན་བེད་སློ་ནམ་པའི་ལག་ཆ་ཞིག །རློ་མས་རྩྭ་ངན་ཡུར་རྒྱག །རློ་

མ་རྒྱག་པ།  



  124  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རློ་མའི་མཆུ་འདྲ། བློད་ཀི་གསློ་རིག་གི་རུས་ཆག་འདློན་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག །

རློ་རིང་། [ཞང་སྐད]གཟུགས་རིང་།  

རློང་པ། ① པགས་པར་ཟ་འཕྲུག་སྐྱེ་བའི་ནད་ཅིག །② རའི་རྔློ་ནད།  

རློང་འབས། ཟ་འཕྲུག་སྐྱེ་བའི་རྨ་འབས།  

རློད། སར་སློགས་ཤིང་ལ་རློད་པའི་བ་བའི་མིང་རྐྱང་།  

རློན་པ། རི། རློན་པ་བཙུགས་ནས་རི་དྭགས་འཛིན།  

རློན་བུ། རློན་པ་དང་གཅིག །

རློམ་ཚུགས། ལག་པའམ་དབྱུག་པའི་རེ་མློར་བརེན་པའི་ཨློམ་ཚུགས།  

རློས། ① རློ་བའི་སྐུལ་ཚིག །② ལྕགས་ཤིང་རྡློ་སློགས་ཡིག་རིས་རློ་བའི་ལས་ཀ རློས་མཁན།  

རློས་གི། ཤིང་བརློ་བརྒྱབ་བེད་ཡིན།  

རློས་རྒྱག་པ། ཟངས་ལྕགས་ཤིང་སློགས་ལ་རི་མློ་དང་། ཡི་གེ་རློ་བ།  

ལལ། [རིང]མེད་པའི་དློན།  

ལྐུ། [རིང]རྐུན་མ།  

ལྐུག་ཅློ། ལྐུགས་པ། སྐད་ཆ་གསལ་པློ་བཤད་མི་ཐུབ་པ།  

ལྐུག་རགས། གནད་འགག་མི་ཤེས་པར་ཨུ་ཚུགས་བེད་པ། ལྐུག་རགས་ཚ་པློ། ལྐུག་གད་ཤློར་བ། 

ལྐུག་རགས་བསྟན་པ།  

ལྐུག་ལིབ། གཏམ་སྨྲ་མི་ཤེས་པ།  

ལྐུག་བརྡ། སྐད་ཆའི་ཚབ་ཀི་ལག་བརྡ།  

ལྐུག་པ། ① སྨྲ་མི་ཤེས་པའི་མི། དག་ལེན་པློ་མེད་ན་ཝ་མློ་རེད། གཏམ་ལེན་པློ་མེད་ན་ལྐུག་པ་རེད། 

ཅེས་པ་ལ་བུ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ངག་གིས་དབུལ་བ་དང་། ངག་མི་ལན། སྨྲ་བཅད། སྨྲ་མི་

ཤེས། ཚིག་ཉམས། ཚིག་མི་གསལ་བཅས་སློ། །② གེན་པ། ལྐུག་པ་ཨུ་ཚུགས་ཅན། ③ བད་

ཀན་ཤས་ཆེ་བའི་སྨྲ་བརློད་མི་ཤེས་པའི་ནད་གཅིག །

ལྐུགས། [བ་བེད་ཐ་མི་དད་པ]ངག་སྨྲ་མི་ཤེས་པར་གྱུར་པའམ། འགྱུར་བ།  
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ལྐུགས་རྒྱུ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་dummy argument ཟེར།  

ལྐུགས་བརྡ། ① སྐད་ཆའི་ཚབ་ཀི་ལག་བརྡ། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་

བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་dummy instruction ཟེར།  

ལྐུགས་པའི་སྤང་སྤློད། མགློ་བདེ་རེ་བ།  

ལྐུགས་སེ། སྨྲ་ལྕེ་དིག་ལྐུགས་ཅུང་ཟད་ཡློད་པ།  

ལློ་མློག །ཆུ་འཁིལ་བའི་ས་ཀློང་ཀློང་། ལློ་མློག་གི་ཆུས་ལློ ཆུ་མི་ཉན།  

ལློག །རྒྱབ་ལློགས་དང་། ཕག་གམ་མི་མངློན་པའི་གནས། མངློན་ལློག་མི་མཐུན་པ། ངློ་ལློག་མེད་

པ། སློག་པ་ལློག་ཏུ་བཟས་ཀང་། སློག་དྲི་ངློས་ལ་ཁ་ཡློང་།  

ལློག་ལློག་སུད་སུད། ངློ་ལློག་མི་མཐུན་པར་གཡློ་རྫུ་བེད་སྟངས། ལློག་ལློག་སུད་སུད་དུ་རང་

དློན་སྒྲུབ་པ།  

ལློག་ཁ་གཏློང་བ། མི་མངློན་པར་འཕ་སྨློད་དམ། དམའ་འབེབས་བེད་པ། དཀྲློག་གཏམ་ཆེད་བཟློས་

ཀིས་ལློག་ཁ་གཏློང་བ།  

ལློག་རྒློལ། མངློན་གསལ་མིན་པར་རྒློལ་བ། རང་དློན་སྒྲུབ་ཆེད་ལློག་ཏུ་སྤློད་པའི་རྒྱུའམ་དངློས་པློ། 

དཔང་པློས་ལློག་རྔན་ཟ་བ་དེས། རྒྱལ་ཁིམས་རླུང་ལ་བསྐུར་ངེས་ཡིན།  

ལློག་གྱུར། གཞལ་བ་གསུམ་གི་ནང་གསེས། མློང་སྟློབས་ཀིས་རློགས་མི་ནུས་ཤིང་རགས་སྟློབས་

ཀིས་རློགས་ནུས་པ། དཔེར་ན། ནང་གི་དབང་པློ་གཟུགས་ཅན་པ་རྣམས་དང་། བདག་མེད་

དང་། སྒ་མི་རག་པ་དང་། དུ་ལན་གི་ལའི་མེ་ལ་བུའློ ། ལློག་གྱུར་གི་ཆློས་རྣམས་རེས་དཔག་

ཚད་མས་གཞལ་དགློས། ཕིའི་བེད་ལུགས་ལ་བརེན་ནས་ལློག་གྱུར་རློགས་ཐུབ། བ་སྤློད་ལློག་

གྱུར། མིག་གིས་ལློག་གྱུར་མི་མཐློང་།  

ལློག་གྱུར་གསུམ། དངློས་པློ་རེས་དཔག་གི་བེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་ལློག་གྱུར། ཡིད་ཆེས་རེས་

དཔག་གི་བེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་ཤིན་ཏུ་ལློག་གྱུར། གགས་པའི་རེས་དཔག་གི་བེད་པ་འཇུག་

པའི་ཡུལ་ཅུང་ཟད་ལློག་གྱུར་རྣམས་སློ། །
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ལློག་གླུ། གཞན་གིས་མ་ཐློས་པར་ལེན་པའི་གླུ།  

ལློག་གློས། ལློག་ཏུ་གློས་གཞི་བཏློན་པ།  

ལློག་བགློས། དངློས་རས་ལློག་ཏུ་བགློས་པ།  

ལློག་ངློས། ལློག་དང་ངློས་ཏེ། མངློན་སུམ་མ་ཡིན་པ་དང་མངློན་སུམ།  

ལློག་རྔན་སྤློད་པ། ལློག་རྔན་སྤློད་པའི་བ་བ།  

ལློག་རྔན་སྤློད་མཁན། རྔན་པ་སྤློད་མཁན་གི་གང་ཟག །

ལློག་རྔན་ལེན་པ། དབང་ཆ་བློད་སྤློད་བེད་ནས་གཞན་ལས་ལློག་རྔན་ལེན་པ།  

ལློག་ཆད། གཞན་གིས་མི་གློ་བའི་ཁ་ཆད་དམ་གློས་ཆློད། བློན་པློ་ལས་ནག་པ་ལ་དགའ་བ་རྣམས་

ཁློས་ཏེ་ཆློས་ཁིམས་བཤིག་རྒྱུའི་ལློག་ཆད་བས།  

ལློག་ཆློས། ① ལློག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཆློས་ཏེ་མི་མངློན་པའི་ཆློས། ② སློབ་མ་སྣློད་ལན་ཉུང་ཤས་ལ་

གསང་སྟབས་ཀིས་འཆད་འློས་པའི་གདམས་ངག་རྣམས་སློ། །

ལློག་ཇུས། ལློག་ཏུ་བས་པའི་ཇུས་དློན།  

ཀློག་ཇུས་འདིང་བ། ལློག་ཏུ་ཇུས་གཞི་གབས་སྒིག་བས་པ། ལློག་འཇབ། མི་མངློན་པར་གབ་པ། 

ལློག་འཇབ་ཀིས་དམག་རྒྱག་པ།  

ལློག་ཉན། གབ་ནས་ཉན་པའམ། ཕག་ནས་ཉན་པ།  

ལློག་ལ། གཞན་གིས་མ་ཚོར་བའི་ཕག་ལའམ། ཡིབས་ནས་ལ་བ།  

ལློག་ཏུ་བཤད་པ། གེང་ཡུལ་གང་ཟག་རང་གིས་མི་གློ་བར་ལློག་ཏུ་མི་གཞན་ལ་བཤད་པ།  

ལློག་གཏམ། ① གཞན་གིས་མི་ཚོར་བའི་ཆེད་དུ་རྣ་བའི་འཁིས་ནས་སྐད་སྒ་ཆུང་ངུས་བཤད་པ། ② 

གསང་བ་ལློག་ཏུ་བཤད་པའི་སྐད་ཆ།  

ལློག་དློན། ① གསང་བའི་དློན། ② ཤུགས་བསྟན་གི་དགློངས་པ།  

ལློག་མདའ། གསང་བའི་སློ་ནས་མེ་མདའ་སློགས་འཕངས་པ།  

ལློག་མདའ་རྒྱག་པ། མངློན་སུམ་མིན་པར་ལློག་ཏུ་མེ་མདའ་འཕེན་ནས་རེ་ངན་བསྒྲུབ་པ།  

ལློག་མདུད། ཨློག་མའི་འློག་གི་ཤ་རྒྱུས་ཀི་ཚིགས་རྡློག །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ལློག་འདུན། གསང་བའི་གློས་སམ། འདུན་མ།  

ལློག་བརྡ། གཞན་གིས་མི་ཚོར་བར་གཏློང་བའི་བརྡ། ཕན་ཚུན་ལློག་བརྡ་གཏློང་རེས་བེད།  

ལློག་བརྡུངས། གཞན་གིས་མ་ཚོར་བའི་སློ་ནས་ཉེས་རྡུང་བཏང་བ།  

ལློག་ན་མློ། ལློག་གྱུར།  

ལློག་ནས་ལྕགས་ཀྱུ་མ། ག་མ་ལྕགས་ཀྱུ་ལ་བུ་ཡློད་པའི་ནས་སྤུས་ལེགས་ཤིག །

ལློག་ནློར། སེར་ལ་སས་བཞག་པའི་ནློར་རས།  

ལློག་མནློ། །གཞན་གིས་མི་ཚོར་བར་གཏློང་བའི་བསམ་བློ།  

ལློག་ཕ། གཞན་གིས་མི་ཚོར་བའི་དཀྲུག་ཤིང་།  

ལློག་ཕང་། སར་ཀློང་པློ་ཞློ་ཁ་རློང་ཁུལ་གི་ས་གནས་ཞིག་གི་མིང་།  

ལློག་འཕང་། བ་ལང་གི་ཨློག་ཞློལ།  

ལློག་སྦངས་གཏློང་བ། གནའ་དུས་ཁིམས་ཁང་ནང་ཞུ་གཏུགས་བེད་མཁན་ཕློགས་གཉིས་ཐློག་མར་

དློ་བདག་ཕན་ཚུན་གདློང་བཤེར་བེད་དུ་མ་བཅུག་པར་ལློག་ཏུ་ཞུ་བ་ལེན་གི་ཡློད་པ་དང་དེ་

ནས་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀི་ཞུ་དློན་ཕློགས་འགལ་ཆེ་བའི་རིགས་ཐློན་ན་དློ་བདག་གཉིས་ཀ་མཉམ་

དུ་ཁིམས་སར་ངློ་འབློད་ཐློག །ཕན་ཚུན་ཤློད་རེས་བེད་དུ་འཇུག་གི་ཡློད། དེ་ཡང་དློ་བདག་

གཉིས་གློ་གནས་མཐློ་དམན་འདྲ་མཉམ་ཡིན་ན་གདློང་བཤེར་བེད་བཅུག་པ་དང་། འདྲ་མཉམ་

མིན་ན་གདློང་བཤེར་བེད་དུ་འཇུག་སློལ་མེད་ཚུལ་གསལ།  

ལློག་དབེན། ཟང་ཟིང་མེད་པའི་གནས།  

ལློག་འབེལ། ངན་པ་ལློག་འབེལ།  

ལློག་མ། ཨློག་མ། ལློག་མའི་ལྷ་གློར།  

ལློག་རྨེན། ལློག་མའི་རྨེན་གི་རིགས་ཤིག །ལློག་མ་འགག་པའི་ནད་ཅིག །

ལློག་སྨད། ལློག་ཏུ་དམའ་འབེབས་སམ་ངན་སྨད། མངློན་བསྟློད་ལློག་སྨད་ལྕེ་གཉིས་སྦྲུལ་ལར་བེད་པ།  

ལློག་ར། ཨློག་མའི་ར།  

ལློག་ཚོང་། ཁིམས་འགལ་གི་ཚོང་ངམ་ནག་ཚོང་།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལློག་མཚང་རེན་འབིན། རྫུན་རྐུབ་གསལ་པློར་རློལ་བ།  

ལློག་འཛིང་། མི་མངློན་པར་འཛིང་བ།  

ལློག་འཛུལ། གསང་ཐབས་ཀིས་འཛུལ་བ། ལློག་འཛུལ་འཁྲུག་སློང་།  

ལློག་ཞུ། མི་མང་བས་མི་ཤེས་པར་བ་སྟེ་གློང་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ།  

ལློག་ཟ། གཞན་གིས་མི་ཚོར་བར་བཟའ་རྒྱུའི་ལློ་ཆས།  

ལློག་ཟ་རྐུ་རྒྱག །དཔློན་རིགས་ཚོས་དབང་ཆ་བེད་སྤློད་ཅིང་ལློག་ཏུ་རྔན་པ་ལེན་པའི་དློན།  

ལློག་ཟ་ཁིམས་འགལ། རྒྱལ་ཁབ་གཞུང་གི་ལས་བེད་པས་སློ་སློའི་དབང་ཆ་གང་བྱུང་བེད་སྤད་དེ་

གཞུང་ངམ་གཞན་གི་རྒྱུ་ནློད་ལློག་ཟ་བས་ནས་ཁིམས་དང་འགལ་བ།  

ལློག་ཟ་ཚོགས་པ། གློང་འློག་གི་དཔློན་རིགས་རྣམས་ངན་མཐུན་བེད་ཅིང་ལློག་རྔན་ལེན་པར་

གཅིག་རྒྱབ་གཅིག་གིས་སྐྱློར་བའི་དློན་ཡིན།  

ལློག་ཟ་རུལ་སུངས། དཔློན་རིགས་རྣམས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་གི་བཅལ་ཁིམས་མི་སྲུང་བ་མི་སེར་ཀི་རྒྱུ་

ནློར་གཡློ་ཐབས་ཀིས་འཕློག་པ།  

ལློག་ཟས་ནག་ཆེན། སིད་གཞུང་དང་ལས་ཁུངས་ཅི་རིགས་ཀི་མི་སྣ་གང་རུང་གིས་དམིགས་བསལ་

གི་ལས་སྐལ་དང་དབང་ཆ་སློགས་ལ་བསྟེན་ནས་ལློག་བཟས་བས་པའི་ནག་ཉེས་ཆེན་པློ།  

ལློག་ཟློས་རིས་ཁ། ལློག་རྒྱུ་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་གི་རྒྱུ་ནློར་ཟས་པའི་གངས་ཀ 

ལློག་གཡློ། ལློག་གི་གཡློ་ཇུས།  

ལློག་གཡློ་ངན་ཇུས། མི་མངློན་པའི་གཡློ་ཐབས།  

ལློག་ལབ། རྒྱབ་ཏུ་ཤློད་པའམ། ཕག་ཏུ་ཤློད་པ། ཡིག་ཚད་ལེན་སྐབས་ཕན་ཚུན་ལློག་ལབ་མ་བེད། 

གདློང་ཐུག་མི་བཤད་པར་ལློག་ལབ་བས་པས་ཅི་ཕན།  

ལློག་ཤལ། ལློག་འཕང་དང་དློན་གཅིག །

ལློག་ཤལ་ཅན། [མངློན]བ་ལང་།  

ལློག་གཤློམ། གསང་བའི་ག་སྒིག །ངན་གཡློ་ལློག་གཤློམ་བེད་པ། ལློག་གཤློམ་ཡུན་རིང་བས་པ། 

ལློག་ངན་གབས་གཤློམ་དུས་ཡུན་རིང་པློ་བས་པ།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ལློག་བཤད། གང་ཟག་གང་དེའི་མི་ཚོར་བར་རྒྱབ་ལློག་ཏུ་ངན་བཤད་བེད་པ།  

ལློག་བཤར་བེད། ལློག་ཏུ་ངན་བཤད་བེད་པ།  

ལློག་གསློག །① བའི་ཨློག་མའི་འློག་གི་ཟས་གསློག་སྣློད། ② ལློག་ཏུ་རྒྱུ་ནློར་གསློག་པ།  

ལློག་གསློད། གཞན་གིས་མི་ཚོར་བར་གསློད་པ། འགན་ཟླ་བེད་མཁན་ཁ་གཏད་པ་ལློག་གསློད་

བཏང་བ། རྒྱལ་པློ་ལློག་གསློད་བས་པ། 

སྐ། ས་བའི་ལློག་པ་སྐ་བ་སྟེ་ཐུག་བ་སྐ་མློ་ལ་བུ།  

སྐ་ཅློག་གཉིས། སྐ་དང་ཅློག་ཅེས་པའི་ཡུལ་གི་མིང་དང་དེ་ལས་བྱུང་བའི་སྐ་བ་ལློ་ཙཱ་བ་དཔལ་

བརེགས་དང་ཅློག་ལློ་ཙཱ་བ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་རྣམ་གཉིས་ལ་ཟེར།  

སྐ་ཅློག་ཞང་གསུམ། ལློ་ཙཱ་བ་གཞློན་པ་གསུམ་སྟེ། དུས་རབས་བརྒྱད་པ་བློད་རྒྱལ་ཁི་སློང་སྐབས་

ཀི་ལློ་ཙཱ་བ་སྐ་བ་དཔལ་བརེགས་དང་། ཅློག་རློ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན། ཞང་ཡེ་ཤེས་སེ་གསུམ་གི་

བསྡུས་མིང་། ཞང་ཡེ་ཤེས་སེའི་མཚན་གཞན་ལ་བེེ་རློ་ཙཱ་ན་ཟེར།  

སྐ་ཕུག་སློམ་ཆུང་། སྐ་ཕུག་ཚོ་གསུམ་གི་ནང་ཚན་ལྷ་གློང་དུ་གཅན་ཚའི་རིགས་ལས་སྐ་ཕུག་སློམ་

ཆེན་གི་སྐུ་མཆེད་མགློན་པློ་ཟེར་བའི་སས་སུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་འགློ་སྟློད་

ཙམ་ཡིན། ཆུང་ངུ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། ཨན་ཆུང་གནམ་རློང་དུ་རེ་བཙུན་དམ་པའི་ཡློངས་འཛིན་

གི་ཡང་སིད་དུ་གགས་པ་ཞིག་གི་དྲུང་དུ་ཕེབས་ནས་མདློ་སགས་ཀི་ཆློས་བཀའ་མང་དུ་གསན་

ནས་སློམ་སྒྲུབ་གཙོ་བློར་མཛད། སྐུ་ཚེའི་སྨད་དུ་རི་བློ་རེ་ལྔར་ཕེབས་ཏེ་སྒྲུབ་པ་མཛད་བཞིན་

པའི་མུར་སྐུ་གཤེགས། དེ་ཡི་སྐུ་ཕེང་འགའ་ཞིག་བྱུང་བ་གཤམ་དུ་གསལ།  

སྐ་ཕུག་བློ་བཟང་དློན་གྲུབ། སྐ་ཕུག་སློམ་ཆུང་སྐུ་ཕེང་གསུམ་སྟེ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་ལྕགས་སྤེལ་

སྤི་ལློ་༡༧༤༠ ལློར་གདློང་རྣའི་ཡུལ་དུ་ཡབ་ལློ་མློ་དང་། ཡུམ་འབའ་གློའི་སས་སུ་འཁྲུངས། 

དགུང་ལློ་བདུན་ལ་ལྷ་རི་བློ་བཟང་འབྱུང་གནས་ཀི་དྲུང་དུ་རབ་བྱུང་མཛད། སྐུའི་ན་ཚོད་གཞློན་

ཤ་ལན་བཞིན་དུ་དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་ག་བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༨༢༧ 

ལློར་དགློངས་པ་མ་ངན་ལས་འདས།  

སྐ་བ། ① ཟན་དང་ཐུག་པ་སློགས་ས་མིན་གར་པློ། འབས་ཐུག་སྐ་བ། ཐུག་པ་སྐ་བ། ཐུག་པ་སྐ་ས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རན་པ། ② སར་བློད་ཀི་རིགས་རུས་ཤིག་སྟེ་ལློ་ཙཱ་བ་སྐ་བ་དཔལ་བརེགས་ཀི་རུས་རྒྱུད།  

སྐ་བ་དཔལ་བརེགས། ཁི་སློང་སེ་བཙན་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་ལློ་ཙཱ་བ་སྐ་ཅློག་ཞང་གསུམ་གི་ཡ་

གལ་ཞིག །

སྐ་བ་ཤཱཀ་དབང་ཕྱུག །མཚན་གཞན་མཚོ་སྨད་མཁན་ཆེནཟེར། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་

ལློ་༡༤༤༧ལློར་སྟློད་ལུང་གང་གློང་དུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་ཟུར་མཁར་

མཉམ་ཉིད་རྡློ་རེའི་སློབ་མ་ཕག་དཔློན་བསློད་ནམས་བཀྲ་ཤིས་སློགས་དམ་པ་དུ་མའི་ཞབས་

ལ་གཏུགས་ནས་རིག་གནས་སྤི་དང་ཁད་པར་གསློ་རིག་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་གྱུར། མཚོ་

སྨད་ལྷ་ཁང་གི་མཁན་པློ་མཛད་པས་མཚོ་སྨད་མཁན་ཆེན་ཞེས་གགས། གསློ་བ་རིག་པའི་

བསྟན་པ་སྤི་དང་ལྷག་པར་དུ་ཟུར་མཁར་བའི་གསློ་རིག་ཁིད་རྒྱུན་གི་བསྟན་པ་སེལ། གསུང་

རློམ་ཡངདཔག་བསམ་ལློན་ཤིང་སློགས་མཛད། སློབ་མའི་གཙོ་བློ་གང་བུ་ཆློས་རེ་དང་གསང་

ཕུ་དཔལ་རི་བ་བློ་གློས་རྒྱལ་པློ་སློགས་མང་པློ་བྱུང་། འདས་ལློ་ཞིབ་གསལ་མ་རེད།  

སྐ་རགས། སྐེད་པ་འཆིང་བེད།  

སྐ་རགས་ཅན། [མངློན]ས་གཞི།  

སྐ་རགས་ཡུལ། [མངློན]སྐེད་པ།  

སྐ་རིང་མཚོ། ཚྭ་མཚོ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་མཚོ་ཆེན་རློང་གི་དབུས་སུ་ཡློད།  

སྐ་ས་དགློན། མིང་གཞན་དུ་སྐ་སར་སར་འདུས་བཟང་ཆློས་གིང་ཟེར། འློད་པ་ངག་དབང་ཟླ་བས་

ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་རྨ་ལྷློ་རེབ་གློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

སྐ་ས། གར་པློ་དང་ས་པློ།  

སྐ་གསར་བློན་དགློན། ① རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༨༦༩ལློར་བློན་གི་བ་རེ་ཞིག་སྟློང་

ཉིད་བ་འཕུལ་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

ཆབ་ཆ་རློང་[གུང་ཧློ་རློང] ཁློངས་སུ་ཡློད།  སྐ་གསར་བློན་དགློན། ② རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་

མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༨༧༠ལློར་ཕག་བཏབ། འདེབས་མཁན་མི་གསལ། བློན་དགློན་ཡིན། ད་ལ་

མཚོ་སློན་ཆབ་ཆ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྐག །① དུས་ངེས་ཅན་གི་བར་ཆད་ཅིག །ལློ་སྐག །ཟླ་སྐག །ཞག་སྐག །དུས་སྐག །② རྒྱུ་སྐར་ཉི་

ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་གི་མིང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གདེངས་ཅན་ལྷ་མློ་དང་ཝའློ།།  

③ [རིང]རྒྱ་ཚོས།  

སྐག་གློས་ཁ་ལུགས་མ། གནས་དུས་སུ་བུ་མློ་རྣམས་རང་ལློ་སློ་བདུན་དང་། ཞེ་དགུར་སེབས་དུས་

ནག་རིས་ཀི་ཀེག་རིས་ལས་འབྱུང་བ་ལར་སྟློད་གློས་ཚོས་གཞི་སྣ་ཚོགས་སེལ་བའི་ཁ་བློ་ཞིག་

ཆེད་གཉེར་གིས་གློན་སློལ་ཡློད།  

སྐག་རིས། མི་སློ་སློའི་སྐྱེ་དུས་ལ་བརེན་ནས་ལློ་སློགས་ལ་བར་ཆད་ཡློད་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་

བེད་ཀི་རིས།  

སྐག་ལས་སྐྱེས། [མངློན]དུ་བ་མཇུག་རིང་།  

སྐད། ① སྐད་ཆའི་བསྡུས་ཚིག ② དློན་ལན་པ་དང་མི་ལན་པའི་མཉན་བའི་སྒ། འབྲུག་སྐད། ཁི་

སྐད། བ་སྐད། སྙིང་རེའི་སྐད། འུར་སྐད། སྡུག་སྐད། སྐད་ཕ་བ། སྐད་སློམ་པ། སྐད་འབིན་པ། 

སྐད་གག་པ། ཁུ་བྱུག་གིས་སྐད་འདློན་པ། ③ ལློ་གགས་ཟེར་གསུམ་གི་དློན། སང་ཉིན་ཡློང་གི་

ཡིན་སྐད། ཁློང་ཡློན་ཏན་ཅན་ཡིན་སྐད།  

སྐད་ཀི་ང་རློ། སྐད་ཀི་གདངས་ཏེ། སྐད་ཆ་བཤད་པ་དང་དཔེ་ཆ་ཀློག་པ་སློགས་ཀི་སྒ་གདངས།  

སྐད་ཀི་ཡན་ལག་དྲུག །འགྱུར་བ་དང་། ཁུག་པ། འདེགས་པ། འཇློག་པ། སློམ་པློ། ཕ་བ་སྟེ་དྲུག ། 

སྐད་དཀར་པློ། གཞས་སློགས་ཀི་སྐད་རྣློན་པློ་རྣ་བར་མི་སྙན་པ།  

སྐད་གག །[ཐ་མི་དད་པའི་ལས་ཚིག] གག་པ་སྟེ་སྒློག་པ། ཐློ་རེངས་བ་སྐད་གག །ཉིན་མློ་ཁི་སྐད་

གག །གནམ་ནས་འབྲུག་སྐད་གགས་ཞེས་པ་ལར།  

སྐད་གགས། མིང་གགས། སྐད་གགས་ཡློངས་སུ་ཁབ་པ། སྐད་གགས་ཆེན་པློ། ཁློང་སྨན་པ་མཁས་

པ་སྐད་གགས་ཡློད་པ་ཞིག་རེད།  

སྐད་རྒྱག་པ། སྐད་སྒ་སྒློག་པ། སྐད་རྒྱག་བརྡ་གཏློང་བ། བ་སྐད་རྒྱག་པ་སློགས།  

སྐད་སམ། རླུང་འཕིན་གསར་འགྱུར་སློགས་རྒྱང་བསྒགས་ཀི་རིག་རལ་སྣ་ཚོགས་ཉློན་ཆས་ཞིག་

སྟེ། རྒྱ་སྐད་དུ 收音机 ཟེར། འདི་ནི་ཞིང་འབློག་མི་དམངས་ཀིས་བཏགས་པའི་མིང་ཞིག་ཡིན།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐད་སྒྱུར། ① སྐད་རིགས་གཉིས་ཕན་ཚུན་བསྒྱུར་མཁན་གི་མི། ② སྐད་དང་ཡི་གེ་བསྒྱུར་བའི་བ་

བའི་ལས་ཀི་དློན། 

སྐད་སྒ། སྐད་དམ་སྒ། མི་མང་པློའི་སྐད་སྒ། དབིན་སྐད་དུ་voice ཟེར།  

སྐད་སྒ་གདམ་བང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་voice menu ཟེར།  

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་voice input ཟེར།  

སྐད་སྒ་ཕིར་འདློན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་voice output ཟེར།  

སྐད་སྒ་མིང་རགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་voice signature ཟེར།  

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་voice control ཟེར།  

སྐད་སྒ་ཚོད་འཛིན་མ་ལག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་voice control system ཟེར།  

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་voice controller ཟེར།  

སྐད་སྒ་ཡ་ལེན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་voice response ཟེར།  

སྐད་སྒ་ཤན་འབེད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་voice recognition ཟེར།  

སྐད་འགག་ཏློ། མགིན་པ་འགག་ནས་སྐད་གསལ་པློ་མེད་པ།  

སྐད་འགགས། རླུང་མཁིས་བད་ཀན་ཁག་ལ་སློགས་པའི་རྐྱེན་གིས་གེ་བ་ནད་ཕློག་ནས་སྐད་འགག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

པའི་ནད་རིགས་ཤིག །

སྐད་འགགས་ཀི་ནད། སྐད་འགགས་ནད་ཀི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི་ཟས་དང་སྤློད་ལམ་དམན་ལྷག་ལློག་པ་དང་། 

གློ་བུར་གི་གདློན་ལ་སློགས་པས་འདུ་བ་འཁྲུགས་ཏེ་ནད་བསྐྱེད་པར་བེད་དློ །  

སྐད་འགགས་ནད་རིགས་བདུན། ༡ རླུང་ལས་གྱུར་པ། སྐད་རེས་ཆེ་རེས་ཆུང་གི་འཕེལ་འགིབ་ཆེ་

བ། གེ་བར་ག་མས་གང་སྙམ་བེད་ཅིང་རྩུབ་ལ་ཚ་བ། ༢ མཁིས་གྱུར། གེ་བ་ཚ་ཞིང་སྐམ་པ། 

ཚིག་མི་ཐར་སྟེ་སྨྲ་མི་རུང་བ། ༣ སྤི་ལློ་ཁག་ལས་གྱུར་པ། དྲག་ཤུལ་གི་ལས་དང་། ཟས་བཅུད་

ཆེན་རིགས་ཀི་གནློད། གེ་བ་དམ། ༤བད་གྱུར། མགུལ་བ་འགག །སྐད་དམའ། གེ་བ་འཛེར། 

༥ཟད་བེད། དུ་བས་བདུགས་པ་ལ་བུའི་ཚོར་བ་དང་། ནང་དུ་བྲུད་པའི་ཚོར་སྣང་སྐྱེ། ༦ཚིལ་

གྱུར། སྐད་འགགས་པ་ནི་ལུས་ཚོ་ཆེས་པའི་རྐྱེན་ལས་ཤེས་ས། ༧ དས་ཆད། གེ་བ་ན་ལ་སྐད་

བཏློན་མི་ནུས་པ།  

སྐད་བརྒྱབ་པ། སྐད་ཤུགས་ཆེན་པློ་བསྒགས་པ། ཀུ་ཅློ་འདློན་པའི་སྒ།  

སྐད་འགྱུར། ① གཞན་ཡུལ་དུ་ཡུན་རིང་བསད་ནས་རང་ཡུལ་གི་སྐད་དང་ཡུལ་སྐད་གཞན་གཉིས་

འདྲེས་མར་གྱུར་པའི་སྐད་གདངས། ② སྐད་རིགས་གཅིག་ནས་སྐད་རིགས་གཞན་ཞིག་ཏུ་

སྒྱུར་བ། སྐད་སྒྱུར་ཉིས་སྦྲེལ།  

སྐད་ངན། ① བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་སྐད། ② སྡུག་བསལ་བའི་སྐད།  

སྐད་ངན་ཤློར་བ། སྡུག་སྐད་ཤློར་བ།  

སྐད་ངློ་ཆློད། ཐློས་པའི་སྒ་ལས་མི་ངློ་ཤེས་པ། ཁ་པར་ནང་ཁློང་གི་སྐད་ངློ་ཤེས་ཀི་མི་འདུག །

སྐད་ཅ། སྐད་ཆ་དང་གཅིག །

སྐད་ཅིག །སྐད་ཅིག་མའི་བསྡུས་ཚིག །

སྐད་ཅིག་དཀྲློང་བསྐྱེད། ལྷ་སྐུ་དཀིལ་འཁློར་དང་བཅས་པ་གློ་བུར་དུ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་གསལ་

འདེབས་པ།  

སྐད་ཅིག་གཅིག་དང་ལན་པའི་ཤེས་རབ། ས་བཅུ་པའི་མཐར་རྡློ་རེ་ལ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་

གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་བའི་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཟད་པར་སངས་པ་ལ་ཟེར།  
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སྐད་ཅིག་ཆ་མེད། རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་སྐད་ཅིག་ས་ཕི་མེད་པའི་དངློས་པློ་སྟེ། དུས་ཤིན་

ཏུ་ཐུང་བ་ལས་ཀང་ཆེས་ཐུང་བ་ཞིག །

སྐད་ཅིག་འདློད་ལན། [མངློན]ཕུག་རློན།  

སྐད་ཅིག་དབུགས། [མངློན]སམ།  

སྐད་ཅིག་མ། ཡུད་ཙམ་མམ། ཐང་ཅིག་སྟེ་དུས་ཡུན་ཧ་ཅང་ཐུང་ངུ་ཞིག་ཡིན་པ་འདི་ལ་རང་རྒྱུད་པ་

མན་ཆད་ཀིས་སྐྱེས་བུའི་སེ་གློལ་གཅིག་གི་ཡུན་ཚད་ཆ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔར་ཕེ་བ་རེར་འཛིན་ཅིང་

ཐལ་འགྱུར་བས་ཆ་སུམ་བརྒྱ་དང་རེ་ལྔར་ཕེ་བའི་ཡུན་དུ་འདློད།  

སྐད་ཅིག་མ་གཅིག །འདི་ལ་དུས་ཀི་ཐུང་བའི་མཐར་ཐུག་གི་མིང་ཞིག་སྟེ། དེ་ནི་གློང་དུ་བཤད་མ་

ཐག་པའི་སྐད་ཅིག་ཅེས་པ་དེ་ཡིན།  

སྐད་ཅིག་མ་གཉིས། དུས་མཐའི་སྐད་ཅིག་མ་དང་བ་རློགས་ཀི་སྐད་ཅིག་མ།  

སྐད་ཅིག་མ་བཞི། དུས་འཁློར་གི་གཞུང་ལས་གསུངས་པའི་སྐད་ཅིག་མ་བཞི་ནི། ༡ རྣམ་པ་སྣ་

ཚོགས་པའི་སྐད་ཅིག་མ། ༢ རྣམ་པར་ཉམས་པའི་སྐད་ཅིག་མ། ༣ རྣམ་པར་སྨིན་པའི་སྐད་ཅིག་

མ། ༤ མཚན་ཉིད་མེད་པའི་སྐད་ཅིག་མ་བཅས་ཡིན།  

སྐད་ཅིག་མའི་རེན་འབེལ། སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་འབྱུང་བའི་རེན་འབེལ། སྐད་ཅིག་མའི་དློན་རློགས་ནས་

ཚེ་གཅིག་གིས་སངས་རྒྱ་བ། གློང་གསལ་སྐད་ཅིག་གཅིག་དང་ལན་པའི་ཤེས་རབ་སྟེ། སློམ་

ལམ་རྡློ་རེ་ལ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེས་ཤེས་སྒིབ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་སངས་ནས་ཕིན་ཆད་སྐྱེ་

བ་འདིའི་རེན་ལ་སངས་རྒྱས་པ་དེ་ནི་ཚེ་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱས་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན།  

སྐད་ཅིག་མའི་སྦློར་བ། དུས་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་མཁེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་ཅིག་ཅར་དུ་རྣམ་པ་

བེད་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབློར་མཐར་ཐུགས། སྐྱེ་བ་ལ་དབང་བ། བསམ་གཏན་ལས་མ་

ཉམས་བཞིན་དུ་འདློད་པར་སྐྱེ་བ་ལེན་པའློ། །

སྐད་ཅིག་མའི་སྦློར་བའི་ཆློས་བཞི། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུ་ལས་སྦློར་བ་བཞིའི་ཆློས་སློ་དྲུག་གི་

ནང་ཚན། སྐད་ཅིག་མའི་སྦློར་བ་མཚོན་བེད་ཀི་ཆློས་བཞི་སྟེ། རྣམ་པར་སྨིན་པ་མ་ཡིན་པའི་

སྐད་ཅིག་མའི་སྦློར་བ་དང་། རྣམ་པར་སྨིན་པའི་སྐད་ཅིག་མའི་སྦློར་བ་དང་། མཚན་ཉིད་མེད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

པའི་སྐད་ཅིག་མའི་སྦློར་བ་དང་། གཉིས་སུ་མེད་པའི་སྐད་ཅིག་མའི་སྦློར་བ་བཅས་བཞིའློ། །

སྐད་ཅིག་ཙམ། དུས་ཡུན་ཐུངབའི་དློན་ཡིན།  

སྐད་ཅིག་འློད། [མངློན]གློག །

སྐད་ཅིག་གསལ་བ། སྐད་ཅིག་འློད་དང་དློན་གཅིག །

སྐད་ཅློར་བརྒྱབ། འུར་སྒ་ཆློབ་སྒ་ཆེན་པློར་བསྒགས་པ།  

སྐད་ཆ། ① བརློད་བའི་དློན་གང་ཕན་ཚུན་བཤད་རེས་བ་བའི་ནང་དློན། ② འཕིན་ནམ་ལན། བདག་

གིས་སྐད་ཆ་བཟང་པློ་ཞིག་ཐློས་པ་འདི་ལ་སྟེ། སྐད་ཆ་གསར་པ་ག་རེ་འདུག །ངའི་སྐད་ཆར་

ལན་གང་ཡང་མ་བྱུང་།  

སྐད་ཆ་འདྲི་བ། ༡ གནས་ཚུལ་ཤེས་རློགས་བེད་ཆེད་གཞན་ལ་སྐད་ཆ་འདྲི་བ། ༢ ཁིམས་ཐློག་ནས་

ཉེས་ཅན་ལ་རློག་ཞིག་བེད་པ།  

སྐད་ཆའི་གེང་གཞི། བརློད་གཞི། གློས་བསྡུར་གི་སྐད་ཆའི་གེང་གཞི།  

སྐད་ཉན་པ། སྒ་སྐད་རྣ་བས་ཉན་པ།  

སྐད་སྙན་སྒྱུར་བ། དབངས་སྙན་སྒློག་པའམ། གེ་འགྱུར་བེད་པ།  

སྐད་སྙན་པློ། ① རྣ་བ་འཇེབས་པ་དང་ཡིད་དུ་འློང་བའི་སྒ་གདངས། ② [མངློན]བ་ཀ་ལ་པིང་ཀ 

སྐད་གཉའ། སྐད་ཤུགས། ཁློའི་སྐད་གཉའ་ཆག་འདུག །

སྐད་གཉིས་པ། ① སྐད་གཉིས་ཤེས་མཁན། ② [མངློན]ནེ་ཙོ།  

སྐད་གཉིས་སྨྲ་བ། སྐད་རིགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཤེས་པའི་ལློ་ཙཱ་བ་སྟེ། སྐད་སྒྱུར་མཁན།  

སྐད་གཉིས་ཤན་སྦར། གློ་དློན་གཅིག་པའི་ཡིག་རིགས་ཁག་གཉིས་མཉམ་དུ་བསྒིགས་པ།  

སྐད་མཉེན་པ། གེ་འགྱུར་བདེ་བའི་སྐད་གདངས།  

སྐད་བརན། བག་ཆ།  

སྐད་བཏང་བ། མིང་སློགས་ནས་བློས་པ།  

སྐད་ཐུང་། ① དུས་ཡུན་ཐུང་ཙམ་ལས་མི་འདློན་པའི་སྐད་གདངས། ② ཐག་ཉེ་ས་ནས་ཚུར་འབློད་

པའི་ངག །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐད་མཐུན་པ། ① སྐད་ལུགས་གཅིག་པ། ② སྐད་ཀི་གདངས་མཐུན་པ།  

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

དབིན་སྐད་དུ་speakerphone ཟེར།  

སྐད་དློད། སྐད་ཀི་ཚབ། བློད་ཀི་ཐམས་ཅད་ཅེས་པའི་སྐད་དློད་དུ་རྒྱ་གར་བས་སརྦ་ཟེར།   

སྐད་གདངས། སྐད་སྒ་གང་ཞིག །ཕ་བ་དང་སློམ་པ། དྲག་པ་དང་ཞན་པ། མཐློ་བ་དང་དམའ་བ། སྙན་

པ་དང་རྩུབ་པ་སློགས་རང་རང་གི་ཐུན་མིན་ཁད་ཆློས་སྟློན་པ་ལ་གདངས་ཟེར། སྐད་ཀི་སྒའམ། 

རྣམ་པ། སྐད་གདངས་སྙན་པློ།  

སྐད་གདངས་བསྐྱར་སྒིག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་speech restitution ཟེར།  

སྐད་གདངས་རྒྱུས་ལློན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་speech understanding ཟེར།  

སྐད་གདངས་བརྡ་རགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་speech signal ཟེར།  

སྐད་གདངས་འདྲེས་གྲུབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་speech synthesis ཟེར།  

སྐད་གདངས་ནང་འཇུག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་speech input ཟེར།  

སྐད་གདངས་དཔེ་རྣམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་speech pattern ཟེར།  

སྐད་གདངས་དཔེ་པང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་speech template ཟེར།  

སྐད་གདངས་ཕིར་འདློན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་speech output ཟེར།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྐད་གདངས་དབེ་ཞིབ་མ་ལག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་

སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་speech analysis system ཟེར།  

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

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་speech control ཟེར།  

སྐད་གདངས་གཞློག་རླབས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་speech clipping ཟེར།  

སྐད་གདངས་ཟླློས་གངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་speech frequency ཟེར།  

སྐད་གདངས་ཤན་འབེད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་speech recognition system ཟེར།  

སྐད་གདངས་ཤན་འབེད་མ་ལག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་

སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་speech recognition system ཟེར།  

སྐད་གདངས་ཨང་གངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་speech coding，speech encoding ཟེར།  

སྐད་གདུང་དབུ་མཛད། དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་དུས་དཀིལ་ཙམ་ལ་ལྷ་ས་སྐད་གདུང་ནང་དུ་སྐུ་

འཁྲུངས། ཁློང་གིས་རང་གི་མེས་པློའི་དྲུང་ནས་ལྷ་བིས་བསབ་པས་བིས་ལ་མངའ་བརེས། ཁློང་

གི་ཕག་རྒྱུན་གི་བརམ་བ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་མང་པློ་ཞིག་ཕློ་བང་པློ་ཏ་ལའི་ཞལ་ཐང་གི་གས་སུ་

ཡློད་པར་གགས།  

སྐད་བརྡ། ངག་ཐློག་གི་བརྡའམ། གློ་བརྡ། སྐད་བརྡ་འཕློད་ཀི་མི་འདུག །

སྐད་བརྡ་སྒིག་བཀློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་language setting ཟེར།  

སྐད་བརྡ་གཙོ་བློ། 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།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐད་བརྡ་ཤན་འབེད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་speech recognition ཟེར།  

སྐད་བརྡ་ཤློད་སྟངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་speaking mode ཟེར།  

སྐད་བརྡའི་ཁློར་ཡུག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་language environment ཟེར།  

སྐད་བརྡའི་སྒིག་སློལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་language rule ཟེར།  

སྐད་བརྡའི་ཆགས་ཚུལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་language construct ཟེར།  

སྐད་པར། དེང་རབས་གློག་ཆས་ཤིག །སྐད་སྒ་ཆེན་པློར་ཐློན་པའི་རག་དུང་ཁའི་དབིབས་ཅན་ཁློམ་

འབློད་བེད་ཆས་ཤིག །

སྐད་པར་འཁློལ་འཛིན། སར་ལྷ་སའི་མི་དམངས་ནས་སྨློན་ལམ་གི་དུས་སུ་སྐད་པར་བཏང་ཆློག་པ་

ཚོགས་ཆེན་ཞལ་ངློར་དགློངས་པ་ཞུས་པའི་འཁློལ་འཛིན།  

སྐད་པློ་ཆེ། སྐད་གགས་ཆེན་པློ།  

སྐད་འཕང་། སྐད་གདངས།  

སྐད་འཛེར། གེ་བ་འཛེར་ཏེ་སྐད་ཇི་བཞིན་མི་ཐློན་པ།  

སྐད་ཟུར་ཆག་པ། ཐློག་མའི་སྐད་ཀི་སྒ་གདངས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་སྟེ་བག་རི་ལ་བག་རི་བརློད་པ་ལ་བུ།  

སྐད་ཟུར་ཉམས་པ། སྐད་ཟུར་ཆག་པ་དང་དློན་གཅིག །

སྐད་གཟེངས། སྐད་གསང་ངམ། སྐད་འཕང་།  

སྐད་བཟང་① སྐད་གསང་མཐློ་བ། ② སྐད་སྙན་པློ།  

སྐད་འུར། མི་མང་འཚོགས་ནས་སྐད་སྒ་ཆེན་པློ་སྒློག་པ།  

སྐད་ཡིག །སྐད་ཆ་དང་ཡི་གེ བློད་ཀི་སྐད་ཡིག །རྒྱའི་སྐད་ཡིག །ས་རབས་ཀི་སྐད་ཡིག །མི་རིགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཀི་སྐད་ཡིག །

སྐད་རབས་གཉིས་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་second-generation languageཟེར།  

སྐད་རིགས། མི་རིགས་མི་འདྲ་བའི་སྐད་རིགས་ཏེ། དཔེར་ན། བློད་སྐད་དང་། རྒྱ་སྐད་ལ་བུ། སྐད་

རིགས་མི་འདྲ་བ།  

སྐད་རིགས་བདུན་བརྒྱ་ཉི་ཤུ མངློན་པ་མཛོད་དུ་དེ་འདྲ་བཤད་ཀང་དློན་དངློས་ཀི་སྐད་རིགས་སློ་

སློའི་གངས་འདྲེན་བས་པར་མ་ཐློང་།  

སྐད་རིགས་ཆེན་པློ་བཞི། སར་རྒྱ་གར་གི་སྐད་རིགས་བཞི་སྟེ། སཾ་སྐྲ�་ཏ་ནི་ལེགས་སྦར་གི་སྐད་

དང་། པ་ཀྲ�་ཏ་ནི་རང་བཞིན་གི་སྐད། པི་ཤ་ཙི་ནི་ཤ་ཟའི་སྐད། ཨ་བ་བྷྲཾ་ཤ་ནི་ཟུར་ཆག་གི་

སྐད་དེ་བཞིའློ། །  

སྐད་རིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ། སར་རྒྱ་གར་ནས་བསྒྱུར་བའི་ཆློས་དཔེ་རྣམས་ལས་དེ་ལར་

གསུངས་པ་མང་ཡང་དློན་དངློས་སྐད་རིགས་གང་གང་ཡིན་པ་གངས་འདྲེན་པ་ནི་མ་མཐློང་།  

སྐད་རིགས་བཞིས་ལུང་འདློན་པ། སློན་དུ་དགེ་སློང་རྣམས་གསློ་སྦློང་ཚོགས་སྐབས་དགེ་སློང་

བགེས་པ་ཞིག་གིས་སློ་ཐར་གི་མདློ་གསུང་དགློས་པ་ལ། དགེ་སློང་བགེས་པའི་གས་གནས་

བརན་སྒ་གཅན་འཛིན་གིས་སཾསྐྲ�་ཏའི་སྐད་དུ་གསུངས་པ་དང་། གནས་བརན་འློད་སྲུང་གིས་པ་

ཀྲི་ཏ་སྟེ་ཡུལ་མི་རང་བཞིན་པའི་སྐད་དུ་གསུངས་པ་དང་། གནས་བརན་ཀཏྱ་ཡ་ནས་པི་ཤ་ཙིའི་

སྐད་དུ་གསུངས་པ། གནས་བརན་ཉེ་བར་འཁློར་གིས་ཟུར་ཆག་གི་སྐད་དུ་གསུངས་པ་བཅས་

ལས་མདློ་ཉན་མཁན་རྣམས་ཀིས་གློ་བ་ལེན་ཚུལ་མི་འདྲ་བར་བྱུང་བའི་དབང་གིས། སྒ་གཅན་

འཛིན་གི་རེས་འབངས་པ་རྣམས་ལས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡློད་པར་སྨྲ་བའི་སེ་པ་བྱུང་། འློད་སྲུང་

གི་རེས་འབངས་པ་རྣམས་ལས་ཕལ་ཆེན་སེ་པ་བྱུང་། ཀཏྱ་ཡ་ནའི་རེས་འབངས་པ་རྣམས་ལས་

གནས་བརན་པའི་སེ་པ་བྱུང་། ཉེ་བར་འཁློར་གི་རེས་འབངས་པ་རྣམས་ལས་མང་པློས་བཀུར་

བའི་སེ་པ་བྱུང་བར་འདུལ་བའི་གཞུང་མང་ཆེ་བ་རྣམས་ལས་གཅིག་མཐུན་དུ་གསུངས་ཡློད།  

སྐད་རིང་། ① གདངས་རིང་པློར་འདློན་པའི་སྐད། ② ཐག་རིང་ནས་ཕར་ཚུར་འབློད་པའི་བརྡ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཏློང་གི་ངག །

སྐད་ལུགས། སྐད་རིགས་སློ་སློའི་ནང་གསེས་ཡུལ་ལུང་མི་འདྲ་བའི་སྐད་ཆའི་འགློ་སྟངས་སམ་ཤློད་

སྟངས། དཔེར་ན། ཁམས་སྐད་དང་། དབུས་སྐད། གཙང་སྐད་ལ་བུ། ལུང་པ་རེ་རེ་ལ་སྐད་

ལུགས་རེ་རེ།  

སྐད་ལློག །① རང་གི་ལུང་པའི་ཡུལ་སྐད་ལས་གཞན་པའི་ཡུལ་སྐད་སྨྲ་ལ་སྐད་ལློག་རྒྱག་ཅེས་ཟེར། 

དཔེར་ན། ཨ་མདློའི་མིས་དབུས་གཙང་གི་སྐད་བརྒྱབ་ན། མི་དེས་སྐད་ལློག་རྒྱག་ཅིབ་

འདུག །ཅེས་ཟེར་སློལ་ཡློད། ② ལྷ་སའི་ཁ་སྐད་དུ། སྐད་ཅློར་ཆེ་བ། ཚོགས་འདུའི་གལ་དུ་སྐད་

ལློག་མ་རྒྱག །ཟེར་བ་ལ་བུ།  

སྐད་ཤློར་བ། ① སྡུག་བསལ་ལམ། འཇིགས་སྐྲག་གིས་སྐད་ཐློན་པ། དངངས་སྐྲག་སྐྱེས་ཏེ་སྐད་

ཤློར་བ། གཡང་དུ་ལྷུང་གབས་བས་པས་སྐད་ཤློར་བ། ② འུ་ཐུག་པའི་གཏམ་ཐློན་པ། ཚ་ནད་

མ་བཟློད་པར་སྐད་ཤློར་བ། ཉིན་མཚན་དལ་ཁློམ་མེད་པའི་ལས་བེལ་གིས་ཇི་ཙམ་མནར་ཀང་

སྐད་ཤློར་མ་མློང་། ③ སྐད་གདངས་ཉམས་པ།  

སྐད་གསང་། སྐད་ཀི་གདངས། སྐད་གསང་མཐློན་པློས་དགའ་འབློད་བེད། སྐད་གསང་མཐློན་པློས་

སྙན་ཚིག་ཀློག །

སྐད་གསང་པློ། སྐད་གདངས་གསལ་ཞིང་མཐློ་བ། སྐད་གསང་པློ་ཕློགས་ཀུན་ལ་གློ །

སྐད་གསར་བཅད། འབི་ཀློག་མི་བདེ་བའི་བརྡ་རིང་འགའ་ཞིག་གི་ཟུར་དློར་ཏེ་ཀློག་འདློན་བདེ་བའི་

ཡིག་སྐད་གཏན་ལ་ཕབ་པ་གསུམ་སྟེ། བཙན་པློ་ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་ནས་མངའ་བདག་ཁི་རལ་

པ་ཅན་ཡན་ཆད་དུ་སྐ་ཅློག་ཞང་གསུམ་ལ་སློགས་པས་བཀས་བཅད་ལན་གཉིས་བས་ཤིང་

བཀས་བཅད་གསུམ་པ་ནི་ལྷ་བ་མ་ཡེ་ཤེས་འློད་ཀི་དུས་སུ་བློན་པའི་ལློ་ཙཱ་བ་ཆེན་པློ་རིན་ཆེན་

བཟང་པློ་ནས་དརྨ་པཱ་ལ་བ་དྲའི་བར་དུ་བློན་པ་རྣམས་ཀིས་བས་པ་ཡིན།  

སྐད་གསལ།སྐད་ཀི་སྒ་མཐློན་པློའམ། གསལ་པློ། ཐག་རིང་ནས་མེ་སྒློགས་ཀི་སྐད་གསལ་ལ་མི་

གསལ་ཞིག་གློ་བྱུང་།  

སྐན། མནའ་འམ། ཐ་ཚིག །སློན་དུ་རེ་དང་སྦར་ནས་དགག་སྒ་ཤུགས་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་གཅློད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཀི་ཕད་ཅིག །འགློ་རེ་སྐན། བེད་རེ་སྐན། ཡློད་རེ་སྐན།  

སྐབས། ① དུས་དང་ཚེ། དེང་སྐབས། བེལ་བ་ཆེ་སྐབས། མཚམས་འཇློག་སྐབས། གནས་སྐབས། 

② བར་མཚམས་སམ། དུས་མཚམས། བར་སྐབས་ཤིག །ཚོགས་འདུ་སྐབས་དང་པློ། སྐེད་

པའི་སྐབས། དཀུ་སྐབས། ③ རློམ་ཡིག་སློགས་ཀི་སེ་ཚན་དང་ལེའུ། སྐབས་གསུམ་པ། 

སྐབས་བར་མ། ཁློན་བསློམས་སྐབས་བཅུ་ཡློད།  

སྐབས་སྐབས། མཚམས་མཚམས། སྐབས་སྐབས་སུ་ངལ་གསློ་རྒྱག་གི་འདུག །རི་བློའི་རེད་པར་

སྐབས་སྐབས་སུ་སྨུག་པ་འཐིབས།  

སྐབས་འཁེལ་བ། དུས་སྐབས་སུ་བབས་པ། གློ་སྐབས་དང་ཁ་ཐུག་འཁེལ་བ།  

སྐབས་འགའ། ཐེངས་རེ་གཉིས་སམ། དུས་ལ་ལ། སྐབས་འགར་ལངས་ཤིང་སྐབས་འགར་འཇགས། 

སྐབས་འགར་དམ་ཞིང་སྐབས་འགར་ལྷློད།  

སྐབས་བཅར་དགློས་མཚམས། སྐབས་དང་བསྟུན་པའི་དགློས་མཁློ་བྱུང་དུས་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན།  

སྐབས་བཅློ་ལྔ། བློད་ཀི་གསློ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ལག་ལེན་སྐབས་སུ་གསློ་བའི་ནད་རིགས་

ཀི་ལ་དབེ་བ་བཅློ་ལྔར་ཕེས་ཡློད་པ་ནི། དེང་དུས་ནུབ་ལུགས་སྨན་ཁང་ནང་དུ་ཕི་ནད་སེ་ཚན་

དང་། ཁློག་ནད་སེ་ཚན། དབང་པློའི་ནད་ཀི་སེ་ཚན། མློ་ནད་སེ་ཚན་སློགས་དབེ་ཚུལ་དང་

རིགས་གཅིག་ཡིན་འདུག །གསློ་བ་རིག་པའི་དློན་ཐམས་ཅད་སྐབས་བཅློ་ལྔར་འདུས་པའི་ཚུལ་

དུ་བཤད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་བརློད་བ་ཉེས་པ་གསུམ་གསློ་བའི་སྐབས་སློགས་བཅློ་ལྔའི་

བསྡུས་མིང་སྟེ། དང་པློ་རླུང་སློགས་ཉེས་པ་གསུམ་གསློ་བའི་སྐབས་དང་། གཉིས་པ་མ་ཞུ་བ་

སློགས་ཁློང་ནད་གསློ་བའི་སྐབས་དང་། གསུམ་པ་ཚ་བ་སྤི་སློགས་ཚད་པའི་ནད་གསློ་བའི་

སྐབས་དང་། བཞི་པ་མགློ་བློ་སློགས་ལུས་སྟློད་ཀི་ནད་གསློ་བའི་སྐབས་དང་། ལྔ་པ་སྙིང་

སློགས་དློན་སྣློད་ཀི་ནད་གསློ་བའི་སྐབས་དང་། དྲུག་པ་ཕློ་མློའི་གསང་གནས་ཀི་ནད་གསློ་བའི་

སྐབས་དང་། བདུན་པ་སྐད་འགགས་སློགས་ཐློར་བུའི་ནད་གསློ་བའི་སྐབས་དང་། བརྒྱད་པ་

འབས་སློགས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་རྨ་གསློ་བའི་སྐབས་དང་། དགུ་པ་ཉེར་སྤློད་སློགས་བིས་པ་གསློ་

བའི་སྐབས་དང་། བཅུ་པ་སྤི་དང་བེ་བག་སློགས་མློ་ནད་གསློ་བའི་སྐབས་དང་། བཅུ་གཅིག་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབྱུང་པློ་སྨྱློ་བེད་སློགས་གདློན་ནད་གསློ་བའི་སྐབས་དང་། བཅུ་གཉིས་པ་རྨ་སྤི་སློགས་

མཚོན་གིས་སྣད་པའི་རྨ་གསློ་བའི་སྐབས་དང་། བཅུ་གསུམ་པ་སྦར་བ་སློགས་དུག་ནད་གསློ་

བའི་སྐབས་དང་། བཅུ་བཞི་པ་བཅུད་ལེན་གིས་རྒས་པ་གསློ་བའི་སྐབས་དང་། བཅློ་ལྔ་པ་རློ་

ཙ་བའི་སྦློར་བས་ཁུ་བ་གསློ་བའི་སྐབས་ཏེ། དེ་ལར་སྐབས་བཅློ་ལྔ་ཡློད་པར་ཤེས་པར་

བའློ། །གློང་གི་དབེ་བ་ཕེ་སྟངས་འདི་ནི་དེང་དུས་ཀི་ཚན་རིག་གི་སྨན་གི་ཕི་ནད་སེ་ཚན་དང་། 

ནང་ནད་སེ་ཚན། རུས་ནད་སེ་ཚན། དབང་ནད་སེ་ཚན་སློགས་ཀི་དབེ་བ་ཕེ་སྟངས་དང་

མཚུངས་སློ། །

སྐབས་མཆིས། དུས་ཚོད་ཡློད་པ།  

སྐབས་རེད་པ། གློ་སྐབས་ཐློབ་པ།  

སྐབས་བསྟུན། བབ་ལ་གཞིགས་པ། སྐབས་བསྟུན་གང་བདེ་བེད། སྐབས་བསྟུན་བསྙད་འཚོལ།  

སྐབས་བསྟུན་ཁེ་གཉེར། གློ་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་ཁེ་ཚོང་རགས་ཐབས་བེད་པ།  

སྐབས་བསྟུན་འཁློན་སློག །གློ་སྐབས་བཙལ་ནས་དག་ལན་སློག་པ།  

སྐབས་བསྟུན་གངས་རིམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་random number sequence ཟེར།  

སྐབས་བསྟུན་བཅློལ་ལེན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་random access ཟེར།  

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་random network ཟེར།  

སྐབས་བསྟུན་ཕུང་དཀྲུག །གློ་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་ཕ་མ་བཅུག་པ།  

སྐབས་བསྟུན་མྱུར་གསློག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་random ཟེར།  

སྐབས་བསྟུན་ཟིང་སློང་། གློ་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་ཟིང་ཆ་སློང་མཁན།  

སྐབས་བསྟུན་གསློག་ཁ། 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།  ༼ ཀ ༽

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་random memory card ཟེར།  

སྐབས་ཐློག །གནས་སྐབས་རིང་།  

སྐབས་ཐློབ། འདི་ལ་ཀློག་སྟངས་གཉིས་ལ་གློ་བ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཏེ། ① དང་པློར། སྒ་ལྕི་བ་ཐློག་

མར་འཇློག་ནས། སྐབས་’ཐློབ། ཅེས་ཀློག་ན་བ་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་ཞིང་གློ་སྐབས་བྱུང་བའི་དློན་ལ་

གློ །ཞབས་འདེགས་ཞུ་བའི་སྐབས་ཐློབ་སློང་ལ་བུ། ② གཉིས་པར། སྒ་ལྕི་བ་མཇུག་ཏུ་འཇློག་

སྟེ། སྐབས་ཐློབ། ཅེས་ཀློག་ན་མིང་རྐྱང་སྟེ། ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་པའི་གློ་བ་ལེན་དགློས་པའི་

དློན་ཏེ། དབིན་སྐད་དུ་context ཟེར།  

སྐབས་ཐློབ་ཀི་གློ་བ། མིང་ཚིག་གང་ཞིག །སྐབས་དེའི་བརློད་དློན་དང་བསྟུན་ནས་གློ་བ་ལེན་དགློས་

པ་ལས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དློན་འདིའློ་ཞེས་ཐག་ཆློད་པ་མེད་པའི་མིང་ཞིག་ཡིན།  

སྐབས་ཐློབ་མ་ཕེ་བའི་མིང་ཙམ་ལ་རློད་པ། གནད་དློན་ཞིག་ལ་རློད་གེང་བེད་སྐབས་རློད་གཞི་དེ་

ཡི་ཁུངས་རིགས་མཐུན་པ་རྣམས་དཔང་དུ་བཞག་ནས་རློད་པ་མ་བས་པར། སྐབས་དློན་དང་

མཐུན་མི་མཐུན་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྒིགས་ནས་རློད་པ་བེད་མི་རུང་བ། དཔེར་ན་མདློ་ཕློགས་

རྒྱུ་མཚན་དུ་བཟུང་ནས་གསང་སགས་ལ་སྐྱློན་བརློད་བེད་པ་དང་། གསང་སགས་གསར་མ་

རྒྱུ་མཚན་དུ་བཟུང་ནས་གསང་སགས་ས་འགྱུར་རིང་མ་ལ་སྐྱློན་བརློད་བེད་པ། དེ་བཞིན་

གསང་སགས་ས་འགྱུར་རྒྱུ་མཚན་དུ་བཟུང་ནས་གསང་སགས་གསར་མ་ལ་སྐྱློན་བརློད་བེད་

པ་ལ་བུ་སྐབས་དློན་དང་མ་འཚམས་པའི་རློད་གེང་ཡིན་པར་གསུངས།  

སྐབས་དང་དུས་མེད་པ།གློ་སྐབས་མ་རེད་པའི་དློན།  

སྐབས་དང་པློའི་དངློས་བསྟན་རློག་པ། གཟུང་འཛིན་གང་རུང་དུ་མངློན་པར་ཞེན་པའི་བློ།  

སྐབས་དེར། དེའི་ཚེ། དེའི་དུས་སུ་ཞེས་པའི་དློན།  

སྐབས་དློན། ① སྐབ་ཐློབ་ཀི་གློ་དློན་དང་དློན་གཅིག །

སྐབས་སུ་བབ་པའི་དློན། འཕློས་གཏམ་བཞག་སྟེ་སྐབས་དློན་བརློད་པ། ② ད་ལ་བའི་གནས་ཚུལ། 

དབིན་སྐད་དུ་context ཟེར།  

སྐབས་སློད། ① ནམ་དུས་མ་ཡིན་པ་སྐབས་སྐབས་སུ་གཉེན་གི་ཁིམ་དུ་སློད་པ། ② གློག་ཀད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་

pause ཟེར།  

སྐབས་ཕིན་པ། ① དཀུ་སྐབས་ཕེད་པ། ② གློ་སྐབས་ཐློབ་པ་དང་། ཤར་བ། ཕན་ཚུན་གློས་བསྡུར་

བེད་པའི་སྐབས་ཕིན་པ། བེལ་བ་ལང་བའི་སྐབས་ཕིན་པ།  

སྐབས་ཕེད་པ། ① དུས་སྐབས་ཡློང་བར་བས་པ། ② དཀུ་སྐབས་ཕེད་པ་སྟེ་སྐེད་པ་ཕ་བ།  

སྐབས་འཕལ། ① ལམ་སེང་དང་། དུས་ཐློག །ཕར་འགངས་མེད་པར་སྐབས་འཕལ་དུ་ཤློག །ནད་

གཞི་བྱུང་སྟེ་སྐབས་འཕལ་དུ་སྨན་བཅློས་བས། ② རེ་ཞིག་དང་། གནས་སྐབས། ད་རེས་

སྐབས་འཕལ་གི་འཆར་གཞི་ཞིག་བཏིང་ཡློད།  

སྐབས་བབ། ① དུས་དེ་ཉིད་ལ་འཁེལ་བ། སྐབས་བབ་ཀི་དགློས་མཁློ། སྐབས་བབ་ཀི་ལས་འགན། 

② དུས་སུ་སེབས་པ།  

སྐབས་སྦར། ① བབ་གཞིགས་པ། བཀའ་མངག་གནང་རྒྱུ་གང་ཡློད་སྐབས་སྦར་གིས་གནང་སྐྱློང་

ཡློད་པ་ཞུ། སྐབས་སྦར་གི་གཏམ་བརློད། སྐབས་སྦར་གི་བཀློད་པ། ② སློ་དང་སེའུ་ཁུང་གི་

མེ་ལློང་དང་རུ་གཉིས་སྦློར་བེད་ཀི་ལྕགས།  

སྐབས་སྦར་གི་ཉེས་པ། ནག་ཉེས་ཆེ་ཆུང་གི་གནས་ཚུལ་དང་སྦར་བའི་ཉེས་ཆད།  

སྐབས་འབེད་པ། ① ས་ཕིའི་དུས་མཚམས་ཀི་སྐབས་འབེད་པ། ② ལས་འགློ་རློམ་པ། ལས་དློན་

བེད་པའི་སྐབས་ཕེ་ནས་ཟླ་གསུམ་སློང་།  

སྐབས་མིན་བསྟློད་པའི་རྒྱན། སྙན་ངག་རློམ་ཚུལ་གི་དློན་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཡུལ་གང་

ལ་བསྟློད་པ་གཏློང་བའི་སྐབས་སུ་མ་བབ་ཀང་། འཕལ་རྐྱེན་ལ་བརེན་ནས་ཡུལ་དེ་ལ་གློ་བུར་

དུ་བསྟློད་པའི་རྒྱན་ཞིག །

སྐབས་མེད། ① བར་མཚམས་མེད་པ། ངལ་གསློ་བེད་པའི་སྐབས་མེད། ② དུས་ཚོད་མེད་པ། 

བསམ་བློ་གཏློང་སྐབས་མེད་པ།  

སྐབས་མཚམས། ① གློ་རིམ་གི་མཚམས། ལས་ཀ་ས་ཕི་སྐབས་མཚམས་སློ་སློར་བཀློད་སྒིག་

བེད་པ། ② དུས་ལ་བབ་པའི་མཚམས། སྐབས་མཚམས་བབ་བསྟུན་གིས་འཛུགས་སྐྲུན་བེད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཚོགས་འདུ་འཚོག་པའི་སྐབས་མཚམས་སུ་གློས་བསྡུར་ནན་པློ་བེད་པ།  

སྐབས་འཚོལ། དུས་སྐབས་འཚོལ་བ། སྐབས་འཚོལ་མགློ་བདེ་བེད་པ། སྐབས་འཚོལ་ཚོང་རྒྱག །

སྐབས་འཚོལ་རིང་ལུགས། བཟློ་བཅློས་རིང་ལུགས་ཀི་མངློན་ཚུལ་ཞིག །

སྐབས་འཛོལ་གློང་ཉེན། སྤིར་ནག་ཉེས་མེད་ཀང་སྐབས་འགར་ཆབ་སིད་ལམ་ལུགས་འགྱུར་བ་ལ་

བརེན་ནས་གནློད་འཚེ་ཕློག་མཁན་གི་མིང་།  

སྐབས་རེ། དུས་ཚོད་འགའ་ཞིག་གི་ཚེ།  

སྐབས་གསུམ་བཏུང་བ། [མངློན]ལྷའི་བདུད་རི།  

སྐབས་གསུམ་གནས། [མངློན]མཐློ་རིས།  

སྐབས་གསུམ་པ། [མངློན]ལྷ་སྤིའི་མིང་སྟེ། སྐྱེ་བ་དང་གནས་པ། འཇིག་པ་བཅས་ཀི་སྐབས་གསུམ་

ལས་མེད་པ་དང་། ཡང་ན་སློན་གི་གནས་སྐབས་དང་། ད་ལའི་གནས་སྐབས། ཕི་མའི་གནས་

སྐབས་གསུམ་ཤེས་པས་མིང་དེ་ལར་བཏགས་པ།  

སྐབས་གསུམ་དབང་། [མངློན]བརྒྱ་བིན།  

སྐམ། ① སར་བློད་ཀི་རིགས་རུས་ཤིག་སྟེ། དེའི་གནས་ཡུལ་སྐྱིད་ཆུའི་བང་རྒྱུད་དེང་སང་གི་མལ་

གློ་གློང་དཀར་རློང་ཁློངས་ཡིན། ② བཞློན་མ་མིན་པའི་གནག་ཕྱུགས་ཀི་མིང་སྟེ། འབི་སྐམ། 

③ ཆུ་མེད་ན་ཤིང་སློང་སྐམ་ལ་ཉེ་ཞེས་པ་ལར་སྐམ་པའི་དློན་ལའང་འཇུག །

སྐམ་སྐམ། བཀའ་གདམས་ཀི་དགེ་བཤེས་བ་ཡུལ་བའི་སློབ་མ་ཁློམ་གཞེར་རིན་པློ་ཆེ་འློད་ཟེར་

སེང་དགུང་ལློ་སློ་བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༡༣༧ ལློར་བཏབ་པའི་བཀའ་

གདམས་དགློན་པ་ཞིག་སྟེ། ཀླུང་ཤློད་ཁུལ་དུ་ཡློད།  

སྐམ་སྐམ་དགློན། དགློན་པ་འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་

ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

སྐམ་སྐམ་པ་དགེ་བཤེས་སྐྱློ་སྟློན། སྐམ་སྐམ་དགློན་གི་གདན་རབས་གཉིས་པ་ཡིན། རབ་བྱུང་

གཉིས་པའི་མེ་ར་སྤི་ལློ་༡༡༢༦ ལློར། གློག་གི་མདའ་སྐྱློ་གློང་དུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་གསུམ་

པ་ལ་ཁློམ་གཞེར་རིན་པློ་ཆེ་དང་མཇལ། དགུང་ལློ་ཞེ་བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ལྕགས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡློས་སྤི་ལློ་༡༡༧༡ ལློར་སྐམ་སྐམ་གི་གདན་སར་ཕེབས། གྲྭ་ཚོགས་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་དུ་འཕེལ། 

དགུང་ལློ་དློན་ལྔ་པ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༢༠༠ ལློར་སྐུ་གཤེགས།  

སྐམ་སྐློམ། ཚ་བའི་དུས་སུ་མཆུ་སྐམ་པ་དང་། ཁ་སྐློམ་པའི་བསྡུས་ཚིག །ཚ་བས་གདུངས་ཏེ་ཁ་

སྐམ་སྐློམ་གི་དུས་སུ་ཆུ་ཞིག་བྱུང་ན་ཅི་མ་རུང་།  

སྐམ་ཀྲློག་གེ རབ་ཏུ་སྐམ་པ། ཁེད་ཀི་གཟུགས་པློ་སྐམ་ཀྲློག་གེ་བར་ལུས་འདུག །སེམས་རྒྱུད་གློང་

པློ་སྐམ་ཀྲློག་གེར་ལུས།  

སྐམ་སྐྱེད་བཅུ་ཟུར། སློན་བློད་གཞུང་གིས་གཞུང་འབྲུ་བཀའ་འཇུག་བེད་སྐབས་ཁལ་བཅུ་ཐམ་པ་

ལ་བཅུ་ཆ་གཅིག་སྐམ་ཆག་བཏང་སྟེ་རིས་སྤློད་ལེན་བེད་སློལ་ཡློད་པ་མ་ཟད། དེ་འདྲའི་གཞུང་

འབྲུ་ནས་བུ་ལློན་གཏློང་སྐབས་འབྲུ་ཁལ་བཅུ་ལ་སྐྱེད་ཁ་འབྲུ་ཁལ་གཅིག་བསྣན་པས་ཁལ་བཅུ་

གཅིག་སྤློད་དགློས་པ་རེད།  

སྐམ་སྐྱེས། ས་སྐམ་སར་སྐྱེས་པ།  

སྐམ་སྐྱེས་བིན་ཚལ། ཆུ་སེར་དང་ཚ་བ་སེལ་ཞིང་སྐྲངས་པ་འཇགས་པར་བེད།  

སྐམ་འཁློལ། ཆབ་ཚད་ཀིས་ན་ཚུལ་ཞིག །

སྐམ་གློང་། སྐམ་པློ་དང་གློང་པློ། ས་སྐམ་གློང་། ཤ་གློང་པློ། ཤིང་ཆ་སྐམ་གློང་།  

སྐམ་གློག །① ཆར་མེད་པར་གློག་འཁྱུག་པ། ② བཞའ་མེད་པའི་ཀློག་རས།  

སྐམ་རྒྱགས། ལམ་རྒྱགས་ཟ་ཆས་སྐམ་པློ།  

སྐམ་སྒློགས། རྨ་མེད་པའི་རུས་ཆག་སྟེང་དུ་སྦར་རྒྱུའི་ཤིང་ལས་བཟློས་པའི་རྨ་ཆས་འབློར་དཀྲིས་

ཤིག་གི་མིང་སྟེ། རེ་བཙུན་གཡུ་ཐློག་གསར་མས་མཛད་པའི་ཆ་ལག་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་

ལག་ལེན་དམར་ཁིད་ཡིག་ཆུང་ལས་སྐམ་སྒློགས་ནི། རྨ་མེད་པར་བཀུར་བའློ ། ཞེས་གསུངས།  

སྐམ་སྒིག །འཕྲུལ་ཆས་སློགས་ལ་ཚོད་ལའི་སློ་ནས་ལྷུ་ཆས་སྒིག་སྦློར་བེད་པ།  

སྐམ་ཆག་བཅུ་ཟུར། སར་བློད་གཞུང་གི་འབྲུ་བཀར་འཇུག་སྐབས་བཅུ་ཟུར་གཅིག་སྐམ་དཔྱར་

བཅག་སྟེ་རིས་སྤློད་ལེན་བེད་པའི་བརི་སྟངས་ཤིག །

སྐམ་ཆས། འཛིན་ཆས་སམ། ཁིམ་ནང་གི་དངློས་ཆས།  



  147  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྐམ་ཆུང་། མགར་བའི་སྐམ་པ་ཆུང་བ།  

སྐམ་ཇ་བརྒྱབ་པ། ཇ་ཁུ་མ་ཡིན་པ།  

སྐམ་རིད། བཞའ་ཐག་ཕལ་ཆེར་ཆློད་ནས་སྐམ་ལ་ཉེ་བ། ལློ་མ་སྐམ་རིད། ཉུང་མ་སྐམ་རིད། མེ་ཏློག་

སྐམ་རིད།  

སྐམ་ཐག་ཐློད་པ། རབ་ཏུ་བསྐམས་པ།  

སྐམ་ཐག་ཐག །བཞའ་ཐག་རྦད་དེ་ཆློད་པ། གློན་ཆས་བཀྲུས་རེས་སྐམ་ཐག་ཐག་བས་ནས་

གློན་ན་ལེགས།   

སྐམ་ཐལ། ཕྱུག་ལྷས་ཀི་ཐལ་བ།  

སྐམ་ཐློག །ཀམ་ཐློག་དང་དློན་གཅིག །སེ་དགེའི་ས་མིང་ཞིག །

སྐམ་སེབ། གསེར་ཤློག་སྦློར་ཐབས་ཤིག །

སྐམ་དྲས། སློབ་ཕྲུག་གིས་དཔེར་བལ་བའི་ཆེད་དུ་དགེ་རྒན་གིས་སྦང་ཤིང་ངློས་སུ་སྣག་ཚ་མེད་

པར་བིས་པའི་ཡི་གེ་ལ་སྐམ་དྲས་བརྒྱབ་པ་ཟེར།  

སྐམ་གནློན། བློད་མདའི་སྐམ་པ་འཐེན་བེད་ལྕགས་སྐམ།  

སྐམ་པ། ① དངློས་པློ་འཛིན་སྤད། ལག་པ་ཚ་དུས་ཀི་སྐམ་པ་དང་། ཚེར་མ་ཟུག་དུས་ཀི་རྡློག་པ། 

མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཛིན་བེད་དང་། ལག་གློགས་སློ། །② མློ་ཕྱུགས་འློ་ཐག་ཆློད་པ། འབི་

སྐམ་པ། མཛོ་མློ་སྐམ་པ། མ་མློ་སྐམ་པ། ③ མེ་མདའི་སྐམ་པ། ④ ཆུ་མེད་པ་སྟེ་གཤེར་བའམ། 

རླན་པ་ལས་ལློག་པ། ཤིང་སྐམ་པ། སྨན་གི་ཡློན་ཏན་སྐམ་པ།  

སྐམ་པའི་འཁློལ་འཛིན། སར་ལྷ་ལན་སྨློན་ལམ་གི་དུས་སུ་ལྷ་སའི་མི་དམངས་སློ་སློའི་ཁང་ཐློག་ཏུ་

དངློས་པློ་ཉི་མར་སྐམ་འགེམས་བས་འཐུས་ཚོགས་ཆེན་ཞལ་ངློར་དགློངས་པ་ཞུས་འཁློལ་གི་

ངློས་སྦློར་འཛིན་ཐམ།  

སྐམ་པློ། ① རླན་གཤེར་མེད་པ། ལློ་མ་སྐམ་པློ། ས་ཞིང་སྐམ་པློ། ② ཤ་ཤེད་ཉམས་པ་དང་རིད་པ། 

ལུས་པློ་སྐམ་པློ། སློ་ཕྱུགས་ཀི་ཤ་ཤེད་སྐམ་པློ། བསློད་བདེ་སྐམ་པློ།  

སྐམ་དཔྱ་བཅུ་ཟུར། སར་བློད་གཞུང་གི་འབྲུ་བུན་གཏློང་སྐབས་ངློ་བློ་ཁལ་བཅུ་རེ་ལ་སྐྱེད་ཁལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཅིག་རེ་ལེན་པའི་བརི་སྟངས་ཤིག །

སྐམ་ཕློགས། སར་ག་པ་དང་བན་གཡློགས་ལ་འབྲུ་རིགས་མ་གཏློགས་ཇ་ཆང་སློགས་གཏུང་བ་མེད་

པའི་ག་ཕློགས་ཀི་སློལ་ཞིག །

སྐམ་འཕྲུ་མ། [ཡུལ]དབར་ཀའི་དུས་སུ་གློ་བུར་བཞློ་རྒྱུ་མེད་པའི་འབི་མློ་ལ་གློ་དགློས།  

སྐམ་བིས། སློལ་པིར་སློགས་ཀིས་བིས་པའི་རི་མློ་རགས་པ། སྐམ་བིས་རི་མློ།  

སྐམ་སྨྱུག །སྣུམ་སྣག་བླུགས་པའི་སྨྱུ་གུ་ཞིག་ཏེ། སྨྱུག་ཁམ་ནི་ལྕགས་རིལ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་

སྣུམ་སྣག་ནི་ལྕགས་རིལ་གི་མཐའ་སྐློར་ནས་འཛག་ཏེ་རི་མློ་ཤར་གི་ཡློད།  

སྐམ་དམག །སྐམ་སར་དམག་འཐབ་བེད་མཁན་དམག་དཔུང་།  

སྐམ་ཚག །① ལུས་ཀི་ཤ་ཞན་པ་དང་། ② མིག་ནད་ཀི་བེ་བག་མིག་སྐམ་ཞིང་མི་བདེ་བ་དང་རྩུབ་

ཅིང་བསེར་བུས་གནློད་པ་ཞིག །

སྐམ་ཚོགས། བཟའ་བཏུང་མེད་པར་ཚོགས་པ་འཚོགས་པ།  

སྐམ་མཛེ། ཤ་རློའི་ནང་ནས་ཁག་དང་ཆུ་སེར་མི་འབྱུང་ཞིང་མིག་ཁད་ཀིས་ཡློ་བར་འགྱུར་བའི་མཛེ་

ནད་རིགས་ཤིག །

སྐམ་ཞིང་། ཆུ་གཏློང་ས་མེད་པའི་ཞིང་ཁ།  

སྐམ་ཟན། ཟ་ཆས་སྐམ་པློའི་རིགས།  

སྐམ་ཟུག །ཚད་ནད་སློགས་ཀི་སློན་བསུའི་ཟུག་རྔུ།  

སྐམ་ཟློག །ཇ་དང་རས་ཆ་སློགས་སྐམ་པློའི་རིགས་ཀི་ཚོང་ཟློག །

སྐམ་འློན། ནད་ཀིས་རྐྱེན་པས་རྣ་བ་འློན་པའི་ནད་ཅིག །

སྐམ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན། ཞི་བེད་སྐམ་ལུགས་ཀི་ཐློག་མའི་སློབ་དཔློན་ཞིག་ཡིན། འདི་ལ་ཀམ་ཡེ་

ཤེས་རྒྱལ་མཚན་ཡང་འབི་སློལ་འདུག །རབ་བྱུང་དང་པློའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༠༧༨ལློར་འཁྲུངས། 

གྲྭ་མངློན་དབང་ཕྱུག་འབར་གི་སློབ་མ་ཡིན། རེན་དགེ་སློང་ཡིན། ཆློས་ཕར་ཕིན་ལ་མཁས་པ་

ཡིན། ལན་གཅིག་ཁམས་སློམ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱན་དང་ལྷན་དུ་གྲྭ་མངློན་གི་ཕག་ཕིར་དུ་ཀགས་

པ་ཞེས་པའི་གློང་དུ་ཕིན། གྲྭ་མངློན་གིས་ཡློན་བདག་ས་བདག་གིས་གནློད་པ་ཞིག་ལ་ཕག་ན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

རྡློ་རེའི་དབང་མཛད་པའི་ཤུལ་དུ་སློབ་མ་གཉིས་པློས་སྦིན་སེག་བརྒྱ་ཚར་བཏང་བས། གདློན་

ཁློས་ཏེ་སྐམ་དགློན་གཉིས་ཀར་སྐྲན་ནད་ཀིས་ཟིན། ཁམས་སློམ་ནང་དུ་དམུ་ཆུ་ཞུགས་ནས་

ཕིས་མཛེ་ནད་ཀིས་ཟིན། དེའི་དུས་སུ་ཕ་དམ་པ་རྒྱལ་དུ་དགེ་འདུན་གི་གཡློག་ཡུན་རིང་མཛད་

ནས་བཞུགས་ཡློད་པའི་སྐབས་ཡིན། ཉིན་ཞིག་དམ་པ་རྒྱལ་གི་ན་ཁར་སྐྱློ་བསངས་ལ་བློན་

པས། ཁམས་སློམ་ཀང་དེ་ན་འདུག་པར་ཁློ་ལ་ནད་ཀིས་ཟུག་ལངས་པས། དམ་པས་སློམ་པ་

ནའམ་གསུངས་པས། ཁློས་ལན་ཇི་བཞིན་མ་སྟེར། ཕི་ཉིན་ཡང་དེ་བཞིན་དྲིས་པས། སློམ་པས། 

ན་བ་ཡིན་ཁློད་རང་ལ་ཐབས་ཀང་ཡློད་དམ་ཟེར། དམ་པས། ཁེད་རང་ཡློན་ཏན་གིས་སློས་པ་

ཞིག་འདུག །ཐབས་ཁློད་རང་ལ་ཡློད་པ་མིན་ནམ་གསུངས་པས། སློམ་པར་ངེས་ཤེས་སྐྱེས་ཏེ། 

ཅིས་ཀང་གདམས་པ་ཞིག་གནང་རློགས་ཞུས་པས། དེར་དམ་པས་ཤེར་ཕིན་གི་གདམས་པ་

གནང་བས་ནད་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཆར་དུ་སློས་པས་ངློ་མཚར་སྐྱེས་ཏེ། མཆེད་པློ་བ་མ་སྐམ་ལ་

འཕིན་བཏང་ནས། འདི་ན་རྒྱ་གར་གི་བ་མ་གྲུབ་ཐློབ་ངློ་མཚར་ཅན་ཞིག་འདུག །ངའི་ནད་ཀང་

དྲག་པས་ཁེད་རང་ཡང་ཞུས་ཟེར་བས། སྐམ་གིས་གཅེན་པློ་བཏང་ནས་ཞུ་བ་ཕུལ་བས། དམ་

པས་ཡློན་བདག་རི་རྡློར་བསྟན་ཟེར་བ་ཞིག་གི་འབུམ་ལ་རབ་གནས་མཛད་པའི་སྐབས་དང་

འཁེལ་བས་ཞལ་གིས་མ་བཞེས། སར་ནན་གིས་ཞུས་པས། ནད་པའི་མིང་ལ་ཅི་གསུངས། 

སྐམ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་ཡིན་ཞུས་པས། འློ་ན་ཕན་ཐློགས་པར་འདུག་གསུངས་ང་འློང་

གསུངས། དེ་ནས་སྐམ་གི་གཅེན་པློ་ཕིར་ལློག་སྟེ་བ་མ་དེ་ངློ་མཚར་ཅན་ཞིག་འདུག །གནངས་

འབློན་པས་གབས་བའློ་ཟེར། དེའི་ནུབ་མློཨྲ་ཁ་བ་བབས། ནང་པར་ནམ་ལངས་མ་ཐག་ཏུ་ཨ་

ཙ་ར་ཅིག་ང་དུ་བློན་པས། ཁེད་ཕ་དམ་པ་ཡིན་ནམ་བས་པས། ཡིན་ཟེར། ཁེད་ནང་པ་འབློན་

རྒྱུ་མ་ཡིན་ནམ་ཞུས་པས། བར་ཆད་བྱུང་དློགས་ནས་ད་ནང་རང་འློང་བ་ཡིན་གསུངས། ཁ་བ་

ལ་འློ་བརྒྱལ་བས་པས། རང་པས་ཁ་བ་ལ་མ་རེག་གསུངས། ང་ཚོས་སློ་ཕེས་མེད་པས་ཁེད་

ཀི་ཇི་ལར་ཕེས་ཞུས་པས། ང་ལ་རིག་པ་ལ་ཐློགས་རྡུག་མེད་གསུངས། དེ་ནས་ཉེ་འབེལ་བ་

སློགས་ཐམས་ཅད་ཕག་དང་བསྙེན་བཀུར་བས། ཚོགས་པའི་གསེབ་ཏུ་བརྡའི་ངློ་སྤློད་ཅིག་

མཛད་པས་སྐམ་ངེས་ཤེས་སྐྱེས་ནས། མི་མངས་ཁི་གསེབ་ཏུ་ཆློས་ཟབ་མློ་འདི་ལར་གསུངས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ་རེ་འཕངས་སྙམ་པ་དང་། དམ་པའི་ཞལ་ནས། བརྡ་མིག་ཅན་གིས་མཐློང་བ་ཡིན། མིག་མེད་

ཀིས་མི་མཐློང་གསུང་སྟེ། གཞན་ལ་གློ་བ་མི་གདའ་འློ། །དེར་ཞག་བཅུ་བཞི་བཞུགས་པ་ལ་

ཞག་ལྔ་གེང་མློལ་མཛད། ཞག་དགུ་ཆློས་ཐུན་དུ་བཅུག་ནས་གསུངས་ཏེ། སྐབས་དང་པློ་ལ་

ནད་ཐློག་ཏུ་སྐློར་བ་དང་སློམ་ཐློག་ཏུ་སྐློར་བ་གཉིས་གཉིས་སུ་ངློ་སྤད། བར་དུ་བདེན་བཞི་དང་། 

སྐྱབས་འགློ་དང་། ཐློར་བུ་པ་རྣམས་གསུངས། ཞག་བཅུ་བཞི་ལློན་ནས་ང་འགློ་གསུང་། 

བཞུགས་པར་ཞུས་པས་མ་གནང་། རེས་སུ་མཇལ་བར་ཞུས་པས། རྒྱ་ནག་རི་རེ་ལྔ་ལ་ཡེ་

ཤེས་ཀི་མཁའ་འགློ་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་པས་དེར་གསློལ་བ་ཐློབ་གསུང་། སར་ཡང་མ་

བདེ་བ་བྱུང་ན་སུ་ལ་འདྲི་ཞུས་པས། རབ་རིག་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཡིན་པས་སྒློ་

འདློགས་ནང་རང་གི་སེམས་ཐློག་ནས་ཆློད། འབིང་འཕགས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉིན་ཡིན་

པས་མདློ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་ལ་ལློས། ཐ་མ་གང་ཟག་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཡིན་

པས། ང་དང་མི་འཕད་པས་མཆེད་པློ་ཉམས་ཅན་དང་གེང་མློལ་གིས། ལློ་བརྒྱད་ལ་སློམས། དེ་

ནས་མངློན་པར་ཤེས་པ་འཆར་ཡློང་། དེ་ནས་མདློ་རྒྱས་འབིང་གི་བཤད་པ་རློམས་གསུངས། 

སྐམ་གིས་ང་ལ་དེ་ཙམ་སློམ་ལློང་མེད། ཁློག་པའི་ནང་ན་སྐྲན་མང་པློ་ཡློད། གྲྭ་པ་མངློན་ཤེས་

ཅན་གིས་ཟླ་བ་གསུམ་ན་འཆི་བར་ལུང་བསྟན་ཞུས་པས། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་སློམ་

པ་ལ་མགློ་ན་བ་ཙམ་ཡང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རློ། བ་བ་ལ་སློགས་པ་གསུངས་ནས་བཞུད་

དློ། །དེ་ནས་སྐམ་གིས་བསློམས་པས་སྐྲན་རྣམས་མློད་ལ་ཕན། ལློ་བརྒྱད་ནས་མངློན་པར་ཤེས་

པ་འཆར། མངློན་རློགས་བརྒྱད་ཀར་བཤད། སྡུད་པའི་སྟེང་དུ་མདློ་རྒྱས་འབིང་དྲངས་ནས་ཀང་

བཤད། སྐམ་ལ་སློབ་མ་ཡས་བརྒྱུད་དང་མས་བརྒྱུད་གཉིས་སུ་གེས་པའི་ཡས་བརྒྱུད་ནི། 

འཁུན་འཛིན་ཡང་དབེན་པ་དབང་ཕྱུག་རྡློ་རེ་དང་། རྒྱམ་ཤེས་རབ་བ་མ་གཉིས་ནས་བརྒྱུད་དེ་

འཕེལ་རྒྱས་ཕིན་པ་དང་། མས་བརྒྱུན་ནི། སྒློ་ཆློས་བརློན་དང་། རེ་རྒན་སློགས་ལས་མཆེད་དེ་

འཕེལ་བ་ནི་མས་བརྒྱུད་ཡིན་ནློ། །མཐར་དགུང་ལློ་ཞེ་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ས་ཕག་

སྤི་ལློ་༡༡༡༩ལློར་སྐུ་གཤེགས།  

སྐམ་རིད། ལུས་ཤིན་ཏུ་སྐམ་ལ་སྟློབས་ཞན་པ།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྐམ་རླློན། ① སྐམ་པློ་དང་རླློན་པའི་བསྡུས་ཚིག །② ཆུ་མང་ཉུང་གི་རླློན་ཚད།  

སྐམ་ལམ། ཆུ་ཐློག་མིན་པའི་སྐམ་སའི་འགློ་ལམ།  

སྐམ་ལུགས། དགེ་བཤེས་གྲྭ་པ་མངློན་ཤེས་ཀི་སློབ་མ་སྐམ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གིས་ཕ་དམ་པ་

སངས་རྒྱས་ཀི་མན་ངག་དང་མཐུན་པར་མངློན་རློགས་བརྒྱད་བཤདམདློ་སྡུད་པའི་སྟེང་དུ་

རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་སྦར་ནས་གསུངས་པ་ལས་སློབ་མ་ཡས་བརྒྱུད་དང་མས་བརྒྱུད་

གཉིས་བྱུང་བ་རྣམས་ཡིན།  

སྐམ་ཤ ཤ་སྐམ་པློ།  

སྐམ་ཤས། སྐམ་པའི་ཚད་དམ ཆ་ཤས། ས་སྐམ་ཤས་ཆེ་ན་སློན་ལ་བཞའ་མི་ཁུག །

སྐམ་གཤེར་དུ་གནས་པའི་སློག་ཆགས། སྐམ་ལ་གནས་པའི་སློག་ཆགས་བ་དང་རི་དྭགས་སློགས་

དང་། གཤེར་བ་ཆུའི་ནང་དུ་གནས་པའི་སློག་ཆགས་ངང་པ་དང་ཉ་སློགས་ཚང་མ།  

སྐམ་བཤད། ཁ་ཡློད་ལག་མེད་ཀི་ཚིག་སྟློང་པ་བཤད་པ།  

སྐམ་ས། མཚོ་དང་མཚེའུ་གཙང་པློ་སློགས་མིན་པའི་ས་ཆ། ཉ་མློ་སྐམ་སར་ཐློན་པ་ཇི་བཞིན་གྱུར།  

སྐམ་ས་ཆེན་པློ། ① རླན་གཤེར་མེད་པའི་ས་ཆ། ② གིང་ཆེན་ཐློག་གི་སྐམ་ས།  

སྐམ་སའི་འབྲུ། སྐམ་ཞིང་ངམ་ཆུ་མ་དྲངས་པའི་ཞིང་ནང་སྐྱེས་པའི་འབྲུའི་མིང་སྟེ། བཀྲ་འབུམ་པས་

མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། སྐམ་སའི་འབྲུ་ནི། སྐམ་བཤེར་གིས་ཟླས་ཕེ་བའི་

ས་ཆ་སྐམ་སར་སྐྱེས་པའི་འབྲུའམ་ཆུ་མ་དྲངས་པའི་ཞིང་ནང་སྐྱེས་པའི་འབྲུའློ། ། 

སྐམ་སའི་ཤ ཤ་བ་དང་དགློ་བ་ལ་བུ་རི་དྭགས་ཀི་ཤའི་མིང་།  

སྐམ་སངས། སྐམ་པློ་སྐམ་རྐྱང་།  

སྐམ་སློབ། ① འབྲུ་ལ་ཆུ་མ་བརྒྱབ་པར་བརྔློས་ཏེ་བཏགས་པའི་རམ་པ་སྤུས་ཞན། ② སྐམ་ལ་སློབ་

པ། བག་ལེབ་སྐམ་སློབ།  

སྐམ་སེག །① ཐན་པས་བསེགས་ཏེ་སྐམ་པློར་གྱུར་པ། ② བཏུང་བ་མ་རེད་པར་ཁ་སྐམ་པློར་ལུས་པ།  

སྐམ་བསག །བཟའ་ཆས་གང་ཞིག །ཆུ་མེད་པར་མེ་ལ་སེག་པའི་བ་བ།  

སྐམ་གསེང་། སྐམ་པློ་སློབ་སློབ།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐམ་གསློལ། ལྷ་རེན་ལ་བསང་བཏང་ནས་སྨློན་ལམ་འདེབས་པ།  

སྐར་རང་། རྒྱུ་སྐར་རྣམས་སློ་སློའི་གློ་ལར་སྐློར་ཐེངས་རེ་བེད་པའི་འགློ་ལམ་དེ་ཆ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་

ཅུ་རེ་ལྔར་བགློས་པའི་ཆ་ཤས་གཅིག །

སྐར་སྐྱེད། ཟླ་སང་སྐར་སྐྱེད་ཀི་བསྡུས་ཚིག །

སྐར་སྐྱློད། [མངློན]སིན་བུ་མེ་ཁེར།  

སྐར་ཁབ། སར་བློད་དངུལ་སྐར་གང་སྤློད་དགློས་པའི་ཁབ་རིང་ཐུང་འབིང་བ་ཞིག་གི་མིང་།  

སྐར་ཁུང་། ཁང་པའི་ཐབ་ཚང་ཐློག་གསལ་ཁུང་གྲུ་བཞི་ཡློད་པ། ཕིའི་ཉི་འློད་སློགས་གསལ་ཆ་ནང་

དུ་འདྲེན་པ་དང་། ནང་གི་མེའི་དུ་བ་ཕིར་ཐློན་པའི་བེད་ལས་ཅན་དེའི་མིང་ཡིན། མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་དྲ་མིག་དང་། བ་ལང་མིག །རླུང་སློ་བཅས་སློ། །

སྐར་ཁུང་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་དཔལ་ཤློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

སྐར་ཁུང་ཕི་རུབ་ལ་ནང་ཡངས་པ། འདུལ་བའི་གཞུང་གི་གནས་མལ་གི་གཞི་ནས་གསུངས་པ་

ལར། གཙུག་ལག་ཁང་དང་གནས་ཁང་གི་སེའུ་ཁུང་ཕི་ངློས་སུ་ཞེང་ཆུང་ཞིང་ནང་ངློས་སུ་ཞེང་

ཆེ་བ་བ་དགློས་པ་ནི། ཁང་པའི་ཕི་ངློས་ནས་ནང་དུ་དཀར་གསལ་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཡློང་བ་དང་། ཕི་

ངློས་རྒྱ་ཆུང་བ་ནི། རྐུན་མ་དང་གཅན་གཟན་སློགས་ནང་དུ་མི་འཇུག་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན།  

སྐར་ཁིམ། རྒྱུ་ཀར་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་གིས་ཁིམ་བཅུ་གཉིས་སློ་སློར་འཛིན་པའི་བར་ཐག །

སྐར་ཁློན། རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བདུན་གི་ས་ཁློན་ཡློངས་རློགས། དཔེར་ན་སྐར་ཁློན་ཕེད་ནི་སྐར་གནས་

བཅུ་གསུམ་དང་ཆུ་ཚོད་སུམ་ཅུའློ། །

སྐར་གངས་སང་བསྒིལ། སྐར་མའི་འབློར་གངས་དེ་སང་ལ་བསྒིལ་བ་སྟེ། དཔེར་ན་སྐར་བརྒྱ་ཐམ་

པ་སང་ལ་བསྒིལ་ན་སང་གང་ཡིན་ཞིང་། སྐར་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་ནི་སང་མེད་ཞློ་དྲུག་སྐར་ལྔ་ཡིན།  

སྐར་རྒྱལ། ① རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག །② སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན།  

སྐར་ལྔ། ① སྐར་མ་ལྔ། ② སར་བློད་དངུལ་ཞློ་གང་གི་ཕེད་ཀ 

སྐར་ཆ། ①ཆུ་ཚོད་སྐར་མ་གཅིག་གི་དྲུག་ཅུའི་ཆ།② ངལ་རློལ་བས་པའི་ཡློང་འབབ་ཐློབ་ཆ་འཇལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

བེད་ཀི་ཚད་གཞི།  

སྐར་ཆུ། ① ལློ་གསར་ཚེས་གཅིག་ས་མློ་ལངས་ནས་སྐར་ཆུ་ལེན་ཅིང་ཁྲུས་བཟློ་བའི་སློལ་ཡློད། ② 

ཐློ་རེངས་སྐར་མ་མ་ཡལ་གློང་དུ་བངས་པའི་ཆུ་བསིལ་ཏེ། ནུས་པས་ཁློང་དུ་བཏང་ན་ཚ་བ་

ཁག་མཁིས་ཀི་ནད་སེལ། དུགས་བས་ན་རླུང་ནད་ཅེ་སྤང་གི་སྐྲངས་པ་སློགས་ལ་ཕན།  

སྐར་ཆུང་རྡློ་རེ་དབིངས་ལྷ་ཁང་། འདི་ལ་དཀར་ཆུང་རྡློ་རེ་དབིངས་ཞེས་བིས་པའང་སྣང་། སྐར་ཆུང་

ལྷ་ཁང་གི་རྡློ་རིང་ངློ་མའི་ངློས་སུ་སྐར་ཆུང་གཙུག་ལག་ཁང་ཞེས་གསལ།  

སྐར་ཆུང་རྡློ་རིང་། སྐར་ཆུང་རྡློ་རིང་ནི་ལྷ་ས་སྐྱིད་ཆུའི་ལྷློ་ངློས་ཀི་སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་སྣེའུ་ཆུས་

ཁློངས་ར་མ་སང་དུ་སངས་རྒྱས་དགློན་ཞེས་པའི་བཙུན་མའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་འགམ་

བེ་མའི་ཁློད་དུ་བཙུགས་ཡློད་ཅིང་དུས་ཕིས་ཆག་སྐྱློན་ཤློར་ནས་དུམ་བུ་གཉིས་སུ་སློང་བ་ད་

ལ་ནློར་བུ་གིང་ཁར་ཉར་ཚགས་བས་ཡློད།  

སྐར་ཆེན། ① ཐློ་རེངས་འཆར་བའི་སྐར་མ་ཆེན་པློ་ཞིག །② དེང་དུས་ཆེད་གཉེར་སྐད་གགས་ཅན་

རྒྱ་སྐད་དུ་名星 ཞེས་པ་འཇུག་ཆློག །

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

དབིན་སྐད་དུ་asteriskཟེར།  

སྐར་ལས། སྐར་མའི་རགས་མཚན་ཏེ། སྐར་འློད་དང་སྐར་མདློག་སློགས་ལ་བལས་ཏེ་ལེགས་ཉེས་

ཀི་མཚན་མ་སྟློན་པའི་བཤད་སློལ།  

སྐར་ལས་མཁན། སྐར་ལས་ལ་བརེན་ནས་ལེགས་ཉེས་གང་ཡློང་མ་འློངས་ལུང་བསྟན་བེད་མཁན།  

སྐར་རྡློ། གནམ་ནས་ལྷུང་བའི་རྡློ།  

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་star/ring setwork ཟེར།  

སྐ་མདའ། ནམ་མཁར་མདའ་ལ་མྱུར་བ་རྒྱུག་པའི་སྐར་མ།  

སྐར་དཔྱད། གཟའ་སྐར་བརག་དཔྱད་བེད་ལུགས།  

སྐར་དཔྱད་པ། དུས་སྐར་བཟང་ངན་སློགས་རི་མཁན།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐར་ཕེད་བརྒྱད། ས་དུས་བློད་དངུལ་ཞློ་གང་གི་བཞི་ཆ་གསུམ་སྟེ་བློད་ཊཾ་གི་ཕེད་ཀ 

སྐར་ཕེད་གསུམ། ས་དུས་བློད་དངུལ་ཞློ་གང་གི་བཞི་ཆ་གཅིག་སྟེ་བློད་ཊཾ་གི་དྲུག་ཆ་གཅིག །

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་star network ཟེར།  

སྐར་མ། ① བར་སྣང་ཁམས་སུ་རྒྱུ་བའི་རང་བྱུང་གི་དངློས་པློ་མཚན་མློ་འློད་འཕློ་བའི་གློང་བུ་

ཞིག །② རྒྱ་ཐུར་གི་སང་མདར་བཀློད་པའི་ལིད་ཚད་ཀི་རགས། ③ ལིད་ཚད་ཞློའི་བཅུ་ཆ་

གཅིག །④ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་གཅིག་གི་དྲུག་ཅུའི་ཆ་གཅིག །

སྐར་མ་ཀུན་བཟང་། ལྷ་སའི་ཤར་འདབས་སུ་ཡློད་པའི་གིང་ཁ་ཞིག །དབར་ཁ་སྐར་མ་ཀུན་བཟང་

དུ་གིང་ཁ་གཏློང་བར་འགློ་མཁན་མང་།  

སྐར་མ་སྨིན་བདུན། ཡློངས་གགས་སུ་བང་སྐར་སྤུན་བདུན་དུ་འབློད་ཅིང་ནག་རིས་ཀི་གཞུང་འགའ་

ཞིག་ཏུ་སྨེ་བདུན་ཞེས་བརློད་པ་དེ་ཡིན། གནའ་རབས་བློད་ཀི་ཞིང་འབློག་ས་ཁུལ་དུ་ལྷློ་བང་གི་

ཁ་ཕློགས་མི་ནློར་བའི་ཆེད་དུ་བང་ཕློགས་ནས་འཆར་ཞིང་ཕློགས་དེ་རང་དུ་ནུབ་འགློ་བའི་

སྐར་མ་འློད་གསལ་བ་བདུན་པློ་དེ་རང་དུ་ནུབ་འགློ་བའི་སྐར་མ་འློད་གསལ་བ་བདུན་པློ་དེ་ཡློད་

སའི་ཕློགས་དེ་བང་དུ་ངློས་བཟུང་ཞིང་། དེའི་ཁ་གཏད་ཀི་ཕློགས་དེ་ལྷློ་དང་དེ་གཉིས་ཀི་བར་

ཉི་མ་འཆར་ནུབ་ཀི་ཕློགས་དེ་ཤར་དང་ནུབ་ཕློགས་སུ་ངློས་འཛིན་བེད་སློལ་ཡློད་པ་དེ་ཡིན།  

སྐར་མ་ཚོམ་ཚོམ། སྐར་མ་སུམ་ཚོམ་བཞི་ཚོམ་སློགས་ཡློད་པ། སྐྱ་རེངས་ཐ་མར་སྐར་མ་ཚོམ་

ཚོམ་དུ་ཤར།  

སྐར་མ་ཞློ་བརླག །སྐར་མ་གང་ལ་བལས་ནས་ཞློ་གང་བརླག་པ་སྟེ་བ་བ་ཆུང་ཆུང་ལ་མགློ་འཁློར་

ནས་ཆེན་པློ་བརླག་འགློ་བའི་དཔེ།  

སྐར་མ་ར�་ཤ�། སྐར་མ་རི་བི་ཡང་ཟེར། འབེ་ལློ་ཚེ་དབང་ཀུན་ཁབ་ཀིས་སི་ཏུའི་ཞལ་གདམས་ཟིན་

བིས་ལས། “རི་བི་ཞེས་པ་ནི་རི་སྐྱེས་པའི་དློན་གིས་ཡིན་ཏེ། ར�་ཥི་འཆློས་པ་ནློར་བ་ཡིན། དེ་

ཡང་དྲང་སློང་དེས་ནི་རི་བློ་འབིག་བེད་ཀི་ཉི་ཟླ་སྒིབ་པས་ར་བ་རྒྱ་ནག་ཕློགས་དང༌། རེ་མློ་རྒྱ་

གར་ནུབ་ཕློགས་སུ་བསྟན་ནས་བསྒེལ་བར་ཡློད་དློ།” ཞེས་གསུངས། མཚུར་ལུགས་རིས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

གཞུང་ལས། དྲང་སློང་རི་བི་ཞེས་བ་བ། བེད་པའི་ཉི་སྐར་དྲག་པློ་དང་། ཆུ་ཚོད་རྒྱ་མཚོ་ལློངས་

པ་ན། ཐློ་རངས་ལྷློ་སྟློད་ནས་འཆར་སྟེ། དེ་ཚེ་སྨློན་ལམ་ཆེན་པློའི་མཐུས། ཞག་མ་བདུན་དྲག་

གཅིག་གི་བར། ཆུ་རྣམས་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལན་འགྱུར། ཞེས་གསུངས། དེ་དུས་ཞག་པློ་བདུན་

ཕག་གཅིག་གི་བར་དུ་ཆུ་རྣམས་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལན་དུ་འགྱུར་བས་ཁྲུས་ལ་ཞུགས་པའི་དུས་

ཆེན་ཡིན།  

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

དབིན་སྐད་དུ་every minute ཟེར།  

སྐར་མའི་རྒྱལ་པློ། [མངློན]ཟླ་བ།  

སྐར་མའི་འགློས། མྱུར་བ་དང་། དལ་བུ། འཁློག་པློ། ཐད་ཀར་སློགས་རྒྱུ་སྐར་འཕློ་སྟངས།  

སྐར་མའི་རིག་པ། འདི་སྐར་རིས་ཀི་གཞུང་དང་འབེལ་བ་དམ་པློ་ཡློད་པའི་ཚན་རིག་གི་སེ་ཚན་

ཞིག་ཡིན་ཅིང་།  

སྐར་མར་འཚེ་བ། [མངློན]ཟླ་བ།  

སྐར་མེད་རྐུབ་སྐྱློག །འབློར་མེད་འབློར་ཡློད་དུ་རླློམ་པའི་ཆེ་འགིང་གི་འགློ་ཚུལ།  

སྐར་རིས། འློག་གི་སྐར་རིས་རིག་པ་དང་དློན་གཅིག །

སྐར་རིས་སྐློར་གི་གཞུང་། གནའ་བློའི་བློད་མི་རྒན་པློ་རྣམས་ཀི་ནམ་མཁའི་སྐར་མ་དང་། སྤིན་པ་

ས་གཞིའི་རི་ཤིང་བ་བིའུ་སློགས་ལ་བརགས་ནས་ནམ་ཟླ་དུས་བཞིའི་དབེ་བ་དང་། གནམ་

གཤིས་དུས་རགས་སློགས་བཤད་པའི་བློན་ལུགས་ཀི་གཞུང་དང་། རྒྱ་གར་ནས་བསྒྱུར་བའི་

དུས་འཁློར་ར་རྒྱུད་དང་། དུས་འཁློར་བསྡུས་རྒྱུད། དབངས་འཆར་གི་རྒྱུད་སློགས་དང་། དེ་

དག་དང་བློད་རིས་བསེས་པའི་གཞུང་ལ། རེ་རང་བྱུང་ཞབས་ཀི་རིས་གཞུང་ཀུན་ལས་བཏུས་

པ། བུ་སྟློན་གི་མཁས་པ་དགའ་བེད། ཕུག་པ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་མ་བུ། 

ལློ་ཆེན་དརྨ་ཤྲིའི་ཉིན་བེད་སྣང་བ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོའི་བཻཌཱུར་དཀར་པློ་མ་བུ། 

དབློན་པློ་ཀརྨ་ངེས་ལེགས་ཀི་ཉེར་མཁློ་བུམ་བཟང་། ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ལེགས་

བཤད་ཀུན་བཏུས་སློགས་སྐར་རིས་ཀི་གཞུང་ཤིན་ཏུ་མང་ངློ་། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐར་རིས་ཉེར་མཁློ་བུམ་བཟང་། དབློན་པློ་ཀརྨ་ངེས་ལེགས་ཀིས་རབ་ཉི་ཆུ་བི་སྟེ་སྤི་༡༧༣༢ལློར་

མཛད་པའི་མཚུར་ལུགས་སྐར་རིས་ཀི་གཞུང་ལུགས་ཞིག །

སྐར་རིས་ཀི་མན་ངག་ཉིན་བེད་སྣང་བ། སྨིན་གློལ་གིང་ལློ་ཆེན་དརྨ་ཤི་དགུང་ལློ་ཉེར་བརྒྱད་ཞེས་

པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལྕགས་བ་སྤི་ལློ་༡༦༨༡ལློར་བརམས། དེ་ཡི་རང་འགེལརིས་ཀི་

མན་ངག་ཉིན་བེད་སྣང་བའི་རྣམ་འགེལ་གསེར་གི་ཤིང་པ་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༦༨༦ལློར་བརམས་

པར་མཛད།  

སྐར་རིས་རིག་པ། ཕི་རློལ་གི་ཉི་ཟླ་གཟའ་སྐར་སློགས་ཀི་འཁློར་བགློད་ལ་བརེན་ནས་དུས་ཀི་དབེ་

བ་དང་། གནམ་གཤིས་ཀི་འགྱུར་ལློག་ཆློས་ཉིད་ཤེས་ཐབས་ཀི་རིས་རིག་ཅིག་ལ་ཟེར། རིག་

གནས་ལྔའི་གཞུང་ཕལ་ཆེ་བའི་ནང་སྐར་རིས་ཤེས་ན་གངས་ལ་མི་རྨློངས་ཞེས་བཤད།  

སྐར་རིས་མཁན། གཟའ་སྐར་ལ་མཁན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐར་མཁན་དང་། ལས་རློག་པ་། ལས་

ཤེས། དུས་མཁེན། དུས་ཤེས། རིས་པ། ཡེ་མཁེན། ལློ་ཤེས་བཅས་སློ། །

སྐར་རིས་ལེགས་བཤད་ཀུན་བཏུས། ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱལ་མཚོས་རབ་ཡིད་ཆུ་བི་སྟེ་སྤི་ལློ་

༡༨༥༢ལློའི་མཛད་པའི་མཚུར་ལུགས་གཞུང་ཞིག །

སྐར་འཛིན། སར་སློལ་ལར་བ་བ་གང་ཞིག་སྒྲུབ་རྒྱུའི་ཚེས་གངས་སློན་དུ་གཏན་འཁེལ་བའི་ཉིན་མློ་

དེའི་གཟའ་སྐར་འཕློད་སྦློར་མི་ལེགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཚེ་དེའི་གློང་གི་ཚེས་གངས་གཟའ་སྐར་

བཟང་བ་ཞིག་ལ་སྒྲུབ་འགློ་ཚུགས་ཙམ་བེད་པའི་རེན་འབེལ་གི་མཛད་སློ་ཞིག །

སྐར་འློད། ① སྐར་མའི་འློད། སྟློན་དུས་མཚན་མློར་སྐར་འློད་ཆེམ་ཆེམ་འཚེར། ② [མངློན]སིན་

བུ་མེ་ཁེར།  

སྐར་གསལ། སྐར་ཁུང་།  

སྐལ། བགློས་ནས་ཐློབ་པའི་ཐློབ་ཐང་།  

སྐལ་ངན། བསློད་ནམས་དམན་པ།  

སྐལ་ཆད། ① རང་ལ་བགློ་སྐལ་མ་བྱུང་བ། ② ལམ་འགློ་མེད་པ།  

སྐལ་འཇིག །[མངློན]འཆི་བ།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྐལ་མཉམ། ① རིགས་གཅིག་པའམ། རིགས་མཚུངས། སྐལ་མཉམ་གཞན་ལ་ཕན་ཕིར་གཞུང་འདི་

བརམས། ② སེམས་ཅན་སློ་སློའི་རིས་སུ་སྐྱེས་ཏེ་འདྲ་བའི་ཆློས་དེ་ལ་སྐལ་མཉམ་མམ་རིས་

མཐུན་པ་ཟེར། ལན་མིན་འདུ་བེད་ཀི་གས་ཤིག །

སྐལ་མཉམ་གི་རྒྱུ། རྒྱུ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། རབ་འབས་རང་དང་རིགས་འདྲ་སྐྱེད་པར་བེད་

པ། ནས་ལས་ནས་དང་། དགེ་བ་ལས་དགེ་བ་སྐྱེ་བ་དང་འཕེལ་བ་ལ་བུ།  

སྐལ་མཉམ་སེམས་དཔའི་འཁློར། རང་དང་རློགས་པའི་གནས་ཚད་མཉམ་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་

པའི་འཁློར།  

སྐལ་ཐེབས་ལེན་པ། ① ཚོགས་གཞུང་དུ་འགེད་ཆེན་པློ་ཡློད་སྐབས་མི་ངན་འགའ་ཞིག་གིས་སློ་

སློའི་རང་སྐལ་བྱུང་བ་ལས་ལྷག་པའི་སྐལ་པ་འཕར་མ་ལེན་པ། ② སྐལ་ལྷག་ལེན་པ་ཡང་ཟེར།  

སྐལ་ཐློབ། རང་གི་ཐློབ་ཆ།  

སྐལ་ཐློབ་འཚེམ་མེད་སྐྱེལ། གྲྭ་པ་དམངས་ལ་གང་ཡློད་ཀི་སྐལ་བའི་གངས་དང་མཉམ་པར་ཆད་

ལྷག་མེད་པར་སྐྱེལ་དགློས་པ།  

སྐལ་ལན། བསློད་ནམས་ཅན། སྐལ་ལན་གི་ཉ་མ། སྐལ་ལན་གི་གདུལ་བ། ལེགས་པར་ཉློན་ཅིག་

སྐལ་ལན་རིགས་ཀི་བུ།  

སྐལ་ལན་དང་བ་འདྲེན་ངེས། ཆློས་ལ་དད་པ་ཡློད་པའ་ིམ་ིརྣམས་སར་ལས་ལྷག་པར་དད་པ་སྐྱ་ེཐུབ་ངེས།  

སྐལ་ལན་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན། ཆུ་བཟང་རྭ་ལློ་ཐང་དུ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་

༡༨༥༩ ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ལྔ་པ་ལ་ཤར་བ་བང་དུ་རེ་གློང་མ་བློ་བཟང་འཕིན་ལས་རྒྱ་

མཚོའི་ཆློས་ཁི་ལ་ཕེབས། ཨ་རློལ་བློ་བཟང་ལུང་རིག་རྒྱ་མཚོ་ལས་དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་

བཞེས་མཚན་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གསློལ། དགུང་གངས་ང་བདུན་བཞེས་པ་རབ་

བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༩༡༥ལློར་སྐུ་གཤེགས།  

སྐལ་ལན་བཞི། སྦངས་པ་ཅན་ལས་འཕློས་པའི་ཐེག་ཆེན་ཆློས་ཀི་དད་པ་ཅན། མློས་གུས་ཆེ་བའི་

བརློན་འགྲུས་ཅན། སྦློར་བ་རློམ་པའི་ཤེས་རབ་ཅན། རློགས་པ་སྐྱེ་བའི་སྐལ་པ་ཅན་བཅས་སློ། །

སྐལ་ལན་ཡེ་ཤེས། ཟ་ར་བ་སྐལ་ལན་ཡེ་ཤེས་སེང་གེ འགློ་མགློན་ཕག་མློ་གྲུ་པའི་སློབ་མ་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འདིས་ག་རབ་ཀི་ས་ཆར་ཟ་ར་དགློན་པ་བཏབ། འཁྲུངས་ལློ་གསལ་བ་འཁློད་པ་མ་མཐློང་ཡང་། 

གཡའ་བཟང་པ་ཆློས་ཀི་སྨློན་ལམ་དགུང་ལློ་སློ་བརྒྱད་པ་མེ་སྟག་ལ་གཡའ་བཟང་དགློན་པ་

བཏབ་པའི་ཕི་ལློ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༢༠༧ཟ་ར་བ་སྐལ་ལན་ཡེ་ཤེས་སེང་གེ་

སྐུ་གཤེགས།  

སྐལ་ལན་རབ་ཏུ་འབིན་པ། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བར་ཆད་བཞི་ནི། ༡ སློམ་པ་སྐྱེ་བའི་བར་ཆད་སུམ་ཅུ་

སློ་བདུན། ༢ སློམ་པ་གནས་པའི་བར་ཆད་བརྒྱ་དང་ཞེ་བདུན། ༣ སློམ་པ་མཛེས་པའི་བར་

ཆད་སུམ་ཅུ་སློ་བདུན། ༤ སློམ་པ་གློང་འཕེལ་དུ་འགློ་བའི་བར་ཆད་བཞི་བཅུ་ཞེ་གསུམ་བཅས་

ཡིན་ལ་དེ་དང་བལ་བའི་གང་ཟག་རྣམས་ལ་རབ་བྱུང་གི་སློམ་པ་གནང་བ།  

སྐལ་ལན་ལས་འཕློ་ཅན། ① དམ་པའི་ཆློས་དང་འཕད་པའི་སྐལ་པ་དང་ལན་པ། ཆློས་གང་ཞིག་གི་

དབང་ལུང་ཐློབ་ཅིང་དེའི་ཉམས་ལ་ཞུགས་པ་དེ་དང་ལས་འཕློ་ཡློད་པའི་མི་ལ་ཟེར། ② སྐབས་

འདིར་གཏེར་དུ་སས་ཟིན་པའི་གཏེར་ཁ་རྣམས་འདློན་པའི་སྐལ་པ་ཡློད་པ་དང་། གཏེར་དུ་སས་

ཟིན་པའི་ཆློས་དར་སེལ་གཏློང་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཡློད་པར་གློ་དགློས།  

སྐལ་ལན་ཤིང་ར། [མངློན]ཆུ་བློ་གང་གཱའི་མིང་གཞན་ནློ །  

སྐལ་པ། ① ལས་སྐལ་དང་བསློད་ནམས། ② བགློ་བཤའ་བས་ནས་ཐློབ་པའི་ཆ་ཤས། ③ རིས་

གཞུང་ཁག་ལས་དློད་དང་ཡང་ན་ཚབ་ཀི་དློན་དུ་བཤད།  

སྐལ་འཕར། བགློས་པའི་སྐལ་པ་འཕར་མ།  

སྐལ་པ་དྲུག །དབང་ཕྱུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། གཟུགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། དཔལ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ། གགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། བརློན་འགྲུས་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའློ། །

སྐལ་པ་མི་མཉམ་པའི་སེམས། སེམས་ཅན་གི་གནས་རིས་ཐ་དད་པའི་རྒྱུད་ཀི་བསམ་པ།  

སྐལ་པ་སློག །ཧང་སངས་པའི་དློན་ཏེ་དཔེ་བསགས་སློང་ཟེར་བ་དང་དློན་འདྲ་སྟེ། དཔེར་ན་དེ་ལར་

ཡིན་ན་སྐལ་པ་སློག་སློང་། ངས་ནློར་འཁྲུལ་འཚབ་ཆེན་ཞིག་ཤློར་སློང་ལ་བུ།  

སྐལ་བ། བགློ་བཤའ་བས་ནས་ཐློབ་པའི་ཆ་ཤས།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྐལ་མེད། བསློད་ནམས་མེད་པ།  

སྐལ་དམན། སྐལ་པ་དམན་པ་ཞེས་སྐལ་པ་ཆུང་བ་དང་། སྐལ་པ་མེད་པ་གཉིས་ཀར་གློ་དགློས། 

སྤིར་དམན་པ་ཞེས་པ་ནི་དློར་བ་དང་། བལ་བ། ཆུང་བ། ཞན་པ་བཅས་དློན་མང་པློ་ལ་འཇུག །

སྐལ་དམིགས། [རིང]སྐྱིན་ཚབ།  

སྐལ་རློངས། མནའ་མ་དང་མག་པར་སྐལ་པ་བསྐུར་བའི་དངློས་པློ།  

སྐལ་བཟང་། ① བསློད་ནམས་ཆེན་པློ་དང་གློ་སྐབས་ཡག་པློ། ② སྦློར་བ་ཉེར་བདུན་གི་ནང་

གསེས་ཤིག །

སྐལ་བཟང་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ། བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་ཁི་ཆེན། རེ་འདི་ཉིད་འཕན་ཡུལ་གི་སའི་ཆར་

རྔློག་ཆློས་སྐུ་རྡློ་རེའི་གདུང་རྒྱུད་དུ་གཏློགས་པ་ཡབ་གསློལ་ཏློག་དང་ཡུམ་དཔལ་མློའི་སས་སུ་

རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༩༩༦ ལློར་སྐུ་བལམས། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་

ལྕགས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༨༣༡ ལློར་བ་བང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་གི་ཚོགས་ཆེན་གི་ཁིར་ཕེབས། 

དགུང་ལློ་ང་བརྒྱད་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༨༣༣ལློར་སྐུ་གཤེགས།  

སྐལ་བཟང་དགློན། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༢༦༠ལློར་ས་ཨ་གཉན་དམ་པས་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་འདུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

སྐལ་བཟང་ཊམ་ཁ། དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ནང་མི་གསལ་ཡང་ངག་རྒྱུན་ཐློག་ཤློད་སློལ་ལ། 

ཏཱ་ལའི་བ་མའི་སྐུ་ཕེང་བདུན་པ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་སྐབས་གསར་དུ་ཐློན་པའི་ཊམ་ཁ་

དཀར་པློ་ཡིན།  

སྐལ་བཟང་མདློ་སགས་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལྕགས་གང་སྤི་ལློ་༡༧༤༠ལློར་མཚན་

མཆློག་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཕེང་དང་པློས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

སྐལ་བཟང་མེ་ཏློག །སྟློན་དུས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ཏློག་སེར་པློ་ཞིག །

སྐལ་བཟང་སེམས་ཅན། བསློད་ནམས་ཆེ་བའི་མི།  

སྐལ་བཟང་བསིལ་གཡབ། བཤད་སློལ་ལར་ན་རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་བདུན་པའི་སྐབས་དར་གསློ་བེད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་ཞྭ་ལེབ་ཅིག །

སྐལ་བཟང་ལྷ་ཁང་། བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སྟློང་གི་སྐུ་བརན་བཞུགས་པའི་ལྷ་ཁང་གི་མིང་།  

སྐལ་ལེན་པ། དགློན་སེ་ཆེ་བ་ཚོའི་ནང་གི་དགེ་འདུན་པ་འགའ་ཞིག་ཚོགས་གཞུང་དུ་སྐུ་འགེད་ཡློད་

སྐབས་ཚོགས་ལ་མ་ཡློང་བར་རྡློ་གཅལ་ནང་དུ་སློ་སློའི་སྐལ་པ་ལེན་པ།  

སྐས། ཐློག་ཀར་ཡར་འཛེག་མར་འབབ་བེད་པའི་ཐེམ་པ་ཅན་གི་བགློད་ལམ་ཞིག །སྐས་ཀ་མ་

འཛེགས་པར་ཐློག་ཀར་མི་སེབས། ཤིང་སྐས། རྡློ་སྐས། བགློད་སྐས། གློག་སྐས། གློག་གི་

འཁློར་སྐས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཐེམ་སྐས་དང་། འཛེག་རེན། ཡ་གད་བཅས་སློ། །

སྐས་ཀ སྐས་དང་དློན་གཅིག །

སྐས་ཀི་ཁ་རུ། འློག་གི་སྐས་རུ་དང་དློན་གཅིག །

སྐས་འགློ །སྐས་ཀའི་འགློ །

སྐས་འགམ། སྐས་ཀི་འགམ་པ་གཉིས་ཀི་ཤིང་སྟེ་སྐས་རུ་ཡང་ཟེར།  

སྐས་རིང་། སྐས་ཀའི་གཤམ།  

སྐས་ཐེམ། རྡློ་སྐས་དང་ཤིང་སྐས་ཀི་གདང་བུའམ་བང་རིམ་གི་ཐེམ་སྐས་ལ་ཟེར།  

སྐས་དར། སྐས་ཀི་ཁ་རུའི་ཐློག་ཏུ་དར་གློས་ལས་གཡློག་བཟློས་པ་དང་། སྐས་ཐེམ་སྟེང་དུ་ཞགས་

རས་བཏིང་བ།  

སྐས་གདང་། ཤིང་སྐས་ཀི་ཐེམ་བུ།  

སྐས་གདང་མས་འཛེག །རིམ་འཛེག་སྟེ། རིམ་གིས་ཡར་རྒྱས་སུ་གཏློང་བའམ་བགློད་པའི་དཔེ།  

སྐས་འཛེག །① ཁང་པའི་སྐས་སམ་འཛེག་སྐས། ② སྐས་ལ་འཛེག་པ།  

སྐས་རིམ། ① སྐས་འཛེག་གི་བང་རིམ་མམ་གདང་བུ། ② སྐས་འཛེག་ཁག་མང་གི་སྟེང་ཤློད་རིམ་པ།  

སྐས་རུ། སྐས་གི་གདང་བུའི་གཡས་གཡློན་གི་ལག་པས་འཇུ་སའི་རེན་དབྱུག་པ་གཉིས་ལ་ཟེར།  

སྐས་ལེབ། སྐས་ཧྲིལ་མིན་པར་གདང་བུ་ཤིང་ལེབ་བཙུགས་པའི་སྐས།  

སྐས་ཤུར། འཇམ་ཤུར་གློད་རུང་བའི་སྐས་ཀ་ཕྲུ་གུ་སྐས་ཤུར་གློད་རྒྱུར་དགའ།  

སྐས་ཤློད། སྐས་ཀི་འློག །དཔེར་ན། བློད་ཀི་བཤད་སློལ་ལ་སྐས་ཤློད་དུ་འཛུལ་ན་མིག་ལ་བཙོག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

གིབ་ཕློག་གི་རེད་ཟེར་བ་ལ་བུ།  

སྐས་བཤད། བག་མ་གཏློང་ཡུལ་གི་ཁིམ་སློར་སེབས་ནས་སྐས་ལ་འཛེག་སྐབས་རྒྱག་རྒྱུའི་བཤད་པ།  

སྐས་སུམ་སྦྲེལ། ལྷ་ཁང་དང་ཕློ་བང་སློགས་ལ་ཡློད་པའི་སྐས་གསུམ་གཤིབས།  

སྐས་ཧྲིལ། འདྲེ་སྐས་སམ་བིའུ་སྐས་ཏེ་ཤིང་གདུང་མ་ཧྲིལ་པློར་ཉག་ཀ་བཟློས་པའི་སྐས།  

སྐུ། ① ལུས་ཀི་ཞེ་ས། སྐུ་ཚད། སྐུ་སྲུང་། སྐུ་འཁྲུངས་པ། སྐུ་གཤེགས་པ། སྐུ་བསིལ་བ། སྐུ་མཉེལ་

བ། ② འདྲ་བརན་གི་ཞེ་ས། ཅུ་གང་གི་འདྲ་སྐུ། འཇིམ་སྐུ། རྡློ་སྐུ། ལྷ་སྐུ། བིས་སྐུ། ③ མིང་གི་

སློན་དུ་སྦར་བའི་ཞེ་སའི་ཚིག་གློགས་ཤིག །སྐུ་མགློན། སྐུ་མདུན། སྐུ་ཕུང་། སྐུ་ཚབ། སྐུ་

ཞབས། སྐུ་ཡློན། སྐུ་གཟུགས། སྐུ་སྐལ། བགློས་སྐལ།  

སྐུ་རྐྱང་། གཅིག་པུ། ཁློང་སྐུ་རྐྱང་བཞུགས་འདུག །

སྐུ་སྐྱེ། ཡང་སིད།  

སྐུ་སྐྱེ་རིང་སྐྱློན། བ་མའི་ཡང་སིད་ངློས་འཛིན་ཞུས་རེས་ཡློངས་འཛིན་ཚད་ལན་ཞིག་མ་བྱུང་བའི་

རྐྱེན་གིས་སྐུ་ཡློན་སློབ་སྦློང་ལེགས་པློ་མེད་པ།  

སྐུ་སྐྱེས། དངློས་པློའི་བསྐུར་མློའམ། ལག་རགས།  

སྐུ་དཀར་གསློལ་བ། ① ཁང་པ་ལ་དཀར་རི་གཏློང་བ། ② ངློ་བསྟློད་བེད་པ། རབ་བཏགས་ཟློལ་

བསྟློད་ཀི་སློ་ནས་ཆེ་བརློད་མང་པློའི་སྐུ་དཀར་གསློལ་བ།  

སྐུ་དཀིལ་གསལ་དྭངས། གཟུགས་པློ་བདེ་ཐང་། བར་ལམ་སྙུང་གཞིའི་བར་ཆད་མེད་པར་སྐུ་དཀིལ་

གསལ་དྭངས་བྱུང་བ་དགའ་སྤློ་ཆེ།  

སྐུ་ཁམས། ལུས་ཀི་འདུ་བའམ་ཁམས། སྐུ་ཁམས་བཟང་པློ།  

སྐུ་ཁམས་ཅུང་ཞིག་མཉེལ་བ། འདི་ཡློངས་གགས་སུ་སྐུ་ངལ་ཅུང་ཟད་བྱུང་བ་ལ་གློ་དགློས་ཤིང་། 

སྐབས་འདིར་སྐུ་ལ་བསྙུན་གཞི་ཅུང་ཟད་བྱུང་བ་ལ་གློ་དགློས།  

སྐུ་ཁློག །ལྷ་ཕེབས་མཁན་གི་ལུས་པློ་ལ་སྐུ་ཁློག་ཅེས་འབློད་པའི་ཞེ་སའི་ཚིག །

སྐུ་ཁྲུས་གསློལ་བ། ① ཁྲུས་བརྒྱབ་པ། ② ལྷའི་གཟུགས་བརན་ལ་ཁྲུས་གསློལ་བའི་ཆློས་སྤློད་ཅིག །

སྐུ་མཁར། གནའ་རབས་བློད་ཀི་བཙན་པློ་རིམ་བྱུང་གི་དུས་སུ་བཞེངས་པའི་ཕློ་བང་ཐློག་བརེགས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཅན་གི་མིང་ཡིན་ཞིང། དཔེར་ན་ལྷློ་ཁ་ཡར་ལུང་དུ་གཉའ་ཁི་བཙན་པློའི་ཕློ་བང་ཡུམ་བུ་བརླ་

མཁར་དང་། རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་དུས་བཞེངས་པའི་ཕློ་བང་པློ་ཏཱ་ལའི་ཐློག་མའི་བཟློ་

དབིབས་ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལེབས་བིས་ཐློག་བཀློད་ཡློད་པ་ལ་བུ།  

སྐུ་མཁར་གི་རེ་སྲུང་། བཙན་པློའི་ཕློ་བང་རེ་ནས་ཕློགས་བཞིར་ཉེན་རློག་གི་འགན་འཁུར་མཁན་

ཞིག་སྟེ། དེ་ལ་གློ་གནས་དངུལ་གི་ཡི་གེ་ཆུང་བའི་ཐློབ་ཐང་ཡློད།  

སྐུ་མཁར་དགུ་ཐློག །རེ་བཙུན་མར་པ་ལློ་ཙཱ་བས་རང་ཉིད་ཀི་སློབ་མ་མི་ལ་རས་པར་སིག་སྒིབ་སྦང་

བའི་ཆེད་བཞེངས་སུ་བཅུག་པའི་སྐུ་མཁར་ཐློག་ཚད་དགུ་ཡློད་པ་ཞིག་སྟེ། རེ་བཙུན་མི་ལ་རས་

པས་དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་ལ་ཕེབས་པ་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༠༧༧ལློར་དམ་པའི་ཆློས་གསན་པའི་

ཆེད་དུ་ལྷློ་བག་མར་པ་ལློ་ཙཱ་བའི་དྲུང་དུ་ཕེབས། དེར་བ་མའི་གཟིམ་གཡློག་ཞབས་ཏློག་

ལེགས་པར་ཞུས་ཀང་ཆློས་ཚིག་གཅིག་ཀང་མ་གནང་བའི་ཐློག །སྐུ་ཚེ་སྟློད་ལ་ཨ་ཁུ་དང་ཨ་

ནེའི་དག་ཤ་བངས་ཆེད་མཐུ་ལ་བརེན་ནས་མི་སུམ་ཅུ་སློ་ལྔ་ཕི་མའི་ལམ་དུ་བཏང་བ་དང་། 

སེར་བ་ཕབ་སྟེ་ཡུལ་མིའི་ལློ་ཏློག་རྨེག་མེད་དུ་གཏློང་བར་མཛད་པ་སློགས་སྒིབ་སྦློང་ལ་

དགློངས་ཏེ་མཁར་ཟླུམ་པློ་དང་། ཟླ་གམ། གྲུ་གསུམ་བཅས་བརིགས་སུ་བཅུག་སྟེ་ཐློག་ཚད་

ལློངས་པ་དང་ཡང་བཤིག་ཏུ་བཅུག་པ་སློགས་སྡུག་སྦང་ཚད་མེད་ལ་བརེན་ནས་སྐུ་རྒྱབ་ཏུ་

སལ་རྨ་གསུམ་བྱུང་བའི་བར་དུ་དཀའ་བ་ཚད་མེད་སྤད་པའི་མཐར། མཁར་གྲུ་བཞི་དགུ་ཐློག་

ཅན་ཞིག་རས་པ་རང་ཉིད་གཅིག་པུར་བརིགས་སུ་བཅུག་པ་དེ་ཡིན་ནློ། །

སྐུ་མཁར་ཉ་ིགཟུངས། བློད་རྒྱལ་ཉ་ིམ་མགློན་མངའ་རིས་སུ་སྤྱུགས་པས་སྤུ་ཧྲེང་དུ་བརིགས་པའ་ིམཁར།  

སྐུ་མཁར་མ་རུ། ལྷ་སའི་བང་ཕློགས་སེ་རའི་ཉེ་འདབས་དབེན་གནས་ཕ་བློང་ཁ་ལ་ཡློད་པའི་ཕློ་བང་

ཞིག་སྟེ། དེ་ན་ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློ་ལློ་བཞིའི་རིང་སྐུ་མཚམས་སུ་བཞུགས་ནས་ཐློན་

མི་སམ་བློ་ཊ་ལས་ཆློས་དང་རིག་གནས་གསན་སྦློང་གནང་ཡུལ་ཡིན།  

སྐུ་འཁློར། གཙོ་བློ་དང་མཉམ་དུ་འགློ་མཁན། སྐུ་འཁློར་ལློས་བཅས། སྐུ་འཁློར་གཏློས་ཆེ།  

སྐུ་མཁེན། ཐུགས་རེས་གཟིགས་ཞེས་གཞན་ལ་ཞུ་གསློལ་འདེབས་པའི་ཚིག །

སྐུ་འཁིལ་བག་ཆགས་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཤིག་སྟེ་ཡློན་ཏན་ཡང་དག་པར་བརློད་པར་མཛད་པ་ཉིད་ཀིས་སྐུ་འཁིལ་བག་ཆགས་པ་སྟེ། 

མཉེན་ཞིང་འགིང་ལེགས་པ།  

སྐུ་འཁྲུགས་པ། ལུས་ཁམས་མ་སྙློམས་པ་སྟེ་མི་བདེ་བ།  

སྐུ་གམ། ལུས་ཀི་ཉེ་འགམ། སང་གནངས་ལས་མི་འགངས་པར་སྐུ་གམ་དུ་ངློ་བཅར་ཞུས་ཆློག །

སྐུ་གེགས། བར་ཆད། ལློ་ན་ཕ་མློ་ནས་སྐུ་གེགས་བྱུང་སྟེ་གཤེགས་པ།  

སྐུ་སེར། སེར་སློ་སློ། །

སྐུ་སེར་དྲུང་ཡིག །རྒྱལ་བ་རིན་པློ་ཆེའི་སྐུ་སེར་ལས་ཁུངས་སུ་ཕག་ལས་རྒྱུན་གནང་བེད་མཁན་

གི་དྲུང་ཡིག །

སྐུ་སེར་ཕག་མཛོད། རྒྱལ་བ་རིན་པློ་ཆེའི་སྐུ་སེར་དངློས་རས་རྣམས་དློ་དམ་བེད་མཁན།  

སྐུ་སེར་ཡིག་ཚང༌། རྒྱལ་བ་རིན་པློ་ཆེ་སྐུ་སེར་གི་ལས་ཁུངས་ནས་ཐློན་པའི་ཡིག་ཆའི་རིགས།  

སྐུ་སེར་ལས་ཁུངས། རྒྱལ་བ་རིན་པློའ་ིསྐུ་སེར་ག་ིཆློས་སིད་སྐློར་ག་ིཕག་ལས་གནང་ཡུལ་ག་ིལས་ཁུངས།  

སྐུ་གིབ། མི་གཙང་བའི་གིབ་ཀི་ཞེ་ས། ཡབ་ཆེན་ཁེད་ལ་སྐུ་གིབ་ཕློག་འདུག །

སྐུ་གིམས་པ། སྐུ་གཟུགས་ཐང་ཤ་དློད་པ།  

སྐུ་རྒྱན། ལུས་ཀི་རྒྱན་ཆ།  

སྐུ་རྒྱལ་གི་བཞི་ཟུར་གཅིག་གི་བབས། གནའ་བློའི་བློད་སིད་གཞུང་གི་ཁིམས་ཁང་དུ་ཁ་མཆུ་ཞུ་

གཏུགས་བས་རེས་ཤློར་མཁན་གིས་ཐློབ་མཁན་ལ་སློག་ཆ་སྤློད་དགློས་པའི་བསློམས་འབློར་

གི་བཞི་ཆ་གཅིག་ཁིམས་ཁང་ལ་སྤློད་དགློས་པ་དེ་ཡིན།  

སྐུ་རྒྱས་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་དགེ་བའི་

ར་བ་ཡང་དག་པར་འཕགས་པའི་ཕིར་སྐུ་ཤ་རྒྱས་པ།  

སྐུ་རྒྱུ། ① རྒྱུ་ནློར། ② ལྷའི་སྐུ་བརན་བཟློ་བེད་ཀི་རྒྱུ།  

སྐུ་རྒྱུད། རིགས་རྒྱུད་དམ། གདུང་རྒྱུད། རྒྱལ་པློའི་སྐུ་རྒྱུད།  

སྐུ་འགག་རྒྱན་དྲུག་མ། འདི་ལ་སྟློད་འགག་ཡང་ཟེར། བློན་ལུགས་ཀི་འདུལ་བའི་ནང་དུ་བསྟན་པའི་

གློས་སྣེ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན། འློན་ཀང་བློད་དུ་ནང་ཆློས་པའི་བ་གྲྭ་རྣམས་ཀིས་གློས་འདི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཞེས་སློལ་དར་ཆེ། དེ་ནི་བ་སྤྲུལ་རྣམ་པ་ཚོས་སྐུ་སྟློད་དུ་བཞེས་པའི་ན་བཟའ་ཕུ་ཐུང་མེད་པ་

ལ། གློང་བ། གཤམ་ཆ། སེང་གེ་དཔུང་པ་བཅས་སྣམ་བུ་དམར་པློ་དང་། རྒྱབ་ཀི་མེ་ལློང་། རྭ་

གཡས་གཡློན། གང་ཆེན་མཆེ་བ་གཡས་གཡློན་བཅས་གཞི་མཚོན་ཁ་མིན་པའི་གློས་ཆེན་

དང་། རས་གང་རིགས་སེར་པློའམ་དམར་པློ་བཏང་བའི་སྟློད་འགག་སྟབས་བདེ་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། 

དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པའི་གཡས་གཡློན་ལ་གློས་ཆེན་རྒྱ་གསེར་གི་སྟློད་འགག་དང་། ཆབ་

བླུགས་སློགས་ཧ་ཅང་རྒྱས་སྤློས་བ་སློལ་དར་བའློ། །

སྐུ་འགན་སྦར། དེ་སློན་བློད་དུ་གདན་ས་ཆེན་པློ་ཁག་གི་མཁན་པློ་དང་། བ་སྤྲུལ་ཆེ་ཁག་རྣམས་

དགུན་དུས་ཆིབས་ཐློག་ཏུ་ཕེབས་སྐབས་སྐུ་ལ་བཞེས་པའི་གཟན་ཞིག་སྟེ། ནང་ངློས་སྣམ་བུ་

འཐུག་པློ་ཡིན་པ་ལ་ཕི་ལ་གློས་ཆེན་སེར་རྐྱང་དང་། མཐའ་འཇགས་གློས་ཆེན་དམར་རྐྱང་

བས་པའི་ན་བཟའ་ཞིག་ཡིན།  

སྐུ་དག་ལྔ། ༡ རྡློ་རེ་སློབ་དཔློན་གི་སྐུ་དག ༢ ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་སྤི་དག ༣ རྡློ་རེ་ཐེག་པ་སྨློད་པ། ༤ 

རྒྱལ་ཁམས་ཡློངས་ལ་འཚེ་བ། ༥རྣལ་འབློར་པར་གནློད་པའློ། །

སྐུ་བགེས་པ། ① ན་ཚོད་ཆེར་སློན་པའམ་ཡློལ་བ། ② རྒན་གཞློན་གཉིས་ཀི་རྒན་པ། ཕག་མཛོད་

སྐུ་བགེས་པ།  

སྐུ་མགློན། དགའ་སྟློན་ལ་བློས་པའི་བློ་ཉེའི་མི། སྐུ་མགློན་སྣེ་ལེན་ཁང་། སྐུ་མགློན་བཞུགས་གལ།  

སྐུ་འགེད། དགེ་འདུན་མང་ཚོགས་ལ་བགློ་བཤའ་བས་ནས་ཕུལ་བའི་དངུལ་དངློས། ཚོགས་ལ་སྐུ་

འགེད་ཕུལ།  

སྐུ་ང་། [རིང]ཁ་གཡར་བ།  

སྐུ་ངལ། དཀའ་ངལ། སྐུ་ངལ་གསློ་རློགས་གནང་།  

སྐུ་ངློ་། །① བདག་པློ་དངློས། ② མི་དྲག་ལ་འབློད་པའི་ཞེ་ས།  

སྐུ་ངློ་མ། ཚབ་མ་ཡིན་པ་མི་གང་ཞིག་དངློས་ཀི་དློན།  

སྐུ་ངློ་མ་རང་། མི་དེ་ཉིད་དམ་མི་དེ་རང་།  

སྐུ་ངློ་མཚར་ཅན་གསུམ། ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་བཙུན་མློ་བལ་བཟའ་ཁི་བཙུན་བློད་དུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཕེབས་སྐབས་རེན་སྐལ་དུ་བསྣམས་ཕེབས་པའི་སྐུ་སྟེ། ཇློ་བློ་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེ། བམས་པ་ཆློས་

འཁློར་མ། ཙན་དན་གི་སྒློལ་མ་གསུམ།  

སྐུ་ལྔ། ① སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་སྐུ་དང་། ལློངས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ། ངློ་བློ་ཉིད་སྐུ། མི་འགྱུར་རྡློ་རེའི་སྐུ་སྟེ་

ལྔ། ② རིང་ལུགས་སུ་འབས་ཆློས་ཉེར་ལྔའི་དབེ་གཞིར་གྱུར་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡློན་ཏན་

འཕིན་ལས་ཏེ་ལྔ། ③ རིང་མའི་རྒྱུད་སེ་རྣམས་སུ་གསལ་བའི་འབས་ཆློས་ཉེར་ལྔའི་ནང་གསེས་

ཆློས་སྐུ་དང་། ལློངས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ། མི་འགྱུར་རྡློ་རེའི་སྐུ། མངློན་པར་བང་ཆུབ་པའི་སྐུ་སྟེ་ལྔ།  

སྐུ་དངློས། ཞེ་སའི་ཚིག །མི་དེ་རང་།  

སྐུ་བཅམ། སློན་བློད་དུ་མཐློ་རིས་མི་སྣ་ཁག་གི་དགུན་དུས་སུ་ཁིམ་དུ་གློན་པའི་ཟླ་གམ་སྟེ་བཙུག་

ཕྲུག་དམར་པློར་ཕི་ནས་གློས་ཆེན་དང་། ཐེར་མ། རས་སློགས་ཀི་རྒྱབ་ཤ་གཡློགས་པ་ཞིག་

ཡློད་པ་དེའི་ཞེ་ས།  

སྐུ་བཅར། ཏཱ་ལའི་བ་མའི་དྲུང་ངམ་མདུན་དུ་སློད་མཁན་དཔློན་རིགས།  

སྐུ་བཅར་མཁན་པློ། ཏཱ་ལའི་བ་མའི་དྲུང་དུ་རག་ཏུ་སློད་མཁན་སྤི་ཁབ་མཁན་པློ་སློགས།  

སྐུ་ཆགས་ཆེ། སྐུ་སློག་ལ་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཞེས་པའི་བརྡ་རིང་།  

སྐུ་ཆས། ཅ་ལག་གི་ཞེ་ས།  

སྐུ་ཆིངས། སྐུ་ཆེ་ཞིང་དྲང་བའི་མཚན་བཟང་། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བཟང་སློ་གཉིས་ཀི་ནང་

གསེས་ཤིག་སྟེ་སློག་གཅློད་པ་སངས་པ་ཉིད་ཀིས་སྐུ་ཆེ་ཞིང་དྲང་བ།  

སྐུ་ཆེན་པློ། ① ལྷ་སྐུ་ཆེ་བ། ② མི་ཆེན།  

སྐུ་ཆློས། ① དགེ་ཚུལ་སློང་གི་གློན་རྒྱུའི་ཆློས་གློས་ཀི་ཞེ་ས། ② ཆློས་ཀི་ཞེ་ས།  

སྐུ་མཆེད། ཕ་མ་གཅིག་པའམ་ཕ་མ་གང་རུང་གི་རིགས་རྒྱུད་དུ་གཏློགས་པའི་སྤུན།  

སྐུ་མཆེད་གསུམ། ① ཕ་མ་གཅིག་པའི་སྤུན་མཆེད་གསུམ། ② རྒྱལ་སས་སྐུ་མཆེད་གསུམ་སྟེ་

འབློམ་སྟློན་པའི་ཐུགས་སས་པློ་ཏློ་བ་དང་། སྤན་ས་བ། ཕུ་ཆུང་བ་རྣམས་སློ། །

སྐུ་མཆློད། ཏཱ་ལའི་བ་མ་རིན་པློ་ཆེ་སློགས་བ་སྤྲུལ་ཆེ་ཁག་དགློངས་རློགས་རེས་དྲན་གི་མཆློད་འབུལ།  

སྐུ་མཆློད་ཁག །བློད་ཀི་ཟླ་བ་དགུ་པའི་ཚེས་བཅློ་བརྒྱད་ཉིན་ཨ་ཏི་ཤ་འདས་པའི་དུས་ཆེན་ལ་བཅློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བརྒྱད་མཆློད་པ་ཞེས་ཟེར་བ་བློད་ཡློངས་ལ་བེད་སློལ་ཡློད་ཅིང་། དེ་བཞིན་ཏཱ་ལའི་བ་མ་རིམ་

བྱུང་རྣམས་ཞིང་དུ་ཕེབས་པའི་ཉིན་དེའི་དགློང་མློར་དྲན་གསློའི་མཆློད་མེ་སར་བ་བཅས་ལ་སྤི་

མིང་དུ་སྐུ་མཆློད་ཟེར།  

སྐུ་ཇུས། བ་གཞག་ག་ིགཞ་ིཆུས། ལས་དྲང་པློའ་ིའདུན་མ་མ་བཟུང་ན། དུས་ཐ་མ་སྐུ་ཇུས་ཤློར་ན་འགློད།  

སྐུ་རེས་བསྒྲུབ་རྒྱུ། སྐུའི་རེས་འཇུག་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཞེས་པའི་ཞེ་ས་དང་སྡུད་ཚིག་སྟེ། སྐུ་ཕུང་ཐག་གཅློད་བ་

རྒྱུ་དང་། མཆློད་འབུལ། བསློ་སྨློན་ཞུ་རྒྱུ་སློགས་ཆློས་ལུགས་ཀི་བེད་སློ་མང་པློ་ཡློད་པ་དེར་ཟེར།  

སྐུ་རེས་ལྷ་ཁང་། དེ་སློན་སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་པདྨ་འབྱུང་གནས་འབྲུག་ཡུལ་དུ་ཐུགས་དམ་སྐུ་

མཚམས་ལ་བཞུགས་སའི་བག་གི་ངློས་སུ་སློབ་དཔློན་རང་ཉིད་ཀི་སྐུའི་རེས་འདམ་ལ་བཏབ་

པ་ལར་གསལ་བ་དེར་བཞེངས་པའི་ལྷ་ཁང་འབྲུག་ཡུལ་སུ་ཡློད།  

སྐུ་འཇམ་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། 

ཐུགས་རེ་ཅན་གི་ཕིར་སྐུ་ལ་རྩུབ་བག་མེད་པས་འཇམ་པ།  

སྐུ་ཉམས། དཔློན་ཉམས་སམ། ཆེ་འགིང་།  

སྐུ་ཉམས་སུ་བཞེས། སྐུ་དངློས་ཀིས་ཉམས་བཞེས་དང་ལག་ལེན་གནང་བ།  

སྐུ་ཉེ། ① སྤུན་ཟླ་ཉེ་འབེལ་གི་ཞེ་ས། ② སྤུན་མཆེད་ཀི་ཞེ་ས།  

སྐུ་སྙེ། སྐུ་སྙེས་དང་གཅིག །

སྐུ་སྙེས། རྒྱབ་སྙེགས་སམ་རྒྱབ་འབློལ།  

སྐུ་གཉིས། གཟུགས་སྐུ་དང་། ཆློས་སྐུའློ། །

སྐུ་གཉེན་པློ། རིན་ཐང་ཆེ་བའི་སྐུ་གཟུགས།  

སྐུ་གཉེར། དཀློན་གཉེར་རམ་ལྷ་གཉེར། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དཀློན་གཉེར་དང་། ལྷ་གཉེར། ལྷ་

ཡིས་འཚོ་བ་བཅས་སློ། །

སྐུ་གཉེར་ཁུམས་པ། སྐུ་དློན་རྣམས་སྒྲུབ་ཟིན་པ་ཞེས་པའི་བརྡ་རིང་།  

སྐུ་མཉེ། གསློ་རིག་པའི་ལག་ལེན་ཞིག་སྟེ། ལུས་ཀི་རླུང་ཁག་གི་རྒྱུ་ལམ་ཐམས་ཅད་ཡངས་པློར་

གྱུར་པའི་ཆེད་དུ་ལུས་ཀི་གསང་གནད་རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་དུ་འཕུར་མཉེ་བ་བའི་ཕིའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

བཅློས་ཐབས་ཞིག །དབིན་སྐད་དུ། massager ཟེར་བ་དེ་ཡིན།  

སྐུ་མཉེལ། ངལ་བའམ་ཐང་ཆད་པ། ཕེབས་ལམ་ལ་སྐུ་མཉེལ་མ་སློང་ངམ།  

སྐུ་བརན། སྣང་བརན་ནམ་འདྲ་སྐུ།  

སྐུ་རེན། སྐུ་དང་འདྲ་བའི་གཟུགས་བརན།  

སྐུ་ལློལ། [ཡུལ་སྐད] སློ་སློའི་བཟའ་ཟླ་ངློ་མ་མིན་པའི་བུད་མེད་དང་ལུས་འབེལ་བས་ཏེ་བྱུང་བའི་

བི་ཕྲུག་གི་ཞེ་ས།  

སྐུ་སྟློད། ལུས་ཀི་སྟློད་དང་སྟློད་ཐུང་ལའང་།  

སྐུ་བལམས། སྐུ་འཁྲུངས་པ།  

སྐུ་བལམས་པའི་མཆློད་རེན། དེ་སློན་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་མུ་ནེ་སེར་སྐྱའི་གློང་ཁེར་གི་ཤར་ཕློགས་

ལེ་དབར་ལྔ་ཙམ་དུ་ཡློད་པའི་ལུམ་བི་ནའི་སྐྱེད་ཚལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། དེ་ལ་དྲན་གསློ་ཞུ་

བེད་དུ་བཞེངས་པའི་མཆློད་རེན་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ཡི་མིང་སྟེ། ཡློངས་གགས་སུ་པད་སྤུངས་

མཆློད་རེན་ཟེར། དེའི་བཟློ་དབིབས་ནི་ས་འཛིན་དང་། གདློང་ཆེན། བུམ་པ། ཆློས་གློས་སློགས་

མཆློད་རེན་བིངས་དང་འདྲ་བ་བང་རིམ་བཞི་ཟླུམ་པློ་པདྨ་སྤུངས་པ་ལ་བུར་ཡློད་པའི་ཆ་ནས་

མིང་དེ་ལར་བཏགས།  

སྐུ་བསྟེན། སྐུ་ལ་བསྙུན་གཞི་ཕློག་པའི་ཞེ་སའི་ཚིག །

སྐུ་བསྟློད། ① བསྟློད་བསགས། ② སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུའི་ཡློན་ཏན་ལ་བསྟློད་པ།   

སྐུ་ཐང་། རི་མློའི་གཟུགས་བརན།  

སྐུ་ཐང་མཉེལ་པློ། དཀའ་ལས་ཁག་པློའི་ཞེ་ས། དེ་རིང་གནས་མཇལ་ཞུ་བར་ཕེབས་སྐབས་སྐུ་ཐང་

མཉེལ་པློ་བྱུང་མ་སློང་ངམ།  

སྐུ་ཐར། ཚེ་རིང་པློ་ཡློང་བའི་ཆེད་དུ་གསློད་ངེས་ཀི་ར་ལུག་དང་ཉ་སློགས་ཉློས་ནས་ཚེ་ཐར་བཏང་

བའི་ཞེ་ས།  

སྐུ་ཐིམ་པ། ཤི་བའི་ཞེ་ས། སྐུ་ཐིམ་ཁར་ཞལ་ཆེམས་གསུངས་པ།  

སྐུ་ཐློག །མི་ཚེའི་རིང་ངམ་མི་རབས། སྐུ་ཐློག་སློན་མ། སྐུ་ཐློག་རེས་མ། སྐུ་ཐློག་མང་པློ། སློང་བཙན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སམ་པློའི་སྐུ་ཐློག །

སྐུ་དག་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཐུགས་

རྣམ་པར་དག་པའི་ཕིར་སྐུ་རྣམ་པར་དག་པ།  

སྐུ་རྡློ་རེ། རྡློ་རེ་གསུམ་གི་ནང་གསེས། གཟུགས་རྣམ་པར་དག་པ་སྣང་སྟློང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་སྐུ་

རྡློ་རེའི་ཆློས་བདུན་གི་རང་བཞིན་ཚང་བ།  

སྐུ་རྡློ་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།  

སྐུ་ལེར། འཇིམ་པ་ལས་བཟློས་པའི་སྐུ།  

སྐུ་དྲག །མི་དྲག །དཔློན རིགས་ཀི་ཞེ་སའི་མིང་།  

སྐུ་དྲིན། ཕན་པའམ་དྲིན། སྐུ་དྲིན་ཤེས་པ། སྐུ་དྲིན་གཟློ་བ།  

སྐུ་དྲུང་། སྐུའི་གམ་མམ་འཁིས།  

སྐུ་དྲུང་པ། མདུན་དུ་སློད་མཁན།  

སྐུ་གདུང་། ① ཕུང་པློའམ་རློ། སྐུ་གདུང་མཇལ། སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་བས། ② རིང་བསེལ། ③ 

རིང་བསེལ་ལམ་གདུང་བཅུག་པའི་མཆློད་རེན། སྐུ་གདུང་མཆློད་རེན།  

སྐུ་གདུང་གི་མཆློད་རེན། ༡ རང་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་བ་མ་དང་། དགེ་རྒན། ཕ་མ་བཅས་སྐུ་

གཤེགས་རེས་སྐུ་རུས་མེར་བསེགས་ཏེ་རུས་ཆློག་བས་ཟིན་པ་རྣམས་ས་དང་བསེས་ཏེ་སཱཙྪ་

བཏབ་པ་དེ་དག་མཆློད་རེན་བཞེངས་པའི་ནང་དུ་བཞག་པ། ༢ ཡང་ན་སྐུ་གདུང་མེར་མ་

བསེགས་པར་གདུང་སྒྲུབ་སློགས་ལག་ལེན་མཐློང་བརྒྱུད་ལར་བས་པའི་དམར་གདུང་མཆློད་

རེན་གི་བུམ་པའི་ནང་དུ་འཇློག་པ་བཅས་གཉིས་ཀར་སྐུ་གདུང་གི་མཆློད་རེན་ཟེར།  

སྐུ་གདུང་ཆ་བརྒྱད། སྟློན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་རིང་བསེལ་ཆ་བརྒྱད་དུ་བགློས་ཏེ་བཞེངས་པའི་མཆློད་རེན།  

སྐུ་གདུང་ཆ་བརྒྱད་མཉམ་པར་བགློས། སློན་དུས་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་སྐུ་མ་ངན་ལས་

འདས་རེས་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་བེད་སྐབས་སིག་ཅན་གི་ཡུལ་དུ་གནས་པའི་གད་མི་

རྣམས་དང་རློག་གཡློའི་ཡུལ་གི་རྒྱལ་རིགས་པུ་ལུ་ཀ་དང་། གློང་ཁེར་སྒ་སྒློགས་ཀི་རྒྱལ་པློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཀྲློད། ཁབ་འཇུག་གིང་དུ་གནས་པའི་བམ་ཟེ། གློང་ཁེར་སེར་སྐྱའི་ཡུལ་དུ་གནས་པའི་ཤཱཀ། 

གློང་ཁེར་ཡངས་པ་ཅན་དུ་གནས་པའི་ལི་ཙཱ་བི་བཅས་ཁག་བརྒྱད་ས་རེས་སུ་འློངས་ནས་སྐུ་

གདུང་ང་ཚོར་དགློས་ཞེས་རློད་གེང་བྱུང་སྐབས། བམ་ཟེ་བེ་བློ་དང་མཉམ་པས་སྐུ་གདུང་ཆ་

བརྒྱད་དུ་བགློས་པས་མ་གྷ་ད་ཡི་ཁལ་རེ་རེ་བྱུང་བ་སྦིན་པ་དེ་ཁེར་ནས་རང་རང་གི་ཡུལ་དུ་སྐུ་

གདུང་ཡློད་པའི་མཆློད་རེན་རེ་བཞེངས། སྐུ་གདུང་སེག་སྐབས་ཀི་སེག་བུམ་དེ་བམ་ཟེ་རང་

ཉིད་ཀི་སྐལ་བར་ཁེར་བ་བཅས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཡློད་པ་དེ་ཡིན།  

སྐུ་གདུང་ཉམས་མེད་བིན་གིས་རླབས། སར་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་དགློངས་པ་མ་ངན་

ལས་འདའ་ཁར་བརྒྱུད་འཛིན་སྐུ་ཚབ་ཏུ་ཉན་ཐློས་འློད་སྲུང་ཆེན་པློ་བསྐློ་གཞག་མཛད་པ་ལར། 

ལློ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་རིང་བསྟན་པའི་བདག་པློ་མཛད་ནས་དགློངས་པ་མ་ངན་ལས་འདའ་ཁར། 

བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་བཀའ་མངགས་ཇི་ལར་མཛད་པ་བཞིན་ཀུན་དགའ་བློ་ལ་སྐུ་ཚབ་ཏུ་

བསྐློས་ནས་བསྟན་པ་གཏད་དེ་རི་བློ་བ་རང་ཅན་དུ་བློན་ནས་མ་ངན་ལས་འདས་ཏེ་མ་འློངས་

པའི་སངས་རྒྱས་བམས་པ་གནས་དེར་མ་བློན་གི་བར་དུ་སྐུ་གདུང་ཉམས་པ་མེད་པར་བིན་

བརླབས་མཛད་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཡློད་པ་དེ་ཡིན།  

སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཆློས་གཞུང་ནས་རང་གི་བ་མ་དང་། དགེ་རྒན། ཕ་མ་

བཅས་རང་རང་སློ་སློར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་གང་ཟག་ཁད་པར་ཅན་སྐུ་གཤེགས་རེས་སྐུ་ཕུང་དེ་

ས་ཕློགས་གཙང་མའམ་དུར་ཁློད་གཙང་མ་ཞིག་ཏུ་གདན་དྲངས་ཏེ་ཙན་དན་དང་། ཨ་ཀ་རུ། 

ཤུག་པ་སློགས་དྲི་ཞིམ་པློའི་ཤིང་བརེགས་པའི་དབུས་སུ་རས་དཀར་པློས་སྐུ་གཟུགས་ཡློངས་

རློགས་དཀྲིས་ཏེ། མར་དང་སྣུམ་སློགས་བླུགས་ནས་བསེག་པའི་དློན་ཡིན།  

སྐུ་གདུང་ཞུགས་ལ་སྦངས། ཞེ་སའི་ཚིག །གློང་གསལ་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་ཞེས་པ་དང་གློ་དློན་

གཅིག་ཡིན།  

སྐུ་གདུང་རིགས་ལྔ། ཤ་རཱི་རམ་དང་ཆུ་རཱི་རམ། བ་རཱི་རམ་དང་ཉ་རཱི་རམ། པ་ཉྩ་རམ་དང་ལྔ་ལན་

གདུང་། རིགས་ལྔའི་གདུང་སྟེ་སྐུ་ཡང་འབྱུང་། དེ་རྣམས་སྐུ་ཐློབ་རགས་ཡིན་ཏེ་ཞེས་པས། ཤའི་

རེན་དུ་གདུང་ཤ་རཱི་རམ་དཀར་སེར་རིན་པློ་ཆེ་གདུང་སྟེ་ཡང་དག་གི་རེན་དུ་བཞག་པའློ། །ཁག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གི་རེན་དུ་ཆུ་རཱི་རམ་མཐིང་ག་རྡློ་རེའི་གདུང་སྟེ་ས་ཞིང་མཁེགས་པས་རྡློ་རེའི་གདུང་དུ་བཞག་

པའློ། །རུས་པའི་རེན་དུ་བ་རཱི་རམ་སེར་པློ་རིན་པློ་ཆེའི་གདུང་དུ་བློན་ཏེ་རྒྱལ་ཚབ་ཉིད་ཀི་རེན་

དུ་བཞག་པའློ། །ཡན་ལག་གི་རེན་དུ་ཉ་རཱི་རམ་ལང་ཁུ་ལས་ཀི་གདུང་སྟེ་ཤིན་ཏུ་ས་མཁེགས་

ལས་ཀི་གདུང་དུ་བཞག་པའློ། །འབྱུང་བཞིའི་དྭངས་མ་ལ་པཉྩ་རམ་འབློན་ཏེ་ཁ་དློག་ལྔ་ལན་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་གདུང་དུ་བཞག །ཡང་། གདུང་ཤ་རཱི་རམ་མགློ་ལས་འབྱུང་། ཆུ་རཱི་རམ་

ཁག་ལས་འབྱུང་། བ་རཱི་རམ་སལ་ཚིགས་ལས་འབྱུང་། ཉ་རཱི་རམ་རང་ལས་འབྱུང་། པཉྩ་རམ་

སྙིང་ལས་འབྱུང་ངློ་། །ཞེས་སློ། །

སྐུ་གདུང་རིན་པློ་ཆེ། སངས་རྒྱས་ཆློས་གཞུང་ནང་རང་ཉིད་ལ་ཆློས་འབེལ་ཐློབ་པའི་ར་བའི་བ་མ་

སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་སྐུ་གདུང་ལ་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ་ལ་བུའི་འདུ་ཤེས་བཞག་སྟེ་མཆློད་པ་

འབུལ་ན་སྐུ་དངློས་ལ་མཆློད་པ་འབུལ་བ་དང་ཁད་མེད་པའི་བསློད་ནམས་ཆེན་པློ་ཐློབ་ཐུབ་

པར་གསུངས།  

སྐུ་གདུང་བསེགས། གློང་དུ་གསལ་བའི་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་ཞེས་པ་དེའི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས།  

སྐུ་མདུན། ① དྲུང་ངམ་ལུས་ཀི་འཁིས་སམ་མདུན། ② སྐུ་ངློ་མ་རང་།  

སྐུ་མདུན་མཁན་པློ། ཡློངས་གགས་སུ་སྐུ་བཅར་སྤི་ཁབ་མཁན་པློ་ཞེས་འབློད་པ་དེ་ཡིན།  

སྐུ་མདློག །གཟུགས་པློའི་ཤ་མདློག །སྐུ་མདློག་སེར་པློ། སྐུ་མདློག་རབ་དཀར།  

སྐུ་མདློས། མདློས་ཞེས་བློན་ལུགས་ཀིས་ལྷ་འདྲེ་ལ་དམིགས་ནས་བསྐྱལ་བའི་དངློས་རས་སམ་ཆློ་

གའི་མིང་ཡིན་པས་འདིར་མ་མློ་ཡློངས་ཀི་གཙོ་མློ་རེ་མ་ཏིའི་སྐུ་བཞེངས་པའི་བརེན་མདློས་ལ་

ཟེར་རློ་ཞེས་དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་

རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས་གསུངས།  

སྐུ་འདབ། དགློངས་རློགས་ཀི་འདས་མཆློད་བས་པའི་ཞེ་ས།  

སྐུ་འདྲ། གསེར་ཟངས་དང་འཇིམ་པ་སློགས་ལས་བཟློས་པའི་འདྲ་བརན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་

ངེས་སྣང་དང་། སྐུ་མཚུངས་པ། སྐུ་ཡི་གཞི་འཛིན། འདྲ་བར་བཞེངས། འདྲ་འབག །ལེར་བཟློ། 

པ་ཕབ་བཞིན། དཔེ་དང་མཉམ་པ། དཔེ་དང་མཚུངས་པ། གཟུགས་བརན། རབ་ཏུ་འདྲ། ལེགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

པར་བཞེངས། སར་བིས་མ། སར་གཟུགས། སར་བས་འདྲ། སློ་སློར་མཚུངས་བཅས་སློ། །

སྐུ་ན། ལློ་ཚོད། སྐུ་ན་བགེས་ཀང་ཐུགས་རིག་ཧ་ཅང་གསལ། ཡབ་ཡུབ་གཉིས་གཤེགས་པ་དང་

སྐུ་ན་ཕ་བས་ཕག་རས་རྣམས་མིའི་ལག་ཏུ་བཅློལ།  

སྐུ་ན་ཕ་བ། ལློ་ཆུང་ཆུང་།  

སྐུ་ནར་མ་སློན། སྐུའི་ན་ཚོད་མ་ལློན་པ་སྟེ་རང་རློགས་ཀིས་བསམ་ཤེས་བེད་ཐུབ་པའི་ལློ་ཚད་ལ་

མ་སེབས་པ།  

སྐུ་ནུབ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་བ་སྤི་ལློ་༡༧༥༣ལློར་ཚེ་དབང་ནློར་བུས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རའུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

སྐུ་ནྱ་གློ་ཏ་ལར་ཆུ་ཞེང་གབ་པའི་མཚན་བཟང་། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བཟང་པློ་སློ་གཉིས་ཀི་ནང་

གསེས་ཤིག་སྟེ་ནགས་ཚལ་དང་ཀུན་དགའ་ར་བ་ལ་སློགས་པ་བེད་པ་ཡང་དག་པར་ལེན་དུ་

བཅུག་པས་ཤིང་ནྱ་གློ་ཏ་ལར་ཆུ་ཞེང་གབ་པ།  

སྐུ་པུར། ཤི་བའི་རློ། སྐུ་པུར་ཞུགས་འབུལ་བས།  

སྐུ་སྤིའི་ཡློན་ཏན་བཅུ། དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་གས་ཤིག་སྟེ། སྐུ་མཉེན་ཞིང་འགིང་ལེགས་

པས་འཁིལ་བག་ཆགས་པ་དང་། རིང་ཐུང་སློམ་ཕ་སློགས་མ་འཆློལ་བས་རིམ་པར་འཚམས་

པ་དང་། མཚན་རྣམས་ཀི་ཆ་ཤས་མཐའ་དག་གསལ་ཞིང་རློགས་པ་དང་། སྐུ་ཁློན་ཆེ་བས་ཁློ་

ལག་ཡངས་ཤིང་བཟང་བ་དང་། སྐུ་ཤིན་ཏུ་གཞློན་ཤ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་དང་། སྐུ་ལ་རྩུབ་བག་མེད་

པས་འཇམ་པ་དང་། སྐུ་རིད་པ་སློགས་ཀི་སྐྱློན་མེད་པས་ཞུམ་པ་མེད་པ་དང་། སྐུ་ཤ་རྒྱས་པ་

དང་། སྐུ་མི་ལྷློད་པར་ཤིན་ཏུ་གིམ་པ་དང་། སློར་མློ་དང་ཡན་ལག་སློམ་ཕ་སློགས་ཀི་ཆ་ཕེད་

པས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པ་བཅས་བཅུའློ། །

སྐུ་ཕུང་། ཕུང་པློའམ་རློ།  

སྐུ་ཕེང་། སྐྱེ་བའི་རབས་སམ། ཚེ་ས་ཕིའི་བརྒྱུད་རིམ་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ལས་མི་ཤི་རེས་

སར་ཡང་སྐྱེ་བ་ལེན་རྒྱུ་ཡློད་པ་དེའི་སྐྱེ་བ་རིམ་བརྒྱུད་ལ་ཟེར།  

སྐུ་བལ་གི་རིང་བསེལ། གསང་སགས་ཀི་གཞུང་ནས་བཤད་སློལ་ལ་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་དང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རང་གི་ར་བའི་བ་མའི་དབུ་སྐྲ། ཕག་སེན། ན་བཟའ་བཅས་ལ་ཟེར།  

སྐུ་བེམ། ཟླ་གམ་མམ་ཐུལ་པ།  

སྐུ་བེར། ཟླ་གམ་མམ། གློས་བེར།  

སྐུ་བློན། སར་བློད་རྒྱལ་གི་འཁིས་སུ་བསད་ནས་འདློན་པ་འདློན་མཁན་བློན་པློ།  

སྐུ་བི་དློར་བས་འདྲའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་

སིག་པའི་ཆློས་དང་མ་འབགས་པ་ཉིད་ཀིས་ཁྲུས་སློགས་མ་བས་ཀང་སྐུ་བི་དློར་བས་པ་ལ་

བུར་གཙང་ཞིང་དག་པ།  

སྐུ་བ། [རིང] ① སྐྱེས་ལྷ། ② སྐུ་དྲག །

སྐུ་འབག །① འདྲ་སྐུའམ། སྐུ་བརན། ② གདློང་གི་འདྲ་འབག །

སྐུ་འབུམ་དགློན། ① 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།  

སྐུ་འབུམ་དགློན། ② ཕློགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྐུ་འབུམ་དགློན་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་

བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༦༨༩ལློར་གསེར་ཡེ་ཤེས་སེང་གེ་ནས་གསར་དུ་མཛད། གྲུབ་

མཐའ་རིང་མ་བ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འཛམ་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

སྐུ་འབུམ་བམས་པ་གིང་། ① མཚོ་སློན་ཧློང་ཀྲུང་རློང་ཁློངས་ཤར་ཙོང་ཁའི་ཡུལ་དུ་ཡློད་པའི་དགེ་

ལུགས་པའི་དགློན་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་བི་ལློར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་

ཕེང་གསུམ་པ་བསློད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་ཞལ་བཀློད་ལར་རེ་ཙོང་ཁ་པ་འཁྲུངས་སར་འདུལ་བ་

ཆློས་རེ་འློད་ཟེར་རྒྱ་མཚོས་ཕག་བཏབ་པ་དང་། ཕིས་རིམ་གིས་རྒྱ་བསྐྱེད་བས་ནས་བར་

སྐབས་གྲྭ་ཚང་བཞིར་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་ཡློད།  སྐུ་འབུམ་བམས་པ་གིང་། ② རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་

ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༣༧༩ ལློར་ཤིང་བཟའ་ངག་ཆློས་ཀིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་

པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་སྐུ་འབུམ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

སྐུ་འབུམ་ཆེན་མློ། གུང་ཐང་བ་མ་ཞང་རིན་པློ་ཆེ་སྐུ་མ་གཤེགས་གློང་ཙམ་དུ་བཞེངས་འགློ་ཚུགས་

ནས་འཕློས་རྣམས་སྐུ་གཤེགས་རེས་ཉེ་གནས་དར་མ་གཞློན་ནུ་དང་མཉམ་མེད་ཤཱཀ་ཡེ་ཤེས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཀིས་བཞེངས་པ་དེ་ཡིན།  

སྐུ་འབུམ་ཐང་། ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་ཉེ་འདབས་ཤར་ཕློགས་སུ་ཡློད་པའི་ཐང་ཞིག་སྟེ། རྭ་ལློ་ཙཱ་བ་རྡློ་

རེ་གགས་པའི་རྣམ་ཐར་ནང་། ལྷ་སའི་ཤར་ཕློགས་ལན་གི་ལུང་པར་བཞུགས་པ་ལས་ཐེངས་

གཅིག་ཐང་དེའི་ཐློག་དབང་གནང་སྐབས་མི་ཚོགས་འཚང་ཀ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་རྐྱེན་གིས་སྐུ་

འབུམ་གཅིག་ལ་སྤྲུལ་ནས་དབང་གནང་བས་དེ་ནས་བཟུང་ཐང་དེར་སྐུ་འབུམ་ཐང་དུ་ཐློགས་པ་

ཡིན་ཞེས་གསལ། དེང་སང་ས་གནས་དེའི་རྒྱུད་དུ་གློང་མིའི་སློད་ཁང་གིས་ཁེངས་ནས་ཡློད།  

སྐུ་འབུམ་མཐློང་གློལ་ཆེན་མློ། ཇློ་ནང་ཀུན་མཁེན་དློལ་པློ་བ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་རབ་བྱུང་

ལྔ་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༣༢༦ ལློ་ནས་ལློ་བཅུ་བདུན་ཙམ་གདན་ས་མཛད་ཅིང་། གདན་སའི་

ལློ་ལྔ་པ་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༣༣༠ ལློར་ཕི་མཆློད་རེན་ལ་ནང་ལྷ་ཁང་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ཡློད་པ་

བཞེངས་གནང་མཛད། ཡང་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༤༢༧ ལློར་རྒྱལ་རེ་ཆློས་

རྒྱལ་རབ་བརན་ཀུན་བཟང་འཕགས་ཀིས་རྒྱལ་རེ་ལྷ་ཁང་ཆེན་མློའི་གཡས་ངློས་སུ་སྐུ་འབུམ་

བཀྲ་ཤིས་སློ་མང་ཕི་མཆློད་རེན་ལ་ནང་ལྷ་ཁང་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ཡློད་པའི་མཐློ་ཚད་དེང་སང་གི་

སྤི་ཁེ་ལར་རིས་ན་སྤི་ཁེ་བཞི་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཡློད།  

སྐུ་འབུར་མ། འབུར་དུ་བཞེངས་པའི་འདྲ་སྐུ།  

སྐུ་དབིབས། སྐུའི་བཟློ་ལ།  

སྐུ་སྨད་ཀི་དཔེ་བད་བཞི། དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་གས་ཤིག་སྟེ། དཀུ་ཟླུམ་པ་ཞེས་དཔྱིའི་སྟ་

ཟུར་གིས་མཚོན་པའི་སྐེད་པ་ཟླུམ་པ་དང་། སྐེད་སྐབས་འཚམས་པས་སྐབས་ཕིན་པ་དང་། 

སྐེད་པ་ཧ་ཅང་མི་རིང་བས་མ་རློང་བ་དང་། སྐུའི་ཕལ་ཏེ་ལློ་བ་མཐློ་དམན་མེད་པས་ཕང་ངེ་བ་

བཅས་བཞིའློ། །

སྐུ་རེད། རེད་མློའི་ཞེ་ས། ཨེ་ཧེ་བདག་གིས་སྐུ་རེད་ཞུས། སྐུ་རེད་མ་གནང་།  

སྐུ་གཙང་བའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སྐུ་ལ་

སློགས་པ་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་གཙང་བའི་ཕིར་སྐུ་ལ་ནག་དྲེགས་སློགས་རྣམ་པར་དག་པ།  

སྐུ་ཚ། ཚ་བློའི་ཞེ་ས།  



  174  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐུ་ཚགས། པགས་ཚགས།  

སྐུ་ཚད། ① ལུས་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད། ② ལུས་ལ་ཚ་བའི་ནད་ཀིས་ཐེབས་པའི་ཞེ་ས།  

སྐུ་ཚབ། ① ངློ་མའི་ཚབ། ② འདྲ་དྲློད། ཨློ་རྒྱན་སྐུ་ཚབ།  

སྐུ་ཚབ་གཏེར་ལྔ། སྤིར་སྐུ་ཚབ་ཅེས་པ་གུ་རུ་དངློས་དང་ཁད་མེད་པའི་སྐུ་འདྲ་ལྔ་ཡིན་ལ། དེ་

གནས་ཆེན་ལྔར་གཏེར་དུ་སས་པ་ལ་སྐུ་ཚབ་གཏེར་ལྔར་གགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་

ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་སྐུ་འདྲ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་སྐུའི་རེན་དེ་ཉིད་མཁའ་རི་གངས་ཀི་བསམ་

འགྲུབ་ཏུ་སས། བེ་མ་ཨ་ཀྲློང་ལས་གྲུབ་པའི་སྐུ་འདྲ་སིནྡྷུ་རས་བྱུག་པ་གསུང་གི་རེན་དེ་ཉིད་མློན་

ཁ་སེང་གེ་བསམ་འགྲུབ་ཏུ་སས། མཁར་བ་ནག་པློ་ལས་བཞེངས་པའི་སྐུ་འདྲ་ཐུགས་ཀི་རེན་དེ་

ཉིད་ར་མགིན་བག་ཁུང་གི་བསམ་འགྲུབ་ཕུག་པར་སས། རིན་པློ་ཆེ་གསེར་ལས་གྲུབ་པའི་སྐུ་འདྲ་

ཡློན་ཏན་གི་རེན་དེ་ཉིད་ལྷ་མློ་མཁར་གི་བསམ་འགྲུབ་ཕུག་ཏུ་སས། དྲི་མེད་ཤེལ་ལས་བཞེངས་

པའི་སྐུ་འདྲ་འཕིན་ལས་ཀི་རེན་དེ་ཉིད་ཡར་ལྷ་ཤམ་པློའི་བསམ་འགྲུབ་ཕུག་ཏུ་སས་པའློ། །

སྐུ་ཚར། ཚར་སློག་གི་ཞེ་ས།  

སྐུ་ཚིགས། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གཞུང་ནས་གསུངས་པའི་མི་གཤིན་པློའི་རེས་འཇུག་

མཆློད་འབུལ་བ་ཐབས་ཤིག་སྟེ། བློད་དུ་གཤིན་པློའི་ཉེ་འབེལ་རྣམས་ཀིས་ཞག་བདུན་རེའི་

མཚམས་སུ་མཆློད་འབུལ་བས་པ་དེར་ཡློངས་གགས་སུ་བདུན་ཚིགས་ཟེར་བ་དེའི་ཞེ་

སའི་ཚིག་ཡིན།  

སྐུ་ཚེ། ① ཞེ་སའི་ཚིག་སྟེ། མིའི་ཚེའམ་སློག །སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བརན་པར་ཤློག །སྐུ་ཚེ་མཐར་

ཕིན་ཏེ་གཤེགས་སློ། །སྐུ་ཚེ་མཐར་མ་ཕིན་པར་དགུང་ལློ་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་གཤེགས་པ། ② 

ས་མིང་ཞིག །གནའ་དུས་སེ་དགེ་རྒྱལ་པློའི་མངའ་ཁློངས་ཀི་སྐུ་ཚེ་རློང་། དེང་དུས་བློད་རང་

སྐྱློང་ལློངས་འཇློ་མདའ་རློང་སྐུ་ཚེ་གློང་པ་ཟེར། འདི་ལ་སྐུ་སེ་ཞེས་བིས་པ་ཡང་ཡློད།  

སྐུ་ཚེ་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།  

སྐུ་ཚེ་བརན་པ། ཚེ་རིང་པློར་བརན་པའི་ཞེ་ས།  



  175  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྐུ་ཚེ་བརན་པའི་མཆློད་རེན། ཡློངས་གགས་སུ་རྣམ་རྒྱལ་མཆློད་རེན་ཞེས་འབློད་པ་དེ་ཡིན། མཆློད་

རེན་འདིའི་བཟློ་དབིབས་ནི། ས་འཛིན་དང་། དགེ་བཅུ་བུམ་པ། ཆློས་འཁློར་སློགས་མཆློད་རེན་

བརྒྱད་སྤི་དང་འདྲ་བ་ལ། བང་རིམ་གསུམ་ལས་མེད་པ་དང་དེ་གསུམ་ཀའི་དབིབས་ཟླུམ་པློར་

ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན།  

སྐུ་ཚེ་རིང་། གཞན་ལ་སྐྱབས་འགློ་ཞུ་བའི་འབློད་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་ལ། རང་ལས་རྒན་པ་སློགས་ལ་

གུས་པས་སྨློན་ལམ་ཞུ་སློལ་ཞིག་ཀང་ཡིན། 

སྐུ་ཚེའི་ལྔ་ཆ་བཏང་། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་བཤད་སློལ་ལ། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་

ཐུབ་པའི་སྐུ་ཚེའི་ཚད་དགུང་ལློ་བརྒྱ་ཡིན་ཀང་། དགློས་པའི་དབང་གིས་སྐུ་ཚེའི་ཚད་ཀི་ལྔ་ཆ་

གཅིག་བློས་བཏང་ནས་དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་ཐམ་པ་ལ་དགློངས་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་

ཞེས་གསལ།  

སྐུ་ཚེའི་ཚད། བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སྟློང་གི་སྐུ་ཚེའི་ཚད་རིང་ཐུང་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་

གསུངས་ཡློད། ཞིབ་པརམདློ་སེ་བསྐལ་བཟང་ལས་གསལ་བ་ལར་རློ།  

སྐུ་ཚོམ་བུའི་དཀིལ་འཁློར། རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་ཆེན་ནཱ་རློ་པའི་ལུགས་ཀི་རེ་བཙུན་རྡློ་རེ་རྣལ་འབློར་

མའི་བིན་བརླབས་དང་བདག་འཇུག་གི་སྐབས་རས་དཀིལ་གི་དབུས་སུ་རྣལ་འབློར་མའི་སྐུ་

མཚོན་བེད་སིན་དྷུ་རའི་ཚོམ་བུ་ཞིག་འཇློག་སློལ་ཡློད་པ་དེ་ཡིན།  

སྐུ་མཚམས། དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག་རིང་འགྲུལ་མཚམས་བཅད་དེ་བསད་པ།  

སྐུ་མཚམས་བཅད། དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་བར་དུ་རང་དང་ཕི་རློལ་མིའི་བར་གི་འབེལ་བ་

མཚམས་བཅད་ནས་སློམ་སྒྲུབ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་གཞློལ་བ།  

སྐུ་མཚལ། ལུས་ཀི་ཁག །

སྐུ་མཚལ་གཉེར། དག་ཤ་དང་། ཤ་ལན། ཁག །ལན་ལེན་པའི་ཞེ་སའི་ཚིག །

སྐུ་འཚོ་བའི་བློན་པློ། གནའ་རབས་བློད་ཀི་བཙན་པློ་རིམ་བྱུང་མང་ཆེ་བར་བཙན་པློའི་སྐུ་ཡི་རིམ་

གློ་བེད་མཁན་གི་བློན་པློ་དེ་ལ་ཡློངས་གགས་སུ་སྐུ་བློན་ཟེར།  

སྐུ་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆློ་འཕྲུལ། ལུས་ཀི་སློ་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་བ་དང་། མེ་ལར་འབར་བ་ལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློགས་ཏེ་རྫུ་འཕྲུལ་གི་བཀློད་པ་སྣ་ཚོགས་སྟློན་པ་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློ་འཕྲུལ་གསུམ་གི་ཡ་

གལ་ཞིག །

སྐུ་ཞང་། ① སྐུ་ཞང་ཞེས་སྤིར་ན་མ་རྒྱུད་ཀི་སྤུན་མཆེད་ཞང་པློའམ་ཨ་ཞང་ཞེས་པའི་ཞེ་ས་ཡིན། ② 

ས་སྐྱ་པས་ཨ་མེས་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀི་མི་རྒྱུད་རིམ་བྱུང་རྣམས་ལ་ས་སྐྱ་བས་སྐུ་ཞང་

ཞེས་ཆེ་བསྟློད་ཀིས་འབློད་སློལ་བྱུང་བ་ཡིན།  

སྐུ་ཞབས། ① མིང་བེ་བག་པ་ལ་སྦློར་རྒྱུའི་ཞེ་ས། སྐུ་ཞབས་རྒྱ་མཚོ། མདའ་དཔློན་ཞུ་ཞབས། ② 

སྐུའི་དྲུང་། སྐུ་ཞབས་སུ་བཅར་བ་ཡིན།  

སྐུ་ཞུམ་པ་མེད་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། 

ཐུགས་རག་ཏུ་མ་ཞུམ་པའི་ཕིར་སྐུ་ཞུས་པ་མེད་པ་སྟེ་སྐུ་རིད་པ་སློགས་ཀི་སྐྱློན་མེད་པ།  

སྐུ་གཞློགས། སྐུའི་འཁིས་སམ་འགམ།  

སྐུ་བཞི། སངས་རྒྱས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་སྐུ། ཡེ་ཤེས་ཆློས་སྐུ། ལློངས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་སྟེ་བཞི། ཟུང་འཇུག་

སྐུ་བཞིའི་གློ་འཕང་ཐློབ་པར་མཛོད།  

སྐུ་བཞིའ་ིགློ་འཕང་། སྤྲུལ་སྐུ། ལློངས་སྐུ། ཆློས་སྐུ། ངློ་བློ་ཉིད་སྐུ་བཞིའ་ིགློ་སར་འཕགས་པའམ་སེབས་པ།  

སྐུ་ཟིལ་ཆེ། ལུས་བརིད་བག་ཆེ་བ། སྐུ་ཟིལ་ཆེ་ཟླ་བས་མུན་པ་སེལ།  

སྐུ་ཟླ། ཟླ་བློའམ་བཟའ་ཟླ།  

སྐུ་གཟན། རབ་བྱུང་ཕློ་མློའི་སྟློད་ལ་གློན་པའི་གཟན།  

སྐུ་གཟུགས། ① ལུས། བར་དེར་སྐུ་གཟུགས་བདེ་པློ་ཡློད་ཤག །སྐུ་གཟུགས་དཔངས་མཐློ་ཞིང་

རྔམས་པ། ② སྣང་བརན། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས།  

སྐུ་གཟུགས་ཐིག་ར། རྒྱུད་སེ་རྣམས་ལས་གསལ་བའི་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་རྣམས་ཀི་སྐུ་

གཟུགས་བིས་འབུར་སློ་སློའི་ཆ་ཚད་ཇི་དགློས་གསལ་པློར་ཐིག་རིས་སྤད་ཐབས། དེའི་སྐློར་

གི་ཡིག་ཆ་གགས་ཆེ་བར། འཇུ་མི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་སྐུ་གཟུགས་ཀི་ཐིག་

ར་རབ་གསལ་ཉི་མ། ལྷློ་བག་སྨན་ཐང་པས་མཛད་པའི་སྐུ་གཟུགས་ཀི་ཐིག་ར་ཆ་ཚད་ཡིད་

བཞིན་ནློར་བུ། ཀརྨ་པ་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེའི་མཛད་པའི་སྐུ་གཟུགས་ཀི་ཐིག་ར་ཉི་མ་ཆེན་པློའི་མེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ལློང་། ཀརྨ་པ་ཆློས་དབིངས་རྡློ་རེས་མཛད་པའི་སྐུ་གཟུགས་ཀི་ཐིག་ར་རྣམས་འགེལ་ཉི་མའི་

འློད་ཟེར་ལ་སློགས་པ་རྣམས་སློ། །

སྐུ་གསུངས་ཐུགས་རེན། སྐུའི་རེན་སངས་རྒྱས་ཀི་སྣང་བརན། གསུང་གི་རེན་རྒྱལ་བའི་གསུང་

རབས་གེགས་བམ། ཐུགས་ཀི་རེན་མཆློད་རེན་ནློ། །

སྐུ་གཟུགས་འབུར་དློད། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་ཀི་སྐུ་བརན་འབུར་དུ་ཐློན་པའི་འབུར་སྐུ་སྟེ། 

དེ་ལ་ཡང་སྐུ་གཟུགས་ཆ་ཚང་འབུར་དུ་ཐློན་པའི་སྐུ་བརན་དང་། སྐུ་གཟུགས་ཀི་མདུན་ངློས་

ཙམ་འབུར་དུ་ཐློན་པ་རིགས་གཉིས་ཡློད།  

སྐུ་གཟུགས་འློར་ལྷུང་ཇེ་ཞན། ནད་གཞི་ཇེ་སྡུག་ཏུ་སློང་བའི་ཞེ་སའི་ཚིག །

སྐུ་ཡལ་བ། ① ཤི་བ། ② ལྷ་ཡལ་བ།  

སྐུ་ཡལ་བ་རིན་ཆེན་མགློན། སྟག་ལུང་ཐང་པ་རིན་པློ་ཆེའི་སློབ་མ་ཐུགས་རིས་ཆེ་ཤློས་ཤིག་ཡིན། 

རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ལྕགས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༡༩༡ ལློར་མདློ་སྟློད་རབ་སང་གི་མཁར་དབུས་མ་

མལ་ཞློལ་དུ་ཡབ་བན་བློན་མགློ་ཡག་དང་། ཡུམ་ཟི་བཟའ་བཀྲ་ཤིས་མཚོ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་

འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ཞེ་བདུན་པ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༢༣༦ ལློར་སྐུ་གཤེགས།  

སྐུ་ཡློན། ① ཡློན་ཏན། སྐུ་ཡློན་ཆེན་པློ། ② ག་རྔན་ཏ་ེཞབས་བརན་བེད་མཁན་སློགས་ལ་ཕུལ་བའ་ིག་ཆ།  

སྐུ་ར་བད། ར་བཟི་བའི་ཞེ་ས། ཁློང་རྦད་དེ་སྐུ་ར་བད་ནས་ཁི་དང་བེའུ་ངློ་མཁེན་གི་མི་འདུག །

སྐུ་རགས། སྐུ་རིང་། ཡང་ན། སྐུ་ཆེ་ཞིང་དྲང་བའི་མཚན་བཟང་།  

སྐུ་རིང་། དུས་ཚོད་མཚོན་པའི་ཚིག །མི་ཚེའི་རིང་།  

བློད་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐུ་རིང་ལ་ཞང་བློད་གཅིག་གྱུར་བས་པ་རེད།  

སྐུ་རབ་རྣམ་རྒྱལ། སྣང་རློང་སྐུ་རབ་རྣམ་རྒྱལ་ཆུས།  

སྐུ་རིད་པར་གྱུར་པ། སྐུ་ཤ་ཧ་ཅང་སྐམ་པློར་གྱུར་ནས་སྐུའི་རིབས་རུས་རྣམས་ཕིར་ཐློན་པ་སྟེ། 

སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་རབ་ཏུ་བྱུང་རེས་ལློ་དྲུག་གི་རིང་དཀའ་བ་སྤད་པའི་སྐུ་བརན་རྒྱ་

གར་ཕློགས་དྲི་ཟའི་ཡུལ་གི་བཟློ་རྒྱུན་འགན་ཟླ་བལ་བ་ཞིག་དེང་སང་པ་ཀི་སི་ཐན་གི་འགེམ་

སྟློན་ཁང་དུ་ཡློད།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐུ་རིམ། རྐྱེན་ཟླློག་གི་ཆེད་དུ་རིམ་གློ་སློ་སློའི་ཆློས་ལུགས་ལར་བསྒྲུབ་པའི་མིང་།  

སྐུ་རིམ་སྒྲུབ། བ་ཚིག །གང་ཟག་གང་ཞིག །ནད་ཀིས་མནར་བའམ། གདློན་གིས་གཙེས་པ། ལུགས་

གཉིས་ཀི་བ་དློན་ཆེན་རིགས་བསྒྲུབ་པར་རློམ་པའི་སྐབས་སུ། རྐྱེན་དང་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་

སེལ་བ་དང༌། གང་འདློད་ཀི་ལས་རྣམས་འགྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཡར་དཀློན་མཆློག་ལ་མཆློད་

འབུལ། མར་སྤང་ལློང་ལ་སྦིན་པ་སློགས་དང༌། རྒྱལ་བའི་བཀའ་བསྒགས་པ་དང༌། གཏློ་གདློས་

ཡས་གླུད་སློགས་འབློར་བཅས་ཀི་ལས་ལ་རིམ་གློ་བ། ཞེས་དང༌། དེའི་ཞེ་ས་ལ་སྐུ་རིམ་སྒྲུབ་

ཞེས་ཟེར།  

སྐུ་རིམ་རྒྱུན་འཛུགས། བློད་ས་གནས་ཀི་སེ་དཔློན་ཆེ་ཁག་གི་ནང་། མཆློད་ཁང་དང་མགློན་ཁང་

སློགས་སུ་གྲྭ་པ་བཞི་དེས་རྒྱུན་དུ་སྐུ་རིམ་ཆད་མེད་འཚོགས་པ།  

སྐུ་རིམ་པར་མཚམས་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་

ཤིག་སྟེ། གདུལ་བ་དང་འཚམས་པའི་ཆློས་སྟློན་པར་མཛད་པ་ཉིད་ཀིས་སྐུ་རིམ་པར་འཚམས་

པ་སྟེ་རིང་ཐུང་སློམ་ཕ་མ་འཆློལ་བ།  

སྐུ་རུས། ① ལུས་ཀི་རུས་པ། ② ཕ་མའི་རུས་རྒྱུད།  

སྐུ་རླུང་གདློན་བསྐྱློད། ནད་གཞི་རླུང་ནད་ཀིས་ཟིན་པ་དང་དློན་ཅིག་གདློན་འདྲེས་གནློད་པ་བསྐྱལ་

པ་ལ་ཟེར།  

སྐུ་ལ་དམར་ཡང་དློགས། སྐུ་སློག་ལ་གནློད་འཚེ་ཡློང་རྒྱུར་ཡང་དློགས་པ་ཟ་བ།  

སྐུ་ལ་སྨེ་བ་དང་ནག་བག་མེད་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་

གསེས་ཤིག་སྟེ། དུས་མ་ཡིན་པའི་ཆློས་འདུལ་བ་དང་བལ་བ་ཉིད་ཀིས་སྐུ་ལ་སྨེ་བ་དང་ནག་

བག་མེད་པ།  

སྐུ་ལུས། གཟུགས་པློ། དགུང་ལློ་མཐློན་པློ་ཡིན་ཡང་སྐུ་ལུས་ཐང་པློ་འདུག །

སྐུ་ལ་ས་ལེ་སྦྲམ་གིས་བྱུག་པ། སྐུ་བརན་རྣམས་ལ་གསེར་བཏུལ་མའི་ཕེ་མ་ལ་སྤིན་ཆུས་བྱུགས་པ་

སྟེ། ཡློངས་གགས་གསེར་གསློལ་འབུལ་བ་ཟེར།  

སྐུ་ཤ ལུས་ཀི་ཤ། སྐུ་ཤ་རྒྱགས་པློ། སྐུ་ཤ་འབློར་པློ།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྐུ་ཤིན་ཏུ་གིམས་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་

སྟེ། ཡང་སིད་ཟད་པ་ཉིད་ཀིས་སྐུ་ཤིན་ཏུ་གིམས་པ།  

སྐུ་ཤིན་ཏུ་སྦྲུམ་པར་གྱུར། ལུས་ཀི་ལློ་བ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་རྒྱུ་ཡློད་པའི་སྦྲུམ་མ་ལར་ཆེན་པློ་ཆགས་པ།  

སྐུ་ཤིན་ཏུ་བཙུན་པ། དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་ཞུས་པ་ནས་སྐུ་ཚེ་དེར་ཉེས་ལྟུང་གིས་ནམ་

ཡང་ཕློག་མ་མློང་བ་ལ་གློ །

སྐུ་ཤིན་ཏུ་གཞློན་ཤ་ཅན་གི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་

ཤིག་སྟེ། ཆློས་གློ་ས་བར་སྟློན་པའི་ཕིར་སྐུ་ཤིན་ཏུ་གཞློན་ཤ་ཅན།  

སྐུ་གཤེགས། ཤི་བ། སྐུ་གཤེགས་དཀའ་བློ། སས་བགེས་པ་སར་ནས་སྐུ་གཤེགས།  

སྐུ་གཤེན། བློན་པློའི་ཆློས་སྐད་དུ་ཆློས་སྐུ། གནའ་དུས་སུ་བློད་དུ་སྤུ་རྒྱལ་རིམ་བློན་སྐབས་སུ་ཞང་

ཞུང་གི་ཡུལ་ནས་གདན་པའི་རྒྱལ་པློའི་སྐུ་རྐྱེན་བསལ་བའི་རིམ་གློ་པ་སྟེ། དེང་དུས་ཁ་སྐད་དུ་

དབུ་བ་ཟེར་བ་དང་དློན་གཅིག །

སྐུ་སྲུང་བ། ① སྐུའི་ཉེན་ཁ་ལས་སྐྱློབ་པ། ② སྐུ་སྲུང་མཁན། སྐུ་སྲུང་དམག་དཔུང་།  

སྐུ་སྲུང་གི་སྟློང་སེ། རྒྱུན་དུ་བཙན་པློའི་ཕློ་བང་གི་ཉེ་འཁློར་དང་བཙན་པློ་ངློ་མ་དམག་སར་ཕེབས་

སྐབས་ཉེན་རློག་བདེ་སྲུང་གི་ལས་དློན་སྒྲུབ་མཁན་དཔུང་སེ།  

སྐུ་སློག །སློག །སྐུ་སློག་སྐྱེལ་བའི་མཛད་པ་གནང་མི་འཚལ།  

སྐུ་གསུང་ཐུགས། ལུས་ངག་ཡིད།  

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ར། མི་ལུས་ཀི་ར་དབུ་མ་དང་རློ་རྐྱང་།  

སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན། སངས་རྒྱས་ཀི་འདྲ་སྐུ་དང་། གསུང་རབ་གེགས་བམ། མཆློད་རེན་བཅས།  

སྐུ་གསུམ། ཆློས་སྐུ་དང་། ལློངས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་སྟེ་གསུམ་མློ།  

སྐུ་གསུམ་ཀུན་འདུས། ཆློས་སྐུ་ལློངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་རང་གི་ར་བའི་བ་མ།   

སྐུ་གསུམ་གི་བདག་ཉིད། གསང་སགས་ཀི་གཞུང་ལས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཕིའི་སྐུ་ལུས་ནི་

གང་ལ་གང་འདུལ་གི་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རློལ་ཡིན་པས་སྤྲུལ་སྐུའི་བདག་ཉིད་ཅན་དང་། གསུང་ནི་

ཐབས་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པ་ཨཱ་ལི་ཀ་ལིའི་རང་གདངས་སུ་ཤར་བས་ལློངས་སྐུའི་བདག་ཉིད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཅན། ཐུགས་ནི་བདེ་སྟློང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངློ་བློ་ཡིན་པས་ཆློས་སྐུའི་བདག་ཉིད་

ཅན། སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་པློ་སྐུ་གསུམ་གི་ངློ་བློར་བཞུགས་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས།  

སྐུ་གསུམ་དགུ་ཕག །གསང་སགས་ས་འགྱུར་གི་གཞུང་ལས། ༡ ཆློས་སྐུའི་ཆློས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་

པློ། ༢ ཆློས་སྐུའི་ལློངས་སྐུ་རྡློ་རེ་ཆེ། ༣ ཆློས་སྐུའི་སྤྲུལ་སྐུ་རྡློ་རེ་སེམས་དཔའ། ༤ ལློངས་སྐུའི་

ཆློས་སྐུ་རྣམ་སྣང་གང་ཆེན། ༥ལློངས་སྐུའི་ལློངས་སྐུ་རིགས་ལྔའི་སངས་རྒྱས། ༦ ལློངས་སྐུའི་

སྤྲུལ་སྐུ་ཕག་ན་རྡློ་རེ། ༧ སྤྲུལ་སྐུའི་ཆློས་སྐུ་རྡློ་རེ་དཔའ། ༨སྤྲུལ་སྐུའི་ལློངས་སྐུ་རིགས་གསུམ་

མགློན་པློ། ༩ སྤྲུལ་སྐུའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་པ་ཆེན་པློ་དེས་མཚོན་ཏེ་རློགས་པར་བའློ། །

སྐུ་གསུམ་པ། [མངློན]སངས་རྒྱས།  

སྐུ་གསུམ་མི་ཟད་རྒྱན་གི་འཁློར་ལློ། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གཞུང་ལས་གསུང་སློལ་ལ། 

སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་དང་། གསུང་། ཐུགས་ཀི་གསང་བ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་ཡློན་ཏན་ནི་

ཟད་མཐའ་མེད་པ་དང་། དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ནང་ཕན་ཚུན་གསལ་པློར་མཁེན་ཐུབ་པ་མ་

གཏློགས་ཉན་རང་དག་བཅློམ་པ་ལ་ཞློག །ས་མཐློན་པློར་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་ཀིས་ཀང་མཁེན་རློགས་གནང་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་གསུངས།  

སྐུ་གསུམ་ཡན་ལག་བདུན་ལན། རྒྱ་གར་གི་པཎི་ཏ་ངག་དབང་གགས་པས། ལློངས་སྤློད་རློགས་

དང་ཁ་སྦློར་བདེ་ཆེན་རང་བཞིན་མེད། རྒྱུན་མི་ཆད་དང་སྙིང་རེས་ཡློངས་གང་འགློག་པ་མེད་

ཅེས་གསུངས་པ་ལར། ༡ སྤློས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་ཆློས་ཀི་སྐུ་ནི་རང་བཞིན་མེད་པའི་

ཡན་ལག །༢ གནས་ལུས་ལློངས་སྤློད་མཛད་པ་ཡློངས་སུ་དག་བའི་ལློངས་སྐུ་ནི་ལློངས་སྤློད་

རློགས་པའི་ཡན་ལག །༣ རང་སྣང་གི་ཡུམ་དང་ཞལ་སྦློར་བ་ནི་སྦློར་གི་ཡན་ལག །༤ ཟག་

མེད་ཀི་བདེ་བས་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་གང་བ་ནི་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཡན་ལག །༥སྙིང་རེའི་དབང་གིས་

སེམས་ཅན་གི་དློན་མཛད་པ་ལ་ནམ་ཡང་གཡེལ་བ་མེད་པ་ནི་སྙིང་རེས་ཡློངས་སུ་གང་བའི་

ཡན་ལག །༦ ནམ་མཁའ་ཇི་སིད་ཀི་བར་དུ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་ནི་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་ཡན་ལག །༧ 

འཁློར་བ་མ་སྟློངས་ཀི་བར་དུ་མ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་བཞུགས་པ་ནི་འགློག་པ་མེད་པའི་ཡན་

ལག་བཅས་བདུན་པློ་དེ་ཡིན་ཅིང་། ཆློས་སྐུ་ལ་ཡན་ལག་གཅིག་དང་། ལློངས་སྐུ་ལ་ཡན་ལག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

གསུམ། སྤྲུལ་སྐུ་ལ་ཡན་ལག་གསུམ་བཅས་ཡློད།  

སྐུ་གསུམ་རྣམ་གངས་བཅློ་ལྔ། སྐུ་གསུམ་རེ་རེ་ཞིང་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གི་འཁློར་ལློ་ལྔ་ལྔས་དབེ་བས་

ཆློས་ཀི་རྣམ་གངས་བཅློ་ལྔར་སྦར། ཐབ་འགྱུར་ར་བའི་རྒྱུད་ལས། ཆློས་ཀི་སྐུ་ནི་སྐུ་དང་

གསུང་། ཐུགས་དང་ཡློན་ཏན་འཕིན་ལས་སློ། །སྐུ་ནི་སྟློང་དང་གསལ་བ་དང་། མཚན་མ་མེད་

པའི་རང་བཞིན་ནློ། །གསུང་སྒ་ཚིག་མིང་བལ་ནས་ནི། བརློད་ཅིང་གེང་བ་ཉིད་བལ་ལློ། ཐུགས་

ནི་བསམ་དང་འགྱུ་མེད་པས། འཕློ་ཞིང་དཔྱློད་པ་རྣམས་ལས་འདས། ཡློན་ཏན་ཕིར་འློང་ལློག་

པ་མེད། དབིངས་དང་ཡེ་ཤེས་ཁབ་པ་དང་། རང་བཞིན་བཅློས་པ་མེད་པའློ། །འཕིན་ལས་མ་

བྱུང་མ་སྐྱེས་པ། ཤུགས་འབྱུང་བ་དང་འགག་པ་མེད། མ་བས་བས་པ་མེད་པའློ། །ལློངས་སྐུ་

ལ་ཡང་སྐུ་གསུང་ཐུགས། ཡློན་ཏན་འཕིན་ལས་ལྔ་ཡིན་ནློ། །སྐུ་ནི་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད། 

གསལ་དང་གསལ་བེས་རིག་པས་ཁབ། གསུང་ནི་རང་བྱུང་རང་སྣང་དང་། སྤློ་བསྡུ་རྣམ་པའི་

འཁློར་ལློའ ློ། །ཐུགས་ནི་རྒྱུན་ཆད་མེད་གཟིགས་དང་། མཁེན་པའི་རལ་དང་དགློངས་གསལ་

པའློ། །ཡློན་ཏན་མཚན་དཔེ་རློགས་པ་ལ། དགློངས་གསལ་མངློན་ཤེས་རློགས་པའློ། །འཕིན་

ལས་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་ལས། ཕི་ནང་གསང་བ་རྣམས་འཕློས་ཏེ། སློ་སློའི་རིགས་ཀི་སངས་

རྒྱས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཡང་། རང་བྱུང་ལགས་ལས་རྣམ་སྤློས་ཏེ། འཁློར་

ལ་རང་གི་ངློ་བློས་སྟློན། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡང་སྐུ་གསུང་ཐུགས། ཡློན་ཏན་འཕིན་ལས་ལྔ་ཡིན་ནློ ། 

སྐུ་ནི་མཚན་དང་དཔེ་བད་ལ ། གདུལ་བ་གང་འདུལ་ལུས་སྤྲུལ་པ། གསུང་ནི་ཚིག་སྦློར་

ལེགས་པ་ལ། ཚངས་པའི་དབངས་ནི་ཡན་ལག་དྲུག ། ཐུགས་ནི་ཤེས་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས། 

རང་གཞན་དློན་གཉིས་དགློངས་པར་གནས། ཡློན་ཏན་མཁེན་པ་རློགས་པ་དང་། འཕིན་ལས་

ཕི་ནང་གསང་བ་ཡི། མཛད་པ་མ་ལུས་རློགས་པ་དང་། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔར་གནས་

སློ། །ཞེས་གསུངས་སློ། །  

སྐུ་གསུམ་ལ་བསྟློད་པ། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པ་སྟེ་ལློ་ཙཱ་བ་པ་ཚབ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་

མཚན་གིས་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བའི་དཔེ་ཆ་ཞིག་ཡིན།  

སྐུ་གསུམ་རང་ཤར། བཀའ་བརྒྱུད་ཆློས་སྐད་ཅིག་སྟེ། རང་ཅག་རྣམས་ཀི་སྣང་ངློར་ཕི་རློལ་གི་ཡུལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྣང་སྣ་ཚོགས་འཆར་བ་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་ཡི་ངློ་བློ་རང་སེམས་སུ་འཆར་བ་ལློངས་སྐུ། ཡུལ་དང་ཡུལ་

ཅན་གི་ཆློས་ཉིད་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ནི་ཆློས་སྐུ་ཡིན་ཞེས་གསུང་།  

སྐུ་གསེང་། ངལ་གསློ་ཁམས་གསེང་། སྐུ་གསེང་དུ་ཕེབས་སློང་།  

སྐུ་གསློབ། ནང་དུ་ར་སློགས་བརྒྱངས་ནས་བཟློས་པའི་འདྲ་གཟུགས།  

སྐུ་གསློལ། བློད་དུ་མི་ལ་ཆློས་སྐྱློང་ལྷ་འབེབས་ཞུ་བའི་སློལ་ཡློད་པ་དེ་ལ་ཡློངས་གགས་སུ་སྐུ་

གསློལ་ཞུས་ཟེར།  

སྐུ་བསིལ། ལུས་གང་བའི་ཞེ་ས། ན་བཟའ་མཆློད་མ་གཏློགས་སྐུ་བསིལ་བ་འདུག །

སྐུ་བསློད། བསློད་ནམས། སྐུ་བསློད་ཆེ་བ་ལྷ་དང་མཉམ།  

སྐུ་བསློད་རྒྱས། བསློད་ནམས་ཆེན་པློར་གྱུར་པའི་ཞེས་སའི་ཚིག་ཏེ་སར་ལློངས་སྤློད་དབུལ་བ་

ཞིག་ཡིན་ཀང་ཕིས་སུ་དལ་འབློར་གི་ཆ་རྐྱེན་གང་དགློས་དཀའ་ཚེགས་མི་དགློས་པར་

བསམས་པ་ལར་བྱུང་བ།  

སྐུ་བསློད་བསློ་བ། གློང་གསལ་སྐུ་བསློད་རྒྱས་ཞེས་པ་དང་དློན་འདྲ།  

སྐུ་ལྷམ་མེ། སྐུ་བརིད་ཉམས་གསལ་བར་ཤར་ཚུལ། སྐུ་རི་རབ་ལར་ལྷམ་མེར་བཞུགས་པ། ཚོགས་

འདུའི་ཐློག་ལ་སྐུ་ལྷམ་མེར་ཕེབས་པ།  

སྐུགས། འགན་རློད་པ་ཕློགས་གཉིས་ཀིས་རློད་པ་རྒྱལ་ཕམ་གི་ཆེད་དུ་འཇློག་རྒྱུའི་དངློས་པློའི་

མིང་། རྒྱན་འགེད་པ་སྟེ་རྒྱུ་དངློས་སློགས་རྒྱན་བཙུགས་ནས་རྒྱལ་ཕམ་འགན་བསྡུར་བེད་པ། 

དཔེར་ན། དེང་སང་མི་ཚོས་མ་ཅང་རྒྱག་དུས་སྐུགས་ཆེན་པློ་བཞག་ཅིང་འདུག །ལ་བུའློ། །

སྐུགས་བཞག [བ་བེད་ཐ་དད་པ]རྒྱན་འཇློག་པའི་དློན་སྟེ། དཔེར་ན། གིང་གི་ཕུ་ནུ་སུམ་ཅུས་

འབྲུག་མློ་རྐུག་བཞག་ནས་ར་རྒྱུག་འགན་བསྡུར་བས་པ་རེད་ལ་བུ། སློར་མློ་དང་རྒྱུ་ནློར་སྣ་

ཚོགས་རྒྱན་དུ་འཛུགས་ནས་རེད་མློ་རེ་བའི་ལས།  

སྐུགས་ར། དེང་དུས་གློག་རེད་འཕྲུལ་ཆས་དང་། ཤློག་བགས་ལ་སློགས་རེད་ཆས་སྣ་ཚོགས་ཀི་སློ་

ནས་སློར་མློ་རྒྱན་དུ་འཛུགས་སའི་ཚོང་ར་ཆེན་པློའི་རིགས་རྣམས་ལ་ཟེར། རྐུག་བཞག་ནས་

ཟ་འགེད་ཆེན་པློར་བེད་སའི་ཡུལ། དེང་སང་འཛམ་གིང་ཤར་ནུབ་ག་ས་ག་ལ་ཡློད་པ་དཔེར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ན། ཨློ་མན་རྐུག་ར་དང་། ཨ་རིའི་ཁ་ན་ཐི་ཁས་ཐིའི་ཞིང་ཆེན་གི་རྐུག་ར་ལ་བུ།  

སྐུགས་ཤློག །འཛམ་གིང་རྒྱལ་ཁབ་སློ་སློའི་ནང་དུ་ཡློད་པའི་རྒྱལ་སྤི་རང་བཞིན་ཅན་དང་། རྒྱལ་

ནང་རང་བཞིན་ཅན་སློགས་ཀི་ཚོང་ལས་སྤི་གཉེར་ཁང་ཡློད་ཅིང་། སྤི་གཉེར་དེའི་ནང་དུ་

སྐུགས་ཤློག་གི་མ་དངུལ་འཇློག་ཅིང་ཐློབ་ཤློར་གི་རེ་བ་བ་ཡུལ་ཞིག་ཡིན། 

སྐུགས་ཤློག་ཚོང་ར། སྐུགས་ཤློག་གི་མ་དངུལ་འཇློག་སའི་ལས་ཁུང་ངམ་ཚོགས་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་shrink ཟེར།  

སྐུང་འཕང་། ཇག་རྐུན་གིས་དངློས་པློ་སས་སྐུང་བ་ཡུལ་དང་། འཇབ་སྒུག་རྒྱག་སའི་འཕང་དློག་པློ།  

སྐུང་བ། [ཐ་དད་པ]བསྐུངས་པ། བསྐུང་བ། སྐུངས། སེད་པ་དང་གསང་བ། དངློས་ཡློད་གནས་

ལུགས་སྐུང་བ། མི་ངན་བསྐུངས་པ། ཁིམས་འགལ་དངློས་རིགས་བསྐུངས་བ། སྐྱློན་ཆ་ནམ་

ཡང་མི་སྐུང་།  

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

དབིན་སྐད་དུ་abbreviation ཟེར།  

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

དབིན་སྐད་དུ་anonymous ཟེར།  

སྐུང་ཡིག །གནའ་དུས་སུ་སྣག་ཤློག་གློན་ཆུང་བ་བའ་ིཆེད་དུ་ཡ་ིག་ེབསྡུས་ནས་འབ་ིབ་ལ་སྐུང་ཡིག་ཟེར། 

དཔེར་ན། བཀྲ་ཤིས་ལ་བཀྲིས། དཀློན་མཆློག་ལ་དཀློན། ཡེ་ཤེས་ལ་ཡེས། ལ་བུ་རྣམས་སློ། །

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

དབིན་སྐད་དུ་hidden layer ཟེར།  

སྐུངས། སྐུང་བའི་སྐུལ་ཚིག །

སྐུད། སྐུད་པ་དང་གཅིག །

སྐུད་བརྒྱད་པ། གནའ་བློའི་གློས་ཆེན་ཞིག་གི་མིང་།  

སྐུད་ཆུན། སྐུད་པ་སེམ་ཀའམ་ཆག་པ།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐུད་ཆུན་མདའ་གཅིག་མ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་coaxial cable ཟེར།  

སྐུད་དུ། སིན་བལ་དང༌། བལ་སློགས་བསྒིམས་ནས་ཕ་ལ་རིང་བའི་སྣལ་མ་ཅན་དེ་སྐུད་དུ་དང༌། སྐུད་

པ་ཡང་ཟེར།  

སྐུད་དུ་རྐྱ་ཡ་མ། སྐུད་པའི་རྐྱ་གཉིས་མ་བཀུག་པའི་གློང་གི་རྐྱ་ཡ་དེ་ལ་ཟེར།  

སྐུད་སློམ། སྐུད་པའི་དློག་པའམ་སེམ་ཁ།  

སྐུད་འདྲེན་ལེན་པློ། མངློན]ཁབ་ལེན་རྡློ།  

སྐུད་སྣེ། སྐུད་པའི་སྣེ་མློ།  

སྐུད་པ། ① [ཐ་དད་པ]བསྐུས་པ། བསྐུ་བ། སྐུས། འབྱུག་པ། སྨན་བསྐུས་པ། བཀྲག་རི་སྐུད་པ། སྐྲ་

ལ་སྐྲ་སྣུམ་བསྐུ་བ། ② སད་བུ། དངུལ་སྐུད། ལྕགས་སྐུད། དར་སྐུད། བལ་གི་སྐུད་པ་སྙློད་པ། 

བལ་སྐུད་འཁལ། རས་སྐུད་སྒིམ། སློ་མ་ར་ཙའི་སྐུད་པ་བསློགས་ཏེ་གྲུ་གུ་བཟློས། ཁབ་ཀི་རེས་

སུ་སྐུད་པ་འགློ་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྣལ་སྐུད་དང་། སྣལ་མ། སད་བུ་བཅས་སློ། །

སྐུད་པ་རྐྱང་མ། སྐུད་པ་རང་གཅིག་མ།  

སྐུད་པ་ཁེལ་སྙློད། བལ་སྐུད་འཁེལ་བ་དང་བལ་འཁེལ་ཚར་བ་དེས་སྤུན་རྡློག་བཟློས་པ།  

སྐུད་པ་ཉིས་རྐྱ་མ། ① སྐུད་པ་གཉིས་བཀུག་བས་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་twisted pair ཟེར།  

སྐུད་པ་མདའ་གཅིག་མ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་coaxial pair ཟེར།  

སྐུད་པའི་དློག་པ། སད་བུ་ཆག་པ།  

སྐུད་པའི་དྲུ་གུ། སད་བུ་རིལ་པློར་དཀྲིས་པ།  

སྐུད་པའི་འབུ། [མངློན]དར་གི་སིན་བུ།  

སྐུད་པློ། ① རང་གི་བུད་མེད་ཀི་མིང་པློ། སྤུན་ཟླ་དང་། ཆུང་མའི་མཆེད་དློ ། ② སིང་མློའི་ཟླ་བློ།  

སྐུད་མེད་ཁབ་ཆུང་དྲ་རྒྱ། 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།  ༼ ཀ ༽

སྙད་ཅིག་སྟེ།དབིན་སྐད་དུ་wireless local area networkཟེར།  

སྐུད་མློ། རང་གི་བུད་མེད་ཀི་སྤུན་མློ།  

སྐུད་མེད་གློག་འཕིན། གློག་གི་སྐུད་པ་མི་དགློས་པའི་གློག་རླབས་ལ་བརེན་ནས་འཕིན་གཏློང་བར་

བེད་པ་དེའློ། །

སྐུད་བཟློ། རྒྱུན་བུ་དང་། རྒྱུས་པ་སློགས་ཀློ་འཚེམ་ལ་མཁློ་བའི་སྐུད་པ་དང་། བལ་སྐུད་དང་སིན་

སྐུད་སློགས་སྣམ་བུ་དང་ལྤགས་རིགས་འཚེམ་པ་ལ་མཁློ་བའི་སྐུད་པ། སི་ཤན་དང་སྟློང་སྐུད་

སློགས་གློས་ཆེན་དང་། རས་ཆ་བཟློ་འཚེམ་ལ་མཁློལ་བའི་སྐུད་པ་སློམ་ཕ་སྣ་ཚོགས་བཟློ་བའི་

ལག་རལ་ལ་ཟེར།  

སྐུད་ཡློད་བརན་འཕིན། གློག་ཤུགས་ལ་བརེན་ནས་བ་བ་བེད། གློག་བརན་དང་པའི་རིག །

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

དབིན་སྐད་དུ་thread ཟེར།  

སྐུད་རློ། ཚེམ་སྲུབས་ཕལ་མཚམས་ཀི་སྐུད་པ་ཆད་རློ།  

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

དབིན་སྐད་དུ་line ཟེར།  

སྐུད་ལམ་ལློག་ཉན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

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

སྐུད་ལམ་མགློགས་ཚད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་line speed ཟེར།  

སྐུན་མཁར། [རིང]སྐུ་མཁར།  

སྐུན་པློ། ① ཀློང་བུ་སློགས་སྣློད་ཆུང་སྤིའི་མིང་། ② གཞློང་པ།  

སྐུན་བུ། སྐུན་པློ་དང་གཅིག །

སྐུབ། དམའ་ཤློས་ཀི་ས་གནས། སྣློད་ཀི་སྐུབ། ལུས་ཀི་སྐུབ་འཕློང་།  

སྐུམ་པ། [ཐ་དད་པ]བསྐུམས་པ། བསྐུམ་པ། སྐུམས།  ① ནང་དུའམ་ཚུར་འཐེན་པ། རང་ལག་ཚུར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསྐུམས། བརྐྱང་བསྐུམ་བདེ་པློ་འདུག །② ས་བ། སྐད་ཆ་སྐུམ་པ། བསམ་འཆར་བསྐུམས་ནས་

མི་ཤློད་པ།  

སྐུམས། སྐུམ་པའི་སྐུལ་ཚིག །

སྐུའི་སྐྱློ་བསང་པ། སློན་དུས་ཡུལ་གི་རྒྱལ་པློ་ཚོ་བདེ་འཇགས་ཀི་ཆེད་དུ་ཕློ་བང་གི་ཕི་ལ་ཐློན་ནས་

འགློ་བའི་གློ་སྐབས་ཉུང་ཞིང་། ཕློ་བང་ནང་དུ་ཡང་ལས་དློན་མང་པློ་ཡློད་པའི་བར་གསེང་ལ་

ངལ་གསློའི་གློ་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་ཟླློས་གར་སློགས་རེད་སྣའི་རིགས་འཁབ་སྟློན་བེད་

མཁན་ཡློད་པར་སྐུའི་སྐྱློ་བསང་པ་ཞེས་དབུ་འཁློར་ཞུ་མཁན་ཡློད་པ་དེར་ཟེར།  

སྐུའི་བཀློད་པ་བསྡུས་པ། དགེ་བའི་གཤེན་གཉེན་སློགས་དམ་པའི་སྐྱེ་བུ་རྣམས་ཤི་བའི་ཞེ་སའི་

མངློན་བརློད།  

སྐུའི་སྐྱློན་མེད་པའི་དཔེ་བད་བཞི། དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་གས་ཤིག་སྟེ། སྐུ་ལ་སྨེ་བ་དང་

གནག་བག་མེད་པ་དང་། སྐུ་མི་མཛེས་པའི་སྐྱློན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། མིག་རྣག་པློ་

དྲེགས་སློགས་དྲི་མས་གཙང་བ་དང་། ཁྲུས་སློགས་མ་བས་ཀང་རང་བཞིན་གིས་དག་པས་བི་

དློར་བས་པ་འདྲ་བ་བཅས་བཞིའློ། །

སྐུའི་ཁློ་ལག་ཡངས་ཤིང་བཟང་བའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་

གསེས་ཤིག་སྟེ། ཡངས་ཤིང་མཛེས་པའི་ཡློན་ཏན་རློགས་པའི་ཕིར་སྐུའི་ཁློ་ལག་ཡངས་ཤིང་

བཟང་བ་སྟེ་སྐུ་ཁློན་ཆེ་བ།  

སྐུའི་རྒྱ་མ། མངའ་རིས་ལ་དྭགས་ཀི་སྐད། ཡློངས་གགས་སུ་སྐུའི་མཛད་རེས་ཞེས་བརློད་པ་དེ་ཡིན།  

སྐུའི་སགས་མཁན། རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློ་སློགས་བཙན་པློ་རིམ་བློན་ཚང་མར་བཙན་པློའི་

སྐུ་རིམ་བེད་མཁན་གི་བློན་པློའི་སགས་མཁན་རེ་ཡློད་པ་ལ་ཟེར།  

སྐུའི་ཆེ་དབིངས་ཀི་སྤློས་པ་དློར། དེ་སློན་བློད་ཀི་བ་སྤྲུལ་ཆེ་ཁག་དང་། དཔློན་རིགས་གློ་གནས་

མཐློ་གས་རྣམས་ལ་ཆེ་ཉམས་ཀི་སྤློས་པ་སྣ་ཚོགས་ཡློད་པ་སྟེ། མཇལ་ཁ་ཞུ་མཁན་སློགས་

སེབས་ཚེ་ཐློག་མར་མགློན་གཉེར་དང་། གསློལ་གཟིམས་བརྒྱུད་ནས་སྙན་སེང་ཞུ་དགློས་པ་

དང་ཕི་ལ་ཕེབས་སྐྱློད་སྐབས་སྐུ་འཁློར་རིམ་པ་མཐློ་དམན་མང་པློ་མཉམ་དུ་ཁིད་པ། མཇལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

དར་འབུལ་སྐབས་མགློན་གཉེར་ལ་འབུལ་བ་ལས་གསློལ་ལྕློག་སྟེང་དུ་འབུལ་མི་ཆློག་པ། ཕིར་

ཐློན་སྐབས་གློམ་པ་ཕིར་འགློས་གསུམ་ཙམ་ཡློང་ནས་གུས་ཞབས་ཀི་རྣམ་པ་མཚོན་དགློས་པ་

སློགས་ཡློད། དེ་ལའི་ཆེ་ཉམས་རྣམས་མེད་པར་མཉམ་ཆུང་གི་རྣམ་པར་བསྟན་པའི་དློན།  

སྐུའི་ཉེར་སྤད། རྒྱུན་དུ་བེད་སྤློད་བེད་དགློས་པའི་དངློས་རིགས་སྟེ། དཔེར་ན་བ་སྤྲུལ་རྣམས་ཀི་ན་

བཟའ་དང་། མཆློད་པའི་ཡློ་བད། བཞེས་སྤད། བི་ཤློག་དང་། སྣག་ཚ་སྨྱུ་གུ་ལ་སློགས་པ་ལ་བུ།  

སྐུའི་རེན་ནམ་འཕང་ཅན། ར་ཆེའི་སྐུ་བརན་ལློ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ཡློད་པ་དང་ཕི་ལ་གར་མི་ཆློག་པའི་

རིགས།  

སྐུའི་སྟློབས། གཟུགས་པློའི་སྟློབས།  

སྐུའི་ཐིག་ལེ། ས་བློན་ནམ། ཁུ་བ།  

སྐུའི་མདློག །ལུས་ཀི་ཁ་དློག །སྐུའི་མདློག་དཀར་པློ། སྐུའི་མདློག་ནག་པློ།  

སྐུའི་ན་ཚོད་ཆེས་ཆེར་སྨིན་པ། དགུང་ལློ་ཧ་ཅང་མཐློན་པློར་ཕེབས་ཟིན་པ་སྟེ་དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་

ཡློལ་ཟིན་པ།  

སྐུའི་རྣམ་འགྱུར། ལུས་ཀི་རྣམ་པ། གསུང་སྐད་གསང་ཞིང་སྐུའི་རྣམ་འགྱུར་སམ་པློ་ཞིག་འདུག །

སྐུའི་གནས་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།  

སྐུའི་ཕལ། [རིང]ལློ་བའི་ཞེ་ས།  

སྐུའི་འཕིན་ལས། སྐུའི་མཛད་ཕིན་ནམ་སྤློད་པ།  

སྐུའི་ཚིགས། ལུས་ཀི་ལྷུ་ཚིགས།  

སྐུའི་ཚུགས། ལུས་ཀི་དབིབས། སྐུའི་ཚུགས་མཛེས་ཤིང་འཚམས་པ། སྐུའི་རུས་ཚུགས་དཔངས་

མཐློ། སྐུའི་ཤ་ཚུགས།  

སྐུའི་ཡློན་ཏན་གཉིས། མཚན་དང་དཔེ་བད།  

སྐུར། སྐུར་བའི་སྐུལ་ཚིག །

སྐུར་འདེབས། སྐུར་བ་འདེབས་པ་སྟེ་གཞན་ལ་ཡློན་ཏན་ཡློད་པ་རྣམས་མེད་པ་དང་། བཟང་པློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྣམས་ངན་པར་བཅློས་པའི་སྨློད་ཚིག །ལས་འབས་ལ་སྐུར་འདེབས། དཀློན་མཆློག་ལ་སྐུར་

འདེབས། བདེན་བཞི་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བརྒྱད་བཀག་དང་། ཕིན་

ཅི་ལློག་བརློད་པ། འཕ་ཚིག །མཚང་རྒློད། ལློག་སྒྲུབ། ལློག་འདྲེན་ཚིག་ལློག་སྨྲ་བཅས་སློ། །

སྐུར་འདེབས་ཀི་མེད་མཐའ། ཐ་སྙད་དུ་ཡློད་པའི་ཆློས་རྣམས་ཡློད་པ་མིན་པའམ་མེད་པར་འཛིན་པ།  

སྐུར་འདེབས་སྒློ་འདློགས། ཡློན་ཏན་ཡློད་པ་ལ་མེད་པར་སྨྲ་བ་དང་། སྐྱློན་ཆ་མེད་པ་ལ་ཡློད་པར་སྨྲ་བ།  

སྐུར་འདེབས་བེད་པ། སྐུར་བ་འདེབས་པ་སྟེ་རྫུན་བཏགས་ལབ་པའམ་ངན་སྨློད་བེད་པར་གློ །

སྐུར་བ། ① [ཐ་དད་པ]བསྐུར་བ། བསྐུར་བ། སྐུར། ② གཞན་ལ་འཁེར་རྒྱུ་འཆློལ་བ། ངག་ལན་

སྐུར་བ། ཡིག་འཕིན་བསྐུར་བ། མཁའ་ལམ་ནས་སྐུར་བ། དངུལ་བསྐུར་བ། ③ སྤློད་པའམ་

འགློད་པ། དབང་བསྐུར་བ། ལས་འགན་བསྐུར་བ། ④ ཡློད་བཞིན་དུ་མེད་པར་བཤད་པ་དང་། 

ཡློན་ཏན་ཡིན་བཞིན་ཏུ་སྐྱློན་ཆར་བརིས་པའི་སྨློད་ཚིག །བདེན་དློན་ལ་སྐུར་བ་མ་འདེབས།  

སྐུར་པ་འདེབས། དམའ་འབེབས་བཏང་།  

སྐུར་པ་ཟན། གློང་ལ་ཞུ་གཏུག་བེད་པ།  

སྐུར་བ་འདེབས་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ངན་གསེས། མཐློང་ཐློས་དློགས་

གསུམ་མེད་པའི་དགེ་སློང་ལ་བསམ་བཞིན་དུ་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་གང་རུང་གི་སྐུར་བ་

འདེབས་པ།  

སྐུལ། སྐུལ་བའི་སྐུལ་ཚིག །

སྐུལ་ལྕག །① སྐུལ་བེད་ཀི་ལྕག་ཚན། ར་ལ་སྐུལ་ལྕག་བཞུས་པ། ② སྐུལ་མ་དང་ལྕག་འདེབས་ཏེ། 

དངློས་སུ་ལག་ལེན་བེད་དུ་འཇུག་པའི་ཚིག་གམ་ཐབས་ཤེས། ལས་དློན་འདིའི་སྐློར་ལ་སྐུལ་

ལྕག་ཐེངས་མང་བཏང་བ།  

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

དབིན་སྐད་དུ་drive ཟེར།  

སྐུལ་ཆས་འདེམས་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་select drives ཟེར།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྐུལ་བདེ། ལས་དློན་སྐུལ་ས་བ། ར་བཟང་ཞློན་བདེ། མི་བཟང་སྐུལ་བདེ།  

སྐུལ་འདེད། སྐུལ་མ་འདེབས་པ་སྟེ་ལག་ལེན་བསྟར་བར་སྐུལ་ཞིང་འདེད་པ། ཁལ་འུལ་སྐུལ་འདེད་

པ། བཙན་ཤེད་ཀིས་སྐུལ་འདེད་བེད་པ། དཔེ་ཆ་འདི་བཞིན་བརམ་དགློས་ཞེས་པའི་སྐུལ་

འདེད་ཡང་ཡང་བས་པ།  

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་driver ཟེར།   

སྐུལ་འདེབས། སྐུལ་ལྕག་བེད་པ། ལས་འགན་འཕལ་འཕལ་བསྒྲུབ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེབས་བེད་པ།  

སྐུལ་བརྡ། བེད་དུ་འཇུག་པའི་གློ་བེད་ཀི་བརྡ། སྐུལ་བརྡ་དང་ལེན།  

སྐུལ་སེལ། ཡར་རྒྱས་དང་ཁབ་གདལ་གཏློང་བ།  

སྐུལ་བ། [ཐ་དད་པ]བསྐུལ་བ། བསྐུལ་བ། སྐུལ། ① བེད་དུ་འཇུག་པ་དང་། གསལ་འདེབས་པ། 

ལག་ལེན་བེད་པར་སྐུལ་བ། ཁུར་སེམསས་སྐུལ་བ། ནན་གིས་སྐུལ་བ། ཁལ་འུལ་སྐུལ་པ། ② 

སྐྱློད་པ་དང་རླློམ་པ། ཟིང་འཁྲུག་བསྐུལ་བ། རྒྱུ་ནློར་གིས་སེམས་བསྐུལ་བ། ལྷ་འདྲེས་རྒྱུད་

བསྐུལ་བ།  

སྐུལ་བེད། ①བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞིག །②[མངློན]ལྕག་ཚན་ནམ། ར་ལྕག །

སྐུལ་མ། བློ་སེམས་སྐྱེད་ཐབས་དང་། བ་སྤློད་དངློས་སུ་བེད་དུ་འཇུག་པའི་མིང་། ཕན་ཚུན་སྐུལ་མ་

གཏློང་རེས་བེད། ཡིག་ཐློག་ནས་སྐུལ་མ་འདེབས། མློས་མཐུན་དགློས་ལུགས་ཀི་སྐུལ་མ་ཡང་

ཡང་བཏང་བ་ཡིན།  

སྐུལ་ཚིག །མི་གཞན་ལ་བ་བ་བེད་པར་སྐུལ་བའི་ཚིག་སྟེ། སྤིར་བ་བེད་ཐ་དད་པའི་བེད་ཚིག་ལ་

འཇུག་པ་དང་། སྐབས་འགར་བ་བེད་ཐ་དད་པ་ལ་མི་འཇུག་པ་དང་། ཐ་མི་དད་པ་ལ་འཇུག་

པའང་ཡློད། སྐུལ་ཚིག་གི་རེས་སུ་ཚིག་གློགས་ཅིག་དང་། ཞིག །ཤིག །དང་སྒ་སློགས་སྦར་བ་

སློད་ཅིག །གིས་ཤིག་ལ་བུ་སྐུལ་ཚིག་ཚིག་གློགས་དང་ལན་པ་ཡིན་ཞིང་། དང་སྒ་ལ་ནི་ལློས་

དང་མཐློང་གི་རེད་ལ་བུ་སྐུལ་ཚིག་གི་མཐར་གདམས་ངག་སྟློན་པའི་དང་སྒའི་ཕད་སྦར་བ་ཡིན། 

ཅིག་ཞིག་ཤིག་དང་། མར་སློད། མར་སློད་ཤིག །མར་སློད་དང་ཁློས་འཁེར་ཡློང་། མིག་གིས་
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ལློས། མིག་གིས་ལློས་ཤིག །མིག་གིས་ལློས་དང་མཐློང་གི་རེད།  

སྐུལ་གཞུང་། སར་དུས་ཁལ་འུ་ལག་སློགས་སྐུལ་བའི་གཞུང་ཁ།  

སྐུལ་སློང་། སྐུལ་མ་བས་ནས་བརློན་སེམས་དང་ངར་སེམས་སློགས་སློང་བ། དབིན་སྐད་དུ་acti-

vation ཟེར།  

སྐུལ་སློང་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 start ཟེར།  

སྐུས། སྐུ་དང་ཡིས་ཀི་བེད་སྒ་གཉིས་གཅིག་བསྡུས་པའི་ཚིག །དཔེར་ན། སྐུ་ཡིས་བིན་གིས་

བརླབས་ཞེས་པ་ལ། སྐུས་བིན་གིས་བརླབས་ཞེས་བསྡུས་ལ་བུ།  

སྐུས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་བཀའ། སྟློན་པས་སྐུས་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་ཀིས་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གི་ཚུལ་དུ་གསུངས་པའི་མདློ། །དཔེར་ན། ས་བཅུ་པའི་མདློ་ལ་བུ།  

སྐེ། མཇིང་པའམ་མགློའི་རེན། སྐེ་འཆུས་འདུག །སྐེ་འཚིར་བཏང་ནས་བསད། སྐེ་བེགས་པ། མིང་

གི་རྣམ་གངས་ལ་མགུར་དང་། མགུལ། མགློ་རེན། མགློ་སྟེགས། མགློ་འཛིན། མགིན་པ། ཨློག་

ཀློང་བཅས་སློ། །

སྐེ་ཀློག་ཀློག །མཇིང་པ་ཡློན་པློ།  

སྐེ་ཀྲློང་ཀྲློང་། སྐེ་ཡར་བསྒེངས་པའི་དབིབས། སྐེ་ཀྲློང་ཀྲློང་བས་ནས་ལ།  

སྐེ་བཀག །[ཡུལ]སྐེ་བསམས།  

སྐེ་དཀྲིས། སྐེ་ལ་དཀྲི་བའི་སྣམ་རས་སློགས།  

སྐེ་བཀྲ་དགློན་པ། དུས་ནམ་བཏབ་དང་། བ་མ་སུས་བཏབ་སློགས་མ་གསལ། དགའ་ལན་རབ་རྒྱས་

གིང་གི་དགློན་ལག་ཡིན་ཟེར། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་ལི་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

སྐེ་ཁེར་ཞགས་འཛེད། ཕན་དུ་རེའང་དློན་དུ་རང་གིས་རང་ལ་གནློད་སྐྱེལ་བ།  

སྐེ་འཁློར། ① སྐེའི་རྒྱན། ② གློས་ཀི་མཇིང་སློར།  

སྐེ་སློ་གཡློག་རྒྱུའི་ཁིམས་ཆད། གནའ་དུས་སུ་སྐེ་སློ་གཡློག་པའི་ཁིམས་ཆད་ཅིག །
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སྐེ་སློར། ① ར་དྲེལ་སློགས་ཀི་མཇིང་པར་གཡློག་བེད་དམ་སྐྱློབ་བེད། ② སྐེ་རྒྱན།  

སྐེ་ག། འབློག་ཁུལ་དུ་གཡག་ལུག་སློགས་འཆར་ཅན་གིས་གསད་མཁན་ལ་སྐེ་ཕུག་ཟེར། དེ་ལ་

གཡག་ལུག་སློགས་བསད་པའི་ག་ཆ་ལ་སྐེ་ག་ཟེར།  

སྐེ་རྒྱན་སྦུར་ལེན། སློས་ཤེལ་གི་མགུལ་རྒྱན་ཏེ། སྦུར་ཞེས་པ་རྡུལ་གི་མིང་ཡིན་ཅིང་། སློས་ཤེལ་

གིས་རྡུལ་ལེན་པས་ན་མིང་དེ་ལར་བཏགས་པ་ཡིན།  

སྐེ་མགུལ། སྐེའི་ཞེ་སའི་འབློད་ཚུལ་གཞན་ཞིག །

སྐེ་འགག །མྱུར་དུ་འཆི་བའི་ཕྱུགས་ཀི་སྐེ་ནད་ཅིག །

སྐེ་འགིས། ཟློག་གི་སྐེའི་མགུལ་ཐག་ལ་ཟེར། ཟློག་ཞེས་པ་ནི་འབི་གཡག་དང་ནློར་གི་མིང་གཞན་ཞིག །

སྐེ་གཅློད་སྣུམ་གཏིག །སྐེ་གཅློད་དགློས་སམ་སྣུམ་གཏིག་གི་ཡིན་ཞེས་བཙན་ཤེད་པ། དཔེ་འདི་ཕྲུ་གུ་

ཚོས་འབུ་ཆ་ག་པ་བཟུང་སྟེ་བཙིར་ནས་ཁའི་མཆིལ་མ་སྐྱུག་ཏུ་བཅུག་པའི་རེད་མློ་ནས་བྱུང་།  

སྐེ་ལྕིབས། སར་གི་གློ་ཆ་ཞིག་གི་མིང་།  

སྐེ་གཅློད་ཁིམས་ཆད། གནའ་བློའི་ཁིམས་ལུགས་ནང་ཉེས་ཅན་སློག་ཐློག་བཏང་སྐབས་སྐེ་བཅད་

ནས་བསད་པའི་མིང་།  

སྐེ་གཅློད་སྟེགས་བུ། གནའ་བློའི་ཁིམས་ལུགས་ཀི་སློག་ཆད་བཅད་དུས་སྐེ་བཅད་པའི་སྟེགས་

བུ་ལ་ཟེར།  

སྐེ་ཆ། སྐེའི་རྒྱན་ཆ།  

སྐེ་ཆས། སྐེ་རྒྱན།  

སྐེ་མཇིང་། སྐེའི་མདུན་རྒྱབ།  

སྐེ་སྙེང་སྙེང་། སྐེ་མགིན་གེན་ནམ་ཐད་ཀར་རྐྱློང་འགུལ་གི་རྣམ་པ། སེ་ཁུང་ནང་ནས་སྐེ་སྙེང་སྙེང་

བས་ནས་ལ་གི་འདུག །

སྐེ་སྟློང་། ཨློལ་མདུད་འློག་གི་ཀློང་དློང་།  

སྐེ་སྟློང་ཙ་ར་ཁུང་། སྒློག་རུས་གཡས་གཡློན་གཉིས་བར་གི་སྟློང་ཆའི་མིང་སྟེ། བཀྲ་འབུམ་པས་

མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། སྐེ་སྟློང་ཙ་ར་ཁུང་ནི་སྐེའི་མདུན་གི་སྒློག་རུས་
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གཉིས་བར་གི་སྟློང་ཆ་དེའི་མིང་ཡིན་ཞིང་། ཙ་ར་ཞེས་པའི་སྒ་དློན་ལ་བཤད་པ་བས་པ་ནི་མ་

མཐློང་ངློ་། །

སྐེ་བཏགས། སྐེ་ཆུང་ཡང་ཟེར། སྐེར་བཏགས་ཤིང་བང་དུ་དཔྱང་བའི་གཡུ་བྱུར་སློས་ཤེལ་སློགས་

ལས་གྲུབ་པའི་བུད་མེད་ཀི་རྒྱན་ཆ་ཞིག །དེ་ནི་དུས་ཆེན་སློགས་དགའ་སྟློན་སྐབས་དབུས་

ཁུལ་གི་བུད་མེད་གཟབ་མཆློར་སྐབས་སྤློས་སློལ་ཆེ།  

སྐེ་ཐག །དུད་འགློའི་སྐེ་ལ་འདློགས་པའི་ཐག་པ། སློ་ཁི་ལ་སྐེ་ཐག་བརྒྱབ་ནས་བཏགས་འདུག །

སྐེ་ཐིག །ཁི་དང་ཕྱུགས་སློགས་ཀི་སྐེ་ལ་མཛེས་རྒྱན་དུ་འདློགས་རྒྱུ་ཞིག །

སྐེ་འདློགས། ① སྐེ་ཐག་པས་འདློགས་པ། ② སྐེ་ནས་འདློགས་བེད། ③ སྐེ་ལ་འདློགས་པའི་རྒྱན་ཆ།  

སྐེ་འདློད་ལྦ་བ་མི་འདློད་པ། དངློས་པློའི་ཁེ་ཕན་དེ་ལ་འདློད་པ་ཡློད་ཀང་དེ་ལ་བརེན་ནས་སྒྲུབ་

དགློས་པའི་ལས་འགན་ཁུར་འདློད་མེད་པ་ལ་བུའི་གཏམ་དཔེ།  

སྐེ་བསམས་སློག་གཅློད། ཐག་པ་གང་རུང་གིས་སྐེ་བཅིངས་ནས་སློག་གཅློད་པ།  

སྐེ་ནུ་ཅན། སྐེ་ལ་ཤ་ནུ་ཆུང་ངུ་ནུ་མ་དང་འདྲ་བ་ཡློད་པ།  

སྐེ་པང་། ཕློར་པ་སློགས་དཀྲུག་བེད་ཀི་འཁློར་ལློའི་སྐེ་འཛིན་བེད་ཀི་པང་ལེབ།  

སྐེ་པའི་སགས་ཁང་། འདི་ལ་སེན་ཐློག་དགློན་པ་དང་། སེན་ཐློག་སགས་ཁང་ཡང་ཟེར། རབ་བྱུང་

བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་༡༨༡༤ལློར་ཨ་ཀློང་སགས་པ་དཔལ་ཆེན་དང་། བ་བཙོང་སགས་

པ་རྣམ་རྒྱལ་གཉིས་ཀིས་བཏབ། དེའི་གློང་ན་གནའ་ས་མློའི་དུས་ནས་སགས་ཁང་འདི་ཆགས་

འཇིག་ཐེངས་མང་བྱུང་བའི་ལློ་རྒྱུས་ཡློད་པར་འདྲ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

སྐེ་ཕུག །འབློག་ནང་དུ་རྒྱུན་དུ་འཆར་ཅན་གི་གཡག་ལུག་སློགས་གསད་མཁན་གི་ལས་ཀ་བེད་

མཁན་གི་མིང་ཡིན།  

སྐེ་ཕྲུག །དབུས་སྐད། གཡུ་བྱུར་སློགས་ཀི་སྦྲེལ་བའི་སྐེ་བཏགས་ཀི་རྒྱན་ཆ་ལ་གློ །དབུས་གཙང་

ཁུལ་གི་བུད་མེད་ཀི་རྒྱུན་སྤློད་རྒྱན་ཆ་ཞིག །

སྐེ་ཕེང་། མགུལ་དུ་གདགས་རྒྱུའི་རྒྱན་ཆ།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྐེ་བལ། ལུག་གི་སྐེའི་སྤུ།  

སྐེ་སྦྲེལ། གསར་ཉློས་སློ་ཕྱུགས་དེ་སར་ཡློད་པ་ཞིག་གི་སྐེ་ལ་འདློགས་པའི་མིང་། དུད་འགློ་སྐེ་སྦྲེལ་

གིས་རྩྭ་སར་བཏང་།  

སྐེ་འབར། ① ཤ་ཁློག་སྐེ་འབར། ② སྐེ་ཐུང་ཐུང་།  

སྐེ་རྨ། མགློ་དང་བང་ཁློག་བར་གི་ཆ་དེ་ལ་སྐེ་ཞེས་ཟེར་བས་དེར་མཚོན་སློགས་ཕློག་པ་ལས་བྱུང་

བའི་རྨ།  

སྐེ་རྨེན་ལྷག །རྐྱེན་གང་ཞིག་གིས་སྐེའི་རྨེན་བུ་ལ་ན་ཟུག་ཐློན་པའི་མིང་།  

སྐེ་ཙོང་། སྐེ་རློང་དང་གཅིག །

སྐེ་རློང་། ① སྐེ་ཀྲློང་ཀྲློང་། ② ལུས་པློ་རིད་པའམ་རྗུད་པ།  

སྐེ་ཚིགས། སྐེའི་རུས་ཚིགས། སྐེ་ཚིགས་འཆུས་པ།  

སྐེ་ཚེ། སྐེ་ཚེ་ནག་པློ་ཡང་ཟེར། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། ལློ་སློང་སློགས་ཡུངས་ནག་དང་འདྲ་བ། 

རློ་ཚ། ནུས་པས་གཉན་སྐྲངས་དང་ལྷློག་པ་ལ་ཕན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སློན་སྐྱེས་དང་། ནག་

མློ། ཡུངས་ཀར་རྒྱལ་པློ། ལྷ་མིན་མློ་བཅས་སློ། །ཡང་ན།  

སྐེ་འཚིར་ཐག་པ། མི་དང་དུད་འགློ་གསློད་ཐབས་ཀི་སྐེ་སློམ་བེད་ཅིག །

སྐེ་ཡློན། སྐེ་ཀློག་ཀློག །གིབ་ཕློག་ནས་སྐེ་ཡློན་པློར་གྱུར་སློང་།  

སྐེ་གཡུ། བུད་མེད་རྣམས་ཀི་མཛེས་རྒྱན་གི་ཆེད་དུ་སྐེ་ལ་གཡུ་བཏགས་པ་ལ་ཟེར།  

སྐེ་རིང་མཚོ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཤན་ར་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད།  

སྐེ་ཤིང་། གཉའ་ཤིང་།  

སྐེ་སེ། གཟི་བྱུར་སློགས་རིན་པློ་ཆེའི་རིགས་བརྒྱུས་པའི་སྐེ་རྒྱན་གི་མིང་སྟེ། ལྷ་ཡི་སྐེ་རྒྱན་ནང་གི་

སེ་མློ་ཞེས་པ་དེ་དང་དློན་གཅིག་ཡིན།  

སྐེག །དུས་ངེས་ཅན་གི་བར་ཆད་ཀི་དློན་དུ་གློ་བའི་སྐག་དང་གཅིག །

སྐེག་ཆེན། སྤིར་བློད་ཀི་ནག་རིས་ནང་སྐེག་རིས་ཞེས་པའི་ནང་མི་སློ་སློའི་རང་ལློ་ནས་རིས་པའི་

ལློ་༡༣དང་། ༢༥་༣༧་༦༡་༧༣་༨༥་༩༧་༡༠༩་བཅས་ལ་སྐེག་ཆེན་ཞེས་རང་གི་ཚེ་སློག་དང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱུ་ནློར། ཕ་མ། ཉེ་འབེལ་བཅས་ལ་བར་ཆད་ཆེན་པློ་ཡློད་པ་དང་། དེའི་བཟླློག་ཐབས་སྐློར་

བཤད་ཡློད་པ་དེ་ཡིན།  

སྐེག་ཤིང་། སྐེག་ཤིང་ཁམས་པ་སྟེ། རུས་ཁམས་འབྱུང་བ་ཤིང་ཡིན་པའི་གང་ཟག་གང་གི་ཁད་

རགས་ནི། སྐད་ཆ་བཤད་པའི་ཚེ་གེ་བ་འདར་བའི་སྒ་ཅན་ཡློད་པ་ཞིག་གློ །

སྐེགས། སྒློ་མདློག་ཁམ་སེར་དང་། རང་པ་དང་མཆུ་ཤིན་ཏུ་རིང་བ། སེར་མློའི་བར་སྦྲེལ་སྐྱི་མློ་མེད་

པ། དུས་རྒྱུན་ན་ཐང་གི་འབུ་དང་ཆུའི་ནང་གི་ཉ་ཕྲུག་རྣམས་ཟ་བའི་བ་ཞིག །

སྐེང་ལུང་། ཡུལ་ཞིག་གི་མིང་།  

སྐེད་སྐབས། སྐེད་པའི་མཚམས། སྐེད་སྐབས་ཕེད་པ།  

སྐེད་དཀྲིས། སྐེད་པར་དཀྲི་བའི་མིང་།  

སྐེད་འཁློག །① སྐེད་པ་འཁློག་པློ། ② རྒྱུ་སྐར་ཞིག །

སྐེད་གི། འབློག་པ་རྣམས་ཀིས་སྐེད་དུ་འདྲློངས་པའི་གི་རིང་པློའི་མིང་ཡིན།  

སྐེད་རྒྱན། སྐེད་པའི་རྒྱན་ཆ།  

སྐེད་རྔ། སྐེད་པ་བཏགས་ནས་བརྡུང་བའི་རྒྱུའི་རྔ།  

སྐེད་ཆིངས། སྐ་རགས།  

སྐེད་འཆིང་། སྐེད་ཆིངས་དང་གཅིག །

སྐེད་ཉག །སྐེད་པ་ཉག་ཉག །

སྐེད་ནད། ① སྐེད་པ་ན་བའི་ནད། ② བུད་མེད་ཀི་ཟླ་མཚན།  

སྐེད་ནད་ཅན་མ། [མངློན]བུད་མེད་ཟླ་མཚན་ལན་པའི་སྐབས་ཀི་མིང་།  

སྐེད་པ། ① ལུས་ཀི་སྐེད་པ། དར་གི་སྐ་རགས་སྐེད་པར་འཆིང་། འཁུར་བའི་རྡློག་ཁེས་ལྕི་དྲགས་

པས་སྐེད་པ་འཆུས་འདུག །སལ་ཚིགས་འཆུས་ནས་སྐེད་པ་གུག་གུག་བས་འདུག །མིང་གི་

རྣམ་གངས་ལ་སྐ་རགས་ཡུལ་ལློ། ② བར་མཚམས། རི་སྐེད་ལ་ལམ་ཕན་ཞིག་འདུག །

སྐེད་པ་རྒྱག་པ། ཟླ་མཚན་འབབ་པ།  

སྐེད་ཕ་མ། [མངློན]མཛེས་མ།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྐེད་མེད་མ། [མངློན]མཛེས་མ།  

སྐེད་ཚིགས། སྐེད་པའི་ཐད་ཀི་རུས་ཚིགས། སྟག་མཆློང་སར་ཝ་མཆློངས་ན་ཝའི་སྐེད་ཚིགས་

བུད་ཡློང་།  

སྐེད་ཚིག་ན། ① ལུས་ཀི་སྐེད་ཚིག་ལ་ན་ཟུག་ཐློན་པའི་དློན། ② ཡུལ་མིའི་ཕལ་སྐད་དུ་བུད་མེད་

ཟླ་མཚན་ཡློང་བ་ལ་སྐེད་ཚིག་ན་ཞེས་ཟེར།  

སྐེད་གཟེར། དཔྱི་མགློ་ལ་ལག་པ་རེན་པ། ལག་གཉིས་སྐེད་གཟེར་བས་ནས་སློ་ཁར་ལངས།   

སྐེད་རག་ཆབ་མ། ཀློ་ཐག་ཞིང་ཆེ་ཙམ་ཞིག་ཕི་ནང་རིམ་པ་གཉིས་པགས་པའི་ཕི་རེན་དམ་ཀློ་བ་

དམར་པློ་དང་། ནང་ཀློ་སྐྱ་ཅན་སྣེ་གཅིག་ལ་ཆ་མགློ་ཡློད་པ། འབློག་པའི་བུད་མེད་རྣམས་ཀིས་

སྐེད་རག་གི་རྒྱབ་ཏུ་བསམས་ཡློད་པ་རེད།  

སྐེད་རགས། སྐེད་པ་འཆིང་བེད།  

སྐེད་རགས་རྒྱ་མ། བཏགས་ནས་བཟློས་པའི་སྐེད་ཆིངས།  

སྐེད་རགས་བསས་མ། བསས་པའི་སྐེད་རགས།  

སྐེད་ལུང་། སྐེད་པའི་ལུང་ཐག་གམ་ཨ་ལློང་།  

སྐེད་ལེགས་མ། [མངློན]① བུད་མེད་མཛེས་མ། ② ལྷའི་བུ་མློ།  

སྐེད་སློ། །སྐེད་པའི་ཐད། མདེལ་རེ་སྐེད་སློར་ཕློག་པ། ཐག་པ་སྐེད་སློར་བཏགས་པ།  

སྐེམ་ནད། བུད་མེད་དར་མ་ཟླ་མཚན་ཡུན་རིང་མི་འབབ་པས་གཟུགས་པློ་རིད་པ་དང་། གདློང་ལ་

ཤ་ཁེབས་འབྱུང་བ་སློགས་ཀི་ནད་གཞི་ཞིག །

སྐེམ་པ། ① [ཐ་དད་པ]བསྐམས་པ། བསྐམ་པ། སྐློམས། རླན་པའམ་གཤེར་ཆ་མེད་པར་བཟློ་བ། 

གིབ་མར་སྐེམ་པ། ཉི་མར་སྐེམ་པ། མེར་སྐེམ་པ། གློན་ཆས་སྐེམ་པ། གཞའ་ཚན་སྐེམ་པ། ② 

རིད་པློ། གཟུགས་པློ་སྐེམ་པ།  

སྐེམ་པློ། རིད་པློའམ་ལུས་ཤ་ཤློར་བ། ར་རྒན་སྐེམ་པློ། གཟུགས་པློ་སྐེམ་པློ།  

སྐྱེམ་བེད། མགློ་རྡེབ་པ། མིག་གཅིག་ནས་མཆི་མ་འཛག་པ། རྔུལ་མང་། སྐྱིག་བུ་བེད། སློ་སྒ་

འཆར། མཇིང་པ་རེངས། བཤང་ཁ་ལ་སར་མློས་འཆང་ཞིང་ནུ་ཞློ་མི་འཐུང་།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐེམ་བེད་མདའ། ལྷ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་མདའ་ལྔའི་གས་ཤིག །

སྐེམ་བེད་མ། ཐན་པ་གཏློང་མཁན་གི་འདྲེ།  

སྐེམས། སྐེམ་པའི་སྐུལ་ཚིག་གི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག །

སྐེའི་གའུ། བློད་ཀི་བུད་མེད་ཚོའི་གཟབ་སྤློས་མགུལ་རྒྱན་གི་གའུ་འདི་ནི་གསེར་དངུལ་གིས་

བཟློས་ཤིང་། ངློས་ལ་གཡུ་སློགས་ཀི་ཕ་བཏབ་པ། མུ་ཏིག་དང་གཟི་སློགས་བསྟར་ལ་བརྒྱུས་

ནས་ལུང་ཐག་བས་པ་ཞིག །

སྐློ། དམིགས་བསལ་དུ་ཁི་ལྕགས་ཐག་གིས་ཕུར་པ་ལ་བཏགས་པའི་དློན། ཁི་སྐློ་བཞིན་འདུག །ཁི་

དེ་སྐློས་དང་། ངས་ཁི་བསྐློ་དགློས། ལྟུ་བུ།  

སྐློ་སྐློ། མ་ལེ།  

སྐློ་ཁི། དུས་རྒྱུན་སློ་ཡི་ར་ལ་བསྐློ་ནས་འབློག་པའི་སེམས་ཅན་ལ་གཅན་སྤང་དང་རྐུ་མ་སློགས་སྲུང་

མཁན་ཡིན།  

སྐློ་ཐག །འབློག་པའི་ཁི་སྐློ་ཆས་ཀི་ལྕགས་ཐག་དང་། བིས་པ་འགློ་མ་ཐུབ་སློན་ལ་ཐག་པས་སྐློ་བའི་

སློལ་ཡློད་ལར། འདི་གཉིས་ཀ་ལ་གློ་རུང་།  

སྐློ་བ། [བ་བེད་ཐ་དད་པ]དམིགས་གསལ་དུ་སློ་ཁི་ཕུར་པ་ལ་བཏགས་པའི་མིང་ཞིག །ཁི་སྐློ་བ།  

སྐློགས་པ། ① ཤུན་པ། སློ་ངའི་སྐློགས་པ། ཤིང་གི་སྐློགས་པ། སྟར་སྐློགས། ② སྦུན་པ། ③ ཤུབས། 

ཡིག་སྐློགས། མར་སྐློགས།  

སྐློགས་ལྤགས། ཕི་ཤུན།  

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་shell site ཟེར།  

སྐློགས་ཤུན། ཕིའི་པགས་པ། རུས་སལ་གི་སྐློགས་ཤུན། ཀ་པེད་ཀི་སྐློགས་ཤུན།  

སྐློགས་ཤློག །ཤློག་བུ་ལས་བཟློས་པའི་ཡི་གེའི་སྣློད་ཕི་སྐློགས།  

སྐློང་སྒིག །ཕློགས་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པ་དང་། ཁག་སློ་སློར་བཀློད་སྒིག་བེད་པ། ལས་འཛིན་སྐློང་

སྒིག །དམག་དཔུང་སྐློང་སྒིག་བས་པ།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

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

དབིན་སྐད་དུ་filler ཟེར།  

སྐློང་བ། [ཐ་དད་པ]① བསྐངས་པ། བསྐང་བ། སྐློངས། ཡིད་ཚིམ་པར་བེད་པ། ཐུགས་དམ་སྐློང་

བར་བེད། རེ་བ་བསྐངས། གས་འབློར་ཆད་པ་རྣམས་ཚང་བར་བེད་པ། མི་གངས་ཁ་བསྐང་རྒྱུ། 

དཔེ་ཆའི་མཇུག་ཁ་སྐློང་བ། ② བསྐློངས་པ། བསྐློང་བ། སྐློངས། འགུགས་པ་དང་། སྡུད་པ། 

ཚོགས་འདུ་བསྐློངས། ནུས་ཤུགས་ཇི་ཡློད་བསྐློང་བ།  

སྐློང་འཚོང་། ཚོགས་འདུ་སྐློང་བའི་མིང་རྐྱང་།  

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

དབིན་སྐད་དུ་to nest ཟེར།  

སྐློང་ཞགས། ཉ་འཛིན་བེད་ཀི་དྲ་བ།  

སྐློངས། སྐློང་བའི་སྐུལ་ཚིག །

སྐློན། བ་ཚིག་ད་ལ་བ། གློས་སྐློན་པ།  

སྐློན་པ། [ཐ་དད་པ]① བསྐློན་པ། བསྐློན་པ། སྐློན། གློན་དུ་འཇུག་པ་དང་། གཡློགས་པ། ཕྲུ་གུར་

གློས་གསར་བསྐློན། རམ་པ་རང་གིས་བརྐུས་ནས་རམ་ཁུག་གཞན་མགློར་བསྐློན། ② རི་

དྭགས་འཛིན་བེད་ཀི་རྒྱའམ་རི། ③ གཞློང་པ།  

སྐློན་བུ། ① མཆློད་ཀློང་སློགས་སྣློད་ཆས་ཆུང་ངུ་སྤིའི་མིང་། ② བ་དང་རི་དྭགས་འཛིན་བེད་ཀི་

རྒྱ་དང་དྲ་བ། ③ ལྷག་མས་བསས་པའི་སྣློད་ཆུང་གས།  

སྐློན་བུ་ཁ་སྦར། [རིང]ལྕུག་མ་ལས་བཟློས་པའི་ལྷུང་བཟེད་སློགས་འཇློག་སའི་སྣློད།  

སྐློབས། ① བ་དཀའ་བའི་གནས། ལས་ཀའི་སྐློབས་སུ་ཚུད་པ། ② སའི་འློབས་དློང་། མེ་སྐློབས།  

སྐློམ་སྐྱུར། ཁ་སྐློམ་པ་སང་བེད་ཀི་སྐྱུར་ཁུ།  

སྐློམ་ཆང་། སྐློམ་པ་སེལ་བེད་ཀི་ཆང་།  

སྐློམ་དད། ① འཐུང་འདློད་ཆེ་བའམ་ཇི་ཙམ་བཏུངས་ཀང་ངློམས་རྒྱུ་མེད་པ། སྐློམ་དད་ཆེ་བ། ② 

གེན་རྒྱུའི་དང་མཁིས་པ་འཁྲུགས་པ་སློགས་ལས་བྱུང་བའི་ཁ་སྐློམ་འཐུང་འདློད་ཆེ་བའི་ནད་



  198  
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རིགས་ལྔ་སྟེ། རླུང་ལས་གྱུར་པ་དང་། མཁིས་པ་ལས་གྱུར་པ། བད་ཀན་ལས་གྱུར་པ། འདུས་

པ་ལས་གྱུར་པ།བཅུད་ཟད་པ་ལས་གྱུར་པ་བཅས་ལྔའློ། །

སྐློམ་དད་ཀི་ནད། སྤིའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི་གེན་རྒྱུའི་རླུང་དང་མཁིས་པ་འཁྲུགས་པས་དེས་བད་ཀན་སྐེམ་

པས་སྐློམ་དད་སྐྱེ་བར་བེད་ཅིང་། གཞན་ཡང་ཆང་མང་དུ་བཏུང་དྲགས་པ་དང་། ལན་ཚྭ་མང་

དྲགས་པས་བད་མཁིས་སྐྱེས་ནས་སྐློམ་དད་སྐྱེ་བ་དང་། ཚད་གུང་དུ་ངལ་དུབ་སྤད་རེས་སྐློམ་

མང་དུ་འཐུངས་བས་ཁློང་ཚད་བསྡུས་པས་མཁིས་པ་སྐྱེད་དེ་སྐློམ་དད་ཀི་ནད་སྐྱེད་དློ། །

སྐློམ་དད་སྤིའི་ནད་རགས། ཁ་ལྕེ་དང་གེ་བ་རྣམས་སྐམ་ཞིང་ཟས་མི་འདློད་པ་དང་། ལྕེ་མྱུལ་སྟེ་འགུལ་

སྐྱློད་མང་དུ་བེད་པ་དང་། སྐད་འགགས་པ། བཏུང་བས་ངློམས་པ་མེད་པ་སྐློམ་པ་བཅས་སློ། །

སྐློམ་དད་ཆེ་བ། ཁ་ཧ་ཅང་སྐློམ་པ།  

སྐློམ་དྲི། བཏུང་བའི་དྲི་མ།  

སྐློམ་ལྡུད་པ། བཏུང་བ་བླུད་པའམ། འཐུང་དུ་འཇུག་པ། ཚ་བའི་ནད་ཀིས་མནར་བ་ལ་སྐློམ་ཡང་

ཡང་ལྡུད་དགློས།  

སྐློམ་ནད་ལྔ་པློ། ༡ རླུང་ལས་གྱུར་པའི་སྐློམ་ནད། མགློ་བློ་འཁློར། གཉིད་མེད། མུ་འགམ་གཟེར། 

སྣས་དྲི་མི་ཚོར། ལྕེ་རློ་མི་ཚོར། ༢ མཁིས་ལས་གྱུར་པའི་སྐློམ་ནད། ཁློང་ཚ། ཁ་ཁ། ཁ་ལ་དྲི་

མནམས། ༣ བད་གྱུར་གི་སྐློམ་ནད། ཁ་མངལ་བ་སྟེ་འདམ་པ། རླློན་བློ་སྟེ་ལྕེ་རླློན་ཏེ་ཟས་ཀི་

བློ་བ་མེད་པ། ཟས་མི་འཇུ། ༤ འདུས་གྱུར་གི་སྐློམ་ནད། གློང་གི་རགས་རྣམས་འདྲེས་མར་

འབྱུང་བ། ༥བཅུད་ཟད་ཀི་སྐློམ་ནད། ཟས་མིད་དཀའ་བ།  

སྐློམ་པ། [ཐ་མི་དད་པ]① སྐློམས་པ། སྐློམ་པ། ཁའི་ནང་གི་རླན་སྐམ་པའི་གདུང་བ། ཁ་སྐློམ་པ། 

སྐློམས་ན་བཏུང་བ་འཐུང་། ལློགས་ན་ལློ་ཆས་ཟ། བཀྲེས་སྐློམ་གི་སྡུག་བསལ། ཁ་ཡག་བཤད་

ན་གློ་མི་ཆློད། ཚྭ་ཆུ་འཐུང་ན་སྐློམ་མི་སློས། ② བཏུང་བའི་རིགས། ཟས་སྐློམ། སྐློམ་པ་གང་མློ། 

སྐློམ་འདློད་པ། ③ བཏུང་བ་འཐུང་འདློད་མཁན། སྐློམ་པ་རྣམས་སྐློམ་པ་དང་བལ།  

སྐློམ་པ་ཆུ་འདློད། ཤིན་ཏུ་འདློད་པའི་དཔེ། ཐར་འདློད་ཀི་བསམ་པ་སྐློམ་པ་ཆུ་འདློད་ལར་ཡློད།  

སྐློམ་པློ། བ་ལང་ངམ། བ་གང་།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྐློམ་ཟློམ་། [རིང]ག་ལློ།  

སྐློམ་འློ། །སྐློམ་ནི་གློ་དང་ཆང་དང་བཅུད་དང་འློ་མ་གསུམ་སྟེ། སྐློམ་འློ་ནི་སྐློམ་གི་རིགས་ཟེར།  

སྐློམ་རེད། ལུས་རྔུལ། རྨ་གཤེར། རྣག་ཆུ་མང་པློ་རྡློལ་པའི་རྨ་ནད་ཀི་མིང་།  

སྐློམ་ཤ བ་ལང་གི་ཤ 

སྐློམ་སེལ། བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་སྐྱུ་རུ་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། སྐློམ་སེལ་སྨིན་འགས་ཁག་འབེད་དང་། ཨཾ་བི་རྣམས་ནི་སྐྱུ་རུའི་

མིང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ།  

སྐློམས། སྐེམ་པའི་སྐུལ་ཚིག །

སྐློམས་པ། སྐློམ་པའི་འདས་པ།  

སྐློར། སྐློར་བའི་སྐུལ་ཚིག །① རིགས་དང་སེ་ཚན། ཞིང་ལས་སྐློར། འབློག་ལས་སྐློར། རྒྱལ་

དམངས་དཔལ་འབློར་ཡར་རྒྱས་སུ་གཏློང་བའི་བེད་ཕློགས་སྐློར། ② ཡུལ་སེ་ས་ས་ཁུལ་

རིགས་མཐུན་འབེལ་ནས་ཡློད་པའི་ས་ཁུལ། བང་ཤར་སྐློར། སྐམ་ས་ཆེན་པློའི་སྐློར། མངའ་

རིས་སྐློར་གསུམ། ③ ཉེ་འདབས། ཁང་སྐློར། གློང་ཁེར་གི་ཉེ་སྐློར། ④ ལབ་གངས། འབྲུ་

རིགས་སུམ་ཅུ་སྐློར་ཐློན་པ། མ་བུ་སྐློར་ཐང་། ཞིང་ཁའི་ཐློན་སྐློར།  

སྐློར་སྐད་པ། སར་ལྷ་ལན་སྨློན་ལམ་སྐབས་ལྷ་སའི་བར་སྐློར་མཚན་འཁློངས་བསྐློར་ཏེ་ཆློས་སྒ་

སྒློག་པ་པློ།  

སྐློར་ཀློག །ཐད་ཀ་མ་ཡིན་པའམ། ཁ་ཐུག་མིན་པ། ལམ་སྐློར་ཀློག །བསམ་བློ་སྐློར་ཀློག །སྐད་ཆ་

སྐློར་ཀློག །

སྐློར་སྐྱློད། དཔློན་རིགས་གང་ཞིག །ས་གནས་གཞན་དུ་དློ་དམ་སློགས་ཀི་ཆེད་དུ་བལ་སྐློར་ལ་འགློ་བ།  

སྐློར་སྐྱློད་ཁིམས་ཁང་། ཁིམས་ཁང་གི་ཁིམས་བེད་མི་སྣ་རྣམས་གློང་ཁུལ་ངེས་མེད་འགློ་ནས་

གནས་སྐབས་ཀི་ཁིམས་ཁང་འཛུགས་ཏེ་ཁིམས་ཐག་ཅད་པའི་མིང་།  

སྐློར་སྐྱློད་ཉེན་རློག་པ། གནས་དུས་ངེས་མེད་དུ་སྐློར་བསྐྱློད་བས་ནས་སྤ་ིཚོགས་བད་ེའཇགས་བེད་མཁན།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐློར་སྐྱློད་ལ་ཞིབ། སྐློར་སྐྱློད་ཉེན་རློག་པས་སྤི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་སློགས་ལ་ལ་ཞིབ་བེད་པ།  

སྐློར་ཁང་། མ་ཎི་སྐློར་སའི་ཁང་པ།  

སྐློར་འགློ །རིས་ཀི་སྐློར་འགློ་སྟེ་གངས་བརི་སའི་ཐློག་མའམ་གཞི།  

སྐློར་རྒྱུག །ཕར་སྐློར་ཚུར་སྐློར་བས་ཏེ་འགློ་བ། ཡུལ་གློང་ངེས་མེད་ལ་སྐློར་རྒྱུག་བས།  

སྐློར་འཆག་པ། སར་བློད་ལྷ་སའི་གློང་ནང་གི་ཁིམས་ཁང་སྣང་རེ་ཤག་གི་སྐློར་ཞིབ་བེད་མིའི་གས།  

སྐློར་ཐག །① མཐའ་སྐློར་གི་བར་ཐག །② ཐད་ཀར་མ་ཡིན་པ་བསྐློར་ནས་འགློ་དགློས་པའི་ལམ་

ཐག །སྐློར་ཐག་རིང་ཐག་ཆློད། མཚོའི་སྐློར་ཐག་ལ་ར་ལམ་ཉིན་གསུམ་ཡློད།  

སྐློར་ཐང་། ① བརེ་ཚོང་སྐབས་ཀི་རིན་ཐང་བརི་སྟངས། འབྲུ་དང་མར་གི་སྐློར་ཐང་། ཚྭ་དང་ནས་

ཀི་སྐློར་ཐང་། ② ས་བློན་དང་ཐློན་འབབ་གཉིས་བར་གི་ལབ་གངས། ལློ་ལེགས་སྐབས་འབྲུ་

རིགས་ལ་སུམ་ཅུ་བཞི་བཅུ་སྐློར་ཐང་ཐློན་ཡློང་།  

སྐློར་ཐིག །རི་མློ་སློར་སློར་འབི་བེད་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག །

སྐློར་དེབ། ས་ཞིང་ལ་ཐློན་སྐློར་རི་བའི་དེབ་ཡིག །

སྐློར་ནི་རཱུ་པ། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ས་འགྱུར་གི་བ་བརྒྱུད་གས་སུ་བཞུགས་པའི་བ་མ་ཞིག་ཡིན། མཚན་

ལ་ནི་རུ་པ་ཏ་ཟེར། རྒྱ་གར་གི་པཎི་ཏ། གཞུང་དང་རིག་གནས་ལ་སྦངས་པ་ཆེ། གསང་སགས་

བརྒྱུད་པ་དགུའི་མན་ངག་ཚང་མ་གསན་མློང་བ་ཞིག་ཡིན། འཁྲུངས་ཡུལ་དང་ཡབ་ཡུམ་

འཁྲུངས་འདས་ཀི་ལློ་སློགས་གསལ་བའི་ཡིག་ཆ་མ་མཐློང་ཞིང་། གྲུབ་པ་ཐློབ་ནས་དགུང་ལློ་

བདུན་ཅུ་དློན་བཞི་ལ་ཕེབས་དུས་རང་གི་ར་བའི་བ་མ་རེ་བཙུན་ཀ་རློ་པས་བློད་དུ་ཕེབས་ན་

ཕན་པ་ཆེན་པློ་ཡློང་གསུངས་པ་ལར་ཐློག་མར་བལ་ཡུལ་དང་དེ་ནས་བློད་དུ་ཕེབས་ཏེ་སྐློར་

ཆུང་བ་གཤེགས་ཁ་མ་དང་མཇལ། སྐློར་ཆུང་བ་སྐུ་གཤེགས་པའི་སྐུ་ཕུང་ལ་འཕློ་བ་གློང་འཇུག་

མཛད་ནས་སར་གི་སྐུ་ལུས་རིང་པ་མེ་ལ་སེག་སྦངས་མཛད་ནས་བློད་དུ་ཕེབས། ཐློག་མ་ལློ་

ཤས་རྒྱ་གར་བའི་ཆས་མཛད་ནས་བཞུགས། དེ་ནས་བློད་ཆས་བཞེས་ནས་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་

གི་རིང་སློབ་མ་མང་པློར་གསང་སགས་དབང་དང་། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་ཁིད་སློགས་ཞུ་བ་པློའི་

འདློད་མློས་ལར་གནང་ནས་བཞུགས་པ་རེད་ཅེས་བཤད་སློལ་ཡློད་པ་རེད།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྐློར་བ། ① [ཐ་དད་པ]བསྐློར་བ། བསྐློར་བ། སྐློར། ② འཁློར་དུ་འཇུག་པ། འཕྲུལ་འཁློར་སྐློར་བ། 

ར་ཁ་སྐློར་བ། ཡང་སྐློར་བསྐྱར་སྐློར། མགློ་སྐློར་བ། ཁ་ཕློགས་བསྐློར་བ། བསྐློར་བཤད་གློས་

བསྡུར། ཕློགས་མཚམས་ཡློངས་ནས་བཀག་སློམ་བེད་པ། མཐའ་ནས་རིམ་གིས་བསྐློར་བ། 

གངས་རིས་བསྐློར་བ། ལྕགས་རིས་བསྐློར་བ། ③ རིམ་གིས་འཁམ་པ་དང་། ཕར་ཚུར་འགློ་བ། 

ཁ་བསྐློར་བ། གནས་སྐློར་བ། ཁློམ་བསྐློར་བ། ④ ཐློག་མཐའ་མེད་པའི་དབིབས་སློར་སློར། སྐློར་

བ་གཅིག་བརྒྱབ་པ། རིང་ཐུང་སྐློར་བ་གཉིས་འཁློར་བ་ཞིག་འདུག །སྐློར་ལམ། ཆློས་སྐློར། བློན་

སྐློར། ནང་སྐློར། ཕི་སྐློར། བར་སྐློར།  

སྐློར་བ་འཁློར་བ། ① ལས་ཀའི་རེས་ཟིན་པའམ། ལྕློགས་པ། ལས་ཀ་མང་པློ་དེ་འདྲ་སྐློར་བ་འཁློར་

ཐུབ་བམ་མི་ཐུབ། དུས་ཚོད་ད་དུང་སྐློར་བ་འཁློར་མ་སློང་། ② ཉློ་ཚོང་བེད་སྐབས་མ་ར་སྤློད་

ལེན་ལ་ལག་ཐློགས་མེད་པ། མ་དངུལ་སྐློར་བ་འཁློར་མི་ཐུབ་པས་ཚོང་ཧ་ལློག་པ།  

སྐློར་བ་འཁློར་ཚད། དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་རིང་ལ་སྐློར་བ་འཁློར་བའི་ཐེངས་གངས།  

སྐློར་དབེ། ① འབྲུ་དང་རྡློ་དབེ་བ་འབེད་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག །② སྐློར་ཞིབ་ཀིས་དབེ་བ་འབེད་པ།  

སྐློར་དམག །ཕློགས་མཚམས་ཀུན་ནས་བསྐློར་ཏེ་རྒློལ་བའི་དཔུང་སེ། སྐློར་དམག་རྒྱག་པ།  

སྐློར་ཚེ། [རིང]གནས་སྐབས་སམ་རེ་ཞིག །སྐློར་ཚེར་སྐྱིད་ཅིང་། སྐློར་ཚེར་སྡུག །

སྐློར་འཚུབ། འཁིར་བའི་རླུང་འཚུབ།  

སྐློར་ཞིབ། ཕློགས་ཐམས་ཅད་དུ་འགློ་ནས་ཞིབ་རློག་བེད་མཁན།  

སྐློར་ཞིབ་རུ་ཁག །ཕློགས་ཐམས་ཅད་དུ་འགློ་ནས་ཞིབ་རློག་བེད་མཁན་གིས་ཚོགས་པ།  

སྐློར་གཡེང་། ཕློགས་ཚང་མར་ཕིན་ནས་ལ་ཞིབ་བེད་པ།  

སྐློར་གཡེང་རྒྱག་པ། ཉེན་ཁ་སློགས་འགློག་ཆེད་གང་དང་གང་དུ་མིག་ལ་བེད་པར་སྐྱློད་པ། ནང་

སྐློར། བར་སྐློར་སློགས།  

སྐློར་རེས། རིམ་བཞིན་སྐློར་བའི་རེ་མློས། ལས་ཀ་སྐློར་རེས་བེད།  

སྐློར་རེས་གཟིམ་ཆུང་པ། དེ་སང་བློད་ས་གནས་སུ་བཙན་པློའི་དུས་རབས་ལ་ཆེད་ལས་དམག་

དཔུང་གི་སེ་ཁག་ཟུར་དུ་ཡློད་ཀང་བཙན་པློའི་སིད་གཞུང་འཐློར་ནས་བློད་སིལ་བུའི་དུས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐབས་དང་། ས་སྐྱ། ཕག་གྲུ། གཙང་པ་སེ་སིད་བཅས་ཀི་སིད་གཞུང་རིམ་པའི་སྐབས་དམག་

དཔུང་ཆེད་འཛུགས་ཟུར་དུ་མེད་ཅིང་། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་སིད་དབང་འཙུགས་རེས་ཕློ་བང་

ཉེ་འཁློར་དུ་སྐློར་སྲུང་སློད་རེས་ཀི་དམག་མི་ཆེད་འཛུགས་བས་པའི་མིང་ལ་གཟིངས་པའམ་

གཟིངས་ཆུང་པ་ཞེས་མི་གངས་བརྒྱ་སྐློར་ཞིག་ཡློད།  

སྐློར་ལམ། སྐློར་བ་རྒྱག་སའམ་སྐློར་གཡེང་འགློ་བའི་ལམ།  

སྐློར་ལིང་། འབྲུ་རྡུང་བེད་ཀི་དབྱུག་སྐློར།  

སྐློར་ལློག །སྐློར་བ་ཕིན་ཅི་ལློག་པ། མདུན་དུ་སྐྱློད་པའི་ཤིང་ར་འཁློར་ལློ་སྐློར་ལློག་ཏུ་སྐློར་མི་ཐུབ། 

སྐྱེ་བློ་ཀུན་དང་མི་མཐུན་པའི་མི་སྐློར་ལློག་ཅིག་རེད་ལ་བུའློ། །

སྐློར་གསུམ། ༡ པུ་ཧྲེངས། མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ་ནས་བརིས་པའི་ལྷློ་ངློས་དང་།  མང་ཡུལ་སྟེ། དེང་

སང་སྐྱིད་གློང་དུ་འབློད་པ། པུ་ཧྲེངས་ཀི་ཤར་དིང་རིའི་ནུབ་ངློས་སུ་ཐག་ཉེ་སར་ཡློད། ཟངས་

དཀར་ཏེ། དེང་དུས་རྒྱ་གར་གི་ཁློངས་བཅས་གསུམ་པློ་དེ་སྐློར་ཚོ་གཅིག་དང་། ༢  ལི།  བྲུ་

ཤ། ས་ཏི་གསུམ་སྐློར་ཚོ་གཅིག །དེང་སང་ལི་ཡུལ་ཤིན་ཅང་གི་ཁློངས་དང་། བྲུ་ཤ་དང་། ས་

ཏི་རྒྱ་གར་ཁློངས། ༣ ཞང་ཞུང་སྟེ། མངའ་རིས་གུ་གེ་མཐློ་ལིང་ཡློད་སའི་བརྒྱུད་དང་།  ཁི་སེ་

སྟློད།  ཁི་སྨད་བཅས་དེ་དག་ཀང་མངའ་རིས་བང་བརྒྱུད་ཤིན་ཅང་དང་ཐག་ཉེ་བའི་སར་ཡློད་

ཚོད་ལ་ཞིབ་ཆ་མ་ངེས་པས་འབི་བར་མ་ནུས་སློ། །

སྐློར་གསུམ་སྤི་ཁབ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༦༦༤ ལློར་ལ་བློད་གཞུང་

དགའ་ལན་ཕློ་བང་གིས་ལ་དྭགས་དམག་བརྒྱབ་ཏེ། ཏཱ་ལའི་བ་མ་ལྔ་པ་ཆེནཔློས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་

པློའི་ཆློས་ཁིམས་པ་སློག་པློ་དགའ་ལན་ཚེ་དབང་དམག་དཔློན་བསྐློས་ནས་བློད་སློག་འགློ་

དམག་གཏློས་ཆེ་དང་བཅས་མངའ་རིས་སུ་མངགས་རློང་གནང་། ལ་དྭགས་རྒྱལ་པློ་སེང་གེ་

རྣམ་རྒྱལ་དཔུང་བཅས་ཆམ་ལ་ཕབ་ནས་མངའ་རིས་སྐློར་གསུམ་དབང་འློག་ཏུ་བསྡུས་པ་དེ་

ནས་བཟུང་ཐློག་མར་སློག་པློ་དགའ་ལན་ཚེ་དབང་རང་ཉིད་ནས་སྐློར་གསུམ་སྤི་ལ་དབང་སྒྱུར་

གིས་ལྷློ་ཧིན་རྡུ་དང་། བང་ཤིན་ཅང་བཅས་ས་མཚམས་ཁག་ལ་སློ་མི་འཛུགས་རྒྱུ་དང་། ནང་

ཁུལ་དུ་ལ་དྭགས་སེ་པ་དང་། རུ་ཐློག་རློང་། མདའ་པ་ཁ། ར་ཧྲེང་རློང་། པུ་ཧྲེངས་རློང་། དག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

དློ་དམ་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་སར་ཡློད་ཀི་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་དགློན་པ་རྣམས་རིམ་བཞིན་

ཉམ་དམས་སུ་བཏང་བ་དང་། དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར་བ། དགེ་ལུགས་པའི་དགློན་པ་གསར་

འདེབས་སློགས་ཀི་སློལ་གསར་གཏློད། དེ་རེས་སྐློར་གསུམ་སྤི་ཁབ་ཤློད་སྐློར་རིམ་བཞི་རེ་

གཏློང་ལམ་བྱུང་འདུག་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༨༣༥ལློ་ཙམ་ནས་གནས་ལྔ་

པའི་ཏློག་འཛིན་ཤློད་དྲུང་གཉིས་ལ་ཕིའི་ཐའི་ཇིའི་གློ་གནས་བསྩལ་ཏེ་སར་དཔློན་ཤར་ནུབ་

ཅེས་གཏློང་སློལ་ཡློད།  

སྐློར་གསུམ་ཞལ་གདམས་ཀི་རྒྱན། འབི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་གདན་འབྱུང་ལ་རྒྱན་བཞི་དང་སྐློར་

གསུམ་ཡློད་ཅིང་། སྐློར་གསུམ་ནི་རྒྱན་བཞིའི་ཡན་ལག་ཁ་སྐློང་གི་ཚུལ་དུ་བཤད་པ་སྟེ། ༡ 

དམར་ཁིད་གེགས་སེལ་གི་རྒྱན་ཏེ། ནཱ་རློ་ཆློས་དྲུག་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦློར་གི་སྐབས་བར་

ཆད་སྣ་ཚོགས་བྱུང་ཚེ་སེལ་ཐབས་སྐློར་ཡིན། ༢ མགུརའབུམ་དཀར་ཆག་གི་རྒྱན་ཏེ་དེ་ནི་ནཱ་

རློ་ཆློས་དྲུག་དང་། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦློར་གི་བརློད་བ་གཙོ་བློར་སྟློན་པ་ཞིག །༣ ཐློར་བུའི་སེ་

ཚན་ཕན་ཚེགས་ཀི་རྒྱན་ཏེ། དེ་ནི་མན་ངག་ཐློར་བུ་སྣ་ཚོགས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྒིགས་པ་

ཞིག་ཡིན།  

སྐློལ། བ་ཚིག་ད་ལ་བ། ཇ་སྐློལ་བ། ཆུ་སྐློལ་བ།  

སྐློལ་བ། [ཐ་དད་པ]བསྐློལ་བ། བསྐློལ་བ། སྐློལ། ཁློལ། འཁློལ་བར་བེད་པ། སྨན་བསྐློལ། ཆུ་སྐློལ་

གིན་འདུག །ཇ་སྐློལ་འབས་འཚོད།  

སྐློས། གློ་གནས་སུ་བསྐློ་བའི་སྐུལ་ཚིག །

སྐློས་མལ། སློད་གནས་སམ། གནས་མལ།  

ཀ་ཀའི་དགློན། གློ་ཚང་སྐུ་ཕེང་སློམ་ཆེན་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་

མཚོ་ཤར་བ་ཡན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀ་གེ་ཀློག་གེ ཀག་ཀློག་ལ་ལློས།  

ཀ་རེ་ཀློ་རེ། རང་ཚུགས་མི་ཐུབ་པའི་རྣམ་པ། བིས་པ་ལམ་ལ་ཀ་རེ་ཀློ་རེར་འགློ།  

ཀ་ལེ་ཀྱུ་ལེ། ཁ་གེ་ཁློ་གེ་དང་དློན་འདྲ་སྟེ། དྲང་པློ་མིན་པའི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན་ཕྲུ་གུ་དེས་ཡི་གེ་ཡག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པློ་སྦློང་འདུག །བསབས་མློང་མེད་ནའང་ཡི་གེ་ཀ་ལེ་ཀྱུ་ལེ་འབི་སྒིད་པློ་ཞིག་འདུག །ཐིག་འདི་

ཀ་ལེ་ཀྱུ་ལེར་སློང་འདུག །ལ་བུའློ། །

ཀག་ཀག །① རེད་མློའམ་དངློས་འབེལ་མ་བརློད་པར་ཀག་ཀག་བས་པ། སྐད་ཆ་དེ་དངློས་གནས་

མ་རེད་ཀག་ཀག་རེད། ② [ཡུལ]བསམ་ངན། ཀག་ཀག་བས་ནས་མགློ་རློག་བཟློས་འདུག །

ཀག་ཀག་ཅན། མ་འཇློན་ནའང་འཇློན་པའི་ཟློལ་དང་། མ་ཤེས་ནའང་ཤེས་པའི་ཟློལ་བེད་མཁན་ལ་ཟེར།  

ཀག་ཀག་བེད། རེད་མློ་རེ་བའམ་རང་བཙུགས་ནས་ངན་ངན་བེད་པ། དེ་རིང་མི་མང་འཛོམས་སར་

ཁློང་གིས་ང་ལ་ཀག་ཀག་མང་པློ་བས་བྱུང་།  

ཀག་ཀློག །① ཀག་གེ་ཀློག་གེའི་བསྡུས་ཚིག །② སར་རྒྱ་གར་དུ་དར་བའི་གངས་གནས་ཆེན་པློ་ཞིག །

ཀག་གེ་ཀློག་གེ དྲང་མིན་ཀློག་ཀློག་གི་རྣམ་པ། ལམ་ཀག་གེ་ཀློག་གེ། ཤིང་ཀག་ཀློག་མ་གཏློགས་

དྲང་པློ་མི་འདུག །ལས་དློན་ཀག་ཀློག་ཁློ་ན་བེད།  

ཀག་མློ། [སེ་དགེ]ནང་ལས་སློགས་ལས་ཀ་ཙག་ཙིག་ལ་མཁས་པ་དང་འགུལ་ཡངས་པློ་ཅན་སྟེ། 

དཔེར་ན། ཕྲུ་གུ་ཀག་མློ་གང་ལ་མངགས་ན་འགློ་མཁན་རེད། བུ་མློ་ཀག་མློ་ཁིམ་ལས་མཁས་

པ་ཡློད་རེད་ལ་བུ།  

ཀང་། མིང་མཐའ་ག་ད་བ་ས་དང་། ད་དྲག་གི་རེས་སུ་སྦློར་བའི་རྒྱན་སྡུད་ཀི་སྒ་ཞིག །དཀའ་ལས་

ཁག་ཀང་སེམས་མི་ཞུམ། མཐུན་རྐྱེན་མེད་ཀང་གསར་དུ་བསྐྲུན་ཆློག །རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་ཀང་

ཁེངས་སེམས་མེད། གཟུགས་ཀང་མཛེས་ལ་སེམས་ཀང་བཟང་། གློས་བསྡུར་བས་ཀང་ཐག་

མ་ཆློད། གང་ཡིན་རུང་། བཙལ་ཀང་མ་རེད། ཉལ་ཀང་གཉིད་མ་ཁུག །

ཀང་ཀློང་། ཀང་ངེ་ཀློང་ངེའི་བསྡུས་ཚིག །

ཀང་རྒང་དགློན། འདེབས་ལློ་སློགས་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ཇློ་ནང་བ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀང་ངེ་ཀློང་ངེ་། ས་གཞི་འབུར་ཀློང་ཅན་གི་རྣམ་པ། ས་གཞི་ཀང་ཀློང་ལ་འགློ་འདུག་མི་བདེ། ས་ཆ་

ཀང་ངེ་ཀློང་ངེ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཆུ་ཏློག་ཙམ་འཁིལ་འདུག །

ཀམ་ཀམ་པ། ཕར་ཚུར་འཆམ་འཆམ་དུ་འགློ་བ།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཀམ་མེ། འློད་ཀི་རྣམ་པ་ཞིག །སྒློན་མེ་འློད་ཀམ་མེར་འབར། སྐར་ཚོགས་ནམ་མཁར་ཀམ་མེར་ཤར།  

ཀམས་པ། [རིང]ལྷག་ལུས།  

ཀར་ཀློར། ཀ་རེ་ཀློ་རེའི་བསྡུས་ཚིག །

ཀལ་ཀ ཀུ་རེའམ། རེད་མློ། ཀལ་ཀ་བཤད།  

ཀལ་ཀལ། རའི་འཕར་ཚུལ་ཞིག །གཅློང་པློའི་ལུས་ཀི་ར་རྣམས་ཀལ་ཀལ་དུ་འཕར།  

ཀལ་ཀེལ་རེ། [རིང]ཅུང་ཟད་རེ།  

ཀལ་ཀློལ། ལུས་སྟློབས་ཉམས་ཏེ་གློམ་སྟབས་བརན་པློ་མེད་པའི་རྣམ་པ། ནད་པ་རྣམས་ཀལ་ཀློལ་

འགློ་ཞིང་འདུག །

ཀལ་ཏ། སློང་ཤུན་དམར་ཞིང་ལློ་མ་འློམ་བུ་དང་མཚུངས་པའི་ཤིང་རིགས་ཤིག །

ཀལ་ར། ཀལ་ཏ་དང་གཅིག །

ཀལ་གཏམ། དློན་མེད་དམ་རེད་མློའི་གཏམ།  

ཀལ་པ། དློན་མེད་དམ་འབེལ་མེད་ཀི་ངག །ཀལ་པའི་གཏམ་མི་བརློད། དློན་མེད་ཀི་ཀལ་པ་སངས་

ནས་དློན་ལན་བརློད་པར་བ།  

ཀི། མིང་མཐའ་ད་བ་ས་དང་། ད་དྲག་གི་རེས་སུ་སྦར་བའི་འབེལ་སྒའི་རྐྱེན་ཞིག །བློད་ཀི་ས་བབ། 

རི་རྒྱབ་ཀི་ཤིང་ནགས། ས་གནས་ཀི་གནས་ཚུལ། ཆུའི་ཕ་རློལད་ཀི་རི་རྣམས། དག་ཞིང་

ཀུནད་ཀི་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། གཞན་འབློརད་ཀི་ཡན་ལག །

ཀི་གུད། ཀེ་ཧུད། སྡུག་བསལ་ལམ་མ་ངན་བེད་པའི་ཚིག །

ཀི་གློང་། གྲུ་མློའི་ཚིགས།  

ཀི་ལྕེ། རྩྭ་སྨན་ཞིག་སྟེ་མེ་ཏློག་གིས་ཕེ་བའི་དཀར་ནག་རིགས་གཉིས་ཡློད།  

ཀི་ལྕེ་དཀར་པློ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཀི་ལྕེ་མེ་ཏློག་དཀར་པློ་འཆར་བ་ཞིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། 

ནུས་པས་རྒྱུ་ཚད་དང་། མཁིས་ཚད། མཆིན་ཚད་སློགས་ལ་ཕན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐུ་

དཀར་གནློད་སྦིན་ལྕེ་དང་། ཁི་དཀར་དུང་གི་ཐག་པ་ཅན། པུ་དཀར་ཅན། བློང་རྣ་བ། ལ་ཕམ་

དཀར་པློ། ཤ་ལང་པ། ཤ་ལང་འབངས། ཤེལ་ཏང་དཀར་པློ་བཅས་སློ །  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀི་ལྕེ་ནག་པློ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཀི་ལྕེ་མེ་ཏློག་སློ་ནག་འཆར་བ་ཞིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། 

ནུས་པས་སྐྲངས་པ་འཇློམས། གག་པ་སེལ། ཆུ་སེར་སྐེམ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱློང་བེད་

དང་། སྤང་དུག་ནག་པློ། ཤེལ་ཏང་ནག་པློ་བཅས་སློ། །

ཀི་ལྕེ་ར་ལློ། ཁཎས། ཚ་བ་ཀུན་སེལ། སྣློད་ལྷུང་མཁིས་ནད་འཁྲུ།  

ཀི་ལྕེའི་ཐལ་བ། ཀི་ལྕེ་དཀར་པློའི་མེ་ཏློག་མེར་བསེགས་པའི་ཐལ་བ་སྟེ། ནུས་པས་རླུང་རིམས་

ཀིས་འབློག་པ་དང་། དྲན་པ་མི་གསལ་བ། འཐིབས་པ་སློགས་ལ་ཕན།  

ཀི་སྙ། ཕ་བ་དགློ་དགློ །

ཀི་ཚང་སར། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་

མཚོ་སློན་དགློན་ལུང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀི་ཚོ་སྟློད་པ། དེ་སློན་བསྟན་པ་ཕི་དར་འགློ་ཚུགས་དུས་དབུས་གཙང་མཁས་པ་མི་དྲུག་གི་ནང་

ཚན་ལློ་སྟློན་རྡློ་རེ་དབང་ཕྱུག་ལ་མཁན་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་སློབ་མ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་བྱུང་བའི་གས་

ནས་ཀི་ཡེ་ཤེས་དབང་པློའི་སློབ་མ་ཨ་མེས་གཞུ་གཅིག་ལ་མཁན་བུ་བཞི་སྟེ། ༡ ཁི་སྟློན་བརློན་

འགྲུས་འབར་གིས་ཤློང་སྣ། ༢ ས་རྦད་བཙུན་ཆུང་གིས་བང་ཆུང་། ༣ རྒྱ་སྟློན་ཨ་རྱ་དེ་ཝས་སློ་

རུ་སྣ། ༤ འདར་ཤཱཀ་གཞློན་ནུས་སར་ཕུག་བཅས་བཟུང་སྟེ་ཚོགས་པ་བསྐྱངས་པ་ལས་རིམ་

པ་བཞིན་ཁི་ཚོ་དང་། བང་ཚོ། རྒྱ་ཚོ། འདར་ཚོ་བཅས་བྱུང་བ་དེ་རྣམས་ཀི་སྤི་མིང་ལ་ཀི་ཚོ་

སྟློད་པ་ཟེར་སློལ་ཡློད།  

ཀི་ཚོ་བར་པ། དེ་སློན་བསྟན་པ་ཕི་དར་འགློ་ཚུགས་སྐབས་དབུས་གཙང་གི་མཁས་པ་མི་དྲུག་ལས་

བྱུང་བའི་ནང་ཚན་གཙང་གི་ལློ་སྟློན་རྡློ་རེ་དབང་ཕྱུག་ལ་མཁན་བརྒྱུད་འཛིན་ཐུབ་པའི་སློབ་མ་

ཉི་ཤུ་ཡློད་ཅིང་། དེའི་ནང་ནས་ཀི་ཡེ་ཤེས་དབང་པློའི་སློབ་མ་སང་གིས་འཁིས། ཞང་ཚུལ་

འཕགས་ཀིས་བ་རྒྱུས། ཀློང་པློ་ཐར་པ་རིན་ཆེན་གིས་སློབ་མ་ཡིན།  

ཀི་ཚོ་སྨད་པ། བསྟན་པ་ཕི་དར་འགློ་ཚུགས་སྐབས་དབུས་གཙང་གི་མཁས་པ་མི་དྲུག་བྱུང་བའི་ནང་

གསེས་ལློ་སྟློན་རྡློ་རེ་དབང་ཕྱུག་གི་སློབ་མ་ཀི་ཡེ་ཤེས་དབང་པློས་ཤངས་མཁར་ལུང་དང་། གེ་

རེ་གང་ར། ཉུག་གི་ཨུ་ལུང་བཅས་བཏབ་ནས་ཚོགས་པ་བསྐྱངས་པ་ལས་རིམ་བཞིན་གང་ཚོ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

དང་། ཨུ་ཚོ་ཟེར་ཞིང་། དེ་གཉིས་ཀི་སྤི་མིང་ལ་ཀི་ཚོ་སྨད་པ་ཟེར།  

ཀི་ཡེ་ཤེས་དབང་པློ། བསྟན་པ་ཕི་དར་སྐབས་དབུས་གཙང་གི་མཁས་པ་མི་དྲུག་བྱུང་བའི་ནང་ཚན་

ལློ་སྟློན་རྡློ་རེ་དབང་ཕྱུག་ལ་མཁན་བརྒྱུད་འཛིན་ཐུབ་པའི་སློབ་མ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་བྱུང་བའི་ནང་

ནས་ཀི་ཡེ་ཤེས་དབང་པློས་གཙང་སྟློད་ཁུལ་དུ་གནས་གཞི་བཟུང་སྟེ་ཚོགས་པ་བསྐྱངས་པ་ལ་

བརེན་ནས་གཙང་གི་ཉང་སྟློད་ཁུལ་དུ་ཀི་ཚོ་སྟློད་སྨད་བར་གསུམ་བྱུང་བ་ཡིན།  

ཀི་རི་ལློན་སློན། འདི་ལ་ཏུན་ཧློང་གི་ཡིག་རིང་གས་རྒྱལ་ཕན་བཅུ་བདུན་གི་སྐློར་བཤད་པའི་ཐད་

ཡུལ་སྐྱེ་རི་ལང་སློན་ན་ཞེས་དང་། མཁས་པ་ལེའུའི་ཆློས་འབྱུང་ནང་ཡུལ་གི་རི་ལློངས་སློན་

ཞེས་བྱུང་།  

ཀི་ལི་ལི། རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འཁིལ་ལིར་སྐློར་སྟངས་ཤིག །ཉི་གདུགས་འཁིལ་ལིར་བསྐློར་བ།  

ཀི་ལུང་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༩༡༠ ལློར་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་

མ་ཡིན། ད་ལ་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་པད་མ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀི་བསེར། [རིང]བསིལ་རླུང་དང་གང་ངར་ཆེ་བའི་ལྷགས་པ།  

ཀི་ཧུད། སྡུག་བསལ་ལམ། མ་ངན་བེད་པའི་ཚིག །ཀི་ཧུད་སྡུག་བསལ་ཅན་གི་མི་རྣམས་ལ་ལློས།  

ཀི་ཧུད་འདློན་པ། དམལ་བའི་སེམས་ཅན་གང་ངར་གིས་མནར་ནས་སྐད་ཤུགས་ཀིས་འློ་དློད་འདློན་

པ་སྟེ་གང་དམལ་གི་སྡུག་བསལ་བའི་འློ་དློད་འབློད་པའི་སྒ་ཡིན། 

ཀིག་རེ། རིག་པ་རིག་བེད་ཀི་ས་ཕག་དང་གློ་མློག་སེག་བེད་ཀི་ས་ཕག་མ་བསེགས་པའི་མིང་ལ་

མཚོ་སློན་ཡུལ་སྐད་དུ་ཀིག་རེ་ཟེར།  

ཀིན། ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད་ཀི་ཕད་ཅིག །ཀི་ཞེས་པའི་འཇུག་ཚུལ་དང་མཐུན་ཞིང་བཞིན་ཞེས་པ་དང་

འཇུག་པ་གཅིག་པའི་དུས་དང་ལ་བའི་ལས་སྟློན་བེད་ཕད་གཞན་དབང་ཅན་ཞིག །མཉམ་དུ་

ལས་ཀ་བེད་ཀིན་བསད་འདུག །སྐད་ཆ་ཤློད་ཀིན་ཤློད་ཀིན་གད་མློ་ཤློར། ཀ�བ་ཀ�བ་པློ། 

གཤློང་བུ།  

ཀིར། ཀིར་ཀིར་ནི་སྐློར་བ་འཁློར་ཚུལ་ཏེ། གདུགས་ཀིར་ཀིར་དུ་འཁིལ་ལ་བུ།  

ཀིར་ཀིར། སྒ་གདངས་ཀི་ཁད་པར། བིའུས་སྐད་ཀྱུར་ཀྱུར་དང་ཀིར་ཀིར་སྒློག་པ།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀིལ་ལེ། སློར་མློར་འཁིལ་བའི་དློན།  

ཀིལ་ལེ་ཉློན། ལེགས་པར་ཉློན། མ་ཡེངས་རྣ་བ་ཀིལ་ལེར་ཉློན།  

ཀིས། བེད་སྒའི་ཕད། ཁློད་ཀིས་ཡིག་ཐློག་ཏུ་འཁློད་དང་། ངས་དཔློད་ཆློག །བརློད་ཀིས་མི་ལང་། 

གསེར་ཁར་ཀིས་རྨ་ཁ་བརློལ།  

ཀྱུ། མིང་འགའི་མཐར་སྦར་ན་བཟློ་དབིབས་གུག་གུག་སྟློན་པའི་སྒ། ལྕགས་ཀྱུ། ཉ་ཀྱུ། ཞབས་ཀྱུ།  

ཀྱུ་མ། གཡུ།  

ཀྱུ་རུ་ར། སྐྱུ་རུ་ར་དང་གཅིག །

ཀྱུ་རུ་རུ། འབུ་དང་བིའུ་སློགས་ཀིས་སྐད་འབིན་ཚུལ་ལམ་སྒློག་སྟངས་ཤིག །

ཀྱུ་ལུ། སྐྲ་སློགས་སུ་ལུའི་དབིབས་ལ་བརློད་དེ། དཔེར་ན་སྐྲའི་བཟློ་ལ་ཀྱུ་ལུ་དེའང་སྙིང་རེ་པློ་

འདུག །ལྕགས་སྐུད་དེ་འདྲློང་ན་མ་གཏློགས་ཀྱུ་ལུ་རེད་འདུག །ལ་བུའློ། །

ཀྱུ་ལུ་ལུ། དློན་གློང་དང་མཚུངས།  

ཀྱུག་ཀྱུག །སྐྲ་ནག་ཀྱུག་ཀྱུག་བེད་པ།  

ཀྱུག་པ་ལྷ་ཁང་། ཐློག་མར་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀིས་བ་མ་ཞིག་གིས་བཏབ་པར་གགས། གྲུབ་

མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ར་མདའ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀྱུང་བུ། [རིང]ཐློ་བ།  

ཀྱུར་ཀྱུར། འབུ་དང་བ་སློགས་ཀིས་སྐད་ཕ་མློ་འདློན་ཚུལ།  

ཀེ། རང་ལས་མཐློ་བ་ཞིག་ལ་འབློད་པའི་སྒ། ཀེ་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ།  

ཀེ་ཀ སྐྱ་ཀ་ཡི་འབི་ཚུལ་གཞན།  

ཀེ་ཀེ། འབློད་བརྡ་ཉིས་བརེགས་སམ། ནན་ཏན་གིས་འབློད་པའི་ཚིག །

ཀེ་རྡློ་རེ། ཀཻ་རྡློ་རེའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག །དགེས་པ་རྡློ་རེ་སྟེ་སགས་བ་མེད་ཀི་ཡི་དམ་ཞིག །མིང་

གི་རྣམ་གངས་ལ་དགེས་པ་རྡློ་རེ་དང་། རྡློ་རེ་གི་གུག །དཔལ་ལན་ཁག་འཐུང་། རློལ་པའི་རྡློ་རེ། 

ཧེ་བཛྲ། ཧེ་རུ་ཀ་བཅས་སློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཀེ་རྡློར། ཀེ་རྡློ་རེའི་བསྡུས་ཚིག །

ཀེ་རྡློར་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་ཡན་ལག་དྲུག །གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་པ་རྣམ་སྣང་གི་ཡན་ལག་དབང་

བསྐུར་བ་མི་བསྐྱློད་པའི་ཡན་ལག །བདུད་རི་མང་བ་འློད་དཔག་མེད་ཀི་ཡན་ལག །བསྟློད་པ་

རིན་འབྱུང་གི་ཡན་ལག །མཆློད་པ་དློན་གྲུབ་ཀི་ཡན་ལག །རེས་ཆགས་རྡློར་སེམས་ཀི་ཡན་

ལག་རྣམས་སློ། །

ཀེ་ནེ་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།  

ཀེ་མ། སྨད་པ་དང་། སྨློན་པ། ཞུམ་པ། ངློ་མཚར་བ། མ་ངན། ངེས་པ་སློགས་ཀི་དློན་ལ་འཇུག་པའི་

འབློད་ཚིག་ཅིག །ཀེ་མ་འདི་འདྲ་མ་ཤློད། ཀེ་མ་ལློ་ལེགས་པ་ལ། ཀེ་མ་ཕངས་པ་ལ། ཀེ་མ་

མཚར། ཀེ་མ་ཡིད་སེམས་སྐྱློ་བ་ལ། ཀེ་མ་ཁློད་ཀིས་ལློས་དང་། གཟུ་སྟློན་འཕན་གགས་ཀིས་

ཀྲེའི་ལྕེ་མཚམས་དང་། རྒྱན་མཁར་སྟག་ལུང་ལྕེ་བཙུན་དཀར་པློས་ཨང་ཡིག །གཡུང་སྟློན་ཛ་

ཀ་རིས་བ་འློར། ས་ཤབ་རེ་ལྷ་ཁང་བཅས་བཟུང་བ་ལས་གཟུ་ཚོ་དང་། ཀློང་ཚོ་གཉིས་བྱུང་བ་

དེའི་སྤི་མིང་ཡིན།  

ཀེ་མ་ཀི་ཧུད། མ་ངན་གི་ཚིག་གམ། སྨྲེ་སགས་འདློན་པའི་ཚིག །

ཀེ་མ་ཀེ་ཧུད། ཀེ་མ་ཀི་ཧུད་དང་གཅིག །

ཀེ་མ་མ། ① མ་མ་ལ་འབློད་པའི་ཚིག །② མ་ངན་ནམ། ཡ་ང་བའི་ཚིག །

ཀེ་མ་མ་ལ། ཧ་ལས་པའམ། སེམས་སྐྱློ་བའི་ཚིག །

ཀེ་མ་ཧུད། སེམས་ཞུམ་པའམ། མ་ངན་གི་ཚིག །

ཀེ་མ་ཧློ། ངློ་མཚར་བའི་སློ་ནས་འབློད་པའི་ཚིག །ཀེ་མ་ཧློ་དེ་རིང་གཏམ་དེ་འདྲ་བ་ཞིག་གློ་བྱུང་།  

ཀེ་མའློ། །ཡིད་ཞུམ་པའམ། མ་ངན་གི་ཚིག །

ཀེ་ཧུ། སྙིང་རེས་མ་བཟློད་པ། ཡིད་ཤིན་ཏུ་སྡུག་པ། ཉམ་ཐག་པ་སློགས་ཀི་ཚིག །

ཀེ་ཧུད། ཀི་ཧུད་དང་གཅིག །

ཀེ་ཧློ། ཧ་ལས་པའི་དློན་ལ་འབློད་པའི་ཚིག །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀེད། འགེང་བུ་དང་། ན་རློ་གཉིས་མཚོན་བེད་ཀི་རགས།  

ཀེད་གུག །དགེ་དགེ་དང་གུག་གུག་བེད་པའི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན་ད་མགློགས་ཙམ་ལས་ཤིག །ཀེད་

གུག་མི་འདློད་འདི་འདྲ་ཅི་ཡིན་ནམ་ལ་བུ།  

ཀེའུ། སྒེའུའི་བརྡ་རིང་།  

ཀཻ་རྡློ་རེ། ཀེ་རྡློ་རེ་དང་གཅིག །

ཀ་ཻརྡློ་རེ་མན་ངག་ལུགས། སྙིང་པློ་ཀའཻི་རྡློ་རེ་གྲུབ་ཆེན་བིར་ཝ་པའི་ལུགས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཏེ། 

གྲུབ་ཆེན་བིར་ཝ་པ་དང་མཁེན་རློགས་མཉམ་པར་གགས་པ་གྲུབ་ཆེན་ཊློམ་བི་ཧེ་རུ་ཀཿཡི་མན་

ངག་ལ་བརེན་ནས་བཤད་རྒྱུད་རྡློ་རེ་གུར་གི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ་སློབ་དཔློན་མི་ཐུབ་ཟླ་བས་

སྒྲུབ་ཐབས་ཡན་ལག་དྲུག་པ་སློགས་མཛད་པ་དེར་ཀཻ་རྡློར་མན་ངག་ལུགས་ཞེས་སུ་གགས་

ཤིང་། དེའི་དབང་ལུང་ཁིད་སློགས་ས་སྐྱའི་བ་ཆེན་རིམ་བློན་བརྒྱུད་ནས་དགེ་ལུགས་ཕློགས་

སུ་ཡང་ཕག་བཞེས་ཀི་རྒྱུན་ཡློད་པ་དེ་ཡིན། ཀ་ཻརྡློར་གི་བསྐྱེད་རིམ་ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འློད་

ཟེར། ས་སྐྱའི་གསེར་གསང་ཆེན་སློབ་བཤད་ཀི་བསྟན་འཛིན་ཆེན་པློར་ཚར་ཆེན་བློ་གསལ་

རྒྱ་མཚོས་མཛད་པ་ཡིན། སེ་དགེ་དཔར་མའི་ཤློག་གངས་༡༢༨པར་ཡློད།  

ཀཻ་རྡློར་གི་རྒྱུད་གསུམ། ར་བའི་རྒྱུད་བརག་གཉིས། བཤད་པའི་རྒྱུད་རྡློ་རེ་གུར། མན་ངག་གི་རྒྱུད་

རྡློ་རེ་སམ་བྷུ་ཊིའི་རྒྱུད་དང་གསུམ་མློ།  

ཀཻ་རྡློར་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡན་ལག་དྲུག །༡ གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་པ་རྣམ་སྣང་གི་ཡན་ལག །༢ 

དབང་བསྐུར་བ་མི་བསྐྱློད་པའི་ཡན་རིན་འབྱུང་གི་ཡན་ལག །༣ བདུད་རི་མང་བ་འློད་དཔག་

མེད་ཀི་ཡན་ལག །༤ བསྟློད་པ་རིན་འབྱུང་གི་ཡན་ལག །༥མཆློད་པ་དློན་གྲུབ་ཀི་ཡན་ལག །༦ 

རེས་ཆགས་རྡློར་སེམས་ཀི་ཡན་ལག་གློ །  

ཀཻ་རྡློར་མཚོན་ཆ་ཅན་ལྷ་བཅུ་བདུན་མ། བཤད་རྒྱུད་སམ་བྷུ་ཊིའི་བརག་པ་གསུམ་པའི་རབ་བེད་

དགུ་པ་ལས་གསུངས་པའི་ཀཻ་རྡློར་རྣམ་འགྱུར་མི་འདྲ་བ་ཞིག་སྟེ། ཕག་བཅུ་དྲུག་ལ་མཚོན་ཆ་

མི་འདྲ་བ་བཅུ་དྲུག་བསྣམས་ཡློད་པས་མཚོན་ཆ་ཅན་ཞེས་ཟེར། འདི་ལ་རིགས་མི་འདྲ་བ་བཞི་

སྟེ། ༡ སྙིང་པློ་ཀ་ཻརྡློ་རེ་ཞལ་བརྒྱད་ཕག་བཅུ་དྲུག་པ། ༢ ཐུགས་ཀ་ཻརྡློ་རེ་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

པ། ༣ གསུང་ཀཻ་རྡློ་རེ་ཞལ་གཅིག་ཕག་བཞི་པ། ༤ སྐུ་ཀཻ་རྡློ་རེའི་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ་

བཅས་ཡློད། དེ་རྣམས་ཀི་སྤི་བཀའི་དབང་ནི་རྡློ་རེ་ཕེང་བའི་དབང་བཅུ་བཞི་པ་ནས་བཅུ་བདུན་

པའི་བར་ཡློད་ཅིང་། འདི་ལ་ཟུར་བཀའི་དབང་ལློགས་སུ་མེད་པ་འདྲ་སྙམ།  

ཀཻ་རྡློར་ལྷ་དགུའི་དབང་། འདི་ལ་ལུགས་མི་འདྲ་བ་དགུ་ཡློད་པའི་ནང་ནས་གློང་དུ་གསལ་བའི་

མཚོན་ཆ་ཅན་ཕུད་པའི་གཞན་རྣམས་ལྷ་དགུ་ཡློད་པ་ཤ་སྟག་ཡིན།  

ཀ་ཻརྡློར་ལྷ་བཅུ་བདུན་མའི་དཀིལ་འཁློར། ཀ་ཻརྡློ་རེའི་ལྷ་ཚོགས་བཅུ་བདུན་ཡློད་པ་ནི་ཀ་ཻརྡློར་མཚོན་

ཆ་ཅན་ཡིན་པས་གློང་དུ་ཀཻ་རྡློར་མཚོན་ཆ་ཅན་ཞེས་པ་དེར་གཟིགས།  

ཀཻ་རྡློར་ལྷན་སྐྱེས། དགེས་པ་རྡློ་རེ་ཡུམ་དང་བཅས་པ་སྟེ་སགས་བ་མེད་ཀི་ཡི་དམ་ཞིག །

ཀ་ཻརྡློ་རེ་རློགས་རིམ་འབྱུང་བར་རློ་སྙློམས། ལྷློ་བག་མར་པ་ལློ་ཙཱ་བའི་གསུང་རྒྱུན་ཀཻ་རྡློ་རེའི་རློགས་

རིམ་ཟིན་བིས་སུ་བཀློད་པ་ཞིག །

ཀཻ་རྡློ་རེའི་རྒྱུད། འབློག་མི་ལློ་ཙཱ་བས་སྒ་བསྒྱུར་བས་པར། ཀཻ་རྡློ་རེ་དང༌། མར་པ་ལློ་ཙཱས་དློན་

བསྒྱུར་བས་པ་ལ། དགེས་པ་རྡློ་རེ་ཞེས་གསུངས། འདི་གཉིས་རྒྱུད་གཞུང་གཅིག་ལ་མིང་མི་

འདྲ་བ་གཉིས་ཡིན། རྣལ་འབློར་བ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་སེ་བརག་པ་གཉིས་པ་སྟེ། དགེས་པ་རྡློ་རེའི་

ར་བའི་རྒྱུད་རྒྱས་པ་འབུམ་ཕག་བདུན་ཡློད་པ་ལས་ཅུང་ཟད་བསྡུས་པ་འབུམ་ཕག་ལྔ་པ་དང་། 

བསྡུས་པ་ལ་བརག་པ་གཉིས་ཡློད།  

ཀ་ཻརྡློ་རེ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ། ཀཻ་རྡློ་རེའི་ར་རྒྱུད་བརག་གཉིས་ལས་གསུངས་པའི་སྐུ་ཀ་ཻརྡློ་རེ་

ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ་ལྷ་དགུའི་དཀིལ་འཁློར་སྟེ། གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་ཤར་དུ་ལྷ་མློ་གཽ་རི། 

ལྷློར་ཙཽ་རི། ནུབ་ཏུ་བེ་ཏཱ་ལི། བང་དུ་གྷསྨ་རི། ཤར་ལྷློར་རི་ཁློད་མ། ལྷློ་ནུབ་ཏུ་གདློལ་པ་མློ། ནུབ་

བང་དུ་གཡུང་མློ། བང་ཤར་དུ་པུ་ཀྐ་སི་བཅས་གཙོ་འཁློར་དགུ་ཡློད་པའི་དཀིལ་འཁློར་ཞིག །

ཀློ་ཏང་། [རིང]ལྕགས་ཀྱུ།  

ཀློ་དག་དགློན། ཀློ་དག་ཕུན་ཚོགས་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། ལློ་ཆེན་བཻ་རློ་ཙ་ནས་དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུ་

ང་བདུན་གི་སྐབས་སུ་དགློན་སེ་གསར་འདེབས་མཛད་ཟེར་བའི་ལློ་རྒྱུས་ཙམ་ལས་ཁ་གསལ་

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

ཀློ་བ། [རིང]ལྕགས་ཀྱུ།  

ཀློ་བ་ཏང་། [རིང]ལྕགས་ཀྱུ།  

ཀློ་མིན་དཀར། [ཞང་སྐད]རྣམ་པར་དག་པ།  

ཀློག་ཀློག །འཁློག་པློ། མགློ་བློ་ཀློག་ཀློག །ལམ་ཀློག་ཀློག །

ཀློག་གེ་བ། དྲང་མིན་འཁློག་པློའི་རྣམ་པ། ཐེ་ཚོམ་གི་བློ་ཀློག་གེ་བ། རྒད་པློ་གཟུགས་པློ་ཀློག་གེ་བ།  

ཀློག་ཐིག །ཐིག་འཁློག་པློ།  

ཀློག་པ། ཀློག་པློ་དང་གཅིག །

ཀློག་པློ། དྲང་མིན་འཁློག་པློའམ་ཡློན་པློ། འགློ་ལམ་ཀློག་པློ། གཏམ་ཀློག་པློ། རང་ལག་ཀློག་པློ། 

ཁུག་ཀློག །

ཀློག་ལམ། འགློ་ལམ་འཁློག་པློ།  

ཀློག་ཤད། རིན་ཆེན་སྤུངས་ཤད།  

ཀློག་ཤིང་། ཤིང་འཁློག་པློ།  

ཀློག་བཤད། དྲང་པློར་མ་བཤད་པ།  

ཀློགས། མགློ་བློ་སློགས་རང་གིས་ཀློག་རྒྱུ་དེ་ཀློགས་ཟིན་པ།  

ཀློང་ཀློང་། གཤློང་གཤློང་། ས་ཆ་ཀློང་ཀློང་ནང་དུ་ཆུ་འཁིལ་འདུག །

ཀློང་ཁ། ཀློང་ཀློང་ཡློད་ས། ཀློང་ཁ་འབུར་གསློས།  

ཀློང་པློ། མར་རྡིབ་ནས་ཆགས་པའི་ཀློང་ཀློང་། ས་བབ་ཀློང་པ། ས་ཆ་ཀློང་པློར་ཉལ་ནས་ཡིབ།  

ཀློང་བུ། ① གཞང་འབྲུམ་ལ་མར་ཁུ་བླུག་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག །② ཞིང་ལ་ཡུར་མ་ཡུར་བེད་ཀི་རློ་

མ། ③ ཀློང་པློ་དང་གཅིག །

ཀློང་མློ། ཀློང་པློ་དང་གཅིག །

ཀྲག་ཀྲག །མཉེན་པློ་མ་ཡིན་པའམ། སྙིང་རེ་པློ་དང་ཡག་པློ་སློགས་ཀི་དློན་ལའང་འཇུག །

ཀྲ་ཁ་ཁ་ཆུང་། ① སློ་སྨན་ཀློན་པ་གབ་སྐྱེས་སྐྱེ་གནས་ཀི་དབང་གིས་རིགས་གཉིས་སུ་དབེ་བས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

རི་སྐྱེས་ཤིག །② བ་སྐྱ་ག །

ཀྲང་ཀ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༩༠༥ལློར་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀྲང་ཀྲང་། གཟུགས་པློ་སློགས་ཕ་ཞིང་རིང་བ།  

ཀྲང་ཀྲློང་། ཀྲང་ངེ་ཀྲློང་ངེའི་བསྡུས་ཚིག །

ཀྲང་ངེ་ཀྲློང་ངེ་། དྲང་པློར་སློང་བའི་ཚུལ། ལུས་ཚུགས་དྲང་པློར་སློང་བའི་ཀྲང་ངེ་ཀྲློང་ངེ་།  

ཀྲང་ངེ་བ། ཀེ་རེར་ལངས་པའི་ཚུལ། གཟུགས་པློ་ཀྲང་ངེ་བར་ལངས། ཀྲང་ངེར་སློད།  

ཀྲང་ཏཱ་རིན། [རྒྱ]ཁ་རྒྱུན་གི་བཤད་སློལ་ལར་ཨམ་བན་ཀྲང་ཏཱ་རིན་གིས་བློད་དུ་སློན་ཁེར་ཡློང་

ནས་སེལ་བའི་མེ་ཏློག་ཅིག །

ཀྲང་ལ་རྒྱུགས་པ། [ཡུལ]ལློ་མ་དང་སྙིང་པློ་རྒྱས་མ་ཐུབ་པར་སློང་རང་རིང་པློར་གྱུར་པ། ལུད་མ་

བརྒྱབ་པས་ཚལ་རིགས་ཚང་མ་ཀྲང་ལ་རྒྱུགས་འདུག །

ཀྲད། ཀློ་བ་ལས་དྲས་པའི་གཞུ་ཀྲད།  

ཀྲད་ཀློར། མཐེབ་ཀློར། མཐེ་བློང་ལ་བ་སློའི་ཀྲད་ཀློར་ཞིག་གློན་འདུག །

ཀྲད་འཁློར། ཀྲད་ཀློར་དང་གཅིག །

ཀྲད་རྒྱུན། ལྷམ་ལ་རྡློག་པ་རྒྱག་བེད་ཀི་རྒྱུན་བུ། ཀྲད་རྒྱུན་གིས་ལྷམ་རྡློག་ཚེམས་ཤིག །

ཀྲད་པ། ① རྩྭ་དང་ཤིང་གི་ར་བའི་དློན། ཤིང་ཀྲད། རྩྭ་ཀྲད་ལ་བུ། ② ལྷམ་གི་རྡློག་པ། ལྷམ་ལ་ཀྲད་

པ་བརྒྱབ།  

ཀྲབ་ཀྲབ། ཡང་ཡང་སྒུལ་ཚུལ། མིག་ཀྲབ་ཀྲབ། རང་ལག་ཀྲབ་ཀྲབ།  

ཀྲབ་ཀྲློབ། ཀྲབ་བེ་ཀྲློབ་བེའི་བསྡུས་ཚིག །

ཀྲབ་བེ་ཀྲློབ་བེ། ① གར་གི་རྣམ་འགྱུར། གློམ་སྟབས་མགློགས་ནས་མྱུར་དུ་ཀྲབ་བེ་ཀྲློབ་བེར་འཁབ་པ། 

② གཡློ་སྒྱུའི་བསམ་བློ་འཁློར་སྟངས། སླུ་འདྲིད་མཁས་པའི་གཡློ་སྒྱུའི་སེམས་ཀྲབ་བེ་ཀྲློབ་བེ།  

ཀྲའློ་ཀ་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༨༩༥ལློར་ཕག་བཏབ། ད་ལ་མཚོ་སློན་

གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  
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ཀྲི་ཀ་ཧན། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་བིས་པའི་ནད་སེལ་བར་བེད་པའི་སྨན་གི་སྦློར་སེའི་མིང་སྟེ། བཀྲ་

འབུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། ཀྲི་ཀ་ཧན་ཞེས་བསྒྱུར་ན་འཕློག་འདྲེན་

ཞེས་འགྱུར་བས། སྨན་དེས་ནད་ཀི་ལག་ནས་བིས་པའི་སློག་ཚུར་འཕློག་པ་ལར་དང་། ནད་ཀི་

ཟུག་རྔུ་ལས་འདྲེན་པ་ལར་འཕལ་དུ་བདེ་བར་བེད་ནུས་པའི་ཕིར་སྦློར་སེའི་བེད་ལས་ལ་

བལློས་ནས་བཏགས་པའི་མིང་ངློ་། །

ཀྲི་ཀྲིའི་རྨི་ལམ་ལུང་བསྟན་མདློ། བཀའ་འགྱུར་སེ་དགེ་དཔར་མའི་མདློ་མང་པློད［ཨཾ］གི་ནང་མ་

གྷ་ད་བཟང་མློའི་རློགས་བརློད་ཅེས་ཁ་བང་དུ་འཁློད་པ་དེ་ཡིན་ཅིང་། དེའི་ནང་དློན་མདློར་

བསྡུས་ཙམ་ནི། སློན་སངས་རྒྱས་འློད་སྲུང་གི་དུས་རྒྱལ་པློ་ཀྲི་ཀྲིའི་བུ་མློ་གསེར་ཕེང་ཅན་ལ་

རྨི་ལམ་མི་འདྲ་བ་བཅློ་བརྒྱད་བྱུང་བར་དེ་སངས་རྒྱས་འློད་སྲུང་ལ་ཞུས་པས། དེ་ནི་སྟློན་པ་

ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ལ་འབྱུང་འགྱུར་གི་ལས་ཡིན་ཞེས་ལུང་བསྟན་ཚུལ་གསུངས་པ་དེ་

ཡིན། རྨི་ལམ་བཅློ་བརྒྱད་དང་དེའི་འགེལ་བཤད་སྐློར་རྒྱལ་པློ་ཀྲི་ཀྲིའི་རྨི་ལམ་བཅློ་བརྒྱད་ཅེས་

པ་དེར་གཟིགས།  

ཀྲི་ཁ། སྐྱ་ཀའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། སྐྱ་ཀ་དང་འདྲ་ཞིང་མཇུག་སྒློ་ཐུང་ལ་ཁྱུ་བས་ནས་འཚོ་བ་ཞིག་ཨ་

མདློའི་ཡུལ་སྐད་དུ་ལྕུང་ག་སྐེ་ཁ་ཡང་ཟེར།  

ཀྲི་ག །① ཉག་ཉག་གམ། ཉག་ཉག་གི་རི་མློ། ཕློར་པའི་ཀྲི་ག །མིག་གི་ཀྲི་ག །② ཁློན་པའི་འགམ་

མཐའི་ར་བ།  

ཀྲི་ཡ། [ལེགས]བ་བ།  

ཀྲི་ཡ་སྒྲུབ་ཐབས། བ་རྒྱུད་ཀི་ལྷ་ཡི་སྒྲུབ་ཐབས་སྟེ། དཔེར་ན། སྤན་རས་གཟིགས་དང་། འཇམ་

དཔལ་དབངས། ཕག་རྡློར། ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ། གདུགས་དཀར། རྡློ་རེ་རྣམ་འཇློམས། མི་གཡློ་

བ། འློད་ཟེར་ཅན་མ། རེ་བཙུན་སྒློལ་མ། ལློ་མ་གློན་མ་ལ་སློགས་པ་ཡློད། ཅུང་ཟད་ཞིབ་པར་

འློག་གི་བ་རྒྱུད་ཅེས་པའི་ཚིག་འགེལ་གི་སྐབས་སུ་གསལ།  

ཀྲི་ཡ་དློན་གི་ལྷ་དྲུག །གསང་སགས་ས་འགྱུར་གི་གཞུང་འགའ་ཞིག་ལས་ཀྲི་ཡ་དློན་གི་ལྷ་དྲུག་

ཅེས་གསུངས་པ་ཡློངས་གགས་སུ་བ་རྒྱུད་ལྷ་དྲུག་ཅེས་པ་དེ་ཡིན་ཅིང་། དེ་ནི། ༡ དློན་དམ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

པའི་ལྷའམ་སྟློང་པ་ཉིད་ཀི་ལྷ་སྟེ་གསང་སགས་ས་འགྱུར་གི་གཞུང་རྣམས་ལས་ཆློས་དབིངས་

ཀི་ལྷ་ཞེས་བརློད་པ། ༢ ཡི་གེའི་ལྷ་སྟེ་ས་འགྱུར་གི་གཞུང་ལས་ཡིག་འབྲུའི་ལྷ་ཞེས་གསུངས། 

༣ སྒའི་ལྷ་འདི་ནི་གསང་སགས་གསར་རིང་གཉིས་ཀར་ཐ་སྙད་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཡློད། ༤ 

ཕག་མཚན་གི་ལྷ་འདི་ཡང་གསང་སགས་གསར་རིང་གཉིས་ཀའི་ཐ་སྙད་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། 

༥མཚན་མའི་ལྷ་གསང་སགས་ས་འགྱུར་གི་གཞུང་ལས། འདིའི་ཚབ་ཏུ་གདན་གི་ལྷ་ཞེས་ཐ་

སྙད་དང་ནང་དློན་གཉིས་ཀ་མི་མཚུངས། ༦ གཟུགས་ཀི་ལྷ་འདི་ལ་གསང་སགས་ས་འགྱུར་

གི་གཞུང་ལས་སྐུའི་ལྷ་ཞེས་གསལ་བ་ཐ་སྙད་ཕན་བུ་མི་འདྲ་ཡང་གློ་དློན་གཅིག་མཚུངས་སུ་

ཡློད། ལྷ་དྲུག་སློ་སློའི་ངློ་སྤློད་སྐློར་གཤམ་གི་བ་རྒྱུད་ལྷ་དྲུག་ཅེས་པའི་སྐབས་སུ་གསལ།  

ཀྲི་ཡ་ས་མུཙྪ། རྒྱ་གར་སྐད། རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་དར་རྦན་ཨ་ཙརྱ་འགློ་བའི་མེ་ལློང་གིས་མཛད་

པའི་གཞུང་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་བ་བ་བསྡུས་པ་ཞེས་ཟེར། སེ་དགེ་བསྟན་

འགྱུར་གི་རྒྱུད་པློད［བུ］པའི་ནང་ཡློད། དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་ལློ་ཙཱ་བ་བློ་གློས་

རྒྱལ་མཚན་གིས་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར། འདིའི་ནང་དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷ་ཚོགས་མི་འདྲ་བ་ཞེ་ལྔའི་

དབང་བསྐུར་ཚུལ་གསུངས་ཡློད་པ་ལས་ཞེ་གཉིས་དཀིལ་ཆློག་རྡློ་རེ་ཕེང་བ་དང་མི་འདྲ་བ་

མེད་ཅིང་། རྡློ་རེ་ཕེང་བར་མི་གསལ་བ་བདེ་ལེགས་སུ་བེད་པའི་དཀིལ་འཁློར་གསུམ་སྟེ། ༡ 

ནློར་རྒྱུན་མ་ལྷ་བཅུ་དགུ། ༢ གཟའ་ཡུམ་རིག་པའི་རྒྱལ་མློ་ལྷ་ཞེ་དྲུག །༣ གཙུག་ཏློར་རྣམ་

རྒྱལ་མ་ལྷ་སློ་གསུམ་བཅས་བསློམས་པའི་ཕེང་བ་དང་ཀྲི་ཡའི་ལྷ་ཚོགས་བཞི་བཅུ་ཞེ་ལྔའི་

དབང་བསྐུར་གནང་སློལ་ཡློད་པ་མ་ཟད་བློད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཚང་མར་ཕག་བཞེས་སུ་

ཡློད་མུས།  

ཀྲི་ཡློ་ག །[ལེགས]ཀྲི་ཡ་དང་ཡློ་ག་སྟེ། བ་རྒྱུད་དང་། རྣལ་འབློར་རྒྱུད་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་།  

ཀྲི་ཡ་ཏནྟྲཿ [ལེགས]རྒྱུད་སེ་བཞིའི་ནང་གསེས་ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲ་སློགས་ཕིའི་བ་བ་གཙོ་བློར་སྟློན་

པ་སྟེ་བ་བའི་རྒྱུད།  

ཀྲི་ཤིང་། དབི་མློང་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། ཙཱ་བྱཱ་ཀྲི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤིང་ཨ་ཟ་མློ། འཁི་ཤིང་སྤི་མློང་ཨ་ས་ལ། སློན་པློ་ཕག་སྐྲ་དཀར་ཅན། དགི་མློ་མེ་ཤིང་དྲློད་

སྐྱེད་བེད། དབི་མློང་མིང་གི་རྣམ་གངས་སློ ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ།  

ཀྲིག་ཀྲིག །① སྒ་ཞམ། སློ་སྒ་ཀྲིག་ཀྲིག་ཏུ་སྒློག །ཀློ་ལྷམ་གི་སྒ་ཀྲིག་ཀྲིག་ཏུ་གག །② གཟི་མདངས་

འཚེར་བའམ། སྐྱ་ིགཡའ་བར་བེད་ཚུག །དྲག་པློའ་ིཚུག་གིས་གཞན་ལ་ཀྲིག་ཀྲིག་ལ། འློད་ཀྲིག་ཀྲིག་

ཅིག་འདུག །③ གཟུང་བ་ནན་ཏན་དུ་འཛིན་སྟངས། ལག་ཏུ་མཚོན་ཆ་ཀྲིག་ཀྲིག་ཏུ་འཛིན་པ།  

ཀྲིག་ཅར། ངེས་པའམ། གཏན་འཁེལ་བ། ཚོང་ཟློག་གི་རིན་ཐང་ཀྲིག་ཅར་བས་མེད། དུས་ཚེས་ཀྲིག་

ཅར་བཟློས་སློང་།  

ཀྲིག་ཆགས། ངེས་པའམ། གཏན་འཁེལ་བ།  

ཀྲིང་། སྣློད་ཀི་བེ་བག་ལྕགས་ཀྲིང་ཕག་ཀྲིང་། འློ་ཀྲིང་སློགས།  

ཀྲིན་མློག་མློག །མློག་མློག་རླངས་བཙོས།  

ཀྲིཥྞ་སཱ་ར། [ལེགས]① ནག་ཁ། ② རི་དྭགས་ཁི་སྙན་ས་ལེ་སྟེ་ལུས་ཡློངས་རློགས་ཐིག་དཀར་ནག་

གིས་བརྒྱན་ཞིང་། གཤིས་ཀ་དུལ་བ། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་མཚོན་པ་ཞིག །

ཀྲ�་ཀྲ�། [ལེགས]བེད་པ་སྟེ་སློན་སངས་རྒྱས་འློད་སྲུང་གི་ཡབ་ཀི་མཚན།  

ཀྲ�་ཡའི་ལྷ་ཚོགས་བཅློ་ལྔ། བ་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་ལྷ་ཚོགས་བཅློ་ལྔ་སྟེ། ༡ སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་

སྣང་མཛད། ༢ འདས་པའི་སངས་རྒྱས་མར་མེ་མཛད། ༣ མ་འློངས་པའི་སངས་རྒྱས་བམས་

པ། ༤ གནམ་གང་གི་ལྷ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ། ༥ཚེས་བརྒྱད་ཀི་ལྷ་སྨན་བ་བཻཌཱུརྱ། ༦ 

ཚེས་བཅློ་ལྔའི་ལྷ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས། ༧ ཉི་ཤུ་གསུམ་སེམས་དཔའ་ཉེ་བའི་སས་བརྒྱད་བསྣན་

པས་བཅློ་ལྔ་པློ་ཡིན། དེ་ནི་ལྷ་སྣ་ཚོགས་བསྡུས་བས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། བ་རྒྱུད་ཀི་དཀིལ་

འཁློར་ལྷ་ཚོགས་དེ་འདྲ་བས་པ་ཡློད་མེད་བརག །

ཀྲ�་ཡློག །ཀྲི་ཡ་ཞེས་པ་རྒྱ་གར་སྐད་ཡིན་པ་དེ་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་བ་བ་ཞེས་པ་ཡིན་ཅིང་། ཡློ་ག་

ཞེས་པའི་རྒྱལ་གར་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་རྣལ་འབློར་ཞེས་པ་ཡིན་པས་དེ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་ལ་

ཀྲི་ཡློག་ཟེར་ཞིང་། དློན་དུ་གསང་སགས་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་ནང་གསེས་བ་རྒྱུད་དང་། རྣལ་འབློར་

རྒྱུད་ཀི་བསྡུས་མིང་ཡིན།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཀྲུ་ཀྲུ། དབིབས་དང་མདློག་བ་ཕུག་རློན་དང་འདྲ་བ་ཞིག །

ཀྲུ་ཀྲུ་ཏིས། གྲུང་ཐང་སེར་གློས་ཆེན་ཞེས་རིན་ཐང་ཆེ་ཞིང་བློད་དང་རྒྱ་གར་སློགས་སུ་ཤིན་ཏུ་ར་

ཆེར་བརི་བའི་དར་གློས་ཤིག །

ཀྲུ་མ་ཀྲུ། རྒྱའི་སྐད་དུ་ཤིས་ཧུང་ཧྲི་ཟེར་བའི་འབས་བུ་ཞིག །

ཀྲུག་ཀྲུག་ཏེས། སློན་ག་ིསྒ་བསྒྱུར་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བསྒྱུར་པའ་ིཙ་ིཏ་ཀའ་ིམིང་ག་ིརྣམ་གངས་ཤིག །

ཀྲུག །བ་བེད་ཐ་དད་པའི་ལས་ཚིག་ད་ལ་བ། བཀྲུག །ཀྲུག །བཀྲུགས ཁྲུག་ཅིག་ཅེས་པ་སྐུལ་

ཚིག །གྲུག་ཅེས་དེ་ཁ་གཏད་དུ་བ་བེད་ཐ་མི་དད་པའི་ལས་ཚིག །ཁློས་ཚྭ་སློང་ཞིག་ཞིབ་མློར་

ཀྲུག་བཞིན་འདུག་ལ་བུ།  

ཀྲུགས། [རིང]① འཁྲུག་པ། ② དཀྲུག་སྤད།  

ཀྲུམ། ལྷ་སའི་ཁ་སྐད། ཤའི་ཞེ་ས། གསློལ་ཀྲུམ་བཞེས།  

ཀྲུམ་ཁློག །ལྷ་སའི་ཁ་སྐད། ཤ་ཁློག །

ཀྲུམ་དློད། ལྷ་སའི་ཁ་སྐད། ཤའི་དློད་དངུལ།  

ཀྲུམ་མདའ། ལྷ་སའི་ཁ་སྐད། མེ་མདའ་འཕྲུལ་མདའ་ཐུང་ཐུང་།  

ཀྲུའུ་ཀ་དགློན་པ། མིང་གཞན་དུ་བཀྲ་ཤིས་དགའ་ལན་བདེ་སྐྱིད་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་

མེ་ར་སྤི་ལློ་༡༩༠༦ ལློར་ཕག་བཏབ།ད་ལ་གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀྲེ་ནག །ཐབ་ཟངས་དང་ཁློག་མ་སློགས་དུ་བས་བདུག་པའི་དྲེག་པ་ནག་པློ་ཆགས་པ།  

ཀྲེ་བློ། གནའ་དུས་སུ་དེང་དཀར་མཛེས་རློང་གི་ས་ཆ་འདིའི་མིང་འབི་ཚུལ་ཞིག །

ཀྲེ་མཎལ། མདློ་ཁམས་བརྒྱུད་ཀི་ས་ཆ་ཞིག་གི་མིང་དེང་དུས་བག་མགློ་རློང་ཀྲེ་བློ་གློང་།  

ཀྲེ་ཤློད། འདི་ལ་ཏེ་ཤློད་ཡང་འབི་སློལ་འདུག །གནའ་དུས་ཧློར་སེ་ཁག་ལྔའི་ཡུལ་འདིའི་མིང་སྟེ། 

ཀརྨ་པ་དུས་སུམ་མཁེན་པའི་རྣམ་ཐར་གསློལ་འདེབས་ལས། སྤྲུལ་པའི་གནས་ཆེན་ཀྲེ་ཤློད་དུ། 

ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགློའི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས། ཞེས་གསུངས་སློ། །

ཀྲེས་ཀྲེས་གཏློང་། ཕན་ཚུན་མཉམ་བསེས་བས་པ། ཚོས་གཞི་དེ་གཉིས་ཀྲེས་ཀྲེས་བཏང་ན་ཁ་

མདློག་ཡག་པློ་ཞིག་ཆགས་ཀི་རེད།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀྲློ་ཀ་དགློན་པ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་མཚོ་ཤར་ལུང་མདློ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀྲློ་སི་ནི་ཡི་རྡློ། རྡློ་བེ་སྣབས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་ཡིན་ཞེས་སློག་པློ་ལུང་རིགས་བསྟན་དར་

གིས་མཛད་པའི་མན་ངག་ལྷན་ཐབས་ཀི་མཛད་པའི་མན་ངག་ལྷན་ཐབས་ཀི་དཀའ་གནས་

བཀྲློལ་བ་རྣམ་རྒྱལ་གསེར་མདློག་གི་ཕེང་བ་ལས་གསུངས།  

ཀྲློག་ཀྲློག །① སྒའི་ཁད་པར། སློ་ལ་ཀྲློག་ཀྲློག་གཏློང་བ། ② དྲེགས་པའམ་ང་རྒྱལ་བའི་རྣམ་འགྱུར། 

བེད་སྟངས་ཀྲློག་ཀྲློག་ཚ་བ།  

ཀྲློག་ཀྲློག་ཚ་པློ། ང་རྒྱལ་གི་རྣམ་པས་རང་གི་གཤིས་ཀ་ལ་གནས་སྐབས་ཀི་བཅློས་མར་བེད་པའི་

དློན་སྟེ། མི་དེས་ཀྲློག་ཀྲློག་བེད་ནས་ང་ལ་སྐད་ཆ་ཡག་པློར་བཤད་ཅིང་མི་འདུག་ལ་བུ།  

ཀྲློག་མཁེགས་པློ། རྒྱུ་སྤུས་དག་ལ་ཆག་གས་རལ་གསུམ་དཀའ་བ། སྟློད་གློས་ད་ེཀྲློག་མཁེགས་པློ་འདུག །

ཀྲློག་མེད་པ། [ཡུལ་སྐད།]ཆག་གས་བྱུང་ས་བ། ཅ་ལག་དེ་ཀྲློག་ཅི་ཡང་མི་འདུག །

ཀྲློང་ཀྲློང་། ① སློང་པློར་ལངས་པ་དང་། རྣམ་འགྱུར་མཁེགས་པློའི་དློན་ཏེ། མི་ཆེན་འདུས་སར་ཀྲློང་

ཀྲློང་བེད་ནས་མ་འདུག །ཞེས་པ་ལ་བུ། ② རྣ་བ་ཀྲློང་ཀྲློང་བས་ནས་ཉན་པ།  

ཀྲློང་ངེ་བ། སློང་ངེ་བ། ཤིང་སློང་ཀྲློང་། ཀྲློང་ངེ་བར་འགེང་བ།  

ཀྲློན་པའི་རུས་པ། སྐྲློན་པའི་རུས་པའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག །

ཀྲློབ། ཐེབས་ཅི་དང་རིགས་གཅིག་ཏེ། ཁ་སྒློག་སྐབས་ཀྲློབ་ཞེས་པའི་སྒ་སྒློག་པས་དེ་སྐད་བཏགས།  

ཀ་ཀློ། ཡུལ་མཐའ་འཁློབ་ཏུ་སྐྱེས་པའམ། ཡུལ་ལུགས་བཟང་པློའི་བང་དློར་མི་ཤེས་པའི་མི་བླུན་རྨློངས།  

ཀ་ཀློ་ཁ། [མངློན]ཟངས།  

ཀ་ཀློ་ཁ་ཆུལ། རློགས་བརློད་འདིར་འཁློད་པའི་ཀ་ཀློ་ཁ་ཆུལ་ནི་ཀ་སྨིར་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་ལ་ཟེར་བ་སྟེ། 

སློན་དུས་སངས་རྒྱས་སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་རེས་དག་བཅློམ་པ་ཉི་མ་གུང་པས་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་

དུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆློས་ལུགས་དར་སེལ་མཛད་པ་ནས་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་

འགློ་སྟློད་བར་དུ་ནང་པའི་ཆློས་དར་བའི་ཡུལ་ཞིག་ཡིན་ཀང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་ར་

སྤི་ལློ་༡༦༦༦ ལློ་ཡས་མས་སུ་དབི་སི་ལན་གི་ཆློས་ལུགས་ལ་དད་པའི་རྒྱལ་པློ་ཨློ་རན་ཛེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཟེར་བས་རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་མང་ཆེ་བ་དབང་དུ་བསྡུས་ནས་དབི་སི་ལན་གི་ཆློས་ལུགས་ཁབ་

སེལ་བཏང་ཞིང་ཀསྨིར་ཡང་མངའ་འློག་ཏུ་བསྡུས་པ་དེ་ནས་བཟུང་། ཁ་ཆེའི་ཡུལ་མི་ཡློངས་

རློགས་དབི་སི་ལན་གི་ཆློས་ལུགས་སུ་མ་བསྒྱུར་ཀ་མེད་བྱུང་ཞིང་། བློད་དང་ཚོང་འབེལ་ཆེ་

བའི་ཁ་ཆེའི་མི་རིགས་མང་ཆེ་བ་ཡུལ་དེ་ནས་ཡློང་བ་དང་། དབི་སི་ལན་གི་ཆློས་ལུགས་

འཛིན་པའི་རྒྱལ་པློ་མང་ཆེ་བས་ནང་པའི་ཆློས་ལུགས་ལ་གཏློར་སྐྱློན་ཚད་ལས་འདས་པ་བཏང་

སྟབས་སྐབས་དེར་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཁློང་ཚོར་ཀ་ཀློ་ཞེས་འབློད་དགློས་

པའི་ལློ་རྒྱུས་དུས་ཡུན་རིང་པློ་ཞིག་བྱུང་ཡློད།  

ཀ་ཀློ་སྦྲང་རི་བློ་གློས། སྤི་ལློ་༦༢༤པའི་མེ་ཁི་ལློར་རྒྱ་གར་དུ་མློ་ཧ་མུ་ཏིའི་ཆློས་ལུགས་པས་

བཙན་འཛུལ་གིས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་ཉམས་པར་བས། བློད་རྣམས་ཀིས་མློ་ཧ་

མློ་དི་ཞེས་པ་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་མ་དྷུ་མ་ཏི་ཡིན་པར་རླློམ་ནས་དེ་ལ་ཀ་ཀློ་སྦྲང་རི་བློ་གློས་ཞེས་

བསྒྱུར་འདུག །རྒྱ་གར་སྐད་དུ་མ་དྷུ་སྦྲང་རི་དང་། མ་ཏི་བློ་གློས་ཡིན། འདི་ནི་ཁ་ཆེའི་སྐད་ཡིན་

སྟབས་དློན་དུ་སྦྲང་རི་བློ་གློས་ཞེས་བསྒྱུར་བ་ནི་ནློར་བ་ཡིན་ནློ། །

ཀ་ཀློ་མཐའ་འཁློབ་ཀི་ཞལ་ལྕེ། སར་བློད་ཀི་མཐའ་མཚམས་ཡུལ་དུ་སྤློད་ཅིང་བློད་རང་ལ་མཁློ་ཆུང་

བའི་ཞལ་ལྕེ་སྟེ་ཁིམས་ཡིག་ཞལ་ལྕེ་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག །

ཀ་ཀློའི་སྐད། ཤེས་རིག་མ་དར་བའི་ཡུལ་གི་སྐད་དེ། སར་རྒྱ་གར་དུ་གགས་པའི་སྐད་རིགས་ཀི་

ནང་གསེས་ཤིག །

ཀ་ཀློའི་ཆློས་ལུགས། སྐབས་དེར་དབི་སི་ལིའི་ཆློས་ལུགས་ལ་ཟེར། བློད་ཀི་རིས་འགེལ་དག་ལས། 

སྤི་ལློ་༦༢༤པའི་མེ་ཁི་ལློ་རྒྱ་གར་དུ་ཀ་ཀློའི་དམག་གིས་བཅློམ་ནས་ནང་པའི་ཆློས་ལུགས་

བསྣུན་པའི་འགློ་བརམས་པ་ཞེས་པ་དེ་སྐབས་དེར་ཁ་ཆེའི་དམག་ལ་ཟེར།  

ཀ་ཀློའི་གནས་ཚད་སྟློང་དང་བརྒྱད་བརྒྱ། དུས་འཁློར་གི་སྐར་རིས་ལས་གསུངས་པའི་སངས་རྒྱས་

ཆློས་ལུགས་དང་ཀ་ཀློའི་ཆློས་ལུགས་གཉིས་ཀི་གནས་ཚད་བསྡུར་ཚུལ་གི་གངས་ཤིག་ཡིན།  

ཀ་ཀློའི་སློས། [མངློན]སློག །་པ།  

ཀ་ཀློའི་བ་སྤློད། བམས་པ་དང་སྙིང་རེ་མེད་པའི་སྤློད་པ།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀ་ཀློའི་བེད་སྟངས། བ་སྤློད་སྡུག་རིགས་སྡུག་ཚད་བེད་པ།  

ཀ་མ། ལྭ་བ་འཐུག་པློ།  

ཀག[རིང]བལ་གིས་བཏགས་པའི་སྣམ་བུའི་ལྭ་བ། སྣམ་ཀག་ཅེས་ཟེར། 

ཀག་ཅློར། སྐད་ཆེན་པློའམ། ཀུ་ཅློ།  

ཀགས་པ། [རིང]གཞན་ལས་ལྷག་པའམ། ཕུལ་དུ་བྱུང་བ།  

ཀད། གློང་ངམ་སྟེང་ངམ་ཐློག་མ། ཀད་དུ་གསལ་པློ་བཤད་ཟིན།  

ཀད་ཀློར། ① ལྷ་མློ་འཁབ་དུས་རྔློན་པའི་འབག་གི་ཐློད་ཀི་གློང་བ། ② ཡི་གེའི་ཀད་ཀི་ཐིག་ཀློར་ཏེ་

ལེགས་སྦར་གི་ཡི་གེའི་ཀད་དུ་བིས་པའི་དབིབས་སློར་སློར་གི་རགས་ལ་ཟེར། དེ་གསལ་བེད་

དག་ལ་ཞུགས་པའི་ང་རློ་འདློན་ཚུལ་ནི། ཀ་ནས་ང་བར་གི་གསལ་བེད་ལྔའི་ཀད་ཀློར་ལ་ང་སྒ་

དང་། ཙ་ནས་ཉ་བར་གི་ཀད་ཀློར་ལ་ཉ་སྒ། ཊ་ནས་ཎ་བར་གི་ཀད་ཀློར་ལ་ཎ་སྒ། ཏ་ནས་ན་བར་

གི་ཀད་ཀློར་ལ་ན་སྒ། བ་ནས་མ་བར་གི་ཀད་ཀློར་ལ་མ་སྒ། ཡ་ནས་ཀྵ་བར་གི་གསལ་བེད་

དགུའི་ཀད་ཀློར་གལ་ང་སྒ། ཧཱུའི་ཀད་ཀློར་ལ་ང་སྒ། ཨའི་ཀད་ཀློར་ལ་ང་སྒ། ཨློ་ཡིག་གི་ཀད་

ཀློར་ལ་མ་སྒ་བཅས་སློ་སློའི་འཇུག་ཚུལ་ལ་བལློས་ནས་སྒ་འདློན་ཚུལ་མི་འདྲ།  

ཀད་སྐྱློན། ① ཀད་པའི་ནད། ② བསམ་པའི་ལྷད།  

ཀད་སྐྱློན་ཕློག་པ། རིག་པ་རྟུལ་བ་དང་། ཚོར་བ་ཉམས་པ། རིག་པ་འཕྲུལ་སློགས་ཀི་ནད་རིགས།  

ཀད་ཁིམ། ཀད་པའི་སྣློད་དམ། མགློ་ཐློད།  

ཀད་ཁག་རྒྱས་པ། ཀད་པའི་ར་ལ་ཁག་རྒྱས་ནས་རྐྱློན་ཤློར་བ།  

ཀད་ཁག་ཉམས་པ། མགློ་བློའི་ཀད་པའི་ནང་གི་ཁག་རའི་འཁློར་བསྐྱློད་ཀི་ནུས་པ་ཉམས་ལུས་དང་

ཡན་ལག་ཞ་འཁུམ་ཅན་དུ་ཆགས་པའི་ནད།  

ཀད་མཁར། ཀད་པ་གནས་སའི་མཁར་ཏེ་ཀ་ལིའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག །

ཀད་རྒན་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།  

ཀད་བགགས། མགློ་བློའི་མདུན་ངློས་དང་ཀད་ཕློགས་སུ་སྐྲ་བུད་ཟིན་པའི་མི་ལ་ཀད་བགགས་ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཐློད་པ་འློད་བགགས་སེ་བཞུགས་འདུག །

ཀད་སློ། ① ཀ་ལིའི་སྲུབས་སློ། ② ཚངས་བུག་གམ། ཧ་གཙུག་གི་བུ་ག །

ཀད་རྒྱ། ཀད་པའི་ཤུན་པ། ཀད་རྒྱ་ལ་སྐྱློན་ཤློར། ཀད་རྒྱའི་ཚད་ནད།  

ཀད་རྒྱས། ཀད་པ་ལས་འབབ་པའི་ཁ་ཆུ་འབར་ཚི་ཅན།  

ཀད་ཆུ། ཀད་པའི་ཟུངས་ཆུའི་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་

མཛད་པའི་གསློ་རིགས་སྐློར་ཀི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། ཀད་ཆུ་ཀད་པའི་

ཟུངས་ཆུ་སྟེ། དེ་ཡང་ཤ་ཀད་མར་ཀད་དང་། བུང་ཚང་ཀད་དང་རྣམ་གསུམ་ལས། རིམ་བཞིན་

དམར་སེར་སློན་པློ་འབྱུང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ།  

ཀད་ཆུང་། བློ་རྒྱ་ཆུང་ཆུང་ངམ་ཅློལ་ཆུང་། བསམ་བློ་རིང་པ་བཅློས་བརྒྱུར་དཀའ་ཞིང་གཞན་གི་

བསམ་འཆར་ཁས་མི་ལེན་མཁན།  

ཀད་སྙིང་། མགློ་བློའི་ཀད་པ་ཟླུམ་ཕེད་གཉིས་སུ་གྲུབ་པའི་ཡ་གལ་མགློ་བློའི་རྒྱབ་ངློས་བདུད་སློའི་

ཐད་དུ་ཆགས་པའི་ཀད་པའི་ཆ་ཤས་ཀི་མིང་སྟེ། རེ་ཟུར་མཁར་བས། ཀད་ཆེན་མགློ་བློའི་

མདུན་ན་གནས། ཀད་སྙིང་རྒྱུངས་པའི་གློང་ན་ཆགས། ཤིན་ཏུ་གཉན་པས་ཀད་སྙིང་ཟེར། ཞེས་

དང་། ཟླ་བའི་རྒྱལ་པློ་ལས། ཀད་པ་དང་ནི་ཀད་སྙིང་ངློ་། །ཀད་སྙིང་ར་མིག་ཕེད་པ་འདྲ། མིག་

དང་རྣ་བ་སྣ་དང་ལྕེ། ར་རྒྱུས་ཆུ་བ་དེ་དང་འབེལ། འཕར་ར་བཞི་དང་གློགས་ར་བཞི། རྒྱུས་པ་

བཞི་དང་ཆུ་བ་བཞི ། ཀད་པ་སྙིང་དང་འབེལ་བ་སྟེ། ལ་ལ་ཀད་པའི་རྒྱ་ཡང་ཟེར། དབུས་ན་ས་

བློན་བཅུད་ཀི་ར། ལུས་ཀི་བདེ་བ་རྒྱས་པར་བེད། སློག་དང་སེམས་ནི་འདྲེས་པའློ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ།  

ཀད་དློན། བསྟན་བཅློས་ཀི་ཐློག་མའི་དློན།  

ཀད་པ། ① མགློའི་ཀད་པ། ཀད་པ་ཚ་ཙག་ཙག་བས་བྱུང་། དག་བློའི་ཀད་པ་འགེམས། ② ཤེས་

པ་དང་བསམ་བློ། ཀད་པ་དཀྲུག་པ། ཀད་པ་འཁྲུགས་པ།  

ཀད་པ་དཀར་པློ། དེང་རབས་ཀི་ཡུལ་སྐད་གསར་པ། བསམ་པ་དཀར་པློའམ། ལྷད་སྐྱློན་མ་ཞུགས་

པའི་སེམས་པ་ཅན་གི་དློན་ཡིན་འདུག །   
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀད་པ་དཀྲུགས། བསམ་བློ་ཞིབ་མློར་བཏང་བའི་དློན།  

ཀད་པ་རྒྱབ་མ། ཀ་ལའི་རྒྱབ་ཀི་ཀད་པ་སྟེ། འགུལ་སྐྱློད་འབྱུང་ཡུལ།  

ཀད་པ་ལང་གུ། [ཡུལ] བསམ་པ་རུལ་པའམ། ལྷད་སྐྱློན་ཞུགས་པའི་སེམས།  

ཀད་པ་མདུན་མ། ཀ་ལིའི་མདུན་གི་ཀད་པ་སྟེ། བསམ་བློ་འབྱུང་ཡུལ།  

ཀད་པ་སབ་པློ། མགློ་ས་བསམ་པ་འགྱུར་ཆློག་ཆློག །

ཀད་པའི་རྒྱ་དར། ཀད་པའི་ཕི་རློལ་ནས་བཏུམས་བེད་པགས་པའི་མིང་སྟེ། སྨན་དཔྱད་ཟླ་བའི་རྒྱལ་

པློ་ལས། ལུས་ཀི་དབང་རེན་ཀད་པ་ལ། རྒྱ་ནི་དར་དཀར་དྲིལ་བ་འདྲ། ཞེས་དང་། མན་ངག་

ཡློན་ཏན་རྒྱུད་ལས། རྒྱ་དར་སྨུག་ལ་དངས་པ་ག་ཧེལ་ཙམ། ར་ཡི་དྲ་བས་བཏུམས་ནས་གནས་

པ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ །  

ཀད་པའི་ངལ་རློལ། བསམ་བློའི་བ་བ་གཙོ་བློར་བེད་པའི་ངལ་རློལ་དཔེར་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ལས་དློན་

བདག་གཉེར་གི་བ་བ་དང་། ཐློན་སྐྱེད་ར་འཛུགས་ཀི་བ་བ། ཆབ་སིད་དང་རིག་གནས་ཀི་བ་

བ། ཚན་རིག་བརག་དཔྱད་ཀི་བ་བ་བཅས་ལ་བུ།  

ཀད་པའི་རེ་ཞབས། གནས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ཀད་སྙིང་དང་རྒྱུངས་པའི་བར་ན་གནས་

པའི་སློག་ར་དཀར་པློའི་ཆ་ཤས་ཀི་མིང་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དཔློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་

རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། ཀད་པའི་རེ་ཞབས་ནི། ཀད་སྙིང་

དང་རྒྱུངས་པའི་བར་དུ་གནས་པའི་སློག་ར་དཀར་པློའི་ཆ་ཤས་ཀི་མིང་ངློ་། །མན་ངག་རྒྱུད་དུ། 

ནང་ར་དར་གི་དཔྱང་ཐག་བཅུ་གསུམ་སྟེ། རེ་ཞབས་ལས་བྱུང་སྐེ་ཡི་ནང་ན་མར། རླུང་གི་ར་

བཞི་སྙིང་དང་རྒྱུ་མར་འབེལ། མཁིས་པའི་ར་བཞི་གློ་ལློང་མཆིན་མཁིས་འབེལ། བད་ཀན་ར་

བཞི་ཕློ་མཆེར་མཁལ་ལྒང་འབེལ། འདུས་པའི་ར་གཅིག་བསམ་སེར་འབེལ་བ་ཡིན། ཞེས་

གསུངས་པའི་རེ་ཞབས་ནི་འདིའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ།  

ཀད་པའི་དར་ར། ཀད་པའི་རྒྱ་དར་གི་སྟེང་དུ་ཤིང་ལློའི་འདབ་རིས་ལར་གནས་པའི་ར་དཀར་ཏེ། 

ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་གཉན་གི་རེ་ཐག་བཞི་དང་། ཀུན་རྒྱུག་གཉིས། ཚངས་པའི་སྐུད་པ་

གཅིག་བཅས་བདུན་མཆིས་སློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཀད་པའི་མཚོ་འཁློམས། མགློ་བློ་བརྡབས་སྐྱློན་སློགས་ཀིས་ཀད་པ་འཁྲུགས་ནས་ཡློ་འཁློམས་སུ་

གྱུར་པའི་དློན་ཏེ། བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། ཀད་པའི་མཚོ་

འཁློམས་ནི། ཀད་པ་རའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་ལ་བུ་དེ་བརྡབས་འགམས་ཤློར་བས་འཁྲུགས་ནས་

ཡློ་འཁློམས་སུ་གྱུར་པའི་དློན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ།  

ཀད་པློ་ཆེ། བློ་སྟློབས་ཆེན་པློའམ། བློ་བརན་པློ།  

ཀད་ལྤགས། རྣ་ཅློག་ལས་ཐློན་པའི་སངས་སྙིགས།  

ཀད་སྤི། ཀད་པའི་སྐྱི་དཀར།  

ཀད་ཕློར། ཀ་ལི།  

ཀད་བི། མགློ་དམར་བའམ་ཟངས་ཁློག་ལ་བུ་སྟེ་མགློ་བློའི་སྐྲ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་བུད་པ།  

ཀད་མར། ཐློག་མའམ། སྟེང་བའམ། གློང་མ།  

ཀད་མེད། བབ་ཆུང་ངམ་ཅློལ་ཆུང་།  

ཀད་དམར། མགློ་དཀིལ་དུ་སྐྲ་བི་ནས་སྤུ་མེད་པར་གྱུར་པའི་མི། ཀད་སག་དང་དློན་གཅིག །

ཀད་ར། ལུས་ཀི་ཀད་པ་འཕེལ་རྒྱས་འབྱུང་བའི་ར།  

ཀད་ར་ཆེན་པློ། སལ་ཚིགས་ཀི་སྦུབས་སུ་གནས་པའི་རྒྱུངས་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བཀྲ་

འབུམ་པས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་དཀའ་འགེལ་གཞུང་དློན་རབ་གསལ་ལས། ཀད་ར་ཆེན་

པློ་ཞེས་སལ་ཚིགས་ཀི་སྦུབས་སུ་གནས་པའི་རྒྱུངས་པ་དཀར་པློ་དེའི་མིང་སྟེ། དེ་ཀད་པའི་ར་བ་

ལར་གྱུར་ཞིང་དློན་སྣློད་དང་ཡན་ལག་སློགས་ཀི་ར་དཀར་མང་ཆེ་བ་རྣམས་དེ་ལས་གེས་པས་

གནད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ན་ཀད་ར་ཆེན་པློ་ཞེས་སུ་བཤད་དློ ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། །

ཀད་རལ། བསམ་བློའི་ནུས་རལ།  

ཀད་ཞློ། ཀ་ལིའི་ནང་གི་ཀད་པ་ཞློ་དང་འདྲ་བ།  

ཀད་གཞུངས། ལུས་ཀི་སལ་ཀད་དམ་རྒྱུངས་པ།  

ཀད་གཟེར། གཉན་ནད་རིགས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་ཀད་པར་བབ་ནས་གཟེར་ཐབས་ཀིས་སློག་

འཕློག་པའི་ནད་ཅིག །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀད་ཡུ་འཁློར། མགློ་ཡུ་འཁློར་བ།  

ཀད་ལ་བཀར། མཐའ་ལ་བཀར་བ་སྟེ། ཨུ་ཚུགས་བས་པའི་དློན།  

ཀད་ལ་བསྐློར། མཚོན་ཆ་སློགས་མགློ་སྟེང་གི་དབིངས་སུ་བསྐློར་བ།  

ཀད་ཤུན། ཀད་པའི་སྐྱི་དཀར།  

ཀད་ཤུབས། ཀད་པའི་སྐྱི་དཀར།  

ཀད་སིན། མགློའི་ཀད་པ་ལ་ཡློད་པའི་སིན་འབུ་ཞིག །

ཀད་སིན་ནད། མགློ་བློའི་ཀད་པ་ལ་གནས་པའི་སིན་བུ་རློ་མངར་བ་སློགས་ཀིས་བསྐྱེད་པས་སིན་

འཁྲུགས་ཏེ་ལང་དུབ་བས་ནས་ན་བའི་མགློ་ནད་ཅིག །

ཀན། ཕན་ཚུན་འབར་བའམ་ཕད་པར་བས་པའི་དློན། ཤ་དྲློད་ལ་ཀན་རེས་དྲློས་ལ་བུ།  

ཀན་ཀ སྙད་ཀའམ། རློད་གཞི། རང་ཁག་གཞན་ལ་གཡློགས་ནས་ཀན་ཀ་འཚོལ་བ། དགློས་མེད་

ཀན་ཀ་བེད་པ། གཞན་ལ་ཀན་ཀ་བེད་པ། གཞན་ལ་ཀན་ཀ་མ་བཏབ་གློང་ནས་རང་གི་སྐྱློན་

ཡློན་བརག་དཔྱད་བེད་དགློས།  

ཀན་ཀ་ཅན། རློད་པ་ཡློད་པའམ་རློད་གཞི་སློང་མཁན།  

ཀན་ཀ་བཙལ་བ། སྐབས་བཙལ་བའམ་སྙད་ཀ་བཙལ་བ།  

ཀན་པ། [རིང] ལན་སློག་པའམ་ལན་རྒྱག་པ། ཚིག་ལ་ལན་ཀན་པ། དག་ཤ་ཀན་པ།  

ཀབ། [རིང] ལྭ་བའམ། སྣམ་བུ་མཐུག་པློ།  

ཀམ་པ། [རིང] ལྭ་བའམ། སྣམ་བུ་མཐུག་པློ།  

ཀལ་བ། ཨ་དློང་རྒྱག་པའམ། ཁ་གདངས་ཏེ་གཡལ་བ།  

ཀས། [རིང] རྒྱལ་པློའི་འཁློར་བུད་མེད་སློད་ས། ཕློ་བང་ཀས།  

ཀས་པ། མཐའ་མེད་པའམ་རྒྱ་ཆེ་བ། མཐའ་ཀས་པ། འབམས་ཀས་པ། ཡློན་ཏན་འབམས་ཀས་པ།  

ཀས་མློ་ཆེ། སྣར་ཐང་དང་ཧ་ཅང་ཐག་མི་རིང་བའི་ས་གནས་ཤིག་སྟེ། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤི་བློད་

དུ་བློན་པའི་དབར་གནས་ཀི་ཐེངས་གཉིས་པ་གནས་འདིར་མཛད་ཅིང་། ཆློས་ཀང་མང་དུ་

གསུངས་པའི་ས་ཡིན།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཀླུ། <ནཱག> ① མི་མ་ཡིན་པའི་འགློ་བའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་ལྷ་སྒྲུང་གི་བཤད་སློལ་ལ། རྒྱ་

མཚོ་ཆེན་པློའི་ནང་དུ་གནས་པའི་མི་མ་ཡིན་པའི་འགློ་བ་ཀླུའི་ནློར་བུ་སློགས་དཔལ་འབློར་

ལློངས་སྤློད་ཀིས་ཕྱུག་པ། ལྷ་མ་སིན་སེ་བརྒྱད་ལས་ཀླུ་ཡི་སེ་ཚན། འགློ་བ་རིགས་དྲུག་གི་ནང་

གསེས་དུད་འགློའི་ཁློངས་གཏློགས་ཤིག་ཡློད་པར་འདློད། ② བེད་པ་བཅུ་གཅིག་ནང་གི་རློག་

བེད་ཅིག །③[མངློན] ཀླུ་ཆེན་ལ་མཐའ་ཡས་དང་། འཇློག་པློ། སྟློབས་རྒྱུ། རིགས་ལན། ནློར་

རྒྱས་བུ། དུང་སྐྱློང་། པད་མ། པད་མ་ཆེན་པློ་སྟེ། བརྒྱད་ཡློད་པས་གངས་བརྒྱད་མཚོན།  

ཀླུ་སྐར་རྒྱལ། དེ་སློན་སྟློད་མངའ་རིས་སུ་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་འགློ་སྟློད་ཙམ་དུ་ར་རི་ཞིག་

ལ་ཀླུ་སྐར་རྒྱལ་ཟེར་བ་ཞིག་ཁློག་ཞུགས་བས་ཏེ་སངས་རྒྱས་སྐར་རྒྱལ་ཡིན་ཟེར་ནས་མི་

རྣམས་ལ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆློས་དང་མི་མཐུན་པའི་ལ་ཚུལ་གསར་པ་མང་པློ་བཤད་

ནས་མགློ་བསྐློར་བཏང་བར་ལློ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པློས་གདློན་འདྲེ་ཁློག་ཞུགས་དེ་ཚར་

གཅློད་མཛད་པའི་ལློ་རྒྱུས་ལློ་ཆེན་གི་རྣམ་ཐར་ནང་གསལ་བ་དེ་ཡིན།  

ཀླུ་དཀིལ་དགློན། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་༡༢༠༥ལློར་འབི་གུང་སྐྱློབ་པ་འཇིག་རེན་

མགློན་པློའི་དངློས་སློབ་གྲུབ་ཆེན་པ་ར་ཞ་ཞེས་པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། 

ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀླུ་ཁང་། ཀླུ་གནས་སའི་ཕློ་བང་།  

ཀླུ་སམ་བཀྲ་ཤིས་དགློན། བ་མ་བསམ་འགྲུབ་བཟང་པློས་གསར་དུ་བཏབ། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། 

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

ཀླུ་སྒུག །གནའ་མིས་བཤད་སློལ་ལ། ལྷ་ས་གློང་གི་ནུབ་བརྒྱུད་གཡུ་ཐློག་ཟམ་པའི་ཉེ་འདབས་སུ་

ཡློད་པའི་ཀླུ་སྦུག་ཅེས་པའི་ས་ཆའི་མིང་ཐློག་མ་ཡིན། ཇློ་བློ་བློད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པའི་རེས་

བག་ལྷ་ཀླུ་སྒུག་བག་གི་ལེབས་སུ་ཀླུའི་སྐུ་རང་བློན་བྱུང་སྟེ། རེས་སུ་ཀླུ་སྒུགས་ཞེས་པ་སྒ་

འགྱུར་ནས་ཀླུ་སྦུགས་ཞེས་འབློད་པ་ཡིན། ཞེས་བཤད་སློལ་ཡློད་འདུག །

ཀླུ་རྒྱལ། ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་སྟེ། སེ་བརྒྱད་ནང་ཚན་གི་ཀླུ་རིགས་ཀི་གཙོ་བློ།  

ཀླུ་རྒྱལ་གཙུག་ན་རིན་ཆེན། ཀླུའི་རྒྱལ་པློའི་སྤི་གཙུག་ན་ནློར་བུ་ཡློད་པའི་དབང་གིས་གཙུག་ན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རིན་ཆེན་ཟེར།  

ཀླུ་རྒྱལ་ཝ་རུ་ཎ།ྰ འཇིག་རེན་ཁམས་སུ་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབེབས་པའི་ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པློ་ཞིག །དེའི་རྣམ་

པ་ནི། སྨྱུང་ཆློག་ལས། གདེངས་ཀ་བདུན་ནི་ཕིར་བསྟན་སྦྲུལ་འཇུག་ཅན། །ཐུགས་ཀར་ཐལ་

སྦར་སངས་རྒྱས་ཀུན་ལ་འདུད། །ལྷག་མའི་ཕག་གིས་རིན་ཆེན་དབང་རྒྱལ་གི། །ཆར་འབེབས་

ཀླུ་རྒྱལ་ཁློད་ལ་བསྟློད་པ་འབུལ། ཞེས་སློ། །

ཀླུ་རྒྱལ་ལྷ་ཁང་། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༥༨༣ལློར་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་སྐུ་འབུམ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀླུ་སྒྲུབ། འཛམ་གིང་མཛེས་པའི་རྒྱན་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཏེ། སྟློན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པློ་མ་ངན་ལས་

འདས་ནས་ལློ་བཞི་བརྒྱའི་ཐློག་རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕློགས་བེ་དརྦྷའི་ཡུལ་དུ་བམ་ཟེ་ཞིག་གི་ཁིམ་དུ་སྐུ་

འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་གསང་བ་སགས་ཀི་རྒྱུད་སེ་བཞི་དང་། སེ་སྣློད་གསུམ་

སློགས་ཐུན་མློང་དང་ཐུན་མིན་གི་རིག་པའི་གནས་མཐའ་དག་ལ་མཁས་པར་སྦངས། དཔལ་

ན་ལེནྚའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གྲུབ་ཆེན་ས་ར་ཧ་པའི་སྐུ་མདུན་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་དགེ་སློང་

དཔལ་ལན་དུ་གགས། མཐའ་བལ་དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་དྲུག་དང་། རྒྱུད་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་

སློགས་སྟློབས་བཅུ་མངའ་བའི་དགློངས་དློན་གསལ་བར་བེད་པའི་བསྟན་བཅློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་

མང་དུ་བསྐྲུན།  

ཀླུ་སྒྲུབ་རེས་འབང་གི་མན་ངག །བདག་མེད་ཀི་ལ་བ་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དང་། ཆློས་ཀི་

བདག་མེད་གཉིས་ཡློད་པའི་ནང་ཚན་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་ཀི་ལ་བ་བསློམ་ཚུལ་ལ། མགློན་པློ་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་སུ་འབངས་པའི་དབུ་མའི་ལ་བ་དང་། རེ་བཙུན་བམས་པ་མགློན་པློ་ནས་

འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་ལ་བརྒྱུད་པའི་སེམས་ཙམ་པའི་ལ་བ་གཉིས་ཡློད་པ་ལས་དང་པློ་དེ་ལ་

ཀླུ་སྒྲུབ་རེས་འབང་གི་མན་ངག་ཅེས་ཟེར།  

ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པློ།འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་མཚན་གཞན་ཞིག །

ཀླུ་དགའ་བློ། དཀར་ཕློགས་ལ་དགའ་ཞིང་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་སྲུང་སྐྱློབ་བེད་པའི་ཀླུ་ཆེན་

བརྒྱད་ཀི་ཁློངས་སུ་མི་འདུ་བའི་ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་དགའ་བློ་ཉེ་དགའ་བློ་གཉིས་ནི་བསྐལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

བཟང་གི་སངས་རྒྱས་སྟློང་ཚང་མའི་ཞལ་མཇལ་ཐུབ་པའི་ཚེ་རིང་པློ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ནང་པ་

སངས་རྒྱས་པའི་དགེ་སློང་དང་དགེ་ཚུལ་སློགས་ཀིས་ཉིན་རེ་ཉིན་གུང་གིས་ཟས་བཞེས་གྲུབ་

ནས་བསློ་བ་གནང་སྐབས། ཀླུ་དེ་གཉིས་ཀི་མིང་ནས་བློས་ཏེ་བསློ་བ་ངེས་པར་བ་དགློས་ཞེས་

སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་བཅའ་ཁིམས་མཛད་ཡློད་ཚུལ་འདུལ་བའི་གཞུང་དུ་

གསལ།  

ཀླུ་བརྒྱད། ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་དང་དློན་གཅིག །

ཀླུ་ཆུ། ① རློང་ཞིག །ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ནུབ་དང་ཀླུ་ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་དུ་ཡློད།  

② རྨ་ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་ཀི་ཡན་ལག་ཅིག་ཀན་ལྷློ་ནུབ་ཕློགས་ན་ཡློད།  

ཀླུ་ཆུ་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།  

ཀླུ་ཆེན། ཀླུ་རྒྱལ་དང་དློན་གཅིག །

ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད། ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་བརྒྱད་དེ། ནློར་རྒྱས་དང་། པད་མ། སྟློབས་རྒྱུ། འཇློག་པློ། 

པད་མ་ཆེན་པློ། དུང་སྐྱློང་། རིགས་ལན། མཐའ་ཡས་ཏེ་བརྒྱད་པློ་འདིར་གངས་འདྲེན་ཚུལ་

གཞན་ཡང་ཡློད།  

ཀླུ་ཉེར་དགའ། ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་ཉེ་དགའ་བློ་ལ་ཟེར། གནས་ཚུལ་གློང་

དང་གཅིག །

ཀླུ་གཉན། ① ཀླུ་བཙན་པློའམ་གདུག་པ་ཅན། ② ས་བདག་ལ་ཀླུ་ཞེས་པ་དང་གཉན་ཞེས་པ་གཉིས་

ཡློད་པའི་བསྡུས་མིང་།  

ཀླུ་གཏེར། ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་ལ་རིན་པློ་ཆེའི་གཏེར་བུམ་འབུལ་བའི་ཆློ་ག་ཞིག་སྟེ། གསེར་དངུལ་

ཟངས་གསུམ་དང་ར་ལས་བཟློས་པའི་བུམ་པ་འབྲུ་བེ་གང་ཙམ་ཤློང་བའི་ཚོད་ཅིག་གི་ནང་སྨན་

སྣ་ལྔ། རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ། འབྲུ་སྣ་ལྔ། སྙིང་པློ་ལྔ། དྲི་ལྔ་བཅས་ཀིས་འཆུར་བུར་བཀང་བའི་དབུས་

སུ། ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་ཀི་གཟུགས་བིས་པའི་ཙ་ཀ་ལི་འདློད་གསློལ་དང་བཅས་པ་བཅུག་པའི་བུམ་

པ་དེ་ཁང་པའི་མཛོད་དང་ཆུ་མིག་མཚོ་སློགས་ལ་ས་བ་ཞིག་ཡིན། ཆློ་ག་ནི་ཆློས་ལུགས་གྲུབ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཐའ་རང་རང་སློ་སློའི་བ་མ་གློང་མས་མཛད་པ་རྒྱས་བསྡུས་སྣ་ཚོགས་ཡློད་ལགས།  

ཀླུ་གཏློར། ཀླུ་ལ་བསློ་བའི་གཏློར་མ།  

ཀླུ་ཐེབས། ཀླུ་སའི་སྟེང་དུ་འློང་བའི་དུས་ཏེ་ཟླ་བ་སློ་སློར་ཀླུ་ཐེབས་ཚེས་གངས་ངེས་ཅན་རེ་ཡློད་

ཅིང་། དེ་ལ་ཡང་ཐེབས་ཆེན་དང་། ཐེབས་ཆུང་གཉིས་ཡློད།  

ཀླུ་ཐློར། ཐློར་ནད་ཅིག །

ཀླུ་མཐར་བེད། [མངློན]ནམ་མཁའ་ལིང་ངམ།  བ་ཁྱུང་།  

ཀླུ་དུག །ཀླུ་ལས་བྱུང་བའི་གནློད་པ་སྟེ། ནང་གསེས་ཁ་རླང་དུག་དང་། མཐློང་དུག །ཚོར་བའི་

དུག །རེག་པའི་དུག་སློགས་ཡློད།  

ཀླུ་ལིང་མཁན་ཆེན་ལུང་རློགས་རྒྱལ་མཚན། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་

དློན་གཉིས་པ་ཡིན། ཤར་ཆེན་ཀླུ་ལིང་མགློན་པློ་དང་། ཡུམ་བློ་དློང་དཔལ་ཡློན་སས་མློ་བསློད་

ནམས་བུ་ཁིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་༡༥པའི་མེ་ཕློ་སྤེའུ་ལློར་སྐུ་བལམས་ཤིང་མཚན་

ཕིན་ལས་རྒྱལ་པློ་ཞེས་སུ་གསློལ། དགུང་གངས་བཞི་ལྔ་ཙམ་ལ་སློན་སྐབས་ཡབ་དང་། དེ་

རེས་ཡུམ་བཅས་གཤེགས་པར་སྐུ་ཡི་གཅེན་པློ་གཅེན་མློ་སློགས་ཀིས་འཚོ་སྐྱློང་མཛད། ངློར་

མཁན་ཆེན་ངག་དབང་མཁེན་རབ་འཇམ་དཔལ་སྙིང་པློའི་མདུན་ནས་ལམ་འབས་དང་དགེ་

ཚུལ་གི་སློམ་པ་གསན། མཁན་ཆེན་མཆློག་ནས་ཕུན་ཚོགས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་

པའི་མཚན་གསློལ། མདློ་ཁམས་ཕློགས་སུ་ཕེབས། ཨ་འཕློ་དར་རྒྱས་དགློན་དུ་སྐུ་བཞུགས་

གནང་ནས་དགློན་དེར་རྒན་སངས་རྒྱས་བཟང་པློ་ཡློངས་འཛིན་དུ་བསྟེན་ཏེ་ཆློ་ག་ཕག་ལེན་

སྐློར་དང་། གཞུང་རིག་གནས་སློགས་གང་འཚམས་གསན་སྦློངས་མཛད། ཁློམ་རྡློ་ཁློ་དགློན་

པའི་མཁས་ཆེན་བློ་གློས་ཕུན་ཚོགས་སམ། ཡློངས་གགས་ཀི་མཚན་ལ་འདུས་པ་ཞུ་བ་དང་། 

ས་སྟློད་ཁི་འདུ་གདློང་སྤས་དགློན་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པློ་བློ་གློས་བསྟན་འཛིན་

སློགས་ཡློངས་འཛིན་མང་པློའི་མདུན་ནས་མདློ་སགས་གཞུང་ལུགས་རིག་གནས་དང་བཅས་

པ་གསན་བསམ་རྒྱ་མཚོ་ལ་བུ་མཛད། ཁློང་ནི་འཇམ་དབངས་བློ་གཏེར་དབང་པློ་དང་། གདློང་

སྤས་དགློན་པའི་འཇམ་དབངས་ཆློས་གགས་གཉིས་ཀའི་སློབ་མ་ཡིན། ཤིང་གང་ལློ་དགུང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

གངས་སུམ་ཅུའི་དུས་ཆིབས་ཀི་ཁ་ལློ་དབུས་ཕློགས་སུ་བསྒྱུར་ཏེ་ངློར་དགློན་དུ་ཕེབས། ངློར་

པའི་ཁི་འཛིན་ཀླུ་ལིངས་རྒྱལ་སས་འཇམ་དབངས་ཆློས་ཀི་ཉི་མ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་

བཟང་པློའི་མདུན་ནས་ལམ་འབས་ཚོགས་བཤད་དུ་གགས་པ་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་ཆློས་

གགས་དང་། ངློར་ཆེན་དཀློན་མཆློག་ལྷུན་གྲུབ་ཀི་གསུང་བསྒགས་ཏེ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་བཤད་ཀི་

ཚུལ་དུ་གནང་བའི་དབང་ལུང་ཁིད་ཆ་ཚང་དང་། ངློར་ཆེན་སློམ་རྒྱུན་གི་དགེ་ཚུལ་སློང་གི་སློམ་

པ་བཞེས་ནས་ཉེས་ལྟུང་གི་དྲི་མས་མ་གློས་པར་མཛད། གཙོ་བློ་མདློ་སགས་གཞུང་ལུགས་

རབ་འབམས་ལ་གསན་བསམ་མཛད་པ་དང་། ཁད་པར་ལློ་ངློ་བཅུ་ཕག་ལྷག་རིང་སྐུ་མཚམས་

ཁློ་ན་ལ་བཞུགས། སྐུ་མཚམས་གློལ་ནས་སྐྱེ་དགློན་དུ་ཆིབ་བསྒྱུར་གིས་གཙོ་བློར་སྒྲུབ་ཐབས་

ཀུན་བཏུས་དང་། གཞན་ཡང་བཀའ་ཆློས་མང་པློ་གནང་ནས་བསྟན་པ་དང་། སེམས་ཅན་གི་

དློན་དུ་ཕིན་ལས་ཀི་རྒྱུན་སེལ་བར་མཛད། ཆུ་ལུག་དབར་ཐློག་དབར་ལློ་གསུམ་རིང་ཁང་སར་

མཁན་ཆེན་ངག་དབང་བློ་གློས་གཞན་ཕན་སྙིང་པློ་དཔལ་བཟང་པློ་མཆློག་ནས་གདན་ས་ཆེན་

པློ་དཔལ་ས་སྐྱར་རྒྱུད་སེ་ཀུན་འདུས་ཀི་བཀའ་དབང་གནང་བར་དབར་ཐློག་ས་སྐྱར་ཕེབས་ཏེ་

བཀའ་དབང་གསན། དགུན་ཐློག་རྒྱུད་སེ་བཀའ་དབང་ཆློས་མཚམས་མཛད་དེ་རེ་ཉིད་ངློར་དུ་

ཕེབས་ཏེ་ལམ་འབས་གནང་བ་སློགས་ལློ་ངློ་གསུམ་རིང་ཡར་མར་བློན་བཞུགས་མཛད། མེ་

ཕག་ཟླ་བ་བཞི་པའི་ནང་དཔལ་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་ནས་གདན་བཏེགས་ཁམས་ཕློགས་སུ་ཆིབས་

བསྒྱུར་གནང་། ལྕགས་ཡློས་ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ཚེས་ཉེར་དགུའི་ཉིན་རེ་མཁན་ཆེན་རྡློ་རེ་འཆང་

ཨ་འཁློ་དར་རྒྱས་དགློན་དུ་སྐུ་གཤེགས།  

ཀླུ་ལིང་མཁན་ཆེན་བསྟན་པའི་ཉི་མ། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་དློན་ལྔ་པ་

ཡིན། བློད་དུ་ཡློད་པའི་གདན་ས་ཆེན་པློ་དཔལ་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་འདབས་ཞློལ་ཤར་ཆེན་ཀླུ་

ལིང་པའི་གཞི་ལག་ལ་བུ། སངས་གཅལ་ཞེས་པར་རླངས་ཀི་རིགས་སུ་ཡབ་བདག་ཆེན་ཤར་

པ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་དང་། ཡུམ་བློ་དློང་དཔལ་ཡློན་གི་སས་མློ་སེན་སྐྱིད་གཉིས་ཀི་སས་

སུ་བློད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་མློ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༩༣༡ལློའི་བློད་ཟླ༩པའི་ཚེས༡༤ཉིན་

སྐུ་འཁྲུངས། གདུང་བརྒྱུད་རིམ་བློན་གིས་བ་བང་སྐྱློང་བའི་སློལ་བཞིན་བསྟན་པའི་སློར་ཞུགས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཏེ། དགུང་ལློ་བདུན་པར་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་སློགས་བསབས། བཅུ་པར་ཕེབས་དུས་སུ་ཁུ་བློ་ཤར་

ཆེན་འཇམ་དབངས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རློགས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པློའི་དྲུང་ནས་དགེ་ཚུལ་

སློང་གི་སློམ་པ་དང་བང་སློམ་བཞེས། ཁློང་གི་མདུན་ནས་དབང་ལུང་ཁིད་གསུམ་དང་རིག་

གནས་དང་བཅས་པ་བཀའ་དྲིན་མནློས། ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༩༤༥ལློར་དགུང་གངས་ཉེར་བཞིར་

ཕེབས་སྐབས་གཞུང་ས་ཆེན་པློར་མཁན་པློའི་འློས་ཐློ་མིང་གཞུང་ཕུལ་བཞེས་ཕིར་བསྩལ་གི་

བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཕེབས་དང་སྦྲགས། དཔལ་ལན་ས་སྐྱའི་གདན་ས་ཆེན་པློ་ནས་ཁི་ཆེན་རིན་པློ་ཆེ་

མཆློག་གི་ཕག་དམ་བཀའ་རྒྱ་འབར་མ་ཕེབས་པ་བཞིན། དཔལ་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་དུ་ངློར་ཆེན་

ཀུན་དགའ་བཟང་པློའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བཞུགས། ཀླུ་ལིང་མཁན་ཆེན་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན། གཙང་

ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་དློན་དྲུག་པ་ཡིན། ཡབ་འློད་གསལ་རླངས་རིགས་

ཤར་ཆེན་ཀླུ་ལིང་རིན་ཆེན་དབང་རྒྱལ་དང་། ཡུམ་དཔལ་ས་སྐྱའི་སྒློལ་མ་ཕློ་བང་སྐྱབས་མགློན་

ཁི་ཆེན་རྡློ་རེ་འཆང་ངག་དབང་ཐེག་ཆེན་དཔལ་འབར་གི་གཅེན་མློ་འཆི་མེད་ཕིན་ལས་གཉིས་

ཀི་སས་སུ་བློད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་མློ་ལུག་གི་ལློ་ཟླ༥ཚེས༤དང་། སྤི་ལློ་

༡༩༤༧ཟླ༦ཚེས༡༢ལ་ངློ་མཚར་བའི་ལས་དང་བཅས་པས་སྐུ་འཁྲུངས། དཔལ་ས་སྐྱའི་ཁི་

ཆེན་རྡློ་རེ་འཆང་མདུན་དུ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་ཐློག་མར་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་སློགས་བསབ། དགུང་ལློ་

བཅུ་ཡི་སྟེང་ནས་ཀླུ་ལིང་མཁན་ཆེན་འཇམ་དབངས་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་མདུན་ནས་ངློར་དགློན་

གི་ཆློ་ག་ཕག་ལེན་སློགས་ལ་ཐུགས་འཛིན་གནང་། དགུང་ལློ་བཅློ་ལྔའི་སྟེང་ནས་ཀླུ་ལིང་

མཁན་ཆེན་རིན་པློ་ཆེ་མཁན་པློ་དང་། སེ་གཞུང་ཆློས་སྤྲུལ་རིན་པློ་ཆེ་ལས་སློབ་དང་། སྐྱབས་

མགློན་ཁ་རིག་རིན་པློ་ཆེ་དུས་སློ་བ། དད་པའི་དགེ་འདུན་གངས་ཚང་བའི་དབུས་སུ་ཚིག་ས་

མ་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་བཞེས། མཚན་ལ་འཇམ་དབངས་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་གསློལ། 

སེ་གཞུང་ཆློས་སྤྲུལ་རིན་པློ་ཆེ་མདུན་ནས་ས་སྐྱ་བཀའ་འབུམ། ཞུ་ཆེན་བཀའ་འབུམ། མགློན་

པློ་ཕི་ནང་གི་གསང་ཁིད་ཞུས། སྐྱབས་མགློན་ཁི་ཆེན་རྡློ་རེ་འཆང་མདུན་ནས་ལམ་འབས་

ཚོགས་བཤད་དང་། སློབ་བཤད་ཀི་དབང་ལུང་ཁིད་མན་ངག་དང་བཅས་པ་དང་། རྒྱུད་སེ་ཀུན་

བཏུས་ཀི་དབང་ལུང་ཁིད་དང་། སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཏུས་པློད་བཅུ་བཞི་དབང་ཁིད་ལུང་དང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

གཞན་ཡང་སྙན་རྒྱུད་སྐློར་སློགས་མང་པློ་གསན། བཅློ་བརྒྱད་ཁི་རིན་པློ་ཆེ་མདུན་ནས་རྒྱུད་

རྡློ་རེ་ཕེང་བ་དང་། རྒྱུད་སེ་ཁག་གི་དབང་ལུང་མང་པློ་གསན། ཀླུ་ལིང་མཁན་ཆེན་རིན་པློ་ཆེ་

མདུན་ནས་ལམ་འབས་ཚོགས་སློབ་གཉིས་གཙོས་ཟབ་ཆློས་ཡློད་དློ་ཅློག་བུམ་པ་གང་བློས་

ཚུལ་དུ་གསན། གནས་མཆློག་རྡློ་རེ་གདན་ནས་ཁློང་གི་ཁུ་བློ་མཁན་ཆེན་འཇམ་དབངས་

བསྟན་པའི་ཉི་མ་མཆློག་དང་། ལས་སློབ་མཁན་པློ་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་དང་། གསང་སྟློན་པ་

ལུང་རིག་སེང་གེ་དང་། དུས་གློ་བ་ཆློས་ཕུན་ཚོགས་སློགས་དད་པའི་དགེ་འདུན་གངས་ཚང་

བའི་དབུས་སུ་བསྙེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་ཞུས། དཔལ་ས་སྐྱའི་མཐློ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློ་ནས་

མཁན་པློ་ཨ་པད་རིན་པློ་ཆེ་དང་མཁན་པློ་མིག་དམར་གི་མདུན་ནས་སློབ་གྲྭའི་སྒིག་གཞི་ལར་

སློབ་སྦློང་མཐར་ཕིན་བས་ཏེ། དཔལ་ས་སྐྱའི་༧ཁི་ཆེན་རྡློ་རེ་འཆང་གིས་བཀའ་བཅུ་པའི་ལག་

ཁེར་སྩལ། ཀེ་རྡློ་རེ་སློགས་ལྷག་ལྷ་རབ་འབམས་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་བས། སྤི་ལློ་༡༩༩༣ལློར་ཀླུ་

ལིང་མཁན་ཆེན་རིན་པློ་ཆེ་ལྷན་དུ་མདློ་ཁམས་སློགས་སུ་ཕེབས་ནས་ཆློས་སྦིན་དཔག་མེད་

གནང། སྤི་ལློ་༢༠༠༠ལློ་བློད་ལྕགས་འབྲུག་ཟླ༢ཚེས༡༢ཉིན་རེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གི་

དུས་ཆེན་ལ་ངློར་ཆེན་རྡློ་རེ་འཆང་གི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་ཁི་སྟློན་མངའ་གསློལ་བས། དེ་ནས་བཟུང་

ས་སྐྱ་ངློར་ལུགས་ཀི་དགློན་སེ་ཁག་གི་བསྟན་པའི་བདག་པློ་གཅིག་པུ་ཡིན། ངློར་ཆེན་རྡློ་རེ་

འཆང་གི་ལུགས་སློལ་ལར་གཙུག་ཏློར་རྣམ་རྒྱལ་མའི་རེས་གནང་ནས་བཟུང་ཕ་ཆློས་ལམ་

འབས་ཚོགས་སློབ་གཙོས་མདློ་སགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པའི་ཆློས་སྦིན་རྒྱལ་ཕི་ནང་གི་

རང་ལུགས་ཆློས་སེ་ཁག་ལ་སེལ་ནས་ད་ལ་འཚོ་བཞིན་བཞུགས་པ་ལགས།  

ཀླུ་ལློག །ཀླུ་ས་ཡི་སྟེང་དུ་མི་རྒྱུ་བར་ས་འློག་ཏུ་འགློ་བ།  

ཀླུ་གདློན་ནད། ལྷ་སིན་ས་ེབརྒྱད་ཀ་ིནང་ཚན་གདུག་པ་ཅན་ཀླུས་གཏློང་བར་གགས་པའ་ིམཛ་ེནད་སློགས།  

ཀླུ་གདློན་མཛེ་ནད། བློན་གི་ནད་འབུམ་ནག་པློ་ལས། ནམ་ཞིག་ལྔ་བརྒྱའི་དུས་ལ་བབ་ཙ་ན། བསྐལ་

པའི་ཆ་ཉམས་འབྱུང་བའི་བཅུད་ཤློར་བས། མི་རྣམས་བསློད་ནམས་མར་འགིབ་དབུལ་པློར་

འགྱུར། ས་གཉན་རྨློས་ལ་སང་གཉན་རློལ་དུ་བཤས། ཆུ་གཉན་ཡུལ་དྲང་ཤིང་གཉན་སྟ་རེས་

གཏུབ། རྡློ་གཉན་གཟུས་བཟླློག་རི་གཉན་རི་ཤིང་བག ། མི་གཙང་ཤན་དམར་ཐབ་གཞློབ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཇློལ་ཉློག་སྤློད། བན་བློན་ནུས་པས་འཇིག་རེན་ལྷ་ལ་རེ། གཉན་ས་ཨར་གཏད་དཀྲུགས་པས་

དཀྲི་ཐུལ་རེ། དེ་བས་ཀླུ་གཉེན་ས་བདག་ཐམས་ཅད་འཁྲུགས། རེག་མཐློང་ཁ་རླངས་བསམ་

པའི་དུག་འཕློས་པས། ཙི་ཙི་ཛ་ལ་འབར་བའི་སྐལ་པ་དར། ཞེས་དང་། མན་ངག་རྒྱུད་ལས། 

ལན་ཅིག་ལྔ་བརྒྱ་ཐ་མའི་དུས་ཚོད་དུ། བསྐལ་པའི་ཆ་ཉམས་འབྱུང་བའི་བཅུད་ཤློར་བས། མི་

རྣམས་ཟ་ཐང་བི་ནས་དབུལ་པློར་འགྱུར། ས་གཉན་རླློག་པས་སང་ཐ་ཞིང་དུ་འདྲུ། ཆུ་གཉན་

དཀྲུགས་ནས་ནེའུ་གསིང་རིང་དུ་བསྐྱིལ། ཤིང་གཉན་གཅློད་ཅིང་རྡློ་གཉན་ར་བ་འདེབས། མི་

གཙང་ཐབ་གཞློབ་ཤན་དམར་འཇློལ་ཉློག་སྤློད། བན་བློན་ནུས་པ་སྒྲུབ་པའི་ལློང་མེད་པས། 

གཉན་ས་དཀྲུགས་པས་དག་རྣམས་ཐུལ་ལ་རེ། དེ་ཚེ་ཀླུ་གཉན་ས་བདག་ལྷ་སིན་འཁྲུགས། 

རེག་མཐློང་ཁ་རླངས་བསམ་པའི་དུག་འཕློས་པས། ཙི་ཏི་ཛྭ་ལ་འབར་བའི་བསྐལ་པ་དར། 

མཐློང་བས་སྐྱུག་བློ་བསམས་པས་སྐྱི་འཇིགས་ཤིང་། ཐློས་ན་ཡ་ང་རང་རློ་རང་གིས་མཐློང་། 

ཚེ་འདིའི་གཉེན་འདུན་ཀུན་དང་གསློན་འབལ་བེད། དེ་འདྲའི་ནད་ཀི་གསློ་ཐབས་ངས་བསྟན་

གིས། ཞེས་གསུངས།  

ཀླུ་བདག །ཀླུ་རྒྱལ་དང་དློན་གཅིག །

ཀླུ་བདུད། ① མཛེ་ནད་སློགས་གཏློང་མཁན་ཀླུ་གདུག་རྩུབ་ཅན། ② མཛེ་ནད་། གཟའ་ནད། ཆུ་

སེར། སྐྲངས་པ་སློགས་ལ་ཕན་པའི་སློ་སྨན་ཞིག །

ཀླུ་བདུད་རྡློ་རེ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། མེ་ཏློག་དཀར་ནག་གཉིས་མཆིས་པ། རློ་མངར་ལ་བསྐ། 

ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་གཟའ་ནད་དང་། མཛེ་ནད། འབམ་གྲུམ་བུ། ཆུ་སེར་བཅས་ལ་ཕན།  

ཀླུ་བདུད་རྡློ་རེ་དཀར་པློ། དམའ་སར་ཉིན་ངློས་ལས་སྐྱེ་བ། ལློ་མ་སྤུ་ཆུང་ཅན། མེ་ཏློག་དཀར་པློ་བློན་

ཤང་འདྲ་བའི་སློ་སྨན་ཞིག །འདིས་གཟའ་ཀླུ་འབམ་གདློན་འཇློམས།  

ཀླུ་བདུད་རྡློ་རེ་ནག་པློ། སིབ་ཀི་ཤིང་ཕན་གསེབ་ལས་སྐྱེ་བ། ལློ་མ་དངུལ་གི་མདེལ་ཞིབ་འདྲ་བ། 

མེ་ཏློག་ཐལ་དཀར་གང་ཆེན་མདློག་དྲིལ་བུ་འདྲ་བ་ཐུར་དུ་བུབ་པ་ཞིག །འདིས་གཟའ་ནད། 

འབམ་ནད། གདློན་ནད་རྣམས་འཇློམས།  

ཀླུ་བདུད་ནག་པློ། ལྷ་སིན་སེ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གི་བདུད་ཀི་རིགས་ཡིན་པའི་ཀླུ་དང་། ནག་པློ་ཞེས་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

མདློག་གི་མིང་།  

ཀླུ་བདུད་རྡློ་རེ་དམན་པ། སློ་སྨན་ཞིག་འདིས་ཆུ་ཁམས་གསློ་བ་དང་གློ་བའི་ཚ་བ་སེལ།  

ཀླུ་བདུན། མཐའ་ཡས་ལ་སློགས་པ་སྟེ། སྦྲུལ་དང་། ལློ་འཕེ་དང་། གདེང་ཅན་ནི་མིང་གི་རྣམ་གངས་སློ། །

ཀླུ་ནད། ལྷ་སིན་སེ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་ཀླུས་བཏང་བར་གགས་པའི་ནད་མཛེ་དང་། ཤུ་བ། ཕློལ་

མིག །ཟ་རློང་ལ་བུ།  

ཀླུ་གནས་བརྒྱད། དགའ་བློ། ཉེ་དགའ་བློ། བཏང་བཟུང་། གཟིགས་ཅན། ར་ཡིས་གཞི། གཡུལ་

འཁློར་བསྲུང་། ནག་པློ་ཆེན་པློ། ཨེ་ལའི་འདབ་ཀི་གནས་སློ། །

ཀླུ་ཕུག་དགློན། ① 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།  

ཀླུ་ཕུག་དགློན། ② མིང་གཞན་གཡུང་དྲུང་བདེ་ཆེན་གིང་ཟེར།རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་བ་སྤི་

ལློ༡༨༣༧ལློར་མཆློག་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་དབང་གགས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ནག་སྦྲ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀླུ་སྦུག །ལྷ་ས་གློང་གི་ནུབ་བརྒྱུད་གཡུ་ཐློག་ཟམ་པའི་ཉེ་འདབས་སུ་ཡློད་པའི་ས་ཆའི་མིང་ཞིག་ཡིན།  

ཀླུ་སྦུག་གི་ལློངས། འདི་ལྷ་སའི་ནུབ་རྒྱུད་ལྕགས་པློ་རི་དང་གཙུག་ལག་ཁང་གཉིས་བར་གི་ཐང་

ཆེན་ཞིག་སྟེ། སློན་དུས་ཤིང་སྣ་མང་པློས་ཁེངས་པ་གིང་ཁ་ཅུང་ཆེ་ཙམ་ཞིག་ཡིན། དེང་སང་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དང་། གཡུ་ཐློག་ཟམ་པ་ཡློད་སའི་ཁུལ་དེ་ཡིན།  

ཀླུ་སྦུག་སར་སྒིག །བློད་ཟླ་དང་པློའི་ཚེས་ཉེར་གཉིས་ཉིན་ལྷ་སའི་བག་ར་ཀླུ་སྒུག་གི་ཐང་ཆེན་དུ་

གཟིམ་ཆུང་བ་རྣམས་སེབ་ཚོགས་ཀིས་སྨློན་ལམ་གཏློར་རྒྱག་པའི་རྒྱབ་སྣློན་དུ་འགློ་རྒྱུའི་སར་

སྒིག་བེད་པ།  

ཀླུ་སྦུག་སར་ས། ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནུབ་ཕློགས་བག་ལྷ་ཀླུ་སྒུག་ཇློ་བློ་ལྷ་ཁང་གི་ཤར་ངློས་

ཐང་ཆེན་དེར་སློན་དུས་ལྷ་ས་སྨློན་ལམ་ཆེན་མློ་གློལ་ཁའི་བློད་ཟླ་དང་པློའི་ཚེས་༢༢ཉིན་སྨློན་

ལམ་གཏློར་རྒྱག་གི་རུ་འདྲེན་ར་དམག་རྣམས་ར་དམག་སྤི་ཁབ་ཡཱ་སློར་གཉིས་ཀིས་རང་

ཁློངས་དམག་མིའི་ཆས་གློས་དང་། བཞློན་ར་ས་ཆས་མཚོན་ཆ་རང་འགིགས་ཅན་ཕློགས་བསྡུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རུག་འཛོམས་ཐློག །སར་གལ་བསྒིགས་དགློས་པའི་ས་གནས་ཐང་ཆེན་དེའི་མིང་།  

ཀླུ་དབང་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།   

ཀླུ་འབུམ་དཀར་པློ། བློན་གཞུང་ཀླུ་འབུམ་སེ་ཚན་དང་པློ།  

ཀླུ་འབུམ་དཀར་ནག་ཁ་གསུམ། བན་བློན་གཉིས་ཀིས་རློད་མེད་མགིན་གཅིག་ཏུ་ཁས་ལེན་པའི་

བློན་གི་སྟློན་པ་གཤེན་རབ་མི་བློ་ཆེས་མཛད་པའི་བཀའ་ཆློས་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་ལ་གཙང་མ་ཀླུ་

འབུམ་དཀར་པློ་དང༌། ནག་པློ། ཁ་བློ་བཅས་པུ་སྟི་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བསློམས་ནས་པློ་སྟི་ཆེན་

པློ་ཞིག་ཡློད། གནའ་བློའི་དུས་སུ་བློད་མི་རྣམས་ལ་ཀླུ་གཉེན་ས་བདག་སློགས་ཀིས་གནློད་པའི་

ནད་རིགས་བྱུང་ཚེ། གསུང་ཆློས་དེ་དག་ཚར་དུ་ཀློག་སློལ་ཡློད་སྟབས་བློད་མིའི་སྤི་ཚོགས་

ནང་དཔེ་ཆ་དེ་དར་སློལ་ཆེན་པློ་ཡློད་པ་རེད། དེར་བརེན་སེ་དགེའི་སར་ཁང་ནང་དུ་བློན་ཆློས་

ཀི་དཔེ་ཆ་དེ་ཁློ་ནའི་སར་ཤིང་བརློས་ནས་བདག་ཉར་བས་ཡློད་པ་རེད།  

ཀླུ་འབུམ་ཁ་བློ། བློན་གཞུང་ཀླུ་འབུམ་དཀར་ནག་ཁ་གསུམ་ལས་སེ་ཚན་གསུམ་པ།  

ཀླུ་འབུམ་དགློན། དགློན་པ་འདིའི་ཐློག་མའི་མིང་ལ་སུ་ཚང་དགློན་ཟེར། ཁློད་སྤུངས་སུ་ལ་སྐུ་ཕེང་

དང་པློ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བཏབ་པར་གགས། དེ་རེས་ཁློད་སྤུངས་སུ་ལ་བ་རབས་

ཉེར་གཅིག་པ་དང་ཉེར་གཉིས་པ་གང་རུང་ཞིག་དུས་སུ་དགློན་ས་སློས་ཏེ་འདུ་ཁང་སློགས་

གསར་དུ་བཞེངས་པར་གསལ། དགློན་འདི་ཐློག་མར་བཏབ་དུས་ས་འློག་ནས་ཀླུ་འབུམ་ཞིག་

དློན་པས་ཀླུ་འབུམ་དགློན་ཞེས་ཐློག་པར་ཟེར། དེ་རེས་ཁློད་སྤུངས་སུ་ལ་བ་རབས་ཉེར་གསུམ་

པ་ཀུན་བཟང་འློད་གསལ་གིས་ལྷ་ཁང་རྒྱ་བསྐྱེད་པ་དང་། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་

༡༩༢༣ལློར་བ་རབས་ཉེར་བཞི་པ་གཡུང་དྲུང་བསྟན་འཛིན་གིས་དགློན་རིང་དེ་སློས་ཞིང་

གཙུག་ལག་ཁང་དེ་བས་རྒྱ་བསྐྱེད། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀླུ་འབུམ་ནག་པློ། བློན་གི་རིག་གཞུང་ཀླུ་འབུམ་སེ་ཚན་གསུམ་པ།  

ཀླུ་མེས། བློད་ཀི་བསྟན་པ་ཕི་དར་སྐབས་མཛད་རེས་ཆེ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡིན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

མཚན་དངློས་ཚུལ་ཁིམས་ཤེས་རབ་ཟེར། འཁྲུངས་ཡུལ་ནི་གག་བ་ལམ། ས་མློ་བ་ཡི་སྤི་ལློ་

༡༠༠༩ ལློར་ལ་མློར་འགེལ་གི་གཙུག་ལག་ཁང་བརིགས་ཞེས་གསལ།  

ཀླུ་མེས་ཚུལ་ཁིམས་ཤེས་རབ། ཀླུ་མེས་དང་མི་གཅིག་ཡིན།  

ཀླུ་མློ། ཀླུ་ཡི་བུ་མློ་སྟེ་གཟུགས་དང་ལློང་མཚོ་རབ་ཏུ་མཛེས་པ་ཞིག་ཡློད་པར་འདློད།  

ཀླུ་མློ་གུར་གུམ། པི་ཡང་ཀུའི་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། ཀླུ་མློ་

གུར་གུམ་འཇིབ་རི་དང་། བཙུན་མློ་གུར་གུམ་ཏིང་ལེ་བིངས། བློད་ཀི་གུར་གུམ་དྲིའུ་རྔློག་པ། 

འཇིབ་བུ་གཡུ་ལློ་དར་ཡ་ཀན། འཁན་བུ་ལློ་སློན་གཡུ་རྔློག་ཅན། རིའུ་དྲི་ཆེན་མཆིན་སྨན་རིའུ། 

འདི་དག་པི་ཡང་ཀུ་ཡི་མིང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ།  

ཀླུ་སྨན། ཀླུ་ལ་ཕན་པའི་སྨན།  

ཀླུ་བཙན། ཀླུ་དང་བཙན།  

ཀླུ་ཡི་འཇིག་རེན། [མངློན]ས་འློག །

ཀླུ་ཚང་དགློན། ① མིང་གཞན་རེ་དགློན་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་དགེ་འཕེལ་གིང་ཡང་ཟེར། རབ་བྱུང་

བཅློ་ལྔ་པའི་ས་བི་སྤི་ལློ་༡༨༨༩ལློར་རེ་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་བློ་བཟང་ཆློས་ཀི་ཉི་མས་བཏབ། རེ་སྤྲུལ་

སྐུ་ཕེང་གསུམ་པའི་ཡང་སིད་གཉིས་བྱུང་བའི་དང་པློ་རེ་སྤྲུལ་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་ཁི་ཀ་རློང་གི་

རེ་དགློན་ལྷུན་གྲུབ་ཆློས་རློང་དུ་བཞུགས། ཡང་སིད་གཉིས་པ་བློ་བཟང་ཆློས་ཀི་ཉི་མས་དགློན་

པ་འདི་བཏབ་ནས་གདན་ས་བཟུང་། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་མང་ར་རློང་[ཀློས་ནན་རློང]ཁློངས་སུ་ཡློད།  ཀླུ་ཚང་དགློན། ② ཀརྨ་པ་བདུད་

འདུལ་རྡློ་རེས་བཏབ། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་

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

ཀླུ་བཟློད་དགློན། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་སྤེལ་ལློར་ཚ་ཆེན་ངག་དབང་གགས་པས་ཕག་བཏབ་

མཛད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆུ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀླུ་ཡི་ཕློ་བང༌། ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པློ་དགའ་བློ་དང༌། དུང་སྐྱློང་དང༌། འཇློག་པློ་སློགས་བཞུགས་ཡུལ། 

ས་འློག་གི་འཇིག་རེན་ན་ཀླུ་ཡི་ཕློ་བང་ཡློད་པ་དང༌། དེར་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་

སྤས་པ། དར་དཔྱང་དྲྭ་ཕེད་ཀིས་མཛེས་པ། བརིད་ཅིང་ཡིད་དུ་འློང་བའི་ཕློ་བང་ཞིག་ཡློད་

པར་འདློད།  

ཀླུ་ཡི་ལློངས་སྤློད། ལྷ་སྒྲུང་གི་བཤད་སློལ་ལས། ས་འློག་དང༌། ས་སྟེང༌། ས་བ་གསུམ་གི་འཇིག་

རེན་ན་ཀླུ་ཡི་ཡུལ་ལ་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡློད་སྟབས། ཀླུ་ཡི་འགློ་བ་ནི་རྒྱུ་

ནློར་ལློངས་སྤློད་གང་ལ་གང་འདློད་པར་ཡློད་པའི་སྟློབས་འབློར་གིས་ཕྱུག་ཤློས་ཞིག་ཡིན་

པར་འདློད།  

ཀླུ་ཡི་ཤ། སློག་ཆགས་སྨན་གི་ནང་ཚན་གསེར་སྦྲུལ་གི་ཤ་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་

གཉན་ནད་འཇློམས་པ་དང་། རློ་ཙ། ལུས་ཤ་རྒྱས་པར་བེད།  

ཀླུ་ར་དགློན། མིང་གཞན་ཀི་ཀུ་ཁུ་བྱུག་དགློན་ཟེར། 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།  

ཀླུ་རི་དགློན། གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀིས་བཏབ་ཟེར། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་

པ་ཡིན། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་རྒྱལ་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀླུ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྣལ་འབློར་མ། ཨློ་རྒྱན་གི་རྒྱལ་པློ་ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏིས་སློབ་དཔློན་པདྨ་འབྱུང་གནས་

རེད་པའི་མཚོ་ཆེན་པློ་དེར་གནས་པའི་ཀླུ་རྣམས་གསང་བདག་ཕག་ན་རྡློ་རེས་སྨིན་པར་མཛད་

པ་ལས་རིམ་གིས་མིར་གྱུར་ཏེ་མཚོ་འགམ་དུ་གློང་ཁེར་ཆགས་ཤིང་། གསང་སགས་ཀི་ཆློས་

ཉམས་སུ་བངས་པ་ལ་བསྟེན་ནས་གྲུབ་པ་ཐློབ་པའི་ནང་ཚན་ཡུལ་དེའི་རྒྱལ་པློ་མཐློང་ན་དགའ་

བའི་བུ་མློ་རློལ་པ་མློ་ཞེས་བརློད་པ་ཡིན། དེ་ཡང་མཚན་གཞན་ཀླུ་ལས་གྱུར་པའི་རྣལ་འབློར་

མ་དང་། ཀླུ་ཡི་མཁའ་འགློ་མ་ཞེས་བརློད།  

ཀླུ་ཤིང་། ཤིང་ག་མ་སྟེ། སློང་པློ་ཕ་ལ་ལློ་མ་དང་ཚེར་མ་སྐྱ་སློབ་སློབ་ཡློད་པ་སྨན་དུ་འགློ་ཞིང་། ཀླུ་

བསང་གཏློང་བེད་ཀི་ཤིང་ཞིག །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཀླུ་བསང་། ཀླུ་རིགས་ལ་དམིགས་ནས་གཏློང་བའི་བསང་།  

ཀླུང་། ལུང་གཞུང་། རི་ཀླུང་སློ་ལང་ཡིད་དུ་འློང་། ནགས་ཀླུང་། ཆུ་ཀླུང་། རི་རྩྭ་དང་ཀླུང་རྩྭ་གཉིས་

ཀ་བཟང་།  

ཀླུང་སྐྱེས་ཀློན་པ་གབ་སྐྱེས། སློ་སྨན་ཞིག།  

ཀླུང་སྐྱེས་ལློ་ཚན། སློ་སྨན་ཞིག །སྨན་འདི་ལ་སྐྱེ་གནས་དབང་གིས་མིང་མི་འདྲ་བ་ཡློད་ཅིང་། 

རི་ལ་སྐྱེས་ན་བ་རང་དང་། ཀླུང་ལ་སྐྱེས་ན་ལློ་ཚན་ཞེས་ཟེར། ཕན་ནུས་ནི་འཁྲུ་པ་གཅློད་

པར་བེད།  

ཀླུང་སྐྱེས་ནག་པློ། ཞེས་ནགས་གསེབ་དང་ས་འབློལ་སློགས་སུ་སྐྱེ་བ། ལློ་མ་སློར་དབིབས་སར་

འབར་རེག་བ་རི་སྐྱེས་ལས་ཅུང་འཇམ་པ། དེ་ཡང་གཉིས་གཉིས་ཁ་སྤློད་དུ་སྐྱེ་བ། སྨན་དུ་སྦར་

བ་ནི་ར་ལློ་མེ་འབས་ཡློངས་རློགས་ཏེ་སློ་ཆློལ་དམའ་ཕབ་སྐམ་གསེད་ལེགས་ཚགས་བའློ །རློ་

མངར་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ་ཡང་ཀླུང་སྐྱེས་དྲློ། ནུས་པས་སིན་གསློད། ཆུ་སེར་འདྲེན། ལྷ་བ་

འཛིན་ཅིང་རུས་ཆག་སྦློར།  

ཀླུང་ཁང་། ས་བབ་དམའ་སར་ཆགས་པའི་ཁང་པ།  

ཀླུང་གི་ཕག་ནག་སྙིགས་མ། ཕག་རྒློད་ཀི་བྲུན་གི་གབ་མིང་ཞིག་སྟེ། གློང་སྨན་པའི་བྲུན་གི་གབ་

མིང་ཞིག་སྟེ། གློང་སྨན་པའི་པློད་དམར་ལས། ཀླུང་ལ་གནས་པའི་ཕག་པས་སལ་སྦྲུལ་ཉ་ལྕློང་

སློགས་ཟློས་པས། དེའི་སྙིགས་མ་ནུས་བསེགས་བས་པའི་ཐལ་བ་གཉན་ནད་གསློད་པའི་ནུས་

པ་ཆེ་བས་དེར་ཀླུང་གི་ཕག་ནག་སྙིགས་མ་ཞེས་བཤད་དློ ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ།  

ཀླུང་སློག །ཀེ་ཛི་ཞེས་ལུང་གཞུང་དུ་སྐྱེས་པའི་སློག་པའི་བེ་བག་ཅིག །

ཀླུང་སློག་ཀེ་ཛི། ཞེས་པ་ཀླུང་ཤློད་ཆུ་འགམ་དང་ཞིང་མུ་སློགས་ལ་སྐྱེ་བ། ར་བ་དཀར་པློ་འབུ་འདྲ་

བ་འགའ་ཤས་འབེལ་བ་དང་། ལློ་མ་མཐུག་མཁེགས་ཝ་འགྱུ་ཅན་ཕ་ལ་རིང་བ་དང་། ངར་པ་

རིང་པློའི་རེར་མེ་ཏློག་དཀར་པློ་ཚོམ་བུའི་རྡློག་པློ་འཆར་བ། ནུས་པས་རྨ་གསློ་སྐྲངས་པ་

འདུལ། ཆུ་སྐེམ་ལྷློག་འབས་གག་པ་སེལ།  

ཀླུང་རྒྱ། ནགས་ཚལ་གི་ཁློད་དང་ཆུ་ཀླུང་ཀུན་ལ་གནས་པའི་སློག་ཆགས་བསད་མི་ཆློག་པའི་ཁིམས།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀླུང་རྒྱ་སློམ་པ། ཡུལ་ལུང་གང་དུ་གནས་པའི་རི་དྭགས་སློགས་བསད་མི་ཆློག་པའི་ཁིམས་བཅའ་བ།  

ཀླུང་རྒྱ་སློམ་ཁུལ། གནས་རི་སློགས་དམིགས་གསལ་གི་རི་དྭགས་བསད་མི་ཆློག་པར་གཏན་

འབེབས་བས་པའི་ས་ཁུལ་གི་མིང་ཡིན།  

ཀླུང་རྒྱ་བསམས་པའི་དུས་ཚིག །ས་ག་ཟླ་བ་སློགས་སངས་རྒྱས་པའི་དུས་ཆེན་རྣམས་ནི་སློག་

གཅད་དཀའ་པའི་དུས་ལ་ཟེར།  

ཀླུང་རྒྱུན། ཆུ་འབབ་པའི་རྒྱུན།  

ཀླུང་ཆུ། གཙང་ཆུའམ། ཀླུང་ལ་རྒྱུག་པའི་ཆུ།  

ཀླུང་ར། འདི་ལ་རླུང་ར་ཞེས་བིས་པ་ནི་མ་དག་རྒྱུན་འབམས་སློང་བའི་ཡིག་ནློར་ཡིན། ཀླུང་ནི་ཚོགས་

པ་དང་། ར་ནི་རློགས་འདེགས་ཀི་དློན་ཡིན། སློག་རླུང་དབང་ཐང་བཅས་ཀི་ཁམས་དང་ནུས་པ་

དེ་དག་བརན་ཞིང་རྒྱས་པར་བེད་པའི་སློང་གློགས་ཀི་ཕི་ནང་གི་རྐྱེན་རྣམས་ལ་ཀླུང་ར་ཟེར། 

མདློར་ན་ཡུལ་དུས་ཟས་སྤློད་ཐམས་ཅད་ལུས་ཁམས་དང་མཐུན་པ་ཁློ་ན་དང་འཕད་ཅིང་བ་བ་

ལེགས་ལམ་དུ་འགློ་བ་ལ་ཀླུང་ར་དར་ཟེར། དེ་ལས་ལློག་པ་ལ་ཀླུང་ར་གུད་ཟེར། དློན་དུ་རང་གི་

དབང་ཐང་ལ་གློགས་བེད་པའི་ཡུལ་དུས་ཀི་འབྱུང་བ་རྣམས་ལ་ཀླུང་ར་ཟེར་ཞིང་ཡློད་པ་རེད།  

ཀླུང་ཐང་། ཀླུང་ལ་ཡློད་པའི་ཐང་།  

ཀླུང་ལན། འབབ་ཆུ། བཀའ་མཆིད་ཀླུང་ལན་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་ལར་སྩློལ།  

ཀླུང་པ། ཐང་དུ་སློད་མཁན། ཤློད་པ་དང་དློན་གཅིག །

ཀླུང་ཕྱུགས། ཡུལ་པའི་སློ་ཕྱུགས།  

ཀླུང་འབབ། ཆུ་རྒྱུན་འབབ་པ།  

ཀླུང་མ། གཙང་ཆུ།  

ཀླུང་སྨེ། གང་ཟག་སློ་སློའི་རང་གི་ལློ་རགས་དང་བསྟུན་པའི་ཀླུང་རའི་ཁམས་ཀི་སྨེ་བ་ལ་ཟེར།  

ཀླུང་རྩྭ། ཀླུང་ཐང་ངམ། དམའ་སར་སྐྱེས་པའི་རྩྭ།  

ཀླུང་བཞི། ཆུ་བློ་བཞི་སྟེ། ཆློས་སྐད་དུ་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་ལའང་ཟེར།  

ཀླུང་རགས། ཆུ་རྒྱུན་འགློག་བེད་ཀི་རགས།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཀླུང་རབས། ཆུ་བློ་བརྒལ་སའི་རབས་སམ། ཆུ་ནང་བགློད་ལམ་བདེ་པློ་ཡློད་ས།  

ཀླུང་ཤ །ཀླུང་ཤློད་དམ་བདེ་ཐང་སློགས་ལ་སྐྱེ་བའི་ཤ་མློ་ཁ་དློག་དམར་ལ་ཁམ་པ་ཞིག །

ཀླུང་ཤློ ཀླུང་ལ་སྐྱེ་བའི་ཤློ་མང་འདིས་ཚ་བ་དང་རྨ་ནད་ཐམས་ཅད་སེལ།  

ཀླུང་ཤློད། ས་ཡུལ་ཁ་ལུང་དམའ་བའི་ཕློགས།  

ཀླུང་ཤློད་ནམ་པློ། འབི་གུང་དང་མལ་གློ་བརྒྱུད་ཀི་ས་ཆ་ལ་ཀླུང་ཤློད་ཟེར།  

ཀླུངས། ཡར་མློ་ཀླུངས་ཞེས་པའི་ཡུལ་གི་མིང་དང་། སྐབས་འགར་རི་ཀླུང་ཞེས་པར་ཡང་འཇུག་ས་

མཐའ་འབི་སློལ་ཡློད།  

ཀླུབ། སར་བློད་ཀི་རིགས་རུས་ཤིག །

ཀླུབ་པ། [ཐ་དད་པ]བཀླུབས་པ། བཀླུབ་པ། ཀླུབས། ① གློན་པ། གློན་ཆས་ཀླུབ་པ། ལུས་ལ་གློས་

ཀླུབས་ཤིག །② བརྒྱན་པ་དང་སྤས་པ། གཟབ་མཆློར་གིས་བཀླུབས་པ།  

ཀླུབས། ཀླུབ་པའི་སྐུལ་ཚིག །

ཀླུའི་གློང་ཁེར། ཀླུ་མང་པློ་གནས་པའི་ས་ཆ།  

ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས། འདི་ཡློངས་གགས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀླུ་དབང་རྒྱལ་པློ་

ལ་གློ་དགློས་ཀང་། སྐབས་འདི་ནི་སློང་བཙན་སམ་པློའི་གཟིགས་སྣང་ལ་ཤར་བའི་སངས་རྒྱས་

ཀླུ་དབང་རྒྱལ་པློ་སྐུ་མདློག་དཀར་པློ་སྤན་གསུམ་ཡློད་པ་ཞིག་སྟེ། དེའི་སྐུ་བརན་གཙུག་ལག་

ཁང་གི་ཀླུ་ཁང་ནང་བཞེང་ཡློད།  

ཀླུའ་ིརྒྱལ་པློ་ཨནནྟ་ཨུ་ལི། ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་ཀ་ིནང་གསེས་ཀླུའ་ིརྒྱལ་པློ་ཉ་ེདགའ་བློའ་ིམིང་ག་ིརྒྱ་གར་སྐད།  

ཀླུའི་སེ། ① ཀླུའི་གློང་། ② གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་ལས་རི་རྒྱལ་གི་ངློས་ཡངས་ལ་བཞུགས་པའི་

གནས་བརན་ཞིག །

ཀླུའི་བང་ཆུབ། མིང་གཞན་ཀླུའི་བློའང་ཟེར། སར་རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་སློབ་མ། ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀི་སགས་རྒྱུན་འཛིན་མཁན། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ལ་མངའ་བརེས་པའི་གྲུབ་ཐློབ་གས་ཤིག །

ཀླུའི་དབང་པློ། ཞ་ཉེའི་གབ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག །

ཀླུའི་དབང་ཕྱུག །① སངས་རྒྱས་ཀླུ་དབང་རྒྱལ་པློ། ②ཀླུ་རྒྱལ།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀླུའི་སྦྲུལ། ① ཀླུ་རིགས་ཀི་སྦྲུལ། ② ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་ཞིག །

ཀླུའི་ཡི་གེ ནཱགརའི་ཡི་གེ་སྟེ་སར་རྒྱ་གར་གི་ཡི་གེ་ཞིག །

ཀླུའི་བཤེས་གཉེན། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཞི་པའམ་ལྔ་པ་ཙམ་ལ་བྱུང་བའི་རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་

ཞིག་ཡིན་པ་འདི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དབུ་མའི་རིགས་ལམ་སེལ་མཁན་དང་། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ནི་

དེའི་ཡང་སློབ་ཡིན།  

ཀློ། འདི་ནི་དེང་སང་ལྷློ་པ་རིགས་སུ་འབློད་པ་དེ་ཡིན་ཏེ། སར་བཙན་པློའི་དུས་སྐབས་སུ་མཐའ་

མཚམས་ཀི་མློན་སློགས་ཡར་ཀླུང་གི་ལྷློ་ཕློགས་སུ་ཡློད་པའི་ཡུལ་མི་ཚོར་ལྷློ་པ་ཞེས་འབློད་

པ་དེ་ཕིས་སུ་སྒ་འགྱུར་ནས་ཀློ་པ་ཞེས་བརློད་པ་དང་། ཡུལ་གི་གློམས་གཤིས་ཀང་གནའ་

རབས་ཡ་ཐློག་གི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་རྒྱུན་འཛིན་བས་ཏེ་གནས་ཤིང་། དེང་སྐབས་སྤི་ཚོགས་

དང་། དཔལ་འབློར། རིགས་གནས་བཅས་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པློ་བྱུང་ཡློད།  

ཀློ་པ། བློད་ལློངས་ཀི་ཀློ་ཡུལ་ལ་གཞིས་ཆགས་པའི་མི།  

ཀློ་པ་སྟློད་བམས་ཁང་། བློད་ལློངས་འཕན་པློ་ལྷུན་འགྲུབ་རློང་མཚོ་སྟློད་ཤང་ཁློངས་ཀློ་པ་སྟློད་གློང་

ཚོའི་དཀིལ་དུ་ལྷ་ཁང་སེར་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ནི་ཀློ་པ་སྟློད་བམས་ཁང་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། དུས་

རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་འགློར་ཞང་སྣ་ནམ་རྡློ་རེ་དབང་ཕྱུག་གིས་བཞེངས་པའི་འཕན་ཡུལ་

བམས་པ་སྤུན་གསུམ་གས་ཀི་བམས་པ་སྐུའི་ཆ་ཆས་ཅན་ཐློག་བརེགས་གསུམ་ལན་དང་

འཁློར་ཉེ་སས་ཉིས་ཐློག་ཙམ་བས་པའི་འཇིམ་བརན་བཞུགས་པའི་ལྷ་ཁང་ལ་ནང་སྐློར་རྒྱག་

སའི་སྐློར་ལམ་ལྕམ་གང་མའི་ས་སློགས་ཡློད། ལྷ་ཁང་དེའི་རྡློ་རིག་ནི་རྡློ་རིལ་མི་མགློ་ཙམ་ཤ་

སྟག་ཡིན་སྟབས་གནའ་བློའི་བཟློ་སྐྲུན་གི་ཁད་ཆློས་ལན་པ་ཞིག་ཡིན།  

ཀློ་ཡུལ། བློད་ཡུལ་དབུས་ཀི་ཤར་ལྷློའི་རྒྱུད་ཀི་ས་གནས་ཤིག །དེང་དུས་མེ་ཏློག་རློང་ཁློངས་ཡིན། 

ཀློ་ཤློག །སྟློད་ཀློ་ཞེས་པའི་ལུང་པ་ནས་ཐློན་པའི་ཤློག་བུ།  

ཀློ་སུག །ཀློ་ཡུལ་ནས་ཐློན་པའི་སུག་སྨེལ་གི་མིང་།  

ཀློག །[བེད་འབེལ་ལས་ཚིག]་ད་ལ་བ། ཡི་གེ་ལ་བལས་ནས་ཚིག་འདློན་པའི་དློན་ཏེ། སློབ་གློགས་

ཚོས་དཔེ་ཆ་ཀློག་གིན་ཡློད།  



  241  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཀློག་ཀག །ཀློག་པའི་མིང་ཙམ། དཔེ་དེབ་ཀློག་ཀག་བེད་པ།  

ཀློག་སྐྱ། ས་སྐྱའི་ལློ་ཙཱ་བ་ཤེས་རབ་བརེགས་ཀི་འཁྲུངས་ཡུལ་གཙང་ཕློགས་ཀི་ས་ཆ་ཞིག །

ཀློག་སྐྱ་ལློ་ཙཱ་བ་ཤེས་རབ་བརེགས། ལློ་ཙཱ་བ་འདི་བལ་པློ་ཕམ་མཐིང་པ་སྐུ་མཆེད་བཞི་ཡློད་པའི་

ནང་གི་ཆེ་བའི་སློབ་མ་ཡིན་ཅིང་། ཁློང་གི་དྲུང་དུ་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་བཞུགས་ནས་བདེ་མཆློག་

ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀི་ཆློས་སྐློར་གསན་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས།  

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

དབིན་སྐད་དུ་bad read ཟེར།  

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་read cycle time ཟེར།  

ཀློག་གི་སློབ་དཔློན། ཐློག་མར་ཡི་གེ་སློབ་མཁན་དགེ་རྒན། ཀློག་གི་སློབ་དཔློན་བསྟེན་ནས་ཡི་གེ་

སྒ་དག་པ་སློབས་ཤིག །

ཀློག་གྲྭ། ཡི་གེ་ཀློག་མཁན་གི་ཚོགས་པ།  

ཀློག་གྲྭའི་གནས། [མངློན]དགློན་པ།  

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

དབིན་སྐད་དུ་read protect ཟེར།  

ཀློག་ཆློས་སེ་དགློན། མིང་གཞན་ཀློག་ཆློས་དགའ་ལན་ཆློས་འཕེལ་གིང་ཟེར། གནས་འདིར་ཐློག་

མར་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡློད། རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆེན་པློའི་སྐབས་སུ་དགེ་ལུགས་པ་

བསྒྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ཆུ་གསུམ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

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

དབིན་སྐད་དུ་read station ཟེར།  

ཀློག་ཐློབ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞིག །

ཀློག་དེབ། གདློན་བའི་དཔེ་དེབ།  

ཀློག་འདློན། སྒློག་བཞིན་པའམ། སྒློག་པར་བེད་པ། བཀའ་ཡིག་ཀློག་འདློན། རིག་སགས་ཀློག་



  242  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འདློན་བེད་པ། མན་ངག་ཀློག་འདློན།  

ཀློག་པ། [ཐ་དད་པ]བཀགས་པ། བཀག་པ། ཀློགས། །ཡི་གེ་འདློན་པ། ཡི་གེ་ཀློག་པ། སྒ་དག་པར་

བཀགས་པ། ཡི་གེ་མ་ཤེས་ཤེས་ཁུལ་གིས་ཀློག་རྫུན་བས་པ། ཀློག་པའི་ལ་སྤློད། གློག་ཀད་

འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་

read access ཟེར།  

ཀློག་བེད་སྡུད་མགློ །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་read head ཟེར།  

ཀློག་སྦློང་། གློང་དུ་གསལ་བའི་ཀློག་གྲྭ་ཞེས་པའི་གློ་དློན་དང་གཅིག་པ་ཡིན།  

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

དབིན་སྐད་དུ་read write ཟེར།  

ཀློག་འབི་ཁ་དབེ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་read/write opening ཟེར།  

ཀློག་འབི་སྡུད་མགློ །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་read/write head ཟེར།  

ཀློག་འབི་ཤུར་ཁ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་read/write slot ཟེར།  

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

དབིན་སྐད་དུ་cannot read ཟེར།  

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

དབིན་སྐད་དུ་read only ཟེར།  

ཀློག་ཙམ་གསློག་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་read-only memory ཟེར།  

ཀློག་ར། དཔེ་ཆ་ཀློག་པའི་ར་བ། མི་མང་པློས་ཀློག་རའི་ནང་དུ་དཔེ་ཆ་ཀློག །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཀློག་ཤུ། མགློ་བློའི་སྐྲ་གསེབ་སློགས་ལུས་ཀི་པགས་པའི་སྟེང་ནས་གློག་པའི་ཤུན་ལྤགས་དཀར་

ཞིབ་ཅན།  

ཀློག་སློབ། ཡི་གེ་ཀློག་རྒྱུ་སློབ་པ།  

ཀློག་སློབ་པའི་སློབ་དཔློན། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་སློབ་དཔློན་ལྔའི་ནང་གསེས་རང་གི་སློབ་མ་ལ་

ལུང་རློགས་ཀི་ཡློན་ཏན་འཕེལ་བའི་ཕིར་ཀློག་གདམས་ངག་འདློམས་པར་བེད་པའི་དགེ་སློང་།  

ཀློགས། ཀློག་པའི་སྐུལ་ཚིག །

ཀློགས་མ། [རིང]དཔློན་མློ།  

ཀློང་། ① དབུས་དང་དཀིལ། དགློངས་པའི་ཀློང་། ནམ་མཁའི་ཀློང་། རྦ་ཀློང་། ② ཁློག་པ། ཤེས་

བའི་ཀློང་། ཆློས་ཀི་ཀློང་། སེམས་ཀི་ཀློང་ཡངས་པ། ཀློང་དུ་གྱུར་པ།  

ཀློང་སྐློར་བཅློ་བརྒྱད། གསང་སགས་ས་འགྱུར་རིང་མའི་རློགས་པ་ཆེན་པློ་ལ་སེམས་སེ། ཀློང་སེ། 

མན་ངག་གི་སེ་བཅས་གསུམ་ཡློད་པའི་ནང་གསེས་ཀློང་སེ་ལ་སྐློར་ཚོ་བཅློ་བརྒྱད་ཡློད་ཅེས་

ས་འགྱུར་གི་ཆློས་འབྱུང་ཕལ་ཆེ་བའི་ནང་གསལ་ཡང་མཚན་བང་མི་གསལ་ཞིང་།  

ཀློང་འཁློར། འཁློར་བཞིན་ནུབ་འགློ་བའི་ཆུ་རྦ་རླབས་གཏིང་རིང་པློ་ཞིག །

ཀློང་འཁིལ། ① འློད་ཀློར། ② མཚོ་འཁློར།  

ཀློང་གི་སྐློར། གློང་གསལ་ཀློང་སྐློར་བཅློ་བརྒྱད་ཅེས་པའི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས།  

ཀློང་གྱུར། ཀློང་དུ་གྱུར་པ་སྟེ། དབང་དུ་གྱུར་པའམ། དློན་ཡློངས་སུ་རློགས་པ། རིག་གནས་མང་པློ་

ཀློང་དུ་གྱུར་པ།  

ཀློང་དགུ། ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་རྒྱུད་ཆུང་བའི་དློན་ཡང་ཀློང་དགུ་ཡློད་པ་སྟེ། ༡ ལ་བའི་ཀློང་། 

༢ སྤློད་པའི་ཀློང་། ༣དཀིལ་འཁློར་གི་ཀློང་། ༤དབང་གི་ཀློང་། ༥དམ་ཚིག་གི་ཀློང་། ༦ སྒྲུབ་

པའི་ཀློང་། ༧ འཕིན་ལས་ཀི་ཀློང་། ༨ས་ལམ་གི་ཀློང་། ༩ འབས་བུའི་ཀློང་བཅས་ཡིན་པ་དང་། 

དེ་དག་ཀང་རྒྱུད་དེའི་ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ་ནས་བཅུ་དགུ་པའི་བར་ལེའུ་རེ་རེས་བསྟན་པ་ཡིན་

ཞེས་གསལ།  

ཀློང་ཆེན། ཟབ་ཅིང་ཡངས་པའི་བློ་ཁློག་གམ་ཤེས་རབ།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀློང་ཆེན་ཆློས་འབྱུང་། ཆློས་འབྱུང་རིན་པློ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད་བསྟན་པ་གསལ་བར་བེད་པའི་ཉི་

འློད་ཅེས་པའི་ཆློས་འབྱུང་དེའི་མིང་ཡིན།  

ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིགགསང་སགས་རིང་མའི་གཏེར་ཆློས་ཤིག་སྟེ་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གིང་པའི་

དགློངས་གཏེར།  

ཀློང་ཆེན་པ། གློང་དུ་ཀུན་མཁེན་ཀློང་ཆེན་ཞེས་པ་དེར་གཟིགས།  

ཀློང་ཆེན་མཛོད་བདུན། དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པར་རིང་མའི་སློབ་དཔློན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབམས་

ཀིས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅློས་བདུན་ཏེ། གྲུབ་མཐའ་མཛོད། ཐེག་མཆློག་མཛོད། ཡིད་བཞིན་

མཛོད། མན་ངག་མཛོད། ཆློས་དབིངས་མཛོད། གནས་ལུགས་མཛོད། ཚིག་དློན་མཛོད་

རྣམས་སློ། །

ཀློང་ཆེན་རབ་འབམས། ལ་བ་དང་རློགས་པ་རྒྱ་ཆེན་བ་དང་གཏིབ་ཟབ་པློ་ཐློབ་པ། ཀུན་མཁེན་ཀློང་

ཆེན་རབ་འབམས་དང་མི་གཅིག་ཡིན།  

ཀློང་ཐང་སྒློན་མ་ལྷ་ཁང་། ཀློང་ཐང་སྒློལ་མ་ལྷ་ཁང་དང་གཅིག །

ཀློང་ཐང་སྒློལ་མ་ལྷ་ཁང་། བློད་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་བློད་ཀི་ས་གནད་གལ་ཆེ་བ་ཁག་

ལ་ལྷ་ཁང་བཅུ་གཉིས་བཞེངས་ནས་ཡུལ་དེ་དང་དེ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བས་ཡློད་པའི་ནང་ཚན་

ཁམས་འདན་ཁློག་ཏུ་བཞེངས་པའི་རུ་གནློན་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གས་ཤིག །འདི་སིན་མློའི་

ལག་མཐིལ་གཡས་གནློན་པའི་ལྷ་ཁང་ཡིན་ཟེར།  

ཀློང་ཐང་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།  

ཀློང་དུ་གྱུར། དབང་དུ་གྱུར་པའམ་དློན་ཡློངས་སུ་རློགས་པ།  

ཀློང་རྡློལ། དགློངས་པའི་དཀིལ་ལམ་དབིངས་རྡློལ་ནས་ཤེས་རབ་བམ་རློགས་པ་རྒྱ་ཆེན་པློ་ལ་

མངའ་བརེས་པ།  

ཀློང་རྡློལ་བ་མ་ངག་དབང་བློ་བཟང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་ཕག་ལློར་འཁྲུངས། རྒྱལ་པ་

བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་དང་པཎ་ཆེན་དཔལ་ལན་ཡེ་ཤེས་སློགས་བ་མར་བསྟེན། འཇམ་དབངས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

བཞད་པ་དཀློན་མཆློག་འཇིགས་མེད་དབང་པློ་སློགས་སློབ་མ་གགས་ལན་མང་། བརམས་

ཆློས་མཁློ་གནད་ཆེ་བ་པློ་ཏི་ཆེན་པློ་གཅིག་ཡློད། དགུང་གངས་བདུན་ཅུ་དློན་དྲུག་བཞུགས།  

ཀློང་སེ། རློགས་ཆེན་ཨ་ཏི་ཡློ་གའི་ནང་གསེས་བ་བལ་ཀློང་གི་སེ་ནི་ཀློང་སེ་རྡློ་རེ་ཟམ་པ། སློབ་

དཔློན་ཤྲི་སེངྷ་དང་ལློ་ཆེན་བ་ཻརློ་ཙ་ན་ལས་བརྒྱུད་ཅིང་། འདིའི་ལ་གྲུབ་ནི་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་

ཆློས་ཉིད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློའི་ཀློང་དུ་ཆློས་ཅན་གི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་རང་སྣང་བཀློད་པའི་རྒྱན་

ཙམ་ལས་འཆིང་གློལ་དང་། ཤར་བ་ཤར་བེད་དུ་མ་གྲུབ་པས། ཡློད་མེད་དང་། ཡིན་མིན་གང་

དུའང་མི་དཔྱློད་པར་ཡེ་གློལ་ཕློགས་འབམས་ཆེན་པློར་གཏན་ལ་འབེབས་པ།  

ཀློང་ཡངས། ཁློང་ཡངས་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བ། ཀློང་ཡངས་པའི་མི་ལས་ས་པློར་ཁློང་ཁློ་མི་ལངས། ནམ་

མཁའ་ཀློང་ཡངས་ནང་དུ་བ་རྣམས་འཕུར།  

ཀློང་རློལ། རྒྱ་ཆེ་གཏིང་ཟབ་ཚད་མཐའ་ཡས་པའི་ནང་ནས་འཆར་བའི་དློན་ཡིན། བློ་ཡུལ་གི་

འཇིངས་སམ་དབིངས།  

ཀྭ། རང་དང་འདྲ་བའམ། རང་ལས་དམན་པར་འབློད་ཚིག །

ཀྭ་ཡེ། རང་མཉམ་དང་། རང་ལས་དམའ་བར་འབློད་པའི་སྒ་ཞིག །ཀྭ་ཡེ་གློགས་པློ་རྣམ་པ་ཚོ།  

ཀྭ་རིང་དགློན་པ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་

མཚོ་ཤར་ཡ་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀྭ་རིང་རི་ཁློད་ཐར་པ་གིང་། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་

ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་ཡ་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

ཀྭའི། འབློད་པའི་བརྡ་ཞིག །

ཀ་ཀ་རུ། [ལེགས]སིག་སིན།  

ཀ་ཀློ་ལ། [ལེགས]① བ་རློག་ཆེན་པློ། ② དུག་ཀ་ཀློ་ལ་སྟེ་བཙན་དུག །

ཀ་ཏྱཱ་ཡ་ན། ཀ་ཏྱའི་བུ་དང་གཅིག །

ཀ་མ་ཙནྡྲ། གནའ་རབས་རྒྱ་གར་ཤར་ཕློགས་བང་གྷ་ལར་ཏེ། དེང་སང་གི་རྒྱ་སྐད་དུ་མང་ཅ་ལ་ཟེར་

བ་དེ་ཡིན། དེར་ཙནྡྲའི་རིགས་ཀི་རྒྱལ་པློ་བཅུ་དགུ་བྱུང་བའི་རྒྱལ་རབས་བཅུ་བཞི་པ་ཡིན་
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ཞིང་། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་རྒྱ་གར་ཆློས་འབྱུང་སྐབས་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་པར་སློབ་དཔློན་འཕགས་པ་

ཐློགས་མེད་མཛད་འཕིན་རྒྱས་པའི་སྐབས་རྒྱལ་པློ་འདག་རྒྱལ་སིད་སྐྱློང་བའི་དུས་སྐབས་ཡིན་

པར་གསུངས།  

ཀ་མ་རཱུ་པ། གསང་སགས་ཀི་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་ཡུལ་ཉི་ཤུ་ར་བཞིའི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། བློད་

སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་འདློད་པའི་གཟུགས་ཞེས་པའི་གློ་དློན་ཡིན་ནློ། །

ཀ་ཡཿ [ལེགས] སྐུ།  

ཀ་རི་ཀ [ལེགས] ཚིག་ལེའུར་བས་པ།  

ཀ་རི་ཀ་ལྔ་བཅུ། བསྟན་འགྱུར་ནང་ཡློད་པའི་འདུལ་བའི་གཞུང་གི་མིང་སྟེ། མཛད་པ་པློ་ནི་འགའ་

ཞིག་གིས་མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པར་བཞེད་ཅིང་། མཁས་པ་མང་པློས་གཞུང་འདི་ཁ་

ཆེའི་སློབ་དཔློན་དགེ་འདུན་བཟང་པློས་མཛད་པར་གསུངས་སློ། །

ཀ་ལ་མུ་ཊི། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་བློང་ང་ནག་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་

བསྒྱུར་ན། ནག་པློ་བརེགས་པ་ཞེས་འགྱུར་བར་སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་

མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བཻ་ཌཱུར་སློན་པློ་ལས་གསུངས།  

ཀ་ལ་རིའི་དགློན། རེ་ཙོང་ཁ་པའི་དངློས་སློབ་བསྟན་པ་ཕློགས་མཐར་སེལ་བའི་དར་ཆེན་དྲུག་གི་

ནང་ཚན་རློང་པློ་ལགས་ནག་པ་དགེ་འདུན་རྒྱལ་མཚན་གིས་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་

ལློ་༡༤༡༢ ལློར་བཏབ་པའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན་ནློ། །

ཀ་ལི། [ལེགས] ཀ་ལི་ཞེས་པ་ནི། གསལ་བེད་སུམ་ཅུ་སྟེ། ཀ་ཁ་ག་ང༌། ཅ་ཆ་ཇ་ཉ། ཏ་ཐ་ད་ན། པ་

ཕ་བ་མ། ཙ་ཚ་ཛ་ཝ། ཞ་ཟ་འ་ཡ། ར་ལ་ཤ་ས། ཧ་ཨ། བཅས་སློ། །དེ་ནི་བློད་ཡིག་གི་མཚན་

གཞི་ཡིན་ལ། བློད་ཡིག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། མིང་ཚིག་བརློད་པ་ཀུན་གི་གཞིར་གྱུར་པའི་སྐད་

ཀི་གདངས་དེ་ཡི་གེའི་མཚན་ཉིད། ཅེས་སྒ་གདངས་ལ་ཡི་གེའི་མཚན་ཉིད་ངློས་འཛིན་སློལ་

བྱུང་འདུག །

ཀ་ལཱི་དཱ་ས། རྒྱ་གར་གི་པཎིཏ་ནག་མློ་ཁློལ་གི་མིང་ཡིན། 

ཀྵ་ཡ། [ལེགས] མཁིས་ནད་ཀི་བེ་བག་ཅིག །
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ཀྵ་ཡ་ནག་པློ། [ལེགས] ཟད་བེད་ནག་པློ་སྟེ། མཁིས་ནད་རིགས་བཅུ་གསུམ་གི་ནང་ཚན་མཁིས་

པ་གསློ་བའི་དུས་ལས་འདས་ནས་སྟློབས་མདངས་ཀུན་ཟད་དེ་ཤ་ལྤགས་དང་སེན་མློ་ནག་པློར་

འགྱུར་བའི་མཁིས་ནད་གདུག་པ་ཅན་ཞིག །

ཀྵ་ར་རྣམ་གསུམ། ཀྵ་ར་ཞེས་ལེགས་སྦར་གི་སྐད་དེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། དྲི་ཆུ་ཞེས་འགྱུར་

བས། འདིར་མི་དང་། ར། བ་ལང་གསུམ་གི་གཅིན་གི་བསྡུས་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་

བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས། དངུལ་ཆུ་རིན་ཆེན་བཙོ་

བཀྲུའི་སྐབས། ན་ར་ཀྵ་ར་བིས་པའི་ཆུ། ཨ་ཤ་ཀྵ་ར་ར་གསེབ་ཆུ། གཽ་བཀྵར་བ་ལང་ཆུ། དེ་ལ་

ཀྵར་རྣམས་གསུམ་ཟེར། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ།  

ཀྵེཏ་པ་ལ[ལེགས] རྒྱལ་སྐྱློང་སྟེ། མགློན་པློ་ཕག་དྲུག་པའི་འཁློར་ཤར་ཕློགས་ཀི་གནློད་སྦིན་ཞིག །

རྐྱ། ① ཆ་མིན་པའི་ཡ། ཆིག་རྐྱ། རང་རྐྱ། ② སྐུད་པའི་རྐྱ་དང་ཐག་པའི་རྐྱ། སྐུད་པ་རྐྱ་གཅིག་མ། 

ཐག་པ་སུམ་རྐྱ་མ། སྐུད་པའི་རྐྱ་བཤིག་པ། ཐག་པའི་རྐྱ་བཀལ་བ། སྣམ་བུ་རྐྱ་ཡ་མ། 

③[མངློན]ཟམ་པ།  

རྐྱ་བརྒྱབ ཕན་ཚུན་སྣློལ་བའམ་འབེལ་བ། ཐག་པ་གཉིས་རྐྱ་བརྒྱབ།  

རྐྱ་འཐབ། ① ཕན་ཚུན་སྣློལ་བའམ་འབེལ་བ། ཐག་པ་གཉིས་རྐྱ་འཐབ་རྒྱག་པ། ② ངན་པ་ལག་སྦྲེལ། 

མི་ངན་རྐྱ་འཐབ་བེད་པ།  

རྐྱ་པ། ར་ཆིབས་མཁན་མི་ལ་རྐྱ་པ་ཟེར། ར་དམག་ལ་རྐྱ་དམག་ཀང་ཟེར། སྲུང་མ་རྣམ་སས་རྐྱ་

བརྒྱད་ལ་བུའློ། །

རྐྱ་ཕིང་། ར་ཆིབས་ནས་འགློ་སྐབས་དབར་དུས་ཆར་པ་འགློག་བེད་ཀི་ཆེད་དུ་གློན་རྒྱུའི་ཕིང་པ་ཞིག །

རྐྱ་བ། སྐྱ་བ་དང་གཅིག །

རྐྱ་བར། དྲང་ཐིག་གི་སྐུད་པའི་བར་ཏེ། རིག་པ་རིག་སྐབས་དྲང་པློ་ཡློང་བའི་ཆེད་དུ་གཡས་གཡློན་

གཉིས་ཀི་བར་དུ་འཐེན་པའི་སྐུད་པ།  

རྐྱ་མ། རྐྱ་ཞིང་། སྐྱ་ཞིང་། གསར་སློལ་ས་ཞིང་།  

རྐྱ་དམག །ར་ཆིབས་མཁན་གི་དམག་དཔུང་གི་མིང་།  
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རྐྱ་ཡ། སྐུད་པའི་རྐྱ་གཉིས་ཡ་གཅིག །སྣམ་བུ་རྐྱ་ཡ་མ།  

རྐྱ་རགས། ར་རགས།  

རྐྱ་བཤིག་པ། སྐུད་སྒིམ་བཤིག་པ།  

རྐྱང་། ① ལུས་པློ་དྲེལ་དང་འདྲ་བའི་རི་དྭགས་ཤིག །② ཁློ་ན་དང་། དེ་ཉིད་དེ་ངེས་པ་མཐར་ཐུག་

གི་དློན་སྟློན་བེད་ཀི་ཚིག་གློགས་ཤིག །འགློ་རྐྱང་། བེད་རྐྱང་། ལས་མེད་ཟ་རྐྱང་། མ་ཤློད་བས་

ཀང་མི་ཉན་པར་བཤད་རྐྱང་བེད་པ།  

རྐྱང་རྐྱང་། ① གཅིག་པུ། ཆུ་རྐྱང་རྐྱང་འཐུང་བ། ② སྤུ་མདློག་རྐྱང་པློ། ③ དགློན་པའི་ནང་དུ་གྲྭ་པ་

བུ་རྐྱང་རྐྱང་རེད། མློ་ནད་སྨན་ཁང་ནང་གི་སྨན་པ་བུ་མློ་རྐྱང་རྐྱང་རེད་ལ་བུ།  

རྐྱང་རྐྱློང་། རྐྱང་ངེ་རྐྱློང་ངེའི་བསྡུས་ཚིག །

རྐྱང་དཀར། ར་དང་དྲེའུ་སྤུ་མདློག་དཀར་དམར་འདྲེས་པ།  

རྐྱང་ཁུག །ཡ་དང་ཆ།  

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

དབིན་སྐད་དུ་universe of discourse ཟེར།  

རྐྱང་གློས། གློས་གཅིག་རྐྱང་།  

རྐྱང་བགློད། བགློད་བེད་ཀི་གངས་གནས་གཅིག་ལས་མེད་པའི་བགློ་རིས།  

རྐྱང་ངུ་། ར་སྤུ་མདློག་དམར་སྨུག་ཅན་གི་མིང་།  

རྐྱང་ངེ་རྐྱློང་ངེ་། ཤེས་རྒྱུད་གང་ངེ་གློང་ངེའམ། ལས་ཀ་བེད་སྙིང་མི་འདློད་པའི་གཤིས་རྒྱུད། ལས་

ཀ་ཧུར་བརློན་མིན་པར་རྐྱང་ངེ་རྐྱློང་ངེ་འབའ་ཞིག་བེད།  

རྐྱང་ཆུ། མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་རྨ་སྟློད་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་

དུ་ཡློད་པའི་རྨ་ཆུའི་ཆུ་ལག་གཅིག །

རྐྱང་ཐག །ཐག་པ་རིང་བ།  

རྐྱང་ཐང་། རི་དྭགས་རྐྱང་སློད་སའི་མི་མེད་རྩྭ་ཐང་།  

རྐྱང་ཐང་སང་། ལྷ་སའི་གློང་ཁེར་གི་ནུབ་ཕློགས་འབས་སྤུངས་ངློས་སུ་འགློ་བའི་ལམ་བར་རྒྱུད་ཀི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཐང་ཆེན་པློ་ཞིག་སྟེ་སར་དེའི་རྒྱུད་ནགས་ཚལ་ཡློད་ཚུལམཁས་པའི་དགའ་སྟློན་ལས་གསུངས་

པ། དེང་སང་ཡློང་གགས་སུ་རྐྱང་ཐང་སང་ཟེར། དེང་སང་ནི་ལྷ་ས་དང་འབས་སྤུངས་བར་གི་

ལམ་རྒྱུད་གཡས་གཡློན་རྣམས་འཛུགས་སྐྲུན་བས་ཏེ། གློང་ཁེར་གསར་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཟིན།  

རྐྱང་ཐང་སང་ཁ་ཆེའི་ཕག་ཁང་། ལྷ་སའི་ནུབ་ངློས་ཀི་རྐྱང་ཐང་སང་ཁ་ཆེའི་ཕག་ཁང་ཁ་ཆེ་ཚོས་

རྒྱང་མདའ་སང་ཟེར། དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་ཁ་ཤི་རྨིར་ནས་ཡིན་པའི་ཁ་ཆེའི་ཆློས་

པ་སི་ཡར་ཀློབ་ཅེས་པ་ལྷ་སར་འབློར་ནས་ཉིན་ལར་ཉིན་དགུང་ཉང་བན་མདློའི་ཉེ་འདབས་རི་

ལེབས་བག་རྡློ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་ཕག་འཚལ་བརྒྱབ་པར་འགློ་བ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པས་

གཟིགས་ཏེ་ད་ལའི་ཁ་ཆེའི་ཕག་ཁང་དང་། དུར་ས་ཡློད་སའི་གིང་ག་དེ་གནང་སྐབས་རྒྱ་ཆེ་

ཆུང་མདའ་རྒྱང་མ་བརྒྱབ་སྟེ་གང་དུ་བབས་ས་དེ་མཚམས་སུ་བཟུང་ནས་རྒྱང་མདའ་སང་ཞེས་

བརློད། ལྕང་མའི་ལྕགས་རི་བསྐློངས་པའི་ནང་ཤིང་སྣ་མེ་ཏློག་སློགས་འདེབས་འཛུགས་བས་

པར་ལྷ་ས་བ་ཚོས་ཁ་ཆེ་གིང་ག་ཞེས་འབློད། གིང་ག་དེའི་ནང་མདའ་རྒྱང་མ་འཕེན་ས་དེར་སློ་

ཆེན་ཞིག་དང་། དེའི་ནུབ་ངློས་སུ་སི་ཡར་ཀློབ་ཀི་བང་སློ། །ཕག་ཁང་ཆེ་ཆུང་གཉིས། ཕག་ཁང་

དེར་ཕག་འཚལ་རྒྱག་མཁན་ཁ་ཆེའི་ཆློས་དད་པ་ཚོའི་དུར་ས་སློགས་ཡློད། སྙུང་གནས་དང་། 

གློར་བན་དུས་ཆེན་སློགས་སུ་དེ་གར་ཡློང་མཁན་མང་པློ་ཡློད་ལ་ཉང་བན་མདློའི་ལྷ་ཁང་གི་རི་

ལེབས་བག་རྡློ་དེར་ཡང་ཁ་ཆེའི་ཆློས་དད་པ་ཚོས་གནས་མཇལ་ཞུ་གི་ཡློད།  

རྐྱང་ཐང་ན་ཁ། སར་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་པློ་ཏ་ལའི་ནུབ་བང་རྒྱུད་དུ་ཡློད་པའི་ན་ཁ་ཆེན་པློ་ཞིག །

རྐྱང་ཐིག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་sengle line ཟེར།  

རྐྱང་ལན་འདུས་གསུམ། ནད་གཞན་མ་འདྲེས་པའི་རླུང་མཁིས་བད་ཀན་རྐྱང་པའི་ནད་དང་། རླུང་

མཁིས་བད་ཀན་གཉིས་རེ་མཉམ་དུ་འདྲེས་པ་ལན་པའི་ནད། རླུང་མཁིས་བད་ཀན་གསུམ་ཀ་

མཉམ་དུ་འདློམ་པ་འདུས་པའི་ནད་བཅས་གསུམ་མློ།  

རྐྱང་འདེད། ཕློགས་གཅིག་ཙམ་ལ་ཞེན་ནས་དེ་ཁློ་ན་རད་གཅློད་པ། མན་ངག་དེ་ཙམ་ལ་ཉམས་ལེན་

ཆིག་དྲིལ་གིས་རྐྱང་འདེད་བེད་པ།  

རྐྱང་པ། ① ལྷད་མ་མེད་པའི་གཙང་མ། གསེར་རྐྱང་། དངུལ་རྐྱང་། བལ་རྐྱང་། ཁེ་བཟང་རྐྱང་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཅིག་པ་གཅིག་རྐྱང་། ནང་མི་རྐྱང་པ། ② ཉག་གཅིག་གམ། ཅིག་པུ། མི་སློ་སློ་རྐྱང་པ། ཕློ་མློ་

རྐྱང་པ། མི་རྐྱང་ར་རྐྱང་། གྲྭ་པ་གྲྭ་རྐྱང་། ང་རྐྱང་པས་ལས་འགན་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ། ③ མིང་རྐྱང་། 

འཕུལ་དང་། བརེགས་མེད་པའི་མིང་གཞི་རྐྱང་པ།  

རྐྱང་པའི་གངས་ཀ གཅིག་གནས་ནས་དུང་ཕྱུར་གནས་ཀི་བར་དུ་ཡློད་པའི་གངས་གནས་སློ་སློའི་མིང་

ཚང་མ་རྐྱང་པ་ཡིན་པས་ད་ེརྣམས་ལ་རྐྱང་པའ་ིགངས་ཀ་ཟེར། གཅིག་བཅུ་བརྒྱ་སྟློང་ཁ་ིའབུམ་དང་། 

ས་ཡ་བེ་བ་དུང་ཕྱུར་ཞེས། དགུ་པློར་རྐྱང་པའི་གངས་སུ་བརློད། ཅེས་གསུངས་སློ། །

རྐྱང་པློ། རི་དྭགས་རྐྱང་གི་སྤུ་རིས་ཅན་ནམ། སྤུ་མདློག་ཅན། ར་རྐྱང་པློ། རྐྱང་དཀར། རྐྱང་སེར།  

རྐྱང་ཕན་ནམ་མཁའ་རློང་། གཙང་གི་སྐྱིད་གློང་གི་གློ་ཐང་ཟེར་བའི་ལུང་པའི་རྒྱབ་རིའི་ངློས་སུ་ཡློད་

པའི་རེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཅིག་གི་མིང་།  

རྐྱང་ཕུག །[རིང]ཆུ་རྐྱན།  

རྐྱང་འཕུལ། བརེགས་འདློགས་མེད་པའི་མིང་གཞིར་སློན་འཇུག་ཅན་གི་ཡི་གེ བློ་གསལ་མགུལ་

རྒྱན་ལས། འཕུལ་ལ་གས་འཕུལ་བཅུ་གཅིག་དས་འཕུལ་དྲུག། བས་འཕུལ་བཅུ་དང་མས་

འཕུལ་བཅུ་གཅིག་དང་། འས་འཕུལ་བཅུ་བཅས་རྐྱང་འཕུལ་བཞི་བཅུ་བརྒྱད། གས་འཕུལ་

བཅུ་གཅིག་ནི། གཅད། གཉའ། གཏར། གདིང་། གནའ། གཙིག །གཞར། གཟའ། གཡང་། 

གཤར། གསར། །དས་འཕུལ་དྲུག་ནི། དཀར། དགའ། དངར། དཔལ། དབལ། དམའ། །བས་

འཕུལ་བཅུ་ནི། བཀའ། བགད། བཅས། བཏབ། བདུད། བཙའ། བཞད། བཟང་། བཤད། བསལ། 

མས་འཕུལ་བཅུ་གཅིག་ནི། མཁའ། མགར། མངའ། མཆློད། མཇལ། མཉམ། མཐའ། མདའ། 

མནར། མཚལ། མཛའ། འས་འཕུལ་བཅུ་ནི། འཁློར། འགལ། འཆལ། འཇལ། འཐུ། འདུལ། 

འཕར། འབར། འཚལ། འཛམ།  

རྐྱང་བུ་ཚལ་གི་ཕློ་བང་། རྦ་བཞེད་ནང་རབ་བྱུང་གློང་གི་ཤཱཀའི་འདས་ལློ༡༣༠༦ས་ཕག་སྤི་ལློ་

༧༥༩ལློར་མལ་གློ་ཟུར་ཕུད་རྐྱང་བུ་ཚལ་ཞེས་པ་དེང་དུས་བློད་ལློངས་མལ་གློ་གུང་དཀར་

རློང་ཁློངས་གི་ཕློ་བང་མདུན་དུ་ཆློས་དང་བློན་གཉིས་རློད་གེང་བས་སྟབས་བློན་རྣམས་ཕམ། 

རྒྱལ་པློས་བློན་པློ་རྣམས་སྟློད་མངའ་རིས་ཞང་ཞུང་གི་ཡུལ་དུ་མཐར་སྐྲློད་བཏང་ཞིང་། བློན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

པློའི་ཆློས་དཔེ་ཡློངས་རློགས་བསྡུས་ནས་ཁག་གཅིག་ཆུ་ལ་གཡུགས། ཁག་གཅིག་བསམ་

ཡས་སུ་མཆློད་རེན་ནག་པློ་གཅིག་བཞེངས་པ་དེའི་འློག་ཏུ་མནན། མི་གསློན་པློ་དང་གཤིན་

པློའི་རིམ་གློར་སེམས་ཅན་གསློད་པའི་དམར་མཆློད་འབུལ་མི་ཆློག་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཆློས་

ལུགས་མ་གཏློགས་བློན་ཆློས་བེད་མི་ཆློག་པའི་ཁིམས་བཅད་ཅེས་གསལ་བ་ལར་གནའ་

རབས་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་དང་བློན་ཆློས་གཉིས་རློད་པ་བས་ནས་བློན་

ཕམ་པར་བས་པའི་ས་གནས་མལ་གློ་རྐྱང་བུ་ཚལ་ཞེས་པ་དེ་གཟི་སྦུག་ནང་ཡིན་པའི་རེས་

ཤུལ་ཡློད་སྐད།  

རྐྱང་བུའི་ལྷ་ཁང་། མང་ཆློས་འབྱུང་དུ་ལྷ་ཁང་འདི་སར་བསྟན་པ་ས་དར་གི་དུས་སུ་སློང་བཙན་སམ་

པློས་བཏབ་པའི་ལྷ་ཁང་ཡིན་ཅིང་། རྒྱལ་རེ་ཁུལ་རྒྱང་རློ་དང་ཐག་མི་རིང་བའི་ས་ན་ཡློད་པ་

དང་། རེས་སུ་བསྟན་པ་ཕི་དར་གི་འགློར་ལློ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པློའི་སློབ་མ་དགེ་བཤེས་རྐྱང་

བུ་ཆློས་བློ་ཞུ་བ་རྒྱང་རློའི་སེལ་དམར་དུ་འཁྲུངས་པ་དེས་ 

གཙུག་ལག་ཁང་འདིར་རྣལ་འབློར་རྒྱུད་དང་གསང་འདུས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་ཀི་བཤད་གྲྭ་

འཛུགས་པར་མཛད་ཚུལ་གསལ།  

རྐྱང་མ། ཁམས་དཀར་ཆ་སློགས་ཆུ་ཁམས་ཀི་རེན་བེད་པའི་ལུས་ཀི་རའི་གཙོ་བློ་ཞིག་སྟེ། སྐྱེས་

པའི་གཡས་དང་བུད་མེད་ཀི་གཡློན་དུ་ཡློད་པའི་ཀུན་རློབ་ཀི་ཐིག་ལེ་དཀར་པློ་འགྱུ་བར་བེད་

ལ་ཐབས་ཀི་རང་བཞིན་ཅན་རའི་ཁ་དློག་དཀར་པློའ ློ། །དེང་དུས་ཚན་རིག་གི་གསློ་རིག་ལུགས་

ལར་ན་ར་དཀར་གི་མ་ལག་ཟེར།  

རྐྱང་མློ། ར་རྒློད་མ་སྤུ་མདློག་དམར་སྨུག་ཅན། ར་རྐྱང་མློ་མཐའ་བཞི།  

རྐྱང་མློ་ཁ་བ། འགློ་མགློན་གཙང་པ་རྒྱ་རས་པ་ཡེ་ཤེས་རྡློ་རེའི་སློབ་མ་དང་པློར་ཆེ་བ་རྦ་རྐྱང་གཉིས་

སུ་གགས་པའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཐློག་མར་བདེ་བ་ཅན་ཏེ། སྙེ་ཐང་རྭ་སྟློད་གི་དགེ་བཤེས་

ཡིན་པ་ལ། འགློ་མགློན་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀིས་གནམ་འབྲུག་དགློན་པའམ་འབྲུག་སེ་བ་བང་

ཆུབ་གིང་བཏབ་སྟེ་དེར་བཞུགས་སྐབས་མཇལ་ཏེ་གསང་སགས་ཀི་ཆློས་མང་དུ་གསན་ནས་

སློབ་མར་གྱུར། དེ་ནས་རྐྱང་མློ་ཁ་སྒྲུབ་སེ་བཏབ་སྟེ་བཞུགས་པའི་བ་མ་ཞིག་ཡིན།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྐྱང་ཝློ་གཉའ་བ་ཅན། [རིང]སྤི་བླུགས་འཇུ་སའི་ལུང་ཡློད་པ་ཅན་ཞིག །

རྐྱང་ཟླ། [མངློན]མཚན་མློ།  

རྐྱང་རག་དགློན། དགློན་འདི་ཐློག་མར་པཎ་ཆེན་དཔལ་ལན་ཡེ་ཤེས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་འདམ་གཞུང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་sintle-layered network ཟེར།  

རྐྱང་ཤ རི་དྭགས་རྐྱང་གི་ཤ་ལ་རྐྱང་ཤ་ཟེར།  

རྐྱང་ཤད། ཆིད་ཤད། དབུ་ཅན་འབི་སྐབས་མིང་དང་ཚིག་གི་རེས་སུ་བཀློད་པའི་མཚམས་རགས།  

རྐྱང་སེར། ར་དྲེལ་སྤུ་མདློག་རྐྱང་པློ་སེར་ཤས་ཆེ་བ།  

རྐྱན། ཇ་ཆང་སློགས་བཏུང་བ་འདྲེན་པའི་སྣློད་ཀི་བེ་བག་ཅིག །ཟངས་རྐྱན། དངུལ་རྐྱན།  

རྐྱན་བུ། ཇ་ཆང་བླུག་སྣློད་ཀི་ཁློག་ལིར་གི་མིང་།  

རྐྱལ། ཆུ་ཀླུང་རྒལ་བའི་རལ། རྐྱལ་རྒྱག་པ། རྐྱལ་རལ།མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཆུ་རལ་དང་འཕན་

འཛིན་ནློ། །

རྐྱལ་གློག་མཐིལ་རྡློལ། ① ཀློ་ཁུག་ཞབས་རྡློལ། རྐྱལ་གློག་མཐིལ་རྡློལ་ནང་དུ་རམ་པ་བླུག་དློགས་

མེད། ② རྒུད་པའམ་ཉམས་པའི་དཔེ། མི་ཚང་རྐྱལ་གློག་མཐིལ་རྡློལ་ཞིག །

རྐྱལ་གིས་ཆུ་ཆེན་ཆློད་པ། ཕློ་རལ་སྣ་དགུའི་གས་ཆུ་རྐྱལ་གི་རལ་ཏེ། ཆུ་རྐྱལ་གི་སྒྱུ་རལ་རིགས་

མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ལ་བརེན་ནས་དྲག་ཏུ་རྒྱུག་པའི་ཆུ་ཆེན་བདེ་བག་ཏུ་གཅློད་ནུས་པ།  

རྐྱལ་འགན་པ། ཆུ་རྐྱལ་གི་འགན་བསྡུར་བེད་པ།  

རྐྱལ་འགློ། [མངློན]མློན་ལུག་ག་སང་།  

རྐྱལ་ཆེན། [མངློན]ཉ་པ།  

རྐྱལ་སྟློང་། ① སྒློ་བ་སྟློང་པ། ② ཕི་རིག་ནང་སྟློང་ཞེས་པའི་དཔེ། ③ ཆང་འཐུང་དང་བ་ངན་གི་

རིགས་བསྒྲུབ་པར་དགའ་བའི་མི།  

རྐྱལ་པ། ཞློ་དང་། འློ་མ་སློགས་བླུག་སྣློད་དུ་ཀློ་རླློན་གིས་ཚེམ་པའི་པགས་པའི་སྒློ་བ་དང་། བང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཁློག་སློགས་ནས་མ་གཤགས་པར་ཧྲིར་པློར་བཤུས་པའི་ལྤགས་ཁུག་གི་མིང་ཡིན། མིང་

གཞན་དུ་རླིད་བུ་དང་། འློ་རྐྱལ། ཆང་རྐྱལ་སློགས་ཟེར། འབློག་པས་འློ་མ་གཡུག་སྟེ་མར་བཟློ་

ས་ཞིག་ཀང་ཡིན།  

རྐྱལ་པ་ཆུ་ཐུབ། བློད་ལློངས་ཡློངས་ཀི་རིའི་ལེབས་སུ་སྐྱེ་བའི་སློ་སྨན་ཞིག་སྟེ། རང་བཞིན་བསིལ་

ཆེ་བ་དང་། ནུས་པ་དུག་སེལ། སྐྲང་པས་འཇགས། གཅིན་པ་བདེ་བ་བཅས་བེད།  

རྐྱལ་བ། [ཐ་དད་པ]རྐྱལ་བ། རྐྱློལ། ཆུའི་ནང་དུ་འཕློ་བཞིན་དུ་འགློ་བ། ཆུ་ཀླུང་རྐྱལ་བ། ཆུ་བློའི་ཚུ་

རློལ་ནས་རྐྱལ་ཏེ་ཕ་རློལ་ཏུ་འགློ་བ།  

རྐྱལ་བུ། རྐྱལ་པ་ཆུང་ངུ་། རའི་རྐྱལ་བུའི་ནང་དུ་སྣུམ་བླུག་པ།  

རྐྱལ་བེད། [མངློན]མློན་ལུག་ག་སང་།  

རྐྱལ་རལ། ཆུ་རྐྱལ་རེད་མཁས་པ། ཁློང་རྐྱལ་རལ་ཆེ་བས་འབི་ཆུ་བཅད་པ་རེད།  

རྐྱལ་རེད། ཆུ་ལ་རྐྱལ་རྒྱག་པའི་རེད་མློ། ཆུ་རིང་ནང་དུ་རྐྱལ་རེད་བེད་པ།  

རྐྱེན། འབས་བུ་སྨིན་པར་བེད་པའི་གློགས་སུ་གྱུར་པའམ་འབས་བུའི་ཁད་པར་སྐྱེད་བེད། འགལ་

རྐྱེན། མཐུན་རྐྱེན། ནད་རྐྱེན། འཆི་རྐྱེན། ཤུགས་རྐྱེན། རྨས་རྐྱེན་གིས་ཤི་བ། རྐྱེན་མང་

འཛོམས་པ། རྐྱེན་མི་ལན་པ། རྐྱེན་ཟད་པ། བཟང་ངན་གི་རྐྱེན་དང་ཕད་ན་བདེ་སྡུག་གང་ཡང་

འབྱུང་།  

རྐྱེན་གློད། བར་ཆད་དང་གློད་ཀ 

རྐྱེན་གི་ཡི་གེ །ལེགས་སྦར་གི་ཨ་ག་མ་དང་། བློད་ཡིག་དབུ་དང་ཤད་ཀི་ཡི་གེ །

  “༄༅”“༄༅། །”ལ་བུ།  

རྐྱེན་གིས། རྒྱུ་མཚན་དེའི་སྟབས་ཀིས།  

རྐྱེན་ངན། གེགས་དང་བར་ཆད། རྐྱེན་ངན་སྡུག་འཁུར་མི་ཁུབ་པ། གློ་བུར་གི་རྐྱེན་ངན་བྱུང་བ།  

རྐྱེན་ངན་གློགས་ཤར། འགལ་རྐྱེན་མཐུན་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པ།  

རྐྱེན་ངན་གློ་རྡེག །རྐྱེན་ངན་གློ་བུར་བྱུང་བའི་དློན། དགེ་བཤེས་ཆློས་གགས་ཀི་དག་ཡིག་ནང་གློ་

རྡེག་གི་གློ་དློན་འདྲློགས་པའམ་སྐྲག་པའི་དློན་ཡིན་པར་གསལ་ཡང་། ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་གི་



  254  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དག་ཡིག་ནང་གློ་རྡེག་ཅེས་པ་གློ་བུར་གི་དློན་ཡིན་པར་བཤད་པ་འདིར་སྐབས་ཐློབ་ཀི་གློ་བ་

གློ་བུར་གི་དློན་ཡིན་པར་སེམས།  

རྐྱེན་ངན་འཕད་པ། མི་འདློད་པ་དང་འཕད་པ།  

རྐྱེན་གཅིག་རློགས། ① རྐྱེན་གཅིག་གིས་རློགས་པ་སྟེ་ཕིའི་ཡུལ་གང་རུང་གཅིག་དང་ཕད་པས་དློན་

གནད་ཤེས་པ། ② [མངློན]རང་སངས་རྒྱས།  

རྐྱེན་ཆགས། གེགས་དང་བར་ཆད། རྐྱེན་ཆགས་བྱུང་བ།བར་ལམ་ནད་གཞིའི་རྐྱེན་ཆགས་སྣེ་

འདློམས་ཀིས་གཟུགས་པློ་མི་བདེ་བ་བྱུང་།  

རྐྱེན་ཆགས་བྱུང་བ། བསམ་ཡུལ་ལ་མེད་པའི་རྐྱེན་ངན་པ་དང་ཆགས་སློ་བྱུང་བ་སྟེ། དཔེར་ན་མི་

གཉིས་རྒྱག་འདྲེ་བྱུང་བའི་བར་དུ་མི་གཞན་གིས་བར་འདུམ་བེད་སྐབས་བར་མི་བེད་མཁན་ལ་

སློག་སྐྱློན་བྱུང་བ་ལ་བུ།  

རྐྱེན་རེད། རྐྱེན་དང་ཕད་པ། བཟང་རྐྱེན་རེད་པ། ངན་རྐྱེན་རེད་པ།  

རྐྱེན་གཉིས། ནང་པའི་ཆློས་ལུགས་ཀི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ཐློག་རྐྱེན་གཉིས་དང་། རྐྱེན་གསུམ། 

རྐྱེན་བཞི་བཅས་ངློས་འཛིན་འཇློག་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཡློད་པའི་ནང་ནས་རྐྱེན་གཉིས་ཞེས་པ་ནི་

རྒྱུ་རྐྱེན་དང་ལྷན་གཅིག་བེད་རྐྱེན་གཉིས་ལ་ཟེར། རྒྱུ་རྐྱེན་ཞེས་པ་གློང་དུ་བཤད་ཟིན་པའི་རྒྱུ་

ཟེར་བ་དེ་ཡིན་ཅིང་། ལྷན་ཅིག་བེད་རྐྱེན་ནི་ས་བློན་ལ་བརེན་ནས་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བར་མཉམ་དུ་

འཛོམས་དགློས་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཏེ་ས་ཞིང་དང་། ཆུ་ལུད། དྲློད་བཅས་ལ་བུ་ཡིན།  

རྐྱེན་བསྟུན་འཕློག་བཅློམ། གཞན་ནློར་ལེན་བདེའི་གློ་སྐབས་བཙལ་ནས་རེད་མཚམས་འཕློག་

བཅློམ་བེད་པ།  

རྐྱེན་ཐུབ་པ། སན་ཐུབ་པའམ། བཟློད་ཐུབ་པ། ངན་པའི་ནད་རྐྱེན་མི་ཐེག་པ། དཀའ་ཚེགས་སྡུག་

བསལ་གི་རྐྱེན་ཐེག་པ།  

རྐྱེན་དྲུག །ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་སུ་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ཁིམས་ཡིག །བཟང་

ལ་དཔའ་དར་དང་། ངན་ལ་ཆད་པ་ལག་ལེན་བསྟར་བའི་ར་ཁིམས་ཀི་དློན་ཚན་རིགས་

གཅིག །༡ གུང་དང་སྟག །༢ ཝ་ཞུ། ༣ ལྷ་ཆློས། ༤ ཐགས་དང་བློན། ༥ ཡིག་ཚངས། ༦ རྐུན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

མ་བཅས་དྲུག་ཡིན་ལ། དེ་ཡང[ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་]ལས དཔའ་བའི་རྐྱེན་དུ་

གུང་དང་སྟག །སར་མའི་རྐྱེན་དུ་ཝ་ཞུ། ཡ་རབས་ཀི་རྐྱེན་དུ་ལྷ་ཆློས། གཡུང་བློའི་རྐྱེན་དུ་

ཐགས་དང་བློན། མཛངས་པའི་རྐྱེན་དུ་ཡིག་ཚངས ངན་པའི་རྐྱེན་དུ་རྐུན་མའློ། ཞེས་གསལ་བ་

འདི་ནི་ལས་ཚན་སློ་སློའི་མི་སྣ་རྣམས་ལ་བཟང་ངན་གི་དབེ་བ་ཕེས་པའི་རགས་སུ་དངློས་པློ་

དང་མིང་གི་སློ་ནས་མཚོན་རགས་རེ་གནང་སྟེ་བཟང་ལ་བསྟློད་བསགས་དང༌། ངན་ལ་དམའ་

འབེབས་བེད་པའི་སློལ་ལུགས་ཤིག་ཡིན།  

རྐྱེན་དྲུང་། [རིང]ས་མི་ཕྱུགས་གསུམ་གི་བདག་གཉེར།  

རྐྱེན་དབང་དུ་སློང་བ། ཤི་བའི་དློན།  

རྐྱེན་ནད་མི་ཐེག་པ། བཙན་ཤེད་བེད་པ་དང་། ཉེས་བརྡུང་གཏློང་བ། དམར་གསློད་གཏློང་བ་སློགས་

བཟློད་མ་ཐུབ་པའི་སྡུག་སྦློང་མློང་མི་ཐུབ་པ།  

རྐྱེན་ཕ་མློས་བག་ཆགས་བཟང་པློ་སད་པ། འགའ་ཞིག་རྒྱུན་དུ་ཆློས་ཀི་ནང་དློན་རྣ་བར་ཐློས་ཀང་

ལག་ལེན་ཐློག་འཁློལ་ཐུབ་ཀི་མེད་ཀང་རྐྱེན་ཆུང་ངུ་ཞིག་ལ་བརེན་ནས་སེམས་གཡློ་འགུལ་

ཐེབས་ཏེ་དད་པ་དང་སྙིང་རེ་སློགས་རང་དབང་མེད་པར་སྐྱེས་ཐུབ་པ་ཡློང་བ་ནི་དེ་སློན་རང་

སེམས་ཐློག་བཞག་པའི་བག་ཆགས་བཟང་པློ་སྟློབས་ཆེ་རུ་སློང་བའི་རགས་མཚན་ཡིན་ཞེས་

གསལ།  

རྐྱེན་འབབ། སྐབས་དང་འཚམ་པར་འབྱུང་བ། རྐྱེན་འབབ་ཡློ་བད།  

རྐྱེན་སྨན། ནད་གསློ་བེད་ཀི་སྨན།  

རྐྱེན་རི། རྐྱེན་སྨན་དང་དློན་གཅིག །

རྐྱེན་བཞི། ① ནད་གང་སློང་བར་བེད་པའི་རྐྱེན་རྣམ་པར་བཞི་སྟེ། དུས་གདློན་ཟས་སྤློད་བཞི་སྟེ། 

དུས་དམན་ལྷག་ལློག་པ་དང་། གདློན་གིས་གློ་བུར་དུ་འཚེ་བ། ཟས་དམན་ལྷག་ལློག་པ། སྤློད་

ལམ་དམན་ལྷག་ལློག་པ་བཅས་སློ། །② རྒྱུའི་རྐྱེན་དང་། དེ་མ་ཐག་རྐྱེན། དམིགས་རྐྱེན། 

བདག་རྐྱེན་ཏེ་བཞི།  

རྐྱེན་ཟླློག །བར་ཆད་སེལ་བ། འགལ་རྐྱེན་ཟླློག་པའི་ཐབས་ལ་འབད།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྐྱེན་རིས། ཆ་རྐྱེན།  

རྐྱེན་རིས་བཅད། མཐུན་རྐྱེན་དང་ལྷ་རིས་གཏན་འཁེལ་བཟློས་པ་ཞེས་པའི་བརྡ་རིང་སྟེ། ལྷ་ཁང་དང་

དགློན་པ་ལ་ཆློས་ཀི་བེད་སློ་སེལ་བར་དགློས་པའི་ས་ཞིང་དང་། ནློར་ཕྱུགས། ཉེར་མཁློའི་ཡློ་

བད་གཞན་དག་བཅས་མཐུན་རྐྱེན། ས་ཞིང་དང་། ནློར་ཕྱུགས་བདག་གཉེར་གསློ་ཚགས་ཀི་

ལས་བེད་མཁན་བན་གཡློག་རྣམས་ནི་ལྷ་རིས་སམ་ལྷ་འབངས་ཡིན།  

རྐྱེན་རིས་བཟང་པློ་བིན་པའི་ཡི་གེ བ་དགའ་གནང་བའི་བཀའ་ཤློག་སྟེ། བཙན་པློ་ཁི་ལེ་སློང་བཙན་

གིས་ཆློས་བློན་ཉང་ཏིང་འཛིན་བཟང་པློར་གནང་བའི་བཀའ་གཙིགས་ཀི་རྡློ་རིང་ཁག་གཉིས་

འབི་གུང་ཞྭ་ལྷ་ཁང་དུ་ཡློད། དེ་དང་འདྲ་བའི་བཀའ་གཙིགས་ཀི་ཡི་གེ་ཆུ་དར་ལ་བིས་པ་ཞིག་

འགློས་ལློ་གཞློན་ནུ་དཔལ་བ་རང་ཉིད་ཀིས་གཟིགས་མློང་ཚུལ་དེབ་སློན་གསལ།  

རྐྱེན་ལམ། མཚོན་འློག་ཏུ་འཆི་བ། རྐྱེན་ལམ་དུ་འདས་པ། རྒྱལ་པློ་རྐྱེན་ལམ་དུ་བཏང་བ། མི་མང་

པློ་རྐྱེན་ལམ་དུ་གྱུར་པ།  

རྐྱེན་ལམ་དུ་བཏང་། རྐྱེན་ངན་པའི་འློག་སློག་སྐྱློན་བཏང་ཐབས་བས་པ།  

རྐྱེན་ལམ་དུ་འདས་པ། གི་ཤི་སློང་བའི་དློན་ཡིན།  

རྐྱེན་ལམ་དུ་ཤློར་བ། རྐྱེན་ལམ་དུ་འདས་པ་དང་དློན་འདྲ།  

རྐྱེན་ས། [རིང]ས་གཞིས།  

རྐྱེན་སེལ། བར་ཆད་མེད་པ་བཟློ་བ།  

རྐྱེན་གསུམ། གཡློ་བ་མེད་པའི་རྐྱེན། མི་རག་པའི་རྐྱེན། ནུས་པའི་རྐྱེན་ནློ །   

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་xlexible ཟེར།  

རྐྱློང་གདན། བར་ཚངས་སབ་ཅིང་ལེབ་བརེགས་བརྒྱབ་ཆློག་པའི་གདན་རིང་ཙམ་ཞིག །

རྐྱློང་པ། ① [ཐ་དད་པ]བརྐྱངས་པ། བརྐྱང་བ། རྐྱློངས། སྣར་བ། རང་ལག་བརྐྱངས་ཏེ་ཉལ། ལག་

པ་ཡར་རྐྱློངས། ཉལ་ས་བྱུང་ན་རྐྱློང་ས་དྲན། ལྷ་ལུང་ལ་འདྲེ་ལག་བརྐྱངས། བརྐྱང་བསྐུམ་

གཉིས་ཐུབ། བརྐྱངས་ཕག །② [མིང་རྐྱང] གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་stretch ཟེར།  

རྐྱློང་རིང་། རྐྱློང་གདན་དང་དློན་གཅིག །

རྐྱློང་ཤད། བ་རྨྱང་ངམ་རང་ལག་རྐྱློང་བ།  

རྐྱློངས། རྐྱློང་བའི་སྐུལ་ཚིག །

རྐྱློལ། རྐྱལ་བའི་སྐུལ་ཚིག །

སྐྱ། ① བ་བེད་ཐ་མི་དད་པའི་ལས་ཚིག །རུ་བ་སྐྱ་ཞེས་པ་གནས་གཞན་དུ་སློར་བའི་དློན་ཡིན། ཟླ་

བ་ལྔ་པར་འབློག་པ་རྣམས་རུ་བ་སྐྱ་བའི་སང་རེད་ལ་བུ། ② ལློ་ལེགས་སྐྱ་རྒྱལ་བ།  

སྐྱ་ཀ སྐྱ་ག་དང་གཅིག །

སྐྱ་སྐྱ། མདློག་དཀར་ཤས་ཆེ་བ་ཞིག །དགུན་དུས་རི་ཐམས་ཅད་སྐྱ་སྐྱར་འགྱུར་བ།  

སྐྱ་ཁ་བརྒྱག །[ཀེ་སྐུ་མདློའི་ཡུལ་སྐད]གཟབ་འཆློས་སྤས་པའི་དློན། ལློ་གསར་དང་དུས་ཆེན་

སློགས་ཀི་སྐབས་སུ་ཚ་རུ་སློགས་གློས་མཛེས་མློ་གློན་པ་ལ་སྐྱ་ཁ་བརྒྱབ་ཞེས་ཟེར།  

སྐྱ་འཆུར། འཆུར་ཁུའམ་སློ་ཁུ་ཡུན་རིང་བསྐློལ་ཏེ་བསྐམས་ནས་བཏློན་པའི་འཆུར་བ་རློ་བཅུད་ཞན་པ།  

སྐྱ་ཁ། ཕུག་རློན་དང་རི་བློང་སློགས་བསད་དེ་ཟ་བའི་བ་ཁའི་རིགས་ཆེ་བ་ཞིག །

སྐྱ་ཁིག་གེ་བ། དཀར་ལམ་མེ་བ། གློད་མར་གི་བཅད་ཁ་སྐྱ་ཁིག་གེར་བསད་འདུག །ཁང་པའི་སློ་

གསར་པ་སྐྱ་ཁིག་གེ་བར་འདུག །

སྐྱ་ཁློམ་ཁློམ། གངས་ཀི་ཁ་དློག་ལ་བུ། ཁ་བ་སྐྱ་ཁློམ་ཁློམ། བ་མློ་སྐྱ་ཁློམ་ཁློམ་ཆགས་པ།  

སྐྱ་འཁློགས། བཀྲག་མདངས་དང་སྣུམ་ཞག་ཉམས་པའ་ིམདློག །བཀྲག་མདངས་ཉམས་ནས་སྐྱ་འཁློགས་

སུ་སློང་འདུག །སྐྱ་ག །མགློ་ནག་ཅིང་གློ་དཀར་པློ་ཅན་གི་བ་ཞིག་སྟེ་བ་ཁ་བློ་ཞིག་གི་མིང་།  

སྐྱ་ག་ལུག་རླིག །དམངས་ཁློད་ཀི་གཏམ་དཔེར་ལ། སྐྱ་གས་ལུག་གི་རླིག་པ་མཐློང་དུས་དེ་ཆད་དུ་

རེ་ནས་རག་པར་ལུག་གི་རེས་དེད་དུ་འགློ་ཞིང་ཡློད་པ་དཔེ་དང༌། བུ་གང་ཞིག་བུ་མློ་ཞིག་ལ་

དགའ་ནས་དེ་ཐློབ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་གང་ཡང་མ་ཚང་ཀང་དེ་ཐློབ་རེ་བེད་པ་དཔེ་ཅན་ཡིན་ནློ། །

སྐྱ་སམ། ཕི་ཐུམ་དང་ཚོན་རི་མེད་པའི་ཤིང་སམ།  

སྐྱ་གེག །མདློག་སྐྱ་ལ་གང་ཡིན་མི་གསལ་བའམ་དྲེག་པ་འཐུག་པློས་གཡློགས་པ་ཞིག་སྟེ། བད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀན་ནད་ཀིས་ཟིན་པའི་ལྕེའི་མདློག་ལ་བུ།  

སྐྱ་རྒྱལ། ① ལློ་ལེགས་ཤིང་འབྲུ་རིགས་མློད་པློར་ཆགས་པའི་མིང་། ② བློན་པློས་རྒྱལ་པློ་ལ་རྒློལ་

བ་ལ་སྐྱ་རྒྱལ་ཞེས་མདློ་སེ་སྟག་རྣའི་བརྡ་ཚིག་ཡིན་པར་བཤད།  

སྐྱ་རྒྱས་པ། སྐྱ་རྒྱལ་བ་སྟེ་སྟློན་ཐློག་ལེགས་ཤིང་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ།  

སྐྱ་རྒྱས་པློ། སྐྱ་ནམ་རྒྱས་པློ་སྟེ། ཐློན་ཁུངས་ལེགས་ཤིང་ཉློ་བ་འབེལ་པློ་ཡློད་པ།  

སྐྱ་རྒྱུགས། ཡིག་ཚད་མ་གཏང་བའི་སློན་ལ་དེ་དང་ཕློགས་མཚུངས་པའི་རྒྱུགས་ཤློག་ཅིག་བཟློ་

ནས་ཚོད་ལའི་ཡིག་ཚད་ཅིག །

སྐྱ་མགློ་དགློན། དགའ་ལན་ཆློས་འཁློར་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་སྐབས་སུ་ཧ་ལམ་

སྤི་ལློ་༡༣༩༦ཙམ་ལ་ཁློམ་ཚ་རྣ་ལུང་ཅན་གིས་གསར་དུ་བཏབ་པར་གགས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྨེ་བ་[ཧུང་ཡློན]རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

སྐྱ་འགིབ། སྐྱ་རིབ་དང་དློན་གཅིག །

སྐྱ་ཆགས། ལས་དང་བ་བ་གང་ཞིག །ཐློག་མའི་འཆར་གཞི་རགས་རིམ་ཙམ་འགློད་ཅིང༌། ཐ་མའི་

ཐག་གཅློད་མ་བས་པའི་སྐབས་ཀི་འཆར་གཞི་དེ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། ཁང་པའི་སྐྱ་ཆགས་

བཞག །ད་ལློ་ཚོང་ཁང་ཞིག་འཛུགས་རྒྱུའི་སྐྱ་ཆགས་བཞག་ཡློད་ལ་བུའློ། །

སྐྱ་ཆད་སློ་ལྡུག །བློད་ཀི་གཏམ་དཔེ་ཞིག །རིང་པ་ཟད་ཅིང་གསར་པ་མ་ཐློབ་པའི་དློན་ཡིན། དཔེ་

དེའི་འབྱུང་གཞི་ནི། དཔྱིད་དུས་བློད་ཀི་འབློག་པའི་ས་ཁུལ་དུ་དགུན་དུས་ཀི་རྩྭ་སྐྱ་རྣམས་ཟད་

ཅིང་དབར་དུས་ཀི་རྩྭ་སློན་ཡང་སྐྱེ་ཐུབ་མེད་པའི་དུས་ཚོད་དེ་ལ་དཔེར་བངས་ནས་བཀློད་པ་

ཞིག་རེད། 

སྐྱ་ཆས། ཁིམ་པའི་གློན་ཆས།  

སྐྱ་ཆིལ་ཆིལ། དཀར་བའི་རྣམ་པ། ཁ་བ་སྐྱ་ཆིལ་ཆིལ་དུ་འབབ། རྦ་རླབས་སྐྱ་ཆིལ་ཆིལ་དུ་གཡློ།  

སྐྱ་ཆེམ་ཆེམ། དཀར་པློ་ལ་མདང་ཞན་པའི་ཚུལ་ཞིག །གནམ་ལ་སྐར་མ་སྐྱ་ཆེམ་ཆེམ་ཤར་བ། 

གངས་རི་ནས་འློད་སྐྱ་ཆེམ་ཆེམ་ཞིག་འཕློ་གིན་འདུག །

སྐྱ་ཆེམ་མེ་བ། དཀར་པློ་འཕློ་ཚུལ། ཤིང་སེ་བའི་མེ་ཏློག་སྐྱ་ཆེམ་མེ་བར་ཤར་འདུག །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྐྱ་ཆློས། ཤློག་བུ་དཀར་པློར་སྣག་ཚས་བིས་པའམ་སྣག་ཚས་སར་བཏབ་པའི་ཆློས་དཔེ།  

སྐྱ་ཉིལ། སྐྱ་ཉིལ་ལེ་བ་སྟེ་དཀར་པློའི་སྣང་ཚུལ་ཞིག །གངས་སྐྱ་ཉིལ་ལེ་བར་འབབ། སྐྲ་སྐྱ་ཉིལ་ལེ་

བར་ཟིང་།  

སྐྱ་ལེམ་མེ། དཀར་པློས་གང་ཚུལ་ཞིག །དཀར་ཡློལ་འློ་མས་སྐྱ་ལེམ་མེར་གང་འདུག །

སྐྱ་བཏང་བ། ནམ་སྐྱ་རེངས་ཤར་བའི་དློན་ཡིན།  

སྐྱ་ཐ་ལ་ལ། དཀར་ཤས་ཆེ་བའི་ཐལ་བ་ལངས་ཚུལ། འཚུབ་སྐྱ་ཐ་ལ་ལ་ལངས་ཟིན་འདུག །

སྐྱ་ཐ་ལེ། རྩྭ་ཆུ་མེད་པའི་ཐང་གི་མདློག །

སྐྱ་ཐང་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།  

སྐྱ་ཐང་ཐང་། ནམ་ལངས་པའི་སྐབས་སྐྱ་མདངས་བྱུང་བ།  

སྐྱ་ཐལ་ལེ་བ། མི་ཕིན་པའི་རང་རེས་སྐྱ་ཐལ་ལེ་བ་གཟིགས་པས་རང་རེས་དེད་དེ་རི་ཁློད་དུ་འབློར།  

སྐྱ་ཐིག །ཁང་པ་སློགས་ཀི་འཆར་འགློད་ཀི་དཔེ་རིས་རགས་རིམ།  

སྐྱ་ཐིང་ཐིང་། གངས་བབས་ནས་དཀར་པློ་ཡུག་ཅིག་ཏུ་མངློན་པ་ལ་བུ།  

སྐྱ་ཐུད། མར་མང་པློ་མེད་པའི་ཐུད།  

སྐྱ་ཐུམ་མེ་བ། དཀར་སྣང་གསལ་ལ་མི་གསལ་བ། སྨུགས་པ་ཆེན་པློའི་ནང་ནས་མིག་གིས་སྐྱ་ཐུམ་

མེ་བ་ཞིག་ལས་གསལ་པློ་མི་མཐློང་།  

སྐྱ་ཐེར་ཐེར། སྐྱེ་དངློས་སློགས་གང་ཡང་མེད་པའི་ས་མདློག་སྐྱ་པློ། ས་སྐྱ་ཐེར་ཐེར།  

སྐྱ་ཐློར། མིག་ལྕིབས་ཀི་ནང་དུ་ཐློར་པ་འབྱུང་བའི་མིག་ནད་ཅིག །

སྐྱ་དར་བ། ① སྐྱ་རྒྱལ་བ་སྟེ་འཚོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་འཛོམས་པློ། ② སྟློན་ཐློག་སྨིན་པ།  

སྐྱ་ལེབས། རིག་ལློགས།  

སྐྱ་མདའ། སྐྱ་རེངས། ནམ་མ་ལངས་གློང་ལ་སྐྱ་དམའ་གཏློང་བ།  

སྐྱ་མདློག །ཐལ་མདློག །

སྐྱ་མདློག་ཚད་༥༠། 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་50gray ཟེར།  

སྐྱ་ན་མུ་ཏུ་དགློན། མིང་གཞན་ཀི་ཀུ་ཁུ་བྱུག་དགློན་ཟེར། 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།  

སྐྱ་ནད། གཉན་རིམས་མ་སྨིན་པའི་སྐབས་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། སྐྱ་ནད་

གཉན་རིམས་མ་སྨིན་པ། རླུང་ངམ་བད་ཀན་རྒྱས་པའི་མིང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ།  

སྐྱ་ནམ་རྒྱས་པློ། ལུང་པའི་ནང་ཟས་གློས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པློ་ཡློད་པ།  

སྐྱ་ནར། རྩྭ་ཞིག་གི་མིང་།  

སྐྱ་པ་ཐློར་རེ་བ་རི་སྐྱ་ཅན། རྩྭ་མེད་པའི་ཞིང་ཁའི་ཤུལ་ཐར་ཐློར་དང་འཇག་མ་མང་པློ་སྐྱེས་པའི་ཐང་

སྟློང་པ།  

སྐྱ་པའི་དགློན། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༤༩༩ལློར་བུམ་པའི་སྐུ་སྐྱབས་སློགས་ནས་

གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་བ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆུ་

ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

སྐྱ་སགས། སགས་སགས་རྐྱང་།  

སྐྱ་སློར་བ། འབློག་པའི་གནས་ཡུལ་སློ་བ།  

སྐྱ་ཕམ། རྒྱལ་པློས་བློན་པློར་རྒློལ་བ་ལ་སྐྱ་ཕམ་ཞེས་མདློ་སེ་སྟག་རྣའི་བརྡ་ཚིག་ཡིན་པར་བཤད།  

སྐྱ་ཕྱུར་ཕྱུར། དཀར་པློའི་རྣམ་འགྱུར། འློ་མ་སྐྱ་ཕྱུར་ཕྱུར། རྒྱ་ལམ་སྐྱ་ཕྱུར་ཕྱུར། ཐལ་འཚུབ་སྐྱ་ཕྱུར་

ཕྱུར་སློགས་ལ་བུ་རྣམས་སློ། 

སྐྱ་ཕེད་སློ་ཕེད། སྤུ་མདློག་དཀར་ནག་ཆ་འདྲེས། དབུ་སྐྲ་སྐྱ་ཕེད་སློ་ཕེད་དུ་གྱུར་འདུག །སྨ་ར་སྐྱ་

ཕེད་སློ་ཕེད།  

སྐྱ་ཕློམ་ཕློམ། དཀར་པློ་རྣམ་པ་འདློན་ཚུལ། རྩྭ་རེར་ཟིལ་པ་སྐྱ་ཕློམ་ཕློམ་ཆགས་པ།  

སྐྱ་འཕམ་པློ། འཚོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་བཟའ་བཏུང་ཞན་པློ།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྐྱ་འཕིངས། [རིང]སྐུད་པའི་སྐྱ་འཛིངས་པ།  

སྐྱ་བ། [ཐ་དད་པ]① བསྐྱས་པ། བསྐྱ་བ། སྐྱློས།  ② སློད་གནས་གཞན་དུ་སློ་བ། རུ་བ་བསྐྱ་བ། 

འབློག་པ་ཞིག་བསྐྱས་པའི་ཤུལ་ན་ཁི་གུ་གསུམ་ལུས་ནས་འདུག །[རིང]③ གྲུ་གཟིངས་སྐུལ་

བེད་དམ་སྐྱློད་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག །གྲུ་སྐྱ། སྐྱ་བ་རྒྱག་པ། སྐྱ་བ་སྐྱློད་པ། ④ ཇ་ཐུག་སློགས་

སྲུབ་བེད་ཀི་ཤིང་རྒྱུག །⑤ སྐྱ་བ་འཛིན། [ཡུལ]མཉན་པ།  

སྐྱ་བུན། ཐལ་འཚུབ་འཕྱུར་བ་ལ་བུའི་སྣང་བ།  

སྐྱ་བློ། ① རབ་བྱུང་མ་ཡིན་པའི་ཁིམ་པ། སེར་མློ་བ་དང་སྐྱ་བློ་ཚང་མ། སེར་སྐྱ་དཔློན་རིགས། 

བཙུན་པ་སྐྱ་སར་བབ་པ། སྐྱ་མིན་སེར་མིན། ② ཐལ་བ་དང་འདྲ་བའི་མདློག་དཀར་ཤས་ཆེ་བ་

ཞིག །③ ས་སྐྱ་བློ། གློས་སྐྱ་བློ་གློན་པ། ཚོན་མདློག་གམ་སྣུམ་རི་མེད་པ། ཟས་སྐྱ་བློ། སགས་

སྐྱ། རམ་སྐྱ། སྐྱ་བཟས་སྐྱ་འཐུང་། སྐྱ་སམ། ཆུ་ལུད་གང་ཡང་མ་སྦར་བར་ས་ཞིང་སྐྱ་འདེབས་

བེད་པ།  

སྐྱ་བློ་སེང་སེང་པློ། མདློག་སྐྱ་བློ་སྣུམ་ཞག་མེད་ཅིང་རིད་པ།  

སྐྱ་བློར་བབས་པ། གྲྭ་པ་ལློག་པ 

སྐྱ་རྦབ། ལུས་ཀི་མེ་དྲློད་ཉམས་པ་སློགས་ལས་བྱུང་བའི་པགས་མདློག་སྐྱ་ཞིང་སྐྲངས་པ་རྦབ་རྦབ་

ཏུ་འབྱུང་བའི་ཆུ་ནད་ཅིག་སྟེ། ནང་གསེས་དབེ་ན་གློ་བ་སྐྱ་རྦབ་དང་། མཆིན་པ་སྐྱ་རྦབ། མཆེར་

བ་སྐྱ་རྦབ། ཆུ་སེར་སྐྱ་རྦབ། རླུང་སྐྱ་རྦབ་བཅས་ལྔ་མཆིས་སློ། །

སྐྱ་རྦབ་ཀི་ནད་རགས། དང་པློ་ཁ་དང་། གདློང་པ། མིག་ལྕིབས། རང་པའི་བློལ་དང་། ངར་གདློང་

རྣམས་སློས་ནས་སྐྲངས་པ་དང་། འགུལ་སྐྱློད་བེད་པའི་ཚེ་དབུགས་རྔམ་ཞིང་གེན་དུ་འདེགས་

པའམ་དབུགས་ཧེ་བ་དང་། སྙིང་ཁ་སྤྲུག་པ། དབུགས་ཀ་དགག་པ། ཁ་ཟས་མི་འཇུ་བ་བཅས་

དང་། ལྕེ་དང་། མཆུ་དང་། སློ་རིལ་སློགས་ཀི་བཀྲག་མདངས་ཡལ་བ། ལུས་སྟློབས་ཆུང་བ། ར་

གཏིང་དུ་བིང་བ། ཆུ་མདློག་སེར ལུས་ཤིན་ཏུ་ངལ་བ་བཅས་སློ། །

སྐྱ་རྦབ་ཀི་ནད་རིགས། སྐྱ་རྦབ་ཀི་རྒྱུ་ནི་བད་ཀན་སྐབས་སུ་བསྟན་པ་དང་གཅིག་ལ། རྐྱེན་ཟས་སྤློད་

མི་འཕློད་པ་དང་། འཇུ་དཀའ་བ་དང་། ཁེང་པློའི་རིགས་སློགས་མ་ཞུ་བའི་རྐྱེན་གིས་དྭངས་མ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཉིད་མཆིན་པའི་གནས་སུ་ལུས་ཟུངས་སུ་འགྱུར་མ་ཐུབ་པས། ངན་ཁག་དང་ཆུ་སེར་རྒྱས་པ་

དེ་རླུང་གིས་གཏློར་ནས་ལུས་ཀུན་ཏུ་ཁབ་པས་ཤ་ལྕགས་སྐྱ་བློར་སྐྲངས་པས་ན་སྐྱ་རྦབ་ཅེས་

ཟེར། དེ་ལ་དབེ་ན་ལྔ་སྟེ། གློ་བའི་སྐྱ་རྦབ་བད་ཀན་དང་ལན་པ། ཆུ་སེར་སྐྱ་རྦབ་ནི་ཤ་པགས་

མཚམས་སུ་ཁབ་པ། རླུང་གི་སྐྱ་རྦབ་སྙིང་དང་སློག་ར་ལ་གནས་སློ། །

སྐྱ་རྦབ་རིགས་ལྔ། ༡གློ་བའི་སྐྱ་རྦབ། གློ་མང་། ལུད་པ་ཁག་ཅན་འབྱུང་། ལྦུ་སློབ་ལུ། ༢ མཆིན་པའི་

སྐྱ་རྦབ། མིག་སྤིན་དང་། ཤ་མདངས་དང་། དྲི་ཆུ་རྣམས་མདློག་སེར་པློར་འློང་། ༣ མཆེར་པའི་

སྐྱ་རྦབ། ལློ་བ་སློས། ཤིག་མང་པློ་ཉློབ། ལྕེ་དང་མཆུ་མདློག་རྣམས་སྐྱ་བློར་ཆགས། ༤ ཆུ་སེར་

སྐྱ་རྦབ། ཟ་འཕྲུག་བེད། ཕློ་མློའི་མཚན་མའི་གཅིན་ལམ་ཁ་སྐྲངས། ༥རླུང་གི་སྐྱ་རྦབ། གཉིད་

ཆུང་། སྐྲངས་པ་གསློབ་ལ་རེས་ཆེ་རེས་ཆུང་སློགས་འཕེལ་འགིབ་ཆེ།  

སྐྱ་བ། ཁ་དློག་དཀར་པློ་ཡིན་པའི་བ་བློ་སྟེ། འབྲུ་རིགས་ཤིག །

སྐྱ་འབེལ། སྐྱ་སྟེ་ཁང་པའི་རིག་པའམ་གང་ལ་གློ་སྟེ། སྐྱ་འབེལ་ནི་གང་འབེལ་བའི་དློན་ཏེ་ཁིམ་

མཚེས་ལའང་འདུག །དཔེར་ན་ང་ཚོ་གློང་པ་སྐྱ་འབེལ་རེད་ལ་བུའློ། །

སྐྱ་མ། སྐུད་པ་སྐྱ་མང་གི་ཡ་གཅིག་གམ་རང་གཅིག །སྐྱ་མ་འཛིངས་པ། ཐག་པ་སྐྱ་གཉིས་མ།  

སྐྱ་མིང་། རབ་ཏུ་མ་བྱུང་གློང་ངམ་གྲྭ་བ་མ་བས་གློང་གི་མིང་།  

སྐྱ་མིན་སེར་མིན། དེ་སློན་གྲྭ་པ་བེད་མློང་ཞིང་རེས་སུ་བཟའ་ཚང་བུ་ཕྲུག་སློགས་ཡློད་ཀང་མུ་

མཐུད་ནས་གྲྭ་ཆས་གློན་ཏེ་ཆློས་ལུགས་ཀི་བེད་སློ་ཁག་ལ་ཞུགས་མཁན་གས།  

སྐྱ་མེར་རེ། དཀར་པློའི་རིགས་བྱུར་བུར་གང་ཚུལ།  

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

དབིན་སྐད་དུ་liiac ཟེར།  

སྐྱ་མི། [རིང]ར་པའམ་སྐྱ་མི།  

སྐྱ་ཙ་རེ། མདློག་དཀར་ཞིང་འཛར་འཛར་རམ་ནར་ནར་གི་ཚུལ་དུ་འབབ་པ། ཁ་ཆུ་སྐྱ་ཙ་རེར་འཛག་

པ། འློ་མ་སྐྱ་ཙ་རེར་འཛག་པ།  

སྐྱ་ར། ① ཁིམ་གི་བུ་རྒན་པས་མི་སྐྱ་བེད་རྒྱུའི་རིགས། ② ར་བའི་མི་ཁློངས།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྐྱ་ར་ཕིར་སློག །གྲྭ་བ་ལློག་རེས་ར་བའི་མི་བདག་གི་ཁིམ་ཁློངས་སུ་རང་སློག་བས་པ།  

སྐྱ་ར་རང་བདག །གྲྭ་པ་ལློག་ཀང་མི་བདག་དགློན་པ་དེ་རང་གིས་བེད་པ།  

སྐྱ་རི། ནློར་ཕྱུགས་ཀི་གློ་ནད་འགློག་ནུས་པའི་སྨན་སྦློར་སྐྱ་རྩྭ། གཟན་པ་སྐམ་པློ།  

སྐྱ་ཚད་ཁབ་ཁློངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་gray scale ཟེར།  

སྐྱ་ཚར། རྒྱབ་ཤ་མེད་པའི་པགས་ཚར།  

སྐྱ་ཚོན། དཀར་མློ་མང་ཙམ་བསེས་པའི་སྐྱ་ཤས་ཆེ་བའི་ཚོན་རྣམས་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། ལི་སྐྱ་དང་

དམར་སྐྱ་ལ་བུའློ། །

སྐྱ་ཚོས། མདློག་དཀར་བའི་ཚོས།  

སྐྱ་རས། ཐལ་རྡུལ་དང་སྨུག་པ་སྤིན་དཀར་ལ་སློགས་པ་ཁ་དློག་སྐྱ་བློའི་རྡུལ་རས་ཞིག་ལ་གློ །

སྐྱ་ཞྭ། ① ཚོས་གཞི་དང་རྒྱན་རིས་མེད་པའི་ཞྭ་མློ། ② ཁིམ་པའི་ཞྭ་མློ།  

སྐྱ་ཟད་སློ་རྡུགས། རྩྭ་རིང་སྐྱ་བློའི་རིགས་ཟད་ནས་རྩྭ་གསར་སློན་པློ་ཡང་སྐྱེ་མ་ཐུབ་པའི་སྐབས། 

དཔྱིད་དུས་འབློག་པའི་ས་ཁུལ་དུ་སྐྱ་ཟད་སློ་རྡུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་མཐློང་།  

སྐྱ་ཟན། ཤ་མར་སློགས་ཞག་ཚི་མེད་པའི་ཟས་རིགས།  

སྐྱ་ཟས། ཞག་ཚིལ་མི་ལན་པའི་ཟས།  

སྐྱ་བཟློ། ཁང་སྒློམ་ལ་བུའི་བཟློ་དབིབས་རགས་པ།  

སྐྱ་ཡུས་དགློན་པ། སྨ་ར་གྲུབ་ཆེན་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་

བ་ཡན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

སྐྱ་ཡུས་བེད། ཞིང་པས་ལློ་ཏློག་སྐྱེ་བུད་མྱུར་བའི་ཆེད་དུ་ར་བར་ཅུང་ཟད་འགུལ་བའི་ཞིང་ས་བརློ་

བའི་ལས་ཀི་མིང་།  

སྐྱ་ཡློ་རེ་བ། དཔངས་མཐློ་ལ་མདློག་དཀར་བའི་གཟུགས་སྣང་ཞིག །གངས་རི་སྐྱ་ཡློ་རེ་བ། མཆློད་

རེན་སྐྱ་ཡློ་རེ་བ།  

སྐྱ་ཡློར་ཡློར། མདློག་དཀར་ཞིང་གསལ་ལ་མ་གསལ་བའི་ཚུལ། སྣང་བ་སྐྱ་ཡློར་ཡློར།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐྱ་རགས། བློད་ཀི་བ་ཆེན་དང་དཔློན་ཆེན་སློགས་དཔློན་གཡློག་ལས་ཚན་ཆེ་ཆུང་མང་པློ་རར་

བཞློན་ནས་ས་ཕིའི་གློ་རིམ་བས་ཏེ་འགློ་བའི་མིང་སྟེ་མདུན་ནས་དཀིལ་བར་ལས་ཚན་ཆུང་

རིམ་ནས་ས་ཕི་བས་ཏེ་འགློ་བ་དང་། དཀིལ་ནས་མཇུག་བར་གློ་གནས་མཐློ་དམན་གི་རིམ་པ་

གཞིར་བཟུང་སྟེ་འགློ་བའི་སློལ་ཡློད་པ་དེ་ལ་ཞེ་ས་བས་ན་ཆིབས་རགས་ཟེར།  

སྐྱ་རིབ། ① འློད་སྣང་མི་གསལ་བ། ② མིག་གི་རྒྱལ་མློའི་སྟེང་འགིབ་བེད་དཀར་པློས་གཡློགས་

ནས་མིག་ལམ་གི་གཟུགས་རྣམས་རབ་རིབ་ཏུ་གྱུར་ཏེ་གསལ་བར་མི་མཐློང་བའི་དློན།  

སྐྱ་རིམས། རིམས་ནད་མ་སྨིན་པའི་སྐབས།  

སྐྱ་རིས། ཧ་ལམ་ཙམ་བིས་པའི་རི་མློའམ་ཞྭ་སྨྱུག་དང་སློལ་པིར་ལ་བུས་བིས་པའི་རི་མློ། རས་

གཞིའི་སྟེང་དུ་ཐློག་མའི་སྐྱ་རིས་བིས་ཟིན།  

སྐྱ་རིས་ཆློད་པ། ཤེས་བ་སློགས་ལམ་ཙམ་ཤེས་པ། ནམ་ལངས་ནས་མིག་གིས་ཡུལ་གསལ་

ཐུབ་པའི་དློན།  

སྐྱ་རེངས། ནམ་ལངས་ཁར་ཤར་ཕློགས་ཀི་ནམ་མཁར་ཤར་བའི་ཉི་འློད། ཁི་གདུགས་འློད་ཀིས་མ་

དེད་ན། སྐྱ་རེངས་ཀི་མདུན་ནས་མུན་པ་རང་དབང་མེད་པར་བློས་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་

ཁྱུང་སློན་སྐྱེས་དང་། ཉི་མའི་ཁ་ལློ། འློད་སྲུངས། བརླ་མེད་བཅས་སློ། །

སྐྱ་རེངས་སྐར་མ། ཐློ་རེངས་སྐར་ཆེན་ཏ་ེཞློགས་པ་ས་པློར་ཤར་ཕློགས་ནས་འཆར་བའ་ིསྐར་ཆེན་ཞིག །

སྐྱ་རེངས་ཐ་མ། ནམ་ལངས་ཁའི་སྐྱ་མདའ་སྟེ་ནམ་མཁའ་དམར་སྐྱར་སྣང་བའི་མདློག་འཆར་སྐབས།  

སྐྱ་རེངས་དང་པློ། ཐློ་རེངས་ཤར་དུས་སམ། ནམ་མཁའི་སློ་སྐྱར་སྣང་བའི་མདློག་འཆར་སྐབས། སྐྱ་

རེངས་དང་པློའི་སྣང་བ་མཐའ་གྲུར་ཁབ།  

སྐྱ་རེངས་དང་པློའི་སྣང་བ། ནང་བསྟན་ཆློས་ལུགས་ཀི་འདུལ་བའི་གཞུང་རྣམས་ལས་ཉིན་ཞག་

གཅིག་ལ་ཉིན་མློའི་ཆ་བཅུ་བཞི་དང་། མཚན་མློའི་ཆ་བརྒྱད་བཅས་ཆ་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་སུ་ཕེ་

བའི་ནང་གསེས་ཉིན་མློའི་ཆ་དང་པློ་ལ་སྐྱ་རེངས་ཟེར་ཞིང་། [འདུལ་བ་འློད་ལན]ལས། སྐྱ་

རེངས་དང་པློ་ནི། རང་ཉིད་གནས་སའི་ཡུལ་དེའི་ཤར་ཕློགས་ཀི་ནམ་མཁར་སྐྱ་མདངས་ཅུང་

ཟད་སེབས་ཤིང་། དེའི་ཐད་ཀི་ནམ་མཁར་ཡློད་པའི་སྐར་མ་རྣམས་ཀི་འློད་མདངས་ཉམས་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

དེ་ཡིན།  

སྐྱ་རེངས་བར་པ་ནི། རང་ཉིད་གནས་སའི་ཡུལ་དེའི་ཤར་ཕློགས་ཀི་ནམ་མཁར་དམར་མདངས་

ཅུང་ཟད་སེབས་ཤིང་། རྒྱུ་སྐར་འློད་ཆེ་བ་རྣམས་ཀི་འློད་མདངས་ཉམས་པའི་དུས་དེ་ལ་ཟེར།  

སྐྱ་རེངས་གསུམ་པ་ནི། རང་ཉིད་གནས་སའ་ིཡུལ་དེའ་ིནམ་མཁར་སྐར་མ་འློད་ཆ་ེབ་ཐར་ཐློར་ཙམ་མཐློང་

རྒྱུ་ཡློད་པ་ལས། སྐར་མ་གཞན་དག་མཐློང་རྒྱུ་མེད་པར་གྱུར་པའ་ིདུས་དེར་ཡིན། ཞེས་གསུངས།  

སྐྱ་རེངས་བར་མ། ནམ་མ་ལངས་གློང་ཤར་ཕློགས་ཀི་ནམ་མཁར་དམར་སྐྱའི་གདངས་ཕློག་པའི་དུས།  

སྐྱ་རེངས་ཤར། སྤིར་བཏང་སྐྱ་རེངས་ལ། སྐྱ་རེངས་དང་པློ་དང་། བར་པ། ཐ་མ་གསུམ་ཡློད་ཀང་། 

འཇིག་རེན་ཡློངས་གགས་ཀི་ཤློད་སློལ་ལ་ཡློད་པའི་སྐྱ་རེངས་ཤར་བ་ཞེས་པ་དེ་སྐྱ་རེངས་དང་

པློ་ཤར་བ་ལ་གློ་དགློས།  

སྐྱ་རེངས་གསུམ། ནམ་མཁར་སྐར་མ་འློད་ཆེ་བ་ཐར་ཐློར་ཙམ་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད་པ་ལས། སྐར་མ་

གཞན་དག་མཐློང་རྒྱུ་མེད་པར་གྱུར་པའི་དུས་དེར་ཡིན།  

སྐྱ་ལ་སློ་འབར། ① མི་ངན་དང་འགློགས་འདྲིས་བེད་པ། མ་རབས་ཀི་མི་དང་སྐྱ་ལ་སློ་འབར་གི་ངན་

སྦྲེལ་མ་བེད། ② འཁིས་ནས་སློད་པའམ། གཞན་ལ་རེན་པ། རང་མགློ་རང་འདློན་མ་གཏློགས་

སྐྱ་ལ་སློ་འབར་བེད་མི་དགློས།  

སྐྱ་ལུད། ལུད་ཚོ་པློ་མིན་པ།  

སྐྱ་ལེབ། ① སློག་ཆགས་རངས་པ་སལ་རལ། ②གྲུའི་མཇུག་ཏུ་བཙུགས་པའི་གྲུ་ཁ་ལློ་སྒྱུར་བེད་

ཤིང་ལེབ་མློ།  

སྐྱ་ལློག་སློ་ལློག །[ཡུལ]ཚོས་མདློག་དཀར་མིན་སློ་མིན། གློན་པ་སྐྱ་ལློག་སློ་ལློག་ཅིག་གློན་འདུག །

སྐྱ་ལློག་པ། བཀའ་ལློག་པའི་ཞེ་ས།  

སྐྱ་ལློང་ལློང་། སྤིན་དང་ཐལ་བ་སློགས་གེན་དུ་འཕྱུར་ཚུལ་གི་རྣམ་པ་ཞིག །

སྐྱ་ཤར། འབྲུམ་བུ་དཀར་པློའི་ནད་ཀི་མིང་།  

སྐྱ་ཤར་ཤར། དཀར་པློའི་འློད་མདངས། ཟླ་བའི་འློད་མདངས་སྐྱ་ཤར་ཤར་འཕློ།  

སྐྱ་ཤས་ཚོན། ཞིབ་བིས་རི་མློའི་ཐློག་ནས་བ་དང་མེ་ཏློག་འབི་བར་སྤློད་པའི་ཐབས་ཤེས་ཀི་རིགས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤིག་ཡིན། མཚོན་བེད་བ་ཐབས་མང་ཆེ་བ་ནི་བཅད་བརྒྱབ་རེས་སུ་ཚོན་མདངས་བེད་དགློས།  

སྐྱ་སང་། དཀར་རྐྱང་གི་སྣང་ཚུལ་ཞིག །དྲི་ནློག་ཆུ་ལ་བཀྲུས་ནས་སྐྱ་སང་ངེར་ལངས་པ།  

སྐྱ་སང་ངེ་བ། མདློག་དཀར་ཞིང་གཙང་བའི་མངློན་ཚུལ་ཞིག །ཟླ་འློད་སྐྱ་སང་ངེར་ཤར་བ། དབར་

གློས་སྐྱ་སང་ངེ་བ་ཞིག་གློན་འདུག །

སྐྱ་སང་སང་། ① མདློག་དཀར་ཤས་ཆེ་ཞིང་གཙང་བའི་སྣང་ཚུལ། ② [རིང]གཟི་གདངས་ཉམས་པ།  

སྐྱ་སེང་། སྐྱ་སང་དང་གཅིག །

སྐྱ་སེང་བུ་ལྔ། སློན་དུས་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་མུ་ནེ་འཇིག་རེན་འདིར་མ་བློན་གློང་གི་ལློ་བརྒྱ་ཕག་མང་

པློའི་སློན་ལ་རྒྱ་གར་དུ་བྱུང་བར་གགས་པའི་རྒྱལ་པློ་སྐྱ་སེང་གི་བུ་ལྔའི་ལློ་རྒྱུས་བཤད་སློལ་

ཡློད་པ་དེ་ཡིན།  

སྐྱ་སེར། ① སེར་སྐྱ་སྟེ་མི་སྐྱ་དང་གྲྭ་པ། ② མདློག་དཀར་སེར།   

སྐྱ་སེར་གཉིས། མི་སྐྱ་དང་གྲྭ་པ་གཉིས།  

སྐྱ་སློབ་སློབ། ངློ་བློ་སློབ་ལ་མདློག་སྐྱ་བ། སྐྲ་མདློག་སྐྱ་སློབ་སློབ།  

སྐྱ་སབ་པློ། འཚོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་འཚོལ་ཁུངས་དཀློན་པློ། རང་གི་ཐློན་སྐྱེད་མ་བས་ན་འཚོ་བ་སྐྱ་སབ་

པློ་ཡློང་།  

སྐྱ་གསལ་བ། ནམ་ལངས་པ།  

སྐྱ་གསློབ། ① མདློག་སྐྱ་བློ་བཀྲག་མདངས་མེད་པ། ② སྐྱ་སློབ་སློབ་དང་དློན་གཅིག །

སྐྱ་བསང་། སྐྱ་སང་དང་གཅིག །

སྐྱ་བསངས། སྐྱ་སང་དང་གཅིག །

སྐྱ་བསེང་། སྐྱ་སང་དང་གཅིག །

སྐྱ་ལྷག །འབྲུ་རམ་གི་ལྷག་མ།  

སྐྱ་ལྷག་གེ་བ། མདློག་དཀར་པློ་བཀྲག་མེད་པ། ངློ་སྐྱ་ལྷག་གེ་བ་དེ་ནད་གཅློང་ཡློད་པའི་རགས་རེད།  

སྐྱ་ལྷམ། ① ཚོས་མེད་པའི་ལྷམ། ② མི་སྐྱའི་ལྷམ།  

སྐྱ་ལྷེབ་བེ། མདློག་དཀར་ཞིང་ལྷེབ་ལྷེབ་ཀིས་དལ་པློར་འགུལ་ཚུལ། ནགས་ཚལ་མཚམས་ན་དར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ལྕློག་ཅིག་སྐྱ་ལྷེབ་བེར་ཡློད་པ་གཟིགས།  

སྐྱག །① སྐྱག་པ་ཡི་ཚིག་བསྡུས་པ། ② སྐྱ་ཀ་ཡི་ཚིག་བསྡུས་པ་སྟེ། སྐྱ་ཀའི་ཚང་ལ་སྐྱག་ཚང་ཟེར་བ།  

སྐྱག་ཁང་། གཅིན་སྐྱག་གཏློང་སའི་ཁང་པ། གསང་སྤློད་དང་། ཆབ་ཁང་རྣམས་དློན་གཅིག །

སྐྱག་རྒྱབ་རློང་བྱུག །སྐྱག་པའི་རྒྱབ་ལ་རློང་པ་བྱུག་སྟེང་འགེབ་སྲུང་བེད་པ་སྟེ་དཔེར་ཞིག །རྫུན་མ་

གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཕན་ཚུན་འགེབ་སྲུང་གི་རློགས་རམ་བེད་པའི་དློན།  

སྐྱག་དློང་། སྐྱག་པ་མང་པློ་ཡློད་པའི་ས་དློང་།  

སྐྱག་པ། བཤང་ལམ་ནས་དློར་བའི་ཟས་སྙིགས། མི་སྐྱག །ཁི་སྐྱག །སྦྲང་སྐྱག །སྐྱག་པ་ཤློར་བ། 

མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁབ་ལན་དང་། རྟུག་པ། ལློ་སྙིགས། དྲི་ཆེན། འདློར་བ། ཕི་ས། མི་གཙང་

བ། བཤང་བ་བཅས་སློ། །

སྐྱག་རྫུན། དངློས་འབེལ་མིན་པའི་སྐད་ཆ། སྐྱག་རྫུན་མ་ཤློད།  

སྐྱག་ཟན། ཁེལ་མེད་དང་ནུས་པ་ཞན་པའི་མི་སིག་དམློད་བེད་པའི་ཚིག །དཔེར་ན། ཕ་རྒློད་པློ་ཤ་

གཟན་ལ་བུ་ཁྭ་ཏ་སྐྱག་ཟན་སྐྱེས་ལ་བུའློ། །

སྐྱག་ལང་། གློམས་གཤིས་ངན་པ། ཁློད་མི་རྒློད་སྐྱག་ལང་སློང་ལེ་རེད། སྐྱག་ལང་ལ་ཤློར་བ།  

སྐྱང་ནུལ། [རིང]ཞལ་བ།  

སྐྱང་ནུལ་གྲུགས་པ། [རིལ]ཞལ་བ་གློག་པ།  

སྐྱང་འཕེས། གངས་གནས་ཤིག །

སྐྱང་རེ་དགློན། དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་སྐྱང་རེ་བ་མའི་མཚམས་ཁང་ཡིན། རེས་སུ་དགེ་ལུགས་

པའི་དགློན་ཆུང་ཞིག་ཆགས། དགློན་ཤུལ་དེ་སྤི་ལློ་༡༩༨༤ ལློར་ཆུ་མཛོད་གསར་སྐྲུན་སྐབས་

མེད་པར་ཆགས། སློན་གི་དགློན་པའི་གནས་ཡུལ་ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་མང་

ར་རློང་[ཀློས་ནན་རློང་]ཁློངས་སུ་ཡློད།  

སྐྱང་ཚང་དགློན། བཀྲ་ཤིས་གཡུང་དྲུང་གིང་དང་ས་སྐྱིད་སྐྱང་ཚང་བཀྲ་ཤིས་གཡུང་དྲུང་གིང་ཞེས་

ཀང་གགས། རབ་བྱུང་གཉིས་པ་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༡༠༣དང་ས་གང་སྤི་ལློ་༡༡༠༩ལ་གྲུབ་ཆེན་

སྐྱང་འཕགས་ནམ་མཁའ་གཡུང་དྲུང་ནས་སར་གི་དགློན་རིང་ཐློར་བུ་རྣམས་སར་གསློ་བས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

སྐྱབས། ① སྲུང་བ་པློ་དང་རེ་བ་བ་ཡུལ། མགློན་སྐྱབས། གཏན་གི་སྐྱབས། གནས་སྐབས་ཀི་

སྐྱབས། འཇིག་རེན་སྐྱབས་མགློན། སྐྱབས་འགློ། སྐྱབས་འཇུག །སྐྱབས་གནས། སྐྱབས་སུ་

བསྟེན་པ། ② ཁུར་དཀར་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག །

སྐྱབས་ཀི་སྦིན་པ། མི་འཇིགས་པ་སྐྱབས་ཀི་སྦིན་པ་དང་དློན་གཅིག །

སྐྱབས་སྒིལ། སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་བའི་ཡི་གེ་སྒིལ་བེད་ཀི་ཁ་བཏགས།  

སྐྱབས་མགློན། ① སྐྱབས་སུ་འགློ་སའི་མགློན་ཏེ་སྐྱློབ་མཁན་ནམ་རེ་བ་བ་ཡུལ་གི་མགློན་པློ། 

འཇིག་རེན་གི་སྐྱབས་མགློན། ② བ་སྤྲུལ་ཁག་ལ་འབློད་པའི་ཆེ་མིང་།  

སྐྱབས་མགློན་རྒྱལ་སིད་རྣམ་གཉིས། ས་དུས་བློད་དུ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་དང་སིད་སྐྱློང་གཉིས་ལ་འབློད་

པའི་ཞེ་སའི་ཚིག་ཡིན།  

སྐྱབས་མགློན་སྦུག །བློད་གཞུང་གི་རྒྱུན་སྤློད་ཡིག་རིགས་ནང་ཏཱ་ལའི་བ་མ་རིན་པློ་ཆེར་སྐྱབས་

མགློན་སྦུག་ཅེས་སྟབས་བདེའི་སློ་ནས་བརློད་ཚུལ་ཞིག་ཡིན།  

སྐྱབས་མགློན་རེ་ཤློད། སྐྱབས་མགློན་རྒྱལ་སིད་རྣམ་གཉིས་དློན་གཅིག །

སྐྱབས་མགློན་གསློལ་ལྕློག་སྟེང་། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་སེར་གི་སྐུ་ཆས་བདག་གཉེར་བེད་མཁན་མཛོད་

སྦུག་ཟེར་བ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ལ་ཞེ་ས་བས་པའི་ཚིག །

སྐྱབས་འགློ། གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་འཇིགས་པ་དང་སྡུག་བསལ་ལས་སྐྱློབ་པའི་ཆེད་དུ་

བ་མ་དཀློན་མཆློག་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པས་བརེན་ཅིང་གསློལ་བ་འདེབས་པའློ། །

སྐྱབས་འགློ་སྒའི་དློན། ཤཱ་ར་ཎཾ་གཙྪཱ་མི་ཞེས་བ་བ་སྐྱློབ་པས་ན་སྐྱབས། དེ་ལ་རེན་པར་བསྙེན་པས་

ན་འགློ་བའློ། །

སྐྱབས་འགློའི་མཚན་ཉིད། ཡུལ་མཆློག་ལ་བརེན་པར་ཁས་ལེན་པའློ། །

སྐྱབས་འགློ་བདུན་ཅུ་པ། དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགློ་བ་སྟློན་པའི་གཞུང་སློབ་དཔློན་ཟླ་

བ་གགས་པས་མཛད་པ་ཞིག །

སྐྱབས་འགློ་བཞི་སྐློར། བ་མ་དང་། སངས་རྒྱས། ཆློས། དགེ་འདུན་བཞི་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི།  



  269  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྐྱབས་འགློ་སེམས་སྐྱེད། སྐྱབས་འགློ་བཞི་སྐློར་དང་སེམས་བསྐྱེད་ཚད་མེད་བཞི་ལན་ནམ། ཡང་

ན་སྐྱབས་འགློ་དང་སེམས་བསྐྱེད་ཀི་ཚིག་མཉམ་དུ་ཡློད་པ་ལ་བུའློ། །

སྐྱབས་འགློའི་དགེ་བསྙེན། དཀློན་མཆློག་གསུམ་སྐྱབས་སུ་འཛིན་པའི་དགེ་བསྙེན།  

སྐྱབས་འགློའི་སློམ་པ། སློམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞི་རེན་དུ་གྱུར་པ་སངས་རྒྱས་དང་། ཆློས་དང་། 

དགེ་འདུན་བཅས་ལ་སྐྱབས་འགློ་ཞིང་། དེའི་དགག་སྒྲུབ་ཀི་བསབ་བ་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་

བར་ཁས་བངས་པ།  

སྐྱབས་འགློའི་བསབ་བ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་སྐྱབས་འགློ་གསུམ་ལ་དགག་པའི་

བསབ་བ་གསུམ་དང་། སྒྲུབ་པའི་བསབ་བ་གསུམ། ཐུན་མློང་གི་བསབ་བ་གསུམ་བཅས་ཡློད། 

དང་པློ། དགག་པའི་བསབ་བ་ཞེས་པ་ནི་ངེས་པར་དུ་སང་དགློས་པའི་བསབ་བ་སྟེ། ༡ སངས་

རྒྱས་ལ་སྐྱབས་བཅློལ་ནས་འཇིག་རེན་གི་ལྷ་འདྲེ་སློགས་ལ་སྐྱབས་བཅློལ་མི་རུང་བ། ༢ ཆློས་

ལ་སྐྱབས་སུ་སློང་ནས་སེམས་ཅན་གཞན་ལ་གནློད་འཚེ་མི་བེད་པ། ༣ དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་

སུ་སློང་ནས་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་པའི་ལ་བ་དང་མི་མཐུན་པའི་མི་ལ་བློ་གཏད་བཅློལ་མི་

རུང་བ་བཅས་ཡིན།  

གཉིས་པ་། སྒྲུབ་པའི་བསབ་བ་ནི། ངེས་པར་དུ་ལག་བསྟར་བ་དགློས་པའི་བསབ་བ་སྟེ། ༡ སངས་

རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་སློང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་རྒྱུ་ཆ་དང་། བཟློ་དབིབས་ངན་པ་

དང་། སྐུ་གཟུགས་ཞིག་རལ་སློང་འཕློ་ཡན་ཆད་ལ་སངས་རྒྱས་དངློས་ཀི་འདུ་ཤེས་བཟུང་

དགློས་པ། ༢ ཆློས་ལ་སྐྱབས་སུ་སློང་ནས་ཆློས་ཀི་ནང་དློན་ལན་པའི་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་ལ་ཡང་

ཆློས་དཀློན་མཆློག་དངློས་ཀི་འདུ་ཤེས་འཇློག་དགློས་པ། ༣ དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་སློང་

ནས་དགེ་འདུན་གི་རགས་ཙམ་འཛིན་པ་ཡན་ཆད་ལ་ཡང་མ་གུས་པ་སློང་བ་བཅས་ཡིན། 

གསུམ་པ། ཐུན་མློང་གི་བསབ་བ་ནི་དཀློན་མཆློག་གསུམ་སྤིའི་བསབ་བ་སྟེ། ༡ དཀློན་མཆློག་

གསུམ་གི་ཡློན་ཏན་དྲན་པའི་སློ་ནས་ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་སྐྱབས་སུ་འགློ་བ། ༢ དཀློན་

མཆློག་གསུམ་གི་བཀའ་དྲིན་དྲན་པའི་སློ་ནས་ཅི་ཟ་ཅི་འཐུང་གི་ཕུད་ནས་མཆློད་པ་འབུལ་བ། 

༣ སྐྱབས་འགློའི་ཕན་ཡློན་དྲན་པའི་སློ་ནས་རང་ཉིད་ཀིས་སྐྱབས་སུ་འགློ་ཞིང་གཞན་སྐྱབས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འགློ་ལ་འགློད་པ་དང། བ་བ་ཆེ་ཆུང་གང་བེད་མཆློག་གསུམ་ལ་བློས་བཀལ་ནས་བེད་པ་

བཅས་ཡིན།  

སྐྱབས་འགློའི་བསབ་བ་གསུམ། དགག་པའི་བསབ་བ། སྒྲུབ་པའི་བསབ་བ། དགག་སྒྲུབ་ཐུན་མློང་

གི་བསབ་བ་བཅས་སློ། །

སྐྱབས་དངློས། ཆློས་འགློག་བདེན་དང་། ལམ་བདེན།  

སྐྱབས་གཅིག་པུ། སྐྱབས་གནས་མཐར་ཐུག་པ་སངས་རྒྱས་དཀློན་མཆློག་ཁློ་ན་ལ་ཟེར།  

སྐྱབས་གཅའ། སྐྱབས་སུ་བསྟེན་པ།  

སྐྱབས་བཅློལ། གཞན་ལ་སྐྱབས་ཀི་རེ་བ་འཆློལ་བ།  

སྐྱབས་ཆེ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། ཉམས་ལེན་གཙོ་བློ་གཅློད་ཡུལ་བ་

ལ་བེད། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་

མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

སྐྱབས་ཆེ་ཕན་བདེ། དུས་རབས་ཉི་ཤུའི་པའི་ནང་མཚུར་ལུགས་རིས་སློལ་འཛིན་པའི་མི་སྣ་མཚོན་

བེད་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན། ཁློང་ནི་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༩༡༩ལློར་སེ་དགེའི་ནུབ་

བརྒྱུད་སྐྱབས་ཆེའི་འབློག་སེ་ནང་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ཁུ་བློ་སྐྱབས་ཆེ་ཡློན་ཏན་རྣམ་རྒྱལ་

དང་ལྷན་དུ་དཔལ་སྤུངས་དགློན་དུ་ཕེབས། སུམ་རགས་དག་གསུམ་དང་། རིས་དཀར་ནག་

སློགས་ཐུན་མློང་གི་རིག་གནས་རྣམས་ལ་མཁས་པར་སྦངས། མི་རིང་བ་དཔལ་སྤུངས་དགློན་

པའི་རིས་པའི་ཐློབ་འགན་བཞེས། སི་ཏུ་པདྨ་དབང་མཆློག་རྒྱལ་པློ་གཙོས་པའི་དཔལ་སྤུངས་

དགློན་པའི་བ་སྤྲུལ་རྣམས་ལ་ལློ་ལར་འཆར་ཅན་དུ་མཚུར་ལུགས་ལློ་ཐློ་ཕུལ་རྒྱུའི་ལས་འགན་

བསྒྲུབས། རིག་གནས་གསར་བརེའི་དུས་ངན་ནང་དུའང་ལློག་ཏུ་ལློ་རེ་བཞིན་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་

མཚུར་ལུགས་ལློ་ཐློ་གསར་སྐྲུན་གནང་བ་རྣམས་ད་ལར་ཡང་བཞུགས་ཡློད། དགུང་ལློ་དགུ་

བཅུ་པའི་ས་བི་སྤི་ལློ་༢༠༠༨ལློར་སྐུ་གཤེགས།  

སྐྱབས་རེ། སྲུང་སྐྱློང་བེད་མཁན་གཙོ་བློ་སྟེ་སློ་སློའི་ར་བའི་བ་མ་ལ་འབློད་པའི་ཆེ་མིང་།  

སྐྱབས་རེས་དུ་དྲན་པ། རག་ཏུ་དཀློན་མཆློག་གསུམ་རེས་སུ་དྲན་པ།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྐྱབས་འཇུག །རློགས་རམ་མམ། གཟིགས་སྐྱློང་ངམ། མགློན་གློགས། སྐྱབས་འཇུག་ཡུན་རིང་

གནང་བ། དགློངས་འགལ་མེད་པའི་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ། བར་ཆད་མི་ཡློང་བའི་སྐྱབས་འཇུག་

ཡློད་པ་ཞུ།  

སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་བ། ལྷ་དང་བ་མ་ལ་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་བ་ལ་བུ།  

སྐྱབས་རེན། མགློ་འདྲེན་བེད་རློགས་ཞུ་བའི་འབུལ་རེན།  

སྐྱབས་སྟློན་པ། ཆློས་འཆད་པ།  

སྐྱབས་ཐློ། སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་དློན་བིས་པའི་ཡི་གེ 

སྐྱབས་གནས། སྐྱབས་སུ་འགློ་སའི་ཡུལ།  

སྐྱབས་དབིངས། སར་པཎ་ཆེན་གི་མཛོད་པ་ཛ་སག་བ་མར་ཟེར།  

སྐྱབས་སྦིན་གི་ཕག་རྒྱ། ལག་གཡློན་གི་གྲུ་མློ་ཕབ་ཅིང་ལག་རེ་ནུ་མའི་ཐད་དུ་སྒེང་བའློ། །ཕག་

གཡས་པས་སྐྱབས་སྦིན་གི་ཕག་རྒྱ་མཛད།  

སྐྱབས་མེད་མགློན་མེད། རློགས་བེད་མཁན་མེད་པ།  

སྐྱབས་མེད་ཟས་སྦིན། དབུལ་ཕློངས་ལ་འཚོ་བ་སྟེར་བ།  

སྐྱབས་འཚོལ། རེ་གནས་འཚོལ་བ།  

སྐྱབས་ཞུ། རིམ་པ་གློང་མར་སྐྱབས་འཇུག་གམ་རེ་དློན་ཞུ་བ།  

སྐྱབས་འློག་ཚུད་པ། ཐུགས་རེའི་སྐྱློང་བའི་ཁློངས་སུ་ཚུད་པ།  

སྐྱབས་འློས། ① སྐྱབས་སུ་བསྟེན་འློས་པ། ② སྐྱློབ་འློས་པའི་ཉམ་ཐག །

སྐྱབས་ཡུལ། སྐྱབས་སུ་འགློ་ཡུལ།  

སྐྱབས་ཡུལ་རིན་ཆེན་གསུམ། སངས་རྒྱས་དཀློན་མཆློག །ཆློས་དཀློན་མཆློག །དགེ་འདུན་དཀློན་

མཆློག་བཅས་སློ། །

སྐྱབས་ཡུལ་གསུམ་གསུམ། སངས་རྒྱས། ཆློས། དགེ་འདུན་དང་། བ་མ། ཡི་དམ། མཁའ་འགློ ར་

རླུང་། ཐིག་ལེ་སྟེ་ཕི་ནང་གསང་གསུམ་མློ།  

སྐྱབས་སུ་འགློ་བ། སྐྱབས་འགློ་བས་པ་ཞེས་པའི་དློན་ཏེ། དཀློན་མཆློག་གསུམ་གི་ཡློན་ཏན་དྲན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་སློ་ནས་དད་པ་དང་། ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀིས་སྐྱབས་བཅློལ་བ་ལ་ཟེར།  

སྐྱབས་སུ་འགློ་བ་གསུམ་བརློད་པ། སར་སྟློན་པ་སངས་རྒྱས་ཞལ་བཞུགས་སྐབས་སེ་བཟང་དྲུག་

ཅུ་པློ་རྣམས་སྐྱབས་འགློ་གསུམ་བརློད་པ་ཙམ་གིས་དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་ཐློབ་པའི་ལློ་རྒྱུས་

ཡློད་པ་དེ་ཡིན།  

སྐྱབས་སུ་འགློ་བའི་དབེ་བ་དྲུག་ནི། འཇིག་རེན་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་གཉིས། འཇིག་རེན་པ་

ལའང་བློ་འཇིག་རེན་པ་དང་། ཡུལ་འཇིག་རེན་པ་གཉིས། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་ལའང་ཐུན་

མློང་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་གཉིས། ཐུན་མློང་ལའང་ཉློན་ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་གཉིས། 

ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡང་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་རྡློ་རེ་ཐེག་པ་གཉིས་ཏེ་དེ་ལར་དྲུག་གློ །

སྐྱབས་སུ་སློང་། སྐྱབས་སུ་འགློ་བ་ཞེས་པ་དང་གློ་དློན་འདྲ།  

སྐྱབས་སུ་མཆི་བ། སྐྱབས་སུ་འགློ་བ་སྟེ་ཡུལ་གང་ལ་བློ་གཏློད་པ།  

སྐྱབས་སུ་བསྟེན་པ། རེ་གནས་སུ་འཛིན་པ།  

སྐྱབས་སེམས།སྐྱབས་འགློ་དང་། སེམས་སྐྱེད་གཉིས་སློ། །

སྐྱབས་གསུམ། དཀློན་མཆློག་གསུམ་སྟེ། སངས་རྒྱས་དང་། ཆློས། དགེ་འདུན་བཅས་སློ། །

སྐྱབས་གསུམ་འགློ་བ། རང་གཉིས་ཀི་མཆློག་སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའློ། ། འདློད་ཆགས་དང་

བལ་བའི་མཆློག་ཆློས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའློ། །ཚོགས་ཀི་མཆློག་དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའློ། །

སྐྱབས་གསུམ་འཛིན་པའི་དགེ་བསྙེན། དགེ་བསྙེན་གི་ནང་གསེས། ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་དཀློན་

མཆློག་གསུམ་སྐྱབས་གནས་སུ་ཁས་བངས་ནས་དེའི་བསབ་བ་ལ་སློབ་པའི་དགེ་བསྙེན།  

སྐྱབས་གསུམ་སློ་སློའི་ཡློན་ཏན་བརྒྱད་རེ། སངས་རྒྱས་དཀློན་དཀློན་མཆློག་དང༌། ཆློས་དཀློན་

མཆློག །དགེ་འདུན་དཀློན་མཆློག་གསུམ་པློ་སློ་སློའི་ཁད་ཆློས་ཡློན་ཏན་བརྒྱད་པློ་དེ་དག་སློ་

སློའི་འགེལ་བཤད་སྐབས་སུ་གསལ།  

སྐྱམ་ཕུ། ཡུལ་ཞིག་གི་མིང་།  

སྐྱར། སྐྱར་མློ་ཞེས་པའི་མིང་མཐའ་བསྡུས་པ།  

སྐྱར་སྐྱློར། ① སྐྱ་རེ་སྐྱློ་རེ་སྟེ། ལུས་ཚོ་མི་ཟིན་པར་གཞན་གིས་ལག་པས་བསྐྱློར་ཏེ་འགློ་ཚུལ། ནད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

པ་སྐྱ་རེ་སྐྱློ་རེ་བས་ཏེ་སྨན་ཁང་དུ་ཕིན་སློང་། ② ཚིག་ཡང་ཡང་བསྐྱར་དུ་བརློད་ཚུལ། སེར་

དློན་ཙག་ཙིག་སྐྱར་སྐྱློར་མ་བེད།   

སྐྱར་གློག །ལུས་སློགས་གཤེར་བུ།  

སྐྱར་གློ། མི་རྣམས་ཐག་རིང་གི་ལམ་བགློད་སྐབས་དང་། རི་འགློར་རིའི་དང་། དབར་རྩྭདགུན་འབུ་

བརློ་སར་འགློ་སྐབས་སུ་འཆར་ཅན་མ་ཡིན་པའི་སྟབས་བདེ་བའི་བཟའ་ཆས་རིགས་ཏེ། ཡློས་

དང་། འཕྱུ་ར། ཞློ། བག་ལེབ། ཁ་སློས་སློགས་ཅུང་ཟད་བཀྲེས་ལློག་བསིངས་པའི་ཆེད་དུ་ཟ་བ་

ལ་སྐྱར་གློ་རྒྱག་ཞེས་ཟེར།  

སྐྱར་བཅག་པ། དྲན་གསློས་པ།  

སྐྱར་པློ། སྐྱར་མློ་དང་དློན་གཅིག །

སྐྱར་མློ། ཉ་ཟ་བའི་ཆུ་བའི་རིགས་ཤིག །ཉ་ཁ་སྐྱར་མློ། མཐིང་རིལ་སྐྱར་མློ།  

སྐྱར་མློས་ཉ་ལེན། ཆུ་སྐྱར་གིས་ཉ་འཛིན་པ་ལ་བུ།  

སྐྱས། འབློག་པའི་སློད་གནས། འབློག་དུད་མང་པློ་མཉམ་དུ་སྐྱས་སློས་པ།  

སྐྱས་ཆེན་འདེབས། སྐྱས་ཆེན་འདེབས་པ་དང་གཅིག །

སྐྱས་ཆེན་འདེགས་པ། ① གཞིས་བསྒིལ་ནས་འགློ་བ། ② འཆི་བའི་བར་དློའི་སྐབས་ཀི་ཚོར་སྣང་ཞིག །

སྐྱས་བཏེག་པ། རུ་བ་སློ་བ། འབློག་དུད་ཚང་མ་སྐྱས་བཏེག་པས་ས་ཕློགས་དེ་དག་མི་མེད་ལུང་

སྟློང་དུ་ལུས་འདུག །

སྐྱས་སློས། འབློག་པའི་སློད་གནས་སློ་བ།  

སྐྱི། ① ད་ལ་བ། བུ་ལློན་བངས་པའམ་བུ་ལློན་བཏང་བའི་དློན་ཏེ། འབྲུ་སྐྱི་བཞིན་ཡློད། འབྲུ་སྐྱི་

མཁན་ཞེས་པ། [བསྐྱི]ནི་མ་འློངས་པ་སྟེ། དློང་ཙེ་བསྐྱི་དགློས། བསྐྱི་བའི་འབྲུ་ཞེས་པ། 

[བསྐྱིས]ནི་འདས་པ་སྟེ། འབྲུ་བསྐྱིས་པར་སྐྱིན་པ་འཇལ། [སྐྱིས]ནི་སྐུལ་ཚིག་སྟེ། སྐྱིས་

ཤིག །② སྐྱི་བ་ཡི་མིང་མཐའ་བསྡུས་པ། ③ སྐྱི་མློ་ཡི་མིང་མཐའ་བསྡུས་པ། ④ རླུང་གི་མིང་

ལ་འཇུག་པ་ནི། གནའ་དཔེར་རླུང་ལང་བ་ལ་སྐྱི་ལང་ཟེར་བ། [སྐྱི་བསེར]རླུང་འཚུབ་མའི་མིང་

སྟེ། དེ་ན་འདི་ན་མེད་པ་སྐྱི་བསེར་གི་རླུང་བཞིན་ཞེས་པ།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐྱི་དཀར། གནག་ལྤགས་སློགས་སྐྱི་མློ་དཀར་པློ། སློག་པ་སློགས་གློས་བཟས་ལ་ཕི་གཡློག་བེད་

ཞིག་ཡིན།  

སྐྱི་ཁུང་། ཡུལ་ཞིག་གི་མིང་།  

སྐྱི་མཁར་ལྷ་ཁང་། དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་བློན་པའི་གསང་སགས་ས་འགྱུར་གི་བསྟན་

འཛིན་ཆེན་པློ་ལྷ་རེ་ལྕེ་སྟློན་རྒྱ་ནག་གི་མེས་པློ་འཕང་བང་བརློན་བ་བ་ཁམས་སུ་བློན་ནས་ཡར་

ལློག་སྟེ་ལན་ཀློང་ཐང་སྒློལ་མ་ལྷ་ཁང་ལ་དཔེ་བངས་ནས་སྐྱིད་མཁར་ལྷ་ཁང་དེར་ལྷ་རེ་ལྕེ་སྟློན་

རྒྱ་ནག་གིས་གསང་སགས་ས་འགྱུར་སྤི་དང་། ལྷག་པར་དུ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞི་ཁློའི་དབང་དང་། རྒྱུད་

བཤད། མན་ངག་དང་བཅས་པ་སློབ་མ་མང་པློས་སེལ་བར་མཛད་པའི་གནས་ཁད་པར་ཅན་

ཡིན་ཅིང་། རྒྱལ་རེ་རློང་གི་ལྷློ་ཕློགས་ངློས་སུ་ཡློད་འདུག །

སྐྱི་གས། པགས་པའི་སེར་ཀ 

སྐྱི་གློས། ཀློ་ལྤགས་ཀི་སྐྱི་ཤུན་བཞར་བེད་ཅིག །

སྐྱི་སམ། སྐྱི་མློའི་སམ་མམ། ཀློ་ལྤགས་ཀིས་བཏུམ་པའི་སམ།  

སྐྱི་རྒྱལ་བའི་གཙུག་ཏློར། བ་ཆེན་དགློངས་པ་རབ་གསལ་གིས་དབུ་མ་དང་ཚད་མ་གསན་བཞེས་

གནང་སའི་སློབ་དཔློན་ཞིག །

སྐྱི་སློན། གནག་ལྤགས་ཀི་སྐྱི་མློ་ལ་ཚོས་སློན་པློ་བརྒྱབ་པ་ལ་སྐྱི་སློན་ཟེར།  

སྐྱི་ཆུ། ལྷ་ས་སྐྱིད་ཆུ་སྟེ་གཤམ་དུ་སྐྱིད་ཆུ་ཞེས་པར་གཟིགས།  

སྐྱི་ཆློས་ཀི་སེང་གེ བསྟན་པ་ཕི་དར་གི་འགློར་བློན་པའི་གསང་སགས་ས་འགྱུར་གི་སློབ་དཔློན་

ཞིག་སྟེ། གདུང་རུས་སྐྱི་ཡིན་པས་སྐྱི་ཆློས་ཀི་སེང་གེ་ཞེས་འབློད་པ་ཡིན།  

སྐྱི་སྟློན་འཇམ་དབངས་གགས་པ། ཇློ་ནང་ཆློས་བརྒྱུད་ཐློག་མར་གསར་གཏློད་མཛད་པ་པློ་དློལ་པློ་

ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ནས་ཕར་ཕིན་དང་མངློན་པ་གསན་ཡུལ་གི་བ་མ་ཞིག་ཡིན།  

སྐྱི་ནག །པགས་པའི་ཕི་ཤུན་མདློག་ནག་པློ།  

སྐྱི་ལྤགས། ཤུན་ལྤགས་སབ་མློ།  

སྐྱི་ཕློ་ཚུལ་འཕགས། བསྟན་པ་ཕི་དར་གི་འགློར་བློན་པའི་བ་འདུལ་བ་འཛིན་པ་བརློན་འགྲུས་འབར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

གི་སློབ་མ་རིས་པ་གཞློན་ནུ་སེང་གེའི་སྐུ་ཚེའི་དཀིལ་དུ་བྱུང་བའི་འདུལ་པ་འཛིན་པའི་སློབ་

དཔློན་ཞིག་སྟེ། ཁློང་གིས་གསང་ཕུར་བཞུགས་ནས་འདུལ་བའི་བཤད་པ་མཛད་པས་སློབ་

བརྒྱུད་མང་དུ་བྱུང་བ་ཙམ་ཞིག་ལས་དེ་མིན་ལློ་རྒྱུས་ཞིབ་པ་མ་མཇལ།  

སྐྱི་ཕུར། སྤི་པགས་བར་གི་རྣག་ཐུམ་གི་མིང་སྟེ། བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་

འགེལ་ལས། སྐྱི་ཕུར་ནི་བང་ཁློག་ཕི་ནང་དང་། དློན་སྣློད་ཀི་སྐྱི་པགས་བར་དུ་རྣག་བསགས་

ནས་འབུར་པློར་གྱུར་པའི་རྣག་ཐུམ་གི་མིང།  

སྐྱི་བ། ① [ཐ་དད་པ]བསྐྱིས་པ། བསྐྱི་བ། སྐྱིས། དངུལ་སློགས་གཡར་བ། དངུལ་སྐྱི་བ། འབྲུ་སྐྱི་

བ། རང་ལ་མེད་དུས་གཞན་ནས་སྐྱིས། ② ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཏེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེ་བསིལ། ནུས་

པས་སྣློད་མཁིས་རྒྱས་ཏེ་མཁིས་ཁུ་ཕློ་བར་བབ་པ་གེན་དུ་དྲངས་ནས་སྐྱུག་པར་བེད། མིང་གི་

རྣམ་གངས་ལ་ངང་པ་ཆིག་རྒྱུག་དང་། ངང་པ་ཆིག་ཐུབ། ངང་པ་གསེར་སློང་། གཙོ་དུ། གཙོ་

འབྲུམ། གཙོས་ས་བཅས་སློ། །

སྐྱི་བའི་འབས་བུ། སྐྱི་བ་ནི་ཚེར་མ་ཅན་གི་ཤིང་ཕན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། འདི་ལློ་མ་དང་། མེ་

ཏློག །གང་བུ། འབྲུ་གུ་བཅས་ཚང་མ་སྐྱ་བློ་ཡིན་ལ་ཚེར་མས་ཁབ་པས་ཡུལ་སྐད་ལ་ཚེར་སྐྱ་

ཞེས་ཟེར། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་སྣློད་མཁིས་རྒྱས་ཏེ་མཁིས་ཁུ་ཕློ་བར་བབ་པ་

གེན་དུ་དྲངས་ནས་སྐྱུག་པར་བེད། སིན་གི་ནད་ལའང་ཕན་པར་གསུངས།  

སྐྱི་བུང་། [རིང]འཇིགས་པའམ། བག་ཚ་བ།  

སྐྱི་བུངས། སྐྱི་བུང་དང་གཅིག །

སྐྱི་བུད་པ། ཀློ་ལྤགས་སློགས་ཀི་སྐྱི་དཀར་ནག་རང་བཞིན་གིས་བུད་པ།  

སྐྱི་བུན། [རིང]འཇིགས་སྐྲག་བྱུང་སྐབས་ལུས་ཀི་ཤ་ལྤགས་སྦྲིད་པ་ལར་འགྱུར་བ།  

སྐྱི་འབས། ཤིང་སྐྱི་བའི་འབས་བུ། འདིའི་རློ་ཁ་ཞིང་། དྲི་མ་ཞིམ་པློ། མཁིས་པ་གེན་དུ་འདྲེན།  

སྐྱི་འབྲུ། སྐྱི་འབས་དང་གཅིག །

སྐྱི་འབྲུམ། ཤིང་དང་དེའི་འབས་བུ་གཉིས་མཉམ་དུ་བརྡར་ཆགས་པའི་ཚེར་སྐྱའི་འབས་བུའི་མིང་སྟེ། 

དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཀའ་འགེལ་ལས། སྐྱི་འབྲུམ་ནི། སྐྱི་བ་ཞེས་ཡུལ་འགའ་རེའི་ཚེར་སྐྱའི་མིང་དང་། འབྲུམ་པ་

ཞེས་འབས་བུའི་བརྡ་ཡིན་པས་འདིར་ཤིང་དང་འབས་བུ་གཉིས་ཀའི་མིང་མཉམ་དུ་འདྲེན་

པའློ། །ཞེས་གསུངས།  

སྐྱི་མློ། ① པགས་པའི་ཕིར་ཆགས་པའི་ཤུན་པ་སབ་མློ། ནད་གཞི་ཤ་སྐྱིའི་བར་དུ་གནས་པ། ② 

ལྤགས་པ་སྤུ་མེད་པ་ལ་ཡང་གློ །

སྐྱི་མློ་བུད། ཀློ་བ་དང་ལུག་ལྤགས་སློགས་སྤུ་ཕུད་པ་ལ་སྐྱི་མློ་བུད་པ་ལ་ཟེར།  

སྐྱི་རྨ། ལུས་ཀི་པགས་ཤུན་ལ་བྱུང་བའི་རྨ།  

སྐྱི་སྨད། ལྷ་ས་སྐྱིད་ཆུའི་སྨད་བརྒྱུད། འཇང་སྨད་དུ་སློན་དུས་གེ་རེ་ལྷ་ཁང་ཡློད་ས་དེ་ཡིན།  

སྐྱི་དམར། གནག་ལྤགས་ཀི་སྐྱི་མློ་ལ་ཚོས་དམར་པློ་བརྒྱབ་པ་ལ་སྐྱི་དམར་ཟེར།  

སྐྱི་ཚེར། སེན་ར་གས་ནས་ལངས་པའི་སྐྱི་ལྤགས།  

སྐྱི་ཞྭ། པགས་པ་སབ་མློ་ལས་བཟློས་པའི་ཞྭ་མློ།  

སྐྱི་གཡའ་བ། འཇིགས་སྐྲག་སྐབས་ལུས་ཀི་སྤུ་ལང་ཤ་ལྤགས་སྦྲིད་པ་ལར་འགྱུར་བ། གློ་ན་སྐྱི་

གཡའ་བའི་གཏམ། ཡིད་མི་བདེ་ཞིང་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་པ་དང་སྐྱི་གཡའ་བ་བྱུང་། མནར་གཅློད་

སྐྱི་གཡའ་བ།  

སྐྱི་རལ། ཤུན་ལྤགས་རལ་བ།  

སྐྱི་རློ། པགས་པའི་སྐྱི་མློའི་སྟེང་དུ་རྨར་གྱུར་ནས་རེག་བ་ཚོར་བ་མེད་པ་ཉམས་པར་གྱུར་པའི་དློན་

ཏེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་

ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། ཤ་རློ་པགས་རློ་སྐྱི་རློ་དང་། རུས་རློ་ལ་སློགས་རློ་རྣམས་

ནི། གནས་དེར་ནད་ཀིས་སྟློབས་ཕློགས་ནས། རེག་བ་ཚོར་མེད་གྱུར་པའི་དློན།  

སྐྱི་ཤ ① སྐྱི་མློ་དང་ཤ། ② ཁློག་པའི་ནང་གི་ཤ་ཞིག །

སྐྱི་ཤིང་། ཀློ་བཟློ་བའི་ལག་ཆས་ཞིག །སར་བཙུགས་ཏེ་ཀློ་བའི་ཤ་དང་སྐྱི་གཅློད་སའི་ཤིང་།  

སྐྱི་སེར། རླུང་ངམ། ལྷགས་པ། བང་སྐྱི་སེར་གི་རླུང་པློ་མ་བརྒྱབ་ན། ལྷློ་ཙན་དན་གི་ཤིང་ནགས་

འགུལ་མི་ཡློང་།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྐྱི་བསེར། སྐྱི་སེར་དང་གཅིག །

སྐྱིགས་བུ། རླུང་འཁྲུགས་པ་དང་གེན་རྒྱུའི་བུ་ག་འགགས་པ་སློགས་ལས་བྱུང་བའི་གེ་བའི་ལམ་

ནས་ཨིག་ཅེས་པའི་སྒ་ཐློན་པ་ཞིག །

སྐྱིགས་བུ་ལྔ། ཟས་བྱུང་། ཕན་ཚེགས། ཟུང་འབྱུང་། ཆེན་པློ། ཟབ་མློའ ློ། །

སྐྱིགས་བུ་ཆེན་པློ། མིག་ཧར་ཞིང་ཚིག་མི་ཐློན་པ་ཤུགས་དྲག་ཆེན་པློས་སྐྱིགས་བུ་བེད་པ་ཞིག །

སྐྱིགས་བུ་ནད། རྒྱུ་རྐྱེན་གཞི་མཐུན་ནི་ཟས་སྤློད་དམན་ལྷག་ལློག་པ་དང་། གདློན་གློ་བུར་བ་

སློགས་ཀིས་ལུས་ཀི་རླུང་འཁྲུགས་པས། གེན་རྒྱུའི་བུ་ག་འགགས་ཏེ་སྐྱིགས་བུའི་ནད་འབྱུང་

ངློ་། །ཉམ་ཆུང་སྟེ་ལུས་ཤུགས་ཆུང་བ་དང་། ལུས་ཟུངས་ཟད་པ། གློ་རྡློལ་ནད་ཅན། ལློ་ན་རྒས་

ཅན་རྣམས་ལ་སྐྱིགས་བུ་ཆེན་པློ་ཤུགས་དྲག་ཅན་བྱུང་ན་ཕལ་ཆེར་འཆིའློ། །

སྐྱིགས་བུ་ཟབ་མློ། ལེ་བའི་འློག་ནས་གཅིག་གི་རེས་སུ་གཅིག་བསྟུད་དེ་འབྱུང་བའི་སྐྱིགས་བུའི་ནད་

ཀི་ནང་ཚནཞིག །

སྐྱིགས་བུ་ཟས་བྱུང་། ཁ་ཟས་རིངས་སྟབས་སུ་ཟློས་པའི་རེས་སུ་བྱུང་བའི་སྐྱིགས་བུའི་ནད་ཀི་ནང་

ཚན་ཞིག །

སྐྱིགས་བུ་ཟུང་འབྱུང་། ཟས་ཞུ་བའི་རེས་སུ་སྐྱིགས་བུ་གཉིས་གཉིས་བསྟུད་ནས་འབྱུང་བ་ཞིག །

སྐྱིགས་བུ་རིགས་ལྔ། ༡ ཟས་བྱུང་སྐྱིགས་བུ། ཟས་ཟློས་པའི་རེས་སུ་རིངས་སྟབས་ཏེ་སྐྱིགས་བུ་

མྱུར་མློར་ཡློང་བ། ༢ ཕན་ཚེགས་སྐྱིགས་བུ། ཁ་ཟས་ཟློས་རེས་སུ་འབྱུང་ཞིང་དེའི་མློད་ལ་ཆད་

དློ། །༣ ཟུང་འབྱུང་སྐྱིགས་བུ། གཏམ་སྨྲ་ཚིག་རིང་བ་དང། ཟས་ཞུ་བའི་དུས་གཉིས་སུ་སྐྱིགས་

བུ་བསྟུད་མར་འབྱུང་བ། ༤ ཆེན་པློ་སྐྱིགས་བུ། སྐྱིགས་བུ་ཤུགས་དྲག་པས་མིག་ཧར་ཞིང་

ཚིག་སྨྲ་མི་ཐློན་པར་འློང་། ༥ཟབ་མློ་སྐྱིགས་བུ། སྐྱིགས་བུ་འབྱུང་བའི་ཚེ་ལེ་བའི་འློག་ནས་

བསྟུད་མར་འབྱུང་བས་སྒ་འབིན་པ།  

སྐྱིང་ཁབ། དར་སྐུད་ལ་གསེར་སྐུད་དམ་དངུལ་སྐུད་བསེས་ནས་བཏགས་པའི་གློས་ཤིག །

སྐྱིང་ཁེབ། སྐྱིང་ཁབ་དང་གཅིག །

སྐྱིད། སྐྱིད་ནི་ལུས་བདེ་ཞིང་སེམས་དགའ་བའི་དློན་ཏེ། ཕ་མ་གཉེན་ཉེ་སློགས་དང་ལྷན་ཏུ་གིང་ཁ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཏློང་སར་ཕིན་ན་བས་ན་སྣང་བ་སྐྱིད་པློ་ཡློང་གི་རེད། ལུས་བདེ་སེམས་སྐྱིད་ཅེས་པ་ལ་བུ།  

སྐྱིད་ཀིས་རྒྱགས་པ། བློད་རྒྱགས་ལངས་པ། འཚོ་བ་སྐྱིད་ཀིས་རྒྱགས་པ།  

སྐྱིད་སྐྱིད། དགའ་དགའ་འམ། སྤློ་སྤློ། དགའ་དགའ་སྐྱིད་སྐྱིད་བས་ནས་ལས་ཀ་བེད།  

སྐྱིད་སྐྱིད་གཏློང་། གིང་ཀ་སློགས་ལ་སྤློ་སྐྱིད་གཏློང་བ། དབར་ཁ་སྐྱིད་སྐྱིད་གཏློང་མཁན་མང་པློ་འདུག །

སྐྱིད་སྐྱིད་ན་ཁ། གདན་ས་ཆེན་པློ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློའ་ིཉ་ེའདབས་ཤར་ཕློགས་སུ་ཡློད་པའ་ིགིང་ཁ་ཞིག །

སྐྱིད་རྒན། མི་ཚེ་ཧྲིལ་པློར་འཚོ་བ་སྐྱིད་པློས་སྐྱེལ་མཁན།  

སྐྱིད་གློང་། བློད་སིད་གཞུང་སྐབས་སྐྱིད་གློང་རློང་གནས་སའི་ས་ཁུལ་དེ་ཡིན། དེང་གཞི་རེ་ས་ཁུལ་

སྐྱིད་གློང་རློང་གི་མིང་།  

སྐྱིད་གློང་དངློས་གྲུབ་ཕུག །སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་པདྨ་འབྱུང་གནས་བློད་དུ་ཕེབས་པའི་ལམ་བར་སྐྱིད་

གློང་དུ་སྐུ་བཞུགས་གནང་སྐབས་ཀི་ཕུག་པ་ཞིག །

སྐྱིད་གློང་ཆིངས་སྒིག །རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༧༨༨ལློར་གློར་ཁའི་དམག་

དཔུང་གིས་བལ་ཊམ་གསར་རིང་གི་འགློ་རྒྱུགས་བེད་ཕློགས་ལ་ཁག་འདློགས་བས་ནས་

གཉའ་ནང་། སྐྱིད་གློང་། རློང་ཤར་བཅས་ལ་གློ་བུར་དུ་གསང་དམག་བཏང་སྟེ་བཙན་བཟུང་

བས་པར་བློད་ས་གནས་སུ་ཡློད་པའི་ཨམ་བན་གིས་འགློག་རྒློལ་བ་འདློད་མེད་རྐྱེན་ས་གནས་

སིད་གཞུང་གིས་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་ཕབ་སྟེ། བཀའ་བློན་རྡློ་རིང་གུང་བསྟན་འཛིན་དཔལ་

འབློར་དང་། བཀའ་བློན་གཡུ་ཐློག་པ་གཉིས་ཞི་བའི་ཆིངས་སྒིག་བེད་པར་བཏང་བའློ། །

སྐྱིད་གློང་ཇློ་བློ། འཕགས་པ་མཆེད་བཞིའི་ནང་གསེས་སྐྱིད་རློང་སྤན་རས་གཟིགས་ལྷ་ཁང་དུ་

བཞུགས་པའི་འཕགས་པ་ཝ་ཏི།  

སྐྱིད་གློང་འཕགས་པ། བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་ཤློད་སློལ་ལ་སར་རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློས་དགེ་

སློང་ཞིག་ལ་སྤྲུལ་ཏེ་བལ་པློའི་ཡུལ་ནས་ཙནྡ་གི་སློང་པློ་ཞིག་གི་ཁློག་པ་གཤགས་པའི་ནང་

ནས་རང་བྱུང་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་སྐུ་བཞི་བྱུང་བ་གཅིག་བལ་ཡུལ་དང་། གཅིག་

བལ་བློད་ཀི་ས་མཚམས། གཅིག་སྐྱིད་གློང་། གཅིག་ལྷ་སར་གདན་དྲངས་ཤིང་། དེའི་ནང་

གསེས་སྐྱིད་གློང་དུ་བཞུགས་པའི་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་སྐུ་དེ་ལ་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

འཕགས་པ་ཝ་ཏི་ཟེར།  

སྐྱིད་གློང་འཚོང་འདུས། བློད་དང་བལ་པློའི་བར་ཚོང་བེད་སྐབས་སྐྱིད་གློང་ཁུལ་དུ་ཚོང་ཟློག་བརེ་

རེས་ཀི་ཚོང་འདུས་ཡློད་པ་དེ་ཡིན་ཅིང་། ཚོང་འདུས་བེད་ས་གཉའ་ནང་རློང་གི་ཁློངས་སུ་ཡིན། 

དེར་ཚོང་ཟློག་ལ་ཤློ་ཁལ་བསྡུ་སའི་ཤློ་ཁང་དང་། ཤློ་ཁལ་བསྡུ་མཁན་ཆེད་བསྐློས་བས་པ་ཡློད།  

སྐྱིད་གློང་འཕགས་པ་ལྷ་ཁང་། སྐྱིད་གློང་རློང་ཞློལ་དང་ཐག་ཉེ་བར་ཡློད་པའི་འཕགས་པ་ཝ་ཏིའི་ལྷ་ཁང་།  

སྐྱིད་གློང་བསམ་གཏན་གིང་། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པའི་ཡློངས་འཛིན་དཀའ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་

རྒྱལ་མཚན་གིས་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་༡༧༥༦ ལློར་མང་ཡུལ་སྐྱིད་གློང་དུ་

ཕག་བཏབ་པའི་རི་ཁློད་ཅིག་ཡིན། ཡློངས་འཛིན་ཉིད་དགུང་ལློ་ཞེ་བཞིར་ཕེབས་པའི་ལློ་དེ་

ནས་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༧༧༣ལློའི་བར་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་རིང་རི་ཁློད་

དེར་བཞུགས་ནས་གདན་ས་ཆེན་པློ་བཞི་ནས་ཕེབས་པའི་བ་བལ་རི་ཁློད་པ་དང་། བསྟན་

འཛིན་སྐྱེས་ཆེན་མང་པློ་གསློ་སྐྱློང་མཛད་པའི་གཞི་ཞིག་ཡིན།  

སྐྱིད་གླུ། སེམས་དགའ་བའི་གླུ། སྐྱིད་གླུ་ལེན་ཞིང་དགའ་བའི་བློ་གར་འཁབ།  

སྐྱིད་རྒྱག་པ། སྐྱིད་པློ་གཏློང་བའི་དློན། ད་ལ་སྐྱིད་རྒྱག་པའི་དུས་རེད་ལ་བུ།  

སྐྱིད་འགློ །སྐྱིད་པའི་ཐློག་མ། དུས་དེ་ཉིད་ནས་སྐྱིད་འགློ་ཚུགས།  

སྐྱིད་ཆུ། ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་འགམ་དུ་ཡློད་པའི་གཙང་པློ་སྟེ། ཆུ་འགློ་གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷའི་རི་རྒྱུད་

ཀི་ལྷློ་ངློས་ནས་བྱུང་ཞིང་། མལ་གློ་གུང་དཀར་དང་། སྟག་རེ། འཕན་པློ། སྟློད་ལུང་སློགས་སུ་

གཙང་པློ་འདི་རྒྱུད་ཡློད། མཐར་ཆུ་ཤུར་རློང་དུ་ཡར་ཀླུངས་གཙང་པློའི་ནང་དུ་འབབ།  

སྐྱིད་ཆུའི་ཟམ་པ། སྤི་ལློ་༡༩༥༦ལློར་ལྷ་སའི་སྐྱིད་ཆུའི་སྟེང་དུ་གསར་བཙུགས་རླངས་འཁློར་ཤར་

གཏློང་ཐུབ་པའི་ཟམ་ཆེན།  

སྐྱིད་ཆེས་པ། སྐྱིད་དྲགས་པ། འཚོ་བ་སྐྱིད་ཆེས་པ།  

སྐྱིད་ཆློས། དགའ་སྟློན་སློགས་མི་རྣམས་དགའ་བ་སྐྱེ་བའི་བ་དངློས་ཀི་མིང་སྟེ། དྲུག་པའི་ཚེས་

གཅིག་ལ་བིས་པའི་དུས་ཆེན་གི་སྐྱིད་ཆློས་བཏང་།  

སྐྱིད་འཇློ་དགློན། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་དཀིལ་ཙམ་དུ་ཙོང་ཁ་པའི་དངློས་སློབ་གཙང་པ་སངས་རྒྱས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཔལ་བཟང་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་ལི་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

སྐྱིད་རག །གནའ་དུས་བློད་རྒྱལ་པློའི་སིད་ལློའི་མིང་སྟེ། བློད་རྒྱ་འདུན་མའི་རྡློ་རིང་ལས་གསལ་བ་

ལར་སར་བློད་རྒྱལ་ཁི་གཙུག་ལེ་བཙན་གི་སིད་ལློའི་མིང་།  

སྐྱིད་སྟློད། ལྷ་སའི་གཙང་ཆུ་སྟློད་རྒྱུད་ཀི་ཡུལ་སྤི།  

སྐྱིད་དར། བདེ་སྐྱིད་དར་བ།  

སྐྱིད་དུ་ཕངས་པ། སྐྱིད་ན་མི་དགའ་བ། བདག་ལ་ཡུལ་མི་ཁིམ་མཚེས་སྐྱིད་དུ་ཕངས་པ་འགའ་བདའ།  

སྐྱིད་དེ་བ། ① [རིང]གཅེས་ཕྲུག །② དཀའ་སྤད་འབད་བརློན་བེད་མི་ནུས་པའི་ལེ་ལློ་ཅན་གི་མིང་།  

སྐྱིད་ལེ་ཉི་མ་མགློན། འདི་ལ་[ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་]དུ་གསལ་བ་ལར་བཀློད་ན། 

མངའ་བདག་དཔལ་འཁློར་བཙན་གི་སས་ཁི་བཀྲ་ཤིས་བརེགས་པ་དང༌། སྐྱིད་ལེའུ་ཉི་མ་

མགློན་གཉིས་ཀི་སིད་ཕལ་ཆེར་ཡུམ་བརན་ཕློགས་ཀིས་ཁེར་བས་སྟློད་དུ་བློན། ཁི་བཀྲ་ཤིས་

བརེགས་པ་དཔལ་སྟློད་དུ་བཞུགས། ཉི་མ་མགློན་མངའ་རིས་སུ་བློན་པ་ན། བློན་པློ་ཞང་པ་

ཚབ་རིན་ཆེན་སེ་དང༌། ཅློག་རློ་ལེགས་སྒ་ལྷ་ལེགས་གཉིས་ཀིས་བེ་མ་གཡུང་དྲུང་དུ་བསྐྱལ་

ནས་པ་ཚབ་ཀིས་སྤང་ཐུལ་གི་ན་བཟའ་དང་ཅློག་རློས་དྲེལ ་གཅིག་ཕུལ་ནས་ངུས། རེ་ཡིས་

ངས་མངའ་རིས་སུ་རྒྱས་སིད་འདྲ་ཟིན་སིད་ན་ཁེད་གཉིས་ཀི་བུ་མློ་རེ་བརང་བར་ཞུ་ཟེར་ནས་

བློན། པུ་རངས་སུ་སྐུ་མཁར་ཉི་བཟུང་བརིགས། བློན་པློ་གཉིས་ཀིས་བུ་མློ་རེ་བཙུན་མློར་ཕུལ། 

ཅློག་རློ་བཟའ་ལ་སས་སྟློད་ཀི་མགློན་གསུམ་དུ་གགས་པ་ཆེ་པ་རིག་པ་མགློན། འབིང་བ་བཀྲ་

ཤིས་མགློན། ཆུང་བ་ལེའུ་གཙུག་དགློན་བཅས་གསུམ་འཁྲུངས། སས་གསུམ་པློ་དུས་ནམ་

ཙམ་ཞིག་ལ་འཁྲུངས་ཡློད་པ་ལློ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་རྣམས་སུ་མི་གསལ་ཡང༌། མངའ་བདག་དཔལ་

འཁློར་བཙན་སྐུ་གཤེགས་པའི་དུས་སུ་སྐྱིད་ལེའུ་ཉི་མ་མགློན་སྐུ་གཞློན་པ་ཞིག་མངའ་རིས་སུ་

བློན་པའི་ཚེ། བློན་པློ་ཞང་པ་ཚབ་རིན་ཆེན་སེ་དང༌། ཅློག་རློ་ལེགས་སྒ་ལྷ་ལེགས་གཉིས་ལ། 

རེས་སུ་ངས་མངའ་རིས་སུ་རྒྱལ་སིད་འདྲ་ཟིན་པ་བྱུང་ན་ཁེད་གཉིས་ཀི་བུ་མློ་རེ་བརང་དགློས་

ཚུལ་གསུངས་པ་དང༌། དེ་ནས་མངའ་རིས་སུ་བློན་ཏེ་འབངས་ཀིས་བསྙེན་བཀུར་ཐློབ་སྟེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

མངའ་རིས་སྐློར་གསུམ་ལ་དབང་སྒྱུར་བེད་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དང་བློན་པློ་གཉིས་ཀིས་བཙུན་མློ་

ཕུལ་ཚུལ་སློགས་གསལ་བ་ལ་བརགས་ན། དགུང་ལློ་ཅུང་ཟད་ཆེན་པློ་ཞིག་ཏུ་སེབས་པ་དང་

སས་འཁྲུངས་ཡློད་པ་གསལ། དེས་ན་མངའ་བདག་དཔལ་འཁློར་བཙན་དེ་[ཆློས་འབྱུང་མཁས་

པའི་དགའ་སྟློན་]དུ་གསལ་བ་ལར་སྤི་ལློ་895པའི་ཤིང་ཡློས་ལློར་གཤེགས་པར་འདློད་པ་ལར་

ན། སྐྱིད་ལེའུ་ཉི་མ་མགློན་ལ་སས་སྟློད་ཀི་མགློན་གསུམ་དུ་གགས་པ་དེ་དག་སྤི་ལློ་920ནས་

940བར་གི་དུས་མཚམས་དེར་སས་གསུམ་པློ་རིམ་བཞིན་དུ་འཁྲུངས་ཡློད་པར་ངེས།  

སྐྱིད་སྡུག །① སྐྱིད་པློ་དང་སྡུག་པློ་གཉིས་ཀི་ཚིག་སྡུད། དམངས་ཀི་སྐྱིད་སྡུག་གསལ་པློར་རློགས། 

མི་ཚེ་གཅིག་ལ་སྐྱིད་སྡུག་སྣ་ཚོགས་མློང་། དབུལ་པློའི་སྐྱིད་སྡུག་དབུལ་པློས་ལ། སྐྱིད་སྡུག་

དབེ་བ་འབེད་མི་ཤེས། ② འཚོ་རེན་ནས། འཚོ་ཐབས། སྐྱིད་སྡུག་གཅིག་པ། སྐྱིད་སྡུག་འབིང་

བ། སྐྱིད་སྡུག་སྐྱློ་པློ། སྐྱིད་སྡུག་ཟླ་སྒིལ་བ། སྐྱིད་སྡུག་སྙེ་མ་ཕློན་གཅིག་བས། ③ ལས་རིགས་

ཀི་སྒིག་འཛུགས་དང་ཚོགས་པ། ཤིང་བཟློའི་སྐྱིད་སྡུག་ལ་འཛུལ། པར་པའི་སྐྱིད་སྡུག་ནས་

ཕུད། རྡློ་བཟློའི་སྐྱིད་སྡུག་ནས་འཐེན།  

སྐྱིད་སྡུག་གི་འཐབ་ལེན། ཁིམ་ཚང་ཕན་ཚུན་བར་དུ་སྐྱིད་པློ་བྱུང་དུས་ལེགས་གསློལ་རེན་འབེལ་

དང་། མགློན་འབློད་ལག་རགས་སྐྱེལ་རེས་ཡློད་པ་དང་། སྡུག་པློ་བྱུང་དུས་རློགས་རམ་བེད་

རེས་ཀི་འབེལ་བ་དམ་པློ་ཡློད་པའི་དློན་ལ་གློ ། 

སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་འཁུར། བདེ་སྡུག་མཉམ་མློང་། རང་རེ་ཚང་མ་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་འཁུར་བེད་དགློས།  

སྐྱིད་སྡུག་འཐེན། དགློན་པའམ་ཚོགས་པ་གང་ཡང་རུང་བའི་སྒིག་འཛུགས་ནས་ཕིར་འཐེན་བས་པ།  

སྐྱིད་སྡུག་འདློད་གཅིག །སྐྱིད་སྡུག་གི་གནས་ཚུལ་བཟང་ངན་གང་བྱུང་ཡང་མཉམ་དུ་འགན་ཁུར་

རྒྱུའི་ཁིམ་ཚང་གཅིག་ཏུ་བསྒིལ་བ།  

སྐྱིད་སྡུག་ཚོགས་པ། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ནང་དུ་འཛམ་གིང་ག་ས་ག་ལ་རང་མཐུན་གི་

ཚོགས་པ་སྣ་ཚོགས་བཙུགས་ནས་རང་རང་གི་ལ་བ་དང་མཐུན་པའི་ཆབ་སིད་ཀི་མ་ལག་

གསར་འཛུགས་ཤིང་། བཀས་བཀློད་རྒྱུན་འཛིན་གི་དབང་བསྒྱུར་ལམ་ལུགས་ལ་ངློ་རྒློལ་བས་

དང་བེད་བཞིན་པའི་དུས་དེར། བློད་ཀི་ཡུལ་དུ་དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ལ་དགའ་མཁན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚོས་རང་རང་གི་ཚོགས་པ་བཙུགས་པ་ལ་སྐྱིད་སྡུག་ཚོགས་པ་ཟེར། རྒྱ་སྐད་དུ་党派 དང་། 

དབིན་སྐད་དུ་party ཟེར་བ་དང་དློན་གཅིག །

སྐྱིད་སྡུག་ཟད། བཟང་ངན་དང་ཁེལ་གཞུངས་མེད་པ།  

སྐྱིད་སྡུག་གསལ་འདེབས་སུ་ཤེས། རང་ལ་སྐྱིད་པློ་བྱུང་ན་ཚེ་སློན་བསློད་ནམས་བསགས་པའི་

འབས་བུར་ཤེས་ཏེ་དགེ་བ་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏློང་དགློས་པ་དང་། རང་ལ་སྡུག་པློ་བྱུང་ན་ཚེ་སློན་སིག་

པ་བསགས་པའི་འབས་བུར་ཤེས་ནས་སིག་སྒིབ་དག་པའི་ཐབས་ལ་འབད་དགློས་པར་

གསུངས་པ་དེ་ཡིན་ནློ། །

སྐྱིད་སྡུག་བསེས་པ། ཁིམ་ཚང་གཅིག་ནང་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་ཁུར་བས་པ།  

སྐྱིད་བདེ་དགློན། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་དཀིལ་ཙམ་དུ་ཙོང་ཁ་པའི་དངློས་སློབ་གཙང་པ་སངས་རྒྱས་

དཔལ་བཟང་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་ལི་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

སྐྱིད་འདློད་འགུལ་འཚེར། བག་ཕེབས་པློར་སློད་རྒྱུར་དགའ་ལ་ལས་ཀ་འཚེར་བ། སྐྱིད་འདློད་

འགུལ་འཚེར་བས་ན་མི་ཚེར་སྙིང་པློར་མེད།  

སྐྱིད་འདློད་ལས་འཚེར། སྐྱིད་འདློད་འགུལ་འཚེར་དང་དློན་གཅིག །

སྐྱིད་སྣ་གཡུ་ཐློག་ཁང་གསར། སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་ཆུ་བཟང་ཤང་ཁློངས་སྐྱིད་སྣ་སང་གཡུ་ཐློག་

ཡློན་ཏན་མགློན་པློའི་འཁྲུངས་ཁང་ཡིན།  

སྐྱིད་སྣང་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལར་

དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རའུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

སྐྱིད་པ། སྐྱིད་པློ་དང་གཅིག །

སྐྱིད་པློ། ལུས་སེམས་བདེ་པློ། སློད་གནས་སྐྱིད་པློ། སྣང་བ་སྐྱིད་པློ། སེམས་སྐྱིད་པློ། ཚོར་བ་སྐྱིད་

པློ། སྐྱིད་ན་ལྷ་ཡང་འདུ་ལ། སྡུག་ན་བུ་ཡང་འབློས།  

སྐྱིད་པློ་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།  ༼ ཀ ༽

སྐྱིད་སྦུག་དགློན། མིང་གཞན་མང་སྟློད་སྐྱིད་སྦུག་དགློན་ཟེར། རེ་བཙུན་ཤེས་རབ་འབྲུག་རྒྱལ་གིས་

བཏབ། འདེབས་དུས་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་རྒྱལ་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

སྐྱིད་འབློལ་ལེ། འཚོ་བ་སྐྱིད་འབློལ་ལེ་བ།  

སྐྱིད་མ་འཁློག །སྐྱིད་པློ་ཡློད་ཀང་དེ་ལས་ཆེ་བ་འདློད་པ།  

སྐྱིད་མེད་སྡུག་ཟད། ཁེ་ཉེན་མི་རི་བར་གང་བྱུང་མང་བྱུང་བེད་པ། སྐྱིད་མེད་སྡུག་ཟད་ཀི་བ་སྤློད་མ་

བེད། སྐད་ཆ་སྐྱིད་མེད་སྡུག་ཟད་སྣ་ཚོགས་བཤད་པ།  

སྐྱིད་སྨད། ལྷ་སའི་གཙང་ཆུ་སྨད་རྒྱུད་ཀི་ཡུལ་སྤི།  

སྐྱིད་ཚལ་དགློན། མིང་གཞན་སྐྱིད་རློང་དགློན་ཟེར། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མ་གསལ། གྲུབ་

མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་གློ་མློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

སྐྱིད་འཛོམས། སྐྱིད་པློ་ཚང་མ་འཛོམས་པ།  

སྐྱིད་ཞིང་དགློན་པ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་མཚོ་སློན་གསེར་ཁློག་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

སྐྱིད་ཟིལ་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།  

སྐྱིད་ཡུལ། སྐྱིད་པའི་ཡུལ་ལློངས།  

སྐྱིད་རུ། རབ་བྱུང་དང་པློའི་འགློར་བློན་པའི་གཏེར་སྟློན་གྲྭ་པ་མངློན་ཤེས་ཀི་འཁྲུངས་ཡུལ་ཡིན་

ཞིང་། རེས་སུ་ཁློང་གིས་སྐྱིད་རུ་ལྷ་ཁང་བཏབ་པ་དེ་ཡིན།  

སྐྱིད་རློགས། སྐྱིད་དུས་ཀི་རློགས་པ།  

སྐྱིད་རློང་། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷློ་ནུབ་ངློས་གཞིས་རེ་ས་ཁུལ་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད་ཅིང་། རློང་

འདིའི་ལྷློ་ངློས་བལ་ཡུལ་དང་ས་འབེལ་ཡིན། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་རློང་དགའ་རུ་ཡློད།  

སྐྱིད་རློང་གཙང་ཆུ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྐྱིད་རློང་རློང་ནས་བྱུང་སྟེ་ལྷློ་ཕློགས་བལ་ཡུལ་དུ་

འབབ་པའི་ཆུ་བློ་ཞིག །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐྱིད་ལུང་དགློན། ཡློངས་གགས་ལ་མ་ཧཱ་སྐྱིད་ལུང་དགློན་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་འབྲུག་

སྤི་ལློ་༡༨༣༢ལློར་མདློ་མཁེན་བརེ་ཡེ་ཤེས་རྡློ་རེས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་

དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རློང་བག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

སྐྱིད་ལེགས་དགློན། ཐློག་མར་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགློན་པ་ཡིན། དུས་ནམ་བཏབ་མ་གསལ། སྤི་

ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པར་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དར་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

སྐྱིད་ཤློག །ལྷ་སའི་གཙང་ཆུའི་སྨད་རྒྱུད་ཀི་ཡུལ་སྤི་ལ་ཟེར།  

སྐྱིད་ཤློད། ལྷ་སའི་གཙང་པློ་ལ་མིང་དངློས་སྐྱིད་ཆུ་དང་དེའི་འབབ་ཡུལ་གི་ལུང་པའི་མིང་ལ་སྐྱིད་

ཤློད་ཟེར། དེ་ལ་སྟློད་སྨད་གཉིས་ཏེ་འབི་གུང་གི་ས་སྣེ་རློགས་མཚམས་དང་འབློམ་སྟློད་སྟག་

རེ་ཁུལ་ཡན་ཆད་འདི་ཙམ་ལ་སྐྱིད་སྟློད་དང་། དེའི་མན་ཆད་ཡར་ཀླུང་གཙང་པློ་དང་སྐྱིད་ཆུ་

འདྲེས་མཚམས་ཆུ་ཤུལ་སྐྱིད་སྨད་ལ་ངློས་འཛིན་དགློས་པ་འདྲ།  

སྐྱིད་ཤློད་ཀི་ཞབས་དྲུང་ཨ་དཔལ། འདིའི་མིང་ངློ་མ་བསློད་ནམས་རྣམ་རྒྱལ་ཟེར་ཞིང་སྐྱིད་ཤློད་སེ་

པ་གཡུལ་རྒྱལ་ནློར་བུ་དང། མ་ཞློགས་བཟའི་བུ་ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མེ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༥༨༦ 

ལློར་སྐྱེས། འདིས་སྐྱིད་ཤློད་དགའ་ལན་གི་སིད་འཛིན་བས་པའི་རིང་གཙང་པ་རྒྱལ་པློ་དང་

འཐབ་འཁྲུག་བས་ཏེ་ཐློག་མར་རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་ཀང་རེས་སུ་ཕམ་ཉེས་ཆེན་པློ་བྱུང་ནས་སེ་འབས་

གཉིས་གཙང་དམག་གིས་གཏློར་ཞིང་། སེ་པ་རང་ཉིད་ཀང་པློ་ཏཱ་ལར་ཡློད་པའི་འཕགས་པ་ལློ་

ཀེ་ཤཱ་རའི་སྐུ་བརན་ཁེར་ནས་མཚོ་སློན་གི་སློག་པློར་སྐྱབས་བཅློལ་བ་དགློས་བྱུང་བ་སློགས་

འབེལ་ཡློད་ལློ་རྒྱུས་མང་པློ་ཞིག་གི་ནང་གསལ་བ་དེ་ཡིན།  

སྐྱིད་ཤློད་དགའ་ལན། སྐྱིད་ཤློད་ཡར་ཕློགས་གིང་པར་མི་ཆུང་དློན་རྒྱལ་[༣༨༦ལློ་ནས་

༡༤༡༠ལློའི་བར་]ཞེས་འབློད་པ་ཞིག་བྱུང་བ་དེས་ཚལ་པ་ཁི་དཔློན་དགའ་བདེ་བཟང་པློའི་

གཡློག་ཁློངས་སུ་བསད། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༤༡༣ ལློར། སྐབས་དེའི་ཚལ་

པའི་བ་དཔློན་ཟུང་འབེལ་མཛད་པློ་སྤན་ས་དངློས་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་ཚལ་པའི་སིད་དབང་

ཡློངས་རློགས་ཕག་མློ་གྲུ་པའི་དབང་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལ་རིས་ཕུལ་སྐབས། ཕག་གྲུའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཁློངས་གཏློགས་གཞིས་ཀ་སྣེའུ་རེ་པའི་གཡློག་བས་ཏེ་ལས་དློན་གློ་ཆློད་བྱུང་སྟབས་ཉང་བན་

དགའ་ལན་དཔློན་དུ་བསྐློ་གཞག་བས་པར། དེའི་མི་རྒྱུད་རྣམས་ལ་སྐྱིད་ཤློད་དགའ་ལན་པའི་

མིང་ཐློགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལར་ཡིན།  

སྐྱིད་ཤློད་བདེ་ཆེན་རློང་། ལྷ་སའི་ཤར་ཕློགས་བདེ་ཆེན་གསང་སགས་མཁར་ཞེས་པའི་དགློན་པ་

མ་ཆགས་པའི་དུས་སུ་ས་གནས་དེར་སེ་སིད་ཕག་མློ་གྲུ་པའི་དུས་ནས་བཟུང་རློང་དཔློན་རློང་

མཁར་དང་བཅས་པ་བཙུགས་ཡློད་པ་དེ་ཡིན།  

སྐྱིད་ཤློད་སེ་པ་ཆློས་རེ། གུང་རུ་སྐྱིད་ཤློད་ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་སྐུ་ཕེང་དང་པློ་ཡིན། རབ་བྱུང་

བཅུ་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༥༩༣ ལློར་ཡབ་སྐྱིད་ཤློད་དགའ་ལན་པའི་སེ་པ་གཡུལ་རྒྱལ་ནློར་

བུ་དང་། ཡུང་ཞློགས་བཟའ་བང་སེམས་དགློས་གཉིས་ཀི་སས་བཞི་པ་ཡིན། དགུང་ལློ་ཞེ་དྲུག་

བཞེས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༦༣༨ལློར་སྐུ་གཤེགས།  

སྐྱིད་ཤློད་ཞབས་དྲུང་ཡིད་བཞིན། སྐྱིད་ཤློད་དགའ་པའི་སེ་པ་གཡུལ་རྒྱལ་ནློར་བུའི་བུ་གཉིས་པ་

ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་༡༥༨༩ ལློར་སྐྱེས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་ལུག་

སྤི་ལློ་༡༦༠༧ ལློར་འབི་གུང་པ་དང་ཕག་མློ་གྲུ་པའི་དམག་གིས་འབི་གུང་རྒྱུད་དུ་ཡློད་པའི་

དགེ་ལུགས་པ་རྣམས་བཅློམ་སྐབས་སེ་པ་སྐྱིད་ཤློད་པའི་བུ་གཉིས་བཙོན་དུ་བཟུང་ནས་མི་

གཏར་ཉར་ཏེ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ལྕགས་བ་སྤི་ལློ་༡༦༢༡ ལློའི་བར་ལློ་བཅློ་ལྔའི་རིང་བཙོན་དུ་

སློད་དགློས་བྱུང་ཞིང་། དེ་ནས་མཚོ་སློན་ཕློགས་སུ་ཡུལ་གར་ནས་མི་རིང་བར་འདས་པ་དེ་

ཡིན།  

སྐྱིད་ཤློད་ཤློ་མ་ར། སྟག་ལུང་ཐང་པ་རིན་པློ་ཆེ་ཕག་མློ་གྲུ་ནས་སྟག་ལུང་དུ་ཕིར་ལློག་ཕེབས་པའི་

ལམ་བར་སྟློད་ལུང་ཤློ་མ་རར་དགློན་པ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་དེར་ཆློས་ཞུས་པར་གསལ། རེས་སུ་

རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ལྕགས་བི་སྤི་ལློ་༡༢༤༠ ལློར་སློག་པློའི་དམག་དཔློན་དློར་རའི་དམག་

དཔུང་བློད་དུ་ཡློང་སྐབས་བང་རྒྱུད་ཀི་དགློན་པ་མང་པློ་གཏློར་སྐབས་ར་མེད་སློང་བ་ཡིན།  

སྐྱིད་གསློག །འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་ལ་ཅི་དགར་ལློངས་སྤློད་པའི་དློན། རྒྱ་སྐད་དུ། 享受 ཟེར་བ་དང་

དློན་གཅིག །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐྱིད་བསམ་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།  

སྐྱིན་ཁབ། སྐྱིང་ཁབ་དང་གཅིག །

སྐྱིན་འཁི་ཚབ་གསུམ། གཞན་ནློར་བརྐུས་པའི་སྐྱིན་པ། འཁི་འཇལ། དངློས་ཚབ་སྟེ་སར་རྐུན་པློའི་

ཁིམས་འཇལ་གསུམ།  

སྐྱིན་གློར། གངས་སལ་ཏེ་གཟུགས་དབིབས་ད་བེད་དང་ཆ་འདྲ་བའི་སློག་ཆགས་ཤིག །དེའི་ཤ་

སྨན་ལ་འགློ།  

སྐྱིན་ཐང་། སེར་བ་དང་། དེ་འབབ་སྐབས་ཀི་ཧ་ཅང་གང་བའི་རླུང་དྲག་པློ།  

སྐྱིན་ཐང་ཆུ། སེར་བ་བབ་རེས་སུ་ཞུ་བའི་ཆུ་ལློག །

སྐྱིན་པ། གཞན་ནས་གཡར་བའི་རྒྱུ་དངློས་རྣམས་ཀི་ཚབ འབྲུ་སྐྱིན། དངུལ་སྐྱིན། རིན་སྐྱིན་ཚབ་

གསུམ་མི་དགློས་པ། སྐྱིན་པ་ཆུ་ཡིན་ཡང་ས་རུ་མ་གཏློང་།  

སྐྱིན་པ་འཇལ་བ། ① བུ་ལློན་སྤློད་པ། ② ཚབ་སྒིག་པ།  

སྐྱིན་པློ། སྐྱིན་པ་དང་གཅིག །

སྐྱིན་ཚབ། གཡར་བའི་ཚབ། དངུལ་གི་སྐྱིན་ཚབ་ལ་དངློས་པློ་མ་སྤློད། རིན་འབབ་ཇི་གནས་ལར་

སྐྱིན་ཚབ་སྒིག་དགློས། སྐྱིན་ཚབ་མི་དགློས་པར་ཞིང་སློན་སྟེར་བ།  

སྐྱིན་ཚབ་འཇལ་བ། གཞན་གི་དངློས་པློ་བློར་བརླག་སློང་བའམ་ཆག་སྐྱློན་སློང་བ་སློགས་བྱུང་བར་

དེ་འདྲའི་རིན་ཐང་གི་དངློས་པློས་སྐྱིན་ཚབ་སྤློད་པ་ལ་ཟེར།  

སྐྱིན་ཚབ་ལབ་འཇལ། གཞན་གི་དངློས་པློར་བློར་རླག་དང་ཆག་སྐྱློན་ཤློར་བ་ལ་དེའི་ཚབ་ལབ་ལློག་

ཏུ་འཇལ་བ།  

སྐྱིན་ཚབ་སྤློད་དངུལ། སྐྱིན་པློ་འཇལ་བའི་མ་དངུལ་དངློས།  

སྐྱིན་ཚབ་སྤློད་པ། དངློས་པློའི་སྐྱིན་ཚབ་སྤློད་པ།  

སྐྱིན་ཚབ་ལེན་དབང་། ང་ལ་གློགས་པློའི་ཚབ་བས་ནས་སྐྱིན་ཚབ་ལེན་པའི་དབང་ཆ་ཡློད་ལ་བུ།  

སྐྱིན་ལུས། འཇལ་རྒྱུར་བསད་པའི་སྐྱིན་པ་ལྷག་མ།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྐྱིན་གསབ། དངློས་པློ་གང་ཞིག་གཏློར་བརླག་དང་། ཆག་སྐྱློན་ཤློར་བའི་ཚབ་སྤློད་པ།  

སྐྱིབས། གཡབས། ཆར་སྐྱིབས། བ་སྐྱིབས།  

སྐྱིམ། ཚོས་ཀིས་ཕི་ལ་འབྱུག་པ།  

སྐྱིལ། སྐྱིལ་བའི་སྐུལ་ཚིག །ཆུ་འབབ་པ་བཀག་ནས་རིང་བུར་འཁིལ་དུ་བཅུག་པའི་དློན་ཏེ། ཆུ་བློ་

རིང་དུ་སྐྱིལ་གིན་ཡློད། ཆུ་སྐྱིལ་སའི་ཆུ་མཛོད། ཆུ་སྐྱིལ་ཅིག །

སྐྱིལ་ཀྲུང་། དཀིལ་ཀྲུང་ངམ་སྐྱིལ་མློ་ཀྲུང་སྟེ། རང་པ་གཉིས་ནང་དུ་བསྐུམས་ནས་སློད་པའི་འདུག་

སྟངས་ཏེ་རྣམ་སྣང་ཆློས་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག །ཞབས་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། སྐྱིལ་ཀྲུང་

བཅས་ནས་ཡུན་རིང་བསད་དེ་མི་གཞིག་པ། རྡློ་རེ་སྐྱིལ་མློ་ཀྲུང་། སེམས་དཔའི་སྐྱིལ་མློ་ཀྲུང་། 

སྐྱིལ་མློ་ཀྲུང་དུ་འཁློད་པ།  

སྐྱིལ་ཀྲུང་ཕེད་པ།རང་གཡས་བསྐུམས་ཤིང་། གཡློན་ཅུང་ཟད་བརྐྱངས་པ་སྟེ་སེམས་དཔའི་སྐྱིལ་

ཀྲུང་ཡང་ཟེར།  

སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞི། རྡློ་རེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གསུམ་དང་། བདེ་སྟློང་གི་སྐྱིལ་ཀྲུང་སྟེ་བཞིའློ། །

སྐྱིལ་ཀྲུང་གསུམ། སྟེང་གི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་སྟེང་རླུང་། འློག་གི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་འློག་རླུང་། བར་གི་

སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བར་རླུང་བཅིངས་པ་སྟེ་རླུང་འཆིང་བེད་ཀི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གསུམ་མམ། ཡང་ན་ར་

རླུང་ཐིག་ལེའི་རྡློ་རེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གསུམ་མློ།  

སྐྱིལ་ཆུ་བླུག་སྣློད། ར་མཁན་གི་ཆུ་བླུག་སའི་ཡློ་བད་ཅིག །

སྐྱིལ་ནག་གགས་སེང་། བཀའ་གདམས་པའི་དགེ་བཤེས་ཚད་མ་དང་ཕར་ཕིན་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་

པ་ཞིག །ཁློང་གིས་སྣར་ཐང་དུ་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་འཆད་ཉན་ཚུགས་པར་མཛད། ལློ་རྒྱུས་

ཞིབ་ཆ་མ་མཐློང་།  

སྐྱིལ་བ། [ཐ་དད་པ]བསྐྱིལ་བ། བསྐྱིལ་བ། སྐྱིལ། ① ཆུ་རྒྱུག་ས་མེད་པར་བཀག་པ། ཕུ་ཆུ་རིང་

བུར་བསྐྱིལ། ཤ་འློད་ཇི་ཡློད་ཆུ་མཛོད་ནང་དུ་བསྐྱིལ་ཐུབ་ཡློད། བསྐྱིལ་ཆུ། ② ཉར་བ། མི་ངན་

བསྟེན་སྐྱིལ། སྐློང་སྐྱིལ། བཀག་སྐྱིལ།  

སྐྱིས། སྐྱི་བའི་སྐུལ་ཚིག །གློགས་པློ་ལགས། ང་ལ་དངུལ་ཞིག་སྐྱིས་དང་། ངས་མགློགས་པློར་སྐྱིན་
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པློ་སྤློད་ཡློང་།  

སྐྱུ། མཐེབ་ཚིགས་དཀིལ་མ་ནས་མཐེབ་རེ་བར་ཚོན་གང་གི་ཚད།  

སྐྱུ་གང་། ① མཐེ་བློང་གིས་ཀློང་ཀློང་བཟློས་པའི་སགས་ཀི་མཐེབ་སྐྱུ། ② གདློང་ལ་བྱུག་རས།  

③ མཐེབ་ཚིགས་དཀིལ་མ་ནས་མཐེབ་རེ་བར་ཚོན་གང་གི་ཚད།  

སྐྱུ་ཚེ། ཟན་གི་མཐེབ་སྐྱུ། མར་ཁུའི་སྐྱུ་ཚེ་བཟློ་བ།  

སྐྱུར་ར་སང་། གནའ་བློའི་ཡིག་རིང་རྣམས་སུ་གསལ་བ་ལར་ན། ཁམས་སྟློད་འབི་ཆུའི་ནུབ་བརྒྱུད་

ཀི་ས་སྐྱེ་རྒུའི་མདློའི་ཕློགས་སར་འབི་གུང་སྐྱློབ་པ་འཇིག་རེན་མགན་པློ་འཁྲུངས་ཡུལ་གི་ཡུལ་

གྲུ་འདི་དག་ལ་ཟེར།  

སྐྱུ་ར་བང་ཆུབ་གིང་། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༡༧༩ ལློར་འབི་གུང་སྐྱློབ་པ་འཇིག་རེན་

གསུམ་མགློན་གིས་བཏབ། སྐབས་དེར་དགེ་འདུན་ཁི་བཅློ་བརྒྱད་ཙམ་བྱུང་བར་གགས། གྲུབ་

མཐའ་འབི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་

སྐྱེ་རྒུ་མདློ་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

སྐྱུ་ར་རིན་པློ་ཆེ། སྐྱུ་རའི་རུས་བརྒྱུད་ལས་འཁྲུངས་པའི་རིན་པློ་ཆེ་ཞེས་པའི་དློན་ཏེ། འབི་གུང་སྐྱློབ་

པ་ཨ་ཆེ་ལ་གློ་དགློས།  

སྐྱུ་རའི་རིགས་སགས་འཆང་བ། དེ་སློན་བསྟན་པ་ས་དར་གི་མཇུག་ཙམ་ལ་བར་ཁམས་ལན་ཡུལ་

དུ་ཨ་མེས་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་གསང་སགས་ས་འགྱུར་གི་སགས་འཆང་ཞིག་བྱུང་བ་དེ་

དང་སྙ་ནམ་བཟའ་ཆློས་ཀི་སྒློལ་མ་ཞེས་པའི་བུ་མློ་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་ཞིག་ཇློ་མློར་བངས་པ་དེ་ལས་

སས་རྨང་གཞིའི་ལྷུ་ལག་འཁྲུངས་རེས་ཡུམ་དེ་སྤྲུལ་པ་བསྡུས་ནས་འབི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་

ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བཀའ་སྲུང་དུ་གྱུར་པ་དེར་ཡློངས་གགས་སུ་འབི་གུང་ཨ་ཕི་ཞེས་འབློད་

པའི་ལློ་རྒྱུས་ཡློད་པ་དེ་ཡིན།  

སྐྱུ་རུ། སྐྱུ་རུ་ར་དང་དློན་གཅིག །

སྐྱུ་རུ་ར། ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་སྐྱུར་ལ་མངར་ཁ་བསྐ་བ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་

བད་མཁིས་དང་ཁག་ནད་སེལ། མིག་ནད་དང་བཅུད་ལེན་ལ་བཟང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་
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སྐློམ་སེལ་དང་། ཁག་འབེད། ག་ནློམ། སྨིན་འགས། ཨམ་བི་བཅས་སློ། །

སྐྱུ་རུ་ར་རླློན་པ། སྐྱུ་རུ་རའི་འབས་སུ་གསར་པ་འདི་ཧ་ཅང་དྭངས་པས་ཕི་ནང་ཐམས་ཅད་གསལ་

པློ་མཐློང་། ཤེས་བའི་ཆློས་རྣམས་སྐྱུ་རུ་ར་རླློན་པ་ལག་མཐིལ་དུ་བཞག་པ་ལར་གསལ་སྒིབ་

མེད་པར་མཐློང་།  

སྐྱུ་རུམ། [རིང]① བཏུང་བའི་བེ་བག་ཐུག་པ། ② བཙོས་ནས་སྐྱུར་མློར་གྱུར་པའི་སློ་ཚོད།  

སྐྱུ་རུམ་མཁན། ཚོད་མ་བཟློ་མཁན།  

སྐྱུག །བད་ཀན་གི་ཁམས་ཀིས་ཁ་ཟས་ཕློ་བར་མི་ཆགས་པར་གེན་དུ་སྐྱུག་པ།  

སྐྱུག་གུ། ཆུ་ཟློམ་དང་འློ་ཟློམ་སློགས་ལ་འཆིང་བེད་ཀི་ཤིང་ཕ་མློ་ལ་ཟེར།  

སྐྱུག་ཏིང་ཏིང་བ། སྐྱུག་ལློག་ལློག་བེད་པ།  

སྐྱུག་ལང་། ཞེ་མེར་རྒྱག་པ།  

སྐྱུག་ལད། མཛོ་གཡག་སློགས་སློ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་གིས་གཟན་པ་རགས་ཙམ་འཆློས་ནས་གློད་

པར་མིད་དེ་སར་ཡང་ཁའི་ནང་དུ་བསྐྱུགས་པ་དེ་ཉིད་ཞིབ་མློར་འཆའ་བ།  

སྐྱུག་ལློག །ཞེ་ལློག་པ།  

སྐྱུག་ནད། མ་ཞུ་བ་སློགས་ཀི་རེན་ཏེ་ཟས་སྨན་ཕློ་བར་མི་འཇུ་ནས་ཡར་གེན་དུ་སྐྱུག་པའི་ནད།  

སྐྱུག་པ། [ཐ་དད་པ]① བསྐྱུགས། བསྐྱུག་པ། སྐྱུགས། ཞེ་མེར་ལངས་ཏེ་ཟས་སློགས་ཁ་ནས་འབིན་

པ། ལློ་མ་ཞུ་བར་བསྐྱུགས། ཁག་བསྐྱུགས། ② ཟས་སློགས་མ་ཞུ་བར་ཁ་ནས་ཕིར་ཕྱུང་བའི་

ཁུ་སྙིགས། སྐྱུག་པ་བསྐྱུགས་པ། ③ སྦློང་བེད་ཀི་ནང་ཚན་སྐྱུག་གཏློང་བ་ནི་བད་ཀན་ལྕགས་

དྲེག་སློགས་ཕློ་བའི་ནད་གེན་དུ་འདྲེན་པར་བེད་པའི་ཐབས་ཤིག །

སྐྱུག་བློ་པློ། བཙོག་པའམ་མཐློང་མི་འདློད་པ། བཙོག་པ་སྐྱུག་བློ་པློ། སྤློད་པ་སྐྱུག་བློ་པློ། གདློང་རིས་

སྐྱུག་བློ་པློ།  

སྐྱུག་བློ་བ། སྐྱུག་བློ་པློ་དང་གཅིག །

སྐྱུག་མེར། ཞེ་མེར། ཞག་ཚི་མཐློང་བས་སྐྱུག་མེར་ལངས། ཅབ་པ་མཐློང་ན་ཡང་སྐྱུག་མེར་ལངས་

ཀི་རེད། 
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སྐྱུག་སྨན། མ་ཞུ་བ་སློགས་ལེ་བ་ཡན་གི་ནད་གེན་དུ་སྐྱུག་པར་བེད་པའི་སྨན།  

སྐྱུག་ལློག་བརྒྱབ། སྐྱུག་མེར་ལངས་ནས་སྐྱུག་གབས་བེད་པར་ཟེར་ཏེ། དཔེར་ན། ཁད་མཚར་ཅི་

ཡིན་ནམ། ང་གློ་བུར་དུ་སྐྱུག་ལློག་བརྒྱབ་བྱུང་ལ་བུ།  

སྐྱུག་ལློག་པ། ཞེ་མེར་རྒྱག་པ།  

སྐྱུགས། སྐྱུག་པའི་སྐུལ་ཚིག །

སྐྱུགས་ནད། སྐྱུགས་ནད་ཀི་རྒྱུ་ནི། མ་ཞུ་བ་དང་། ལྷེན་དང་། ལྕགས་དྲེག །ཁློང་འབས། བད་ཀན་

སྨུག་པློ། སིན་བུ། སྟེང་རླུང་འཁྲུགས་པ། མི་སྡུག་པའི་ཡུལ་མཐློང་བ་བཅས་ཀི་རྐྱེན་ལ་བརེན་

ནས་ཡློང་ངློ་། །

སྐྱུང་། ད་ལ་བ། ཇེ་ཉུང་དུ་བཏང་བ་དང་ཇེ་ཐུང་དུ་བཏང་བའི་དློན་ཏེ། ཁེངས་དྲེགས་སྐྱུང་མཁན། 

ཁེངས་སྐྱུང་ཞེས་པ། [བསྐྱུང]ནི་མ་འློངས་པ་སྟེ། ཡློན་ཏན་ཆེ་ཡང་ཁེངས་པ་བསྐྱུང་དགློས་ཞེས་

པ་ལ་བུ། [བསྐྱུངས]ནི་འདས་པ་སྟེ། ཁེངས་པ་བསྐྱུངས་ནས་ཡློན་ཏན་སྦང་། [སྐྱུངས]ནི་སྐུལ་

ཚིག་སྟེ། ང་རྒྱལ་སྐྱུངས་ཅིག་ཅེས་པ།  

སྐྱུང་ཀ བ་སྤུ་མདློག་ནག་ལ་མཆུ་རང་དམར་པློ་ཞིག །སྐྱུང་ཀས་སྐྱུང་ཀར་ཟེར་རེས་མ་བེད། མཆུ་

ཏློ་དམར་པློ་ཆ་རེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གང་རིག་ཕློ་ཉ་དང་། བྱུ་རུའི་མཆུ་ཅན། ཡུལ་ངན་

འབློད་བཅས་སློ། །

སྐྱུང་ཀ་ཁ་ལེབ། ཚག་རྒྱག་བེད་ཀི་ཡློ་བད་བ་སྐྱུང་ཀའི་མཆུ་དབིབས་དང་འདྲ་བ་ཞིག །

སྐྱུང་ཀ་རེ་རྐྱློང་། ཚག་རྒྱག་བེད་ཀི་ཡློ་བད་བ་སྐྱུང་ཀའི་མཆུ་དབིབས་དང་འདྲ་བ་ཞིག །

སྐྱུང་ཀའི་ཁག །སློག་ཆགས་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་ཕྲུ་གུ་

སྐྱེ་རྒྱུན་འགློག །

སྐྱུང་སྐྱུང་། བ་སྐྱུང་ཀའི་སྐད།  

སྐྱུང་བ། [ཐ་དད་པ]བསྐྱུངས་པ། བསྐྱུང་བ། སྐྱུངས། རིང་དུ་འདློར་བ་དང་། སློང་བ། སེར་སེམས་

བསྐྱུང་བ། ང་རྒྱལ་ར་བསྐྱུང་། ཁེངས་པ་སྐྱུང་པ། བར་ཐག་བསྐྱུངས་པ།  

སྐྱུང་བུ། སྙུང་བུ་སྟེ་བུ་ག་འབིགས་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྐྱུང་བློ། སྐྱུང་བུ་ཡི་འབི་ཚུལ་གཞན།  

སྐྱུང་ཞག །ཉི་སྐར་ཉེར་བཞི་དང་ཆུ་ཚོད་ཞེ་བཞི་ལ་སེབས་པ་དང་། སྤི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་ཉེར་ལྔ་

ཡས་མས་ཙམ་ནས་སྐྱུང་ཞག་དགུ་བརིས་ཏེ་སློས་ཐན་ཡློད་མེད་བརག་པ་སྟེ་དེའི་རིང་ལ་ཁ་ཆར་

བབ་ནས་གནམ་གཤིས་གང་ན་སྐྱུང་མློའི་ཁློང་ཁག་བཏློན་པ་ཞེས་སློས་ཐན་ཡློང་བར་བཤད།  

སྐྱུངས། སྐྱུང་བའི་སྐུལ་ཚིག །ཁེངས་པ་སྐྱུངས་ཤིག །

སྐྱུད། ད་ལ་བ་དང་སྐུལ་ཚིག །བརེད་པའི་བརྡ་རིང་སྟེ། མ་འློངས་པ་དང་འདས་པ་ལ་བསྐྱུད་འབི།  

སྐྱུད་པ། [ཐ་མི་དད་པ]བསྐྱུད་པ། བསྐྱུད་པ། མི་དྲན་པར་བརེད་པ། རློ་ལན་གི་ཟས་སྐྱུད་པ། གཞློན་

ནུའི་སྐབས་ཀི་བ་སྤློད་ཕལ་ཆེར་བསྐྱུད་པ། སར་མློང་སྡུག་བསལ་མ་སྐྱུད་ཨང་།  

སྐྱུར། [ཐ་མི་དད་པ] སྐྱུར་བའི་སྐུལ་ཚིག །དློར་བའི་དློན་ཏེ། གད་སྙིགས་དློང་ལ་སྐྱུར་བར་བེད། 

གནད་དློན་དེ་སྐྱུར་ཤློག །ཡ་མ་བེད། སྐྱུར་ཅིག་ལ་བུ།  

སྐྱུར་ཁ། [ཡུལ]ཕུ་ཐུང་དང་ལྷམ་ཡུ་སློགས་ཀི་ཚེམ་མཚམས་སུ་མཐུད་པའི་རྒྱུ་ཆ་ཞིག །

སྐྱུར་ཁུ། ① སྐྱུར་མློའི་ཁུ་བ། ② དར་བ་ལས་འཆུར་བ་བཏློན་ཟིན་པའི་ཁུ་བ།  

སྐྱུར་ཁུ་གསུམ། ཆང་དང་། སྟར་བུའི་ཁུ་བ། མཚུར་ནག་གི་ཁུ་བ་གསུམ་གི་བསྡུས་མིང་སྟེ། དེའུ་

དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས། ཆང་

སྐྱུར་སྟར་བུ་ཚུར་ནག་གསུམ། དེ་ལ་སྐྱུར་ཁུ་གསུམ་ཟེར་རློ།  

སྐྱུར་འགློང་། ① ར་བཟི་ནས་སྤློད་པ་གང་བྱུང་མང་བྱུང་བེད་པའི་མིང་། སྐྱུར་འགློང་ཤློད་མཁན་

ཆང་ལ་མི་དགའ། སྤང་ཀི་ལློགས་པ་ལུག་ལ་མི་དགའ་ཟེར་བ་རྫུན་རེད། ② འབློག་པའི་དཀར་

ལློ་ལ་གནློད་པ་བེད་པའི་མི་མ་ཡིན་པའི་འགློང་པློའི་རིགས་ཤིག །

སྐྱུར་ཆུ། ① ཆང་། ② ཀིས་མ་ནང་གི་དར་བའི་སློ་ཁུ་ཆུ་སྐྱུར་མློ་ཅན་གི་མིང་།  

སྐྱུར་བསྙལ་རྒྱག་པ། ཞློ་ཆང་སློགས་སྐྱུར་རིགས་སྙློལ་བ།  

སྐྱུར་དད། ཆང་ལ་དགའ་བ།  

སྐྱུར་དད་ཆེ་བ། གློང་དང་དློན་གཅིག །

སྐྱུར་འདློན། གློའི་གླུམ་ལ་ཉེའུ་བས་ཏེ་སྨན་སྦར་ནས་བཙོས་པའི་རླུང་ནད་ལུས་ལ་ཞེན་པ་ཕིར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འདློན་པའི་ཐབས་ཀི་སྨན་ར་ཞིག །

སྐྱུར་རྡློག །སྟར་བུ་སློགས་སྐྱུར་ཁུའི་ནང་དུ་བསྙལ་བའི་འཆུར་བ་རྡློག་རྡློག་གི་རིགས་ཤིག །

སྐྱུར་མནམ་པ། སྐྱུར་མློའི་དྲི་མ་ཁ་བའམ་སྣློམ་པ།  

སྐྱུར་པློ། དར་བ་དང་སྐྱེར་སིལ་གི་རློ་ལ་བུ་སྟེ། ཤིང་ཏློག་སྐྱུར་པློ། དར་བ་སྐྱུར་པློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

བསྡུས་ན་སྐྱུར་ཞེས་འབི་ཆློག་སྟེ། མངར་སྐྱུ། སྐྱུར་སིལ། རློ་ཧ་ཅང་སྐྱུར་ལ་བུ།  

སྐྱུར་བེད་གསུམ། འབས་བུ་གསུམ་སྟེ། ཨ་རུ་བ་རུ་སྐྱུ་རུ་གསུམ།  

སྐྱུར་པློ་བརྔས། [སྐྱེ་རྒུ]སྐྱུར་པློ་བརྔས་པ་ནི་ཞློ་བརྔས་པ་བཞིན་དུ་བེད་དགློས། ཞློ་གློ་སློགས་སེ་

ནས་ཡུན་རིང་བཞགས་སྟེ་སྐྱུར་པློ་ལངས་སྐབས་བག་ལེབ་བཟློ་སློལ་ཡློད།  

སྐྱུར་སྤང་། ཆང་སློང་མཁན་ལ་དམའ་འབེབས་བེད་པའི་ཚིག །

སྐྱུར་བ། ① [མིང་རྐྱང]སྐྱུར་མློ་དང་གཅིག །རློ་དྲུག་ལས་སྐྱུར་བ་ནི་ཆང་གི་རློ་ཡིན། ② འདློར་བ་

དང་། སློང་བའི་སྐུལ་ཚིག །[ཐ་དད་པ]བསྐྱུར་བ། སྐྱུར།  

སྐྱུར་བག །སྐྱུར་པློའི་དྲི་མ།  

སྐྱུར་མློ། རློ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་མངས་ན་སློ་བརེ་ཞིང་བཞིན་གཉེར་ཤློར་བའི་རང་བཞིན་ཅན། ཁ་

ཟས་སྐྱུར་མློ། ཤིང་ཏློག་སྐྱུར་མློ། ཁམ་བུ་སྐྱུར་མློ། སྐྱུར་ཚལ། སྨན་རློ་སྐྱུར་མློ། སྐྱུར་ཚལ། སྨན་

རློ་སྐྱུར་མློ།  

སྐྱུར་མློ་ཚྭ། ལན་ཚྭའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། མདློག་དཀར་ཞིང་རློ་ལན་ཚ་ལ་སྐྱུར་བ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་

པས་དྲློད་སྐྱེད། སློས་པ་འཇློམས། བད་རླུང་ལ་ཕན།  

སྐྱུར་རབས། ① ཆང་གི་ཕབས་རི། ② ཞློའི་རུ་རི།  

སྐྱུར་རི། ① ཆང་གི་ཕབས། ② ཞློའི་རུ་མ། ② ཚ་ལུ་མ་ཟེར་བའི་སིལ་ཏློག་གི་མིང་།  

སྐྱུར་ཞློ། དར་ཞློ།  

སྐྱུར་རུ། རློ་སྐྱུར་བར་བེད་པའི་རུ་མའམ་རི།  

སྐྱུར་རུམ། [རིང]ཚོད་མ།  

སྐྱུར་ལློག །① འཆུར་བ་སྐྱུར་ཁུའི་ནང་དུ་བསྙལ་བའི་རྡློག་ཆེན་པློ། ② ཆང་བསྙལ་བ་ལམ་དུ་མ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

རྒྱུགས་པར་བློ་བ་སྐྱུར་མློ་ཆགས་པ།  

སྐྱེ། ① མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ སློག་ཆགས་གསར་དུ་སྐྱེས་པའི་དློན་ཏེ། མ་ལས་བུ་སྐྱེ་བ། ར་ལས་

རེའུ་སྐྱེ་བ་ལ་བུ། ② རི་ཤིང་གི་རིགས་མྱུ་གུ་འབུས་པ་ནས་འབས་བུ་སྨིན་པའི་དློན་ཏེ། ས་བློན་

གློ་བཏབ་ན་གློ་སྐྱེ། ཆར་བ་བབས་ན་རྩྭ་སྐྱེ་ལ་བུ།  

སྐྱེ་ཀ [རིང]སྐྱ་ག་དང་གཅིག །

སྐྱེ་སྐར། མི་མ་ཡི་མངལ་ནས་བཙའ་དུས་ཀི་ཉི་མ་དང། ཉི་མ་དེར་ཁེལ་བའི་རྒྱུ་སྐར།  

སྐྱེ་ཁུངས། མི་སློ་སློའི་རང་རང་གི་རིགས་རྒྱུད་ཀི་བྱུང་ཁུངས་སློགས།  

སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི། ཚེ་གང་གི་ཐློག་མཐའི་བར་གི་གནས་སྐབས་ཀི་ཁད་པར་བཞི། སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་བཞི་པློ་

དེ། གཅིག་ལ་མི་ཚད་ཀུན་ལ་ཡློད།  

སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་སྡུག་བསལ། སིད་པར་འཁློར་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀིས་ལློག་མེད་དུ་མློང་བའི་

ར་བའི་སྡུག་བསལ་བཞི།  

སྐྱེ་རྒུ། སྐྱེ་དགུ་དང་གཅིག །

སྐྱེ་རྒུ་དགློན་པ།རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༣༩༨ལློར་ས་སྐྱའི་བ་མ་རྒྱ་གར་ཤེས་རབ་

རྒྱལ་མཚན་ཞེས་པས་ཕག་བཏབ། དེའི་གློང་ལ་གནས་འདིར་བློན་དགློན་ཞིག་ཀང་ཡློད་པར་

གསལ། མིང་གཞན་ས་སྐྱེ་རྒུ་དཔལ་ལན་དློན་གྲུབ་གིང་ཞེས་ཟེར། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་

ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

སྐྱེ་རྒུ་མདློ། །ཀེ་སྐུ་མདློའི་དེང་དུས་ཀི་འབི་ཚུལ་ཞིག །འབི་ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་ཀི་ལྷློ་འགམ་དུ་ཡློད། 

ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དང་ཡུལ་ཤུལ་རློང་གཉིས་ཀི་མི་དམངས་སིད་གཞུང་

གནས་ཡུལ་ཡིན།  

སྐྱེ་རྒུ་རྣམས་ཀི་ཚེ་ལློ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་བཤད་སློལ་ལ། འཛམ་བུ་གིང་པའི་མི་

རྣམས་ཀི་ཚེ་ཚད་རིང་ཐུང་ངེས་པར་མེད་པ་སར་བསྐལ་པ་ཡ་ཐློག་གི་སྐབས་མི་ཡི་ཆ་སྙློམས་

ཀི་ཚེ་ཚད་ལློ་ཁི་བརྒྱད་ཐུབ་པ་ཡང་བྱུང་མློང་ཞིང་། ཚེ་ལློ་མར་འགིབ་ཀི་སྐབས་ཚེ་རིང་ཤློས་

ལ་ལློ་བཅུ་མ་གཏློགས་མེད་པ་ཡང་འབྱུང་རྒྱུ་ཡློད་པ་དང་། ཚེ་ལློ་བརྒྱད་ཁི་ནས་རིམ་བཞིན་ཚེ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐུང་དུ་སློང་སྐབས་ལློ་བརྒྱ་ཐམ་པའི་ཐློག་ལློ་རེ་རེ་ཉུང་དུ་འགློ་བ་ཡིན་ཅིང་། དེ་ཡང་ལློ་བརྒྱ་

ནས་ལློ་རེ་རེའི་ནང་ཞག་གསུམ། ཆུ་ཚོད་སློ་དགུ ཆུ་སང་དགུ དབུགས་བཞི། དབུགས་རྒྱ་ཆ་

བཞི་བཅུ་ཞེ་དྲུག་རེ་ཐུང་དུ་སློང་བ་ཡིན་པས་དེ་བསགས་ན་ལློ་བརྒྱ་འདས་དུས་ལློ་གཅིག་

ཧྲིལ་པློ་ཐུང་དུ་སློང་བའློ། །

སྐྱེ་རྒུ་ཚངས་ལ་དད། ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་རྒྱ་གར་དུ་མ་དར་གློང་བམ་ཟེའི་ཆློས་

ལུགས་ལ་དད་མློས་ཡློད་པའི་མི་མང་ཞིང་། ཁློང་ཚོའི་ཆློས་ལུགས་ཐློག་ནས་བཤད་སློལ་ལ་

ལྷ་ཚངས་པ་ནི་འཇིག་རེན་བེད་པ་པློ་དང་། འཇིག་རེན་གི་བདག་པློ་བ་ན་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་

ཁས་ལེན་གི་ཡློད་པ་དེ་ཡིན།  

སྐྱེ་སློ། མངལ་གི་སློ།  

སྐྱེ་སློ་གཅློད་པ། ① མངལ་དུ་ཕྲུ་གུ་མི་འཁློར་བའི་ཐབས་ཤེས་བེད་པ། ② བསྐྱར་དུ་སྐྱེ་བ་མི་ལེན་པ།  

སྐྱེ་རྒྱལ། [མངློན]སྐྱེས་པ།  

སྐྱེ་རྒྱུན་གཅློད་པ། ཕྲུ་གུ་བཙའ་རྒྱུ་མེད་པར་བཟློས་པ།  

སྐྱེ་རྒྱུས། ལློ་རྒྱུས་དང་། སྒྲུང་།  

སྐྱེ་དགུ། སྐྱེ་རྒུ་དང་དློན་གཅིག །འགློ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དེ། འདློད་པའི་ཁམས་ལས་ཚེ་འཕློས་

ཏེ་ཁམས་གསུམ་དུ་སྐྱེ་བ་གསུམ། གཟུགས་ཁམས་ལས་ཚེ་འཕློས་ཏེ་ཁམས་གསུམ་དུ་སྐྱེ་བ་

གསུམ། གཟུགས་མེད་ཁམས་ལས་ཚེ་འཕློས་ཏེ་ཁམས་གསུམ་དུ་སྐྱེ་བ་གསུམ་ལ་བའློ། །

སྐྱེ་དགུ་མ། [མངློན]རེ་རིགས་མ།  

སྐྱེ་དགུའི་བདག་པློ། [མངློན]① སྐར་མ་སྣར་མ། ② རྒྱལ་པློ་དང་རྒྱལ་རིགས། ③ ལྷ་ཚངས་པ།  

སྐྱེ་དགུའི་བདག་མློ། [མངློན]རེ་རིགས་མ།  

སྐྱེ་འགག །འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་སྟེ་མི་རག་པའི་དངློས་པློ།  

སྐྱེ་འགག་གཉིས་མེད། འདུས་མ་བས་སམ། རག་པའི་ཆློས།  

སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་དང་བལ་བ། དློན་དམ་དུ་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་གི་ངློ་བློས་སྟློང་པའི་ཕིར་ན་

སྐྱེ་བ་ཡང་མེད། སྐྱེ་བ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་གནས་པ་དང་། འགག་བ་གང་ཡང་མེད་པའི་



  295  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

དློན་ཡིན།  

སྐྱེ་འགློ། སེམས་ཅན་སྤི། སྐྱེ་འགློ་རྣམས་བདེ་ལེགས་སུ་བེད་པ།  

སྐྱེ་ངན། སྐྱེ་བ་ངན་པ་སྟེ་ངན་འགློ།  

སྐྱེ་དངློས། རང་བྱུང་ཁམས་ནས་སྐྱེ་ལན་གི་རས་རིགས་འདུས་ནས་གྲུབ་ཅིང་། སྐྱེ་བ་དང་འཕེལ་བ་

དང་རྒྱུད་སེལ་བའི་ནུས་པ་ཡློད་པའི་གཟུགས་ལན་གི་དངློས་པློ་སྤིའི་མིང་ཡིན། སྐྱེ་དངློས་ལ་

རིགས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་ཡློད་ཀང་ཚང་མས་རིང་འདློར་གསར་སྡུད་བརྒྱུད་ནས་ཉེ་འཁློར་

གི་དངློས་པློ་རྣམས་ལས་རས་ཕན་ཚུན་གཏློང་ལེན་བེད་ཀིན་ཡློད་པ་རེད། སློག་ཆགས་དང་

རི་ཤིང་དང་སྐྱེ་ལན་ཕ་མློ་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་དངློས་ཡིན།  

སྐྱེ་དངློས་ཚད་འཇལ་གཏན་འཁེལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་

ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་biometric ཟེར།  

སྐྱེ་དངློས་རི་མློ། གནའ་བློའི་ར་ཆས་ཀི་རི་མློའི་རིགས་ཤིག་ཡིན། རི་མློ་དེ་རིགས་རགས་བསྡུས་

ཀི་བཅད་ལ་བརེན་ནས། རྩྭ་དང་ཤིང་གི་ལློ་མ་དང་ཡལ་ག་སློགས་རྒྱབ་མདུན་སྣ་ཚོགས་ཀི་

དབིབས་དང་། འགའ་ཞིག་ལ་ཡལ་ག་རྐྱང་པའམ་ལློ་མ་རྐྱང་པ་བིས་ཡློད།  

སྐྱེ་ཆུ་ལྷ་ཁང་། སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་བཏབ་པ་ལྷློ་འབྲུག་ས་གློ་ས་ཁུལ་དུ་ཡློད་པའི་རུ་གནློན་

གཙུག་ལག་ཁང་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག  

སྐྱེ་མཆེད། ༡ སྐྱེ་ཞིང་མཆེད་པར་བེད་པའམ་སྐྱེ་བའི་སློར་གྱུར་པ་སྟེ་ཤེས་བ་མཐའ་དག་ལ་གློ ། 

༢ ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པློ་ལྔ་ཁློ་ན་སྟེ། ཚེ་འདི་ཉིད་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ལྔ། ལུས་གཞན་སྐྱེས་པའི་རྒྱུ་ཉིད་

ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ།  

སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ཡན་ལག །རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས། མིང་གཟུགས་ཀི་གནས་

སྐབས་འཕེལ་བ་ལ་བརེན་ནས་ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་འབྱུང་བ་སྟེ་ལུས་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་

བེད་པའློ། །

སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ལྷ། མིག་གི་སྐྱེ་མཆེད་སློགས་ཀི་ལྷ།  

སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས། མིག་གི་སྐྱེ་མཆེད། རྣ་བའི་སྐྱེ་མཆེད། སྣའི་སྐྱེ་མཆེད། ལྕེའི་སྐྱེ་མཆེད། ལུས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀི་སྐྱེ་མཆེད། ཡིད་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་དེ་དབང་པློ་དྲུག །གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད། སྒའི་སྐྱེ་མཆེད། 

དྲིའི་སྐྱེ་མཆེད། རློའི་སྐྱེ་མཆེད། རེག་བའི་སྐྱེ་མཆེད། ཆློས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་དེ་རྣམ་ཤེས་ཏེ་ཡུལ་

གི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་གློ །

སྐྱེ་མཆེད་དྲུག །ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་གམ་ཕིའི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་གང་རུང་ཞིག །

སྐྱེ་མཆེད་མུ་བཞི། མངློན་པ་མཛོད་དུ་བསྟན་པའི་ཁམས་གསུམ་ལས་གཟུགས་མེད་ཀི་ཁམས་ཏེ། 

གཟུགས་མེད་སྐྱེ་མཆེད་མུ་བཞི་ནི། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་

སྐྱེ་མཆེད། ཡློད་མེད་མིན་པའི་སྐྱེ་མཆེད། ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་དང་བཞིའློ། །

སྐྱེ་མཆེད་གཙང་བ། ལུས་ལ་མི་སྡུག་པའི་མཚན་མ་བརྒྱད་ཀི་སྐྱློན་དང་བལ་བས་གཟུགས་བད་

མཛེས་པ།  

སྐྱེ་མཆེད་ཟླ་བ། [མངློན]ཉི་མས་གང་ཁིམ་སྤློད་པའི་ཟླ་བའམ་བློད་ཟླ་བཞི་པ།  

སྐྱེ་འཆི། སྐྱེ་བ་དང་འཆི་བའི་བསྡུས་མིང་། སྐྱེ་འཆིའི་འཁློར་ལློ་ཉི་ཟླ་འཆར་ནུབ་འདྲ།  

སྐྱེ་འཆི་ལ་རང་དབང་ཐློབ་པ། རང་དབང་ཡློད་པའིསློ་ནས་སྐྱེ་བ་ལེན་པ་དང་རང་དབང་ཡློད་པའི་སློ་

ནས་འཆི་ཐུབ་པའི་དློན་ཏེ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གསང་སགས་ཀི་ལམ་ལ་བརེན་

ནས་རླུང་སེམས་གཉིས་ལ་རང་དབང་ཐློབ་པ་ཞིག་ཡིན་ན། རང་ཉིད་འཆི་དགློས་པའི་དུས་ལ་

བབས་པ་ན་འཆི་བ་འློད་གསལ་དེ་ལམ་གི་འློད་གསལ་དང་བསེས་ནས་མཉམ་པར་བཞག་སྟེ། 

མཉམ་བཞག་དེ་ལས་ལངས་པ་དང་རང་ཉིད་སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་ཕ་མ་དང་། ཡུལ་སློགས་བདམས་

ནས་རང་སྟློབས་ཀིས་སྐྱེ་བ་ལེན་ཐུབ་པ་དེ་རབ་དང་། འབིང་ཡིན་ན་རང་ཉིད་འཆི་བའི་དུས་ལ་

བབས་པ། འཕློ་བའི་ཐབས་ཤེས་ལ་བརེན་ནས་འཆི་བའི་དུས་ལ་བབས་པ། འཕློ་བའི་ཐབས་ཤེས་

ལ་བརེན་ནས་འཆི་བ་མངློན་དུ་བས་ཏེ་རང་ཉིད་གང་འདློད་པའི་དག་པའི་ཞིང་དང་གནས་ཡུལ་

སློགས་སུ་སར་ཡང་རང་སྟློབས་སྐྱེ་བ་ལེན་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ཁས་ལེན།  

སྐྱེ་གཉིས་པ། [མངློན]བམ་ཟེ།  

སྐྱེ་རགས། གཤིན་པློ་འཆི་དུས་ཀི་བབས་གང་ཡིན་ལ་བརགས་ནས་སྐྱེ་བ་ཕི་མ་གནས་གང་དང་

ལུས་གང་ཞིག་ལེན་པ་པའི་རགས་ལ་བརེན་ནས་ལྷ་སྐུ་གསར་བཞེངས་དང་། དགེ་སྦློར་སྒྲུབ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

དགློས་རིགས་ལུང་དུ་བསྟན་པའི་རིསཕ་ལ་ཟེར།  

སྐྱེ་སྟློང་། འབས་བུ་ཟས་སུ་རུང་བའི་ཆུ་ཤིང་གི་རིགས་ཤིག །

སྐྱེ་ཐེངས་གཅིག་ལ་ཤི་ཐེངས་གཉིས། བློད་ཀི་གཏམ་དཔེ་ཞིག །མི་གང་ཞིག །སར་ཡློད་རང་གི་ལ་

སྤློད་དང་རང་གཤིས་དེ་རྐྱེན་གང་ཞིག་ལ་བརེན་ནས་རང་གཤིས་དང་མི་མཐུན་པའི་འགྱུར་

ལློག་བཏང་བའི་དློན་ཡིན། སྤིར་བཏང་མིའི་རིགས་རྣམས་སྐྱེ་ཐེངས་གཅིག་ལ་ཤི་ཐེངས་གཅིག་

མ་གཏློགས་ཤི་ཐེངས་གཉིས་ཡློང་མི་སིད་པ་ཀང་། མི་དེ་རང་གི་ངང་རྒྱུད་བརན་པློར་མེད་

སྟབས་མི་གཞན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་སློང་བ་ལ་བུའི་དཔེ་ཞིག་ཡིན།  

སྐྱེ་མཐའ་དཔྱློད་པའི་རིག་པ་མུ་བཞི། རྒྱུ་དུ་མ་ལས་འབས་བུ་གཅིག་ཁློ་ན་སྐྱེ་བ། རྒྱུ་གཅིག་ལས་

འབས་བུ་དུ་མ་སྐྱེ་བ། རྒྱུ་གཅིག་ལས་འབས་བུ་དུ་མ་སྐྱེ་བ། རྒྱུ་གཅིག་ལས་འབས་བུ་གཅིག་

ཁློ་ན་སྐྱེ་བ། རྒྱུ་དུ་མ་ལས་འབས་བུ་དུ་མ་སྐྱེ་བའློ། །

སྐྱེ་ལན། [མངློན]① སེམས་ཅན། ② འཇིག་རེན།  

སྐྱེ་ལན་མཐའ་ཡས། [མངློན]རྩྭ་དུར་བ།  

སྐྱེ་ལྡུམ། ① རྩྭ་ལྡུམ། ② སློ་སྨན་ཏིག་ཏ་སེར་པློ།  

སྐྱེ་སློང་། སྐྱེ་ཤིང་ངམ། ལློན་ཤིང་།  

སྐྱེ་འདློད་བག་ལ་ཤུག་པ། སྐྱེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་དང་ཆ་སྐྱེན་འཛོམས་ན་བག་རིའི་སྟེང་དུ་ཡང་ཤུག་པའི་

སློང་པློ་སྐྱེ་བ་ཡློད་པ་པའི་དཔེ།  

སྐྱེ་གནས། ① བློད་ཀི་སྐད་ཡིག་ལ་སྐྱེ་གནས་མགིན་པ་དང་། རན། སློ། །མཆུ། ལྕེ། སྣ་བཅས་དྲུག་

དང་། ལེགས་སྦར་གི་སྐད་ཡིག་ལ་སྐྱེ་གནས་མགིན་པ་དང་། ཁློག་པ། སྤི་བློ། རན། སློ། །མཆུ། 

ལྕེ། སྣ་བཅས་བརྒྱད་ཡློད་པ་རེད། བློད་ཡིག་གི་དབངས་གསལ་རྣམས་ལས། ཀ་ཁ་ག་ང་འ་ཧ་

ཨ་རྣམས་ཀི་སྐྱེ་གནས་མགིན་པ་དང་། ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་ཙ་ཚ་ཛ་ཞ་ཡ་ཤ་ཨི་ཨེ་རྣམས་ཀི་སྐྱེ་གནས་

སློ། །པ་ཕ་བ་མ་ཝ་ཨུ་ཨློ་རྣམས་ཀི་སྐྱེ་གནས་མཆུ། ར་ནི་སྤི་བློ་སྟེ་ལྕེ་རེའི་ཉེ་འདབས་སམ། ལྕེ་

རེའི་སྟེང་ཕློགས་བཅས་སློ་སློ་ནས་འབིན་པ་དང་། ང་ཉ་ན་མ་བཞི་པློ་ནི་གློང་གསལ་ཙམ་དུ་མ་

ཟད་སྣ་ནས་ཀང་འབིན་པས་ན་སྐྱེ་གནས་སྣ་ཡིན་པར་འདློད་དློ། །② [མངློན] 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མངལ་གནས་དང་མློ་མཚན། ③ འགློ་བ་སེམས་ཅན་ག་ིབུ་ཚ་གསར་དུ་ཆགས་ལུགས་སམ་འབྱུང་སྟངས།  

སྐྱེ་གནས་མཐུན་པ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་གནས་རིགས་གཅིག་པ་

སྟེ། སྐྱེ་གནས་བཞིས་བསྡུས་པའི་འགློ་བ་རྣམས་རང་གི་སྐྱེ་གནས་མཐུན་པ། དཔེར་ན། མི་དང་

མི་སྐྱེ་གནས་མཐུན་པ། གཡག་དང་གཡག་སྐྱེ་གནས་མཐུན་པ་ལ་བུ།  

སྐྱེ་གནས་བེད་པ་རློལ་བ་གསུམ། ཡི་གེ་སློ་སློར་ཀློག་པའི་ང་རློ་ཐློན་གནས་དང་། ང་རློ་འདློན་པའི་

བེད་པ། ང་རློ་འདློན་པའི་འདུ་བེད་བཅས་གསུམ་ལ་ཟེར།  

སྐྱེ་གནས་བཞི། མངལ་སྐྱེ་དང་། སློང་སྐྱེ། རྫུས་སྐྱེ། དྲློད་གཤེར་ལས་སྐྱེ་བ་སྟེ་བཞིའློ། །

སྐྱེ་གནས་བཟུང་བ། སྐྱེ་བ་བངས་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས།  

སྐྱེ་གནས་མཚུངས་པ། [མངློན]མ་གཅིག་པའི་སྤུན་ནམ་མིང་སིང་།  

སྐྱེ་གནས་བཟུང་བ། སྐྱེ་བ་བངས་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས།  

སྐྱེ་སེལ། [མངློན]འཁིག་སྤློད་དམ། ཆགས་སྤློད།  

སྐྱེ་སེལ་གི་ནུས་པ་མེད་པ། ཕྲུ་གུ་ཆགས་བེད་ཀི་ནུས་པ་ཉམས་པ།  

སྐྱེ་འཕེལ། ཕྱུགས་རིགས་ཀི་རྒྱུད་གསར་འཕེལ་རྒྱས། གནག་ཕྱུགས་སྐྱེ་འཕེལ་ཡག་པློ་བྱུང་། སྐྱེ་

འཕེལ་ཆེ་རུ་གཏློང་བ།  

སྐྱེ་འཕློ་ཆད་པ། ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་མཚམས་ཆད་པ།  

སྐྱེ་བ། [ཐ་མི་དད་པ]① སྐྱེས་པ། སྐྱེ་བ། སར་མེད་གསར་དུ་འབྱུང་བ། ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་པ། ལློ་ཏློག་

གསར་དུ་སྐྱེས་པ། ཁ་ལས་སློ་སྐྱེས་པ། དགའ་བ་སྐྱེས་པ། ② མི་ཚེ། སྐྱེ་བ་ཧྲིལ་པློ། སྐྱེ་བ་ས་

ཕི། ③ སྐྱེ་གཟུགས་ཀི་དློན་ཏེ། བུ་མློ་སྐྱེ་བ་ཡག་མློ་དེ། གིང་གི་གེ་སར་འབྲུག་མློ་རེད་ལྟུ་བུ། 

④ མིའི་ངློ་བློའི་རང་གཤིས་ཏེ། སྐྱེ་བ་བཟང་པློ་ཡིན་བམས་པ་དང་། སྙིང་རེའི་རང་བཞིན་ཅན་

དང་། མི་སུ་དང་འབེལ་འདྲིས་བྱུང་ན་དེ་ལ་ཁ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པ་ཡློང་གི་རེད། སྐྱེ་བ་ངན་

པ་ཡིན་ན་སྙིང་རེ་མེད་པའི་སེམས་ནག་པློ་ཅན། སུ་དང་འབེལ་ན་ཁ་མི་དགེ་ཞིང་བཀྲ་མི་ཤིས་

འབྱུང་གི་རེད། ཅེས་ཟེར་སློལ་ཡློད་པ་རེད།  

སྐྱེ་བ་རྒྱུན་གཅློད། བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་གསེར་གི་གབ་མིང་ཞིག་སྟེ། དེའུ་དམར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་

མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། ལྕགས་མཆློག་ལྕགས་ཀི་གཙོ་བློ་དང་། སྐྱེ་བ་རྒྱུན་གཅློད་སའི་སྙིང་

པློ། འདི་དག་གསེར་གི་གབ་མིང་ངློ་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ།  

སྐྱེ་བ་ངན་པ། ངན་འགློ་སྟེ་དུད་འགློ་སློགས།  

སྐྱེ་བ་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད། ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་གསུམ་གི་ནང་གསེས། ཆློས་རྣམས་རྒྱུ་རྐྱེན་

གཞན་གི་དབང་ལས་སྐྱེ་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ཐག་ཁ་ལ་སྦྲུལ་མེད་པར་མ་ཟད། ཐག་ཁ་རང་ཉིད་སྐུད་

པ་ཉག་མ་དུ་མ་ཚོགས་པ་ལས་རང་ངློ་ནས་མ་གྲུབ་པའློ། །

སྐྱེ་བ་ལྔ་པ། [མངློན]དུང་གཡས་འཁིལ།  

སྐྱེ་བ་སློན་མ། མི་དང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཚེ་འདིའི་གློང་གི་སྐྱེ་བ།  

སྐྱེ་བ་གཅིག་ཐློགས། འཚང་རྒྱ་བ་ལ་སྐྱེ་བ་གཅིག་འགློར་བའི་བང་སེམས།  

སྐྱེ་བ་གཅློད་པའི་ལྟུང་བེད། དགེ་སློང་གང་ཞིག་གིས་སྲུང་བ། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་

ནང་གསེས། ས་བློན་འཇློམས་པ་དང་སྐྱེ་བ་གཅློད་པའི་ལྟུང་བེད་ཅེས་པ་རྩྭ་སློན་དང་། ལློན་

ཤིང་གཅློད་པ་དང་། ནས་བརྔློ་བ་སློགས་ས་བློན་གི་རིགས་ཉམས་པར་བས་པ།  

སྐྱེ་བ་རེས་སུ་དྲན་པ། སློན་གི་སྐྱེ་བ་དྲན་པ་སྟེ་དྲན་པ་བཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག །

སྐྱེ་བ་བདུན་པ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གཞུང་ནས་བཤད་ཚུལ་ལ། སྐྱེ་བ་བདུན་གི་

རིང་བར་མ་ཆད་པར་མི་ལུས་ལེན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་སྐྱེ་བ་བདུན་པ་ཞེས་ཟེར་བ་

དང་། དེའི་མཚོན་རགས་སུ་ཆུང་བིས་པའི་དུས་ནས་རང་བཞིན་གིས་དགེ་བ་བེད་པ་ལ་སྤློ་

སེམས་ཆེ་ཞིང་། སིག་པ་ལ་འཛེམ་པ། རིག་པ་རྣློ་ལ་བརློན་འགྲུས་ཆེ་བ། ལུས་ཀི་གིབ་མ་རིམ་

པ་བདུན་ཡློད་པ་བཅས་ཡིན་པར་གསུངས་ཡློད།  

སྐྱེ་བ་འདི། ཚེ་འདི།  

སྐྱེ་བ་རྣམ་བཞི། མངལ་སྐྱེས་དང་། སློང་སྐྱེས། བརྫུས་སྐྱེས། དྲློད་གཤེར་སྐྱེས་བཅས་སློག་ཆགས་

ཀི་སྐྱེ་ཚུལ་རིགས་མི་འདྲ་བ་བཞི་ཡློད། མངལ་སྐྱེས་ནི་འདབ་ཆགས་བའི་རིགས་རྣམས་སློ་ང་

ལ་བརེན་ནས་སྐྱེ་དགློས་པ་རྣམས་དང་། བརྫུས་སྐྱེས་ནི་ལྷ་དང་དམལ་བ་པ་སློགས་ཕ་མ་མི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དགློས་པར་སྐྱེ་བ་རྣམས་ཡིན་ཅིང་། དྲློད་སྐྱེས་ནི་ཤིག་དང་འདམ་གི་སིན་བུ་སློགས་དྲློད་ལ་

བརེན་ནས་སྐྱེ་བ་རྣམས་ཡིན།  

སྐྱེ་བ་པློ། [མངློན]སེམས་ཅན།  

སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ། སེམས་ཅན་རྣམས་འདུལ་བའི་ཆེད་དུ་བརྒྱ་བིན་དང་། རི་དྭགས། བསེ་རུ། བ། ཆུ། 

ཟམ་པ། ལློན་ཤིང་སློགས་སྐྱེ་གནས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྐྱེ་བར་སྟློན་པ།  

སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུར་འཁེར་བའི་རྣལ་འབློར། སློམ་བེད་སྟངས་ཞིག །སྐྱེ་སིད་སྤྲུལ་སྐུར་ཤར་བའི་སློམ་

རིམ་སྟེ་ཞིབ་པར་ལྷློ་བག་མར་པའི་ཤློག་དྲིལ་སྐློར་གསུམ་ལས་གསལ།  

སྐྱེ་བ་ཕི་མ། སེམས་ཅན་གང་ཞིག །ཚེ་འདི་བློར་ཞིང་སར་སྐྱེ་བའི་གནས་གང་ཞིག་ལ་ཟེར།  

སྐྱེ་བ་ཕི་མ། ཤི་རེས་བསྐྱར་དུ་སེམས་ཅན་གི་རིགས་གང་ཞིག་གི་སྐྱེ་བ་བངས་པའི་གནས་སྐབས། 

སྐྱེ་བ་ཕ་མློ། ① འབུ་ཆུང་ཆུང་ངམ། སློག་ཆགས་ཕ་མློ། ② མྱུ་གུའམ། ལང་བུ། ③ བར་དློའི་ལུས།  

སྐྱེ་བ་མློ། བུད་མེད།  

སྐྱེ་བ་བཟང་པློ། བདེ་འགློ་སྟེ་མི་སློགས།  

སྐྱེ་བ་ལ་དབང་བ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དབང་བཅུའི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་

ཐམས་ཅད་དུ་སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་སྟློན་པ།  

སྐྱེ་བ་ལེན་པ། གནས་གང་དུ་སྐྱེ་བ།  

སྐྱེ་བ་རིག་པ། སློག་ལ་སློགས་པ་ཇི་ལར་སྐྱེ་བའི་ཚུལ་རྣམས་བརློད་པའི་རིག་པ།  

སྐྱེ་བའི་ཆ་ཅན། [མངློན]ཁི།  

སྐྱེ་བའི་ཆུ་བློ། ཆུ་བློ་བཞིའི་གས་ཤིག །

སྐྱེ་བའི་སྡུག་བསལ། སྡུག་བསལ་བརྒྱད་ཀི་གས་ཤིག་སྟེ་སྐྱེ་བ་སྡུག་བསལ་དང་ལན་པས་སྡུག་

བསལ་བ་སྟེ། མངལ་སྐྱེས་དང་སློ་ང་ལས་སྐྱེས་པ་དེ་དག་སྐྱེ་བ་ན་སྡུག་བསལ་གི་ཚོར་བ་དྲག་

པློ་མང་པློ་དང་བཅས་སྐྱེས་པའློ། ། 

སྐྱེ་བའི་སྡུག་བསལ་ལྔ། ༡ སྐྱེ་བ་སྡུག་བསལ་དང་ལན་པས་སྡུག་བསལ་བ། ༢ སྐྱེ་བ་གནས་ངན་

ལེན་དང་ལན་པས་སྡུག་བསལ་བ། ༣ སྐྱེ་བ་ཉློན་མློངས་ཀི་གནས་སུ་གྱུར་པས་སྡུག་བསལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

བ། ༤ སྐྱེ་བ་སྡུག་བསལ་གི་གནས་སུ་གྱུར་པས་སྡུག་བསལ་བ། ༥སྐྱེ་བ་མི་འདློད་བཞིན་དུ་

འབལ་བའི་ཆློས་ཉིད་ཡིན་པས་སྡུག་བསལ་བ་བཅས་ཡིན།  

སྐྱེ་བའི་ཟླ་བ། [མངློན]ཉི་མས་སིག་ཁིམ་སྤློད་པའི་ཟླ་བའམ་བློད་ཟླ་བཅུ་པ།  

སྐྱེ་བའི་ཡན་ལག །རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས། སིད་པའི་མཐུས་ནམ་ཞིག་

རྐྱེན་ཚོགས་པ་ན། ཡང་སིད་ཀི་སྐྱེ་གནས་དེར་དངློས་སུ་དང་པློར་སྐྱེ་བ་དང་། ལུས་རློགས་པ་

དང་། རིས་མཐུན་པར་གནས་པ་སྟེ། སྡུག་བསལ་གི་ཕུང་པློ་འགྲུབ་པར་བེད་པའློ། །

སྐྱེ་བའི་ལམ་སྟེང་། [མངློན]ཨ་མ།  

སྐྱེ་བས་རྒྱལ། [མངློན]སྐྱེས་པའམ་མི་ཕློ།  

སྐྱེ་བས་ཐློབ་པ། སྐྱེ་བའི་དབང་གིས་རང་ཤུགས་སུ་བྱུང་བ།  

སྐྱེ་བས་ཐློབ་པའི་ཤེས་རབ། སྐྱེ་བ་ས་མའི་སྦངས་སྟློབས་ཀིས་ད་ལ་སློབ་གཉེར་ལ་འབད་བརློན་

ཆེར་བ་མི་དགློས་པ་ཤེས་པའི་རིག་སྟློབས་ཏེ། འློག་གི་སྐྱེས་ཐློབ་ཤེས་རབ་དང་དློན་གཅིག །

སྐྱེ་བས་མཐློ། [མངློན]ཁློ་གའམ་སྐྱེས་པ།  

སྐྱེ་བས་དམན་པ། [མངློན]བུད་མེད།  

སྐྱེ་བློ། མི་སྤི། སྐྱེ་བློའི་ཚོགས། སྐྱེ་བློས་དབེན་པའི་ལུང་པ་ཁུག་ཀློག །སློ་སློ་སྐྱེ་བློ། སྐྱེ་བློ་ཀུན་ལ་

རང་བཞིན་གིས་སྙིང་ཉེ་བ།  

སྐྱེ་བློ་ཀུན་འཇུག །[མངློན]སྨད་འཚོང་མའི་གནས།  

སྐྱེ་བློ་ག་མ། ཡློན་ཏན་ཅན་གི་སྐྱེས་བུ་བློ་གློས་ཆེ་བ།  

སྐྱེ་བློ་ཐ་མལ་བ། མི་ཕལ་པ།  

སྐྱེ་བློ་དམ་པ། གློང་དུ་བཀུར་འློས་པའི་མི།  

སྐྱེ་བློ་ཕལ་མློ་ཆེ། མི་ཕལ་ཆེ་བ།  

སྐྱེ་བློ་ཡེ་རྡློར། སྐྱེས་བུ་ཡེ་ཤེས་རྡློ་རེ་སྟེ། འགློ་མགློན་གཙང་པ་རྒྱ་རས་པའི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་ཡིན།  

སྐྱེ་བློ་གསློ་ཐིག །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་དམངས་རིགས་ལ་གདམས་པ་སྟེ་འཇིག་རེན་

ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅློས་ཤིག །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐྱེ་བློའི་གནས་བཅུ་གཉིས། ཚངས་རིས་ཚངས་པའི་མདུན་ན་འདློན། ཚངས་ཆེན་འློད་ཆུང་འློད་

གསལ་དང་། ཚད་མེད་འློད་དང་དགེ་ཆུང་དང་། ཚད་མེད་དགེ་དང་དགེ་རྒྱས་དང་། སྤིན་མེད་

བསློད་སྐྱེས་འབས་བུ་ཆེའློ། །

སྐྱེ་བློའི་ཅློད་པན། [མངློན]ཞྭ་མློ།  

སྐྱེ་བློའི་ཚོགས། མི་མང་པློའི་ཚོགས།  

སྐྱེ་བློའི་ཡིད་བསྒྱུར། མི་རྣམས་ཀི་སེམས་རྒྱུད་ལ་གཡློ་འགུལ་གཏློང་བ།  

སྐྱེ་བློས་བསྐུར་མ། [མངློན]སྨད་འཚོང་མའི་གཙོ་མློ།  

སྐྱེ་འབས། སྐྱེ་བའི་འབས་བུ་སྟེ། སྐྱེ་དངློས་སྤིའི་མིང་། སྐྱེ་གཟུགས་མཛེས་པློ་ལའང་འཇུག་སྟེ། བུ་

མློ་སྐྱེ་འབས་ལེགས་པ་ལ་བུ།  

སྐྱེ་མ་མློ། [མངློན]བུད་མེད།  

སྐྱེ་མེད་བརྒྱད། དབུ་མ་པས་འདློད་པའི་སྐྱེ་མེད་བརྒྱད་ནི། ༡ སྐྱེ་བ་མེད་པ། ༢ འགག་པ་མེད་པ། 

༣ རག་པར་མེད་པ། ༤ རྒྱུན་ཆད་པ་མེད་པ། ༥འགློ་བ་མེད་པ། ༦ འློང་བ་མེད་པ། ༧ འབེལ་

མེད་ཀི་དློན་ཐ་དད་མ་ཡིན་པ། ༨དློན་གཅིག་ཏུ་མེད་པ་བཅས་ཡིན་པར་ཁས་ལེན། ཡང་མདློ་

སེ་པ་དང་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ཀི་སྐྱེ་བ་མེད་པ་བརྒྱད་ནི། ༡ འཁློར་བ་ལ་ཐློག་མའི་སྐྱེ་བ་

མེད་པ། ༢ སེམས་ཅན་དེ་ཉིད་ལས་གཞན་དགག་པ་མེད་པ། ༣ འཁློར་བར་སློན་མེད་པའི་

སེམས་ཅན་གསར་སྐྱེ་མེད་པ། ༤ ཀུན་བཏགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་སྐྱེ་བ་མེད་པ། 

༥གཞན་དབང་རང་དབང་གིས་སྐྱེ་བ་མེད་པ། ༦ ཡློངས་གྲུབ་གཞན་འགྱུར་གིས་སྐྱེ་བ་མེད་པ། 

༧ དག་བཅློམ་པ་ལ་ཉློན་མློངས་གསར་སྐྱེ་མེད་པ། ༨ཆློས་སྐུ་ལ་སངས་རློགས་ཆད་འཕེལ་

གིས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་བཅས་བརྒྱད་ལ་འདློད།  

སྐྱེ་མེད་འཆི་མེད། ① ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་མཐར་ཐུག་གི་ལ་བ་ལ། ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་གི་

ངློ་བློ་ནི་སྐྱེ་འཆིའི་སྤློས་པ་ཐམས་ཅད་བལ་བ་ལ་སྐྱེ་མེད་འཆི་མེད་ཟེར། ② སར་འབློག་པ་ལ་

གནག་ཕྱུགས་ཤེ་ལ་གཏློང་སྐབས་ལློ་རེ་འཕེལ་ཤི་གང་བྱུང་བ་མ་བརིས་པར་ཐློག་མར་རིས་

སྤད་པའི་ཁ་གངས་དེ་རང་ལ་ཤེ་མར་བསྡུ་བའི་ལམ་ལུགས་ཤིག །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྐྱེ་མེད་ཇློ་གདན། སྐམ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་དང་། དེའི་བ་མ་ཆག་བག་དམར་གཉིས་ཀའི་སློབ་མ་

ཡིན་ཅིང་། སྐྱེ་མེད་ཞང་ཞེས་པ་ཡང་མཚན་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། ཁློང་ནི་རྒྱལ་རེའི་ལྷློ་ནུབ་

ཕློགས་ཀི་ལུང་ནག་ཞེས་པའི་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས་ཤིང་། འཁྲུངས་ལློ་དང་འདས་ལློ་འཁློད་པའི་ལློ་

རྒྱུས་མ་མཐློང་། ཞི་བེད་ཀི་སྐློར་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པའི་བ་མ་ཞིག་ཡིན། སྙན་སྙན་བཞི་ཚོ་

དགུའི་གདམས་པ་ལ་ཡིག་ཆ་མཛད། སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་སྐུ་གདུང་དམར་གདུང་ཡང་

ལུང་ནག་གི་ས་ཆ་དེ་རང་དུ་ས་འབུམ་ཞིག་གི་ནང་བཞུགས་ཡློད།  

སྐྱེ་མེད་དློན་གི་གསུང་། གསུང་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག །ཆློས་ཉིད་སྨྲ་བརློད་དང་བལ་བ་ཉིད་བརློད་བ་ཀུན་

གི་གཞིར་གྱུར་པའི་ཆ་ནས་ཆློས་སྐུ་སྐྱེ་མེད་དློན་གི་གསུང་ཞེས་སགས་རིང་མའི་བཞེད་པ།  

སྐྱེ་མེད་བདེ་ཆེན། ཐར་པའམ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པློ།  

སྐྱེ་མེད་བཙན་ས། ཐར་པའམ། མང་འདས། སྐྱེ་མེད་བཙན་ས་ཟིན་པ།  

སྐྱེ་རྨློངས། སློ་སློའི་སྐྱེ་བློ་རྨློངས་པ།  

སྐྱེ་སྨེ། རང་ཉིད་སྐྱེ་བའི་གནམ་ལློའི་སྨེ་བ་དེ་རང་གི་སྐྱེ་སྨེ་ཡིན། དེ་དང་ལུས་སྨེ་དློན་གཅིག །

སྐྱེ་དམན། བུད་མེད།  

སྐྱེ་དམན་གིས་ཚུར་འགེབས། བདག་པློ་ཡློད་པའི་བུད་མེད་ཀིས་སྐྱེས་པར་ཤེད་ཐློག་ནས་ལུས་

འབེལ་བེད་དུ་བཅུག་པ།  

སྐྱེ་དམན་བདག་ཅན་མ། བདག་པློ་ཡློད་པའི་བུད་མེད་ཀི་མིང་ཡིན།  

སྐྱེ་ཚེ། སྐེ་ཚེ་དང་གཅིག །

སྐྱེ་འཚར། སྐྱེ་ཞིང་འཚར་བ།  

སྐྱེ་འཛིན། [མངློན]མློ་མཚན།  

སྐྱེ་ཟུག །ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་སྐབས་ཀི་ན་ཚ།  

སྐྱེ་ཟུག་རྒྱག་པ། ཕྲུ་གུ་བཙའ་ཁར་ན་ཟུག་གཏློང་བ།  

སྐྱེ་ཟླ། ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་ཚོད་ལ་སེབས་དུས་ཀི་ཟླ་བ།  

སྐྱེ་གཟུགས། ལུས་དང་གདློང་གི་རྣམ་པའམ་དབིབས། སྐྱེ་གཟུགས་མཛེས་པ་ལྷ་དང་གཅིག །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐྱེ་གཟེར། ཕྲུ་གུ་བཙའ་ཁ་མ་ལ་ལང་བའི་གཟེར་ཟུག །

སྐྱེ་བཟང་བི་བ། མགློའི་སྐྲ་བི་བའམ་བུད་པ།  

སྐྱེ་འློ་ཅློག །སྐྱེ་བ་ལེན་པ་ཡློད་ཚད་ཅེས་པའི་བརྡ་རིང་།  

སྐྱེ་ཡག །སྐྱེ་གཟུགས་མཛེས་པ། སྐྱེ་ཡག་ཉི་མ་རང་ཤར།  

སྐྱེ་ཡུལ། ཐློག་མར་སྐྱེ་སའི་ས་ཆ།  

སྐྱེ་ཡློད་འཆི་ཡློད། སར་འབློག་པ་ལ་གནག་ཕྱུགས་ཤེ་ལ་གཏློང་སྐབས་ལློ་རེ་འཕེལ་ཤི་གང་བྱུང་

ཞིབ་རིས་བརྒྱབ་སྟེ་ཤེ་མར་བསྡུ་བའི་ལམ་ལུགས་ཤིག་གློ །མ་གསུམ་བུ་གཉིས་དང་། མ་ལྔ་

བུ་གཉིས་སློགས་གངས་ཀ་བརིས་པའི་འབབ་ལ་གཞིགས་ཏེ་ཤེ་མར་བསྡུ་བའི་ལུགས་ཤིག་

དང་། ལློ་རེ་གནག་ཕྱུགས་ཀི་ར་འབློར་ནས་བཅུ་ཟུར་ཤི་བར་ཆ་འཇློག་བེད་སློལ་ཡང་ཡློད།  

སྐྱེ་གཡློག །① ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་སྐབས་མའི་གཡློག་རྒྱུག་མཁན། ② ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་སྐབས་གཡློག་བེད་པ།  

སྐྱེ་ལིག །[ཞང་སྐད]སྣང་སིད།  

སྐྱེ་ལློ། སྐྱེ་གཟུགས་ཀི་དློན་ཏེ། བུ་མློ་སྐྱེ་ལློ་ཡག་ན་བསློད་ནམས་ཡིན་ལ་བུ།  

སྐྱེ་ཤིང་། སྐྱེ་བའི་ཤིང་སྤིའི་མིང་། སྐྱེ་ཤིང་འཛུགས་པ།  

སྐྱེ་ས། རང་ཉིད་གང་དུ་སྐྱེ་བའི་ཡུལ།  

སྐྱེ་སིད། སིད་པ་བཞིའི་གས་ཤིག་སྟེ་མངལ་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦར་མ་ཐག་པའི་རྣམ་ཤེས་ལ་བུ།  

སྐྱེ་སིད་ས་བློན་པ། [མངློན]ཕ།  

སྐྱེ་བསུ། ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་སྐབས་མ་བུ་བདེ་གློལ་ཡློང་བའི་བ་བ།  

སྐྱེག །[རིང]བར་ཆད། ལློ་སྐྱེག །ལློ་ཏློག་ལ་སྐྱེག་ཆེན་བྱུང་བ།  

སྐྱེགས། ① རྒྱ་སྐེགས་ཏེ། ཕལ་སྐད་དུ་ལ་ཆ་ཟེར། ② བ་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། སྐེགས་ཀི་འབི་ཚུལ་གཞན།  

སྐྱེགས་གནས་རིང་། རྒྱལ་རེ་དཔལ་ཆློས་དགློན་པ་ནས་ནུབ་ངློས་སུ་ཟམ་པ་ཞིག་ཡློད་པ་བརྒལ་

བའི་ནུབ་ངློས་ཀི་རི་ཟུར་དུ་ཡློད། དེ་སློན་བསྟན་པ་ས་དར་གི་སྐབས་རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་བཙན་གི་

སྐུ་རིམ་པ་མཛད་པའི་སགས་འཆང་རྒྱ་འཇམ་དཔལ་གསང་བ་ཞེས་པ་དེས་ཁི་སློང་སྐུ་

གཤེགས་རེས་རྒྱལ་པློ་ཁི་ལེ་སློང་བཙན་གི་ར་བའི་བ་མ་མཛད། བཙན་པློ་ཁི་རལ་པ་ཅན་གིས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

འུ་ཤང་ལྷ་ཁང་བཞེངས་སྐབས་ཞལ་བཀློད་དང་རབ་གནས་ཐམས་ཅད་དམ་པ་དེས་མཛད་

ཅིང་། བཙན་པློ་ཁི་རལ་པ་ཅན་གི་སར་བློན་ནས་ངེད་ལ་གནས་གཞི་འཛིན་པའི་ས་ཆ་གཅིག་

གནང་བར་ཞུ་ཞུས་པས་བཙན་པློས་སྟློད་ན་རུ་ལག་ཁང་གསུམ། སྨད་ན་ཤེའུ་ལུང་གསུམ། 

བར་ན་སྐྱེགས་རུ་གསུམ་བཅས་དང་། འབེ་ཁྱུང་རེ་འབངས་དང་བཅས་པ་རྒྱ་འཇམ་དཔལ་

གསང་བ་བརྒྱུད་བཅས་ཤེས་སུ་ཆུག་པའི་འཇའ་ས་གནང་ཞིང་། འགློས་ཀི་སས་ཁྱུང་རྒློད་རལ་

ལ་ཉེ་གནས་ཀི་ཚབ་མཛད་ནས། སྐྱེགས་གནས་རིང་དུ་གནས་གཞི་བཟུང་སྟེ་མཐའ་ལྕགས་

རིས་བསྐློར་བ་དང་བ་མའི་གཟིམས་ཁང་ལྷ་ཁང་དང་བཅས་པ་བཞེངས།  

སྐྱེངས། ངློ་ཚ་ནས་ཁ་གགས་དཀའ་བར་གྱུར་པའི་རྣམ་པ་ཞིག །དཔེར་ན། ཁློ་སྐྱེངས་ནས་ཁ་གགས་

ཡས་མེད་པར་གྱུར་སློང་། ལ་བུ། རྒྱ་སྐད་དུ། 尴尬 ཟེར་བ་དང་དློན་གཅིག་ཡིན།  

སྐྱེངས་སྟབས། ཁ་སྐྱེངས་ཤིང་ངློ་ཚ་བའི་ཚུལ།  

སྐྱེངས་གཏམ། ངློ་ཚ་བའི་གཏམ། དཔེར་ན་སྤང་པློས་གཏློར་མ་མི་རག་སྐྱེངས་གཏམ་ཟེར་དཔེ།  

སྐྱེངས་པ། [ཐ་མི་དད་པ]ངློ་ཚ་བ། ཁ་མི་སྐྱེངས་པ། ཁ་སྐྱེངས་གདློང་དམར། སྤང་ཀི་ཁ་མ་སྐྱེངས་

ཙམ་དང་། ལུ་གུ་ཚེ་མ་ཟད་ཙམ། སྐྱེངས་བཞིན་དུ་ཅང་མི་སྨྲ་བར་ཡུལ་ཡུལ་པློར་གྱུར།  

སྐྱེད། སྐྱེད་པའི་སྐུལ་ཚིག །

སྐྱེད་ཀ སྐྱེད་ཁ་དང་དློན་གཅིག །ཇེ་མང་དང་ཇེ་མང་ཆེར་སློང་ཁག་གི་མིང་སྟེ། སེམས་ལ་སྐྱེད་ཀ་

བྱུང་ལ་བུ།  

སྐྱེད་ཀའི་འབབ་ཁལ། དངུལ་བུན་གི་སྐྱེད་ཀའི་ཁལ།  

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

དབིན་སྐད་དུ་zooming, scaling ཟེར།  

སྐྱེད་སྐྱུང་གྲུབ་འབས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་scaie effects ཟེར།  

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

དབིན་སྐད་དུ་zoom to ཟེར།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐྱེད་སྐྲུན། འཕེལ་ཐབས་དང་ཇེ་ཆེར་བཟློ་ཐབས། གྲུབ་འབས་སྐྱེད་སྐྲུན་ཡློང་ཐབས་བེད། སློད་ཁང་

སྐྱེད་སྐྲུན།  

སྐྱེད་བཀག །སྐྱེད་ཀ་མཚམས་བཅད་པ། དུས་སློ་གཙང་མཚམས་སྐྱེད་བཀག་གིས་མ་ར་ཕིར་བསློག །

སྐྱེད་ཁ། ① མ་རར་འཁི་བའི་འཕེལ་ཆའམ་འཕར་མ། དངུལ་སྐྱེད། འབྲུ་སྐྱེད། ལློ་སྐྱེད། ཟླ་སྐྱེད། ལྔ་

སྐྱེད། བཅུ་སྐྱེད། སྐྱེད་ལྕིའི་བུ་ལློན། སྐྱེད་ཡང་བུ་ལློན། སྐྱེད་མེད་དངུལ་བུན། སྐྱེད་ཁ་གཅློག་

པ། སྐྱེད་ལ་སྐྱེད་རྒྱག །② ཇེ་མང་དང་ཇེ་བཟང་དུ་སློང་བའི་ཆ། ཡློན་ཏན་ལ་སྐྱེད་ཁ་འཕེལ། བློ་

སྐྱེད། སེམས་ལ་སྐྱེད་ཁ་གསར་པ་བྱུང་བ།  

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

དབིན་སྐད་དུ་generate ཟེར།  

སྐྱེད་སྒྲུབ་དང་ཚོད་ལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་generate and test ཟེར།  

སྐྱེད་སྒྲུབ་སེ་ཚན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་generic unit ཟེར།  

སྐྱེད་སྒྲུབ་གནས་ཡུལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་generated address ཟེར།  

སྐྱེད་ཆེའི་བུ་ལློན། གནའ་བློའི་དུས་སུ་བུན་ལློན་བཏང་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། སྐྱེད་ཆེན་བུན་ལློན་ལ་རིགས་

བཞི་ཡློད་སྟེ། ༡ གཅིག་སྐྱིས་གཉིས་མཇལ་གི་བུན་ལློན་དེའི་སྐྱེད་ཀ ༡༠༠ % སྤློད་དགློས་པ་

བུན་སྐྱེད་ཆེ་ཤློས་དེ་ཡིན། ༢ གཉིས་སྐྱིས་གསུམ་འཇལ་གི་བུན་ལློན་དེའི་སྐྱེད་ཀ ༥༠ %སྤློད་

དགློས། ༣ གསུམ་སྐྱིས་བཞི་འཇལ་ཀི་བུན་ལློན་དེའི་སྐྱེད་ཀ ༣༣%སློད་དགློས། ༤ བཞི་

སྐྱིས་ལྔ་འཇལ་གི་བུན་ལློན་དེའི་སྐྱེད་ཀ་༢༥%སྤློད་དགློས།  

སྐྱེད་ཆ་ཁིམས་མཐུན་མིན་པ། བུ་ལློན་གཏློང་སྐབས་ཀི་སྐྱེད་ཀ་ལེན་སྟངས་སིད་གཞུང་གིས་གཏན་

འབེབས་བས་པ་ལར་གི་ཁིམས་དང་མཐུན་པ་མིན་པ།  

སྐྱེད་ཐློག་སྐྱེད་བརེགས། བུ་ལློན་གི་མ་རར་མ་ཟད་སྐྱེད་ཁ་ལའང་སྐྱེད་ཁ་བརིས་པ།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྐྱེད་ཐློན། ཁེ་བློགས་སམ་ཡར་སྐྱེད་བྱུང་བ། ཁེ་ལས་ནས་སྐྱེད་ཐློན་ཆེན་པློ་བྱུང་།  

སྐྱེད་བདག །སྐྱེད་བེད་ཀི་བདག་པློ་ཞེས་པ་སྟེ་ཕའི་མིང་གི་རྣམ་གངས།  

སྐྱེད་འདློན། ཁེ་བཟང་འདློན་པའམ། དགློས་དློན་འཕེལ་ཐབས་བེད་པ། ལས་ག་ཚུགས་ལློ་དེ་རང་

ལ་སྐྱེད་འདློན་ཐུབ་པ།  

སྐྱེད་པ། [ཐ་དད་པ]བསྐྱེད་པ། བསྐྱེད་པ། སྐྱེད། ① སྐྱེ་བར་བེད་པ་དང་། འབྱུང་བར་བེད་པ། བང་

ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྐྱེད་པ། ཧུར་སེམས་སྐྱེད་པ། སྟློབས་སྐྱེད་སྨན་མར། ལུས་སྐྱེད་ཕ་མ། བུ་

ཕྲུག་སྐྱེད་པ། ② སེལ་བ་དང་། རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏློང་བ། སློབས་པ་བསྐྱེད་པ། ཁང་པ་རྒྱ་བསྐྱེད། སྙིང་

རུས་ཆེར་བསྐྱེད། ཡིད་ཆེས་སྐྱེད་པ། དགའ་སྤློ་དཔག་མེད་བསྐྱེད་པ།  

སྐྱེད་འཕེལ། བུ་ལློན་བས་པའི་སྐྱེད་ཀ་ཇེ་མང་དུ་འཕེལ་བའི་དློན།  

སྐྱེད་བེད། ① [མངློན]༡ ཕ། ༢ ས་གཞི། ༣ མེ་དང་མེ་ལྷ། ༤ གསར་དུ་སྒྲུབ་པ་པློ། ② རང་འབས་

སྐྱེད་པར་བེད་པའམ་སྨིན་པར་བེད་པའི་རྒྱུའློ། །

སྐྱེད་བེད་ཀི་རྒྱུ། རྒྱུའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་འབས་བུ་ཡིད་དུ་འློང་བ་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་རྒྱུའི་

བེད་ལས་ཀི་ཡློན་ཏན་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག །

སྐྱེད་བེད་མ། [མངློན]ཨ་མ།  

སྐྱེད་འབྲུ། སར་བློད་དུ་ཞིང་པ་རྣམས་ལ་འབྲུ་འབློ་གང་རེའི་རིན་དངུལ་བཀྲམ་ནས་ལློ་ལར་སྐྱེད་ཁ་

འབྲུ་བེ་བཞི་བཞི་ལེན་པའི་སྐྱེད་འབྲུ།  

སྐྱེད་མ། ཨ་མ།  

སྐྱེད་མེད་དངུལ་བུན། སྐྱེད་ཀ་སྤློད་མི་དགློས་པའི་བུ་ལློན་རིགས།  

སྐྱེད་མློས་ཚལ། མིས་བཟློས་པའི་ནགས་ཚལ་ལམ་གིང་ག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁིམ་གི་ཀུན་

དགའ་ར་བ་དང་། ཁིམ་གི་ཚལ། བཅློས་པའི་ནགས། ལློན་ཤིང་ལྡུམ་ར། ཉེ་བའི་ཚལ། རེ་བའི་

ས་བཅས་སློ། །

སྐྱེད་རིས། སྐྱེད་ཀ་ཇི་ཐློབ་ཀི་རིས།  

སྐྱེད་ཚལ། སྐྱེད་མློས་ཚལ་གི་བསྡུས་ཚིག །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐྱེད་ཚལ་ཀླུ་ལིང་། སྐྱེད་ཚལ་ཀླུ་སིངས་ཞེས་ཀང་འབི་སློལ་འདུག །སྐྱེད་ཚལ་ཀླུ་ལིངས་ནི་ལྷ་ས་

གློང་ཁེར་ནས་འབས་སྤུངས་སུ་འགློ་བའི་ལམ་བརྒྱུད་དུ་གིང་ཁ་ལྕགས་རི་དང་བཅས་པ་ཡློད། 

དེ་ནི་ཐློག་མ་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་འཁྲུངས་ལྷ་གསློལ་ཡུལ་གི་ས་

གནས་མཛད། དེར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པའི་སྐུ་དུས་ནས་ངལ་གསློ་གནང་ཡུལ་བཞུགས་

ཁི་དང་ཆིབས་སྟེགས་བཅས་ཡློད་དློ། །

སྐྱེད་ཚལ་དགློན། མིང་གཞན་ལྕེ་བཙུན་འགག་དགློན་ཡང་ཟེར། བ་མ་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་

པས་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།  

སྐྱེད་ཡང་དངུལ་བུན། སྐྱེད་ཁ་ཉུང་ཉུང་ལས་སྤློད་མི་དགློས་པའི་དངུལ་བུན་གཏློང་ཐབས་ཤིག །

སྐྱེད་ར། སྐྱེད་མློས་ཚལ་གི་ར་བ།  

སྐྱེད་རུང་སྐད་བརྡ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་extensible language ཟེར།  

སྐྱེད་ལ་སྐྱེད་རྒྱག །གནའ་བློའི་དུས་ཕྱུག་པློ་ཚོས་བུ་ལློན་བསྡུ་སྐབས་འབྲུ་དངུལ་སློགས་ངློ་བློ་དང་

སྐྱེད་ཁ་དུས་ཐློག་ཏུ་མ་སྤད་ཚེ་སྐྱེད་ཁ་ལ་ཡང་སྐྱེད་ཁ་ལེན་གི་ཡློད།  

སྐྱེད་སིང་། འཚར་ལློངས་ཡློང་ཐབས་སམ་ཡར་རྒྱས་ཡློང་ཐབས་བེད་པ། ཕྲུ་གུ་སྐྱེད་སིང་བེད་པ། 

སློབ་མ་སྐྱེད་སིང་། ལུག་རྒྱུད་བཟང་པློ་སྐྱེད་སིང་བས། ལློ་ཏློག་ལེགས་པློ་སྐྱེད་སིང་ཡློང་

ཐབས་བེད།  

སྐྱེད་གསབ། སར་གི་སྐྱེད་ཀ་དེའི་ཐློག་ཏུ་ཁ་བསྣན་བས་ཏེ་སྤློད་པ།  

སྐྱེད་གསློ། །ཕྲུ་གུ་གསློ་བ།  

སྐྱེན་པ། ① མྱུར་བ་དང་། མགློགས་པློ། དར་སྐྱེན་པ། ནུབ་སྐྱེན་པ། ② ལས་ས་པློ། ཁློང་ཁློ་ལངས་

སྐྱེན་པ། ③ སྒིན་པ་དང་མཁས་པ། འཕློང་རལ་སྐྱེན་པ།  

སྐྱེན་པློ། སྐྱེན་པ་དང་གཅིག །

སྐྱེན་པློ་དགློན། སྐྱེ་བློ་དགློན་ཡང་འབི་སློལ་འདུག །རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

༡༩༥༦ལློར་བཏབ། འདེབས་མཁན་འབར་ཆུང་ས་ེཔའ་ིའབློག་ཚ་ོཞིག་ར་སྐློར་ས་ེཔ་དང་མ་ིཤ་གློད་

གཞ་ིཐུག་སྟ་ེཡུལ་བུད་ནས་ཆུ་དམར་ལེབ་སློགས་སུ་ལློ་ཤས་བསད། མཐར་སྤ་ིལློ་༡༩༥༦ལློར་ཁ་ི

འདུ་རློང་ཁློངས་སྐྱས་སློར་བས་ནས་གནས་གཞི་བཅས། དགློན་པ་འདི་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་

བ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་འདུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

སྐྱེན་ཡང་བ། ཡར་ལངས་མྱུར་བའམ། རལ་ཆེ་བ། ར་རལ་སྐྱེན་ཡང་བ། འཕློང་རལ་སྐྱེན་ཡང་བ། 

འགློ་འདུག་གི་སྐྱེན་ཡང་བ།  

སྐྱེམས། སྐློམ་ཚད་སེལ་བེད་ཀི་བཏུང་བའི་ཆུ་རིགས་ཀི་ཞེ་ས། ཞལ་སྐྱེམས། གསེར་སྐྱེམས། 

གཤེགས་སྐྱེམས། ཞལ་དཀར་བཀག་ནས་བསུ་སྐྱེམས་འདྲེན།  

སྐྱེམས་ཆང་། བཏུང་བའི་ཆང་།  

སྐྱེམས་ཆུ། འཐུང་རྒྱུའི་ཆུ།  

སྐྱེམས་སྟློང་། ས་མིང་ཞིག་སྟེ་དྭགས་པློའི་ཡུལ་ཞིག །དེང་སང་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྣང་རློང་

གི་ཤར་རྒྱུད་དུ་ཡློད།  

སྐྱེམས་ཐུལ། [རིང]ཆང་སྣློད།  

སྐྱེམས་འདྲ། དྭགས་པློ་སྐྱེམས་སྟློང་ནས་ཐློན་པའི་ཤློག་བུ་ལེགས་པ་ཞིག་གི་འདྲ།  

སྐྱེམས་ཚུགས། བཏུང་སྣློད་ཀི་བེ་བག་ཅིག །

སྐྱེམས་ཚུལ། བཏུང་བ།  

སྐྱེམས་རེའུ། [རིང]ཆང་བླུག་སའི་ར་སྣློད་ཆུང་ངུ་།  

སྐྱེམས་ཤློག །སར་བློད་ཀི་ཤློག་དངུལ་པར་སྐྲུན་གི་རྒྱུ་ཆ་སྐྱེམས་སྟློང་ནས་ཐློན་པའི་ཤློག་བུ་སྤུས་

ལེགས་ཤིག །

སྐྱེར་དཀར། ཤིང་སྨན་སྐྱེར་པ་དཀར་པློའི་བསྡུས་མིང་།  

རྨ་འདྲུབ་ཅིང་ཁམས་བདེ་བར་བེད་པའི་ནུས་པ་ཡློད།  

སྐྱེར་སྐྱ། མདློག་སེར་སྐྱ།  

སྐྱེར་ཁ། ཤིང་སྐྱེར་པའི་ཁ་དློག །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐྱེར་ཁཎ། སྐྱེར་པའི་ཁཎའི་བསྡུས་མིང་།  

སྐྱེར་སང་བ་ཆློས་ཀི་སེང་གེ འློག་ནས་འབྱུང་བའི་དབློན་སྟློན་སྐྱེར་སང་པ་ཞེས་པའི་འགེལ་བཤད་

དེར་གཟིགས།  

སྐྱེར་ཆུ། ཤིང་སྐྱེར་པའི་ཤུན་པའི་ཁུ་བ་བཏློན་པའི་ཆུ་སེར་པློ།  

སྐྱེར་པ། ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། མེ་ཏློག་དང་འབས་བུ་རློ་སྐྱུར་ལ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་

པས་འཁྲུ་བ་གཅློད། པགས་པའི་བར་ཤུན་རློ་ཁ། ནུས་པས་དུག་ནད་སྡུད། ཆུ་སེར་སྐེམ། 

མཁིས་ནད་སེལ།  

སྐྱེར་པ་ཤིང་། གློང་གི་སྐྱེར་པ་དང་དློན་གཅིག །སྨན་དུ་འགློ་བའི་ཤིང་ཞིག །ཚོས་ཀི་རྒྱུ་ཡང་བེད།  

སྐྱེར་པའི་ཁཎ། སྐྱེར་པའི་བར་ཤུན་ལས་བས་པའི་ཁཎ་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་མིག་

ནད་ཀི་རིགས་ཀུན་ལ་ཕན།  

སྐྱེར་པའི་འབས་བུ། སྐྱེར་པ་ནག་པློའི་འབས་བུའི་ཁ་དློག་དམར་ལ་རློ་སྐྱུར་བ། འཁྲུ་བ་གཅློད་པ།  

སྐྱེར་པའི་འབྲུ། སྐྱེར་པའི་འབས་བུ་དང་གཅིག །

སྐྱེར་པའི་མེ་ཏློག །སྐྱེར་པ་དཀར་ནག་གཉིས་ཡློད། དཀར་པློའི་མེ་ཏློག་གིས་ཁག་ཤློར་ལ་ཕན།  

སྐྱེར་མ། དྲེས་མ་ཡང་ཟེར། ལློ་མ་མང་པློ་སྐྱེས་པའི་རྩྭ་ལྡུམ་ཐག་པའི་རྒྱུ་ཆ་ཞིག །

སྐྱེར་ཚེར། རི་ཤིང་ཚེར་མ་ཅན་ཞིག །སྐྱེར་ཚེར་རང་ལ་ཟུག་པས་རྣག་ཀང་གསློག །

སྐྱེར་ཚེར་འདྲ་བ། སློར་མློའི་འློག་ཏུ་ར་ཡི་རྒྱུ་བ་རྣློ་ཞིང་རྩུབ་པ་འཕར་བའི་དཔེ་དློན་སྦར་བ་ཞིག་སྟེ། 

གཉའ་པ་ཆློས་བཟང་གིས་མཛད་པའི་དབུས་མཐའ་ལས། སྐྱེར་ཚེར་འདྲ་བ་ནི། ཚོན་ཀན་ཆག་

གསུམ་གི་འློག་ན་ར་རྣློ་ཞིང་རྩུབ་པ་འཕར་བའི་དློན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ།  

སྐྱེར་ཤུན། ཤིང་སྐྱེར་པའི་བར་ཤུན་ཏེ་གང་བ་ཚ་འཛག་དང་གཉན་ཚད་ལ་ཕན།  

སྐྱེར་སེང་ལེང་། སེང་ལེང་རིགས་གསུམ་གི་ནང་ཚན་མདློག་སྐྱེར་པ་ལར་སེར་བ་ཞིག །

སྐྱེལ། [བེད་འབེལ་ལས་ཚིག] སྲུང་སྐྱློབ་དང་ལ་རློག་བེད་པའམ་བརེ་དུང་མཚོན་པ་སློགས་ཀི་

ཆེད་དུ་མི་གཞན་དང་བསློངས་ནས་གནས་ཤིག་ནས་གནས་གཞན་ཞིག་ལ་སློང་བའི་དློན་ཏེ། 

མགློན་པློ་སློ་ལ་སྐྱེལ་གིན་ཡློད། བིས་པ་སློབ་གྲྭར་སྐྱེལ་མཁན་ཞེས་པ་ལ་བུ། བསྐྱལ་ནི་མ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

འློངས་པ་དང་འདས་པ་སྟེ། སྐྱློལ་ནི་སྐུལ་ཚིག་ཡིན།  

སྐྱེལ་མཁན། ཡར་མར་མགློན་པློ་སློགས་སྐྱེལ་མཁན། ཅ་ལག་དང་ཡི་གེ་སློགས་སྐྱེལ་མཁན་ལ་ཟེར།  

སྐྱེལ་སློག །ཁིམས་སར་གློད་ཡ་ཕན་ཚུན་མནའ་སྐྱེལ་དགློས་པ་བྱུང་ན་མནའ་སྐྱེལ་རྒྱུའི་ནང་དློན་དང་

མནའ་ཚིག་དྲང་བཞག་ཅིག་བཏློན་ནས་དློ་བདག་གཉིས་དེར་མློས་མཐུན་བྱུང་རེས་གཞ་ིནས་མནའ་

སྐྱེལ་དགློས་ཤིང་། ཁིམས་སར་མནའ་སྐྱེལ་རྒྱུའ་ིམནའ་ཚིག་ཐློག་མར་བཏློན་པ་ད་ེལ་སྐྱེལ་སློག་སྟ་ེ

ཡློངས་གགས་སུ་མནའ་བསག །སྐྱེལ་སློག་བཏང་བ་ཞེས་བརློད་སློལ་ཡློད་པ་དེ་ཡིན།  

སྐྱེལ་ག། ཕར་ཚུར་སྐྱེལ་འདྲེན་པའི་ག།  

སྐྱེལ་བསག་ལ་མ་འཆམས། ཁིམས་ས་ནས་བཏློན་པའི་མནའ་ཚིག་གི་ནང་དློན་ལ་གློད་ཡ་ཕན་ཚུན་

བློ་མ་མཐུན་པ།  

སྐྱེལ་བཅློལ། སྐྱེལ་རློགས་ཞེས་བཅློལ་གཏམ་བས་པ།  

སྐྱེལ་ཆང་། ཕེབས་སྐྱེལ་ཞུ་སྐབས་འབུལ་བའི་ཆང་།  

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

དབིན་སྐད་དུ་incoming ཟེར།  

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

དབིན་སྐད་དུ་to upload ཟེར།  

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

དབིན་སྐད་དུ་to transmit ཟེར།  

སྐྱེལ་གཏློང་མ་བས་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་not sending ཟེར།  

སྐྱེལ་ཐག་མ་རིང་བསུ་ཐག་མ་ཐུང་། བློད་ཀི་གུས་ཞབས་ལུགས་སློལ་ལ་རང་གི་ཉེ་རིགས་དང་སྐུ་

མགློན་གང་ཡིན་ལ་ཕེབས་སྐྱེལ་ཞུ་སྐབས་ཐག་རིང་པློར་འགློ་སློལ་མེད་པ་དང་ཕེབས་བསུ་

ཡིན་ན་ཐག་རིང་པློའི་བར་སློང་ནས་བསུ་བ་ཞུ་དགློས་པའི་སློལ་ཡློད།  

སྐྱེལ་ཐུང་། ཐག་ཐུང་ཐུང་ཞིག་བར་སྐྱེལ་བ།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐྱེལ་དར། སྐྱེལ་མ་བེད་སྐབས་སྐེ་ལ་གཡློག་རྒྱུའི་ཁ་བཏགས།  

སྐྱེལ་བདལ། གཡག་ཁྱུ་དང་ར་ཁྱུ་སློགས་བརྒྱུད་ནས་དངློས་རས་སྐྱེལ་འདྲེན་བ་བའི་དློན།  

སྐྱེལ་མདློས། དམིགས་ཡུལ་གི་གནས་སུ་སྐྱེལ་བའི་མདློས་ཀི་དངློས་རས།  

སྐྱེལ་འདྲེན། དངློས་ཟློག་རྣམས་ས་ཆ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་འདྲེན་གཏློང་བེད་པ། ལྕགས་ལམ་ཐློག་

གི་སྐྱེལ་འདྲེན།  

སྐྱེལ་འདྲེན་གན་རྒྱ། མགློན་པློདང་ཅ་ལག་སློགས་ཡར་མར་འཆར་ཅན་སྐྱེལ་འདྲེན་བ་རྒྱུའི་གན་རྒྱ་

ཡི་གེ་སློགས་འཇློག་པ།  

སྐྱེལ་འདྲེན་ལག་ཁེར། ཅ་ལག་སློགས་དངློས་རས་སྐེལ་འདྲེན་ཆློགཔའི་ལག་ཁེར།  

སྐྱེལ་འདྲེན་འགན་བཅློལ། དངློལ་རས་གང་ཞིག་སྐྱེལ་འདྲེན་བེད་པས་མཛོ་ཁལ་ར་དྲེལ་སློགས་

སེམས་ཅན་དང་། རླངས་འཁློར་དང་མེ་འཁློར་སློགས་འཁྲུལ་ཆའི་རིགས་རྣམས་གང་དགློས་

མཁློ་འདློན་བ་རྒྱུའི་འགན་བཅློལ་པ།  

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

དབིན་སྐད་དུ་delivery ཟེར།  

སྐྱེལ་བ། [ཐ་དད་པ]བསྐྱལ་བ། བསྐྱལ་བ། སྐྱློལ། ① ས་གནས་གཞན་དུ་གཏློང་བ། སྐུ་མགློན་སྐྱེལ་

བ། ཕེབས་སྐྱེལ། གཤེགས་སྐྱེལ། ② དབློར་བའམ། འདྲེན་པ། འགློ་ཆས་བསྐྱལ། ཚོང་ཟློག་

སྐྱེལ་བ། ནང་གཏམ་ཕིར་སྐྱེལ། ལན་སྐྱེལ། ཐུང་སྐྱེལ། རི་རྡློ་ཀླུངས་སྐྱེལ། ③ བེད་པའམ་ལག་

ལེན་བསྟར་བ། ཁ་སྐྱེལ། གནམ་བསྐྱལ། གནློད་བསྐྱལ། གནློད་པ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མི་སྐྱེལ།  

④ ཡློལ་བར་བེད་པ། དློན་མེད་དུས་བསྐྱལ། མི་ཚེ་དློན་དང་ལན་པར་བསྐྱལ། ཟ་མ་རྒྱགས་

ཚད་བཟས་ནས་ཉི་མ་སྐྱེལ།  

སྐྱེལ་མ། སྲུང་སྐྱློབ་ཀི་ལམ་གློགས་སམ། སྐྱེལ་མཁན།  

སྐྱེལ་མ་བེད་པ། ཕེབས་སྐྱེལ་ཞུས་པ།  

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་nondelivery ཟེར།  



  313  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྐྱེལ་རིང་། ཐག་རིང་དུ་སྐྱེལ་བ།  

སྐྱེལ་སློ། ཀུན་གི་རེ་མློའམ་ཡང་རེའི་དློན་ཏེ། དཔལ་དུས་ཀི་དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་སྦློར་བ་ཡན་ལག་

དྲུག་པ་ནི་རློགས་རིམ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཐར་ཐུག་གི་སྐྱེལ་སློ་ཡིན། ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །

སྐྱེས། ཡིག་རེན་དང་། ལག་རགས་སློགས་བསམ་པ་དཀར་བ་མཚོན་བེད་དུ་སྤློད་པའི་དངློས་

རིགས། ཕེབས་སྐྱེས། འབློན་སྐྱེས། གནང་སྐྱེས། ཐག་རིང་ནས་དངློས་རིགས་ཕན་ཙམ་ཞིག་

སྐྱེས་སུ་བསྐུར། སྙིང་ཉེ་བས་དུས་དང་དུས་སུ་བཟའ་བཏུང་གི་སྐྱེས་ཕུལ།  

སྐྱེས་ཀི་མཆློག །སྐྱེས་ནི་རློང་བ་སྟེ། རང་གི་གློགས་བཤེས་ལ་བུ་ཐག་རིང་དུ་འགློ་བའམ། ཚུར་འློང་

བའི་ཚེ་ཕན་ཚུན་ཡིད་དགའ་བའི་མཚོན་བེད་དུ་སྟེར་བའི་རྒྱུ་དངློས།  

སྐྱེས་ཀི་མཚན་མ། [རིང]དྲན་རེན།  

སྐྱེས་སྐར། ① བིས་པ་སྐྱེས་དུས་ཀི་ཚེས་གངས་གང་ཡིན་པ་དེར་འཁེལ་བའི་སྐར་མ།②སྐྱེས་ཁིམ་

དང་དློན་གཅིག །

སྐྱེས་སྐྱིས་འགྲུལ། ཕན་ཚུན་སྐྱེས་དངློས་བསྐུར་རེས་བས་པའི་ཡིག་འགྲུལ་ཡློད་པ།  

སྐྱེས་ཁིམ། ཤར་གིང་དབུས་མའི་ཚངས་ཐིགས་སྟེང་དུ་ཀཪྐཊའི་ཐློག་མར་ཉི་མ་སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་རང་

འགློས་གཡློན་འཁློར་གིས་གཤའ་སློ་སློའི་སྐྱེས་སྐར་སྟེང་དུ་སེབས་ཏེ་རླུང་འགློས་ཀིས་ཤར་

གིང་དབུས་མའི་ཚངས་ཐིག་ཐད་དུ་སེབས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གཟའ་རྣམས་སྐྱེས་པའི་རྒྱུ་སྐར། 

དེ་ལ་སྐྱེས་སྐར་ཡང་ཟེར། ཉི་མ་ནབས་སློའི་ཆུ་ཚོད༤༥། ཟླ་བ་ཐ་སྐར་ཆུ་ཚོད༠། མིག་དམར་

མཆུའི་ཆུ་ཚོད༣༠། ལྷག་པ་ལྷ་མཚམས་ཆུ་ཚོད༣༠། ཕུར་བུ་མེ་བཞིའི་ཆུ་ཚོད༣༠། པ་སངས་

ནབས་སློའི་ཆུ་ཚོད་༣༠། སེན་པ་སྣྲུབས་ཀི་ཆུ་ཚོད༠། སྐར་༡༨། སྒ་གཅན་ནག་པའི་ཆུ་ཚོད་༠། 

མཇུག་རིང་ཆུ་སྨད་ཆུ་ཚོད་༠སྟེང་དུ་སྐྱེས་པའློ། །

སྐྱེས་རྒྱལ་གི་སྐལ་བ། བཟའ་ཚང་ཁ་བལ་བྱུང་སྐབས་སྐྱེས་པ་ཕློ་ལ་ཐློབ་ཐང་ཡློད་པའི་སྐལ་བ།  

སྐྱེས་རྒྱལ་དམན། མི་ཕློ་ལ་སྐྱེས་རྒྱལ་དང་མློ་ལ་སྐྱེས་དམན་ཟེར་བའི་ཚིག་སྡུད།  

སྐྱེས་སྒ་ཅན། [མངློན]རའི་མིང་།  

སྐྱེས་ཆང་། གཞན་ལ་ལག་རགས་སུ་འབུལ་རྒྱུའི་ཆང་།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐྱེས་ཆེན། ① གཞན་ལ་སྤློད་རྒྱུའི་ལག་རགས་ཆེན་པློ། ② གཞན་དློན་སྒྲུབ་འདློད་ཀི་སྙིང་སྟློབས་

ཕུལ་དུ་བྱུང་ཞིང་སྐྱློ་དུབ་མེད་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་གང་ཟག །

སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ། སྐྱེས་བུ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ།  

སྐྱེས་མཆློག །སྤིར་སྐྱེས་བུ་ཟེར་བ་གང་ཡང་བེད་ནུས་པ་དང་བསམ་ནུས་པ་ལ་ཟེར་ཞིང་། དེའི་

ནང་གི་མཆློག་དུ་གྱུར་པ་ལ་སྐྱེས་མཆློག་དང་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཟེར།  

སྐྱེས་མཆློག་དློན་གྲུབ་རིན་ཆེན། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་བ་སྤི་ལློ་༡༣༠༠ ལློར་ཡུལ་ལ་རྨ་ཆུའི་ལྷློ་ངློས་

རེབ་གློང་དུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་དློན་བདུན་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་

༡༣༨༥ལློར་སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས།  

སྐྱེས་མཆློག་བསམ་གཏན་དཔལ་བ། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་སྐམ་ལུགས་ཀི་བརྒྱུད་འཛིན་མཚན་སྙན་ཆེ་

བ་ཞིག་ཡིན། སྐུ་ཚེ་གཅིག་གི་རིང་ལ་གནས་ངེས་མེད་ཀི་རི་ཁློད་དུ་བཞུགས་ནས་གཙོ་བློར་

སློམ་སྒྲུབ་མཛད་ཅིང་། ཞར་བྱུང་དུ་དད་ལན་སློབ་མ་མང་པློར་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་ཁིད་གསུངས་

པས་ཁློང་བཞུགས་སའི་རི་ཁློད་ཀི་ཡས་མས་གང་སར་རང་ཤློང་གི་སྤིལ་བུས་ཁེངས་པ་བྱུང་། 

ནློར་དངློས་པློའི་འབུལ་བ་ཚད་མེད་པ་བྱུང་ཡང་སྣེ་གཅིག་བདག་འཛིན་མ་གནང་བར་ཆློས་

ཕློགས་བ་སློབ་ཐམས་ཅད་ཀི་འཚོ་བ་སློང་མློ་ལ་བརེན་པ་མ་གཏློགས་དགློན་པའི་ཆེད་དུ་ས་

ཞིང་སར་མཐིལ་གང་ཙམ་ཡང་བདག་འཛིན་མེད་པར་ཡབ་ཆློས་སིངས་དང་སློ་མློ་ཆློས་སིངས་

གཉིས་ཀི་འཚོ་བརེན་ཡང་རང་ཉིད་ཀི་བསློད་སྙློམས་ལ་བརེན་ནས་བགློ་བཤའ་གནང་། ཆློས་

ལུགས་གཞན་དག་གང་ལ་ཡང་ཆགས་སང་ཕློགས་སུ་བཅད་པའི་གེང་མློལ་ནམ་ཡང་མི་

གསུང་བ་སློགས་མཛད་པ་ངློ་མཚར་བ་བཞུགས། དགུང་ལློ་དློན་དྲུག་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་

ར་སྤི་ལློ་༡༣༦༦ ལློར་སྐུ་གཤེགས།  

སྐྱེས་སྟློབས། སྐྱེས་ཐློབ་དང་དློན་གཅིག །

སྐྱེས་སྟློབས་བློ་རལ། རང་བཞིན་དུ་ཡློད་པའི་བློ་གློས་ཀི་ནུས་པ།  

སྐྱེས་སྟློབས་ཀི་ཤེས་རབ། རང་བཞིན་དུ་ཡློད་པའི་ཤེས་རབ།  

སྐྱེས་སྟློབས་ལྷུན་གྲུབ་ཀི་ཤེས་རབ། སྐྱེས་དུས་ནས་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་ཡློད་པའི་རིག་སྟློབས་ཀི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

རལ་བཟང་བ་སྟེ་ཚིག་བློ་ལ་བཟུང་བ་དང་དློན་ལ་བསམ་བློ་གཏློང་བའི་གློ་རློགས་མྱུར་བ་ལ་ཟེར།  

སྐྱེས་ཐློབ་ཀི་དགེ་བ། སློན་གློམས་པའི་རྒྱུས་ཚེ་འདིར་རང་གིས་དགེ་བ་བེད་པ་ཐློབ་པ།  

སྐྱེས་ཐློབ་ཀི་མི་དགེ་བ། སྐྱེ་བ་སློན་མི་དགེ་བར་གློམས་པས་ཚེ་འདིར་མི་དགེ་བ་འབྱུང་བ།  

སྐྱེས་ཐློབ་ལུང་མ་བསྟན། མི་དགེ་བ་དང་དགེ་བ་ཟག་བཅས་ཀི་རྣམ་སྨིན་རྣམས་སློ། །

སྐྱེས་ཐློབ་ཤེས་རབ། སྐྱེ་དུས་ནས་ཡློད་པའི་ཤེས་རབ།  

སྐྱེས་བདག [མངློན]ལྕགས་ལུག་ལློ།  

སྐྱེས་ནག །ཁིམ་པ་ཕློ་མློ་སྟེ་སྐྱེས་པ་དང་ནག་མློ།  

སྐྱེས་ནས་འདའ་པ། གཟུགས་སུ་ཉེ་བར་འགློ་བ་གསུམ་གི་ནང་གསེས། གཟུགས་ཁམས་ཀི་ལྷ་

གནས་བཅུ་དྲུག་གང་ཡང་རུང་བར་དང་པློར་སྐྱེས་པའི་རེན་དེ་ཉིད་ལ་མ་ངན་ལས་འདའ་བ་སྟེ། 

དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་ནང་གསེས་ཤིག །

སྐྱེས་ནས་འདའ་བ་གསུམ། དགེ་འདུན་ཉི་ཤུ་ལས། སྐྱེས་ནས་མ་ངན་ལས་འདའ་བ་ལ་སྐྱེས་ཙམ་ནས་

འདའ་བ་དང་། འདུ་བེད་དང་བཅས་ཏེ་འདའ་བ་དང་། འདུ་བེད་མེད་པར་འདའ་བ་སྟེ་གསུམ་མློ། ། 

སྐྱེས་ནས་མ་ནིང་། སྐྱེས་མ་ཐག་ནས་མཚན་བཅས་མ་ནིང་དང་མཚན་མེད་མ་ནིང་གཉིས་གང་རུང་

ངམ། ཕློ་མིན་མློ་མིན་དུ་གྱུར་པ།  

སྐྱེས་ནས་མློང་འགྱུར་གི་ལས། སྐྱེ་བ་ཕི་མ་ལ་ངེས་པར་མློང་བར་འགྱུར་བའི་ལས།  

སྐྱེས་ནས་ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བ། སྐྱེ་བ་ཕི་མར་མང་འདས་འཐློབ་ངེས།  

སྐྱེས་པ། ① སྐྱེ་བའི་འདས་པ། ② མི་ཕློའམ་ཁློ་ག །སྐྱེས་པ་དར་མ། སྐྱེས་པའི་སྒ། སྐྱེས་པའི་དབང་

པློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱེ་རྒྱལ་དང་། སྐྱེ་བས་རྒྱལ། སྐྱེ་བས་མཐློ། ཁུ་བའི་བདག་ཉིད། 

བགློད་བེད། ལྔ་སྐྱེས། མི་ཕློ་བཅས་སློ། །

སྐྱེས་པ་བརག་པ། སྐྱེས་པའི་ལུས་ཀི་མ་བརྒལ་པ་སྟེ། མགློ་བློའི་དབིབས་དང་། སྐྲ། མིག །རྣ་བ། 

སྣ། སློ། །འགམ་པ། དཔུང་པ། ལག་པ། སྐེད་པ་སློགས་ཀི་བཟློ་དབིབས་ལ་བརེན་ནས་ཚེ་རིང་

ཐུང་། བདེ་སྡུག །འབློར་རྒུད། རིགས་རྒྱུད་སློགས་ཀི་འབྱུང་འགྱུར་གསལ་བཤད་བས་པ་སྟེ། 

བསྟན་འགྱུར་གི་ནང་དུ་མི་དཔྱད་རྒྱ་མཚོས་བསྟན་པ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡང་ཡློད།  



  316  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐྱེས་པ་དློང་བཏགས། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་གློ་བ་སློགས་

བང་ཁློག་ནང་གི་རྣག་ཁག་སྐེམ། རྨ་གསློ། །

སྐྱེས་པ་ཕློ། ཕློའི་ཁད་ཆློས་རློད་པའི་མིང་སྟེ། ཟ་མ་མློ་ཞེས་པའི་ཚིག་གློགས་ལ་བུ་ཞིག་ཡིན།  

སྐྱེས་པ་ཕློ་ལུས། ཁློ་གའི་ལུས།  

སྐྱེས་པ་འབས་བུ་ཕྱུང་བ། [མངློན]རླིག་རིལ་བཏློན་ཟིན་པའི་ཁློ་ག་དེ་ལ་ཉུག་རུམ་པའང་ཟེར།  

སྐྱེས་པ་རབས་ཀི་སེ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་མདློ་སེའི་ནང་གསེས་

སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་སློན་སློབ་པ་ལམ་གི་གནས་སྐབས་སུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

སྤློད་པ་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་སློབ་ཚུལ་བསྟན་པའི་རྣམ་ཐར་གི་སྐློར།  

སྐྱེས་པ་ལ་འློས་པའི་རལ་སྣ་དགུ། ༡ ལློ་རྒྱུས་ཀིས་དགེ་ཐློན་པ་ཞེས་སློན་གི་ལློ་རྒྱུས་ཡིད་ཆེས་

ཤིང་ཁུངས་དང་ལན་པ་གེང་བ་ལ་བརེན་ནས་ཉན་པ་པློའི་བློ་སློ་འབེད་ནུས་པ། ༢ གཏམ་གིས་

བཞད་གད་སློང་པ་མང་པློ་ཚོགས་པའི་དབུས་སུ་རྒློད་བློ་ཞིང་ཡ་མཚན་པའི་གཏམ་གེང་བ་ལ་

བརེན་ནས་ཉན་པ་པློ་རྣམས་རང་དབང་མེད་པར་གད་མློ་འཆློར་དུ་འཇུག་ནུས་པ། ༣ ཤགས་

ཀིས་ཕ་རློལ་གནློན་པ་ཞེས་གཞན་དང་ཤགས་འགེད་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་སྨྲ་བ་ལ་མཁས་པ་

རྣམས་ཀང་ལན་མེད་པར་བེད་ནུས་པ། ༤ མཐེབ་ཀིས་ཤ་ནློན་པ་ཞེས་ལུས་ཤེད་ལ་བརེན་

ནས་སྟློབས་ཆེན་ས་ལ་བསྒེལ་ནུས་པ། ༥རྐྱལ་གིས་ཆུ་ཆེན་གཅློད་པ་ཞེས་དྲག་ཏུ་རྒྱུག་པའི་

ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པློ་ཡང་ཆུ་རྐྱལ་ལ་བརེན་ནས་ཕ་རློལ་དུ་བགློད་པ། ༦ ཡང་རལ་བ་ལ་བུ་ཞེས་

མཆློངས་པ་དང་། རྒྱུགས་པ། ཐག་རེད། ཤིང་རེད་སློགས་ལ་ལུས་པློ་ཡང་རལ་ཆེ་བ་བ་ལ་བུ། 

༧ ཁ་གསལ་གཏིང་མི་རློགས་པ་ཞེས་གཏམ་སྨྲ་བའི་ཚེ་ཁ་གསལ་ཡང་སེམས་ཀི་གདེངས་

ཚོད་སུས་ཀང་མི་ལློན་པ། ༨མཛངས་ལ་བློ་འགྱུ་བ་ཞེས་བ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་ཤིང་

སྣེ་མང་གི་འགྱུར་ལློག་འཕལ་དུ་མཐློང་ཐུབ་པ། ༩ དཔའ་ལ་བསན་ཚུགས་པ་ཞེས་དཀའ་སྡུག་

ལ་མི་སྐྲག་ཅིང་བཟློད་བསན་ཆེ་བ་བཅས་དགུ་ཡིན་ཅིང་། དེ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་དང་པློ་གསུམ་

ནི་ངག་གི་རལ། བར་པ་གསུམ་ནི་ལུས་ཀི་རལ་དང་། མཐའ་མ་གསུམ་ནི་ཡིད་ཀི་རལ་ཡིན།  

སྐྱེས་པ་གསུམ། ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་སློ་སློར་ཐློབ་པ།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྐྱེས་པའི་གློང་ཁེར། སྨད་འཚོང་མའི་ཁང་པ།  

སྐྱེས་པའི་གནས་སྐབས་ལྔ། བིས་པ། གཞློན་ནུ། དར་ལ་བབ་པ། དར་ཡློལ། རྒན་པློ་སྟེ་ལྔ།  

སྐྱེས་པའི་ཕ་མ། རང་ལུས་རེན་སྐྱེས་པའི་ཕ་མ་ལ་བུ།  

སྐྱེས་པའི་ཕྲུ་གུ། ཕ་མས་གང་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕྲུ་གུ།  

སྐྱེས་པའི་ཡློན་ཏན་སྒྱུ་རལ་རེ་བཞི། ལུང་ཕན་ཚེགས་ཀི་འགེལ་པ་ལས། རློལ་མློའི་མཚན་ཉིད་སྒྱུ་

མ་དང་། འགེད་སྟློབས་དང་ནི་མེ་ཏློག་ལས། དམག་རྣམས་དང་ནི་བདག་ཉིད་ཤེས། གཡློས་སུ་

བ་བ་རྣམ་པར་ངེས། ཚོང་དང་ནློར་ནི་བསྒྱུར་བ་དང་། རྒྱན་དང་ཡིག་རིས་བཅུད་ཀི་ལེན། 

འཕྲུལ་འཁློར་སྦློར་དང་དྲི་བ་དང་། འཕློངས་དཔྱད་དང་ནི་ཆེ་སྦློར་སྒ། ཡི་གེ་དང་ནི་ཁ་སྐད་དང་། 

རང་རང་བཟློ་དང་མཚོན་རྣམས་བརག །གཅློད་ཐབས་དང་ནི་སློག་ལེ་དང་། ཕུབ་རྣམས་བསྐློར་

བ་བེད་པ་དང་། སློང་དང་འློང་བ་ཤེས་པ་དང་། གཞི་ཡི་མཚན་ཉིད་ཤེས་པ་དང་། མདུང་དང་

རྡློ་རེ་བརག་པ་དང་། ཐབས་ཀིས་ཚོར་བའི་མཚན་ཉིད་དང་། ཟུག་རྔུ་འབིན་དང་མིག་འཕྲུལ་

དང་། བ་ར་ར་ཡི་བསྟན་འཆློས་ཤེས། བཅིང་དང་ཁང་པ་བརེགས་མ་དང་། དེ་བཞིན་གློས་ཀི་

འཕང་བ་དང་། ཡན་ལག་མཉེ་དང་མློ་འདེབས་དང་། དེ་བཞིན་ཆུ་ཡི་ཀུན་འཛིན་དང་། དུང་གི་

སྒ་དང་སེབ་སྦློར་དང་། གློང་རྡལ་དང་ནི་གག་འདྲ་དང་། མཚན་མློ་ཆློས་རྐུན་ཤེས་པ་དང་། སྒ་

དང་ས་རློག་བེད་པ་དང་། སྐྱེས་པ་བུད་མེད་ར་དང་ནི། གང་པློའི་མཚན་ཉིད་གར་སློབ་དང་། 

འབྱུང་པློ་དག་ནི་གསློ་བ་དང་། ཟངས་མ་འཁར་བ་གསེར་དག་དང་། ཤིང་དང་དུང་དང་ཤེས་པ་

དང་། རི་མློ་མཚོན་དང་གློས་དག་གི ལས་རྣམས་དེ་དག་གློ་རིམ་བཞིན། སྐར་མའི་གཏན་

ཚིགས་ཤེས་པ་དང་། ཡ་མཚན་མི་ཤེས་པ་ཉིད་དང་། ངེས་པའི་ཚིག་གི་གཞུང་རྣམས་ཀིས། 

སྒྱུ་རལ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞིར་དྲན།  

 ཞེས་པའི་སློམ་ལར་དང་། ཡང་བཟློ་ལ་སློགས་པར་གཏློགས་པའི་ཡི་གེ་ལས། ལག་རིས། 

གངས། རིས་ཆེན། ཐློར་ཚུགས། གློམ་སྟབས། ལུགས་བཀྲུས་བསྒྱུར་ཐབས། རལ་གིའི་ཐབས། 

ཞགས་གདབ་པ། མདའ་བློ་ཆེ་འཕེན་པ། མདུན་དུ་བསྣུར་བ། ཕིར་བསྣུར་བ། བཅད་པ། དྲལ་

པ། དབུག་པ། རྒྱང་ནས་འཕློག་པ། སྐྲ་ལྤགས་པར་འཕློག་པ། གནད་དུ་འཕློག་པ། མི་མཆློར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བར་འཕློག་པ། ཚབས་ཆེ་བར་འཕློག་པ། མཆློངས་པ། གད་ཀི་འཛིང་སྟངས། བང་རྐྱལ་བརྒལ་

བ། གང་པློ་ཆེའི་གཉར་ཞློན་པ། ར་ལ་ཞློན་པ། ཤིང་རའི་ཐབས། མདའ་གཞུ། གད་སྟློབས་དང་

སུམ་ཅུ། རློལ་མློའི་བེ་བག་གར་མཁན། བློ། རྔ་བློ་ཆེ། ར་རྔ། རྔ་ཕན། ར་རྔ་ཆེན་པློ། འཁར་རྔ། 

པི་ཝང་རྒྱུད་གཅིག་པ། ར་རྔ་ཁ་གཅིག་པ། ལྕགས་ཀི་སིལ་ཁློལ། འཁར་བའི་སིལ་ཁློལ། པི་

ཝང་རྒྱུད་གསུམ་པ། རྔ་མུ་ཀུནྡ། སིལ་སྙན། གླུ་དབངས་དང་བསྟུན་པ། ཕེག་རྡློབ། གཞན་ཡང་

རློལ་མློའི་སྒའི་རིགས། པི་ཝང་སྤིའི་རིགས། གིང་བུ་དང་བཅློ་བརྒྱད། གླུ་དབངས་བར་མ། དྲང་

སློང་། ས་འཛིན། དྲུག་ལན། ལྔ་པ། བློ་གསལ། འཁློར་ཉན་དང་བདུན། གར་གི་ཆ་བད་སེག་པ། 

དཔའ་བ། མི་སྡུག་པ། དྲག་ཤུལ། བཞད་གད། འཇིགས་རུང་། སྙིང་རེ། རྔམ་པ། ཞི་བ་དང་དགུ་

སྟེ་རེ་དྲུག་བཤད།  

སྐྱེས་པའི་རབས་ཀི་རྒྱུད། སངས་རྒྱས་ཀི་འཁྲུངས་རབས་གཏམ་རྒྱུད།  

སྐྱེས་པའི་རབས་ཀི་སེ། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་དགུ་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐྱེས་

པའི་རབས་སྟློན་པ་དཔེར་ན། སྐྱེས་རབས་སློ་བཞི་པ་ལ་བུ་སྟེ་འདུལ་བའི་སེ་སྣློད་དུ་གཏློགས།  

སྐྱེས་པའི་སློག་ཆགས། སེམས་ཅན་སྤིའི་དློན།  

སྐྱེས་སར། འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད། མི་སློ་སློ་རང་ཉིད་སྐྱེ་བའི་ལློ་དེར་རང་ཨ་མ་སར་ཁ་གང་ལ་

བབས་ཡློད་པ་དེ་རང་གི་སྐྱེས་སར་ཡིན།  

སྐྱེས་ཕན། ① ན་ཚོད་ཆུང་བའམ། དར་མ། ② ལག་རགས་ཆུང་ངུ་།  

སྐྱེས་ཕན་ན་ཆུང་། གཞློན་ནུ་ནར་མ་སློན་པའི་ཕྲུ་གུའི་རིགས།  

སྐྱེས་བུ། མི། སྐྱེས་བུ་ངན་པ། སྐྱེས་བུ་སྟློབས་ལན། སྐྱེས་བུ་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ། སྐྱེས་བུ་ཐ་ཤལ། 

སྐྱེས་བུ་བློ་མིག་དང་ལན་པ།  

སྐྱེས་བུ་སྐྱེས་མཆློག །[མངློན]སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན།  

སྐྱེས་བུ་ཁྱུ་མཆློག །[མངློན]སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན།  

སྐྱེས་བུ་གང་ཟག །མི།  

སྐྱེས་བུ་གང་ཟག་རབ་རིབ་ཅན། ① མིག་རབ་རིབ་ཅན་གི་མི། ② ཤེས་རིག་རྨློངས་པའི་མི།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྐྱེས་བུ་འགེང་སྟབས་སུ་ལངས་པའི་ལུས་ཚད། མི་གཟུགས་ཚད་ལན་ཞིག་ལངས་པའི་ལུས་ཚད་

ནི་མིའི་རྒྱབ་ཀི་སྤི་གཙུག་ནས་རང་མཐིལ་བར་དུ་ཚད་གཞི་ཇི་ཙམ་ཡློད་པ་འཇལ་པའི་ལུས་

ཚད་ལ་ཟེར།  

སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་། འདིར་སེམས་བསྐྱེད་ཀི་ཁད་པར་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའི་མིང་སྟེ། འདིར་

རྒྱལ་པློ་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་ཟེར། ངན་སློང་ལ་སྐྲག་ཅིང་རང་ཉིད་མཐློ་རིས་ཙམ་ཐློབ་པ་དློན་

དུ་གཉེར་བའི་སྐྱེས་བུ།  

སྐྱེས་བུ་ཆུང་བ་ཁད་པར་ཅན། དལ་འབློར་རེད་དཀའ་ཞིང་དློན་ཆེ་བ་དང་། དེ་ཉིད་རིང་དུ་མི་གནས་

པར་འདློར་བའི་སྣང་ཤས་ལློག་ནས་ཕི་མ་དློན་གཉེར་གི་བསམ་པ་ལ་བཅློས་མིན་གི་མློང་བ་

ཐློན་པའི་གང་ཟག །

སྐྱེས་བུ་ཆུང་བའི་ལམ། རང་ཁློ་ནའི་དློན་དུ་ཚེ་ཕི་མའི་འཁློར་བའི་མངློན་མཐློ་ཙམ་གཙོ་བློར་དློན་དུ་

གཉེར་བའི་བསམ་པ།  

སྐྱེས་བུ་ཆེན་པློ། སྐྱེས་བུ་རབ་དང་གཅིག །རིའུ་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་ཅན་ཏེ། མཁའ་མཉམ་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་ལ་མ་འཁློད་ཀི་བར་བུ་གཞན་དློན་ཁློ་ནར་

བསྒྲུབ་པར་འདློད་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ཅན།  

སྐྱེས་བུ་ཆེན་པློའི་ཆློས་ལུགས། སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་། འབིང་དང་། ཐུན་མློང་བའི་ལམ་ལ་བློ་སྦངས་

ནས་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པློའི་ལམ་ལ་རིམ་གིས་འཁིད་པའི་ཇློ་བློ་རེ་ཨ་ཏི་ཤའི་ཆློས་ལུགས་སམ་

བཀའ་གདམས་ཀི་ཆློས་ལུགས།  

སྐྱེས་བུ་ཆེན་པློའི་མཚན་དཔེ། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུའི་ཡློན་ཏན་མཚན་བཟང་པློ་སློ་གཉིས་དང་། དཔེ་

བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུ་ཐམ་པ།  

སྐྱེས་བུ་ཆེན་པློའི་ལམ། ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་སྟེ་རྒྱུ་འབས་མན་ངག་བདུན་གི་དྲུག་པ་ལྷག་བསམ་

གིས་ཟིན་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད།  

སྐྱེས་བུ་མཆློག །[མངློན]① སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན། ② བ་མ། ③ ཁབ་འཇུག །

སྐྱེས་བུ་ཐ་མ། ① སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་དློན་གཅིག །② རེས་འཇུག་གི་ཕློ་ཡིག་ག་བ་གཉིས་ལ་ཡང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཇུག་མེད་པ་དང་། ད་དང་ས་ཡི་མཐའ་ཅན་བཅས་ནི་སྒ་དྲག་པའི་ཞན་པར་འགྱུར་བ།  

སྐྱེས་བུ་དམ་པ། འགློ་དློན་ཆེན་པློ་བེད་ནུས་པའི་གང་ཟག་ཁད་པར་ཅན་གི་དློན། 

སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་འགློ་བ་བདུན། ༡ཕིར་མི་འློང་འབས་གནས་སྐབས་ཀི་འགློ་བ་བདུན་ཏེ། བར་གློར་

འབའ་བ་གསུམ་དང་། སྐྱེས་ནས་འདའ་བ་གསུམ་དང་། གློང་དུ་འཕློ་བ་བཅས་སློ། ། ༢ཆློས་ཉིད་

ལ་གནས་པ། དབང་པློ། སྨློན་ལམ། གློལ་འདློད། ཆློས་སྒྲུབ་པ། གཏུལ་བ་སྨིན་བེད། ཞིང་སྦློང་། 

བང་ཆུབ་ཐློབ་པར་བ་བ།  

སྐྱེས་བུ་དྲག་ཤུལ་ཅན། མི་ཁློ་གཏུམ་ཅན།  

སྐྱེས་བུ་གནས་དུས་རིམ་པ་ལྔ། དང་པློ་ཚངས་སྤློད། གཉིས་པ་ཁིམ་ན་གནས་པ། གསུམ་པ་ནགས་

སུ་ཞུགས་པ། བཞི་པ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བ། ལྔ་པ་འཆི་བ། འདི་དག་ནི་བམ་ཟེའི་སློལ་ལློ།  

སྐྱེས་བུ་བར་མ། མི་བློ་ནུས་འབིང་པློ།  

སྐྱེས་བུ་བེད་པ། སྐྱེས་བུའམ་གང་ཟག་གི་རློལ་བ་སྟེ། ཞིང་ལ་སློ་ནམ་བེད་པ་དང་། ཚོང་རྒྱག་པ་ལ་བུ།  

སྐྱེས་བུ་བེད་པའི་འབས་བུ། འབས་བུ་ལྔའི་ནང་ཚན་སྐྱེས་བུའམ་གང་ཟག་གི་རློལ་བ་ལ་བརེན་ནས་

ཐློབ་པའི་འབས་བུ། ཞིང་ལ་སློ་ནམ་བས་པས་ལློ་ཏློག་རེད་པ་དང་། ཚོང་བས་པས་རྒྱུ་ནློར་ཐློབ་

པ་ལ་བུ། ལྷན་ཅིག་འབྱུང་རྒྱུ་དང་མཚུངས་ལན་གི་རྒྱུ་གཉིས་ཀི་འབས་བུའློ། །

སྐྱེས་བུ་འབིང་། ① མཉེན་པ་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་ཅན་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་དང་དུས་

མཉམ་དུ་ཐར་པའི་གློ་གློ་འཕང་ཐློབ་པའི་སེམས་བསྐྱེད་འཛིན་པ་ཅན་ཏེ། མཐློ་རིས་ཀི་བདེ་ལ་

ཞེན་ནས་ཐར་པའི་གློ་འཕང་བསྒྲུབ་པའི་གང་ཟག །② རེས་འཇུག་གི་ཕློ་ཡིག་བ་ལ་ཡང་འཇུག་

ས་ཡིག་ཞུགས་པས་སྒ་དྲག་པའི་རན་པར་འགྱུར་བ། རབས་དང་འདེབས་ལ་བུ།  

སྐྱེས་བུ་འབིང་གི་ལམ། འཁློར་བའི་ཕུན་ཚོགས་ལ་བློ་ལློག་པའི་སློ་ནས་རང་ཁློ་ནའི་དློན་དུ་ཐར་པ་

གཙོ་བློར་དློན་དུ་གཉེར་བའི་བསམ་པས་ཟིན་པའི་ལམ།  

སྐྱེས་བུ་མེ་ལྷ། འཕགས་ཡུལ་ཨློ་རྒྱན་ཡུལ་གི་སྨན་པ་ཛི་ན་མི་ཏིའི་སས་གསློ་རིག་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་

མཐར་སློན་པ་ཞིག་སྟེ། ཨློ་རྒྱན་རྒྱལ་པློའི་བ་སྨན་པ་མཛད་དེ་བཙུན་མློའི་ནད་བཅློས་པའི་ཚེ་

མི་ཚངས་པ་སྤློད་པའི་ཉེས་པ་ཤློར་བས་རྒྱལ་པློས་གསློད་པར་ཕངས་ཏེ་ཕག་གཡས་པ་བཅད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

པས་བ་རློ་ཕག་རྡུམ་མམ་སྐྱེས་བུ་མེ་ལྷར་གགས། མངའ་བདག་རེ་ལེའི་སྐུ་དུས་སུ་བློད་དུ་

ཕེབས་ཏེ་ནད་པ་བསྐྱངས། གསུང་རློམ་ཡང་སྙན་བརྒྱུད་བེ་བུམ་ནག་པློ་སློགས་མན་ངག་གི་

ཡིག་སྣ་སྣ་ཚོགས་མཛད།  

སྐྱེས་བུ་གཙོ། [མངློན]བདག་ཉིད་ཆེན་པློ།  

སྐྱེས་བུ་ཟུང་བཞིའམ་གང་ཟག་ཡ་བརྒྱད། ཞུགས་གནས་བརྒྱད་ཀི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས།  

སྐྱེས་བུ་གཟུགས་ཅན་ལྔ། ༡ སྐེམ་བེད། ནད་རགས་ལ། མགློ་རྡེབ་པ། མིག་གཅིག་ནས་མཆི་མ་

འཛག་པ། རྔུལ་མང་། སྐྱིག་བུ་བེད། སློ་སྒ་འཆར། མཇིང་པ་རེངས། བཤང་ཁ་ལ་སར་མློས་

འཆང་ཞིང་ནུ་ཞློ་མི་འཐུང་། ༢ ས་ག །ནད་རགས་ལ། གཉིད། དྲན་པ་ཉམས། ལྦུ་བ་སྐྱུག །ནུ་

མ་དང་རང་གི་ལྕེ་ལ་སློས་འདེབས་པ། གནམ་དུ་བལ་བ། ༣ ལུག་གདློང་། ནད་རགས་ལ། 

འཁུན་པ། ལློ་བ་སློས་པ། འཁྲུ་བ། སྐྱུག་པ། རང་ལག་འདར་བ། གློ་མང་བ། མིག་དམར་པློར་

ཆགས་པ། སྐྱིག་བུ་བེད་པ། ཁུ་ཚུར་འཆང་བ། ༤ ཁི་གདློང་། ནད་རགས་ལ། ལུས་འདར་བ། 

རྔུལ་འློང་བ། མིག་འཛུམ་པ། རན་རྡེབ་པ། འཁྲུ་བ་དང་སྐྱུག་པ་ལ་དྲི་མ་ཆེ་བར་འློང་། ༥ཡི་

དྭགས། ནད་རགས་ལ། དངངས་སྐྲག་བེད་ཅིང་འཁྲུ་སྐྱུག་བེད་པ་དང་། གློ་ལུ་བེད་པ། གཡལ་

མང་། ཁ་ཁ། ཤ་ལུས་སྐམ།  

སྐྱེས་བུ་རབ། ① སྙིང་སྟློབས་ཆེ་བའི་མི། ② རེས་འཇུག་གི་ཕློ་ཡིག་ག་ལ་ཡང་འཇུག་ས་ཡིག་

ཞུགས་པས་སྒ་དྲག་པའི་དྲག་པར་འགྱུར་བ། ལེགས། འདེགས།  

སྐྱེས་བུ་སེང་གེ [མངློན]སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན།  

སྐྱེས་བུ་གསལ་ཤིང་ལ་བཙུགས་པ། ས་དུས་ཁིམས་གཏློང་ལུགས་ངན་པ་ཞིག །

སྐྱེས་བུ་གསུམ། སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་། སྐྱེས་བུ་འབིང་། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པློ་བཅས་ཡིན། རང་ཁློ་ནའི་དློན་

དུ་ཚེ་ཕི་མའི་མངློན་མཐློ་ཙམ་གཙོ་བློར་དློན་དུ་གཉེར་བའི་གང་གང་ཟག་ནི་སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་། 

འཁློར་བའི་ཕུན་ཚོགས་ལ་བློ་ལློག་པའི་སློ་ནས་རང་ཁློ་ནའི་དློན་དུ་ཐར་པ་གཙོ་བློར་དློན་དུ་

གཉེར་བའི་གང་ཟག་ནི་སྐྱེས་བུ་འབིང་། སྙིང་རེ་ཆེན་པློའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པའི་སློ་ནས་

གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཐློབ་པའི་ཆེད་དུ་དློན་གཉེར་པའི་གང་ཟག་ནི་སྐྱེས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བུ་ཆེན་པློ་བཅས་སློ། །

སྐྱེས་བུ་གསུམ་གི་ཉམས་སུ་བང་བའི་རིམ་པ། ཚེ་འདི་སྣང་གི་བ་གཞག་ལ་ཞེན་པ་བཟླློག་ཐབས་

སུ་དལ་འབློར་དློན་ཆེ་བ་དང་། རེད་དཀའ་བ། ཚེ་འདིར་རིང་དུ་མི་གནས་པར་ངེས་པར་འཆི་

བ་དང་། ནམ་འཆི་ལ་ངེས་པ་མེད་པ་བས་ཉེས་བསགས་པ་བསམས་པ་སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་

ཐུན་མློང་བའི་ལམ་དང་། ལས་དགེ་བ་བས་པ་ལས་འབས་བུ་བདེ་བ་དང་། ལས་མི་དགེ་བ་

བས་པ་ལས་འབས་བུ་སྡུག་བསལ་འབྱུང་བར་ངེས་པ་དང་། རྒྱུ་དགེ་སིག་གཉིས་ཆུང་ངུ་ཞིག་

ལས་འབས་བུ་ཆེན་པློ་འབྱུང་བ། རྒྱུ་དགེ་སིག་གཉིས་གང་ཡང་མ་བས་ན་འབས་བུ་བདེ་སྡུག་

གཉིས་གང་ཡང་འབྱུང་མི་སིད་པ། རྒྱུ་དགེ་སིག་གཉིས་གང་བས་ཀང་འབས་བུ་བདེ་སྡུག་

གཉིས་སུ་འགྱུར་རྒྱུ་ཆུད་ཟློས་སུ་འགློ་མི་སིད་པ་བཅས་ལས་འབས་བསླུ་བ་མེད་པ་དང་། 

འཁློར་བའི་གནས་སུ་སྐྱེ་བ་བངས་ཀང་ཕིས་སྡུག་བསལ་གི་རང་བཞིན་ཁློ་ན་མ་གཏློགས་

འགྱུར་བ་མེད་པའི་གཏན་གི་བདེ་བ་ཐློབ་མི་སིད་པར་བརེན། འཁློར་བ་ནས་ཐར་བའི་ཐབས་

ལམ་བསབ་པ་གསུམ་ལ་ཉམས་ལེན་བ་དགློས་པ་བཅས་སྐྱེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མློང་བའི་

ལམ་དང་།  བདག་གཞན་མཉམ་བརེའི་བློ་སྦློང་ཚུལ་གཉིས་ཟུང་འབེལ་གི་སློ་ནས་རང་གཅེས་

འཛིན་མེད་པར་བཟློས། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་འབད་བརློན་བ་དགློས་པ་ནི་སྐྱེས་

བུ་ཆེན་པློའི་ལམ་དངློས་གཞི་ཡིན།  

སྐྱེས་བུའི་ཁ་ལློ་སྒྱུར་བ། སྐྱེས་བུ་འདུལ་བའི་ཁ་ལློ་སྒྱུར་བ་བ་ན་མེད་པའི་བསྡུས་ཚིག །

སྐྱེས་བུའི་གློམ་ཚད་དྲུག་ཅུ་ར་ལྔ། དེ་སློན་བློད་དུ་མདའ་རལ་འགན་པ་དང་། ས་ཞིང་གི་རྒྱ་ཁློན་

འཇལ་བ་བཅས་ཀི་སྐབས་སུ་མི་གཟིགས་ཚད་ལན་གི་གློམ་ཚད་ལ་བརེན་ནས་ཚད་འཇལ་གི་

ཡློད་ཅིང་། དེ་ཡང་གློམ་ཞེང་ཆེ་ཆུང་ཚད་ལན་ཞིག་དགློས་པ་སྟེ། གློམ་ཚད་རིང་ཐུང་ནི་རང་

བཞིན་གིས་གློམ་པ་སློ་བའི་གློམ་ཚད་ལ་གཞི་འཛིན་དགློས་པ་ལས། མཆློང་བ་དང་རྒྱུག་པའི་

གློམ་ཚད་རིས་གཞིར་འཛིན་སློལ་མེད།  

སྐྱེས་བུའི་རགས། [མངློན]ཁུ་བའམ་ཐིག་ལེ།  

སྐྱེས་བུའི་ཚིག་རྣམ་པ་གསུམ། བཤེས་སྤིངས་ལས། རྒྱལ་བས་སྙིང་ལ་འབབ་དང་བདེན་པ་དང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ལློག་པར་སྨྲ་ལན་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀི་ནི ། སྦྲང་རི་མེ་ཏློག་མི་གཙང་ལ་བའི་ཚིག །རྣམ་གསུམ་

བཀའ་སྩལ་དེ་ལས་ཐ་མ་སང་།  

སྐྱེས་སྦངས། སྐྱེས་སྟློབས་དང་སྦངས་སྟློབས། སྐྱེས་སྦངས་དབང་པློའི་ཁད་པར་ནི། གནམ་དང་ས་

བཞིན་དབེ་བ་ཆེ།  

སྐྱེས་སྦློར། དྭགས་པློ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་བཞེད་སློལ་ཕག་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦློར་སྟེ། སློན་འགློ་

སྦློར་བ་བཞི་ལན། དངློས་གཞི་ངློ་སྤློད་རྣམ་གཉིས། རེས་ཉམས་མློང་སྣང་ཐློག་ཏུ་སྐྱློང་བ་གསུམ་

གི་སློ་ནས་འཁིད་སློལ་ཡློད།  

སྐྱེས་འབུལ་བ། ལེགས་གསློལ་གི་དངློས་པློ་འབུལ་བ་དཔེར་ན། ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་ལ་བུ།  

སྐྱེས་མ། [མངློན]① བུད་མེད། ② གནའ་མ།  

སྐྱེས་སྨེ། སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་གང་ཡིན་ཡང་རང་ཉིད་སྐྱེས་པའི་ལློ་དེའི་གནམ་ལློའི་སྨེ་བ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ཉིད་སློ་སློའི་སྐྱེས་སྨེ་ཡིན།  

སྐྱེས་ཙམ་ནས་འདའ་བ། དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་ནང་གསེས། གཟུགས་ཁམས་སུ་སྐྱེས་པ་ཙམ་གིས་

གང་ལམ་མངློན་དུ་བས་ནས་སྡུག་བསལ་གི་ཐ་མ་འཐློབ་པ་སྟེ། ལམ་ཆེས་ངང་གིས་འབྱུང་བ་

དང་། སང་བ་ཆེས་ཆུང་བ།  

སྐྱེས་རེ་ཚྭ་ཁ། ཚྭ་ཁ་ཞིག་སྟེ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་རུ་ཐློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

སྐྱེས་བཙུགས་མེ་ཏློག །ཁློག་མའི་ནང་དུ་མེ་ཏློག་བཏབ་ནས་ཉར་བ་ལ་ཟེར།  

སྐྱེས་རློངས། འགློ་རློངས་སམ་ཕེབས་རློངས།  

སྐྱེས་བཟང་པློ། ལག་རགས་ཡག་པློ།  

སྐྱེས་ཟླ། ① སིག་པའི་ཁིམ། ② རང་སྐྱེས་དུས་ཀི་ཟླ་བ།  

སྐྱེས་རབས། སྐྱེ་བ་ས་མ་རིམ་བྱུང་གི་ལློ་རྒྱུས། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐྱེས་རབ་དཔག་བསམ་འཁི་

ཤིང་ལ་བུ།  

སྐྱེས་རབས་ཀི་སེ། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་དགུ་པ་སྟེ་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་

ཀིས་སློན་ཡུལ་དེ་དང་དེར་མཛད་པ་གང་དང་གང་མཛད་པའི་ཚུལ་བསྟན་པའི་གཞུང་།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར། སྐྱེས་རབས་དང་དློན་གཅིག །

སྐྱེས་རབས་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་། རྒྱ་གར་གི་སྙན་ངག་མཁན་རྒྱལ་པློ་དགེ་བའི་དབང་པློས་

མཛད་པའིསྐྱེས་རབས་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་ཞེས་བའི་མཚན་ཡིན། འདི་ལ་ལེའུ་ཞེས་པའི་

ཚབ་ཏུ་ཡལ་འདབ་ཅེས་སྨྲློས་པའི་ཡལ་འདབ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཡློད་པ་ལས། གཤམ་གི་ལེའུ་

གཅིག་ནི་སས་ཟླ་བའི་དབང་པློས་ཁ་སྐློང་མཛད་པ་ཡིན། དེ་སློན་ནས་ས་སྐྱའི་འགློ་མགློན་

འཕགས་པ་རིན་པློ་ཆེ་སློག་ཡུལ་ནས་བློད་དུ་ཕིར་ཕེབས་ཐེངས་དང་པློའི་སྐབས་ཤློང་ལློ་ཙཱ་བ་

རྡློ་རེ་རྒྱལ་མཚན་ལ་བཀའ་གནང་བ་ལར། རྒྱ་གར་དུ་ལློ་མང་རིང་སློབ་གཉེར་མཛད་ནས་ཕིར་

ཕེབས་སྐབས་པཎི་ཏ་ལཀྵ�མ་ཀ་ར་བློད་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ། མང་ཡུལ་སྐྱིད་གློང་གི་འཕགས་པ་

ལྷ་ཁང་དུ་རྒྱ་གར་སྐད་ནས་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ནས་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཞུས་དག་

མཛད། དེ་རེས་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ནང་ཞྭ་ལུ་ལློ་ཆེན་ཆློས་སྐྱློང་བཟང་པློས་སྐད་གཉིས་ཤན་

སྦར་གི་སློ་ནས་སར་ཡང་དག་པར་མཛད། དེ་རེས་འདར་པ་ལློ་ཙཱ་བ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་

ཀིས་རིན་སྤུངས་ངག་དབང་འཇིགས་གགས་ཀི་ཕག་དཔེ་རྒྱ་སྐད་བློད་སྐད་གཉིས་ཀ་ཡློད་པ་

ལ་ཁུངས་གཏུགས་ཏེ་ཞུས་དག་གནང་།  

སྐྱེས་རབས་སློ་བཞི་པ། སློན་བྱུང་སྟློན་པའི་རྣམ་ཐར་བསྟན་པའི་གཞུང་ཞིག་སྟེ་སར་རྒྱ་གར་གི་

སློབ་དཔློན་དཔའ་བློས་མཛད་པ།  

སྐྱེས་རབས་སློ་བཞི་པའི་བིས་ཐང་། སྟློན་པའི་རྣམ་ཐར་བསྟན་པའི་གཞུང་ཞིག་སྟེ། རྒྱ་གར་གི་སློབ་

དཔློན་དཔའ་བློས་མཛད་པ་དེ་རི་མློའི་ལམ་དུ་བཀློད་པའི་ཐང་ག་ཆ་ཚང་བ། དཔེར་ན། སི་ཏུ་

ཆློས་འབྱུང་གིས་སྤི་ལློ་༡༧༣༠ལློར་ཕག་བིས་གནང་བའི་ཀརྨ་སར་བིས་ཀི་སྐྱེས་རབས་ཐང་

ཀ་ཆ་ཚང་དེང་དུས་དཔལ་སྤུངས་དགློན་དུ་བཞུགས་ཡློད་པ་ལ་བུ།  

སྐྱེས་ལན། གཞན་གི་བརྔན་པ་གནང་བ་ལ་བརྔན་ལེན་སྤློད་པའམ་སྤློད་རྒྱུའི་དངློས་པློའི་མིང་།  

སྐྱེས་ཤློར། ཟླ་བ་གངས་མ་ཚང་བར་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་ནས་ཤི་བ།  

སྐྱེས་སློ་ཅློག །སྐྱེས་ཚད་ཐམས་ཅད།  

སྐྱེས་ལྷ། མི་སློ་སློ་ཚེས་གངས་གང་ལ་སྐྱེས་པའི་དུས་འཁེལ་བའི་སྐར་ལྷ་དང་སྐྱེ་སའི་ཡུལ་ལྷ།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྐྱློ། ① [བེད་མེད་ལས་ཚིག] <ཀ>ཡིད་སུན་པའི་དློན་ཏེ། ཡིད་མ་སྐྱློ། ཞེ་མ་སྐྱློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

<ཁ>ཞེན་པ་ལློག་པའི་དློན་ཏེ། གློགས་ངན་ལ་ཡིད་སྐྱློ་ལ་བུ། ② སུན་སྣང་སྐྱེས་པའི་སེམས་

ཀི་མིང་སྟེ། སྐྱློ་སེམས། སྐྱློ་སྣང་། སྐྱློ་ཤས་ཞེས་པ་ལ་བུ།  

སྐྱློ་བཀག །ཤིང་ཐལ་དང་སྤིན་ཆུ་བསེས་ནས་ཤིང་ཆས་ཀི་གས་སྲུབས་འགློག་བེད་ལེ་གུའི་མིང་།  

སྐྱློ་གླུ། སེམས་སྡུག་སྐྱེ་བཞིན་པར་ལེན་པའི་གླུ་གཞས། བློད་ཀི་གཏམ་དཔེ་ལ། གླུ་སྐྱིད་པློས་མི་

ལེན་སྡུག་པློས་ལེན། ཕློ་སྡུག་པློས་རང་སེམས་གསློ་གླུ་ལེན། ཞེས་པ་ལ་བུ།  

སྐྱློ་དགློན། འགློ་མགློན་ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ཧློར་ཡུལ་དུ་ཕེབས་སྐབས་སྐྱློ་གེ་འདམས་གསུམ་

ཞེས་པའི་དགློན་པ་གསུམ་བཏབ་པའི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་ཆབ་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

སྐྱློ་ངག །སྨྲེ་སགས་སམ་སྡུག་སྐད། སྐྱློ་ངག་འདློན་པ།  

སྐྱློ་ངལ། སེམས་སྐྱློ་བ་དང་། ལུས་ངལ་བ།  

སྐྱློ་སློགས། ① [རིང]སར་ཁློན་པ་བར་སྐབས་སུ་ཞི་བ་སར་སློང་བ། སྐྱློ་སློགས་བེད། ② ཁ་མཆུ་

དང་རློད་གེང་།  

སྐྱློ་སློགས་བེད་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། དགེ་སློང་གཞན་

དག་གི་རློད་པ་ཞི་བར་བས་པ་དེ་སྐྱློ་སློགས་ཀི་སློ་ནས་སར་རློད་པ་སློང་བ།  

སྐྱློ་ཆད་དེ་བ། ཡི་ཐང་ཆད་ནས་སུན་སྣང་སྐྱེས་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་སྟེ། མི་ལ་རས་པས། ཡིད་སྐྱློ་ཆད་

དེ་བ་ཞིག་ལ་སངས་དུས་མེད། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བུ།  

སྐྱློ་སྟློན་བང་ཆུབ་རིན་ཆེན། ཀམ་ཀམ་གི་མཁན་རབས་འཛིན་པ་ཞིག་སྟེ་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་མེ་

ར་སྤི་ལློ་༡༡༢༦ ལློར་གློག་གི་མདར་སྐྱློ་གློང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་གསུམ་པ་ལ་ཁློམ་

གཞེར་རིན་པློ་ཆེ་དང་མཇལ། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་པར་བ་འདུལ་འཛིན་བརློན་འགྲུས་

འབར་གི་གྲུང་ནས་བསྙེན་རློགས་བཞེས། དགེ་བཤེས་སྙུག་རུམ་པ་དང་། འདློད་འཇློ་བ་

སློགས་བ་མར་བསྟེན། དགུང་ལློ་ཞེ་དྲུག་པ་ལྕགས་ཡློས་ལློར་ཀམ་ཀམ་གི་གདན་སར་ཕེབས། 

གྲྭ་ཚོགས་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་དུ་འཕེལ། དགུང་ལློ་དློན་ལྔ་པ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

༡༢༠༠ ལློར་སྐུ་གཤེགས།  

སྐྱློ་སྟློན་སྨློན་ལམ་ཚུལ་ཁིམས། སྣར་ཐང་གི་མཁན་རབས་བརྒྱད་པ་ཡིན། གཙང་ར་ནག་ཡང་ཡུལ་

དུ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༢༡༩ ལློར་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་སྣར་ཐང་དུ་ཆློས་སློར་

ཞུགས་ཏེ་སངས་རྒྱས་སློམ་པ་དང་མཆིམས་ནམ་གགས་གཉིས་ཀི་དྲུང་ནས་བཀའ་གདམས་

ཀི་ཆློས་སྐློར་ཆ་ཚང་བར་གསན། མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་སྐུ་འདས་པའི་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་

ཤིང་བ་སྤི་ལློ་༡༢༨༥་ལློ་ནས་ལློ་བཅློ་ལྔའི་རིང་སྣར་ཐང་གི་གདན་ས་མཛད་དེ། དེའི་རིང་སྣར་

ཐང་གི་ལྕགས་རི་ཆེན་མློ་དང་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་མློ་བཞེངས། དགུང་ལློ་ག་གཅིག་པ་རབ་

བྱུང་ལྔ་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༣༩༩ ལློར་སྐུ་གཤེགས།  

སྐྱློ་ཏིང་ངེ་བ། ཡིད་སྐྱློ་ལྷང་ལྷང་བྱུང་བའི་རྣམ་པ་ཞིག །ཕ་མ་དང་བལ་བས་ཡིད་སྐྱློ་ཏིང་ངེར་ལུས།  

སྐྱློ་ཐང་། ① ཐུག་པའི་བེ་བག་ཅིག ② ས་ངང་པ་གསེར་ལན་དང་སྦིན་བསེས་པའི་སྐྱློ་འབུར་འཐེན་

བེད་ཀི་སྐྱློ་མ།  

སྐྱློ་ཐང་དམར་མློ། རི་བློ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་དཔལ་མགློན་རློང་གི་བང་ཤར་ངློས་སུ་ཡློད། 

འདིའི་མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ནས་སྤི་ཁི་༥༣༨༤ཡློད།  

སྐྱློ་དུབ། སེམས་སྐྱློ་ཞིང་དུབ་པ།  

སྐྱློ་ལྡུར། ཕེ་དང་ཆུ་བསེས་པའི་སྐྱློ་མ།  

སྐྱློ་འདུར། སྐྱློ་ལྡུར་དང་གཅིག །

སྐྱློ་སྣང་། ཡིད་སུན་པའི་སྣང་བ། སྐྱློ་སྣང་སྐྱེ་བ། སྐྱློ་སྣང་སྐྱེ་བ། སྐྱློ་སྣང་ཡི་ཆད།  

སྐྱློ་སྣང་རིང་ལུགས། བརེ་ཐུང་གཙོ་བློའི་རིང་ལུགས་ཀང་ཟེར། དེ་ནི་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅློ་

བརྒྱད་པའི་དུས་མཇུག་དང་བཅུ་དགུ་པའི་དུས་འགློར་ཡློ་རློབ་ཏུ་ཐློན་པའི་བློ་སློ་ཕེ་བའི་ལས་

འགུལ་ནང་གི་རིག་རལ་བསམ་བློའི་རླབས་རྒྱུན་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་ཡློ་རློབ་ཀི་འཆར་ཡན་རིང་

ལུགས་ཀི་སློན་དུ་བྱུང་སྟབས་འཆར་ཡན་རིང་ལུགས་སློན་མའང་ཟེར། རིང་ལུགས་དེའི་ཁད་

ཆློས་ནི་རང་གཤིས་དང་མི་སེར་གི་བསམ་པའི་འཚོ་བ་ནན་བཤད། དེ་ལས་བྱུང་བའི་བརེ་དུང་

གི་སེམས་སྡུག་དང་སྐྱློ་སྣང་ཡིད་མུག་སློགས་ཀིས་ཟུག་གཟེར་ཕློག་པ་ལ་བུ་བྱུང་ནས། སྐབས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

དེའི་སྤི་ཚོགས་ལ་མི་འདློད་པ་དང་འགློག་རྒློལ་གི་བསམ་པ་མཚོན་པ་བེད་ཀི་ཡློད།  

སྐྱློ་པློ། ① སེམས་སྡུག་པློ་དང་ཡི་མུག་པ། བསམ་པ་སྐྱློ་པློ། གདློང་ལ་སྐྱློ་གཉེར་སྡུད་པ། ② དམན་

པ་དང་། ངན་པ། གཟུགས་པློ་སྐྱློ་པློ ། སྐྱིད་སྡུག་སྐྱློ་པློ། འཚོ་བ་སྐྱློ་པློ། ཤ་ཤེད་སྐྱློ་པློ།  

སྐྱློ་བ། [ཐ་མི་དད་པ]① སེམས་སྡུག་འབྱུང་བའམ། མ་ངན་སྐྱེ་བ། སེམས་སྐྱློ་བ། ཡིད་སྐྱློ་ནས་མིག་

ལ་མི་བཟློད་པ། སེམས་སྡུག་ཡིད་སྐྱློ། ② ཡིད་སུན་པ་དང་། ཞེན་ཁ་ལློག་པ། ངལ་དུབ་བྱུང་

ཡང་མི་སྐྱློ་བ། བས་ཉེས་བྱུང་བ་ལ་སྐྱློ་ནས་འགློད་སེམས་སྐྱེས་པ། ③ ངེས་འབྱུང་ངམ། ཡིད་

འབྱུང་གི་སེམས། སེམས་ལ་སྐྱློ་བ་སྐྱེས་པ།  

སྐྱློ་བག་དགློན། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༢༣༦ལློར་རས་པ་དཀར་པློས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་འབའ་རློམ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད།  

སྐྱློ་འབུར། ① ས་ངང་པ་གསེར་ལན་བཙགས་མ་ལ་སྤིན་བསེས་ཏེ་རི་མློ་འབུར་དློད་འབི་བའི་སྐྱློ་

མ། ② སྐྱློ་མས་བིས་པའི་རི་མློ།  

སྐྱློ་མ། ① ཕེ་དང་ཆུ་བསེས་ནས་བཟློས་པའི་ལེ་གུ། ② མིག་སྐྱག །③ ཕ་མ། ④ [རིང]རློད་པའམ། 

ཁ་མཆུ།  

སྐྱློ་མ་གང་མློ་མི་མཐུང་། ནང་མཐུན་པ་མི་ཡློང་ཞེས་པའི་དློན་ཏེ་སྐབས་འདིར་སྐྱློ་མ་ནི་རློད་པའམ་

ཁ་མཆུར་གློ་དགློས།  

སྐྱློ་མ་ས་སྦློར། ཁིམས་སར་ཞུ་གཏུག་སློན་ལ་བེད་པ།  

སྐྱློ་མ་ས་བཙན། ས་དུས་ཁིམས་སར་ཞུ་གཏུག་སློན་ལ་བེད་མཁན་དེ་བདེན་པ་ཆེ་བ་ཡློད་སྐད།  

སྐྱློ་མ་ཆེ་བ། དབེན་དང་ཕ་མ་མང་བའི་དློན་ཡིན་པ་མི་ལའི་མགུར་འབུམ་ལས་གསལ།  

སྐྱློ་མ་བེད་པ། ① ཕ་མ་བེད་པ། ཆེད་དུ་མི་མཐུན་པའི་སྐྱློ་མ་བེད་པ། ② ཕེ་རམ་གིས་སྐྱློ་མ་གཡློ་བ།  

སྐྱློ་མེད། [མངློན]མཐློ་རིས།  

སྐྱློ་ཚ། ① ཐུག་པའི་བེ་བག་ཅིག །② ཚོད་མ།  

སྐྱློ་ཚིག །སེམས་སྡུག་པའི་སྐད་ཆ།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐྱློ་འློད་འབྱུང་། སྐྱློ་འློད་ཀི་འབྱུང་གནས་ཞེས་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པ་རབ་བྱུང་དང་པློའི་དཀིལ་

ཙམ་ལ་བློན་པ་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་ཆེན་ཨ་མློ་གྷ་བཛྲ་ཆུང་བའི་སློབ་མ་ཡིན། འཁྲུངས་

ཡུལ་གཙང་གི་པ་རྣམ་ཉ་ཚན་ཕུག་ཡིན་ཞིང་། མངློན་པ་ཚད་མ་ཕློགས་ཙམ་མཁེན་ཅིང་། 

གསང་སགས་ས་འགྱུར་གི་སྒྱུ་འཕྲུལ་སྐློར་པར་མཁེན་པའི་གྲྭ་གཞློན་འབློར་པ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན། 

རང་ཡུལ་གི་ཚན་ཕུག་ཏུ་སློམ་སྒྲུབ་གནང་སྟེ་བཞུགས་སྐབས་ཡབ་ཀི་སྤུན་མཆེད་ཅིག་གི་ས་

ཞིང་འཚོང་བ་དེ་ཉློས་ཏེ་དེར་དགློན་པ་བཏབ་པའི་མིང་ལ་པ་ཚབ་ཉི་མ་ལེ་ཞེས་གགས།  

སྐྱློ་ར། ཁ་ཁེར་རམ་ཁང་པའི་མཐའི་མུ་ཁྱུད། རིག་པའི་སྐྱློ་ར། ཆུའི་སྐྱློ་ར།  

སྐྱློ་རློགས། སེམས་སྐྱློ་བའི་སྐབས་རློགས་རམ་བེད་མཁན།  

སྐྱློ་ལློག །བག་ལློག་གམ། གཉེན་ལློག །

སྐྱློ་ཤས། སྐྱློ་སེམས་ཤུགས་ཆེ་བའམ། ཞེན་པ་གཏིང་ནས་ལློག་པ། འཁློར་བའི་གནས་ལ་སྐྱློ་ཤས་

སྐྱེ། ཡིད་ལ་སྐྱློ་ཤས་ཆེ་བ།  

སྐྱློ་ཤེར། ཕེ་མ་ཆུ་དང་བསེས་ནས་བཟློས་པའི་བཟའ་ཆས།  

སྐྱློ་སང་། སྐྱློ་འབུར་འཐེན་སྣློད་ལྕགས་ཀི་བུ་ག་སང་བེད་ཀི་ལྕགས་ཐུར།  

སྐྱློ་སངས། སེམས་ངལ་སེལ་བར་བེད་པ། སྐྱློ་སངས་ཀི་གཏམ། གིང་གར་སྐྱློ་སངས་ལ་ཕིན།  

སྐྱློ་སུན། སེམས་སྐྱློ་བ་དང་མི་བདེ་བ།  

སྐྱློ་སེང་། སྐྱློ་བའམ་ངལ་དུབ་སེལ་བ། སྐྱློ་སེང་བས་ནས་བསྐྱར་དུ་ལས་ཀ་བས།  

སྐྱློ་བསངས། སྐྱློ་སང་དང་དློན་གཅིག །

སྐྱློ་ལྷང་ངེ་། སྐྱློ་བའི་བློ་སྐྱེ་ཚུལ་ཞིག །སེམས་སྐྱློ་ལྷང་ངེ་བ་ཞིག་བྱུང་།  

སྐྱློག་པ། [ཐ་དད་པ]བསྐྱློགས་པ། བསྐྱློག་པ། སྐྱློགས། ① ཁ་ལློ་སྒྱུར་བ། ར་ཁ་བསྐྱློགས་པ། མགློ་

བློ་བསྐྱློགས་ 

ནས་མིག་གིས་མི་ལ། མགིན་པ་སྐྱློགས་ཤིག །② ཟུར་དུ་གཡློལ་བ། སྐུ་ཕར་སྐྱློག་ཙམ་གནང་དང་།  

སྐྱློགས་ལློའི་ཡིག་གསར། སྐྱློགས་སྟློན་ལློ་ཙཱ་བ་རིན་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་གསར་གཏློད་མཛད་པའི་བློད་

ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་གསར་པ་ཞིག །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྐྱློགས། ① སྐྱློག་པའི་སྐུལ་ཚིག །② གཟར་བུ་སྟེ་འཆུ་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག །ཆུ་སྐྱློགས། དངུལ་

སྐྱློགས། ཟངས་སྐྱློགས། བཞུ་སྐྱློགས། ③ ཐབས་ཚུལ། སྣ་ཚོགས་སྐྱློགས་བརྒྱ།  

སྐྱློགས་སྟློན་ལློ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས། ཞཱ་ལུ་ལློ་ཆེན་ཆློས་སྐྱློང་བཟང་པློའི་སློབ་མ་དག་ཡིག་ལི་

ཤིའི་གུར་ཁང་མཛད་པ་པློ་དེ་ཡིན།  

སྐྱློགས་ནག །ལྕགས་ཀི་གཟར་བུ།  

སྐྱློགས་འབློ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༨༩༨ལློར་གསར་འདེབས་མཛད། སྐྱློགས་

འབློ་ཞེས་པ་ནི་རྒྱལ་རློང་སྐད་དུ་ཤུག་རྔ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་

རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

སྐྱློགས་ར། སློག་པའི་རུས་པ་དང་དཔུང་མགློའི་རུས་པ་གཉིས་འབེལ་མཚམས་ཀི་ཚིགས་ཀི་མིང་

སྟེ། བློད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་གིས་མཛད་པའི་ལུས་ཐིག་ཟླ་བ་ནློར་བུའི་མེ་

ལློང་ལས། རྨེན་བུའི་གནད་ནི་སྐྱློགས་རའི་ཚིགས་མཚམས་ནས། ཕག་གློང་སློར་བཞི་རྨེན་བུ་

མགློ་སློན་གཉིས། ཞེས་དང་། དར་མློ་སྨན་རམས་པ་བློ་བཟང་ཆློས་གགས་ཀིས་མཛད་པའི་

མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་དཀའ་འགེལ་ལེགས་བཤད་གསེར་རྒྱན་ལས། སྐྱློགས་ར་སྟེ་སློག་མགློ་དང་

སྒློག་རུས་ཀི་བར་ཚིགས་མཚམས། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་གིས་མཚོན་ནུས་སློ། །

སྐྱློང་། [བེད་འབེལ་ལས་ཚིག] ① འཚོ་སྐྱློང་བས་པའམ་སྙློད་སྐྱློང་བས་པའི་དློན་ཏེ། དགེ་རྒན་

གིས་སློབ་མ་རྣམས་ཕ་མས་བུ་ཕྲུག་སྐྱློང་སྐྱློང་དང་། བ་མློས་བ་ཕྲུག་རུམ་རུམ་བས། སློབ་ཕྲུག་

སྐྱློང་བཞིན་ཡློད། སློབ་ཕྲུག་སྐྱློང་མཁན་ཞེས་པ་ལ་བུ། ② ལམ་ཐག་རིང་བ་ལ་སློང་བའི་དློན་

ཏེ། ས་མློ་ནས་ལམ་ལ་སྐྱློང་ལ་བུ།  

སྐྱློང་གློགས། རློགས་རམ་བེད་མཁན།  

སྐྱློང་བ། [ཐ་དད་པ]བསྐྱངས་པ། བསྐྱང་བ། སྐྱློངས། ① འཚོ་བར་བེད་པ་དང་། མགློན་བེད་པ། འཚོ་

སྐྱློང་། གསློ་སྐྱློང་། ཕྲུ་གུ་བམས་པས་བསྐྱངས། མགློན་མེད་རྒན་རྒློན་རྣམས་ལ་གཟིགས་ཤིང་

སྐྱློང་། རྩྭ་ཁར་སློ་ཕྱུགས་སྐྱློང་པ། གཉེན་འཁློར་སྐྱློང་བ། དྲིན་གིས་བསྐྱངས་པ། ② སྲུང་བ་དང་། 

སྐྱློབ་པ། རྒྱུན་སྐྱློང་། སྲུང་སྐྱློང་། བདག་སྐྱློང་། ཡུལ་འཁློར་སྐྱློང་། ཐབས་ཀིས་བསྐྱངས། ③ 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བེད་པའམ། འཛིན་པ། སིད་སྐྱློང་བ། ཁིམ་ཚང་སྐྱློང་བ། ལས་དློན་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྐྱངས། 

ཚོང་ལས་བསྐྱངས། [བེད་མེད་ལས་ཚིག]ལམ་ཐག་རིང་ལ་སློང་བའི་དློན་ཏེ། ས་མློ་ནས་ལམ་

ལ་སྐྱློང་ལ་བུ།  

སྐྱློང་བུ། ཀློང་བུ་ཡི་འབི་ཚུལ་གཞན།  

སྐྱློང་བན། འདི་སྐྱློང་བརྡར་གི་མིང་སྟེ། འཚོ་བའི་འགློ་འདློན་པ་དང་འགློ་འཁིད་པ་ལ་ཟེར།  

སྐྱློང་བེད། [མངློན]ཕ།  

སྐྱློང་མ། ① ཨ་མ། ② བརན་མ།  

སྐྱློངས། སྐྱློང་བའི་སྐུལ་ཚིག །

སྐྱློད་པ། ① [ཐ་དད་པ]བསྐྱློད་པ། བསྐྱློད། སྒུལ་བ་དང་གཡློ་བར་བེད་པ། དར་དམར་རླུང་གིས་

སྐྱློད། ② [ཐ་མི་དད་པ]བསྐྱློད་པ། བསྐྱློད་པ། སྐྱློད། འགློ་བ། མདུན་དུ་སྐྱློད་པ་པློ། དཔུང་སེ་

ཐག་རིང་དུ་བསྐྱློད། གཞུང་ལམ་ནས་སྐྱློད། ཁེད་རྣམས་མྱུར་དུ་གནས་གཞན་དུ་སྐྱློད་ཅིག །

སྐྱློད་བེད། [མངློན]① གློང་ཁེར། ② གློག །

སྐྱློད་བེད་ཤིང་། གྲུ་བགློད་བེད་ཀི་སྐྱ་བ།  

སྐྱློན། ① སྐྱློན་པའི་སྐུལ་ཚིག །② དགེའི་ལློག་ཕློགས་སམ། མི་ལེགས་པའི་ཆ། འཁྲུལ་སྐྱློན། དགེ་

སྐྱློན། ཉུང་སྐྱློན། མང་སྐྱློན། རང་སྐྱློན། ཉེས་སྐྱློན། སྐྱློན་གིས་མ་གློས་པ། ལུགས་དང་མི་མཐུན་

པ་གང་བས་ཀི་སྐྱློན་སྨྲ་བ། ③ གནློད་འཚེ། གནློད་སྐྱློན། ཆུ་སྐྱློན། མེ་སྐྱློན། འབུ་སྐྱློན། སྐྱློན་

གཏློང་བ། སྐྱློན་བེད་པ། ④ [མངློན]མི་ལུས་པ་མི་སྡུག་པ་དང་། སྐྲ་བི་བ། དཔལ་བ་ཆུང་བ། 

མདློག་སེར་སྐྱ། མིག་སེར་བ། སྨིན་མཚམས་ལ་འབར་བ། སྣ་ལེབ་པ། སློ་ལློ་བ། དིག་པ། མིག་

ཟླུམ་པ། མིག་ཆུང་བ། ཕི་དགེ་ནང་སྒུར། ལློ་བ་ཆེ་བ། དཔུང་པ་དང་རེ་ངར་ཐུང་བ། སྤུ་ཅན། 

ལག་པ་དང་རང་པ་མི་མཉམ་པ། ཚིག་སློམ་པ། ཁ་དང་ལུས་ལས་དྲི་ངན་པ་བཅས་ཉེས་པའམ། 

སྐྱློན་བཅློ་བརྒྱད་ཡློད་པས་གངས་བཅློ་བརྒྱད་མཚོན། ⑤དགེ་བའི་ལློག་ཕློགས་སམ། ལེགས་

པློ་མེད་པ། ཅིའང་མི་སྐྱློན། ཅི་སྐྱློན་ཅི་སྐྱློན་བསམས་ན། འདི་སྐྱློན་རེས་ནས་འབྱུང་ངློ་། །

སྐྱློན་སྐྱློབ། སྐྱློན་སས་ཏེ་མི་འློས་པའི་རྒྱབ་སྐྱློར་བེད་པ།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྐྱློན་དཀྲིས། མི་སྐྱློན་མེད་ལ་སྐྱློན་འཛུགས་པའི་དློན།  

སྐྱློན་འགེབས། ནློར་འཁྲུལ་སས་སྐུང་བེད་པའི་དློན།  

སྐྱློན་འགེལ། ཉེས་མེད་ཉེས་འགེལ།  

སྐྱློན་བགང་། སྐྱློན་གི་གངས་བགངས་ཏེ་སྨློད་པ།  

སྐྱློན་སར་ལློག་ཆློག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་allow failback ཟེར།  

སྐྱློན་སློག །ཉེས་སྐྱློན་ཤློད་པ།  

སྐྱློན་ཅན། ① དངློས་རས་ལ་གས་ཆག་རལ་བུག་སློགས་ཀི་སྐྱློན་ཡློད་པ། མིའི་དབང་པློ་སྐྱློན་ཅན་

ལ་བུའློ། །② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ།  

སྐྱློན་ཆ། སྐྱློན་གི་རིགས། སློག་ལ་ཐུག་པའི་སྐྱློན་ཆ།  

སྐྱློན་རེས་འདེད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་fault trace ཟེར།  

སྐྱློན་བརློད། སྐྱློན་ཡློད་པ་བརློད་པའམ། བཏློན་པ།  

སྐྱློན་བརློད་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། དགེ་སློང་རིགས་རུས་

ངན་པ་དང་དབང་པློ་མ་ཚང་བ་སློགས་ལ་དེའི་སྐྱློན་བརློད་པ།  

སྐྱློན་གཏམ། སྐྱློན་ཡློད་པའི་སྐད་ཆ།  

སྐྱློན་གཏློང་བ། སྐྱློན་མེད་པ་ལ་སྐྱློན་ཅན་དུ་བཟློ་བ།  

སྐྱློན་བཏློན། ① སྐྱློན་ཆ་ཐེར་འདློན་བས་པ། ② ནློར་འཁྲུལ་བཏློན་ཏེ་ཞུ་དག་བས་པ།  

སྐྱློན་བཏློན་ལློ་འཕློ། ཞལ་ལུང་ལློ་འཕློ་སྟེ་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་ལས་གསལ་བ་ལར། བེད་པའི་ལློ་

འཕློ་ཉིན་ཞག་སུམ་བརྒྱ་རེ་ལྔ་དང་ཆུ་ཚོད་བཅློ་ལྔ་ཆུ་སང་སློ་གཅིག་དབུགས་གཅིག་རི་མཁའ་

རིའི་ཆ་བརྒྱ་དང་ཉེར་གཅིག་གི་ནང་ནས་ནློར་སྐྱློན་བཏློན་པས་སྐྱློན་བཏློན་ལློ་འཕློ་ཉིན་ཞག་

སུམ་བརྒྱ་རེ་ལྔ་དང་ཆུ་ཚོད་བཅུ་དྲུག་ཆུ་སང་བཅུ་བཞི་དབུགས་གཅིག་འདློད་ཆ་བཅུ་གཉིས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སུ་བཅློས་པའི་ལློ་འཕློ་ཡིན་ཞིང་འདི་ལ་འཁྲུལ་བལ་ལློ་འཕློའང་ཟེར།  

སྐྱློན་ལན་མ། སྙིང་ཁའི་ར་འདབ་ཅིག །

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

དབིན་སྐད་དུ་error exist ཟེར།  

སྐྱློན་འདློགས། སྐྱློན་མེད་པ་ལ་ཡློད་པར་ཤློད། མི་ལ་མ་བས་བས་ཚུལ་གི་སྐྱློན་འདློགས་མ་བེད།  

སྐྱློན་པ། ར་ལ་སྐྱློན་པའི་མིང་རྐྱང་།  

སྐྱློན་སངས་དགེ་སྒྲུབ། སྐྱློན་ཆ་སངས་ནས་ལེགས་ཆ་ལེན་པ།  

སྐྱློན་ཕབ་པའི་ལས། གནའ་རབས་བློད་ཀི་ཡིག་རིང་ཏུན་ཧློང་གི་ཡིག་ཆ་དང་རྦ་བཞེད་སློགས་ལས་

འབྱུང་བའི་བརྡ་རིང་པ་སྟེ། ཉེས་པ་བསྒགས་ཏེ་ཁིམས་གཅློད་བཏང་བའི་དློན་ཡིན།  

སྐྱློན་སེད། རང་གཞན་གི་སྐྱློན་ཆ་གསང་ནས་འཇློག་པ།  

སྐྱློན་བལ། སྐྱློན་མེད་པ།  

སྐྱློན་བལ་བེད་པའི་ལློ་འཕློ། བེད་རིས་ལ་སྐྱློན་འདློན་བས་པའི་ལློ་འཕློ།  

སྐྱློན་བྲུས། གཞན་སྐྱློན་བཏློན་པའམ། བསློགས་པ།  

སྐྱློན་དབགས། [རིང]སྐྱློན་གིས་འགློ་བ།  

སྐྱློན་མ་ཡིན་པ་བརློད་པའི་ཚར་བཅད། རྒློལ་བ་གཉིས་པློ་རློད་པ་བརྒྱབ་པའི་ཚེ་སར་རྒློལ་གིས་ལན་

ཕིན་ཅི་ལློག་བཏབ་ཀང་ཕིར་རྒློལ་ལ་སྐྱློན་དློན་མཐུན་བརློད་པའི་སློ་ནས་སློབས་པ་མེད་པར་

སྐྱློན་མ་ཡིན་པ་བརློད་པའི་ཚེ་ཕིར་རྒློལ་ཚར་བཅད་དམ་ཕམ་པའི་གནས་སུ་སློང་བའི་དློན།  

སྐྱློན་མི་བརློད་པའི་ཚད་བཅད། རྒློལ་བ་གཉིས་པློ་རློད་པ་བེད་པའི་ཚེ་སར་རྒློལ་གིས་ཐལ་འགྱུར་

འཕངས་པ་ལ། ཕིར་རྒློལ་གིས་ལན་བཏབ་ཀང་ཕིར་རྒློལ་ལ་སྐྱློན་དློན་མཐུན་བརློད་པའི་སློབས་

པ་མེད་པའི་སློ་ནས་སྐྱློན་མི་བརློད་པའི་ཕིར་རྒློལ་ཚར་བཅད་དམ་ཕམ་པའི་གནས་སུ་སློང་བ།  

སྐྱློན་མེད། ① སྐྱློན་ཆ་མེད་པ། སྐྱློན་མེད་སྐྱློན་བཙུགས། ② སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན།  

སྐྱློན་མེད་པ་ལ་བཀློད་པ། མཐློང་ལམ་ལ་བཀློད་པ་སྟེ། མཐློང་ལམ་ཐློབ་ན་ངན་སློང་དང་རིགས་

མཐུན་གི་སིད་པ་བརྒྱད་པ་ལེན་པ་སློགས་ཀི་སྐྱློན་ཟད་པའི་ཕིར་རློ།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྐྱློན་མེད་པ་ལ་ཞུགས་པ། དག་ེསློང་ག་ིསློམ་པ་ཐློབ་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་དག་བཅློམ་པར་གྱུར་པའ་ིདློན།  

སྐྱློན་མེད་པདྨ་ལ་བུ། པདྨ་འདམ་ལས་སྐྱེས་ཀང་འདམ་གི་སྐྱློན་གིས་མ་གློས་པ་དཔེ་དང་། དློན་ལ་རྒྱལ་

སས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་འཁློར་བའི་ནང་དུ་གནས་ཀང་འཁློར་བའི་སྐྱློན་གིས་མ་གློས་པ།  

སྐྱློན་མེད་སྤུས་དག །སྤུས་ཀ་ཧ་ཅང་ཡག་པློ།  

སྐྱློན་མཚང་། ཉེས་སྐྱློན། བསམ་སྦློར་ངན་པའི་སྐྱློན་མཚང་འབྲུ་བ། སས་བསྐུངས་བས་པའི་སྐྱློན་

མཚང་རིམ་གིས་བརློལ།  

སྐྱློན་འཚལ། སྐྱློན་བཏློན་པ། ངས་ལས་ཀ་གང་བས་ཀང་ཁློང་གིས་སྐྱློན་འཚལ་གི་འདུག །

སྐྱློན་འཚོལ། སྐྱློན་ཡློད་མེད་རློག་དཔྱློད་བེད་པ། མ་ིའདྲིས་བཞིན་སྐྱློན་འཚོལ། ཁ་ིའདྲིས་བཞིན་དྲ་ིའཚོལ།  

སྐྱློན་འཚོལ་ཉེས་འཛུགས། ཁིམས་འགལ་གི་སྐྱློན་སློགས་བཙལ་ཏེ་ཉེས་སྐྱློན་འཙུགས་པ་སློགས།  

སྐྱློན་འཛིན་པ། ① གཞན་སྐྱློན་སེམས་ལ་འཇློག་པ། ② གཞན་སྤློད་སྐྱློན་དུ་ལ་བ།  

སྐྱློན་འཛུགས། ཉེས་མེད་ཉེས་འདློགས།  

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

དབིན་སྐད་དུ་flaw;loopuole ཟེར།  

སྐྱློན་གཞི། ཉེས་སྐྱློན་འབྱུང་ཁུངས།  

སྐྱློན་ཡློན། ཉེས་སྐྱློན་དང་དགེ་མཚན་ནམ་སྐྱློན་དང་ཡློན་ཏན། སྐྱློན་ཡློན་བརློད་པ།  

སྐྱློན་ཤེས། [མངློན]① མཁས་པ། ② སྨན་པ།  

སྐྱློན་ཤློར། མི་ལེགས་པ་བྱུང་བ། ལས་ཀ་ལ་སྐྱློན་ཤློར་བ། འཕྲུལ་འཁློར་ལ་སྐྱློན་ཤློར་བ། དབང་

པློར་སྐྱློན་ཤློར་བ།  

སྐྱློན་སེང་། ① སྐྱློན་མེད་པར་བཟློ་བ། ② སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན།  

སྐྱློན་སེལ། ① སྐྱློན་མེད་པར་བེད་པ། ② སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན།  

སྐྱློན་སེལ་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་dedugger ཟེར།  

སྐྱློན་སེལ་འཆར་གཞི། 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་disaster recovery plan ཟེར།  

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

དབིན་སྐད་དུ་fault tolerance ཟེར།  

སྐྱློན་སློང་། སྐྱློན་མེད་པ་བཟློ་པ།  

སྐྱློན་སད། ཉེས་པའི་ལྷད། བཟང་པློ་ལ་ངན་པའི་སྐྱློན་སད་འདྲེས་པ། མ་དག་པའི་སྐྱློན་སད་ཞུགས་འདུག

སྐྱློན་བསངས་མི་བེད་པ། སར་གི་སྐྱློན་རྣམས་ཡློ་བསང་མི་བེད་པ།  

སྐྱློན་བསང་། སྐྱློན་དག་དགེ་མཚན་དུ་སྒྱུར་བ།  

སྐྱློབ། [ཡུལ]ཤིང་ཆའི་རིགས་ལ་ཚོན་བཏང་ཚར་ནས་བཀྲག་རི་མ་བཏང་གློང་ཚོན་གི་སྟེང་དུ་བྱུག་

རྒྱུའི་སྤིན་ཆང་གཉིས་བསེས་ཤིག །

སྐྱློབ་ཐབས་བེད་པ། ཉེས་ཁ་སློགས་ལས་སྐྱློབ་པར་བེད་པའི་ཐབས།  

སྐྱློབ་ཐབས་མེད་པ། ཉེས་ཁ་སློགས་ལས་སྐྱློབ་པའི་ཐབས་མེད་པའློ། །

སྐྱློབ་ཐུབ་པ། གཞན་གིས་གནློད་པ་ལས་སྐྱློབ་ཐུབ་པ།  

སྐྱློབ་པ། ① [ཐ་དད་པ]བསྐྱབས་པ། བསྐྱབ་པ། སྐྱློབས། སྲུང་བ། རྒྱལ་སྐྱློབ། མུ་གེ་ལས་བསྐྱབས། 

སྡུག་བསལ་ལས་བསྐྱབས། འཇིགས་སྐྱློབ། ② བདེན་བཞིའི་བང་དློར་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པ་སྟློན་

པའི་སློ་ནས་གདུལ་བ་འཁློར་བ་ལས་སྐྱློབ་པའི་སྐྱློབ་པ་སྟེ་སངས་རྒྱས།  

སྐྱློབ་པ་རིན་པློ་ཆེ། འབི་གུང་སྐྱློབ་པ་རིན་པློ་ཆེ་སྟེ། གཤམ་དུ་འབི་གུང་སྐྱློབ་པ་འཇིག་རེན་མགློན་

པློ་ཞེས་པར་དེ་གཟིགས།  

སྐྱློབ་རལ་ཡློག་ཡློག །ཁ་ངློ་གློན་གློས་ཐློག་སྐྱློབ་མ་མང་པློ་འགློས་ཡློད་པ། ཕྲུ་གུ་སྐྱློབ་རལ་ཡློག་

ཡློག་དེར་ཁྲུས་ཤིག་ལ་བུ།  

སྐྱློབ་རློགས། ① སྲུང་མགློན། ② སྐྱློབ་པ་དང་རློགས་རམ།  

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

དབིན་སྐད་དུ་rescue point ཟེར།  

སྐྱློབ་སྲུང་། རློགས་མགློན་བེད་པ།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྐྱློབ་གསློ། །དབུལ་བ་སེལ་ཞིང་འཚོ་བ་གསློ་བ། ལློ་ཉེས་བྱུང་བའི་ས་ཁུལ་ལ་སྐྱློབ་གསློ་གནང་།  

སྐྱློབ་གསློའི་དངུལ། དབུལ་པློ་རྣམས་ལ་རློགས་སྐྱློབ་བེད་ཡས་ཀི་མ་དངུལ།  

སྐྱློབས། སྐྱློབ་པའི་སྐུལ་ཚིག །

སྐྱློམ། ① བ་ཚིག་སྟེ། སྐྱེས་བུ་གཉིས་པའམ་གསུམ་པ་ཞིག་གི་བ་བ་བརློད་པའི་དློན་ཏེ། སྐྱེས་བུ་

དང་པློ་ཞིག་གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་དངློས་རས་གང་ཞིག །སྐྱེས་བུ་གཉིས་པ་ཞིག་གིས་ཁེར་

ནས་བདག་པློའི་བཀའ་འཁློལ་མེད་པ་གང་བྱུང་དུ་སྐྱེས་བུ་གསུམ་པ་ཞིག་ལ་བིན་པའམ། ཡང་

ན་དངློས་རས་གང་ཞིག །བདག་པློས་མ་ཤེས་པར་ལློག་ཏུ་གཞན་ལ་སྟེར་བའི་དློན་ཏེ། དཔེར་

ན། ངའི་དཔེ་ཆ་དེ་ཁློས་བཀྲ་ཤིས་ལ་སྐྱློམ་ཚར་འདུག་ཅེས་སྐྱེས་བུ་གསུམ་པའི་བ་བ་བརློད་པ་

དང་། ཡང་། ངའི་དཔེ་ཆ་འདི་ཁློད་ལ་གཡར་ཆློག །འློན་ཀང་གཞན་ལ་སྐྱློམ་མ་བཞག་ཅེས་པ་

ལ་བུ། ② མཉམ་དུ་ཡློད་པའི་མི་གང་ཞིག་མགློ་བསྐློར་ནས་ལམ་གཞན་ཞིག་ཏུ་བཏང་སྟེ་རང་

ཉིད་དེ་ལས་གཞན་པའི་ལམ་ཞིག་བརྒྱུད་དེ་ཕིན་པ་ལ། ངས་ཁློ་ཁ་སྐྱློམ་པ་ཡིན། ངས་ཁློ་ཁ་

སྐྱློམ་བཞག་ཡློད། ཅེས་སློགས་ཟེར་སློལ་ཡློད།  

སྐྱློམ་སྐྱློམ། སྣློད་དུ་བླུག་པའི་ཇ་སློགས་གཡུག་གཡུག་བེད་པ། ཁློག་ལིར་ནང་གི་བསྲུབས་ཇ་སྐྱློམ་

སྐྱློམ་བས་ཏེ་བླུག་དགློས། ས་གཞི་སྐྱློམ་སྐྱློམ་དུ་གྱུར།  

སྐྱློམ་པ། [ཐ་དད་པ]བསྐྱམས་པ། བསྐྱམ་པ། སྐྱློམས། ① མི་དང་སེམས་ཅན་ཁ་སྐྱློམ་པ། ② གཡློ་

འགུལ་བེད་པ། སྨན་ཁུ་སྐྱློམ་པ། ཆུ་སྣློད་སྐྱློམ་པར་བེད། ས་ཆེན་བསྐྱམས། རི་སྒུལ་མཚོ་སྐྱློམ།  

སྐྱློམ་བུ། [རིང]བིས་པ་ལ་སྟེར་རྒྱུའི་སྐྱློ་མ་ས་པློ།  

སྐྱློམས། སྐྱློམ་པའི་སྐུལ་ཚིག །

སྐྱློར། ① [ཐ་དད་པ]བསྐྱློར་བ། བསྐྱློར་བ། སྐྱློར། ② མི་འགེལ་བའི་ཆེད་དུ་རློགས་རམ་བེད་པའམ། 

བརེན་ས་བེད་པ། གཡས་གཡློན་ནས་བསྐྱློར་བ་ཡིན། རྒྱབ་ནས་སྐྱློར་བ། རྒྱབ་སྐྱློར་རློགས་

རམ། ལྕང་ར་རྡློ་ཡིས་རྡུང་མི་ཉན། ③ མི་འཆློར་བར་འཛིན་པ། ཆུ་སྐྱློར། ཆུ་ལློག་སྐྱློར་རགས། 

④ བསྐྱར་བ། བསྐྱར་བ། སྐྱློར། ཡང་ཡང་ལབ་པ་དང་། ལན་མང་པློ་ཟླློས་པ། གཏམ་བསྐྱར་

ནས་བཟླློས། ཚིག་སྐྱློར་བ། ངག་སྐྱློར། དཔེ་ཆ་སྐྱློར་བ། ཡང་བསྐྱར། ཉིས་སྐྱློར་སུམ་སྐྱློར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསྐྱར་སྐློར་ཡང་སྐློར། བསྐྱར་ཞིབ། ལས་ངན་ལ་ལ་སྐྱློར་བ། དྲི་ངན་ལ་སྣློམ་སྐྱློར་མི་དགློས། 

⑤[རིང]ལློགས་སུ་འཁློག་པ་གྱུར་པ་དང་། ཀློག་པློ།  

སྐྱློར་སྐྱློར། ① ཡང་ཡང་། ② ཡློལ་བའམ། རིག་པས་བསྐློར་བའི་ར་བ་ཆུང་ཆུང་།  

སྐྱློར་སྐྱློར་འཐེན། ཕློགས་སློ་སློར་ཡློལ་བ་འཐེན་ནས་བཅད་བརྒྱབ་པ། དེ་ནས་ཚུར་སྐྱློར་སྐྱློར་

གཅིག་འཐེན་ན་གིབ་གསིལ་ཡག་པློ་ཞིག་ཆགས་པ་འདུག །

སྐྱློར་ཁ། ལག་པའི་ཆང་ཁའི་མཛུབ་མློའི་ངློས་ནས་ཕར་ཟུག་པའི་ར་དེ་ནད་མེད་ལ་མི་རྒྱས་ཤིང་

ནད་ཅན་ལ་རྒྱས་ཏེ་སློ་ནག་ཏུ་འློང་བ་དེ་ལ་ཟེར་ཏེ། བིས་པའི་རིམས་ཚད་ལ་ཕན་པའི་གཏར་

ར་ཞིག །

སྐྱློར་གློང་། ལག་པའི་ཆང་ཁ་ནས་མཛུབ་མློའི་ངློས་སུ་ཕར་ཟུག་པའི་གཏར་ར་ཞིག་སྟེ། དེ་གཏར་

ན་བིས་པའི་རིམས་ཚད་ལ་ཕན། སྐྱློ་ཁ་དང་གཅིག་ཡིན།  

སྐྱློར་གློང་ཕན་བུ། སྐྱློར་ཁའི་མཐེ་བློང་ངློས་ཀི་ར་ཕན་ཞིག །

སྐྱློར་གྲྭ། སར་ཞློགས་པ་སློབ་གྲྭ་བ་རྣམས་མཉམ་དུ་འཚོགས་ནས་བློ་འཛིན་བས་ཟིན་པ་རྣམས་

མཉམ་དུ་ངག་སྐྱློར་བེད་ཡུལ།  

སྐྱློར་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་བཻ་སློན་ལས། སྐྱློར་ཆིངས་ནི། སྣལ་མ་ལྷ་ངའི་སྟེང་དུ་

ཁིད་ཅིང་དཀྲིས་ལ་སྟློད་མིག་གཉིས་བ། དེ་ལ་སབ་ཁུང་ནས་སྐློར་གིན་སྟློད་མིག་ལ་གཡས་

སྐློར་གཡློན་སྐློར་གཉིས་བ། དེ་ནས་སྟློད་མིག་གཉིས་ཀི་བར་དུ་རྒྱ་གམ་དུ་གཤགས། དེ་ནས་

བརླ་དང་བིན་པའི་དཀྲིས་པ་རེ་དང་ལྷ་ངའི་གཡས་གཡློན་བསྐློར་སྒིད་ཁུང་དུ་ཐུག་པར་བཅིང་

བ་དང་། གཞུག་ཏུ་སྟློད་སྨད་གཉིས་ཀི་བར་རྒྱ་གམ་ཐེབ་གཅིག་འློང་བར་བཅིང་ངློ་། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ།  

སྐྱློར་སྟློན་པ། དེང་དུས་སློབ་གྲྭའི་ནང་དུ་ཚན་ཁག་སློ་སློའི་འགློ་ཁིད་ལ་སློབ་མའི་ལས་ཀའི་ལག་

རློགས་ཀི་ལས་བེད་པ་ཞིག་གི་གློ་གནས། 

སྐྱློར་དཔློན། གནའ་དུས་བཤད་གྲྭའི་ནང་དུ་ཉིན་ལར་མཁན་པློས་སློབ་ཁིད་གནང་ཟིན་པ་དང་། སྐྱློར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

དཔློན་གིས་སློབ་གཉེར་པ་རྣམས་ལ་ཡང་བསྐྱར་དུ་སྐྱློར་སྦློང་གི་ཚུལ་དུ་སློབ་ཁིད་བེད་ཅིང་

ཡློད་པ་དེ་ལ་སྐྱློར་དཔློན་ཟེར། དེང་དུས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློ་ནང་དུ་དགེ་རྒན་གསར་པ་ཐློག་མ་ལློ་

ལྔའིརིང་ལ་སྐྱློར་དཔློན་ཟེར། 

སྐྱློར་བ། ལློགས་སུ་འཁློག་པློའམ་ཀློག་པློ།  

སྐྱློར་སྦང་། དཔེ་ཆ་སློགས་ཡང་ཡང་ངག་འདློན་བེད་པ། དཔེ་ཆ་མི་བརེད་པའི་ཆེད་དུ་སྐྱློར་སྦང་

བེད་པ།  

སྐྱློར་འབློལ། འགམ་ནས་སྐྱློར་བེད་ཀི་སས་འབློལ།  

སྐྱློར་མློ་ལུང་། ཁུ་སྟློན་བརློན་འགྲུས་དབང་ཕྱུག་གིས་བཏབ། ཁློང་གིས་དགློན་པ་གསུམ་བཏབ་པར་

དང་པློ་བེ་སྨད་ར་མློ་ཆེ། གཉིས་པ་སྟག་ལུང་རི་ཁློད། གསུམ་པར་དགློན་པ་འདི་བཏབ་པར་

གསལ། འློན་ཀང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་སྣ་མཁར་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

སྐྱློར་མློ་ལུང་དགློན་པ། ལྷ་སའི་ནུབ་ངློས་ཀི་སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་རབ་བྱུང་གསུམ་

པའི་ས་གང་ལློ་ལ་སལ་ཏི་དག་བཅློམ་པས་བཏབ་པའི་དགློན་པ་ཞིག །

སྐྱློར་མློ་ལུང་པ། སྐྱློར་ལུང་ལྷ་མློའི་རིང་ཁློངས་རེས་ཤུལ་པའི་བསྡུས་མིང་། སྐྱློར་མློ་ལུང་པ་ལ་འབི་

ནང་གི་དམག་བཏེགས། ནློང་སློལ་སྐྱློར་མློ་ལུང་པ་ལ་འབི་ལུང་པ་དང་ནང་པའི་དམག་དྲངས་

པའི་ལློ་རྒྱུས་ཡློད་པ་དེ་ཡིན་ནློ། །

སྐྱློར་ཚིག །① དཔེ་ཆ་བློར་བཟུང་སྟེ་སྐྱློར་བའི་ཚིག ② ལབ་སྐྱློར་བེད་པའི་ཚིག །

སྐྱློར་ཡ། ཕན་གློགས། དཔའ་བློའི་སྐྱློར་ཡ་དཔའ་བློ་དགློས།  

སྐྱློར་ཤིང་། འགམ་ནས་ཡར་སྐྱློར་བེད་ཀི་ཤིང་།  

སྐྱློལ། སྐྱེལ་བའི་སྐུལ་ཚིག །

སྐྱློས་པ། [རིང]ཉམས་པ།  

སྐྱློས་མ། གློང་པའི་ཨ་མཆློད་ཀི་ཀློག་འདློན་པའི་ཡློན་འབུལ་མིང་སྟེ། དེབ་སློན་ལས། རས་ཆུང་པ་

གཞློན་དུས་ཀློག་ལེགས་པར་མཁེན་པས་གློང་དུ་ཀློག་བས་པའི་སྐྱློས་མས་ཁུ་བློ་དང་མ་མགུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བར་བེད་ཅིང་ཡློད། ལ་བུའློ། །

སྐྲ། མགློ་བློའི་སྤུ། སྐྲ་འཛིངས་པ། སྐྲ་མཐུག་པློ། སྐྲ་སིལ་བུར་འཕང་། མགློ་སྐྲ་ཐློར་ཅློག་ཏུ་འཆིང་

བ། དབུ་སྐྲ་བཞར། སྐྲ་འབལ་བཞིན་དུ་ངུ་བ། སྐྲ་ལྷས་མར་བསས། མགློ་སྐྲ་གཟེངས་འདུག །སྐྲ་

དཀར་བུ་མློ། སྐྲ་ཤད་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྲ་ཚོགས་དང་། འཁིལ་བ། མགློ་སྐྱེས། མགློ་

ཉལ། མགློ་སྤུ། ཐློར་ཚུགས། དློ་ཀེར། སྤི་བློ་སྐྱེས། བེ་བ་ཅན། མེ་ཏློག་ཅན། གཙུག་ཕུད། རལ་

པ། རལ་པའི་གདེངས་ཀ། སར་སྐྱེ་བཅས་སློ། །

སྐྲ་རང་། སྐྲའི་ཉག་མ། སྐྲ་རང་མང་།  

སྐྲ་དཀར། ① རྒས་པའི་མགློ་སྐྲ། མི་སྐྲ་དཀར་ཅན། ན་རྒས་སྐྲ་དཀར། ② ལློ་ན་ཆུང་དུས་ནས་སྐྲ་

དཀར་པློར་འགྱུར་བའི་ནད་ཅིག །

སྐྲ་ཁ། སྐྱ་ག་དང་གཅིག །

སྐྲ་མཁན། ① སྐྲ་བཞར་མཁན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མཐར་གནས་པ་དང་། མཐློ་རིས་གགས། 

འདྲེན་མཁན། ཟླ་འཛིན་བཅས་སློ། །② སྐྲ་ས་མཁན།  

སྐྲ་འཁིག །བུད་མེད་ཀི་སྐྲ་བསས་མ་སྦྲེལ་བེད་རྒྱན་ཆ་ཞིག །

སྐྲ་འཁིལ། ① མགློའི་སྐྲ་སློར་སློར་དུ་འཁིལ་ནས་སྐྱེས་པ། ② གཙུག་འཁིལ།  

སྐྲ་གའུ། སར་བློད་ཀི་ཤློད་དྲུང་རིམ་བཞི་ཡན་གི་ས་ལྕློག་སྟེང་དུ་རྒྱག་རྒྱུ་གློ་གནས་ཀི་རགས་ཤིག་

དང་། མི་དྲག་མཐློ་རིམ་གི་གཡློག་པློའི་ལྕང་ལློའི་སྟེང་དུ་རྒྱག་རྒྱུའི་གའུ།  

སྐྲ་གངས། སྐྲ་ཡི་གངས་ཀ་སྟེ་ཤིན་ཏུ་མང་བའི་དཔེ། བུ་ལློན་སྐྲ་གངས་ལས་མང་། རློག་ག་རྒྱ་མཚོ་

ལས་ཟབ།  

སྐྲ་སྒེ་ཅན། སྐྲ་ར་སབ་པའམ་སྐྲ་ཐ་རེ་ཐློ་རེ་ལས་མེད་མཁན།  

སྐྲ་ཅན་མ། འདི་ནང་པའི་ཡི་དམ་ཞིག་གི་མཚན་ཡིན་ཀང་ལྷ་མློ་རིག་བེད་མ་དང་། ལྷ་མློ་ཙུན་ད་གང་

རུང་ཤིག་གི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་ནམ་སྙམ་ཡང་ཁུངས་ལན་དཔྱད་གཞི་ད་ཕན་མ་རེད་

ལགས།  

སྐྲ་ཅན་གསློད། [མངློན]ཁབ་འཇུག །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྐྲ་ལྕློག །[ཡུལ]① ལྷ་མློ་འཁབ་དུས་དགློས་པའི་ཞུ་མློ་ཞིག །② ས་ལྕློག །

སྐྲ་བཅིངས། བུད་མེད་རྣམས་ཀི་སྐྲ་བསློམས་བཅིངས་ཀིས་རྒྱན་ཆས་ཞིག་ཡིན།  

སྐྲ་སྙིལ་དློར་འཇློལ། སྐྲ་མགློ་ལ་དཀྲིས་ནས་ཡློད་པ་རྒྱབ་ཕློགས་སུ་སློད་པ་དང་གློས་ཐུང་གི་རེ་

བསམས་ནས་ཡློད་པ་བཀྲློལ་ནས་འཇློག་པ།  

སྐྲ་གཉིས་པ། [མངློན]དུ་བ་མཇུག་རིང་།  

སྐྲ་བརན། སྐྲའི་ཚབ།  

སྐྲ་མཐུད། སྐྲ་ཐུང་ངུའི་སྣེར་མཐུད་རྒྱུའི་སྐྲ་གཞན་དང་། རིད་པ་འཇམ་པློ།  

སྐྲ་མདངས། སྐྲའི་མདློག །

སྐྲ་འདྲ། མིས་བཟློས་རས་སྦློར་གི་སྤུ་རིགས་ཀིས་མགློ་ལ་གློན་རྒྱུ་བཟློས་པའི་སྐྲ་འདྲ་ཞིག །དེང་

དུས་གློང་ཁེར་དག་གི་ཚོང་ར་ན་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད་པ་འདི་ཡིན།  

སྐྲ་དློ་ཀེར་དུ་ས་ལྕློག་བཅིངས་པ། ས་ལྕློག་དང་དློན་གཅིག །དེ་སློན་བློད་སིད་གཞུང་གི་དྲུང་འཁློར་

སྐྱ་བློ་རྣམས་ཀི་མགློའི་སྐྲ་བསས་མ་བསས་པའི་སྣེ་མློ་མགློའི་སྐྲ་བསས་མ་བསས་པའི་སྣེ་མློ་

མགློ་བློའི་སྟེང་དུ་ཕན་ཚུན་མདུད་པའི་རྣམ་པར་བཅིངས་ཏེ་དཀིལ་དུ་ཕ་ཞིག་སྣེ་གཉིས་རྡློག་

འགིལ་བ་རྭ་ཅློའི་རྣམ་པ་ལ་བུར་བས་པ་ལ་ཟེར།  

སྐྲ་འདབས། སྐྲའི་སྣེ་མློ། བཀྲུ་ཤད་བས་པའི་སྐྲ་འདབས་ཀང་བག་ཙམ་འདར་བ ་བེད།  

སྐྲ་ནག་སྒྱུར་བེད་བྱུག་སྨན་བཞི། ཨ་རུ་ནག་ཆུང་སང་ལྔ། རུ་ར་སང་ལྔ། ཨ་རུ་གསེར་མདློག་སང་

ལྔ། སེ་བའི་བར་ཤུན་སང་ལྔ།  

སྐྲ་སྤུར་བརག་ཞིབ་བེད་པ། དེང་དུས་ཚན་རིག་གི་སློ་ནས་སྤུར་ལ་བརག་ནས་ཉེས་ཅན་སུ་ཡིན་ངློས་

འཛིན་བེད་པའི་ཐབས་ཤིག །

སྐྲ་ཕུད། ① རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་སྐབས་མཁན་པློས་གཅློད་དགློས་པའི་སྐྲ་རྣམས། ② ཕྲུ་གུ་ཚེ་རིང་

བའི་ཆེད་དུ་བ་མ་ལ་འབུལ་བའི་སྐྲའི་ཕུད།  

སྐྲ་ཕློན། ① ཐློར་ཅློག །② སྐྲའི་ཆུན་པློ།  

སྐྲ་འཕིངས། སྐྲ་འཛིངས་ནས་ཕིང་པ་ཆགས་པ།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐྲ་རྦད་མགློ །སྐྲ་མིག་མཚམས་བར་སེབས་ཙམ།  

སྐྲ་རྦད་ལིང་། སྐྲ་མིག་མཚམས་སུ་སེབས་ཙམ།  

སྐྲ་སྦྲེལ། བུད་མེད་ཀི་སྐྲའི་ལྕང་ལློ་གཉིས་ཕན་ཚུན་སྦྲེལ་བེད་ཀི་མཛེས་རྒྱན་ཞིག །

སྐྲ་མེད་སྤི་ཐེར། མགློ་དམར་རམ། ཟངས་ཁློག །

སྐྲ་ར། ① སྐྲའི་ར་བ། ② སྐྲ་ར་འཐུག་པློ།  

སྐྲ་རེ། སྐྲའི་རེ་མློ། ཆུ་གཏེར་གི་ཆུ་བློ་ཆེན་པློ་ཕ་མློའི་སྐྲ་རེས་འདྲེན་མི་ནུས།  

སྐྲ་ཚད་ལས་ལྷག་པ། འདུལ་བའི་གཞུང་ལར་དགློན་པའི་ནང་དུ་སློད་པའི་གྲྭ་པས་སྐྲ་རིང་ཐུང་གི་

ཚད་རེ་སློར་དློ་ལྷག་བཞག་མི་ཆློག་པ་དེ་ཡིན།  

སྐྲ་ཚར། སྐྲའི་ལྷས་མའི་མཇུག་ཏུ་བཏགས་རྒྱུའི་ཚར་ལློ། དམར་པློ་དང་། ནག་པློ་སྟེ་རིགས་གཉིས་ཡློད།  

སྐྲ་ཚོགས། སྐྲ་མང་ཉུང་། འཕིངས་ཤིང་འཛིངས་པའི་སྐྲ་ཚོགས་ཉིལ་ཉིལ་དུ་ཡློད་པ།  

སྐྲ་ཚོམ། སྐྲ་སྤི་བློར་བཅིངས་པའི་ཐློར་ཅློག །

སྐྲ་མཚམས། ① སྐྲ་ཡློད་མེད་ཀི་མཚམས། ② སྐྲ་ཕར་ཚུར་ཕེ་བའི་མཚམས།  

སྐྲ་མཚམས་ཕེད་པ། ① དཔལ་བའི་དབེས་ཆེ་བའམ་ཐློད་པའི་ཁ་ཞེང་ཆེ་བ། ② སྐྲ་མཚམས་ཀི་

དབེ་བ་རང་བཞིན་དུ་བེ་བ།  

སྐྲ་རྫུན། སྐྲ་འདྲ་དང་དློན་གཅིག །

སྐྲ་བརྫུས། སྐྲ་འདྲ་དང་དློན་གཅིག །

སྐྲ་འཛིན། སར་ལྷ་སར་སྨློན་ལམ་ཚུགས་དུས་ལྷ་སའི་བུད་མེད་རྣམས་ཀིས་སྐྲའི་ལན་བུ་གཉིས་

བསས་ཆློག་པ་ཚོགས་ཆེན་ཞལ་ངློར་དགློངས་པ་ཞུས་འཁློལ་གི་འཛིན་ཐམ།  

སྐྲ་ཞགས། ① སྐྲ་བསས་མ་རིང་པློ་མགློར་དཀྲིས་ཆློག་པ་ཞིག །② [མངློན]བུད་མེད་ཀི་སྒ།  

སྐྲ་ཞྭ། སྐྲ་ཡི་ཚབ་བས་པ་མགློ་ལ་གློན་ཆློག་པའི་སྐྲ་འདྲའློ། །

སྐྲ་གཞུག །སྐྲ་ལྷས་མའི་རེར་གདགས་བའི་ཕློད་འཛར།  

སྐྲ་ཟིངས། [རིང]ང་རྒྱལ་ཆེ་བ།  

སྐྲ་བཟང་། ① སློ་སྨན་པར་པ་ཏའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག །② མགློ་སྐྲ་ཡག་པློ།  



  341  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྐྲ་བཟང་ཟིལ་པ། འཁི་ཤིང་རལ་པ་ཅན་ས་ནག་ཧྲུལ་ཅན་དང་ཚེར་མ་སྐྱེ་བ། ཕན་ནུས་གཙོ་ཆེར་

རིམས་དང་དུག་ཚད་སེལ་བའི་ཁག་སྨན་ཞིག །

སྐྲ་བཟེད། ① སྐྲ་བཞར་དུས་སྐྲ་སྙིགས་བཟེད་སྣློད། ② རབ་བྱུང་གི་འཚོ་བའི་ཡློ་བད་བཅུ་གསུམ་

གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་དགེ་སློང་གི་སྐྲ་གཞར་སྐབས་ཆློས་གློས་སྲུང་བའི་ཆེད་དུ་གློན་རྒྱུའི་

གློས། སིད་དུ་ཁྲུ་གསུམ་དང་ཞེང་ཁྲུ་ཕེད་དང་དློ་ཡློད་པ་ཞིག །

སྐྲ་ཡི་ཕེང་བ། [མངློན]དུ་བ།  

སྐྲ་ཡི་ལ་བ་ཅན། སློན་རྒྱ་གར་དུ་སངས་རྒྱས་ཞལ་བཞུགས་སྐབས་སྐད་གགས་ཡློད་པའི་མུ་སྟེགས་

སྟློན་པ་དྲུག་བྱུང་པའི་ནང་ཚན་མི་ཕམ་སྐྲ་ཡི་ལ་བ་ཅན་ཞེས་འབློད་པ་དེ་ཡིན།  

སྐྲ་རིལ། སྐྲ་སྤི་བློར་བཅིངས་པའི་མདུད་པ་རིལ་རིལ།  

སྐྲ་ལི་བ། སྐྲ་བུད་པའི་དློན་ཏེ། འཕློ་བ་ཐེབས་ན་སྐྲ་ལི་བ་དང་། སྤི་བློར་སྐྲང་པ་སློགས་ཀི་རགས་

འབྱུང་ཞེས་པ་ལ་བུ།  

སྐྲ་ལློ། མགློ་སྐྲ་ཤིང་གི་ལློ་མའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ། སྐྲ་ལློ་ཉིས་ཁི་ཆིག་སྟློང་ལན་བུར་མཛེས།  

སྐྲ་ཤད། ① སྐྲ་རང་ངམ། སྐྲའི་ཉག་མ། སྐྲ་ཤད་རྒྱག་པ། མིག་རབ་རིབ་ཅན་གི་མཐློང་ཡུལ་དུ་སྐྲ་

ཤད་འཛག་པའི་སྣང་བ་འཆར་ཡློང་། ② རྒྱུག་ཤད་དམ་སྐྲ་ལ་རྒྱག་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་

སྐྲའི་བི་དློར་དང་སློ་མང་ངློ་། །

སྐྲ་ཤུབས། ཧློར་མློའི་ལག་རྒྱབ་ནས་དཔྱངས་པའི་སྐྲ་འཇུག་སྣློད་དངུལ་དང་། དུང་། གཡུ་བྱུར་

སློགས་ལས་བཟློས་པའི་རྒྱན་ཅན་ཞིག །

སྐྲ་གཤློར་པློ། སྐྲ་རྩུབ་པློ།  

སྐྲ་སིལ་བུ་ཅན། སྐྲ་མ་བསས་པར་སིལ་བུར་འཕང་བའི་མི།  

སྐྲ་སུ་རུ། སློར་སློར་དུ་འཁིལ་ནས་སྐྱེས་པའི་སྐྲ།  

སྐྲ་སུ་ལུ། སྐྲ་བཤན་པློ་མིན་པར་འཇུ་རུ་ཅན་སྐྱེས་པའི་དློན།  

སྐྲ་སེ། སྐྲ་དཀར་ནག་འདྲེས་པའམ། སྐྲ་སྐྱ་ཕེད་སློ་ཕེད།  

སྐྲ་སེང་། མགློ་སྐྲའི་བར་སེང་། ཚ་བ་ཆེ་སྐབས་སྐྲ་སེང་རྔུལ་ཆུས་གང་།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐྲ་སེང་སེང་། སྐྲ་མཐུག་པློ་མེད་པའི་སེང་སེང་། རྒན་པློ་རྣམས་ཀི་སྐྲ་ར་སེང་སེང་ཞིག་ཏུ་གྱུར།  

སྐྲ་བསས་མ། ལན་བུར་བསས་པའི་སྐྲ།  

སྐྲག །འཇིགས་པ་སྐྱེས་པའི་དློན་ཏེ། གཅིག་ན་དཀའ་ངལ་ལ་མི་སྐྲག །གཉིས་ན་འཆི་བར་མི་

སྐྲག །དངངས་སྐྲག་མེད། སྐྲག་སྣང་མི་སྐྱེ་ལ་བུ།  

སྐྲག་ཉམས། ① [ཐ་མི་དད་པ]འཇིགས་པ་དང་ཞེད་པ། སྐྲག་ནས་སྙིང་ར་འདར། མདུན་དུ་སྤང་

ཀིར་སྐྲག་པ་དང་། རྒྱབ་ཏུ་སྟག་ལ་སྐྲག་པ། དཀའ་ཚེགས་གང་ལའང་མི་སྐྲག །ཐང་ཤིང་ཤུག་

པ་བ་མློས་གནློན་པར་མི་སྐྲག་ན། རི་བློ་ཆེན་པློ་གངས་ཀིས་གནློན་པར་སྐྲག་དློགས་མེད།   

② ཞེད་སྣང་། འཇིགས་སྐྲག་དང་མདངས་སྐྲག་ཐློས་པ་ཙམ་གིས་སྐྲག་སྣང་སྐྱེ།  

སྐྲག་པ་ཤིང་། ཤིང་ཞིག །སྐྲག་ཤིང་གི་འབས་བུས་ཁག་ཤེད་གཅློག །མཆིན་ནད་སེལ། ཟླ་མཚན་

འགགས་པ་འབེབས། ལློའི་དང་ག་འབེད།  

སྐྲག་པློ། [ཡུལ] ཡག་པློའམ་ཆེན་པློ་ཞེས་པའི་དློན།  

སྐྲག་མེད་ཉི་ཤར། གཞི་བདག་སྐྲག་མེད་ཉི་ཤར་རམ། ར་རིའི་ཞིང་སྐྱློང་བདུད་མགློན་སེང་གེའི་

གདློང་ཅན་ཞེས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་ཅིང་། མི་ནག་སེང་གེའི་གདློང་ཅན་ར་ནག་ལ་བཞློན་

པ། མདུང་དང་མི་མགློ་གློན་པས་ཐློད་པ་འཛིན་པ་ཞིག །

སྐྲག་མློ། ༡ ཞེད་སྣང་ཚ་བློའི་དློན་སྟེ། ལྷ་ཁློ་བློའི་སྐུ་དེ་སྐུ་ཁ་གདངས་མིག་བགད་འདུག་པ་སྐྲག་མློ་

གཅིག་འགི། རིག་ཡློང་དུས་སྐྲག་འློང་ཡས་ཤིག་འགི་ཞེས་དང་། ཨེ་རིའི་ནད་དེ་ན་ཚ་སྐྲག་མློ་

རེད་ལ་བུ། ༢ [རྒྱན་ཚིག] ཧ་ཅང་དང་། ཞེ་དྲག་སློགས་དང་དློན་གཅིག་ཏེ། སྒ་སྙན་པློ་སྐྲག་མློ་

གཅིག་འགི། གཟུགས་མཛེས་པློ་སྐྲག་མློ་གཅིག་འགི མི་མང་པློ་སྐྲག་མློ་གཅིག་འགི ར་

མགློགས་པ་སྐྲག་མློ་གཅིག་འགི་ལ་བུའློ། །

སྐྲག་སེམས། ཞེད་སྣང་སྐྱེས་པའི་སེམས།  

སྐྲང་གནས། [རིང]ཤིང་།  

སྐྲང་པློ། བརྡབས་ཆག་སློགས་བྱུང་ནས་སྐྲང་འབུར་ཐློན་པ།  

སྐྲང་བ། སྐྲངས་པ། སྐྲང་བ། ལུས་ཀི་ཤ་ལྤགས་ལ་ནད་བྱུང་བ་དང་སྐྱློན་ཤློར་ཏེ་སློས་པ། རང་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྐྲངས་འདུག །གདློང་ཡང་སྐྲངས་འདུག །རྨ་ཁ་སྐྲང་དློགས་འདུག །

སྐྲངས་ཐློ། སྐྲངས་ནས་འབུར་འབུར་ས་མློ་ཆགས་པ། འབློག་པའི་ངག་རྒྱུན་ལ། མི་ཁློང་ཁློ་ཚ་བློ་

སྐྲངས་ཐློ་སྟེང་དུ་རེག་པ། ལ་བུའློ། །

སྐྲངས་པ། ① སྐྲང་བའི་འདས་པ། ② ནད་སློགས་ཀིས་རྐྱེན་པས་ཤ་ལྤགས་སློས་པ། རྨ་ཁ་སྐྲངས་

པ་ཞི་ཞིང་འཇགས་སློ། །སྐྲངས་ཚབ་ཆེར་མི་འགློ་བའི་འགློག་ཐབས་བེད་དགློས། ③བློད་ཀི་

ལློ་རིས་ནང་སྦློར་བ་ཉེར་བདུན་གི་ནས་གསེས་ཤིག །

སྐྲངས་པ་གང་གཉའ། འབྲུམ་བུ་ཕིར་མི་ཐློན་ཟུག་ཆེ། ལུས་ཀུན་སྐྲངས། ཆུ་སེར་ནག་པློ་ཉེས་པ་

འདུས་པས་སྐྱེད་དློ། །

སྐྲངས་སློས། སྐྲངས་ཤིང་སློས་པ།  

སྐྲངས་འབུར། སྐྲངས་པ་ཡར་འབུར་འབུར་དུ་ཆགས་པ།  

སྐྲད། རའི་ཁུ་ལུ་འདློན་བེད་ཀི་ལྕགས་ཤད་ལ་ཟེར།  

སྐྲད་ཀ སྐས་འཛེག །དཔེར་ན། ཁང་པའི་མདུན་ལ་སྐྲད་ཀ་འཛུག་ལ་བུ།  

སྐྲན། ཁ་ཟས་ཀི་སྙིགས་མ་མ་ཞུ་བའམ་དྭངས་མ་མ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལུས་ཀི་ཕི་ནང་གང་རུང་

དུ་ས་མཁེགས་ཅན་གི་གློང་བུར་འདྲིལ་བའི་ནད་ཅིག་སྟེ། ནང་གསེས་དབེ་ན་རིགས་མི་འདྲ་

བཅློ་བརྒྱད་ཙམ་མཆིས། རླུང་སྐྲན། རྡློ་སྐྲན། ཕློ་སྐྲན། མཆིན་སྐྲན།  

སྐྲན་གི་ར། ལུས་ལ་སྐྲན་ནད་ཡློད་པའི་རའི་འཕར་ལུགས་ཞན་ཅིང་། དློན་སྣློད་གང་ལ་སྐྲན་ཡློད་ན་

དེའི་ར་ཞར་བར་འཕར་བ་ཞིག །

སྐྲན་རྒྱ་ཆགས་པ། སྐྲན་གི་ཕི་རློལ་ནས་པགས་པས་གཡློགས་ཏེ་ས་བར་གྱུར་པའི་དློན་ཡིན་ཞེས་

སློག་པློ་ལུང་རིགས་བསྟན་དར་གིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་བརྡ་བཀྲློལ་རྣམ་རྒྱལ་ཨ་རུ་རའི་

ཕེང་བའི་མཛེས་རྒྱན་ལས་གསུངས།  

སྐྲན་ཆགས་པ། ① སྐྲན་ནད་བྱུང་བ། ② འཁློན་འགས་ཆགས་པ།  

སྐྲན་ནད། སིན་དང་། རྡློ། རླུང་། ར། སྤུ། ཆུ། རྣག །ཟས། མཁིས་པ། ཁག་བཅས་སྐྲན་རིགས་མི་འདྲ་

བ་མང་དུ་ཡློད།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐྲན་ནད་ཉི་ཤུའི་ནད་རགས། ༡ སྙིགས་མ་མ་ཞུ་བའི་ཟས་སྐྲན། ཕློ་བ་འཚིང་། སྒེག་པ་བེད། ཟས་

ཟློས་མ་ཐག་ཏུ་རྒྱུ་ལློང་དུ་གཟེར་རྒློད་ལང་། གང་མ་ཞུ་བའི་ཟས་དེ་ལྷག་པར་གནློད། གདློང་པ་

དང་། མིག་ལྕིབས། རང་འབློལ་རྣམས་སྐྲངས། ༢ ལྷེན་སྐྲན། མནན་ན་ན་ལ་གང་ཟློས་ཚད་སྐྱུག་

པ། རླན་ས་དང་གང་བའི་གནས་སུ་འདུག་ཚེ་ན་བ། ཟས་ཟློས་པའི་རེས་སུ་ན་བ། ལློགསས་ན་

བདེ་བ། སྒེག་པ་མི་ཐློན། ཤེད་ཆུང་ལ་སྟློབས་འཕེལ་འབི་མེད་པ། ༣ དྭངས་མའི་རྡློ་སྐྲན། ལྷེན་

སྐྲན་དང་འདྲ་བ་ཤིན་ཏུ་ས་ཞིང་མནན་ན་མི་བཟློད་པ་ན་བ། ༤ མཆིན་པའི་ཁག་སྐྲན། འཕེལ་

རྐྱེན་གཡས་ནས་རིམ་པར་ཆགས་ལ། མིག་སེར། ཆུ་དམར། ར་རྒྱུད་ཕ་ལ་མགློགས་པར་

འཕར་བ། ལུས་གང་བ་དང་དྲློས་པའི་ཚེ་རློ་རྒྱབ་དང་མཆིན་དྲི་སྦྲག་ཅིང་ན་བ། ཤ་མདློག་སློ་ལ་

སྐམ་པ། མཆིན་པའི་ཤ་ཟློས་པ་དང་ཆང་ཁུ་ལར་སྐྱུག །སྐྲན་དེ་རྒྱས་པ་ན་མཁིས་པའི་ཡུལ་

འཕློག་སྟེ་མིག་དང་ཆུ་མདློག་སེར་པློར་འགྱུར། ༥ མཆེར་པའི་ཁག་སྐྲན། གཡློན་ཕློགས་སུ་

སྐྲན་འབྱུང་། ལློ་བ་སློས། སྒེག་པ་བེད། ཟས་སྐློམ་ལེན་ཡང་ལྦུ་བ་སྐྱུག །མཆིན་སྐྲན་ལས་ཚ་བ་

ཆུང་ཡང་གདློང་པ་སྐྲངས། ༦ ཕློ་ལློང་སྨུག་པློའི་ཁག་སྐྲན། སྐྲན་འབྱུང་བའི་གནས་དེ་ཚ་ཞིང་

གཟེར་ལ། མནན་ན་འཕར་ཞིང་བསིལ་དྲློད་གཉིས་ཀ་མི་འཕློད། འགངས་ལློགསས་དང་དྲློ་གང་

གང་བྱུང་ཡང་ན་བ། ༧ སྣློད་ཀི་མཁིས་སྐྲན། ཤ་མདློག་སློ་ལ་སྐམ། ཟས་ལེན་ཀང་ལུས་ཤེད་

དང་བལ་བ། མིག་དང་ཆུའི་མདློག་སེར་པློར་ཆགས། ནད་སྨིན་པ་དང་ལུས་ཀུན་ལ་ཟ་འཕྲུག་

བེད། ༨ རྒྱུ་མའི་མཁིས་སྐྲན། ལུས་ལྕི། མིག་དང་ཆུའི་མདློག་སེར། ར་གིམས། དང་ག་མི་བདེ། 

ནད་ཟུག་ཆེ། སྐློམ་དད་ཆེ། དྲི་ཆུ་གཏང་དཀའ། ༩ ལློང་གི་རླུང་སྐྲན། ལློ་བ་སློས་ཞིང་འཁློག །ལྦུ་

བ་འཁྲུ། རླུང་སྐྲན་དེ་ཉིད་གནས་གཅིག་ཏུ་བརན་པར་མེད་པ་དུས་ངེས་མེད་དུ་འཕེལ་འགིམས་

དང་འཕློ་འགྱུར་བེད་དློ། །༡༠ བུད་མེད་མངལ་སྐྲན། རེད་ཚིགས་དང་རྒྱུ་ཞབས་སྐྲངས་ནས་

རེས་མློས་སུ་གཟེར་དབར་བེད། འགངས་ཆེ་བའི་ཚེ་ན་ཞིང་། སྐབས་སུ་མཚན་མ་ནས་ཁག་

དྲློད་ཅན་འཛག །༡༡ ལྒང་པའི་རྡློ་སྐྲན། དེང་དུས་མཁལ་མའི་རྡློ་ཟེར། ཆུ་འགག །ཟུག་གཟེར་

ཆེ། ༡༢ གློ་བའི་ར་སྐྲན། གློ་མང་དུ་བེད་ཅིང་ཁ་ལུད་གློག་དཀའ་བ། སྐད་འཛེར། ཤ་ལུས་སློ་

ཞིང་སྐམ། ཟློས་རེས་སྐྱུག །༡༣ མཆིན་དྲི་ར་སྐྲན། ནད་ཐློག་མར་ཕློག་སྐབས་ན་ཟུག་ཆུང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྨིན་ནས་ཤ་སྐམ། དགེ་དགུ་དཀའ། ཆུ་མདློག་དམར། ལུས་ལྕི། ཆུ་འཐུང་ན་སྐྱུག །༡༤ མཆིན་

དྲི་ར་སྐྲན། སལ་ཚིགས་བརྒྱད་པའི་ངློས་ནས་གེ་དགུ་གཉིས་ཀ་མི་བདེ་བར་ཆགས། སྒེག་པ་

བེད། སྐྱུག་སྙམ་བེད ། མཆིན་པ་དང་མཆིན་དྲིའི་ཤ་ཟློས་ན་འཕལ་དུ་སྐྱུག་པར་བེད། ༡༥ ར་

སྐྲན། ར་སྐྲན་ཕལ་ཆེར་ལུག་རིལ་ཙམ་འབྱུང་ཞིང་། ར་དང་ཆུ་གཉིས་ཀ་ལ་ཚ་བའི་རགས་སྟློན། 

༡༦ སིན་སྐྲན། སིན་སྐྲན་འདྲིལ་ཏེ་བསློངས་པའི་དུས་ཟུག་ཆེ་ལ། འཐློར་ཞིང་ཞིག་པའི་དུས་

བདེ་བ། ༡༧ སྤུ་སྐྲན། གང་དུ་བྱུང་བའི་གནས་དེར་མི་བདེ་བར་སྟློན། ༡༨ སྙིང་གི་ཆུ་སྐྲན། བང་

ལ་སིན་གི་ཐློར་བ་ཕན་བུར་འློང་། ཤེས་པ་རྒློད། སྨྱློ་ཚུལ་སྟློན། ཁློང་ཁློ་ལངས། ཚིག་པ་ཟ། 

སེམས་རྩུབ། སྙིང་ཆུ་ཚན་ནང་དུ་འཚེད་བའི་སྣང་བ་འཆར། ༡༩ ཆུ་སྐྲན། ཆུ་སྐྲན་ཕལ་ཆེར་

མིག་ལྕིབས་དང་རང་འབློལ་སྐྲངས། སྐྲན་གི་ངློ་བློ་ས་ལ་ཟུག་ཆུང་། མནན་ན་བཟློད་བསན་ཐུབ། 

༢༠ རྣག་སྐྲན། རེག་ན་བརེད་ཅིང་མནན་ན་མི་བཟློད་པའི་ཟུག་རྔུ་ལང་བ། ར་ཆུ་དང་རགས་

རྣམས་ཚ་བའི་རགས་སྟློན། སྐྲན་ནད་ཀི་གནས་བཅུ་གཅིག །

 ༡ ཟས་སྐྲན། ཕློ་བ་དང་ལློང་གི་གནས་སུ་འབྱུང་། ༢ ལྷེམ་སྐྲན། ཕློ་བའི་གནས་སུ་འབྱུང་། ༣ 

རྡློ་སྐྲན། ཕློ་བ་དང་ལྒང་པའི་གནས་སུ་འབྱུང་། ༤ ལྷིང་སྐྲན། ཕློ་བ་དང་། ལློང་དང་། མངལ་དུ་

གནས་སློ། །༥ ཁག་སྐྲན། ཕློ་བ་དང་། ལློང་དང་། མཆིན་པ། མཆེར་པ། མངལ་བཅས་སུ་

གནས། ༦ མཁིས་སྐྲན། མཁིས་པ་དང་། རྒྱུ་མའི་ནང་དུ་གནས། ༧ ར་སྐྲན། ཕློ་བ་དང་། མཁལ་

མ། མཆིན་དྲི། རྒྱུ་གློགས་ར་རྣམས་ཀི་གནས་སུ་མང་ངློ་། །༨ སྤུ་སྐྲན། ཕློ་བ་དང་། ལློང་། རྒྱུ་

མ། ལྒང་པ་བཅས་ཀི་གནས་སུ་འབྱུང་། ༩ སིན་སྐྲན། ཕློ་བ་དང་། ལློང་ཀའི་གནས་སུ་འབྱུང་། 

༡༠ ཆུ་སྐྲན། ལུས་ཀི་གནས་ངེས་མེད་གང་ལའང་འབྱུང་སིད་དེ། ཕལ་ཆེར་གློ་བ་དང་། མཆིན་

པ། རྒྱུ་མ། ལློང་རྣམས་ཀི་བར་དུ་འབྱུང་བ་མང་ངློ་། །༡༡ རྣག་སྐྲན། གནས་གར་ཡློང་ངེས་པར་

མེད་དློ། །མདློར་བསྡུས་ན། ཕི་སྐྲན་ནི་སྟློད་ཀི་ཕི་དང་ཤ་པགས་བར་ན་འབྱུང་། བར་སྐྲན་ནི་

སྣློད་དྲུག་གི་ནང་ལེབས་དང་། དློན་ལྔའི་ལློགས་ན་འབྱུང་ངློ་། །ནང་སྐྲན་ནི་དློན་སྣློད་ཀུན་གི་

གཏིང་ན་འབྱུང་ཞིང་ཡློད་པ་རེད།  

སྐྲན་རློ་ནག་པློ། བུད་མེད་ཀི་མངལ་དུ་ཆགས་པའི་སྐྲན་ནད་ཅིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་ཤ་སྐེམ་ཞིང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མདློག་ནག་པློར་འགྱུར་བ་ཞིག །

སྐྲན་གསང་། བང་ག་ིལྷེན་སྣ་ནས་ཐུར་དུ་ཚོན་དློ་གཞལ་བ ཕློ་བའ་ིསྐྲན་ནད་ལ་ཕན་པའ་ིམ་ེབཙའ་ིགསང་།  

སྐྲབ་པ། [རིང]འཁབ་པ། ལག་པས་སློ་ལ་སྐྲབ་པ། རང་སྐྲབ་ལག་སྐྲབ། སྐློར་བློ་སྐྲབ་པ།  

སྐྲའི་དློ་ཀེར། སྐྲའི་ཐློར་ཅློག །

སྐྲའི་བི་དློར། [མངློན]སྐྲ་ཤད།  

སྐྲའི་ལ་བ་ཅན། སར་རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་མཐའ་ཞིག་གི་སྟློན་པ་མི་ཕམ་སྐྲའི་ལ་བ་ཅན།  

སྐྲའི་བསིལ་ཡབ། སྐྲ་ལས་བཟློས་པའི་སྦྲང་ཡབ།  

སྐྲི་བ། [རིང]གཏློང་བ། བང་ཆེན་སྐྲི་ཞིག །

སྐྲིས་ཤིག །འཁིད་ཅིག །

སྐྲུ། [བ་ཚིག་ད་ལ་བ།] སྤང་པློས་སློང་མློ་བེད་བཞིན་པའི་དློན། སྤང་པློ་ཞིག་གིས་སྐྲུ་བཞིན་

འདུག །མ་འློངས་པ་ལ་བསྐྲུ་དགློས་དང༌། འདས་པ་ལ་བསྐྲུས་པ་ཡིན། སྐུལ་ཚིག་ལ་སྐྲུས་ཤིག་

བཅས་སློ། །

སྐྲུ་འཁམ། སློང་མློ་བ་སྟེ་ཡུལ་གཞན་དུ་འགློ་བ།  

སྐྲུ་བ། ① [ཐ་དད་པ]བསྐྲུས་པ། བསྐྲུ་བ། སྐྲུས། སློང་བ། ཟས་བསྐྲུས་ཏེ་འཚོ་བ། ② [རིང]མགློ་

བསྐློར་གཏློང་བའི་བསླུ་བ། ③ དུམ་བུར་གཅློད་པ།  

སྐྲུ་མ། འཚོ་རེན་མེད་པས་གཞན་ནས་སློང་མློ་བས་ནས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་མཁན།  

སྐྲུ་སློང་། གཞན་ལས་སློང་མློ་བེད་པའི་དློན། སྤང་པློ་དེས་ག་ས་ག་ལ་སྐྲུ་སློང་བས་དེ་དངུལ་མང་པློ་

ཞིག་རག་འདུག་ལ་བུ།  

སྐྲུག་པ། བསྐློར་ནས་བཞློག་པར་བེད་པའི་དཀྲུག་པ་དང་དློན་གཅིག །

སྐྲུན། སྐྲུན་པའི་སྐུལ་ཚིག །

སྐྲུན་པ། [ཐ་དད་པ]བསྐྲུན་པ། བསྐྲུན་པ། སྐྲུན། གསར་དུ་འཛུགས་པ་དང་། བཟློ་བ། ཆུ་བེད་སྐྲུན་

པ། མཐུན་རྐྱེན་སྐྲུན་པ། དཔེ་ཆ་པར་དུ་སྐྲུན། འཛུགས་སྐྲུན། གསར་སྐྲུན།  

སྐྲུས། སྐྲུ་བའི་སྐུལ་ཚིག །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྐྲུས་པ། གཅློད་པའི་བརྡ་རིང་།  

སྐྲུས་མ། ཕློར་མར།  

སྐྲློག་པ། [ཐ་དད་པ]བསྐྲློགས་པ། བསྐྲློག་པ། སྐྲློགས། སྲུབ་པའམ། དཀྲུག་པ། འློ་མ་བསྐྲློགས་ཏེ་

མར་བངས།  

སྐྲློགས། སྐྲློག་པའི་སྐུལ་ཚིག །

སྐྲློད། སྐྲློད་པའི་སྐུལ་ཚིག །

སྐྲློད་པ། [ཐ་དད་པ]བསྐྲད་པ། བསྐྲད་པ། སྐྲློད། གནས་ནས་སྤྱུགས་པ་དང་འདློན་པ། རྒྱལ་མཚམས་

ནས་ཕིར་སྐྲློད། ཉེས་ཅན་རྣམས་གནས་ནས་བསྐྲད་དགློས།  

སྐྲློད་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། ཞེ་སང་གི་སེམས་ཀིས་དགེ་

སློང་གཞན་གནས་ཁང་ནས་ཕི་རློལ་ཏུ་འདློན་པ།  

སྐྲློན། [རྒྱན་ཚིག] གཅློག་དཀའ་བའམ་འབིག་དཀའ་བའི་དློན་ཏེ། སྤི་བློའི་རུས་པ་མཁེགས་ཤིང་

སྒློན་པ་ཡིན་ཞེས་པ་ལ་བུ།  

སྐྲློན་པའི་རུས་པ། བཅག་ན་དུམ་བུར་འཐློར་ཞིང་མཁེགས་ལ་ཁློ་བ་ཅན་གི་སྡུད་སློ་དང་། མུར་གློང་

གི་རུས་པ་ལ་བུའི་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་

གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། སྐྲློན་རུས་བཅག་ན་འཐློར་བ་ཡི། 

མཁེགས་ཤིང་ཁློ་བའི་རུས་པའི་མིང་། ཞེས་གསུངས་སློ། །

དཀག །སྣུམ་ཞག་མཁེག་པློར་གྱུར་པའི་དློན།  

དཀག་པ། [ཡུལ]བཞུས་པའ་ིགཤེར་ཁུ་འཁགས་ནས་ས་འཐས་སུ་འགྱུར་བ། མར་ཁུ་དཀག །ཞག་དཀག །

དཀན། ཁ་གེན་དུ་ཟེད་པའི་དློན། ལག་པ་དཀན། སྣློད་དཀན། ལུས་གན་རྐྱལ་དུ་དཀན།  

དཀན་གཉེར། ཁའི་ཡ་རན་ཀློང་འབུར་རི་མློ།  

དཀའ། ས་བའི་ལློག་ཟླ་སྟེ། དཀའ་སྤད་འབད་བརློན་བས་ནས་གཞུང་དློན་ཤེས་དཀའ་བ་རྣམས་

ཤེས། ཡི་གེ་འབི་དཀའ་བའི་རིགས་བིས།  

དཀའ་འགག །དཀའ་ལས་ཁག་སའི་འགག་ར། དཀའ་འགག་རིམ་གིས་བསལ།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཀའ་འགེལ། གཞུང་གི་ཚིག་དློན་རྣམས་མཐར་ཆགས་སུ་མ་བཤད་པར་དཀའ་བའི་གནས་རྣམས་

རལ་དུ་བཏློན་ནས་བཤད་པའི་གཞུང་།  

དཀའ་འགེལ། རིག་གཞུང་གང་ཞིག་གི་གློ་དཀའ་བའི་དཀའ་གནད་རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་གིས་

འགེལ་བཤད་བས་པའི་གཞུང་འགེལ་སྤིའི་མིང་ཡིན། བེ་བག་ཏུ་དཔེར་བརློད་པར། སུམ་

རགས་དཀའ་འགེལ་དང༌། རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལ་བུ་རྣམས་སློ། །

དཀའ་ངལ། ངལ་དུབ། དཀའ་ངལ་ཁད་བསད་ཀིས་ལས་ཀ་བས། དཀའ་ངལ་འཛེམས་མེད།  

དཀའ་ཆེན། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློའི་དགེ་བཤེས་དྲག་གས་མཚན་ཉིད་ཀི་གཞུང་སློབ་གཉེར་ལེགས་

པར་ཐློན་པ་སྤིའི་མིང་ཡིན།  

དཀའ་ཆེན་བཅུ་གཉིས། པཎ་ཆེན་ནཱ་རློ་པས། གྲུབ་ཆེན་ཏེ་ལློ་པ་བ་མར་བསྟེན་པ་གནང་སྐབས་ཐློག་

མར་ཆློས་གསུང་བ་ལ་ཅི། གསུང་གེང་ལེགས་པ་གཅིག་ཀང་མ་གནང་བར་སློག་ལ་ཐུག་པའི་

དཀའ་བ་ཆེན་པློ་བཅུ་གཉིས་སྤད་དུ་བཅུག་པ་སྟེ། ༡ མཁར་མཐློན་པློའི་རེ་ནས་མཆློང་དུ་

བཅུགཔ། ༢ མཁལ་ཁུང་ལ་སྨྱག་མའི་ཐུར་མ་བརྒྱབ་པ། ༣ མེ་དཔུང་གི་ནང་དུ་མཆློང་དུ་

བཅུག་པ། ༤ མི་གཙང་བའི་འདམ་རབ་ཟ་རུ་བཅུག་པ། ༥ འབས་ཆན་གི་ཟས་སྟློན་རྐུ་རུ་

བཅུག་པ། ༦ རྒྱལ་པློའི་བག་མ་འཕློག་ཏུ་བཅུག་པ། ༧ བློན་པློའི་ཆུང་མ་རྐུ་རུ་བཅུག་པ། ༨ 

ཆུང་མ་བངས་སུ་བཅུག་པ། ༩ རྡློ་རེ་ཐློ་བས་རྡུང་བ། ༡༠ རང་གི་ཆུང་མ་བ་མར་ཕུལ་བ། ༡༡ 

སིན་བུ་པད་པས་གང་བའི་ཆུ་ལ་སྐུ་ལུས་ཀི་ཟམ་པ་བཙུགས་པ། ༡༢ རང་གི་སྐུ་ལུས་ཀི་ར་

གཏར་ནས་ཁག་གིས་ས་ལ་ཆག་ཆག་བཏབ་པ་བཅས་ཡིན། ཞིབ་པརཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་

དགའ་སྟློན་གི་ཀརྨ་ཀམ་ཚང་གི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་ནཱ་རློ་པའི་རྣམ་ཐར་ནང་གསལ།  

དཀའ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན། ཚེ་ཆློག་གིང་ཡློངས་འཛིན་སྤྲུལ་སྐུའི་སྐུ་ཕེང་དང་པློ་སྟེ། ཆློས་

འབྱུང་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཡློངས་འཛིན་པཎི་ཏ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་ཡང་ཞུ་ཞིང་། བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་

ཐློག་གྲྭ་རྐྱང་དཀྱུས་མ་ནས་རིམ་བཞིན་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློའི་དཀའ་ཆེན་དང་། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་

ཕེང་བརྒྱད་པའི་ཡློངས་འཛིན་དུ་ཕེབས། སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མཛད་རེས་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན། 

འཁྲུངས་ཡུལ་ནི་གཏིང་སྐྱེས་ཀི་གཟར་བང་སྦུག་ཏུ་ཡབ་ཚངས་པ་དཀར་པློ་དང་། ཡུམ་ཚེ་རིང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

དཔལ་འཛོམས་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༧༡༣ ལློར་སྐུ་

འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ག་གཅིག་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༧༩༣ ལློར་

དགློངས་པ་མ་ངན་ལས་འདས།  

དཀའ་ཉེན། ① དཀའ་ངལ་ལམ་ངལ་དུབ། ② དཀའ་ངལ་དང་ཉེན་ཁ།  

དཀའ་ཐུབ། ① འབད་པ། ལས་དློན་ལ་དཀའ་ཐུབ་སྤད། ② སྡུག་བསལ་སྣ་ཚོགས་བཟློད་ཐུབ་པ།  

དཀའ་ཐུབ་དྲག་པློ། དཀའ་ཐུབ་དང་སློམ་པ་འཛིན་པ། དཀའ་ཐུབ་ཀུན་གི་ནང་ནས་བཟློད་པ་ཕུལ་

དུ་བྱུང་བར་བསགས།  

དཀའ་ཐུབ་དག། [མངློན]འདློད་ལྷ།  

དཀའ་ཐུབ་ཅན། [མངློན]① སང་སློས། ② ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག །③ མཆུ་ཟླ། ④ དབློ་ཟླ། ⑤ བུམ་ཁིམ།  

དཀའ་ཐུབ་ཆེན་པློ། ① དཀའ་ངལ་ལ་བཟློད། བསན་ཆེ་བ། ② སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན།  

དཀའ་ཐུབ་ནགས་ཚལ། ཤིང་ནགས་ཁློད་ཀི་དབེན་ས། རྒན་རྒློན་དཀའ་ཐུབ་ནགས་སུ་འགློ།  

དཀའ་ཐུབ་གནས། [མངློན]ཤིང་ནགས་ཁློད་ཀི་དབེན་གནས།  

དཀའ་ཐུབ་སྤློད། [མངློན]དྲང་སློང་།  

དཀའ་ཐུབ་སྤློད་པ། འདི་ནི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་དང་། མུ་སྟེགས་ཀི་ཆློས་ལུགས་གཉིས་ཀར་

ཡློད་ཅིང་། ①  ནང་པའི་དཀའ་ཐུབ་ནི། ཕག་འཚལ་བ། རེན་ལ་བསྐློར་བ་བ་བ། དབེན་གནས་

སུ་ཉམས་ལེན་བ་བ་ལ་བུ་རྣམས་སློ། །②  མུ་སྟེགས་པའི་ལུགས་ཀི་དཀའ་ཐུབ་ནི། ཟས་གཅློད་

པ། མེ་ལྔ་བསྟེན་པ། མདུང་རེ་གསུམ་སྟེང་དུ་མཆློངས་པ་སློགས་སྣ་ཚོགས་ཡློད།  

དཀའ་ཐུབ་ཟླ་བ། [མངློན]མཆུ་ཟླ་བའམ་བློད་ཟླ་དང་པློ།  

དཀའ་སྡུག །① བཟློད་དཀའི་སྡུག་བསལ། དཀའ་སྡུག་མཉམ་སྤློད། ② དཀའ་ངལ་དང་སྡུག་བསལ།  

དཀའ་མདློ། [རིང]ཆུ་ར་དང་འབབ་ཆུ་འདུས་པའི་མཚམས།  

དཀའ་སྣང་། ལུས་ངལ་ཞིང་དུབ་ནས་ཐང་ཆད་པའི་སྣང་བ་ཆེན་པློ་ཡློད་པ་ལ་ཟེར། ཁག་པློའི་སྣང་བ།  

དཀའ་གནད། དཀའ་སའི་གནད་འགག །དཀའ་གནད་ཁག་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་དགློས།  

དཀའ་གནད་བཀྲློལ་བ། 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་troubleshoot ཟེར།  

དཀའ་གནད་རྡློ་རེའི་མདུད་བཀྲློལ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་དར་མློ་སྨན་རམས་པ་བློ་བཟང་ཆློས་

གགས་ཀིས་མེས་པློའི་ཞལ་ལུང་གི་ཁ་སྐློང་ཚུལ་དུ་མཛད་པའི་ཕི་མ་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་ཞིག །

དཀའ་པློ། ལས་ས་པློ་མ་ཡིན་པའམ་ལུས་སེམས་ངལ་དུབ་བེད་དགློས་པ། དློན་གནད་དཀའ་པློ། བ་

བ་དཀའ་པློ། ཧ་ཅང་གློ་དཀའ་པློ།  

དཀའ་སྤད། དཀའ་བ་སྤད་པ་སྟེ་དཀའ་ངལ་དང་དུ་ལེན་པ། དཀའ་སྤད་ཀིས་སློབ་སྦློང་བེད་པ། 

དཀའ་སྤད་སྡུག་འཁུར། དཀའ་སྤད་སྙིང་རུས།  

དཀའ་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ]དུབ་པའམ་ངལ་བ། ལུས་སེམས་གཉིས་ཀ་དཀའ་བ། སྐད་ཅིག་མང་

པློར་དཀའ་བས་སྙློམས་པར་འཇུག་པར་འགྱུར། ② ཚེགས། དཀའ་བ་དང་དུ་ལེན་པ། དཀའ་

བ་ཀུན་སྤད། ལུས་སེམས་ཀི་དཀའ་བ་དང་བསློས་པ། ③ ཁག་པློ། དཀའ་དློན། དཀའ་གནད། 

④ ས་པློ་མིན་པ། འགློ་དཀའ་བ། རེད་དཀའ་བ། ཁློང་དུ་ཆུད་པར་དཀའ་བ། ཁློང་དུ་ཆུད་པར་

དཀའ་བ། བསྒྲུབ་དཀའ་བ་ཅི་ཡློད།  

དཀའ་བ་བཅུ་གཉིས། གློང་གསལ་དཀའ་ཆེན་བཅུ་གཉིས་ཞེས་པ་དང་དློན་གཅིག །

དཀའ་བ་དྲུག་སྤད། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་མུ་ནེས་རང་གི་ཁིམ་སངས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རེས་སུ་

སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་དུ་དར་རྒྱས་ཆེ་བའི་མུ་སྟེགས་པའི་ཆློས་ལུགས་ལ་ཟས་སངས་པ་དང་། མེ་

ལྔ་བསྟེན་པ། ཁང་བརེགས་མཐློན་པློའི་སྟེང་ནས་མདུང་རེ་གསུམ་གི་སྟེང་དུ་མཆློངས་པ་

སློགས་ལུས་ཀི་དཀའ་ཐུབ་མང་དུ་སྤད་ན་འཁློར་བ་ལས་ཐར་བར་ཁས་ལེན་གི་ཡློད་པ་ལར། 

སྟློན་པ་སངས་རྒྱས་རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་ཐློག་མར་ལློ་དྲུག་རིང་ཟས་སངས་པའི་དཀའ་ཐུབ་སྤད་

ནས་སྐུ་ལུས་ཀི་ཤ་རྣམས་ཟད་དེ། རུས་གློང་སྐམ་པློ་པགས་པས་གཡློགས་པ་ལར་གྱུར་ཀང། 

ཉློན་མློངས་དུག་གསུམ་སངས་ནས་རང་ཉིད་ཀི་རེས་འཇུག་རྣམས་ལ་ལུས་ཀི་དཀའ་ཐུབ་སྤད་

པ་ཙམ་གིས་ཐར་པ་ཐློབ་མི་ཐུབ་པར། རང་ཉིད་ཀི་སེམས་ནང་དུ་གནས་པའི་ཉློན་མློངས་དུག་

གསུམ་སློང་བའི་ཐབས་ཤེས་ཡང་དག་པར་འཚོལ་དགློས་ཞེས་བརྡ་སྟློན་མཛད་པ་ཡིན།  

དཀའ་བའི་སྙན་པར་སྨྲ་བ། བསྡུ་བའི་དངློས་པློ་བཞིའི་གས་ཤིག་སྟེ་མ་དག་པའི་ཞིང་དུ་གནས་པའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སྤློད་པ་ཞིག །

དཀའ་བའི་དློན་མཐུན་པ། བསྡུ་བའི་དངློས་པློ་བཞིའི་གས་ཤིག་སྟེ་མ་དག་པའི་ཞིང་དུ་གནས་པའི་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སྤློད་པ་ཞིག །

དཀའ་བའི་སྦིན་པ། བསྡུ་བའི་དངློས་པློ་བཞི་དང་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་གི་གས་ཤིག་སྟེ་མ་དག་

པའི་ཞིང་དུ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སྤློད་པ་ཞིག །

དཀའ་བའི་བརློན་འགྲུས། ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་གི་གས་ཤིག་སྟེ་མ་དག་པའི་ཞིང་དུ་གནས་པའི་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སྤློད་པ་ཞིག །

དཀའ་བའི་ཚུལ་ཁིམས། ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་གི་གས་ཤིག་སྟེ་མ་དག་པའི་ཞིང་དུ་གནས་པའི་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སྤློད་པ་ཞིག །

དཀའ་བའི་བཟློད་པ། ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་གི་གས་ཤིག་སྟེ་མ་དག་པའི་ཞིང་དུ་གནས་པའི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སྤློད་པ་ཞིག །

དཀའ་བའི་ཤེས་རབ། ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་གི་གས་ཤིག་སྟེ་མ་དག་པའི་ཞིང་དུ་གནས་པའི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སྤློད་པ་ཞིག །

དཀའ་བའི་བསམ་གཏན། ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་གི་གས་ཤིག་སྟེ་མ་དག་པའི་ཞིང་དུ་གནས་པའི་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སྤློད་པ་ཞིག །

དཀའ་སྦློང་། ལུས་དཀའ་ལ་སེམས་སྦློང་བ། དབུལ་ཕློངས་རྣམས་ལ་དཀའ་སྦློང་བྱུང་ལུགས་

གསལ་པློར་རློགས།  

དཀའ་མློ། ཁག་པློ། ལས་དློན་དཀའ་མློ།  

དཀའ་ཚད། དཀའ་སྟངས་སམ། དཀའ་ཚུལ། ལས་དློན་དཀའ་ཚད་ཇི་འདྲ་འདུག །

དཀའ་ཚེགས། ངལ་དུབ་བམ་ཁག་པློ། དཀའ་ཚེགས་ལ་མ་འཛེམས་པ། དཀའ་ཚེགས་གཅིག་ཐློག་

ཉིས་བརེགས་ཐུག་པ། ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས་ཀིས་དཀའ་ཚེགས་བསལ།  

དཀའ་བཞི། གློང་དུ་དཀའ་ཆེན་བཞི་ཞེས་པའི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས།  

དཀའ་ཟླློག་མ། [མངློན]དབང་ཕྱུག་གི་བཙུན་མློ།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཀའ་བཟླློག་བ་མ། [མངློན]རི་བློ་གངས་ཅན།  

དཀའ་རམས་མཚན་བཏགས། དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཞེས་པའི་འགེལ་བཤད་འློག་ཏུ་གསལ་བ་

ལ་གཟིགས།  

དཀའ་རུག །[རིང]ལག་གཡློར་ཏེ་ལས་རློགས།  

དཀའ་ལས། ① ཁག་པློའི་ལས་ཀ། ② ངལ་དུབ། དཀའ་ལས་མ་བརྒྱབ་པར་ལློངས་སུ་སྤློད་པ། 

དཀའ་ལས་ཆེ་ལ་འབས་བུ་ཆུང་བ། དཀའ་ལས་ཁག་པློ། ③ ཁམས་སྐད་དུ། འཚམས་འདྲིའི་

ཚིག །མགློན་པློ་ཁིམ་དུ་སེབས་པ་དང༌། ལམ་དུ་འཕད་པའི་སྐབས་སུ་ཕན་ཚུན་འཚམས་འདྲི་

སྐབས་འབློད་པའི་སློལ་ཞིག །

དཀའ་སེ་བ། ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད། དཀའ་དཀའ་ལར་རམ། དཀའ་ཙམ། ཐློག་མར་དཀའ་སེ་བའི་ལས་

ཀ་དེ་གློམས་ན་ས་སེ་བ་ཡློང་།  

དཀའ་ཨེ་ཐལ། ཁམས་སྐད་དུ། འཚམས་འདྲིའི་ཚིག །མགློན་པློ་ཁིམ་དུ་སེབས་པ་དང༌། ལམ་དུ་

འཕད་པའི་སྐབས་སུ་ཕན་ཚུན་འཚམས་འདྲི་སྐབས་འབློད་པའི་སློལ་ཞིག །དབིན་སྐད་དུ། 

how are you? ཟེར་བ་དང་དློན་གཅིག །

དཀར། ར་བའི་ཁ་དློག་བཞིའི་ནང་ཚན་དཀར་པློ་སྟེ། སྤིན་དཀར། གངས་དཀར། བལ་དཀར་ཞེས་པ།

དཀར་རྐྱང་། ཚོས་མདློག་གཞན་མ་འདྲེས་པའི་དཀར་པློ། དཀར་པློ་དཀར་རྐྱང་།  

དཀར་སྐྱ། ཁ་དློག་དཀར་ཙམ་ཞིག །

དཀར་སྐྱློང་། ཤ་རུས་ཚིལ་ཁག་སློགས་དམར་རིགས་མ་འདྲེས་ཤིང་། མར་འཆུར་འློ་ཞློ་འབས་རམ་

སློགས་དཀར་རི་དང་། དཀར་སློད་ཁློ་ནར་བརེན་པའི་བཟའ་བཏུང་ལློངས་སྤློད།  

དཀར་ཁུང་། ① ཐློག་ཁུང་ངམ། མཐློངས་ཁུང་། ② སེའུ་ཁུང་།  

དཀར་ཁྱུག་ཁྱུག །འློད་དཀར་པློའི་རྒྱུ་སྟངས། བར་སྣང་དུ་སྐར་མདའ་ཞིག་དཀར་ཁྱུག་ཁྱུག་རྒྱུག་

གིན་འདུག །

དཀར་ཁ། གཞི་དཀར་པློ་ལ་སློ་དམར་སློགས་ཀི་རི་མློ་སྣ་ཚོགས་ཡློད་པ། རས་དཀར་ཁ། ཤློག་བུ་

དཀར་ཁ།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

དཀར་ཁ་མན། རིན་ཆེན་རིགས་ཀི་རྡློ་གནམ་ས་ཁ་སྤློད་ཟེར་བ། རི་མློ་སློ་དཀར་དམར་སློགས་མ་

ངེས་པ་འབྱུང་པློའི་གདློན་སྲུང་།  

དཀར་ཁ་མེན། དཀར་ཕ་མན་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག །

དཀར་ཁི་ནག་སྟློང་། ལུག་ཁི་དང་གནག་ཕྱུགས་སྟློང་། དཀར་ཁི་ནག་སྟློང་ཡློད་པའི་འབློག་ཕྱུག །

དཀར་ཁློམ་མེ། འློད་དང་ཟིལ་པ་སློགས་དྭངས་པའི་རྣམ་པ། ཟླ་འློད་ཕློག་པའི་ཆུ་ཟིལ་དཀར་ཁློམ་མེ།

དཀར་འཁིལ་ལེ་བ། འློད་དཀར་པློ་འཁིལ་ཚུལ། ཟླ་བཀྲག་ལ་བུའི་འློད་དཀར་འཁིལ་ལེ་བ།  

དཀར་འཁྲུངས་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།  

དཀར་གློང་། ཚིལ་ལ་བུའི་རྡློ་དཀར་པློ་ཞིག་སྟེ། འདི་ལ་མིང་གཞན་མཁར་གློང་དང་། ཐུན་རྡློ་སློགས་

སྣ་ཚོགས་ཡློད་ཅིང་། སིན་འདློན། གདློན་བསྐྲད། དུག་ལ་ཕན་ཟེར།  

དཀར་གློང་ལ་བརག་པ། དཀར་གློང་མེས་བསེགས་པའི་སྟེང་དུ་མཆིལ་མ་བག་ནས་གང་བའི་ཚེ་

བཅག་པས་ན་ནས་འབྲུ་གང་ཙམ་ནག་པློར་ཆགས་ན་དུག་ཡློད།  

དཀར་རྒྱན། གཏློར་མའི་མར་རྒྱན།  

དཀར་བརྒྱུད་པ། ཡིག་རིང་འགའ་ཞིག་ཏུ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ལ་དཀར་བརྒྱུད་ཅེས་བིས་པའང་སྣང་།  

དཀར་འགེད། ① ཞློ་འློ་མ་སློགས་ཀི་འགེད། ② བམ་རློ་བདུད་རིར་ཞུ་བ་ལས་ཡར་དཀློན་མཆློག་

སི་ཞུའི་མགློན་ལ་མཆློད་པ་གཅློད་གཞུང་ལས་གསུངས།  

དཀར་ཆ། ① ཁ་དློག་དཀར་པློའི་ཆ་ཤས། ཁང་པའི་དཀར་ཆ་ལེགས་པློ། ② གསང་སགས་གཞུང་དུ་

སྤི་བློའི་དཀར་ཆ་དང་ལེ་བའི་དམར་ཆ་ཞེས་ཁམ་དཀར་པློའམ་བང་སེམས་དཀར་པློ་ལའང་གློ །

དཀར་ཆ་དློད་པློ། འློད་གསལ་བ་དང་ཁམས་དྭངས་བ། ཁང་པ་དེ་དཀར་ཆ་དློད་པློ་ཞིག་འདུག །

དཀར་ཆག །སེ་ཚན་སློ་སློའི་མིང་གི་གློ་རིམ་འཁློད་པའི་ཐློ་ཡིག །དཀར་ཆག་སྒིག་པ། དཔེ་ཆའི་

དཀར་ཆག །དགློན་པའི་དཀར་ཆག །ལྷ་ལན་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཀར་ཆག །

དཀར་ཆག་མཆིམས་ཕུ་མ། བློད་རེ་སད་ན་ལེགས་མཇིང་ཡློན་ཏེ་ཁི་ལེ་སློང་བཙན་སྐབས་བསམ་

ཡས་མཆིམས་ཕུར་བཞུགས་པའི་བཀའ་འགྱུར་དང་། བསྟན་འགྱུར་རྣམས་ཀི་དཀར་ཆག་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བུ་སྟློན་ཆློས་འབྱུང་དང་། མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་རྣམས་ཀིས་འདི་རྒྱ་གར་ནས་བསྒྱུར་བའི་

ཆློས་ཚན་རྣམས་ཀི་དཀར་ཆག་གཉིས་པ་ཡིན་པར་འདློད།  

དཀར་ཆག་ལན་དཀར་མ། བློད་ཀི་བཀའ་བསྟན་གི་དཀར་ཆག་ཐློག་མ། རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེའུ་

བཙན་གིས་ཕློ་བང་སྟློང་ཐང་ལན་དཀར་དུ་བཞུགས་པའི་བཀའ་འགྱུར་ལ་དག་ཐེར་མཛད་ནས་

སྤི་ལློ་༧༨༨པའི་ས་འབྲུག་ལློརབཀློད་པའི་དཀར་ཆག་དང་པློ་ཡིན། བུ་སྟློན་ཆློས་འབྱུང་ལ་

སློགས་པའི་ལློ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ཕལ་ཆེར་ལས“བེེ་རློ་ཙ་ནའི་གིང་དུ་ཆློས་འཆད་པ་ལ་སློགས་

པས་བསྟན་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་དར་བར་བས་ཏེ། འབྲུག་གི་ལློ་ལ་ཕློ་བང་ལན་དཀར་ན་

བཞུགས་པའི་སྟློན་སྒ་སྒྱུར་གི་བནྡེ་དཔལ་བརེགས་དང་། བནྡེ་ཀླུའི་དབང་པློ་ལ་སློགས་པས་

བློད་ཁམས་སུ་དམ་པའི་ཆློས་འགྱུར་རློ་འཚལ་གི་མཚན་བང་བམ་པློ་དང་ཤློ་ལློ་ཀའི་གངས་སུ་

མཆིས་པ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་དཀར་ཆག་ཏུ་བིས་སློ། །”ཞེས་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གི་ལློ་རྒྱུས་

བཤད་པའི་སྐབས་སུ་བཤད། འདིའི་འབྲུག་ལློ་ནི་སྤི་ལློ་༧༨༨པའི་ས་འབྲུག་ལློ་ཡིན་དགློས།  

དཀར་ཆག་འཕང་ཐང་མ། བློད་བཙན་པློའི་སྐབས་སུ་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བའི་བཀའ་བསྟན་ཕློ་བང་

འཕང་ཐང་ནང་དུ་བཞུགས་པ་རྣམས་ཀི་དཀར་ཆག་ཡིན། དཀར་ཆག་འདི་རློམ་པའི་དུས་ནི་

བློད་རྒྱལ་ཁི་རལ་པ་ཅན་གི་དུས་ཡིན་པ་དཀར་ཆག་དེའི་མཇུག་ཏུ་གསལ།  

དཀར་ཆག་སློང་འགེམས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་directory tree ཟེར།  

དཀར་ཆག་མ་ལག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་directory system ཟེར།  

དཀར་ཆགས་ན། [ཡུལ]དཀར་འདློན་བས་པ་བདེན་ན་ཞེས་ཟེར།  

དཀར་ཆབ། རིགས་རྨིང་གདིང་བའི་དློན།  

དཀར་ཆབ་ཆབ། དཀར་མདངས་འཕློ་ཚུལ་ཞིག །གློས་གསར་དཀར་ཆབ་ཆབ་ཅིག་གློན་འདུག །

དཀར་ཆལ། རྡློ་གཅལ།  

དཀར་ཆུ། ① ཞློ་འློ་མར་འཆུར་གི་སྤི་མིང་། རྩྭ་ཆུ་ལེགས་སར་དཀར་ཆུ་བཟང་། ② འབི་ཆུའི་ཆུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

འགློ་ལྷློ་མ་སྟེ། མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་གི་ལྷློ་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡློད།  

དཀར་ཆུང་རྡློ་རིང་། སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་སྣེའུ་ཤང་ཁློངས་བཙན་པློ་ཁི་ལེ་སློང་བཙན་སྐབས་

དཀར་ཆུང་ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་དུས་བཙུགས་པའི་རྡློ་རིང་ཡིན་པ་དང་། དེའི་ལེབས་སུ་

བཙན་པློ་གློང་མ་རྣམས་ཀི་རིང་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་མཛད་པ་དང་དཀློན་མཆློག་གསུམ་གི་

རེན་བཙུགས་པ། གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པ་སློགས་གདུང་རབས་བརྒྱུད་ཀིས་འདི་ལར་

མཛད་པ་འདི་དུས་ནམ་ཡིན་ཡང་མ་ཞིག་པར་ད་ཕིན་ཆད་གདུང་རབས་རེ་རེ་བཞིན་བཙན་པློ་

ཡབ་སས་ཀིས་འདི་བཞིན་དུ་དམ་བཅའློ་ཞེས་སློགས་འཁློད་པ་བཀའ་གཙིགས་ཀི་ཡི་གེ་ཡིན་

འདུག །དཀར་ཆུང་ལྷ་ཁང་ནི་ད་ལ་སངས་རྒྱས་དགློན་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་སྐད།  

དཀར་ཆུང་ཝུ་བ་གདློང་། ལྷ་སའི་ལྷློ་ངློས་སར་རྭ་མ་སང་སངས་རྒྱས་དགློན་པ་ཟེར་བ་ཆགས་ས་

དང་། རྒྱལ་པློ་ཁི་ལེ་སློང་བཙན་གི་དུས་སུ་རྒྱལ་སེ་སྐར་ཆུང་ལྷ་ཁང་བཞེངས་ས་དེ་ཡིན།  

དཀར་ཆེན་དགློན། དབེན་གནས་བམས་པ་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ལྕགས་སྟག་

སྤི་ལློ་༡༧༤༩ལློ་ཡས་མས་ལ་མཚན་སྒློགས་མཁན་པློ་ཡློན་ཏན་གགས་པ་མཆློག་གིས་

གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

རྔ་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

དཀར་ཆློས། གཞན་ལ་ཕན་པའི་བ་བའམ། དགེ་བའི་ཆློས། བདེ་འབས་འཐློབ་བེད་ཀི་དཀར་ཆློས་

བསྒྲུབས་པ།  

དཀར་ཆློས་གིང་དགློན། ངག་རྒྱུན་ལར་ན་གནའ་བློའི་དུས་སུ་རྦ་མི་ཕམ་མགློན་པློ་ཞེས་པས་བཏབ་

པའི་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་རེས་སུ་དགློན་པ་ཉམས་ཆགས་ཕིན་པ་དང་

རིགས་འཛིན་ཆློས་རྒྱལ་གིང་པས་བསྐྱར་གསློ་བས་ནས་གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པར་ཆགས་པར་

བཤད། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལར་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རའུ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད།  

དཀར་འཇམ། ① ཁ་དློག་དཀར་ཞིང་རེག་བ་འཇམ་པ། གློན་པ་དཀར་འཇམ། ② བདེ་འཇགས། 

ཡུལ་ལུང་འཇམ་ཡུག་གཅིག་ཏུ་བདེ་བར་གནས།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཀར་བརིད་སགས་ཁང་། མིང་ཡློངས་རློགས་ལ་དཀར་བརིད་སགས་ཁང་རྣམ་གློལ་པདྨ་གིང་

ཞེས་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ནང་བང་བདག་བཀྲ་ཤིས་སྟློབས་རྒྱལ་གི་སློབ་མ་གྲུབ་དབང་

པདྨ་མཐུ་སྟློབས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

དཀར་ཉེ། བློ་དཀར་བའི་ཉེ་བའམ། མཛའ་གློགས། དཀར་ཉེ་ལློས་བཅས་ལ་སྟློན་ཆེན་གཏློང་བ།  

དཀར་ཏློག་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།  

དཀར་རགས་རྒྱག། ལློ་གསར་གཏློང་སྐབས་བཀྲ་ཤིས་པའི་རགས་སུ་རམ་པས་རྒྱུ་བས་ནས་སློ་

དང་སེའུ་ཁུང་གང་སློགས་ལ་མཛུབ་མློས་མཐེབ་བསྣན་གིས་བཀྲ་ཤིས་རི་མློ་དང་མ་ཎི་ཡིག་

དྲུག་སློགས་ལ་པ་བཀློད་ཚུལ་ཞིག །ད་ལློ་ཐབ་ཚང་ནང་བཀྲ་ཤིས་རགས་བརྒྱད་ཚང་བའི་

དཀར་རགས་བརྒྱབ་ན་རེན་འབེལ་བཟང་བར་འདུག་ཞེས་པ།  

དཀར་སྟློན། ཤ་ཁག་མ་འདྲེས་པའི་དཀར་ཟས་ཀི་སྟློན་མློ།  

དཀར་ཐང་བཀློལ། སྨྱུང་གནས་ཆློ་ག་ཆ་གཅིག་རློགས་པའི་ཉིན་དེར་བཟའ་བཏུང་གཞན་གི་སྣ་

འདྲེན་ཏུ་བཏུང་ཡས་སུ་ཆུ་གང་མློ་ནང་དུ་རམ་པ་དང་། འཆུར་བ་བཏབ་སྟེ་ཐབ་ལ་བསྐློལ་བའི་

ཐུག་པ་ལ་ཟེར།  

དཀར་ཐང་མར་ཁུའི་མཚོ་མློ། སློག་སྐད་དུ་བློ་རློ་ཆུ་འགག་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་སྐད།  

དཀར་ཐབ། སྟེང་དུ་ཤ་བཙོས་པ་དང་བརྔློས་པ་སློགས་མི་ཆློག་པའི་ཐབ་ལ་ཟེར་བ་སྟེ། མི་ཚེ་གཅིག་

རིང་ཤ་ཟ་བ་སངས་པའི་རབ་བྱུང་རྣམས་ཀི་མེ་ཐབ་ཀི་མིང་།  

དཀར་ཐིག །① ཁང་པའི་ཕི་ནང་ལ་ས་དཀར་སློགས་ཀིས་དཀར་ཐིག་བཏབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་

ལེགས་མཚོན་བེད་ཀི་རི་མློ། ཁློམ་གཞུང་དུ་དཀར་ཐིག་འཐེན་པ། ② རི་མློ་དཀར་པློ་སློར་སློར།  

དཀར་ཐིགས། དགེ་སྒྲུབ་ཀི་བ་བར་འབུལ་བའི་མར་མེའི་ཞལ་འདེབས། ལྷ་ཁང་གི་མཆློད་མེར་

དཀར་ཐིགས་བརྒྱབ་པ།  

དཀར་དུང་ལྷ་ཁང་། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་པའི་ནང་ཙམ་ནས་ལྷ་ཁང་འདི་བཞེངས་ཡློད་པར་བཤད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་དུ་པུ་རངས་རྒྱལ་པློ་རིམ་བློན་གི་མཆློད་ཁང་གལ་ཆེ་ཤློས་ཡིན། 

དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་མཇུག་ཙམ་དུ་སློག་པློ་དགའ་ལན་ཚེ་དབང་གིས་དགེ་ལུགས་པར་

བསྒྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་པུ་རངས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

དཀར་དུམ་གནམ་གི་ཁྱུང་རློང་། མངའ་རིས་གུང་ཐང་རྒྱལ་པློ་འབུམ་ལེ་མགློན་[རབ་བྱུང་བཞི་པའི་

ཆུ་གང་༡༢༥༣ལློ་ནས་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ལྕགས་འབྲུག༡༢༨༠ ལློའི་བར]གིས་རང་ཉིད་ཀི་

མངའ་ཁློངས་རྣམས་སུ་མཁར་རློང་བཅུ་བཞིསྤི་ལློ་ ༡ དཀར་དུམ་གནམ་གི་ཁྱུང་རློང་། ༢ བ་

རི་རྣམ་རྒྱལ་ཐར་པློ ༣ གློ་བློ་སྟློད་ནི་རི་གཡའ་རློང་དཀར་པློ ༤ གཙང་རློང་བ་ཕློའི་ཟེར་བ། 

༥ གློ་བློ་སྨད་ཕུན་སིན་རློང་། ༦ དློལ་པློའི་ཡི་གེ་དྲུག་མ། ༧ ལ་སྟློད་ལ་རུའི་ཁ་རློང་། ༨ ལ་

སྟློད་ལྷློ་ཁུན་ཚོ་གད་རློང་ལ ༩ རག་མའི་གད་ནློན་ཐར་པློ་། ༡༠ སྐྱིད་རློང་སེང་གེ་རློང་། ༡༡ 

བལ་པློ་རློང་གི་རློང་དམར། ༡༢ སྙི་ཤང་བློང་ཚོགས་གནམ་གི་ཀ་བ། ༡༣ནུབ་ར་རློད་ཀི་བག་

རློང་། ༡༤ ཆུ་དབར་རློང་ཆུང་འཛུམ་ཤློར་བཅས་བརིགས་པའི་གས་ཤིག་ཡིན།  

དཀར་དུས། དབར་དུས་དཀར་ཆུ་བཟང་སྐབས། ཆར་ཆུ་འབེལ་པློ་བྱུང་བས་དཀར་དུས་བཟང་།  

དཀར་རྡློར། རབ་བྱུང་དང་ཁིམ་པ་ཆློས་དད་ཅན་རྣམས་ཀིས་ཟས་རིགས་ལ་ཤ་ཚིལ། སློ་ང་། རུས་

པ་སློགས་མ་འདྲེས་པའི་ཟས་རིགས་རྣམས་ཀི་རྡློར་ལ་འཆུར་བ་དང་། སློ་ཚལ། ཤིང་ཏློག་

བཅས་བཏབ་པ་རྣམས་ཀི་སྤི་མིང་ཡིན།  

དཀར་ལན། [མངློན]① ཟླ་བ། ② ཁབ་འཇུག །

དཀར་ལློམ། དབར་དུས་བ་སྤྲུལ་རྣམས་འབློག་ཁུལ་དུ་སློང་མློར་ཕེབས་པའི་མིང་།  

དཀར་སྡུད་པ། འབློག་ཁུལ་དུ་ཕིན་ནས་མར་འཆུར་གི་ཁལ་སྡུད་མཁན།  

དཀར་སེར། དཀར་ཡློལ་ལམ་གུ་གུ་ཤ་ལས་བཟློས་པའི་སེར་མ།  

དཀར་མདངས། ཚོས་གཞི་དཀར་པློའི་མདངས། མཚན་མློའི་ཟླ་བ་དཀར་མདངས་ཅན།  

དཀར་འདེམ་དགློན། མིང་གཞན་དཀར་འདེམ་ཐེག་ཆེན་གིང་ཟེར། སྤི་ལློའི་དུས་རབ་བཅུ་གསུམ་

པའི་འགློ་ཙམ་ན་འགློ་མགློན་དུང་མཚོ་རལ་པ་ཞེས་པས་ཕག་བཏབ། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་

སྐབས་སུ་སློག་པློ་ཇུན་གར་པའི་དམག་གིས་གནློད་སྐྱློན་ཐེབས། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལུག་སྤི་ལློ་༡༨༡༡ ལློར་རྭ་སྒེངས་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པའི་ཡློངས་འཛིན་ཆློས་དཔློན་བསྟན་འཛིན་

ཡར་འཕེལ་གིས་དགློན་པ་ཉམས་གསློ་གནང་ཞིང་གློང་ས་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་མཆློག་ལ་

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ཆློག་མཆན་ཞུས་ཀང་བཀའ་ལུང་མ་ཐློབ་པར་གྲུབ་

མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་རང་སློར་གནས་པར་བྱུང་། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་

ནག་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

དཀར་མདློག་ཅན། [མངློན]དངུལ།  

དཀར་འདློན། ① ཚྭ་དང་ས་སྐྱ་ལ་བརེན་ནས་རླུང་ནད་བཅློས་ཐབས་ཤིག །② ནག་མེད་ཉེས་འགེལ་

བས་པ་རྣམས་མཐའ་གསལ་བྱུང་སྟེ་དཀར་འདློན་བེད་པ།  

དཀར་འདློན་དཔང་རགས། ནག་ཉེས་མེད་པར་སྒིམ་བཟང་པའི་དཔང་རག་ཡི་གེ།  

དཀར་ནག །① ཁ་དློག་དཀར་ནག །དཀར་ནག་འདྲེས་མ། དཀར་ནག་མཚམས་གསལ། ② དགེ་

སིག་གམ་བདེན་རྫུན། དཀར་ནག་ཕིན་ཅི་སློག་པ། དཀར་ནག་ཤན་འབེད། དཀར་ནག་གློ་

ལློག །དཀར་ནག་བདའ་འདེད། ཁ་འློ་མ་ལས་དཀར། ཁློག་ཚེར་མ་ལས་ནག །

དཀར་ནག་ཁ་གསུམ། ① ཚོས་གཞི་དཀར་ནག་ཁ་གསུམ། ② སར་བློད་ཀི་ཁིམས་ཡིག་ནང་ཆད་

པ་ལྕི་ཡང་དུ་གཏློང་བའི་རིམ་པ་རབ་འབིང་ཐ་གསུམ་མམ། ལྕི་ཡང་བར་གསུམ། སིག་ཉེས་

དཀར་ནག་ཁ་གསུམ་ལ་གཞིགས་ནས་ཆད་པ་དཀར་ནག་ཁ་གསུམ་གཏློང་བ།  

དཀར་ནག་གློ་ལློག །ཡིན་པ་མིན་པར་བཤད་པ་དང་མིན་པ་ཡིན་པར་བཤད་པའི་དློན།  

དཀར་ནག་མཉམ་བསེས། བཟང་ངན་དབེ་མེད་ཐམས་ཅད་འདྲ་མཉམ་དུ་ལ་བ།  

དཀར་ནག་ཕིན་ཅི་ལློག་པ། བདེན་པ་ལ་རྫུན་མ་དང་། རྫུན་པ་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པའི་ལས།  

དཀར་ནག་དབེར་མེད། བཟང་ངན་ཐམས་ཅད་གལ་གཅིག་ཏུ་བཀློད་པ།  

དཀར་ནག་རིས་ཁ། ར་ལུག་དང་འབི་གཡག་གི་གངས་ཀ་དང་། ཤེ་བམ་སློགས་ཀི་རིས་ཐློ།  

དཀར་ནག་མཚམས། ནུ་མ་གཡས་ནས་གཡློན་བར་ཐིག་གིས་སྦྲེལ་བའི་བར་རམ་དཀིལ་གི་

གནས་དེའློ། །

དཀར་ནག་ཤན་འབེད་པ། ལེགས་ཉེས་གསལ་པློ་ཕེ་བ།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

དཀར་ནག་སེར་གསུམ། ཁ་དློག་དཀར་ནག་སེར་གསུམ། ཡང་ན་དཀར་རུ། ནག་རུ། སེར་ར་གསུམ།  

དཀར་ནག་གསལ་འབེད། སུ་བདེན་དང་སུ་རྫུན་དབེ་བ་གསལ་པློར་ཕེ་པ།  

དཀར་སྣང་། ① འློད་དཀར་པློའི་སྣང་བ། ② དགའ་སེམས།  

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

དབིན་སྐད་དུ་whiteboard ཟེར།  

དཀར་པང་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 the whiteboard ཟེར།  

དཀར་པློ། ① ཁ་དློག་མིང་། ཁ་བ་ལ་བུའི་མདློག །ར་དཀར། པད་དཀར། གློས་དཀར། ② སྦློར་བ་

ཉེར་བདུན་གི་ནང་གསེས་ཤིག །③ [མངློན]༡ ས་སྦྲུལ་ལློ། ༢ གཟའ་པ་སངས། ④ ཕྱུགས་ཀི་

ཧློན་ནད་འགློག་སྨན། སྤི་ ⑤ དགེ་བ་དང་། བདེན་པ་དང་། སིག་ཉེས་མེད་པ། ལས་དཀར་པློ། 

བསམ་པ་དཀར་པློ། མི་དཀར་པློར་ཞྭ་མློ་ནག་པློ་མ་སྐློན། དཀར་པློ་དཀར་སར་ཐློན་པ།  

དཀར་པློ་དགློན། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་དུས་སུ་དཀར་པློ་སགས་རམ་པས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་

དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་བ་ཡན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

དཀར་པློ་ཁ་ལློག །འབི་ལ་འློ་མ་ཉུང་ངུ་ལས་མེད་པ་དང་། འློ་མ་རྒྱུན་དུ་རུལ་བའམ་ལད་པ། ཞློ་མི་

ཆགས་པ། འློ་མ་མང་རུང་མར་ཉུང་ངུ་ལས་མི་ལློན་པ་སློགས་ལ་ཟེར། དེའི་བཅློས་ཀ་ལ་འློ་

མའི་ནང་དུ་བིན་རེན་བླུགས་པ་དང་། བདུག་རས་སློགས་བདུག་སློལ་ཡློད།  

དཀར་པློ་ཆིག་ཐུབ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ཞིང་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་

སིན་ནད་སེལ། དུག་ནད་སྡུད། གག་ལྷློག་དང་། ཕློ་བའི་གང་ཐབས་འཇློམས།  

དཀར་པློ་ཆློས་ལུང་། གཙང་སྟློད་རྒྱལ་རེ་ཁུལ་འབྲུག་ར་ལུང་དང་ཉེ་བར་རྒྱལ་བ་ལློ་རས་པ་གགས་

པ་དབང་ཕྱུག་གིས་དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུ་ང་བཞི་པ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་གང་སྤི་ལློ་༡༢༤༡ 

ལློར་ཕག་བཏབ་པའི་དགློན་པ་ཞིག་དང་།  

དཀར་པློ་ཐང་། སློག་པློ་ཨ་རིག་གི་ཆར་ཡློད་པའི་ཐང་ཆེན་པློ་ཞིག་སྟེ་དེ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་བསློད་ནམས་

རྒྱ་མཚོ་སློག་ཡུལ་དུ་ཕེབས་སྐབས་དང་། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་པེ་ཅིང་དུ་ཕེབས་སྐབས་



  360  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལམ་རྒྱུད་དེར་འཁེལ་བས་གཉིས་ཀས་དེར་ཡློད་པའི་བཞུགས་ཁིའི་སྟེང་ནས་མང་ཚོགས་ལ་

ཆློས་འབེལ་གནང་ལུགས་རྣམ་པ་གཉིས་རྣམ་ཐར་ནང་དུ་གསལ།  

དཀར་པློ་དུང་སྐྱློང་། ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་ཀི་གས་ཤིག །

དཀར་པློ་རྣམ་པར་མཐློང་བའི་ས། ཉན་ཐློས་ཀི་ཚོགས་ལམ་སྟེ་རྣམ་བང་གི་ཆློས་དཀར་པློ་དང་པློར་

མཐློང་བའི་ལམ་སྟེ་ཐེག་དམན་ས་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་ཞིག །

དཀར་པློ་གདློང་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།  

དཀར་པློ་རྣམ་གསུམ། ས་སྐྱ་གློང་མ་ལྔའི་ནང་ནས། ཀུན་དགའ་སྙིང་པློ་དང་། བསློད་ནམས་རེ་མློ། 

གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གསུམ་སྟེ་དེ་དག་གི་དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་ལས་རབ་བྱུང་གི་སློམ་པ་མ་

བཞེས་པར་རས་དཀར་གློན་པས་མིང་དེ་ལར་གགས།  

དཀར་པློ་ཕློགས་བརྒྱད། ས་ག་ཟླ་བའི་སྨྱུང་གནས་སྲུང་ཚུལ་གི་ཁད་པར་ཞིག །

དཀར་པློ་སལ་རྒྱབ། རྡློ་སྨན་གི་རིགས་དབིབས་སལ་པའི་རྒྱབ་ཀི་འབྲུམ་པ་དང་འདྲ་བ་ཞིག་སྟེ། རློ་

མངར་ལ་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རུས་པ་ཆག་པ་སྦློར། ཆུ་སེར་འཕུལ་འདྲེན་བེད།  

དཀར་པློ་བཟང་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་གང་ཡིན་མ་གསལ། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མཚོ་སྣ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

དཀར་པློ་ཡར་འདྲེན། བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་རི་ཤློའི་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། དཀར་པློ་ཡར་འདྲེན་ནི། རི་ཤློའི་གབ་མིང་སྟེ། ངེས་ཚིག་

ནི་སྣློད་མཁིས་རྒྱས་པའི་ནད་རྣམས་གེན་དུ་འདྲེན་ཅིང་སྐྱུག་པར་བེད་ནུས་པས་ན་དཔེ་རི་ཤློ་

དེད་དཔློན་དཀར་པློ་ཡར་འདྲེན་གི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པའློ། །ཞེས་དང་། ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡློ་

རེས། དཀར་པློ་ཡར་འདྲེན་དགེ་འདུན་སྐྱེས། འདྲེན་གི་གཙོ་བློ་སྐྱུག་སྨན་མཆློག །དློན་གཅིག་

རི་ཤློའི་མིང་ཡིན་ནློ ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ།  

དཀར་པློ་རི་ཁློད། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ལ་མཚོ་ཤར་སྐུ་འབུམ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

དཀར་པློའི་ཆློས་བཞི། སློག་གམ་ཐ་ན་བཞད་གད་ཀི་ཕིར་ཡང་ཤེས་བཞིན་དུ་རྫུན་མི་སྨྲ་བ་དང་། 

སེམས་ཅན་ལ་གཡློ་སྒྱུར་མེད་པར་བསམ་པ་དྲང་པློར་གནས་པ། སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སྟློན་པའི་

འདུ་ཤེས་སྐྱེད་ཅིང་དློན་གནས་ཀི་བསགས་པ་བརློད་པ། གདུལ་བ་རྣམས་ཉི་ཚེ་བའི་ཐེག་པར་

མི་འདློར་བར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་འཛིན་དུ་འཇུག་པ།  

དཀར་པློའི་ཕློགས་དར། ཉི་མའི་འློད་སྣང་གིས་དཀར་གསལ་ཡློད་པའི་ཕློགས་ཏེ་ཆློས་ལ་དགའ་

བའི་ལྷ་དང་མིའི་རིགས་ཀི་སྟློབས་ཤུགས་དར་རྒྱས་ཡློད་པ།  

དཀར་པློའི་ལས་འབེལ། ཆློས་སམ་ལས་དགེ་བ་གསློག་པའི་འབེལ་བ།  

དཀར་སྤུའི་ཐློབ་འབས། མར་དང་། འློ་མ། ཞློ་སློགས་དཀར་རིགས་དང་། པགས་རིགས་བཅས་ཀི་

ཡློང་འབབ།  

དཀར་སྤད། འློ་མ་དང་ཞློ་སློགས་བླུག་སྣློད།  

དཀར་སྤང་། མར་འཆུར་སློགས་སློང་མཁན།  

དཀར་སྤློ། སྟློན་ཆེན་སྐབས་བཤམ་རྒྱུའི་སྣུམ་བསེགས་ཁ་ཟས།  

དཀར་སྤློ་སློམ་འབུལ། མི་རེ་རེའི་མདུན་དུ་བསྒིགས་མི་དགློས་པར་སྤི་ཐློག་ཏུ་སྤུངས་ནས་འབུལ་བ།

དཀར་ཕིག །ཕློགས་གཅིག་ལ་མ་གཏློགས་རིག་པ་མེད་ལ་ཐློག་ཡློད་པའི་ཁང་པ།  

དཀར་ཕུད། འབློག་པས་ལྷ་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་མར་འཆུར་འློ་ཞློ་སློགས་གསར་པ།  

དཀར་ཕློགས། ①  དགེ་བའི་ཕློགས། ② ཡར་ངློའི་ཚེས་གཅིག་ནས་བཅློ་ལྔའི་བར་ཟླ་བའི་དཀར་

ཆ་ཡར་འཕེལ་བའི་དུས། དཀར་ཕློགས་ཀི་གལ་ཚེས་དགེ་བར་བིས།  

དཀར་ཕློགས་ཀི་ལྷ། ཆློས་ལ་དགའ་བའི་འཇིག་རེན་པའི་ལྷ་རྣམས།  

དཀར་ཕློགས་ལ་དགའ་བའི་འབྱུང་པློ། སྤིར་འབྱུང་པློ་ནི་རིགས་བསྡུ་བའི་དབང་དུ་བས་ན། སེ་

བརྒྱད་ཀི་ནང་དུ་འདུས་ཤིང་། དེ་ལ་དཀར་ཕློགས་ཏེ་ཆློས་ལ་དགའ་བ་དང་། ནག་ཕློགས་ཏེ་

མི་དགེ་བ་ལ་དགའ་བའི་འབྱུང་པློ་སྟེ་རིགས་གཉིས་སུ་འདུས།  

དཀར་བ། ① དགའ་བ། མེས་རྒྱལ་ལ་བློ་དཀར་བ། ཆློས་ལ་བློ་དཀར་བ། ② མདློག་དཀར་པློ་དང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཅིག །

དཀར་བུ། [བརྡ་རིང་།] ཞིང་སློགས་ཆུ་དྲངས་ཡུལ་གི་ར་བུའི་མིང་། རྒྱལ་པློ་བཀའ་ཐང་ལས། དེ་

ནས་ཀླུ་དང་བཙན་གིས་དབང་བས་ཏེ། ཡུལ་གི་མིང་ལ་བློད་ཁམས་གིང་དགུར་བཏགས། ས་

རགས་དཀར་བུ་ཆུ་ལ་སྤློད་པ་བྱུང་། ཞེས་པ་ལ་བུ།  

དཀར་བྱུག་པ། ① ཁང་པར་ས་དཀར་བྱུག་པ། ② གཏློར་མ་ལ་མར་ཁུ་བྱུག་པ།  

དཀར་འབམས། དཀར་པློས་རྒྱ་ཆེར་ཁབ་པ། ས་གཞི་ཀུན་ཁ་བས་དཀར་འབམས་སུ་ཁབ་འདུག །

དཀར་མི། ① མནའ་སྐྱེལ་མཁན། ② བློ་ཉེ་བའི་མི།  

དཀར་མི་རྒྱུས་དཀར་གཅིག །བློད་ས་གནས་ཀི་ཁིམས་ཁང་དུ་ཞུ་གཏུགས་བེད་སྐབས་ཞུ་གཏུགས་

བེད་མི་ཧམ་ཤེད་ཅན་རྣམས་མནའ་བསྐྱལ་དགློས་པས། དེའི་སྐབས་མནའ་སྐྱེལ་མིའི་ཕློགས་

ནས་རྒྱུས་ཅན་གི་མི་གཅིག་ཡློང་དགློས་པ་དེ་ལ་ཟེར།  

དཀར་མིན། ① དཀར་པློའི་ལློག་ཕློགས། ② སིག་པ། རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དཀར་མིན་ལས་དེ་སློངས།  

དཀར་མེ། མར་མེ་དང་དློན་གཅིག །མཆློད་མེ།  

དཀར་མེ་བསློ་ཞུ། ཕུང་པློ་འདློན་པའི་ས་ཉིན་མཆློད་སྤིན་དང་བསློ་རེན་འབུལ་སློལ།  

དཀར་མེ་བལམ། [ལས་ཚིག] མར་མེ་ལ་མེ་སྒློན་པའི་དློན། མུན་པ་བསལ་བ་ལ་དཀར་མེ་བལམ་

དགློས། མདངས་དགློང་ངས་དཀར་མེ་བལམས་ནས་དཔེ་ཆ་བལས་པ་ཡིན། ལ་བུ།  

དཀར་མློ། མདློག་དཀར་པློ་དང་གཅིག །

དཀར་མློ་གློས་གཅིག་མ། ལྷ་དབང་ཕྱུག་གི་བཙུན་མློ་ཞིག །

དཀར་མློ་གེ་འགག །ལུག་གི་མིད་པ་འགག་ནས་མྱུར་དུ་འཆི་བའི་འགློས་ནད་ཅིག །

དཀར་མློ་ཆེན་མློ། ལྷ་མློ་དབངས་ཅན་མའམ་གློས་དཀར་མློ་གཉིས་ཀར་གློ་རྒྱུ་ཡློད།  

དཀར་མློ་ཉི་ཟླ། དཀར་མློ་ཉི་ཟླ་ལྕམ་སིང་གཉིས་ཞེས་ས་སྐྱ་བའི་བསྟེན་གསློལ་གནང་བའི་ལྷ་མློ་མི་

སིང་གཉིས།  

དཀར་མློ་རི་ཁློད། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་བག་གཡབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

དཀར་མློ་གསང་ཆེན་དགློན། མིང་གཞན་དཀར་མློ་གསང་ཆེན་སྒྲུབ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་གིང་ཞེས་

ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༩༢༧ ལློར་རེ་འཇམ་དབངས་མཁེན་རབ་ཀིས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གད་པ་སུམ་

མདློ་རློང་[ཐུན་ཏེ་རློང་]ཁློངས་སུ་ཡློད།  

དཀར་དམར། ཁ་དློག་དཀར་པློ་དང་དམར་པློ།  

དཀར་དམར་ཚོན་གི་མེ་ཏློག་ཡིན། ཐང་ག་དང་ལེབས་རིས་ཀི་སྟེང་དུ་མེ་ཏློག་མང་ཆེ་བ་དཀར་པློ་

ལ་དམར་པློས་མདངས་བརྒྱབ་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་ལར་མཛེས་པའི་ཚོན་དུ་གགས།  

དཀར་རི། ① ཚོན་རི་དཀར་པློ། ② ཁང་པ་སློགས་ལ་རི་བྱུག་རྒྱུའི་ས་དཀར་ཏེ། རློ་མངར་བསྐ། 

ནུས་པས་ཤ་རུས་ལ་ཞེན་པའི་ནད་འགློག་པར་ནུས། ③ གནག་ཕྱུགས་ལ་གློ་ནད་དང་ཧློན་

ནད་ཕློག་སྐབས་ནད་ཕློག་ཟིན་པའི་ཕྱུགས་ཁ་ཆུང་ཞིག་གི་ཁག་དང་། རི་བློང་གི་ཁག་མཉམ་དུ་

བསེས་ཏེ། ནད་མ་ཕློག་པའི་གནག་ཕྱུགས་རྣམས་ནད་ཡང་བ་དང་། ཐར་ཐུར་པའི་ཆེད་དུ་སྟེར་

རྒྱུའི་འགློག་སྨན་ཞིག །④ གཏློར་མ་ལ་བྱུག་རྒྱུའི་མར་ཁུ།  

དཀར་རིས། སྐར་རིས་དང་གཅིག །

དཀར་རིས་པ། ཐུགས་སྤློ་ཆེན་པློ་གཏློང་སྐབས་དཀར་ཡློལ་ཁློ་ན་བདག་པློ་རྒྱག་མཁན།  

དཀར་གཙང་། མདློག་དཀར་པློ་དྲི་མ་མེད་པ། ཁ་བཏགས་དཀར་གཙང་། གློན་པ་དཀར་གཙང་།  

དཀར་བརེགས། ཁལ་ཕྱུགས་ཀི་ས་འློག་ཏུ་རྒྱག་བའི་རེ་སྣམ་གི་རྒྱབ་ལན་ཕིང་པའི་ཁེབས་ཤིག །

དཀར་མཛའ་རི་ཁློད། མིང་གཞན་ཇློ་སང་རི་ཁློད་ཟེར། མདློ་མཁེན་བརེ་ཡེ་ཤེས་རྡློ་རེས་བཏབ། 

དུས་ཚོད་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

དར་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

དཀར་མཛེས། ① ཁ་མདློག་དཀར་ཞིང་མཛེས་པ། ② རློང་ཞིག་གི་ས་མིང་། སར་ཧློར་ཁློག་ལྔའི་

ནང་གསེས་ད་ལ་སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་བང་

ངློས་ཀི་ཟླ་ཆུའི་རྒྱུད་དུ་ཡློད། གནའ་དུས་ཀི་ཡིག་ཆ་རྣམས་སུ་ག་མཛེ་ཞེས་བིས་འདུག །

དཀར་མཛེས་དགློན། འདིར་ཡིག་རིང་ཁག་ན་ག་མཛེ་དགློན་ཞེས་བིས་འདུག །རབ་བྱུང་བཅུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཅིག་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༦༦༢ཧློར་ཆློས་རེ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། དགློན་པ་འདི་ལ་ནག་ཚང་རི་ཁློད་དང་། ལམ་བག་རི་ཁློད། བག་

དཀར་ཇློ་མློ་རི་ཁློད། དགའ་ལན་ཇློ་མློ་གིང་སློགས་ཀང་དཀར་མཛེས་དགློན་པའི་ཁློངས་

གཏློགས་ཡིན། བག་དཀར་ཇློ་མློ་རི་ཁློད་ནས་བཟློས་པའི་དགེ་མ་ཟླ་ཤེལ་ཞེས་པའི་ཕློ་སྨན་

ཞིག་ཡློད་པ་ཁམས་ཕློགས་སུ་སྐད་གགས་ཆེན་པློ་ཡློད་པ་རེད། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཀར་མཛེས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ། བློད་ཁམས་ཀི་ཤར་མཐའ་དང་། སི་ཁློན་ནུབ་རྒྱུད་དུ་

ཡློད། ༡༩༥༠ལློའི་ཟླ་བ་༡༢ཚེས་༢༥ཉིན་ཤིས་ཁམས་ཞིང་ཆེན་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ལློངས་

བཙུགས་ཤིང་། ༡༩༥༥ལློར་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དུ་བསྒྱུར། དེའི་ཁློངས་

སུ་དར་མདློ་དང་། བག་འགློ། དཀར་མཛེས། ཉག་རློང་། དཔལ་ཡུལ། སེ་དགེ། སེར་ཤུལ། 

གསེར་ཐར། ལྕགས་ཟམ། རློང་བག །བརྒྱད་ཟུར། ཉག་ཆུ། རའུ། ལི་ཐང་། ཕག་ཕེང་། འདབ་

པ། འབའ་ཐང་། སེ་རློང་བཅས་རློང་བཅློ་བརྒྱད་ཡློད། རང་སྐྱློང་ཁུལ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་

དེ་དར་མདློ་ལ་ཡློད།  

དཀར་འཛིན། [མངློན]ནུ་མ།  

དཀར་འཛོམ་ལ། དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་སེ་རློང་རློང་གི་ལ་ཞིག །

དཀར་ཞློད། འློ་མ།  

དཀར་ཟལ། དཀར་ཁ། བ་གང་དཀར་ཟལ།  

དཀར་ཟས། ཤ་རིགས་མ་འདྲེས་པའི་ཟས།  

དཀར་ཟླ། ① ཟླ་དཀར། ② བློད་ཟླ་ལྔ་པ།  

དཀར་འློད། [མངློན]སིན་བུ་མེ་ཁེར།  

དཀར་ཡག་གངས། [ཚིག་རྒྱན]གངས་རིའི་ཚིག་རྒྱན་སྟེ། སྙན་ངག་གི་སྐབས་སུ་དཀར་ཡག་

གངས་དང་གངས་དཀར་ཡག་གང་བདེ་སྦར་ཆློག །

དཀར་ཡློལ། ཇ་འཐུང་སྣློད་ཟ་མ་ཟ་ས་ལ་དཀར་ཡློལ་ཆེ་བ་ཟེར། དཀར་པློའི་ཡློལ་གློ །དཀར་ཡློལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཆ་གཅིག །དཀར་ཡློལ་རིང་མ།  

དཀར་ཡློལ་བཀྲ་ཤིས་རགས་བརྒྱད། དཀར་ཡློལ་ངློ་ལ་བཀྲ་ཤིས་རགས་བརྒྱད་ཀ་ིར་ིམློ་ཡློད་པའ་ིམིང་།

དཀར་ཡློལ་ཁ་སེར། མངར་ཆའི་རིགས་བཤམ་ས་ལ་དཀར་ཡློལ་ཁ་སེར་ཟེར་རློ།  

དཀར་ཡློལ་ཇ་མདློག །དཀར་ཡློལ་གི་མདློག་ཇ་ཡི་ཁུ་བ་དང་འདྲ་བ་ཞིག་གི་མིང་།  

དཀར་ཡློལ་རྡློ་རི། དཀར་ཡློལ་ལ་བྱུག་བའི་རི།  

དཀར་ཡློལ་ནས་འབྲུ་ཅན། ཇ་འཐུང་སྣློད་ཀི་དཀར་ཡློལ་ངློ་ལ་ནས་འབྲུའི་རི་མློ་དློད་པ་ཞིག །

དཀར་ཡློལ་འབྲུག་མ། དཀར་ཡློལ་ངློ་ལ་འབྲུག་གི་རི་མློ་དློད་པ་ཞིག །

དཀར་ཡློལ་ཡུ་རིང་། སར་བློད་ཀི་བ་དཔློན་སློགས་ལ་ཇ་འདྲེན་སྣློད་ཀི་དཀར་ཡློལ་ཡུ་བ་རིང་པློ་ཞིག །

དཀར་གཡའ། གཤའ་དཀར་གི་རི། ཟངས་ལ་དཀར་གཡའ་གཏློང་བ།  

དཀར་གཡེང་། [རིང]བཟང་ངན་དབེ་འབེད།  

དཀར་རག །ཁང་པ་སློགས་ལ་བྱུག་རྒྱུའི་ག་དཀར།  

དཀར་རིགས། མར་འཆུར་འློ་ཞློ་སློགས།  

དཀར་རུ། ① འབློག་པའི་རེ་ཕར་ཁ་བློ་དང་། ཐིག་གུ་ཁ་བློ་སློགས་ཀི་རྒྱུ་ཆ་རིད་སྐུད་དཀར་ནག་

གཉིས་རྐྱ་ཡློད་པའི་དཀར་པློ་ལ་དཀར་རུ་ཟེར། ② ལུག་གི་ཁྱུ།  

དཀར་ལ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༩༨༠ལློར་པཎ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པ་ཆློས་

ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས་དགློན་ས་གཟིགས། དེའི་ཕི་ལློ་སྤི་ལློ་༡༩༨༡ ལློར་ཨ་མཆློད་རྔ་པ་བློ་

བཟང་འཕིན་ལས་ཀིས་འགན་ཁུར་ནས་དགློན་པའི་བཞེངས་རྒྱུ་ལས་འགློ་བཙུགས། གྲུབ་

མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆབ་ཆབ་རློང་[གུང་ཧློ་

རློང་] ཁློངས་སུ་ཡློད།  

དཀར་ལ་ལྷ་མཚོ། མཚོ་ཞིག །མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་

རྨ་སྟློད་རློང་དུ་ཡློད།  

དཀར་ལམ་མེ། ཁ་དློག་ཤིན་ཏུ་དཀར་བའི་ཚུལ། ཟླ་ཟེར་ཕློག་པའི་གངས་རི་དཀར་ལམ་མེར་གསལ།

དཀར་ལས། ① དགེ་བའི་བ་བ། ② འློ་ཞློ་མར་འཆུར་སློགས་ཀི་ལས་ཀ 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཀར་ལེབ་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།  

དཀར་ལེབ་དྲུང་ཡིག་པདྨ་རྡློ་རེ། མཚན་གཞན་ཨློ་རྒྱན་རྡློ་རེ་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་ར་སྤི་

ལློ་༡༨༥༨ལློར་གཙང་ཕློགས་ལ་སྟློད་དིང་རི་ཤེལ་དཀར་རློང་ཁློངས་སྐུ་ར་ཞེས་པའི་སའི་ཆར་

འཁྲུངས་ཤིང་། དཀར་ལེབ་དགློན་གི་དྲུང་ཡིག་མཛད་མློང་བས་ཡློངས་གགས་སུ་དཀར་ལེབ་

དྲུང་ཡིག་ཅེས་འབློད།  

དཀར་ལློ་ལེགས། འབློག་པའི་ནློར་ཕྱུགས་ལ་གཞློན་མ་མང་དུ་འཕེལ་ཏེ་འློ་མ་དང་། མར། འཆུར་བ་

སློགས་མློད་པློ་ཡློད་པའི་དློན།  

དཀར་ལློང་། མིག་འབས་སྐྱ་རིབ་ཀིས་བསྒིབས་པའི་ལློང་བ།  

དཀར་ལློས། མདློག་དཀར་པློ་ཆགས་པའི་ཚད། རིག་པ་འདི་དཀར་ལློས་འདུག །

དཀར་ཤ ① ནས་ཀི་བེ་བག་ཅིག །② ཤ་མློ་དཀར་པློ། ③ ལུག་ཤའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་ཡིན།  

དཀར་ཤ་ཁློག །ལུག་ཤ་ཁློག་གཅིག །

དཀར་ཤལ་དམར་ཤལ། སར་བློད་ཀི་ལྷ་ལྕམ་ཚོའི་གཟབ་རྒྱན་བེ་བག་ཅིག །

དཀར་ཤས། མདློག་དཀར་པློའི་ཆ་ཤས། དཀར་ཤས་ཆེ་བ། དཀར་ཤས་ཆུང་ཙམ་དང་ལན་པ།  

དཀར་ཤུབས། དཀར་ཡློལ་འཇུག་སྣློད།  

དཀར་ཤེ། མློ་ཕྱུགས་བློགས་མར་བཏང་བའི་བློགས་འབབ་མར་འཁྱུར།  

དཀར་བཤལ། བཤལ་རིམས་རྣག་དཀར་པློ་ཅན།  

དཀར་སངས། དཀར་པློ་དཀར་རྐྱང་། ལྷའི་ན་བཟའ་དཀར་སངས། རས་དཀར་སངས།  

དཀར་སེམས་ནག་སྒིབ། དགེ་སེམས་སྐྱློན་གིས་སགས་པ།  

དཀར་སེར། ཁ་དློག་དཀར་པློར་སེར་པློ་འདྲེས་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ངང་པ་དང་། རི་དྭགས་

མདློག །སེར་སྐྱ་བཅས་སློ། །

དཀར་སེལ། ལྕུག་མ་ཤུན་ལྤགས་བཤུས་ནས་བཟློས་པའི་སེས་པློ།  

དཀར་སློང་། དབར་དུས་འབློག་པའི་ས་ནས་མར་འཆུར་འློ་ཞློ་སློགས་སློང་བ།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

དཀར་གསལ། དཀར་ཞིང་གསལ་བ། སྟློན་གི་ཟླ་བཀྲག་དཀར་གསལ། བཞུ་མར།  

དཀར་གསུམ། ཞློ་དང་། འློ་མ། མར་ཏེ་གསུམ། ཡང་ན་དཀར་ལས་གསུམ་དང་མཚུངས།  

དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ། འློ་ཞློ་མར་གསུམ་སྟེ་དཀར་གསུམ་དང་། ཤེལ་ཀ་ར་དང་། བུ་རམ། 

སྦྲང་རི་སྟེ་མངར་གསུམ།  

དཀར་གསུར། ཤ་ཁག་མ་འདྲེས་པའི་དཀར་ཟས་ཀི་གསུར་མཆློད།  

དཀར་བསློད། དབར་དུས་བ་སྤྲུལ་ལམ་གྲྭ་པས་འབློག་ཁུལ་དུ་མར་འཆུར་སློགས་སློང་མློ་བེད་པའི་

བསློད་སྙློམས།  

དཀར་ཧྲུག །ཡུངས་རེན་ཧྲུག་པློར་གཏུབས་ནས་བཟློས་པའི་ཟས་རིགས་ཤིག །ཞིང་པས་དཀར་

ཧྲུག་ནང་དུ་ཤ་དང་ཚིལ་ཅུང་ཟད་འདེབས་ཏེ་དགློང་ཐུར་བསྐློལ་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། 

དཀུ། ① ལུས་ཀི་དཔྱི་མགློ། ② ལེ་བ་ནས་དཔྱི་མགློའི་བར་གི་ཆ་ཤས། ③ བུད་མེད་ཀི་བུ་སྣློད། 

དཀུ་ན་བཞུགས་པ། ④ ཕློ་བའམ་གསུས་པ་བཅས་དུ་མར་འཇུག་གློ །

དཀུ་སྐབས། གསུས་པའི་སྐབས་མཚམས་ཏེ་སྟ་ཟུར་གི་ཐད། དཀུ་སྐབས་སུ་སྐ་རགས་བཅིངས།  

དཀུ་སྐབས་ཕིན་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། 

འཁློར་བའི་སྐྱློན་གིས་མ་སགས་པ་ཉིད་ཀིས་དཀུ་སྐབས་ཕིན་པའམ། སྐེད་སྐབས་འཚམས་པ།  

དཀུ་སྐམ། དཀུ་ཞེས་འཇུག་སློ་མང་ཡང་སྐབས་འདིར་བུ་སྣློད་ལ་འཇུག་པས། ཕ་མའི་ཁུ་ཁག་

གཉིས་ཀི་ས་བློན་ལས་སུ་མི་རུང་བར་གྱུར་ཏེ་རླུང་གིས་མངལ་གི་ནང་དུ་སྐམ་པར་གྱུར་པའི་

དློན་ནློ། །

དཀུ་ཁིམ། སྐེད་པ་ནས་དཔྱི་འགློའི་བར་ཟེར།  

དཀུ་སྒྱུ། གཡློ་སྒྱུ་ཞེས་པ་སྟེ་གནའ་རབས་ཀི་བརྡ་རིང་།  

དཀུ་ལྕི། ལུས་ལ་ཕྲུ་གུ་ཆགས་རྐྱེན་གིས་དཔྱི་མགློའི་ཐད་ནས་ཚོར་བའི་ལྕི་ཉམས།  

དཀུ་མཉེ། [རིང]① མེ། ② སྟན།  

དཀུ་ལློ། གསུས་ལློ། དཀུ་ལློ་ཆེ་ཞིང་ལུས་བློངས་ཐུང་།  

དཀུ་སྟློང་། དཔྱིའི་སྟ་ཟུར་དང་ལེ་འློག་བར་གི་སྟློང་ཆའི་མིང་སྟེ། དར་མློ་སྨན་རམས་པ་བློ་བཟང་ཆློས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གགས་ཀིས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་དཀའ་འགེལ་ལེགས་བཤད་གསེར་རྒྱན་ལས། དཀུ་

ཞེས་པ་མཁལ་མའི་བརྡ་ཆད་ཡིན་ལ། བུད་མེད་ཀི་མངལ་དང་ཡང་དློན་གཅིག་ཅིང་། སྐྱེས་པའི་

རླིག་པ་ལ་ཡང་འཇུག་པས་ན་འདིར་དཔྱིའི་ཁ་གཟར་དང་ལེ་ཟུར་གི་འློག་ཙམ་གི་བར་སྟློང་

གཡས་གཡློན་གཉིས་ལ་ངློས་འཛིན་དགློས་ཏེ། རྡློར་སེམས་ཀི་མངློན་རློགས་སུ་དྲིལ་བུ་དཀུར་

བརེན་ཟེར་བ་ཡང་ཐད་དེར་བཞག་དགློས་པས་དེ་གཉིས་དང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། །

དཀུ་ནད། ① ལུས་ཀི་དཔྱི་མགློའི་ནད་དམ་མཁལ་མའི་ནད། ②  བུད་མེད་ཀི་མངལ་ནད། 

དཀུ་བ། [ཐ་དད་པ] ① དངློས་པློ་གཅིག་གི་ཆ་ཤས་གཞན་གཅིག་ལ་བརྒྱུད་པའི་དློན་སྟེ། ནད་

གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ནད་དཀུ་བ། ཁློས་ཆམ་པ་དཀུ་ནས་ང་ལ་འགློས་བྱུང་ལ་བུ་དང༌། ཡང༌། 

གློས་གསར་པ་ལ་དྲི་ནག་མ་དཀུ། དཔེ་ཆའི་ངློས་ལ་སྣག་ཚ་མ་དཀུ་ལ་བུའློ། །དཀུ་ནས་འགློས། 

དཀུ་བ་བེད་ཐ་དད་པ་དང༌། དེའི་ཁ་གཏད་དུ་བ་བེད་ཐ་མི་དད་པ་འགློས་ཡིན། ག་རིའི་དྲི་བཟང་

དཀུ་ན་ལེགས། སློག་པའི་དྲི་ངན་མི་དཀུ་རློགས། ལ་བུའློ། །② འབབ་པའམ། ལྷུང་བ། མཆི་མ་

ལྷུག་ལྷུག་ཏུ་དཀུ་བ།  ③ [རིང]ལྷག་པ་དང་། ལུས་པ།  

དཀུ་བ་རྣམ་པ་ལྔ། སློག་པ་དང་། བཙོང་། རྒྱ་སློག །རི་སློག །ཤིང་ཀུན་ཏེ་དྲི་ང་བའི་རིགས་ལྔ་པློ་

ཞེས་ཆློས་འདུལ་བ་ལས་འབྱུང་།  

དཀུ་སློམ། ① རེད་པ་སློམ་པློ། ② དཔྱི་མགློ་ཆེན་པློ།  

དཀུ་མ་རློངས་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། 

ང་རྒྱལ་གི་འགིང་བག་བཅློམ་པ་ཉིད་ཀིས་དཀུ་མ་རློངས་པའམ། སྐེད་པ་ཧ་ཅང་མི་རིང་བ།  

དཀུ་མཚམས། དཔྱི་མགློའམ། སྐེད་པའི་ཐད།  

དཀུ་ཟླུམ་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སློབ་

མ་ཚུལ་ཁིམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར་པ་ཉིད་ཀིས་དཀུ་ཟླུམ་པ་སྟེ། དཔྱིའི་སྟ་ཟུར་གིས་

མཚོན་པའི་སྐེད་པ་ཟླུམ་པ།  

དཀློག་ཉུལ། [རིང]སློ་ལ་བེད་མཁན།  

དཀློད་དུ། འཇལ་བའི་ཕིར་དུ།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

དཀློན། ཧ་ཅང་ཉུང་བའི་དློན་ཏེ། ཆུ་ར་ལས་ནས་ཆུ་དཀློན་སེལ། ཤ་བློ་ནི་རི་དྭགས་དཀློན་མློ་ཞིག་

རེད། དཀར་བློ་ཆིག་ཐུབ་སྨན་དཀློན་པློ་ཞིག་རེད་ཅེས་པ།  

དཀློན་ཅློག །དཀློན་མཆློག་གི་བརྡ་རིང་སྟེ་དེ་ནི་དཀློན་གི་བརྡར་ད་དྲག་ཡློད་པས་ཕློ་ཡིས་ཕློ་ཡི་

མིང་མཐའ་དྲང་ཞེས་གསུངས་པ་ལར་མིང་མཐའ་མཆློག་ཤེས་པའི་མིང་གཞི་ཆ་ཡིག་དེ་ཅ་

ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཅིང་སློན་འཇུག་མ་ཡིག་དློར་ནས་དེ་ལར་དུ་བརློད་པ།  

དཀློན་ཅློག་གསུམ་གི་རྐྱེན་བཅད་པ། སར་གི་བརྡ་རིང་པ་སྟེ། དཀློན་མཆློག་གསུམ་གི་རེན་དང་། 

དེ་བཞུགས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་བཅས་ཉམས་གསློ་བ་དང་། མི་ཉམས་གློང་འཕེལ་དུ་འགློ་

བའི་ཆེད་དུ་བཞག་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཞིང་འབློག །རྒྱུ་ནློར། ལྷ་འབངས་ལ་སློགས་པ་ལློགས་སུ་

བཅད་ནས་ཕུལ་བ།  

དཀློན་ཅློག་གསུམ་གཞིག་རེ་སང་རེ། སར་གི་བཙན་པློའི་དུས་སྐབས་སུ་བཀའ་གཙིགས་གནང་བ་

འགའ་ཞིག་གི་ནང་དུ་མནའ་བསྐྱལ་བའི་ཚིག་སྟེ། གློ་དློན་ནི་དཀློན་མཆློག་གསུམ་མེད་པར་

བཟློ་རྒྱུ་མིན། དཀློན་མཆློག་གསུམ་ཁས་མི་ལེན་པ་བེད་རྒྱུ་མིན་ཞེས་པའི་མནའ་ཚིག་ཡིན།  

དཀློན་མཆློག །① རིན་པློ་ཆེ་ལ་བུ་འཇིག་རེན་ན་དཀློན་ཞིང་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་སྟེ། བསློད་ནམས་མ་

བསགས་པ་ལ་སྣང་བ་མིན་པས་འབྱུང་བ་དཀློན་པ་དང་། རང་བཞིན་གིས་རློག་པའི་ཆློས་ཅན་མ་

ཡིན་པས་དྲི་མ་མེད་པ་དང་། རང་གཞན་གི་དློན་སྒྲུབ་པས་མཐུ་དང་ལན་པ་དང་། འགློ་བ་རྣམས་

ཀི་བསམ་པ་དགེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་འཇིག་རེན་གི་རྒྱན་དང་། འཇིག་རེན་ལས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་

དང་། རྣམ་པར་འགྱུར་བའི་རང་བཞིན་ཅན་མ་ཡིན་པས་འགྱུར་བ་མེད་པ་བཅས་ཀི་ཡློན་ཏན་དང་

ལན་པས་དཀློན་མཆློག་ཅེས་བའློ། །② དཀློན་མཆློག་དཔང་བཙུགས་ཀི་བསྡུས་ཚིག །

དཀློན་མཆློག་ཀུན་འདུས། དཀློན་མཆློག་གསུམ་པློ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་རང་གི་ར་བའི་བ་མ།  

དཀློན་མཆློག་གི་དཀློར་ལེན་པ། དད་པ་ཅན་གིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་དང་། ལྷ་ཁང་། དགེ་འདུན་

བཅས་ལ་ཕུལ་བའི་མཆློད་པའི་རས་དང་། སྤི་རས་རྒྱུ་དངློས། ས་ཞིང་། སེམས་ཅན་ལ་སློགས་

པ་བདག་གཉེར་བེད་མཁན་གིས་རང་དློན་དུ་བེད་སྤློད་བས་པ་སྟེ། སངས་རྒྱས་དང་ཆློས་ཀི་

ཆེད་དུ་ཕུལ་བ་རང་དློན་དུ་སྤློད་རེས་སུ་ཚབ་ཕུལ་ན་ཉེས་པ་དག་ཐུབ་ཀང་། དགེ་འདུན་གི་སྤི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རས་རང་དློན་དུ་བེད་སྤློད་བས་ན་རེས་སུ་ཚབ་ཕུལ་ནས་བཤགས་པ་བས་ཀང་ཉེས་པ་དག་

མི་ཐུབ་པམདློ་མཛངས་བླུན་དང་ལས་བརྒྱ་པ་སློགས་ལས་གསུངས།  

དཀློན་མཆློག་གི་བརྒྱད་ཅུ་འཇལ། གནའ་དུས་བློད་ས་གནས་སུ་བཙན་པློའི་དུས་སྐབས་ནས་

བཟུང་བརྐུས་པ་འཇལ་གི་ཉེས་ཁིམས་ལ་དཀློན་མཆློག་གསུམ་གི་ནློར་རས་བརྐུས་ན་བརྐུས་

དངློས་དེའི་ལབ་བརྒྱད་ཅུ་འཇལ་དགློས་པའི་གཏན་འབེབས་བཟློས་ཡློད་པ་དེར་ཟེར།  

དཀློན་མཆློག་གི་ཟ་མ་ཏློག །མདློ་སེ་ཞིག་སྟེ། བམ་པློ་བཞི་པ། ལློ་ཙཱ་བ་བནྡི་རཏྣ་རཀྵ�་ཏས་བསྒྱུར་

ཅིང་སྐད་གསར་ཀིས་བཅློས་པ།  

དཀློན་མཆློག་དགུ་ཕྲུག །ཕིའི་དཀློན་མཆློག་སངས་རྒྱས་ཆློས་དང་དགེ་འདུན་གསུམ། ནང་གི་

དཀློན་མཆློག་བ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགློ་གསུམ། གསང་བའི་དཀློན་མཆློག་ཆློས་སྐུ། ལློངས་སྐུ། 

སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་དང་དགུའློ། །

དཀློན་མཆློག་མངློན་རློགས། ལྷག་པའི་ལྷའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤིག །

དཀློན་མཆློག་རེས་དྲན། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆློས་པ་རྣམས་ཀིས་ཉིན་གུང་གི་ཁ་ཟས་ཟ་བའི་སློན་

དུ་འདློན་རྒྱུའི་དཀློན་མཆློག་གསུམ་གི་ཡློན་ཏན་བརློད་པའི་མདློ་ཚིག་ལྷུག་མར་ཡློད་པ་ཞིག །

དཀློན་མཆློག་ཏ་ལ་ལའི་གཟུངས། འཕགས་པ་དཀློན་མཆློག་ཏ་ལ་ལའི་གཟུངས། པཎི་ཏ་སུ་རེནྡྲ་

བློ་དི་དང་། ལློ་ཙཱ་བ་བནྡི་ཡེ་ཤེས་སེས་བསྒྱུར་བ།  

དཀློན་མཆློག་བསྟན་འཛིན། འབི་གུང་གི་གདན་རབས་ཉེར་བརྒྱད་པ་འདི་ཉིད་ཀློང་པློའི་ཡུལ་གི་

སའི་ཆར་འཁློད་པའི་མངའ་བདག་མང་གི་སྐུ་རྒྱུད་སགས་འཆང་ཞིག་གི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་

གསུམ་པའི་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༧༧༠ ལློར་སྐུ་བལམས། དགུང་ལློ་བཅུ་དགུ་ལ་སེབས་པ་

རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་སྤེལ་ལློ་༡༧༨༨འབི་གུང་གི་གདན་རབས་ཉེར་བརྒྱད་པའི་ཁིར་

ཕེབས། སྐུ་ཚེ་སྨད་ཀི་མཛད་རྣམས་དང་འདས་ལློ་སློགས་མ་རེད།  

དཀློན་མཆློག་སྤིན། ཐུ་མི་སམ་བློ་ཊས་ཐློག་མར་བློད་དུ་བསྒྱུར་པའི་མདློ་སེ་ཞིག །

དཀློན་མཆློག་དཔང་བཙུགས། མནའ་སྐྱེལ་བའི་ཚིག་ཅིག་ཡིན། 

དཀློན་མཆློག་ཕློ་བང་། རེན་གསུམ་གནས་ཡུལ་གཙུག་ལག་ཁང་།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

དཀློན་མཆློག་དབུ་ཡློགས། གནའ་རབས་ཀི་བརྡ་རིང་པ་སྟེ། དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་ལས་ངན་

བསགས་པའི་ཉེས་ཆད་ཚེ་འདི་རང་ལ་མློང་བ་ཞེས་པའི་དློན།  

དཀློན་མཆློག་འབྱུང་གནས།སྙིང་རེ་དང་སྟློང་ཉིད། དཀློན་མཆློག་བརེགས་པ། བཀའ་འགྱུར་གི་ནང་

དུ་ཡློད་པའི་མདློ་ཞིག་གི་མིང་། སར་རྒྱ་གར་དུ་མདློ་འདི་ལ་ལེའུ་སྟློང་ཕག་བརྒྱ་ཡློད་པར་

གགས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ལ་དག་ཐེངས་གསུམ་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གིས་ལེའུ་བཞི་བཅུ་

ཞེ་དགུ་མ་གཏློགས་དེ་འཕློས་མེས་ཚིག་ནས་མ་ཚང་བར་གྱུར་པ་ལས། མ་དཔེ་ལེའུ་ཆ་ཚང་

ཡློད་པ་མང་ཆེ་བ་རྒྱ་གར་ནས་རེད་པ་དང་། འགའ་ཞིག་ལི་ཡུལ་ནས་རེད་པ་རྒྱ་ནག་ནས་རེད་

པ་བཅས་ལློ་ཙཱ་བ་ཞང་ཡེ་ཤེས་སེས་བསྒྱུར་ཞིང་སྐད་གསར་བཅད་ཀིས་བཅློས་པ། ཉུང་ཤས་

ཞིག་ལློ་ཙཱ་བ་དརྨ་ཏཱ་ཤཱི་ལ་དང་། འགློས་ཆློས་གྲུབ་ཀིས་བསྒྱུར་བའློ། །

དཀློན་མཆློག་བཞི། བ་མ་དང་དཀློན་མཆློག་གསུམ་བཅས་བཞི།  

དཀློན་མཆློག་བཞི་པ། བ་མ།  

དཀློན་མཆློག་རིན་ཆེན། འབི་གུང་ཆེ་ཚང་སྐུ་ཕེང་དང་པློ། འབི་གུང་གདན་རབས་ཉེར་གཉིས་པ་

དཀློན་མཆློག་རིན་ཆེན་ནི་གདན་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་དང་ཡབ་ཡུམ་གཅིག་པ་ཡིན།  

དཀློན་མཆློག་ལ་བསློས་པའི་ནློར། ཆློས་དད་ཅན་གི་མི་དང་ཚོགས་པས་དཀློན་མཆློག་གསུམ་གི་

ཆེད་དུ་ཕུལ་བའི་རྒྱུ་ནློར་སྟེ། སངས་རྒྱས་ལ་ཕུལ་བ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་དང་མཆློད་རེན་

བཞེངས་པའི་རྒྱུ་ཆའམ་མཆློད་པ་འབུལ་བའི་ཆེད་དུ་ཕུལ་བ། ཆློས་ལ་ཕུལ་བ་ནི་སངས་རྒྱས་

ཀི་གསུང་རབ་བཞེངས་པ་འམ། ཀློག་པ། ཆློས་འཆད་པ་དང་ཉན་པ་སློགས་ཀི་ཆེད་དུ་ཕུལ་བ། 

དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་བ་ནི་དགེ་འདུན་གི་སེ་བཞེངས་པ་དང་བསྙེན་བཀུར་འབུལ་བ་སློགས་ཀི་

ཆེད་དུ་ཕུལ་བ་བཅས་ལ་ཟེར་ཞིང་། དེ་ཡང་ཕུལ་ཟིན་པའམ་འབུལ་རྒྱུར་ཐག་བཅད་ཟིན་པ་

གཉིས་ཀ་ཡློད།  

དཀློན་མཆློག་གསུམ། སངས་རྒྱས། ཆློས། དགེ་འདུན་བཅས་གསུམ་བཅས་གསུམ་ལ་ཟེར། དེ་

ཡང་དཀློན་མཆློག་གསུམ་ནི་འཇིག་རེན་དུ་བྱུང་བའི་དུས་སྐབས་ཤིན་ཏུ་དཀློན་པ་དང་། བསློད་

ནམས་གསློག་པའི་ཞིང་ལྔའི་ནང་ནས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས་ན་དཀློན་མཆློག་ཅེས་བློད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀི་ལློ་ཙཱ་བ་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་གར་སྐད་རཏྣ་ཞེས་པ་ཐད་བསྒྱུར་མ་མཛད་པར་དློན་འགྱུར་མཛད་

པ་ཡིན། དེ་ཡང་རེ་བཙུན་བམས་པ་མགློན་པློས། འབྱུང་བ་དཀློན་ཕིར་དྲི་མེད་ཕིར། མཐུ་ལན་

ཕིར་དང་འཇིག་རེན་གི། རྒྱན་གྱུར་ཕིར་དང་མཆློག་ཉིད་ཕིར། འགྱུར་བ་མེད་ཕིར་དཀློན་

མཆློག་ཉིད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལར་ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ་དང་ཆློས་དྲུག་གི་སློ་ནས་

མཚུངས་པས་ན་དཀློན་མཆློག་ཅེས་པའི་མཚན་གསློལ།  

དཀློན་མཆློག་གསུམ་གི་དཀློར་འཕློག་པ། དད་པ་ཅན་རྣམས་ཀིས་དཀློན་མཆློག་ལ་ཕུལ་བའི་རྒྱུ་

ནློར་རྣམས་རང་ཉིད་ལ་ཡློད་པའི་དབང་ཆ་བེད་སྤད་ནས་ཚུར་འཕློག་པ་དང་། ཡང་ན་ཁ་མཆུ་

རྒྱབ་སྟེ་ཚུར་འཕློག་པ།  

དཀློན་མཆློག་གསུམ་གི་རེན། ① སངས་རྒྱས་དཀློན་མཆློག་གི་རེན་སྐུ་གཟུགས་དང་། མཆློད་རེན། 

② ཆློས་དཀློན་མཆློག་གི་རེན་གསུང་རབ། ③ དགེ་འདུན་དཀློན་མཆློག་གི་རེན་དགེ་འདུན་གི་

སེ་བཅས་ཡིན།  

དཀློན་གཉེར། དཀློར་གཉེར་ཡང་ཟེར། ལྷ་ཁང་ནང་ལྷ་སྐུ་དང་མཆློད་པའི་ཡློ་བད་རྣམས་བདག་གཉེར་

བེད་མཁན་ཏེ། དཀློན་མཆློག་གསུམ་གི་རེན་བདག་གཉེར་བེད་མཁན་ཞེས་པའི་བསྡུས་མིང་།  

དཀློན་གཉེར་དཔློན། ལྷ་ཁང་། གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པློ་ཁག་གི་ནང་ལྷ་ཁང་ཆུང་བ་མང་པློ་ཡློད་པ་

དང་། ལྷ་ཁང་རེར་ཡང་རྒྱ་ཁློན་ཆེ་ཆུང་དང་། རེན་གསུམ་མང་ཉུང་ལ་གཞིགས་པའི་དཀློན་

གཉེར་གཅིག་ནས་གཉིས་པར་ཡློད་ཅིང་། དེ་རྣམས་ཀི་སྤི་ཁབ་འགློ་བེད་དུ་དཀློན་གཉེར་

དཔློན་ཞེས་པ་བསྐློ་གཞག་བེད་སློལ་ཡློད།  

དཀློན་དུས། ཅ་དངློས་གང་རུང་ཞིག་ཧ་ཅང་ཉུང་བའི་དུས། དཔྱིད་ཀ་འབློག་ཁུལ་དུའང་ཤ་མར་

དཀློན་པའི་དུས་རེད། ཨ་རིའི་ཡུལ་དུ་ཅ་ལག་རྫུན་མ་དཀློན་པློ་རེད་ལ་བུ། 

དཀློན་མདའ་རི་ཁློད། 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།  

དཀློན་ནློར། དཀློན་པའི་ནློར་རས།  

དཀློན་པ། དཀློན་པློ་དང་གཅིག །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

དཀློན་པ་རེ་གུང་སྟག །ཆློས་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གི་ནང་བློན། ཡབ་འཁློན་བར་སྐྱེས་དང་ཡུམ་

བཙན་བཟའ་ལྕམ་བུ་སྒློན་གཉིས་ཀི་སས། འདི་ཉིད་མཐུ་སྟློབས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་ལ། བློ་དང་

རིག་པ་རྒློད་པ། གཟུགས་དང་ལང་ཚོ་འཛོམས་པ། ཀུན་གི་ཡིད་འཕློག་པ་ཞིག་ཡློད་པས་འདི་

འདྲ་མི་ཡི་ཡུལ་དུ་སྐྱེས་པ་དཀློན་ཟེར་ནས་མཚན་ཡང་དཀློན་པ་རེ་གུང་སྟག་ཅེས་གསློལ། 

ཁློང་གིས་དགེ་བཅུ་ཚང་བའི་བསམ་ཡས་ལ་གནས་བཅས་པས་ཆློས་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་

གི་ཐུགས་ལ་བབས་ནས་ནང་བློན་བཅློལ། གང་བཟའ་ནེ་ཆུང་མ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པར་སས་

གཉིས་འཁྲུངས་པའི་ཆེ་བ་ལ་འཁློན་ཀླུའི་དབང་པློ་དང་ཆུང་བ་ལ་འཁློན་རྡློ་རེ་རིན་ཆེན་ཟེར་བ་

ཡིན་འདུག །

དཀློན་པ་བཞི། གིང་འདིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དངློས་སུ་བློན་པ། མི་ལུས་བཟང་པློ་ཐློབ་པ་དང་། 

དད་པ་ལན་པ། དགེ་གློམས་རུང་བ་བཅས་སློ། །

དཀློན་པློ། རེད་དཀའ་བ། དཀློན་པློ་ཡིན་པའི་རིན་ཆེན་རིན་གློང་ཆེ། ཟློག་ཡུལ་ལ་ཟློག་དཀློན། 

ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་མི་དེ་དཀློན། གློ་སྐབས་ཤིན་ཏུ་དཀློན།  

དཀློན་བུ། སྣློད་ཆུང་ཞིག །

དཀློན་མློ། དཀློན་པློ་དང་གཅིག །

དཀློན་མློད། འབེལ་དཀློན། བཟའ་བཏུང་དཀློན་མློད་ག་འདྲ་འདུག །རྒྱུ་ནློར་དཀློན་མློད།  

དཀློན་བརེགས། དཀློན་མཆློག་བརེགས་པ་ཞེས་པའི་བསྡུས་མིང་སྟེ། གློང་གསལ་དཀློན་མཆློག་

བརེགས་པ་ཞེས་པའི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས།  

དཀློར། ① ནློར་སྤིའི་མིང་། ② དད་པའི་རས། དགེ་འདུན་གི་དཀློར།  

དཀློར་སྐྱེད། ལྷ་ཁང་གི་དཀློར་གཉེར།  

དཀློར་སྒློམ་འཕིན་ཡིག །དཀློར་ཞེས་པ་ནློར་རས་ལ་ཟེར་ཞིང་། དེ་བླུགས་སའི་སམ་ལ་སྒློམ་ཟེར་

བ་གཉིས་ཀི་མིང་བསྡུས་ནས་དཀློར་སྒློམ་ཞེས་བརློད་ཅིང་། འཕིན་ཡིག་ཅེས་པ་འདི་རང་ལ་

འབྲུ་འགེལ་བརྒྱབ་ན་འཕིན་ནི་བརྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་གཏམ་ལ་ཟེར་ལ། གཏམ་དེ་ཡིག་ཐློག་

ནས་བཏང་བར་འཕིན་ཡིག་ཅེས་བཏགས་པའློ། །དེ་སློན་བློད་ཀི་བཙན་པློའི་དུས་སྐབས་སུ་



  374  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱལ་པློའི་བཀའ་ཡིག་རྣམས་ཤིང་ལས་བཟློས་པའི་སྒློམ་བུ་ཆུང་ངུའི་ནང་དུ་བླུགས་ཏེ་གཏློང་

སློལ་ཡློད་པ་དང་། རེས་སུ་བཀའ་ཡིག་རྣམས་ཤློག་བུའི་ཡིག་རྒྱ་བཟློས་ནས་གཏློང་སློལ་བྱུང་།  

དཀློར་ཆ། ནློར་རས་ཀི་སྤི་མིང་།  

དཀློར་གཉན་པློ་རིལ་བླུགས། དཀློར་མཛོད་དུ་སས་པའི་ནློར་རས་ལ་མི་མ་ཡིན་གིས་སྲུང་སྐྱློབ་

བེད་བཞིན་ཡློད་པ་རྣམས་བངས་ན་དེས་གནློད་པ་སྐྱེལ་བའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། དེ་འདྲའི་སྒྲུང་

གཏམ་མང་པློ་དམངས་ཀི་ངག་རྒྱུན་དུ་ཤློད་སློལ་ཡློད།  

དཀློར་གཉེར། སྤི་སློ་སྟེ། དགེ་འདུན་པའི་སྤི་རས་དློ་དམ་བེད་མཁན།  

དཀློར་བདག །དཀློར་ནློར་གི་བདག་པློ། དགློན་པའི་དཀློར་རས་རྣམས་སྲུང་མཁན་གི་ལྷ་འདྲེའི་མིང༌།

དཀློར་བདག་ཀརྨ་བསྟན་སྲུང་། སགས་པ་ནུས་ལན་ཞིག་ཤི་ནས་འདྲེར་སྐྱེས་པའི་རྣམ་ཤེས་དེ་

དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་དང་། ཀཿཐློག་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནློར་བུ་རྣམ་

གཉིས་ཀིས་བཀའ་བསློ་དམ་བཞག་མཛད་ཅིང་དཔལ་སྤུངས་དགློན་པའི་དཀློར་སྲུང་བསྐློས་པ་

ཞིག་ཡིན་པའི་བཤད་སློལ་ཡློད། 

དཀློར་བདག་པདྨ་བསྟན་སྲུང་། གློང་གི་ཀརྨ་བསྟན་སྲུང་དང་དློན་གཅིག །

དཀློར་ནློར། ནློར་རས་སྤི།  

དཀློར་པ། དཀློར་རས་བདག་གཉེར་བེད་མཁན།  

དཀློར་བ། ① དགེ་འདུན་པ་སློགས་ཀི་ནློར་རས་བདག་པློ་བེད་མཁན། ② ཐློས་བསམ་སློམ་སྒྲུབ་

སློགས་མི་བེད་པར་དཀློར་ཁློ་ནའི་ཆེད་དུ་གློང་ཆློག་རྒྱུག་མཁན་གི་བ་མ།  

དཀློར་སྦློང་། ① དཀློར་ནློར་ཁློ་ནའི་ཆེད་དུ་འབད་བརློན་ལས་སློམ་བཟླས་ཚུལ་བཞིན་མི་བེད་པའི་

དཀློར་བའི་མིང་། ② དཀློར་སྒིབ་སྦློང་བའི་ཆེད་དུ་དགེ་སྦློར་ལས་ལ་བརློན་པའི་དློན།  

དཀློར་ཚིག །གཞན་གིས་དད་ཕུལ་ནློར་རས་ལློངས་སྤད་དྲགས་པའི་རྣམ་སྨིན་འཁློར་བ།  

དཀློར་མཛོད། ནློར་གི་བང་མཛོད།  

དཀློར་མཛོད་དུ་བླུགས་པ། བློད་ས་རབས་ཀི་བརྡ་རིང་པ་སྟེ། ས་གནས་གཞན་དུ་ཡློད་པའི་གནའ་

རབས་ཀི་རྒྱུ་ནློར་སས་ཤུལ་བསློག་འདློན་བེད་པའི་དློན།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

དཀློར་མཛོད་པེ་ཧར་གིང་། སར་བཙན་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་སྐབས་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་

གི་བང་ངློས་སུ་བཞེངས་པའི་རྒྱལ་པློ་པེ་ཧར་གི་རེན་བཞུགས་སའི་ལྷ་ཁང་གི་མིང་སྟེ། འདིའི་

ནང་དུ་བ་ཏ་ཧློར་གི་སློམ་གྲྭ་ནས་རྒྱལ་པློ་པེ་ཧར་སྤན་དྲངས་སྐབས་ཧློར་གི་སློམ་གྲྭའི་རྒྱུ་ནློར་

ར་ཆེན་མང་པློ་བློད་དུ་དྲངས་པ་དང་། རྒྱལ་པློ་པེ་ཧར་གི་རེན་མདློས་སློགས་འཇིག་རེན་ན་

དཀློན་པའི་རྒྱུ་ནློར་རིན་ཐང་བལ་བ་མང་པློ་ལྷ་ཁང་དེར་བཞག་ཡློད།  

དཀློར་ཟ། བ་བེད་ཐ་དད་པའི་བ་ཚིག །དད་པས་ཕུལ་བའི་ནློར་རས་ལློངས་སུ་སྤློད་པ།  

དཀློར་ཟས། ཤི་གསློན་གི་དློན་དུ་ཕུལ་བའི་ཟས།  

དཀློར་རེ། ཕློར་པ།  

དཀློར་ས་དགེ་ཁློངས། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་སྐབས་སུ། དགློན་སེ་ཁག་ནས་རང་ཡུལ་གི་ལུང་ཚོ་

ཡས་མས་རྣམས་སུ་འབློག་ཁུལ་ནས་མར་འཆུར་སློགས་དཀར་བསློད་དང་། ཞིང་ཁུལ་དུ་འབྲུ་

བསློད་སློང་མཁན་མང་བའི་རྐྱེན་གིས་གཞུང་སེར་ཆློས་གསུམ་གི་མི་སེར་ལ་བརྡབ་གསིག་

ཆེ་བ་མ་ཟད། དགློན་པ་གཅིག་གི་དགེ་འདུན་པ་སྐུ་རིམ་ལ་འབློད་མཁན་མང་ཞིང་ཁག་གཅིག་

ལ་སྐུ་རིམ་དུ་གདན་ཞུ་བེད་མི་ལ་ཞློག །ལློ་གཅིག་གི་ཐེངས་རེའི་བསློད་སྙློམས་ཀང་སྟེར་

མཁན་མེད་སྟབས། དགློན་པ་མང་པློ་ར་སྟློངས་སུ་འགློ་བའི་ཉེན་ཁ་ཡློད་པ་བཅས་སློན་འགློག་

ཡློང་ཆེད། རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པས་མཆློད་གཞིས་དང་མི་སེར་མེད་པའི་དགློན་པ་རྣམས་བསློད་

སྙློམས་སློང་ས་དང་། སྐུ་རིམ་འགློ་སའི་ས་ཁུལ་གཏན་ཁེལ་དང་། ས་ཁུལ་དེ་ནས་བརྒལ་ཏེ་

བསློད་སྙློམས་དང་། སྐུ་རིམ་ལ་འགློ་མི་ཆློག་པའི་བཅད་མཚམས་བཟློས་པ་གནང་ཡློད་ཅིང་། 

བཅད་མཚམས་ས་ཁུལ་དེ་ལ་དཀློར་ས་དགེ་ཁློངས་ཞེས་མིང་འབློད་སློལ་ཡློད།  

དཀློར་སྲུང་། ① ནློར་རས་སྲུང་མཁན། ② ནློར་སྐྱློང་སྲུང་མ།  

དཀློས་ཐག་པ། [རིང]ཉམ་ཐག་པ།  

དཀར། གངས་ཆེན་གཤག་ཡས་ཀི་ཤིང་དབྱུག་གི་མིང་སྟེ། མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་མགུར་དུ། དེའི་ཚེ་

རེ་བཙུན་ལ་ཕག་འཁར་སའི་བེར་མ་ལྕག་གཅིག་ཡློད་པ་དེས་ཨློཾ་ཚུགས་མཛད། གངས་གཤློག་

པའི་དཀར་དེ་ཞབས་ལ་གསློལ་ཏེ།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཀིལ། ① མཐའ་གཉིས་གངས་ཀ་མཉམ་པའམ་ཚད་མཉམ་པའི་བར་གི་མིང་སྟེ། དཀིལ་མཛུབ། 

ལམ་དཀིལ་ཞེས་པ་ལ་བུ། ② དབིབས་ཀློར་ཀློར་གི་ལེ་བའི་དློན་ཏེ། མེ་ལློང་གི་དཀིལ། མང་

མང་གིས་མཐའ་བསྐློར་བའི་དཀིལ་ཞེས་པ་ལ་བུ།  

དཀིལ་ཀློང་། དབུས་ཀློང་ཀློང་། དཀིལ་ཀློང་གི་ལམ་ལ་འགློ་དཀའ།  

དཀིལ་ཀྲུང་། སྐྱིལ་ཀྲུང་དང་གཅིག །

དཀིལ་ཁང་། དཀིལ་གི་ཁང་པ།  

དཀིལ་མཁར་དགློན། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༥༣༩ ལློར་བཀའ་བཅུ་པ་བསམ་གཏན་

སེང་གེས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་

ས་ཁུལ་སྟེང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

དཀིལ་འཁློར། ① དབིབས་སློར་མློ། ཉི་ཟླའི་དཀིལ་འཁློར། སའི་དཀིལ་འཁློར། དཀིལ་འཁློར་གང་

བ། ② ཆ་ཤས་ཡློངས་སུ་ཚང་བའི་ཚོགས་པ། ཞལ་རས་ཀི་དཀིལ་འཁློར། ནམ་ཕེད་རྒྱལ་བའི་

དཀིལ་འཁློར། སྐུའི་དཀིལ་འཁློར། གཡུལ་གི་དཀིལ་འཁློར། རློད་པའི་དཀིལ་འཁློར། དགའ་སྟློན་

དཀིལ་འཁློར། ③ གཟའ་རྣམས་ཉིན་ཚེས་ཁིམ་གསུམ་གི་ཞག་དང་ཟླ་བ་དང་ལློའི་རག་ལློངས་

དང་པློ་ནས་བརམས་ཏེ་འཁློར་བའི་ཚེ་རང་རང་གི་ཞག་ཟླ་ལློའི་གཟའ་དྷཱུ་ཝའི་ལློངས་སྤློད་ནམ་

དག་པར་འགྱུར་བ་སྟློན་བེད་ཀི་འཁློར་ལློ། ④ <མཎལ> སགས་ཀི་དེ་ཉིད་བཅུའི་གས་

ཤིག །གཙོ་བློ་ལ་འཁློར་གི་རློལ་པས་མཛེས་པར་བསྐློར་བ་སྟེ་གཙོ་བློ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ལ་

ལམ་འབས་བུ་དང་བཅས་པའི་འཁློར་གིས་བསྐློར་བའི་ཡི་དམ་ལྷའི་ཕློ་བང་གི་བཀློད་པ་ཡིན་ཞིང་

དེ་ལ་ཞིང་ཁམས་ཀང་ཟེར། ཡི་དམ་དཀིལ་འཁློར། དཀིལ་འཁློར་གྲུ་བཞི་པ།  

དཀིལ་འཁློར་གི་སྟེང་། ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འློག་ཁང་ཁམས་ག་ནང་མའི་དཀིལ་དུ་ཡློད་པའི་

མཆློད་འབུལ་སྨློན་ལམ་འདློན་སའི་ཚོགས་ཁང་དེ་ཡིན། བཤད་སློལ་ལ་སར་མཚོ་བསུབས་

པའི་སྐབས་ཀི་མཚོའི་ལེ་བ་ཁེལ་ས་ཡིན་ཟེར་རློ།  

དཀིལ་འཁློར་གི་ཐིག །རྒྱུད་སེ་སློ་སློའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ཐིག་ར་གཞིར་བཟུང་སྟེ་རི་མློ་མ་བིས་གློང་

ཐིག་འདེབས་པ།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

དཀིལ་འཁློར་གི་གཙོ་བློ། འདི་ལ་གློ་རྒྱུ་གཉིས་ཡློད། ༡ རང་གིས་བསློམ་བའི་དཀིལ་འཁློར་དེའི་

ལྷ་གཙོ་བློ།  ༢ སགས་ཀི་ཆློ་ག་གལ་ཆེ་བ་དབང་བསྐུར་བ་དང། རབ་གནས། སྦིན་སེག །གཏློར་

མའི་ལས་སྦློར་བཅས་བེད་པ་པློའི་རྡློ་རེ་སློབ་དཔློན་ལ་གློ་རྒྱུ་ཡློད་པ་བཅས་ཡིན་ནློ། །

དཀིལ་འཁློར་ཅན། [མངློན]ཟླ་བ།  

དཀིལ་འཁློར་ཉེར་བསྡུ། འཇིགས་བེད་ལ་བུར་མཚོན་ན། གཞལ་ཡས་ཁང་རང་ལ་ཐིམ་པ་དང་། 

རང་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ། དེ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ། དེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ལ་ཏིང་

ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཞབས་ཀྱུ་ཧ་དང་། ཧའི་མགློ་བློ། མགློ་བློ་ཟླ་ཆློས། ཟླ་ཆློས་ཐིག་ལེ། 

ཐིག་ལེ་ན་ད། ན་ད་ཡང་མི་དམིགས་པ་སློམ་པ་ལ་བུ་ལ་འཇློག །

དཀིལ་འཁློར་གཉིས། ༡ ཕིའི་དཀིལ་འཁློར་ཏེ། རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁློར་དང་རས་བིས་ཀི་དཀིལ་

འཁློར། ༢ ནང་ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་བཅས་ཡིན། དེ་ཡང་བསློམ་བའི་དཀིལ་འཁློར་གི་གྲུབ་

གཞི་ཕིའི་རྡུལ་ཚོན་དང་། རས་བིས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ལ་བརེན་པ་ཡིན་པས་ན་ཕིའི་དཀིལ་

འཁློར་ཞེས་བརློད་པ་དང་། ནང་ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ནི་བསློམ་བིའི་དཀིས་འཁློར་གི་གྲུབ་

གཞི་རང་གི་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་

བསྐྱེད་པ་ཡིན་པས་ན་ནང་རྡློ་རེའི་ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ཞེས་བརློད་པ་ཡིན།  

དཀིལ་འཁློར་ཐིག་ཚད། རྡུལ་ཚོན་དང་། རས་བིས་ཀི་གཞལ་ཡས་ཁང་བཞེང་རྒྱུའི་ཆ་ཚད།  

དཀིལ་འཁློར་བདག་པློ། རྒྱུད་སེ་སྤི་དང་བེ་བག་གི་ལྷའི་གཙོ་བློ།  

དཀིལ་འཁློར་སིངས། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དཀིལ་ཕློགས་སམ། ལེ་བའི་ཕློགས།  

དཀིལ་འཁློར་ཡློངས་དག །གནས་ཡློངས་དག་སྟེ་གསང་སགས་ཀི་ཐབས་མཁས་ཁད་ཆློས་བཞིའི་

གངས་གནས་ཡློངས་སུ་དག་པ།  

དཀིལ་འཁློར་རྣམ་གསུམ། གཞི་ལྷུན་གྲུབ་ར་བའི་དཀིལ་འཁློར་དང་ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར། ལམ་

གཟུགས་བརན་ཐབས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་རྡུལ་ཚོན་རས་བིས་དང་ཚོམ་བུའི་དཀིལ་འཁློར། 

འབས་བུ་རྣམ་དག་རང་བཞིན་གི་དཀིལ་འཁློར་རློ ། ཡང་ན། བསྐྱེད་པ་མ་ཧཱ་ཡློ་གའི་ཕི་སྣང་

སིད་གཞིར་བཞེངས་ཀི་དཀིལ་འཁློར། ལུང་ཨ་ནུ་ཡློ་གའི་ནང་སྒྱུ་མ་ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར། 
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མན་ངག་ཨ་ཏི་ཡློ་གའི་གསང་བ་རློག་ཚོགས་ཆློས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་རློ།  

དཀིལ་འཁློར་བི་བ། རྡློ་རེ་འཕེང་བ་དང་། མི་ཏ་བརྒྱ་ར་ལ་སློགས་པ་གསང་སགས་ཀི་གཞུང་ནས་

བཤད་པའི་ལྷ་ཡི་དཀིལ་འཁློར་རྡུལ་ཚོན་ལ་བརེན་ནས་བི་བ་དང་ཆུ་ཚོན་ལ་བརེན་ནས་བི་བ། 

དེ་ཡང་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁློར་བི་སྐབས་ལྷ་གནས་སློ་སློར་ལྷ་སྐུ་མི་འགློད་པར་ཕག་

མཚན་དང་ས་བློན་གི་ཡི་གེ་གང་རིགས་བཀློད་པ་དང་། རས་བིས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ལ་ལྷ་སྐུ་

བཀློད་པའི་ཕག་སློལ་ཡློད། དེ་ཡང་ཐློག་མར་དཀིལ་འཁློར་སློ་སློའི་ཆ་ཚད་ངེས་པ་ཅན་གི་

ཐིག་ར་བློར་བཟུང་ནས་སློབ་དཔློན་གི་དྲུང་དུ་ལག་ཁིད་དང་སློབ་སྦློང་། རྒྱུགས་ལེན། དངློས་

སྦློང་བཅས་སློབ་ཁིད་ཀི་རིམ་པ་རྣམས་བརྒྱུད། གཞི་ནས་དཀིལ་འཁློར་བི་བའི་ལས་ཀར་

དངློས་སུ་ཞུགས་ཆློག་པ་ཡིན།  

དཀིལ་འཁློར་བློས་བསང་། བསློམ་བའི་གཞལ་ཡས་དང་ལྷ་ཚོགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་འབུར་ཐློན་

ལངས་གཟུགས་སུ་བཞེང་པ་སྟེ་དེང་སྐབས་འཛུགས་སྐྲུན་གི་བཀློད་པའི་ས་ཁ་ལངས་

གཟུགས་ཅན་དང་མཚུངས་པ་ཡིན།  

དཀིལ་འཁློར་འློག །ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྦུག་ཏུ་ཇློ་བློ་རིན་པློ་ཆེ་བཞུགས་སའི་ལྷ་ཁང་གི་

མདུན་ངློས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་སིངས་ཞེས་པ་དེའི་འློག །

དཀིལ་འཁློར་ལ་འཛེགས། གཙོ་བློ་དང་འཁློར་ཆ་ཚང་བའི་གལ་གི་དབུས་སུ་བཞུགས་ཞེས་པ་སྟེ། 

སྐབས་འདིར་ཐང་བློད་གཉིས་དབར་དབློན་ཞང་མཇལ་དུམ་གི་ཆིངས་ཡིག་འཇློག་པར་ཆིངས་

གློས་ཀི་ལས་ཀའི་ནང་ཞུགས་དགློས་ངེས་ཀི་ཕློགས་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀའི་མི་སྣ་གཙོ་འཁློར་

རྣམས་གློས་རའི་སིངས་ཆའི་སྟེང་དུ་འཛོམས་པའི་དློན།  

དཀིལ་འཁློར་གསང་སགས་ཆློས་སིངས། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ་༡༧༧༧ལློར་བ་

ཁློག་བ་མ་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་ཡ་རི་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

དཀིལ་འཁློར་གསུམ། འདི་ལ་གངས་འདྲེན་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་བཞི་ཙམ་ཡློད་པ་སྟེ། གཅིག །གསང་

སགས་ས་འགྱུར་གི་གཞུང་རྣམས་ལས། ༡ གཞི་ལྷུན་གྲུབ་ར་བའི་དཀིལ་འཁློར་དང་ལུས་ཀི་
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དཀིལ་འཁློར། ༢ ལམ་གཟུགས་བརན་ཐབས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་རྡུལ་ཚོན། རས་བིས་ཚོན་བུའི་

དཀིལ་འཁློར། ༣ འབས་བུ་རྣམ་དག་རང་བཞིན་གི་དཀིལ་འཁློར་བཅས་སུ་འདྲེན་པ་དང་།

 གཉིས། ༡ བསྐྱེད་པ་མ་ཧཱ་ཡློ་གའི་ཕི་སྣང་སིད་གཞིར་བཞེངས་ཀི་དཀིལ་འཁློར། ༢ ལུང་ཨ་

ནུ་ཡློ་གའི་ནང་སྒྱུ་མ་ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར། ༣ མན་ངག་ཨ་ཏི་ཡློ་གའི་གསང་བ་རློག་ཚོགས་

ཆློས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ཞེས་སུ་འདྲེན་པར་ཡང་སྣང་། གསུམ། གཞུང་འགའ་ཞིག་ནང་། ༡ ལུས་

ལྷའི་དཀིལ་འཁློར། ༢ ངག་སགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར། ༣ སེམས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་དཀིལ་འཁློར་

ཞེས་འདྲེན་པར་གསུངས། བཞི། དགེ་ལུགས་ཕློགས་ཀི་སགས་གཞུང་རྣམས་སུ། ༡ ཕི་རྡུལ་

ཚོན། རས་བིས། ཚོམ་བུའི་དཀིལ་འཁློར། ༢ ནང་རྡློ་རེའི་ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར། ༣ གསང་

བ་བསམ་གཏན་གི་དཀིལ་འཁློར་བཅས་སུ་འདྲེན་པར་གསུངས་པ་སློགས་གསུང་ཚུལ་མི་འདྲ་

ཡང་དློན་ལ་འགལ་མེད།  

དཀིལ་གུ། ① ལྷམ་གི་ས་རིང་དང་ཕི་རིང་བར་གི་རྒྱློང་བེད་ཤིང་གྲུ་བཞི། ② ཤིང་ཆས་བཟློ་སྐབས་

ཀི་ཤིང་རབ་བམ་ཤིང་གཟེར།  

དཀིལ་སློ། སློ་དབུས་མ།  

དཀིལ་གློང་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་དཔལ་ཤློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

དཀིལ་སློན་དགློན། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༥༣༦ལློར་གི་ལིང་ཐུགས་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།  

དཀིལ་ཆློག །ཡི་དམ་ལྷའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ལས་བང་།  

དཀིལ་ཆློན། སྦྲ་ཡི་སློ་ཕུག་གཉིས་ཀི་ཆློན་ཐག་ལ་དཀིལ་ཆློན་ཟེར་རློ།  

དཀིལ་རྒྱུད། ལེ་བའམ། སྐེད་པའི་རྒྱུད།  

དཀིལ་ཐང་། ① གསང་སགས་ཀི་ཡི་དམ་ལྷའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ཐང་ག །② ཐང་ག་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་

གི་དཀིལ་དུ་ཡློད་པའི་གཙོ་ཐང་།  
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དཀིལ་ཐད། དབུས་ཀི་ཐད། ས་ཆའི་དཀིལ་ཐད། ཁློམ་གི་དཀིལ་ཐད།  

དཀིལ་ཐིག །① རི་མློ་སློགས་ཀི་ལེ་བར་འཁེལ་བའི་ཐིག །② དཀིལ་འཁློར་གི་རི་མློ།  

དཀིལ་དུ་སྙློམས་སྒིག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་align to center ཟེར།  

དཀིལ་གདློང་སགས་ཁང་། ① རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་༡༨༧༦ལློར་གི་ལིང་ཐུགས་

མཆློག་རྡློ་རེས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

ཆབ་ཆ་རློང་[གུང་ཧློ་རློང་]ཁློངས་སུ་ཡློད།  

 དཀིལ་གདློང་སགས་ཁང་། ② རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་༡༥༣༩ལློར་བཀའ་བཅུ་པ་

བསམ་གཏན་སེང་གེས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྟེང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

དཀིལ་ཕློགས། དབུས་ཕློགས་སམ་ལེ་བ་ཡློད་ས།  

དཀིལ་མ། དབུས་མའམ་བར་མ། ཀ་བ་དཀིལ་མ། ཁང་པ་དཀིལ་མ།  

དཀིལ་མཛུབ། རང་ལག་གི་གུང་མློ།  

དཀིལ་གཞུང་། དཀིལ་དཀིལ་རྐྱང་།  

དཀིལ་ཁློ། ཐབ་ཁ་ལས་དཀིལ་མར་བཙུགས་པའི་ཁློ་ཆེན། དཀིལ་ཁློར་ཤ་བཙོས་ཐབ་ཟུར་དུ་

འབས་བཙོས་འདུག །དཀིལ་ཟངས། ཐབ་ཀི་དཀིལ་དུ་འཛུགས་པའི་ཟངས།  

དཀིལ་གཤགས། དབུས་ནས་ཁ་གཤགས་པ། སྨུག་སློང་དཀིལ་གཤགས་བཏང་བ། དམག་སར་

དཀིལ་གཤགས་བཏང་ནས་ཕིན།  

དཀིལ་ལུང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༨༢༣ལློར་འཇིགས་མེད་དཔའ་བློ་རྡློ་

རེས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གསེར་

ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

དཀྱུ། [བེད་འབེལ་ལས་ཚིག]མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ། ར་དྲེལ་སློགས་བཞློན་པ་ལམ་ལ་ཁ་ལློ་

བསྒྱུར་བའི་དློན་ཏེ། ལམ་ལ་དཀྱུ་བའི་ར། ར་ཁ་ལམ་ལ་དཀྱུ་དགློས།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

དཀྱུ་ར། རྒྱུག་ར།  

དཀྱུ་པློ། ར་རྒྱུག་པ་པློའམ་རྒྱུག་མཁན།  

དཀྱུ་བ། [བ་བེད་ཐ་དད་པ]དཀྱུས་པ། དཀྱུ་བ། དཀྱུས། རྒྱུག་ཏུ་འཇུག་པ། ར་དཀྱུ་མཁན་མཁས་

པས་དཀྱུས་པ་འདྲ།  

དཀྱུ་བློ། [རིང]ཅས་ཅུས་སམ་འཆུས་པློ།  

དཀྱུས། ① དཀྱུ་བའི་སྐུལ་ཚིག །② སིད་དམ། གཞུང་། ③ མིག་དཀྱུས་རིང་བ། རྒྱུ་སྤུན་གི་རྒྱུ། 

④ དཔེ་ཆའི་གཞུང་དངློས།  

དཀྱུས་དཀར། དཀར་ཡློལ་དཀྱུས་མ།  

དཀྱུས་གཅིག །གཞུང་གཅིག་པའམ་སྟར་གཅིག་པ།  

དཀྱུས་ཇ། རྒྱུན་དུ་འཐུང་རྒྱུའི་ཇ་སྤུས་ཀ་ཕལ་པ།  

དཀྱུས་ཐག །རིང་ཚད། ལུང་པ་དཀྱུས་ཐག་རིང་པློ། དཀྱུས་ཐག་རིང་ཐུང་འཚམས་པློ།  

དཀྱུས་ཐློག་བཅད་པ། ར་རྒྱུག་རལ་གཞན་ལས་ལྷག་པའི་ཁད་ཆློས་བཏློན་པ།  

དཀྱུས་པ། དཀྱུ་བའི་འདས་པ།  

དཀྱུས་པློ། རང་ཤེད་ཚ་པློ། དཔེར་ན་མི་འདི་དཀྱུས་པློ་ཞིག་རེད།  

དཀྱུས་བུར། བུ་རམ་དཀྱུས་མ།  

དཀྱུས་འབློལ། འབློལ་གདན་སབ་པློ།  

དཀྱུས་མ། ཕལ་པའམ་སྤིར་བཏང་། དཀྱུས་གས། དཀྱུས་ཤློག །གྲྭ་རྐྱང་དཀྱུས་མ། ངལ་རློལ་པ་

དཀྱུས་མ། བཟའ་བཅའ་དཀྱུས་མ། དཀྱུས་དམག །

དཀྱུས་མློ། [རིང]མགློགས་པློའམ་མྱུར་པློ།  

དཀྱུས་མློ་བེད་པ། རྒྱུག་ཅིང་འགློ་བ།  

དཀྱུས་ཚད། རིང་ཚད། གདན་གི་དཀྱུས་ཚད།  

དཀྱུས་ཞེང་། འཕེད་གཞུང་། དཀྱུས་ཞེང་མཉམ་པ།  

དཀྱུས་ས། དཀྱུ་ས་ཡི་འབི་ཚུལ་གཞན།  



  382  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཀྱུས་ས། ར་རྒྱུག་སའི་ལམ། མི་འགློ་སར་མི་འགློ།  

དཀེར་བ། [རིང]གཏློང་བ་དང་། སྦིན་པ།  

དཀེལ། རྒྱ་ཁློན་གི་དློན་ཏེ། སེམས་དཀེལ་ཆེ། མི་དམངས་ཀི་དློན་བེད་ན་སེམས་དཀེལ་ཆེ་བ་

ཞིག་བེད་དགློས།  

དཀེལ་ཆེ། གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའམ་ཁམས་ཡངས་པློ་ནམ་མཁའི་དཀེལ་ཆེ་བ། བློ་རྒྱ་ཆེ་བ།  

དཀེལ་པློ་ཆེ། ① བློ་རྒྱ་ཆེན་པློའམ། བློ་ཁློག་ཡངས་པ། མི་དཀེལ་པློ་ཆེ། ② འཇིག་རེན་གི་ཁམས།  

དཀློག །[བེད་འབེལ་ལས་ཚིག]མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ། འཁློག་ཏུ་འཇུག་པའམ་དྲང་པློར་མ་

བཤད་པའི་དློན་ཏེ། དཀློག་བའི་ལམ། སྐད་ཆ་དཀློག་བཤད་བས།  

དཀློགས། འདས་པ་དང་སྐུལ་ཚིག །ཚིག་སྣེ་གཞན་ལ་མ་དཀློགས། རང་པ་དཀློགས་ནས་མ་འགློ། 

སྐེ་དཀློགས་ནས་བལས། དཀློགས་ཤིག་ཅེས་པ།  

དཀློར་འབིན། [རིང]གཡློ་སྒྱུ།  

དཀྲི་སྐློར། བལ་འཁལ་བེད་ཀི་འཁློར་ལློ།  

དཀྲི་ག །[ཡུལ]མིག་ལྤགས་ཀི་ཡས་མཐའི་རི་མློ།  

དཀྲི་ལྕགས། [ཡུལ་སྐད]བློད་གནའ་རབས་ཀི་སྐད་རྒྱུན་འཇགས་སུ་སྤློད་པའི་མཐའ་མཚམས་

དྭགས་པློ་དང་ཀློང་པློ་སློགས་སུ་སློ་ལྕགས་ཀི་མིང་ལ་ད་ལ་ཡང་དཀྲི་ལྕགས་ཟེར།  

དཀྲི་འཕང་། སྤུན་དཀྲི་བེད་འཁློར་ཆུང་།  

དཀྲི་བ། [བ་བེད་ཐ་དད་པ]དཀྲིས་པ། དཀྲི་བ། དཀྲིས། ① འཆིང་བ། རས་ཀིས་མགློ་དཀྲིས་པ། ② 

གཡློག་པ་དང་། འགེལ་བའམ། སྐུར་བ། ཁག་དཀྲི་བ། ཁག་ཕར་དཀྲི་ཚུར་དཀྲི། ནག་དཀྲི་བ། 

འགན་དཀྲི་བ།  

དཀྲི་ཤིང་། སྐུད་པ་དཀྲི་སའི་ཤིང་།  

དཀྲིག་པ། [ཐ་དད་པ]དཀྲིགས་པ། དཀྲིག་པ། དཀྲིགས། ཏིབ་པའམ། འཁིགས་སུ་འཇུག་པ། དུད་

སྤིན་དཀྲིགས་པ། ན་བུན་དཀྲིགས་པ། ཁ་ཆར་དཀྲིགས་པ།  

དཀྲིག་བསློ་དགློན། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༤༨༤ལློར་འཇིགས་མེད་དཔའ་བློ་རྡློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

རེས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

དཀྲིགས ① དཀྲིག་པའི་སྐུལ་ཚིག །② གངས་གནས་ཤིག །དཀྲིགས་ཆེན། གངས་གནས་

ཤིག །དཀྲིགས་པ། དཀྲིག་པའི་འདས་པ།  དཀྲིས། [དཀྲི་བའི་སྐུལ་ཚིག] གནག་ཕྱུགས་རྒན་

གཞློན་གི་རགས་མཚན་རྭ་ཅློའི་རིས་འཁློར། ③ ཟློམ་དང་ཇ་མདློང་སློགས་ཀི་ཕི་ནས་སློམ་བེད་

ཆིངས། ལྕགས་དཀྲིས། སྨྱུག་དཀྲིས། ཉྭ་དཀྲིས། སྐེ་དཀྲིས། ཁ་དཀྲིས།  

དཀྲིས་དམ། དཀྲིས་ཤློག་གི་ཐློག་བརྒྱབ་པའི་ཐམ་ཁ།  

དཀྲིས་པ། དཀྲི་བའི་འདས་པ།  

དཀྲིས་མ། ཕི་ནས་སྐློར་བ་མང་པློ་དཀྲིས་པའི་དངློས་པློ།  

དཀྲུག་དཀྲུག །འཁྲུག་པར་བེད་པ། ཇ་དཀྲུག་དཀྲུག་མང་ཙམ་བཏང་ན་ཁ་ལ་ཞིམ་པ་ཡློང་།  

དཀྲུག་འཁློར། ཤིང་བཟློ་བའི་ལག་ཆ་ཞིག །

དཀྲུག་གི། ཤིང་བཟློ་བའི་ལག་ཆ་ཞིག །

དཀྲུག་པ། ① [ཐ་དད་པ]དཀྲུགས་པ། དཀྲུག་པ། དཀྲུགས། འཁྲུག་པར་བེད་པ་དང་སྲུབ་པ། ཇ་

དཀྲུག་པ། གློ་རིམ་དཀྲུགས་པ། སེམས་དཀྲུག་པ། ཀད་པ་དཀྲུག་དཀྲུག་གཏློང་བ། ② དབེན་

སྦློར་བེད་པ། འབེལ་ལམ་དཀྲུག་པ། ཟས་ངན་གཅིག་གིས་ཁློག་པའི་སྟློད་སྨད་དཀྲུག །མི་ངན་

གཅིག་གིས་སེ་ཡི་ཕུ་མདའ་དཀྲུག །③ བསྐློར་ནས་བཞློག་པ། འཁློར་ལློ་བསྐློར་ནས་ཤིང་ཕློར་

དཀྲུག་པ། ④ དཀྲུག་རྒྱག་བཟློ་པ།  

དཀྲུག་སྤད། དཀྲུག་བེད་ལག་ཆ།  

དཀྲུག་འཛིང་། ཕན་ཚུན་བསེས་ཏེ་འཁྲུགས་པ།  

དཀྲུག་ཤིང་། ① དཀྲུག་བེད་ཀི་ཤིང་། ② དབེན་སྦློར་རམ་ཕ་མ། ཕན་ཚུན་བར་དཀྲུག་ཤིང་བརྒྱབ་

ནས་མི་མཐུན་པར་བེད་པ། དབེན་སྦློར་དཀྲུག་ཤིང་།  

དཀྲུག་སེལ། གློག་སྐད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་cykinder ཟེར།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཀྲུགས། དཀྲུག་པའི་སྐུལ་ཚིག །

དཀྲུགས་པ། དཀྲུག་པའི་མིང་རྐྱང་།  

དཀྲུགས་ཡིག །སློན་རེས་མིང་གསུམ་ཕན་ཚུན་དཀྲུགས་ཏེ་བིས་པའི་ཡི་གེ།  

དཀྲུམ། [ཐ་དད་པ]དཀྲུམས་པ། དཀྲུམ་པ།  

དཀྲུམས། ཆག་གྲུམ་གཏློང་བ། དཀར་ཡློལ་ཁ་དཀྲུམ་པ།  

དཀྲུམ་ཕག །ཕག་ཤ།  

དཀྲུམ་ཚག །ཤ་ཐུག་གམ་ཏིལ་ཧྲུག་གི་ཞེ་ས།  

དཀྲུམས། དཀྲུམ་པའི་སྐུལ་ཚིག །

དཀྲུམས་པ། དཀྲུམ་པའི་འདས་པ།  

དཀྲེ། [རིང]ཕློ་མཚན་གི་ཏློག །

དཀྲློག །[བེད་འབེལ་ལས་ཚིག] མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ། དཀྲུག་པའི་དློན་ཏེ། དཀྲློག་བའི་ཞློ། ཞློ་

དཀྲློག་མཁན་ཞེས་པ།  

དཀྲློག་རྐྱེན། འཁྲུག་པ་དང་ཟིང་སློང་གི་རྒྱུ་རྐྱེན།  

དཀྲློག་རྐྱེན་བཟློས་པ། གང་ཞིག་གནློད་སྐྱློན་བཏང་བའམ་དཀྲུགས་པ།  

དཀྲློག་དཀྲློག །མཆློར་སེག་གི་མཛེས་ཉམས་དང་། ཁེངས་ཉམས། མི་མང་པློའི་དཀིལ་དུ་དཀྲློག་

དཀྲློག་བེད་པ།  

དཀྲློག་གློར། མར་གི་དབིབས་རིལ་མློ།  

དཀྲློག་གཏམ། དློན་དངློས་མིན་པའི་གཏམ། དཀྲློག་གཏམ་སྒློག་པ། ངན་སེམས་བཅངས་ཏེ་དཀྲློག་

གཏམ་བཟློས་པ། དཀྲློག་གཏམ་བཟློས་ནས་དམའ་འབེབས་བེད་པ། དཀྲློག་གཏམ་འགེམས་པ། 

གཏམ་འཆལ་གང་བྱུང་སེལ་བ། དཀྲློག་གཏམ་བཟློས་ནས་དམངས་ལ་མགློ་སྐློར་གཏློང་བ། 

ཁུང་མེད་ཀི་གཏམ་འཆལ་མང་པློ་བརམས་ནས་གཞན་ལ་མགློ་བསྐློར་བཏང་བ།  

དཀྲློག་གཏམ་བཟློ་བ། གཞན་ལ་སྐུར་འདེབས་ཀི་སྐད་ཆ་གང་བྱུང་དུ་བཟློ་བ།  

དཀྲློག་པ། [ཐ་དད་པ]དཀྲློགས་བ། དཀྲློག་པ། དཀྲློགས། ① སྲུབ་པ། འློ་མ་དཀྲློགས་ནས་མར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

བཏློན་པ། ཆུ་དཀྲློགས་ནས་མར་མི་ཐློན་པ། ② འདྲློག་ཏུ་འཇུག་པ། གཉིད་དཀྲློགས་པ། ར་

དཀྲློགས་པ། ནགས་གནས་རན་རྣམས་དཀྲློགས་ནས་སྐད་རྒྱག་ཏུ་འཇུག་པ།  

དཀྲློགས། དཀྲློག་པའི་སྐུལ་ཚིག །དཀྲློགས་པ། དཀྲློག་པའི་འདས་པ།  

དཀྲློགས་མ། བསྲུབས་མ། ཇ་དཀྲློགས་མ།  

དཀྲློང་བསྐྱེད། སྐད་ཅིག་དྲན་རློགས་ཏེ་རང་ཉིད་གློ་བུར་དུ་ལྷའི་རྣམ་པར་གསལ་འདེབས་པ།  

དཀྲློང་སྟེ། ① གློ་བུར་དུའམ་ཅིག་ཅར་དང་། སྐད་ཅིག་ཏུ། ཁློ་དེ་རིང་དཀྲློང་སྟེ་སེབས་བྱུང་། ② སྒུར་

སྒུར་གི་ལློག་ཕློགས། དཀྲློང་སྟེ་ལངས་པ།  

དཀྲློལ་བ། [ཐ་དད་པ]རློལ་ཆ་སློགས་འབུད་གཏློང་བེད་པ། རློལ་མློ་དཀྲློལ་བ། དྲིལ་བུ་དཀྲློལ་བ། 

སིལ་སྙན་དཀྲློལ་ཅིང་འཁར་རྔ་རྡུང་བ།  

དཀྲློལ་ཚགས། གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་སློགས་ཉེར་སྤད་ལ་མཛེས་ཆློས་སུ་བརྒྱབ་པའི་རློས་

ཚགས།  

བཀག །[བེད་འབེལ་ལས་ཚིག] འདས་པ། བཀག་འགློག་བས་པའི་དློན་ཏེ། སྤློད་ངན་བཀག །དག་

བཀག་ལ་བུ།  

བཀག་སྐྱིལ་ཁང་། གནས་སྐབས་ཕིར་མི་བཏང་བ་བཀག་ཡུལ། རྒྱ་སྐད་དུ། 派出所 ཟེར།  

བཀག་སྐྱིལ་འཁློལ་མཆན། བཀག་སློམ་ལས་བཏང་བའི་ཆློག་མཆན།  

བཀག་བསྐྱིལ། བཀག་ནས་ཉར་བ། ཟ་འབྲུ་བཀག་བསྐྱིལ། འགྲུལ་པ་བཀག་བསྐྱིལ།  

བཀག་རྒློལ། བཀག་ནས་འཐབ་པ། བཙན་འཛུལ་ལ་བཀག་རྒློལ་བེད་པ།  

བཀག་རྒྱ། དློ་དམ་བས་ནས་ཕིར་མི་བཏང་བ།  

བཀག་རྒྱ་གློད་པ། གནས་སྐབས་བཀག་པ་ལས་ཕིར་གློད་གློལ་ཐློབ་པ།  

བཀག་རྒྱ་སློམ་པ། གནད་དློན་གང་ཞིག་མུ་མཐུད་སེལ་མི་ཆློག་པའི་དམ་བསྒགས་གནད་དློན།  

བཀག་འགློག །བེད་དུ་མི་འཇུག་པའམ་འགློ་རུ་མི་འཇུག་པ། འགྲུལ་པ་དློན་མེད་བཀག་འགློག་བེད་

མི་རུང་།  

བཀག་བཅད། ཕི་ལློགས་དང་འགློ་འློང་འབེལ་བ་བེད་པའི་མི་ཆློག་པར་བས་པ།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཀག་ཆ། བཀག་འགློག་སྟེ་ལམ་ལ་ཐད་ཀར་མི་གཏློང་བའམ་བ་བ་ཐད་ཀར་བེད་དུ་མི་འཇུག་པ། 

བཀག་ཆ་ཡློད་ན་བ་བ་བེད་ཐབས་དཀའ།  

བཀག་ཉར། སྤི་བདེ་ལས་ཁུངས་སློགས་ཀིས་ཉེས་ཅན་དློགས་གཞི་ཅན་བཀག་ཉར་བས་པ།  

བཀག་སློམ། གང་བྱུང་བས་མི་ཆློག་པའི་དམ་བསྒགས་བེད་པ། བཀག་སློམ་བཀའ་རྒྱ། བཀག་སློམ་

ཐག་རྒྱ། བཀག་སློམ་ས་ཁུལ། མི་རྣམས་གང་འདློད་དུ་འགློ་འདུག་བེད་མི་ཆློག་པའི་ས་ཁུལ།  

བཀག་སློམ་དངློས་རས། བསྐག་སློམ་བས་པའི་ཁིམས་ཀི་ནློར་རས།  

བཀག་སློམ་བེད་ཡུན། དུས་ཚོད་གང་ཙམ་བཀག་བ་རན་པའི་དློན།  

བཀག་པ། རྒྱུན་གཅློད་པ་དང་རྒློལ་བ་སློགས་ཀི་དློན། འགློག་པའི་འདས་པ།  

བཀང་བ། འགེངས་པའི་འདས་པ།  

བཀད། [རིང]① གལ་ལམ་རིམ་པ། བཀད་གཉིས་པ། དེ་རིང་ཡིག་སྐྱེལ་བཀད་ཁློད་ལ་འཁེལ་ཡློད། 

② ཐགས་ཀི་བཀད། སྣམ་བུ་འདིའི་བཀད་རིས་མཛེས་པློ་འདུག །

བཀད་དང་པློ། ①ཆེས་ཐློག་མའི་མིང་སྟེ། བློད་ཡིག་སློབ་སྐབས་བཀད་དང་པློར་ཀ་ཁ་སློབ་དགློས། 

བཀད་ས། ② ཟས་གཡློས་སྦློར་བེད་སའི་ཁང་པའམ། ཟས་ཟ་སའི་ཁང་པ། ③ འདུག་གལ་

དང་འཚོག་ས་སྟེ་འཛོམས་ས།  

བཀད་ས། ༡ དགེ་འདུན་རྣམས་ཀི་གསློལ་ཆས་བཟློ་སའི་རུང་ཁང་། ༢ དགེ་འདུན་རྣམས་གསློལ་

ཆས་མཉམ་དུ་བཞེས་སའི་ཟ་ཁང་ལ་བུ་ལ་གློ་དགློས་པ་བཅས་སྐབས་དང་བསྟུན།  

བཀན་པ། [བ་བེད་ཐ་དད་པ] ① ཁ་ཕློགས་གེན་དུ་སྟློན་པ། ལག་པ་གེན་དུ་བཀན་པ། ② བརེན་

པའམ་ཁ་ཕློགས་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་འཐེན་པ། རང་པས་རིག་པར་བཀན་པ། རྡློག་པས་བཀན་པ། 

སྐམ་པས་གཟེར་བཀན་པ། ③ ཁས་མི་ལེན་པ། རང་གི་ལས་འགན་བཀན་ནས་མ་སློད།  

བཀན་མློ། ལྕི་ཚད་ཐེག་ཐུབ་པའམ་ས་བའི་དློན་ཏེ། རིག་པ་བཀན་མློ། མི་བཀན་མློ། ར་བཀན་མློ་

ཞེས་པ།  

བཀན་གཟློང་ག་མ། མགར་བའི་ལག་ཆ་ཐློ་བ་ཞིག །

བཀན་ཤར། མགར་བའི་ལག་ཆ་ཐློ་བ་ཞིག །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

བཀབ་ཅིང་བཀུར། [རིང] སྲུང་སྐྱློང་།  

བཀབ་པ། འགེབས་པའི་འདས་པ།  

བཀའ། ①  གསུང་སྟེ་སྐད་ཆའི་ཞེ་ས། རིམ་པ་གློང་མའི་བཀའ། ཇི་ལར་བཀའ་བསྩལ་བ་ལར། 

བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པ། རྒྱལ་པློའི་བཀའ། བཀའ་བཞིན་ཉན་པ། རྒྱལ་བའི་བཀའ། ཅི་གསུངས་

བཀའ་སྒྲུབ། བཀའ་གནང་བ། བཀའ་བབ་པ། བཀའ་ལས་འགློངས་པ། ② མིང་རྐྱང་འགའ་ཞིག་

གི་ཐློག་མར་སྦར་ཚེ་ཞེ་སའམ་ཆེ་བརློད་དུ་འགློ་བ། བཀའ་ཆློས། བཀའ་བིས། བཀའ་མློལ། 

བཀའ་སློབ། ③ གནའ་རབས་བློད་ཀི་རིགས་རུས་ཤིག །④ བཀའ་དང་བསྟན་བཅློས་གཉིས་

སུ་ཕེ་བའི་བཀའ་སྟེ། བརློད་བ་དློན་ལན་གི་ཆློས་དང་འབེལ་ཞིང་། བེད་ལས་ཁམས་གསུམ་གི་

ཉློན་མློངས་སློང་བ། འབས་བུ་ཞི་བ་མང་འདས་ཀི་ཕན་ཡློན་སྟློན་པ། རང་གི་བདག་རྐྱེན་སངས་

རྒྱས་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་གསུང་རབ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བཀའ་ལུང་དང་། ངེས་བསྟན། 

རེས་གནང་། ཉེར་བསྟན། ཉེར་བངས། བསྟན་པ་བཅས་སློ། །

བཀའ་བཀློད། གློང་རིམ་གིས་འློག་གི་མི་སེ་ལ་ལས་འགན་སྤད་ནས་ངེས་པར་དུ་འགྲུབ་དགློས་པའི་

ལས་རིགས།  

བཀའ་བཀློད་གཏློང་བ། བཀའ་བབས་པའི་རྣམ་པས་གཞན་ལ་བཀློད་ཁབ་གཏློང་བ།  

བཀའ་བཀློན། སིགས་མློའམ་གཤེ་གཤེ། ལས་དློན་བས་ཉེས་ལ་བཀའ་བཀློན་གནང་བ། བཀའ་

བཀློན་དྲག་པློ་གནང་བ། བཀག་བཀློན་མེད་པ་ཞུ་རྒྱུ།  

བཀའ་བསྐློར་བ། ངག་ཐློག་ནས་ཆློག་མཆན་ཞུས་པའམ་གློང་ལ་དགློངས་བསྐློར་ཞུས་པ།  

བཀའ་ཁུར་ཁིམས་སྲུང་། གློང་རིམ་གི་བཀའ་དང་ཁིམས་བརི་བསྲུང་བེད་པ།  

བཀའ་ཁློན་གི་གཅུགས། བརྡ་རིང་པ་སྟེ། ཕློགས་ཕན་ཚུན་གཉིས་བར་འཁློན་འཛིན་སེམས་བཞག་

བེད་དགློས་པའི་འགལ་ཟླ་བྱུང་བ།  

བཀའ་ཁབ། ངག་ཐློག་ནས་བཀློད་སྒིག་གནང་བའི་དློན།  

བཀའ་ཁབ་དགློན། བཀའ་ཁབ་སྨིན་གློལ་ནློར་བུའི་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་

པའི་ལྕགས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༦༧༡ལློར་རློགས་ལན་གཡུང་དྲུང་ཚུལ་ཁིམས་མཆློག་ནས་དགུང་ལློ་
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ཉེར་ལྔའི་ཐློག་དགློན་འདི་གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

བཀའ་ཁ། ཁིམས་ཐག་བཅད་པའི་དཔྱད་མཚམས་ཁ་མ།  

བཀའ་ཁ་གཏན་ཚིགས། ཕུགས་ཐུབ་ཀི་དཔྱད་མཚམས། བཀའ་ཁ་གཏན་ཚིགས་ཐུ་མློ་ཆེ།  

བཀའ་ཁའི་རྒྱབ་ལ་ཆློད་ཡིག་གིས་འདློམས། བློད་གཞུང་གི་ཁིམས་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུགས་བས་པར་

ཐག་གཅློད་དངློས་གཞིའི་སྐབས་ཕློགས་གཉིས་ཀར་ཐག་གཅློད་ཀི་ཁ་མ་འདྲ་གཉིས་བཏང་སྟེ། 

ཕན་ཚུན་གཉིས་ཕློགས་ནས་ཁ་མ་དེར་མློས་མཐུན་བྱུང་ན། གཞི་ནས་ཐག་གཅློད་ཀི་ཡི་གེ་ངློ་

མ་བཟློས་ནས་དེའི་ཐློག་དློ་བདག་གཉིས་ཀས་རགས་ཐེལ་དང་། མཛུབ་ཐེལ་གང་རིགས་

བརྒྱབ་རེས་ཕློགས་གཉིས་ཀར་སྤློད་ཀི་ཡློད།  

བཀའ་ཁའི་བབས་སྨྱུག་བཞི་ཟུར་རིམ་འགློས། འབས་ལློངས་རྒྱལ་པློ་བསྟན་སྲུང་རྣམ་རྒྱལ་གིས་སེ་

སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོར་ཁིམས་ལུགས་སྐློར་དྲི་བ་ཞུས་པའི་ལན་དུ། སྟློང་གི་སྐུ་རྒྱལ་གི་

བཞི་ཟུར་བབས་དང་། བཞི་ཟུར་སྨྱུག་ཅེས་པ་ཁིམས་ཁང་གི་དཔློན་པློས་ཞུ་གཏུགས་བེད་

མཁན་དློ་བདག་ཕློགས་གཉིས་གཏུགས་གཤེར་ལ་འབློད་སྐབས་ཁིམས་དཔློན་ངློ་མར་བཞི་

ཟུར་བབས་ཀི་ཟ་སློ་དང་། གཏུགས་གཤེར་གི་དློ་བདག་སློ་སློའི་སྐད་ཆ་དང་། ཁ་མ་ཟིན་བིས་

འདེབས་མཁན་ཡིག་འབི་བ་ལ་བཞི་ཟུར་སྨྱུག་གི་ཟ་སློ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཡློད་པར། དཔེར་

ན་ཁིམས་གཏུགས་བེད་མིར་ཁིམས་འགལ་གི་ཉེས་ཆད་སློར་མློ་༡༠༠ཡིན་ན། དེའི་བཞི་ཆ་

གཅིག་དེ་སློར་༢༥ཁིམས་དཔློན་གི་ཟ་སློ་དང་། བཞི་ཆ་གཅིག་དེ་སློར་༢༥ལས་བེད་པ་གཞན་

གི་ཟ་སློ་ཡིན། སློར་༥༠དེ་ཁིམས་ཁང་གི་ཡློང་བབས་དངློས་ཡིན་འདུག །

བཀའ་ཁིམས། ཁིམས། བཀའ་ཁིམས་གསར་དུ་བཅས། བཀའ་ཁིམས་ཀིས་བདའ་འདེད་བེད།  

བཀའ་ཁིམས་ཀི་གའུ་ལེ། བཀའ་ཁིམས་ཀི་ས་བཅད་གློ་རིམ་བཀློད་དེབ།  

བཀའ་ཁིམས་དང་ལེན། གློང་རིམ་གིས་བཀའ་ཁིམས་གང་ཡིན་པར་ད་ེབཞིན་མཁས་ལེན་པའ་ིདློན་ཡིན།

བཀའ་འཁློར། ① བཀའ་ལ་ཉན་པའི་འཁློར་གཡློག །② འཁློར་ལློའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པའི་བཀའ།  

བཀའ་འཁློར་ལློ་རིམ་པ་གསུམ། དང་པློ་བདེན་པ་བཞིའི་འཁློར་ལློ། བར་མ་མཚན་ཉིད་མེད་པ། ཐ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

མ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕེ་བ་བཅས་སློ། །

བཀའ་འཁློལ། གནང་བ་ཐློབ་པ། རིམ་པ་གློང་མའི་བཀའ་འཁློལ་བ།  

བཀའ་གློད་མི་རྨི་བ། བཀའ་བཀློན་མི་འབེབ་པའམ་གློད་མི་བེད་པ།  

བཀའ་གློལ། གནང་བ་ཐློབ་པ།  

བཀའ་གློས། གློས་མློལ། ལས་དློན་འདི་བཀའ་གློས་གནང་ནས་ཐག་བཅད་པ་རེད།  

བཀའ་གློས་ཆེན་པློ་དྲུག །བཙན་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློས་བློད་ཀི་སིད་དབང་སྐྱློང་མཁན་རྒྱལ་བློན་

བཀའ་བགློས་ཐློག་ནས་ཐག་བཅད་པའི་ཁིམས་ཀི་ར་འཛིན་ཆེན་པློ་དྲུག་སྟེ།  ༡ རེའི་སྐུ་འཚོ་

ཞིང་ཞློ་ཤ་སར་དབུལ་ཞེས་པ་ནི། རྒྱལ་པློའི་སྐུ་འཚོ་བའི་སི་ཞུར་བློན་པློ་རྣམས་ཀིས་འབད་

བརློན་བེད་དགློས་པ་དང༌། འབངས་མི་སེར་རྣམས་ཀིས་རང་རང་བདག་གཉེར་ཐློན་སྐྱེད་བེད་

པའི་ས་ཞིང་དང༌། ཕྱུགས་རིགས་སློགས་ལ་འཁི་བའི་དཔྱ་ཁལ་རྣམས་དུས་ཐློག་བར་དབུལ་བ་

སྟེ་གློང་དུ་རྒྱལ་པློར་འབུལ་དགློས་པ་དེ་ཡིན།  

 ༢ རྒློད་ཀི་གཉའ་མནན་ཞིང༌། ཡང་ཁེང་གི་རྒྱབ་བརེན་པ་ཞེས་པ་ནི། རྒྱལ་པློའི་བཀའ་ཁིམས་

རྣམས་ལ་མི་བརི་ཞིང་མི་དཔུང་དང་རྒྱུ་སྟློབས་ཆེ་བའི་མི་རྒློད་གཉའ་བ་ནས་གནློན་ཞིང༌། ཡང་

ཁེང་སྟེ་འབངས་ཀི་ཐ་མ་ཉམ་ཆུང་རྣམས་ཀི་རྒྱབ་བརེན་བས་ཏེ་སུས་ཀང་བརས་བཅློས་བེད་

མི་ཆློག་པར་སྲུང་སྐྱློབ་དང་གཟིགས་སྐྱློང་གནང་དགློས་པའི་དློན་ཡིན།  

 ༣ ཁེང་རྒློད་དུ་མི་གཏང་ཞིང༌། མློ་བཙུན་བཀའ་ལ་མི་གདགས་ཞེས་པ་ནི། འབངས་མི་རྒློད་ལ་

འཆློར་དུ་མི་འཇུག་པའམ་བན་གཡློག་དམག་དཔུང་ནང་མི་འཇུག་ཅིང༌། བུད་མེད་རྣམས་

གཞུང་ཕློགས་ཀི་སིད་དབང་ལ་ཐེ་ཇུས་བེད་དུ་མི་འཇུག་པ་ལ་ཟེར།  

 ༤ སློ་མཚམས་སྲུང་ཞིང༌། འབངས་ཀི་ཚལ་ཞིང་ར་དཀྱུས་ཀིས་མི་གཅད་ཅེས་པ་ནི། མཐའ་

བཞིའི་སློ་མཚམས་བརན་པློར་སྲུང་དགློས་ཤིང༌། འབངས་ཀིས་བཏབ་པའི་ས་ཞིང་ཁར་ར་

དམག་བཤར་བསྐྱློད་སློགས་ཞིང་ནང་ར་ལམ་གཏད་མི་ཆློག་པ་སྟེ་འབངས་ཀི་ཞིང་ལས་ཐློན་

སྐྱེད་ལ་གནློད་པ་བས་མི་ཆློག་པ་དེ་ཡིན།  

 ༥ དག་འདུལ་ཞིང༌། འབངས་བསྐྱངས་ཞེས་པ་ནི། ཕིའི་དག་བློ་རྣམས་མ་ལུས་པར་འདུལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དགློས་པ་དང༌། ནང་དུ་འབངས་ཀི་འཚོ་ཚིས་ལ་ལ་སྐྱློང་སློགས་འབངས་རྣམས་བདེ་བར་སྐྱློང་

དགློས་པ་དེ་ཡིན།  

 ༦ དགེ་བཅུ་སྒྲུབ་ཅིང༌། མི་དགེ་བ་བཅུ་སང་ཞེས་པ་ནི། རེ་འབངས་རྣམས་ཀིས་དུས་རག་ཏུ་

དགེ་བ་བཅུ་དང་དུ་ལེན་ཅིང༌། མི་དགེ་བ་བཅུ་སློང་དགློས་པ་དེ་ཡིན།  

བཀའ་གློས་ཕིར་མཆེད། གལ་ཆེའི་བཀའ་མློལ་གློས་བསྡུར་གནང་བའི་གསང་བ་ཕི་གར་བྱུང་བ།  

བཀའ་གེགས། གནང་རེན་བཅས་བསྩལ་བའི་བཀའ་དང་བརྔན་པ་བཅས།  

བཀའ་རྒྱ། [གསང་བ་དམ་པློའི་དློན།] བཀའ་ཡིག་དམ་འབར་མ། བཀག་སློམ་བཀའ་རྒྱ།  

བཀའ་རྒྱ་བཀྲློལ་བ། གནས་སྐབས་གསང་རྒྱ་ཅན་གི་དློན་གང་དེ་གསར་རྒྱ་བཀྲློལ་ནས་ཀུན་ལ་

ཁབ་བསྒགས་བས་པ། དཔེར་ན། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་རྒྱལ་བ་དྲུག་པའི་ཡང་སིད་

བཀའ་རྒྱ་བཀྲློལ་ནས་དྲིལ་བསྒགས་བས་པ་ལ་བུ། བཀའ་རྒྱ་གནང་རེན། བཀའ་ཡིག་དང་

མཚམས་འདྲིའི་ལག་རགས།  

བཀའ་རྒྱ་མ། གསང་བ་དམ་པློར་བེད་དགློས་པའི་ཡི་གེ 

བཀའ་སྒྱུར། གློང་རིམ་གི་གསུང་བཀློད་གཞན་ལ་སྒློག་པ།  

བཀའ་སྒྱུར་བཏང་། བཀའ་ཁབ་བསྒགས་བེད་པ། གཤེ་གཤེ་བཏང་བ་ལའང་ཟེར།  

བཀའ་སྒློག་པ། ① བཀའ་ཁབ་བསྒགས་གཏློང་བ། ② རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀློག་པ།  

བཀའ་དགློངས་པ་ཅན་བཞི། ༡ ཆློས་སྐུ་མཉམ་པ་ཉིད་ལ་དགློངས་ནས་གསུངས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་

ལ་བརས་པ་བེད་པའི་གཉེན་པློར། ང་ཉིད་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་སངས་རྒྱས་རྣམས་གཟིགས་སུ་

གྱུར་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བུ། ༢ དུས་གཞན་ལ་དགློངས་ཏེ་གསུངས་པ་ནི། སེམས་ཅན་ལེ་

ལློ་ཅན་རྣམས་ཀི་གཉེན་པློར། གང་དག་བརློན་འགྲུས་བས་ཏེ་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བའི་སྨློན་ལམ་

འདེབས་པ་དེ་དག་དེར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏློ ། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བུ། ༣ དློན་གཞན་ལ་དགློངས་

ཏེ་གསུངས་པ་ནི། ཆློས་ལ་བརས་པའི་གཉེན་པློར་སངས་རྒྱས་གངྒའི་ཀླུང་གི་བེ་མ་རེད་ལ་

བསྙེན་བཀུར་བས་ན་ཆློས་འདི་ཐློས་པར་འགྱུར་རློ ། ཞེས་གསུངས་ན་ལ་བུ། ༤ གང་ཟག་གི་

བསམ་ངློ་ལ་དགློངས་ཏེ་གསུངས་པ་ནི། སྦིན་པ་ལ་མཆློག་ཏུ་འཛིན་པའི་གཉེན་པློར། སྦིན་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ནི་དམན་པ། ཚུལ་ཁིམས་ནི་མཆློག་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བུའློ། །

བཀའ་འགློ །སར་བློད་ཀི་བཀའ་ཤག་ནས་བཏང་བའི་འགློ་མཆན་ཏེ་སྙན་ཞུའི་འགློར་བཀློད་པའི་ཡི་

གེ་དམ་འབར།  

བཀའ་འགློ་དམ་དམར། སར་བློད་བཀའ་ཤག་སྐབས་ཏཱ་ལའི་བ་མའམ། སིད་སྐྱློང་ནས་བཏང་བའི་

འགློ་མཆན་ཏེ་སྙན་ཞུའི་འགློར་བཀློད་པའི་ཡི་གེ་མཚལ་དམ་ཅན།  

བཀའ་བསློ། ① བཀའ་གནང་བའམ། སྒློག་པར་བེད་པ། ② གདློན་འདྲེ་འབུད་པའི་བཀའ་བསློ།  

བཀའ་བསློས། བསློ་རྒྱུའི་བཀའ་བསྐློས་ཟིན་པ།  

བཀའ་བརྒྱད་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།  

བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ། གསང་སགས་ས་འགྱུར་གི་ཆློས་འབྱུང་ལས་གསུངས་ཚུལ་

ལ་བཅློམ་ལན་འདས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་ཧེ་རུ་ཀས་འློག་མིན་གི་གནས་སུ་གདུལ་བ་ཞི་བས་

འདུལ་བ་རྣམས་ཀི་དློན་དུ་རྡློ་རེ་དབིངས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་གི་གཙོ་བློའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་རྒྱུད་

རྣམས་གསུངས་ཤིང་། དྲག་པློས་འདུལ་དགློས་པ་རྣམས་ལ་ཧེ་རུ་ཀ་ཁློ་བློ་ཆེན་པློའི་སྐུར་

བཞེངས་ཏེ་ཁློ་བློ་སློན་འབྱུང་གི་དཀིལ་འཁློར་ཆེན་པློ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་སློགས་

གསུང་པ་དེ་ལ་ཞི་ཁློ་སྤིའི་རྒྱུད་དང་བེ་བག་གི་རྒྱུད་གཉིས་སློ། །

བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་དཀིལ་འཁློར། གསང་སགས་ས་འགྱུར་གི་བསྐྱེད་རིམ་

སྐློར་ལ་གཙོ་ཆེ་བའི་དབང་དུ་བས་ན་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཅེས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་སེ་བརྒྱད་ཡློད་

པ་སྟེ། ༡ འཇམ་དཔལ་སྐུ་ཡི་དཀིལ་འཁློར། ༢ པདྨ་གསུང་གི་དཀིལ་འཁློར། ༣ ཡང་དག་

ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར། ༤བདུད་རི་ཡློན་ཏན་གི་དཀིལ་འཁློར། ༥ཕུར་པ་འཕིན་ལས་ཀི་

དཀིལ་འཁློར་བཅས་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་སེ་ལྔ་དང་། ༦ མ་མློ་རྦློད་གཏློང་གི་དཀིལ་

འཁློར། ༧ དམློད་པ་དྲག་སགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར། ༨འཇིག་རེན་མཆློད་བསྟློད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་

བཅས་བརྒྱད་པློ་དེ་ཡིན།  

པདྨ་གསུང་གི་ལྷ་ཚོགས་ར་མགིན་གི་སྐློར་ནི་སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་པདྨ་རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་ལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གནང་། ཕུར་པ་འཕིན་ལས་ཀི་སྐློར་ནི་སློབ་དཔློན་གིས་མཁའ་འགློ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་དང་། 

འབེ་ཨ་ཙརྱ་ས་ལེ་ལ་གནང་།  

འཇམ་དཔལ་སྐུའི་སྐློར་ནི་སློབ་དཔློན་ཤནྟིགརྦས་བློད་དུ་དར་སེལ་གནང་། ཡང་དག་ཐུགས་ཀི་སྐློར་

ནི་སློབ་དཔློན་ཧཱུཾ་ཀ་རས་བློད་དུ་དར་སེལ་མཛད། བདུད་རི་ཡློན་ཏན་གི་སྐློར་ནི་པཎ་ཆེན་བི་མ་

ལ་མི་ཏས་བློད་དུ་དར་སེལ་མཛད། སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་པདྨས་བློད་ཀི་ལྷ་འདྲེ་གདུག་པ་ཅན་

རྣམས་བཏུལ་ནས་དབང་བསྐུར་དམ་ལ་བཏགས་ཏེ་དེ་དག་རྣམས་མ་མློ་རྦློད་གཏློང་དང་། དམློད་

པ་དྲག་སགས། འཇིག་རེན་མཆློད་བསྟློད་བཅས་སེ་ཚན་གསུམ་དུ་ཕེ་བར་མཛད་པ་ནི་ངན་སློང་

སྦློང་བརྒྱུད་ཀི་འཇིག་རེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་རྣམ་བཞག་དང་མཐུན་པར་མཛད་པ་ཡིན། 

བཀའ་བརྒྱད་ཕུག་པ། གཞིས་ཀ་བསམ་འགྲུབ་རེའི་རློང་གི་རྒྱབ་རི་གང་པློ་ཆེ་ཉལ་བ་འདྲ་བའི་

མཁལ་མའི་སྟེང་གི་ཐད་འློག་ཙམ་གི་ཕུག་པ་གཉིས་སུ་སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་པདྨ་དང་། མཁའ་

འགློ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་རྣམ་གཉིས་ཀིས་ཡུལ་འདིར་གནས་པའི་འདྲེ་སིན་གདུག་པ་ཅན་

རྣམས་ཚར་བཅད། ས་གཞི་རྡློ་རེའི་རང་བཞིན་དུ་བིན་གིས་བརླབས་ནས་རྒྱུན་རིང་བཞུགས་

ཏེ་མཁའ་འགློ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་སློགས་སྐལ་ལན་གི་སློབ་མ་རྣམས་བཀའ་བརྒྱད་ཀི་དཀིལ་

འཁློར་བཞེངས་ནས་དབང་བསྐུར། མན་ངག་གནང་སྟེ་མཁའ་འགློ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གིས་

སྒྲུབ་པ་མཛད་ནས་གྲུབ་པ་ཐློབ་པའི་རང་རགས་སུ་སྒྲུབ་ཆུ་གསར་དུ་རྡློལ་བ་དང་། བཀའ་

བརྒྱད་ཀི་དབང་བསྐུར་མཛད་དུས་ཀི་སྟེགས་བུ་དང་བཅས་པ་མཇལ་རྒྱུ་ཡློད་ཅེས་གགས།  

བཀའ་བརྒྱུད་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།  

བཀའ་བརྒྱུད་སགས་མཛོད། ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་མཛོད་ཆེན་རྣམ་ལྔའི་ཡ་གལ། མར་

མི་དྭགས་གསུམ་ནས་བརྒྱུད་པའི་དཔལ་ལན་དྭགས་པློ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཐུན་མིན་གི་རྒྱ་

གཞུང་གི་གདམས་ངག་གི་རྒྱུན་སློལ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྒིགས་པ་

པློ་ཏི་གསུམ་ཡློད།  

བཀའ་བརྒྱུད་ཆུང་བརྒྱད། བདེ་གཤེགས་ཕག་མློ་གྲུ་པའི་སློབ་མ་ཡློངས་གགས་གདུགས་ཐློག་ལྔ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

བརྒྱ་ཞེས་གགས་པ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས། 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། ཟ་ར་བ་ཡེ་ཤེས་སེང་གེ་ལས་གཡའ་བཟང་བཀའ་བརྒྱུད། སྙེ་ཕུ་གེར་སློམ་ཆེན་

པློ་ལས་ཤུག་གསེབ་བཀའ་བརྒྱུད་རྣམས་ཡིན་ནློ།དེ་དག་རེ་རེ་ལའང་ཆློས་བརྒྱུད་དང་གདན་

ས་སློགས་འཕིན་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་བྱུང་ཡློད།  

བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞི། མཉམ་མེད་དྭགས་པློའི་སློབ་བརྒྱུད་ལས་བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞི་བྱུང་ཚུལ་ནི། 

ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། ཐུགས་སས་ཉི་མ་ལ་བུ་དྭགས་པློ་ཟླ་འློད་གཞློན་ནུ་ནི། རྒྱལ་བ་རློགས་

པའི་སངས་རྒྱས་ཀིས་མདློ་ཏིང་འཛིན་རྒྱལ་པློ་དང༌། སྙིང་རེ་པད་དཀར་སློགས་ལས་ཤིན་ཏུ་

གསལ་བར་ལུང་བསྟན་པའི་དགེ་སློང་འཚོ་བེད་དམ་མཉམ་མེད་དྭགས་པློ་ལྷ་རེས།སློབ་མ་ཐུན་

མློང་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་གདམས་ལམ་རིམ་དང༌། མདློ་ལུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཕག་ཆེན་གི་

མིང་གིས་བརྒྱན་པ་རྒྱུད་བ་མའི་གཞུང་བཤད་དང༌། ཐུན་མིན་རྣམས་ལ་བ་མ་མི་ལ་ལས་

ཐབས་ལམ་དང་འབེལ་བའི་སགས་ཀི་ཕག་ཆེན་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་བསྟན་ནས་གདུལ་བ་

རྣམས་སྨིན་གློལ་གི་ལམ་ལ་བཀློད། དེའི་སློབ་མ་རྣམས་ཀི་རང་རང་གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་

བ་མའི་གདམས་ངག་རེ་རལ་དུ་བཟུང་ནས་ཉམས་ལེན་དང་འཆད་ཉན་གི་རྒྱུན་སེལ་བ་ལ་

བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞི་ཞེས་པ་དེ་བྱུང་ཡློད། དེ་ཡང་བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞི་ནི། སློབ་མའི་གཙོ་བློ་

འབའ་རློམ་པ་དར་མ་རྒྱལ་མཚན་ལས་(1127-1199) འབའ་རློམ་བཀའ་བརྒྱུད། ཕག་གྲུ་རྡློ་

རེ་རྒྱལ་པློ་(1110-1170) ལས་ཕག་གྲུ་བཀའ་བརྒྱུད། ཀརྨ་པ་དུས་གསུམ་མཁེན་པ་

(1110-1193) ལས་ཀཾ་ཚང་བཀའ་བརྒྱུད། དབློན་སློམ་ཚུལ་ཁིམས་སྙིང་པློའི་སློབ་མ་ཞང་

ཚལ་པ་བརློན་འགྲུས་གགས་པ་(1123-1193) ལས་ཚལ་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཅེས་པ་དེ་དག་

བྱུང་ཡློད། དེ་ལའི་བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞིའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀི་ར་བའི་གྲུབ་མཐའ་ནི་དྭགས་པློ་

བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན་ལ། དེའི་གདན་ས་ནི་དྭགས་ལྷ་སམ་པློ་ཡིན། གདན་ས་འཛིན་པའི་བ་མ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དྭགས་པློ་ཁུ་དབློན་གསུམ་དང༌། དྭགས་པློ་འདུལ་འཛིན། ཕིས་སུ་མཁས་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་

རྒྱལ་སློགས་མཁས་གྲུབ་ཟམ་མ་ཆད་པ་བྱུང་བ་རྣམས་སློ། །འདི་ལ་བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞི་ར་

བའི་གདན་ས་དང་ལྔ་ཞེས་ཟེར།  

བཀའ་བརྒྱུད་ཇློ་མློ་དགློན། སྟློད་གློང་དགློན་པའི་རྒྱབ་རིའི་སྟློད་དུ་ཡློད། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་

དུས་མ་གསལ། གནས་ནང་དགློན་པའི་དགློན་ལག་དང་། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ག་ནང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

བཀའ་བརྒྱུད་པ། བློད་དུ་ནང་ཆློས་ཀི་གདམས་ངག་འཛིན་པའི་གྲུ་མཐའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། མདློ་

ལུགས་ལར་ན་རྒྱལ་བ་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་དྲི་མ་མེད་པའི་གདམས་ངག་གི་རྒྱུན་

འཛིན་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཟེར། སགས་ལུགས་ལར་ན་རེ་བཙུན་ཏེ་ལློ་པའི་བཀའ་བབས་བཞིའི་

གདམས་ངག་རྣམས་བིན་རླབས་ཀི་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་འཛིན་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཟེར། ཏེ་ལློ་

པ་ལ་ཉེ་བརྒྱུད་དང་རིང་བརྒྱུད་ཀི་བཀའ་གཉིས་སུ་བབས་པ་ལས། རིང་བརྒྱུད་ཀི་བཀའ་

བབས་བཞི་ནི། ཡློངས་གགས་ལར་ན། ཀླུ་སྒྲུབ་ཙཱར་ཡ་ལྭ་བ་པ། །སྐལ་པ་བཟང་པློ་ང་ཡི་

ནི། །བཀའ་བབས་བཞི་ཡི་བ་མ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར། ཙཱར་ཡ་པ་ལས་གཏུམ་མློ། ལྭ་

བ་པ་ལས་རྨི་ལམ། ཀླུ་སྒྲུབ་ལས་སྒྱུ་ལུས་དང་འློད་གསལ། སུ་ཁ་སདི་ལས་བར་དློ་དང་འཕློ་

བའི་བཀའ་བབས་པ་ལ་བཀའ་བབས་བཞི་ཟེར། གཞན་ཡང་བཀའ་བཞིའི་བཞེད་སློལ་མི་འདྲ་

བ་འགའ་ཞིག་ཡློད་པ་ལས། ཀརྨ་རང་བྱུང་རྡློ་རེས། རྡློ་རེ་འཆང་གིས་གསང་བའི་བདག་པློ་ལ་

སློགས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་གསུངས། དེ་རྣམས་བཀའ་བཞི་བརྒྱུད་པའི་བ་མ་

རྣམས་ལས་བརྒྱུད་དེ། ཀླུ་སྒྲུབ། ཨཱར་ཡ་དེ་བ། ཟླ་བ་གགས་པ། མཱ་ཏིངྒ་རྣམས་ལྷློའི་བརྒྱུད་པ། 

ཌློམི་པ། བཱི་ན་པ། ལྭ་བ་པ། ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏི་རྣམས་ནུབ་ཀི་བརྒྱུད་པ། ལཱུ་ཡི་པ། ཌེངྒི་པ། དཱ་རི་ཀ་

པ། སུ་ཁ་ད་རི་རྣམས་བང་གི་བརྒྱུད་པ། སུ་ཁ་མ་ཧཱ་སིདྡི། ཐང་ལློ་པ། ཤིང་ལློ་པ། ཀརྞ་རི་པ་

རྣམས་ཤར་གི་བརྒྱུད་པ་ཞེས་ཕློགས་རེ་ལའང་བཀའ་བབས་ཀི་བརྒྱུད་པ་བཞི་རེ་བྱུང་ཡློད་

པར་གསུངས། འདིར་ཕློགས་བཞིར་གསུངས་པ་ནི་རྒྱ་གར་ཡུལ་གི་ཤར་ལྷློ་ནུབ་བང་རྣམས་

ལ་ཟེར་བ་ཡིན་འདུག །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

 ཉེ་བརྒྱུད་ལར་ན། ཏེ་ལློ་པ་ལ་མིའི་བ་མ་མེད། ང་ཡི་བ་མ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཡིན། ཞེས་

གསུངས་པ་ལར། རྡློ་རེ་འཆང་དངློས་ལས་གསང་སགས་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་གདམས་པ་རྣམས་

གསན། རྡློ་རེ་རྣལ་འབློར་མས་སྙན་བརྒྱུད་ནློར་བུ་སྐློར་གསུམ་གི་མཛོད་གཏད་པས་དེའི་ནང་

དུ་གདམས་པའི་བཅུད་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ཡིན་ཟེར། ཏེ་ལློ་པའི་མདུན་ནས་པཎ་ཆེན་ནཱ་རློ་

པས་དཀའ་ཆེན་བཅུ་གཉིས་སྤད་ནས་ཞུས་པའི་མཐར། ཚིག་དང་བརྡ་ལ་བརེན་ནས་གསང་

སགས་ཀི་དློན་ཐམས་ཅད་ཁློང་དུ་ཆུད་ཅིང་གྲུབ་པ་བརེས་པར་བཤད། ནཱ་རློ་པས་དཀའ་སྤད་

བཅུ་གཉིས་སྤད་ཚུལ་གི་ལློ་རྒྱུས་རྒྱས་པ་ནཱ་རློའི་རྣམ་ཐར་ལས་གསལ་བ་ལར་རློ།  

བཀའ་བརྒྱུད་པའི་རྣལ་འབློར་བཞི། ༡ རེ་གཅིག[སེམས་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་དམིགས་པ] ༢ སྤློས་བལ་

[སེམས་སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་གི་སྤློས་པ་དང་བལ་བར་རློགས་པ] ༣ རློ་གཅིག་[སྣང་བ་

ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་སེམས་གཉིས་རློ་གཅིག་ཏུ་རློགས་པ] ༤ སློམ་མེད་[མཚན་བཅས་ཀིས་

སློམ་དུ་མེད་པ་སྟེ་ཡུལ་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པའི་འདུ་ཤེས་དང་བལ་ནས་སེམས་ཏིང་ངེ་འཛིན་

དང་འདྲེས་པའི་ཉམས་འཆར་བ] བཅས་བཞི་ཡིན་ཅིང་། དེའི་ས་མཚམས་སྐློར་རེ་རྒློད་ཚང་

པས། རྣལ་འབློར་བཞིའི་དང་པློ་མློས་སྤློད། གཉིས་པ་མཐློང་ལམ། གསུམ་པ་ས་གཉིས་པ་ནས་

བདུན་པའི་བར། བཞི་པ་དག་ས་གསུམ་གི་ངློ་བློ་ཡིན་པར་བཞེད། བ་མ་ཞང་རིན་པློ་ཆེས་ཕག་

རྒྱ་ཆེན་པློ་ལ་ངློ་བློའི་ཐློག་ནས་ས་ལམ་རྒྱུ་མེད་ཀང་། བླུན་པློ་དད་པ་ཅན་འགའ་ཞིག་དགའ་བ་

བསྐྱེད་པའི་ཆེད་དུ། མདློ་ལུགས་ཀི་ས་ལམ་རྣམས་དློད་ཐུབ་ཀི་སློ་ནས་བརིས་ཆློག་པར་

གསུང་ཞིང་། རི་ཚུལ་རེ་རྒློད་ཚང་པ་དང་འདྲ་བར་བཞེད་པ་ཡིན།  

བཀའ་བརྒྱུད་འཕིན་ལས་ཤིང་ར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༧༡༨ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། 

རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་བང་ཆུབ་རྡློ་རེ་དང་། སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་རྣམ་གཉིས་ཀི་འབྲུག་པ་

འབྲུག་པ་སྐྱབས་མགློན་མི་ཕམ་དབང་པློའི་ཡང་སིད་ངློས་འཛིན་གནང་། རྒྱལ་བ་བཀའ་བརྒྱུད་

པའི་དབང་ལུང་མན་ངག་རྣམས་ཚང་ལ་མ་ནློར་བར་ནློན། གཞུང་དང་རིག་གནས་ཐམས་ཅད་

ལ་མཁས་པས་གསུང་འབུམ་པློད་དྲུག་ཡློད། དགུང་ལློ་བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་

གསུམ་པའི་མེ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༧༦༦ལློར་སྐུ་གཤེགས།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཀའ་བརྒྱུད་གསེར་ཕེང་། ཟབ་ལམ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་དང་། གློལ་ལམ་ནཱ་རློ་ཆློས་དྲུག་གཙོ་བློར་

བས་པའི་རྒྱལ་བ་རྡློ་རེ་འཆང་ནས་གྲུབ་ཆེན་ཏེ་ལློ་པ་པ་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ནཱ་རློ་པཎ་ཆེན་ལ་

གནང་བ་རྣམས། མངའ་བདག་མར་པ་ལློ་ཙཱ་བས་བཀའ་སྤད་ཆེན་པློས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་

ཡུལ་ཕིན་ནས་ནཱ་རློ་པཎ་ཆེན་ལ་ས་ཕི་བསློམས་པས་ལློ་བཅུ་དྲུག་ལྷག་བ་མར་བསྟེན། དེ་དང་

དུས་མཚུངས་སུ་མངའ་བདག་མཻ་ཏི་པ་ལས་ཕག་ཆེན་གི་གདམས་རྣམས་རྣམས་ཞུས། རྒྱ་

གར་གི་སྐད་ཡིག་མཐར་ཕིན་པ་བསབས། རྒྱ་གཞུང་གང་བསབས་པ་རྣམས་དང་གདམས་ངག་

མང་པློ་བཅས་བཞེས་ཏེ་བློད་དུ་ཕིར་ཕེབས། དེ་དག་ཐམས་ཅད་བློད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཅིང་

གདམས་ངག་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀ་ཆེན་གི་སློབ་མ་བཞི་དང་། ཁད་པ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀི་བཀའ་

མི་ལ་བཞད་པ་རྡློ་རེ་ལ་གནང་། དེས་མཉེས་པ་གསུམ་གི་སློ་ནས་བ་མ་ལས་ཞུས་པ་རྣམས་

དྭགས་པློ་རིན་པློ་ཆེ་ལ་གནང་བ་སློགས་སྙན་ནས་སྙན་ཏུ་བརྒྱུད་པའི་གདམས་ངག་རྣམས་ད་

ལའི་བཀའ་བརྒྱུད་རྒྱལ་བ་ཡབ་སས་རྣམས་ཀི་བར་དུ་གདམས་ངག་ཟམ་མ་ཆད་པར་བརྒྱུད་

པའི་བ་མ་རྣམས་ལ་ཟེར།  

བཀའ་བརྒྱུད་གསེར་ཕེང་གི་བ་བརྒྱུད་རེའུ་མིག །

 བ་མའི་མཚན། འཁྲུངས་ཡུལ། འཁྲུངས་འདས་ཀི་ལློ།  

 ཆློས་སྐུ་རྡློ་རེ་འཆང་ཆེན།  ཏཻ་ལློ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ། རྒྱ་གར་ཤར་ལྷློ་ཟ་ཧློར་གི་ཡུལ།  

 ནཱ་རློ་ཛྙཱ་ན་སིདྡི། རྒྱ་གར་ཤར་ཕློགས་བ་ག་ལ། 

 མར་པ་ལློ་ཙཱ། ལྷློ་གློ་བློ་ལུང་། 1012-1097 

 མི་ལ་རས་པ། མངའརིས། 1040-1123 

 དྭགས་པློ་ལྷ་རེ། དྭགས་པློ། 1079-1153 

 དུས་གསུམ་མཁེན་པ། ཁམས་དཀར་མཛེས། 1110-1193 

 འགློ་མགློན་རས་པ་ཆེན་པློ། ཡར་ཀླུང་ཁློག །1148-1215 

 རྒྱལ་སས་སློམ་བག་པ། སེ་དགེ་དབློན་སྟློད། 1170-1234 

 གྲུབ་ཆེན་ཀརྨ་པཀི། སེ་དགེ་དབློན་སྟློད། 1204-1283 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

 མཁས་གྲུབ་ཨློ་རྒྱན་པ། མདློ་སྨད་གཡའ་མློ་ཐང་། 1230-1309 

 སེམས་དཔའ་རང་བྱུང་རྡློ་རེ། སྟློད་མང་ཡུལ་གུང་ཐང་། 1012-1097 

རྒྱལ་བ་གཡུང་སྟློན་ཆེན་པློ། གཙང་ཞ་ལུ། 1284-1365 

འཛམ་གིང་ཆློས་གགས་པ། རྔློད་ཨ་ལ་རློང་ཞེས་དཔལ་འབར་རློང་། 1340-1383 

རློགས་ལན་མཁའ་སྤློད་དབང་པློ། བང་གནམ་གཞུང་། 1350-1405 

ཆློས་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ། མང་པློ་འདམ། 1384-1415 

རེ་བཙུན་རཏྣ་བ་དྲ་། དྲུང་རྨ་སེ། མདློ་ཁམས་ཟླ་མློ་སང་གི་གློམ་ཤེར། 1386-1428 

སྤྲུལ་སྐུ་མཐློང་བ་དློན་ལན། ཆབ་མདློ་ངློམ་རྒྱུད། 1416-1453 

ཀུན་མཁེན་འཇམ་དཔལ་བཟང་པློ།  

བང་སེམས་དཔལ་འབློར་དློན་གྲུབ། ཡུལ་སྙེ་བློ། 1415-1478 

རྒྱལ་དབང་ཆློས་གགས་རྒྱ་མཚོ། རྔློད་སྤི་མདློ་ཞེས་ཀློང་པློའི་ཡུལ། 1454-1506 

གྲུབ་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབློར། 1498-1541 

མཚུངས་མེད་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེ། ཆབ་མདློ་ངམ་ཆུའི་རྒྱུད། 1507-1554 

རྒྱལ་བ་དཀློན་མཆློག་ཡན་ལག །ཀློང་པློ་སྟློད། 1525-1583 

རེ་བཙུན་དབང་ཕྱུག་རྡློ་རེ། མདློ་ཁམས་ཏེ་ཤློད། 1556-1603 

གར་དབང་ཆློས་ཀི་དབང་ཕྱུག །འབི་གུང་1584-1630 

རྒྱལ་མཆློག་ཆློས་དབིངས་རྡློ་རེ། མགློ་ལློག །1604-1674 

དཔལ་ལན་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པློ། མགློ་ལློག་སྨར་སྨད། 1631-1694 

མཚུངས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡློ་རེ། མགློ་ལློག་སྨར་ཁམས། 1631-1694 

དཔལ་ཆེན་ཆློས་ཀི་དློན་གྲུབ། བལ་ཡུལ་ཡློལ་མློ་གངས་ར། 1695-1732 

རྒྱལ་དབང་བང་ཆུབ་རྡློ་རེ། སེ་དགེ 1702-1732 

སི་ཏུ་ཆློས་འབྱུང་། སེ་དགེ་ཨ་ལློ་ནང་། 1700-1774 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རེ་བཙུན་བདུད་འདུལ་རྡློ་རེ། ལྷློ་ཁ་སྙེན་ལྕ་བ་གློང་། 1733-1797 

མི་ཕམ་ཆློས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། གཙང་བཀྲ་ཤིས་རེ། 1742-1791 

པདྨ་ཉིན་བེད་དབང་པློ། སེ་དགེ་ཡིད་ལྷུང་། 1774-1854 

ཐེག་པ་མཆློག་གི་རྡློ་རེ། ཆབ་མདློ་ཀརྨ་དགློན་གི་ཉེ་ས། 1797-1868 

རྒྱལ་སས་བློ་གློས་མཐའ་ཡས། སེ་དགེ་རློང་རྒྱབ། 1813-1899 

ཀུན་བཟང་མཁའ་ཁབ་རྡློ་རེ། གཙང་རི་ནང་1871-1922 

པདྨ་དབང་མཆློག་རྒྱལ་པློ། ཁམས་ལི་ཐང་། 1886-1952 

དཔལ་ལན་མཁེན་བརེའི་འློད་ཟེར། སྟློད་ལུང་མཚུར་ཕུ། 904-1953 

རང་བྱུང་རིག་པའི་རྡློ་རེ། སེ་དགེ་འདན་ཁློག །1924-1981 

པདྨ་དློན་ཡློད། སེ་དགེ་དཔལ་ཡུལ།  

བཀའ་མགློན། སར་བློད་ཀི་བཀའ་ཤག་ནང་གི་གློ་གནས་ཀི་མིང་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། བཀའ་ཤག་ལ་

ཞུ་ཡིག་བརྒྱུད་འབུལ་དང་མར་བཀའ་བསྒྱུར་རྒྱུ་སློགས་ཀི་འགན་འཁུར་མཁན།  

བཀའ་འགངས། དུས་འགངས། བཀའ་འགངས་གནང་སྐྱློང་ཡློད་པ་ཞུ།  

བཀའ་འགྱུར། སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པའི་བཀའ་སེ་སྣློད་གསུམ་དང་། རྒྱུད་སེ་བཞི་བློད་དུ་

འགྱུར་རློ་ཅློག་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྒིགས་པ་ལ་ཟེར། སེ་དགེའི་སར་མ་ལ་གེགས་བམ་བརྒྱ་

དང་གཉིས། དཀར་ཆག་དང་བཅས་པ་ལ་བརྒྱ་དང་གསུམ་ཡློད།  

བཀའ་འགྱུར་གི་ལུང་། ཆློས་གསུང་བ་པློ་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་ནས་རང་གི་ར་བའི་བ་

མའི་བར་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་འགྱུར་གི་ལུང་རྒྱུན་ཡློད་པའི་རིགས་བ་མས་

སྒ་དག་གསལ་གསུམ་གི་སློ་ནས་ཀློག་པ་དང་། སློབ་མས་གཉིད་དང་། གཏམ་གེང་གིས་བར་

མཚམས་མ་ཆད་པ་བཅས་ཀི་སློ་ནས་ཉན་པ་ལ་ཟེར་རློ།  

བཀའ་འགྱུར་རི་ཉག །མཚོ་ནུབ་སློག་རིགས་བློད་རིགས་ཧ་སག་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཐེན་ཅུན་

རློང་གི་ལ་ཞིག །

བཀའ་འགེལ། བཀའི་དགློངས་དློན་གསལ་བར་བེད་པའི་འགེལ་བཤད་རྒྱ་བློད་ཀི་མཁས་པ་སློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སློའི་རློམ་ཆློས།  

བཀའ་འགློས་ཆེན་མློ་དྲུག །རེའི་སྐུ་འཚོ་ཞིང་ཞློ་ཤ་སར་དབུལ་བ་དང་། རྒློད་ཀི་གཉའ་མནན་ཞིང་

ཡང་ཁེང་གི་རྒྱབ་བརེན་པ། ཁེང་རྒློད་དུ་མི་བཏང་ཞིང་མློ་བཙུན་བཀའ་ལ་མི་གདགས་པ། ས་

མཚམས་སྲུང་ཞིང་འབངས་ཀི་ཚལ་ཞིང་ར་དཀྱུས་ཀིས་མི་གཅད་པ། དག་འདུལ་ཞིང་འབངས་

སྐྱློང་བ། དགེ་བཅུ་སྒྲུབ་ཅིང་མི་དགེ་བ་བཅུ་སློང་བ་སྟེ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་བློད་དུ་ལག་

ལེན་བསྟར་བའི་བ་གཞག་གི་རིགས་ཤིག །

བཀའ་མངགས། ལས་དློན་སྒྲུབ་རྒྱུ་མངགས་གཏམ་བས་པ། ཚང་མ་ང་ལ་བཀའ་མངགས་གནང་བྱུང་།

བཀའ་གཅློག་པ། བཀའ་ཇི་བཞིན་མི་སྒྲུབ་པ།  

བཀའ་བཅུ་པ། ① གཞུང་བཀའ་པློད་བཅུ་ལ་སློབ་གཉེར་ཐློན་པའ་ིདག་ེབཤེས། ② བློད་བཙན་པློའ་ིསྐབས་

སུ་སྨན་ག་ིསློབ་གྲྭ་ནས་ཐློབ་པའ་ིཡློན་ཚད་ཀ་ིམིང་ཞིག་དེང་དུས་ཀ་ི学士学位 དང་དློན་གཅིག །

བཀའ་བཅུ་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས། མདློ་སྨད་རེབ་གློང་བསེའི་ཉ་ལུང་ཞེས་པར་ཡབ་རིན་ཆེན་སྐྱབས་

དང་། ཡུམ་སྙིང་བམས་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༦༧༨ལློ་

འཁྲུངས། ཀུན་མཁེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པ་ངག་དབང་བརློན་འགྲུས་བསྟེན་ནས་མཁས་

པར་གྱུར། དགུང་ལློ་རེ་གཅིག་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༧༣༨ལློར་

དགློངས་པ་ཆློས་དབིངས་སུ་གཤེགས།  

བཀའ་བཅག །བཀའ་དློན་མ་བསྒྲུབས་པ། ལས་འགན་རྒྱང་བསྐྱུར་བཏང་ནས་བཀའ་བཅག་པ། 

རྒྱལ་པློའི་བཀའ་བཅག་པ། གང་དེའི་བཀའ་ལ་མ་བརིས་པ་སྣང་མེད་དུ་དློར་བའི་དློན། དཔློན་

གི་ཀའ་བཅག་ཉེས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ།  

བཀའ་བཅློས། ཡིག་ཆ་སློགས་ཀི་ནློར་འཁྲུལ་བསལ་བའམ། ལེགས་བཅློས་བས་པའི་ཞེ་ས། དགེ་

ཕྲུག་གི་ཀ་ཁའི་ཡིག་གཟུགས་ལ་དགེ་རྒན་གིས་བཀའ་བཅློས་གནང་བ།  

བཀའ་ཆད། ① ཉེས་ཆད། མི་ཉེས་ཅན་ལ་བཀའ་ཆད་གནང་བ། ② རང་གིས་དམ་བཅའ་དང་འགལ་

བར་ཡི་དམ་ལྷས་བཅད་པའི་བཀའ་ཆད།  

བཀའ་ཆེམས། ཞལ་གདམས་སམ། ཞལ་ཆེམས།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཀའ་ཆེམས་ཀ་བཀློལ་མ། ཀ་བཀློལ་མ་དང་དློན་གཅིག །

བཀའ་ཆེམས་ཀ་ཁློལ་མ། ཀ་བཀློལ་མའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག །

བཀའ་ཆློས། བ་མས་སློབ་མར་གནང་བའི་གསུང་ཆློས། བཀའ་ཆློས་ཞུ་བ།  

བཀའ་ཆློས་ཀི་སྦིན་བདག །སར་བློད་ས་གནས་སུ་བ་སྤྲུལ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཀིས་

བཀའ་ཆློས་གནང་སྐབས་དབང་ལུང་ཁིད་སློགས་འདི་དང་འདི་གནང་དགློས་པའི་བསྐུལ་མ་ཞུ་

མཁན་ཡློད་པ་དེ་ལ་བཀའ་ཆློས་སྦིན་བདག་ཟེར་སློལ་ཡློད།  

བཀའ་མཆན། ཡིག་ཆར་མཆན་བཀློད་པའི་ཞེ་ས།  

བཀའ་མཆིད། ཕག་བིས། བ་དཔློན་གང་རུང་གིས་བཏང་བའི་ཡི་གེ་ལ་ཟེར།  

བཀའ་མཆིམས་ཕུ་བའམ་མན་ངག་བརྒྱུད། བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུར་པཎ་ཆེན་བི་མ་ལས་དར་

རེ་དཔལ་གི་གགས་པ་དང་། ཞང་རྒྱལ་བའི་ཡློན་ཏན་གཉིས་ལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་སྐློར་གསུང་པའི་ནང་

ནས་ཞང་ལ་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་མཆིམས་ཕུ་བའམ་མན་ངག་བརྒྱུད་ཟེར།  

བཀའ་རློད་བེད་ཀི་སློ་ནས་དབེ་བ་བཅུ་གཉིས། རློད་བེད་ཀི་སློ་ནས་དབེ་ན། གསུང་རབ་ཡན་ལག་

བཅུ་གཉིས་ཏེ། མདློ་སེའི་སེ། ལུང་དུ་བསྟན་པའི་སེ། ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སེ། དབངས་ཀིས་

བསྙད་པའི་སེ། ཆེད་དུ་བརློད་པའི་སེ། གེང་གཞིའི་སེ། རློགས་པ་བརློད་པའི་སེ། འདས་པ་

བརློད་པའི་སེ། སྐྱེས་པ་རབས་ཀི་སེ། ཤིན་ཏུ་ུརྒྱས་པའི་སེ། རྨད་དུ་བྱུང་བའི་སེ། གཏན་ལ་ཕབ་

པའི་སེ་བཅས་བཅུ་གཉིས་སློ། །

བཀའ་བརློད་བའི་སློ་ནས་དབེ་བ་གསུམ། བརློད་བའི་སློ་ནས་དབེ་ན། བརློད་བ་བསབ་པ་གསུམ་

གི་དབང་དུ་བས་ནས། རློད་བེད་སེ་སྣློད་གསུམ་དུ་དབེ་ན། འདུལ་བ། མདློ་སེ། མངློན་པ་དང་

གསུམ་མློ། །དེ་ཡང་བསབ་པ་གསུམ་གི་དབང་དུ་བས་ན། ལྷག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་

བརློད་བའི་གཙོ་བློར་སྟློན་པའི་གསུང་རབ་ནི་འདུལ་བའི་སེ་སྣློད། དེའི་མཚན་གཞི་འདུལ་བ་

ལུང་སེ་བཞི་ལ་སློགས་པ་ལ་བུའློ། །

ལྷག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསབ་པ་བརློད་བའི་གཙོ་བློར་སྟློན་པ་མདློ་སེའི་སེ་སྣློད། དེའི་མཚན་གཞི་

ཤེར་ཕིན་འབུམ་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་བུ་རྣམས་སློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་བརློད་བའི་གཙོ་བློར་སྟློན་པ་མངློན་པའི་སེ་སྣློད། དེའི་མཚན་གཞི་

མངློན་པ་སེ་བདུན་ལ་སློགས་པ་ལ་བུ་རྣམས་སློ། །

བཀའ་ཉན། ① འཁློར་གཡློག་གི་མིང་། ② ངག་ལ་ཉན་པ། ③ ཆློས་སྐྱློང་སྲུང་མ།  

བཀའ་ཉེས། ཉེས་ཆད།  

བཀའ་ཉེས་ཕློག་པ། ཁིམས་ཀི་ཆད་པ་ཕློག་པ།  

བཀའ་ཉེས་ཡན་པློར་མ་སློང་བ། ཉེས་ཆད་ནན་པློ་གཏློང་བ།  

བཀའ་གཉེན་པློ། ① སྤློ་ཐུང་བ། ཁློང་བཀའ་གཉན་པློ་ཡིན་པས་ཁློང་ཁློ་སྐྱེ་ས། ② བཙན་དྲག་ཆེ་བ། 

རྒྱལ་པློ་བཀའ་གཉེན་པློ། ③ འདའ་མི་རུང་བའི་བཀའ་ཚིག །ཕ་མའི་བཀའ་གཉན་པློ། རྒྱལ་

བའི་བཀའ་གཉན་པློ།  

བཀའ་རགས། ① ཐམ་གའམ། དམ་ཕྲུག །② དམ་ཕྲུག་ཕབ་ཡློད་པའི་བཀའ་ཡིག །

བཀའ་རགས་ཀི་ཕག་རྒྱ། གློང་རིམ་གི་བཀའ་ཡིག་འློག་ཏུ་བཏབ་ཕག་བའི་གཞུང་གི་ཐེལ་ཙེའམ། 

རྒྱལ་པློ་དང་བ་ཆེན་སློགས་ཀིས་ཐེལ་ཙེ་སློགས་བཀའ་དབང་མཚོན་བེད་ཀི་རགས་ལ་ཟེར།  

དཀའ་རགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་སྒློམ་བུ། རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་སུ་གཏན་འབེབས་བས་པའི་

ཁིམ་ཡིག་ནང་དུ། རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་ནས་བཀའ་ཤློག་གནང་བའི་ལས་རགས་སུ་སྒློམ་བུའི་རི་

མློ་ཡློད་པའི་ཐེལ་ཙེ་ཞིག་གི་དློན་ཡིན།  

བཀའ་ལར། ཅི་སྨྲས་པ་དེ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པ། དཔེར་ན། སློབ་དཔློན་གི་བཀའ་ལར་སྒྲུབ་ཞེས་པ།  

བཀའ་གཏན། གཞུང་གིས་གནང་བའི་ར་འཛིན་བཀའ་ཤློག །བཀའ་གཏན་ཁུངས་ཐུབ། བཀའ་

གཏན་ཡིག་རིགས།  

བཀའ་གཏེར་ཟུང་འབེལ། སྟློན་པ་རྡློ་རེ་འཆང་གིས་གསུངས་པའི་རྒྱུད་རྒྱ་གར་ནས་བློད་དུ་བསྒྱུར་

བའི་གས་དབང་ལུང་མན་ངག་རྣམས་ལ་བཀའ་མ་དང་། རྒྱུད་དེའི་དགློངས་པ་དང་མཐུན་པའི་

སྒྲུབ་ཐབས་དང་མན་ངག་སློགས་སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀིས་མཛད་ནས་

གཏེར་དུ་སས་པ་རེས་སུ་གཏེར་ཆེན་རིམ་བློན་རྣམས་ཀིས་གཏེར་ནས་གཏློན་ཏེ་འཆད་སེལ་

མཛད་པའི་རིགས་ལ་གཏེར་མ་ཞེས་གགས།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཀའ་གཏློགས། ① བཀའ་ལ་སྲུང་རི་ཞུ་བ་དང་མཉན་པ། ② ཆློས་སྐྱློང་སྲུང་མ།  

བཀའ་གཏློགས་པ། བཀའ་འློག་ཏུ་གཏློགས་པའི་འབངས་མི།  

བཀའ་བཏགས། ༡ བཀའ་གང་གནང་བ་ལས་ནམ་ཡང་མི་འགལ་བའི་དམ་བཅའ་བཞག་པ། ༢ 

བཀའ་ཁིམས་ཁབ་བསྒགས་བས་པ།  

བཀའ་བསྟན། བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་གི་བསྡུས་མིང་།  

བཀའ་ཐ་མ་ལེགས་པ་རྣམ་པར་ཕེ་བའི་ཆློས་འཁློར། ཆློས་འཁློར་གསུམ་གི་ཐ་མ། སྟློན་པ་ཤཱཀ་

ཐུབ་པས་ཡུལ་ཡངས་པ་ཅན་སློགས་སུ་འཁློར་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་རིགས་ཅན་ལ་ཆློས་མཚན་

ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་གཙོ་བློར་སྟློན་པའི་མདློ་སེ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལ་སློགས་པ་

རྣམས་སློ། །འདིའི་དློན་རྒྱས་པ་ཆློས་འཁློར་ཐ་མའི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས།  

བཀའ་ཐང་། གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེ་དང་འབེལ་བའི་ལློ་རྒྱུས་སམ། ཁ་ཆེམས། པད་མ་བཀའ་ཐང་།  

བཀའ་ཐང་སེ་ལྔ། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་བ་ལློར་ཨློ་རྒྱན་གིང་པས་བསམ་ཡས་དང་ཤེལ་བག་ནས་

གཏེར་ལས་བཏློན་པའི་སློབ་དཔློན་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀིས་གསུངས་པའི་རྒྱལ་པློ་བཀའ་

ཐང་། བཙུན་མློ་བཀའ་ཐང་། བློན་པློ་བཀའ་ཐང་། ལློ་པཎ་བཀའ་ཐང་། ལྷ་འདྲེ་བཀའ་ཐང་སྟེ་ལྔ།  

བཀའ་ཐང་ཟངས་གིང་མ། གཏེར་ཆེན་མངའ་བདག་ཉང་རལ་པ་ཅན་ཉི་མ་འློད་ཟེར་ནི་རབ་བྱུང་

གཉིས་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༡༢༤ལློར་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་

༡༢༠༤ལློ་ལློར་སྐུ་གཤེགས། ཁློང་གིས་གཏེར་ནས་བངས་པའི་སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་པདྨའི་རྣམ་

ཐར་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཀི་ནང་དུ་བཞུགས་པ་དེ་ཡིན།  

བཀའ་ཐང་ཤེལ་བག་མ། འདི་སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀི་རྣམ་ཐར་གཙོ་བློར་གསུངས་

པ་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། ཡར་རེ་ཨློ་རྒྱན་གིང་པས་ཡར་ལུང་ཤེལ་བག་གི་བག་ཕུག་ནས་གཏེར་དུ་

བཞེས་པ་ཞིག་ཡིན་ནློ། །

བཀའ་ཐམ། ① ཕག་དམ། དམ་ཕྲུག །བཀའ་རྒྱ་བཀའ་ཐམ། ② བཀའ་ཤག་གི་ཐམ་ག །

བཀའ་ཐུབ། དཀའ་སྤད་སྙིང་རུས།  

བཀའ་དང་པློ་བདེན་བཞིའི་ཆློས་འཁློར། ཆློས་འཁློར་གསུམ་གི་དང་པློ། སྟློན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པས། ཡུལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཝཱ་ར་ཎ་སིར། འཁློར་ལྔ་སེ་བཟང་པློ་ལ། ཆློས་བདེན་པ་བཞི་བརློད་བར་བས་པའི་ཆློས་ཀི་འཁློར་

ལློ་བསྐློར་བ། འདིའི་འགེལ་བཤད་རྒྱས་པ་ཆློས་འཁློར་དང་པློའི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས།

བཀའ་དློག །ཡློངས་གགས་མ་བས་པར་གསང་བ་དམ་པློ་ཡློད་པའམ་མི་ཉུང་ཤས་ལ་མ་གཏློགས་

གནང་མི་ཆློག་པའི་དབང་དང་ཁིད་ཀི་རིགས།  

བཀའ་དློན། གང་གསུངས་པའི་སྙིང་པློ།  

བཀའ་དློན་ཐློད་བཅིངས། བཀའ་དློན་སྤི་བློར་བཅིངས་པ་སྟེ། བཀའ་ལ་སྲུང་རི་ཞུས་པ།  

བཀའ་སློད། རྒྱལ་བའི་བཀའ་གསུང་ལ་གནས་པའི་ཆློས་སྐྱློང་སློགས། བཀའ་སློད་དམ་ཅན་རྒྱ་

མཚོ་ལ་བུའློ། །

བཀའ་སློད་གདློང་མློ་མཆེད་བཞི། རྒྱལ་བའི་བཀའ་འློག་ཏུ་སློད་ཅིང་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྲུང་བའི་

གཟའ་ཆེན་བཞི།  

བཀའ་དྲིན། དྲིན་ཞེས་པའི་ཞེ་ས། སྐྱབས་འཇུག་གནང་བ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བྱུང་། སློག་སྐྱློབ་པའི་

བཀའ་དྲིན་རེས་དྲན་བེད་པ། གསློ་སྐྱློང་གི་བཀའ་དྲིན་འཇལ་བ། བཀའ་དྲིན་གསློབ་ཐབས་གང་

ཐུབ་བེད་པ།  

བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས། བཀའ་དྲིན་ཆེན་པློས་གཟིགས་སྐྱློང་གནང་བ།  

བཀའ་དྲིན་གིས་དགབ་པ། བཀའ་དྲིན་གིས་ཡློངས་སུ་ཁེབས་པའམ་ཡློངས་སུ་ཁབ་པ་ཞེས་པའི་དློན།

བཀའ་དྲིན་ཅན། སློན་གི་ལློ་པཎ་དང་ཕ་མ་སློགས་དྲིན་ཆེན་པློ་བེད་མཁན།  

བཀའ་དྲིན་ཆེ། དྲིན་ཆེ་བ་དང་ཐུགས་རེ་ཆེ་བ།  

བཀའ་དྲིན་རེས་སུ་དྲན་པ། བཀའ་དྲིན་མི་བརེད་པ།  

བཀའ་དྲིན་སྙིང་བཅངས། རག་དུ་དྲིན་ཡིད་ལ་འཇློག་པ། བཀའ་དྲིན་སྙིང་བཅངས་ཀིས་ཞབས་

འདེགས་རྣམ་དག་ཞུ་བ།  

བཀའ་དྲིན་གསུམ་ལན། མདློའི་སློམ་པ་དང་ལུང་ཁིད་གནང་བའི་བཀའ་དྲིན་གསུམ་ལན་ནམ། 

སགས་ཀི་དབང་བསྐུར་དང་རྒྱུད་བཤད་མན་ངག་གནང་བའི་བཀའ་དྲིན་གསུམ་ལན་གི་བ་མ།  

བཀའ་དྲིན་གསློལ་བ། དྲིན་ལན་འཇལ་བ།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤེས། བཀའ་དྲིན་ཤེས་ཤིང་བསམ་པ། བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤེས་ཀིས་ཞབས་ཕི་

ཧུར་བརློན་ཞུས་པ་ཡིན།  

བཀའ་དྲིན་གསློལ་འདེབས། རང་གི་ར་བའི་བ་མའི་བཀའ་དྲིན་དྲན་པའི་གསློལ་འདེབས་རྒྱས་

བསྡུས་སྣ་ཚོགས་གྲུབ་མཐའ་རང་རང་སློ་སློས་བ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་མཛད་པ་ཡློད།  

བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤེས། བཀའ་དྲིན་མ་བརེད་པར་སེམས་ལ་འཇློག་པ་དང་། ཤེས་རློགས་བེད་པ། 

བཀའ་དྲིན་ཧ་གློ་བ།  

བཀའ་དྲུང་། སར་བློད་ཀི་བཀའ་ཤག་གི་དྲུང་ཡིག །

བཀའ་གདམས། བཀའ་གདམས་ནི་ཇློ་བློ་རེ་ནས་རིམ་བཞིན་འབློམ་སྟློན་པ། པློ་ཏློ་བ། ཕུ་ཆུང་བ། 

སྤན་ས་ཚུལ་ཁིམས་འབར། གང་ཤར་གཉིས་སློགས་ཀིས་བཀའ་གདམས་པའི་ཆློས་ལུགས་

འཛིན་སྐྱློང་སེལ་གསུམ་མཛད་པ་དང་། བཀའ་གདམས་པའི་དགློན་པ་ས་ཤློས་རྭ་སྒེང་དང་སྣར་

ཐང་སློགས་ཡིན།  

བཀའ་གདམས་སྐུ་མཆེད་གསུམ། དགེ་བཤེས་པློ་ཏློ་བ་དང་། དགེ་བཤེས་སྤན་ས་བ། དགེ་བཤེས་

ཕུ་ཆུང་བ་བཅས་གསུམ་ནི། འབློམ་སྟློན་པའི་ཐུགས་སས་སློབ་མའི་གཙོ་བློ་ཡིན་པས་བཀའ་

གདམས་སྐུ་མཆེད་གསུམ་ཞེས་ཟེར། བ་མ་གཅིག་གི་དྲུང་ནས་བཀའ་གདམས་ཀི་ཆློས་སྐློར་

གསན་པའི་མཆེད་གློགས་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དེ་ལར་བརློད་པ་ལས། གཉེན་ཚན་གི་འབེལ་བ་

ཡློད་པའི་སྐུ་མཆེད་ལ་གློ་རྒྱུ་མིན།  

བཀའ་གདམས་འཁིལ་བ། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་རིམ་བློན་བཞུགས་སའི་གཟིམ་ཆུང་གི་མིང་།  

བཀའ་གདམས་གློང་མ། ① དགེ་བཤེས་སྤན་ས་བ་ནས་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་པ་དང་། དགེ་བཤེས་

པློ་ཏློ་བ་ནས་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་གཞུང་པ་གཉིས་ལ་གློ་དགློས་པའི་སྐབས་གཅིག་དང་། ② དགེ་

ལུགས་པའི་ཆློས་བརྒྱུད་མ་བྱུང་གློང་གི་བཀའ་གདམས་རིང་མར་གློ་དགློས་པའི་སྐབས་གཅིག་

བཅས་སྐབས་ཐློབ་སློ་སློའི་ཚིག་གློང་འློག་གི་འགེལ་ལ་གཞི་བཟུང་སྟེ་གློ་བ་ལེན་དགློས།  

བཀའ་གདམས་གློང་འློག །སྐབས་འདིའི་བཀའ་གདམས་གློང་འློག་ཅེས་པ་ནི་བཀའ་གདམས་མན་

ངག་པ་དང་བཀའ་གདམས་གཞུང་པ་གཉིས་ལ་བཀའ་གདམས་གློང་མ་སྟེ་གདན་ས་གློང་རྭ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

སྒེང་གི་བརྒྱུད་པ་ལ་ཟེར་ཞིང་། དགེ་བཤེས་རློང་པ་ཕག་སློར་ནས་བརྒྱུད་པ་ལ་བཀའ་

གདམས་འློག་མ་སྟེ། དགེ་བཤེས་དེའི་གདན་ས་ནི་རྭ་སྒེང་གི་འློག་ཏུ་ཡློད་པ་དང་། དེ་ནས་

བརྒྱུད་པ་ལ་བཀའ་གདམས་འློག་མ་ཞེས་བརློད་སློལ་ཡློད།  

བཀའ་གདམས་གེགས་བམ། བཀའ་གདམས་ཕ་ཆློས་བུ་ཆློས་ཀི་པློ་ཏི།  

བཀའ་གདམས་བརྒྱུད་པ་གསུམ། ① དགེ་བཤེས་པློ་ཏློ་བ་ནས་ཤ་ར་བ་ལ་བརྒྱུད་པ་ནས་ལློ་ཙཱ་བ་

ཆེན་པློ་སྐྱབས་མཆློག་དཔལ་བཟང་པློ་བར་དུ་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་གདམས་གཞུང་པའི་བརྒྱུད་པ་

དང་། ② དགེ་བཤེས་སྤན་ས་བ་ནས་དགེ་བཤེས་བ་ཡུལ་བ་ལ་བརྒྱུད་པ་ནས་ལྷློ་བག་མཁན་

ཆེན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གི་བར་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་གདམས་མན་ངག་པའི་བརྒྱུད་པ་དང་། ③ 

དགེ་བཤེས་དགློན་པ་བ་ནས་དགེ་བཤེས་སྣེའུ་ཟུར་བ་ལ་བརྒྱུད་པ་ནས་ལྷློ་བག་མཁན་ཆེན་ནམ་

མཁའ་རྒྱལ་མཚན་བར་བརྒྱུད་པ་ལ་བཀའ་གདམས་ལམ་རིམ་པ་ཞེས་བརློད་པ་ཡིན་ཅིང་། 

བརྒྱུད་པ་དེ་གསུམ་ཀ་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པློས་གསན་པས་དེ་ནས་བརྒྱུད་པ་གསུམ་ཀ་ཆུ་བློ་

གཅིག་འདྲེས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་བརྒྱུད་པ་གསུམ་སློ་སློའི་གློ་དློན་དང་ཁིད་རྒྱུན་མི་འདྲ་བའི་ཁད་

ཆློས་བཅས་གཤམ་གསལ་སློ་སློའི་མིང་ཚིག་འགེལ་བཤད་ཀི་སྐབས་སུ་གསལ།

བཀའ་གདམས་ཆློས་འབྱུང་། བཀའ་གདམས་ཀི་ཆློས་བརྒྱུད་ཇི་ལར་བྱུང་ཚུལ་གི་ལློ་རྒྱུས་ལ་ཟེར། 

དབུས་པ་བློ་གསལ་གི་མཛད་པའིབཀའ་གདམས་ཆློས་འབྱུང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློའི་གདན་

རབས་གསུམ་པ་པཎ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རེ་མློས་མཛད་པའིབཀའ་གདམས་ཆློས་འབྱུང་པཎ་ཆེན་

བསློད་ནམས་གགས་པས་མཛད་པའིབཀའ་གདམས་གསར་རིང་གི་ཆློས་འབྱུང་ཡིད་ཀི་

མཛེས་རྒྱན་སློགས་མང་པློ་ཡློད་དློ། །

བཀའ་གདམས་རིང་མ། བཀའ་གདམས་གསར་རིང་གི་བཤད་སློལ་ནི། ཇློ་བློ་རེ་ནས་རིམ་པར་

བརྒྱུད་པའི་ལྷ་ཆློས་བདུན་ལན་གི་བརྒྱུད་འཛིན་རྣམས་ལ་བཀའ་གདམས་རིང་མ་དང་། ཙོང་

ཁ་ནས་བརྒྱུད་པའི་དགེ་ལུགས་པ་ལ་བཀའ་གདམས་གསར་ཞེས་འབློད་སློལ་སྣང་།  

བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་དབང་། ཇློ་བློ་རེ་ཨ་ཏི་ཤ་ནས་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་གདམས་ཐིག་

ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་དབང་སྟེ། གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ལ་དར་ཆེ། དབང་གི་ཆློ་ག་ནི། རྒྱལ་བ་ལྔ་པས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཛད་པའི་ལེགས་བཤད་དགློངས་རྒྱན། ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་ཐུགས་རེ་

རྣམ་པ་རློལ་པའི་རྒྱན། འཇམ་དབངས་བློ་གཏེར་དབང་པློས་ཕློགས་སྒིག་མཛད་པའི་རྒྱུད་སེ་

རབ་འབམས་ཀི་སྨིན་གློལ་ཀུན་བཏུས་སློགས་ཡློད།  

བཀའ་གདམས་པའི་རེས་དྲན་ལྔ། ༡ བ་མ་རེས་སུ་དྲན་པའི་བ་མའི་རྣལ་འབློར། ༢ ལུས་ལྷའི་རང་

བཞིན་དུ་སློམ་པ། ༣ ངག་ལ་སགས་ཀི་བཟླས་བརློད་དང་མ་བལ་བ། ༤ སེམས་ཀི་གནས་

ལུགས་སྟློང་པ་ཉིད་དུ་སློམ་པ་དང་། བམས་སྙིང་རེ་སློམ་པ། ༥དགེ་ར་རློགས་བང་དུ་བསློ་བ་

བཅས་ཡིན་པས་མདློ་སགས་ཟུང་འབེལ་གི་ཉམས་ལེན་ཡིན།  

བཀའ་གདམས་གདམས་ངག་པ། ཡློངས་གགས་སུ་བཀའ་གདམས་མན་ངག་པ་ཞེས་གསུང་སློལ་

ཡློད་པ་དེ་ཡིན་ཅིང་། དེ་ཡང་ཇློ་བློ་རེ་ཨ་ཏི་ཤ་དང་འབློམ་སྟློན་པ་རྣམ་གཉིས་ནས་དགེ་བཤེས་

སྤན་ས་ཚུལ་ཁིམས་འབར་ལ་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་གདམས་བརྒྱུད་པ་སྟེ། གཞུང་གི་བཤད་པ་རྒྱ་

ཆེན་པློ་མི་སྤློས་པར། ཇློ་བློ་རེ་ཨ་ཏི་ཤས་མཛད་པའིརེན་འབེལ་དང་། བདེན་གཉིས་ཀི་ཁིད་ལ་

བརེན་ནས་སློབ་མ་སྐྱློང་བར་མཛད་པས་མཚན་དེ་ལར་ཐློགས་པ་ཡིན།  

བཀའ་གདམས་གདུང་རེན། སར་བློད་དུ་བཀའ་གདམས་ཀི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཆེ་སྐབས་བལ་ཡུལ་

ནས་ལྷ་བཟློ་མང་པློ་བློད་དུ་བློས་ནས་བཞེངས་པའི་མཆློད་རེན་ལ་ཟེར་ཞིང་། དེང་སྐབས་སྙེ་

ཐང་སྒློལ་མ་ལྷ་ཁང་ནང་དུ་ཡང་བཀའ་གདམས་གདུང་རེན་ཆེ་གས་འགའ་ཞིག་མཇལ་རྒྱུ་ཡློད།  

བཀའ་གདམས་པ། སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ལས་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པར་ཚང་མ་གདམས་

ངག་ཏུ་གློ་བའི་གྲུབ་མཐའ་ཞིག་སྟེ། ཇློ་བློ་རེ་ཨ་ཏི་ཤ་ནས་དབུ་བརེས། འབློམ་སྟློན་པ་རྒྱལ་བའི་

འབྱུང་གནས་ཀིས་སློལ་ཕེས། པློ་ཏློ་བ་དང་། སྤན་ས་བ། ཕུ་ཆུང་བ་བཅས་སྐུ་མཆེད་གསུམ་

གིས་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད། གང་རི་ཐང་པ་དང་ཤ་ར་བ་གཉིས་དང་། བ་ཡུལ་བ་སློགས་

ཀིས་དེ་བས་ཀང་རྒྱས་པར་མཛད། བཀའ་གདམས་པའི་སློབ་བརྒྱུད་ཡློངས་སུ་གགས་པ་ལ་

གཞུང་པ་དང་གདམས་ངག་པ་གཉིས་སམ། ཡང་ན་མན་ངག་པ་དང་གསུམ་དུ་གེས་སློ། །

བཀའ་གདམས་པའི་སྒློལ་མ་བཅུ་གཉིས། པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས། གཙོ་བློ་

དམག་ཟློར་མ། མ་ཅིག་དཔལ་གི་ལྷ་མློ། མ་ཅིག་རྡློ་རེ་རབ་བརན་མ། ལྷ་མློ་དུད་སློལ་མ། ལྷ་མློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཕག་བཞི་མ། ལྷ་མློ་དུས་མཚན་མ། རང་བྱུང་རྒྱལ་མློ། ལྷ་མློ་ནམ་མཁའི་གློས་ཅན། ལྷ་མློ་ནམ་གྲུ་

མ། ལྷ་མློ་ཙནྟྲིཀ ལྷ་མློ་ཨེ་ཀ་ཛ་ཏི་དང་བཅུ་གཅིག་བཅུ་གཉིས་པ་དེར་མི་གསལ་བས། ཁ་ཅིག་

གིས་མ་ཅིག་རྡློ་རེ་གཤློག་རྒློད་མ་ཡིན་ཟེར། ཁ་ཅིག་གིས་ལ་སྟློད་ཨ་ཕི་ཆློས་ཀི་སྒློལ་མ་ཡིན་

ཟེར། གློང་གི་དེ་རྣམས་ངློས་འཛིན་མཛད་པ་ཨེ་ཝཾ་ལས་འབྱུང་ཞིང་། དློན་དུ་འཁློར་ལློ་བདེ་

མཆློག་གི་སྙིང་པློའི་རྣལ་འབློར་མ་བཞི་དང་།སློ་མཚམས་མ་བརྒྱད་ཡིན་པ་དང་། བཀའ་གདམས་

པ་རང་གིས་མཚན་གསློལ་བ་ནི། ༡ གསེར་མཚོ་མ། ༢ འློད་མཚོ་མ། ༣ བསྟན་སྐྱློང་མ། ༤ ཡིད་

འཛིན་མ། ༥སྟློབས་པློ་ཆེ། ༦ དྲག་ཤུལ་ཅན། ༧ ཁག་མདློག་མ། ༨དུད་ཁ་མ། ༩ ཐློགས་མེད་

མ། ༡༠ ཤུགས་ཅན་མ། ༡༡ དབང་སྡུད་མ། ༡༢ ལས་འཇློམས་མ་དང་བཅུ་གཉིས་ཟེར་རློ། །

བཀའ་གདམས་པའི་ལྷ་བཞི། ཤཱཀ་ཐུབ་པ། འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས། མི་གཡློ་བ། རེ་བཙུན་

འཕགས་མ་སྒློལ་མའློ ། དེ་དང་ཇློ་བློ་རེ་ཨ་ཏི་ཤ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཐུབ་པ་དམ་ཚིག་གསུམ་

བཀློད་ཀི་བསློམ་བཟླས། འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ལ་བརེན་སྨྱུང་གནས་ཀི་ཆློ་ག །རེ་

བཙུན་སྒློལ་མ་ལ་བརེན་པའི་མཆློད་མཆློག །ཁློ་བློ་མི་གཡློ་བ་ལ་བརེན་པའི་ཆློས་སྐློར་ཁག་

བཅས་དང་། བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་ཁིད་བཅས་ཡློད།  

བཀའ་གདམས་ཕ་ཆློས། བཀའ་གདམས་གེགས་བམ་པློད་གཉིས་ཡློད་པའི་ནང་གསེས་པློད་དང་

པློབཀའ་གདམས་ཕ་ཆློས་ན། ཞུ་བ་པློ་འབློམ་སྟློན་པས་ཇློ་བློ་རེ་ལ་དྲི་བ་ཞུས་པའི་ལན་ཇློ་བློ་རེ་

ཨ་ཏི་ཤས་གསུངས་པ་དང་། འབློམ་སྟློན་པ་ནི་ཇློ་བློ་རེས་བསྟན་པའི་བདག་པློར་མངའ་གསློལ་

བ་ཡིན་ཅིང་། བཀའ་གདམས་ཀི་བསྟན་པའི་མེས་པློ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཕ་ཆློས་ཞེས་བཀའ་

གདམས་པའི་བ་མ་རྣམས་ཀི་གསུང་སློལ་ཡློད། འདིའི་བརྒྱུད་རིམ་དང་ལློ་རྒྱུས་སྐློར་བཀའ་

གདམས་ཆློས་འབྱུང་གསལ་བའི་སྒློན་མེ་འགློར་གསལ།  

བཀའ་གདམས་བུ་ཆློས། བཀའ་གདམས་གེགས་བམ་པློད་གཉིས་ཡློད་པའི་ནང་གསེས་པློད་གཉིས་

པ་ཡིན། དེ་ནི་ཇློ་བློ་རེའི་སློབ་མ་རྔློག་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་ཁུ་སྟློན་བརློན་འགྲུས་གཡུང་

དྲུང་གཉིས་ཀིས་དྲི་བ་ཞུས་པའི་ལན་ཇློ་བློ་རེ་ཨ་ཏི་ཤས་གསུངས་པ་ཡིན་ཅིང་། རྔློག་དང་ཁུ་

གཉིས་ནི་སློབ་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་བུ་དང་འདྲ་བས་ན་བུ་ཆློས་ཞེས་ཞུ་བ་པློའི་ངློས་ནས་མཚན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དེ་ལར་འབློད་པ་བཀའ་གདམས་པའི་གསུང་རྒྱུན་དུ་ཡློད།  

བཀའ་གདམས་གདམས་ངག །ལ་བ་གཙོ་བློར་སྟློན་པ་ཇློ་བློའི་གདམས་ངག་སྤན་ས་བ་ནས་བརྒྱུད་

པའི་བདེན་བཞིའི་ཁིད། ཕུ་ཆུང་བ་ནས་བརྒྱུད་པའི་རེན་འབེལ་གི་ཁིད། རྣལ་འབློར་པ་ནས་

བརྒྱུད་པའི་བདེན་གཉིས་ཀི་ཁིད་བཅས།  

བཀའ་གདམས་ར་གཞུང་། ལ་བ་གཙོ་བློར་སྟློན་པ་ཇློ་བློ་རེས་མཛད་པའི་བདེན་གཉིས་ལ་འཇུག་པ་

དང་། དབུ་མའི་མན་ངག་སློགས་དང་། སྤློད་པ་གཙོ་བློར་སྟློན་པ་སྤློད་བསྡུས་སྒློན་མེ་དང་། 

སྤློད་བསྡུས་སློགས། གཉིས་ཀ་སྟློན་པ་བང་ཆུབ་ལམ་སྒློན་བཅས།  

བཀའ་གདམས་གཞུང་དྲུག །བཀའ་གདམས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཀིས་ཉམས་ལེན་

མཛད་པའི་གཞུང་གཙོ་བློ་དྲུག་སྟེ། སྐྱེས་རབས་དང་ཆེད་དུ་བརློད་པའི་ཚོམས་གཉིས་དད་པའི་

གཞུང་དང་། བང་ས་དང་མདློ་སེ་རྒྱན་གཉིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་གཞུང་དང་། སྤློད་འཇུག་དང་

བསབ་བཏུས་གཉིས་སྤློད་པའི་གཞུང་རྣམས་སློ། །

བཀའ་གདམས་གཞུང་པ། འབློམ་སྟློན་པ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཀི་དངློས་སློབ་དགེ་བཤེས་པློ་ཏློ་བ་

ཆེན་པློ་ནས་དགེ་བཤེས་ཤ་ར་བ་སློགས་ནས་གཉལ་གྲྭ་སྐློར་མཁན་ཆེན་ཆློས་སྐྱབས་བཟང་པློའི་

བར་རིམ་བཞིན་བརྒྱུད་པའི་ཁིད་སློལ་ལ་བཀའ་གདམས་གཞུང་པ་ཟེར། དེ་ལ་བཀའ་གདམས་

གཞུང་དྲུག་དང་སྦར་ནས་སློབ་ཁིད་གནང་སློལ་ཡློད་པས་མིང་དེ་ལར་བཏགས་པ་ཡིན།

བཀའ་གདམས་འློག་མ། གློང་གསལ་བཀའ་གདམས་གློང་འློག་ཅེས་པ་དེར་གཟིགས།  

བཀའ་གདམས་ལམ་རིམ་པ། ཇློ་བློ་རེ་ཨ་ཏི་ཤ་ནས་དགེ་བཤེས་ནག་ཚོ་ལློ་ཙཱ་བ་དང་། དེ་ནས་དགེ་

བཤེས་རློང་པ་ཕག་སློར་བ་ལ་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་གདམས་འློག་མ་དང་། དགེ་བཤེས་འབློམ་

སྟློན་པ་ནས་དགློན་པ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་མཚན་ལ་བརྒྱུད་པ་གཉིས་ཀར་བཀའ་གདམས་ལམ་

རིམ་པ་ཞེས་ཐ་སྙད་མཛད་སློལ་སྣང་།  

བཀའ་གདམས་ལི་རིང་། གནའ་དུས་བློད་དུ་བཀའ་གདམས་ཀི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཆེ་སྐབས་དབུས་

གཙང་གཉིས་སུ་དགློན་སེ་མང་དུ་བྱུང་བ་དང་སྐབས་དེར་བལ་པློ་དང་བློད་ཀི་བཟློ་པ་མཁས་པས་

ལི་དཀར་དང་། ལི་དམར། ལི་ཁ་སློགས་པའི་སྐུ་བརན་མང་དུ་བཟློས་པ་དེ་རིགས་ལ་ཟེར།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

བཀའ་གདམས་གསར་མ། རེ་ཙོང་ཁ་པས་ཇློ་བློ་རེ་དཔལ་ལན་ཨ་ཏི་ཤ་ནས་བརྒྱུད་པའི་བང་ཆུབ་

ལམ་རིམ་གི་གདམས་རལ་དུ་གཏློད་ནས་འདུལ་བསྟན་སར་གསློ་གནང་བ་ལ་དགེ་ལུགས་

པའམ་བཀའ་གདམས་གསར་མ་ཞེས་འབློད་སློལ་བྱུང་།  

བཀའ་གདམས་ལྷ་ཆློས་བདུན། ཐུབ་དབང་། སྤན་རས་གཟིགས། སྒློལ་མ། མི་གཡློ་བ་སྟེ་ལྷ་བཞི་

དང་། སེ་སྣློད་གསུམ་སྟེ་ཆློས་གསུམ་བཅས་བདུན།  

བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞི། ཐུབ་པ་དང་། སྤན་རས་གཟིགས། མི་གཡློ་བ། སྒློལ་མ་བཅས་སློ། །

བཀའ་བདག་རྐྱེན་གི་སློ་ནས་དབེ་བ་གསུམ། ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་བཀའ་དང༌། བིན་གིས་

བརླབས་པའི་བཀའ་དང༌། རེས་སུ་གནང་བའི་བཀའ་དང་གསུམ།  

 དང་པློ་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་བཀའ་ནི། མདློ་སྡུད་པ་ལ་བུ་བཅློམ་ལན་འདས་ཉིད་ཀིས་ཞལ་

ནས་གསུངས་པའི་བཀའ་དང༌།  

 གཉིས་པ་བིན་གིས་བརླབས་པའི་བཀའ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀིས་གང་ཟག་གཞན་ལ་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་མཐུས་གང་ཟག་གང་དེ་སངས་རྒྱས་ཀི་དགློངས་པའི་ཆློས་

གསུངས་པ་སྟེ། དཔེར་ན། སྐུ་ཡིས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་བཀའ་ནི། རྡློ་རེ་སྙིང་པློའི་སྤི་བློར་

ཕག་བཞག་ནས་བིན་གིས་བརླབས་པས་མདློ་སེ་ས་བཅུ་པ་འཆད་པའི་སློབས་པ་སྐྱེས་ནས་

གསུངས་པ་ལ་བུ་དང༌། གསུང་གིས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་བཀའ་ནི། འཇམ་དཔལ་ལ་མ་སྐྱེས་

དགའི་འགློད་པ་སློལ་ཅིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པས། འཇམ་དཔལ་གིས་མ་སྐྱེས་དགའི་འགློད་པ་

བསལ་བའི་མདློ་གསུངས་པ་ལ་བུ་དང༌། ཐུགས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་བཀའ་ནི། བཅློམ་

ལན་འདས་ཟབ་མློ་སྣང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བཞུགས་ནས༌། ཤཱ་རིའི་བུ་དང་སྤན་རས་གཟིགས་

ལ་བིན་གིས་བརླབས་པས་ཤེས་རབ་སྙིང་པློ་གསུངས་པ་ལ་བུའློ། །གཞན་ཡང་འབུམ་གི་གེང་

གཞི་ལས། ཡློན་ཏན་དང་ཕིན་ལས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་བིན་རླབས་འློད་ཟེར་བཀེ་བ་ལས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་སྣང་ནས་ཆློས་སྟློན་པའི་ཚུལ་བཤད་པ་དང༌། མདློ་སྡུད་པ་ལས། ཉན་

ཐློས་གང་དག་སངས་རྒྱས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་མཐུ་ལས་ཆློས་སྨྲ་བ་དང༌། སྐྱེས་པ་

དང༌། བུད་མེད་དང༌། ཁེའུ་དང༌། བུ་མློ་ལ་སློགས་པ་ཕིན་ལས་ཆེན་པློའི་མཐུས་ཆློས་སྨྲ་བ་དག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀང་རྒྱལ་བའི་བཀའ་རུ་བསྡུ་ཆློག་པར་གསུངས་ཡློད་པ་འདི་དག་རྒྱུ་མཚན་ཏུ་བས་ནས། རིང་

མ་པའི་གཏེར་ཆློས་རྣམས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ལུང་རིགས་ཀི་ཁུངས་བེད་ཅིང་ཡློད་པ་རེད།

 གསུམ་པ་རེས་སུ་གནང་བའི་བཀའ་ནི། རང་གི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་མ་འློངས་པར་བཀའ་བསྡུ་

བའི་སྐབས་སུ། སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀི་དགློངས་གཞི་གང་ཡིན་པ་བཤད་ཆློག་པ་དང༌། དེའི་མགློ་

ལ་གེང་གཞི་དང༌། བར་དུ་བརློད་དློན་གང་ཡིན། མཐར་ཆློས་ཞུ་བ་པློ་རྣམས་ཀིས་གང་ལར་དད་

གུས་ཐློབ་པའི་ཚུལ་བཀློད་ནས། དེ་ཉིད་བཀའ་རུ་བརི་ཆློག་པའི་གནང་བ་ཐློབ་པ་སྟེ། སྙིང་རེ་

པདྨ་དཀར་པློ་ལས། ཀུན་དགའ་བློ། དེ་ན་དགེ་སློང་དེ་དག་གིས་ཁློད་ལ་དེ་སྐད་དྲིས་པ་དང་

འདི་སྐད་ལུང་སྟློན་ཅིག །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐློས་པའི་དུས་གཅིག་ན། བཅློམ་ལན་འདས་དང་

པློ་མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཡུལ་མ་ག་དྷཱ་ན་བང་ཆུབ་ཀི་སྙིང་པློ་ལ་བཞུགས། 

ཞེས་སློགས་ནས། དློན་ཚིག་གང་ཡི་གེ་གང་དང་གང་དག་གིས་རྣམ་གངས་གང་དང་གང་

གསུངས་པ་དེ་ལ་ཁློད་ཀིས་གེང་གཞི་དང་བཅས་པ་དང༌། ཚིག་འབྲུ་བཟང་པློ་རྒྱས་པར་སྟློན་

ཅིག །མདློ་སེའི་མཇུག་ཏུའང་བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་ནས་ཐམས་

ཅད་དང་ལན་པའི་འཁློར་ཡི་རངས་ཏེ། བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་གསུངས་པ་ལ་མངློན་པར་

བསྟློད་དློ།།  །།ཞེས་བིས་ཤིག །ཀུན་དགའ་བློ་ཆློས་ཀི་ཚུལ་འདི་དེ་ལར་ཡང་དག་པར་བསྡུ་བར་

བའློ། །ཞེས་དང༌། ལུང་ལས་ཀང༌། གནས་མ་དྲན་ན་གློང་ཁེར་དྲུག་པློ་གང་རུང་སྨློས་

ཤིག །ཅེས་སློགས་རེས་སུ་གནང་བར་མཛད་པ་ལ་བུའློ། །

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

དབིན་སྐད་དུ་instruction ཟེར།  

བཀའ་བརྡ་བཅློལ་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་instruction ཟེར།  

བཀའ་བརྡ་རྣམ་གཞག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་instruction format ཟེར།  

བཀའ་བརྡ་ཕ་མློ། 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།  ༼ ཀ ༽

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་microinstruction ཟེར།  

བཀའ་བསྡུ། རྒྱལ་བ་མ་ངན་ལས་འདས་རེས་ཉན་ཐློས་ཚོས་བཀའ་རྣམས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུ་བ།  

བཀའ་བསྡུ་གཉིས་པ། ཡློངས་གགས་ཀི་བཤད་སློལ་ལར་ན་སྟློན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལློ་

བརྒྱ་དང་བཅུ་གཅིག་ན་བཀའ་བསྡུ་ཐེངས་གཉིས་པ་བས་པའི་ལུགས་ལར་ན། སྤི་ལློའི་སློན་གི་

༤༣༤པའི་མེ་ལུག་ལློར་བཀའ་བསྡུ་ཐེངས་གཉིས་པ་བ་རྒྱུའི་འགློ་བཙུགས་ཡློད་པ་རེད། 

བཀའ་བསྡུ་བས་ཚུལ་དང་དགློས་པ་ནི། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། སྟློན་པ་ཞི་བར་གཤེགས་ནས་

ལློ་གངས་བརྒྱ་དང་བཅུ་ལློན་པའི་ཚེ་ཡངས་པ་ཅན་གི་དགེ་སློང་རྣམས་ཀིས་རུང་བ་མ་ཡིན་

པའི་གཞི་བཅུ་བས་སྟེ། དེའང་ཇི་སྐད་དུ། །ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཡི་རངས་དང༌། །ཀུན་སྤློད་སྣློད་དང་ལན་

ཚྭ་དང༌། ལམ་དང་ལློར་གཉིས་དཀྲུག་དང་གདིང༌། །གསེར་གིས་རུང་བ་དག་དང་བཅུ། ཞེས་

པ་སྟེ། ༡ ཆློས་མིན་གི་ལས་བས་ཤིང་མཇུག་ཏུ་ཐལ་མློ་བརྡབས་ཏེ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཞེས་བརློད་ན་

ཉེས་པ་དག་པར་བཤད་པ་དང༌། ༢ ཡང་ན། ཆློས་མིན་གི་ལས་བས་པའི་རེས་སུ་དགེ་འདུན་

ལྷག་མ་རྣམས་རེས་སུ་ཡི་རངས་བེད་བཅུག་པས་དག་གློ་ཞེས་དང༌། ༣ས་གཞི་འདི་ཀུན་གི་

སྤློད་རུང་བས་ཉེས་པ་མེད་པ་ཡིན་ཞེས་ཁིམ་པ་བཞིན་དུ་ས་བརློ་བ་དང༌། ༤ ན་བར་གྱུར་ན་

ཆང་སྣློད་སིན་བུ་པདྨས་འཇིབ་པ་ལར་གཞིབ་ནས་ཆང་བཏུང་རུང་བ་དང༌། ༥ལན་ཚྭ་འདེབས་

ན་ཟས་ཀི་རློ་འགྱུར་བས་དུས་མིན་གི་ཁ་ཟས་ཟ་རུང་བ་དང༌། ༦ཟས་སངས་ཟིན་ནས་རྒྱང་

གགས་ཕེད་ཙམ་ལམ་དུ་བརྒལ་ནས་སར་ཡང་ཟར་རུང་བ་དང༌། ༧ ཟས་སངས་ནས་ལྷག་པློར་

བས་མི་དགློས་པར་སར་སློར་མློ་གཉིས་ཀིས་རེག་ནས་ཟར་རུང་བ་དང༌། ༨འློ་མ་དང་ཞློ་གཉིས་

བེ་གང་རེ་བསེས་ནས་དཀྲུགས་ནས་ཕི་དྲློ་འཐུང་རུང་བ་དང༌། ༩ གདིང་བ་རིང་པ་ནས་བདེ་

བར་གཤེགས་པའི་མཐློ་གང་ལྷན་མི་དགློས་ཞེས་པ་དང༌། ༡༠ དགེ་ཚུལ་གི་མགློ་ལ་ཁིའུ་

བཅིང༌། དེའི་སྟེང་དུ་མེ་ཏློག་གི་ཕེང་བས་བརྒྱན་པའི་ལྷུང་བཟེད་བཞག་སྟེ། གསེར་དངུལ་

སློགས་འབུལ་བ་དེར་འཕེན་བཅློལ་བས་ནས་ཕིས་དགེ་སློང་རང་ཉིད་ཀིས་རེག་ཆློག་པར་

འདློད་པ་བཅས། རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་གཞི་བཅུ་སྤད་ནས་འདི་ནི་ཆློས་ཡིན། འདུལ་བ་ཡིན། 

སྟློན་པའི་བསྟན་པ་ཡིན་ནློ། ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

 ཞེས་བསྒགས་པ་དེ་དག་སུན་དབྱུང་ཞིང་བསྟན་པའི་དྲི་མ་བསལ་བའི་སད་དུ། རྣམ་ཐར་བརྒྱད་

དང་ལན་པའི་དག་བཅློམ་པ་གགས་པ་ལ་སློགས་པ་སྒིབ་པ་གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གློལ་

ཞིང་མང་དུ་ཐློས་པའི་དག་བཅློམ་པ་བདུན་བརྒྱ། ཀུསྨ་པུ་རི་ཞེས་བ་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་

འདུས་ཏེ། ལི་ཙཱ་བཱིའི་རིགས་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱལ་པློ་དགའ་བེད་ཅེས་བ་བས་སྦིན་བདག་བས་

ཏེ་རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་དངློས་པློ་བཅུ་དེ་དག་བསྒགས་ནས། དེ་དག་མདློ་སེ་ལ་མི་

འཇུག །འདུལ་བ་ལ་མི་སྣང༌། ཆློས་ཉིད་དང་འགལ་བས་དློར་བར་བ་དགློས་ཞེས་བསྒགས་ཏེ། 

མི་རུང་བའམ་མི་དགེ་བ་སྤད་མཁན་རྣམས་བཏུལ། འདི་ལ་བདུན་བརྒྱས་ཡང་དག་པར་བརློད་

པ་ཞེས་གགས་ཤིང་ཆ་ཤས་ཀི་བསྡུ་བ་མཛད་དློ། །

བཀའ་བསྡུ་དང་པློ། སྟློན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཕི་ལློ་སྤི་ལློའི་སློན་གི་༥༤༤པའི་མེ་སྦྲུལ་ལློར་

བཀའ་བསྡུ་མཛད་པའི་ཚུལ་ནི། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་དང༌། སེ་དགེའི་བཀའ་འགྱུར་དཀར་ཆག་

བཅས་ཀི་ནང་དློན་མདློར་བསྡུས་ནས་བཀློད་པར། འློད་སྲུང་ཆེན་པློས་རྩྭ་ཅན་ཉིད་དུ་དག་

བཅློམ་པ་གང་པློ་ལ། ཁློད་ཀིས་དགེ་སློང་ཐམས་ཅད་འདིར་འདུས་དགློས་པའི་བརྡ་ཐློངས་ཤིག་

ཅེས་བཀའ་གནང༌། གང་པློས་ཐམས་ཅད་ལ་བརྡ་བཏང་བས་བ་ལང་བདག་མ་གཏློགས་པའི་

དག་བཅློམ་པའི་དགེ་སློང་ཐམས་ཅད་འདུས། བ་ལང་བདག་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་(འདི་གངས་

ཏེ་སེའི་ཉེ་འགམ་ཞིག་ལ་མིན་ནམ་སྙམ་པས་དཔྱད) འགློག་སྙློམས་ལ་གནས་པར་སངས་རྒྱས་

མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཤེས་པ་དང་ཁློང་ཡང་མ་ངན་ལས་འདས། འློད་སྲུང་ཆེན་པློས་དེ་ཕིན་

ཆད་སངས་རྒྱས་མ་ངན་ལས་འདས་པར་སྡུག་བསལ་བའི་ཆེད་དུ་སུའང་མ་ངན་ལས་འདའ་མི་

ཆློག་པའི་བཀའ་ཁིམས་བཅས། དུས་དེར་རྒྱལ་པློ་མ་སྐྱེས་དགས་སྦིན་བདག་གནང་སྟེ། འློད་

སྲུང་ཆེན་པློ་ལ་སློགས་དགེ་སློང་ལྔ་བརྒྱ་དང་གཅིག་ཐམ་པ། ཡུལ་མ་ག་དྷཱའི་ནྱ་གློ་དའི་ཕུག་ཏུ་

འདུས་ནས་དབར་གནས་མཛད། སློན་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་འློད་སྲུང་ཆེན་པློ་

ལ་བཞུགས་གདན་གི་ཕེད་བསྟབས་ཏེ། མ་མློ་སྟེ་མངློན་པའི་སེ་སྣློད་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་བསྟན་

པ་མཐའ་དག་གཏད། སྒ་གཅན་འཛིན་དང་ཀུན་དགའ་བློ་ལ་སློགས་པ་འཁློར་བཞི་དང་བཅས་

པ་གཏད་དེ་རྒྱལ་ཚབ་དུ་དབང་བསྐུར། དགེ་སློང་ལྔ་བརྒྱ་ལས་གཞན་ཐམས་ཅད་དག་བཅློམ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

པ་ཡིན་ལ། ཀུན་དགའ་བློ་ཁློ་ན་སློབ་པ་རྒྱུན་ཞུགས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཆགས་བལ་དུ་མ་གྱུར་ན་

ཆློས་བགློ་བའི་ཐློབ་ཐང་མེད་པས། འློད་སྲུང་ཆེན་པློས་ཚུལ་དེ་ཇི་ལར་འདུལ་བར་བརགས་

པར། སྐྱློ་བས་འདུལ་བར་གཟིགས་ནས། བུད་མེད་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་གསློལ་བ་བཏབས་པ་

སློགས་ཉེས་པ་བརྒྱད་བསྒངས་ནས་ཚོགས་པ་ལས་ཕིར་བསྐྲད། ཀུན་དགའ་བློ་མ་ངན་དང་

བཅས་ཏེ་མཆློག་གི་འདུས་པ་ལས་ཕིར་ཐློན། བ�་ཛིའི་ལློངས་སུ་བློན་ནས་དེར་དབར་ཚུལ་ལ་

ཞུགས་ནས་བ�་ཛིའི་བུ་བཞི་སློགས་ལ་ཆློས་སྟློན་པ་ན་བ�་ཛིའི་བུ་དག་བཅློམ་པ་ཐློབ། དེས་

མངློན་ཤེས་ཀིས་གཟིགས་པས་ཀུན་དགའ་བློ་འདློད་ཆགས་དང་མ་བལ་བའི་སློབ་པར་མཐློང་

སྟེ། ཀུན་དགའ་བློ་ལ་སྨྲས་པ། གཽ་ཏམ་ཁློད་ནི་བག་མེད་མ་མཛད་པར། །ཤིང་དྲུང་ཐིབས་པློར་

བརེན་ནས་མ་ངན་འདས། །ཐུགས་ལ་བཞག་སྟེ་བསམ་གཏན་མཛོད་ཅིག་དང༌། །རིང་པློ་མི་

ཐློགས་ཞི་བའི་གནས་ཐློབ་འགྱུར། །ཞེས་བསྐུལ་བའི་གདམས་ངག་ལ་བརེན་ནས་རབ་ཏུ་བརློན་

པས་ཀུན་དགའ་བློ་དག་བཅློམ་པ་ཐློབ། དེ་ནས་དག་བཅློམ་པ་རྣམས་ཀིས་ཀུན་དགའ་བློ་ནྱ་གློ་

དའི་ཕུག་ཏུ་གདན་དྲངས་ཏེ་དག་བཅློམ་ལྔ་བརྒྱ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཞུགས་པའི་ཚེ། དག་བཅློམ་

པ་རྣམས་ཆློས་བསྡུ་བར་བགློས་ཏེ་འློད་སྲུང་ཆེན་པློ་སེང་གེའི་ཁི་ལ་བཞུགས་ཏེ་ཀུན་དགའ་བློ་

མདློ་སེ་སྡུད་པ་པློ་བསྐློས་པར་ཁབ་བསྒགས་མཛད་དེ་ཁི་ལས་བབས་པ་དང༌། དེ་ནས་དག་

བཅློམ་པ་ལྔ་བརྒྱས་སྣམ་སྦར་གཏིང་བའི་ཁི་ལ་ཀུན་དགའ་བློ་བཞུགས་ཏེ། བང་ཆུབ་སྙིང་པློའི་

ཕློགས་སུ་རྣམ་པར་བལས་ནས་སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དྲན་བཞིན་དུ་ཐལ་མློ་སྦར་ཏེ། འདི་སྐད་

བདག་གིས་ཐློས་པའི་དུས་གཅིག་ན། ཞེས་སློགས་ཀིས་ཐློག་དྲངས་ནས་སྟློན་པས་གནས་གང་

དུ། འཁློར་གང་དང་གང་ལ། ཆློས་འདི་དང་འདི་བསྟན་ཏློ་ཞེས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དེ་དག་དག་

བཅློམ་པ་ལྔ་བརྒྱ་ལ་གཅིག་གིས་མ་ཚང་བ་རྣམས་ཀིས་དཔང་པློ་དང༌། དག་ཐེར་གནང་ནས་

མདློ་སེའི་སེ་སྣློད་རྣམས་བསྡུས་སློ། ། 

 དེ་ནས་ཉེ་བར་འཁློར་འདུལ་བ་སྡུད་པ་པློ་བསྐློས་ཏེ་དེ་ཉིད་སེང་གེའི་ཁི་ལ་འཛེགས་ཏེ། འློད་

སྲུང་ཆེན་པློ་དང་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གི་ཚུལ་དུ་སློ་ནས་འདུལ་བའི་སེ་སྣློད་བསྡུས་ཚུལ་ནི། འློད་

སྲུང་ཆེན་པློས་བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་དང་པློ་བསབ་པའི་གཞི་གང་དུ་བཅས་ཞེས་དྲིས་པར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཉེ་བར་འཁློར་གིས་ལན་དུ། ལྦཱའ་རཱ་ཎ་སཱ�་ལའློ། ། 

 དྲི་བ། གང་དག་གི་དློན་དུ། ལན། དགེ་སློང་ལྔ་སེའི་ཆེད་དུའློ། །དྲི་བ། གང་གི་ཕིར། ལན། འདི་

ལ་སྟེ་ཤམ་ཐབས་ཟླུམ་པློར་བགློ་བར་བའློ། །ཞེས་སློགས་བསབ་པ་བཅས་ཚུལ་རྣམས་དྲི་བ་

དྲིས་ལན་གི་སློ་ནས་འདུལ་བ་ཡློངས་རློགས་བཤད།  

 དེ་ནས་འློད་སྲུང་ཆེན་པློ་རང་ཉིད་མ་བསྐློས་པར་སེང་གེའི་ཁི་ལ་བཞུགས་ཏེ། ཚེ་དང་ལན་པ་

དག་ལ་བུ་མ་མློ་ལ་བུ་ཞེས་བ་བ་དེ་བདག་ཁློ་ནས་སྨྲ་བར་བ་སྟེ། མ་མློ་ལ་བུ་ནི་ཤེས་བའི་

མཚན་ཉིད་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལ་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་བཞི་དང༌། ཞེས་

སློགས་བཤད་ནས་དག་བཅློམ་པ་རྣམས་ཀིས་མངློན་ཤེས་ཀིས་བལས་ཏེ་ཡང་དག་པར་

བསྡུས་སློ། །བཀའ་བསྡུ་དེ་ལ་ལྔ་བརྒྱས་ཡང་དག་པར་བསྡུས་པ་ཞེས་གགས་སློ། །

བཀའ་བསྡུ་གསུམ་པ། སྤིར་ཆློས་འབྱུང་ཕལ་ཆེ་བ་ལས་སྟློན་པ་འདས་ནས་ལློ་སུམ་བརྒྱ་ལློན་པའི་

ལློ་དེར་བཀའ་བསྡུ་གསུམ་པ་བས་ཞེས་པ་ལར་ན། སྤི་ལློའི་སློན་གི་༢༤༥པའི་མེ་འབྲུག་ལློར་

བཀའ་བསྡུ་གསུམ་པ་བས་ཡློད་པ་རེད། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། དེའི་རེས་གཏད་རབས་

བདུན་པློ་རློགས་པའི་ཕིས་ཞིག་ན་ཡུལ་མ་རུ་ཊའི་ཚོང་དཔློན་གི་བུ་ལྷ་ཆེན་པློ་ཞེས་བ་བ་

མཚམས་མེད་གསུམ་བས་པ་ཞིག་རང་གི་སིག་པ་གསང་སྟེ་ཁ་ཆེར་ཕིན་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང༌། སེ་

སྣློད་གསུམ་ཀ་བང་བར་ཤེས་ནས་དབེན་པར་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརློན་པར་བདུད་ཀིས་བིན་

གིས་བརླབས་ཏེ་དག་བཅློམ་པར་གགས་ཤིང་རེད་བཀུར་དང་གགས་པ་འཕེལ་ནས་འཁློར་

མང་པློ་དང་བཅས་གཙུག་ལག་ཁང་འདམ་བུ་ཅན་དུ་འློངས་པ་ན་དགེ་སློང་རྣམས་ཀིས་སློ་ཐར་

གི་མདློ་རེས་མློས་སུ་འདློན་པའི་ཚེ། ལྷ་ཆེན་པློས་མདློ་བཏློན་པའི་མཇུག་ཏུ། ལྷ་རྣམས་མ་རིག་

པ་ཡིས་བསླུས། །ལམ་ནི་སྒ་ཡི་རྒྱུན་ལས་བྱུང༌། །ཐེ་ཚོམ་ཅན་རྣམས་གཞན་གིས་འཇུག ། འདི་

ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན། །ཞེས་བཏློན་པས་འཕགས་པ་རྣམས་དང་དགེ་སློང་རྒན་པློ་མང་

དུ་ཐློས་པ་དག་གིས་མདློའི་ཚིག་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་བརློད་པ་ན། གཞློན་པ་ཕལ་ཆེར་ལྷ་ཆེན་པློའི་

གློགས་སུ་བས་ཏེ་རློད་པར་གྱུར་ཅིང༌། གཞན་ཡང་དེས་བཀའི་དློན་ལ་ལློག་པར་བརགས་པ་

མང་དུ་བས་སློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

 དེ་ཤི་ནས་དེའི་སློབ་མ་བཟང་པློ་ཞེས་པས་ཀང་བཀའི་དློན་ལ་བརྒལ་བརག་དང་ཐེ་ཚོམ་གི་

གནས་མང་པློ་བསྐྱེད་ནས་གཞན་ལ་ལན་གདབ་པ་དང༌། མི་ཤེས་པ་དང༌། ཡིད་གཉིས་དང༌། 

ཡློངས་སུ་བརག་པ་དང༌། བདག་ཉིད་གསློ་བ་སྟེ་གཞི་ལྔ་ཡློངས་སུ་བསྒགས་པས་དགེ་འདུན་

སློ་སློའི་སྐྱེ་བློ་རྣམས་ཐེ་ཚོམ་དང་ཡིད་གཉིས་ཀིས་བསྟན་པ་ལ་མི་མཐུན་པར་ཟིང་ཟིང་པློར་

གྱུར་ཏེ་མདློ་འདློན་པའང་སྣ་ཚོགས་སུ་གྱུར་ཅིང༌། དག་བཅློམ་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་རློད་པ་ཞི་མ་

བཏུབ། དེ་དག་ཤི་བ་ན་དགེ་སློང་རྣམས་ཀིས་ཤེས་སློ། །

 དེའི་རེས་སུ་དགེ་སློང་ཀླུ་ཞེས་བ་བས་ཀང་གཞི་ལྔ་བསྒགས་པས་སར་ཡང་དགེ་འདུན་གི་རློད་

པ་ཆེར་བསྐྱེད་ནས་ཕལ་ཆེན་པ། ཐམས་ཅད་ཡློད་པ་སྨྲ་བ། གནས་བརན་པ། མང་བཀུར་བ་སྟེ་

ར་བའི་སེ་པ་བཞིར་གེས། ཀླུའི་སློབ་མ་ཡིད་བརན་ཞེས་བ་བས་ཀང་གཞི་ལྔ་བསྒགས་ཏེ་རློད་

པ་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱེད་པས་ར་བའི་སེ་པ་བཞི་པློ་དག་ཀང་རིམ་བཞིན་གེས་ནས་བཅློ་བརྒྱད་དུ་གྱུར་

ཏེ། ཞེས་དང༌། དེའི་ཚེ་འཕགས་པ་རིབས་ལློགས་ཞེས་བ་བ་མང་དུ་ཐློས་པ་མཐར་ཕིན་པ་གཙོ་

བློར་གྱུར་པའི་དག་བཅློམ་པ་ལྔ་བརྒྱ་དང༌། བ་སུ་མི་ཏ་ལ་སློགས་པ་བཙུན་པ་བཞི་བརྒྱ་རྣམས་

དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྔ་བརྒྱ་རྣམས་ཀང་རྒྱལ་པློ་ཀ་ནིཥྐས་སྤན་དྲངས། ཁ་ཆེའི་ཡུལ་

དུ་རྣ་རྒྱན་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་དུ་བཞེངས་པ་ལ་བཞུགས་སུ་གསློལ་ཞིང་བསྙེན་བཀུར་

བས་ཏེ། གེས་པ་བཅློ་བརྒྱད་པློ་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་པློ་ཀྲ�་ཀྲིའི་རྨི་ལམ་ལུང་བསྟན་གི་མདློ་ལས། 

རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་ཁློད་ཀིས་རས་ཡུག་གཅིག་མི་བཅློ་བརྒྱད་ཀིས་བགློས་ཀང་མ་རལ་བ་མི་རེ་

ལ་རས་ཡུག་རེ་ཐློབ་པ་རྨི་ལམ་དུ་མཐློང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། དེ་ཉིད་ཀི་བསྟན་པ་སེ་བཅློ་

བརྒྱད་དུ་གེས་པར་གྱུར་ཀང་རྣམ་པར་གློལ་བའི་རས་ནི་རལ་བར་མི་འགྱུར་བའི་ས་ལས་ཡིན་

ནློ། །ཞེས་པའི་ལུང་གིས་བཀར་བསྒྲུབས་ཤིང་ཆློས་མངློན་པ་རྣམ་པར་བཤད་པ་འདི་ལ་བཀའ་

བསྡུ་གསུམ་པ་གགས། དེའི་ཚེ་འདུལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡི་གེར་བཀློད། མདློ་སེ་དང་མངློན་པ་སར་

ཡི་གེ་མ་འཁློད་པ་རྣམས་ཀང་ཡི་གེར་བཀློད། བཀློད་པ་རྣམས་དག་ཐེར་བས་སློ། །ཞེས་ཁ་ཆེ་

བ་རྣམས་ཀིས་བཞེད་དློ། །ཡུལ་དབུས་ཀི་མཁས་པ་དག་གིས་ཛཱ་ལནྡ་རའི་དགློན་པར་ཀུ་ས་ན་

ཞེས་བ་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དེ་ལར་བཀའ་བསྡུ་གསུམ་པ་མཛད་པར་བཞེད་དློ། །ཞེས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསུངས་སློ། །

བཀའ་བསྡུར། གློས་བསྡུར། གནད་དློན་དེ་སྐློར་ཁེད་ཚོས་བཀའ་བསྡུར་གནང་རློགས་གནང་།  

བཀའ་མདའ། བཀའ་བློན་དང་མདའ་དཔློན་གཉིས་ཀི་མིང་བསྡུས་ནས་བརློད་པ་ཞིག་ཡིན།  

བཀའ་མདློ་རྒྱུད། སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པའི་བཀའ་མདློ་ཕློགས་དང་། སགས་ཕློགས་ཞེས་

འབློད་ཚུལ་གཞན་ཞིག་ཡིན།  

བཀའ་འདུས། དཔེ་ཆ་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། གཟུངས་འདུས་ཡང་ཟེར། རྒྱལ་བའི་བཀའ་ཐམས་ཅད་ཀི་

སྙིང་པློ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་པུ་སྟི་ཡིན་པར་འཛིན། རྒྱུན་ཏུ་གློང་མི་རྣམས་ཀིས་ལློ་དར་དུ་ཨ་

མཆློད་འདློན་ཡས་ཞིག་ཡིན། པུ་སྟི་དེའི་ཚན་པ་དང་པློ་ལ་རྒྱུད་དང༌། གཉིས་པར་མདློ་སེ། 

གསུམ་པ་ལ་སྣ་ཚོགས་ཞེས་སེ་ཚན་གསུམ་གཅིག་ཏུ་སྒིལ་ཡློད།  

བཀའ་འདློམས་པ། ① བཀའ་བཀློད་པ། ② སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་གཞན་ལ་སྟློན་པའམ། འཆད་པ།  

བཀའ་འདྲི། ཞེ་སའི་ཚིག་སྟེ། སང་ཉིན་སློབ་ཚན་ཡློད་མེད་ངས་ཁློང་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞིག་ཞུ་ཡློང་། 

གཏམ་འདྲི་བ།  

བཀའ་ནན། ① དློ་གལ་ཆེན་པློས་འདློམས་པའི་བཀའ། ② བཀའ་བཀློན།  

བཀའ་ནན་ལྕི་སྩློལ། བཀའ་ཚ་ནན་གནང་རློགས་གནང་། ཉེས་འགེལ་གི་བཀའ་ནན་ལྕི་སྩློལ་ཡློང་

བ་ཞུ། དུས་འགངས་ལེ་འཁློན་བྱུང་ན་སྐབས་སྦར་བཀློད་པ་ཤློད་ངེས་ཡིན་ཞེས་བཀའ་ནན་ལྕི་

སྩློལ་ཡློད་པ། བཀའ་ནན་ཕེབས་གཞི་ཆེད་བཟློས་བྱུང་འདུག་ན། གློང་རིམ་ནས་སྐྱློན་བརློད་

ནན་པློ་བེད་དགློས་པའི་གནད་དློན་ཆེད་མངགས་བཟློས་པ།  

བཀའ་གནང་རང་། [ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད]① དེ་ག་རང་། ཁེད་ཀིས་ཇི་ལར་གསུངས་པ་དེ་བཞིན་

བཀའ་གནང་རང་རེད། ② བཀའ་ཕེབས་རང་དང་དློན་གཅིག །

བཀའ་པློད་ལྔ། དབུ་མ། ཕར་ཕིན། འདུལ་བ། མངློན་པ། ཚད་མ་བཅས་ལྔ་ལ་ཟེར།  

བཀའ་དཔྱད། ཁིམས་ཀིས་ཐག་བཅད་པའི་དཔྱད་མཚམས།  

བཀའ་ཕབ། ལས་དློན་བེད་ཕློགས་སྐློར་གློང་རིམ་ནས་བཀའ་ཕབ་པ་ལར་གིས་ཤིག །

བཀའ་ཕེབས། དེ་རིང་ཁློད་རང་དམག་ནང་དུ་ཞུགས་དགློས་པ་གློང་རིམ་གི་བཀའ་ཕེབས་བྱུང་།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

བཀའ་ཕེབས་རིང་ལུགས། མང་ཚོགས་ལམ་ཕློགས་དང་འགལ་ཞིང་གནས་ཚུལ་དངློས་དང་འགལ་

བའི་དཔློན་ཉམས་རིང་ལུགས་ཀི་སྤློད་ཚུལ་ཞིག །

བཀའ་ཕག་ཆུ་བློ་གཅིག་འདྲེས། མཉམ་མེད་དྭགས་པློ་ལྷ་རེས་ཇློ་བློ་རེ་དཔལ་ལན་ཨ་ཏི་ཤ་ནས་

བརྒྱུད་པའི་བཀའ་གདམས་ཀི་ལམ་རིམ་དང་། རེ་བཙུན་མི་ལའི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་གདམས་

ངག་གཉིས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྒིལ་ནས་ལམ་རིམ་ཐར་པ་རིན་པློ་ཆེའི་རྒྱན་རམས་པར་མཛད་

པ་ནས་བཟུང་བཀའ་ཕག་ཆུ་བློ་གཅིགའདྲེས་ཀི་གདམས་ངག་གི་སློལ་བློད་ཡློངས་སུ་ཁབ་

བརྡལ་བྱུང་བ་ཡིན།  

བཀའ་འཕིན། ① འཕིན་ཡིག །② ངག་འཕིན།  

བཀའ་བབ། བཀའ་འབློར་བ། བཀའ་བབ་བགློ་སྐལ་ཞབས་འདེགས་ལ་འབད་བརློན་བེད།  

བཀའ་བབ་ཀི་སློབ་མ་བཞི། མར་པའི་སློབ་མ་ཆེན་པློ་བཞི་སྟེ་གཞུང་གི་རྔློག་སྟློན་ཆློས་རྡློར་དང་། 

མཚུར་སྟློན་དབང་ངེ་། གཙང་རློང་གི་མེས་སྟློན་ཚོན་པློ་གསུམ་ལ་བཤད་པའི་བཀའ་བབས། རེ་

བཙུན་མི་ལ་བཞད་པ་རྡློ་རེ་ལ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀི་བཀའ་བབས།  

བཀའ་བབས་སྙན་བརྒྱུད། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་བརྒྱུད་པ་ཕི་མའི་དྲི་མེད་ཐིག་པའི་ཆློས་སྐློར་ལ་ཐུན་

མློང་གི་སྐློར་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་སྐློར་བཅས་གཉིས་ཡློད་པའི་ནང་གསེས་ཐུན་མློང་གི་

སྐློར་ལ་བཞི་ནི། ༡ མདློ་རྒྱུད་ཕག་ལེན་དང་བཅས་པ། ༢ བཀའ་བབས་སྙན་བརྒྱུད་དང་བཅས་

པ། ༣ དྲི་མེད་ཕ་ཐིག་དང་བཅས་པ། ༤ དར་ཚགས་བཤད་འབུམ་དང་བཅས་པ ཡློད་པའི་

གཉིས་པ་དེ་ཡིན། དེ་ལ་བཀའ་བབས་བཞི་དང་། ལམ་སློང་སྙན་བརྒྱུད་བཞི་ཡློད།  

བཀའ་བབས་བདུན་ལན། འཇམ་དབངས་མཁེན་བརེའི་དབང་པློའི་ཐུན་མིན་སྐུའི་ཆེ་བ་སྟེ། བཀའ་

གཏེར་འཆད་སེལ་གི་བཀའ་བབ་དང་གཅིག །ས་གཏེར་གི་བཀའ་བབ་དང་གཉིས། ཡང་གཏེར་

ཉེར་བརྒྱུད་ཀི་བཀའ་བབ་དང་གསུམ། ཟབ་མློ་དགློངས་གཏེར་གི་བཀའ་བབ་དང་བཞི། རེ་དྲན་

ཆློས་བཀའི་བཀའ་བབ་དང་ལྔ་། དག་སྣང་གི་བཀའ་བབ་དང་དྲུག །སྙན་བརྒྱུད་ཀི་བཀའ་བབ་

དང་བདུན་ནློ། །

བཀའ་བབས་བདུན་ལན་གི་བརྒྱུད་པ། ཇློ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་ར་བའི་བ་མ་བུདྡ་གུཔྟ་སྟེ་སངས་རྒྱས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སས་པ་ལ་གྲུབ་ཆེན་ཞི་བ་སས་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་བབས་བདུན་གི་མན་ངག་ཆ་ཚང་བ་

ཡློད་པ་སྟེ། ༡ གྲུབ་ཆེན་ས་ར་ཧ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ། ༢ གྲུབ་ཆེན་བིར་ཝ་བ་ནས་

བརྒྱུད་པའི་གཏུམ་མློ། ༣་རྒྱལ་པློ་ཨིནྡྲབློ་དི་ཆེ་བ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ལས་རྒྱ། ༤ སློབ་དཔློན་ར་

མཆློག་དང་གྲུབ་ཆེན་དྲིལ་བུ་པ་ལས་བརྒྱུད་པའི་འློད་གསལ། ༥སློབ་དཔློན་སངས་རྒྱས་ཡེ་

ཤེས་ནས་བརྒྱུད་པའི་སྐྱེད་རིམ་འཕིན་ལས་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ། ༦ རྒྱུད་ཀི་བཤད་སློལ་སྣ་

ཚོགས་པའི་བརྒྱུད་པ། ༧ གྲུབ་ཆེན་གཽ་རཀྵ་ནས་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་ཐློར་བུ་སྣ་ཚོགས་ཀི་

བརྒྱུད་པ་བཅས་ལ་ཟེར།  

བཀའ་བབས་བཞི། སྒྱུ་ལུས་དང་འཕློ་བའི་བཀའ་བབས། རྨི་ལམ་གི་བཀའ་བབས། འློད་གསལ་གི་

བཀའ་བབས། གཏུམ་མློའི་བཀའ་བབས་བཅས་སློ། །གྲུབ་ཆེན་ཏ་ཻལློ་པ་ལ་བཀའ་བབས་བཞིའི་

གདམས་པ་ཡློད་པ་སྟེ། ༡ རྒྱལ་བ་རྡློ་རེ་འཆང་། རྒྱལ་པློ་ཨིནྡྲ་བློ་དི། ཀླུ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྣལ་

འབློར་མ། ས་བདག་བི་སུ་ཀ་ལྤ། གྲུབ་ཆེན་ས་ར་ཧ། མགློན་པློ་གླུ་སྒྲུབ། དེ་ནས་གྲུབ་ཆེན་ཏཻ་

ལློ་པ་ལ་བརྒྱུད་པ་སྟེ། གསང་བ་འདུས་པ་དང་། རྡློ་རེ་གདན་བཞི། ནཱ་རློ་ཆློས་དྲུག་གི་ནང་

གསེས་སྒྱུ་ལུས་དང་འཕློ་བའི་བཀའ་བབས་ཡིན། ༢ རྒྱལ་བ་རྡློ་རེ་འཆང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་མཁའ་

འགློ་མ། གྲུབ་ཆེན་ཀུ་ཀུ་རི་པ། གྲུབ་ཆེན་ཙརྱ་པསྤི་ལློ་ནག་པློ་སྤློད་པ གྲུབ་ཆེན་ཏཻ་ལློ་པ་སྟེ། 

སྒྱུ་མ་ཆེན་པློ་དང་། ནཱ་རློ་ཆློས་དྲུག་གི་རྨི་ལམ་གི་བཀའ་བབས་དང་། ༣ རྡློ་རེ་འཆང་། ཕག་

ན་རྡློ་རེ། གྲུབ་ཆེན་ཊློམ་བི་པ། བི་ནས་བཛྲ། གྲུབ་ཆེན་ལ་ཝ་པ། གྲུབ་ཆེན་ཏཻ་ལློ་པ་སྟེ། བདེ་

མཆློག་སློགས་མ་རྒྱུད་སྤི་དང་། ནཱ་རློ་ཆློས་དྲུག་གི་འློད་གསལ་གི་བཀའ་བབས་དང་། ༤ རྡློ་

རེ་འཆང་། ཕག་ན་རྡློ་རེ། ཊ་ཀི་མ་སྐལ་པ་བཟང་མློ། གྲུབ་ཆེན་ཏ་ཻལློ་པ་སྟེ། དགེས་པ་རྡློ་རེ་དང་། 

ནཱ་རློ་ཆློས་དྲུག་གི་གཏུམ་མློའི་བཀའ་བབས་ཡིན།  

བཀའ་བབས་ཟབ་གཏེར་གི་ཆློས་སྐློར། གསང་སགས་ས་འགྱུར་གཏེར་མའི་སྐློར་ལ་ཁག་མང་པློ་

ཡློད་པའི་ནང་ནས་སྐབས་འདིར་སྨིན་གློལ་གིང་གི་གཏེར་བདག་གིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡློ་རེ་ལ་

མཁའ་འགློས་ལུང་བསྟན་བྱུང་བ་ལར་གཏེར་ནས་བཞེས་པའི་མཁའ་འགློ་མ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་

ཀི་ཆློས་སྐློར་ལ་ཟེར་ཞིང་།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

བཀའ་བབས་ཡམ་མེ་བ་རེ་མཛད། བཀའ་བཀློན་ཕན་བུ་རེ་མཛད་ཅེས་པའི་དློན་ཏེ་འཕན་པློའི་ཡུལ་

སྐད་ཡིན།  

བཀའ་བབས་ལུང་བསྟན་གི་བརྒྱུད་པ། གསང་སགས་ས་འགྱུར་རིང་མའི་བརྒྱུད་པ་དྲུག །༡ རྒྱལ་

བ་དགློངས་བརྒྱུད། ༢ རིག་འཛིན་བརྡ་བརྒྱུད། ༣ གང་ཟག་སྙན་བརྒྱུད། ༤ བཀའ་བབས་

ལུང་བསྟན་གི་བརྒྱུད་པ། ༥ལས་འཕློ་གཏེར་གི་བརྒྱུདཔ། ༦ སྨློན་ལམ་གཏད་རྒྱའི་བརྒྱུད་པ་

བཅས་སློ། །

བཀའ་བམ། ① བཀའ་ཤློག །② གསུང་རབ་གེགས་བམ།  

བཀའ་བར་པ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཆློས་འཁློར། ཆློས་འཁློར་གསུམ་གི་བར་པ། སྟློན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་

པས། ཡུལ་བ་རྒློད་ཕུང་པློའི་རི་བློར། འཁློར་རབ་འབློར་དང་བམས་པ་སློགས་ལ། བརློད་བ་

ཆློས་སྟློང་པ་ཉིད་གཙོ་བློར་བས་པའི་མདློ་ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་གི་ཆློས་ཀི་འཁློར་

ལློ་བསྐློར་བ། རྒྱས་པ་ཆློས་འཁློར་བར་པའི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས།  

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

དབིན་སྐད་དུ་token ཟེར།  

བཀའ་བང་གདུབ་དྲ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་token-ring network ཟེར།  

བཀའ་བང་མ་སྐུད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་token-bus ཟེར།  

བཀའ་བིས། བསྐུར་ཡིག་གི་ཞེ་ས།  

བཀའ་བློ། [རིང]① གློས་འདློན་གི་གཏམ། ② སློ་གསུམ་གི་ལས།  

བཀའ་བློ་བདེ་བ། [རིང]གློས་འདློན་གི་ཚིག་ལ་དགའ་བ།  

བཀའ་བློ་མི་བདེ་བ། གློས་འདློན་གི་ཚིག་ལ་མི་དགའ་བ་དང་། ཉེས་པ་གེང་དུ་མི་འཇུག་པ།  

བཀའ་བློ་མི་བདེ་བའི་ལྷག་མ། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་ལས། བསློ་བ་ལས་གྱུར་པའི་ལྷག་

མ་བཞིའི་ནང་གསེས་རང་ཉིད་ལ་ལྟུང་བ་བྱུང་བར་གཞན་གིས་གེང་བ་ན་དང་དུ་མི་ལེན་པས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཀའ་བློ་མི་བདེ་བ་སྟེ་གཞན་གིས་བཟླློག་ཀང་མི་ཉན་པར་བློ་བདེ་བར་བཅློས་པ།  

བཀའ་བློན། བློད་ཀི་བློན་ཆེན་མཐློ་ཤློས་ཀི་གས་ཏེ། མཐློ་ཤློས་ལ་བཀའ་བློན་ཁི་པ་དང༌། དེའི་འློག་

ལ་ལས་རིམ་སློ་སློའི་འགན་ཁུར་མཁན་གི་བཀའ་བློན་རིགས་ཁ་ཤས་ཡློད་པ་རེད།  

བཀའ་བློན་ཁི་པ། སར་བློད་ཀི་སིད་འགན་འཁུར་མཁན་བཀའ་བློན་ནང་གི་གློ་གནས་མཐློ་ཤློས།  

བཀའ་བློན་ལིང་བཅུ་དཔློན། བཀའ་བློན། ལིང་དཔློན། བཅུ་དཔློན་གསུམ་མློ།  

བཀའ་དབང་། ① བློན་པློ། ② གསང་སགས་ཀི་དབང་། གསང་འདུས་ཀི་བཀའ་དབང་བསྐུར་བ།  

བཀའ་དབང་པློའི་སློ་ནས་དབེ་བ་གསུམ། དབང་པློའི་རིམ་པའི་སློ་ནས་དབེ་ན། ཆློས་འཁློར་རིམ་

པ་གསུམ་ཏེ། འཇམ་མགློན་ཀློང་སྤྲུལ་རིན་པློ་ཆེས། ཐེག་དམན་གི་རིགས་ཅན་རྣམས་ལ་

དགློངས་ནས་བཀའ་དང་པློ་དང༌། ཐེག་ཆེན་པའི་རིགས་ཅན་རྣམས་ལ་དགློངས་ནས་བཀའ་

བར་པ། ཕིར་མི་ལློག་པའི་བང་སེམས་རྣམས་ལ་དགློངས་ནས་བཀའ་ཐ་མ་བཅས་ཀི་ཆློས་

འཁློར་བསྐློར་བར་བཞེད།  

 གཞན་ཡང༌། གདུལ་བ་གང་ཟག་ཐེག་དམན་གི་རིགས་སུ་ངེས་པ་རྣམས་ཀི་དློན་དུ་བཀའ་དང་

པློ་བདེན་པ་བཞིའི་ཆློས་འཁློར་བསྐློར་བ་དང༌། གདུལ་བ་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་སུ་ངེས་པ་

རྣམས་ཀི་ཆེད་དུ་བཀའ་བར་པ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་འཁློར་ལློ་དང༌། གདུལ་བ་རྐྱེན་གིས་

འགྱུར་བས་རིགས་མ་ངེས་པ་རྣམས་ཀི་ཆེད་དུ་བཀའ་ཐ་མ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕེ་བའི་ཆློས་

འཁློར་དང་གསུམ་བསྐློར་ཞེས་པའི་འདློད་སློལ་ཡང་ཡློད་དློ། །

བཀའ་འབངས། བཀའི་མངའ་འློག་ཏུ་གནས་པའི་འབངས་མི།  

བཀའ་འབུམ། བ་མའི་གསུང་རློམ་ཕློགས་བསྒིགས།  

བཀའ་འབེལ། བཀའ་དང་འབེལ་བའི་ལས་དློན། བཀའ་འབེལ་བཞིན་ཁབ་བསྒགས་བས་པ།  

བཀའ་མ། ① སངས་རྒྱས་ཀི་གསུངས་ཡློད་དློ་ཅློག །② རིང་པའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་ལས་བཀའ་མ་

དང་། གཏེར་མ་གཉིས་དབེ་བའི་བཀའ་མ། 

བཀའ་མ་ལློག །དེ་སློན་བཙན་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་དང་། དེའི་སས་ཁི་ལེ་སློང་བཙན་གི་སྐབས་བློད་

ས་གནས་ཀི་ཕློགས་བཞིར་མཐའ་སྲུང་དཔུང་སེ་བཞག་ཅིང་། བློད་དམག་ཁི་སྟློང་མང་པློས་བ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ཏ་ཧློར་གི་སློམ་གྲྭ་བཅློམ་ནས་དེའི་ནློར་རས་རྣམས་བློད་དུ་དྲངས་ཏེ་ཕིར་ཕེབས་གནང་དུས་

དཔའ་བློ་མི་དགུ་དམག་མང་པློ་དང་བཅས་ས་སྲུང་ལ་བཞག །སྐབས་དེར་ཁློ་ཚོས་ངེད་རྣམས་

བློད་དུ་ནམ་ཕིར་ལློག་བེད་དགློས་སམ་ཞུས་པར། ངེད་ཀི་བཀའ་མ་བྱུང་བར་དུ་མ་ལློག་པར་

སློད་ཅེས་གསུངས་པར་ཁློང་ཚོ་ཡུལ་དེར་གཞིས་ཆགས་པས་དཔའ་བློ་མི་དགུའི་བརྒྱུད་པ་ལ་

མིང་དེ་ལར་ཐློགས་པ་ཡིན།  

བཀའ་མློལ། གཏམ་གེང་ངམ་སྐད་ཆ། བཀའ་མློལ་ལྷུག་པློར་གནང་སྟེ་ཐག་བཅད་པ།  

བཀའ་རྨས། བཀའ་གནང་བའམ་གློས་བསྡུར་གི་གཞི་འདློན་པ་གཉིས་ཀར་གློ་ཆློག །

བཀའ་ར་ཕློགས་འགལ། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བཀའ་ར་ཚིག་དང་རྒྱབ་འགལ།  

བཀའ་རློམ། རློམ་ཡིག་གི་ཞེ་ས།  

བཀའ་རློམ་ཕག་བསྟར་མ། རང་བརམས་རང་བིས་ཀི་ཡིག་རིགས།  

བཀའ་སྩློལ། སློབ་དཔློན་ཁེད་ཀིས་བསབ་བ་བཀའ་སྩློལ་ཅིག །

བཀའ་གཙང་མ། ① གསུང་འཁྲུལ་མེད་དམ། གསུང་ངློ་མ། ② ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་དག །

བཀའ་གཙིགས། བཙན་པློའི་རྒྱལ་རབས་ཀི་སྐབས་བཙན་པློའི་བཀའ་ཆེམས་དང་ཞལ་བཞེས་ཀི་

མནའ་ཡིག་གཉིས་ཀར་བཀའ་གཙིགས་ཟེར་ཞིང་། དེ་ལ་རིགས་གསུམ་ཡློད་པ་སྟེ། ༡ བཙན་

པློའི་ཞལ་ཆེམས་ཟངས་ཀི་བང་བུར་བིས་ནས་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུའི་བང་མཛོད་ཀི་ནང་

དུ་སས་པ། ༢ བཙན་པློ་ཁི་ལེ་སློང་བཙན་གིས་ཉང་ཏིང་འཛིན་བཟང་པློ་ལ་གནང་བའི་ཞལ་

བཞེས་ཀི་མནའ་ཡིག་ཀློང་དཀར་པློ་མང་པློ་རེ་ལ་གནང་བའི་གཙིགས་ཀི་ཡི་གེ་ལ་བུ། ༣ 

བཙན་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གི་སྐབས་རྒྱལ་བློན་བཙུན་མློ་དང་བཅས་པས་དམ་པའི་ཆློས་དང་

རེན་གསུམ་བཤིག་གཏློར་མི་བེད་པའི་མནའ་ཡིག་མཐིང་ཤློག་གི་ངློས་སུ་གསེར་བིས་བས་ཏེ་

བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཀློར་མཛོད་དུ་བཞག་པའི་བཀའ་གཙིགས་དང་པློ་དང་

བཀའ་གཙིགས་གཉིས་པ་ལ་བུ་ཡིན།  

བཀའ་གཙིགས་ཀི་རྡློ་རིང་། བཙན་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གིས་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་

གྲུབ་ཅིང་། སད་མི་རྣམས་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་དགེ་འདུན་གི་སེ་བཙུགས་གྲུབ་པའི་ལུག་གི་ལློ་ལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གཞུང་སློའི་གཞློགས་གཡས་ངློས་སུ་བཙུགས་པའི་རྡློ་རིང་གི་

ཡི་གེ་དེ་ཡིན།  

བཀའ་གཙིགས་གཉིས་པ། སར་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་སྐབས་རེ་བློན་ཚང་མ་

འཛོམས་སར་སྐྱབས་གསུམ་བདེན་དཔང་དུ་བཞག་སྟེ་སར་ཡབ་མེས་གློང་རིམ་གི་དུས་སུ་

ལས་འབས་ལ་ཡིད་ཆེས་བས་པའི་སློལ་རྒྱུན་བསྐྱང་ཞིང་། དཀློན་མཆློག་མཆློད་པ་དང་། ཆློས་

སྤློད་ཀི་རྒྱུན་མི་ཉམས་པ་ལ་འབད་པར་བའློ་ཞེས་དམ་བཅས་པའི་གནའ་ཚིག་གཉིས་པ།  

བཀའ་གཙིགས་དང་པློ། བཙན་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གིས་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་

གྲུབ་ཅིང་། སད་མི་དྲུག་གམ་བདུན་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་དགེ་འདུན་གི་སེ་བཙུགས་ཟིན་པའི་

རེས་ཀི་ལུག་གི་ལློ་དཔྱིད་ཟླ་ར་བ་ཚེས་བཅུ་བདུན་ལ་བཀའ་གཙིགས་ཀི་ཡི་གེ་དང་པློ་འདི་

ཤློག་བུ་མཐིང་ཤློག་གི་ངློས་སུ་གསེར་ཡིག་བིས་ཏེ་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཀློར་

མཛོད་དུ་བཞག་ཐློག་དེའི་འདྲ་བཤུས་བཅུ་གསུམ་བིས་ཡློད་པ་ནས་གཅིག་བང་མཛོད་ནང་

བཅུག །གཉིས་ལ་ཐམ་ཀ་མནན་ཏེ། ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་དང་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་

དུ་ཡློད་པའི་དགེ་འདུན་གི་སེ་རྣམས་ལ་རེ་རེ་བཞག །ལྷག་མ་བཅུ་ནི། ལྷ་ས་དང་། ཁ་

འབྲུག །ཕློ་བང་ཉེ་འཁློར་གི་དགེ་འདུན། རྭ་མློ་ཆེ། ཁམས་གསུམ་ཟངས་ཁང་གིང་། བྲུ་ཤའི་

ཡུལ། ཞང་ཞུང་ཡུལ། མདློ་སྨད། སེ་ཁག །བློན་པློ་བཅས་ལ་གནང་ཡློད་པ་བཀའ་གཙིགས་

འདི་རང་དུ་གསལ།  

བཀའ་བཙན་པློ། ① བཙན་ཤེད་ཀི་སྐད་ཆ། ② གང་བཤད་དློན་ལ་གནས་པ།  

བཀའ་ཚ་པློ། དཔློན་པློའི་བཀའ་དྲག་པློ་ཞེས་པའི་དློན།  

བཀའ་ཚབ། བཀའ་བློན་གི་ལས་ཚབ།  

བཀའ་ཚལ་དགློན། སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་བཏབ་པའི་མལ་གློ་གུང་དཀར་ས་ཁུལ་དུ་ཡློད་པ་

མཐའ་འདུལ་གི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག །

བཀའ་ཚིགས། བཀའ་གཙིགས་དང་གཅིག །

བཀའ་ཚོགས། གསུང་ཚོགས་ཏེ། འཕིན་ཡིག །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

བཀའ་འཛིན། འཛིན་ཡིག །

བཀའ་ཞུ་དམ་འབེབས། སེར་དབང་གི་ས་རིགས་སློགས་ལ་རང་འདློད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཡི་གེ་

གསར་པ་དང། སར་ཡློད་ཀི་རྒྱབ་སྣློན་སློགས་ཞུ་ལེན་བེད་པ།  

བཀའ་བཞི་དགློན། དགློན་པ་འདི་བཀའ་བཞི་པ་རིག་པའི་སེང་གེས་བཏབ། དུས་ཚོད་མ་གསལ། 

གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དར་མདློ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད།  

བཀའ་བཞི་པ། གཞུང་ཆེན་པློ་དབུ་ཕར་འདུལ་མཛོད་བཅའ་བཞི་སྦངས་ཏེ་དམ་བཅས་བཞག་པའི་

དགེ་བཤེས།  

བཀའ་བཟང་སྤི་སྨིན། ཆློག་མཆན་ཐློབ་པའི་བཀའ་ཡིག་བཟང་པློ་སྤི་བློའི་སྟེང་དུ་སྨིན་པ་ཞེས་པའི་

སྡུད་ཚིག །

བཀའ་འློད་མཆློག་གགས་པ། བ་ཆེན་དགློངས་པ་རབ་གསལ་གིས་ལྷ་རེ་གྷིག་ཏིག་ཏུ་བཞུགས་སྐབས་

འབུམ་གི་འགེལ་པ་དང་ས་སེ་ལྔ་སློགས་མངློན་པའི་སྐློར་བ་མ་འདིའི་དྲུང་ནས་གསན་པ་ཡིན།

བཀའ་ཡང་དག་པའི་ཚད་མ། རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གིས་མཛད་པའི་གསུང་རློམ་ཆེ་ཤློས་

གཉིས་ཡློད་པའི་ནང་ཚན་ཚད་མའི་བསྟན་བཅློས་ཤིག །

བཀའ་ཡི་ཁིམས་ཡིག་ཆེན་པློ་རྣམ་དྲུག །རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་

བཀའ་ཁིམས་ཆེན་པློ་དྲུག་སྟེ། ༡ ཁི་རེ་འབུམ་གཞེར་གི་ཁིམས། ༢ འབུམ་གསེར་ཐློག་ཤ་བ་

ཅན་གི་ཁིམས། ༣ རྒྱལ་ཁམས་དཔེར་བངས་ཀི་ཁིམས། ༤ མདློ་ལློན་ཞུ་བཅད་ཀི་ཁིམས། 

༥དབང་ཆེན་བཅད་ཀི་ཁིམས། ༦ ཁབ་སློ་ནང་པའི་ཁིམས་བཅས་ཡིན། དེ་རྣམས་སློ་སློའི་དློན་

ནི་མིང་སློ་སློའི་འགེལ་བཤད་ལས་གསལ།  

བཀའ་ཡི་སྒློམ་བུ་རྣམ་གསུམ། བཀའ་ཡིག་བླུགས་པའི་སྒློམ་བུ་གསུམ་སྟེ། རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་

མེ་ལློང་སློགས་ལློ་རྒྱུས་མང་པློའི་ནང་སློང་བཙན་སམ་པློས་བལ་བཟའ་བཙུན་མློར་བཞེས་

སྐབས་བལ་པློ་རྒྱལ་པློ་ལ་བིས་པའི་བཀའ་ཤློག་གི་སྒློམ་བུ་གསུམ་ལ་ནང་དློན་མི་འདྲ་བ་རེ་

ཡློད་པ་བསྐུར་བའི་བཀའ་ཤློག་དང་པློའི་ནང་དགེ་བ་བཅུ་དང་ལན་པའི་ཆློས་ཁིམས་འཆའ་རྒྱུ། 



  424  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཉིས་པའི་ནང་ལྷ་ཁང་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ཀི་སློ་བལ་ཡུལ་དུ་བསྟན་ནས་བཞེངས་རྒྱུ། གསུམ་པའི་

ནང་དཔལ་འབློར་གློང་འཕེལ་གཏློང་རྒྱུའི་སྐློར་འཁློད་ཡློད་ཅེས་གསལ།  

བཀའ་ཡི་སྡུད་པློ། སངས་རྒྱས་ཀིས་སྐུ་ཚེ་གཅིག་རིང་གསུངས་པའི་གསུང་རབ་ཡློད་ཚད་ཕློགས་

གཅིག་ཏུ་བསྡུ་པ་པློ་ལ་ཟེར། དེ་ལ་རྒྱ་གར་དུ་སངས་རྒྱས་མ་ངན་ལས་འདས་རེས་བཀའ་བསྡུ་

བ་ཐེངས་གསུམ་བྱུང་བའི་སྐློར་གློང་གསལ་བཀའ་བསྡུ་དང་པློ་དང་། གཉིས་པ། གསུམ་པ་ཞེས་

པའི་ཚིག་འགེལ་ལ་གཟིགས།  

བཀའ་ཡིག །གློང་རིམ་ནས་གནང་བའི་ཡི་གེ 

བཀའ་ཡིས་བཅད་པ། རྒྱལ་པློ་བཀའ་བབས་ནས་གཏན་འཁེལ་བས་པའམ་དེ་ལས་འདའ་མི་རུང་

བར་བསྒགས་པའི་ཚིག །

བཀའ་ཡློ་གལ་འཆློས་པའི་བློན་པློ། བཀའ་བློན་ཡིན་ཞིང་། བཀའ་ཡློ་གལ་འཆློས་པ་ཞེས་པའི་ལས་

ཀ་ནི། ལེགས་ན་དགའི་བུས་ལེགས་ཀང་བ་དགའ་གསློལ། ཉེས་ན་རང་གི་བུས་ཉེས་ཀང་ཆད་

པ་གཅློད་ཅེས་པའི་བཀའ་བློན་གི་ལས་འགན་ནི། བཀའ་ཁིམས་ལག་ལེན་བསྟར་མིན་ཡློ་

བསང་བེད་པ་དང༌། ཉེས་དློན་དྲང་པློའི་ལམ་ནས་ཐག་གཅློད་བེད་པ་དཔེར་ན། རྒྱལ་པློའི་

བཀའ་ཁིམས་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྲུང་ཞིང་བ་བ་ལེགས་པློར་བས་ན་རང་སེར་གི་དགའི་བུ་ཡིན་

ཡང་གཟེངས་བསྟློད་དགློས་པ་དང༌། ཁིམས་འགལ་གི་སྤློད་ངན་བས་ན་རང་གི་བུ་ཡིན་རུང་ཐེ་

ཚོམ་མེད་པར་ཁིམས་གཅློད་བེད་པ་ལ་བུ་ཁིམས་འཛིན་བཀའི་བློན་པློ་ཡིན་པ་དེ་ལའང་ནང་

གསེས་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་གི་དབེ་བ་ཡློད།  

བཀའ་རམས་དགེ་བཤེས། བཀའ་རབ་འབམས་ལ་བང་ཆུབ་པའི་དགེ་བཤེས་ཞེས་པའི་བསྡུས་

མིང་། འློག་གི་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཞེས་པའི་མཆན་འགེལ་ལ་གཟིགས།  

བཀའ་རམས་པ། བཀའ་རབ་འབམས་པ་སྟེ་གསུང་རབ་མཐའ་ཡས་པ་ཤེས་པའི་མཁས་པ། དགེ་

ལུགས་པའི་དགློན་སེ་ཞིག་ཏུ་ཡློད་པའི་དགེ་བཤེས་ཀི་ཡློན་ཐློབ་ཅིག །

བཀའ་ལ་བཏགས། འདི་ལ་གློ་དློན་གཉིས་ཡློད། ༡བཀའ་འློག་ཏུ་བསྡུས་ནས་འབངས་སུ་བཅུག་པ། 

༢ ཁིམས་ཐློག་ནས་བཀའ་ཕབས་པ།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

བཀའ་ལ་ཐློགས། ༡ བཀའ་འློག་ཏུ་གནས་ཤིང་དེ་ལས་འགལ་བ་ནས་ཡང་བེད་མི་ཕློད་པ། ༢ བཀའ་

ཁིམས་ཀི་འློག་ཏུ་བཅུག་ཟིན་པ།  

བཀའ་ལ་དློན་ནི་དགུ་ཡིས་བསྟན། ངློ་བློ་ངེས་ཚིག་དབེ་བ་དང་། སགས་དང་མཚན་ཉིད་བེད་ལས་

དང་། ས་མཚམས་ཡློན་ཏན་འབྱུང་བའི་རྒྱུ ། ངློ་བློ་རྣམ་དག་དགློས་པ་ཚང ། བསད་པར་མི་

འགྱུར་ཐུབ་པའི་བཀའ ། ངེས་ཚིག་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། འབྱུང་ཐློས་རློགས་པར་དཀའ་

བའི་ཕིར ། དེ་ཕིར་བཀའ་ལ་ངེས་ཚིག་ཡིན།  

བཀའ་ལན། ① བརྡ་ལན། ② ཡིག་ལན། བཀའ་ལུང་། ① རྒྱལ་པློའི་བཀའ་ཤློག །② སངས་རྒྱས་

ཀི་གསུང་གི་ལུང་བསྟན།  

བཀའ་ལློག་པ། གྲྭ་པ་ལློག་པ།  

བཀའ་ཤག །སྤི་ལློ་༡༧༥༡ལློར་གསར་འཛུགས་བས་པའི་གཞུང་སྟེ། བཀའ་བློན་བཞི་དང་། བཀའ་

དྲུང་གཉིས་དང་། བཀའ་མགློན་བཞི། གཟིམ་འགག་བཞི། ཨེ་དྲུང་གཉིས་བཅས་ཡློད་པའི་

གཞུང་དེ་ལ་བཀའ་ཤག་ཟེར།  

བཀའ་ཤག་འགག །བཀའ་དྲུང་གཉིས་དང་བཀའ་མགློན་བཞི་འཚོགས་སའི་ལས་ཁུངས་ཤིག་ཡིན་

ཞིང་། ལས་འགན་ནི་བཀའ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང་ཡིག་རིགས་གཏློང་ལེན་བེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན།  

བཀའ་ཤག་འགག་པ། བཀའ་བློན་སློ་སློར་འགག་པ་རེ་ཡློད་པ་རྣམས་ཀིས་བཀའ་བློན་རྣམས་ཕི་

འགློ་ཐག་རིང་ཐུང་གང་ལ་ཡང་སྐུ་སྲུང་ཉེན་རློག་པའི་འགན་ཁུར་མཁན། བཀའ་ཤག་ཉེ་སྐློར་གི་

སྒིག་ཁིམས་གནློན་སློམས། བཀའ་ཤག་མ་ཆེན་གིས་བཀའ་བློན་ཚོར་གསློལ་ཇ་འདེགས་

སྐབས་བཀའ་བློན་གི་མཆློད་ཞལ་བཟེད་འབུལ་སློགས་ཞབས་ཞུའི་བེད་སློ་རྣམས་སྒྲུབ་རྒྱུའི་

འགན་ཁུར་ཡློད།  

བཀའ་ཤག་ཐུགས་སྤློ། བཀའ་བློན་དང་། བཀའ་དྲུང་། བཀའ་མགློན། འགག་པ་སློགས་བཀའ་ཤག་

ཁློངས་གཏློགས་ཀི་དཔློན་རིགས་ལས་བེད་ཚང་མ་བློད་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ནང་དྲུང་སྤི་གིང་ཁར་

ཉིན་བདུན་བརྒྱད་རིང་གིང་ཁ་དང་སྦྲགས་སྤློ་སྐྱིད་གཏློང་བ་དེར་ཟེར།  

བཀའ་ཤག་ཤློད་པ། བཀའ་ཤག་ག་ིཐད་ཀའ་ིཁློངས་གཏློགས་ལས་དློན་ཙག་ཙིག་སྒྲུབ་མཁན་ཞིག་ཡིན།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཀའ་ཤག་སིད་གཞུང་། སྤི་ལློ་༡༧༥༡ལློར་བཙུགས་པའི་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་སིད་དབང་མཐློ་

ཤློས་ཀི་ལས་ཁུང་ཡིན།  

བཀའ་ཤགས། [རིང]གདློང་བཤེར་རྒྱག་པ།  

བཀའ་ཤློག །གློང་རིམ་ནས་གནང་བའི་ཡི་གེ། བཀའ་ཤློག་ཐམ་ལན། དློན་གནད་འདི་བཀའ་ཤློག་

ཏུ་གསལ། བཀའ་ཤློག་བཀྲམ།  

བཀའ་ཤློག་ཤེ་བམ་ཆེན་མློ། བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས། ཏཱ་ལའི་བ་མ་རིན་པློ་ཆེ་དང་། པཎ་ཆེན་རིན་

པློ་ཆེ། སིད་སྐྱློང་རིམ་བྱུང་བཅས་ནས་དགློན་སེ་དང་སེར་པ་ཁག་ལ་ས་ཆ་དང་། མི་སེར། 

གཞིས་ཁ་བཅས་ཀི་བདག་དབང་གཏན་འཇགས་སུ་སྩལ་བའི་བཀའ་ཤློག་གི་རིགས་ལ་ཤེ་

བམ་ཟེར། ཤེ་བམ་གནང་ཐློབ་བྱུང་རེས་ས་འདྲེས་ཁག་དང་རློད་གེང་མི་ཡློང་བའི་ཆེད་དུ་འབེད་

ཁ་ཞེས་པའི་དེབ་གཞུང་ཟུར་དུ་བཀློད་སློལ་ཡློད།  

བཀའ་སྲུང་མགློན་པློའི་སྐློར། ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་བཀའ་སྲུང་མགློན་པློའི་སྐློར་ལ། 

མགློན་པློ་མ་ནིང་ནག་པློ། མགློན་པློ་ཕག་བཞི་པ། མགློན་པློ་བེར་ནག་ཅན། མགློན་པློ་ཕག་

དྲུག །མགློན་པློ་གུར། མགློན་པློ་བེང་སློགས་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་ཡློད་དློ། །

བཀའ་སྲུང་། ཆློས་སྐྱློང་སྲུང་མ།  

བཀའ་སློབ། བསབ་བ། བཀའ་སློབ་གསལ་པློ་གནང་སློང་།  

བཀའ་གསལ། ལན་གསལ། བེད་སློའི་སྐློར་སྙན་སེང་ཞུས་པར་བཀའ་གསལ་ཕེབས་ཡློད་པ།  

བཀའ་གསུང་ཅི་སྒྲུབ། བཀའ་གང་ཞིག་གནང་བ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པ།  

བཀའ་གསུམ། ཞལ་ནས་གསུངས་པ་དང་། བིན་གིས་བརླབས་པ་དང་། རེས་སུ་གནང་བའློ། །

བཀའ་བསད་མ། གསུང་རབ་བརྫུས་མ།  

བཀའི་དགུང་བློན་གཉིས། སེ་སིད་སྟག་རེ་བ་ལྷ་རྒྱལ་རབ་བརན་གིས་སིད་དབང་བཟུང་སྐབས་ཀི་

བཀའ་བློན་བཀྲ་ཤིས་རེ་པ་དང་། བཀའ་བློན་ཨ་ཆློས་གཉིས།  

བཀའི་རྔ་བློ་ཆེ། བཀའ་གསལ་བསྒགས་བེད་པ་དེ་རྔ་བློ་ཆེའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ།  

བཀའི་ཅློད་པན། བཀའ་ཅློད་པན་གི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ། བཀའི་ཅློད་པན་སྤི་བློར་བཅིངས།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

བཀའི་ཆུ་བློ་ཆེན་པློ་བཞི་འདུས་པ། གསང་སགས་ས་འགྱུར་གི་བཀའ་བབས་མང་དུ་བློན་པའི་ནང་

ནས་གཉགས་ལློ་ཙཱ་བ་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་ར་ལ་བཀའ་བབས་ཀི་ཆུ་བློ་བཞི་འདུས་པ་སྟེ། ༡དཀྱུས་

བཤད་གཞུང་གི་ཆུ་བློ་འགེལ་ཊིཀ་སྟློང་ཐུན་དང་བཅས་པ། ༢སྙན་བརྒྱུད་གདམས་ངག་གི་ཆུ་

བློ་གནད་ཡིག་དམར་ཁིད་དང་བཅས་པ། ༣ བིན་རླབས་དབང་གི་ཆུ་བློ་བསྐུར་ཐབས་ངློ་སྤློད་

དང་བཅས་པ། ༤ ཕག་བཞེས་འཕིན་སྒྲུབ་ཀི་ཆུ་བློ་བསྟན་སྲུང་དྲག་སགས་དང་བཅས་པ་ཆ་

ཚང་བར་བཞུགས་པ་ལ་ཟེར།  

བཀའི་མདུན་བློན། རྒྱལ་པློའི་མདུན་དུ་འཁློད་པའི་བློན་པློ།  

བཀའི་སྣ་བློ། བཀའ་བློན་གི་མིང་གཞན། བཀའ་དློན་ལར་གི་ལས་ཀ་སྒྲུབ་མཁན་སྣེ་ཁིད་པའམ་འགློ་

ཁིད་མཁན་ཡིན་པའི་དློན།  

བཀའི་སྤིང་བློན། [རིང]བཀའ་བློན་ཆེན་པློ།  

བཀའི་ཕག་རྒྱ་དྲུག །བཀའ་རགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་སྒློམ་བུ་དང་། ཁློམ་རགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་རུ་མཚོན། 

ཡུལ་རགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལྷ་ཁང་། ཆློས་རགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལྷ་ཁང། དཔའ་རགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་སྟག་

སློག །མཛངས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཡིག་ཚང་སྟེ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་བློད་དུ་ལག་ལེན་བསྟར་

བའི་ཐེལ་ཙེའི་རིགས་ཡིན།  

བཀའི་ཕིང་སང་། བློན་པློ།  

བཀའི་འཕིན་བློན། བཙན་པློའི་བཀའ་བརྒྱུད་བས་བེད་མཁན་གི་བློན་པློའི་གློ་གནས་ཀི་མིང་།  

བཀའི་ལུས། གསུང་རབ་ཀི་གཞུང་དངློས་གཞི།  

བཀར། [བེད་འབེལ་ལས་ཚིག] མ་འློངས་པ་དང་འདས་པ། སློ་སློར་ཕེ་བའི་དློན་ཏེ། བཀར་བའི་

ལུག །མ་མློ་དང་ལུ་གུ་བཀར་ནས་འཚོས། ར་རྔློ་ཅན་ར་ཁྱུ་ནས་བཀར་དགློས། མི་ཉེས་ཅན་མི་

ཁྱུ་ནས་བཀར་ལ་བུ།  

བཀར་སྐྱིན། བཀར་མཛོད་ནས་བཏློན་ཏེ་བསྐྱར་དུ་འཇུག་པ་རྣམས།  

བཀར་ཁང་། གནའ་བློའི་བློད་གཞུང་གི་འབྲུ་རིགས་བསགས་སའི་བང་མཛོད་ཀི་མིང་། ཕུགས་

གསློག་གི་འབྲུ་སློགས་དངློས་རིགས་འཇུག་ཁང་།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཀར་རྒྱ། བཀར་མཛོད་ཀི་ཕི་ནང་དམ་རྒྱ། བཀར་རྒྱར་འཇུག་པ།  

བཀར་རྒྱ་བ། བཀར་ཁང་བདག་གཉེར་བེད་མཁན།  

བཀར་རྒྱ་ཉིས་གཤློར་བ། སར་བློད་གཞུང་ནས་རློང་གཞི་ཁག་ལ་མངགས་གཏློང་བས་པའི་ཡློང་

སྡུད་པ་ཟེར་བ་ཞིག །དེས་ས་གནས་ཁག་གི་མི་སེར་ཚོ་ནས་འབྲུ་ཁལ་བསྡུས་རེས་ཁལ་འབབ་

ཀི་འབྲུ་ཐློག་ནས་དགློན་པ་ཁག་ལ་ཕློགས་སྤློད་དགློས་རིགས་སློགས་སྤད་ཟིན་ནས་ལྷག་མ་

གང་ཡློད་འབྲུ་ཁང་དུ་བཅུག་ཏེ་བཀར་འཇུག་རྒྱག་མཁན་ཡིན།  

བཀར་རྒྱའི་ལས་འཛིན་པ། སར་བློད་གཞུང་གིས་ལློ་རེའི་སྟློན་ཁ་ས་གནས་སློ་སློར་ཁལ་འབབ་

བསྡུ་མཁན་བཏང་སྟེ། ལས་དློན་དེ་བེད་མཁན་གི་མིང་ལ་བཀར་འབྲུ་འདེད་པ་དང་། བཀར་

འབྲུ་འགློ་པ། བཀར་རྒྱ་ཡློང་སྡུད་པ་སློགས་ཟེར།  

བཀར་འཇུག །ལློགས་སུ་བཅུག་ནས་འཇློག་རྒྱུ།  

བཀར་འཇུག་པ། དངློས་རིགས་བཀར་འཇུག་རྒྱག་མི།  

བཀར་འཇློག །ལློགས་སུ་བཀར་ཏེ་འཇློག་པ 

བཀར་ཉར། ལློགས་སུ་བཀར་ཏེ་བདག་ཉར་བེད་པ།  

བཀར་བཏགས། ① ར་དློན་དང་དློན་འདྲ། ② ཐུགས་ལ་མངའ་བའམ། ངེས་པར་བས་པ། ③ དམ་

ལ་བཏགས་པ། བཀར་བཏགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཞི། ར་དློན་བཞི་ཞེས་པ་དང་དློན་གཅིག །ཆློས་

ཀི་སློམ་བཞི་དང་། ལ་བ་བཀར་བཏགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཞི་ཡང་ཟེར། སངས་རྒྱས་ཀི་དགློངས་

པས་བརགས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཕི་རློལ་ཡུལ་གི་དློན་དངློས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངློ་བློ་ངེས་འཛིན་

བས་པ་ཞིག་ཡིན། ༡ འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མི་རག །༢ ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ། 

༣ ཆློས་ཐམས་ཅད་སྟློང་ཞིང་བདག་མེད་པ། ༤ མ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་ཞི་བའློ། །

བཀར་རྡུང་། ལློགས་སུ་བཀར་ནས་རྒྱག་རྡུང་བེད་པ།  

བཀར་བ། དགར་བའི་འདས་པ།  

བཀར་འབྲུ། བང་བར་གསློག་ཉར་བས་པའི་འབྲུ་རིགས།  

བཀར་རིས། བཀར་མཛོད་ཀི་ནང་དུ་འདློན་འཇུག་བས་པའི་རིས་ཐློ།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

བཀར་མཛོད། བཀར་འཇུག་རྒྱག་སའི་བང་མཛོད།  

བཀར་ཡློང་། བཀར་ཁང་བདག་གཉེར་མཁན་ལ་བཀར་རྒྱ་བ་དང་། རྒྱུན་གཏན་གི་ཡློང་འབབ་ལེན་

མཁན་ལ་ཡློང་བཞེས་པ་ཞེས་པ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་།  

བཀར་ཡློང་རློང་གསུམ་གི་དེབ་འདློན། སར་བློད་གཞུང་གི་བཀར་རྒྱའི་འབྲུ་མཛོད་དང་། ཡློང་

བཞེས། རློང་ཁག་བཅས་ཁག་གསུམ་གི་ཁལ་འབབ་བྱུང་བ་དང་ཆད་པའི་ཐློ་འགློད་དེབ་

གཞུང་བཟློས་པ།  

བཀལ། ① འཁེལ་གི་འདས་པ། སྐུད་པ་བཀལ་པ་ཡིན། ② འགེལ་གི་འདས་པ། གཡག་ལ་ཁལ་

བཀལ། འབངས་ལ་ཁལ་བཀལ། འཛེར་མ་ལ་གློས་བཀལ། 

བཀལ་ཐགས། སྐུད་པ་འཁལ་བ་དང་ཐགས་འཇག་པའི་བསྡུས་མིང་།  

བཀལ་བ། ① འཁལ་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། ② འགེལ་བའི་འདས་པ།  

བཀས། [བེད་འབེལ་ལས་ཚིག] འདས་པ། གི་དང་སྟ་རེས་ཤིང་སློགས་ལ་བརྒྱབ་ནས་སེར་ཁ་

བཏང་བའམ་གཤགས་པའི་དློན་ཏེ། ཤིང་བཟློས་ཤིང་བཀས། རྡློ་བཟློས་རྡློ་བཀས།  

བཀས་བཀློད་རྒྱུད་འཛིན། ཆབ་སིད་ཀི་ལམ་ལུགས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། རྒྱལ་པློས་རྒྱལ་རིགས་བས་

རེས་འཇློག་མཁན་རྣམས་ལ་ས་ཞིང་བགློ་བཤའ་བརྒྱབ་ཏེ་ས་ཆ་དེའི་ཐློག་ལ་རྒྱལ་ཕན་

འཛུགས་སུ་འཇུག་པའི་ལམ་ལུགས།  

བཀས་བསྐློ། གློང་ནས་འློག་རིམ་ལ་བཀའ་ཕབ་སྟེ་ལས་ཀི་སྣེ་མློར་བསྐློས་པ།  

བཀས་བཅད་རྣམ་པ་གསུམ། སར་བློད་རེ་མངའ་བདག་ཁི་རལ་པ་ཅན་གིས་བཀའ་བསྟན་བསྒྱུར་

རྒྱུའི་སྐློར་ལ་མཛད་པའི་བཀས་བཅད་གསུམ་སྟེ། དང་པློ་ཕིན་ཆད་བློད་འདིར་གཞི་ཐམས་ཅད་

ཡློད་པར་སྨྲ་བ་ལས་གཞན་པའི་སེ་པ་མི་འཛུགས་པ་དང་། དེ་དག་གི་སེ་སྣློད་མི་བསྒྱུར་བ། 

གཉིས་པ་སགས་མ་རྒྱུད་རྣམས་མི་བསྒྱུར་བ། གསུམ་པ་བེ་སང་དང་ཞློ་ཆ་སློགས་འཇལ་ཆས་

རྣམས་རྒྱ་གར་མ་ག་དའི་ཡུལ་གི་ཚད་དང་མཐུན་པར་འཆློས་དགློས་ཞེས་པ་བཅས་བཀའ་

གཙིགས་ཀིས་བཅད་པ་དེའློ། །

བཀས་བཅད་པ། ① བཀའ་ཁིམས་ཀིས་ཐག་བཅད་པ། ② ཡི་གེར་བཀས་བཅད་པ་མཛད་པ།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཀས་པ། ཐ་དད་པར་འཇུག་པའི་འགས་པའི་འདས་པ།  

བཀས་རྨ་བར་ཅི་གནང་། བཀའ་གང་གནང་བ་དེ་བཞིན་ཁས་ལེན་ཞུ་བའི་དློན་ཡིན།  

བཀུ་བ། [བེད་འབེལ་ལས་ཚིག] བཀུས་པ། བཀུ་བ། བཀུས། སྨན་ཁུ་སློགས་འབིན་བའམ། འདློན་

པ། སྨན་བསྐློལ་ཏེ་ཁུ་བ་བཀུས།  

བཀུག །[བེད་འབེལ་ལས་ཚིག] དྲང་བློ་འཁློག་ཏུ་བཅུག་པའི་དློན་ཏེ། སྨྱག་མ་བཀུག་ནས་གཞུ་

བཟློས། ཤིང་སྐམ་བཀུག་ན་ཆག་འགློ། མཛུབ་མློ་བཀུག་ནས་གངས་ཀ་བརིས། ཉིས་བཀུག་

སུམ་བཀུག་ཅེས་པ།  

བཀུགས། བཀུག་གི་འདས་པ། འགུགས་པའི་ཁ་གཏད་ཀི་བ་བེད་ཐ་དད་པའི་ལས་ཚིག །

བཀུམ་པ། སློག་བཅད་པ།  

བཀུམས་པ། འགུམས་པའི་ཁ་གཏད་ཀི་བ་བེད་ཐ་དད་པའི་ལས་ཚིག །

བཀུར། [བེད་འབེལ་ལས་ཚིག] བརི་འཇློག་བས་པ་སྟེ། སློབ་མས་དགེ་རྒན་ལ་བཀུར། བཀུར་

བསྟི། བརི་བཀུར་ཞེས་པ།  

བཀུར་སྟི། བརི་བཀུར་རམ། བསྙེན་བཀུར། སློབ་དཔློན་ལ་བཀུར་སྟི་བེད་པ། རྒན་རྒློན་རྣམས་ལ་

བཀུར་སྟི་བེད་འློས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བཀུར་བ་དང་། གུས་བཀུར། བསྙེན་བཀུར། ཞབས་

ཏློག །ཞབས་འབིང་། རི་མློར་བེད། རིམ་གློ་བཅས་སློ། །

བཀུར་བ། [བེད་འབེལ་ལས་ཚིག] མཆློད་པ་དང་། ཉེ་བར་གནས་པ། མང་པློས་བཀུར་བ། ལྷ་ལར་

བཀུར་བ། ཕ་མ་གློང་དུ་བཀུར་བ།  

བཀུར་ཚིག །བསྟློད་པའི་ཚིག །

བཀུར་བཟློས། ཆེ་བསྟློད། ཡློན་ཏན་ཅན་ལ་བཀུར་བཟློས་བེད་པ།  

བཀུར་འློས། གློང་དུ་འཁུར་འློས་པ་དང་། གུས་པས་བཀུར་བར་འློས་པའམ་བསྟེན་པར་འློས་པ།  

བཀུས། བཀུ་བའི་སྐུལ་ཚིག །

བཀུས་ཏེ་བློར་བ། [རིང]ཁུ་བ་བཏློན་པའི་སྙིགས་མ་ཕིར་ཕློར་བའི་དློན།  

བཀུས་པ། བཀུ་བའི་འདས་པ།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

བཀློ་ཁི། འབློག་པའི་ནློར་སྲུང་གི་ཆེད་དུ་བདག་ཉར་བས་པའི་ཁིའི་རིགས། ཉིན་མློར་བཀློ་ཞིང་

མཚན་མློར་གཏློང་བས་ནས་བཀློ་ཁི་ཟེར། 

བཀློ་ཐག །ཁི་བཀློ་བེད་ཀི་ལྕགས་ཐག་སློགས་ཀི་མིང་། 

བཀློག །ཁ་སྦར་བའི་དངློས་པློ་གཉིས་སློ་སློར་ཕལ་བའི་དློན་ཏེ། གང་ངློགས་ནས་སྦར་ཡིག་བཀློག་

དགློས། ཤིང་གི་ར་བ་བཀློག་དགློས། རྩྭ་ངན་བཀློག་དགློས་ལ་བུ།  

བཀློག་པ། བཀློག་པའི་མིང་ཚིག །

བཀློང་བ། [བ་བེད་ཐ་དད་པ]ཁམས་སྐད་དུ། སྐྲག་སློང་ཟེར་བ་དེའི་དློན་ཡིན། འཇིགས་སུ་འཇུག་

པའམ་ཞུམ་དུ་འཇུག་པ། ཕ་རློལ་པློའི་ས་བཀློང་སྟེ་སེམས་ཞུམ་པར་བས་སློ། །

བཀློད། ① དངློས་པློ་རྣམས་རང་རང་གི་གནས་སུ་འཇློག་པའི་དློན་ཏེ། སེར་མ་རྣམས་ཅློག་རེའི་ཐློག་

ཏུ་བཀློད་དགློས། ② ལུས་སེམས་ལྷུག་པློར་བ་བའི་དློན་ཏེ། སེམས་ཅན་རྣམས་བདེ་བའི་ལམ་

ལ་བཀློད་དགློས། ③ རློམ་ཡིག་ཡློངས་ཁབ་ཏུ་འགེམ་སེལ་བ་བའི་དློན་ཏེ། སློན་གི་ལློ་རྒྱུས་

རྣམས་ཡི་གེར་བཀློད། གནས་ཚུལ་རྣམས་གསར་འགྱུར་ཐློག་ཏུ་བཀློད་པ།  

བཀློད་ཁབ། གློང་ནས་འབེབས་པའི་བཀའ། བེད་སློ་རྣམས་འཐུས་ཚང་ཡློང་བའི་བཀློད་ཁབ་

ནན་པློ་བེད་པ།  

བཀློད་རྒྱ། ལས་ཁུངས་སློ་སློས་གཤམ་དུ་བཏང་བའ་ིཡ་ིགེ བཀློད་རྒྱ་འད་ིབཞིན་ལག་ལེན་བེད་དགློས།  

བཀློད་སྒིག །བཀློད་པ་བཏང་ནས་ག་སྒིག་བེད་པ། གཅིག་གྱུར་གིས་བཀློད་སྒིག་བེད་པ།  

བཀློད་ཏློག་ཏློག །ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད། གཙང་སྦྲ་དློད་པློ། ཁློང་གི་ཕྲུ་གུ་བཀློད་ཏློག་ཏློག་བཟློས་འདུག །

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་label ཟེར།  

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་to schedule ཟེར།  

བཀློད་ལན། ① ཁིམ་བཅུ་གཉིས་ཀི་གཞུ་ཡི་ཁིམ།② ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པའམ་དགུན་ཟླ་འབིང་པློ།  

བཀློད་འདློམས། བཀློད་པ། དམག་ལས་ལ་བཀློད་འདློམས་བེད་པ། བློ་འདློད་ལར་བཀློད་འདློམས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བེད་པ། བཀློད་འདློམས་ནློར་བ།  

བཀློད་པ། ① འགློད་པའི་འདས་པ། ② ཐབས་ཤེས། བཀློད་པ་གཏློང་བ། ཁང་པ་འདིའི་བཀློད་པ་

ཧ་ཅང་ལེགས། ལས་ཀ་ལ་བཀློད་པ་ཧ་ཅང་ལེགས། བཀློད་པ་རང་གི་སེམས་ན་ཡློད། རམ་པ་

རམ་སྒེའི་ནང་ན་ཡློད།  

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་layout object ཟེར།  

བཀློད་པ་མཛེས་པ། ① སྒིག་སྟངས་ལེགས་པ། ② སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན།  

བཀློད་པ་རློགས། བཀློད་པ་ཚང་བའི་དློན་ཏེ་འདིའི་བཀློད་པ་རློགས་ཞེས་པའི་བཀློད་པ་ནི་སྒ་

གདངས་དམའ་བའི་མིང་ཚིག་ཡིན་ཅིང་། བཀློད་པ་བཤད་པ་ཞེས་པའི་བཀློད་པ་དེ་མིན་པར་

བཟློ་ལ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། ཁང་པ་བཟློ་ལ་ཡག་པློ་ལ་བཀློད་པ་ཡག་པློ་ཟེར་བ་ལ་བུའློ། །

བཀློད་པ་བཤད་པ། བཀློད་ཐབས་ནན་པློས་བཏུལ་བ། མི་ངན་ཉེས་ཅན་ལ་ཁིམས་ས་ནས་བཀློད་

པ་བཤད་དེ་ཕིས་ལམ་འདློམས་བཟློས་ཡློད།  

བཀློད་པ་ཡིག་རགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་layout character ཟེར།  

བཀློད་པའི་པདྨ། ཁ་ཕེ་ནས་ཡུན་རིང་མ་སློང་ཞིང་འདབ་མ་རྒྱས་རན་པ།  

བཀློད་བྱུས། དབང་སྒྱུར་མཁན་གི་བཀློད་པ་དང་བྱུས། བཀློད་བྱུས་མཁས་པ།  

བཀློད་འབེལ། གློང་རིམ་གི་ངག་བཀློད་དང་འབེལ་བ།  

བཀློད་མ། གེན་དུ་འཕྱུར་བའི་ཆུ་མིག །

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

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

བརམ། [བ་བེད་ཐ་མི་དད་པ]ཞེན་ཆགས་དང་འདློད་སེད་ཀི་དློན། རམ་གི་མ་འློངས་པ། དེང་དུས་

དཔློན་རིགས་རྣམས་ནི་ནློར་ལ་བརམ་སེད་དང་། བུད་མེད་ལ་བརམ་པ།  

བཀློད་མའི་ཆུ་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས། དག་པ་ས་གསུམ་ལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

གནས་པའི་སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ཀི་གཟུངས་སློབས་དང་ལ ན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནི་སར་ཐློས་པ་

དང་མ་ཐློས་པ་ཐློས་འགྱུར་གི་ཆློས་འཛིན་པས་མི་ཟད་པར་སྟློན་པས་ན་བཀློད་མའི་ཆུ་ལ་བུའློ། །

བཀློད་གསལ། ཇི་ལར་བཀློད་པ་ལར་ཞེས་པའམ་གང་བཤད་པ་ལར།  

བཀློན་པ། [རིང] འཁློན་དུ་འཛིན་པ། རབ་ཏུ་བཀློན། རིའི་མིང་གཞན་ཏེ་དཔེར་ན། བཀློན་པའི་ནང་

གི་བ། ལ་བུ།  

བཀློལ། [བ་བེད་ཐ་དད་པ]བེད་སྤློད་བས་པའི་དློན་ཏེ། ར་བློང་བཀློལ་ནས་ལུད་སྐྱེལ། དློང་ཙེ་

བཀློལ། བཀློལ་སྤློད་བས་ལ་བུ།  

བཀློལ་ཀྲློང་། [རྔ་པ]ཟློག་སློགས་ཀི་སྐེ་ལ་འདློགས་བེད་དྲིལ་བུ་ལས་ཆེ་བའི་སྒ་འཁློལ་བེད་ཅིག །

བཀློལ་མངག །ལས་ཀ་ལས་བཅུག་པའི་དློན།  

བཀློལ་བདེ། བཀློལ་སྤློད་གཏློང་ས་བ། ལས་ལ་བཀློལ་བདེ་བ། མངགས་བདེ་བ།  

བཀློལ་སྤློད། ལས་ཀ་བསྐུལ་བ། བློལ་སློང་ལ་བཀློལ་སྤློད་གཏློང་བ། བཀློལ་སྤློད་དྲག་པློ་བེད་པ། 

དུད་འགློ་ལར་བཀློལ་སྤློད་མ་བེད།  

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

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་comfirm actions ཟེར།  

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

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

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་the next action ཟེར།  

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་action failed ཟེར།  

བཀློལ་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་operating time ཟེར།  

བཀློལ་སྤློད་བ་ཡུལ། 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་operand ཟེར།  

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་operating system ཟེར།  

བཀློལ་སྤློད་ཨང་རགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་opcode ཟེར།  

བཀློལ་བ། [བ་བེད་ཐ་དད་པ]① བཀློལ་བ། བཀློལ་བ། ཁློལ། ཟུར་དུ་འདློན་པའམ། ལློགས་སུ་

བསལ་བ། ཟུར་དུ་བཀློལ་བ། མི་མང་པློའི་དཀིལ་ནས་ཁློ་བློ་ལློགས་སུ་བཀློལ་སློང་། ② 

འཁློལ་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ།  

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

དབིན་སྐད་དུ་operational ཟེར།  

བརམ་ཆགས། ① སེད་པ་སྟེ་འདློད་ཞེན། མི་བརམ་ཆགས་ཅན་ལ་ཆློག་ཤེས་མེད། ② སེར་སྣ།  

བརམ་པ། འདློད་པའམ། ཆགས་པའི་མིང་རྐྱང་། རྒྱུ་ནློར་ལ་བརམ་པ། ཆང་དང་འཁིག་པ་སྤློད་པ་

ལ་བརམ་པ།  

བརམ་སེད། ཞེན་ཆགས།  

བརམས། བརམ་གི་འདས་པ།  

བརྐུ་བ། རྐུ་བའི་མ་འློངས་པ།  

བརྐུ་བཤུས། གཞན་གི་དཔེ་ཆ་དང་རློམ་གི་ནང་དློན་བརྐུ་ནས་བཤུས་པ་སྟེ། བརློད་དེ་དཔེ་ཆ་གང་

ལས་ལུང་དྲངས་པའི་ཁུངས་མ་བཤད་ནས་མར་བཤུས་པ།  

བརྐུན་པ། [རིང]རྐུ་བ།  

བརྐུས་ཁག་བཙུགས། མ་བརྐུས་པར་བརྐུས་སློ་ཞེས་བསྙློན་འཛུགས་བས་པ་བྱུང་ན། འཛུགས་

མཁན་དེ་ལ་བརྐུས་པའི་ཉེས་ཆད་གཅློད་མ་དགློས་པར། བསྙློན་འཛུགས་བ་ཡུལ་དེར་རྒྱུ་

དངློས་ཀི་རིན་ཐང་ཚང་བའི་སྐྱིན་ཚབ་འཇལ་དགློས་པ་དེ་ཡིན།  

བརྐུས་ཁེར། མིས་མ་མཐློང་བར་གཞན་ནློར་ཁེར་བ།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

བརྐུས་ནློར། གཞན་ནས་བརྐུས་པའི་ཅ་ལག །བརྐུས་ནློར་དློང་དུ་སས།  

བརྐུས་པ། རྐུ་བའི་འདས་པ།  

བརྐུས་པ་འཇལ་གི་ཞལ་ལྕེ། ཞལ་ལྕེ་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། གཞན་ནློར་བརྐུས་ཚབས་

ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་པའི་རྐུན་འཇལ་གི་ཉེས་ཆད་གཅློད་ལུགས་ཀི་ཁིམས།  

བརྐུས་པ་བརྒྱད་འཇལ་ངློ་དགུ་འདེད། བློད་ཀི་གནའ་བློའི་བརྐུས་པ་ལ་ཁིམས་བསྟར་བེད་ལུགས་

ཤིག །ནློར་གང་ཞིག་བརྐུས་པ་དེ་ལ་ལབ་བརྒྱད་མཇལ་ཞིང་དེའི་ཐློག་ཏུ་རྐུས་དངློས་རང་ཕར་

རིས་སྤློད་བ་དགློས་པ་དེ་དང་ངློ་དགུ་མཇལ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན།  

བརྐུས་དཔར། དེང་དུས་ཀི་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དཔེ་སྐྲུན་འགན་དབང་ཡློད་པའི་མིའི་མློས་མཐུན་མེད་

བཞིན་དུ་བསྐྱར་སྐྲུན་དང་རྫུན་བཟློ་བས་པའི་དློན་ལ་བརློད།  

བརློ་བ། [བ་བེད་ཐ་དད་པ] རློ་བའི་མ་འློངས་པ། ས་བརློ་དགློས། སར་ཤིང་བརློ་དགློས།  

བརློས་རིག་འཛིན་པ། ཤིང་ལ་བརློ་དཀྲློལ་བེད་པའི་སྒྱུ་རལ་ལ་མཁས་པ་སྟེ་བརློས་པ།  

བརློས་ཆུ། བརློས་པའི་ལེ་ཀའམ་ཁློན་པའི་ཆུ།  

བརློས་སེར། ཤིང་བརློས་ཏེ་བཟློས་པའི་སེར་མ།  

བརློས་པ། བརློ་བའི་འདས་པ། བག་ལ་མ་ཎི་བརློས། བཀའ་འགྱུར་གི་སར་ཤིང་བརློས།  

བརློས་ཕློར། སཱཙྪ་སློགས་ཀི་པར་ཀློང་།  

བརློས་བང་། ཡི་གེ་བརློས་པའི་ཤིང་སློགས་ཀི་བང་བུ།  

བརློས་མ། རི་མློ་བརློས་བརྒྱབ་པའི་དངློས་རིགས། རྡློ་བརློས་མ། ཤིང་བརློས་མ། བ་སློ་བརློས་མ།  

བརློས་རིས། བཟློ་དབིབས་བསྐྲུན་པའི་སྒྱུ་རལ་གི་གས་ཤིག་ཡིན། པང་ལེབ་དང་། གཡམ་པ། 

ཟངས་ལེབ་སློགས་རྒྱུ་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཀི་སྟེང་དུ་རློས་གི་དང་པིར་སློགས་ལག་ཆ་སྤད་ནས་

བརློས་རེས་སུ་སར་ཡང་ཤློག་བུའི་ཐློག་ཏུ་པར་ཐེངས་མང་པློ་བརྒྱབ་ཆློག་པའི་མཛེས་རིས་ཀི་

གས་ཤིག་ཡིན།  

བརློས་ཤུལ། ས་དང་རྡློ་ཤིང་སློགས་བརློས་པའི་ཤུལ།  

བསྐ་བ། རློ་དྲུག་གི་བེ་བག་ཨ་རུ་རའི་རློ་ལ་བུ། བསྐ་བ་ལྕེ་རན་ལ་ཆགས་རྩུབ་སྙམ་བེད། ཅེས་



  436  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསུངས་སློ། 

བསྐང་། [བ་བེད་ཐ་དད་པ]བསྐངས། བསྐང་།  

སྐློང་། ཡིད་ཀི་རེ་བ་བསྐང་། བ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐངས། མི་དམངས་ཀི་རེ་བ་བསྐང་དགློས།  

བསྐང་གཏློར། ལྷ་སྲུང་གསློལ་མཆློད་ཀི་རྣམ་གངས་བསྐང་གསློའི་གཏློར་མ།  

བསྐང་མདློས། ལྷ་སྲུང་གི་ཐུགས་དམ་བསྐང་ཞིང་གདློན་བགེགས་བསྐྲད་པའི་ཆློ་གའི་རིགས།  

བསྐང་འཕིན་བསྟློད་བསྐུལ། ཆློས་སྐྱློང་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་བ་དགློས་པའི་བསྐང་གསློལ་དང་། འཕིན་

བཅློལ། བསྟློད་པ། བསྐུལ་མ་བཅས་སློ། །

བསྐང་བ། ཚིམ་པ་དང་ཚང་བར་བེད་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་སྐློང་བའི་མ་འློངས་པ།  

བསྐང་རས། བསྐང་གསློའི་སྐབས་དགློས་པའི་རས་ཆ།  

བསྐང་བཤགས། ལྷ་སྲུང་གསློལ་བ་དང་འབེལ་འགལ་འཁྲུལ་བཤགས་པ་འབུལ་བ། སྟློང་བ་བསྐང་

བ་དང་ཉེས་པ་བཤགས་པ།  

བསྐང་གསློ། ལྷ་དང་སྲུང་མའི་ཐུགས་དགེས་པར་བེད་ཅིང་། ཉམས་ཆག་གི་ཉེས་པ་གསློ་བར་བེད་

པའི་ཆློ་ག །

བསྐང་གསློ། དགློན་པ་སློ་སློའི་མགློན་ཁང་ནང་དུ་མགློན་པློ་གསློ་མཆློད་ཀི་ཆེད་དུ་འབུལ་རས་

ཕུལ་བ་དང་། མཆློད་བསྟློད་བ་བ་སློགས་ཀི་མིང་།  

བསྐངས། བསྐངས་བའི་འདས་པ།  

བསྐམ། [བ་བེད་ཐ་དད་པ] བསྐམས།  

བསྐམ། སྐེམ། གློས་བསྐམ་དགློས། སྨན་རྩྭ་བསྐམས་ཟིན་ནས་ཉར་ཚགས་ལེགས་པར་བ་དགློས།  

བསྐམ་པ། བསྐམ་པའི་མིང་རྐྱང་།  

བསྐམས་པ། ① སྐེམ་པའི་འདས་པ། ② རླུང་ནད་ཀིས་ལུས་དང་ཡན་ལག་རྣམས་བསྐམས་པ།  

བསྐལ་ཆུང་། བསྐལ་པ་ཆུང་བ་སྟེ། ཆློས་མངློན་པའི་བཤད་སློལ་ལར་ན་མིའི་ཚེ་ལློ་གཅིག་དང་། དེ་

ལས་ལློ་བརྒྱ་རེར་ལློ་རེ་འགིབ་སྟེ་མིའི་ཚེ་ལློ་བཅུ་པའི་བར་འགིབ་པའི་དུས་ཡུན་ལ་ཡང་

བསྐལ་པ་ཆུང་བ་གཅིག་ཡློད།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

བསྐལ་ཆེན། བསྐལ་པ་ཆེན་པློ་སྟེ་ཆློས་མངློན་པའི་བཤད་སློལ་ལར་ན་བསྐལ་པ་ཆུང་བ་བརྒྱད་ཅུ་

ཐམ་པ་རེར་བསྐལ་པ་ཆེན་པློ་གཅིག་ཟེར།  

བསྐལ་དློན། ཡུལ་དུས་རང་བཞིན་གང་རུང་རང་དང་བསྐལ་པ་སྟེ་བར་དུ་ཆློད་པའམ་རྒྱང་རིང་བའི་

རྐྱེན་གིས་མཐློང་མི་ནུས་པའློ། །

བསྐལ་དློན་གསུམ། དུས་ཀི་བསྐལ་དློན་ཏེ་དུས་ཡུན་རིང་བའི་དབང་གིས་རློགས་དཀའ་བ་དང་། 

ཡུལ་གི་བསྐལ་དློན་ཏེ་ཡུལ་ཐག་རིང་བའི་དབང་གིས་རློགས་དཀའ་བ། རང་བཞིན་ནས་ངློ་བློའི་

བསྐལ་དློན་ཏེ་དངློས་པློ་ཕ་བའི་དབང་གིས་རློགས་དཀའ་བ་བཅས་གསུམ།  

བསྐལ་པ། ① ཡུལ་དུས་ངློ་བློ་གསུམ་གིས་རིང་དུ་སློང་བའམ་རློགས་དཀའ་བའི་དློན། ② དུས་

སྐབས་ཆེན་པློ་སྟེ་དུས་ཡུན་ཧ་ཅང་རིང་བ་འཇལ་བེད་ཀི་ཚད་ཅིག །བསྐལ་པ་ཁི་སྟློང་མང་པློ། 

ཀུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བརན་པ། བསྐལ་པ་ཇི་སིད་བར། ཟས་ཞིམ་པློ་ཉི་མ་གཅིག་རེད། ཚིག་ངན་

པ་བསྐལ་པ་སྟློང་རེད། སྐྱིད་པའི་བསྐལ་པ་ཤར་བྱུང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྤད་ཟིན་པ་དང་། 

ཡློངས་གྱུར། ལློའི་ཕུང་པློ་བཅས་སློ། །

བསྐལ་པ་སྐར་མ་བཀྲམ་པ། མདློ་སེ་བསྐལ་བཟང་ལས་ད་ལའི་བསྐལ་པ་འདི་ལ་བསྐལ་པ་བཟང་པློ་ཟེར་

ཞིང་བསྐལ་པ་འདིའི་འློག་ཏུ་སངས་རྒྱས་འཇིག་རེན་དུ་མ་བློན་པའི་མུན་པའི་བསྐལ་པ་ཁི་གཅིག་

བྱུང་ཞིང་། དེའ་ིའློག་ཏུ་བསྐལ་པ་སྙན་པ་ཆེན་པློ་ལ་སངས་རྒྱས་ཁ་ིགཅིག་བློན་ལ། དེའ་ིའློག་ཏུ་མུན་

པའ་ིབསྐལ་པ་ཁ་ིགཅིག་རློགས་རེས་བསྐལ་པ་སྐར་མ་བཀྲམ་པ་ཞེས་བ་བའ་ིསྒློན་བསྐལ་ལ་སངས་

རྒྱས་ཁི་གཅིག་བརྒྱད་བློན་ཞེས་མདློ་ལས་ལུང་བསྟན་པ་ལར་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ནློ། །

བསྐལ་པ་གངས་མེད་པ། སར་རྒྱ་གར་གི་གངས་གནས་ཀི་མཐའ་མ་གངས་མེད་པ་ཞེས་པ་དེ་

གངས་ཚད་མཐློ་ཤློས་ཡིན་ཞིང་དེ་ལར་གི་བསྐལ་པའི་གངས་སློ། །

བསྐལ་པ་ཆེན་པློ། གློང་དུ་བསྐལ་པ་ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་ཟིན་པའི་བར་གི་བསྐལ་པ་བརྒྱད་

ཅུ་ཐམ་པ་ཡློངས་རློགས་བསློམས་པའི་མིང་ལ་བསྐལ་པ་ཆེན་པློ་ཟེར།  

བསྐལ་པ་ཆེན་པློ་གངས་མེད་གསུམ། བསྐལ་ཆེན་གངས་གནས་དྲུག་ཅུའི་མཐའ་མ་སྟེ་གངས་མེད་

པ་ཟིན་པ་སྐློར་རེ་བརིས་པ་གསུམ།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསྐལ་པ་ཆེན་པློ་དུམ་བུ་བཞི། ཆགས་བསྐལ། གནས་བསྐལ། འཇིག་བསྐལ། སྟློངས་བསྐལ་ལློ།  

བསྐལ་པ་འཇིག་པར་བེད་པའི་ཆློས། འཇིག་རེན་འདི་དང་པློ་ཆགས་པའི་བསྐལ་པ། བར་དུ་གནས་

པའི་བསྐལ་པ། མཐར་འཇིག་པའི་བསྐལ་པ་བཅས་གསུམ་ཡློད་པའི་ནང་ནས་འཇིག་རེན་འདི་

འཇིག་པའི་སྐབས་སུ་དང་པློར་མེ་ཡིས་འཇིག་པ་ཐེངས་བདུན། དེ་རེས་ཆུས་འཇིག་པ་ཐེངས་

གཅིག །དེ་ལར་ཆུས་འཇིག་པ་ལན་བདུན་རློགས་མཐར་རླུང་གིས་འཇིག་པ་ཡིན། འཇིག་རྒྱུ་

གསུམ་ནི་མེ་དང་། ཆུ་རླུང་བཅས་ཡིན་ནློ། །

བསྐལ་པ་གཉིས། སྒློན་བསྐལ་ཏེ་ཆློས་དར་བའི་བསྐལ་པ་དང་། མུན་བསྐལ་ཏེ་ཆློས་མི་དར་བའི་

བསྐལ་པ་གཉིས་སློ། 

བསྐལ་པ་གཉིས་ལན། དགེ་བཅུ་ལས་སྣ་གཉིས་མ་གཏློགས་མི་ལན་པའི་དུས་ཏེ། རློགས་ལན་དང་

གསུམ་ལན། གཉིས་ལན། རློད་ལན་དག་ལས་གསུམ་པ།  

བསྐལ་པ་སྙན་པ་ཆེན་པློ། མ་འློངས་པར་སངས་རྒྱས་བློན་པའི་དུས་སྐབས་ཞིག་གི་མིང་།  

བསྐལ་པ་དང་པློ། སྣློད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རེན་ཆགས་ནས་རིང་པློ་མ་ལློན་པའི་དུས་སྐབས།  

བསྐལ་པ་དྲུག །ཆགས་བསྐལ་དང་། གནས་བསྐལ། བར་བསྐལ། བསྐལ་ཆེན། འཇིག་བསྐལ། 

སྟློངས་བསྐལ་ཏེ་དྲུག །

བསྐལ་པ་དང་པློའི་རྒྱལ་པློ་ལྔ། མང་པློས་བཀུར་བ། འློད་མཛེས། དགེ་བ། དགེ་མཆློག །གསློ་

སྦློང་འཕགས།

བསྐལ་པ་བར་མ། ཆློས་མངློན་པའི་བཤད་སློལ་ལར་ན་བསྐལ་པ་ཆུང་བ་གཉིས་རེར་བསྐལ་

བར་གཅིག་ཟེར། འདི་ལ་མི་ལློ་བེ་བ་གཅིག་དང་ས་ཡ་དྲུག །བདུན་འབུམ་དགུ་ཁི་བརྒྱད་

སྟློང་ཐམ་པ་ཡློད། 

བསྐལ་པ་བར་གསུམ། བར་གི་ཁུག་པ་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་བར་དུ་འབྱུང་བའི་བསྐལ་པ་སྟེ་མུ་གེའུ་

བསྐལ་པ་དང་། ནད་ཀི་བསྐལ་པ། མཚོན་གི་བསྐལ་པ་སྟེ་གསུམ།  

བསྐལ་པ་རློད་ལན། ཚེ་ལློ་བརྒྱ་པའི་དུས་སུ་མི་རྣམས་ཕལ་ཆེར་ར་བ་བཞི་ལས་གཅིག་ཙམ་ཡང་

མི་སྲུང་ཞིང་ཕན་ཚུན་རློད་པ་དང་ལན་པའི་བསྐལ་པ་ཡིན་ཞིང་ཚེ་ལློ་བརྒྱ་པའི་དུས་ཀང་ཟེར།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

བསྐལ་པ་རློགས་ལན། བསྐལ་པ་དང་པློའི་མི་རང་བཞིན་གིས་ར་བ་བཞི་རློགས་པར་བསྲུང་བའམ་

གཞི་དེ་ལ་མི་འཇུག་པའི་བསྐལ་པ།  

བསྐལ་པ་བཞི། ཆགས་པ་དང་། གནས་པ། འཇིག་པ། སྟློངས་པ་བཅས་ཡིན།  

བསྐལ་པ་ཡར་ཐློག །འགློ་བ་མིའི་རིགས་ཐློག་མར་བྱུང་བའི་སྐབས་ཀི་དུས་རབས་ཀི་མིང་། སྤེའུ་

དང་བག་སིན་གཉིས་ཀི་བརྒྱུད་པ་དང་པློ་མི་འགྱུར་བའི་གློ་རིམ་ནས། སེམས་ཅན་གཞན་ལས་

མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་བློ་རིག་དང་། ཐབས་ཤེས་ལན་པའི་འགློ་བ་མིའི་རིགས་སྨྲ་ཤེས་ཤིང་དློན་

གློ་བའི་རིགས་ཅན་དུ་མ་གྱུར་བར་གི་དུས་རིམས་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། དུས་སྐབས་འདི་ལ་མི་ལློ་

ས་ཡ་མང་པློ་ཞིག་བརྒྱུད་ཡློད།  

བསྐལ་པ་ཤེས། [མངློན]རིས་པ། བསྐལ་པ་གསུམ།མེས་སྡུད་པའི་བསྐལ་པ་དང་། ཆུས་སྡུད་པའི་

བསྐལ་པ། རླུང་གིས་སྡུད་པའི་བསྐལ་པའློ། །

བསྐལ་པ་གསུམ་ལན། ར་བ་བཞི་ལས་གསུམ་ཙམ་རང་ཆས་སུ་སྲུང་བའི་བསྐལ་པ།  

བསྐལ་པའི་སྙིགས་མ། བསྐལ་པ་སྟེ་དུས་ཚོད་དང་། སྙིགས་མ་ནི་ངན་པའི་ནང་གི་ཐ་མ་པ་ཟེར། 

དུས་ངན་པའི་དློན་ཡིན།  

བསྐལ་པའ་ིམཐའ། ① ཚད་ངསེ་གཟུང་མདེ་པ། ② དུས་ཀ་ིམཐའ་མ་སྟ་ེབསྐལ་པ་འཇགི་སྟློངས་ཀ་ིམཐའ།

བསྐལ་པའི་དུས་བཞི། རློགས་ལན་དང་། གསུམ་ལན། གཉིས་ལན། རློད་ལན་ཏེ་བཞི།  

བསྐལ་པའི་མེ་བདུན། མ་འློངས་པར་བསྐལ་པ་འཇིག་པའི་ཚེ་ནམ་མཁའ་ལ་ཉི་མ་བདུན་དུས་

གཅིག་ཏུ་ཤར་ནས་དངློས་པློ་ཀུན་འཚིག་པ་མ་ཚད། ལྷུན་པློའི་གློ་ལ་ཆེན་པློ་ཡང་ཐལ་བའི་

རྡུལ་དུ་འགྱུར་གགས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག །

བསྐལ་པའི་མེ། བསྐལ་པ་འཇིག་དུས་ཀི་མེ་སྟེ། ད་ལའི་ཉི་འློད་འདི་ལས་ལབ་བདུན་གིས་ཚ་བའི་

མེས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་བཞི་ཡང་སྐམ་པར་བེད་ནུས་པ།  

བསྐལ་མེ། ཕི་སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་ཚངས་པ་བསྐལ་པ་མཐར་འཇིག་དུས་ཀི་མེ།  

བསྐལ་བཟང་། བསྐལ་པ་བཟང་པློའི་བསྡུས་ཚིག །

བསྐལ་བཟང་དགློན། མིང་གཞན་རི་བློ་བཀྲ་བཟང་དགློན་ཟེར། གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེས་བཏབ། འདེབས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་ངམ་

རིང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

བསྐལ་བཟང་ཆློས་གིང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༨༦༠ལློར་གྲུབ་རེ་རིན་

པློ་ཆེས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་ 

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས། བསྐལ་པ་བཟང་པློའི་དུས་འདིར་བློན་དང་འབློན་པའི་སངས་རྒྱས་ཏེ། 

རྣམ་འདྲེན་དང་པློ་འཁློར་བ་འཇིག་ནས་རྣམ་འདྲེན་མློས་པའི་བར་གི་སངས་རྒྱས་སྟློང་ལ་

བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་ཞེས་བའློ། །

བསྐལ་ལི། ལློ་མང་པློར་གློ་ཆློད་པའི་ལི་ཐློ།  

བསྐལ་ལིའི་རེའུ་མིག །ཁིམ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་དུ་ཚེས་ཞག་སུམ་བརྒྱ་དློན་གཅིག་གི་ལློངས་སྤློད་

ཚུལ་གི་ཨང་གངས་རེའུ་མིག །

བསྐུ། [བ་བེད་ཐ་དད་པ]བསྐུས། བསྐུ། ཀློ་བ་ལ་སྣུམ་བསྐུ་དགློས།  

བསྐུ་མཉེ། སྤིར་བྱུག་པ་དང་བསྐུ་མཉེ་གཉིས་དློན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་ཡང་། བསྐུ་མཉེ་

ཞེས་པའི་སྒ་དློན་ནི་བསྐུ་བ་སྟེ་སྣུམ་དང་ལེ་གུ་སློགས་བྱུག་པ་དང་། མཉེ་བ་ནི་གསང་མིག་

རྣམས་སུ་འཕུར་མཉེ་བ་རྒྱུའི་དློན་ཡིན། བྱུག་པ་ལ་ནད་སློ་སློའི་གཉེན་པློ་དང་སྦར་ནས་སློག་

ཆགས་རིགས་ཀི་ཚིལ་དང་། ཞུན་མར་རིགས་ཀི་བྱུག་པ་དང་། ཡང་སྨན་རས་སྦློར་སེབས་

བས་པའི་ལེ་གུའི་རིགས་ཀི་བྱུག་པ་རིགས་གཉིས་པློ་འདི་ལ། ནང་གསེས་ཀི་དབེ་བ་མང་པློི་

ཡློད་པ་ཕི་རྒྱུད་བྱུག་པའི་ལེའུ་ལས་ཤེས་པར་བའློ། །

 བྱུག་པ་རུང་བའི་ནད་གཞི་ནི། ལུས་རྩུབ་པ་དང་། ཁག་དང་ཁུ་བ་ཟད་པ། ལུས་སྟློབས་ཆུང་བ། རྒས་

པ། མ་ངན་དང་སེམས་ལས་ཆེ་བ། མིག་འགིབ་པ། གཉིད་མེད་པ། འབད་རློལ་ཆེན་པློའི་བ་བས་

ལུས་སེམས་ངལ་ཞིང་དུབ་པ་རྣམས་དང་། ཁད་པར་རླུང་གི་ནད་ཀུན་ལ་སྣུམ་བྱུག་བསྟེན་པར་བ་

བ་དང་། པགས་པའི་ནད་འབྲུམ་བུ་ཐློར་པ་སྐྲངས་པ་རྣམས་ལ་ལེ་གུ་བྱུག་པ་བ་བ་ཡིན་ནློ། །

 བྱུག་པ་མི་རུང་བའི་ནད་གཞི་ནི། མ་ཞུ་བ་དང་། རླུང་ནད་བརླ་རེངས་དང་། དབིག་དུག །ཡི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

ག་འཆུས་པ། དམུ་རིང་། བད་ཀན་སྨུག་པློའི་ནད་རྣམས་ལ་སྣུམ་བྱུག་མི་རུང་ངློ་། །

 བྱུག་པ་དང་བསྐུ་མཉེ་བ་ཐབས་རྒྱས་པ་ཕི་མ་རྒྱུད་སློགས་གཞུང་ཆེན་པློ་རྣམས་ལས་ཤེས་

པར་བ་ལ། གསང་གནད་རྣམས་ལ་བསྐུ་མཉེ་བ་ཚུལ་མདློར་བསྡུས་ཁློ་བློས་བིས་པའི་གསློ་

རིག་སྙིང་ནློར་གཅེས་བཏུས་སུ་གསལ་བས་འདིར་བསྐྱར་ཟླློས་མ་བས་སློ། །

བསྐུ་བ། ལུས་ལ་སྣུམ་བསྐུ་བ་ལ་བུ།  

བསྐུང་བ། [བ་བེད་ཐ་དད་པ] སྐུང་བའི་མ་འློངས་པ།  

བསྐུངས་པ། སྐུང་པའི་འདས་པ།  

བསྐུང་ཡིག །བསྡུས་ཡིག་སྟེ། བཀྲིས་ཞེས་པ་དེ་བཀྲ་ཤིས་ཀི་བསྐུངས་ཡིག་ཡིན་པ་ལ་བུ། བཀྲིས། 

བཀྲིས་བདཻ། བཀྲ་ཤིསབདེ་ལེགས་ལ་བུ།  

བསྐུམ་པ། [ཐ་མི་དད་པ]སྐུམ་པའི་མ་འློངས་པ།  

བསྐུམས་ཁྲུ། རིང་ཐུང་འཇལ་བེད་ཀི་ཚད་གཅིག་སྟེ། ལག་སློར་བསྐུམས་པའི་ཁུ་ཚུར་གི་དཀིལ་

ཚིགས་ནས་གྲུ་མློའི་བར་གི་རིང་ཚད།  

བསྐུམས་མཁིད། ཁུ་ཚུར་གི་མཐེ་བློང་བརྐྱངས་ཏེ་འཇལ་བའི་ཚད།  

བསྐུམས་འདློམ། ལག་སློར་བསྐུམས་ཏེ་འཇལ་བའི་འདློམ་གི་ཚད།  

བསྐུམས་པ། སྐུམ་པའི་འདས་པ།  

བསྐུམས་ཕག །ལུས་ཀི་ཡན་ལག་ལྔ་ས་ལ་ཕབ་སྟེ་འཚལ་བའི་ཕག །

བསྐུམས་སློར་ལྔ། ལག་སློར་བཞི་བསྐུམས་པའི་སྟེང་མཐེབ་རེ་མཛུབ་ཚིགས་ལ་སྦར་བའི་རིང་ཚད།

བསྐུར། ལན་དང་ལག་བཏགས་སློགས་བསྐུར་རྒྱུ་དང་བསྐུར་ཟིན་པ།  

བསྐུར་བ། སྐུར་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ།  

བསྐུར་བའི་ལྕི་བ་བཞི། མཉམ་ཉིད་དློན་ལ་ཁད་འདློན་ལྕི། ཏིང་འཛིན་དག་ལ་གལ་འཛུགས་ལྕི། 

མཚམས་མེད་ལྔ་ལ་ཁག་ཕྱུང་ལྕི། མི་དགེ་བཅུ་ལ་ལློག་ལ་ལྕིའློ། །

བསྐུར་ཡིག །བཏང་ཡིག །

བསྐུར་གཤློམ། བསྐུར་རྒྱུའི་ག་སྒིག །གཉེན་ཉེ་དུར་ཁ་ཆེམས་བསྐུར་གཤློམ་གིས།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསྐུལ་བ། སྐུལ་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ།  

བསྐུལ་བའི་སང་བ། སང་ལྟུང་སུམ་ཅུའི་ནང་གསེས། གློས་ཉློ་བའི་རིན་གི་རིན་པློ་ཆེ་ཞལ་ཏ་བ་ལ་

གཏད་ནས་ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་བསྐུལ་བ་དང་ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་མཐློང་སར་བསད་པ་

ལས་ལྷག་པའི་བསྐུལ་མས་གློས་བངས་པ།  

བསྐུལ་འཚེར་མུ་འབམས།སར་མེད་ཀི་ཁལ་བསྐུལ་གང་ཐུབ་བེད་པ་དང་མུ་མཐུད་ནས་ཁབ་སེལ་

གཏློང་བ།

བསྐུལ་མ། སྐུལ་ལྕག་གཏློང་བའམ། བེད་དུ་འཇུག་པ། དྲན་གསློའི་བསྐུལ་མ་བཏང་། ཡང་ཡང་

བསྐུལ་མ་བས་པ།  

བསྐུས་པ། སྐུད་པའི་འདས་པ་སྟེ། སྣུམ་སློགས་བྱུགས་ཟིན་པ།  

བསྐློ། [བ་བེད་ཐ་དད་པ]བསྐློས། བསྐློ། དཔློན་པློ་བསྐློ་དགློས།  

བསྐློ་བ། སྐློ་བའི་མ་འློངས་པ།  

བསྐློ་འཐེན་བེད་དབང་། འདེམ་བསྐློ་འམ་བསྐློ་འཇློག་པའི་ཆློག་པའི་དབང་ཆ།  

བསྐློ་འཐེན་ལམ་ལུགས། འདེམ་བསྐློའམ་བསྐློ་འཇློག་བེད་ལུགས།  

བསྐློ་གཞག །ལས་དློན་གི་བེད་པློར་བསྐློ་བ། ལག་འཛིན་བསྐློ་གཞག་བེད་པ།  

བསྐློང་འགུགས། ཕར་བཏང་བ་རྣམས་ཚུར་འགུགས་པ། སྐུ་ཚབ་བསྐློང་འགུགས་བེད་པ། ལུང་པ་

སློ་སློར་བཏང་བའི་ལས་མི་རྣམས་བསྐློང་འགུགས་ཀིས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་འདུག །

བསྐློང་གཏློང་། ཚུར་བསྐློ་བ་དང་། ཕར་གཏློང་བ། དམག་སེ་བསྐློང་གཏློང་། ལས་བེད་པ་བསྐློང་གཏློང་།

བསྐློང་བསྡུ། གཞན་ལ་ཡློད་པ་རྣམས་ཚུར་བསྐློང་ཞིང་གཅིག་ཏུ་རུག་པ། སློབ་གྲྭ་བ་བསྐློང་བསྡུ་

བེད་པ། འབེལ་ཡློད་མི་སྣ་ཚོགས་འདུར་བསྐློང་བསྡུ་བེད་པ།  

བསྐློང་བ། འགུགས་པ་དང་སྡུད་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་སྐློང་བའི་མ་འློངས་པ།  

བསྐློངས་པ། འགུགས་པ་དང་སྡུད་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་སྐློང་བའི་འདས་པ།  

བསྐློན། [བ་བེད་ཐ་དད་པ] གཡློག་པའམ་ཡར་བཀལ་བའི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན་ཕྲུ་གུར་གློས་བསྐློན།  

བསྐློན་པ། སྐློན་པའི་མིང་རྐྱང་།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

བསྐློར་ཁང་། རེན་གི་གཙོ་བློའི་ལྷ་ཁང་གི་མཐའ་བསྐློར་དུ་སྐློར་བ་བེད་ཆློག་པའི་འགློ་ལམ་ཡློད་པ།  

བསྐློར་ཁུང་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།  

བསྐློར་རྒྱག་ཚ་གྲུལ། བསྐློར་གཡེང་དང་དློ་དམ་ནན་པློ་བས་པ།  

བསྐློར་རྡེལ། མ་ཎི་རྡློ་འབུམ་ལ་བསྐློར་ར་བརྒྱབ་པའི་སྐབས་སུ་གངས་བགང་ཡས་རྡེལ་བསགས་པ།

བསྐློར་བ་ཅན་གི་རྒྱན། བསྐློར་བའི་རྒྱན་དང་དློན་གཅིག་ཡིན།  

བསྐློར་བ། སྐློར་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ།  

བསྐློར་བའི་རྒྱན། གསལ་བེད་ཀི་གནས་ཐློག་མ་དང༌། བར་དང༌། མཐའ་གང་རུང་ཉིད་དུ་དློན་གཅིག་

བཟླས་ཏེ་བསྐློར་ཡང་ཚིག་ཐ་དད་པ་དང༌། ཚིག་བཟླས་ཏེ་བསྐློར་ཡང་དློན་ཐ་དད་པ་དང༌། ཚིག་

དློན་གཉིས་ཀ་བཟླས་ཏེ་བསྐློར་ཡང་སྐྱློན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་རྒྱན་གི་དབེ་བ་གསུམ་པློ་འདི་དག་

སློན་གི་མཁས་པ་རྣམས་འདློད་པ་འདིར་བརློད་ན། བསྐློར་བ་ཅན་གི་རྒྱན་གི་མཚན་ཉིད་མདློར་

བསྡུས་པར། ཚིག་སྦློར་གང་ཞིག །གསལ་བེད་ཀི་གནས་ཐློག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་བརློད་བ་

རློད་བེད་ཅི་ལར་རིགས་པ་ཟླློས་པས་དློན་སྟློན་པར་བེད་པའི་ངག་སྟེ་བསྐློར་བའི་རྒྱན་ཉིད།  

བསྐློར་བའི་རྒྱན་གསུམ། བསྐློར་བའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས། དློན་བསྐློར་བ་དང་། ཚིག་བསྐློར་བ། 

ཚིག་དློན་གཉིས་བསྐློར་བ་བཅས་གསུམ་ཡློད།  

བསྐློར་བཤད། སྐད་ཆ་ཐད་དཀར་མ་བཤད་པར་བསྐློར་ནས་བཤད་པ།  

བསྐློལ་གང། བསྐློལ་ཏེ་གང་དུ་བཅུག་པའི་ཆུ་སློགས། ཆུ་བསྐློལ་གང་།  

བསྐློལ་ལན། [ཡུལ]དགུན་དུས་སུ་བློད་ཆང་ལ་བུ་རམ་དང་། སློ་འཁྱུར། རམ་ཕེ་གསུམ་བཏབ་སྟེ་

བསྐློལ་བའི་བཏུང་བ་ཞིག །

བསྐློལ་འདན། བསྐློལ་ལན་དང་གཅིག །

བསྐློལ་བ། ཇ་དང་ཆུ་སློགས་སྐློལ་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ།  

བསྐློལ་མ། བསྐློལ་ནས་ཁློལ་ཟིན་པའི་གཤེར་བའི་རིགས འློ་མ་བསྐློལ་མ། སྣུམ་ནག་བསྐློལ་མ།  

བསྐློས་པ། བསྐློ་བའི་འདས་པ།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསྐློས་པའི་རྒྱལ་པློ་བཞི། བློད་ཀི་ཕློགས་བཞིར་ཡློད་པའི་རྒྱལ་པློ་སེ་བཞི་ཞེས་པ་སྟེ། ༡ ཤར་ན་

རྒྱ་ནག །༢ ལྷློ་ན་རྒྱལ་གར། ༣ ནུབ་ན་སྟག་གཟིག །༤ བང་ན་གེ་སར་བཅས་བཞི་ཞེས་གནའ་

རབས་ཀི་བློད་ཡིག་ལློ་རྒྱུས་ནང་བཤད་སློལ་ཡློད།  

བསྐློས་པ་རྒྱལ་པློའི་སྤི་དློན་སུམ་ཅུ། ༡ ཕ། ༢ མ། ༣ མིང་། ༤ བཙུན་མློ། ༥བློན་པློ། ༦ སས། ༧ 

ཡུལ་ཕློགས། ༨ཕློ་བང་། ༩ སེ་འབངས། ༡༠ བསྐློ་ཚུལ། ༡༡ བ་མ། ༡༢ བས་རེས། ༡༣ དག་

བློ། ༡༤ བདུད། ༡༥འགེལ་ཁལ། ༡༦ དཀློར་ནློར། ༡༧ ཟས་རིགས། ༡༨གློན་གློས། ༡༩ གློ་

ཆ། ༢༠ ལག་ཆ། ༢༡ རྒྱན་ཆ། ༢༢ སྐད་རིགས། ༢༣ རུས་རྒྱུད། ༢༤ སྤློད་པ། ༢༥གིང་གང་

ན་གནས་པ། ༢༦ བང་བའི་དུས། ༢༧ ཁམས་གསུམ་གང་ཡིན་པ། ༢༨སྐྱར་གནས་བཞི་གང་

ཡིན་པ། ༢༩ ཚེ་ཚད། ༣༠ གཟུགས་ཚད་བཅས་ཡིན་ནློ །  

བཀག །རྒྱ་མའི་ཐློག་ཏུ་བཞག་ནས་ལིད་ཚད་གཞལ་བའི་མིང་། དཔེར་ན་གློ་ནས་སློགས་རྒྱ་མ་ལ་

བཀག་དགློས་ལ་བུ།  

བཀག་པ། འགློག་པའི་མ་འློངས་པ། གནམ་ལ་བཀག་དགློས། བ་མས་གྲྭ་པ་བཀག་དགློས། བ་མ་

ཆེ་རས་གྲྭ་པ་ཡིན།  

བཀགས་པ། འགློག་པའི་འདས་པ།  

བཀལ་བ། དློན་མེད་དམ་འབེལ་མེད་ཀི་ངག་བཀལ། ཚིག་བཀལ།  

བཀི་བ། བཀིལ་བ་དང་གཅིག །

བཀིག་ཐག །སློམ་བེད་ཀི་ཐག་པ། བཀིག་ཐག་གིས་བསམས་ནས་བཞག །བཀིག་ཐག་གློད་པ།  

བཀིག་པ། བ་བེད་ཐ་དད་པ། ཐག་པས་བཀིག་ནས་བསློམ་དགློས། དེའི་ཁ་གཏད་དུ་ཐ་མི་དད་པའི་

བ་ཚིག་འཁིག་པ།  

བཀིགས་པ། བཀིག་པའི་འདས་པ།  

བཀིལ་བ། [རིང]གདམས་ངག་མི་སྦིན་པ།  

བཀིས་པ། བཀིལ་བ་དང་གཅིག །

བཀེ། སྤྲུལ་པ་བཀེ། འློད་འཚེར་བ་དང་། བཏང་བའི་དློན། དཔེར་ན་འློད་དཀེ་བ་དང་། ཕློ་ཉ་བཀེ་ལ་བུ།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

བཀེ་བ། འགེད་པའི་མ་འློངས་པ།  

བཀེ་ལམ། [རིང]འཕིན་སྐྱེལ་བའི་ལམ།  

བཀེད། བར་ཐག་ཇེ་རིང་དུ་བཏང་བ། ཕིར་བཀེད། རྒྱང་བཀེད་ལ་བུ།  

བཀེད་པ། [རིང]རྒྱ་བསྐྱེད།  

བཀེས་པ། འགེད་པའི་འདས་པ།  

བཀློན་པ། [ཐ་དད་པ]གཤེ་བའི་ཞེ་ས། བཀའ་བཀློན་པ།  

བཀློན་ཕབ། ཉེས་ཁིམས་བཅད་པ་ཞེས་པའི་བརྡ་རིང་སྟེ་ཏུན་ཧློང་གི་ལློ་རྒྱུས་ཡིག་ཆའི་ནང་དུའང་

བློན་པློ་འདི་དང་འདིར་བཀློན་ཕབ་ཞེས་མང་དུ་གསལ་བ་དེ་ཡིན།  

བཀློན་འབེབས། བཀའ་བཀློན་གནང་བ།  

བཀྲ་སྐློར་དགློན། ཐུབ་བསྟན་གསང་སགས་བཤད་སྒྲུབ་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བརྒྱད་

པའི་ས་བ་སྤི་ལློ་༡༤༨༩ལློར་གསང་སགས་གིང་བས་གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་རིང་

མ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འཛམ་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

བཀྲ་དགུ། མཁས་པ་ལེའུའི་ཆློས་འབྱུང་ལས། རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་ཁིམས་དང་

ལུགས་སློལ་འཆད་སྐབས། བཀྲ་དགུ་ལ་ནང་གསེས་ཕེ་ན་དགུ་ཚན་གསུམ་ཡློད་པ་སྟེ། ༡ སིད་

པ་དགུ་བཀྲ། ༢ སྟློན་མློ་དགུ་བཀྲ། ༣ བང་བུ་དགུ་བཀྲ་བཅས་ཡློད་པ་དང་། འདིར་བང་བུ་དགུ་

བཀྲ་ལས་གཞན་གཉིས་འགེལ་བཤད་མེད་ཚུལ་གསལ་ཞིང་། བང་བུ་དགུ་བཀྲ་ནི་གཤམ་

གསལ་བ་སེའི་ནང་གི་སྐབས་སུ་གསལ།  

བཀྲ་རགས། རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་རགས་མཚན།  

བཀྲ་ཐང་བློ་བཟང་ཆློས་ཀི་ཉི་མ། རེ་འདི་ནི་ཇེ་འཕེལ་ཐློག་ཡབ་ཨ་འགྲུབ་དང་ཡུམ་སྒློལ་མ་གཉིས་

ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༧༦༣ ལློར་འཁྲུངས། བཀྲ་ཐང་སློགས་

དགློན་སེ་ཁག་ལ་བཤད་སྒྲུབ་ཀི་བ་བ་རྒྱ་ཆེར་མཛད། ཆློས་སེ་དློན་གྲུབ་གིང་དུ་མཚན་ཉིད་ཀི་

བཤད་གྲྭ་བཙུགས། བཀའ་རློམ་ལ་མཚོན་ན་ཡན་ལག་བདུན་པ་རྒྱས་པ་བ་ཚུལ་བསློད་ནམས་

ཆུ་གཏེར། ཇིགས་བེད་གཙོ་རྐྱང་གི་སློམ་བཟླས་བ་ཚུལ་དངློས་གྲུབ་འབྱུང་གནས། སྨློན་ལམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱས་པ་འདློད་དློན་ཀུན་གྲུབ། ར་རག་གསེར་ལན་གི་རྣམ་ཐར་མཁས་བླུན་ཀུན་གི་རྣ་བར་

འཇེབས་པའི་གིང་བུའི་སྒ་དབངས། དཔལ་རྡློ་རེ་འཇིགས་མཛད་ཀི་དྲག་པློའི་སྦིན་སེག་གི་ཆློ་

ག་དག་བགེགས་བསེགས་པའི་མེ་ཕུང་། སློགས་མང་པློ་མཛད། དགུང་གངས་ང་དགུ་ལ་

ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པ་ལྕགས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༨༢༡ ལློར་སྐུ་གཤེགས།  

བཀྲ་བ། ① མཛེས་པ། དར་ལ་བབ་པའི་ཚོར་རྒྱན་གིས་བཀྲ་བ། ② གསལ་བ། ཁ་དློག་བདུན་ལན་

གི་འཇའ་ཚོན་ནམ་མཁར་བཀྲ་བ། ཞལ་རས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དམར་མདངས་བཀྲ་བ། ལད་

མློའི་རྣམ་འགྱུར་མིག་ལམ་དུ་བཀྲ་བ། གློས་ཆེན་གི་ཁ་དློག་བཀྲ་བ། ③[མངློན]རངས་པ།  

བཀྲ་བའི་འློག་པག་ཅན། [མངློན]རྨ་བ།  

བཀྲ་མི་ཤིས་པ། མི་ལེགས་པའམ་ལས་ངན་པ། བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་འཕིན་ངན། བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་

བར་ཆད་བྱུང་བ།  

བཀྲ་ཚ་སགས་དགློན། བག་དམར་དགློན་སྨིན་གློལ་དར་རྒྱས་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལྕགས་

བི་སྤི་ལློ་༡༨༤༠ལློར་བཀྲ་ཚ་བ་མ་དཔལ་ལན་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་

ལ་མཚོ་ནུབ་ཐེམ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

བཀྲ་རློ། འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། བཀྲ་ཤིས་པའི་རློ་ཞེས་པ་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གཅིག་ལས་བརྒལ་

བ། བུ་བརྒྱུད་ཚང་མ་གསློན་པློར་གནས་པ། མི་ཚེ་གཅིག་ལ་མུ་གེ་བཀའ་ཆད་སློགས་ཀི་སྡུག་

བསལ་གིས་མ་བཙེན་པའི་མིའི་རློ་ལ་བཀྲ་རློ་དཀར་པློ་ཟེར། ལློ་ག་གཅིག་བརྒལ་ཞིང་བུ་

བརྒྱུད་རྣམས་གསློན་པློར་ཡློད་པ། མི་ཚེ་ལ་བདེ་སྡུག་གང་གློང་སྟློང་བྱུང་བའི་མི་དེའི་རློ་ལ་

བཀྲ་རློ་ཁ་བློ་ཟེར། རང་ལློ་ག་གཅིག་ལས་བརྒལ་བ། མི་ཚེ་བདེ་སྐྱིད་ཤས་ཆེ་བ། བུ་བརྒྱུད་

འགའ་ཞིག་སློན་དུ་འཆི་རྐྱེན་སློང་བའི་མི་དེའི་རློ་ལ་བཀྲ་རློ་ནག་པློ་ཟེར།  

བཀྲ་ལློ་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། ད་ལ་མགློ་ལློག་པད་མ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

བཀྲ་ཤིས། ① ལེགས་པའམ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། དུས་རག་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་ཤློག །བཀྲ་ཤིས་ཉིས་

བརེགས། བཀྲ་ཤིས་པའི་ས་ལས། བཀྲ་ཤིས་པའི་འཕིན་བཟང་། བཀྲ་ཤིས་མངའ་གསློལ་གི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

མགུར། ② [མངློན] གདུགས་དང། གསེར་། བུམ་པ། པདྨ། དུང་དཀར། དཔལ་བེའུ། རྒྱལ་

མཚན། འཁློར་ལློ་སྟེ་བཀྲ་ཤིས་པའི་རགས་ལ་བརྒྱད་ཡློད་པས་གངས་བརྒྱད་མཚོན། 

 ③ གཟའ་མིག་དམར། ④ བེད་པ་བཅུ་གཅིག་ནང་གི་རག་བེད་ཅིག །

བཀྲ་ཤིས་ཁ་རིང་། གློས་ཆེན་ཚོས་གཞི་སྣ་ལྔ་རེའུ་མིག་ལར་སེལ་ནས་ཁ་བསྒིགས་བས་པའི་ལ་

ལིལ་ཟེར།  

བཀྲ་ཤིས་འཁིལ། མདློ་སྨད་ལྷློ་རྒྱུད་ཀི་དགེ་ལུགས་དགློན་ཆེན་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ཡློངས་གགས་

སུ་བ་བང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་ཞེས་འབློད་སློལ་ཡློད། བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་ཞེས་པ་དགློན་པའི་མིང་

ཡིན་པ་ལས་འཇམ་དབངས་བཞད་པའི་བ་བང་གི་མིང་མིན་ཀང་བ་དགློན་ཆབས་ཅིག་ཏུ་མིང་

འབློད་སློལ་དེ་ལར་ཁ་རྒྱུན་དུ་འཇགས་མུས་ཡིན། དགློན་ཆེན་འདི་འཇམ་དབངས་བཞད་པ་སྐུ་

ཕེང་དང་པློ་ངག་དབང་བརློན་འགྲུས་ཀིས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་བི་སྤི་ལློ་༡༦༤༨ལློར་

ཤར་ཚང་དགེ་ལན་རྒྱ་མཚོས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་རྨ་ལྷློ་རེབ་གློང་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

བཀྲ་ཤིས་སློ་མང་། འདི་ལ་སྐབས་དང་སྦར་ནས་གློ་བ་མི་འདྲ་བ་ལེན་དགློས་པ་སྟེ། ༡ འབས་སྤུངས་

སློ་མང་གྲྭ་ཚང་གི་མིང་ཆ་ཚང་། ༢ ཨ་མདློ་ཀན་སུའུ་བ་བང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་གི་མིང་གཞན། 

༣ བདེ་གཤེགས་མཆློད་རེན་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཆློས་འཁློར་བསྐློར་བའི་མཆློད་རེན་གི་

མིང་བཅས་གློ་ཚུལ་གསུམ་ཡློད། མཆློད་རེན་བཀྲ་ཤིས་སློ་མང་ནི། སེ་དགེའི་སར་ཁང་ཆློས་

མཛོད་བཀྲ་ཤིས་སློ་མང་།  

བཀྲ་ཤིས་སང་དགློན། ① རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་བི་སྤི་ལློ་༡༩༢༡ལློར་འཇམ་དབངས་མཁེན་

རབ་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རི་

གློར་ཐང་རློང་[ཞིན་ཧེ་རློང་] ཁློངས་སུ་ཡློད།  

བཀྲ་ཤིས་སང་དགློན། ② དམ་ཆློས་ནློར་བུའི་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་

ཡློས་སྤི་ལློ་༡༦༦༣ལློར་འཛམ་ཐང་ཆློས་རེ་རྒྱལ་བ་བཟང་གིས་ཕག་བཏབ་མཛད། གྲུབ་

མཐའ་ཇློ་ནང་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཀྲ་ཤིས་སློ་མང་གྲྭ་ཚང་། འབས་སྤུངས་སློ་མང་གྲྭ་ཚང་། འཇམ་དབངས་ཆློས་རེའི་དངློས་

སློབ་དྲུང་གགས་པ་རིན་ཆེན་གིས་ཕག་བཏབ་པར་ལློ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་མང་པློར་གསལ། ངག་

རྒྱུན་དུ། འབས་སྤུངས་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་ཡུལ་ཐློག་མར་སློ་མང་གྲྭ་ཚང་དུ་ཡིན་པ་དང་། 

རེས་སུ་ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་གསར་བཞེངས་གྲུབ་རེས་གནས་སློས་མཛད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་

སློལ་འདུག །

བཀྲ་ཤིས་སློ་མང་གཙུག་ལག་ཁང་། མངའ་རིས་གུང་ཐང་གི་རྒྱལ་པློ་འབུམ་ལེ་མགློན་གིས་རབ་བྱུང་

ལྔ་པའི་ལྕགས་རསྤི་ལློ་༡༢༧༠ལློར་མངའ་རིས་ཁྱུང་རློང་དཀར་པློ་བརིགས་གྲུབ་པའི་རེས་སུ་མུ་

མཐུད་ནས་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀི་དགེ་རའི་ཆེད་དུ་བཞེངས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མིང་ཡིན།

བཀྲ་ཤིས་སློར་མློ། ① རེན་འབེལ་གི་བཞུགས་གལ་ཁད་པར་བ་ཞིག །② རེན་འབེལ་གི་རུ་སྒིག་

ཁད་པར་བ་ཞིག །③ བཀྲས་སློར་ཏེ་སར་བློད་སིད་གཞུང་གི་རེན་འབེལ་མཛད་སློའི་སྐབས་

དྲུང་རིགས་སེར་སྐྱ་ལ་འགེམས་སྤློད་བེད་པའི་ཁ་ཟས་ཀི་མིང་ཞིག །

བཀྲ་ཤིས་གིང་། ས་ཆ་ཞིག །སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ལྷློ་རྒྱུད་

དུ་ཡློད། ད་ལ་ལི་ཞན་རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གནས་ཡུལ་ཡིན།  

བཀྲ་ཤིས་དགུ་ཚིགས། ① མགློ་བློའི་རུས་ཆག་གསློ་བ་དང་། ཆུ་སེར་སྐེམ་པ། ཀད་སྐྱློན་སེལ་བ་

བཅས་ཀི་སློ་སྨན་ཞིག །② རྒྱ་གིང་གཏློང་སྟངས་ཀི་སྒ་གདངས་ཤིག །

བཀྲ་ཤིས་དགེ་འཕེལ། གྲུབ་ཐློབ་ཀུན་འཕེལ་བས་ཕག་བཏབ། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་མཐློང་སྨློན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བཀྲ་ཤིས་དགློན། བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་གསལ་པློ་མ་རེད། ཐློག་མར་བློན་པློའི་དགློན་པ་

ཞིག་ཡློད་པ་དེ་རེས་སུ་འབི་གུང་པའི་དགློན་པར་གྱུར། སྤི་ལློ་༡༢༩༠ལློར་ས་འབི་འཁྲུགས་

པས་འབི་གུང་གིང་ལློག་སྐབས་ཁམས་ཕློགས་ཀི་འབི་དགློན་རྣམས་གཏློར་བརླགས་ཐེབས་ཏེ་

དགློན་པ་འདི་ཡང་ཉམས་དམས་པར་གྱུར། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་སྟློད་ནས་མགར་

སྤྲུལ་དཀློན་མཆློག་བསྟན་འཛིན་གིས་དགློན་འདི་དར་སེལ་གཏློང་། གྲུབ་མཐའ་འབི་གུང་བཀའ་

བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་འདུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

བཀྲ་ཤིས་བརྒྱད་པ། འཕགས་པ་བཀྲ་ཤིས་བརྒྱད་པ་ཞེས་བ་བའི་དློན། ཤློ་ལློ་ཀ་ལྔ་བཅུ་ར་གཅིག་

པ། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པློ་སུ་རེནྡྲ་བློ་དི་དང་། ལློ་ཙཱ་བ་བནྡི་ཡེ་ཤེས་སེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་པ།  

བཀྲ་ཤིས་ཆློས་སང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༩༢༧ལློར་ཨ་བརན་སྐུ་ཕེང་དང་

པློས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ནུབ་ཏུའུ་ལན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

བཀྲ་ཤིས་ཆློས་གིང་། ① ལློ་ངློ་བརྒྱ་ལྷག་གློང་དུ་ངག་ཞི་དགེ་འློད་ཀིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ཇློ་

ནང་ཡིན། ད་ལ་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྨ་སྟློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

 བཀྲ་ཤིས་ཆློས་གིང་། ② དགློན་འདི་བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་

དགེ་ལུགས་པ་ཡིན་པའི་ཇློ་མློའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་

ཁེར་མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

 བཀྲ་ཤིས་ཆློས་གིང་། ③ རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་དཀིལ་ཙམ་ན་ཡློངས་གགས་ཀི་མཚན་ལ་

འཚམས་པ་འཇམ་དབངས་ཞེས་པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རློང་བག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

བཀྲ་ཤིས་ཆློས་སེ། དཔལ་ལན་ས་སྐྱ་བའི་བསྟན་འཛིན་ཟླ་མེད་ཚར་ཆེན་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོས་ཕག་

བཏབ་པའི་དགློན་པ་ཞིག་སྟེ། ལྷློ་ཁ་ཡར་ལུང་འཕློང་རྒྱས་ཁུལ་དུ་ཡློད།  

བཀྲ་ཤིས་ཆློས་ལུང་། འཕགས་པ་ལྷ་ཧློ་ཐློག་ཐུ་རིན་པློ་ཆེའི་སྐུ་ཕེང་དང་པློ་འཕགས་པ་ལྷསྤི་ལློ་རབ་

བྱུང་བདུན་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༤༣༩ནས་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༤༨༧ལློའི་

བར དཔལ་བཟང་པློ་མཆློག་གིས་ཉང་པློ་དང་། ཀློང་པློ་སློ་བློ། འཇང་ས་ཐམ་བཅས་སུ་སྒྲུབ་སེ་

བཅུ་དང་། དགློན་སེ་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་ཕག་བཏབ་པ་གནང་བའི་དགློན་སེ་དང་པློ་དེ་ཡློན།  

བཀྲ་ཤིས་མཆློག །བཀྲ་ཤིས་ཚལ་ཏེ་དུར་ཁློད་ཆེན་པློ་བརྒྱད་ཀི་གས་ཤིག །

བཀྲ་ཤིས་ལློངས་དགློན། དགློན་འདི་འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་འབི་

གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་སློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

བཀྲ་ཤིས་འཇམ་དབངས་དགློན། དགློན་འདི་དགེ་སློང་ངག་དབང་དཔལ་ལན་གིས་བཏབ། དུས་

ཚོད་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁུལ་ཉག་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

བཀྲ་ཤིས་རགས་བརྒྱད། དཔལ་བེའུ་དང་། པད་མ། གདུགས། དུང་། འཁློར་ལློ། རྒྱལ་མཚན། བུམ་

པ། གསེར་ཉ་སྟེ་བརྒྱད།  

བཀྲ་ཤིས་ཐེམ་པ་ཡར་འཛེགས། གཤམ་ནས་གློང་དུ་རིམ་བཞིན་འགློ་འཛུགས་པ།  

བཀྲ་ཤིས་མཐློང་སྨློན། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མཚོ་སྣ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

བཀྲ་ཤིས་དར་རས། ལེགས་པའི་རེན་འབེལ་མཚོན་བེད་ཀི་རས་ཤིག །

བཀྲ་ཤིས་དུང་། [མངློན]དུང་གཡས་འཁིལ།  

བཀྲ་ཤིས་དློ་ཁ། མིང་གཞན་བཀྲ་ཤིས་དུ་ཁ་ཟེར། དགློན་པ་འདི་འདེབས་མཁན་དང་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།  

བཀྲ་ཤིས་རྡློ་ཁ་མ། རེ་ཙོང་ཁ་པའི་སྐུ་བརན་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། སར་འཇམ་མགློན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་

ཆེན་པློ་དགུང་ལློ་ང་བརྒྱད་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༤༡༤ ལློར་ཕག་གྲུ་

སེ་སིད་དབང་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་གདན་དྲངས་པ་ལར་འློན་བཀྲ་ཤིས་རྡློ་ཁར་ཕེབས་

ཏེ་མདློ་སགས་ཀི་ཆློས་མང་དུ་གསུངས། དབུ་སྐྲ་བུབས་རེ་གཟུངས་སུ་བཞུགས་པའི་འདྲ་སྐུ་

བརྒྱད་བཞེངས་པ་ལ་རེ་ཉིད་ཀིས་རབ་གནས་མཛད་པས། སྐུ་འདྲ་བཞེངས་པའི་གནས་ཀི་མིང་

སྐུ་བརན་ལ་ཐློགས་པ་ཞིག་ཡིན།  

བཀྲ་ཤིས་ལེ་མགློན། དུས་རབས་དགུ་པའི་སྨད་དུ་བློད་ས་གནས་སུ་འབངས་གེན་ལློག་བྱུང་རེས། 

མངའ་བདག་དཔལ་འཁློར་བཙན་གི་བཙུན་མློ་ཆེ་བའི་སས་སྐྱིད་ལེ་ཉི་མ་མགློན་སྟློད་མངའ་

རིས་སུ་བློན་ནས་བཙུན་མློ་ཅློག་རློ་བཟའ་ལ་སས་མགློན་གསུམ་བྱུང་བའི་འབིང་པློ་བཀྲ་ཤིས་

མགློན་ལ་ཟེར། སས་གསུམ་ལ་ཡབ་ཀིས་མངའ་རིས་སློ་སློར་བགློས་ནས་གནང་སྐབས་བཀྲ་

ཤིས་མགློན་ལ་སྤུ་རངས་ཀི་ཡུལ་གྲུ་གནང་སྟེ་སིད་དབང་བཟུང་བ་ཡིན།  

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། དགེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཤིས་སྨློན་གི་འཚམས་འདྲིའི་ཚིག །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

བཀྲ་ཤིས་སྣ་ནག་མ། འདི་དབུ་མའི་གཞུང་དུ་བཤད་པ་ལར་བཀྲ་ཤིས་ཟེར་བའི་མི་ཞིག་དང་། སྣ་

ནག་མ་ཟེར་བའི་སྤུན་གཉིས་ལྷན་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་ལས་དེ་གཉིས་ཁ་མ་བལ་བར་ཡློད་པའི་

དཔེ་ཞིག་གསུངས་པ་ལར་བཀྲ་ཤིས་པ་དང་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་གཉིས་གཅིག་གི་མཇུག་ཏུ་གཅིག་

སེལ་མར་ཡློང་བའི་དློན་ཡིན།  

བཀྲ་ཤིས་པ། དགེ་བའི་མཚན་མ་ལན་པ། བཀྲ་ཤིས་པའི་ལས་དློན་ཆེན་པློ། བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །

བཀྲ་ཤིས་པད་སྐློར། གུས་ཞབས་བའི་ལག་འཁེར་གི་འཁབ་སྟངས་ཤིག །

བཀྲ་ཤིས་དཔལ། དགེ་ལེགས་ཀི་དཔལ་ཡློན་དང་གཟི་བརིད།  

བཀྲ་ཤིས་བམས་སྙློམས་ཀི་གཙུག་ལག་ཁང་། ཁ་འབྲུག་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མིང་སྟེ། བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་སྣེ་གདློང་རློང་ཁློངས་ཡར་ལུང་གཙང་པློའི་ལྷློ་ངློས་རེད་ཐང་གློང་པློ་རིའི་

ལྷློ་ནུབ་མཚམས་སུ་གནས་ཡློད།  

བཀྲ་ཤིས་མ། ལྷ་མློ་ཞིག །

བཀྲ་ཤིས་རེ་པ། གཙང་ཁུལ་ཤངས་བཀྲ་ཤིས་རེའི་དཔློན་རིགས། རེས་སུ་ཇུན་གར་གི་རྒྱུགས་ཁི་

བས་སྟབས་བཀའ་བློན་དུ་བསྐློས་པ་དང་། ཇུན་གར་བློད་ནས་མཐའ་བསྐྲློད་བཏང་ཟིན་

མཚམས་མན་ཆིང་སིད་གཞུང་ནས་སེ་སིད་སྟག་རེ་བ་དང་མཉམ་དུ་སྐེ་བཅད་པ་དེ་རེད།  

བཀྲ་ཤིས་ཚལ། བཀྲ་ཤིས་མཆློག་དང་དློན་གཅིག །

བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མ། ཇློ་མློ་གང་མ་རིའི་ལྷ་མློ་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག །

བཀྲ་ཤིས་རས་བརྒྱད། མེ་ལློང་དང་། ཞློ། རྩྭ་དུར་བ། ཤིང་ཏློག་བིལ། དུང་གཡས་འཁིལ། གྷི་ཝང་། 

ལི་ཁི། ཡུངས་ཀར་ཏེ་བརྒྱད།  

བཀྲ་ཤིས་ཟླ་བ། ཚེས་གངས་ཆད་ལྷག་མེད་པའི་ཟླ་བ།  

བཀྲ་ཤིས་རབ་བརན། ཀློང་པློ་ཁུལ་གི་དགློན་ཆེན་བཞིའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། གྲྭ་གངས་ཉིས་བརྒྱ་

བདུན་ཅུ་ཙམ་ཡློད་ཅིང་། གྲྭ་རྒྱུན་སེ་འབས་དགེ་གསུམ་གི་ཀློང་པློ་ཁང་ཚན་དུ་རང་མློས་ཀིས་

ཞུགས་ཆློག །

བཀྲ་ཤིས་ལུགས་ལེགས། འཁློན་རློད་མེད་པར་བསམ་དློན་འགྲུབ་པ།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཀྲ་ཤིས་ལེགས་སྐྱེས། རེན་འབེལ་དགའ་སྟློན་གི་དུས་སུ་སྤློད་པའི་དངློས་རས།  

བཀྲ་ཤིས་ཤློག །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤློག་ཅེས་སྨློན་པའི་ཚིག །

བཀྲ་ཤིས་བསམ་གཏན་གིང་། མིང་གཞན་བཙུན་དགློན་བཀྲ་ཤིས་བསམ་གཏན་ཟེར། རབ་བྱུང་

བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་ཡློས་ཕི་ལློ་༡༨༤༣ལློར་སྒྲུབ་ཁང་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་པའི་

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། བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྒྱལ། བཀྲ་ཤིས་པའི་བ་བ་ཟིན་པའི་མཇུག་

ཏུ་བསངས་དུད་དང་འབེལ་བའི་རམ་ཕེ་གཏློར་ཏེ་ལྷ་རྒྱལ་འབློད་པ།  

བཀྲ་ཤིས་ལྷ་ཕུག་དགློན་པ། འདི་བ་བང་ཁག་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བསློམས་པའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན། 

ཐློག་མར་དགེ་རེ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་པ་ས་སྐྱ་པའི་བ་མ་ཞིག་གིས་ལྷ་ཕུག་བ་བང་

བཞེངས། དེ་རེས་ནང་སློ་ཆློས་རེ་ཞེས་པ་འབི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་བ་མ་ཞིག་གིས་ནག་ཟླ་བ་

བང་ཞེས་པ་བཞེངས། བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཆློས་བརྒྱུད་འཕེལ། དེ་རེས་བ་མ་འཕིན་ལས་ཉི་མ་

ཞེས་པས་བར་མ་བ་བང་ངམ་ནག་སར་དགློན་པ་བཞེངས། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་སྐབས་སུ་

རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆེན་པློར་དགློན་དེར་ཕེབས་ནས་དགློན་པ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། ད་ལ་གྲུབ་

མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ར་སྟློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།  

བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློ། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ༡༤༤༧ལློར་རེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀིས་ཕག་

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།  

བཀྲག །འློད་ཀི་དམངས། ལུས་སྟློབས་རྒྱས་ཏེ་གདློང་ལ་བཀྲག་ཐློན་པ། ཡུན་རིང་ན་ནས་གདློང་གི་

བཀྲག་ཤློར་བ།  

བཀྲག་མདངས། མདངས་ཀི་འློད། བཀྲག་མདངས་འཚེར་བ། ཞལ་གི་བཀྲག་མདངས་ཟླ་བའི་འློད་

ལར་གསལ།  

བཀྲག་མེད་པ། ① འློད་མདངས་མེད་པ། ② གཟི་མདངས་ཉམས་པ།  

བཀྲག་རི། ཚོན་གི་སྟེང་དུ་འློད་འདློན་བེད་ཀི་རི།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

བཀྲག་རིའི་སྣུམ། བཀྲག་རི་བཟློ་བའི་སྣུམ།  

བཀྲག་ཤློག །སྣུམ་ཤློག་གམ། ཤེལ་ཤློག་སྟེ། ཆུས་འཇིག་དཀའ་བའི་ཤློག་བུ།  

བཀྲག་ལྷག་གེ་བ། འློད་མདངས་རབ་ཏུ་གསལ་བ། ཉི་ཟླའི་འློད་མདངས་བཀྲག་ལྷག་གེ་བར་གསལ།  

བཀྲབ། བཀྲབས་པ། བཀྲབ་པ། བཀྲློབས། འདེམས་པ། ས་བློན་ལེགས་པར་བཀྲབ། འློས་མིའི་ནང་

ནས་དྲག་ཤློས་བཀྲབ་རྒྱུ། མང་པློའི་ནང་ནས་བདམ་པའི་དློན་ལ་འཇུག །མང་པློའི་ནས་བཀྲབ་

ནས་གདམས་དང་ལེགས། ནས་ནང་གི་རྡློ་རྣམས་བཀྲབ་དགློས།  

བཀྲབ་སེར། སར་བློད་ཀི་ཁིམས་ཁང་ནང་ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུག་བེད་སྐབས་དློ་བདག་ཕན་ཚུན་སུ་ལ་

བདེན་པ་ཡློད་མེད་ཐད་སྐབས་རེ་ཞུ་གཏུགས་བེད་མཁན་ཧམ་པ་ཆེ་ཆུང་དང་། ཁ་བཤད་

མཁས་མིན་གི་དབང་གིས་དངློས་འབེལ་བདེན་པ་ཡློད་མཁན་ལ་ཕམ་ཉེས་བྱུང་བའི་གནས་

ཚུལ་ཡློང་གི་ཡློད་སྟབས་དེ་འདྲའི་སྐབས་སུ་ཁིམས་ཁང་ནས་དློ་བདག་སློ་སློས་སྣུམ་བསྐློལ་

བའི་ལྕགས་སང་གི་ནང་ནས་རྡེའུ་དཀར་ལག་པས་འདེམས་ལེན་བེད་དུ་འཇུག་གི་ཡློད་ཅིང་། 

འདེམས་བངས་ཟིན་པའི་རྡེའུ་དེ་བླུགས་སའི་སེར་མ་ལ་བཀྲབ་སེར་ཟེར་བ་སྟེ་བཀྲབ་ནི་

འདེམས་སྒྲུག་བེད་པའི་དློན་ཡིན།  

བཀྲབ་པ། བཀྲབ་པའི་མིང་རྐྱང་།  

བཀྲབ་སང་། གློང་དུ་བཤད་པའི་སྣུམ་བསྐློལ་སའི་ལྕགས་ཀི་ས་ང་ལ་ཟེར།  

བཀྲབས། བཀྲབ་པའི་འདས་པ། ལྷ་མགར་མཁན་འདི་མགར་བ་མང་པློའི་ནང་ནས་བཀྲབས་ཏེ་

གདམ་པ་ཡིན།  

བཀྲམ་པ། འགེམས་པའི་འདས་པ།  

བཀྲལ། ཚིག་དློན་སློགས་གསལ་པློར་བསྟན་པ།  

བཀྲལ་བཏགས། རི་མློ་འགློ་སའི་རས་གཞི་དང་རི་མློ་ཁ་ཕལ་ནས་བཏགས་སུ་བཏགས་པའི་གློས་

ཆེན་ཞིག་སྟེ། མིང་གཞན་མཁའ་འགློ་བཀྲལ་བཏགས་ཀང་ཟེར།  

བཀྲལ་བ། [ཐ་དད་པ]① བཀྲལ་བ། བཀྲལ་བ། བཀྲློལ། སྐུལ་བ་དང་འགག་འགེལ་བ། ཞིང་ཁལ་

བཀྲལ་བ། ② འགེལ་བའི་འདས་པ།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཀྲས་སློར། བཀྲ་ཤིས་སློར་མློའི་བསྡུས་ཚིག །

བཀྲས་བཏགས། གཞི་དང་རི་མློ་ཁ་ཕལ་ཏེ་བསྒིགས་པའི་གློས་ཆེན་ཞིག །

བཀྲས་བ་ནང་སང་། སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློའ་ིཔཎ་ཆེན་ག་ིཞབས་འབིང་ཆ་ེཁག་འཚོག་སའ་ིལས་ཁུངས།

བཀྲས་ལྷུན། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློའི་བསྡུས་མིང་།  

བཀྲི་དློན། དྲང་དློན།  

བཀྲི་བཀྲི་སྟེ། ཁིད་ཁིད་ནས་ཞེས་པའི་དློན།  

བཀྲི་བ། [བ་བེད་ཐ་དད་པ]སྣེ་ཁིད་པའི་དློན། བཀྲིས། བཀྲི། འཁིད། ལམ་བཟང་ལ་བཀྲི་བ།  

བཀྲིས། བཀྲི་བའི་སྐུལ་ཚིག་དང་འདས་པ།  

བཀྲུ་འཇམ། རླུང་ནད་ལ་མི་འདའ་བའི་འཇམ་རིའི་སྦློར་བའི་ནང་ཚན་རླུང་མཁིས་ལན་པར་

བསགས་པའི་བཀྲུ་འཇམ་གི་སྦློར་བ་སྟེ། ཆུར་གནས་ཀི་སེམས་ཅན་སལ་ལྕློང་སློགས་ཀི་ཤ་

ཁུ་དང་། བའི་འློ་མ་དང་མར་ཞུན་བཅས་སྟེང་དུ་ར་དང་དེ་བ་དཱ་རུ། པི་པི་ལིང་། རྒྱམ་ཚ། ཨ་རུ་

ར། དུར་བིད་རྣམས་ཀི་ཕེ་མ་སྦར་ཏེ་བཤང་ལམ་ནས་མས་བཏང་བ་དགློས་པའི་སྨན་ཞིག །

བཀྲུ་དག །མནའ་བསྐྱལ་ཏེ་དག་པར་བས་པ།  

བཀྲུ་བ། འཁྲུད་པའི་མ་འློངས་པ།  

བཀྲུ་མ་སེན། རླུང་ནད་ལ་མི་འདའ་བའི་འཇམ་རིའི་སྦློར་བའི་ནང་ཚན་བད་རླུང་ལན་པར་བསགས་

པའི་བཀྲུ་མ་སེན་གི་སྦློར་བ་སྟེ། སྐམ་ན་གནས་པའི་སློག་ཆགས་རྣམས་ཀི་ཤ་ཁུ་དང་། རའི་འློ་

མ་དང་ཞུན་མར་བཅས་ཀི་སྟེང་། རུ་ར་དང་། དེ་བ་དཱ་རུ། པི་པི་ལིང་། རྒྱམ་ཚ། ཨ་རུ་ར། པློ་

སློ་ཆ་རྣམས་ཀི་ཕེ་མ་སྦར་ཏེ་བཤང་ལམ་ནས་མས་བཏང་བ་དགློས་པའི་སྨན་ཞིག །

བཀྲུ་སྨན། དུར་བིད་དང་ཐར་ནུ་ལ་བུ་ས་ཆུའི་ནུས་པ་ཤས་ཆེར་ལས་བྱུང་བའི་སྨན་མཁིས་ནད་

སློགས་རྒྱུ་ལློང་གི་ནད་ཐུར་དུ་བཀྲུ་བའི་ནུས་པའི་བཤལ་སྨན་སྤི་ལ་ཟེར།  

བཀྲུ་བཤལ། བཀྲུས་ནས་གཙང་ཤལ་གཏློང་བ།  

བཀྲུག །བ་བེད་ཐ་དད་པའི་ལས་ཚིག །བཀྲུག །བཀྲུགས། ཀྲུག །ལ་བུའློ། །དངློས་པློ་རྣམས་ཞིབ་ཏུ་

བཏང་བའི་དློན་སྟེ། ཇ་སྐློམ་པློ་བཀྲུག་ན་གྲུག་འགློ། ཚྭ་སང་བཀྲུགས་ནས་ཇ་ནང་འདེབས་དགློས།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

བཀྲུགས། བཀྲུག་གི་འདས་པ། ལས་ཚིག་འདིའི་ཁ་གཏད་དུ་བ་བེད་ཐ་མི་དད་པའི་ལས་ཚིག་གྲུག་

ཡིན། བཀྲུག་ནས་གྲུག་ལ་བུའློ། །

བཀྲུམས། [རིང]ཕེ་མར་གསིལ་བ།  

བཀྲུས། གློས་སློགས་བཀྲུས་ཟིན་པའམ་ཁྲུས་ཟིན་པ།  

བཀྲུས་ཆག །སར་གི་ཡུལ་སློལ་དུ་མནའ་སྐྱེལ་དག་འབུད་བས་ནསཁལ་འབབ་ཆག་པ།  

བཀྲུས་པ། འཁྲུད་པའི་འདས་པ།  

བཀྲེན་རྔམ། ནློར་རས་ལ་འཁློད་པ་ཆེ་བ།  

བཀྲེན་པ། ① ནློར་མེད་དབུལ་ཕློངས། མི་ཚང་བཀྲེན་པ། འཚོ་བ་བཀྲེན་ཙམ་འློང་བར་འདུག །གྲྭ་

པ་བཀྲེན་པ། ② སེར་སྣ་ཆེན་པློ། ལག་པ་བཀྲེན་པ།  

བཀྲེན་པློ། བཀྲེན་པ་དང་གཅིག །

བཀྲེས་སྐློམ། ཕློ་བ་ལློགས་ཤིང་སྐློམ་པ། བཀྲེས་སྐློམ་གི་སྡུག་བསལ་མངས་པ།  

བཀྲེས་བཀག །བཀྲེས་ཞེས་ཕློ་བར་ཟས་སྐློམ་མེད་པར་ལློགས་པས་མནར་བའི་དློན་ཡིན་པས། 

འདིར་ལློགས་པར་གྱུར་ཀང་ཁ་ཟས་མི་སྦིན་པར་བཀག་པའི་དློན་ནློ། །

བཀྲེས་རྔབ། ལློགས་རྔམ།  

བཀྲེས་རྔམ་ཅན། ① ནློར་མེད་དབུལ་པློའམ་སྤང་པློ། ② རྒྱུ་ནློར་ལ་ཧ་ཅང་རྔམ་པའི་མི། དཔློན་པློ་

བཀྲེས་རྔམ་ཅན།  

བཀྲེས་ལློགས། བཟའ་བཏུང་གིས་དབུལ་བའི་དློན་ཏེ། སྤི་ལློ་༡༩༦༠ལློ་ནས་༡༩༦༢ལློའི་བར་ལམི་

མང་པློ་བཀྲེས་ལློགས་ཀིས་མནར་ནས་ཤི་བ་རེད་ལ་བུ།  

བཀྲེས་པ། [ཐ་མི་དད་པ]ལློགས་པ། གློད་ཁློག་བཀྲེས་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ལློགས་པ་དང་། ཟ་

འདློད་པ། ཟས་འདློད་པ་བཅས་སློ། །

བཀྲློང་། [བ་བེད་ཐ་དད་པ]བཀྲློངས། བཀྲློང་། དགློང་། དམག་མ་ིརྣམས་དཔློན་པློ་བཀྲློང་སར་ཕིན་པ་རེད།

བཀྲློང་པ། བཀྲློང་པའི་མིང་རྐྱང་།  

བཀྲློངས། དགློང་པའི་འདས་པ།  
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཀྲློབས། བཀྲབ་པའི་སྐུལ་ཚིག །

བཀྲློལ་ཐློབ་བར་སྟློང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་solution space ཟེར།  

བཀྲློལ་བ། མདུད་པ་སློགས་དགློལ་རྒྱུ་བཀྲློལ་ཟིན་པ་སྟེ། བཀྲལ་ཟིན་པ།  

བཀྲློལ་བཤད། དློན་གནད་ལ་འགེལ་བཤད་གསལ་པློ་བས་པ།  

བཀྲློས་གདམས། [རིང]བསབ་བ།  

བཀྲློས་པ། [རིང]འདློམས་པ།  

བཀྲློས་བཤད། [རིང]ཕན་པའི་ཚིག་གིས་གདམས་པ།  

བཀག་པ། ཡི་གེ་ཀློག་པའི་མ་འློངས་པ་དང་དངློས་པློ་གཞན་སྟློན་བེད་ཀི་ལས་ཚིག །

བཀགས་པ། ཀློག་པའི་མ་འློངས་པ།  

བཀླུབ་པ། གློས་ཀླུབ་པའི་མ་འློངས་པ་དང་དངློས་པློ་གཞན་གི་ལས་ཚིག །

བཀླུབས་པ། ཀླུབ་པའི་འདས་པ།  

བརྐྱང་བསྐུམ། ཕར་རྐྱློང་བ་དང་ཚུར་སྐུམ་པ།  

བརྐྱང་ནུལ། [རིང]ཨར་གའི་ཞལ་བ། ས་ཕེ་ཞིབ་མློས་བསྣློལ་བའི་འདག་བག །

བརྐྱང་བ། རྐྱློང་བའི་མ་འློངས་པ།  

བརྐྱངས་ཁྲུ། རིང་ཐུང་འཇལ་བེད་ཀི་ཚད་ཅིག་སྟེ། ལག་པའི་གུང་སློར་བརྐྱངས་པའི་རེ་ནས་གྲུ་

ཚིགས་བར་གི་རིང་ཚད།  

བརྐྱངས་མཁིད། ཁུ་ཚུར་གི་མཐེ་བློང་དང་མཐེའུ་ཆུང་བརྐྱངས་ཏེ་འཇལ་བའི་ཚད།  

བརྐྱངས་ཉལ། རང་ལག་བརྐྱངས་ནས་ཉལ་བ།  

བརྐྱངས་འདློམ། ལག་སློར་བརྐྱངས་ཏེ་འཇལ་བའི་འདློམ་གི་ཚད།  

བརྐྱངས། རྐྱློང་བའི་འདས་པ།  

བརྐྱངས་ཕག །ལུས་ཐམས་ཅད་ས་ལ་ཕབ་པའི་ཕག །མློས་གུས་ཆེན་པློས་བརྐྱངས་ཕག་ཚལ།  

བརྐྱངས་ཤད། རང་ལག་སློགས་བརྐྱངས་བསྣར།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

བརྐྱངས་སློར་ལྔ། ལག་སློར་བཞ་ིབསྐུམས་པའ་ིསྟེང་མཐེབ་ཚིགས་མཛུབ་ཚིགས་ལ་སྦར་བའ་ིརིང་ཚད།

བསྐྱ་བ། སྐྱ་བའི་མ་འློངས་པ། ངེད་ཚང་ཟླ་བ་རེས་མའི་ནང་རུ་བ་བསྐྱ་རྒྱུ་ཡིན། ལ་བུ།  

བསྐྱང་། [བ་བེད་ཐ་དད་པ]བསྐྱངས། བསྐྱང་། སྐྱློང་། ཕྲུ་གུ་སློབ་གསློས་བསྐྱང་དགློས།  

བསྐྱང་བ། སྐྱློང་བའི་མིང་རྐྱང་།  

བསྐྱངས། སྐྱློང་བའི་འདས་པ། ངས་དྲིན་གིས་བསྐྱངས་བའི་སློབ་མ་སྟློང་ཕག་མང་པློ་ཡློད།  

བསྐྱད་དུ་མེད་པ། [རིང]དཔག་ཏུ་མེད་པ།  

བསྐྱད་པ། [རིང]འགན་པའམ། བསད་པ།  

བསྐྱབ་པ། [བ་བེད་ཐ་དད་པ] བསྐྱབས། བསྐྱབ། སྐྱབས། སྐུལ་ཚིག་ལ་སྐྱློབ། ཨ་རིར་སེབས་ན་

བསྐྱབ་བཅློལ་ཞུ་ཆློག་རེད། ཁློར་དཀློན་མཆློག་གསུམ་གིས་བསྐྱབས་ནས་མློ་ཊ་བརྡུང་ཁ་

བརྒྱབ་ཀང་སྣད་མི་འདུག །

བསྐྱབ་པ། བསྐྱབ་པའི་མིང་རྐྱང་།  

བསྐྱབས་པ། བསྐྱབ་པའི་འདས་པ།  

བསྐྱམ་པ། སྐྱློམ་པའི་མིང་རྐྱང་དང་མ་འློངས་པ།  

བསྐྱམས། སྐྱློམ་པའི་མ་འདས་པ།  

བསྐྱར་སྐྱེའི་ཐློན་ཁུངས། སློག་ཆགས་དང་། རི་ཤིང་། དེ་བཞིན་ཆུ་རླུང་ཉི་འློད་སློགས་པའི་ནུས་པའི་

ཐློན་ཁུངས་བསྐྱར་དུ་ཐློན་སྐྱེད་དང་བེད་སྤློད་ཆློག་པའི་ཐློན་ཁུངས་ཀི་སྤི་མིང་ཡིན།  

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

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

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

དབིན་སྐད་དུ་regeneration ཟེར།  

བསྐྱར་གློས་དུས་ཚོད། ཆུང་ཐག་གཅློད་ཟིན་པའི་གནད་དློན་ཞིག་ལ་ཡང་བསྐྱར་གློས་བསྡུར་བ་བ།  

བསྐྱར་རྒྱུགས། སློབ་རམས་པ་དང་། འབུམ་རམས་པ་སློགས་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་དངློས་གཞིའི་

ཡིག་ཚད་བཏང་ཟིན་པ་དང་། སར་ཡང་དེ་དག་གི་ནང་ནས་ཆེད་སྦློང་གང་དེའི་ཤེས་རིག་གི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡློན་ཏན་གི་ཚད་གཞི་བརག་པའི་ཆེད་དུ་ཡང་བསྐྱར་དུ་རྒྱུགས་ཚད་ཅིག །

བསྐྱར་སྒིག །① ཡང་བསྐྱར་དུ་སྒིག་པའི་དློན། ② གློག་ཀད་ཐ་སྙད། དབིན་སྐད་དུ་reconfigu-

ration ཟེར།  

བསྐྱར་བསྒྱུར། ཡང་བསྐྱར་བསྒྱུར་བ། རང་མཚམས་བསྐྱར་བསྒྱུར་དགློས་སམ་ཅི།  

བསྐྱར་གཅློད་དབང་ཆ། ཁིམས་ཁང་གི་སློན་ཐག་ཅད་པ་དེ་ཡང་དག་པ་ཞིག་མ་བྱུང་བ་ཡང་བསྐྱར་

ཁིམས་བཅད་བེད་རྒྱུའི་དབང་ཆ།  

བསྐྱར་གཅློད་ཞུ་གཏུག །སློན་ཀི་ཁིམས་བཅད་དེ་དྲང་བདེན་མེད་པས་ཡང་བསྐྱར་དུ་གློང་ལ་ཞུ་

གཏུག་བས་པའི་གནད་དློན།  

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་reload ཟེར།  

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་replay ཟེར།  

བསྐྱར་དུ་འདྲི་ཞིབ། ཁིམས་ཁང་གིས་གློད་གཞི་ཞིག་གི་ཁིམས་བཅད་སློན་མར་དློགས་གཞི་ལན་

པའི་དབང་གིས་ཡང་བསྐྱར་འདྲི་ཞིབ་བརད་བཅད་བ་བ།  

བསྐྱར་ལབ། ལབ་སྐྱློར། བསྐྱར་ལབ་ཐེངས་མང་བས།  

བསྐྱར་འདེམས་བེད་པ། སར་འདེམས་སྒྲུག་བས་དེ་ལས་ཡང་བསྐྱར་འདེམས་པ།  

བསྐྱར་བ། ཡང་ཡང་ལབ་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་སྐྱློར་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ།  

བསྐྱར་བའི་སྒ། ཕད་རང་དབང་ཅན་གི་ཡང་སྒ།  

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

དབིན་སྐད་དུ་reconnecting ཟེར།  

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་resubmit ཟེར།  

བསྐྱར་མ། ལབ་པ་དང་། ཡང་ཡང་བསྐྱར་བ། བསྐྱར་བཤད། ཡང་བསྐྱར། ཤི་ནས་བསྐྱར་དུ་གསློན་པ།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

བསྐྱར་ཚིག །ཟླློས་ཚིག་དང་དློན་གཅིག །

བསྐྱར་ཚོན། ཚོན་སྣེ་གཉིས་ཡན་གི་བར་ཚོན་མཉམ་བསེས་བས་པའི་སྦར་ཚོན་སྣ་ཚོགས་ལ་

བསྐྱར་ཚོན་ཞེས་ཟེར།  

བསྐྱར་འཚོལ། ① ཡང་བསྐྱར་དུ་འཙལ་བའི་དློན། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་

བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་redo searching ཟེར།  

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་rebuild ཟེར།  

བསྐྱར་ཞུགས། སར་སློབ་གྲྭ་ནས་ཕིར་ཐློན་ཅིང་ལློ་རེས་མ་སློགས་ལ་སར་ཡང་སློབ་གྲྭར་ཡང་

བསྐྱར་ཞུགས་པ། 

བསྐྱར་བཟློ། སར་བཟློས་ཉམས་པ་བསྐྱར་དུ་བཟློ་བ།  

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

དབིན་སྐད་དུ་restart ཟེར།  

བསྐྱར་སློང་བཀའ་བརྡ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་restart instruction ཟེར།  

བསྐྱར་གསློ། ཉམས་གསློ། རིང་ཤུལ་བསྐྱར་གསློ། སྐྱློན་ཤློར་འཕྲུལ་ཆས་བསྐྱར་གསློ། 

བསྐྱལ་ནུལ། [རིང]སར་རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་སློལ་ལར་བཟློས་པའི་བ་བྱུང་ལྔ་ཡི་ཞལ་བ།  

བསྐྱལ་བ། གནས་འདི་ནས་གནས་གཞན་དུ་སྐྱེལ་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ།  

བསྐྱས་པ། སྐྱ་བའི་འདས་པ། ངེད་ཚང་ཁ་སང་རུ་བ་བསྐྱས་པ་ཡིན། ལ་བུ།  

བསྐྱི་བ། སྐྱི་བའི་མ་འློངས་པ། དངུལ་བསྐྱི་དགློས་ལ་བུ།  

བསྐྱིམ། ཚོན་བྱུག་རྒྱུ།  

བསྐྱིམས་པ། [རིང]སྦློར་ཁ་བས་པ།  

བསྐྱིལ་ཆུ། དམའ་སར་འཁིལ་དུ་བཅུག་པའི་ཆུ། བསྐྱིལ་ཆུ་ཞིང་ལ་འདྲེན།  

བསྐྱིལ་བ། སྐྱིལ་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། ཆུ་མཛོད་དུ་ཆུ་བསྐྱིལ་དགློས། བསྐྱིལ་བའི་ཆུ་བློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆུ་བསྐྱིལ་ནས་ཆུ་མཛོད་བཀང་། འདུག་གནས་སློགས་ལ་ཕི་ར་བརྒྱབ་པའི་དློན་ཏེ། ལུག་ལ་

ལུག་ར་བསྐྱིལ། ར་ར་བསྐྱིལ་ཞེས་པ།  

བསྐྱིས་པ། སྐྱི་བའི་འདས་པ། དངུལ་བསྐྱིས་པ་ལ་བུ།  

བསྐྱུག་པ། སྐྱུག་པའི་མ་འློངས་པ།  

བསྐྱུགས་པ། སྐྱུག་པའི་འདས་པ།  

བསྐྱུང་། ཁེངས་པ་བསྐྱུང་དགློས།  

བསྐྱུང་བ། སྐྱུང་བའི་མིང་རྐྱང་།  

བསྐྱུང་བ་དང་བསྐྱེད་པ། ལས་གཅིག་གི་དེ་གཉིས་ཀ་དུས་གཅིག་ཏུ་བཅད་རུང་ཞེས་པའི་དློན་ནློ། །

བསྐྱུངས་པ། སྐྱུང་བའི་འདས་པ། ཁེངས་པ་བསྐྱུངས་ནས་སློབ་ཁིད་བས།  

བསྐྱུད་པ། བརེད་པའི་བརྡ་རིང་། སྐྱུད་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། གཞློན་ནུའི་སྐབས་གང་བས་

བསྐྱུད་ཟིན། སར་ཡང་དྲན་ཐུབ་ཅིང་མི་འདུག །

བསྐྱུར་བ། སྐྱུར་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ།  

བསྐྱུར་འཇློག །མིག་གིས་མཐློང་ཡང་མ་མཐློང་བའི་ཤུལ་བས་ནས་འཇློག་པ།  

བསྐྱུར་མློ། ཁློ་གས་དློར་བའི་བུད་མེད་ཀི་ངན་མིང་།  

བསྐྱེད་པ། ས་ཡི་རྒྱ་སློགས་བསྐྱེད་རྒྱུའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། ངས་ཁང་པ་རྒྱ་བསྐྱེད་བས་ནས་

ཁང་མིག་བཅུ་ཡློད་པ་ཞིག་བརྒྱབ་ཡློད། ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་ནས་མློ་ཊ་ལྔ་མཉམ་དུ་རྒྱུག་ཆློག་པར་

བས་འདུག་ལ་བུ།  

བསྐྱེད་བ། རང་རྒྱུས་སྐྱེད་པར་བ་བའི་འབས་བུ།  

བསྐྱེད་རློགས། བསྐྱེད་རིམས་དང་། རློགས་རིམ་གི་བསྡུས་ཚིག །གསང་སགས་ཀི་ཆློས་ལ་རྒྱུད་

སེ་བཞི་ཡློད་པའི་ནང་གི་བ་མེད་རྒྱུད་ཀི་ལམ་བསྐྱེད་རིམ་དང་། རློགས་རིམ་གཉིས་ཡློད། 

བསྐྱེད་རིམ་ནི་སྐུ་གསུམ་ལམ་འཁེར་དང་ལན་པའི་སློ་ནས་རང་ལུས་ལྷ་སྐུར་བསློམས་པའི་ང་

རྒྱལ་དང་གསལ་སྣང་བརན་པློར་འཆར་བ་ཞིག་ཡིན། རློགས་རིམ་ནི་བསྐྱེད་རིམ་སློན་དུ་སློང་

བའི་གང་ཟག་གིས་རང་རང་གི་ལུས་ཀི་གནས་ལྔར་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་སློམས་པ་ལས་རླུང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་ཏེ་དགའ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་བའི་ཐབས་ཁད་པར་

ཅན་ཞིག་ཡིན། ཞིབ་ཕ་གསང་སགས་བ་མེད་ཀི་གཞུང་རྣམས་སུ་གསལ།  

བསྐྱེད་རློགས་ཀི་རྣལ་འབློར། བསྐྱེད་རིམ་གི་ལམ་དང་རློགས་རིམ་གི་ལམ་གཉིས།  

བསྐྱེད་རིམ། སྐྱེ་གནས་རྣམ་བཞིའི་བག་ཆགས་སྦློང་བེད་ཀི་ཐ་མལ་གི་སྣང་གག་རིག་གསུམ་ཏེ་ལྷ་

སགས་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་སློམ་པའི་རྣལ་འབློར།  

བསྐྱེད་རིམ་སྐབས་འཆད་བའི་དློན་དྲུག །གསང་སགས་ལ་རྒྱུད་སེ་བཞི་ཡློད་པའི་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་

མ་གཏློགས་རྒྱུད་སེ་གཞན་གསུམ་ལ་བསྐྱེད་རིམ་མེད་ཅིང་། བ་མེད་རྒྱུད་ཀི་ཡི་དམ་གང་ཞིག་

གི་བསྐྱེད་རིམ་ཡིན་ཀང་དེ་བསློམ་པའི་སློན་དུ་བ་སློབ་གཉིས་ཀས་འཆད་ཉན་ངེས་པར་དུ་བ་

དགློས་པའི་དློན་གནད་གཙོ་བློ་དྲུག་ཡློད། ༡ བསྐྱེད་རིམ་སློ་སློའི་སྦང་གཞི་གང་ཡིན་པ། ༢ 

རློགས་རིམ་གང་ཞིག་གི་སྨིན་བེད་དུ་འགློ་བ། ༣ མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་གང་ཡིན་པ། ༤ 

བསྐྱེད་རིམ་དེ་དང་དེ་བསློམ་པའི་དགློས་པ་གང་ཡིན་པ། ༥བསྐྱེད་རིམ་གི་ངློ་བློ་གང་ཡིན་པ། 

༦ སྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕིན་པའི་ཚད་གང་ཡིན་པ་བཅས་ངེས་པར་ཤེས་དགློས་པའི་གནད་དློན་

གི་གཙོ་བློ་དྲུག་ཡིན། ཞིབ་པར་ཡི་དམ་སློ་སློའི་བསྐྱེད་རིམ་གི་ཁིད་ཡིག་རྒྱས་པ་རྣམས་ལ་

གཟིགས་ན་གསལ།  

བསྐྱེད་རིམ་གི་དགའ་བ་བཞི། ལྷ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦློར་བསློམ་པ་དགའ་བ། དངློས་སམ་ཡེ་ཤེས་ཀི་

ཕག་རྒྱ་ལ་སྙློམས་འཇུག་བེད་པ་མཆློག་དགའ། དེས་རྣམ་རློག་ཕ་བ་ཙམ་དུ་འགྱུར་ཏེ་དམིགས་

པས་སྤློ་བསྡུ་བེད་པ་མཆློག་དགའ། སྟློང་པས་རྒྱས་ཐེབས་པ་ལྷན་སྐྱེས་དགའ་བ།  

བསྐྱེད་རིམ་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི། གསང་སགས་བ་མེད་རྒྱུད་ཀི་ཡི་དམ་སློ་སློའི་བསྐྱེད་

རིམ་གི་ཆིངས་བེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཡློད་པའི་ནང་ནས་གསང་འདུས་པ་ལ་མཚོན་ན་བསྙེན་

སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་སྟེ། ༡ བསྙེན་པ། ༢ ཉེར་སྒྲུབ། ༣ སྒྲུབ་པ། ༤ སྒྲུབ་ཆེན་བཅས་ཡིན །  

བསྐྱེད་རིམ་གི་དཔྱད་པའི་གནས་དྲུག །༡ བསྐྱེད་རིམ་སློ་སློའི་སྦང་གཞི། ༢ མཐར་ཐུག་གི་འབས་

བུ། ༣ རློགས་རིམ་གང་གི་སྨིན་བེད་འགྱུར་བ། ༤ དགློས་པ་གང་ཞིག །༥དངློས་པློ་གང་ཡིན། 

༦ མཐར་ཕིན་པའི་དློན་གང་ཡིན་པའློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསྐྱེད་རིམ་གི་དབེ་བ་བཅུ་གཅིག །༡ སྦློར་བ། ༢ དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག །༣ ལས་ཀི་རྒྱལ་

མཆློག །༤བསྙེན་པ། ༥ཉེར་སྒྲུབ། ༦ སྒྲུབ་པ། ༧སྒྲུབ་ཆེན། ༨རྣལ་འབློར། ༩ རེས་སུ་རྣལ་

འབློར། ༡༠ ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབློར། ༡༡ རྣལ་འབློར་ཆེན་པློའ ློ ། དེ་རྣམས་ཡི་དམ་གསང་བདེ་

འཇིགས་གསུམ་སློ་སློའི་མངློན་རློགས་དང་སྦློར་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཡློད།  

བསྐྱེད་རིམ་སློམ་པའི་གནས་སྐབས་བཞི། ༡ ལས་དང་པློ་བ། ༢ ཡེ་ཤེས་ཅུང་ཟད་བབས་པ། ༣ ཡེ་

ཤེས་ཅུང་ཟད་དབང་བ། ༤ ཡེ་ཤེས་ལ་ཡང་དག་པར་དབང་ཐློབ་པ་བཅས་ཡིན་ནློ། །

བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕིན་པ། བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕིན་པ་ལ་ནང་གསེས་དབེ་བ་ཕེ་ན་གཉིས། ༡ བསྐྱེད་

རིམ་རགས་པ་མཐར་ཕིན་པ་དང་། ༢ བསྐྱེད་རིམ་ཕ་མློ་མཐར་ཕིན་པ་གཉིས་ཡློད། བསྐྱེད་རིམ་

རགས་པ་མཐར་ཕིན་པ་ནི་རགས་པའི་རེན་དང་བརེན་པ་རྣམས་གསལ་བཏབ་པའི་ཚེ་དེའི་ཆ་

ཐམས་ཅད་མ་འདྲེས་པར་གསལ་སིང་ངེ་ཤར་ཞིང་། བིང་རྒློད་གཉིས་ཀི་སྐྱློན་དང་བལ་བར་

ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་དྲུག་ཆ་འཁློལ་ཐུབ་པ་ནི་བསྐྱེད་རིམ་རགས་པ་བརན་པའི་ཚད་ཡིན་པ་

དང་། དེ་ལ་བུའི་སློ་ནས་ལློ་དང་ཟླ་བ་སློགས་རང་ཉིད་ཇི་ཙམ་འདློད་ཀི་བར་འཇློག་ཐུག་པ་ནི་

བསྐྱེད་རིམ་རགས་པ་མཐར་ཕིན་པའི་ཚད་ཡིན། བསྐྱེད་རིམ་ཕ་མློ་མཐར་ཕིན་པའི་ཚད་ནི་

རགས་པའི་རེན་དང་བརེན་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཐིག་ལེ་ཡུངས་འབྲུ་ཙམ་གི་ནང་དུ་རེན་དང་

བརེན་པའི་ཚད་པ་ཆ་ཚང་བར་འཆར་ཞིང་བིང་རྒློད་གཉིས་ཀི་སྐྱློན་དང་བལ་བར་ཉིན་ཞག་

གཅིག་གི་དྲུག་ཆ་འཁློལ་ཐུབ་པ་ནི་བསྐྱེད་རིམ་ཕ་མློ་བརན་པའི་ཚད་ཡིན་པ་དང་། དེ་ལ་བུའི་

སློ་ནས་ལློ་དང་ཟླ་བ་སློགས་རང་ཉིད་ཇི་ཙམ་འདློད་ཀི་བར་དུ་འཇློག་ཐུབ་པ་ནི་བསྐྱེད་རིམ་ཕ་

མློ་མཐར་ཕིན་པའི་ཚད་ཡིན།  

བསྐྱེད་རིམ་ཕ་རགས། བསྐྱེད་རིམ་ཕ་མློ་དང་རགས་པའི་ཚིག་སྡུད་ཡིན། བསྐྱེད་རིམ་ཕ་མློ་ནི། 

ལས་དང་པློ་བ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཅུང་ཟད་བབས་པའི་སྐབས་སུ་བིང་རྒློད་གཉིས་ཀི་ངར་གཅློག་

པའི་ཆེད་དུ་བསློམས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ལ་ཅུང་ཟད་དབང་བའི་སྐབས་སུ་ཞི་གནས་བསྒྲུབ་པའི་

ཆེད་དུ་བསློམས་པ་གཉིས་ཡློད། ཞིབ་པར་བསྐྱེད་རིམ་གི་ཁིད་ཡིག་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་གསལ་

བས་དེར་གཟིགས།  
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཀ ༽

བསྐྱེད་རིམ་ཕ་མློ། ལྷའི་ཕག་མཚན་ལ་དམིགས་པ་སྟེ། རྡློ་རེ་ཕ་མློའི་ཏིང་འཛིན་སློམ་པ།  

བསྐྱེད་རིམ་རགས་པ། ལྷའི་ཞལ་ཕག་གི་རྣམ་པ་རགས་ཙམ་སློམ་པ།  

བསྐྱེད་བསིང་བའི་ཆློ་ག །ཁིམ་ཚང་འབློར་པ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀིས་བུ་ཕྲུག་སྐྱེས་རེས་མ་མ་བརྒྱད་ལ་

གཏད་ནས་གསློ་སྐྱློང་བ་སློལ་ཡློད་པ་སྟེ། པང་ན་འཚོ་པའི་མ་མ་གཉིས། ནུ་མ་ནུ་པའི་མ་མ་

གཉིས། དྲི་མ་ཕི་བའི་མ་མ་གཉིས། རེ་བའི་མ་མ་གཉིས་བཅས་ཡིན།  

བསྐྱེད་བསིངས། བསྐྱེད་ཅིང་བསིངས་པ་སྟེ། སྐྱེ་ཞིང་འཕེལ་བར་བས་པའི་དློན།  

བསྐྱློག་པ། སྐྱློག་པའི་མ་འློངས་པ།  

བསྐྱློད་པ་ཡང་ངམ། གློང་རིམ་ལ་གུས་ཞབས་ཀི་སློ་ནས་འཚམས་འདྲི་ཞུ་བའི་བརྡ་ཚིག་རིང་པ་སྟེ། 

སྐུ་ཁམས་བདེ་པློ་ཡིན་ནམ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན།  

བསྐྱློགས་པ། སྐྱློག་པའི་འདས་པ།  

བསྐྱློད་པ། སྐྱློད་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། བ་རྒྱལ་རྒློད་པློ་མཁའ་ལ་བསྐྱློད་སློང་།  

བསྐྱློན། ① གློང་དུ་བཀག་པའི་དློན། ཕྲུ་གུ་ར་ལ་བསྐྱློན། ② བསྟློད་བསགས་གཏློང་ནས་མགློ་བསྐློར་

གཏློང་བའི་དློན། གློ་ལུ་མར་བསྐྱློན། ངས་ཕྲུ་གུ་དེ་ལ་གློ་ལུ་མ་བསྐྱློན་ནས་མངགས་ཡློད། ཁློ་

དགའ་ནས་ཕིན་སློང་ལ་བུ། ③ ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད་དུ་བ་བ་གང་ཞིག་བེད་པའི་ཞེ་སའི་

ཚིག །ཞལ་ངློར་ཁྲུས་བསྐྱློན་པ། སྐུ་རེད་ངང་དུ་མེ་མདའ་བསྐྱློན་པ།  

བསྐྱློན་པ། བསྐྱློན་པའི་མིང་རྐྱང་།  

བསྐྱློར་བ། རློགས་བེད་པ་དང་མི་འཆློར་བར་འཛིན་པའི་དློན་དུ་འཇུག་པའི་སྐྱློར་བའི་འདས་པ་

མ་འློངས་པ།  

བསྐྱློས་པ། [རིང]① འཁྲུག་ལློང་བས་པ། ② སྐྱློས་པ་དང་གཅིག །

བསྐྲད། [བ་བེད་ཐ་དད་པ]བསྐྲད། སྐྲློད། རྒྱང་རིང་དུ་ཕུད་པའི་དློན། མི་ངན་ཡུལ་ནས་བསྐྲད་དགློས། 

གདློན་བགེགས་རྣམས་སགས་ཀིས་མཐར་བསྐྲད་བས་ནས་ནད་པ་ལ་བིན་བརླབ་བ་དགློ །

བསྐྲད་པ། བསྐྲད་པའི་མིང་རྐྱང་།  

བསྐྲིན། གློད་ལ་བསྐྲིན་པ་སྟེ། གློད་ཀི་ནང་དུ་ཚུད་པའི་དློན་དུ་སྣང་།  
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བསྐྲིས། གློད་པ་བསྐྲིས་པ་སྟེ། གློད་ལ་བསྐྲིན་པ་དང་དློན་གཅིག །

བསྐྲུ། [བ་བེད་ཐ་དད་པ]བསྐྲུས། བསྐྲུ། སྐྲུ། སློང་མློའི་དློན་ཏེ། བཟའ་བཏུང་མེད་ན་བསྐྲུ་དགློས། 

བསྐྲུས་ནས་ཕྱུག་པློར་ཆགས་རབ་མེད།  

བསྐྲུ་བ། སྐྲུ་བའི་མིང་རྐྱང་།  

བསྐྲུ་བ་བཙོང་། ངློ་ཚ་བར་བེད་པའི་བ་བ་བས་པ། ཕློ་བ་བཙོང་དང་། སློ་ལློ་འཕར། རུས་དྲུད། རང་

འདྲེན་སློགས་དློན་གཅིག་ཡིན། 

བསྐྲུན་པ། སློད་ཁང་སློགས་བསྐྲུན་རྒྱུ་དང་བསྐྲུན་ཟིན་པ་སྟེ། བཟློ་རྒྱུ་དང་བཟློས་ཟིན་པ། དཔར་དུ་

བསྐྲུན་པའི་དགེ་བ་འདི་ལ་བརེན་ནས་རང་གཞན་ཚང་མ་ཡང་དག་པའི་ལམ་ལ་འབད་བརློན་

བེད་པར་ཤློག །ཅེས་སྨློན་ལམ་འདེབས་པའི་ཚིག་ཡིན།  

བསྐྲུས་པ། སྐྲུ་བའི་འདས་པ།  

བསྐྲློག །[བ་བེད་ཐ་དད་པ]བསྐྲློགས། བསྐྲློག །སྐྲློག །བ་རློག་བསྐྲློག་དགློས། ར་བསྐྲློགས་ནས་འདྲློག །

བསྐྲློག་པ། སྐྲློག་པའི་མིང་རྐྱང་།  

བསྐྲློགས་པ། སྐྲློག་པའི་འདས་པ་ལའློ། །

བསྐྲློགས་སྦློང་། མཐུན་པའི་གསློ་སྦློང་ལས་དུས་མ་ངེས་པའི་གསློ་སྦློང་གི་གས་ཤིག་སྟེ། རབ་

གནས་སློགས་བཀྲ་ཤིས་པའི་དུས་དང་། ཆར་དང་ཐན་པ། རྒྱལ་པློ་ངན་པ་སློགས་བཀྲ་མི་ཤིས་

པ་རྣམས་ཤིས་པར་བ་བའི་དུས་སུ་བེད་པའི་གསློ་སྦློང་།  
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ཁ།  ① བློད་ཡིག་གསལ་བེད་གཉིས་པ། སྐྱེ་གནས་མགིན་པ། བེད་པ་མགིན་པ། ནང་གི་རློལ་བ་

མགིན་པ་ཕེ་བ་དང་། ཕིའི་རློལ་བ་སློག་ཆེན། སྒ་མེད། མིང་གཞིའི་མ་ནིང་ཡི་གེ་ཞིག །སྒ་

གདངས་རན་པ། ༡ མིང་སློན་གི་ཆ་ཤས་ཤིག །ཁ་དློག །ཁ་འཐློར་བ། ཁ་སྒྱུར་བ། ༢ རགས་

མཚུངས་འདྲེན་སྐབས་རེས་འཇུག་མ་ནིང་གིས་དྲངས་པའི་མིང་མཐའ་ཞིག །དགུན་ཁ། གཏེར་

ཁ། ༣ འབྲུ་དློན་ལུས་ཀི་དབང་པློ་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། སྐྱེ་འགློའི་ཟས་ཟ་བ་དང་སྨྲ་བའི་སློ། ཁ་

གདངས་ནས་ཟ་མ་ཟ། ཁ་གཅིག་ནས་གཏམ་གཉིས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ངག་འདློན་དང་། 

གཏམ་གི་འབྱུང་གནས། བདུད་རིའི་རེན། མུ་ཁ། སྨྲ་བའི་སློ། སྨྲ་བེད། ཞལ། ཟ་བེད། གསུང་བེད་

བཅས་སློ། །② སྣློད་ཀི་ཁ། ཕློར་བའི་ཁ། བུམ་པའི་ཁ། ཤེལ་དམ་གི་ཁ་གཅློད་པ། ③ མདུན་

ཕློགས། ཁང་པ་ཕན་ཚུན་ཁ་སྤློད་པ། ཁ་ཕློགས། ④ ཉེ་འགམ། མཚོ་ཁ། གཙང་པློའི་ཁ། ⑤ སྟེང་

ཆ། ཁི་ཁ། དཔེ་ཆ་ཅློག་ཙེའི་ཁ་ལ་བཏིང་བ། ⑥ དུས་སྐབས། ཕློགས་ལ་འགློ་ཁ། ལས་ཀ་བེད་

ཁར་བསམ་བློ་གཟབ་གཟབ་གཏློང་དགློས། ⑦ སྐད་ཆ། རྫུན་ཤློད་མཁན་གི་ཁ་ལ་མཉན་རྒྱུ་མེད། 

གློས་བསྡུར་བེད་མི་ཚང་མ་ཁ་མཐུན་པ། ⑧ ཕྱུགས་ཀི་ལློ་ཚད། གཡག་ཁ་རྒན། ར་ཁ་ཆུ། ⑨ 

རས་ཀི་འཇལ་ཚད་ཞེང་དཀྱུས་འདྲ་བ་ཞིག །རས་ཁ་གང་། གློས་ཆེན་ཁ་དློ། །

ཁ་སྐད། ① ཟེར་རྒྱུན། ② ཕལ་སྐད་དང་། ངག་ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་spoken-language identification ཟེར། 



  466  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁ་སྐློང་། ①སྣློན་མ།② ཁ་ཚང་བེད་དམ་གངས་ལློང་བེད། 

ཁ་སྐློང་གི་ཆློས་བཅུ་གསུམ། བསྙེན་རློགས་ཀི་དགེ་འདུན་མངློན་གྱུར་གི་ནང་གསེས། ༡ ཁ་སྐློང་

གི་ཆློས་ལ་ལས་གལ་དུ་མི་འདུག་པར་འགེང་བ་དང་། ༢ ཡུལ་དེ་ཆད་ལས་སློགས་བ་བའི་འློས་

སུ་གྱུར་པ་དང་། ༣ ལུས་དངློས་སུ་མ་འདུས་པར་འདུན་པ་སློགས་ཕུལ་བ་དང་། ༤ བསྙེན་

པར་མ་རློགས་པ་དང་། ༥སློམ་པ་ཉམས་པ་དང་།༦ མཚམས་མེད་བས་པ་དང་། ༧ སྟློན་པའི་

བསྟན་པ་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་པའི་སིག་ལ་ཅན་དང་། ༨ སློ་མགུ་ལ་སློགས་པ་དམན་པའི་ས་ན་

གནས་པ་དང་། ༩ ཆློས་ཕློགས་པ་ལས་ལ་བ་ཐ་དད་པའི་ཆློས་མིན་ལ་ཕློགས་པ་དང་། ༡༠ 

བསློམ་བ་ཉེས་བས་ཡན་ཆད་ཀིས་གློས་པའི་འཁྲུལ་བཅས་མ་ཡིན་པ་སྟེ་གཞིའི་སྐབས་ནས་

འབྱུང་བ་བཅུ་དང་། ༡༡ མཚམས་གཞན་དང་། ༡༢མཚན་གཞན་དང་། ༡༣ དཀློན་མཆློག་

གཞན་འཛིན་པ་མ་ཡིན་པ་སྟེ་ཞུ་བའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་གསུམ་བཅས་བཅུ་གསུམ་མློ། 

ཁ་སྐློང་དཔེ་རྣམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་fill pattern ཟེར། 

ཁ་སྐློང་སྦིན་སེག །ཆློ་ག་ལྷག་ཆད་ཀི་ཉམས་པ་སྐློང་བའམ་གསློ་བའི་ཕིར་ཡི་དམ་གང་རུང་གི་སློ་ནས་

བླུག་པའི་སྦིན་སེག་ཆློ་གའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་ལ། ཁ་སྐློང་བླུག་པའི་ལས་སྦློར་གི་སྦིན་སེག

ཁ་སྐློང་དགེ་འདུན། བསྒྲུབ་བ་བསྙེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་ཞུ་མཁན་ལློ་ཚད་ལློན་པ་རྣམས་སློམ་པ་ཞུ་

སྐབས་ལས་ཀི་ཁ་སྐློང་དུ་ཕེབས་མཁན་དགེ་སློང་ལྔ་ལས་མི་ཉུང་བ་འཚོགས་དགློས་ཤིང་། དེ་

རྣམས་ཚང་དགློས་པའི་ཆློས་བཅློ་ལྔ་ནི། ༡ སྤློད་ལམ་འགེང་ནས་བཞུགས་པ་མ་ཡིན་པ། ༢ 

གང་ལ་བ་བའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པ། ༣ འདུན་པ་ཕུལ་བ་མ་ཡིན་པ། ༤ ཕམ་པ་བྱུང་སྟེ་བསབ་པ་

ཉམས་པ་མ་ཡིན་པ། ༥བསྙེན་པར་མ་རློགས་པ་མ་ཡིན་པ། ༦ མཚམས་མེད་ལྔ་གང་རུང་བས་

པ་མ་ཡིན་པ། ༧ སིག་ལ་ཅན་མ་ཡིན་པ། ༨ས་གཞན་ན་གནས་པ་མ་ཡིན་པ། ༩ ཐ་དད་དུ་

གནས་པ་མ་ཡིན་པ། ༡༠ བསབ་པ་འཁྲུལ་བ་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་པ་བཅསའདུལ་བ་ལུང་གཞི་

ནས་གསུངས་པ་བཅུ་དང་། ༡༡ མཚམས་གཞན་ན་གནས་པ་མ་ཡིན་པ། ༡༢ མཚན་མི་མཐུན་

པ་མ་ཡིན་པ། ༡༣ དཀློན་མཆློག་གཞན་མ་ཡིན་པ་བཅས་ལུང་ཞུ་བ་ནས་གསུངས་པ་གསུམ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

༡༤ ལུས་ཐ་མལ་དུ་གནས་པ། ༡༥ཐ་སྙད་གསུམ་དང་ལན་པ། སྨྲ་ཤེས་པ། དློན་གློ་བ། ཤེས་

པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ། གཉིས་ནི་མདློར་བསྡུས་སྦར་བ་བཅས་བཅློ་ལྔ་ཡློད། 

ཁ་སྐློང་དུ་འློས་པ། མི་གང་ཞིག །དཔུང་སེ་ཞིག་གི་ནང་དུ་གསར་བསྣན་འློས་པའི་དློན། ཁ་སྐློང་དགེ་

འདུན་ཞེས་པར་གསལ། 

 ཁ་སྐློམ། ཁའི་ནང་གི་རླན་སྐམ་པའི་གདུང་བ། ཁ་སྐློམ་པའི་མི་ལ་ཆུའང་ཞིམ། 

ཁ་ཀློག །ཁའམ་མཆུ་ཏློ་འཁློག་པློ། 

ཁ་ཀྲའི་ཡུལ། མློན་ཡུལ་གི་མིང་ཞིག་སྟེ། འབེ་ལློ་ཙཱ་ཚེ་དབང་ཀུན་ཁབ་ཀིས་མཛད་པའི་ཡི་གེའི་

དག་བེད་བློ་གསར་དགའ་སྟློན་ལས། ཁ་ཀྲ་ཞེས་མློན་ཡུལ་གི་མིང་ཡིན་པས་དེ་ལ་ཁ་བཀྲ་ཞེས་

བིས་པ་དང་། ཨ་ལ་ཤ་ཞེས་སློག་པློའི་ཡུལ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་པས་དེ་ལ་ཨ་ལག་ཤ་ཞེས་བིས་

པ་ནི་ནློར་པའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཁ་ཀློ། ཀློ་ཡུལ་གི་སྟློད་ཆར་སློད་པའི་ཀློ་པ། 

ཁ་རྐྱང་། རས་རྐྱང་གིས་དྲུབ་པའི་གློས་ཀི་མིང་ཡིན། 

ཁ་སྐྱུར་བ། རློ་མློང་ཚུལ། ཁམ་བུ་ཟློས་རྐྱེན་ཁ་སྐྱུར་བ། 

ཁ་སྐྱེངས། ངློ་ཚ་བ། རློད་ལན་འདེབས་མ་ནུས་པར་ཁ་སྐྱེངས་པ། 

ཁ་སྐྱེལ། གཞན་དང་མཆུ་སྦློར་བའམ། འློ་བེད་པ། 

ཁ་སྐྱློགས། ར་སབ་ཀི་ལྕགས་ལྷུ་གཡས་གཡློན་དུ་འདློགས་པའི་ཐག་པ་རའི་ཁ་ལློ་བསྒྱུར་བེད་ཀི་

ཐག་པ་ལ་ཟེར། 

ཁ་སྐྱློང་། གཞན་ལ་མགློ་ཐློན་ཐབས་ཀི་རློགས་ཟླ་བེད་པའམ་འཚོ་སྐྱློང་བེད་པ། 

ཁ་སྐྱློན། ཚིག་ངན་ནམ། དམའ་འབེབས། 

ཁ་སྐྱློམ། མཉམ་དུ་ཡློད་པའི་མི་གང་ཞིག་མགློ་བསྐློར་ནས་ལམ་གཞན་ཞིག་ཏུ་བཏང་སྟེ་རང་ཉིད་དེ་

ལས་གཞན་པའི་ལམ་ཞིག་བརྒྱུད་དེ་ཕིན་པ་ལ་ཟེར། ངས་ཁློ་ཁ་སྐྱློམ་པ་ཡིན། ངས་ཁློ་ཁ་སྐྱློམ་

བཞག་ཡློད་ཅེས་ཟེར། 

ཁ་དཀར། ① གསལ་པློ་སྟེ། ཉི་མ་ཁ་དཀར་ངློ་དཀར་དང་། ཁ་དཀར་རྐྱང་སློགས། ② དློན་དངློས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གང་ཞིག །རེན་འབེལ་དང་མཐུན་ལམ་ལེགས་པློ་ཅན་གི་དློན་སྟེ། ཁང་པ་འདི་ང་ལ་ཁ་དཀར་

ཞིག་ཡིན་ཏེ་ང་ཁང་པ་འདིའི་ནང་སློས་ནས་བཟུང་ལམ་འགློ་ཡག་པློ་བྱུང་། དངུལ་ཁུག་འདི་ཁ་

དཀར་ཞིག་ཡིན་ཏེ་དངུལ་ཁུག་འདི་བེད་སྤློད་ནས་བཟུང་དངུལ་མང་པློ་ཐློབ་བྱུང་། ཁློ་ང་ལ་མི་

ཁ་དཀར་ཞིག་ཡིན་ཏེ་ཁློས་ང་ལ་རློགས་པ་བས་ནས་བཟུང་ངས་བ་བ་གང་བས་ལེགས་ལམ་

དུ་ཕིན་སློང་ལ་བུའློ། །

ཁ་དཀར་ཁློག་ནག །སྐད་ཆ་འཇམ་ལ་བསམ་པ་ངན་པ། 

ཁ་དཀར་རྐྱང་ཆུང་། རྐྱང་གི་མིང་། རི་དྭགས་རྐྱང་གི་ཁ་འགམ་གི་སྤུ་ཁ་དཀར་པློ་ཡློད་པས་ན་ཁ་

དཀར་རྐྱང་ཆུང་ཞེས་ཟེར། 

ཁ་དཀར་གཏིང་ནག །ཁ་དཀར་ཁློག་ནག་དང་དློན་གཅིག

ཁ་དཀར་པློ། ① སྐད་ཆ་བཀྲ་ཤིས་པ། ② མདློག་དཀར་རྐྱང་། 

ཁ་བཀག་པ། ① སྐད་ཆ་ཤློད་དུ་མ་བཅུག་པ། གཡློ་ཐབས་ཀིས་མིའི་ཁ་བཀག་པ། ② བུག་སློ་

བཀག་པ། བུམ་པའི་ཁ་བཀག་པ། ③ འགློར་མ་བཅུག་པ། ར་ཁ་བཀག་པ། 

ཁ་བཀུག །① གློས་ཀི་མཐའ་ནང་དུ་བཀུག་པའི་ཚེམས་སྲུབ། ② ར་རྒློད་པློ་སབ་ཁ་འཐེན་ཀང་མི་

ཉན་པར་ཁ་འཁུར་བརྒྱབ་པ། ར་དྲེལ་སློགས་ཁ་བཀུག་བརྒྱབ་པ། 

ཁ་བསྐློར་བ། ① མི་རེ་རེ་བས་ནས་དྲིས་ཏེ་གློས་བསྡུར་བེད་པ། ཕློགས་སློ་སློར་ཁ་བསྐློར་ནས་

གློས་བསྡུར་བ། ② ཁ་ལློ་བསྒྱུར་བ། ར་ཁ་བསྐློར་བ། ③ མགློ་བསྐློར་ནས་བསྐྱུར་བ། ཁི་རྐུན་

གཞན་ཡུལ་དུ་ཁ་བསྐློར་བ། 

ཁ་དཀྲི། ཁ་དཀྲི་བཞག་པ་སྟེ། ཁག་གཡློགས་བས་པའི་དློན། 

ཁ་བཀིག །མིང་ཚིག་སྟེ་སྒེ་སློགས་ཁ་བསམ་བེད་སྐུད་པ་ལ་ཟེར། 

ཁ་དཀྲིས། སྐེ་ལ་དཀྲི་བའི་རས་སམ་ཁ་དཀྲི་བེད། 

ཁ་བཀྲམ། སེ་ཚན་དུ་བགློས་པ། ཕྱུགས་ཁྱུ་ཁ་བཀྲམ་ནས་འཚོས་པ། 

ཁ་བཀྲལ། ལློགས་སུ་ཕེ་བ། དངློས་རིགས་སེ་ཚན་རིས་མི་མཐུན་པ་རྣམས་སློ་སློར་ཁ་བཀྲལ་

ཏེ་བཞག་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁ་བསྐྱློགས་པ། ① ཁ་ཕར་གཅུས་ཚུར་གཅུས་བས་པ། ར་ཁ་ཕར་ཕློགས་སུ་བསྐྱློགས་པ། ② གློས་

ཁ་བསྒྱུར་བ། གློས་ཁ་ལློག་པར་བསྐྱློགས་པ། 

ཁ་ཁ། ① ཁ་ཁ་སློ་སློ་དང་དློན་གཅིག །ར་དང་ལུག་གཉིས་རིགས་ཁ་ཁ་རེད། ངེད་གཉིས་ལས་ཀ་

གཅིག་པ་མ་རེད་ཁ་ཁ་རེད། ② ཁ་རློག་སློད་དང་དློན་གཅིག །ཅང་མི་སྨྲ་བ། སྐད་ཆ་མ་ཤློད་

ཁ་ཁར་སློད་ཅིག

ཁ་ཁ་སློ་སློ། ཁ་ཁ་དང་དློན་གཅིག །དཔེར་ན་ལ་ཁ་ཁ་ལུང་པ་སློ་སློ། །ང་ཚོ་ལ་བ་ཁ་ཁ་སློ་སློ་རེད་

ལར་བུ། ཕན་ཚུན་འབེལ་བ་མེད་པ། བཟློ་ཞིང་ཚོང་གསུམ་ཁ་ཁ་སློ་སློ་མིན་པར་ཕན་ཚུན་

འབེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡློད། 

ཁ་ཁར། ① སློ་སློར་དབེ་བའི་དློན། བཟའ་མི་མ་མཐུན་ཁ་ཁར་བཟློས་ན་ལེགས། བཟང་ངན་ཁ་ཁར་

དབེ་བ་ཕེས། ② གཞན་གིས་མ་ཚོར་བ་བེད་པ། འུ་སྒ་མ་རྒྱགས་ཁ་ཁར་སློད། 

ཁ་ཁར་བཞུགས་པ། ① ཅང་མི་སྨྲ་བར་གནས་པ། ② ལློགས་སུ་རང་གར་སློད་པ། 

ཁ་ཁུ། [ཡུལ]སྐད་ཆའི་སྒློས། ད་ནང་ང་ལ་ཁ་ཁུ་མེད་པར་ཁློ་རང་ཕིན་འདུག །ཕིར་ནམ་ཡློང་ཡང་

ཁ་ཁུ་མི་འདུག

ཁ་ཁུ་སིམ་པློ། ① དབེན་པའམ་འདུ་འཛི་ཟིང་ལློང་མེད་པ། ② སྐད་ཆ་ཉུང་ཉུང་། 

ཁ་ཁེངས། སློ་ཚང་བར་བརེས་ཟིན་པའི་ཕྱུགས་ཀི་ལློ་མིང་། སྣློད་ཁ་གློང་བ། 

ཁ་ཁེབས། ① སྟེང་ནས་འགེབས་བེད། ② [ཡུལ]དགུན་གང་བའི་དུས་སུ་མི་རྣམས་ཀིས་ཁ་ལ་

ཁེབས་རྒྱག་ཡློད། 

ཁ་ཁློག་མེད་པ། སེམས་ལ་བསམས་པ་དང་ཁ་ནས་བཤད་པ་གཅིག་མཐུན། 

ཁ་ཁྱུད། སྣློད་སློགས་ཀི་ཁའི་མུ་ཁྱུད་དེ་ཁ་སློར་རམ་ཁའི་ཁློར་ཡུག

ཁ་ཁེར། ① ཁག་འདློགས། བཙན་དབང་ཁ་ཁེར་གིས་གཞན་ལ་བརས་བཅློས་བེད་པ། གཞུང་དློན་

ཁ་ཁེར་གིས་སེར་དློན་སྒྲུབ་པ། ② མཐའ་དང་མུ་ཁ། ཅློག་ཙེ་འདིའི་ཁ་ཁེར་ལ་རི་མློ་ཡློད། ③ 

སྟེགས་བུ། 

ཁ་ཁམ། རྫུན་ཚིག་ཤློད་མཁས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁ་ཁལ། ཁ་ནས་བཤད་དགློས་པའི་ཁལ་ཏེ་མ་ལབ་ན་མི་ཆློག་པའི་གཏམ། 

ཁ་ཁིམས། གཞན་ལ་བཤད་མི་ཆློག་པའི་ཁིམས། ཁ་ཁིམས་བསམས་པ། 

ཁ་མཁས་ཁློག་སྟློང་། ཁ་ནས་ཤློད་མཁས་ཀང་དློན་གི་བློ་ཐབས་མེད་པ། མི་དེས་སྐད་ཆ་བཤད་ན་

ཁ་མཁས་ཁློག་སྟློང་ཡིན་པས་བློ་གཏློང་མི་འློས། 

ཁ་ཁིམས་བསམས་པ། དློན་ཅི་རིགས་ཤིག་མི་གཞན་སུ་ལའང་བཤད་མི་ཆློག་པར་གསང་བ་བ་

དགློས་པའི་བཀའ་རྒྱ། 

ཁ་མཁས་འདྲ་ཆགས། དློན་དམ་མིན་པའི་གཏམ། 

ཁ་མཁས་པློ། གཞན་གི་ཡིད་ལ་འབབ་པའི་གཏམ་ཤློད་མཁས་པློ། 

ཁ་འཁུར་ངན་ཤེད། བཙན་པློ་ཁ་འཁེར་གི་ངན་ཤུགས། ཆེ་བཙན་ཁ་འཁུར་ངན་ཤེད་ཉག་རྐྱང་བེད་པ། 

ཁ་འཁློར་བ། ① བྱུང་སློང་ངམ་སྐློར་བ་འཁློར་བ། འགློ་སློང་ཁ་མི་འཁློར་བ། ཟ་འབྲུ་ཁ་འཁློར་བ། ② 

བློ་ཁ་གཏད་ཕློགས་ཚུར་འཁློར་བ། ③ ཁ་འཁློར་མ་དང་དློན་གཅིག

ཁ་འཁློར་མ། མནའ་མ་གློ་ལློག་པ། 

ཁ་འཁློལ་བ། ཟས་ཟ་འདློད་ཀིས་ཁ་འཁློལ་བ། 

ཁ་འཁག །[ཨ་མདློ]ཁ་གགས་རྒྱུར་དགའ་པློ་མེད་པའི་དློན། 

ཁ་འཁགས་ངློ་འཁགས། མི་སྙན་པའི་གཏམ་དང་མི་སྡུག་པའི་རྣམ་པ། ཁློ་མ་དགའ་ནས་ཁ་འཁགས་

ངློ་འཁགས་ཀི་རྣམ་པ་བསྟན་འདུག

ཁ་འཁར། དར་གློས་གང་ཡིན་ཡང་གྲུ་བཞི་ངློས་སྙློམས་གཅིག་ལ་ཁ་གང་ཞེས་བརློད་སློལ་ཡློད་པ་

དེ་ཡིན། 

ཁ་འཁེར། ཁ་ཁེར་དང་གཅིག །

ཁ་གང་། ① དཀྱུས་ཞེང་མཉམ་པའི་གྲུ་བཞི། རས་ཁ་གང་། གློས་ཆེན་ཁ་གང་། ② དངུལ་སྐར་མ་

ཕེད་གསུམ། ③ ཟས་ཁམ་གང་། ④ ནློར་ལུག་སློགས་མདུན་སློ་བརྒྱད་པློ་བརེས་ཟིན་པ། 

ཁ་གང་བ། ① བཅུད་ཀིས་སྣློད་གང་བ། ② ཁ་ཚང་བའམ། གངས་ཀ་ཚང་བ། 

ཁ་གང་མ། ① དཀྱུས་ཞེང་མཉམ་པའི་གྲུ་བཞི་མ། ② ཁ་གདན་གྲུ་བཞི། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁ་གནྡྲའི། རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕློགས་ཀི་ཡུལ་ཆེན་པློ་ཞིག་གི་མིང་། 

ཁ་རྒན་པློ།ཕྱུགས་རིགས་ན་སློ་མཐློ་བ། ར་དྲེལ་ཁ་རྒན་པློ། 

ཁ་རྒས་པ། ཁ་རྒན་པློ་དང་གཅིག །

ཁ་རྒློད། ཁ་རྒློད་པློ་དང་གཅིག །

ཁ་རྒློད་གཏིང་རྒློད། ཁ་ཞེ་མཚུངས་པའི་དཔའ་བློ་སྙིང་སྟློབས་ཅན། 

ཁ་རྒློད་པློ། ① ཁ་བདེ་པློའམ་ཀུ་རེ་རེད་མློ་ལབ་ཡ་ལ་དགའ་པློ་ཅན། གཏམ་ཁ་རྒློད་སྟློང་བཤད་

མཁས་མདློག་ཁ། ② གཏམ་གློང་པློའམ་རྩུབ་པློ། 

ཁ་སློ། ① སྐད་ཆ། སྐད་གསང་མཐློ་ཞིང་ཁ་སློ་ཡངས་པློའི་ཐློག་ནས་ཚོགས་གཏམ་བཏང་བ། ② 

བཞིན་རས་སམ་གདློང་། བིས་པ་ཚང་མ་ཁ་སློ་མཛེས་པ་ཤ་སྟག་འདུག

ཁ་སློ་སྐྱེ་འབས་མཚར་པློ། མཆུ་ཏློ་བིམ་པ་ལར་དམར། སློ་གལ་འགིགས་ལ་དུང་སློའི་འློད་དང་ལན། 

ཁ་རྒློབ། ཕློ་རྒློད་མདློག་དང་དཔའ་ཆེ་མདློག་སློགས་མེད་ནའང་ཡློད་མདློག་ལར་སྟློང་གཏམ་བཤད་

རྒྱུ་དགའ་པློའི་དློན། 

ཁ་ག་དཀློན་མཆློག་དར་རྒྱས། བ་བང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་གི་དགེ་བཤེས་མཚན་སྙན་ཆེ་བ་ཞིག་

ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༧༤༢ལློར་ཁ་གའི་དཔློན་རྒྱུད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་

ཤིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་ར་སྤི་ལློ་༡༩༨༦ ལློར་མདློ་སྨད་དུ་ཕེབས་རེས་བ་བང་

དགློན་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་དུ་ལློ་གསུམ་གི་རིང་ཆློས་གྲྭ་འགིམས་ནས་སགས་རམས་པའི་དགེ་

བཤེས་དམ་བཅའ་ཡང་འཇློག་པ་གནང་། དློན་གཉེར་ཅན་གི་སློབ་མ་མང་པློར་འདློད་མློས་དང་

འཚམས་པའི་དཔེ་ཁིད་དང་། སྐབས་མཚམས་ནམ་ཡློད་དུ་སྐུ་མཚམས་བཅད་རྒྱའི་ངང་དུ་

བཞུགས། དགུང་ལློ་ང་བདུན་པ་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༧༩༨ལློར་དུས་འཁློར་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་པློའི་

ཁིར་ཕེབས་ནས་ལློ་ཤས་བར་འཛིན་སྐྱློང་གནང་བའློ། །

ཁ་ག་ཚོ་དྲུག །མདློ་སྨད་བསང་ཆུའི་རྒྱུད་དུ་ལློང་ཚ་ཆེན་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་གཡི་ཚ་ནས་མི་

རྒྱུད་མང་དུ་འཕེལ་བས་ཁ་ག་ཚོ་དྲུག་གི་རྒྱུད་པ་བྱུང་བ་སྟེ། ༡ རང་། ༢ ཁ་ག། ༣ རྒན་རྒྱ། ༤ 

གཙོས། ༥ཙ་ཡུས། ༦ གནམ་ལྷ་བཅས་ཡིན་པརམདློ་སྨད་ཆློས་འབྱུང་གསལ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁ་གྱུར་བ། ཁ་ཚུར་ལློག་པའམ། ཁ་ཚུར་ཕློགས་པ། ཕར་འགློ་བཞིན་དུ་ཚུར་ཁ་གྱུར་བ། 

ཁ་གེས་པ། ① ལློགས་སུ་བེ་བ། མ་སྨད་སློ་སློར་ཁ་གེས་པ། ② སིལ་བུར་འཐློར་བ། སྤང་ཀི་འློང་

བས་ར་ལུག་གི་ཁྱུ་ཚོགས་ཁ་གེས་པ། རྒྱ་ཁ་ཧློར་པ་མཐློང་ནས་བེའུའི་ཁྱུ་ཚོགས་འདྲློགས་ཏེ་

ཁ་གེས་པ། 

ཁ་གློང་པློ། གཏམ་སྨྲ་ཤུགས་ཆེན་པློའམ་ཁ་རློད་བེད་པར་དགའ་བ། 

ཁ་གློན། ནང་གློས་ཀི་ཁ་ལ་གློན་རྒྱུའི་སྟེང་གློས། 

ཁ་གག །① བ་ཚིག །ཡི་གེ་དང་པློའི་ཐློག་ཏུ་སྒ་གདངས་ལྕི་བར་འཇློག་ནས་ཀློག་ན་བ་ཚིག་སྟེ། མི་

ཡིས་ཁ་གག་པ། སྐད་ཆ་བཤད་པ་སློགས་ཀི་དློན། ② མིང་རྐྱང་། ཐད་ཀར་ཀློག་ན་མིང་རྐྱང་

སྟེ། ལྷ་འདྲེ་གཟུགས་མེད་པའི་ཁ་སྐད་ཐློས་པའི་མིང་། ས་ཆ་དེར་ཁ་གག་ཡློད་པ་རེད་། དེས་ན་

ང་ཚོ་ཞེད་ཀི་ཡློད། ལ་བུ། 

ཁ་གག་པ། ① སྐད་ཆ་བཤད་པ། ཚོགས་འདུ་འཚོག་དུས་ས་གདང་སྦུག་གསུམ་མེད་པར་ཁ་གག་

པ། ② གཏམ་ལན་སྟེར་བ། ཕན་ཚུན་ཁ་ཅང་མི་གག་པ། 

ཁ་གག་རེས་མེད་པ། འཁློན་ཞུགས་ནས་ཕན་ཚུན་གདློང་ཐུག་དུས་ཁ་གག་རེས་མི་བེད་པ་བློལ་

ནས་འགློ་བ། མི་དེ་གཉིས་དུས་རྒྱུན་ཁ་གག་རེས་མི་བེད་པའི་དག་ཡ་རེད། 

ཁ་གངས། གངས་ཀ ཐློན་སྐྱེད་ཀི་ཁ་གངས་ལློན་པ། སློབ་གྲྭ་བའི་ཁ་གངས་མ་ཚང་བ། 

ཁ་གམ་པ། ① ལློགས་སུ་གེས་པ། ཚོགས་འདུ་གློལ་ནས་སློ་སློའི་ཁིམ་དུ་ཁ་གམ་པ། ② སིལ་བུར་

འཐློར་བ། ཤིང་ལློ་རླུང་གིས་གཏློར་ནས་ཕློགས་ཕློགས་སུ་ཁ་གམ་པ། 

ཁ་གྲུ། ① ཁའི་གཡས་གཡློན་གི་ཟུར་ཁུག་གཉིས། ② རྒྱ་ཁློན། 

ཁ་གློགས། ① གློ་བུར་དུ་བཟའ་བཏུང་རེད་པའི་སྐལ་བ། ② གནས་སྐབས་ཕན་ཐློག་ཡློད་པ། ཁ་

གློགས་ཆེ་ལ་གཏིང་གློགས་ཆུང་བ། 

ཁ་གལ་བ། གཡལ་སྟློང་རྒྱག་པ། 

ཁ་གིང་། ཁ་ཆེ་དང་གིང་གཉིས་འཁྲུག་པའི་གེ་སར་སྒྲུང་གི་སེ་ཚན་ཞིག

ཁ་རྒྱ། ① འཕེད་ཞེང་ངམ་རྒྱ་ཁློན། ② ཡིག་ཤུབས་སློགས་ཀི་ཁ་དང་ཕི་རློལ་ལ་བཏབ་པའི་རྒྱ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

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 ཟེར། 

ཁ་རྒྱག་སྟེ་སྲུང་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་closed guarh ཟེར། 

ཁ་རྒྱགས་པ། ① གུས་ཚུལ་མེད་པའི་སྐད་ཆ། ② ཧམ་ཤེད་ཆེ་བ། ཁ་རྒྱགས་ཆེན་པློ། 

ཁ་རྒྱགས་སྨྲ། བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚིག་དང་། གཏམ་བཟང་པློ་བརློད་པ། 

ཁ་རྒྱན། ① སྣློད་སྤད་ཀི་ཁའི་རྒྱན་ཆ་སློགས། ② རྩྭ་ཀུ་ཤ་དང་རྨ་བའི་སྒློ་སློགས་ཀིས་བཟློས་པའི་

བུམ་པའི་ཁ་རྒྱན། ③ སྨ་ར། 

ཁ་རྒྱབ་གཉིས་མེད། ཟས་དང་གློས་གཉིས་ཀ་མེད་པ། 

ཁ་རྒྱལ་བ། ① ཁ་གཤགས་སམ་རློད་པ་རྒྱལ་བ། ② ངློ་འཕང་མཐློ་བའམ་མགློ་མཐློ་བ། 

ཁ་རྒྱུ་བློ་རྒྱུ། རློའམ་བློ་བ། ཟས་དེ་ས་ཟློས་པ་བཞིན་ཁ་རྒྱུ་བློ་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག །སྐད་ཆ་དེ་ལ་

ཁ་རྒྱུ་མང་པློ་འདུག

ཁ་རྒྱུ་གཤིན་པློ། ① ངག་འཇམ་པློའམ་མཐུན་པློ། ② ཁ་ལ་ཉན་པློ། 

ཁ་རྒྱུག །གཞན་གི་སྐད་ཆའི་རེས་སུ་འགློ་བ། རང་གི་ལ་བ་མེད་པར་གཞན་གི་ཁ་རྒྱུག་བེད་པ། 

ཁ་རྒྱུགས། ཞིབ་འཇུག་པའི་སློབ་མ་དང་། དེང་དུས་ལས་བེད་པར་ཞུགས་རྒྱུའི་ཡིག་ཚད་བཏང་

ཟིན་པའི་ཡིག་ཚད་ལློན་ཟིན་པའི་སློབ་མའི་ནང་དུ། ཁ་ཐློག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་བཅུག་པ་དང་། 

དྲི་བ་དྲིས་ལན་སློགས་ཀིས་རྒྱུགས་ལེན་རྒྱུའི་རིགས་ཤིག

ཁ་རྒྱུད། ངག་རྒྱུན་ནམ་བཤད་རྒྱུན། ཁ་ལས་རྒྱུད་པ། 

ཁ་རྒྱུན། ① གཏམ་རྒྱུན་ནམ་བཤད་སློལ། ② རྐྱལ་སྣློད་ཀི་ཁ་སྒློག་བེད་ཀི་རྒྱུན་འབུ། 

ཁ་སྒག །དགུན་དུས་ཁ་བ་ཕག་ཡས་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག་སྟེ། ཤིང་ལེབ་གྲུ་བཞི་སྣར་ཅུང་རིང་བ་དཀིལ་

དུ་ཝ་བརློས་པ་དེ་ལ་ཤིང་གི་ཡུ་བ་གབ་སྤས་ཆློག་པ་ཞིག་ཡློད་པ་རེད། 

ཁ་སྒྱུར་དབྱུ་གུ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་joystick ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁ་སྒྱུར་བཤེར་དཔྱད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་manipulation detection ཟེར། 

ཁ་སྒྱུར། འློད་སྣང་བྱུགས་པའི་རིགས་མཐའ་དག་ལ་ཚོས་ཁ་སྒྱུར་བའི་ཚོན་ཏེ། མེ་ཏློག་ཨུཏྤལ་སེར་

པློའི་ཁུ་བ། 

ཁ་སྒྱུར་བ། ① མདློག་སྒྱུར་བ། རས་དཀར་པློ་དམར་པློར་ཁ་སྒྱུར་བ། ཁ་སྒྱུར་དངུལ་ཆས། ② ཁ་

ཕློགས་སྒྱུར་བ། ཤར་ཕློགས་སུ་ཁ་སྒྱུར་བ། ③ ཤློད་སྟངས་སྒྱུར་བ། སྐད་ཆ་ཤློད་སྟངས་ར་བ་

ནས་ཁ་སྒྱུར་བ། 

ཁ་སྒེ། ར་ལ་གཟན་ཆག་སྟེར་སྣློད་ཀི་ཁུག་མ་ཞིག །སྒེ་ཁུག་དེའི་ནང་དུ་སན་མ་དང་། ཡུང་ཚོས་མ། 

ཡུར་པློ་སློགས་བླུག་ནས་རའི་ཁ་ལ་བཀློན་ཏེ་ཟ་བཅུག་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། 

ཁ་སྒློག །རྐྱལ་པའམ་ཁུག་མ་སློགས་ཀི་ཁ་སློམ་བེད། 

ཁ་སྒློབ། ཁ་ཤློབ་བམ་འུད་གཏམ། གནས་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པའི་ཁ་སྒློབ་བཤད་པ། 

ཁ་སྒློམ། འུད་གཏམ། 

ཁ་དགའ་ངློ་དགའ། ① ཞེ་ནས་མི་དགའ་ཡང་དགའ་མདློག་བེད་པ། ② མི་ལ་ཁ་སྙན་ངློ་འཛུམ་བེད་པ།

ཁ་དགའ་ངློ་བསྟློད། ཞེ་ནས་མི་དགའ་ཡང་ཁ་ནས་དགའ་ཚུལ་གིས་བསྟློད་ར་བེད་པ། 

ཁ་དགེ ① སྨློན་ཚིག །ཁློད་ཁ་དགེ་ལམ་ཡག །ཁ་དགེ་བཀྲ་ཤིས་ལ་བུ། ② ཁམས་འཕློད་པའི་དློན། 

བ་མ་ཁ་དགེ གློགས་པློ་ཁ་དགེ་ལ་བུ། 

ཁ་དགེ་མློ། ཁང་པ་འདི་ང་ལ་ཁ་དགེ་མློ་ཞིག་ཡིན་ལ་བུ། 

ཁ་འགགས་པ། ① བུ་ག་ཟུམ་པ། ② སྐད་ཆ་ཤློད་འཕློ་ཆད་པ། 

ཁ་འགལ་ཚིག་འགལ། ས་ཕི་མི་མཚུངས་པའི་སྐད་ཆ། 

ཁ་འགུལ། ① འགམ་འགུལ་ལམ་ཟས་ཟ་བ། ② སྐད་ཆ་ཤློད་པ། དློན་གནད་འདིའི་སྐློར་ཁློང་གིས་

ཁ་འགུལ་ཙམ་ཞིག་ཀང་བས་མ་སློང་། 

ཁ་འགློ །འགློ་པ་དང་དློན་གཅིག

ཁ་འགེབ། ཐལ་བ་དང་ནད་རིགས་སློགས་འགློག་ཆེད་ཁ་ལ་བརྒྱབ་པའི་འགེབ་རས་ཞིག །ཁ་ཡློལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

དང་ཁ་ཤུབས་ཀང་ཟེར། 

ཁ་བསློས་པ། གཞན་ལ་ཁ་ཏ་བས་པའམ་བསབ་བ་བས་པ། 

ཁ་བགིད་པ། [རིང]ཁ་གཏློང་བ། 

ཁ་བགད་མཆེ་གཙིགས། ཁ་གདངས་ཤིང་མཆེ་བ་གཉེར་བ། 

ཁ་བརྒྱ། སྐད་ཆ་མང་པློ། མི་བརྒྱ་ལ་ཁ་བརྒྱ། 

ཁ་བརྒྱད། ① ག་ས་ག་ལའི་དློན་སྟེ། དག་བློའི་དམག་མིས་ཁ་བརྒྱད་ནས་ཚུར་རྒློལ་བྱུང་སྟབས་ང་ཚོས་

ཡ་ལེན་བེད་ཐུབ་མ་སློང་། ལ་བུ། ② གཏམ་གསང་སྐུང་མི་ཤེས་པའི་མི་གང་ཐློས་གཞན་ལ་བཤད་

མཁན་གི་དློན། དཔེར་ན། ཁློ་མི་ཁ་བརྒྱད་ཅིག་རེད། སྐད་ཆ་ཚང་མ་གཞན་ལ་བཤད་ཀི་རེད།

ཁ་བརྒྱད་མེལ་ནེ་དགུ ཁ་བརྒྱད་དང་དློན་གཅིག

ཁ་བརྒྱུད་པ། རང་གིས་དངློས་སུ་མ་བཤད་པར་གཞན་གི་ཁ་བརྒྱུད་དེ་བཤད་པ། 

ཁ་འགྱུར། ས་མའི་སྐད་ཆར་མི་གནས་པ། 

ཁ་འགེད། ར་བ་ལས་ཡན་ལག་འགེད་པ། 

ཁ་འགིག་པ། ① གློས་འཆམས་པའམ། གློས་མཐུན་པ། ② སྣློད་ཀི་ཁ་དང་ཁེབས་འགིག་པ། 

 ③ ནད་ཀིས་ཁ་སློ་འཐམ་པ་སྟེ་ཁ་འགུལ་མི་ཐུབ་པར་གྱུར་པ། 

ཁ་འགིལ། ①གློས་དང་སྣློད་སྤད་ཀི་མཐའ་འགིལ། ② གློས་འཆམས་པ། 

ཁ་འགིལ་ངློས་ལེན། ཕན་ཚུན་ཁ་ཆད་བས་ནས་དཔང་ཚིག་རྫུན་བཟློ་བས་པ། 

ཁ་འགིལ་ཉེས་གསློག །མི་སྣའམ་ཚོགས་པ་དུ་མ་ཁ་འགིལ་བས་ནས་མཉམ་དུ་བསག་པའི་ཉེས་སྤློད།

ཁ་ངན། ཚིག་ངན་པའམ་ཚིག་རྩུབ་མློ། ཁ་ངན་གཏམ་ངན། ཚུར་ཁ་ངན་བརློད་པར་ཕར་ཁ་ངན་སློག་པ། 

ཁ་ངལ། ཁ་ཐང་ཆད་པ། མི་ཉན་པ་ལ་ཤློད་པ་ཁ་ངལ་རློགས་རེད། 

ཁ་ངློ་། །① བད་བཞིན་ནམ་གདློང་། ཁ་ངློར་ལ་བ། ② ཁ་དང་ངློ་། །

ཁ་ངློ་བཀྲུ། གདློང་ཆུ་ལ་བཀྲུ་བའི་དློན། 

ཁ་ངློམས་གློད་འགངས། ལློགས་སྐློམ་ལས་གློལ་བ། རང་ཉིད་ཁ་ངློམས་གློད་འགངས་ཡློང་ཐབས་བ་

རྒྱུ་ལས་གཞན་གི་སྐྱིད་སྡུག་མི་ལ་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁ་ལྔ་པ། [མངློན]སེང་གེ

ཁ་ས་བ། སྐད་ཆ་ཤློད་ས་བ། གློས་འགློ་འདློན་མཁན་ཁ་ས་བ། 

ཁ་སློན། ཁ་སང་སློན་མ། 

ཁ་དངློམ་པ། ང་རྒྱལ་གིས་ཁ་བདེ་ངློམ་སློ་བཤད་པ། ལག་ལེན་མེད་པར་བཏང་བཏང་བྱུང་བྱུང་

གིས་ཁ་དངློམ་པ། 

ཁ་དངར་བ། སྐད་ཆ་འཇམ་འཇམ་སྙན་སྙན་ཤློད་ཚུལ། 

ཁ་མངལ། ལྕེའི་སྟེང་རློ་མི་གསལ་བར་གྱུར་པའི་དློན་ཏེ། བད་ཀན་གི་ནད་རགས་ཤིག

ཁ་ཅིག །ལ་ལའམ་འགའ་ཞིག །ཁློ་ཚོའི་ནང་ནས་ཁ་ཅིག་གིས་ལན་འདེབས་པ་དང་། ཁ་ཅིག་གིས་

ལན་མི་འདེབས་པ། 

ཁ་ཅློལ། གང་བྱུང་མང་བྱུང་ཤློད་པའི་ཁ་ལང་ཤློར་བ། 

ཁ་ལྕིབས། རྡིག་དང་ཁ་ལེབ་བར་ནས་ཕུའམ་དབུགས་ཕིར་མི་གཏློང་བར་འགློག་བེད་ཀི་ཀློ་ལྕིབས་

གློར་གློར་ཁ་ལེབ་ཀི་ནང་དུ་ཡློད། 

ཁ་གཅང་པློ།① སྨྲ་མཁས་པ། ② གཏམ་སྙན་པློ། 

ཁ་གཅིག་ཁློག་གཉིས། ཁ་ཞེ་མི་མཚུངས་པའི་དཔེ། 

ཁ་གཅིག་གག །① བློན་པློ་དབང་ཆ་ཡློད་པའི་མི་ལ་ཁ་གཅིག་གག་བདག་པློ་ཞེས་ཟེར། ② ཀུན་ཁ་

མཐུན་པ། ཚང་མ་ཁ་གཅིག་གག་རེད། 

ཁ་གཅིག་ལྕེ་གཉིས། ཁ་གཅིག་ནས་སྐད་ཆ་མི་མཐུན་པ་གཉིས་སྨྲ་བ། 

ཁ་གཅུ་པ། ① ཁ་ཕློགས་གཞན་དུ་སྐྱློག་པ། ② ཁ་ལློ་སྒྱུར་བ། 

ཁ་གཅུས་སྣ་གཅུས། ཁ་དང་སྣ་གཡས་གཡློན་དུ་གཅུས་པ་སྟེ་གཞན་གི་གཏམ་སློགས་མི་འདློད་

པའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག

ཁ་གཅློད། ① བ་ཚིག །ཀློག་པའི་སྒ་གདངས་ལྕི་བ་ཡི་གེ་དང་པློའི་ཐློག་འཇློག་ན་བ་ཚིག་འབློར་

དང་། མདློང་སློགས་ཀི་མཇལ་ཚད་དེ་འབློར་ཁ་གཅློད། མདློང་ཁ་གཅློད་ལ་བུ། ② སྣློད་ཀི་ཁ་

ལེབ། ཁློག་མའི་ཁ་གཅློད་ཕེ་བ། ཤེལ་དམ་ལ་ཁ་གཅློད་དམ་པློར་རྒྱག་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁ་བཅད། ལྷ་སྐུའམ་མི་སྣ་སློགས་ཀི་ན་བཟའི་མཐའ་དང་བག་རི། ཤིང་ལློ་སློགས་ཀི་མཐའ་ལ་

གསེར་གིས་ཁ་བཅད་རྒྱག་སློལ་མཆིས་ཤིང་། གསེར་རིས་རྒྱག་སྟངས་ཀི་ཐབས་རལ་གས་

ཤིག་ཡིན། 

ཁ་བཅིངས། ① གཞན་ལ་ཁེ་ཁ་མི་ཐློབ་པར་བས་པའི་དློན་སྟེ། དམངས་གཙོའི་སིད་ཇུས་ལག་ལེན་

བས་ན་དཔློན་པློ་རྣམས་ཁ་བཅིངས་ཚར་ལེ་རེད། ② བཅིངས་ཞེས་བསམས་པའི་དློན་ཡིན་

པས། འདིར་ཁ་བཅིངས་པ་ལར་ཁ་བཀག་པའི་དློན་ནློ། །

ཁ་བཅློལ་ངག་བཅློལ། ① ཁ་འཕིན་བཅློལ་བའམ་བཞག་པ། ② ངག་ཐློག་ནས་དློན་བཅློལ་བ། 

ཁ་ཆ། ཁ་འཕིན་ནམ་ངག་ལན། ཁློ་ལ་ཁ་ཆ་ཞིག་བཏང་བ་ཡིན། 

ཁ་ཆག་སྣ་རལ། ག་མ་འགིག་པ་མང་པློ་བྱུང་བའི་དཔེ། ལས་དློན་གང་བེད་ཀི་སློན་དུ་ཐབས་ཇུས་

ལེགས་པར་བཏིང་ན་ཁ་ཆག་སྣ་རལ་གི་འཐུས་ཤློར་ཡློང་མི་སིད། 

ཁ་ཆག་པ།①སྣློད་སྤད་སློགས་ཀི་ཁ་གམས་པ། དཀར་ཡློལ་ཁ་ཆག་ཅེས་པ་ལ་བུ། ② ཉུང་དུ་བི་བ། 

ཁ་ཆད། གཏན་འཁེལ་བའ་ིཐ་ཚིག །ཁ་ཆད་དློན་ལ་གནས་པ། ཁ་ཆད་མེད་པའ་ིམགློ་བཏགས་ཞུས་པ།

ཁ་ཆབ། [རིང] ① ཁ་ཆུ། ② ཆང་ས་པློ། 

ཁ་ཆར། ① ཁ་བ་དང་ཆར་པའི་བསྡུས་མིང་། ② གངས་མ་ཆར། 

ཁ་ཆར་གི་ལྷ་ཁང། མངའ་རིས་ཆློས་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས་མགློན་གི་སས་ལྷ་བ་མ་ཡེ་ཤེས་འློད་ཀིས་སྐུ་

ཚེའི་སྨད་ལ་དཀར་དུང་གི་ཆློས་རེ་འཛམ་གིང་གགས་པ་བ་མར་བསྟེན་ནས་ཆློས་མང་དུ་

གསན་ཅིང་སྐུ་མཚམས་བཞུགས་ཏེ་ཛམ་བ་ལའི་བསྙེན་གྲུབ་གནང་ནས་བཞུགས་ཏེ་ཞག་

བདུན་སློང་བ་ན་གང་ནས་འློངས་ཆ་མེད་པའི་ཨཙརྱ་སྟློབས་ལན་བདུན་འློངས་ནས་དངུལ་

ཁུར་བདུན་ཕུལ་བ་དེས་རྒྱུ་བས་ཏེ་དཀར་དུང་དུ་གསེར་མཁར་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་བཞེངས་

པའི་བཤད་སློལ་ཞིག་ཡློད་འདུག

ཁ་ཆིངས། ཁུག་མ་སློགས་ཀི་ཁ་སློམ་བེད། 

ཁ་ཆུ། ① ཁའི་མཆིལ་མ། ② ཁ་བ་ཞུ་བའི་ཆུ། ③ ཞློའི་ཁ་ཆུ། ④ བལ་གི་སྐུ་རང་རིང་པློའི་གས། 

⑤ ཤིང་གཤག་སྐབས་གབ་གསེབ་ཏུ་འཇུག་རྒྱུའི་རབ་བམ་ཤིང་ཕུར་སློ་ལེབ་ཅན། བཤགས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀང་མ་གས་ན་ཁ་ཆུས་ཕུག

ཁ་ཆུ་ཆུས་ཕྱུང་། བློལ་གི་སྣེ་མློར་སྦུབས་སམ་སྦུ་གུ་ཡློད་པའི་ལྷམ། 

ཁ་ཆུ་འཛར་འཛར། ཟ་འདློད་ལངས་ནས་ཁ་ཆུ་འཁློར་བ། 

ཁ་ཆུང་བ། ① ར་ཕྱུགས་སློགས་ན་སློ་གཞློན་པ། ② སྣློད་སློགས་ཀི་ཁ་ཆུང་བ། 

ཁ་ཆུར། དཔྱིད་དུས་ཁ་བ་དང་ཆུ་འདྲེས་མར་བབས་པའི་མིང་། 

ཁ་མཆུ་རྒྱག་པ། ཁིམས་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུགས་ཁ་མཆུ་རྒྱག་པའི་དློན། 

ཁ་མཆུ་ཐློབ་པ། གློད་གཞི་གང་རུང་ཁིམས་ལ་གཏུགས་ནས་རྒྱལ་བར་བས་པ། 

ཁ་ཆེ། ① ཀསྨིར་བློད་ཀི་ནུབ་ཕློགས་སུ་ཡློད་པའི་ཡུལ་ཞིག་གི་མིང་། ② མི་རིགས་ཞིག་སྟེ། མང་

ཆེ་བ་དེ་ཁ་ཆེའི་ཆློས་ལུགས་ལ་དད་པ་བེད་མཁན་རེད། ཨ་རབ་ཀི་མི་རིགས་དང་། ཡུ་གུ་མི་

རིགས་ལ་བུ། ③ སྨན་རས་ཤིག་གི་མིང་། ཁ་ཆེ་ཤ་སྐམ་ཏེ་གུར་གུམ་གི་མིང་། 

ཁ་ཆེ་གུར་གུམ། རི་སྨན་གི་ནང་ཚན་གུར་གུམ་རིགས་ལྔའི་ནང་ནས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཁ་ཆེའི་

ཡུལ་དུ་སྐྱེ་བས་ན་ཡུལ་གི་མིང་མེ་ཏློག་ལ་ཐློགས་པ་སྟེ། རློ་མངར། ནུས་པ་བསིལ། མཆིན་

ཚད་སེལ། ར་ཁ་སློམ། ཟུངས་ཁག་གསློ། །

ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན། ཡློངས་གགས་སུ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤྲི་ཞུ་བ་དེ་ཡིན། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་མེ་ལུག་

ལློ་སྤི་ལློ་༡༡༢༧ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་དློན་བརྒྱད་པའི་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་

བི་སྤི་ལློ་༡༢༠༤ལློར་ཁློ་ཕུ་ལློ་ཙཱ་བས་བློད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས། དེ་ནས་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་

ཆུ་བ་སྤི་ལློ་༡༢༡༣བར་བློད་དུ་བཞུགས། དེའི་ཕི་ལློ་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་ཕེབས། དགུང་ལློ་གློ་དགུ་

པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༢༢༥ལློར་སྐུ་གཤེགས་ཞེས་གསལ། 

ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་གི་སློམ་རྒྱུན། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་སྐབས་དཔྱལ་ལློ་ཙཱ་བ་ཆློས་ཀི་

བཟང་པློ་དང་། ཆག་དག་བཅློམ་སློགས་ཀིས་དེའི་དྲུང་དུ་བསྙེན་རློགས་ཞུས། རབ་བྱུང་གསུམ་

པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༢༠༤ལློར་ཁློ་ཕུ་ལློ་ཙཱ་བས་བློད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་དང་། ཆུ་ཤུལ་

སློག་མ་དགློན་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་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཆུབ་དཔལ་གིས་དགེ་སང་གི་ཆློས་ཚོགས་བཙུགས། ཁང་གི་སློབ་མ་དབུ་མཛད་བསློད་ནམས་

ཀིས་ཆློས་ལུང་གི་འདུས་སེ་བཙུགས། གཙང་པ་རྡློ་རེས་དཔལ་གིས་སྙེ་མློ་ཚལ་མིག་བཙུགས། 

ཁློང་གི་སློབ་མ་དཀློན་མཆློག་རྒྱལ་མཚན་གིས་བེ་རིང་ཆློས་ཚོགས་བཙུགས་པས་ཚོགས་པ་

སེ་བཞི་ཞེས་པ་དེ་བྱུང་། ཁད་པར་བང་ཆུབ་དཔལ་གི་སློམ་རྒྱུན་ཀརྨ་པ་ན་རིམ་གིས་བཞེས་

པ་དང་། རྡློ་རེ་དཔལ་གི་སློམ་རྒྱུན་ངློར་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པློས་བཞེས་ཏེ་བཀའ་བརྒྱུད་

དང་། ས་སྐྱའི་ཕློགས་སུ་དར་ཁབ་ཕིན། ཆློས་ལུང་པ་དང་བེ་རློང་པའི་སློམ་རྒྱུན་ནི་དེང་སང་

མི་བཞུགས་པར་མངློན། ཡང་། ཉང་སྟློད་རྒྱན་གློང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་གིས་

ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་མདུན་ནས་བསྙེན་པར་རློགས་པ་ལས་ཀང་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ་ཞིང་། ཕིས་རྒྱལ་བ་

ལྔ་པ་ཆེན་པློས་ཐེངས་གཉིས་པར་སློམ་རྒྱུན་འདི་བཞེས་ནས་ཕིན་ལས་སེལ་བར་མངློན། བུ་

སྟློན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་། རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཡབ་སས་རྣམས་ཀིས་ཀང་འདུལ་བའི་བཤད་པ་

དང་ལག་ལེན་གི་རྒྱུན་འདི་ཉིད་ཡིན་ཞེས། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས་གསུངས། 

ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཟླ་བ་མངློན་དགའ། རྒྱ་གར་ནུབ་ཕློགས་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ཆུང་

ངུའི་དུས་ནས་རིག་གནས་སྤི་དང་། ཁད་པར་དུ་གསློ་བ་རིག་པ་ལ་མཁས་པར་སྦངས། སློབ་

དཔློན་དཔའ་བློས་མཛད་པའི་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཆེན་པློ་དང་། དེ་ལ་འཇུག་པ། སྙིང་པློ་བསྡུས་

པ་རྣམས། ཙ་ར་ཀ་འབུམ་སེ་སློགས་གསློ་རིག་གི་གཙུག་ལག་མཐའ་ཀས་པར་བརེན་ཅིང་། 

རང་ཉིད་ཀི་རྣམ་དཔྱློད་རིག་པའི་ལམ་ནས་དྲངས་ཏེ། སྙིང་པློ་བསྡུས་པ་རྒྱས་པར་འགེལ་བར་

ཚིག་དློན་ཟླ་ཟེར་དང་། དེའི་སྨན་མིང་ཟུར་དུ་བཀློལ་བར་སྒ་སྦློར་ངེས་པ་སློགས་མཛད། 

ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཟླ་བ་མགློན་པློ། རྒྱ་གར་གི་པཎ་ཆེན་ནཱ་རློ་པའི་སློབ་མ་འགློས་ལློ་ཙཱ་བ་ཁུག་པ་ལྷས་

བཙས་ཀིས་གསང་བ་འདུས་པའི་སྐློར་གསན་སའི་བ་མ་དེ་ཡིན་ཞིང་། བློད་དུ་བློན་ནས་གྲྭ་པ་

མངློན་ཤེས་དང་། ལྕེ་གལ་སང་པ་གཉིས་ལ་དུས་འཁློར་གི་སྐློར་གསུངས་མཁན་དེ་ཡིན། 

ཚིགས་བཅད་ཚིག་རང་བཅུ་དྲུག་ལན་གཅིག་གཟིགས་པ་ཙམ་གིས་བློ་ལ་འཛིན་ནུས་པའི་

མཁེན་རབ་ཀི་རལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་ཞིང་། ཁམས་འཛག་མེད་དུ་འཆིང་ནུས་པའི་

རློགས་པའི་ཡློན་ཏན་དང་ལན་ཞིང་། བློད་དུ་དུས་འཁློར་ཙམ་མ་ཟད། དཔལ་ལན་ཟླ་བ་གགས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་སྒློན་གསལ་དང་། དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་ཀི་བཤད་པ་ཡང་མཛད། 

ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ལུགས་ཀི་དློན་ཞགས་ལྷ་ལྔ། སྤན་རས་གཟིགས་ཞལ་གཅིག་ཕག་བརྒྱད་པ་ཕག་

གཡས་ཀི་དང་པློར་སྐྱབས་སྦིན། གཉིས་པར་མཆློག་སྦིན། གསུམ་པར་ཞགས་པ། བཞི་པར་

བགང་ཕེང་། གཡློན་གི་དང་པློར་དབྱུ་གུ་རེ་གསུམ་པ། གཉིས་པར་གེགས་བམ། གསུམ་པར་

པདྨ། བཞི་པར་སྤི་བླུགས་འཛིན་པ་སྐུ་མདློག་དཀར་པློར་ཡློད་པ་ཞིག །འཁློར་བཞི་ཡློད་པའི་

གཡས་སུ་སྒློལ་མ་དང་། གཞློན་ནུ་ནློར་བཟང་། གཡློན་དུ་ར་མགིན་དང་། ཁློ་གཉེར་ཅན་མ་

བཅས་ལྷ་ལྔ་ཡློད། རིན་འབྱུང་བརྒྱ་རའི་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་སྐློར་ལ་ཡློད། 

ཁ་ཆེ་སློས་ཤེལ། ཁ་ཆེའི་ཡུལ་ནས་ཐློན་པའི་སློས་ཤེལ་ཞིག་སྟེ། རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གིང་

པས་མཛད་པའིགཏམ་ཚོགས་ལྕགས་དཔར་མའི་ཤློག་གངས༡༠༩ལས། སློས་ཤེལ་ལ་ཡང་

རང་བྱུང་བཅློས་བུ་གཉིས། རང་བྱུང་ཐང་ཆུ་རྒྱ་མཚོར་ལྷུང་ནས་བྱུང་། ཁ་ཆེ་ཤིང་ཏློག་སྨིན་འདྲ་

སེར་ལ་ལུམ། ཞེས་གསུངས་པ་ཤིང་ཐང་མའི་ཆུ་སྟེ་ཐང་ཆུ་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་ལྷུང་ནས་ཡུན་

རིང་སློང་རེས་རྡློའི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ནི་རང་བྱུང་གི་སློས་ཤེལ་ཡིན་པས་རབ་དང་། ཁ་ཆེའི་

ཡུལ་ནས་ཐློན་པའི་སློས་ཤེལ་ནི་སྨིན་ཟིན་པའི་ཤིང་ཏློག་གི་མདློག་དང་འདག་བར་སེར་ཁ་

དྭངས་ལ་ལུམ་ཆགས་པ་ལ་བུ་ཞིག་ཡློད་དང་། དམར་ལ་སེར་ཤས་དང་པློ་དེ་ཙམ་མེད་པ་ནི་

སྟློད་ཧློར་གི་ཡུལ་ནས་ཐློན་པ་དང་། མདློག་སེར་སྐྱ་སྤིན་རིས་ཆགས་པ་ནི་སློག་པློའི་ཡུལ་ནས་

ཐློན་པ་ཡིན་པར་གསུངས། 

ཁ་ཆེ་བེ་བག་སྨྲ་བ། སར་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུ་དར་བའི་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་འློག་མའི་བེ་བག་ཅིག

ཁ་ཆེ་ཛྙ་ན་ཤི། དུས་རབས་བཅུ་པའི་མཇུག་ཏུ་མངའ་རིས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ལྷ་བ་མ་ཡེ་ཤེས་འློད་ཀིས་

ཁ་ཆེའི་ཡུལ་ནས་བློད་དུ་སྤན་དྲངས་པའི་པཎི་ཏ་འདུལ་བ་ལ་མཁས་པ་ཞིག

ཁ་ཆེ་ཛྙཱ་ནཱ་ཀ་ར། རྒྱ་གར་གི་པཎ་ཆེན་ནཱ་རློ་པའི་སློབ་མ་ཁ་ཆེའི་པཎི་ཏ་ཞིག་སྟེ། ར་ནག་འགློས་ལློ་

ཙཱ་བས་གསང་བ་འདུས་པའི་སྐློར་གསན་ཡུལ་གི་བ་མ་ཡིན། 

ཁ་ཆེ་ཟླ་མགློན། གློང་དུ་གསལ་བའི་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཟླ་བ་མགློན་པློ་ཞེས་པ་དེ་དང་མི་གཅིག་ཡིན། 

ཁ་ཆེ་ཤ་སྐམ་མ། ཁ་ཆེ་གུར་གུམ་དང་དློན་གཅིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁ་ཆེ་ཤི་སུ་བྷུ་ཏི་ཤནྟ། དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་འགློར་མངའ་རིས་རྒྱལ་པློ་ལྷ་བ་མ་ཡེ་ཤེས་

འློད་ཀིས་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་ནས་དྲངས་པའི་པཎི་ཏ་འདུལ་བ་ལ་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཞང་ཞུང་

རྒྱལ་བའི་ཤེས་རབ་ཀིས་པཎི་ཏ་འདིའི་དྲུང་ནསའདུལ་བ་སུམ་བརྒྱ་པ་གསན་ནས་འགྱུར་

བཅློས་མཛད་ཡློད། 

ཁ་ཆེམས་། འཆི་ཁར་འཇློག་པའི་མན་ངག་གཏམ། ང་ཡི་ཁ་ཆེམས་མ་བརེད་ཉམས་སུ་ལློངས། 

ཁ་ཆེམས་དྲན་པ་གསལ་དུས། འཆི་རན་པའི་སྐབས་མི་ཕལ་ཆེ་བ་དྲན་ཤེས་གསལ་པློ་མི་ཡློང་བས་

རང་ཉིད་དྲན་པ་གསལ་བའི་དུས་སྐབས་སུ་ཁ་ཆེམས་ཀི་སྐད་ཆ་ཤློད་རྒྱུ་ཡློད་པ་རྣམས་བཤད་

དགློས་པའི་དློན། 

ཁ་ཆེམས་ཚབ་བིས། མི་གཞན་གིས་ངློ་ཚབ་བས་ནས་བིས་པའི་ཁ་ཆེམས་ལ་བརློད། 

ཁ་ཆེམས་རླུང་བསྐུར། ངན་སྤློད་གསང་མི་ཐུབ་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་སྟེ། སར་ཆློམ་པློ་བ་ཞིག་གིས་

ནློར་ལན་ཞིང་གསློད་ཁར་ནློར་ལན་དེས་ང་གསློད་མཁན་མི་དེ་རེད་ཅེས་རླུང་ཕློགས་ཁ་ལ་

གཏད་དེ་བཤད། ལློ་མང་སློང་རེས་ཆློམ་པློ་བས་སར་དེ་འདྲ་བྱུང་ཚུལ་བཤད་པས་བསད་པའི་

མི་དེའི་ནང་མིས་གློ་ནས་ཆློམ་པློ་བའང་བསད་པ་རེད། 

ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་པློ། སྐབས་དེར་བློད་དང་ཐག་ཉེ་བའི་ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་པློ་ནི་ཀསྨི་ར་སྟེ། དེང་སང་ཀ་ཤི་

སྨིར་དུ་འབློད་པ་དེ་ནི་སྟློད་མངའ་རིས་དང་ས་འབེལ་ཡིན་ཞིང་། རྒྱལ་པློ་གི་གུམ་བཙན་པློ་དང་

དམག་འཐབ་བེད་མཁན་ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་པློ་དེ་ཡང་བློད་ཀི་ཉེ་སྐློར་བལ་ཡུལ་ལ་ཁ་ཆེ་བལ་པློ་

ཟེར་འབློད་སློལ་ཞིག་ཡློད་པས་དེ་སྐློར་ཞིག་ནས་ཡིན་ངེས། 

ཁ་ཆེའི་ཡུལ། བློད་རྣམས་ཀིས་ཀསྨི་ར་ཞེས་པའི་ཡུལ་དེ་ལ་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་ཟེར། དེང་སང་རྒྱ་གར་

དང་པ་ཀི་སི་ཐན་རློད་གཞིར་གྱུར་པའི་ཡུལ་འདི་ཡིན། 

ཁ་ཆློས། ཁས་བཤད་པ་ཙམ་ལས་དློན་དུ་ལག་ལེན་མི་བེད་པའི་ཆློས་གཏམ། 

ཁ་མཆུ། གློད་དམ། རློད་གེང་ངམ། རློད་ཤགས། ཁ་མཆུའི་དཔང་པློ། ས་ཁང་མི་གསུམ་གི་དློན་དུ་

ཁ་མཆུ་ཐུག་པ། ཁ་མཆུ་བརྒྱབ་ཀང་ཐག་མ་ཆློད་པ། 

ཁ་མཆུ་ཁིམས་སར་ཐལ་བ། ཕན་ཚུན་བར་རློད་གེང་ཆེན་པློ་ཐུག་པ་བར་འདུམ་བེད་མཁན་གིས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀང་བསྡུམས་མ་ཐུབ་པར་ཁིམས་ཁང་དུ་ཞུ་གཏུགས་བ་དགློས་བྱུང་བ། 

ཁ་མཆུ་འཇག་མཁན། ཁིམས་ཁང་དུ་ཐློག་མར་ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུགས་བེད་མཁན། 

ཁ་མཆུ་བློགས་ལེན། གཞན་གི་གློད་དློན་རང་གིས་འགན་ལེན་པ། 

ཁ་མཆུ་འབུན་འབེལ་ལློ་མང་། མི་རབས་སློན་མའི་སྐབས་ཀི་ཁ་མཆུ་རིང་པ་ཐག་མ་ཆློད་པར་ལློ་

མང་པློ་སློང་བ་ལ་ཟེར། 

ཁ་མཆུ་འློལ་བཙུགས་བེད་པ། དཔང་རགས་ཁུངས་བཙན་མེད་པར་འློལ་ཚོད་ཀིས་གཞན་ཕློགས་

ལ་ཁ་མཆུ་བཙུགས་པ། 

ཁ་མཆུའི་དུག་རློ། རློད་གེང་གི་ར་བ་རིང་པ། 

ཁ་འཆམ། གློས་མཐུན་པ། ནང་ལ་ཁ་མ་འཆམས་ན་ཕི་ལ་དློན་མི་འགྲུབ། 

ཁ་འཆམས་ཕྲུགས་གཅིག །ཡིད་གཅིག་མཐུན་དུ་གྱུར་པ། 

ཁ་འཆལ། དློན་མེད་པའི་གཏམ། ཁ་འཆལ་ངག་འཆལ། ཁ་འཆལ་སྨྲ་བ། 

ཁ་འཆལ་བཤད། ཁུངས་ལུང་མེད་པའི་གཏམ་གང་བྱུང་དུ་སྨྲ་བའི་ལས་ལ་ཟེར།

ཁ་འཆིང་། རས་ཁུག་སློགས་ཀི་ཁ་འཆིང་བེད་དམ་སློམ་བེད་ཀི་སྐུད་པའི་མིང་། 

ཁ་འཆུ་བ། རང་བཞིན་འཁློག་པློར་འགྱུར་བ། 

ཁ་འཆློལ། དློན་གང་ཞིག་ནློར་ནས་འབློད་པའི་དློན། 

ཁ་རེ། ① ཁ་རེ་དབང་ཐང་ཞེས་པ་ནློར་དང་ཐློབ་ཐང་གི་དློན། ② བསློད་ནམས། 

ཁ་རེ་དབང་ཐང་། ① བསློད་ནམས་དང་། དེ་ལ་ལློངས་སྤློད་པའི་བགློ་སྐལ། ② མི་སེར་གི་རྒྱུ་ནློར་

ལློངས་སྤློད། སེར་གི་ཁ་རེ་དབང་ཐང་སློ་སློར་དབང་། 

ཁ་རེའི་ཁྱུ་མཆློག །བསློད་ནམས་ཆེན་པློ། 

ཁ་ལིད་པློ། ངག་སློ་དམ་པློའམ་སྐད་ཆ་མང་པློ་མི་ཤློད་པ། 

ཁ་འཇམ། ངག་འཇམ། 

ཁ་འཇམ་གཏིང་གནག །སྐད་ཆ་འཇམ་ལ་སེམས་ངན་པ། 

ཁ་འཇམ་གཏིང་རྩུབ། ཁ་འཇམ་གཏིང་གནག་དང་དློན་གཅིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁ་འཇལ་བ། རས་སློགས་ཀི་ཞེང་ཁར་བརེན་ནས་དེའི་རིང་ཐུང་ཚད་འཇལ་བ། 

ཁ་ཉམས་ལྕེས་དཔྱད། ནང་རྒྱུས་ནང་གིས་བརག་པ། ཁ་ཉམས་ལྕེས་དཔྱད་བས་པའི་སློ་ནས་ལས་

དློན་འཐུས་ཤློར་མེད་པར་སྒྲུབ་དགློས། 

ཁ་ཉུང་བ། སྐད་ཆ་ཉུང་ཉུང་། ཁ་ཉུང་ལག་གཙང་། ཁ་ཉུང་ཚིག་འདུས། 

ཁ་ཉུང་མཆུ་ཏིག །[སྐྱེ་རྒུགང་བྱུང་གི་གཏམ་མི་སྨྲ་བ། 

ཁ་ཉུང་ལག་གཙང་།སྐད་ཆ་ཉུང་ལ་སྤློད་པ་བཟང་བ། 

ཁ་ཉུལ། སྐད་ཆ་སློག་ཐབས། གཞན་བསམ་ཁ་ཉུལ་བེད་པ། 

ཁ་གཉེར་བ། ཡིད་ལ་མི་འཐད་པའི་རྣམ་འགྱུར་གིས་ཁ་གཉེར་གཉེར་བེད་པ། 

ཁ་རིང་པ། ལས་སློང་གི་དངློས་པློ། ཕྱུ་པ་ཁ་རིང་པ་ཞིག་གློན་པ། 

ཁ་སྙློམས། ཁ་མཐློ་དམན་སྙློམས་པློ། 

ཁ་བརློགས། ཟས་ཟ་རྒྱུར་གློམས་ཏེ་ཆགས་པའི་ལང་ཤློར། ཟས་ཟས་ཀིས་ཁ་བརློགས། ཕིན་ཕིན་

གིས་ལམ་བང་། དཔློན་པློ་དེ་ཚོས་ལློག་བརྔན་ཐེངས་གཅིག་ཟ་རྒྱུ་རེད་ན་ཁ་བརློགས་ནས། 

རེས་མར་ཡང་ཟ་རྒྱུ་ཨེར་རག་ལ་ལེ་རེད། རྐུན་མས་ཐེངས་གཅིག་རྐུ་རྒྱུ་རག་ན་དེ་ནས་ཁ་

བརློགས་ཏེ་ཡང་ཡང་འློང་གི་རེད། 

ཁ་མཉན། ངག་ལ་ཉན་པ། 

ཁ་མཉམ། མཐློ་དམན་མེད་པ། ཆུ་བློ་རྒྱས་ཏེ་རགས་དང་ཁ་མཉམ་དུ་གྱུར་པ། 

ཁ་ཏ། ① བསབ་བ། ཁ་ཏས་བློ་འགུགས། ཁ་ཏ་སྐུལ་ལྕག །མི་ཉན་པ་ལ་ཁ་ཏ་བེད་པ་དེ། ཀློ་བ་སྐམ་

པློ་ལག་པས་མཉེད་ལས་དཀའ། ② [རིང]གཅེས་པར་འཛིན་པའམ་གཅེས་སྤས། 

ཁ་ཏ་བ། བསབ་བ་བེད་པ་པློ། 

ཁ་ཏ་བསབ་བ། གློས་འདེབས་སློབ་སྟློན། 

ཁ་ཏི་ཁ་བ་དགློན། མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་གི་ཁློངས་གནས་ཡློད། དེ་ནི་རེ་ཙོང་ཁ་པའི་དངློས་སློབ་བང་

བ་མས་ཕག་བཏབ་པ་ཞིག་ཡིན། དགློན་འདིར་རེ་ཙོང་ཁ་པ་སྐུ་ངློ་མས་བིས་པའི་འདྲ་ཐང་

གསུང་བློན་མ་ཞེས་པ་རང་གི་མ་ཡུམ་ལ་དད་རེན་དུ་བསྐུར་གནང་བ་དེ་བཞུགས་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁ་ཏིག །རློ་ཁ་བ། 

ཁ་ཏུས། སེ་དགེ་ཡུལ་སྐད། ཕློར་པའི་ནང་དུ་རམ་པ་ཅུང་ཟད་འདེབས་ཤིང་བཅག་བཅག་བེད་ཅིང་

དེའི་ཐློག་ཏུ་ཇ་བླུག་སྟེ་འཐུང་ཟིན་རེས་རམ་པ་རིམ་པ་དང་པློ་དེ་ལྕེ་ཡིས་བལགས་ཟིན་པ་དང་

ཡང་ཇ་བླུག་སྟེ་བཏུང་བའི་བཟའ་བཏུང་བ་ཚུལ་གི་མིང་ཞིག

ཁ་ཏུས་ལག །བ་ཚིག་སྟེ་ཁ་ཏུས་ལྕེ་ཡིས་ལག་པའི་དློན། 

ཁ་ཏློག །འཆར་ཅན་གི་བཟའ་བཏུང་མ་ཡིན་པ་དུས་ངེས་མེད་དུ་བཟའ་རྒྱུའི་ཟས་རིགས་ཆུང་ངུ་

རྣམས་ཏེ། དཔེར་ན། ཡློས་དང་། ཁ་སློས། ཉི་མ་མེ་འབས་ལ་སློགས་པ་ལ་བུ་རྣམས་སློ། །

ཁ་ཏློན། ངག་འདློན་ནམ་རྒྱུན་ཀློག་གི་ཆློས། 

ཁ་ཏློན་ལྷློགས་པ། ཁ་ཏློན་ཀློག་པ། ཁ་ཏློན་འདློན་པ། 

ཁ་ལ་མིག་ལ། ཁ་ནས་སློབ་དཔློན་དང་མིག་གིས་ལ་རློག །དྭ་ཕྲུག་ལ་ཁ་ལ་མིག་ལ་བེད་པ། 

ཁ་ལས། གཏམ་གི་མཚན་མ། ཁ་ལས་ངན་པ། ཁ་ལས་ཡག་པློ། 

ཁ་ལིར། སར་བློད་དངུལ་ཁ་གང་རི་བའི་ཆང་བླུག་སྣློད། 

ཁ་སྟན། ཁ་གདན་དང་གཅིག །

ཁ་སྟབས། ① སྟློབས་སམ་ནུས་པ། ཡློན་ཏན་གི་ཁ་སྟབས། ལག་རལ་གི་ཁ་སྟབས། ② གདློང་གི་

རྣམ་པ། 

ཁ་སྟློང་། ① སྐད་ཆ་རྐྱང་པ། ② སྐད་ཆ་མང་པློ། མི་སྟློང་ཁ་སྟློང་། 

ཁ་སྟློབས། གཏམ་སྨྲ་བའི་ནུས་པ། ཐབས་ཇུས་བཟང་ཞིང་། ཁ་སྟློབས་ཆེ་བ། 

ཁ་ཊྭཱཾ་ག །དབྱུག་ཏློའི་རེར་ཐློད་སྐམ་གསུམ་བརེགས་སྟེང་ལྕགས་ཀི་རེ་གསུམ་ཅན་གི་ཕག་མཚན་ཞིག

ཁ་གཏད། རང་གི་ཁ་ཕློགས་སུ་ཡློད་པའི་དློན་དངློས། ཉིན་མློའི་ཁ་གཏད་སིབ། ཕ་རིའི་ཁ་གཏད་

ཚུར་རི། བ་ཚིག་ཐ་དད་པའི་ཁ་གཏད་དུ་ཡློད་པའི་ཐ་མི་དད་པ། དཔེར་ན། བཅད་པའི་ཁ་གཏད་

ཆད། བསྐློར་བའི་ཁ་གཏད་འཁློར། བསེགས་ནས་ཚིག །ལ་བུའློ། །

ཁ་གཏད་གློང་མཉམ། འཐབ་ཟླ་གཉིས་ཀ་གློང་ཚད་མཚུངས་པ། 

ཁ་གཏད་བཅག་པ། དེ་ལན་དེ་འཇལ་གིས་འགན་རྒློལ་བས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁ་གཏད་པ། ① ཕློགས་མདུན་བསྟན་པ། ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ཤར་ཕློགས་སུ་ཁ་གཏད་ནས་ཕིན་པ། 

② འགན་ཟླ་བེད་པློ། ཁ་གཏད་དག་ཟླར་ལངས་པ། ཁ་གཏད་འཇལ་ཐབས། 

ཁ་གཏམ། ① ངག་རྒྱུན་ནམ་གཏམ་རྒྱུད། ② སྐད་ཆ། ③ གཏམ་དཔེ། 

ཁ་གཏམ་ཆད། འཁློན་ཞུགས་ནས་ཕན་ཚུན་ཁ་མི་གག་པ། ② སྐད་ཆའི་ལན་སྨྲ་རྒྱུ་མེད་པ་དང་ཨ་

ལན་ཆད་པ་སློགས་དང་གཅིག །

ཁ་གཏམ་མེད། འབེལ་བ་བས་མེད་ཅེས་པ་དང་དློན་གཅིག །ངས་ཚོང་པ་དེ་དང་ཁ་གཏམ་མེད། 

ཁ་གཏིང་། ① སྟེང་འློག །མཚོ་ཁ་གཏིང་གཉིས་ཀ་དྭངས། ② ཁ་དང་སེམས། ཁ་གཏིང་མཚུངས་

པའི་སློ་ནས་ལས་དློན་ཧུར་ཐག་བེད། 

ཁ་གཏིང་གཉིས་ཡློད། ཁ་ཞེ་རྒྱབ་འགལ་ལམ། ཁ་ཞེ་མི་མཚུངས་པ། 

ཁ་གཏིང་མེད་པ། ① སྟེང་འློག་མཚུངས་པ། ② ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད། 

ཁ་གཏིང་ལློག་པ། ཁ་དང་གཏིང་མི་མཐུན་པའམ། ག་ཅི་ལློག་པ། 

ཁ་གཏུགས་པ། ① འློ་བས་པ། ② སྣློད་དང་སྣློད་ཁ་སྤློད་པ། 

ཁ་གཏློང་བ། རྒྱབ་ནས་སྨད་ར་གཏློང་བ། གདློང་ཐུག་གིས་སྐྱློན་བརློད་བེད་དགློས་པ་ལས་ལློག་ཏུ་

ཁ་གཏློང་བ་མི་འགིག

ཁ་བཏགས། ཡློངས་གགས་ཀི་མིང་ལ་དར་དཀར་ཟེར། དར་རམ་ལྷ་རེག །ནང་གསེས་སུ་ཁ་

བཏགས་ནང་མཛོད་དང་། ཨ་ཤེལ། ཟུབ་ཤེལ། བསློད་བཏགས་སློགས་ཡློད། 

ཁ་བཏགས་སྐྱ་ཆེན། ཁ་བཏགས་ནང་མཛོད་ལས་ཐུང་ཞིང་། སྣེ་མློའི་ཁ་འཛར་རིམ་པ་ཅིག་ལས་

མེད་པ་དེ་ལ་ཡློངས་གགས་སུ་ཨ་ཤེལ་ཞེས་འབློད་པ་དེ་ཡིན། 

ཁ་བཏགས་ཉིན་མློ་བདེ་ལེགས། ཉིན་མློ་བདེ་ལེགས་ཞེས་པའི་ཡི་གེ་འཐག་དྲུབ་ཅན་གི་དར་རིགས་

ཤིག །ཁ་བཏགས་ཉིན་མློ་བདེ་ལེགས་ཤིག་ཕུལ། 

ཁ་བཏགས་ནང་མཛོད། ཁ་བཏགས་རྒྱུ་སྤུས་ལེགས་ཤིང་། རི་མློར་བཀྲ་ཤིས་རགས་བརྒྱད་དང་སྣེ་

མློ་གཉིས་ཀི་ཁ་འཛར་རིམ་པ་གཉིས་ཡློད་པ་དེའི་མིང་། 

ཁ་བཏུལ། ར་སློགས་བཏུལ་ཏེ་ཞློན་དུ་རུང་བར་བས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁ་བརན་པློ། ① གཏམ་ཕིར་མི་སྐྱེལ་བ། ② སྐད་ཆ་འགྱུར་ལློག་མེད་པ། 

ཁ་བསྟན་པ། ཁ་བསྣློན་པ། 

ཁ་ཐག་ཤང་པློ། ཁ་གསང་པློའམ་ངག་སློ་ཡངས་པློ། 

ཁ་ཐབས། འཇློན་ཐང་དང་ནུས་པ། དཔལ་འབློར་གི་ཁ་ཐབས་ལེགས་པ། མི་དེའི་ཁ་ཐབས་སྐྱློ་པློ་

རེད། བཟའ་དཔློན་ཁ་ཐབས་མེད་ན་ཁིམ་ཚང་དབུལ་པློ་ཆགས་ཀི་རེད། དཔློན་པློ་ལ་ཁ་ཐབས་

མེད་ན་སེ་འབངས་སྤང་པློར་འགྱུར་ལ་བུ། 

ཁ་ཐལ། ཐུག་པའི་ནང་དུ་འདེབས་རྒྱུའི་ཐལ་རྡློར་ཏེ་ཤ་དང་ཚིལ་ལ་བུ། འབས་ཐུག་སྐློལ་དུས་ཁ་

ཐལ་འདེབས་སློལ་ཡློད། 

ཁ་ཐལ་བ། ① བཤད་ས་དྲགས་པའམ་གཏམ་ཤློར་བ། ② ར་སློགས་བང་ཁ་ཤློར་བ། 

ཁ་ཐིག །སྒློ་བ་དང་སྒེ་བུ་སློགས་ཁུག་ལུ་རིགས་ཁ་བསློམ་བེད་ཀི་རྒྱུད་པའི་མིང་། གཏན་གཏན་

ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། 

ཁ་ཐིའི་རིས་ཅན། རི་མློ་སློར་སློར་གི་དཀིལ་དུ་གྲུབ་བཞི་ཡློད་པ་ས་དུས་ཀི་དློང་ཙེའི་རི་མློ་ཅན་གི་

ཁ་གདན་སློགས། 

ཁ་ཐུག །① ཐད་ཀ་དང་དྲང་པློ། ལམ་ཁ་ཐུག་ཏུ་སློང་ན་ཐག་ཉེ། གཏམ་ཁ་ཐུག་ཏུ་སློང་ན་ཐག་ཉེ། 

གཏམ་ཁ་ཐུག་ལ་བཤད་ན་གློ་ས། ལས་དློན་གང་བྱུང་ཡང་ཁ་ཐུག་སློ་སློར་བེད་དགློས། ② དློ་

བདག་གཉིས་མློས་ཀིས་བཟའ་ཚང་བས་པ། ཁློ་གཉིས་ཁ་ཐུག་ནས་ལློ་མང་པློ་སློང་། ③ 

སྟབས་འཁེལ་བ། ཁེད་རང་འདིར་ཕེབས་པ་དང་ཁ་ཐུག་འཁེལ་སློང་། ཁ་ཐུག་མདློང་ཐུག

ཁ་ཐུག་པ། ① རང་མློས་ཀིས་བཟའ་ཚང་བས་པ། ང་བུ་མློ་ཡག་པློ་ཞིག་དང་ཁ་ཐུག་སློང་། ② མི་

ཤི་རན་ཁ་ངློ་ཐུག་ཏུ་འགློ་བ། ཁློ་མ་ཤི་གློང་ང་ཐུག་སློང་། 

ཁ་ཐུམ། ① སྣློད་སྤད་ཀི་ཁ་ཐུམ། ② གློན་པའི་མཐའ་འགིལ། རས་ཁ་གང་ལ་ཁ་ཐུམ་བརྒྱབ་པ། 

ཁ་ཐེར་ཐེར། ① དགློད་འཚེར་འཚེར། ② སྣློད་ཀི་ཁ་རྒྱ་ཡངས་པ། སེར་མ་ཁ་ཐེར་ཐེར་ཞིག་ཏུ་ཤིང་

ཐློག་བསྒིགས་པ། ཇ་དམ་ཁ་ཐེར་ཐེར། 

ཁ་ཐློག །ཚིག་ཐློག་གམ་ངག་ཐློག །བསམ་འཆར་ཁ་ཐློག་ནས་བཤད་པ། གཏམ་ཁ་ཐློག་དློན་གནས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁ་ཐློག་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཁུངས་ཐུབ་གསལ་པློར་མ་མཐློང་། གྲུབ་

མཐའ་དག་ེལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རའུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

ཁ་ཐློག་ལག་བཞག །ཚིག་ཐློག་དློན་གནས་ཀི་དཔེ། ལས་དློན་གང་ཡིན་ཡང་ཁ་ཐློག་ལག་བཞག་

ཅིག་བེད་དགློས། 

ཁ་ཐློགས། ཁ་བཏགས་ནས་ཐློགས་པའམ། ཚང་མ་གསློད་ཐུབ་པ། 

ཁ་ཐློན་པ། ① རང་ཁ་རང་ཐློན། ཁ་སློས་པ་དང་དློན་གཅིག །ང་ཚོ་འབློག་པའི་འཚོ་བ་རང་གི་ཁ་ཐློན་

ཙམ་ཡློད་ལ་བུ། ② མར་སློགས་ཆད་མ་སློང་བའི་དློན་ཡིན། 

ཁ་ཐློར། ཁའི་བད་ཐློར་རམ་ཤུ་ཐློར། 

ཁ་ཐློར་གདམ་གསེས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་diffusion selection ཟེར། 

ཁ་མཐུན་ཁློག་འགལ། སྐད་ཆ་འདྲ་ཡང་བསམ་བློ་ཐ་དད་པ། 

ཁ་མཐུན་གློས་བསྡུར། བློ་རེ་གཅིག་གྱུར་གི་གློས་མློལ། 

ཁ་མཐུན་སེབས་སློང་། མི་ཁ་ཤས་ཁ་མཐུན་བས་ནས་ཞིང་འབློག་ཁུལ་དུ་རང་འདློད་ལར་སློང་མློ་

ལ་འགློ་བ། 

ཁ་མཐུན་པ། གློས་དློན་གཅིག་ཏུ་མཐུན་པ། 

ཁ་མཐུན་ཞེ་མཐུན། ཁ་ཞེ་གཉིས་ཀ་མཐུན་པ། 

ཁ་འཐབ་པ། ① ཁས་རློད་པ། ② ཕློགས་གཅིག་སྒིལ་ནས་ལས་ཀ་བ་བ། ཁ་འཐབ་ཀིས་ཕར་

ཕློགས་ལས་རྒྱལ་བ། 

ཁ་འཐམ་པ། ① སློ་འགིག་སྟེ་ཁ་གདངས་བཙུམ་མི་ཐུབ་པ། ② སྐད་ཆ་ལབ་མི་ཤེས་པ། མི་ཁ་

འཐམ་པ་ལ་སྐད་ཆ་མི་འདྲི། 

ཁ་འཐེན། ར་སློགས་ཀི་ཁ་འཐེན་པ། ལམ་དུ་ར་ཁ་འཐེན་ནས་སྐད་ཆ་ཤློད་པ། 

ཁ་འཐློར་དགུ་འཐློར། ཁ་འཐློར་ཡ་འཐློར་ཡང་ཟེར། ལྷུའམ་སེ་ཚན། ཁྱུ་གངས་སློགས་གར་ཚབས་

ཆེ་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁ་འཐློར་བ། ① གང་སར་གམ་པའམ་ཡར་བ། ཡིག་ཆ་ཁ་འཐློར་བ་རྣམས་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བསེབས་

པ། ② ཁ་བལ་བའམ་སློ་སློར་གེས་པ། བཟའ་ཚང་ཁ་འཐློར་བ། དངློས་ཆས་ཁ་འཐློར་བ།

ཁ་ད་ཆད། [རིང]ཁ་དང་མཉམ་པ། འབྲུ་རིགས་ཀིས་བང་མཛོད་ཁ་ད་ཆད་དུ་གང་བ། 

ཁ་དག །① ཁ་འགིག་སློ་འགིག །ནློར་དང་བུ་ལློན་ཁ་དག་ཏུ་འགྱུར་བ། ② [རིང]༡ ཚང་མ་ཤི་བ། 

༢ ཉམ་ཐག་པ། 

ཁ་དང་དམག་སར། ཁ་དང་དམག་སར་ནི་མདའ་ཤློག་གཉིས་པ་སྟེ་ག་ཕི་དམག་དཔུང་ཡིན། རང་

དམག་མི་གངས་ཆིག་སྟློང་ཡློད་པ་དེའི་མདའ་དཔློན་བཀྲ་དཔལ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་དང༌། 

འློས་རླློམ་པ་རྡློ་རེ་རྣམ་རྒྱལ་གཉིས་ཡིན། སྲུང་ཡུལ་གཙོ་བློ་ལྷ་ས། དྲག་ཆས་ལག་ཆ་ལ་མེ་

སྒློགས་བརྒྱད་དང༌། ཐི་རི་སི་མློ་ཊར་དྲུག །མེ་སྒློགས་ཆེ་བ་བརྒྱད། ལུ་སི་གྷང་བཅུ་གཉིས། 

མ་ཁི་མུས་མེ་ཨི་སིན་གྷང་བཞི། སི་རིན་གྷང་བཞི་བཅུ། ཨི་སི་ཀྲེན་གྷང་བཞི་བཅུ། དབིན་ཇིའི་

ཁ་ཐུང་ཉིས་བརྒྱ་བཅས་ཡློད། ལློ་རྒྱུས་འཕེལ་རིམ་སྐློར། མདའ་ཤློག་གཉིས་པ་ནི་སྤི་ལློ་

༡༧༩༢་ལློར་བཙུགས་ཤིང༌། ཆིན་དམག་ལ་དཔེ་བལས་ནས་བཙུགས་པས་ལློ་རྒྱུས་སྟེང་རྒྱ་

སྦློང་དམག་ཟེར། ཁ་ཆེ་དང༌། གློར་ཁ། དབིན་ཇིའི་བཙན་འཛུལ་བཅས་ལ་ངློ་རྒློལ་བེད་པའི་

གཡུལ་འགེད་དང༌། མཐའ་ཁུལ་དམག་དང༌། དར་བེ། སེ་ར་དགློན་པ་སློགས་ཀི་ནང་འཁྲུག་ལ་

ཞུགས་མློང་ཞིང༌། ས་གནས་སློ་སློའི་ཙུང་ཏུང་སྲུང་དམག་རུ་ཁག་ཚང་མ་མདའ་ཤློག་འདིས་

མངགས་དགློས་ཤིང༌། རག་ཏུ་རྒྱལ་བའི་དམག་དཔུང་ཞེས་པའི་མཚན་ཡང་ཡློད། མི་གངས་

ཆིག་སྟློང་ལ་མདའ་དཔློན་གཉིས་སྒིག་འཛུགས་བས་ཡློད་ལ། ཆབ་མདློ་གཡུལ་འགེད་ཁློད་ཆ་

ཤས་ཤིག་ལ་གཏློར་སྐྱློན་ཐེབས། བསྐྱར་སྒིག་བས་རེས་མདའ་དཔློན་བསམ་ཕློ་བསྟན་འཛིན་

དློན་འགྲུབ་དང༌། བཀྲ་དཔལ་རྡློ་རེ་ཚེ་བརན་གཉིས་ལ་ཀྲུང་ཞའློ་དམག་དཔློན་གི་ཐློབ་ཐང་

བསྩལ། སྤི་ལློ་༡༩༥༩་ལློར་ཟིང་འཁྲུག་ལ་ཞུགས་རེས་ལ་ལ་ཚར་བཅད། ལ་ལ་བློས་བློལ་ཕིན། 

ཁ་དན། འགྱུར་མེད་གཏན་འཁེལ་གི་ཐ་ཚིག །ཁ་དན་ཚིག་ལ་མ་གནས་ན་མཐའ་འཇུག་ཅི་འབྱུང་

མི་ཤེས། ཁ་དན་དུས་འགངས། ཕན་ཚུན་བཙན་གནློད་མི་བེད་པའི་ཁ་དན་བཞག

ཁ་དམ་པློ། ① གཏམ་ཆེར་མི་ཤློད་པ། ② གསང་ཚིག་ཐུབ་པ། ③ ཁ་གཅློད་འགིག་པློའམ་དམ་པློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁ་དལ་སྤློད་དལ། ལུས་ངག་གཉིས་ཀ་དལ་བ། ཁ་དལ་བས་གང་བྱུང་ཤློད། ལུས་ཁློམ་སྟེ་གང་བྱུང་བེད།

ཁ་དི་ར། སེང་ལེང་ཤིང་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

ཁ་དིག །ལྕེ་དིག་པ་སྟེ་ཚིག་གསལ་པློ་སྨྲ་མི་ཐུབ་པ། 

ཁ་དིག་ལྕེ་དིག །སྨྲ་ལྕེ་བདེ་པློ་མེད་པས་ཚིག་གསལ་པློར་ཤློད་མི་ཐུབ་པ། སྐད་ཆ་སྒ་དག་སྒློས་

གཙང་ཤློད་མི་ཐུབ་པ། 

ཁ་དིག་ལྕེ་རེངས། ཁ་དིག་ལྕེ་དིག་དང་དློན་གཅིག

ཁ་དིག་དིག །སྒ་མི་གསལ་བའམ་གཏམ་ཐློན་དཀའ་བའི་ངག་དིག་ལྐུགས། 

ཁ་དུག་ཅན། [མངློན] ① སྦྲུལ། ② དུག་སྦྲང་། 

ཁ་དུམ་པ། གློས་མཐུན་པ། དློན་གནད་འདི་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མ་ཁ་དུམ་པ་ཡིན། 

ཁ་དུར། ཁ་རུ་ཚྭ་དང་། དུར་བིད་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

ཁ་དུལ་པློ། ① ངག་འཇམ་པློ། ② ར་སློགས་ལེགས་པར་ཐུལ་བའི་ལྷིང་པློ། 

ཁ་དེབ་ཚད་འཛིན། ཡིག་རིགས་སློགས་ར་བ་འཛིན་ས་མེད་པར་ཁ་ནས་གང་བཤད་ལ་ཆ་འཇློག་

པ། ཁ་དེབ་ཚད་འཛིན་དུ་མ་གྱུར་པར་ཞིབ་བརད་བེད་པ་གལ་ཆེ། 

ཁ་དློག །སློ་སེམས་དཀར་དམར་ལ་སློགས་མདློག་ཏུ་རུང་བའི་གཟུགས། ཁ་དློག་བཀྲག་ལྷག་གེ་

བ། ཁ་དློག་གསལ་བ། ཁ་དློག་ངན་པ། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཡུལ་དུ་འཆར་བའི་

གཟུགས་ཀི་ཚོས་མདློག་སྤིའི་མིང་སྟེ། དཔལ་ལན་ཆློས་ཀི་གགས་པས་མཛད་པའི་ཚད་མ་

རྣམ་འགེལ་གི་རང་དློན་ལེའུ་ལས། སློ་སློགས་མིག་གི་རྣམ་ཤེས་ལ། ནུས་པ་སློ་སློ་མཐློང་བའི་

ཕིར། ཞེས་དང་། ཁ་དློག་དེ་ལའང་ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་ར་བའི་ཁ་དློག་དང་། ཡན་ལག་གི་ཁ་

དློག་གཉིས་མཆིས་ཏེ། མི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་མཁས་འཇུག་སློམ་བང་ལས། 

མིག་ཡུལ་གཟུགས་ཀི་དབེ་བ་ལ། སློ་སེར་དཀར་དམར་ར་བའི་མདློག །སྤིན་དང་དུ་བ་རྡུལ་

ཁུག་སྣ། ཉི་གིབ་སྣང་མུན་ཡན་ལག་བརྒྱད། ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཁ་དློག་གི་རྣམ་པ། ཚོན་མདློག་གི་རྣམ་པ་ལ་ཟེར་བ་དང་ད་དུང་ཚོན་མདློག་གི་རིགས་དང་མིང་

ཚིག་ལའང་ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁ་དློག་གི་དྭངས་ཚད། ཚོན་མདློག་གི་དྭངས་གསལ་དང་། སྐྱ་ཚོའི་ཚད་གཞི་ལ་ཟེར་ཞིང་། དཔེར་

ན་མཚལ་སྨུག་དང་ཤེར་སྐྱ་ལ་བུའློ། །

ཁ་དློག་གི་ཟིལ་གནློན་བཞི། ཟིལ་གིས་གནློན་པའི་སྐྱེ་མཆེད་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས། སློ་སེར་དཀར་

དམར་ཟིལ་གནློན་བཞི་སྟེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་ཁ་དློག་རང་ཉིད་འློད་དང་ལན་པ་དང་གཞན་སློ་

སློར་དམིགས་པས་སྤྲུལ་བསྒྱུར་ལ་དབང་བས་ཟིལ་གིས་གནློན་པའློ། །

ཁ་དློག་གི་གཟུགས། ཁ་དློག་ནི་མིག་ཤེས་ཀིས་གཟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་གཟུགས་ཞེས་ཟེར། ཁ་

དློག་དང་དློན་གཅིག

ཁ་དློག་གི་རང་བཞིན། ཁ་དློག་རང་གི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་རས། 

ཁ་དློག་སྒིག་འགློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་color setup ཟེར། 

ཁ་དློག་མཆློག །[མངློན]བུད་མེད་མཆློག

ཁ་དློག་ཉི་ཤུ། ར་བའི་ཁ་དློག །༡ དཀར། ༢ སེར། ༣ དམར། ༤ སློ་བཞི། ཡན་ལག་གི་ཁ་དློག །༡ 

ཉི་འློད། ༢ སྤིན། ༣ དུ་བ། ༤ རྡུལ། ༥ཁུག་རྣ། ༦ སྣང། ༧ མུན། ༨གིབ་མ་བརྒྱད། དབིབས་

གཟུགས། ༡ རིང་། ༢ ཐུང་། ༣ ལྷམ། ༤ ཟླུམ་པློ། ༥མཐློ། ༦ དམན། ༧ ཕ་ལེ་བ། ༨ཕ་ལེ་

བ་མིན་པ་བཅས་སློ། །

ཁ་དློག་དང་དབིབས་གཉིས་ཀ་ཡིན་མིན་གི་མུ་བཞི། ཁ་དློག་ཡིན་ལ་དབིབས་མ་ཡིན་པའི་མུ། སློ། 

སེར། དཀར། དམར། གིབ་མ། ཉི་འློད། དབིབས་ཡིན་ལ་ཁ་དློག་མ་ཡིན་པའི་མུ། རིང་བ། ཐུང་

བ། ལྷམ་པ། ཟླུམ་པ། མཐློ་བ། དམའ་བ ཕ་ལེ་བ། ཕ་ལེ་བ་མ་ཡིན་པ། ཁ་དློག་དང་དབིབས་

གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ། སྤིན། དུ་བ། རྡུལ། ཁུག་སྣ། དབིབས་དང་ཁ་དློག་གཉིས་ཀ་མིན་པའི་

མུ། སྒ། རློ། རེག་བ

ཁ་དློག་ལྔ། ཚོན་མདློག་གི་ར་བའི་ཁ་དློག་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི་རིགས་ལྔ་ལས་བརྒལ་མེད་པ་སྟེ། དམར་

པློ་དང་། སེར་པློ་། སློན་པློ། དཀར་པློ། ནག་པློ་བཅས་ལ་འདུས་ཡློད། 

ཁ་དློག་སྣློན་བརེགས། 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།  ༼ ཁ ༽

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་color overlay ཟེར། 

ཁ་དློག་པློ། ཁ་ཆུང་ཆུང་། 

ཁ་དློག་རེའུ་མིག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་color table ཟེར། 

ཁ་རྡིབ་པ། ① སློ་བུད་དེ་མཆུ་རྡིབ་པ། ② གངས་རྡིབ་པ། རྩྭ་ཐང་ཚང་མར་ཁ་རྡིབ་བྱུང་བ། 

ཁ་རྡུང་། ཚིག་ངན་ནམ་གཤེ་གཤེ། ལས་ཀ་མི་འགིག་པ་བཅུ་ཟད་བྱུང་བ་དང་ཁ་རྡུང་གཏློང་མི་རུང་།

ཁ་ལིབ། གཏམ་ལབ་ལིབ་བམ། ཆེར་མི་གསལ་བ། 

ཁ་ལིབ་ལིབ། གཏམ་སྨྲ་བ་མི་གསལ་བའི་ཚུལ། 

ཁ་སྡུད་པ། ① སྣློད་ཀི་ཁ་ཟུམ་པར་བེད་པ། ཁུག་མ་ཁ་སྡུད་པ། ② མི་མང་སློགས་ཕློགས་གཅིག་

ཏུ་འདུ་བར་བེད་པ། 

ཁ་སྡུམ། ཁློན་སྡུམ་པའམ། མཐུན་པར་བེད་པ། 

ཁ་སྡུར། ཁ་བཤད་འགན་པའམ་ཁ་བརྡར་བེད་པ། ཐུན་མཚམས་སུ་ཁ་སྡུར་མ་གཏློང་ཞིག

ཁ་སློམ་པློ། ① སྣློད་ཀི་ཁ་འཆིང་བ། ② སྐད་ཆ་འགློག་པར་བེད་པ། 

ཁ་བསློམ། བ་ཚིག །སྒློབ་དང་། སྒེ་སློགས་ཁུག་སྣློད་ཁ་བསློམ་པ་ལ་བུ། ཁ་བསམས་ཟིན་འདས་པ་

དང་། ཁ་བསམ་དགློས་མ་འློངས་པ། སློམ་ཤིག་སྐུལ་ཚིག་རྣམས་སློ། །

ཁ་དྲག་པ། སྤི་ཚོགས་འཚོ་བའི་ནང་དུ་དཔལ་འབློར་དང་། འཇློན་ཐང་ཅུང་ཆེ་བ་ཡློད་པའི་རིགས་གས།

ཁ་དྲག་པློ། གཏམ་ཤུགས་བཙན་པློ། རང་ལ་བདེན་པ་མེད་ན་ཇི་ལར་ཁ་དྲག་པློ་བས་ཀང་ཉན་

མཁན་མེད། 

ཁ་དྲག་དབང་བཙན། ཁ་ཤུགས་ཆེ་བ་དང་། དབང་ཤེད་ངློམས་པ། 

ཁ་དྲང་པློ། དངློས་འབེལ་དྲང་འབེལ་གི་སྐད་ཆ། 

ཁ་དྲངས། སྣེ་ཁིད་པ། སྙན་སྙན་འཇམ་འཇམ་བཤད་དེ་བིས་པ་གཞློན་ནུ་རྣམ་ལམ་བཟང་པློར་ཁ་

དྲངས་པ། 

ཁ་དྲལ། འཇིག་པའམ་ཞིག་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁ་དྲི། ཁའི་དྲི་ངན། 

ཁ་དྲློ། ① སྨློན་ཚིག །ཐུགས་རེ་ཆེ་དང་དློན་གཅིག །གར་སློང་ཁ་དྲློ་བཀྲ་ཤིས། གཞན་དློན་སྒྲུབ་ན་

ཁ་དྲློ། ② ཁམས་འཕློད་པློར་ཡློད་པའི་དློན། ཁང་པ་འདི་ང་ལ་ཁ་དྲློ་པློ་ཞིག་ཡིན། ལ་བུ། 

ཁ་དྲློ་པློ། ཁ་དྲློ་བ་དང་གཅིག །

ཁ་དྲློ་བ། བཀྲ་ཤིས་པའམ་ལེགས་པློ་འློང་བ། 

ཁ་དྲློད། ཁ་དཀར་དང་དློན་གཅིག

ཁ་དྲློན། ཁ་དཀར་དང་དློན་འདྲ། ཁློ་མི་ཁ་དྲློན་རེད། བས་ཙང་ཁློས་རློགས་པ་བས་ན་ལམ་འགློ་ཡློང་

གི་རེད། ལ་བུ། 

ཁ་དྲློན་ནང་པ་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན། རེ་འདི་ནི་མདློ་སྨད་ཤར་རྒྱུད་གློ་ཆེན་གི་ཡུལ་དུ་ཡབ་ཚེ་རིང་

གྲུབ་དང་ཡུམ་ཀླུ་མློ་ཡག་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༩༣༠ 

ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་རེ་དྲུག་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་

༡༧༩༥ལློར་ཞི་བར་གཤེགས། 

ཁ་གདག་གློ །[རིང] གསད་པར་བའློ། །

ཁ་གདངས། ① ཁ་གདངས་ནས་ཟ་མ་ཟ། ཁ་ཕེ་བ། ཁ་གདངས་ན་གློ་བ་མཐློང་བ། ② སྐད་ཆ་བཤད་

པ། ཁ་གདངས་ས་དང་ལག་པ་རྐྱློང་ཡུལ། 

ཁ་གདངས་ལག་པ་རྐྱློང་ཡུལ། རང་ལ་དཀའ་ངལ་བྱུང་དུས་གཡར་པློ་དང་གསློལ་རས་ཞུ་ཡུལ་

ཡིན་པ། 

ཁ་གདན། འབློལ་གདན་གི་ཁ་ལ་གདིང་རྒྱུའི་རུམ་སློགས། 

ཁ་བདེ་པློ།①སྐད་ཆ་ཤློད་མཁས་པློའམ་ཁ་སྙན་པློ། ② སྨྲ་ལྕེ་བདེ་མྱུར། ཁ་བདེ་ལྕེ་བདེ། ཁ་བདེ་

དགློས་ཁར་ཟད། 

ཁ་མདློག །ངློ་གདློང་གི་མདངས། ཡུན་རིང་ན་ནས་ཁ་མདློག་ཤློར་འདུག

ཁ་འདམ། ཁའི་ནང་མཆིལ་མ་སྐ་བར་གྱུར་པ་ནི་བད་ཀན་གི་ནད་རགས་ཤིག་རེད། 

ཁ་འདར། ཧ་ཅང་འཁགས་ཆེས་ནས་ཁ་འཐབ་འཐབ་བེད་པ། དགུན་ཁ་གང་ངད་ཆེ་བས་ཁ་འདར་བ།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁ་འདུམ། མི་མཐུན་པ་མཐུན་པར་འགྱུར་བ། 

ཁ་འདེབས། གཞི་རང་གི་ཐློག་ཏུ་རྒྱག་རྒྱུའི་ཁ་སྣློན། དངུལ་ཁ་འདེབས་བརྒྱབ་པ། ཇ་ལ་ཁ་འདེབས་

བཏབ་པ། ཇ་ཁ་འདེབས་བས་ན་ཞིམ། ལ་བུ། 

ཁ་འདློགས་པ། [རིང]ཚང་མ་གསློད་པ། 

ཁ་འདློན། ཁ་ཏློན་དང་གཅིག །

ཁ་བརྡ། ① མཆུ་བརྡ། ② སྐད་ཆ། ཁ་བརྡ་མང་པློ་བས་པ། ཁ་བརྡ་ལྷུག་པློར་བེད་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་chat room ཟེར། 

ཁ་བརྡ་འགློ་འཛུགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་opens chat ཟེར། 

ཁ་བརྡའི་རེན་འབེལ་སློ་འབེད། ལློ་གསར་ཚེས་གཅིག་གི་ས་དྲློ་མི་སུ་ཕད་ལ། བཀྲ་ཤིས་བདེ་

ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །ཨེ་མ་བག་དྲློ་སྐུ་ཁམས་བཟང་། །གཏན་དུ་བདེ་བ་ཐློབ་པར་

ཤློག །ཅེས་བརློད་པ་དང་། གློ་སློ་ཕེ་མར་དང་། ཇ་ཕུད་ཆང་ཕུད། གློ་འབས་སློགས་ལ་ལློངས་

སྤློད་དུས་ཀང་ཕུད་གཏློར་དང་སྦྲགས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚིག་གློང་བཞིན་ལབ་སློལ་ཡློད། 

ཁ་འདྲི། ① ཁ་ཚོད་དམ། ཉམས་ཚོད་ལེན་པ། ② ནད་འདྲི། 

ཁ་འདྲིས་ཁློག་འདྲིས། འགློགས་འདྲིས་ཟབ་མློ། 

ཁ་ན་མ་ཐློ་བ། འབེ་ལློ་ཚེ་དབང་ཀུན་ཁབ་ཀིས་སི་ཏུའི་ཞལ་གདམས་ཟིན་བིས་ནང་། “ཨ་བ་ཏྱཾ་ཏེ་

བློད་སྐད་དུ་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ཟེར་བསྒྱུར་བར་ནི་ཁ་ནས་བརློད་མི་རུང་བ་ཟེར་བའློ།”ཞེས་བིས་

འདུག །ཁ་ནས་བརློད་པ་ཙམ་གིས་སིག་སྒིབ་བསྐྱེད་པར་བེད་པའི་དློན་ཡིན་འདུག །ཁ་ན་མ་

ཐློ་བའི་སིག་པ་ཞེས་པ་རང་བཞིན་ཉིད་ཀི་སིག་པ་ཡིན་པས་སྐྱ་སེར་ཕློ་མློ་སུས་བས་ཀང་མི་

དགེའི་ལས་ཡིན་པ། དཔེར་ན། སློག་གཅློད་པ་དང་། མ་བིན་པ་ལེན་པ་ལ་བུ་རྣམས་སློ། །སྤིར་

སིག་པའི་ལས་རིགས་གཉིས་ཏེ། བཅས་པའི་སིག་པ་དང་། རང་བཞིན་ཁ་ན་མ་ཐློ་བའི་སིག་པ་

གཉིས་ཡློད་པར་བཅས་པའི་སིག་པ་ནི། དེ་སྲུང་བ་ཁས་བངས་པའི་གང་ཟག་དགེ་ཚུལ་སློང་ལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བུ་དེ་དག་དང་འགལ་ན་སིག་པ་ཡིན་ལ། ཁིམ་པ་ཕློ་མློས་བས་ན་སིག་པའི་ལས་མ་ཡིན་པ། 

དཔེར་ན། དུས་མ་ཡིན་པར་ཟས་ཟ་བ་དང་། གླུ་གར་བེད་པ་ལ་བུ་རྣམས་སློ། །

ཁ་ན་མ་ཐློ་བའི་སྒིབ་པ། མི་དགེ་བ་བཅུ་སློགས་སིག་པའི་སྒིབ་པ། 

ཁ་ན་མ་ཐློ་བའི་སིག་པ། རང་བཞིན་ཉིད་ཀི་སིག་པ་ཡིན་པ་གཞན་གི་སློག་གཅད་ལ་བུའློ། །

ཁ་ནག །གང་ཟག་དང་དངློས་རས་གང་ཞིག་མི་སེར་ལ་བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་བེད་ལས་ཅན་ཡིན་པར་

དློགས་པའི་དངློས་པློ་སྟེ། དཔེར་ན། ཁློ་མི་ཁ་ནག་རེད་ངེད་གཉིས་གློགས་འབེལ་བས་ནས་ང་

ལམ་འགློ་མི་འདུག །ཅ་ལག་འདི་ཁ་ནག་ཅིག་རེད། ང་ལ་ཅ་ལག་འདི་འབློར་ནས་ལམ་འགློ་བྱུང་

མ་སློང་ལ་བུའློ། །

ཁ་ནག་པློ། ① སྣློད་སློགས་ཀི་ཁ་ནག་པློ། ② ཁ་མི་དྲློའམ་བཀྲ་མི་ཤིས་པ། 

ཁ་ནང་ལྕེ་རྒྱུས། ཁ་ནང་དུ་གང་ཡློད་ལྕེ་ལ་རྒྱུས་ཡློད་ཟེར་བ་སྟེ། ནང་ཁུལ་གི་རྒྱུས་ནང་ཁུལ་གི་མི་

ལ་ཡློད་པའི་དཔེ། 

ཁ་ནང་དུ་ལ་བ། ①གདློང་ཚུར་སྟློན་པ། ② སེམས་ནང་དུ་བསྐློར་བ་སྟེ་རང་གི་སློ་གསུམ་ལ་རང་

གིས་རློག་དཔྱློད་བེད་པ། 

ཁ་ནད། ཁ་ནད་སྤིའི་སློང་རྐྱེན་ལ་དུས་གདློན་ཟས་སྤློད་བཞི་པློ་དམན་ལྷག་ལློག་པའི་རྐྱེན་གིས་

ལུས་ཀི་འདུ་བ་འཁྲུགས་ནས་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

ཁ་ནད་རན་ནད་དྲུག །ལྕེ་ཆུང་། ལྕེ་འདྲ། རན་འབྲུམ། ཆུ་བུར། རུས་སལ། རན་རྨེན། ༡རན་ནད་རན་

འབྲུམ། རན་ཕུགས་སུ་འབྲུམ་བུ་སྐྱེས་ནས་ཆུ་སེར་འཛག་པ། ༢ རན་ནད་རན་རྨེན། རན་ལས་

རྣག་བསགས་པའློ། །༣ རན་ནད་ལྕེ་ཆུང་། ལྕེ་ཆུང་བབས་པ་ནི། ལྕེ་ཕུག་འབུར་པློ་དེ་སྐྲངས་

ནས་བ་ཡི་ནུ་མ་ལར་རྒྱས་ཏེ་ལློག་མ་འགག་ནས་ཟས་སྐློམ་གང་ཡང་མི་ཐར་བ་སྣར་འློང་ཞིང་

སྐྱུག་པ། ༤རན་ནད་ལྕེ་འདྲ།ལྕེ་ཆུང་གི་འགམས་ནས་དེ་དང་འདྲ་བའི་སྐྲངས་པ་བྱུང་ན་ལྕེ་འདྲ་

ཡིན། ༥རན་ནད་ཆུ་བུར། རན་གི་དཀིལ་དུ་འབྲུམ་པ་སྐྱེས་པ་སྙི་ལ་མགློ་བརྡུལ་བ། ༦ ཁ་ནད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

རན་ནད་རུས་སལ། ན་ཚ་མེད་པར་སྐྲེད་པློ་སྟེ་ས་བར་སྐྲངས་པ། 

ཁ་ནད་གེ་ནད་བདུན། རླུང་གེ། ཁག་གེ། མཁིས་གེ། བད་གེ། འདུས་གེ། གེ་འབེས། རྨེན་བུ། ༡གེ་

ནད་ཁག་གེ། སྐྲངས་མདློག་དམར། ཚ་བ་སྐྱེ། རྣག་བསགས། ༢ གེ་ནད་མཁིས་གེ། ཚ་བ་སྐྱེ། 

རྣག་བསགས། ༣གེ་ནད་གེ་འབས། ཕི་ནང་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་སྐྲངས་ནས་རྣག་ཏུ་འགྱུར། ༤ 

གེ་ནད་འདུས་གེ། ག་མས་གང་བར་སེམས་པའི་ཚོར་བ་དང་། འབྲུམ་བུ་རྒྱ་ཤུགས་འདྲ་བ་

འབྱུང་། ༥གེ་ནད་བད་གེ། སྐྲངས་མདློག་སྐྱ་ལ་ལན་ལིན་མང་། ༦ གེ་ནད་རྨེན་བུ། སྐྲངས་པ་

ས་ལ་ཟུག་ཆུང་ཞིང་དུས་སུ་སྨིན་མ་ནུས་སློ། །༧ གེ་ནད་རླུང་གེ། རྣ་བ་དང་འགམ་པ་གཟེར། 

གེ་བ་ནང་སྐྲངས་ཤིང་ཚ། སྐམ་པློར་གྱུར། 

ཁ་ནད་ལྕེ་ནད་ལྔ། རླུང་ལྕེ། མཁིས་ལྕེ། བད་ལྕེ། ལྕེ་ལྷག །ལྕེ་སྐྲངས། ༡ ལྕེ་ནད་མཁིས་ལྕེ། འབྲུམ་

པ་དམར་པློར་ཐློན་ཞིང་ཚ་བས་ཁབ། ༢ ལྕེ་ནད་ལྕེ་སྐྲངས། ལྕེ་སྐྲངས་ནས་ཁའི་ནང་དུ་ཁེངས་

པས་ཁ་ཆུ་འཛགས་ཅིང་ཟས་མི་ཐར་བར་འློང་། ༣ ལྕེ་ནད་ལྕེ་ལྷག །ལྕེའི་འློག་ཏུ་ལྕེ་དང་འདྲ་བ་

ཞིག་སྐྲངས་ཏེ་ན་བ། ༤ ལྕེ་ནད་བད་ལྕེ། ཁ་དློག་སྐྱ་ལ་ཁ་ནང་དུ་ཆེར་མི་བདེ་བའི་ཚོར་བ་ཅན་

ནློ། །༥ལྕེ་ནད་རླུང་ལྕེ། རེག་བ་རྩུབ་ཅིང་འགག་པ་ལ་བུས་རློ་མི་ཚོར། 

མཆུ་ནད་བདུན། ༡ མཆུ་ཆད་ཁ་ཤུ། མཆུ་ལ་ཤུ་བ་ཆགས་པ། ༢ མཆུ་ནད་ཁག་རྒྱས་པ། མདློག་

སྨུག་ལ་སློམ་པློར་སྐྲངས་པ། ༣ མཆུ་ནད་གེ་མཆུ། མཆུ་ནང་དུ་ཤ་རྨེན་སྐྱེ་བ། ༤མཆུ་ནད་

གཅེན། འབྲུམ་ཐློར་སྐྱེས་ནས་ན་ལ་ཚ་བ། ༥མཆུ་ནད་རིལ་ནད། ཟ་ཞིང་འདྲུལ་བ་ཁག་དང་རྣག་

འཛག་པ། ༦ མཆུ་ནད་བད་ཀན། མཆུ་སྐྱ་བློ་ཚོས་པ་ལ་བུར་ཆགས་ནས་ཚ་བ། ༧མཆུ་ནད་

ཤློ་རེ། མཆུ་གས་པ། 

ཁ་ནད་སློ་ནད་ལྔ། རླུང་གི་སློ་ནད། ཁག་མཁིས། བད་གྱུར། སློ་འབས། སློ་སིན། ༡ སློ་ནད་ཁག་

མཁིས། ཚ་དྲློད་ཆེ་ཞིང་ལློན་ཤིང་དང་མུར་འགམ་འཕར་ར་རྒྱས། ཟས་བཅུད་ཆེན་གི་གནློད། 

༢སློ་ནད་བད་གྱུར། སློ་རིལ་འདྲུལ་ཞིང་དྲི་མི་ཞིམ། ༣སློ་ནད་རླུང་གི་སློ་ནད། བེར་བ་སྟེ་འབྲུམ་

པ་ལངས་ཏེ་ན་བ་དང་། འཕར་ར་འཁྱུག་པ། གང་བའི་རེག་བས་མི་བཟློད་པའི་ཟུག་སྐྱེད། ༤ 

སློ་ནད་སློ་འབས། སློ་ར་སྐྲངས་ཤིང་རྣག་བསགས། ༥སློ་ནད་སློ་སིན། ཚ་གང་གི་རིགས་གང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡིན་ཡང་རེག་ཐབས་མེད་པའི་ན་ཚ་དང་། ལང་དུབ་བེད་ཅིང་ཟུག་རྔུ་ཆེ།

ཁ་ནེམ།ཅུང་ཟད་རིང་པ། གློན་པ་ཁ་ནེམ་ཞིག་གློན་འདུག

ཁ་ནློག་པ། དྲི་མས་གློས་པ། དྲི་མས་ཁ་ནློག་པའི་གློན་ཆས་རྣམས་བཀྲུས། 

ཁ་ནློན་དགློན། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༢༥༧་ལློར་ས་ཨ་མེ་དམ་པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་

ས་སྐྱ་པ་ཡིན་ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཀར་མཛེས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁ་ནློར་བ། སྐད་ཆ་ཤློད་སྟངས་འཆུག་པ། 

ཁ་སྣློན། གཞི་རའི་སྟེང་དུ་སྣློན་པ། ཚད་མ་ལློངས་པ་དེར་ཁ་སྣློན་རྒྱག་པ། 

ཁ་གནློན་སྨན། ཉེས་པ་གཅིག་བཅློས་སྐབས་གཞན་གཉིས་མི་ལང་བའི་ཕིར་དུ་ཁ་གནློན་བཏང་བའི་

སྨན་དཔེར་ན། རླུང་ཞི་བེད་ཀི་སྨན་བཏང་སྐབས་གཞན་བད་མཁིས་གཉིས་པློ་མི་ལང་བར་མགློ་

གནློན་པའི་སྨན་ལ་བུ་ལ་ཟེར་ཏེ། སྐྱེམས་པ་ཚེ་དབང་གིས་མཛད་པའི་ཕི་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་

ལག་ལེན་གསལ་བེད་ལས། ཁ་གནློན་ནི་ཉེས་པ་ལ་བལློས་ནས་བཤད་པ་སྟེ་མགློ་གནློན་པའི་

ཚུལ་གིས་མི་ལང་བར་བེད་པའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཁ་མནན་པ། ① སྟེང་ནས་མནན་པ། ② ཁ་ལག་པས་བསམས་པ། ③ གཏམ་སྨྲ་མ་བཅུག་པ། 

ཁ་པ། ① ཁ་ཡིག་གི་རགས་ཅན། དེབ་ཁ་པའི་ནང་དུ་གསལ་པློར་འཁློད་ཡློད། ② ལེགས་སྦར་སྐད་

ཀི་འཁྲུགས་སེབ་གསལ་བེད་ཧ་སའི་རེའུ་མིག་ནང་ཁ་ནས་པ་བར་གི་བསྡུས་མིང་། ཁ་པ། ཁ་

ཕ་ཚ་ཋ་ཐ ཙ་ཊ་ཏ་ཀ་པ ③ ཚོང་པ་ཕན་ཚུན་བར་འདུམ་འགིག་བེད་མཁན། ④ གཏམ་བཤད་

མཁས་པློ། 

ཁ་པར། གློག་ཤུགས་དང་གློག་འཕིན་མ་ལག་ལ་བརེན་ནས་ཕན་ཚུན་སྐད་ཆ་བཤད་རུང་བའི་

འཕྲུལ་ཆས་ཞིག །ཁ་པར་དང་། ལག་བཟུང་ཁ་པར། གཟུགས་མཐློང་ཁ་པར་བཅས་ཡློད། 

དབིན་སྐད་དུ་phone ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་calling card ཟེར། 

ཁ་པར་མཐུད་ལམ། 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།  ༼ ཁ ༽

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་phone line ཟེར། 

ཁ་པར་ཚོགས་འདུ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་conference call ཟེར། 

ཁ་པར་ཨང་གངས། བརྡ་འཕིན་གི་ཨང་གངས་ཏེ་ཁ་པར་སློ་སློའི་ཨང་གངས། 

ཁ་པར་ཨང་དེབ། རང་དང་འབེལ་བ་བ་ཡུལ་གི་ཁ་པར་ཨང་གངས་ཟིན་བིས་བས་པའི་ལག་དེབ། 

ཁ་པློ། ① རློ་ཁ་རིག་ཅན། མར་རིང་པའི་ཇ་དེ་ཁ་པློ་འདུག །② ཉམས་འགྱུར། རིག་མདློག་ཁ་པློ། 

མ་ཡིན་ཡིན་མདློག་ཁ་པློ་དེ། རྫུན་ཕུགས་རྡློལ་ན་དཀའ་རྒྱུ་མེད། 

ཁ་པློ་ཆེ། ཁ་ཤློབ་ཆེ་བ། གཏམ་དློན་མི་མཚུངས་པའི་སྟློང་གཏམ་ཁ་པློ་ཆེ་ཤློད། 

ཁ་ལྤགས། ① མཆུ་ཏློ། ② སྟེང་གི་པགས་པའམ་ཕིའི་ཤུན་པ། 

ཁ་སམ། སར་བློད་གཞུང་གི་གུང་དང་བཀའ་བློན། ཡ་སློར་ཁི་པའི་མགློན་གཉེར་བཅས་ཀི་གཟབ་ཞྭ།

ཁ་སྤུ། ཁ་ཡི་འགམ་དུ་སྤུ་སྐྱེ་བ་ལ་གློ

ཁ་སློས་པ། གཞན་དུའམ། གསར་དུ་ཁ་བསྒྱུར་བ། སྨན་པ་ཁ་སློས་པ། སློད་ས་ཁ་སློས་པ། 

ཁ་སྦིན། ཁའི་མཆིལ་མས་བརླན་པའམ་ཁ་རླངས་ཀིས་དྲློས་བཅུག་སྟེ་ཤློག་བུ་སྦློར་བེད་ཀི་སྦིན། 

ཁ་སྤད། ཁ་འཕད་པར་བས་པ། མ་བུ་ཁ་སྤད། 

ཁ་སྤིས། ཞློ་དང་འློ་མ་སློགས་ཀི་ཁར་ཆགས་པའི་སྤིས་མ། 

ཁ་སྤློད། ཐད་ཀར་གཅིག་ལ་གཅིག་ཁ་གཏད་ནས་ཡློད་པ། སློད་ས་ཁ་སྤློད་བས་ནས་བསད་པ། ཁང་

པ་ཁ་སྤློད། ར་རྒྱུག་ན་རྒྱུག་མཉམ་དང་། གུར་རྒྱག་ན་ཁ་སྤློད། 

ཁ་སྤློད་པ། ① ཕན་ཚུན་ངློ་ཤེས་བེད་འཇུག་པ། ② ཁ་དང་ཁ་གཏུགས་པ། 

ཁ་དཔེ། ① གཏམ་དཔེ། ཁ་དཔེ་ཉན་ན་གློ །རི་མློ་བལས་ན་རིག །② སར་གི་སྒྲུང་གཏམ། 

ཁ་དཔྱ། འཕ་སྨློད་བེད་པ། 

ཁ་ཕློ། ① ཁ་ཤློབ་བམ་སྒློབ་བཤད། འུད་ཆེའི་ཁ་ཕློ་ཟླློ་བ། ② ཡ་སློས་མ་མཆུ་གནློན་པའི་རྣམ་འགྱུར།

ཁ་ཕློ་ཁ་བཤད། ཁ་ཕློ་ནི་ཁད་ཆློས་ཆེན་པློ་ཡློད་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་ཟེར་ཞིང་། ཁ་བཤད་ནི་ཁ་ནས་

སྟློང་བཤད་བས་པའི་དློན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁ་ཕློ་བསང་། ཁ་ཕློ་བཅངས་དང་དློན་གཅིག

ཁ་ཕློ་བཅངས། ང་རྒྱལ་གིས་ཡ་སློས་མར་མཆུ་མནན་ནས་ཁློང་ཁློ་བའི་རྣམ་འགྱུར་སྟློན་པའི་མིང་། 

ཁ་ཕློ་ཆེ། བརྒྱ་བསད་སྟློང་འགུགས་བེད་ཟེར་བའི་ཁ་ཙམ་གི་སྟློང་བཤད་བེད་པ། 

ཁ་ཕློ་སློམ། ཁ་ཕློ་བཅངས་དང་དློན་གཅིག

ཁ་ཕློ་རིས། རང་དང་རང་རིགས་ཀི་ཆེད་དུ་མི་གཤིས་བརན་གློང་ངར་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་དང་

ལན་པ་ཞིག་སྟེ། གཤིས་བརན་པས་མཛའ་མཐུན་དང་དགའ་སྡུག་སློགས་འགྱུར་དཀའ་བ། 

གཤིས་གློང་པས་གཞན་གིས་གཡློ་ཐབས་སློགས་ཀིས་བསླུ་དཀའ་བ། གཤིས་ངར་བས་བདེ་

སྡུག་སློགས་ཀི་རྣམ་པ་བཟློད་ནུས་པའི་དློན་སྟེ། དཔེར་ན། ཁློ་ཚོས་ང་ལ་བརྡུང་རྡེག་ཚབ་ཆེན་

བཏང་བྱུང་ཡང་། ངས་ཁ་ཕློ་རིས་བས་ནས་སྡུག་སྐད་བཏློན་མེད། མི་རིགས་གཞན་དག་གི་

སློན་ལ་ངས་ཁ་ཕློ་རིས་བས་ནས་སློབ་སྦློང་འབད་བརློན་བས་པ་ཡིན་ལ་བུ། 

ཁ་ཕློ་རིས་བེད། [བ་ཚིག] གློང་དང་གཅིག །

ཁ་ཕློའི་ཚིག །ཕློ་བཟློའམ་རིག་གཏམ། 

ཁ་ཕློར། འཐུང་སྣློད་ཕློར་པ། 

ཁ་ཕི། ཁ་བཏགས་སྤུས་ཞན་ཞིག

ཁ་ཕིན་པ། [རིང]གློས་མཐུན་པ། 

ཁ་ཕིར་ལ་བ། ① ཁ་ཕི་ལློགས་སུ་ཕར་ལ་བ། ② ཚུར་ཕི་མིག་ལ་བ། ③ གཞན་སྐྱློན་འཚོལ་བའམ་

གཞན་ལ་སྨློད། 

ཁ་ཕིས། ① གདློང་ཕི་བེད་ཀི་རས། ② ཟ་བེད་ཁ་དང་། སྣློད་སློགས་ཀི་ཁ་ཕིས་པ། 

ཁ་ཕེ། ① སློ་སློར་ཕེས་པ། བཟའ་མི་དེ་གཉིས་མཐུན་པློ་མི་འདུག །ང་ཚོས་ཁློང་གཉིས་ཁ་ཕེ་ཚར། ལ་

བུ། ② སྣློད་སློགས་ཁ་ཕེ་བ། ཡི་གེའི་ཁ་ཕེ་ནས་ལ་བ། ཀློ་སམ་གི་ཁ་ཕེ་སྟེ་གློན་ཆས་བཏློན་པ།

ཁ་ཕློགས། ① ཕློགས་སྤིའི་ངློས། ཁ་ཕློགས་སྒྱུར་བ། ཁ་ཕློགས་སྒྱུར་མཚམས། ② མདུན་ནམ་

གདློང་གི་ཕློགས། 

ཁ་ཕློགས་བསྐྱར་བསྒིགས། 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།  ༼ ཁ ༽

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་redirection ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་separate ཟེར། 

ཁ་ཕྲུ། ཁའི་ནང་དུ་ཆུ་བཏུངས་ཏེ་ཕིར་གཏློར་བའི་ཟེགས་མ། ས་ལ་ཁ་ཕྲུ་བཏབ་པ། 

ཁ་ཕྲུམ། ཕྲུམ་རུས། སློག་རུས་ཀི་ཁ་ཕྲུམ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་split ཟེར། 

ཁ་འཕང་འཁུར་མེད། ལས་དློན་རློག་འཛིང་ཆེ་རིགས་བྱུང་སྐབས་རང་ཉིད་ཀིས་འགན་མ་འཁུར་

བར་རང་མཉམ་གི་མི་དང་རང་ལས་རིམ་པ་མཐློ་བའི་མི་ལ་ཐག་གཅློད་བེད་དུ་བཅུག་ནས་རང་

ཉིད་གཡློལ་ཐབས་བས་པ། 

ཁ་འཕང་མཐློན་པློ། ཤློད་སློབས་ཆེན་པློ། དློན་ལ་མི་གནས་པའི་ཁ་འཕང་མཐློན་པློ་བེད་པ། 

ཁ་འཕངས་པ། ① གཞན་དུ་ཡློད་ཚུལ་བཤད་པ། ② ཚོང་གི་བར་འདུམ། 

ཁ་འཕངས་ལག་ཕིས། གཞན་ལ་ཁག་འགེལ། སྐྱློན་ཆ་ཚང་མ་གཞན་ལ་ཁ་འཕངས་ལག་ཕིས་བེད་

མི་རུང་། 

ཁ་འཕིད། ཁ་སློས་པ། ཁིམ་ཚང་ཁ་འཕིད་ཐབས་བེད་པ། དཀའ་ལས་བརྒྱབ་སྟ་ེཁ་འཕིད་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་།

ཁ་འཕིད་ལ་མ་འཕིད། ལློ་གློས་ཀི་འཚོ་བ་འཁློལ་ལ་མ་འཁློལ། 

ཁ་འཕྱུར། སྣློད་བཅུད་ཀིས་ཁེངས་དྲགས་ནས་ལུད་འགློ་བ། བུམ་པའི་ཁ་འཕྱུར། ཟ་འབྲུ་བང་ཁང་

གི་ཁ་འཕྱུར་དུ་བླུགས་པ། 

ཁ་འཕལ། སློ་སློར་ཁ་འབེད་པ། མ་བུ་ཁ་འཕལ། བཟའ་ཚང་ཁ་འཕལ། 

ཁ་འཕི། ཉུང་དུ་གཏློང་བ། འགློ་སློང་ཁ་འཕི། 

ཁ་འཕིན། ངག་ཐློག་གི་ལན་ནམ་སྐད་ཆ། ང་ལ་ཁ་འཕིན་བསྐྱལ་བྱུང་། 

ཁ་འཕློད་པློ། ① སྣློད་སྤད་ཀི་ཁ་གཅློད་འགིག་པློ། ② ལས་ཀ་དང་གཏམ་སློགས་མགློ་ཐུག་པ། 

ཁ་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ]དྲི་མ་འཐུལ་བ། མེ་ཏློག་གི་དྲི་བསུང་རྒྱང་རིང་དུ་ཁ་བ། ② གངས། ཁ་བ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སིབ་སིབ་འབབ་པ། རྡློ་ཚན་གི་སྟེང་དུ་ཁ་བ་བབ་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གངས་དང་། ཆར་

སྐུ། མཆློད་བ་བཅས་སློ། །③ རློ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཏེ་དློམ་མཁིས་ལ་བུའི་རས་གང་ཁར་རེག་

པའི་ཚེ་ཁ་ཡི་དྲི་སྦང་ཞིང་ཡི་ག་མེད་པར་གྱུར་པའི་བློ་བ་ཞིག

ཁ་བ་ཅན། ① གངས་ཡློད་པའི་ས་ཆ། ② གངས་ཅན་ཏེ་བློད་ཡུལ་གི་མིང་། 

ཁ་བ་ཆར་ལློག །བློད་ཟླ་དང་པློའི་སང་ཚད་ལ་ཁ་བ་ཆར་དུ་འགློ་བའི་དུས་ཚིགས། 

ཁ་བ་ཆུང་། བློད་ཟླ་བཅུ་པའི་སང་ལ་ཁ་བ་འབབ་པའི་མགློ་ཚུགས་པའི་དུས་ཚིགས། 

ཁ་བ་ཆེ་བ། བློད་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་དབུགས་ཐློབ་ནས་ཁ་བ་ཆེ་བ་འབབ་པའི་དུས་ཚིགས། 

ཁ་བ་རི་པ། ① གངས་རིའི་ཁློད་དུ་སློད་མཁན། ② བློད་པའི་མིང་། 

ཁ་བད། ཁང་པའི་བད་ཁ་སྟེ་ཐློག་ཁེབས་ཀི་ཟུར་རྣམས་ལ་ཟེར། མིང་གཞན་པུ་ཤུའམ་མདའ་ཡབ། 

ཁ་བབས། ཁའི་གཤེགས་ཀ་སྟེ་སྐད་ཆའི་བབས། ཁ་བབས་ལིད་པ། 

ཁ་བབས་པ། གསར་པ་ཅུང་ཟད་རིང་དུ་སློང་བ། 

ཁ་བའི་དག་བློ། [མངློན]མེ་དང་མེ་ལྷ། 

ཁ་བའི་དུས། [མངློན]དགུན་ཁ། 

ཁ་བའི་རྡུལ་བརེགས། [མངློན]གངས་རི། 

ཁ་བའི་བེ་མ། [མངློན]ག་པུར། 

ཁ་བའི་འློད། [མངློན]ཟླ་བ། 

ཁ་བའི་ལྷུན་པློ། [མངློན]གངས་རི། 

ཁ་བུབ་པ། ① ལུས་མདུན་ཕློགས་ཐུར་དུ་བསྟན་པ། ར་སྟེང་ནས་ཁ་བུབ་ཏུ་འགིལ་བ། ② སྣློད་སྤད་

ཁ་ཞབས་སློག་པ། དཀར་ཡློལ་ཁ་བུབ་ནས་བཞག་པ། 

ཁ་བལ། ཁ་ཆེ་དང་བལ་པློ་ཞེས་པའི་སྡུད་ཚིག

ཁ་རྦད། ཁ་ཤློབ་བམ་འུར་ཤློབ། ཁ་རྦད་ཤློད་མཁན། དངློས་སུ་ལག་ལེན་མེད་པར་ཁ་རྦད་ཁློ་ན་བཤད།

ཁ་སྦུག་དློག་པློ། སྐད་ཆ་ཤློད་མཚེར་ཆེན་པློ། 

ཁ་སྦུབ་པ། ཁ་བུབ་དང་དློན་གཅིག །① སྣློད་སྤད་ཁ་ཞབས་སློག་པ། ② ཁ་ས་ལ་བསྟན་པ། ཉལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁིའི་སྟེང་ལ་ཁ་སྦུབ་ཏུ་ཉལ་བ། 

ཁ་སློན། [རིང]ཁ་ཏློན། 

ཁ་བ། [རིང]ལློ་རྒྱུས་མཁན་གི་ངག་ཐློག་ནས་བཤད་པའི་གནའ་གཏམ། 

ཁ་བང་། ① མིང་བང་ངམ་ཁ་ཡིག །ཁ་བང་ཤློག་ལྷེ། ② ཟ་བ་དང་སྨྲ་བ་ལ་གློམས་པ། 

ཁ་བང་སྒློམ་བུ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་title box ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་address book ཟེར། 

ཁ་བང་དེབ་ཏུ་སྣློན་འཇུག་བེད་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་

སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་add to address book ཟེར། 

ཁ་བང་རྣམ་གཞག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་title format ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་title bar ཟེར། 

ཁ་བང་ཡིག་ཕེང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་title line ཟེར། 

ཁ་བང་ལག་བང་། གློམས་འདྲིས་ཆེ་བའི་དཔེ། 

ཁ་བམ། བིས་པའ་ིནད་རིགས་ཤིག་ག་ིམིང་སྟེ། ཕྲུ་གུ་ལློ་གཅིག་མ་ལློན་སློན་ལ་ཁ་བམ་ཡློང་རེད། ལ་བུ། 

ཁ་བམས་ཚིག་འཇམ། འཇམ་པློ་ངག་ཁ་བམས་ཚིག་འཇམ་གིས་སེམས་གསློ་བེད་པ། 

ཁ་བེ་བ། ① རང་བཞིན་དུ་བེ་བའམ་སྲུབ་གས་པ། ② ཁ་བལ་རྒྱབ་འགལ་དུ་སློང་བ། ③ ཕྲུ་གུའི་

ཁ་ནས་སྐད་ཆ་ཐློག་མ་བཤད་པ། 

ཁ་བ། ཁ་བག་གི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

ཁ་བག །ཁ་དབག་དང་གཅིག །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁ་བལ་བ། ① སློ་སློར་གེས་པ། བཟའ་མི་ཁ་བལ། ཕན་ཚུན་ཁ་བལ་དུ་མི་རུང་བ། ② འཐློར་བའམ་

ཞིག་པ། འཚེམ་ཁ་བལ་བ་བསྐྱར་དུ་བཙེམས། 

ཁ་བི། ཉུང་ངུར་སློང་བའི་དློན་ཏེ། ཕི་དང་གཅིག །

ཁ་བན་པ། [རིང]ཁ་བསྒྱུར་བ། 

ཁ་བློན། ཡུལ་དཔློན། 

ཁ་སྦར། ① ཁ་དང་ཁ་སྦློར་བའམ་འློ་བེད་པ། ② སྣློད་སློགས་ཁ་སྦར་བ། ③ [མངློན]གའུ། 

ཁ་སྦློང་བ། ① ཟས་ལ་ཁ་གློམས་སུ་འཇུག་པ། ② ཀློག་པ་དང་གཏམ་གི་ཁ་རྒྱལ་སྦློང་བ། 

ཁ་སྦློར། ① ཁ་དང་ཁ་སྦློར་བའམ། འློ་བེད་པ། ② དངློས་པློ་གཅིག་གཅིག་ཏུ་སྦློར་བ། ཁ་སྦློར་ལྷུ་

སྒིག །③ འཁིག་པ། 

ཁ་སྦློར་བདུན་ལན། [མངློན]རྡློ་རེ་འཆང་། 

ཁ་སྦློར་ཡན་ལག་བདུན། སངས་རྒྱས་ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་སྐུའི་རང་བཞིན་ནི་ཁ་སྦློར་ཡན་

ལག་བདུན་དང་ལན་པ་སྟེ། ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་ཡན་ལག་དང་། ཁ་སྦློར་གི་ཡན་ལག །བདེ་

བ་ཆེན་པློའི་ཡན་ལག །རང་བཞིན་མེད་པའི་ཡན་ལག །སྙིང་རེས་ཡློངས་སུ་གང་བའི་ཡན་

ལག །རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་ཡན་ལག །འགློག་པ་མེད་པའི་ཡན་ལག་རྣམས་སློ། །

ཁ་སྦྲང་རི་ཁློག་སྣག་ཚ། ཁ་འཇམ་ཞིང་སེམས་ནག་པའི་དཔེ། 

ཁ་དབང་། ① གཏམ་ཤློད་པའི་ནུས་སྟློབས། དེ་རིང་གློས་བསྡུར་གི་དློན་རྣམས་ཁློའི་ཁ་དབང་དུ་

ཕིན་སློང་། ② མི་སེར་གི་རྒྱུ་ནློར་ལློངས་སྤློད། ཁ་དབང་གཞུང་བཞེས། 

ཁ་དབང་དཔུང་ཤུགས། མི་ཤུགས་དང་རྒྱུ་ཤུགས་གཉིས་ཀ་ཡློད་པའི་དློན། ཁ་ནས་ཤློད་པའི་

དབང་ཆ་དང་། གཞན་ནློན་པར་བེད་པའི་དཔུང་ཤུགས། 

ཁ་དབག །① ར་བ་གཅིག་ནས་ཁག་གཉིས་གསུམ་དུ་གེས་པ། ཆུ་ཁ་དབག །ལམ་ཁ་དབག །རྨིག་

པ་ཁ་དབག །ཤིང་གི་ཡལ་ག་ཁ་དབག །② ཤ་གསེབ་མདེའུ་ཡློད་མེད་བརག་བེད་ཟླུམ་པློ་ཁ་

དབག་དབིབས་ཅན་གི་ཐུར་སྤད་ཅིག

ཁ་འབབ་ཀི་ཆུ་བློ་བཞི། ཡར་ཀླུང་གཙང་པློའི་ཆུ་མགློ་ར་མཆློག་ཁ་འབབ། ཆུ་བློ་གང་གཱའི་ཆུ་མགློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

རྨ་བ་ཁ་འབབ། ཆུ་བློ་སིན་དྷུའི་ཆུ་མགློ་གང་ཆེན་ཁ་འབབ། ཆུ་བློ་སི་ཏའི་ཆུ་མགློ་སེང་གེ་ཁ་

འབབ་བློ། 

ཁ་འབབ་བཞི། གངས་ཏེ་སེའི་ཕློགས་བཞི་ནས་འབབ་པའི་ཆུ་བློ་བཞི་སྟེ། ཤར་ཕློགས་གང་ཆེན་ཁ་

ནས་གང་གཱ་འབབ། ལྷློ་ཕློགས་རྨ་བའི་ཁ་ནས་སིནྡྷུ་འབབ། ནུབ་ཕློགས་ར་ཡི་ཁ་ནས་པཀྵུ་

འབབ། འདི་ལ་ཡར་ཀླུངས་གཙང་པློའང་ཟེར། བང་ཕློགས་སེང་གེའི་ཁ་ནས་སི་ཏ་འབབ། 

ཁ་འབར། བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་སྐད་ཆ། ཁློད་ཀི་ཁ་འབར་མ་བཤད་ལ་བུ། 

ཁ་འབར་བ། ① ཚིག་རྩུབ་བཤད་པ། ཁློང་ཁློ་སྐྱེས་ནས་ཁ་འབར་བ། ② གློ་བུར་ཕྱུག་པློར་འགྱུར་

བ། དུད་ཚང་ཁ་འབར་བ། ③ སྨྲ་མཁས་ཤིང་ཤློད་རྒྱུ་མང་བ། ཁ་འབར་གཡློ་གཏམ། 

ཁ་འབར་མ། ① ཡི་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་མློ་ཁ་འབར་མ་ལ་གླུད་རློངས་སློ་བའི་ཆློ་ག་ཞིག །② ཡི་དྭགས་

ཀི་རྒྱལ་མློ་ཞིག

ཁ་འབུད། ① མེ་མདའི་ཁ་འཚང་། ② རློལ་ཆས་ཤིག་གི་མིང་། ཁ་འབུད་གསར་པ་ཞིག་རག་བྱུང་

བ་དེ་སྙན་པློ་ཞིག་འདུག་ལ་བུ། 

ཁ་འབུར། ཤིང་བཟློ་བའི་ལག་ཆ་ཞིག

ཁ་འབུས་པ། མེ་ཏློག་སློགས་ཁ་བེ་ལ་ཁད་པའི་མཆེ་བ། 

ཁ་འབློག །ར་དྲེལ་ལ་ཆག་སྟེར་སྣློད་ཆག་ཕད། 

ཁ་འབློང་། སྟློན་དུས་ཁ་བ་རིལ་པློ་སེར་བ་དང་འདྲ་བ་དེ་ལས་ཅུང་སྙི་བ། སྐབས་སྤིན་འཐུག་པློ་མེད་

ནའང་འབབ་པ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

ཁ་འབམས། སྙིང་པློ་མེད་པའི་སྟློང་གཏམ། 

ཁ་འབམས་པ། ལློ་མས་འབས་སྒིབ་ལ་བུའི་སྤློས་བཤད་ལ་ཤློར་བ། 

ཁ་འབར། ཕན་ཚུན་དམ་པློར་འགིག་པ། པང་ལེབ་གཉིས་ཁ་འབར་ནས་འཕལ་མ་ཐུབ་པ། 

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 ཟེར། 

ཁ་འབེད་མཁན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་
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སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་open by ཟེར། 

ཁ་འབེད་སྟངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་open with ཟེར། 

ཁ་འབེད་དུས་ཚོད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་up time ཟེར། 

ཁ་འབེད་པ། ① སློ་སློར་ཁ་འཕལ་བ། ② ཁ་གཅློད་སེལ་བའམ། སྲུང་བར་ཕེ་བ། ③ ཉི་མས་པད་

མ་ཁ་འབེད་པ་ལ་བུ། 

ཁ་འབས། གདློང་གི་རྣམ་པའམ་དབིབས། བིས་པ་འདི་ཁ་འབས་གཙང་མ་ཞིག་འདུག

ཁ་འབིད་པ། ① སླུ་བ། ཉ་མློ་ཟས་ཀིས་ཁ་བིད་ནས་བཟུང་བ། ② ཉུང་དུ་གཏློང་བ། མང་དྲགས་ན་

ཁ་འབིད་པར་བེད་དགློས། 

ཁ་འབྲུ་བ། སྐད་ཆ་སློག་པ། བདེན་རྫུན་ཇི་འདྲ་འདུག་སྙམ་དུ་ཚོད་ལེན་གིས་ཁ་འབྲུ་བ། ཕྲུ་གུའི་ཁ་

འབྲུ་བ། 

ཁ་མ་དགེ མཐུ་དམློད་བློར་བ་སྟེ། ཁློ་ཁ་མ་དགེ ང་ལ་གནློད་པ་སྐྱེལ་བྱུང་། མི་དེ་ཁ་མ་དགེ་དགློས་

རྒྱུ་ཞིག་རེད། ཁ་མང་པློ། གསང་སྐུང་མི་ཤེས་པའི་སྐད་ཆ་མང་པློ་ཅན། ཁ་མང་པློ་རློགས་དང་

འགས། བློ་མང་པློས་རང་དློན་འཆློར། 

ཁ་མང་བྱུར་གི་སྣ་འདྲེན།དགློས་མེད་ཀི་གཏམ་གེང་མང་བ་ནི་རང་ཉིད་ལ་ཉེས་སྐྱློན་ཡློང་རྒྱུའི་སྣེ་

ཁིད་ཡིན་པ། 

ཁ་མི་གགས་པ། སྐད་ཆ་ཅི་ཡང་མི་ཤློད་པ་སྟེ། ཁིམས་ལུགས་ཐློག་ཁིམས་འཛིན་ལས་བེད་པའི་

འདྲི་བར་ལན་ར་བ་ནས་མི་སློག་པ་ལ་ཟེར། 

ཁ་མིག་མར་ལ། བ་སྤློད་ངན་པའི་རེས་སུ་འགློ་བའམ་དེར་མིག་ལློས་བེད་པ། 

ཁ་མིག་ཡར་ལ། བ་སྤློད་བཟང་པློའི་རེས་སུ་འགློ་བའམ་དེར་མིག་ལློས་བེད་པ། 

ཁ་མུན། [ཞང་སྐད]འདློད་ཁམས། 

ཁ་མུར། ཟས་མཁེགས་པློ་མུར་བའམ་ལད་བེད་པ། འཆུར་སྐམ་ཁ་མུར་བེད་པ། 
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ཁ་མེད། ① ཐབས་མེད་པ། མི་བེད་ཁ་མེད། ② ཁ་མེད་ལྐུགས་པ། ལྕེ་མེད་དིག་པ། 

ཁ་མློ། ① ཁ་པློ་དང་གཅིག །② རི་དྭགས་ཁ་ཤ་མློ། 

ཁ་མློས་ཞེ་མློས། ཁ་གཏིང་གཉིས་མློས། 

ཁ་རྨ་ལྷློག་པ། ཁ་ལ་སྐྱེས་པའི་རྨ་སྐྲངས་སློས་ཅན་ཞིག

ཁ་སྨར་བ། [རིང]ཁ་བརློགས་པ། རྐུན་མས་ཐེངས་གཅིག་རྐུ་རྒྱུ་རག་ན་དེ་ནས་ཁ་བརློགས་ཏེ་རེས་

མར་ཡང་ཡང་འློང་གི་རེད། 

ཁ་སྨྲང་། [རིང]སྐད་ཆ་བཤད་པ། 

ཁ་སྨྲས། མི་ཁ། ཁ་སྨྲས་གེང་བརློད། 

ཁ་དམར། འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། རིས་པའི་བབས་འབས་ལེགས་ཉེས་ཅི་འགྱུར་གསལ་ཁ་སྟློན་

པའི་མ་འློངས་ལུང་བསྟན། 

ཁ་དམར་གདགས། སྨན་པས་ནད་པ་ལ་ནད་འདི་ཡིན་དང་འཚོ་འཆི་འདི་འློས་ཞེས་གསལ་བར་ལུང་

སྟློན་པ་པའི་དློན། 

ཁ་དམར་བ། ① བེའི་ཕྲུག་དང་བིས་པ་ཁ་དམར་བ། ② [རིང]ཁག་ཐེག་བེད་མཁན། 

ཁ་དམར་འབེད་པ། གློད་ཁློག་ཁ་གཤག་པ། 

ཁ་ཙམ། ཁས་བཤད་ལས་དློན་ལ་མི་གནས་པ། ཁ་ཙམ་མིན་པར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་བ།

ཁ་རར་འཁིལ་པློ། ཁ་ལ་ཉན་པློ། བཞློན་ར་ཁ་རར་འཁིལ་པློ། གང་བཤད་ལག་ལེན་བེད་པའི་ལས་

རློགས་ཁ་རར་འཁིལ་པློ། 

ཁ་རལ། གཏམ་ཤློད་པའི་ནུས་རལ། 

ཁ་རིས། ཡིག་འདྲེན་བཞིན་དུ་གང་ཐློག་ནས་དྲངས་པའི་རིས་ཐབས། 

ཁ་རྩུབ་ཁློག་ཡག །ཁ་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་སྙན་པློ་མེད་ཀང་སེམས་བཟང་པློ་ཡློད་པ། 

ཁ་རེད། ཁ་ནས་རེད་མློ་ཤློད་པ། 

ཁ་རློད། རློད་གེང་ངམ་ཁ་འཛིང་། ཁ་རློད་རློགས་རྒྱུ་མེད་པར་རྒྱག་པ། དློན་མེད་ཁ་རློད་ཤློར་ནས་

སེམས་འཁྲུགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁ་རློད་འཁྲུག་འཛིངས། དློན་མེད་དུ་ཕན་ཚུན་ཁ་ཐློག་གི་རློད་གེང་དང་། ཕན་ཚུན་གཞུ་རེས་བཏང་

ནས་འཛིང་མློ་རྒྱག་པ། 

ཁ་རློད་རྒྱག་པ། ཁ་རློད་དང་གཅིག །

ཁ་གཙང་། རིགས་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པ། ཡང་དག་པ། 

ཁ་བཙན་པློ། ① གཏམ་དབང་ཤུགས་ཆེན་པློ་དང་། གཏམ་དྲག་པློའམ་རྩུབ་པློ། ② སྐད་ཆ་བརན་

པློའམ་གསང་གཏམ་ཕི་ལ་མི་ཤློད་པ། ③ ཁ་གཅློད་དམ་ཁ་སྒློག་དམ་པློ། 

ཁ་བཙུན། ནང་གཏམ་ཕི་ལ་མི་ཤློད་པའི་གསང་བ་ཐུབ་མཁན། 

ཁ་བཙུམ། ཁའི་གཡློ་འགུལ་གི་རྣམ་པ། ཁ་གདངས་པ་ལས་གློ་ལློག་པ། སྐད་ཆ་གཞན་ལ་མི་བཤད་

པ་གསང་བའི་དློན། ཁ་ཁ་རློག་བཙུམ་ན་ཁ་མཆུ་མེད། མགློ་རུམ་ནང་བཅུག་ན་གང་ལྷག་མེད། 

ཅེས་པ་ལ་བུ། 

ཁ་བཙོག་པ། བཙོག་གཏམ་སྨྲ་བའི་ཁ། ཕློག་ཐུག་ལ་མི་འཛེམས་པའི་མི་ཁ་བཙོག་པ། ཁ་བཙོག་

བཤད་པ། 

ཁ་ཚ། ① བིས་པའི་ཁའི་ནང་དུ་བྱུང་བའི་ཐློར་པ། ② ནློར་ཕྱུགས་ཀི་ཁ་ལྕེ་དང་སུག་བཞི་ལ་ཐློག་

པའི་ཕྱུགས་ཀི་འགློས་ནད་གདུག་པ་ཅན་ཞིག

ཁ་ཚ་དགློས་གལ། ཁ་ཚ་དགློས་ངེས། འཚོ་བའི་ནང་ནས་ལློ་གློས་གཉིས་ཁ་ཚ་དགློས་གལ་ཆེ་

ཤློས་རེད། 

ཁ་ཚ་དགློས་གཏུགས། ཁ་ཚ་དགློས་གལ་དློན་གཅིག

ཁ་ཚ་གཏིང་ནག །བཤད་བཤད་ཚ་ལ་སེམས་ངན་པ། 

ཁ་ཚ་དུས་གཏུགས། ཤིན་ཏུ་གལ་གནད་ཆེ་བའི་དུས་ཚོད་ལ་ཉེ་བར་སེབས་པ། 

ཁ་ཚ་པློ། ① མི་ཁ་དྲག་པློའམ་ཁ་རྩུབ་པློ། ② གལ་ཆེ་བའམ་ལག་ཐློགས་པློ། དགློས་མཁློ་ཁ་ཚ་པློ། 

③ རློ་ཁ་ཚ་བ། ཕྲུ་གུ་ལ་ཁ་ཚ་པློའི་ཟས་མ་སྤློད། ⑤དམག་ཁ་ཚ་པློ་ཞིག་རྒྱག་གི་འདུག

ཁ་ཚ་བ། རློ་ཁ་ཚ་བ། 

ཁ་ཚ་རྨིག་ཚ། རྨིག་པ་ཁ་དབག་ཅན་གི་དུད་འགློའི་རིམས་ནད་ཅིག །ཐློག་མར་ཕློག་སྐབས་ཁ་ཆུང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

མང་དུ་ཐློན་རེས་ཁར་ཕློག་ན་ཁ་རུལ་བ་དང་། ལྕེ་འཆད་པ། རྨིག་པར་ཕློག་ན་རྨིག་པ་རུལ་ཏེ་

ཆད་འགློ་བའི་ཕྱུགས་ཀི་འགློས་ནད་ཆེ་གས་ཤིག

ཁ་ཚ་ར། [ཡུལ]བློད་པ་དང་བལ་པློ་འདུས་པ་ལས་བྱུང་བའི་མི། 

ཁ་ཚག །དཀར་ཡློལ་སློགས་ཀི་ཁ་ཅུང་ཟད་ཆག་པ། 

ཁ་ཚང་། ① ཟློག་དང་བ་གང་སློགས་ལློ་བདུན་ལློན་པ་ལ་ཟེར། ② གངས་ཚང་། ཁ་ཚང་ཆ་ཚང་། 

སློ་ར་ཁ་ཚང་། 

ཁ་ཚད། ① ཁ་ཞེང་ག་ིཚད། ② ཁ་ཤགས་འགན་པ། ③ ཟས་ཀ་ིབློ་བ་ལ་བ། ཇའ་ིཚྭ་ཆ་ེཆུང་ཁ་ཚད་ལ་བ།

ཁ་ཚན། ① གངས་འབབ་ཚན། ཀླུང་ལ་བབས་པ་ལས་རི་མགློར་བབ་པའི་ཁ་ཚན་ཆེ། ② སྐད་ཆ་

ཤློད་ཤུགས། བདེན་རྫུན་གི་དབེ་བ་མ་ཕེ་གློང་དུ་ཁ་ཚན་ཆེན་པློ་དེ་འདྲ་བཤད་ནས་གང་ཡློང་། 

③ ཁ་དང་སློའི་ངར་ཤུགས། ཁི་འདི་ཁ་ཚན་ཆེན་པློ་ཡིན་པས་སྤང་ཀི་ལ་འཐབ་ཐུབ་ཡློང་། 

ཁ་ཚར། ① རས་དང་སྣམ་བུ་སློགས་ཀི་སྣེ་འཛར། འབུ་རས་ཀི་ཁ་ཚར། གློས་ཆེན་གི་ཁ་ཚར་རིང་

ངེ་བ། ② བསྐློང་ཆ་དང་། བསྣན་ཆ། ནློར་བུ་བདུན་ཐང་ལ་ཁ་ཆེ་ཤ་ཁ་མའི་ཁ་ཚར་བཏབ་པ། 

ཁ་ཚར་སྨན། སྦློར་སེབ་བས་པའི་གཙོ་བློའི་སྨན་གི་སྟེང་དུ་ཁ་ཚར་གདབ་པའི་སྨན་གཞན་རེ་གཉིས་

དཔེར་ན་ཁྱུང་ལྔའི་སྟེང་དུ་མགློན་ཐལ་བསྣན་ནས་སྐྲན་ནད་ཀི་སྨན་དུ་བཏང་བ་ལ་བུའློ། །

ཁ་ཚིག །ཁ་ནས་བཤད་པའི་གཏམ། སྙིང་གཏམ་ཤློད་དགློས་པ་ལས་ཁ་ཚིག་ཙམ་མི་སྨྲ། 

ཁ་ཚིག་པ། མཆུ་ཏློ་བཟའ་བཏུང་ཚ་མློས་ཚིག་པ། 

ཁ་ཚུགས། གསང་གཏམ་གཞན་ལ་མི་ཤློད་པའི་ཁ་ཚོད་ཟིན་པ། 

ཁ་ཚུབ། སྦྲ་གུར་གི་མཐློངས་གཡློགས། སྦྲའི་གུང་ལ་ཟེར། སྦྲ་གུར་གི་ཀད་ནས་དཀར་ཆ་མཐློང་བ་

དང་དུ་བ་འགློ་ས། ཁ་ཚུབ་དབྱུག་པ། སྦྲ་གུར་སློགས་ཀི་མཐློངས་འདེགས་རྒྱུག་པ། 

ཁ་ཚོ་ཆེ་བ། ༡ ཁ་རྒྱགས་པ་བཤད་པ་དང་འུད་ཤློབ་ཤློད་པ། ༢ བཤད་མཁས་པློ། 

ཁ་ཚོགས་པ། ངག་ཚོད་ཟིན་པ། ནང་གཏམ་ཕི་ལ་མི་འཁར་བའི་ཁ་ཚོགས་པ། 

ཁ་ཚོང་། དངློས་སུ་ཉློ་ཚོང་མི་བེད་པར་ཁ་ནས་རིན་གློང་སྒིག་པ། 

ཁ་ཚོད། ① སྐད་ཆ་ཤློད་སྟངས་ཇི་འདུག་གི་ལ་ཚོད། ཁ་ཚོད་ལེན་པ། ② གཏམ་གི་ཚོད། ཁ་ཚོད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཟིན་པ། 

ཁ་ཚོན། ① ཐག་གཅློད་པའི་གཏམ། དློན་ལེགས་པར་མ་རློགས་པར་ཁ་ཚོན་གཅློད་མི་ཉན། 

②[རིང]ཁ་ཞེང་། 

ཁ་ཚོན་ཆློད། ཐག་ཆློད་པའི་དློན། 

ཁ་མཚམས་འབེད་པ། མཐུད་མཚམས་སློ་སློར་འབེད་པ། 

ཁ་མཚར། ཀུ་རེའི་གཏམ་མམ་རྒློད་གཏམ། ཨ་རེ་ཁ་མཚར་ཀུ་རེ་ཡིན། 

ཁ་མཚར་རེ་མློ། རེད་མློའི་གཏམ་མང་པློ་བཤད་པ་ལ་ཟེར། གཏམ་དཔེ་ལས། ཁ་མཚར་རེད་མློ་

ཡུལ་གི་རྒྱན། མེ་ཏློག་སེར་ཆེན་སང་གི་རྒྱན། ཞེས་སློ། །

ཁ་མཚུལ། ① མཆུ་སྒློས། ② ཁའི་ཉེ་འགམ་གཡས་གཡློན། ཁིས་ལག་པ་གཉིས་ཀི་དབར་དུ་ཁ་

མཚུལ་བཅུག་ནས་ཉལ་བ། 

ཁ་འཚངས་པ། ① ཟས་ཀིས་ཁ་འགགས་པ། ལློ་ཆས་ཟ་རྔམ་ཆེས་པས་ཁ་འཚངས་པ། ② སྐད་ཆ་

ཤློད་རྒྱུར་འཚང་ག་རྒྱག་པ། ངའི་སྐད་ཆ་ཤློད་གཞུག་མ་རློགས་གློང་དུ་ཁློས་ཁ་འཚངས་པ། 

③[མངློན]སྨློད་པ། 

ཁ་འཚུབ། གངས་འཚུབ། ཁ་བ་དང་རླུང་འཚུབ་པ། 

ཁ་འཚོགས། མི་མང་པློས་གློས་བེད་པ། 

ཁ་ཛར། ① འཕློ་འཛར། ② ཁ་བང་། 

ཁ་རིག་ངློ་རིག །གཏམ་རིག་པློ་ཤློད་པ་དང་། གདློང་རིག་པློ་སྟློན་པ། 

ཁ་འཛིང་། རློད་གེང་། ཕན་ཚུན་ཁ་འཛིང་ཤློར་བ། 

ཁ་འཛིན། ① རློགས་སྐྱློར་གི་དློན། འཚོ་འཛིན། ཁིམ་གི་ཁ་འཛིན། གཞིས་ཀི་ཁ་འཛིན། ② ཕློགས་

འཛིན། རང་གི་གྲུབ་མཐའི་ཁ་འཛིན། ཡློངས་སུ་མ་མཐློང་བའི་ཕློགས་ལྷུང་གི་ཁ་འཛིན། ③ 

སློང་གློགས། གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁ་འཛིན་མཛོད། 

ཁ་འཛིན་སྨན། ནད་གཞན་གི་ཉེན་པ་བསྲུང་བའི་ཕིར་དུ་གཙོ་བློའི་སྨན་ལ་ཁ་ཚར་གདབས་རྒྱུའི་

སྨན་གི་མིང་སྟེ། སྐྱེམས་པ་ཚེ་དབང་གིས་མཛད་པའི་ཕི་མ་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་ལག་ལེན་གསལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

བེད་ལས། ཁ་འཛིན་ནི། ནད་གི་ཉེན་བསྲུང་བ་སྟེ་གནློད་བ་ལ་བལློས་ན་རང་སྟློབས་བསྐྱེད་པ་

དང་། གནློད་བེད་བི་བ་མཚུངས་ལན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་དང་། ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉིད་

རྡློ་རེས། ཁ་འཛིན་ཐུན་ཆེས་གཙོ་བློའི་ནུས་པ་འཇློམས། འདི་ནི་སན་མ་ཙམ་གི་དློན་ཆེན་བེད། 

ཅེས་དང་། སློག་པློ་ལུང་རིགས་བསྟན་དར་གིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་བརྡ་བཀྲློལ་རྣམ་རྒྱལ་

གསེར་མདློག་གི་ཕེང་བ་ལས། ཁ་འཛིན་ནི། སློ་སློའི་སྨན་དངློས་གཞིའི་སྟེང་དུ་བསྣློན་རྒྱུའི་ཁ་

ཚར། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཁ་འཛིན་རློགས་དན། ཕློགས་འཛིན་རློགས་རམ། ཉམ་ཆུང་སྐྱློང་འློས་རིགས་ཁ་འཛིན་རློགས་དན་

གང་ཐུབ་བེད་པ། 

ཁ་འཛིན་གསུམ། སུག་སྨེལ་དང་། གུར་ཀུམ། པི་པི་ལིང་སྟེ་གསུམ། 

ཁ་འཛུམ། གད་མློ་ཅུང་ཟད་བགད་པ། 

ཁ་ཛེས། མིའམ་སེམས་ཅན་ཚོགས་པ་ཞིང་ལྷན་ཏུ་འགློ་བའི་སྐབས་སུ། རང་ཉིད་མང་ཕློགས་དང་

ཁ་བལ་ནས་གང་དུ་འགློ་དགློས་པའི་ཕློགས་དེའི་ངློས་མ་ཟིན་ནས་གནས་ངེས་མེད་དུ་འཁར་

བའི་དློན། གཡག་གཅིག་ཁ་ཟེས་ནས་ཁེ་རུ་མར་འཁལ་འདུག །ཁ་སང་ང་ཚོ་ཁློམ་ནང་དུ་འགློ་

སྐབས་ང་གཅིག་པུར་ཁ་ཛེས་ནས་ནང་དུ་ཕིར་འློང་མ་ཐུབ་པར་གྱུར་སློང་། ལ་བུ། 

ཁ་ཞག །དགློན་པའི་མང་ཇ་གཏློང་སྐབས་ཇ་ཁློའི་ཁ་ལ་འཁིལ་ནས་ཡློད་པའི་ཞག

ཁ་ཞན་པ། ① ཁ་དབང་ཆུང་བའམ་སྐད་ཆ་ནུས་མེད། ② འཁློས་ཀ་དམན་པའམ་དབང་ཐང་ཆུང་བ། 

ཁ་ཞུགས། ཁ་བརློགས་དང་ལང་ཤློར་གི་དློན། སུར་པན་ལ་ཁ་ཞུགས་ན་ཞིམ་པློར་ཡློད་ལེ་རེད། 

ཆང་ལ་ཁ་གཅིག་ཞུགས་སློང་ན་རག་པར་འཐུང་འདློད་ཀིན་རེད། 

ཁ་ཞུན། སྣུམ་ཞུན་སྒློན་མེའི་ཡས་སྣློད། 

ཁ་གཞུག །ཁ་ཡི་མཐའ་གཉིས། 

ཁ་ཞེ། སྐད་ཆ་དང་བསམ་བློ། ཁ་ཞེ་མཚུངས་པ། ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད། 

ཁ་ཞེ་གཉིས། ཁ་དང་བསམ་པ་གཉིས། 

ཁ་ཞེང་། ཞེང་ངམ་རྒྱ་ཁློན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་max size ཟེར། 

ཁ་ཞེན། ① ཁ་བཤད་ཙམ་ལ་ཞེན་པ། ② གཏིང་ནས་ཤ་ཞེན་མེད་པའི་དགའ་ཁུལ། 

ཁ་གཞློན་པ། སློ་ཕྱུགས་ན་སློ་ཆུང་བ། 

ཁ་ཟས། ① བཟའ་བཅའ་སྤི། ཁ་ཟས་ཟ་ཚོད་མ་ཟིན་པ། ཁ་ཟས་བསློད་པ། ཁ་ཟས་སྐྱ་བ། ཁ་ཟས་

རློ་བརྒྱ་དང་ལན་པ། ཁ་ཟས་མི་མཐུན་པ་ཟློས་པས་ཁམས་མ་སྙློམས་པ་ལས་སྡུག་བསལ་བྱུང་

བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ལློ་དང་། བཞེས་བ། ཟས། བཟའ་བཅའ་བཅས་སློ། །② བཞེས་སྤློའམ་

དཀར་སྤློ། 

ཁ་ཟས་ཁེའུ། ཟས་སྐློམ་གང་ཞིག་བསིལ་དྲློད་སེལ་མར་རམ་འདྲེས་པར་གཏློང་དགློས་པའི་དློན་ཏེ། 

སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བ་ཻསློན་ལས། ཁེའུ་ཞེས་

སེལ་མར་རམ་འདྲེས་པར་གཏློང་དགློས་པའི་བརྡའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཁ་ཟས་སྤློད་ཚུལ་ཉེར་གཅིག །ཉེས་བས་ཀི་སེ་ཚན་ལྔ་པ་ཟས་ཟ་བའི་སེ་ལ། ཟས་ལེགས་པར་མི་

ཟ་བ་དང་། ཟས་ཁམ་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་དང་། ཧ་ཅང་ཆུང་བ་དང་། འཇིག་རེན་དང་མཐུན་པའི་ཁམ་

རན་པ་མིན་པ་དང་། ཟས་ཁ་སློར་མ་སེབས་པར་ཁ་གདངས་པ་དང་། ཟ་བཞིན་དུ་གཏམ་སྨྲ་བ་

དང་། ཟས་མི་ཞིམ་པར་ཙུག་ཙུག་དང་། ཟས་ཞིམ་པར་ཅག་ཅག་དང་། གང་བ་ལ་ཧུ་ཧུ་དང་། ཚ་

བ་ལ་ཕུ་ཕུའི་སྒ་དང་བཅས་པ་དང་། ལྕེ་ཕིར་ཕྱུང་བ་དང་། འབས་སློགས་འབྲུ་མ་རེ་རེ་ནས་གུད་

དུ་ཕེ་བ་དང་། ཟས་ལ་འཕ་སྨློད་དང་། ཁམ་གཅིག་མཁུར་གཡས་གཡློན་དུ་སློ་བ་དང་། རན་སྒ་

གཏློག་པ་དང་། དུད་འགློ་ལར་ཁམ་འཕློ་བཅད་པ་དང་། ལག་པ་ལ་ཟས་ཆགས་པ་བལག་པ་

དང་། མཛུབ་མློས་ལྷུང་བཟེད་བད་ནས་འབློག་པ་དང་། ལག་པ་ལ་ཟས་ཆགས་པ་སྤྲུགས་པ་

དང་། ཟས་དང་བཅས་པའི་ལྷུང་བཟེད་སྐྱློམ་སྐྱློམ་བེད་པ་དང་། ཟས་མཆློད་རེན་གི་གཟུགས་

འདྲ་བར་བཅློས་པའི་ཚུལ་གིས་ཟ་བ་སྟེ་ཉེར་གཅིག་གློ ། 

ཁ་ཟས་མི་འཇུ་མི་ཆུད་པ། ལློ་ཆས་མི་ཞུ་བ་དང་མི་ཆུད་པར་གློ

ཁ་ཟས་ཡན་ལ་གཏད་པ། ཟས་སྐློམ་ཅུང་ཟད་ཙམ་རེ་ལས་མི་བསྟེན་པ་བཀག་པའམ་ཟས་སྐློམ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

རིགས་གཅིག་ཤས་ཆེར་རྒྱུན་བསིངས་ནས་བསྟེན་པ་ལ་ཟེར་ཏེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་

བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། ཁ་ཟས་

ཡན་ལག་གཏད་པ་ནི་ཁ་ཟས་བག་ཙམ་ལས་མི་བསྟེན་ནས་བཀག་པའམ་ཁ་ཟས་གང་ཕློགས་

གཅིག་ཁློ་ན་རྒྱུན་བསིངས་ནས་བསྟེན་པའི་དློན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར། མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་

རླུང་ནད་བཅློས་པའི་ལེའུའི་ནང་གི་ཡན་ལ་གཏད་པ་ལ་བུ་ནི་ཟས་སྐློམ་རིགས་གཅིག་རྒྱུན་

བསིངས་ནས་ཐལ་དྲགས་པའི་དློན་དང་། མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་ཚ་བ་གསློ་བའི་ལེའུའི་ནང་གི་ཡན་

ལ་གཏད་པ་ལ་བུ་ནི་ཁ་ཟས་མི་ཟའམ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ལས་མི་བསྟེན་པ་བཀག་པའི་དློན་ཡིན་

པས་སྐབས་ཐློབ་ཏུ་གློ་བར་བའློ། །

ཁ་ཟས་རག་པ། འབྲུ་རིགས་དང་། ཤིང་ཏློག །ཤ་རིགས་སློགས་ཟློས་རེས་དྭངས་མ་རྣམས་ལུས་ཀི་

བཅུད་དུ་འགྱུར་བ་དང་སྙིགས་མ་རྣམས་གཤང་གཅིར་འགྱུར་བའི་རིགས། 

ཁ་ཟས་བསིལ་བ། རང་བཞིན་བསིལ་བའི་ལློ་ཆས། 

ཁ་ཟས་བསློད་པ། ཁ་ཟས་བཟང་པློ་དང་ཞིམ་པློ། 

ཁ་ཟུངས། རྭ་རིའི་རྒྱུད་ཐག

ཁ་ཟུམ་རིགས་གས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་encapsulated type ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་closed loop ཟེར། 

ཁ་ཟུར། ① ཁའི་གྲྭ། ② གཏམ་གི་ཚིག་ཟུར། 

ཁ་ཟེར། མདུན་ནས་སྨློད་པའི་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ལ་གློ། སྤློད་འཇུག་ནང་དུ་གསུངས་སློ། །

ཁ་ཟེར་བ། མི་སྙན་པར་བརློད་པའམ་སྨད་ར་གཏློང་བ། 

ཁ་ཟླ། ① སྐད་ཆ་ཤློད་པའི་རློགས་པ། ② གཏམ་ཡ། 

ཁ་བཟླས། ཁ་ནས་བཤད་པའི་དློན་ཡིན། ཁ་བཟླས་དློན་ལ་མེད་ན་ཁམ་པ་རེད། ལ་བུ། 

ཁ་གཟེར་པློ། སྐད་ཆ་ཚིག་རྣློན་པློའམ་གསལ་རེན་དུ་བཤད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁ་བཟང་པློ་གགས། ཁ་ནས་བཀྲ་ཤིས་པའི་སྨློན་ཚིག་བརློད་པ། 

ཁ་བཟས་འགབ་བཏང་། ཚུར་ཡག་པློ་བས་པ་དེ་ཕར་སྡུག་པློ་ལན་འཇལ་བའི་དཔེ། 

ཁ་བཟས་ལྕེ་ཐིམ། རང་གིས་བཟས་ཚར་བའམ་བེད་སྤད་ཚར་བའི་དློན། ཁ་བཟས་ལྕེ་ཐིམ་གི་བུ་

ལློན་དེ་གང་ལར་སེལ་དགློས། 

ཁ་བཟེད་པ། ཁ་གེན་དུ་བསངས་པ། 

ཁ་བཟློ་འཕེར་པློ། ཁ་བདེ་ལ་གཏམ་ཤློད་མཁས་པློ། 

ཁ་འློག །འློག་དང་དློན་གཅིག

ཁ་ཡ། ① གཏམ་ལན། གཏམ་དྲིས་ཀང་ཁ་ཡ་མི་བེད། ② མགློན་པློ་ལ་སྣེ་ལེན་བེད་པ། ③ འགན་

པའི་དློ་ཟླ། གེ་སར་ནློར་བུ་དག་འདུལ་དེ། གནམ་སློན་པློ་ཁེབས་པའི་ཁ་ཡ་རེད། སློ་ཁི་ཇི་ལར་

བཙན་ཀང་། གཟིག་གི་ཁ་ཡ་མི་ཡློང་། ④ ཕན་ཚུན་རློགས་བེད་མཁན་གི་མིང་སྟེ། ཁ་ཡ་ན་ཟླ་

ཞེས་པ་ལ་བུ། ⑤ ཟུང་གི་ཡ་གལ་གཅིག་གི་མིང་སྟེ། རྨློན་དློར་གི་ཁ་ཡ་ཞེས་པ་ལ་བུ། འདི་ནི་

ཆ་ཡ་དང་དློན་འདྲ། 

ཁ་ཡ་ངློ་ཡ། འགྲུལ་པའི་སྣེ་ལེན། འགྲུལ་པ་ལ་ཁ་ཡ་ངློ་ཡ་ལེགས་པར་བེད་པ། ཡ་ལན་བས་པའི་དློན།

ཁ་ཡ་བེད་པ། གཏམ་ལན་སློགས་ཀིས་ཡ་བེད་པ། 

ཁ་ཡ་མ་ལྕློགས་པ། ཡ་བེད་པའི་དུས་ཁློམ་མ་བྱུང་བ། 

ཁ་ཡག་ངློ་བསྟློད། ཁ་མཁས་པློའི་ངློ་བསྟློད། 

ཁ་ཡག་ངློ་ཡག །ཁ་མཁས་འདྲ་ཆགས། 

ཁ་ཡག་ཚིག་ཡག །བཀྲ་ཤིས་པའི་གཏམ་མམ་སྐད་ཆ་སྙན་མློ། 

ཁ་ཡང་བ། ① གཏམ་མང་ཞིང་འདྲིས་བདེ་བ། ② ཁ་བརན་པློ་མ་ཡིན་པ། 

ཁ་ཡན་པ། ① ནང་གཏམ་ཕི་གར། རང་སྣང་གང་དྲན་གིས་ཁ་ཡན་པ། ② བློར་སྟློར་རམ། ཁ་འཐློར་

བ། དངློས་ནློར་ཡློ་བད་བར་མ་དློར་ཁ་ཡན་པ་རྣམས་རད་གཅློད་བེད་པ། 

ཁ་ཡན་ལློ་པ། འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། ལློ་རགས་དེའི་སློག་དང་དབང་ཐང་གཉིས་འབྱུང་ཁམས་

གཅིག་པ་ཡིན་ན་ཁ་ཡན་ལློ་པ་ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁ་ཡན་ལློ་ལྔ། འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། ཁ་ཡན། ཁློང་ནང་། སེ་ཞིག །ཁ་རལ། མདུན་ཁུར་བཅས་སློ། །

ཁ་ཡར། ① སློ་སློའམ་རེ་རེ་བ། མི་རིགས་ཁ་ཡར། ② ཐར་ཐློར། འབས་བུ་ཁ་ཡར། ③ ཁ་ཤས་

དང་། འགའ་ཤས། ཡློ་བད་ཁ་ཡར། 

ཁ་ཡིག །མིང་བང་ངམ་ཁ་བང་གི་ཡི་གེ

ཁ་ཡུ། རི་དྭགས་ཁ་ཤ་མློ། 

ཁ་ཡུ་ལུང་ཟད། ཁིམས་མེད་ལུགས་མེད་ཀི་མི་འཆལ་པློ་དང་དློན་གཅིག

ཁ་ཡློག །མ་ཉེས་པར་ཉེས་སློ་ཞེས་ཁག་དཀྲི་བ། མ་ཉེས་ཁ་ཡློག་བྱུང་ན་བཟློད་ཐབས་མེད། 

ཁ་ཡློད་ལག་ཡློད། དློན་དངློས་ཐློག་ནས་ཕན་ཐློག་ཡློད་པ། 

ཁ་ཡློན། ཁ་ཀློག་ཀློག

ཁ་ཡློལ། ཐལ་བ་དང་ནད་རིགས་སློགས་འགློག་ཆེད་ཁ་ལ་རྒྱག་པའི་ཡློལ་བ་ཞིག །ཁ་འགེབ་དང་

ཁ་ཤུབས་ཀང་ཟེར། 

ཁ་གཡའ་བ། ཟ་རློང་བ་སྟེ་ལུས་ལ་ཟ་འཕྲུག་ལངས་པ། 

ཁ་གཡར། ① གཞན་ལ་ཁག་འགལེ་བ། གཞུང་དློན་ལ་ཁ་གཡར་ནས་ལས་ཀ་མ་ིབདེ་པ། ② ཁག་འདློགས།

ཁ་གཡར་བ། རྒྱུ་མཚན་མ་ཡིན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བསྙད་པ། 

ཁ་གཡར་ས་འཚོལ་བ། གློད་གཞི་ཅི་རིགས་ཀི་མཐིལ་བརྡློལ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་དེ་འབེལ་གི་ཁུངས་སྣེ་

གང་སར་བཙའ་བ། 

ཁ་གཡལ། ཁ་གདངས་ཏེ་གལ་བ། 

ཁ་གཡེང་། སེམས་གཡེང་བའམ་མགློ་འཁློར་བ། ལད་མློར་ཁ་གཡེང་བ། ལས་ཁ་བེད་དུས་རིག་པ་

མི་སྒིམ་པར་ཁ་གཡེངས་བ་ལ་གློ

ཁ་གཡེང་མིག་གཡེང་། དབང་པློའི་རྣམ་གཡེང་། ཁ་གཡེང་མིག་གཡེང་བས་ནས་བསད་ན་ལས་

དློན་མི་འགྲུབ། 

ཁ་གཡེར་བ། ཁ་རྒྱ་ཡངས་པའམ་ཁ་ཐེར་ཐེར། 

ཁ་གཡློ་ངློས་ལེན། ཁ་ཙམ་གིས་ཁས་ལེན་བེད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁ་གཡློག་མཛུབ་འཁི། ཁའི་གཡློག་པློ་མཛུབ་མློར་འཁི་བ་སྟེ། འློས་བབས་འགན་འཁིའི་གཏམ་དཔེ། 

ཁ་གཡློགས། ① ཁ་གཅློད། ② སྟེང་དུ་གཡློག་རྒྱུའི་ཁེབས། 

ཁ་གཡློགས་པ། མ་ཉེས་ཁ་གཡློགས་ཏེ། ཉེས་མེད་ལ་ཉེས་པ་བཀལ་བ། 

ཁ་གཡློལ་ཚིག་གཡློལ། ཕ་རློལ་གི་འདྲི་བར་གཞན་ལ་ཁ་གཡར་ནས་དེ་བསྟུན་གི་ལན་མ་བརྒྱབ་པ།

ཁ་ར། ར་དྲེལ་ལ་རྩྭ་སྟེར་སའི་བེས་ར། 

ཁ་ར་དཀར་པློ། ཀ་རའི་བརྡ་རིང་པ་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་

མཛད་པའི་ཤེལ་ཕེང་ལས། ཀ་ར་དང་ཁ་ར་ཟེར་བ་བརྡ་གསར་རིང་གི་སྐད་ཡིན་པས་དློན་འདྲ། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལར་དང་། གཞན་ཡང་བུ་རམ་དཀར་པློའི་མིང་དུ་འཇུག་པའམ་མཆིས་པས་

སྐབས་ཐློབ་ཏུ་གློ་བར་བ་དགློས་སློ། །

ཁ་ར་འུ་སུ། ནག་ཆུ་ནས་མཚོ་སློན་བརྒྱུད་དེ་འགློ་བའི་ལམ་ཐློག་གི་ས་ཆ་ཞིག་གི་མིང་། 

ཁ་རག །གཙང་གཞི་རེ་གློང་ཁེར་གི་ལྷློ་ཕློགས་སུ་ཡློད་པའི་ལུང་པ་ཞིག

ཁ་རག་སྐློར་གསུམ། ༡ ས་སློམ་པ་ཆེན་པློ་ནས་བརྒྱུད་པའི་སེམས་ཕློགས། ༢ ཇློ་བློ་རེ་ནས་བརྒྱུད་

པའི་ལམ་རིམ་གི་གདམས་པ། ༣ དེ་གཉིས་ཟུང་འབེལ་དུ་ཉམས་སུ་བངས་པ་བང་ཆུབ་

སེམས་སྦློང་ཞེས་པ་སྟེ་དློན་དུ་དང་པློ་དང་གཉིས་པ་གཉིས་ཀི་བརྒྱུད་པའི་ཆུ་བློ་གཅིག་ཏུ་

འདྲེས་པ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་སྦློང་ཞེས་མཚན་གསློལ་ཏེ་སློབ་མ་སྐྱློང་བའི་ཁ་རག་སློམ་ཆུང་

དབང་ཕྱུག་བློ་གློས་ཀི་ཁིད་སློལ་ཞིག་ཡིན། 

ཁ་རག་འདུལ་བ་འློད། གུང་ཐང་བ་མ་ཞང་གི་སློབ་མ་སྐུ་ཚེའི་རིང་ལ་ཁ་རག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་

མཚན་ཁ་རག་པ་ཞེས་ཐློགས། འཁྲུངས་ཡུལ་ལྷློ་ཁ་ག་ནང་ནས་ཡིན་ཅིང་། གདུང་རུས་ཀི་དང་། 

གསང་སགས་རིང་མའི་ཆློས་སྐློར་མང་དུ་མཁེན་ཅིང་། སྐུ་མཆེད་གཅིག་ཡློད་པ་མེས་ཚིག་

ནས་ཤི་བས་ཐུགས་སྐྱློ་ནས་ཚལ་གུང་ཐང་དུ་བ་མ་ཞང་རིན་པློ་ཆེའི་དྲུང་དུ་བློན། ལློ་ཉི་ཤུ་ར་

བདུན་གི་བར་འབལ་མེད་དུ་བསྟེན་ཏེ་རང་ལ་དངློས་པློ་ཅི་བྱུང་བ་མའི་ཕག་ཏུ་ཕུལ། ཆློས་

གསུངས་ཚད་གསན་ཅིང་། གདམས་ངག་བཀའ་རྒྱ་མ་དང་བཅས་པ་ཡློངས་རློགས་ཐློབ་པའི་

བུ་ཆེན་ཡིན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁ་རག་གགས་རྒྱལ་བ། དཀའ་བཞི་པ་ནམ་མཁའ་འློད་ཟེར་གི་སློབ་མ་ཡིན། འཁྲུངས་ལློ་མེ་ར་དང་། 

སྤན་ས་གགས་པ་བང་ཆུབ་ཀི་གསློལ་ཇ་བ་མཛད་ཚུལ་གསལ་བ་ལར་ན་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་

མེ་ར་སྤི་ལློ་༡༣༦༦ ལློར་འཁྲུངས་པ་ཡིན། དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་ག་དྲུག་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་

ལྕགས་ལུགས་སྤི་ལློ་༡༤༥༡ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཁ་རག་གྲྭ་པ་འདུལ་བ་འློད། གློང་དུ་སློང་མ་ཐག་པའི་ཁ་རག་གི་གྲྭ་པ་ཆེན་པློ་འདུལ་བ་འློད་ཅེས་

པའི་འགེལ་བཤད་དེར་གཟིགས། 

ཁ་རག་སློམ་ཆུང་། བཀའ་གདམས་ཀི་དགེ་བཤེས་དགློན་པ་བའི་སློབ་མ་ཡིན་ཞིང་། མཚན་དངློས་

དབང་ཕྱུག་བློ་གློས་ཞེས་འབློད། འཁྲུངས་ཡུལ་གཙང་སྟློད་དུང་ཁུར་ཡིན། སློམ་པ་དཀློན་

མཆློག་རེན་ལ་སས་གསུམ་སྟེ། ༡ བལ་པློ་དབང་རྡློར། ༢ ཤ་དབང་ར། ༣ སློམ་པ་དབང་ཕྱུག་

བློ་གློས་གསུམ་བྱུང་བའི་ཆུང་བ་ཡིན། 

ཁ་རག་དགློན། དགློན་འདི་འདེབས་པ་པློ་ནི་བློན་བྲུ་ཤ་རྣམ་སས་སྤི་རིང་གི་གདུང་བརྒྱུད་ངློ་ཞུ་ཚུལ་

ཁིམས་རྒྱལ་མཚན་ཡིན། རེ་འདི་རབ་བྱུང་དང་པློ་ཚུགས་ཁར་མའི་མེ་ཁི་སྟེ་སྤི་ལློ་༩༨༦ལློར་

འཁྲུངས། སྐུ་ནར་སློན་པ་དང་དགློན་པ་འདི་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་

མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཔལ་ཡུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁ་རག་པ། དབུས་གཙང་གཉིས་ཀི་མཚམས་ལ་ཇློ་མློ་ཁ་རག་གངས་རི་ཡློད་སའི་ས་ཁུལ། ཆུ་ཤུལ་

ཟམ་ཆེན་ནས་གངས་རི་དེ་མཐློང་ཐུབ། 

ཁ་རང་། གློང་ཚོ་དང་ཁ་གེས་ཏེ་རི་མགློ་སློགས་སུ་ཕྱུགས་འཚོ་སའི་ཁང་པ་བརྒྱབ་པ་ལ་ཟེར། 

ཁ་རང་གློང་། ཕློ་ལྷ་བསློད་ནམས་སྟློབས་རྒྱས་ཀིས་གདན་ས་ཆེན་པློ་དགའ་ལན་ལ་ཕུལ་བའི་

མཆློད་གཞིས་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། ས་གནས་གང་དུ་ཡློད་མིན་དཔྱད་གཞི་མ་རེད། 

ཁ་རལ་བ། ① རྒས་ཏེ་སློ་བུད་པ། ② མཆུ་ཏློ་རལ་བའི་ཤ་རེ་བ། རི་བློང་ཁ་རལ་བ། སྟག་ཁ་རལ་བ།

ཁ་རལ་ལློ་པ།འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། ལློ་རགས་དེའི་དབང་ཐང་དེ་སློག་གི་གློགས་སུ་གྱུར་ན་ཁ་

རལ་ལློ་པ་ཟེར། 

ཁ་རས། གཙང་སྦྲའི་ཆེད་ཁ་ལ་འགེབས་པའི་རས་གྲུ་བཞི། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁ་རི། [ཞང་སྐད]རྔ་ཆེན། 

ཁ་རི་ཁ་ཐུག །① དྲང་པློ་དྲང་བཞག་གམ་ཐད་ཀ བསམ་སྦློར་ཚང་མ་ཡློ་ཀློག་མེད་པར་ཁ་རི་ཁ་

ཐུག་བེད་དགློས། ② འཕལ་འཕལ། ནད་རིམས་འགློས་འཕལ་ཕར་འགངས་ཕི་བཤློལ་མེད་

པར་ཁ་རི་ཁ་ཐུག་ལ་སྨན་བཅློས་བེད་དགློས། 

ཁ་རི་ལ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་རྒྱལ་རེ་རློང་གི་ཤར་རྒྱུད་དུ་ཡློད་ཅིང་དེའི་མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་

ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་༥༠༤༥ཡློད། 

ཁ་རིན་བརི། མི་གཞན་ལ་རློགས་པ་བེད་ཚར་པའམ་བེད་ཞློར་དུ་ལས་དེ་བས་པའི་དཀའ་དྲིན་

བཤད་དང་། དཀའ་ངལ་སློགས་མང་པློ་འགེལ་བཤད་བ་བ་ལ་ཁ་རིན་བརི་ཟེར་བ་རེད། 

ཁ་རིམས། བིས་པའི་ཁའི་ནང་དུ་ཐློར་པ་ཞིབ་མློ་འབྱུང་བ་ཞིག་སྟེ། ཁ་ཚ་དང་། ཁ་ལང་ཡང་ཟེར། 

ཁ་རུ། ① ཤིང་གི་འགུ་ལུ་སྣེ་གཉིས་ལ་རེ་རྣློན་པློ་ཡློད་པ་ཞིག་ཡ་རེ་ལློ་གཉིས་པ་ཅན་མའི་ནུ་མ་ནུ་

མཁན་དེའི་སློ་ལ་བཀློན་རྒྱུ་ཞིག་སྟེ། དེ་མ་ཡི་འློ་མ་ནུ་བ་འགློག་བེད་ཅིག །② ག་བའི་མཆེ་བ། 

ཁ་རུ་ཚྭ། ལན་ཚྭའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ལན་ཚྭ་ལ་ཚ་བ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་ཕློ་བའི་དྲློད་ཉམས་

པ་དང་། ཟས་མི་འཇུ་བ། རྒྱུ་རྒན་གི་ནད་དང་གང་ཐབས་སློགས་ལ་ཕན། མིང་གི་རྣམ་གངས་

ལ་བི་ཊཾ་ངློ་དང་། སྨིན་ཚྭ། རུ་ཚྭ་ཀ་བཅས་སློ། །

ཁ་རུ་གཤིན་པློ། མི་དང་སེམས་ཅན་སློགས་གཤིས་འཇམ་ཤིང་དལ་བའི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན། ར་ཁ་

རུ་གཤིན་པློ་ཟེར་ན། འཁིས་ལ་བཅར་ན་སློ་མི་འདེབས་ཤིང་འཕ་ཁ་མི་རྒྱག་པའི་ར་གཡུང་པ་

ལ་ཟེར། བཟའ་ཚང་ཁ་རུ་གཤིན་པློ་ཞེས་པ་ནི། དུས་རྒྱུན་འཁྲུག་པ་མི་བེད་མཁན་ལ་ཟེར། 

ཁ་རུབ་བསྐློན མི་གཅིག་ལ་མི་མང་པློས་ཁ་རློད་བེད་པ་དང་། ལག་རུབ་རྒྱག་པ་སློགས་ཀི་དློན།

ཁ་རུབ་པ། ① མི་གཅིག་ལ་མི་མང་པློས་ཁ་རྡུང་གཏློང་བ། ② ཁ་ཟུམ་པའམ་འདུས་པ། 

ཁ་རུལ་ནང་བཤང་། ཁ་རུལ་ན་ཁའི་ནང་འཁྲུད་དགློས་པ་ལར་ནང་ཁུལ་གི་འགལ་བའམ་མི་མཐུན་

པ་རྣམས་ནང་ཁུལ་དུ་སེལ་དགློས་པའི་དཔེ། 

ཁ་རེ་སྐྱེངས། ངློ་ཚ་བའི་ཚུལ། 

ཁ་རེ་ཁློ་རེ། ག་གྱུ་ཅན་ཏེ་མི་དྲང་བའི་ཚུལ། ཡ་ཡློ་ཁར་ཁློར་ཅན་གི་ལས་ཀ་བེད་སྟངས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁ་རེག །ཡློངས་གགས་སུ་ཁ་རག་ཅེས་འབློད་པའི་ཡུལ་སེ་དེ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། 

ཁ་རློ། ཁམ་གིས་བཅད་པའི་ལློ་ཆས་ཟློས་ལྷག

ཁ་རློ་ལ། སད་རིན་ཆེན་རེ་དང་ཐག་ཉེ་སར་ཡློད་པའི་གནློད་སྦིན་གངས་བཟང་གི་རི་སྣང་དཀར་

རེར་ཡློད་པ་དེར་འགློ་སའི་ལམ་བརྒྱུད་དུ་ཡློད་པའི་ལ་ཞིག་གི་མིང་། 

ཁ་རློག །① ཅང་མི་སྨྲ་བ། ཁ་རློག་བསད་ནས་བསམ་བློ་གཏློང་བ། རྣ་བ་མ་གཙེ་ཁ་རློག་སློད། 

 ② བརློན་པ་དློར་བ། མ་བསབས་ཁ་རློག་འདུག་པ་ལ། ལློ་བརྒྱ་སློང་ཡང་བཟང་སྐྱེད་མེད། 

 ③ སྙིང་པློ་མེད་པའི་དློན། དད་པ་མེད་ན་ལྷ་སར་འགློ་བ་ཁ་རློག་རེད། ཚོང་རས་མེད་ན་རྒྱ་ནག་

འགློ་བ་ཁ་རློག་རེད།

ཁ་རློག་གེ་བ། སྐད་ཆ་མི་ཤློད་པར་སློད་ཚུལ། མི་ཚང་མ་ཁ་རློག་གེ་བར་སློད་པ། 

ཁ་རློག་སྒུར་བསད་ཡློད། ལས་ཀ་དམིགས་གསལ་མེད་པས་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀ་གཡློ་འགུལ་

ཆེར་མེད་པ་དལ་པློར་ཉི་མ་གང་འཁློལ་ལ་བུ་བསད་ཡློད་པའི་དློན་ཡིན། དཔེར་ན། ང་དེང་སང་

ལས་ཀ་མང་པློ་མེད་པས་ཁིམ་ནང་ལ་ཁ་རློག་སྒུར་བསད་ཡློད། མགློ་ཁིད་རྣམས་ལས་ཡློལ་

ཚར་དུས་ཁ་རློག་ཉི་མ་འདེ་ལེ་སྒུར་བསད་འགི། ལ་བུའློ། །

ཁ་རློག་སློད། སྐུལ་ཚིག །ཁློད་རང་ཁ་རློག་སློད་དང་རློག་དྲ་གང་ཡང་ཡློད་པ་མ་རེད། ལ་བུ། 

ཁ་རློག་བསད། ༡ ལུས་ངག་གི་བ་ལས་གང་ཡང་མི་བེད་ཅིང་ཙོག་གེར་འདུག་པའི་དློན་ཡིན། 

དཔེར་ན། ཁློ་ཁ་རློག་བསད་འགི་ལ་བུ། ༢ སྤི་བཏང་བེལ་བ་མེད་པའི་དློན་སྟེ། དགུན་དུས་ཞིང་

པ་རྣམས་ཁ་རློག་བསད་འདུག

ཁ་རློང་དློག་པློ། རི་ཕན་ཚུན་བར་གི་ས་ཡུལ་གུ་དློག་པློ། 

ཁ་རླངས། ཁའི་དབུགས་རླངས། མིག་ཤེལ་ལ་ཁ་རླངས་བཏབ་ནས་ཕིས་པ། དུག་སྦྲུལ་ནག་པློའི་

ཁ་རླངས་ཕློག

ཁ་བརླང་པློ། ཚིག་རྩུབ་པློ། གཞན་སེམས་སེག་པའི་ཁ་བརླང་པློ་བེད་པ། 

ཁ་ལ་ཁུ་ནུ་ལ། གདང་ལ་དང་འབེལ་བའི་རི་རྒྱུད་ཅིག །རི་རྒྱུད་ས་མ་དེ་ཕལ་ཆེ་བ་ཤིན་ཅང་དང་ཀ་

ཤི་སྨིར་འབེལ་མཚམས་སུ་ཆགས་ཤིང་། བློད་ཁློངས་སུ་རི་དེའི་ཤར་རྒྱུད་ཀི་ཆ་ཤས་ཚམ་



  518  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལས་མེད། རི་རྒྱུད་འདི་དཔལ་མགློན་མཚེའུའི་བང་ངློས་སུ་ཁེལ་བའི་མུ་ལམ་ཅུང་གསལ་བ་

སྟེ་དེ་ནི་ནུབ་བང་ནས་ཤར་ལྷློའི་མཚམས་སུ་བརྒྱུགས་ཡློད། དེའི་ཆ་སྙློམས་མཐློ་ཚད་རྒྱ་

མཚོའི་ངློས་ལས་སྤི་ཁེ་དྲུག་སྟློང་ཡན་ཟིན་ཞིང་དེང་གི་འཁག་ཀླུང་ཡློངས་སུ་རྒྱས་ཐུབ་མེད་

པའི་རི་བློ་ཞིག་ཡིན། རི་རྒྱུད་འདི་མུ་མཐུད་ཤར་དུ་དེད་ན་རི་ལག་ཤིན་ཏུ་མང་གཤིས་གཞུང་

ཐིག་༨༥。ཡས་མས་སུ་སེབས་དུས་རི་རྒྱུད་ཧ་ལམ་ངློས་འཛིན་རྒྱུ་མེད་པ་ལ་བུར་སྣང་ཞིང་། 

གཞུང་ཐིག༩༠。ཉེ་འགམ་ནས་གདང་ལའི་རི་རྒྱུད་ཀི་སྣེ་ཟིན། གདང་ལའི་རི་རྒྱུད་ཀི་ཞེང་ཚད་

སྤི་ལེ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ཡན་ཟིན་ཞིང་། རི་ཁུལ་གི་འཕེལ་སྟངས་ལ་གཞིགས་ན་དེང་གི་འཁག་

ཀླུང་ཡློད་པར་ངེས་སློ། །

ཁ་ལ་རྒྱ་བིན། ཁ་ལ་ཐེལ་ཚེ་བརྒྱབ་སྟེ་གཏམ་སྨྲ་རུ་མ་བཅུག་པའམ་སྨྲ་བའི་ནུས་པ་མེད་པར་བཟློ་

བ། རློད་གཤགས་བཏབ་པས་ཁ་ལ་རྒྱ་བིན་ལར་ལན་གདབ་རྒྱུ་མེད་པར་གྱུར། 

ཁ་ལ་ཅ་ལེ་བ།གཏིང་ལ་མ་འདྲེས་པར་ཁ་ལ་གཡེངས་པ། 

ཁ་ལ་ཉློན། བསློ་བ་རྣར་ཉློན་པའི་དློན། ངའི་ཁ་ལ་ཉློན་དང་ནློར་འཁྲུལ་ཡློང་མི་སིད། ཕྲུ་གུ་དེ་ཁ་ལ་

ཉློན་མཁན་ཞིག་རེད། ལ་བུ། 

ཁ་ལ་ཡུག །ཁུག་རའམ་ཆར་སློད་བེའུ། 

ཁ་ལག །① ཁ་དང་ལག་པ་གཉིས་བསྡུས་པའི་མིང་སྟེ། ཁ་ལག་ཟུངས་ནས་སློད། ཁ་ལག་མ་པཟུང་

ན་གློད་སློང་གི་རེད། ལ་བུ། ② དེང་དུས་ལྷ་ས་བས་བཟའ་བཏུང་གི་མིང་ཁ་ལག་ཟེར་བ་ནི་རྒྱ་

གར་སྐད་ཀི་སྒ་གདངས་ཉམས་པ་ཞིག་སྟེ། རྒྱ་གར་སྐད་དུ་བཟའ་ཆས་ལ་ཁ་ན་ཟེར། 

ཁ་ལ་རློང་སློར། དེ་སློན་སློབ་དཔློན་པདྨ་འབྱུང་གནས་མངའ་རིས་བརྒྱུད་ནས་ལྷློ་ཁར་ཕེབས་

སྐབས་ལམ་རྒྱུད་འཁེལ་བའི་ལ་ཞིག་གི་མིང་། གཙང་ཁུལ་དུ་ཡློད་དམ་སྙམ། 

ཁ་ལང་། བིས་པའི་ཁའི་ནང་དུ་བྱུང་བའི་ཐློར་པ་ཆུང་ངུ་ཅན་གི་ནད་རིགས་ཞིག

ཁ་ལད་པ། ① ཁ་ངན་ལང་ལ་ཤློར་བ། ② ཟས་ཟ་ཉེས་ཤློར་བ། ཆམ་པ་ཁ་ལད་ན་འཆི་བའི་རྐྱེན་

བེད་སིད། 

ཁ་ལན། ① སྐད་ཆའི་ལན་དང་ངག་འཕིན། ཡི་གེ་འབི་མ་ཐུབ་ན་ཁ་ལན་ངེས་པར་གཏློང་དགློས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

 ② ཁ་ངན་ཚིག་ངན་གི་ལན། ཁད་གསློད་བེད་པའི་ཚིག་རྩུབ་ལ་ཁ་ལན་བསློགས་པ། 

ཁ་ལན་ཀན་གིས་བསྐློར། ཁང་པའི་སྟེང་ཐློག་གི་མཐའ་བསྐློར་དུ་ལྕགས་རི་ལ་བུའི་རིག་པའི་མཐའ་

བསྐྱློར། དེང་སང་ཡློངས་གགས་སུ་གློང་ལ་ཞེས་འབློད་པ་དེ་ཡིན། 

ཁ་ལན་བཅད། ཕན་ཚུན་འཁློན་འཛིན་བས་ཏེ་ཕིས་སུ་གདློང་ཐུག་སྐབས་སུ་གཏམ་མི་བཤད་པ་ལ་གློ

ཁ་ལན་མེད། མི་གཉིས་ཕན་ཚུན་འཛིང་མློ་ཐུག་སྟེ། ཕན་ཚུན་ཁ་བརྡ་མི་སྤད་པ་ལ་གློ །ཁ་ལན་མ་

བས་ན་བློད་པས་ངན་པ་ཞིག་ལ་རི། 

ཁ་ལན་གསློལ་ཆད། [སྐྱེ་རྒུ]མི་སློགས་ཤི་ཚར་བའི་སྐབས་སུ་ཉེ་འབེལ་དགའ་གློགས་རྣམས་ཤི་

བའི་ཁིམ་བདག་ས་ལ་ཅ་ལག་དང་སློར་མློ་སྤད་ནས་འགློ་སློལ་ཡློད། 

ཁ་ལབ། ① ཁ་ནས་གཏམ་བཤད་པ། ཁ་ལབ་ཤབ་ཤུབ། ཁ་ལབ་བཅད་ནས་ཕན་ཚུན་སྐད་ཆ་ཤློད་

རེས་མི་བེད་པ། ② ལློག་ལབ། ཁ་ལབ་གློས་ངན། 

ཁ་ལས། ཁ་ཤློབ་བམ་དློན་མེད་ཚིག་སྟློང་། རེད་མློའི་ཕིར་དུ་ཁ་ལས་ཐལ་ཆེ་བ་ཤློད་པ། 

ཁ་ལས་སྐྱེས། [མངློན]བམ་ཟེ། 

ཁ་ལས་དགེ་མློ། ཕྲུ་གུ་ཕ་མའི་སློབ་གསློ་ལ་ཉན་མཁན་ལ་ཟེར། ཕྲུ་གུ་འདི་ཁ་ལས་དགེ་མློ་ཞིག་

ཡློད། ངས་ཅི་མངགས་ན་བསྒྲུབ་ཀི་རེད། ལ་བུ། 

ཁ་ལས་སྣ་ལས། ལས་ཀ་ཙག་ཙིག་ཆུང་ངུ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འདི་ཞེས་མེད་པ་ལ་ཁ་ལས་སྣ་ལས་

ཟེར། ངས་ནང་ལ་ཁ་ལས་སྣ་ལས་བས་པས་དུས་ཚོད་འགློ་ཚར་འདུག །ལ་བུ། 

ཁ་ལུང་། ① རློང་པའི་ས་ཁུལ་གི་སྟློད་ཕློགས་ཀི་མིང་སྟེ་ཁ་ལུང་ཞིང་ས་ལ་བུའློ། །② ར་ཡི་ཁ་ནང་

བན་པའི་ལྕགས་གཉིས་ལྷུ་སྒིག་པ་ལ་ཟེར། 

ཁ་ལུང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༩༥༦ལློར་མཚམས་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་

འཛིན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ཤན་

ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁ་ལུང་པ། འབློག་དགློན་པ་ན་གནས་པ་པློ། 

ཁ་ལུད། ① ཁའི་ནང་གི་མཆིལ་མ་གར་པློ། ② སྣློད་ནང་དུ་མ་ཤློང་བར་ཁ་ནས་ཕིར་འཕྱུར་བའམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལུད་པ། ③ ལང་པ་སྐྱེས་རེས་ཞིང་ཁར་ཁ་སྣློན་བརྒྱབ་པའི་ས་ལུད། ཡུར་མ་བརྒྱབ་ན་ས་ཁུལ་

གི་མཚམས་ལས་བརྒལ་བ་ལུད་རྒྱག་པ། 

ཁ་ལེ། བིས་པའི་ཁ་ཆུ་ཟག་གདན་ཏུ་སྐེ་ལ་གློན་རྒྱུའི་རས་གདན་ཞིག་གི་མིང་། 

ཁ་ལེ་ནག་པློ། སྙིང་ནད་རིགས་བདུན་གི་ནང་ཚན། སྤློ་ཐུང་ཞིང་མིག་འབུར་ཚུགས་སུ་ལ་ལ། ཁ་ཡློ་

བར་འགྱུར་བ་ཞིག་སྟེ། ཁ་ལེ་ཞེས་ཁ་ཡློ་བའི་དློན་དང་། ནག་པློ་ཞེས་སྙིང་ནད་གདུག་པ་ཅན་

གི་དློན་ནློ། །

ཁ་ལེན། ① སྣེ་ལེན། མགློན་པློར་ཁ་ལེན་པ། ② གི་རྣློན་པློ་ཀློ་བ་དང་རས་སློགས་ལ་བརྡར་བ། གི་

ཁ་ལེན་པ། ③ ནང་དུ་ཕིར་འདེད་པ། རྩྭ་ས་ནས་ནློར་ཕྱུགས་ཁ་ལེན་པ། 

ཁ་ལེན་ངློ་ལེན། ཕློགས་འགྲུལ་གི་གཉེར་ཁ་ལེན་འཛིན། འགྲུལ་རིགས་ནམ་འབློར་ལ་ཁ་ལེན་ངློ་

ལེན་འཕལ་འཕལ་བེད་པ། 

ཁ་ལེན་ངློ་སྲུང་། གཏམ་དང་གདློང་གི་སྣེ་ལེན། 

ཁ་ལེབ། སྣློད་ཀི་ཁ་ལེབ། མ་རྡིག་སྟེང་དུ་འགེབ་རྒྱུ། 

ཁ་ལེབ་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། 

ཁ་ལེབ་ཡུ་བ། ཁ་ལེབ་ལེན་བདེ་བ་དང་ལག་པ་མི་འཚིག་པར་འཇུ་སའི་ཡུ་བ། 

ཁ་ལློ། ཁ་ཕློགས་ཀི་སྒྱུར་ཁ། ཁ་ལློར་འགློ་བ། ར་འདི་ཁ་ལློ་བདེ་པློ་མི་འདུག །ཁ་ལློ་མེད་པ་རྐྱང་དང་

དློན་གཅིག །སྣ་ལློ་མེད་པ་འབློང་དང་གཅིག །

ཁ་ལློ་བསྒྱུར་། ① ཁ་ཕློགས་གསལ་པློ་སྟློན་པ་དང་ལམ་སྟློན་གི་སྣེ་ཁིད་བེད་མཁན། ② དབང་

བསྒྱུར་བེད་པ། 

ཁ་ལློ་སྒྱུར་བ། ① དབང་སྒྱུར་བ། ② ཁ་ཕློགས་སྒྱུར་བ། ཆིབས་པའ་ིཁ་ལློ་སྒྱུར་བ། ③ སངས་རྒྱས་ཤིག

ཁ་ལློ་པ། ཤིང་ར་དང་རླངས་འཁློར་སློགས་ཀི་ཁ་ལློ་སྒྱུར་མཁན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁ་ལློ་སྒྱུར་

བ་དང་། མགློ་འདྲེན། སྒྱུར་བེད། མངག་བེད། སྣ་ཁིད། གཡས་སློད། གཡློན་སློད་བཅས་སློ། །

ཁ་ལློ་པའི་ལག་ཁེར། དེང་རབས་སྒུལ་ཤུགས་ཅན་གི་འགིམས་འགྲུལ་ཡློ་བད་ཀི་འཕྲུལ་ཆས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

གཏློང་ཆློག་པའི་ལག་ཁེར་ཏེ། དཔེར་ན། རླངས་འཁློར་ཁ་ལློ་པའི་ལག་ཁེར། མློ་ཊ་ཁ་ལློ་པའི་

ལག་ཁེར། གནམ་གྲུ་ཁ་ལློ་པའི་ལག་ཁེར་ལ་སློགས་པ་ལ་བུ།

ཁ་ལློག །① འབངས་མི་རྣམས་ཀིས་ངློ་རྒློལ་བས་པ། ② སེ་འབངས་མི་སེར་གིས་ངློ་ལློག་བས་པ། 

③ ས་མ་ལས་ལློག་པ། 

ཁ་ལློག་ངློ་ལློག །རྒློལ་བའི་གཏམ་དང་བ་སྤློད། 

ཁ་ལློག་པ། ① ཕར་བས་པའི་ལན་ཚུར་ལློག་པ། རང་གི་བ་སྤློད་ནློར་བས་མང་ཚོགས་ཁ་ལློག་པ་

རེད། ཁི་གང་ཁུག་བཀར་ན་ཁ་ལློག་མི་རྒྱག་ཁ་མེད་རེད། ② མཚོན་གི་རྣློ་ལློག་པ། 

ཁ་ལློག་ཚིག་ལློག །ཡི་མ་རངས་པའི་ཚིག་ལན། སེམས་བཟང་གི་ཁ་ཏ་ལ་ཁ་ལློག་ཚིག་ལློག་རྒྱག་

མི་རུང་། 

ཁ་ལློབ། གློམས་གཤིས་སུ་ཆགས་པ་སྟེ། ཕྱུགས་ཟློག་ཁ་ལློབ་ནས་རྩྭ་རའི་ནང་དུ་རྒྱུག་ལ་བུ། 

ཁ་ཤ ① རི་དྭགས་ཁ་ཤའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག །② ཀློ་བ་མཉེས་མའི་སྐྱི་དཀར། 

ཁ་ཤ་མཐིལ་རི་ཁློད། རྒྱལ་བ་ཡངས་དགློན་པས་ཕག་བཏབ། ད་ལ་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པར་

བསྒྲུབ་ཡློད། ད་ལ་མཚོ་ཤར་བ་ཡན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁ་ཤགས། ཀལ་ཀའི་སློ་ནས་ཤགས་འགེད་པ། ཕློགས་གཉིས་ཕན་ཚུན་ཁ་ཤགས་རྒྱུན་མི་ཆད་

པར་འགེད་པ། མི་ཚོ་ཁག་གཉིས་ཀིས་གཞས་ཚིག་གིས་ཁ་ཤགས་རྒྱག་པ། 

ཁ་ཤའི་རྭ། སློག་ཆགས་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ལན་ཚ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་གློ་བ་

སློགས་བང་ཁློག་ཏུ་རྣག་ཁག་ཆུ་སེར་རྒྱས་པ་སྐེམ། དུག་ཚད་སེལ། 

ཁ་ཤས། འགའ་ཞིག་གམ་ལ་ལ། མི་ཁ་ཤས། ཉིན་ཁ་ཤས། 

ཁ་ཤིང་། ① ལྷམ་གི་ཁ་རྒྱློང་བེད་ཀི་ཤིང་།② ཁ་རུ། སློ་ཐློད་མཛེས་རྒྱན་གི་བང་རིམ་ཞིག

ཁ་ཤུ། ཁ་ལ་ཤུ་བ་ཆགས་པ་སྟེ་མཆུ་ཚོས་པ་ལར་སྐྱ་བློར་གྱུར་པའི་ཁ་ནད་ཀི་མིང་། 

ཁ་ཤུགས། གཏམ་ཤློད་པའི་ནུས་སྟློབས། དཀར་ནག་བདེན་རྫུན་གི་དབེ་བ་འབེད་པ་ལ་ཁ་ཤུགས་

ཆེན་པློ་མི་དགློས། 

ཁ་ཤུགས་སུ་བཏང་། ལློག་ཏུ་འཕ་སྨློད་ཀི་གཏམ་གེང་མཁན་བྱུང་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁ་ཤུབས། ① རིམས་ནད་དང་ཐལ་རྡུལ་སློགས་འགློག་བེད་ཀི་ཁའི་ཐློག་ཏུ་གློན་ཡས་ཀི་རས་

འགེབ་ཞིག །རྒྱུན་དུ་སྨན་པློ་རྣམས་ཀིས་སྤློད་ཆས་ཡིན། ② པར་རློའི་ཡློ་བད་བླུགས་སྣློད། 

ཁ་ཤུར། གཟློང་གི་བེ་བག་གཟློང་ཁ་ར་ས་འདྲ་བ་ཞིག

ཁ་ཤུལ་གྲྭ་ཚང་། དུས་ནམ་དང་བ་མ་སུས་བཏབ་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

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

ཁ་ཤུལ་དགློན། བཀྲ་ཤིས་དགེ་འཕེལ་བསམ་གཏན་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། སྤི་ལློ་༡༩༨༢ལློར་ཁ་

ཤུལ་རབ་འབམས་པ་བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་མཆློག་གིས་རི་ཁློད་བཀྲ་ཤིས་དགེ་འཕེལ་གིང་

གསར་འདེབས་མཛད་དེ་བྱུང་། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་རྔ་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁ་ཤེད། གཏམ་སྨྲ་བའི་ནུས་ཤུགས། 

ཁ་ཤློ མཆུ་རལ་བ། 

ཁ་ཤློག །དཔེ་དེབ་ཀི་གདློང་འབག

ཁ་ཤློབ། ① རྫུན་ཚིག །ཁ་ཤློབ་བཤད་ནས་གཞན་མགློ་བསྐློར་བ། ② འུད་གཏམ་སྟློང་པ། མི་ཁ་

ཤློབ་ཚ་བ། 

ཁ་ཤློམ། འུད་ཤློབ་ཀི་སྐད་ཆ། ཁ་ཤློམ་བཤད་དེ་གཞན་ཟིལ་གིས་གནློན་རིས་བེད་པ། ཁས་བངས་

ཐེབས་གཅློག་གི་ཁ་ཤློམ་ཆེ་བ། 

ཁ་ཤློར་བ། ① གཏམ་ཁ་ནས་ཤློར་བ། གང་བྱུང་དུ་ཁ་ཤློར་བ། ② ཐལ་དྲགས་པའམ་ཚད་ལས་

འདས་པ། མེ་མདའ་ཁ་ཤློར་བ། སྣློད་ཀི་ཁ་ཤློར་བ། 

ཁ་ཤྱའི་ཡུལ། རྒྱ་གར་བང་ཕློགས་ཀི་རི་ཁུལ་དུ་ཡློད་པའི་ཡུལ་སེ་ཞིག་གི་མིང་། 

ཁ་ཤ། རི་དྭགས་ཤིག་གི་མིང་། 

ཁ་གཤག །① ཚེམ་བུ་གཅིག་བརྒྱབ་ནས་གཡས་གཡློན་དུ་བསློགས་པའི་ཚེམ་སྲུབ་ཀི་མིང་། ② 

དཀིལ་གཤག་སྟེ། ཁག་གཉིས་སུ་སྙློམས་པློར་གཤག་པ། གདུང་མ་སློམ་པློ་ཁ་གཤག་བཏང་

བ། ཅ་ལག་གང་ཡློད་ཚང་མ་ཕློགས་གཉིས་ལ་བགློ་བཤའ་ལར་ཁ་གཤག་བཏང་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁ་གཤགས། ཁ་ཤགས་དང་གཅིག །ཀུ་རེ་དང་རེད་མློ་སློ་ནས་ཁ་རློད་བེད་པ། 

ཁ་གཤིབ་གློས་སྡུར། དལ་དལ་ལྷིང་ལྷིང་གི་གློས་མློལ། དློན་དག་ཕན་ཚུན་མཚམས་འཇློག་ཐློག་

ནས་ཁ་གཤིབ་གློས་སྡུར་བརན་ལྷིང་བེད་པ། ཁ་གཤིབ་གཤིབ། ཁ་སྤུ་རུབ་རུབ་བས་ནས་

གློས་སྡུར་གིས་ཐག་གཅློད་པ། 

ཁ་བཤད། ① ཁའི་གཏམ། ② ཁ་སྟློང་པ། ཁ་བཤད་ཁློ་ནས་དློན་མི་འགྲུབ། 

ཁ་བཤད་རྒྱག་པ། ① གཏམ་གཤགས་འགེད་པ། ཕན་ཚུན་ཚིག་ནད་མ་བཟློད་པར་ཁ་བཤད་རྒྱག་པ། 

② ཤིས་བརློད་ཀི་གཏམ་ཤློད་པ། དགའ་སྤློ་ཆེན་པློས་དུས་སྟློན་རེན་འབེལ་གི་ཁ་བཤད་རྒྱག་པ། 

ཁ་བཤད་ལག་སྒྲུབ། ཁ་ནས་བཤད་པ་ལར་ལག་ལེན་བེད་པ། 

ཁ་བཤལ། ① ཆུས་ཁ་བཤལ་བཤལ་གཏློང་བ། ② ཆུས་བཤལ་བ། གློན་པ་དེར་དྲེག་པ་མང་བས་

ཁ་བཤལ་ཙམ་གིས་དག་མི་ཡློང་། 

ཁ་ས། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་གསལ་བེད་འཁྲུགས་བསེབས་ནང་ཁ་ནས་ས་བར་གི་བསྡུས་མིང་། 

དེའི་ཞིབ་ཆ་ཧ་ས་ལ་ལློས། ཁ་ཕ་ཚ་ཋ་ཐ་ཙ་ཊ་ཏ་ཀ་པ་ཤ་ཥ་ས། 

ཁ་སང་། དེ་རིང་གི་ཉིན་སློན་མ་སྟེ། འདས་པའི་ཉིན་དང་པློ། 

ཁ་སང་ཁེ་ཉིན། ཉིན་གངས་གཏན་མ་འཁེལ་བའི་ཉིན་ཁ་ཤས་ཀི་སློན་གི་དློན། དཔེ་ཆ་དེ་ངས་ཁ་

སང་ཁེ་ཉིན་ཞིག་མཐློང་བྱུང་ལ་བུ། 

ཁ་སང་དེ་རིང་། དེང་དུས་དང་དློན་གཅིག །ཁ་སང་དེ་རིང་གི་མི་རྣམས་ལ་ཡིད་ཆེས་བེད་ཐབས་

མི་འདུག །གློགས་པློ་ཡིན་ནའང་མགློ་བསྐློར་བཏང་ཞིང་འདུག །ཁ་སང་དེ་རིང་གི་མགློ་ཁིད་

རྣམས་ལ་བརྔན་པ་སྟེར་ཡས་མེད་ན་ལས་ཀ་གང་ཡང་བསྒྲུབ་ཐུབ་ཅིང་མི་འདུག་ལ་བུ། 

ཁ་སངས་པ། སྐད་ཆའི་དློན་གསལ་པློར་བཏློན་ནས་བརློད་པ་སྟེ་དཔེར་ན། ཁ་སངས་གློ་བདེ། ནམ་

ལངས་འགློ་བདེ

ཁ་སརྤཱ་ཎི། [ལེགས]མཁའ་སྤློད་དེ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་བེ་བག་ཅིག

ཁ་སརྤཱ་ཎི་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱློབ། འཕགས་པ་སྤན་གཟིགས་ཀིས་མེའི་འཇིགས་པ་སློགས་

འཇིགས་པ་བརྒྱད་ལས་སྐྱློབ་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཡློད་པ་ལར་བིས་པ་སྟེ། ༡ མེའི་འཇིགས་སྐྱློབ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

 ༢ ཆུའི་འཇིགས་སྐྱློབ། ༣ སེང་གེའི་འཇིགས་སྐྱློབ། ༤ གང་པློ་ཆེའི་འཇིགས་སྐྱློབ། ༥རྒྱལ་

པློའི་ཆད་པའི་འཇིགས་སྐྱློབ། ༦ ཀླུའི་འཇིགས་སྐྱློབ། ༧ མཁའ་འགློའི་འཇིགས་སྐྱློབ། ༨མི་རྒློད་

ཀི་འཇིགས་སྐྱློབ་བཅས་ཡིན། 

ཁ་སརྤཱ་ཎིའི་གཙུག་ལག་ཁང་། རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་ཕློགས་ཀི་གང་པློ་དང་དུས་མཉམ་དུ་བློན་

པའི་དགེ་བསྙེན་ཞི་བའི་གློ་ཆ་ཞེས་བ་བ་རང་ཡུལ་གི་ནགས་ཚལ་ན་འཕགས་པ་སྤན་རས་

གཟིགས་བསྒྲུབས་ནས་གྲུབ་པའི་རགས་ཕལ་ཆེ་བ་བྱུང་བའི་སྐབས་ཡུལ་དུ་པུཎ་ཝར་ནའི་རྒྱལ་

པློ་ཤུ་བ་ས་རས་བློས་ཏེ་རི་བློ་པློ་ཏཱ་ལ་ནས་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་སྤན་དྲངས་དགློས་

པར་བཀའ་ཕབ་པ་ལར་རི་བློ་པློ་ཏཱ་ལར་ཕེབས་ཏེ་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་དང་དངློས་སུ་

མཇལ་ཞིང་། རང་ཡུལ་དུ་བློན་པར་གསློལ་བ་བཏབ་པ་ལར་ཞལ་གིས་བཞེས་ཏེ་ལམ་རྒྱགས་

ཀར་ཤ་པ་ཎ་ཕན་ཙམ་གནང་ནས་ཀར་ཤ་པ་ཎ་འདི་རྣམས་ཟད་པའི་ཉིན་མློ་རང་ཡུལ་དུ་སེབས་

འློང་ཞེས་གསུངས་པ་ཕིར་ལློག་ནས་ཞག་བཅློ་ལྔ་སློང་བའི་ཉིན་མློ་རང་ཡུལ་དུ་སེབས་རྒྱུའི་

ཞག་བཅུ་བཞིའི་ཉིན་རང་ཡུལ་གི་རི་མཐློང་བས་ཧ་ཅང་དགའ་སྟེ། ཀར་ཤ་པ་ཎ་ལྷག་མ་དེས་

རྒྱུན་ལན་ལས་ལྷག་པའི་ཟས་རིགས་ཉློས་ནས་ཟློས་པས། རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་དུ་མ་སེབས་གློང་

རང་གི་སྒྲུབ་གནས་དང་ཐག་ཉེ་སར་སེབས་པ་དང་ཀར་ཤ་པ་ཎ་རློགས་ས་དེར་འཕགས་པ་

སྤན་རས་གཟིགས་ཕེབས་རྒྱུར་བསྒུགས་ནས་བསད་ཀང་ཕེབས་མཁན་མེད་སྟབས་ཐང་ཆད་

ནས་གཉིད་ལློག་པའི་སྐབས། ནམ་ཕེད་ཙམ་ན་རློལ་མློའི་སྒ་བྱུང་བས་གཉིད་སད་ནས་བལས་

པ་ན་ཤིང་སློང་ངློས་ལ་འཕགས་པ་ལྷ་ལྔ་སྟེ། ༡ འཕགས་པ་སྤན་གཟིགས། ༢ རེ་བཙུན་སྒློལ་

མ། ༣ གཞློན་ནུ་ནློར་བཟང་། ༤ ཁློ་གཉེར་ཅན། ༥ར་མགིན་བཅས་དངློས་སུ་བློན་ནས་ཡློད་

པས་དགེ་བསྙེན་དེས་གནས་དེ་རང་དུ་ལྷ་ཁང་བཞེངས་པ་དེ་ཡིན། 

ཁ་སུབ། [ཡུལ་སྐད]སྦྲའི་གུང་གི་མིང་། སྦྲའི་སྟེང་གི་མཐློངས་གཡློག་བེད་ཀི་རེ་ལེ། 

ཁ་སུར། ཤིང་ཏློག་གི་བེ་བག་ཅིག

ཁ་སེང་། ཉེ་སློན་ནམ་ཉེ་ཆར་དུས། 

ཁ་སློ། ① ཁའི་སློ། །② གིའི་ཁའམ་སློ། །③ འགམ་མམ་ཟུར། ④ ཟློག་གི་ལློ་ཚད་སྟེ། གཡག་དེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁ་སློ་ཅི་ཙམ་རེད་འདུག་ལ་བུའློ། །

ཁ་སློ་ངློ་ལག་ལ་བ། ངློ་དཀར་ནག་དང་། ལག་པའི་བ་སྤློད་ལ་ལ་བ། ཁ་སློ་ངློ་ལག་ལ་བའི་སློ་ནས་

གཞན་སེམས་ཤེས་པ། 

ཁ་སློང་། ར་ནློར་ལློ་ལློན་པའམ་རྒས་པ། 

ཁ་སློས། ཡུང་སྐམ་པློ་རླང་བཙོས་བས་པ་དེ་ཚོས་རེས་དུས་ངེས་མེད་ཟ་ཡས་ཞིག་ཡིན། ལྷག་པར་

དུ་རི་ལ་འགློ་སྐབས་གློ་ཆས་བཟང་ཤློས་ཞིག་ཡིན། འདིས་ལ་དུག་གི་ནད་སེལ་ཐུབ། 

ཁ་སློས་ནག་ཧྲུག་མ། ཡུང་སྐམ་བཙོས་རེས་དུམ་བུ་ཆུང་ངུར་གཏུབ་ཞིང་རུས་ཁུའི་ནང་དུ་ཉིན་

གཅིག་བསྙལ། དེ་ནས་ཉི་སྐམ་བས་པ། མངར་ཞིང་མདློག་ནག་པ་དམ་རི་ཡློད་པའི་ཟ་ཆས་

ཞིག་སྟེ། ལ་དུག་ལ་ཕན། 

ཁ་སེ། ཁ་གཡས་གཡློན་གི་ཟུར་གང་རུང་ཞིག་ཡློ་བར་གྱུར་པའི་དློན་ཏེ། བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་

པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། སེ་བ་ཞེས་ནི། ཡློ་བའམ་འཁློག་པའི་དློན་ཏེ། ཁ་སེ་དང་

མིག་སེ་ཞེས་པས་མཚོན་ནུས་སློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཁ་ས་པློ། ① གཏམ་མང་པློ་མི་ཤློད་པ། བློ་སྦུག་དློག་པའི་རྐྱེན་གིས་མི་ཁ་ས་བློ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ། ② 

ར་དྲེལ་སློགས་ཁ་ལློ་སྒྱུར་དཀའ་བ། བཞློན་པ་ཁ་ས་བློ་དེ་གང་འདློད་ཀི་ཕློགས་སུ་གཏློང་འཐེན་

བེད་རྒྱུ་ཁག་པློ་ཡློང་། 

ཁ་སི། ཉུང་དུ་གཏློང་བ། འགློ་སློང་གི་གངས་འབློར་ཁ་སི་རྒྱག་པ། 

ཁ་ས་བ། ① གཏམ་གང་བྱུང་ཤློད་པ། ② ཟས་གང་བྱུང་ཟ་བ། 

ཁ་སེ་ཡློན། [རིང]ཁ་ཀློག་ཀློག

ཁ་སློ། ① ཁ་འཆལ་གི་གཏམ་དང་དློན་གཅིག །དཔེར་ན། གང་བྱུང་གིས་ཁ་སློ་མ་བཤད། གློད་

གཞིའི་རྒྱུ་སིད་ཀི་རེད། རིག་གནས་གསར་བརེའི་སྐབས་སུ་གཞུང་གི་བས་ཉེས་ལ་བསམ་

འཆར་བཏློན་ན་ཁ་སློ་རེད་ཟེར་ནས་ཁ་ཡློག་བེད་ཅིང་རེད། ལ་བུ། [ཞང་སྐད]② ནག་པློ་དློན། 

ཁ་སློ་དབེན་དཀྲུག །གང་ཟག་གཉིས་ཀི་བར་ལ་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་བེད་པའི་གཏམ་གང་བྱུང་དུ་

བཤད་ནས་འགལ་བར་བེད་པའམ། སྤི་ཚོགས་ཐློག་དངློས་ཡློད་མིན་པའི་གཏམ་འཆལ་བཤད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནས་སྤི་ཚོགས་ལྷིང་འཇགས་ལ་གནློད་སྐྱློན་བེད་པའི་གཏམ་འཆལ་གི་རིགས་རྣམས་ལ་ཟེར།

ཁ་སློག །① ཚུར་རྒློལ་གི་དློན། བདག་པློར་ཁ་སློག་རྒྱག་པའི་སློ་ཁི་ནི། དབྱུག་པས་བསྣུན་ཏེ་རྒྱང་

རིང་བསྐྲད་ན་ལེགས། ② [རིང]གེན་ལློག །③ ཚོས་གཞི་བསྒྱུར་བའི་དློན། ཚོས་གཞི་དཀར་

པློ་ལ་ཚོས་གཞན་གིས་ཁ་སློག་པ། 

ཁ་སློང་། ཁ་སྣློན། 

ཁ་སློང་བ། ② མ་ཚང་བའམ་ཉམས་པའི་ཁ་གསློ་བ། ② སྣློད་ཀི་ཁ་གེན་དུ་སྟློན་པ། 

ཁ་སློབ། ངག་ཐློག་གི་བསབ་བ། 

ཁ་གསག །① མ་ིལ་ངློ་དགའ་ིཆེད་དུ་ཚིག་འཇམ་སྨྲ་བ། ཁ་གསག་ག་ིཚིག །② ལློག་འཚ་ོལྔའ་ིནང་གསེས་

ཤིག་སྟེ། རེད་བཀུར་ག་ིཆེད་དུ་གཞན་འདྲིས་ཤིང་། གཞན་ངློ་དང་མཐུན་པའ་ིཚིག་སྨྲ་བའློ། །

ཁ་གསག་བརློད། ཁ་གསག་གསག་གམ་ཁ་ཐེར་ཐེར་བས་ནས་ངློ་དགའ་སྤེལ་ལད་བཤད་པའི་དློན། 

ཁ་གསང་པློ། ཁ་ཡངས་པློ་སྟེ་འདྲེས་དང་མའདྲིས་པའི་མི་ཐམས་ཅད་ལ་སྐད་ཆ་ལབ་མཁན། 

ཁ་གསངས། སྐད་ཆ་འཛེམ་བག་མེད་པར་བཤད་པ། ཞིབ་གསལ་ཁ་གསངས། ཁ་གསངས་ན་གློ་

བདེ། ནམ་ལངས་ན་འགློ་བདེ། 

ཁ་གསབ། སྣློན་མ། ཁ་གསབ་སྣློན་པ། ཁ་གསབ་རློགས་དངུལ། 

ཁ་གསར་པ། གསར་པ། གློན་པ་ཁ་གསར། 

ཁ་གསལ། གཏམ་གསལ་པློ། ཇི་ལར་འགིག་མིན་ཁ་གསལ་བཤད་པ། བསམ་འཆར་གང་ཡློད་ཁ་

གསལ་ཞུ་བ། 

ཁ་གསལ་གཏིང་གསལ། སེམས་ལ་གང་དྲན་ཁ་ནས་ཤློད་པ། 

ཁ་གསལ་དྲང་བདེན། ཁ་གསལ་ནང་གསལ་ལམ་བདེན་པ་བདེན་ཐུབ། 

ཁ་གསེ་བ། ཁ་གཤློག་པའམ་དུར་བུར་གསིལ་བ། 

ཁ་གསློ་བ། ① རིང་པ་གསར་འཆློས་བེད་པ། ② མ་ཁེངས་པ་ལ་ཁ་སྣློན་པ། ③ ཟས་ཀིས་གསློ་བ། 

ཁ་གསློས། ཁ་སྣློན་བེད་པའི་དློན། ཆུ་མར་འབབ་རྒྱ་མཚོའི་ཁ་གསློས་རེད། 

ཁ་བསློད། ① བསློད་བཏགས་ཏེ། ཁ་བཏགས་སྤུས་ཞན་ཞིག །② ཟས་བཟང་པློ་རེད་པའི་སྐལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

བའམ་བསློད་ནམས། 

ཁ་བསེ། མི་གཉིས་གསུམ་གིས་བཟའ་བཏུང་གི་སྣློད་སྤད་གཅིག་པ་བེད་པ། འགློས་ནད་ཡློད་པའི་

མི་དང་ཁ་བསེ་མི་ཉན་མ་གཏློགས་ནད་འགློས་སིད་ལ་བུ། 

ཁ་བསླུས་བརྒྱབ་པའི་གློད་གཞི། ཕ་རློལ་ལ་ཁ་བསླུས་བརྒྱབ་ནས་དེ་ལ་མགློ་བསྐློར་བཏང་བའི་

གློད་གཞི། 

ཁ་བསླུས་པ། ① རྫུན་གིས་མགློ་སྐློར་བཏང་སྟེ་རྒྱུ་ནློར་ཁེར་བའམ་ཕློགས་པ་དང་། ལློག་པའི་ལམ་

དུ་ཁིད་པ། ② མགློ་སྐློར་གིས་རྒྱུ་ནློར་འཕློག་མཁན་དང་། ལློག་པའི་ལམ་དུ་འཁིད་མཁན། 

ཁ་ཧམ་ཆེ་བ། ཁ་ཤེད་མཁང་བའམ་ཁ་ཤློབ་ཚ་བ། 

ཁ་ཧུབ་རྒྱག་པ། ཁས་རྔུབ་པ། 

ཁ་ལྷག །བྱུང་སློང་གི་རིས་ཁ་འཐབ་པའི་ལྷག་མའམ། ནློར་ཟས་བེད་སྤད་པའི་ལྷག་མ། ཚོང་རིས་

བརྒྱབ་པའི་ཁ་ལྷག །འཚོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་བེད་གཅློད་བས་པའི་ཁ་ལྷག

ཁ་ལྷག་འཁློལ་འཁིལ། རིས་མགློ་གཏུགས་པའི་ལྷག་མའམ། བེད་སྤད་པའི་ལྷག་འཕློ། 

ཁ་ལྷག་ཡློད་པ། འགློ་སློང་བཏང་ཟིན་པའི་ལྷག་འཕློ། 

ཁ་ལྷློ་དབེན་དཀྲུག །ཁུངས་ལུང་མེད་པའི་གཏམ་འཆལ་གིས་མི་དང་མིའི་བར་འགལ་བ་བེད་པ། 

ཁ་ཧྲག་པློ། ཁ་དབང་བཙན་པ། ཁ་ཧྲག་པློ་ཤློད་མཁན་དེའི་ཁ་དབང་དུ་མ་ཤློར་བ། 

ཁག །① སེ་ཚན། དགློན་སེ་ཁག །ཡུལ་ཁག །ལུང་པ་ཁག །ལས་ཁུངས་ཁག །② འགན། ལག་

བསྟར་གི་ཁག་འཁུར་བ། འཐུས་ཚང་ཡློང་བའི་ཁག་འགན་ལེན་པ། ③ ཉེས་འགན། ཁེད་རང་

ལ་ཁག་མེད། 

ཁག་སྐུར། ① མ་བས་ཀང་བས་སློང་ཞེས་པའི་ཉེས་སྐྱློན་འདློགས་པ། ② ལས་ཀའི་འགན་དཀྲི་བ། 

ཁག་བཀལ། ལས་ཀ་དང་ནློར་འཁྲུལ་སློང་བ་གཞན་ལ་འགན་ཁུར་དུ་བཅུག་པ་ཁག་འགེལ་དང་འདྲའློ། །

ཁག་དཀྲི། ཉེས་འགན་གཡློག་པ། ཕར་ཚུར་ང་མིན་ཁློ་ཡིན་གི་ཁག་དཀྲི་བས། གཅིག་གིས་གཅིག་

ལ་ཁག་དཀྲི་བཞག་པ། 

ཁག་དཀྲི་བསྙློན་འཛུགས། བས་ཉེས་གཞན་ལ་གཡློགས་པ་དང་ཧམ་པ་ཤློད་པ། མི་ལ་ཁག་དཀྲི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསྙློན་འཛུགས་ཀིས་རང་ཉེས་སེལ་ཐབས་བེད། 

ཁག་ཁུར། བདེན་དཔང་དང་ཁག་ཐེར་བ་བའི་དློན། མི་དེ་རྐུ་མ་མིན་པ་ངས་ཁག་ཁུར། སྨན་འདི་

ཟློས་དང་ནད་དེ་དྲག་ཐུབ་པ་ངས་ཁག་ཁུར་ལ་བུ། 

ཁག་ཁུར་གི་ངློ་ཆེན། འབེལ་ཡློད་དཔློན་རིགས་གློང་མ་རྣམས་ལ་རང་ཉེས་ངློས་ལེན་དང་སྦྲགས་

ཐེངས་འདིར་ཉེས་ཁིམས་གུ་ཡངས་ཀིས་ཐག་གཅློད་ཡློང་བའི་ངློ་ཆེན་ངློ་བརྒྱུད་ཞུ་མཁན། 

ཁག་ཁུར་ལ་གཅེས་པ་བཞི། དཔང་པློ་འགན་ལེན་བེད་མཁན་ཏེ། དེང་སང་གི་ཁིམས་རློད་པ་ལ་

བུར་གལ་ཆེ་བ་བཞི་ཡློད་པ་དཔེར་ན། ༡ རང་ཕློགས་ཀི་འགན་ཁུར་ཐུབ་པ། ༢ གཞན་ཕློགས་

ཀི་སྐྱློན་འཛིན་མཁས་པ། ༣ ཕན་ཚུན་གི་སྤློད་ལེན་གཙང་མར་མཇུག་སྐྱློང་ཐུབ། ༤ ཐ་མའི་

ཐག་གཅློད་ཀི་ཡི་གེ་གཙང་མར་ལེན་ཐུབ་པ་བཅས་ཀི་ཡློན་ཏན་འཛོམས་དགློས་པ་དང་། དེ་

ལས་ལློག་ན་རེས་སུ་ཁ་མཆུ་བསྐྱར་ལློག་ཡློང་སིད་པ་ཡིན། 

ཁག་ཁུར་མི་བསླུ་བ། ཆེད་ཞུ་མཁན་དེས་ཞུ་བརྒྱུད་བས་ནས་ཕིན་ཆད་རེ་འདློད་ལར་འགྲུབ་པའི་

བློས་བཀལ་ཆློག་པའི་མི། 

ཁག་འཁུར། འགན་ཁུར། ང་རང་གིས་ཁག་འཁུར་ཐུབ། 

ཁག་འཁུར་བཙོན་འདློན། འགན་འཁིའི་ཁག་ཐེག་ཁུར་ནས་བཙོན་ནས་གློད་གློལ་བཏང་ཏེ་ཕི་

ལློགས་སུ་སྨན་བཅློས་བེད་པ་ལ་གློ

ཁག་འཁག །འགན་ལེན། 

ཁག་འཁིས། འགན་འཁེལ་བ། 

ཁག་བགློ །སེ་ཚན་སློ་སློར་བགློ་བ། དཔུང་སྟེ་ཁག་བགློས་ཏེ་བཏང་བ། ལས་འགན་རྣམས་སེ་ཚན་

སློ་སློར་ཁག་བགློས་ཀིས་སྤད་པ། 

ཁག་བགློས། ཚོ་དང་ཚོ་སློ་སློར་དབེ་བ། 

ཁག་འགན། ① ལས་ཀའི་ཁུར་འགན། ② ཉེས་སྐྱློན་གི་འགན། 

ཁག་འགེལ། ཉེས་པ་མ་བས་པར་བས་ཚུལ་གི་ཁག་ངན་གཡློགས་པ། 

ཁག་ངན་པ། མི་གཞན་གིས་བས་པའི་ཉེས་ཁག་ལ་གཡློག་པ་ལ་ཟེར། ཤ་ཞིམ་པློ་ཨ་ཕློ་སྤང་ཀིས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

བཟས། ཁག་ངན་པ་ཨ་ལྕེ་ཝ་མློར་བཞག

ཁག་ངན་སིར་སྒ། ཉེས་ཅན་ཡིན་པའི་སྐད་གགས། གཟུགས་མེད་གིབ་བཟློ་བས་ནས་ཁག་ངན་སིར་

སྒ་ཅི་ཆེ་སྒློག་པ། 

ཁག་གཅིག །སེ་ཚན་གཅིག །མི་ཁག་གཅིག །ལུང་པ་ཁག་གཅིག

ཁག་འཇློག །སྐྱློན་འགེལ་བའམ་སྙད་འདློགས་པ། རང་ནློངས་ངློས་ལེན་མི་བེད་པར་གཞན་ལ་ཁག་

འཇློག་ཐབས་བས། 

ཁག་བཏགས་པ། ① ཁག་འཕངས་པ། ཁམ་བུ་ཟ་འདློད་མེད་པས་སྐྱུར་མློའི་རློ་ལ་ཁག་བཏགས། ② 

ཉེས་ཁག་གཡློགས་པའམ་སྙད་བཏགས་པ། ཁློ་ལ་མ་བས་བས་ཚུལ་གི་ཁག་བཏགས་པ་རེད།

ཁག་ཐེག །ཡིད་ཆེས་ཆློག་པའི་ཁག་ཐེག་བེད་མཁན་གི་སྐྱེ་བློ་གང་རུང་ལ་བརློད། 

ཁག་ཐེག་པ། ① འགན་ལེན་པ་པློ། ② འགན་ལེན་ཐུབ་པའམ། ཕློད་པ། 

ཁག་ཐེག་ཡློད་པའི་གན་རྒྱ། བ་བ་གང་རུང་ཞིག་ལ་ཁག་ཐེག་བས་པའི་ཕན་ཚུན་མློལ་ནས་བཞག་

པའི་གན་རྒྱ། 

ཁག་པློ། ལས་ས་པློ་མིན་པ། དཀའ་ལས་ཁག་པློ། བསམ་བློ་འཁློར་ཚད་ལམ་ལ་འགློ་རྒྱུ་ཁག་པློ་འདུག

ཁག་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་psrtially connected metwork ཟེར། 

ཁག་དབེ་བཙོན་འཇུག །ནག་ཉེས་ཀི་ངློ་བློ་སློགས་མི་འདྲ་བར་བརེན་ནས་སློ་སློར་ཁག་དབེ་ནས་

བཙོན་འཇུག་བས་པ། 

ཁག་མེད། འགན་མེད་པ་སྟེ་བདེན་ཞེས་པའི་དློན། བུ་ཆུང་ལློགས་ཏེ་ངུ་ན་ཁག་མེད། 

ཁག་འཛུད། ཉེས་སྐྱློན་འཛུགས་པ། 

ཁག་གཡློགས། རང་སྐྱློན་གཞན་གཡློགས། རང་གིས་བས་པའི་ནློར་འཁྲུལ་གི་བ་བ་གཞན་ལ་ཁག་

གཡློགས་པ། 

ཁག་རུབ། ཁག་མང་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་སྒིལ་བ། མ་ིམང་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་ཁག་རུབ་ཀིས་གློས་སྡུར་བེད་པ། 

ཁག་ལློ། ར་ནད་ཅིག་གི་མིང་། ར་ལ་ཆམ་པའི་ནད་ཕློག་སྟེ་གློ་ལུ་བེད། ཁམས་མི་དྭངས་བ་ལ་ཁག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལློ་ཕློག་ཟེར། 

ཁང་ཁུངས། ཁང་པའི་འཛིན་བདག་སུ་ཡིན་གི་ཁུངས། གཞུང་གི་ཁང་ཁུངས། སེར་གི་ཁང་ཁུངས། 

ཁང་ཁློངས། སུ་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལ་བདག་དབང་ཐློབ་པའི་ཁང་པའི་གས། སེར་ལ་དབང་བའི་ཁང་

ཁློངས་སྟེང་ཤློད་ཁེ་གཙང་། 

ཁང་ཁིམ། ཁང་པའམ་ཁིམ། 

ཁང་ཁལ། སེར་གི་དཔལ་འབློར་ལ་གཞིགས་ནས་ཁལ་སྤད་པའི་མ་ར་རིང་ལུགས་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་

ཀི་ལུགས་སུ་ཁང་གཞིས་ལ་འཇལ་དགློས་པའི་ཁལ། 

ཁང་ག། སློད་ཁང་གཡར་བའི་ག། ཁང་མིག་སྟློང་པ་གཞན་ལ་ཁང་གར་གཏློང་བ། ཁང་ག་སྤློད་པ། 

ཁང་ག་བསྡུ་བ། 

ཁང་སྒློམ། ཁང་པའི་ཕིའི་སྒློམ། 

ཁང་བཅག །ཁང་པའི་ཐློག་ཏུ་ས་བླུག་རེས་བཅག་བཅག་བེད་ཡས་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག །ཤིང་ཐློ་ཡུ་བ་

ཡློད་པ། ངློས་ལེབ་མློ་དང་རྒྱབ་ཕློགས་རིལ་པློ་ཅན་ཞིག

ཁང་ཆེན། ① ཁང་པ་ཆེན་པློ། ཁང་ཆེན་ཐློག་བརེགས་ཅན། ② གཙུག་ལག་ཁང་། 

ཁང་ཆེན་གི་ལྷག་མ། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་ལས། ཡློ་བད་ལ་ཆགས་པ་ལས་གྱུར་པའི་

ལྷག་མ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ། གཞི་དང་དངློས་པློ་མ་དག་པས་དགེ་སློང་བཞི་ཡན་ཆད་ཀི་དློན་དུ་

ཁང་པ་ཆེན་པློ་བརིགས་པའློ། །

ཁང་ཆེན་བསློད་ནམས་རྒྱལ་པློ། མཚན་གཞན་དཱ་ཆིང་པ་ཐུར་ཡང་ཟེར། གཙང་རྣམ་གིང་རློང་གི་

མི་ཡིན་ཞིང་། ལྷ་བཟང་ཧཱན་གིས་བློད་ལ་དབང་སྒྱུར་བའི་དུས་སུ་མངའ་རིས་སྤི་ཁབ་མཛད། 

ཕློ་ལྷ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཇུན་གར་གི་དམག་སེ་འགློག་ཐབས་བས་པས་མན་ཇུ་གློང་མས་ཁློང་

ལ་པེ་ཙེས་ཞེས་པའི་གློ་གནས་གནང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལྕགས་གང་ལློར་མན་ཇུ་གློང་

མའི་བཀའ་ལར་བློད་ཀི་བཀའ་བློན་ཁི་པ་མཛད། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་ལུག་ལློར་ང་

ལུམ་སྦར་གསུམ་གིས་བཀྲློངས། 

ཁང་ཆེན་ནས། ཁང་ཆེན་པ་ཞེས་པའི་དློན་སྟེ་དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པའི་སྐབས་ཀི་ཡིག་ཆ་མང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

པློའི་ནང་མིའི་མིང་ཟུར་གི་བདག་སྒའི་ཚབ་ཏུ་ནས་སྒ་བེད་སྤློད་བས་པ་དཔེར་ན། ང་ཕློད་ནས། 

ཕློ་ལྷ་ནས། ལུམ་པ་ནས་ཞེས་བིས་ཡློད་པ་ལ་བུ་ཡིན། འདི་ནི་བློད་གཞུང་སྐུ་དྲག་རྣམས་ཀིས་

མིང་མཐར་སྦར་བའི་ཞེ་ས་ཞིག་ཡིན་པ་འདྲ། 

ཁང་གཉེར། ཁང་པ་བདག་གཉེར་བེད་པློ། 

ཁང་སྟེང་། ཁང་ཐློག་དང་དློན་གཅིག

ཁང་སྟློང་རྐུན་མ། དློན་མེད་རྣམ་རློག་གི་དཔེ། རྣམ་རློག་དག་རུ་ལངས་ན། ཁང་སྟློང་རྐུན་མས་ཁེངས།

ཁང་ཐློག །① ཁང་པའི་སྟེང་ངམ་རེ་ཐློག །② ཁང་པའི་ཐློག་འགེབས་སམ་ཐློག་ཁེབས། མིང་གི་

རྣམས་གངས་ལ་ཆུ་སྐྱློབ་དང་། ཡ་ཕུབ། ཡང་ཐློག་བཅས་སློ། །

ཁང་ཐློག་དར་ལྕློག །ཁང་པའི་ཐློག་ཏུ་བཙུགས་པའི་དར་ལྕློག་ལ་ལི་དང་བཅས་པ། 

ཁང་ཐློག་པུ་ཤུ། ཁང་པའི་ཉ་རྒྱབ། 

ཁང་བདག །ཁང་པའི་བདག་པློ། ཁང་བདག་གི་ཐློག་ཁར་མློ་བན་གི་རྡིག་སྒ། 

ཁང་ནེ་དགློན། ཁང་ནེ་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མཇུག་ཙམ་ལ་བཏབ་

པར་གསལ། གྲུབ་མཐའ་འབའ་རློམ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁང་པ། མིའི་སློད་ས་དང་ཅ་ལག་འཇློག་སའི་འཛུགས་སྐྲུན་དངློས་པློ། ཁང་ཚོན། སྟེང་ཁང་། བར་

ཁང་། བང་ཁང་། གཞུང་ཁང་། འློག་ཁང་། ཁང་པ་རྒྱག་པ། གློང་ཁེར་གི་དཀིལ་དུ་ཁང་པ་ཙོག་

ཙོག་ཅིག་འདུག །ལློ་མང་སློང་བའི་ཁང་པ་ཧྲུལ་པློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁང་ཁིམ་དང་། ཁབ། 

ཁིམ། འཇུག་བའི་གནས། རེན་གནས། རེན་གཞི། འདུག་གནས། འདུག་ས། གནས་ཁང་། 

གནས་གཞི། ཕིབས་འློག །བ་གབ་ཅན་བཅས་སློ། །

ཁང་པ་ལྕམ་གང་མ། ཞེང་དུ་ལྕམ་གང་ལས་མེད་པའི་ཁང་མིག

ཁང་པའི་མཐློངས་ཁུང་། སྐར་ཁུང་དང་དློན་གཅིག །ཁང་པའི་ཐློག་གི་དཀིལ་དུ་དཀར་ཆ་ཡློང་སའི་

རྒྱ་མཐློངས་ཁུང་བུ་གཏློད་པ། 

ཁང་པའི་སྤད་ཡུས། ཁང་པའི་ནང་གི་བར་ཁམས་དང་། ཐབ་ཚང་། གཉིད་རེ་སློགས་ཆློད་བཅད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྟངས་དང་། གློ་སྒིགས་བ་ཚུལ་ཞིག །དཔེར་ན། ཁང་པ་འདི་སྤད་ཡུས་ཡག་པློ་ཡློད་སྟབས་ས་

ཆ་འཕློ་བརླག་གཅིག་ཀང་བས་མི་འདུག་དང་། ཡང་ན། ཁང་པ་འདི་སྤད་ཡུས་ཡག་པློར་བྱུང་

མེད་སྟབས་བེད་སྤློད་མེད་པའི་ས་སྟློང་མང་པློ་ཞིག་བྱུང་འདུག་ལ་བུའློ། །

ཁང་པའི་བར་ཁམས། སྤིར་ཁང་པའི་སློ་ཁང་གི་སྟློང་ཆ་ལ་ཟེར། མགློན་ཁང་སློགས་ཁང་རྣམས་ཀི་

སློ་ནས་ཡར་འཛུལ་མ་ཐག་ཏུ་ཡློད་པའི་སྟློང་ཁམས་ཀི་མིང་ཡིན། 

ཁང་པའི་ཝ། ཁང་སྟེང་གི་ཆར་ཆུ་ཕིར་འགློ་སའི་ལམ་དུ་ཤིང་གིས་བཟློས་པའི་ཆུ་ཝ་བཙུགས་ཡློད་

པ་དེའི་མིང་། 

ཁང་པའི་ལྷག་མ། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་ལས། ཡློ་བད་ལ་ཆགས་པ་ལས་གྱུར་པ་གཉིས་

ཀི་ཡ་གལ། གཞི་སློག་ཆགས་མང་ཞིང་རློད་པ་ཅན་འཇིག་རྐྱེན་ཡློད་པས་མི་རུང་བ་གསུམ་

དང་ལན་པའི་སར་རང་དློན་དུ་དགེ་འདུན་ལས་གནང་བ་མ་ཐློབ་བཞིན་སིད་དུ་ཁྲུ་བཅློ་བརྒྱད་

དང་། ཞེང་དུ་ཁྲུ་ཕེད་དང་བཅུ་གཅིག་གི་ཚད་ལས་ལྷག་པའི་ཁང་པ་རིགས་པའློ། །

ཁང་སྤིལ། ཁང་ཆུང་། 

ཁང་དཔློན། སློན་བཙན་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་དབུས་གཙང་རུ་བཞི་སུམ་པའི་རུ་དང་

བཅས་པར་ཁློད་དཔློན་རེ་བསྐློས་པའི་སློལ་ཡློད་པ་ལར་རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གིས་ས་

གསལ་སྣང་མངའ་རིས་མང་ཡུལ་གི་ཁློད་དཔློན་དུ་བསྐློས་པ་ལ་སྦར་ན་གློ་བདེ་བར་སྣང་། 

ཁང་བུ། ཁང་པ་ཆུང་ཆུང་། 

ཁང་བིའུ། ཁང་ཁིམ་དུ་གནས་པའི་བིའུ་མཆིལ་པ། 

ཁང་བེའུ། ཁང་བིའུ་དང་གཅིག །

ཁང་བེའུའི་བྲུན། མཆིལ་པའི་བྲུན་གི་མིང་སྟེ། རེ་ཟུར་མཁར་བ་མཉམ་ཉིད་རྡློ་རེས་མཛད་པའི་མན་ངག་

བེ་བ་རིང་བསེལ་ལས། ཁང་བེའུའི་བྲུན་ནི། མཆིལ་པའི་བྲུན་ནློ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། །

ཁང་མིག །བཅད་བརྒྱབ་པའི་ཁང་ཆུང་། ཁང་པ་འདིའི་ནང་ཁང་མིག་ག་ཚོད་འདུག

ཁང་མིག་ཕྲུགས་ཅན། ཁིམ་གཞིས་དང་མཐུན་པའི་ཁང་པ་ཆ་ཚང་ཞིག་གི་དློན་ཏེ། ཐབ་ཚང་དང་། 

ཇ་ཁང་། ཉལ་ཁང་། མཛོད་ཁང་བཅས་ཆ་ཚང་བའི་ཁང་ཁིམ་ཞིག །དེང་དུས་རྒྱ་སྐད་དུ། 套间



  533  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

   ཟེར་བ་དང་དློན་གཅིག

ཁང་མིག་ཕྲུགས་གཅིག །ཕྲུགས་གཅིག་ཅེས་པ་ཆ་བུབས་གཅིག་དང་དློན་ཡིན། དཔེར་ན། ཉིན་

ཞག་ཕྲུགས་གཅིག །འབུལ་བ་ལྔ་ཕྲུགས་གཅིག་ཕུལ་ལ་བུ། དེས་ནས་རྒྱ་སྐད་དུ། 套间 ཟེར་

བ་དང་དློན་གཅིག

ཁང་མློ་ཆེ། ཁང་པ་ཆེན་པློ། 

ཁང་རྨང་། ཁང་པའི་གཞི་རའམ་རིག་པའི་རྨང་། ཁང་རྨང་གཏིང་རིང་བཏིང་ན་བརན་པློ་ཡློང་། 

ཁང་དམར། རློང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷློ་རྒྱུད་རྒྱལ་རེ་དང་གློ་མློའི་བར་དུ་ཡློད། རློང་

འདིའི་ལྷློ་ངློས་འབྲུག་ཡུལ་དང་ས་འབེལ་ཡིན། 

ཁང་དམར་དགློན། ① ཁང་དམར་ཨེ་ཝཾ་བདེ་ལན་གིང་ཞེས་ཡློངས་སུ་གགས། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་

ནང་ལ་ཚ་ཁློ་ངག་དབང་གགས་པས་ཕག་བཏབ་མཛད། དང་ཐློག་དགློན་མིང་ལ་རྒྱལ་དེའུ་

དགློན་ཚེ་བརན་གིང་ཞེས་གསློལ། དེ་རེས་དགློན་གཞིས་ལྷ་རྒྱལ་གིང་དུ་སློས་ཏེ་སློ་མང་རྒྱལ་

པློའི་ཞབས་བརན་གྲྭ་ཚང་བས་པ་དང་ཁང་དམར་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་གིང་ཞེས་གསློལ། 

བར་སྐབས་སློག་དམག་གི་རྐྱེན་པས་དགློན་རུ་གློང་ཀུན་འཐློར་ཞིག་བྱུང་། དེ་རེས་སློ་མང་

རྒྱལ་པློ་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་རིང་ཁློམ་ཚ་རབ་འབམས་པ་དགེ་འདུན་གགས་པས་ཀུན་མཁེན་

འཇམ་དབངས་བཞད་པར་ཞུས་ཏེ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་མློ་ཡློས་ཏེ་སྤི་ལློ་

༡༧༢༣ལློར་དགློན་ས་འབློང་ལག་གཡུ་རིའི་ཐང་སྟེ་ཁང་དམར་ལུང་པར་སློས་ནས་གནས་

གཞི་གསར་འདེབས་མཛད། དེ་རེས་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་གང་སྤི་ལློ་༡༩༣༧ ལློར་

ཟངས་དཀར་སམ་ལུང་གི་གསེར་དེའུ་རི་ཞློལ་ཙ་ནའི་རི་ཁློད་དུ་གནས་སློས་ཏེ་བསྐྱར་བསྐྲུན་

མཛད་ལ། ཀུན་མཁེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པ་གདན་དྲངས་ཤིང་ཁློང་ལ་དགློན་འགློ་ཕུལ་

ནས་དགློན་མིང་ཡང་ཁང་དམར་ཨེ་ཝཾ་བདེ་ལན་གིང་དུ་བསྒྱུར། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་

ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྨེ་བ་[ཧུང་ཡློན] རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

 ཁང་དམར་དགློན། ② དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་སྟློད་ཙམ་དུ་

ཁང་དམར་མཚམས་སྤྲུལ་བློ་བཟང་ཉི་མས་བཏབ། ད་བར་སྐུ་ཐློག་གསུམ་བྱུང་། གྲུབ་མཐའ་དགེ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་འདམ་གཞུང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

 ཁང་དམར་དགློན། ③ གནའ་བློའི་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགློན་རིང་ཞིག་ཡིན། བཏབ་དུས་དང་

འདེབས་མཁན་སུ་ཡིན་མ་གསལ། དགའ་ལན་ཕློ་བང་བཙུགས་རེས་དགློན་པ་དགེ་ལུགས་

པར་བསྒྱུར་ཡང་། ནང་རེན་ཕལ་ཆེར་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། དེང་དུས་བཀའ་དགེ་འདྲེས་མ་ལ་

བུ་སྣང་། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཀར་མཛེས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

 ཁང་དམར་དགློན། ④ དཔལ་ཡུལ་རིག་འཛིན་ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་ཀིས་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། 

ཁང་དམར་ན་མདློ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་༡༩༤༩ལློ་ཙམ་ནས་འདས་རྒན་

སྟློན་འདྲེན་ཞེས་པས་སྦྲ་དགློན་ཆུང་ངུ་ཞིག་དང་། མཆློད་རེན་དང་ཚྭ་ཁང་སློགས་བཞེངས་པས་

མང་ཚོགས་ཀི་སྤི་དགེ་བསགས་ཡུལ་ཞིག་ཆགས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་

མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གསེར་ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁང་ར། ① ཁང་པའི་རྨང་གཞིའམ་རིག་རྨང་། ② ཁང་པའི་འཁིས་སམ་འགམ། ཁང་པར་མེ་སྐྱློན་

ཤློར་ན། ཁང་རའི་རིང་ཆུ་སྐམ་ཡློང་། 

ཁང་རིག །ཁང་པའི་རིག་པ། 

ཁང་རེག །ཁང་པ་བརེགས་པའམ་ཐློག་བརེགས་ཅན། 

ཁང་ཚན། དམིགས་བསལ་དགློན་པའི་ནང་གི་སེ་ཁག་སློ་སློའི་དློན་སྟེ། སེར་འབས་རྣམས་སུ་ཡློད་

པའི་ཡུལ་སློ་སློའི་གྲྭ་རྒྱུན་རྣམས་བཞུགས་ཡུལ་མི་འདྲ་བ་ཡློད་པ་རྣམས་ཀི་མིང་། ཏེ་ཧློར་ཁང་

ཚན། ཉག་རེ་ཁང་ཚན་ལ་བུ། ཁམས་ཚན་དང་གཅིག །

ཁང་མཚེས། གློང་པ་ཁིམ་མཚེས། 

ཁང་ཚོམ། ཁང་པའི་བར་འཁམ་ལ་ཟེར། 

ཁང་འཛིན། ཁང་པ་བདག་པློ་ཆློག་པའི་དཔང་འཛིན། 

ཁང་ཞབས། ཁང་པའི་ཕློགས་དང་ཁང་པའི་ས་འློག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁང་ཞིའ་ིརྡློ་རིང་། རྡློ་རིང་ད་ེསློན་མ་ལྷ་སའ་ིཕློ་བང་པློ་ཏཱ་ལའ་ིམདུན་ཞློལ་གཞུང་སློའ་ིཕ་ིངློས་ད་ལ་གཞུང་

ལམ་འཁེལ་ས་དེར་བཙུགས་ཡློད་ཀང་རེས་སུ་སྤ་ིལློ་༡༩༦༥ལློར་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ག་ིའཛུགས་སྐྲུན་

དགློས་མཁློ་དང་བསྟུན་ནས་པློ་ཏཱ་ལའི་རྒྱབ་ཀླུ་ཁང་གི་གཞུང་སློའི་ནང་དུ་སློས་ཡློད།

ཁང་ཞིང་། ཁང་པ་དང་ཞིང་ག

ཁང་གཞི། ཁང་པའི་འློག་གཞི། 

ཁང་གཞིས། ཁང་པ་དང་དེའི་འཁློར་གི་གཞིས་ཀའི་ས་ཆ་སྤིའི་མིང་། 

ཁང་གཞིས་ནློར་རས། རང་ལ་གང་ཡློད་ཡློད་ཀི་མིང་སྟེ། མི་ལ་རས་པ་ནི་ཕི་ཁང་གཞིས་དང་ནང་

ནློར་རས་དང་བཅས་པ་བློས་བཏང་ནས་ཆློས་ལ་ཞུགས་པ་རེད། ལ་བུ། 

ཁང་བཟང་། ① ཁང་པ་བཀློད་ལེགས་སམ་ཁང་པ་ཡག་པློ། ② གཞལ་ཡས་ཁང་། 

ཁང་ཡློད་ཁང་ཆུང་།ཕློ་བང་པློ་ཏཱ་ལའི་ཞློལ་གི་ལྕགས་རིའི་ནང་ཁློངས་སུ་ཡློད་པའི་མི་སེར་ཁག་

གཅིག་གི་མིང་། 

ཁང་རིན་རྡློར། བ་ཆེན་དགློངས་པ་རབ་གསལ་མདློ་སྨད་དུ་བཞུགས་སྐབས་བང་ཆུབ་སེམས་

བསྐྱེད་ཀི་སློམ་པ་ཞུ་སའི་བ་མའི་མཚན། 

ཁང་རུལ། ཁང་པ་གློག་པློ། 

ཁང་རློ། གནས་ཁང་ཞིག་རློ། 

ཁང་རློ་ཚྭ་ཁ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཤན་ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁང་ཤུལ། སར་ཁང་པ་ཡློད་པའི་རེས་ཤུལ། 

ཁང་ཤུལ་སྟློང་པ། ཁང་ཁིམ་འཐློར་ཤུལ་གི་ས་སྟློང་། 

ཁང་ཤློད། ཞིང་པའི་ས་ཁུལ་སློགས་ལ་ཁང་པ་སྟེང་འློག་གཉིས་བརེགས་ཅན་ཡིན་ཞིང་། སྟེང་ཁང་

ལ་ཁང་སྟེང་དང་། འློག་ཁང་ལ་ཁང་ཤློད་ཟེར། 

ཁང་སར་ཉིན་པ་དགློན། བཤད་སྒྲུབ་ནློར་བུའི་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་

ལྕགས་ཕློ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༦༤༠ ལློ་ཙམ་ལ་ཧར་གདློང་བ་དཀའ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ནས་གསར་དུ་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རློང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁང་སེར་རྡློ་རིང་གཉིས། ཞློལ་གི་གཞུང་སློའི་མདུན་ངློས་ཤར་ནུབ་གཉིས་སུ་ཁང་སེར་ར་གཡམ་

གཡུ་རིའི་ཐློག་ལན་གཉིས་ཀི་ནང་བཟློ་དབིབས་རྒྱ་ནག་གི་ལུགས་དང་མཚུངས་པའི་རྡློ་རིང་

རེ་ཡློད་པའི་ཤར་མ་དེར་རྒྱལ་པློས་བིས་ཞེས་ཡིག་ཆེན་འཁློད་པའི་རུས་སལ་གི་སྟེགས་བུ་

ཅན་དེ་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་ཁང་ཞི་ཁི་ལློ་དྲུག་ཅུ་སྤི་ལློ་༡༧༢༠ལློར་བཙུགས་པ་དེའི་

མདུན་ངློས་སུ་རྒྱ་ཡིག་ཡིག་ཕེང་བཅློ་ལྔ་དང་། བློད་ཡིག་ཡིག་ཕེང་༤༦རྒྱབ་ཏུ་སློག་ཡིག་

ཡིག་ཕེང་༡༥དང་། མན་ཡིག་ཡིག་ཕེང༡༥ཡློད་པའི་ནང་དློན་ནི་སློག་པློ་ཇུན་གར་བ་གློང་མའི་

དཔུང་གིས་མཐར་སྐྲློད་དང་། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བདུན་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ཁི་བཏློན་པ། 

བློད་བདེ་འཇགས་ལ་བཀློད་པའི་སྐློར་འཁློད་ཡློད་པ་དང་། ནུབ་མ་དེ་ཆིང་གློང་མ་ཆན་ལུང་ཁི་

ལློ་བདུན་པ་སྤི་ལློ་༡༧༩༢ལློར་བཙུགས་ཤིང་། འགློ་ཡིག་ཏུ་ཆན་ལུང་གིས་བཙུགས་པ་ཞེས་

འཁློད་པའི་རྡློ་རིང་དེའི་མདུན་ངློས་སུ་རྒྱ་ཡིག་ཡིག་ཕེང༡༧དང་། མན་ཡིག་ཡིག་ཕེང་༡༧རྒྱབ་

ངློས་བློད་ཡིག་ཡིག་ཕེང་༣༧དང་། སློག་ཡིག་ཡིག་ཕེང༡༧ཡློད་པའི་ནང་དློན་དུ་གློང་མའི་

དཔུང་གིས་གློར་ཥའི་བཙན་འཛུལ་མཐར་སྐྲློད་བཏང་སྟེ་བློད་ཡུལ་སྲུང་སྐྱློབ་བདེ་འཇགས་ལ་

བཀློད་པའི་སྐློར་འཁློད་ཡློད། 

ཁང་སྲུང་བ། ཁང་པ་སྲུང་མཁན། 

ཁང་གསར་མཁན་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་སྙིང་པློ། མཚན་ཡློངས་རློགས་ལ་ངག་དབང་མཁེན་བརེ་ཐུབ་

བསྟན་སྙིང་པློ་ཟེར། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་དློན་གསུམ་པ་ཡིན། 

དཔལ་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་དང་ཉེ་བའི་གནས་པ་སྣམ་ཤློལ་པློ་སྟེང་པ་རུ། ཡབ་ཨ་ཁུ་ཕུར་དློན་དང་

ཡུམ་སེན་པ་ལྷ་མློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་མློ་གང་སྤི་ལློ་༡༩༡༣ལློར་སྐུ་

བལམས། ངློར་ཁང་གསར་བ་བང་དུ་ཕེབས་ནས་ངག་དབང་མཁེན་རབ་འཇམ་དཔལ་སྙིང་པློ་

ལས་དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་བཞེས་ཏེ་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་གསན་སྦློང་མཛད། ངག་དབང་བློ་གློས་

གཞན་ཕན་སྙིང་པློ་ལས་དགེ་ཚུལ་སློང་གི་སློམ་པས་གཞི་བས་གསུང་ངག་ལམ་འབས་བུ་དང་

བཅས་པའི་གདམས་པ་བུམ་པ་གང་བློའི་ཚུལ་དུ་གསན་ཏེ་ངག་དབང་བློ་གློས་སྙིང་པློའི་སྤྲུལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

སྐུར་ངློས་འཛིན་མཛད། དགུང་གངས་སློ་གསུམ་སྟེང་ངློར་མཁན་པློའི་ཁིར་ཕེབས། ས་ཕིར་

གདན་ས་ལློ་དྲུག་མཛད། ཞབས་དྲུང་བསྟན་འཛིན་སྙིང་པློས་གཙོས་གདུལ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་

པ་སྨིན་པར་མཛད་དེ་བསྟན་པའི་རྒྱུན་ལེགས་པར་བསྐྱངས། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ས་

འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༩༨༨ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ཚེས་དགུའི་ཉིན་སྐུ་གཤེགས། 

ཁང་གསར་མཁན་ཆེན་གཞན་ཕན་སྙིང་པློ། མཚན་ཡློངས་རློགས་ལ་ངག་དབང་བློ་གློས་གཞན་ཕན་

སྙིང་པློ་ཟེར། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་རེ་ལྔ་པ་ཡིན། རབ་བྱུང་བཅློ་

ལྔ་པའི་མེ་ཕློ་བི་བའི་སྤི་ལློ་༡༨༧༦ལློར་གནུབས་ཀི་རིགས་ལས་གཙང་རློང་སྨན་ཐང་དུ་སྐུ་

བལམས། ངློར་ཁང་གསར་ཞབས་དྲུང་དུ་མངའ་གསློལ། ཨེ་ཝཾ་པའི་ཕག་སློལ་ཀུན་ཏུ་དགློས་

པའི་གཞུང་བདུན་ཐུགས་འཛིན་མཛད། ཁང་གསར་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་བློ་གློས་སྙིང་པློ་

ལས་སློམ་པ་གསུམ་གི་བཀའ་དྲིན་ནློད། རློགས་ཆེན་གཞན་དགའ་རིན་པློ་ཆེའི་དྲུང་དུ་ཕག་

དཔེ་གཟིགས་སར་ཕེབས་ནས་གཞུང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་སློགས་མདློ་སགས་གསུང་རབ་རྒྱ་

མཚོ་ལ་བུར་གསན་སྦློང་མཛད། གཞན་ཡང་དཔློན་སློབ་བློ་གཏེར་དབང་པློ། བག་ར་ཆློས་ཀི་

ཉི་མ་སློགས་ལས་གསུང་ངག་ལམ་འབས། རྒྱུད་སེ་ཀུན་བཏུས། སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཏུས་

སློགས་ཆློས་འཁློར་རྒྱ་ཆེར་གསན། མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་གློ་འཕང་མཐློན་པློར་གཤེགས། 

ངློར་ཨེ་ཝཾ་པའི་གདན་ས་གློང་འློག་རྣམས་སུ་རྒྱུད་སེ་ཀུན་བཏུས་ཀིས་གཙོས་པའི་ཆློས་འཁློར་

མཐའ་ཡས་པ་གསུངས། གདན་ས་འདི་ཉིད་ཀི་ཆུ་འདུས་ཁང་ཚན་དུ་ཨེ་ཝཾ་པའི་བཤད་གྲྭ་

བཙུགས། དེང་སྐབས་དཔལ་ས་སྐྱའི་༧སྐྱབས་མགློན་ཁི་ཆེན་རྡློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་དབུས་པའི་

རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་དགློན་སེ་ཁག་ཏུ་ཞལ་སློབ་ཀི་ཚོགས་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མཐའ་ཡས་པ་

བཞུགས། མཐར་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༩༥༤་ལློའི་བློད་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་

བཅུ་གཉིས་ཉིན་སྐུ་གཤེགས། 

ཁང་གསར་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་

རབས་རེ་དགུ་པ་ཡིན། ཡབ་འཛིན་མདའ་བསྐལ་བཟང་ཕིན་ལས་སམ་བསྐལ་དགའ་དང་། 

ཡུམ་དུང་འཁློར་ལ་ཁ་ཚང་གི་བུ་མློ་སྒློན་ལྷ་དབང་མློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྤི་ལློ་༡༩༠༢ལློའི་ས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ག་ཟླ་བའི་ཚེས་ནང་ལ་མདློ་ཁམས་འབི་བརྒྱུད་ཐར་ལམ་དགློན་གི་ཉེ་འགམ་ཐར་མདའ་རུ་སྐུ་

འཁྲུངས། ཁང་གསར་མཁན་ཆེན་ལྕེ་བཙུན་ངག་དབང་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གི་སྤྲུལ་སྐུ་

རུ་ངློས་འཛིན་མཛད་དེ་ཁང་གསར་བ་བང་དུ་ཞབས་དྲུང་གི་མཚན་གསློལ་ཏེ་བཞུགས། དམ་

པ་ཁློང་ནི་སྐྱེ་བ་ས་མའི་བག་ཆགས་སད་པའི་སྟློབས་ཀིས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་སློགས་ལ་བསབ་པ་

ཙམ་གིས་དཀའ་ཚེགས་མེད་པ་མཁེན། བ་མ་གློང་མའི་ཕག་ལེན་ལ་བརེན་ཏེ་ངློར་དགློན་གི་

འདློན་ཆློག་སྐློར་ཐིག་རྡུལ་ཚོན་ཆློ་ག་ཕག་ལེན་སློགས་ལ་སྦློང་པ་བས། ཁད་པར་དུ་ཀུན་ཏུ་

དགློས་པའི་གཞུང་བདུན་སློགས་ཐུགས་ལ་བཟུང་བ་མ་ཟད་དེའི་དློན་ཐམས་ཅད་ལ་ཉམས་

བཞེས་ཚུལ་བཞིན་དུ་གནང་། མཁན་ཆེན་ངག་དབང་བློ་གློས་གཞན་ཕན་སྙིང་པློ་མཆློག་གི་

མདུན་ནས་རབ་བྱུང་བསྙེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སློམ་པ། དཔལ་ཀེ་རྡློ་

རེ་སློགས་རྒྱུད་སེ་མང་པློ་དབང་སྐུར་ཞུས་ཏེ་སུམ་ལན་རྡློ་རེ་འཛིན་པའི་དགེ་སློང་དུ་གྱུར། ཁུ་

བློ་རྣམ་གཉིས་གཙོ་བློར་བཞུགས་པའི་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་ས་ལ་གནས་པའི་བཤེས་གཉེན་

མང་པློ་ལ་བསྟེན་ཏེ་གསང་སགས་ལམ་འབས་གཙོས་མདློ་རྒྱུད། རིག་གནས་དང་བཅས་པར་

གསན། དཔལ་ངློ་ཨེ་ཝཾ་པ་ཆེན་པློའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་མཁན་ཁི་ལློ་གསུམ་རིང་གསུང་ངག་ལམ་

འབས་གཙོས་སློམ་པ་གསུམ་གི་སློ་ནས་སྐལ་ལན་གདུལ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྨིན་གློལ་གི་

ལམ་ལ་བཀློད། ཕིས་སུ་འབྲུག་ཡུལ་ཕེབས་ཏེ་འབྲུག་པ་རྒྱལ་པློའི་དབུའི་མཆློད་གནས་སུ་

གྱུར་པ་རིན་པློ་ཆེ་མ་གཏློགས་མཁན་པློ་སུ་ཡང་མ་བྱུང་བས་ཡློངས་གགས་ཀི་མཚན་ལ་

འབྲུག་པ་མཁན་རིན་པློ་ཆེ་ཞུ་བ་ལགས། ཁད་པར་དུ་མཐུ་སྟློབས་ནུས་པའི་ཡློན་ཏན་ལན་པས་

བཙན་དང་རྒྱལ་པློ་ཤུགས་ལན་སློགས་མཐར་བསྐྲློད་གནང་། སྤི་ལློ་༡༩༥༩ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཁང་གསར་འཇམ་དབངས་ཤེས་རབ། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་ང་དྲུག་

པ་ཡིན། གཙང་རློང་སྨན་ཐང་ཞེས་པར་ངག་དབང་བློ་གློས་བཟང་པློའི་དབློན་རིགས་སུ་སྐུ་

བལམས། ཁང་གསར་བ་བང་དུ་བཞུགས། བམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ལས་བསྙེན་པར་

རློགས། རྣལ་འབློར་འཇམ་དཔལ་བཟང་པློ་སློགས་ལས་ལམ་འབས་ཆ་ལག་དང་བཅས་པའི་

བདུད་རི་གསློལ། སྒ་དང་སྙན་ངག་སློགས་ལའང་ལེགས་པར་སྦངས། ངློར་མཁན་པློའི་ཁིར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཕེབས་ནས་ངག་དབང་བློ་གློས་སྙིང་པློ་སློགས་བུ་སློབ་དུ་མ་བསྐྱངས་ནས་སྐུ་གཤེགས། 

ཁང་གསར་བསློད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་

ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་པའ་ིམ་ེསྦྲུལ་སྤ་ིལློ་༡༦༡༧ལློར་སྣར་ཐང་དཔལ་འབློར་གིང་དུ་འཁྲུངས། གསེར་

མདློག་ཅན་བ་རྒློད་ཕུང་པློའི་ཆློས་རྭར་བསྡུས་གྲྭ་དང་བམས་ཆློས་སྐློར་སློགས་གསན་སྦློང་མཛད། 

དགུང་ལློ་ཉེར་ལྔ་པར་བང་ཏི་ནམ་མཁའ་སངས་རྒྱས་ལས་བསྙེན་པར་རློགས། ས་ཕིར་བ་མ་བཅུ་

གསུམ་ཙམ་བསྟེན་ནས་མདློ་སགས་རིག་གནས་དང་། བཅས་པར་གསན་རྒྱ་ཤིན་ཏུ་ཆེ། དགུང་ལློ་

ཞེ་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་་ཁི་སྤི་ལློ་༡༦༥༨ལློར་གདན་སའི་ཁུར་བཞེས། ལམ་འབས་

སློགས་ཆློས་འཁློར་རྒྱ་ཆེར་བསྐློར། གདན་ས་ལློ་ངློ་བཅུ་མཛད། ང་གཅིག་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་

པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༦༦༧ལློ་ནག་པ་ཟླ་བའི་ཚེས་དྲུག་ལ་སྐུ་གཤེགས། 

ཁང་གསར་བསློད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་སློ་དྲུག་པ་

ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༧༡༤ལློར་གིང་མ་ཁར་འཁྲུངས། ངློར་ཁང་

གསར་བ་བང་དུ་ཁུ་བློ་བ་མ་བམས་པ་བསློད་ནམས་བཟང་པློར་བསྟེན་ནས་ཐློས་བསམ་མཛད། 

དགུང་ལློ་བཅུ་དགུ་པ་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༧༣༢ལློར་ཐར་རེ་ནམ་མཁའ་བསམ་གྲུབ་ལས་བསྙེན་

པར་རློགས། སྐུ་ན་གཞློན་དུས་མདློ་ཁམས་སུ་ཕེབས། གིང་མགློ་ཟི་དགློན་དུ་ལློ་ངློ་བདུན་

བཞུགས། ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༧༤༠ལློར་ངློར་དུ་ཕེབས། ཉེར་བརྒྱད་པ་ལྕགས་བ་སྤི་ལློ་

༡༧༤༡ལློའི་ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་བཅློ་ལྔ་ལ་རྡློ་རེ་འཆང་གི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་མངའ་གསློལ། ལློ་

ལྔར་གདན་ས་བསྐྱངས་ཏེ་ལམ་འབས་ཚར་གསུམ་དང་། སྒྲུབ་ཐབས་བརྒྱ་ར་སློགས་གསུངས། 

དགུང་ལློ་སློ་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་༡༧༤༥ལློའི་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་

ཚེས་ཉེར་ལྔ་ཉིན་སྐུ་གཤེགས། 

ཁང་གསར་མཁན་པློ་ངག་དབང་བློ་གློས། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་ང་

གཉིས་པ་ཡིན། ངག་དབང་བློ་གློས་བཟང་པློའི་དབློན་རིགས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཕུན་ཚོགས་ཁང་

གསར་དུ་ཞབས་དྲུང་གི་གློ་སར་བཞུགས་ནས་རིགས་རུས་ཀི་དྲེགས་པ་འགློ་བའི་ནད་བཞིན་

སངས་ཏེ་བམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་སློགས་ཡློངས་འཛིན་དུ་མ་ལས་ཐེག་གསུམ་ཆློས་
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ཀི་སྙིང་པློ་སློམ་པ་གསུམ་དང་ལམ་འབས་སློགས་ས་ངློར་གི་ཡབ་ཆློས་རྒྱ་མཚོ་ལ་བུར་གསན་

བསམ་མཛད་ཅིང་ཐུགས་ཀི་བུམ་བཟང་ཡློངས་སུ་གཏམས། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་སྟག་

སྤི་ལློ་༡༨༤༢ལློར་ངློར་མཁན་པློའི་ཁིར་ཕེབས་ནས་ལློ་བདུན་གདན་ས་མཛད། གསུང་ངག་

ལམ་འབས་སློགས་ཀི་སློ་ནས་འཇམ་མགློན་ངག་དབང་ལེགས་གྲུབ་སློགས་སློབ་ཚོགས་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་རེས་སུ་འཛིན་པར་མཛད་དློ། །

ཁང་གསར་དགློན། ཁང་གསར་དགློན་རིང་ར་ལ་དགློན་ཞེས་ཀང་གགས། ཐློག་མར་བ་ཡི་བ་མས་

ཕག་བཏབ་མཛད་པ་དང་། དེ་རེས་བློ་བཟང་མཆློག་འགྲུབ་ནས་དགློན་འདི་ལ་བདེ་ཆེན་བང་

ཆུབ་གིང་ཞེས་མཚན་གསློལ། ཕིས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༩༢༤ལློར་ཛ་

འགུགས་བ་མ་རིག་འཛིན་མཆློག་གིས་ཁང་སར་དགློན་གནས་སློ་མཛད་དེ་དར་རྒྱས་སུ་

བཏང་། གྲུབ་མཐའ་ཇློ་ནང་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབར་ཁམས་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁང་གསར་ངག་དབང་ཆློས་སྐྱློང་། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་བཞི་བཅུ་པ་

ཡིན། གཙང་རློང་གིང་མ་ཁར་དུ་འཁྲུངས། སྐུ་ཆུང་ངུ་ནས་ངློར་དུ་ཕེབས། མཁན་ཆེན་དཔལ་

ལན་ཆློས་སྐྱློང་སློགས་ལས་སློམ་པ་གསུམ་གི་བཀའ་དྲིན་ནློད། ལམ་འབས་སློགས་མན་ངག་

མཐའ་ཡས་པ་གསན། ངློར་མཁན་པློའི་ཁིར་ཕེབས། སྐུ་ཚེའི་མཇུག་ལ་སེ་དགེར་ཕེབས་ཏེ་འགློ་

དློན་མཐའ་ཡས་པ་མཛད་ནས་མཐར་སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས། 

ཁང་གསར་ངག་དབང་ཐུབ་བསྟན། རེ་འདི་ཉིད་ནི་བློད་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་ཤར་ཕློགས་སྦྲ་ནག་

ཞློལ་དུ། ཡབ་སྐལ་བཟང་དློན་གྲུབ་དང་ཡུམ་ལྷ་མློ་སྒློལ་མ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་བློད་རབ་བྱུང་བཅློ་

ལྔ་པའི་ས་ཕློ་བི་བ་སྤི་ལློ་༡༨༨༨ལློར་སྐུ་བལམས། བློད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་མློ་སྦྲུལ་

སྤི་ལློ་༡༩༤༡་ལློའི་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་བརྒྱད་ཉིན་ཆུ་ཤུལ་ཐར་པ་གིང་དུ་སྐུ་གཤེགས།

ཁང་གསློལ། སློད་ཁིམ་གསར་འཛིན་གི་རེན་འབེལ། 

ཁད། ① བར་ཐག་ཉེ་བའི་དློན། རྒྱལ་ཁ་འཐློབ་ལ་ཁད་རེད་འདུག །ཕ་ཡུལ་ལ་སེབས་ལ་ཁད། 

དབར་དུས་ཤར་ལ་ཁད། མི་དེ་དཀའ་ཆེ་ནས་ཤི་ལ་ཁད་རེད་འདུག །ཁང་པ་དེ་ལློག་ལ་ཁད་



  541  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཅིག་རེད་འདུག །② དལ་བུའམ་ག་ལེ། འགློ་ལམ་ཁད་ཀིས་ཀློག་པློར་གྱུར་པ། འཚོ་བ་ཁད་

ཀིས་ཁད་ཀིས་ཡར་རྒྱས་སུ་འགློ་བ། ③ དེ་མ་ཐག་པ། མི་དེ་འགློ་མ་ཁད། ཉི་མ་ཤར་མ་ཁད། 

ཁད་ཀིས། རིམ་གིས། 

ཁད་ཀིས་སྐམ། དལ་བུའི་སྐམ་པའི་བརྡ་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་

རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། ཁད་ཀིས་སྐམ་ནི། ལུས་ཀི་ཤ་དལ་བུའི་

སྐམ་པར་གྱུར་པའི་བརྡའློ། །

ཁད་ཀིས་གསློལ་དུ་བཞུག །གློ་སྐབས་བྱུང་བའི་ཚེ་རིམ་བཞིན་སྙན་དུ་གསློལ་བ། 

ཁད་རྒྱང་། ས་ཁད་རྒྱང་བ་སྟེ་ཕན་ཚུན་ཐག་ཧ་ཅང་རིང་བ། 

ཁད་འགངས་ཁ་ཐློར། ཕན་ཚུན་བར་ཐག་འགངས་ཤིང་ཁ་ཚང་མཉམ་རུབ་ཏུ་མེད་པ། 

ཁད་སྙློམས་པློ། མཐློ་དམའ་ཆ་མཉམ་པ། ཞིང་ཁ་རྨློ་ལློག་བརྒྱབ་ནས་ཁད་སྙློམས་པློར་བཟློ་བ། 

ཁད་མཉམ། མཐློ་དམའ་ཆ་མཉམ་པ། 

ཁད་ཡངས་པ། མཐློང་རྒྱ་ཆེ་བའམ་གུ་དློག་པློ་མིན་པ། ས་ཆ་མཐློ་ལ་ཁང་ཡངས་པར་ཕིན་ནས་རྒྱང་

རིང་དུ་ལ་བ། 

ཁན། ཁ་སྣློན་བས་པའི་ཁག་གི་མིང་སྟེ། ར་རང་ལ་བློང་བུ་བིན་ཏེ་ཁན་ལ་སློར་ཉི་ཤུ་སྤད་ལ་བུ། ངེད་

གཉིས་སྟློད་ཐུང་ཚོང་བརྒྱབ་པ་ཡིན། ཁློའི་སྟློད་ཐུང་གསར་པ་དེ་ཚུར་བངས། ངའི་སྟློད་ཐུང་

རིང་པ་དེ་ཕར་སྤློད་དེའི་ཁར་ཁན་སློར་མློ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཚབ་པ་ཡིན། ལ་བུ། 

ཁན་ཁློན། ཁན་ནེ་ཁློན་ནེའི་བསྡུས་ཚིག

ཁན་ད། རྩྭ་ཤིང་གི་གན་ཁུ་ཕབས་པའི་སྨན་རས་རིགས་ཤིག་སྟེ། སྐྱེར་བའི་ཁན་ད། སེང་ལེང་གི་

ཁན་ད་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཁན་འདེ། [རིང]ཁག་པློའམ་དཀའ་ལས། 

ཁན་ནེ་ཁློན་ནེ། ཁློན་འགས་ཀི་སེམས་འཆང་ཚུལ། ཕན་ཚུན་ཁན་ནེ་ཁློན་ནེ་མི་མཐུན་འཐབ་རློད་རྒྱུ།

ཁན་པ། གུན་གསབ་ཀི་བསྣན་བའམ་འཐློལ་བ། དངློས་པློ་ལེགས་ཉེས་བརེ་སྐབས་ཁན་པ་སྤློད་ལེན་

བེད། ར་ཚོང་བརྒྱབ་ནས་ཁན་སློག་པ། 
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ཁཎ། གློང་གི་ཁན་ད་དང་དློན་གཅིག

ཁབ། ① འཚེམ་སྤད་ཅིག །ཁབ་ཧྲུག་གམ་ཁབ་སློམ། ཁབ་ཕ། རྒྱ་ཁབ། བློད་ཁབ། མི་དམངས་ཀི་

ཁབ་སྐུད་པ་ཙམ་ཡང་གང་བྱུང་གིས་མི་ལེན། ཁབ་བསགས་ནས་འབུགས་བརྡུང་། འབུགས་

བསགས་ནས་གི་བརྡུང་། ② ཕློ་བང་དང་ཁིམ་གི་ཞེ་ས། རྒྱལ་པློའི་ཁབ། བཙུན་མློ་ཁབ་ན་ཡློད་

ཀང་སས་གཅིག་ཀང་མེད། ③ བག་མའང་ཆུང་མ། བུའི་ཁབ་ཏུ་འློས་པ། དེའི་བུ་མློ་ཁབ་ཏུ་བངས།

ཁབ་ཁ། ཁབ་ཀི་རེ་མློ། 

ཁབ་ཁློབ། ཁབ་བེ་ཁློབ་བེའི་བསྡུས་ཚིག

ཁབ་གློང་གི་ལྷ་ཁང་དམར་པློ། མངའ་རིས་གུང་ཐང་གི་རྒྱལ་པློ་མགློན་པློ་ལེ་མིང་གཞན་རྒྱལ་པློ་

དཔུང་དམར་དུ་འབློད་པ་སློང་ཞློད་ཆློས་གགས་ཀི་དམག་དཔུང་དང་འཐབ་ནས་ཕམ་སྟེ་དག་

བློས་བཟུང་ནས་བཀྲློངས་པ་དེའི་རྨློ་བློ་བཙུན་པ་ལྷ་རིན་ཆེན་འཚོས་སིད་དབང་བཟུང་སྟེ་ས་

སྐྱའི་ཟངས་ཚ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དང་ཕན་ཚུན་གཉེན་འབེལ་བཙུགས་རེས། དེ་སློན་

རྒྱལ་སས་བཙུན་པ་ལེའི་ཡབ་བཀྲློང་མཁན་ཡེ་ཚོ་དང་སློང་ཞློད་ལ་དག་ཤ་མཐིལ་ཕིན་པ་

བངས་ཤིང་མི་མང་པློ་བསད་པའི་སིག་བཤགས་སུ་ཁབ་གློང་གི་ཕློ་བང་དང་འདབས་འབེལ་དུ་

ལྷ་ཁང་དང་མཆློད་རེན་མང་པློ་བཞེངས་པའི་གས་ཤིག་ཡིན། 

ཁབ་གློང་གཟེར། བློར་ཟགས་མེད་པའི་དཔེ། 

ཁབ་མགློ །མགློ་བློའི་རུས་པ་ཆག་གམ་མ་ཆག་བརག་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག

ཁབ་ཆུན་མ། མནའ་མ་གཞློན་པ། 

ཁབ་ཆེན་མ། མནའ་མ་རྒན་པ། 

ཁབ་སྙུང་གང་འགློ། འགློ་ཚོད་དམ་གཡློ་ཐབས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་བེད་པའི་དཔེ། 

ཁབ་ཏུ་བཞུགས། རང་གི་ཕ་མའི་ཁིམ་དུ་འཚོ་བ་སྐྱེལ་བའི་ཞེ་སའི་ཚིག

ཁབ་ཏུ་བཞེས། བཙུན་མློར་བངས་པ་ཞེས་པའི་ཞེ་སའི་ཚིག་ཡིན།

ཁབ་སྣློད། འཚེམ་སྤད་ཁབ་བླུག་སྣློད། 

ཁབ་སང་བ། ཁིམ་སང་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁབ་ཕ། རས་དྲུབ་ཡས་ཀི་ཁབ། 

ཁབ་བེ་ཁློབ་བེ། ལུས་ལས་སུ་མི་རུང་བའམ་ལས་ཇི་བཞིན་དུ་བེད་མི་ཐུབ་པའི་ཚུལ། ན་ནས་ཉལ་

མལ་ནང་དུ་ཁབ་བེ་ཁློབ་བེར་ལུས། ལུས་པློ་ཁབ་ཁློབ་ཏུ་གྱུར་པ། 

ཁབ་བང་ཐང་གི་ས་མཁན། བཙན་པློ་བློན་དང་བཅས་པ་ཉེ་འཁློར་ཡས་མས་དང་ཐག་རིང་བང་ཐང་

དུ་ཕེབས་སྐབས་ལམ་སྣ་འཁིད་མཁན། 

ཁབ་སློམ། སྦྲ་གུར་དང་རྡང་སློགས་འཚེམ་བེད། 

ཁབ་མིག །ཁབ་མགློའི་ཨི་ཁུང་། ཁབ་མིག་ཏུ་སྐུད་པ་བརྒྱུས་པ། 

ཁབ་སྨན། སྨན་ཁབ་བརྒྱུད་ནས་རའམ་ཤ་གསེང་དུ་རྒྱག་རྒྱུའི་སྨན། དེ་ལ་ཤ་ཁབ་དང་ར་ཁབ་

གཉིས་ཡློད། 

ཁབ་མིག །ཁམས་དང་ཨ་མདློའི་ཕློགས་ཀི་ཡུལ་སྐད། ཁབ་མིག་དང་དློན་གཅིག

ཁབ་རེ། ཁབ་ཀི་རེ་མློ། 

ཁབ་རེ་གཉིས། གཏམ་དཔེ་ཞིག །བློ་རེ་གཉིས་ཀིས་འདློད་དློན་འགྲུབ་པ་མིན། ཁབ་རེ་གཉིས་ཀིས་

འཚེམ་བུ་ཡློང་ས་མེད། 

ཁབ་བཙའ། གསེར་ཁབ་དང་མེ་བཙའ། 

ཁབ་བཙུན་མློ། ཁབ་བཙུན་མ་དང་གཅིག །

ཁབ་འཚེམ་མངགས། ཁབ་ནི་འཚེམ་བུ་རྒྱག་བེད་དུ་དམིགས་ནས་བཟློས་པ་ལར་དེའི་ནུས་པ་འདློན་

དགློས་པའི་དཔེ། དཔེར་ན་ཁབ་འཚེམ་མངགས། སྦུད་པ་དབུགས་མངགས་ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །

ཁབ་འཛིན་མློ། བག་མའམ། ཁིམ་བདག་མློ། 

ཁབ་འཛུགས་སྙུང་འཛུགས། རང་གི་འདློད་པ་གཞན་ལ་འགེལ་གང་ཐུབ་བེད་པའི་དཔེ། 

ཁབ་རལ། འཚེམ་བེད་ཁབ་ཀི་སྣློད་དམ་ཁབ་ཤུབས། 

ཁབ་རལ་བེད་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། ཁིམ་པ་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་

པ་ལ་སྤུས་ནློམ་ཡློད་པ་བ་སློ་ལ་སློགས་པའི་ཁབ་རལ་འཆློས་སུ་བཅུག་སྟེ་ལེན་པའློ། །

ཁབ་རན་པ། བཙུན་མློ་བངས་པའི་དུས་ལ་སེབས་པའི་ཞེ་སའི་ཚིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁབ་ལེན། རྡློ་སྨན་རིགས་ཤིག །ལྕགས་རིགས་འཐེན་ཐུབ་པའི་གཏེར་རས་རིགས་ཤིག །རློ་ཁ། ཞུ་

རེས་ཅུང་བསིལ། ནུས་པས་མདེའུ་འབིན། ལྕགས་གཡའ་འགློག །རུས་ཆག་གསློ། །ཀད་པའི་

ནད་དང་ར་ནད་སེལ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐུད་འདྲེན་ལེན་པློའ ློ། །

ཁབ་ལེན་རྡློ། ཁབ་ལེན་དང་དློན་གཅིག

ཁབ་ལེན་གསློག་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་magnetec storage ཟེར། 

ཁབ་ཤུབས། ཁབ་བཅུག་སྣློད། 

ཁབ་ཤུལ་སྐུད་པས་གང་ནློན། ཁབ་ཀིས་གང་དུ་བུག་པ་གཏློད་པའི་ཤུལ་རེས་ཡློད་སར་སྐུད་པས་

སྙེགས་གང་ཐུབ་ཅེས་པའི་གཏམ་དཔེ་སྟེ། དེ་སློན་མི་ཐློག་གློང་མས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་

ལམ་ལུགས་ལ་གནས་གང་ཐུབ་བེད་པའི་དློན་ལ་གློ

ཁབ་སློ། རྒྱལ་པློའི་མཛོད་ཁང་། 

ཁབ་སློ་ཆེན་མློ། བློད་བཙན་པློའི་དུས་སྐབས་སུ་བཙན་པློ་སེར་གི་རྒྱུ་དངློས་བདག་གཉེར་བེད་པའི་

ས་ཁུངས་ལ་བུ་ཟུར་དུ་ཡློད་པ་དེའི་མིང་། 

ཁབ་སློ་ནང་པའི་ཁིམས། སློང་བཙན་སམ་པློས་བློད་དུ་ལག་བསྟར་བས་པའི་ཁིམས་ཡིག་དྲུག་པའི་

མིང་། དེའི་ནང་དློན་ནི། [ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན]ལས། “གཉིས་ཀ་བདེན་ན་

རིགས་གཉིས་པ་ལར་བཅད། །ཅེས་དང༌། གཉིས་ཀ་བདེན་ན་ཁིམ་བདག་ཞིག་གི་བུ་སྐྱེས་མ་

ཐག་ཏུ་ཆུར་ལྷུང་བ་ཉ་ཞིག་གིས་མིད་པ། རིའི་འློག་ན་གནས་པའི་ཁིམ་བདག་གཞན་ཞིག་གིས་

ཉ་དེ་ཟིན་ནས་བཤས་པས་ཁེའུ་ཞིག་མ་ཤི་བར་བྱུང་བ་ཁིམ་བདག་དེས་བུར་གསློས་པ་ཁིམ་

བདག་གློང་མས་ཐློས་ནས་བརད་དེ་རྒྱལ་པློ་ལ་ཞལ་ལྕེ་ཞུས་པས། གཉིས་ཀས་ཁེ་རེས་མློས་

སུ་གསློས་ལ་བུད་མེད་རེ་རེ་ལློང༌། བུ་བྱུང་ན་ཁིམ་བདག་སློ་སློས་ཁེར་ཅིག་ཅེས་བྱུང་ནས་ཁེ་

རིགས་གཉིས་པར་མིང་ཆགས། བུ་རེ་རེ་སློ་སློས་ཁེར། ཕིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་དགེ་སློང་

རིགས་གཉིས་པར་གགས་པ་དེ་ལ་དཔེ་བངས་ནས་གཉིས་བདེན་དང་དགའ་གསུམ་དུ་གཅློད་

པ་ཁབ་སློ་ནང་པའི་ཁིམས་ཡིག་ཏུ་གགས་སྐད། ” ཅེས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ལ་དཔེ་བངས་ནས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཕློགས་གཉིས་ཀ་ལ་བདེན་དློན་ཡློད་ན་དེ་ལུགས་ཀི་ཁིམས་གཅློད་ཚུལ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞིག་

རེད། 

ཁབ་སློ་ནི་ཞིག །བཙན་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གིས་སིད་དབང་སྐྱློང་སྐབས་ལྷ་ཁང་དང་དགེ་འདུན་

རྣམས་ཀི་མཆློད་རྒྱུན་དང་འཚོ་བ་བདག་གཉེར་བེད་མཁན་བཙན་པློ་སེར་གི་བང་མཛོད་ནས་

དམིགས་བསལ་ལས་ཁུངས་ལ་བུ་ཞིག་བཙུགས་པ་དེ་བཙན་པློ་ལྷ་སས་མུ་ནེ་བཙན་པློ་ཚེ་

སྤློང་བཟས་བཀྲློངས་ཤིང་། ལྷ་སས་མུ་ཏིག་བཙན་པློས་སིད་དབང་བརན་པློར་མ་ཆགས་པའི་

བར་སྐབས་དེར་ཆློས་དློན་བདག་གཉེར་གི་ལས་ཁུངས་དེ་འཐློར་བ་དེར་ཟེར། 

ཁབ་སློའི་ནང་ཡིག་ཅན། བཙན་པློ་སེར་གི་བདག་གཉེར་ཁློངས་ནས་ལ་རློག་དང་རྒྱབ་སྐྱློར་བེད་

དགློས་པའི་བཀའ་ཡིག་ཡློད་པའི་རིགས། 

ཁབ་སྲུབ། ཚེམ་པློ་ཁམ་གང་རེ་བས་ནས་དྲུབ་པའི་ཚད་རེ་ལ་ཁབ་སྲུབ་རེ་ཟེར། ངའི་གློས་ཧྲལ་

བཞག །འདིར་ཁབ་སྲུབ་ཁ་ཤས་ཤིག་རྒྱག་རློགས་དང་ལ་བུ། 

ཁབ་ཧྲུག །ཁབ་སློམ་པློ་རེ་བ་དང་། སྒེ་སློགས་འཚེམ་བེད་ཀི་ཁབ། 

ཁབས། གདློང་སློགས་ལ་ཆགས་པའི་གློ་ཐིག

ཁམ། ① ཟ་བའི་ཁམ་ཚད། ཁམ་བུ་ཁམ་གང་བཟས་པ། ② སར་ཁ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག །ཁཾ། 

གི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག

ཁམ་དཀར། ཕྱུགས་ཀི་སྤུ་མདློག་སེར་ནག་ལས་དཀར་ཤས་ཆེ་བ། མཛོ་མློ་ཁམ་དཀར། 

ཁམ་ཁུམ། ཁམ་མི་ཁུམ་མིའི་བསྡུས་ཚིག

ཁམ་ཁུམ་གི་གཉེར་མ། འཁུམས་པའི་གཉེར་མ། 

ཁམ་གང་། ཁ་གང་ངམ་ཧུབ་གང་གི་དློན། 

ཁམ་གི་ཟས། ཁམ་ཟས་དང་དློན་གཅིག

ཁམ་གི་ཟས་སངས། འབྲུ་རིགས་དང་། ཤིང་ཏློག །ཤ་སློགས་ཁ་ཟས་རགས་པ་སངས་ནས་སེམས་

རེ་གཅིག་གིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་སློམ་པ། 

ཁམ་ཆུ། སར་ཁ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཁཾ་དང་དེ་འབྱུང་བ་ཆུ་ཡི་ཁམས་ཡིན་པ་སྟློན་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁམ་ཆུང་། གཤེན་རབ་ཀི་གསུང་ཡུམ་འབིང་པློ་ཉི་ཁི་ལྔ་དང་འདྲ་བ་ཞིག

ཁམ་ཆེན། གཤེན་རབ་ཀི་གསུང་ཡུམ་རྒྱས་པ། 

ཁམ་སྟར། ཤིང་འབས་ཁམ་བུ་དང་སྟར་གའི་བསྡུས་ཚིག

ཁམ་མདློག །ཁ་དློག་གི་བེ་བག་ཅིག

ཁམ་སློང་། ཁམ་བུའི་ཤིང་སློང་། 

ཁམ་པ། ཁ་དློག་གི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ། མདློག་སེར་ནག་ལས་ནག་པློ་ཤས་ཆེ་བ་ཞིག །གཡག་དང་

འབི་སློགས་སྤུ་མདློག་སེར་ཞད་ཡློད་པའི་མིང་སྟེ། གཡག་ཁམ་པ་ཟེར་བ་ལ་བུ། དབིན་སྐད་དུ་

brown ཟེར། 

ཁམ་པ་ལུང་པ། བ་ཡུལ་གི་སློབ་དཔློན་ཟེམ་རིན་པློ་ཆེའི་སློབ་མ་ཡིན། འཕན་ཡུལ་ཉན་པློའི་ཀ་སར་

ཡབ་དབས་རྣལ་འབློར་མགློན་པློ་དང་། ཡུམ་ཞང་ལྕམ་དཀར་ཡལ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་

བཞི་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༢༣༢ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་པར་ཟེམ་རིན་པློ་ཆེ་

བ་ཡུལ་དུ་བཞུགས་པའི་སར་བློན་ནས་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་ཞུས་ཏེ་མཚན་རིན་ཆེན་སེང་གེ་

ཞེས་གསློལ། ལློ་བདུན་གི་རིང་ཟེམ་རིན་པློ་ཆེའི་ཉེ་གནས་སུ་བཞུགས་ཏེ་ཚོགས་ཆློས་རྣམས་

ཆ་ཚང་བར་གསན། དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག་པ་ལ་གཤེགས་པ་གསལ་བར་སྣང་། 

ཁམ་པ་ལུང་པ་སང་ཤཱཀ་ཡློན་ཏན། འདི་བ་ཡུལ་ཟེམ་རིན་པློ་ཆེའི་སློབ་མ་དགེ་བཤེས་ཁམ་པ་ལུང་

པ་ཞུ་བ་དེ་མ་ཡིན་པར། དགུང་ལློ་གཞློན་དུས་ཚད་མ་ལ་མཁས་པར་སྦངས་ཤིང་། ཇློ་བློ་རེ་

ཨ་ཏི་ཤ་དང་མཇལ་མློང་བ་དང་། ཇློ་བློ་རེ་སྐུ་གཤེགས་རེས་འབློམ་སྟློན་པ་ཡུན་རིང་པློ་བསྟེན། 

འཁྲུངས་ཡུལ་ནི་འཕན་པློ་ཡུང་བའི་ནང་དུ་རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་༡༠༨༥ལློར་

འཁྲུངས། དགུང་ལློ་དགུ་བཅུ་གློ་གཅིག་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་

༡༡༧༥ལློར་ཁམ་ལུང་དུ་སྐུ་གཤེགས་པ་ཡིན། 

ཁམ་པའི་སྒེད་པློ་གསུམ། འཇིམ་པ་ལ་མེ་ཐབ་ཀི་སྒེད་པློ་བཟློས་ནས་སློ་བཏང་བ་གསུམ། 

ཁམ་ཕློར། ར་ཕློར། 

ཁམ་འཕློ། ཁར་ཟློས་པའི་ཟས་རྡློག་ལྷག་མ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁམ་བུ། ① ཤིང་འབས་དང་ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་སྐྱུར། ནུས་པ་སྙློམས། ཚི་

གུའི་སྣུམ་གིས་སྐྲ་དང་། སྨ་ར་སྨིན་མ་བཅས་སྐྱེ། བསེགས་ཕལ་གིས་རྨ་གསློ་བ་སློགས་བེད། 

② ཟ་བའི་ཁམ་ཚད། ③ ཤིང་སྟ་གའི་འབས་བུ་ལ་ཁམ་བུ་སྟེ། བློད་ལློངས་ཀློང་པློ་ཉི་ཁིའི་ས་

ཆ་ལ་མང་པློ་སྐྱེ་བ་གགས། 

ཁམ་བུ་སྟ་དགའ། སྟ་ག་ཤིང་གི་འབས་བུ་ཕི་ལྤགས་ས་མཁེགས་ཅན་ནང་གི་ཚིལ་གུ་རློ་མངར་བ་

ཅན་དེའློ། །

ཁམ་བུ་རྡློ་ལེན། ཁམས་ཕློགས་ཀི་བིས་པའི་རེད་མློ་ཞིག་སྟེ། ཆུ་འཁིལ་བའི་ནང་དུ་རྡློ་ལེབ་ཀི་སྟེང་

དུ་རྡློ་རིལ་ཆུང་ངུ་ཞིག་བཞག་ནས་མིག་བཙུམས་ཏེ་མགློ་ཆུ་ནང་དུ་བཅུག་ནས་རྡློ་རིལ་དེ་ཁ་

ཡིས་སྒུམ་པ། 

ཁམ་བུ་མ་ཆུ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷློ་རྒྱུད་ན་ཡློད་པའི་འབབ་ཆུ་ཞིག །དེའི་ཆུ་འགློ་བློན་པློ་

རྒྱལ་གདློང་ནས་བྱུང་ཞིང་། གློ་མློ་བརྒྱུད་ནས་འབྲུག་ཡུལ་དུ་འབབ། 

ཁམ་མི་ཁུམ་མི། ① སུལ་མང་བའི་རྣམ་པ་ཞིག །ཁམ་ཁུམ་སུལ་མང་རས་གློས་གློན་མི་བདེ། ② 

གཉེར་མ། རྒད་པློའི་ལུས་ལ་ཁམ་ཁུམ་གཉེར་མ་མང་། 

ཁམ་མེ་ཁུམ་མེ། བ་སྤློད་མ་ལག་བདེ་པློ་མེད་པ། 

ཁམ་དམར། ཁ་དློག་གི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ། མདློག་སེར་ནག

ཁམ་སྨྱུག་རི་མློ། ཁམ་བུ་དང་སྨྱུག་མའི་རི་མློའི་བསྡུས་མིང་། 

ཁམ་ཚད། ཟས་ཁ་གང་གི་ཚོད། 

ཁམ་ཚིལ། ཁམ་བུའི་ཚི་གུའམ་ནང་རུས་སམ་ནང་སྙིང་། 

ཁམ་ཚོད། ཁམ་ཚད་དང་གཅིག །

ཁམ་ཟས། འདློད་པའི་ཁམས་ཁློ་ན་ལ་ཡློད་པ་སྟེ། སྣ་ལྕེ་ལུས་གསུམ་གིས་ཁམ་དུ་བཅད་ཅིང་མིད་

ནས་ཟ་བའི་དྲི་རློ་རེག་བ་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་ཅན། 

ཁམ་ཟས་གསུམ། དྲི་རློ་རེག་བའི་སྐྱེ་མཆེད་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་ཟས། 

ཁམ་རན་པ། ཟས་ཀི་ཁམ་ཚད་ཆེ་ཆུང་རན་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁམ་ལློག །དཔེར་ན། ཞག་རི་བཟས་དྲགས་ནས་ཁམ་ལློག་བྱུང་། 

ཁམ་ལློག་བརྒྱབ། སྐྱུག་མེར་རམ་ཞེ་མེར་ལང་བ། དཔེར་ན། ང་ལློ་བ་ན་བས་མི་ཚད་ཁམ་ལློག་

བརྒྱབ། མགློ་ན་བ་སློགས་བེད་ཅིང་འདུག

ཁམ་ས། ས་མདློག་དམར་སྨུག་ཚི་ཅན་ཞིག

ཁམ་སེར། ས་དློག་གི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ། དམར་ནག་ལས་སེར་ཤས་ཆེ་བ་ཞིག

ཁམས། ① ཡུལ་ལམ་ལུང་པ། རྒྱལ་ཁམས། བློད་ཁམས། ② རིས། འདློད་ཁམས། འཇིག་རེན་གི་

ཁམས། ③ འབྱུང་བའམ་རང་བཞིན། ལློ་ཁམས། མེ་ཁམས་འགྱུར་བ། ཁམས་སྙློམས་པ། 

ཁམས་ལློག་པ། ④ ལུས་པློ། སྐུ་ཁམས། ཁམས་དུབ་བསང་བ། ལུས་ཀི་འབྱུང་ཁམས་ཆ་མ་

སྙློམས་པ། ⑤ རྒྱུ་དང་ས་བློན། ⑥ བློད་ཡུལ་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་དུ་དབེ་བ་བས་པའི་

ཡ་གལ་ཞིག་གི་མིང་། མདློ་ཁམས། དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ། ⑦ [མངློན] རྣམ་ཤེས་ཀི་

ཁམས་དྲུག་སྟེ་ཁམས་ལ་བཅློ་བརྒྱད་མཚོན། 

ཁམས་ཀི་བསྐལ་དློན། འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ལ་འདློད་ཁམས་དང་། གཟུགས་ཁམས། གཟུགས་

མེད་ཁམས་བཅས་གསུམ་དུ་དབེ་བས། གཟུགས་མེད་ཁམས་ལ་ལློས་ཏེ། གཟུགས་ཁམས་

དང་འདློད་ཁམས་གཉིས་ལ་ཁམས་འློག་མ་ཟེར་བ་ལ་བུར་མཚོན་ན་འདློད་ཁམས་པས་

གཟུགས་ཁམས་པའི་དློན་མི་ཤེས་པ་ལ་བུའློ། །

ཁམས་ཀི་རྒྱལ་པློ། མཐའ་མཚམས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཕན། 

ཁམས་ཀི་སྒ་དློན་དྲུག །རིགས། ས་བློན། རྒྱུ། རང་བཞིན། ཆ་ཕ་བ། གཞིའློ། །

ཁམས་ཀི་དྭངས་མ། ཟས་ཀི་དྭངས་མའི་དྭངས་མ་སྟེ་ཁམས་དཀར་དམར་གཉིས་ལ་ཟེར། མངལ་

ཆགས་པའི་ས་བློན་ཡང་དེ་ཡིན། 

ཁམས་ཀི་གཡར་མློ་ཐང་། དེང་དུས་ཟིང་ལིང་མཚོ་སློན་མློའི་ནུབ་བང་ཕློགས་སུ་ཡིན་པར་འདྲ། 

ཁམས་ཀི་ས་ཡི་མདུད་གསུམ། གནའ་དུས་མཐའ་ཡི་ས་བཙན་གསུམ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། ཡུལ་

འདི་དག་ལ་གནས་པའི་མི་རྣམས་དཔའ་རལ་རྒློད་པ་མ་ཟད། ས་གཤིས་ཆགས་ཚུལ་གི་སློ་

ནས་ཀང་གཞན་གིས་དབང་དུ་སྡུད་དཀའ་བའི་ས་ཆ་ཡིན་པས་ས་ཡི་མདུད་གསུམ་ཞེས་ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

མགློ་ལློག་རླུང་གིས་མདུད། ཉག་རློང་བག་གིས་མདུད། ཁློ་སྐྱབས་ཆུ་ཡིས་མདུད། ཅེས་པ་

ཡུལ་འདི་དག་གནི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་རྐྱེན་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་ཡུལ་གཞན་གིས་མིས་

དབང་དུ་བེད་དཀའ་བའློ། །

ཁམས་ཀློང་ཐང་སྒློལ་མ་ལྷ་ཁང་། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་

པློས་བློད་ཁམས་ཡློངས་ལ་མཐའ་འདུལ་གི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞི། ཡང་འདུལ་གི་གཙུག་ལག་

ཁང་བཞི། རུ་གནློན་གི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞི་བཅས་བཞེངས་པའི་རུ་གནློན་གི་གཙུག་ལག་

ཁང་བཞིའི་ཡ་གལ་ཁམས་ཀློང་ཐང་སྒློལ་མ་ལྷ་ཁང་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། ལྷ་ཁང་འདི་ནི་དེང་སང་

དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འདན་ཁློག་ས་ཆ་ལ་ཡློད། 

ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་གསུམ། གཟུགས་སམ་ཤེས་ཆློས་ཀི་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད། 

ཁམས་སྐྱློ་དགློན། ཁམས་མགློགས་དགློན་ཡང་འབི་སློལ་འདུག །རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་

༡༢༦༧ལློར་ཁམས་མགློགས་རྡློ་རེ་སྙིང་པློས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་འབི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། 

ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་འདུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁམས་དཀར། ཁམས་དཀར་པློ་དང་གཅིག །

ཁམས་དཀར་པློ། [མངློན] ① སྐྱེས་པའི་ཐེག་ལེ། ② སྐྱེས་པའི་ཁུ་བ་དང་བུད་མེད་ལུས་ཀི་ཁམས་

དཀར་ལ་ཟེར། 

ཁམས་དཀར་འཛག་པ། ① མློ་ནད་ཀི་བེ་བག་ཅིག །② སྐྱེས་པའི་ཁུ་བའམ་ཐིག་ལེ་ལྷུང་བ། 

ཁམས་འཁྲུགས་པ། གཟུགས་པློ་མི་བདེ་བ། 

ཁམས་གློང་གི་ས་པ། གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་ཀི་དངློས་གཞི། 

ཁམས་གློང་མ། གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་གཉིས། 

ཁམས་གློང་མ་གཉིས། ཁམས་གསུམ་གི་ནང་གསེས། གཟུགས་ཁམས་དང་། གཟུགས་མེད་ཀི་

ཁམས་གཉིས་སློ། །

ཁམས་གློང་མའི་འདློད་ཆགས། གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་ཀིས་བསྡུས་པའི་སེད་པ། 

ཁམས་གློང་མའི་ལྷ། ཁམས་གློང་མ་ནི་གཟུགས་ཁམས་དང་གཟུགས་མེད་ཁམས་གཉིས་ལ་ཟེར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞིང་། དེར་སྐྱེས་པའི་ལྷ་ནི་ཏིང་འཛིན་བསློམས་ནས་སྐྱེས་པ་ཡིན། 

ཁམས་བརྒྱད། དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ཆེན་མློའི་སྐབས་སུ་མཁློ་བའི་ཁམས་བརྒྱད་དེ། ཕ་ཝང་ལློང་བུ་

དང་། གསེར་རྡློ། དངུལ་རྡློ། ཁབ་ལེན། ཆུ་སྐྱུར་རྡློ། བ་བ། ལློང་རློས། ལྷང་ཚེར་དམར་པློ་བཅས་

བརྒྱད་དློ། །

ཁམས་བརྒྱད་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་འབུམ། བློན་ལུགས་སྤློད་པའི་སྐློར་གི་གཞུང་ཞིག

ཁམས་ལྔ། ① ར་ལ་བརགས་པའི་སྐབས་ཀི་དུས་བཞི་ཁམས་ལྔ་ཞེས་པ་འབྱུང་བ་ལྔ་སྟེ། ཤིང་དང་། 

མེ། ས། ལྕགས། ཆུ་བཅས་ཁམས་ལྔའློ། །② རུས་ཁམས་སྐབས་སུ། ཀེག་ཤིང་། ཇི་མེ། ཀུང་

ས། ཤང་ལྕགས། འུ་ཆུ་བཅས་ལྔ་ལ་ཟེར། 

ཁམས་ལྔའི་ཡློན་ཏན། སའི་ཁམས་སྒ་རེག་རློ་གཟུགས་དྲིའི་ཡློན་ཏན་ལྔ་ལན། ཆུ་ཁམས་སྒ་རེག་

རློ་གཟུགས་ཀི་ཡློན་ཏན་བཞི་ལན། མེ་ཁམས་སྒ་རེག་རློའི་ཡློན་ཏན་གསུམ་ལན། རླུང་གི་

ཁམས་སྒ་རེག་ཡློན་ཏན་གཉིས་ལན། རླུང་གི་ཁམས་སྒ་རེག་ཡློན་ཏན་གཉིས་ལན། ནམ་མཁའི་

ཁམས་སྒ་ཡློན་ཏན་གཅིག་ལན། 

ཁམས་བཅློ་བརྒྱད། ཕིའི་ཁམས་དྲུག་གམ་དམིགས་པའི་ཁམས་དྲུག་དང་། ནང་གི་ཁམས་དྲུག་

གམ་རེན་གི་ཁམས་དྲུག་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་དྲུག་གམ་བརེན་པའི་ཁམས་དྲུག་སྟེ་

བཅློ་བརྒྱད། 

ཁམས་ཆེན་པློ། [མངློན]དངུལ་ཆུ། 

ཁམས་ཉི་ཤུ་ར་བཞི། ལུས་ཀི་གནས་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ཡུལ་ཉི་ཤུ་ར་བཞིའི་ཚུལ་དུ་བཀློད་ནས་གནས་

དེ་དག་ཏུ་ཁམས་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་འབབ་ཚུལ་བཤད་པའི་བསྡུས་མིང་སྟེ། ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡློ་རེས་

མཛད་པའི་ཟབ་མློ་ནང་གི་དློན་བཤད་པའི་གཞུང་ལས། ཁམས་ནི་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་པློ། སར་བཤད་

ར་དང་བཅས་པ་ནི། ༡ མི་ཕེད་པུལི་ར་ཡིན་ཏེ། སློ་དང་སེན་མློ་འབབ་པར་བརློད། ༢ ཕ་མློ་ཛྭ་

ལན་ད་ར་སྟེ། དེ་བཞིན་སྐྲ་དང་བ་སྤུ་འབབ། ༣ རེ་བ་ན་ནི་ཨཽ་རྒྱན་ཏེ། རྣ་གཡས་བརེན་ཏེ་

པགས་པ་འབབ། ༤ གཡློན་པ་མ་ནི་ཨརྦུ་ཏ། རྒྱབ་སློགས་ཤ་རྣམས་འབབ་པའློ། ། དཀར་ཆ་

རག་ཏུ་གནས་པས་གནས། ༥གཽ་ཏཱ་ཝ་རཱི་ཐུང་ངུ་མ། ནུས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཁམས་རྣམས་འབབ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

༦ རཱ་མེ་ཤ་ར་རུས་སལ་སྐྱེས། རུས་པའི་ཕེང་བ་འབབ་པ་ཡིན། ༧ དེ་ཝཱི་ཀློ་ཊི་སློམ་པ་མློ། 

མཆིན་པའི་ཤ་ཀུན་བསྐྱེད་པ་ཡིན། ༨དབང་བསྐུར་མཱ་ལཱ་ཝ་ཞེས་བ། སྙིང་གི་ཤ་སྐྱེད་བེད་པ་

སྟེ། རག་ཏུ་ཉེ་བའི་གནས་ཞེས་བརློད། ༩ སྐྱློན་མ་ཞེས་བ་ཀམ་རུ་སྟེ། མིག་འབས་པ་རྣམས་

འབབ་པ་ཡིན། ༡༠ མཇུག་མ་ཨློ་ཊི་ཡ་ཡིན་ཏེ། ནུ་མཚམས་ནས་བརྒྱུད་མཁིས་པ་བསྐྱེད། ༡༡ 

མ་མློ་ཏི་ཤ་ཀུ་ན་སྟེ། གློ་བ་བསྐྱེད་པར་བེད་པའློ། །༡༢ ། མཚན་མློ་ཞེས་བ་ཀློ་ཤ་ལ། རྒྱུ་མའི་

ཕེང་བ་འབབ་པར་བེད། ལློངས་སྤློད་ཞིང་དང་ཉེ་ཞིང་བརློད། ༡༣ བསིལ་སྦིན་ཀ་ལིང་ཀ་ཡིན་

ཏེ། སྟ་ཟུར་ནས་འབེལ་གློད་པ་བསྐྱེད། ༡༤ ཚ་བ་མ་ནི་ལལྦཱ་ཀ ལློ་བ་གཉེ་མ་བསྐྱེད་པ་ཡིན། 

༡༥གཞློལ་མ་ཀཉྩིར་བཤད་པ་སྟེ། བཤང་བ་འབབ་པའི་བདག་རྐྱེན་བེད། ༡༦རངས་མ་ཧི་མ་

ལ་ཡ་སྟེ། མཚམས་དབུས་འགེངས་པའི་རྒྱུངས་པ་འབབ། དྭངས་སྙིགས་འདྲེས་པར་གནས་

པས་ན། ཙྪནྡློ་ཉེ་བའི་ཙྪནྡློར་བཤད། ༡༧ པེ་ཏ་པུ་རི་གཟུགས་ཅན་མ། རག་ཏུ་རྣག་ནི་འབབ་པ་

ཡིན། ༡༨ག�་ཧ་དེ་ཝ་ཐུན་མློང་མ། བད་ཀན་འབབ་པར་བེད་པའློ། །༡༩ རྒྱུ་སྦིན་སློ་རཥྚ་སྟེ། 

ཁག་གི་ནུས་པ་བསྐྱེད་པར་བེད། ༢༠ སཱ་རྞ་དཱ་པ་སྦློར་བལ་མ། རག་ཏུ་རྡུལ་ནི་འབབ་པར་བེད། 

དྭངས་སྙིགས་འདུ་དང་ཉེ་འདུར་གསུངས། ༢༡ སྡུག་བུ་ཞེས་བ་ནཱ་ག་ར། ཚིལ་ནི་འབབ་པར་

བེད་པ་ཡིན། ༢༢ གྲུབ་མ་ཞེས་བ་སིན་དྷུར་བརློད། མཆི་མ་སྐྱེད་པར་བེད་པ་ཡིན། ༢༣ མ་རུ་

ཞེས་བ་འཚེད་མ་སྟེ། ལུད་པ་མཆིལ་མ་བསྐྱེད་ཅིང་འབབ། ༢༤ ཀུ་ལུ་ཏ་ནི་ཡིད་བཟང་སྟེ། རག་

ཏུ་སྣ་ཆུ་འབབ་པ་ཡིན། བདེ་མེད་དུར་ཁློད་དེ་ཉེ་བའློ། །དེ་ལར་ཁམས་ནི་ཉི་ཤུ་བཞི། ཐིམ་པ་

སྙིགས་མར་གྱུར་པ་སྟེ། ལློངས་སྤློད་དྭངས་མ་དཀར་ཆ་ཡིན། བདག་པློ་ར་བ་རླུང་ཁག་འདྲེས། 

རེ་རེའང་སྟློང་ཕག་གསུམ་གསུམ་སྟེ། རླུང་དང་དཀར་དམར་གསུམ་བདག་ཉིད། བ་སྤུའི་མཐར་

ཐུག་ཀུན་ཏུ་ཁབ། ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། །

ཁམས་ཉློག་པ། ① ལུས་སེམས་མི་བདེ་བ། ② གཙང་མའམ་དྭངས་གསལ་མིན་པ། 

ཁམས་རློག་པློ། ལུས་སེམས་མི་དྭངས་པའམ་ལུས་པློ་མི་བདེ་པ། 

ཁམས་སྙློམས་པ། གཟུགས་ཁམས་བདེ་བ། 

ཁམས་སྟློད། བང་སེ་ར་ཆུ་ཁག་ལྔ། ས་པ། ནང་ཆེན། ཆབ་མདློ། །ཁྱུང་པློ་དཀར་ནག་ཁ་གསུམ། འབི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རུ། སྦྲ་ཆེན། ཤློ་ལ་ལྷློ་གསུམ་སློགས་ལ་ཁམས་སྟློད་ཟེར། 

ཁམས་སྟློད་རྒྱལ་མློའི་དངུལ་ཆུ། ཚ་བ་རྒྱལ་མློ་དངུལ་ཆུ་དང་དློན་གཅིག །ཁྱུང་པློ་དཀར་ནག་སེར་

གསུམ་གི་ཆུ། བང་གི་སློག་ཆུ། ནག་ཆུ། རྒྱ་སྟློན་དང་ལྕགས་ར་དཔལ་འབར་གི་ཆུ་སློགས་

འདྲེས་ཏེ་འབར་མ་ཕློགས་སུ་འགློ་བའི་ཆུ་ཆེན། 

ཁམས་ཏེ་བློ། ཁམས་ཀྲེ་བློ་ཡང་བིས་འདུག །དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་རློང་པ་

ཚ་ནས་རའུ་བར་གི་སྤི་མིང་། འདིའི་བར་ཡུལ་སེ་ལ་ནང་གསེས་སུ་ཧློར་སེར་ད་ར་ཁག་ལྔ་

ཞེས་དབེ་ཡློད། 

ཁམས་བརས། ལུས་ཀི་སྟློབས་རྒྱས་པ། 

ཁམས་ཐ་མ། ① གཤིས་སམ་རང་བཞིན་ངན་ཤློས། ② འདློད་ཁམས། 

ཁམས་དང་ས་པ། ཁམས་གསུམ་དང་དེའི་སས་བསྡུས་པ། 

ཁམས་དྭངས་པ། ① ལུས་ཀི་ཁམས་བདེ་བ། ② གཙང་མའམ། དྭངས་གསལ། 

ཁམས་དུ་མ། ① ཁམས་བཅློ་བརྒྱད་པློ་དེ་དག་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་རྣམས་ཀི་རེན་གི་བེ་བག་

ཏུ་གྱུར་པ། ② ཁམས་དྲུག་ལའང་གློ

ཁམས་རྡིག །དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་སེ་དགེ་དང་དཔལ་ཡུལ་ནས་ཐློན་པའི་

ཟངས་རག་གི་རྡིག

ཁམས་ལློག་པ། ① ལུས་ཀི་འབྱུང་བའི་ཁམས་ལློག་པ། ② ཟས་ཀི་དང་ག་ལློག་པ། ③ མིའི་རང་

བཞིན་ནམ་གཤིས་ཀ་འགྱུར་བ། 

ཁམས་དྲུག །སའི་ཁམས། ཆུའི་ཁམས། མེའི་ཁམས། རླུང་གི་ཁམས། ནམ་མཁའི་ཁམས། རྣམ་

པར་ཤེས་པའི་ཁམས་བཅས་དྲུག་གློ། 

ཁམས་དྲུག་ཉི་ཟླ་དག་པའི་ཡློན་ཏན་བརྒྱད། སའི་ཁམས་རང་སར་དག་པས་སྟློབས་མཐའ་ཡས་

པར་འགྱུར་བ། ཆུའི་ཁམས་དག་པས་ནད་ལ་སློགས་པའི་སྐྱློན་ནམ་ཡང་མེད་པ། མེ་ཁམས་

དག་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཐམས་ཅད་འློད་ཀིས་ཁབ་པ། རླུང་ཁམས་དག་པས་རྫུ་འཕྲུལ་

ཡིད་ལར་མགློགས་པས་འགློ་བ། ནམ་མཁའི་ཁམས་དག་པས་གར་ཡང་ཕིན་པ། ཉི་མ་སྟེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

དམར་ཆ་དག་པས་རྒྱུད་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་སྟློན་པ་དང་། ཟླ་བ་སྟེ་ཁུ་བ་དག་པས་བདེ་བ་ཆེན་

པློས་ཐུགས་གང་བ། རྣམ་ཤེས་ཀི་ཁམས་དག་པས་དུས་ཐམས་ཅད་བདེ་སྟློང་གི་ཡེ་ཤེས་ལས་

མ་གཡློས་ཤིང་དུས་གསུམ་དུ་ཆགས་ཐློགས་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་འཇུག་པ་རྣམས་སློ། །

ཁམས་དྲུག་ལན། ནམ་མཁའ། རླུང་། མེ། ཆུ། ས། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁམས་རྣམས་ལན་པའི་མིའི་ལུས་

རེན་གསང་སགས་རྡློ་རེ་ཐེག་པ་སྒྲུབ་པའི་སྣློད་དུ་རུང་བ། 

ཁམས་དྲུག་ལན་པའི་རྡློ་རེའི་ལུས། ཁམས་དྲུག་ནི་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་བཅས་འབྱུང་བ་ལྔ་དང་། 

ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁམས་བཅས་སློ། །རྡློ་རེའི་ལུས་ནི། ལུས་ངག་ཡིག་གསུམ་གི་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་

དག་པ་ལ་གཞློམ་མེད་དག་པ་རྡློ་རེའི་སྐུ་ཞེས་ཟེར། 

ཁམས་བདེ་བ། ལུས་ལ་ནད་མེད་པ། ཁམས་བདེ་འདྲི་བ། 

ཁམས་བདེ་ཞུ། མི་ཆེན་བ་དཔློན་ནམ་ཕ་མ་དང་སློབ་དཔློན་ཕེབས་ཁར་བཀྲ་ཤིས་སྨློན་འདུན་

ཞུའམ་ཕེབས་ཞུ་བ། ཡང་ན་རང་ཉིད་འགློ་ཁར་མི་ཆེན་བ་དཔློན་ནམ་ཕ་མ་དང་བ་དཔློན་ལ་

སྨློན་འདུན་ཞུ་བ། 

ཁམས་འདུས་གསུམ། ལས་འཕློ་ཅན་གིས་རང་གི་ཁམས་འདུ་བ། མློས་གུས་ཅན་བིན་རླབས་གིས་

ཁམས་འདུ་བ། བརློན་འགྲུས་ཅན་འབད་རློལ་གིས་ཁམས་འདུ་བའློ། །

ཁམས་འདྲི། ལུས་བདེའམ་ཞེས་འདྲི་བ། 

ཁམས་སྣ་ཚོགས་པ། ① ཁམས་བཅློ་བརྒྱད་པློ་གཅིག་ལས་གཅིག་ཐ་དད་པའི་མཚན་ཉིད། ② 

ཁམས་བཅློ་བརྒྱད། 

ཁམས་སྣ་ཚོགས་མཁེན་པའི་སྟློབས། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ་གསུམ་གི་རིགས་དང་མ་ངེས་པ་དང་

རིགས་མེད་པ་ལ་བུ་དང་། སྐལ་པ་དང་བག་ཆགས་ཤས་ཆེ་ཆུང་གི་བེ་བག་གིས་རིགས་ལྔར་

དབེ་བར་མཁས་པའམ། ཡང་ན། རེན་དབང་པློའི་ཁམས་དང་། བརེན་པ་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཁམས། 

དམིགས་པ་ཡུལ་གི་ཁམས་ལ་སློགས་པ་ཁམས་ཀི་རབ་དབེ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཁེན་པ། 

ཁམས་པ། ① ཡུལ་གི་མིང་སྟེ། བློད་ཡུལ་དབུས་ཀི་ཤར་ཕློགས་ཀློང་པློ་མན་དང་རྒྱལ་མློ་རློང་ཡན་

བར་གི་ཡུལ་སྤིའི་མིང་། ② ཁམས་ཀི་ཡུལ་མི་སྟེ། བློད་ཡུལ་དབུས་ཀི་ཤར་ཕློགས་ཀློང་པློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མན་དང་ཤར་རྒྱལ་མློ་རློང་ཡན་བར་གི་ཡུལ་དེར་གནས་སློད་བས་པའི་མི་རྣམས་ལ་སྤི་མིང་

དུ་ཁམས་པ་ཞེས་ཟེར། འདིར་ཁམས་པ་ཞེས་པའི་དློན་དངློས་ནི་སློ་པ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན་ཏེ། 

དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་ཞེས་པ་ནི་སློ་ཕུག་བར་གསུམ་གི་དློན་ཏེ་དེ་ཡང་དབུས་ཞེས་པ་

བར་རམ་དཀིལ་དང་། གཙང་ཞེས་པ་ཕུག་པ། ཁམས་ཞེས་པ་སློའི་དློན་ཡིན་ནློ། །

ཁམས་པ་སྐུ་མཆེད་བཞི། ཇློ་བློ་རེའི་ཁམས་ཕློགས་ཀི་སློབ་མ་གཙོ་བློ་རྣམས་ཏེ། དགློན་པ་བ་འཛེང་

དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་མཚན་དང་། རྣལ་འབློར་པ་ཤེས་རབ་རྡློ་རེ། ཕྱྭ་དར་སྟློན་པ། བམས་པ་བློ་

གློས་བཅས་བཞི་ལ་ཟེར། དེའི་སྟེང་དུ་ཨ་མེས་བང་ཆུབ་འབྱུང་གནས་མཚན་དངློས་བང་ཆུབ་

རིན་ཆེན་ཞེས་པ་དེ་བསྣན་པས་ཁམས་པ་སྐུ་མཆེད་ལྔ་ཞེས་བགངས་སློལ་ཡང་སྣང་། 

ཁམས་པ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལྕགས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༦༥༡ལློར་འབྲུག་པ་ཁམས་སྤྲུལ་

རིན་པློ་ཆེས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁམས་པ་ཉི་མ་གགས། གསང་སགས་ས་འགྱུར་གི་གཏེར་ཆེན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་

ཞིག །རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༦༤༧ལློར་མདློ་སྟློད་ནང་ཆེན་སེ་པའི་ཆ་ཤས་

བན་རུ་གྲུ་ཡ་ཞེས་པར་ཡབ་བམས་མེ་དཔློན་པློ་ཀརྨ་རྣམ་རྒྱལ་དང་། ཡུམ་བ་བཟའ་བསློད་

ནམས་མཚོ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ཞེ་བདུན་པ་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༧༠༣ལློར་

ནགས་ཤློད་ཁུལ་དུ་ཆགས་རུ་འློད་གསལ་སྒྲུབ་སེ་ཕག་བཏབ། དགུང་ལློ་རེ་བཞི་པ་ལྕགས་

སྟག་སྤི་ལློ་༡༧༡༠ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཁམས་པ་དབུ་སེ། ཀརྨ་དུས་གསུམ་མཁེན་པའི་མཚན་གཞན་ཞིག

ཁམས་པ་རློ་མཉམ་རྡློ་རེ། གསང་བ་འདུས་པའི་བ་བརྒྱུད་དུ་བཞུགས་པའི་མཚུར་སྟློན་དབང་གི་རྡློ་

རེའི་སློབ་མ་གཙོ་བློ་གསུམ་གི་གས་ཡིན། འཁྲུངས་འདས་ཀི་ལློ་ཚིག་མ་རེད། ཐློག་མར་རྒྱ་

གར་དུ་ཕེབས་ནས་གྲུབ་ཆེན་མཻ་ཏི་པ་ལས་གསང་བ་འདུས་པ་གསན་རྒྱུའི་དགློངས་པ་ཡློད་

ཀང་། གྲུབ་ཆེན་སྐུ་གཤེགས་ཟིན་པས་མ་མཇལ། དེ་ནས་བློད་དུ་ཕེབས་ཏེ་མར་པ་ལློ་ཙཱ་བ་ལ་

གསན་དགློངས་ཀང་མར་པ་ལློ་ཙཱ་བ་ཡང་གཤེགས་ཟིན་པས་མར་པའི་སློབ་མ་འཚུར་སྟློན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

དབང་གི་རྡློ་རེའི་དྲུང་དུ་ཕེབས་ནས། འགློལ་གད་པ་ཀིརི་དང་མཉམ་དུ་གསང་བ་འདུས་པ་

གསན་ཞིང་། མཚུར་སྟློན་གིས་ཁློང་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་རྒྱུད་ཀི་བཤད་པ་མན་ངག་དང་བཅས་པ་

གནང་། ཁམས་པས་མཚུར་སྟློན་གི་གསུང་རྒྱུན་བཞིན་ར་རྒྱུད་རྐྱང་པའི་ཊིཀྐ་ཡང་མཛད། དེ་

དང་མཐུན་པའི་དབང་གི་ཆློ་ག་ཞིག་མཛད་པའི་གཞི་འཛིན་ས་ནི་སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་

མཛད་པའི་དཀིལ་འཁློར་གི་གར་སྣང་ཞེས་འགློས་ལློ་གཞློན་ནུ་དཔལ་བས་གསུངས། 

ཁམས་པ་ལུང་པ། གཤམ་དུ་དགེ་བཤེས་ཆེན་པློ་ཁམས་པ་ལུང་པ་ཞེས་པར་གཟིགས། 

ཁམས་པའི་ལས་ཚན་ཁག་བཞི། ་དཔལ་ལན་ས་སྐྱ་པས་བློད་ཀི་སིད་དབང་བཟུང་སྐབས། ༡ གློ་

འཇློ། ༢ གིང་ཚང་། ༣ ཤར་ཁ། ༤ འདན་མ་བཅས་ལ་ལས་ཚན་བསྐློས་ནས་ས་གནས་སློ་

སློར་སྤི་དཔློན་དུ་བསྐློས་པ་དེ་ཡིན། 

ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆློས་ཀི་ཉི་མ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༧༣༠ ལློར་

ར་སྟློད་དཔློན་ཚང་གི་ཁིམ་དུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཞི་པ་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༧༣༣ལློར་མདློ་

ཁམས་ལྷ་ཐློག་རྒྱལ་པློའི་མངའ་ཁློངས། ཁ་སྟག་ཀདར་མློའི་རི་ཁུག་ཏུ་ཆགས་པའི་མདློ་ཁམས་

འབྲུག་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་ར་བའི་གདན་ས་དཔལ་ཕུན་ཚོགས་ཆློས་འཁློར་གིང་གི་ཁམས་སྤྲུལ་

རིན་པློའི་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པའི་ཡང་སིད་ངློས་འཛིན། བདེ་ཆེན་ཆློས་འཁློར་གིང་གི་ཡློངས་

འཛིན་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བློ་དང་། སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་སློགས་མཁས་པའི་སློབ་དཔློན་

མང་པློར་བསྟེན་ནས་མདློ་སགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་ལ་མཁས་པའི་སྙན་རྒྱས། དགུང་

ལློ་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་༡༧༤༥ལློར་དཀར་མློ་རི་ཁུག་ནས་གདན་ས་སློས་ཤིང་དེང་

གི་ཁམས་པ་དགློན་འདི་བཏབ། དགློན་འདིར་རྒྱུན་བཞུགས་དགེ་འདུན་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་གི་རེན་

བརེན་པ་དང་བཅས་པ་གསར་བཞེངས་གནང་། དེ་རེས་གིང་ཕུ་དཔལ་གི་ཡང་དབེན་དུ་མདློ་

སགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་ཐློས་བསམ་གནང་ཡུལ་གི་བཤད་གྲྭ་མཚན་ཉིད་དགློན་རྣམ་

རྒྱལ་ཆློས་འཁློར་གིང་བཏབ། དེ་རེས་ས་ཉག་དཀར་མློ་རིའིི་ཡང་གློང་དུ་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པློར་བེད་

པའི་སྒྲུབ་སེ་གསང་ཆེན་མཐློང་གློལ་གིང་རེན་བརེན་པ་དང་བཅས་པ་གསར་བཞེངས་མཛད། 

དགུང་ལློ་ཉེར་ལྔ་པའི་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་༡༧༥༤ལློར་སི་ཏུ་ཆློས་འབྱུང་གི་ཞབས་ས་ནས་སློབ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཉེར་གནང་མ་ཐག་པའི་སྙན་ངག་མེ་ལློང་པའི་འགེལ་དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོའི་མ་

ཟིན་གྲུབ། དེ་ནས་ལློ་ངློ་བཅུ་དྲུག་གི་རིང་རང་སློབ་རྣམས་ལ་འཆད་རློད་རློམ་གསུམ་གིས་རེས་

སུ་བསྐྱངས་པའི་ཞློར་དུ་སྙན་འགེལ་འདི་ཉིད་ལ་འཕི་སྣློན་དང་། ལེགས་བཅློས་གནང་བས་

དགུང་ལློ་ཞེ་གཅིག་པའི་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༧༧༠ལློར་སྙན་འགེལ་ཡློངས་སུ་གྲུབ། དེ་ནས་

བཟུང་གངས་རིའི་ལློངས་འདིར་ཁམས་སྤྲུལ་སྙན་འགེལ་ཞེས་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་སྙན་

ངག་སློབ་གཉེར་གནང་མཁན་རྣམས་ཀིས་ཚད་མར་འཛིན། 

 རེ་འདིའི་སློབ་མའི་གཙོ་བློར་མཁས་གྲུབ་བསློད་ནམས་རབ་འཕེལ་དང་། རབ་འབམས་པ་བློ་

གློས་བརན་པ། འཛི་སར་རྡློ་རེ་གགས་པ་སློགས་མཁས་གྲུབ་ཀི་སློབ་མ་མང་པློ་བསྐྱངས་ཏེ། 

མཐར་དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུར་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༧༧༩ལློར་ཕུན་

ཚོགས་ཆློས་འཁློར་གིང་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

ཁམས་སྤྲུལ་སྙན་འགེལ། སྙན་ངག་མེ་ལློང་གི་འགེལ་བ་དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ་ལེགས་

བཤད་ནློར་བུའི་འབྱུང་ཁུངས་ཞེས་བ་བ། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལྕགས་སྟག་ལློར་ཁམས་

སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆློས་ཀི་ཉི་མས་མཛད་པའློ། །

ཁམས་འཕེལ་འགིབ་ཀི་བེད་ལས། མིའི་ལུས་ཀི་ཁམས་དཀར་དམར་གི་ཆ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕི་རློལ་ཡུལ་

ན་ཉི་ཟླ་གློ་ལ་གསུམ་པ་ལློ་ཟླ་ཞག་དུས་ལ་བགློད་པའི་ཆློས་ཉིད་ཇི་ལར་བ་བཞིན་དུ། ནང་རྡློ་

རེའི་ལུས་ཀི་གློང་ཁེར་ལ་འཁློར་བའི་ཚུལ་རྡློ་རེའི་ལུས་ཀི་སས་བཤད་ལས། དེ་ལ་ཞག་གི་

འཕེལ་གིབ་དང་། ཟླ་བའི་འཕེལ་འགིབ། ལློའི་འཕེལ་འགིབ། མི་ཚེའི་འཕེལ་འགིབ་བློ།

  དེ་ལ་ཉིན་ཞག་གི་འཕེལ་འགིབ་ནི། རྡློ་རེའི་ལུས་ཀི་སས་བཤད་ཀི་བརློད་དློན་མདློར་བསྡུས་ན། 

ཉིན་མློ་ཁམས་ཀི་དམར་ཆའི་ནུས་པ་འཕེལ། ༡ ས་དྲློ་ཨ་ཐུང་གི་ནུས་པ་སྐྱེ་བས་ཉི་མ་འཆར། 

མེ་རླུང་སྟློབས་འཕེལ། ཕི་རློལ་དུ་དྲློད་གཡློ། ཟས་གང་ཟློས་འཇུ། ༢ ཉི་མ་དྲློས་པ་ན་ལེ་བར་

སེབས་པས་འདློད་ཆགས་སྐྱེ། ཕི་རེན་འབེལ་དུ་གླུ་གར་དང་བཞད་བགད་སློགས་འདློད་ཆགས་

ཀི་རྣམ་གྱུར་སྟློན། ཚོར་བ་བདེ་བ་ཤས་ཆེ། ༣ ཉི་མ་ཕེད་ན་སྙིང་ཁར་སེབས་པས་ཅུང་ཟད་

ཤེས་པ་ལྕི། སློན་གི་དྲང་སློང་རྣམས་ཀིས་གནད་འདི་གློ་ནས་ཉིན་གཉིད་སྲུང་བ་འདུག །གཉིད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

དྲློ་རྨུག་པ་ཤས་ཆེ། ༤ ཕེད་ཡློལ་མགིན་པར་སེབས་པས་སྐྱློ་ཤས་ཆེ།སྙིང་མི་དགའ། འཐབ་

འློག་ཕལ་ཆེར་ཕེད་ཐློག་འློང་། ཞེ་སང་གི་རྣམ་གྱུར་མང་། གསང་གནས་ཀི་ཐིག་ལེ་དམར་པློ་

དང་བལ་བས་ཚད་པའི་ངར་ཡློལ། མེ་སྟློབ་རྒྱས་པའི་ཐིག་ལེ་སྐློམ། ༥ དགློང་ཕློགས་སྤི་བློར་

སེབས་པས་ལུས་གང་། ཟས་འཇུ་དཀའ། མེ་རླུང་གི་ནུས་པ་ཟད། ༦༽ཉི་རྒས་དུས་སུ་མེའི་

དྲློད་ཀིས་ཐིག་ལེ་ཞུ། ༧ མུན་སློད་ལ་ཐིག་ལེ་ཞུ་བའི་ཆ་བཅུ་དྲུག་ལུས་ཟུངས་སུ་སློང་། ཆ་

བཅུ་དྲུག་མགིན་པར་བབས། ཟླ་བ་དང་སྐར་མའི་བཀྲག་མདངས་རྒྱས། ནང་དུ་ར་ནང་གི་

ཁམས་དྭངས་མ་རྣམས་གཡློ་ཞིང་འདུ། ལུས་ཀི་ཐིག་ལེ་གཞན་རྣམས་སྟློབས་ཆུང་། ༨ སློད་

འཁློར་ལ་ཐིག་ལེའི་ནུས་པ་སྟློབས་ཆུང་བས་འཇིགས་སྐྲག་གི་སྣང་བ་འློང་། དེ་ནས་ཐིག་ལེའི་

ཆ་བརྒྱད་ལུས་ཟུངས་སུ་སློང་། བརྒྱད་སྙིང་ཁར་བབས། ༩ ནམ་ཕེད་ཚེས་བཅློ་ལྔའི་ཟླ་བ་ནམ་

གི་དཀིལ་སེབས། གཉིད་མཐུག་པློར་ལློག །༡༠ ནམ་ཕེད་ཡློལ་ལ་ཐིག་ལེའི་ཆ་བཞི་ལུས་

ཟུངས་སུ་སློང་། བཞི་ལེ་བར་བབས། ༡༡ ཐློ་རངས་གང་བའི་རེག་བ་ཆེ། དེ་ནས་ཆ་གཉིས་

ལུས་ཟུངས་སུ་འགློ། གཉིས་གསང་གནས་སུ་བབས་པས་ཐློ་རངས་སློམ་ཆེན་རྣམས་ཀི་ཐིག་

ལེ་འཛག །རྡློ་རེ་ལས་སུ་རུང་། ཐ་མལ་པ་རྣམས་ཆགས་པ་སྤློད་དློ། ༡༢ ནམ་ལངས་པར་ཐིག་

ལེ་གཉིས་པློ་དེས་གསང་གནས་ཀི་ཐིག་ལེ་དམར་པློའི་ནུས་པ་སྐྱེ་བས་ནང་པ་ཉི་མ་འཆར་ཏེ་

མི་རྣམས་ས་དྲློའི་དུས་ན་མདློག་བཟང་བ་དང་། དགློང་མློའི་དུས་ན་མདློག་ངན་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡང་དེ་ཡིན་ནློ། །

  ཟླ་བའི་འཕེལ་འགིབ་ནི། ཐིག་ལེའམ་འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་དྭངས་མ་ཁམས་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་རྒྱས་འགྱུར་གི་རིགས་དེ་ཉིད། ཟླ་བ་ཡར་ངློའི་ཚེས་གཅིག་ནས་སྐྱེས་པའི་རང་མཐེ་

གཡློན་དང་། བུད་མེད་ཀི་གཡས་ནས་འགློ་བརམས་ཏེ་ཡི་གེ་ཨའི་གཟུགས་སུ་གནས་པ་དང་། 

ཚེས་གཉིས་བིན་པར་ཨྃའི་གཟུགས་སུ་གནས་པ་སློགས་ཡློངས་གགས་སུ་བ་གནས་ཞེས་པ་

དེ་ཡིན་ལ། དེ་ལར་རིམ་བཞིན་འཕློ་ནས་ཚེས་བཅློ་ལྔ་ལ་སྤི་བློར་སེབ་སྟེ་ཉིན་པ་རྐྱང་མའི་སྟེང་

གཡློན་གི་ཆ་ལ་ཨྃ། མཚན་མློར་སྤི་གཙུག་ཀུན་འདར་གི་ཁ་ལ་ཨཿའི་གཟུགས་སུ་གནས་སློ། 

གནས་དེ་རྣམས་སུ་རིམ་གིས་ཇེ་རྒྱས་སུ་ཕིན་ལ་སྤི་བློར་ཉ་གང་བ་སྟེ། ཁམས་དམར་ཆ་རང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་མཐེ་ཆེན་འློག་ཏུ་སློང་བས་དེ་གཉིས་ཐག་ཇེ་རིང་དུ་སློང་། དེའི་ཚེ་ཐིག་ལེ་དཀར་པློས་

ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པར་གནས་སློ། །དེ་ནས་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས་སུམ་ཅུའི་བར། སྤི་བློ་

ནས་རིམ་གིས་ཁམས་དཀར་ཆ་མར་འགིབ་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ། དམར་ཆའི་ཁམས་ཡར་

འཕེལ། སྟློང་གི་ནུབ་མློར་དམར་ཆའི་ནུས་པ་སྤི་བློར་སེབས། དེའི་ཚེ་ཐིག་ལེ་དམར་པློའི་ནུས་

ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པར་གནས་ཏེ་དཀར་ཆའི་ས་བློན་ཙམ་ལས་མི་གནས་སློ། 

  ལློའི་འཕེལ་གིབ་ནི། ཕི་འཇིག་རེན་ཁམས་ཀི་བགློད་པ་གཉིས་དང་། དུས་བཞིའི་འཕློ་འགྱུར་

འཕེལ་འགིབ་དང་འབེལ་ནས་ནང་རྡློ་རེའི་ལུས་ཀི་གློང་འཁེར་ཁམས་དཀར་དམར་གཉིས་པློ་

འཕེལ་འགིབ་ཀི་དབང་གིས་ཁམས་དང་། ལུས་སྟློབས། གཉིད། ཚོར་བ་ལ་སློགས་པ་བདེ་སྡུག་

གི་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་ཡློང་གི་ཡློད་པ་སྟེ། རྡློ་རེའི་ལུས་ཀི་སས་བཤད་ལས། དབར་ཉི་མ་ལློག་

ནས་ཟླ་བ་དྲུག་ཏུ་གཡློན་ནས་ཁམས་དཀར་ཆའི་ནུས་པ་འཕེལ་ཞིང་། གཡས་ནས་ཁམས་

དམར་ཆའི་ནུས་པ་འགིབ་པས། །མི་རྣམས་ཁམས་བཟང་། གཉིད་ཆུང་། ལུས་བརས། སྟློན་ཉི་

ཟླ་སྙློམས་པར་འཇུག་པས་འབས་བུ་ཐམས་ཐམས་ཅད་སྨིན། དཀར་ཆ་རྒྱས་པའི་འགློས་ཡིན་

པས་ཚོར་བ་བདེ་བ་ཤས་ཆེ། བིས་པ་ཚུན་ཆད་རྒྱངས་གླུ་ཙེ་རེ་བའློ། མི་རྣམས་ནློར་འཛོམས་

ཤས་ཆེ། ཐིག་ལེ་དབང་དུ་འདུས་པས་ནློར་འདུ་བ། འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་སྤློད་དློ། དེ་ནས་ཅུང་

ཟད་བསིལ་ཆེ་བས་ཟླ་བ་རྒྱས་ཉི་མ་ནུས་པ་ཆུང་བས་ཤིན་ཏུ་གང་ཞིང་འཁག་པ་དང་བཅས་

པར་འགྱུར་རློ། །

  དེ་ནས་དགུན་ཉི་མ་ལློག །གཡས་ནས་དམར་ཆའི་ནུས་པ་རྒྱས་ཤིང་། གཡློན་ནས་དཀར་ཆའི་

ནུས་པ་འགིབ་པས། མི་རྣམས་ལུས་རྗུད། ཁམས་ངན། གཉིད་ཆེ། ཁམས་གཡློ། ཆགས་སང་། 

འཛོམ་ཟས་ཆུང་། འདློད་ཡློན་དཀློན། དཔྱིད་མཉམ་གི་དུས་སུ་ཁམས་ཀི་ནུས་པ་ཆ་སྙློམས་

པར་རྒྱུ། དེ་ཡང་དམར་ཆའི་ནུས་པ་རྒྱས་པའི་འགློས་ཡིན་པས་མྱུ་གུ་སྐྱེ། ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་

ཤས་ཆེ། །དེ་ལར་ཉི་མ་འཕེལ་བའི་དུས་ནམ་ཟླ་ངན་ཞིང་། ཟླ་བ་འཕེལ་བའི་དུས་ནམ་ཟླ་བཟང་

བར་བཤད་དློ།

  མི་ཚེའི་འཕེལ་འགིབ་ནི། མིའི་ལུས་རེན་འདི་ཉིད་ལ་ནུས་པ་ཁད་པར་ཅན་ཐློན་པར་བེད་པའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ར་ཐིག་རླུང་གསུམ་གི་ཡ་གལ་དུ་གྱུར་པའི་ཁམས་དཀར་དམར་གི་ཆ་འདི་ཉིད། ར་བའི་འཕེལ་

འགིབ་ལ་བརེན་ནས་བིས་པ་དང་། གཞློན་ནུ། དར་མ། རྒན་པློ་བཅས་ཀི་དབེ་བ་འདི་དག་ཡློང་

གི་ཡློད་པ་སྟེ། རྡློ་རེའི་ལུས་ཀི་སས་བཤད་ཀི་བརློད་དློན། མི་ཚེའི་འཕེལ་འགིབ་ནི། ཉི་ཤུ་ར་

ལྔའི་བར་དུ་མཉམ་དུ་འཕེལ། གཙོ་བློ་དཀར་ཆའི་ནུས་པ་འཕེལ། བཞི་བཅུ་ར་ལྔའི་བར་དུ་

མཉམ་དུ་བརན། གཙོ་བློར་དམར་ཆའི་ནུས་པ་བརན། དེ་ནས་མཉམ་དུ་འགིབ་སྟེ། གཙོ་བློ་

དཀར་ཆ་འགིབ་བློ། ཐ་མལ་པའི་ལུས་ལ་མ་སྙློམས་ན་ནད་མང་དུ་འབྱུང་། རྣལ་འབློར་པའི་ལམ་

དུ་མ་སྙློམས་པ་ལ་གེགས་མང་དུ་འབྱུང་། ཐ་མལ་པའི་ལུས་ལ་ཆ་སྙློམས་པ་ན་ཁམས་བཟང་། 

རྣལ་འབློར་པའི་ལམ་དུ་ཆ་སྙློམས་ཤིང་དྭངས་པ་ལས་ཡློན་ཏན་སྐྱེས་པའློ། འདི་དང་ནུབ་

ཕློགས་པའི་གསློ་རིག་ལུགས་ཀི་རྨེན་བུ་ལ་བརེན་ནས་འབབས་པའི་ཧློའ ློ་མློའུ[Hormone]

ཞེས་པ་དེ་གཉིས་འབེལ་བ་གང་ཡློད་ལེགས་པར་བརག་འློས།

ཁམས་འཕློ་བ། ① ལུས་ཀི་ཁུ་བ་འཆློར་བ། ② འཆི་འཕློ་བ། 

ཁམས་བར་མ། གཟུགས་ཁམས། 

ཁམས་བིས། ཁམས་ནས་བིས་པའི་ཡིག་གཟུགས་སམ་རི་མློ། །

ཁམས་དབུས་དགློན། ས་དྲུང་པ་ཆློས་སྐྱློང་རྒྱ་མཚོས་བཏབ་པར་བཤད། 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། 

ཁམས་མ་སྙློམས་པ། འབྱུང་བཞི་ཆ་མ་སྙློམས་པའི་དློན་ཡིན། བདེ་སྡུག་དང་འཁྲུལ་སྣང་སློགས་

འབྱུང་བཞི་ཆ་མ་སྙློམས་པའི་སྐབས་ལ་འཁྲུལ་སྣང་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་ཡིན། 

ཁམས་མི་ཉག །ཁམས་ཡུལ་གི་བེ་བག་ཅིག །དེང་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དར་

མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁམས་རྨྱ་བ། ཐང་ཆད་པའམ་ཉློབ་པ། 

ཁམས་སྨད། ཁམས་ཤར་ཕློགས་སེ་དགེ་ནས་རྒྱལ་རློང་བར་དང་། ནུབ་ར་ཡུལ་གསང་སགས་

ཆློས་རློང་ནས་རྒྱལ་ཐང་བར་གི་ཡུལ་ལ་ཁམས་སྨད་ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁམས་དམར་པློ། ① མིའི་ལུས་ཀི་དྭངས་མའི་ཡང་སྙིང་ཁམས་དཀར་དམར་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་

ཞིག །② ཁག་དང་ཟླ་མཚན། 

ཁམས་ཚན། དགློན་པའི་གྲྭ་ཚང་གི་སེ་ཚན་ཞིག་གྲྭ་པ་ཡློང་ཁུངས་ས་ཁུལ་ལ་གཞིགས་ནས་ཚན་

ཁག་སློ་སློར་བགློས་ཤིང་། ཁམས་ཚན་དུ་མ་ལས་གྲྭ་ཚང་གཅིག་གྲུབ། སར་སེ་འབས་དགའ་

གསུམ་ལ་ཆ་བཞག་ན། སེ་ར་དགློན་པར་ཁམས་ཚན་སུམ་ཅུ་དང་། འབས་སྤུངས་དགློན་པར་

བརྒྱད་ཅུ། དགའ་ལན་དགློན་པར་ཉེར་དྲུག་བཅས་ཡློད་པ་ལ་བུའློ། །

ཁམས་ཚན་དགེ་རྒན། གྲྭ་ས་སློ་སློའི་ཁམས་ཚན་གི་སྒིག་གནློན་མཁན་འགློ་བེད། 

ཁམས་ཚན་ཆློས་མཛད། གྲྭ་སའི་ཁམས་ཚན་ལ་གཏློང་སློ་བཏང་ནས་གཞློན་ཁལ་རྒྱུག་མི་དགློས་

པའི་གྲྭ་པ། 

ཁམས་འཛག་པ། ཐིག་ལེ་འཛག་པའི་ནད་རིགས་ཤིག

ཁམས་ཞྭ། ཁམས་པའི་ཞྭ་མློ། 

ཁམས་བཞི། ས་ཁམས། ཆུ་ཁམས། མེ་ཁམས། རླུང་ཁམས་ཏེ་བཞི། 

ཁམས་ཟངས། ཁམས་ནས་ཐློན་པའི་ཆུ་སྣློད་ཟངས། 

ཁམས་བཟང་པློ། ① གཟུགས་ལུས་བདེ་པློ། ② ཁམས་གློང་མ། 

ཁམས་འློག་མ། འདློད་ཁམས། 

ཁམས་རི་བློ་ཆེ། ① ཡུལ་གི་མིང་སྟེ། དེང་དུས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་གི་རློང་ཞིག །② དགློན་པའི་

མིང་། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་མེ་གང་སྤི་ལློ་༡༢༧༧ལློར་སྟག་ལུང་སངས་རྒྱས་དབློན་གགས་པ་

དཔལ་གིས་དབི་ཤློད་རི་བློ་ཆེར་ཕག་བཏབ། དེང་སང་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཆབ་མདློ་ས་

ཁུལ་ཁམས་རི་བློ་ཆེ་རློང་ཡློད། སངས་རྒྱས་དབློན་རིན་པློ་ཆེས་ཐློག་མར་ས་གནས་དེར་

གཟིམས་གུར་ཕུབ་ནས་ས་འདུལ་དང་། བིན་འབེབས་མཛད་རེས་ཟླ་བ་དང་པློར་རིག་རྨང་

འདིང་ཏེ། ཆློས་རེ་ཨུ་རྒྱན་མགློན་པློས་དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ལྕགས་

སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༣༢༠ ལློར་ལྷ་ཁང་ཆེན་མློ་བཞེངས་འགློ་ཚུགས་སློ། །

ཁམས་རིས། ཁམས་བིས་དང་གཅིག །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁམས་ལུགས། གསང་སགས་ས་འགྱུར་གི་ཆློས་སྐློར་ཆེ་གས་གསུམ་སྟེ། ༡ འདུས་པ་མདློ། །༢ སྒྱུ་

འཕྲུལ་གསང་བ་སྙིང་པློ། ༣ སེམས་ཕློགས་གསུམ་གི་ནང་གསེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་གི་སྐློར་རྣམས་

པཎ་ཆེན་བི་མ་ལས་ལློ་ཙཱ་བ་རྨ་རིན་ཆེན་མཆློག་ལ་གནང་ཞིང་། ལློ་ཙཱ་བ་དེས་བློད་སྐད་དུ་

བསྒྱུར་ནས་གཙུག་རུ་རིན་ཆེན་གཞློན་ནུ་དང་། གེ་རེ་མཆློག་སྐྱློང་གཉིས་ལ་གསུངས། དེ་

གཉིས་ཀིས་དར་རེ་དཔལ་གི་གགས་པ་དང་། ཞང་རྒྱལ་བའི་ཡློན་ཏན་གཉིས་ལ་གསུངས། 

དར་རེ་དཔལ་གི་གགས་པས་དབུས་གཙང་དང་ཁམས་ཁུལ་དུ་ཡང་གསུངས་པས། ཁམས་

ཕློགས་སུ་བརྒྱུད་པ་ལ་ཁམས་ལུགས་ཞེས་གགས་སློ། །

ཁམས་ལུང་རི་ཁློད། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༡༡༥ལློར་བཀའ་གདམས་པའི་དགེ་

བཤེས་ཁམས་ལུང་པས་བཏབ་ཞེས་གསལ། རེས་སུ་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པར་གྱུར། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ལྷུན་གྲུབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁམས་ལློག་པ། ཁམས་ལློག་པ་དང་གཅིག །

ཁམས་སངས་པ། ① རྨློངས་འཐིབས་སངས་པ། ② ནད་དྲག་པ། 

ཁམས་སློས་པ། ① ངལ་སློས་པ། ② ལུས་སྟློབས་ཉམས་པ་སར་སློས་པ། 

ཁམས་སེའུ། ཁམས་ཁུལ་དུ་ལྕུག་མས་བསས་པའི་སྣློད་རུ་བཞི་ཅན། 

ཁམས་སློང་། ཁམས་ཀི་ས་ང་སྟེ། ཡློས་རྔློད་བེད་ལྕགས་སྣློད། 

ཁམས་གསུམ། འདློད་ཁམས། གཟུགས་ཁམས། གཟུགས་མེད་ཁམས་ཏེ་གསུམ། 

ཁམས་གསུམ་འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བ། [མངློན]དུས་འཁློར། 

ཁམས་གསུམ་གགས་དགློན། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་༡༣༩༦ལློར་རྨ་སེ་སྟློན་པ་རིན་ཆེན་

གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

དར་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁམས་གསུམ་བརན་གཡློའི་ཆློས་ཀུན། ཕི་སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་དང་། ནང་བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་

གཉིས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཆློས་ཅན་དེ་དག་ལ་གནས་པའི་ཆློས་ཇི་སྙེད་པ་རྣམས་སློ། །

ཁམས་གསུམ་ན་སྤློད་པ། ཁམས་གསུམ་ན་གནས་པའི་སེམས་ཅན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ། ① བ་རྒྱུད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་ཀི་ཁློ་བློ་ཁམས་གསུམ་རྣམ་

རྒྱལ་གི་དབང་སྟེ། མི་ཏ་བརྒྱ་རའི་ནང་གི་དབང་གི་སེ་ཚན་སུམ་ཅུ་སློ་ལྔ་པ་ཁློ་བློ་ཁམས་

གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་ཡློད་པའི་དབང་དེ་ཡིན། ② [མངློན]སྒ་གཅན། 

ཁམས་གསུམ་པ། ① གཟུགས་མེད་ཀི་ཁམས། ② ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་མློའི་བུ་རྒན་པ་ཚོགས་བདག

ཁམས་གསུམ་མི་ལློག་སྒློལ་གི་གཙུག་ལག་ཁང་། ཁམས་གསུམ་ཟངས་ཁང་གིང་གི་མིང་གི་རྣམ་

གངས་ཡིན་ཞིང་། བཙན་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གི་བཙུན་མློ་ཚེ་སློང་བཟའ་མེ་ཏློག་སྒློན་གིས་

བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་ལེ་བར་དཔེ་བས་ནས་བཞེངས་པ་སྟེ། བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་

ཁང་གི་ལྷློ་ཕློགས་ལྕགས་རིའི་ཕི་ལ་ཡློད་པ་དེ་ཡིན། 

ཁམས་གསུམ་ཟངས་ཁང་གིང་། ཁམས་གསུམ་མི་ལློག་སྒློལ་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཞེས་པར་གཟིགས།

ཁམས་གསུམ་ས་དགུ། འདློད་ཁམས་དང་། བསམ་གཏན་བཞི། གཟུགས་མེད་བཞི་རྣམས་སློ། །

ཁམས་གསེང་། སྐྱློ་དུབ་བསང་བའམ་གསེང་བར་བེད་པ། 

ཁམས་གསློ། །ལུས་སྟློབས་འཕེལ་ཐབས་བེད་པ། 

ཁམས་བསིལ། ① ལུས་གང་བས་གདུངས་པ། ② འབྱུང་བ་གང་ངད་ཅན། 

ཁའུ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་སྐྱློང་

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

ཁའུ་བག །གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་གནམ་ཁའུ་པས་ཕག་བཏབ། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་

ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་ས་སྐྱ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁའུའི་བག་རློང་། སྐབས་འདིར་འབློམ་སྟློད་ཁའུ་བག་རློང་ཞེས་འཁློད་འདུག་པ་ཡློངས་གགས་སུ་

འབློམ་ཐློད་གཉན་མགློན་ཕུག་ཅེས་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་མཇུག་ཏུ་བློན་པའི་གཉན་ལློ་

ཙཱ་བ་དར་མ་གགས་ཀི་སྒྲུབ་ཁང་མགློན་པློའི་སྐུ་བརན་ར་ཆེན་བཞུགས་ཡློད་པ་དེ་ཡིན་ཅིང་། 

སྒྲུབ་ཁང་དེ་ས་སྐྱའི་ཁའུ་བག་རློང་དང་ཁད་མེད་པའི་གནས་ཁད་པར་ཅན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་

རློམ་པ་པློས་མིང་དེ་ལར་སྦར་བ་ཡིན་པ་ལས་ཁའུ་བག་རློང་དངློས་ནི་ས་སྐྱའི་བང་ངློས་ཀི་

ལུང་པའི་ཕུར་ཡློད་པ་དེ་ཡིན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

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

སྐད་དུ་card ཟེར། 

ཁར་ཀློག་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་card reader ཟེར། 

ཁར་ཁློར། ཁ་རེ་ཁློ་རེའི་བསྡུས་ཚིག ། 

ཁར་གློང་། རྡློ་དཀར་གློང་། 

ཁར་གློང་སིན་ཟན། ཨི་ཁུང་མང་པློ་ཡློད་པའི་རྡློ་དཀར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་bocket ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་card column ཟེར། 

ཁར་འདློན་པ། ① ངག་ནས་འདློན་པ། བློ་ན་ཡློད་པའི་དློན་ཁར་འདློན་པ། ② དངློས་པློ་སློགས་སྟེང་

དུ་འདློན་པ། 

ཁར་ནློ་རི་མློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་karnaugh map ཟེར། 

ཁར་ཕློག་སྣར་ཕློག །འཛེམས་ཟློན་མེད་པའི་ཚིག་རྩུབ། སྐད་ཆ་ཁར་ཕློག་སྣང་ཕློག་ཁློ་ན་ཤློད་པ། 

ཁར་དབང་། ཁ་རེ་དབང་ཐང་གི་བསྡུས་ཚིག

ཁར་དབིབས་སྡུད་ཐགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་magnetie cassette ཟེར། 

ཁར་ར་ཁློ་ཤེད། འདམ་ཁུལ་ཅློག་རེ་ལ་དང་ཐག་ཉེ་བའི་རྩྭ་ཐང་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་འདུག་ཀང་། དེང་

སང་ས་གནས་གང་དུ་ཡློད་པའི་དཔྱད་གཞི་མ་རེད། 

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

དབིན་སྐད་དུ་card deck ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

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

དབིན་སྐད་དུ་card sorter ཟེར། 

ཁར་ལེན་སམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་card stacker ཟེར། 

ཁལ། ① སེམས་ཅན་གི་མིང་། ཁུར་པློ་བཀལ་རུང་བའི་གཡག་དུད་མ་ལ་ཟེར། ② ཚད་གཞལ་བེད་

དངློས་པློ་བེ་བག་པ་ཞིག་གི་མིང་། རུའི་ཁལ་དང་། ཕི་མ་འདེགས་ཁལ་ཟེར། རུའི་ཁལ་གཅིག་

ལ་འདློང་ཉི་ཤུ་ཡིན། དེ་དེང་དུས་ཀི་རྒྱ་མ་བཞི་བཅུ་དང་། སྤི་རྒྱ་ཉི་ཤུ་ཡིན། 

ཁལ་ཁ་ཁུ་རལ། [སློག]སློག་ཡུལ་གི་གློང་ཁེར་ཞིག

ཁལ་ཁ་ངག་དབང་མཁས་གྲུབ། ཁལ་ཁ་སློག་པློའི་མི་རིགས་ཀི་དགེ་བཤེས་མཚན་སྙན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་

བ་ཞིག །རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༧༧༩ ལློར་སློག་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས། སྐུ་ན་

གཞློན་དུས་ཁལ་ཁ་ཁུ་རེ་དགློན་ཆེན་དང་དབུས་ཀི་གདན་ས་ཆེན་པློ་སེ་འབས་གང་རིགས་

ཤིག་ཏུ་བཞུགས་ནས་མུ་མཐུད་སློབ་གཉེར་གནང་། དགུང་ལློ་ང་དགུ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་

པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ་༡༨༣༧ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཁལ་ཁ་ཆློས་རེ་ངག་དབང་དཔལ་ལན། ཡློངས་གགས་སུ་དཔལ་ལན་ཆློས་རེ་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་

བཞི་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༨༠༧ལློར་ཁལ་ཁའི་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ཇི་ཙམ་བཞུགས་པ་

སློགས་གསལ། 

ཁལ་ཁ་རེ་བཙུན་དམ་པ། སློག་པློ་ཁལ་ཁའི་དགེ་ལུགས་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཆེ་ཤློས་ཤིག་སྟེ་དེའི་སྐུ་

ཕེང་རིམ་བློན་གི་སྤི་མིང་ཡིན། ཇློ་ནང་རེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ན་ཐ་སློགས་ཡུལ་འཕིན་ལས་དང་སྙན་

གགས་ཆེ་སྟབས། བློད་དུ་དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་སིད་དབང་བཙུགས་པ་དང་སློག་ཡུལ་དུ་ཏཱ་ར་

ན་ཐའི་ཡང་སིད་ཞིག་ངློས་འཛིན་བས་ཏེ་དགེ་ལུགས་པས་བདག་སྐྱློང་བས་པ་ཞིག་རེད། 

ཁལ་ཁ་རེ་བཙུན་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན། ཁལ་ཁ་སྐུ་ཕེང་དང་པློ། མཚན་ཡློངས་རློགས་ལ་རེ་

བཙུན་དམ་པ་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་ཕག་

སྤི་ལློ་༡༦༣༥ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་བདུན་ཐློག་རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པར་མཇལ་ཏེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

མདློ་སགས་ཀི་ཆློས་མང་དུ་གསན་ནས་རང་ཡུལ་དུ་ཕེབས། དེ་ནས་ཕ་ཡུལ་དུ་ཉམས་ཆག་

བྱུང་བའི་ཡུལ་སེ་དང་། དགློན་པ། རེན་གསུམ་བཅས་ཉམས་གསློ་དང་གསར་བཞེངས་སར་

ལས་ལྷག་པ་མཛད། ལློ་ཙཱ་བ་མང་པློ་བློས་ནས་དག་ཡིག་ཟ་མ་ཏློག་སློག་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་

སློགས་མཛད། མཐར་དགུང་ལློ་ག་དགུ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་

༡༧༣༣ལློར་རང་ཡུལ་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

ཁལ་ཁ་རེ་བཙུན་བློ་བཟང་བསྟན་པ། ཁལ་ཁ་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ། ཁལ་ཁའི་ཡུལ་དུ་ཡབ་དར་ཧན་

ཆིན་ཝང་དང་ཧཱ་ཐློན་ཆ་གན་ཏཱ་ར་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་

ལློ་༡༧༢༤ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་དྲུག་ལ་ཕེབས་པ་ས་བ་སྤི་ལློ་༡༧༢༩ལློར་གདན་སའི་

ཁི་ལ་བཀློད། དགུང་ལློ་སློ་བཞི་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་གང་སྤི་ལློ་༡༧༥༧ལློར་

དགློངས་པ་རློགས། 

ཁལ་ཁ་རེ་བཙུན་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པའི་ཉི་མ། ཁལ་ཁ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ། ཁམས་ཁུལ་ལི་ཐང་དུ་ཡབ་

དཔློན་བསྟན་འཛིན་མགློན་པློ་དང་ཡུམ་ནློར་འཛིན་དབང་མློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་

གསུམ་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༧༥༨ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་བདུན་པ་རབ་བྱུང་དེ་གའི་ཤིང་

ར། སྤི་ལློ་༡༧༧༤ ལློར་དགློངས་པ་མ་ངན་ལས་འདས་སློ། །

ཁལ་ཁ་རེ་བཙུན་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ། ཁལ་ཁ་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ། མཚན་ཡློངས་རློགས་ལ་རེ་བཙུན་

དམ་པ་བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་ཟེར། ལྷ་ས་པློ་ཏཱ་ལའི་ཞློལ་ཇློ་ལགས་ནང་

ཟན་ཞིག་གི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༧༧༥ལློར་སྐུ་འཁྲུངས་ཏཱ་

ལའི་བ་མ་རིན་པློ་ཆེ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོས་ངློས་འཛིན་མཛད། ཏཱ་ལའི་བ་མ་རིན་པློ་ཆེ་དང་

པཎ་ཆེན་རིན་པློ་ཆེ་དཔལ་ལན་ཡེ་ཤེས་སློགས་དམ་པ་མང་པློའི་དྲུང་ནས་མདློ་སགས་ཀི་

ཆློས་མང་དུ་གསན། དགུང་ལློ་སློ་དགུ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་བ་སྤི་ལློ་༡༨༡༣ལློར་རི་

བློ་རེ་ལྔར་ཕེབས་ཏེ་དེར་མ་ངན་ལས་འདས། 

ཁལ་ཁ་རེ་བཙུན་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན། ཁལ་ཁ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ། མཚན་ཡློངས་རློགས་ལ་རེ་བཙུན་

དམ་པ་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁིམས་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་
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ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ་༡༨༡༥ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་ན་ཕ་མློའི་དུས་ནས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚུལ་

བཞིན་དུ་བསྟེན་ནས་གསན་བསམ་ལ་ཐུགས་བརློན་ཆེ། དགུང་ལློ་ཉེར་བདུན་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་

བཞི་པའི་ལྕགས་གང་སྤི་ལློ་༡༨༤༡ལློར་བློད་དབུས་གཙང་དུ་ཐེངས་གཉིས་པ་ཕེབས་པའི་

ལམ་བར་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

ཁལ་ཁ་རེ་བཙུན་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོ། ཁལ་ཁ་སྐུ་ཕེང་དྲུག་པ། མཚན་ཡློངས་རློགས་ལ་རེ་བཙུན་

དམ་པ་ངག་དབང་བློ་བཟང་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོ། རབ་བྱུང་བཅུ་

བཞི་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༨༤༢ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བདུན་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་གློང་

གསལ་གི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༨༤༨ལློར་ངློས་འཛིན་ཞུས་ནས་ཁི་ལ་བཀློད་ཙམ་ལ་འབྲུམ་བུའི་

བསྙུན་གཞི་ལ་བརེན་ནས་དགློངས་པ་རློགས། 

ཁལ་ཁ་རེ་བཙུན་འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོ། ཁལ་ཁ་སྐུ་ཕེང་བདུན་པ། མཚན་ཡློངས་རློགས་ལ་རེ་བཙུན་

དམ་པ་ངག་དབང་ཆློས་ཀི་དབང་ཕྱུག་འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོ། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལྕགས་ཁི་

སྤི་ལློ་༡༨༥༠ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་དགུ་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་འབྲུག་

སྤི་ལློ་༡༨༦༨ལློར་དགློངས་པར་རློགས། 

ཁལ་ཁ་རེ་བཙུན་བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག །ཁལ་ཁ་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པ། མཚན་ཡློངས་རློགས་ལ་རེ་

བཙུན་དམ་པ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཆློས་ཀི་ཉི་མ་བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག །རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་

པའི་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༨༧༠ལློར་རྒྱལ་བ་འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་ཉེར་གཏློགས་པ་ཞློལ་ཚ་

གུར་དུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ལྔ་ལ་ཕེབས་སྐབས་རྒྱལ་བའི་ཡློངས་འཛིན་ཕུར་ལྕློག་བམས་པ་

རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་ནས་དགེ་བསྙེན་དང་རབ་བྱུང་གི་སློམ་པ་བཞེས། དགུང་ལློ་ང་བཞི་པ་རབ་བྱུང་

བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༩༢༣ལློར་དགློངས་པ་རློགས། 

ཁལ་ཁ་ཚོ་པ་བདུན། གནའ་དུས་ཀི་སློག་པློའི་ཚོ་པ་བདུན་ལ་ཟེར། 

ཁལ་ཁ་གཟུགས། སར་བློད་ཀི་མི་ཆེན་ཚོས་གཟབ་མཆློར་དུ་གློན་པའི་སློག་ལུགས་ཀི་གློས་རྒྱན་

ཆ་ཚང་ཞིག

ཁལ་ཁ་ཨློ་རློད་ཕློགས་ཀི་གཞུང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་གང་སྤི་ལློ་༡༤༣༧ལློར་ཁལ་ཁ་
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དང་ཨློ་རློད་ཇུན་གར་གཉིས་འཁྲུག་པ་བྱུང་སྐབས་བར་འདུམ་གནང་བ་དེ་ཡིན། 

ཁལ་རྒྱ་ཡུ། ཁལ་མ་ལ་རྭ་ཅློ་མེད་པའི་དློན་ཡིན། 

ཁལ་ས། ཁལ་ལ་བཏད་པའི་ས་དང་དློན་གཅིག

ཁལ་ས་བཏློད། བེས་འགློ་བའི་སྐབས་གཡག་ལ་ས་བརྒྱབ་པ་ལ་ཟེར། 

ཁལ་སའི་གློ་ལེན། གཡག་གི་ཕློ་བར་བསློམ་བེད་ཀི་ས་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཐག་པ། 

ཁལ་རྒྱབ། ཁལ་མར་འགེལ་རྒྱུའི་ཁུར་ཚད། 

ཁལ་རྔ་། གཡག་གི་རྔ་མ། 

ཁལ་གཅིག །ནས་ཁལ་གཅིག་ལ་འབྲུ་རིགས་འདློང་བཞི་བཅུའི་ཚད་ཡིན། ཕལ་ཆེར་དེང་དུས་ཀི་

སྤི་རྒྱ་ཉི་ཤུ་ལ་ཁལ་གཅིག་ཡིན། ཡང་ན་ཉ་ག་ཉི་ཤུ་ལ་འདེགས་ཁལ་གཅིག

ཁལ་སྟན། ཁལ་གི་ས་འློག་ཏུ་བཏད་རྒྱུའི་ཕིང་པ་ལ་ཟེར། 

ཁལ་དློ། །① ཁལ་དློས་ཀང་ཟེར། ཁལ་མར་འགེལ་རྒྱུའི་དློ་པློ། ② ཁལ་གཉིས། 

ཁལ་དྲེའུ། ཁལ་དྲེལ་ཡང་ཟེར། ཁལ་འགེལ་སའི་དྲེལ། 

ཁལ་སེམ། རིང་ཚད་རྨེ་ཁི་གཅིག་ལྷག་ཙམ་དང་ཞེང་ཚད་རྨེ་ཁི་གཅིག་ལློན་ཙམ་གི་བློད་ཤློག་བེ་ཁ་

ཉི་ཤུ་ཐམ་པ་རེ་ལ་ཁལ་སེམ་གཅིག་ཟེར། 

ཁལ་རྡང་། རྡང་ཐག་རིང་པློ་ཞིག་བརྒྱངས་ཞིང་དེ་ཁལ་མ་རྣམས་གལ་སྒིག་ནས་འདློགས་སར་ཟེར། 

ཁལ་པ། ཁལ་མའི་རེས་འགློའི་མི། 

ཁལ་འཕགས། [ཡུལ]སར་གཞུང་གི་ཨར་ལས་དང་། སྨློན་ལམ་ཚོགས་ཤིང་སློགས་ལ་ཁལ་མ་

གཏློང་དགློས་པའི་ཕི་ཁལ་ཞིག

ཁལ་འཕགས་རྒྱག་པ། ཁལ་མ་གར་ཡློད་བཙན་ཁལ་དུ་སྐུལ་བ། 

ཁལ་བ། བ་གཅློད་ཟིན་པའི་ལུག་ཕློ་ལ་བརློད། 

ཁལ་མ། དློ་པློ་འགེལ་སའི་གཡག་གི་མིང་། 

ཁལ་ར། འབྲུ་ཁལ་གཅིག་ཤློང་བའི་ར་མ། 

ཁལ་གཡག །ཁལ་འགེལ་སའི་གཡག
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ཁལ་ཤ གཡག་གི་ཤ་ལ་ཁལ་ཤ་ཡང་ཟེར། 

ཁས་བརྒྱའ་བ། ཁས་བརྒྱལ་བ། ཁ་ཤློབ་སྨྲ་བ། དཔེར་ན་ཕན་ཚུན་བེ་མློའི་གཏམ་གིས་བརྒྱལ་བ། 

ཁས་འཆེ་བ། རང་གིས་ཁས་ལེན་པའམ་རང་ཉིད་ངློ་སྤློད་པ། སྐྱེ་བློ་དམ་པས་ཁས་འཆེ་བ། བསྒིམས་

ཏེ་འབད་པས་འགྲུབ་པར་བ། 

ཁས་འཆེས་པའི་དགེ་སློང་། སློམ་པ་མ་བངས་པའམ། ཡང་ན་སློམ་པ་རལ་ཏེ་མེད་པར་གྱུར་ན་ཡང་

ང་དགེ་སློང་ཡིན་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཁས་བརློད། [མངློན]གླུ་དབངས། 

ཁས་བངས་ཀིས་བསལ་བ། བསལ་བ་བཞིའི་ནང་གསེས། རང་ཚིག་ས་ཕི་འགལ་བ། དཔེར་ན། 

བདག་གི་མ་མློ་གཤམ་ཡིན་ནློ་ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །

ཁས་བངས་རྒྱབ་སྐྱུར། ཁས་ལེན་བས་པའི་དློན་མ་བརིས་པ། ལས་དློན་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཁས་བངས་རྒྱབ་

སྐྱུར་བས་ན་མ་རབས་ཁེལ་མེད་རེད། 

ཁས་བངས་ཐེབས་གཅློག །ཁས་ལེན་བས་པའི་དློན་ལག་ཏུ་མི་ལེན་པ། ལས་རློགས་སྒྲུབ་རྒྱུ་གཏན་

འཁེལ་བས་ཀང་ཁས་བངས་ཐེབས་གཅློག་བེད་པ། 

ཁས་བངས་པས་ཞི་བ། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་རློད་པ་ཞི་བེད་ཀི་ཆློས་བདུན་གི་གས། ལྟུང་བ་

གེང་བ་ན་མཐློང་སློམ་ལེགས་པར་བས་པའི་སློ་ནས་ཕིར་བཅློས་ཏེ་རློད་པ་ཞི་བར་བེད་པའློ། །

ཁས་བངས་ལག་བསྟར། ཁས་ལེན་བས་པའི་དློན་དངློས་སུ་བསྒྲུབས་པ། རང་གིས་ཇི་ལར་བཤད་

པའི་དློན་རྣམས་ཁས་བངས་ལག་བསྟར་ཚིག་ཐློག་དློན་འཁེལ་བས་པ། 

ཁས་མི་ལེན། ① གཞན་གིས་འདློད་པ་སློགས་ཁས་མི་ལེན་པ། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་

དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་don’t accept ཟེར།

ཁས་དམན། འཁློས་ཀས་དབུལ་བ། 

ཁས་གཙག །རྐུན་མ་སློགས་ལ་ནན་གིས་འདྲི་བརད་བ་བ་དང། སྐབས་སུ་བརྔན་བསྒངས་ནས་འདྲི་

བརད་བ་བ།

ཁས་ཞན་པ། ཁ་ཞན་པ་དང་གཅིག །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁས་ལེན། བཅློལ་བའི་ལས་དང་དུ་ལེན་པ། ཁས་ལེན་ཚིག་བརི། ཁས་ལེན་འགན་ཁུར། 

ཁས་ལེན་པ། ① དམ་བཅའ་འཇློག་པའམ་དང་དུ་ལེན་པ། ② ཁས་ལེན་པ་པློ། 

ཁས་ལེན་བེད་འདློད་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་accept ཟེར། 

ཁས་ལེན་བཞི། ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་པ་དང་། ལམ་གི་ཆློས་ལ་ཐློས་བསམ་བ་བ། སློམ་བ་བ། 

འཕགས་པའི་རིགས་བཞི་ལ་གནས་པ། 

ཁས་ལེན་སློས་ཐེག །ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་བས་པ། རང་གིས་ཇི་ལར་ཁས་ལེན་སློས་ཐེག་བས་

པའི་དློན་རྣམས་འལ་འློལ་རྒྱང་སྐྱུར་བེད་མི་ཉན། 

ཁི་ཁར། [ཞང་སྐད]འློད་ཟེར། 

ཁི་འུ། [ཡུལ]འབི་གཡག་གི་སྤུ་རིད་ཁུ་ལུ་དང་དློན་གཅིག

ཁིའུ། གི་ཆུང་ངུའི་མིང་སྟེ། གི་ཁིའུ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཁིར་ཞི། [ཞང་སྐད]འློད་དམ་གསལ་བ། 

ཁིས། འབློག་པའི་ཡློ་བད་ཞིག་སྟེ། རེ་ཙི་འམ་ལུ་གུས་མའིནུ་མ་ནུ་བར་འགློག་བེད་དུ་ཤིང་ཐུར་ཕ་

བ་རིང་ཐུང་བཞི་སློར་བཞི་ཙམ་པ་ཞིག་གི་སྣེ་གཉིས་ལ་སྐུད་པ་བཏགས་ནས་ར་སབ་བཀློན་པ་

རི་ཙིའི་ཁ་ནང་དུ་བཀློན་ཡས་ཞིག

ཁིས་མགློ། ཐབ་ཀི་ཐལ་བ་འདློན་སའི་སློ། 

ཁུ། སར་བློད་ཀི་རིགས་རུས་ཤིག །བློད་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་དུས་སུ་དེའི་ས་སྐལ་དུ་ཡར་

ཀླུངས་ཐློབ་པ་དང་། ཁུ་སྟློན་བརློན་འགྲུས་གཡུང་དྲུང་ནི་རིགས་འདི་ཉིད་ལས་བྱུང་། 

ཁུ་ཁློག །ཁ་ཟས་སེག་པ་ལྕགས་སམ་ཟངས་ཀི་ཁློག་སྣློད་ཆེན་པློ། 

ཁུ་ཁི་སྙ་དགྲུ། འདི་འདུས་སློང་གི་བློན་པློ་བས། རེས་སུ་བཀློན་ཕབ། 

ཁུ་ཁག །ཟུངས་བདུན་གི་ཕི་མློ་སྐྱེས་པའི་ཁུ་བ་དཀར་པློ་དང་། བུད་མེད་ཀི་ཟླ་མཚན་དམར་པློ་

གཉིས་སློ། །

ཁུ་གུ ① ཕའི་སྤུན་ཡིན་པའི་བུ་རྒན་གཞློན། [ཡུལ]② ཁུག་མ་ཆུང་ངུ་། ③ [རིང]ཕའི་སྤུན་ཟླའམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཨ་ཁུ། 

ཁུ་གེ [ཡུལ]ཁུག་མ་ཆུང་ངུ་། 

ཁུ་འགྱུར་གསལ་བའི་མཆློག །གསང་སགས་ས་འགྱུར་གི་བ་བརྒྱུད་དུ་བཞུགས་པའི་ཟ་དམ་རིན་

ཆེན་དབིག་གི་སློབ་མ་སྟེ། ཡར་ལུང་འཕློས་སུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བརྒྱ་དང་བཅུ་བདུན་ལློན་

པའི་ཚེ་ཕུང་པློ་ལྷག་མེད་གཤེགས། 

ཁུ་རྔློག་འབློམ་གསུམ། ཇློ་བློ་རེ་དཔལ་ལན་ཨ་ཏི་ཤའི་སློབ་མའི་གཙོ་བློ། ཁུ་བརློན་འགྲུས་གཡུང་དྲུང་

དང་། རྔློག་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ། འབློམ་སྟློན་པ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་བཅས་གསུམ་མློ།

ཁུ་དངློས་གྲུབ། རབ་བྱུང་དང་པློའི་འགློ་སྟེ་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་དཀིལ་ཙམ་དུ་བློན་པའི་བློད་

ཀི་ལློ་ཙཱ་བ་ཞིག་འདིས་བསྒྱུར་བའི་གཞུང་འགའ་ཞིག་བསྟན་འགྱུར་གི་ནང་དུ་ཡློད། 

ཁུ་ཆུ། སྐྱེས་པའི་ཐིག་ལེ། 

ཁུ་གཉགས་གཉིས་ཀིས་མ་ཕར་བས། ཁུའི་རུས་རྒྱུད་དང་གཉགས་ཀི་རུས་རྒྱུད་གཉིས་ཀིས་གཙོ་

བློར་བས་པའི་དཔློན་རིགས་ཚན་པ་གཅིག་ལྷློ་ཁ་འཕློངས་རྒྱས་ཀི་ལུང་པའི་རྒྱབ་འཕློས་ཁུལ་

དུ་ཆགས་པ་ལ་ཟེར། 

ཁུ་སྟློན་བརློན་འགྲུས་གཡུང་དྲུང་། ཇློ་བློ་རེ་ཨ་ཏི་ཤའི་སློབ་མའི་གཙོ་བློ་ཁུ་རྔློག་འབློམ་གསུམ་གི་

ཡ་གལ། མཚན་གཞན་དགེ་བཤེས་ཁུ་ཆེན་པློ་ཡང་ཟེར། རབ་བྱུང་དང་པློའི་གློང་གི་ལྕགས་

ཕག་སྤི་ལློ་༡༠༡༡ ལློར་ཡར་ལུང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། མཐར་དགུང་ལློ་རེ་ལྔ་པ་རབ་བྱུང་དང་པློའི་

ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༠༧༥ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཁུ་དང་གཉགས་ཀི་ཡུལ། ཡར་ལུང་སློག་ཁའི་ཡུལ་རྣམས་བཙན་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་

ཁུའི་རུས་རྒྱུད་དང་གཉགས་ཀི་རུས་རྒྱུད་ཀིས་བཟུང་ནས་ཡློད་པའི་ཡུལ་ཟེར། 

ཁུ་དང་ནུ་བས་ཆེ། རང་ཉིད་ཀི་ཨ་ཁུ་དང་། ནུ་བློ་ལས་ཀང་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ། 

ཁུ་རྡུལ། ཕའི་ཁུ་བ་དང་མའི་མངལ་ཁག

ཁུ་གདུས། སྨན་ཁུ་སློགས་བསྐློལ་བ། སྨན་སྙིགས་དློར་ཏེ་ཁུ་གདུས་ཡུན་རིང་བློས། 

ཁུ་མདའ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་
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ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་བག་གཡབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁུ་མདློ་སེ་འབར། བློད་ཀི་རབ་བྱུང་དང་པློའི་མཇུག་སྟེ་དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་མཇུག་ཙམ་ལ་

བློན་པའི་བློད་ཀི་ལློ་ཙཱ་བ་ཞིག་སྟེ། ཐང་པློ་ཆེ་དགློན་པར་ཁུ་པ་ཞེས་པའི་གྲྭ་ཚང་ཞིག་ཡློད་པ་

ཡང་ལློ་ཙཱ་བ་འདིའི་ཆློས་བརྒྱུད་འཛིན་མཁན་རྣམས་རེས་སུ་ཐང་པློ་ཆེར་གཞིས་ཆགས་པའི་

མགློན་པློ་ཡིན། 

ཁུ་འདུས་རི་བློ། འདམ་གཞུང་བརྒྱུད་དུ་ཡློད་པའི་རི་མཐློ་ཞིང་བཙན་པློ་ཞིག

ཁུ་འདེབས། འབློད་སྐད་ཆེན་པློ་རྒྱག་པ། 

ཁུ་བསྡུས། སྟབས་བདེ་རུ་བཏང་བ། ལས་ཁུངས་ཁུ་བསྡུས། ནང་དློན་གི་སེ་ཚན་ཁུ་བསྡུས་བས་པ། 

ཁུ་ནུ། ① ཁུ་བློ་དང་ནུ་བློ་ཞེས་པའི་བསྡུས་ཚིག །② སྟློད་མངའ་རིས་ཁུལ་གི་ཡུལ་ཞིག

ཁུ་ནུ་ལ། རི་ཆེན་ཞིག །ནུབ་ཕ་སྨིར་ས་མཐློའི་ཤར་ངློས་ནས་བཟུང་ཞིན་ཅང་དང་བློད་ལློངས་

བརྒྱུད་དེ་མཚོ་སློན་དུ་བརྒྱུགས་པའི་རི་བློ་ཞིག །དེའི་རིང་ཚད་སྤི་ལེ་༢༥༠༠དང་རི་རེ་མཐློ་

ཤློས་གངས་དཀར་ལ་ཞེས་པ་མཚོ་ངློས་ལས་རྨེ་ཁི་༧༧༡༩ཡློད། 

ཁུ་ནུ་ལའི་རི་རྒྱུད། རི་རྒྱུད་དེ་ནི་ནུབ་ཕློགས་ནས་བློད་ཀི་བང་མཚམས་སུ་བརྒྱུགས་ཡློད། 

ཁུ་པ། [རིང]འཆག་པ། 

ཁུ་འཕང་། བློད་གནའ་རབས་ཀི་བརྡ་རིང་པར་ཁ་བ་ལ་ཁུ་འཕང་ཞེས་བརློད་སློལ་ཡློད་པ་དང་། རེ་

བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་གསུང་མགུར་གི་ནང་སེར་བ་ལར་རྡློག་པློར་འདྲིལ་ཞིང་ཆེ་ཆུང་ཡུངས་

ཀར་དང་སན་ཆུང་ཙམ་ཡློད་པའི་ཁ་བ་ཆུང་བའི་རིགས་ལ་ཟེར་བར་གསུངས་སློ། །

ཁུ་འཕངས། ཁུ་འབངས་དང་གཅིག །

ཁུ་འཕིག །དློགས་པའམ་རྣམ་རློག །ཁང་སྟློང་ནང་ནས་རྐུ་ཤློར་ཡློང་སྙམ་པའི་ཁུ་འཕིག་བེད་པ། 

ཁུ་འཕིག་ཟ་བ། དློགས་པ་ཟ་བའམ་རྣམ་རློག་བས་པ། 

ཁུ་བ། ① ཟས་སློགས་ཀི་ཁུ་བ། ཤིང་འབས་ལིའི་ཁུ་བ། ཤའི་ཁུ་བ། འབས་བཙོས་པའི་ཁུ་བ། 

 ② ཕློའི་ཐིག་ལེ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱེས་བུའི་རགས་དང་། ཁམས་དཀར་པློ། ཐིག་ལེ། 

སྟློབས་ལན། དངས་མ། ནུས་བེད། དབང་པློར་འགློ། བང་སེམས་དཀར་པློ། ཟླ་བ། ས་བློན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཅས་སློ། །

ཁུ་བ་དཀར་པློ། ① འློ་མ་སློགས་ཁུ་བ་དཀར་པློ། ② སྐྱེས་པའི་ཐིག་ལེ། ③[མངློན]གཟའ་པ་སངས། 

ཁུ་བ་ཅན་གི་ཆུ། ཆུ་གང་ཞིག །བཤང་གཅིན་དང་དུག་ལ་སློགས་པའི་ཁུ་བ་དང་ལན་པའི་ཆུའི་

བེད་ལས་ཡང་ལུས་ཁམས་ལ་གནློད་པའི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱེད།

ཁུ་བ་དྭངས་མ། ཁུ་བའི་སྙིང་པློའམ། ཉིང་ཁུ། 

ཁུ་བ་བེད། [མངློན]རང་མར། 

ཁུ་བ་འབིན་པའི་ལྷག་མ། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་གི་ནང་ཚན། སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པ་

ལས་གྱུར་པའི་ལྷག་མ་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། གཞན་གི་ཁ། བཤང་ལམ། ཟག་བེད་གསུམ་གང་

རུང་མ་ཡིན་པའི་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་སམ། རང་གི་སློར་མློ་ལ་བུས་ཁུ་བ་འབིན་པའློ། །

ཁུ་བ་མ། ལུས་རའི་བེ་བག་ཅིག

ཁུ་བ་དམར་པློ། [མངློན]ཁག

ཁུ་བ་ཟད། བུད་མེད་དང་ཉལ་པློ་སྤད་དྲགས་པ་དང་ལུས་སྟློབས་ཞན་པ་སློགས་ཀིས་སྐྱེས་པའི་

ཁམས་གི་དྭངས་མ་ཐིག་ལེ་དཀར་པློ་ཟད་པར་གྱུར་པ། 

ཁུ་བའི་བདག་ཉིད། [མངློན]སྐྱེས་པ། 

ཁུ་བའི་རྡེའུ། སློན་གི་བཤད་སློལ་ལ། བིས་པ་དང་། དགེ་སློང་། འཁིག་པ་མ་སྤད་པའི་མི་སློགས་

ཀི་ཁུ་བ་འགགས་ཏེ་འདྲིལ་ནས་རྡེའུ་རུ་གྱུར་པའི་ཆུ་འགགས་ཀི་ནད་ཅིག །དེང་དུས་མཁལ་

རྡློ་གཅིན་ལམ་དུ་ཐློགས་པའི་ནད་ཡིན། 

ཁུ་བའི་གནས། [མངློན]སྐྱེས་པའི་འབས་བུའམ་རླིག་རིལ། 

ཁུ་བའི་དབང་པློ། [མངློན]དངུལ་ཆུ། 

ཁུ་བའི་ཡང་ཁུ། ཁུ་བའི་དྭངས་མའམ་ཉིང་ཁུ། 

ཁུ་བའི་སློབ་མ། [མངློན]ལྷ་མིན། 

ཁུ་བའི་གསང་། རྒྱབ་ཀི་སལ་ཚིགས་བཅུ་དགུ་པ་ཁུ་བའི་གསང་སྟེ། དེར་མེ་བཙའ་བཞག་ན་ཁུ་བ་

འབམས་པ་དང་། ལུགས་པ་སེལ། 
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ཁུ་བློ། ཕའི་སྤུན་ཨ་ཁུ། 

ཁུ་བྱུག །དཔྱིད་དུས་སྐད་སྙན་སྒློག་པའི་བ་ཞིག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ངག་སྙན་དང་། ལྔ་པའི་

དབངས་ལན། འདམ་པའི་ཐེག་པ། འདློད་པའི་ཏཱ་ལ། ན་ཚོད་གནས། ནགས་དགའ། དཔྱིད་ཀི་

ཕློ་ཉ། དབངས་སྙན། དབངས་སྙན་སྒློག །མིག་མཛེས། གཞན་གིས་རྒྱས། གཞན་གིས་གསློས། 

གཞན་ལ་སེམས་བཅས་སློ། །

ཁུ་བྱུག་རང་སྣམ། ར་བློག་དང་འདྲ་བ་ལ་དེ་ལས་རིང་བའི་མེ་ཏློག་སློ་ནག་ཞིག

ཁུ་བྱུག་གག་ཟླ། ① བློད་ཟླ་གསུམ་པ། ② གང་ཁིམ་སྟེ་ཁིམ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག

ཁུ་བྱུག་དགློན། མིང་གཞན་ཀི་ཀུ་ཁུ་བྱུག་དགློན་ཟེར། 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། 

ཁུ་བྱུག་ཆུར་ཐང་། ཁ་དམའ་སར་ཡློད་པའི་གློང་མློའི་སློ་ཐློ་འདྲ་བ་ལ་མེ་ཏློག་དཀར་དམར་ཆུང་ངུ་

བཀྲག་པ། 

ཁུ་བྱུག་པ། འདི་ལློངས་ཡློངས་ཀི་▲སྨི་３５００～３９００བར་གི་ཡུལ་གར་ཡང་ཐར་ཐློར་ཡློད་པ་

དང་སིབ་ཀི་སང་དང་། ནགས་འདབས། ལྡུམ་གསེབ་བཅས་སུ་འཁྲུངས་པ། ར་བ་སེར་སྐྱ་རང་

གཅིག་ཐུང་ལ་རྒྱུས་ཕན་མང་པློ་བཀྲམ་པ། ངར་པ་ཆིག་སྐྱེས་ཕ་ལེམ་ཡལ་ག་མེད་པ། མཐློ་

ཚད་རྨེ་ཁི་０.１２～０.２ཙམ་ཟིན་པ། ལློ་མ་ལང་འཇམ་འཇློང་དབིབས་མཐའ་སྙློམས་ཤིང་ཞེང་

ཆེ་ལ་རེ་ཅུང་ཟད་རྣློ་བ། ར་རིས་གཞུང་དུ་ཡློད་པ་དབང་ལག་གི་ལློ་མ་འདྲ་བ། ཟླ་བ་６～

７བར་མེ་ཏློག་མཆུ་དབིབས་གློས་དང་འདབ་མ་སེར་པློ་ལ་ར་རིས་སྨུག་པློ་ཕ་ཞིབ་གཤིབ་

ནས་ཡློད་པ་དང་། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་ལློ་སློང་མེ་འབས་ཡློངས་རློགས་ཏེ་ཟླ་６～７པར་བཏུས་

ནས་སློ་ཆློལ་དམའ་ཕབ་སྐམ་གསེད་ལེགས་ཚགས་བ། རློ་མངར་ཁ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་

པས་ར་ཁ་འབེད། ཆུ་འགགས་འབིན་མཁལ་ལྒང་སློགས་ཀི་ལེའུ་ནད་སེལ། 

ཁུ་བྱུག་རི་ཐློག །སློ་སྨན་ཁུ་བྱུག་རྩྭ་ལང་མཆློག་དམན་རིགས་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་དམན་པ། 

ཁུ་བྱུག་རྩྭ་ལང་། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་ཁ་བ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་ར་ཁ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབེད། ཆུ་འགགས་འབིན། 

ཁུ་དབློན། ཨ་ཁུ་དང་། ཚ་བློ། 

ཁུ་འབངས། དབིབས་རིལ་པློ་ཡིན་པའི་ཁ་བའི་བེ་བག་ཅིག །ཁུ་འབངས་ཁ་བའི་སྣ་འདྲེན་ཡིན། དུང་

གི་ཁུ་འབངས་ཐ་ར་ར། 

ཁུ་འབློར་དགློན། ཁུ་འབློར་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས་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། 

ཁུ་མ་འདུས་པ། ཆ་རྐྱེན་མ་ཚང་བའམ་འ་འུབ་མ་འདུས་པ། ལས་གཞི་ཆེ་དྲགས་ལ་མཐུན་རྐྱེན་མ་

འཛོམས་པས་ཁུ་མ་འདུས་པ། 

ཁ་མ་རིད། ཁུ་ལུ་དང་རིད་པ་གཉིས་འདྲེས་མའི་མིང་། 

ཁུ་ཚན། ཕའི་སྤུན་དང་དེའི་ཚ་བློ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

ཁུ་ཚུར། མཛུབ་མློ་ལྔ་བཅངས་པའི་ལག་མགློའི་མིང་སྟེ། ལག་པ་ཁུ་ཚུར་བཅངས། མཛུབ་མློ་ལྔ་

བཅངས་ཁུ་ཚུར་བེད་ལ་བུ། 

ཁུ་ཚུར་གིས་འཚོ། [མངློན]གསེར་བཟློ་བ། 

ཁུ་ཡིས་འདེབས། སྐད་ཆེན་པློས་ཁུ་སྒ་བཏློན་ཏེ་འབློད་པ། 

ཁུ་ཡུ། ① ཨ་ཡུ་སྟེ། གནག་ཕྱུགས་དང་ར་ལུག་ལ་རྭ་ཅློ་མེད་པའི་ཡུ་བློ་ཡུ་མློ་སྤིའི་མིང་། ② རྭ་ཅློ་

འཁློག་པློ་ཅན། 

ཁུ་ཡུག །བ་ཁུ་བྱུག་དང་གཅིག །

ཁུ་ཡེ། ཕྱྭ་གཡང་ཁུག་ཅིག་ཅེས་འབློད་སྒ། ཕྱྭ་ཁུ་ཡེ། རྣམ་ཐློས་སས་ཀིས་ནློར་གཡང་སྩློལ། 

ཁུ་ར། [ཡུལ]སྣུམ་ཁུར་ཏེ་སྣུམ་ཁློལ་ནང་བཙོས་པའི་བག་ལེབ་ཆུང་ངུ་། 

ཁུ་ལུ། གནག་ཕྱུགས་ཀི་རིད་པ་མིན་པའི་སྤུ་འཇམ་པློ་དང་ཁིའི་སྤུ་འཇམ་པློ། 

ཁུ་ལུ་ཚི་རིང་། གནག་ཕྱུགས་ཀི་རིད་པ་མིན་པའི་སྤུ་འཇམ་པློ་སྣ་རིང་པློ། 

ཁུ་ལུང་པ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀི་སློབ་མ་གགས་ཆེ་བའི་གས་

ཡིན། འཁྲུངས་ཡུལ་གནུབས་ཁུ་ལུང་དེང་སང་གི་གཙང་སྨད་རློང་ཁུལ་ནས་ཡིན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁུ་ལུའི་སྟློད་ཐུང་། ར་དང་རྔ་མློང་སློགས་པའི་ཁུ་ལུས་འཁེལ་བའི་སྐུད་པས་འཐག་པའི་སྟློད་ཐུང་ལ་ཟེར།

ཁུ་ལེ།① ཉ་གའམ་སང་གི་མདའ། ② ཟློ་བའམ་ཟློ་ལག

ཁུ་ལེའི་རི་མློ། སང་མདའི་ངློས་ཀི་གངས་ཚད་རི་མློ། 

ཁུ་ལེའི་ཁ་མློ་ཟེའུ་སྟློན། མཚན་གཞན་ཝ་མིག་པ་ཆེན་པློ་ཞེས་སུ་གགས་ཤིང་། མཚན་དངློས་ཤེས་

རབ་གགས་ཡིན། ར་རའི་ཟེའུ་རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་པ་ལ་འབེ་ཤེས་རབ་

འབར་གི་དྲུང་དུ་བློན་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། དགུང་ལློ་དློན་བརྒྱད་པ་ལ་སྐུ་གཤེགས། 

ཁུ་ཤ ཤ་ཁམ་ཚད་ཙམ་གཏུབས་པ་རུས་པའི་ཁུ་བའི་ནང་བཏབ་སྟེ་བཙོས་པའི་མིང་སྟེ། ལྷ་ས་ཁུལ་

དུ་ཏིག་ཧྲུག་སེར་ཞིང་། ཁམས་ཁུལ་དུ་ཤ་ཁུ་ཞེས་འབློད་པ་དེ་ཡིན། 

ཁུ་ཤེར་བརློན། འབེ་ཆེན་པློ་ཤེས་རབ་འབར་གི་སློབ་མ་མཚན་སྙན་ཆེ་བ་ཞིག་སྟེ། རབ་བྱུང་གཉིས་

པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༠༧༥ལློར་ཡར་ལུང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། འབེ་ཆེན་པློ་ཤེས་རབ་འབར་གི་

དྲུང་དུ་ཕར་ཕིན་དང་ཚད་མ་གསན། རྒྱུན་དུ་ཕར་ཕིན་དང་ཚད་མའི་དཔེ་ཁིད་གནང་བས་སློབ་

མ་ཡང་གགས་ཅན་མང་ཞིང་། དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་དགུ་པ་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་

༡༡༤༣ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཁུ་སིམ་པློ། སྒ་དམའ་བའམ་ཟིང་ལློང་མེད་པ། 

ཁུ་སིམ་རྡིག་སྒ། སྐད་གགས་མི་ཆེ་བར་ཚུལ་མིན་གི་སྤློད་ཚུལ་བེད་པ། 

ཁུ་སེན། འཇང་ས་ཐམ་གི་མིང་ཡིན་ཟེར། 

ཁུག །① འགུགས་པའི་སྐུལ་ཚིག །② ཁུག་ཀློག །མཚོ་ཁུག །རྨ་ཆུའི་ཁུག་དགུ། འགྱུར་ཁུག །དམློད་

བློར་བ་སྟེ། ཡུལ་སྐད་དུ་ཁློད་བུག་ལ་བུའློ། །

ཁུག་ཀློག །འགིམ་འགྲུལ་ཉུང་བའི་ཡུལ། ཁུག་ཀློག་ཅིག་ཏུ་བུ་ཆུང་རེ། 

ཁུག་དཀར་དགློན། མིང་གཞན་རྒྱ་བཟའ་དགློན་དང་། དགེ་ལན་བཤད་སྒྲུབ་གིང་ཡང་ཟེར། རབ་

བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༩༠༢ལློར་རེ་དགེ་འདུན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་བཏབ། ལྕགས་

འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༩༢༡ལློར་རྒྱ་བཟའི་དགེ་བཤེས་བམས་པ་བསམ་གཏན་གིས་དགློན་ས་སློས་

སྟབས་རྒྱ་བཟའ་དགློན་པ་ཡང་ཟེར། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་
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རང་སྐྱློང་ཁུལ་རི་གློར་ཐང་རློང[ཞིན་ཧེ་རློང་]ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁུག་ཁུག །རྒྱ་ཡངས་པློ་མེད་པའི་གནས་རིག་ཁུག །རི་ཁུག །ལུང་ཁུག་ལ་བུ། 

ཁུག་ཁ། རྒྱ་ལུ་ཆས་གློན་དུས་སྐེད་པར་གདགས་རྒྱུའི་རྒྱན་ཆ་ཞིག

ཁུག་འཁློག །ཁུག་ཀློག་དང་གཅིག །

ཁུག་གེ ཁུག་མ་ལ་གློ །གློ་དང་ནས་སློགས་འབྲུ་རིགས་བླུགས་སྣློད་ཞིག་ཡིན། 

ཁུག་འདྲློགས། ནློར་ལུག་ཁྱུ་ཞིག་ས་མའི་ཁ་ཕློགས་ལློག་ནས་ཚ་འགློགས་ཏེ་གློ་བུར་དུ་ཐག་ཉེ་ཙམ་

དུ་བློས་པ། 

ཁུག་ཅིག །བདེན་པ་བདར་བ་སྟེ། དཀློན་མཆློག་བདེན་པས་འདིར་ཁུག་ཅིག་ཅེས་པ་ལ་བུའློ། །

ཁུག་ཆུང་། ① ཏིག་ཏའི་མིང་གི་རྣམ་གངས། ② ཅ་ལག་ཆུང་ངུ་བཅུག་སའི་ཁུག་མ་ལ་ཟེར། 

ཁུག་ར། ཆར་སློད་བིའུ་འམ། ཁ་ལ་ཡུག་གམ། འདག་བིའུ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྒ་སྒློག་དང་། ཆར་

དགའ། ཆར་སློད། ཆུ་ཉུང་། ཐུབ་པའི་བུ། སྤིན་འདེགས། སྤིན་ལ་སློང་། བཟང་མློ་བཅས་སློ། །

ཁུག་རའི་གློ་བ།སློག་ཆགས་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་གློ་རྣག་

སྐེམ། གློ་རྡློལ་གསློ། 

ཁུག་ཐིག་བ་སར། [སྐྱེ་རྒུ]སྦྲ་དང་ཆློན་ཐག་གཉིས་ཀི་བར་དུ་སྦར་ཆེད་ཐག་པ་ཐུང་ཐུང་ཞིག

ཁུག་རྣ། ལྷློ་འུར་ཞེས་འབྱུང་སྟེ་ན་བུན་གི་མིང་ཡིན་ཟེར་ཡང་ནམ་མཁའ་དྭངས་པའི་ཚེ་ས་དྲློའི་དུས་

རྒྱང་རིང་པློར་བལས་ཚེ་དུ་བ་སབ་མློ་ལ་བུ་སློ་འཕྱུར་རེར་མཐློང་བ་དེ་ཡིན། 

ཁུག་རྣའི་ཁ་དློག །ཡན་ལག་གི་ཁ་དློག་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག

ཁུག་སྣ། ཁུག་རྣ་དང་གཅིག །

ཁུག་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ]ཁུགས་པ། ཁུག་པ། ② འཁུལ་བ། མི་འདི་སར་དང་མི་འདྲ་བར་སེམས་

ཡག་པློ་ཁུགས་འདུག །③ འབྱུང་བ། ཁེ་བཟང་ཁུག་པ། རིན་གིས་ཁུག་པ། གཉིད་ཁུག་པ། 

 ④ ཕར་རྒྱུ་ཚུར་རྒྱུའི་གུག །དབུགས་ཁུག་པ་གཅིག །རྨ་ཆུའི་ཁུག་པ་རེ་རེ་ལ། སེ་འབུམ་ཚོ་རེ་

ཡི་ཆགས་གནས་ཡློད། 

ཁུག་པ་ཅིག །ཡ་ཐློག་རིང་མློ་དང་མ་ཐློག་རིང་མློ་གཉིས་ལ་ཁུག་པ་ཅིག་ཅེས་པ་ནི་འཇིག་རེན་
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ཆགས་པའི་བསྐལ་པ་རློགས་ནས་གནས་པའི་བསྐལ་པ་ལ་ཚེ་ལློ་བརྒྱད་ཁི་ནས་བཅུ་པའི་བར་

མར་འགིབ་པའི་མ་ཐློག་རིང་མློ་དང་། ཚེ་ལློ་བཅུ་པ་ནས་བརྒྱད་ཁི་བར་ཡར་འཕེལ་བའི་ཡ་ཐློག་

རིང་མློ་གཉིས་བསློམས་པའི་ཡུན་ཚད་ལ་ཁུག་པ་གཅིག་ཟེར། 

ཁུག་པ་བཅློ་བརྒྱད། མངློན་པ་མཛོད་ལས། འཛམ་བུ་གིང་པའི་མི་རྣམས་ཀི་ཚེ་ཚད་ལློ་བརྒྱད་ཁི་

ནས་རིམ་གིས་ཚེ་ལློ་བཅུ་པའི་བར་འགིབ་པ་ད་ང། དེ་ནས་སར་ཡང་ཚེ་ལློ་བརྒྱད་ཁིའི་བར་དུ་

འཕེལ་བའི་དུས་སྐབས་གཉིས་བསློམས་པ་ལ་ཁུག་པ་གཅིག་ཟེར་ཞིང་། དེ་འདྲ་བ་བཅློ་བརྒྱད་

ལ་བར་གི་ཁུག་པ་བཅློ་བརྒྱད་ཟེར། 

ཁུག་པའི་གངས་ཀ བཅུ་ལབ་ཀི་འགྱུར་ཁད་ཡློད་པའི་གངས་གནས་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ཀི་ཆེ་བའི་མིང་། 

དཔེར་ན་ཐེར་འབུམ་དང་ཐེར་འབུམ་ཆེན་པློ། ལ་བུའློ། །

ཁུག་པའི་དགུ་མིག །འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། ལློ་རགས་སློ་སློའི་རང་གི་ཁམས་ཀི་འབྱུང་བའི་

ཐློག་ནས་ཕི་བསྐློར་དུ་གེན་དུ་བརིས་པའི་ལློ་རགས་དགུ་པ་དེ་ཁམས་ཀི་དུར་ལློ་ཡིན། དེས་ན་

གངས་དགུ་དང་འབྱུང་ཁམས་དུར་ལ་བབས་པའི་ཀེག་གཉིས་འདུས་པ་ལ་ཁུག་པ་ཟེར། དཔེར་

ན། སྟག་ཡློས་ལློ་པ་གནམ་ལློ་ལུག་ཤར་ན་ཁུག་པའི་དགུ་མིག་ལ་བབས་པ་བཞིན་དུ་གཞན་

དག་ལ་རིགས་འགེའློ། །

ཁུག་མ། རས་སྣམ་སློགས་ཀིས་བཟློས་པའི་སྣློད་ཁུག །རམ་ཁུག །དངུལ་ཁུག །རས་ཁུག །དངློས་

པློ་ཙག་ཙིག་ཚང་མ་ཁུག་མ་འདིའི་ནང་ལ་བླུགས་ཡློད། 

ཁུག་མློ། ར་ཀློས་བཟློས་པའི་མེ་སར་སྐབས་རླུང་སྦུད་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག །མགར་བས་ཁུག་མློས་

སློལ་མེ་སར་ལ་བུ།

ཁུག་ཞློ། ཁུལ་ཞློ་དང་དློན་འདྲ། 

ཁུག་ལུ། དངློས་རས་ཅི་རིགས་བླུག་སྣློད་དུ་རས་སློགས་ཀིས་བཙེམས་པའི་ཁུག་མ་ཆེ་ཆུང་སྤིའི་མིང་།

ཁུག་བསང་། ལམ་དང་གང་སློགས་ཁུག་བསྐློང་བ་ལ་གློ །དཔེར་ན། ཁུག་བསང་ན་འགློ་ལམ་བདེ་

ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །

ཁུགས། རིན་ལ་ཁུགས་ཟིན་པ་དང་གཉིད་ཁུགས་ཟིན་པ་སློགས། 
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ཁུགས་པ། ཁུག་པའི་འདས་པ། 

ཁུང་། དློང་ངམ། བུ་ག །བི་ཁུང་། སྐར་ཁུང་། རྣ་ཁུང་། སྣ་ཁུང་། གཏློར་ཁུང་། སློ་ཁུང་། ཨི་ཁུང་། 

ཁུང་རློལ་བ། སྟག་མློའི་ངར་སྐད་སྒློག་མ་ཐག །ཝ་སར་ཁུང་འཛུལ་བེད་ལས་ཅི། 

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

དབིན་སྐད་དུ་chad ཟེར། 

ཁུང་བརློལ་ཁར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་punched card ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་punch ཟེར། 

ཁུང་བརློལ་རྒྱུ་ལམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་punch path ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་punch station ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་punched tape ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་punching position ཟེར། 

ཁུང་བརློལ་ཡློ་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་spot punch ཟེར། 

ཁུང་དུ་ཉལ། [མངློན]སྦྲུལ། 

ཁུང་པློ། སྦུབས་དློང་། 

ཁུང་བུ། བུག་པའམ་བུ་ག། སའི་ཁུང་བུའི་ནང་དུ་དུག་སྦྲུལ་གནས། རིག་པར་ཁུང་བུ་བྲུས་པ། 

ཁུང་བུའི་དཔེ་ཚུལ། 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།  ༼ ཁ ༽

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་hole pattern ཟེར། 

ཁུང་སྦུབས། བུ་གའམ་ཁུང་བུའི་ནང་། 

ཁུང་མེད་ཁར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་punch card ཟེར། 

ཁུང་གཟློང་། ཀློ་བར་བུ་ག་འབིགས་བེད་ཅིག

ཁུང་ཧྥུ་ཙི། གནའ་བློའི་རྒྱ་ནག་གི་རུའུ་ལུགས་སློལ་འགེད་པློ་སྟེ། སྤི་ལློའི་སློན་གི་༥༥༡པའི་

ལྕགས་ཁི་ལློར་ཧྲན་ཏློང་ཞིང་ཆེན་ཆུའུ་ཧྥུ་རློང་དུ་འཁྲུངས། སྤི་ལློའི་སློན་གི་༤༧༩པའི་ཆུ་ཁི་

ལློར་འདས། དེང་དུས་རྒྱ་ནག་གི་མི་ཚོས་འདི་ལ་སློབ་གསློ་པ་དང་ཆབ་སིད་པ་སློགས་མཚན་

སྙན་སྒློགས་ཅིང་ཡློད། 

ཁུངས། ར་བའི་ཡློང་སའམ། འབྱུང་གནས། འབྱུང་ཁུངས། འགློ་ཁུངས། སྐྱེ་ཁུངས། ཁུངས་གཙང་

མ། ཁུངས་དག་པློ། 

ཁུངས་སྐྱེལ། བདེན་པ་དང་དག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཤློད་པ། ཁུངས་སྐྱེལ་དངློས་རིགས། ཁུངས་སྐྱེལ་

ཡིག་རིགས། 

ཁུངས་སྐྱེལ་དག་འབུད། འདི་ཡིན་འདི་མིན་གི་ར་སྤློད་མཐར་ཕིན་བེད་པ། གནས་ལུགས་ཡློང་རྐྱེན་

ཚང་མ་ཧེ་བག་མེད་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་དག་འབུད་གཙང་མ་བེད་པ། 

ཁུངས་སྐྱེལ་མི་ཐུབ་པ། ད་བར་སྟློན་པའི་དཔང་རགས་ཅི་རིགས་ཀིས་རང་གི་ལ་བ་བསྒྲུབ་པའི་

ཁུངས་སྐྱེལ་མི་ཐུབ་པ་ལ་གློ། 

ཁུངས་སྐྱེལ་ར་འཕློད། ར་སྤློད་བེད་འློས་རྣམས་ར་འཕློད་ཐུབ་པ། ཁློ་པའི་བ་སྤློད་ཚང་མ་ཁུངས་

སྐྱེལ་ར་འཕློད་དག་གཙང་བྱུང་བ། 

ཁུངས་འཁློལ་པློ། མཐའ་འཁློངས་པློའམ། ཡིད་བརན་འཕེར་བ། མི་དྲང་གློ་ཆློད་ཀིས་བས་པའི་ལས་

ཀ་རྣམས་ཁུངས་འཁློལ་པློ་ཡློང་། 

ཁུངས་སྒིག་པ། ① དངློས་ཆད་ཚབ་སྒིག་པ། རིས་འཁི་དངློས་རིགས་བློར་ཆད་རྣམས་ཀི་ཁུངས་

སྒིག་པ། ② འགློ་ཁུངས་འཚོལ་བ། ཕྲུ་གུ་སློབ་གྲྭར་གཏློང་སའི་ཁུངས་སྒིག་པ། ③ སེ་ཚན་མ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནློར་བར་སྦློར་བ། དངློས་པློ་རྣམས་ཁུངས་སློ་སློར་བསྒིགས་པ། རང་ཁུངས་སློ་སློར་སྒིག་པ། 

ཁུངས་ངན་ལ་གཏན་ཚིགས་ཆུང་། ཁུངས་གཏུགས་ས་ལེགས་པློ་མེད་པ་དང་། གཏན་ཚིགས་

རིགས་པའི་ཐད་ནས་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་ཆ་ཚང་པློ་མེད་པའི་དློན། 

ཁུངས་ཆློད། [བ་ཚིག] ① སྐུལ་ཚིག་གི་དབང་དུ་བས་པ་ར་བའམ་ཁུངས་གང་ཡིན་རད་ཆློད་ཞེས་

པའི་དློན། ② འདས་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ར་བའམ་ཁུངས་གང་ཡིན་ཐག་ཆློད་པ། 

ཁུངས་འཇུག །ས་ཁུངས་དེ་ཆད་སྐྱློན་སློང་བ་ཁ་གསབ་བས་པ་ཡིན། 

ཁུངས་གཏུགས། བྱུང་ཁུངས་བཙལ་བ། ར་བ་གང་དུ་ཐུག་དགློས་ས་དེ་རང་དུ་གཏུགས་པ། 

ཁུངས་ཐུབ་པ། ① གདེང་ཐུབ་པའམ་བློ་འགེལ་རུང་བ། བཀའ་གཏན་ཁུངས་ཐུབ། བློ་ཕུགས་གཏད་

ཆློག་པའི་གློགས་པློ་ཁུངས་ཐུབ་པ། ② རྒྱུ་དག་པློའམ་རང་ཡག་པློ། བསེས་ལྷད་ཟློལ་གསུམ་

མེད་པའི་དངློས་པློ་ཁུངས་ཐུབ་པ། ③ ཕུགས་ཐུབ་པའམ་ཁུངས་འཛིན་འཕེར་པློ། ལྷག་བསམ་

རྣམ་དག་གིས་བས་པའི་ལས་དློན་ཁུངས་ཐུབ་པ། 

ཁུངས་དག་པློ། འབྱུང་གཞི་ཡང་དག་པ། 

ཁུངས་དག་སྤུས་གཙང་། འབྱུང་ཁུངས་ལ་སྐྱློན་མེད་ཅིང་། སྤུས་ཀ་ལེགས་པ། 

ཁུངས་དློར་དུ་སློང་། བརླག་སྟློར་སློང་བའི་དངློས་པློ་བཙལ་རེད་མ་བྱུང་བ། 

ཁུངས་དྲངས། རྒྱུ་མཚན་གི་ཁུངས་བཤད་པ། 

ཁུངས་འདེད། གང་ནས་བྱུང་ཁུངས་རད་གཅློད་པ། འུར་རྐྱེན་ཡློང་གནས་གང་ཡིན་ཁུངས་འདེད་པ།

ཁུངས་སྣེ། ཁུངས་མཚོན་པའི་རགས། 

ཁུངས་སྣེ་ཆད་པ། གློད་དློན་ཞིག་རད་གཅློད་བེད་པའི་ཁུངས་སྣེ་དེ་མེད་པར་སློང་བ། 

ཁུངས་སྣེ་འདློན་སྤློད། གློད་གཞི་ཞིག་གི་མཐིལ་རློག་གསལ་ཐློན་ཡློང་ཆེད་དེ་འབེལ་གི་ཁུངས་སྣེ་

འདློན་སྤློད་བས་པ། 

ཁུངས་སྣེ་འཚོལ་ཞིབ། གནད་དློན་ཞིག་ལ་གསལ་རློགས་ཡློང་བའི་ཁུངས་སྣེ་འཚོལ་ཞིབ་བེད་པ། 

ཁུངས་ཕྱུང་། [རིང]འབྱུང་ཁུངས་རད་གཅློད་པ། 

ཁུངས་འབྱུང་བ། ཐློག་མའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་མ་དཔེ། 
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ཁུངས་མ། བདེན་པ་དང་སྤུས་དག་པློ། དཔེ་ཆ་ཁུངས་མར་ཡིད་ཆེས་བས་ཆློག

ཁུངས་མེད། འབྱུང་ཁུངས་འདི་ཡིན་ཤློད་རྒྱུ་མེད་པ། ཁུངས་མེད་ལུང་མེད། ཁུངས་མེད་རྫུན་བཟློ། 

ཁུངས་མེད་ཀི་གཏམ། རང་གི་གང་དྲན་དེ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་གཏམ་འཆལ་བཟློས་པ། 

ཁུངས་མེད་ཉེས་འགེལ། ཁུངས་མེད་ལུང་མེད་དུ་ཉེས་ཅན་པ་ཡིན་པར་གཏན་འཁེལ་བས་པ། 

ཁུངས་མེད་སྟློང་བཤད། སྟློང་བཤད་ཁློ་ན་ལས་འདི་ཡིན་གི་དཔང་རགས་སྟློན་རྒྱུ་མེད་པ། 

ཁུངས་གཙིགས། ཡང་དག་པའམ། ཁུངས་ལུང་ཡློད་པ། 

ཁུངས་བཙན་པ། ① འབྱུང་ཁུངས་དག་པ། 

② རྒྱབ་རེན་ཤུགས་ཅན། 

ཁུངས་བཙུན་པློ། འབྱུང་ཁུངས་གང་ཡིན་རད་གཙང་མ། 

ཁུངས་འཚོལ། འབྱུང་སའི་ཁུངས་གང་ཡིན་རད་གཅློད། 

ཁུངས་ཡློད་ལུང་ཡློད། ཡིད་ཆེས་གདེང་ཐུབ་བེད་ཆློག་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཆ་ཚང་ཡློད་པའི་རིགས། 

ཁུངས་ལ། ལ་ཞིག་སྟེ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་འབློང་པ་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

ཁུངས་ལུང་། འབྱུང་སའི་ར་བ་དང་། སྒྲུབ་བེད་ལུང་ཚིག་ཚད་ལན་ནམ། དེའི་རྒྱུ་མཚན། ཁུངས་

ལུང་ཏན་ཏིག །ཁུངས་ལུང་མེད་པ། ཁུངས་ལུང་འདྲེན་པ། 

ཁུད། ཁང་པའི་ཟུར་ལ་ཁང་ཁུད་དང་། རིའི་ཞློལ་ལ་རི་ཁུད། ལ་བུ། 

ཁུད་པ། ① སུལ། རི་ཁུད། ལུང་ཁུད། གློས་ཀི་ཁུད། ② ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་སྐྱེས་དང་རློངས། 

③ [རིང]ཟུར་དང་སེར། ཁུད་དུ་འཇློག་པ། 

ཁུད་པར་བས་པ། ཐུན་མློང་ལ་དབང་བའི་དངློས་པློ་དང་མི་སློགས་རང་ཉིད་གཅིག་པུས་བདག་ཏུ་

བཟུང་བ། 

ཁུན། འཁུན་གི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

ཁུན་པ། [རིང]ཅ་ཅློ། 

ཁུམ། བཀུམས་ཀི་སྐུལ་ཚིག

ཁུམ་གཉེར། ཚུར་འདུས་ཏེ་ཆགས་པའི་གཉེར་མ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁུམས། ① འགུམས་པའི་སྐུལ་ཚིག །② [རིང]༡ ཤེས་སམ་རློགས། ༢ འགིག་པ། ༣ འགན་ལེན་

བེད་ཐུབ་པ། 

ཁུར། ① དང་བས་བངས་པའི་དློན་དུ་ཚིག་གློགས་སུ་སྦར་བ་འགན་ཁུར། དློ་ཁུར། སེམས་ཁུར་

སློགས། ② ཁུར་པློ་ཁུར་བའི་ད་ལ་བ་དང་སྐུལ་ཚིག

ཁུར་དཀར། སློ་ཁུར་མློང་དཀར་ནག་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན་མེ་ཏློག་དཀར་པློ་འཆར་བ་ཞིག

ཁུར་སྐུར་བ། ① ཁུར་པློ་འཁུར་དུ་འཇུག་པ། ② ལས་འགན་དཀྲི་བ། 

ཁུར་ཁི། ཁུར་ས་ཡང་ཟེར། ཤིང་ལས་བཟློས་པའི་ཁུར་པློ་བསམ་སྤད། 

ཁུར་ག། རྡློག་ཁེས་ཁེར་བའི་ག། 

ཁུར་འགེལ་བ། ① དློ་པློ་འཁུར་འཇུག་པ། ② ལས་འགན་དཀྲི་བ། 

ཁུར་རྔན། སློམ་ཚོད་ཀིས་སྤད་པའི་ཁུར་ག། 

ཁུར་ལྕི་བ། ① ཁུར་པློ་ལིད་པློ། ② འགན་ཁུར་ལིད་པློ། 

ཁུར་ཆེན། ① ཁེས་པློ་ཆེན་པློ། ② འགན་ཁུར་ཆེན་པློ། 

ཁུར་མཉམ་ལེན། དགེ་སྐྱློན་གང་བྱུང་ཡང་འགན་འཁུར་མཉམ་དུ་ཁུར་བ། 

ཁུར་སྟློང་། ཇུས་གཏློགས་བེད་པ་དང་དློན་གཅིག །དཔེར་ན། ར་རི་ལ་ར་རིའི་ཁུར་སྟློང་དང་། སྤང་

པློ་ལ་རྒྱལ་ཁམས་ཀི་ཁུར་སྟློང་མེད། ཅེས་པ་ལ་བུ། 

ཁུར་ཐག །ཁུར་པློ་འཁུར་བེད་ཀི་ཐག་པ། 

ཁུར་ཐིག །རྩྭ་དང་ཤིང་སློགས་ཁུར་བེས་ནས་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་ཡས་ཀི་ཐག་པ་རིང་པློའི་མིང་། 

ཁུར་གདང་། ཁུར་པློའི་གདང་ཤིང་། 

ཁུར་འདྲེན་པ། ① རྡློག་ཁེས་དབློར་བ། ② ཁུར་པློ་འཁེར་བ་པློ། 

ཁུར་ནག །སློ་ཁུར་མློང་དཀར་ནག་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན། མེ་ཏློག་སེར་པློ་འཆར་བ་ཞིག

ཁུར་པློ། རྡློག་ཁེས། རང་གི་ཁུར་པློ་རང་གིས་འཁུར། ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས། ཤིང་ཁུར། འགན་ཁུར། 

ཁུར་འདློར་བ། ལས་དློན་ཁུར་དུ་ལེན་པ། གཞུང་དློན་ཁུར་གིས་དུབ་པ། ཁུར་དྲགས་པ། 

ཁུར་བ། ① འཁུར་བའི་འདས་པ། ② འགན་ཁུར་བའམ་དང་དུ་ལེན་པ། 
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ཁུར་བློར་བ། ① ཁེས་ཁུར་བརླག་པ། ② འགན་ཁུར་བསྐྱུར་བ། 

ཁུར་མང་། ཁུར་མློང་དང་གཅིག །

ཁུར་མེད་བསྐྱུར་འཇློག །འགན་ཁུར་མེད་པའི་སློ་ནས་འཇློག་པ། 

ཁུར་མློང་། རིགས་དཀར་ནག་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་སློ་སྨན་ཁུར་མློང་། 

ཁུར་ཙ། ཁེས་པློ། 

ཁུར་ཙ་བ། རྡློག་ཁེས་འཁུར་མཁན། 

ཁུར་ར། སློ་ཁུར་མློང་གི་ར་བ་སྟེ། རློ་ཁ། ནུས་པ་བསིལ། བད་ཀན་སྨུག་པློ་དང་། ཚ་བ་སེལ། 

ཁུར་རལ་བ། [མངློན]རྡློག་ཁེས་འཁུར་མཁན། 

ཁུར་ཚ། ཁུར་ཡློད་པའི་དངློས་རས་ཀི་མིང་། 

ཁུར་ཚད། ཁེས་པློ་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད། 

ཁུར་ཚོད། སློ་ཁུར་མློང་ལས་བས་པའི་ཚོད་མ་སྟེ་ནུས་པས་ཚ་བ་སེལ། 

ཁུར་ཚོས། མཁུར་ཚོས་དང་གཅིག །

ཁུར་འཛིན། འགན་ཁུར་ལེན་པ། 

ཁུར་ཞློ། ཁུར་མློང་གི་རང་བཅད་པའི་མཚམས་སུ་ཞློ་དང་འདྲ་བའི་ཁུ་བ་དཀར་པློ་ཞིག་འབྱུང་བས་

དེའི་མིང་ངློ་། །

ཁུར་བཞི། ཕུང་པློའི་ཁུར་དང་། བརློན་འགྲུས་ཀི་ཁུར། ཉློན་མློངས་པའི་ཁུར། དམ་བཅའི་ཁུར་

བཅས་བཞིའློ། །

ཁུར་བཟློད་པ། ① འགན་ཁུར་ཆེན་པློ་ལེན་ཕློད་པ། ② འཁེར་ཐུབ་པ། 

ཁུར་རུ་བེ། བ་བེད་ཐ་དད་པའི་བ་ཚིག །རྩྭ་དང་ཤིང་སློགས་ཐག་པས་བསམས་ཁུར་རྒྱུའི་གབས་

སྒིག་པའི་དློན། 

ཁུར་ལ་མི་འཇིགས། [མངློན]ས་གཞི། ཁུར་ཁེར་བ་མི་སྐྲག་པའི་དློན་ཡིན། 

ཁུར་ལེན་པ། ① ཁེས་ཁུར་ཚུར་ལེན་པ། ② ལས་ཀའི་འགན་ལེན་པ། 

ཁུར་ཤིང་། ① རང་ཐང་ཐག་རིང་འགྲུལ་པའི་རྡློག་ཁེས་འཁེར་སྤད་ཅིག །② ཁུར་པློའི་གདང་ཤིང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁུར་སེམས། ཁུར་ལེན་པའི་བསམ་པ། 

ཁུར་བསང་ངློ་། །[རིང]ངག་གི་ཉེས་པ་གསློག་པ། 

ཁུལ། ① ཚུལ། ཡིན་ཁུལ། ཡློན་ཏན་ཡློད་ཁུལ་བེད་པ། ཤེས་ཁུལ། ② ས་ཁུངས། ས་ཁུལ། འབློག་

ཁུལ། ཞིང་ལས་ཁུལ། ③ ཡུལ་གི་ཁློན་ཏེ། ས་ཁུལ། རང་སྐྱློང་ཁུལ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་zone punch ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་locale ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་region, area ཟེར། 

ཁུལ་ཁློངས་ཐློབ་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་get zones ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་zone name ཟེར། 

ཁུལ་སྒེ། ཁུ་ལུ་ལས་འཐག་འཚེམ་བས་པའི་སྒེ་སྣློད། 

ཁུལ་རྡེབ་བེད། ནློར་དང་ར་ཡི་ཁུ་ལུ་ལ་དབྱུ་གུས་རྡེབ་ནས་གསེད་པ་ལ་གློ

ཁུལ་ཕིང་། ཁུ་ལུ་ལས་བཟློས་པའི་ཕིང་པ། 

ཁུལ་འཕིང་། ཁུལ་ཕིང་དང་གཅིག །

ཁུལ་བལ། གནག་ཕྱུགས་སློགས་ཀི་ཁུ་ལུ་དང་ལུག་བལ། 

ཁུལ་རིད། ཁུ་ལུ་དང་རིད་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་partition ཟེར། 

ཁུལ་ཞློ། [རིང]བུ་ཆུང་འཇློག་སྣློད་ཅིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁུས་སྐད། ངུ་སྐད་ཀི་ཆློ་ངེ་། 

ཁུས་འདེབས། ངུ་སྐད་ཀི་ཆློ་ངེ་འདེབས་པ། ཁི་ངན་དག་ཁུས་འདེབས་པ། 

ཁུས་འདེབས་སྨན་མར། བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་འབྱུང་གདློན་སེལ་བར་བེད་པའི་

སྨན་མར་གི་མིང་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་

པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། ཁུས་འདེབས་སྨན་མར་ནི། བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་

བཏགས་པའི་སྦློར་སེའི་སྨན་མིང་སྟེ། ཅིའི་ཕིར་ཁུས་འདེབས་ཞེས་བརློད་ན། འབྱུང་པློའི་གདློན་

གིས་རྒྱུད་དཀྲུག་ནས་རྣམ་ཤེས་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པ་ལ་སྨན་འདི་བཏང་ན་འབྱུང་གདློན་

ལས་གློལ་ཏེ་རྣམ་ཤེས་རང་བཞིན་དུ་བག་ཕེབས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རློ། ཁུས་འདེབས་ཞེས་

སྐད་ཆེན་པློས་བློས་པའི་དློན་ཡིན་པས་འབྱུང་པློའི་གདློན་གིས་སེམས་གཞན་དུ་གཡེང་བར་

གྱུར་པ་དེ་ཉིད་ལ་སྐད་ཆེན་པློས་ད་ཚུར་ཅེས་བརློད་པ་ལར་གི་ནུས་པ་ལན་པའི་དློན་ནློ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཁུས་མློ། ངུ་སྐད་ཆེན་པློ། སེམས་སྡུག་སྟེ་ཁུས་མློ་བཏབ་པ། 

ཁེ། གློང་གི་ལློག་ཕློགས་ཏེ་ཕན་ཐློགས་སམ་སློགས། ཁེ་མེད་ན་ཚོང་མི་རྒྱག །ཁེ་ཁུགས་པ། 

ཁེ་རྐྱང་། ཁེར་རྐྱང་དང་གཅིག །

ཁེ་སྐྱེད། ཚོང་གི་མ་རའི་འཕེལ་ཆ་དང་བུ་ལློན་གི་སྐྱེད་ཀ

ཁེ་ཁློལ། ཚོས་ཁ་སྙློམས་པློ་མ་བྱུང་བའི་ཁ་ཐིག །རས་འདི་ལ་ཚོས་ཡག་པློ་མ་བརྒྱབ་པས་ཁེ་ཁློལ་

བྱུང་འདུག

ཁེ་གུན། ཁེ་བཟང་དང་གློང་གུད། ཁེ་གུན་མེད་པ། ཁེ་གུན་ཇི་ཡློང་བརག་དཔྱད་ལེགས་པར་བེད་པ།

ཁེ་གློང་། ཁེ་བཟང་དང་གློང་གུན། 

ཁེ་གློང་རང་འཁུར། སེ་ཚན་ནམ་མི་སེར་རང་ངློ་ས་ལས་ཐློན་སྐྱེད་གཉེར་སྐྱློང་ལས་བྱུང་བའི་ཁེ་

བཟང་རང་བདག་དང་གློང་གུན་རང་འཁུར་བེད་པར་ཟེར། 

ཁེ་གགས། ཁེ་བཟང་དང་སྙན་གགས། ཁེ་གགས་འདློད་སེམས། 

ཁེ་སྒྲུབ། ཁེ་བཟང་ཐློབ་ཐབས། ཁེ་སྒྲུབ་ཁློ་ནའི་བསམ་བློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁེ་བརྒྱད། སར་བཙན་པློའི་དུས་སྐབས་སུ་ཁེ་བརྒྱད་ཅེས་སིད་གཞུང་གི་དཔྱ་ཁལ་དང་ཚོང་དློན་

གི་ས་ཁུལ་བརྒྱད་ཡློད་པའི་མིང་སྟེ། 

ཁེ་ཉིན། ཉིན་གངས་གང་འཚམས་ཞིག་འདས་པའི་ཉིན་གང་ཞིག་གི་དློན་སྟེ། ཁེ་ཉིན་ཉི་མ་ཞིག་ལ་

ངས་དཔེ་ཆ་འདི་ཉློས་པ་ཡིན། ཁེ་ཉིན་གློ་གཅིག་ང་ཚོང་ཁང་དེར་ཕིན་པ་ཡིན། ལ་བུ། 

ཁེ་ཉིན་པ། འདས་པའི་ཉིན་གཉིས་པ། ཁ་སང་དང་ཁེ་ཉིན་མློ་གཉིས་ལ་ངས་སློབ་སྦློང་བས་པ་ཡིན། 

ཁེ་ཉིན་མློ། གློང་གི་ཁེ་ཉིན་པ་དང་དློན་གཅིག

ཁེ་ཉེན། ཕན་པ་དང་གནློད་པ། སེར་གི་ཁེ་ཉེན་ལ་མི་ལ་བ། 

ཁེ་ཉེན་གློ་ཤེས། ཕན་པའི་ཁེ་དང་། གནློད་པའི་ཉེན་ཁ་གསལ་པློར་ངློས་འཛིན་པ། འཕལ་ཕུགས་

ཀི་ཁེ་ཉེན་གློ་ཤེས་བེད་པ། 

ཁེ་ཉེན་གི་འབེལ་བ། ཁེ་ཕན་དང་གནློད་པའི་བར་གི་འབེལ་བ། 

ཁེ་ཐུར་ཁེ། སློག་པློའི་སྐད། དམག་དཔློན་གཙོ་བློའི་རེས་ནས་ཡློང་སྟེ་སྲུང་སྐྱློབ་བེད་མཁན་གི་མིང་།

ཁེ་འདློད། རང་ལ་ཁེ་བཟང་པློ་ཐློབ་པར་འདློད་པ། 

ཁེ་འདློད་ཀི་ཚོང་། ཁེ་བཟང་འདློད་ནས་ཚོང་བེད་པ་སྟེ། དངློས་པློའི་རིན་ཐང་ལས་མཐློ་བའི་རིན་

གློང་ལེན་པ། 

ཁེ་པ། ཚོང་ཆུང་ངམ། སིལ་ཚོང་བས་ནས་ཁེ་བཟང་ཟ་མཁན། 

ཁེ་པློ། རིན་གློང་ཆུང་བ། ཚོང་ཟློག་དེའི་གློང་ཁེ་པློ་འདུག །ཟློག་གློང་ཁེ་རུ་འགློ་བ། 

ཁེ་སློགས། ཁེ་བཟང་དང་སྐྱེད་ཀ ཁེ་སློགས་སྒྲུབ་པ། ཁེ་སློགས་འདློན་པ། 

ཁེ་སློགས་པ། ཁེ་བཟང་དང་ཕན་སེབས། སེར་གི་ཁེ་ཕན། སྤི་ཚོགས་ཀི་ཁེ་ཕན། 

ཁེ་ཕན། ཁེ་ཁ་དང་ཕན་ཐློགས་ཡློད་པའི་དློན། སེར་གི་ཁེ་ཕན། སྤི་ཚོགས་ཀི་ཁེ་ཕན། 

ཁེ་ཕམ། ཁེ་ཁ་དང་ཕམ་ཁ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། ད་ལློ་ངའི་ཚོང་ལ་ཁེ་ཕམ་གང་ཅི་ཡང་མི་འདུག

ཁེ་བུ་སུ། [ཡུལ]ཉལ་ཁིའི་སྟེང་དུ་གདིང་བའི་གདན་ཏེ་ཁ་གདན། 

ཁེ་བློགས། ཁེ་བཟང་དང་སྐྱེད་ཀ

ཁེ་དབང་། ཁེ་བཟང་དང་དབང་ཆ། བབ་ཐློབ་ཀི་ཁེ་དབང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁེ་དབང་འཆར་འགློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་opportunistic planning ཟེར། 

ཁེ་འབབ། ཁེ་བཟང་བྱུང་འབློར། 

ཁེ་མེད་གློང་མེད། ཁེ་བཟང་དང་གློང་གུན་གཉིས་ཀ་མེད་པ། 

ཁེ་གཙང་། གཞན་མ་འདྲེས་པ། མི་རིགས་ཁེ་གཙང་། ཁང་པའི་སློ་ར་ཁེ་གཙང་ཞིག་གི་ནང་དུ་སློད་པ།

ཁེ་ཚོང་། ཁེ་བཟང་ཡློད་པའི་ཚོང་ལས། 

ཁེ་ཚོང་པ། ཚོང་ཟློག་སེབ་ཉློ་བས་ཏེ་ཕར་ཚུར་ཚོང་བེད་མཁན། 

ཁེ་བཟང་། སྐྱེད་ཁའམ་ཕན་སེབས་བཟང་པློ། ཁེ་བཟང་སྤད། ཁེ་བཟང་ཡློང་སློ། 

ཁེ་ཡང་ཉིན་པ། འདས་པའི་ཉིན་གསུམ་པའི་མིང་། དཔེར་ན། ཁ་སང་གཟའ་པ་སངས། ཁེ་ཉིན་པ་

གཟའ་ཕུར་བུ། ཁེ་ཡང་ཉིན་པ་གཟའ་ལྷག་པ་རེད་ལ་བུ། 

ཁེ་ཡང་ཉིན་མློ། གློང་གི་ཁེ་ཉིན་པ་དང་དློན་གཅིག

ཁེ་རུ་མ། གཅིག་པུའང་ཧྲང་ཧྲང་། མི་ཚང་ཁེ་རུ་མ། 

ཁེ་ལས། ཚོང་གཉེར་ལས་ཁུང་གི་མིང་། སེར་གི་ཁེ་ལས་དང་གཞུང་འཛུགས་ཁེ་ལས་ཏེ་རིགས་གཉིས་

ཡློད་པ་རེད། ཁེ་བཟང་ཅན་གི་ལས་ཀ ཁེ་ལས་བདག་གཉེར། བཟློ་ཚོང་སློགས་ཁེ་ལས་སེལ་བ།

ཁེ་ལས་ཀི་ཐློབ་ཁལ། རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་ཁེ་ལས་ནས་བསྡུ་ལེན་བེད་པའི་ཁེ་ལས་ཀི་ཐློབ་ཆ་སྣ་ཚོགས་

ཀི་སྤི་འབློར་གཞི་གངས་བས་པའི་ཁལ་རིགས་ཤིག

ཁེ་ལས་པ། སྒིག་གཞི་ལན་པའི་ཚོང་དློན་ལས་ཀ་བེད་མཁན། 

ཁེ་ལློག་ཚོང་ལློག །རིན་ཐང་ལས་བརྒལ་བའི་ཁེ་སློགས་ཁློ་ན་གཉེར་བ། 

ཁེ་སང་། ཁེ་བཟང་དང་གཅིག །

ཁེ་སེབས། ཡློང་འབབ། 

ཁེ་གསུམ་གཞིས་ཀ བློད་གཞུང་གི་བཀའ་བློན་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་ཀིས་སེར་འཛིན་

བེད་པའི་གཞིས་ཀ་ཆེན་པློ་ཞིག་སྟེ། གཞིས་ཀ་དེའི་ཁང་པ་རྒྱག་སྐབས་ས་རྡློ་གཉིས་དང་། 

ཤིང་ཆ་འུ་ལག་བཅས་ལ་དངུལ་གང་ཡང་སྤློད་མི་དགློས་པའི་ཁེ་ཆེན་པློ་གསུམ་བྱུང་བས་ན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁེ་གསུམ་ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན་ཟེར་སློལ་དང་། དེང་སྐབས་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་སྣེ་གདློང་

རློང་ཁ་འབྲུག་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁེག་པ། [ཐ་མི་དད་པ]ཁེགས་པ། ཁེག་པ། བཀག་ནས་འགློག་པ། ཆུ་བཀག་ནས་ཁེག་བཞིན་པ་

རེད། རགས་ཁེགས། 

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

དབིན་སྐད་དུ་blocked ཟེར། 

ཁེགས་པ། ཁེག་པའི་འདས་པ། 

ཁེང་། [རིང]འཁློར་གཡློག་གི་རིགས། 

ཁེང་བ། [ཐ་མི་དད་པ]ཁེངས་པ། ཁེང་བ། གང་བ། ཁང་པའི་ནང་དུ་ཆུས་ཁེངས་སློང་། 

ཁེང་རྒློད་གཉིས། འཁློར་གཡློག་དང་དམག་ལས་བེད་པའི་འབངས་རབས་ཀི་སེ་ཚན། 

ཁེང་རྒློད་དུ་མི་བཏང་། ཁེང་ཞེས་པ་ནི་བཙན་པློའི་མངའ་འློག་ཏུ་ཡློད་པའི་རྒྱལ་ཕན་གི་རྒྱལ་པློ་དང་

བློན་པློ་སློགས་དམག་མིའི་ཁློངས་སུ་མེད་པའི་འབངས་མི་སེར་སྤིའི་མིང་ཡིན་ཅིང་། རྒློད་ནི་

དམག་མི་རྣམས་ལ་ཟེར་བས་ཁེང་རྒློད་དུ་མི་བཏང་བ་ནི་མངའ་འློག་གི་འབངས་མི་རྣམས་གང་

བྱུང་གིས་དམག་ཁལ་བསྐུལ་ཏེ་དམག་དཔུང་ནང་དུ་འཇུག་མི་ཆློག་པའི་དློན་ཡིན། 

ཁེང་དང་ཡང་ཁེང་ཉིང་ཁེང་། ཁེང་ཞེས་པའི་གློ་དློན་ནི་བཙན་པློའི་མངའ་འློག་ཏུ་ཡློད་པའི་རྒྱལ་ཕན་

གི་རྒྱལ་པློ་དང་། བློན་པློ། རེ་དགུ། རི་བདུན། ཚོང་པ་ལྔ། འཇིན་གསུམ། མཁན་དྲུག་ལ་སློགས་

པ་སྤིའི་མིང་ལ་སློགས་པ། དེའི་ནང་གསེས་དཔློན་སློ་སློའི་བན་དང་བན་གི་ཐ་མ་རི་བློ་ལ་

སློགས་པ་ཡང་བན་དང་ཉིང་བན་དུ་འབློད་པ་ཡིན། 

ཁེང་པློ་རེར་མི་དབྱུང་། འབངས་མི་དཀྱུས་མ་དཔློན་དུ་མི་བསྐློ་བ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་ནམ་སྙམ་སྟེ། 

དཔེར་ན་ཚོང་པ་དང་། ལག་ཤེས་བཟློ་ལས་པ། ཞིང་པ་དང་། འབློག་པ་ལ་བུ། 

ཁེང་བ། [ཐ་མི་དད་པ]ཁེགས་པ། ཁེང་པ། །གང་བ། ཁང་པའི་ནང་དུ་ཆུས་ཁེངས་སློང་། 

ཁེང་མི་ལློག་པ། འབངས་ཀིས་གེན་ལློག་བེད་མི་ཆློག་པ། ཁེང་ལློག །[རིང]འབངས་གེན་ལློག །

ཁེངས། ① ནང་དུ་གཏམས་པའི་དློན་ཏེ། འབྲུ་མཛོད་འབྲུས་ཁེངས། ཆུ་མཛོད་ཆུས་ཁེངས་ལ་བུ། 
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② ཁེངས་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་བསྡུས་པ། 

ཁེངས་སྐྱུང་། ང་རྒྱལ་དློར་བའམ་སངས་པ། ཁེངས་སྐྱུང་ཆེན་པློ། ཁེངས་སྐྱུང་བས་ན་ཡར་ཐློན་ཡློང་། 

ང་རྒྱལ་བས་ན་རེས་སུ་ལུས། 

ཁེངས་གཏམ། ང་རྒྱལ་གི་གཏམ། ཡློན་ཏན་ཆེ་ཡང་ཁེངས་གཏམ་མ་ཤློད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་

དྲེགས་ཚིག་དང་རློ་ཁེངས་པའི་གཏམ་མློ། 

ཁེངས་ལན་མ། [མངློན]བུད་མེད་དར་མ། 

ཁེངས་དྲེགས། ང་རྒྱལ་ཆེ་བའི་དློན། 

ཁེངས་པ། ① ཁེང་བའི་འདས་པ། ② ང་རྒྱལ། ཁེངས་པའི་གཏམ། ཁེངས་པ་ཆེན་པློ། 

ཁེངས་པ་བསྐྱུངས་བ། དྲེགས་པ་དློར་བ། 

ཁེངས་པའི་ང་རྒྱལ། ང་རྒྱལ་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

ཁེངས་པའི་པདྨ། མེ་ཏློག་མང་པློ་མེད་པར་སློང་པློའི་རང་རིང་པློ་མེ་ཏློག་གཞན་དག་གི་དཀིལ་ནས་

མཐློ་བ། ཁེངས་པའི་པདྨ་དེ་ལ་མེ་ཏློག་མང་པློ་མེད་ཀང་། སློང་པློའི་རང་རིང་བས་མེ་ཏློག་

གཞན་ལས་མགློ་མཐློ་བ། 

ཁེངས་པློ། ཤ་སློགས་ཟས་རིགས་བཙོས་པ་ཡུན་ལློན་ནས་སུངས་དྲི་ངན་པར་མནམ་ཞིང་མཁེགས་

པློར་གྱུར་པའི་མིང་སྟེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་

བཻ་ཌཱུར་སློན་པློ་ལས། བཙོས་པ་ཡུན་རིང་ནས་ཁེངས་པློར་གྱུར་པའི་ཟས་ཀི་རིགས་མཐའ་

དག །ཅེས་གསུངས་པ་དང་། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་

པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། ཁེངས་པློ་ཟས་བཙོས་ཡུན་

ལློན་ནས། སུངས་དྲི་ངན་མནམ་མཁེགས་གྱུར་མིང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་དང་། གཞན་དུ་

ཁེང་པློ་ཞེས་ཡང་འཇུག་ས་མེད་པའང་མཆིས་པས་དློན་གཅིག་པར་མངློན་ནློ། །

ཁེངས་མེད། ① ང་རྒྱལ་མེད་པ། ② སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། 

ཁེངས་མེད་ཞུང་མེད། རང་ཆ་ེརང་ཆུང་མ་ིབེད་པ། རང་མཐློ་རང་དམན་མ་ིབེད་པ། བག་ཡློད་ཚུལ་ལན།

ཁེངས་རླློམ། ང་རྒྱལ་གི་སློ་ནས་རང་ཉིད་མཁས་པ་དང་། སྟློབས་ལན། གྲུང་པློ་བཅས་ཡིན་པར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སེམས་པ། 

ཁེངས་རླློམ་གཞན་བརས། ང་རྒྱལ་གི་སློབས་པས་གཞན་དག་ཁད་དུ་བསད་པ། 

ཁེངས་སེམས། ང་རྒྱལ་བའི་སེམས། མཁས་འདློད་ཡློད་ན་ཁེངས་སེམས་མེད་པ་བེད་དགློས། རང་

གི་ཁེངས་སེམས་མ་བཅག་ན། གཞན་གི་ཡློན་ཏན་མཐློང་མི་ཡློང་། 

ཁེད། དམངས་ཁློད་དུ་ཡློད་པའི་གབ་ཚིག་གི་བརྡ་ཞིག་སྟེ། སྙན་ངག་གི་གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་དང་དློན་

གཅིག །དཔེར་ན། མི་བརྒྱ་ལ་སྐེ་རགས་གཅིག་ཡློད་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། ལན་དུ། ཕགས་

མའློ། །ཞེས་པ་ལ་བུའི་གབ་ཚིག་ཅི་ཡིན། 

ཁེན། སར་ཁའི་བེ་བག་ཅིག

ཁེན་གནམ། སར་ཁ་ཁེན་གནས་ཕློགས་གནམ་སློ་ཡིན་པས་ན་ཁེན་གནམ་ཟེར། 

ཁེན་པ། [ཡུལ]སྙེ་བའམ། རེན་པ། གཡས་གཡློན་ལ་མི་ཁེན་པར་ཙོག་པུར་བསད་པ། 

ཁེབ། ཁེབས་དང་གཅིག །

ཁེབ་མ། ལུག་བལ་ལས་བཟློས་པའི་ཕིང་པ་མཐུག་པློ་ཞིག་སྟེ་ཉལ་ཐུལ་སྟེང་དུ་གློན་རྒྱུའི་ཁེབས། 

སྣློད་སློགས་ཀི་སྟེང་དུ་འགེབས་པར་བེད་པའི་ཁེབས། 

ཁེབས་པ། ① སྟེང་ནས་འགེགས་བེད་ཀི་གཡློག་སྤད། གཡག་ཁེབས། ཅློག་རེའི་ཁེབས། ས་

ཁེབས། པང་ཁེབས། ཆར་ཁེབས། གདུང་ཁེབས། ② ཁ་གཅློད། ཁེབས་འགེབས་པ། ཁེབས་

གཡློགས་པ། ཁེབས་བངས་པ། 

ཁེབས་གཅློད། སྣློད་ཀི་ཁ་ལེབ་ཀི་མིང་། 

ཁེབས་ཆེ་བ། ཁབ་ཆེ་བ། 

ཁེབས་ཐིག །ར་ཡི་ཁེབས་སློམ་བེད་ཀི་ཐག་པ། 

ཁེབས་པ། [ཐ་དད་པ]ཁབ་པ། གསློལ་ཇ་ཁེབས་སློང་ངམ། གློས་ཀིས་བཀབ་ནས་ཁེབས་པ། ས་

གཞི་སར་མློས་བཀབ་པས་ཁེབས་དློགས་མེད། 

ཁེབས་རྒྱག། ར་དྲེལ་སློགས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དགུན་དུས་སུ་མཚན་མློ་དྲློད་གན་པའི་ཆེད་དུ་

བལ་སྟན་མཐུག་པློས་བཟློས་པ་ཞིག་རྒྱབ་ཏུ་གཡློག་པ་ལ་ཟེར། 
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ཁེབས་འབུབས་པ། གཡློག་པ་དང་འགེབས་པ། 

ཁེབས་མ། བལ་གིས་ལྷིང་པའི་ཕིང་པའི་རྣམ་པ་ཅན། འབློལ་པ་མཐུག་པ། དབིབས་གྲུ་བཞི་མ། 

དྲློད་ཆེ་བ་ཡློད་པའི་མཚན་མློ་ཉལ་བའི་དུས་གློན་ཆས་ཀི་རིགས་ཤིག

ཁེམ། ས་སློགས་བླུགས་བེད་ཀི་ལག་ཆས་ཞིག །ཤིང་ཁེམ། ལྕགས་ཁེམ་སློགས་མང་པློ་ཡློད། 

ཁེམ་བུ། ནི་ཟས་ཟ་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཁེམ་དང་དབིབས་མཚུངས་པ་ཞིག་གི་མིང་། 

ཁེའུ་སུས། རྒྱུན་ཟས་མ་ཡིན་པའི་ཁ་ཟས་བཟང་པློ། 

ཁེར། ① བེད་མེད་ལས་ཚིག །རྒྱས་པའམ་གེན་དུ་འགེང་བའི་དློན་ཏེ། ཀེར་དང་དློན་འདྲ། ② [རྒྱན་

ཚིག] རྐྱང་པའི་དློན་ཏེ། མི་ཁེར་འདུག །ར་ཁེར་རྒྱུག །ཤིང་ཁེར་སྐྱེས། གློགས་མེད་ཁེར་རྐྱང་

ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཁེར་རྐྱ། ཆིག་རྐྱ། རྐུད་པ་ཁེར་རྐྱ། 

ཁེར་རྐྱང་། གཅིག་པུའམ་ཆིག་རྐྱང་། མི་ཁེར་རྐྱང་འགློ་བ། ཁང་པ་ཁེར་རྐྱང་། གློགས་མེད་ཁེར་རྐྱང་

དུ་ལུས་པ། 

ཁེར་གད་འཁློར་ལློ་གགས། བསྟན་པ་ཕི་དར་གི་འགློ་ཚུགས་ནས་ཡུན་རིང་མ་སློང་བའི་དུས་སུ་

བློན་པའི་བློད་ཀི་ལློ་ཙཱ་བ་ཞིག་ཡིན། 

ཁེར་རྒློད། ཁེར་དགློད་དང་གཅིག །

ཁེར་དགློད། རང་ཉིད་གཅིག་པུར་གད་མློ་དགློད་པ། 

ཁེར་འགློ། གཅིག་པུར་རྒྱུ་བ། ཕློ་རྒློད་པློས་དཔུང་གདང་མ་བསྒིགས་པར། ཁེར་འགློ་སློག་དམར་

སྐྱེལ་བའི་རྒྱུ། ར་རྒློད་ཁེར་རྒྱུག །མི་རྒློད་ཁེར་འགློ། 

ཁེར་བརྒྱད། བློད་ཀི་བཙན་པློའི་དུས་སྐབས་སུ་དཔློན་པློ་བརྒྱད་ཀི་སིག་སྦློངས་སུ་བཞེངས་པའི་

གཙུག་ལག་ཁང་བརྒྱད་ལ་ཟེར། དེ་ཡང་གཙུག་ལག་ཁང་བརྒྱད་བཞེངས་པ་ལ་བརེན་ནས་

སིག་པ་ཐམས་ཅད་ཁེར་བས་ན་ཁེར་བརྒྱད་དེ། ༡ གཉེར་སྟག་བཙན་ལློང་གཟིགས་ཀིས་རྒྱ་ལ་

དམག་དྲངས་པའི་སིག་སྦློངས་སུ་གིང་གི་ཁི་རེའི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས། ༢ པ་ཚབ་སྟློང་པ་

དང་སྟློང་འབམས་གཉིས་ཀིས་འབམས་སྟློད་ཀི་འཁར་བཞི་བཅློམ་པའི་སིག་སྦློངས་སུ་མནྡཾ་ར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བའི་གཙུག་ལ་ཁང་བཞེངས། ༣ འབློ་འཁི་སུམ་རེ་སྟག་སྣང་གིས་ཞང་པློ་རྒྱ་ལ་དམག་དྲངས་

པའི་སིག་སྦློངས་སུ་བག་དམར་ཀ་ཆུའི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས། ༤ ཅློག་རློ་སྐྱེས་བཟང་

རྒྱལ་འགློང་གིས་དམེ་བས་པའི་སིག་སྦློངས་སུ་མཁར་སྟློད་གནམ་རུའི་གཙུག་ལག་ཁང་

བཞེངས། ༥ ཁྱུང་པློ་སྤུ་སྟངས་རིང་པློས་ཧློར་གི་དམག་དཔློན་བས་པའི་སིག་སྦློངས་སུ་སྟློད་

ལུང་ལུམ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས། ༦ རྒྱ་རློ་ལློང་གཟིགས་ཀིས་དམག་དཔློན་བས་པའི་

སིག་སྦློང་སུ་སྟློད་ལུང་མློང་ཏའི་ལི་ཁང་བཞེངས། ༧ ལྕེ་ཁི་བཟང་ལྷ་སྦིན་གིས་གིས་དམག་

དཔློན་བས་པའི་སིག་སྦློངས་སུ་རིས་ཀི་ལྷ་ཁང་བཞེངས། ༨ སས་རྒྱ་ཏློ་རེ་སྟག་སྣང་གིས་བན་

ཀ་དཔལ་གི་ཡློན་ཏན་ལ་མ་ཉེས་པའི་བཀློན་ཕབ་པའི་སིག་སྦློངས་སུ་ཁློམ་སྣ་ལྷ་ལུང་སློ་སྲུང་

བཞེངས་པའློ། །

ཁེར་སྤློད་ཁིམས་སློལ། ཕློགས་གཅིག་ཁློ་ནར་ཁེར་རྐྱང་བེད་སྤློད་བེད་པའི་ཁིམས་སློལ་ལ་བརློད། 

ཁེར་མ། གཅིག་པུ། རྐྱེན་མེད་པའི་རྒྱུ་ཁེར་མ་ལ་འབས་བུ་ག་ནས་ཡློང་། མདའ་རྒློད་ཁེར་འཕེན། 

དཔུང་རྒློད་ཁེར་ངློམ། 

ཁེར་མར་ཉེས་དློན་བཟློ་བ། རང་ཉིད་གཅིག་པུས་ཉེས་དློན་གི་གློད་གཞི་བཟློ་བ། 

ཁེར་འཚོང་བ། ཚོང་པ་རྣམས་ཀི་ཡུལ་གཞན་ནས་ཅ་ལག་རྣམས་སྐྱེས་འདྲེན་བེད་ཅིང་ཡུལ་གཞན་

ཞིག་ཏུ་ཕར་བཙོང་ནས་དེའི་བར་གི་ཁེ་ཕན་ལ་མཁན་ལ་ཟེར། 

ཁེར་གཞས། མི་གཅིག་ཁློ་ནས་གཏློང་བའི་གཞས། 

ཁེར་ཡ། གཅིག་པུ། 

ཁེར་རུ་མ། ཆིག་རྐྱང་ངམ་གཅིག་པུ། 

ཁེར་ལབ། གློགས་མེད་ཆིག་ལབ། 

ཁེལ།① ཕློག་པའི་དློན་ཏེ། མདའ་འཕངས་ཏེ་འབེན་ལ་ཁེལ། ཚིག་བཤད་པ་དློན་ཐློག་ལ་ཁེལ་ལ་བུ། 

② ཡིད་ཆེས་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ནི། སེམས་ཁེལ་བ་བློ་ཁེལ་ས་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཁེལ་བ། འཁེལ་བའི་འདས་པ། 

ཁེས་པ། རྡློ་སློགས་ཕློག་པའི་དློན་དུ་སྣང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁེལ་ལི། ཤིང་ར་ལག་ཅན་ཀ་བ་ལ་བཅིངས་ནས་དངློས་པློ་བཀལ་ས་བཟློས་པའི་ཐུར་སར་ལ་ཟེར།

ཁློ། སྐྱེས་བུ་གསུམ་པ་མཚོན་བེད་ཀི་མིང་། ཁློ་ཚོ་ཚང་མ་སེབས་འདུག །ང་དང་ཁློ་གཉིས་གློགས་

པློ་རིང་པ་རེད། 

ཁློ་ཅག །ཁློ་རང་ཚོ། ཁློ་ཅག་དང་ངེད་ཅག་མཉམ་དུ་ལས་དློན་བེད་མློང་། 

ཁློ་ཆུ་གློང་མ། རྨ་ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་ཀི་ཆུ་ལག་ཅིག་མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་དགའ་བདེ་རློང་དུ་ཡློད། 

ཁློ་ཆུ་འགབ་མ། རྨ་ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་ཀི་ཆུ་ལག་ཅིག །མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་མགློ་ལློག་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་དགའ་བདེ་རློང་དུ་ཡློད། 

ཁློ་ཉིད། ཁློ་པ་རང་ཉིད། 

ཁློ་ཐག །གློགས་ཚིག །གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ནི། ཡིན་མིན་ཁློ་ཐག་བཅད། ཡིན་མིན་

ཁློ་ཐག་བཅད། ཁློ་ཐག་གཅློད་དགློས། ཁློ་ཐག་ཆློད་ཅིག་ལ་བུ། 

ཁློ་ཐག་ཆློད་པ། རེ་ཐག་ཆློད་པའམ། རེ་བ་ཟད་པ། གཏློར་མ་ཆུར་གཡུགས་ན་བ་ཁི་ཁློ་ཐག་ཆློད་ཡློང་།

ཁློ་ཐློ། ① ཁློ་བ་ལས་བཟློས་པའི་མེ་མདའི་རས་བླུག་སྣློད། ② ཤིང་ཐུང་ཚེར་མ་ཅན་ཞིག

ཁློ་ན། འབའ་ཞིག །འཇིག་རེན་ཁམས་ན་སྐྱློན་ཁློ་ན་དང་། ཡློན་ཏན་ཁློ་ན་ཡློད་མཁན་གི་མི་མེད། ཁ་

བཤད་ཁློ་ནས་ལས་དློན་མི་འགྲུབ། སྙིང་པློ་མེད་པའི་ཚིག་སྐམ་ལབ་སྐྱློར་ཁློ་ན་བཤད་པ། མི་

ཚེ་དློན་མེད་ཁློ་ནར་ཟད་པ། 

ཁློ་ན་ཉིད། འབའ་ཞིག་གམ་གཅིག་པུ་རང་ཉིད། 

ཁློ་ནག་དགློན། མིང་གཞན་ལ་ཁློ་ནག་མཚམས་ཁང་ཨློ་རྒྱན་ངེས་དློན་གིང་དང་། མཐུ་སྟློབས་

མཚམས་ཁང་བཅས་ཟེར། ཐློག་མར་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་སྟློད་ཙམ་དུ་ཁློ་ནག་གྲུབ་ཆེན་

གིས་སྦྲ་དགློན་ཞིག་བཏབ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༩༡༡ལློར་ཁློ་ནག་གྲུབ་

ཆེན་གི་ཡང་སིད་དང་ཁློང་གི་སྐུ་ཚ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མཐུ་སྟློབས་རྡློ་རེས་འདུ་ཁང་གསར་

བཞེངས་ཀིས་ཁང་དགློན་དངློས་སུ་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གད་པ་སུམ་མདློ་རློང་[ཐུན་ཏེ་རློང] ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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ཁློ་པ། མི་དེ། ཁློ་པ་ཚོས་གང་བཤད་ཚང་མ་བདེན་པར་མ་འཛིན། 

ཁློ་སྤློད། [ཞང་སྐད]ལྷུན་གྲུབ། 

ཁློ་བློ། སྐྱེས་པ་བདག་གམ་རང་ཉིད། ཁློ་བློ་དུས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བདེ་པློ་ཡིན། དེ་ནི་ཁློ་བློའི་བློ་དང་

ཡློངས་སུ་མཐུན། ལས་དློན་འདིའི་སྐློར་ཁློ་བློ་ཅག་གིས་གཡས་གཞློགས་གཡློན་འདེགས་བས་

ནས་བསྒྲུབ་དགློས། 

ཁློ་མློ། སྐྱེ་དམན་བདག་གམ་རང་ཉིད། 

ཁློ་ཚ་རི་ཁློད། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༩༢༦ལློར་རིན་ཆེན་མགློན་པློས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་རི་བློ་ཆེ་རློང་ཁློངས་སུ་

ཡློད། 

ཁློ་ཚག །[ཡུལ]ཟས་རླངས་འཚོད་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག

ཁློ་ཚེ་མཁར་ནང་དགློན་པ། ཁློ་ཚེ་ཚང་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་

ཤར་བ་ཡན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁློ་ར། མཐའ་སྐློར་གི་ར་བ། 

ཁློ་ར་ཁློར་ཡུག །① མཐའ་བསྐློར་བའི་མུ་ཁྱུད་དམ་ལྕགས་རི། ② མཐའི་རྒྱ་ཁློན་འཁློར་མློ། 

ཁློ་རང་། མི་དེ་རང་། 

ཁློ་རེ། སྐྱེས་པ་ལ་འབློད་པའི་སྒ། ཁློ་རེ་ཉློན་དང་འཕིན་འདི་སྐྱློལ་ཅིག །ཁློ་རེ་ཁློད་དལ་བར་མ་འདུག་

ལས་ཀ་གིས། 

ཁློ་ལག །① ལུས་པློའམ་ལུས་པློའི་ཡན་ལག །② [རིང]ཆུ་ཞེང་ངམ་རྒྱ་ཁློན། 

ཁློ་ལག་རློགས། ལང་ཚོ་དར་བ་དང་། ཡློན་ཏན་ཡློངས་སུ་རློགས་པ། 

ཁློ་ལག་རློགས་པ། འཕེལ་སྟློབས་ཡློངས་སུ་རློགས་པ། ལུས་ཀི་ཁློ་ལག་རློགས་པའི་དར་མ་ཞིག

ཁློ་ལག་ཡངས་པ། ① རྒྱ་ཁློན་ཆེ་བ། ② ལུས་ཀི་སྟློབས་ཤུགས་ཆེ། 

ཁློ་ཤེད། ཁློ་ན་རེའམ། ཁློས་འདི་སྐད་ཟེར་བ་བ། 

ཁློ་ཧློ་ནེན་ས་ཁ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་
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སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་kohonen map ཟེར། 

ཁློག །① མི་ཕྱུགས་ཀི་ལུས་ཀི་མིང་སྟེ། ལུས་ཁློག །ཤ་ཁློག་ཅེས་པ་ལ་བུ། ② ཕི་ཤུན་ས་མློའི་མིང་

སྟེ། སྟར་ཁློག་སྐམ་པློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། ③ མི་ཕྱུགས་ཀི་ལློ་བའི་ནང་ཕློགས་ཀི་མིང་སྟེ། ཁློག་ན་

དློན་ལྔ་སྣློད་དྲུག་ཡློད་ལ་བུ། 

ཁློག་ཁློག་པློ། མཁེགས་པློ། 

ཁློག་གད་ཤློར་བ། ཞེ་གཏིང་ནས་དགའ་བའི་དློན། 

ཁློག་རྒས། གཟུགས་ཁློག་རྒས་པ། 

ཁློག་རྒྱློང་། ལློག་ཏུ་གློས་ངན་སྟློན་པ། ངན་སློབ་དང་དློན་གཅིག

ཁློག་བརྒྱངས་ཟིང་སློང་། བསམ་ངན་གིས་གཞན་སེམས་སྐྲུག་ནས་ཟིང་འཁྲུག་སློང་བ། 

ཁློག་གཅིག །① གཡག་ལུག་སློགས་ཀི་ཤ་ཕི་སྒློམ་ཆ་ཚང་གཅིག །ལུག་ཤ་ཁློག་གཅིག །② ནང་

དློན་གཅིག་པའི་དཔེ། སྐད་ཆ་ཤློད་སྟངས་མི་འདྲ་ཡང་། ནང་དློན་ཁློག་གཅིག་རེད། 

ཁློག་གཅློང་། མ་ཞུ་བའི་རྒྱུ་བས་པའི་ཁློང་ནད་རིང་པ་སྟེ། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་གཅློང་སེ་བཞི་དང་

གཅློང་སེ་དྲུག །གཅློང་སེ་བཅུ་དྲུག་བཅས་མཆིས། 

ཁློག་ཆུང་། ཁློག་པ་ཆུང་ངུའི་བསྡུས་ཚིག

ཁློག་ཆུད། ཤེས་རློགས། 

ཁློག་ལིར། ར་སློགས་ལས་བཟློས་པའི་ཇ་སྣློད་ཆང་སྣློད། 

ཁློག་སྟློང་། ནང་སྟློང་པ། གཟི་བརིད་ཁློག་སྟློང་། 

ཁློག་སྟློད། ལུས་ཀི་སྟློད། 

ཁློག་སློམ་པ། ཁ་འགིལ་བའམ། ཁ་མཐུན་པ། 

ཁློག་ནད། ཁློང་ནང་གི་ནད། 

ཁློག་མནའ། སྙིང་ཐག་པའི་མནའ་འམ། དམ་བཅའ། 

ཁློག་པ། ① ལློ་བའམ། ནང་དང་སྦུག །ཁློག་པ་ཆེན་པློ། ཁློག་པ་དྲང་པློ། ཟས་ངན་གཅིག་གིས་ཁློག་

པའི་སྟློད་སྨད་དཀྲུག །② སེམས། ཁ་འློ་མ་ཁློག་ཚེར་མ། ཕློ་ཁློ་གའི་ཁློག་པར་མདའ་མདུང་
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ཤློང་། ཁློག་པར་དྲན་ཚད་ཁ་ནས་ཤློད་པ། གནས་ཚུལ་ཁློག་པར་ཚུད་པ་བ་དགློས་ལ་བུ། 

ཁློག་པ་འགིམ། ཁློག་པ་འཁྲུ་བ་སྟེ་བཤལ་བ། སྦློང་སྨན་བཏུང་བས་ཁློག་པ་འགིམ་གིན་འདུག

ཁློག་པ་རྒྱློང་། ① དཀྲུག་འདློད་ཀིས་གཞན་ལ་ངན་སློབ་པ། ② ནང་ནས་རྒྱློང་བ། 

ཁློག་པ་ཅན། ① མི་སེམས་རྒྱུད་དང་རིང་བ། ② [མངློན]རུས་སལ། 

ཁློག་པ་ཆུང་ངུ་། ① ཁློག་པ་ཆེན་པློའི་ལློག་ཕློགས་ཏེ་གློད་ཁློག་ཆུང་ཆུང་། ② བཟློད་བསན་ཆུང་བ།

ཁློག་པློ་ཡར་ངློ་དགློན། ཡར་ངློའི་དགློན་གསང་སགས་རབ་བརན་གིང་ཞེས་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་

གཅིག་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༦༢༧ལློར་ཨློ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་འཕིན་ལས་ནས་ཕག་བཏབ་མཛད། 

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

ཁློག་སྤུན། རུམ་སློགས་ཀི་སྤུན། 

ཁློག་དཔུང་། [ཨ་མདློ]གཞན་ལས་རྒྱལ་འདློད་ཀི་འགན་སེམས་སྙིང་ལ་བཅིངས་པ། ལ་རྒྱར་ཡང་

གློ །དཔེར་ན། མི་ཁློག་དཔུང་ཅན་ལ་བུ། 

ཁློག་ཕུབས། མང་པློའི་ནང་ནས་གཅིག་གཙོ་བློར་བཟུང་ཞིང་གཞན་ལ་ཡང་བརེན་པའི་དློན། དཔེར་

ན། སུམ་རགས་ར་བས་ཁློག་ཕུབས་ཤིང་འགེལ་པ་ལ་ཟུར་ལ་བེད་ཅིང་བསབ་ན་གསལ་པློར་

ཤེས་ཐུབ། རྣ་རྒྱན་དེ་གསེར་གིས་ཁློག་ཕུབས་ཤིང་དངུལ་ཡང་ཅུང་ཟད་བསེས་ནས་མགར་

ཡློད་པ་རེད། སྨན་གི་ཝང་དགུ་པ་ནི་གི་ཝང་གི་ཁློག་ཕུབས་ནས་བསྡུར་སྦློར་བ་དགློས་པ་རེད། 

ཁློག་ཕྲུག །ཁློག་མ་ཆུང་ཆུང་། 

ཁློག་སྦུབས། ཁློག་པའི་ནང་གི་སྟློང་ཆ། 

ཁློག་དབུབ། མིང་རྐྱང་། སྤི་ཆིངས་དང་། སྒློམགཞིའི་དློན། དཔེར་ན། ར་རྒྱུད་ནི་བློད་སྨན་གི་ཁློག་

དབུབ་ལ་བུ་ཞིག་ཡིན་ལ་བུ། 

ཁློག་དབུབ་ཁྱུང་ཆེན་ལིང་པ།གཡུ་ཐློག་ཡློན་ཏན་མགློན་པློས་མཛད་པའི་ཆ་ལག་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་

གས་ཤིག་ཡིན། 

ཁློག་དབུབ་སྟློང་ཐུན་གི་ཆིངས། ཆིངས་ལྔའི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། དཔེ་ཆའི་གཞུང་དློན་ཁློག་སྒིག་གི་

ས་བཅད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁློག་འབུབས། ལས་ཚིག །① གུར་སློགས་འབུབས་པ། ཉི་གདུབས་རིབས་མས་ཁློག་འབུབས་པ། 

② ཁློག་སྒིག་སྟེ་གློ་རིམ་སྒིག་པ། དཔེ་ཆའི་གཞུང་དློན་སྤི་ཁློག་འབུབས་པ། ཁང་པའི་ཕི་སྒློམ་

སྤི་ཁློག་འབུབས་པ། 

ཁློག་འབུབས་དྲང་སློང་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཟླློས་གར། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ནང་ཟུར་མཁར་བློ་གློས་

རྒྱལ་པློས་མཛད་པའི་རིག་གནས་སྤི་དང་། ཁད་པར་དུ་གསློ་བ་རིག་པ་རྒྱ་གར་དུ་དར་ཚུལ་

དང་། རིམ་བཞིན་བློད་དུ་དར་ཚུལ། གཡུ་ཐློག་པ་སློགས་གསློ་རིག་གི་བསྟན་འཛིན་རྣམས་

བློན་ཚུལ་སློགས་འཁློད་པའི་སྨན་གི་ཆློས་འབྱུང་ཞིག

ཁློག་འབུབས་འཛུམ་དཀར་བཞད་པའི་ཉི་མ། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ནང་བང་པ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་

བཟང་གིས་མཛད་པའི་འཕགས་ཡུལ་དང་བློད་དུ་གསློ་བ་རིག་པ་དར་ཚུལ་དང་། གསློ་བ་རིག་

པའི་བསྟན་འཛིན་གི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་བློན་ཚུལ་སློགས་འཁློད་པའི་སྨན་གི་ཆློས་འབྱུང་ཞིག

ཁློག་འབུབས་དྲང་སློང་དགེས་པའི་དགའ་སྟློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་མློ་ལུག་གི་ལློར་སེ་

སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་འཕགས་ཡུལ་དང་བློད་དུ་གསློ་བ་རིག་པའི་བསྟན་

འཛིན་གི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་བློན་ཚུལ་སློགས་གསལ་བར་འཁློད་པའི་སྨན་གི་ཆློས་འབྱུང་ཞིག

ཁློག་འབུབས་ལེགས་བཤད་གསེར་གི་སྙེ་མ། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ནང་བར་པློ་པཎ་ཆེན་གིས་

མཛད་པའི་གསློ་བ་རིག་པ་ཇི་ལར་དར་བའི་ཚུལ་བཤད་པའི་སྨན་གི་ཆློས་འབྱུང་ཞིག

ཁློག་འབུབས་ཤེས་བ་རབ་གསལ། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ནང་བང་ཏི་དཔལ་ལན་འཚོ་བེད་ཀིས་

མཛད་པའི་གསློ་བ་རིག་པ་དར་ཚུལ་གི་ཆློས་འབྱུང་ཞིག

ཁློག་མ། ར་མའི་ཁློག་མ། ར་ཁློག །རྡློ་ཁློག

ཁློག་སྨད། ལུས་ཀི་སྨད། 

ཁློག་སྨན། བཏུང་བའམ་བཟའ་བའི་སྨན། ལློ་བའི་ནད་ལ་ཁློག་སྨན་འཐུང་། 

ཁློག་རིས། ① བློ་ཐློག་གི་གངས་རིས། ② བསམ་བློའི་འཆར་གཞི། 

ཁློག་ཚིལ། ཁློག་པའི་ནང་གི་ཚི་ལུ། 

ཁློག་ཚོད། ཉམས་ཚོད། རང་རྒྱུས་རང་གིས་མི་ཤེས་པར་གཞན་གི་ཁློག་ཚོད་ལེན་པ་མཚར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁློག་ཞུགས། ① མིའི་ཁློག་ཏུ་ལྷ་འདྲེ་ཞུགས་ཟེར་བ། ② མི་ཞིག་གི་བློ་མི་གཞན་ཞིག་གིས་བསྐྱློད་

པའམ་བསྒྱུར་བ། 

ཁློག་ཡངས། ① བློ་རྒྱ་ཆེ་བ། བརན་བརླིང་ཁློག་ཡངས། ② རྒྱའམ་ཁད། ལུང་པ་ཁློག་ཡངས། 

ཁློག་རུལ། ① ནང་ངམ་སྙིང་རུལ། ཁློག་རུལ་ཞིང་འབློན་ཐང་མེད་པ། ② བསམ་པ་ངན་པ། 

ཁློག་ལ་ཆུད། བློ་ལ་ཚུད་པ། 

ཁློག་ཤིང་། སློག་ཤིང་། 

ཁློག་སློབ། ཁློག་པ་མཁེགས་པློ་མིན་པ། 

ཁློགས། ① བཀག་གི་སྐུལ་ཚིག །② བཀློག་གི་སྐུལ་ཚིག

ཁློང་། ① འགེངས་པའི་སྐུལ་ཚིག །② སེམས། གད་མློ་ཁློང་ནས་རྒློད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡློད་འགློ། 

ཁ་ཙམ་མ་ཡིན་ཁློང་ནས་ཕྱུང་བའི་སྙིང་གཏམ་ཡིན་པས་སེམས་ལ་ཞློག །ཨ་ཙི་འཇིགས་སྐུལ་

ཡིན་ནམ། ཁློང་ནས་སང་བ་ཡིན་པ་མི་ཤེས། ③ ཁློག་པ་དང་ནང་། ཁློང་ནང་ཟུག་རྔུ་སྨན་གིས་

འབིན་པ། ④ ཁློའི་ཞེ་ས། 

ཁློང་ཀེག །འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། གནམ་ལློའི་སྨེ་བ་དང་བབས་སྨེ་གཉིས་གཅིག་པར་ཆགས་

ན་ཁློང་ཀེག་ཟེར། 

ཁློང་ཁག །ཁློག་པའི་ནང་གི་ཁག །ཁ་ནས་ཁློང་ཁག་བསྐྱུགས་པ། 

ཁློང་ཁག་ཕིར་ལ་འཕུལ་བའི་མན་ངག །ཁློང་པའི་ནང་གི་ནད་ཁག་དེ་ཉིད་ཕིར་འཕུལ་བར་བེད་པའི་

མན་ངག་གི་སྨན་ནི། སྐྱེམས་པ་ཚེ་དབང་གིས་མཛད་པའི་ཕི་མ་རྒྱུད་ཀི་ལག་ལེན་གསལ་བེད་

ལས། ཁློང་ཁག་ཕིར་ལ་འཕུལ་བའི་མན་ངག་སྨན་ནི། མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་གབ་ཚད་གསློ་བའི་

ལེའུར། ཐང་སྦློར་འབས་བུ་གསུམ་དང་བ་ལེ་ཀ །ཨུཏྤ་ལ་སེ་ཏེས་ཏིག་ཏ་བློང་ང་དཀར། ག་དུར་

བ་ཤ་ཀ་ཡི་གདུས་གང་བཏང་། ཚ་བ་ཁློང་གསློད་ཕིར་འཕུལ་ཁག་ངན་འབེད། ཅེས་པ་དེའློ། །

ཁློང་ཁློ། ཞེ་སང་སྟེ། དག་ལ་སློགས་པ་སེམས་ཅན་ཕ་རློལ་པློ་རྣམས་ལ་བརྡེག་ཅིང་གསད་པ་ལ་

སློགས་པ་གནློད་པ་སྣ་ཚོགས་བ་བར་སེམས་པ། ཁློང་ཁློ་ཟ་བ། ཁློང་ཁློ་ཚ་པློ། ཁློང་ཁློ་ཞི་བ། 

ཁློང་ཁློ་སློང་བ། ཁློང་ཁློ་སློང་མཁན་མེད་ན་བཟློད་པ་སུ་ལ་སློམ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁློང་ཁློ་བ། ཞེ་སང་བ། 

ཁློང་ཁློ་སློང་། གཞན་ལ་ཁློ་བ་སྐྱེ་བའི་ལས་བ་བ། 

ཁློང་ཁློའི་ཕ་རྒྱས། སེམས་ཅན་དང་། སྡུག་བསལ། སྡུག་བསལ་གི་གཞི་བཅས་ལ་ཀུན་ནས་མནར་

བའི་སེམས་ཀི་བག་ལ་ཉལ་བ། 

ཁློང་ཁློའི་ཡུལ། དག་སློགས་སེམས་ཅན་དང་། སྡུག་བསལ་དང་། སྡུག་བསང་གང་ལས་འབྱུང་བའི་

གནས་རྣམས་སློ། །

ཁློང་འཁིད། [རིང]ནང་ནས་བཏློན་པ། 

ཁློང་འཁིལ་བ། གློད་པ་འདྲིལ་བ། 

ཁློང་འཁྲུགས་པ། ①  སེམས་མ་ཞི་བར་གྱུར་པ། ཁློད་རང་ཅིའི་ཕིར་ཁློང་འཁྲུགས་པ་ཡིན། ② ཁློས་པ།

ཁློང་གང་བ། བང་གསུས་སློས་ཤིང་རློང་སྙམ་ཡློད་པ། 

ཁློང་གློད། སེམས་ལྷློད་པློར་བཞག་པ། 

ཁློང་སྒིལ། [རིང]ལྕགས་སྒློག

ཁློང་ངན་ལག་ཡང་། སེམས་ངན་ལག་རྡེག །ཁློང་ངན་ལག་ཡང་བས་ནས་འཐུས་ཚང་ཤློར་བ། 

ཁློང་དགློད། སེམས་ཀི་གཏིང་ནས་ཤློར་བའི་གད་མློ། 

ཁློང་གཅློང་། [རིང] ① སེམས་ཁལ་ཡློད་པ། ② ཁློག་ནད་ཡློད་པ། 

ཁློང་ཆུད། ① ཁློང་དུ་ཆུད་པ་སྟེ་ལེགས་པར་རློགས་པ། གང་ཞིག་ཁློང་དུ་ཆུད་པ་ལག་ཏུ་ལློངས། 

 ② [མངློན]སྡུག་བསལ། 

ཁློང་སྙིང་། ① ཁློག་པའི་སྙིང་། ② ཤིང་གི་ཁློང་སྙིང་། 

ཁློང་སྙློམ། [རིང]སྒིད་ལུག་ལེ་ལློ། 

ཁློང་རྟུལ་བ། གསུས་པ་རྟུལ་ཞིང་ན་བ། 

ཁློང་སྟློང་། [མངློན]བུ་ག

ཁློང་དུ་ཆུད་པའི་ལེའུ་གསུམ། སྟློན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་བསྟན་པའི་གནས་ཚད་ལློ་ལྔ་བརྒྱ་

ཕག་བཅུའི་དང་པློ་ནས་གསུམ་པའི་བར་རིམ་བཞིན་དག་བཅློམ་པའི་ལེའུ་དང་། ཕིར་མི་འློང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བའི་ལེའུ། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ། 

ཁློང་ནང་། ཁློག་པའི་ནང་། 

ཁློང་ནང་ལློ་པ། འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། ལློ་རགས་དེའི་དབང་ཐང་དེ་སློག་གི་མར་གྱུར་ན་ཁློང་

ནང་ལློ་པ་ཟེར། ཁློང་ནློངས་ཞེས་པའི་འབི་ཚུལ་ཀང་སྣང་། 

ཁློང་ནད། ཁློག་ནད། 

ཁློང་གནག །ཞེ་ནག་པློའམ་སེམས་ངན་པློ། 

ཁློང་པའི་དྲློད། ཁློག་ནང་གི་མེ་དྲློད། 

ཁློང་འབིན། ཁློག་གམ། ནང་ནས་ཕི་འདློན། 

ཁློང་འབས། ཁློང་པའི་ནང་གི་དློན་སྣློད་ལ་འབྱུང་བའི་འབས་ནད་ཕིར་མི་མངློན་པ་ཞིག

ཁློང་མ། ཁིམ་མམ་ནང་མ། 

ཁློང་རི། ཁློང་དུ་བཏང་བའི་སྨན། 

ཁློང་ཚ་ལ་སྙློམ། ཁློག་པ་ཚ་པློ་དང་ལུས་ལྕི་སྙམ་པ། 

ཁློང་ཚར། ལུག་ཨ་མའི་ཁློག་པའི་ནང་དུ་ཡློད་སྐབས་ཀི་ལུག་ཕྲུག་གི་པགས་པ། 

ཁློང་ཚོ། ཁློ་ཚོ་ཞེས་པའི་ཞེ་ཚིག

ཁློང་འཛིན། ཁློན་འཛིན། 

ཁློང་འཛུམ། ① སེམས་ཀི་གཏིང་ནས་ཤློར་བའི་གད་མློ། མ་རབས་ཀི་སྤློད་པ་ལ་ཁེལ་ནས་ཁློང་

འཛུམ་ཤློར་བྱུང་། ② གེ་བ་བསང་ཚུལ། གེ་འགགས་བསང་ཕིར་ཁློང་འཛུམ་ལན་གསུམ་བས། 

ཁློང་ཡངས། ① སེམས་གུ་ཡངས་པ། ཁློང་ཡངས་དཀེལ་ཆེ། ཁློང་ཡངས་པའི་མི་དེ་སྣང་བ་སྐྱིད། 

② རྒྱ་ཆེ་བ། ས་ཆ་ཁ་ཡངས་ཁློང་ཡངས་རེད། 

ཁློང་ཡུལ། ཕན་བཏགས་དྲིན་ངློམས། 

ཁློང་རལ། ཁློང་རུལ་དང་གཅིག །

ཁློང་རུལ། ① སྙིང་རུལ་ཏེ་བསམ་ཤེས་མེད་པ། ② ནང་རུལ། 

ཁློང་ལག །ཁློག་པའི་ནང་དུ་ལག་པ་འཇུག་པ། ལུང་པ་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཕྱུགས་ལུག་སློགས་ལ་ཁློང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ལག་བཏང་ནས་གསློད་སློལ་ཡློད། 

ཁློང་ཤིང་། སློག་ཤིང་ངམ། གཙོ་བློའི་དློན་སྙིང་། ཁིམས་ཀི་ཁློང་ཤིང་ཡློ་འཁློག་མི་བཟློ་བ། 

ཁློང་ཤློར། ① ཁློག་པའི་ནང་དུ་སློང་བ་སྟེ་བིས་པས་རྡེའི་སློགས་མིད་ནློར་བྱུང་ལ་བུ། ② ཕྱུགས་

ལ་བ་བཅློས་བེད་སྐབས་འབས་བུ་ཁློང་དུ་ཤློར་ཏེ་ལུས་པ། 

ཁློང་སེང་། ཁློང་གསེང་དང་གཅིག །

ཁང་སློབ། ཁློག་པ་མཁེགས་པློ་མིན་པའམ་སློབ་སློབ། 

ཁློང་སན། བཟློད་སན། 

ཁློང་སིན། ཕློ་བ་དང་། ལློང་ག །རྒྱུ་མ། གཞང་། མཚན་མ་བཅས་སུ་གནས་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་སིན་བུ།

ཁློང་གསེང་། བར་གསེང་སྟློང་ཆ། 

ཁློང་གསེབ། བར་སྲུབ། ཤིང་གི་ཁློབ་གསེབ་ཏུ་སས་པ། བག་གི་ཁློང་གསེབ། རིག་པའི་ཁློང་གསེབ། 

ཁློངས། རིགས་དང་ཕློགས། མངའ་ཁློངས། སྤི་པའི་ཁློངས། སེར་གི་ཁློངས། ཁློངས་སུ་ཚུད་པ། རི་

དྭགས་དང་འབུ་སིན་ཚང་མ་དུད་འགློའི་ཁློངས་ཡིན། ཕྱུགས་ལས་ཀང་ཞིང་ལས་ཀི་ཁློངས་སུ་

གཏློགས་པ། 

ཁློངས་གཏློགས། ཕློགས་གཏློགས། 

ཁློངས་མི། ཁློངས་སུ་གཏློགས་པའི་མི། 

ཁློངས་མི་ལེན་མཁན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་member recipient ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་domain name ཟེར། 

ཁློངས་མིང་ཞབས་ཞུ་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་name server ཟེར། 

ཁློངས་མིའི་ཟིན་ཐློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་member record ཟེར། 
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ཁློངས་སུ་བཅུག །དེའི་གས་སམ་ནང་ཏུ་བཅུག་པའི་དློན་ཡིན། 

ཁློངས་སུབས། [རིང]ཁ་སྣློན། 

ཁློད།① གུ་ཡངས་པློ་དང་ཆ་སྙློམ་པའི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན། ཐང་མ་རྣམས་ཁློད་སྙློམ་པློར་གཏིང་ན་

མགློགས་པློར་སྐམ་པློ་ཡློང་གི་རེད། ང་ཚོ་གློང་པའི་མི་རྣམས་རྒྱུ་ནློར་ཁློད་སྙློམ་པློ་རེད། དབུལ་

ཕྱུག་གི་ཁད་པ་ཆེན་པློ་མེད། ལ་བུ། ② ལས་ཚིག །འགློད་པའི་སྐུལ་ཚིག །③ གནའ་བློའི་

ཁིམས་ཀི་མིང་སྟེ། སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་སུ་ཁིམས་ཡིག་དློན་ཚན་སློ་དྲུག་གཏན་

འབེབས་བས་པ་ལ། ཁློད་སློ་དྲུག་བཅས་ཟེར་བ་ལ་བུ། 

ཁློད་སྙློམས་པ། མཐློ་དམའ་ཆ་མཉམ་པ། ས་གཞི་ཁློད་སྙློམས་པ་ལ་ཁང་པ་མང་པློ་བརྒྱབ་ཡློད། 

ཁློད་ལེབ། ལུ་གུ་སྤུ་རྣམས་རིམ་བཞིན་གཤིབ་སྟེ་སྒིལ་ནས་བས་པ་ལ་ཁློད་ལེབ་ཟེར། 

ཁློད་དཔློན། བློད་བཙན་པློའི་སྐབས་ཀི་ཁིམས་བཅའ་མཁན་གི་དཔློན་རིགས་ཤིག

ཁློད་ཙེ། [ཞང་སྐད]གློད་པ། 

ཁློད་རལ། [ཞང་སྐད]སྟློབས་ལ་གློ

ཁློད་ར། ཆུ་འཁློར་ནང་རམ་པ་འབབ་ཡུལ་གི་སྐྱློར་ར། 

ཁློད་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག །ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་སུ་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ཁིམས་

ཡིག་དློན་ཚན་སློ་དྲུག་སྟེ། བཀའ་ཡི་ཁིམས་ཡིག་ཆེན་པློ་དྲུག །བཀའ་གློས་ཆེན་པློ་དྲུག །ཡིག་

ཚང་དྲུག །བཀའ་ཡི་ཕག་རྒྱ་དྲུག །རྐྱེན་དྲུག །དཔའ་མཚན་དྲུག་བཅས་ཡིན་པར་ཆློས་

འབྱུངམཁས་པའི་དགའ་སྟློན་ནང་གསལ། འདི་དག་སློ་སློའི་ནང་དློན་གང་ཡིན་མིང་སློ་སློའི་

འགེལ་བཤད་སྐབས་སུ་གཟིགས་ཤིག

ཁློན། ① སར་ཁ་བརྒྱད་ཀི་བེ་བག་ཅིག །② འཁློན་དང་གཅིག །

ཁློན་པ། འཁློན་པ་དང་གཅིག 

ཁློན་ལན་བསློགས་པ། དགར་བཟུང་བའི་ཡ་ལན་སྤློད་པ། 

ཁློན་ས། སར་ཁ་ཁློན་དེ་འབྱུང་ཁམས་ས་ཡིན་པས་ན་ཁློན་ས་ཟེར། 

ཁློབ། འགེབས་པའི་སྐུལ་ཚིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁློབ་ཁློབ། ཤིང་བཀློག་པ་དང་།རྣ་ལྤགས་འདྲིལ་བའི་སྒ། 

ཁློབ་ཤ་ཚ་བློ། [ཡུལ]ལས་ཀ་འཕལ་ལ་བེད་མི་ཐུབ་མཁན། 

ཁློབ་ཏློ། བདེ་ལྕག་འཁྱུག་པློ་མེད་པ། 

ཁློབས། བཀབ་ཀི་སྐུལ་ཚིག

ཁློམ། དུས་ཚོད་ཀི་སྟློང་ཆ་མཚོན་བེད། དེ་རིང་ཁློད་ཁློམ་ན་ང་སེབས་ཡློང་ལེ་ཡིན། ཁློད་ནམ་ཁློམ་

ན་ང་ལ་ཁ་པར་གཏློང་རློགས། སང་ཉིན་ངས་དཔེ་ཆ་བལ་དགློས་ཕི་ལ་འགློ་མི་ཁློམ། ངེད་

གཉིས་ཁློམ་དུས་གཅིག་གིང་ཁའི་ནང་འཁམ་འགློ་ཨ། ལ་བུ་རྣམས་སློ།

ཁློམ་དུས། ① ལློང་ཁམ་ཡློད་པའི་དུས་ཏེ་དལ་བའི་དུས་སྐབས། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་

དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་when idle ཟེར། 

ཁློམ་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ]ལྕློགས་པའམ་དལ་བ། དེ་རིང ཁློམ་གི་མི་འདུག །སློད་མི་ཁློམ། ② དལ་

བ། འགློ་ཁློམ་ཡློད་པ། 

ཁློམ་འབློག །ཀློ་བས་བཟློས་པའི་ཅ་ལག་འཇུག་སྣློད། 

ཁློམ་ལློང་། དུས་ཚོད་སྟློན་པའི་མིང་། ལློང་སྐབས་དང་དློན་གཅིག །སང་ཉིན་ཁློམ་ལློང་ཡློད་ན་ཁེད་

རང་ངའི་རར་ཕེབས་རློགས། སང་ཉིན་ཁློམ་ལློང་མེད། གནངས་ཉིན་ཡློང་གི་ཡིན་ལ་བུ། 

ཁློར་པ་སགས་ཁང་། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་

ལ་མཚོ་ཤར་བ་ཡན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁློར་ཕ། [རིང]ཁིམ་མི། 

ཁློར་མློ། ① བར་མཚམས་མེད་པའམ། རྒྱུན་མི་འཆད་པ། མི་རབས་མང་པློའི་བར་དུ་སྡུག་བསལ་

ཁློར་མློར་མློང་བ། གློང་ཁེར་གི་མཐའ་འཁློར་དུ་ལྕགས་རི་ཁློར་མློར་བསྐློར་བ། ② ཁློར་མློ་

ཡུག་གི་བསྡུས་ཚིག

ཁློར་མློ་ཡུག །① མཐའ་སྐློར། ཕི་རློལ་ནས་ལྕགས་རི་ཁློར་མློ་ཡུག་ཏུ་བསྐློར་བ། ② རྒྱུན་བར་མ་

ཆད་པ། ཉིན་མཚན་ཁློར་མློ་ཡུག་ཏུ་ལས་གྲྭ་བཙུགས་པ། ལློ་ཁློར་མློ་ཡུག་ཏུ་ལས་ཀ་བས། 

ཁློར་མློར་ཐབ་པ། རྒྱུན་མི་ཆད་འཐབ་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁློར་ཟུག །[རིང]ཉེ་སྐློར་དང་། མཐའ་སྐློར། 

ཁློར་ཡུག །ཁློར་མློ་ཡུག་གི་བསྡུས་ཚིག །དབིན་སྐད་དུ་environment ཟེར། 

ཁློར་ཡུག་གི་ཁ་དློག །ཆ་རྐྱེན་གི་ཁ་དློག་ཀང་ཟེར། དེ་ནི་འློད་འཕློ་བའི་འློག་དངློས་པློར་ཁློར་ཡུག་

གི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་པའི་ཁ་དློག་དེ་ཡིན། 

ཁློར་ཡུག་གི་གིང་དྲུག །དུས་འཁློར་ལུགས། རི་རབ་ལྷུན་པློའི་ཕི་རློལ་རྭ་ལྔའི་འློག་ཏུ་ཆུད་པ་ནང་

ནས་ཕི་རིམ་བཞིན་དུ་ཟླ་བའི་གིང་དང་། དཀར་པློའི་གིང་། རབ་མཆློག་གི་གིང་། མིའམ་ཅིའི་

གིང་། ཁྲུང་ཁྲུང་གི་གིང་དང་དྲུག་གློ

ཁློར་ཡུག་གི་ལྕགས་རི། མངློན་པ་མཛོད་ཀི་ལུགས་ཏེ། ལྷུན་པློའི་ཕི་རློལ་དུ་གསེར་གི་རི་བདུན་

དང་། རློལ་པའི་མཚོ་བདུན་གི་ཕི་རློལ་དུ། གིང་བཞི་གིང་ཕན་བརྒྱད་དང་། དེའི་ཕི་རློལ་ཏུ་

ལྕགས་རི་ཡློད་པ་སྟེ། དེ་ཡང་གིང་བཞི་དེ་རྣམས་ཀི་མཐའ་བསྐློར་ཁློར་ཡུག་ཏུ་བསྐློར་བའི་རི་

བློ་ཕིའི་ལྕགས་རི་ཞེས་བ་ནི་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པ་རྡློ་སློལ་གི་རང་བཞིན་ཅན་ཏེ་གསེར་རི་

རྣམས་ཀི་ཕི་ནས་ཁློར་ཡུག་ལ་ཐུག་པ་དེ་དག་གི་བར། གིང་རྣམས་མ་གཏློགས་པ་བ་ཚྭ་ཅན་

གི་ཆུས་གང་བ་ནི་བ་ཚྭ་ཅན་གི་རྒྱ་མཚོ་གགས་པ་ལ། དེ་དང་ར་གདློང་གི་རི་བློ་ཕད་པས་རྡློ་

སློལ་ལས་འབར་བའི་མེས་ཆུ་རྣམས་མཚམས་ལས་མི་འདའ་བར་སྐེམ་པར་བེད་པ་བཤད། 

ཁློར་ཡུག་གི་རི་བདུན། མངློན་པ་མཛོད་དུ་བསྟན་པའི་གསེར་གི་རི་བདུན་དང་དློན་གཅིག

ཁློར་ཡུག་སྒིག་འགློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་environment ཟེར། 

ཁློར་ཡུག་ངན་པ། འཁློར་ཡུག་གཙང་སྦྲ་མེད་པ་དང་། འབག་བཙོག་མང་བའི་གནས། མི་གཙང་པ་

ངན་པ་ཅན་མང་པློ་འདུས་པའི་གནས། 

ཁློར་ཡུག་རི། མངློན་པ་ལས་གསལ་བ་ལར། གིང་བཞིའི་ཕི་རློལ་ན་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་རི་སྟེ། 

དེའི་ཕིའི་མཐའ་སྐློར་དུ་དཔག་ཚད་ས་ཡ་ཕག་གསུམ་དང་དྲུག་འབུམ་ཉིས་སྟློང་དྲུག་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་

ར་ལྔ་ཡློད་ཟེར། 

ཁློར་ཡུག་བཅའ་ཁིམས། རང་བྱུང་ཁམས་ཇེ་མེད་ཇེ་ཞན་དུ་འགློ་བར་བཀག་འགློག་དང་ཁློར་ཡུག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ལེགས་བཅློས་བས་ནས་མིའི་རིགས་ཀི་འཚོ་གནས་དང་འཆློས་པར་བེད་པའི་སྐློར་གི་བཅའ་

ཁིམས་ཤིག

ཁློར་ས། ལྷའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་བར་ཁམས་སམ། སྐློར་ལམ་ལ་བུ། ཁློར་ས་ནང་མ། ཁློར་ས་ཕི་

མ། ཁློར་ས་བར་མ། 

ཁློར་སས། [ཞང་སྐད]འཁློར་བ། 

ཁློལ། ① བཀློལ་བ་དང་འགེལ་བ་དང་འཁློལ་བའི་སྐུལ་ཚིག །② ཟུར་དང་ལློགས། གཞུང་ཆེན་

པློའི་ནང་ནས་ལེའུ་གཅིག་ཁློལ་དུ་འདློན་པ། གཅེས་ནློར་རྣམས་མཛོད་ཁང་ནས་ཁློལ་དུ་ཕྱུང་

སྟེ་བཞག་པ། གསུང་འབུམ་གི་ནང་ནས་ཁློལ་བཀར་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན། 

ཁློལ་རྐྱལ། སྦུད་པའི་རྐྱང་པ། 

ཁློལ་ཁློལ། ཟིང་ཟིང་ངམ། ལློང་ལློང་དུ་གཡློ་བ། 

ཁློལ་རྒྱུད། བན་གཡློག་གི་མི་རྒྱུད། 

ཁློལ་མཆུ། སྦུད་པའི་ལྕགས་སྦུབས། 

ཁློལ་བཏློན་རེ་ཙམ། ཐར་ཐློར་རམ་སྣེ་ཁ་རེ་རེ་ཙམ། 

ཁློལ་པ། སེ་དགེ་དཔློན་རིགས་ཁག་གི་འཁློར་འབངས་རྒྱུན་དུ་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཚོ་ལ་ཁློལ་པ་

ཞེས་ཟེར། དགློན་པའི་ཁློལ་པ། མདུན་སྐློར་གི་ཁློལ་པ་ལ་བུ། 

ཁློལ་པློ། གཡློག་པློ། ཁློལ་པློ་ཚང་མ་བཅིངས་བཀྲློལ་ཐློབ། 

ཁློལ་བ། ཐ་མི་དད་པར་འཇུག་པའི་འཁློལ་བའི་འདས་པ། 

ཁློལ་བུ། ① གཡློག་པློ་ཆུང་བ། ② སྦུད་པ། ③ ཆ་ཤས་དང་། ཡན་ལག་དང་། ཐློར་བུ། 

ཁློལ་བུར་ན་བ། གནས་ངེས་མེད་དུ་ན་ཟུག་ལང་བའི་དློན་ཏེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་

ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། ཁློལ་

བུར་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་སུ། ངེས་ཡང་ར་དང་དེ་ཕློ་ལའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཁློལ་མ། ① མཐློང་ཁུང་ངམ་སྐར་ཁུང་། ② བསྐློལ་ཚར་བའི་ཆུ་སློགས། ཁློ་ཆུ་ཁློལ་མ། ཆུ་ཁློལ་མ། 

འློ་མ་ཁློལ་མ། ③ [ཡུལ]ར་ཁློག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁློལ་མློ། གཡློག་མློ། 

ཁློལ་ཞིང་ན་བ། ན་ཟུག་གི་ཚོར་སྣང་ཞིག་སྟེ། ཤ་རུས་གདིང་ནས་ཁློལ་ཞིང་ན་བ་ཞེས་པ། ཆུ་ཁློལ་

བ་ལར་ན་བའི་ཚོར་སྣང་ཞིག

ཁློལ་རི་དགློན། བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་

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

ཁློས། ① ཐ་དད་པར་འཇུག་པའི་བཀས་པའི་སྐུལ་ཚིག །དཔེར་ན། ཤིང་ཁློས་ཤིག་ལ་བུ། ② མིང་

གཞི་དང་བེད་སྒ་བསྡུས་ཚིག །ཁློ་ཡིས་དང་ཁློང་གིས་ཀི་བསྡུས་ཚིག །ཁློས་གཙང་སྦྲ་བེད་

སིས་འགི། ཁློས་ཡི་གེ་བི་སིས་འགི། སང་ཉིན་སློབ་གྲྭ་གུང་གསེང་རེད་ཁློས་ཟེར་དུ། ལ་བུ། 

ཁློས་ཁམ་སྒྲུབ་ཁང་། མ་གཅིག་ལམ་སྒློན་གི་སྒྲུབ་ཁང་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་སྣ་

མཁར་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁློས་པ། [རིང]འདུན་པ། 

ཁ་གེ་ཁློ་གེ དྲང་པློ་མེད་པའམ་ཀློག་ཀློག །རི་མློ་ཁ་གེ་ཁློ་གེ ཤིང་ཁག་ཁློག་གིས་ཁ་གདུང་བཟློ་མི་

ཉན། ཚིག་ཁ་གེ་ཁློ་གེ་ལ་ཡིད་བརན་མེད། 

ཁ་དགེ་དགློན། མདློ་སྨད་ཁུལ་ཀླུ་ཆུའི་བང་རྒྱུད་ཀི་དགློན་པ་གགས་ཅན་ཞིག་སྟེ། ཁ་དགེ་ལེགས་

བཤད་གིང་ཟེར། ཐློག་མར་ཁ་དགེ་དཀའ་བཅུ་དློན་ཡློད་རྒྱ་མཚོས་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མེ་ཕག་

སྤི་ལློ་༡༥༨༧ ལློར་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་ཅློ་ནེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁ་དགེ་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ། མདློ་སྨད་ཅློ་ནེའི་ཁུལ་དུ་ཡབ་ཀླུ་འབུམ་ཡག་དང་ཡུམ་ལྷ་མློ་མཚོ་གཉིས་

ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༦༦༤ ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་དློན་

བདུན་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༧༤༠ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཁ་མ། [ཡུལ]མེ་ཤིང་ངམ་བུད་ཤིང་། 

ཁ་རེ་ཁློ་རེ། ལུས་གློམ་ཚུགས་མི་ཐུབ་པའི་རྣམ་འགྱུར། ནད་པ་ཅུང་དྲག་སྟེ་ཁ་རེ་ཁློ་རེར་འགློ་བ། 

ཕྲུ་གུ་ཁར་ཁློར་དུ་ཕིན་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁག །བཟློད་པའམ་ཡར་འདེགས་ཐུབ་པ། མི་ཆུང་ཆུང་གིས་ཁུར་པློ་ཆེན་པློ་ཁུར་ཁག་ཅིང་འདུག་ལྟུ་བུ།

ཁག་ཁློག །ཁ་གེ་ཁློ་གེའི་བསྡུས་ཚིག

ཁག་པ། [ཐ་དད་པ] ① བཟློད་པའམ་ལྕློགས་པ། ཡར་འདེགས་ཐུབ་པ། བུ་ལློན་དེའི་ཁག་ཁག་པ་

ངས་བེད། བློང་བུས་རྔ་མློའི་ཁལ་མི་ཁག །② ཐེག་པའི་དློན། 

ཁགས། འཁགས་ཀི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

ཁགས་རློམ། ཁགས་པ་མང་པློ་ཆགས་པའི་གནས། 

ཁད། ཁད་པར་དང་དློན་གཅིག

ཁད་ཅི། ① ཁད་པར་ཅི་སྟེ། དབེ་བ་མེད། དེ་རིང་སང་ཉིན་གཉིས་ལ་ཁད་ཅི་ཡློད། ② ཁད་པར་

མེད། ལློ་གློས་གཉིས་ལ་ཁད་ཅི། 

ཁད་ཆློས། ཁད་པར་གི་ཆློས་ཏེ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའམ་གཞན་ལས་ལྷག་པའི་ཡློན་ཏན། ཁད་ཆློས་

སྟློན་པ། རྡློ་ཁབ་ལེན་གི་ཁད་ཆློས་ནི་ལྕགས་ལེན་པ་ཡིན། དེ་ནི་ཁད་གཞི་གང་ལ་ཡློད་པའི་

ཁད་ཆློས་སྟློན་བེད་ཀི་ཚིག་ཅིག་ཡིན། དབིན་སྐད་དུ་characteristics ཟེར། 

ཁད་ཆློས་གཙོ་བློ། དངློས་པློ་གང་ཞིག་གི་རང་གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་རགས་མཚན་ནམ་རང་

གཞིན་ལ་གློ

ཁད་རགས་འཆར་བརན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་feature map ཟེར། 

ཁད་རགས་བར་གསེང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་significant interval ཟེར། 

ཁད་ཐློན་པ། གཞན་ལས་ལྷག་པའི་ཤུགས་ནུས་བྱུང་བ། 

ཁད་དུ་འཕགས་པ། ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང་དློན་གཅིག

ཁད་དུ་གསློད་པ། མི་རི་བ་དང་། བརས་བཅློས་བེད་པའམ། འཛེམ་བག་མེད་པ། དཀའ་ངལ་ཁད་

དུ་གསློད་པ། ང་རྒྱལ་དབང་གིས་ཁད་དུ་གསློད་པ། སེར་གི་ཕན་གནློད་ཁད་དུ་བསད་པ། 

ཁད་དུ་གསློད་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། གསློ་སྦློང་གི་མདློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློགས་འདློན་པ་ལ་འདི་འདྲའི་དློན་ཡློད་པར་ད་གདློད་ཤེས་སློ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་འདུལ་བར་

གཏློགས་པའི་བསབ་པ་ཁད་དུ་གསློད་པའློ། 

ཁད་དུ་བསད། བརི་འཇློག་མི་བེད་པའམ། མཐློང་ཆུང་བས་པ། 

ཁད་དློན། དམིགས་བསལ་ཅན་གི་བ་ལས། 

ཁད་ནློར། གཞན་ལས་ལྷག་པའི་ནློར་རམ་ར་བ་ཆེ་བའི་ནློར། 

ཁད་པ་བད་ཆློས་ཀི་འབེལ་པ། དབྱུགས་པས་རང་བཟུང་མཁན་གི་རེན་གི་གང་ཟག་དེ་དབྱུགས་པ་

ཅན་དུ་བད་པའི་འབེལ་བ་ལ་འཇློག

ཁད་པར། ① མི་འདྲ་བའི་དབེ་བ་དང་། བེ་བག །མཐློ་དམའི་ཁད་པར། དབུལ་ཕྱུག་གི་ཁད་པར། 

ཡངས་དློག་གི་ཁད་པར། ཁད་པར་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་བ། ཁློ་ལ་འགློ་དགློས་མིན་གི་ཁད་

འདུག་པས་དེའི་སྐློར་གི་ལན་གསལ་འཕལ་དུ་ཡློད་པ་ཞུ། འབས་དང་གློ་ཞིབ་གང་རུང་ཞིག་ཟ་

དགློས་བྱུང་ཡང་ང་ལ་ཁད་པར་མེད། ② ཁད་པར་གི་མཐའ་རུ་དུ་ཞེས་སྦར་ན་དམིགས་

བསལ་དུའམ་ལྷག་པའི་དློན་བསྟན་པ། ཁད་པར་དུ་སྤིར་མ་གཞི་རྣམ་ཀུན་སྤིར་མེ་ཏློག་དང་། 

ཁད་པར་དུ་མེ་ཏློག་དམར་པློ་ལ་དགའ་བ། མ་གཞི་ཁློང་གི་སྐུ་གཟུགས་ཐང་པློ་མེད་པ་དང་། 

ཁད་པར་དུ་དེང་སང་མགུལ་ཆམ་ཕློག་ནས་སྙུང་གཞི་དྲག་པློ་ཞིག་བཞེས་འདུག །རྣམ་ཀུན་

དབུལ་ཕློངས་རྣམས་དང་། ཁད་པར་དུ་དབུལ་ཕློངས་རྒན་རྒློན་རྣམས་ཀི་འཚོ་ཐབས་ལ་དློ་སྣང་

ཆེན་པློ་བེད་ཀི་ཡློད་པ། 

ཁད་པར་བཀློད་པ། ① མི་འདྲ་བའི་ཚུལ་བཤད་པའམ། བིས་པ། ② ཁང་པ་སློགས་བཟློ་བཀློད་དམ་

རྣམ་པ་ཁད་པར་ཅན། 

ཁད་པར་གི་བཀློད་པ། ① མི་འདྲ་བའི་ཚུལ་བཤད་པའམ། བིས་པ། ② ཁང་པ་སློགས་བཟློ་བཀློད་

དམ་རྣམ་པ་ཁད་པར་ཅན། 

ཁད་པར་གི་དགའ་བ། རྣམ་རློག་འབིང་པློ་ཆློད་པ་སྟེ། ཞུ་བདེའི་ཉམས་ཆེར་རྒྱས་ནས་རློག་པ་ཕལ་

ཆེར་འགགས་ཀང་། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་འབེལ་བ་མ་ཆློད་པའི་ཆ་ནས་མློང་བ་ལ་ཐློབ་

ཤློར་ཅུང་ཟད་འཆར་བའི་དུས་ན་ལ་བ་གློམས་པ་ཞེས་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁད་པར་གི་དུས་ཆེན་བཞི། སངས་རྒྱས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་དུས་ཆེན་རྣམ་པ་བཞི་སྟེ། 

མངློན་པར་བང་ཆུབ་པའི་དུས་ཆེན་དང་། ཆློས་འཁློར་བསྐློར་བའི་དུས་ཆེན། ལྷ་ལས་བབ་པའི་

དུས་ཆེན། ཆློ་འཕྲུལ་ཆེན་པློའི་དུས་ཆེན་རྣམས་སློ། །

ཁད་པར་གི་སྤློད་པ་ལྔ། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་སློ་མགུ་སྤློད་སྐབས་ཁད་པར་གི་སྤློད་པ་ལྔ་

དགློས་པ་སྟེ། སློ་མགུ་སྤློད་པའི་གང་ཟག་གིས་དགེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་བསྙེན་

བཀུར་བེད་པ་དང་དུ་ལེན་པའི་སྤློད་པ་དང་། དེས་དགེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་གནས་

ཁང་གཅིག་ཏུ་གནས་མལ་འཆའ་བ་སློགས་མཉམ་འགློགས་ཀི་སྤློད་པ་དང་། དགེ་སློང་རང་

བཞིན་དུ་གནས་པ་ལ་ལྟུང་བ་གེང་བ་དང་། དགེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ལ་ཆད་ལས་

བཅད་པ་དང་། དགེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་། དགེ་སློང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་

ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགློ་བ་སྟེ་ལྔ་པློ་སང་བའློ། །

ཁད་པར་ལློས་པ་བ། ཚད་མའི་བརྡ་སྐད་ཞིག་སྟེ་ཆློས་དེ་སྨྲས་པ་ཙམ་གིས་ཆློས་དེ་རྐྱེན་གཞན་ལ་

ལློས་པར་གསལ་པློར་གློ་ནུས་པའི་དློན། 

ཁད་པར་བརྒྱད། ངེས་ཚིག་གི་ཁད་པར། བསབ་པ་གསུམ་ལ་སློབ་པ་དང་ཕུང་པློ་ལྔའི་སྦློང་ཚུལ་

གི་ཁད་པར། ཡློན་ཏན་གི་གངས་གློང་ནས་གློང་དུ་འཕེལ་བའི་ཁད་པར། མཐུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་

ཐློབ་པའི་ཁད་པར། ཕར་ཕིན་ལྷག་པའི་ཁད་པར། རྣམ་སྨིན་གི་སྐྱེ་བ་འཛིན་པའི་ཁད་པར། ཐློབ་

པའི་རགས་དང་མཚན་ལས་ཀི་ཁད་པར། གཉེན་པློ་ཡློངས་སྦློང་གི་ཁད་པར་རློ། 

ཁད་པར་ཅན། ① ཁད་པར་ཡློད་པ། ② ངློ་མཚར་ཅན། ལམ་ཁད་པར་ཅན། ཁད་པར་ཅན་གི་

ཐབས་ཤེས་ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་འབས་ཁད་པར་ཅན་སྒྲུབ་པ། 

ཁད་པར་ཅན་གི་གཟུགས་ཅན། གང་ཞིག་དཔེ་ཅན་གི་དངློས་པློ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཚོགས་པ། དཔེ་

རྒྱལ་མཚན་ལ་སློགས་པ་དཔེར་བའི་དངློས་པློ་གཉིས་ལས་གཞན་ཞིག་གི་གཟུགས་སུ་གྲུབ་

པ་འདི་ནི། རྒྱན་འདིའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་གཞུང་གི་དཔེར་བརློད་པ་འདིར་གངྒཱའི་ཆུ་གློས་

འཕློག་བེད་ཀི་རང་པ་ལ་རེག་པའམ་ལན་པ་སྟེ། བཏགས་པའི་སྐད་དློད་རྒྱ་དཔེར་མེད། དེས་ན་

གངྒཱ་དང་ཁབ་འཇུག་གི་རང་པའི་ཁད་པར་གཉིས་ཚོགས་པའི་དཔེ་ཅན། རྒྱལ་མཚན་གི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཔེའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པའི་ཕིར་ཁད་པར་དང་བཅས་པའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །ཞེས་དང༌། 

འློན་ཀང་གློང་དུ་བཤད་པའི་རྒྱན་འདིའི་མཚན་ཉིད་ཚང་ཕིན། དཔེ་རྒྱལ་མཚན་ཁློ་ན་དགློས་

པ་མ་ངེས་སློ། །ཞེས་ཁམས་པའི་སྙན་འགེལ་ལས་གསུངས། 

ཁད་པར་ཅན་གི་སྤློད་པ་ལྔ། ༡ གུས་པའི་ལས་བདག་གིས་བེད་པ།༢ ས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་

མཉམ་པའམ་ལྷག་པར་འགློ་བ། ༣ བ་མའི་གནས་བེད་པ། ༤ དགེ་སློང་ལ་ལྟུང་བ་གེང་དྲན་

སློགས་ཆད་ལས་སུ་གཏློང་བའི་ལས་བེད་པ། ༥ས་རང་བཞིན་པ་དང་མཉམ་འགློགས་བེད་པའློ། །

ཁད་པར་ཅན་མ་གྲུབ་པ། ཆློས་ཅན་མ་གྲུབ་པ་དང་དློན་གཅིག །ཚད་མའི་རིག་པའི་བསྒྲུབ་བ་ལར་

སྣང་གི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། གངས་ཅན་པས་སངས་རྒྱས་པ་ལ་བདག་ནི་སེམས་པ་ཅན་ཡིན་

ནློ། །ཞེས་སྒྲུབ་པར་ཆ་མཚོན་ན། བསྒྲུབ་བའི་ཆློས་ཅན་བདག་ཅེས་པ་དེ་སངས་རྒྱས་པས་

ཁས་མ་བངས་པས་ཁད་པར་ཅན་རབ་ཏུ་གགས་པ་མ་ཡིན་པའི་སྐྱློན་དུ་གྱུར་ནས་བསྒྲུབ་བ་

ལར་སྣང་དུ་གྱུར་ཏློ། 

ཁད་པར་ཆློས་སྐུའི་མཎལ། ཆློས་དབིངས་སྐྱེ་མེད་ཀི་མཎལ་ཐློག །སྣང་བཞི་རློག་ཚོགས་ཀི་ཚོམ་

བུ་བཀློད་ནས། བ་མ་ཆློས་སྐུའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་འབུལ་བ། 

ཁད་པར་བརློད་པའི་རྒྱན། དློན་རྒྱན་གི་གས་ཤིག་སྟེ། བརློད་བ་ཡློན་ཏན་དང་། རིགས། བ་བ། 

རས། རྒྱུ་རྣམས་ལ་རང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ནུས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

ཁད་པར་བརློད་པའི་རྒྱན་ལྔ། ཁད་པར་བརློད་པའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་རྣམ་གངས་ལྔ་ནི། ཡློན་ཏན་མ་

ཚང་བའི་ཁད་པར་བརློད་པ། རིགས་མ་ཚང་བའི་ཁད་པར་བརློད་པ། བ་བ་མ་ཚང་བའི་ཁད་པར་

བརློད་པ། རས་མ་ཚང་བའི་ཁད་པར་བརློད་པ། རྒྱུ་མ་ཚང་བའི་ཁད་པར་བརློད་པ་བཅས་སློ། །

ཁད་པར་རློགས་པ། བཟང་ངན་དང་ཆེ་ཆུང་སློགས་ཀི་དབེ་བ་ཤེས་པ། 

ཁད་པར་ལློས་པ་བའི་རགས། རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་གི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ། རང་རློད་བེད་ཀི་

སྒས་སྒྲུབ་བེད་རང་གི་ཁད་པར་རམ་ཁད་ཆློས་དངློས་ཤུགས་གང་རུང་གིས་རློད་པར་བེད་པ། 

དུང་སྒ་ཆློས་ཅན། མི་རག་སྟེ། རློལ་བྱུང་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ་རང་ཉིད་རློལ་བ་ལ་ལློས་

དགློས་པའི་ཁད་པར་གི་རགས་ཀིས་བསྒྲུབ་པའློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁད་པར་དག་པ་བའི་རགས། རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་གི་ནང་གསེས། རང་རློད་བེད་ཀི་སྒས་

སྒྲུབ་བེད་ཀི་དངློས་པློ་རང་གི་རང་བཞིན་བརློད་པ་ལས། རྒྱུ་རྐྱེན་གི་ཁད་པར་བརློད་པ་ལ་མ་

ལློས་པ། དཔེར་ན། སྒ་ཆློས་ཅན། མི་རག་སྟེ། དངློས་པློ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །

ཁད་པར་དང་ཁད་པར་ཅན། མུ་སྟེགས་བེ་བག་པའི་ཚད་འབས་ཀི་འདློད་ཚུལ་ཏེ་ཡློན་ཏན་སློགས་

ཁད་པར་འཛིན་པ་ཚད་མ་དང་རས་རློགས་པའི་ཁད་པར་ཅན་གི་ཤེས་པ་འབས་བུར་འདློད་

པར་དེ་གཉིས་ཐུན་མློང་གི་བསྡུས་མིང་ཞིག

ཁད་པར་དུ་འགློ་བ། གློང་ནས་གློང་དུ་འགློ་བ། 

ཁད་པར་དུ་གདགས་པ། མིང་ངམ་ཐ་སྙད་དམིགས་བསལ་དུ་གདགས་པ། 

ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ། གཞན་ལས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ། ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་བ་ན་མེད་པ། 

ཁད་འཕགས་གནས་ཆེན་བཞི། ༡ བསྟན་པ་ཕི་དར་གི་འགློ་ཚུགས་སྐབས་ཞང་སྣ་ནམ་རྡློ་རེ་དབང་

ཕྱུག་གིས་འཕན་པློ་རྒྱལ་དུ་བཞེངས་པའི་རྒྱལ་ལུགས་ལྷས་ཀི་ལྷ་ཁང་ནི་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་

དངློས་པློ་དང་རེན་མང་དུ་བཞུགས་པས་དཀློར་ནློར་གིས་ཁད་པར་དུ་འཕགས། ༢ རྔློག་བང་

ཆུབ་འབྱུང་གནས་ཀིས་སྙེ་མློ་གཞུ་ཡུལ་དུ་བཞེངས་པའི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ནི་ཡློན་བདག་བཟའ་

མི་སྟློབས་ཆེན་གཉིས་ཀིས་བས་པས་བཟའ་མིས་ཁད་པར་དུ་འཕགས། ༣ དགེ་བཤེས་གྲུ་

མེར་ཚུལ་ཁིམས་འབྱུང་གནས་སློགས་དགེ་བཤེས་ཕེད་དང་བརྒྱད་ཀིས་བཞེངས་པའི་ཐང་པློ་

ཆེ་དགློན་པ་ནི་བཞེངས་མཁན་མང་ཆེ་བ་དགེ་བཤེས་ཡིན་པས་ཁད་པར་དུ་འཕགས། ༤ དགེ་

བཤེས་གྲྭ་པ་མངློན་ཤེས་ཀིས་སྣ་ཤུད་ཀི་སློ་མཚམས་སུ་བཞེངས་པའི་ག་ཐང་ནི་ལྷ་ཁང་གི་

བཟློ་བཀློད་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པས་ལྷ་ཁང་གིས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་བཅས་ཡིན། 

ཁད་པར་དམ་ཚིག་ཉི་ཤུ། ཨ་ནུ་ཡློ་ག་ལས། ༡ གཅན་གཟན་རྒྱལ་པློ་སེང་གེ་མི་བསད་ཅེས་སློབ་

དཔློན་ལ་མི་བསློ། ༢ རིན་པློ་ཆེའི་ཟ་མ་ཏློག་གི་ནང་དུ་དུག་མི་བློ་ཅེས་པ་སློབ་དཔློན་གི་ཡུམ་

ལ་མི་སྤད། ༣ རིན་པློ་ཆེའི་ལྕུག་ཕན་མི་བེག་ཅེས་པ་དད་པ་ཅན་གི་ཚོགས་དང་དུས་མཆློད་

མི་བཅག །༤ གངས་ཀི་ཞུན་ཆུ་ཁློལ་མ་མི་བཏུང་ཅེས་པ་དཀློན་མཆློག་གི་དཀློར་དང་བ་མའི་

རས་མི་སྤད། ༥པདྨའི་ཟེའུ་འབྲུ་ཁ་མི་དབེ་ཅེས་པ་མཆེད་ཀི་ཡུམ་མི་སྤད། ༦ སྣློད་བུག་རྡློལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནང་དུ་བཅུད་མི་བླུག་ཅེས་པ་གཟུངས་མ་མཚན་ངན་ལ་མི་སྤད། ༧ མ་བརགས་པའི་རས་མི་

འཆང་ཞེས་པ་སློབ་མ་ངན་པ་དང་བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་རས་མི་འཆང་། ༨ཤེལ་གློང་དཀར་པློ་

འདམ་དུ་མི་མཇུག་ཅེས་པ་ཤེས་རབ་ཅན་གི་གང་ཟག་སྨད་པར་མི་བ། ༩ སེང་གེའི་འློ་མ་སྣློད་

ངན་དུ་མི་བླུག་ཅེས་སགས་ཀི་དབང་ཆློས་དམ་ཉམས་ལ་མི་བཤད། ༡༠ ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་

མི་སེག་ཅེས་པ་གསང་སགས་ཀི་བཀའ་ལློག་སྟེ་ཐེག་དམན་དུ་མི་མཇུག །༡༡ བ་ཁྱུང་གི་

གཤློག་པ་མི་བཅག་ཅེས་པ་ཐབས་ཤེས་བསྐྱེད་རློགས་ཡ་མི་བལ། ༡༢གནམ་ལྕགས་ཨུར་མློ་

ས་ལ་མི་བརྡབ་ཅེས་པ་རྣལ་འབློར་པ་ནང་དུ་དམེ་མི་བ། ༡༣ སྟག་གཟིག་རློལ་པའི་ཟས་ལྷག་

མི་ཟ་ཅེས་དམ་ཉམས་ཀི་ཟས་མི་ཟ། ༡༤ རྡློ་རེ་གདམས་པའི་བག་མི་གཤག་ཅེས་པ་སློབ་

དཔློན་གི་སྟན་མི་འགེང་། ༡༥མུན་པ་སེལ་བའི་སྒློན་མི་བསད་ཅེས་པ་བསྐྱེད་རློགས་དུས་བིང་

རྨུགས་སང་། ༡༦ རེ་ར་བའི་སློ་མི་ཧྲལ་ཞེས་པ་བསྒྲུབ་པའི་མཚམས་མི་ཧྲལ། ༡༧ རྡློ་རེའི་ལམ་

བར་མི་གཅློད་ཅེས་པ་འཛབ་རྒྱུན་མི་བཅད། ༡༨ རྒྱལ་པློའི་བཀའ་རགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་མི་སྦིན་

ཞེས་པ་བསྒྲུབ་རས་མི་སྦིན། ༡༩ རྡློ་རེ་མཁར་རློང་རྨང་ནས་མི་བཤིག་ཅེས་པ་ར་བ་དང་ཡན་

ལག་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་པར་མི་བ། ༢༠ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ་རྒྱལ་མཚན་གི་རེ་ནས་མི་འབེབས་

ཅེས་པ་སློབ་དཔློན་ལ་མ་གུས་པ་སང་ཞིང་། སྤི་བློར་བསློམ་ལ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་

པར་བའློ། །

ཁད་པར་འདློན་པ། གཞན་ལས་ལྷག་པའི་ནུས་ཤུགས་འདློན་པ། 

ཁད་པར་གནས། [མངློན]བང་ཆུབ་ལློན་ཤིང་། 

ཁད་པར་འཕགས་བསྟློད། སྟློན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པློར་བསྟློད་པ་རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་མཐློ་བཙུན་

གྲུབ་རེས་མཛད་པ། 

ཁད་པར་འཕགས་པའི་བསྟན་པ་རྣམ་གསུམ། གཞུང་ལས་སློན་བསྐལ་པ་ཐློག་མ་ལ་བསྐལ་པ་ཀུན་

བཀློད་ཅེས་བ་བ་བྱུང་བའི་ཚེ། སངས་རྒྱས་སློན་བྱུང་གི་རྒྱལ་པློ་ཞེས་བ་བའི་བསྟན་པ་ལ་

གསང་སགས་རྒྱ་ཆེར་བསྒགས་སློ། །ད་ལའི་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་འདི་ལ་གསང་སགས་རྡློ་

རེ་ཐེག་པ་བློན་པའློ། །དེ་སྟེང་བསྐལ་པ་བེ་བ་འདས་པའི་འློག་ཏུ་བསྐལ་པ་མེ་ཏློག་བཀློད་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཞེས་བ་བ་བྱུང་བའི་ཚེ། སངས་རྒྱས་འཇམ་དབངས་ཞེས་བ་ད་ལ་ང་དང་ཚུལ་མཐུན་པ་ཞིག་

འབྱུང་སྟེ། དེས་གསང་སགས་རྒྱ་ཆེར་སྟློན་པར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་སློ། །

ཁད་པར་བ། གཞན་དང་མི་འདྲ་བ། 

ཁད་པར་མ་ཐློབ། སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་སྐབས་ཆློས་མང་དུ་ཞུས་ཀང་

སྤིར་བཏང་གི་མི་གཞན་དག་ལས་ལྷག་པའི་ཡློན་ཏན་གང་ཡང་མ་ཐློབ་པ། 

ཁད་པར་གཞན་སློང་གི་སྒ། དློན་དེ་ཁད་ཆློས་གཞན་གི་རེན་བེད་པའི་ཁད་གཞི་ལ་བུར་བློ་ཡུལ་དུ་

འཆར་བ་སངས་ནས་ཁད་ཆློས་ལ་བུར་སྟློན་པ་ཡིན། དཔེར་ན། བ་ལང་གི་དཀར་པློ་ཞེས་པའི་

སྒ་ཆློས་ཅན། ཁད་པར་གཞན་སློང་གི་སྒ་ཡིན་ཏེ། དློན་བ་ལང་དེ་ཁད་ཆློས་གཞན་སངས་ནས་

ཁད་ཆློས་ལ་བུར་སྟློན་པའི་སྒ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁད་པར་གཞན་མི་སློང་བའི་སྒ། རློད་བེད་ཀི་སྒ་གང་ཞིག །རང་གིས་ཟིན་པར་བརློད་པའི་སྒས་

བརློད་བའི་ཁད་ཆློས་གཞན་རྣམས་རང་གི་བརློད་བར་མ་སངས་པའི་སློ་ནས་སྟློན་པ་སྟེ། ཁད་

གཞི་སྟློན་པའི་སྒ། དཔེར་ན་སྒ་མི་རག་པ་ཞེས་པ་ལ་བུ་སྒ་རང་ཉིད་མི་རག་པ་ཡིན་པར་སྟློན་པ་

ལས་ཁད་པར་གཞན་མི་སློང་བའློ། །

ཁད་པར་རབ་ཏུ་གགས་པ་མ་ཡིན་པ། ཚད་མ་རིག་པའི་བསྒྲུབ་བ་ལར་སྣང་གི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། 

དཔེར་ན་སངས་རྒྱས་པས་གངས་ཅན་པ་ལ་སྒ་འཇིག་ཅེས་པ་ལ་བུར་མཚོན་ན། བསྒྲུབ་བ་འདིའི་

ཚིག་སྟློད་ཆ་སྒ་ཞེས་པ་དེར་རྒློལ་ཕིར་རྒློལ་གཉིས་ཁས་བངས་ཀང་ཚིག་སྨད་ཆ་འཇིག་པ་དེ་

གངས་ཅན་པས་ཁས་བངས་སྟབས་ཁད་པར་རབ་ཏུ་གགས་པ་མ་ཡིན་པའི་སྐྱློན་དུ་གྱུར་ཏློ། །

ཁད་པར་ལ་གནས་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ། དློན་གཞན་བཀློད་པའི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། བསྒྲུབ་བ་

བརློད་འདློད་ཀི་དངློས་པློ་དེའི་བེད་ལས་ཁད་པར་ཅན་ཞིག །དེའི་སྒྲུབ་བེད་དེ་དང་མཚུངས་

པའི་བེད་ལས་ཁད་པར་ཅན་ནི་དཔེར་དམིགས་བསལ་འགའ་ཞིག་ལ་ལན་པ་བཀློད་པའི་རྒྱན། 

ཁད་འཕགས། ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་བསྡུས་ཚིག

ཁད་འཕགས་ཀི་སེ་བཞི། གློང་དུ་སློང་མ་ཐག་པའི་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་གནས་ཆེན་པློ་བཞི་

ཞེས་པ་དེ་ཡིན། 
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ཁད་འཕགས་ཕུལ་བྱུང་། ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན་གི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། མཚོན་བེད་ཡློན་ཏན་ཤིན་ཏུ་ལྷག་

པ་དེ་ལས་ཀང་མཚོན་བ་དློན་གི་ཡློན་ཏན་ཁད་པར་འཕགས་པར་བརློད་པའི་རྒྱན་ཞིག

ཁད་བེད། ཕློགས་རིས་བེད། 

ཁད་དབང་། གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་དབང་ཆ། 

ཁད་དབང་བཀའ་བརྡ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་privileged instruction ཟེར། 

ཁད་དབང་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 privilege ཟེར། 

ཁད་མེད། དབེ་བ་མེད་པའམ་མི་འདྲ་བ་མེད་པ། མི་དེ་ཚོའི་ཡློན་ཏན་ཆེ་ཆུང་ལ་ཁད་མེད། འགློ་སློད་

གང་བེད་ཀང་ང་ལ་ཁད་མེད། 

ཁད་མཚར། ཁད་མཚར་པློ། ཡ་མཚན་ནམ་ངློ་མཚར། 

ཁད་ཞུགས་པ། མི་འདྲ་བ་བྱུང་བ། 

ཁད་གཞི། ཁད་ཆློས་གང་དང་ལན་པའི་གཞི། 

ཁད་གཞི་ཐ་དད་ཐ་དད་མིན་པའི་བསྡུས་བརློད། བསྡུས་བརློད་ཀི་རྒྱན་གི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། དཔེའི་

ཁད་གཞི་ཁད་ཆློས་ཀི་རང་བཞིན་ཇི་འདྲ་བ་བརློད་པ་དེས། དཔེ་དློན་གཉིས་ཀི་ཁད་གཞི་ཐ་

དད་ལ་ཁད་ཆློས་མཚུངས་པ་དང་མི་མཚུངས་པའི་གནས་ཚུལ་གང་ཡིན་ཤུགས་ཀིས་བསྡུས་

ཏེ་བརློད་པའི་རྒྱན་ཞིག

ཁད་གཞི་ཐ་དད་ཁད་ཆློས་གཅིག་པའི་བསྡུས་བརློད། བསྡུས་བརློད་ཀི་རྒྱན་གི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། 

དཔེའི་ཁད་གཞི་དང་ཁད་ཆློས་ཀི་གནས་ལུགས་བརློད་པ་དེས། དཔེ་དློན་གཉིས་ཀི་ཁད་གཞི་

ངློ་བློ་ཐ་དད་ལ་ཁད་ཆློས་མཚུངས་པ་ཤུགས་ཀིས་བསྡུས་ཏེ་བརློད་པའི་རྒྱན་ཞིག

ཁད་གསློད། ཁད་དུ་གསློད་པའི་བསྡུས་ཚིག

ཁད་བསད། གང་ཞིག་རིས་མེད་དུ་བས་པའི་དློན། 

ཁབ། དངློས་དང་སྙན་གགས་སློགས་ཡུལ་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆ་ནས་མཆེད་པའི་དློན། སྙན་གགས་འཛམ་
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གིང་ཡློངས་ལ་ཁབ། རིམས་ནད་ག་ས་ག་ལ་ཁབ། ཚོང་རས་ག་ས་ལ་ལ་ཁབ་ལ་བུ། 

ཁབ་ཀློར། བེད་ཚག

ཁབ་ཁློངས། དངློས་པློ་དང་དབང་ཆ་སློགས་གང་ཞིག་གི་ཁབ་པའི་ས་ཁློངས་སམ་ཁབ་ཡུལ། 

སྟློབས་ཤུགས་ཁབ་ཁློངས། 

ཁབ་ཁློངས་གཏན་འཁེལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་range 

specification ཟེར། 

ཁབ་བསྒགས། མི་མང་པློའི་མཐློང་ཐློས་གློ་ཡུལ་དུ་བཀྲམ་པའམ་བསྟན་པ། ཁབ་བསྒགས་ཡི་གེ། 

ཁབ་འགེམས། རྒྱ་ཆེན་པློའི་སློ་ནས་ཕློགས་ཐམས་ཅད་ལ་འགེམས་སེལ་བེད་པ། 

ཁབ་འགེམས་དློན་རྐྱེན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་transmittal ecent ཟེར། 

ཁབ་འགློ། [མངློན] ① དྲི། ② གཡློག་པློ། 

ཁབ་ཆ། ཡློངས་ལ་ཁབ་པའི་ཆ་དང་། ཁེབས་པའི་ཡུལ། ཁབ་ཆའི་ཁད་པར། 

ཁབ་ཆུང་བ། ཁབ་ཆ་ཆུང་བ། དགག་བ་ཁབ་ཆུང་བ། 

ཁབ་ཆེ་བ། ཁབ་ཆ་ཆེ་བ། བསྒྲུབ་བ་ཁབ་ཆེ་དྲགས་པ། 

ཁབ་མཆེད། རྒྱ་ཁབ་ཏུ་འཕེལ་བ། 

ཁབ་འཇུག །[བིཥྞུཿ] ① བམ་ཟེ་རྣམས་ཀིས་འཇིག་རེན་བེད་པློར་འཛིན་པའི་ལྷ་ཞིག་སྟེ་སྣློད་བཅུད་

ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པས་ཁབ་དང་། འཇུག་པ་བཅུའི་སློ་ནས་བ་བ་ལ་འཇུག་པས་འཇུག་ཟེར། 

མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྲ་ཅན་གསློད་དང་། གློ་པིན་ད། དགའ་བའི་དབང་པློ། འགློ་བའི་

ཏློག །འཇིག་པ་བཅུ་པ། ཉེ་དབང་། ཐ་གུའི་ལློ་ཅན། ཐིག་ལེ་དྲུག་པ། ནབས་སློ་སྐྱེས། པད་མའི་

ལེ་བ། དཔའ་བློའི་རྒྱུད། དཔལ་གི་བདག་པློ། དཔལ་གི་བེའུས་མཚན། དཔལ་གི་ལག་པ། 

དབིག་གི་ལེ་བ། སྦློར་བ་བརྒྱ་བ། མི་ཡི་ཐེག་པ། མིའུ་ཐུང་། འློག་དབང་སྐྱེས། གཡུང་དྲུང་ཅན། 

གཡློ་མེད་གང་རི། སེད་མེད་བུ་བཅས་སློ། །② གཟའ་རཱ་ཧུ་ལ། 

ཁབ་འཇུག་རང་པ། [མངློན]གངྒཱ། 
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ཁབ་འཇུག་ཁྱུང་ཞློན། བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་སློགས་སུ་ལྷ་ཆེན་པློ་ཁབ་འཇུག་ལ་དད་པ་བེད་

མཁན་མང་བས་བལ་ཡུལ་གློང་ཁེར་གི་ཕློགས་བཞི་གར་ལྷ་ཁབ་འཇུག་གི་ལྷ་ཁང་ཡློད་ཅིང་། 

ཤར་ངློས་ཀི་ལྷ་ཁང་གཙང་ཀུན་རཪྞ་ཟེར་བ་དེར་ལྷ་ཁབ་འཇུག་ཁྱུང་ལ་ཞློན་པའི་འདྲ་བརན་

ཡློད་པ་དེར། གློར་ཁའི་རྒྱལ་བློན་རྣམས་ཀིས་མ་ཧེ་དང་། བ་མེན་སློགས་བརྒྱ་ཕག་མང་པློར་

མེ་ཏློག་གི་ཕེང་བ་གཡློགས་ཤིང་ལི་ཁིའི་ཐིག་ལེ་བྱུགས་པ་རྣམས་དུས་གཅིག་ཏུ་བསད་དེ་

ཁག་མཆློད་བེད་ཀི་ཡློད་པ་རྡློ་རིང་བསྟན་འཛིན་དཔལ་འབློར་གིས་གཟིགས་འདུག

ཁབ་འཇུག་གི་འཇུག་པ་བཅུ། ༡ ཉ་དང་། ༢ རུས་སལ། ༣ ཕག་རྒློད། ༤ མིའི་སེང་གེ། ༥མིའུ་ཐུང་། 

༦ཤིང་ར་བཅུ་པའི་བུ་རཱ་མ་ཎ། ༧ དག་སྟ་རཱ་མ། ༨ནག་པློ། ༩ སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ། ༡༠ 

རིགས་ལན་རྣམས་སློ། །འདི་ནི་ཕི་རློལ་པའི་ལྷ་ཆེན་པློ་ཡིན་ཞིང་། ལློ་རྒྱུས་འདི་ཕི་རློལ་པ་ལ་

གགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། རང་ཅག་ནང་པའང་རིག་གནས་ཐུན་མློང་བའི་སྐབས་དང་། སགས་

གཞུང་གི་བཤད་པ་འགའ་ཞིག་གི་སྐབས་སུའང་མཁློ་སྐབས་སིད་པས་རྒྱལ་བལ་གི་ངག་རྒྱུན་

པཎི་ཏ་འགའ་ཞིག་ལ་དྲིས་པ་འགློད་པ་ཡིན་ཞེས་སི་ཏུ་ཆློས་འབྱུང་གསུངས་པ་དང་། ཁམས་སྤྲུལ་

སྙན་འགེལ་ལས། དེ་ལར་འཇུག་པ་བཅུར་སྟློན་པའི་ཁབ་འཇུག་དེ་ནི། རི་རབ་ཀི་སྟེང་སུམ་ཅུ་ར་

གསུམ་པའི་གཙོ་བློ་དབང་ཕྱུག་དང་། ཁབ་འཇུག་དང་། ལྷའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་ཞེས་པའི་ནང་

ཚན་ཉེ་དབང་གི་ཁབ་འཇུག་དེ་ཡིན། དེང་སང་གསང་སགས་གསར་རིང་ཕལ་གིས་ཆློས་སྐྱློང་དུ་

བེད་པའི་གཟའ་ཁབ་འཇུག་ཏུ་གགས་པ་ནི་ལྷ་མ་ཡིན་གི་དབང་པློ་ཉི་ཟླ་ཟ་མཁན་གི་སྒ་གཅན་

ཟེར་བ་དེ་ཡིན་པས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བར་མི་བའློ། །ཞེས་གསུངས་སློ། །

ཁབ་འཇུག་དྲེགས་པའི་གདློང་། ① [མངློན]སྨན་ཆེན། ② གཟའ་རཱ་ཧུ་ལའི་ཁློ་ཞལ་དགུ། 

ཁབ་འཇུག་གནས། [མངློན]ནམ་མཁའ། 

ཁབ་འཇུག་གནློན་པ། [མངློན]སང་རྒྱན་མེ་ཏློག

ཁབ་འཇུག་པ། སར་རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དེས་ཁབ་འཇུག་སྟློན་པར་འཛིན་

ཅིང་། འཁློར་བ་ཟད་མཐའ་ཅན་དུ་འདློད། 

ཁབ་འཇུག་གཟེར། [རཱ་ཧུ་ལེ་ནེ]ཁབ་འཇུག་གི་ནད་ཀིས་རྐྱེན་པའི་གཟེར་ནད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁབ་མཉམ། ཆློས་གཉིས་ཕན་ཚུན་ཡིན་ན་ཡིན་མཉམ་དང་། མིན་ན་མིན་མཉམ་སྟེ། འདུས་བས་

དང་མི་རག་པ་ལ་བུའློ། །

ཁབ་མཉམ་རིས་ལུགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་ཏེ། དབིན་སྐད་དུ་equivalence operation ཟེར། 

ཁབ་སྟློབས། [མངློན]ལྷ་བརྒྱ་སྦིན། 

ཁབ་མཐའ། རགས་གསལ་དང་མཚན་མཚོན་སློགས་ཕན་ཚུན་ཁབ་པ་ཡློད་མེད་ཀི་གནས་ལ་

མཐའ་དཔྱད་བཀློད་པ་སྟེ། ཡློད་མེད་དང་། ཡིན་མིན་གི་མཐའ་གཅློད་པ། དཔེར་ན། བས་པ་

ཡིན་ན་མི་རག་པ་ཡིན་པས་ཁབ། དུ་བ་ཡློད་ན་མེ་ཡློད་པས་ཁབ་ཅེས་པ་ལ་བུའློ། །

ཁབ་ལན། [མངློན]བཤང་བ། 

ཁབ་བདག །[མངློན]སངས་རྒྱས། 

ཁབ་བདག་དབང་པློ། སངས་རྒྱས་རིགས་བརྒྱ། རིགས་ལྔ། རིགས་གསུམ་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ་

ཁབ་པ་དང་། རིགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་ཡིན་པའི་དློན། 

ཁབ་བདག་དབང་ཕྱུག་རབ་བརན། འ་ཞའི་གདུང་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་ཡབ་ཞབས་དྲུང་བརན་པ་དང་། 

ཡུམ་བསློད་ནམས་འབློ་ལེ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༥༥༨ལློར་ཉུག་

བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་གི་ཕློ་བང་དུ་འཁྲུངས། འཇམ་དབངས་མཁེན་བརེའི་དབང་ཕྱུག་གི་སྐུ་ཚ་ཡིན། 

དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་པ་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༥༦༢ ལློར་འདར་གང་མློ་ཆེའི་གདན་སར་ཕེབས། ས་

རེས་སུ་རེ་ཉིད་ལ་གཡློ་ཐབས་དུ་མའི་སློ་ནས་གནློད་པ་སྐྱེལ་མཁན་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་ཕན་

འདློགས་གང་ཐུབ་མཛད་པ་ལས་གནློད་ལན་འཇལ་བ་སློགས་གཏན་ནས་མི་མཛད་པ་སློགས་

མཛད་སྤློད་ངློ་མཚར་ཆེ་བ་བཞུགས། དགུང་ལློ་དློན་དགུ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་

༡༥༧༦ལློར་སྐུ་གཤེགས། སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་ཞུས་པ་ལས་རེན་ངློ་མཚར་ཅན་མང་དུ་

ཕེབས་པ་རྣམས་འདྲ་སྐུ་བཞེངས་པའི་ནང་གཟུངས་སུ་ཕུལ་བ་ཡར་ལུང་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་སེ་

དགློན་པར་བཞུགས། 

ཁབ་གདལ། ① རྒྱ་ཁབ་ཏུ་དར་བ། ཁབ་གདལ་གཏིང་ཕིན། ② སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཐློག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མ་ནས་གནས་པའི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པློ། 

ཁབ་བརྡལ། ཁབ་གདལ་དང་གཅིག །

ཁབ་བརྡལ་ཆེན་པློ། ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་ངློས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་སྟློང་པ་ཉིད་དེ་ངློ་བློ་མཐར་ཐུག་དེ་

ཡིན་ཞིང་། སྟློང་པ་ཉིད་དེས་འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་ནས་

ཡློད་པ། 

ཁབ་འདུས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་ཏེ། 

དབིན་སྐད་དུ་implication ཟེར། 

ཁབ་འདུས་ལྷུ་ཆ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་ཏེ། དབིན་སྐད་དུ་if-then element ཟེར། 

ཁབ་འདློམས་བེད་པློ། ཁློན་ཡློངས་ལ་བཀློད་འདློམས་བེད་མཁན། 

ཁབ་འདློམས་ལྷློད་ཡང་། བཀློད་འདློམས་བེད་རྒྱུ་དམ་འཛིན་མ་བས་པ། 

ཁབ་གནས། [མངློན]ཁག

ཁབ་པ། [ཐ་མི་དད་པ]ཁེབས་པ་དང་ཚང་བ། ཉི་མའི་འློད་ཟེར་ཕློགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་ཁབ་པ། མི་

ཡིན་ན་སེམས་ཅན་ཡིན་པས་ཁབ། སེམས་ཅན་ཡིན་ན་མི་ཡིན་པས་མ་ཁབ། མེ་ཏློག་སིལ་མ་

ས་ལ་ཁབ་པར་བཀྲམ་པ། གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་ཀུན་ལ་ཁབ་པར་འགློ་བ། 

ཁབ་པ་ཁློ་ན་མ་གྲུབ་པ། ཐལ་འགྱུར་ལ་བཀློད་ཚོད་ཀི་སློ་ནས་རགས་ཀིས་གསལ་བ་ལ་ཁབ་པ་ཁློ་

ན་མ་གྲུབ་པ། དཔེར་ན། སངས་རྒྱས་པའི་ངློར། སྒ་ཆློས་ཅན། རག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། གཞལ་

བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལ་བུར་མཚོན་ན་གཞལ་བ་ཡིན་ན་རག་པ་ཡིན་པས་མ་

ཁབ་སྟེ་མི་རག་པ་ལའང་ཁབ་པའི་ཕིར། 

ཁབ་པ་སློ་བརྒྱད། ① མཚན་མཚོན་གི་ཁབ་པ་སློ་བརྒྱད། ② རགས་གསལ་ཀི་ཁབ་པ་སློ་བརྒྱད། 

ཁབ་པ་མགློ་མཚུངས་ཀི་ལན། མཚུངས་པ་མགློ་སྙློམས་ཀི་ལན་ནློ། །

ཁབ་པ་འགལ་བ། ཐལ་འགྱུར་ལར་སྣང་བཞིའི་ནང་གསེས། རགས་དང་བསྒྲུབ་བ་མི་མཐུན་པ། 

དཔེར་ན། སྒ་ཆློས་ཅན། རག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། བས་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ་སྒྲུབ་བེད་དང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁབ་པ་འགལ་བས་ཐལ་ལན་ཁབ་པ་འགལ་ཞེས་བརློད་པའློ། །

ཁབ་པ་འཇལ་བའི་རགས་འཛིན་སེམས། རགས་འཛིན་སེམས་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ། རེས་དཔག་གི་

རྒྱུ་ཁབ་པའི་འགློ་ལློག་གི་ཚུལ་འཛིན་པའི་མངློན་རེས་ཡིད་དཔྱློད་གང་རུང་གི་ཤེས་པ། དཔེར་

ན། བས་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་བསྒྲུབ་ན། བས་ན་མི་རག་པས་ཁབ་པར་འཇལ་བའམ་

ངེས་པའི་བློ་ལ་བུའློ། །

ཁབ་པ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསལ། ཟག་བཅས་ཀི་ཚོར་བ་བཏང་སྙློམས་ཡུལ་དང་བཅས་པ་སྟེ་གནས་

ངན་ལེན་རེས་སུ་འབེལ་བས་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསལ་དང་། སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་

པ་དང་སྡུག་བསལ་གཞན་གཉིས་ཀི་ར་བར་གྱུར་པའློ། །

ཁབ་པ་རྣལ་མ་བཞི། རགས་གསལ་ཁབ་པ་སློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས། རེས་ཁབ་རྣལ་མ་དང་། ལློག་

ཁབ་རྣལ་མ་དང་། ཐུར་ཁབ་རྣལ་མ་དང་། འགལ་ཁབ་རྣལ་མ་སྟེ་བཞིའློ། །

ཁབ་པ་ཕིན་ཅི་ལློག་པ་བཞི། རགས་གསལ་ཁབ་པ་སློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས། རེས་ཁབ་རྣལ་མ་

དང་། ལློག་ཁབ་རྣལ་མ་དང་། ཐུར་ཁབ་རྣལ་མ་དང་། འགལ་ཁབ་རྣལ་མ་སྟེ་བཞིའློ། །

ཁབ་པ་མ་གྲུབ། གཟུགས་ཡིན་ཕིན་ཁ་དློག་ཡིན་མི་དགློས་པའི་ཁབ་པ་མེད་པ་སྟེ། ངེས་པ་མེད་པའི་

ཚིག་སྟེ། མཚན་ཉིད་ཀི་ཁབ་མཐའི་ཚིག །གཟུགས་ཡིན་ན་ཁ་དློག་ཡིན་པས་ཁབ་པ་མ་གྲུབ།

ཁབ་པ་མ་ངེས་པ། ཐལ་འགྱུར་ལར་སྣང་བཞིའི་ནང་གསེས། རགས་དེ་བསྒྲུབ་བའི་ཆློས་ཀི་མཐུན་

ཕློགས་དང་མི་མཐུན་ཕློགས་གཉིས་ཀར་འཇུག་པས་མཐུན་ཕློགས་ཁློ་ནར་ཁབ་པ་མ་ངེས་པ། 

དཔེར་ན། སྒ་ཆློས་ཅན། མི་རག་པར་ཐལ། ཤེས་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ་ཤེས་བ་ཡིན་

ན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མི་རག་པ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་ཅིང་། ཐལ་ལན་མ་ཁབ་ཅེས་སམ་ཁབ་པ་མ་

ངེས་ཞེས་བརློད་པའློ། །

ཁབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་ཅིང་རགས་ཁས་བངས་ཀིས་གྲུབ་པ། སྒ་རག་པར་ཁས་ལེན་པའི་གང་ཟག་

གི་ངློར། སྒ་ཆློས་ཅན། མ་བས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བཀློད་པ་ལ་བུར་

མཚོན་ན། རག་ན་མ་བས་པས་ཁབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་ལ་རགས་རག་པ་ཁས་ལེན་པའློ། །

ཁབ་པའི་དམིགས་པ། དེ་བཞིན་ཉིད་ཀིས་ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའི་དམིགས་པ་སྟེ། ཞི་གནས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀི་དམིགས་པ་བཞིའི་ནང་ཚན་ཞིག

ཁབ་པའི་དམིགས་པ་བཞི། ཞི་གནས་ཀི་ཁབ་པའི་དམིགས་པ་བཞི་སྟེ། རྣམ་པར་རློག་པ་དང་བཅས་

པའི་གཟུགས་བརན། རྣམ་པར་རློག་པ་མེད་པའི་གཟུགས་བརན། དངློས་པློའི་མཐའ། དགློས་

པ་ཡློངས་སུ་འགྲུབ་པ་བཅས་ཀི་དམིགས་པ་བཞིའློ། །

ཁབ་པར་འཇུག་པ། ཁབ་བེད་ཀིས་ཁབ་བའི་གནས་ཀུན་ལ་ཁབ་པར་འཇུག་པ་སྟེ། དཔེར་ན་ཙན་

དན་ཡིན་ན་ཤིང་ཡིན་པས་ཁབ་པའམ། མེ་ཡིན་ན་ཚ་ཞིང་བསེག་པ་ཡིན་པས་ཁབ་ལ་བུ། ཤིང་

ནི་ཙན་དན་དང་། ཚ་བསེག་ནི་མེ་ཁབ་པར་འཇུག་ཡློད་པའློ། །

ཁབ་པར་ཐལ། ཐལ་འགྱུར་འགློད་སྐབས་ཀི་ཁབ་པ་བསྒྲུབ་པའི་ངག་སྟེ། ཞེས་པ་ལ་བུ་སྒྲུབ་བེད་དེ་

ཡློད་པའམ་ཡིན་པའི་རགས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་དེ་ཡློད་པའམ་ཡིན་ངེས་པའི་ཁབ་པ་བསྒྲུབ་པའི་

རགས་སྦློར་གི་ངག་གློ

ཁབ་སེལ། ཕློགས་ཚང་མ་ནས་གློང་འཕེལ་དུ་གཏློང་བ། ཕློགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁབ་སེལ་བེད་པ། 

ཁབ་བ། བེ་བག་གི་དློན། དཔེར་ན། གསེར་བུམ་དེ་བུམ་པའི་ཁབ་བ་དང་། བས་པ་ནི་མི་རག་པའི་

ཁབ་བ་དང་། མ་བས་པ་ནི་རག་པའི་ཁབ་བ། 

ཁབ་བ་ཁབ་བེད་ཀི་འགལ་བ། ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་གི་བརྒྱུད་འགལ་ཏེ། ཁབ་བ་བས་པ་དང་། 

ཁབ་བེད་རག་པ་གཉིས་ལ་བུ་ཁབ་བ་དང་ཁབ་བེད་མི་མཐུན་པར་གནས་པའློ། །

ཁབ་བེད། དུ་མ་འགེབས་པར་བེད་པའི་སྤི་སྟེ། དཔེར་ན། བུམ་པ་དེ་གསེར་བུམ་དང་ར་བུམ་

སློགས་རང་གི་བེ་བག་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་བེད་དང་། རག་པ་ནི་མ་བས་པའི་ཁབ་བེད་དང་། མི་

རག་པ་ནི་བས་པའི་ཁབ་བེད་ཡིན་པ་ལ་བུའློ། །

ཁབ་བེད་ཀི་རླུང་། རླུང་ཁབ་བེད་དང་དློན་གཅིག་པས་དེའི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས། 

ཁབ་བེད་འགལ་དམིགས་ཀི་རགས། སྣང་རུང་གི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རགས་ཀི་ནང་གསེས། 

བསྒྲུབ་ཆློས་དང་འགལ་བའི་ཁབ་བེད་དམ་སྤི་རགས་སུ་བཀློད་ནས། དགག་ཆློས་ཁབ་བའམ་བེ་

བག་པ་འློག་པ། དཔེར་ན། མེ་སྟློབས་ཆེན་པློས་ཁབ་པར་ནློན་པའི་གཞིར་ཆློས་ཅན། ཁ་བའི་རེག་

པ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་བ་མེད་དེ། མེ་སྟློབས་ཆེན་པློས་ཁབ་པར་ནློན་པའི་དངློས་པློ་ཡིན་པའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ། ཁ་བའི་རེག་པ་གང་རེག་བེ་བག་གམ་ཁབ་བ་ཡིན་པ་དེ་མ་དམིགས་པའི་

རགས་སུ་ཁབ་བེད་མེ་སྟློབས་ཆེན་པློས་ཁབ་པར་ནློན་པའི་དངློས་པློ་དང་འགལ་བའློ། །

ཁབ་བེད་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། ཙནྡན་གི་མེས་ཁབ་པར་ནློན་པའི་གཞིར་ཆློས་

ཅན། ཁ་བའི་རེག་པ་མེད་དེ། ཙནྡན་གི་མེས་ཁབ་པར་ནློན་པའི་དངློས་པློ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་

པ་ལ་བུ་ཙནྡན་གི་མེས་གང་བའི་ཁབ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའློ། །

ཁབ་བེད་དང་འགལ་བའི་ཁབ་བ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར། རང་རིགས་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་

བཞིའི་ནང་གསེས། འགལ་བའི་ཁབ་བ་རགས་སུ་བཀློད་ནས་ཐལ་འགྱུར་འཕངས་པ་གང་

ཞིག །བཟླློག་ན་ཁབ་བེད་དང་འགལ་བའི་ཁབ་བ་དམིགས་པའི་རང་རྒྱུད་འཕེན་པ་སྟེ། དཔེར་

ན། ཙན་དན་གིས་མེ་ཚད་མའི་སྟློབས་ཀིས་ངེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁ་བའི་རེག་པ་ཡློད་པའི་

ཕིར། ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་གིས། དེ་ཆློས་ཅན། ཁ་བའི་རེག་པ་མེད་དེ། ཙན་མེ་ཚད་མའི་

སྟློབས་ཀིས་ངེས་པའི་ཕིར། ཞེས་བཟླློག་པ་རང་གི་རིགས་གཅིག་པའི་རང་རྒྱུད་འཕེན་པའློ། །

ཁབ་བེད་དང་འགལ་བའི་རྒྱུ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་བའི་ཁབ་བ་

དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་གསུམ་གི་ནང་གསེས། འགལ་བའི་རྒྱུ་རགས་སུ་བཀློད་པའི་ཐལ་

འགྱུར་གང་ཞིག །བཟླློག་ན་འབས་བུ་དང་འགལ་བའི་ཁབ་བ་དམིགས་པའི་རང་རྒྱུད་འཕེན་པ་

སྟེ། དཔེར་ན། ཙན་དན་གི་མེ་ཚད་མའི་སྟློབས་ཀིས་ངེས་པའི་ཤར་གཞིར་ཆློས་ཅན། ཙན་མེ་

ཚད་མའི་སྟློབས་ཀིས་ངེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གང་རེག་གི་དངློས་རྒྱུ་ཡློད་པའི་ཕིར། ཞེས་

པའི་ཐལ་འགྱུར་གིས། དེ་ཆློས་ཅན། གང་རེག་གི་དངློས་རྒྱུ་མེད་དེ། ཙན་མེ་ཚད་མའི་སྟློབས་

ཀིས་ངེས་པའི་ཕིར། ཞེས་བཟླློག་པ་གཞན་རིགས་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་རློ། 

ཁབ་བེད་དང་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་ཁབ་བ་འགློག་པ་སྟེ། 

དཔེར་ན། དུ་བ་དྲག་ཏུ་འཕྱུར་བས་ཁབ་པར་ནློན་པའི་གཞིར་ཆློས་ཅན། ཁ་བའི་རེག་པ་མེད་

དེ། དུ་བ་དྲག་ཏུ་འཕྱུར་བས་ཁབ་པར་ནློན་པའི་དངློས་པློ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ་མེ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབས་ཀིས་གང་བའི་ཁབ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའློ། །

ཁབ་བེད་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་གི་འགལ་

བའི་ཁབ་བ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་གསུམ་གི་ནང་གསེས། འགལ་བའི་འབས་བུ་རགས་སུ་

བཀློད་པའི་ཐལ་འགྱུར་གང་ཞིག །བཟླློག་ན་རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་ཁབ་བ་དམིགས་པའི་རང་རྒྱུད་

འཕེན་པ་སྟེ། དཔེར་ན། ཙན་དན་གི་མེ་ཚད་མའི་སྟློབས་ཀིས་ངེས་པའི་ཤར་གཞིར་ཆློས་ཅན། 

ཙན་མེ་ཚད་མའི་སྟློབས་ཀིས་ངེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གང་འབས་སྤུ་ལློང་བེད་ཡློད་པའི་ཕིར། 

ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་གིས། དེ་ཆློས་ཅན། གང་འབས་སྤུ་ལློང་བེད་མེད་དེ། ཙན་མེ་ཚད་མའི་

སྟློབས་ཀིས་ངེས་པའི་ཕིར། ཞེས་བཟླློག་པ་གཞན་རིགས་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་རློ། 

ཁབ་བེད་དང་འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པ། འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པ་བཞིའི་ནང་

གསེས། གནློད་བེད་ཀི་ངློ་བློ་རགས་སུ་བཀློད་ནང་གསེས། གནློད་བེད་ཀི་ངློ་བློ་རགས་སུ་

བཀློད་ནས། གནློད་བའི་ཁབ་བ་འགློག་པ་སྟེ། དཔེར་ན། མེས་ཁབ་པར་ནློན་པའི་ཤར་གཞི་

ཆློས་ཅན། ཁ་བའི་རེག་པ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་བ་མེད་དེ། མེས་ཁབ་པར་ནློན་པའི་དངློས་པློ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ་མེའི་རང་བཞིན་གིས་གང་བའི་ཁབ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའློ། །

ཁབ་བེད་དང་འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་གི་འགལ་

བའི་ཁབ་བ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་གསུམ་གི་ནང་གསེས། འགལ་བའི་རང་བཞིན་རགས་སུ་

བཀློད་པའི་ཐལ་འགྱུར་གང་ཞིག །བཟླློག་ན་རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་ཁབ་བེད་དམིགས་པའི་

རང་རྒྱུད་འཕེན་པ་སྟེ། དཔེར་ན། ཙན་དན་གི་མེ་ཚད་མའི་སྟློབས་ཀིས་ངེས་པའི་ཤར་གཞིར་

ཆློས་ཅན། ཙན་དན་གི་མེ་ཚད་མའི་སྟློབས་ཀིས་ངེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གང་རེག་ཡློད་པའི་

ཕིར། ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་གིས། དེ་ཆློས་ཅན། གང་རེག་མེད་དེ། ཙན་དན་གི་མེ་ཚད་མའི་

སྟློབས་ཀིས་ངེས་པའི་ཕིར། ཞེས་བཟླློག་པ་གཞན་རིགས་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་རློ། །

ཁབ་བེད་དུ་འཇུག་པ། རགས་ཀིས་གསལ་བ་ལ་ཁབ་པ་སྟེ། རགས་དེ་བསྒྲུབ་བའི་ཆློས་ཀི་མཐུན་

ཕློགས་སམ། མི་མཐུན་ཕློགས་གང་རུང་དང་གཉིས་ཀ་ལ་ཁབ་པར་ཡློད་པའློ། །

ཁབ་བེད་འབྱུང་བ་ལྔ་ཕག་ལྔ་སྟེ་ཉེར་ལྔ། རང་ཤར་ལས། འབྱུང་བ་ཆེན་པློ་ལྔ་ནི་རང་གི་ལུས་ལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཚང་། དེ་ཡང་རླུང་རྣམ་པ་ལྔས་ཡེ་ཤེས་ཀི་གདངས་བེད་དློ། །མེ་རྣམ་པ་ལྔས་ཡེ་ཤེས་ཀི་རལ་

བེད་དློ། ས་རྣམ་པ་ལྔས་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངློ་བློ་བེད་དློ། ཆུ་རྣམ་པ་ལྔས་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཡུལ་བེད་དློ། 

ནམ་མཁའ་རྣམ་པ་ལྔས་ཡེ་ཤེས་ཀི་གནས་བེད་དློ། །

 དེ་ལས་ས་ལྔའི་གནས་ཚུལ་ནི། ཀུན་ཏུ་སྣང་བའི་ས་རིག་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས། མི་འགྱུར་བ་

རྡློ་རེའི་ས་སྒློན་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས། ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་རིན་པློ་ཆེའི་ས་ཐིག་ལེ་དང་

ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས། སྣང་བ་སྟློང་པ་ཀུན་ཏུ་མཐའ་ཡས་པའི་ས་དབིབས་ཡེ་ཤེས་གཉིས་དང་

ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས། སྒྲུབ་པ་མཐར་ཕིན་པའི་ས་ཤེས་རབ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་སློ། ། 

ཆུ་ལྔ་ལས། འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཆུ་ར་ཐམས་ཅད་ལ་གནས། ཞིབ་གསལ་དག་གི་ཆུ་རུས་པ་ཐམས་

ཅད་ལ་གནས། ཡློན་ཏན་རྒྱས་པའི་ཆུ་ཁག་ཐམས་ཅད་ལ་གནས། ཆགས་པ་མེད་པའི་ཆུ་ཆུ་

སེར་ཐམས་ཅད་ལ་གནས། འཛིན་མེད་རློགས་པའི་ཆུ་མིག་གི་ནང་ན་གནས་སློ། ། 

མེ་ལྔ་ལས། ཕི་ནང་ཀུན་ཏུ་ཁབ་བེད་ཀི་མེ་གློ་བ་ན་གནས། ཕི་ནང་ཀུན་གསལ་གི་མེ་མིག་གཉིས་

དང་ཡན་ལག་ལ་གནས། ཕི་ནང་ཀུན་ཏུ་མཉམ་པའི་མེ་ཤ་པགས་བར་ན་གནས། ཕི་ནང་གི་བ་

བ་རློག་པའི་མེ་རང་མཐིལ་གཉིས་ན་གནས་སློ། ། 

རླུང་ལྔ་ལས། སློག་འཛིན་པའི་རླུང་སློག་ར་ན་གནས། བཀྲག་དང་གཟི་མདངས་སྐྱེད་པའི་རླུང་སྨིན་

ཕག་ན་གནས། མེ་དང་མཉམ་དུ་གནས་པའི་རླུང་ཕློ་བ་ན་གནས། ཀུན་ཏུ་ཁབ་བེད་ཀི་རླུང་

ལུས་ཀུན་ལ་ཁབ་པར་གནས། སྙིང་རེ་མེད་པ་བསྐལ་པ་ལས་ཀི་རླུང་སྙིང་དང་སྙིང་ཤུན་གི་

བར་ན་གནས་སློ། ། 

ནམ་མཁའ་ལྔ་ལས། ཀུན་ལ་ཁབ་པའི་ནམ་མཁའ་རིག་པ་དངློས་དང་དབེར་མེད་དུ་གནས། ཡུལ་

མེད་གསལ་དྭངས་ཀི་ནམ་མཁའ་དབིངས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་དབེར་མེད་དུ་གནས། མ་

འདྲེས་དག་པའི་ནམ་མཁའ་དབིངས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་དབེར་མེད་དུ་གནས། དློན་མཚོན་

བེད་ཀི་ནམ་མཁའ་རགས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་སྟློང་པ་དང་དབེར་མེད་དུ་གནས། དག་པའི་ཞིང་

དུ་སྒློལ་བེད་ཀི་ནམ་མཁའ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དང་དབེར་མེད་དུ་གནས་

ཞེས་གསུངས་སློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁབ་བེད་མ་དམིགས་པའི་རགས། ཤར་གི་རི་ངློས་ན་ཆློས་ཅན། ཙན་དན་མེད་དེ། ཤིང་མེད་པའི་

ཕིར་ཞེས་བཀློད་པའི་ཚེ་ཁབ་བེད་དམ་སྤི་ཤིང་དེ་བཀག་པའམ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ལས་

ཁབ་བ་བའམ་བེ་བག་ཙན་དན་དེ་གཞི་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་ཡློད་པ་འགློག་པའི་གཏན་ཚིགས། 

ཁབ་བེད་མ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར། གཞན་རིགས་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་བཅུ་བཞིའི་ནང་

གསེས། ཁབ་བེད་མ་དམིགས་པ་རགས་སུ་བཀློད་བའི་ཐལ་འགྱུར་གང་ཞིག །བཟླློག་ན་རང་

བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་འཕེན་པ་སྟེ། དཔེར་ན་ཤུག་པ་ལན་པའི་ཤར་གཞིར་ཆློས་ཅན། ཤུག་

པ་མེད་པར་ཐལ། ཤིང་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་བཟླློག་པ་གཞན་རིགས་འཕེན་པའི་ཕལ་འགྱུར་

གིས། དེ་ཆློས་ཅན། ཤིང་ཡློད་དེ་ཤུག་པ་ཡློད་པའི་ཕིར། ཞེས་བཟླློག་པ་གཞན་རིགས་འཕེན་

པའི་ཐལ་འགྱུར་རློ། 

ཁབ་བེད་རླུང་། ལུས་ཀི་ར་བའི་རླུང་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། སྙིང་ལ་གནས་ཤིང་། ཁག་སློགས་

དྭངས་མ་ལུས་ཀུན་ལ་ཁབ་པར་བེད་པ་དང་། རང་ལག་འདེགས་འཇློག་སློགས་ལུས་ཀི་སྒུལ་

སྐྱློད་བེད་པའི་རླུང་། 

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

ཏེ། དབིན་སྐད་དུ་metropolitan network ཟེར། 

ཁམ་ཁློམ། ཁམ་མེ་ཁློམ་མེའི་བསྡུས་ཚིག

ཁམ་མེ་ཁློམ་མེ། སྣློད་བཅུད་འགུལ་སྟངས། ས་འགུལ་རྐྱེན་གིས་སྣློད་བཅུད་ཁམ་ཁློམ་དུ་གཡློ། 

ཁམས། ཁང་པའི་ཁམས། བར་ཁམས། 

ཁམས་ཁ་མློ། བག་ཡེར་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ལེ་བའི་ཕི་རློལ་དུ་ཀ་ཕིབས་ཡློད་པའི་ཁམས། 

ཁམས་སྟློད། ཁམས་རའི་སྦུག་ཕློགས། 

ཁམས་སྨད། ཁམས་རའམ་ཁང་པའི་ཚོམས་ཀི་མདློའི་ཕློགས། 

ཁམས་ར། ར་བས་བསྐློར་བའི་ཁང་པའི་ཁམས། 

ཁར་ཁློར། ཁ་རེ་ཁློ་རེའི་བསྡུས་ཚིག

ཁར། [ཡུལ]ཁང་པའི་སློ་དང་། སྣློད་ཀི་ཁ་ལེབ་སློགས་བརྒྱབ་པའི་དློན་ཏེ། ད་ལ་ཚོང་ཁང་གི་སློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁར་ཚར་འདུག །སང་ཉིན་ཞློགས་པ་སློ་ཕེ་ལིས་རེད། སློ་ཁར་དང་སློ་རྒྱག་གཉིས་ཀ་བེད་སྤློད་

སློལ་འདུག །སྐུལ་ཚིག་ལ་ཁློར་ཟེར། སློ་དེ་ཁློར་དང་། སྣློད་དེའི་ཁ་ལེབ་ཁློར་དང་ལ་བུའློ། །

ཁི། ① མིས་བདག་བེད་ཀི་སློག་ཆགས་རིགས། འདི་ལ་རིགས་མི་འདྲ་བ་མང་པློ་ཡློད། མངལ་སྦྲུམ་

གི་ཡུན་ཚད་ཟླ་བ་གསུམ་ཡིན། བཟའ་ཆས་གཙོ་བློ་མི་ཟས་དང་གཅིག་ཡིན། ཁི་ཆེ་ཤློས་ལ་

ཁི་འབབ་རྒློད་ཟེར། བློད་ཡུལ་ལས་ཡུལ་གཞན་ན་མེད། གཟུགས་པློ་ཆེ་ལ་སྤུ་རིང་པ། མགློ་བློ་

ལྷག་པར་ཆེ་ཞིང་སྟློབས་ཤུགས་ཆེ། རང་གི་བདག་པློ་དང་རྒྱ་ནློར་ལ་སྲུང་སྐྱློབ་བ་རྒྱུའི་སེམས་

ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེ། ཁི་ཆུང་ཤློས་ལ་ཧ་པ་ཟེར། གཟུགས་བློང་ཆུང་ལ་སྤུ་ཧ་ཅང་རིང་པ་ཞིག་

ཡིན། མངློན་བརློད་ཀི་མིང་ལ་ནློར་སྲུང་ཟེར། སློ་ཁི་དང་སྐློ་ཁི་ཡང་ཟེར། རི་དྭགས་རྔློན་བེད་

ལ་ཤ་ཁི་ཟེར། གཏམ་དཔེ་ལ། མི་ངན་ལག་ཤེད་ངློམ། ཁི་ངན་བདག་ཤེད་ངློམ། ཁིའི་འུར་ཁ། 

མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱེ་བའི་ཆ་ཅན་དང་། གློང་གི་གཅན་གཟན། འདློད་དབང་། རྡློ་རེ་མཇུག་

མ་ཅན། རི་གསང་བ། ཤ་ཁི། སེང་གེའི་རིགས། གསློ་བེད་བཅས་སློ། །མི་ཡིས་བདག་བཟུང་

བས་པའི་ཤ་གཟན་གི་སློ་ཆགས་རིགས་ཞིག །② ལློ་འཁློར་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག །

ཁི་རྐུན།① རྐུ་བེད་པའི་ཁི། ② ཁི་ལ་སྨློད་པའི་ཚིག

ཁི་སྐློ། ཁི་བསྐློ་དགློས། ཁི་དེ་སྐློས་ཤིག

ཁི་ཁ་རྡློ་ལེན། ལས་དློན་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་དེ་ལ་ཁ་གཏད་འཇལ་མཁན་རེ་དགློས་པའི་དཔེ། 

ཁི་ཁང་། དུད་ཚང་གི་བཀློར་ཁི་ཉལ་སའི་ཁང་པ་ཆུང་ངུ་ཞིག་བཟློས་ཡློད་པའི་མིང་།

ཁི་ཁར་རུས་བཟུང་། གཙིག་ཆེར་བརིས་ཏེ་བློས་གཏློང་མི་བ་བ། 

ཁི་ཁྲུད། ཁིའི་ཆེད་དུ་གཡློས་པའི་བཟའ་བཏུང་རིགས། 

ཁི་ཁློས་སྣ། འདྲ་བའི་སློ་ནས་བཏགས་པའི་མིང་། སྐྱེམས་པའི་རྒྱུད་འགེལ་ལས། གྲུ་མློའི་ཚིགས་ཀི་

གློང་ཟུར་གི་མཚམས་དེར། ལག་པ་བརྐྱང་བསྐུམ་བེད་སྐབས་དབིབས་ཁི་ཁློས་པ་ལར་ཉེར་

ཉེར་བེད་པ་དེའི་སྣ་ནས་གེན་དུ་སློར་ལྔ་ན་དཔུང་པའི་རྨེན་བུ་སྨུག་པློ་གནས་པ་ཡིན་ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཁི་འཁར། མི་འཁམས་ཏེ། བདག་པློ་མེད་པའི་ཁི། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁི་གུ། ཁིའི་ཕྲུ་གུ། 

ཁི་རྒན། ① ཁི་ལློ་ལློན་པ། ཁི་རྒན་ཤ་ལ་རྒྱུགས་ན། ཁི་ཕྲུག་རང་དགར་རྒྱུག །② གཞན་ལ་གཤེ་

བའི་ངན་ཚིག

ཁི་རྒན་རྒྱ་བློ། ཁི་རྒན་འགམ་པའི་ངློགས་སུ་སྤུ་མདློག་ཁམ་སེར་མི་རྒྱ་བློའི་ཁ་སྤུའི་དབིབས་ལར་

ཡློད་པ། 

ཁི་སློག །[ཡུལ]རི་ལ་སྐྱེས་པའི་སློག་པ་ཞིག

ཁི་མགློ། ① སློག་ཆགས་ཁིའི་མགློ །② འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་རེ་བཞིན་ཕློགས་མཚམས་

རྣམས་སུ་བསྐློར་ཞིང་གནས་པའི་ས་བདག་ཅིག

ཁི་འགུ། ཁི་ལ་ཁྲུད་བླུད་སྣློད་དེ་ཕལ་ཆེར་ཤིང་གིས་བཟློས་པ་མང་། གཞན་ཡང་ཟངས་སྣློད་ཡང་ཡློད།

ཁི་འགློག །ཁིས་འཆའ་བའམ་རྨུག་ཏུ་མི་འཇུག་པ། མི་གཅིག་གིས་ཁི་འགློག་རྒྱུ་དང་། ཤིང་གཅིག་

གིས་མེ་འབར་རྒྱུ་ཁག

ཁི་འགེད། ཁི་རྦད་པའམ་སྐུལ་བ། 

ཁི་ངར་པློ། ① ཁི་ཐུ་པློ། ② ཁི་ཁློང་ཁློ་ལངས་པ། 

ཁི་ངར་མ། ཁི་ངར་པློ་དང་དློན་གཅིག

ཁི་རྔ་སྤང་ཚེར།མཛོ་མློ་ཤིང་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

ཁི་རྔློ། ཟ་ཕྲུག་ལངས་ནས་སྤུ་བི་བའི་ཁི་ནད་ཅིག

ཁི་གཅིག་མི་རེ། གཏམ་གི་དཔེ་ཞིག་སྟེ། དངློས་རས་རིན་གློང་ཆུང་བ་དང་། སྤུས་ཚད་ཞན་པའི་ཅ་

ལག་རྣམས་ཀི་སྐློར་ལ་ལབ་གེང་བེད་སྐབས། དངློས་རས་དེ་སྤུན་ཀ་ཞན་པློ་རེད། ཁི་གཅིག་

མི་རེ་བ་ཞིག་རེད་འདུག །ཅེས་རིན་གློང་ཆུང་བ་སྟློན་པའི་ཚིག་ཡིན་པ་ལ་བུ། 

ཁི་ཉར་འཁློལ་འཛིན། སར་སྨློན་ལམ་ཚུགས་དུས་ལྷ་སའི་མི་ཚོའི་ཁིམ་དུ་ཁི་ཉར་ཆློག་པ་ཚོགས་

ཆེན་ཞལ་ངློར་དགློངས་པ་ཞུས་པའི་འཁློལ་འཛིན། 

ཁི་ཉལ་རྒྱུག་སློང་། དློན་མེད་གཞན་ལ་སྙད་རློའི་གཏམ་དཔེ། བདག་ལ་བཀའ་བཀློན་ཁི་ཉལ་རྒྱུག་

སློང་གི་ཚུལ་དུ་གནང་བྱུང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁི་ལློ། ཁི་ཡི་བཟའ་ཆས། ཁི་ལློ་བླུད་ལ་བུ། 

ཁི་ཐུ་པློ། ཁི་རྒློད་པློའམ་ངར་པློ། 

ཁི་ཐུག །① ཁི་ལ་བླུད་རྒྱུའི་ཟ་མའི་རིགས་ལ་ཟེར། ② སྟློན་དུས་ཁི་མློ་ཁི་ཐུག་རྒྱུགས་ལ་བུའློ། །

ཁི་ཐུད་བླུད།\ཁི་ལློ་བའམ་ཁི་ཁྲུད་བླུད་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། 

ཁི་ཐློ། [སྐྱེ་རྒུ]ཁི་སྨྱློན་དང་དློན་གཅིག

ཁི་ཐློ་རྒྱུགས། ཁི་སྨྱློན་འགློས་ནད་ཅན་ཞིག །གང་ས་རུ་རྒྱུགས་པ། མི་ལ་འགློས་ན་མི་ཡང་སྨྱློན་པ་

འགློ་བ་ཡིན། 

ཁི་དུག །རྒྱུ་བའི་དུག་གི་ནང་ཚན་ཁི་སྨྱློན་གི་སློས་རྨུགས་པའི་དུག་ནད་ལུས་ལ་ཞེན་པ། 

ཁི་ལློམ། བདག་པློ་མེད་པའི་ཁི། 

ཁི་སྣ། ཁིའི་སྣ་དང་འདྲ་བའི་རྒྱན་རིས་ཤིག་སྟེ། གུར་སློགས་ལ་ཁི་སྣའི་རྒྱན་རིས་བིས་པ་ལ་བུའློ། །

ཁ་ིསྤང་། ཁ་ིསྤང་ཚ་ཞེས་ཁིའ་ིརིགས་ཤིག་སྟེ། སྤང་ཀ་ིདང་འདྲ་ཞིང་། རང་གཤིས་དྲག་པློ། ར་ིརྣློ་བ་ཞིག

ཁི་སྤང་ཁ་འགིལ། ཁི་སྤང་ཁ་མཐུན་ཡང་ཟེར། མི་ངན་ཁ་འགིལ་གི་དཔེ། 

ཁི་སྤང་ཚ། ཁི་སྤང་དང་དློན་གཅིག

ཁི་སྤང་ལག་སྦྲེལ། སྤློད་པ་ངན་པའི་མི་འགའ་མཉམ་འབེལ་བེད་པའི་དློན་ཡིན། 

ཁི་སྤང་ལག་འབེལ། ངན་པ་དང་ངན་པ་ལག་འབེལ་བས་པ། 

ཁི་སྤང་། ཁི་དང་སྤང་པློ། དབུལ་པློའི་མི་ལ་སྨད་ཚིག་ཅིག་ཡིན། 

ཁི་ཕག་གི་བརྟུལ་ཞུགས། སར་རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཞིག་གི་བརྟུལ་ཞུགས། 

ཁི་ཕུར། ཁི་བསྐློ་སའི་ཕུར་པ། 

ཁི་ཕྲུག །ཁིའི་ཕྲུ་གུ

ཁི་འབིགས། [མངློན]སློག་ཆགས་གཟུགས་མློའམ་བི་ཐུར་ཅན། 

ཁི་རྦད་པ། གཞན་འཛིན་པའམ་རྨུག་པའི་ཕིར་ཁི་སྐུལ་བ། ཆློ་ཆློ་བས་ནས་ཁི་རྦད་བ། རི་དྭགས་

རྔློན་ལ་ཁི་རྦད་བཞིན། ཁེད་ཀིས་བསྐུལ་དེར་ལན་དེ་བསློགས། 

ཁི་དབེ། དབེ་ཞེས་མི་གཙང་བའི་བརྡ་རིང་ཡིན་པས་འདིར་ཁི་ཡི་རྨློང་ཁའི་དྲེག་པའི་མིང་ཡིན་ཞེས་
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སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བཻ་སློན་ལས་གསུངས། 

ཁི་འབབ་རྒློད། འབློག་པའི་དག་རྐུན་གཅན་གཟན་སློགས་སྲུང་མཁན་ཁི་གཟུགས་དང་སྙིང་ཆེ་བ། 

བདག་པློར་སྲུང་སྐྱློབ་བ་བའི་སེམས་ཤུགས་ཆེན་པློ་ཡློད་པ། བློད་ཡུལ་ཁློ་ན་ལས་མེད་པའི་ཁི་

རིགས་ཤིག

ཁི་མིག་བཞི། མིག་གཉིས་ཀི་ཐློད་དུ་སྤུ་མདློག་སེར་པློའི་ཐིག་ལེ་གཉིས་ཡློད་པའི་ཁི། 

ཁི་མེ་ཏློག །སློ་ཞིག

ཁི་མློ། ཁི་མློ་ལ་ཟེར། 

ཁི་མློ་ཚང་མ། ཁི་མློ་སྦྲུམ་ལན་དང་ཕྲུ་གུ་འཁིད་རྒྱུ་ཡློད་པའི་ཁི་མློ། ཁི་མློ་ཚང་མའི་སློ་འགམ་ནས། 

སེང་དཀར་མློ་ཡིན་ཡང་དློགས་ཟློན་དགློས། 

ཁི་སྨྱློན། སྨྱློ་ནད་ཀིས་ཟིན་པའི་ཁི། ཁི་སྨྱློན་ཡིན་ཡང་བདག་པློ་ངློ་ཤེས། 

ཁི་ཚང་། ཁི་ཉལ་སའི་ཁང་པའམ་ས་ཕུག་ལ་བུ། 

ཁི་ཚང་འབེལ། ཁི་ཕློ་མློ་གཉིས་སྦློར་བ་བས་ཟིན་པ་དང་། ཁི་མཇེ་ཕིར་བཏློན་མ་ཐུབ་པ་སྐར་མ་

བཅུ་ཕག་འབེལ་ནས་ལུས་པ་ལ་ཁི་ཚང་འབེལ་ཟེར། 

ཁི་ཚང་བཞག །ཁི་མློས་ཁི་ཕྲུག་ཁ་ཤས་སྐྱེས་པའི་དློན། ཁློ་ཚོའི་ཁི་ཡིས་ཁི་ཚང་བཞག་འདུག་ལ་བུ།

ཁི་ཚང་ལེན། ཁིའི་རིགས་རྒྱུད་བཅད་པའི་ཕིར་དུ་ཁི་མློའི་ལློ་བ་བཤག་སྟེ་བུ་སྣློད་ཕིར་བཏློན་པའི་

བཤག་བཅློས་ཀི་མིང་ཡིན། 

ཁི་ཚང་ལང་། ཁི་རྣམས་འདློད་པ་རྒྱས་པའི་དློན། དགུན་དུས་ཁི་ཚང་ལང་སྐབས་ཁི་རྣམས་ཁིམ་དུ་

འཁློར་དཀའ་ལ་བུ། 

ཁི་འཛིང་བགློ །ཁི་གཉིས་འཁྲུག་པ་བེད་ཅིང་སློ་རྒྱག་རེས་བེད་པའི་ལས་ཞིག

ཁི་གཞློབ། ཁིའི་སྤུ་མེར་བསེགས་པའི་ཐལ་བའི་མིང་ཡིན། 

ཁི་ཟུག །ཁིས་སྐད་རྒྱག་པ། འགྲུལ་པ་སེབས་ན་ཁི་ཟུག་ཡློང་། 

ཁི་ཟླ། འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། འའབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་སྟློན་ཐ་མ་ཁི་ཡི་ཟླ་བ་སྟེ་བློད་ཟླ་དགུ་པ་

དང་། ཞིང་འབློག་རྒན་པློའི་ལུགས་ལ་དཔྱིད་ར་བ་ཁི་ཡི་ཟླ་བ་སྟེ་བློད་ཟླ་དང་པློ་ལློ་སར་གི་ཟླ་
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བ་ལ་ཟེར། 

ཁི་གཟིག །གཟིག་གི་རིགས་ཤིག

ཁི་ཡན། བདག་པློ་མེད་པའི་ཁི་འཁམས། 

ཁི་ཡི་དུས་ཚོད། འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། མུན་སློད་ཁི་ཡི་དུས་ཚོད་སྟེ། ཡུལ་གང་དེའི་དགློང་

མློའི་ཆུ་ཚོད། 19-21 བར་གི་དུས་ཚོད་ལ་ཟེར། 

ཁི་ར། རྔློན། མི་ཚེ་གཅིག་ལ་ཁི་ར་བརྒྱབ་ནས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་བ། རི་འགློ་ལློན་ནས་ཁི་ར། 

ཁི་ར་བརྒྱབ་པ། རྔློན་པ་བརྒྱབ་པ། རྔློན་པས་རི་དྭགས་བསད་པ། 

ཁི་ར་བ། རྔློན་པ། 

ཁི་རློ། ① ཁིའི་རློ། ② ཁི་ལ་གཤེ་བའི་ཚིག

ཁི་ལ་ཝ་རི སེང་ལེང་ཁཎའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་ཡིན། 

ཁི་ལས་ལློད། ཁི་ལས་ངན་པ་སྟེ། ཧ་ཅང་ཐ་ཤལ་གི་དཔེ། 

ཁི་ལློ། ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག །ཁི་ལློ་པ། 

ཁི་ཤིག །ཁིའི་ལུས་ལ་ཡློད་པའི་སློག་ཆག་འབུ་སིན་ཆུང་བ་ཞིག་གི་མིང་། 

ཁི་ཤིང་། ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་གློ་ནད་སེལ། ལུད་

པ་གེན་དུ་འདྲེན། 

ཁི་ཤིང་དམན་པ། ཤིང་གི་བེ་བག

ཁི་སུག །རེ་བ་འཐག་བེད་ཀི་ལག་ཆས་ཞིག་སྟེ། ཤིང་མགློ་གཅིག་ལ་རང་གཉིས་ཡློད་པ་གཉའ་

ཤིང་འདེགས་བེད་ཡིན། 

ཁི་སེར་མེ་ཏློག །མེ་ཏློག་སེར་པློ་རང་གཅིག་ལ་འདབ་མ་ཁི་ལྕེའི་དབིབས་ཅན་བཞི་རེ་ཡློད། མེ་

ཏློག་སེར་ཆེན་དང་མི་འདྲ་བར་ཟེའུ་འབྲུ་དམར་པློ་ཆུང་ངུ་དེ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན། སྤི་ཟླ་༥པའི་

མཇུག་ཙམ་ན་ཆུ་འགམས་སུ་སྐྱེ་བ་ཡིན། 

ཁི་སྲུབ་བགློ །ཁི་འཛིང་བགློ་དང་དློན་གཅིག་ཡིན། 

ཁི་གསར།ཁི་ལློ་ཆུང་། ལུང་ཆུང་སྦུག་ན་ཁི་གསར་བཙན། 
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ཁི་ཧ་པ། ཁི་གཟུགས་ཆུང་ལ་སྤུ་རིང་པློ་ཞིག

ཁི་ཨ་སློབ། ཁི་ཧ་པ་དང་གཅིག་ཡིན། 

ཁིགས། འཁིག་པའི་སྐུལ་ཚིག

ཁིམ། ① གློང་ཁང་སྟེ། མི་ཚང་གཏན་དུ་ཆགས་པའི་གནས། རང་ཁིམ་ནས་ཐློན་ཏེ་ཕློགས་ལ་ཕིན་

པ། ཁིམ་གིས་སྟློངས་པ། གྲྭ་པ་ཡིན་ཡང་ཁིམ་ན་གནས་པའི་འཁློར་ཡློད། ② ཆུང་མ། ③ གཟའ་

སྐར་རྣམས་ལ་འཛིན་པར་བེད་པའི་ལས་ཀིས་ཕན་འདློགས་པས་ཁིམ་ཟེར། ཉི་ཁིམ། ④ ཉི་མ་

ཁིམ་བཅུ་གཉིས་ཡློད་པས་གངས་བཅུ་གཉིས་མཚོན། 

ཁིམ་སྐྱློང་། ① ཁིམ་ཚང་སྐྱློང་བ་པློ། ② ཁིམ་སྐྱློང་བར་བེད་པ། 

ཁིམ་ཁློལ། ① ཁིམ་ནང་གི་གཡློག །② [མངློན]སྐྱེས་པ་འབས་བུ་ཕྱུང་བའི་ཁློ་ག

ཁིམ་གི་ཀུན་དགའ་ར་བ། གིང་གའམ། སྐྱེད་མློས་ཚལ། 

ཁིམ་གི་འཁློར་ལློ། ཉི་མའི་འགློ་ལམ། 

ཁིམ་གི་འཁློས་ཀ་འཛིན། ཁིམ་སློ་བཟུང་བ། ཁིམ་ཚང་བཟུང་བ་སྟེ་བུ་དང་བུ་མློ་མག་པ་དང་མནའ་

མར་འགློ་བའི་མིང་གི་རྣམ་གངས། 

ཁིམ་གི་གློ་རེ་ལློང་། [རིང]ཁིམ་གད་དར་བེད་པ། 

ཁིམ་གི་གློ་ལ། ཁིམ་གི་འཁློར་ལློ་ཟླུམ་པློའི་ཚུལ་གིས་འཁློར་བའི་ཉི་མའི་འགློ་ལམ། 

ཁིམ་གི་རེ་དཔློན། ཁིམ་བདག

ཁིམ་གི་གཏློར་ཟ། [མངློན]ཁིམ་བའམ་བ་གག

ཁིམ་གི་དག་ར། ཁང་པའི་མདུན་གི་ར་བ། 

ཁིམ་གི་བདག་པློ་བཅུ་གཉིས། ཉི་མ་བཅུ་གཉིས་དང་དློན་གཅིག

ཁིམ་གི་རྡློ། [མངློན]རི་ལས་འློང་བའི་ཚོན་རི། 

ཁིམ་གི་ནློར་བུ། [མངློན]སྒློན་མེ། 

ཁིམ་གི་གཙུག་ཕུད་ཅན། [མངློན]ཁིམ་བ། 

ཁིམ་གི་ཚལ། གིང་གའམ་སྐྱེད་མློས་ཚལ། 



  631  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁིམ་གི་རིག་པ། འཇིག་རེན་གི་རིག་རལ། 

ཁིམ་གི་སློ་ཚིས། ཁིམ་ཚང་གི་འཚོ་ཐབས། 

ཁིམ་གངས། ① ཁིམ་ཚང་མང་ཉུང་། ② ཁིམ་བཅུ་གཉིས་མཚོན་བེད་ཀི་ཨང་གངས་ཏེ་ཐིག་ཤར་

ན་ལུག་ཁིམ་དང་། གཅིག་ཤར་ན་གང་ཁིམ། གཞན་རྣམས་རིགས་འགེ། 

ཁིམ་གློགས། མཉམ་དུ་ཆགས་པའི་ཐེམ་དུད། 

ཁིམ་གློང་། མི་ཚང་གི་གློང་། 

ཁིམ་རྒྱུད། མི་ཚང་གི་རིགས་རྒྱུད། 

ཁིམ་ངན་བདུན། དེ་ས་མཛེ་ཅན་དང་། དབུལ་པློ། གཡུང་པློ། ཤན་པ། རིགས་ངན། གདློལ་པ། 

དམུས་ལློང་བཅས་ཀི་ཁིམ་དེ་ལར་ཤློད་སློལ་ཡློད་པ་དེ་ཡིན། 

ཁིམ་སགས་པ། མི་སྐྱ་སགས་འཆང་བ། 

ཁིམ་ཅན། ཉི་མ་སློགས་ནི་སྐར་ཁིམ་ལློངས་སུ་སྤློད་པ་པློ་ཡིན་པས་ན་ཁིམ་ཅན་ཞེས་བརློད། 

ཁིམ་བཅུ་གཉིས། བུམ་པ། ཉ། ལུག །གང་། འཁིག་པ། ཀར་ཊ། སེང་གེ། བུ་མློ། སང་། སིག་པ། 

གཞུ། ཆུ་སིན་བཅས་སློ། །མིང་དེ་ལར་བཏགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། རི་ཡི་རྒྱལ་པློ་རི་རབ་ལ་

གཞུ་དང་། ཆུ་སིན་དང་། བུམ་པ་དང་། ཉ་དང་། ལུག་དང་། གང་ལ་སློགས་པའི་གདློང་པའི་

དབིབས་དང་འདྲ་བའི་ཐད་ཀ་ན་ཉི་མ་གནས་ཚེ་དེ་ལར་མིང་འདློགས་ལུགས་གཅིག་དང་། ཡང་

འཛམ་བུའི་གིང་ན། གཞུ་ས་བའི་དུས་དང་། ཆུ་སིན་གི་ཁ་ཉི་མ་ལ་བསྟན་ནས་འདུག་པའི་དུས་

དང་། བུམ་པའི་ཆང་གི་ཆང་རློ་ནུས་པ་དང་ལན་པའི་དུས་དང་། ཉ་རྣམས་ཆུ་ལ་རྒྱུ་བའི་དུས་

དང་། ལུ་གུ་སྐྱེ་བའི་དུས་དང་། གང་རྣམས་ཀིས་ཞིང་རྨློ་བའི་དུས་དང་། དུད་འགློ་རྣམས་འདློད་

ཆགས་ལངས་པའི་དུས་དང་། ཀར་ཊ་ནི་སལ་པ་ཡིན་པས་སལ་པས་སྐད་འབིན་པའི་དུས་དང་། 

སེང་གེས་ཆགས་པ་ལངས་པའི་དུས་དང་། སེང་གེས་ཆགས་པ་སྤློད་པའི་དུས་དང་། བུ་མློ་

རྣམས་མདངས་བཟང་བའི་དུས་དང་། སང་ངམ་ཉ་ག་ལ་ཇ་མར་འདེགས་པའི་དུས་དང་། སིག་

པ་རྣམས་ཁུང་དུ་འགློ་བའི་དུས་དང་། ཁ་ཅིག་འདི་དུད་འགློ་གསློད་པའི་སིག་པའི་དུས་ཀང་ཟེར་

རློ། ཁིམ་གཅིག་གི་ས་ཁློན་ནི་རྒྱུ་སྐར་གི་རང་པ་དགུ་སྟེ་ཡུལ་གི་ཆུ་ཚོད་བརྒྱ་དང་སློ་ལྔ་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དེ་ལ་མདའ་ཡློན་ཟླ་བའི་འཁློར་ལློ་ཟེར། 

ཁིམ་ཆགས། གཞིས་ཆགས་པ། 

ཁིམ་འཇུག །གནའ་རབས་ཀི་ཇ་སྤུས་ཀ་ཞན་པའི་རིགས་ཤིག་གི་མིང་། 

ཁིམ་སྟློང་པ། མི་ནློར་མེད་པའི་ཁང་ཁིམ། 

ཁིམ་སྟློངས་པ། མི་ཚང་འཐློར་བ། མི་རྣམས་འཁམས་ཞིང་ཁང་གཞིས་འཛིན་མཁན་མེད་པར་གྱུར་པ།

ཁིམ་བརག་པའི་དཔྱད། ཁིམ་གི་ནང་བཀློད་ལ་བརག་ནས་ལེགས་ལམ་ཡློང་མིན་དཔྱད་ཐབས་ཏེ། 

ས་དཔྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག

ཁིམ་ཐབ། བཟའ་ཚོའམ། བཟའ་མི་ཁློ་ཤུག །ཕློ་མློ་དེ་གཉིས་ཁིམ་ཐབ་སྒིག་པ། 

ཁིམ་ཐབ་མ། ཆུང་མའམ་ཁིམ་བདག་མློ། 

ཁིམ་ཐབས། ① ཁིམ་གི་འཚོ་ཐབས་སམ་འཚོ་ཚིས། ② ཁིམ་ཐབ་དང་གཅིག །

ཁིམ་དུ་འགློ། [མངློན]ཕ་ཝང་། 

ཁིམ་དུ་འགློ་བ་ཉི་ཤུ། མ་བསམས་པར་འཇུག་པ། གློས་ལེགས་པར་མ་བགློས་པར་འཇུག་པ། ཅ་

ཅློའི་སྒ་མ་བསྐྱུངས་པར་འགློ་བ། མིག་གཡེངས་ཏེ་འགློ་བ། དགློས་མེད་དུ་གཉའ་ཤིང་གང་ལས་

ལྷག་པར་ལ་ཞིང་འགློ་བ། མགློ་རས་སློགས་ཀིས་གཡློགས་ཤིང་འགློ་བ། ཆློས་གློས་བརེས་ཏེ་

འགློ་བ། ཆློས་གློས་ཕག་པ་གཉིས་ཀར་གཟར་བ། ལག་བ་གཉའ་གློང་དུ་བསྙློལ་བ། ལག་པ་ལག་

པར་བསྣློལ་བ། མཆློང་ཞིང་འགློ་བ། སྒིད་པ་བརྐྱངས་སྐུམ་བེད་ཅིང་འགློ་བ། ཙོག་པུས་འགློ་

བ། རིང་པ་བཏེགས་ཏེ་བང་བས་འགློ་བ། གྲུ་མློ་སྙུང་བློར་བས་ཏེ་འགློ་བ། ལུས་བསྒྱུར་ཅིང་འགློ་

བ། ལག་པ་ཀློག་ཉིང་འགློ་བ། མགློ་བསྒྱུར་ཅིང་འགློ་བ། གཞན་དང་ཕག་པ་གཉིས་སྤད་ཅིང་འགློ་

བ། གཞན་དང་ལག་སྦྲེལ་ཏེ་ཁིམ་གཞན་དུ་འགློ་བའློ། །

ཁིམ་དུ་འདུག་ཚུལ་དགུ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་ཆློས་པ་རྣམས་ཀི་གཞན་གི་ཁིམ་དུ་

འགློ་སྐབས་དློ་སྣང་བ་དགློས་པ་དགུ་སྟེ། ༡ སྦིན་བདག་གིས་འདིར་བཞུགས་ཞེས་བཀློད་

སྒིགས་བེད་མཁན་མེད་པར་ག་ཚོམས་སུ་འདུག་པ། ༢ རང་ཉིད་གདན་སློགས་ཀི་སྟེང་དུ་མ་

བསད་གློང་ཉེ་འཁློར་དུ་བརག་དཔྱད་ལེགས་པར་མ་བས་པར་འདུག་པ། ༣གདན་གི་སྟེང་དུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

དལ་བུས་མ་བསད་པར་གཟུགས་པློའི་ལིད་ཕབས་ཏེ་ལིངས་ཀིས་འདུག་པ། ༤རང་པའི་སྟེང་

དུ་རང་པ་བཞག་སྟེ་འདུག་པ། ༥ བརླའི་སྟེང་དུ་བརླ་བཞག་སྟེ་འདུག་པ། ༦ ལློང་བུའི་སྟེང་དུ་

ལློང་བུ་བཞག་སྟེ་འདུག་པ། ༧ བིན་པ་དང་རང་པ་རྒྱང་ཐག་རིང་པློར་ཁལ་ཏེ་འདུག་པ། ༨རང་

པ་གདན་དང་ཁིའི་འློག་ཏུ་བཀུག་སྟེ་འདུག་པ། ༩ འདློམ་གི་གནས་མཐློང་བར་བས་ཏེ་འདུག་

པ་བཅས་འདུག་ཚུལ་དགུ་པློ་དེ་ཉེས་པ་ཆེན་པློ་ཡློད་པར་བཤད། 

ཁིམ་དུ་བཤློས་གསློལ། ཁིམ་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་གསློལ་ཚིགས་ཕུལ་བ་རྣམས་བཞེས་པ། 

ཁིམ་དློན་སྐློར་གི་ཁིམས་ཁང་། ཁིམ་ཚང་གཅིག་གི་ནང་དུ་བྱུང་བའི་གློད་དློན་ཐག་གཅློད་བེད་

མཁན་གི་ཁིམས་ཁང་། 

ཁིམ་ལན། [མངློན]སློག་ཆགས་རངས་པ། 

ཁིམ་བདག །① མི་ཚང་གི་བདག་པློ། ② སྦིན་བདག །ལློངས་སྤློད་མཆློག་དང་ལན་པའི་ཁིམ་

བདག །ཁིམ་བདག་མགློན་མེད་ཟས་སྦིན། སར་རྒྱ་གར་དུ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་མུ་ནེ་ཞལ་

བཞུགས་སྐབས་སངས་རྒྱས་དགེ་འདུན་དང་བཅས་པར་ཉིན་ལར་གི་བསློད་སྙློམས་འབུལ་

མཁན་གི་སྦིན་བདག་དེ་ཡིན། 

ཁིམ་བདག་དཔལ་སས། སློན་རྒྱ་གར་དུ་སངས་རྒྱས་ཞལ་བཞུགས་སྐབས་ཡུལ་རྒྱལ་པློའི་ཁབ་ཏུ་

ཁིམ་བདག་དཔལ་སས་ཞེས་བ་བ་སྟློབས་འབློར་ཆེ་ཞིང་དགེ་བ་བེད་པ་ལ་མི་དགའ་བ་ཞིག་

ཡློད་པ་དེ་མུ་སྟེགས་པའི་སྟློན་པ་གཉེན་གི་བུ་དང་གློགས་པློར་གྱུར་ཏེ་མུ་སྟེགས་པས་ཁིམ་

བདག་ལ་ད་ལ་རྒྱལ་པློའི་ཁབ་ཀི་བ་རྒློད་ཕུང་པློའི་རི་ལ་གནས་པའི་དགེ་སྦློང་གློའུ་ཏ་མ་ལ་

ཡློན་ཏན་ཅི་ཡང་མེད་རུང་གཡློ་སྒྱུའི་སློ་ནས་མི་མང་པློ་མགློ་བསྐློར་ཏེ་ཟས་གློས་ཐློབ་པར་བེད་

པ་འདི་མེད་པར་བེད་ཐུབ་ན་ང་གཉིས་ལ་གཏམ་སྙན་གགས་ཆེན་པློ་ཡློང་ཞེས་བློ་མཐུན་ནས་

ཁིམ་གི་སློ་དྲུང་དུ་མེ་དློང་ཆེན་པློ་ཐལ་བས་གཡློགས་པ་ཞིག་བཟློས། ཞལ་ཟས་ཚང་མར་དུག་

བཏབ་ནས་སངས་རྒྱས་དགེ་འདུན་དང་བཅས་པ་གདུགས་ཚོད་ལ་སྤན་དྲངས་ཀང་མེ་དློང་དང་

དུག་གིས་མ་གནློད་པར་བརེན་ཁིམ་བདག་ནང་མི་དང་བཅས་པ་སངས་རྒྱས་ལ་དད་པ་སྐྱེས་

ནས་ཕིན་ཆད་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ལ་ཞུགས་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀི་ཡློན་བདག་བེད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པར་ཁས་བངས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་དེ་ཡིན། 

ཁིམ་བདག་མེ་སྐྱེས་ཀི་རློགས་བརློད། སློན་སངས་རྒྱས་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་སྐབས་གློང་ཁེར་རྒྱལ་

པློའི་ཁབ་ཏུ་ཁིམ་བདག་རབ་བཟང་ཞེས་བ་བ། མུ་སྟེགས་པའི་ཆློས་ལ་དད་པ་ཆེ་བ་ཞིག་བྱུང་

བ་དེའི་ཆུང་མ་བདེ་ལན་མ་ནི་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ལ་དད་པ་བེད་ཀི་ཡློད། ཆུང་མ་དེ་ལ་

ཕྲུ་གུ་འཁློར་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་སློང་སྐབས་སངས་རྒྱས་དགེ་འདུན་དང་བཅས་དེའི་ཁིམ་

དུ་བསློད་སྙློམས་ལ་ཕེབས། ཆུང་མ་དེས་བསློད་སྙློམས་ཕུལ་རེས་ངའི་ལུས་ལ་ཡློད་པའི་ཕྲུ་གུ་

འདི་བུ་དང་བུ་མློ་གང་ཡིན་ཞེས་ཞུས་པར་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཁློད་ཀི་ལུས་ལ་ཡློད་པའི་ཕྲུ་གུ་

དེ་བུ་ཡིན་པ་དང་ངའི་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་འགྱུར་ཞེས་ལུང་བསྟན། དེ་ཡི་

གནས་ཚུལ་ཆུང་མས་རང་གི་ཁློ་བློ་ལ་སྨྲས་པས་དེས་ཀང་མུ་སྟེགས་ཀི་སྟློན་པ་བ་རི་ཀ་ལ་

བཤད་པས། དེས་དེ་འདྲ་ཕེད་བདེན་ཕེད་མི་བདེན། ཕྲུ་གུ་དེ་སྐྱེས་ན་བུ་ཡིན་ཀང་སྐྱེས་ནས་

ཁིམ་ཚང་ར་སྟློངས་སུ་འགློ་རྒྱུ་དང་། བུ་དེ་ཡང་བཟའ་རྒྱུ་མེད་ནས་ནང་པའི་རབ་བྱུང་བེད་རྒྱུ་

རེད་ཅེས་སྨྲས་པས། ཁིམ་བདག་དེས་བདེན་པར་བསམས་ནས་རང་གི་ཆུང་མ་ལ་མངལ་གི་

ཕྲུ་གུ་ཤི་བའི་སྨན་སྟེར་ཡང་ཕྲུ་གུ་དེ་ཤི་མ་ཐུབ་པར་བརེན། ཆུང་མའི་ལློ་བར་འཛོག་བརྡུང་

བརྒྱབ་ནས་ཆུང་མ་བསད། ཆུང་མའི་རློ་དུར་ཁློད་དུ་བསྐྱལ་ནས་མེར་སེག་གཏློང་སྐབས་ཆུང་

མའི་ལློ་བ་ན་ཡློད་པའི་ཕྲུ་གུ་མེས་མ་ཚིག་པར་སྐྱློན་མེད་དུ་ཐློན་ཞིང་། ཕྲུ་གུ་དེ་ཡི་ཕས་བདག་

པློ་མ་བས་པར་བརེན་རྒྱལ་པློ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པློས་གསློས། ཕྲུ་གུ་དེ་ཆེར་སྐྱེས་ནས་རྒྱལ་

པློས་བུ་དེ་ལ་མནའ་མ་ཞིག་བངས་ནས་ཁིམ་བཟུང་སྟེ་འཚོ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར་

ཀང་། མནའ་མ་དང་གློས་བས་ཏེ་གཉིས་ཀའི་ནློར་ལློངས་སྤློད་ཡློད་ཚད་སྦིན་པར་བཏང་ནས་

རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་བུ་དེ་གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ཡན་ལག་འབྱུང་ཞེས་བ་བར་གྱུར་པའི་

གཏམ་རྒྱུད་དེ་ཡིན། 

ཁིམ་བདག་མློ། མི་ཚང་གི་བདག་མློ། 

ཁིམ་ནང་། ① མི་ཚང་གི་ནང་། ② ཁིམ་པའི་སློད་གནས། 

ཁིམ་ནློར། མི་ཚང་གི་རྒྱུ་ནློར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁིམ་ནས་ཁིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་། རང་ཉིད་ཀི་ཕ་མའི་ཁིམ་ནས་ཁ་བལ་ཏེ་རབ་བྱུང་བས་པ་

རྣམས་ལ་དངློས་འབེལ་བས་ན་ཁིམ་དང་། ནློར་རས། བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་ས་ཞིང་ནློར་ཕྱུགས་

སློགས་ཅི་ཡང་མེད་པར་སློང་མློ་ལ་བརེན་ནས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ། 

ཁིམ་ནས་བྱུང་། ༡ རང་ཉིད་ཀི་ཕ་མའི་ཁིམ་ནས་ཁ་བལ་བ། ༢ རང་གི་ཁིམ་ནས་སློའི་ཕིར་ཐློན་པ། 

ཁིམ་གནས། ① ཁིམ་ཚང་། ② ཁིམ་དུ་ཡློད་པ། ③ [མངློན]གནའ་མ། 

ཁིམ་གནས་སྐྱེད་མ། [མངློན]ཨ་མ། 

ཁིམ་གནས་སློ་སྐྱེ་འཆིང་བ་ཀུན་ལན། གློང་མིའི་ཁིམ་གི་ནང་འཚོ་བ་སྐྱེལ་བའི་སློ་སློ་སྐྱེ་བློ་ཉློན་

མློངས་དུག་གསུམ་གིས་སེམས་རྒྱུད་དབང་མེད་དུ་བཅིངས་པ་ཞེས་པའི་དློན། 

ཁིམ་པ། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ལློག་ཕློགས་ཁིམ་ཐབ་ཡློད་པ། མི་སྐྱ་བློ། ཁིམ་པ་ཕློ་མློ། ཁིམ་པར་

འབེབས་པ། 

ཁིམ་པ་སྐྱ་པློ། གྲྭ་པ་མིན་པའི་མི་སྐྱ། 

ཁིམ་པ་བརག་པའི་དཔྱད། ཁིམ་པའི་མཚན་ཉིད་བརག་དཔྱད་བེད་པའི་ཐབས། 

ཁིམ་པ་མི་ནག །ཁིམ་པ་སྐྱ་པློ་དང་དློན་གཅིག

ཁིམ་པ་མློ། ① ཁིམ་པ་བུད་མེད། ② [མངློན]མནའ་མ། 

ཁིམ་པ་སུན་འབིན་པ། སྟློན་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་རེས་འཇུག་གི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀིས་སྤློད་ལམ་

ངན་པ་ལ་འཇིག་རེན་པ་རྣམས་ཞེ་ཁེལ་བར་བེད་པ། 

ཁིམ་པའི་ཁི་མ་ལ་བཏགས་ཏེ་གློད་ལ་མི་གདགས། ཁིམ་པའི་ངློ་སྲུང་ནས་རབ་བྱུང་ལ་ཉེས་ཆད་

ཆེན་པློ་མི་འགེལ་ཞེས་པའི་དློན། 

ཁིམ་པའི་ཆ་ལུགས། མི་སྐྱ་བློའི་ཆས་གློས་གློན་སྟངས། 

ཁིམ་པའི་ཆློས། ཁིམ་པའི་སྤློད་ཚུལ། ནམ་ཡང་ཁིམ་པའི་ཆློས་ཀིས་མ་བཅིངས་པ། 

ཁིམ་པའི་ཆློས་ངན་པ་བཞི། རབ་བྱུང་གི་སེམས་དང་རབ་བྱུང་བ་ལ་མནར་གཅློད་བེད་པ། ཆློས་

སློང་བ། དགེ་སྦློང་སློགས་ལ་ཁློང་ཁློ་བ། 

ཁིམ་པའི་མཚན་རགས། སྐྱ་བློའི་རགས་མཚན། 
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ཁིམ་པའི་ལས། མི་སྐྱའི་ལས་ཀ། 

ཁིམ་སངས། ཁིམ་སིད་ཐལ་བ་བཞིན་དུ་བློས་བཏང་སྟེ་སང་བ། 

ཁིམ་སློ། སློད་གནས་སམ་རུ་བ་སློ་བ། 

ཁིམ་པྱ། ཁིམ་ཕ་དང་དློན་གཅིག །ཁིམ་ཚང་ནང་མི་ཡློངས་རློགས་ཀི་བདེ་སྡུག་བརག་པའི་མློ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་home use ཟེར། 

ཁིམ་དཔློན། ① རྒྱལ་པློའམ་བློན་ཆེན་གི་ཕག །② བཟའ་དཔློན་ནམ་ཁིམ་བདག

ཁིམ་ཕུག་རྡེབ། ཁིམ་ནང་གི་ཅ་ལག་རྣམས་རྐུན་མས་བརྐུས་ནས་ཁེར་ཤློར་བའི་དློན། ཁློའི་ཁིམ་

ཕུག་རྡེབ་ཤློར་བ་རེད་ལ་བུའློ། །

ཁིམ་ཕུགས། [རིང]ཁིམ་འབིགས་པ་དང་དློན་གཅིག

ཁིམ་ཕུང་། [རིང]ཁིམ་ཚང་ནང་འཁྲུག

ཁིམ་ཕུབ་པ།[ཡུལ]ཁིམ་གཞིས་གསར་དུ་བརྒྱབ་པའམ་ཁིམ་བཟུང་བ། ཁློ་བློས་ཁིམ་ཕུབ་ནས་ལློ་

མང་པློ་ཕིན་སློང་། 

ཁིམ་ཕྱྭ། ① སྤིར་བཏང་མློ་འདེབས་པའི་སྐབས་སུ་གཞིས་ཕྱྭ་དང་། གློགས་ཕྱྭ། ཁིམ་ཕྱྭ་ལ་བུ་ནི། 

ཁིམ་གི་ལས་དང་བ་བ་ལ་ལེགས་མིན་བརག་པའི་དློན་ཡིན། ② དམིགས་བསལ་དུ། ལག་རར་

བརག་ནས་གཉེན་ཚན་དང་བཅས་པའི་ལེགས་ཉེས་སློགས་བརག་དཔྱད་བེད་པའི་མློ་ཕྱྭ་སྟེ། ངློ་

མཚར་ར་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག

ཁིམ་འཕློ། ཉི་ཟླ་ཁིམ་ནས་ཁིམ་འཕློ་བ། ལག་ལེན་བེད་སྐབས་སུ་དློན་གི་འཕློ་དང་བེད་སའི་ཁིམ་

འཕློ་གཉིས་ཡློད། 

ཁིམ་བ། ① ཁིམ་ནང་དུ་གསློ་བའི་བ་དེ་སློགས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རང་པའི་མཚོན་བ་ཅན་

དང་། དགའ་བེད། ས་བར་སྒ་སྒློག །ཐློ་རེངས་སྐད་སྒློག །བདེ་ལེགས་ཅན། ནློར་བུའི་མགིན་

ཅན། པགས་པའི་གཙུག་ཕུད་ཅན། འཕེལ་བེད། མ་ངན་མེད། མཚན་མློ་སྐད་སྒློག །མཚན་མློ་

རིག །ཟངས་ཀི་གཙུག་ཕུད་ཅན། ཟངས་ཟེ་ཅན། ཟུང་གི་སྒ་སྒློག །འློད་ཀི་སེ། ཡློངས་ཀི་ཟླུམ་



  637  
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མིག །གསློ་བེད་བཅས་སློ། །② བིའུ་ཞིག་གི་མིང་། 

ཁིམ་བ་མཚལ་ལུ། ཁིམ་བ་དེ་ཕློ་སྐེ་དང་ལུས་དམར་ཞིང་མཇུག་སྒློ་དཀར་པློ་ཅན་གི་མིང་། 

ཁིམ་སྦློང་། ① སློབ་མ་རྣམས་འཛིན་གྲྭའི་ནང་དུ་སློབ་ཚན་གང་ཁིད་པ་དེ་བློ་ལ་ངེས་པར་བ་བའི་ཆེད་

དུ་དགློང་མློར་ཁིམ་དུ་ལློག་རེས་སར་ཡང་བསྐྱར་སྦློང་བ་རྒྱུའི་འློས་འགན་ཞིག །② [རིང]བི་བ།

ཁིམ་འབིགས་པ། ① རྐུན་མ་སློགས་ཀིས་ཁང་ཁིམ་གི་རིག་པར་བུག་པ་རློལ་བ། ② [མངློན]རྐུན་

མ་དང་ཙི་ཙི་སློགས་རིག་པར་བུག་པ་རློལ་མཁན། 

ཁིམ་འབློར་པ། མི་ཚང་ཕྱུག་པློ། 

ཁིམ་མ། ལུས་རའི་བེ་བག་ཅིག

ཁིམ་མི། ནང་མི། 

ཁིམ་མིའི་འབེལ་བ། མི་དང་མིའི་བར་འབེལ་བ་ལས་དམིགས་གསལ་དུ་ཁིམ་ཚང་གཅིག་པའི་

འབེལ་བ་ཆགས། དེར་ན་ཕ་མ་དང་བུ་རྒྱུད་མནའ་མ་དང་མག་པ་ལ་བུའློ། །

ཁིམ་གཙོ། ཁིམ་འཛིན་གི་གཙོ་བློ། 

ཁིམ་གཙོ་བུད་མེད། ཁིམ་འཛིན་གི་གཙོ་བློ་བུད་མེད། 

ཁིམ་བཙུན། ཕིར་ལར་དུ་གྲྭ་ཆས་སྤས་ནས་སློམ་པ་ཡློད་པའི་བཟློ་ལར་སྣང་ཡང་། བུད་མེད་དང་བུ་

ཕྲུག་ཡློད་པ་ནི་ཁིམ་བཙུན་ཡིན་ཞིང་། དེ་འདྲའི་གྲྭ་པ་ཡློད་པའི་དགློན་པ་སེར་ཁིམ་པ་ཟེར། 

ཁམས་ནང་ཆེན་པ་ཡིས་དེ་ལ་སེར་སྐྱ་ཞེས་འབློད། 

ཁིམ་བཙུན་གི་སེ། ལུས་ལ་གྲྭ་ཆས་གློན་ཡློད་ཀང་བུད་མེད་དང་བུ་ཕྲུག་སློགས་འབེལ་ནས་དགློན་

པར་སློད་མཁན་ཡློད་པའི་དགློན་སེ། གཞན་ཡང་སགས་པ་ལྕང་ལློ་ཅན་གི་སེ་ཡང་ཟེར། 

ཁིམ་ཚང་། མི་ཚང་ངམ་ནང་ཚང་། ཁིམ་ཚང་གཏློར་བ། ཁིམ་ཚང་འཐློར་བ། 

ཁིམ་ཚང་གི་རློད་རློག །ཁིམ་ཚང་གཅིག་གི་ནང་དུ་བྱུང་བའི་རློད་གཞི། 

ཁིམ་ཚང་གི་སློབ་གསློ། །ཕ་མས་ཕྲུ་གུ་ལ་སྐྱློང་པའི་སློབ་གསློ། །

ཁིམ་ཚང་རེ་རེ་བཞིན། དུད་ཚང་རེ་རེ་བཞིན། 

ཁིམ་ཚིས། མི་ཚང་གི་འཚོ་ཐབས། ཁིམ་ཚིས་ཞློར་ལས། 
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ཁིམ་ཚུགས། མི་ཚང་གི་འཚོ་རེན་ནམ་རང་ཚུགས་ཐུབ་པའི་ནུས་པ། མི་ཚང་ཁིམ་ཚོ་ཟིན་པ། 

ཁིམ་མཚེས། གློང་རློགས། ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ། ཐག་རིང་གི་གཉེན་ལས་མཛའ་མཐུན་ཁིམ་

མཚེས་དགའ། ཁིམ་མཚེས་དུ་བ་མདངས་འབེལ། 

ཁིམ་མཚེས་སྟློན་བེད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་ཏེ། དབིན་སྐད་དུ་show neighbors ཟེར། 

ཁིམ་འཚོ། ① ཁིམ་ཚང་ལ་འཚོ་སྐྱློང་བེད་པ། ② ཁིམ་དང་འཚོ་བའི་བསྡུས་མིང་། 

ཁིམ་འཛིན། ཁིམ་སློ་འཛིན་མཁན། 

ཁིམ་འཛིན་མ། ཆུང་མའམ། ཁིམ་བདག་མློ། 

ཁིམ་ཞག །ཉི་མ་ཁིམ་རེར་འཕློ་བའི་ཡུན་ཚད་སུམ་ཅུར་བགློས་པའི་ཆ་ཤས་གཅིག

ཁིམ་ཞག་དཀིལ་འཁློར། ཁིམ་ལློ་གཅིག་གམ་ཁིམ་ཞག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ། 

ཁིམ་ཞག་དུས་ཀི་རག་ལློངས། ཁིམ་ཞག་གཅིག་གི་དུས་ལློངས་ཏེ། ཡུལ་ལློངས་དུས་ཚོད་བཞི་དང་

ཆུ་སང་སུམ་ཅུའམ་ཉིན་ཞག་གི་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུ་དང་། ཆུ་སང་ང་གཉིས། དབུགས་བཞི། 

དབུགས་གཅིག་དུས་མདའ་མཁའ་རི་ཡིད་ཀི་ཆར་བས་པའི་ཆ་ཤས་སུམ་ཁི་ལྔ་སྟློང་བརྒྱ་ཕག་

གཅིག་དང་བཞི་ཡིན། 

ཁིམ་ཞག་གསུམ། དུས་ཀི་ཁིམ་ཞག །གནམ་ཀི་ཁིམ་ཞག །ས་ཚིགས་ཀི་ཁིམ་ཞག་གློ ། 

ཁིམ་གཞིས། གཏན་དུ་གནས་སའི་གཞིས། ཁིམ་གཞིས་ཆགས་པ། 

ཁིམ་གཞིས་སྟློངས་པ། ཁིམ་གཞིས་རྒྱུ་ནློར་ཐམས་ཅད་མེད་པར་ཆགས་པ། 

ཁིམ་ཟླ། ① བཟའ་ཟླ། ② ཁིམ་ཞག་སུམ་ཅུ་ཚང་བའི་དུས་ཏེ། ཉི་མས་རང་འགློས་ཀིས་ཡུལ་གི་

ཆུ་ཚོད་མདའ་ཡློན་ཟླ་བ་བགློད་པའི་ཡུན་ཚད་དེ་ལ་ཁིམ་ཟླ་ཞེས་བའློ། །

ཁིམ་ཟླའི་དུས་ཀི་རག་ལློངས། གཟའི་རང་འཁློར་བཞི་སློང་ཟིན་པའི་འཕློ་ན་གཟའ་གནས་སུ་གཉིས་

དང་། ཆུ་ཚོད་ཉེར་དྲུག །ཆུ་སང་ཉེར་གཅིག །དབུགས་གཅིག །དབུགས་གཅིག་རི་རློའི་ཆ་བཅུ། 

རི་མཁའ་རིའི་ཆ་ལྔ་བརྒྱ་དློན་གསུམ། འདློད་ཆ་གཉིས་བཅས་སློ། །

ཁིམ་གཟའ། ཉི་མ་ཁིམ་སློ་སློར་སེབས་ཉིན་གི་རེས་གཟའ། དེ་ལ་ཁིམ་འཕློའི་གཟའ་ཡང་ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁིམ་ལས། མི་ཚང་གི་ཕི་ནང་ལས་ཀ ། 

ཁིམ་ལས་ཞབས་ཞུ། ཟ་མ་བཟློ་བ་དང་། གད་ཕིས་རྒྱག་པ། ཕྲུ་གུ་དང་རྒན་འཁློགས་ལ་སྐྱློང་སློགས་

ཁིམ་ལས་ཙག་ཙིག་སྣ་ཚོགས་བེད་པའི་ཞབས་ཞུ་མཁློ་འདློན་བེད་པར་ཟེར། 

ཁིམ་ལློ། ཉི་མ་རང་འགློས་ཀིས་རྒྱུ་སྐར་འཁློར་ལློ་རློགས་པར་སྤློད་པ་ལ་བརེན་ནས་ས་ལ་དུས་

བཞི་འཁློར་ཚུལ་གི་ཁིམ་བཅུ་གཉིས་རློགས་པར་འཆར་བ་ལ་ཁིམ་ལློ་ཞེས་བཏགས་

པའློ། །ཁིམ་ལློ་གཅིག་ལ་ཁིམ་ཞག་སུམ་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ། ཉིན་ཞག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་

རེ་ལྔ་དང་མིག་ཀླུ་མེ་སྐྱློན་ཀི་ཆ་༡༨༣༨༢། སྐྱློན་སྟློན་ལློ་འཕློའི་ཐད་ལ་ལློས། 

ཁིམ་བཤེར། བློར་སྟློར་སློང་པའི་དངློས་པློ་དང་། སས་བསྐུང་བས་པའི་དངློས་པློ་གང་ཞིག་བརད་པའི་

ཆེད་དུ་ཁིམས་སིད་མི་སྣས་དློག་གཞི་ཅན་གི་དུད་ཁིམ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་བསློགས་བཤེར་བེད་པ། 

ཁིམ་ས། ཁིམ་ཆགས་སའམ་ཡློད་ས། 

ཁིམ་སུན་འབིན་པ། ཁིམ་པ་སུན་འབིན་པ་དང་དློན་གཅིག

ཁིམ་སུན་འབིན་པའི་དྲུག་སེ། འཆར་ཀ་དང་འདུན་པ་གཉིས། དགའ་བློ་དང་ཉེར་དགའ་གཉིས། འགློ་

བཟང་དང་བློ་འགློགས་གཉིས་ཏེ་དྲུག་ནི། སངས་རྒྱས་པའི་མཐུན་ཕློགས་གཙོ་འཁློར་སྟློན་པའི་

ཉན་ཐློས་སེ་དྲུག་གློ ། ཡང་ལུགས་གཅིག་ལ། དགའ་བློ། ཉེར་དགའ་བློ། ནབས་སློ། །འདུན་པ། 

འགློ་མགློགས། འཆར་ཀ་དྲུག་གློ ། 

ཁིམ་སུན་འབིན་པའི་ལྷག་མ། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་ལས། བསློ་བ་ལས་གྱུར་པའི་ལྷག་མ་

བཞིའི་ནང་གསེས། བསབ་པ་དང་འགལ་བའི་ངན་སྤློད་ཀིས་ཁིམ་པ་རྣམས་སུན་འབིན་པར་

བས་ཏེ། མ་དད་པ་བེད་པའི་ཚེ་དགེ་སློང་དེ་དགེ་འདུན་གི་གནས་ནས་བསྐྲད་པ་ན་སྐྲློད་བེད་

དགེ་འདུན་ལ་བསྐུར་བ་འདེབས་པ་ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་བཟླློག་ཀང་མི་ཉན་པའློ། །

ཁིམ་སློ། །ཁིམ་ཚང་གི་འཚོ་རེན་ནམ་རང་སྐྱ་ཐུབ་པའི་ནུས་པ། འགློ་གློན་གཏློང་ཐབས་མཁས་ན་

མི་ཚང་ཁིམ་སློ་ཟིན་ཐུབ། 

ཁིམ་སློ་འཛིན་པ། ① མི་ཚང་སྐྱློང་བ། ② མི་ཚང་སྐྱློང་མཁན། ③ བག་མར་འགློ་བ། 

ཁིམ་སློགས་ཀི་སེ་ཚན། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། བཅུ་ཚན་དྲུག་པ་ལ། ཟན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཅློད་དུ་འཇུག་པའི་ལྟུང་བེད་དང་། མེ་ལ་རེག་པའི་ལྟུང་བེད་དང་། འདུན་པ་ཕིར་བསྒྱུར་བའི་

ལྟུང་བེད་དང་། ནུབ་གཅིག་ལྷག་པློར་ཉལ་བའི་ལྟུང་བེད་དང་། སིག་ལ་མི་གཏློང་བའི་ལྟུང་བེད་

དང་། སང་བའི་རེས་སུ་ཕློགས་པའི་ལྟུང་བེད་དང་། དགེ་ཚུལ་བསྙིལ་བ་སྡུད་པའི་ལྟུང་བེད་

དང་། གློས་ཁ་མ་བསྒྱུར་བ་གློན་པའི་ལྟུང་བེད་དང་། རིན་པློ་ཆེ་ལ་རེག་པའི་ལྟུང་བེད་དང་། 

ཁྲུས་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་བཅས་བཅུའློ། །

ཁིམ་ས་ཚོ། མི་ཚང་རང་ཚུགས་ཐུབ་པའི་ནུས་པ། ཁིམ་ས་ཚོ་ཟིན་ན་མི་ནློར་ཤུགས་ཀིས་འཁློར་ཡློང་།

ཁིམ་སིད་དམས་པ། ཁིམ་གི་འབློར་པ་ཉམས་པ། 

ཁིམ་སེབ། ལྷློ་གིང་དབུས་མའི་ཚངས་ཐིག་གཞིར་བཞག་ནས་ཉི་མ་ཁིམ་བཅུ་གཉིས་སློ་སློར་ཐློག་

མར་སེབས་པའི་ཆུ་ཚོད་ནི། ཉེར་མཁློ་བུམ་ལས། འཁློར་ལློ་རློགས་དུས་ཉ་ཁིམ་རློགས། །ཉི་

མ་ལུག་གི་ཁིམ་དུ་སེབས། །མིག་དང་ཚེས་ཤར་ལུག་ཁིམ་རློགས། །ཉི་མ་གང་གི་ཁིམ་དུ་

སེབས། ཟུང་ལན་མཁའ་མེ་གང་ཁིམ་རློགས། ཉི་མ་གང་གི་ཁིམ་དུ་སེབས། །དྲུག་དང་ཞེ་ལྔ་

འཁིག་ཁིམ་རློགས། ཀར་ཊ་རུ་ཉི་མ་འབློར། གཏེར་དང་ནམ་མཁར་ཀར་ཁིམ་རློགས། ཉི་མ་

སེང་གེའི་ཁིམ་དུ་འབློར། དབང་ཕྱུག་ཚེས་ལ་སེང་གེ་རློགས། །བུ་མློའི་ཁིམ་དུ་ཉི་མ་སེབས། 

མློས་བེད་ཐིག་ཡློན་བུ་མློ་རློགས། སང་གི་ཁིམ་དུ་ཉི་མ་སེབས། བཅློ་ལྔ་ཞེ་ལྔར་འཁིག་ཁིམ་

རློགས། སིག་པའི་ཁིམ་དུ་ཉི་མ་སེབས། ཀླུ་གཟུགས་སྟློང་པ་སིག་པ་རློགས། གཞུ་ཡི་ཁིམ་དུ་

ཉི་མ་སེབས། མཁའ་ཟུང་ཚེས་ཤར་གཞུ་ཁིམ་རློགས། ཉི་མ་ཆུ་སིན་ཁིམ་དུ་འཕློ། ལག་མིག་

མཁའ་རེར་ཆུ་སིན་རློགས། བུམ་པའི་ཁིམ་དུ་ཉི་མ་འབློར། རྒྱལ་བ་མདའ་ཆུ་བུམ་ཁིམ་རློགས། 

ཉ་ཡི་ཁིམ་དུ་ཉི་མ་འཕློ། ཞེས་སློ། །མཚུར་ལུགས་བེད་པའི་ཉི་སྐར་ལ་བརགས་ནས་ཉི་མ་ཁིམ་

སློ་སློར་འབློར་བའི་དུས་རགས་འདི་ནི་དེང་དུས་ཚན་རིག་གི་གནམ་དཔྱད་རིག་པའི་དཔྱད་

འབས་དང་ཕལ་ཆེར་གཅིག་མཚུངས་བྱུང་འདུག །དེས་ན་འདི་ནི་ཕུག་ལུགས་ལས་ཀང་ཚན་

རིག་དང་མཐུན་ཆེ་བར་མཐློང་ནས་འདིར་མཚུར་ལུགས་ལར་བཀློད་པ་ཡིན། 

 བེད་པའི་ཉི་སྐར། ཆུ་ཚོད། ཉི་མ་སེབས་སའི་ཁིམ། 

༠ ༠ ཉི་མ་ལུག་ཁིམ་དུ་སེབས། ༢ ༡༡ ཉི་མ་གང་གི་ཁིམ་དུ་སེབས། ༤ ༢༦ ཉི་མ་འཁིག་ཁིམ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

དུ་སེབས། ༦ ༤༣ ཉི་མ་ཀརྚའི་ཁིམ་དུ་སེབས། ༨ ༥༥ ཉི་མ་སེང་གེའི་ཁིམ་དུ་སེབས། ༡༡ 

༧ ཉི་མ་བུ་མློའི་ཁིམ་དུ་སེབས། ༡༣ ༢༠ ཉི་མ་སང་ཁིམ་དུ་སེབས། ༡༥ ༣༡ ཉི་མ་སིག་པའི་

ཁིམ་དུ་སེབས། ༡༧ ༥༠ ཉི་མ་གཞུའི་ཁིམ་དུ་སེབས། ༢༠ ༥ ཉི་མ་ཆུ་སིན་ཁིམ་དུ་སེབས། 

༢༢ ༢༣ ཉི་མ་བུམ་ཁིམ་དུ་སེབས། ༢༤ ༣༨ ཉི་མ་ཉའི་ཁིམ་དུ་སེབས། 

ཁིམ་གསར། གསར་དུ་ཆགས་པའི་ཁིམ་ཚང་། 

ཁིམ་གསར་དུབ། ཁིམ་ཐབ་ཅེས་བག་མའི་མིང་ཡིན་པས། འདིར་བག་མ་གསར་པ་བངས་ནས་

འཁིག་པ་མང་དུ་སྤློད་པས་དུབ་པ་སྟེ་ངལ་བར་གྱུར་པའི་དློན་ནློ། །

ཁིམ་གསར་མ། མནའ་མ་གསར་པ། 

ཁིམ་གསློ་བ། ① ཁང་པ་ཉམས་གསློ་བེད་པ། ② ཁིམ་གི་འཚོ་ཐབས་བེད་པ། 

ཁིམ་གསློ་སེམས་ཅན། སློ་ཕྱུགས་ཁག་ཆགས། 

ཁིམ་ལྷ། ཁིམ་དུ་གནས་པའི་ལྷ། 

ཁིའི་རྒྱལ་པློ་ཀུ་ཀུ་རཱ་ཛ། གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཀུ་ཀུ་རཱ་ཛ་ཞེས་སུ་གགས་པ་དེ་ཡིན་

ཅིང་། མཚན་གཞན་ཀུ་ཀུ་རི་པ་ཡང་ཟེར་ཞིང་། ལློ་རྒྱུས་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཀུ་ཏ་རཱ་ཛ་ཞེས་ཀང་

འབྱུང་། རང་ཉིད་ཀི་ལས་རྒྱ་ཕིར་སྤྲུལ་པ་དང་ལྷན་དུ་བཞུགས་ནས་དཔའ་བློ་དང་མཁའ་འགློར་

ཆློས་སྟློན་ཅིང་། མཚན་མློ་མཁའ་འགློ་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་དུར་ཁློད་དུ་གཤེགས་ནས་ཚོགས་

འཁློར་དང་དམ་ཚིག་གི་ཀུན་སྤློད་མཛད་པས་ལློ་བཅུ་གཉིས་སློང་བ་ན་གྲུབ་པ་ཐློབ། སློབ་

དཔློན་འདིས་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦློར་གཙོ་བློར་འཆད་སེལ་མཛད་ཅིང་། གསང་དློན་རྣམ་དྲུག་

སློགས་བསྟན་བཅློས་མང་པློ་མཛད། 

ཁིའུ། ཤིང་གཤག་པ་དང་། ཡློ་བད་དམ་པློར་བེད་སྤད་ཀི་ཤིང་བུ། ཁིའུ་འབིན་པར་བེད་པ། 

ཁིའུས་ཁིའུ་དབྱུང་བའི་ཚུལ། 

ཁིའུ་ཀ བཅས་འཕློ། 

ཁིར། [རིང]ཆང་ཁིར་རམ་ཆང་ར། 

ཁིལ། [རྒྱན་ཚིག] དུང་གི་རི་མློ་ལ་བུའི་དབིབས་ཀི་དློན་ཏེ། སྐྲ་ཁིལ། གཡས་སུ་ཁིལ་བ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁིལ་ཁིལ། བསྐློར་བ་ཁིལ་ཁིལ་དུ་འཁིལ་བའི་མིང་། 

ཁིལ་གིས་སློད། མྱུར་དུ་སློད་པའ་ིརྣམ་པ་ཞིག །ང་འགློ་ཞེས་ཤར་རེར་འགློ། ང་སློད་ཅེས་ཁིལ་གིས་སློད། 

ཁྱུ། རིགས་མཐུན་པའི་ཚོགས། ཕྱུགས་ཁྱུ། མི་ཁྱུ། ལུག་ཁྱུ། བ་ཁྱུ། ངན་པ་ཁྱུ་འབེལ། ལུག་ཁྱུར་

སྤང་ཀི་ཤློར་བ། 

ཁྱུ་སྐད། མང་པློ་ཚོགས་པའི་འུར་སྐད། 

ཁྱུ་སྐྱློང་། སེམས་ཅན་མང་པློ་འཚོ་མཁན་གི་རི་བློ། 

ཁྱུ་བསྒིགས། སེམས་ཅན་རིགས་མཐུན་སློ་སློའི་ཚོགས་གལ་བསེབས་པ། 

ཁྱུ་མཆློག །① མང་པློའི་ནང་གི་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ། མིའི་ནང་གི་ཁྱུ་མཆློག་དམ་པ། ② གང་པློ་ཆེ་

རྣམས་ཀི་ནང་ན་གང་ཆེན་ས་སྲུང་མཆློག་ཡིན་པ་ལར་རིགས་མཐུན་སེམས་ཅན་རང་རང་གི་

གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་མིང་ཡིན། ③[མངློན]ཆུ་ར་ལློ། 

ཁྱུ་མཆློག་རང་པ། [མངློན]ཁྲུམས་ཀི་ཟླ་བ་སྟེ་བློད་ཟླ་བརྒྱད་པ། 

ཁྱུ་མཆློག་གི་སྟབས་སུ་གཤེགས་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་

གསེས་ཤིག་སྟེ། འཁློར་གི་སྣ་དྲགས་པ་ལ་མཆློག་ཏུ་མཁས་པ་ཉིད་ཀིས་ཁྱུ་མཆློག་གི་སྟབས་

སུ་གཤེགས་པ། 

ཁྱུ་མཆློག་རྒྱལ་མཚན། ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 

ཁྱུ་མཆློག་ཅན། [མངློན]བློད་ཟླ་བརྒྱད་པ། 

ཁྱུ་མཆློག་མིག་དམར། [མངློན]མ་ཧེ། 

ཁྱུ་མཆློག་ཟས་ལ་ཡན། བ་ལང་གི་རིགས་རྩྭ་ཡློད་སར་འཚོ་སྐྱློང་བེད་པའི་མིང། 

ཁྱུ་སྣ་འདྲེན་པ། ཚོགས་པའི་འགློ་འཁིད་པ། 

ཁྱུ་མ། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀྵུ་མཱ་ཞེས་པའི་ཟུར་ཆག་སྟེ་སློ་མ་རཱ་ཛཱའམ་ཟར་མའི་རིགས་ཤིག

ཁྱུ་རེད། མང་པློ་འདུས་ཏེ་མཉམ་དུ་གར་རེད་རེ་བ། 

ཁྱུ་ཚན། [རིང]རྒྱུ་སྟློབས་ཆེན། 

ཁྱུ་ཚོགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་ཏེ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

དབིན་སྐད་དུ་cluster ཟེར། 

ཁྱུ་འུར་རྒྱུག་པ། སེམས་ཅན་མང་པློའི་ཚོགས་འུར་རྒྱུགས་བེད་པའམ། འདྲློག་པ། 

ཁྱུ་ཡི་མགློན་པློ། ① [མངློན]གང་པློ་མཆློག །② [རིང]རྒྱུ་སྟློབས་ཆེན། 

ཁྱུ་ཡི་བདག །[མངློན]གང་པློ་མཆློག

ཁྱུག་ཁྱུག །མགློགས་པློའི་འགློ་ཚུལ། ཆར་སྨག་ཏུ་གློག་འློད་དམར་ཁྱུག་ཁྱུག་རྒྱུ་བ། 

ཁྱུག་གེ་བ། མྱུར་སྟབས་སུ་གཡློ་ཚུལ་ཞིག །ཐག་རིང་ནས་མེ་འློད་དམར་ཁྱུག་གེ་བ་མཐློང་བྱུང་། 

ཁྱུག་པ། མྱུར་པློ། སེམས་ཁལ་བས་ཏེ་ཁྱུག་གིས་འགློ་བ། མི་དེ་ལས་ཀ་བེད་དུས་བདེ་ཅག་ཁྱུག་པ་ལ།

ཁྱུག་ཙམ། ཧྲིལ་ཙམ་མམ་ཡུད་ཙམ། ཁློད་རང་འདིར་ཁྱུག་ཙམ་ཕེབས་རློགས་གནང་། འདི་གར་

ཁྱུག་ཙམ་ཡློང་ནས་ཡང་བསྐྱར་གཞན་དུ་ཕིན་སློང་། 

ཁྱུགས། གློག་དམར་གི་ཁྱུགས་པའི་བ་བ། 

ཁྱུགས་སེ་ཁྱུག །[རྒྱན་ཚིག] ཤིན་ཏུ་མྱུར་བའི་ཚུལ། མུན་ནག་གི་ནང་དུ་གློག་འློད་ཁྱུགས་སེ་ཁྱུག

ཁྱུང་། ① སར་གི་བཤད་སློལ་བ་ཆེན་ཞིག །ཁྱུང་མཁའ་ལིང་སྙི་ལ་འཛིན་ཐབས་མེད། སྟག་དམར་

ཡག་ཐག་པས་བཏགས་ཐབས་མེད། ② སར་བློད་ཀི་ཡབ་འབངས་རུས་དྲུག་གི་གས་ཤིག

ཁྱུང་སྐྱུགས། ཁྱུང་གིས་སྦྲུལ་ཟློས་པ་ལས་བྱུང་བར་གགས་པའི་རིན་པློ་ཆེ་གཡུ་རིང་ལས་ཅུང་

མཐིང་མདངས་ཆགས་པ་ཞིག་སྟེ། ནུས་པས་དུག་ནད་དང་། མཆིན་ནད། མཛེ་ནད་སློགས་

འཇློམས། 

ཁྱུང་སྐྱུགས་ཕལ་པ། ཁ་དློག་ལང་ནག་དང་། ལང་སེར་སློགས་ལ་རྡློ་རྒྱུ་གཞན་ལས་གྲུབ་པའི་ཁ་

དློག་འདྲ་མིན་འདྲེས་ཤིང་། ཟློས་ནས་སྐྱུགས་པའི་ཉམས་ཅན། ས་ཚད་６～７ཙམ་ཟིན་ཀང་

བརློས་བཀྲློལ་སྟབས་བདེ་བས་འདི་ལ་བཟློ་རལ་གི་གཟུགས་བརན་སྣ་ཚོགས་དང་། རྒྱན་ཆས། 

སྣློད་ཆས་སློགས་འཆློས་པས་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པའི་ཉམས་དང་ལན་པ་བཅས་སློ། །

ཁྱུང་སྐྱེས། [མངློན]རརྒད། 

ཁྱུང་དཀར། གནག་ཕྱུགས་མཛོ། 

ཁྱུང་དཀར་མཛོ། ཚིག་རྒྱན མཛོའི་ཚིག་རྒྱན་སྟེ། སྙན་ངག་གི་སྐབས་སུ་ཁྱུང་དཀར་མཛོ་དང་མཛོ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁྱུང་དཀར་གཉིས་གང་བདེ་སྦར་ཆློག

ཁྱུང་ཁ། བ་ཁྱུང་སྤུ་མདློག་ཁ་བློ། 

ཁྱུང་གི་སེར་རེས། འཕན་པློ་རྨམ་པ་ཁུལ་དུ་ཕ་བློང་ཆེན་པློ་ཞིག་གི་ཁར་ཁྱུང་གི་སེར་རེས་ཞེས་པའི་

སེར་རེས་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་དེིའི་མིང་ཡིན། 

ཁྱུང་དགློན། འབྲུག་རི་བཀྲ་ཤིས་ཁྱུང་དགློན་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་

༡༡༩༩ལློར་གཏེར་ཆེན་གུ་རུ་ནློར་བུ་མཆློག་གིས་གྲུབ་ཐློབ་གཤེན་རབ་རྒྱལ་ལ་བཀའ་གནང་

ནས་དགློན་འདི་གསར་བཞེངས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་བློན་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་ཆུ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁྱུང་ལྔ། སློན་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྦར་བའི་ཨ་རུ་དང་། རུ་ར། ཤུ་དག །བློང་ང་ནག་པློ། ག་རི་བཅས་

ལྔའི་སྦློར་སེའི་སྨན་གི་མིང་སྟེ། ཤ་རུས་རྒྱུས་པ་སྙིང་ཁག་བ་ཁྱུང་ལྔ། བཞི་གཅིག་སུམ་གཉིས་

ཕེད་དང་སུམ་ཆ་སྦར། ཞེས་གསུངས་ཨ་རུ་ཞློ་བཞི་རུ་ར་གཅིག །ཤུ་དག་སུམ་གཉིས་སྨན་

ཆེན་ཞློ་ཕེད་དང་། ག་རི་སུམ་ཆ་སྦར་བ་ཚད་ལན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཁྱུང་སློན་སྐྱེས། [མངློན]སྐྱ་རེངས། 

ཁྱུང་ཆེན། ནམ་མཁའ་ལིང་། 

ཁྱུང་ཆེན་སྐེ་རིང་། ཁྲུང་ཁྲུང་། 

ཁྱུང་ཐར་རི་ཁློད། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་མཚོ་ཤར་སྐུ་འབུམ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁྱུང་ཐུར་ཅན། [མངློན] ① གློ་ཁབ། ② རྨློག་གམ་ལྕགས་ཞྭ། 

ཁྱུང་སེར།① བ་ཁྱུང་གི་སེར་མློ། ② ཤིང་སྨན་ཞིག

ཁྱུང་སེར་དཀར་པློ། ཤིང་སྨན་གི་ནང་ཚན་བ་ཕློའི་ཕི་སེར་དང་འདྲ་བ་ཞིག་སྟེ། ཁྱུང་སེར་དཀར་པློ་

བ་ཕློའི་ཕི་སེར་འདྲ། ནུས་པས་དུག་ཚད་སེལ། 

ཁྱུང་སེར་སྨུག་པློ། སློ་སྨན་རིགས་ཞིག་སྟེ། ཁྱུང་སེར་སྨུག་པློ་བ་སེར་བསྐུམ་པ་འདྲ། ནུས་པས་དུག་

ཚད་སེལ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁྱུང་ནག་ཤཱཀ་དར། བློད་ཀི་འའབྱུང་རིས་ཀི་སྐློར་དར་སེལ་གཏློང་མཁན་སྐད་གགས་ཅན་ཞིག་ཡིན།

ཁྱུང་པློ། ① ཁམས་ཁྱུང་པློ་ཞེས་པའི་ཡུལ། ② སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་བློད་ཀི་རིགས་རུས་

ཤིག་གི་མིང་། 

ཁྱུང་པློ་དཀར་ནག་སེར་གསུམ། རྒན་རབས་ཀི་ངག་རྒྱུན་ལ། བློད་ཀི་རུས་རྒྱུད་ཁྱུང་པློའི་རིགས་

རྣམས་ཀི་མི་རྒྱུད་དང་པློ་ཁྱུང་གི་སློ་ང་དཀར་པློ་དང་། ནག་པློ། སེར་པློ་གསུམ་བྱུང་བ་ལས། 

དཀར་པློ་མངའ་རིས་སུ་ཆགས་པ་ལས་མངའ་རིས་ཀི་ཁྱུང་པློ་དང་། ནག་པློ་གཙང་དུ་འཕུར་བ་

ལས་གཙང་སྟློད་ཀི་ཁྱུང་པློ། སེར་པློ་ཁམས་སུ་འཕུར་བ་ལས་ཁྱུང་པློ་སེར་ཚ་ཞེས་བར་ཁམས་

ཁུལ་གི་ཡུལ་མི་རྣམས་བྱུང་ཞེས་བཤད་སློལ། གཞན་ཡང་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ཁློངས་སློག་རློང་

དང་ཉེ་བའི་སར་སར་བློན་ཆློས་དར་ས་གཙོ་བློའི་གས་ཏེ་ཁྱུང་པློ་དཀར་ནག་སེར་གསུམ་ཟེར་

བ་ཞིག་ཡློད། 

ཁྱུང་པློ་ཚུལ་ཁིམས་མགློན་པློ། ཤངས་པའི་གདམས་ངག་གི་བ་རབས་བདུན་པ། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་

ལྕགས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༢༩༡ལློར་འཁྲུངས། འཁྲུངས་ཡུལ་ཤངས་སྐྱ་ར། ཡབ་མགློན་པློ། ཡུམ་

རྒྱལ་སྐྱིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། རུས་ཁྱུང་པློ། མཚན་ཚུལ་ཁིམས་མགློན་ཞེས། སྐུ་ཆུང་

ངུ་ནས་ཞེན་མེད་ངེས་འབྱུང་ཆེ་བ། གྲུབ་ཐློབ་ཨུ་རྒྱན་པར་ཡབ་ཡུམ་ཞློར་ཆློསས་གསན་པས་

ཆློས་ཀི་སྣང་བ་ཆེར་འཕེལ། དགུང་ལློ་བཅུ་བཞི་པ་སྤི་ལློ་༡༣༠༤པའི་ཤིང་འབྲུག་ལློར་སྐུ་ཉེ་

རྣམས་ཀིས་ཁློད་གཅེན་ཡིན་པས། སྐྱ་རའི་དཔློན་གིས་ཟེར་ཏེ། གཅུང་པློས་རབ་བྱུང་ཆློས་

སྒྲུབ་པས། ཆློས་སུ་ཐློབ་རྒྱལ་དགློངས། གཅུང་པློ་ལ་རབ་བྱུང་ཆས་རྣམས་སྟེར། འཇག་ཏུ་ཆློས་

བློས་མཛད། མཁས་གྲུབ་ཤངས་སྟློན་སྐུ་མཚམས་ཐློག་ཕེབས་པས། དེ་འཕལ་སྐུ་འཚམས་

ཁློག་ཏུ་འབློན་ཆུག་གསུངས། དྲུང་དུ་ཕེབས་འཕལ་བུ་དབུ་སྐྲ་བཅད། མཚན་ཚུལ་ཁིམས་

མགློན་པློ་བཏགས། མདང་རྨི་ལམ་དུ་ཁྱུང་པློ་རྣལ་འབློར་དང་མཇལ་བ་རྨིས། མིང་འདི་ཁྱུང་

པློའི་མཚན་ཡིན་གསུངས། དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་གནང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཁན་པློ་ལུང་

བསྟན་མཛད། སྒྱུ་ལུས་དབང་མློ་ཆེའི་ཆློས་སློ་ཕེ་ནས། དཔལ་ལན་ཤངས་པའི་དབང་འཁིད་

ལུང་ལག་ལེན་ཐམས་ཅད་རློགས་པར་གནང་། ཉམས་རློགས་ཀང་ཤིན་ཏུ་བཟང་བ་བྱུང་། ནུབ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཅིག་མནལ་ལམ་དུ། མཁས་གྲུབ་ཤངས་སྟློན་སྐུ་ལ་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་དང་བཅས་པ་བློན་ནས། 

དཔལ་ལན་ཤངས་པའི་ཆློས་ཀིས་བདག་པློར་མངའ་གསློལ་བ་རྨིས་པས་རེན་འབེལ་ལེགས་

པར་འགིགས། དེ་ནས་བཟུང་སྒྲུབ་པ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཛད་པས། སྙན་གགས་ཀིས་ཁབ་ཅིང་

འཁློར་ཚོགས་དུ་མ་འདུས་པར་ཐུགས་བསྐྱེད། ཆློས་ཀི་ཆར་ཕབ་ཅིང་། བིན་རླབས་ཆེ་བའི་

གགས་པས། སྐྱ་རའི་རྒན་རྒློན་བཟའ་མི་གཉིས་ཀི་བུ་ཤི་བས་རྐྱེན་བས། སྨྱློ་སྟེ་གང་ཕློད་

གཡང་ཕློད་བེད་པ་ཞིག་ཀང་། བིན་གིས་བརླབས་པས་སྨྱློ་ཐུལ་ནས་རློགས་པ་སྐྱེས། གཞན་

ཡང་སྨྱློ་བ་མང་པློ་ཐུལ། ལློག་གྱུར་གི་དློན་ཐམས་ཅད་ཐློགས་མེད་དུ་མཁེན་པའི་མངློན་ཤེས་

མངའ། སྐབས་ཤིག་ན་མཚུར་ཕུར་བློན་པས་ཆུ་ལློག་རྒྱས། དཔློན་སློབ་རྣམས་ཆུ་འགམ་དུ་

བཞུགས་ཙ་ན། གློ་བུར་དུ་ཆུ་ཆད་དེ་སང་ཟམ་པ་ཞིག་བྱུང་། ཆུ་ཕ་རི་ལ་ཐློན་པ་དང་སང་ཟམ་

པ་ཆུས་འགེབ་པ་སློགས་ཡ་མཚན་འགའ་ཞིག་བྱུང་། དེ་ནས་ཀརྨ་པ་རློལ་པའི་རྡློ་རེའི་མདུན་

ནས་དབང་ཞུས། མཁན་ཆེན་བུ་སྟློན་པ་ལ་ཆློས་འབེལ་ཞུས། བ་མ་དམ་པ་བསློད་ནམས་རྒྱ་

མཚན་གི་དྲུང་དུ་ཀེེ་རྡློར་གི་དབང་ཞུས། རྡློ་རེ་འཆང་དུ་གཟིགས། རྒྱལ་སས་དངུལ་ཆུ་བ་ལ་

སེམས་བསྐྱེད། བློ་སྦློང་། སྙིང་པློ་དློན་གསུམ། རེན་འབེལ་སྙིང་པློ་རྣམས་ཞུས། སློམ་ཉམས་

དང་རློགས་པ་མཐར་ཕིན། རི་ཁློད་ངེས་མེད་མཛད་རིས་ལ། ཡློན་བདག་གྲྭ་རིགས་རྣམས་ཀིས་

གསློལ་བ་བཏབ་པའི་ངློར། བདེ་ཆེན་གཟིམ་ཁང་དུ་བཞུགས་ཤིང་། རས་ཆེན་སངས་རྒྱས་

སེང་གེ་སློགས་སློབ་མ་མང་པློ་སྨིན་གློལ་ལ་བཀློད། དགུང་ལློ་དགུ་བཅུ་ཉེ་སྐློར་ཞིག་ནས། མེ་

ཏློག་གི་ཆར་འཇའ་འློད་ཀི་གུར། ས་གཡློ་བ་སློགས་ལས་བཟང་པློ་དང་བཅས་གཤེགས་

སློ། །བ་མ་འདི་ལ་སློབ་མའི་ཚོགས་མང་དུ་བྱུང་བ་དང་། ཉམས་རློགས་ཀང་བཟང་པློ་ཤ་སྟག་

བྱུང་བ་ལས། སྐབས་འདིར་བརྒྱུད་པའི་གཙོ་བློ་རས་ཆེན་སངས་རྒྱས་སེང་གེའློ། །

ཁྱུང་པློ་གགས་སེ། རྭ་ལློ་ཙཱ་བ་སློགས་དང་དུས་མཉམ་གི་བཀའ་གདམས་པའི་དགེ་བཤེས་མཁས་

པ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡིན། 

ཁྱུང་པློ་སྟེང་ཆེན།ཁམས་ཕློགས་ཀི་ཡུལ་གྲུ་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། དེང་དུས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྟེང་ཆེན་

རློང་གི་མིང་ཡིན། 



  647  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁྱུང་པློ་དུམ་ཚུགས་ཀི་མཆིད་ནས། ཁྱུང་གི་དུམ་ཚུགས་ནི་བཙན་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་སྐུ་ན་ཆུང་

དུས་ཀི་རེད་གློགས་ཤིག་སྟེ་ཁྱུང་པློའི་རྒྱུད་ནས་བྱུང་ཞིང་། བཙན་པློས་སིད་དབང་བཟུང་རེས་

བློན་པློར་བསྐློས་པ་དེ་ཡིན། ཁྱུང་པློ་དུམ་ཚུགས་ཀི་མཆིད་ནས་ཞེས་པ་ནི་ཁྱུང་པློ་དུམ་ཚུགས་

ཀིས་ཞུ་དློན་དུ་ཞེས་པའི་དློན། 

ཁྱུང་པློ་རྣལ་འབློར། མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པློ་རྣལ་འབློར་གི་རྣམ་ཐར་ལ་གཟིགས། 

ཁྱུང་པློ་སྤུངས་སད་ཟུ་ཙེ། གཙང་ཁུལ་གི་དཔློན་པློ་ཞིག་སྟེ། རྒྱལ་པློ་གནམ་རི་སློང་བཙན་དང་། 

སློང་བཙན་སམ་པློ་གཉིས་ཀི་རིང་བློན་པློ་བས། 

ཁྱུང་པློ་གཡུ་ཁི། བསྟན་པ་ས་དར་དང་ཕི་དར་བར་གི་ཡིག་མཁན་ཆེན་མློ་ཞིག །ཁློང་གིས་དཀིལ་

འཁློར་འབི་ལུགས་ཀི་ཐིག་ཚད་འགློད་ཕློགས་བཞིན་བློད་ཡིག་དབུ་ཅན་གི་ཆ་ཚད་གཏན་

འབེབས་གནང་སྟེ་བློད་ཡིག་དབུ་ཅན་གི་ཡིག་གཟུགས་སྤིའི་ཆ་ནས་དེ་ལར་གནས། 

ཁྱུང་པློ་སེར་ཚ། སེར་ཚ་དང་དློན་གཅིག

ཁྱུང་པློ་ལྷས་པ། མཚན་དངློས་གཞློན་ནུ་བསློད་ནམས་ཞུ། ཀུན་མཁེན་འཕགས་པ་འློད་དང་། བུ་

སྟློན་རིན་པློ་ཆེའི་སློབ་མའི་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན། 

ཁྱུང་པློའི་བརྒྱུད་འཛིན། བློད་དུ་བསྟན་པ་ཕི་དར་གི་སྐབས་དར་རྒྱས་ཆེ་བའི་མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པློ་

རྣལ་འབློར་གི་ཆློས་བརྒྱུད་འཛིན་མཁན། ཁྱུང་པློ་རྣལ་འབློར་ནས་རིམ་བཞིན་དར་རྒྱས་བྱུང་

བའི་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ལ་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཅེས་ཐློགས་པ་དེ་ཡིན། 

ཁྱུང་ཕྲུག་སྐྱུག་པའི་ཁ་ཆུ། ཆ་ག་པའི་ཁ་ཆུའི་གབ་མིང་སྟེ། གློང་སྨན་དཀློན་ཅློག་བདེ་ལེགས་ཀིས་

མཛད་པའི་པློད་དམར་ལས། ཁྱུང་ཕྲུག་སྐྱུག་པའི་ཁ་ཆུ་ནི། འབུ་ཆ་ག་པའི་མགློར་ལག་པས་

རེག་ཙམ་བས་པའི་ཚེ་ཁ་ནས་མཆིལ་མ་འཛག་པ་དེའི་གབ་མིང་ཡིན་པས། དེས་རྨ་འདྲུབ་པར་

བེད་དློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཁྱུང་མློའི་དགློན། མིང་གཞན་དུ་གཡུང་དྲུང་ཕུན་ཚོགས་གིང་དང་བློན་སར་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་གིང་

ཟེར། ཁྱུང་མློ་རིན་པློ་ཆེས་ཕག་བཏབ། བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། བློན་དགློན་ཡིན། ད་ལ་ཁི་ཀ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁྱུང་རེ་རམ་པ།བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་དྲུང་འཁློར་མི་ཚང་རིང་ཁློངས་གས། ཉེ་དུས་སུ་ཁྱུང་རམ་ཞེས་

འབློད་པ་དེ་ཡིན། 

ཁྱུང་ཚང་དགློན།① དགློན་འདི་ཐློག་མར་འབློམ་སྟློན་པའི་སློབ་མ་ཁྱུང་ཚང་ཡེ་ཤེས་བ་མས་བཏབ་

པའི་བཀའ་གདམས་པའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན། རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་བདུན་པའི་སྐབས་སུ་དགློན་པ་

དེར་མེ་སྐྱློན་ཤློར་བར་ཉམས་གསློ་གནང་། གྲུབ་མཐར་དགེ་ལུགས་པར་ཆགས། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་སྟག་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁྱུང་ཚང་དགློན། ② མིང་གཞན་ཀི་ཀུ་ཁུ་བྱུག་དགློན་ཟེར། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་

གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྨར་

ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁྱུང་ཚང་པ་ཡེ་ཤེས་བ་མ། རེ་བཙུན་རས་ཆུང་པའི་སློབ་མའི་གཙོ་བློ་གགས་ཅན་གས་ཡིན། རབ་

བྱུང་གཉིས་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༡༡༥ལློར་སྟློད་ལུང་དུ་ཡབ་མགར་བ་རེ་རྒྱལ་དང་ཡུམ་

འབུམ་མློ་བཙུན་མ་འབར་གི་སས་སུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་ལ་ཡེ་

ཤེས་བ་མ་ཞེས་གགས། དགེ་བཤེས་རྒྱ་དམར་བའི་དྲུང་ནས་བསྙེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་ཞུས། 

དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༡༧༦ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཁྱུང་ཚའི་ལྷ་ཁང་། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་མཚོ་ཤར་ལུང་མདློ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁྱུང་རློང་དཀར་པློ། འདི་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ཁློངས་སུ་ཡློད་པའི་གནའ་བློའི་རློང་ཞིག

ཁྱུང་རློང་དགློན། མིང་གཞན་ནག་སྐྱློག་དགློན་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༨༩༤ལློར་

བ་མ་ཀརྨ་ཆློས་འཕེལ་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ཨ་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁྱུང་རློང་རི་ཁློད། མིང་གཞན་ཆུང་རློང་རི་ཁློད་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་ཆབ་

མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁྱུང་གཡག །འབློག་པའི་ནློར་ཕྱུགས་ཀི་རྒྱུད་སེལ་བའི་ཆེད་དུ་གཡག་རླིག་པ་མ་བཅད་པ། སྤུ་མ་

བེག་པ་འཚོ་སྐྱློང་བས་པ་དེའི་མིང་ཡིན། གཡག་གསེབ་དང་དློན་གཅིག

ཁྱུང་རིན་ཆེན་གགས། རྔློག་ལློ་ཙཱ་བློ་ལན་ཤེས་རབ་ཀི་སློབ་མ་དབུ་མ་དང་ཚད་མ་ལ་མཁས་པའི་

ཕུལ་དུ་ཕིན་པ་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་རྔློག་ལློའི་རྣམ་ཐར་ནང་གསལ། 

ཁྱུང་ལུང་དགློན། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་མེ་གང་སྤི་ལློ་༡༢༧༧ལློར་བ་མ་ཨ་ལྕློས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་

པློ་ཡིན། ད་ལར་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རློང་བག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁྱུང་ལུང་དགའ་ལན་ལྷ་རེ་དགློན། དགློན་པ་འདི་འདེབས་མཁན་དང་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། 

ཁྱུང་ལུང་རྔུལ་མཁར། སློང་བཙན་སམ་པློའི་སིང་མློ་སད་མ་ཀར་ཞང་ཞུང་རྒྱལ་པློ་ལ་མནའ་མར་

བཏང་རེས་སུ་བཙན་པློར་གསློལ་བའི་མགུར་གི་ནང་དུ་ཞང་ཞུང་གི་རྒྱལ་ས་ཁྱུང་ལུང་རྔུལ་

མཁར་དུ་ཡློད་པར་གསལ་པློར་བཤད་ཡློད། 

ཁྱུང་གཤློག །བ་རྒྱལ་ཁྱུང་ཆེན་གི་གཤློག་པ། ར་ཕག་ཁྱུང་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ལྷ་ཁློ་བློ་ཁྱུང་གི་

གཤློག་པ། 

ཁྱུང་སེང་འདུས་པ། ① བ་ཁྱུང་དང་སེང་གེ་འཁིག་པ། ② སེང་གེ་རང་པ་བརྒྱད་པ། 

ཁྱུད། ཁློར་ཡུག་ཏུ་ཡློད་པའི་ར་བའམ་མཐའ་སྐྱློར་སློགས་ཀི་མིང་སྟེ། འཁློར་ལློའི་ཁྱུད་མློ། མུ་ཁྱུད་། 

ཁྱུད་འཁློར། ཧྲིལ་པློའམ་གང་པློ། ལློ་གཅིག་ཁྱུད་འཁློར། 

ཁྱུད་མློ། མུ་ཁྱུད་དམ་རྭ་བ། 

ཁྱུར། རིལ་བློའི་མིང་སྟེ། སྨན་རིལ་ཁྱུར་མིད་བས། སྦྲུལ་གིས་བིའུ་ཁྱུར་མིད་བེད་ལ་བུ། 

ཁྱུར་ཁྱུར། གྱུ་གྱུའི་འགློ་སྟངས། ཉ་རྣམས་ཆུ་ནང་དུ་ཁྱུར་ཁྱུར་འགློ། དུག་སྦྲུལ་རྩྭ་ཁློད་དུ་ཁྱུར་ཁྱུར་རྒྱུག

ཁྱུར་དགའ། [མངློན]འབློག་པ། 

ཁྱུར་པློ། རིལ་པློ་དང་སང་པློ། ལློ་གཅིག་ཁྱུར་པློ། ཟླ་གཅིག་ཁྱུར་པློ། ཉིན་མཚན་ཁྱུར་པློ། 

ཁྱུར་མིད། ཁྱུར་པློར་མིད་པ་སྟེ། ཟས་གང་རིལ་མགིན་པར་གཏློང་བ། ཁྱུར་མིད་གཏློང་བ། རྒྱལ་
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ཕན་རྣམས་ཁྱུར་མིད་བཏང་བ། 

ཁྱུས། རིག་པའི་ར་འགམ་དུ་སྣང་། 

ཁེ། [རིང]ཁེ། 

ཁེ་ཆུང་། ① བུ་དང་བུ་མློ་ཆུང་ཆུང་། ② [རིང]ཁ་བཟང་ཆུང་བ། 

ཁེ་ཉེན། [རིང]ཁེ་བཟང་དང་གློང་གུན། 

ཁེ་པ། [རིང]ཁེ་པ་སྟེ། ཁེ་སློགས་སྒྲུབ་མཁན། 

ཁེ་པློ། ཕློ་ཁམ་པའམ་འཆལ་པློ། 

ཁེ་སློགས། [རིང]ཁེ་བཟང་། 

ཁེ་བློ། གི་གུག་སྟེ། དྲ་བེད་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག

ཁེ་བློགས་མཁན། [རིང]ཁེ་སྐྱེད་མཁན་དང་ཚོང་པ། 

ཁེ་མ། ཤ་མདློག་གཅིག་གིས་མ་ཁེབས་པ་སྲུབས་མཚམས་ཡློད་པའི་པགས་ནད་རིགས་ཤིག

ཁེ་མ་ཁེ། [རིང]རྒྱལ་ཕམ་དང་། ཁེ་གུན། 

ཁེ་བཤང་མཚོ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་དཔལ་མགློན་རློང་ཁློངས་ར་སྐྱ་གཙང་པློའི་བང་ངློས་སུ་ཡློད།

ཁེད། ཁློད་ཀི་ཞེ་ས། ཁེད་རང་། ཁེད་ཅག

ཁེད་པ། [རིང]① འདང་བ། ② སྙློམས་པ། ཁེད་པར་བིམས། 

ཁེམ། ས་རློ་ལེན་དང་། ཆུ་འཆུ་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག །གྲུ་ཁེམ། ལྕགས་ཁེམ། མེ་ཁེམ། 

ཁེམ་པློ། སྦག་མ་དང་། གྲུ་སྐྱ། ཀློ་སྐྱ་ཁེམ་ཆེ་བ། 

ཁེམ་བུ། ཟ་མ་ཟ་ཆས་ཀི་ཡློ་བད། ཁ་སེར་དང་དློན་གཅིག

ཁེའུ། ① མིའི་ཕྲུ་གུ། ཁེའུ་ཕློ་མློ། ② གི་གུག

ཁེའུ་ཁ། ལློ་ཏློག་གི་མྱུ་གུ་དང་། མེ་ཏློག་གི་ཐིའུ། ཤིང་ལློ་གསར་དུ་ཁ་འབུས་པ། 

ཁེའུ་གེལ་པློ། ཕྲུ་གུ་ཤ་རྒྱགས་པ། 

ཁེའུ་ཆུང་། མིའི་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ངུ་། 

ཁེའུ་ཐློན་པ། ① མིའི་ཕྲུ་གུ་བཙའ་བ། ② ལློ་ཏློག་དང་། ཤིང་སློགས་ཀི་མྱུ་གུ་ཁ་འབུས་པ། 
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ཁེའུ་ཕློ་རློག་སྐྲློད་ནུས་པ། བུ་གཞློན་ནུ་བ་རློག་རྒྱང་དུ་འབུད་ནུས་པ་སྟེ། ལློ་བཞིའམ་ལྔ་སེབས་

པའི་བུ་ཆུང་རབ་ཏུ་བྱུང་ཆློག་པ། 

ཁེའུ་ཚང་། [རིང]གསར་པ། 

ཁེའུ་ཞིག་རློས་ཤིག །བུ་ཆུང་ཞིག་གཡློར་ཞིག

ཁེའུ་བཞི་ཡི་མདློ། །འདིའི་ནང་དློན་སངས་རྒྱས་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་སྐློར་ཡིན་འདུག

ཁེའུ་སུས། འདི་གང་ཟང་ལ་ལློས་ནས་བཤད་པ་ཞིག་དང་། དུས་ལ་བལློས་ནས་བཤད་པ་ཞིག་དང་

གཉིས་མཆིས་པ་ལས། དང་པློ་དུས་ལ་བལློས་ནས་བཤད་པར་ནི། སློབ་དཔློན་དཔའ་བློས་

མཛད་པའི་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་རང་འགེལ་ལས། དེ་ལ་ནང་པར་ཁེའུ་སུས་སུ་ཁ་ཟས་མ་ཟློས་

པར་སྨན་ཟ་བ་ནི་ཕློ་བའི་དྲློད་ཆེ་ལ་བེ་སྣབས་ཀང་མེད་དེ་ཕློ་བའི་ར་སློ་རྣམས་ཀང་མ་འགགས་

ལ་ནད་པ་ཉམས་དང་ལན། བད་ཀན་ཤས་ཆེ་བའི་མི་དེ་ལ་བུ་ལ་སྨན་ཁེའུ་མི་དེ་ལ་བུ་ལ་སྨན་

ཁེའུ་སུས་སུ་བཏང་ན་སྨན་གི་མཐུ་རབ་ཏུ་ཆེ་བར་འགྱུར་རློ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། གཉིས་

པ་གང་ཟག་ལ་བལློས་ནས་བཤད་པར་ནི། འདུལ་བ་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས། ཟས་ཀི་དགའ་བ་

མློང་བའི་ཆེད་དུ་ཁེའུ་གསློ་བ་ལར་ཟས་ཉུང་ངུ་ཡང་ཡང་ཟ་བ་ལ་ཁེའུ་སུས་ཞེས་ཟེར། ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་ལས་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་བུད་མེད་བཙལ་བའི་ལེའུའི་ནང་གི་ཁེའུ་སུས་ཞེས་པ་

ནི་དུས་ལ་བལློས་ནས་བཤད་པར་དང་། མློ་ནད་ལེའུའི་ནང་གི་ཁེའུ་སུས་ཞེས་པ་ནི་གང་ཟག་

ལ་བལློས་ནས་བཤད་པར་ཡིན་པས་སྐབས་ཐློབ་ཏུ་གློ་བར་བའློ། །

ཁེའུ་གསེར་མདློག །སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ཀུན་དགའ་བློས་བསྟན་

པ་སྐྱློང་བའི་སྐབས་ཁེའུ་གསེར་མདློག་ལ་རྒྱལ་པློའི་བློན་པློ་ཞིག་གིས་ཕག་དློག་བས་པ་དང་། 

ཁེའུ་གསེར་མདློག་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་དག་བཅློམ་པ་ཐློབ་པ་སློགས་ཀི་ལློ་རྒྱུས། 

ཁེར། ① འཁེར་བའི་སྐུལ་ཚིག །② ཁིམ་དང་ར་བ། ཁ་ཁེར། གློང་ཁེར། ཁེར་གཞན་གིས་བར་མ་

བཅད་པ། 

ཁེར་བ། འཁེར་བའི་འདས་པ། 

ཁེར་སློ། །དློན་རྐྱེན་གང་ཡིན་དང་དུ་ལེན་ཞིང་ངློ་བློ་བསྒྱུར་བའི་དློན་སྟེ། སྡུག་བསལ་ལམ་ཁེར་ཞེས་
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པ་སྡུག་བསལ་དང་དུ་ལེན་ཞིང་ངློ་བློ་བདེ་བར་བསྒྱུར་བ་ལ་ཟེར། 

ཁེར་སློ་གསུམ། སྣང་བ་ལྷ་ཡི་ཁེར་སློ། །གགས་པ་སགས་ཀི་ཁེར་སློ། །དྲན་རློགས་ཐུགས་ཀི་ཁེར་

སློ་དང་གསུམ་ལ་ཟེར། དེའང་གང་སྣང་ཐམས་ཅད་བཟང་ངན་གི་དབེ་བ་མེད་པ་དང་དུ་ལེན་

ཅིང་ལྷར་བསྒྱུར་བ། སྒ་གང་ཐློས་ཐམས་ཅད་བཟང་ངན་གི་འཛིན་རློག་མེད་པར་སགས་སུ་

བསྒྱུར་བ། སེམས་ཀི་རྣམ་རློག་གང་དྲན་བཟང་ངན་གི་སང་བང་མེད་པར་ཐམས་ཅད་རྣམ་

མཁེན་ཡེ་ཤེས་སུ་བསྒྱུར་བའི་དློན་ཡིན། 

ཁེལ། [རྒྱན་ཚིག] ཁིའུ་ལ་འཕློངས་སྟེགས་སུ་འདུག་པའི་འདུག་སྟངས་ཏེ། བཟང་པློའི་འདུག་

སྟངས་ཁེལ་བཞུགས་ཀི་ཚུལ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཁེལ་བཞུགས་པ། རྐུབས་སྟེགས་ལ་ཙོག་པློར་སློད་པ། བཟང་པློའི་འདུག་སྟངས་ཁེལ་བཞུགས་པ། 

ཁེས། འགེད་པའི་སྐུལ་ཚིག

ཁློ། ར་ཟློག་སློགས་ལ་སྐུལ་ལྕག་བེད་དུས་ཁློ་ཁློ་ཟེར་རློ། 

ཁློ་ག །སྐྱེས་པ་ཕློ། ཁློ་ག

ཁློ་ལན་མ། བག་མའམ་ཁིམ་བདག་མློ། 

ཁློ་འདམ་མ། [མངློན]བག་མའམ། ཁིམ་བདག་མློ། 

ཁློ་ཕྱུག་ཆུང་མ་གྲུང་། བལ་འཇམ་སྣམ་བུ་ལེགས། བློད་ཀི་གཏམ་དཔེ་ཞིག་སྟེ། གློགས་བཟང་

པློ་ཞིག་ལ་བརེན་ན་རང་གི་ནུས་པ་དང་འཇློན་ཐང་རྣམས་རང་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་ཐློན་

ཐུབ་པའི་དློན་ཡིན། 

ཁློ་ཕློ། བཟའ་མི་གཉིས་ལས་ཕློའི་མིང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁློ་ཕློ་དང་། གཏན་གི་གློགས། མག་པ།

ཁློ་མང་། [མངློན]སྨད་འཚོང་མ། 

ཁློ་མེད་པ།ཁློ་ག་མེད་པའམ། མག་པ་མེད་པའི་བུད་མེད། 

ཁློ་མློ། ཁློ་ག་ཡློད་པའི་བུད་མེད། 

ཁློ་ཤུག །བཟའ་མིའང་བཟའ་ཚང་ངམ་བཟའ་ཚོ། ཁློ་ཤུག་གཉིས་འགློགས་ནས་ཕིན་སློང་། ཁློ་ཤུག་

ཏུ་བསྡུ་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁློག །① སར་པ་འགློ་བའི་ད་ལ་བ། ② སར་པ་ཁློག་འགློ་བཞིན་འདུག །ད་སར་པ་ཁློག་སློང་ལ་བུ། 

འགློག་པའི་སྐུལ་ཚིག

ཁློག་ཅིག །འགློག་པའི་སྐུལ་ཚིག

ཁློག་པ། [ཐ་མི་དད་པ]ཐེག་ཐུབ་པའམ་འདེགས་ཐུབ་པ། དཀའ་ངལ་ཅི་ཙམ་བྱུང་ཡང་ཁློག་པ། 

གར་མི་ཁློག་པར་དློའི་སྣློན་པ། 

ཁློག་པློ། ཐེག་པའམ་ཁུར་ཐུབ་པ། ལས་འགན་ཁློག་པློ་འདུག་ཅེས་པ་ལས་དཀའ་སྡུག་བཟློད་ཐུབ་

པའི་དློན།

ཁློགས། ① འགློགས་ཁིའམ། འགློགས་བམས། ཁློགས་ཀིས་བཏེག་པ། ཁློགས་འདེགས་པ།  

② ལས་ཁི། 

ཁློགས་ཁི། འདློ་ལིའམ་ཕེབས་བམས། 

ཁློགས་ལ་ལི་ཅན། འགློགས་བམས་དྲ་ཕེད་དར་འཕན་སློགས་ཀི་རྒྱན་ཅན། 

ཁློགས་སྤིལ། འགློགས་བམས་སམ་འདློ་ལི། 

ཁློགས་གཡློགས། ཕེབས་བམས་ཀི་ཁེབས། 

ཁློད། གང་ཟག་གཉིས་པ་ལ་འབློད་པའི་ཚིག །ཁློད་རང་། ཁློད་ཚོ། ཁློད་ཅག

ཁློན། ① རྒྱ་ཚད་དང་། ཆེ་ཆུང་གི་ཚད། ས་ཁློན། རྒྱ་ཁློན། ② ཚང་མ། ཁློན་མི་གངས་སུམ་བརྒྱ་ཡློད།

ཁློན་བསྒིལ། ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྒིལ་བ། སེ་ཚན་མང་པློ་ཡློད་ཀང་ཁློན་བསྒིལ་ན་ཆེ་ཆུང་

གཉིས་སུ་འདུ། 

ཁློན་ཆེ་བ། ① རྒྱ་ཆེ་བ། ② གངས་འབློར་མང་བ། 

ཁློན་ཆེན་པློ། རྒྱ་ཁློན་ནམ་ཕློན་ཆེན་པློ། 

ཁློན་སློམ་རློལ་ནུས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་ཏེ། དབིན་སྐད་དུ་total function ཟེར། 

ཁློན་བསློམས། ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྒིལ་བ། ཤློག་གངས་ཁློན་བསློམས་ལྔ་བརྒྱ་ཡློད། 

ཁློན་ནས། གཞི་ནས་སམ་ར་བ་ནས། དེ་རིང་ཡློང་མཁན་ཁློན་ནས་མེད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁློན་པློ། [རིང]མང་ཆེ་བ། 

ཁློན་འབློར། ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསློམས་པའི་འབློར་གངས། ག་ཕློགས་ཀི་ཁློན་འབློར། མི་གངས་

ཁློན་འབློར། 

ཁློན་ཡངས། རྒྱ་ཆེ་བ། བློད་ཀི་བང་ཕློགས་སུ་འབློག་ཁུལ་ཁློན་ཡངས་པློ་ཡློད། 

ཁློན་ཡློངས། བ་དངློས་གང་དེའི་ཆ་ཧྲིལ་པློའི་དློན། བློད་ཀི་རིག་གནས་དེ་ཁློན་ཡློངས་ནས་ཚན་

རིག་དང་མཐུན་པ་ཤ་སྟག་རེད། ལ་བུ། 

ཁློན་ཡློངས་སྒིག་འགློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་ཏེ། དབིན་སྐད་དུ་global settings ཟེར། 

ཁློན་ཡློངས་ཆ་འཕིན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་ཏེ། དབིན་སྐད་དུ་global info ཟེར། 

ཁློན་ཡློངས་ལ་མི་ལ་བ། ཁློན་ཡློངས་ལ་བསམ་བློ་མི་གཏློང་བའློ། །

ཁློམ་ཁློམ། ལུས་ཚུགས་མི་ཟིན་པའི་འདར་ཚུལ་ལམ་འགུལ་སྟངས་ཤིག །མགློ་ཡུ་འཁློར་ན་བཟི་

ཁློམ་ཁློམ་བེད། 

ཁློའི། ཁློད་ཀ་ིཞེས་པའ་ིསྡུད་ཚིག །མིང་མཐའ་དང་འབེལ་སྒ་བསྡུས་པའ་ིཚིག་སྡུད་ཀ་ིརིགས་ཤིག་ཡིན།

ཁློར། ཁློར་བ་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་ལ་བེ་གང་ཡིན་ཅིང་། དེ་དུམ་བུ་དྲུག་ཏུ་བགློས་པ་ལ་ཕུལ་གང་ལ་ཡ་

ཁློར་གསུམ་དང་ཆ་ལྔ་ཐློབ། ཡང་ཁློར་བ་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་ལ་བེ་གང་རིས་པ་དེ་དུམ་བུ་བདུན་དུ་

བགློས་པའི་ཆ་ལ་གཅིག་ལ་ཕུལ་གང་དུ་རིས་ན་ཕུལ་གང་ལ་ཡ་ཁློར་གསུམ་ཐློབ་པ་ལར་ཡིན། 

ཁློར་གང་། ཁློར་དང་ཚད་གཅིག་ཡིན། 

ཁློར་ཁློར། ཨ་རག་གིས་བཟི་བའི་འགློ་ཚུལ་ལ་བུ། 

ཁློར་ཆུ། ཐལ་མློའི་སློར་མློ་ཅུང་ཟད་བསྐུམས་པའི་ནང་དུ་བླུགས་པའི་ཆུ། 

ཁློར་དློ། །སྙིམ་པ་གང་། 

ཁློར་བ་གང་། ཁློར་གང་དང་དློན་གཅིག །སྙིམ་པ་གང་ལ་ཁློར་བ་དློ་ཡློད། 

ཁློས། རེས་འཇུག་དང་བེད་སྒ་བསྡུས་པའི་བསྡུས་ཚིག །ཁློད་ཀིས་ཞེས་པའི་བེད་སྒ་བསྡུས་པའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཚིག་སྡུད་ཅིག་སྟེ། ང་ཚོས་ཇ་བསྐློལ་དགློས་འདུག །ཁློས་མེ་བུས། ངས་ཆུ་ཁེར་ཡློང་། ཞེས་

པ་ལ་བུ། 

ཁློས་མ། ① ཟས་ཀི་ལྷག་མ། ② རྔན་པའམ་ལག་རགས། ང་ལ་ཁློས་མ་རྣམས་བསྐུར་ཏེ་སློན་ལ་

བརངས། ཁློས་མ་བཟང་པློ། 

ཁ། བེའུ་སློགས་གསློད་མཁན་བ་ཞིག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བ་ཁ་དང་། གཡློ་བ། རི་བློང་ཟ་

བཅས་སློ། །

ཁ་བསྐྱག་ཁ་གདན། མི་ཆེན་དཔློན་རིགས་ཀིས་སྤློད་བའི་དཀར་ཡློལ་འཇློག་གདན་ལ་གསེར་

དངུལ་གིས་སྤས་པའི་སེར་མ་དང་། ཕློར་ཁེབ་བཅས་པ་ཅན་གི་མིང་ཡིན། 

ཁ་ཀི་ལེ། ཁ་ལྷམ་མེ། སྐར་མ་ཁ་ཀི་ལེར་ཤར་འདུག

ཁ་བཀག །ཇ་དཀར་གི་སྟེགས། ཁ་བསྐྱག་དང་དློན་གཅིག

ཁ་དཀྲུག །ཐང་ག་དང་ལེབས་རིས་སློགས་ཀི་ནམ་མཁའ་དང་། ས་གཞི། བག་རི་སློགས་བཟློ་སྐབས་

ཀི་ཐབས་རལ་གས་ཤིག་ཡིན། 

ཁ་ཁ། ཚོས་གཞི་སྣ་ཚོགས་འདྲེས་པ། རས་ཁ་ཁ། ཁི་ཁ་ཁ། 

ཁ་གེ་ཁྲུག་གེ། འདྲེས་ནས་འཁྲུགས་པའི་ཚུལ། དཔེ་ཆ་རྣམས་ཁ་གེ་ཁྲུག་གེ་བས་འདུག

ཁ་རྒན་དགློན། མིང་གཞན་གཡུང་དྲུང་ཀུན་གགས་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་

༡༦༠༣ལློར་ཁ་ཆགས་མེད་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་ལྷློ་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁ་གིང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༨༩༥ལློར་གིང་ཁི་པད་མ་རྣམ་རློག་རྒྱ་

མཚོས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དར་

ལག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁ་རྒྱ། བ་ཁ་འཛིན་བེད་ཀི་རི། 

ཁ་འགུ་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་སྨད་ཙམ་ལ་ཀརྨ་པ་བདུན་པ་ཆློས་གགས་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། 

སྐྱུ་ར་རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་ཁ་འགུ་བ་མ་ཤེས་རབ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དགློན་འདིའི་དགློན་བདག་ཏུ་བསྐློས། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁ་འགློ་ཆུ་མིག །ས་མིང་ཞིག །མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་ཁློངས་རྒྱ་མའི་ཕུར་ཁ་འགློ་ཆུ་མིག་ཅེས་པ་

དེ་ནས་ལྷ་སའི་བློང་ཁའི་རེན་གཙོ་རྡློ་སྐུ་རང་བློན་དེ་སློང་བཙན་འཁྲུངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་

འཁྲུངས་པ་རེད་ཟེར་སློལ་ཡློད། 

ཁ་བཅད། ཁང་པ་ལ་ཤིང་གི་ཁ་མ་བསྒིགས་པའི་ཡློལ་བཅད། 

ཁ་བཅད་རྒྱན་རིས། ཁང་པའི་ནང་ལ་ཤིང་གི་ཁ་མ་བསྒིགས་པའི་ཡློལ་བཅད་སྟེང་དུ་བིས་པའི་རི་མློ།

ཁ་ཆིལ་ལེ་བ། ཁད་ཆློས་བརློད་པའི་མིང་། བཀྲག་མདངས་ཆེ་བ། མདའ་གི་མདུང་གཞུ་དང་བཅས་

ཁ་ཆིལ་ལེ་བའི་ངང་ནས་གཡུལ་དུ་བསྐྱློད་དློ། །

ཁ་ཆུང་ཇློ་དགློན། དགློན་འདི་བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་མ་གསལ། གནས་ཡུལ་ཟུར་མང་

བདུད་རི་མཐིལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

ཡུལ་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁ་ཆུང་མིག །ལ་བེད་མིག །ཁ་ཆུང་མིག་ལ་རྡུལ་མི་འགློ། 

ཁ་ཆེམ་ཆེམ། ཧ་ཅང་བཀྲ་བའི་ཚོན་མདངས་འཕློས་སྟངས། སྟག་གཟིག་གི་སྤུ་རིས་ཁ་ཆེམ་ཆེམ། 

རིན་ཆེན་མཛེས་རྒྱན་གི་འློད་མདངས་ཁ་ཆེམ་ཆེམ། 

ཁ་ཆེམ་མེ། འློད་བཀྲག་འཚེར་སྟངས་ཤིག །ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་ལ་རྒྱུ་སྐར་ཁ་ཆེམ་མེར་ཤར་འདུག

ཁ་ཆློལ། འབྲུ་རིགས་དཀར་ནག་སློགས་འདྲེས་པའི་མིང་། 

ཁ་འཇམ་དཀྲུག །ནམ་མཁའ་དང་ས་གཞི་བཟློ་སྐབས་ཁ་འཇམ་དཀྲུག་རྒྱག་དགློས་པ་ལས་རྩུབ་

དཀྲུག་རྒྱག་རྒྱུ་མེད། དེ་ནི་ཐང་ག་འབི་བའི་ཐབས་རལ་གི་གས་ཤིག་ཡིན། 

ཁ་སྟན། གདན་ཁ་བློ། 

ཁ་ཐ་རེ། མདློག་སྣ་ཚོགས་མངློན་པ། མིག་ལས་མཆི་མ་ཁ་ཐ་རེ་ཟགས་པ། ཕེང་བ་མགུལ་ན་ཁ་ཐ་

རེ་བཏགས་ཡློད། 

ཁ་ཐིག །ཐིག་ལེའི་རི་མློ། ཐང་ཁའི་ཚོན་ལ་ཁ་ཐིག་བྱུང་འདུག་པར་དེ་གསུབ་དགློས་ས་རེད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁ་ཐིག་གསློད། ཐང་ཁ་འབི་བའི་ཆེད་གཉེར་ལག་རལ་གི་མིང་ཞིག །ཚོན་མདངས་ངློས་ཀི་ཁ་ཐིག་

གསློད་དགློས། 

ཁ་ཐུང་ཕིར་ལེན། དློ་བདག་ཁག་གཉིས་བར་ཕན་ཚུན་ཁ་མཆུ་བྱུང་བ་ཁིམས་སར་ཞུ་གཏུགས་བེད་

ཉེའི་མཚམས་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཕློགས་དགའ་ཉེ་བློ་དཀར་རྣམས་ནས་བར་འདུས་བས་ཏེ་འདུམ་

ཁ་ཞིག་བཟློ་སློལ་ཡློད་ཅིང་། དེ་ལ་མློས་མཐུན་མེད་ན་བར་འདུམ་བེད་མཁན་གིས་བཟློས་པའི་

འདུམ་ཁའི་ཡི་གེ་ཕིར་ལེན་བེད་ཀི་ཡློད་པ་དེ་ཡིན། 

ཁ་བློ། ཁ་དློག་སྣ་ཚོགས་ཀི་མདློག །སྟག་གི་ཁ་བློ་ཕི་ལ་ཡློད། མི་ཡི་ཁ་བློ་ནང་ལ་ཡློད། 

ཁ་བློ་ལ། ① བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྙན་རློང་རློང་གི་བང་ཤར་ངློས་སུ་ཡློད་ཅིང་། དེའི་མཐློ་ཚད་

རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ནས་སྨི༤༩༣༠ཡློད། ② ཡུལ་ཤུལ་རློང་ཁློངས་དཔལ་ཐང་དཔལ་སྨད་ནས་

འདན་ཁློག་ཏུ་འགློ་སའི་ལམ་བར་ལ་ཁ་བློ་ལ་ཞེས་ཡློད། འདན་ཁ་བློ་ལ་ཡང་ཟེར། 

ཁ་བློའི་ཆས། སྨན་གི་མདློག་དམར་སེར་ནག་པློ་རྣམས་འདྲེས་པའི་སྦློར་བ་བས་པའི་རྨའི་སྐྲངས་

པ་ཞི་བེད་ཀི་འབར་སྨན་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་པས་དེར་ཁ་བློའི་ཆས་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་། 

ཁ་སློ། [མངློན]ཁ་ཟླའམ་དབློ་ཟླ་སྟེ། བློད་ཟླ་གཉིས་པ། 

ཁ་འབྲུག །གཙུག་ལག་ཁང་གི་མིང་སྟེ། སློན་དུས་བཙན་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློས་ལྷ་ས་གཙུག་ལག་

ཁང་མ་བཞེངས་གློང་དུ་མཐའ་འདུལ་ཡང་འདུལ་གི་ལྷ་ཁང་བཅུ་བདུན་བཞེངས་པའི་ནང་གི་ས་

ཤློས་འདི་ཡིན། དེང་སང་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ཁློངས་རེད་ཐང་གློང་མཚོའི་ཤར་

ལྷློའི་མཚམས་རང་ཐང་གིས་ཆུ་ཚོད་གཉིས་མ་ཟིན་ཙམ་སློང་བའི་ཐང་དཀིལ་དུ་ཡློད། 

ཁ་འབྲུག་དགློན། མིང་གཞན་བམས་པ་མི་འགྱུར་གིས་གྲུབ་པའི་གཡློ་རུ་གཙུག་ལག་ཁང་ཟེར། ཆློས་

རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློས་བཞེངས་པའི་མཐའ་འདུལ་གི་གཙུག་ལག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན། 

གྲུབ་མཐའ་རིང་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་སྣེ་གདློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

ཁ་འབྲུག་གི་བནྡེ། རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློས་ཁ་འབྲུག་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་སྐབས་སྤྲུལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་དགེ་སློང་གཟུགས་བད་ཤིན་ཏུ་ངན་པ་ཞིག་དང་ཕན་ཚུན་རྫུ་འཕྲུལ་འགན་རེས་མཛད་པའི་

གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་ཆློས་འབྱུང་མང་པློའི་ནང་གསལ་བ་དེ་ཡིན། 

ཁ་འབྲུག་ལྷ་ཁང་། སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་བཏབ་པ། ལྷློ་ཁ་ཡར་ཀླུངས་སྣེ་གདློང་ས་ཁུལ་དུ་

ཡློད་ཅིང་མཐའ་འདུལ་གི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག །དེར་འུན་ཤིང་ཀློང་ཇློའི་ཕག་

རས་སུ་གགས་པའི་ཐབ་ཚང་དང་། ཀ་དྲུག་སློ་དྲུག་ཀློང་ཇློའི་འདྲ་སྐུ་མུ་ཏིག་ཐང་ག་སློགས་

བཞུགས་ཡློད་སྐད། 

ཁ་མ། ① རྒྱ་གམ་ལ་བུའི་རི་མློ་སྟེ། སྐར་ཁུང་གི་ཁ་མ། ② ཡི་གེའི་ཁ་མ། ཁ་མཆུ་ཐག་ཆློད་པའི་

བཅད་མཚམས་ཁ་མ། ③ བཏབ་ནས་ཞག་དྲུག་ཆུ་སློང་མཚམས་སྨིན་ཡློང་བའི་ནས་དང་ཁེ། 

④ ཁ་མ་དང་གཅིག །

ཁ་མ་ཉིས་སྒློམ། སེའུ་ཁུང་ཁ་མ་གིང་ཉིས་བསྒིགས། 

ཁ་མ་བག་ཇློ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། དེང་དུས་བསྐྱར་གསློ་བྱུང་མེད་པར་

འདྲ། ཇློ་མློ་དགློན་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ཟངས་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

ཁ་མན། རི་མློ་སློ་དམར་དཀར་གསུམ་ཡློད་པའི་གཟི་སྟེ་དཀར་ཁ་མན་ཡང་ཟེར། 

ཁ་མེ་ཁྲུམ་མེ། དངློས་རས་ཧྲལ་པློའི་དློན། སྨན་ཧྲློབ་ཁ་མེ་ཁྲུམ་མེ་ཞིག་བརྡུང་འདུག

ཁ་མེ་རེ། ཁ་དློག་སྣ་ཚོགས་ཀི་བཀྲག་མདངས་སྣང་ཚུལ། ཕློགས་ནས་འདུས་པའི་ཚོགས་རྣམས་

ཀིས་གློས་ཁ་མེ་རེ་གློན་པ། ལུས་རལ་ཐང་མིས་ཁ་མེ་རེར་གང་འདུག

ཁ་མེན། ① གཏེར་ནས་བཏློན་པའི་རིན་པློ་ཆེ་ཞིག །② ངག་རྒྱུན་ལ་གགས་པའི་བདུད་རིགས་ཤིག

ཁ་མེར་མེར། ཁ་དློག་སྣ་ཚོགས་ཀི་རང་མདངས་སྣང་ཚུལ། གློག་ཞུ་ཚོན་མདློག་མང་པློ་ཁ་མེར་

མེར་བཀྲ་བ། རི་ལེབས་རྣམས་ར་ལུག་གིས་ཁ་མེར་མེར་དུ་གང་འདུག

ཁ་མིག་མ། [སེ་དགེ་སྐད]ར་ཐུར་དང་། འུར་རྡློ་སློགས་ཀི་སྐུད་པ་ས་ཚུལ་གི་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་ཞིག་

གི་མིང་སྟེ། དབིབས་གྲུ་བཞིར་རི་མློ་དཀར་ནག་བརེགས་མར་སས་པ་ཞིག་ཡློད། 

ཁ་ཙའི་གཙུག་ལག་ཁང་། བློད་ཀི་རབ་བྱུང་དང་པློའི་འགློ་མ་ཚུགས་ཙམ་ལ་ལློ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་

བཟང་པློས་བཞེངས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མིང་སྟེ། མིང་ངློ་མར་ཁ་ཙ་ཝིང་གེར་ཟེར་ཞིང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ལློ་ཆེན་རང་ཉིད་གཙུག་ལག་ཁང་དེར་དགློངས་པ་རློགས་པ་ཡིན། 

ཁ་ཚ་བ་རློག །འདི་ལ་བ་རློག་ཡང་ཟེར། 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 །

ཁ་ཚང་ར་ིཁློད། མདློ་སྨད་ཆློས་འབྱུང་ལས་ཐ་ེབློ་རབ་འབམས་པ་དཔལ་ལན་སངེ་གསེ་བཏབ་པར་གསུངས།

ཁ་བཞི་ཞློ། གནའ་དུས་བློད་ཀི་ཁིམས་ཁང་ནས་མི་གསློད་གློད་གཞི་ཐག་གཅློད་སྐབས་སྟློང་དང་

འཇལ་ཞེས་ཁག་གཉིས་མི་གསློད་མཁན་གིས་སྤློད་དགློས་པ་དེའི་ནང་གསེས་འཇལ་ལ་སྨར་

དང་། ཁ། ཟློང་གསུམ་ཡློད་ཅིང་། དེ་གསུམ་སློ་སློའི་ཞློ་ཚད་དང་སང་ཚད་མི་འདྲ་བ་ཡློད་པ་སྟེ། 

ཁ་ཞེས་པའི་ཞློ་བཞི་ལ་སང་གང་རིས་པའི་བཞི་ཞློ་ཡིན་ཅིང་། དེ་འབྲུ་ལ་ཕབ་ན་མཁར་རུའི་

ཁལ་སུམ་ཅུ་སློ་གཉིས་ཀི་རིན་ཐང་སྟེ་བརྒྱད་ཞློའི་ཕེད་ཀའི་ཚད་ཡིན། 

ཁ་ཟླ། [མངློན]བློད་ཟླ་གཉིས་པ། 

ཁ་ཡག་ར། [ཚིག་རྒྱན]ར་རིའི་ཚིག་རྒྱན་སྟེ། སྙན་ངག་གི་སྐབས་སུ་ཁ་ཡག་ར་དང་ར་ཁ་ཡག་

གཉིས་གང་བདེ་སྦར་ཆློག

ཁ་ཡག་ཡུང་དགློན། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་

མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྨ་སྟློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁ་ཡེར་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། 

ཁ་ཡློལ། སེ་ཁུང་ཁ་མ་ཅན་གི་ཡློལ་བ། 

ཁ་རིགས་གསང་སགས་ཆློས་རློང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་གང་སྤི་ལློ་༡༧༥༧ལློར་ཁ་

རིགས་གཅློད་པའམ་ཁི་རིགས་གྲུབ་ཆེན་ཞེས་པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། དགློན་

འདིའི་གཉེར་སྐྱློང་བ་ཁ་རིགས་དཔལ་ཀླུ། ཁ་རིགས་ཚེ་མཚམས་དང་། ཁ་རིགས་ཡློན་ཏན་

བཅས་ཡློན་ཏན་དང་ཕིན་ལས་དཔལ་རློགས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་གསུམ་བཞུགས། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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ཁ་རིང་། བཀྲ་ཤིས་ཁ་རིང་གི་བསྡུས་ཚིག

ཁ་རིལ་བློག །ཚིག་རྒྱན། མེ་མདའི་ཚིག་རྒྱན་སྟེ། སྙན་ངག་གི་སྐབས་སུ་ཁ་རིལ་བློག་དང་། བློག་

ཁ་རིལ་གཉིས་གང་བདེ་སྦར་ཆློག

ཁ་རིལ་རིལ། འློད་གསལ་ཞིང་དབིབས་རིལ་མློར་སྣང་ཚུལ། ཞུམ་བུའི་མིག་གཉིས་ཁ་རིལ་རིལ་དུ་ལ།

ཁ་རུ། སེའུ་ཁུང་གི་ཤེལ་ཁ་བསར་སའི་རུ། 

ཁ་ལ་རི་བློ། མཚོ་སློན་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་འདུ་རློང་ཁློངས་ཀི་རི་བློ་ཞིག

ཁ་ལམ་མེ། མིག་ལམ་དུ་ལྷང་ངེར་གསལ་བའམ་མཛེས་པ། མ་འློངས་པའི་གནས་ཚུལ་ཁ་ལམ་མེར་

མཐློང་བ། མེ་ལློང་ལ་གཟུགས་བརན་ཤར་བ་ལར་ཁ་ལམ་མེ་བར་ཡློད། 

ཁ་ལམ་ལམ། ཧ་ཅང་གསལ་བའི་ཚོན་མདངས་སྣ་ཚོགས་འཆར་སྟངས། རྨ་བའི་སྒློ་མདངས་ཁ་

ལམ་ལམ། འཇའ་ཚོན་གི་མདངས་རིས་ཤིན་ཏུ་ཁ་ལམ་ལམ་འདུག

ཁ་ལིང་། རས་གུར་བཟློ་ཚུལ་གཞན་ཞིག་སྟེ། རས་གུར་སྨད་ཀི་ཕེད་སྟློང་པ་དམིགས་བསལ་དུ་

གུར་སློ་དབེ་མི་དགློས་པ་ཞིག་དང། རིགས་གཅིག་ལ་དབིབས་དེ་དང་མཚུངས་པ་སྟློད་ལ་རེ་

བ་དང་སྨད་ལ་རས་བརྒྱབ་ནས་བཟློས་པ་ལ་ཟེར། 

ཁ་ལེ་ཁྲུལ་ལེ། ཁལ་ཁྲུལ་ལ་ལློས། 

ཁ་ལེ་ཁློ་ལེ། རྒྱན་ཆ་ཕྲུལ་ཕྲུལ་མང་པློ་འཐབ་པའི་སྒའི་བེ་བག་ཅིག །རིན་ཆེན་རྒྱན་ཆའི་སྒ་ཁལ་ལེ་

ཁློལ་ལེར་སྒློག་ཅིང་འདུག

ཁ་ཤིག་ཤིག །འློད་བཀྲག་འཚེར་བའི་རྣམ་པ་ཞིག །སྟག་ལྤགས་ཀི་རི་མློ་ཁ་ཤིག་ཤིག་འདུག

ཁ་ཤེལ། སེའུ་ཁུང་གི་ཁ་མའི་ཤེལ། 

ཁ་སིང་སིང་། ① བར་གསེང་དང་རེའུ་མིག་གི་བུ་ག་གསལ་བ། སྐར་ཁུང་ཁ་མའི་བར་སྟློང་ཁ་སིང་

སིང་མཐློང་གི་འདུག །② དམར་རེན་དུ་ཐློན་པ། ནགས་དེར་སློང་སྐམ་ཁ་སིང་སིང་མང་། རུས་

པ་ཁ་སིང་སིང་ལ་ཁིའང་མི་འཁློར། 

ཁ་ཧློར་པ། བ་ཁ་ལ་རྣམ་བཤད་བ་བའི་རྒྱན་ཚིག་ཅིག

ཁ་ཧྲིག་ཧྲིག །མིག་འབུར་ཚུགས་སུ་ལ་ཚུལ། སྟག་གཟིག་གི་མིག་ཁ་ཧྲིག་ཧྲིག་ལ་བ། 
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ཁ་ཧྲམ་མེ། ཁ་ལམ་མེ་ལ་ཟེར། ཡིག་འབྲུ་སློགས་ཀི་གཟུགས་གསལ་པློར་ཡློད་པའི་དློན་ཡིན། 

ཁ་ལྷམ་མེ། འློད་སྣ་ཚོགས་འཕློ་སྟངས་སམ། འཆར་ཚུལ། མཚན་མློ་གློག་ཞུའི་འློད་མདངས་ཁ་ལྷམ་

མེར་གསལ། སར་གི་གནས་ཚུལ་ཁ་ལྷམ་མེར་དྲན་པ། 

ཁག །ལུས་ཀི་ཁག །ཟུངས་ཁག །ནད་ཁག །སྙིང་ཁག །ཁག་གི་དྭངས་མ། ཁག་དྲློན་ལས་གྲུབ་པ། 

དཀར་ན་ཞློ། དམར་ན་ཁག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁབ་གནས་དང་། མདློག་དམར། མི་ལྟུང་། 

རྨ་སྐྱེས། རྨ་ལས་འབབ་པ། མཚོན་བསྣུན་སྐྱེས། ལུས་སྐྱེས། ཤ་ཡི་ས་བློན། ཤར་འགྱུར་བེད་

བཅས་སློ། །

ཁག་རང་། སློ་སྨན་གི་ནང་ཚན་སེར་པློ་ཁག་རང་དང་མང་རི་སྤས་ཀང་ཟེར་ཏེ། རློ་ཁ་ལ་བསྐ། ཞུ་

རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཆུ་གཤེར་འཐེན། རྒྱུ་ཚད་འཇློམས། རིམས་ཚད་སེལ། 

ཁག་སྐེམ། ཁག་གཅློད་བེད་སྨན་མཆློག་ཅིག

ཁག་སྐྱུག །① ཁག་སྐྱུག་པའི་ནད། ② [མངློན]ཆུ་ཕག་ལློ། 

ཁག་སྐྱེས། [མངློན]ལུས་ཀི་ཤ། 

ཁག་སྐྲན། ཁ་ཟས་ཀི་དྭངས་མ་མ་ཞུ་བ་དློན་སྣློད་ཀི་ནང་དུ་ཁག་ངན་རྒྱས་ཤིང་། དེ་འདྲིལ་ཏེ་སྐྲན་

དུ་གྱུར་པ། 

ཁག་སྐྲན་ཟ་ཁུ། མངལ་དུ་བུ་རློའི་ཆ་ཤས་ལུས་ནས་སྐྲན་དུ་གྱུར་ཏེ་རྒྱུན་དུ་གསང་ལམ་ནས་ཟ་ཁུ་

ལ་བུའི་རྣག་ཁག་འདྲེས་པར་འཛག་པའི་མངལ་སྐྲན་གི་མིང་། 

ཁག་སྐྲན་ཧྲེམ་པློ། མངལ་དུ་ཁག་སྐྲན་ཆགས་པ་ཞིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་མངལ་དུ་བུ་ཆགས་པ་ལར་

ཧྲེམ་སྟེ་མཁེགས་པློར་ཆགས་ཤིང་ལང་དུབ་བེད་པ་ཞིག

ཁག་དཀར། མིའི་ཟུངས་ཁག་ནང་གི་རས་རིགས་ཤིག

ཁག་ཁིག །ཐེར་འབུམ་ཆེན་པློ་བཅུ་ཐམ་པ། 

ཁག་ཁིག་སྣང་བ། [མངློན]སྨིག་རྒྱུ། 

ཁག་ཁློག་པ། སློ་སྨན་གི་ནང་ཚན་ཁམ་ཕུག་པའམ་དར་ཡ་ཀན་ཏེ། ནུས་པས་བང་ཁློག་ནང་གི་རྣག་

ཁག་སྐེམ། རང་འབམ་འཇློམས། 
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ཁག་མཁིས། ཁག་དང་མཁིས་པ་བསློངས་པའི་ནད་ཀི་མིང་། 

ཁག་འཁྲུག །ལུས་ཀི་ཁག་འཁྲུག་པའི་ནད། 

ཁག་གི་སློ་ནད། སློ་ནད་བེ་བག་ཅིག

ཁག་གིས་བློག །གཏར་བ་དང་རྨས་པ་སློགས་ཀིས་ལུས་ཀི་ཟུངས་ཁག་ཤློར་ནས་དྲན་མེད་དུ་

འགེལ་བར་གྱུར་པའི་དློན་ཏེ། འབེ་ལློ་ཙཱ་ཚེ་དབང་ཀུན་ཁབ་ཀིས་མཛད་པའི་གཏར་གའི་

མཆན་འགེལ་ཉེས་པ་གསལ་སྟློན་ལས། ཁག་གིས་བློག་ཅེས་ཁག་གཏར་མང་ནས་རླུང་ཁ་

ལངས་ཏེ་དྲན་མེད་དུ་འགེལ་བར་གྱུར་པའི་དློན་ཏེ། གཞན་ཡང་རྨས་པ་དང་། སྣ་ཁག་མང་དུ་

ཤློར་བ་སློགས་ལའང་རིགས་འགེའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཁག་རྒན། རྒྱུན་རིང་དུ་ལུས་ལ་ཞེན་པའི་ཁག་ནད་རྒན་པློ་སྟེ་རིང་པའི་དློན་ནློ།།

ཁག་རྒྱས། ལུས་ལ་ཁག་སྐྱེས་པ། 

ཁག་རྒྱུ། གཡག་ལུག་གི་སྒྱུ་མའི་ནང་དུ་ཤ་ཡི་མཉམ་དུ་ཁག་མང་ཙམ་བརྒྱབ་པ་ལ་ཟེར། 

ཁག་རྒྱུད། རིགས་རྒྱུད། དུས་རབས་ས་མ་ནས་བཟུང་མི་ཚང་དེ་གཉིས་ཀི་དབར་དུ་ཁག་རྒྱུད་ཀི་

འབེལ་བ་ཞིག་ཀང་ཆགས་ཡློད། 

ཁག་རྒྱུན། ཁག་རྒྱུ་བའི་རྒྱུན། ཤི་འཕལ་ལུས་ཀི་ཁག་རྒྱུན་ཆད་འགློ། 

ཁག་ངན། ཁ་ཟས་ཀི་དྭངས་མ་མ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལུས་ལ་གནློད་པའི་ངན་ཁག་ར་ལམ་དུ་ཤློར་

བའི་མིང་སྟེ། སྟག་ཚང་ལློ་ཙཱ་བ་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། མཆིན་གནས་

དྭངས་མ་མ་ཞུ་བས། དྭངས་སྙིགས་འདྲེས་པའི་ཁག་མང་འཕེལ། ལུས་ལ་གནློད་པའི་ནད་

འགྱུར་ཕིར། ཁག་ངན་ཞེས་སུ་བཤད་པ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཁག་གཅློད། ཁག་འཛག་འགློག་པ། 

ཁག་གཅློད་རལ་པ་ཅན། མཁན་སྐྱའི་གབ་མིང་ཡིན་པར་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་

ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས་གསུངས། 

ཁག་བཅློར། མིག་འདློན་པ་དང་ཡན་ལག་འབེག་པ་སློགས་ཀི་ཁིམས་གཅློད་ཀི་མིང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁག་ཆགས། ཁག་ལན་ཏེ་སློག་ཆགས། སློ་ཕྱུགས་ཁག་ཆགས་ཡིན་པས་ཤི་གློད་ལློས་ཡློང་། 

ཁག་འཆུ། ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་གང་ཞིག་ལ་བརྡབ་སྐྱློན་ཤློར་སྐབས་ཤ་ལྤགས་བར་དུ་བསགས་ནས་

ལྤགས་ངློས་སུ་ཁ་དློག་ནག་པློ་འབུར་དུ་ཐློན་པའི་མིང་། 

ཁག་མཆློད། ར་དང་། ར་ལུག །བ་ཕྱུགས་སློགས་བསད་ནས་དེའི་ཁག་གིས་མཆློད་པ་འབུལ་བ། རྒྱ་

གར་གི་མུ་སྟེགས་པ་འགའ་ཞིག་དང་། བློད་ཀི་བློན་རིང་པའི་ལུགས་སློལ་ལ་ཡློད་པ་དེ་ཡིན། 

ཁག་རེས། ཁག་འཛགས་པའམ་མི་སློགས་གསློད་སར་ཁག་བཏློན་པའི་ཤུལ། 

ཁག་རེས་ཞིབ་དཔྱད། ཁག་རེས་ལ་བརག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་བེད་པ། 

ཁག་འཇིབ། ཁག་ཁས་རྔུབ་པའམ་མི་སློགས་གསློད་སར་ཁག་བཏློན་པའི་ཤུལ། 

ཁག་གཏར། ཁ་རྒྱག་པའམ་འདློན་པ། ནད་རིགས་འགའ་ཤས་ལ་ཁག་གཏར་ན་ཕན་ཐློགས་ཡློད། 

ཁག་ཐིགས། ཁག་འཛགས་པའི་ཐིགས་པ། 

ཁག་འཐུང་། ① [ཧེརུཀཿ]བདེ་མཆློག་གི་མཚན་ཞིག །② [མངློན]༡ སིན་བུ། ༢ སྐྱུ་རུ་ར། 

ཁག་འཐུང་ལྔ་བཅུ་ར་བརྒྱད། རིགས་ལྔའི་ཁློ་བློ་བཅུ། མ་མློ་བརྒྱད། གདློང་ཅན་མ་བརྒྱད། སློ་མ་

བཞི། དབང་མློ་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་བཅས་སློ། །

ཁག་དྲི། ཁག་གི་དྲི་མ། སློག་བཅད་པའི་ཁག་དྲི་བློ་བ། 

ཁག་དྲློན། ཁག་དྲློད་མ་ཡལ་བའམ་ཚ་པློ། 

ཁག་དྲློན་པློ། སྙིང་གའི་ཕློགས་སུ་གནས་པའི་སློག་འཛིན་པའི་ཁག་གློ ། 

ཁག་གདན། གནའ་བློའི་ཁིམས་སློལ་ཞིག །མི་བསད་པའི་རློ་འཇློག་སའི་གདན་ནམ་གློས་ཆས་ཞེས་

མི་སྟློང་གི་ནང་ཚན་ཞིག

ཁག་མདངས། ཁག་གི་མདློག །མཁུར་ཚོས་ལ་རང་བཞིན་གིས་ཁག་མདངས་གསལ་བ། 

ཁག་ལན་མ། [མངློན]བུད་མེད་དར་མ། 

ཁག་ནད། ངན་ཁག་རྒྱས་པའི་ནད་དམ་ཁག་ཉམས་པའི་ནད། 

ཁག་བློས། མཁུར་ཚོས་དང་། མཐིལ་བཞི་སློགས་ཀི་ཁག་གི་དམར་ཆ་རྣམས་ཡལ་ནས་མདློག་

དཀར་པློའམ་སེར་པློར་གྱུར་པའི་དློན་ནློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁག་སྦློར། ཆེ་བ་སློག་དང་། ཆུང་བ་ཡན་ལག་སློགས་གཅློད་པའི་དྲག་ལས་ཤིག

ཁག་སྦློར་གི་དློན་རྐྱེན། ཤི་རྨས་བྱུང་བའི་འཁྲུག་འཛིང་དློན་རྐྱེན། 

ཁག་དབལ་ཆགས། མཚོན་ཁག་དྲློད་ཀིས་སྐམ་ནས་རྨའི་ནང་དུ་ཁག་རློ་རྡློག་པློར་གྱུར་པའི་དློན་ཏེ། 

བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། ཁག་དབལ་ཆགས་ནི། རྨའི་ནང་

དུ་ཁག་རློ་དྲློད་ཀིས་སྐམ་ནས་འདྲིལ་བའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཁག་འབབ། ① ཁག་ཐློན་པ། ②[མངློན]རྒྱ་གར་གི་ཆུ་བློ་ཆེན་པློ་བཞིའི་གས་སི་ཏཱ། 

ཁག་འབིན། ཁག་འདློན་པ། 

ཁག་འབེད། བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་སྐྱུ་རུ་རའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

ཁག་རྨེན། ལུས་ཀི་སྨེ་བ་དམར་པློ། 

ཁག་སྨན་གཞློན་ནུ། ཁག་ཁློག་པ་དང་སྐབས་འགར་དར་ཡ་ཀན་ཞེས་ཟེར་བ་དེའི་གབ་མིང་སྟེ། ངེས་

ཚིག་ནི། དེས་ཁག་ངན་སྐེམ་པར་བེད་ནུས་ཤིང་། རང་དང་ལློ་མ་གཞློན་ནུའི་སྐབས་དགློས་

པར་བཤད་པས་དེའི་དློན་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། 

ཁག་སྨྱློ། རྨ་ཁའི་ནང་དུ་ཆགས་པའི་ཁག་ངན། 

ཁག་ར། ལུས་ཀི་ཟུང་ཁག་རྒྱུའི་ར་སྦུབས་ཏེ་འཕར་ར་དང་། སློད་ར་གཉིས་ཀི་སྤི་མིང་། 

ཁག་གཙགས། ཁག་གཏར་བའམ་བཏློན་པ། 

ཁག་ཚབས། བུད་མེད་ཀི་ཟླ་མཚན་རྒྱུན་ལན་བཞིན་མ་བབ་པར་རླུང་གིས་ངན་ཁག་ལུས་ལ་གཏློར་

ནས་བེར་བའི་ནད་དེ། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་གློ་བའི་ཁ་ཚབས་དང་། སྙིང་གི་ཁག་ཚབས། 

མཆིན་པའི་ཁག་ཚབས། མཚེར་པའི་ཁག་ཚབས། མཁལ་མའི་ཁག་ཚབས། རྒྱུ་མའི་ཁག་

ཚབས། འློ་ཚབས། ནུ་ཚབས། ཁག་ཚབས་གློར་པ་བཅས་རིགས་བཅུ་མཆིས་སློ། །

ཁག་ཚབས་གློར་པ། མློ་ནད་ཁག་ཚབས་བཅུའི་ནང་ཚན་ལུས་ལྕི་ཞིང་འགློ་མི་ཐུབ་པ་དང་། རྒྱུ་སྨད་

དུ་འདྲིལ་སྙམ་སེམས་པ་འབྱུང་བ་ཞིག

ཁག་ཚོད། འབི་གཡག་སློགས་ཕྱུགས་རིགས་ལས་ཁག་གཏར་པ་དེ་གར་པློར་ཆགས་ནས་བཙོས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

པའི་ཚོད་མའི་མིང་། 

ཁག་འཚབ། བསད་པའམ་རྨས་པའི་སྟློང་མཇལ་བ། 

ཁག་འཛག །ཁག་ཐིགས་རྒྱག་པ། 

ཁག་འཛིན། [མངློན]པགས་པ། 

ཁག་ཞག །ཁག་ནད་ཀི་ནད་རློ། 

ཁག་ཟློང་སྙིང་གནློན་གི་ཕེད། ཁག་ཞློ་དང་ཟློག་ཞློའི་ཚད་གཞི་སྙིང་གནློན་གི་ཞློའི་ཕེད་ཀ་སྟེ། སྙིང་

གནློན་གི་ཞློ་ཚད་ནི་ཞློ་བརྒྱད་ལ་སང་གང་དུ་རིས་པའི་ཞློ་ཚད་བརྒྱད། 

ཁག་འློར། ཁག་ཤས་ཆེ་བའི་འློར་ནད་ཀི་མིང་། 

ཁག་རིགས་དཔྱད་སློམ། ཁག་རིགས་ཅི་ཡིན་ལ་བརག་དཔྱད་ཆློད་བསློམས་བེད་པ། 

ཁག་རིལ་དཀར་པློ། ཟུངས་ཁག་ནང་གི་ཕ་ཕུང་དཀར་པློ་ལ་གློ །གཙོ་བློ་ནད་འགློག་པའི་ནུས་པ་ཡློད།

ཁག་རུལ། སེམས་ཁག་རིང་ནས་དྲི་ངན་དྲློ། 

ཁག་རློ། ① ཁག་གི་སྙིགས་མའམ་རློ་ཏློ། ② ཁག་ནད་ཀི་ནད་རློ། 

ཁག་རླངས། ① ཁག་གི་རླངས་པ། ② [རིང]རློ་ལངས། 

ཁག་རླུང་། ཁབ་བེད་ཀི་རླུང་འཁྲུགས་ནས་ཁག་དང་རླུང་གཉིས་རེས་མློས་བས་ནས་སྟློད་དུ་འཚང་

བའི་ནད་དེ་ནད་རགས་སུ་མགློ་དང་ལུས་སྟློད་ན་ཞིང་སྙིང་མི་བདེ་བ་སློགས་བེད་པ་ཞིག

ཁག་རླུང་སྟློད་འཚངས། ནད་ཀི་རྒྱུ་དང་མཚན་ཉིད་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ཁག་རླུང་འཐབ་

པའི་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། རྒྱུ་ནི་ལུས་ཀི་

ངན་ཁག་རྣམས། ཁབ་རྒྱུའི་རླུང་འཁྲུགས་སྟློད་དུ་འཕུལ། དབུགས་དང་ར་ལམ་འཚངས་པ་ལ། 

ཁག་རླུང་སྟློད་འཚངས་ཞེས་སུ་བཤད། ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཁག་རྭ། རི་དྭགས་ཤ་བའི་རྭ་ཅློ་ཁག་ལན། 

ཁག་ལ་དྲུག་ཞློ། མི་གསློད་ཐུག་པའི་ཉེས་དློན་གློད་གཞི་ཐག་གཅློད་སྐབས་སྨྲར་ཁག་ཟློང་གསུམ་

གི་སང་ཚད་རི་སྟངས་མི་འདྲ་བ་ཡློད་པ། ཁག་ཞློ་ནི་ཞློ་དྲུག་ལ་སང་གང་དུ་རི་བའི་དློན་ཏེ་འབྲུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལ་ཕབ་ན་མཁར་རུའི་ཁལ་བཞི་བཅུ་ཞེ་བརྒྱད་ཀི་རིས་ཡིན། 

ཁག་ལན་ཁག་འཇལ། ཁག་ལན་ཁག་གིས་འཇལ་བ་ནི་དག་ཤ་བངས་པའི་དློན། 

ཁག་ལམ། ལུས་ཀི་ཁག་ར་ཞིག

ཁག་ལམ་ཧྲེངས་ནད། ཁག་ལམ་རེངས་པློར་གྱུར་པའི་ན་ཚ། 

ཁག་ལས་གྱུར་པ། [མངློན]ཤ

ཁག་ལིང་། ཁག་ལིང་ལིང་ངམ་རྡློག་རྡློག །ཁག་ལིང་ཆགས་པ། 

ཁག་ལློང་། ལློང་གའི་གཡས་གཡློན་དབུས་གསུམ་གི་གནས་སྟངས་ལ་བརེན་ནས་དབེ་བའི་གཡས་

ངློས་སུ་ཡློད་པའི་ཆ་ཤས་དེའློ། །

ཁག་བཤར ཁག་ལིང་ཆགས་པ། དབར་དུས་ཟློག་གི་སྐེ་ནས་ཁག་བཏློན་ཞིང་ཅུང་གང་མློར་ཆགས་

པ་དང་གིས་ལིང་གིས་བཤགས་ནས་བཙོས་པའི་ཁག་ལིང་གྲུ་བཞི་མ་དེ་ལ་ཁག་བཤར་ཟེར། 

ཁག་ཤེད། ལུས་ཀི་ཁག་ཤུགས། ཁག་ཤེད་ཆེ་བ། 

ཁག་ཤློར། ལུས་ནས་ཁག་ཟགས་པའམ། ཐློན་པ། 

ཁག་བཤལ། ཁག་འཁྲུ་བ། 

ཁག་སིན། ① སིན་ནད་ཁག་ལ་བབས་པ་ཞིག །② ལུས་ལ་ལྷན་སྐྱེས་སུ་མཆིས་པའི་སིན་བུ་

རིགས་བདུན་གི་ནང་ཚན་ཁག་ལ་རྒྱུ་ནས་ལུས་ཀུན་ཏུ་འགློ་བའི་མདློག་དམར་ཞིང་དབིབས་

ཟླུམ་པའི་སིན་བུ་ཤིན་ཏུ་ཕ་མློ་ཞིག

ཁང་ཞི། [རྒྱ]རྒྱ་ལུགས་ཀི་ཟླློས་གར། ཚོགས་འདུ་གློལ་བའི་རེས་སུ་ཁང་ཞི་འཁབ་པ། 

ཁད་ཁློད། ཁློང་གསེང་ངམ་བར་གསེབ། 

ཁབ། གློ་ཆ་ཞིག་སྟེ། དཔེར་ན། ཁབ་དཀར་པློ་རྒྱུན་ཐག་འདྲེན་པ་དེ། བློད་མི་གཤིས་མ་རེད་རང་

དློན་ཡིན་ཞེས་པ་ལར་མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཁྲུག་གློས་དང་། གློ་ཁབ། ཨ་ཁབ། བང་ཁབ། 

ཁབ་རྨློག །གློན་པ། གློ་ཆ། ལྕགས་གློས། མཚོན་སྐྱློབ་བཅས་སློ། །

ཁབ་མཁན། གློ་ཁབ་བཟློ་མཁན། 

ཁབ་ལྕིབས། ཁབ་ཀི་ནད་གདན་ནམ་ནང་གློས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁབ་ཆས། དྲག་ཆས་གློ་ཁབ། 

ཁབ་ཐུང་བ། གནའ་རབས་བློད་མིའི་དམག་ཆས་རྨློག་དང་ཁབ་ཐུང་བའི་གས་གློན་པ་སྟེ། ཁབ་རིང་

བའི་སྟློད་གློས་ཀི་ཁབ་ནི་ལག་མགློའི་རེ་བར་དང་སྨད་དུ་པུས་མློ་གློལ་ཙམ་བར་ཡློད་ཅིང་། 

ཁབ་ཐུང་བའི་སྟློད་ཁབ་ནི་ལག་པའི་གྲུ་མློའི་རེ་བར་དང་། ཐུང་བའི་སྨད་ཁབ་ནི་པུས་མློའི་མགློ་

ཟིན་ཙམ་ལས་མེད་པ་དེ་གས་ཡིན། 

ཁབ་བང་། ཁབ་ཀི་བང་བུ། 

ཁབ་མ། ① ཁབ་གློན་པའི་དམག་མི། ② [རིང]ལུས་ལ་གློན་བེད་པའི་ཁབ། 

ཁབ་རྨློག །གནའ་དུས་དམག་འཁྲུགས་སྐབས་སུ་མཚོན་ཆ་འགློག་བེད་ཀི་ལྕགས་གློས་ཞིག་སྟེ། 

ལུས་སྐྱློབ་བེད་ལ་ཁབ་དང་མགློ་སྐྱློབ་བེད་རྨློག་ཅེས་ཟེར། 

ཁམ། རིས་ཀི་ཁམ་ཁ་སློགས་རི་མློའི་བེ་བག་ཅིག །ཁེ་བློས་ཁམ་བརྒྱབ་པ། བཅུ་ཁམ། 

ཁམ་ཁ། ① རྒྱ་གམ་གི་རི་མློ་སྟེ་ཁམ་བམ། རིས་ཀི་ཁམ་ཁ། ② འདྲེ་གདློན་འགུགས་བེད་ཀི་ཤིང་བང་།

ཁམ་ཁའི་ཤིང་། ཁམ་རིས་བཏབ་པའི་ཤིང་སྟེ་འདྲེ་གདློན་འགུགས་བེད་ཀི་ཤིང་བང་། 

ཁམ་ཁམ། ཐང་མར་རྡལ་བའམ་འགེམས་ཚུལ། ལྕི་བ་རླློན་པ་ཐང་ལ་ཁམ་ཁམ་དུ་བཀྲམ་ནས་ཉི་མར་

བསྐམས་པ། 

ཁམ་གང་གི་རྒྱལ་པློ། རྒྱལ་པློ་པེ་ཧར་གི་འཁློར་དུ་ཡློད་པའི་སྲུང་མ་ཞིག་གི་མིང་། 

ཁམ་རྒྱག །རི་མློ་བ་གཏློར་བེད་སྐབས་ཤ་ལྤགས་སྦྲགས་མར་དུམ་བུར་དྲ་བ། མི་བསད་པས་མ་

ཆློག་པར་རློ་ཐློག་ལ་ཁམ་བརྒྱབ་འདུག

ཁམ་ནག །གཡློ་ཁམ་ཚ་པློ། མི་ཁམ་པ་ཁམ་ནག

ཁམ་པ། གཡློ་སྒྱུ་ཅན། 

ཁམ་ཚན། [རིང]རིས་ཐློ། 

ཁམ་ཚོང་པ། གཡློ་ཐབས་ཀིས་ཁེ་སློགས་སྒྲུབ་མཁན། 

ཁམ་ལ་བཏབ། ནང་པའི་ཆློས་ལུགས་ཀི་གནློད་བེད་འདུལ་བའི་ཆློ་ག་ཞིག་སྟེ། ཉེས་པ་དང་མིང་

ཁམ་ཤིང་ལ་བིས་པ། གནློད་བེད་ཉེས་ཅན་ཁམ་ལ་བཏབ། 
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ཁམ་ཤིང་། ཁམ་ཁའི་ཤིང་གི་བསྡུས་ཚིག

ཁམ་གཤློམ་པ། ① གཡློ་ཁམ་གི་གབས་གཤློམ་བེད་པ། ② གཡློ་ཁམ་བེད་མཁན། མི་ཁམ་གཤློམ་

པ་ཐ་ཆད། 

ཁམ་སེམས། གཡློ་རྫུན་གི་བསམ་ངན། ཁྲུམ་སེམས་འཛིན་པ། 

ཁལ། ① སྒྲུབ་འློས་ཀི་འཁི་ཆ། ཚོང་ཁལ། ཤློ་ཁལ། ཞིང་ཁལ། དམག་ཁལ། ཁལ་བཀལ་བ། ཁལ་

སྐྱེལ་བ། ཁལ་སྐུལ་བ། ཁལ་སྐུང་ཁལ་ཆད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྡུད་པ་དང་། དཔྱ། ཤློ་གམ་

བཅས་སློ། །② མ་ངན། སེམས་ཁལ། 

ཁལ་ཁུངས། སར་ཁལ་འུལ་རྒྱུག་ཡུལ་དཔློན་ཁུངས། 

ཁལ་ཁློངས། ཁལ་འུལ་རྒྱུག་མིའི་གས། 

ཁལ་ཁལ། [རིང]ཐར་ཐློར་ཏེ་ཚགས་མི་དམ་པ། 

ཁལ་ཁིམས། ① ཁལ་དང་ཁིམས་ལུགས། ② ཁལ་འགེལ་བའི་ཁིམས། 

ཁལ་ཁིམས་འཁུར་ཤེས། ཁལ་དང་ཡུལ་ཁིམས་དང་དུ་ལེན་ཤེས་པའམ། རི་འཇློག་བེད་ཤེས་པ། 

ཁལ་འཁི། རང་ཐློག་ཏུ་བབ་པའི་ཁལ་འུལ་གི་འགན། 

ཁལ་རྒློལ། ཁལ་དུས་ཐློག་ཏུ་མ་འཇལ་བ། 

ཁལ་གི་རྣམ་གངས། ཁལ་ལས་ངློ་བློ་མི་འདྲ་བའི་ཞིབ་ཕའི་རྣམ་གངས། 

ཁལ་གློང་། གཞན་དག་གིས་རྒྱུག་དགློས་པའི་ཁལ་རང་ཉིད་ཐློག་བཙན་འགེལ་བྱུང་བ། 

ཁལ་རྒྱུག་པ།① ཁལ་སྒྲུབ་པའམ་འུ་ལག་ཏུ་འགློ་བ། ②རང་འགློ་ལག་འདློན་གི་ཁལ་གང་ཞིག་འཁི་

བ་ཕ་དློད་མ་ཡིན་པར་དངློས་སུ་རྒྱུག་དགློས་མཁན། 

ཁལ་མངློན་ས་བཅློས། ཁལ་ཡིན་བསམས་ཏེ་རང་འགན་རྣམ་དག་མི་བསྒྲུབ་པར་ལས་ས་བཅློས་

བས་པ། 

ཁལ་ཆག །རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་གི་ཁལ་ཇེ་དམའ་གཏློང་བ། 

ཁལ་འཇལ། འབྲུ་དངུལ་སློགས་ཀི་ཁལ་སྒྲུབ་པ། 

ཁལ་རེན། ཁལ་རེན་ས་ཞིང་ཟེར་བ་སར་མི་སེར་རྣམས་ལ་གཞུང་གིས་སྤློད་པའི་ས་ཞིང་ཞིག



  669  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁལ་རེན་ས་ཞིང་། ཁལ་རེན་དང་དློན་གཅིག

ཁལ་བརྡ། ཁལ་འུལ་སྐུལ་འདེད་ཀི་བརྡ། 

ཁལ་བརྡ་གཏློང་མཁན། ཁལ་འུ་ལག་གི་སྐུལ་བརྡ་རྒྱག་མཁན་ནམ་རྒན་པློ། 

ཁལ་འདློད་པ། ① ཁལ་འུལ་རྒྱུག་པར་སྐུལ་འདློད་བེད་པ། ② ཁལ་འུལ་སྐུལ་འདློད་བེད་མཁན། 

ཁལ་པ། ས་རེན་ལ་བརེན་ནས་ཁལ་འུ་ལག་རྒྱུག་མཁན། 

ཁལ་འཕར། ར་བའི་ཁལ་གི་སྟེང་དུ་ལྷག་པློར་བཀློད་པའི་འཕར་ཁལ། 

ཁལ་བློགས། ① སར་ཁལ་པ་ཕྱུག་པློས་རང་ཁལ་གཞན་ལ་གས་པའི་བློགས་མ། ② ཁལ་དང་

བློགས་མ་གཉིས། 

ཁལ་བློལ་ཁལ་ཆད། ཁལ་དུས་ཐློག་མ་བསྡུ་བར་གཡློལ་ནས་འགློ་བའམ་ཡང་ན་ཁལ་དུས་ཡུན་མང་

པློ་ཆད་ལྷག་ཏུ་བཞག་པ། 

ཁལ་འབབ། ཁལ་སྒྲུབ་དགློས་ཀི་འབློར་ཚད། 

ཁལ་མི། ཁལ་རྒྱུག་མཁན་གི་མི། 

ཁལ་མི་ཟླར་གཡབ། ཁལ་པས་ཁལ་རློགས་སྦྲན་ནས་ཁལ་སྐུལ་མཁན་ལ་ངློ་རྒློལ་བེད་པ། 

ཁལ་མེད་ཚོང་ཟློག །ཁལ་མཇལ་མི་དགློས་པའི་ཚོང་རས་རིགས་ལ་ཟེར། 

ཁལ་མེད་བཟློ་གྲྭ། དམིགས་གསལ་གཟིགས་སྐྱློང་ཅན་གི་བཟློ་གྲྭ་ཁལ་མཇལ་མི་དགློས་པ་། 

ཁལ་མེད་ས་ཁུལ། ལུང་པ་སྐྱློ་པློ་ཁ་ཤས་ལ་ཁལ་རིགས་མཇལ་མི་དགློས་པ་བས་པའི་ས་ཁུལ། 

ཁལ་དམག་ཉིས་འཛིན། བློད་དུ་བཙན་པློའི་དུས་རབས་སྐབས་ཁལ་པ་དང་དམག་མི་ཟུར་དུ་ཡློད་

ཀང་། ཕག་གྲུའི་སིད་དབང་ཚུགས་པ་ནས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པའི་སྐབས་གློར་ཥའི་

དམག་མ་བྱུང་བའི་བར་དུ་མི་སེར་རྣམས་ཁལ་དང་དམག་གཉིས་ཀའི་འགན་ཁུར་མཁན་ཤ་སྟག་

ལས། དམག་གི་ཆེད་ལས་ཟུར་འཛུགས་ཀི་དམག་མི་དང་དམག་དཔློན་ཞེས་པ་ཟུར་དུ་མེད།

ཁལ་དམག་ལས་གསུམ། ཁལ་བསྐུལ་བ་དང་། དམག་མིར་འདེད་པ། འུ་ལག་བསྐུལ་བ་བཅས་གསུམ།

ཁལ་ཚོ་བཞི། བློད་དུ་བསྟན་པ་ཕི་དར་འགློ་ཚུགས་སྐབས་སད་མི་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ལློ་སྟློན་རྡློ་རེ་

དབང་ཕྱུག་གི་སློབ་མ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་བྱུང་བའི་ནང་ཚན་ཨ་མེས་གཞུ་གཅིག་ལ་མཁན་བུ་བཞི་
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སྟེ། ༡ ཁི་སྟློན་བརློན་འབར། ༢ ས་སད་བཙུན་ཆུང་། ༣ རྒྱ་སྟློན་ཨརྱ་དེ་བ། ༤ འདར་ཤཱཀ་

གཞློན་ནུ་རྣམས་བྱུང་བ་དེ་རྣམས་ལས་གེས་པ་ལ་ཁི་ཚོ། བང་ཚོ། རྒྱ་ཚོ། སར་ཚོ་བཅས་བཞི་

བྱུང་ཞིང་། བཞི་པློ་དེའི་སྤི་མིང་ལ་ཁལ་ཚོ་ཟེར། 

ཁལ་ཚད། ཁལ་འབབ་ཀི་ཚད་གཞི། ཁལ་ཚད་སློར་གཅློག

ཁལ་ཞིང་། ཁལ་འུལ་སྒྲུབ་རེན་གི་ས་ཞིང་། 

ཁལ་ཟླ་ཁལ་རློགས། ཁལ་འུལ་རྒྱུག་མཁན་གི་རློགས་པ་སྟེ། ཁལ་སྤློད་སར་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བེད་

པའི་རིགས་གཅིག་པ། 

ཁལ་འུལ། ཁལ་དང་འུ་ལག །ཁལ་འུལ་འགེལ་དཀྲི། ཁལ་འུལ་སྒྲུབ་འཇལ། 

ཁལ་གཡློག །ཁལ་མཇལ་མཁན་གི་གཡློག་པློའི་རིགས། 

ཁལ་གཡློལ། ཁལ་རྒྱུག་རྒྱུ་ལས་བློལ་བ། 

ཁལ་རིགས། ཁལ་འུལ་སྣ་ཚོགས། ཁལ་རིགས་ཡང་ཆ་བེད་པ། ཁལ་རིགས་ར་ཆག་གཏློང་བ། 

ཁལ་རིགས་གཅློག་ཐེབ། ཁལ་རིགས་རྣམས་མར་འཕི་ཞིང་ཡང་དུ་བཏང་བའི་ཐབས། 

ཁལ་རིགས་ཆག་ཆ། ཁལ་རིགས་མེད་པར་བཟློས་པའི་ཆ། 

ཁལ་གསབ། ཕག་རྒྱུད་གཅིག་པའམ་འདྲ་བའི་རིགས་རྒྱུད་ཚེ་ས་མཉམ་སྦྲེལ་བས་ནས་གྲུབ་པའི་

ཐུན་མློང་གི་ཚོགས་པ་ཞིག་ལ་བརློད། 

ཁལ་བསླུ། ཚོང་ཟློག་ཕིར་གཏློང་རྫུན་ཞུའམ་ཡང་ན་སླུ་ཐབས་གཞན་དག་ལ་བརེན་ནས་རྒྱལ་ཁབ་

ཀི་ཕིར་གཏློང་ཁལ་སློག་ལེན་པར་ཟེར།

ཁི། ① གངས་ཀི་མིང་སྟེ། སྟློང་ཕག་བཅུ་ལ་ཁི་ཚོ་གཅིག་ཟེར། ② སྒློམ། ལས་ཁི། གདན་ཁི། ཐགས་

ཁི། ③ མཆློད་རེན་གི་ས་འཛིན་དང་བང་རིམ་བར་གི་ཁི། ④ མི་རྣམས་འཚོག་སྐབས་གཙོ་བློ་

དེ་སློད་སའི་སྟེགས་བུ། གསེར་ཁི། སེང་གེའི་ཁི། ཉལ་ཁི། 

ཁི་ཀ །རྒྱ་ཡི་གློང་གུ་རྨེ་རུ་བ་བར་རྒྱ་བློད་ཀི་ས་མཚམས་བས་ཏེ་དེར་བློད་བཙན་པློའི་གཙུག་ལག་

ཁང་དང་། རྒྱ་རེའི་གཙུག་ལག་ཁང་བརིགས་པར་བཤད་པ་མཆློད་རེན་དཀར་པློར་ངློས་འཛིན་

པ་དང་། མངའ་བདག་ཁི་རལ་ཉིད་དངློས་སུ་ཕེབས་ཤིང་རལ་པ་ནང་བཞུགས་ཀི་མཆློད་རེན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁི་ཀར་ཡློད་པ་གགས་ཆེ། 

ཁི་ཀ་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༩༤༡ ལློར་འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོས་ཕག་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་རྨ་ལྷློ་གཅན་ཚ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

ཁི་ཀུན་དགའ་བློ་གློས། མངའ་རིས་གུང་ཐང་གི་རྒྱལ་པློ་ཁི་རྒྱལ་བསམ་འགྲུབ་ལེ་དང་། བདག་མློ་

རེས་མ་ཀན་པ་བཟའ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མློ་གཉིས་ལ་བུ་གསུམ་ཡློད་པར། 

 ༡ ཆེ་བ་ཁི་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར། ༢ འབིང་བ་ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་དཔལ་མགློན། ༣ ཆུང་

བ་ཀུན་དགའ་བློ་གློས་བཅས་བྱུང་བའི་ཆུང་བ་དེ་ཡིན། སྐུ་ཚེའི་སྟློད་ལ་སློ་མང་གཙུག་ལག་ཁང་

གི་ཆློས་དཔློན་མཛད་ཅིང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་མང་དུ་བཞེངས། རེས་སུ་ཁི་ཀུན་དགའ་རྣམ་

རྒྱལ་ལེའི་བཙུན་མློ་གུ་གེ་མ་དཀློན་མཆློག་བཟང་མློ་དང་འདུས་པའི་སས་ཁི་ཀུན་བཟང་གགས་

པ་རྡློ་རེ་འཁྲུངས་པ་དེ་ཡིན། 

ཁི་ཀུན་བཟང་གགས་པ་རྡློ་རེ། མངའ་རིས་གུང་ཐང་སློ་མང་གཙུག་ལག་ཁང་གིས་ཆློས་དཔློན་ཀུན་

དགའ་བློ་གློས་དང་། ཁི་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་ལེའི་བཙུན་མློ་གུ་གེ་མ་དཀློན་མཆློག་བཟང་མློ་

འདུས་པའི་སས་ཡིན། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ས་བི་སྤི་ལློ་༡༥༢༨ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་སློ་

བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་༡༥༦༥ལློར་གཤེགས། 

ཁི་ཀུན་བཟང་ཉི་ཟླ་གགས་པ། མངའ་རིས་གུང་ཐང་གི་རྒྱལ་པློ་ཁི་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་ལེ་དང་། 

བཙུན་མློ་གུ་གེ་མ་དཀློན་མཆློག་བཟང་མློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་

༡༥༡༤ ལློར་འཁྲུངས་། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༥༦༠ལློར་གཤེགས། 

ཁི་རང་འཆློས་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། ཁིའི་རང་པ་ཁྲུ་གང་

ལས་མཐློ་བ་འཆློས་པའློ། །

ཁི་སྐློར། ① ཁི་ཕག་ཟིན་མ་ཟིན་ཙམ་གི་གངས་ཀ །② མི་ཚང་ཁི་སྐློར་ཡློད་པའི་ས་ཁུལ། ③ མཆློད་

རེན་སློགས་ལ་སྐློར་བ་ཁི་གཅིག་བརྒྱབ་པའི་མིང་། 

ཁི་སྐློར་བཅུ་གསུམ། འགློ་མགློན་ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པས་སེར་ཆེན་རྒྱལ་པློའི་བཀའ་འབེལ་བཞིན་

དབུས་གཙང་ལ་དབང་སྒྱུར་སྐབས་སུ་བཙུགས་པའི་ཁི་སྐློར་ས་ཁུལ་ཏེ་ལ་སྟློད་ལྷློ་བང་གཉིས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དང་། གུར་མློ། ཆུ་མིག །ཤངས། ཞ་ལུ་སྟེ་གཙང་ལ་ཁི་སྐློར་དྲུག །རྒྱ་མ་དང་། འབི་གུང་། ཚལ་

པ། ཐང་པློ་ཆེ། ཕག་མློ་གྲུ། གཡའ་བཟང་སྟེ་དབུས་ལ་ཁི་སྐློར་དྲུག །དབུས་གཙང་གི་མཚམས་

སུ་ཡར་འབློག་སྟག་ལུང་ཁི་སྐློར་གཅིག་སྟེ་ཁི་སྐློར་བཅུ་གསུམ། 

ཁི་སྐློར་བཏང་བ། [ཡུལ]ས་གདན་སློགས་འཐག་དུས་ལག་པས་ཡར་མི་རློབ་ཚེ་ཐགས་ཁི་དམའ་

རུ་བཏང་བའི་དློན། 

ཁི་ཀིང་བ། [རིང]དྲ་བས་སྦྲེལ་བར་བས་པའི་ཁི། 

ཁི་བཀྲ་ཤིས་ལེ། བློད་ཀི་བཙན་པློའི་གདུང་རྒྱུད་དཔལ་ལེའི་རྒྱུད་པ་ཡབ་ཁི་ཆློས་སྐྱློང་ལེ་དང་། 

ཡུམ་ས་སྐྱའི་བདག་ཆེན་བཟང་པློ་དཔལ་བའི་སས་མློ་ཀུན་དགའ་འབུམ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་

རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༣༡༢ ལློར་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་

༡༣༦༥ལློར་གཤེགས། 

ཁི་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར། མངའ་རིས་གུང་ཐང་གི་རྒྱལ་པློ་ཁི་རྒྱལ་བསམ་འགྲུབ་ལེ་དང་། བཙུན་

མློ་རེས་མ་ཀན་པ་བཟའ་ཤེས་རབ་གཉིས་ཀི་སས་ཡིན། ཁི་ཀུན་བཟང་ཉི་ཟླ་གགས་པའི་སྐུ་

ཚེའི་སྨད་ལ་སིད་དློན་གི་འཛིན་སྐྱློང་ཁློང་ལ་བསྐློས། རློང་པ་དང་ཤེར་པ་ངློ་ལློག་པ་རྣམས་

ཚར་བཅད། ལྷློ་ཤེལ་དཀར་ཡང་མངའ་འློག་ཏུ་བསྡུས། སློ་མང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལེབས་བིས་

རྣམས་ལ་ཉམས་གསློ་དང་། གསེར་ཡིག་རྐྱང་པས་བིས་པའི་བསྟན་འགྱུར་བཞེངས་ཡློད། 

ཁི་བཀྲ་ཤིས་བརེགས་པ་དཔལ། མངའ་བདག་དཔལ་འཁློར་བཙན་ལ་བཙུན་མློ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ཡློད་

པའི་ཆུང་བ་མཆིམས་བཟའ་བཙུན་ནེ་ལ་སས་ཁི་བཀྲ་ཤིས་བརེགས་པ་དཔལ་འཁྲུངས། ཡབ་

དཔལ་འཁློར་བཙན་འབངས་གེན་ལློག་གིས་བཀྲློངས་རེས་ལ་སྟློད་ཕློགས་སུ་བློན། བཙུན་མློ་

ཅློག་རློ་བཟའ་དཔལ་མགློན་ལ་སས་དཔལ་ལེ་དང་། འློད་ལེ་སྐྱིད་ལེ་གསུམ་བྱུང་། ཆུ་འབྲུག་

ལློར་ཡབ་མཆེད་སློ་སློར་གེས་ནས་སས་གསུམ་པློ་གློམ་པ་ལྷ་རེར་གཞིས་ཆགས་ནས་གཙང་

ཕློགས་ལ་སིད་བཟུང་བ་ཡིན། 

ཁི་ཁི་འབུམ་འབུམ། ཧ་ཅང་མང་བའི་དློན། མི་ཁི་ཁི་འབུམ་འབུམ། 

ཁི་རྒྱ་ནག་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། གཤམ་གསལ་ཁི་ཆེན་མཆློག་སྤྲུལ་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཞེས་པའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

འགེལ་བཤད་དེར་གཟིགས། 

ཁི་རྒྱན་བརྒྱད། གང་པློ་ཆེ་སྟློབས་ཀི་རྒྱན། སེང་གེ་མི་འཇིགས་པའི་རྒྱན། རི་དྭགས་ཀྲ�ཥྞ་ས་ར་སྙིང་

རེའི་རྒྱན། ཤང་ཤང་དགེ་སིག་བ་རའི་རྒྱན། བ་ངང་པ་བམས་པའི་རྒྱན། ཆུ་སིན་ཐུགས་རེའི་

རྒྱན། ཀླུ་འབྲུག་ཡེ་ཤེས་ཀི་རྒྱན། བ་ཁྱུང་ནི་བིན་རླབས་ལ་བའི་རྒྱན་ནློ། །

ཁི་རྒྱན་བཞི། སྟློབས་གང་ཆེན། སྙིང་རེ་རི་དྭགས། ནུས་པ་ཆུ་སིན། སྲུང་བ་བ་ཁྱུང་གི་རྒྱན་བཞིའློ། །

ཁི་རྒྱབ་དྲུག་འགློགས། ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་མཚོན་བེད་དུ་རྒྱབ་ཡློལ་གི་རྒྱན་དྲུག་ནི། མཁའ་

ལིང་དང༌། ཆུ་སིན། བིས་པ། གང་པློ་ཆེ། ཤ་ར་བ། ཀླུ་ཕྲུག་རྣམས་སློ། 

ཁི་རྒྱབ་ཡློལ། བང་ཕློགས་དག་པའི་ཆློས་བདུན་མཚོན་བེད་དུ་ཁི་འགློགས་ལེ་ཚན་བདུན་ནི། ཁི་

གདན། ཁི་གདློང༌། ཁི་རང༌། ཁི་རྨང་གཉིས། བ་གམ། ལན་ཀ་བཅས་བདུན་དང༌། འདེགས་བེད་

ལ། སེང་གེ་དང༌། གང་ཆེན། རྨ་བ། ཤང་ཤང༌། ཉི་མ། ཟླ་བ། པདྨ་བཅས་ཀི་གདན་རྣམས་ནི། 

རིམ་བཞིན་དུ་སྟློབས་བཅུ་མཚོན་བེད་སེང་གེ་དང༌། དབང་བཅུ་མཚོན་བེད་གང་ཆེན། སྨློན་པ་

མཚོན་བེད་རྨ་བ། བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་མཚོན་བེད་ཤང་ཤང༌། དློན་དམ་ཨེ་ཡིག་མཚོན་བེད་

ཉི་གདན། ཀུན་རློབ་ཝཾ་ཡིག་མཚོན་བེད་ཟླ་གདན། སྒིབ་གསུམ་གིས་མ་གློས་པའི་ཡློན་ཏན་

མཚོན་བེད་པད་གདན་བཅས་སློ། །

ཁི་རྒྱལ་བསམ་འགྲུབ་ལེ། མངའ་རིས་གུང་ཐང་གི་རྒྱལ་པློ་ཁི་ཀུན་བཟང་གགས་རྡློ་རེ་དང་། ཁི་ཀུན་

བཟང་རྣམ་འཕྲུལ་རྒྱལ་པློའི་བཙུན་མློ་གློ་བློ་བདག་མློ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མློ་འདུས་པ་ལས་

འཁྲུངས། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༥༥༩ ལློར་སྐྱིད་གློང་གཞེར་པ་ངློ་ལློག་པ་རྣམས་

ཚར་བཅད། ཁི་བསམ་ལེ་རང་ཉིད་ས་སྐྱར་ཕེབས་ནས་བདག་ཆེན་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་གི་དྲུང་

ནས་ཆློས་གསན། བདག་ཆེན་དེའི་སས་མློ་རིན་ཆེན་སྒློལ་མ་བཙུན་མློར་བངས་ཤིང་ལློ་ཤས་

རིང་དུས་བདེ་ཞློད་འཇགས་བྱུང་། དེ་ནས་དབློན་བཙུན་ཧེ་རུ་ཀ་སློགས་སྐྱིད་གློང་པ་རྣམས་ངློ་

ལློག་སྟེ་གློར་ཁ་དཔློན་ལ་མགློ་བཏགས། གློར་ཁས་རག་མའི་རློང་བཟུང་ནས་ལློ་དགུའི་རིང་

སེ་པ་ཚོ་རེ་ནས་སྨར་ཟློང་སུམ་ཅུ་གཅིག་རེ་བསྡུས། དེ་ནས་དབློན་བཙུན་པ་སློགས་ལ་དམག་

བཏང་སྟེ་སར་ཡང་མངའ་འློག་ཏུ་བསྡུས། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༥༩༣ལློར་བདག་



  674  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མློ་དང་གཉིས་ཀ་གཤེགས། 

ཁི་རྒྱལ་བསློད་ནམས་ལེ། མངའ་རིས་གུང་ཐང་གི་རྒྱལ་པློ་ཁི་ཕུན་ཚོགས་ལེ་དང་། བཙུན་མློ་བང་

པ་ཏཱ་དབེན་གི་སས་མློ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མློ་གཉིས་ཀི་སས། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ལྕགས་ཕག་སྤི་

ལློ་༡༣༧༡ ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། མངའ་རིས་གུང་ཐང་ཆློས་སེ་ཆེན་པློར་གྲྭ་ཚང་བཅུ་དྲུག་གི་རྨང་

གཞི་བཙུགས་པ་སློགས་ཆློས་སིད་གཉིས་ཀའི་མཛད་རེས་རྒྱ་ཆེ་བའི་ངང་དགུང་ལློ་སློ་བཞི་

པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༤༠༤ ལློར་གཤེགས། 

ཁི་རྒྱལ་བསློད་ནམས་དབང་ཕྱུག་ལེ། མངའ་རིས་གུང་ཐང་རྒྱལ་པློའི་རྒྱལ་རབས་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་བྱུང་

བའི་ཐ་མ་དེ་ཡིན། ཁི་ཀུན་བཟང་གགས་པ་རྡློ་རེས་ས་སྐྱ་བདག་ཆེན་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་གི་

སས་མློ་རིན་ཆེན་སྒློལ་མ་བཙུན་མློར་བངས་པའི་སས་སུ། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མེ་གང་སྤི་ལློ་

༡༥༧༧ ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་བདུན་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༥༩༣ལློར་

ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀ་གཤེགས་ཏེ་དགློངས་རློགས་རྣམས་ལེགས་པར་གྲུབ་རེས་སིད་ཁིར་

བཀློད། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༦༡༩ལློར་གཙང་པ་རྒྱལ་པློའི་དམག་གིས་མངའ་

རིས་གུང་ཐང་མཐའ་བསྐློར་བར། གདློང་ལེན་དམག་འཐབ་བས་ན་རང་ཕློགས་མི་རྒྱུ་གཉིས་

ཀར་གློང་གུད་ཚབས་ཆེན་ཡློང་བར་དགློངས་ཏེ་གཙང་པ་རྒྱལ་པློར་མགློ་སྒུར། དེ་རེས་གཙང་

པ་ལྷློ་ཤེལ་དཀར་དུ་བཟང་བཙོན་ལ་བུར་བཞག་པ་ལློ་ངློ་གཅིག་ཙམ་ནས་གཤེགས། 

ཁི་སྒློགས། ① བམས་ཁི། ② མེ་སྒློགས། 

ཁི་བགངས་མཚོ། མཚོ་སློན་ཁློངས་མཚོ་ནུབ་གློར་མློ་རློང་གི་མཚོ་ཞིག

ཁི་འགློགས་རྣམ་པ་དྲུག །ལྷ་སྐུའི་བཞུགས་ཁི་འདེགས་པར་བེད་མཁན་རྣམ་པ་དྲུག་སྟེ། སེང་གེ་

དང་། གང་ཆེན་དང་། ར་མཆློག་དང་། རྨ་བ་དང་། ཤང་ཤང་དང་། གད་མི་དང་དྲུག་གློ །

ཁི་འགློགས་ལེ་ཚན་བདུན། ཁི་གདན། ཁི་གདློང་། ཁི་རང་། ཁི་རྨང་གཉིས། བ་གམ། ལན་ཀན་

བཅས་བདུན་ཡིན་ནློ། །

ཁི་ངློར་སྣང་བཙན་མང་། (སྟག་རི་གཉན་གཟིགས་ཀིས་སིད་སྐྱློང་དུས་སྐབས། སྤི་ལློ་556-608 

བར།) རྒྱལ་རབས་སློ་གཅིག་པ་སྟག་རི་གཉན་གཟིགས་ཀི་དུས་སུ། བློན་པློ་འདིས་བེ་དང་། 



  675  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཕུལ་དང་། སང་རྣམས་ལེགས་བཅློས་བས་ཞིང་། ཞིང་པའི་ས་ཁུལ་ནས་ཐློན་པའི་འབྲུ་རིགས་

རྣམས་བེ་ལ་འཇལ་ནས་སྤློད་ལེན་བས་པ་དང་། འབློག་པའི་ས་ཁུལ་ནས་ཐློན་པའི་མར་སློགས་

སང་ལ་འཇལ་ནས་སྤློད་ལེན་བེད་དགློས་པར་གཏན་འབེབས་བཟློས་ཡློད་པ་རེད། འདི་ནི་

འཕྲུལ་བློན་མཛངས་མི་བདུན་གི་ཡ་གལ་ལས་གསུམ་པ་ཡིན།

ཁི་ལྕློག །ཁི་མདུན་དུ་རྒྱག་པའི་ལྕློག་ཙེ་མཐློན་པློ། 

ཁི་ཆུང་། བློད་ཀི་བཙན་པློའི་སིད་དབང་སིལ་བུར་འཐློར་བའི་རེས་སུ་གདུང་བརྒྱུད་རྣམས་སྟློད་སྨད་

བར་གསུམ་དུ་ཁ་འཐློར་ནས་ཆགས་པའི་གས་སྨད་ཀི་ལེ་གསུམ་ལས་འློད་ལེ་ལ་སས་བཞི་བྱུང་

བའི་ཆུང་ཤློས་ཡིན། འདིས་དབུས་སུ་ཕེབས་ཏེ་ཡུམ་བརན་གི་བརྒྱུད་པ་མགློན་ནེ་ཡར་ལུང་

འཕིང་བ་རེ་ཁུང་དུ་བཞུགས་པ་ལ་གློད་བཙུགས་སྟེ། དེ་སློན་ཡུམ་བརན་རྒྱུད་ཀི་འློད་སྲུང་

ཕློགས་ནས་འཕློག་པའི་མཁར་ཕིར་བ་རེ་ཁུང་སར་ཡང་ཚུར་ཐློབ་ནས་ཡར་ལུང་དུ་གཞིས་

ཆགས་ཏེ་འབངས་རྣམས་ཀིས་རིགས་ནས་ཕུལ་བའི་སྐུ་མཁར་འབངས་བརིགས་ཞེས་གགས་

པ་བྱུང་ཞིང་། དེའི་སས་འློད་སྐྱིད་འབར་ནས་བཟུང་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་

༡༣༧༥ལློར་ས་སྐྱའི་བ་མ་དམ་པ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་སྐུ་གཤེགས་པའི་བར་ཡར་ལུང་

ཇློ་བློའི་གདུང་རྒྱུད་ལྷ་བཙུན་ཚུལ་ཁིམས་བཟང་པློ་ཞུགས་ཡློད། 

ཁི་ཆེན། སར་བློད་རེ་ཆློས་རྒྱལ་གི་གདུང་བརྒྱུད། ཆློས་སིད་གཉིས་ཀའི་གློ་གནས་ཀི་ལྷག་ཞབས་

ཙམ་སྐྱློང་བ་ལ་ཁི་ཆེན་གི་མཚན་གིས་གཟེངས་སུ་བསྟློད་པ་ཨེ་ལྷ་རྒྱ་རི་ཁི་ཆེན། ས་སྐྱ་བདག་

ཆེན་ནམ་ཁི་ཆེན། ག་ཕི་སྨིན་གློལ་གིང་ཁི་ཆེན་ལ་བུ། 

ཁི་ཆློས་སྐྱློང་ལེ། མངའ་རིས་གུང་ཐང་གི་རྒྱལ་པློ། ཁི་རིན་ཆེན་བཟང་པློ་པེ་ཅིན་དུ་གློ་གནས་དང་

འཇའ་ས་ཞུ་བར་ཕེབས་པའི་ལམ་ཞློར་དུ་ས་སྐྱར་ཡུན་མི་ཐུང་ཙམ་བཞུགས་སྣང་དག་པའི་

མཛའ་གློགས་ཤར་པ་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་གིས་མཚམས་སྦློར་རེ་བསྐུལ་ཞུས་པ་ལར་ཤར་པ་

ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་གི་ཟླ་དང་འདུས་པ་ལས་འཁྲུངས་ཞེས་པ་ཙམ་ལས་འཁྲུངས་འདས་ཀི་ལློ་

གཉིས་ཀ་མི་གསལ་ཞིང་ལློ་རྒྱུས་གཞན་དག་མི་གསལ། 

ཁི་མཆློག་གྲུབ་ལེ། མངའ་རིས་གུང་ཐང་གི་རྒྱལ་པློ་ཁི་ཕུན་ཚོགས་ལེ་དང་ས་སྐྱའི་ཇློ་མློ་རེ་མདའ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མ་གཉིས་འདུས་པ་ལས་སས་གཅིག་བྱུང་བ་དེ་ཡིན། དེ་ཉིད་ཡུམ་མི་གཅིག་པའི་སས་བསློད་

ནམས་ལེ་དང་མ་མཐུན་པར་བརེན། གཅུང་པློ་བསློད་ནམས་ལེ་མངའ་རིས་སྤུ་ཧྲེངས་སུ་ཡུལ་

ཐློན་ནས་ཕེབས་པའི་ལམ་དུ་རས་བསྐྱུར་ནས་འདས། 

ཁི་སྙན། ཁི་སྙན་སཱ་རའི་བསྡུས་ཚིག

ཁི་སྙན་ས་ལེ། ལེགས་སྦར་གི་སྐད་དུ། ཀྲ�ཥྞ་སཱ་ར། དེ་ཟུར་ཆག་པ་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། 

ནག་ཁ་ཞེས་འགྱུར་བར་དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུའི་འཆི་མེད་མཛོད་འགེལ་ལས་གསུངས། 

ཁི་སྙན་སཱ་ར། ཀྲིཥ་ཎ་སཱ་རའམ་སྙན་ས་ལེའང་ཟེར། རི་དྭགས་ནག་ཁ་ཞིག

ཁི་གཉན། ཁི་སྙན་དང་གཅིག །

ཁི་སྟན། ཁི་དང་སྟན། ཁི་སྟན་ཆེན་པློ། 

ཁི་སྟེང་དགློན། མིང་གཞན་རྒྱལ་པློ་ཁི་སྟེང་པད་དཀར་ཆློས་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་

བི་སྤི་ལློ་༡༩༠༠ལློར་མཛོད་དགེའི་བ་མ་དཀློན་མཆློག་ཟླ་བ་རྨ་ཆེན་གངས་ཀི་འདབས་ཐློ་ལེ་

ཞེས་པའི་ས་དེར་ཕེབས་ནས་མཚམས་བཞུགས་སྐབས། གནས་བརན་མི་ཕེད་པའི་ལུང་བསྟན་

པ་ལ་བརེན་ནས་རྒྱལ་པློ་ཁི་སྟེང་ཞེས་པའི་ས་དེར་ཕེབས་ནས་དགློན་པ་འདི་བཏབ་ཞེས་

གསལ་བར་བརགས་ན། དགློན་པ་འདེབས་དུས་དེ་མཚམས་ལ་བཞུགས་རེས་ཀི་ལློ་བཅུ་སྐློར་

ཞིག་ན་ཡིན་ངེས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

རི་ཐང་རློང་[ཞིན་ཧེ་རློང]ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁི་སྟློང་མང་པློ། འབློར་ཆེན་སྟློན་པའི་མང་ཚིག

ཁི་སྟློན། ཡུལ་རྒྱལ་པློ་དང་། བ་ཆེན། དཔློན་ཆེན་སློགས་ཁི་ལ་བཀློད་པའི་དགའ་སྟློན་རེན་འབེལ་

གི་མཛད་སློ་བས་པ་ལ་ཟེར་ཞིང་། ཡློངས་གགས་ཁ་རྒྱུན་དུ་ཁི་འདློན་གནང་བ་ཞེས་བརློད་

སློལ་ཡློད། 

ཁི་སྟློན་བརློན་འབར། བསྟན་པ་ཕི་དར་གི་འགློ་ཚུགས་སྐབས་དབུས་གཙང་མི་དྲུག་ཅེས་འདུལ་

འཛིན་དྲུག་བྱུང་བའི་ནང་ཚན་གཙང་གི་ལློ་སྟློན་རྡློ་རེ་དབང་ཕྱུག་ལ་མཁན་བུ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་

ཙམ་བྱུང་བའི་གས་ཨ་མེས་གཞུ་གཅིག །དེ་ལ་མཁན་བུ་བཞི་བྱུང་བའི་གས་ཁི་སྟློན་བརློན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

འབར་གིས་གཙང་སྟློད་ཤློང་སྣར་བཟུང་ཞེས་པ་ཙམ་ལས་ལློ་རྒྱུས་གཞན་མི་གསལ། 

ཁི་ཐང་ཛྙཱ་ནས། ལློ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པློའི་དངློས་སློབ་ཞིག་སྟེ། དེས་བརམས་པའི་རིན་ཆེན་

བཟང་པློའི་རྣམ་ཐར་ཞིག་ཡློད། 

ཁི་ཐུབ། ① ཚེ་ལློ་ཁི་གཅིག་ཐུབ་པ། ② འཐབ་ཟླ་ཁི་ཙམ་འཇློམས་ནུས་པ། 

ཁི་ཐློག་ཁང་། རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པློས་དགའ་ལན་ཕག་བཏབ་རེས་རྒྱུན་བཞུགས་གནང་ཡུལ་གི་

གཟིམས་ཁང་ཡིན་པ་ལས་རེས་སུ་དགའ་ལན་ཁི་པ་རིམ་བྱུང་རྣམས་བཞུགས་ཡུལ་དེར་མཛད་

པས་ཁི་ཐློག་ཁང་དུ་གགས། 

ཁི་ཐློག་པ། ལས་ཐློག་པ། 

ཁི་ལེ། ཡབ་སྨད་ཀི་ལེ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་འློད་ལེ་ལ་སས་བཞི་བྱུང་བའི་གཉིས་པ། འདི་ཉིད་མདློ་

ཁམས་སུ་ཕེབས་ནས་མཚོ་སློན་གི་གཞི་བཟུང་སྟེ་ཁི་དཔློན་མཛད། ཙོང་ཁ་ཡུལ་ཆེན་བཅློ་

བརྒྱད་སློགས་མདློ་སྨད་ཕལ་ཆེར་ལ་མངའ་མཛད་པས་སྨད་དུ་རྒྱལ་ཁིམས་ལྷམ་ཙམ་ཆགས་

ཞེས་གགས། སྤན་ས་དློན་ཆེན་ལ་སློགས་པའི་ཙོང་ཁའི་རྒྱལ་རྒྱུད་རྣམས་ཀང་དེ་ནས་བྱུང་

ཞེས་གསུངས། ཁི་དཔློན་དེའི་རྒྱུད་པ་ཨ་མདློ་དཔའ་རིས་ཕློགས་སུ་ཡློད་པ་ལས། འཕན་ཡུལ་

རང་སྐད་མ་ཉམས་པས་ཁི་དཔློན་དུ་འབློད་པར་སྣང་ཞེས་ལློ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་དུ་གསལ། 

ཁི་ལེ་མགློན་བཙན། ཡུམ་བརན་གི་རྒྱུད་པ། ཡབ་འློད་པློའི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། འློད་སྲུངས་ཀི་སས་

དཔལ་འཁློར་བཙན་གཤེགས་རེས་གཡློ་རུའི་འབངས་རྣམས་གློས་བས་ཏེ་སས་གཅིག་གཙང་

ནས་སྤན་དྲངས་སམ་བས་པས། ཡུམ་བརན་རྒྱུད་ཀིས་ཐུགས་གནག་བས་དློགས་ནས་དབུ་

རུ་ནས་ཁི་ལེ་མགློན་བཙན་སྤན་དྲངས་ཏེ་འཕློས་ཀི་རེའུ་རྣམས་ཀི་སྙན་གཡུ་རལ་སློགས་པ་

ཕག་ཏུ་ཕུལ།ཁློང་གིས་རྒྱལ་ཐབས་ཡ་རབས་ཀི་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་བསྐྱངས་པ་བཅས་སློ། །

ཁི་ལེ་ཡུམ་བརན། འདི་ནི་གང་དར་མའི་བཙུན་མློ་ཆེན་མའི་སས་ཡིན། ཕིས་བཙུན་མློ་ཆུན་མའི་བུ་

གནམ་ལེ་འློད་སྲུངས་དང་མ་འཆམས་པར་འཁྲུག་ལློང་བྱུང་སྟེ་གཉིས་ཀའི་རྒྱལ་ས་ཤློར། དེ་

ནས་བཟུང་སྟེ་གཉའ་ཁི་བཙན་པློའི་གདུང་རྒྱུད་ཀིས་བློད་སྤི་ལ་དབང་བསྒྱུར་མ་ཐློབ་བློ། 

ཁི་སེ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

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

ཁི་དྲུག་འགློགས། ཁི་འགློགས་རྣམ་པ་དྲུག་དང་དློན་གཅིག །སེང་གེ་དང་། གང་ཆེན། ར་མཆློག །རྨ་

བ། ཤང་ཤང་། གད་ཀི་མི་རྣམས་ཀིས་བརྒྱན་པའི་ཁི། 

ཁི་གདན། ① ཁི་དང་གདན། ② ཁིའི་ཁ་གདན། 

ཁི་གདུགས། ① ཉི་མ། དགུང་སློན་མཐློན་པློར་ཁི་གདུགས་ཉི་མ་ཤར། ② ཁི་དང་གདུགས། 

ཁི་གདུགས་བརྡལ་བ། ༡ ཉི་འློད་ཀིས་ཁབ་པ།  ༢ ཉི་མ་ཤར་བ། 

ཁི་འདུ། རློང་ཞིག །མཚོ་སློན་སྐྱེ་རྒུ་མདློ་སྟེ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ཤར་རྒྱུད་དང་

བ་ཡན་ཧ་རིའི་ལྷློ་ཕློགས་སུ་ཡློད། 

ཁི་འདློན། གློ་ས་དང་དབང་ཆ་ཆེ་སར་འདློན་པ། 

ཁི་འདློན་མངའ་གསློལ། རྒྱལ་པློ་སློགས་ཀི་གློ་ས་སྤད་ནས་ཁི་ལ་གདན་དྲངས་ཏེ་རེན་འབེལ་བེད་པ།

ཁི་རྣམ་རྒྱལ་ལེ། མངའ་རིས་གུང་ཐང་གི་རྒྱལ་པློ་ཁི་ལྷ་དབང་རྒྱལ་མཚན་དང་། བཙུན་མློ་ལྷ་རྒྱལ་

མློ་གཉིས་ལ་སས་ལྕམ་སིང་གསུམ་བྱུང་བ་སྟེ། ༡ ཁི་རྣམ་རྒྱལ་ལེ། ༢ ཁི་ནློར་བུ་ལེ། ༣ སས་

མློ་ཨ་སྒློལ་ཆློས་ཀི་སྒློལ་མ་ཞེས་བསམ་སིང་རྡློ་རེ་ཕག་མློ་མཆློག་སྤྲུལ་རིན་པློ་ཆེའི་སྐུ་ཕེང་དང་

པློ་དེ་ཡིན། དེ་དག་ཆེ་བ་དེ་ཡིན། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༤༢༢ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། 

རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གི་སྤྲུལ་པར་གགས། ཆུང་དུས་ནས་བློ་གློས་ཆེ་ཞིང་། མདའ་གི་

མདུང་གསུམ་གི་སྒྱུ་རལ་ལ་བང་ཆུབ་པ། དཔའ་རལ་སྙིང་སྟློབས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཡློད། 

ཁི་པ། དབུ་བཞུགས་། དགའ་ལན་ཁི་པ། མཁན་པློ་ཁི་པ། བཀའ་བློན་ཁི་པ། [ཞང་སྐད]སེམས་དཔའ།

ཁི་སྤྲུལ། དགའ་ལན་ཁི་རིན་པློ་ཆེ་སྐུ་གཤེགས་རེས་འགའ་ཞིག་ལ་ཡང་སིད་ངློས་འཛིན་ཞུས་ཡློད་

པ་དེ་རིགས་ལ་ཡློངས་གགས་ཁ་རྒྱུན་དུ་ཁི་སྤྲུལ་ཞེས་འབློད་སློལ་བྱུང་བ་དེའི་བསྡུས་མིང་སྟེ། 

དགའ་ལན་ཁི་ཐློག་ལྔ་པ་ཁི་ཆེན་བློ་གློས་ཆློས་སྐྱློང་གི་ཡང་སིད་རྨུ་གིང་སྐྱབས་མགློན་ནི་དགའ་

ལན་ཁི་པའི་ཡང་སིད་ངློས་འཛིན་ཞུས་པའི་ཐློག་མ་དེ་ཡིན། 

ཁི་སྤྲུལ་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་སེང་གེ། དགའ་ལན་ཁི་ཐློག་ང་གསུམ་པ་ཁི་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་སེང་

གེའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན། ཁློམ་ཐློག་གི་ཡུལ་དུ་ཡབ་ལྕགས་པློ་བམས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

གསུམ་པའི་མེ་གང་སྤི་ལློ་༡༧༥༧ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་སློན་གནས་རེས་དྲན་

གི་མཛད་སྤློད་ཁད་པར་ཅན་གསལ་བས་ཁི་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་སེང་གེའི་ཡང་སིད་དུ་ངློས་

བཟུང་། དགུང་ལློ་ང་དྲུག་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༨༡༢ལློར་རང་ཡུལ་མདློ་

སྨད་དུ་ཕེབས་ཁར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་རིན་པློ་ཆེ་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་ལུང་རློགས་རྒྱ་མཚོས་ཨེ་རི་ནེ་པཎི་

ཏ་ཞེས་པའི་ཆློ་ལློ་དང་ལས་ཚན་གི་གཟེངས་བསྟློད་གནང་། དགུང་ལློ་གློ་གསུམ་པ་རབ་བྱུང་

བཅུ་བཞི་པའི་ས་བ་སྤི་ལློ་༡༨༤༩ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཁི་དཔློན། སར་ཁི་སྐློར་བཅུ་གསུམ་གི་སྐབས་སུ་ཁི་སྐློར་རེ་ལ་དཔློན་པློ་རེ་ཡློད་པ་དེ་ལ་ཟེར། 

ཁི་ཕག །སྟློང་ཕག་བཅུའི་གངས། 

ཁི་ཕུན་ཚོགས་ལེ། མངའ་རིས་གུང་ཐང་གི་རྒྱལ་པློ་ཁི་བཀྲ་ཤིས་ལེ་དང་བདག་མློ་བསློད་ནམས་

འབུམ་གི་སས་སུ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༣༣༨ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ནར་སློན་

ནས་སིད་དབང་བཟུང་། བང་པ་ཏཱ་དབེན་གི་སས་མློ་ནམ་མཁའ་འབུམ་བཙུན་མློར་བངས། ལློ་

ཁ་ཤས་སིད་དབང་སྐྱློང་མུས་སུ་བང་པ་ཏཱ་དབེན་གིས་རྒྱལ་པློ་དང་བཙུན་མློའི་བར་དབེན་

སྦློར་བྱུང་བར་བརེན། ཞང་པློ་སྣ་ཚོགས་པ་སྨློན་ལམ་རྒྱལ་མཚན་གིས་དགུང་ལློ་སློ་གསུམ་པ་

རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༣༧༠ལློར་ལློག་ཏུ་བཀྲློངས། 

ཁི་འཕང་། ཁིའི་དཔངས་ཚད། 

ཁི་བློ་སྟག་རིས་ཅན། སྟློང་རི་ཟིལ་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་ཡིན་པར་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་

བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས་གསུངས། 

ཁི་སྦྲེལ་མ། ཁི་ཉིས་གཤིབས་སམ། ཁི་ཉིས་བསྒིགས། 

ཁི་འབུམ་ལེ་མགློན། མངའ་རིས་གུང་ཐང་གི་རྒྱལ་པློ་ཁི་བཙུན་པ་ལེ་དང་ཟངས་ཚ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་

མཚན་གི་སས་མློ་ཆུང་བ་ཉི་མ་འབུམ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༢༥༣ 

ལློར་འཁྲུངས། རྒྱལ་པློ་འདི་དགུང་ལློ་ཉེར་བརྒྱད་པ་ལྕགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༢༨༠ ལློར་འདས། 

ཁི་འབྲུ་འཇུག་འདློན། ཏཱ་ལའི་བ་མ་ཁི་ཕེབས་མཛད་སློའི་གཞུང་འབྲུ་འཇུག་འདློན། 

ཁི་མ་ལློད། བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་བུད་མེད་སིད་སྐྱློང་པ་སྐད་གགས་ཅན་ཞིག་ཡིན། འདི་ལ་ཡློངས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གགས་སུ་འབློ་བཟའ་ཁི་མ་ལློད་ཅེས་ཟེར། བློད་ཀི་རྒྱལ་རབས་སློ་ལྔ་པ་མང་སློང་མང་ཀི་

བཙུན་མློ་ཡིན། སྤིལློ་༦༥༠པའི་ལྕགས་ཁི་ལློར་རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློ་སྐུ་གཤེགས་པ་

དང་། དབློན་སས་མང་སློང་མང་བཙན་བཅུ་གསུམ་པ་རྒྱལ་པློའི་ཁི་ལ་འཁློད། འབློ་བཟའ་ཁི་

ལློད་ཁབ་ཏུ་བཞེས། སྤི་ལློ་༦༧༦པ་མེ་བི་སས་འདུས་སློང་མང་རེ་འཁྲུངས། ལློ་དེར་རྒྱལ་པློ་

མང་སློང་མང་བཙན་སྐུ་གཤེགས། ཆབ་སིད་ཀི་འགན་དབང་གཙོ་བློ་མ་ཡུམ་ཁི་མ་ལློད་ཀིས་

བསྐྱངས། མགར་བཙན་སྙ་ལློམ་བུ་དང༌། དབས་ཏ་ར་ཁློང་ལློད་གཉིས་ཀིས་བློན་པློ་མཛད། སྤི་

ལློ་༧༨༠པའི་ལྕགས་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་། སྐབས་དེར་འཇང་ཡུལ་དུ་བློད་རྒྱ་དམག་འཁྲུག་བེད་པའི་ཚུལ་

ནི[ཀུན་སྐྱློང་གསལ་མེའི་བློད་སྐློར་]ལས། ཡུང་ཁང་ཁི་ལློ་དང་པློ་སྟེ་སྤི་ལློ་༦༨༩ལློར་སར་བློད་

ཀི་མངའ་འློག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཚོགས་པ་ཉེར་ལྔ་ངློ་ལློག་བས་སྟབས། སྐབས་དེར་བློད་ཀི་བཙན་

པློ་སྐུ་དངློས་ཀིས་རུ་འདྲེན་གནང་སྟེ་གཡུལ་འགེད་བས་སློ། །ཞེས་གསལ་བ་ལར་རློ། །

 འདིའི་རེས་ཙམ་ན་སས་འདུས་སློང་མང་རེས་སིད་དློན་དངློས་སྐྱློང་ཡང་དློན་དུ་མ་ཡུམ་འབློ་

བཟའ་ཁི་མ་ལློད་ཀི་མཛུབ་སྟློན་འློག་ཏུ་སིད་སྐྱློང་ཡློད་པ་ནི་ཟུར་བལས་ལེབ་མཐློང་ཡིན། དེ་

ནས[ཐང་ཡིག་གསར་མའི་བློད་སྐློར་]ལས། ཁང་ཨན་ཁི་ལློ་གསུམ་པ་སྟེ་སྤི་ལློ་༧༠༣པའི་

ལློར་བློད་དམག་གིས་ས་ཆ་དེ་བངས། དེའི་རེས་འཇང་ཡུལ་དབང་དུ་བསྡུས་ནས། མ་དཀར་

ལ་ཁལ་བཀློད། མ་ནག་ཀང་མགློ་འབུལ་ཞུས་པ་རེད། ཅེས་གསལ་བ་དང༌། [ཏུན་ཧློང་གཏེར་

ཡིག་]ལས། འདུས་སློང་མང་རེའི་ཁི་ལློ་བགངས་པའི་སྐབས་སུ། ཡློས་བུའི་ལློ་ལ། བཙན་པློ་

དབར་གིང་གི་འློལ་གག་ན་བཞུགསདགུན་བཙན་པློ་འཇང་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཏེ། འཇང་ཕབ། ཅེས་

འཁློད་པ་ནི་སྤི་ལློ་༧༠༣པའི་ཆུ་ཡློས་ལློ་ཡིན། སྐབས་དེར་བློད་དམག་གིས་འཇང་དུ་བློད་རྒྱ་

དམག་འཁྲུག་གི་ནང་དུ་སྤི་ལློ་༧༠༤ལློར་རྒྱལ་པློ་འདུས་སློང་མང་རེ་བཀྲློངས་པ་དང་། སས་

ཁི་ལེ་གཙུག་བརན་ཁི་ལ་བཀློད་ཅིང་། རྒྱལ་སིད་སར་ཡང་ཕི་ཁི་མ་ལློད་ཀིས་བསྐྱངས། བློད་

དམག་དཔུང་ཆེན་འཇང་ཡུལ་དུ་བསྐྱློད་ནས་ཐང་དམག་ལ་ཕར་རྒློལ་བས། དུས་དེ་ཙམ་ཞིག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ན། ཐང་ཅི་ཀྲེན་གིས་ཡའློ་ཤིས་ས་ཁུལ་གི་དམག་དཔློན་བས་ནས་དམག་དྲངས་ཏེ། བློད་དང་

གཡུལ་འགེད་པའི་སྐབས་སུ། བློད་དམག་ཀིས་ཡངས་པའི་གཙང་པློ་ལ་ལྕགས་ཟམ་བཙུགས། 

ལྕགས་ཟམ་བརྒྱུད་དེ་དམག་དཔུང་བཤར་བསྐྱློད་བས་ཏེ་འཇང་ཏ་ལིའི་མཚོ་ཁར་བཟུང་། སྤི་

ལློ་༧༠༧ལློར་བློད་དམག་འཇང་ས་ཐམ་གི་ཡུལ་བར་ཕིར་འཐེན་བས། དེ་ནས་བློད་རྒྱ་བར་

འདུམ་གཏམ། དེ་ནས་ཕི་མློ་ཁི་མ་ལློད་ཀིས་བློན་ཆེན་སྟློང་གཞེར་བ་བ་མངགས་ཏེ་སྐྱེས་ཕུལ་

ཅིང༌། མློའི་ཚ་བློ་ལ་གཉེན་བསངས། གློང་མ་ཀྲུང་ཙུང་ནས་རང་གིས་གཉློར་བའི་དབྱུང་ཝང་

ཧྲིག་ལི་བ་བའི་སས་མློའི་མིང་དུ་ཅིན་ཁིན་ཀློང་ཇློར་གསློལ་ནས་བློད་དུ་བརངས་ཞེས་རྒྱ་ཡིག་

ལས་གསལ། 

 སྤི་ལློ་༧༠༩པའི་ས་བ་ལློ་ཅིན་ལུང་གི་ཁི་ལློ་གསུམ་པའི་ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པར་བློད་ནས་བློན་

ཆེན་ཞང་བཙན་ཏློ་སློགས་ཀློང་ཇློ་བསུ་བར་མངགས། གློང་མ་ཀྲུང་ཙུང་གིས་སྐྱེས་མློས་ཚལ་

གི་སློ་ལློ་རེད་རར་གསློལ་སྟློན་བཤམས་ཏེ། ཧྥུའུ་མ་ཏུའུ་ཝེ་ཡི་གློ་གནས་ཡློད་པ་དབང་ཧྲིན་

ཅའློ་བ་བ་དང༌། བློད་ཀི་ཕློ་ཉ་བས་སློ་ལློ་རེ་བ་ལ། གློང་མ་ཀྲུང་ཙུང་ཡང་དེར་གཟིགས་པར་

ཕེབས། སྤི་ལློ་༧༡༠པ་ལྕགས་ཁི་ལློར་གློང་མས་བཀའི་གདམས་ངག་དང༌། རིན་པློ་ཆེ་སྣ་

ཚོགས་ཀི་སྐྱེས། སྐུ་འཁློར་གཡློག་དང་བཅས་པ་བས་ཏེ་བློད་དུ་བརངས། སྤི་ལློ་༧༡༢པ་ཆུ་

བི་ལློར་རྒྱ་བཟའ་གིམ་ཤིང་ཀློང་ཇློ་རྒྱལ་པློ་ཁི་ལེ་གཙུག་བརན་གི་ཁབ་ཏུ་བཞེས། དེ་ལར་སྤི་

ལློ་༦༧༦ལློ་ནས་སྤི་ལློ་༧༡༢ལློའི་བར་ས་རེས་སུ་ལློ་བཞི་བཅུ་ལྷག་ཙམ་གི་རིང་གི་བློད་ཀི་

སིད་དློན་གཙོ་བློ་བསྐྱངས་མཁན་ནི་འབློ་བཟའ་ཁི་མ་ལློད་ཡིན་པ་ལློ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ཐམས་ཅད་

ན་གསལ་ཡང་བློད་ཀི་རྒྱལ་མློ་ཞེས་མཚན་གསློལ་འློས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ་དློན་དུའང་ལློ་རྒྱུས་

ཡིག་རིང་རྣམས་སུ་དེ་ལར་དུ་གསལ། འློན་ཀང་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་པའི་རེས་སུ་བིས་

པའི་ལློ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་རྣམས་སུ་འབློ་བཟའ་ཁི་མ་ལློད་དང་དེའི་མཛད་རེས་སྐློར་ཇེ་ཉུང་དང་། 

རིམ་བཞིན་མཐློང་རྒྱུ་མེད་པར་ཆགས་འདུག

ཁི་མུ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་མཚོ་སྣ་རློང་གི་ས་ཆ་ཞིག །འགློ་བ་བཟང་མློ་ཞེས་པའི་སྒྲུང་ནང་

བདུད་མློ་ཧ་ཤང་གི་ཕ་ཡུལ་ནི་འདིའི་རྒྱུད་ན་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁི་མུན། [རིང]བཙོན་ར། [ཞང་སྐད]རྣམ་ཤེས། 

ཁི་མློན། ཁི་མུན་དང་གཅིག །

ཁི་ཙན། [ཞང་སྐད]སེམས་ཅན། 

ཁི་ཙེ། [ཞང་སྐད]འབས་བུ། 

ཁི་ཙེ་དེ་རློ། [ཞང་སྐད]ཐུག་ཉིད་འགྱུར་མེད། 

ཁི་ཙར། [ཞང་སྐད]སེམས། 

ཁ་ིབཙུན། བཙུན་མློ་སྤ་ིལ་འཇུག་ཀང་། སློས་སུ་སློང་བཙན་སམ་པློའ་ིབཙུན་མློ་བལ་བཟའ་ལ་སྦར་རློ། །

ཁི་རེ་འབུམ་བཞེར་གི་ཁིམས། སློང་བཙན་སམ་པློས་བློད་དུ་ལག་བསྟར་བས་པའི་ཁིམས་ཡིག་དང་

པློ་སྟེ་བློད་ཀི་ཁློད་དྲུག་དང་། བཀའ་འགློས་ཆེན་པློ་དྲུག །ཡིག་ཚངས་དྲུག །བཀའི་ཕག་རྒྱ་

དྲུག་རྐྱེན་དྲུག །དཔའ་མཚན་དྲུག་བཅས་ཁློན་བསློམས་དློན་ཚན་སུམ་ཅུ་སློ་དྲུག་ཡློད། 

ཁི་ཚོ། ཁི་རེ་རེ་བས་པའི་ཚན་པ་མང་པློ། 

ཁི་ཝེར་ར་ཙ། [ཞང་སྐད]སེམས་ཀི་རྒྱལ་པློ། 

ཁི་ཟུར། ཁི་པ་ཟུར་པ་སྟེ། ལས་འགན་འཕློས་ཟིན་པའི་ཁི་པ། 

ཁི་ཟུར་པ། ལས་ཐློག་ཡློལ་ཏེ་ཟུར་དུ་གནས་པའི་ཁི་པ། 

ཁི་ཡིག །གློ་གནས་ཤིག་གི་མིང་། 

ཁི་རིན་པློ་ཆེ། དགའ་ལན་ཁི་རིན་པློ་ཆེའི་བསྡུས་ཚིག

ཁི་རུ་དྲིལ་མདའ་དགློན། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་པའི་དུས་འགློ་ཙམ་ལ་ཞང་ཞུང་ཆློས་དབང་

གགས་པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་

ཁུལ་སློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁི་བརླིང་བ། ཁི་ཆེན་པློ་བཀློད་པ་མཛེས་པ། 

ཁི་ལན། ཉེས་ཆད། 

ཁི་ལམ། ཁློགས་སམ། ཤིང་རའི་ཁི་ལ་བརེན་ནས་བགློད་ཐུབ་པའི་གཞུང་ལམ། 

ཁི་ཤིང་། འཁི་ཤིང་དང་གཅིག །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁི་ཤློར་རྒྱལ་མློ། ཡློངས་གགས་སུ་མཚོ་སློན་པློར་འབློད་པ་དེ་ཡི་མིང་གཞན་ཞིག་ཡིན། ལློ་རྒྱུས་

ཀི་དཔེ་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཁི་ཤློར་རྒྱལ་མློ་ཞེས་བིས་པ་ཡང་སྣང་སྟེ། དེ་ཡང་གནའ་རབས་སུ་མཚོ་

དེ་མ་བྱུང་བའི་སློན་ལ་ས་གནས་དེར་མི་ཁིམ་ཁི་ཚོ་ལློངས་པ་ཡློད་པ་ལ་མཚོ་རྡློལ་ནས་མཚོ་

ནང་དུ་ཤློར་བར་བརེན་མིང་དེ་ལར་ཐློགས་པ་ཡིན་ཟེར་བའི་ཤློད་རྒྱུན་ཡང་ཡློད། 

ཁི་བཤམས། བཞུགས་ཁི་བརྒྱབ་པ། 

ཁི་སེག་ཧྲུན། [ཞང་སྐད]ཡིད་ཀིས་ཕག་འཚལ། 

ཁི་སློ་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། 

ཁི་སློང་ལེ་བརན། [རིང]ཁི་སློང་ལེ་བཙན་དང་གཅིག །

ཁི་སློང་བཙན། རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློར་ཡབ་གནམ་རི་སློང་བཙན་གིས་ཐློག་མར་བཏགས་

པའི་མཚན་ཡིན། 

ཁི་སློང་རན།[རིང]སློང་བཙན་སམ་པློ་དང་དློན་གཅིག

ཁི་ལྷ་དབང་རྒྱལ་མཚན། མངའ་རིས་གུང་ཐང་གི་རྒྱལ་པློ་ཁི་བསློད་ནམས་ལེས་ཟུར་དུ་བཙུན་མ་

སངས་རྒྱས་བཟང་མློ་དང་འབེལ་བ་བྱུང་བ་ལས་རྒྱལ་པློ་གཤེགས་རེས་སས་ཤིག་རབ་བྱུང་

བདུན་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༤༠༤ལློར་འཁྲུངས་པ་དེ་ཡིན། 

ཁིག་ཁིག །① བརན་བརན། ཁློད་རང་ཁིག་ཁིག་ཡིན་ནམ། ② འཚམས་པློའམ། ཆ་སྙློམས་པློ། མང་

ཉུང་ཁིག་ཁིག་ཅིག་བྱུང་འདུག །③ ལེགས་པའི་ལློག་ཕློགས། མི་དེ་ཁིག་ཁིག་ཅིག་འདུག ། 

④ ལྷམ་གི་སྒ། 

ཁིག་གེར་བསད་པ། མ་འཁྲུགས་པར་རང་གནས་སུ་ཡློད་པ། 

ཁིག་གཅིག །སེབ་གཅིག

ཁིག་སྙློམས། ཆ་སྙློམས། 

ཁིག་པ་གང་། [ཡུལ]འཕྱུར་བུར་གང་བ། 

ཁིག་མེད་བག་ཡངས། དུས་ཚོད་ཁིག་ཁིག་དང་། ལས་ཀ་བེད་རྒྱུར་གཏན་ཁེལ་འཆར་གཞི་མེད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་སྣང་བ་གང་དྲན་བེད་པའི་དློན། 

ཁིག་རེ་དགློན། ཁིག་སེ་དགློན་ཡང་ཟེར། རེ་ཙོང་ཁ་པའི་དངློས་སློབ་སྟློད་ཀི་ཤེས་རབ་བཟང་པློའི་

དབློན་པློ་དཔལ་ལན་ཤེས་རབ་ཀིས་སྟློད་མངའ་རིས་གྲྭ་ཚང་དུ་ཕག་བཏབ་པའི་དགློན་པ་ཞིག་

ཡློད་པ་དེའི་མིང་། སགས་པ་གྲྭ་ཚང་ཡིན་པ་རེས་སུ་རྒྱུད་སྟློད་ཕག་བཞེས་ཚུགས། 

ཁིག་སེ། མངའ་རིས་མང་ཡུལ་ཁློངས་སུ་ཡློད་པའི་ས་ཆ་ཞིག་སྟེ། དེར་ཁིག་སེ་ཞེས་པའི་དགློན་པ་

ཞིག་ཀང་ཡློད། 

ཁིགས། གལ་དང་། སྟར། ཁིགས་སུ་ཆགས་པ། 

ཁིགས་ཁིགས་མེད། [ཡུལ]ཧ་ལམ་ཡིད་ཆེས་པའམ་རེ་བ་བེད་པ་དང་དློགས་ཟློན་བེད་པ་སློགས་

སྟློན་པ། ད་ལློ་ལློ་ཡག་འབྱུང་བ་ཁིགས་ཁིགས་མེད། འགློ་དང་མི་འགློ་ཁིགས་ཁིགས་མེད། 

ཁིགས་ཆགས། རིམ་པ་ངེས་ཅན་བར་མ་ཆད་པ། ཁིགས་ཆགས་སུ་སེལ་བ། བང་དློར་ཁིགས་

ཆགས། ཚོགས་འདུར་ཡློང་མཁན་ཚང་མ་ཁིགས་ཆགས་སུ་བསྒིགས་ནས་ནང་དུ་ཕིན་པ། 

བཞུགས་ཁི་རྣམས་ཁིགས་ཆགས་སུ་བཀློད་པ། 

ཁིགས་ཏེ། རྦད་དེའམ་ར་བ་ནས། ལས་ཀ་ཚང་མ་ཆད་ལུས་མེད་པར་ཁིགས་ཏེ་ཚར་སློང་། 

ཁིགས་སེ། [ཡུལ] ① རྦད་དེའང། ར་བ་ནས། ལས་དློན་ཚང་མ་ཁིགས་སེ་བས་ཚར། ལུང་པ་

འདིར་ཆུས་ཁིགས་སེ་གང་སློང་། རྨློངས་གཉིད་ཁིགས་སེ་སད་ནས་ཡར་ལངས་པ། ② ཚད་

དང་མཐུན་པ། ལྷམ་དེ་རང་པ་ཁིགས་སེ་རེད། 

ཁིད། ① འཁིད་པའི་སྐུལ་ཚིག །② དཔེ་དློན་སློབ་ཁིད། དམར་ཁིད། མཛུབ་ཁིད། སླུ་ཁིད། ཁིད་ཟབ་མློ།

ཁིད་ཆེན། འགེལ་ཆེན་ནམ། འགེལ་བཤད་རྒྱས་པ། 

ཁིད་ཆེན་བརྒྱད། འགློ་མགློན་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀི་གདམས་ངག་སྟེ། བ་མ་སྐུ་གསུམ་གི་ཁིད། 

བམས་སྙིང་རེའི་ཁིད། རྒྱུ་འབས་རེན་འབེལ་གི་ཁིད། ལྔ་ལན་བདུད་རི་ཐིགས་པའི་ཁིད། ལྷན་

ཅིག་སྐྱེས་སྦློར་གི་ཁིད། ནཱ་རློ་ཆློས་དྲུག་གི་ཁིད། ཆློས་བརྒྱད་མགློ་སྙློམས་ཀི་ཁིད། གསང་

སྤློད་ལློག་སློམ་གི་ཁིད་དེ་བརྒྱད་དློ། །

ཁིད་གཉེར་བ། འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཆློས་ལུགས་ཀི་ཕག་བཞེས་སུ་བ་མས་སློབ་མ་རྣམས་ལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

མདློ་སགས་གཉིས་ཀི་བཀའ་ཁིད་ཆ་ཚང་ཞིག་གནང་གྲུབ་པའི་རེས་སུ་སློབ་མ་རྣམས་སྒྲུབ་

གྲྭའི་མཚམས་ཁང་སློ་སློར་ཁིད་ཀི་ས་བཅད་གློ་རིམ་ལར་རེ་རེ་བཞིན་ཉམས་མློང་རྒྱུད་ལ་མ་

སྐྱེས་བར་དུ་བསློམ་བཅུག་ཐློག་སློབ་མ་སློ་སློའི་གནས་ཚད་ལློན་མིན་གི་རྒྱུགས་བཞེས་རེས་

གནས་ཚད་མ་ལློན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་བསྐྱར་འགེལ་བཤད་དང་དློགས་གཅློད་གང་ལ་གང་འློས་

གནང་ནས་ཡང་བསྐྱར་བསློམ་དུ་འཇུག་རྒྱུ་དང་། གནས་ཚད་ལློན་པ་རྣམས་ས་བཅད་རིམ་པ་

གློང་མར་སློ་རུ་འཇུག་པ་བཅས་ཀི་ཉམས་མློང་ཡློད་པའི་ཟུར་ཁིད་སློབ་དཔློན་ཞིག་བསྐློ་

གཞག་མཛད་ཀི་ཡློད་པ་དེའི་མི་སྟེ་དགེ་ལུགས་ཕློགས་སུ་རྒྱུད་སྟློད་སྨད་གཉིས་དང་། གཙང་

གི་སད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་། སྒྲུབ་སེ་རི་ཁློད་བཅས་ལ་ཁིད་དཔློན་ཟེར་བ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་དང་གཅིག་

མཚུངས་ཡིན། 

ཁིད་སྟློན། ལམ་ཁིད་སློབ་སྟློན། 

ཁིད་ཐུན། སློབ་ཚན་ཐུན་གཅིག་ཁིད་པའི་ཡུན་ཚད། སྤིར་བཏང་ཡུལ་སློ་སློའི་ཁིད་ཐུན་གི་ཡུན་

ཚད་ལ་སྐར་མ་ཁ་ཤས་ཀི་ཁད་པ་ཡློད་ཅིང་སློབ་གྲྭ་ཆུང་འབིང་རིགས་ལ་སྐར་མ་ཞེ་ལྔ་ཙམ་

དང་། ཀྲུང་གློའི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློའི་ལུགས་ལ་སྤིར་བཏང་སྐར་མ་ལྔ་བཅུ་ལ་ཐུན་གཅིག་ཡིན། 

ཁིད་འདེབས། དཔེ་ཆ་སློགས་ཀི་གློ་དློན་སློབ་པའམ་བརྡ་སྤློད་པ། སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་དཔེ་ཆའི་

ཚིག་དློན་ཁ་གསལ་གློ་བདེའི་ཁིད་འདེབས་བེད་པ། 

ཁིད་པ། འཁིད་པའི་འདས་པ་དང་ད་ལ་བ། 

ཁིད་པང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་ཏེ། 

དབིན་སྐད་དུ་deflector ཟེར། 

ཁིད་ཡིག །གཞན་ལ་ཆློས་དང་འཇིག་རེན་ལུགས་གཉིས་ཀི་ལུགས་སློལ་བསབ་པའི་ཡིག་ཆ། སློབ་

ཁིད་བེད་རྒྱུའི་ཡི་གེ ཆློས་ཀི་སློན་འགློའི་དཔེ་ཆ། 

ཁིད་བཤད། དཔེ་ཆའི་ཚིག་དློན་དང་ལག་རལ་སློགས་ངག་ཐློག་ནས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ། 

ཁིམས། ལྷ་ཆློས་སམ་མི་ཆློས་དང་མཐུན་པའི་ལུགས། བཅའ་ཁིམས། བཀའ་ཁིམས། ཚུལ་ཁིམས། 

ཆློས་ཁིམས། རྒྱལ་ཁིམས། ཁིམས་གཏློང་བ། བཀའ་བརི་ཁིམས་བཀུར། ཁིམས་ལ་གནས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁིམས་ལ་ཐུག་པ། ཁིམས་ལ་གཏུགས་པ། ཁིམས་ལ་སྦློར་བ། ནན་ཅན་གཏེ་པློ་ཁིམས་ཀིས་

བཀུམས་པ། དབང་ཆ་དང་འློས་འགན་ཚང་མ་ཁིམས་ཀིས་བཅས། ཁིམས་འློག་ལ་མ་ནློན་པའི་

མི་དང་། ས་འློག་ལ་མ་ཤློང་བའི་ར། 

ཁིམས་རྐུན་ལློག་བརྡུངས། ཁིམས་ལུགས་ཁ་ཁེར་གི་སློ་ནས་གཞན་ལ་ལློག་བརས་མནར་བརྡུངས། 

ཁིམས་ཀི་ཁ་ལློ་པ། [མངློན]བློན་པློ། 

ཁིམས་ཀི་ཁློལ་པློ། རག་ཏུ་ཁིམས་ཀི་ལས་བེད་མཁན། 

ཁིམས་ཀི་རྔ་བློ་ཆེ། གནའ་དུས་སུ་ཁིམས་འགལ་གི་མི་ནག་ཅན་ལ་ཁིམས་གཅློད་བེད་སྐབས་མི་

དམངས་མང་ཚོགས་རྣམས་ཁིམས་གཅློད་ཐང་ཆེན་ཐློག་འབློད་འགུགས་ཀི་བརྡ་གཏློང་བ་ལ་

རྔ་བློ་ཆེ་ཞིག་བརྡུང་སློལ་ཡློད་པ་དེ་ཡིན། 

ཁིམས་བདག་ཁིམས་ལ་གཅེས་པ། སློན་བློད་དུ་རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློ་ནས་རྒྱལ་པློ་ཁི་རལ་

པ་ཅན་གི་བར་རྒྱལ་བློན་ཚང་མས་ཁིམས་ནན་པློར་སྲུང་དགློས་པ་དང་། གལ་ཏེ་རྒྱལ་བློན་

སུས་ཁིམས་དང་འགལ་ན་ཡང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཆད་པ་འདྲ་མཉམ་དུ་འཁུར་དགློས་པའི་ལློ་

རྒྱུས་མང་པློ་ཡློད་པ་དེ་ལ་ཟེར། 

ཁིམས་ཀིས་བརྡ་འདེད། ཁིམས་ལུགས་ཐློག་ནས་རད་གཅློད་དང་ཉེས་ཆད་གཏློང་བ། 

ཁིམས་ཀི་རྣམས་གངས། ཁིམས་ཀི་རིགས་རྣམ་པ་གངས་ཀ

ཁིམས་ཀི་ལ་རེ་ནི་དགུང་པས་མཐློ། ཁིམས་ལུགས་དེ་རི་བློ་མཐློན་པློ་ཞིག་དང་འདྲ་བར་བརིད་

ཉམས་ཆེ་བ་ནམ་མཁའི་དགུང་མཐློན་པློར་སེབས་པ་ལ་བུར་དཔེ། ཁིམས་ལ་ནུས་པ་དང་དབང་

ཆ་གཉིས་ཀ་ཤུགས་ཆེན་པློ་ཡློད་པར་མཚོན་པའི་དློན། 

ཁིམས་ཀིས་ཚར་བཅད། ཁིམས་ལ་བརེན་ནས་མི་ངན་རྣམས་ནུས་པ་མེད་པ་བཟློས་པ། 

ཁིམས་ཁང་། ཁིམས་གཅློད་ཁང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁིམས་ཀི་ར་བ་དང་། ཁིམས་རྔའི་ཁང་པ། 

སྒ་ལན་ཅན། དྲིལ་སྒློག་ས་བཅས་སློ། །

ཁིམས་ཁང་པ་བསློད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། ཁྲུས་ཁང་ལློ་ཙཱ་བ་དང་མི་གཅིག་ཡིན། 

ཁིམས་ཁིམས་པར་གཅེས་པ། རྒྱལ་ཁིམས་དང་། ཆློས་ཁིམས། ཡུལ་ཁིམས་རྣམས་ཁིམས་ཀི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

བདག་པློར་གལ་ཆེ་བའི་གཅེས་ནློར་ཡིན་པ་དང་། ཁིམས་ཀི་བདག་པློས་རང་དཔེ་གཞན་སྟློན་

གི་སློ་ནས་ཁིམས་ལུགས་བརི་སྲུང་བེད་དགློས་པ། 

ཁིམས་གློགས། སློམས་ཁིམས་ལེགས་པར་སྲུང་བ་ལ་རློགས་རམ་བེད་མཁན་གི་གློགས་ཏེ་དགེ་

སློང་དང་དགེ་ཚུལ་སློགས་གློང་ཁེར་གི་ནང་དུ་གཅིག་པུར་སློང་ན་སློམས་ཁིམས་ཤློར་བའི་

ཉེན་ཁ་ཡློད་པར་བརེན། ངེས་པར་དུ་ཁིམས་དགེ་ཚུལ་སློང་གི་གློགས་གཞན་ཞིག་དང་མཉམ་

དུ་འགློ་དགློས་པ་དེ་ལ་ཟེར། 

ཁིམས་རྒྱར་ཚུད་པ། ཉེས་ཅན་པ་འཛིན་བཟུང་ཐུབ་ནས་ཁིམས་ལ་སྦར་བ། 

ཁིམས་རྒྱུན། ཁིམས་སློལ་དང་དློན་གཅིག

ཁིམས་འགལ། ཁིམས་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པའི་སྤློད་པ། ཁིམས་འགལ་ལུགས་འཆློལ། ཁིམས་

འགལ་ནག་ཅན། ཁིམས་འགལ་བ་སྤློད། 

ཁིམས་འགལ་གི་ཐེ་ཇུས། ཁིམས་ལུགས་གང་ཞིག་ཏུའང་ཐེ་ཇུས་བེད་དགློས་པ་བཀློད་མེད་པར་

གང་བྱུང་དུ་གཞན་གི་བ་བར་ཇུས་གཏློགས་བེད་པ། 

ཁིམས་འགལ་གི་ཐློབ་ཆ། ཁིམས་འགལ་གི་བ་སྤློད་ལས་བྱུང་བའི་ཡློངས་བབས་སམ་ཐེབ་ར། 

ཁིམས་འགལ་གི་དཔེ་སྐྲུན། ཆློག་མཆན་མེད་པ་གཞན་གི་རློམ་འབས་པར་སྐྲུན་དང་།ཡུལ་སློ་སློའི་

ཁིམས་ཀིས་བཀག་པའི་རློམ་རིགས་བཅས་དཔེ་སྐྲུན་བས་པའི་བེད་སློ། 

ཁིམས་འགལ་གི་འཛིན་བཟུང་། ཁིམས་དང་མ་མཐུན་པར་གང་བྱུང་དུ་འཛིན་བཟུང་བས་པ། 

ཁིམས་འགལ་གི་ཡློང་འབབ། ཁིམས་མཐུན་གིས་ལས་ལ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་པར་བྱུང་བའི་ཡློང་བབས།

ཁིམས་འགལ་གིས་སློག་བཤེར་བས་པ། སློག་བཤེར་ལག་འཁེར་མེད་པར་ཉེན་རློག་པ་སློགས་

ཀིས་གང་བྱུང་དུ་མི་ཁིམ་སློན་བཤེར་བས་པ། 

ཁིམས་འགལ་འཐེན་སྤློད། རང་བདག་མ་ཡིན་པའི་སྤི་དངུལ་སློགས་གང་བྱུང་དུ་བཀློལ་སྤློད་བས་

པའི་ཁིམས་འགལ་གི་ནག་ཉེས་ཤིག

ཁིམས་འགལ་གིས་དློ་དམ་བས་པ། མི་གཞན་གི་བ་སྤློད་བཙན་ཤེད་ཀིས་གང་བྱུང་དུ་ཚོད་འཛིན་

དང་དློ་དམ་བེད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁིམས་འགལ་ཡིག་བསློགས། འཕིན་ཡིག་བདག་པློའི་མ་ཐུག་གློང་ནས་འཕིན་ཡིག་ཁ་ཕེ་ནས་

བལས་པའི་ཁིམས་འགལ་གི་བ་སྤློད་ཅིག

ཁིམས་འགལ་བིས་ག། བིས་པ་ཆུང་ཆུང་གང་བྱུང་དུ་ཐློན་སྐྱེད་བཟློ་ལས་ཀི་ལས་ཀར་བསྐློང་བའི་

ཁིམས་འགལ་གི་བ་སྤློད། 

ཁིམས་འགལ་ལུས་བཤེར། སློག་བཤེར་ལག་འཁེར་མེད་པར་ཉེས་རློག་པ་སློགས་ཀིས་གང་བྱུང་

དུ་མི་གཞན་གི་གཟུགས་པློར་སློག་བཤེར་བས་པའི་བ་སྤློད། 

ཁིམས་འགལ་ལུགས་དཀྲུག །རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བཅའ་ཁིམས་ཁིམས་སློལ་དང་འགལ་བ་དང་ཚོགས་

པའི་སྒིག་ལམ་ལུགས་སློལ་དཀྲུག་པར་ཟེར། 

ཁིམས་འགློ་རང་བཙན། སློན་བློད་ས་གནས་སུ་སེར་པ་དཔློན་རིགས་ཆེ་ཁག་དང་དགློན་སེ་ཆེ་ཁག་

རྣམས་སློ་སློའི་མི་སེར་དང་གྲྭ་པ་སློགས་ཀིས་ཁིམས་འགལ་བས་པ་བྱུང་སྐབས་ས་གནས་སུ་

ཡློད་པའི་སིད་གཞུང་གི་ཁིམས་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུགས་བ་མ་དགློས་པར་རང་ཐག་རང་གཅློད་བེད་

ཆློག་པའི་རིགས་ཉུང་ཤས་ཡློད་པ་དེ་ལ་ཟེར། 

ཁིམས་རྔ། སར་ནག་ཅན་ལ་ཁིམས་ཆད་གཅློད་དུས་རྡུང་བའི་རྔ། 

ཁིམས་རྔའི་ཁང་པ། [མངློན]ཁིམས་ཁང་། 

ཁིམས་གཅློད། ཉེས་ཆད་གཏློང་བ། ལ་ཁའི་སློ་པ་མ་གཏློགས་ཁིམས་གཅློད་ཀི་སྟ་རེ་མ་རེད། 

ཁིམས་གཅློད་སྟ་གི། ཁིམས་ཁང་ནང་ཕན་ཚུན་རང་འདློད་ལར་སྐད་ཆ་ཤློད་པའི་དབང་ཆ་ཆེན་པློ་རང་

མེད་པ་ནི་ཤིང་གཅློད་བེད་ཀི་སྟ་གི་དང་འདྲ་བས་ད་ལ་བར་འདུམ་བེད་སྐབས་དེ་འདྲ་མིན་པ།

ཁིམས་གཅློད་དྲག་པློ། ཡ་ང་བའམ་ཆེས་དྲག་པློའི་ཁིམས་གཅློད། 

ཁིམས་གཅློད་ཡུལ། ① ཁིམས་ར། ② ཉེས་ཅན་གི་མི། 

ཁིམས་གཅློད་ལས་མཁན། ཁིམས་གཅློད་ཀི་ལས་ཀ་ལག་ལེན་བསྟར་བའི་མི། 

ཁིམས་བཅས། ཁིམས་སློལ་གཏན་འབེབས་བས་པ། 

ཁིམས་ཆད་ཀི་རྣམ་གངས། ཁིམས་ཆད་ཀི་དབེ་བའམ་མི་འདྲ་བའི་རྣམ་གངས། 

ཁིམས་ཆད་འཁུར་རིང་། ཁིམས་ཆད་འཁུར་བའི་ལློ་ཟླའི་ནང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁིམས་ཆད་སྒྱུར་བ། ཁིམས་ཆད་ལྕི་ཡང་གང་རུང་གཅློད་རྒྱུར་འགྱུར་བ། 

ཁིམས་ཆད་འགངས་གཅློད། རྒྱུ་མཚན་སྣ་ཚོགས་ལ་བརེན་ནས་ཁིམས་ཆད་གཅློད་རྒྱུ་དུས་

འགངས་བས་པ། 

ཁིམས་ཆད་ལྕི་ཤློས། ནག་ཉེས་ཤིག་ལ་ཕློག་དགློས་པའི་ཁིམས་ཆད་ཀི་ནང་ནས་ཆེས་ལིད་ཤློས་

དེར་བརློད། 

ཁིམས་ཆད་ཡང་བའི་ཉེས་ཅན། ཁིམས་ཆད་ཡང་བ་བཅད་དགློས་པའི་ཉེས་ཅན་པ། 

ཁིམས་ཆད་ཆག་ཡང་། བ་སྤློད་ཅི་རིགས་ཀི་གནས་ཚུལ་དམིགས་བསལ་གི་རྐྱེན་པས་ཁིམས་

ཆད་ཅུང་ཡང་བཟློས་དུ་བཏང་བ། 

ཁིམས་ཆད་གཡློལ་བློལ། ནག་ཉེས་བསགས་པར་དེ་བསྟུན་གི་ཁིམས་ཆད་ཕློག་པར་གཡློལ་ནས་

བློས་བློལ་དུ་འགློ་བ། 

ཁིམས་ཆས། ཁིམས་གཅློད་གཏློང་སྐབས་ཀི་ཆས་གློས་དང་ཡློ་བད། 

ཁིམས་ཆེན་དྲུག །མི་སློག་མི་གཅློད་པ། གཞན་ནློར་མི་རྐུ་བ། རྫུན་མི་ཤློད་པ། ལློག་གཡེམ་མི་སྤློད་

པ། ཆང་མི་འཐུང་བ་སྟེ་གཏན་ཁིམས་ལྔ་དང་། ཁེང་མི་ལློག་པ་བཅས་པའི་ཁིམས་ཆེན་དྲུག་

ཅེས་སུ་གགས། 

ཁིམས་ཆེན་བདུན། ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་སུ་གཏན་འབེབས་བས་པའི་བཀའ་ཡི་

ཁིམས་ཡིག་ཆེན་པློ་དྲུག་གི་ནང་ཚན་གསུམ་པ། རྒྱལ་ཁམས་དཔེ་བངས་ཀི་ཁིམས་ཀི་ནང་

གསེས་ཞིག་ཡིན། ཁིམས་ཆེན་བདུན་ནི། 

 མི་སློག་མི་གཅློད་པ། གཞན་ནློར་མི་རྐུ་བ། རྫུན་མི་ཤློད་པ། ལློག་གཡེམ་མི་སྤློད་པ། ཆང་མི་འཐུང་

བ་སྟེ་གཏན་ཁིམས་ལྔ་དང་། ཁེང་མི་ལློག་པ། བང་སློ་མི་འདྲུ་བ་གཉིས་བཅས་སར་བློད་རེ་སློང་

བཙན་སམ་པློས་བཙུགས་པའི་ཁིམས་བདུན་ཞེས་སུ་གགས། 

 ༡ སློག་མི་གཅློད་པའི་ཁིམས། མི་གསློད་མི་ཆློག་པའི་ཁིམས་ཡིན། གཤིན་སྟློང་དང་གསློན་

སྟློང༌། མིའི་སློག་མི་གཅློད་པའི་ཁིམས་ཏེ་མི་བསད་རྨས་ཀི་ཉེས་ཁིམས་སྐློར་གཤིན་སྟློང་དང་

གསློན་སྟློང་གཉིས་ལས། གཤིན་སྟློང་ནི་ཕན་ཚུན་བར་འཐབ་རློད་དམ་འཁྲུག་འཛིང་བྱུང་ནས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མི་བསད་པའམ་རྐྱེན་གཞན་དག་ལ་བརེན་ནས་མི་རྐྱེན་འདས་གྱུར་རིགས་ལ་གཤིན་སྟློང་ཞེས་

འདས་པློ་དེའི་རེས་སུ་འདས་མཆློད་དང་དུར་རློངས་བཅས་ཀི་འགློ་གློན་དང༌། འདས་པློའི་སློག་

སྐྱིན་དུ་དངློས་པློའི་གུན་གསབ་སྤློད་དགློས་པ་དང༌། གསློན་སྟློང་ནི་འཐབ་རློད་དམ། འཁྲུག་

འཛིང་གི་ནང་དུ་རྨས་སྐྱློན་བྱུང་བའམ་ཡང་ན་རྐྱེན་གཞན་དག་ལ་བརེན་ནས་རྨས་སྐྱློན་བྱུང་

བའི་རིགས་ལ་རྨས་སྐྱློན་བཟློ་མཁན་གིས་རྨས་སྐྱློན་བྱུང་བའི་མི་ལ་ནད་བཅློས་སྨན་གསློ་ཡི་

གུན་གསབ་སྤློད་དགློས་པ་དེ་ཡིན། 

  ༢ མ་བིན་པ་མི་ལེན་པའི་ཁིམས། རྐུ་མ་བ་མི་ཆློག་པའི་ཁིམས། དཀློན་མཆློག་གི་ནློར་བརྐུས་

ན་བརྒྱ་འཇལ། །རྒྱལ་པློའི་ནློར་ལ་བརྒྱད་ཅུ་འཇལ། །འབངས་ཀི་ནློར་ལ་བརྒྱད་འཇལ་དུ་

བཅས། མ་བིན་ལེན་འགློག་པའི་ཁིམས་ཏེ་རྐུན་ཇག་གི་ཉེས་ཁིམས་སྐློར། ལྷ་ཁང་ལས་རེན་

གསུམ་བཅས་ཀི་ནློར་རས་བརྐུས་ན་དེའི་ཉེས་ཆད་ལ་བརྒྱ་འཇལ་ཞེས་བརྐུས་པའི་ནློར་ངློ་མ་

ཕིར་སྤློད་བས་པའི་ཐློག་འཇལ་ཐློབ་བརྐུས་དངློས་ཀི་ལབ་བརྒྱ། རྒྱལ་བློན་གི་ནློར་བརྐུས་ན་

བརྒྱད་ཅུ་འཇལ་ཞེས་བརྐུས་དངློས་ཀི་ལབ་བརྒྱད་ཅུ། འབངས་མིའི་ནློར་བརྐུས་ན་བརྒྱད་

འཇལ་ངློ་དང་དགུ་ཞེས་བརྐུས་དངློས་ཀི་ལབ་བརྒྱད་འཇལ་དགློས། 

  ༣ ལློག་པར་མི་གཡེམ་པའི་ཁིམས། སྨད་འཇལ་དང་བི་ཆད། ཅེས་པ་ལློག་གཡེམ་འགློག་པའི་

ཁིམས་ཏེ་ལློག་གཡེམ་ནི། བུད་མེད་ལ་བཙན་པློའི་སློ་ནས་ལློག་གཡེམ་བས་པའི་ཉེས་ཆད་དུ་

ཡན་ལག་གཅློད་འབེག་གིས་ཡུལ་མཐར་སྤྱུགས་པ་སྟེ་རྒྱང་འབུད་དུ་གཏློང་ཞིང་ཡློད་པ། 

[ལེའུ་ཆློས་འབྱུང་]ནང༌། བི་འཇལ་སྣ་བཅད་པ་དང༌། མིག་དབྱུང་བ་ཞེས་གསལ། 

 ༤ རྫུན་སློང་གི་ཁིམས། ལྷ་སྲུང་དཔང་དུ་བས་པ་མནའ་སློབ་པ། རྫུན་འགློག་པའི་ཁིམས་ནི། 

གཙོ་བློ་གློགས་ལ་མགློ་གཡློག་མི་ཆློག་པ་དང་། གཞན་ལ་མ་ཉེས་ཁ་ཡློག་འགློག་པའི་ཁིམས་

ཡིན། ཧམ་བསྙློན་གིས་ཁིམས་ལས་ཐར་ཐབས་ཀི་རིགས་བས་ན་རང་རང་སློ་སློའི་ལྷ་སྲུང་

དཔང་པློར་བཞག་སྟེ་མནའ་སྐྱེལ་དུ་འཇུག་དགློས་པ་དེ་ལ་དུས་ཕིས་བསྙློན་ཧམ་གནའ་དག་གི་

ཞལ་ལྕེ་ཞེས་པ་དེའློ། 

 ༥ ཆང་ལ་ཚོད་འཛིན་དགློས་པའི་ཁིམས། ཆང་བག་མེད་པར་བཏུང་བ་འགློག་པ་ནི། གཙོ་བློར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

དམག་ཇག་གི་ལས་འཐུས་ཤློར་མི་ཡློང་པའི་ཁིམས་ཡིན།

 ༦ ཁེང་མི་ལློག་པའི་ཁིམས། ཁེང་མི་ལློག་པ་ནི་འབངས་གེན་ལློག་མི་བེད་པའི་ཁིམས་ཏེ་

འབངས་རྣམས་ཀིས་རང་རང་སློ་སློའི་རེ་དཔློན་གི་དབང་སྒྱུར་ལ་བརི་སྲུང་དང༌། ཁལ་ཁིམས་

ཁུར་ལེན་བེད་དགློས་པ་ལས་རྒྱབ་གཏློད་དང༌། གདློང་གཏུགས་ཀི་གེན་ལློག་སློགས་བེད་མི་

ཆློག་པ་དེ་ལ་ཟེར། 

 ༧ བང་སློ་མི་འདྲུ་བའི་ཁིམས། བང་སློ་མི་འདྲུ་བའི་ཁིམས་ནི།བློད་ཀི་རྒྱལ་པློ་ལ་སློགས་དཔློན་

རིགས་རྣམས་གློངས་པའི་བང་སློའི་ནང་གི་རྒྱུ་ནློར་བརྐུ་བར་འདློད་ནས་བང་སློ་སློག་འདྲུ་བེད་

མི་ཆློག་པ་དེ་ཡིན། 

ཁིམས་འཇགས། ཁིམས་ཇི་ལར་བསྒགས་པ་ལར་གནས་པ། 

ཁིམས་གཉིས། སིད་ཁིམས་དང་ཆློས་ཁིམས་ཀི་ལུགས་གཉིས། སར་བློད་དུ་ཆློས་ལུགས་ཐློག་མར་

དར་བ་ནས་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་དཀིལ་དུ་ས་སྐྱ་བས་བློད་ས་གནས་ཀི་སིད་དབང་

བཟུང་སྟེ་ཆློས་སིད་ཟུང་འབེལ་གི་ལམ་ལུགས་མ་བྱུང་ཕན་ཆད་ཆློས་ཁིམས་དང་སིད་ཁིམས་

སློ་སློར་གནསཡློད། 

ཁིམས་ལར་གློད་ཞིབ། ཁིམས་ལུགས་ལ་བཀློད་པ་བཞིན་གློད་གཞི་ལ་བརག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་

བས་ནས་ཐག་གཅློད་བ་བ། 

ཁིམས་གཏམ། ནག་ཅན་ལ་ཁིམས་གཅློད་དུས་བསྒག་པའི་གཏམ། 

ཁིམས་བཏང་། ཁིམས་ཀིས་ཉེས་པ་བཅད་པ། 

ཁིམས་ཐུ་མློ་ཆེ། ཁིམས་ལུགས་བཙན་པློའམ། ཧ་ཅང་ལྕི་བའི་ཁིམས། 

ཁིམས་ཐག་དྲང་གཅློད། ཚང་མས་ཁས་ལེན་པའི་གནས་ལུགས་སམ་འདྲ་མཉམ་ཅན་གི་ཚད་གཞི་

དེ་བཞིན་ཁིམས་འཁློད་བཞིན་ཁིམས་གཅློད་བེད་པར་གློ། 

ཁིམས་མཐུན། ཁིམས་དང་མཐུན་པར་ཐག་གཅློད་བས་པའི་ཆློད་གན། 

ཁིམས་མཐུན་གཅློད་རྒྱ། ཁིམས་དང་མཐུན་པའི་ཐག་གཅློད་མཇུག་བསློམས། 

ཁིམས་མཐུན་དག་འབུད། ཁིམས་མཐུན་གིས་ཉེས་པ་དག་པར་སེལ་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁིམས་མཐུན་རང་སྲུང་། གཞན་གིས་གནློད་འཚེ་གཏློང་སྐབས་ཁིམས་མཐུན་གི་རང་སྲུང་བེད་

པའི་དློན། 

ཁིམས་མཐུན་ཤུལ་འཛིན། ཁིམས་མཐུན་གི་འདས་པློའི་རྒྱུ་ནློར་ཤུལ་འཛིན་བེད་མཁན། 

ཁིམས་བདག་བཟུང་། ཁང་ཞིང་སློགས་གཏན་དངློས་དང་དེ་བཞིན་བཟའ་ཟླ་གང་རུང་སློགས་

ཁིམས་མཐུན་མིན་པའི་བདག་བཟུང་བས་པ། 

ཁིམས་དུང་། ① ཁིམས་གཅློད་དྲག་པློ་གཏློང་སྐབས་འབུད་པའི་དུང་། ② ཁིམས་སར་འཛོམ་བེད་

ཀི་དུང་བརྡ། 

ཁིམས་དེབ། ཁིམས་ལུགས་ཀི་ཡིག་ཆ། 

ཁིམས་ལན། ཚུལ་ལན་ནམ། ཁིམས་མཐུན། 

ཁིམས་སློམ་པ། ཁིམས་བཟློས་བ། 

ཁིམས་དྲག་པློ། ① ཁིམས་ལྕི་པློ། ② ལུས་སློག་ལ་ཆད་འབེབས་ཀི་ཁིམས། 

ཁིམས་དྲལ། ཁིམས་བཤིག་པའམ། ཁིམས་རྒྱ་དབལ་བ། 

ཁིམས་བདག །བཀའ་ཁིམས་ཀི་བདག་པློ། ཁིམས་བདག་གློང་ས། 

ཁིམས་འདེགས། ཁིམས་ཁང་དུ་ཞུ་གཏུགས་བེད་མཁན་སུ་ཡིན་ཀང་བདེན་པ་ཡློད་མིན་ལ་མ་ལློས་

པར་ཁིམས་སློལ་འགློ་ལུགས་ཀི་གློན་དངུལ་སྤློད་དགློས་པ་དེ་ལ་ཟེར། 

ཁིམས་གནས། ① ཁིམས་ལ་གནས་པ། ② ཁིམས་གཅློད་སའི་གནས་སམ་ཡུལ། 

ཁིམས་པ། ཁིམས་ལུགས་དངློས་སུ་ལག་བསྟན་བེད་མཁན་ཏེ་ཁིམས་ཁང་ནས་ཐག་བཅད་པ་ལར་

གི་ཁིམས་ལུགས་ལག་བསྟར་བེད་པ་ལས་ཁིམས་ཐག་གཅློད་པའི་དབང་ཆ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན། 

ཁིམས་པའི་སྐུ་རྒྱལ། ཁིམས་ཁང་དུ་ཞུ་གཏུགས་ཁ་མཆུ་རྒྱག་མཁན་དློན་བདག་ཕློགས་གཉིས་ཀར་

ཁིམས་གཏུགས་གློན་དངུལ་བངས་པའི་བསློམས་འབློར་ནས་དུམ་བུ་གསུམ་དུ་བགློས་པའི་ཆ་

གཅིག་ཁིམས་དཔློན་དང་། ཆ་གཅིག་ཁིམས་པ། ཆ་གཅིག་དྲུང་ཡིག་ལ་ཐློབ་པ་ལ་བུ། 

ཁིམས་དཔློན། ཞལ་ལྕེ་གཅློད་པ་པློ། 

ཁིམས་ཕློག །ཁིམས་ཀིས་ཉེས་པ་ལུས་དང་རྒྱུ་ཐློག་ཏུ་ཕློག་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁིམས་བུ་ཆུང་། སར་རྒྱལ་བློན་མཉམ་འཚོགས་ཀིས་གློས་བསྡུར་བས་ནས་ཐག་བཅད་ཟིན་པའ་ིཁིམས་

ཡློད་བཞིན་དུ་བློན་པློ་དབང་ཆེ་བ་འགའ་ཞིག་གིས་ཁིམས་གསར་པ་གཏན་འབེབས་བས་པ།

ཁིམས་སྦློར། ཁིམས་ལ་སྦློར་བ་སྟེ་ཁིམས་སར་སྐྱེལ། 

ཁིམས་འབློགས། སློམ་པ་ཞུ་མཁན་ལ་སློམ་པ་གནང་བ། 

ཁིམས་དབྱུག་ས་དཀར། བློད་ཀི་དགློན་པ་ཆེ་བ་སེ་འབས་དགེ་གསུམ་ལ་ཁིམས་ཀི་དབྱུག་པ་

ལྕགས་རྒྱུག་ཞེས་པ་ཞིག་ཡློད། སེ་འབས་དགེ་གསུམ་གི་དགློན་བ་ཐློག་མར་འདེབས་སྐབས་

ཀི་ཁིམས་རྒྱུག་ནི་སློམ་ཕ་མི་རྒན་མཁར་རྒྱུག་ལས་ཆེ་ཙམ་དང་། རིང་ཐུང་ཁྲུ་གང་ལྷག་ཙམ་

ལས་མེད། རེས་སུ་རིམ་པས་རིང་ཐུང་གཟུགས་ཚད་དང་མཉམ་པ་དང་། ཕ་སློམ་ལག་ངར་

ཙམ་གི་བར་ཆེ་རུ་སློང་ཞིང་། གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློ་སློགས་དགློན་པ་འགའ་ཞིག་གི་

ཁིམས་དབྱུག་ནི་ཤིང་ས་དཀར་པློ་ལས་བཟློས་པའི་དབྱུག་པ་རིང་ཐུང་ཁྲུ་དློ་ཙམ་དང་སློམ་ཕ་

ར་ལྕག་ཙམ་བས་པ་ཡློད། 

ཁིམས་མུན། [རིང] ① ཁིམས་གཅློད་ར་བ། ② བཙོན་ཁང་། 

ཁིམས་མེད། ལུགས་སློལ་མེད་པ། ཁློང་གང་ཟག་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་ཏུ་མི་འཛིན་པའི་ཁིམས་མེད། 

ཁིམས་མེད་བཙན་ཤེད། ཁིམས་ལུགས་ལ་མི་བརི་བར་གཞན་ལ་དབང་ཡློད་ཐུབ་ཚོད། 

ཁིམས་མེད་ལུགས་མེད། རང་གི་གང་འདློད་ལར་སྤི་ཚོགས་ཀིག་སྒིག་སློལ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ར་

ཁིམས་རྣམས་སྣང་མེད་དུ་དབྱུག་ནས་ལས་ཀ་བེད་མཁན་གི་མི་དང་། གཞུང་ལ་ཟེར། 

ཁིམས་ར། ཁིམས་ལུག །ཁིམས་ར་བག་རི་ལས་ནན་པ་ཁིམས་གཞུག་མདའ་མློ་ལས་སློང་བ། 

ཁིམས་རེ་འབུམ་གཞེར་གི་ཁིམས། ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་

བཀའ་ཡི་ཁིམས་ཡིག་ཆེན་པློ་དྲུག་གི་དང་པློ་ཡིན། [ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་] 

ལས། ཐློག་མར་བློད་ཡུལ་རུ་ཆེན་ལྔ་རུ་ཕེ། །ཡུལ་གི་དབང་རིས་རྣམ་པ་བཅློ་བརྒྱད་

བཅད། །རྒློད་ཀི་སྟློང་སེ་དྲུག་ཅུ་ར་གཅིག་ཕེ། །གཡུང་གི་མི་སེ་ཁེང་དང་ཡང་ཁེང་འབེད། །ཞང་

གསུམ་བློན་བཅས་དབུས་ཀི་འདུན་ས་འཛིན། །དཔའ་སེ་གསུམ་གི་མཐའ་ཡི་སློ་ཁ་སྲུང༌། །དེ་

ལ་བློད་ཀི་ཁློད་དྲུག་ཅེས་སུ་གགས། ཞེས་པ་ལར། ཁིམས་ཡིག་འདིའི་ནང་དློན་གཙོ་བློ་ནི། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལས་སྣེ་ཁག་དང་ས་ཁུལ་ཁག་གི་སེ་ཚན་དབེ་སྟངས་དང༌། བློན་པློ་དང་དཔློན་རིགས་རྣམས་

ཀི་གློ་གནས་ཀི་རིམ་པ་དང་སློ་སློའི་ལས་འགན། དམག་ཤློག་སློ་སློའི་རུ་ར་དང༌། རུ་དར་མི་

འདྲ་བ་རྣམས་གཏན་འབེབས་བེད་ཚུལ་སློགས་དམག་གི་སྒིག་གཞིའི་སྐློར་དང༌། ས་མཚམས་

སྲུང་སྐྱློབ་བེད་ཚུལ་བཅས་ཀི་སྐློར་རྣམས་ཡིན་ལ། ཞིབ་པ་འློག་ཏུ་ལས་ཀའི་སྒིག་གཞི་བཤད་

པའི་སྐབས་སུ་འཆད་པར་བའློ། 

ཁིམས་རློད་པ། མི་གང་ཞིག་གིས་གདན་འདྲེན་ཞུས་པའམ་ཡང་ན་ཁིམས་ཁང་ནས་གཏན་འབེབས་

བས་པ་གཞིར་བཟུང་། ཁིམས་མཐུན་གིས་མི་གང་དེར་ཁིམས་ཞུ་ཁིམས་རློད་དང་ཁིམས་དང་

དེ་འབེལ་གི་ལས་དློན་གཉེར་མཁན་ལ་བརློད། གནའ་བློའི་དུས་སུ་འདི་ལ་ལྕེ་པ་ཟེར། 

ཁིམས་རློད་པའི་ལག་ཁེར། ཁིམས་རློད་པ་ཡིན་པ་ར་སྤློད་བེད་པའི་ལག་ཁེར། 

ཁིམས་བཙུན། ཚུལ་ཁིམས་ལན་པའི་བཙུན་པ། 

ཁིམས་བརི། བཀའ་ཁིམས་དང་ལེན། 

ཁིམས་འཛིན་པ། ① ཡུལ་ཁིམས་འཛིན་མཁན། ② ཆློས་ཁིམས་འཛིན་མཁན། 

ཁིམས་འཛིན་པུའུ། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རིམ་པ་མཐློ་ཤློས་ཀི་ཁིམས་འཛིན་ལས་ཁུངས། 

ཁིམས་འཛིན་རུལ་སུངས། ཁིམས་འཛིན་ལས་ཁུངས་དང་མི་སྣས་ཁིམས་བཞིན་ལས་དློན་མ་སེལ་

བར་ལློག་ཟ་ལློག་ལེན་གི་ལས་ལ་ཞུགས་པ། 

ཁིམས་ཞློ། ཁིམས་ཁང་ནང་དུ་ལག་ལེན་བསྟར་བའི་ཞློ་ཚད་ལ་ཟེར་བ་སྟེ། གསེར་སང་གང་ལ་

དངུལ་སང་དགུ་དང་ཞློ་དགུར་རི་བའི་ཞློ་ཚད་དེ་ཡིན། 

ཁིམས་ཞབས། ཁིམས་ཁང་གི་དཔློན་རིགས་ལྷན་རྒྱས་ཀི་དྲུང་ལ་ཟེར། 

ཁིམས་ཟླ། གློང་གསལ་ཁིམས་གློགས་ཞེས་པ་དང་དློན་འདྲ། 

ཁིམས་བཟློ། སྒིག་ཁིམས་གསར་བཟློ། 

ཁིམས་བཟློ་བ། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབང་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀིས་བརྒྱུད་རིམ་ངེས་ཅན་ལ་གཞིགས་ནས་

ཁིམས་གསར་བཟློ་དང་བསྒྱུར་བཅློས་བས་པར་གློ ། 

ཁིམས་བཟློའི་ལས་རིམ། ཁིམས་ཅི་རིགས་ཞིག་གསར་བཟློ་བས་པར་ངེས་པར་བརྒྱུད་དགློས་པའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

གློ་རིམ། 

ཁིམས་འློག་ཏུ་འཇུག་པ། ཉེས་ཅན་པ་བཟུང་ནས་གློད་དློན་ཁིམས་འློག་ཏུ་བཅུག་པ། 

ཁིམས་ཡིག །རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁིམས་ལུགས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡིག་རིགས། 

ཁིམས་ཡིག་དྲུག །ཁི་རེ་འབུམ་བཞེར་གི་ཁིམས་དང་། འབུམ་གསེར་ཐློག་ཤ་བ་ཅན་གི་ཁིམས། 

རྒྱལ་ཁམས་དཔེར་བངས་ཀི་ཁིམས། མདློ་ལློན་ཞུ་བཅད་ཀི་ཁིམས། དབང་ཆེན་བཅད་ཀི་

ཁིམས། དབང་ཆེན་བཅད་ཀི་སྤི་ཁིམས། ཁབ་སློ་ནང་པའི་ཁིམས་ཏེ་སློང་བཙན་སམ་པློས་བློད་

དུ་ལག་ལེན་བསྟར་བའི་ར་བའི་བཀའ་ཁིམས་དྲུག

ཁིམས་ཡིག་ཞལ་ལྕེ་བཅུ་དྲུག །གཙང་པ་རྒྱལ་པློ་ཀརྨ་བསྟན་སྐྱློང་དབང་པློས་བློད་ས་གནས་ཡློངས་

ལ་དབང་བསྒྱུར་ནས་ལློ་ཤས་རིང་སིད་དབང་བཟུང་སྐབས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ཁིམས་

ཡིག་དློན་ཚན་བཅུ་དྲུག་ཡློད་པ་དེའི་མིང་སྟེ། ༡ དཔའ་བློ་སྟག་གི་ཞལ་ལྕེ། ༢ སར་མ་ཝ་ཡི་

ཞལ་ལྕེ། ༣ སྣེ་མློ་ལས་འཛིན་གི་ཞལ་ལྕེ། ༤ཞུ་བཞེས་བདེན་རྫུན་གི་ཞལ་ལྕེ། ༥བཟུང་

བཀིགས་ཁིམས་རའི་ཞལ་ལྕེ། ༦ ནག་ཅན་ཁག་སྦློར་གི་ཞལ་ལྕེ། ༧ དྲན་འཛིན་ཆད་ལས་ཀི་

ཞལ་ལྕེ། ༨ཧློར་འདྲ་ཟ་རང་གི་ཞལ་ལྕེ། ༩ བསད་པ་སྟློང་གི་ཞལ་ལྕེ། ༡༠ རྨས་པ་ཁག་གི་ཞལ་

ལྕེ། ༡༡ བསྙློན་ཧམ་མནའ་དག་གི་ཞལ་ལྕེ། ༡༢ བརྐུས་པ་འཇལ་གི་ཞལ་ལྕེ། ༡༣ ཉེ་འབེལ་

བསྡུམས་ཀི་ཞལ་ལྕེ། ༡༤ བི་བས་བི་རིན་གི་ཞལ་ལྕེ། ༡༥ནམ་ཕར་ཚུར་གི་ཞལ་ལྕེ། ༡༦ ཀ་

ཀློ་མཐའ་འཁློབ་ཀི་ཞལ་ལྕེ་བཅས་ཡིན་ནློ། །

ཁིམས་ཡིག་ཞལ་ལྕེ་བཅུ་གསུམ། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་སིད་དབང་བཙུགས་རེས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་

ཕེང་ལྔ་པས་སེ་སིད་བསློད་ནམས་ཆློས་འཕེལ་ལ་བཀའ་ཕབས་པ་ལར་གཏན་འབེབས་བས་

པའི་ཁིམས་ཡིག་གི་མིང་སྟེ། ཁིམས་ཡིག་འདིར་དློན་ཚན་བཅུ་གསུམ་ཡློད་པ་ལས། ༡ སྣེ་མློ་

ལས་འཛིན་གི་ཞལ་ལྕེ། ༢ ཞུ་བཞེས་བདེན་རྫུན་གི་ཞལ་ལྕེ། ༣ བཟུང་བཀིགས་ཁིམས་རའི་

ཞལ་ལྕེ། ༤ ནག་ཆེན་ཁག་སྦློར་གི་ཞལ་ལྕེ། ༥དྲན་འཛིན་ཆད་ལས་ཀི་ཞལ་ལྕེ། ༦ཧློར་འདྲ་ཟ་

རང་གི་ཞལ་ལྕེ། ༧ བསད་པ་སྟློང་གི་ཞལ་ལྕེ། ༨ རྨས་པ་ཁག་གི་ཞལ་ལྕེ། ༩ བསྙློན་ཧམ་མནའ་

དག་གི་ཞལ་ལྕེ། ༡༠ བརྐུས་པ་འཇལ་གི་ཞལ་ལྕེ། ༡༡ ཉེ་འབེལ་འབལ་བསྡུམས་ཀི་ཞལ་ལྕེ། 



  696  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

༡༢ བི་བས་བི་རིན་གི་ཞལ་ལྕེ། ༡༣ ནམ་ཕར་ཚུར་གི་ཞལ་ལྕེ་བཅས་ཡིན་ནློ། །

ཁིམས་ཡིག་ཞལ་ལྕེ་བཅློ་ལྔ། ཁིམས་ཡིག་འདིར་རློམ་པ་པློའི་ཁ་བང་མི་གསལ་ཡང་ཚོད་དཔག་བས་

ན་ཕག་གྲུའི་སེ་སིད་སྐབས་ཀི་ཁིམས་ཡིག་ཡིན་ནམ་སྙམ་པ་དང་། འདིར་དློན་ཚད་བཅློ་ལྔ་ཡློད་

པ་ལས། གཅིག །ཁིམས་ཇི་ལར་བྱུང་བའི་ལློ་རྒྱུས། གཉིས། རྒྱལ་ཁིམས་བཅས་མ་བཅས་ཀི་

ཕན་ཡློན་དང་ཉེས་དམིགས། གསུམ། བློད་དུ་རྒྱལ་ཁིམས་ནམ་གི་དུས་སུ་བྱུང་བ་བཅས་གེང་

གཞི་ཡིན། དངློས་གཞི་ཁིམས་ཡིག་བཤད་པ་ལས། ༡ བསད་པ་སྟློང་གི་ཞལ་ལྕེ། ༢ རྨས་པ་ཁག་

གི་ཞལ་ལྕེ། ༣ བརྐུས་པ་འཇལ་གི་ཞལ་ལྕེ། ༤ བསྙློན་ཧམ་མནའ་དག་གི་ཞལ་ལྕེ། ༥བི་བས་བི་

རིན་གི་ཞལ་ལྕེ། ༦ བེ་བལ་མཐུན་བསེབས་ཀི་ཞལ་ལྕེ། ༧ འགློས་འདློད་ལེ་ལན་གི་ཞལ་ལྕེ། 

༨དམའ་ཕབ་ཡུས་ཀི་ཞལ་ལྕེ། ༩ སྤུངས་འདློད་ཚོང་གི་ཞལ་ལྕེ། ༡༠ ལྷག་ཆད་རིས་ཀི་ཞལ་ལྕེ། 

༡༡ ལ་ཕར་རྒྱབ་ཀི་ཞལ་ལྕེ། ༡༢ ནམ་ཕར་ཚུར་གི་ཞལ་ལྕེ། ༡༣ དཔའ་བློ་སྟག་གི་ཞལ་ལྕེ། ༡༤ 

སར་མ་ཝ་ཡི་ཞལ་ལྕེ། ༡༥ ཁིམས་འདེགས་བབས་སྨྱུག་གི་ཞལ་ལྕེ་བཅས་ཡིན། འདིར་འཁློད་

པའི་ཁིམས་ཡིག་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཁིམས་ཡིག་གཞན་དག་ཏུ་མི་གསལ། 

ཁིམས་ཡིག་གསུམ། སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་ལག་ལེན་བསྟར་བའི་བདེན་རྫུན་དབེ་འབེད་ཀི་

ཞལ་ལྕེ་ཁག་གསུམ་སྟེ་མདློ་ལློན་ཞུ་བཅད་ཀི་ཁིམས་དང་། དབང་ཆེན་བཅད་ཀི་སྤི་ཁིམས། 

ཁབ་སློ་ནང་པའི་ཁིམས་བཅས་སློ། །

ཁིམས་ར། ① བཙོན་ཁང་། ② ཁིམས་གཅློད་ས། 

ཁིམས་ལ་ཐུག་པ། བ་སྤློད་ཅི་ཞིག་གི་རྐྱེན་པས་ཁིམས་ལ་ཐུག་པ། 

ཁིམས་ལ་སྦློར་བ། དློན་རྐྱེན་ཅི་རིགས་དབང་གིས་ཁིམས་ལ་གཏུགས་པ། 

ཁིམས་ལུགས། ཁིམས་ཀི་ལུགས་སློལ། 

ཁིམས་ཤིང་། བློད་ས་གནས་སུ་ཁིམས་ཁང་དང་རློང་ཁང་གི་སློ་འགམ་དུ་ཁིམས་ཐག་རང་གཅློད་

ཀི་དབང་ཆ་ཡློད་པའི་བརྡ་ལ་བུར་ཁིམས་རྒྱུག་སློམ་རིལ་དམར་ཁག་ཞིག་བཀའ་ནས་འཇློག་

པ་དེ་ཡིན། 

ཁིམས་ཤེས་ཁིམས་འགལ། ཁིམས་ཤེས་བཞིན་དུ་ཁིམས་ལ་འགལ་བ། 
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ཁིམས་བཤིག །ཁིམས་ལ་མ་བརིས་པར་གཏློར་བ། 

ཁིམས་ས། ཁིམས་ཁང་། ཁིམས་ས་གློང་མ། 

ཁིམས་ས་གློང་མ། བཀའ་ཤག་དང་། ཡིག་ཚང་། བཤེར་ཁང་ལ་བུ་རིམ་པ་མཐློ་ཤློས་ཁིམས་བདག

ཁིམས་ས་གློལ་བ། ཁིམས་ལས་མཚམས་བཞག་ནས་གློལ་བའི་དློན། 

ཁིམས་ས་བར་གཅློད། ཁིམས་ཁང་ནས་ཐག་གཅློད་དགློས་ངེས་ཀི་གློད་དློན་དེ་འློག་ནས་ཁིམས་

འགལ་གིས་ཐག་གཅློད་བས་པ། 

ཁིམས་སར་ངློ་བཅར། གློད་གཞི་ཞིག་ལ་དཔང་པློ་བེད་ཆེད་ཁིམས་སར་ཡློང་བ། 

ཁིམས་སར་དག་འབུད། ཁིམས་སར་རང་གི་ལ་བ་བསྒྲུབ་པར་བས་པ། 

ཁིམས་སར་དཔང་འདློན། ཁིམས་སར་རང་གི་ལ་བ་བསྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་དཔང་རགས་ཅི་རིགས་

བཏློན་པ། 

ཁིམས་ཞུགས་འཛིན་ཡིག །ཁིམས་སར་དཔང་རགས་བེད་པར་ཡློང་ཆློག་པའི་ལག་འཁེར། 

ཁིམས་སྲུང་། ཚུལ་ཁིམས་སམ་ཡུལ་ཁིམས་བརི་སྲུང་། 

ཁིམས་སློལ། ཁིམས་ཀི་ལུགས་སློལ། 

ཁིམས་ལྷློད། ཚུལ་ཁིམས་སམ། ཡུལ་ཁིམས་དམ་པློ་མིན་པ། 

ཁིའུ། འཕློངས་སྟེགས་ཆུང་ཆུང་། ཁིའུ་རྒྱབ་ཡློལ་ཅན། 

ཁིའུ་ཁློགས། ཕེབས་ཁིའམ། འགློགས་ཁི། 

ཁིའུ་ཤིང་། རྐུབ་སྟེགས། 

ཁིལ། འཁིལ་གི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

ཁིས། རང་དང་ཉག་མ། སྐ་རགས་ཁིས་གཅིག

ཁིས་སྐུད། གློན་པའི་མཐར་གཏློང་རྒྱུའི་སྐུད་པ་བསས་མ། 

ཁྲུ། ① གྲུ་མློའི་སྣེ་ནས་མཐེབ་ཆུང་ར་བའི་ཚིགས་བར་གི་ཆ་ཤས་དེ་ལ་བསྐུམས་ཁྲུ་གང་དང་། གྲུ་

མློའི་སྣེ་ནས་གུང་མཛུབ་ཀི་རེ་མློ་བར་གི་ཆ་ཤས་དེ་ལ་བརྐྱངས་ཁྲུ་གང་ཞེས་ཟེར་བས། ས་མ་

ལ་སློར་ཉི་ཤུ་དང་། ཕི་མ་ལ་སློར་ཉེར་བཞི་མཆིས་སློ། །② འདུལ་བ་ལས་གསལ་བ་ལར་ན་
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རང་གི་ལུས་ཀི་སྤི་གཙུག་ནས་རང་མཐིལ་གི་བར་དུམ་བུ་བདུན་དུ་བཏང་བའི་དུམ་བུ་གཉིས་

ཀི་རིང་ཚད་ཅིག

ཁྲུ་གང་། གཟུགས་ཀི་མཐའ་སྟེ། སློར་མློ་ཉེར་བཞི་ལ་ཁྲུ་གཅིག་གི་ཚད་དམ་སློར་རེ་ནས་དཔུང་པའི་

འློག་ཚིགས་ཀི་བར། 

ཁྲུ་གང་ཁློར་ཡུག །ཁྲུ་གང་གྲུ་བཞི་པ། 

ཁྲུ་བརྒྱད་ཅུ་པ། ཁྲུ་བཞི་ལ་འདློམ་གང་དུ་བརིས་པའི་འདློམ་ཉི་ཤུ། 

ཁྲུ་འཇལ། ཁྲུ་ཚད་ལེན་པ། 

ཁྲུ་ད། སེ་ནེ་སློགས་ཤིང་ཕན་ཆུང་ངུས་བཟློས་པའི་སྣློད་ཆས་བཀྲུ་ཆས་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག་གི་མིང་ཡིན།

ཁྲུ་ལློག་པ། ལེ་འགིགས་པའི་བ་བ་གང་ཞིག་ལེ་མི་འགིགས་པར་སློང་བ། 

ཁྲུང་། ཆང་རིགས་ཀི་ཞེ་ས། 

ཁྲུང་ཁྲུང་། བ་ཁྲུང་ཁྲུང་། ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་ཡང་མཇུག་རེ་ནག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀྲུང་ཀྲུང་དང་། 

མགིན་རིང་། མཇུག་ནག །མིག་སྨན་མཇུག་ཅན་བཅས་སློ། །

ཁྲུང་ཁྲུང་ཁ་སྤློད། བ་ཁྲུང་ཁྲུང་གཉིས་གདློང་སྤློད་ཀི་རི་མློ། 

ཁྲུང་སྣློད། [ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད] ཆང་སྣློད། 

ཁྲུང་ཕློར། ཆང་ཕློར་ཏེ། རེན་འབེལ་མཛད་སློའི་སྐབས་ཆང་བླུག་བེད་དངུལ་ཕློར། 

ཁྲུང་བན། ཆང་སྣློད། 

ཁྲུང་བན་ར་མགློ་མ། ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐྱེམས་ཆང་བླུག་སྣློད། རེ་ཙོང་ཁ་པས་ས་འློག་

ནས་བཏློན་ཏེ་ལྷ་ལན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐུ་མདུན་ལ་བཤམས་པ་ཞིག

ཁྲུང་མ། ཆང་མ། 

ཁྲུང་ཞུ་མ། ཆང་འདྲེན་མཁན་གཡློག་མློ། 

ཁྲུང་རིན། ཆང་རིན། 

ཁྲུང་ས། ① ཆང་འཐུང་སའི་གནས། ② ཆང་ས་སྟེ་གཉེན་སྒིག་བེད་སློ། 

ཁྲུད་མ། ① བཀྲུ་བཤལ་བེད་པའི་མིང་། ནས་ལ་ཁྲུད་མ་བརྒྱབ་ནས་ཉི་མར་བསྐམས། ② དྲི་མ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

བཀྲུས་པའི་ཆུ་སྙིགས། 

ཁྲུན། ① དབེ་བའམ། ཤན། རྒྱལ་ཕམ་གི་ཁྲུན་གཅློད་པ། བདེན་རྫུན་གང་ཡིན་གི་ཁྲུན་འབེད་པ། 

② དཀྱུས་སམ། སིད་དམ། འཕང་ངམ། དཔངས་ཀི་ཚད། ཁྲུན་མཐློ་བ། ཁྲུན་རིང་བ། 

ཁྲུན་ཞི། [ཞང་སྐད]བསྐལ་པ། 

ཁྲུན་གཅློད་པ། གློད་དང་རྒྱག་རེས་སློགས་ཤན་འབེད་ཐག་གཅློད་བེད་པ། 

ཁྲུན་རིང་བ། དཀྱུས་རིང་བ་ཞེས་པའི་བརྡ་རིང་། 

ཁྲུན་ལིག །[ཞང་སྐད]བསྐལ་སིད། 

ཁྲུམ་ཁྲུམ། ཟས་སྐམ་པློ་ལད་པའི་སྒའི་ཁད་པར། 

ཁྲུམས།རྒྱུ་སྐར་ཁྲུམས་སྟློད་དང་ཁྲུམས་སྨད་གཉིས་ཀི་སྤི་མིང་། 

ཁྲུམས་སྟློད། རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་ཞིག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བ་མཆུ་དང་། ར་ཡི་

ལྷ་མློ། གནས་མེ་བཅས་སློ། །

ཁྲུམས་སྟློད་ཟླ་བ། བློད་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་བཅློ་ལྔའི་ཉིན་ཟླ་བ་དང་མཉམ་དུ་འགློགས་པའི་སྐར་མ་

ཁྲུམས་སྟློད་ཁེལ་བའི་དབང་གིས་བློད་ཟླ་བརྒྱད་པར་ཁྲུམས་སྟློད་ཟླ་བ་ཞེས་བརློད། 

ཁྲུམས་སྨད། རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་ཞིག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཨུཏྟ་ར་དང་། བ་དྲ་

པཱ། ཟེའུ་འཆིང་བཅས་སློ། །

ཁྲུམས་ཞག །ལློག་ཞག་ཉེར་བཞི་དང་བ་ཞག་བཞི་བཅུ་རློགས་རེས་སུ་ཁྲུམས་ཞག་བཅུ་གཉིས་

བརི་སྟེ། བ་ཞག་རློགས་རེས་གཙང་གི་ཁྲུམས་ཞག་བརི་ཞེས་པ་ལར་རློ། 

ཁྲུམས་ཟླ། ཁྲུམས་སྟློད་ཟླ་བ་དང་དློན་གཅིག

ཁྲུའུ་རི། [རྒྱ]སྟློང་སྐུད་ལས་བཏགས་པའི་དར་རིགས་ཤིག

ཁྲུལ། ① [ཨ་མདློའི་ཡུལ་སྐད།] དངློས་རས་སློ་སློར་བལ་བའི་རྡློག་པློའི་མིང་སྟེ། ཤིང་ཁྲུལ་བ། གློ་

རེ་ཁྲུལ་བ། ཟས་ཁྲུལ། ཤ་ཁྲུལ་ཞེས་པ་ལ་བུ། ② བེད་མེད་ལས་ཚིག །རྡློག་པློར་ཐློར་བའི་དློན་

ཏེ། མཆི་མ་ཁྲུལ། ཤིང་ལློ་ས་ལ་ཁྲུལ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཁྲུས། ① འཁྲུད་པའི་སྐུལ་ཚིག །② ཁྲུས་ཀི་མིང་། གཟུགས་པློ་ལ་ཁྲུས་རྒྱག་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁྲུས་ཀི་བརྟུལ་ཞུགས། [མངློན]དྲང་སློང་། 

ཁྲུས་ཁང་། ཁྲུས་བེད་སའི་ཁང་པ། 

ཁྲུས་ཁང་ལློ་ཙཱ་བ་བསློད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། ངན་ལམ་བཙན་པློ་འློད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ཞེས་བ་བའི་

རིགས་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་ཡབ་རློག་ཚོ་བ་བསློད་ནམས་འློད་ཟེར་དང་ཡུམ་དཔལ་ལན་

འཛོམས་པ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༤༢༤ལློར་འཁྲུངས། 

དགུང་ལློ་ང་དགུ་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༤༨༢ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཁྲུས་མཁན། [མངློན]ཞུམ་བུའམ་བི་ལ། 

ཁྲུས་གློས། ལུས་པློ་མ་འཁྲུད་གློང་དང་ཁྲུས་ཚར་བའི་རེས་སུ་ཆེད་དུ་གློན་པའི་གློས་ཤིག

ཁྲུས་སློ་དགློན། དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་འབྲུག་པའི་གངས་རི་རྡློར་འཛིན་ཞུ་བས་མཚམས་ཁང་ཆུང་

ངུ་ཞིག་བཞེངས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་

ཁུལ་སྤུ་རང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁྲུས་རྒྱག་པ། གདློང་འཁྲུ་བ་ལྷ་སའི་སྐད། 

ཁྲུས་ཆལ། འདག་རས་སམ། ཁྲུས་རས། 

ཁྲུས་ཆས། ཡི་ཙི་དང་ལག་རས་སློགས། 

ཁྲུས་ཆུ། ① གཟུགས་པློ་འཁྲུད་བེད་ཀི་ཆུ། ② ལྷ་རེན་ལ་ཁྲུས་གསློལ་བས་པའི་ཆུ། 

ཁྲུས་དར། ལྷ་རེན་ལ་ཁྲུས་གསློལ་བེད་སྐབས་སུ་ཕི་བར་བེད་པའི་དར་གློས། 

ཁྲུས་སེར། ལྷ་རེན་ལ་ཁྲུས་གསློལ་སྐབས་ཀི་ཁྲུས་ཆུ་བླུག་སའི་སྣློད། 

ཁྲུས་བུམ། ཁྲུས་གསློལ་སློགས་བེད་པའི་ཡློ་བད་བུམ་པ། 

ཁྲུས་བ་བ། ཕི་འཇུག་གི་ནང་གསེས། དབང་གི་དཀིལ་འཁློར་དུ་མ་ཞུགས་པའི་སློན་དུ་སློབ་མ་

རྣམས་ཕི་རློལ་ཏུ་ལས་བུམ་གི་ཆུས་བཀྲུ་བའློ། །

ཁྲུས་བེད་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། ཚ་བའི་དུས་ཟླ་བ་གསུམ་

དང་། ནད་ལ་ཕན་པ་སློགས་གནང་བའི་དུས་མ་ཡིན་པར་སར་ཁྲུས་བས་ནས་ཟླ་བ་ཕེད་མ་

འདས་པའི་ས་རློལ་དུ་རང་དགར་ཁྲུས་བེད་པའློ། །



  701  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁྲུས་མ། ཁྲུད་མ་དང་གཅིག །

ཁྲུས་རི། འདག་རས། 

ཁྲུས་རི་སྐྱུ་རུ་ར། རྒྱ་གར་དུ་ཡུལ་གི་རྒྱལ་པློ་སློགས་འབློར་ལན་རྣམས་ཁྲུས་བེད་པའི་ཚེ་གཟུགས་

པློ་འཁྲུ་བེད་སྐྱུ་རུ་རའི་ཕེ་མ་བེད་སྤློད་བེད་སློལ་ཡློད། 

ཁྲུས་རྩྭ། [མངློན]དག་བེད་རས་རྩྭ་ཀུ་ཤ། 

ཁྲུས་རས། འདག་རས། 

ཁྲུས་རིང་། ཁྲུས་རྒྱག་སའི་ཆུ་རིང་། 

ཁྲུས་ཞྭ། ལུས་པློ་འཁྲུ་དུས་མགློ་ལ་ཆེད་དུ་གློན་པའི་འགིག་ཤློག་ཞྭ་མློ་ཞིག

ཁྲུས་གཞློང་། ① ལུས་འཁྲུད་སའི་གཞློང་པ། ② ཁྲུས་གསློལ་སྐབས་ཀི་འབབ་གཞློང་། 

ཁྲུས་རས། ཁྲུས་རྒྱག་སྐབས་འབིད་བེད་དང་གློན་རྒྱུའི་ལག་རས་རིགས། 

ཁྲུས་བཤལ། ཆུས་དྲི་མ་བཤལ་བ། 

ཁྲུས་གསུམ་བེད་པ། སློམ་པ་ལ་གནས་པ་ནང་གི་ཁྲུས། ཡན་ལག་བདུན་པློས་རང་རྒྱུད་ཀི་སིག་པ་

སྦངས་པ་གསང་བའི་ཁྲུས། ཕག་རྒྱ་བཅིངས་བཀྲློལ་རྣམ་འབློར་གི་ཁྲུས། 

ཁྲུས་གསློལ། སྐུ་ཁྲུས་འབུལ་བ། 

ཁེ། སློན་བཏབ་ནས་ཉིན་ཞག་དྲུག་ཅུ་སློང་མཚམས་སྨིན་ཐུབ་པའི་འབྲུའི་བེ་བག་ཅིག

ཁེ་རྒློད། ཞིང་སྐྱེས་ཁེ་ཡི་རིགས་ཏེ། ནུས་པས་འཁྲུ་བ་གཅློད། དུག་ནད་སེལ། 

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

སྐྱློང་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་ཆབ་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁེ་ཅི། པགས་པ་མ་བཤུས་པའི་ཁེ། 

ཁེ་དྲུལ། ཁེ་རུལ། ཁེ་པགས་པ་བཤུས་ཚར་པ། 

ཁེ་ཙི། [རྒྱ] རས་ཆ་སློགས་རིང་ཚད་འཇལ་བེད། 

ཁེ་ཙེ་དགློན། ཁེ་ཙེ་དགློན་བསྟན་རྒྱས་བསམ་འཕེལ་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་ཁི་སྤི་ལློ་

༡༦༤༦ ལློར་རློང་པློ་ཆློས་པ་རིན་པློ་ཆེ་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གིས་བཏབ། གྲུབ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁེ་ཙེ་བཞིའི་དགློན། གཉན་ཐློག །སློ་དམར། སྐ་སར། ཐློ་གའི་སར་བཅས། 

ཁེགས་ཆློད། [རིང] ① ས་འགྱུར་བའི་ལྷག་མཐློང་གི་བརྡ་ཆད། ② ཀ་དག་ཁེགས་ཆློད་ཀི་བསྡུས་ཚིག

ཁེགས་པ། [རིང]མཁེགས་པ། 

ཁེད་ཁེད། དྭངས་གསལ་བེད་པའི་མདློག །དམར་ཁེད་ཁེད། ནག་ཁེད་ཁེད། སློ་ཁེད་ཁེད། 

ཁེན། [རིང]སྐྱློན། 

ཁེབ། སྨིན་ལ་མ་སྨིན་པའི་རྣམ་པ་ཡི་ཟས་རིགས་སློགས་དངློས་པློ་དང་མིའི་བསམ་བློ་སློགས་ལ་

འཇུག་པའི་སྤི་མིང་ཞིག་ཡིན། དཔེར་ན། མེ་ཤུགས་ཆེན་པློ་མེད་ན་གློ་མ་ཚོས་ཁེབ་ཁུར་རྒྱུ་མེད། 

ལ་བུ་དང་། ཡང་། ཆློས་ཁེབ་ཆློས་ཀི་མི་དུལ། ཀློ་ཁེབ་མར་གིས་མི་དུལ། ཟེར་བ་ལ་བུའློ། །

ཁེབ་ཏློ། མི་ཁེབ་ཏློ་ཡིན་ན་སུས་བསབ་སྟློན་བས་ཀང་ཉློན་གི་མ་རེད། ཕྲུ་གུ་དེ་མི་ཁེབ་ཏློ་ཞིག་རེད། 

ལས་ཀ་གང་ཞིག་མངགས་ཀང་ལས་ཀི་མི་འདུག

ཁེམ་གཉེར། ཤ་རྒྱགས་པའི་གཉེར་མ་ཁེམ་ཁེམ། 

ཁེམ་མེ་བ། འློད་འཚེར་བ། མེ་ལློང་འློད་ཁེམ་མེ་བ། 

ཁེམས། ཡློངས་སུ་བཀྲམ་པའམ་ཁབ་པའི་དློན་དུ་དག་ཡིག་ལ་ལར་བཤད་འདུག། 

ཁེམས་པ། [ཐ་མི་དད་པ]ཐིམ་པ་དང་སིམ་པ། ཞིང་གི་ནང་དུ་ཆུ་ཁེམས་པ། 

ཁེའུ། [རིང]གདན་ཁ་བློ། 

ཁེའུ་ཚེ། སྟན་ཁ་དློག་ཅན། 

ཁེལ། སེམས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་སྟེ། གཞན་གི་སྤློད་ངན་ལ་ཞེ་མཐུན་ཞིང་ཡིད་ཆད་དང་བཅས་པ་

ལ་བུ་ཞིག

ཁེལ་གླུ། གཞློན་ནུ་རྣམས་གླུ་ཤགས་བཀ་ེསྐབས་ཕན་ཚུན་ཞ་ེཁེལ་བ་ཡིན་ན་ད་ེམཚོན་བེད་ཀ་ིགླུ་གཞས་

གཏློང་བ་ལ་ཁེལ་གླུ་དང་། ཞེ་མཐུན་པ་ཡིན་ན་དེ་མཚོན་བེད་དུ་མཐུན་གླུ་ལེན་པ་ལ་བུའློ། །

ཁེལ་དགློད། མ་རངས་པར་འཕ་བའི་གད་མློ། གཞན་སྐྱློན་མཐློང་དུས་ཁེལ་དགློད་བེད་པ་ཙམ་དུ་མ་

འཇློག །མི་ཚོ་ཁེལ་དགློད་ཤློར་བ། འཕལ་དུ་ཁས་བངས་ཕུགས་སུ་བསྐྱུར། བདུད་ཀང་ཁེལ་



  703  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

དགློད་བེད་པ་མཐློང་། 

ཁེལ་བགད། ཁེལ་དགློད་དང་གཅིག །

ཁེལ་བལས། ཁེལ་བའི་རྣམ་འགྱུར་གི་ལ་སྟངས། 

ཁེལ་དང་ལན་པ། ངློ་ཚ་བག་ཡློད་ཀི་སྤློད་པ། 

ཁེལ་དློགས། གཞན་ཞེ་ཁེལ་བའི་དློགས་པ། 

ཁེལ་གདློང་། ངློ་ཚ་བའི་རྣམ་འགྱུར་གི་གདློང་། 

ཁེལ་འདེབས་པ། གཞན་སྐྱློན་གི་རྣམ་གངས་ར་སྤློད་པ། སར་གི་བས་ཉེས་ལ་ཁེལ་འདེབས་པ་དང་

བཅས་ཕིན་ཆད་ལེགས་བཅློས་དགློས་པའི་བསབ་བ་གཏློང་བ། 

ཁེལ་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ]གཞན་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་ཉེས་སྤློད་ལ་འཛེམ་པ། ② ཉེས་སྤློད་ལ་

འཛེམ་པའི་ཤེས་པ། 

ཁེལ་བག །ཁེལ་གཞུང་དང་བག་ཡློད། 

ཁེལ་བག་གི་ལ་ཉེ། རང་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་པའི་ངློ་ཚ་དང་། གཞན་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་པའི་ཞེ་ཁེལ། བག་

ཡློད་ཚུལ་ལན་གི་ཕན་ཚུན་དགའ་ཉེའི་ལ་རྒྱ་སྟེ། མཐུན་སྒིལ་ལམ་ཤ་ཞེན་གི་བསམ་པ་ལ་ཟེར།

ཁེལ་བློར། ཞེ་ཁེལ་དགློས་པའི་དློན་ལ་དློགས་པ་མེད་པ། 

ཁེལ་མེད། གཞན་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ཏེ་ཉེས་པ་ལ་འཛེམ་པ་མེད་པར་འཇུག་པ་སྤློད་ངན་ལ་གཞན་

གིས་ཁེལ་དློགས་མི་བེད་པ། ཉེ་ཉློན་ཉི་ཤུའི་ནང་གསེས་ཤིག

ཁེལ་མེད་པ། ཉེས་སྤློད་ལ་དམིགས་ནས་གཞན་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ཏེ་འཛེམ་པ་མེད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་

གི་སེམས་བྱུང་། 

ཁེལ་མེད་ངན་འབེལ། བ་ངན་སེལ་བའི་ཆེད་དུ་ངློ་ཚ་ཁེལ་མེད་ཀིས་ཕན་ཚུན་ངན་འབེལ་བེད་པ། 

ཁེལ་མེད་ལུགས་འགལ། ཁེལ་དང་ངློ་ཚ་མེད་ཅིང་སྤིར་བཏང་གི་ཟ་ལུགས་སློད་ལུགས་ལ་མི་བརི་བ།

ཁེལ་མེད་ལུགས་མེད། ཁེལ་ངློ་ཚ་མེད་པ་དང་། ལུགས་སློལ་ལ་མེད་པ། ཁེལ་མེད་ལུགས་མེད་ཀི་

སྤློད་ངན། 

ཁེལ་གཞུང་། གཞན་ཁེལ་དློགས་ཀི་འཛེམ་བག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁེལ་ཡློད། གཞན་ལ་གནློད་པར་དློགས་ནས་ཉེས་སྤློད་ལ་འཛེམས་པའི་ལས་ཅན། སྤློད་ངན་ལ་

གཞན་གིས་ཁེལ་དློགས་བེད་པ། དགེ་བའི་སེམས་བྱུང་བཅུ་གཅིག་གི་གས་ཤིག །ངློ་ཚ་ཁེལ་

ཡློད་ཀི་མི། 

ཁེལ་ཡློད་པ། གཞན་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་བ་སྤློད་ངན་པ་ལ་འཛེམ་པའི་སེམས་བྱུང་ཞིག

ཁེལ་ཡློད་པའི་ནློར། འཕགས་ནློར་བདུན་གི་ནང་གསེས། གཞན་ངློར་ལློས་ཏེ་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་འཛེམ་

པ་སྟེ། དགེ་བའི་ཆློས་རྣམས་སྲུང་ཞིང་ཉེས་པའི་ཚོགས་བཟླློག་པར་བེད་པས་བློན་པློ་རིན་པློ་

ཆེ་དང་ཆློས་མཚུངས་པའློ། །

ཁེལ་བཞག །མི་གཞན་གི་སྐྱློན་ཆ་དང་མ་ལང་པའི་ཆ་ལ་བསྟློད་པའི་ཟློལ་གིས་སྨད་ར་བཏང་བ། 

ཁེལ་ཤེས། གཞན་གིས་ཁེལ་ཡློང་སྙམ་དུ་བསམ་ཤེས་པ། རག་ཏུ་བག་ཡློད་ཁེལ་ཤེས་ཀི་སློ་ནས་

རང་གི་སྤློད་ལམ་ལ་ཞིབ་དཔྱད་བེད་པ། 

ཁེས། ① རྩྭ་ལས་བས་པའི་སྟན། ② [རིང]ཁུར་པློ་ཁུར་རྒྱུའི་དངློས་པློ། 

ཁེས་ཁུར། ཁུར་པློའམ། ཁུར་ཙ། རྡློག་ཁེས། 

ཁེས་ཁེས་སུ་ན་བ། ཟུག་རྔུས་བརྒྱལ་བ་བཞིན་དུ་ན་བ། 

ཁེས་པློ། ཁུར་པློ། སལ་པར་ཁེས་པློ་ཁེར་བ། ཐག་པས་ཁེས་པློ་དྲེ་པ། 

ཁེས་པློ་དྲེ་བ། [བ་ཚིག]དངློས་པློ་གང་ཞིག །ཁུར་པློར་ཁེར་བའི་གབས་སུ་ཐག་པས་འདྲེག་པ། 

ཁེས་པློ་འཁུར་མཁན། ཁུར་པློ་འཁུར་བ་པློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁུར་འདྲེན་པ་དང་། ཁུར་བ། ཁུར་

རལ་བ། རྒྱབ་ཀིས་ཐེག་པ་བཅས་སློ། །

ཁློ། ① ཞུན་བདར་མ་བཅད་པའི་ལྕགས་རིགས། ཁློ་ལས་བཟློས་པའི་སྣློད། ཚོགས་ཁློ། ཇ་ཁློ།  

② ཁློང་ཁློ་བའི་དློན་སྟེ། ཐུགས་ཁློ། ཁློང་ཁློ། 

ཁློ་རྐྱན། ཁློ་ལས་བཟློས་པའི་རྐྱན་བུའམ། ཁློག་ལིར། 

ཁློ་སྐྱབས། ཤར་རྒྱལ་མློ་རློང་གི་ཡུལ་སེ་ཞིག །དེང་དུས་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆུ་ཆེན་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁློ་སྐྱབས་རྒྱལ་པློ། རྒྱལ་རློང་རྒྱལ་ཁག་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། དེང་སང་རྔ་པ་བློད་རིགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆུ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁློ་དཀར། འབར་བའམ། ཟངས་དཀར། 

ཁློ་ཁང་། དཀིལ་འཁློར་གི་སློ་སྲུང་ཁློ་བློ་བཞུགས་ཁང་། 

ཁློ་ཁློག །① ཁློ་ལྕགས་ལས་བཟློས་པའི་ལློ་བསྐློལ་སྣློད། ② ས་མིང་ཞིག །དེང་དུས་སེ་དགེའི་ཁློ་ལ་

འློག་གི་ལུང་ཁློག་དེའི་སྤི་མིང་ཡིན། 

ཁློ་འཁློར། རྒྱ་ལུ་ཆས་སྤློས་སྐབས་གློན་རྒྱུའི་ཞྭ་མློ་བེ་བག་ཅིག

ཁློ་འཁྲུགས། ཁློང་ཁློ་ལངས་ཏེ་སེམས་འཁྲུགས་པ། ཁློ་འཁྲུགས་མེ་ལར་འབར། 

ཁློ་རྒྱལ། ཁློ་བློའི་རྒྱལ་པློ་སྟེ་ལྷ་དྲག་པློའི་གཙོ་བློ། 

ཁློ་རྒྱལ་རྨེ་བརེགས། མནློལ་བཙོག་སེལ་བའི་ནུས་མཐུ་དམིགས་བསལ་དང་ལན་པའི་རྒྱུད་སེའི་

ལྷ་ཁློ་བློའི་རིགས་ཤིག

ཁློ་རྒྱུད་མདློ་ཆེན་བམས་པ། བློན་ལུགས་བསྐྱེད་རློགས་ཀི་འབས་བུའི་སྐློར་བཤད་པའི་གཞུང་ཞིག

ཁློ་ངར། ཁློང་ཁློའི་ངར་ཤུགས། 

ཁློ་རྔམས། ཁློས་ཏེ་གསློད་སིགས་ལ་རིངས་པ། གནློད་བེད་མི་བསྲུན་པའི་ཕློགས་ལ་ཧ་ཅང་ཁློ་

རྔམས་བེད་པ། 

ཁློ་ཅང་ཤིང་ར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

ཏེ། དབིན་སྐད་དུ་trojan horse ཟེར། 

ཁློ་ལྕགས། ① ཞུན་བདར་མ་བཅད་པའི་ལྕགས། ② ཁློ་ལྕགས་ལས་ལུགས་བརྒྱབ་པའི་དངློས་པློ། 

ཁློ་བཅུ། གསང་སགས་ཀི་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་སློ་སྲུང་ཁློ་བློ་བཅུ་སྟེ། ༡ གཤིན་རེ་གཤེད། ༢ 

གཞན་གིས་མི་ཐུབ་པ། ༣ ར་མགིན། ༤ བདུད་རི་འཁིལ་པ། ༥མི་གཡློ་བ། ༦ འདློད་པའི་

རྒྱལ་པློ། ༧ དབྱུག་སློན་ཅན། ༨སྟློབས་པློ་ཆེ། ༩ གཙུག་ཏློར་འཁློར་བསྒྱུར། ༡༠ གནློད་མཛེས་

རྒྱལ་པློ་སྟེ། ཕློགས་བཞི་དང་། མཚམས་བཞི། སྟེང་དང་འློག་བཅས་ཀི་གདློན་བགེགས་སྲུང་

བ་དང་བཟླློག་པའི་ལས་མཛད་པ་ཡིན་ཅིང་། འདིའི་སློ་ནས་སྲུང་འཁློར་དང་གཏློར་བཟླློག་གི་

ཕག་བཞེས་མཛད་སློལ་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁློ་ཆུ། ① ཁློ་སློགས་བཞུས་ནས་ཆུ་ལར་འཁློལ་བའི་ཁུ་བ། ལུགས་ཀློང་ཁློ་ཆུས་གང་བ། ② ཟུང་

ཆུའི་ཆུ་རྒྱུད་ཀི་ཡན་ལག་ཅིག་སྟེ། དེ་དམུ་དགེའི་ཆུ་དང་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ནས་མཐར་རྨིན་ཅང་

གཙང་པློར་འབབ། ③ རློང་ཞིག །སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་

དབུས་ཁུལ་དང་ཁློ་ཆུའི་ལྷློ་འགམ་དུ་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་རྡློ་ཁ་རུ་ཡློད། 

ཁློ་ཆུའི་ཕ་གུ། ཁློ་ཆུ་བཞུས་པའི་ཕ་གུ་ལ་ཟེར། 

ཁློ་འཇློམས། ཁློང་ཁློ་གཅློག་པ། བཟློད་པ་བསློམས་ཏེ་ཁློ་འཇློམས་པ། རིག་པ་བསྒིམས་ནས་ཁློ་

འཇློམས་པ། 

ཁློ་ཉམས། རྔམ་བརིད་དམ། ཚིག་པ་ཟ་བའི་རྣམ་འགྱུར། 

ཁློ་གཉེར། ཁློ་བའི་གཉེར་མ་སྟེ་ཁློས་པའི་གདློང་གི་གཉེར་མ། སྙིང་ནས་མི་དགའ་བ་ཡིན་ཡང་གདློང་

དུ་ཁློ་གཉེར་མི་འདློན་པ། ཁློ་གཉེར་བསྡུས་ཏེ་ཚིག་རྩུབ་མློས་བསིགས་ཤིང་སྨློད་པར་བེད། 

ཁློ་གཉེར་ཅན་མ། ཡི་དམ་སྒློལ་མའི་བེ་བག་ཅིག

ཁློ་གཉེར་བསྡུས་པ། ཁློ་བའི་གཉེར་མ་བསྡུས་པ་སྟེ། ཁློང་ཁློ་ཟ་སྐབས་དཔལ་བའི་ར་གསུམ་ལངས་

ནས་དཔལ་བ་དང་། སྣ། མིག་གི་ཟུར་བཅས་འཛོམས་ས་དེར་གཉེར་མ་གསུམ་ཡློང་བ་དེ་ལ་ཟེར།

ཁློ་གཏུམ། ① ཁློང་ཁློ་དྲག་པློ། ཞེ་སང་གི་ཁློ་གཏུམ་མི་བཟློད་པ་འབར་བ། ② སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་

ཁློངས་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ཁློ་ཆུ་རློང་གི་ལ་ཞིག

ཁློ་ཐབ། ཁློ་ལས་བཟློས་པའི་མེ་ཐབ། རྡློ་སློལ་འབུད་སའི་ཁློ་ཐབ། 

ཁློ་འདར། ཁློང་ཁློ་ལངས་ནས་ལུས་འདར་བ། 

ཁློ་ལན། [མངློན]དཔའ་བློ། 

ཁློ་ནག །ལྕགས་རིགས་ཁློ་ནག་པློ། 

ཁློ་ཕུ། ས་ཆ་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། དེང་དུས་གཞིས་ཀ་རེའི་ས་ཁུལ་དུ་ཡློད། 

ཁློ་ཕུ་བཀའ་བརྒྱུད། འགློ་མགློན་ཕག་མློ་གྲུ་པའི་སློབ་མ་རིན་པློ་ཆེ་རྒྱལ་ཚ་དང་དེའི་སློབ་མ་ཁློ་ཕུ་

ལློ་ཙཱ་བ་བམས་པ་དཔལ་བཅས་ནས་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་བརྒྱུད། 

ཁློ་ཕུ་རྒྱལ་ཚ་རིན་ཆེན་མགློན། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༡༡༨ལློར་གཙང་ཤབ་སྨད་དུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ལྔ་ནས་ཡིག་རིས་བསབས། ཆུང་དུས་ནས་ཆློས་ལ་དད་ཞེན་ཆེ། གནུར་

ཉི་མ་དང༌། རེ་སྒློ་ཕུག་པ། བལ་པློ་པཎི་ཏ་སློགས་ཀི་མདུན་ནས་ཆློས་མང་དུ་གསན། དགུང་ལློ་

བཅུ་དགུ་པར་དབུས་སུ་བློན། དམར་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་དང༌། ལློ་ཙཱ་བ་ཆློས་ཀི་བཟང་པློ། མེས་

སྟློན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པློ། དགེ་བཤེས་གསུམ་པ། དམ་པ་ཕར་ཆུང༌། བཛྲ་ཀྲློ་ད། རྔློག་མདློ་སེ་

སློགས་མཇལ་ནས་ཆློས་མང་དུ་གསན། བ་མ་དམར་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློའི་ཞལ་བཀློད་ལར་ཕག་

མློ་གྲུར་ཕེབས་ནས་རེ་ཕག་མློ་གྲུ་པ་དང་མཇལ། ཆློས་དང་གདམས་ངག་མང་དུ་གནང་བས་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་རློགས་པ་ཁད་པར་ཅན་འཁྲུངས། དྭགས་པློ་སློམ་ཚུལ་དང༌། རྒྱ་རས་སློགས་

བ་མ་མང་པློར་བསྟེན་ནས་ཟབ་ཆློས་གདམས་ངག་བརྒྱ་དང་སློ་དྲུག་ཐློབ། ཁད་པར་དུ་མ་

གཅིག་ལབ་སྒློན་གི་སས་ཐློད་སྨྱློན་བསམ་གྲུབ་ལས་གཅློད་ཡུལ་པའི་གདམས་ངག་རྣམས་

ཞུས། དུས་དེར་ཐློད་སྨྱློན་བསམ་གྲུབ་དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་ག་བརྒྱད་བཞེས་ཡློད་པར་དེབ་སློན་

ལས་བཤད། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ལྕགས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༡༧༡ལློར་ཁློ་ཕུ་དགློན་པ་བཏབ། 

དགུང་ལློ་དློན་བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༡༩༥ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཁློ་ཕུ་དགློན་པ། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ལྕགས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༡༧༡ལློར་འགློ་མགློན་ཕག་མློ་གྲུབ་པའི་

སློབ་མ་རྒྱལ་ཚ་རིན་ཆེན་མགློན་གིས་བཏབ་པ་ཡིན། བློ་དློང་ཨེའི་དགློན་པ་དང་ཐག་ཉེ་སར་

གཙང་ཤབ་གཞུང་གི་ཤར་རྒྱུད་དུ་ཡློད། དགློན་པ་འདིར་ཁློ་ཕུ་ལློ་ཙཱ་བ་བམས་པའི་དཔལ་གིས་

བཞེངས་པའི་རྒྱལ་བ་བམས་པའི་གསེར་སྐུ་ཁྲུ་བརྒྱད་ཅུའམ་འདློམ་ཉི་ཤུའི་ཚད་ཅན་ཞིག་ཡློད།

ཁློ་ཕུ་བམས་ཆེན། ཁློ་ཕུ་ལློ་ཙཱ་བ་བམས་པའི་དཔལ་གིས་དགུང་ལློ་སློ་གསུམ་པ་རབ་བྱུང་གསུམ་

པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༢༠༤ལློར་ཁ་ཆེ་པཎ་ཤཱཀ་ཤི་མཆློག་གློ་མློ་བརྒྱུད་ནས་བློད་དུ་གདན་

དྲངས། ཁློ་ཕུར་བཞུགས་ནས་དབར་གནས་མཛད་རིང་རྒྱལ་བ་བམས་པའི་གསེར་སྐུ་འདི་

ཐློག་མར་བཞེངས་པའི་དབུ་ཚུགས། 

ཁློ་ཕུ་ལློ་ཙཱ་བ་བམས་པ་དཔལ། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༡༧༣ལློར་ཡབ་ཇློ་འཕེན་

དང་། ཡུམ་བསེགས་མློ་གསལ་བེད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཁློ་ཕུ་རྒྱལ་ཚའི་སྐུ་ཚ་

ཡིན། ལློ་དྲུག་པ་ལ་ཀློག་བསབས། བརྒྱད་པ་ལ་རྒྱལ་ཚ་དང་མཇལ། དགུང་ལློ་བཅུ་པར་རྒྱལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚ་རིན་པློ་ཆེ་དང་། ཀུན་ལན་གིས་མཁན་སློབ་མཛད་ནས་དགེ་ཚུལ་མཛད། མཚན་ཚུལ་

ཁིམས་ཤེས་རབ་གསློལ། དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་པར་དགེ་བཤེས་གཙང་གི་སར་རྣམ་ངེས་

གསན་དུ་བློན། བཅུ་གཉིས་པ་ལ་ས་སྐྱར་རེ་མློ་གཤེགས་པའི་ཆློས་འཁློར་བློན། དེར་ཞུ་སྟློན་

ཧྲལ་མློ་དང་། འཇད་པ་གཞློན་བང་རྣམས་དང་མཇལ། དེ་ནས་དགུང་ལློ་བཅུ་དྲུག་ལློན་གི་བར་

དུ་སློབ་དཔློན་གཙང་དཀར་བའི་དྲུང་དུ་ཐློས་བསམ་གནང་ནས་བཞུགས། བ་མ་ཞབས་ཏློག་

ཞུས་ཞིང་ཆློས་འཁློར་ལ་རློད་པ་བེད་མཁན་རྣམས་ལས་རྒྱལ། དགུང་ལློ་བཅུ་བདུན་པར་སྣུར་

པའི་ཐུགས་སས་རེ་སྟློན་ཀུན་བཟང་དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་ག་བརྒྱད་བཞེས་པ་ཞིག་ཁློ་ཕུར་སྤན་

དྲངས་ནས་རྡློར་དབིངས་ལ་སློགས་པའི་དཀིལ་འཁློར་ལྔ་ལྷག་གཅིག་གི་ལག་ལེན་བསབས། 

དགུང་ལློ་བཅུ་དགུ་པར་འབིང་མཚམས་ཞང་གི་དབློན་པློ་ཞང་དགེ་བ་ཟེར་བའི་ལློ་ཙཱ་མཁས་པ་

ཅིག་ཡློད་པ་དེ་ལས་ལློ་ཙཱ་བསབས་པས་མཁས་པར་མཁེན། ལློ་དེར་རྒྱལ་ཚ་རིན་ཆེན་མགློན་

གིས་མཁན་པློ་དང་། སློབ་དཔློན་གཙང་དཀར་གིས་ལས་སློབ། ཀུན་ལན་རས་པས་གསང་སྟློན་

པ་མཛད་ནས་བསྙེན་པར་རློགས། དེ་ནས་གཏང་ནག་པ་ལ་ལློ་གཉིས་བསྟེན་ནས་འདུལ་བ་

མཁས་པར་བསབས། དགུང་ལློ་ཉེར་གཅིག་པ་ལ་ཀུན་ལན་རས་པ་ལས་ལློ་རློ་རས་པའི་ཐབས་

ལམ་དང་། ཐུན་འཇློག་ལ་སློགས་གསན། དེའི་ཚེ་ཡབ་ཀིས་མནན་གཏད་བས་པའི་རྐྱེན་གིས་

ནད་གཞིའི་རློག་པ་བྱུང་བས་ལློ་གསུམ་དུ་མཚམས་བཅད་བཞུགས་པས་ནད་ཕལ་ཆེར་སངས། 

དེའི་ཚེ་ས་དྲློའི་ཆ་རྣམས་སུ་རྒྱལ་ཚ་ལས་གདམས་ངག་མི་འདྲ་བ་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་སློ་དྲུག་

དང་། བཀའ་བབས་བཅུ་གསུམ་བ་བ་རྣམས་ཞུས། དགུང་ལློ་ཉེར་བཞི་པ་ལ་རྒྱལ་ཚ་རིན་ཆེན་

མགློན་སྐུ་གཤེགས་ཁར་ཟླ་བ་གཉིས་གི་རིང་ལ་ཞལ་གདམས་མང་དུ་གནང་ཞིང་ཁེད་རག་

དུང་བཞིན་དུ་ཇེ་སློམ་ལ་འགློ་ཞེས་ལུང་བསྟན། ཡེ་ཤེས་འཕློ་བའི་དབང་བསྐུར་ཡང་ཞུས། 

མཚན་དངློས་ཚུལ་ཁིམས་ཤེས་རབ་དང་། དེ་ནས་རྒྱལ་ཚ་སྐུ་གཤེགས་པ་དང་སྐུ་འདབ་དང་

རེན་བཞེངས་ལ་སློགས་ལེགས་པར་གྲུབ་ནས། བལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས། བལ་པློར་སེབས་ནས་

པཎ་ཆེན་བུདྡ་ཤྲི་ལས་སགས་མཚན་ཉིད་ཀི་སྦངས་པ་མང་དུ་མཛད། དགུང་ལློ་ཉེར་ལྔ་པའི་

མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༡༩༧ལློར་རེ་བཙུན་མི་ཏ་དང་མཇལ་ནས་བློད་དུ་སྤན་དྲངས་ཏེ་ཟླ་བ་བཅློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

བརྒྱད་བཞུགས། ཁློ་ཕུའི་གནས་གཞི་བིན་གིས་བརླབས། མི་ཏ་ཕིར་གཤེགས་ཚེ་སྐྱི་རློང་གི་

ལ་ཁ་བར་དུ་སྐྱེལ་མར་ཞུས། དགུང་ལློ་ཉེར་བརྒྱས་པའི་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༢༠༠ལློར་པཎ་

ཆེན་བུདྡ་ཤྲི་སྤན་དྲངས། ཁློ་ཕུའི་ལྷ་ཆེན་བཞེངས་པའི་བཀློད་པ་བེད་ཀི་ཡློད་པས་ཆག་དག་

བཅློམ་པ་ལ་ཕིན་བཏན་སྟེ། ཁློང་གིས་པཎི་ཏ་གཉལ་གི་བར་དུ་སྤན་དྲངས། དེར་གདུལ་བའང་

ཁད་པར་འཕགས་པ་བྱུང་། པཎ་ཆེན་ལ་གསེར་སང་སུམ་བརྒྱའི་རློང་བ་མཛད་ནས་ཕིར་

ཐེགས། ཁློང་རྣམས་ལ་ལྷ་སྐུ་བཞེངས་པའི་རློལ་བ་བེད་དུ་བཅུག་ནས་དཔློན་སློབ་འགའ་ཞིག་

གློ་མློའི་ལ་སློ་ལ་ཐློན་ནས་རྒྱ་གར་གི་བེེཌཱུར་ཚོང་འདུས་སུ་བློན། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་

བི་སྤི་ལློ་༡༢༠༤ལློར་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་བློད་དུ་གདན་དྲངས་། པཎ་ཆེན་གིས་བང་རྭ་སྒེང་ཚུན་

ནས། ལྷློ་བག་དང་། གཉལ་སྨད་ཡན་འགློ་དློན་མཛད། བློད་དུ་ལློ་བཞུགས་པའི་བར་གི་ལློ་ཙཱ་

བ་བས། ཕག་ཏུ་འབུལ་བ་སྟློབས་ཆེན་བྱུང་བ་རྣམས་ཕལ་ཆེར་ལྷ་སྐུའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་གནང་། པཎ་

ཆེན་ཕིར་ཁ་ཆེར་ཕེབས་པར་མངའ་རིས་ཀི་བར་དུ་སྐྱེལ་མ་གནང་། དཔློན་སློབ་འབལ་ཁར་

པཎ་ཆེན་གིས་འཁློར་གཞན་རྣམས་སྐུ་མདུན་དུ་མེད་པར་བས་ཏེ་གསེར་སིལ་མར་སང་སུམ་

བརྒྱ་གནང་། སྐུ་ཚེའི་སྨད་ལ་དབུས་སུ་འབློན་ཁར་ཁློ་ཕུ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་བསྐྱེད་པའི་ཆློ་

ག་མཛད་ནས་དབུས་སུ་ཕེབས། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༢༡༩ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཁློ་ཕུའི་བུ་སྟློན། བུ་སྟློན་རིན་ཆེན་གྲུབ་དང་མི་གཅིག་ཡིན། དགློན་པའི་མིང་དང་མི་མིང་ལྷན་ཏུ་

འབློད་ཚུལ་ཞིག་སྟེ་བུ་སྟློན་རིན་པློ་ཆེ་ཁློ་ཕུ་དགློན་པའི་བ་མ་ཡིན་པས་ན་དེ་ལར་ཟེར།

ཁློ་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ]ཁློས་པ། ཁློ་བ། སང་བ། དག་ལ་ཁློས་པ། ཤིན་ཏུ་ཁློས་པའི་ཚུལ། ཁློས་ཀང་

སར་མི་ཁློ་བ། ② ཁློང་ཁློ་འཕེལ་ཏེ་རྡེག་པ་སློགས་གནློད་པ་དངློས་སུ་གཤློམ་པར་བེད་པ། ཉེ་

ཉློན་ཉི་ཤུའི་ནང་གསེས་ཤིག །ཁློ་བ་སྟློན་པ། དློན་མེད་ཀི་ཁློ་པ་སངས་ཏེ་རང་སེམས་བདེ་བར་

གནས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁློང་ཁློ་དང་། ཁློས་པ། འཁྲུགས་པ། མངློན་འཇློམས། སང་

སེམས། མི་བཟློད་པ། ཚིག་པ་ཟ་བཅས་སློ། །

ཁློ་བའི་རྒློད་པ། ཁློང་ཁློའི་སེམས་རྒློད་དམ་ཚིག་པ་ཟ་བའི་རྐྱེན་གིས་སེམས་གཡེང་བ། 

ཁློ་བས་འགློག་པ། འགློག་པའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དགག་བ་མི་འདློད་པའི་བ་བའི་དངློས་
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པློ་འབྱུང་སིད་པ་ཞིག །འགློག་བེད་ཀློ་ལློང་གི་ཁློ་ཚིག་བརློད་པའི་སློ་ནས་འགློག་པར་བེད་པའི་

རྒྱན་ཞིག

ཁློ་བློ། ① དྲག་པློ། ② ཁློ་བ་པློ། ③ དྲག་པློའི་རྣམ་འགྱུར་ཅན་གི་ལྷ་སྤི། ⑤ [མངློན]༡ ཤིང་གང་ལློ། 

༢ ནང་གི་སྲུང་འཁློར་གི་ཕློགས་བཅུར་བཞུགས་ནས་སྒྲུབ་པ་པློ་ལ་སྲུང་བའི་ཁློ་བློ་བཅུ་ཡློད་

པས་གངས་བཅུ་མཚོན། 

ཁློ་བློ་ཀང་ཀིང་གཉིས། ཁློ་བློ་ཀང་ནི་ར་མགིན་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ་དང་ཁློ་བློ་ཀིང་ནི་ཕག་ན་

རྡློ་རེ་ཡིན། 

ཁློ་བློ་བཅུ་གཅིག །གནློད་མཛེས་དང་། གཤིན་རེ་གཤེད། གཞན་གིས་མི་ཐུབ་པ། ར་མགིན། བདུད་

རི་འཁིལ་བ། འདློད་རྒྱལ། དབྱུག་སློན་ཅན། སྟློབས་པློ་ཆེ། མི་གཡློ་བ། གཙུག་ཏློར་འཁློར་

བསྒྱུར། རྡློ་རེ་ས་འློག་རྣམས་སློ། །

ཁློ་བློ་གཉིས། ཁློ་བློ་ར་མགིན་དང་བདུད་རི་འཁིལ་པ་གཉིས། 

ཁློ་བློ་ར་མགིན། འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཁློ་བློའི་རྣམ་པར་བསྟན་པ་ར་མགིན་ལ་སྐུའི་རྣམ་

འགྱུར་མི་འདྲ་བ་མང་པློ་ཡློད་པ་སྒྲུབ་ཐབས་བརྒྱ་ར་དང་རིན་འབྱུང་བརྒྱ་རའི་ནང་དུ་གསུངས་

པ་ལ་བུ་ཡིན། 

ཁློ་བློ་སྟག་རིས་ཅན། སྟློང་རི་ཟིལ་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་ཡིན་པར་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་

བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས་གསུངས། 

ཁློ་བློ་མི་གཡློ་བ་དམར་པློ། སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་བརྒྱ་ར་ལས་གསུངས་པའི་མི་གཡློ་བ་དམར་པློ་

ཞལ་གཅིག་ཕག་དྲུག་པ་ཡུམ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པས་འཁྱུད་པ་ཞིག་སྟེ། མངློན་རློགས་

ཞིབ་པ་གློང་གསལ་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ལ་གཟིགས། 

ཁློ་བློ་བཞི། མཚམས་བཞིའི་སློ་སྲུང་སྟེ། ཤར་ལྷློར་མི་གཡློ་བ། ལྷློ་ནུབ་ཏུ་འདློད་པའི་རྒྱལ་པློ། ནུབ་

བང་དུ་དབྱུག་སློན་ཅན། བང་ཤར་དུ་སྟློབས་པློ་ཆེ་བཅས་བཞི་ཡློད། 

ཁློ་བློའི་རྒྱལ་པློ། ལྷ་དྲག་པློའི་གཙོ་བློ། 

ཁློ་བློའི་སགས། ལྷ་དྲག་པློའི་གཟུངས་སགས། 
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ཁློ་བློའི་ཆས་བཅུའི་དབང་། གང་ཆེན་ཀློ་རླློན་མི་ལྤགས་གཡང་གཞི་དང་། སྟག་ལྤགས་ཤམ་ཐབས་

དུར་ཁློད་གློས་གསུམ་དབང་། །ཞག་གི་ཟློ་རིས་དུར་ཁློད་བྱུག་རྒྱན་གསུམ། །ཐློད་པའི་ཕེང་བ་

སྦྲུལ་ཤུན་མེ་རིས་དབང་། རལ་པའི་ལྕང་ལློ་ཁློ་ཆས་བཅུའི་དབང་། 

ཁློ་བློའི་རྡློ་རེ། རྡློ་རེ་བེ་བག་ཅིག

ཁློ་བློའི་སྣང་བརན། ལྷ་དྲག་པློ་རྣམས་ཀི་སྟངས་སྟབས་ཏེ། ཞབས་གཅིག་བརྐྱངས། ཞབས་གཅིག་

བསྐུམས་པའི་བཞུགས་སྟངས་སློ། །

ཁློ་བློའི་སྦྲུལ་གིས་བརྒྱན་ལྔ། རྒྱལ་རིགས་དཀར་པློས་དབུ་བཅིངས། བམ་ཟེ་དམར་པློས་སྙན་

མགུལ་བརྒྱན། རེ་རིགས་སེར་པློས་ཕག་གདུབ་དཔུང་རྒྱན། དམངས་རིགས་ལང་གུས་ཞབས་

གདུབ་བརྒྱན། གདློལ་བ་ནག་པློས་དློ་ཤལ་འཕང་བའློ། །

ཁློ་བློའི་བཞད་པ་བརྒྱད། སིགས་པའི་གད་མློ། ཧ་ཧ། དགེས་པའི་གད་མློ། ཧེ་ཧེ། སེག་པའི་གད་མློ། 

ཧི་ཧི། ཟིལ་གིས་གནློན་པའི་གད་མློ། ཧློ་ཧློ་སྟེ་བརྒྱད། 

ཁློ་བློའི་བཞུགས་སྟངས། ཞབས་གཅིག་བརྐྱངས་གཅིག་བསྐུམས་ཀི་བཞུགས་སྟངས། 

ཁློ་མི་ཐང་། [རིང]ཁློ་མི་དགློས། 

ཁློ་མིག །ཁློང་ཁློ་བའི་མིག །མེ་ལར་འབར་བའི་ཁློ་མིག་གིས་དག་ལ་ལ་བ། 

ཁློ་མློ། ① བུད་མེད་ཁློང་ཁློ་ཅན། ② [མངློན]ཤིང་འབྲུག་ལློ། ③ ལྷ་མློ་ཁློ་མློ། 

ཁློ་ཚང་དགློན། རབ་བྱུང་དང་པློའི་དཀིལ་ཙམ་ན་རྨེའུ་སྟློན་བསློད་ནམས་མཚན་ཅན་གིས་གདན་

ས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁློ་ཚུབ། ཁློང་ཁློའི་རྣམ་འགྱུར་རླུང་ཚུབ་ལ་བུའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ། ཁློ་ཚུབ་ལངས་པའི་རྣམ་

འགྱུར་ཅི་ཡང་སྟློན། 

ཁློ་ཚུལ་དྲུག་ཅུ་ར་བརྒྱད། ཁློ་ཁློ་འདྲ་ལ་རྔམ་རྔམ་དང་། གཤེ་གཤེ་འདྲ་ལ་གཏུམ་གཏུམ་འདྲ། མེ་རི་

དང་ནི་མེ་དཔུང་འདྲ། བསྐལ་པའི་དུས་མེ་ལ་བུའློ། །འློད་དང་ཟེར་ནི་ཉི་མ་འབུམ། དུས་གཅིག་

ལ་ནི་ཤར་བ་ཙམ། ཁློ་བློ་ཞེ་སང་རྡློ་རེ་རྒློད། གཉེར་མ་གློག་སྟློང་དུས་གཅིག་འགྱུ། རྔམ་པའི་ང་
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རློ་འབྲུག་སྟློང་ལིར། རྡེག་ཆློམ་དང་ནི་འུར་ཆློམ་སྒ། །རི་རབ་འབུམ་ཕག་བསྙིལ་བ་ཙམ། ཁ་

ནས་བཤུད་པའི་བརྡས་བློས་ན། དུས་མཐའི་རླུང་ཆེན་འཐློར་བ་ཙམ་མློ། 

ཁློ་ཟངས། ① ཁློ་དང་ཟངས་མཉམ་བསེས་ཀིས་ལུགས་བརྒྱབ་པའི་སྣློད་སྤད། ② ལྕགས་རིགས་

ཁློའི་ནང་གསེས་ཤིག

ཁློ་ཟིལ་ཕློམ། མདློ་ཁམས་བློད་ཀི་ཟློ་དློར་གི་ཡ་གལ་ཞིག །དེང་དུས་སེ་དགེ་རློང་འཁློར་ལློ་མདློ་སེ་

ཤློག་གི་ཟིལ་ཁློག་དང་། ཁློ་ཁློག་གཉིས་ཀི་བར་གི་རི་བརྒྱུད་རེ་མློ་གངས་རིའི་མཐློ་ཚད་རྒྱ་

མཚོའི་རྨི་༧༠༠༠ལ་སེབས་ཀི་ཡློད་པ་རེད། 

ཁློ་ཟིལ་ཕློམ་རྡློ་རེ་གཡུ་འབྲུག །ཁློ་ཟིལ་ཕློམ་དང་དློན་གཅིག་ཡིན། 

ཁློ་གཡའ་བརྡར། སེ་དགེའི་ཁློ་གཡེར་འབྲུག་ལ་ཁ་ནས་བངས་པའི་རྡློ་མདློག་ཅུང་སློ་བ། ངློ་བློ་ཞིབ་

ཅིང་འཇམ་པ། རང་བཞིན་མཁེགས་པ་ཅན། གི་དང་། སྟ་རེ། ཟློར་བ་སློགས་ཀི་སློའི་རྣློ་ཕྱུང་བ་

ལ་བརྡར་རྡློ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ། ཁམས་ཕློགས་ན་སྐད་གགས་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན། 

ཁློ་རུ། ས་ཆ་དང་ཡུལ་སེའི་མིང་སྟེ། སེ་དགེའི་འབི་ཆུའི་ནུབ་བརྒྱུད་དུ་ཡློད་པའི་ལྷློ་སེ་ཕི་འབློག་

ཁག་ལྔའི་ནང་ཚན་ཁློ་རུ་སེ་པའི་མིང་།

ཁློ་རུ་དགློན། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༢༠༤ལློར་ཁློ་ཕུ་བམས་པ་སྒྲུབ་རྒྱུད་ཀིས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་

མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁློ་རུ་ཚེ་རྣམ། ཡབ་རིན་ཆེན་བསམ་འགྲུབ་དང་། ཡུམ་བཀྲ་ཤིས་སྒློལ་མའི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅློ་

ལྔ་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༩༢༦ལློར་མདློ་སྨད་སེ་དགེ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློ་རུ་དགློན་གི་འདབས་

ཞློལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། མཚན་ཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ་གསློལ། ཁློ་རུ་དགློན་དུ་སྒིག་ཞུགས་མཛད། ཨ་

ཚེ་དཔལ་ལན་དྲུང་ནས་འབི་ཀློག་དང་དགློན་པའི་འདློན་ཆློག །ཐིག་རྡུལ་ཚོན་སློགས་བསབ། 

ར་མགིན་ནློར་བུ་དྲུང་ནས་སུམ་རགས་དང་ནག་རིས་གསན། དགུང་ལློ་བདུན་ཐློག་སི་ཏུ་པདྨ་

དབང་མཆློག་རྒྱལ་པློ་ལས་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་བཞེས། མཚན་ཀརྨ་བསློད་ནམས་དགེ་

ལེགས་གསློལ། རྒྱ་གར་དུ་གནས་སྐློར་ཕེབས། འབྲུག་གློང་གསར་དགློན་གི་མཁན་པློའི་མདུན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ནས་སློབ་སྦློང་ལློ་གཅིག་བས། རེས་སུ་ཀཿཐློག་དགློན་དུ་སློབ་གཉེར་ལ་ཕེབས་ཅིང་མདློ་

སགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་གསན་སྦློང་མཛད། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་ཕེབས་པ་ལ་ཀཿཐློག་

མཁན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་འློད་ཟེར་གི་མདུན་ནས་བསྙེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་བཞེས། མཚན་ཀརྨ་

བསློད་ནམས་མཆློག་ལན་གསློལ། མཁན་པློ་ནུས་ལན་གི་མདུན་ནས་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་

ཀི་སློམ་པ་བཞེས། ཀཿཐློག་རིག་གནས་མཁས་ཆེན་ར་ཆུང་བ་མ་ཚེ་རིང་ཆློས་འཕེལ་གི་མདུན་

ནས་དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ཆེན་མློའི་ལག་ཁིད་ཞིབ་པར་བསབས། ནང་ཆེན་རྒྱལ་པློའི་དབུ་བ་

མཁན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་བཟང་པློའི་མདུན་ནས་སྒ་ཙཱནྡྲ་པ་ས་རིས་གློ་དློན་དང་བཅས་པ་མཐར་

ཕིན་སྦངས། བརྡ་སྤློད་ཀུན་བཤད་ཀི་མཚན་དུ་ལེགས་བཤད་སྨྲ་བའི་ཟླ་བ་ཞེས་གསློལ། 

མཁན་པློ་བསློད་ནམས་དང་། འཇམ་དབངས་བསྟན་པའི་སྒློན་མེའི་མདུན་ནས་སྒ་ཀ་ལཱ་པ་དང་། 

དབངས་ཅན་སྒ་མདློ་གསན། ཀུན་བཤད་ཀི་མཚན་དུ་ཚངས་སས་དགེས་པའི་རང་མདངས་

གཙུག་ལག་སྨྲ་བའི་སེ་ཞེས་གསློལ། ཀཿཐློག་སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་ཉིན་བེད་ཀི་དྲུང་ནས་དུས་ཀི་

འཁློར་ལློའི་དབང་དང་དགློངས་འདུས་སློགས་མང་པློ་གསན། གནམ་བ་རིན་ཆེན་མདུན་ནས་

རློགས་ཆེན་གི་ཆློས་སྐློར། དཔལ་སྤུངས་རྡློར་སློབ་ར་མགིན་མགློན་པློ་དང་། ཇ་སྦྲ་མཁན་པློ་

ཚུལ་ཁིམས་བཟང་པློ། རྒློ་རུ་མཁན་པློ་འཇམ་དཔལ་རྣམས་ཀི་མདུན་ནས་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་

ཀི་ཆློས་སྐློར་མཐའ་དག་གསན། གཞན་ཡང་དགེ་རེ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ་འགྱུར་མེད་བསྟན་པ་

རྣམ་རྒྱལ་གི་མདུན་ནས་འའབྱུང་རིས་སློགས་རིག་གནས་སྐློར་མང་པློ་གསན། ཀཿཐློག་དགློན་

གི་རྒྱུད་སེའི་བཤད་གྲྭའི་སྐྱློར་དཔློན་དང་། རིག་གནས་སློབ་གྲྭའི་མཁན་པློ་མཛད། སྤི་ལློ་

༡༩༥༧ལློར་ཕིར་རང་དགློན་དུ་ཕེབས་ནས་ཁློ་རུ་དགློན་གི་མཁན་པློ་མཛད་། སྤི་ལློ་

༡༩༦༠ལློར་མཁན་པློའི་མཚན་གིས་ཉེས་པས་བཙོན་ཁང་དུ་ལློ་བཅློ་བཅུ་གཉིས་ལ་ངལ་རློལ་

བསྒྱུར་བཀློད་པའི་ལས་གལ་ཞུགས། སྤི་ལློ་༡༩༧༢ལློར་བཙོན་གློལ་ཐློབ་ཀང་རང་ཡུལ་དུ་མ་

བཏང་པ་བཙོན་ཁང་གི་སྨན་པའི་ལས་འགན་སྤློད་ནས་སློ་བློ་སྤི་བདེ་ཅུས་ལས་མིའི་རུ་ཁག་ཏུ་

བདག་ཉར་བས། ༡༩༧༧ལློར་སློ་བློ་གདློང་ཆུར་སྤི་བདེ་ཅུས་སྨན་ཁང་དུ་བློད་ལུགས་སྨན་

སྦློར་ར་འགང་ཆེ་ཤློས་དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ཆེན་མློའི་སྦློར་སེབ་བས། སྤི་ལློ་༡༩༧༩ ལློར་སེ་



  714  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དགེ་སར་ཁང་སྨན་ཁང་དང་། ༡༩༨༡ལློར་སེ་དགེ་བློད་སྨན་ཁང་དུཁློང་གིས་གདན་ཞུས་ལར་

དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ཆེན་མློའི་ལག་ལེན་དང་། དེའི་རྒྱུད་འཛིན་གི་སློབ་མ་མང་པློ་བསྐྱངས། དེ་

ནས་བློད་ལློངས་གསློ་རིག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློའི་སློབ་སྤིའི་འགན་བཞེས། གསུང་རློམ་སྐློར་ལ། 

བཀའ་བརྒྱུད་པའི་གྲུབ་མཐའ། རིང་མའི་གྲུབ་མཐའ། རྒྱུད་བཞིའི་འགེལ་ཆེན། སྒ་ཙནྡྲ་པའི་

འགེལ་པ། དབངས་ཅན་སྒ་མདློའི་འགེལ་པ་སློགས་ཡློད། མཐར་སྤི་ལློ་༢༠༠༤ལློའི་ཟླ་

བ༡༠པའི་ཚེས་༡༩ཉིན་པེ་ཅིང་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

ཁློ་ལ། ① དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་སེ་དགེ་རློང་གི་རི་ཞིག །མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་

ངློས་ལས་རྨི་༥༠༥༠ཡློད། ② བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཀློང་པློ་ཉང་ཕུ་དང་ཨར་ར་མཚོའི་བར་

དུ་ཡློད་པའི་རི་ཞིག །དེའི་མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ནས་སྨི༥༣༩༤ཡློད། 

ཁློ་ལློ། ཁློ་ཕུ་ལློ་ཙཱ་བ་ཞེས་པའི་བསྡུས་མིང་། 

ཁློ་ལློ་ལློ། སྒའི་ཁད་པར་ཞིག །ཌཱ་མ་རུ་དཀྲློལ་ནས་སྒ་ཁློ་ལློ་ལློ་གགས། 

ཁློ་སེམས། ཁློང་ཁློའི་སེམས། 

ཁློག །དངློས་རས་ས་མཁེགས་རིགས་ཕན་ཚུན་ཐློགས་གཏུག་བས་པའི་སྒ་སྟེ། གློས་སྒ་ཁློག་ཁློག་

གགས། ཆློབ་སྒ་དང་ཁློག་སྒ་གགས། རྒྱུ་མར་འུར་ཁློག་གགས་ལ་བུ། 

ཁློག་ཁློག །ནང་ནས་གགས་པའི་སྒ་གག་སྟངས་ཤིག །ལློ་བ་སློས་པས་ཁློག་ན་སྒ་ཁློག་ཁློག་ཏུ་གགས།

ཁློག་ཆུང་། ① སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ར་ཚད་སེལ། རྨ་

གསློ། །ཁག་ཤློར་གཅློད། ② མེས་ཆེར་མ་ཚིག་པའམ་ཚོས་ཙམ་པ། 

ཁློག་ཆེན། སློ་སྨན་ཞིག

ཁློག་པློ། ①  མསེ་ཚགི་པློའམ་ཚོས་པློ། བག་ལབེ་ཁློག་པློ། ② རྣ་བ་ད་ེཙམ་མ་ིགསལ་བ། ཨམ་ཅློག་ཁློག་པློ།

ཁློག་སྨན། ① ས་འློག་ནས་བཏློན་རེས་དངློས་པློ་གཞན་དང་མ་འདྲེས་ཤིང་། ཕེ་མར་མ་བཏགས་

པའི་སྨན་ཧྲློབ། ② སློ་སྨན་མིན་པའི་སྨན་རིགས། 

ཁློག་ལེབ། དཔྱིད་དུས་སུ་མེ་ཤིང་གི་ཆེད་དུ་རྙུ་བ་རྣམས་སང་ཐློག་ཏུ་དབིབས་སློར་མློར་ཅན་སབ་

པློར་བཅགས་བཅགས་བ་ཞིང་། ཉི་མས་སྐམ་ཟིན་པ་ལ་ཁློག་ལེབ་ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁློང་ངེ་བ། ཀྲློང་ངེའམ་སློང་ངེ་བ། གཟུགས་པློ་ཁློང་ངེར་ལངས་འདུག

ཁློད། དབུས་སམ་དཀིལ་དང་། གསེབ། མི་མང་པློའི་ཁློད། རི་ཁློད། ནམས་ཁློད། མུན་ཁློད། དུར་ཁློད།

ཁློན་སྐྱློགས། ཁློན་པའི་ནང་ནས་ཆུ་འཆུ་བེད། 

ཁློན་གིས་རློ་བ། ཁློན་གིས་ཞེས་རང་པས་རློས་ནས་ཟས་འཚོལ་བར་བེད་པའི་བ་རིགས་ཀི་མིང་

ལ་བཞེད་པར་ཞིག་དང་། མཆུ་སེར་གཉིས་ཀས་ཟས་འཚོལ་ཏེ་ཁློན་པ་རློ་བ་ལར་བེད་པའི་བ་

རིགས་ཀི་མིང་ལ་བཞེད་པ་ཞིག་དང་གཉིས་མཆིས་པས། ས་མ་སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་

མཚོས་མཛད་པའི་བཤད་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བཻ་སློན་དང་། ཕི་མ་སྐྱེམས་པ་ཚེ་དབང་གིས་

མཛད་པའི་བཤད་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་ཚིག་དློན་ཉི་མར་གསལ། 

ཁློན་ཆུ། ཁློན་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཆུ། 

ཁློན་པ། ཆུའི་ཆེད་དུ་བྲུས་པའི་ས་དློང་། ཁློན་པ་བཤང་བ། ཁློན་ཐག །ཁློན་ཆུ། ཞིང་ཁའི་གསེབ་ཏུ་

ཁློན་པ་བརློས་ཏེ་ཞིང་ཆུ་གཏློང་ཐབས་བེད་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀུན་བརློས་དང་། ཆུ་

ཉལ། ཆུ་ཡི་ཀ་བ། བྲུས་ཆུ་བཅས་སློ། །

ཁློན་བུ། ① ཁློན་པ་ཆུང་ཆུང་། ② ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་

པས་དུག་ཚད་དང་། སྣློད་ཚད། བད་ཀན་གི་ནད་སློགས་ཐུར་དུ་སྦློང་བར་བེད། 

ཁློན་སལ། ཁློན་པའི་ནང་གི་སལ་བ་སྟེ། མཐློང་རྒྱ་ཆུང་བའི་དཔེ། 

ཁློན་མ། [རིང]རྩུབ་པློ། 

ཁློན་འཛིན། སར་སྨློན་ལམ་ཚུགས་དུས་ལྷ་སའི་སློ་ར་སློ་སློའི་ནང་དུ་ཡློད་པའི་ཁློན་པའི་ཆུ་བེད་

སྤློད་སར་བཞིན་བས་ཆློག་པ་ཚོགས་ཆེན་ཞལ་ངློར་གནང་བ་ཞུས་པའི་འཁློལ་འཛིན། 

ཁློན་རགས། ཁློན་པའི་ཁའི་ར་བ། 

ཁློབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་ཏེ། དབིན་

སྐད་དུ་entropy ཟེར། 

ཁློབས། བཀྲམ་གི་སྐུལ་ཚིག

ཁློམ། ① མི་མང་པློ་དང་། ཚོང་ཟློག་མང་པློ་འདུ་ས། ར་ཁློམ། དཔེ་ཁློམ། ཤ་ཁློམ། ཚལ་ཁློམ། ② 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དམག་ལས། 

ཁློམ་སྐློར། ① ཁློམ་བསྐློར། མི་མང་གལ་སྟར་བསྒིགས་ནས་ཁློམ་ལམ་དུ་བསྐློར་ཏེ་གཟི་རྔམ་སྟློན་

པ། ② ཁློམ་ལ་འགློ་བ། 

ཁློམ་ཁ་ཆེན་པློ་བརྒྱད། མཁས་པ་ལེའུའི་ཆློས་འབྱུང་། བཙན་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་ཁློམ་

ཁ་ཆེན་པློ་བརྒྱད་ཡློད་པར་གསུངས་པ་ནི། སྟློད་ན་ཁློམ་ཁ་ཆེན་པློ་གསུམ་སྟེ། ༡ བྲུ་ཤ ༢ གྲུ་

གུ ༣ བལ་པློ། དབུས་ཀི་ཁློམ་ཁ་ཆེན་པློ་སྟེ། སྟློང་སྟློང་གཉིས། སྨད་ཀི་ཁློམ་ཁ་ཆེན་པློ་གསུམ་

སྟེ། ༡ གར་ལློག །༢ རློང་རློང་། ༣ ལན་མ་བཅས་བརྒྱད་ཡིན། 

ཁློམ་ཁལ། སེར་གི་ཚོང་པ་དངློས་ཟློག་ཁློམ་འདློན་བེད་མཁན་གི་ས་ནས་ཁེ་འབབ་ཀི་བཅུ་ཆ་

གཅིག་གི་ཚོང་ཁལ་སྡུད་པ་ལ་ཟེར། 

ཁློམ་ཁློམ། དློམ་དློམ། བཞློན་ར་ལ་ཁློམ་ཁློམ་ཉིས་བརེགས་བརྒྱབ་པ། 

ཁློམ་གེ་སར། དེང་དུས་ཡུ་གུ་ཡུལ་གི་བེ་བག་ཅིག་གི་དཔློན་ཞིག་ཡིན་པར་འདྲ། 

ཁློམ་གློང་། ཁློམ་གི་དངློས་ཟློག་གི་གློང་ཐང་། 

ཁློམ་གི་རུ་སྣ། གཡུལ་འགེད་པའི་མི་སྣ། 

ཁློམ་དགེ་དགློན། སྐུ་མདུན་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་གིས་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། 

ཁློམ་བསྒགས། མི་མང་པློའི་དབུས་སུ་བེད་པའི་ཁབ་བསྒགས། གསང་རྒྱ་ཁློམ་བསྒགས། གསང་

བ་ཁློམ་བསྒགས། 

ཁློམ་ཆུ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ས་སྐྱ་རློང་གི་འབབ་ཆུ་ཞིག །

ཁློམ་ཆེན། ① ཚོང་ཁློམ་ཆེན་པློ། ② མི་ཁློམ་ཆེན་པློ། 

ཁློམ་ཆེན་པློ། དམག་དཔློན། 

ཁློམ་ཆེས་པས་ལམ་མ་ཤློགས་པ། མི་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་ཀི་འཚང་ཀ་ཆེ་བར་བརེན་ལམ་མི་ཐར་བ།

ཁློམ་རགས་ཀི་ཕག་རྒྱ། དམག་དཔུང་གི་སེ་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཡློད་པའི་མཚོན་རགས་སྟེ། དམག་དཔུང་

གི་ཐློབ་ཐང་མཚོན་བེད་ཀི་ཕག་རྒྱ་སྟེ་ཐེལ་ཙེ་ལ་ཟེར། 
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ཁློམ་གཏམ་ལམ་ཆ། ཆ་འཇློག་མི་འློས་པའི་གཏམ་འཁར། 

ཁློམ་བཏབ། [རིང] ① དམག་བརྒྱབ་པ། ② དམག་སར་བཏབ་པ། 

ཁློམ་བཏློན། མང་པློ་འདུས་སར་ཚོང་རས་བཤམས་པའམ་བཀྲམ་ནས་འཚོང་བ། ཚོང་ཟློག་ཁློམ་

བཏློན་བས་ནས་བཙོངས་ཞེས་ཟེར། 

ཁློམ་ཐང་། ཁློམ་གློང་དང་དློན་གཅིག

ཁློམ་ཐློག་ཆློད། མི་དམངས་འདུ་འཛོམས་བེད་སར་བསྟློད་བསགས་ཆེན་པློ་བས་པའི་སྙན་གགས་

ཀིས་ཁབ་པ། 

མང་པློའི་ནང་དུ་སྐད་གགས་ཐློན་པ། དེ་རིང་ར་རྒྱུག་འགན་བསྡུར་སྐབས་ར་འདིས་ཁློམ་ཐློག་ཆློད་སློང་།

ཁློམ་མེ། ཟིལ་པ་སློགས་འློད་ཁློམ་མེ་བ། 

ཁློམ་མེ་བ། འློད་འཕློ་ཚུལ་ཞིག །རྩྭ་རེར་ཟིལ་པ་ཁློམ་མེ་བར་ཆགས་པ། 

ཁློམ་ཚང་དགློན། དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ནང་ཙམ་ན་ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་སྙིང་

པློ་དང་། ཁློམ་རེ་ཉི་མ་ལེགས་ཆེན་གཉིས་ཀིས་བཏབ་པའི་དར་ལུང་དགློན་ཟེར་བ་དེ་ཡིན། དེ་

རེས་སློག་པློ་ཇུན་གར་བས་གཏློར་ནས་ཧ་ལམ་ར་མེད་དུ་གྱུར། ཁློམ་བ་རིམ་བློན་རྣམས་ཀིས་

སྦྲ་དང་བག་ཕུག་ལ་བརེན་ནས་དུས་མཆློད་རྣམས་མ་ཆགས་པར་རྒྱུན་བསྐྱངས་ནས་ལློ་ངློ་

བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཕིན་རེས་སྨན་རིའི་མཁན་ཆེན་འགློ་མགློན་ཤེས་རབ་གཡུང་དྲུང་གནས་འདིར་

ཕེབས་ནས་ཁློམ་དགློན་སར་གསློ་བ་རྒྱུའི་ཐུགས་སྨློན་ཆེན་པློར་གནང་བ་དང་། ཁློམ་རེ་རྣམ་

རྒྱལ་གགས་པས་དགློན་པ་སར་གསློ་བ་རྒྱུའི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཏེ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་

ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༨༤༥ལློར་དགློན་པ་སར་གསློ་བས། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་

སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་སྦྲ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཁློམ་ཚོགས། མི་མང་པློ་འཛོམས་ས། གལ་དང་སྒིག་རིམ་མེད་པའི་མི་མང་པློར་ཚོགས་པ། 

ཁློམ་འཚལ། [རིང]དམག་བརྒྱབ་པ། 

ཁློམ་འཚོགས་ཀི་ཚུལ། སངས་རྒྱས་པ་ཚོའི་ཕག་མཆློད་གསློལ་འདེབས་ཀི་རེན་ཚོགས་ཤིང་སློམ་

ཚུལ་ཞིག་སྟེ། གཙོ་བློའི་མཐའ་སྐློར་བང་རིམ་སྟེང་འློག་ཏུ་མི་ཁློམ་འཚོགས་པ་ལར་སློར་སློར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཁིལ་འཁིལ་དུ་བཞུགས་པའི་རྣམ་པ། 

ཁློམ་ཞེར་ཆེན་པློ། དགེ་བཤེས་བ་ཡུལ་བའི་སློབ་མ་ཡིན། མཚན་ལ་འློད་ཟེར་སེང་གེ་ཟེར། རེན་

སགས་པ་སྐྱ་བློ་ཡིན། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༡༠༠ལློར་འཁྲུངས། ལྷ་བཙུན་

བང་ཆུབ་འློད་ཀི་སློབ་མ་དབིག་ཐང་སྟློན་པ་དང་། སྣ་ནམ་ཇློ་དཔལ། དགེ་བཤེས་བ་ཡུལ་བ་

རྣམས་བ་མར་བརེན། དགུང་ལློ་སློ་བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༡༣༧ལློར་

སྐམ་སྐམ་གི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས། དགུང་ལློ་དློན་གཅིག་པ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ལྕགས་

སྟག་སྤི་ལློ་༡༡༧༠ལློར་སྐུ་གཤེགས་སློ། །

ཁློམ་གཞུང་། ཁློམ་གི་དཀིལ་ལམ་ལེ་གནས། 

ཁློམ་གཟིགས་ཁང་། ལྷ་སའི་བར་བསྐློར་བང་རྒྱུད་དུ་ཡློད་པའི་ཁང་པ་ཆེན་པློ་སེན་བད་ཡློད་པ་ཞིག་

སྟེ། སར་བློད་བཞུགས་ཨམ་བན་གི་ལས་ཁུངས་ཡཱ་མློན་ཚུགས་ས་བེད་ཀི་ཡློད། ཁང་པ་དེའི་

ནང་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༧༥༠ལློར་བློད་བཞུགས་ཨམ་བན་ཧྥུ་ཆིན་

དང་། ལབ་ཏུན་གཉིས་ཀིས་ཝང་འགྱུར་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གསློལ་སྟློན་ལ་སྐད་བཏང་ནས་གློ་བུར་

དུ་བསད་ས་དེ་ཡིན། 

ཁློམ་ར། ཚོང་ཟློག་བཀྲམ་པའི་ར་བའམ་ས་ཆ། 

ཁློམ་རའི་དློ་དམ་སྐློར་གི་བཅའ་ཁིམས། རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་ཁློམ་རའི་དློ་དམ་སྐློར་ལ་གཏན་འབེབས་

བེད་པའི་བཅའ་ཁིམས། 

ཁློམ་རུ། དམག་ཚོགས། 

ཁློམ་ལམ། ཁློམ་སང་། དབིན་སྐད་དུ་street ཟེར། 

ཁློམ་ཤ ཁློམ་རྭ་ནང་གི་ཤ་ཚོང་བ་ལ་ཁློམ་ཤ་ཟེར། འདུལ་བ་ལས་སྣང་གསུམ་དག་པའི་ཤ་ཡང་

གསུངས་སློ། །

ཁློམ་ས། [རིང]དམག་ས། 

ཁློམ་གསེབ། ཁློམ་གི་ནང་ངམ་ཁློད། 

ཁློམ་བསགས། མི་ཚོགས་མང་པློ་བསྡུས་པ་ལ་ཁློམ་བསགས་ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཁློམས། འགེམས་པའི་སྐུལ་ཚིག

ཁློམས་ཤིག །འགེམས་རྒྱུའི་དངློས་པློ་ཁློམས་ཤིག་ཅེས་སྐུལ་ཚིག

ཁློལ། འགེལ་བ་དང་འགློལ་བའི་སྐུལ་ཚིག

ཁློལ་ཁློལ། ཌཱ་མ་རུ་སློགས་ཀི་སྒ་ཁློལ་སྟངས་ཤིག

ཁློལ་རྒྱག །ཞིང་ཁ་ཐེངས་གཉིས་པའི་རྨློན་པ་རྒྱག་པ། 

ཁློལ་ཅིག །བཅིངས་པའི་ཐག་པ་སློགས་དགློལ་རྒྱུ་ཁློལ་ཅིག་དང་རློལ་མློ་ཁློལ་ཅིག་ཅེས་སྐུལ་ཚིག་

ལ་འཇུག

ཁློལ་བ། [རིང]ཤེས་པའམ་རློགས་པ། 

ཁློལ་བུ། ① འཚག་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཁློལ་མ་ཆུང་ཆུང་། ② དངློས་རས་རྡློག་པློ་ཆུང་ངུའི་རྣམ་པ། 

སྨན་རས་རྣམས་ཁློལ་བུར་བརྡུངས་ནས་གདུས། 

ཁློལ་བློ། དངློས་རས་རགས་ཞིབ་འབེད་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག་གི་མིང་སྟེ། ཁློལ་ཆགས་ཀང་ཟེར། 

མཚོ་སློན་ཡུལ་གྲུ་ལ་ལའི་ཡུལ་སྐད་དུ་དམིག་མང་ཡང་ཟེར། 

ཁློལ་མ། ཚགས་མ། སྤིར་བཏང་རྒྱུན་བུས་བཟློས་པའི་ཚགས་མ་དེར་ཟེར། 

ཁློལ་ཚགས། འབྲུ་རིགས་འཚག་བེད་ཀི་ཡློ་བད། 

ཁློལ་ལེ་བ། ཌཱ་མ་རུ་སློགས་ཀི་སྒ་གག་ཚུལ་ཞིག

ཁློས། ཁློང་ཁློ་བཟས་ཟིན་པ་དང་ཁློས་ཤིག་ཅེས་སྐུལ་ཚིག

ཁློས་པ། ཁློ་བའི་འདས་པ། 

ཁློས་མ། ལྷ་དྲག་མློ། 

ཁློས་ཚིག །ཁློས་པའི་ཚིག་རྩུབ་བམ་ཚིག་གནག་པློ། 

ཁློས་མ་ནག་མློ། གཅློད་ཡུལ་བའི་ལུགས་ཀི་མ་ཅིག་ཁློས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཞིག་ལ་ཁློས་མ་ནག་མློ་ཟེར། 

ཁློས་མ་ལྷ་ལྔ། ཁློས་མ་ནག་མློ་གཙོ་བློར་བས་ཏེ་དཀར་སེར་དམར་ལང་བཅས་ཁློས་མ་རིགས་

ལྔ་ལ་ཟེར།

ཁྭ། བ་རློག་ལས་ཆུང་བའ་ནག་པློ་ཞིག །ཁྭ་ཏ། 



  720  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁྭ་སྐད། བ་ནག་ཁྭ་ཏའི་སྐད། 

ཁྭ་སྐད་ཤེས་པའི་རིག་པ། བ་ནག་ཁྭའི་སྒ་སྐད་ལས་བཟང་ངན་དཔྱློད་ཤེས་ཀི་རིག་པ། 

ཁྭ་སྐྲློད་ནུས་པ། བ་ཁྭ་ཏ་འདེད་ཐུབ་པའི་བུ་ཆུང་སྟེ། སྤིར་བཏང་ལློ་ལྔ་ནས་བདུན་བར་དུ་སེབས་ན་

རབ་ཏུ་བྱུང་ཆློག་པ། 

ཁྭ་ཏ། བ་ཕློ་རློག་ལས་ཆུང་བའི་བ་ནག་ཅིག །ཁྭ་ཏ་ཐམས་ཅད་མདློག་ནག་ཡིན། 

ཁྭ་ཏི་ཁའི་དགློན་པ། ཕག་གྲུའི་དུས་རབས་སུ་གློ་ཤི་བསློད་ནམས་བཟང་པློས་ཕག་བཏབ། ད་ལ་

མཚོ་སློན་གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཁན། བེད་པློ། ཤིང་མཁན། ལམ་མཁན། འགློ་མཁན། ཡློང་མཁན། ཤེས་མཁན། 

མཁན་བརྒྱུད། ① རབ་བྱུང་གི་སློམ་བརྒྱུད། ② དགློན་པའི་མཁན་པློ་རིམ་བྱུང་། 

མཁན་ཆུང་། ① སར་བློདགཞུང་གི་སྐུ་དྲག་སེར་མློ་བའི་གློ་སའི་མིང་ཞིག །② མཁན་པའི་རིགས་མེ་

ཏློག་སེར་པློ་འཆར་བ་ཞིག་སྟེ། ནུས་པས་གློ་ནད་སེལ། ལུམས་བས་ན་ཡན་ལག་ཞ་རེངས་འདུལ།

མཁན་ཆུང་གསེར་མགློ །མཁན་པ་རིགས་བཞིའི་ནང་ཚན་མཁན་ཨ་ཀྲློང་སྟེ། རློ་མངར་ལ་ཁ། ཞུ་

རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཁག་ཤློར་གཅློད། ཡན་ལག་གི་སྐྲངས་པ་འཇློམས། 

མཁན་ཆེན། ① གྲྭ་ས་ཁག་གི་ཁི་འཛིན་ཆེ་གས། ② སར་བློད་གཞུང་གི་སེར་མློ་བའི་ལས་བེད་མི་

སྣའི་གློ་ས་ཞིག་ཡིན། 

མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། སྣར་ཐང་གི་མཁན་རབས་བཅུ་གསུམ་པ་ཡིན། ཆུ་སློའི་ལུང་

དུ་གློ་ཡི་རིགས་སུ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༣༣༨ལློར་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བདུན་

པའི་ལྕགས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༤༠༡ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

མཁན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་སློ་གཅིག་པ་

ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༦༧༢ལློར་རང་ཞབས་མདློ་མཁར་དུ་འཁྲུངས། 

དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཙམ་ལ་ཡབ་དང་སྐུ་མཆེད་འདས་པའི་མ་ངན་གིས་ཁང་གཞིས་སངས་ཏེ་

ཡུམ་སས་གཉིས་ངློར་དུ་བློན། ངློར་དུ་ཉེ་འབེལ་མི་ཆེན་ཁག་ཅིག་ཡློད་ཀང་ངློ་མ་བསྟན་པ་

སློགས་ཀིས་ལློ་གསུམ་ཙམ་རིང་མགློ་འདྲེན་མེད་པས་འློ་བརྒྱལ་ཆེན་པློ་བྱུང་། དེ་ནས་ཀླུ་ལིང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཤར་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བཟང་པློས་མགློ་འདྲེན་མཛད། དགུང་ལློ་ཉེར་གསུམ་པར་ཤར་ཆེན་དེ་ཉིད་

ལས་བསྙེན་པར་རློགས། མཁས་གྲུབ་སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚོགས་སློགས་ལས་དབང་དང་མན་

ངག་མཐའ་ཡས་པ་གསན། ཀླུ་ལིང་པའི་བཀའ་ལར་ས་སྟློད་དུ་ཕེབས། དེ་ཁུལ་དུ་ཡུན་རིང་ཙམ་

བཞུགས། དགུང་ལློ་ང་གཅིག་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༧༢༢ལློར་ངློར་

མཁན་ཚབ་མཛད། ལམ་འབས་སློགས་ཀི་ཆློས་འཁློར་གསུངས་པ་མཐའ་ཡས་གསན། གདན་

ས་ལློ་ངློ་བཞིར་བསྐྱངས། སེ་དགེ་ས་སྐྱློང་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་གི་དབུ་བ་མཛད་ནས་སེ་དགེར་ལློ་

བཅུ་གཅིག་བཞུགས། ཨེ་ཝཾ་རྡློ་བཅལ་ལྷ་ཁང་དུ་ལེབས་རིས་མདློ་སེ་གསེར་འློད་ནས་གསུངས་

པའི་ཕློགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས། བདེ་གཤེགས་མཆེད་བརྒྱད། བང་སེམས་ཉེ་བའི་སས་བརྒྱད་

སློགས་སེམས་དཔའ་དང་སེམས་མའི་ཚོགས། འཕགས་པ་གནས་བརན་བཅུ་དྲུག །ཆློས་སྲུང་

རྒྱལ་ཆེན་བཞི་སློགས་ངློ་མཚར་བའི་བཀློད་པ་དང་བཅས་བཞེངས་པ་སློགས་རེན་གསུམ་གི་

བཞེངས་པ་མཐའ་ཡས། དགུང་ལློ་རེ་བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་

༡༧༣༩ལློར་སེ་དགེར་སྐུ་གཤེགས་པ་ཡིན་ནློ། །

མཁན་ཆེན་གུ་ར་བ། དབུས་སྟློད་གུ་ར་བའི་གནས་གཞི་བཟུང་ནས་མཁན་པློའི་བ་བ་མཛད་པས་

མཁན་ཆེན་གུ་ར་བ་ཞེས་ཐློགས། མཚན་དངློས་ཚུལ་ཁིམས་རྡློ་རེ་ཞེས་ཞུ། འབི་གུང་གི་གདན་

རབས་དང་པློ་ཡིན། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་༡༡༥༤ལློར་སེའུ་གངས་དཀར་མློར་

ཡབ་སུམ་པ་རད་རེ་དཔལ་གི་སས་སུ་འཁྲུངས། སྐུ་ཚད་ཆེར་བསྐྱེད་པའི་དུས་འདུལ་འཛིན་

གློག་མཁར་གཙང་སྟློན་གི་དྲུང་ནས་རབ་བྱུང་གི་སློམ་པ་ཞུས། མཚན་ལ་ཚུལ་ཁིམས་རྡློ་རེར་

གསློལ་ཞིང་། ལློ་ཤས་རིང་མཁན་པློ་དེ་ཉིད་ཀི་དྲུང་དུ་བཞུགས་ནས་འདུལ་བ་ལ་མཁས་པར་

སྦངས། དེ་ནས་སྟློད་ལུང་དུ་འདུལ་འཛིན་ཐག་མ་བའི་དྲུང་ནས་བསྙེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་

བཞེས་ཏེ་སར་ཡང་འདུལ་བའི་སྐློར་ལ་སྦངས་པ་མཐར་ཕིན་པ་མཛད། དབུས་སྟློད་དུ་གུ་རའི་

གནས་གཞི་བཟུང་ནས་མཁན་པློའི་བ་བ་མཛད། དགུང་ལློ་ཞེ་དྲུག་པ་ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༡༩༩ལ་

འབི་གུང་སྐྱློབ་པ་རིན་པློ་ཆེ་མཇལ་ནས་སློབ་མའི་གཙོ་བློར་གྱུར་ཏེ་གདམས་པ་ཆ་ཚང་བ་

གནང་ཞིང་། ལློ་མང་རིང་འབི་གུང་གི་མཁན་པློ་མཛད། དགུང་ལློ་རེ་བཞི་པ་མེ་གང་སྤི་ལློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

༡༢༡༧ལློར་སྐྱློབ་པ་རིན་པློ་ཆེ་དགློངས་པ་མ་ངན་ལས་འདའ་ཁར་ཞལ་ཆེམས་སུ་ང་འདས་

ནས་ལློ་གསུམ་གི་རིང་ཚོགས་པ་སྐྱློང་ལ། དེ་ནས་དབློན་རིན་པློ་ཆེ་ལ་གདན་ས་གཏློད་

གསུངས་པ་ལར་ལློ་གསུམ་རིང་གདན་ས་མཛད། དེ་ནས་དབློན་རིན་པློ་ཆེ་བསློད་ནམས་

གགས་པ་གདན་སར་བསྐློས་ནས། དགུང་ལློ་རེ་བདུན་པ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤི་

ལློ་༡༢༢༠ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

མཁན་ཆེན་གགས་པ་དློན་གྲུབ། སྣ་ཐང་གི་མཁན་རབས་བཅུ་དྲུག་པ་ཡིན། གན་རའི་གློང་དུ་རབ་

བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༣༧༧ལློར་འཁྲུངས། རུས་ནི་གློ་ལ་ཚོ་བ་བཞི་ཡློད་པའི་འབློག་

ཚོ་ཡིན། གཞློན་ནུ་ནས་སྐུ་ཤིན་ཏུ་བཙུན་ཞིང་མཁན་ཆེན་གྲུབ་པ་ཤེས་རབ་ལས་བཀའ་

གདམས་ཀི་མན་ངག་མཐའ་དག་ཚང་བར་གསན། མཁན་རབས་གློང་མ་མཁན་ཆེན་བསློད་

ནམས་མཆློག་གྲུབ་དང་ཉེ་གནས་ཐུགས་མ་མཐུན་པའི་དབང་གིས་མ་བཞུགས་པར་དབུས་སུ་

ཕེབས་ནས་རེས་སུ་སར་བློན་ན་ཡང་ཉེ་གནས་པས་འགློག་རྐྱེན་བས་པར་བརེན། མཁན་ཆེན་

གི་གཅུང་པློ་དང་ཉེ་གནས་བར་འཐབ་རློད་དང་ཤི་རྨས་བྱུང་བ་སློགས་ལ་བརེན། ལློ་བཞིའི་

རིང་གདན་ས་བར་སྟློང་བྱུང་ཞིང་། དགུང་ལློ་རེ་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་

༡༤༣༨ལློར་མཁན་པློའི་ཁིར་ཕེབས་ནས་ལློ་སུམ་ཅུའི་བར་བསྐྱངས། དགུང་ལློ་གློ་གཅིག་པ་

རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༤༦༧ལློ་སྐུ་གཤེགས། 

མཁན་ཆེན་གགས་པ་བརློན་འགྲུས། སྣར་ཐང་གི་མཁན་རབས་བཅུ་པ་ཡིན། མང་སྟློད་རྒྱ་བག་སེལ་

སྟློད་ཀི་ཆུ་མིག་ལུང་དུ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༢༥༣ལློར་འཁྲུངས། གདུང་རུས་

ཟེའུ་ཡིན། སྐུ་ན་གཞློན་དུས་སུ་ཡློན་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་སེ་ཆེན་ཧན་དང་ཨློལ་ཇློལ་ཐུ་

གཉིས་ཀི་བ་མཆློད་མཛད། དགུང་ལློ་ང་གསུམ་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༣༠༥ལློ་

ནས་ལློ་བཅུ་གཉིས་ཀི་རིང་སྣར་ཐང་གི་མཁན་པློ་མཛད། སྐུ་ཤིན་ཏུ་བཙུན་ཞིང་སྣར་ཐང་གི་

ཆློས་གྲྭར་ཕན་ཐློགས་ཆེན་པློ་མཛད་ཅིང་། སྣར་ཐང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ལློངས་སྤློད་ཀང་མཁན་

ཆེན་འདིའི་དུས་འཛོམས་པས་སྐུ་བསློད་ཆེ་བར་གགས། 

མཁན་ཆེན་གགས་པ་གཞློན་ནུ། མཁན་བཀའ་བཞི་པ་ཡང་ཟེར། ཚོགས་ཆློས་ལུང་པའི་མཁན་པློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

མཛད་པས་མཁན་ཆེན་ཞེས་ཞུ་ཞིང་། མཚན་དངློས་གགས་པ་གཞློན་ནུ་ཡིན། ལྷ་སའི་ཤར་

ཕློགས་དབུས་སྟློད་ཀི་ལྷ་ལྕང་རི་མློ་ཅན་ཞེས་པའི་གློང་གང་གསར་དུ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་མེ་

སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༢༥༧ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ང་དགུ་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་

༡༣༡༥ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

མཁན་ཆེན་གགས་པ་ཤེས་རབ། སྣར་ཐང་གི་མཁན་རབས་བཅུ་གཅིག་པ་ཡིན། མཁན་ཆེན་གགས་

པ་ཤེས་རབ་ས་རེས་གཉིས་བྱུང་བའི་ས་མ་ཡིན། མཁན་ཆེན་གགས་པ་བརློན་འགྲུས་ཀི་གཅུང་

དུ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༢༥༩ལློར་འཁྲུངས། མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་དང་

མཁན་ཆེན་གགས་པ་བརློན་འགྲུས་བ་མར་བསྟེན་ནས་བཀའ་གདམས་ཀི་ཆློས་སྐློར་མན་ངག་

རྣམས་ཆ་ཚང་བར་གསན། མཁན་ཆེན་གགས་པ་བརློན་འགྲུས་སྐུ་གཤེགས་པའི་ལློ་དེ་ནས་

སྣར་ཐང་གི་མཁན་པློ་མཛད་དེ་ལློ་བཅུ་གཅིག་བར་བསྐྱངས། དགུང་ལློ་རེ་བདུན་པ་རབ་བྱུང་

ལྔ་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་༡༢༤༥ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

མཁན་ཆེན་གྲུབ་པ་ཤེས་རབ། སྣར་ཐང་གི་མཁན་རབས་བཅུ་བཞི་པ་ཡིན། སྣར་ཐང་གི་ཉེ་སྐློར་རློང་

གུ་ཞེས་པར་དབང་གི་རིགས་སུ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ་༡༣༥༧ལློར་འཁྲུངས། དགུང་

ལློ་རེ་བདུན་པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༤༢༣སྐུ་གཤེགས། 

མཁན་ཆེན་རྒྱལ་སས་བཟང་པློ། ལྷློ་བག་ཁུལ་དུ་ཤུད་ཕུའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས། འཁྲུངས་འདས་ཀི་

ལློ་ཚིགས་མི་གསལ། དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་ལ་མཁན་ཆེན་སེང་གེ་བཟང་པློའི་དྲུང་དུ་རབ་བྱུང་

མཛད། ཀུན་མཁེན་མཚོ་སྣ་བ་དང་དགེ་བཤེས་མློན་ག་བ་སློགས་བསྟེན་ནས་བཀའ་བཞི་ལ་

སྦངས་པ་མཐར་ཕིན་པ་མཛད། 

མཁན་ཆེན་ངག་དབང་ཆློས་གགས། ས་སྐྱའི་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་ཆློས་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་

པའི་ཆུ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༥༧༢ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་

ལྕགས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༦༤༡ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

མཁན་ཆེན་ངག་དབང་བློ་གློས། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་ཞེ་བརྒྱད་པ་

ཡིན། ཁང་གསར་མཁན་རིན་པློ་ཆེ་ངག་དབང་ཆློས་སྐྱློང་བཟང་པློའི་དབློན་རིགས་སུ་འཁྲུངས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་དུ་ཕེབས་ནས་མཁན་ཆེན་བམས་པ་ནམ་མཁའ་འཆི་མེད་སློགས་གཙོ་བློར་

བསྟེན་ནས་བསབ་སྦངས་ལེགས་པར་མཛད། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལྕགས་སྦྲུལ་ལློར་རྒྱལ་

བ་ངློར་མཁན་པློའི་ཁིར་མངའ་གསློལ་ནས་གསུང་ངག་ལམ་འབས་སློགས་ཀི་སློ་ནས་ངག་

དབང་བློ་གློས་བསྟན་འཛིན། ཆློས་རེ་རིན་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ། བཤེས་གཉེན་ངག་དབང་བསྟན་པ་

སློགས་གདུལ་བ་མཐའ་ཡས་པ་སྨིན་གློལ་གི་ལམ་ལ་འགློད་པར་མཛད་དློ། །

མཁན་ཆེན་ངག་དབང་བསློད་ནམས། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་ང་ལྔ་པ་

ཡིན། གཙང་རློང་སྐྱ་སློན་ཞེས་པར་ངག་དབང་བློ་གློས་བསྟན་འཛིན་གི་སྐུའི་དབློན་དུ་མཚན་

དཀིལ་གསར་དུ་བཞད། ངློར་ཁང་གསར་དུ་བཞུགས་ནས་མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་

བློ་གློས་རྣལ་འབློར་འཇམ་དཔལ་བཟང་པློ་སློགས་ལུགས་གཉིས་ཀི་དཔལ་མངློན་པར་མཐློ་

བའི་ཡློངས་འཛིན་དུ་མ་ལས་སློམ་པ་གསུམ་དང་ལམ་འབས་སློགས་ཀི་བདུད་རི་གསློལ། རབ་

བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༨༥༩ལློ་ནས་ངློར་གི་གསེར་ཁི་ཆེན་མློར་བགང་བ་བརྒྱད་

ཙམ་བཞུགས་རིང་མདློ་སགས་འཆད་ཉན་གི་སློ་ནས་སས་ཀི་ཐུ་བློ་འཇམ་དབངས་ཤེས་རབ་

རྒྱ་མཚོ་སློགས་བུ་སློབ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསྐྱངས། རེ་འདི་ཉིད་བཤད་སྒྲུབ་ཀི་བསྟན་པ་ལ་

མཛད་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་སྣང་། མཐར་དགུང་གངས་ང་དགུ་པར་སྐུ་གཤེགས། 

མཁན་ཆེན་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན། སྣར་ཐང་གི་མཁན་རབས་དགུ་པ། སྣར་ཐང་གི་ཕུའི་ལེང་ཀརྨ་ཁ་རིར་

རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཤིང་བ་སྤི་ལློ་༡༢༢༥ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ག་གཅིག་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་

ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༣༠༥ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

མཁན་ཆེན་ཉི་མ་བསྟན་འཛིན། རེ་འདི་ནི་རྒྱལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པློ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གི་ཁི་

འཛིན་མཁན་རབས་ཉེར་གཉིས་པ་ཡིན། དགུང་ལློ་སློ་དྲུག་ཏུ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ས་

སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༨༤༨ལློ་ལ་འདས་བཞེད། 

མཁན་ཆེན་ཆློས་སྐྱབས་བཟང་པློ། ལམ་རིམ་གི་བཀའ་གདམས་གཞུང་པའི་བ་བརྒྱུད་གས་སུ་

བཞུགས་པའི་ག་གློར་མཁན་ཆེན་ཆློས་སྐྱབས་བཟང་པློའམ་སྐྱབས་མཆློག་དཔལ་བཟང་ཞེས་

ཞུ་བ་དེ་ཡིན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

མཁན་ཆེན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། ཡློངས་གགས་སུ་ལྷློ་བག་མཁན་ཆེན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་

ཞེས་བརློད་སློལ་ཡློད། ཤུད་བུའི་རིགས་སུ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༣༢༦ལློར་ཡབ་

སློབ་དཔློན་ནམ་མཁའ་བཟང་པློ་དང་ཡུམ་རིན་ཆེན་རྒྱན་གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། དགུང་

ལློ་དློན་དྲུག་པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ལྕགས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༤༠༡ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

མཁན་ཆེན་པདྨ་བཟང་པློ། རྔློག་གི་གདུང་བརྒྱུད་བདུན་པ་སྤེའུ་ཞིང་པ་བང་ཆུབ་དཔལ་གི་སློབ་མ་

ཡིན་ཅིང་། རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པློ་དང་། འགློས་ལློ་གཞློན་ནུ་དཔལ་དང་དུས་མཉམ་པར་ཨ་ཁུ་

ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའི་རྔློག་དཀིལ་བདུན་གི་སྙན་བསྐུལ་ལས་གསུངས་ཤིང་། ཁློང་གིས་ཆློས་

བརྒྱུད་ས་སྐྱའམ་བཀའ་བརྒྱུད་གང་རུང་ཞིག་ཡིན་ངེས་ཀང་། རྣམ་ཐར་ཞིབ་གསལ་ད་ཕན་མ་

མཇལ། འདིས་མཛད་པའི་ཆློས་འབྱུང་དང་དུས་འཁློར་འགེལ་ཆེན་ཡློད་པ་མཁས་པའི་དགའ་

སྟློན་དུས་འཁློར་གི་ལློ་རྒྱུས་ཐད་དུ་གསལ། 

མཁན་ཆེན་དཔལ་ལན་ཆློས་སྐྱློང་། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་སློ་བཞི་པ་

ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༧༠༢ལློར་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་བ་འདབས་དཔེ་

རློང་ཟུར་ཁང་ཞེས་པར་འཁྲུངས། མཁན་ཆེན་བསློད་ནམས་དཔལ་ལན་དང་། བསློད་ནམས་

བཟང་པློ་སློགས་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བཤེས་གཉེན་བཅུ་ཕག་གཉིས་ཙམ་བསྟེན་ནས་མདློ་

སགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པར་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརེས་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པར་གགས་

ཤིང་གྲུབ། དགུང་ལློ་བཅུ་དགུ་པར་མཁན་ཆེན་བསློད་ནམས་བཟང་པློ་ལས་བསྙེན་པར་

རློགས། དགུང་ལློ་སློ་གཅིག་པ་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༧༣༣ལློར་ངློར་མཁན་པློའི་ཁིར་ཕེབས། 

གདན་ས་ལློ་བདུན་མཛད། སེ་དགེ་ཆློས་རྒྱལ་ཆེན་པློའི་དབུ་བ་མཛད་པ་སློགས་བསྟན་འགློའི་

དློན་རླབས་པློ་ཆེའི་སློ་ནས་གདུལ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྨིན་པར་མཛད། 

མཁན་ཆེན་བློ་དི་ས་ཏྭ། མཁན་སློབ་ཆློས་གསུམ་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བློད་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེའུ་

བཙན་གི་དུས་སུ་བློད་དུ་ཕེབས་པའི་རྒྱ་གར་གི་མཁན་པློ་ཞི་བ་འཚོ། 

མཁན་ཆེན་ལས་ཀི་རྡློ་རེ། མཁན་ཆེན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གི་གསང་བའི་མཚན་ཡིན། གློང་

གསལ་མཁན་ཆེན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་པའི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས། 



  726  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཁན་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚོགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་༡༦༤༩ལློར་མངའ་

རིས་སྨད་ཀི་ཏེ་པའི་འབློག་གསེབ་ཏུ་འཁྲུངས། འཇམ་མགློན་དཔལ་མཆློག་རྒྱལ་མཚན་

སློགས་བཤེས་གཉེན་བཅུ་ཕག་གཉིས་ལྷག་ཙམ་བསྟེན། མདློ་སགས་རིག་གནས་དང་བཅས་

པར་གསན་རྒྱ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་། མཁས་པ་ཆེན་པློར་གགས་ཤིང་གྲུབ། དཔལ་མཆློག་རྒྱལ་

མཚན་ལས་བསྙེན་པར་རློགས། ས་སྟློད་གདློང་སྤད་དགློན་དུ་ཡུན་རིང་བཞུགས། དགུང་ལློ་སློ་

བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༦༨༦ལློར་ཁིར་ཕེབས། ས་ཕིར་ལམ་

འབས་ཚར་བཅུ་གཅིག་གསུངས། ཨེ་ཝཾ་པར་བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ། གསུང་འབུམ་པློད་བཞི་

ཡློད་པར་གསུངས། གདན་ས་ལློ་ངློ་བཞིར་མཛད། ང་གཅིག་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་

ཡློས་སྤི་ལློ་༡༦༩༩ལློར་སེ་དགེ་ས་སྐྱློང་བ་མ་ཚེ་དབང་རྡློ་རེས་ཇི་ལར་གསློལ་བ་བཏབ་པ་

ལར་སེ་དགེར་ཕེབས་པས་འགློ་དློན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་བྱུང་། དགུང་ལློ་ང་བདུན་པ་ཤིང་བ་སྤི་ལློ་

༡༧༠༥ལློར་སེ་དགེ་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་དུ་སྐུ་གཤེགས་སློ། །

མཁན་ཆེན་བསློད་ནམས་མཆློག་གྲུབ། སྣང་ཐང་དགློན་པའི་མཁན་རབས་བཅློ་ལྔ་པ་ཡིན། གཙང་

ཁུལ་གི་ཤབ་དགེ་སིངས་སུ་ཟུར་གི་རིགས་ལས་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་ཡློས་སྤི་ལློ་

༡༣༩༩ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ང་ལྔ་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཆུ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༤༥༢ ལློར་

ཕག་གྲུའི་གདན་ས་རང་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

མཁན་ཆེན་བསློད་ནམས་དཔལ་འབློར། གཙང་ངློར་གདློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་ཞེ་དྲུག་

པ་ཡིན། ཨེ་ཝཾ་པའི་ཆློས་གྲྭར་ཕེབས་ནས་བམས་པ་ནམ་མཁའ་འཆི་མེད་སློགས་མཁས་གྲུབ་དུ་

མ་ལས་གསུང་ངག་གཙོས་པའི་མདློ་སགས་ཀི་གཞུང་ལུགས་མཐའ་ཡས་པ་གསན། རབ་བྱུང་

བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༨༠༤ལློར་ཨེ་ཝཾ་པའི་ཁིར་ཕེབས། གདན་ས་ལློ་བརྒྱད་མཛད། 

བམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་སློགས་སློབ་མའི་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པ་བློན་ནློ། །

མཁན་ཆེན་བསབ་གསུམ་རྒྱལ་མཚན། གདན་ས་ཆེན་པློ་ཞྭ་ལུའི་མཁན་རབས་ཕི་མའི་མཁན་པློའི་

གས་སུ་ཕེབས་པས་མཁན་ཆེན་ཞེས་ཞུ་བ་ཡིན། འུ་ཡུག་གི་སིངས་མ་དང་ཁད་ཉེ་བའི་ས་ཆར་

ཡབ་རྒྱ་ལྷ་དང་། ཡུམ་སྒློལ་མ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༥༢༦ ལློར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ང་གཉིས་པ་མེ་གང་སྤི་ལློ་༡༥༧༧ ལློར་བློ་དློང་གི་སྒྲུབ་སེར་སྐུ་གཤེགས། 

མཁན་དྲུག །ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་དཔློན་རིགས་ལག་ཤེས་བཟློ་ལས་དློ་དམ་བེད་

པའི་འགློ་འཛིན་མཁན་ཁག་དྲུག་ཡིན་པ་སྟེ། ཀར་ཡློ་མགར་མཁན། ག་རུ་ས་མཁན། སག་གཞུ་

མཁན། ར་ཤག་མདའ་མཁན། བ་པ་ཁབ་མཁན། ཚོང་རི་ལྷ་མཁན་བཅས་སློ། །

མཁན་དྲུང་། ཡིག་ཚང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་འགན་འཁུར་བའི་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མློ། 

མཁན་དྲུང་ཏཱ་བ་མ། སར་བློད་གཞུང་སྐབས། ཡིག་ཚང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་འགན་འཁུར་བའི་དྲུང་

ཡིག་ཆེན་མློ་རྒན་པའི་གློ་གནས་ཅན། 

མཁན་དྲུང་སྦྲེལ་པློ། མཁན་དྲུང་མཉམ་སྦྲེལ་ཏེ་སར་བློད་ཀི་ཡིག་ཚང་ལས་ཁུངས་སུ་མཁན་དྲུང་

ཞེས་སེར་མློ་བ་རིམ་བཞི་བཞི་ཡློད་པ་དེ་དག་མཉམ་སྦྲེལ་ལ་ཟེར། 

མཁན་ལྡུམ། རྩྭ་ལྡུམ་མཁན་པ། 

མཁན་སེ་ཆེ་ཆུང་། སར་བློད་གཞུང་གི་སྐུ་དྲག་སེར་མློ་བའི་གློ་སའི་རིམ་པ་ཞིག

མཁན་ནག །རྩྭ་མཁན་པ་ནག་པློ། 

མཁན་ནང་། སར་བློད་གཞུང་གིས་ས་མཚམས་སྲུང་འཛིན་དུ་བཏང་བའི་རེ་དྲུང་ལ་མཁན་པློ་དང་། 

ཤློད་དྲུང་ལ་ནང་སློ་ཟེར། 

མཁན་པ། ལྡུམ་བུའི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཁག་

གཅློད། ལུམས་བས་ན་ཡན་ལག་གི་སྐྲངས་པ་འཇློམས། 

མཁན་པ་ལུང་དགློན། མིང་གཞན་ཀི་ཀུ་ཁུ་བྱུག་དགློན་ཟེར། 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། 

མཁན་པ་ཆིག་སྐྱེས། རང་རེ་རེར་སྐྱེས་པའི་རྩྭ་མཁན་པ། 

མཁན་པློ། ① ལས་ཀི་འགློ་བེད་དམ་བེད་ཕློའམ་རློམ་པ་པློ། སྙན་ངག་མཁན་པློ། ② རབ་བྱུང་དང་། 

བསྙེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་འབློགས་མཁན། གྲྭ་སའི་མཁན་པློ། 

མཁན་པློ་སྒ་གཅན་འཛིན་བཟང་པློ། སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་བསྙེན་རློགས་མཁན་པློ་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ར་ཧཱུ་ལ་ཤི་བ་དྲ་ཞེས་ཞུ་བ་དེ་ཡིན། སྤིར་རྒྱ་གར་དུ་མཚན་དེ་འདྲ་ཐློགས་པའི་སློབ་དཔློན་

འགའ་ཞིག་བྱུང་ཡློད། 

མཁན་པློ་གགས་པ་སེང་གེ སྙེ་ཐང་མཁན་ཆེན་གགས་པ་སེང་གེ་ཞུ་བ་འགློ་མགློན་འཕགས་པ་རིན་

པློ་ཆེ་བསྙེན་རློགས་སྐབས་སུ་དབུས་ནས་ཆེད་གཉེར་གིས་གདན་དྲངས་པ་དེ་ཡིན་ཅིང་། ས་

སྐྱ་པཎ་ཆེན་སྐུ་གཤེགས་ཁར་འགློ་མགློན་འཕགས་པ་ལ་ཁློད་བསྙེན་རློགས་ཞུས་ན་བློད་

དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་ན་མཁན་ཆེན་གགས་པ་སེང་གེ་ལས་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་

འཛོམས་པ་མེད་པས་དེ་ལ་བསྙེན་རློགས་ཞུས། ཁློང་ནི་རྒྱ་གར་གི་པཎ་ཆེན་ཤནྟི་པའི་ཚབ་

བེད་ཐུབ་པ་ཡློད་ཅེས་བསགས་བརློད་ཚད་མེད་མཛད་པ་དེ་ཡིན། 

མཁན་པློ་མངློན་གྱུར། བསྙེན་པར་རློགས་པའི་མངློན་གྱུར་བཅུའི་ཡ་ཞིག་སྟེ། སྤིར་བརན་མཁས་ཀི་

ཡློན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་། ཁད་པར་བསྒྲུབ་བའི་ངློས་ནས་མཐློང་ཐློས་དློགས་གསུམ་གི་

སྐྱློན་མེད་པའི་མཁན་པློར་འློས་པའི་དགེ་སློང་ལ་མཁན་པློར་གསློལ་བ་བཏབ་ཅིང་ཁས་བངས་

པ་དང་ལན་པའློ། །

མཁན་པློ་གཉིས། རབ་བྱུང་གི་མཁན་པློ་དང་བསྙེན་རློགས་ཀི་མཁན་པློ། 

མཁན་པློ་གཉིས་དང་སློབ་དཔློན་ལྔ། མཁན་པློ་གཉིས་ནི་རབ་བྱུང་གི་མཁན་པློ་དང་། བསྙེན་རློགས་

མཁན་པློའ ློ། ། སློབ་དཔློན་ལྔ་ནི། དགེ་ཚུལ་གི་སློབ་དཔློན་དང་། དེ་བཞིན་གསང་སྟེ་སྟློན་པའི་

སློབ་དཔློན་། ལས་བེད་པའི་སློབ་དཔློན། གནས་སྦིན་པའི་སློབ་དཔློན། ཀློག་པའི་སློབ་དཔློན་

ཏེ་ལྔའློ། །མཁན་པློ་བློ་དི་ས་ཏྭ། གློང་གསལ་མཁན་ཆེན་བློ་དི་ས་ཏྭ་ཞེས་པ་དེར་གཟིགས། 

མཁན་པློ་གསུམ། ༡ རབ་བྱུང་མཁན་པློ། ༢ དགེ་སློང་མའི་མཁན་པློ། ༣ དགེ་སློང་གི་མཁན་པློའ ློ། །

མཁན་པློའི་བ་བ། འདུལ་བའི་གཞུང་ནས་གསུངས་པའི་མཁན་པློའི་བ་བ་སྟེ། གཞན་ལ་དགེ་ཚུལ་

དང་། དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་གནང་རྒྱུ་དང་། འདུལ་བའི་བསབ་བ་ལག་ལེན་གཞུང་དློན་བཅས་

སློབ་ཁིད་གནང་རྒྱུ་དེ་ཡིན། 

མཁན་སྤྲུལ། བློད་དུ་གདན་ས་ཁག་གི་མཁན་པློ་མཛད་མློང་མཁན་འགའ་ཞིག་སྐུ་གཤེགས་རེས་

དེའི་ཞབས་འབིང་རྣམས་ཀིས་ཡང་སིད་ངློས་འཛིན་ཞུས་པ་རྣམས་ལ་ཡློངས་གགས་སུ་མཁན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

སྤྲུལ་ཟེར་སློལ་ཡློད། 

མཁན་བུ། མཁན་པློའི་སློབ་མ། 

མཁན་མློ། སློ་ཐར་སློམ་པ་སྟེར་བའི་དགེ་སློང་མའམ་དགེ་སློང་མའི་གཙོ་བློ། 

མཁན་མྱུག །རྩྭ་མཁན་པའི་མྱུ་གུ། 

མཁན་ཚབ། ཏཱ་ལའི་བ་མའི་མཛོད་པ་སྤི་ཁབ་མཁན་པློ་དངློས་སུ་མ་བསྐློས་པའི་བར་ལ་དེའི་ལས་

འགན་འཁུར་མཁན་དེ་ལ་མཁན་ཚབ་ཟེར། 

མཁན་ཟུར། དགློན་པ་སློ་སློའི་མཁན་པློ་འཕློས་ནས་ཟུར་དུ་སློད་མཁན། 

མཁན་རབས། དགློན་པ་གང་ཞིག་གི་མཁན་པློ་རིམ་བྱུང་རྣམས་ཀི་ལློ་རྒྱུས། 

མཁན་རིམ། ① མཁན་པློ་ས་ཕིར་བྱུང་བའི་རིམ་བརྒྱུད། ② སར་བློད་གཞུང་སྐབས་མཁན་ཆུང་

དང་རིམ་བཞིའི་བསྡུས་མིང་། 

མཁན་ལེབ་དགློན། དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་འདེབས་མཁན་དང་དུས་ཚོད་སློགས་ཁ་གསལ་མ་

མཆིས། ཐློག་མར་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན་ལ་རེས་སུ་རིང་མ་པར་འགྱུར་སྐད། 

ཆློས་བརྒྱུད་དཔལ་ཡུལ་བའི་བཀའ་སློལ་དང་། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གསེར་ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཁན་སློབ། ① བ་མ་དང་སློབ་མ། ② མཁན་པློ་དང་སློབ་དཔློན་གི་བསྡུས་མིང་སྟེ། འདུལ་བ་ལར་

ན། གཞི་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་ལན་པ། འདུལ་བའི་སེ་སྣློད་ནས་བཤད་པའི་ཆློ་ག་

ལ་མཁས་པ། ནད་པ་སློགས་མགློན་མེད་པའི་སེམས་ཅན་ལ་སྙིང་རེ་ཁད་པར་ཅན་ལན་པ་སྟེ་

ཁད་ཆློས་གསུམ་ལན་གི་བ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ནློ། །

མཁན་སློབ་ཀི་མཚན་ཉིད་དྲུག །༡ ཚུལ་ཁིམས་ལན། ༢ འདུལ་ཆློག་ཤེས། ༣ ནད་པར་བརེ་བ། 

༤ ནང་འཁློར་དགའ། ༥ཆློས་ཟང་ཟིང་གིས་ཕན་འདློགས་པ། ༦ དུས་སུ་འདློམས་པ། 

མཁན་སློབ་ཆློས་གསུམ། མཁན་པློ་བློ་དི་ས་ཏྭ་དང་། སློབ་དཔློན་པདྨ་འབྱུང་གནས། ཆློས་རྒྱལ་ཁི་

སློང་ལེ་བཙན་གསུམ། 

མཁན་སློབ་སྦྲགས་མ། མཁན་པློ་དང་ལས་ཀི་སློབ་དཔློན་གཉིས་ཀ་ཆབས་གཅིག་ཏུ་མཛད་པ་སྟེ། 



  730  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་གནང་སྐབས་མཁན་སློབ་ཟུང་འབེལ་གནང་ཆློག་ཀང་། བསྙེན་རློགས་ཀི་

སློམ་པ་གནང་སྐབས་མཁན་པློ་དང་ལས་ཀི་སློབ་དཔློན་ལློགས་སུ་མཛད་སློལ་ཡློད་ཅིང་། དེའི་

རྒྱུ་མཚན་ནི་ལས་ཀི་སློབ་དཔློན་ལ་འློས་ཆློས་བཅུ་གཅིག་ཚང་དགློས་པའི་ནང་ཚན་བཅུ་པ་ལ་

མཁན་པློས་བསྐློས་པ་ཞིག་ཡིན་དགློས་པ་དེར་ཐུག་ཡློད། དེ་སྐློར་སློབ་དཔློན་ཞེས་པའི་འགེལ་

བཤད་ལ་གསལ། 

མཁན་ལྷས་དགློན། མཁན་ལྷས་མཚམས་ཁང་ཡང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ར་སྤི་ལློ་

༡༩༤༢ལློར་ཨ་ཁུ་བམས་པ་ཆློས་སྒྲུབ་ཀིས་སྦྲ་དགློན་ཞིག་བཏབ། ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་

༡༩༥༥ལློར་དེ་གར་དགློན་དངློས་སུ་བཙུགས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གད་པ་སུམ་མདློ་རློང་[ཐུན་ཏེ་རློང]ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཁའ། ① གནམ། ② གངས་ཀི་ཐིག་གི་མིང་། 

མཁའ་སྐློར་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༩༤༦ ལློར་དློར་ཞི་བ་མས་ཕག་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྨ་སྟློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

མཁའ་ཀློང་། ནམ་མཁའི་དབིངས། 

མཁའ་སྐྱེས། [མངློན] ① མེ་སྟག་ལློ། ② མེ་སྟག

མཁའ་ཁབ། ནམ་མཁས་གར་ཁབ་སྟེ་རྒྱ་ཆེ་བའི་དློན། ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན།

མཁའ་ཁབ་ཏིང་ངེ་འཛིན། ཕློགས་ཀི་རིས་མེད་པར་ཡློངས་སུ་ཁབ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནློ། །

མཁའ་གློས་ཅན། [མངློན]སྤིན་པ། 

མཁའ་གློག །ནམ་མཁའི་གློག

མཁའ་བགློད། [མངློན]བ། 

མཁའ་འགྲུལ། གནམ་གྲུ་ནམ་མཁར་འཕུར་ནས་ཡུལ་གཞན་དུ་བགློད་པ་ལ་ཟེར། 

མཁའ་འགློ། [མངློན] ① བ་རིགས། ② ལྷ། ③ མཁའ་འགློ་མ། ཕན་གནློད་སྣ་ཚོགས་ཀི་ལས་ལ་

འཇུག་པའི་མི་མ་ཡིན་པའི་འགློ་བའི་མློ་རྒྱུད་ཀི་རིགས་ཤིག་ལྷ་འདྲེ་གཉིས་ཀའི་ཁློངས་སུ་

གཏློགས་པ་ཞིག་སྟེ་རྒྱ་གར་བའི་འདློད་སློལ་ཞིག །འདི་ལ་བཟང་ངན་གཉིས་ཀའི་གློ་དློན་ཀང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

དེང་དུས་བློད་མི་ཚོས་མཁའ་འགློ་མ་ཞེས་པ་ནི་ལྷ་མློ་འདྲ་པློ་ཞིག་ཏུ་ངློས་བཟུང་ཞིང་ཡློད་པ་ནི་

ནློར་བ་ཡིན།

མཁའ་འགློ་སྐྱེས། [མངློན]སིན་པློ། 

མཁའ་འགློ་རྒྱ་མཚོ། བདེ་མཆློག་མཁའ་འགློ་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱུད་ལེའུ་ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག་ཡློད་པ་ཞིག་

དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་འགློར་རྒྱ་གར་གི་པཎི་ཏ་རྒྱལ་བའི་སེ་དང་། བློད་ཀི་ལློ་ཙཱ་བ་དརྨ་

ཡློན་ཏན་གིས་བལ་ཡུལ་ཨུ་རུད་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བསྒྱུར་བ། 

མཁའ་འགློ་ལྔའི་དཀིལ་འཁློར། དཔལ་འཁློར་ལློ་བདེ་མཆློག་གི་བཤད་རྒྱུད་རྡློ་རེ་གུར་ལས་རིགས་

བསྡུས་དང་རིགས་རྐྱང་གཉིས་གསུངས་པའི་ནང་གསེས་རིགས་བསྡུས་མཁའ་འགློ་ལྔའི་

དཀིལ་འཁློར་སྟེ། དབུས་སུ་རྡློ་རེ་མཁའ་འགློ་ཡབ་ཡུམ། ཤར་དུ་སངས་རྒྱས་མཁའ་འགློ། ལྷློར་

རིན་ཆེན་མཁའ་འགློ། ནུབ་ཏུ་པདྨ་མཁའ་འགློ། བང་དུ་ལས་ཀི་མཁའ་འགློ་བཅས་གཙོ་འཁློར་

ལྔ་ཡློད་པའི་དཀིལ་འཁློར་སྟེ་རྒྱལ་རེའི་དཔལ་འཁློར་ཆློས་སེའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྟེང་ཐློག་

གཞལ་ཡས་ཆེན་མློའི་ཤར་ངློས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ཆེ་བ་དང་པློ་དེ་ཡིན། 

མཁའ་འགློ་བཅུ་གཅིག །མཁའ་འགློ་ཤུགས་འགློས་བཅུ། གསེབ་ལམ་མཁའ་འགློ་དང་བཅུ་གཅིག་གློ །

མཁའ་འགློ་སྙིང་ཐིག །སློབ་དཔློན་པད་མ་དངློས་ཀིས་མཁའ་འགློ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ལ་བསྟན་པ་

དང་། པད་མ་ལས་འབེལ་རལ་གིས་གཏེར་ནས་བཏློན་པའི་རིང་མའི་གདམས་ངག་ཅིག

མཁའ་འགློ་གཏད་རྒྱའི་རྒྱ་མདུད། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོའི་དངློས་སློབ་འཕློངས་རྒྱས་ངག་

དབང་དཔལ་བཟང་གིས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་ལྷན་ཐབས་ཀི་གསང་སྨན་རྣམས་ལྷུག་

པར་བཀྲློལ་བའི་ལེ་མིག་ལ་བུའི་ལེ་ཚན་ཞིག

མཁའ་འགློ་སེ་ལྔ། ཤར་རྡློ་རེ་མཁའ་འགློ་ལྷློ་རིན་ཆེན། མཁའ་འགློ། ནུབ་པད་མ་མཁའ་འགློ། བང་

ལས་ཀི་མཁའ་འགློ། དབུས་སངས་རྒྱས་མཁའ་འགློ་བཅས་སློ། །

མཁའ་འགློ་མ། [ཌཱཀིནི] ① ཐུན་མིན་དངློས་གྲུབ་བརེས་པའི་རྣལ་འབློར་མ། ② དག་པའི་ཞིང་

ཁམས་སློགས་སུ་སྐྱེས་པའི་ལྷ་མློ། 

མཁའ་འགློ་མ་གུང་གི་གློས་ཅན། མཁའ་འགློ་མ་གུང་གི་པགས་པའི་གློས་གློན་པ་སྟེ། འདིའི་མཚན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ངློ་མ་གང་ཡིན་དཔྱད་གཞི་མ་རེད། 

མཁའ་འགློ་མ་སྒྱུ་མ་བདེ་བའི་མཆློག །[སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦློད་གི་རྒྱུད]ལས་གསུངས་པའི་མཁའ་

འགློ་མ་སྒྱུ་མ་བདེ་མཆློག་གི་དཀིལ་འཁློར་སྟེ། རྒྱལ་རེ་དཔལ་འཁློར་ཆློས་སེའི་གཙུག་ལག་

ཁང་ལེ་བའི་སྟེང་ཐློག་གི་གཞལ་ཡས་ཆེན་མློའི་ཤར་ངློས་ཀི་ལེབས་བིས་སུ་ཡློད་པའི་དཀིལ་

འཁློར་ཆེ་གས་གསུམ་པ་དེ་ཡིན། 

མཁའ་འགློ་མ་སུ་ཁ་སིདྡི། ཁ་ཆེའི་ཡུལ་གི་གློང་ཁེར་ཁི་བརན་དུ་བཟའ་མི་བདུན་ལ་རྒྱགས་སུ་

འབས་བུམ་པ་གང་ལས་མེད་པ་ཞིག་གི་ཁིམ་ཚང་གི་རྒན་མློ་ཡིན། ཉིན་གཅིག་སྤྲུལ་པའི་དགེ་

སློང་ཞིག་བྱུང་བ་ལ་འབས་བུམ་པ་གང་པློ་དེ་ཕུལ་བས། ཁིམ་གི་ནང་མི་ཀུན་གིས་རྒན་མློ་

ཁིམ་ནས་ཕུད། དེ་དུས་ལློ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་ལློན། དེ་ནས་ཨུ་རྒྱན་གི་ཡུལ་དུ་ཕིན་ནས་འབས་

བརྔ་མཁན་ཚོར་འབས་སློང་པས་ཁལ་གཅིག་བྱུང་བ་དེས་འབས་ཆང་བཟློས་ནས་བཙོངས་

པས་ཡང་བསྐྱར་འབས་མང་པློ་བྱུང་སྟེ་ལློ་གཅིག་རིང་ཆང་འཚོང་མ་བས། དེ་སྐབས་གྲུབ་ཆེན་

བིར་ཝ་པ་གསང་བའི་སྤློད་པ་མཛད་ནས་བཞུགས་ཡློད་པ་དེར་དམ་ཚིག་གི་རས་སུ་ཆང་རིན་

མི་དགློས་པར་བས་ཏེ་ཆང་བུམ་པ་རེ་ནམ་དགློས་སུ་ཕུལ་བས། ཉིན་གཅིག་གྲུབ་ཆེན་གིས་

རྒན་མློར་དབང་བསྐུར་ཞིང་མན་ངག་རྣམས་གནང་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཁའ་འགློ་མ་གཞློན་ནུ་

ལང་ཚོ་ལན་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཡློད་པ་དེ་ཡིན། 

མཁའ་འགློ་མའི་སྦློར་བ། བདེ་མཆློག་གི་བཤད་རྒྱུད་རྣལ་འབློར་མ་བཞིའི་ཁ་སྦློར་བའི་རྒྱུད་བརག་

པ་བདུན་པ། དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་མགློར་ལློ་ཙཱ་བ་ཆིངས་ཡློན་ཏན་འབར་གིས་བློད་

སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ། 

མཁའ་འགློ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། སྤི་ལློ་༧༤༥པའི་ཤིང་བ་ལློར་ཡབ་མཁར་ཆེན་དཔལ་གི་དབང་

ཕྱུག་དང་། ཡུམ་གནུབ་བཟའ་དགེ་མཚོ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅློ་ལྔ་ཡས་

མས་ཙམ་ན་བློད་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གི་བཙུན་མློར་གྱུར། སྤི་ལློ་༧༦༣པའི་ཆུ་ཡློས་ལློར་

སློབ་དཔློན་པདྨ་འབྱུང་གནས་བློད་དུ་ཕེབས་པ་དང་སློབ་དཔློན་གི་བཙུན་མློར་ཕུལ། དེ་ནས་

བཟུང་དམ་ཆློས་སྤི་དང་། ཁད་པར་གསང་སགས་རྡེ་རེ་ཐེག་པའི་ཉམས་ལེན་ཁློ་ནས་དུས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

མདའ་བར་མཛད། མཐར་དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་པ་སྤི་ལློ་༨༠༤པའི་ཤིང་སྤེལ་ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

མཁའ་འགློ་ཡང་ཐིག །ཀུན་མཁེན་ཚུལ་ཁིམས་རྡློ་རེའམ་གསང་མཚན་པདྨ་ལས་འབེལ་རལ་གིས་

མཛད་པའི་མཁའ་འགློ་སྙིང་ཐིག་གི་བརློད་དློན་སྙིང་པློ་རྣམས་བསྡུས་ནས་ཀུན་མཁེན་ཀློང་

ཆེན་པས་མཁའ་འགློ་ཡང་ཐིག་མཛད་པ་དེ་ཡིན། 

མཁའ་འགློ་རིགས་བཞི། བདེ་ཆེན་དཀར་མློ། སེར་མློ་དློན་གྲུབ། དམར་མློ་སྒ་སྒློག །སྣ་ཚོགས་

མཐར་ཕིན་ནློ། །

མཁའ་འགློ་ལ་ཕུག །སློ་སྨན་གི་ནང་ཚན་ཆུ་མ་རིའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་སྐྱུར་ལ་བསྐ། ཞུ་རེས་དྲློད། 

ནུས་པས་ཆུ་འགགས་འབིགས། སྐྱུག་པ་གཅློད། ཆུ་སེར་དང་དམུ་ཆུ་སྦློང་། 

མཁའ་འགློའི་བརྡ་ཡིག །གཏེར་སྟློན་རྣམས་ཀིས་གཏེར་ནས་བཞེས་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་དག་ཐློག་མར་

མཁའ་འགློའི་བརྡ་ཡིག་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་ཞིང་དེ་དེང་དུས་ཀི་ཡི་གེ་ལ་ཚུར་ཕབ་དགློས་ཀི་ཡློད་

པ་རེད། ཡི་གེ་དེ་དུས་རབས་གང་ཞིག་ལ་བློད་དུ་དར་སློལ་བྱུང་བའི་སྐློར་ལ་ཞིབ་འཇུག་བེད་

མཁན་ད་ཕན་བྱུང་མི་འདུག་ཀང་། རིགས་པས་དཔྱད་ན་དེ་ནི་ཐུ་མི་སམ་བློ་ཊའི་གློང་གི་བློད་

ཡིག་ཡིན་ངེས། 

མཁའ་འགློའི་དབང་། ① སྒློལ་མའི་གཙོ་མློ། ② [མངློན]༡ བདེ་མཆློག །༢ བ་ཁྱུང་། 

མཁའ་འགློའི་ཚོགས་ལྔ། ཤར་རྡློ་རེ་སེམས་དཔའ་མཁའ་འགློའི་ཚོགས། ལྷློ་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་

མཁའ་འགློའི་ཚོགས། ནུབ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་མཁའ་འགློའི་ཚོགས། བང་དློན་ཡློད་གྲུབ་པའི་

མཁའ་འགློའི་ཚོགས། དབུས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་མཁའ་འགློའི་ཚོགས་སློ། །

མཁའ་མཉམ། ① ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་པ་དང་མཉམ་པ་སྟེ། རྒྱ་ཆེ་བའི་དཔེ། ② སངས་རྒྱས་སྤི། 

མཁའ་སྟེང་འགློ། [མངློན]གཟའ་བཀྲ་ཤིས་ཏེ་མིག་དམར། 

མཁའ་ལིང་། [གརུཌཿ ]བ་ཁྱུང་། 

མཁའ་ལིང་དཀར་པློ། [མངློན]ངང་པ་སྤི། 

མཁའ་ལིང་དག། ནུས་པ་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ཀློ་བི་ལའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། གྲུབ་

ཆེན་ཨློ་རྒྱན་པ་རིན་ཆེན་དཔལ་གིས་མཛད་པའི་དངུལ་ཆུའི་ཞལ་གདམས་ལས། མཁའ་ལིང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དག་ཞེས་ཀློ་བི་ལའི་མིང་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཅིའི་ཕིར་མཁའ་ལིང་དག་ཞེས་ཟེར་ན། ཀློ་བི་ལ་དུག་

མ་བཏློན་པའི་སྤུ་བཞར་ནས་ཟན་དང་ལྷན་དུ་སྦར་ཏེ་བ་རློག་ལ་བིན་ན་དེའི་ནུས་པས་བ་རློག་

མློས་ནས་འཕུར་མི་ཤེས་པར་འགྱུར་བས་སློ། །གཞན་དུ་བ་འཕུར་ལེབ་ཟེར་བ་ཡང་དེའི་དློན་

ནློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

མཁའ་ལིང་བདུད་རི། བ་གློ་བློའི་བྲུན་གི་གབ་མིང་སྟེ། རེ་ཟུར་མཁར་བ་མཉམ་ཉིད་རྡློ་རེས་མཛད་

པའི་མན་ངག་བེ་བ་རིང་བསེལ་ལས། མཁའ་ལིང་བདུད་རི་ནི་བ་གློ་བློ་ཀད་དཀར་གི་བྲུན། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

མཁའ་ནློར། [མངློན]ཉི་མ། 

མཁའ་སྣང་། [མངློན]སིན་བུ་མེ་ཁེར། 

མཁའ་སྣང་མེ་ཁེར། སིན་བུ་མེ་ཁེར་ཏེ། ལུས་ནས་མེ་འློད་འཕློ་བའི་སིན་འབུ་ཆུང་ངུ་། 

མཁའ་སྤློད། ① ནམ་མཁར་སྤློད་པ། ② [མངློན]བ། 

མཁའ་སྤློད་ཀི་དངློས་གྲུབ། ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས། འཇིག་རེན་པའི་དབང་

ཕྱུག་བརྒྱད་ཐློབ་པའམ། འདློད་ལྷ་རིགས་དྲུག་སློགས་ལྷ་ཡུལ་གི་མཁའ་སྤློད་རྣམས་སུ་བགློད་

ནུས་པའློ། །

མཁའ་སྤློད་ཀི་ཞིང་། དག་པ་མཁའ་སྤློད་ཀི་ཞིང་ཁམས་ཞེས་པ་གནས་གསུམ་གི་མཁའ་འགློ་མ་

རྣམས་བཞུགས་པའི་ཁམས་ཞིག

མཁའ་སྤློད་སྐློར་གསུམ། ས་སྐྱ་པའི་མཁའ་སྤློད་སྐློར་གསུམ་སྟེ། ནཱ་རློ་མཁའ་སྤློད། ཨིནྟྲ་མཁའ་

སྤློད། མཻ་ཏི་མཁའ་སྤློད་བཅས་སློ། །

མཁའ་སྤློད་དཀར་དམར། མཁའ་སྤློད་མ་དཀར་མློ་ལ་བརེན་ནས་ཚེ་སྒྲུབ་པ་དང་། མཁའ་སྤློད་མ་

དམར་མློ་ལ་བརེན་ནས་མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་གཉིས་ཡིན། 

མཁའ་སྤློད་ཆུང་ངུ་། གཟུགས་ཁམས་བཅུ་བདུན། འདློད་ལྷ་རིགས་དྲུག །མི་ཡུལ་གི་ནམ་མཁར་

སྤློད་པ་སློགས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་མེད་པ་རྣམས་སློ། །

མཁའ་སྤློད་ཆེན་པློ། ཡློན་ཏན་བརྒྱད་དང་ལན་པའི་མཁའ་སྤློད་དེ། རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་དང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ལུས་ཡང་བ་ཉིད་དང་། འཇིག་རེན་གསུམ་པློ་མཐའ་དག་ཁབ་པར་བེད་པ་ཉིད་དང་། སངས་

རྒྱས་ཀི་ཡློན་ཏན་འཐློབ་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་སྣང་བ་གསལ་བ་དང་། བརན་པ་དང་། སྐྱེ་བློ་

ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་ཀི་དབང་དུ་གྱུར་པ་དང་། འདློད་དགུར་སྒྱུར་བ་བཅས་སློ། །

མཁའ་སྤློད་བསྙེན་སྒྲུབ། འདི་ནི་སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀིས་རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་ཆེན་

མི་ཏ་ཛོ་ཀི་ལ་གནང་ཞིང་། དེས་ཞྭ་དམར་སྐུ་ཕེང་དང་པློ་རློགས་ལན་གགས་པ་སེང་གེ་ལ་

གནང་། དེས་མཁས་གྲུབ་དར་རྒྱལ་བ་ལ་གནང་། དེས་ཞྭ་དམར་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ་མཁའ་སྤློད་

དབང་པློ་ལ་གནང་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་པའི་ཆློས་སྐློར་ཞིག་ཡིན། 

མཁའ་སྤློད་རྣལ་འབློར་བཅུ་གཅིག་གི་བཀའ་འཁིད། མཁའ་སྤློད་སྐློར་གསུམ་གི་ནང་གསེས་ནཱ་རློ་

མཁའ་སྤློད་མའི་བསྐྱེད་རིམ་གི་ཁིད་ལ་རྣལ་འབློར་བཅུ་གཅིག་གི་ཆིངས་མཛད་ནས་བཀའ་

ཁིད་གནང་སློལ་ཡློད་པ་དེ་ཡིན། ༡ ཉལ་བའི་རྣལ་འབློར། ༢ ལང་བའི་རྣལ་འབློར། ༣ བདུད་

རི་མང་བའི་རྣལ་འབློར། ༤ ཚད་མེད་སློགས་ཀི་རྣལ་འབློར། ༥བ་མའི་རྣལ་འབློར། ༦ བདག་

ཉིད་ལྷར་བསྐྱེད་པའི་རྣལ་འབློར། ༧ འགློ་བ་དག་པའི་རྣལ་འབློར། ༨དཔའ་བློ་དཔའ་མློས་བིན་

གིས་བརླབས་པའི་རྣལ་འབློར། ༩ བཟླས་པའི་རྣལ་འབློར། ༡༠ བསམ་མི་ཁབ་ཀི་རྣལ་འབློར། 

༡༡ སྤློད་ལམ་གི་རྣལ་འབློར་བཅས་ཡིན། ཞིབ་པ་ཁིད་ཡིག་ཁག་ལ་གསལ། 

མཁའ་སྤློད་གནས། མཁའ་འགློ་མའི་གནས། 

མཁའ་སྤློད་དབང་པློ། [མངློན]བ་ཁྱུང་། 

མཁའ་སྤློད་མ། མ་རྒྱུད་ནང་གི་ཡི་དམ་ཞིག་གི་མཚན། 

མཁའ་སྤིན། ནམ་མཁའི་སྤིན་པ། 

མཁའ་སྤིན་ཅན། [མངློན]གློ་བཞིན་ཟླ་བ་སྟེ་བློད་ཟླ་བདུན་པ། 

མཁའ་འཕིང་། [རིང]ཕློར་ཤུབས། 

མཁའ་དབུགས་སྙློམ་སྒིག་འཕྲུལ་ཆས། ཡློངས་གགས་ཀི་མིང་ལ་གང་གློག་ཟེར། དེང་རབས་འཚོ་

བའི་ཡློ་བད་མཁའ་དབུགས་སྙློམ་སྒིག་བེད་ཡས་ཞིག་སྟེ། ཚ་བའི་དུས་སུ་མཁའ་དབུགས་གང་

མློ་བཏང་བ་དང་། གང་བའི་དུས་སུ་མཁའ་དབུགས་ཚ་མློ་བཏང་ནས་འཁློར་ཡུག་གི་དྲློད་ཚད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འགྱུར་བ་བཏང་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། རྒྱ་སྐད་དུ་ 空调 ཟེར། 

མཁའ་དབིངས། མཁའ་ཀློང་ངམ་ནམ་མཁའི་མཐློངས། 

མཁའ་འབབ། བར་སྣང་ནས་འབབ་པའི་རྒྱུ་ཁ་ཆར་སློགས། 

མཁའ་དམག །ནམ་མཁར་དམག་འཐབ་བེད་པའི་དམག་དཔུང་སྟེ། སྤིར་མཁའ་འགྲུལ་དཔུང་སེ་

དང་། ས་ངློས་ནས་མཁའ་དམག་རློགས་སྐྱློར་བེད་པའི་དཔུང་སེ་སྣ་ཚོགས་ཡློད། 

མཁའ་ཟློན། གནམ་གྲུས་འབར་མདེལ་གཡུགས་པ་སློགས་ཀི་མཁའ་ཉེན་ལ་བག་ཟློན་བེད་པ། 

མཁའ་ཟློན་བཅའ་ཁིམས། བར་སྣང་མཐློང་ནས་གནློད་འཚེ་བྱུང་བར་ཉེན་ཟློན་བེད་པའི་སྐློར་གི་

བཅའ་ཁིམས། 

མཁའ་ཡི་སྙེ་མ། [མངློན]རྒྱལ་མཚན། 

མཁའ་གཡུགས། གནམ་གྲུས་གནམ་ནས་མར་གཡུག་པའི་དློན། 

མཁའ་རག་ལྷ་ཁང་། ལྷ་ཁང་འདི་བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་

པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ར་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཁའ་རླངས། བར་སྣང་དུ་ཡློད་པའི་རླན་གི་རླངས་པ། 

མཁའ་རླུང་སྡུད་མགློ །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་ཏེ། དབིན་སྐད་དུ་air-floating head ཟེར། 

མཁའ་རླངས། བར་སྣང་དུ་ཡློད་པའི་རླན་གི་རླངས་པ། 

མཁའ་རླུང་། དུས་རྒྱུན་བར་སྣང་གི་ཁམས་ལ་ཡློད་པའི་རླུང་། བློད་ལ་མཁའ་རླུང་གཙང་མ་ཁློ་ན་

ཡློད་ལ་བུ། 

མཁའ་ལ་འཁློར། [མངློན]བ་རྒློད། 

མཁའ་ལ་འགློ། [མངློན] ① མདའ། ② འདབ་ཆགས། ③ ལྷ། 

མཁའ་ལ་རྒྱུ། [མངློན] ① སྤིན་པ། ② བ། 

མཁའ་ལ་རྒྱུ་བའི་ཡི་དྭགས། མི་ཡུལ་གི་འབྱུང་པློ་དང་ཐེའུ་རང་ལ་སློགས་པ། 

མཁའ་ལམ། ① ནམ་མཁའ། ② བར་སྣང་དུ་འགློ་ལམ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

མཁའ་ལམ་པ། [མངློན]ཉི་མ། 

མཁའ་ལས་བབ། [མངློན]ཆར་པ། 

མཁའ་ལུང་རི་ཁློད། ཐློག་མར་འདི་ཡངས་པ་ཅན་དགློན་པའི་དགློན་ལག་སྟེ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་རི་

ཁློད་ཡིན། རེས་སུ་ཡངས་པ་ཅན་བཙན་ཤེད་ཀིས་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར་སྐབས་དགློན་འདི་

ཡང་དགེ་ལུགས་སུ་བསྒྱུར། འློན་ཀང་གུ་ཡངས་སིད་ཇུས་སྐབས་པཎ་ཆེན་རིན་པློ་ཆེས་

ཡངས་ཅན་དགློན་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ལ་ཕིར་གནང་། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་

སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཁའི་གང་པློ། [མངློན] ① སྤིན། ② འབྲུག

མཁའི་རྒྱལ་མཚན། [མངློན]ནམ་མཁའི་སྤིན། 

མཁའི་པགས་པ། [མངློན]མུན་པ། 

མཁའི་ཟིལ་པ། [མངློན]བ་མློ། 

མཁར། སྤིར་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་དང་། དག་འགློག་མཁར་རློང་སློགས་ཀི་དློན་ཡིན། སྐབས་འགར་

ཁང་པ་ལ་ཡང་གློ་སྟེ། མི་ལ་རས་པ་མཁར་གྲུ་བཞི་དང་། གྲུ་གསུམ་སློགས་བརིགས་ལ་བུ། 

མཁར་སྐྱ་དགློན། དགློན་འདི་ཐློག་མར་བཀའ་གདམས་པའི་དགེ་བཤེས་ཚུལ་ཁིམས་རིན་ཆེན་

གིས་བཏབ་པའི་བཀའ་གདམས་པའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན། རེས་སུ་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པར་

གྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཁར་ཁང་། རི་སང་སློགས་ལ་བརིགས་པའི་ཁང་པ་བཙན་པློ། 

མཁར་འཁློར། [མངློན] ① སྤིན། ② བ་རྒློད། 

མཁར་གློང་། རྡློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། དཀར་གློང་སིན་ཅན་དང་སིན་མེད་གཉིས་མཆིས། ནུས་

པས་སིན་འདློན། དུག་བརག་ཐུབ། 

མཁར་རྒྱ། མཁར་རུའི་རྒྱ་མ་སྟེ་མཁར་རྒྱའི་འདེགས་ཁལ་གཅིག་ལ་རྒྱ་མ་བརྒྱད་ཙམ་ཡློད། 

མཁར་རྒྱའི་སློར། མཁར་འདེགས་སམ་མཁར་ཁལ་གཅིག་གི་བརྒྱད་ཅུའི་ཆ་གཅིག

མཁར་དགའ་སྨློན་འགློ། མང་སྟློད་རྒྱལ་རེའི་སྟག་ཚལ་གི་ནང་ཡློད་པའི་དགློན་པ་ཞིག་སྟེ། ཐློག་མར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སུས་ཕག་བཏབ་པའི་ལློ་རྒྱུས་མ་རེད་ཀང་བསྟན་པ་ཕི་དར་གི་འགློ་ཚུགས་སྐབས་ལློ་སྟློན་རྡློ་

རེ་དབང་ཕྱུག་གི་དངློས་སློབ་ཨ་མེས་ཚོང་བཙུན་ལ་མར་ཤུལ་པའི་བདག་མློ་སྨྱློས་སྨྱློས་རྨློན་

འགློ་ཕུལ། དེའི་སློབ་མ་མར་པ་རྡློ་རེ་ཡེ་ཤེས་ལ་སྨློན་འགློ་འཛིན་བདག་ཏུ་གནང་། ཨ་མེས་

ཕྱུག་མཚམས་ཀིས་སྟག་ཚལ་དཀྱུས་ཐང་བཞེངས་ནས་ཕུལ། མར་པ་རང་ཉིད་ཀིས་བན་མ་

སང་པློ་བརིགས། སྟག་ཚལ་གི་བ་ཆློས་མཁར་པློ་ཆེ་དང་། སྟག་ཚལ་དཀྱུས་ཐང་། བན་མ་

སང་། ལན་འགློའི་སྟག་ཚལ་དང་བཞི་ལ་སྨློན་འགློའི་མ་དང་མཉམ་པའི་བུ་བཞི་ཟེར། 

མཁར་དགུ་བརྒྱ་དང་དགུ་བཅུ་ར་དགུ། འདི་ལ་དེང་སང་ཡློངས་གགས་སུ་བཙན་པློ་སློང་བཙན་

སམ་པློའི་སྐབས་ཀི་ཕློ་བང་པློ་ཏཱ་ལ་དེར་ཁང་མིག་དགུ་བརྒྱ་དང་དགུ་བཅུ་ར་དགུ་ཡློད་པ་དང་

རེ་ཐློག་གི་ཁང་མིག་གཅིག་བཅས་བསློམས་པའི་ཁང་མིག་སྟློང་ཕག་གཅིག་ཡློད་པའི་གློ་བ་

ལེན་གི་ཡློད་པ་དེ་གཞིར་བཟུང་ན། ཐློག་སློ་བཅུ་གཅིག་དང་། ཐློག་སློ་དགུ་ལ་ཐློག་སློ་རེར་

ཁང་མིག་བརྒྱ་རེ། ཐློག་སློ་བཅུ་པར་ཁང་མིག་དགུ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གློ་དགུ་རེ་ཐློག་གི་ཁང་མིག་

བཅས་སྟློང་ཡློད་པར་རི་དགློས། ཆློས་འབྱུང་མེ་ཏློག་སྙིང་པློ་ལས། རིའི་ནང་ན་གློང་ཁེར་ཆེན་

པློ་དེ་ལ་མཁར་དགུ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གློ་དགུ རེ་མློ་སྟག་དང་སྟློང་ཞེས་གསུངས། 

མཁར་མགློ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༩༡༣ལློར་སློ་ཁློ་དཀློན་བསྟན་གིས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་འབི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཁར་མགློ་ཇློ་མློ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༩༢༤ལློར་བེ་རི་མཁེན་བརེས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཀར་

མཛེས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཁར་འགློ་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། 

མཁར་བརྒྱད་རེ་ནས་བཅློམ་པ། སྤི་གཙུག་དང་། སྨིན་དབག །སྣ་རེ། ཡ་རན། སྙིང་ཁ། ལེ་བ། 

མཚན་མ། རང་མཐིལ་བཅས་ཀི་གནས་བརྒྱད་དུ་མཛེ་ནད་ཞུགས་པའི་རགས་སུ་ཤ་རློ་བྱུང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

བའི་དློན་ཏེ། བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་བཀའ་འགེལ་ལས། མཁར་བརྒྱད་རེ་ནས་

བཅློམ་པ་ནི། སྤི་གཙུག་དང་། སྨིན་དབག །སྣ་རེ། ཡ་རན། སྙིང་ཁ། ལེ་བ། མཚན་མ། རང་

མཐིལ་བཅས་བརྒྱད་ནི་ཁམས་ཀི་དྭངས་མ་གནས་སུ་མཛེ་ནད་ཞུགས་པའི་རགས་ཤ་རློ་བྱུང་

བའི་དློན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

མཁར་སློན། ས་མིང་ཞིག །ནང་སློག་ལ་ཡློད། དེང་སང་མིང་ལ་ཧུའུ་ཧློ་ཧའློ་ཐེ་ཟེར། 

མཁར་སློན་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་སྟློད་དཀིལ་ཙམ་དུ་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། 

མཁར་ཆུ། ལྷློ་བག་ཁུལ་དུ་ཡློད་པའི་སྒྲུབ་གནས་ཞིག་སྟེ། སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་པདྨ་ཡུན་མི་རིང་ཙམ་

བཞུགས་མློང་བ་དང་རེས་སུ་གཏེར་འགའ་ཞིག་ཀང་སས་པའི་གནས་ཡིན། 

མཁར་ཆེན་པློ་ཞིང་ཕེང་ཧེན། ཐང་ཧྲུའུ་གསར་རིང་གཉིས་སུ་འཁློད་པའི་རྒྱ་སྐད་ཀི་ས་ཆའི་མིང་ཧྲི་

ཧིང་རློང་ཞེས་པ་བློད་སྐད་དུ་སྒ་བསྒྱུར་བས་པ་ཞིག་སྟེ། ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་ཐང་ཀྲུང་

གི་ཚ་མློ་ཅིན་ཁིན་ཀློང་ཇློ་བློད་དུ་བཙུན་མློར་བརངས་སྐབས་གློང་མ་རང་ཉིད་ས་གནས་དེ་བར་

སྐྱེལ་མར་ཕེབས་ཏེ་གསློལ་སྟློན་གཟབ་རྒྱས་བཤམས། རློང་དེའི་མིང་ཡང་ཅན་ཧྲེན་རློང་ཞེས་

པར་མིང་བསྒྱུར་བས་པ་དེ་ཡིན། 

མཁར་ཆེན་བཟའ་མཚོ་རྒྱལ། ཡློངས་གགས་སུ་མཁའ་འགློ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ཞེས་འབློད་པ་དེ་ཡིན།

མཁར་རེ། ① རློང་གི་སེ་པ་སྟེ་རློང་དཔློན། ② བསློད་ནམས། 

མཁར་ཉག །མཁར་གི་ཉ་ག་སྟེ་མཁར་རྒྱའི་ཁལ་གཅིག་གི་ཉི་ཤུ་ཐམ་པའི་ཆ་གཅིག་ཡིན་ཞིང་། ཉ་

ག་གང་རེར་ཧ་ལམ་རྒྱ་མའི་སང་བཞི་རེ་ཙམ་ཞིག་ཡིན། 

མཁར་ཉལ། [མངློན] ① བ། ② ལྷ། 

མཁར་ཉལ་ཚོགས་ཀི་དཔལ། མཁར་ཉལ་ནི་ལྷ་སྤིའི་མིང་སྟེ་ནམ་མཁའ་ལ་ཉལ་བ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་བཏགས་པ་ཡིན། ཚོགས་ཀི་དཔལ་ཞེས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་དབུས་སུའམ་

མགློན་དུ་བཞུགས་པ། 

མཁར་གཉའ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༦༦༣ལློར་ཧློར་ཆློས་རེ་ངག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དབང་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་བག་འགློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཁར་ལག །རློང་མཁར་གི་རྒྱབ་ཕློགས། 

མཁར་སྟག་ལ། ཟངས་རི་མཁར་དམར་ནས་འློལ་ཁ་བརྒྱུད་དུ་བསྐྱློད་སྐབས་བརྒྱུད་དགློས་པའི་ལ་

ཞིག་གི་མིང་། 

མཁར་སྟེང་། ས་མིང་ཞིག །སེ་དགེ་དགློན་ཆེན་གི་ཤར་ལྷློ་ཕློགས། མགློ་སེར་ལ་བརྒལ་ནས་དཔལ་

སྤུངས་དགློན་དུ་འགློ་བའི་ལམ་བར་དེར་ཡློད་པའི་གློང་ཚོ་ཞིག

མཁར་སྟེང་དགློན། མིང་གཞན་གཉའ་ཤློལ་པློ་མཁར་སྟེང་དགློན་ཟེར། དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་རློང་

པློ་རྡློ་རེ་རྒྱལ་མཚན་ཞུ་བ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བ་མ་ཞིག་གིས་བཏབ། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པའི་སྐབས་

སུ་གཏློར་བརླག་ཕིན། དེ་རེས་དགེ་ལུགས་པའི་དགློན་པར་བསྒྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་

ལྷུན་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཁར་ཐློག་དགློན། མིང་གཞན་ཀི་ཀུ་ཁུ་བྱུག་དགློན་ཟེར། 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། 

མཁར་རྡློ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལྕགས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༧༡༡ལློར་མཁར་རྡློ་སྐུ་ཕེང་དང་

པློ་བཟློད་པ་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་

ཆུ་ས་ཁུལ་དཔལ་མགློན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཁར་རྡློ་བཟློད་པ་རྒྱ་མཚོ། མཚན་གི་རྣམ་གངས་སུ་བློ་བཟང་སློམ་ཆུང་ཡང་ཟེར། ཆློས་འཁློར་ལྷ་

སའི་སྟེང་ཁང་སྦུག་ཏུ་ཡབ་སགས་འཆང་ངག་དབང་ཚུལ་ཁིམས་དང་ཡུམ་ཨ་ཅེ་སྐྱིད་སྐྱིད་

གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༦༧༢ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ཇི་

ཙམ་བཞུགས་པའི་ལློ་རྒྱུས་མ་རེད། 

མཁར་རྡློ་རི་ཁློད། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༧༠༦ལློར་མཁར་རྡློ་བཟློད་པ་རྒྱ་མཚོ་

ཞུ་བས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་ཉམས་གསློ་བྱུང་མེད། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཁར་མདློ་དགློན། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་ཙམ་དུ་སློན་ཡུལ་འདི་གིང་ཆེན་པློས་

བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་དུས་སུ། གིང་གློགས་མར་ཞེས་པས་བཞེངས་པའི་མཁར་དམར་པློ་དེ་ལ་ལྷ་

རིང་མ་ཟེར། སྐབས་དེར་རིང་མའི་དགློན་པ་ཡིན་ལ་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་དུས་སྟློད་

དུ་སེ་དགེ་རྒྱལ་པློ་བམས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཁར་མདློ་དབང་བསྒྱུར་བས་པ་དང་དགློན་པ་ཡང་

ས་སྐྱར་བསྒྱུར། དགློན་པ་འདི་ཆགས་ནས་རིག་གནས་གསར་བརེའི་བར་ཉམས་གུད་བྱུང་མ་མློང་

ཞེས་ཟེར། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

མཁར་འདེགས། མཁར་རུའི་འདེགས་ཁལ་སྟེ། མཁར་འདེགས་ཀི་ཁལ་གཅིག་ལ་ཧ་ལམ་རྒྱ་མ་

བརྒྱད་ཙམ་ཞིག་ཡིན། 

མཁར་ནང་དགློན། ① འདི་ཐློག་མར་རིང་མའི་སྦྲ་དགློན་ཞིག་ཡིན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་ར་

སྤི་ལློ་༡༨༧༠ལློར་གྲྭ་ཚང་དུ་ཐློས་བསམ་གནང་བའི་ལྷ་ལན་རབ་འབམས་པ་མཁན་ཆེན་དཀློན་

མཆློག་བསྟན་འཛིན་རང་ཡུལ་དུ་ཕེབས་སྐབས། གནས་འདིར་ཕེབས་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་རེན་

བརེན་པ་དང་བཅས་པ་བཞེངས་ཤིང་གཞུང་བཀའ་པློད་ལྔ་འཆད་ཉན་གི་སློལ་གཏློད། གྲུབ་མཐའ་

དགེ་ལུགས་པར་གྱུར། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་འདུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཁར་ནང་དགློན། ② རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལྕགས་བི་སྤི་ལློ་༡༨༤༠ལློར་ཕག་བཏབ། འདེབས་

མཁན་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་པད་མ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཁར་ནང་འགབ་མ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༨༨༧ལློར་བདེ་བཟང་བ་མས་

ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་པད་མ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཁར་ནག །ལྷ་འདྲེའི་རིགས་ལས་ཀླུ་ཆེན་གི་རིགས་ཤིག་གི་མིང་ཡིན།

མཁར་ནག་རྡློ་རེ་རྒྱལ་པློ། ཀླུ་ཡི་རིགས་ལས་བྱུང་བའི་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་སྲུང་མ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན།

མཁར་ནག་གི་མཚོ། ལྷ་སའི་ནུབ་ཕློགས་སྙེ་ཐང་ལྷ་ཆེན་པློའི་ཉེ་འདབས་སུ་གཙང་ལག་མཚོར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཁིལ་བ་ཞིག་གི་མིང་སྟེ་ངག་རྒྱུན་དུ་མཚོ་འདི་ལ་ཀླུ་ཆེན་གཉན་མཁར་ནག་གནས་པ་དང་

སྐབས་རེ་མཚོ་འཇལ་ཡང་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད་པར་གགས། 

མཁར་སྣ་གདློང་། ལྷ་ས་ནང་ཕློགས་སུ་ཧ་ཅང་ཐག་མི་རིང་བའི་ས་ཆ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། རྒྱ་བཟའ་

ཀློང་ཇློ་བློད་དུ་བློན་སྐབས་ས་གནས་དེ་ནས་ལྷ་ས་སྐྱིད་ཆུའི་བང་ཕློགས་སུ་ཆུ་རབ་བརྒལ་

ནས་ཕེབས་པས་ས་གནས་དེ་ལ་རྒྱ་མློ་རབ་ཁ་ཞེས་ཐློགས་ཚུལ་ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་

སྟློན་ནང་གསལ། 

མཁར་པློ། རྒྱ་སྐྱེགས་ཀི་སྙིགས་མ་ལ་ཆ་ཟེར་བ་དེའི་མིང་ཡིན་ཞེས་སློག་པློ་ལུང་རིགས་བསྟན་

དར་གིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་བརྡ་བཀྲློལ་རྣམ་རྒྱལ་ཨ་རུའི་ཕེང་བ་ལས་གསུངས། 

མཁར་སྤུང་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

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

མཁར་སེའུ། ① ལྕགས་རིའི་ཕློགས་མཚམས་སུ་མཐློ་ཙམ་དུ་བརིགས་པའི་ཁང་པ་སྟེ་ལྕློག་ཀང་

ཟེར། ② [རིང]ཤིང་གི་སློང་བུ། 

མཁར་བུ། [རིང] ① བཙན་རློང་ཆུང་བ། ② མཁར་ཆུང་བ། 

མཁར་བེ། མཁར་རུའི་བེ་སྟེ། འབློ་གང་གི་ཉི་ཤུ་ཐམ་པའི་ཆ་གཅིག་ཡིན་ཞིང་། བེ་གང་ལ་ཧ་ལམ་

ནས་རྒྱ་མ་གང་དང་སང་བཞིའི་ལིད་ཡློད། 

མཁར་བག་གདློང་། སློན་དུས་རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་སྐུ་ན་ཆུང་ངུའི་དུས་བློན་ལ་དགའ་བའི་བློན་

པློ་མ་ཞང་གིས་ནང་ཆློས་བེད་མི་ཆློག་པའི་ཁིམས་བཅས་ཏེ་ར་མློ་ཆེའི་ཇློ་བློ་ལྷ་སའི་ཤར་

ཕློགས་ཉིན་ལམ་ཆློད་པའི་སར་བསྐྱལ་བ་དང་མཁར་བག་གདློང་དུ་སེབས་སྐབས་མི་སྟློང་ཕག་

གཅིག་གིས་བསྒུལ་ཀང་མ་ཐུབ་པར་དེར་ལུས་པར་ཐང་དེར་འློ་བརྒྱལ་ཐང་ཞེས་བརློད་པ་ཡིན་

པའི་ཤློད་ཚུལ་འདུག

མཁར་འབློ། མཁར་རུ་སྟེ་ནས་མཁར་འབློའི་ཁལ་གཅིག་རེར་ལིད་ཚད་ཧ་ལམ་རྒྱ་མ་ཉི་ཤུ་ར་

བརྒྱད་རེ་ཡློད། 

མཁར་དམར་དགློན། ① འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

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

མཁར་དམར་དགློན། ② ཕག་བཏབ་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་

ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ནུབ་ཐེམ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཁར་རེ། འཕན་པློ་མཁར་རེ་རློང་ལ་ཟེར། 

མཁར་རེ་ཇློ་བློ་ཨློག་དཀར་ཕུག་དགློན། དགློན་པ་འདི་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་ལློ་ཆེན་

རིན་ཆེན་བཟང་པློ་རྒྱ་གར་ནས་ཚུར་ཕེབས་རེས་བཞེངས་པར་བཤད། དུས་རབས་བཅུ་བཞི་

པ་ཙམ་ནས་ས་སྐྱ་ངློར་ལུགས་འཛིན་པའི་དགློན་པ་ཞིག་གྱུར་པས་གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ར་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཁར་ཚོ། [རིང] ① མཁར་སྲུང་དམག་སེ། ② མཁར་ནང་སློད་དམངས། 

མཁར་རློང་། རི་སང་སློགས་ལ་བརིགས་པའི་ཁང་པ་བཙན་པློ། གཏློར་དཀའ་བའི་མཁར་རློང་

ལྕགས་རི་ཅན། 

མཁར་རློང་གློག་པློ། མཁར་རིང་པ་འཐློར་ཞིག་སློང་བའི་ཞིག་རལ་ཅན། 

མཁར་ཞློལ། ① མཁར་གི་ར་བའམ་གཤམ། ② མཁར་དང་ཁད་ཉེ་བའི་ས་ཆ། 

མཁར་རིས། [རིང]མཁར་རློང་གི་ཁློངས་གཏློགས། 

མཁར་རུ། དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་འགློ་ཚུགས་སྐབས་ཀརྨ་བསྟན་སྐྱློང་གིས་འདེགས་གཤློར་

གི་དངློས་པློའི་ཚད་གཞི་གཏན་འབེབས་བཟློས་པའི་འབློ་ལ་གཏན་ཚིགས་མཁར་རུ་དང་ཉ་ག་

ལ་མཁར་རྒྱ་ཞེས་གགས། 

མཁར་རུའི་བརྒྱད་ཞློ། འདི་ལ་ཁིམས་ཡིག་ནང་སྨར་ཞློའི་ནས་ཞློ་བརྒྱད་ལ་སང་ཆེན་གཅིག་རི། དེ་

འབྲུ་ལ་ཕབ་ན་ཁལ་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞི་ཐློབ་ཅེས་གསལ་བ་ལར་ན་སྨར་ཞློ་གང་ལ་འབྲུ་ཁལ་བརྒྱད་

དང་སྨར་ཞློ་བརྒྱད་ལ་འབྲུ་ཁལ་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞི་ཐློབ། 

མཁར་རུའི་དྲུག་ཞློ། འདི་ལ་ཁིམས་ཡིག་ནང་སྨན་ཞློ་བརྒྱད་ལ་སང་ཆེན་གཅིག་རིས། དེ་ལ་མཁར་

རུའི་དྲུག་ཞློ་བས་ན་འབྲུ་ཁལ་བཞི་བཅུ་ཞེ་བརྒྱད་ཐློབ་པར་བཤད་པ་ལར་ན། སྨར་ཞློ་གང་ལ་

འབྲུ་ཁལ་དྲུག་དང་། སྨར་ཞློ་བརྒྱད་ལ་འབྲུ་ཁལ་བཞི་བཅུ་ཞེ་བརྒྱད་ཐློབ་པ་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཁར་ལན། [རིང]མཁར་ལས། 

མཁར་ལས། ཨར་པློའི་ལས་ཀ

མཁར་སར་དགློན། མཁར་སར་དགློན་བམས་པ་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་

མེ་མློ་སྦྲུལ་ཏེ་སྤི་ལློ་༡༦༧༧ལློར་མཁན་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་གགས་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།

མཁར་སིལ། འཁར་གསིལ་དང་གཅིག །

མཁར་གསིལ། འཁར་གསིལ་དང་དློན་གཅིག

མཁར་སུམ་མདློ། ས་མང་ཞིག །སེ་དགེ་དགློན་ཆེན་གི་ནུབ་བང་ཕློགས་ཀི་སྤི་ལེ་དྲུག་ཅུ་ཡས་

མས་ཙམ་གི་འབི་ཆུའི་ཤར་ནུབ་གཉིས་ཀི་གློང་སེ་ཞིག

མཁར་བསེར། རྡློ་མཁར་བསེར་ཏེ་རྡློ་ཨ་དཀར་དང་དློན་གཅིག །རྡློ་དཀར་པློ་འློད་དང་ལན་པ། རང་

གཤིས་ས་བ། ལྕགས་དང་བརྡར་ན་མེ་སྟག་ཡློང་བའི་རྡློ་རིགས་ཞིག

མཁར་བསེལ། [རིང]མཁར་སྲུང་དམག་མི། 

མཁར་ལྷན། ཁང་པ་ཉམས་གསློ་བེད་པ། 

མཁལ་རེད།མཁལ་མ་དང་རེད་པ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

མཁལ་རྐྱེད། མཁལ་མ་དང་རེད་པ། རྐྱེད་ནི་རེད་པའི་བརྡ་རིང་ཡིན། 

མཁལ་ཁུང་། སལ་ཚིགས་བཅུ་གཞི་པ་ནས་གཡས་གཡློན་དུ་ཚོན་གང་རེ་གཞལ་བའི་གནས་ཀི་

མིང་སྟེ། བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། མཁལ་ཁུང་ནི། ཚིགས་

པ་བཅུ་བཞི་པའི་གཡས་གཡློན་དུ་ཚོན་རེ་གཞལ་བའི་སར་ལུས་དྲངས་པློར་ལངས་སྐབས་

ཁུང་བུ་ལ་བུའི་ཀློང་ཀློང་རེ་འབྱུང་བས་དེ་ལ་ཟེར་ཞིང་། དེའི་འློག་ཏུ་མཁལ་འབས་གནས་པས་

ཤིན་ཏུ་གཉན་ནློ། ། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

མཁལ་ལྒང་། མཁལ་མ་དང་ལྒང་པ་གཉིས་ཀི་མིང་། 

མཁལ་གང་། མཁལ་མའི་དྲློད་ཉམས་པའི་མཁལ་ནད་ཅིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་ལུས་སྨད་དྲློད་དང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

བལ་ཞིང་མཁལ་རེད་ན་བ་དང་། དྲི་ཆུ་སིའམ་སྙི་བ་ཞིག

མཁལ་གྲུམ། གྲུམ་བའི་ནད་མཁལ་མར་འབབ་པ་ཞིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་སྐེད་པ་མན་ཆད་ན་ཞིང་

མཇིང་པ་ཕན་ཚུན་བསྒྱུར་དཀའ་བ་ཞིག

མཁལ་འགམས། མཁལ་ནད་རིགས་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་ཞིག

མཁལ་སློན་ལ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཨ་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཁལ་གཅློང་། ལུས་སྨད་གང་ཞིང་རེད་པ་ཁ་འཁློར་ནས་རྒྱུན་རིང་དུ་ན་བའི་མཁལ་ནད་ཅིག

མཁལ་མཆིན། མཁལ་མ་དང་མཆིན་པ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

མཁལ་མདློག །མཁལ་མའི་མདློག་སྟེ་དམར་སྨུག

མཁལ་ནད་གང་བ། མཁལ་གང་དང་དློན་གཅིག

མཁལ་ནད་བརྒྱད། ལུས་བརྡབས་འགམས་ཤློར་བ་དང་རླན་གང་ག་ིགནས་སུ་ལས་མང་བས་པ་སློགས་

ལས་བྱུང་བའི་མཁལ་ནད་བརྒྱད་དེ། མཁལ་རླུང་དང་། མཁལ་གཅློང་། མཁལ་ནད་འློར་ལྷུང་། 

མཁལ་ཚད། མཁལ་ནད་ཆུ་ཤློར། མཁལ་འགམས། མཁལ་གྲུམ། མཁལ་ནད་རྒན་བཅས་སློ། །

མཁལ་ནད་ཆུ་ཤློར། མཁལ་ནད་རིགས་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། མཁལ་ར་མི་བདེ་ཞིང་ཟག་ཆུ་

ཁག་ཏུ་འབྱུང་བའི་ནད་ཅིག

མཁལ་ནད་ད་རྒན། མཁལ་ནད་རིགས་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། མཁལ་མའི་ཐད་ཀི་སལ་ཚིག་

ཕིར་འབུར་པློར་གྱུར་ཏེ་རྒུར་པློར་འགྱུར་བའི་ནད་ཅིག

མཁལ་ནད་འློར་ལྷུང་། མཁལ་རེད་ན་ཞིང་ལུས་ལ་ཟ་འཕྲུག་འབྱུང་བ་དང་། འགློ་འདུག་བས་ཚེ་པུས་

མློ་དང་བློལ་གློང་སྐྲངས་པའི་མཁལ་ནད་ཅིག

མཁལ་དེའུ་དགློན། མིང་གཞན་སེ་བཞི་རབ་རྒྱས་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ་

༡༨༨༤ལློར་ཕག་བཏབ། འདེབས་མཁན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ལྷ་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཁལ་འབས། དྲི་ཆུ་སི་ཞིང་རེད་པ་ཁ་འཁློར་ནས་ན་བ་སློགས་འབྱུང་བའི་འབས་ནད་མཁལ་མར་

བབས་པ་ཞིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཁལ་མ། མི་ལུས་ཀི་བང་ཁློག་སྨད་ཀི་ཆར་ཏེ། ཟུར་གཡས་གཡློན་གཉིས་ཀི་གློང་ཐད་དུ་གནས་

ཤིང་དློན་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། དེའི་བེད་ལས་ནི་ལུས་ཀི་ཆུ་ཁམས་ཀི་དྭངས་མ་རྣམས་ལུས་

ལ་སྐྱེལ་ཞིང་སྙིགས་མ་རྣམས་རྒྱུ་གློག་རའི་བརྒྱུད་ལྒང་པར་སྐྱེལ་བ་ཡིན་ནློ། །

མཁལ་མ་ཆུ་ཤློར། མཁལ་མར་ཆུ་ཁམས་འཕེལ་ནས་མེ་དྲློད་ཤློར་བའི་དློན་ཏེ། བཀྲ་འབུམ་པས་

མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། མཁལ་མ་ཆུ་ཤློར་ནི། མཁལ་མ་ཆུ་ཁམས་འཕེལ་

ནས་མཁལ་དྲློད་ཤློར་བ་ལ་ཟེར་བ་ལས། གཞན་དུ་མཁལ་མའི་ནང་ཆུ་ཤློར་བ་ནི་མ་ཡིན་

ནློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

མཁལ་མ་མེད་པའི་ལིང་གསུམ། ཁྱུང་དང་། རྒློད་དང་། བ་རླག་གསུམ་མློ། 

མཁལ་མ་ཞློ་ཤ ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། འབས་བུ་མཁལ་དབིབས་དང་འདྲ་བ། རློ་མངར་ལ་

ཚ་བ། ཞུ་རེས་ཅུང་བསིལ། ནུས་པས་མཁལ་གཅློང་དང་། མཁལ་ཚད་སེལ། 

མཁལ་མའི་ར་སྒེང་། མཁལ་མའི་ཁག་ར་སློང་བ། 

མཁལ་མའི་ར་ནག །སལ་ཚིགས་བཅུ་བཞི་པའི་ཐད་ནས་གཡས་གཡློན་དུ་ཚོན་གང་རེ་དང་། ཕུན་

གང་རེ་གཞལ་བའི་གནས་སུ་ཡློད་པའི་མཁལ་ར། 

མཁལ་མའི་རི། མཁལ་མའི་ཕི་ནས་བཏུམས་བེད་ཀི་ཤུན་སྐྱིའི་མིང་སྟེ། ཞིབ་མར་རློགས་འདློད་ན་

མཆིན་པའི་རིའི་ཐད་དུ་གཟིགས་ཤིག

མཁལ་མའི་རླུང་ཚབས། མློ་ནད་རླུང་ཚབས་རིགས་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ཚབས་ནད་མཁལ་མར་བེར་བ་

ཞིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་རེད་ཚིགས་ཁ་འཁློར་ནས་ན་ཞིང་ལྷག་པར་དུ་གང་ན་སྡུག་ཏུ་འགློ་བ་ཞིག

མཁལ་མའི་གསང་། རྒྱབ་ཀི་སལ་ཚིགས་བཅུ་བཞི་པ་མཁལ་མ་དང་འབེལ་བའི་མེ་བཙའི་གསང་

སྟེ། དེར་མེ་བཙའ་བཞག་ན་མཁལ་མའི་གང་བ་ལ་ཕན། 

མཁལ་དམར་ལ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཨ་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཁལ་ར། མཁལ་མ་དང་འབེལ་བའི་གཏར་ར་བིན་གཞུག་དང་། ལློང་ར་ལ་བུའློ

མཁལ་ར་རང་འདེགས། བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་བརླའི་ཕི་སུལ་ན་གནས་པའི་

མཁལ་མ་དང་འབེལ་བའི་ར་དཀར་གི་མིང་སྟེ། བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

འགེལ་ལས། མཁལ་ར་རང་འདེགས་ནི། ལུས་དྲང་པློར་ལངས་པའི་སྐབས་བརླའི་ཕི་རློལ་དུ་

སུལ་རིས་ཤིག་འབྱུང་བས་དེར་གནས་པའི་མཁལ་མ་དང་འབེལ་བའི་ར་དཀར་གི་མིང་སྟེ། 

དེས་རང་པ་འདེགས་འཇློག་གི་བ་བ་ཤས་ཆེར་བ་བའི་ཕིར་མིང་ཡང་དེ་ལར་དུ་གགས་

སློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

མཁལ་ར་འཆུས་པ། དཔྱིའི་སྟེང་དུ་ཟུག་པའི་མཁལ་མ་དང་འབེལ་བའི་ཆུ་ར་སྦུ་གུ་ཅན་ནམ་མཁལ་

མའི་ར་ནག་གང་རེད་ལ་བརྡབས་འགམས་ཤློར་ནས་རང་གི་གནས་ལས་ཁ་འཆུས་པར་གྱུར་

པའི་དློན་ཏེ། གློང་སྨན་དཀློན་ཅློག་བདེ་ལེགས་ཀིས་མཛད་པའི་པློད་དམར་ལས། མཁལ་ར་

འཆུས་ཞེས་མཁལ་མ་དང་འབེལ་བའི། དཔྱི་སྟེང་ཟུག་པའི་སྦུ་གུ་ཅན་གཉིས་སམ། མཁལ་མའི་

ར་ནག་གཉིས་པློ་བརྡབས་འགམས་ཀིས། ར་འཆུས་འགློ་འདུག་དཀའ་བར་གྱུར་པའི་དློན། ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། 

མཁལ་ར་རུས་ཞན། བརླ་སང་སྟེང་ན་གནས་པའི་མཁལ་མ་དང་འབེལ་བའི་ར་ནག་གི་མིང་སྟེ། བློད་

མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་གིས་མཛད་པའི་ལུས་ཐིག་ཟླ་བ་ནློར་བུའི་མེ་ལློང་

ལས། བརླ་སང་སྟེང་གི་མཁལ་ར་རུས་ཞེན་གཉིས། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

མཁལ་ཚད། མཁལ་ནད་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་མཁལ་མར་ཚ་བ་ཞུགས་པ་ཞིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་དྲི་

ཆུ་སི་ཞིང་རེད་པ་ཁ་འཁློར་ནས་ན་བ་སློགས་འབྱུང་བ་ཞིག

མཁལ་ཚིལ། ① མཁལ་མའི་ཚིལ་བུ། ② ལུས་ཀི་གསང་གནད་ཀི་བེ་བག་ཅིག

མཁལ་ཞློ། མཁལ་མ་དང་ཞློ་ཤའི་བསྡུས་མིང་། 

མཁལ་རིལ། མཁལ་མ། 

མཁལ་རླུང་། མཁལ་ནད་རིགས་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་མཁལ་མར་རླུང་ཞུགས་པ་ཞིག་སྟེ། ནད་རགས་

སུ་རེད་པ་འཕངས་ནས་ན་ཞིང་རྣ་བ་འློན་པར་འགྱུར་བ་ཞིག

མཁས། ① བེད་མེད་ལས་ཚིག །ནུས་རལ་ཡློད་པའམ་བང་ཆུབ་པའི་དློན་ཏེ། སློབ་སྦློང་བེད་པ་

ལ་མཁས་པ། གཞུང་དློན་འཆད་པ་ལ་མཁས་པ། དམག་དློན་ལ་མཁས་པ། བཟློ་ལས་ལ་མཁས་

པ་ཞེས་པ་ལ་བུ། ② ཡློན་ཏན་ཅན་གི་མིང་སྟེ། མཁས་པ་ཆེན་པློ། མཁས་པའི་དབང་པློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་འཛོམས་པ་ལ་བུ། 

མཁས་ཀག །ཀག་ཀག་དང་དློན་གཅིག

མཁས་མཁས་ཅན། ཀག་ཀག་ཅན་དང་དློན་གཅིག

མཁས་མཁས་ཀག་ཀག །[རྒྱན་ཚིག] ཀག་ཀག་དང་དློན་གཅིག

མཁས་གྲུབ། ཚིག་ལ་མཁས་ཤིང་དློན་ལ་བང་ཆུབ། 

མཁས་གྲུབ་ཀརྨ་ཆགས་མེད། ཀརྨ་ཆགས་མེད་ཀི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས། 

མཁས་གྲུབ་ཀུན་དགའ་བསློད་ནམས། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་ཞེ་

གསུམ་པ་ཡིན། མདློ་སྨད་དུ་འཁྲུངས། ཆུང་ངུ་ནས་ངློར་དུ་ཕེབས། ཀུན་ཏུ་དགློས་པའི་གཞུང་

བདུན་སློགས་ཐུགས་སྦློང་མཛད། འཇམ་དབངས་དཀློན་མཆློག་གགས་པ་སློགས་ལས་

གསུང་ངག་ལམ་འབས་གཙོས་རྒྱུད་སེ་སྐློར་མང་པློ་གསན། ཨེ་ཝཾ་པའི་ཁིར་ཕེབས་ནས་ལམ་

འབས་སློགས་ཆློས་སྐློར་མང་པློ་གསུངས། 

མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པློ་རྣལ་འབློར། སྤི་ལློ་༡༠༡༤པའི་ཤིང་སྟག་ལློར་ཡབ་ཁྱུང་པློ་སྟག་སྐྱེས་ཞེས་པའི་

སས་སུ་ཡུལ་སྙེ་མློར་སྐུ་འཁྲུངས། གཞློན་ནུའི་དུས་སུ་བློན་པློ་གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་བ་ལས་བློན་

བསབས་པས་མཁས་པར་གྱུར། བློན་གི་སློབ་མ་མང་པློ་བྱུང་། དེ་ནས་བློན་ལ་མ་མཉེས་ནས་

རིང་མ་ལ་ཞུགས་ཏེ་རློགས་ཆེན་གསན་པས་མཁས་པར་གྱུར། སློབ་མ་མཐའ་ཡས་པ་འདུས། 

དེ་ཡང་སྤློད་པ་མ་ལེགས་པར་དགློངས་ནས་སྐློར་ནི་རུ་བ་ལས་ཨ་མན་སེའི་མན་ངག་གསན། 

ཞེས་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་ལས་གསལ། དེ་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཕིན་ཏེ་སུ་མ་ཏི་ལས་ལློ་ཙཱ་

བསབས། རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་སློགས་ཀི་མཁས་པ་མང་པློར་བསྟེན་ནས་མདློ་སགས་ཀི་

རིག་གཞུང་མང་པློར་སྦངས། དེ་ལ་བརེན་ནས་བཤད་པ། རློད་པ། སྒྲུབ་པ་སྟེ་ལམ་རིམ་པ་

གསུམ་ཀ་བརེན་ནས་ཕིན་ལས་ཀི་རྒྱུན་འཕེལ་བ་ལས། ཕི་མ་སྒྲུབ་པའི་ལམ་རིམ་གི་སྙིང་པློ་

དེང་གི་བར་དུ་ཡང་བཞུགས་པ་ནི། གསེར་ཆློས་ར་བར་གྱུར་པའི་ཆློས་སྐློར་ལྔ། ཞེས་པ་སྟེ། 

ནི་གུ། སུ་ཁ་སིདྡི། རྡློ་རེ་གདན་པ། མཻ་ཏི་པ། རཱ་ཧུ་ལ་རྣམས་ལས་ཞུས་པ་རྣམས་ལ་ཆློས་སྐློར་

ལྔ་ཞེས་ཟེར། ཤངས་པའི་གསེར་ཆློས་རྣམ་ལྔ་ཞེས་པ། ར་བ་ནཱ་རློ་ཆློས་དྲུག །སློང་པློ་ཕག་རྒྱ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཆེན་པློ། ཡལ་ག་ལམ་ཁེར་རྣམ་གསུམ། མེ་ཏློག་མཁའ་སྤློད་དཀར་དམར། འབས་བུ་འཆི་མེད་

འཕྱུག་མེད་དང་ལྔ་ལ་ཟེར། ཕིར་བློད་དུ་ཕེབས་པ་དང་ཞང་ཞུང་མཐློ་ལིང་གི་གཙུགས་ལག་

ཁང་དུ་ཇློ་བློ་རེ་བཞུགས་པ་དང་མཇལ། སྤིར་རྒྱ་གར་ལ་ལན་བདུན་ཙམ་ཕེབས་པར་བཤད། 

སྤི་ལློ་༡༠༦༡པའི་ལྕགས་གང་ལློར་གཙང་གཡས་རུ་ཤངས་ཀི་ཞང་ཞློང་དུ་གདན་ས་མཛད་

པས་བ་མ་ལ་ཤངས་པ་དང་། བརྒྱུད་འཛིན་རྣམས་ལ་ཤང་པ་བཀའ་བརྒྱུད་དུ་གགས། དེ་ནས་

རྒྱ་གར་དུ་གསེར་མང་པློར་བསྣམས་ནས་ཕེབས། བ་མ་རྡློ་རེ་གདན་པ་དང་མཇལ་ནས་བསྙེན་

རློགས་གནང་པ་ཞུས་པས། སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀི་སྤྲུལ་པ་བ་མ་གང་རི་ཐང་པ་

ལས་བསྙེན་རློགས་ཞུ་དགློས་པའི་ལུང་བསྟན་ལར། ཕིས་ལློ་མང་དུ་སློང་རེས་གང་རི་ཐང་པ་

ལས་བསྙེན་རློགས་ཞུས་ཚུལ་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་ལས་གསལ། དེ་ལར་ན་གང་རི་ཐང་པ་

ནི་རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༠༥༤ལློར་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་

༡༡༢༣ལློར་སྐུ་གཤེགས་པ་དེབ་སློན་ལས་གསལ། གཞན་ལ་བསྙེན་རློགས་ཀིས་སློམ་པ་

གནང་བ་ལ་མ་མཐར་ཡང་རང་ལློ་སློ་གཅིག་ལས་ཉུང་ཐབས་མེད་པས། དེས་ན་མཁས་གྲུབ་

ཁྱུང་པློ་རྣལ་འབློར་གིས་གང་རི་པ་ལས་བསྙེན་རློགས་ཞུ་བའི་དུས་ནི་གང་རི་ཐང་པ་དགུང་ལློ་

སློ་གཅིག་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༠༨༤ལློའི་རེས་སུ་ཡིན་དགློས་པས་སྐབས་དེར་མཁས་གྲུབ་

ཁྱུང་པློ་རྣལ་འབློར་དགུང་ལློ་དློན་གཅིག་ཟིན་པའི་རེས་སུ་ཡིན་དགློས་པ་གསལ། ལློ་རྒྱུས་

ཡློངས་གགས་སུ་ཁྱུང་པློ་རྣལ་འབློར་དགུང་ལློ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་བཞུགས་པར་བཤད་པ་ནི། 

ཚོགས་པའི་མཐར་ཐུག་ཁི་ཕག་བརྒྱད། ཚེ་ཡི་མཐར་ཐུག་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ། སློབ་མའི་མཐར་ཐུག་

ལྔ་དང་གཅིག །ཅེས་པའི་ལུང་བསྟན་ཙམ་ལས་གཞན་པའི་དགུང་ལློ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་བཞུགས་

པའི་དཔང་རགས་གང་ཡང་མ་མཐློང་། རྨློག་ལྕློག་པའི་རྣམ་ཐར་ལས་དགུང་ལློ་བཅུ་པར་ཤངས་

ཞང་ཞང་དུ་ཕིན་ནས་ཁྱུང་པློ་རྣལ་འབློར་ལ་ལློ་ལྔ་བསྟེན། དེ་ནས་བ་མའི་བཀའ་བཞིན་ཡུལ་

གཞན་དུ་ཕེབས་པ་ལློ་ལྔ་འགློར། དེ་རེས་སར་མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པློའི་མདུན་ཕིན་ནས་ལློ་གཅིག་

དང་ཟླ་བདུན་ཆློས་ཞུས་པའི་རེས་སུ་མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པློ་ཞི་བར་གཤེགས་ཞེས་གསལ་བ་ལར་

ན། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༡༡༩ལློ་སྐུ་གཤེགས། ལློ་དེར་དགུང་ལློ་དགུང་ལློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བརྒྱ་དང་དྲུག་ཡིན་འདུག །

མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་༡༣༨༥ལློར་གཙང་ལ་

སྟློད་བང་གི་ལློག་གཞུང་དུ་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། སྤི་ལློ་༡༤༣༣ལློར་

དགའ་ལན་ཁི་ཐློག་ཏུ་བཞུགས། སྤི་ལློ་༡༤༣༨ལ་སྐུ་གཤེགས།

མཁས་གྲུབ་ངག་དབང་དམ་ཆློས། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་ཞེ་ལྔ་པ་

ཡིན། རློང་ཡུལ་ཕློ་སང་སྟེང་དུ་འཁྲུངས། མཁན་ཆེན་སངས་རྒྱས་གགས་པ་སློགས་མཁས་པ་

དུ་མ་བསྟེན། སྤི་ལློ་༡༧༩༧རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་སྦྲུལ་ལློར་ཁིར་ཕེབས། གདན་ས་ལློ་

བརྒྱད་མཛད། གསུང་ངག་ལམ་འབས་སློགས་སྨིན་གློལ་མཐའ་ཡས་པ་བསྩལ། རབ་བྱུང་བཅུ་

གསུམ་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༨༠༤ལློའི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་བཅུ་གཉིས་ཉིན་སྐུ་

གཤེགས་སློ། །

མཁས་གྲུབ་ཆེན་པློ་དཀློན་མཆློག་སེང་གེ རེ་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་བི་སྤི་ལློ་

༡༧༦༨ལློར་ཡབ་སྣང་རའི་བེ་ཧུ་བློ་གློས་དང་ཡུམ་སྙིང་མི་རྒྱལ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། 

མཐར་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༨༣༣ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

མཁས་གྲུབ་ཆློས་རེ། ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་བ་བརྒྱུད་གས་སུ་བཞུགས་པའི་མཁས་གྲུབ་

ཤངས་སྟློན་གི་མཚན་ཅན་དེ་ཡིན། 

མཁས་གྲུབ་རེ། མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་དང་དློན་གཅིག

མཁས་གྲུབ་ཐར་ཤུལ་བ་དགེ་འདུན་ཆློས་སྐྱློང་། རེ་འདི་ནི་མདློ་སྨད་ཆེ་ཇིའི་ཀླུ་མཁར་དུ་ཡབ་རྡློ་རེ་

རབ་བརན་དང་ཡུམ་དཔལ་འཛོམས་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པ་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་

༡༨༡༠ ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བདུན་ལ་འདུལ་འཛིན་པ་དགེ་འདུན་ཡར་འཕེལ་གི་དྲུང་ནས་

དགེ་བསྙེན་དང་། བར་མ་རབ་བྱུང་། དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་རྣམས་དཀྱུས་གཅིག་ལ་ཡང་དག་

པར་མནློས་ཏེ་མཚན་དགེ་འདུན་ཆློས་སྐྱློང་ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་ཉེར་བཞིར་རེ་ཉིད་ཀི་

གདན་ས་བདེ་ཆེན་ཆློས་གིང་གི་ཆློས་ཁིར་མངའ་གསློལ། གཞུང་བརྒྱ་སྨྲ་བའི་དབང་པློ་ལྷ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

རམས་པ་བམས་པ་དང་རེ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གཉིས་ཀི་དྲུང་ནས་མདློ་སགས་མང་པློ་

གསན། མཐར་དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་དློན་ལྔ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ་

༡༨༨༤ ལློར་ཞི་བར་གཤེགས། 

མཁས་གྲུབ་ནློར་བཟང་རྒྱ་མཚོ། རིས་རིག་མཁས་པ་ཞིག །དེས་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་ཁི་ལློར་

རིས་གཞུང་དྲི་མེད་འློད་རྒྱན་མཛད། རེ་ཐང་བསམ་གཏན་གིང་དུ་ཐུར་གིབ་བརགས། 

མཁས་གྲུབ་དཔལ་ལན་དློན་གྲུབ། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་བཅུ་དྲུག་པ་

ཡིན། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༥༦༣ལློར་འཁྲུངས། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཅུ་

ཕག་བརྒལ་བ་ལས་ཆློས་གསན། དགུང་ལློ་ཉེར་དགུ་པ་ལྕགས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༥༩༡ལློར་ཐར་

རེ་པཎ་ཆེན་ལས་བསྙེན་པར་རློགས། དགུང་ལློ་ང་དྲུག་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་

༡༦༡༨ལློར་གདན་སའི་ཁུར་བཞེས་ནས་ཆློས་འཁློར་རྒྱ་ཆེར་བསྐློར། ལློ་བཅུ་བཞིར་སྒྲུབ་པ་

ཁློ་ན་མཛད། གདན་ས་ལློ་གསུམ་མཛད། དགུང་ལློ་དློན་བཞི་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་

བི་ལློ་སྤི་ལློ་༡༦༣༦ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་བཞི་ལ་ཞི་བར་གཤེགས་པ་ཡིན་ནློ། །

མཁས་གྲུབ་དཔལ་ལན་རྡློ་རེ། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་ལྔ་པ་ཡིན། རབ་

བྱུང་བདུན་པའི་ལྕགས་ཡློས་སྤི་ལློ༡༤༡༡ལློར་ས་སྐྱར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་དགུ་པ་ས་བ་

ལློར་རྡློ་རེ་འཆང་གི་ཕག་ཕིར་ངློར་དུ་ཕེབས། ཉིན་རེར་ཆགས་མེད་ཀི་རིམ་པ་སུམ་ཅུ་ར་

གཉིས་མཛད། ངློར་ཆེན་ལས་བསྙེན་པར་རློགས། བར་སྐབས་སུ་ཤཱཀ་བཟང་བ་བང་གི་གདན་

ས་མཛད། དགུང་ལློ་ང་བདུན་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༤༦༧ལློར་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་

ལན་གི་གདན་ས་མཛད། ས་ཕིར་ལམ་འབས་ཡློངས་རློགས་ཚར་སུམ་ཅུ་སློ་གསུམ་གསུངས། 

གདན་ས་ལློ་བཅུ་དྲུག་མཛད། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༤༨༢ལློའི་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་

བཅུ་བདུན་དགུང་ལློ་དློན་གཉིས་པར་ཤཱཀ་བཟང་སྐུ་འབུམ་དུ་སྐུ་གཤེགས་སློ། །

མཁས་གྲུབ་བློ་གློས་མ་ིཟད་པ། བློ་དློང་འཇིགས་མེད་གགས་པའ་ིམཚན་ག་ིརྣམ་གངས་གཞན་ཞིག་ཡིན།

མཁས་གྲུབ་སྨྲ་བའི་ཉི་མ། གློང་དུ་མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་ཞེས་པར་གཟིགས། 

མཁས་གྲུབ་ཤངས་སྟློན་པ། ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་བ་མ་མཚན་སྙན་ཆེ་བ་བདུན་གི་གས་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱང་ཡང་སང་དུ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༢༣༤ལློར་དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་དློན་དྲུག་པ་

རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་བ་སྤི་ལློ་༡༣༠༩ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

མཁས་གྲུབ་གཙང་མ་ཤངས་སྟློན། ཤངས་པའི་གདམས་ངག་གི་བ་རབས་དྲུག་པ། རབ་བྱུང་བཞི་

པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༢༣༤ལློར་ཡབ་དཀློན་མཆློག་བཟང་དང་། ཡུམ་ཇློ་དགེ་གཉིས་ཀི་སས་

སུ་འཁྲུངས། འཁྲུངས་ཡུལ་ཉང་སྨད། འཁྲུང་ཡུལ་ལྷ་ཕུ་ཁློང་ཀང་སང་ཁ། གདུང་རུས་རྭ། ཡབ་

དབློན་པློ་དཀློན་བཟང་། ཡུམ་ཇློ་གེ་གཉིས་སས་སུ་འཁྲུངས། ཆུང་ངུ་ནས་དད་བརློན་ཤེས་རབ་

སྙིང་རེདང་། སྐྱློ་ཤས་ཆེ་བ་དགུང་ལློ་བཅུ་གསུམ་ལ་སློབ་དཔློན་ཚུལ་ཤེས་ཀིས་སློབ་དཔློན་

མཛད། དགེ་ཚུལ་མཛད། སློབ་དཔློན་ཤངས་འབུལ་ལ་ཕར་ཕིན་དང་། སྤློད་འཇུག་ཚད་མ་རྣམ་

ངེས། བམས་ཆློས་ལྔ། དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་དྲུག་བསབ་བཏུས་རྣམས་ཞུས་ཤིང་། ཚིགས་

དློན་མ་ལུས་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད། གཤེད་མ་ལྷ་ལྔ། སྒློལ་མ་རྣམ་འཇློམས་རྣམ་རྒྱལ་རྣམས་ཞུས། 

བ་མ་སྟློན་རིན་ལ་ཀེེ་རྡློར། བདེ་མཆློག །སྒློལ་མ། ཕག་རྡློར། རེ་མློ། དཔལ་མཆློག་དེ་ཉིད་

བསྡུས་པ། ངན་སློང་སྦློང་རྒྱུད། རྡློ་རེ་འབྱུང་བ། གཙུག་དགུ། རྣམ་འཇློམས། རྣམ་རྒྱལ། གུར་

མགློན། སེང་གེ་སྒ་སྒློག །མ་ལུང་མ། བཀའ་གདམས་ལམ་རིམ། བློ་སྦློང་སློགས་གནས་བརན་

བཅུ་དྲུག །ཤེར་སྙིང་རྣམས་ཞུས། ཀརྨ་པ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་ལ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ། སྐུ་གསུང་ངློ་

སྤློད། རླུང་སེམས་དབེར་མེད། བསམ་གཏན་ཐུན་འཇློག་ལ་སློགས་པ་མང་དུ་ཞུས་ཤིང་། ཐློས་

བསམ་གི་སློ་ནས། འཆད་རློད་རམས་པས་མཁས་པ་གཞན་གི་ཡིད་འཕློག་པར་མཛད། །དངློས་

པློ་ལ་སེད་པ་བལ་དེ་ཡབ་ཡུམ་གཤེགས་པའི་ཤུལ་གི་ས་ཞིང་རྣམས་སངས་ཏེ། ཡུལ་མི་ལ་

ནས་འགེད་ལན་མང་པློ་དང་། ཆློས་ཞུ་བའི་བ་མ་ཐམས་ཅད་ལ་ཟང་ཟིང་དང་མློས་གུས་ཀིས་

མཉེས་པར་མཛོད། ཀལ་ཀའི་ཚུལ་དུ་ཡང་གསུང་འཁལ་མི་གནང་ཅིང་རྒྱུད་དང་མཐུན་པར་བ་

མ་བསྟེན་ཏློ། འཁློར་བའི་འདུ་འཛི་ལ་བདུད་དུ་གཟིགས་ནས་མཐུན་འཇུག་སངས། ཉམས་སུ་

བང་པའི་བསྐྱེད་རིམ་ལ་བརན་པ་ཐློབ། རློགས་རིམ་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ངེས་ཤེས་ཁད་པར་

ཅན་འཁྲུངས། ཡློལ་ཕུ་རི་གློང་དུ་སངས་རྒྱས་སྟློན་པ་བཞུགས་པའི་སྙན་པ་གསན། མློས་གུས་

ཚད་མེད་པ་དང་བཅས་ཞལ་མཇལ་བས་བ་སྤུ་གཡློ་ཞིང་། མཆི་མ་འཁྲུགས། དེ་ནས་སྒྱུ་ལུས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

རྨི་ལམ་སྤིའི་དབང་ཞུས་ནས། ཆློས་དྲུག་གི་འཁིད་ཞུས་པས་ཞག་བདུན་ནས་བདེ་དྲློད་འབར། 

སྒྱུ་ལུས་འབེང་པློ་སློམས་པས་རྨི་ལམ་རང་ཟིན། སྒྱུ་མ་རང་ཤར། སྦློངས་སེལ་སྤྲུལ་བསྒྱུར་

ཐམས་ཅད་དུས་གཅིག་ལ་ནུས་པ་དང་། དང་སྣང་གིས་དབུས་གཙང་གི་ས་རྡློ་རི་བག་ཐམས་

ཅད་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཁམས་ལར་གསལ་བར་མཐློང་། དགེ་སྦློར་ལ་ཐག་ཆློད་པས། བ་མས་

ང་བས་ཁློད་དགེ་སྦློར་བཟང་བར་འདུག་གསུངས། ནུབ་གཅིག་ནམ་མཁའ་ལྷ་སྐུས་གང་བའི་

གསེབ་ནས་ཕག་མློ་ཞིག་བྱུང་ནས་སྐུ་ལུས་ལ་ཧྲིལ་གིས་འཁྱུད་པའི་ཉམས་ཤར་བས་ཤག་

མེད་ཀི་བདེ་བ་སྐྱེས། དློན་གི་དབང་ཐློབ་པ་ཡིན་གསུངས། འཁྲུལ་འཁློར་བདེ་བར་ཡློད་པས། 

གཞན་ལ་བསབ་པའི་དགེ་སྦློར་ལ་ཅུང་ཟད་གནློད། དེ་ནས་ཆློས་དྲུག་སློ་སློའི་དབང་། མཁའ་

སྤློད་དཀར་དམར། བདེ་མཆློག་ལྷ་ལྔ། ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་སྐྱེར་སང་ལུགས། ཡེ་ཤེས་མགློན་

པློའི་སྐློར། བདེ་མཆློག་མཁའ་སྤློད་རིགས་འཛིན་སློགས་མདློར་ན་ཤངས་ཆློས་ཡློངས་སུ་

རློགས་པར་ཞུས། བ་མས་བརེ་བས་བསྐྱངས། ཆིག་བརྒྱུད་ཀི་བདུད་རི་ཐློག་མར་ཐློབ། རང་

གི་གཅུང་གིས་གཉེན་སྒིག་པ་ཡང་། ཁིམ་གཏློར་དེ་ཆློས་ལ་བཙུད། གེགས་བྱུང་བ་འཕལ་དུ་

སེལ་ཞིང་། དང་དེའི་བག་གི་ཁིག་ལ་བཞུགས་དུས། སྒློལ་མའི་གལ་འཁློར་མང་པློ་ཞིག་

གཟིགས་པས། གཙོ་མའི་ཕག་དབུ་ཐློག་ཏུ་བཞག་ནས་བིན་གིས་བརླབས་ཤིང་། གཞན་ཀུན་

གིས་ཀང་བིན་གིས་བརླབས་པ་སློགས་ཡི་དམ་མང་པློས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་ཉམས་སྣང་

ཤར། གཉན་ཁློད་རྣམས་སུ་གཅློད་པ་མཛད་པའི་ཚེ། ལྷ་འདྲེ་ཀུན་དམ་ལ་ཐློགས། ཡི་དམ་བདེ་

མཆློག་དང་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློར་གཙོ་བློ་མཛད། ལགས་མཆིལ་དང་དྲི་ཆུ་ནམ་འཐུངབ་ཙམ་

དང་བྱུགས་བ་ཙམ་གིས་ནད་གདློན་ཐམས་ཅད་ལས་གློལ། རིགས་དྲུག་གི་གནས་སྦློངས་

གཟིགས། དངློས་པློ་ལ་ཞེན་པ་བལ་བས་འབུལ་བ་རྣམས་མཆློད་སྦིན་མཛད། ཕིས་འབུལ་བ་

མི་བཞེས་པའི་དམ་བཅའ་མཛད། འཇག་ཏུ་བཞུགས་ནས་བསྟན་པ་བསྐྱངས་བས་འཇག་

ལུགས་སུ་གགས། བ་བཏང་ཁློ་ནའི་ཚུལ་ལུགས་སུ་བཞུགས། སྐུ་གཤེགས་དུས་ན་བཟའ་ཕྲུག་

གཅིག་མ་གཏློགས་དངློས་པློ་མེད་པ་དང་། མཐློང་ཐློས་ཙམ་གིས་དགེ་སྦློར་བཟང་པློ་བྱུང་བས་

སྙན་པས་འཁློར་མང་པློ་འདུས། ལམ་སྣ་ཟིན་པ་ཤ་སྟག་བྱུང་ཞིང་། ཕི་ནང་དུ་སིན་བུ་མེད་ཅིང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དྲི་མས་མ་གློས་པར། ཤེལ་ལར་དྭངས་པར་གྱུར་པས་གཙང་མ་ཤངས་སྟློན་དུ་གགས་ཤིང་། སྐྱེར་

སང་པ། གཏན་སྟློན་པ། ཆློས་རེ་སྟློན་པ་རྣམས་ལ་ཡི་དམ་ལྷས་ལུང་བསྟན་པའི་སློབ་མ་ལས། ཐློག་

མར་འགན་ཟླ་མེད་པ་འདི་ཡིན། མ་ངན་ལས་འདའ་བར་ཉེ་བ་ན། ང་ཤར་ཕློགས་དག་པའི་ཞིང་དུ་

འགློ། སངས་རྒྱས་སྟློན་པའི་ཞིང་དུ་འགློ ལུང་བསྟན་འཁློར་གི་ཐློག་མ་ཡིན། དག་པའི་འཁློར་དང་

ཞིང་ཁམས་སློགས། ཕི་མ་འགློ་དློན་དཔག་ཏུ་མེད། ས་ཡི་ཡློན་ཏན་རློགས་པར་འཆང་། ཞེས་

སློགས་གསུང་ཞིང་། སྐུ་ལ་ཟུག་རྔུ་མེད་ཀང་། སྙུང་ཚུལ་བསྟན་ཏེ། དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་ར་དྲུག་པ་

རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་བ་ལློ་ཟླ་བ་ལྔའི་ཚེས་བཅློ་ལྔ་སྤི་ལློ་༡༣༠༩ལློ་ལ་གཤེགས་སློ། །

 ཤངས་ལུགས་འཇག་བསམ་གཉིས་པའི་འཇག་ལུགས་ནི་མཁས་གྲུབ་ཤངས་སྟློན་གི་རྒྱུད་པ་

ལ་ཟེར། བ་མ་འདི་འཇག་ཆུང་དུ་སྒྲུབ་པ་མཛད། སྙན་གགས་ཀི་ཁབ་པས། འཁློར་ཚོགས་མང་

དུ་འདུས། འདི་ཉིད་ཆློས་རེ་སྟློན་པའི་ལུང་བསྟན་ལར་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཤིན་ཏུ་ཆེ། ཁད་པར་

མཁས་བཙུན་རྒྱལ་མཚན་འབུམ་དང་། ་མགློན་པློ་སློགས་སློབ་མའི་ཚོགས་མང་དུ་འདུས་པ་

ལས་འཕློས་པ་འཇག་ལུགས་སུ་གགས། འདི་ལ་འཇག་པ་སྟློད་སྨད་བར་གསུམ་དུ་བྱུང་བ་ལས། 

སྟློད་དུ་མུས་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་འབུམ་དཔལ་བཟང་གི་མུས་ཕློགས་སུ་དར་བར་མཛད་པ་དང་། 

ལ་ཆི་བ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་སྟློད་ཕློགས་སུ་བསྟན་པ་བསྐྱངས། སྨད་དུ་བམས་པ་

དཔལ་གི་སློབ་མ་གློག་སྟློན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པློ་སློགས་ཀིས་དར་བར་མཛད། བར་དུ་མཁས་

བཙུན་རྒྱལ་མཚན་འབུམ་གིས་འཇག་གི་གདན་ས་མཛད། དབློན་པློ་བམས་པ་སློགས་འཇག་

པ་གདན་ས་བརྒྱུད་པར་གགས་པ་དེ་ལས་འཕློས་ནས། བ་བློང་བ་རྡློ་རེ་རྒྱལ་མཚན་སློགས། བ་

བློངས་ལུགས་སུ་ཤངས་ཟུར་ཁང་པ་བསློད་ནམས་བཟང་པློ། གུང་དཀར་བ། བཤློངས་ཅན་པ། 

ཐློབ་རྒྱལ་བག་ནག་པ། གེར་བ་དཀར་པ། ཡང་དགློན་དུ་རྨློག་ཅློག་པ་ཕི་མས་བསྟན་པ་དར་

ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་པ་དང་། མཁས་གྲུབ་ཤངས་སྟློན་གི་སློབ་མ། འཇག་པ་སློབ་མ་བརྒྱུད་པ་

ལ། མགློན་པློ་ནས་བརྒྱུད་པ་འདི་ཡིན། 

མཁས་གྲུབ་སངས་རྒྱས་གགས་པ། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་ཞེ་གཅིག་

པ་ཡིན། མདློ་སྨད་མི་ཉག་ཏུ་འཁྲུངས། ཐར་རེ་ནམ་མཁའ་བསམ་འགྲུབ་ལས་སློམ་གསུམ་གི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

བཀའ་དྲིན་ནློད། ཨེ་ཝཾ་པའི་གདན་ས་ཡུན་རིང་མཛད། ཐར་རེ་ནམ་མཁའ་འཆི་མེད་སློགས་

སློབ་མའི་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པ་བསྐྱངས། འདས་ལློ་མི་གསར། 

མཁས་བརྒྱུད། དེའི་གློ་དློན་ནི་བསྟན་པ་ཕི་དར་གི་སྐབས་སང་གློང་ཡེ་ཤེས་གཡུང་དྲུང་གིས་གྲུམ་

ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་མཁན་སློབ་ཀི་གྲྭ་སྟེ་སློམ་རྒྱུན་སེལ་བའི་གནས་གཞི་

བཙུགས་པ་རྣམས་འདུལ་ཁིམས་ཤིན་ཏུ་དམ་པས་བཙུན་བརྒྱུད་ཅེས་བརློད་པ། སྣུབས་དཔལ་

གི་བང་ཆུབ་དང་། ཨན་འབར་བ་བང་ཆུབ་གཉིས་ཀིས་མཁན་སློབ་ཀི་གྲྭ་ལློགས་སུ་བཙུགས་

ཏེ་དགེ་འདུན་གི་ཆེད་དུ་ཞིང་རྨློ་བ། ནློར་ཕྱུགས་བདག་གཉེར་བེད་པ། ཉློ་ཚོང་དང་། བུ་ལློན་

གཏློང་བ། སིད་དློན་གི་ལས་ཀར་ཞུགས་པ་བཅས་བས་པ་དེས་ནང་བསྟན་ཆློས་ལུགས་འཕེལ་

རྒྱས་ལ་ཕན་ཐློགས་ཆུང་ཡང་མིང་ལས་བརྒྱུད་ཅེས་སུ་གགས། 

མཁས་མཆློག །རབ་ཏུ་བང་ཆུབ་པ། 

མཁས་ཐལ། མཁས་ཚུལ་ཐལ་ཆེས་པ། མཁས་ཐལ་ཤློར་བས་མཐར་ཁུངས་མ་འཁློལ་བ། 

མཁས་མདློག །མཁས་པ་མིན་ནའང་ཡིན་མདློག་བེད་ཞེས་པ་ལ་བུ་དང་། མ་ཤེས་ན་ཤེས་འདློགས་

དང་། མ་མཁས་ན་མཁས་པ་ཡིན་འདློགས་སྐད་ཆ་མང་པློ་བཤད་པ་ལ་ཟེར། 

མཁས་འདློགས། མཁས་མདློག་དང་གཅིག །

མཁས་འདློད། ཡློན་ཏན་ལ་མཁས་པར་བེད་འདློད་པ། ཡློན་ཏན་ལ་མཁས་འདློད་ཁ་སྦང་ཙམ་གིས་

བློ་སྐྱེད་མི་ཐློན། 

མཁས་ནག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་ཏེ། 

དབིན་སྐད་དུ་hacker ཟེར། 

མཁས་གནས། [མངློན]དགློན་པ། 

མཁས་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ]རབ་ཏུ་ཤེས་པའམ་ལེགས་པར་རློགས་པ། བློད་ཡིག་ལ་མཁས་པ། 

ལག་རལ་ལ་མཁས་ཤིང་ལས་ཀ་བེད་རྒྱུར་ཡིད་གཞུངས་པ། ཐབས་ལ་མཁས་ཤིང་སྒྲུབ་ཕློད་

པ། ② ཤེས་རབ་ཅན། མཁས་པ་སློབ་པའི་དུས་ན་སྡུག །བདེ་བར་སློད་ལ་མཁས་མི་སིད། མིང་

གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀུན་རིག་དང་། ཀུན་ཤེས། གློ་བ་ཅན། གངས་ཅན། གགས་པ་ཐློབ། ཉེས་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤེས། སྙན་ངག་མཁན། བརན་པློ། ཐློས་ལན། དམ་པ། དུས་ཡིག་ཅན། དྲན་པའི་དབང་། རྣམ་

པར་དྭངས། རྣམ་གསལ། པཎི་ཏ། སྤློད་ལན། བློ་གློས་ཅན། བློ་ལན། བློ་བཟང་། མིག་ཅན། 

མཛངས་པ། རིག་ལན། རིག་པ་ཅན། རིག་པའི་དཔའ་བློ། རིང་དུ་མཐློང་། ཤེས་ལན། ཤེས་རབ་

ཅན། སེམས་ཤེས། གསལ་སློ་བཅས་སློ། །③ [མངློན]གཟའ་ལྷག་པ། ④ གིམས་པློའམ་གྲུང་

པློ། ཐབས་ཤེས་མཁས་པ། ལག་པ་མཁས་པ། ཤིང་བཟློ་བ་མཁས་པ། ⑤ ལེགས་པར་ལློབས་

པ་དང་། བང་ཆུབ་པའམ་ཐུབ་པ། འཚོ་བ་སྐྱེལ་མཁས་པ། འགློ་གློན་གཏློང་མཁས་པ། རི་མློ་

འབི་མཁས་པ། ཟ་མཁས་སྤློད་མཁས། ⑥ སྤིར་མཁས་པ་ཞེས་པའི་གློ་དློན་ནི་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་

གིས་མཛད་པའི་མཁས་པ་ལ་འཇུག་པའི་སློ་ལས། མཁས་གང་ཤེས་བའི་དེ་ཁློ་ན། །ཇི་བཞིན་

རློགས་པ་ཡིན་པར་འདློད། །བེ་བག་སྦངས་པའི་དློན་ཤེས་པ། །དེ་ཡང་དེ་ལ་མཁས་པ་ཡིན། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལར་མཁས་བ་རིག་པའི་གནས་ཆེ་བ་དང་ཆུང་བར་སྦངས་ཤིང་། འཆད་པ་

དང་། རློད་པ། རློམ་པ་གསུམ་ཀའམ་གང་རུང་ཞིག་ལ་མཁས་པ་ནི་མཁས་པ་ཡིན་ཅིང་། དེ་

གསུམ་གི་ནང་ནས་འཆད་པ་ནི་ས་ཞིང་། དེ་ལས་ཀང་རློད་པ་དཀའ་བ་སྟེ། རློམ་པ་ནི་གང་

བརམ་བའི་གཞུང་དློན་རྣམས་རང་གིས་ལེགས་པར་སྦངས་ཤིང་དློགས་པ་བཅད་དེ་གློ་བ་ཆ་

ཚང་བ་ལློན་པ་ཞིག་མེད་ན་རློམ་ཡིག་འབི་བའི་སྐབས་མི་རྒན་གིས་ཤ་ཟ་བ་ལར་ས་སར་འཆད་

ཅིང་དཀའ་སར་འདློར་བ་སློགས་རློམ་ཚུལ་ཡང་མ་དག་པའི་སྐྱློན་བཅློ་བརྒྱད་ཀིས་གློས་པར་

སློགས་འགྱུར་བས་རློམ་པ་ལ་མཁས་པའི་མཁས་པ་ཉུང་བའི་གནད་ཀང་དེར་ཐུག་ཡློད། ཡང་

མཁས་པ་ཞེས་པའི་གློ་དློན་སྒ་ཡངས་པའི་དབང་དུ་བས་ཏེ་བཤད་ན། རང་ཉིད་ཀིས་གང་

བསབས་པ་དེ་ལེགས་པར་སྦངས་ཤིང་ཤེས་པ་ཞིག་ལའང་ཟེར་ཆློག་སྟེ། དེ་ནི་སྣ་གཅིག་ལ་

མཁས་པ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་། སྣ་མང་བསབས་ཤིང་ལེགས་པར་ཤེས་པ། སྣ་གཅིག་ལ་སྦངས་

འབས་མཐར་ཕིན་པའི་མཁས་པ་དེར་བསྟློད་བསགས་དང་མཐློང་ཆེན་བེད་འློས་པ་ཞིག་

གློ །དབིན་སྐད་དུ་expert ཟེར། 

མཁས་པ་སློ་དྲུག །ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའིརྒྱ་གར་ཆློས་འབྱུང་ལས་གསུངས་པ་གཞིར་བཟུང་ན། རབ་བྱུང་

གློང་གི་དྲུག་ཅུ་སྐློར་དང་པློའི་ས་སྟག༩༧༨ལློ་ནས་མེ་ར༡༠༠༦ལློའི་བར། རྒྱ་གར་དུ་བམ་ཟེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ཙམ་ན་ཀས་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་དགུ་བར་སིད་དབང་བཟུང་བ་དེའི་རིང་རྒྱ་གར་གི་ནང་བསྟན་ཆློས་

ལུགས་ཀི་གནས་གཞི་ཆེ་གས་བི་ཀྲ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་ཞེས་པའི་གདན་ས་དེར་རྒྱུན་དུ་མུ་སྟེགས་པ་

འློང་ནས་ནང་པའི་པཎི་ཏ་དང་རློད་པ་བེད་ཀི་ཡློད་པས་གལ་ཏེ་རློད་པ་ཕམ་ན་ནང་པའི་གནས་

གཞི་དང་། ལྷ་ཁང་སློགས་ཕློགས་པ་མ་ཟད། ས་གནས་དེ་དང་གཞན་དག་ལ་ཡློད་པའི་ནང་པ་

ཐམས་ཅད་ལུགས་མུ་སྟེགས་པར་བསྒྱུར་དུ་འཇུག་གི་ཡློད་པར་བརེན་བི་ཀྲ་མ་ལ་ཤཱི་ལའི་

ལྕགས་རིའི་ཕློགས་བཞིར་སློ་སྲུང་མཁས་པ་ཆེན་པློ་རེ་དང་། དབུས་སུ་ཀ་ཆེན་གཉིས་བཅས་

སློ་སྲུང་དྲུག་རེ་བསྐློ་གཞག་གནང་སློལ་བྱུང་ཞིང་། ༡ ཤར་སློ་སྲུང་བ་པཎ་ཆེན་རཏྣ་ཨ་ཀ་ར་

ཤནྟི་ཞེས་པ་བློད་སྐད་དུ་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཞི་བ། ༢ ལྷློ་སློ་སྲུང་བ་པཛྙ་ཀ་ར་གུཔྟ་སྟེ་ཤེར་

འབྱུང་སས་པ། ༣ ནུབ་སློ་སྲུང་བ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གགས་པ། ༤ བང་སློ་སྲུང་བ་པཎ་ཆེན་

ནཱ་རློ་པ་བཅས་དང་། ༥དབུས་ཀི་ཀ་ཆེན་དང་པློ་བམ་ཟེ་རིན་ཆེན་རྡློ་རེ། ༦ དབུས་ཀི་ཀ་ཆེན་

གཉིས་པ་ཛྙ་ན་ཤཱི་མི་ཏ་བཅས་ཀིས་མཛད་པ་ཡིན། 

མཁས་པ་རྒྱུད་ཁློངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་ཏེ། དབིན་སྐད་དུ་expert system ཟེར། 

མཁས་པ་ཆེན་པློ་ཛྙ་ན་ཤྲི། རྒྱ་གར་གི་ནང་པའི་གནས་གཞི་ཆེ་གས་བི་ཀ་ལ་ཤཱི་ལའི་དབུས་ཀི་ཀ་

ཆེན་གཉིས་པ་ཡིན། རབ་བྱུང་དང་པློའི་གློང་གི་དྲུག་ཅུ་སྐློར་དང་པློ་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༩༦༧ལློ་

ནས་རབ་བྱུང་དང་པློའི་དཀིལ་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༠༥༠ལློ་བར་གི་དུས་སྐབས་དེར་བྱུང་། ཇློ་

བློ་རེ་ཨ་ཏི་ཤའི་སྐུ་དྲིན་ཆེ་བའི་བ་མའི་གས་ཡིན། རྒྱ་གར་གི་ཤར་ཕློགས་གཽཌ་ཡུལ་དུ་

འཁྲུངས། ཐློག་མར་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ཆློས་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཉན་ཐློས་སེ་པའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་

པར་མཛད་ཀང་། རེས་སུ་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ཆློས་ལ་ཐུགས་དད་འཁྲུངས་ནས་མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་

དང་། འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་གཉིས་ཀི་རྒྱུད་སེ་རིགས་མི་འདྲ་བ་མང་པློ་མཁེན་པའི་པཎི་ཏར་

གྱུར། མངློན་ཤེས་ཐློགས་མེད་མངའ་བས་འབྱུང་འགྱུར་འཕལ་འཕལ་དུ་ལུང་སྟློན་པར་མཛད། 

མངའ་རིས་སུ་བསྟན་པ་ཕི་དར་འགློ་ཚུགས་རེས་བློད་དུ་ཡང་བློན། 

མཁས་པ་འཇུག་པའི་གནས་བཅུ། འཇུ་མི་ཕམ་གིས་མཛད་པའི་མཁས་འཇུག་གི་ལེ་ཚན་བཅུ། ༡ 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕུང་པློ་ལ་མཁས་པ། ༢ ཁམས་ལ་མཁས་པ། ༣ སྐྱེ་མཆེད་ལ་མཁས་པ། ༤ རེན་འབེལ་ལ་

མཁས་པ། ༥གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་ལ་མཁས་པ། ༦ དབང་པློ་ལ་མཁས་པ། ༧ དུས་ལ་

མཁས་པ། ༨བདེན་པ་ལ་མཁས་པ། ༩ ཐེག་པ་ལ་མཁས་པ། ༡༠ འདུས་བས་དང་འདུས་མ་

བས་ལ་མཁས་པའློ། །

མཁས་པ་མི་བཞི། ༡ ཨློ་རྒྱན་མཁས་པ་པདྨ་འབྱུང་གནས། ༢ རྒྱ་གར་མཁས་པ་བི་མ་ལ་མུ་ཏ། ༣ 

བློད་ཀི་མཁས་པ་གློར་བཻ་རློ་ཙ་ན། ༤ གནུབ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པློ་དང་བཞིའློ། །

མཁས་པ་མི་གསུམ། གཡློ་དགེ་བའི་འབྱུང་གནས། གཙང་རབ་གསལ། དམར་ཤཱཀ་མུ་ནེའློ། །

མཁས་པ་བསློད་ནམས་རིན་ཆེན། ལ་སྟློད་པ་དམ་པ་དམར་པློའི་སས་གཉིས་ཡློད་པའི་ཆེ་བ་ཡིན། 

མཁས་པའི་དགའ་སྟློན། དཔའ་བློ་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ་གཙུག་ལག་ཕེང་བས་བརམས་པའི་བློད་ཀི་ལློ་

རྒྱུས་རྒྱས་ཤློས་དང་། ཡིག་རིང་མང་པློ་ལུང་དྲངས་པས་ཁུངས་བཙན་ཤློས་ཤིག་ཡིན། ཆློས་

འབྱུགན་འདི་ནི་དཔའ་བློ་གཙུག་ལག་ཕེང་བ་དགུང་ལློ་ཞེས་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཤིང་

སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༥༤༥ལློར་འགློ་བརམས། དགུང་ལློ་རེ་གཅིག་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༥༦༤ལློར་

ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བརམས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན། ཆློས་འབྱུང་འདིའི་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་

ཁད་ཆློས་གཙོ་བློར། ༡ དགུང་གངས་མང་པློའི་རིང་དཔྱད་གཞི་ཡིག་ཆ་ཧ་ཅང་མང་པློ་

གཟིགས་ཏེ་བརམས་པར་མཛད་པ་ཡིན་པས། བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་གཞན་དག་ཏུ་མ་

གསལ་བའི་དཔྱད་གཞི་མང་པློ་གཟིགས་ཏེ་བརམས་པ་མཛད་པ་ཡིན་པས་ནང་དློན་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པློ་ཡློད་པ་རེད། ༢ སྐབས་དེར་ཁློང་གིས་གཟིགས་མློང་བའི་དཔྱད་གཞི་གལ་ཆེན་མང་

པློ་ཞིག་གི་ཚིག་དང་། རྡློ་རིང་ཐློག་འཁློད་པའི་བཀའ་གཙིག་ཁག་གསུམ། རྦ་བཞེད་ཞབས་

བཏགས་མ་ཆ་ཚང་གཅིག །དེ་མིན་གི་ལློ་རྒྱུས་ཡིག་རིང་མང་པློ་ཞིག་སྐབས་དང་འཚམས་

པར་དྲངས་ཏེ་ལ་ཀློག་བེད་མཁན་ལ་དཔྱད་གཞི་མང་པློའི་ཁུངས་སྣེ་འཚོལ་བདེ་བར་མཛད་པ། 

༣དེང་དུས་སྐད་གགས་ཡློད་པའི་རྒྱུས་ཡིག་རིང་གས་ཏུན་ཧློང་ནས་ཐློན་པའི་བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་

ཡིག་རིང་ནང་གསལ་བ་དང་འདྲ་བའི་གལ་ཆེན་མང་པློ་ཞིག་གསལ་པློར་འཁློད་ཡློད་པ་དེས་

སྐབས་དེར་ཁློང་གིས་གཟིགས་མློིང་བའི་ལློ་རྒྱུས་ཡིག་རིང་དེ་དག་ཁུངས་མེད་རྫུན་བཟློ་མིན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

པར་སར་ལས་ལྷག་པར་ར་སྤློད་བེད་ཐུབ་པ། ༤དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་མང་པློ་ཞིག་དེང་སང་

མཐློང་རྒྱུ་མེད་པར་གྱུར་ཟིན་པའི་དབང་གིས། ཆློས་འབྱུང་འདིའི་ནང་དུ་དྲངས་པའི་བཙན་པློའི་

བཀའ་གཙིགས་དང་། ཡིག་རིང་གི་ལུང་ཚིག །རྦ་བཞེད། དེབ་ཐེར་དམར་པློའི་དུམ་བུ་སློགས་

མ་ཡིག་ལ་བཟློ་བཅློས་མ་མཛད་པར་ཐད་ཀར་བེད་སྤློད་ཇི་ལ་བ་བཞིན་དུ་བཀློད་པར་མཛད་

པ་དེས་རང་ཅག་ཕི་རབས་པ་རྣམས་ལ་ལློ་རྒྱུས་ཞིབ་འཇུག་གི་བ་ཐབས་དང་མིག་དཔེ་བཟང་

པློ་འདློན་གནང་མཛད་པ་བཅས་ཡིན་ཞེས་དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕིན་ལས་ཀིས་གསུངས། 

མཁས་པའི་མགུལ་རྒྱན་མུ་ཏིག་ཕེང་མཛེས། ཡློངས་གགས་ལ་སི་ཏུའིའགེལ་ཆེན་ཟེར། དགུང་ལློ་

སུམ་ཅུ་པའི་ས་བ་ལློར་སུམ་རགས་འགེལ་པ་འདི་ཉིད་འབི་རྒྱུའི་འགློ་བརམས། དགུང་ལློ་སློ་

བདུན་པའི་མེ་འབྲུག་པའི་ལློ་༡༧༣༦ལློར་བློད་གཞུང་དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་བཀའི་མདུན་ན་

འདློན་ཆེན་པློ་མདློ་ཁམས་ཞབས་དྲུང་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་གིས་སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་མདུན་དུ་སུམ་

རགས་སློགས་རིག་གནས་འགའ་ཞིག་སློབ་གཉེར་གནང༌། རེ་འདི་ཉིད་ཀི་དགློངས་བཞེད་

རྣམས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་སུམ་རགས་ཀི་འགེལ་པ་འདི་རློམ་དགློས་པའི་བཀའ་ཕེབས། 

སར་གི་སུམ་རགས་འགེལ་འཕློ་རིང་པ་ལ་གཞིར་བཟུང་། རྒྱ་གར་གི་བརྡ་སྤློད་རིག་པའི་སྒ་

གཞུང་ཀ་ཙན་དབངས་གསུམ་ལ་གཞུང་ལུགས་ཀི་ཁུངས་བཅློལ། བློད་ཡུལ་སྟློད་སྨད་བར་

གསུམ་གི་ཡུལ་སྐད་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་ཞིང༌། ཁད་པར་དུ་བློད་ཀི་ཡི་གེ་ཐློག་མར་གསར་

གཏློད་གནང་སྐབས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་འཕུལ་རེན་དབངས་གསུམ་དང༌། མགློ་འདློགས་

བརེགས་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་འདི་དག་རྒྱལ་རློང་གི་ཡུལ་སྐད་ལ་བརེན་ནས་བཟློས་ཡློད་

པའི་ངེས་ཤེས་རེད། དགུང་ལློ་ཞེ་ལྔ་པའི་ཤིང་བི་པའི་ལློ་༡༧༤༤ལློར་གཞུང་འགེལ་འདི་ཉིད་

ཡློངས་སུ་གྲུབ་པར་བློད་ཁམས་ཡློངས་ཀི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་གཙུག་རྒྱན་ཏུ་གྱུར། མདློ་

ཁམས་ཞབས་དྲུང་ཚེ་དབང་རྒྱལ་གིས་བློད་གཞུང་དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་

གཙོས་པའི་སེར་འབས་དགའ་གསུམ་སློགས་སུ་རིག་གནས་སློབ་གཉེར་གནང་མཁན་རྣམས་

ལ་སི་ཏུའི་སུམ་རགས་འགེལ་ཆེན་ཐློག་ནས་གསན་བསམ་གནང་རྒྱུའི་གློ་སྐབས་སེལ། རྒྱ་

གར་གི་བརྡ་སྤློད་རིག་པའི་གཞུང་སྒ་ཙནྡྲ་པའི་འགེལ་ཆེན་དང༌། བློད་ཀི་བརྡ་སྤློད་རིག་པའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཞུང་གི་ཡ་གལ་སུམ་རགས་འགེལ་ཆེན་གཉིས་ལ་སི་ཏུའི་བརྡ་སྤློད་རིག་པའི་འགེལ་ཆེན་

རྣམ་གཉིས་ཞེས་ཡློངས་སུ་གགས། 

མཁས་པའི་ང་རྒྱལ། ང་ནི་མཁས་པ་ཡིན་ནློ་བསམ་པའི་ཁེངས་པ། 

མཁས་པའི་དངློས་པློ་བཞི་ལ་བསབ་པ། ༡ ཕུང་པློ་ལ་མཁས་པ། ༢ ཁམས་ལ་མཁས་པ། ༣ སྐྱེ་

མཆེད་ལ་མཁས་པ།༤རེན་ཞིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ལ་མཁས་པའློ། །

མཁས་པའི་རྣ་རྒྱན། མངློན་བརློད་ཀི་བསྟན་བཅློས་མཁས་པའི་རྣ་རྒྱན་ཞེས་པ། སེ་པ་རིན་སྤུངས་

པ་ངག་དབང་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་གགས་པས་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ལྕགས་མློ་སྦྲུལ་ལློ་ལ་

མཛད་པའི་མངློན་བརློད་ཀི་བསྟན་བཅློས་ཤིག

མཁས་པའི་བ་བ་གསུམ། འཆད་པ་དང་། རློད་པ་དང་། རློམ་པ་གསུམ་མློ། ཡང་ན། རིགས་ལམ་ལ་

བང་བའི་བློ། གཞུང་ལུགས་གདམས་པར་ཤར་བའི་ཉམས་ལེན། ཚིག་སྦློར་ལ་མཁས་པའི་

ངག་གི་དཔལ་ཏེ་གསུམ་མློ། 

མཁས་པའི་དམིགས་པ་ལྔ། ཕུང་པློ། ཁམས། སྐྱེ་མཆེད། རེན་འབེལ། གནས་དང་གནས་མིན་

བཅས་ལ་མཁས་པ། 

མཁས་པློ། བང་པློའམ་གློམས་པློ། ཐབས་ཤེས་མཁས་པློ། ལེགས་པར་སྦངས་ན་མཁས་པློ་ཡློང་། 

ཁ་མཁས་མི་མཁས་ལ་བལ་རྒྱུ་མེད། ལག་པ་མཁས་མི་མཁས་ལ་བལ་དགློས། 

མཁས་བའི་གནས་བདུན། ཕུང་ཁམས། སྐྱེ་མཆེད། རེན་འབེལ། གནས། གནས་མིན། བདེན་པ་

བཅས་བདུན། 

མཁས་བའི་གནས་གསུམ། ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་གསུམ་ལ་ཟེར། 

མཁས་བླུན། ཤེས་རིག་ཅན་དང་། རྨློངས་པ། 

མཁས་མ། ཡློན་ཏན་ཅན་གི་བུད་མེད། 

མཁས་བཙུན་རྒྱལ་མཚན་འབུམ། ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་བ་ཆེན་མཚན་སྙན་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན། 

རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་བ་སྤི་ལློ་༡༢༦༡ལློར་ཤངས་ཀི་ཁློང་ལམ་ར་ཐང་དུ་ཡབ་ཕྱུག་པློ་

ཆློས་སྐྱློང་བཙན་དང་ཡུམ་དབངས་མློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་དློན་བཞི་པ་རབ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་༡༣༣༤ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

མཁས་བཙུན་ནམ་མཁའ་ལེགས་པ། ས་སྐྱའི་གདུང་རྒྱུད་བ་བང་ཁག་བཞི་སྟེ། ༡ གཞི་ཐློག་བ་བང་། 

༢ རིན་ཆེན་སང་བ་བང་། ༣ ལྷ་ཁང་བ་བང་། ༤ དུས་མཆློད་བ་བང་བཅས་བྱུང་བའི་ནང་

གསེས་གཞི་ཐློག་བ་བང་གི་གདུང་རྒྱུད་དང་པློ་ཡིན། ཡབ་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་བཟང་པློ་དཔལ་

དང་། ཡུམ་གང་མཚོའི་ན་སེ་མ་གཅིག་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་

ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༣༠༥ལློར་འཁྲུངས། སས་གསུམ་མམ་བཞི་ཡློད་པའི་ཆེ་བ་ཡིན། གཞློན་

ནུའི་དུས་ནས་མཁེན་རབ་ཀི་རལ་ཆེ་ཞིང་གསུང་རློམ་ཡང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་མཛད་ཡློད། ཡློན་

རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་ཀློ་ས་ལི་གུ་ཐུག་རྒྱལ་པློས་བཀྭན་ཏིང་ག་ཽཤིའི་གློ་གནས་དང་ཤེལ་དམ་

གནང་། གཞི་ཐློག་བ་བང་གི་བདག་པློར་བཞུགས་ཐློག །དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་

ཤིང་གང་སྤི་ལློ་༡༣༢༥ལློར་ས་སྐྱའི་གདན་སར་ཕེབས་ཏེ་ལློ་བཅུ་དགུའི་རིང་ཆློས་དང་ཟང་

ཟིང་གཉིས་ཀི་སློ་ནས་བསྐྱངས། དགུང་ལློ་སློ་དགུ་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་

༡༣༤༣ ལློར་གཞི་ཐློག་བང་བང་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

མཁས་བཙུན་མི་དྲུག །སར་བློད་དུ་བསྟན་པ་ཕི་དར་སྐབས་བར་ཁམས་ཁུལ་དུ་ཐློག་མར་དགེ་ཚུལ་

དང་དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་གནང་ཐུབ་མཁན་དམར་གཡློ་གཙང་གསུམ་ལ་བུ་མཁན་སློབ་ཚད་

ལན་བཞུགས་ཡློད་ཀང་། ཁ་སྐློང་ལས་གལ་དུ་ཕེབས་མཁན་དགེ་འདུན་ཁ་གངས་ལློངས་པ་

མེད་སྟབས་དེའི་རིང་ཟློག་པློ་མི་དྲུག་ནི། ༡ འལ་རྡློ་རེ་དབང་ཕྱུག །༢སྣུབས་གི་དབང་ཕྱུག །༣ 

སང་གློང་ཡེ་ཤེས་གཡུང་དྲུང་། ༤ ཅློག་རློ་ཤེས་རབ་བང་ཆུབ། ༥ཤློང་ཆུང་པ་ཤེས་རབ་

གགས་པ། ༦ ཨན་འབར་བ་བང་ཆུབ་བཅས གིས་གྲྭ་ཆས་ཙམ་གློན་པ་ལས་སློམ་པ་མེད་པའི་

གྲྭ་གཟུགས་ཡིན་སྟབས་ཟློག་པློ་མི་དྲུག་ཅེས་ཐློགས་ཤིང་། རེས་སུ་དགེ་འདུན་གི་ཁ་གངས་

ལློངས་པ་རེད་ནས་བ་ཆེན་དགློངས་པ་རབ་གསལ་གིས་མཁན་པློ་གནང་ནས་ཁློང་དྲུག་པློར་

དགེ་ཚུལ་སློང་གི་སློམ་པ་གནང་རེས་མཁས་བཙུན་མི་དྲུག་ཅེས་ཟེར། 

མཁས་བཙུན་གཞློན་ནུ་གྲུབ། ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་བ་མ་མཚན་སྙན་ཆེ་བ་ཞིག་སྟེ། མང་སྨད་

ཀི་གཅུང་པ་ཡུ་བ་གདློང་དུ་ཡབ་རྒྱལ་པློ་ཚེ་འཕེལ་དང་ཡུམ་རྒྱལ་མློ་ཕེ་འདྲེན་གཉིས་ཀི་སས་
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སུ་འཁྲུངས། ས་ལུག་ལློ་སྟེ་སྤི་ལློ་༡༣༡༩ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ། ཤེས་བ་རིག་པའི་གནས་ལ་མ་རྨློངས་པ་དང་། སློ་གསུམ་གི་ཉེས་སྤློད་

སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་གཙང་བ་དང་། གཞན་ཕན་གི་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པ་སྟེ་གསུམ། 

མཁས་བཙུན་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། འདི་ཇློ་ནང་པའི་ཆློས་བརྒྱུད་འཛིན་པ་བང་ཆུབ་སེམས་རྒྱལ་བ་

ཡེ་ཤེས་ཀི་སློབ་མ་དེ་ཡིན། དམ་པ་འདི་ནི་ཡུལ་མདློག་གི་སེན་པར་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་

སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༢༦༠ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་རེ་བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་

༡༣༢༧ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

མཁས་མཛངས། མཁས་ཤིང་དཔའ་བའམ། བཟང་སྤློད་དང་ལན་པ། 

མཁས་རླློམ། མཁས་པ་མིན་བཞིན་དུ་ཡིན་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་དང་ཡིན་མདློག་བེད་པ། 

མཁས་རླློམ་སྟློང་བཤད། མི་མཁས་ཀང་མཁས་པ་ཡིན་སྙམ་པའི་སྟློང་བཤད། 

མཁས་སློབ་ཀི་གྲྭ་བཙུགས། མང་ཆློས་འབྱུང་ལས། དེའི་ཚེ་སང་གློང་ཡེ་ཤེས་གཡུང་དྲུང་གིས་

གྲུམ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་རབ་ཏུ་ཕྱུངས་ཏེ་མཁས་སློབ་ཀི་གྲྭ་བཙུགས་ཞེས་འཁློད་པ་དེ་འདུས་

བའི་གཞུང་ལ་མཁས་པའི་ཆེད་དློན་སློབ་གྲྭ་ཞིག་བཙུགས་པའི་དློན་ཡིན། 

མཁས་གསལ། ཡློན་ཏན་ལ་མཁས་ཤིང་ཤེས་རིག་གསལ་བ། 

མཁུ་བ། [རིང]གློ་ལློག་པ། 

མཁུན། འཁུན་གི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

མཁུར་བཀང་། སྨན་ག་ིཁུ་བས་སློ་ནུབ་པར་མཁུར་བའ་ིནང་ལིར་གིས་བཀང་སྟ་ེཡུན་དུ་དབློ་བའ་ིདློན་ནློ། །

མཁུར་བ། ① གདློང་འགམ་གཡས་གཡློན་སྟེང་གི་མཁུར་ཚོས། ② འགམ་ཁུག

མཁུར་བ་མི་སློ། ཟས་འགམ་ཁུག་གཡས་གཡློན་ཕར་ཚུར་མི་སློ་བ་ཞེས་འདུལ་བའི་ནང་དུ་བཤད། 

མཁུར་ཚོས། འགམ་པའི་མཁུར་འབུར། རབ་དམར་མཁུར་ཚོས་ཉི་གཞློན་འཆར་ཁའི་འློད། མིང་གི་

རྣམ་གངས་ལ་ཀློ་པ་དང་། མཁུར་བའློ། །

མཁུར་བ་མཚོས་ས། མཁུར་ཚོས། 

མཁུར་འཛུམ། གད་མློ་དགློས་སྐབས་ཀི་མཁུར་ཚོས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག །མཁུར་འཛུམ་བས་ཏེ་
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སྐད་ཆ་བཤད་པ། 

མཁུས བཀུས། 

མཁློ། ཉེ་བར་དགློས་པ། 

མཁློ་མཁན། ཉེར་སྤློད་ཀི་ཆློས་གང་ཞིག །དེ་ལ་བདག་པློ་བེད་འདློད་ཡློད་པའི་མི།

མཁློ་མཁན་གི་གནས་ཡུལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་ཏེ། དབིན་སྐད་དུ་client address ཟེར། 

མཁློ་མཁན་སྣེའི་སྒིག་འགློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་ཏེ། དབིན་སྐད་དུ་client settings ཟེར། 

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

ཅིག་ཏེ། དབིན་སྐད་དུ་client side ཟེར། 

མཁློ་མཁན་འཕྲུལ་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་ཏེ། དབིན་སྐད་དུ་client ཟེར། 

མཁློ་མཁན་དབང་གནང་དཔེ་རྣམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་

ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་ཏེ། དབིན་སྐད་དུ་client licensing mode ཟེར། 

མཁློ་དགུ། མཁློ་བ་ཡློད་ཚད། མཁློ་དགུའི་སྤད་དངློས། 

མཁློ་སྒྲུབ། མཁློ་ཆས་ཉློ་སྒྲུབ། མཁློ་སྒྲུབ་ལས་ཁུངས། 

མཁློ་དགློས། སྐབས་དེ་དང་དེར་བེད་སྤློད་དགློས་པའི་དངློས་རས། 

མཁློ་ཆས། ཉེར་མཁློའི་དངློས་ཆས། ཕློགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ནས་མཁློ་ཆས་སྒྲུབ་པ། 

མཁློ་ཆེན་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། 

མཁློ་འཇུག་ཆེ་རིགས། སྐབས་འཕལ་དུ་དགློས་མཁློ་ཆེ་བ་དང་བེད་སྤློད་མང་བའི་རིགས། 

མཁློ་མཐིང་རྣམ་སྣང་ལྷ་ཁང་། མཁློ་མཐིང་ལྷ་ཁང་དང་དློན་གཅིག

མཁློ་མཐིང་ལྷ་ཁང་། ལྷློ་བག་ས་ཁུལ་དུ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་བཏབ་པའི་ཡང་འདུལ་གི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཙུག་ལག་ཁང་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག

མཁློ་འདློན། མཁློ་ཆས་འདློན་སྤློད། 

མཁློ་འདློན་བེད་མཁན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་ཏེ། དབིན་སྐད་དུ་provider ཟེར། 

མཁློ་སྤད། ཉེར་མཁློའི་ཡློ་བད། 

མཁློ་སྤློད། མཁློ་ཆས་འདློན་སྤློད། 

མཁློ་ཕབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་ཏེ། 

པར་ལློག་རྒྱློབ་ཟེར་བ་དང་དློན་གཅིག །དབིན་སྐད་དུ་to copy ཟེར། 

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

ཅིག་ཏེ། དབིན་སྐད་དུ་create a copy ཟེར། 

མཁློ་ཕབ་ལེན་མཁན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་ཏེ། དབིན་སྐད་དུ་copy recipient ཟེར། 

མཁློ་ཕབ་སྲུང་སྐྱློབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་ཏེ། དབིན་སྐད་དུ་copy protection ཟེར། 

མཁློ་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ]དགློས་པ། ཉེ་བར་མཁློ་བ། ཤིང་བཟློ་བར་མཁློ་བའི་ལག་ཆ། ② དགློས་

པའི་དློན། མཁློ་ཆེ་བ། དགློས་མཁློ་ཆུང་བ། མཁློ་མེད་རྒྱུ་ཆ། 

མཁློ་བའི་གློས། རབ་བྱུང་དགེ་ཚུལ་རྣམས་ལ་ཆློས་གློས་དང་། བ་གློས། ཤམ་ཐབས། གདིང་བ་

བཅས་དང་། དགེ་སློང་རྣམས་ལ་གློང་གསལ་གི་སྟེང་དུ་སྣམ་སྦར་དང་། དབར་གི་གློས་རས་

ཆེན་སློགས་ཡློད་པ་དེ་རྣམས་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་གློས་ཡིན་པས་ན་མཁློ་བའི་གློས་ཞེས་

བརློད་པ་ཡིན། 

མཁློ་བའི་ཡློ་བད། མཁློ་བད། རབ་བྱུང་གི་གློས་ཀི་གཞིའི་ནང་གསེས། ཡློ་བད་གསུམ་གི་ཡ་གལ་

ཞིག་སྟེ། འཚོ་བའི་ཡློ་བད་གང་རུང་གི་དབིབས་སུ་མ་དྲུབས་པའི་གློས་ཁྲུ་གང་ཡན་ཆད་ཚད་

མ་ངེས་པ་མདློག་དབིབས་མ་ངེས་པ། རང་དང་གློགས་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤློད་པ་གཞན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

གཉིས་ཀའི་མིང་གིས་བིན་གིས་བརླབས་པ། དར་གློས་སྣམ་བུ་ལ་བུ་ནློར་གི་འདུ་ཤེས་དང་། 

ཞྭ་དང་སྐ་རགས་སློགས་གློས་ཀི་འདུ་ཤེས་སྐྱེ་བའི་ཡློ་བད་དག

མཁློ་མ་བཟློད། ཕན་མ་ཐློགས་པ། 

མཁློ་མང་སྤློད་ཉུང་། དགློས་མཁློ་མང་ཡང་སྤློད་རྒྱུ་ཉུང་བ་སྟེ་དཀློན་པློ་ཆགས་པར་ཟེར། 

མཁློ་ཚད། ① མཁློ་བ་ཡློད་དགུ་ཚང་མ། ② མཁློ་རྒྱུའི་འབློར་ཚད། 

མཁློ་ལག་རློགས་པ། གཙོ་བློ་དང་ཡན་ལག་རྣམས་ཆ་ཚང་བའི་དློན་ནམ་ནུས་རལ་ཡློངས་སུ་

རློགས་པ་དང་ལན་པ། 

མཁློར། ནློར་ཟློག་མློ་འདློད་པ་སྐྱེས་པའི་མིང་།

མཁློས་ཕབ། སེམས་བདེ་བར་གནས་པའམ་ལྷློད་ཕབ་པ། མི་ཡུལ་ལ་མཁློས་ཕབ་ཀིས་གཞི་ཆགས་པ།

མཁློས་ཕེབས། བློ་བག་ཕེབས་པ། མཁློས་ཕེབས་ཀིས་གནས་པ། བདེ་སྡུག་འདྲ་དང་མི་འདྲ་བའི་

ཡུལ་དེའི་སྐྱེ་རྒུ་མཁློས་མི་ཕེབས། 

མཁློས་ཞན་པ། [རིང]ནུས་སྟློབས་ཆུང་བ། 

མཁློས་སུ་འབབ་པ། བློ་ལ་འགློ་བའམ་བློ་བག་ཕེབས་པ། ཡུལ་ལུང་སྐྱིད་ཅིང་མཁློས་སུ་འབབ་པ་

ཞིག་ཏུ་ཕིན་ནས་གནས་སྐབས་ངལ་གསློ་བ། 

མཁིད། ལག་པའི་མཛུབ་མློ་དང་གུང་མློ་སིན་ལག་མཐེའུ་ཆུང་རྣམས་བརེགས་མར་བས་པའི་སྟེང་

མཐེ་བློང་གི་ནེའུ་ལེའི་རི་མློ་མངློན་ཙམ་སྦར་བའི་ཚད་ལ་ཟེར་ཏེ། དེ་དང་སློར་ལྔ་གཞལ་བ་

གཉིས་དློན་གཅིག

མཁིད་གང་། རིང་ཚད་ཀི་མིང་། ལག་པའི་མཐེ་མློ་དང་མཛུབ་མློ་བགད་པའི་བར་གི་ཚད་ལ་ཟེར། 

མཁྱུད། གསང་བ་བེད་ཕིར་མི་སྟློན་པ། 

མཁྱུད་པ། [ཐ་དད་པ]གསང་བའམ་སེད་པ། གསང་བའི་མན་ངག་མཁྱུད་པ། དཔེ་མཁྱུད་བེད་པ། 

མཁྱུད་སྤད། [རིང]གཞན་ལ་མན་ངག་བཤད་དུས་སས་ནས་མི་ཤློད་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག

མཁྱུད་དཔྱད། ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་མན་ངག་ལག་ལེན་གི་སྐློར་རྣམས་གུད་དུ་སས་པའི་གཞུང་། ཕ་དམ་

པའི་མཁྱུད་དཔྱད་དཀར་ནག་ཁ་གསུམ་ལ་བུ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཁྱུར་མློ། གནའ་དུས་ཚེམས་དྲུབ་བ་སྐབས་ཁབ་འཕུད་ཡས་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག །ཀློ་བ་ཆུང་ངུ་ཞིག་

ཟླུམ་པློར་དྲས་པའི་མགུ་ལུང་ཞིག་བ་སྟེ་མཛུབ་མློར་གློན་ཞིང་། ཁབ་མགློ་འཕུད་ཅིང་ཡློད། 

རེས་སུ་དེ་ཡར་རྒྱས་ཕིན་ནས་ཟངས་དང་ལྕགས་ཀིས་བས་པའང་ཡློད། 

མཁེན། ① ཤེས་པའམ་རློགས་པའི་ཞེ་ས་སྟེ། ཡློན་ཏན་མང་པློ་མཁེན་པ། གསློ་རིག་མཁེན་པ་ཞེས་

པ་ལ་བུ། ② རེ་བ་བེད་ཅེས་པའི་ཞེ་ས་སྟེ། ནད་པ་འདི་ལ་སྨན་བཅློས་གནང་བར་མཁེན་མཁེན་

ཞེས་པ་ལ་བུ། 

མཁེན་མཁེན། མཁེན་པར་མཛོད་དམ་ཐུགས་རེས་གཟིགས་རམ་ཡློད་པ་མཁེན་མཁེན། 

མཁེན་རྒྱ། ཤེས་རྒྱའམ་ཤེས་ཚད། མཁེན་རྒྱ་ཅན། 

མཁེན་ལྔ་པ། [མངློན]སངས་རྒྱས་སྤི། 

མཁེན་གཏེར་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས། འཇམ་དབངས་བཞད་པའི་སྐུ་ཕེང་དང་པློའི་ཐུགས་སས་ཀི་གཙོ་

བློ་དང་བ་བང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་གི་ཁི་ཐློག་གཉིས་པ་ཡིན། ཡློངས་གགས་སུ་བསེ་ངག་དབང་བཀྲ་

ཤིས་ཞུ། གཤམ་གསལ་མིང་ཚིག་བསེ་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་ཞེས་པའི་ཐད་དུ་གསལ།

མཁེན་ལན། ① ཤེས་རབ་ཅན། ② སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། 

མཁེན་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ]ཤེས་པའམ་རློགས་པའི་ཞེ་ས། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་ཅིང་གཟིགས་པ། གནས་ལུགས་ཞིབ་ཆ་མཁེན་པར་མཛད་དུ་གསློལ། རྒྱལ་ཕམ་ཇི་ཡློང་

གི་གནད་འགག་མཁེན་པར་གསློལ། ② ཤེས་རབ། མཁེན་པ་ཐློགས་པ་མི་མངའ་བ། མཁེན་པ་

དང་གཟིགས་པ་མཐའ་ཡས་པ། མཁེན་པ་ཡློངས་སུ་དག་པ། མཁེན་པའི་ཀློང་དུ་ཆུབ་པ།

མཁེན་པ་ལྔ། ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་དློན་གཅིག

མཁེན་པ་གཉིས། ཇི་ལ་བ་མཁེན་པ་དང་། ཇི་སྙེད་པ་མཁེན་པ་གཉིས་སློ། །

མཁེན་པ་བཞི། ཁམས་མཁེན་པ་དང་། རང་བཞིན་མཁེན་པ། བསམ་པ་མཁེན་པ། བག་ལ་ཉལ་

མཁེན་པ་བཅས་བཞིའློ། །

མཁེན་པ་གསུམ། ཤེར་ཕིན་དངློས་པློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས། ཤེས་པར་བ་བའི་ཡུལ་མཁེན་པ་

གསུམ་སྟེ། གཞི་ཤེས་དང་། ལམ་ཤེས་དང་། རྣམ་མཁེན་རྣམས་སློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

མཁེན་པ་གསུམ་གི་ཆློས་སུམ་ཅུ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་ཚན། མཁེན་པ་གསུམ་མཚོན་

བེད་ཀི་ཆློས་སུམ་ཅུ་སྟེ། རྣམ་མཁེན་གི་ཆློས་བཅུ་དང་། ལམ་ཤེས་ཀི་ཆློས་བཅུ་གཅིག་དང་། 

གཞི་ཤེས་ཀི་ཆློས་དགུ་བཅས་སུམ་ཅུའློ། །

མཁེན་པའི་ཀློངས་སུ་ཆུབ་གསལ། སེམས་ལ་གསལ་པློར་ངེས་པའི་ཞེ་ས། 

མཁེན་པའི་གེ་སར། མཁེན་པ་དེ་གེ་སར་གི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ་ཡིན། འདིའི་གེ་སར་ཞེས་པ་

སྙིང་པློ་ལ་གློ་དགློས་ཏེ་དཔེར་ན་མེ་ཏློག་གི་གེ་སར་དེ་མེ་ཏློག་གི་དཀིལ་དུ་ཡློད་པ་ལར། 

མཁེན་པའི་སྟློབས། ཤེས་པའམ་རློགས་པའི་ནུས་པ། 

མཁེན་དཔྱློད། ཤེས་རབ་ཀི་ཞེ་ས། ཤེས་བའི་གནས་ཀུན་འཇལ་བའི་མཁེན་དཔྱློད་ཟབ་ཅིང་ཡངས་པ།

མཁེན་སྤན། བློ་གློས་མིག་གི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ། མཁེན་སྤན་མཆློག་ཏུ་ཡངས་པ། 

མཁེན་བརེ། ཐུགས་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་བརེ་བའི་ཐུགས་རེ། 

མཁེན་བརེ་ཆེན་མློ། དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་པའི་དུས་འགློར་ལྷློ་ཁ་གློང་དཀར་སང་སྟློད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། 

བིས་པའི་དུས་ནས་རང་བཞིན་གིས་རི་མློ་འབི་བར་མཁས། ནར་སློན་ནས་རིག་གནས་སྤི་

དང་། ཁད་པར་རྡློ་པ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་པློ་སློབ་དཔློན་དུ་བསྟེན་ནས་བིས་འབུར་གཉིས་ཀར་

མངའ་བརེས་ཏེ། རང་གི་སློབ་དཔློན་གི་ཕག་རལ་ལས་བརྒལ་ནས་མཁེན་བརེ་ཆེན་མློའི་

ལུགས་ཞེས་རི་མློའི་གྲུབ་མཐའ་གསར་པ་ཞིག་སློལ་བཏློད། ཁློང་གི་ཕག་བཟློའི་བརམ་བ་ནི་

གློང་དཀར་རྡློ་རེ་གདན་གི་ཡི་དམ་ཁང་དང་མགློན་ཁང་གི་ལེབས་རིས་ངློ་མཚར་ཅན་དེ་དག་

ཡིན་ཞིང་། ད་ལའང་ཀུན་གི་འདྲེན་བེད་ཀི་ཡུལ་དུ་གནས། 

མཁེན་གཟིགས། ཤེས་བའི་གནམ་རློགས་ཤིང་ཁློང་དུ་ཆུད་པ། 

མཁེན་བཟང་། ཤེས་རབ་ཀི་ཞེ་ས། 

མཁེན་རབ་འཇམ་དཔལ་གིང་། བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཤར་ཕློགས་སུ་གཙུག་ལག་ཁང་

གསུམ་ཡློད་པའི་དཀིལ་མ་དེའི་མིང་ཡིན། 

མཁེན་རབ་ནློར་བུ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་ལུག་ལློར། དྭགས་ལྷ་སམ་པློའི་རི་ཞློལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། 

ཆུང་དུས་ནས་རེ་ཐང་ལྔ་མཆློད་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆློས་ཞུགས་གནང་། དེ་ནས་ལྷ་ས་ལྕགས་པློ་རིར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསློ་རིག་དང་སྐར་རིས་སློབ་སྦློང་དུ་ཕེབས། ཏཱ་མའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པས་སྨན་རིས་

ཁང་གསར་འཛུགས་གནང་བའི་སྐབས་སྤི་ཁབ་ཏུ་བསྐློ་གཞག་མཛད་པ་ནས་བཟུང་བློད་ཀི་

རིག་གནས་སྤི་དང་། ལྷག་པར་སྨན་རིས་གཉིས་འཕེལ་རྒྱས་གཏློང་ཕིར་སྐུ་ཚེ་རིལ་པློར་འབད་

བརློན་གནང་སྟེ་མཁས་པ་དུ་མ་གསློ་སྐྱློང་དང་འབེལ་ར་རྒྱུད་སློང་འགེམས་གསློ་རིག་རྒྱ་

མཚོའི་སྙིང་པློ་དང་། རིས་གཞུང་རིག་ལན་སྙིང་ཐིག་རིས་འགློ་སློས་པ་སློགས་གསུང་རློམ་

མང་པློ་བརམས། སྤི་ལློ་༡༩༥༩ལློར་བློད་དུ་དམངས་གཙོའི་བཅློས་བསྒྱུར་བས་པའི་རེས་སུ་

མུ་མཐུད་ཀིས་སྨན་རིས་ཁང་གི་ཡློན་ཀྲང་གནང་། དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུར་དགློངས་པ་རློགས། 

མཁེན་ལུགས། བློད་ཀི་རྒྱུན་སློལ་རི་མློའི་མཁས་དབང་སྨན་ཐང་པ་དང་མཁེན་བརེ་ཆེན་མློ་གཉིས་

སུ་གགས་པའི་ནང་གསེས་མཁེན་ལུགས་ཀི་རི་མློའི་འབི་སློལ་གསར་གཏློད་གནང་མཁན་

གློང་དཀར་སང་སྟློད་པ་མཁེན་བརེའི་ཕག་སློལ་གི་རི་མློ་ལ་མཁེན་ལུགས་ཟེར། 

མཁེན་གསུམ། མཁེན་པ་གསུམ་དང་དློན་གཅིག

མཁང་། ① [རྒྱན་ཚིག] འབུར་ཞིང་ཁློང་སྟློང་མ་ཡིན་པའི་དློན་ཏེ། ལུས་རལ་སྦངས་ན་ཡན་ལག་

མཁང་བར་འགྱུར། མཛོ་མློའི་ནུ་མ་མཁང་ཞེས་པ་ལ་བུ། ཅ་ལག་སྤུས་ཀ་ལེགས་པློའི་དློན་སྟེ། 

གློས་མཁང་པ། 

མཁང་མཁང་པློ། མཁང་འགྱུར་དང་དློན་གཅིག

མཁང་འགྱུར། མངལ་ལུས་མཁེགས་འགྱུར་ཏེ། མངལ་གི་གནས་སྐབས་ལྔ་ལས་བཞི་པའི་མིང་། 

མཁང་ཐང་། གློང་པློའམ་མཁེགས་པློ། གཟུགས་པློ་མཁང་ཐང་། 

མཁང་པློ། ① གློང་པློའམ་མི་གུག་པ། མཇིང་པ་མཁང་པློ། ② གིམས་པ། བློ་མཁང་པློ། 

མཁང་བ། ① ས་ལ་མཁེགས་པ། ② མཁང་པློ་དང་གཅིག །

མཁིག་དཀར། ར་དྲེའུ་སློགས་རང་ལག་གི་མཁིག་མ་མན་ཆད་སྤུ་མདློག་དཀར་པློ་ཅན། 

མཁིག་མ། ལག་མགློ་དང་ལག་ངར་གཉིས་ཀི་བར་དུ་འབེལ་བའི་ཚིགས། ལག་རར་ལ་དུས་སྨན་

པའི་མཛུབ་མློས་ནད་པའི་མཁིག་མ་གནློན་པ། 

མཁིག་མ་འདེགས་པ། ཡིག་གཟུགས་འབི་སྐབས་གྲུ་མློ་སྒློག་འདེགས་བཞིན་པར་ཡིག་གཟུགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

འབི་བའི་བེད་ཐབས་ལ་ཟེར། 

མཁིག་མ་འགུལ་བ། ཡིག་གཟུགས་འབི་སྐབས་ལག་མགློ་གཡློན་པས་གཡས་པའི་སས་མགློ་བས་

ཏེ་ཡིག་གཟུགས་འབི་བའི་བེད་ཐབས་ལ་ཟེར། 

མཁིས་སྐྲན། སྣློད་ཀི་མཁིས་ཐུམ་ནང་ཆགས་པའི་སྐྲན་ནད་ཅིག

མཁིས་ཁག །ནད་ཀི་བེ་བག་ཅིག

མཁིས་གང་། མཁིས་པ་གང་འཐབ་ཀི་ནད། 

མཁིས་ཆེན་བཞི། མིའི་མཁིས་པ་དང་། དློམ་གི་མཁིས་པ། བ་རྒློད་ཀི་མཁིས་པ། ཉའི་མཁིས་པ་

བཅས་ཏེ་བཞིའློ། །

མཁིས་ཆེན་གསུམ། མི་མཁིས་དང་། དློམ་མཁིས། ཉ་མཁིས་གསུམ་གི་བསྡུས་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་

དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས། མི་མཁིས་དློམ་

མཁིས་ཉ་མཁིས་གསུམ། མཁིས་ཆེན་གསུམ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན། 

མཁིས་ནད། མཁིས་པའི་ནད་ཀི་བསྡུས་ཚིག

མཁིས་ནད་ཀི་ཟས་རིགས་བཅུ་གཅིག །བ་རའི་ཞློ་དར། མར་གསར། རི་དྭགས་ཀི་ཤ ར་ཤ སྐམ་

ཤ་གསར་པ། ཆག་ཚེ། སྐྱབས། ཁུར་ཚོད། ཆབ་ཚ། ཆུ་བསིལ། བསྐློལ་གང་ངློ་། །

མཁིས་ནད་མཁལ་མར་ཞུགས་པ། རང་པ་ལྕི་ལ་སྦྲིད། མཁལ་སྐེད་ན། རྣ་རྒྱབ་སེར་པློར་འགློ། 

མཁིས་ནད་ལྒང་པར་ཞུགས་པ། ཆུ་ཁ་སིའམ་སྙི། 

མཁིས་ནད་གློ་བར་ཞུགས་པ། སྣ་ལུད་སེར་པློར་འློང་། 

མཁིས་ནད་རྒྱུ་མར་ཞུགས་པ། མཁིས་ཁུ་འཁྲུ། 

མཁིས་ནད་མགློ་ལ་ཞུགས་པ། མཚོགས་པ་དང་ཀད་པ་ན། ཉི་མ་ཕློག་པའི་དུས་དང་། ཞློ་འཐུང་བ། 

སྟློན་དུས་བཅས་ལྷག་པར་ལང་། 

མཁིས་ནད་བརྒྱད། ཐང་ལ་ལྷགས་པ། གནས་གྱུར་པ། ཁ་ལུད་པ། ཁུ་ཤློར་བ། རར་རུག་པ། ཤ་

སེར་བ། མིག་སེར་བ། ཀ་ཡའློ། །

མཁིས་ནད་མངལ་དུ་ཞུགས་པ། མཁིས་ཁུ་འཛད་པའམ་ཡང་ན་ནང་མཁིས་པ་འདྲིལ་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཁིས་ནད་ལྕེ་ལ་ཞུགས་པ། ལྕེ་མདློག་སེར། ཟས་སྐློམ་གི་རློ་ཀུན་ལ་མིག་ཆུ་སེར། 

མཁིས་ནད་མཆིན་པར་ཞུགས་པ། ཤ་མདློག་སློ། མཆིན་སྟེང་ན། མགློ་ན། མིག་ཚ། མཆིལ་པ་སྐ་

བ་འདྲིལ། 

མཁིས་ནད་མཆེར་པར་ཞུགས་པ། ལྕེ་མདློག་སློའམ་ཡང་ན་སེར་ཁ་འློང་། ཁག་འཁྲུ། ལློ་བ་སློས། 

རང་གཡློན་སྐྲངས། ལྷུ་ཚིགས་ན། 

མཁིས་ནད་སྙིང་ལ་ཞུགས་པ། གློ་སྙིང་སློགས་སྟློད་མི་བདེ། ལྕེ་མདློག་སེར། མཚན་མློ་གཉིད་ཆུང་

ཟས་སྐློམ་གང་མློར་འདློད། 

མཁིས་ནད་རྣ་བར་ཞུགས་པ། ཟུག་གཟེར་ཆེ། རྣ་བའི་ནང་ཚ། རྣ་བའི་ནང་ནས་ཆུ་སེར་འཛག

མཁིས་ནད་སྣ་ལ་ཞུགས་པ། སྣབས་མདློག་སེར། མཚུལ་པ་འགག

མཁིས་ནད་གནས་ཀི་དབེ་བ་བཅུ་དགུ། ༡ པགས་པ་གམས་པ། ༢ ཤ་ལ་རྒྱས་པ། ༣ ར་རུ་རྒྱུ་བ། 

༤ རུས་ལ་ཞེན་པ། ༥སྙིང་ལ་ཞུགས་པ། ༦ གློ་བར་ཞུགས་པ། ༧ མཆིན་པར་ཞུགས་པ། 

༨མཚེར་པར་ཞུགས་པ། ༩ མཁལ་མར་ཞུགས་པ། ༡༠ ཕློ་བར་ཞུགས་པ། ༡༡ ལློང་ལ་ཞུགས་

པ། ༡༢ རྒྱུ་མར་ཞུགས་པ། ༡༣ ལྒང་པར་ཞུགས་པ། ༡༤ མངལ་དུ་ཞུགས་པ། ༡༥མགློ་ལ་

ཞུགས་པ། ༡༦ མིག་ལ་ཞུགས་པ། ༡༧ རྣ་བར་ཞུགས་པ། ༡༨སྣ་ལ་ཞུགས་པ། ༡༩ ལྕེ་ལ་

ཞུགས་པ། 

མཁིས་ནད་པགས་པ་གམས་པ། ཟ་འཕྲུག་ལངས། 

མཁིས་ནད་ཕློ་བར་ཞུགས་པ། མཁིས་ཁུ་འཁྲུ་བའམ་ཡང་ན་སྐྱུག་པ། 

མཁིས་ནད་མིག་ལ་ཞུགས་པ། མིག་མདློག་སེར། མིག་ཚ། མཆིལ་མ་མང་། 

མཁིས་ནད་ར་རུ་རྒྱུ་བ། ཚིགས་བཞི་དང་། ཉྭ་གཞི། མཆན་ཁུང་སློགས་དྲློ་ས་ལ་ཟ་འཕྲུག་ལངས། 

ནད་དེ་རྒྱས་ན་ལུས་ཀུན་ལ་ཟ་འཕྲུག་ཁབ། དུས་དེར་ར་མིག་རྣམས་མཁིས་པས་གང་བས་

ལྤགས་མདློག་དང་། མིག་སྤིན་སེར། གཏར་ན་ཁག་མེད་པ་མཁིས་ཁུ་འབྱུང་། 

མཁིས་ནད་རུས་ལ་ཞུགས་པ། ཚིགས་ཐམས་ཅད་ན་བ། ཡང་ན་ཚིགས་ཁ་ཤས་ན་བ། ཚིགས་

སྐྲངས་པ། ཤ་སྐམ་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

མཁིས་ནད་ལློང་ལ་ཞུགས་པ། མཁིས་ཁུ་འཁྲུ། 

མཁིས་པ། ① ཉེས་པའི་མཁིས་པ་སྟེ་ལུས་ཀི་དྲློད་ཁམས་ཀི་ཆ་ཤས་ཡློངས། ② སྣློད་ཀི་མཁིས་

པ་སྟེ་མཆིན་འདབས་ཀི་མཁིས་ཐུམ། 

མཁིས་པ་ཀྵ་ཡ་ནག་པློ། ནད་ཀི་རྒྱུ་དང་མཚན་ཉིད་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་གསློ་དཀའ་བའི་

མཁིས་ནད་གདུག་པ་ཅན་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དཔློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་

རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། མཁིས་པ་ཀྵ་ཡ་ནག་པློ་ནི། ཀྵ་ཡ་

ཞེས་ལེགས་སྦར་གི་སྐད་དེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་ཟད་བེད་ཅེས་འགྱུར་བས་མཁིས་ནད་

འདིས་ཟིན་པའི་དུས་སུ་སྣློད་མཁིས་ཡློངས་རློགས་ར་མིག་ནས་ཤ་པགས་ར་རུས་ཀི་གནས་སུ་

བེར་ཏེ་ཟད་པར་བེད་པས་ན་ཟད་བེད་ཅེས་དང་། ནག་པློ་ནི་ནད་ཀི་རང་མདློག་ལ་བལློས་ནས་

བཏགས་པ་ཡིན་པས་མཁིས་ནད་འདིས་ཟིན་པའི་རགས་སུ་ཤ་པགས་སློ་ནག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་། 

སེན་མློར་ནག་ཐིག་འབྱུང་བའི་ཕིར་མིང་དེ་ལར་བཏགས་པའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། །

མཁིས་པ་ཁ་ལུད། སྣློད་ཀི་མཁིས་པ་ཁ་ལུད་ནས་མཁིས་ཁུ་ར་མིག་ཏུ་བེར་བ་ཞིག

མཁིས་པ་སྒྲུབ་བེད། བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ལུས་ཀི་ར་བའི་མཁིས་པ་ལྔའི་ཡ་གལ་

སྙིང་གི་ཆར་གནས་པའི་མཁིས་པའི་མིང་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་

རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། མཁིས་པ་སྒྲུབ་བེད་ནི་སེམས་ཀི་བ་

བ་མཐའ་དག་སྒྲུབ་པའི་འདློད་དློན་བརློན་པར་བེད་པས་ན་སྒྲུབ་བེད། ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། །

མཁིས་པ་སྒྲུབ་བེད་ནད་དུ་གྱུར་བ། སྙིང་གཅུས་པ་ལ་བུས་ན། དབུགས་རྒློད། སྐམ་དད་ཆེ། དང་ག་

མི་བདེ། ལུས་འདར། གློ་སྙིང་ལ་ན་ཟུག་ཚ་ཙེག་བེད། 

མཁིས་པ་ལྔ། ལུས་ཀི་ར་བའི་མཁིས་པ་ལྔ་སྟེ། མཁིས་པ་འཇུ་བེད་དང་། མདངས་བསྒྱུར། སྒྲུབ་

བེད། མཐློང་བེད། མདློག་གསལ་བཅས་སློ། །

མཁིས་པ་མདངས་འགྱུར་ནད་དུ་གྱུར་བ། ཆུ་སེར་གིས་ཕློ་བ་གང་བ། ལུས་ལྕི། ཤེད་ཆུང་། 

མཁིས་པ་ཅན། སྤློ་ཐུང་བའི་མི། 

མཁིས་པ་འཇུ་བེད། བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ལུས་ཀི་ར་བའི་མཁིས་པ་ལྔའི་ཡ་གལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕློ་བ་དང་རྒྱུ་མའི་བར་གི་ཆར་གནས་པའི་ཕློ་བའི་མེ་དྲློད་ཀི་མཁིས་པའི་མིང་ཡིན། 

མཁིས་པ་འཇུ་བེད་ནད་དུ་གྱུར་བ། ལྕེ་སེར། སྐློམ་དད་ཆེ། ཁ་ཟས་མི་འཇུ། དང་ག་འགག

མཁིས་པ་ཐང་ལས་ལྷག་པ། ལུས་ཀི་དྲློད་ཁམས་ཀི་ལང་ཚད་ལས་ལྷག་པར་གྱུར་པའི་དློན་ཏེ། བཀྲ་

འབུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། མཁིས་པ་ཐང་ལས་ལྷག་པ་ནི། ཐང་

ཞེས་ཚད་ཀི་མིང་སྟེ་གློང་ཐང་དང་ཐློབ་ཐང་ཞེས་པས་མཚོན་ནུས་པ་ལར་འདིར་མཁིས་པ་རང་

གི་དྲློད་ཁམས་ཡློད་དློ་ཅློག་ལ་གཞུང་ནས་ཚད་གསུངས་པའི་སྣློད་ཀི་མཁིས་ཐུམ་གང་ཡིན་

པས་དེ་ལས་ལྷག་པར་གྱུར་པའི་དློན་ནློ། །ཞེས་དང་། མན་ངག་ཡློན་ཏན་རྒྱུད་ལས། དེ་ལ་ཚ་

བ་ཉེས་བའི་ངློ་བློ་ནི། མཁིས་པའི་མེ་དྲློད་ཐང་ལ་ལྷག་པ་ཡིན། ཅི་ཕིར་མཁིས་པ་སྣུམ་བཅས་

རྣློ་ཞིང་ཚ། ཡང་ཞིང་དྲི་མནམ་འཁྲུ་ཞིང་གཤེར་བ་དེ། ཐང་ལ་ལྷག་པའི་ཚ་བའི་རགས་སུ་

འབྱུང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བུའློ། །

མཁིས་པ་མཐློང་བེད། བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ལུས་ཀི་ར་བའི་མཁིས་པ་ལྔའི་ཡ་

གལ་མིག་གི་ཆར་གནས་པའི་མཁིས་པའི་མིང་སྟེ། མིང་གིས་གཟུགས་མཐློང་བར་བེད་པས་

ན་མཐློང་བེད་ཅེས་ཟེར། 

མཁིས་པ་མཐློང་བེད་ནད་དུ་གྱུར་བ། མགློ་ན། ཆང་འཐུང་བའི་དུས་སུ་གཟེར། མིག་སྤིན་སེར། 

མིག་གིས་ཉེ་བའི་དངློས་པློ་རྣམས་མཐློང་ལ་ཐག་རིང་གི་དངློས་པློ་མི་མཐློང་བར་འགྱུར། 

མཁིས་པ་མདངས་སྒྱུར། བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ལུས་ཀི་ར་བའི་མཁིས་པ་ལྔའི་ཡ་

གལ་མཆིན་པའི་ཆར་གནས་པའི་མཁིས་པའི་མིང་། མཁིས་པ་མདངས་སྒྱུར་ནི། ལུས་ཟུངས་

བདུན་པློ་རང་རང་གི་ཁ་དློག་རྣམས་རིམ་བཞིན་མདངས་སྒྱུར་བར་བེད་པས་ན་མདངས་སྒྱུར་

ཞེས་ཟེར་ཏེ། སར་འགེལ་འགར་དམར་པློར་སྒྱུར་བ་ལས་གཞན་མ་གསུངས་ནའང་། ཁློ་བློས་

ནི་ལུས་ཟུངས་ཡློངས་ཀི་མདངས་སྒྱུར་བ་ལ་འདློད་དེ། བཤད་པ་སྐུའི་སྒྱུར་བ་ལ་འདློད་དེ། 

བཤད་པ་སྐུའི་རྒྱུད་ལས། གནས་པ་སྟེ། དྭངས་མ་ལ་སློགས་ཁ་དློག་མ་ལུས་སྒྱུར། ཞེས་

གསུངས་པ་ལ་བུའློ། །

མཁིས་པ་མདློག་གསལ། བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ལུས་ཀི་ར་བའི་མཁིས་པ་ལྔའི་ཡ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

གལ་པགས་པའི་ཆར་གནས་པའི་མཁིས་པའི་མིང་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་བསྟན་འཛིན་འཕིན་

ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། མཁིས་པ་མདློག་གསལ་ནི། 

ལུས་ཀི་པགས་པའི་མདློག་རྣམས་གསལ་བར་བེད་པས་ན་མདློག་གསལ་ཞེས་ཟེར་

བའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

མཁིས་པ་མདློག་གསལ་ནད་དུ་གྱུར་པ། མཁིས་པ་མདློག་གསལ་ནད་དུ་གྱུར་ན་ལུས་ཀི་ཤ་དྲློད་ཆེ། 

ཤ་ལྤགས་སློ་ནག་ཆགས་ཤིང་ཚ་ལ་རེག་བ་རྩུབ་པ་ཅན་འློང་། མཁིས་ནད་དེ་དག་རླུང་ལྔ་པློ་

གང་རུང་དང་འདྲེས་ན་རླུང་དེ་དག་གི་ནད་རགས་སྟློན་ཅིང་། བད་ཀན་ལྔ་པློ་གང་རུང་དང་

འདྲེས་ན་བད་ཀན་སློ་སློའི་ནད་རགས་རྣམས་སྟློན་ཡློང་ངློ། དེ་ལར་མཁིས་ནད་རིགས་ཀི་སློ་

ནས་དབེ་ན་བཅུ་གསུམ། གནས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་ན་བཅུ་དགུ། བེ་བག་འཇུ་བེད་ལ་སློགས་བཅློ་

ལྔ་བཅས་བསློམས་པས་ནད་དབེ་བ་བཞི་བཅུ་ཞེ་བདུན་ནློ། །

མཁིས་པ་ཕློ་ཁར་འདྲིལ་བ། ཕློ་བའི་བེ་སྣབས་གཉིས་བསློངས་ནས་གློང་བུ་གཅིག་ཏུ་འདྲིལ་བའི་

དློན་ཡིན་ཞེས་སྐྱེམས་པ་ཚེ་དབང་གིས་མཛད་པའི་ཕི་མ་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་ལག་ལེན་གསལ་

བེད་ལས་གསུངས། 

མཁིས་པ་མིག་སེར། སྣློད་མཁིས་ཁ་ལུད་དེ་ར་མིག་ཏུ་བེར་ནས་མིག་སྤིན་སེར་པློར་འགྱུར་བ་ཞིག

མཁིས་པ་ར་རྒྱུག །རིམས་ནད་མཁིས་པར་བབས་པ་དང་། ཟས་སྤློད་སློགས་རྐྱེན་གཞན་གིས་སྣློད་

མཁིས་རར་བརྒྱུགས་ནས་རིམ་བཞིན་མིག་པགས་པ་རྣམས་སེར་པློར་འགྱུར་བའི་ནད་ཅིག

མཁིས་པ་ཟང་མར། ཟང་མར་ཞེས་རྐྱང་པའི་བརྡ་ཡིན་པས། འདིར་སྣློད་མཁིས་པ་རང་གི་རྣམ་པར་

སྟློན་པའི་མཁིས་ཁུ་རྐྱང་པར་འློང་བའི་དློན་ནློ། །

མཁིས་པ་ཤ་སེར། སྣློད་མཁིས་ཁ་ལུད་དེ་ར་མིག་ཏུ་བེར་ནས་ཤ་མདློག་སེར་པློར་འགྱུར་བ་ཞིག

མཁིས་པ་གཤའ་རིང་། རུ་ཐུང་ཟུར་ནས་མར་ལག་ངར་རྒྱབ་ངློས་ནས་ཐུར་དུ་འགློ་བའི་ར་དང་པློ་

སྣློད་མཁིས་དང་འབེལ་བའི་གཏར་ར་ཞིག་སྟེ་དེ་གཏར་ན་མཁིས་ནད་ཡུན་ལློན་དང་། མཁིས་

རིམས་མགློ་ནད་སློགས་ལ་ཕན། 

མཁིས་པ་ཀྵ་ཡ་ནག་པློ། ནད་ཀི་རྒྱུ་དང་མཚན་ཉིད་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་གསློ་དཀའ་བའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཁིས་ནད་གདུག་པ་ཅན་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

མཁིས་པའི་གློ་འཕློག །གློ་ས་དང་ཐློབ་ཐང་ཞེས་རང་གི་གནས་ཡུལ་དབང་དུ་བསྒྱུར་ཐུབ་པའི་ཚད་

ལ་ཟེར་བས་འདིར་སྣློད་མཁིས་པའི་གློ་ཐློབ་བམ་སྟློབས་ནུས་བད་རླུང་གང་རུང་གིས་འཕློག་

ནས་མཁིས་པ་དབང་མེད་དུ་གྱུར་པའི་དློན་ནློ། །

མཁིས་པའི་རྒྱུ་ལམ་ལྔ། ཁག །རྔུལ། མིག །མཆིན་མཁིས། རྒྱུ་མའློ། །

མཁིས་པའི་ནད། ལུས་ཀི་དྲློད་ཁམས་རྒྱས་པའི་ཚ་བའི་ནད་ལ་ཉེས་པའི་མཁིས་པ་དང་། མཆིན་

འདབས་མཁིས་ཐུམ་སྐྱློན་དུ་གྱུར་པའི་མཁིས་པ་གཉིས། 

མཁིས་པའི་ནད་རགས་བདུན། རྣློ་ཞིང་ཚ་བའི་ཟས་སྤློད། ཁ་ཁ་བ། མགློ་ན་བ། ཤ་དྲློད་ཚ་བ། སྟློད་

གཟེར་བ། ཞུ་རེས་ན་བ། བསིལ་བ་ཕན་པའློ། །

མཁིས་པའི་དཔྱད་གསུམ། རྔུལ་དབྱུང་། གཏར་ག །ཆུའི་འཁྲུལ་འཁློར་རློ། 

མཁིས་པའི་སྦློང་བེད་བཞི། སྤི་བཤལ། སློས་བཤལ། དྲག་བཤལ། འཇལ་བཤལ་ལློ། 

མཁིས་སྨྱློ། མཁིས་པ་ཤས་ཆེ་བའི་སྨྱློ་བེད་དེ། ནད་རགས་སུ་སེམས་ཁློ་ཞིང་བརྡེག་སྙིང་འདློད་པ་

དང་། མིག་དང་ཆུ་མདློག་སེར་ཞིང་མིག་སར་མེ་དང་སྐར་མ་མཐློང་སྣང་ཤར་བ་ཞིག

མཁིས་ར་སྐྱ་རེངས། སྣག་ཆེན་གཉེར་རིང་གི་ཐད་དུ་གནས་པའི་སློད་ར་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། བསེ་

སྒློམ་སྨུག་པློ་ལས། སྣག་པློ་ཆེའི་ཤའི་སྲུབས་ན་མཁིས་ར་སྐྱ་རེངས་ཞེས་བ་བ་ཡློད། ཅེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། །

མཁིས་ཚད་འློར་དུ་བསྒྱུར། ཁློང་པའ་ིནང་ག་ིརུལ་དྲ་ིསྦློང་བའ་ིཕིར་དུ་ཚད་པ་ཐུར་དུ་དྲངས་པའ་ིདློན་ནློ། །

མཁིས་ཚབས། བུད་མེད་ཀི་མངལ་ནད་ཅིག

མཁིས་ཟད། མཁིས་པའི་ལང་ཚད་གསང་སྒློ་གང་ཡིན་པས་དེའི་ཆ་ཤས་ཟད་པར་གྱུར་ནས། ལུས་

དྲློད་ཉམས་ཤིང་། པགས་མདློག་ནག་པློར་འགྱུར་བའི་ནད་ཅིག

མཁིས་འློར། མཁིས་པ་ཤས་ཆེ་བའི་འློར་ནད་ཀི་མིང་། 

མཁིས་རིམས། རིམས་ནད་མཁིས་པ་ལ་བབས་པའི་ནད་དེ། མགློ་ན་བ་དང་། ཚ་བ་རྒྱས་པ། གཤང་

གཅི་པགས་མིག་རྣམས་སེར་པློར་འགྱུར་བ་ཞིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

མཁིས་རིམས་ལེ་བརྒན། ལེ་བརྒན་ཞེས་དམར་པློའི་དློན་ཡིན་པས་འདིར་མཁིས་རིམས་ཁག་ཚད་

རྒྱས་པའི་དློན་ལ་འཇུག་ཅེས་འབི་གུང་ཚེ་དབང་བརན་པས་མཛད་པའི་རིམས་བཅློས་འཆི་

མེད་སློག་འཚོ་ལས་གསུངས། 

མཁིས་སེལ་གི་རློ་གསུམ། མངར་བ། ཁ་བ། བསྐ་བ་སྟེ། བསིལ་བ། ས་བ། རྟུལ་བ་གསུམ་བཅས་

ཀི་ནུས་པ་གསུམ་ལན་པའློ། །

མཁིས་སེལ་སྤློད་ལམ་གཉིས། བསིལ་བར་འདུག་པ། དལ་བར་འདུག་པའློ། །

མཁིས་གསང་། རྒྱབ་ཀི་སྐལ་ཚིགས་གཉིས་པ་དང་བཅུ་པ་མཁིས་པ་དང་འབེལ་བའི་མེ་བཙའི་

གསང་སྟེ། དེ་ལས་མེ་བཙའ་བཞག་ན་མཁིས་པ་གང་མཁིས་ལ་ཕན། 

མཁེགས། ལྕགས་དང་རྡློ་སློགས་དངློས་རིགས་བརན་ཅིང་མི་འགྱུར་བའི་རང་བཞིན་ཅན། 

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

ཏེ། དབིན་སྐད་དུ་hardware ཟེར། 

མཁེགས་ཆས་སྒིག་འཇུག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་ཏེ། དབིན་སྐད་དུ་hardware install ཟེར། 

མཁེགས་ཆས་ལ་སློམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་ཏེ། དབིན་སྐད་དུ་hardware monitor ཟེར། 

མཁེགས་ཆས་སློ་ཆློག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་ཏེ། དབིན་སྐད་དུ་safe to remove hardware ཟེར། 

མཁེགས་འདྲེད་འབློལ་ཟུག །གློང་པློ་དང་ཐུག་ན་འཇིགས་ནས་གཡློལ། མཉེན་པློ་དང་ཕད་ན་བརས་

བཅློས་བེད་པའི་དཔེ། གང་ལར་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་པ་མཁེགས་འདྲེད་འབློལ་ཟུག་གི་

སྤློད་ངན་བེད་མཁན་ཞིག་རེད། 

མཁེགས་པ། མཁེགས་པློ་དང་གཅིག །

མཁེགས་པློ། གློང་པློ་དང་། ས་བའམ་མི་ཞིག་པ། མཁེགས་ཚད། མཁེགས་ཤིང་། མཁར་མཁེགས་

པློ། ཀད་རླིང་མཁེགས་པློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཁེགས་དབེ་ཡབ་ཁུལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་ཏེ། དབིན་སྐད་དུ་hard sectoring ཟེར། 

འཁང་། ཟས་སློགས་རང་གི་བགློ་སྐལ་གིས་བློ་མི་ཚིམ་པས་ཡང་དུ་སློང་བ་དང་། མི་འདློད་པའི་

གཏམ་ཉློག་ལབ་པ་སློགས་ཀི་རྣམ་པ་ཞིག །དཔེར་ན། ཕྲུ་གུ་འདི་ནི་དུས་རྒྱུན་ཟས་ལ་འཁང་ར་

བེད་མཁན་ཞིག་ཟེར། 

འཁང་སྐད། ཁློས་པ་དང་། སང་བའི་སྐད་ཆ། 

འཁང་སྒ། སང་ཚིག་སྨྲ་བའི་སྒ། 

འཁང་བ། [ཐ་མི་དད་པ]འཁངས་པ། འཁང་བ། མི་དགའ་བ་དང་། སང་བ་དང་། ཁློས་པ། རང་གིས་

མ་བྱུང་བར་གཞན་ལ་འཁང་བ། རང་ཉིད་མུན་ཁང་དུ་བསད་ནས་ཉི་མའི་འློད་ལ་འཁང་བ། རེ་

འཁང་བེད་པ། 

འཁང་ཚིག །མ་རངས་པའམ་མ་མགུ་བའི་ཚིག

འཁང་ར། འདློད་པ་མ་ཚིམས་པའི་རྣམ་འགྱུར། མ་འདློད་པའི་རྣམ་འགྱུར། 

འཁངས་པ། འཁང་བའི་འདས་པ། 

འཁམས་པ། [ཐ་མི་དད་པ]དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་བ། གློ་བུར་འཇིགས་ནས་འཁམས་པ། 

འཁར་རྒྱུག །ལག་རེན་དབྱུག་པ། 

འཁར་རྔ། འཁར་བ་ལས་བཟློས་པའི་རློལ་མློའི་བེ་བག་ཅིག་གི་མིང་ཡིན།

འཁར་རྔེའུ། འཁར་རྔ་ཆུང་ཆུང་། 

འཁར་ཆུ། འཁར་བ་ཞུན་མ། 

འཁར་སེར། འཁར་བ་ལས་བཟློས་པའི་སེར་མ། ཤིང་ཏློག་འཁར་སེར་གང་བཤམས། 

འཁར་ཕློར། ལི་ལས་བཟློས་པའི་ཕློར་པ། 

འཁར་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ]ཐློགས་པ། གློན་པ་ལྕགས་གཟེར་ལ་འཁར་བ། ཟས་མིད་པར་འཁར་བ། 

② དབྱུག་པ། ས་འཁར། ཕག་འཁར། ལག་ན་འཁར་བ་ཐློགས་པ། ལུས་འཁར་བ་ལ་བརེན་ནས་

ལངས་དགློས་པ། ③ ལི་སྟེ། ཟངས་གཙོ་བློར་བས་པའི་ལྕགས་རིགས་འདྲེས་མ་ཞིག །མིང་གི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

རྣམ་གངས་ལ་ཟངས་སྐྱེས་དང་བསིལ་སྐྱེས་སློ། །

འཁར་བ་ཨློཾ་བཙུགས། འཁར་བའི་རེ་མློར་ལག་གཉིས་བརེགས་པའི་སྟེང་དུ་ཨློག་མ་བཞག་པ། 

འཁར་བའི་མེ་ལློང་། ལི་ལས་བཟློས་པའི་མེ་ལློང་། 

འཁར་བའི་ཡི་གེ ལྕགས་རིགས་སྣ་ཚོགས་བསེས་ནས་བརྡུངས་པའི་དངློས་པློ་ཞིག་སྟེ། དེས་འཁར་

རྔ་པཟློས་ན་སྐད་ཆེ་ཞིང་རྒྱང་ཐག་རིང་པློར་གློ་བ་བཅས་ཀི་ཁད་ཆློས་ཡློད་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་

པས་དེ་འདྲའི་རིགས་ལས་བཟློས་པའི་བང་བུའི་ངློས་སུ་གློ་གནས་གང་ཡིན་གི་ཡི་གེ་ཡློད་པ། 

འཁར་བས་བཙོགས་པ། དབྱུག་པས་བརངས་པ། 

འཁར་དབྱུག །ལག་འཁར། ཡུལ་ལ་ལར་དཔའ་བརེན་ཡང་ཟེར། དཔེར་ན། རྒན་པློ་རྣམས་དཔའ་

བརེན་བཙུགས་ནས་འགློ་ན་བརན་པློ་ཡློད་པ་རེད།

འཁར་གཞློང་། ལི་ལས་བཟློས་པའི་གཞློང་པ། 

འཁར་ཟངས། ① ལི་ལས་བཟློས་པའི་ཆུ་བླུག་སྣློད། ② འཁར་བ་དང་ཟངས། 

འཁར་བཟློ་བ། ལིའི་ཡློ་བད་བཟློ་མཁན། 

འཁར་གསིལ། [ཁཀིརཿ ]རབ་བྱུང་ལ་གནློད་འཚེ་བསྲུང་བའི་ཕིར་དུ་སྟློན་པས་གནང་བའི་སིལ་

སྙན་བཅུ་གཉིས་དང་ལན་པའི་འཁར་བ་སྟེ། རིམ་པ་གསུམ་བེང་ཆགས་སུ་ཡློད་པའི་སྟློད་སྨད་

གཉིས་ལྕགས་དང་བར་མ་ཤིང་ཡིན་ལ། སྟློད་སྨད་ཀི་ལྕགས་བརྒྱད་བཞློག་བས་ཤིང་། འློག་མ་

ལ་རྒྱ་མདུད་ཡློད་པ། དུམ་བུ་སྟེང་མ་ལ་འཁློར་ལློ་དང་ལྕགས་ཀྱུ་ཡློད་ཅིང་། རྭ་བཞིའམ། 

གཉིས་སུ་ངེས་པ། དེ་ལ་སིལ་སྙན་བཅུ་གཉིས། སྟེང་དང་ནང་ལ་མཆློད་རེན་ཡློད་པ། རྭའི་བར་

སྟློང་པ། རྭའི་དཔང་མཐློ་གང་སློར་བཞི་དང་རྭ་མན་ཆད་ལུས་ཚད་དང་མཉམ་པའློ། །

འཁར་གསིལ་གསིལ་བ། དགེ་སློང་གི་ཡློ་བད་འཁར་གསིལ་དཀྲློལ་བ། 

འཁལ་འཁློལ། འཁལ་ལེ་འཁློལ་ལེའི་བསྡུས་ཚིག

འཁལ་འཐག །རྒྱུ་སྤུན་འཁལ་ཞིང་རས་སྣམ་སློགས་འཐག་པ། 

འཁལ་བ། [ཐ་དད་པ]བཀལ་བ། བཀལ་བ། འཁློལ། སྐུད་པ་སྒིམ་པའམ་བཟློ་བ། སྐུད་པ་བཀལ་ཏེ་

ཐགས་བཏགས་པ། བལ་འཁལ་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཁལ་ཐག །བལ་འཁལ་བ་དང་སྣམ་བུ་འཐག་པ་སློགས། 

འཁལ་ལེ་འཁློལ་ལེ། སེམས་རབ་ཏུ་དགའ་བའམ་བ་བ་ཞིག་བེད་འདློད་ནས་ཚུགས་དཀའ་བ་ལ་

བུའི་རྣམ་པ། ཁེད་མཇལ་འདློད་ནས་ངའི་སེམས་འཁལ་ལེ་འཁློལ་ལེ་བེད་ཀི་འདུག

འཁི་འུ། གཡག་དང་འབིའི་ལུས་ཀི་སྤུ་འཇམ་པློའི་རིགས་ལ་འཁི་འུ་ཟེར། 

འཁི་ལུ། འཁི་འུ་དློན་གཅིག་ཡིན། 

འཁིང་། གང་ངའི་སྟློབས་ཀིས་བརླན་གཤེར་རིགས་རྣམས་གློང་བུ་ས་མློ་ཆགས་པའི་མིང་། དགུན་

དུས་ས་འཁིང་། གང་སམ་དང་ཤ་འཁིང་། གངས་རིའི་ནང་དུ་རང་ལག་འཁིང་ནས་ཤི་སློང་བ་

རེད་ལ་བུའློ། །

འཁུ། གནློད་པའི་བསམ་པ་བཅངས་པའི་དློན་ཏེ། ངན་པ་གློགས་ལ་འཁུ། ལློག་པར་འཁུ་བའི་དག་

བློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། འདས་པ་ལ་འཁུས་འབི། 

འཁུ་ལློག །མི་དགའ་བའམ་ཕག་དློག །ཐེའུ་རང་ལྷར་བསྟེན་ན་འཁུ་ལློག་ཆློ་འཕྲུལ་ཇེ་ཆེར་འགློ། 

འཁུ་འཕིག །དློགས་པའམ་རྣམ་རློག །བཤན་པ་འཁིས་སུ་སེབས་པ་མཐློང་ཡང་། བཤས་ལུག་ལ་

རང་ཉིད་ད་ལ་གསློད་དློ་སྙམ་པའི་འཁུ་འཕིག་གི་འདུ་ཤེས་མེད། 

འཁུ་བ། [ཐ་མི་དད་པ] ① སང་བ་དང་འཚེ་བ་དང་། སྙིང་རིང་བ་དང་རྒློལ་བ། དག་ལ་འཁུ་བ། ② 

[རིང]ལློག་པ། ③ སེར་སྣ། 

འཁུ་བ་ལྔ། གློགས་པློ། རེ་བློ། སངས་རྒྱས། དགེ་འདུན། བ་མ་འཁུ་བ། 

འཁུ་བསམ། ① སང་བའི་བསམ་པ། ② ལློག་ལ། 

འཁུགས་པ། ཁུག་པའི་ད་ལ་བའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག

འཁུན་སྒ། དབུགས་འཁུན་པའི་སྒ། ནད་མེད་འཁུན་སྒ་སྒློག་པ། 

འཁུན་པ། [ཐ་མི་དད་པ] ① ནད་སློགས་ཀི་མ་བཟློད་པའི་དབུགས་སྒ་འཐློན་པ། སྐད་ཆེན་སྒློག་པ་

གཡག་ལར་འཁུན། ན་སྟེ་འཁུན་གིན་འདུག །② དབུགས་འཚང་བ། ཁུར་པློ་ལྕི་བས་དབུགས་

འཁུན་ནས་གཏམ་ཡང་འཐློན་པ་དཀའ། ③ གེ་བ་ནས་ཕུག་རློན་གི་སྐད་ལར་འདློན་པ། 

འཁུན་པ་དྲློས་འདེབས། བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ཐང་ཕློམ་དཀར་པློའི་འབས་བུའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

མིང་སྟེ། ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡློ་རེས། ཟུག་གང་ལར་འཁུན་པ་གང་ཐབས་ལ། ནད་ཨར་ལ་འདེབས་

ནས་ཞི་བེད་པས། དེས་འཁུན་པ་དྲློས་འདེབས་ཞེས་བཤད་དློ། །

འཁུན་བུ། འཁུན་སྒ་ཆུང་ངུ་། 

འཁུན་ཚིག །ནད་དང་དཀའ་ལས་མ་བཟློད་པའི་གཅློང་སྐད། 

འཁུམ་འཁུམ། འཇིགས་པ་དང་འཁགས་པའི་རྣམ་འགྱུར། འཁགས་ནས་གཟུགས་པློ་འཁུམ་

འཁུམ་བེད་པ། 

འཁུམ་པ། [ཐ་མི་དད་པ]① ཚུར་འདུས་པའམ་ཞུམ་པ། ལུས་འཁུམ་པ། ངག་འཁུམ་པ། ཡིད་འཁུམ་

པ། དཔའ་འཁུམ་པ། འགན་བསྡུར་བེད་སྐབས་འཁུམ་ཚུལ་ར་བ་ནས་མ་སྟློན། ཀློ་བ་མ་

བརྒྱངས་པར་འཁུམ་པ། ② ཤེས་པའམ་རློགས་པ། སེམས་ཀིས་འཁུམས་པ། བཤད་ཚུལ་དེ་

ངའི་སེམས་ལ་འཁུམས་ཀང་ཡིད་བརན་བེད། 

འཁུམས། ① ཤེས་པའམ་རློགས་པ། ② ཞུམས་པའམ་ཚུར་འདུག་པ་སྟེ་དཔའ་འཁུམས་པ་ལ་བུ། 

འཁུམས་པ། འཁུམ་པའི་འདས་པ། 

འཁུར། རྡློག་ཁེས་སློགས་འཁེར་རྒྱུ། 

འཁུར་གློར། འབྲུ་རིགས་ཀི་ཕེ་བརིས་ནས་བསེགས་པ་དང་བཙོས་པའི་ཟས་དབིབས་སློར་མློ་

ཞིག །ཨ་མདློའི་སྐད་དུ་གློ་རེ་ཟེར། 

འཁུར་ཐག །འཁེར་བེད་དམ་སློམ་བེད་ཀི་ཐག་པ། 

འཁུར་ཤེད། ཐེག་ཤུགས། བློང་བུ་ལས་གཡག་འཁུར་ཤེད་ཆེ། 

འཁུར་བསམ། འགན་འཁུར་ལེགས་སྒྲུབ་ཀི་བསམ་པ། 

འཁུར་རྣམ་དག །འགན་འཁུར་བསམ་བློ་ཡང་དག་པ་ཡློད་པ། 

འཁུལ། ལས་ཀ་སློགས་འཁེར་རྒྱུ། 

འཁུལ་བ། [ཐ་མི་དད་པ]ཐུལ་བ། བློང་བུས་གཡག་མི་ཁུལ། གཡློག་ཏུ་མི་འཁུལ་བ། ཡིད་འཁུལ་བ།

འཁུས་པ། [རིང]སས་པ། 

འཁེང་བ། [ཐ་མི་དད་པ]འཁེངས་པ། འཁེང་བ། གང་ངད་ཀིས་འཁག་པར་འགྱུར་བ། མར་ཁུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཁེངས་པ། 

འཁེངས་པ། འཁེང་བའི་འདས་པ། 

འཁེབས། འཁེབས་རས་སློགས་བཀབ་ནས་ཁེབས་ཟིན་པའི་དློན་དུ་སྣང་། 

འཁེལ་བ། [ཐ་མི་དད་པ]ཁེལ་བ། འཁེལ་བ། ① ཐག་ཆློད་པ། གཏན་འཁེལ་བ། ② ཐུག་པ། རྣག་

ཐློག་གཙག་འཁེལ། བེལ་བ་ཚ་པློའི་དུས་དང་སྟབས་ཁེལ་བ། ③ ཡིད་ཆེས་པ། བློ་ཁེལ་བ། 

གདེང་འཁེལ་བ། 

འཁློགས། འཁློགས་པ་དང་གཅིག །

འཁློགས་པ། རྒས་པའམ་གློག་པ། རྒས་འཁློགས། ལུས་འཁློགས་ཏེ་ཐག་རིང་དུ་འགློ་མི་ཐུབ་པ། 

འཁློགས་པའི་དུས། དུས་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། མི་ལློ་བདུན་ཅུ་ཡན་ཆློད་དུ་སློན་པ། 

འཁློང་། རང་ལག་འཁུམ་པློར་བསད་པའི་དློན་དུ་སྣང་། 

འཁློང་བ། [རིང]སེམས་མི་མགུ་བ། འཁང་དང་དློན་འདྲ། 

འཁློད། ཡི་གེ་སློགས་སུ་འཁློད་པ། བདེ་བ་འཁློད་པ་དང་གནས་སུ་འཁློད་པ་སློགས། 

འཁློད་པ། [ཐ་མི་དད་པ] ① གནས་པ། ཁི་ལ་འཁློད་པ། ② བིས་ནས་གསལ་བ་དང་། བཀློད་དེ་གསལ་

བ། གསར་འགྱུར་ཐློག་ཏུ་འཁློད་པ། ཡིག་རིགས་ཀི་ནང་དུ་འཁློད་པ། འཆར་གཞིར་འཁློད་པ།

འཁློན། ① ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་ཀི་རུས་མིང་སྟེ། གནམ་ལྷའི་རྒྱུད་པ་གཡའ་སང་སྐྱེས་ཀིས་སིན་

པློ་སྐྱ་རེངས་ཁག་མེད་བཏུལ་ནས་དེའི་ཆུང་མ་གཡའ་འབྲུག་སི་ལེ་མ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལས་

སས་ཤིག་འཁྲུངས་པ་སིན་པློ་དང་འཁློན་པའི་བར་དུ་སྐྱེས་པས་འཁློན་ཞེས་གགས། དེ་ནས་

བཟུང་གི་གདུང་བརྒྱུད་ལ་འཁློན་རིགས་ཟེར། ② ལྕགས་ཀྱུར་ཞེ་འཁློན་པའི་དློན་སྟེ། འཁློན་

ལན་སློག་ལ་བུ། 

འཁློན་ཀླུའི་དབང་པློ། འཁློན་ཀླུའི་དབང་པློ་སྲུང་བ་ཡང་ཟེར། རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གི་ནང་བློན་

འཁློན་དཔལ་པློ་ཆེའམ། མིང་གཞན་དཀློན་པ་རེ་གུང་སྟག་ཏུ་གགས་པ་དེས་རླངས་ཁམས་པ་གློ་

ཆའི་སིང་མློ་རླངས་བཟའ་ནེ་ཆུང་ཁབ་ཏུ་བངས་བ་ལས་སས་གཉིས་འཁྲུངས་པའི་ཆེ་བ་འཁློན་ལློ་

ཙཱ་བ་ཀླུའི་དབང་པློ་སྲུང་བ་དང་། ཆུང་བ་རྡློ་རེ་རིན་ཆེན་གཉིས་བྱུང་། སས་ཆེ་བ་འཁློན་ཀླུའི་དབང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

པློ་སྲུང་བ་ནི་སད་མི་བདུན་གི་ནང་ཚན་ཡིན་ཞིང་། མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་

བསྙེན་པར་རློགས་ཏེ། མཚན་ན་གར་ཀྵ�་ཏ་སྟེ་བློད་སྐད་དུ་ཀླུའི་དབང་པློ་སྲུང་བ་ཟེར། མཁན་ཆེན་

དང་ཞང་པློ་ལས་གསང་སགས་ཀི་ཆློས་མང་དུ་གསན་ཞིང་། ལློ་ཙཱ་ལེགས་པར་མཁེན། བག་

ཡེར་པར་ཕུག་པ་ཞིག་ཏུ་སློམ་སྒྲུབ་ལ་བཞུགས་ནས་གྲུབ་པ་ཐློབ་ཏེ་དྲིལ་བུ་ཕུག་པའི་བར་སྣང་ལ་

རེན་མེད་དུ་འཇློག་པར་མཛད་པས་ཕུག་པའི་མིང་ལ་དྲིལ་བུ་ཕུག་ཅེས་ཐློགས་ཏེ་ཡེར་པའི་གྲུབ་

ཐློབ་བརྒྱ་རའི་གས་ཡིན་ཅིང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བས་སས་བརྒྱུད་མེད།

འཁློན་སྐྲན། ཕན་ཚུན་ཞེ་འགས་ཀི་འཁློན་ནད། 

འཁློན་དཀློན་མཆློག་རྒྱལ་པློ། དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རྒྱུད་ཀི་ཐློག་མ་ཡིན། ཡབ་འཁློན་ཤཱཀ་བློ་

གློས་ཀིས་སྐུ་ཚེའི་སྨད་དུ་གཡའ་ལུང་མཁར་སྟབས་བཟུང་ནས་སས་གཉིས་ལས་ཆེ་བ་འཁློན་

རློག་ཤེས་རབ་ཚུལ་ཁིམས་དང་ཆུང་བ་དམ་པ་འདི་ཡི། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་

༡༠༣༤ ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཞི་བཅུ་པ་རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༠༧༣ལློར་

གདན་ས་ཆེན་པློ་དཔལ་ལན་ས་སྐྱ་ཕག་བཏབ། དགུང་ལློ་རེ་དགུ་པ་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཆུ་ར་

སྤི་ལློ་༡༡༠༢ ལློར་སློ་རུམ་དུ་སྐུ་གཤེགས། སྐུ་གདུང་རིང་པློར་བཞུགས་པའི་མཆློད་རེན་

འཁློན་སྐུ་འབུམ་དུ་གགས་པ་གདན་ས་བང་གི་ནང་རེན་དུ་བཞུགས། 

འཁློན་གད་པ་ཀིརི། གསང་སགས་གསར་མའི་གདམས་ངག་གི་མཛོད་ཆེན་པློ་མར་པ་ལློ་ཙཱའི་ཐུགས་

སས་ཀ་ཆེན་བཞིའི་གས་མཚུར་སྟློན་དབང་གི་རྡློ་རེའི་སློབ་མ་གཙོ་བློ་གསུམ་སྟེ་ཁམས་པ་རློ་

མཉམ་རྡློ་རེ། འཁློན་གད་པ་ཀིརི། འཆེས་སྟློན་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་བཅས་གསུམ་ཡིན།

འཁློན་གི་བརྒྱུད། ས་སྐྱ་བདག་ཆེན་རིམ་བློན་གི་གདུང་རྒྱུད་ནི་འཁློན་གི་རིགས་རྒྱུད་རིམ་པར་

བརྒྱུད་དེ་བྱུང་བ་ཡིན་ཞེས་གསུང་སློལ་ཡློད། ས་སྐྱའི་གདུང་རབས་གང་དུ་འཁློན་གི་གདུང་

རྒྱུད་བྱུང་ཚུལ་མདློར་བསྡུས་ཤིག་བཀློད། 

འཁློན་གིབ། འཁློན་འགས་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་གིབ་སྐྱློན། 

འཁློན་དག། འཁློན་པའི་དག་བློ། 

འཁློན་འགས། ཕན་ཚུལ་འཁློན་ཞིང་འགས་པའམ། མི་དགའ་བར་གྱུར་པ། 
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འཁློན་འགས་རིང་པ། འཁློན་འཛིན་ཞེ་འགས་རིང་པའམ་ཆེ་བ། 

འཁློན་གཅུགས། སང་སེམས་སམ་མནར་སེམས། 

འཁློན་སྟློན་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན། འགློ་མགློན་འཕགས་པ་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན་གི་མཚན་གི་རྣམ་

གངས་ཏེ་གཤམ་གསལ་མིང་ཚིག་གི་ཐད་དུ་གཟིགས། 

འཁློན་ཐློགས། བདེ་བར་མ་ཐློན་པའམ་མ་ཐར་བ་དང་འགག་པ། ལམ་བར་འཁློན་ཐློགས་བྱུང་ནས་

དུས་སུ་མ་སེབས། ད་རེས་ཀི་ལས་དློན་ནང་དུ་འཁློན་འཁློན་ཐློགས་ཐློགས་མང་པློ་བྱུང་སློང་། 

འཁློན་དེལ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༩༠༢ལློར་ཇ་མ་ཨློ་རྒྱན་ཆློས་འཕེལ་གིས་

ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ཤན་ར་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འཁློན་སང་། ཕན་ཚུན་འགས་ནས་ཞེ་སང་བའི་གནློད་སེམས། 

འཁློན་ན་གེནྡྲ། འཁློན་ཀླུའི་དབང་པློ་ཞེས་པའི་རྒྱ་གར་སྐད་ཡིག་སྟེ་གློད་གསལ་འཁློན་ཀླུའི་དབང་

པློ་སྲུང་བ་ཞེས་པའི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས། 

འཁློན་པ། [ཐ་མི་དད་པ] ① འགས་པ། ཞེ་འཁློན་པ། སེམས་རབ་ཏུ་འཁློན་པ། དློན་མེད་ང་ལ་

འཁློན་མི་དགློས། དག་ལ་འཁློན་པ་ཙམ་གིས་ཅི་ཞིག་ཕན། ② འགག་པའམ་ཐློགས་པ། ཡས་

འཁློན་མས་ཐློགས། 

འཁློན་པ་བསྡུམ་པའི་གསློ་སྦློང་། མཐུན་པའི་གསློ་སྦློང་ལས་དུས་མ་ངེས་པའི་གསློ་སྦློང་གི་གས་

ཤིག་སྟེ། དགེ་འདུན་དབེ་བ་བསྡུམ་པ་ཞེས་རློད་པ་ཞི་བར་བ་བའི་ཕིར་གསློ་སྦློང་བེད་

པའློ། །དེ་ལ་རློད་པ་བཟླློག་པའི་གསློ་སྦློང་ཞེས་ཀང་ཟེར། 

འཁློན་འབར། འཁློན་ནད་ཆེར་ལངས་པ། འགལ་ཟླ་ཕན་ཚུན་འཁློན་འབར་གི་འཁྲུག་གཞི་ཧ་ཅང་ཆེ་བ།

འཁློན་མེད་དབེན་མེད། ཕན་ཚུན་ཞེ་འགས་པ་དང་། དམ་སེལ་གང་ཡང་མེད་པ། གློང་པ་ཁིམ་

མཚེས་འཁློན་མེད་དབེན་མེད་དམ་གཙང་བཀྲ་ཤིས་ལུགས་ལེགས་ཤ་སྟག་རེད། 

འཁློན་ཚིག །སར་འཁློན་ཞེ་འཛིན་གི་གཏམ། 

འཁློན་འཛིན། ① འཁློན་དུ་འཛིན་པ་སྟེ། སར་བྱུང་གནློད་འཚེ་རྣམས་སེམས་ཀི་གཏིང་དུ་འཇློག་པ། 
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② ཉེ་ཉློན་ཉི་ཤུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཁློང་ཁློ་བའི་ཆར་གཏློགས་པ་གནློད་པའི་བསམ་པ་རྒྱུན་

མི་གཏློང་ཞིང་མི་བཟློད་པར་བེད་པ་ཞིག

འཁློན་འཛིན་ཞེ་ནད། གཞན་གནློད་དམ་པློར་འཛིན་པའི་གཏིང་ནད། 

འཁློན་འཛིན་སེལ་བ། ཕན་ཚུན་འཛིན་ཡློད་པའི་མི་རྣམས་བར་འདུས་བས་རེས་ཕན་ཚུན་མཐུན་

པློར་ཆགས་པ། 

འཁློན་ཞུགས། སང་སེམས་ཆགས་པ། 

འཁློན་བཟློད། ཁློ་བའམ་སང་སེམས་བཟློད་ཐུབ་པ། 

འཁློན་གཡློལ་གནས་སློ། གནས་བཅའ་བའི་ས་ཆའི་མི་སེ་ཅི་རིགས་དང་འཁློན་འཛིན་ཡློད་པའི་

རྐྱེན་གིས་ཡུལ་གཞན་ལ་གནས་སློས་ནས་དེར་གཡློལ་བ། 

འཁློན་ལན། ཞེ་འབས་པའི་ལན་པློ། འཁློན་ལན་ལློག་ཐབས་བས་ཀང་གན་མ་ཐུབ། 

འཁློན་ལན་རྡུང་རྡེག །རྡུང་རྡེག་ཚ་པློས་འཁློན་ལན་སློག་པ། 

འཁློན་ཤ དག་ཤ སང་དག་མ་རུང་བ་རྣམས་ཀི་འཁློན་ཤ་མཐར་ཕིན་པར་གན་ཏློ། 

འཁློན་སེམས། འཁློན་བསམ་དང་དློན་གཅིག

འཁློན་བསམ། ཁློན་པའི་བསམ་པ་སྟེ། ཞེ་སང་གི་བསམ་བློ། 

འཁློན་གསློད། འཁློན་འཛིན་ཡློད་པའི་རྐྱེན་གིས་མི་བསད་པ། 

འཁློན་ལྷ། རང་ལ་འཁློན་དུ་འཛིན་པའི་མི་མིན། 

འཁློབ། ① ལུས་ལྷག་རླུང་གིས་གང་ནས་དབང་པློའི་ནུས་པ་ཤློར་བའི་དློན། ལག་པ་འཁློབ་ནས་ཇ་

ཕློར་བཟུང་མི་ཐུབ་པར་གྱུར། རང་པ་འཁློབ་ནས་ལངས་མི་ཐུབ་པར་གྱུར། ② [རིང]ངན་པ། 

③ མཐའ་དང་འདབས། ཡུལ་མཐའ་འཁློབ། 

འཁློབ་ཏློ། ལུས་ཟློར་མི་ཡང་བ། 

འཁློབ་པ། [ཐ་མི་དད་པ]རངས་པ། གང་བས་ལག་པ་འཁློབ་པ། 

འཁློབ་བལ། ལུག་གི་བང་འློག་སློགས་ལས་སྐྱེས་པའི་བལ་རྒྱུ་ཞལ་པ། 

འཁློབ་བལ་གི་ཁད་པར། གློ་དང་རྒྱབ་དང་གཉའི་བལ་ལ་དཀར་པློ་དང་མགློ་དང་རང་པ་དང་ལློ་ནས་

སྐྱེས་པ་ལ་འཁློབ་བལ་དུ་མདློ་ར་འགེལ་ལས་བཤད་དློ། །
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འཁློབས། འཁློབ་རྒྱུའི་ལག་པ་སློགས་འཁློབས་ཟིན་པ། 

འཁློབས་པ། ① ཞེང་ཚད། ས་འཁློབས་ཆེ་བ། ཁང་པ་འཁློབས་ཡངས་པ། ② [རིང]ཀུན་ལ་ཁབ་

པ། སྙན་གགས་ཕློགས་ཀུན་ཏུ་འཁློབས་པ། 

འཁློར། ① བན་ནམ། ཕི་འབང་ངམ། ལློས་བཅས་གཉེན་གློགས་སློགས་ཞབས་འདེགས་ཞུ་མཁན། 

གཡློག་འཁློར། ཉེ་འཁློར། བཟའ་ཚང་འཁློར་བཅས། གཙོ་འཁློར། དཔློན་འཁློར། ② འགམ་དང་

འདབས། ཉེ་འཁློར། 

འཁློར་སྐར། རྒྱུ་སྐར་གི་མཐའ་ནས་འཁློར་བའི་སྐར་མ་ཡིན་ཞིང་། སྤིར་རྒྱུ་སྐར་ལས་ཆུང་ལ། རང་

ཉིད་ལས་འློད་འཕློ་རྒྱུ་མེད་པ་དཔེར་ན་ཟླ་བ་སའི་གློ་ལའི་འཁློར་སྐར་ཡིན་པ་ལ་བུ། མིས་

བཟློས་འཁློར་སྐར། 

འཁློར་སྐས། དེང་རབས་ཚོང་ར་སློགས་ཁང་ཆེན་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་གློག་གི་ནུས་ཤུགས་ལ་བརེན་

ནས་སྟེང་འློག་འཁློར་ཤིང་མི་རྣམས་སྐྱེལ་འདྲེན་བེད་ཐུབ་པའི་འཕྲུལ་ཆས་སྐས་རིགས་ཤིག

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

དབིན་སྐད་དུ་run ཟེར། 

འཁློར་སྐྱློད་ཁུལ་ཁློངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་ཏེ། དབིན་སྐད་དུ་working area ཟེར། 

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

ཅིག་ཏེ། དབིན་སྐད་དུ་run stream ཟེར། 

འཁློར་ཁ། ① རྒྱ་ཚད་དམ་ཞེང་། ② རང་གནས་སུ་སེབས་ཁ། 

འཁློར་ཁམས། ཁང་པའི་ཉེ་སྐློར་གི་ཕི་ཁམས། 

འཁློར་རྒྱ། རྒྱ་ཁློན། 

འཁློར་རྒྱུག །འཁློར་ལློ་བསྐློར་བའི་སློག་ཤིང་དུ་གྱུར་པའི་རྒྱུག་པ། 

འཁློར་རྒྱུག་དུས་ཚོད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་ཏེ། དབིན་སྐད་དུ་turnaround time ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

འཁློར་སྒྱུར་གི་འཁློར་ལློའི་ཁད་ཆློས་དྲུག །མྱུར་དུ་འགློ་བ་དང་། གཞན་དུ་འགློ་བ། མ་རྒྱལ་བ་ལས་

རྒྱལ་བར་བེད་པ། རྒྱལ་བ་རྣལ་དུ་འགློད་པ། མཐློ་བ་ལ་འཕར་བ། དམའ་བ་ལ་འབབ་པ། 

འཁློར་སྒྱུར་གི་ཉེ་བའི་རིན་ཆེན་བདུན། རལ་གི་རིན་པློ་ཆེ་དང་། པགས་པ་རིན་པློ་ཆེ། ཁིམ་རིན་པློ་

ཆེ། ཚལ་རིན་པློ་ཆེ། གློས་རིན་པློ་ཆེ། ལྷམ་རིན་པློ་ཆེ། མལ་ཆ་རིན་པློ་ཆེ་སྟེ་བདུན། 

འཁློར་སྒྱུར་ལྔ། འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པློ་ལྔ་སྟེ། ང་ལས་ནུ་དང་། མཛེས་པ། ཉེ་མཛེས། མཛེས་

ལན། ཉེ་མཛེས་ལན་ཏེ་ལྔ། 

འཁློར་ལྔ་སེ། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་དགུང་ལློ་སློ་ལྔ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་པའི་རེས་སུ་ཞག་བདུན་

ཕག་བདུན་ཏེ་ཞག་ཞེ་དགུའི་བར་ཆློས་གསུང་ཡུལ་གི་སློབ་མའི་སྣློད་བརག་པའི་ཆེད་དུ་ཆློས་མི་

གསུང་བར་བཏང་སྙློམས་སུ་བཞུགས་པ་དང། སྐབས་དེར་ལྷ་ཚངས་པས་གསེར་གི་འཁློར་ལློ་

རིབས་སྟློང་ཡློད་པ་དང་། བརྒྱ་བིན་གིས་དུང་དཀར་གཡས་འཁིལ་ཕུལ་ཏེ་ཆློས་གསུང་བར་

གསློལ་བ་བཏབ་པ་ལ་བརེན་ནས། ཡུལ་ཝ་ར་ནཱ་སིར་ཕེབས་ཏེ་ཆློས་གསུང་པའི་སྐབས་ཀི་སློབ་

མའི་ཐློག་མ་ལྔ་ནི། ༡ ཀུན་ཤེས་ཀཎཽི་ནྱ། ༢ ར་ཐུལ། ༣རླངས་པ། ༤ མིང་ཆེན། ༥བཟང་ལན་

བཅས་ལ་འཁློར་ལྔ་སེ་ཟེར། ཁློང་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སངས་མ་རྒྱས་གློང་དུ་ཆུ་བློ་

ནེ་ར་ཛྙ་ནའི་འགམ་དུ་ལློ་དྲུག་རིང་དཀའ་སྤད་མཛད་ནས་བཞུགས་སྐབས་ཡབ་ཟས་གཙང་གིས་

ཞབས་ཞུར་བཏང་བའི་འཁློར་གི་གཙོ་བློ་ལྔ་ཡིན་པས་ན་འཁློར་ལྔ་སེ་ཞེས་བརློད།

འཁློར་ལྔ་སེ་བཟང་པློ། འཁློར་ལྔ་སེ་དང་དློན་འདྲ། 

འཁློར་བཅས། འཁློར་དང་བཅས་པ་སྟེ། ངློ་མ་རེས་འབང་དང་བཅས་པ། 

འཁློར་ཆགས་གཙུག་ལག་ཁང་། དགློན་འདི་ཐློག་མར་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་དུ་

བཞེངས་པར་བཤད། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་སྤུ་རངས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འཁློར་ཆུ། ཀློང་འཁློར་ཏེ། ཆུ་ཆེན་པློར་རླབས་སློར་མློར་འཁློར་བའི་ཀློང་དློང་། 

འཁློར་ཇག་ལམ་གཤེད། རླངས་འཁློར་རིགས་ལམ་དུ་བསྐྱློད་པའི་སྐབས་སུ་གཞུང་ལམ་ཐློག་

དངློས་ཟློག་འཕློག་བཅློམ་བེད་མཁན་གི་ཇག་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཁློར་ཉན། གླུ་དབངས་ཀི་ངེས་པ་བདུན་གི་ནང་གསེས་ཤིག

འཁློར་གཏན། སློ་ཕི་ནང་གཉིས་ཀ་ནས་དབེ་བའི་ཐབས་སུ་སློ་གེགས་ཀི་དཀིལ་དུ་གཏན་བུ་

བཏགས་ཏེ་འཁློར་ལློ་བཞིན་སྐློར་བའི་ཤིང་། 

འཁློར་མཐའ། ① འཁློར་ལློའི་མུ་ཁྱུད། ② འཁློར་བའི་ཡ་མཐའ་དང་མ་མཐའ། 

འཁློར་མཐའ་མེད་པ། ① འཇལ་གསབ་དཀའ་བའ་ིབས་དྲིན་ཆེན་པློ། ② འཁློར་བ་རློགས་མཐའ་མེད་པ།

འཁློར་འཐེན་ལུས་ཕལ་ཉེས་ཆད། གནའ་བློའི་རྒྱ་ནག་གི་ཁིམས་ཆད་ལུགས་ཞིག་སྟེ། ཤིང་རའི་

དབར་ལ་མིའི་རང་ལག་ཐག་པས་བདམས་རེས་ལློག་ཕློགས་སུ་འཐེན་ནས་སུག་ལག་ཕལ་

བའི་ཁིམས་གཅློད་བེད་སྟངས་ཤིག

འཁློར་འཐློམས།མགློ་ཡུ་འཁློར་ནས་ཤེས་པ་འཐློམས་པ། 

འཁློར་དག་པ་རྣམ་བརྒྱད། རེ་ཙོང་ཁ་པ་ལ་སློབ་མ་ཕིས་བློན་གས་བརྒྱད་ཡློད། ༡ བ་མ་འཇམ་

དཀར་བ། ༢ གནས་བརན་བཟང་སྐྱློང་བ། ༣ གནས་བརན་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། ༤ གནས་

བརན་བང་སེང་བ་སྟེ་དབུས་པ་བཞི་དང་། ༥རློགས་ལན་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ། ༦ དགེ་བཤེས་

རབ་གགས། ༧ དགེ་བཤེས་འཇམ་དཔལ་བཀྲ་ཤིས། ༨དགེ་བཤེས་དཔལ་སྐྱློང་སེ་མདློ་སྨད་

པ་བཞི་བཅས་ཡློད། 

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

དབིན་སྐད་དུ་rotational time ཟེར། 

འཁློར་མདློ་དགློན། སེ་དགེ་རྒྱལ་པློས་སྦིན་བདག་མཛད་ནས་བཞེངས་པའི་དགློན་པ་ཞིག །གུ་

བཀྲའི་ཆློས་འབྱུང་ལས། སེ་དགེའི་རྒྱལ་རབས་དགུ་པ་རེ་བཙུན་དབངས་ཅན་སྒློལ་མས་སྦིན་

བདག་གནང་ནས་བཞེངས་པར་བཤད། རྒྱལ་མློ་དབངས་ཅན་སྒློལ་མས་སིད་སྐྱློང་བའི་དུས་

ནི་སྤི་ལློ་༡༧༧༤ལློར་ནས་སྤི་ལློ་༡༧༨༦ལློའི་བར་ཡིན། དེས་ན་དགློན་པ་འདི་བཞེངས་དུས་

དངློས་ནི་སྤི་ལློ་༡༧༨༠ལློའི་ནང་ཙམ་ཡིན་ངེས། དགློན་པ་འདི་ཐློག་མ་སང་སྣེ་གདློང་ཞེས་པའི་

ས་དེར་སྐྱེས་མཆློག་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་པས་བཏབ་པར་བཤད། རེས་སུ་དགློན་པ་

དེ་མེར་ཤློར་ནས་འཇིགས། སར་ཡང་བསྐྱར་གསློ་སྐབས་དགློན་སར་ད་ལའི་དགློན་གནས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

འདིར་སློས། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འཁློར་འདབ། ཉེ་འབེལ་ལློས་བཅས། 

འཁློར་འདབས། ཉེ་འདབས། གངས་རི་ཆེན་པློའི་འཁློར་འདབས་སུ་མཚོ་མང་པློ་ཡློད། 

འཁློར་འདས། སིད་པ་འཁློར་བ་དང་། ཞི་བ་མ་ངན་ལས་འདས་པའློ། །

འཁློར་འདས་ཀི་ཐློག་མའི་མཐའ། སྤིར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའི་བཞེད་སློལ་ལ། འཁློར་

བ་དང་མང་འདས་གཉིས་ཀི་ཐློག་མར་བྱུང་བའི་དུས་མཚམས་མེད་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་

དང་། དེའི་དློན་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་ལས། འཁློར་འདས་གཉིས་ཀི་ཐློག་མའི་མཐའ་ཡློད་པར་

གསུངས་པ་ནི། འཇིག་རེན་ཆགས་འཇིག་གི་དུས་མཚམས་བཤད་པ་དང་། སློན་བྱུང་གི་ལློ་

རྒྱུས་བཤད་པ་གཉིས་དང་མི་འདྲ་བར། ཆློས་དབིངས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་ལ་འཁློར་བ་དང་མང་

འདས་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། དེ་རང་ཉིད་ཀིས་ངློ་ཤེས་ན་དེ་ཉིད་དུ་གློལ་བ་དང་། དེའི་རང་

མདངས་སྐུ་ལྔ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྔར་ཤར་བ་སློགས་ནི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་སྐུ་འློད་གསལ་དེ་ཉིད་ལློངས་

སྐུ་དང་སྤྲུལ་སྐུར་འཆར་བ་ཡིན་པས་སེམས་ཉིད་དྭངས་གསལ་དྲི་མ་མེད་པ་འདི་ལས་འཁློར་

འདས་ཅིར་ཡང་སྣང་དུ་རུང་བའི་དློན་ལ་སློགས་པ་རྒྱུད་ཀི་གེང་བཞིའི་ཚུལ་དུ་སྒ་གཞན་གི་སློ་

ནས་བསྟན་པ་ཡིན་པ་ལས་འཁློར་བ་ཆགས་འཇིག་གི་ལློ་རྒྱུས་བཤད་པ་མིན་ཞེས་གསུངས། 

འཁློར་འདས་ཀི་བྱུང་ཚུལ། སེམས་ཉིད་གཞི་ཐློག་ཏུ་འཁྲུལ་བ་ལ་འཁློར་བ་དང་། གཞི་དེ་ཐློག་ཏུ་

གློལ་བ་ལ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཟེར། 

འཁློར་འདས་ཀི་ར་བ་རང་རིག །གང་ཟག་རང་རང་སློ་སློའི་འཁློར་བ་དང་མང་འདས་ཀི་གཞི་ར་ནི་

རང་གི་སེམས་དྲི་མ་དང་བལ་དང་མ་བལ་བའི་ཁད་པ་ཡིན་ཞིང་། 

འཁློར་འདས་གང་གི་ཡང་རྒྱ་ཆད་ཕློགས་ལྷུང་མེད་པ། གསང་སགས་ས་འགྱུར་གི་རློགས་པ་ཆེན་

པློའི་བཞེད་སློལ་ལ། གང་ཟག་རང་རང་སློ་སློའི་སེམས་ཀི་ངློ་བློ་ནི་ཐློག་མ་ནས་དྲི་མས་མ་གློས་

པ་ཡིན་པས་ངློ་བློ་ཀ་དག་དང་། སེམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་སྟློང་པ་ཉིད་དེའི་རང་མདངས་དྭངས་ཤིང་

གསལ་བ་ནི་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་འགག་མེད་ཡིན་པ། སེམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་དེའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རལ་ནི་དག་མ་དག་ཅིར་ཡང་འཆར་དུ་རུང་བས་ཉེ་རིང་མེད་པའི་ཐུགས་རེ་ཀུན་ཁབ་ཡིན་

ཞེས་གསུངས། 

འཁློར་འདས་གང་དུ་ཡང་མ་ཕེ་བའི་རིག་པ། གསང་སགས་ས་འགྱུར་རློགས་པ་ཆེན་པློའི་མན་ངག་

གི་སེའི་གསུང་ཚུལ་ལར་ན། འཁློར་འདས་གང་དུ་ཡང་དབེ་བ་མ་ཕེ་བའི་རིག་པ་ཞེས་རྣམ་རློག་

བཟང་ངན་གང་གི་ཀང་སྤློས་པ་མེད་པའི་སེམས་གསལ་རིག་ཙམ་ལ་རིག་པ་ཞེས་བརློད་པའློ། །

འཁློར་འདས་གང་ཡང་མེད་པའི་སློན། བློན་དང་གསང་སགས་ས་འགྱུར་གི་བཞེད་པའི་འཁློར་

འདས་བྱུང་ཚུལ་ལ། འཁློར་འདས་གང་ཡང་མེད་པའི་ས་རློལ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི། འཇིག་རེན་

འདིའི་ཐློག་ཏུ་འཁློར་འདས་གང་ཡང་མེད་པའི་ས་རློལ་ཞེས་གསུངས་པ་མ་ཡིན་པར་གང་ཟག་

རང་རང་སློ་སློའི་སེམས་ཀི་ངློ་བློ་དྲི་མ་དང་བལ་བ་དེ་ལ་འཁློར་འདས་གང་གི་ཡང་དབེ་བ་ཕེ་

རྒྱུ་མེད་པས་ཀ་ནས་དག་པ་ཡིན་ཅིང་། སེམས་ལ་ཉློན་མློངས་དུག་གསུམ་གི་རྣམ་རློག་འཆར་

བ་ནི་གློ་བུར་གི་དྲི་མས་གློས་པ་ཡིན་པ་ལས། སེམས་ཀི་ངློ་བློ་དྭགས་ཤིང་དྲི་མས་མ་གློས་པ་

དེ་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་བྱུང་མེད་པར་གསུངས། 

འཁློར་འདས་ཐུན་མློང་གི་ལམ་ལྔ། རྒྱུད་གསུམ་དུ་བསྟན་པའི་ལམ། ཚད་མ་བཞིར་བསྟམ་པའི་

ལམ། སྙན་བརྒྱུད་བཞིར་བསྟན་པའི་ལམ། རེན་འབེལ་ལྔར་བསྟན་པའི་ལམ། སྣང་གསུམ་དུ་

བསྟན་པའི་ལམ། 

འཁློར་འདས་དབེར་མེད། འཁློར་འདས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་དློན་དམ་པའི་ངློས་ན་སྤློས་བལ་གཅིག་

ཡིན་པས་ན་འཁློར་འདས་དབེར་མེད་ཟེར། འཁློར་འདས་དབེར་མེད་ཀི་ལ་བ་དང་དློན་གཅིག

འཁློར་འདས་དབེར་མེད་ཀི་ལ་བ། ཕག་ཆེན་པ་རྣམས་ཀི་མཐའ་ཐུག་གི་ལ་བ་སྟེ། དློན་དམ་པའི་

ངློར་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་སྟློང་པས་ན་འཁློར་བ་ཞེས་སང་བ་དང་། མ་ངན་

ལས་འདས་པ་ཞེས་བང་བ་མེད་པ་སྟེ། དེ་ཐམས་ཅད་རང་གི་ངློ་བློ་བདེན་པས་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། དེས་ན་འཁློར་འདས་རློ་སྙློམ་དང་། བདེ་སྡུག་རློ་སྙློམ་ཞེས་པའི་དློན་ཡང་དེ་ཡིན། 

ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། དེ་བཞིན་ཉིད་དམ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པློ་ཞེས་བ་བ་དེ་ཉིད་སེམས་

ཅན་དང་སངས་རྒྱས་སློགས་ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་ཁབ་ཅིང་བཞུགས་ཀང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྙིང་པློའི་ཚུལ་དང་། སངས་རྒྱས་ལ་མངློན་སུམ་གི་ཚུལ་གིས་བཞུགས་

པས་སངས་རྒྱསས་ཀི་སྙིང་པློ་ཞེས་ཀང་བ་སྟེ་ངློ་བློ་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་རློ། རག་གཅིག་རང་

དབང་ཅན་གི་གང་ཟག་གི་བདག་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་སྤློས་པའི་མཐའ་

དང་བལ་བས་སློ། །རང་གི་ངློ་བློ་ལ་འཁློར་འདས་གཉིིས་སུ་དབེར་མེད་ཀང་གནས་སྐབས་ལ་

ལློས་ནས་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་གཞག་ཅིང་། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་སྟློང་པར་ལ་བ་ཙམ་ལས་

ཀང་གློལ་བ་དློན་དམ་བདེན་གཅིག་ཏུ་གདློད་ནས་གྲུབ་པ་དང་། སྣང་བཅས་སྣང་མེད་དམ་

དངློས་པློ་དང་དངློས་མེད་གཉིས་ཅར་ལས་གློལ་བས་འདུས་མ་བས་དངློས་དློན་དམ་བདེན་

པའི་འདུས་མ་བས་ཞེས་བ་ཞིང་། དློན་དམ་དེ་ཉིད་རེན་འབེལ་ལས་ཀང་འདས་པར་གསུངས་

པས་དློན་དམ་རེན་འབེལ་དུ་བཞག་པ་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས། 

འཁློར་འདས་རློ་སྙློམ། དློན་དམ་པར་ཆློས་ཀི་དབིངས་ལ་བཟང་ངན་དང་། བདེ་སྡུག་གི་སྤློས་པ་དང་

བལ་བས་ན་འཁློར་འདས་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ་སྙློམ་ཞེས་ཟེར། 

འཁློར་འདས་ལམ་གསུམ། སངས་རྒྱས་ཀི་དགློངས་པ། སེམས་ཅན་གི་གནས་ལུགས། རྣལ་འབློར་

ལམ་པ་རྣམས་ཀི་ཉམས་སྣང་སྟེ་གསུམ་ལ་ཟེར་བའློ། །

འཁློར་རྣམ་བཞི། སྟློན་པའི་འཁློར་རྣམ་པ་བཞི་སྟེ། ཁིམ་པ་ཕློ་མློ་གཉིས་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཕློ་མློ་

གཉིས་ཏེ། དགེ་སློང་། དགེ་སློང་མ་དགེ་བསྙེན། དགེ་བསྙེན་མ་བཅས་སློ། །

འཁློར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། འཁློར་ས་ཐློབ་ཀི་

སེམས་དཔའ་དང་རིག་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀིས་བསྐློར་བ། 

འཁློར་ཕེད་དློར། རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བདུན་གི་ཕེད་ནི་སྐར་བཅུ་གསུམ་དང་ཆུ་ཚོད་སུམ་ཅུ། ཉི་མ་ལ་མཚོན་

ན་ཀར་ཊ། སེངྒེ། བུ་མློ་གསུམ་དུ་རིམ་པའི་ས་རང་ལ་ཅི་ཙམ་སྤད་པ་དེ་སང་སིག་གཞུ་གསུམ་

དུ་རིམ་པའི་ཕི་རང་ལ་སྤད་པ་དེས་ཁ་བསབས་པས་ནློར་བུ་ལློན་ཁ་འགིག་སྟེ། རག་པའི་ལློངས་

སྤློད་ལ་བི་གང་མེད་པར་གནས་པས། དེ་ཡན་གི་རང་རིས་བེད་མི་དགློས་པས་སློ། །

འཁློར་བ། [ཐ་མི་དད་པ] ① བསྐློར་ནས་རྒྱུ་བ། གློག་འཁློར་འདི་ཐེངས་གཅིག་བཏང་ནས་རྒྱུན་མི་

འཆད་པར་འཁློར་བཞིན་འདུག །འཚུབ་སྐློར་འཁློར་བ། ཕར་ཚུར་ཉློ་འཚོང་གི་སྐློར་བ་འཁློར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐུབ་པ། ཁློ་རང་ཕློགས་ལ་ཕིན་ནས་ཕིར་འཁློར་མ་བྱུང་། གཞན་ལ་གནློད་འཚེ་གང་བསྐྱལ་

ཚང་མ་རང་གི་ཐློག་ལ་འཁློར་འདུག །② ཡེང་བ། ལད་མློར་མགློ་འཁློར་ནས་བསད་པ། ③ 

སེམས་ནང་དུ་དྲན་པ་དང་འཆར་བ། ཁློ་མཐློང་བ་དང་ངའི་སེམས་ལ་བསམ་ཚུལ་འདི་འདྲ་ཞིག་

འཁློར་བྱུང་། ⑤ འདུ་བ་དང་ཆགས་པ། ལ་བའི་མཐའ་སྐློར་དུ་འཁློར་བ། རི་ལ་རི་དྭགས་འཁློར་

དང་། ཆུ་ལ་ཉ་མློ་འཁློར། ལག་པར་ཤ་ཡློད་ན་ནམ་མཁར་བ་འཁློར་ཡློང་། རྩྭ་རེར་ཟིལ་པ་

འཁློར་བ། ⑤ འགློ་བ་རིགས་དྲུག་གི་གནས་སམ་ཟག་བཅས་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པློ་ལྔ། མིང་གི་

རྣམ་གངས་ལ་སློན་ཆགས་དང་། འཇིག་རེན། ཐུན་མློང་ཆློས། སྡུག་བསལ། འབྱུང་གནས། མ་

རིག་ཁམས། གཙུག་ལག་དང་པློ། ཞི་འཛིན་པ། ཡང་སིད། སིད་པ་བཅས་སློ། །

འཁློར་བ་འཇིག །སངས་རྒྱས་དཔའ་བློ་བདུན་གི་གས་ཤིག

འཁློར་བ་ཉམས་ལེན། འཁློར་བའི་སྡུག་བསལ་བཟློད་པའམ་དང་དུ་ལེན་པ། 

འཁློར་བ་མཐའ་ཅན། འཁློར་བའི་སྐྱེ་རྒྱུན་ཆློད་དུས་ཀི་མཐའ་ལ་སེབས་པའི་གང་ཟག

འཁློར་བ་དློང་སྤྲུགས། ① དློང་ནང་གི་ཉལ་ཉིལ་ཐམས་ཅད་སྤྲུགས་པ་བཞིན་དུ་འཁློར་བའི་སྡུག་

བསལ་ཀུན་སེལ་བའམ། ཡང་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ་འཁློར་བ་ལས་

བསྒལ་བ། ② སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་བེ་བག་ཅིག

འཁློར་བ་པ། འཁློར་བ་པློ་དང་དློན་གཅིག

འཁློར་བ་པློ། འཁློར་བར་འཁློར་མཁན་གི་སེམས་ཅན། 

འཁློར་བ་སློང་བར་མི་འདློད་པའི་སྐྱེ་བློ། འཁློར་བའི་བདེ་སྐྱིད་ལ་ཞེན་ཆགས་ནས་སློང་འདློད་མེད་

པའི་སྐྱེ་བློ་ཕལ་ཆེ་བ། 

འཁློར་བ་འཛིན་པ། ① [ཡུལ]ཁིམ་གསར་དུ་འཛིན་པའམ་འཛིན་པ་པློ། ② བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་ཀིས་འགློ་བ་སྒློལ་སད་བསམ་བཞིན་དུ་སིད་པར་བཟུང་བ། 

འཁློར་བ་ལ་གཏློགས་སློ་ཅློག །འཁློར་བའི་ནང་དུ་ཚུད་ནས་མ་ཐར་བ་ཐམས་ཅད་ཅེས་པའི་དློན། 

འཁློར་བ་ལས་ངེས་འབྱུང་གི་གླུ། ཇློ་བློ་རེ་ཨ་ཏི་ཤ་བློད་དུ་ཕེབས་རེས་གསུངས་པའི་གསུང་མགུར་

མང་པློ་ཡློད་པའི་ནང་གསེས་ཤིག་ཡིན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

འཁློར་བའི་སྐྱློན། སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་སློགས་ཀི་སྡུག་བསལ། 

འཁློར་བའི་སྐྱློན་ནམ་ཉེས་པ་གསུམ། བག་མེད་པའི་སྐྱློན། རང་བཞིན་གི་སྐྱློན། སྒིབ་པའི་སྐྱློན། 

འཁློར་བའི་ཁིམ། ① འཇིག་རེན་པའི་ཁིམ་གློང་། ② [མངློན]བཙུན་མློའི་ཕློ་བང་། 

འཁློར་བའི་འཁློར་ལློ་ཆ་ལྔ་པ། གཙུག་ལག་ཁང་གི་སློ་འཕློར་དུ་བིས་པའི་དཔེ་རིས་ལར་གི་སིད་

པ་འཁློར་ལློ། 

འཁློར་བའི་སློ། ལས་དང་ཉློན་མློངས་པ། 

འཁློར་བའི་རྒྱ་མཚོ། ཐློག་མཐའ་མི་མངློན་པའི་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱ་མཚོ། 

འཁློར་བའི་རྒྱུན། སློན་གི་མཐའ་མི་མངློན་པའི་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་བློའི་རྒྱུན། 

འཁློར་བའི་དག། ① བདག་མེད་རློགས་པའི་ཤེས་རབ། ② ཐར་པ། 

འཁློར་བའི་ཆུ་བློ་བཞི། ༡ མ་རིག་པའི་ཆུ་བློ། ༢ ལ་བའི་ཆུ་བློ། ༣ སིད་པའི་ཆུ་བློ། ༤ འདློད་

པའི་ཆུ་བློའ ློ། །

འཁློར་བའི་འཆིང་བ། འཁློར་བར་འཆིང་བར་བེད་པའི་ལས་དང་ཉློན་མློངས་པ་རྣམས། 

འཁློར་བའི་ཉེས་དམིགས། ཁམས་གསུམ་གི་འཁློར་བའི་གནས་ལ་བརེན་ནས་སྡུག་བསལ་ཐམས་

ཅད་ཀི་རྒྱུ་མི་དགེ་བའི་ལས་དུ་མ་བསགས་པས་འབས་བུ་སྡུག་བསལ་སྣ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བ་

ནི་འཁློར་བའི་ཉེས་དམིགས། 

འཁློར་བའི་ཉེས་དམིགས་དྲུག །སྡུག་བསལ་དྲུག་ལ་གཟིགས། 

འཁློར་བའི་སྡུག་བསལ། སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་སློགས་དང་ཚ་གང་བཀྲེས་སྐློམ་གི་སྡུག་བསལ། 

འཁློར་བའི་སྡུག་བསལ་བརྒྱད། བདེན་པ་བཞིའི་ནང་ནས་སྡུག་བསལ་གི་བདེན་པ་འཆད་སྐབས་

འཁློར་བའི་སྡུག་བསལ་བརྒྱད་ཡློད་དེ། ༡ སྐྱེ་བའི་སྡུག་བསལ། ༢ རྒ་བའི་སྡུག་བསལ། ༣ ན་

བའི་སྡུག་བསལ། ༤ འཆི་བའི་སྡུག་བསལ། ༥དག་དང་ཕད་པའི་སྡུག་བསལ། ༦ གཉེན་དང་

བལ་བའི་སྡུག་བསལ། ༧ འདློད་པའི་དངློས་པློ་བཙལ་ཀང་མ་རེད་པའི་སྡུག་བསལ། ༨མི་འདློད་

པའི་སྡུག་བསལ་ཐློག་ཏུ་བབས་པའི་སྡུག་བསལ་བཅས་ཡིན། 

འཁློར་བའི་སྡུག་བསལ་དྲུག །བདེན་པ་བཞིའི་ནང་གསེས་སྡུག་བསལ་བདེན་པ་འཆད་སྐབས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཁློར་བ་སྤིའི་སྡུག་བསལ་ལ་དྲུག་གསུང་སློལ་ཡློད་པ་སྟེ། ༡ ངེས་པ་མེད་པའི་ཉེས་པ། ༢ 

ངློམས་པ་མེད་པའི་ཉེས་པ། ༣ ལུས་ཡང་ཡང་འདློར་དགློས་པའི་ཉེས་པ། ༤ ཡང་ཡང་ཉིང་

མཚམས་སྦློར་དགློས་པའི་ཉེས་པ། ༥ཡང་ཡང་མཐློ་དམན་དུ་འགྱུར་བའི་ཉེས་པ། ༦ གློགས་

མེད་ཉེས་པ་བཅས་ཡིན། 

འཁློར་བའི་སྡུག་བསལ་གསུམ། འཁློར་བའི་སྡུག་བསལ་གསུམ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་

ཀི་བདེན་པ་བཞིའི་ནང་གསེས་སྡུག་བསལ་བདེན་པ་འཆད་སྐབས་སྡུག་བསལ་གི་རྣམ་གངས་

ཡློད་པ་སྟེ། ༡ སྡུག་བསལ་གི་སྡུག་བསལ། ༢ འགྱུར་བའི་སྡུག་བསལ། ༣ ཁབ་པ་འདུ་བེད་

ཀི་སྡུག་བསལ་བཅས་ཡིན། 

འཁློར་བའི་སྣ་འདྲེན། ལས་དང་ཉློན་མློངས་ཀི་ཀུན་འབྱུང་། 

འཁློར་བའི་འབློག་དགློན་པ། འཁློར་བ་ནི་མ་ངམ་གི་ཐང་འབློག་དགློན་པའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ། 

འཁློར་བའི་བཙོན་ར། འཁློར་བ་བཙོན་རའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ། 

འཁློར་བའི་ར་བ། སིད་པའི་ར་བ་དྲུག་སྟེ། འདློད་ཆགས་དང་། ཁློང་ཁློ། ང་རྒྱལ། མ་རིག་པ། ལ་བ་

ཉློན་མློངས་ཅན། ཐེ་ཚོམ་རྣམས་སློ། །

འཁློར་བའི་ར་བ་གཅིག་པུ། བདག་འཛིན་སྟེ། ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་འཆད་སྐབས། ཀུན་འབྱུང་གི་ར་

བ་མཐར་ཐུག་པ་ནི་རང་རྒྱུད་ཀི་ཕུང་པློ་ལྔ་དམིགས་ནས་ངའློ་སྙམ་དུ་རང་ངློས་ནས་གྲུབ་པར་

འཛིན་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་དང་། ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་ངློས་ནས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་

ཆློས་ཀི་བདག་འཛིན་གཉིས་ཡློད་པ་དེ་གཉིས་ཀ་བདག་འཛིན་མ་རིག་པ་ཡིན་པར་མཚུངས་

ཤིང་། བདག་འཛིན་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཉློན་མློངས་དུག་གསུམ་འབྱུང་བ་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་

ལས་ངན་བསགས་ཏེ་འབས་བུ་སྡུག་བསལ་སྣ་ཚོགས་མློང་དགློས་པ་དེ་བྱུང་བ་དང་། བདག་

འཛིན་དེ་གཉིས་སངས་ན་ཉློན་མློངས་ཐམས་ཅད་བཅློམ་ནས་འཁློར་བ་ལས་དུས་གཏན་དུ་ཐར་

ཐུབ་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སློལ་ཡློད། 

འཁློར་བའི་ར་བ་དྲུག །༡ འདློད་ཆགས། ༢ ཁློང་ཁློ། ༣ ང་རྒྱལ། ༤ མ་རིག་པ། ༥ལ་བ་ཉློན་མློངས་ཅན། 

༦ ཐེ་ཚོམ་ཉློན་མློངས་ཅན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

འཁློར་བའི་གཞི་གཅིག་བུ། བདག་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་མ་རིག་པའློ། །

འཁློར་བའི་ལམ། ① མ་རིག་སློགས་རེན་འབེལ་བཅུ་གཉིས། ② སྐློར་བར་འཁློར་བའི་ལམ་ཀ ③ 

མི་དགེ་བའི་བ་བ། 

འཁློར་བའི་ལམ་གསུམ། ཉློན་མློངས་པའི་ལམ་དང་། ལས་ཀི་ལམ། སྡུག་བསལ་གི་ལམ་གསུམ་སྟེ་

ཉློན་མློངས་པར་བརེན་ནས་ལས་བེད་པ་དང་། ལས་བས་པར་བརེན་ནས་སྡུག་བསལ་འབྱུང་

བ། སྡུག་བསལ་ལ་བརེན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་སྐྱེ་ཞིང་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འཁློར་བའི་རིམ་པའློ། །

འཁློར་བའི་ལྷ། འཇིག་རེན་གི་ལྷ་འདྲེ། 

འཁློར་བར་འཁློར་བ་པློ། ཐར་པ་མ་ཐློབ་པའི་སྐྱེ་འགློ་རྣམས། 

འཁློར་བང་ཨང་རགས། འགིམ་འགྲུལ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་སློགས་ནས་སྤད་པའི་འཁློར་རིགས་

ཀི་ཨང་རགས་ལ་བརློད། 

འཁློར་བེད། [མངློན]བུང་བ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་offline ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་online ཟེར། 

འཁློར་སྦྲེལ་ཞབས་ཞུ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་ཏེ། དབིན་སྐད་དུ་online services ཟེར། 

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

ཅིག་ཏེ། དབིན་སྐད་དུ་online documentenance ཟེར། 

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

སྙད་ཅིག་ཏེ། དབིན་སྐད་དུ་online maintenance ཟེར། 

འཁློར་མ། སྙེ་མ་རྡུང་བེད་ཤིང་ལྕུག་བསྟར་བ་འཁློར་མིག་ཅན། 

འཁློར་མློ། ཁློལ་མློ་སྟེ་གཡློག་མློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཁློར་སྨེ། འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད། ཤིང་བི་གཅིག་དཀར་ནས་ཆུ་ཕག་གཉིས་ནག་བར་ལློ་བརྒྱ་དང་

བརྒྱད་ཅུ་ཐམ་པ་ལ་འཁློར་སྨེ་གཅིག་ཡིན། 

འཁློར་འཚེམ། འཁློར་ལློའི་འཚེམ་བུ། 

འཁློར་ཞག །གནས་སྐབས་ཀི་དགློངས་ཞུ། ཁློ་ལས་ཁུངས་ནས་འཁློར་ཞག་ཞུས་ཏེ་ཕིན་སློང་། 

འཁློར་བཞི། དགེ་སློང་ཕ་མ་གཉིས་དང་། དགེ་བསྙེན་ཕ་མ་གཉིས་ཏེ་བཞི། 

འཁློར་ཟུག །ཁློར་ཟུག་དང་གཅིག །

འཁློར་ཟླུམ། གཉེན་འཁློར་འཁློར་པ་རྣམས་མཐུན་ཐབས་བེད་པ། 

འཁློར་ཡུག །ཁློར་ཡུག་དང་གཅིག །

འཁློར་ཡུག་གི་གིང་འདུན། ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་དུས་འཁློར་ནས་བཤད་པའི་རི་

རྒྱལ་ལྷུན་པློའི་མཐའ་བསྐློར་གི་གིང་བདུན་ཏེ་ནང་ངློས་ཕི་རློལ་དུ་རིམ་པ་བདུན་ཡློད་པ་ནི། 

༡ ཟླ་བའི་གིང་། ༢ འློད་དཀར་གི་གིང་། ༣ ཀུ་ཤའི་གིང་། ༤ མིའམ་ཅིའི་གིང་། ༥ ཁྲུང་ཁྲུང་

གི་གིང་། ༦ དྲག་པློའི་གིང་བཅས་དང་། ༧ དེ་དག་གི་ཕི་རློལ་དུ་ཡློད་པའི་གིང་བཞི་གིང་

ཕན་བཅས་ཡིན། 

འཁློར་ཡུག་གི་རྒྱ་མཚོ་བདུན། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གསང་སགས་ཀི་གཞུང་དུས་འཁློར་ནས་

བཤད་པའི་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པློའི་མཐའ་བསྐློར་དུ་ནང་ངློས་ནས་ཕིར་རིམ་པ་བཞིན་གིང་བདུན་

རེའི་བར་དུ་རྒྱ་མཚོ་བདུན་ཡློད་པ་རྣམས་ཀི་མིང་ལ། ༡ སྦྲང་རིའི་མཚོ། ༢ མར་གི་མཚོ། ༣ 

ཞློའི་མཚོ། ༤ འློ་མའི་མཚོ། ༥ཆུའི་མཚོ། ༦ ཆང་གི་མཚོ། ༧ བ་ཚྭ་ཅན་གི་ཕིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་

པློ་བཅས་ཡློད་པར་གསུངས། 

འཁློར་ཡུག་གི་རི་བདུན། ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གསང་སགས་དུས་འཁློར་ནས་

བཤད་པའི་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པློའི་མཐའ་བསྐློར་དུ་གིང་བདུན་རེའི་བར་དུ་རྒྱ་མཚོ་རེ་དང་། རྒྱ་

མཚོའི་རེའི་ཕི་རློལ་དུ་རི་རེ་བཅས་ནང་ནས་ཕིར་རིམ་པ་བཞིན་རི་བདུན་ཡློད་པ་སྟེ། ༡ འློད་

སློན་ཅན་གི་རི། ༢ མན་ད་རའི་རི། ༣ ནི་ཥ་ཊའི་རི། ༤ ནློར་བུའི་རི། ༥དྲློ་ཎའི་རི། ༦ བསིལ་

རི། ༧ ར་གདློང་གི་མེ་རི་བཅས་ཡློད་པར་གསུངས་པ་དེ་ཡིན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

འཁློར་ཡུན། སྐློར་བ་ཐེངས་གཅིག་འཁློར་བའི་དུས་ཡུན། དབིན་སྐད་དུ་period ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་cycle time ཟེར། 

འཁློར་ཡུལ། [རིང]ཡུལ་མི་དང་འཁློར་གཡློག

འཁློར་གཡག །སློ་དང་སེའུ་ཁུང་གི་འཁློར་གཏན་གཡག་ཤིང་། 

འཁློར་གཡབ། ཁང་པའི་མདུན་ཕློགས་འཁློར་མློར་བསྐློར་བའི་གཡབ། 

འཁློར་གཡློག །གཉེན་གློགས་དང་བན་གཡློག

འཁློར་རིགས་ཀི་བྱུར་རྐྱེན། འཁློར་རིགས་ཀིས་མི་བརིས་པའི་དློན་རྐྱེན་ལ་བརློད། 

འཁློར་རེ། བློད་ཀི་བཙན་པློའི་གདུང་རྒྱུད་གས་འློད་སྲུང་གི་བརྒྱུད་པ་མངའ་རིས་ཕློགས་སུ་མཆེད་

པའི་སྐྱིད་ལེ་ཉི་མ་མགློན་ལ་སས་མགློན་གསུམ་བྱུང་བའི་འབིང་པློ་བཀྲ་ཤིས་མགློན། དེ་ལ་

སས་གཉིས་བྱུང་བའི་སས་ཆེ་བ་འཁློར་རེའམ་མཚན་དངློས་འཁློར་ལློ་ལེ་བཅས་ཡིན། ཆུང་བ་

སློང་ངེའམ་རེས་སུ་ལྷ་མ་ཡེ་ཤེས་འློད་ཅེས་པ་དེ་ཡིན། ཞེས་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་

མཛད་པའི་ལྷ་བ་མ་ཡེ་ཤེས་འློད་ཀི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ། ཞེས་པ་དེར་གསལ། 

འཁློར་རེ་ཡབ་སས་གསུམ། དེབ་ཐེར་སློན་པློའི་བཞེད་པ་ལར་ན། ཡབ་འཁློར་རེ་དང་། སས་ནཱ་ག་

རཱ་ཛ་དང་། དེ་བ་རཱ་ཛ་བཅས་གསུམ་ལ་བཞེད། 

འཁློར་རེས། རེ་མློས། 

འཁློར་རློ་རློ། སློར་འཁིལ་འཁིལ། མི་མང་པློ་འཁློར་རློ་རློར་འཁབ་ཀིན་འདུག

འཁློར་ལངས་པ། གནག་ཕྱུགས་མློ་རིགས་ཀི་ཆགས་སེམས་ལངས་པ། 

འཁློར་ལས་མཁན་རྣམ་གསུམ། མགློན་པློ་སྟག་ཞློན་ལྕམ་དྲལ་གཉིས་ཀི་འཁློར་ཏེ། ༡ སློག་བདུད་

ནག་པློ། ༢ ཀླུ་བདུད་ནག་པློ། ༣ གཟའ་བདུད་ནག་པློ་བཅས་གསུམ་ཡློད་པར་གསུངས། 

འཁློར་ལིང་། བློད་ཀི་གསང་སགས་གསར་རིང་ཆློས་ལུགས་ཚང་མར་རང་རང་གི་ཡི་དམ་སྲུང་མ་

ལ་བརེན་ནས་ཞི་རྒྱས་དབང་གསུམ་གི་འཁློར་ལློ་དྲག་པློའི་འཁློར་ལློ་ལ་གནློད་བེད་གང་ཡིན་

པ་དེའི་འདྲ་གཟུགས་མིང་ཡིག་བཅས་བིས་པའི་འཁློར་ལློ་བཟློས་པ་ལ་བརེན་ནས་སྣ་ཚོགས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྒྲུབ་ཚུལ་ཡློད་པ་དེ་ཡིན། 

འཁློར་ལློ། ① སྐློར་བ་འཁློར་ཐུབ་པའི་འཕྲུལ་ཆས་སློར་དབིབས་ཅན། གསེར་གི་འཁློར་ལློ། ཆུ་

འཁློར། མེ་འཁློར། ② འཕྲུལ་འཁློར། ཚེམ་བུའི་འཁློར་ལློ། ཆུ་ཚོད་འཁློར་ལློ། ③ ཤིང་ར། 

འཁློར་ལློ་བཀག་པ། ལམ་བང་ལ་བཞག་ནས་འཁློར་ལློ་ལྷློ་ལ་གཏློང་བ། ④ གསང་སགས་རྡློ་

རེ་ཐེག་པའི་ཡི་དམ་ལྷའི་ཕག་མཚན་ཞིག་སྟེ། དབིབས་འཁློར་ལློ་ལ་བུ། རིབ་རིམ་གི་ཁ་ཕིར་

གདངས་ཤིང་མུ་ཁྱུད་མེད་པ། རེ་མློ་མཆློག་ཏུ་རྣློ་ཞིང་རྡློ་རེའི་ཡུ་བ་ཅན་ཞིག །⑤ གཟའ་སྐར་

སློགས་སློ་སློའི་སེའམ་ཁློངས་ཀི་གངས་འབློར་ཏེ། གཟའ་དང་བེད་པའི་འཁློར་ལློ་བདུན། སྐར་

སྦློར་གཉིས་ནི་ཉེར་བདུན་ཏེ། ཆུ་ཚོད་ཆུ་སང་དྲུག་ཅུ་ལ། དབུགས་དྲུག་ཆ་ཤས་མང་ཉུང་དང་། 

གནས་ལ་ངེས་པ་མེད་པ་ཡིན། རང་རང་འཁློར་ལློ་གང་ལློངས་པ། ཕུད་པའི་ནློར་དེ་གློང་མར་

བསེ། ཞེས་པ་ལར་རློ། །⑥ [མངློན]རྒྱུ་སྐར་གི་གློ་ལའི་འཁློར་ལློ་ལ་ཉེར་བདུན་ཡློད་པས་

གངས་ཉེར་བདུན་མཚོན། 

འཁློར་ལློ་སྒྱུར་དྲུག །གཤམ་གསལ་བདེ་མཆློག་འཁློར་ལློ་སྒྱུར་དྲུག་ཅེས་པའི་འགེལ་བཤད་

ལ་གཟིགས། 

འཁློར་ལློ་སྒྱུར་བ། ① འཕྲུལ་འཁློར་གཏློང་མཁན། ② རླངས་འཁློར་སློགས་ཀི་ཁ་སྒྱུར་བ། 

འཁློར་ལློ་ཅན། [མངློན] ① སྦྲུལ། ② ངུར་པ། 

འཁློར་ལློ་ཆིངས། སློག་པའི་རྨ་ལ་ཆིངས་བ་ཚུལ་གི་མིང་སྟེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་

མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བ་ཻསློན་ལས། སློག་པར་འཁློར་ལློ་ལར་འཆིངས་པ་དང་། 

གཤློག་པ་ལར་བརྒྱངས་པ་ལ་བུའི་ཆིངས་སུ་བཅིངས་པ་གཉིས་ལ་དཔུང་པ་ནས་མཆན་འློག་

ཏུ་བངས་ལ་བཅིངས་ཏེ་གེན་ཤིང་ཡློད་མེད་གཉིས་ཞེས་པར་དམར་ཁིད་དུ། སློག་པའི་འཁློར་

ལློ་ཆིངས་ནི་གེ་མློའི་གློང་ནས་བཅིངས་ནས་གཅིག་ངློས་ཀི་མཆན་འློག་ཏུ་གེན་ལ་ཤིང་བཅུག་

སྟེ་དེ་ལ་བངས་ཀིན་བཅིངས་པ་གེན་ཤིང་ཡློད་པ་དང་། གཤློག་བརྒྱངས་ཆིངས་ནི་གེན་དུ་

ཤིང་མེད་པར་མཆན་འློག་ནས་བངས་ནས་བཅིང་ངློ་། །

འཁློར་ལློ་ཆེན་པློ་བཞི། མཐུན་པར་གྱུར་པའི་ཡུལ་ན་གནས་པ་དང་། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལ་བརེན་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

སྨློན་ལམ་བཏབ་པ། བསློད་ནམས་བསགས་པ་བཅས་བཞིའློ། །

འཁློར་ལློ་ཆེན་པློའི་རློགས་རིམ་བིན་རླབས་བཞི། ལུས་བིན་རླབས་དང་། ངག་བིན་རླབས། ཡིད་

བིན་རླབས། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་བིན་རླབས་བཅས་བཞིའློ། །

འཁློར་ལློ་ཐ་མ། ཆློས་འཁློར་ཐ་མ་དང་དློན་གཅིག

འཁློར་ལློ་དང་པློ། ཆློས་འཁློར་དང་པློ་དང་དློན་གཅིག

འཁློར་ལློ་སློམ་ཆེན། འདི་དུས་ཀི་འཁློར་ལློ་སློམ་པ་ཆེན་པློ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། 

འཁློར་ལློ་སློམ་པ། ཡིད་དམ་འཁློར་ལློ་བདེ་མཆློག་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས། 

འཁློར་ལློ་སློམ་པ་དྲིལ་བུ་ལུགས་ལྷ་ལྔ། གསང་སགས་མ་རྒྱུད་ཀི་ཡི་དམ་འཁློར་ལློ་བདེ་མཆློག་

དྲིལ་བུ་པའི་ལུགས་གཙོ་བློ་དང་འཁློར་བཞི་བཅས་ལྷ་ལྔ་ཡློད་པ་ཞིག་སྟེ། དབུས་སུ་འཁློར་ལློ་

བདེ་མཆློག་ཡབ་ཡུམ། ཤར་དུ་མཁའ་འགློ་མ་ནག་མློ། ལྷློར་ལཱ་མ་ལང་ཁུ། ནུབ་ཏུ་དུམ་སྐྱེས་

མ་དམར་མློ། བང་དུ་གཟུགས་ཅན་མ་སེར་མློ་བཅས་ཡློད། 

འཁློར་ལློ་དྲུག །༡ གཙུག་གཏློར་ནམ་མཁའི་འཁློར་ལློ། ༢ དཔལ་བ་བདེ་བའི་འཁློར་ལློ། ༣ མགིན་

པ་ལློངས་སྤློད་ཀི་འཁློར་ལློ། ༤ སྙིང་ཁ་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ། ༥ ལེ་བ་སྤྲུལ་པའི་འཁློར་ལློ། ༦ 

གསང་གནས་བདེ་སྐྱློང་གི་འཁློར་ལློའ ློ། །

འཁློར་ལློ་གདློང་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། དགློན་འདིར་ད་བར་བ་རབས་

བཅུ་བཞི་བྱུང་འདུག་པར་བ་རབས་དང་པློ་སགས་འཆང་ཨ་མགློན་ནི་པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་

གགས་པ་དང་དུས་མཉམ་ཙམ་དུ་བློན་པར་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་

མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་བག་འགློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འཁློར་ལློ་བདེ་མཆློག །ཡི་དམ་གི་ལྷ་ཞིག

འཁློར་ལློ་བདུན་བརེགས། ༡ གཙུག་ཏློར་ནློར་བུའི་འཁློར་ལློ། ༢ དཔལ་བ་བུམ་པའི་འཁློར་ལློ། ༣ 

ཀད་པ་དུང་ཁང་འཁློར་ལློ། ༤ མགིན་པ་ལློངས་སྤློད་འཁློར་ལློ། ༥སྙིང་ཁ་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ། 

༦ ལེ་བ་སྤྲུལ་པའི་འཁློར་ལློ། ༧ གསང་གནས་བདེ་སྐྱློང་གི་འཁློར་ལློའ ློ། །

འཁློར་ལློ་མདློ། །ས་མིང་ཞིག །སེ་དགེ་དགློན་ཆེན་ནས་བང་ཕློགས་སུ་སྤི་ལེ་སུམ་ཅུ་ཙམ་གི་ས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆ་དེར་ཡློད། ཟིལ་ཆུ་དང་ཁློ་ཆུ་གཉིས་འདུས་པའི་མདློ་ཡིན། 

འཁློར་ལློ་རྣམ་བཞི། གསང་བའི་འཁློར་ལློ་སེམས་ལ་འདུས། སིད་པའི་འཁློར་ལློ་ལེ་བར་འདུས། 

གཅློད་པའི་འཁློར་ལློ་ལག་པར་འདུས། སྤྲུལ་པའི་འཁློར་ལློ་རང་པར་འདུས་པའློ། །

འཁློར་ལློ་རྣམ་གསུམ། ① ཀློག་པ་ཐློས་བསམ་གི་འཁློར་ལློ་དང་། སློང་བ་བསམ་གཏན་གི་འཁློར་ལློ། 

བ་བ་ལས་ཀི་འཁློར་ལློ་བཅས་གསུམ་མློ། ② ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་རིམ་པ་གསུམ་དང་དློན་གཅིག

འཁློར་ལློ་སྣློན་དང་མ་སྣློན། གཟའ་རྣམས་ཀི་ཉི་བར་ལས་སྐྱེས་སྐར་སྦངས་ཚེ་མ་འདང་ན་འཁློར་ལློ་

༢༧སྣློན་དགློས། འདང་ན་སྣློན་མི་དགློས། 

འཁློར་ལློ་བར་པ། ཆློས་འཁློར་བར་པ་དང་དློན་གཅིག

འཁློར་ལློ་བེད། [མངློན]མཚན་མློ། 

འཁློར་ལློ་རིབས་བརྒྱད། རིབས་བརྒྱད་ཡློད་པའི་འཁློར་ལློ། 

འཁློར་ལློ་རིབས་སྟློང་། རིབས་སྟློང་ཕག་ཡློད་པའི་འཁློར་ལློ། 

འཁློར་ལློ་བཞི། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། མཐུན་པར་གྱུར་པའི་ཡུལ་དུ་གནས་པ་དང་། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལ་ནི་

བརེན་པ་དང་། །བདག་གི་ལེགས་སྨློན་སློན་ཡང་བསློད་ནམས་ཀི། འཁློར་ལློ་ཆེན་པློ་བཞི་ནི་

ཁློད་ལ་མངའ། ཞེས་གསུངས་པས། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལ་བརེན་ནས་དམ་པའི་ཆློས་ལ་མཉན་པ་

དང་། ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། ཆློས་ཀི་རེས་སུ་མཐུན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་བརེན་ནས་དགེ་

བ་གློམ་པ་ནི་དགེ་བའློ། །དེ་ཡང་བ་བ་ལས་ཀི་འཁློར་ལློ་དགེ་འདུན་གི་བ་བཞག་རྣམ་

དག །ཀློག་པ་ཐློས་བསམ་གི་འཁློར་ལློ་མདློ་རྒྱུད་ཀི་བསབ་སྦངས། སང་བ་བསམ་གཏན་གི་

འཁློར་ལློ་རེ་གཅིག་གི་ཉམས་ལེན་བརློན་པ་གསུམ་ལ་འདུས་པར་གསུངས་སློ། ། མི་དགེ་བ་

གང་ཞེ་ན། དེ་བཞིན་དུ་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་བརེན་པ་དང་། དམ་པའི་ཆློས་མ་ཡིན་པ་

ལ་ཉན་པ་དང་། ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ལ་བེད་པ་དང་། ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀི་ཉེས་པ་སྤློད་

པའློ། །ལུང་མ་བསྟན་ནི་དེ་གཉིས་དང་མི་ལན་ཅིང་ཀུན་སློང་དྲག་པློ་མེད་པའློ། །

འཁློར་ལློ་རིན་པློ་ཆེ། རྒྱལ་སིད་སྣ་བདུན་གི་གས་ཤིག

འཁློར་ལློ་རིམ་པ་གསུམ། ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་རིམ་པ་གསུམ་དང་དློན་གཅིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

འཁློར་ལློ་གསུམ།འཁློར་ལློ་རྣམ་གསུམ་དང་དློན་གཅིག

འཁློར་ལློའི་རང་། [མངློན] གང་པློ་ཆེ། 

འཁློར་ལློའི་མགིན། [མངློན] རྔ་མློང་། 

འཁློར་ལློའི་སགས་ཡིག་འགློད་ཚུལ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གསང་སགས་ཀི་ཡི་དམ་ཆློས་སྲུང་

རྣམས་ལ་བརེན་ནས་ལས་བཞི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་རིགས་མི་འདྲ་བ་འགའ་ཞིག་ཡློད་པའི་ནང་

གསེས་འཁློར་ལློ་ལ་བརེན་པ་དེ་ལ་སྲུང་བའི་འཁློར་ལློ། བཟླློག་པའི་འཁློར་ལློ་སློགས་སྣ་

ཚོགས་ཡློད་པ་མ་ཟད། དེ་རྣམས་ལ་སགས་ཡིག་འགློད་ཚུལ་གཡས་བསྐློར་དང་། གཡློན་སྐློར། 

ཡིག་མགློ་ཕིར་བསྟན་དང་ནང་བསྟན་སློགས་ཀི་ལག་ལེན་མཐློང་བརྒྱུད་ལ་ལློས་དགློས་པ་

སློགས་ཡིན། 

འཁློར་ལློའི་རིང་ག །ཤིང་གི་ཕློར་པ་སློགས་དཀྲུག་བེད་འཁློར་ལློའི་རིང་ལྕགས་འཛུགས་སའི་ཤིང་

གྲུ་བཞི། 

འཁློར་ལློའི་རིང་ལྕགས། ཤིང་གི་ཕློར་པ་སློགས་དཀྲུག་བེད་ཀི་འཁློར་ལློའི་རིང་པའི་ལྕགས། 

འཁློར་ལློའི་གདློང་། [མངློན]རི་ཕག

འཁློར་ལློའི་བ་མ། [མངློན]འདློད་ལྷ། 

འཁློར་ལློའི་དབེན། དགེ་འདུན་འཁློར་ལློའི་དབེན་དང་དློན་གཅིག

འཁློར་ལློའི་རློད་པ་ཞི་བེད། འདུལ་བ་གཞི་བཅུ་བདུན་གི་ནང་གསེས། རློད་པ་ཕིར་བཅློས་ཀི་གཞི་

གསུམ་གི་ཡ་གལ། དགེ་འདུན་འཁློར་ལློའི་དབེན་བྱུང་བ་ཕིར་བཅློས་ནི་མཆློག་ཟུང་གཅིག་

གིས་འདུམ་པར་མཛད་པའློ། །

འཁློར་ལློའི་མཚན་བཟང་། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བཟང་པློ་སློ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བ་མ་

རྣམས་ལ་སྐྱེལ་བ་དང་བསུ་བ་ལ་སློགས་པས་ཕག་དང་ཞབས་འཁློར་ལློའི་མཚན་དང་ལན་པ།

འཁློར་ལློའི་ཡན་ལག །[མངློན] ངང་པ། 

འཁློར་ལློའི་ཡན་ལག་ཅན། འདི་ངང་པའི་མིང་སྟེ་ལག་པའི་མཛུབ་མློའི་བར་དུ་པགས་པ་སབ་པློ་

ཡློད་ཅིང་། ལག་པའི་ཕི་དབིབས་འཁློར་ལློ་དང་ཕལ་ཆེར་འདྲ་བའི་ཆ་ནས་བཏགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཁློར་ལློའི་རེ་ཁ�། [ལེགས] ① འཁློར་ལློའི་རི་མློ། ② འཁློར་ལློའི་མཐའ་སྐློར། 

འཁློར་ལློའི་ལུས། [མངློན]གདུགས་སམ་ཉི་གདུགས། 

འཁློར་ལློས་འགློ་བ། [མངློན]ཤིང་ར། 

འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་རྒྱལ། མངློན་པ་མཛོད་ལེའུ་གསུམ་པ་ལས། འཇིག་རེན་འདི་ཆགས་ནས་ཐློག་

མའི་སྐབས་ཀི་མི་རྣམས་ཚེ་ལློ་ཁི་ཕག་འགའ་ཤས་ཐུབ་པ་ན་སློན་གི་རྒྱལ་པློའི་ཐློག་མ་མང་པློས་

བཀུར་བའི་རྒྱལ་པློ་ཞེས་པ་ཞིག་བྱུང་ཞིང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་རྒྱལ་པློ་འློད་མཛེས་སློགས་སློན་

གི་རྒྱལ་པློ་སེ་ལྔ་བྱུང་བའི་ལྔ་པ་གསློ་སྦློང་འཕགས་ཀི་སྤི་བློའི་ཤ་རྨེན་ལས་རྒྱལ་པློ་ང་ལས་བུ། 

དེའི་བརླ་གཡས་ཀི་ཤ་རྨེན་ལས་རྒྱལ་པློ་མཛེས་པ། དེའི་བརླ་གཡློན་གི་ཤ་རྨེན་ལས་རྒྱལ་པློ་

ཉེ་མཛེས། དེའི་རང་པ་གཡས་པའི་ཤ་རྨེན་ལས་མཛེས་ལན། དེའི་རང་པ་གཡློན་པའི་ཤ་རྨེན་

ལས་རྒྱལ་པློ་ཉེ་མཛེས་ལན་བཅས་བྱུང་བ་དང་། འདི་ལྔ་ལ་སློན་གི་འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་

པློ་ལྔ་ཟེར་བ་ཡིན་ཞེས་བཤད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀུན་དབང་དང་། གནམ་བསྐློས། མ་ལུས་

རྒྱལ་པློ། མི་ཡི་ལྷ། ཡང་དག་རྒྱལ་པློ། ལྷག་པའི་དབང་ཕྱུག་བཅས་སློ། །

འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པློ། འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་རྒྱལ་དང་དློན་གཅིག

འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པློ་སེ་ལྔ། རྒྱལ་པློ་ང་ལས་བུ། རྒྱལ་པློ་མཛེས་པ། རྒྱལ་པློ་ཉེ་མཛེས། 

མཛེས་ལན། རྒྱལ་པློ་ཉེ་མཛེས་ལན་བཅས་སློ། །

འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པློ་བཞི། འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པློ་གང་ཞེ་ན། དེ་ཡང་ཚེ་ལློ་

གངས་མེད་ནས་བརྒྱད་ཁི་ཡན་ཆད་ལ་བློན་ལ་མན་ཆད་ལ་མི་བློན་ཏེ། དེའི་ལུས་དང་། ཡློ་

བད། འདུལ་བའི་སྐྱེ་བློ་ལ་སློགས་མི་རློགས་པས་སློ། །སྟློབས་ཀི་འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་བ་ནི་བརྒྱ་

པ་ཡན་ཆད་ལ་བློན། དབེ་ན་གསེར་གི་འཁློར་ལློ་ཅན་སྟེ་གསེར་གི་འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་བ་ཅན། 

གིང་བཞི་ཆར་དང་དབང་བེད་དེ་མི་དགེ་བ་བཅུ་སངས་ཏེ་དགེ་བ་བཅུ་ལ་བཀློད་པ། དངུལ་གི་

འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་བ་ཅན། ཤར་ལྷློ་ནུབ་གསུམ་གི་གིང་ལ་དབང་བེད་དེ་རང་ཉིད་ཕར་བློན་ཏེ་

རིམ་གིས་བསྙེན་བསྐུར་སློགས་བེད་པ། ཟངས་ཀི་འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་བ་ཅན། ཤར་ལྷློའི་གིང་

གཉིས་ལ་དབང་བེད་དེ། གཡུལ་བཤམ་པའི་ཚུལ་གིས་བསློ་བ་ཉན་པ་དང་། ལྕགས་ཀི་འཁློར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ལློས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པློ་ཛམྦུ་གིང་པ་ལ་དབང་བེད་དེ། རྒྱལ་ཕན་རྣམས་ལ་མཚོན་གིས་

བསིགས་ནས་བཀའ་བསློ་ཉན་པའློ། །དེ་ལ་ལུས་ནི་མཚན་དཔེ། ཡློ་བད་ནི་རིན་པློ་ཆེ་ཉི་ཤུ་ར་

གཅིག་གློ །

འཁློར་ལློས་འཚོ། [མངློན]ར་མཁན། 

འཁློར་ས། ① གཅར་སའམ་གནས་ས། ཕྲུ་གུ་འཁློར་ས་ཕ་མ་ཡིན། རི་དྭགས་འཁློར་ས་དབེན་ས་

ཡིན། ② ཁ་གཏད་ཡུལ། ཁ་འཁློར་ས་ཉི་མ། རྒྱབ་འཁློར་ས་ལྷགས་པ། 

འཁློར་ས་འཁིལ་ས། འཁློར་སའམ་བརེན་ཡུལ། 

འཁློར་ས་སློ་མ་མཆིས་པ། ལྷ་ཁང་ལེ་བའི་མཐའ་བསྐློར་གི་ལྕགས་རི་ལ་སློ་བཟློ་རྒྱུ་བསད་པ་ཞིག

འཁློར་ས་ཆེན་མློ། བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་ལེ་བའི་མཐའ་བསྐློར་དུ་འཁློར་ས་ནང་མ་དང་ཕི་མ་

གཉིས་ཡློད་པའི་འཁློར་ས་ཕི་མ་འདི་ལ་ཐློག་སློ་གཉིས་དང་ཕློགས་གསུམ་ལ་སློ་རེ་ཡློད་པའི་

སྟེང་ཐློག་ནི་བསམ་ཡས་རབ་བྱུང་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀི་གྲྭ་ཤག་ཡིན། 

འཁློར་ས་བར་པ། བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་ལེ་བའི་མཐའ་བསྐློར་དུ་འཁློར་ས་ཕི་ནང་གཉིས་

ཡློད་པའི་ནང་མ་སྟེ། འདི་ལ་ཐློག་སློ་གཉིས་ཡློད་པའི་སྟེང་ཐློག་གི་ལྷློ་ངློས་སུ་རློལ་མློ་མཆློད་

རས་ཀི་བང་མཛོད་གསུམ། ནུབ་ངློས་སུ་མདློ་རྒྱུད་ཆློས་དཔེའི་བང་མཛོད་གསུམ། བང་ངློས་

སུ་རིན་པློ་ཆེའི་གཏེར་གི་བང་མཛོད་གསུམ་བཅས་དང་། བར་སྟློད་རྣམས་ལ་མདློ་རྒྱ་ཆེར་

རློལ་པའི་ཞིང་བཀློད་དང་། བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སྟློང་བཅས་ཀི་ལེབས་བིས་སློགས་ཡློད་

ཚུལ་རྦ་བཞེད་དང་། བཀའ་ཐང་ལས་གསུངས་སློ། །

འཁློར་སའི་རི་མློ།བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འཁློར་ས་ཕི་མའི་ཤར་ངློས་གཞུང་སློའི་གཡས་

ངློས་ཀི་ལེབས་བིས་སུ་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རབ་གནས་མཛད་ཚུལ་གི་རི་མློར་

གུར་གི་ནང་དུ་སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་།མཁན་ཆེན་བློདྡི་ས་ཏྭ་གཉིས་ཀ་

བིས་ཡློད། 

འཁློར་སེམས། རང་འཁློར་དུ་འགློ་ཡུལ་གི་གཙོ་སེམས་ཡློད་པ་སྟེ། སེམས་བྱུང་རྣམས་སློ། །

འཁློར་སེམས་བྱུང་།གཙོ་སེམས་ལས་བྱུང་ཞིང་སེམས་ཀི་འཁློར་དུ་གཏློགས་པའམ་རེས་སུ་འགློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བའི་ཡིད་ཤེས། 

འཁློར་སེམས་བྱུང་གི་གཞི། རང་ཉིད་འཁློར་དུ་འགློ་ཡུལ་གི་གཙོ་སེམས་ཡློད་པའི་ཆ་ནས་འཁློར་

སེམས་བྱུང་ཞེས་བརློད་པ་ཡིན། དེའི་དབེ་ཚུལ་ལ་ཀུན་བཏུས་ལས་ང་གཅིག་ཏུ་གསུངས་

ཀང་། མཛོད་ར་འགེལ་ལས་ཞེ་དྲུག་ཏུ་གསུངས་ཏེ། སེམས་ཀི་ས་མང་བཅུ་ནི། ཚོར་དང་

སེམས་པ་འདུ་ཤེས་དང་། །འདུ་དང་རེག་པ་བློ་གློས་དྲན། །ཡིད་བེད་མློས་དང་ཏིང་འཛིན་ནློ། །

 དགེ་བའི་ས་མང་བཅུ་ནི། དད་དང་བག་ཡློད་ཤིན་ཏུ་སྦངས། །བཏང་སྙློམས་ངློ་ཚ་ཤེས་ཁེལ་

ཡློད། ཆགས་སང་མེད་པའི་དགེ་ར་གཉིས། །མི་འཚེ་བ་དང་བརློན་འགྲུས་སློ། །ཉློན་མློངས་ཆེན་

པློའི་ས་པ་དྲུག་ནི། རྨློངས་དང་བག་མེད་ལེ་ལློ་དང་། མ་དད་རྨུགས་དང་རྒློད་པའློ། །མི་དགེ་

བའི་ས་པ་གཉིས་ནི། ངློ་ཚ་མེད་པ་དང་ཁེལ་མེད་པའློ། །ཉློན་མློངས་ཆུང་ངུའི་ས་པ་བཅུ་ནི། ཁློ་

དང་འཁློན་འཛིན་གཡློ་ཕག་དློག ། འཚིག་དང་འཆབ་དང་སེར་སྣ་དང་། རྒྱུ་དང་རྒྱགས་དང་

རྣམ་འཚེའློ། །མ་ངེས་པ་བརྒྱད་ནི། རློག་དཔྱློད་འགློད་གཉིད་ཁློང་ཁློ་བ། ཆགས་དང་ང་རྒྱལ་ཐེ་

ཚོམ་མློ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བསློམས་པས་སེམས་བྱུང་བཞི་བཅུ་ཞེ་དྲུག་གློ

འཁློར་སློ། །འཁློར་ལློ་སློ་ཅན་ལ་ཟེར། 

འཁློར་གསང་བའི་ཡུམ་བཞི། ༡ ཡུམ་སངས་རྒྱས་སྤན་མ། ༢ མཱ་མ་ཀི ༣ གློས་དཀར་མློ། ༤ 

སྒློལ་མ་བཅས། 

འཁློར་གསུམ། ① མཚོན་ཆ་མདའ་གི་མདུང་གསུམ། སྐེད་པར་འཁློར་གསུམ་བཏགས་ནས་གཡུལ་

སར་ཆས། ② འཁློར་ལློ་གསུམ། འཁློར་གསུམ་རང་འཁློར། ③ བེད་པ་པློ་དང་། བ་བའི་ལས། 

བ་བའི་ཡུལ་ཏེ་གསུམ། སྦིན་པ་གཏློང་སྐབས་ཀི་འཁློར་གསུམ་ནི་སྦིན་པ་པློ་དང་། སྦིན་རས། 

སྦིན་ཡུལ་ཏེ་གསུམ། ④ མཚན་ཉིད་རློད་སྐབས་ཀི་འཁློར་གསུམ་སྟེ་རགས་གསལ་ཁབ་

གསུམ། ⑤ལུས་ངག་ཡིད་ཀི་ལས་གསུམ། 

འཁློར་གསུམ་ཁེབས་པའི་ཚད། འདུལ་བའི་བརྡ་ཆད་ཅིག་སྟེ། གློས་ཀི་རྒྱུ་ལེ་བའི་འཁློར་ལློ་དང་

པུས་མློ་གཉིས་ཀི་འཁློར་ལློ་ཁེབས་ཐུབ་པའི་ཚད་དུ་ལློངས་པའློ། །

འཁློར་གསུམ་རྣམ་དག །ས་བདུན་པའི་ཡློངས་སྦློང་སྐབས་ལས་སུ་བ་བ་དང་། བེད་པ་པློ། བ་བའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

རང་བཞིན་ཏེ་འཁློར་ལློ་གསུམ་ལ་དམིགས་པའི་རྒྱས་བཏབ་པ། 

འཁློར་གསུམ་རྣམ་པར་མི་རློག་པ། ཆློས་ཀུན་ལ་དངློས་པློ་དང་བེད་པློ་བ་ཡུལ་གསུམ་ལ་འཛིན་

པའི་རློག་པ་དང་བལ་བ་སྟེ། དཔེར་ན་སྦིན་པ་གཏློང་བ་པློ་དང་། གཏང་རྒྱུའི་རྒྱུ་ནློར། གཏློང་

ཡུལ་སློང་བ་པློ་བཅས་ཕློགས་སུ་གསུམ་ག་རང་བཞིན་དུ་མ་གྲུབ་པར་ཤེས་པའི་ཤེས་རབ་བློ། 

འཁློར་ལྷ། ཡི་དམ་ལྷའི་འཁློར། 

འཁློལ། འཁློལ་བའི་སྐུལ་ཚིག

འཁློལ་ཆུ་གཙང་པློ། འབབ་ཆུ་ཞིག །ཆུ་འགློ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་གམ་པ་རློང་གི་བང་རྒྱུད་དུ་

ཡློད། སྨད་རྒྱུད་ལ་གཡས་རུ་གཙང་པློ་ཟེར། མཐར་བུམ་ཆུ་དང་འདྲེས་ཏེ་བལ་ཡུལ་དུ་འབབ། 

འཁློལ་པློ། ཧུར་པློ། སེམས་ར་འཁློལ་པློ། 

འཁློལ་བ། [ཐ་དད་པ] ① བཀློལ་བ། བཀློལ་བ། ཁློལ། སྐུལ་བ་དང་བེད་སྤློད་པ། བན་དུ་བཀློལ་

བ། ལས་སུ་འཁློར་བ། ར་དྲེལ་བཀློལ་སྤློད་ཀིས་སྐྱེལ་འདྲེན་བེད་པ། ② [ཐ་མི་དད་པ]ཁློལ། 

འཁློལ་བ། ཆུ་སློགས་བསྐློལ་ཏེ་གདུས་པ། ཇ་བསྐློལ་ནས་ཁློལ་བ། སྨན་ཁློལ་བ། ཆུ་འཁློལ་ལ་

ཁད་པ། ③ དུལ་བ་དང་། ཐུལ་བའམ་འཁུལ་བ། ཇི་ལར་བཀློལ་ལར་འཁློལ་བ། བཙན་ཤུགས་

ཀིས་ལས་སུ་བསྐུར་ཀང་མ་འཁློལ། 

འཁློས་ཀ འབློར་པ་དང་འཇློན་སྟངས། མི་སློ་སློའི་འཁློས་ཀ་དྲག་ཞན་སྣ་ཚོགས་ཡློང་། ལས་ཀ་བེད་

སྐབས་རང་ལ་འཁློས་ཀ་ངེས་ཅན་ཞིག་དགློས། འཁློས་ཀས་ཤིག་མི་ཟིན་རུང་། བང་འབློང་

གཤློར་བའི་གློས་བེད། 

འཁློས་ཁ། འཁློས་ཀ་དང་གཅིག །

འཁློས་ཁབ་ཞན་པ། ཕི་ནང་གི་ལས་དློན་ལ་འཇློན་ཐང་དེ་ཙམ་མེད་པ། 

འཁློས་ལྕློགས། འཁློས་ཀས་ལྕློགས་ཚོད། ཕི་ནང་གང་སར་འཁློས་ལྕློགས་ཀི་ལས་ཀར་འབད་

འབུངས་ཞུ་མུས་རེད། 

འཁློས་བསྟུན། ནུས་སྟློབས་དང་བསྟུན་པ། ཁློ་རང་འཁློས་བསྟུན་གི་ལས་ཀ་གང་ཤེས་གང་ལྕློགས་

ལག་ལེན་བེད་སང་རེད། 



  804  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཁློས་པ། [རིང]ཆུད་མི་ཟ་བ། 

འཁློས་དཔག །ནུས་སྟློབས་ལ་གཞིགས་པ། སློ་སློའི་འཁློས་དཔག་གི་ལས་འགན་འཁུར་རྒྱུ། 

འཁློས་ཕེབས་པ། [རིང]ཆུད་མི་ཟ་བ། 

འཁློས་བབ།སྟློབས་ནུས་ཀི་རང་བཞིན་ནམ་ཚུལ། རང་གི་འཁློས་བབ་དང་མཚུངས་པའི་ལས་ཁུར་

ལེན་བཞིན་དུ་ཡློད། 

འཁློས་སུ་ཕབ་པ། [རིང]རང་གནས་སུ་འཇློག་པའམ་ལློགས་སུ་འཇློག་པ། 

འཁ་གེ་འཁློག་གེ འཁློག་པློ་ལ་ལློས། 

འཁ་རེ་འཁློར་རེ། ཁ་རེ་ཁློར་རེ་ཡི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

འཁག །གང་བའི་ཚོར་བ། དེ་རིང་གནམ་གཤིས་གང་མློ་རེད། ང་འཁག་གི་འདུག

འཁག་འཁློག །ཀག་ཀློག །འཁག་འཁློག་གི་ལམ་འཛེག་རྒྱུར་མ་སྐྲན་ན་ཡང་རེར་སེབས་ཐུབ། 

འཁག་གང་། གང་ངད། 

འཁག་ཆུ་དགློན་པ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

ད་ལ་མཚོ་ཤར་བ་ཡན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འཁག་ཆེན་གངས་རུད། ཤ་ལམ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སློ་མེས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འཁག་དུས། ① གང་བའི་སྐབས། ② [མངློན]དགུན་ཁའི་མིང་། 

འཁག་འདར། གང་ངད་མ་བཟློད་པར་འདར་བ། 

འཁག་སྣང་། འཁག་པའི་སྣང་བའམ་ཚོར་བ། 

འཁག་པ། [ཐ་མི་དད་པ]འཁགས་པ། འཁག་པ། གང་བར་འགྱུར་བ། ལུས་འཁགས་ནས་འདར་བ། 

འཁགས་ལློགས་གཉིས་གནར། 

འཁག་པློ། ① གློང་མློའམ་བསིལ་པློ། ད་ནང་གནམ་གཤིས་འཁག་པློ་ཞིག་བྱུང་། ② སན་བཟློད་

པའམ་ཁུར་ཐེག་པློ། ཧ་ཅང་སྡུག་རུས་འཁག་པློ། 

འཁག་རློམ། འཁགས་བག །ཆུ་གང་བས་སང་བུར་ཆགས་སློབ་སློབ་ཅན་ཆགས་པ། 

འཁག་ལྷང་ལྷང་། འཁག་ཚུལ་ལམ་གང་བར་འགྱུར་ཚུལ། གཟུགས་པློ་འཁག་ལྷང་ལྷང་བས་བྱུང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

འཁགས་གས། ཧ་ཅང་གང་བས་སེར་ག་གས་པ། 

འཁགས་གློང་། ཆུ་སློགས་གང་ངད་ཀིས་གློང་བུར་གྱུར་པ། 

འཁགས་གི། གང་ངར་མ་བཟློད་པར་ཤི་བ། འཁགས་གིར་ཐེབས་པ། 

འཁགས་སམ། དེང་དུས་བཟའ་ཆས་ཉར་ཚགས་བེད་སའི་ཡློ་བད་ཅིག་སྟེ། སམ་ནང་དུ་གང་ཚད་

ཐིག་འློག་གི་ 0-30. ཡན་ཙམ་ཡློད་པ་བེད་ཅིང་། བཟའ་ཆའི་དངློས་པློ་རྣམས་འཁགས་འཁེང་

དུ་འགྱུར་བའི་རྣམ་པས་ཉར་ཚགས་བེད་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། 

འཁགས་ལློགས། འཁགས་པ་དང་ལློགས་པའི་དློན། 

འཁགས་དློགས། འཁག་ཡློང་བསམ་པའ་ིདློགས་པ། དགུན་ལྷགས་པ་ལངས་དུས་འཁགས་དློགས་བས།

འཁགས་དློང་།དྲློད་ཀིས་གནློད་མི་ཚུགས་པའི་ས་དློང་། 

འཁགས་སློང་། འཁགས་པ་གློང་བུར་འདྲིལ་བའི་སློང་པློ་ལ་བུ། 

འཁགས་ནད། ལུས་འཁགས་པའི་ནད། 

འཁགས་པ། ① འཁག་པའི་འདས་པ། ② ཆབ་རློམ། འཁགས་སློབ། གཙང་པློར་འཁགས་པ་

བརྒྱབ་པའི་སྟེང་དུ་མི་ཕྱུགས་ཕར་ཚུར་འགློ་ཐུབ། འཁགས་པ་ཞུ་ནས་དཔྱིད་དཔལ་རྒྱས། 

འཁགས་པ་སིལ་སིལ་ཆགས་པའི་ཆུ་འབློགས་པ། 

འཁགས་སྤིས། འློ་མ་བསྐློལ་བ་སློགས་གང་ནས་ཆགས་པའི་ཁ་སྤིས། འློ་མའི་འཁགས་སྤིས། ཤ་

ཁུའི་འཁགས་སྤིས། 

འཁགས་བག །ཆུ་སློགས་ལ་ཆགས་པའི་འཁགས་པའམ་དར། 

འཁགས་འབུར། གང་ངད་ཀིས་ཐློན་པའི་ཐློར་པ་སིབ་སིབ་ཅིག

འཁགས་འབྲུམ། འཁགས་ཏེ་སྐྱེས་པའི་འབྲུམ་བུ་ལ་བུ། 

འཁགས་སློས། གང་དྲགས་ནས་གཟུགས་དང་རྨ་སློགས་ལ་བྱུང་བའི་སྐྲང་སློས། 

འཁགས་སྦྲེབས། ཧ་ཅང་གང་མློར་གྱུར་ནས་ལུས་ཚོར་ཉམས་པ། དགུན་དུས་ཕྱུགས་ར་མེད་ན་

ཕྱུགས་རྣམས་འཁགས་སྦྲེབས་སུ་འཆློར་ཉེན་ཡློད། 

འཁགས་སྦྲིབས། ལུས་འཁགས་པ་དང་གློད་པ་ལློགས་པའི་དློན་གཉིས་ལྷན་ཏློ་འཛོམས་པ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཁགས་ཞུན། འཁགས་པ་ཞུ་བའི་ཆུ། 

འཁགས་རིད། འཁགས་ནས་སྦྲིད་པ། 

འཁགས་རུམ། འཁགས་པའི་སྦུབས་སམ་དབུས། 

འཁགས་རེངས། ལུས་འཁགས་ནས་ཡན་ལག་སློགས་བརྐྱང་བསྐུམ་མི་ཐུབ་པ། 

འཁགས་རློམ། འཁགས་བག་གམ་དར། འཁགས་རློམ་ཅུང་ཙམ་ཞུ་བ། 

འཁགས་ཤི གང་ངད་ཀིས་ཤི་བ། 

འཁགས་ཤུར་གློད་པ། འཁགས་པའི་སྟེང་དུ་འཁགས་འདྲེད་གློད་པ། 

འཁགས་ཧྲེངས། འཁགས་ནས་རེངས་པ། རང་ལག་འཁགས་ཧྲེངས་ཐེབས་ནས་བརྐྱང་བསྐུམ་མི་ཐུབ།

འཁམ་འཁམ། གནས་ངེས་མེད་དུ་འགློ་བ། 

འཁམ། འཁམ་པ་འདྲ། 

འཁམ་པ། [ཐ་མི་དད་པ]འཁམས་པ། འཁམ་པ། འཁློམས། ཡུལ་ཕློགས་གང་ཞིག་ཏུ་དགློས་དློན་

མེད་པར་ཉུལ་འགློ་བ། མུན་ནག་གི་ནང་དུ་འཁམ་དུས་སིན་འབུ་མེ་ཁེར་ཞིག་མཐློང་ཡང་

དགའ་སྣང་སྐྱེ་བ། 

འཁམ་པློ། ① གནས་ངེས་མེད་དུ་འཁམ་མཁན། ② གཉན་ནད་རིགས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་

ཞིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་སྐེ་དང་། ལློག་མ། མཇིང་པའི་ལེབས་སློགས་ལ་སློ་ང་འདྲ་བའི་སྐྲངས་

འབུར་འབྱུང་བ་ཞིག

འཁམ་ཉུལ། འཁམས་ཉུལ་དང་གཅིག །

འཁམ་པློ་གཟའ་ནད། རགས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ནད་རྒྱུངས་པར་ཞུགས་མིང་སྟེ། འབི་

གུང་ཚེ་དབང་བརན་པས་མཛད་པའི་དུག་ནད་ཀི་བཅློས་གཞན་ཕན་ཟླ་བའི་འཛུམ་ཟེར་ལས། 

འཁམ་པློ་གཟའ་ནད་ནི། དུག་ནད་རྒྱུངས་པར་ཞུགས་པའི་རགས་སུ་མི་འཁམ་པློ་གློ་བུར་དུ་

སེབས་པ་ལར། འཕལ་དུ་ལུས་རེངས་ཤིང་རང་པ་དང་ལག་པ་བཤལ་ལ་སྦྲིད་ཅིང་མིག་འཛུམ་

མི་ཤེས་པ་གཟའ་ཕློག་པ་ལར་གི་རགས་འབྱུང་བའི་དུག་ནད། 

འཁམས་འཁམས་པ། ཡང་ནས་ཡང་དུ་འཁམས་འགློ་བ། མི་འགའ་ཞིག་ཁིམ་ལ་སློད་མི་ཚུགས་



  807  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

པར་ཕི་རློལ་དུ་ཉིན་ལར་འཁམས་འཁམས་པ། 

འཁམས་ཉུལ། གནས་ངེས་མེད་དུ་འགློ་སྐྱློད། ཡུལ་གཞན་ལ་འཁམས་ཉུལ་དུ་སློང་། 

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

ཏེ། དབིན་སྐད་དུ་crosstalk ཟེར། 

འཁམས་པ། འཁམ་པའི་འདས་པ། 

འཁར་འཁློར། ལུས་ཚུགས་མི་བརན་པའི་གློམ་འགློས། གློམ་སྟབས་འཁར་འཁློར་དུ་འགློ་བ། 

འཁར་པློ། ཕན་པློའམ་ཁུངས་དང་རེན་གཞི་མེད་པ། ཁི་འཁར། མི་འཁར། ཡི་གེ་འཁར་པློ། སྐད་ཆ་

འཁར་པློ། 

འཁར་བ། [ཐ་མི་དད་པ]ཁ་འཐློར་བའམ་ཡ་གར་བ། ཡུལ་གཞན་དུ་འཁར་བ། ཕློགས་ཀུན་ཏུ་འཁར་བ།

འཁར་བློན། གནའ་དུས་ནང་པས་བློན་ལ་དམའ་འབེབས་བ་བའི་ཐ་སྙད་ཅིག །ཐུབ་བཀན་གྲུབ་

མཐའ་ལས། འཁར་བློན་ནི། རྒྱལ་པློ་གི་གུམ་བཙན་པློའི་གི་བཤིད་བློད་ཀི་བློན་པློ་རྣམས་ཀིས་

བེད་མ་ཤེས་ནས། ཁ་ཆེ་དང་། བྲུ་ཤ། ཞང་ཞུང་གསུམ་ནས་བློན་པློ་གསུམ་གི་བཤིད་ལ་བློས་

པ་ལ། གཅིག་གིས་གེ་གློང་ཁྱུད་དང་། མེ་ལྷ་བསྒྲུབས་ལ་བརེན་ནས། རྔ་ཞློན་ནས་ནམ་མཁའ་

ལ་འགློ་བ་དང་། གཏར་བ་ལེན་པ་དང་། བ་སྒློས་ལྕགས་གཅློད་པ་སློགས་ཀི་ནུས་པ་སྟློན། 

གཅིག་གིས་ཇུ་ཏིག་དང་། ལྷ་བཀའ་དང་། སློག་དམར་ལ་སློགས་པ་མློ་བཏབ་ནས་ལེགས་ཉེས་

གཏན་ལ་འབེབས། གཅིག་གིས་གཤིན་པློ་འདུར་བ་དང་། གྲུ་འདུལ་བ་ལ་སློགས་པ་བཤིད་ཀི་

བེ་བག་རྣམས་ཤེས། དེ་གསུམ་མ་བྱུང་ཕན་ཆད་དུ་བློན་ལ་ལ་བ་འདི་ཡིན་བ་བ་མེད། དེ་ཕིན་

ཆད་ནས་བློན་གི་ལ་བ་ཅིག་ཀང་བཟུང་སྟེ། མུ་སྟེགས་དབང་ཕུག་པའི་གྲུབ་མཐའ་འཁར་བ་

བློན་དང་འདྲེས་པ་ཡིན་སྐད། ཞེས་སློ། །

འཁལ། ① ཚིག་ས་ཕི་འབེལ་བ་མེད་པའམ་དློན་ས་ཕི་འབེལ་བ་མེད་པའི་དློན་ཏེ། ངག་འཁལ་ཞེས་

པ་ལ་བུ། ② སར་གནས་ནས་ཕར་ཡློ་བའི་དློན་ཏེ། རིག་ཁ་འཁལ། ཁང་བ་འཁལ་ན་བསྐྱར་

བཅློས་བེད་དགློས་ལ་བུ། 

འཁལ་པ། དློན་མེད་པ་དང་། འབེལ་བ་མེད་པ། ངག་འཁལ། དློན་མེད་གཏམ་འཁལ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཁལ་བ། [ཐ་མ་ིདད་པ]འཆལ་བའམ་ཡན་པ། སྤློད་ཚུལ་ངན་པར་འཁལ་བ། དྲན་ཤསེ་ཡན་པློར་འཁལ་བ།

འཁལ་ཚིག །དློན་མེད་ངག་ཀལ་གི་ཚིག

འཁིག་པ། [ཐ་དད་པ]བཀིགས་པ། བཀིག་པ། ཁིགས། འཆིང་བ། རང་ལག་བཀིགས་པ། 

འཁིགས། འཁིག་ལ་ལློས། 

འཁིངས། མར་ཁུ་སློགས་ཁུ་བ་གློང་བུར་འཁིངས་ཟིན་པ། 

འཁིད། མཁིད་ཀི་འབི་ཚུལ། 

འཁིབ་གཅིག །[སྐྱེ་རྒུ]ལློ་དྲུག་ལློན་པའི་ལུག་ལ་ཟེར། 

འཁིམས། འློད་སྐློར་ཏེ་ཉི་འློད་དམ་ཟླ་འློད་སྤིན་རིམ་ལ་ཕློག་ཚེ་ཚུར་ལློག་ནས་འཕློས་པའི་འློད་སྐློར། 

ཉི་འཁིམས། ཟླ་འཁིམས། འཇའི་འློད་འཁིམས། 

འཁིམས་པ། [རིང]སྐློར་བ། འློད་ཀིས་མཐའ་ནས་འཁིམས། 

འཁིར་བ། [ཐ་མི་དད་པ]འཁློར་བ། གདུགས་འཁིར་བ། ཀད་པ་གཟི་ཡློམ་འཁིར་བ། 

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

ཏེ། དབིན་སྐད་དུ་rotation ཟེར། 

འཁིལ་ཆུ། ① རིང་ཆུ་དང་། ཀློ་མློག་གི་ཆུ། འཁིལ་ཆུ་ཡུར་བར་འདྲེན། ② བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་

འབི་རུ་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་ཀི་འབབ་ཆུ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ཆུ་འགློ་གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷའི་རི་རྒྱུད་

ཀི་བང་ངློས་ནས་བྱུང་སྟེ་དཔལ་འབར་རློང་ཁློངས་ས་སྟེང་གི་ཉེ་འདབས་སུ་རྒྱལ་མློ་རྔུལ་ཆུའི་

ནང་དུ་འབབ། 

འཁིལ་པ། [མངློན] ① སྐྲ། ② ཆུའི་ཀློང་འཁློར། ③ སྦྲུལ། 

འཁིལ་པ་ལློགས་རིངས། [མངློན]སྦྲུལ། 

འཁིལ་བ། [ཐ་མི་དད་པ] ① འདུ་བ། འློད་དུ་འཁིལ་བ། རིང་བུའི་ནང་དུ་ཆུ་འཁིལ་འདུག །② 

འཁིལ་ལེར་འཁློར་བ། སློར་མློར་འཁིལ་ནས་ཉལ་བ། དུང་དཀར་གཡས་འཁིལ། སྦྲུལ་འཁིལ་

བ། ③ ལུས་ཀི་རའི་བེ་བག་ཅིག

འཁིལ་རླུང། འཁློར་ཡིག་གི་བསྡུས་ཚིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

འཁྱུག །① ཀ་ཀྱུར་གཡློ་བའི་དློན་ཏེ། གློག་འཁྱུག་པ། གློག་ལར་འཁྱུག་པ། ཐག་པ་འཁྱུག་པ་ཞེས་

པ་ལ་བུ། འཁྱུགས། ནི་འདས་པ་སྟེ། གློག་འཁྱུགས་ནས་འབྲུག་གགས་ལ་བུ། ② མཐློང་ལིང་

བེད་པའི་དློན་ཏེ། ར་འཁྱུག །ཝ་འཁྱུག །རྨ་ཚ་འཁྱུག་བེད། ཉ་མློ་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་ན་

འཁྱུག །གར་པ་དློ་རའི་ནང་ན་འཁྱུག་ལ་བུ། ③ དུས་ཐུང་བའི་དློན་ཏེ། འཁྱུག་ཙམ་བལས། 

འཁྱུག་ཙམ་སློང་ལ་བུ། 

འཁྱུག་འཁྱུག །མྱུར་པློའམ་འགློགས་པློའི་རྣམ་འགྱུར། ཆུ་ལ་ཉ་མློ་བདེ་འཁྱུག་འཁྱུག་ཏུ་འགློ། 

འཁྱུག་ཆེན། བློད་ཡིག་ཧ་ཅང་འཁྱུག་པློ། 

འཁྱུག་ལེམ། ལུས་བདེ་ཞིང་ལེམ་པ། 

འཁྱུག་བདེ། ལུས་མཉེན་པའམ་ལུས་རལ་ཆེ་བ། 

འཁྱུག་པ། [ཐ་མི་དད་པ]འཁྱུགས་པ། འཁྱུག་པ། མྱུར་བའམ་སྐྱེན་པ། འབྲུག་སྒ་ལིང་ཞིང་གློག་འློད་

འཁྱུག་པ། ཉ་མློ་ཆུའི་ནང་དུ་འཁྱུག་ཅིང་འགློ། 

འཁྱུག་པློ། ① མྱུར་པློའམ་སྐྱེན་པློ། ཕྲུ་གུ་བདེ་ཅག་འཁྱུག་པློ། ལས་དློན་ལ་འཁྱུག་ཅིང་བློ་རིག་གིམ་

པློ། ② སྤན་བསལ་ལམ་འགློ་ཁུངས་ཟབ་པློ། མིག་ལམ་དུ་འཁྱུག་པློ་འདུག

འཁྱུག་བིས། འཁྱུག་ཡིག །འཁྱུག་ཡིག་ནི་ཡི་གེའི་སློན་རེས་མིང་གཞི་རྣམས་གཅིག་གི་རང་པ་

གཅིག་ལ་སྦྲེལ་ནས་བིས་པ་ལྕགས་ཐག་ལག་འཁྱུད་ལར་ཡློད་པ་ཞིག་སྟེ། གཞན་གིས་བཤད་

པའི་སྐད་ཆ་ཟིན་བིས་སུ་འདེབས་ཚེ་འཁྱུག་ཡིག་འདིས་ནུས་པ་ཆེན་པློ་ཐློན་ཐུབ་ཅིང་། ཡིག་

འབིའི་ལག་རལ་ལ་སྦངས་པ་ཐློན་པའི་མི་རྣམས་སློ་སློའི་ལག་རལ་གི་ཁད་ཆློས་ལ་བརེན་ནས་

འཁྱུག་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཡློད། 

འཁྱུག་བེད། [མངློན]མེ་ལྕེ། 

འཁྱུག་མ་ཚུགས། བློད་ཡིག་དབུ་མེད་ཚུགས་ཐུང་ཆུང་བ། 

འཁྱུག་ཙམ། ཁྱུག་ཙམ་དང་གཅིག །

འཁྱུག་གཞས། ཞབས་བློ་ཤིན་ཏུ་མགློགས་ལ་གཞས་ཀང་ཤིན་ཏུ་མགློགས་པའི་གླུ་གར་གཉིས་ཀི་

རྣམ་པ་ཞིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཁྱུག་ཡིག །བློད་ཡིག་དབུ་མེད་འབི་ཚུལ་མགློགས་ཤློས་ཀི་ཡིག་གཟུགས། 

འཁྱུག་སེ་འཁྱུག །བདེ་མྱུར་དུ་འཁྱུག་པ། མུན་པའི་སྨག་རུམ་ཁློད་དུ་གློག་དམར་འཁྱུགས་སེ་འཁྱུག

འཁྱུགས་པ། འཁྱུག་པའི་འདས་པ། 

འཁྱུད་འཐམ། ① མཛའ་བཤེས་དགའ་སྡུག་ཆེས་པའི་རྣམ་འགྱུར། 

འཁྱུད་འཐུང་། [མངློན]སྐྱེས་མ་ཐག་པ་དང་ནུ་ཞློ་འཐུང་མཁན་ཕྲུ་གུ། 

འཁྱུད་ནས་ལང་བའི་མ་ནིང་། མ་ནིང་གི་བེ་བག་ཅིག

འཁྱུད་པ། [ཐ་དད་པ] ① འཐམས་པའམ་འཁིལ་བ། བུ་ཕྲུག་དགའ་ནས་ཨ་མ་ལ་འཁྱུད་པ། ② འཁིག་

པའམ་སྦློར་བ། ③ སློལ་དུ་འཁྱུད་གསུམ་གི་འཁྱུད་ནི་ད་ལ་བ། དཔེར་ཚེས་འཁྱུད་ཟླ་སྐར།

འཁྱུད་སྦར། འཁིག་སྤློད། 

འཁྱུན་བུ། ཆུང་མ་མིན་པའི་མཛའ་མློ། 

འཁྱུས་པ། [ཐ་མི་དད་པ]འབློས་པ། ཞེད་ནས་འཁྱུས་པ། རི་བློང་ལར་འཁྱུག་པློར་འཁྱུས་པ། 

འཁེད་ཅིག །[མངའ་རིས]རྒྱབ་ངློས་ལ་ཕར་ཙམ་ཤིག་དང་ཟེར་བའི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན། མདུན་ནས་

མློ་ཊ་ཡློང་གིས་ཕར་འཁེད་ཅིག་ལ་བུ། 

འཁེར། ལག་ཏུ་དངློས་པློ་འཁེར་བ་སློགས། 

འཁེར་འཁློས། འཇློན་སྟངས་སམ་རྒྱུ་ནློར་གི་འཁློས་ཀ འཁེར་འཁློས་ལ་གཞིགས་ནས་འཚོ་བ་

སྐྱེལ་བ། མི་ཚང་གི་འཁེར་འཁློས། 

འཁེར་བ། [ཐ་དད་པ]ཁེར་བ། འཁེར་བ། ཁེར། ཁེད་ཀིས་ལག་ཏུ་འཁེར་བ་དེ་ཅི་ཡིན། དཔེ་ཆ་ཁེར་

ཤློག །འཁེར་རྒྱུ་གིབ་ནག་དང་། གཞག་རྒྱུ་རང་རེས། སྟློན་ཐློག་སད་ཀིས་ཁེར་སློང་། ས་ཞིང་

དང་ཁང་པ་བཅས་ཚང་མ་ཆུ་སྨྱློན་གིས་ཁེར་བ། 

འཁེར་དམན། འཁློས་ཞན་ཏེ་དཔལ་འབློར་གིས་དབུལ་བའི་མི། དཔལ་འབློར་འཁེར་དམན། མི་

སེར་འཁེར་དམན། 

འཁེར་ཞན། འཁེར་དམན་དང་དློན་གཅིག

འཁེར་སློ། །① སེམས་ཀི་བསམ་སྟངས་སམ་དྲན་སྟངས། བསམ་པའི་འཁེར་སློ་རྣམ་པར་དག་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

སེམས་ཀི་འཁེར་སློ་ངན་པ། ② རྣམ་འགྱུར། ལུས་ཀི་འཁེར་སློ་མཛེས་པ། 

འཁེར་སློ་གསུམ། ༡ གང་སྣང་ལྷ་སྐུར་མློས་པ་སྐུའི་འཁེར་སློ། །༢ ཐློས་ཚད་སགས་སུ་མློས་པ་

གསུང་གི་འཁེར་སློ། །༣ དྲན་ཚད་བདེ་སྟློང་ཡེ་ཤེས་སུ་མློས་པ་ཐུགས་ཀི་འཁེར་སློ་བཅས་

ཡིན། ཞིབ་པར་གསང་སགས་བ་མེད་ཀི་གཞུང་རྣམས་ལ་གཟིགས། 

འཁེལ་བ། ① འཁེལ་བ་དང་དློན་གཅིག་སྟེ། དཔེར་ན། དེ་རིང་ང་གད་རེས་འཁེལ་འདུག །② གེན་

ལ་འཛེག་ཐུབ་པའི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན། རང་པ་ཐང་པློ་མེད་རྐྱེན་གིས་སྐས་འཛེག་ལས་འཁེལ་

ཁག་པློ་འདུག་ལ་བུའློ། །

འཁློག །བེད་མེད་ལས་ཚིག་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ དྲང་པློ་མིན་པར་གྱུར་པའི་དློན་ཏེ། ཕར་འཁློག་

ཚུར་འཁློག་ཅེས་པ་ལ་བུ། ［འཁློགས］ནི་འདས་པ་སྟེ། སྐེ་འཁློགས་ནས་ལས་མློར་བལས་ལ་

བུ་རྣམས་སློ།།

འཁློག་དཀར་གཞུ། ཚིག་རྒྱན གཞུའི་ཚིག་རྒྱན་སྟེ། སྙན་ངག་གི་སྐབས་སུ་འཁློག་དཀར་གཞུ་དང་

གཞུ་འཁློག་དཀར་གཉིས་གང་བདེ་སྦར་ཆློག

འཁློག་འཁློག །ཀློག་ཀློག །ཟམ་ཤིང་འཁློག་འཁློག་བཏང་ན་ཟམ་སྐེད་ལེམ་ལེམ་ཞིག་ལས་མི་ཡློང་། 

འཁློག་གེ་བ། ཀློག་གེ་བའང་དྲང་པློ་མིན་པ། ཐིག་ཤིང་འཁློག་གེ་བས་ཐིག་བཏབ་ན་དྲང་པློ་མི་ཡློང་། 

འཁློག་སྒིག་སྡུད་ལམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་ཏེ། དབིན་སྐད་དུ་offset track ཟེར། 

འཁློག་བགློད། ཀློག་འགློའམ་བསྐློར་ནས་སྐྱློད་པ། 

འཁློག་འགློ། [མངློན] ① འབབ་ཆུ། ② སྦྲུལ། ③ མེ། ④ གཟའ་སེན་པ། 

འཁློག་འགློས། ① གཟའ་ལྔའི་འགློ་ལུགས། ② སྦྲུལ་གི་འགློ་ཚུལ། 

འཁློག་འགློས་ནུབ། གཟའ་རྣམས་རིམ་མིན་ས་རང་དང་པློའི་ས་ནས་དལ་བའི་རེས་ཟིན་ནས་ཁ་ནུབ་

ཏུ་ཕློགས་ཏེ་དལ་བ་ལས་ཕིར་འཁློག་པློར་ནུབ་ཏུ་རྒྱུ་བ། 

འཁློག་ངློས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་ཏེ། 

དབིན་སྐད་དུ་surface ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཁློག་བརློད། ① སྙན་ངག་གི་རྒྱན་རང་བཞིན་བརློད་པ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱན་རྣམས། ② གཏམ་ཀློག་

ཀློག་བཤད་པའམ་དྲང་པློ་མིན་པའི་སྐད་ཆ་བཤད་པ། 

འཁློག་ཐིག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་ཏེ། 

དབིན་སྐད་དུ་curce ཟེར། 

འཁློག་ལེམ། འཁློག་པློ་ལེམ་ལེམ། འཁློག་ལེམ་ཡལ་གའི་ལྕུག་ཕན་རླུང་གིས་གཡློ། 

འཁློག་པ། [ཐ་མི་དད་པ]འཁློགས་པ། འཁློག་པ། ཡློ་བ། ལུས་འཁློགས་ནས་སློད་པ། འཁློག་ཙམ། 

འགློ་སྟངས་ཕར་ཚུར་འཁློགས་ནས་སློང་བ། གཡས་མདའ་ལ་མ་འཁློགས་པ་དང་། གཡློན་གཞུ་

ལ་མ་འཁློགས་པ་བེད་དགློས། 

འཁློག་པློ། དྲང་པློ་མིན་པའམ་ཀློག་པློ། ཤིང་སློང་འཁློག་པློ། ལམ་འཁློག་པློ། ཀ་བ་འཁློག་པློར་

བཙུགས་ན་གདུང་མ་འདེགས་ཐུབ་མི་ཡློང་། 

འཁློག་པློའི་མཆུ་ཅན། [མངློན]ནེ་ཙོ། 

འཁློག་འཕེ་བ། [མངློན]སྦྲུལ། 

འཁློག་འབར། [མངློན]མེ། 

འཁློག་ཚད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་ཏེ། 

དབིན་སྐད་དུ་irrelevance ཟེར། 

འཁློག་ཚིག །གཏམ་དྲང་པློ་མིན་པའམ་ཀློག་ཀློག

འཁློག་ཡློན། དྲང་པློ་མིན་པ། 

འཁློག་བཤད། གཏམ་ཀློག་པློར་བཤད་པ། འཕློས་གཏམ་འཁློག་བཤད་བས་ནས་གཞན་ལ་མགློ་

སྐློར་བཏང་བ། དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ལ་འཁློག་བཤད་ཆེད་དུ་བེད་པ། འཁློག་བཤད་ཆེད་

བེད་ཀིས་མི་ཁ་འགློག་ཐབས་བེད་པ། 

འཁློགས་པ། འཁློག་པའི་འདས་པ། 

འཁློང་བ། [ཐ་མི་དད་པ]འཁློངས་པ། འཁློང་བ། མུ་མཐུད་པའམ་འཁློལ་བ། ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཀང་

རྒྱུན་འཁློང་ཐུབ་པ་མི་འདུག །ཉིན་འཁློང་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་། ལས་ཀ་མཐར་འཁློངས་སློང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

འཁློངས་པ། འཁློང་བའི་འདས་པ། 

འཁློམ་པ། [ཐ་མི་དད་པ]① འཁྲུགས་པ། ཀད་པ་འཁློམས་པ། ② གཡློ་བ། རི་འགུལ་མཚོ་འཁློམས། 

ཆུའི་ཁ་འཁློམས་པ། ཤིང་སློང་གི་ཡལ་ག་རླུང་གིས་གཡློ་ཞིང་འཁློམས། 

འཁློམས། འཁམ་པའི་སྐུལ་ཚིག

འཁློམས་པ། འཁློམ་པའི་འདས་པ། 

འཁློར། རང་སློར་མ་གནས་པའི་འདྲེས་ལྷད། བསྒྱུར་ཡིག་རྣམས་ལ་རང་བཟློའི་ཚིག་གི་འཁློར་མང་

པློ་ཞུགས་འདུག་པས་ཡིད་ཆེས་རྒྱུ་མི་འདུག

འཁློར་འགེལ། མི་འློས་པའི་ཁལ་རིགས་བཙན་འགེལ། དཔྱ་ཁལ་སྣ་ཚོགས་འཁློར་འགེལ་གི་བརྡབ་

གསིག་གཏློང་བ། 

འཁློར་འགློ གཡས་གཡློན་དུ་ཡློ་ནས་འགློ་བ། 

འཁློར་པློ། ① འགློ་པློ། དཔེ་ཆ་སྐྱློར་དུས་ངག་ལ་འཁློར་པློ་རང་བྱུང་མ་སློང་། ② ཡློ་བ། ལློང་བ་ར་

བཟིའི་འགློ་སྟངས་འཁློར་པློ་ཡིན། 

འཁློར་བ། [ཐ་མི་དད་པ]བརན་པློར་ཚུགས་མི་ཐུབ་པ། ལུས་འཁར་རྒྱུག་ལ་བརེན་ཏེ་འཁློར་

བཞིན་དུ་འགློ་བ། 

འཁློར་རློ་རློ། ལུས་རང་ཚུགས་མི་ཐུབ་པར་འཁློར་བའི་ཉམས། ང་གཟུགས་ཁམས་ཞན་རུང་དེ་རིང་

འཁློར་རློ་རློ་ལ་ཡློང་བ་ཡིན། 

འཁློལ་བ། [ཐ་མི་དད་པ]མཐར་ཕིན་པ། ཉམས་ལེན་མཐར་འཁློལ་བ། ལས་ཀ་ཁུངས་འཁློལ་བ། 

རང་གནས་སུ་འཁློལ་བ། ལས་མཐའ་འཁློལ་བ། བ་བ་ཐམས་ཅད་མཐའ་འཁློལ་བ་ཞིག་བེད་

དགློས་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

འཁློས་མ། [རིང]སྐྱེས་སམ་རློངས་པ། 

འཁ། བརེན་པའི་བརྡ་རིང་། དཔེར་ན། འཁ་ས་ཞེས་པ་བརེན་ས་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། 

འཁ་ཕུར་ཚུགས། མཁར་རློངས་ལ་འགློག་སྲུང་གི་ག་སྒིག་ལེགས་པློ་བྱུང་བར་བརེན་ནས་དག་སེ་

ཕ་རློལ་པློས་གགས་མ་རེད་པར་ཕིར་ལློག་དགློས་བྱུང་བ། དག་བློའི་ལག་ཏུ་མ་ཤློར་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཁ་བ། [ཐ་མི་དད་པ]འཁས་པ། འཁ་བ། ① ཆགས་པ་དང་། ཨུ་ཚུགས་ཀིས་བསད་ནས་གཞན་དུ་

མི་འགློ་བ། འཁས་བསད། བ་རིགས་ནགས་ལ་འཁ་བ། འཕི་ཚང་ཁུང་དུ་འཁས་པ། འཁས་ནས་

ཁ་གེས་མི་ནུས་པ། ② ཡིབ་པའམ་གབ་པ། དབེན་སར་འཁས་པ། 

འཁ་ས། [རིང]བརེན་ས། 

འཁད། བསྐྲད་པའི་བརྡ་རིང་། 

འཁབ་ཁ་རྒྱག། ར་དང་ཟློག་གིས་རང་པ་ཕིར་གཡུག་ནས་མི་ལ་གཞུ་པའི་དློན། 

འཁབ་ཁིད། གློག་བརན་དང་རན་འཕིན་སློགས་ཟླློས་གར་འཁབ་སྟློན་བ་སྐབས་སློབ་ཁིད་དམ་

མཛུབ་ཁིད་བ་མཁན་ནློ། །

འཁབ་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་ཏེ། 

དབིན་སྐད་དུ་prop ཟེར། 

འཁབ་སྟློན། ཟླློས་གར་གི་ལད་མློ་སྟློན་པའི་མིང་། 

འཁབ་སྟློན་པ། གློག་བརན་དང་བརན་འཕིན་སློགས་ཟླློས་གར་འཁབ་སྟློན་བེད་མཁན་ནློ། །

འཁབ་པ། [ཐ་དད་པ]འཁབས་པ། འཁབ་པ། འཁློབས། བློ་རྡུང་བ། ཞབས་བློ་འཁབས་ཏེ་གཞས་གཏློང་

བ། ཁང་ཞི་འཁབ་པ། ཟླློས་གར་འཁབ་པ། དགའ་སྤློ་ཆེན་པློས་རང་འཁབ་ལག་འཁབ་བེད་པ། 

འཁབ་ཚན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་ཏེ། 

དབིན་སྐད་དུ་program ཟེར། 

འཁབ་ཚིག །གློག་བརན་དང་བརན་འཕིན་སློགས་ཟླློས་གར་འཁབ་སྟློན་བ་སྐབས་འཁབ་སྟློན་པས་

བརློད་པའི་ཚིག

འཁབ་གཞུང་། ཟླློས་གར་འཁབ་ལུགས་དང་འཁབ་བའི་སྐློར་བཤད་པའི་གཞུང་ལུགས། 

འཁབ་གཞུང་སྐད་རིགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་ཏེ། དབིན་སྐད་དུ་script language ཟེར། 

འཁབ་ར། འཁབ་སའི་ར་བ། འཁབ་རའི་སིངས་ཆ། 

འཁབས་པ། འཁབ་པའི་འདས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

འཁས། ཨ་ན་ཨུ་ཚུགས་ཀིས་བརེན་ཏེ་བསད་པར་ཟེར། དཔེར་ན། མི་དེར་རྒྱུགས་ཟེར་ནའང་མ་

ཕིན་པར་ད་གིན་ནས་འཁས་ནས་བསད་སློང་ལ་བུ། 

འཁས་པ། འཁ་བའི་འདས་པ། 

འཁི་ཁུངས། ཁལ་དང་ལས་ཀ་སློགས་ཀྲིག་ཅར་དུ་འཁི་སའི་ཁུངས། 

འཁི་སྒྲུབ། ཁལ་དང་ལས་འགན་འཁི་བ་དེ་སྒྲུབ་པ། 

འཁི་ཆ། ལས་འགན། རང་རང་གི་མཇིང་ཐློག་ཏུ་བབ་པའི་འཁི་ཆ་གང་ཡིན་ཡར་རླངས་མར་ཐིགས་

མ་ཤློར་བར་སྒྲུབ་དགློས། 

འཁི་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ]འཁིས་པ། འཁི་བ། རང་གི་མགློ་ཐློག་ཏུ་འབབ་པ། འཁི་ཁུངས། ལས་

འགན་འཁིས་པ། ཁལ་རིགས་འཁི་བ། ཇུས་ཁག་འཁི་བ། ② ཞེན་ཆགས་སམ་ཆགས་པ། རང་

དློན་གི་འཁི་བ། ཞེན་འཁི། 

འཁི་བའི་ནད། བུད་མེད་ཀི་མངལ་དུ་ཕྲུ་གུ་ཆགས་པའི་དུས་སུ་འབྱུང་བའི་ནད། 

འཁི་འབབ། ཁལ་རིགས་གང་བབ་པའི་འབློར་གངས། རང་འགློ་ལག་འདློན་གི་འཁི་འབབ་ཆེ་བ། 

འཁི་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ། ལློ་གཅིག་སློང་མཚམས་ཀི་སྐྱེད་ཁ་ཐློབ་གངས་ལར་འབུལ་རྒྱུ། 

འཁི་ཤིང་། ① ཤིང་རང་ཉིད་ཀི་སློང་པློ་གཅིག་པུར་དྲང་པློར་ཚུགས་མ་ཟིན་པ་གཞན་ལ་འཁིལ་ནས་

སྐྱེ་བ་དབི་མློང་དང་། བ་ལེ་ཀ་ལ་བུ་ལ་ཟེར་རློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀུན་ནས་འཁྱུད། གུ་གེ། 

ལྕུག་ཕན། ལྕུག་མ། ཡལ་གའི་རལ་བ་བཅས་སློ། །② འློམ་བུ། 

འཁི་ཤིང་ཐློགས་མེད། [མངློན]སློས་དཀའ་ཤིང་། 

འཁི་ས། བརེན་སའི་ཡུལ། ཕྲུ་གུའི་འཁི་ས་ཕ་མ་རེད། ཞིང་པའི་འཁི་ས་ཞིང་རེད། 

འཁིག །འཁིག་པ་དང་གཅིག །

འཁིག་ཁིམ། ཁིམ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཁིམ་གསུམ་པ། དབ་ཉི་ལློག་རེས་ཉི་མ་འཁིག་པའི་ཁིན་དུ་སེབས། 

འཁིག་ཆགས། འཁིག་སྤློད་འདློད་པའི་སེམས། ཕློ་ཕྱུགས་རྣམས་འཁིག་ཆགས་འདློད་པ། 

འཁིག་ཆུ། ཕློ་མློ་འཁིག་པ་སྤློད་པའི་སྐབས་སུ་འབབས་པའི་གཤེར་ཆུའི་མིང་། 

འཁིག་པ། ① ཕློ་མློ་བར་ཆགས་སྤློད་དམ་མི་ཚངས་པའི་སྤློད་པ། ② [མངློན]འཁིག་པ་སྤློད་པ་ལ་
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ཕློ་མློ་གཉིས་དགློས་པས་གངས་གཉིས་མཚོན། 

འཁིག་པ་སེད། [མངློན]བ་རློག

འཁིག་པའི་ཁིམ། འཁིག་ཁིམ་དང་དློན་གཅིག

འཁིག་ཚིག་སྨྲ་བའི་ལྷག་མ། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་ལས། སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པ་ལས་

གྱུར་པའི་ལྷག་མ་ལྔའི་ནང་གསེས། ཆགས་སེམས་ཀིས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ་བུད་མེད་ལ་

འཁིག་ཚིག་སློགས་བཙོག་གཏམ་སྣ་ཚོགས་རེན་པར་སྨྲ་བའློ། །

འཁིགས་པ། [ཐ་མི་དད་པ]འཐིབས་པ། ནམ་མཁར་སྤིན་པ་འཁིགས་འདུག །དུ་བ་ཁང་པའི་ནང་ལ་

འཁིགས་བཞིན་འདུག

འཁིད་ཁ་ལིད་པློ། ར་དྲེལ་སློགས་ཁིད་སར་དེ་ཙམ་མི་འློང་བ། 

འཁིད་པ། [ཐ་དད་པ]① སྣ་འདྲེན་པ། ཡུར་ཆུ་འཁིད་པ། ར་ཚུར་ཁིད་ཤློག །ལས་སར་འཁིད་པ། ཕྲུ་

གུ་ཁིད་ནས་ཕིན་སློང་། ཆར་སྣེ་རླུང་འཁིད། མགློ་སྐློར་བཏང་ནས་ཁིད་པ། བུ་ཁིད། ② སློབ་

སྟློན་པ། དཔེ་ཆ་འཁིད་པ། སྨན་རིག་འཁིད་པ། སློབ་ཕྲུག་འཁིད་པ། ལམ་བཟང་གི་ཐློག་ཏུ་ཁིད། 

འགློ་ཁིད་པ། 

འཁིམས། ① བེད་མེད་ལས་ཚིག་ད་ལ འཇིགས་སྐྲག་སྐྱེས་ནས་ཞུམ་པའི་དློན་ཏེ། ར་རྒློད་ལྕག་

གིས་འཁིམས། མི་ངན་འཁིམས་ཀིས་འཁིམས་ལ་བུ། 

འཁིམས་པ། བེར་བ་དང་། ཞེད་པ། སྐྲག་པ། 

འཁིལ་ལེམ། འཆློར་སེག་དང་ལན་པའི་ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག །སེག་མློ་འཁིལ་ལེམ་ཅན། 

འཁིལ་བ། [ཐ་མི་དད་པ]འཁྱུད་པ། ཤིང་ཙན་དན་ལ་སྦྲུལ་འཁིལ་བ། གློས་མཐའ་རང་པར་འཁིལ་བ།

འཁིལ་བག །འཚམས་ཤིང་སེག་པའི་ཉམས། 

འཁིལ་བག་ཆགས་པ། མཉེན་ཞིང་བབ་ཆགས་པ། རྒྱན་གློས་གང་བཞེས་སྐུ་གཟུགས་ལ་འཁིལ་

བག་ཆགས་པ། 

འཁིལ་ཤིང་། གཞན་ལ་འཁིལ་ཏེ་སྐྱེ་བའི་ཤིང་། 

འཁིས། ཉེ་འགམ། ཁང་པའི་འཁིས་སུ་ཡློད། 
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འཁིས་པ། ཤིང་ཧ་ཅང་མཁེགས་པ་ཞིག །བློད་ཡིག་སར་ཤིང་བརློ་སའི་ཤིང་ཞིག་ཡིན། 

འཁིས་པ་མེད་པའི་རྒུར་གསུམ། ར་དང་རྐྱང་དང་། ཤ་བ་གསུམ། 

འཁྲུ་སྐྱུག །མར་བཤལ་བ་དང་ཡར་སྐྱུག་པ། 

འཁྲུ་ནད། ཕློ་བའི་མེ་དྲློད་ཞན་པས་ཁ་ཟས་མ་ཞུ་བ་དང་། མཁིས་པ་སྣློད་ལྷུང་སློགས་ཀིས་ཐུར་དུ་

བཤལ་བའི་ནད། ཁློག་ཁ་འཁྲུ་ནད་འཁྲུས་པ། 

འཁྲུ་ནད་རིགས་བརྒྱད། མ་ཞུ་བའི་རྐྱེན་གིས་འཁྲུ་བ་ནི་དློན་མེད་པ་ཁློངས་པ་འགིང་པ་ལར་བས་

རེས་སུ་འཁྲུ། མེ་དྲློད་ཉམས་པ་ནི་ཁ་ཟས་གང་ཟློས་པ་དེ་མ་སྨིན་པས་རེན་པར་འཁྲུ། རྒྱུ་ལློང་

ལ་གང་ཞུགས་ན་ཁློང་པ་འཁློག་འུར་བེད་ཅིང་གང་བའི་ཚེ་ན། མཁིས་པ་སྣློད་དུ་ལྷུང་བ་ནི་འཁྲུ་

མདློག་སེར་པློ་ཚ་བ་དང་བཅས་འཁྲུ། རླུང་ལས་གྱུར་པ་ནི་སློ་འཁློག་བེད་ཅིང་འཁྲུ་དུས་ལྦུ་བ་

སྒ་བཅས་འཁྲུ། མཁིས་པ་ལས་གྱུར་པ་མདློག་དམར་སེར་དྲི་མནམས་ཞིང་སྒེག་པའློ། །འདུས་

པ་ལས་གྱུར་པ་རགས་ཀུན་སྟློན་ཏློ། 

འཁྲུ་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ]འཁྲུས་པ། འཁྲུ་བ། བཤལ་བ། གློད་ཁློག་འཁྲུ་བ། ② བཤལ་བའི་ནད། 

སྨན་བཏུངས་ཏེ་འཁྲུ་བ་གཅློད་ཐབས་བེད་པ། འཁྲུ་བ་འབམས་པ། 

འཁྲུ་བག །གློད་ཁློག་བཤལ་བའི་ནད། 

འཁྲུ་བའི་ནད། མ་ཞུ་བ་དང་། གནས་སུ་འཁྲུ་བ་དང་། ཕློ་བའི་མེ་དྲློད་ཉམས་པ་དང་། རྒྱུ་ལློང་རྣམས་

སུ་གང་བ་སྐྱེས་པ་དང་། མཁིས་པ་སྣློད་དུ་ལྷུང་བ་དང་། མཆིན་ཚད་ཐུར་དུ་བབས་པ་བཅས་

ཀིས་བེད་དློ། །

འཁྲུ་བའི་ནད་ལྔ། ༡ མ་ཞུ་བའི་འཁྲུ་བ། ༢ ཕློ་བའི་མེ་ཉམས་པས་འཁྲུ་བ། ༣ རྒྱུ་ལློང་གང་བས་འཁྲུ་

བ། ༤ མཁིས་པ་སྣློད་དུ་ལྷུང་བས་འཁྲུ་བ། ༥ མཆིན་ཚད་ཐུར་དུ་བབས་པས་འཁྲུ་བའློ། །

འཁྲུ་བའི་སྤུ་སྐྱ་མཆི་བ། བཙོག་པའི་ནང་དུ་སྤུ་དཀར་མློ་ཡློད་པ་སྟེ་གང་འཁྲུ་ཟེར། 

འཁྲུ་སྦློང་། གློད་ཁློག་བཤལ་ཐབས་བེད་པ། 

འཁྲུ་ཚིགས་རིང་། ཚིགས་ཞེས་མཚམས་ཀི་མིང་ཡིན་པས་སྐབས་འདིར་འཁྲུ་བའི་བར་མཚམས་

རྒྱུན་རིང་པློར་གྱུར་པའི་དློན་ཏེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་
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འགེལ་པ་བཻ་སློན་ལས། འཁྲུ་ཚིགས་རིང་ནི་འཁྲུ་བའི་བར་མཚམས་རྒྱུན་རིང་པློར་གྱུར་པ་ལ་

ཟེར་རློ། ཞེས་གསུངས་ལར་རློ་། 

འཁྲུ་གཞི། གློད་ཁློག་བཤལ་བའི་ནད་གཞི། 

འཁྲུག །① རྒྱུན་ལན་མིན་པའི་དློན་ཏེ། སེམས་མ་འཁྲུག །འབྱུང་བ་འཁྲུག་ལ་བུ། ་སྤི་ལློ་འཁྲུགས 

ནི་འདས་པ་སྟེ། ལུས་ཁམས་འཁྲུགས་ཀང་སེམས་མ་འཁྲུགས་ལ་བུ། ② གློ་རིམ་འཆློལ་བའི་

དློན་ཏེ། དཀར་ཆག་བསྒིགས་ན་དཔེ་ཆ་གློ་རིམ་མི་འཁྲུག་ལ་བུ། ③ ཕན་ཚུན་འཐབ་པའི་དློན་

ཏེ། གཡུལ་འཁྲུག །དམག་འཁྲུག་ཅེས་པ་ལ་བུ། 

འཁྲུག་རྐྱེན། ཟིང་འཁྲུག་གི་རྒྱུ་རྐྱེན། སར་ཡློད་མི་མཐུན་པའི་ཁར་འཁྲུག་རྐྱེན་གསར་དུ་སློང་བ། 

འཁྲུག་འཁློམ། ཡློ་འཁློམ་མམ། འཁྲུགས་པ་དང་འཁློམ་པ། 

འཁྲུག་གློས། སར་དམག་འཁྲུག་རྒྱག་དུས་གློན་རྒྱུའི་གློ་ཁབ་སློགས། 

འཁྲུག་ཆ་ཚ་པློ། ཁློམ་ར་སློགས་ཟིན་ཆེ་བ། 

འཁྲུག་པ། [ཐ་མི་དད་པ] ① འཁྲུགས་པ། འཁྲུག་པ། ② གློ་རིམ་འཆློལ་བའམ་ནློར་བ། དཔེ་ཆའི་

ཤློག་གངས་ས་ཕི་འཁྲུགས་པ། ③ སེམས་མི་བདེ་བར་གྱུར་པ། སེམས་འཁྲུག་པ། ④ འཐབ་

པ། ཕློགས་གཉིས་འཁྲུགས་པ། དམག་འཁྲུག་པ། ⑤ འཐབ་རློད། ཁ་རློད་ལག་རྡེག་གི་འཁྲུག་

པ་ཤློར་བ། 

འཁྲུག་པ་བརྒྱབ་པ། རྒྱེབ་རེས་བརྒྱབ་པའི་གཙང་སྐད། 

འཁྲུག་པའི་ས་གཞི། གཡུལ་འགེད་བེད་ས། 

འཁྲུག་པའི་སེམས། ཟང་ངི་ཟིང་ངིའམ་མི་དགའ་བའི་སེམས། 

འཁྲུག་སྦློར། འཁྲུག་སློང་གི་བ་བ། མཐུན་སྒིལ་བཤིག་རྐྱེན་གི་འཁྲུག་སྦློར་ཆེད་བཟློས་བེད་པ། 

འཁྲུག་རློད། འཐབ་རློད། འཁྲུག་རློད་ཐག་གཅློད་པ། 

འཁྲུག་ཚར། རྒྱེབ་རེས་ཚ་པློའི་དློན། དཔེར་ན། ཨ་ཅེ་ཕ་གི་འཁྲུག་པ་ཚ་པློ་ཞིག་ཡློད་རེད། ཚང་

མས་ལློག་ལ་ཨ་ཅེ་འཁྲུག་ཚར་རློད་ཀི་རེད་ལ་བུའློ། །

འཁྲུག་གཞི། ཟིང་འཁྲུག་གི་ར་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

འཁྲུག་ཟིང་། ཟང་ངི་ཟིང་ངིར་འགྱུར་བའི་ཚུལ། དམག་གི་འཁྲུག་ཟིང་། རློད་གེང་གི་འཁྲུག་ཟིང་། 

འཁྲུག་ལས། དམག་འཁྲུག་གི་ལས་ཀ

འཁྲུག་ལློང་། དམག་འཁྲུག

འཁྲུགས་པ། འཁྲུག་པའི་འདས་པ། 

འཁྲུགས་པ་སེབ་པའི་བསྟན་བཅློས། སེ་སྣློད་ཁག་ཏུ་ཁ་ཐློར་བའི་གཞུང་དློན་རྣམས་བཏུས་ནས་

གཅིག་ཏུ་བསློམས་པའི་རློམ་ཡིག་སྟེ་མདློ་སེ་རྒྱན་ནམ་བསབ་བཏུས་ལ་བུ་རྣམས་སློ། །

འཁྲུགས་པ་ཟལ་ཐློན། དམག་འཁྲུག་གི་རལ་ནུས་པ་ཐློན་པ། 

འཁྲུགས་རློད་ཀི་སྡུམ། ཡུལ་སེ་ཕན་ཚུན་འཁྲུག་རློད་བྱུང་བར་བར་འདུམ་ལེགས་འགིག་བས་པ། 

འཁྲུགས་ཚད། འཁྲུགས་ཚད་ཅེས་པ་ལུས་ཀི་ཉེས་པ་གསུམ་པློ་འཁྲུགས་པས་ཁག་ཚད་བསྐྱེད་

ནས། ཚ་བས་ལུས་ཟུངས་བསེག་པར་བེད་པ་ལ་ཟེར། འཁྲུགས་ཚད་ཀི་རྒྱུ་ནི་ཐ་མ་པའི་ལུས་

ལ་གནས་པའི་མཚན་ཉིད་བདུན་ལན་ཅན་གི་མཁིས་པ་ཚ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་དེ་ཡིན། 

འཁྲུགས་ཚད་ཀི་དབེ་བ། རྒྱས་འཁྲུགས། སྟློངས་འཁྲུགས། འཇམ་འཁྲུགས། 

འཁྲུགས་ཚད་རྒྱས་འཁྲུགས། ཡུལ་ཚ་གདུང་ཅན། དུས་སྟློན་དུས། རང་བཞིན་མཁིས་པའི་མི། ན་

ཚོད་དར་མ། ནད་ཁམས་ཁག་མཁིས་ཅན་གི་མི་རྣམས་ལ། ཟས་སྐློམ་ཤ་མར་ཆང་སློགས་

བཅུད་ལན་གི་རིགས་བསྟེན་དྲགས་པ་དང་། སྤློད་ལམ་ལུས་ངག་གི་བ་བ་དྲག་ཤུལ་ཅན་དང་། 

ཞེ་སང་ཆེན་པློ་སྐྱེས་པ་སློགས་ཀིས་མཁིས་པ་འཁྲུགས་པ་དང་ཚ་བ་ཁག་ལ་རྒྱས་པ་ཡིན་

ནློ། །དེ་ལའང་ནང་གསེས་ཀི་དབེ་བ་གསུམ་སྟེ། ཚ་འཁྲུགས་དང་། ཚ་འགམས་དང་། ཚ་རིམས་

སློ། །༡ ཁག་མཁིས་ཀི་འཁྲུགས་ཚད་རྐྱང་པ་ནི་ཚ་འཁྲུགས་ཡིན། ༢ འཁྲུགས་ཚད་འགམས་

ལ་བརེན་པ་ཚ་འགམས་ཡིན། ༣འཁྲུགས་ཚད་རིམས་དང་བསློངས་པ་ཚ་རིམས་ཡིན། 

འཁྲུགས་ཚད་འཇམ་འགྲུགས། ཡུལ་རླན་ཅན། དུས་དཔྱིད་ཀ རང་བཞིན་བད་ཀན་ཅན། ན་སློ་བིས་

པ། ནད་ཁམས་བད་ཀན་ཆེ་བའི་མི་རྣམས་ལ། གབ་ཚད་ཀི་ནད་བྱུང་བར་མཁིས་ཀི་ཚ་བ་བད་

ཀན་གི་མགློ་མནན་པའློ། །

འཁྲུམས་ཚད་སྟློངས་འཁྲུགས། ཡུལ་ངད་ཅན་གང་བ། དུས་དབར་ཁ། རང་བཞིན་རླུང་ཅན། ན་སློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒས་པ། ནད་ཁམས་རླུང་ཤས་ཆེ་བའི་མི་རྣམས་ལ། སྤློད་ལམ་མ་ངན་དང་། སེམས་ལས་ཆེ་

བ། གཉིད་ཆགས་པ། ཉལ་པློ་བ་དྲགས་པ། དཀའ་ཐུབ་སྤད་དྲགས་པ། ལུས་ཤེད་ཞན་པ་དང་

ལློ་སྟློང་གི་དུས་སུ། ལུས་ངག་གི་ལས་དྲག་ཤུལ་བས་པའི་རྐྱེན་གིས་རླུང་དང་ཁག་འཁྲུགས་

ནས་མཁིས་པའི་ཚད་པ་སྐྱེས་པ་རླུང་གིས་བུས་པའློ། །

འཁྲུགས་ཚད་སྤིའི་ནད་རགས། ར་སློམ་ལ་དྲག་པ་དང་། མཁང་ལ་མགློགས་པར་འཕར། ཆུ་མདློག་

དམར་སེར་དྲི་མ་དུགས་ལ་རླངས་པ་ཆེ། གང་ཤུམ་བེད་པ། གཟེར་ཐུང་དྲག་པློར་བེད་པ། དགེ་

དགུ་དཀའ་བ། དབུགས་རྒློད་པ། ལུད་པ་དམར་སེར་དུད་ཁུའི་མདློག་ཅན་འློང་ངློ་། །

འཁྲུགས་ཚད་བེ་བག་སློ་སློ། །རྐྱང་པ། ལན་པ་འགམས། ལན་པ་རིམས། འཁྲུགས་རིམས་བདུན། 

༡ ཚ་རྒྱས། ༢ ཚ་ལྐུགས། ༣ དུག་ཐབས། ༤ ཚ་རྡློལ། ༥ཚ་རྨུགས། ༦ འདུ་བ། ༧ གཉན། 

འཁྲུགས་ཚད་བབས་པའི་གནས་བརྒྱད། སྙིང་། གློ་བ། མཆིན་པ། མཆེར་པ། མཁལ་མ། ར་

འཁྲུགས། མཁིས་པ། རླུང་འཁྲུགས། 

འཁྲུགས་ཚད་སྙིང་ལ་བབས་པ། མིག་དམར། ནུ་མ་དང་མཆན་ཁུང་གཟེར། ལྕེ་སྐམ། དྲན་པ་མི་

གསལ། བ་འཆློས་སྨྲ་སྟེ་སྨྱློ་ལབ་བེད་པ། 

འཁྲུགས་ཚད་གློ་བ་ལ་བབས་པ། ལུད་པ་རྣག་ཁག་འློང་། དཔུང་མིག །སྒློག་རུས། སློགས་

དབག །བང་མདློ་རྣམས་ན། 

འཁྲུགས་ཚད་མཆེར་པ་ལ་བབས་པ། མིག་འབུར་ཚུགས་སུ་བལ་བ། སྦྲིད་པ་མང་། རིབ་ཐུང་

གཡློན་ངློས་གཟེར། ལུས་ལ་འབྲུམ་ཕནའབྱུང་། 

འཁྲུགས་ཚད་མཁལ་མ་ལ་བབས་པ། མཁལ་སྐེད་ན་ཞིང་དགེ་དགུ་དཀའ་བ། 

འཁྲུགས་ཚད་ར་འཁྲུགས་ལ་བབས་པ། ལུས་སྦྲིད། མིག་དམར། སྨྲ་བ་འཚེར། ཁ་སྐམ་ཆུ་འདློད། 

ལྕེ་ཐུང་། གེ་བ་ཚ། 

འཁྲུགས་ཚད་མཁིས་པ་ལ་བབས་པ། ཁ་ཁ། ལུས་སེར། སྐྲ་འདབ་རྔུལ། 

འཁྲུགས་ཚད་རླུང་འཁྲུགས་ལ་བབས་པ། ཁ་སྐམ། ཤེས་པ་འཕློ ། ལུས་འདར། གཡལ་དང་སྐྱིགས་

བུ་འབྱུང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

འཁྲུགས་འཛིངས། གློ་རིམ་འཛིངས་པ། བ་རིམ་འཁྲུགས་འཛིངས་བྱུང་ན་ལས་ཀ་ཡག་པློ་འགྲུབ་མ་ིཐུབ།

འཁྲུང་འཁྲུང་། ས་མློ་ཆགས་མེད་པའི་རུས་པ། 

འཁྲུང་བ། [ཐ་མི་དད་པ]འཁྲུངས་པ། འཁྲུང་བ། སྐྱེ་བའི་ཞེ་ས། སྐུ་འཁྲུངས་ནས་ལློ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་

ཙམ་སློང་། ཐུགས་ལ་རྣམ་རློག་འཁྲུངས་པ། 

འཁྲུངས་སྐར། སྐྱེ་དུས་ཀི་ཚེས་གངས་གང་ཡིན་ལ་འཁེལ་བའི་སྐར་མ། 

འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན། ལློ་ལར་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་འཁྲུངས་སྐར་འཁེལ་བའི་མཛད་ཆེན་ལ་རེ་ཕློ་བང་

དང་། ནློར་གིང་ཕློ་བང་སློགས་ནས་བཀློད་སྒིགས་འློག་འཁྲུངས་ལྷའི་གསློལ་མཆློད། སྐུའི་

ཁམས་དང་མཐུན་པའི་དབུ་ལྕློག་གསར་དུ་སྒློན་འཛུགས་སློགས་ཀི་མཛད་སློ་དང་འབེལ་བའི་

ཡུལ་མིའི་དུས་ཆེན་ཞིག

འཁྲུངས་བརག །སྐྱེ་བརག་གི་ཞེ་ས་སྟེ། མི་ཤི་རེས་སྐྱེ་བརག་བཞེངས་པ། 

འཁྲུངས་ནད། ཆང་འཐུང་དྲགས་པར་བརེན་ནས་མགློ་ན་བ་དང་། དང་ཁ་མི་བདེ་སློགས་ཀི་ཆང་ནད།

འཁྲུངས་པ། འཁྲུང་བའི་འདས་པ། 

འཁྲུངས་ཚེས། འཁྲུངས་སྐར་དང་དློན་གཅིག

འཁྲུངས་བཞེས། ཆང་འཐུང་པའི་ཞེ་སའི་ཚིག

འཁྲུངས་ཡུལ། སྐྱེ་སའི་ཡུལ། 

འཁྲུངས་རབས། ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཐློག་མར་གསར་གཏློད་མཛད་པ་པློ་སྟློན་པ་སངས་

རྒྱས་ཀི་འཁྲུངས་རབས་ནི། སྐུ་ཚེ་སློན་མར་སློབ་པ་ལམ་གི་གནས་སྐབས་སུ་རྒྱ་སས་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སྤློད་པ་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་སློབ་པ་དང་ཡང་སྐུ་ཚེ་སློན་མར་གཞན་ལ་གནློད་པ་བས་

པའི་གནས་ཚུལ་བཅས་སྐྱེས་རབས་ཀི་རྣམ་ཐར་བཀའ་འགྱུར་ནང་ཁ་འཐློར་ནས་ཡློད་པ་རྣམས་

སློབ་དཔློན་དཔའ་བློས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པར་མཛད་པསྐྱེས་རབས་སློ་བཞི་པ།

འཁྲུངས་རབས་ལྷ་ཁང་། དེ་ཡང་འཁྲུངས་རབས་ཅེས་པ་སྐྱེ་བ་ས་མ་རིམ་བྱུང་གི་ལློ་རྒྱུས་ཏེ་སྐྱེས་

རབས་ཀི་ཞེ་ས་ཡིན་ཅིང་། སྐུ་ཕེང་རིམ་བློན་གི་འདྲ་སྐུ་རྣམས་བཞུགས་པའི་ལྷ་ཁང་ལ་འཁྲུངས་

རབས་ལྷ་ཁང་ཞེས་ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཁྲུངས་ལྷ། མི་སུ་ཞིག་ཐློག་མར་སྐྱེ་སྐབས་ཚེས་གངས་ལ་འཁེལ་བའི་སྐར་ལྷ་དང་། སྐྱེ་ཡུལ་གི་

གཞི་བདག་ལ་ཟེར། 

འཁྲུད། བཀྲུ་ཡི་ད་ལ་བ། 

འཁྲུད་པ། [ཐ་དད་པ]བཀྲུས་པ། བཀྲུ་བ། ཁྲུས། ཆུས་དག་པར་བེད་པ། རས་ཆུས་བཀྲུས་ནས་དྲེག་

པ་དག་སློང་། 

འཁྲུད་རས། འཁྲུད་བེད་དམ་འདག་བེད་ཀི་རས། 

འཁྲུལ། དློན་ངློ་བློའི་གནས་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པའི་དློན་ཏེ། གཞུང་དློན་ལ་བློ་མ་འཁྲུལ། དློན་མ་

འཁྲུལ་བར་ཤེས། སྣང་བ་མ་འཁྲུལ། མིག་མི་འཁྲུལ་ལ་བུ། 

འཁྲུལ་སྐྱློན། ནློར་འཁྲུལ་གི་ཉེས་སྐྱློན། 

འཁྲུལ་འཁློར་ཁིམ། [མངློན]ཁིམས་ར། 

འཁྲུལ་རྒྱུ། འཁྲུལ་ཤེས་སྐྱེད་བེད་ཀི་རྒྱུའམ་རྐྱེན་ཏེ། བདག་མེད་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་སློགས་ཆློས་ཀི་

ཚུལ་ཅི་བཞིན་མི་ཤེས་པའི་རྨློངས་པ་ཕུགས་ཀི་འཁྲུལ་རྒྱུ་དང་། དབང་པློ་བསད་པ་སློགས་

འཕལ་གི་འཁྲུལ་རྒྱུ་རྣམས་སློ། །

འཁྲུལ་རྒྱུ་བཞི། འཁྲུལ་ཤེས་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་རྣམ་པ་བཞི་སྟེ། གནས་ལ་ཡློད་པ། གྲུར་ཞུགས་པའི་དབང་

གིས་ལློན་ཤིང་འགློ་སྣང་གི་ཤེས་པ་ལ་བུ་དང་། རེན་ལ་ཡློད་པ། མིག་དབང་ལ་རབ་རིབ་ནད་

བྱུང་བའི་དབང་གིས་སྐྲ་ཤད་འཛག་པར་སྣང་བའི་དབང་ཤེས་ལ་བུ། ཡུལ་ལ་ཡློད་པ། མགལ་

མེ་མྱུར་དུ་བསྐློར་བའི་དབང་གིས་འཁློར་ལློར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་ལ་བུ། དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་ལ་ཡློད་

པ། ཞེ་སང་དྲག་པློས་ཡིད་ཤེས་འཁྲུལ་བའི་བློ་ལ་བུའློ། །

འཁྲུལ་སྣང་། དློན་དངློས་དང་མི་མཐུན་པའི་ཉམས་སྣང་། མ་ཡིན་ཡིན་པར་འཆར་བའི་འཁྲུལ་སྣང་། 

འཁྲུལ་སྣང་བདེན་འཛིན། འཁྲུལ་སྣང་ཟང་ཟིང་། 

འཁྲུལ་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ]ནློར་བའམ་འཛོལ་བ། སེམས་འཁྲུལ་ཏེ་སྐད་ཆ་གང་བྱུང་བཤད་པ། 

དློན་མ་འཁྲུལ་བར་གིས་ཤིག །སྣང་བ་འཁྲུལ་བ། བློ་འཁྲུལ་ནས་མི་དྲན་པ། ② རང་གི་སྣང་

ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བའི་རིག་པ། དཔེར་ན། དུང་སེར་སྣང་དང་། རློག་པའི་སྣང་ཡུལ་ལ་བུ་མེད་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

ལ་ཡློད་པ་དང་མིན་པ་ལ་ཡིན་པར་སྣང་བའློ། །རིག་པ་བསྒིམས་ནས་འཁྲུལ་བ་ཟླློག་པ། འཁྲུལ་

བ་རིམ་གིས་ཉུང་དུ་ཕིན་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ནློར་བ་དང་། འཕྱུགས་པ། འཛོལ་བ། ལློག་

ཤེས་བཅས་སློ། །

འཁྲུལ་པ་བདུན། ཕི་རློལ་གི་ཡུལ་ཉེ་བར་གནས་པའི་ཆ་རྐྱེན་འློག་རང་ཉིད་ཀི་དབང་པློ་བསད་པ་ལ་

བརེན་ནས་འཁྲུལ་སྣང་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བ་སྟེ། དེ་ལ་རིགས་བདུན་ཡློད། ༡ དབིབས་ལ་འཁྲུལ་

བ་ནི། མགལ་མེ་མྱུར་དུ་བསྐློར་བ་ལས་འཁློར་ལློ་འཁློར་བ་ལ་བུར་སྣང་བ། ༢ ཁ་དློག་ལ་འཁྲུལ་

བ་ནི་མཁིས་ནད་ཅན་ལ་དུང་དཀར་སེར་པློར་སྣང་བ་དང་། རླུང་ནད་ཅན་ལ་གངས་རི་སློན་པློར་

སྣང་བ་ལ་བུ་ཡིན། ༣ བ་བ་ལ་འཁྲུལ་བ་ནི་གྲུ་ནང་དུ་ཞུགས་པའི་ཐག་ཉེ་རིང་གི་ལློན་ཤིང་འགློ་

བར་སྣང་བ་ལ་བུ་ཡིན། ༤ གངས་ལ་འཁྲུལ་བ་ནི་མིག་གི་དབང་པློའི་ནུས་པ་ཁ་འཐློར་བའི་

རྐྱེན་གིས་ནམ་མཁའི་ཟླ་བ་གཅིག་ཟླ་བ་གཉིས་སུ་སྣང་བ་ལ་བུ། ༥ ངློ་བློ་ལ་འཁྲུལ་བ་ནི་མིག་

གི་དབང་པློའི་ནུས་པ་ཉམས་པའི་རྐྱེན་གིས་བར་སྣང་ནས་སྐྲའི་ཉག་མ་འཛག་པར་སྣང་བ་ལ་བུ་

ཡིན། ༦ དུས་ལ་འཁྲུལ་བ་ནི་རྨི་ལམ་གི་སྐབས་སུ་ནམ་ཕེད་ན་ཉི་མ་ཤར་བར་སྣང་བ་ལ་བུ་

ཡིན། ༧ བློངས་ཚད་ལ་འཁྲུལ་བ་ནི་ར་དང་ཆུ་མེད་པའི་མ་ངམ་གི་ཐང་དུ་རྒྱང་རིང་པློ་བལས་

པའི་ཚེ་གློང་བུ་ཆུང་ངུ་ཡང་ཆེན་པློར་སྣང་བ་ལ་བུ་ཡིན། 

འཁྲུལ་བ་མི་མངའ་བ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་མ་འདྲེས་པ་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཉན་

ཐློས་ལ་སློགས་པ་ནི་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀི་སློ་ནས་ལས་སུ་བེད་པ་ལ་འཁྲུལ་བ་འབྱུང་གི། 

སངས་རྒྱས་ལ་དེ་ལ་བུ་མི་མངའ་བས་སློ། །

འཁྲུལ་བའི་ར་བ། འདློད་ཆགས་དང་། ཞེ་སང་། གཏི་མུག །ངར་འཛིན་སློགས་འཁྲུལ་པའི་ར་བ་

སེམས་དེ་ཉིད་ལས་བྱུང་ཞེས་པའློ། །

འཁྲུལ་བེད་རྒྱུ་བཞི། འཁྲུལ་སྣང་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་བཞི་སྟེ།  ༡ འཁྲུལ་རྒྱུ་ཡུལ་ལ་ཡློད་པ་ནི། གློང་གསལ་

མགལ་མེ་མྱུར་དུ་བསྐློར་བ་ལས་འཁློར་ལློར་སྣང་བ་ལ་བུ་ཡིན། ༢ འཁྲུལ་རྒྱུ་གནས་ལ་ཡློད་པ་

ནི་གྲུ་ནང་དུ་ཞུགས་ནས་ཐག་ཉེ་རིང་གི་ལློན་ཤིང་འགློ་བར་སྣང་བ་ལ་བུ། ༣ འཁྲུལ་རྒྱུ་རེན་ལ་

ཡློད་པ་ནི། མིག་གི་དབང་པློའི་ནུས་པ་ཁ་འཐློར་བ་དང་ཉམས་པའི་རྐྱེན་གིས་ཟླ་བ་གཅིག་ཉིད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཟླ་བ་གཉིས་སུ་སྣང་བ་དང་། བར་སྣང་ནས་སྐྲའི་ཉག་མ་འཛག་པར་སྣང་བ་ལ་བུ། ༤ འཁྲུལ་རྒྱུ་

དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་ལ་ཡློད་པ་ནི་མཁིས་ནད་ཅན་ལ་དུང་དཀར་སེར་པློར་སྣང་བ་དང་། རླུང་ནད་

ཅན་ལ་གངས་རི་སློན་པློར་སྣང་བ་ལ་བུ་བཅས་ཡློད། 

འཁྲུལ་བལ་ལློ་འཕློ། སྐྱློན་བཏློན་ལློ་འཕློ་དང་དློན་གཅིག

འཁྲུལ་མེད། ནློར་བ་མེད་པ་དེ་ཁློ་ན་དངློས་ཡིན་པ། 

འཁྲུལ་གཞི། ནློར་འཁྲུལ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན། 

འཁྲུལ་ཞིག་དགློན། འཁྲུལ་ཞིག་ཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོའམ་འཁྲུལ་ཞིག་ཤ་བ་རང་གློལ་གིས་བཏབ། 

དུས་ཚོད་མ་ངེས། གྲུབ་མཐའ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འཁྲུལ་ཞིག་པ། འཁྲུལ་སྣང་མ་ལུས་ཞིག་པའམ་ཡལ་བ་སྟེ་སྟློང་ཉིད་རློགས་པའི་གང་ཟག 

འཁྲུལ་ཞིག་སྦློར་གློལ། ད་ེན་ིའཇིག་རེན་ཆློས་བརྒྱད་ཀ་ིའཁྲུལ་སྣང་ཞིག་པའ་ིམཛད་པ་ལ་གློ་དགློས་སློ། །

འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པློ་ཆེ། ཡབ་བདེ་གཤེགས་ཆེན་པློ་ཤེས་རབ་འློད་དང་། ཡུམ་མཁར་ཆུའི་རྣལ་

འབློར་མ་བང་ཆུབ་སྒློན་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༢༢༣ལློར་སྐུ་

བལམས། མཚན་དརྨ་སེང་གེ་ཞེས་བཏགས། དགུང་ལློ་བདུན་པ་ལ་བ་བའི་རིམ་པའི་ཚོགས་

མང་དུ་མཁེན། སྙེ་མདློར་བདེ་གཤེགས་ཆེན་པློའི་དྲུང་དུ་ཀློག་དང་ཁ་འདློན་ལ་སྦངས། དེ་ནས་

ཡུམ་ཡར་གིས་སློབ་གཉེར་བེད་དུ་མ་སྟེར་བར་ར་ཕྱུག་འཚོར་བཅུག །རེ་འདི་ཉིད་བིས་པའི་

དུས་ནས་ཆློས་ཐམས་ཅད་རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་ལ་བུར་གློ །གང་ལ་ཡང་ཞེན་ཆགས་མེད་པས་རང་གི་

ཟས་གློས་སུ་དགའ་བ་ལ་སྟེར་པས་འཁྲུལ་ཞིག་ཏུ་མཚན་ཐློགས། དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་པ་ལ་

ཡབ་ཀིས་ཕུར་བུའི་སྟློད་ལས་ཀི་དབང་བསྐུར། སྒྲུབ་པ་ལ་བཅུག་སྟེ་བསྙེན་པ་ལ་འབད་པས་

རགས་ཁད་པར་ཅན་བྱུང་། དུག་ཕུར་ནག་པློའི་ལག་ལེན་སློགས་དང་ཕུར་བུའི་ལུགས་རྒྱས་

པར་གསན། དགུང་ལློ་བཅློ་ལྔ་པ་ལ་དགེ་བཤེས་ཀུན་དགའ་དང་གྲུབ་ཐློབ་སྤི་བདེ་བ་ལས་

མངློན་རློགས་རྒྱན་དང་རྨ་ལུགས་སློགས་གསན། ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་པ་ལ་བདེ་གཤེགས་ཆེན་པློ་

ཉིད་ལ་མངའ་བའི་ཞི་བེད་བརྒྱུད་པ་ས་ཕི་བར་གསུམ་ཐམས་ཅད་གནང་། བསྙེན་པ་བསྐྱལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

བས་རྒྱུ་ལམ་འབས་བུའི་རགས་མ་ལུས་ཚང་། ཉི་ཤུ་ར་དགུ་པ་ལ་རེ་བ་སང་དུ་བཞུགས་ནས་

ཐང་དབུས་པ་སློགས་བུ་སློབ་མང་དུ་བསྐྱངས། སྙེ་མདློ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་གདན་ས་སྐྱློང་

དགློས་པའི་ཞུ་ནན་མཛད་པས། སུམ་ཅུ་པ་ལ་རི་ཁློད་དུ་བཞུགས་ནས་གདན་ས་བསྐྱངས། སློ་

གཉིས་པ་ལ་འབི་གུང་དུ་བློན་ནས་རེ་སྤན་ས་ནས་དང་ལྷ་དཀློན་མཆློག་འཕེལ་བས་རབ་ཏུ་

བྱུང་། ཞེ་གཅིག་པ་ལ་སྟློད་ལུང་དང་མཁར་ཆུར་བློན་ནས་མཛད། ཞེ་གསུམ་པ་ལ་གྲུབ་ཐློབ་མེ་

ལློང་རྡློ་རེ་ལ་སློགས་པ་ཡང་གདམས་པས་ཚིམ་པར་མཛད། ཞེ་བཞི་པ་ལ་རང་གི་སས་སྒྲུབ་པ་

པློ་ཕག་མློ་གྲུ་ནས་བློས་ཏེ་རི་ཁློད་དུ་གདན་སར་བསྐློས། ཞེ་དགུ་པ་ལ་སྤན་ས་འཚལ་བ་རི་ཁློད་

དུ་བསྐློས། དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག་ནས་ལློ་སུམ་ཅུ་སློ་གཅིག་རིང་བར་ཟུར་སྟློད་དུ་ཐུགས་

དམ་འབའ་ཞིག་མཛད། མཐར་དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅུ་ག་གཅིག་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་

ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༣༠༣ལློར་དགློངས་པ་ཆློས་དབིངས་སུ་ཐིམ། འདི་ལ་སས་ལྔ་བྱུང་བ་སྟེ། ཆེ་

བ་སྒྲུབ་པ་པློ་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན། གཉིས་པ་སྤན་ས་དཔལ་ཆེན། གསུམ་པ་དུས་གསུམ་

མཁེན་པ། བཞི་པ་སྤན་ས་འཚལ་བར་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན། ལྔ་པ་མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་

མཚན་བཅས་སློ། །

འཁྲུལ་ཞིག་སེང་གེ་རྒྱབ་པ། གསང་སགས་ས་འགྱུར་གི་བསྟན་འཛིན་ཆེན་པློ་ཞིག །འཁྲུངས་འདས་

ཀི་ལློ་ཁམས་གསལ་བར་མ་རེད། གུ་རུ་ཇློ་འབེར་གི་སློབ་མ་དང་། གྲུབ་ཆེན་མེ་ལློང་རྡློ་རེའི་

བ་མ་ཡིན། གཡློ་རུ་གའི་ཕུ་སློ་གད་འཕང་དུ་ཡབ་བཀྲ་ཤིས་དངློས་གྲུབ་དང་ཡུམ་དཔལ་ལེ་

གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་དགུ་ནས་ཆློས་ཕློགས་ལ་དག་སྣང་དང་མློས་གུས་ཆེ། 

དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་པ་ལ་མཁན་པློ་ལེའུ་སང་པ་དང་། སློབ་དཔློན་བཀྲ་ཤིས་སྣང་བ་གཉིས་ལས་

རབ་ཏུ་བྱུང་། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་པ་ལ་གི་ཞལ་དུ་སློབ་དཔློན་སེང་གེ་རྒྱབ་པ་བར་པའི་དྲུང་

དུ་ཚལ་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་ཆློས་སྐློར་རྣམས་གསན། གཞན་ཡང་བ་མ་ཙཱ་རི་བ་དང་། རས་པ་

དྲི་མེད་འློད། ལྷ་རི་དཔལ། གཞློན་ནུ་འབུམ། སློབ་དཔློན་ཇློ་སས་ལ་སློགས་པ་མང་པློར་བསྟེན་

ནས་ཞི་བེད་དང་། ཕག་ཆེན། གསང་སགས་གསར་རིང་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་སྐློར་མང་དུ་

གསན། གཙོ་བློ་གུ་རུ་ཇློ་འབློར་གི་དྲུང་ནས་རློགས་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་ཆློས་སྐློར་ཆ་ཚང་བ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསན་ནས་མི་མེད་ལུང་སྟློང་དང་རི་ཁློད་ཁག་ཏུ་གནས་ངེས་མེད་ཀི་སློ་ནས་ལློ་མང་པློའི་བར་

ཉམས་བཞེས་སློམ་སྒྲུབ་མཛད། སློབ་མ་ཉུང་ཤས་ལ་སྙིང་ཐིག་གི་ཆློས་སྐློར་དར་སེལ་གནང་། 

དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞི་པར་སྐུ་གཤེགས། 

འཁྲུལ་ཤེས། འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་བའི་སེམས་ཏེ། དློན་དངློས་དང་མི་མཐུན་པའི་མཐློང་ཚུལ་དང་

བསམ་ཚུལ། 

འཁྲུལ་སློ། །① འཁྲུལ་སའམ་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན། ② ལར་སྣང་འཁྲུལ་བ། 

འཁྲུས་པ། ① འཁྲུ་བའི་འདས་པ། ② [རིང]བརློན་པ། 

འཁེ་བ། མིག་འཁེ་བ་སྟེ། མིག་ཟིམ་ཟིམ་བེད་པ། 

འཁེང་། བེད་མེད་ལས་ཚིག །སེམས་ཆགས་ཞེན་སྐྱེས་པའི་དློན་ཏེ། ང་མེས་རྒྱལ་ལ་ཞེ་འཁེང་། ཕ་

མ་བུ་ཕྲུག་ལ་སེམས་འཁེང་། ཁློད་རང་ཡུལ་ལ་ཞེ་འཁེང་ལ་བུ། 

འཁེན། རང་ལ་གཞན་གིས་འཁློན་འཛིན་བས་པ། 

འཁེན་ཆ། ལྷ་སྲུང་སློགས་ཀིས་སེམས་འཕེང་བའི་འཁུ་ལློག་བེད་པའི་མཚན་མ། 

འཁེན་པ།[རིང]ཞེན་པའམ་ཆགས་པ། ཆགས་པའི་ཡུལ་ལ་འཁེན་པ། ཕ་མ་ལ་སེམས་འཁེན་པ། 

ཟས་ལ་འཁེན་པ། 

འཁེབ་ཏློ། སེམས་རེངས་པློ་སྟེ་སེམས་བཅློས་དཀའ་བ། 

འཁེབ་པ། [ཐ་མི་དད་པ]འཁེབས་པ། འཁེབ་པ། སེམས་རྒྱུད་རེངས་པ། ར་རྒློད་མ་བཏུལ་བས་འཁེབ་པ། 

འཁེབས་པ། འཁེབ་པའི་འདས་པ། 

འཁློ། ཁློས་ཀི་ད་ལ་བར་འཁློ་འབི་བའང་ཡློད། 

འཁློ་ལིང་། འཕློ་ལིང་། འཕུར་བ། 

འཁློག་པ། [ཐ་མི་དད་པ]འཁློགས་པ། འཁློག་པ། ① ཚིགས་འཆུས་པ། རྒན་མློ་པུས་ཚིགས་

འཁློགས་ཀང་འགློ་སྙིང་འདློད། ② ཁློག་ནང་ནས་སྐད་སྒློག་པ། གང་བས་ཁློག་པ་འཁློག་པ། ལློ་

བ་སློས་ཏེ་འཁློགས་པ། ③ འློན་པ། ཨ་མཆློག་འཁློག་ཙམ་ཞིག་འདུག

འཁློགས་པ། འཁློག་པའི་འདས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཁ ༽

འཁློབས། འཁབ་པའི་སྐུལ་ཚིག

འཁློལ། དཀྲློལ་གི་ད་ལ་བ། 

འཁློལ་འཁིལ། དངློས་པློའི་ལྷག་ལུས། 

འཁློལ་ཆ། ① དངློས་པློའི་ལྷག་ལུས། ② དགློངས་པ་སྟེར་བའམ་གནང་བ་ཁློལ་བ། རང་ཡུལ་གཉེན་

འཕད་དུ་ཕིན་ཆློག་པའི་འཁློལ་ཆ་གནང་བ། 

འཁློལ་པློ། ཁ་གསང་པློའམ་རྣམ་འགྱུར་འཇམ་པློ་སྟེ་སམ་པློ་མིན་པ། གེང་གཏམ་འཁློལ་པློ་འདུག །ཁ་

གཤིས་འཁློལ་པློ། 

འཁློལ་བ། [ཐ་མི་དད་པ] ① གློལ་བ། དགློངས་པ་འཁློལ་སློང་། ② རློལ་མློ་རང་བཞིན་གིས་འཁློལ་བ།

འཁློལ་ལློ། ཟངས་དང་རག་གིས་བཟློས་པའི་དབིབས་ཟླུམ་པློ། ནང་སྟློང་པ་ལ་ཁ་ཅུང་ཟད་ཕེ་བ། ནང་

དུ་ལྕགས་རིལ་ཆུང་ངུ་བཅུག་ནས་སྐད་སྒློགས་པ། ཆེ་བ་ར་དྲེལ་གི་སྐེ་ལ་བཏགས་རྒྱུ་དང་། 

ཆུང་བ་རང་གདུབ་དང་ལག་གདུབ་སློགས་ལ་བཏགས་ཆློག་པ་སློགས་ཆེ་ཆུང་མ་ངེས་པ། སྒ་

སྙན་པློར་ཡློད་པ་ཞིག

འཁློས། ཁློས་ཀི་འབི་ཚུལ་གཞན། 
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༼ག༽

ག །བློད་ཡིག་གསལ་བེད་གསུམ་པ། སྐྱེ་གནས་མགིན། བེད་པ་མགིན་པ། ནང་གི་རློལ་བ་མགིན་

པ་ནང་ཕད་དང་། ཕིའི་རློལ་བ་སློག་ཆུང་སྒ་ལན། ① མིང་གཞིའི་མློ་ཡིག་གཅིག །སྒ་གདངས་

ཅུང་ཟད་ལྷློད་པ། ② སློན་འཇུག་གི་མ་ནིང་ཡི་གེ་ཞིག །③ རེས་འཇུག་གི་ཕློ་ཡིག་ཅིག །

 ④ རགས་མཚུངས་འདྲེན་སྐབས་རེས་འཇུག་མློ་ཡིག་གི་དྲངས་པའི་མིང་གི་ཆ་ཤས་ཤིག །ཐང་

ག །གསུམ་ག །⑤ གང་། དེས་ག་ལ་འགིག །ཁེད་ག་ནས་ཡློང་བ་ཡིན། ག་རུ་འགློ། མི་ག་ཚོད་

ཡློད། ཁློ་རང་གིས་ག་ལ་ཤེས། 

ག་ཁལ། སར་ཞིང་འབློག་གི་སློ་ཕྱུགས་ཆེ་ཆུང་གང་ཡློད་ས་ནས་ལློ་ངེས་ཅན་རེའི་མཚམས་དངུལ་

ཁལ་བསྡུ་སློལ་ཞིག

ག་ག །① [ཡུལ]ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་། ② [ཞང་སྐད]བགད་པའི་མིང་། 

ག་ག་ཚིལ། གཡའ་བཙིལ་བ་སྟེ་དབུས་སྐད་དུ་མི་ཙི་ལུ་གུ་ཟེར། ཁམས་སྐད་དུ། གི་གི་བསག་ཅེས་ཟེར།

ག་གི [ཡུལ]གང་ཞིག་གམ་ག་རེ་ཟེར་བའི་དྲི་ཚིག །འདི་མིན་ན་ག་གི་རེད་ཁློད་ཀིས་སྟློན་རློགས། 

ག་གེ་བ། ག་གེ་མློ་དང་གཅིག །

ག་གེ་མློ། ཡུལ་མ་ངེས་པའམ་མིང་མ་གསལ་བ་ཞིག་སྟེ་གང་ཞིག་དང་དློན་གཅིག །ཡུལ་ག་གེ་མློ། 

ལས་ཁུངས་ག་གེ་མློ། ལས་དློན་ག་གེ་མློ། 

ག་གློན། ① ཉུང་མའམ་ཡུང་མ། ② ཞ་ཉེ། 

ག་རྒྱག་པ། ཕན་ཚུན་འགིག་པ་དང་། མགློ་ཐུག་པའམ་ར་འཕློད་པ། ཁ་བཤད་ལག་ལེན་ག་རྒྱག་པ། 

བྱུང་སློང་གི་རིས་གངས་ག་རྒྱག་པ། 
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ག་བསྒྱུར། ཕར་ཚུར་གློ་བརེས་འགེབས་སྦློར། ཟློག་རིན་འབྲུ་འབབ་སྤློད་དགློས་རྣམས་དངུལ་རྐྱང་སྤློད་

རྒྱུའ་ིག་བསྒྱུར་བཏང་བ། འབྲུ་དངུལ་ཕར་ཚུར་གློ་བརེས་ག་བསྒྱུར་བཏང་ནས་གཙང་དག་སྤད་ཟིན། 

ག་འགིག་པ། ① ལྷུ་འགིག་པ། ལྷུལག་ཆེ་ཆུང་ཚང་མ་ག་འགིག་པ། ② མགློ་ཐུག་པའམ་ར་འཕློད་

པ། བཤད་ལུགས་ག་འགིག་པ། 

ག་བཅུ་སློ་ཁལ་གསུམ། ཁ་ཁལ་དང་། བཅུ་ཁལ། སློལ་ཁལ་སློགས། 

ག་ཆད། ཡི་ཐང་ཆད་པའམ་འུ་ཐུག་པ། བེ་མའི་ཁང་བུ་རྡིབ་གྱུར་ན། བིས་པ་རྣམས་ནི་ག་ཆད་ངུ་། 

ག་ཆུ། ཀ་ཇུ་དང་གཅིག །འདི་ད་ལའི་ལིང་ཞ་ཧུའེ་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡིན། 

ག་ཊུ། འདི་ཆློས་ལུགས་ཀི་གཏློར་མ་བརྒྱ་ར་སློགས་ཟན་རིལ་བསྒིལ་བའི་གཏློར་མ་གཏློང་སྐབས་

གཏློར་ཆུ་བླུགས་བེད་ཀི་སྣློད་ཅིག་གི་མིང་སྟེ། ཡློངས་གགས་ཕལ་སྐད་དུ་འགའ་རུ་ཟེར། རྒྱུ་

ཆ་ར་དང་ཟངས་དངུལ་སློགས་ལས་བཟློས་པ་ཡློད། 

ག་བཏང་གློ་ཆློད། གང་དུ་བཏང་བ་དེར་གློ་ཆློད་པར་བེད་པ། 

ག་ཐག །[རིང]ཡློད་ཚད་ཚང་མ། 

ག་དག །[རིང]ཡློད་ཚད་ཚང་མ། 

ག་དང་དམག་སར། ག་དང་དམག་སར་ནི་མདའ་ཤློག་གསུམ་པ་སྟེ་གཞིས་ཀ་རེའི་དམག་དཔུང་

ཡིན། རང་དམག་མི་གངས་ཆིག་སྟློང་ཡློད་པ་དེའི་མདའ་དཔློན་དཀར་བྱུང་པ་ཚེ་རིང་དློན་

འགྲུབ་དང༌། མུ་བ་ཚེ་དབང་ནློར་བུ་གཉིས་ཡིན། སྲུང་ཡུལ་གཙོ་བློ་སེ་དགེ། དྲག་ཆས་ལ་མེ་

སྒློགས་བཅུ་བཞི་དང༌། ཨི་སིན་གྷང་བཞི། ཀྲའློ་ཕན་མེ་མདའ་སག་སག་བཞི། ཅ་ན་ཏའི་མེ་

མདའ་སག་སག་བཅུ་དྲུག །ཨི་སི་ཀྲེན་གྷང་སློ་གཉིས། མདའ་རིང་སྟློང་ཕག་གཅིག་བཅས་

ཡློདལློ་རྒྱུས་འཕེལ་རིམ་སྐློར། མདའ་ཤློག་འདི་ནི་བློད་དམག་ཁློད་ཀི་དམག་དཔུང་རློལ་ཕློད་

ཅན་དུ་རི་ལ། མདའ་དཔློན་མུ་བ་ཚེ་དབང་ནློར་བུས་ཆབ་མདློའི་གཡུལ་འགེད་ཁློད་འཐབ་

འཛིང་གི་བས་རེས་བཞག་པས་གཞིས་རེའི་ཙུང་ཏུ ་ལ་འཕར་བ་དང༌། གཡུལ་འཁེད་དེའི་ཁློད་

དམག་མི་མང་ཤློས་ཞིག་ཕ་རློལ་པས་བསད། བཅློས་སྒིག་བས་རེས་མདའ་ཤློག་དེའི་མདའ་

དཔློན་མི་འགྱུར་རྡློ་རེ་ལ་ཀྲུང་ཞའློ་དམག་དཔློན་གི་ཐློབ་ཐང་བསྩལ་ཅིང༌། སྤི་ལློ་༡༩༥༩་ལློར་



  830  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ངློ་ལློག་ཟིང་འཁྲུག་ཞློད་འཇགས་སུ་གཏློང་སྐབས་རང་ཡུལ་དུ་ལློག

ག་དུར། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་གློ་ནད་དང་། རིམས་ཚད། 

ཆམ་ཚད་ཀི་གེ་བ་འགག་པ་བཅས་ལ་ཕན། 

ག་དུས། དུས་ཚོད་གང་གི་སྐབས། 

ག་འདི། [འདྲི་ཚིག] ང་ལ་སྟློད་ཐུང་དཀར་པློ་གཅིག་དང་ནག་པློ་གཅིག་བཅས་གཉིས་ཡློད། ཁློད་

ལ་ག་འདི་དགློས་ན་ངས་གཅིག་སྤློད། དཔེ་ཆ་འདི་གཉིས་ག་འདི་ཁློད་ཀི་རེད། 

ག་དློར་གསུམ། སློག་ཆགས་ཀི་སྨན་གི་ནང་ཚན། ཤ་བ་དང་། ཁ་ཤ། བསེ་རུ་གསུམ་གི་རྭའློ། །

ག་འདྲ། གང་འདྲའམ། ཅི་འདྲ། ཐློན་རས་སྤུས་ཀ་ག་འདྲ་འདུག

ག་ན། འདྲི་ཚིག །ག་ན་ཡློད། ག་ན་འགློ་ལེ་ཡིན། 

ག་ན་ཚད། སར་དངློས་སུ་བགངས་པ་དེ་ལས་ལྷག་པ་ད་དུང་བགང་རྒྱུ་ཡློད་པ། ད་དུང་དེ་ཡིས་ག་

ན་ཚད།

ག་ཎ་པ་ཏི། [ལེགས]ཚོགས་ཀི་བདག་པློ། 

ག་ན་ག་ན། [ཡུལ] ① ཁེངས་སྐྱུང་གི་ཚིག །ག་ན་ག་ན་དཔེ་སིད་པས། ② ཡློང་བཟློ་མེད་པའི་

ཚིག །དེ་འདྲ་ག་ནས་ག་ནས། ཁློས་ཤེས་ཀི་མ་རེད། 

ག་པ་ག་པ། [ཡུལ]གནས་སམ། ཡུལ་མ་ངེས་པའི་གནས་ཚུལ་དྲི་ཚིག །ཁློད་ཀིས་སློབ་གཉེར་བེད་

པར་ག་པ་གར་པར་ཕིན་པ་ཡིན། 

ག་པར། གནས་གང་ཞིག་ལ། ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད་དུ་དུས་གང་ཞིག་ཅེས་པར་ཡང་འཇུག

ག་པུར། ག་བུར་དང་གཅིག །

ག་ཕློར། ག་བུར། ག་པུར་ནི། བསིལ་སྨན་ཞིག

ག་ཕི་ག་ལློག །ཕིན་ཅི་ལློག་པ། སྐད་ཆ་བདེན་རྫུན་ག་ཕི་ག་ལློག་ཤློད་པ། ལས་ཀ་དཀར་ནག་ག་

ཕི་ག་ལློག་བེད་པ། 

ག་ཕ་བཅད་རིམ། གསེར་ཡིག་གིས་བིས་པའི་བཀའ་འགྱུར་སློགས་ཀི་དབུ་ཤློག་དང་། ཞབས་ཤློག་

གི་ཡི་གེ་འབི་སའི་མཐའ་ལ་གསེར་རིས་ཀི་མཐའ་ལྕགས་ནང་དུ་གསེར་རིས་ཀི་ཤིང་ལློ་པ་ཏ་
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དང་། གཡུང་དྲུང་ལག་འཁྱུག་སློགས་བིས་པ་དེ་ཡིན། 

ག་བ་ཡ། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་བ་མེན་གི་མིང་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། བ་ལང་འདྲ་ཞེས་འགྱུར་

ཏེ། སྙེ་ཐང་བློ་བརན་གིས་གསུངས། 

ག་བུ་ཐུད་གསློབ། ཕ་བ་དགློ་དགློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས། 

ག་བུར། ལུས་རྒྱས་སམ་རབ་བསིལ་ཏེ་རི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག །རློ་བསྐ་ལ་ཚ། ཞུ་རེས་ཤིན་ཏུ་

བསིལ། ནུས་པས་རྒྱས་ཚད་གསློད། རིང་ཚད་སེལ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁ་བའི་ཕེ་མ་དང་། 

ཁ་བའི་མིང་ཅན། རྡུལ་གི་སྙིང་པློ། ནུས་ལན། སྤིན་གི་སྙིང་པློ། ཟླ་བ་སེང་གེའི་འློ་མ། ཟླ་བའི་

ཐལ་བ། ཟླ་བའི་མིང་ཅན། འློད་དཀར་ཅན། རློའི་གེ་སར། ཤིང་གི་སྙིང་པློ་བཅས་སློ། །

ག་བུར་སློན་པློ། བེད་ལས་ཀི་སློ་ནས་བཏགས་པའི་གཡའ་ཀི་མའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

ག་བུར་ཏིས་ལློ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་གློ་ཚད་དང་། 

རིམས་ཚད་སེལ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁི་དུག་པ་དང་། ཁི་དུག་སྤང་བརྒྱལ། སློན་མློ་ཆམ་

འདྲེན། ཆམ་པ་ལམ་ལློག །སེང་གེ་སར་རྒྱབ་བཅས་སློ། །

ག་བུར་དྲི་ལན། བ་ལེ་ཀའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་ཡིན་ཞེས་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་

ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས་གསུངས། 

ག་བུར་ནག་པློ། རི་ཕག་གི་བྲུན་ར་མའི་བུམ་པ་ལ་བུར་བླུགས་ལ་ཁ་འདག་པས་བཀག་ནས་དུ་བ་

མ་ཤློར་བ་མེར་བསེགས་པའི་ཐལ་བ་སྟེ། ནུས་པས་མཁིས་པ་གང་མཁིས་དང་། མཁིས་སྐྲན། 

མཉན་རིམས། རིམས་ནད་ཕློ་བར་བབ་པ་སློགས་ལ་ཕན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གར་ནག་

དང་། ཕག་ཐལ། ཕག་བྲུན་བཅས་སློ། །

ག་བུར་སྨུག་པློ། བེད་ལས་དང་མདློག་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ག་རིའི་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། ག་བུར་སྨུག་པློ་ནི་ག་རིའི་མིང་སྟེ། ངེས་

ཚིག་ནི་གཉན་ཚད་འདྲེས་པའི་ནད་ལ་ག་བུར་ལ་བུའི་ནུས་པ་ལན་ཞིང་། མདློག་སྨུག་པློ་ཡིན་

པའི་ཆ་ནས་མིང་དེ་ལར་བཏགས་པའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ག་བུར་འཛིན། [མངློན]ཟླ་བ། 

ག་བློར། ལུས་ངལ་བས་ཐང་ཆད་དེ་ནུས་ཤུགས་ཡློངས་རློགས་ཤློར་ཟིན་པའི་དློན་ཏེ། ར་རྒྱུག་ཆེ་

ནས་ག་བློར་ཏེ་ཐང་ལ་འགེལ་ལ་བུ། 

ག་བ། ཀཎལ་ཀ་རི་དཀར་སྨུག་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན། སྨུག་པློའི་མིང་གཞན་ཞིག

ག་ཙམ། ཅི་ཙམ། དུས་ཡུན་ག་ཙམ་འགློར་ཡློང་ངམ། འབློར་གངས་ག་ཙམ་ལློངས་ཡློད་དམ། འགློ་

ལམ་རིང་ཐུང་ག་ཙམ་ཡློད། 

ག་ཙུག །[ཡུལ]གང་འདྲའམ། ཇི་ལར། ད་ག་ཙུག་བེད་དགློས་སམ། 

ག་ཚོད། ཇི་ཙམ་དང་། མང་ཉུང་དྲི་བའི་ཚིག །ཁེད་རང་དགུང་ལློ་ག་ཚོད་ཡིན། ཚོགས་འདུར་འགློ་

མཁན་མི་ག་ཚོད་ཡློད། 

ག་ཛ་དན། [ལེགས]གང་པློའི་སློ་སྟེ་གང་པློ་ཆེའི་མཆེ་བ། ནུས་པས་གདློན་ནད་དང་། འགློ་བའི་

རིམས་ནད་སྲུང། 

ག་འཛོལ། མགློ་མ་ཐུག་པ། ཕར་སྤློད་ཚུར་ལེན་གི་རིས་གངས་ག་འཛོལ་བ། 

ག་ཞ། འཕ་ལད་ཀི་གད་མློ། དྲང་གཏམ་བཤད་པར་གཞན་གིས་ག་ཞ་བས་ཀང་སྐྱློན་ཅི་ཡློད། མི་

རྣམས་ཀིས་ག་ཞ་བེད་པར་མི་འཛེམ་པ། མི་མང་པློའི་དབུས་སུ་སྨ་འབེབས་ཀི་ག་ཞ་སྒློག་པ། 

ག་ཞན། [རིང]གད་མློ། 

ག་གཞའ། ག་ཞ་དང་གཅིག །

ག་འུ་རྐྱང་ཤློག །ས་མཐློའི་སིབ་ཀར་སྐྱེས་པའི་མེ་ཏློག་འདབ་སེར་པློ། ཡུ་བར་སྤུ་ཡློད་པ། ངར་པ་

རི་བློང་གི་རྣ་བ་འདྲ་བ་ཞིག་སྨན་གི་འཁྲུངས་དཔེ་རུ་ཨུཏྤལ་སེར་པློ་ཞེས་གསལ། 

ག་ཡ་འློད་སྲུང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཉན་ཐློས་ཤིག

ག་ཡ་ད་ར། འབློག་མི་ཤཱཀ་ཡེ་ཤེས་ཀིས་སློབ་དཔློན། འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་དང་པློའི་ལྕགས་སྦྲུལསྤི་

ལློ་༡༠༤༡ལློར་འབློག་མིས་སྤན་དྲངས་ནས་བློད་དུ་ལན་དང་པློ་བློན། ལྷ་རེའི་བག་དང་མྱུ་གུ་

ལུང་དུ་ལློ་གསུམ་གི་བར་དུ་འབློག་མི་ལ་ཀཻ་རྡློར་གི་རྒྱུད་ཀི་བཤད་པ་དང་གསུང་ངག་རིན་པློ་

ཆེའི་བཀའ་དྲིན་བསྩལ། ལན་གཉིས་པ་འགློས་ལློས་སྤན་དྲངས་ཏེ་རྒྱུད་བཤད་དང་། རྣལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

འབློར་དབང་ཕྱུག་གི་ས་དབང་གི་རབ་དབེ་ལ་འགློས་ཀིས་སྒྱུར་མཛད་པས་ངག་གི་ཆ་ཤས་

ཅུང་ཟད་སྣང་། ལན་གསུམ་པ་གི་ཇློ་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་གིས་སྤན་དྲངས་པ་ཡིན། 

ག་ཡའི་གློང་ཁེར། རྒྱ་གར་རྡློ་རེ་གདན་གི་མཆློད་རེན་ཆེན་པློ་དང་ཐག་ཉེ་བའི་གློང་ཁེར་ཞིག་གི་མིང་།

ག་རི་དགློན་པ། དེ་ཡང་ལྷ་ས་བརྒྱུད་ཀི་ཁ་རྒྱུན་དུ་ག་རི་དགློན་པ་ཞེས་འབློད་པ་སྟེ་ཕ་བློང་ཁ་རི་

ཁློད་ཀི་རྒྱབ་ཏུ་ཡློད་པའི་གར་དགློན་བསམ་གཏན་གིང་ནི་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་

ནང་རྒྱ་གར་གྲུབ་ཆེན་ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཕག་བཏབ། ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ས་དེར་

ཕེབས་སྐབས་མཁའ་འགློས་གར་འཁབ་པ་གཟིགས་པས་གར་དགློན་ཞེས་མིང་བཏགས། ཐློག་

མར་གྲུབ་མཐའ་ཞི་བེད་ཡིན་ཀང་དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པའི་ནང་དགེ་ལུགས་སུ་བསྒྱུར་ནས་

ཕ་བློང་ཁའི་མཁན་པློ་རྒྱ་མཚོ་མཐའ་ཡས་ཀིས་ཞལ་འཛིན་གནང་བ་ནས་བཟུང་བག་རི་སྤྲུལ་

སྐུ་སྐུ་ཕེང་རིམ་བློན་དང་བ་སློབ་ཀི་འབེལ་བ་ཆགས། དགློན་གནས་ཆགས་ཡུལ་རི་ཆུ་རི་ཤིང་

སློགས་བཀློད་པ་མཛེས་ཤིང་ཉམས་དགའ་བ་ཞིག་ཡློད། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་ཕག་ལློར་

བཙུན་མ་བརྒྱད་ཅུ་སྐློར་ཡློད། དགློན་བདག་བག་རི་བ་བང་ནས་བེད། 

ག་རུ། གང་དུའམ་ག་པར་ཞེས་པའི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན། ཁློད་ད་ལ་ག་རུ་ཡློད་ལ་བུ། 

ག་རུ་ཌ། [ལེགས]བ་ཁྱུང་། 

ག་རེ། ① གང་དང་ཅིའི་དློན། ལས་དློན་ག་རེ་བེད་ཀི་ཡློད། ཁློས་ལས་དློན་ག་རེ་བསྒྲུབས་འདུག །② 

ཀུན་སློང་འདྲེན་པའམ་བསམ་བློ་གཏློང་བའམ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཚིག་གློགས་ཤིག །ག་རེ་ངས་གློ་

བུར་དུ་ཡིད་ལ་མི་དྲན། ག་རེ་དེ་རིང་ལས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་བེད་དགློས། ག་རེ་མི་དེའི་མིང་ལ་

ཅི་ཟེར། ③ [རིང] ༡ བིན་ཅིག །༢ གར་སློང་བ་དང་། གང་དུ་ཡློད་པ། 

ག་རེ་གློབ་རེ། ཡུན་དུ་འགློར་བའི་ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་སྟེ། རྒན་པློ་དེ་ཡར་ལངས་ནས་ག་རེ་

གློབ་རེ་ཞིག་གིས་ཕིན་སློང་། ངའི་གློགས་པློ་འདི་ག་རེ་གློབ་རེ་ཞིག་ལས་ནས་འགློ་ཐུབ་ཅིང་

མི་འདུག །ངས་ཁློ་རང་སྒུགས་ནས་སློད་ཡློད། 

ག་རློག །ཕློ་རློག

ག་རློང་ས་མཁན་སློགས་མཁན་དྲུག །༡ གར་ཡློལ་མགར་མཁན། ༢ གར་རུ་ས་མཁན། ༣ སག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཞུ་མཁན། ༤ ར་ཤག་མདའ་མཁན། ༥བ་པ་ཁབ་མཁན། ༦ ཚོང་རི་ལྷམ་མཁན་ནློ་ཞེས་

གསལ་ཞིང་། བཙན་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་དུས་སྐབས་རུས་རྒྱུད་མི་འདྲ་བ་དྲུག་གིས་སློ་

སློའི་ལག་ཤེས་བཟློ་ལས་འགན་ལེན་བེད་ཚུལ་བཤད་ཡློད། 

ག་རློང་ཚུལ་ཁིམས་འབྱུང་གནས། འདི་ལ་ཡློང་གགས་སུ་སྟེང་པ་ལློ་ཙཱ་བ་ཟེར་ཞིང་། བཀའ་འགྱུར་

གི་མདློ་ཕློགས་ཕལ་ཆེ་བའི་ལུང་རྒྱུན་གསན་ནས་བློད་དུ་དར་སེལ་མཛད་པ་པློ་ཡིན། ཡབ་

སྟེང་པ་ཏློག་འབར་དང་། ཡུམ་མདའ་མློ་བུ་སྐྱིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་མེ་ཕག་

སྤི་ལློ་༡༡༠༧ ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅློ་ལྔ་པ་ལྕགས་གང་སྤི་ལློ་༡༡༢༡ལློར་མང་སྟློད་དུ་

རྒྱ་འདུལ་འཛིན་གི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་། དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་ག་བཞི་པ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་

ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༡༩༠ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ག་ལ། གང་དུ། ཁློད་ག་ལ་འགློ། ལྕགས་དངུལ་དུ་ག་ལ་འགྱུར། ནློར་འཁྲུལ་མ་བྱུང་བ་ལས་བས་རེས་

ག་ལ་ཡིན། རང་གི་འློས་འགན་བསྒྲུབ་རྒྱུར་ཧུར་བརློན་མི་བེད་ག་ལ་རུང་། ངན་པའི་བསམ་དློན་

འགྲུབ་པ་ག་ལ་སིད། དེ་ལའི་ཡུན་རིང་པློ་ག་ལ་ཐློགས། ཆུ་མིག་རང་ཉིད་མ་སྐམ་ན། ས་ཡིས་

མནན་ཀང་ག་ལ་ཐུབ། དཀའ་བའི་ལས་ཤིག་མ་བརྒྱུད་ན། ཞིམ་པློའི་ཟས་ཤིག་ག་ལ་རག

ག་ལ་ག་ལ། གནས་སམ། ཡུལ་མ་ངེས་པའི་གནས་ཚུལ་དྲི་ཚིག །ཡུལ་ག་ལ་ག་ལར་ཐློན་ཁུངས་

འབློལ་བ་འདུག་གམ། 

ག་ལ་ལ། གང་ན་འགིག

ག་ལ་བ། ཡུལ་ཕློགས་གང་ཞིག་གམ། གང་དུ་ཡློད་པ་ཞིག །འགློ་སའི་ཕློགས་ག་ལ་བ་དེར་སུ་འགློ། 

ཁློད་སློད་ས་ག་ལ་བ་དེར་ང་འློང་ངློ་། །

ག་ལེ། ལྷློད་ལྷློད་དམ། དལ་བུ། ག་ལེ་ཕེབས། ག་ལེ་བཞུགས། 

ག་ལེ་ག་ལེ། དལ་པློ་དལ་པློ། ག་ལེ་ག་ལེར་ཕིན་ན་རྒན་མློས་རྒྱ་ཁམས་འཁློར་ཡློང་། 

ག་ལེ་གུ་ལེ། ཤུགས་མེད་པའི་དལ་མློ། ག་ལེ་གུ་ལེའི་ངང་ནས་ནམ་ཟླ་འཕློ་བརླག་གཏློང་བ། 

ག་ལེས་ནློས། བློད་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་སུ་ཕི་ཕློགས་ནས་གདན་དྲངས་པའི་ཏ་ཟིག་

གི་སྨན་པ་མཁས་པ་ཞིག་སྟེ། རྒྱལ་པློའི་བ་སྨན་ཏུ་དབང་བསྐུར། ཕིས་ཁབ་བཞེས་པ་མཛོ་རློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

སྨན་པ་ཞེས་འབློད། 

ག་ལློག །སྒློ་འདློགས། མི་ལ་ག་ལློག་བེད་པ། 

ག་ཤལ། ཕག་པ་ནས་མཆན་འློག་ཏུ་འཆིང་བའི་མེ་ཏློག་སློགས་ཀི་རྒྱན་ཆ། མེ་ཏློག་གི་ག་ཤལ། 

རིན་ཆེན་ག་ཤལ། རིན་པློ་ཆེའི་ག་ཤལ་གིས་མཛེས་པ། 

ག་ཤེད། ཡུལ་ངེས་མེད། ད་ལ་ང་ཡུལ་ག་ཤེད་ཅིག་ལ་འགློ་དགློས། དཔེ་ཆ་དེ་ངས་ག་ཤེད་ཅིག་ལ་

བཞག་ཡློད། ཁློ་ག་ཤེད་དུ་སློང་བ་མ་ིཤེས། སྡུག་བསལ་བསལ་བའ་ིརྒྱུ་ག་ཤེད་ན་མྱུར་དུ་ཚོལ་ཅིག

ག་ཤེལ་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། 

ག་ཤེས། [རིང]ཁ་རྡུང་བཏང་བའམ། ཁ་ཟེར་བ། 

ག་ས། ས་ཕློགས་ངེས་མེད་ཀུན། ས་ཕློགས་ག་ས་ག་ལ་དྲིལ་བསྒགས་བེད་དུ་ཕིན། 

ག་ས་ག་ལ། ས་གང་དང་གང་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་དུ། 

ག་སློག །ཕིན་ཅི་སློག་པ། ལས་ཀ་བེད་སྟངས་ག་ཕི་ག་སློག་ཏུ་གྱུར་ན་དློན་མི་འགྲུབ། 

ག་ཨག །[ཞང་སྐད]ཀུན་དགའ། 

གག །གང་གི་བརྡ་རིང་། 

གག་གེ་གློག་གེ ལས་སུ་མི་རུང་བའམ། ལུས་ཟློར་ལྕི་བ། དེ་གག་གེ་གློག་གེ་བས་ནས་ཐག་རིང་

དུ་ཕིན་སློང་། 

གག་བརྒྱབ། [རྔ་པ]རང་པར་ཅི་དག་འཁློན་ནས་ཁ་བུབ་ཏུ་འགེལ་བར་བརློད། དཔེར་ན། དེ་རིང་

ངས་ངློ་ཚ་བསངས་སློང་། མིག་ཡག་པློ་མ་བལས་རྐྱེན་མི་མང་པློའི་དཀིལ་ལ་གག་བརྒྱབ་བྱུང་། 

གག་པ། ① གཉན་ནད་ལྕེའི་སྟེང་དུ་བབས་ནས་ལྕེ་སྐྲངས་ཤིང་སྐད་འགག་པ་ཞིག་སྟེ། ནང་གསེས་

སུ་དབེ་ན་ཕློ་གག་དང་། མློ་གག །བུ་གག །གཉན་གག་བཅས་རིགས་བཞི་མཆིས། ② བ་གག་

པ་སྟེ། མཆུ་ལེབ་ལ་རང་པ་ཐུང་བ། སར་མློ་སྐྱི་མློས་སྦྲེལ་ཅིང་ཆུར་རྐྱལ་ཁམས་པའི་བའི་

རིགས་ཤིག་ཡིན་པ་འདི་ལ་ཁིམ་བ་དང་རི་བ་གཉིས་ཡློད། 

གག་པ་བཞི། གཉན་ནད་ལྕེ་སྟེང་བབས་ནས་ལྕེ་སྐྲངས་ཤིང་སྐད་འགག་པའི་ནད་གཞི་སྟེ། ཕློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གག །མློ་གག །བུ་གག །གཉན་གག་གློ། 

གག་པློ། ཁག་པློའམ་དཀའ་ལས་ཆ་ེབའ་ིདློན་ཏེ། དཔེར་ན། ད་ེརིང་ནང་བཞིན་ལས་ཀ་གག་པློ་ཡློང་མ་བྱུང་། 

གག་སང་། བློད་ལུགས་ཀི་ཁང་པའི་བཟློ་སྐྲུན་སྐབས་ཐློག་གི་འློག་ཏུ་ལྕམ་སྣེ་ཕན་ཚུན་བསྣློལ་མར་བཏང་

བའི་སྣེ་མློ་འགེབས་བེད་ཀི་མཛེས་རྒྱན་དུ་སང་ལེབ་གྲུ་བཞི་ཞིག་གཏློང་སློལ་ཡློད་པ་དེ་ཡིན། 

གག་ཚིལ། གཡའ་སློག་པ་སྟེ་མཆན་ཁུང་དུ་སློར་མློས་རེག་ཅིང་ཉེད་པ། 

གག་ཚུལ་སློག་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། སྐྱི་གཡའ་བར་

འདློད་པའི་བསམ་པས་དགེ་སློང་ལ་གཡའ་སློག་པ། 

གག་ཟློར། གས་པས་ལྕེ་སྟེང་ཐློར་པ་ཐློན་པ་དང་། ལྕེ་འློག་སྐྲངས་པ་གཤག་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག

གག་ལྷློག །གག་ལྷློག་ཅེས་པ་གག་པ་དང་ལྷློག་པ་སྟེ་ནད་རིགས་གཉིས་མཉམ་དུ་བསྡུས་མིང་ཡིན། 

ནད་འདིའི་རྒྱུ་ནི་ལུས་ལ་ལྷན་སྐྱེས་སུ་ཁག་ལ་གནས་པའི་དུག་ཅན་གི་སིན་བུ་མདློག་ཟངས་

ལར་དམར་བ། གཟུགས་ཕ་བ་མིག་གིས་མི་མཐློང་བ། སྐད་ཅིག་ཙམ་ལ་མགློ་ལུས་ཁབ་པར་

རྒྱུ་ནུས་པ་ཡློད་པ་དེ་ཉིད། རྐྱེན་གིས་མ་བསྒྱུར་པ་རང་བཞིན་ཐ་མལ་དུ་གནས་པ་ན་ལུས་ཀི་

སྒྱུ་རལ་སློགས་སྟློབས་སྐྱེད་ཀི་གློགས་བེད་པ། རྐྱེན་གིས་བསྒྱུར་ན་ལུས་ཟུངས་ཟློས་པས་

གནློད་པར་བེད་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། རྐྱེན་ནི་དངློས་རྒྱུ་སིན་དེ་ལ་རྒྱུའི་རྐྱེན་རླུང་མཁིས་བད་ཀན་

ལན་འདུས་རྣམས་སྐྱེད་བེད། གཉན་གག་ལྷློག་གི་ནད་ཡློད་པའི་ཡུལ་དང་། གཉན་སིན་སློང་

བའི་དུས་གདློན་ཟས་སྤློད་བཅས་རྐྱེན་རྣམས་ཀིས་ཁག་སིན་དེ་དག་ཁློས་ཤིང་འཁྲུགས་པས་

ལུས་ཟུངས་ཟློས་པས་གཉན་ནད་ཀི་རིགས་མི་འདྲ་བ་འདི་དག་ཡློང་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། དེའི་

ཕིར་ན་དཀར་རིགས་དང་མངར་ཆས་སིན་ནད་ཀི་སྟློབས་བསྐྱེད་པས་གནློད་པ་དང་། བློང་ང་

སློགས་དུག་རིགས་རྣམས་ཀིས་སིན་འཇློམས་པར་བེད་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། ནད་འདི་བབས་

སའི་དབང་གིས་མིང་གི་དབེ་བ་མི་འདྲ་བ་ཡློད་པར། མགློ་ལ་བབས་ན་ཀད་གཟེར་ཟེར། གེ་བ་

ལ་བབས་ན་གག་པ། རློ་སྟློད་བབས་ན་གཟེར་ཐུང་། ཕློ་བ་ལ་བབས་ན་ཕློ་ལློག་གམ་ཡང་ན་

གཉན་གང་། རྒྱུ་མ་ལ་བབས་ན་རྒྱུ་གཟེར། པགས་ལ་བབས་ན་མེ་དབལ། ཚིལ་ལ་བབས་ན་

རྨེན་བུ་སྐྲན། ཉྭ་ལ་བབས་ན་ཉྭ་ལློག །ཤ་ལ་བབས་ན་ལྷློག་པ། ཤ་དང་། རུས་པ། ར་རྣམས་བེམ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ལ་འདྲུལ་བ་ལ་འབས་ནད་ཟེར་བ་བཅས་དང་། གཞན་ཡང་གངས་དང་མིང་གི་ངེས་པར་མེད་

པའི་གཉན་ནད་ཡློང་སིད་ཀང་། འདིར་གཉན་ནད་ཀི་རིགས་ཐམས་ཅད་མདློར་བསྡུས་ན་གག་

པ་དང་། ལྷློག་པ་སྟེ་རིགས་གཉིས་སུ་བསྡུས་ཡློད་པ་རེད། 

གང་། ① ཚིག་ཕད་ཅིག །སྤི་སྒ་དངློས་ལ་འཇུག་པའི་སྤི་སྒ་གང་། ཡློན་ཏན་གང་གློམས་པ་རྣམས་

བེད་སྤློད་བས་པ། སེམས་ལ་གང་དྲན་བཤད་པ། འབས་བུ་གང་འདློད་བྱུང་བ། དངློས་པློ་ཆེ་

ཆུང་གང་ན་ཅི་ཡློད། ཐབས་ཤེས་གང་ནས་ཀང་དམིགས་ཡུལ་ལེགས་སྒྲུབ་བེད་པ། རང་འདློད་

གང་བསམ་ཟློལ་མེད་དུ་ཞུ་བ། གང་དགའ་གང་སྐྱིད། བསམ་འཆར་གང་དྲན་དྲན་བཤད་པ་

ཡིན། དུས་ཡུན་གང་ཐུང་ཐུང་དུ་བཏང་བ། སང་ཞློགས་གང་ས་ས་བས་ནས་འགློ་དགློས། 

འབེལ་ལམ་གང་འགིག་འགིག་བེད་པ། རློགས་རམ་གང་ཐུབ་ཐུབ་བས་པ། ② བེ་བག་ལ་

འཇུག་པའི་སྤི་སྒ་གང་། གང་ལ་སྙིང་སྟློབས་མཆློག་མངའ་བ། བས་རེས་འཇློག་མཁན་གང་

ཞིག །བུམ་པ་གང་ཞིག །གང་ཉིད་ཀི་བཀའ་སློབ། ③ དྲི་བའི་དློན་དུ་འཇུག་པའི་སྤི་སྒ་གང་། 

ལས་དློན་གང་ཡིན། མི་གང་དང་སུ་ཡིན་པ། དཔེ་ཆ་གང་དུ་གསལ་བ། ཁེད་རང་ས་ཕློགས་

གང་ནས་ཕེབས་པ་ཡིན། ④ གངས་གཅིག་ལ་འཇུག་པ། རྒྱུ་མ་གང་། དཀར་ཡློལ་གང་། གློམ་

པ་གང་། 

གང་ག །[ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད]ཐམས་ཅད་དམ་ཚང་མ། ཁློང་ཚོ་གང་ག་ཕེབས་བཞག

གང་ག་ཆུང་། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་དུག་ཚད་དང་། རྨ་ཚད། 

ཚ་འཁྲུ། ཚ་བས་སྐྲངས་པ་སློགས་འཇློམས་པར་བེད། 

གང་གཱ། [ལེགས]རྒྱ་གར་གི་ཆུ་བློ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡིན་པ་འདིའི་ཆུ་འགློ་ནི་བློད་ལློངས་ཀི་གང་ཆེན་

ཁ་འབབ་ཡིན་ཞིང་། རྒྱ་གར་དང་བངྒ་ལ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་མཚོར་འབབ། བློད་ཀི་གནས་ཡིག་

རིང་པའི་ནང་དུ་མཚོ་མ་དྲློས་པའི་ཤར་ཕློགས་ནས་དངུལ་གི་བག་གང་པློ་ཆེའི་ཁ་འདྲ་བ་ནས་

དངུལ་གི་བེ་མ་འདྲེན་ཞིང་ཆུ་ཕན་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པ་མཚོ་མ་དྲློས་པ་ལ་གཡས་སུ་བསྐློར་

ནས་ཤར་གི་རྒྱ་མཚོར་འབབ་ཅེས་གསལ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐལ་ལན་ཤིང་རའི་བུ་མློ་

དང་། ཁབ་འཇུག་རང་པ། གང་ཆེན་ཁ་འབབ། རྒྱུན་གསུམ་པ། བཅུད་རིང་ཆུ་སྦིན་མ། འཆི་
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མེད་ཆབ། འཇིགས་སེའི་མ། མཐློ་རིས་ཀླུང་། དྲག་པློའི་ཐློད། ནམ་མཁའི་ཆུ་བློ། ཡན་ལག་

བརྒྱད་ལན། ལམ་གསུམ་པ། ས་བ་ཀ གསེར་ལན་མ། ལྷའི་ཆུ་བློ་བཅས་སློ། །

གང་གཱ་སྐྱེས། [མངློན] ① རྒྱ་མཚོ། ② ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 

གང་གཱ་འཛིན། [མངློན] ① རྒྱ་མཚོ། ② ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 

གང་གཱའི་བེ་མ། གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བེ་མའང་ཟེར། ཆུ་བློ་གང་གཱ་ཞེས་པར་ཡློད་པའི་བེ་མ་ཇི་སྙེད་ཀི་

གངས་འབློར་ཏེ་སར་རྒྱ་གར་ལུགས་ཀི་གངས་གནས་ཆེན་པློ་ཞིག་སྟེ་ཧ་ཅང་མང་བའི་དཔེ། 

གང་གཱའི་ཡབ། [མངློན]རི་བློ་གངས་ཏེ་སེ། 

གང་སྒ། སུམ་ཅུ་པའི་སྐབས་ཀི་ཕད་རང་དབང་ཅན་ཞིག་སྟེ། འཇུག་ཡུལ་དང་དཔེར་བརློད་རྣམས་

གང་གི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས། 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། 

གང་མགློགས་ཅི་མགློགས། མགློགས་གང་ཐུབ། དཔལ་འབློར་འཛུགས་སྐྲུན་གི་བ་བ་ཁག་གང་

མགློགས་ཅི་མགློགས་ཀིས་བེད་པ། 

གང་ངན་གང་སྡུག །གཞན་གིས་མ་འདློད་པ། སྡུག་ཤློས་ཐམས་ཅད་ཅེས་པའི་དློན། མི་གང་ངན་

གང་སྡུག་ཐམས་ཅད་མཉམ་དུ་འཛོམས་ན་ལས་ཀ་ཡག་པློར་བེད་རྒྱུ་མ་རེད། ཟ་མ་གང་ངན་

གང་སྡུག་ཐམས་ཅད་དེང་སང་གློང་གསེབ་ཏུ་ཁེར་འགློ་ནས་བཙོང་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། 

གང་ས། ས་མ་སུ་ཡིན་གི་དྲི་ཚིག །བ་བ་རྣམས་གང་ས་བསྒྲུབ་དགློས། 

གང་ས་ས། གང་མགློགས་མགློགས། སང་ཉིན་གང་ས་ས་ཕེབས་རློགས་གནང་། 

གང་ཅི། གང་ཅིའི་ལག་འཛངས། གང་ཅི་འདློར་མེད། གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཡར་རྒྱས་བྱུང་

འདུག །གནས་ཚུལ་གང་ཅིར་ལ་རློག་བས་ནས་འཆར་གཞི་འདིང་བ། 

གང་ཅིའི་བབས་བསྟུན། ཕློགས་གང་ཅིའི་གནས་ཚུལ་དངློས་ཀི་བབས་ལ་བསྟུན་ནས་ལས་དློན་གིས།

གང་ཉིད། ཁེད་རང་། གང་ཉིད་སྐུ་ཁམས་བདེ་ཐང་ཡིན་ཤག

གང་མཉེས། གང་འདློད་པ་དང་གང་ལ་དགའ་བའི་ཞེ་ས། གང་མཉེས་གནང་རློགས་ཞུ། 

གང་ཏིག །[རིང]གང་འདློད་འདློད། 
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གང་ལར། གང་ཡིན་ཡང་ངམ་ག་རེ་ཡིན་ནའང་། གང་ལར་དེ་འདྲ་བས་ན་འགིག་གི་མ་རེད། 

གང་སྟློང་། འཕེལ་འགིབ། དབར་གི་གཙང་པློ་གང་སྟློང་འཕེལ་འགིབ་མང་། ཟླ་བ་ཟླ་རེར་གང་སྟློང་

ཐེངས་རེ་བེད། 

གང་ཐུབ་གང་ལྕློགས། ཅི་ནུས་ཅི་ལྕློགས་སམ། གང་ཐུབ་ཐུབ། 

གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ། ཇི་ལར་ནུས་ནུས། ནུས་ཤུགས་ཡློད་དགུ་རལ་སྤྲུགས་ཀིས་ལས་དློན་གང་ཐུབ་

ཅི་ཐུབ་བེད་པ། 

གང་ཐློན་ཐློན། གང་བྱུང་བྱུང་། སྐད་ཆ་གང་ཐློན་ཐློན་བཤད་ན་མི་འགིག

གང་འཐད་གང་འློས། གང་ལ་གང་འགིག་པ་དང་གང་ལ་གང་འློས་པ། 

གང་འཐད་གང་རིགས། ཇི་ལར་བེད་འློས་པའམ་འགིག་པ། 

གང་དུ་ཉེ་བར་མི་སྲུན་པ་ཚེར་མའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན། མི་འགའ་ཞིག་སུ་དང་ཡང་མི་མཐུན་པ་དང་

དློན་ཕན་བུ་ཞིག་ལ་ཡང་སྙད་བཏགས་ཏེ་འཐབ་རློད་བེད་མཁན་དེ་འདྲ་ལ་ཟེར། 

གང་དག །གང་ཡིན་པ་དེ་ཞེས་པ་དང་དློན་གཅིག་སྟེ། གང་དག་སུ་ཞིག་འདིར་ཕེབས་ན། རྔ་དང་

རློལ་མློས་དགའ་བསུ་ཡློད། ཅེས་པ་ལ་བུའློ། །

གང་དང་གང་། སྤི་སྒ་གཉིས་བརེགས། ཡུལ་གང་དང་གང་དུ་སྐད་ཆ་གང་དང་གང་བཤད་པ། 

གང་དེ། དེའི་དློན་ཏེ་སྤི་སྒ་བེ་བག་ལ་འཇུག་པ། ངའི་དཔེ་ཆ་གང་དེའི་རྒྱབ་ཤ་དམར་པློ་ཡིན། མི་

གང་དེའི་བསམ་བློ་འཁློར་སྟངས་ཡག་པློ་རེད། 

གང་དློ། །གང་དང་དློ་ཞེས་རྒྱ་མ་དང་བེ་སློགས་འདེགས་འཇལ་གི་ཚད་གཅིག་དང་གཉིས། 

གང་སྡུག་ཅི་སྡུག །ཕློགས་གང་ཐད་ནས་སྐྱློན་ཆ་མང་བ། 

གང་དྲག་ཅི་དྲག །① ཅི་ལེགས་ལེགས་དང་། གང་བཟང་བཟང་། མི་དམངས་ལ་ཕན་འདློགས་གང་

དྲག་ཅི་དྲག་བེད་པ། ② འུ་ཐུག་པའི་གདུང་ཚིག །ཁློད་རང་ལ་དཀའ་ཚེགས་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་ད་

གང་དྲག་ཅི་དྲག

གང་དྲན་ལག་འགེལ། སྣང་བར་ཅི་ཤར་ཐམས་ཅད་ལག་ལེན་བསྟར་བ། 

གང་འདྲ། ཇི་འདྲའམ། ག་འདྲ། ཚིག་འདིའི་དློན་གང་འདྲ་རེད། 
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གང་ན་བ། འདྲི་ཚིག །ག་རེ་ན་བ། ནད་ཅི་ཞིག་ན་བ་དང་། གནས་གང་དུ་ན་བ་སློགས་ཀི་འདྲི་ཚིག

གང་ནུས་དེ་སྒྲུབ་དང་རློལ་བསྟུན་ཐློབ་སྤློད། སྤི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་སྤི་ཚོགས་ནང་མི་སློ་སློའི་

འཚོ་བའི་རྒྱུ་ཆས་བགློ་བཤའ་རྒྱག་སྟངས་ཀི་ར་དློན་ཞིག །ར་དློན་དེས་ངལ་རློལ་པ་རྣམས་

ཀིས་རང་ནུས་གང་ཡློད་ཀིས་སྤི་ཚོགས་ཀི་ཆེད་དུ་ངལ་རློལ་བེད་དགློས་པའི་བང་བ་དང་། 

སྤི་ཚོགས་ཀིས་ངལ་རློལ་པ་སློ་སློས་བཏློན་པའི་ངལ་རློལ་གི་གངས་ཚད་དང་སྤུས་ཚད་ལར་

འཚོ་བའི་རྒྱུ་ཆས་སྤློད་དགློས་པའི་བང་བ་བཏློན་ཡློད་པ་རེད། 

གང་པློ། ① རིལ་པློའམ་ཆ་ཚང་། མི་ཚེ་གང་པློ། ལློ་གང་པློ། ② [པརཽྞཿ]ཉན་ཐློས་ཉེ་འཁློར་བཅུའི་ནང་

གསེས། ཆློས་སྟློན་པའི་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའློ། །

གང་པློ་འབློད། [མངློན]བརྒྱ་བིན། 

གང་པློའི་རློགས་བརློད། དཔེ་ཆའི་མིང་། ཚོང་དཔློན་གི་བུ་གང་པ་ཞེས་པའི་རློགས་བརློད་ལ་ཟེར། 

གང་ཕློགས། [མངློན]བརྒྱ་བིན། 

གང་སེལ་མ། སློབ་དཔློན་དབིག་གཉེན་གི་སློབ་མ་གང་སེལ་གིས་བརམས་པའི་མངློན་པ་མཛོད་ཀི་

འགེལ་པ། 

གང་ཕློགས། [མངློན]ཡར་ངློ་། །

གང་བ། [ཐ་མི་དད་པ]ཁེངས་པ་སྟེ། ཆ་ཚང་བར་འགྱུར་བའམ་ཚད་ལློང་བར་འགྱུར་བ། ཁང་པའི་

ནང་མིས་གང་འདུག །བུམ་པ་ཆུས་གང་བ། ཟླ་བ་ཉ་གང་བ། ལུང་པ་གང་པ། 

གང་བ་སེལ། རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་མངློན་པ་མཛོད་ལ་མཁས་པ་ཞིག་གི་མཚན་ཡིན། 

གང་བ་བཟང་པློ། གནློད་སྦིན་ཞིག་སྟེ། རྣམ་ཐློས་ཀི་བུ་ཞིག

གང་བུ། ① མེ་ཏློག་ཁ་མ་བེ་བའི་ཐེའུ། མེ་ཏློག་ལ་གང་བུ་ཐློན་པ། ② འབྲུས་ཁེངས་པའི་ཤུན་

ལྤགས་སྦུབས་མློ། སན་མར་གང་བུ་ཐློན་པ། ཏིལ་གི་གང་བུ། གང་བུ་ཅན་གི་འབྲུ། 

གང་བློ། [རྒྱན་ཚིག] ཚད་ལློངས་པ་སྟེ། མི་ཚེ་གང་བློར་གསར་བརེ་བས། ཉིན་གང་བློར་ངལ་རློལ་

བས་ལ་བུ། མིང་བསྡུས་ན་གང་ཞེས་འབི་ཆློག་སྟེ། མི་ཚེ་གང་ལ་གསར་བརེ་བས་ལ་བུ། 

གང་བས། ① ཐློབ་ཚད་ཚང་མ། གློ་སྐབས་གང་བྱུང་བ་ཚང་མ་བེད་སྤློད་བས་པ། ② བས་པ་ཚང་མ།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གང་བྱུང་གིས་ཉེས་མིང་འགེལ་བ། ཉེས་པ་མེད་པའི་མི་ལ་ཉེས་ཅན་གི་ཞྭ་མློ་གཡློགས་ནས་མ་ཉེས་

ཁ་གཡློག་བས་པ། 

གང་བྱུང་དུ་ཐེ་གཏློགས། རང་ཉིད་དང་འབེལ་བ་མེད་པའི་གནད་དློན་ལ་གང་བྱུང་དུ་ཐེ་གཏློགས་བ་བ།

གང་བྱུང་བ། ① ཐློབ་ཚད་ཚང་མ། གློ་སྐབས་གང་བྱུང་བ་ཚང་མ་བེད་སྤློད་བས་པ། ② ཅིའང་རུང་

བ། ལློ་གློས་གང་བྱུང་ན་ཡང་འགིག

གང་བྱུང་བྱུང་། ① བྱུང་ཚད་དམ་ཚང་མ། ② གང་རུང་རུང་། ③ ལག་ཏུ་གང་ཐེབས་ཐེབས། 

གང་བྱུང་མང་བྱུང་། མ་བརགས་གང་དྲན་གི་བ་བ། ལས་དློན་གང་བྱུང་མང་བྱུང་བས་པ། སྐད་ཆ་

གང་བྱུང་མང་བྱུང་བཤད། 

གང་བྱུང་སྨྲ་བ། ① ཁ་ནས་གང་ཐློན་ཤློད་པ། ② བྱུང་ལུགས་ཇི་བཞིན་དྲང་པློར་སྨྲ་བ། 

གང་བྱུང་གསློད་བཟུང་། ཁིམས་དང་མི་མཐུན་པ་སྟློབས་ཤུགས་ཀི་སློ་ནས་རང་གི་འདློད་དློན་ལར་

མི་ལ་གནར་གཅློད་དང་གནློད་འཚེ་བེད་པ། 

གང་མང་གིས་ཞི་བ། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་རློད་པ་ཞི་བེད་ཀི་ཆློས་བདུན་གི་གས། མངློན་སུམ་

བརྒྱད་ཀི་སློ་ནས་རློད་པ་ཞི་བར་མ་ནུས་ན། ཚུལ་ཤིང་བིམས་ཏེ་གང་མང་བའི་ཕློགས་ལ་དག་

པ་བིན་ཏེ་ཞི་བར་བེད་པའློ། །

གང་མིན་ཚད། ཧ་ལས་པ། ལས་ཀ་གང་མིན་ཚད་ཡག་པློ་བས་འདུག །གང་མིན་ཚད་ཚབས་ཆེན་

རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ན་གང་མིན་ཚད་ཡག་པློ་རེད། 

གང་མྱུར་ཅི་མྱུར། གང་མགློགས་ཅི་མགློགས། 

གང་ཙུག །གང་མགློགས་ཅི་མགློགས། 

གང་འཚམས། ཐལ་ཆ་མེད་པའི་འཚམས་པློའམ། གཉིས་མཐར་མ་ལྷུང་བའི་འཚམས་པློ། 

གང་ཞིག །སྤི་སྒ་ཞིག །བ་བ་གང་ཞིག །ལས་དློན་ཆེ་ཆུང་གང་ཞིག་སྒྲུབ་ཀང་དློ་དློ་བརན་བརན་བས་

ནས་སྒྲུབ་དགློས། གང་ཞིག་ཡིད་ལ་བེད་པ། 

གང་ཞེ་ན། ཅི་རེད་ཟེར་ན། དེ་ལར་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན།

གང་ཟག །གདགས་གཞི་ཕུང་པློ་ལྔ་པློ་གང་རུང་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའི་མིའམ། སྐྱེས་བུའམ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སེམས་ཅན་གང་དེའི་རྒྱུད་ལ་སྐྱློན་ཡློན་གཉིས་ཀ་རེ་ཞིག་གང་བ་དང་། རེ་ཞིག་ཟག་པ་སྟེ་

འཇིག་པར་འགྱུར་བའི་མིང་། གང་ཟག་གིས་གང་ཟག་ལ་ཚོད་འཛིན་མ་བེད། གང་ཟག་མ་

བརགས་པར་གཏམ་བཅློལ་མ་བེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱེ་བ་དང་། སྐྱེས་བུ། མཐློང་བ་པློ། 

བདག །བེད་དུ་འཇུག་པ་པློ། བེད་པ་པློ། ཚོར་བ་པློ། ཟ་བ་པློ། ཤེད་བདག །ཤེད་ལས་སྐྱེས། 

ཤེས་པ་པློ། སེམས་ཅན། སློག །སློང་བ་པློ། གསློ་བ་བཅས་སློ། །

གང་ཟག་གི་སློ་གསུམ། ༡.ལུས། ༢.ངག །༣.ཡིད་ཀི་སློ་དང་། ཡང་ན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སློ། །

གང་ཟག་གི་གདགས་གཞི། ཕུང་པློ་ལྔ་སྟེ། གཟུགས་དང་། ཚོར་བ། འདུ་ཤེས། འདུ་བེད། རྣམ་ཤེས་

བཅས་སློ། །

གང་ཟག་གི་བདག །གང་ཟག་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་ཡློད་དུ་གྲུབ་པ། 

གང་ཟག་གི་བདག་མེད།བདག་མེད་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ། རང་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཕུང་པློ་བདེན་

པར་མ་གྲུབ་པའློ།

གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕ་རགས། ཐལ་འགྱུར་བ་མ་གཏློགས་རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀི་རང་སེ་

རྣམས་ཀིས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕ་རགས་འཇློག་ཚུལ་འདྲ་སྟེ། གང་ཟག་རག་གཅིག་རང་

དབང་ཅན་དུ་གྲུབ་པས་སྟློང་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རགས་པ་དང་། གང་ཟག་རང་རྐྱ་ཐུབ་

པའི་རས་ཡློད་ཀིས་སྟློང་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕ་མློར་འཇློག་ཅིང་། ཐལ་འགྱུར་བས་ནི་

གང་ཟག་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་ཡློད་ཀིས་སྟློང་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རགས་པ་དང་། གང་

ཟག་བདག་མེད་བདེན་པས་སྟློང་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕ་མློར་འདློད་དློ། །

གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན། བདག་འཛིན་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ། གདགས་གཞི་རང་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་

པའི་ཕུང་པློ་ལ་བརེན་ནས་ང་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པའློ། །

གང་ཟག་གི་གཞི། འདུལ་བ་གཞི་བཅུ་བདུན་གི་ནང་གསེས། དུས་དང་དུས་མ་ཡིན་པ་བསྡུས་པ་

འབྱུང་བའི་གཞི་སྟེ། གང་ཟག་གིས་ལྟུང་བ་བཅབས་མ་བཅབས་ཀི་རྣམ་དབེ་སྟློན་པ་ལ་གང་

ཟག་གི་མིང་གིས་བཏགས་པའློ། །

གང་ཟག་གི་བསམ་པ་ལ་དགློངས་པ། གང་ཟག་ཁ་ཅིག་ལ་བསགས་པའི་དགེ་བའི་ར་བ་འགའ་ཞིག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

དེས་ཆློག་པར་འཛིན་པའི་གང་ཟག་ཁ་ཅིག་གི་ངློར་སྨད་པ་ལ་བུའློ། །

གང་ཟག་ཅིག་ཅར་བ། བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་བ་མ་གློང་མ་རྣམས་ཀིས་བཞེད་སློལ་ལ། སྐྱེ་བ་སློན་མའམ་

ཚེ་འདི་ལ་ལམ་ས་མ་རྣམས་ལ་སྦངས་ནས་རླུང་དབུ་མར་འཇུག་པར་བང་བ་ཞིག་ཡིན་ན། 

མདློ་ལུགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་བསློམ་མི་དགློས་པར། དང་པློ་ཉིད་ནས་སེམས་ངློ་བཙལ་ཏེ་

བསློམ་པ་ལ་བརེན་ནས་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་ཏེ་གཉུག་སེམས་མངློན་

སུམ་དུ་མློང་བར་བེད་ཐུབ་པའི་གང་ཟག་དབང་པློ་རྣློ་བ་རྣམས་ལ་གང་ཟག་ཅིག་ཅར་བ་ཞེས་

ཐ་སྙད་མཛད་པ་ཡིན། 

གང་ཟག་སྙན་ཁུང་བརྒྱུད་པ། གསང་སགས་ས་འགྱུར་གི་བརྒྱུད་པ་ལ། ༡.རྒྱལ་བ་དགློངས་བརྒྱུད། 

༢.རིག་འཛིན་བརྡ་བརྒྱུད། ༣.གང་ཟག་སྙན་བརྒྱུད་གསུམ་ཡློད་པའི་ཡློད་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། 

གང་ཟག་སྙན་ཁུང་བརྒྱུད་པ་ནི། སྤིར་ཆློས་འབྱུང་རྣམས་ལས་མ་ཧཱ་ཡློ་ག་དང༌། ཨ་ནུ་ཡློ་ག་

དང༌། ཨ་ཏི་ཡློ་ག་རྣམས་བརྒྱུད་པའི་ཚུལ་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བ་སློ་སློར་བསྟན་ཡློད་ཀང་དློན་གི་

ཁུངས་གཅིག་ཏུ་མཐློང་བས་འདིར་ཐུན་མློང་དུ་མདློར་བསྡུས་ནས་བཤད་པར། འདིར་བརྒྱུད་

བའི་ཆློས་ནི་རིག་འཛིན་བརྡ་བརྒྱུད་ཀི་སྐབས་སུ་བསྟན་པའི་གསང་བདག་ལག་ན་རྡློ་རེས་

རིགས་ཅན་དྲ་མ་ལྔ་ལ་ཆློས་གསུངས་ཤིང་སིན་པློ་བློ་གློས་ཐབས་ལན་གིས་མཁའ་ལ་སས་པ་

དེ་ཉིད་ཡིན། དེ་ཇི་ལར་བྱུང་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལློ་བརྒྱ་དང་བཅུ་

གཉིས་ན། ས་ཧློ་རའི་རྒྱལ་པློ་ཛཿ་ཡིས་རྨི་ལམ་ངློ་མཚར་བ་བདུན་རྨིས་པ་ནི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་

རགས་ཐིམ་པ་དང༌། །རིན་ཆེན་གེགས་བམ་བབས་པ་དང༌། །ཆློས་ཀི་བགློ་བ་བས་པ་

དང༌། །ཀུན་གིས་དམ་པར་བསྒགས་པ་དང༌། །མཆློད་པ་ཆེན་པློ་བས་པ་དང༌། །རིན་ཆེན་ཆར་

དུ་བབས་པ་དང༌། །སངས་རྒྱས་ས་ལ་ལུང་བསྟན་པའློ། །ཞེས་པའི་རྨི་ལས་དང་མཐུན་པར་ཐློག་

མར་ཕག་རྡློར་གི་སྐུ་ཁྲུ་གང་བ་རེད། དེ་ལ་བརེན་ནས་སྒྲུབ་པ་ཟླ་བ་བདུན་ལ་མཛད་པས་ཁང་

པའི་ཡང་ཐློག་ཏུ་ཏནྟྲ་ཆེན་པློ་སེ་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་གེགས་བམ་རྣམས་བབས། དེའི་ནང་དུ་རྡློ་རེ་

སེམས་དཔའ་ཞལ་མཐློང་གི་ལེའུར་མཇལ་ཏེ་བསྒྲུབས་པས་རྡློ་རེ་སེམས་དཔའི་ཞལ་མཇལ་

ཞིང་བིན་གིས་བརླབས། བསྐྱེད་རིམ་བསློམས་པས་དཔལ་གསང་བའི་བདག་པློས་ཞལ་བསྟན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཅིང་དབང་བསྐུར་རྒྱུད་བཤད་པས་དློན་ཐམས་ཅད་རློགས་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སློབ་དཔློན་ཀུ་

ཀུ་རཱ་ཛ་དང༌། ཨིནྡྲ་བློ་དི། སི་ཧ་རཱ་ཛ་སློགས་ལས་བརྒྱུད་དེ་དར་བའློ། །

 དེ་དག་དང་དུས་མཚུངས་པར་ཕི་རྒྱུད་སེ་གསུམ་སློགས་རིམ་པར་བབས་ཏེ། ཀྲི་ཡའི་རྒྱུད་རྣམས་

ལྦཱ་རཱ་ཎ་སཱ�་ལ་བབས། ཨུ་པ་ཡའི་རྒྱུད་རྣམས་རི་བློ་བ་རང་ཅན་དང༌། བསིལ་བའི་ཚལ་དུ་

བབས། ཡློ་གའི་རྒྱུད་རྣམས་དུར་ཁློད་མེ་རི་འབར་བའི་རེར་བབས། ཨ་ནུ་ཡློ་གཱའི་རྒྱུད་རྣམས་

ལངྐའི་ཡུལ་དུ་གགས་པ་སིངྒ་ལའི་གིང་དུ་གེགས་བམ་དང་བཅས་ཏེ་དངློས་སུ་བབས། ཨ་ཏི་

ཡློ་གའི་རྒྱུད་རྣམས་ཀང་ནུབ་ཕློགས་ཨློ་ཌ�་ཡ་ནའི་བེ་བག་ད་ན་ཀློ་ཥར་སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་

དགའ་རབ་རྡློ་རེ་ལ་རྡློ་རེ་སེམས་དཔས་དངློས་སུ་གསུངས་ཤིང་ཡི་གེར་བཀློད་པར་ཞེས་

བཤད། འདི་དག་གི་བྱུང་བ་རྒྱས་པར་ཤེས་པར་འདློད་ན་གུ་བཀྲའི་ཆློས་འབྱུང་ལས་གསལ། 

དེ་དག་ནི་གང་ཟག་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་ཚིག་གི་སྒ་ལ་བརེན་ཏེ་རྣ་བར་བརྒྱུད་པས་གང་ཟག་

སྙན་ཁུང་བརྒྱུད་པ་ཞེས་ཟེར། 

གང་ཟག་སྙན་བརྒྱུད། གང་ཟག་སྙན་ཁུང་དུ་བརྒྱུད་པ་དང་དློན་གཅིག

གང་ཟག་གཉིས། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་མི་སྨྲ་བ། སློ་སྐྱེས་འཕགས་པ་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་མ་

འདས་དང་ལམ་ལ་ཞུགས་མ་ཞུགས་དང་། སློབ་མི་སློབ་པ་ཟུང་རེ། 

གང་ཟག་ཏུ་ལ་བ། འདི་ལ་སྤིར་གང་ཟག་ཏུ་ལ་བ་དང་། གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་ལ་བ་གཉིས་ཀི་གློ་དློན་

མི་འདྲ་ཞིང་། སྐབས་འདིར་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་གཞུང་རྣམས་ནས་གསུངས་པའི་གང་ཟག་ཏུ་ལ་

བ་ནི། གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་ལ་བ་སྟེ། གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ལ་གློ་དགློས། 

གང་ཟག་སྟ་གློན། དབར་གནས་ཀི་སྦློར་བའི་ཆློ་ག་ཞིག་སྟེ། ཐློག་མར་གནས་མལ་སྟློབས་པའི་ཆེད་

དུ། ཁད་ཆློས་བཅུ་ལན་གི་དགེ་སློང་གཅིག་གམ་གཉིས་གསློལ་བ་དང་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་

གནས་མལ་སྟློབས་པའི་གང་ཟག་ཏུ་བསྐློས་ཏེ། སྦློར་བ་ཚུལ་ཤིང་ཉེ་བར་བཞག་པ་དང་། 

ཁིམས་ཀི་བ་བ་བརློད་པ་གསློལ་བའི་ལས་བང་། ཚུལ་ཤིང་འགིམ་པ་སློགས་བས་ཏེ། དངློས་

གཞིའི་གནས་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། ཤིང་དྲུང་སློགས་སུ་ཁི་དང་སྟན་དང་གློས་ལ་སློགས་པའི་

གནས་མལ་རྣམས་རྒན་རིམ་བཞིན་དུ་བསྟབས། མཇུག་ཏུ་གནས་མལ་ལ་གདིང་བ་རྣམ་པར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

དག་པས་བསྐྱབས་ནས་ལློངས་སྤློད་པའི་ཚུལ་བརློད་པ་བཅས་སློ། །

གང་ཟག་བཞི། མུན་པ་ནས་མུན་པར་འགློ་བ། མུན་པ་ནས་སྣང་བར་འགློ་བ། སྣང་བ་ནས་མུན་པར་

འགློ་བ། སྣང་བ་ནས་སྣང་བར་འགློ་བ་སྟེ་བཞི། 

གང་ཟག་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་ཡློད་དུ་འཛིན་པ། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པ་རྣམས་

ཀིས་ཁས་ལེན་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཕ་མློ་སྟེ་བདག་འཛིན་དེའི་འཛིན་ཚུལ་ནི། གང་

ཟག་དང་ཕུང་པློ་གཉིས་རེ་བློ་དང་ཁློལ་པློ་ལར་མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་པའི་རང་རྐྱ་བར་སྣང་ཞིང་། 

སྣང་བ་ལར་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་དེ་ཡིན་ཅིང་། འཛིན་པ་དེའི་ཞེན་ཡུལ་གང་ཟག་ཕུང་པློ་ལ་མི་

ལློས་པའི་རང་རྐྱ་བ་དེ་བཀག་ནས། གང་ཟག་ནི་ཕུང་པློ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་

བཞེད་པ་ལ། ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་ནང་ནས་མང་བཀུར་སེ་པ་མ་གཏློགས་པ་དབུ་མ་རང་

རྒྱུད་པ་མན་ཆད་འདྲ་བ་ཡིན། 

གང་ཟག་རིགས་བཞི། གཞུང་ལུགས་ལས་འགློ་བ་རིགས་དྲུག་གི་གནས་སུ་རང་དབང་མེད་པར་སྐྱེ་

བ་བངས་པའི་གང་ཟག་ལ་རིགས་བཞི་སྟེ། ༡.སྣང་བ་ནས་སྣང་བར་འགློ་བ། དགེ་བ་སྟློབས་ཆེན་

བསགས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་བདེ་འགློ་ནས་བདེ་འགློར་སྐྱེ་བ། ༢.མུན་པ་ནས་མུན་པར་འགློ་

བ། མི་དགེ་བ་མ་གཏློགས་དགེ་བ་མི་བེད་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ངན་འགློ་ནས་ངན་འགློར་སྐྱེ་བ། 

༣.སྣང་བ་ནས་མུན་པར་འགློ་བ། ཚེ་རབས་སློན་མར་དགེ་བ་བས་པའི་འབས་བུར་ཚེ་འདིར་

བདེ་འགློར་སྐྱེས་ཀང་དགེ་བ་གསར་པ་མི་བེད་མཁན་རྣམས་ཚེ་རབས་རེས་མ་ནས་ངན་སློང་

གསུམ་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ། ༤.མུན་པ་ནས་སྣང་བར་འགློ་བ། ཚེ་རབས་སློན་མར་མི་དགེ་

བས་པའི་འབས་བུར་ངན་སློང་དུ་སྐྱེས་ནས་སྡུག་བསལ་མློང་ཡང་། སྐྱེ་བ་རེས་མར་བདེ་འགློར་

སྐྱེས་ནས་བདེ་སྐྱིད་མློང་བར་འགྱུར་བ། བཅས་སྐྱེ་བ་ས་ཕིའི་བདེ་སྡུག་མློང་ཚུལ་གི་ཐློག་ནས་

རིགས་བཞིར་བཤད་པ་ཡིན། 

གང་ཟག་ལ་མི་རློན། མི་རློན་པ་བཞིའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཆློས་དང་མི་མཐུན་པའི་སྤློད་པ་ཅན་

ཡིན་ན་རིགས་རུས་སྙན་གགས་མངའ་ཐང་སློགས་ཇི་ལར་ཆེ་ནའང་ཉེ་བར་མི་བརེན་པའློ། །

གང་ཡག་གང་རྒན། སྣློད་ལ་བཅུད་ཀིས་འཆུར་བུར་གང་བའི་དློན་ཏེ། སྒློ་བ་དེ་ནས་ཀིས་གང་ཡག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རེད་འདུག །ར་མ་དེ་འློ་མས་གང་ཡག་གང་རྒན་རེད་འདུག

གང་ཡག་ཡག །འགིག་ཙམ་དང་། ལློ་ཙམ། ཅ་ལག་འདི་གང་ཡག་ཡག་འདུག །ལས་ཀ་བེད་སྟངས་

གང་ཡག་ཡག་འདུག

གང་ཡག་རེད། སྣློད་འཆུར་བུར་གང་བའི་དློན། 

གང་ཡང་། ཅི་ཡང་ངམ། གཅིག་ཀང་། མཐུན་རྐྱེན་གང་ཡང་ཚང་བ། ནད་རིམས་ན་ཚ་གང་

ཡང་མེད་པ།

གང་ཡང་མ་བྱུང་བ། ཅི་ཡང་མ་བྱུང་བའམ་ཕན་ཐློག་གང་ཡང་མ་བྱུང་ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །

གང་ཡིན། ① གང་འདྲའམ་ཅི་འདྲ་ཡིན། ② ཡིན་པ་ཐམས་ཅད། 

གང་ཡིན་འདི་ཡིན་མེད་པ། ① ཚད་འཛིན་རྒྱུ་མེད་པ། སྐད་ཆ་གང་ཡིན་འདི་ཡིན་མེད་པ་མ་ཤློད། 

② ཧ་ལས་པ། ར་འདིའི་འགློས་ཡག་པ་ལ་གང་ཡིན་འདི་ཡིན་མི་འདུག །③ ཆློ་མེད་པ། ལས་

ཀ་འདི་ཆློ་མེད་གང་ཡིན་འདི་ཡིན་མེད་པ་ཞིག་བས་འདུག

གང་ཡློད། ① ཡློད་ཚད་ཚང་མའང་ཇི་སྙེད། ནུས་ཤུགས་གང་ཡློད། བསམ་འཆར་གང་ཡློད་བཤད་

ཟིན། ② ཅི་ཞིག་ཡློད་དམ་ག་རེ་ཡློད། ལས་དློན་གང་ཡློད་ནའང་བེད་དགློས། 

གང་རིགས། ཅི་རིགས། 

གང་རུང་། ཅི་རིགས། བཞློན་པ་ར་དྲེལ་གང་རུང་ཡློད་ན་འགིག །རགས་གང་རུང་གཅིག་ལ་མ་གྲུབ་པ།

གང་རུང་རུང་། ① གང་བྱུང་བྱུང་། ལག་ཆ་གང་རུང་རུང་ཞིག་འཁེར་ཡློང་ན་མི་འགིག །② གང་

འློས་འློས། ད་རེས་ཀི་དངུལ་ལྷག་འདི་གང་རུང་རུང་དུ་སྤད་ཆློག

གང་ལ་གང་འཚམས། གང་ལ་གང་འློས་སམ་གང་ལ་ཅི་འློས་ཀང་ཟེར། ཡུལ་གང་ལ་དངློས་པློའམ་

བ་བ་གང་རན་པ། 

གང་ལ་དེ་འཚམས། ཡུལ་གང་ལ་དེ་དང་རིགས་མཚུངས་པ། མི་སློ་སློའི་གནས་ཚུལ་གང་ལ་དེ་

འཚམས་ཀིས་གློ་སྒིག་བེད་པ། 

གང་ལ་དེ་འཚམ་གི་ཁ་རིས། བཟློ་དབིབས་དམིགས་བསལ་ཅན་ཞིག་ལ་དེར་འཚམ་པའི་རི་མློ་

ཞིག་བཀློད་སྒིག་བེད་ཐབས་ལ་ཟེར་། དཔེར་ན། ཟུར་གསུམ་དང་། སློར་མློ། ནར་གཟུགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཅན། ཟུར་མང་སློགས་བཟློ་དབིབས་མི་འདྲ་བ་སློ་སློར་གང་ལ་དེ་འཚམ་གི་རྒྱན་རིས་བཀློད་

སྒིག་བེད་དགློས་པ་ཡིན། 

གང་ལ་ལ། སེམས་ལན་སེམས་མེད་བེ་བག་པར་སྦློར་རྒྱུའི་སྤི་མིང་། ཡུལ་གང་ལ་ལ་ཞིག་ཏུ་འགློ་

དགློས། མི་གང་ལ་ལ། 

གང་ལ་གང་འདུལ། གདུལ་བ་བློ་རབ་འབིང་ཐ་གསུམ་རིགས་མི་འདྲ་བ་རང་རང་སློ་སློའི་མློས་པ་

དང་འཚམས་པའི་ཆློས་བཤད་པའམ་སྤྲུལ་པ་བསྟན་པ། 

གང་ལ་དེས་འདུལ་གིང་། འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀིས་འགློ་བ་རིགས་དྲུག་ན་གནས་པའི་

སེམས་ཅན་རྣམས་སྐྱློབ་པའི་ཆེད་དུ་སྤྲུལ་པའི་བཀློད་པ་སྣ་ཚོགས་བསྟན་ནས་གིང་སློ་སློའི་

དློན་མཛད་ཚུལ། 

གང་ལའང་མ་ཕློགས་པ། ཕློགས་གཉིས་གང་དུ་མ་གཏློགས་པ་དབུས་སུ་དྲངས་པློར་གནས་པའི་དློན།

གང་ལེགས་པ། གང་བཟང་བ། སྐད་ཆ་གང་ལེགས་པ་ཞིག་བཤད་འདུག །གང་ལེགས་གང་གཟབ། 

གང་ལློ། ཕན་ཐློགས་པ་ཅི་ཡིན། དངློས་པློ་དེ་ཚོའི་ནང་ནས་ཁློད་རང་གང་ལློ་བ་ཞིག་འདློམས། 

གང་ས། ཆ་ཐམས་ཅད་དང་། ཕློགས་ཚང་མ་དང་། སློ་ཀུན། ཡུལ་ལུང་གང་ས་གང་ལ་སྐློར་གཡེང་

དུ་ཕིན་པ། ས་ཕློགས་གང་ས་གང་ལ་འགློ་མློང་། 

གང་ས་ཅི་ཐད། ཕློགས་ཐམས་ཅད། མཐུན་རྐྱེན་གང་ས་ཅི་ཐད་འཛོམས་འདུག

གངས། ཁ་བ། གངས་ཉིལ་བ། གངས་བཤངས་པ། གངས་སིམ་སིམ་བབ་པ། 

གངས་ཀི་འཁློལ་འཛིན། སར་སྨློན་ལམ་ཚུགས་དུས་ལྷ་སའི་མི་དམངས་ཀི་ཁང་ཐློག་དང་། ཉེ་སྐློར་

དུ་བབ་པའི་གངས་རྣམས་འཕག་སྐྱེལ་ཆློག་པ་ཚོགས་ཆེན་ཞལ་ངློར་དགློངས་པ་ཞུས་པའི་

འཁློལ་འཛིན། 

གངས་ཀི་ཞུན་ཆུང་། བློང་ང་དཀར་པློའི་གབ་མིང་ཡིན་ཞེས་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་

ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས་གསུངས། 

གངས་ཀི་སེང་གེ །གངས་རིའི་ནང་དུ་གནས་པའི་སེང་གེ་སྤུ་མདློག་དཀར་པློ་དང་གཡུ་རྭ་སློན་པློ་

ཅན་ཞིག་ཡློད་པ་བློད་ཀི་བཤད་སློལ་ཡློད། འློན་ཀང་མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆློས་འཕེལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གིས་མཛད་པའི་རི་ཧཱི་མ་ལ་ཡའི་བསྟན་བཅློས་ལས། གངས་ཀི་སེང་གེ་ཞེས་པ་ནི་གངས་ཅན་

ནགས་ཀི་ཁློད་དུ་ཡློད་པའི་སེང་གེ་འདི་ལས་གཞན་པའི་སེང་གེ་ཞིག་གར་ཡང་མེད་གསུངས། 

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཧི་མ་བནྟ་ཞེས་པ་དེ་བློད་སྐད་དུ་གངས་ཅན་ཞེས་བསྒྱུར་པ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནི་

རྒྱ་གར་བང་ཕློགས་ཀི་རི་རྒྱུད། གངས་རི་དང་། ནགས་རི། སང་རི་ལ་སློགས་པའི་རི་སྟློང་ཕག་

དུ་མ་ཚོགས་པའི་སྤི་མིང་ཡིན་ཞེས་གསུངས་འདུག

གངས་ཀི་སེང་ཆུང་། སློ་ལློ་དཀར་པློའི་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། 

ཡུ་མློ་གློ་སྨན་སློལ་ཆུང་བ། གངས་ཀི་སེང་ཆུང་གངས་སྦྲུལ་དཀར། སྟག་སྨན་ཟིལ་ཅན་སེང་སྐྱ་

རལ། སློལ་ལློ་དཀར་པློའི་མིང་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

གངས་ཀི་ལྷ་མློ། གཡའ་ཀི་མའི་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། གངས་

ཀི་ལྷ་མློ་གཡའ་ཡི་བཅུད། བདུད་རི་རབ་བསིལ་གཡའ་ཀིའི་མིང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། །

གངས་དཀར། གངས་རི་དཀར་པློའི་བསྡུས་མིང་། གངས་དཀར་སེང་གེའི་གཡུ་རལ་ལ། ཁི་ནག་

དློམ་བུའི་རྔ་མས་འགན། 

གངས་དཀར་རི་བློ། ཁམས་ཤར་རྒྱུད་དུ་ཡློད་པའི་གངས་རི་ཞིག་གི་མིང་། དེང་དུས་དར་མདློ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གངས་དཀར་དགློན། ① མིང་གཞན་འབློ་གངས་དཀར་དགློན་ཟེར། དགློན་པ་འདི་གངས་དཀར་བ་

མ་གགས་པའི་དཔལ་གིས་བཏབ། དུས་ནམ་ཡིན་མ་གསལ། གདན་རབས་བཅུ་ཙམ་ཡློད་པར་

བཤད། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དར་

མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གངས་དཀར་དགློན། ② སློག་པློ་གུ་ཤྲིའི་སས་རྒྱལ་པློ་མཁའ་འཚོ་ཞེས་པ་དེས་རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆེན་

པློའི་བཀའ་ལར་མདློ་ཁམས་འདིར་ཇགས་གིང་བཅུ་གསུམ་བཞེངས་པའི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན་

པར་གགས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

འདབ་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གངས་དཀར་མ། བསྟན་མ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཇློ་མློ་གངས་དཀར་ཤ་མེད་ཀི་མིང་བསྡུས་པ། གཤམ་

གསལ་གངས་དཀར་ཤ་མེད་མ་ཞེས་པ་དེར་གཟིགས། 

གངས་དཀར་ཤ་མེད་མ། བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་བཤད་སློལ་ལ་སློབ་དཔློན་པདྨ་འབྱུང་གནས་སྟློད་

མངའ་རིས་ནས་ལྷ་ས་ཕློགས་སུ་ཕེབས་སྐབས་བསྟན་མ་བཅུ་གཉིས་དམ་ལ་བཏགས་ཏེ་བློད་ཀི་

ཡུལ་ཁམས་སྐྱློང་བའི་སྲུང་མར་བསྐློས་པའི་ནང་ཚན་ལྷ་མློ་གངས་དཀར་ཤ་མེད་ཅེས་པ་ཐློག་

མར་སློབ་དཔློན་ལ་ཆློ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་བསྟན་ནས་གནློད་འཚེ་བེད་པར་འློང་བ་སློབ་དཔློན་གིས་

བཏུལ་སྐབས་ལྷ་མློ་དེ་མཚོའི་ནང་དུ་བློས། སློབ་དཔློན་གིས་མཚོ་དེ་ལ་དམིགས་པ་མཛད་པས་

མཚོ་ཁློལ་ནས་ལྷ་མློའི་ལུས་ལ་ཤ་མེད་པའི་ཀེང་རུས་གཟུགས་ཅན་ཞིག་ཏུ་སློང་བར་ལྷ་མློ་དེ་

མཚོ་ནང་ནས་ཐློན་ཏེ་བློས་ཕིན་པ་དང་། ཕི་མིག་ཅིག་བལས་པ་དང་སློབ་དཔློན་གིས་ཕག་གི་རྡློ་

རེ་འཕངས་པས་མིག་ཡ་གཅིག་ཞར་ནས་མིག་གཅིག་ལས་མ་ལུས་པ་ན་སློབ་དཔློན་ལ་བཟློད་

པར་གསློལ་བས་དམ་ལ་བཏགས། དབང་བསྐུར་བའི་གསང་མཚན་ལ་རྡློ་རེ་སྤན་གཅིག་མ་ཞེས་

གསློལ། ལྷ་མློ་འདི་ཤངས་ཀི་ལྷ་བུ་གངས་དཀར་ཞེས་འབློད་པའི་རི་དེ་ལ་གནས་པའི་ཆ་ནས་

གངས་རི་དེ་དང་ལྷ་མློ་བསློམས་ཏེ་ཇློ་མློ་གངས་དཀར་ཤ་མེད་ཅེས་གགས། 

གངས་རྒན། ① སིད་པའི་གངས་རི། ② ཉིན་གངས་མང་པློར་བབ་ཚན་ཆེ་བའི་ཁ་བ། 

གངས་རྒྱལ། [མངློན]སེང་གེ

གངས་ཅན། ① ཁ་བ་ཡློད་པའི་ཡུལ་ལུང་། གངས་ཅན་རི། ② བློད་ཡུལ། གངས་ཅན་མཁས་པའི་

གཙུག་རྒྱན། ཡུལ་གངས་ཅན་གི་སྐད། གངས་ཅན་ལློངས། 

གངས་ཅན་མཁས་པའི་རྒྱན་དྲུག །ས་སྐྱ་པའི་བགངས་སློལ་ཞིག་སྟེ། མདློ་ལ་མཁས་པ་གཡག་རློང་

རྣམས་གཉིས་ཏེ། གཡག་ཕྲུག་སངས་རྒྱས་པ་དང་། རློང་སྟློན་ཤེས་བ་ཀུན་གཟིགས་གཉིས། 

སགས་ལ་མཁས་པ་ཀུན་དགའ་རྣམས་གཉིས་ཏེ། ངློར་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པློ་དང་། རློང་པ་

ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་གཉིས། གཉིས་ཀ་ལ་མཁས་པ་གློ་ཤཀ་རྣམ་གཉིས་ཏེ། ཀུན་མཁེན་གློ་

རམ་པ་བསློད་ནམས་སེང་གེ་དང་། པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་མཆློག་ལན་གཉིས་བཅས་སློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གངས་ཅན་མཁས་པའི་རྒྱན་བཞི། བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བགངས་སློལ་ཞིག་སྟེ། དྭགས་པློ་ཟླ་འློད་

གཞློན་ནུ། ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡློ་རེ། ཀརྨ་པ་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེ། མཚུར་ཕུ་འཇམ་དབངས་ཆེན་མློ་

དང་བཞི་ལ་ཟེར། 

གངས་ཅན་མཁས་པ་མི་གསུམ། ༡ ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། ༢ བུ་སྟློན་རིན་ཆེན་གྲུབ། 

༣ རེ་བཙུན་བློ་བཟང་གགས་པ་སྟེ་གསུམ་མློ། 

གངས་ཅན་དགློན། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༤༧༠ལློར་པཎ་ཆེན་བཟང་པློ་བཀྲ་

ཤིས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་

སྐྱ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གངས་ཅན་མགློན་པློ། སྤན་རས་གཟིགས། 

གངས་ཅན་ཆློས་རྒྱལ། བློད་ཀི་ཆློས་རྒྱལ། 

གངས་ཅན་ཆློས་འཕེལ། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློའི་ཁི་ཐློག་གཉིས་པ་པཎ་ཆེན་བཟང་པློ་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་ཕག་

བཏབ་པའི་དགློན་པ་ཞིག་གི་མིང་། ཤངས་ཀི་ཕུ་སྟག་ལ་ནུབ་བརྒྱུད་དུ་ཡློད། དགློན་པ་འདི་ཕག་

འདེབས་པའི་ལློ་ཁམས་གསལ་བ་མ་རེད་ཀང་། དམ་པ་འདི་དགུང་ལློ་རེ་བདུན་པ་ཤིང་ལུག་སྤི་

ལློ་༡༤༧༥ལློར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློའི་ཕེབས་པ་ལ་བརགས་ན། དེའི་གློང་དུ་ཕག་བཏབ་པ་ནི་ངེས་

གདན་སར་གསལ་ཡིན། འདི་ལ་ནང་གསེས་མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་། སགས་པ་གྲྭ་ཚང་གཉིས་ཡློད་

ཅིང་། མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་དུ་ཀུན་མཁེན་སྟློབས་འབར་བས་མཛད་པའི་དབུ་མའི་རྣམ་བཤད་དང་

ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པས་མཛད་པའི་ཕར་ཕིན་བློ་བཟང་དགློངས་རྒྱན་གཉིས་ལ་སློབ་གཉེར་

གནང་སློལ་ཡློད། སགས་པ་གྲྭ་ཚང་ནི་དགེ་ལུགས་སྤི་དང་དློན་གཅིག །སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་

མཚོའི་སྐབས་ཨང་དང་གྲྭ་གངས་སུམ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་སྐློར་ཡློད། 

གངས་ཅན་འཇམ་དབངས་རྣམ་གསུམ། འཇུ་མི་ཕམ་གིས་བཞེད་སློལ་ཏེ། ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་ཀུན་དགའ་

རྒྱལ་མཚན་དང་། ཀུན་མཁེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབམས། རེ་ཙོང་ཁ་པ་གསུམ་ལའློ། །

གངས་ཅན་མཚོ། ཡེ་ཤེས་གངས་ཅན་མཚོ་རྣམ་པ་སྣང་མཛད་དེའི་ཕག་མཐིལ་གི་རྡུལ་ཕན་གཅིག་

གི་ནང་དུ་འཇིག་རེན་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཕག་གི་མཐིལ་གི་སྙིང་པློ་རབ་ཏུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གནས་པ་ཞེས་བ་བར། སྟློན་པའང་ཡེ་ཤེས་གངས་ཅན་མཚོ་ཉིད་དུ་བསྟན་བསྟན་ཏེ་རྣམ་པར་

རློལ་པ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་གནས་འདི་ལ་བུ་ནི་ས་ཆེན་པློ་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དང་སངས་རྒྱས་ཉག་ཅིག་གི་སྤློད་ཡུལ་ལློ། 

གངས་བཅུད་འཛིན་པ། བདུད་རི་གངས་ཤམ་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་ཡིན་ཞེས་དེའུ་དམར་

དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས་གསུངས་སློ། །

གངས་ཆར། ① གངས་དང་ཆར་བའི་བསྡུས་མིང་། ② གངས་མ་ཆར། དགུན་དཔྱིད་ལ་གངས་

ཆར་བུ་ཡུག་འཚུབས་པ་ཡློང་། 

གངས་ཆུ། གངས་རི་ཆེན་པློ་ལས་བྱུང་ཞིང་རི་གཟར་ངློས་ནས་ཤུགས་དྲག་པློས་རྡློ་དང་བག་ལ་

བརྡབས་ཏེ་འབབ་པའི་ཆུ་དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་བཟང་ཞིང་ནུས་པ་དང་རེག་བ་རབ་ཏུ་བསིལ་བས་མེ་

དྲློད་ཀིས་ཐུབ་པ་དཀའ་འློ།

གངས་ཆུའ་ིའཁློལ་འཛིན། སར་སྨློན་ལམ་ཚུགས་དུས་ལྷ་སའ་ིམ་ིདམངས་ཀ་ིཁང་ཐློག་འཁིལ་བའ་ིགངས་

ཆུ་ཕ་ིལློགས་སུ་གཤློ་འདློན་ཆློག་པ་ཚོགས་ཆེན་ཞལ་ངློར་དགློངས་པ་ཞུས་པའ་ིའཁློལ་འཛིན།

གངས་རེས། གངས་ལ་རང་རེས་དློད་པ། དཔེར་ན། འདི་ན་མི་ཡློད་པ་འདྲ་གངས་ལ་རང་རེས་འདུག

གངས་ལློངས། བློད་ཡུལ། 

གངས་ཉིལ། གངས་ཞིག་པའམ་རུད་པ། དཔེར་ན་གངས་ཉིལ་རྒྱག་པ། 

གངས་ཏི་སེ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་སྤུ་ཧྲེངས་རློང་དུ་ཡློད་པའི་གངས་རི་ཞིག་

གི་མིང་སྟེ། ཡློངས་གགས་སུ་སྟློད་གངས་རིན་པློ་ཆེ་ཟེར་ཞིང་། མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ལས་

སྤི་ཁེ་དྲུག་སྟློང་བདུན་བརྒྱ་བཅུ་བཞི་དང་། གངས་རིར་བསྐློར་བ་ཆ་ཚང་གཅིག་ཐེབས་པའི་

འཁློར་ཚད་སྤི་ལེ་ལྔ་བཅུ་ང་གཉིས་ཡློད། གངས་རིའི་བསྐློར་ལམ་གི་གཙོ་གནད་སྒློལ་མ་ལ་ཡི་

མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ལས་སྤི་ཁེ་ལྔ་སྟློང་བདུན་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ར་གསུམ། གངས་བསྐློར་ཆ་ཚང་

གཅིག་ཐེབས་པར་ཉིན་ཁ་ཤས་འགློར་གི་ཡློད། མི་ལ་རས་པ་སློགས་བཀའ་བརྒྱུད་གློང་མ་

རྣམས་ཀིས་འདི་བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་མདློ་ལས་ལུང་བསྟན་པ་དང་། མངློན་པ་མཛོད་ནས་

བཤད་པའི་གངས་རི་ཏི་སེ་དེ་ཡིན་པར་བཞེད། ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་གིས་སློམ་གསུམ་རབ་དབེ་ར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འགེལ་བཅས་ལས། དེང་སང་བློད་དུ་ཡློངས་གགས་པའི་གངས་རི་ཏི་སེ་འདི་བཅློམ་ལན་འདས་

ཀིས་མདློ་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པ་དང་མངློན་པ་མཛོད་ནས་བཤད་པའི་གངས་རི་ཏི་སེའི་ཚད་

གཞི་དང་མི་མཐུན་པ་དང་། གྲུབ་པའི་དྲང་སློང་དང་། གང་པློ་ས་ལ་རབ་བརན་སློགས་མེད་པ་

རྒྱུ་མཚན་དུ་བཀློད་ནས་མི་ལ་རས་པ་ལ་དགག་པ་གནང་ཡློད་རེད། དེ་ལ་ཞྭ་དམར་བཞི་པ་

ཆློས་གགས་ཡེ་ཤེས་དང་། འབི་གུང་ཞབས་དྲུང་ཆློས་ཀི་གགས་པ་སློགས་ཀིས་རེ་མི་ལ་རས་

པ་ལས་སྒིབ་ཟད་པའི་མིག་ཡིན་སྟབས་གྲུབ་པའི་དྲང་སློང་དང་། གང་པློ་ས་ལ་རབ་བརན་

སློགས་མཐློང་ཐུབ་ལ། ཁློད་རང་ལས་སྒིབ་དང་བཅས་པའི་མིག་ཡིན་སྟབས་དེ་དག་མཐློང་མི་

ཐུབ་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བཀློད་ནས་དགག་ལེན་གནང་ཡློད་པ་རེད། 

གངས་ཏི་སེའི་རི་རྒྱུད། བློད་ཀི་རི་རྒྱུད་ཆེན་པློ་ཞིག་སྟེ། དེའི་གཙོ་བློའི་རི་རེ་མཐློ་ཤློས་གནས་རི་

ཁད་འཕགས་ཅན་གངས་རིན་པློ་ཆེ་ཞེས་གགས་པར་འཛམ་གིང་གི་མི་སྣ་ཐམས་ཅད་འདིར་

ཕག་སྐློར་མཇལ་མཆློད་སློགས་བེད་པར་མ་ཟད། ལྷག་པར་ར་ལློ་ནམ་ཤར་ལ་མཇལ་མི་མང་

དུ་འདུས་ནས་ཕག་མཆློད་དུས་སྟློན་ཤིན་ཏུ་ཚད་ཆེ་བ་བེད་ཡུལ་ཞིག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་

ཀེ་ལ་ཤའི་རྒྱལ་པློ་དང་། གང་གཱའི་ཡབ། གངས་རིའི་བུ། དབིག་གི་ལེ་བ་བཅས་སློ། །

གངས་ལློངས། གངས་རིའི་ལ་ཉག་གི་ལློངས་ཀ

གངས་ཐིགས། རྡློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རུས་ཆག་གསློ་

མཆིན་ཚད་སེལ། 

གངས་ཐིབས། ཁ་བ་ཆེན་པློ་བབ་པ། འབློག་ཁུལ་དུ་གངས་ཐིབས་བརྒྱབ་ན་ནློར་ཕྱུགས་ལ་

གློད་ཉེན་ཆེ། 

གངས་ཐུལ། ཁ་བ་སིབ་སིབ། ད་ནང་ས་དྲློ་རི་མགློར་གངས་ཐུལ་སྐྱ་ཆགས་པ་ཞིག་བབ་

འདུག །སྦྲང་བུ་ལིང་བ་བཞིན་དུ་གངས་ཐུལ་སི་ལི་སི་ལི་འབབ་ཀིན་འདུག

གངས་མཐློན་མཐིང་རྒྱལ་མློ། གངས་རྒྱལ་མློ་མཐློན་མཐིང་ངམ་ཡློངས་གགས་སུ་ཇློ་མློ་གང་མར་

འབློད། གསང་སགས་ཀི་གཞུང་ནས་གངས་རི་འདི་འཁློར་ལློ་བདེ་མཆློག་གི་ཡུལ་ཉི་ཤུ་ར་

བཞིའི་ནང་ཚན་གཽ་དཱ་ཝ་རི་ཡིན་ཞེས་གཤེགས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གངས་ད་བིད། [མངློན]གངས་སལ། 

གངས་མདློག །གངས་རིའི་མདློག་གམ་མདློག་དཀར་པློ། 

གངས་རྡིབ། ① གངས་རི་ནས་གངས་ཉིལ་བ། ② གངས་ཆེན་པློ་བབ་པ། 

གངས་ལན། [མངློན] ① གངས་རི། ② བློད་ཡུལ། ③ ཤུ་དག་དཀར་པློ། 

གངས་པ་ཤེའུ། རྔློག་ལློ་ཙཱ་བ་བློ་ལན་ཤེས་རབ་ཀི་སློབ་མ་ཡིན། མཚན་དངློས་བློ་གློས་བང་ཆུབ་

ཟེར། མདློ་ཕློགས་སྤི་དང་གསང་སགས་ཀི་རྒྱུད་སེའི་སྐློར་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས། གཙང་སྟློད་ཁུལ་

དུ་མདློ་སགས་གཉིས་ཀི་བཤད་ཁིད་ཡང་ཡང་མཛད་པས་སློབ་མ་མཁས་གགས་ཅན་མང་དུ་

ཐློན་ཞིང་། ཕ་བ་ཆློས་ཀི་སེང་གེས་ཀང་སློབ་དཔློན་འདིའི་དྲུང་ནས་དབུ་མ་དང་ཚད་མ་གསན་

པས་མཁས་པའི་ཕུལ་དུ་ཕིན་པ་བྱུང་བ་ཡིན། རྒྱལ་རེའི་མང་སྟློད་དུ་སྐུ་གཤེགས་པའི་དམར་

གདུང་གཟུངས་སུ་བཞུགས་པ་ཞིག་མང་སྟློད་བློ་དགེའི་གློང་འབན་གློང་ཟེར་བར་ཡློད་

ཚུལམང་ཆློས་སུ་གསལ། 

གངས་བིས། གངས་འབབ་དུས་ཧ་ཅང་དགའ་བས་སྒ་གག་ཅིང་ཐད་ཀར་འཕུར་བའི་བིས་ཤིག

གངས་སལ། སློག་ཆགས་ཀི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་ཅུང་ཟད་སྐྱུར། ཞུ་རེས་དྲློད། 

ནུས་པས་རློ་ཚ་བར་བེད། ཁུ་སྟློབས་འཕེལ། མཁལ་མའི་དྲློད་སྐྱེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ད་

བིད་དང་། སྟློབས་སྐྱེད། སྟློབས་ལན་མུ་ཏིག་གློས་ཅན། ཤའི་རྒྱལ་པློ་རྣམས་སློ། །

གངས་སལ་མཛའ་མློ། [མངློན]ཆུ་སྐྱར། 

གངས་མ་ཆར། ཁ་བ་དང་ཆར་པ་འདྲེས་མ། 

གངས་རངས། གངས་ན་གནས་པའི་རངས་པ་སྟེ་གངས་སལ་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

གངས་རེ་བརྒྱད། མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་མཚོ་ནུབ་སློག་རིགས་བློད་རིགས་ཧ་སག་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ཐེན་ཅུན་རློང་གི་གངས་རི་ཞིག

གངས་རེ་ལ་ཏུག་ཆློམ་བྱུང་། གངས་རིའི་རེ་ནས་གངས་ཉིལ་བ། 

གངས་ཞློད། གངས་འབབ་པ། 

གངས་འུར་རྒྱག་པ། ① གངས་ལྷག་འཚུབ་པ། ②གངས་ཉིལ་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གངས་རི། ཁ་བའི་རི། གངས་རི་ལྷུན་ཆགས་ཅན། མཐའ་བཞིར་གངས་རི་ཆེན་པློས་བསྐློར། མིང་གི་

རྣམ་གངས་ལ་ཀ་ཻལ་ཤ་དང་། ཁ་བའི་རྡུལ་བརེགས། ཁ་བའི་རི། ས་འཛིན་དཀར་པློ་བཅས་སློ། །

གངས་རི་དཀར་པློ། རི་རྒྱུད་ཅིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སློ་ཡུལ་དང་མེ་ཏློག་རློང་བར་དུ་ཡློད། 

གངས་རི་ལ་གནས་པའི་སེ། ཕལ་ཆེན་སེ་པ་ལྔའི་ནང་གསེས་ཤིག

གངས་རིན་པློ་ཆེ། གངས་ཏེ་སེའི་རི་རྒྱུད་ཀི་རེ་གཙོ་བློ་དེ་ཡིན་ཞིང་། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྤུ་

ཧྲེང་རློང་གི་བང་རྒྱུད་དུ་ཡློད། མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ནས་རྨིའི་༦༦༥༦ཡློད། གནའ་དུས་

སུ་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ཀིས་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློའི་གནས་རི་ཡིན་པར་བཞེད་ལ། རེས་སུ་མི་

ལ་རས་པས་འཁློར་ལློ་བདེ་མཆློག་གི་གནས་རིར་ངློས་བཟུང་ཞིང་གནས་སློ་ཡང་དབེ་གནང་

མཛད་ཡློད་པ་རེད། 

གངས་རིའི་ཁློད། ① གངས་ཀི་རི་གསེབ། ② བློད་ཡུལ། 

གངས་རིའི་ཁློད་ཀི་སྒྲུབ་གནས་བིན་ཆེན། [མཁའ་འགློ་སྤི་གཏློར་]ལས། ལྷློ་གློ་བློ་ལུང༌། འབློག་ལ་

ཕི་ཆུ་བར། ཇློ་མློ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མ་མཆེད་ལྔ། ཤར་དྭགས་ལྷ་དཔལ་གི་སམ་པློ། སྟློད་ལུང་

མཚུར་ཕུ། ཀཾ་པློ་གནས་ནང༌། ཀརྨ་རི་གིང༌། ཤར་ཕློགས་སྤུངས་རི། ལྷློ་གནས་མཆློག་དཔལ་

གི་ཙཱ་རི་ཏ། གངས་དཀར་གི་རྒྱལ་པློ་ཏི་སེ། མཚོ་མ་ཕམ་པ། བལ་ཡུལ་འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན། 

ཤིང་ཀི་རིའི་མཆློད་རེན། རློང་བཙན་ཁ་བ་དཀར་པློ། ཆློས་འཁློར་ལྷ་ས། དཔལ་གི་བསམ་ཡས་

ལ་སློགས་པ། གངས་རིའི་ཁློད་ཀི་སྒྲུབ་གནས་བིན་རླབས་ཅན་རྣམས་སུ་གནས་པའི་དཔའ་བློ་

མཁའ་འགློ་སྲུང་མ་རྣམས་ཀི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་གསུངས་པའི་སྒྲུབ་གནས་བིན་ཆེན་

རྣམས་ནི། ༡ ལྷློ་གློ་བློ་ལུང༌། སྒ་བསྒྱུར་གི་རྒྱལ་པློ་མར་པ་ལློ་ཙཱ་བ་དང་ཁློངགི་སློབ་མ་ཀ་ཆེན་

བཞི་སློགས་ཀི་སྒྲུབ་གནས་བིན་རླབས་ཅན་ཡིན། ད་ལ་ལྷློ་བག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། ༢ འབློག་

ལ་ཕི་ཆུ་བར། རེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པས་སྒྲུབ་གནས་ཇློ་མློ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་ལ་

བཀའ་བསློ་དམ་བཞག་མཛད་པའི་གནས་ཡིན། ད་ལ་ཕལ་ཆེར་དིང་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། ༣ 

ཇློ་མློ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མ་མཆེད་ལྔ། ཇློ་མློ་གང་མའི་རི་བློ་དང་རི་ཕན་རྣམས་ཡིན། ད་ལ་དིང་

རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། ༤ ཤར་དྭགས་ལྷ་དཔལ་གི་སམ་པློ། དྭགས་པློ་ཟླ་འློད་གཞློན་ནུ་ལ་རེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

བཙུན་མི་ལ་རས་པས་ལུང་བསྟན་པའི་སྒྲུབ་གནས་བིན་རླབས་ཅན་ཡིན། ད་ལ་རྒྱ་ཚྭ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། ༥སྟློད་ལུང་མཚུར་ཕུ། ཀརྨ་པ་དུས་གསུམ་མཁེན་པའི་སྒྲུབ་གནས་བིན་

རླབས་ཅན་ཡིན། ད་ལ་སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། ༦ ཀཾ་པློ་གནས་ནང༌། ཀརྨ་པ་

དུས་གསུམ་མཁེན་པའི་སྐུ་ཡི་སྒྲུབ་གནས་ཏེ། ད་ལ་ཁམས་ལི་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། ༧ ཀརྨ་

རི་གིང༌། གནས་རི་འདིའི་ལློ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་མ་རེད་སྟབས། ཡུལ་གང་དང༌། བ་མ་གང་གི་སྒྲུབ་

གནས་ཡིན་པར་ད་རུང་ཤེས་རློགས་མ་བྱུང༌། ཕལ་ཆེར་ཁམས་ཕློགས་འབའ་ལི་རྒྱལ་

གསུམགི་ཕློགས་གང་རུང་ཞིག་ལ་ཡློད་པར་འདྲ། ༨ ཤར་ཕློགས་སྤུངས་རི། ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་

གཉིས་པ་ཀརྨ་པཀྵིས་སྒྲུབ་གནས་ཡིན། ད་ལ་ཁམས་འབའ་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། ༩ ལྷློ་

གནས་མཆློག་དཔལ་གི་ཙཱ་རི་ཏ། བློད་ཀློ་ཡུལ་དུ་གནས་པའི་དཔལ་འཁློར་ལློ་སློམ་པའི་ཕློ་

བང་གི་གནས་རི་འདི་ཉིད་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཡེ་ཤེས་རྡློ་རེས་གནས་སློ་ཕེས་ཤིང༌། སྤེལ་ལློ་

ནམ་ཤར་ལ་གནས་འདུས་ཡིན་སྟབས་རློང་སྐློར་འགློ་བའི་སློལ་གཏློད། དེང་དུས་བློད་ཡུལ་

དབུས་ལྷློ་ཁ་ལྷུན་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། ༡༠ གངས་དཀར་གི་རྒྱལ་པློ་ཏི་སེ། འདི་རེ་བཙུན་

མི་ལ་རས་པས་བིན་གིས་རླབས་པའི་དཔལ་འཁློར་ལློ་བདེ་མཆློག་གི་གནས་རི་དང༌། ༡༡ 

མཚོ་མ་ཕམ་པ། མི་ལ་རས་པས་གནས་སློ་ཕེས་པའི་གནས་མཚོ་ཡིན་ཞིང༌། ར་ལློ་ནམ་ཤར་

ལ་གནས་འདུས་ཡིན་སྟབས་གངས་སྐློར་དང་མཚོ་སྐློར་འགློ་བའི་སློལ་གཏློད། ༡༢ བལ་ཡུལ་

འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན། འདི་དེང་དུས་ནེ་པ་ལེའི་ཁློངས་སུ་ཡློད། ༡༣ ཤིང་ཀི་རིའི་མཆློད་རེན། 

འདི་ཡང་བལ་པློའི་ཁློངས་སུ་ཡློད་པ་འདྲ། ༡༤ རློང་བཙན་ཁ་བ་དཀར་པློ། ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་

རྡློ་རེས་གནས་སློ་ཕེས་པའི་དཔལ་འཁློར་ལློ་བདེ་མཆློག་གི་གནས་རི་བིན་རླབས་ཅན་སྟེ། 

ལུག་ལློ་ནམ་ཤར་ལ་གནས་འདུས་ཡིན་སྟབས་གནས་སྐློར་འགློ་བའི་སློལ་གཏློད། དེང་དུས་

ཁམས་བདེ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། ༡༥ ཆློས་འཁློར་ལྷ་ས། འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་

ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་གནས་མཆློག་ཁད་པར་ཅན་ཡིན་སྟབས། གནས་དེ་ཐེངས་

གཅིག་མཇལ་ན་ཕི་མ་ངན་སློང་དུ་མི་སྐྱེ་བའི་བཤད་སློལ་ཡློད་སྟབས། བློད་ཡུལ་མཐའ་འཁློར་

དུ་གནས་པའི་མདློ་ཁམས་དང༌། བ་དྭགས་ཀློང་གསུམ། མངའ་རིས་སྐློར་གསུམ་སློགས་ཀི་མི་
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རྣམས་མི་ཚེ་གཅིག་ལ་ལྷ་སར་ཐེངས་གཅིག་སེབས་ཐུབ་རྒྱུའི་རེ་བེད་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། ༡༦ 

དཔལ་གི་བསམ་ཡས། ཆློས་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གིས་ཐུགས་བཞེད་ལར་མཁན་པློ་བློ་དི་

ས་ཏྭ་དང༌། སློབ་དཔློན་པ་འབྱུང་གནས་རྣམ་གཉིས་ཀིས་ས་འདུལ་མཛད་ཅིང་བིན་གིས་

བརླབས་པའི་སྒྲུབ་གནས་ཁད་པར་ཅན་ཡིན། ད་ལ་ལྷློ་ཁ་ག་ནང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གངས་རིའི་ལློངས། བློད་ཡུལ། 

གངས་རིའི་བུ། [མངློན]གངས་ཏེ་སེ། 

གངས་རིའི་དབང་། རི་བློ་གངས་ཅན། 

གངས་རིའི་ར་བ། ཁ་བའི་རི་རྒྱུད། གངས་རིའི་ར་བས་བསྐློར་བའི་ཞིང་ཁམས། 

གངས་རིར་གནས་པ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་ཐེག་དམན་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་ནང་

གསེས་བེ་བག་སྨྲ་བ་ལ་ཡང་། རིམ་བཞིན་སེ་པ་བཅློ་བརྒྱད་དུ་གེས་ཤིང་། དེའི་ནང་ཚན་

གངས་རིར་གནས་པའི་སེ་ནི། མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆློས་འཕེལ་གིས་མཛད་པའི་གཏམ་

རྒྱུད་གསེར་གི་ཐང་མ་ཤློག་གངས༢༠༧པར་གངས་རི་བ་ནི། ཁ་ཆེ་དང་། བལ་ཡུལ་སློགས་སུ་

བཞུགས་པ་རྣམས་ཡིན་ནམ་སྙམ། 

གངས་རིས་བསྐློར་བའི་ལློངས། མདློ་དབུས་མཐློ་སང་སྤིའི་མིང་། 

གངས་རུད། གངས་རི་ནས་གངས་ཉིལ་བ། 

གངས་ཤུད། གངས་ཀི་ཐློག་ནས་ཤུད་ཤུད་རྒྱག་པ། གངས་ཤུད་ལུས་རལ། 

གངས་ཤུར་གློད་པ། གངས་ཀི་དཀིལ་དུ་ཤུར་རེར་རྒྱུག་པ། 

གངས་སུལ། གངས་རིའི་གསེང་ངམ། བར་གསེབ། 

གངས་ལྷགས། ཁ་རླུང་སྟེ་བུ་ཡུག་གི་འཚུབ་མ། གངས་ལྷགས་འཚུབ་པའི་མཚན་མློ། ལམ་བར་དུ་

གངས་ལྷགས་དྲག་པློ་ལང་བྱུང་། 

གཉྫིའི་ཡུལ། བུ་སྟློན་རིན་པློ་ཆེས་མཛད་པའི་བདེ་མཆློག་གི་ཆློས་འབྱུང་ལས་རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕློགས་ཀི་

རྒྱུད་དུ་ལིངྒ་ཡི་མིང་ཅན་གི་ཡུལ་ལྔ་ཡློད་པའི་ནང་ཚན་ཏི་ལིངྒ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་པར་གསུངས། 

གཉྫིར། [ལེགས]གན་ཇི་ར་སྟེ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་དགློན་པ་སློགས་ཀི་ཁང་པའི་མཛེས་རྒྱན་



  857  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཟངས་སློགས་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག

གཐྲ། [བརྡ་རིང]གཏར། གཏའ་མ་ལ། 

གད། བི་དློར། སློད་ཁང་གི་ཕི་ནང་ཚང་མར་གད་བརྒྱབ་ཟིན། 

གད་ཀ གཡང་ས། གཡས་ཕློགས་གད་ཀ་དང་། གཡློན་ཕློགས་གཡང་། 

གད་སྐྱར། ས་གནས་ཤིག་གི་མིང་སྟེ། མཚུར་ཕུ་དགློན་པ་ནས་འདམ་ཅློག་ཙེ་ལར་འགློ་བའི་ལམ་

བརྒྱུད་ཅིག་ཏུ་ཡློད། 

གད་སྐྱིབས། གད་འློག་གཡབ་ཕུབ་པ་ལར་ཡློད་ས། 

གད་སྐྱློགས། གད་སྙིགས་སྐྱློགས་བེད། དཔེར་ན། གད་སྐྱློགས་ལེན་ནས་གད་སྙིགས་དེ་ཤློས་དང་ལ་བུ།

གད་ཁ། གད་ཀ་དང་གཅིག །

གད་ཁུང་། གད་པའི་ཕུག་གཏིང་རིང་ཅན། 

གད་ཁུད། གད་པའི་མར་ངློས་ཀི་ས་ཁུད། 

གད་ཁེབ། གད་པ་མཐློ་དམན་དང་ཆེ་ཆུང་དང་སྣ་ཚོགས་ཡློད་པ། གད་ཐེམ་རེ་རེའི་མཚམས་ན་རྩྭ་

དང་ཤིང་ཕན་སློགས་སྐྱེས་པའི་ས་ཆའི་མིང་ཡིན། 

གད་སློ་ཞང་ཚན་གཉིས། སྟློད་ལུང་ཁུལ་དུ་ཡློད་པའི་དཔློན་རིགས་གད་ཁས་པ་ཞེས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་

སྐུ་ཕེང་ལྔ་པའི་སྐབས་སེ་སིད་བསློད་ནམས་ཆློས་འཕེལ་དང་སྤུན་མཆེད་དུ་གྱུར་ཅིང་། རེས་

སུ་འབྲུག་པ་དང་བློད་གཉིས་བར་དམག་འཁྲུག་བྱུང་དུས་སུ་འབྲུག་པའི་དམག་གི་གདློང་ལེན་

གི་དམག་དཔློན་དུ་བཏང་ཡང་། ལློག་ཏུ་འབྲུག་པ་དང་ངན་འབེལ་བས་ཏེ་བློད་དམག་ལ་ཕམ་

ཉེས་བྱུང་བའི་ལློ་རྒྱུས་ཡློད་པ་དེ་དང་། འཕན་པློ་ཁུལ་དུ་ཡློད་པའི་དཔློན་རིགས་སློ་སྣ་ཤག་པ་

ཞེས་གད་ཁས་པའི་ཚ་བློར་འགློ་བ་དེ་གཉིས་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། 

གད་རྒྱངས། གད་མློའི་སྐད་ཀི་ང་རློ། 

གད་རྒྱངས་ཅན། [མངློན]དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 

གད་སྒ། གད་མློ་བགད་པའི་སྐད་སྒ། 

གད་བརྒྱབ་པ། ཕགས་མས་གཙང་མ་ཕགས་པ། 
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གད་ཆུ། གད་བདར་མ་བས་གློང་ནས་གཏློར་བའི་ཆུ། 

གད་སྙིགས། གད་བརྒྱབ་པའི་ཐལ་རྡུལ་ཉལ་ཉིལ། གད་སྙིགས་སྤུངས་པ་རྣམས། གད་སྙིགས་

འཕགས་ནས་བློར་བ། 

གད་སྙིགས་འཁློལ་འཛིན། སར་སྨློན་ལམ་ཚུགས་དུས་ལྷ་སའི་མི་དམངས་ཀི་ཁིམ་ནང་གད་སྙིགས་

ཕི་ལློགས་སུ་འདློན་སྐྱེལ་ཆློག་པ་ཚོགས་ཆེན་ཞལ་ངློར་དགློངས་པ་ཞུས་པའི་འཁློལ་འཛིན། 

གད་སྟློན། ས་ཆ་གད་ཁའི་ཐློག་ངློས་ཀི་ཐེམ་སྐས་ཐློག་ཡློད་པའི་ཐང་ཆུང་གི་མིང་། གད་སྟློན་ཏུ་གུར་

ཕུབ་ལ་བུ། 

གད་ཐློག །① ས་གཞི་བྲུས་ནས་རྒྱབ་ཕློགས་མཐློ་ལ་མདུན་ཕློགས་དམའ་བ་ཅན་གི་ཐེམ་པ་ལ་གད་

པ་ཟེར། གད་པ་དེིའི་ཐློག་ཕློགས་ལ་གད་ཐློག་ཟེར། ② ཡང་ས་གཞིས་རང་བཞིན་གིས་

དབིབས་མཐློ་དམན་ཆགས་པའི་མཐློ་ཕློགས་ཀི་ཐང་ལ་གད་ཐློག་ཟེར། 

གད་བདར། བི་དློར། ཁང་པར་ཉིན་ལར་གད་བདར་རྒྱག་དགློས་པ་བཞིན་དུ་རང་གི་བསམ་པ་ལའང་

རག་པར་བརག་དཔྱད་བེད་དགློས། གད་བདར་མ་བས་པར་གཙང་སྦྲ་གང་ནས་ཡློང་། 

གད་བདར་གཙང་སྦྲ། ཁང་པའི་ཕི་ནང་རྣམས་སུ་གཙང་སྦྲ་བེད་པའི་དློན། 

གད་པ། ① ས་དློང་བྲུས་པའམ་རང་བཞིན་དུ་བྱུང་བའི་མཐློ་དམན་ཆགས་པའི་གཡང་སའི་རིགས་

ལ་གད་པ་ཟེར། ② གད་བདར་བེད་མཁན་ནམ་གད་རྒྱག་མཁན། 

གད་པ་ཐློག །གད་ཐློག་དང་གཅིག །

གད་པ་སུམ་མདློ། །ས་མིང་ཞིག །ད་ལ་མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་

ཁློངས་ཐུང་ཏེ་རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གནས་ཡུལ་ཡིན། 

གད་ཕུག །གད་པའི་ཁུག་གམ་གད་ཁུང་། 

གད་མློ། བཞད་གད། གད་མློ་བློ་བ། གད་མློ་སློང་བ། གད་མློ་འབིན་དུ་འཇུག་པ། གད་མློ་ཁ་ཁ་ཤློར་

བ། གད་མློ་དབང་མེད་དུ་ཤློར་བ། ཁ་ཐེར་ཐེར་བས་ནས་གད་མློ་དགློད་པ། གཞན་གིས་གད་

མློ་ར་གད་ལར་དགློད་པ་མཐློང་དུས་རང་ཡང་གད་མློ་འཆློར་གབས་བེད་པ། 

གད་མློ་རྒློད་པ། གད་མློ་དགློད་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གད་མློའི་གནས། གད་མློ་འཆློར་བའི་ཡུལ། 

གད་མློའི་དབངས་ལན། [མངློན] སིན་བའམ་འུག་པ། 

གད་གཙང་། འབྲུ་རིགས་ལ་ས་རྡློ་གཞའ་ཕུབ་སློགས་མེད་པའི་སྤུས་གཙང་། ནས་སན་གད་གཙང་

བས་ཏེ་མཛོད་དུ་བཅུག

གད་ཟུར། སའི་གད་པའི་མཐའ། 

གད་རློ། གད་བརྒྱབ་པའི་ཐལ་རྡུལ་ཉལ་ཉིལ། 

གད་ཤློད། གད་པའི་འློག་ཕློགས་ཀི་མིང་། གད་ཁུད་དང་དློན་གཅིག །དགུན་དུས་གད་ཤློད་ཉི་མ་

དྲློ། ལ་བུ། 

གད་སིན། རང་དབང་མེད་པར་རྒྱུན་མཐུད་ཀིས་འཆློར་བའི་གད་མློ། ཁ་ཤློབ་ཚ་པློས་དགློད་བློའི་

གཏམ་བཤད་པས་མི་ཚང་མ་གད་སིན་ལངས་ནས་ལློ་བ་གཟེར་བྱུང་། 

གན། ཉེ་བའམ་དྲུང་། ངའི་གན་དུ་ཤློག

གན་རྐྱལ། ལུས་ཀི་མདུན་ནམ། ཁ་གནམ་ལ་བསྟན་པ། ལུག་གན་རྐྱལ་དུ་ཉལ། ཐློལ་མློ་གན་རྐྱལ་

དུ་བསྟན་པ། གན་ཀལ་དུ་འགེལ་བ། བུ་ཆུང་ཐང་ལ་གན་རྐྱལ་ལློག་པ་སར་ཡང་བསངས། 

གན་རྐྱལ་བུ། [མངློན]སྐར་མ་བརན་པ། 

གན་རྒྱ། ཕློགས་གཉིས་ཀི་བར་དུ་དཔང་པློ་ཡློད་པའི་འགན་ལེན་ཡི་གེ གན་རྒྱ་འཇློག་པ། 

གན་རྒྱ་ཚབ་འཇློག །གན་རྒྱ་གང་རུང་ཞིག་ངློ་ཚབ་བས་ནས་འཇློག་པར་བས་པ། 

གན་ཇི་ར། གཉྫིརའི་ཟུར་ཆག་སྟེ། གཙུག་ལག་ཁང་སློགས་ཀི་ཐློག་སྟེང་དུ་འཛུགས་རྒྱུའི་རྒྱན་ཆའི་

རིགས་ཤིག

གན་ཇིར། གན་ཇི་རའི་བསྡུས་མིང་། 

གན་ཏ་ལ། བློད་ལློངས་ཡངས་པ་ཅན་ས་ཁློངས་ཀི་ལ་ཞིག་གི་མིང་། 

གན་དར། གློས་ཆེན་གི་རིགས་ཤིག

གན་དུས། གན་རྒྱ་འཇློག་པའི་སྐབས། 

གན་དེ། གཎི་དང་དློན་གཅིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གན་དེ་ཐེའུ། གན་དེ་རྡུང་བེད་ཀི་ཤིང་དབྱུག

གན་དློན་འགལ་བའི་དངུལ་ཆད། གན་རྒྱའི་དློན་ཚན་ལས་འགལ་བའི་རྐྱེན་གི་ཕློག་པའི་དངུལ་

གི་ཆད་པ། 

གན་དི། གན་ཎ་སྟེ་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་འགམ་ལན་ཞེས་པའློ། །

གན་དློ་ལ། [ལེགས] ① གཙུག་ལག་ཁང་། ② གཙང་ཁང་། 

གན་ལེ། [ཡུལ]གལ་ལེ་སྟེ་སྣློད་ཕད་མགློ་སྦྲེལ་ཞིག

གན་པ། [རིང]གཉེར་བའམ་མཛོད་པ། 

གན་པ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་ཡློས་སྤི་ལློསྤི་ལློ་༡༩༥༡ ལློར་མགློ་ལློག་སེ་ཉི་བ་

མས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆུ་དམར་

ལེབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གན་བུབ། [རིང]གན་རྐྱལ་དང་ཁ་སྦུབ་ཀི་བསྡུས་ཚིག

གན་མཛོད། [རིང]བང་མཛོད། 

གན་མཛོད་འཆང་བ། འདི་གཉེར་པ་དང་། ཕག་མཛོད་གཉིས་ཀར་གློ་ཆློག་པའི་ནང་ནས་ཕག་

མཛོད་ནི་སྤིར་བ་མའམ་དཔློན་པློ་སློགས་ཀི་ཕག་མཛོད་ལ་མི་ཚང་དེའི་དབང་ཆ་ཕལ་ཆེ་བ་

ཡློད་པ་དང་ཕག་མཛོད་ནས་བཀློད་པ་བཏང་བ་ལར་ལས་དློན་སྒྲུབ་མི་གཉེར་པ་ཞེས་ཟུར་དུ་

བསྐློས་པ་ཡིན། 

གན་འཛིན། ① རགས་ཐེལ་བཞག་པའི་ཁ་དན་ཡི་གེ་བསྡུས་པ། ② གན་རྒྱ་དང་འཛིན་ཡིག

གན་འཛིན་གཅིག་འཐུས། གན་རྒྱ་དང་འཛིན་ཐུང་ཡི་གེ་གཅིག་གིས་འཐུས་པ། 

གན་བཞག་ལས་བཟློ། ལས་ཁུངས་དང་ཚད་བཀག་གན་རྒྱ་བཞག་ཡློད་པའི་ལས་བཟློ་པ། 

གན་ཡིག །① གན་རྒྱའི་ཡི་གེ། ② གན་རྒྱ་དང་ཡིག་རིགས་གཞན་དག

གན་ཡློག །གཎི་རྡུང་བེད་ཀི་ཤིང་ཞིག་སྟེ། རྒྱུ་ཙན་དན་དང་། བིལ་བ་སློགས་གཎིར་རྡུང་བའི་ཤིང་

དེ་ཉིད་ལས་བས་པ། ཚད་གཎི་ལ་རྡུང་ལ་འཕློག་པའི་ཚད་ལ་སློར་བཅུ་གཉིས། ལག་པས་

གཟུང་བར་བ་བའི་འཆང་གཟུང་ལ་ཡང་ཚད་དེ་ཉིད་དང་ལན་པ། རེ་མློ་གཉིས་ནེའུ་ལེའི་མགློ་
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བཞིན་དུ་ཡློད་པའློ། །

གན་ཤློན། ① གན་རྒྱ། ② གན་རྒྱ་འབི་སའི་ཤློག་བུ། 

གནྡ་བ་དྲ། [ལེགས]དྲི་བཟང་སྟེ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག །རློ་ཁ་ལ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས་ནུས་

པས་སྐྲན་ནད་དང་། དྲེག་ནད། ཆམ་པ། དུག་ནད། བད་ཀན་སྐྱ་བློ་བཅས་ལ་ཕན། 

གནྡི། འདི་པཱ་ཤིས་དང་། མ་ཏ་ཀ་སི་ཀ། ཨ་མེ་རི་ཀ རྒྱ་ནག་གི་ཞིང་ཆེན་འགའ་ཞིག་བཅས་ནས་

ཐློན་པའི་རིན་པློ་ཆེ་ཞིག་སྟེ། ངློ་བློ་ས་ཞིང་མཁེགས་ལ་ཅུང་དྭངས་པ། དབིབས་དང་ཆེ་ཆུང་ལ་

ཕལ་ཆེར་ངེས་པ་མེད་ཅིང་། ཁ་དློག་ངང་དམར། གྲུབ་ཆ་གཙོ་བློ་ si0 ཡིན་པ་དང་། ས་ཚད་

７。ཡིན་པས་ཤེལ་རིགས་ཕལ་ཆེར་གཅློད་ཅིང་ལྕགས་ཀིས་བརྡབ་པས་མེ་འབྱུང་བ། བསྡུར་

ལིད་ཁེ 2.6~2.7    ཡློད་པ། རློ་ནུས། རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་ས་གདློན་དང་། 

མཛེ་ཡི་ནད་ལ་ཕན། 

གཎི། དགེ་འདུན་འདུས་ཚོགས་ཀི་བརྡ་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག་སྟེ། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་ཚད་ལན་

གི་གཎི་ནི། རྒྱུ་ཙན་དན་དང་། བིལ་བ་དང་། པ་ལཱ་ཤ་དང་། ཙན་དན་དམར་པློ་དང་། སྟར་བུ་

དང་། འློ་སེ་ལ་སློགས་པས། ཚད་དབིབས་སིད་དུ་སློར་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞི། ཞེང་དུ་སློར་

དྲུག །དཔངས་སུ་སློར་གཉིས། ཟུར་བཞིར་བརྒྱད་གཞློགས་སློར་གཉིས་གཉིས་དང་ལན་པ། 

རེ་མློ་གཉིས་སལ་བའི་མགློ་འདྲ་བའློ། །

གཎི་ཐེའུ། གན་ཡློག་དང་དློན་གཅིག

གཎི་བཞི། གློང་དུ་གསལ་བའི་གཎི་དེ་ལ་ཚད་གཞིའི་སློ་ནས་ཕེ་ན་བཞི་ཡློད་པ་སྟེ། ༡ གཎི་ཆེ་བ། ༢ 

འབིང་བ། ༣ ཆུང་བ། ༤ སློང་བ་པའི་གཎ་ཆུང་བཅས་ཡིན། གཎི་ཆེ་བའི་ཚད་ནི་རིང་ཚད་ལ་

སློར་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་། ཞེང་ལ་སློར་དྲུག །དཔངས་སུ་སློར་གཉིས་ཡིན། གཎི་ཆུང་བའི་ཚད་ནི། 

རང་ཚད་སློར་བརྒྱད་ཅུ་ག་བཞི འབིང་ཚད་ནི། དེ་གཉིས་ཀི་བར་སྟེ། རིང་ཚད་སློར༩༦ཡིན། 

དཔངས་ཚད་དང་། ཞེང་ཚད་ནི་གཎི་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། 

གཎིའི་རྒྱུ་ཤིང་བཅུ་དྲུག །གཎི་བཟློ་བའི་རྒྱུ་ཆའི་ཤིང་བཅུ་དྲུག་སྟེ། ༡ ཙན་དན་དཀར་པློ། ༢ ཙན་

དན་དམར་པློ། ༣ བིལ་བ། ༤ པཱ་ལ་ཤ ༥ཨ་ཤད་ཐ ༦ རྒྱ་སྟར། ༧ ཏཱ་ལ། ༨ཀེང་ཤུ་ཀ ༩ 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤིམ་ཤ་པ ༡༠ ཏཱ་མ་ལ། ༡༡ ཨ་མྲ། ༡༢ སྟར་བུ། ༡༣ སྐྱུ་རུ་ར། ༡༤ རིན་ཏི་ས་ར། ༡༥ཨ་ཤློ་

ཀ ༡༦ འློ་མ་སེ

གབ། [ཐ་མི་དད་པ]ལས་ཚིག །གབ། སྐུལ་ཚིག །གློབ། གཞན་གིས་མ་མཐློང་བར་བས་ནས་ཡིབ་

པའི་དློན། ཁང་པའི་རྒྱབ་ལློགས་ལ་རྐུ་མ་གབ་འདུག །ཡིབ་པ། གབ་དམག

གབ་སྐུང་འཕིན་ལམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་covert channel ཟེར། 

གབ་རྒྱ། གསང་རྒྱ། 

གབ་སྒ། གབ་ཚིག་དང་དློན་གཅིག

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

དབིན་སྐད་དུ་hidden surface ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་hidden line ཟེར། 

གབ་རྣམ་ཁང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་lide status bar ཟེར། 

གབ་པ། ① གབ་པའི་མིང་རྐྱང་། ② ཆ་མཉམ་པ། ཆུ་ཞེང་གབ་པ། 

གབ་པ་མངློན་ཕྱུང་། སློང་བཙན་སམ་པློས་རང་གི་ཚ་བློ་མང་སློང་མང་བཙན་ལ་གནང་བའི་ཞལ་

གདམས་ཀི་མིང་། 

གབ་ཕི་སློག །ལློག་ཕློགས་ལློག་པའི་དློན། གབ་ཕི་སངས་སངས་སློག་འདུག

གབ་ཕྱུང་། དགློངས་པ་བཀྲློལ་བའམ། སས་དློན་གསལ་བར་བཤད་པ། 

གབ་བེ་གློབ་བེ། ཁློད་སྙློམས་པློ་མ་ཡིན་པ་འློབ་དློང་ཆུང་ངུ་མང་པློ་ཡློད་པའི་དློན་ཏེ། རྩྭ་ཐང་སྟེང་ན་

འཕི་ཁུང་དང་། ཨ་ཁུང་སློགས་གབ་བེ་གློབ་བེ་མང་པློ་འདུག་ལ་བུའློ། །

གབ་སས་མེད་པ། རྣམ་རློག་བཟང་ངན་གང་སྐྱེས་པ་རྣམས་བཀག་འགློག་མ་བས་པར་རང་བབས་

སུ་བཞག་པས་ལྷང་ལྷང་འཆར་བའི་དློན་ཡིན་པར་གསུངས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གབ་བློལ། གནས་དང་དུས་མ་ངེས་པར་ཡང་སློར་ཞིང་གབ་པའི་དློན། 

གབ་ཙེ། ① ཟ་མ་ཏློག་གམ། སྣློད། ② འའབྱུང་རིས་ཀི་ཁམ་ཁ། 

གབ་ཙེ་ཁ་མློ། འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། གནའ་དུས་སུ་རིས་གཞི་རེའུ་མིག་སྣ་ཚོགས་ཡློད་པའི་

གདན་གཞི་རས་སམ་ཤློག་བུ་སློགས་ཀིས་བཟློས་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། 

གབ་ཙེ་དང་པློ། འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། ཤིང་བི་སྨེ་བ་གཅིག་དཀར་ནས་ཆུ་ཕག་སྨེ་བ་ལྔ་སེར་

བར་གི་རེའུ་མིག་ལ་ཟེར། 

གབ་ཙེ་གཉིས་པ། འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། ཤིང་བི་སྨེ་བ་བཞི་ལང་ནས་ཆུ་ཕག་སྨེ་བ་བརྒྱད་

དཀར་བར་གི་རེའུ་མིག་ལ་ཟེར། 

གབ་ཙེ་རུས་གློང་ཐུར་མས་འཚོ་བ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གཞུངམངློན་པ་མཛོད་

ནས། འཛམ་བུ་གིང་གི་མིའི་སྤི་ཚོགས་དཔལ་འབློར་དང་ཚེ་ཚད་རྣམས་རིམ་གིས་ཉམས་ནས་

མིའི་ཆ་སྙློམས་ཀི་ཚེ་ཚད་རིང་ཤློས་ལློ་བཅུ་ལ་བེད་དགློས་པའི་དུས་སྐབས་ཤར་བའི་ཚེ་

འཇིག་རེན་ཁམས་ཀི་ས་བཅུད་ཉམས་ནས་ཞིང་ལ་ལློ་ཏློག་ལེགས་པློ་མི་སྐྱེ་བས་འབྲུ་རིགས་

དཀློན་པློ་ཆགས་ནས་མུ་གེ་བྱུང་སྟེ། འབྲུ་རིགས་གབ་ཙེའི་ནང་དུ་སས་ནས་ཕན་བུ་རེ་ལས་ཟ་

མི་ནུས་པ་ལ་གབ་ཙེ་པ་ཞེས་དང་། རུས་པ་ལ་སྣུམ་དང་བལ་ནས་བཅུད་མེད་པའི་རུས་གློང་

དཀར་པློ་དང་། འབྲུ་རིགས་ཐུར་མ་གང་རེ་ཙམ་གིས་འཚོ་རེན་བ་དགློས་པའི་ཐུར་མས་འཚོ་

བ་ཞེས་མུ་གེའི་བསྐལ་པ་འབྱུང་བར་བཤད་པ་དེ་ཡིན། 

གབ་ཙེ་གསུམ་པ། འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། ཤིང་བི་སྨེ་བ་བདུན་དམར་ནས་ཆུ་ཕག་སྨེ་བ་གཉིས་

ནག་བར་གི་རེའུ་མིག་ལ་ཟེར། 

གབ་ར། མི་མངློན་པའི་ར་འཕར་སྟངས། 

གབ་རེ། གབ་ཙེ་དང་གཅིག །

གབ་ཚད། གབ་ཚད་ཅེས་པ་དཔེར་ན། ཐལ་བའི་ནང་དུ་སས་པའི་མེ་དང་འདྲ་སྟེ། བད་རླུང་གཉིས་

ཀི་གང་བའི་འློག་ཏུ་ཚ་བ་བག་ལ་ཉལ་བས་ཚད་རགས་མི་མཐློང་ཞིང་། ཕི་རགས་གང་བའི་འློག་

ཏུ་ནད་ཀི་ངློ་བློ་ཚ་བ་གབ་པ་ལ་ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གབ་ཚད་གཉིས། ཚ་སྟློབས་ཅན། རང་སྟློབས་ཅན། 

གབ་ཚིག །ཁམས་སྤྲུལ་སྙན་འགེལ་ལས། གབ་ཚིག་ཅེས་བ་བ་སློན་གི་ལློ་ཙཱ་བ་ཆེན་པློར་ཀ་ཅློག་

ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཀིས་སྐུལ་སྐའམ་ལེའུ་ཞེས་བསྒྱུར་བ་ནི་གངས་ཅན་བློད་ཡུལ་འདིར་དམ་

པའི་ཆློས་མ་དར་བའི་གློང་རློལ་དུ་རྒྱལ་སིད་སྒྲུང་ལེའུ་བློན་གསུམ་གིས་བསྐྱངས་ཟེར་བའི་

ལེའུ་དེ་ཡིན་ཏེ། ད་ལ་ལེབ་རྒྱགས་པའམ་བསྐུལ་བར་གགས་པ་འདི་ཡིན། དེས་ནས་གབ་ཚིག་

ཀང་འདི་དང་དློན་གཅིག་ཡིན་པས། དེ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པའམ་མཚན་ཉིད་དང་མཚོན་བ། དེ་ཇི་ལར་

སྦློར་བའི་ཚུལ་གི་རྣམ་པར་རློག་པའི་ལུགས་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་འདིར་རབ་ཏུ་བསྟན་པར་

བའློ།།ཞེས་གསུངས་སློ། །འཇུ་མི་ཕམ་གིས། གློང་པ་ཕལ་པ་དག་གིས་ཁ་མཚར་གི་ཚིག་གབ་

ཚིག་དང་ཆ་འདྲ་བ་ནི། དཔེར་ན། མེད་ན་ཐབས་ཆག་ཡློད་ན་རེག་མི་ཕློད་པ་ཅི་ཡིན། དེ་བཞིན་

གངས་ཀི་སློ་ནས། གཅིག་མེད་ན་བ་ཐབས་ཆག །གསུམ་ཡློད་ན་བ་ཐབས་ཆག །ཅེས་དང་། 

འདྲ་བའི་སློ་ནས། ཙནྡན་དན་སློང་པློའི་རེ་མློ་ལ། གཡུ་འབྲུག་སློན་མློ་འཁྱུག་འགློས་བེད་ཅི་ཡིན་

ཞེས་དྲིས་པ་ལ། གཞན་པ་དེས་རིམ་པ་བཞིན་དུ། མེ་དང་། ཕློ་མློ་དགའ་མགུར་སྤློད་ཚེ་མི་

གཞན་ཡློད་ན་སྤློད་ཐབས་མེད་པ་དང་། སློས་རིངས་ཀི་དུ་བ་རྣམས་ལ་ཟེར་བ་ཤེས་ན་དློན་སྟེང་

དུ་ཁེལ་བས་ཁེད་པ་དང་། མ་ཤེས་ན་མ་ཁེད་པས་སྐུགས་འཆློར་བ་དེ་ལ་བུའི་བློས་བརགས་ཀི་

འདྲ་བཞག་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཚིགས་བརློད་པ། ཞེས་གསུངས་སློ། །དམངས་ཁློད་དུ་གབ་ཚིག་

འདིའི་རིགས་ལ་ཁེད་ཟེར་ཞིང་། ཁེད་ཟེར་བ་དེ་ཡི་གེ་ཤེས་མིན་ལ་མ་ལློས་པ་བློད་ཀི་དམངས་

ཁློད་དུ་དར་ཁབ་ཆེན་པློ་ཆགས་ཡློད་པ་རེད། གནའ་བློའི་ཏུང་ཧློང་གི་ཡིག་ཡིག་ནང་དུའང་དེ་

དང་འདྲ་བའི་གབ་ཚིག་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སིང་མློ་སད་མ་ཀར་གིས་སློང་བཙན་སམ་པློ་ལ་

བཏང་བའི་གསང་བརྡ་ལ་བུ་མང་པློ་ཡློད་འདུག

གབ་ཚིག་རྒྱན་གི་དགློས་པ་གང་ཞེ་ན། རེད་མློའི་མདུན་སར་མི་རྣམས་བཞད་གད་ཀི་རྒྱུ་དང་། གབ་

ཚིག་གི་སྙན་ངག་ཤེས་མཁན་རྣམས་ཀིས་མི་ཚོགས་ཀི་དབུས་སུ་གསང་དགློས་པའི་གཏམ་

སྨྲ་བ་དང་། གསང་བའི་ཡུལ་ཕ་རློལ་པློ་རྣམས་ཀིས་དེའི་དློན་མི་གློ་བ་མགློ་རྨློངས་པར་བེད་པ་

གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་འདི་དག་ནི་ཉེ་བར་མཁློ་ཞིང་དློན་དང་ལན་པའི་ཡློན་ཏན་ཞིག་ཡིན་ནློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གབ་ཚིག་གི་རྒྱན། རེད་མློ་སློགས་ཀི་མདུན་སར་བཞད་གད་སློང་བའི་སློང་བའི་ཆེད་དང་། གབ་

ཚིག་ཤེས་པ་རྣམས་ནང་ཕན་ཚུན་གསང་གཏམ་ཚིག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་། རང་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕ་

རློལ་པློ་རྣམས་མགློ་བློ་རྨློངས་པར་བེད་པའི་ཕིར་དུ་གབ་བ་སྣ་ཚོགས་ལ་གབ་བེད་སྣ་ཚོགས་

སྦར་ཏེ་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

བག་ཚིག་གི་རྒྱན་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག །ཐུན་མློང་པའི་རྒྱན་རྣམ་པ་གསུམ་གི་ནང་གསེས་གསུམ་པ་

གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་ལ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་སྟེ། ༡ ཀུན་ཏུ་ཚོགས་པའི་གབ་གི་རྒྱནདང་། ༢ སླུ་བེད་

ཀི་རྒྱན། ༣ རིམ་པ་བལ་བའི་རྒྱན། ༤ རབ་བཅློམ་གི་རྒྱན། ༥མཐུན་གཟུགས་ཀི་རྒྱན། ༦ 

རྩུབ་མློའི་རྒྱན། ༧ གངས་ཀི་རྒྱན། ༨རབ་བཏགས་ཀི་རྒྱན། ༩ མིང་དུ་འདུས་པའི་རྒྱན། ༡༠ 

བསྒིབས་པའི་རྒྱན། ༡༡ མཐུན་སྒའི་རྒྱན། ༡༢ རྨློངས་པའི་རྒྱན། ༡༣ ཡློངས་སུ་འཕློག་པའི་

རྒྱན། ༡༤ གཅིག་སྒིབ་ཀི་རྒྱན། ༡༥གཉིས་ཀ་བསྒིབས་པའི་རྒྱན། ༡༦ ཡློངས་སུ་འདྲེས་པའི་

གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་ནློ། །

གབ་ཚེ། གབ་ཙེ་དང་གཅིག །

གབ་འཚོལ། གསང་བ་བས་ནས་འཚོལ་བ། 

གབ་ཡིག །གསང་བའི་ཡི་གེ། གབ་ཡིག་རྒྱ་དམ་ཡློད་པ་ཞིག་བསྐུར། དབིན་སྐད་དུ་hlanking ཟེར།

གབ་ཡིབ། ①གཞན་གིས་མཐློང་ཐློས་མི་ཡློང་པའི་ཆེད་དུ་རི་ཀླུང་དང་། ནགས་ཚལ་སློགས་གབ་

ནས་བསད་པའི་མིང་། དཔེར་ན། རྐུན་མས་མཛོད་ཁང་ནས་ཤ་མར་བརྐུས་ཏེ་ནགས་ནང་དུ་

གབ་ཡིབ་བས་པ་རེད། ཁམ་པས་མི་བསད་དེ་རི་ལ་གབ་ཡིབ་བས་ནས་ཡློད་པ་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་blanking ཟེར། 

གབ་རེས་འུར་རེས། གབ་རེས་ཡིས་རེས་ཀང་ཟེར། བིས་པའི་རེད་མློའི་གས་ཤིག་སྟེ། གཅིག་གབ་

ནས་གཞན་དག་གིས་འཚོལ་བ། 

གབ་བཤུ། དུས་རྒྱུན་སློབ་སྦློང་འབད་བརློན་མེད་པའི་སློབ་མས་ཡིག་རྒྱུགས་གཏློང་སྐབས་རང་

གིས་མ་ཤེས་པ་རྣམས་གཞན་གི་རྒྱུགས་ཤློག་ལས་བརྐུ་བཤུས་དང་། ས་ནས་ག་སྒིག་བས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་ཤློག་བང་སློགས་ལས་གབ་བཤུས་བས་པའི་དློན།

གབ་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་blind copy recipient ཟེར། 

གབ་ས། གནས་ཀི་མིང་སྟེ། དག་དང་འཕད་ཚེ་གབ་ས་བཙལ་བ་ལ་བུ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་mask ཟེར། 

གམ། ① ཉེ་འགམ་མམ་དྲུང་། སྐུའི་གམ་དུ་སུ་ཅིའང་མེད། ② མིང་མཐའ་གའི་རེས་སུ་སྦློར་བའི་

འབེད་སྡུད་ཀི་སྒའི་རྐྱེན་ཞིག །སང་ཉིན་དགློང་དག་གམ། གནངས་ཉིན་ཞློགས་པར་ཕེབས་པར་

ཁད་མེད། ③ མིང་མཐའ་གའི་རེས་སུ་སྦློར་བའི་ཐེ་ཚོམ་སྟློན་བེད་ཀི་སྒའི་རྐྱེན་ཞིག །ཆུ་ཁློལ་

མ་འདུག་གམ། མི་འདུག །སྐུ་གཟུགས་བདེ་པློ་འདུག་གམ། 

གམ་ཅར་མཁན་སེ་ཆེ་ཆུང་། སྐུའི་དྲུང་དུ་སློད་པའི་མཁན་ཆེན་དང་མཁན་ཆུང་སྟེ། ཏཱ་ལའི་བ་མའི་

གསློལ་དཔློན་དང་། གཟིམ་དཔློན། མཆློད་དཔློན་སློགས། 

གམ་བཅར་བ། སྐུ་གམ་མམ་ཉེ་འགམ་དུ་སློད་མི། 

གམ་ཆུང་ལ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷློ་རྒྱུད་ན་ཡློད་ཅིང་། འདིའི་ལྷློ་ངློས་འབས་ལློངས་དང་ས་

འབེལ་ཡིན། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་གམ་པ་ཞློལ་དུ་ཡློད། 

གམ་ན་འཁློད་པའི་རི་མློ་མཁན། དྲུང་ཡིག་ཅེས་པའི་དློན་ཡིན། 

གམ་པ་ན་གྲུབ་རློང་། རྒྱལ་རེ་ནང་ཆེན་འཕགས་པ་དཔལ་བཟང་དགུང་ལློ་སུམ་ཅུ་སློ་བཞི་པ་

ལྕགས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༣༥༡ལློར་གམ་པ་ན་གྲུབ་རློང་འདི་བརིགས། 

གམ་པ་ལ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གློང་དཀར་རློང་གི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། དབུས་གཙང་གཉིས་ཀི་

མཚམས་ཞེས་བཤད་སློལ་ཡློད། ལྷ་ས་ནས་ཆུ་ཤུལ་བརྒྱུད་གཙང་ཕློགས་སུ་འགློ་སྐབས་

འཛེག་དགློས་པའི་རི་ཞིག་གི་མིང་། 

གམ་ཕེ། སྨན་གི་ཕེ་མའི་མིང་སྟེ། རེ་ཟུར་མཁར་བ་མཉམ་ཉིད་རྡློ་རེས་མཛད་པའི་མན་ངག་བེ་བ་

རིང་བསེལ་ལས། གམ་ཕེ་ནི་སེ་ཚན་ལྔའི་ནང་ཚན་ཕེ་མའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 



  867  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གམ་འབློག །① གློང་ཁེར་གི་ཉེ་ལློགས་རྩྭ་ཁ་ལེགས་པློ་ཡློད་པའི་འབློག་ས། ② སའི་དགེ་བཅུའི་

ནང་གསེས་ཞིག་སྟེ། འབློག་གི་དགེ

གམ་གཟློང་། ཚག་རྒྱག་སྐབས་ལྕགས་སློགས་ཀི་ངློས་སུ་གུག་ཐིག་འབི་བེད་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག

གམ་ཡློ། [རིང]དྲུང་ངམ་ཉེ་འགམ། 

གམ་གཡློག །དྲུང་ན་སློད་པའི་བན། 

གམ་རུང་། བློད་ལློངས་གམ་པ་ས་ཁུལ་ནས་ཐློན་པའི་གདན་རུམ། 

གའི་ཙུ་རྒྱལ་པློ། མི་ཉག་རྒྱལ་པློའམ་ཤིས་ཞཱ་རྒྱལ་པའི་མི་རབས་དང་པློ། 

གའུ། ① ལྷ་སྐུ་འཇློག་སའི་ཟེའུ་ལྷ་ཁང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁ་སྦར་དང་ཟ་མ་ཏློག་གློ། ② ཕློ་

མློའི་རྒྱན་ཞིག །སྐྲའི་གའུ། སྐེའི་གའུ། ③ ལུས་སྲུང་གི་རས་རྣམས་བཅུག་སའི་སྣློད་ཅིག་གི་

མིང་སྟེ། དངུལ་དང་ཟངས་ཀིས་བཟློས་པ་མང་། དབིབས་དང་ཆེ་ཆུང་མ་ངེས་པ་ཡློད་པ་དེ་

དག་མིང་དང་སྤློད་སློ་ཡང་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བར་ཡློད། 

གའུ་ཁ་སྦར། སྟེང་འློག་གམ། རྒྱབ་མདུན་ཁ་སྦར་གི་སྣློད་སྒློམ་མམ་པར་བུ། 

གའུ་མཁན་རྡི་མ། དབིབས་ཅུང་རིལ་རིལ་ཅན་ཆུང་ངུ་ཞིག་སྟེ། ཕ་ཁང་ཡློད་པ་དང་མེད་པའི་

རིགས་གཉིས་ཡློད་པ། སྐེ་ལ་འདློགས་ཡས་ཞིག་ཡིན། 

གའུ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་༡༧༤༥ལློར་དཔལ་འབི་གུང་པའི་རྣལ་

འབློར་པ་ཆེན་པློ་རློག་ལན་བསྟན་འཛིན་ཤེས་རབ་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་

ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གའུ་མཆན་གབ། གའུ་ཆེན་པློ་ཕག་གཡློན་གློང་ནས་མཆན་གཡས་བར་སེ་ཤལ་དུ་བཏགས་ཤིང་། 

སྲུང་བ་དང་རྒྱན་ཆ་གཉིས་ལན་ཞིག་ཡིན། 

གའུ་སྟག་དྲུག་མ། ཟུར་དྲུག་ཡློད་པ་དང་མདུན་ངློས་སུ་སྒློས་རིས་མང་པློ་དང་ཕ་ཁང་མང་པློ་ཡློད་

པ། དེ་ལ་གཡུ་དང་བྱུ་རུ་སློགས་ཀིས་ཕ་ཆུང་སྤས་ནས་བུད་མེད་རྣམས་ཀི་སྐེ་སེའི་དཀིལ་དུ་

བཏགས་པའི་རྒྱན་ཆ་ཞིག་ཀང་ཡིན། 

གའུ་བང་སློ་ཅན། དཔང་མཐློ་ལ་ཞིང་དེ་ལས་ཆུང་བ། དཀིལ་ན་བང་སློ་ཡློད་པ། དེའི་ནང་དུ་ལྷ་སྐུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློགས་མཚོན་སྲུང་ར་ཆེན་རིགས་བཅུག་ནས་ཕག་པ་ནས་མཆན་ཁུང་བར་སེ་ཤལ་བེད་ཅིང་

ཡློད་པ་རེད། ཆེ་བ་དཔང་དུ་ལི་རྨི་ ༢༥ ཙམ་ཡློད་པ་དང་། ཆུང་བའི་རིགས་ལ་དཔང་དུ་ ༡༠ 

ཙམ་ཡློད་པའང་ཡློད། 

གའུ་ལེ། ① ལས་ཀའི་གློ་རིམ་འགློད་སའི་དེབ་ཆུང་། ② ཡིག་རིགས་འཇུག་སྣློད་ཤློག་ཤུབས། 

གའུ་ལེ་མཚུངས་པ། ལས་ཀའི་གློ་རིམ་གི་སྒིག་སྟངས་འདྲ་བ། 

གའུ་གསུམ་སྒློམ། སར་བློད་ཀི་ལྷ་ལྕམ་གི་གཟབ་སྤློས་སྐེ་རྒྱན་བེ་བག་ཅིག །གསེར་གིས་བཟློས་

པའི་གའུ་ཆེ་བ་གཅིག་དང་ཆུང་བ་གཉིས་ཀི་བར་ལ་གཡུ་དང་མུ་ཏིག་སློགས་སྐུད་པར་བརྒྱུས་

ནས་བང་ཁར་འདློགས་ཤིང་། གློང་གི་ཆུང་བ་གཉིས་ནུ་མའི་སྟེང་དང་། འློག་གི་ཆེ་བ་དེ་སྐེད་

པར་སེབས་པ་ཞིག་ཡློད། 

གར། ① ལུས་དང་རང་ལག་རློལ་སེག་གི་རྣམ་འགྱུར། ཟླློས་གར། གླུ་གར། གར་གི་ལད་མློ། 

 ② སློང་མློའི་དློན་དུ་འཇུག་སྟེ། ཕྲུ་གུའི་ཕ་མ་ལས་སློང་སྐབས། ང་ལ་བརྔན་པ་གཅིག་གར་དང་། 

ང་ལ་བུ་རམ་གཅིག་གར་དང་། ལ་བུ་དང་། ཁློད་རང་ཨ་མ་ལ་བུ་རམ་གར་གིས་དང་སྦིན་ལེ་

རེད། བ་མ་དམ་རས་གར་གིས་དང་གནང་ལེ་རེད་ལ་བུ་རྣམས་སློ། །

གར་མཁན། ① གར་འཁབ་མཁན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གར་པ་དང་། ཟླློས་གར་མཁན། རློལ་

སེག་མ། རློལ་རེད་མ་བཅས་སློ། །② [མངློན]ལློང་རློས། 

གར་མཁན་མཆློག་གི་བཞི། རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་ཐློས་སས་ཀི་སྐུའི་རྣམ་འགྱུར་བཅློ་ལྔའི་གས་ཀི་གར་

མཁན་གི་དཀིལ་འཁློར་ཆ་ཚང་བཞི། 

གར་མཁན་དཔའ་བློའི་གཙུག་ལག་ཁང་། སློན་དུས་རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་དབུས་མ་གྷ་ད་ནས་རིས་པའི་

ནུབ་བང་གི་ཕློགས་གློང་ཁེར་མ་ཐུ་ར་སྟེ། བློད་སྐད་དུ་བཅློམ་བརླག་གི་ཡུལ་དུ་འཕགས་པ་ཤ་

ནའི་གློས་ཅནསྤི་ལློ་གཏད་རབས་བདུན་གི་གསུམ་པ་ཡིན བཞུགས་པའི་དུས་སུ་གད་མིའི་

ཚོགས་པ་ཞིག་གི་གཙག་གཙོ་བློ་ཚོང་པ་ན་ཊ་དང་བཊ་ཞེས་བ་བ་གཉིས་ཀིས་བཅློམ་བརླག་

གློང་ཁེར་གི་ཉེ་འདབས་ཏི་ཞེས་བ་བའི་རི་ལ་ལྷ་ཁང་ཞིག་བཞེངས་པ་དེའི་མིང་། 

གར་གི་སྐྱློན་ལྔ། འཇིགས་ཤིང་རྔམས་པའི་གར་རྣམས་ལ། ཧ་ཅང་གསློར་ན་སྐྱློན་ཡིན་ནློ། །འགིང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཞིང་མཉེན་པའི་གར་རྣམས་ལ། ཧ་ཅང་གཅློས་ཆུང་སྐྱློན་ཡིན་ནློ། །འཁྱུག་ཅིང་བདེ་བའི་གར་

རྣམས་ལ། ཧ་ཅང་རབ་རློབ་སྐྱློན་ཡིན་ནློ། །དལ་ཞིང་ལྷློད་པའི་གར་རྣམས་ལ། ཧ་ཅང་སྒིད་ལུག་

སྐྱློན་ཡིན་ནློ། །སེག་ཅིང་ཆགས་པའི་གར་རྣམས་ལ། ཧ་ཅང་བསྒྱུར་ན་སྐྱློན་ཡིན་ནློ། །ཞེས་ཟླློས་

གར་གི་བསྟན་བཅློས་ལས་བཤད་པ་ལར་ཡིན། 

གར་གི་ཆ་བད་དགུ། འདི་ནི་ཟླློས་གར་འཁབ་མཁན་གིས་ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་དང་ངག་གི་སྨྲ་བརློད་

གཉིས་ལ་བརེན་ནས་འཁབ་བའི་མི་སྣ་རིགས་མི་འདྲ་བ་སློ་སློའི་བསམ་བློའི་ཉམས་འགྱུར་

དངློས་སུ་མཚོན་པར་བེད་པ་ལ་ཟེར་ཞིང་དེ་ལ་དབེ་ན་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་དགུ་ཡློད་དེ། ༡ སེག་

པ། ༢ དཔའ་བ། ༣ མི་སྡུག་པ། ༤ རྒློད་པ། ༥དྲག་ཤུལ། ༦ འཇིགས་རུང་། ༧ སྙིང་རེ། ༨རྔམ་

པ། ༩ ཞི་བ་བཅས་ཡིན། 

གར་གི་ཆ་བད་བརྒྱད། སེག །དགློད། སྙིང་རེ། དཔའ། དྲག་ཤུལ། འཇིགས་ཉམས། མི་སྡུག །རྨད་

དུ་བྱུང་བའི་ཉམས་ཟེར། 

གར་གི་ཉམས་དགུ། གར་གི་ཆ་བད་དགུ་དང་དློན་གཅིག་ཡིན།

གར་གི་ཉམས་བཅུ། ༡ ལུས་ཀི་སྟློད་ལ་སེང་ཆགས་དང་། ༢ སྐེད་པ་ལ་ནི་འཁིལ་ཆགས་དང་། ༣ 

ཚིགས་བཞི་ལ་ནི་འཁྲུལ་ཆགས་དང་། ༤ བཞག་ཤ་ལ་ནི་ལྷློད་ཆགས་དང་། ༥ ཤ་འགྱུར་ལ་

ནི་མེར་ཆགས་དང་། ༦ རྣམ་འགྱུར་ལ་ནི་འགིང་ཆགས་དང་། ༧ སྤློད་པ་ལ་ནི་དལ་ཆགས་

དང་། ༨ སྒིད་པ་ལ་ནི་ལེམ་ཆགས་དང་། ༩ རང་མགློ་ལ་ནི་བདེ་ཆགས་དང་། ༡༠ ཀུན་ཏུ་དཔའ་

ཞིང་བརིད་པའློ། །

གར་གི་དབང་པློ། [མངློན]རྨ་བ། 

གར་གིང་ཡཱ་མློན། འདིར་རྡློ་རིང་པཎི་ཏའི་རློགས་བརློད་ནང་སློན་དུས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་ནུབ་

ཕློགས་ཀླུ་སྦུག་གི་ས་ཆར་གིང་ཁ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་དེར་བློད་སློད་ཨམ་བན་གི་ལས་ཁུངས་

ཚུགས་ཡུལ་ཡིན་པ་རེས་སུ་རྡློ་རིང་གཟིམས་ཤག་རྒྱ་བསྐྱེད་སྐབས་དེ་ཡཱ་མློན་རིང་པ་དང་ས་

བརེས་རྒྱབ་པ་ཡིན་ཚུལ་གསལ། 

གར་གླུ། ① གར་འཁབ་བཞིན་དུ་ལེན་པའི་གླུ། ② ཏཱ་ལའི་བ་མའི་གར་པས་གཏློང་བའི་གླུ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གར་གླུ་རློལ་གསུམ། དགེ་ཚུལ་གི་སང་བ་བངས་འདས་སློ་གསུམ་གི་ནང་གསེས། རེད་མློའི་

རིགས་བེད་གླུ་དང་། གར་དང་། རློལ་མློ་སྟེ་གསུམ་མློ། 

གར་རྒྱན།① ཟླློས་གར་གི་ཡློ་སྤད་རྒྱན་ཆ། ② [མངློན]བ་བ། 

གར་དགློས་འུ་ལག །སར་དགློས་གལ་གར་བྱུང་ལ་སྐུལ་འདེད་བེད་རྒྱུའི་དམིགས་སུ་བཀར་བའི་

ཁལ་པ་ཚོ་ཆུང་ཞིག

གར་མགློན་བསམ་གཏན་གིང་། གློང་དུ་ག་རི་དགློན་པ་ཞེས་པར་གཟིགས། 

གར་འགློས། ① གར་རེད་ཀི་འགློ་སྟངས། ② བང་རལ་མྱུར་འགློས། 

གར་ཅིག །[རིང]གང་ཞིག

གར་ཆང་། ཆང་ལངས་མ་ཐག་སང་མ་ལས་གུད་དུ་བཞུར་བ། ཤིན་ཏུ་གར་ཞིང་ཆུ་སློགས་མ་འདྲེས་

པའི་མིང་ངློ་། །

གར་འཆམ། ཆློས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་ཁག་སློ་སློས་རང་རང་གི་ཡི་དམ་དང་སྲུང་མའི་འདྲ་འབག་

དང་། ཆས་གློས་གློན་ཞིང་ཕག་མཚན་ལག་ཏུ་ཐློགས་ནས་གར་པ་ལ་ཟེར། གར་དང་འཆམ་

གཉིས་ཀི་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་སྐློར། ལག་པའི་ཕག་རྒྱ་གཙོ་བློར་བས་པ་དང་ཞི་བའི་ཉམས་

བཅུ་དྲུག་གི་སློ་ནས་ལྷ་ལ་མཆློད་པ་འབུལ་བ་ནི་གར་དང་། ལུས་ཀི་ཉམས་འགྱུར་དང་སྟངས་

སྟབས་གཙོ་བློར་བས་ཤིང་གདློན་བགེགས་འདུལ་བའི་རྣམ་འགྱུར་བཅུ་གཉིས་མཚོན་པར་

བས་པ་ལ་ཞེས་བརློད་པ་ཡིན། 

གར་སྟབས། གར་གི་སྟངས་སྟབས་སམ་གར་འཁབ་སྟངས། གར་སྟབས་ལིང་ལིང་བསྒྱུར། 

གར་སྟེགས། གར་འཁབ་སའི་སིངས་ཆ། གར་སྟེགས་ཐློག་སྐྱློད་ནས་འཁབ་སྟློན་བེད་པ། 

གར་སྟེགས་ཐློག་གི་གར་མ། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་སྐབས་ཀི་ཧ་རན་སིའི་རི་མློ་མཁས་

ཅན་ཏཱེ་ཀ་ཡིས་སྤི་ལློ་༡༨༧༨ལློར་བིས་པའི་སྐྱ་ཚོན་རི་མློའི་བརམ་བ་གགས་ཅན་ཞིག་ཡིན། 

རི་མློ་དེའི་ནང་དུ་གར་མ་ཞིག་གིས་པ་རིའི་ཞབས་བློ་འཁབ་བཞིན་པའི་སེག་ཉམས་ཀི་རྣམ་

པའི་ཐློག་ནས། མི་གཟུགས་ཀི་མཛེས་ཆློས་སྟངས་སྟབས་ཀི་ཉམས་འགྱུར་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་

པ་དེ་མཚོན་པར་བས་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གར་སྟེགས་མཛེས་རལ། གར་དང་ཟླློས་གར་སློགས་འཁབ་སྟློན་བེད་སའི་གར་སྟེགས་ཐློག་གི་

རྒྱབ་ལློངས་དང་། འཁབ་ཆས། གློན་གློས། མཛེས་བཟློ། སྒློན་འློད་སློགས་སྒྱུ་རལ་གི་རྣམ་པ་

ལན་པའི་དབིབས་སྐྲུན་མཛེས་རལ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་འཁབ་སྟློན་པས་འཁབ་སྟློན་བེད་པའི་བ་

བར་ཞབས་འདེགས་ཞུ་ཆེད་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཟླློས་གར་འཁབ་སྟློན་དང་ཕན་ཚུན་འབེལ་བ་དམ་

ཟབ་ཀི་སློ་ནས་རྒྱབ་ལློངས་བཀློད་སྒིག་དང་སྒློན་འློད་ཀིས་གཞློགས་འདེགས་བཅས་ལ་བརེན་

ནས་འཁབ་སྟློན་གི་འཕེལ་རིམ་ཧྲིལ་པློར་རློགས་རམ་བེད་ཀི་ཡློད། གར་སྟེགས་ནི་སྒྱུ་རལ་

གསར་རློམ་དང་སྒྱུ་རལ་འཁབ་སྟློན་བེད་སའི་ལྡུམ་ར་ཞིག་ཡིན་པས་གར་སྟེགས་མཛེས་རལ་

གིས་འཁབ་གཞུང་གི་བསམ་བློའི་ནང་དློན་གི་རེ་བ་གཞིར་བཟུང་སྟེ། འཁབ་ཚན་ནང་གི་མི་སྣ་

དང་གནས་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་དཔེ་མཚོན་དུ་བཟུང་ནས་རབ་བཏགས་དང་སྙིང་བསྡུས་ཀིས་བཟློ་

དབིབས་སྐྲུན་པའི་བེད་ཐབས་སྤད་ནས་གར་སྟེགས་ཐློག་ཏུ་ཁློན་ཡློངས་ཀི་འཁབ་སྟློན་ལས་

ཀར་ཆ་རྐྱེན་གསར་སྐྲུན་བེད་ཀི་ཡློད་པའློ། །

གར་ཐབས། གར་གི་འཁབ་སྟངས། 

གར་ཐིག་དབངས་གསུམ། གར་ནི་འབག་དང་འཆམ་གློས་གློན་ནས་འཆམ་རྒྱག་པ་དང་། ཐིག་ནི་

དཀིལ་འཁློར་འབི་བ། དབངས་ནི་ངག་ནས་གེར་བའི་གདངས་རྣམས་སློ། །

གར་ཐློད་ཐློད། གང་བྱུང་བྱུང་། ཁེ་ཉེན་བསམ་བློ་མ་བཏང་བར་ལས་ཀ་གར་ཐློད་ཐློད་མ་བེད། 

གར་ནག །ཕག་པའི་སྐྱག་པ་མེ་ལ་བསེགས་པའི་ཐལ་བ། 

གར་པ། ① ཏཱ་ལའི་བ་མའི་གར་པ་འགློ་དམངས་སྤི་མིང་། ② བློ་གར་འཁབ་མཁན། 

གར་པློ། ① ས་པློ་མིན་པ། ཆང་གར་པློ། ཇ་གར་པློ། ཐུག་པ་གར་པློ། གར་ཚད། གར་ས་འཚམས་

པློ། ② གློང་པློ། གགས་མི་རེད་པའི་མི་གར་པློ་ཞིག །③ གཞི་ཆེན་པློ། རློད་པ་གར་པློ། ཁ་

མཆུ་གར་པློ། 

གར་པའི་ཇློ་མློ་ཟེ་ཟེ།ལྷ་སའི་ཤར་ཕློགས་གར་པ་གློང་ཚོའི་རྒྱབ་རི་ལ་ཟེར། ཤར་ཕློགས་ནས་སྐྱིད་

ཆུའི་བང་ངློས་བརྒྱུད་ནས་ལྷ་སར་ཡློང་སྐབས་རི་འདིའི་རི་སྣ་སྒློལ་མཚམས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་

དང་། པློ་ཏ་ལའི་ཕློ་བང་མཐློང་གི་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གར་དཔློན། སར་བློད་གཞུང་གི་གར་པའི་འགློ་ཁིད། 

གར་ཕྲུག །སར་བློད་གཞུང་གི་གར་འཁབ་མཁན་ཕྲུ་གུ། 

གར་འཕགས། སར་བློད་གཞུང་སྐབས་གར་ཕྲུག་བསྡུ་བའི་ཁལ། 

གར་བ། གར་པློ་དང་གཅིག །

གར་བབ། འགློ་གནས་སློད་གནས་ངེས་མེད་གང་དུ་འཁེལ་འཁེལ། 

གར་བུ། ① སྨན་རས་ཞིག་གི་མིང་། གར་བུ་ཚ་བ་རྒྱས་པ་ཐློག་འབབས་སེལ། །རིང་ཞིང་ཞེན་པའི་

ཚབ་རད་ནས་འཇློམས། ② [མངློན]ལྕགས། ③ [རིང]ལྕེ། 

གར་བློ། [རྒྱན་ཚིག] ཆུ་སློགས་གཤེར་ཁུའི་ནང་ལ་རས་གཞན་འདྲེས་ནས་ནུར་བློ་ཡིན་པའི་དློན་

ཏེ། ལེ་གུ་གར་ས་རན་པ། ཆང་གར་བློ། གར་ཆང་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

གར་བློ། ཟླློས་གར་བློ་གཞས། 

གར་དབང་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ། སྤན་རས་གཟིགས་པདྨ་གར་དབང་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་སྟེ། པཎི་ཏ་

ནགས་ཀི་རིན་ཆེན་བློད་དུ་ཕེབས་སྐབས་བུ་སྟློན་རིན་པློ་ཆེ་སློགས་ལ་གནང་ནས་དར་སེལ་

བྱུང་བའི་སྤན་རས་གཟིགས་སྐུའི་རྣམ་འགྱུར་མི་འདྲ་བ་ཞིག་གམ་ཡང་ན་སྨིན་གློལ་གིང་

གཏེར་བདག་གིང་པས་གཏེར་ནས་བཞེས་པའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་འགློ་བ་ཀུན་སྒློལ་ཞེས་པ་

དེ་ཡིན་ནམ་བརག

གར་འབག །གར་འཆམ་གི་གདློང་འབག

གར་མ། ① གར་མཁན་མ། ② ས་པློ་མིན་པ། ཐུག་པ་གར་མ། ཇ་གར་མ། ③ བུ་རམ་བཀློལ་མ་

དང་ཡློས་བསེས་ནས་བཟློས་པའི་ཟས་རིགས་ཤིག

གར་མི་ཡློན་ཏན་གཡུང་དྲུང་། ཇློ་བློ་རེ་ཨ་ཏི་ཤའི་སློབ་མ་དང་། འློལ་ཁ་རིང་ཕིའི་རྒྱལ་བ་བམས་པ་

ལྷ་ཁང་དང་བཅས་པ་བཞེངས་པར་མཛད་མཁན་དེ་ཡིན། ཇློ་བློ་རེ་ཨ་ཏི་ཤ་མངའ་རིས་སུ་

ཕེབས་སྐབས་ཇློ་བློ་དབུས་ཕློགས་སུ་སྤན་འདྲེན་ལ་བློན། ཇློ་བློ་རེ་བསམ་ཡས་སུ་བཞུགས་

སྐབས་གསློལ་ཞློ་དང་ཆབ་ཞློ་མ་ཆད་པར་ཕུལ། བརྒྱད་སྟློང་པའི་བཤད་པ་ཆ་ཚང་གསན། 

སློབ་མ་ཡང་ཁུ་སྟློན་ཆེན་པློ་སློགས་མང་དུ་བློན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གར་མློ། གར་པློ་དང་གཅིག །

གར་རེད། གར་འཁབ་པའི་རེད་མློ། 

གར་ཚོན། ཞིབ་བིས་རི་མློའི་ཐློག་ནས་བ་དང་མེ་ཏློག་འབི་བར་སྤློད་པའི་ཐབས་ཤེས་ཀི་རིགས་

ཤིག་ཡིན། གར་ཚོན་ནི་མཉམ་གཤིབ་བཅད་དང་བཅད་བརྒྱབ་པའི་རེས་སུ་དེ་སྟེང་ཚོན་གཏློང་

བ་སྟེ། གཏེར་རྡློའི་ཚོན་གཙོ་བློ་བས་ཏེ་ཚོན་རྣམས་ཐེངས་གསུམ་མམ་བཞི་སྣློན་བརེགས་ཀིས་

གར་ལ་ཁློད་སྙློམས་པ་གཏློང་དགློས། ཚོན་མདློག་གི་ཚོར་སྣང་ནི་བཀྲག་མདངས་ཆེ་ལ་རྒྱན་

རིས་ཀི་རྣམ་པ་ལན་ཡློད་པས་དེར་གར་ཚོན་གཏློང་ཐབས་ཞེས་ཟེར། 

གར་ཞ་མཁའ་འགློའི་གིང་། སྟློད་མངའ་རིས་ཀི་མཐའ་མཚམས་སུ་གར་མཁའ་འགློའི་གིང་ཞེས་མའི་

ལུང་ཆུང་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ཡིན་ཅིང་། གར་ཞྭ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་ཞེས་པའི་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་

སྐུ་བརན་ཞིག་ཀང་ཡློད། 

གར་ཡློས། བུ་རམ་བཀློལ་མ་དང་ཡློས་བསེས་ནས་བཟློས་པའི་ཟས་རིགས་ཤིག

གར་རི་དགློན། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༡༡༣ལློར་ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་བཏབ། 

ཞི་བེད་པའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པའི་ཇློ་མློའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་

པའི་འགློ་ཙམ་ན་བག་རི་མཁན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་མཐའ་ཡས་ཀིས་ཇློ་མློ་རྣམས་ལ་གཟིགས་སྐྱློང་

གནང་ཞིང་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གར་རློལ་པ། གར་འཁབ་མཁན་དང་རློལ་ཆ་གཏློང་མཁན། 

གར་ལློག །སར་ཁ་ཆེ་ཡུལ་གི་མི་རིགས་ཏུ་རུ་ཀའི་ནང་གསེས་ཡན་ལག་ཅིག་ཡིན་ཞིང་། དུས་

རབས་བཅུ་གཅིག་པར་གར་ལློག་དམག་གིས་གུ་གེའི་ཡུལ་སེ་བཅློམ་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཡློད། 

གར་ཤ མཐེ་བློང་དང་མཛུབ་མློའི་བར་གི་ཤ། 

གར་སློང་ཆ་མེད། གར་ཕིན་མི་ཤེས་པ། ཕྲུ་གུ་གར་སློང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་པ། 

གར་སློང་རེས་མེད། གར་སློང་འདིར་སློང་མེད་པ། 

གར་ས། གར་བ་དང་ས་བའི་བསྡུས་མིང་། རམ་ཐུག་གར་ས་འཚམ་པློ་ཞིག་འཐུང་བ། ཐང་སྨན་གར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ས་རན་པློ་སྦློར་དགློས། 

གར་ལྷམ། [ཡུལ]བློད་ལྷམ་གི་རིགས་ཤིག

གརྦྷ་ཙཎ་ལི། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་འློལ་མློ་སེའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་

ན་མངལ་གཏུམ་མློ་ཞེས་འགྱུར་བར་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་

མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས་གསུངས། 

གལ། རྒྱའམ། རི། གལ་ཆེན་དུ་འཛིན་པ། ལས་དློན་གི་གལ་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་ནས་ས་རིང་གི་གློ་

རིམ་སྒིག་པ། རག་རིག་གལ་ཆུང་བའི་གས་ལ་ཧ་ཅང་ལ་དགློས་དློན་མི་འདུག་པ། ད་རེས་གལ་

ཆེ་ལ་ཐུག་སྟབས་མི་ཞུ་ཀ་མེད་བྱུང་། 

གལ་གིས། [རིང]ནན་གིས། ཉེས་ཅན་ལ་གལ་གིས་ངལ་རློལ་བེད་འཇུག་པ། གལ་གིས་གཅུན་པ། 

གལ་འགག །གནད་འགག་གམ་སྙིང་པློ། རག་ཏུ་སློབ་སྦློང་བ་རྒྱུ་ནི་གལ་འགག་ཆེ་བ་ཞིག་རེད། 

གལ་འགངས། ར་འགངས། དློན་གནད་གལ་འགངས་ཆེ་རིགས་ཙམ་དུ་མ་ཟད། གལ་འགངས་ཆུང་

བའི་སྐློར་ལའང་གཟབ་ནན་བེད་དགློས། 

གལ་ཆེན་པློ། འགངས་ཆེན་པློའམ་གནད་ཆེན་པློ། གལ་པློ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

གལ་ཆེན་སྦློང་བའི་ས། སགས་རིང་མའི་གཞུང་དུ། རྣལ་འབློར་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་ཐློབ་པའི་ས་

གསུམ་པ་སྟེ། སྦློར་ལམ་དུ་མཐློང་ལམ་དློན་གི་འློད་གསལ་ལ་སྒིབ་པའི་མངློན་རྒྱུའི་བག་

ཆགས་ཐམས་ཅད་སྦློང་བས་གལ་ཆེན་སྦློང་བའི་ས་ཞེས་བའློ། །

གལ་ཆེར་འཁམས་བསྐྱུར། གལ་ཆེའི་ལས་དློན་ལ་མཐློང་ཆུང་བས་པ། 

གལ་ཏ། རེ་ལེ་དང་ཀློ་ལྤགས་ཀིས་བཟློས་པའི་རྒྱགས་ཆས་བླུག་སྣློད་ཅིག

གལ་ཏ་མགློ་སྦྲེལ། རེ་ལེ་དང་ཀློ་ལྤགས་ཀི་བཟློས་པའི་རྒྱགས་ཕེ་བླུག་སྣློད་མགློ་སྦྲེལ། དཔེ་རེ་

བཤད་ན་དློན་རེ་ཡློད། དཔེ་དློན་གལ་ཏ་མགློ་སྦྲེལ་ཡིན། 

གལ་ཏེ། བརག་པ་མཐའ་བཟུང་གི་སྒའམ་མ་ངེས་པ་བརག་པའི་ཚིག་ཕད་ཅིག །ཚང་མས་ཕར་བ་

གྲུ་འདེགས་བེད་དགློས་པ་ལས། གལ་ཏེ་མི་གཅིག་གིས་དེ་ལར་མ་བས་ན་ལས་དློན་འཐུས་

ཤློར་ཡློང་། ཁློད་ཀིས་གལ་ཏེ་བེད་མ་ཐུབ་ན་ངས་རློགས་ཞུ་ཆློག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གལ་དུ་འཛིན་པ། ① སུན་འབིན་པ། ② ཁས་ལེན་པ། ③ དློན་དམ་པློར་འཛིན་པ། 

གལ་མདློ། །གནད་འགག་གམ་སྙིང་པློ། རྒྱལ་ཕམ་དབེ་འབེད་ཀི་གལ་མདློ། །ཚ་གང་ནད་ཀི་གལ་མདློ། །

གལ་མདློ་ངེས་པའི་དམ་ཚིག་ལ་བཅུ་གཉིས། དམ་ཉམས་པའི་མདློ་བཞི། ༡ ར། ༢ ལག །༣ ཟླས་མ། 

༤ ཞལ་གིས་མ་ཉམས་པའློ། །མ་ཁེལ་བའི་ཚུལ་བཞི་ནི། ༡ སློབ་དཔློན། ༢ མཆེད། ༣ ལྕམ། ༤ 

ཡི་དམ་རང་སེམས་ཀིས་མ་ཁེལ་བའློ། །མཐར་ཕིན་པའི་རགས་བཞི་ནི། ༡ དམན་འདུ་ཞིང་མཐུ་

རལ་ཆེ་བ་དང་། ༢ བིན་རླབས་ཆེ་ཞིང་རིག་པ་ཆགས་པ་གཉིས་དང་། ༣ ཡིད་འློང་འབྱུང་ཞིང་

འདློད་རྒྱལ་སྤིའི་ཚོང་ར་འགྲུབ་པ་དང་། ༤ མང་པློས་བཀུར་ཞིང་གགས་པ་ཐློབ་པའློ། །

གལ་བསློམས། དློན་གི་སྙིང་པློ་བསྡུས་པ། གནད་དློན་གལ་བསློམས་སྨྲས་ན་ཚིག་ཚོགས་ཉུང་། 

གལ་གནད་བཟུང་བ། སློབ་མ་རྣམས་ལ་སློབ་ཁིད་གནང་སྐབས་འཁིད་བའི་གཞུང་གང་ཡིན་པ་དེའི་

བརློད་དློན་གལ་ཆེ་བ་རྣམས་སྙིང་པློ་བསྡུས་ཏེ་ངློ་སྤློད་གནང་བ། 

གལ་པློ་ཆེ། ར་འགངས་ཆེན་པློ། གལ་པློ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་དང་དམ་པའི་ཆློས་ལ་བརྒྱ་ཚར། 

གལ་འཛིན་པ། ① རྔློན་པ། ② [རིང]དགག་པ་རྒྱག་པ། གལ་འཛིན་པ་ལས་རྒྱལ་བ། 

གལ་འཛུགས་པ། ① རི་འཛུགས་པ། ② ཡ་ལ་འཛུགས་པ། 

གལ་བཟུང་། [རིང]ཁས་ལེན་དང་སུན་འབིན། 

གལ་ལ། [རིང]བུ་རམ་དྭངས་མ། 

གལ་རློ། སྙིགས་མ་ལ་བུའི་དངློས་རས་མཁློ་མེད་ཀི་མིང་སྟེ། ལྕགས་གལ་བཏུས་ནས་ངར་ལྕགས་

སྦངས། དངློས་རས་གལ་རློ་བསྡུས་ནས་ལས་སྣློན་བས་ལ་བུ། 

གལ་སིད། ཐེ་ཚོམ་གི་ཚིག་གམ་བརག་པའི་ཚིག །དྲང་བདེན་གི་བ་གཞག་ལ་གལ་སིད་འཕལ་དུ་

རྒྱལ་ཁ་མ་ཐློབ་ཀང་། མཐར་དེ་ལར་འཐློབ་རྒྱུ་ངེས་ཅན་ཡིན། ཁང་པའི་ནང་དུ་གལ་སིད་སློད་

མཁན་གཞན་མེད་ནའང་། ཁང་པ་སྲུང་མཁན་གཅིག་ཡློད་པ་ཐག་ཆློད། གལ་སིད་བརྒྱ་ཐམ་པ་

མེད་ཀང་། དགུ་བཅུ་ཐམ་པ་ཏན་ཏན་ཡློད། 

གས། ① སེར་ཁའི་མིང་སྟེ། ཤིང་གི་གས་ཁ། གང་གི་གས་སྦྲུབས་ཞེས་པ་ལ་བུ། ② དངློས་རས་

ལ་སེར་ཁ་བྱུང་བའི་དློན་ཏེ། ཤིང་གས། རྡློ་གས་སིད་ལ་བུ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གས་ཁ། སེར་ཀའི་གས་སྲུབས། སློའི་གས་ཁ་ནས་ཡར་བལས་པ། 

གས་ཆག །སེར་གས་དང་ཆག་གྲུམ། དཀར་ཡློལ་གས་ཆག་ཅན། 

གས་པ། ཐ་མི་དད་པར་འཇུག་པའི་འགས་པའི་འདས་པ། 

གས་སྲུབས། སེར་ག །དཀར་ཡློལ་དེ་ཚོའི་ནང་ནས་གས་སྲུབས་མེད་པ་ཞིག་འདློམས་ཤློག །གང་

དེར་གས་སྲུབས་ཆེན་པློ་བྱུང་འདུག

གས་འཕན། སེར་ཁ་གས་པའི་སྐྱློན། 

གས་འཕུལ། སློན་འཇུག་ག་ཡིག་འཇུག་རུང་བའི་ཡི་གེ

གི །མིང་མཐའ་ག་དང་། ང་གཉིས་ཀི་རེས་སུ་སྦློར་བའི་འབེལ་སྒའི་རྐྱེན་ཞིག །རི་འློག་གི་ཀླུང་ཐང་། 

ཁང་སྟེང་གི་དར་ཆ། 

གི་ཁུག །[སེ་དགེ]མཆན་ཁུང་དང་དློན་གཅིག

གི་གུ། བློད་ཡིག་གི་དབངས་དང་པློ་མཚོན་བེད། 

གི་གུ་ཤ དཀར་ཡློལ་གི་རི་བསྐློན་ཡློད་པའི་ཟངས་ལྕགས་ཀི་ཡློ་བད་རིགས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། གི་

གུ་ཤའི་སེར་མ་དང་ཇ་དེམ། བུམ་པ་སློགས་ཡློད། 

གི་དི་བགག །[སེ་དགེ]མཆན་ཁུང་དང་སྐེ་མགུ། རང་འློག་སློགས་པགས་པ་ཤའུ་ཡིན་པ་དང་། 

ཚོར་བ་རྣློན་པློ་ཡློད་པའི་གནས་སུ་འཕྲུག་ན་མི་བཟློད་པའི་ཚོར་བ་དང་ལྷན་དུ་བགད་མློ་མི་

བཟློད་པ་ཤློར་བར་བེད་པའི་བ་ལས་ཞིག

གི་བློའི་དགློན་པ། བློའི་འུར་དགློན་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་གཉིས་

པའི་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༠༤༠ལློར་བ་མ་བཀྲ་ཤིས་མཚན་ཅན་གིས་གསར་དུ་བཏབ། ད་ལ་རྔ་པ་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁློ་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གི་རྨེན་ལྷག །རྐྱེན་གང་ཞིག་ལ་བརེན་ནས་མཆན་ཁུང་གི་རྨེན་བུ་ལ་ན་ཟུག་ཐློན་པའི་མིང་། 

གི་ཝང་། མི་དང་། གང་ཆེན། སློ་ཕྱུགས་ཆེ་གས་སློགས་ཀི་ནང་ཁློལ་དུ་ནད་གཞིའི་རྐྱེན་གིས་

ཆགས་པའི་རྡློ་ལ་བུ་དང་། གཞན་ཡང་ས་དང་རྡློ་ལས་གྱུར་པའི་སྨན་ནུས་ལན་ཞིག །མིང་གི་

རྣམ་གངས་ལ་གང་ཆེན་མཁིས་པ། གང་ཆེན་རི། དུད་འགློའི་མེ། ས་གས། སིང་ཀ་ལ་བཅས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

སློ། །རློ་ཁ་ལ་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་དུག་ནད་དང་། རིམས་ཚད། མཆིན་ཚད། སྣློད་

ཚད་སློགས་སེལ། 

གི་རི་ཛཾ། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་བག་ཞུན་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། 

རི་སྐྱེས་ཞེས་འགྱུར་བར་དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་ཀིས་མཛད་པའི་མངློན་

བརློད་འཆི་མེད་བརློད་ཀི་འགེལ་པ་ལེགས་བཤད་སློ་བརྒྱ་འབེད་པའི་ལེ་མིག་ལས་གསུངས། 

གི་རེ་ཡཾ། ལེགས་སྦར་གི་སྐད་དེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་བག་གི་ཞུན་ཞེས་འགྱུར་བར་དཔལ་

སྤུངས་སི་ཏུའི་འཆི་མེད་མཛོད་ཀི་འགེལ་པ་ལེགས་བཤད་སློ་བརྒྱ་འབེད་པའི་ལེ་མིག་ལས་

གསུངས། 

གིང་། ལྷའི་འཁློར་རམ་ཕློ་ཉ་སྟེ་གར་འཆམ་འཁབ་སྐབས་ལག་པར་རྔེའུ་བཟུང་ནས་མཆློང་བཞིན་

དུ་འཁབ་པའི་ཀེང་རུས་གཟུགས་ཅན་ཞིག །གིང་ཕློ། གིང་མློ། 

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་ཆབ་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གིང་ཆེན་པློ་ཚངས་པ། ཡློངས་གགས་སུ་ལ་མློ་ཚངས་པ་ཞེས་འབློད་པ་དེ་སའི་བློད་སེ་པ་གཞུང་

གིས་བསྟེན་གསློལ་བེད་པའི་སྲུང་མའི་གཙོ་བློ་ལྔ་སྟེ། ༡ ལྷ་མློ་དམག་ཟློར་མ་། ༢ གནས་ཆུང་

རྡློ་རེ་གགས་ལན། ༣ དགའ་གདློང་གནློད་སྦིན་ཤིང་བ་ཅན། ༤ ལློ་མློ་ཚངས་པ། ༥བསམ་

ཡས་གནློད་སྦིན་ཙིའུ་དམར་པློ་བཅས་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་ཡིན། 

གིང་ཕློ་མློ། ལྷའི་འཁློར་རམ་ཕློ་ཉ་སྟེ། གིང་ཕློ་རྣམས་ཀིས་སྟག་ཤམ་གློན་ཞིང་ལག་ཏུ་རྔེའུ་ཐློགས་ཤིང་

གར་འཁབ་པ། གིང་མློ་རྣམས་ཀིས་དར་ཚོན་སྣ་ལྔས་བརྒྱན་ཅིང་རྔེའུ་ཐློགས་ཤིང་གར་འཁབ་པ། 

ཐམས་ཅད་ཀི་མགློ་བློར་དར་འཕྲུ་དང་ལུས་ལ་དར་དཔྱངས་ཀིས་བརྒྱན་པ་བཅས་སློ། །

གིང་ལངས་དགློན། མིང་གཞན་ཀརྨ་བཤད་སྒྲུབ་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་

༡༣༥༤ལློར་རི་འགློ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པློས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་ལྷློ་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གིན། ① སར་ཁ་བརྒྱད་ཀི་གས་ཤིག །གིན་རི་བློ། ② ག་ངའི་མཐར་སྦར་རྒྱུ་བཞིན་ཞེས་པ་དང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཅིག་པའི་ད་ལ་བའི་ལས་སྟློན་བེད་ཀི་ཕད་ཅིག །ཞིང་ཁར་ཆུ་གཏློང་གིན་ཡློད། མི་དེ་ཚོ་ད་ལ་

ཡློང་གིན་འདུག

གིམ། [རྒྱ]རློལ་མློ་ཞིག

གིས། རེས་འཇུག་ག་ངའི་རེས་སུ་འཇུག་པའི་བེད་སྒའི་རྐྱེན་ཞིག །བདག་གིས་བསམ་བློ་མ་བཏང་

བ་མིན། ཁློང་གིས་ཞིབ་འཇུག་གནང་སློང་། དར་དམར་རླུང་གིས་བསྐྱློད། 

གུ ① ནང་ངམ། ཡུལ། བསམ་ངན་དེ་འདྲ་ཡིད་ཀི་གུ་ལའང་དྲན་མ་མློང་། ② རྒྱ་ཁློན། ས་ཆ་གུ་

ཡངས་པློ་ལ་ཁང་པ་གུ་དློག་པློ་འདུག །③ ཆུང་ངུ་མཚོན་བེད་ཀི་མིང་གློགས་ཤིག །ཁི་གུ། ཐ་

གུ། ཐི་གུ གི་གུ། ④ སྨློན་ཚིག་གི་ཁ་སྐློང་། བསམ་དློན་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག་གུ། 

གུ་གུ། གི་གུ་དང་གཅིག །

གུ་གུ་ཐུལ། རང་ལག་བརྐྱངས་བསྐུམས་བེད་མི་ཐུབ་པའི་ཞ་བློ་ཆགས་པ། 

གུ་གུ་ལུ། གུ་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། གུ་གུ་ལུ་དང་འདྲེ་

གསློད་དང་། འདྲེ་འཇིག་ཐང་ཆུ་ལློན་པའི་བཅུད། རས་ཀི་ཕག་རྡློར་བགེགས་སྐྲློད་དང་། གསློད་

བེད་སྤང་ནག་གཟའ་དུག་པ། འདྲེ་བདུད་ཀླུ་དུག་གུ་གུལ་མིང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

གུ་གུ་ཤ རྡློ་རི་བཏང་བའི་ལྕགས་ཀི་ཡློ་བད་རིགས། 

གུ་གུ་ས་འཛིན། འདི་རང་ལློངས་ཀི་མཚོ་ངློས་ལས་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་3800མན་གི་ཞིང་ཁུལ་ཕལ་

མློ་ཆེར་ཡློད་ཅིང་ལློ་གཅིག་སྐྱེ་བའི་སློ་རིགས་ཏེ། མང་ཆེ་བ་ཞིང་མུ་དང་། ལམ་འགམ། གམ་

ཁློད། ལྡུམ་གསེབ་བཅས་སུ་འཁྲུངས་པ། ལྡུམ་བུ་གཞན་ལ་འཁྱུད་ནས་ཕན་ཚུན་སྦྲེལ་ཞིང་བ་

ཐག་དཔྱང་བ་དང་། སྒིམ་པའམ་མདུད་པ་སློགས་ཕེད་པ། ལློ་མ་ཟུར་གསུམ་ཤིན་ཏུ་ཆུང་ཞིང་

མངློན་དགའ་བ། ཟླ་བ་7~8པར་ངར་པའི་ཚིགས་མཚམས་ནས་མེ་ཏློག་དཀར་ཞིང་ཞིབ་ལ་

འདབ་ལྔ་ཁ་ཟུམ་པ་མང་པློ་ཚོམ་བུར་འཆར་བས་ཕེང་བ་ལར་མཛེས་པ། ཟླ་བ་8~9པར་འབས་

བུ་ཟླུམ་ལེབ་ཞིབ་མློ་འདློགས་པ། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་ལློ་སློང་མེ་འབས་ཡློངས་རློགས་ཏེ་ཟླ་བ་

7~9པར་བཏུས་ནས་སློ་ཆློལ་དམའ་ཕབ་སྐམ་གསེད་ལེགས་ཚགས་བ། རློ་ཁ་ཚ། ཞུ་རེས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

སྙློམས།ནུས་པས་མཆིན་ནད་དང་དུག་ཚད་སེལ། མཁལ་མའི་དྲློད་གསློ། །ཁད་པར་གཞང་

ལུག་པའི་ནད་ལ་མཆློག

གུ་གུལ། གདློན་འཇློམས་ཏེ་ཤིང་གི་ཚི་བའི་རིགས་ཤིག །རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཀླུ་

གདློན་དང་། ལྷློག་པ། གཉན་གཟེར། རྨ་ནད་བཅས་འཇློམས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ལློན་པའི་

བཅུད་དང་། འདྲེ་འཇིགས་ཐང་ཆུ། འདྲེས་བདུད་ཀླུ་དུག །འདྲེ་གསློད་བགེགས་སྐྲློད། རས་ཀི་

ཕག་རྡློར། གཟའ་གསློད་གཟའ་དུག །གསློད་བེད་སྤང་ནག་བཅས་སློ། །

གུ་གུལ་དཀར་པློ། སློས་དཀར་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་སུ་བཞེད་པར་ཞིག་དང་གུ་གུལ་རང་ཉིད་

རིགས་དཀར་ནག་གཉིས་སུ་དབེ་བའི་ནང་ནས་དཀར་པློ་ལ་འདློད་པ་ཞིག་དང་གཉིས་མཆིས་

ཏེ། འབི་གུང་ཆློས་གགས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་མཆན་ལས། གུ་གུལ་དཀར་པློ་

ནི། སློས་དཀར་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་སློ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། 

གུ་གུལ་ནག་པློ། འདྲེ་འཇིགས་ཤིང་གི་ཐང་ཆུ་ནག་པློ། 

གུ་གེ མངའ་རིས་བསྐློར་གསུམ་གི་ནང་ཚན་ཡུལ་སེ་ཞིག་གི་མིང་། དེང་དུས་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་

ཁློངས་ར་མདའ་རློང་གི་ས་ཁློངས་ཡིན། 

གུ་གེ་ཁམས་ཚན། དབུས་གཙང་ཆློས་སེ་ཆེན་པློ་རྣམས་སུ་སྟློད་མངའ་རིས་གུ་གེ་ནས་ཡློང་བའི་

གྲྭ་རྒྱུན་འདུ་སའི་ཁམས་ཚན་ཞིག

གུ་གེ་རྒྱལ་པློ། མངའ་རིས་གུ་གེའི་ཁུལ་དུ་སིད་དབང་བཟུང་བའི་རྒྱལ་པློ་སྟེ། མངའ་བདག་དཔལ་

འཁློར་བཙན་གི་སྐྱིད་ལེ་ཉི་མ་མགློན་ལ་སས་སྟློད་ཀི་མགློན་གསུམ་ཞེས་བྱུང་བའི་ཆུང་བ་ལེ་

གཙུག་མགློན་གིས་གུ་གེའི་ས་ཆ་བཟུང་ནས་དེའི་བརྒྱུད་པ་རིམ་བྱུང་ལ་གུ་གེ་རྒྱལ་པློ་ཟེར། 

གུ་གེ་རྒྱལ་རབས། སྐྱིད་ལེ་ཉི་མ་མགློན་གི་གདུང་བརྒྱུད་རྣམས་ལ་ཟེར། 

གུ་ག་ེཆློས་འབྱུང་། གུ་ག་ེམཁན་ཆེན་ངག་དབང་གགས་པས་མཛད་པའིགུ་ག་ེརྒྱལ་རབས་ཆློས་འབྱུང་།

གུ་ཐུང་། [ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད]དློར་མང་དང་དློན་གཅིག

གུ་དློག་པློ། རྒྱ་ཁློན་ཆེར་མེད་པའམ། བར་སྟློང་ཆུང་ཆུང་། ལམ་ག་གུ་དློག་པློ། 

གུ་དྲག །སློབ་དཔློན་པདྨ་འབང་གནས་དྲག་པློའི་སྐུར་བཞེངས་པའི་རྣམ་པ། 
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གུ་ཎ་པཱ་ལ། བཟང་པློ་བསྐྱངས་ཏེ། བློད་དུ་ཕེབས་མློང་བའི་རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་པཱ་ལ་རྣམ་གསུམ་

ཞེས་པའི་གས་ཤིག་ཡིན།

གུ་རྣ་ཝ་ཏ། རྒྱ་གར་གི་ལྷློ་ནུབ་ཕློགས་སུ་ཡློད་པའི་ཡུལ་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། དེང་སང་ཡང་གུ་ཛི་ར་ཐ་ཟེར།

གུ་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། 

གུ་མུན། [ཞང་སྐད]མུན་པ། 

གུ་ཡངས་གློད་འགློལ། དམིགས་བསལ་གནས་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ནས་གུ་ཡངས་བས་ཏེ་གློད་

གློལ་བཏང་བ། 

གུ་ཡངས་པ། གུ་ཡངས་པློ་དང་གཅིག །

གུ་ཡངས་པློ། བག་ཡངས་དང་། སེམས་གུ་ཡངས་པློ། ས་ཆ་གུ་ཡངས་པློ། 

གུ་ཡངས་བཙོན་འགློལ། བཙོན་ར་ལས་དློན་ཡག་པློ་སྒྲུབ་ཅིང་། ཁིམས་སྲུང་མཁན་ལ་དུས་བཀག་

གི་སློན་དུ་བཙོན་འགློལ་བཏང་བར་ཟེར། 

གུ་རུ། ① དབིབས་ར་དང་འདྲ་བ་ར་ལས་གཟུགས་ཆུང་བ། རྣ་བ་ཆེ་བའི་སེམས་ཅན་ཞིག །བློང་བུ་

ཡང་ཟེར། ② [ལེགས]བ་མའམ་དགེ་རྒན། ལིད་པ། 

གུ་རུ་གམ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་༡༩༣༦ལློར་མདའ་པ་རློང་དཔློན་སྤེལ་པློས་

སྦིན་བདག་མཛད་ནས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་

ས་ཁུལ་སར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གུ་རུ་དགློན། མིང་གཞན་ཨློ་རྒྱན་གིང་ཞེས་ཟེར། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ལྕགས་ཕག་སྤི་ལློ་

༡༤༩༡ལློར་ལྕགས་མདུད་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། 

གུ་རུ་ཆློས་དབང་། གུ་རུ་ཆློས་ཀི་དབང་ཕྱུག་དང་དློན་ཅིག

གུ་རུ་ཆློས་ཀི་དབང་ཕྱུག །གཏེར་སྟློན་མཆློག་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་གུ་རུ་ཆློས་ཀི་དབང་ཕྱུག་ནི། ཡབ་

སང་སྟློན་གྲུབ་པའི་མགློན་པློ་དང༌། ཡུམ་དཀར་བཟའ་མགློན་སྐྱིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

བཞི་པའི་ཆུ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༢༡༢ལློར་དཔྱིད་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅློ་ལྔ་ཉིན་ལྷློ་བག་ཏུ་སྐུ་འཁྲུངས། 

[པདྨ་བཀའ་ཐང་]ལས། “སྣ་ཐག་སས་བས་ཧློར་དམག་བློད་དུ་འློང་༔ ངན་སློང་ཟེར་ཡང་དེ་

འདྲའི་སྡུག་བསལ་མེད༔ མི་ལ་སིད་བཅད་སིད་སྲུང་མང་དུ་ཡློད༔ སེམས་ཅན་ས་འློག་ནློན་

པའི་དུས་ཙམ་ན༔ གནམ་སྐས་མཁར་ཆུ་སས་པའི་གཏེར་ཁ་འདིཿ མི་བཞག་འདློན་པའི་རགས་

དེ་བསྟན་ནས་བྱུང་༔ གཏེར་སྟློན་ཆློས་ཀི་དབང་ཕྱུག་ཅེས་བ་འབྱུང་༔” ཞེས་པའི་ལུང་ཟིན་གི་

གཏེར་སྟློན་ཆེན་པློ་དེ་ཉིད་ཡིན། འབི་གུང་སྐྱློབ་པ་དང༌། ཞང་རིན་པློ་ཆེ་སློགས་ཀིས་སས་ཁད་

པ་ཅན་ཞིག་ཡློང་བར་ལུང་བསྟན། དགུང་ལློ་བཞི་པ་ནས་འབི་ཀློག་གི་དབུ་བརམས། རིག་པའི་

གནས་མཐའ་དག་དང༌། བློན་གི་གཞུང་ཆེན་དང་མདློས་གཞུང་སྐློར་ལ་ཐློས་བསམ་མཐར་ཕིན་

པར་གནང༌། ཡབ་དང་མངའ་བདག་འགློ་མགློན་མཚུར་སྟློན་ཡབ་སས་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་

གསར་རིང་གི་བ་མ་མང་པློ་བསྟེན་ནས་མདློ་སགས་གསར་རིང་གི་ཆློས་སྐློར། བཀའ་གཏེར་

གི་དབང་ལུང་དང་བཤད་རྒྱུན། ཞི་བེད་དང་གཅློད་ཡུལ། ཆློས་དྲུག་དང་ཕག་ཆེན་སློགས་

གདམས་ངག་མཐའ་ཡས་པ་གསན། སྐབས་སྐབས་སུ་གདམས་ངག་དེ་དག་སློ་སློའི་བསྙེན་

སྒྲུབ་སློགས་ཉམས་བཞེས་ཡང་དག་པར་གནང༌། དགུང་ལློ་བཅུ་གསུམ་པར་ཉམས་སྣང་དུ་རེ་

བཙུན་སྒློལ་མས་ཤེལ་མཁར་ཞིག་གི་རེར་ཁིད་པས་རྡློ་རེ་སེམས་དཔའ་དང་མཇལ། དགུང་ལློ་

བཅློ་བརྒྱད་པར་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་ལས་སེམས་བསྐྱེད་དང་ཆློས་འབེལ་ཞུས། གྲྭ་པ་མངློན་ཤེས་

ཅན་གི་གཏེར་མ་ཁ་བང་ཞིག་རིམ་པར་བརྒྱུད་ནས་ཕག་ཏུ་འབློར་པ་ལ་བརེན་ནས། དགུང་ལློ་

ཉེར་གཉིས་པར་ལ་ཡག་ཉིན་གི་ལུང་པ་གནམ་སྐས་ཅན་ནས་[ཡང་བང་]གཏེར་དུ་བངས། 

གཏེར་སྲུང་ཀླུ་བདུད་མགློ་དགུ་དང༌། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགློ་ཡུམ་གི་ཆ་བད་ཅན་གཉིས་ཀིས་

ལེའུ་མིག་གཏད། ཀེའུ་ཚང་གི་སློ་ཕེས་པས་གཏེར་བཅུད་བ་རྒློད་ཙམ་ཞིག་བྱུང༌། སར་གཏེར་

བང་ལར་སློ་ཕེས་པས་ཁློ་ཆུའི་ཀླུ་བདུད་མགློ་དགུའི་གཟུགས་ཁྲུ་གང་དང༌། ཟངས་ཀི་གྭའུ་

གཉིས་སྤན་དྲངས་པའི་ཀླུ་གཟུགས་ཀི་ནང་ནས་[མན་ངག་སློ་བཞི་] གྭའུ་ནང་ནས་[མན་ངག་

བརྒྱ་ར་བརྒྱད་]བློན། ཡབ་ཀང་གཏེར་ཁ་འཁྲུལ་མེད་ལ་ཐུགས་ཡིད་ཆེས་ནས་བ་རློགས་

ཐུགས་གསུམ་ལ་ཉམས་ལེན་མཐར་ཕིན་དགློས་པ་དང༌། ལས་ཆློག་རིགས་ཁབ་བརྡལ་སེལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དགློས་པའི་བཀའ་སློབ་གནང༌། གཏེར་ཁ་འདིས་ཐློག་དྲངས་པའི་གཏེར་ཁ་ཆེན་པློ་བཅློ་བརྒྱད། 

ཐུགས་གཏེར་དང་བཅུ་དགུ་བཞེས་པའི་སློམ་ཚིག་ནི། གནམ་སྐས་ཅན་དང་བག་དམར་ར་

མགིན་ཞབས། །མློན་ཁ་སྟེང་དང་ར་མགིན་དབེན་རའི་སློ། མཁློ་ཡི་གཤིན་དམར་ར་མགིན་སྒློམ་

ཆློས་ལ། །སས་མཁའ་སྐྱ་བློ་ཕུག་རིང་ཕག་མཐེབ་མ། །བསམ་ཡས་ཨཱར་ཡ་ལྕགས་ཕུར་མློན་

བུམ་ཐང༌།   

 རིས་ཀི་ལྷ་ཁང་རློང་བག་ཧ་བློ་གངས། །རང་གབ་དློན་གི་གཏེར་དང་བཅས་པ་སྟེ། །ལས་འཕློ་

དབང་གིས་ཆློས་དབང་བདག་དང་མཇལ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། ཀུན་མཁེན་བུ་སྟློན་རིན་

པློ་ཆེ་སློགས་མཁས་པ་མང་པློས་བསྟློད་བསགས་གནང༌། ཚོང་འདུས་འགུར་མློ་དང༌། བསམ་

འགྲུབ་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ལྷ་ཁང་གཉིས་བཞེངས། ཧ་བློའི་གངས་ནས་གུ་རུ་སྐུ་བརན་གཏེར་དུ་

དྲངས་ཏེ་ལ་ཡག་གུ་རུའི་ལྷ་ཁང་དུ་བཞུགས་སུ་གསློལ་ནས་གནས་འདིར་གདན་ས་གཙོ་བློ་

མཛད། དེ་སྐབས་བློད་ཀི་བ་ཆེན་དང་མི་ཆེན་རིས་སུ་མ་ཆད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རེ་འདིའི་ཞབས་

ལ་གཏུགས། ཁད་པར་དུ་སློབ་བརྒྱུད་ཀི་གཙོ་བློ་སྨན་ལུང་པ་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེ། བལ་པློ་བ་རློ་

གཙུག་འཛིན། ཀཿ་ཐློག་པ་མ་ཎི་རིན་ཆེན་སློགས་གདམས་ངག་གི་ཕིན་ལས་ཁབ་བརྡལ་དུ་

སེལ་བའི་སློབ་མ་མང་པློ་བསྐྱངས། དགུང་ལློ་རེ་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་བ་སྤི་ལློ་

༡༢༧༣ལློར་སྐུ་གཤེགས། གཏེར་སྟློན་བརྒྱ་རའི་རྣམ་ཐར་དུ་དགུང་ལློ་ང་དགུ་པར་སྐུ་

གཤེགས་ཞེས་གསལ། 

གུ་རུ་ཇློ་འབེར། གསང་སགས་ས་འགྱུར་གི་བ་བརྒྱུད་ནང་བཞུགས། ཉི་མ་འབུམ་གི་གཅུང་པློ་ཟླ་

བ་འབུམ་གི་སས་ཡིན། འཁྲུངས་འདས་ཀི་ལློ་ཁམས་མི་གསལ། དགུང་ལློ་བདུན་མན་ཆད་

སྐུགས་པ་འདྲ་བར་ཡློད་པ་ལ་དགུང་ལློ་བརྒྱད་ནས་མཁེན་རབ་ཀི་རལ་རྒྱས་ཏེ་ཁུ་བློ་ཉི་འབུམ་

དང་མཉམ་དུ་གསང་སགས་ས་འགྱུར་གི་གཞུང་ཁིད་མན་ངག་རྣམས་ལ་གསན་བསམ་ཉམས་

བཞེས་མཛད། གཞན་ཡང་ས་སྐྱ་ལློ་ཙཱ་བ་དང་། ཁློ་ཕུ་ལློ་ཙཱ་བ། བལ་པློ་གགས་འབུམ་བཅས་

བསྟེན་ནས་གསང་སགས་གསར་མའི་དབང་ལུང་ཁིད་ལ་སློགས་པ་མང་པློ་གསན། དགུང་ལློ་

དྲུག་ཅུ་པ་ལ་སྐུ་གཤེགས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གུ་རུ་ཇློ་རེས། སྐྱིད་སྨད་སྙེ་ཐང་གི་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་འགློར་འཁྲུངས། འཁྲུངས་ཁིམ་འབློར་པ་དམན་

པས་ཡུལ་གི་ར་ལུག་སྐྱློང་བའི་རི་བློ་མཛད། 

གུ་རུ་དྲག་དམར། མངའ་བདག་ཉང་ཉི་མ་འློད་ཟེར་གི་དག་སྣང་ཆློས་སྐློར་གས་སུ་བཞུགས་པ་གུ་

རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དྲག་པློ་སྐུ་མདློག་དམར་པློར་ཡློད་པ་ཞིག་གི་མངློན་རློགས་དང་བཟླས་པ། 

གུ་རུ་པདྨའི་ཆེ་བ་བཞི་བཅུ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡློན་ཏན་འཕིན་ལས་ལ་ཆེ་བ་བཞི་བཅུ་ཡློད་པ་སྟེ།

 དང་པློ་སྐྱེའི་ཆེ་བ་བརྒྱད་ནི། ༡ ཕ་མའི་རྒྱུ་རྐྱེན་མ་སྐྱེད་སྐུ་ཡི་ཆེ། ༢ རྒྱལ་སས་ཕྱུང་བའི་ཆེ་བ་

མི་དགློས་ཆེ། ༣ རློལ་རེད་སྣ་ཚོགས་དློ་ཉམས་མེད་པས་ཆེ། ༤ ཚེ་ལས་འདས་གངས་མེད་

པས་སྐུ་ཡི་ཆེ། ༥གདུལ་བ་དང་འདྲེན་བགེས་རྒུད་མེད་པས་ཆེ། ༦ སྐུ་ལ་འབྱུང་བཞིའི་དགས་

མ་ཚུགས་པས་ཆེ། ༧སློ་ཐར་སགས་ནས་སློམ་གསུམ་བསྲུངས་པས་ཆེ། ༨མཚན་བཟང་སློ་

གཉིས་དཔེ་བད་བརྒྱད་བཅུས་ཆེ། ཨློ་རྒྱན་པད་འབྱུང་སྐུ་ཡི་ཆེ་བ་ཡིན། 

 གཉིས་པ་གསུང་གི་ཆེ་བ་རྣམ་བརྒྱད་ནི། ༡ ཚངས་པའི་དབངས་དང་ལན་པས་གསུང་གི་ཆེ། ༢ 

གསུང་གེང་ཡི་དམ་ལྷ་དང་སྒློགས་པས་ཆེ། ༣ སྐད་རིགས་འགྱུར་ཚད་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་

ཆེ། ༤ ཐ་མལ་གསུང་ནི་ཡེ་མི་བློན་པས་ཆེ། ༥གསུང་བློན་ཐམས་ཅད་ཆློས་སུ་མཛད་པས་ཆེ། 

༦ རིགས་དྲུག་སྐད་རིགས་ཆློས་སྟློན་གསུང་གི་ཆེ། ༧ ལྷ་འདྲེ་དམ་འློག་ཚུད་པས་བཀའ་ཉན་ཆེ། 

༨ གསུང་དབངས་དྲི་ཟ་ཚངས་པའི་དབངས་བཞིན་ཆེ། རློལ་མློའི་མཆློད་པ་གསུང་གི་ཆེ་བ་ཡིན། 

 གསུམ་པ་ཐུགས་ཀི་ཆེ་བ་བརྒྱད་ནི། ༡ ཐུགས་ལ་ཡེ་ནས་འཁྲུལ་པ་མེད་པས་ཆེ། ༢ ཆློས་ལ་

ཕློགས་རིས་མེད་པ་ཐུགས་ཀི་ཆེ། ༣ རློགས་པ་ནམ་མཁའ་མཐློ་བས་ཐུགས་ཀི་ཆེ། ༤ སློམ་

པ་རི་བློ་བརན་པས་ཐུགས་ཀི་ཆེ། ༥སྤློད་པ་ཉི་རྡུལ་ཞིབ་པས་ཐུགས་ཀི་ཆེ། ༦ འགྲུས་པ་

གཞན་དློན་བགྲུབས་པས་ཐུགས་ཀི་ཆེ། ༧ དུས་བཞི་མངློན་པར་མཁེན་པས་ཐུགས་ཀི་ཆེ། 

༨འགློ་དྲུག་སེམས་རྒྱུད་མཁེན་པས་ཐུགས་ཀི་ཆེ། 

 བཞི་པ་ཡློན་ཏན་ཆེ་བ་བརྒྱད་བསྟན་པ་ནི། ༡ མཐློ་རིས་ཡློན་ཏན་བདུན་པློ་ཐློས་པས་ཆེ། ༢ 

ཡློངས་གགས་མཁས་པ་ཆེན་པློའི་གྲུབ་ཐློབ་ནི། ཕློ་མློ་སྟློང་ར་བརྒྱད་ནི་བསྟན་པས་ཆེ། ༣ རིག་

པའི་གནས་ལྔ་མཁས་པས་ཡློན་ཏན་ཆེ། ༤ སེ་སྣློད་གསུམ་ལ་སྦངས་པས་ཡློན་ཏན་ཆེ། ༥ 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བང་ཆུབ་ཐུགས་བསྐྱེད་ཉེར་ལྔ་བརྒྱའི་ཆེ། ༦ སྦློར་སྒློལ་དབང་གི་སྨིན་པར་མཛད་པས་ཆེ། ༧ 

དགློན་གནས་བདག་མ་བཟུང་བས་ཡློན་ཏན་ཆེ། ༨འཕགས་པའི་ནློར་བདུན་ཕྱུག་པས་ཡློན་

ཏན་ཆེ། 

 ལྔ་པ་འཕིན་ལས་ཆེ་བརྒྱད་ལ་ཡང་། ༡ སྙིགས་མར་བསྟན་པ་རྒྱས་པས་ཆེ། ༢ བསྟན་པ་འཕེལ་

འགིབ་མེད་པས་ཆེ། ༣ བསྟན་ཞབས་གཏེར་གིས་སྐྱློང་བས་ཆེ། ༤ མཆློག་དམན་གློགས་སུ་

འགློགས་པས་ཆེ། ༥ཆློས་དང་ཆློས་མིན་འབེད་པས་ཆེ། ༦ ལྷ་འདྲེ་བན་དུ་འཁློལ་བས་ཆེ། ༧ 

བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱློང་སེལ་གསུམ་འཕིན་ལས་ཆེ། ༨ ལྷློ་ནུབ་སིན་པློའི་ཁ་གནློན་མཛད་པས་ཆེ། 

གུ་རུ་པདྨའི་ཆེ་བ་བཞི་བཅུའློ། །

གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད། གུ་རུ་ཤཱཀ་སེངྒེ། གུ་རུ་པདྨ་སཾབ། གུ་རུ་ཉི་མ་འློད་ཟེར། གུ་རུ་སེངྒེ་སྒ་

སྒློག །གུ་རུ་རྡློ་རེ་གློ་ལློད། གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡློ་རེ། གུ་རུ་པདྨ་རྒྱལ་པློ། གུ་རུ་བློ་ལན་མཆློག་

སེད་དེ་བརྒྱད། 

གུ་རུབ། བརྡ་རིང་ནང་གི་གུ་རུའི་འབི་ཚུལ་ཞིག །གུ་རུབ་ལ་ཞློན་ནས་འགློ་ལ་བུ། 

གུ་ལང་། ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 

གུ་ལིང་། བཟང་གློས་ཀི་རིགས་ཤིག

གུ་ཤ གུ་གུ་ཤའི་བསྡུས་ཚིག

གུ་ཤི [སློག]མཁས་པ་དང་། ལློ་ཙཱ་བ། 

གུ་ཤི་ཧན། [སློག]སར་སློག་པློའི་གློ་ཐློབ་ཅིག །གུ་ཤི་ཧན་ཡང་འབི་སློལ་འདུག །བློད་མིང་ལ་གུ་

ཤི་བསྟན་འཛིན་ཆློས་རྒྱལ་ཟེར། སར་ཨ་མདློ་སློག་རིགས་འཚོ་བ་ཧློ་ཤློད་ཀི་འགློ་དཔློན་ཞིག་

ཡིན་པ་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༦༤༠ལློར་སློག་དམག་དང་

བཅས་བློད་དུ་འབློར། སྤི་ལློ་༡༦༤༢པའི་ཆུ་ར་ལློ་བློད་ཀི་ཆློས་སིད་གཉིས་ལན་དགའ་ལན་ཕློ་

བང་གསར་དུ་བཙུགས་ཏེ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པར་སིད་སྐྱློང་བསྐློས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་

པའི་ཤིང་ར་ལློར་ལྷ་སར་གློངས། 

གུ་ཤི་ནམ་མཁའ་ལེགས་པའི་རྒྱལ་མཚན། ས་སྐྱའི་གཞི་ཐློག་བ་བང་གི་བདག་ཆེན་དང་པློ་ཡིན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཡབ་བདག་ཆེན་བཟང་པློ་དཔལ་དང་། ཡུམ་མ་གཅིག་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་

རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༣༠༥ལློར་འཁྲུངས། སྐུ་གཞློན་ནུའི་དུས་ནས་ཡབ་མེས་ཀི་

ཆློས་རྒྱུན་ཐམས་ཅད་གསན་བཞེས་དང་། གསུང་རློམ་ཕག་རྡློར་འཁློར་ལློ་ཆེན་པློའི་མངློན་

རློགས་སློགས་མཛད། ཡློན་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་ཡེན་ཙུང་ཐུག་ཐེའི་མུར་གིས་བཀྭན་ཏིང་

གུ་ཤིའི་གློ་གནས་དང་ཤེལ་ཐམ་ཆེ་བ་གནང་། གཞི་ཐློག་བ་བང་གི་གདན་སར་ལློ་ངློ་བཅུ་དགུ་

བར་བསྐྱངས། དགུང་ལློ་སློ་དགུ་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༣༦༣ལློར་གཞི་ཐློག་

བ་བང་རང་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

གུ་ཤི་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན། ཕག་གྲུ་སེ་སིད་ཀི་ཁི་རབས་གཉིས་པ་ཡིན། དྲུང་ཆེན་བསློད་ནམས་

བཟང་པློ་དང་། བདག་མློ་ཉེ་རུ་མ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་

༡༣༤༠ ལློར་འཁྲུངས། བ་མ་ཀླུ་ལུང་པ་དགེ་རྒན་དུ་བསྟེན་ནས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་བསབས། 

ཚེས་བཞི་རིང་མ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གི་དྲུང་ནས་དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་བཞེས་པའི་མཚན་

ལ་གགས་པ་བཟང་པློར་གསློལ། དགུང་ལློ་སློ་བཞི་པ་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༣༧༣ ལློར། བ་མ་དམ་

པ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གདན་དྲངས་ནས། དགེ་འདུན་ཁི་ཕག་ཁ་ཤས་འདུས་པའི་ཆློས་

འཁློར་ཆེན་མློ་ཞག་བཅུའི་བར་དུ་མཛད། དེ་རེས་སིད་འཛིན་ཁི་བཤློལ་མཛད་ནས་མི་རིང་

བར་སྐུ་གཤེགས། 

གུག །གི་གུ་དང་ཞབས་ཀྱུ་གཉིས་དང་། གི་གུ། ཞབས་ཀྱུ། 

གུག་ཀེད། གུག་ནི་གི་གུ་ཞབས་ཀྱུ་གཉིས་དང་། ཀེད་ནི་འགེང་བུ་ན་རློ་གཉིས། གི་གུ། ཞབས་ཀྱུ། 

འགེང་བུ། ན་རློ་བཅས་བཞིའི་སྤི་མིང་། 

གུག་གུག །དབིབས་ཐུར་དུ་གུག་ཚུལ། སྐེད་པ་གུག་གུག །སྟློད་གུག་གུག

གུག་པ། [ཐ་མི་དད་པ]འཁློགས་པའམ་ཐུར་དུ་དུད་པ། ཤིང་གི་ཡལ་ག་གུག་པ། རྒད་པློའི་གཟུགས་

གུག་པ། དུད་འགློའི་ལུས་གུག་པ། ནེ་ཙོའི་མཆུ་གུག་པ། 

གུག་ཅློག་སེ་ལྔ། རུས་རྒྱུད་ཚོ་པ་ལྔ་སྟེ། ༡ འབློ། ༢ ཁྱུང་པློ། ༣ མགར། ༤ སྣུབས། ༥ གཉན་

བཅས་ལྔ་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གུག་པློ། གུག་གུག །དབྱུག་པ་གུག་པློ། གི་གུག

གུག་གཟློང་། དངུལ་མགར་གིས་བུ་ག་འབིགས་བེད་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག

གུག་སང་། སར་གུ་གེ་ལུང་པར་དར་བའི་ཉ་ག་ཞིག །གསེར་གུག་སང་སུམ་བརྒྱ། 

གུང་། ① དཀིལ་གི་དློན་ཏེ། ཁང་པའི་གུང་ཤིང་། སྦྲའི་གུང་། ཉིན་གུང་། མཚན་གུང་། ② སློག་

ཆགས་ཀི་རིགས་སྟག་དང་དབིབས་ཆ་ཙམ་འདྲ་ཞིང་། སྤུ་རིས་ནར་མློ་དང་སློར་མློ་གཉིས་

འདྲེས་པའི་གཅན་གཟན་ཞིག་སྟེ། དེའི་ཤ་ཡིས་སྨྱློ་བེད་ཀི་ནད་དང་། འབྱུང་གདློན་གི་ནད་ལ་

ཕན། གུང་ལྤགས། དཔའ་བློའི་རྐྱེན་དུ་གུང་དང་སྟག །③ ས་ཕིའི་རིམ་པ། བཤད་ཚུལ་མི་འདྲ་

བ་རྣམས་གུང་སྒིགས་པ། ④ [རྒྱ]སར་རྒྱ་ནག་གློང་མའི་སྐབས་ཀི་གློ་ས་ཞིག །གུ་ཡི་གུང་པ་

ལ་བུའློ། །

གུང་དཀར་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། 

གུང་ཁན་ཏང་། འབློར་མེད་གལ་རིམ་གི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་ར་འཛུགས་ཤིག་བཅས་ཡིན་ཞིང་། 

གུང་གི་དྲློ་འཕིས་པ། ཉིན་གུང་གི་དགུང་ཚིགས་གཏློང་རྒྱུའི་ཚོད་འཕིས་དྲགས་པ་སྟེ། དྲློ་ནི་གནའ་

རབས་ཀི་བརྡ་རིང་དུ་ཟས་ཀི་མིང་ལ་གློ་དགློས། 

གུང་དགློན། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་པའི་སྟློད་ཙམ་ལ་མཁན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོས་ཕག་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་སློག་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གུང་བསྒིགས། གལ་ལམ་གློ་རིམ་འགིག་པར་བས་པ། 

གུང་ཇ། ཉིན་དགུང་གི་ཇ། 

གུང་གཉིས། ཉིན་གུང་དང་མཚན་གུང་། 

གུང་ཐང་། སྟློད་མངའ་རིས་གུང་ཐང་ཞེས་རེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་འཁྲུངས་ཡུལ་དེ་ཡིན། དེང་དུས་

གཞིས་ཀ་རེ་སྐྱིད་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གུང་ཐང་དགེ་འདུན་ཕུན་ཚོགས། གུང་ཐང་ཚང་སྐུ་ཕེང་དང་པློ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་བི་སྤི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ལློ་༡༦༤༨ལློ་ནས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༧༢༥ལློ་བར་དགའ་ལན་ཁི་

ཐློག་ལྔ་བཅུ་པ་ཡིན་ཞིང་། ཁི་ཆེན་དེའི་སྐུ་ཕེང་རིམ་བློན་ལ། གུང་ཐང་ཚང་ཞེས་ད་ལའི་གུང་

ཐང་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་བར་སྐུ་ཕེང་དྲུག་བྱུང་། 

གུང་ཐང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན། གུང་ཐང་ཚང་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ། གདན་ས་ཆེན་པློ་དགའ་ལན་གི་

ཤར་ལྷློའི་ཕློགས་ཆ་ཞེས་པའི་གློང་དུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༧༢༧ ལློར་

སྐུ་འཁྲུངས། རྒྱལ་བ་ཡབ་སས་གཉིས་དང་། ཆློས་སྐྱློང་ཁག་གི་ལུང་བསྟན་རྣམས་མཐུན་པར་

ཁི་ཆེན་གུང་ཐང་པའི་ཡང་སིད་དུ་ཐག་བཅད་པ་ལར། དགུང་ལློ་གསུམ་པ་ས་བ་སྤི་ལློ་

༡༧༢༩ལློར་སྐུ་གློང་མའི་ཕག་མཛོད་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་ཡབ་ཡུམ་དང་ལྷན་ཅིག་

གུང་ཐང་བ་བང་དུ་གདན་དྲངས། དགུང་ལློ་ལྔ་པ་ལྕགས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༧༣༡ལློར་འློན་རྒྱལ་

སས་རིན་པློ་ཆེ་འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་གགས་པའི་དྲུང་ནས་གཙུག་ཕུད་བཞེས་ཏེ་མཚན་ལ་

ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་གསློལ། གློང་མ་ཆན་ལུང་གིས་བཀའ་ལར་

ར་ཚག་རེ་དྲུང་དཔལ་ལན་རྒྱལ་མཚན་གི་ཚབ་ཏུ་པེ་ཅིང་དུ་ཕེབས་ཀང་། དགུང་ལློ་སློ་གསུམ་

པ་ས་ཡློས་ལློའི་དགུན་ཐློག་ནས་བསྙུན་ནས་ཞབས་བརན་དང་གང་གིས་ཀང་མ་ཕན་པར་པེ་

ཅིན་རང་དུ་སྐུ་གཤེགས། སྐུ་གདུང་དང་སྐུ་ཆས་བཅས་ལློ་རེས་མར་པེ་ཅིན་ནས་བཀྲ་ཤིས་

འཁིལ་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་གདུང་རེན་མཆློད་རེན་བཞེངས། 

གུང་ཐང་དཀློན་མཆློག་བསྟན་པའི་སྒློན་མེ། གུང་ཐང་ཚང་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ། མདློ་སྨད་མཛོད་དགེ་

སྨད་དུ་ཡབ་ལྕགས་པློ་བམས་དང་ཡུམ་བློ་ཅློག་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་

ཆུ་རསྤི་ལློ་༡༧༦༢ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། བིས་པའི་དུས་ནས་ན་མཉམ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་

མཁེན་རབ་ཀི་རལ་ཆེ་ཞིང་། ཀུན་སྤློད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ། དགུང་ལློ་ལྔ་ལ་ཕེབས་

སྐབས་གུང་ཐང་མཆློག་སྤྲུལ་རིན་པློ་ཆེའི་ཡང་སིད་ངློས་འཛིན་ཞུ་མི་རྣམས་འབློར་བས་ངློས་

འཛིན་འཁྲུལ་མེད་དུ་མཛད། འཇམ་དབངས་བཞད་པ་རིན་པློ་ཆེ་འཇིགས་མེད་དབང་པློས་གུང་

ཐང་མཆློག་སྤྲུལ་རིན་པློ་ཆེའི་ཡང་སིད་དུ་ཐག་གཅློད་གནང་། དགུང་ལློ་མདུན་པ་ས་བི་སྤི་ལློ་

༡༧༦༨ལློར། བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་དུ་གདན་དྲངས། དགུང་ལློ་རེ་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༨༢༣ལློར་དགློངས་པ་གཞན་དློན་དུ་གཤེགས། 

གུང་ཐང་དཀློན་མཆློག་བསྟན་པའི་རྒྱ་མཚོ། གུང་ཐང་ཚང་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ། བ་བང་དགློན་དང་ཐག་

ཉེ་བའི་ཙ་ཡུས་གློང་དུ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༨༢༤ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་

ལློ་དྲུག་པ་ས་གང་སྤི་ལློ་༡༨༢༩ལློར་འཇམ་དབངས་བཞད་པ་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་མཆློག་

ནས་བརག་སྒིལ་མཛད་དེ་དམ་པ་འདི་གུང་ཐང་རིན་པློ་ཆེའི་ཡང་སྤྲུལ་འཁྲུལ་མེད་དུ་ཐག་བཅད་

ནས་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་གི་གུང་ཐང་བ་བང་དུ་ཁི་ཐློག་མངའ་གསློལ་ཞུས། དེའི་ཕི་ལློར་འཇམ་

དབངས་བཞད་པ་རིན་པློ་ཆེ་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་ནས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་སྦངས་པར་

མཛད། ཧློར་ཚང་རྡློ་རམས་པ་ངག་དབང་རབ་བརན་དགེ་རྒན་དུ་བསྟེན་ནས་བསྡུས་གྲྭའི་རིག་

ལམ་གསན་བཞེས་གནང་། དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་པ་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༨༣༥ལློར་བཀྲ་ཤིས་

འཁིལ་གི་ཆློས་གྲྭར་ཞུགས་ཏེ་ལློ་བདུན་རིང་ཕར་ཕིན་གི་གཞུང་ལ་སྦངས་པ་མཛད། དགུང་

ལློ་སློ་དྲུག་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༨༥༩ལློར་ཚོགས་ཆེན་ཁིའི་དགློངས་པ་

ཞུས་ཅིང་དེ་ནས་མི་རིང་བར་སྐུ་གཤེགས། 

གུང་ཐང་མཁན་པློ་བསྐལ་བཟང་ཡློན་ཏན། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བདུན་པ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་

མཆློག་ལས་སྒ་དང་སྙན་ངག་སྐར་རིས་སློགས་གསན་བཞེས་གནང་སྐབས་ཡློངས་འཛིན་གི་

ཁུར་བཞེས་ཤིང་། རེས་སུ་ཞ་ལུ་དགློན་པའི་མཁན་འཛིན་དང་། སྐུ་སེར་གི་མཆློད་དཔློན་

མཁན་པློ་བཅས་ཡུན་རིང་གནང་ཞིང་། དགུང་ལློ་མཐློན་པློར་ཕེབས་སྐབས་མཆློད་དཔློན་གི་

འགན་ཁུར་དགློངས་ཞུ་གནང་བའི་གཟིགས་བཟློས་སུ་གུང་ཐང་དགློན་པ་ལྷློ་བང་གཉིས་ཀར་

ཉམས་གསློ་གསར་བཞེངས་དང་ཁད་མེད་པ་གནང་ཐློག །དགློན་པའི་སྒིགས་ལམ་དང་། ཆློ་ག་

ཕག་བཞེས། མཆློད་རྒྱུན་གཏློང་སློ་བཅས་ཕློགས་གང་ཅིའི་ཐད་ལ་བདག་གཉེར་དློ་དམ་ནན་

ཏན་མཛད། 

གུང་ཐང་འཇམ་དབངས་བསྟན་པའི་ཉི་མ། གུང་ཐང་ཚང་སྐུ་ཕེང་ལྔ། མདློ་སྨད་རྨ་ཆུའི་འགམ་ངློས་

བཅའ་ཁློག་ཏུ་ཡབ་བདེ་ཆེན་དར་རྒྱས་དང་། ཡུམ་བསློད་ནམས་སྐྱིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་

བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལྕགས་སྤེལསྤི་ལློ་༡༨༦༠ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། བིས་པའི་དུས་ཀི་མཚན་ལ་



  889  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

དབང་ཆེན་ཚེ་རིང་ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་བཞི་ལ་ཕེབས་པ་ཆུ་ཕགསྤི་ལློ་༡༨༦༣ལློར་འློས་

སྤྲུལ་བིས་པ་མཚན་རགས་ལན་པ་ལྔ་འཇམ་དབངས་བཞད་པ་རིན་པློ་ཆེ་བསྐལ་བཟང་ཐུབ་

བསྟན་དབང་ཕྱུག་དཔལ་བཟང་པློར་ཕུལ་བར་ཟན་བརག་གནང་སྟེ་དམ་པ་འདིའི་མཚན་ཐློན་

པར་བརེན། ལློ་དེའི་རེས་མ་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་དུ་གདན་དྲངས་ནས་གུང་ཐང་བ་བང་གི་ཁི་ལ་

མངའ་གསློལ་ཞིང་། རེ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་ནས་རབ་བྱུང་གི་སློམ་པ་བཞེས་པའི་མཚན་

ལ་འཇམ་དབངས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཞེས་གསློལ། དགེ་སློང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་དགེ་རྒན་དུ་

བསྟེན་ནས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་ལ་སྦངས་པ་མཛད། དགུང་ལློ་རེ་དྲུག་པ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་

ཤིང་གངསྤི་ལློ་༡༩༢༥ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

གུང་ཐང་གི་མི་ལ་རས་པ། མར་པ་ལློ་ཙཱ་བའི་སློབ་མ་ཀ་ཆེན་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག །རེ་བཙུན་མི་ལ་

རས་པ་ཞེས་པའི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས། 

གུང་ཐང་སློ་བཞི། བློད་སིལ་བུའི་དུས་སྐབས་སུ་མངའ་རིས་མང་ཡུལ་གུང་ཐང་ཁུལ་དུ་སེར་བཙན་

དབང་སྒྱུར་བས་པའི་དཔློན་རིགས་ཕི་ཚུལ་སུ་རབ་བྱུང་གི་ཆས་བཟུང་བའི་མཁན་པློ་སེ་བཞི་

ལ་གུང་ཐང་སློ་བཞི་ཟེར་བ་སྟེ། ༡ ལློ་པཎ་གིས་ཆེ་བ་ཡང་ཐློག །༢ མཐུ་ཡིས་ཆེ་བ་གློ་ཚོ། དེ་

གཉིས་མངའ་རིས་རློང་དཀར་གི་ཉེ་འདབས་འཛངས་གཞུང་ན་ཡློད ༣ འབངས་ཀིས་ཆེ་བ་རློ་

ཀམ་གཤློང་། ༤ ཟམ་འཕང་གིས་ཆེ་བ་གསར་ཚོ། དེ་ནུབ་ར་ལ་ཡློད། སེ་ཤློག་དེ་བཞི་སྐབས་

དེར་ས་སྐྱའི་མངའ་འློག་ཏུ་མ་འདུས་པར་ཡློད་སྐབས་མངའ་བདག་འབུམ་སེ་མགློན་གིས་སིད་

དབང་བཟུང་སྐབས་མངའ་འློག་ཏུ་བསྡུས་ནས། སེ་ཚན་བརྒྱ་ཚོ་བཅུ་གསུམ་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་

ཡློད་པ་སྟེ། ༡ གུང་ཐང་། ༢ སྐྱིད་གློང་། ༣ ནུབ་ར། ༤ མ་ཞང་རྒྱ་ཚང་པ། ༥ གློ་སྟློད། ༦ གློ་

སྨད། ༧ དློལ་གྲུ། ༨བཟང་རྒྱུད་པ། ༩ གཉམས། ༡༠ དང་འུ། ༡༡ ཕུ་རི་མཚོ་འཁློར། ༡༢ གཙང་

པློ་ཟགས་ཚ། ༡༣ ཕ་གཞི་ཆགས་ཀི་བརྒྱ་སྐློར་བཅས་ཡིན། འདི་དག་ས་སྐྱའི་ལྕམ་ཉི་མ་འབུམ་

གི་སྐལ་རློངས་ལ་གནང་བ་ཡིན་འདུག

གུང་ཐང་ཆློས་སེ་ཆེན་པློ། མངའ་རིས་གུང་ཐང་གི་རྒྱལ་པློ་ཁི་འབུམ་ལེ་མགློན་གིས་རབ་བྱུང་ལྔ་

པའི་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༢༧༠ལློར་གསར་བཞེངས་གནང་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པློ་ཞིག་སྟེ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མངའ་རིས་རློང་གི་ཉེ་འདབས་སུ་ཡློད། 

གུང་ཐང་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ། རེ་འདི་མདློ་སྨད་དུ་རབ་བྱུང་བཞི་བའི་ལྕགས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༨༥༡ལློར་

འཁྲུངས། སྐུ་ཆུང་དུས་ནས་སྐྱེས་སྦངས་ཀི་ཤེས་རབ་ཆེས་ཆེར་འཕེལ་བས་མདློ་སགས་དང་

རིག་གནས་སློགས་ལ་མཁས་པའི་གགས་པ་ཕློགས་ཡློངས་ལ་ཁབ་པ་ཞིག་བྱུང་ཞིང་། བ་བང་

བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་གི་དགེ་བཤེས་ཁད་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་ཡིན། མདློ་སགས་ཀི་བསྟན་བཅློས་

ཀང་མང་དུ་མཛད་པ་སྟེ། དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་ལྷགས་ཙམ་བཞུགས། 

གུང་ཐང་བ་མ་ཞང་། ཞང་འགློ་བའི་མགློན་པློ་གཡུ་གགས་པའི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས། 

གུང་ཐང་གཙུག་ལག་ཁང་། གློང་གསལ་གུང་ཐང་ཞེས་པའི་འགེལ་བཤད་དེར་གཟིགས། 

གུང་ཐུན།ཉིན་མློ་ཐུན་བཞིར་དབེ་བའི་ཐུན་གསུམ་པའློ།

གུང་མཐློ། མཐེ་བློང་དང་གུང་མློ་བརྐྱངས་ཏེ་ཚད་པའི་མཐློ་གང་གི་ཚད། 

གུང་པཎི་ཏ། རྡློ་རིང་བཀའ་བློན་གུང་པཎི་ཏ། མིང་དངློས་ལ་མགློན་པློ་དངློས་གྲུབ་རབ་བརན་ཟེར། 

འདིའི་ཕ་ནི་མངའ་རིས་སར་དཔློན་ཚེ་བརན་བཀྲ་ཤིས་དང་མ་བསློད་ནམས་ལྷ་སྒློན་ལ་བུ་

གསུམ་ཡློད་པའི་ཆེ་བ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་བརན། འབིང་བ་གུང་པཎི་ཏ། ཆུང་བ་ལྷློ་བག་ཉི་ལེ་སྤྲུལ་སྐུ་

བློ་བཟང་གར་དབང་མཆློག་གྲུབ་ལས་འདི་འབིང་པློ་ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལྕགས་

གངསྤི་ལློ་༡༧༢༡ལློར་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་བིསྤི་ལློ་༡༧༩༢ལློ་འདས། 

གུང་བློན། ① བློན་པློ་གཙོ་བློའམ་ནང་བློན། ② གུང་དང་བཀའ་བློན་གི་བསྡུས་ཚིག

གུང་དབྱུག །སྦྲ་གུང་ཕེ་ཡས་ཀི་དབྱུག་པའི་མིང་། 

གུང་མློ། ① དཀིལ་མཛུབ། ② གཟིག་འདྲ་བའི་གཅན་གཟན་རིགས་ཤིག

གུང་ཚིགས། ① ཉིན་གུང་དུས་མཚམས། ② ཉིན་གུང་སྐབས་ཀི་བཟའ་བཏུང་། 

གུང་མཛུབ། དཀིལ་མཛུབ། 

གུང་ཟ། [མངློན]སེང་གེ

གུང་ཡློལ། ཉིན་གུང་ངམ་ནམ་གུང་ཡློལ་བའི་དུས། 

གུང་རུ་མཁའ་འགློ་མ། མདློ་སྨད་རྒན་རྒྱ་ཁུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཇློ་མློ་སྤྲུལ་བརྒྱུད་དང་བཅས་པ་ཞིག །སྐུ་



  891  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཕེང་དང་པློ་ལྷ་རེ་དཔློན་མློ་བསློད་ནམས་རྒྱན། སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ་བློ་བཟང་ཆློས་སྒློན། སྐུ་ཕེང་

གསུམ་པ་བློ་བཟང་སྒློལ་མ། སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་དཀློན་མཆློག་ཆློས་སྒློན། སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་དཀློན་

མཆློག་རིན་འཛིན་སྒློལ་མ། སྐུ་ཕེང་དཀློན་མཆློག་རིག་འཛིན་དཔལ་མློ། སྐུ་ཕེང་དཀློན་མཆློག་

བསྟན་པའི་དབང་མློ། སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པ་དཀློན་མཆློག་དམ་ཆློས་སྒློལ་མ་ནི་སྤི་ལློ་༡༩༩༠ལློར་

དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུ་ཟིན་པ་ཞིག་ཡིན་ཟེར། 

གུང་རུ་རྒྱལ་མཚན་བཟང་པློ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༣༨༣ལློར་ཁམས་ལྷློ་རློང་

དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་ཆློས་སློ་ཞུགས། དབུས་སུ་ཕེབས་ནས་རེ་ཙོང་ཁ་པ་དང་། 

རྭ་སྒེང་པ་ཤཱཀ་བསློད་ནམས་སློགས་བསྟེན་ནས་མདློ་སགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་ལ་

གསན་བསམ་གནང་། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་པར་རེ་ཙོང་ཁ་པས་མཁན་པློ་དང་། འདུལ་འཛིན་གགས་

པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་ལས་སློབ། རྒྱལ་ཚབ་རེས་གསང་སྟློན་མཛད་དེ་བསྙེན་པ་རློགས། གསང་

ཕུའི་བེ་སེ་གྲྭ་ཚང་གི་སློབ་དཔློན་དང་། དེ་ནས་སེ་རའི་མཁན་པློར་ཕེབས། དེའི་ཞློར་ལ་བཙུན་

མློ་ཚལ་གི་དགློན་པ་ཡང་ཞློར་སྐྱློང་གནང་སྟེ་ལློ་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་གི་རིང་ལ་འཆད་ཉན་གི་

འགན་བཞེས། སློབ་མ་གགས་ཆེན་མཁས་གྲུབ་དཔལ་ལན་སེང་གེ སློ་མང་མཁན་པློ་གུང་རུ་

རིན་ཆེན་བང་ཆུབ། འབློང་སྟེང་བ་མ་སངས་རྒྱས་ཚུལ་ཁིམས། ཀློང་པློ་རི་ཁ་དགློན་གི་བ་མ་

གགས་པ་འློད་ཟེར་སློགས་མང་དུ་བྱུང་། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༤༥༠ལློར་སེ་

ར་དགློན་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

གུང་རུ་ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས། མཚན་དངློས་རིན་ཆེན་བང་ཆུབ་ཟེར། འབས་སྤྲུངས་སློ་མང་གྲྭ་ཚང་

གི་ཡིག་ཆ་རིང་པ་མཛད་མཁན་ཡིན། 

གུང་རུ་རིན་ཆེན་བང་ཆུབ། ཁམས་གུང་རུའི་ས་ཆར་འཁྲུངས། དབུས་སུ་ཕེབས་ནས་གསང་ཕུའི་

བེ་སེར་གྲྭ་ཚང་དུ་གུང་རུ་རྒྱལ་མཚན་བཟང་པློ་དང་། དགའ་ལན་དུ་རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན་

རྣམ་གཉིས་ལ་བསྟེན་ནས་གཞུང་ཆེན་རྣམས་ལ་སྦངས། འབས་སྤུངས་མཁན་པློར་ཕེབས་ནས་

བམས་ཆེན་སེ་ལྔའི་འཆད་ཉན་གནང་། 

གུང་རུ་ཆློས་སེ་པློ་ཏི་མ། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་པའི་སྟློད་ཙམ་ན་དྲུང་རམས་པ་བསྟན་པའི་ཉི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་ལྷློ་

རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གུང་རུ་ལུང་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་རི་བློ་ཆེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གུང་སེང་། སློབ་གྲྭ་རྣམས་དབར་དགུན་གི་དུས་ཚིགས་རྣམས་སུ་བར་མཚམས་ངལ་གསློ་བཞག་པ།

གུང་རུ།བར་དབུས་གཙང་རུ་བཞིའི་གཡློ་རུའི་མིང་གསར། 

གུང་ལ་ཕུག །[རྒྱ]ལ་ཕུག་གི་བེ་བག་ཅིག

གུང་སངས་། [མིང་རྐྱང་། ] ལས་ཀའི་བར་མཚམས་དང་། སློབ་སྦློང་གི་བར་མཚམས་སུ་ངལ་

གསློའི་དློན། ཟླ་བ་བདུན་པར་ལ་སློབ་གྲྭ་གུང་སངས་རེད། 

གུང་གསེང་། [མིང་རྐྱང་། ] གུང་སངས་དང་གཅིག །

གུང་བསང་། [ལས་ཚིག]ཟླ་བ་རེས་མར་ང་གུང་བསང་བ་རྒྱུ་ཡིན། 

གུད། [རིང] ཟུར་རམ་ལློགས། གུད་དུ་བློར་བ། གུད་ན་ཡློད་པ། གུད་དུ་མེད་པ། གུད་དུ་འཛིན་པ། 

གུད་སྐྱློབ། མ་དངུལ་མཉམ་འཇློག་གི་སྤི་པ་བཙུགས་ནས་དེའི་ཁེ་སྐྱེད་ཀིས་མི་ལ་ན་ཤི་དང་། ནློར་

ལ་གློད་ཆགས་སློགས་བྱུང་ན་དེ་ལ་རློགས་སྐྱློར་བཏང་བའི་མ་དངུལ།

གུད་སྐྱློབ་སྤི་གཉེར། གུད་སྐྱློབ་ཆེད་དུ་མ་ར་བདག་གཉེར་དང་། ཁེ་སྐྱེད་སེལ་མཁན་གི་ཚོགས་པ།

གུད་དུ་འདུག །ལློགས་སུ་འདུག་པ། 

གུད་དུ་སགས། སར་ཡློད་པ་རྣམས་མེད་པར་གཏློང་བ་ཞེས་པའི་དློན། 

གུད་དུ་སས། གུད་ནི་ལློགས་དང་། ཟུར། གཞན་སློགས་དློན་མང་པློ་ལ་འཇུག་པས་ལློགས་སུ་

སས་སློས་སློ། །

གུད་དུ་ལུས། ལློགས་སུ་ཐློན་པའམ་ཟུར་དུ་ཐློན་པ་སྟེ་སྐབས་འདིར་སར་ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་

ཆགས་སའི་ཤུལ་དུ་མཚོ་ཞིག་ཡློད་པར་དེ་སྐྱིད་ཆུ་དང་འདྲེས་ནས་ཡློད་པར་དེའི་འདྲེས་

མཚམས་ར་མ་སང་གི་མཚམས་ནས་རགས་བརིགས་ཏེ་སྐྱིད་ཆུ་དང་མཚོའི་གཉིས་བར་གི་

འབེལ་མཚམས་བཅད་པས་མཚོ་རྐྱང་པ་ཟུར་དུ་ལུས་པ་དེ་བསུབས་ནས་དེའི་སྟེང་དུ་གཙུག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ལག་ཁང་བཞེངས་པའི་བཤད་སློལ་ཡློད། 

གུད་ན་མཆིས། ལློགས་སུ་ཡློད་ཅེས་པའི་བརྡ་རིང་། 

གུད་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ]ཉམས་པ། དར་གུད། ལུས་སྟློབས་གུད་པ། བཟང་པློ་གུད་པ་དར་ལས་

འཇམ། ངན་པ་རྒྱགས་ན་ཤིང་ལས་རྩུབ། ② ར་འཕར་སྟངས་མི་གསལ་བ། 

གུད་པའ་ིམཚེར་ལུང་ལྷ་ཁང་། དགློན་པ་འད་ིདུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའ་ིནང་ཙམ་ན། ལ་དྭགས་ནས་ཕེབས་

པའ་ིའབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀ་ིབ་མ་ཞིག་གིས་བཏབ། དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པའ་ིནང་ཙམ་ལ་དག་ེ

ལུགས་པར་བསྒྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་རུ་ཐློག་ཁློངས་སུ་ཡློད།

གུད་པློ། ཉམས་པློ། ལུས་གུད་པློ། 

གུད་གསབ། གློང་ཕློག་པ་དེ་གསབ་པ། 

གུན། གློང་། གཞན་ལ་གུན་མི་གཏློང། རང་གིས་གུན་འཁེར། ང་ལ་གུན་ཕློག་བྱུང་སྙམ་དུ་མ་སེམས། 

གུན་མཐུད། གློང་གསབ། འགློ་གློན་འཕར་སློང་གི་གུན་མཐུད་མཚོན་བེད་ཤློག་སློར་ལྔ་བརྒྱ་

ཐམ་པ་སྤད། 

གུན་པློ། ཕམ་པློའམ་གློང་ཆེན་པློ། 

གུན་སྨར། [ཞང་སྐད]ཀུན་བཟང་། 

གུན་གསབ། གློང་བྱུང་བའི་ཁ་གསབ། 

གུན་གསབ་གློན་དངུལ། གློང་གུན་ཕློག་པར་ཁ་གསབ་བས་པའི་གློན་དངུལ ། 

གུན་གསབ་བཅའ་ཁིམས། གཞན་གི་བསམ་དངློས་ཅི་རིགས་ལ་གློང་གུན་ཕློག་པར་སྐྱིན་ཚབ་ཁ་

གསབ་བེད་པའི་བེད་སྟངས་སྐློར་གི་བཅའ་ཁིམས། 

གུཎ་པཱ་ལ། [ལེགས]ཡློན་ཏན་བསྐྱངས་ཏེ་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པར་བློད་དུ་ཕེབས་མློང་བའི་རྒྱ་

གར་གི་སློབ་དཔློན་པཱ་ལ་རྣམ་གསུམ་གི་གས་ཤིག

གུཔྟའི་ཡི་གེ། གནའ་བློའི་རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་བེ་བག་པ་ཞིག་གི་ཡི་གེ་ཡིན་ཞིང་། བློད་ཀི་ཡི་གེ་དང་

ཧ་ཅང་འདྲ་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་དགེ་འདུན་ཆློས་འཕེལ་གིས་གསུངས། 

གུམ་པ། འགུམ་པའི་འདས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གུམ་གུམ་པ། འཁུམས་ནས་ཡློད་པའི་དློན། 

གུའི་གུང་པ། སློག་པློའི་རྒྱལ་རབས་ཀི་ལུགས་སློལ་ལ། རྒྱལ་པློའི་རིགས་སུ་གཏློགས་པའི་དཔློན་

རིགས་རྣམས་ལ་གུའི་གུང་གི་གློ་གནས་སྤློད་སློལ་ཡློད་པ་དང་། བློད་དུ་ཡང་གུའི་གུང་གློ་

གནས་ཡློད་པའི་བློད་ཀི་བ་མ་མང་པློ་བྱུང་། 

གུར། རས་དང་རེ་ལེ་ཕིང་པ་བཅས་ལས་བཟློས་པའི་སློད་གནས། ཕིང་གུར། དབུ་གུར། བཞུགས་

གུར། དམག་གུར། སློག་གུར། ཐབ་གུར། གུར་རྒྱུག །གུར་ཐག །གུར་ཕུབ་ནས་སློད་པ། སློད་

གུར་འདེགས་པ། ཉི་མ་ཤར་ནས་གུར་ཕབ་སྟེ་ཐློན་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གུར་ཁང་དང་། 

གློས་ཁིམ། སྦྲ། སྦྲ་གུར་བཅས་སློ། །

གུར་ཀ གུར་ཕུབས་བེད་ཀ་ིཀ་ར་ལ་ཟེར། གུར་དབྱུག་དང་གཅིག །གུར་ཀུམ། གུར་གུམ་དང་དློན་གཅིག །

གུར་ཀད། གུར་གི་ཐློད་སྟེང་། 

གུར་ཁང་། ① དབིབས་གུར་དང་འདྲ་བའི་གནས། ཤིང་གི་གུར་ཁང་། རྩྭའི་གུར་ཁང་། ②  འློད་

གུར་རམ་འཇའ་འློད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཕློ་བང་། འཇའ་ཚོན་གི་གུར་ཁང་། སྤིན་གི་གུར་ཁང་། 

གུར་ཁེབས། གུར་སྟེང་གི་གཡབ། 

གུར་ཁིམ། སློད་གུར། སྤ་དང་གུར་གིས་གྲུབ་པའི་ཁིམ་ཚང་། 

གུར་གུམ། བ་རང་མ་དང་། ཁ་ཆེ་གུར་གུམ། ལེ་བརྒན་མ། བལ་པློ་གུར་གུམ། བློད་གུར་གུམ་མམ་

ལྡུམ་ར་གུར་གུམ་བཅས་ལྔ་མཆིས། རློ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་མཆིན་ནད་སེལ། 

ར་ཁ་སློམ། ཟུངས་ཁག་གསློ། །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀུན་ནས་འཁུམས་དང་། ཁ་ཆེར་སྐྱེས། 

མཆིན་སྨན་གཙོ་བློ། མཆློག་ལན། འཇམ་དབངས་མདློག་ཅན། ཉི་མ་གུང་རེད། འཐུང་བེད། དྲི་

ཞིམ། དྲི་བཟང་། བདེ་བེད། དཔའ་བློ་བརན་པ། ཕ་མ་ཅན། མེ་ཏློག་ཉི་མ། མེ་ཏློག་དློན་ཅན། 

མེའི་རེ་མློ། ར་བ་བརྒྱ་པ། ཚིམ་བེད་དམར། རིང་དྲུང་སྐྱེས། ལི་ཁིའི་མདངས་ཅན། ལུས་དམར། 

ལེ་བརྒན་རི་བཅས་སློ། །

གུར་གུམ་གི་ལང་རེ། ཀློ་བ་ལས་བཟློས་པའི་བའམ་སྣློད་ཀི་ནང་དུ་ཁ་ཆེ་ཤ་སྐམ་མ་བླུགས་ཡློད་པ། 

གུར་གུམ་གསུམ། ཁ་ཆེ་གུར་གུམ་དང་། བལ་པློ་གུར་གུམ། བློད་གུར་གུམ་མམ་པི་ཡང་ཀུ་བཅས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཏེ་གསུམ་མློ། 

གུར་གུམ་རིགས་ལྔ། སྐྱེ་གནས་སམ་མཆློག་དམན་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་གུར་གུམ་རི་བ་

རང་ཅན་དུ་སྐྱེས་པ་དང་། ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུ་སྐྱེས་པ། རྒྱ་གར་གི་གནས་བཟང་གཞན་དུ་སྐྱེས་པ། 

བལ་པློར་སྐྱེས་པ། བློད་ཀི་ལྡུམ་རར་སྐྱེས་པ་བཅས་རིགས་ལྔའི་བསྡུས་མིང་སྟེ། བི་ཇི་སྨན་

གཞློན་པས། བ་རང་མ་དང་ཁ་ཆེ་མ། ལེ་བརྒན་མ་དང་བལ་པློར་སྐྱེས། ལྡུམ་རར་སྐྱེས་དང་

རྣམ་པར་ལྔ། རིམ་བཞིན་མཆློག་རབ་འབིང་མཐའ་དམན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

གུར་གི་མགློན་པློ། ཡེ་ཤེས་པའི་སྲུང་མ་ཞིག །ས་སྐྱ་པའི་སྲུང་མ་གཙོ་བློ་ཡིན།

གུར་གི་མགློན་པློ་ལྷ་དགུ་པ། གུར་ལྷ་བརྒྱད་ཀི་སྟེང་དུ་བེར་ནག་ཟངས་གི་ཅན་བསྣན། 

གུར་གི་བབ་ལེ། གུར་གི་རྒྱན་སྤློས་རི་མློ་ཚེམ་དྲུབ་མ། 

གུར་གི་ཤམ་བུ། གུར་ཐློག་གི་མཐར་བཏང་བའི་རྒྱན། གུར་གི་ཤམ་བུ་རླུང་གིས་ཡམ་ཡློམ་དུ་སྒུལ་བ།

གུར་མགློན་ལྕམ་དྲལ། ཡེ་ཤེས་པའི་སྲུང་མ་གུར་མགློན་ཡབ་ཡུམ་གཉིས། 

གུར་མགློན་ཡབ་ཡུམ། གུར་མགློན་ལྕམ་དྲལ་དང་དློན་གཅིག

གུར་ཆུང་དགློན། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་དུས་དཀིལ་ཙམ་དུ་ཨ་དཀར་བ་མས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་དཔལ་མགློན་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གུར་ཏིག །མེ་ཏློག་སེར་སྐྱ་འཆར་བ་ཞིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་ཁག་མཁིས་དང་། 

རྨ་ཚད་འཇློམས། 

གུར་བརག་སམ་གསུམ། དཔལ་ཀ་ཻརྡློ་རེའི་བཤད་རྒྱུད་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་མཁའ་འགློ་མ་རྡློ་རེ་གུར་

གི་རྒྱུད་དང་། ཀཻ་རྡློ་རེའི་ར་རྒྱུད་བརག་པ་གཉིས་པ་ཀཻ་རྡློ་རེ་དང་བདེ་མཆློག་ཐུན་མློང་གི་

བཤད་རྒྱུད་དཔལ་སམ་བུ་ཊ་བཅས་ལ་ཟེར། 

གུར་མཐློངས། གུར་གི་ཐློག་ཁུང་། 

གུར་དྲག །བདེ་མཆློག་གི་བཀའ་སློད་སྲུང་མ་ཞིག

གུར་གདུང་། གུར་གི་གདུང་མ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གུར་ནག །སྦྲ་གུར། 

གུར་པ་གྲྭ་ཚང་། རྒྱལ་རེ་དཔལ་འཁློར་ཆློས་སེའི་དགློན་པར་ས་སྐྱའི་གྲྭ་ཚང་བཞི་དང་། དགེ་

ལུགས་གྲྭ་ཚང་བདུན། བུ་སྟློན་ལུགས་གྲྭ་ཚང་ལྔ། ས་དགེ་མཉམ་འདྲེས་གྲྭ་ཚང་གཅིག་བཅས་

བསློམས་པའི་གྲྭ་ཚང་ཁག་བཅུ་བདུན་ཡློད་པའི་ནང་གསེས་ས་ལུགས་གྲྭ་ཚང་བཞིའི་གས་

ཡིན། གྲྭ་ཚང་བཞི་ནི། ༡ མངློན་དགའ་གྲྭ་ཚང་། ༢ ཁང་གསར་གྲྭ་ཚང་། ༣ བདེ་བ་ཅན་པ། ༤ 

གུར་པ་གྲྭ་ཚང་བཅས

གུར་དབྱུག །གུར་ཕུབས་བེད་ཀི་དབྱུག་པ། 

གུར་མེ་འབློག་པ། དེང་དུས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་གམ་པ་རློང་ཁློངས་ཡིན། 

གུར་མློ། གཏིང་སྐྱེས་རློང་གི་ས་ཆ། སར་ཡློན་རྒྱལ་རབས་སྐབས་བློད་ཁི་སྐློར་བཅུ་གསུམ་གི་ནང་

ཚན་ཞིག

གུར་བུ། ① དབིབས་གྲུ་བཞི། ② གུར་ཆུང་ཆུང་། 

གུར་མློ། གཏིང་སྐྱེས་རློང་གི་ས་ཆ་སར་འགློ་མགློན་ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པས་བཙུགས་པའི་བློད་ཁི་

སྐློར་བཅུ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག

གུར་ཞལ་ལྕམ་གསུམ། གུར་གི་མགློན་པློ། དཔལ་མགློན་ཞལ། ཨེ་ཀ་ཛ་ཊི་གསུམ་ཡིན། 

གུར་ཞློལ། གུར་གི་གཤམ་དུ་ཡློད་པའི་ཆེ་ལེན་རས། 

གུར་ལུང་དགློན། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ༡༥༥༦ལློར་ཀཿཐློག་བསྟན་པའི་ཉི་མས་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཀར་མཛེས་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གུར་རིགས་བསྡུས། ཀཻ་རྡློ་རེའི་བཤད་རྒྱུད་རྡློ་རེ་གུར་ལས་གསུངས་པའི་མཁའ་འགློ་མ་ལྔ་རིགས་

བསྡུས་ཀི་ཆློ་ག་སེ། འདི་ལ་ངློར་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་ལེགས་གྲུབ་ཀི་གསུང་དཀིལ་ཆློག་

ཡློད་ཅིང་། ཡང་རྔློག་ལུགས་ཀི་གུར་རིགས་བསྡུས་ལྷ་བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། 

དཀིལ་ཆློག་བཅས་འཇམ་མགློན་ཀློང་སྤྲུལ་རིན་པློ་ཆེས་མཛད་པ་བཅས། ས་སྐྱ་མཁན་ཆེན་བློ་

གཏེར་དབང་པློས་ཕློགས་བསྒིགས་མཛད་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གུར་ཤིང་བརློན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན། འདིའི་ལློ་རྒྱུས་མ་རེད། ལློ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པློའི་སློབ་མ་ཡིན།

གུར་ལྷ་བརྒྱད། ཀཻ་རྡློ་རེའི་བཤད་རྒྱུད་རྡློ་རེ་གུར་ལས་གསུངས་པའི་མགློན་པློ་གུར་ལ་གཙོ་འཁློར་

རྒྱས་བསྡུས་སྣ་ཚོགས་ཡློད་པའི་ནང་ནས་མགློན་པློ་གུར་གཙོ་འཁློར་བརྒྱད་ཡློད་པ་སྟེ ༡ གཙོ་

བློ་མགློན་པློ་གུར། ༢ ཡུམ་ཨེ་ཀ་ཛ་ཊི། ༣ དཔལ་ལན་ལྷ་མློ་ཕག་བཞི་མ། ༤ གནློད་སྦིན་ནག་

པློ། ༥ནག་མློ་གནློད་སྦིན། ༦ པུ་ཏ་ནག་པློ། ༧ བ་ཏ་ནག་པློ། ༨སིན་མློ་རལ་གཅིག་མ་བཅས་

བརྒྱད་ཡློད་དློ། །

གུར་ལྷ་ལྔ་མ། མགློན་པློ་གུར་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡློན་ཏན་འཕིན་ལས་ཀི་མགློན་པློ་བཅས་ལྷ་ལྔ་ཡློད།

གུར་ལྷ་བཅུ་གཉིས། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལུགས་ཀི་མགློན་པློ་གུར་ལ་གཙོ་འཁློར་བཅུ་གཉིས་ཡློད་པ་

དེ་ཡིན་། དེ་ཡང་གུར་ལྷ་བརྒྱད་ཀི་སྟེང་དུ་སློ་མ་བཞི་བསྣན་པ་ཡིན། 

གུར་ལྷ་བཅུ་བདུན་མ། ༡ མགློན་པློ་གུར། ༢ ཨེ་ཀ་ཛ་ཊི། ༣ ལྷ་མློ་དུད་སློལ་མ། ༤ གནློད་སྦིན་

ནག་པློ། ༥ནག་མློ་གནློད་སྦིན། ༦ པུ་ཏ་ནག་པློ། ༧ བ་ཏ་ནག་པློ། ༨སིན་མློ་ཁག་མིག་མ། ༩ 

ལྕགས་ཀྱུ་མ། ༡༠ ཞགས་པ་མ། ༡༡ ལྕགས་སྒློགས་མ། ༡༢ དྲིལ་བུ་མ་སྟེ་སློ་མ་བཞི། ༡༣ 

ལས་མཁན་གཅེར་བུ་ཟངས་གི་ཅན། ༡༤ ནང་གི་ལས་མཁན་ཟེར་ནག་ཟགས་གི་ཅན། ༡༥ རུ་

མཚོན་གི་ལས་མཁན་བན་བདུད་གཤིན་རེ་ནག་པློ། ༡༦ དཀར་མློ་ཉི་ཟླ། ༡༧ བདུད་རྒྱལ་ཐློད་

ཕེང་ཅན་བཅས་སློ། །

གུལ་གུལ། [རྒྱན་ཚིག] འདར་བའམ་འདར་ཡློམ་ཡློམ་བེད་པའི་རྣམ་པ་སྟེ། མེ་སྒློགས་བརྒྱབ་པས་

ཁང་པ་གུལ་གུལ་གཡློ། རྒྱུག་ཁི་བདག་པློའི་རེས་ལ་གུལ་གུལ་བརྒྱུགས་ལ་བུ། ཡུལ་སྐད་དུ། 

གུ་ལི་ལི་ཞེས་པ་དང་དློན་གཅིག

གུལ་ནག །གུ་གུལ་ནག་པློ། 

གུས། གཞན་ལ་བརི་ཞིང་བཀུར་བ། 

གུས་བཀུར། གུས་འདུད་བསྙེན་བཀུར། 

གུས་འདུད། ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ཐློག་ནས་ཕག་འཚལ་བ་དང་། ཐལ་མློ་སྦློར་བ། མགློ་བློ་འདུད་པ། 

བསུ་བ་ཞུ་བ་སློགས་དང་། བཀའ་ལ་བརྡ་ལན་ཞུ་བ། ཞེ་ས་བེད་པ་སློགས་ལུས་ངག་གཉིས་ཀི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློ་ནས་བརི་བཀུར་ཞུ་བའི་རྣམ་འགྱུར་གི་སྤི་མིང་། 

གུས་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ]ཡིད་དང་བས་འདུད་པ། དཔའ་བློ་ལ་གུས་པ། ② རང་ཉིད་དམའ་སར་

འཇློག་པའི་ཚིག །གུས་པ་རྣམ་རྒྱལ་ནས་ཆེད་དུ་ཞུ་སྙིང་། ③ གུས་འདུད། ཁེངས་དྲེགས་

སངས་ནས་གུས་པ་ཞུ་བ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གིས་གུས་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྟློན་པ། 

གུས་པློ། དང་བའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སེམས་དགའ་པློའམ་མློས་པློ། ཞལ་བཀློད་གང་གནང་གུས་པློར་

ཉན་པ། ཕྲུ་གུ་འདི་ཕ་མ་ལ་གུས་པློ་ཞིག་རེད། 

གུས་ཕག །གུས་པའི་སློ་ནས་འཚལ་བའི་ཕག

གུས་སྦློར། གུས་པའི་སྤློད་པ། 

གུས་བརེ། གུས་བཀུར་ཆེ་ལ་བརེ་དུང་ལན་པ། 

གུས་རས། འབུལ་བའི་དངློས་པློ། 

གུས་ཞབས། ཡིད་དང་སློ་ནས་ཞབས་ཕི་ཞུ་བ། གཡློ་ཟློལ་མེད་པའི་གུས་ཞབས་ཆེན་པློ་བས་པ། 

གུས་ཆེན། གུས་བཀུར་དང་ཤ་ཞེན། 

གུས་ལན། ཚུར་གུས་འདུད་བས་པའི་ལན་སློག་པའི་གུས་ཚུལ། 

གུས་སློལ། གུས་ལུགས་ཀང་ཟེར། གུས་བཀུར་ཞུ་བའི་ཚུལ་ལུགས།

གེ །རེས་འཇུག་རང་འདྲར་འགེང་བུ་སྦར་བའི་གེ་ངེ་དེ་ནེ་བེ་མེ་འེ་རེ་ལེ་སེ་རྣམས་རྒྱན་ཚིག་གི་མཐར་

སྦར་ན་དློན་དུ་མར་འཇུག་པ་གཤམ་གསལ་ལར། ① ཐ་སྙད་ལ་ལའི་མཐར་སྦར་ན་དབིབས་དང་

རྣམ་པ་སློཊ་གློ་བུར་དུ་བྱུང་བའམ་གསལ་བར་མངློན་པ་མཚོན་པ་ནི། གདློང་ནག་རློག་གེ་སློང་། 

སྐྱ་རེངས་སྐྱ་ཐང་ངེ་ཤར། ཐག་པ་རྨད་དེ་ཆད། རེས་དྲན་རྡློ་རིང་ལྷན་ནེ་འགེང་འདུག །མུན་པ་ནག་

འཐིབ་བེ་འཁིགས། མེ་ཏློག་དམར་ལེམ་མེ་བཞད། ལུག་རྣམས་ཐང་ལ་དཀར་ཐར་རེ་བཀྲམ། འབི་

གཡག་རྣམས་ནག་ཅློལ་ལེ་འློང་གིན་འདུག་ཅེས་པ་སློགས་ལ་བུ། ② རྒྱན་ཚིག་གི་མཐར་སྦར་

ནས་བསྐྱར་ཟླློས་སུ་བྱུང་ན་དབིབས་དང་རྣམ་པ་སློགས་བསྐྱར་ཟླློས་སུ་བྱུང་བ་མཚོན་པ་ནི། རྔ་

མློང་གུག་གེ་གུག་གེ་རྒྱུག་གིན་འདུག །རྡློ་པའི་སྒ་ཐག་གེ་ཐག་གེ་གག །ལྕགས་མགར་བའི་སྒ་

སང་ངེ་སང་ངེ་བེད། མགློ་མདུང་ངེ་མདུང་ངེ་འགུལ་གིན་འདུག །ཤུད་དེ་ཤུད་དེ་བརྒྱུགས། སློབ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཐུན་འཚོགས་པའི་དྲིལ་བརྡ་སིལ་ལེ་སིལ་ལེ་གག། ཁི་རྒན་ཧློན་ནེ་ཧློན་ནེ་ཟུག་གིན་འདུག །ཆུ་

འབུར་རེ་འབུར་རེ་འཕྱུར། དར་ཆ་ལྷབ་བེ་ལྷབ་བེ་རླུང་གིས་བསྐྱློད་སློགས་ལ་བུ། ③ རྒྱན་ཚིག་

བསྐྱར་ཟླློས་བེད་ཚུལ་ཁད་པར་བར་སྦར་ན་དབིབས་དང་རྣམ་པ་སློགས་ཆ་མི་སྙློམ་པ་དང་མང་

པ་མཚོན་ཏེ། ཁང་པ་ད་གེ་དློག་གེ རྩྭ་ར་ངེ་རིང་ངེ་། ཐག་པ་ཐ་ངེ་ཐུང་ངེ་། སྐད་ཆ་ར་ནེ་རྫུན་ནེ། 

ལུས་སྦྲ་དེ་སྦྲིད་དེ། ཚིག་ལ་བི་ལེབ་བེ། དངློས་རས་ཐ་མེ་ཐུམ་མེ། ཤློག་གུ་ཧྲ་ལེ་ཧྲུལ་ལེ། རི་

མདའ་ངེ་མདུང་ངེ་། བག་ཐ་རེ་ཐློར་རེ་ཞེས་པ་སློགས་ལ་བུ། 

གེ་ཁློད། [ཞང་སྐད]བདུད་འདུལ། 

གེ་ཆགས་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༨༩༢ལློར་གེ་ཆགས་ཚངས་དབངས་རྒྱ་

མཚོས་བཏབ། འདི་ལ་གད་བཀགས་ཚངས་དབངས་རྒྱ་མཚོ་ཡང་འབི་སློལ་འདུག །གྲུབ་མཐའ་

རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངསས་སུ་ཡློད།

གེ་དིག །མི་སེར་སྣ་ཅན་གཞན་ལ་བཏང་བའི་བློ་ཞན་པའི་མི། དཔེར་ན་མི་དེ་གེ་དིག་རེད། གཞན་

ལ་རློགས་པ་བེད་ཀི་མ་རེད། ལ་བུའློ། །གེ་དིག་དང་། མ་རབ། གཏེ་ཐུག །རྨུ་འཁུམ་རྣམས་དློན་

གཅིག་པར་སྣང་། 

གེ་དུ། [ཞང་སྐད]བདུད་ཀི་མིང་། 

གེ་འདེ་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། 

གེ་རི་ལྷ་ཁང་། གེ་རི་གློང་ཚོའི་རྒྱབ་ངློས་རི་ལེབས་སུ་ལྷ་ཁང་གི་ཤུལ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ནི་དུས་

རབས་བདུན་པའི་ནང་བཙན་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློས་པློ་ཏ་ལར་ཕློ་བང་འདེབས་པར་དགློངས་

ནས་རྒྱ་མ་ནས་ལྷ་སར་ཕེབས་སྐབས་གེ་རིའི་གནས་དེར་ཡིག་དྲུག་རང་བློན་ཞལ་གཟིགས། 

ཕན་ཚུན་བག་ལ་འཇའ་ཚོན་བཀྲ་བ་གཅིག་ཏུ་འབེལ་བ། སྤན་རས་གཟིགས་ཁྭ་སར་པ་ཎི་དང་། 

སྒློལ་མ། ར་མགིན་སློགས་རང་བྱུང་དུ་བློན་པ་བལ་པློའི་བཟློ་བློས་རྣམ་པ་གསལ་བར་གཏློད་

ཅེས་ལློ་རྒྱུས་སུ་འཁློད་པ་དེར་བཙན་པློའི་དུས་ནས་བཞེངས་པའི་ལྷ་ཁང་ཞིག་ཡིན་

འདུག །དེང་དུས་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་ཁློངས་གཏློགས་སྟག་རེ་རློང་འབློམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐློད་ཆུས་གེ་རེ་གློང་ཚོ། 

གེ་རེ་ལྷ་པ། ལྷ་རིགས་ལས་ཆད་པའི་སགས་འཆང་གི་གདུང་རྒྱུད་ཅིག

གེ་རློང་དགློན། མཚན་གཞན་གསང་སགས་ཆློས་འཁློར་གིང་ཞེས་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་

ནང་ཙམ་དུ་གེ་རློང་སྨློས་བཟློད་པ་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་

མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གེ་སར། ① མེ་ཏློག་གི་ཟེའུ་འབྲུ། ② སློ་སྨན་ཞིག །ནུས་པས་ཚ་བ་སེལ། ③ གིང་གེ་སར་གི་

བསྡུས་ཚིག

གིང་གེ་སར་འཁྲུངས་ཤུལ། ཁམས་སེ་དགེའི་གིང་ཚང་གི་མངའ་ཁུལ། ས་སྐྱིད་སློས་ཡག་གི་ཁ་

མདློ་ན། །ཆུ་གཉིས་ཆ་མ་གདབས་འདྲ་ཡློད། །སང་གཉིས་བལ་སྟན་གཏིང་འདྲ་ཡློད། །བག་

གཉིས་མདའ་སྒློ་གཤིབས་འདྲ་ཡློད། ཅེས་པ་དེང་དུས་ཚྭ་ཚྭ་དགློན་པའི་ཉེ་འདབས་ན་སྤི་ལློ་

༡༠༣༨པའི་ས་སྟག་ལློ་གིང་གེ་སར་རྒྱལ་པློ་འཁྲུངས་ཤུལ་ཡློད། 

གེ་སར་གི་སྒྲུང་། གིང་རེ་གེ་སར་རྒྱལ་པློའི་ལློ་རྒྱུས་དང་འབེལ་བའི་སྒྲུང་ཞིག །འདིར་ཡློངས་

གགས་ལྷ་གིང་གབ་ཙེ་དགུ་སྐློར། འཁྲུངས་གིང་མེ་ཏློག་ར་བ། ར་རྒྱུགས་ནློར་བུ་ཆ་བདུན་

གསུམ་ནི་གིང་གེ་སར་ལྷ་ཡུལ་ནས་མི་ཡུལ་བཏང་ཚུལ་དང་། དེ་ནས་མིའི་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཚུལ། 

གིང་གི་རྒྱལ་ས་ཐློབ་ཚུལ་བཅས་ཀི་སྒྲུང་ཡིན། དེ་ནས་ཧློར་བདུད་མློན་འཇང་བཞི་ལ་སློགས་

པའི་ཕློགས་ཀི་རློང་ཆེན་བཅློ་བརྒྱད་ཕབ་ཚུལ་གི་སྒྲུང་དང་། མཐར་གིང་གི་ཕུ་ནུ་རྣམས་རེ་རེ་

བཞིན་སྐུ་གཤེགས་པའི་ཚུལ་གི་སྒང་ལ་དམལ་གིང་རློགས་པ་ཆེན་པློ་ཞེས་ཟེར། གཞན་ཡང་

རློང་ཕན་འགའ་ཞིག་ཕབ་ཚུལ་གི་སྒྲུང་ཐ་ཐློར་བཅས་བྱུང་ཡློད། 

གེ་སར་རྒྱལ་པློ། ① བློད་ཀི་གནའ་བློའི་ལློ་རྒྱུས་ནང་གི་རྒྱལ་པློ་ཞིག་ཡིན། ཞིབ་པ་གིང་གེ་སར་

རྒྱལ་པློའི་འགེལ་བཤད་འློག་ཏུ་གསལ་བར་ལར་རློ། །② དེང་དུས་ཡུ་གུའི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་

པའི་ཁློམ་གེ་སར་རྒྱལ་པློ་ཟེར་བའི་དཔློན་ཞིག

གེ་སར་ཅན། [མངློན]པད་མ། 

གེ་སར་སྤློད། [དངློས]སྦྲང་བུ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གེ་སར་འཛིན། [མངློན]སྦྲང་བུ། 

གེ་སར་གསུམ། ནཱ་ག་གེ་སར་དང་། པུཥ྇་གེ་སར། པདྨ་གེ་སར་ཏེ་གསུམ། 

གེ་སར་ལྷ་ཁང་། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་ར་སྟེ་སྤི་ལློ་༡༨༨༢ལློར་ཙམ་ན་ཚར་ཚར་སྒྲུབ་རྒན་བདུད་

འདུལ་བསྟན་པའི་ཉི་མས་བཞེངས། འདི་ཚར་ཚར་དགློན་པའི་ཡན་ལག་དང་། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་

བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གེག་པ། གཉན་ནད་དུ་གློ་བའི་གག་པ་དང་གཅིག །

གེགས། རྐྱེན་ངན་བར་ཆད། ལས་དློན་གི་གེགས་སུ་གྱུར་པ། རྐྱེན་གློད་མང་པློའི་གེགས་

ཆགས་པ་རྣམས་བསལ་བ། ག་སྒིག་ལེགས་པར་བས་ཡློད་སྟབས་ལས་དློན་ཚང་མ་

གེགས་མེད་དུ་གྲུབ་སློང་། 

གེགས་ཆ། གེགས་ཀི་ཆ་ཤས། 

གེགས་སློད་དུས་ཚོད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་down time ཟེར། 

གེགས་འདུལ་བ། བློད་ས་རབས་ཀི་བློན་ཆློས་དང་། ནང་བསྟན་ཆློས་ལུགས་གཉིས་ཀའི་ཐློག་

བཤད་སློལ་ཡློད་པའི་གདློན་དང་བགེགས་ཞེས་རིགས་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན་བགེགས་ནི། 

གཟུགས་མེད་ཀི་རིགས་རང་རང་སློ་སློའི་འདློད་བའི་དློན་སྒྲུབ་སྐབས་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་བྱུང་

བ་དེ་ལ་ཟེར་ཞིང་། དེ་འདུལ་བའི་ཆེད་དུ་གསང་སགས་ཀི་ཆློ་ག་སྣ་ཚོགས་བ་ཐབས་བཤད་པ་

དེ་རིགས་ལ་བགེགས་འདུལ་བ་ཟེར། 

གེགས་བར། གེགས་དང་བར་ཆད། སྐུ་ལ་གེགས་བར་ཆད་མེད་པར་བ་བ་ལམ་ལྷློངས་ཡློང་བའི་

སྨློན་འདུན་ཞུ། 

གེགས་བེད། ① བར་ཆད་བེད་མཁན། ② བར་གཅློད་བེད་པ། བར་ཆད་གཏློང་བའི་མི་མ་ཡིན། 

གེགས་བེད་པློ། གནློད་བེད་གདློན་འདྲེ། 

གེགས་དང་བར་ཆད། འདྲེ་གདློན་གི་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བའི་གློ་བུར་གི་ཉེར་འཚེའམ། གློད་ཀ། 

གེགས་མེད་བདེ་བགློད། བར་ཆད་མེད་པར་བདེ་པློར་སེབས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གེགས་འཚུབ། བར་ཆད་ཀི་འཚུབ་ལྷློངས། 

གེགས་སུ་གྱུར་པ། ① གདློན་འདྲེའི་བར་ཆད་དུ་གྱུར་པ། ② [རིང]རག་ལས་པ། 

གེགས་སེལ། སློམ་ཉམས་ལེན་གི་སྐབས་སུ་ལུས་དང་སེམས་ལ་བར་དུ་གཅློད་པའི་རྐྱེན་གང་བྱུང་

བ་དེ་དག་སེལ་བེད་ཀི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་གདམས་ངག་གི་རིགས་ལ་ཟེར། 

གེགས་སེལ་ལ་མཁས་པ། ནང་བསྟན་ཆློས་ལུགས་གསང་སགས་ཀི་གཞུང་ནས་ར་རླུང་སློམ་ཚུལ་

མང་དུ་གསུངས་པ་ལར་སློམ་སྐབས། སློམ་པ་པློ་སློ་སློའི་གཟུགས་ཁམས་ཆགས་ཚུལ་གི་ཁད་

ཆློས་མི་འདྲ་བར་བརེན་ནས་བར་ཆད་སྣ་ཚོགས་ཡློང་རྒྱུ་ཡློད་པ་དང་དེ་སེལ་ཐབས་ཀང་མི་

འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡློད་པ། སློབ་དཔློན་ཉམས་མློང་ཅན་གིས་སློབ་མ་སློ་སློའི་དངློས་ཡློད་གནས་

ཚུལ་དང་བསྟུན་ནས་སེལ་ཐབས་བེད་དགློས་པ་དང་། སློབ་དཔློན་ལ་དེ་རིགས་ཀི་ཉམས་མློང་

མེད་ན་སེལ་ཐབས་ནུས་པ་ཐློན་པ་ཞིག་བེད་མི་ཐུབ། 

གེགས་བསལ། ར་རླུང་བསློམས་ནས་གནས་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་ཏུ་སེབ་པ་ན། ར་གེགས་དང་། རླུང་

གེགས་མང་པློ་འབྱུང་སིད་པས་དེ་ལ་ཇི་ལར་བས་ནས་གེགས་སྐྱློན་སེལ་ཐབས་བེད་དགློས་

མིན་རང་ཉིད་ཀི་གནས་ཚད་ལ་གཞིར་བཟུང་དགློས་པ་ཡིན། 

གེར་པ། [སེ་དགེ]ལས་ཀ་བཟློ་མཁན་གི་མི་ཚོགས་ཀི་མིང་སྟེ། ཞིང་ར་ནང་དུ་གེར་པ་བརྒྱབ་ན་ལས་

ཀ་མགློགས་པློར་འགྲུབ་ཐུབ། ཁང་པ་ལས་སར་གེར་པ་མང་ཙམ་འབློད་དགློས་ཞེས་པ་ལ་བུ།

གེར་མ། [རིང]རག་རེན་པ། 

གེར་ལིང་། ར་མཆློག

གེལ་པ། ལྕུག་ཕན་དང་། ཤིང་གི་ཡལ་ག

གེལ་པློ། ཤ་ཁག་རྒྱས་པ། ཁེའུ་གེལ་པློ། མིའུ་ཐུང་གེལ་པློ། 

གེལ་བ། ལྕུག་ཕན་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་

ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། གེལ་བ་དང་ལྕུག་ཕན་དློན་

གཅིག་སྟེ་ཡལ་ཕན་གི་མིང་ངློ་། །

གེས་པ་བཙུགས། ལས་ཚིག །མདངས་དགློང་གི་གསློལ་སྟློན་ནང་དུ་ཁློ་ཚོས་ཨ་རག་འཐུང་དགློས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཟེར་གེས་པ་བཙུགས་ཆེ་ནས་ངས་ཨ་རག་མང་པློ་ཞིག་འཐུང་དགློས་བྱུང་སློང་། ལ་བུ། 

གེས་ཤེད་ཆེ་བ། ཨུ་ཚུག་ཆེན་པློ་ཅན་དང་དློན་གཅིག

གློ །① སྐབས་དང་། མཚམས་དང་། གནས། ས་ཕི་གློ་ལློག །གློ་མཚམས་མེད་པ། ② གངས་འབློར་

དགུ་བཅུ་དང་། དེའི་གཅིག་གནས་རྣམས་ཀི་བར་དུ་སྦློར་བའི་ཕད་ཅིག །དགུ་བཅུ་གློ་

གཅིག །གློ་དགུ། ③ ག་མཐར་འཇུག་པའི་སར་བསྡུའི་ཕད་ཅིག །འདི་ནི་ལུག་གློ

 གློ་སྐབས། ① དུས་ཚོད་དམ་དུས་སྐབས། ལ་སྐློར་དུ་འགློ་རྒྱུའི་གློ་སྐབས་རེད་པ། སློབ་གཉེར་བེད་

པའི་གློ་སྐབས་འབེད་པ། ② བར་མཚམས། ཧུར་བརློན་མ་བས་པར་གློ་སྐབས་བཟང་པློ་དློན་

མེད་དུ་ཤློར་བ། སྐློར་བ་འཁློར་བའི་གློ་སྐབས་མ་བཞག་པ། 

གློ་སྐབས་སྒུག་པ། གློ་སྐབས་ཡག་པློ་ཞིག་སྒུག་ནས་ད་བཟློད་བ་སྤློད་སེལ་བ་ལ་ཟེར། 

གློ་སྐབས་ཞིབ་འཇུག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་opportunity study ཟེར། 

གློ་སྐབས་བཟང་པློ། དུས་སྐབས་བཟང་པློ་དང་འཕློད་པ། དཔེར་ན་གཞློན་ནུའི་སྐབས་སུ་སློབ་སྦློང་

བེད་པའི་གློ་སྐབས་བཟང་པློ་ཡློད། 

གློ་སྐབས་ཤློར་བ། ལས་དང་བ་བ་གང་ཞིག །རང་ལ་ཧ་ཅང་ཕན་པ་ཡློད་པའི་དུས་ཚོད་དེ་འཛིན་མ་

ཐུབ་པ་ཤློར་བ་ལ་བུ། 

གློ་བསྐློན་བློ་འགུགས་བེད་པ། སློབ་གསློ་བེད་ནས་བློ་འགུགས་པ། 

གློ་བསྐློན་ལམ་སྟློན། སློབ་གསློ་བས་ནས་མ་འློངས་པའི་ཁ་ཕློགས་སྟློག་པ། 

གློ་བསྐློན་སློབ་གསློ། །སློབ་གསློ་ནན་ཏན་བེད་པ། 

གློ་བསྐློན་གསེད་འགློལ། གནད་དློན་གསལ་པློར་བཤད་པའི་དློན། ཁིམ་ཚང་ཚང་མར་གློ་བསྐློན་

གསེད་འགློལ་བས་པ། 

གློ་ཁ། ① ཐབ་འློག་གི་གློ་ཐལ་འདློན་ས། ② ཁིམ་གི་ལློ་གལ། ལས་ཕི་རུ་བེད། ལློ་གློ་ཁར་ཟ། 

གློ་ཁང་། གློ་མཚོན་འཇློག་ཁང་། 

གློ་ཁབ། ལུས་སྐྱློབ་ལྕགས་གློས། གཡུལ་སར་མ་ཕིན་གློང་ནས་གློ་ཁབ་གློན་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གློ་ཁབ་རྨློག་གསུམ། ༡ དག་བློ་འགློག་པའི་གློ་མཚོན། 

༢ རང་ལུས་སྐྱློབ་པའི་ཁབ། ༣ མགློ་བློ་སྐྱློབ་པའི་རྨློག་བཅས་གསུམ་ཡིན། 

གློ་རྒས་མ། མི་ཚེ་གཅིག་ལ་བག་མར་འགློ་མ་ཐུབ་པ་ཕ་མའི་ཁིམ་དུ་ན་ཚོད་རྒས་པའི་བུད་མེད། 

གློ་གལ། ① གློ་སའི་གལ། ② གློ་ཁའི་གལ། 

གློ་གས། གློ་གལ་དང་གཅིག །

གློ་རྒྱ། ① ཐློས་རྒྱ། གློ་རྒྱ་ཆུང་བ། ② དློན་གློ་སྟློབས་ཀི་བློ་རྒྱ། 

གློ་རྒྱུ། ① དློན་དག་དང་། སྙིང་པློ། ཅ་ཅློ་མང་པློ་བཤད་ཀང་། གློ་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག །② ཚིག་

ཟུར་གིས་བསྟན་པའི་བརྡ། ཁློའི་སྐད་ཆ་ལ་གློ་རྒྱུ་ཆེན་པློ་ཞིག་འདུག །དེ་ལར་བས་ན་མི་འགིག་

པའི་གློ་རྒྱུ་ཡང་ཡང་བཏང་བ་ཡིན། དངློས་སུ་ལབ་མེད་ཀང་ཚིག་ཤུགས་ལ་བརེན་ནས་གློ་རྒྱུ་

མང་པློ་ཡློད། 

གློ་རྒྱུ་ཅན། ① ཚིག་དློན་རྒྱ་ཆེར་གློ་ཐུབ་མཁན། ② ཐློས་པ་རྒྱ་ཆེ་ཡློད་པའི་མི། 

གློ་རྒྱུ་ཚོར་རྒྱུ་མེད་པ། ཡུན་རིང་འགེལ་བ་ཆད་པའི་དློན། 

གློ་རྒྱུ་བཤད། ལློག་བརྡ་སྟློན་པ། ཁློང་གི་གློ་རྒྱུ་བཤད་པ་དེ་གློ་ཆློད་སློང་ངམ། 

གློ་སྒིག །ག་སྒིག །ཚོགས་འདུའི་གློ་སྒིག་ལེགས་པར་ཟིན་པ། སློབ་སྦློང་གི་གློ་སྒིག་བེད་རྒྱུ་མ་བྱུང་། 

གློ་སྒྲུབ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། ཐེག་ཆེན་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་གློ་བགློས་པ་གློ་ཆའི་

སྒྲུབ་པ་སྟེ། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་ལ་བརེན་ནས་དློན་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་བ་བ་གང་ཞིག་ཕར་

ཕིན་དྲུག་རེ་རེའི་ནང་དུ་དྲུག་དྲུག་ཚང་བར་བསྡུས་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པའློ། །

གློ་དགུ གངས་ཀ་དགུ་བཅུ་གློ་དགུ་སྟེ། བརྒྱ་ལས་གཅིག་གིས་ཆད་པའི་གངས། 

གློ་དགློན། ཀརྨ་པ་དུས་གསུམ་མཁེན་པའི་སློབ་མ་ཀརྨ་ངེས་དློན་གིས་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་

མཇུག་ཙམ་ན་རྭ་སང་དུ་དགློན་པ་འདི་བཏབ། རེས་སུ་སྐྱེ་འགིབ་ཁ་ཤས་བྱུང་། དེང་དུས་ཤེལ་

རྭ་ཐང་དུ་གློ་དགློན་གསར་དུ་བཞེངས། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གློ་བགློ །གློ་ཆ་གློན་པ། མེས་རྒྱལ་སྲུང་སྐྱློབ་བེད་ཆེད་དུ་གློ་བགློ་མཚོན་འཁེར་བེད་པ། མིང་གི་



  905  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རྣམ་གངས་ལ་གློ་བགློས་དང་། ཡ་ལད་བགློས། གཡུལ་གི་ཆས་ཞུགས་པ་བཅས་སློ། །

གློ་བརྒྱད། གངས་ཀ་དགུ་བཅུ་གློ་བརྒྱད། 

གློ་ངན་ཀད་བླུགས། ངན་བསབ་བརྒྱབ་པ། 

གློ་ངན་མ། [ཡུལ]མནའ་མར་འགློ་མ་ཐུབ་པར་རང་གི་ནང་དུ་ལུས་པའི་བསམ་ཤེས་མེད་པའི་བུད་མེད།

གློ་ལྔ། གངས་ཀ་དགུ་བཅུ་གློ་ལྔ། 

གློ་ཅ། [རིང]གློ་ཆ། 

གློ་ཅློག །རེས་འཇུག་ག་ཡིག་གི་མཐར་འཇུག་པའི་གློ་ཡིག་ཐམས་ཅད། 

གློ་གཅན། གློ་ཁའི་ས་ངློས་སྒིག་པའི་ཤིང་ལེབ་ལ་གློ་གཅན་ཟེར། 

གློ་གཅལ། པང་གཅལ། གློ་གཅན་དང་དློན་གཅིག

གློ་གཅིག །གངས་ཀ་དགུ་བཅུ་གློ་གཅིག་སྟེ། གློ་གཉིས་གློ་གསུམ་སློགས། 

གློ་གཅིག་ཆློད་གཏློང་རྒྱུ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་simplex transmission ཟེར། 

གློ་བཅད་པ། ① འདློད་དློན་བསྒྲུབས་པ། ལས་དློན་ཁག་མང་མི་གཅིག་གིས་གློ་བཅད་པ། ② ཚབ་

བམ་དློད་ཐུབ་པར་བས་པ། ལྕགས་སྐྱློགས་མེད་སར་ཤིང་སྐྱློགས་ཀིས་གློ་བཅད་པ། 

གློ་ཆ། ① གློ་ལག་ཆ། གློ་གློན་མཚོན་ཐློགས། གློ་བཀྲག་མཚོན་བརིད། དཔའ་བློར་གློ་ཆ་སྤས་པ། 

② གློ་ཁབ། དམག་མི་ཐམས་ཅད་གློ་ཆ་ཆ་ལག་ཚང་བ་ཞིག་བགློ་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་

སྐྱློབ་བེད་དང་། ཁབ། འཁྲུག་གློས། གློ་ཁབ། ལྕགས་ཀི་བགློ་བ། ལྕགས་གློས། དྲ་བ་ཅན། བང་

གཡློགས། མཚོན་སྐྱློབ། མཚོན་སྒིབ། ཞུབ་ཅན། ལུས་སྐྱློབ། ལུས་སྲུང་བཅས་སློ། །③ ལྷ་དང་

སགས་ཀི་སྲུང་ཐབས་ཤིག

གློ་ཆའི་བཀློད་པ་བསྟན་པ། མདློ་སེ་ཞིག་འགློས་ཆློས་འགྲུབ་ཀིས་རྒྱ་ཡིག་གཞིར་བཟུང་ནས་བློད་

ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ། 

གློ་ཆའི་བརློན་འགྲུས། སྙིང་སྟློབས་མི་ཞུམ་པའི་རློལ་བ། 

གློ་ཆའི་ལྷ་ཡབ་དྲུག །རྡློ་རེ་སེམས་དཔའ་དང་། རྣམ་སྣང་། པདྨ་གར་དབང་། ཧེ་རུ་ཀ་ནག་པློ། རྡློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རེ་ཉི་མ། ར་མཆློག་སྟེ་དྲུག

གློ་ཆའི་ལྷ་ཡུམ་དྲུག །རྡློ་རེ་ཕག་མློ་དང་། གཤིན་རེ་མ། རྨློངས་བེད་མ། སྐྱློང་བེད་མ། སྐྲག་བེད་མ། 

ཙཎི་ཀ་སྟེ་དྲུག

གློ་ཆེ་དགློན། ངེས་གློལ་ཉི་མས་ཁམས་གློ་ཆེ་རུ་བཏབ། ངེས་གློལ་ཉི་མ་ནི་མཁས་གྲུབ་ཀརྨ་ཆགས་

མེད་ཀི་སློབ་མའི་གཙོ་བློ་ཨློ་རྒྱན་མཐའ་ཕིན་གི་ཡང་སིད་ཡིན། དེས་ན་དགློན་པ་བཏབ་དུས་

སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པའི་དུས་མགློ་ཙམ་ན་ཡིན་དགློས། གྲུབ་མཐའ་ཀརྨ་བཀའ་

བརྒྱུད། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གློ་ཆློད་ཁློངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་scope ཟེར། 

གློ་ཆློད་ཉན་མི་འདུག །ཕན་མི་ཐློགས་སམ་མི་ལློ་བའི་དློན་ལ་འཇུག །ཚབས་ཆེ་བའི་དློན་ལའང་འཇུག

གློ་ཆློད་པ། ① ལས་དློན་འཕེར་བ། གར་བཏང་གློ་ཆློད། ② དློད་ཐུབ་མཁན། ③ དློད་ཐུབ་པ། 

གློ་ཆློད་པློ། དགློས་དློན་སྒྲུབ་ཐུབ་པའམ་ཕན་ཐློགས་པློ། ཅ་ལག་འདི་གློ་ཆློད་པློ་ཞིག་བྱུང་། ལས་

དློན་དེའི་སྐློར་ལ་མི་འདི་གློ་ཆློད་པློ་ཡློད་དམ། 

གློ་འཇློ། རློང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཤར་རྒྱུད་དང་འབི་ཆུའི་ནུབ་འགམ་དུ་ཡློད། རློང་མི་

དམངས་སིད་གཞུང་དེ་ཨ་དཀར་དུ་ཡློད། 

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

དབིན་སྐད་དུ་replace ཟེར། 

གློ་བརེས། གློ་སའམ། གནས་སློས་པ། འདློད་མློས་ཀིས་ལས་གནས་གློ་བརེས་བརྒྱབ་པ། ར་དང་

གཡག་ལུག་གློ་བརེས་བརྒྱབ་པ། 

གློ་གཉིས། གངས་ཀ་དགུ་བཅུ་གློ་གཉིས། 

གློ་སྙློད། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་དུག་དང་། རླུང་ཚད། མིག་

ནད་བཅས་ལ་ཕན། 

གློ་གཉིད་རྒྱག །གློས་གློན་གློན་པར་གཉིད་ཉལ་བ། རི་ལ་གནས་བཅས་དུས་གང་བས་གློ་གཉིད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རྒྱག་དགློས་བྱུང་། 

གློ་ཏ་མ། གློའུ་ཏ་མ། ཡང་འབི་སློལ་འདུག །ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་ཞིག

གློ་ཊའི་ཡུལ། རྒྱ་གར་ཤར་ཕློགས་ཀི་ཡུལ་གཽ་ཊ་ཞེས་སློབ་དཔློན་དཔལ་བློ་བློན་པའི་ཡུལ་དེ་ཡིན། 

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

དབིན་སྐད་དུ་title ཟེར། 

གློ་རློགས། གློ་དློན་རློགས་པ། བསམ་བློའི་གློ་རློགས་ཆུ་ཚད་མཐློ་རུ་གཏློང་བ། བཟང་ངན་དབེ་

འབེད་ཐུབ་པའི་གློ་རློགས་ལན་པ། 

གློ་རློགས་སད་པ། གློ་རློགས་སངས་པ། ཤེས་རབ་འཕེལ་བ། 

གློ་སྟློབས། བློ་གློས་ཀི་སྟློབས། མི་དེ་ལུས་སྟློབས་ཆེ་བ་ཙམ་མ་ཟད། གློ་སྟློབས་ཀང་ཆེན་པློ་ཡློད། 

གློ་ཐག་བསྡུ། ལས་ཀ་སློགས་ཏན་ཏན་ཁིག་ཁིག་བེད་པ། 

གློ་ཐང་། བདེ་སྤློད་འཕེར་བ། ར་ཤེད་བཟང་། མི་གློ་ཐང་། 

གློ་ཐལ། ① ཐབ་ཀི་ནང་གི་ཐལ་བ། ② བ་གློ་བློའི་སྐྱག་པ། 

གློ་ཐལ་མདློག །ཁ་དློག་སློ་སྐྱ། 

གློ་ཐློས། རྣ་བར་གློ་བའམ་ཐློས་པ། གནས་ཚུལ་ཚང་མ་གློས་བྱུང་། ནང་གི་གནས་ལུགས་ཞིབ་

གསལ་གློ་ཐློས་མ་བྱུང་། 

གློ་ཐློས་རིག་གསུམ། སློ་སློས་དློན་གློ་བ་དང་། རྣ་བས་ཐློས་པ་དང་། མིག་གིས་མཐློང་བ་གསུམ་གི་དློན།

གློ་འཐུན། [རིང] ① གང་མློས། ② སྣ་ཚོགས། ③ ཚོགས་ཤིང་འདུ་བ། 

གློ་དན་རྒྱལ་པློ། སློག་རྒྱལ་ཨློ་གློ་དན་བུ་གཉིས་པ་ཡིན། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་

༡༢༣༤ལློ་ནས་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༢༤༡ལློའི་བར་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་རིང་

སིད་དབང་བཟུང་། སློག་པློའི་ལློ་རྒྱུས་ནང་འདི་སློག་རྒྱལ་གི་གལ་དུ་མེད། དེས་ན་སློག་པློའི་

ཡུལ་གྲུའི་ཆ་ཤས་ཤིག་གི་དཔློན་པློ་ཡིན། དེའི་ཕི་ལློ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་བི་སྤི་ལློ་

༡༢༤༠ལློར་གློ་དན་རྒྱལ་པློས་དམག་དཔློན་དློར་ར་ནས་སྣེ་ཁིད་པའི་སློག་དམག་བློད་དུ་བཏང་

ནས། མདློ་སྟློད། མདློ་སྨད། སློག་ཆུ་ཁ་བཅས་བློད་མི་མཐློང་ཚད་གསློད་པ་དང་། ཁང་པ་མེར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སེག་རྒྱུ་དངློས་འཕློག་བཅློམ་བཅས་ཀི་དམག་ཇུས་ལག་བསྟར་བས་ཏེ་རིམ་བཞིན་འཕན་པློར་

འབློར་ནས་རྒྱལ་ལྷ་ཁང་མེར་བསེགས། རྭ་སྒེང་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་ཡང་གནློད་སྐྱློན་ཆེན་པློ་

བཏང་། སྟག་ལུང་དགློན་པ་སྨུགས་པས་བསྒིབས་ནས་མ་མཐློང་། གྲྭ་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་

བསད། འབི་གུང་སྤན་ས་རིན་པློ་ཆེས་རྡློ་ཆར་ཕབ་པས་འབི་གུང་པར་གནློད་མ་སྐྱེལ་བར་རྒྱལ་

པློའི་མཆློད་གནས་སུ་ཕེབས་དགློས་པར་ཞུས་ཀང་མ་ཕེབས་པར་བརེན་དམག་དཔློན་དློར་ར་

ནས་རྒྱལ་པློ་གློ་དན་ལ་བློད་དུ་ཆློས་ལ་མཁས་པ་ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཡིག་

འཕིན་བཏང་ཞིང་། གློ་དན་གིས་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་ཧློར་ཡུལ་དུ་གདན་གངས་པའི་ཞུ་ཡིག་མཇུག་

ཏུ་ཐ་ཚིག་བསྒགས་པ་ཞིག་ཕུལ་བ་དང་། འབི་གུང་སྤན་ས་རིན་པློ་ཆེ་སློགས་བློད་ཀི་བ་ཆེན་

གཞན་དག་མང་པློས་ཀང་གློ་དན་རྒྱལ་པློའི་འདློད་པ་ལར་ཧློར་ཡུལ་དུ་ཕེབས་དགློས་པའི་

བསྐུལ་མ་ཞུས་པ་བཞིན། ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམ། འགློ་མགློན་འཕགས་པ་

དགུང་ལློ་བརྒྱད་བཅས་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༢༦༦ལློར་ཁུ་

དབློན་གསུམ་ཀ་ལྷན་རྒྱས་སློག་ཡུལ་དུ་ཕེབས། ཐློག་མར་གློ་དན་གིས་མཇལ་འཕད་མ་ཞུས་

པར་རང་ཉིད་ཀི་ནད་གཞིར་སྨན་བཅློས་གནང་བཅུག་པས་རྒྱལ་པློ་ནད་ལས་ཐར། རྒྱལ་པློས་

གནམ་ཀི་ལྷ་མཆློད་པའི་གལ་འགློ་ཕུལ་ཞིང་འློན་ཀང་ཆློས་མ་ཞུས་པར་ད་དུང་ཚོད་བགམ་སྣ་

ཚོགས་བས། དེ་ནས་ལློ་བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༢༥༡ལློར་ས་སྐྱ་པཎ་

ཆེན་སྐུ་གཤེགས་ཤིང་། དེའི་ཕི་ལློར་གློ་དན་རྒྱལ་པློས་བློན་པློ་དློར་བི་ཏས་སྣེ་ཁིད་པའི་དམག་

དཔུང་བློད་དུ་བཏང་ཡང་བློད་དུ་མ་འབློར་གློང་དུ་གློ་དན་རྒྱལ་པློ་རང་ཉིད་འདས། དམག་

དཔུང་དེ་བློད་དུ་འབློར་ནས་ལྷློ་ཁའི་མློན་མཁར་མགློན་པློ་གདློང་བཅློམ་ཞིང་རིན་པློ་ཆེ་རྒྱལ་

ཚ་དང་ཇློ་འབེར་བཀྲློངས་པ་སློགས་བས། མཐར་ཁི་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་པ་དང་རང་ལློ་ཞེ་དྲུག་པ་

རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་མློ་ཕགསྤི་ལློ་༡༢༥༡ལློར་འདས། 

གློ་དློང་། ཐབ་ཀའི་མདུན་དུ་གློ་ཐལ་བསགས་སའི་དློང་ལ་ཟེར། གློ་ར་དང་དློན་གཅིག

གློ་དློན། གློ་རྒྱུའི་དློན་དག་སྙིང་པློ། གློ་དློན་འཕིགས་པ། དཔེ་ཆའི་ནང་གསལ་གློ་དློན་ཁིད་པ། 

གློ་དློན་གྲུབ་པ། 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།  ༼ ག ༽

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་concept formation ཟེར། 

གློ་དློན་སྟློན་པའི་སྐད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ།དབིན་སྐད་དུ་con-

ceptual schema language ཟེར། 

གློ་དློན་འདུ་རིགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་conceptual clustering ཟེར། 

གློ་དློན་ཤུགས་བསྟན་རི་མློ། གནའ་བློའི་ཡློ་རིབ་ནུབ་མར་ཐློན་པའི་རི་མློའི་བེ་བག་ཅིག་ཡིན། དེ་

ནི་མི་སྣའི་གཟུགས་དབིབས་དང་། ཡུལ་ལློངས་དངློས་པློ་སྣ་ཚོགས་བིས་ཏེ། སྤི་ཚོགས་ཐློག་

གི་མི་སྣ་འགའ་ཞིག་གམ་དློན་ཞིག་སྤི་ཚོགས་ཀི་མངློན་ཚུལ་འགའ་ཞིག་སློགས་མཚོན་པར་

བེད་པའི་རི་མློའི་རིགས་ཤིག་ཡིན། རི་མློ་དེ་རིགས་ཀིས་ཐད་ཀར་མིན་པར་མངློན་ཆུང་ངང་

ནས་ལད་མློ་བ་ཚོར་བརམ་བའི་ནང་གི་གཙོ་བློའི་བརློད་བ་དང་། དགློས་དློན་རྣམས་ལ་མློང་

རློལ་བེད་འཇུག་གི་ཡློད། དཔེར་ན། བུད་མེད་ཅིག་བིས་ཏེ་དེའི་ལག་གཡས་པར་གི་དང་། 

གཡློན་པར་འདེགས་སང་ཞིག་འཛིན་པ་དེ་ཐློག་ནས་བདེན་དློན་མཚོན་པ་བེད་ཀི་ཡློད་ཀང་

མགློ་བློར་རྭ་ཅློ་སྐྱེས་པ་དང་ལུས་ལ་གློ་ཁབ་གློན་པའི་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་རྣམ་པ་བིས་པ་དེས་

དམག་འཁྲུག་མཚོན་གི་ཡློད། 

གློ་དློན་སློབ་སྦློང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་concept learning ཟེར། 

གློ་ལློག་བརན་ཟླློས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་inverse video ཟེར། 

གློ་ལློག་པ། ① གནས་འགྱུར་བ། ② གློ་དློན་ཕིན་ཅི་ལློག་པ། དཀར་ནག་གློ་ལློག་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་contrast ཟེར། 

གློ་དྲུག །གངས་ཀ་དགུ་བཅུ་གློ་དྲུག

གློ་བདུན། གངས་ཀ་དགུ་བཅུ་གློ་བདུན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གློ་མདེལ། གློ་མཚོན་དང་དློན་གཅིག

གློ་མདེལ་ལློག་འདྲེན་བེད་པ། གློ་མཚོན་མེ་མདའ་མདེའུ་སློགས་ལློག་ཏུ་ནང་འདྲེན་ཕིར་འཚོང་

བེད་པ། 

གློ་མདེལ་དློ་དམ་བཅའ་ཁིམས། གློ་མདེལ་མཚོན་ཆ་དློ་དམ་གཟབ་ནན་བེད་དགློས་པའི་སྐློར་གི་

བཅའ་ཁིམས། 

གློ་འདུན། [རིང] ① གང་མློས། ② སྣ་ཚོགས། ③ འདག་རས། ④ ཚོགས་པའམ། འདུ་བ། 

གློ་བརྡ། དློན་སྙིང་རློགས་རྒྱུ་ཡློད་པའི་ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་དང་། ངག་གི་སྐད་ཆ། དེ་མིན་པའི་སྒ་དང་

ཡི་གེ་སློགས། ལུས་ངག་རྣམ་འགྱུར་ཅི་རིགས་ཀི་སློ་ནས་ནང་དུ་དློན་གི་གློ་བརྡ་སྤློད་པ། ཕན་

ཚུན་གློ་བརྡ་འཛོལ་ནས་དློན་དག་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་གློ་བ། མངའ་ཁུལ་ཚང་མར་གློ་བརྡ་འཕློད་

ངེས་ཀི་བཀློད་ཁབ་མཐར་ནན་བགིས་པ། སྐད་ཡིག་གི་འབྲུ་དློན་གློ་བརྡ་འཕློད་མིན་བྱུང་

མཚམས་དློགས་སེལ་བེད་པ། 

གློ་བརྡ་སྤློད། གནད་དློན་གང་ཞིག །གཞན་གིས་དློན་གློ་མ་ནློར་པ་གློ་བའི་ཆེད་དུ་གསལ་བཤད་བེད་པ། 

གློ་བསྡུར། གློས་མློལ་ལམ་ཕན་ཚུན་གློས་བསྡུར་བས་པ། རག་ཏུ་གློ་བསྡུར་བས་ན་དློན་གནད་

གསལ་པློ་རློགས་རྒྱུར་ཕན་ཐློགས་པ་ཡློང་། 

གློ་ན་དགློན་པ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་

མཚོ་ནུབ་ཐེམ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གློ་ནློར། ① གློ་དློན་ནློར་འཁྲུལ་བྱུང་བ། གློ་ནློར་ཐེབས་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གློ་བསྣློར་དང་། 

གློ་ཟླློག །གློ་ལློག །གློ་བ་འགྱུར་བ། གློ་བ་འཁྲུལ་བ་བཅས་སློ། །② རིམ་པ་གློ་ལློག་ཏུ་གྱུར་པ། 

གློ་རྣ་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། 

གློ་སྣང་། ཐློས་ཚུལ་ལམ། ཐློས་སྣང་། ཁེད་རང་གིས་དེ་ལར་གསུངས་ཀང་། ངའི་གློ་སྣང་ལ་འདི་འདྲ་

ཞིག་གློ་བྱུང་། 

གློ་གནས། གློ་བབ་ཀི་ཐློབ་ཐང་། གློ་གནས་བསྐློ་འཐེན། གློ་གནས་རེས་འབེལ། གློ་གནས་སློར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གཅློག །གློ་གནས་ཕབ་པ། 

གློ་གནས་ཕབ་པ། སྤིར་གློ་གནས་ཕབ་པའི་དློན་ལ་འཇུག་ལ། སློས་སུ་དམའ་སར་འཇློག་པའམ་

ཟུར་ལ་འབུད་པའི་དློན། 

གློ་གནས་འབེབས་པ། གློ་གནས་མེད་པར་བཟློ་བའམ་གནས་དབྱུང་བཏང་བའི་དློན། 

གློ་པཱ་ལ། རྒྱ་གར་པཱ་ལའི་རྒྱལ་རབས་ཀི་རྒྱལ་པློ་གཽ་པཱ་ལ་སྟེ་གཤམ་དུ་རྒྱལ་པློ་གློ་པཱ་ལ་ཞེས་པའི་

སྐབས་སུ་གསལ། 

གློ་འཕང་། ཐློབ་ཐང་ངམ་གློ་སའི་དཔངས། གློ་འཕང་མཐློན་པློ། གློ་འཕང་དམའ་བ། མཁས་པའི་གློ་

འཕང་། སྤི་ཚོགས་སུ་གནས་པའི་གློ་འཕང་། སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་། 

གློ་འཕེར། ཕན་ཐློགས་པློའམ་འཇློན་པློ། ལས་བེད་གློ་འཕེར། དར་མ་གློ་འཕེར། ལས་གནས་གང་

ལ་བཏང་ཡང་གློ་འཕེར་བ། 

གློ་བ། [ཐ་མི་དད་པ] ① ཤེས་པ་དང་རློགས་པ། དློན་གིས་གློ་བ། ཧ་གློ །སྨྲ་ཤེས་དློན་གློ །གློ་བ་

ལྷང་ཙང་བྱུང་བ། གློ་བ་ལློག །གློ་དཀའ་བ། ② ཐློས་པ། གློ་བ་བརྒྱ་ལས་མཐློང་བ་གཅིག་

ལྷག །སྐད་ཆ་དེ་འདྲ་གཏན་ནས་གློ་མ་མློང་། ཚང་མ་གསལ་པློར་གློ་བྱུང་། ③ བློ་རལ་ལམ་བློ་

ཡི་རློགས་པའི་ནུས་པ། མི་དེའི་གློ་བ་ཟབ་པློ་འདུག །གློ་བ་མེད་པའི་གང་རྒན་ལ། རྒྱལ་པློའི་

བཀའ་ལས་དབྱུག་པ་བཙན། 

གློ་བ་ཅན། མཁས་པ་དང་གློ་སྟློབས་ཆེན་པློ་ཡློད་པ། མི་གློ་བ་ཅན་ལ་ཚིག་གཅིག་གིས་ཆློག །ར་གློམ་

པ་ཅན་ལ་ལྕག་གཅིག་གིས་ཆློག །མི་གློ་བ་ཅན་ལ་ཤློད་བདེ། ཤིང་ཡལ་ག་ཅན་ལ་འཛེག་བདེ།

གློ་བ་ལློག་སྒྲུབ། གློ་བ་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་རྒྱག་པ། 

གློ་བབ། གློ་སའི་རིམ་པ་དང་མཐུན་པའི་བབ། སློ་སློའི་གློ་བབ་ལ་གཞིགས་ཏེ་གཟིགས་སྐྱློང་གནང་

བ། ཁློང་བཞུགས་སའི་གལ་གནས་གློ་བབ་མཐློ་བ་ཞིག་རེད། 

གློ་བབས། རང་རང་སློ་སློའི་གློ་གནས་ཀི་རིམ་པ། 

གློ་བབས་མཇལ་དར། གློ་གནས་མཐློ་དམན་གི་རིམ་པ་དང་བསྟུན་ནས་མཇལ་དར་འབུལ་བ། 

གློ་བར་བ་བའི་ཡི་གེ ཚང་མས་ཤེས་རློགས་ཡློང་ཕིར་གློ་བརྡ་སྤད་པའི་བཀའ་ཡིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གློ་བིན་ད། [ལེགས]ཁབ་འཇུག

གློ་བེ་ལ། [སློག]སར་འགློ་མགློན་ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པ་དང་སྐུ་ཐློག་གཅིག་པའི་ཡློན་རྒྱལ་རབས་

ཀི་རྒྱལ་པློ་ཞིག་སྟེ་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པློ་ཡང་ཟེར། 

གློ་བེར། ཟླ་གམ། 

གློ་བློ། མགློ་སེར་མགློ་ནག་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་བ་ཆེན་ཞིག །རང་ལློངས་ཀི་ས་གནས་ཀུན་ཏུ་ཡློད་པ་

དང་། ར་མཐློ་དང་རི་སུལ་དུ་གནས། བག་རི་མཐློན་པློར་ཚང་བརེགས་ནས་དགུན་དུས་གང་ལྷག་

ཆེ་བའི་སྐབས་སུ་བུ་ཕྲུག་འཇློག་པ། ཟས་འཇུ་སྟློབས་སློགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ། རུས་པའི་རྡློག་པློ་

ཆེན་པློ་ཁྱུར་མིད་བཏང་ཀང་ལམ་སེང་འཇུ་བས་སློག་ཆགས་ཀི་ནང་ནས་ཕློ་བར་ཟས་འཇུ་

སྟློབས་ཀི་ཨང་དང་པློ་ཡིན། ལུས་ཚད་རྨེ་ཁི་0.9~1.1ཙམ་ཟིན་པ། མཆུ་རྣློ་ལ་རེ་གུག་པ། རང་

པ་སློམ་ལ་ཐུང་བ། སེར་མློ་ཆེ་བ། གཤློག་པ་རིང་བ། ནར་མ་སློན་པའི་གློ་ཕྲུག་གི་མགློ་ནག་པློ་

དང་ལུས་ཀི་སྤུ་སྒློ་ཁམ་ནག་ཡིན་པ། ནར་སློན་ནས་མགློ་རེ་ལློ་བ་བརླ་ཐེར་སློགས་ཀི་སྤུ་སྒློ་སེར་

སྐྱའམ་དཀར་སེར་ཡིན། སྨན་དུ་སྦར་བ་དང་རློ་ནུས། ① བྲུན་རློ་ཚ། ཞུ་རེས་ཤིན་ཏུ་དྲློ། ནུས་

པས་ཕློ་བའི་མེ་དྲློད་སྐྱེད། སྐྲན་བཤིག །② ཤ་རློ་མངར། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་མེ་དྲློད་སྐྱེད། 

ལྦ་བ་འཇིག །གདློན་ནད་སེལ། ③ གེ་བ་གློང་མཚུངས། ཟས་འཇུ། ཁད་པར་ཤ་རིགས་མ་ཞུ་བ་

ལ་མཆློག །④ ཕློ་བ་གློང་མཚུངས། ཟས་འཇུ། མེ་དྲློད་སྐྱེད། ཁད་པར་ཕློ་ལློང་རྒྱུ་མ་སློགས་ཀི་

སྐྲན་ལ་མཆློག །⑤ ཀད་པ་གློང་མཚུངས། བང་ཁློག་གི་རྣག་སྐེམ། དུག་འཇློམས། 

གློ་བློ་གག་གག །གློ་བློ་དང་གཅིག

གློ་བློ་རི་རིབས་གཅློད་པ། དུར་བ་གློ་བློ་རི་ཁུལ་ནས་ས་ཆ་གཞན་དག་ཏུ་འཕུར་འགློ་བ་ལ་བུའི་

མགློགས་ཚད་དང་མཉམ་པའི་གློམ་བགློད། 

གློ་བེ། ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་སིན་ནད་གསློད། ཕློ་བའི་

རིམས་སེལ། རྨ་སློགས་རུལ་བ་གཅློད། ཆུ་སེར་སྐེམ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དཔལ་འབས་

དང་། མ་ནུ་ཁག་ཅན། མ་ནུ་བསེ་ཤིང་། བསེ་འབས། བསེ་མ་ནུ་བཅས་སློ། །

གློ་བེད། དགེ་སློང་གི་ཡློ་བད་འཁར་གསིལ། 



  913  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གློ་བློ། ཤེས་རབ་བམ་བློ་གློས། 

གློ་འབམས་དགློན། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ནང་ཙམ་དང་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་མཇུག་

ཙམ་ན་འབྲུ་ཚ་སང་པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གློ་འབེད་ཅན། [མངློན]ནམ་མཁའ། 

གློ་འབེད་པ། ① བར་མཚམས་སམ། དབེ་བ་འབེད་པ། ② གློ་སྐབས་འབེད་པ། 

གློ་འབས། གློ་སྙློད་ཀི་འབས་བུ། སློ་སྨན་ཞིག

གློ་མ། [ཡུལ]བུ་མློ་མནའ་མར་འགློ་མ་ཐུབ་ཅིང་ཁློ་ག་མ་རག་པར་རང་ཁིམ་དུ་རྒས་པའི་བུད་

མེད་ཀི་མིང་། 

གློ་མ་ས་ལ་གནྡ། སངས་རྒྱས་ཀི་གང་རུ་ལུང་བསྟན་དུ་ལུང་བསྟན་པའི་ཡུལ་ཞིག་གི་མིང་། 

གློ་མི། [ལེགས]བཙུན་པ། 

གློ་མི་དགེ་བསྙེན། ཇི་སིད་འཚོ་བའི་བར་དུ་དགེ་བསྙེན་གི་སང་བ་ར་བ་བཞི་དང་ཡན་ལག་བཞི་

སྲུང་ཞིང་། བཙུན་པའི་ཆ་ལུགས་འཆང་བའི་དགེ་བསྙེན། 

གློ་མི་ཆློད་པ། ① འཇློན་ཐང་མེད་པ། མི་དེ་ག་པར་བཏང་ཡང་གློ་ཆློད་ཀི་མི་འདུག །② ཡིག་ཆ་

སློགས་ཁིམས་མཐུན་གི་ཕན་ཐློག་མེད་པ། 

གློ་མེད་ཚོར་མེད། བཟང་ངན་དང་དགའ་སྡུག་གི་ཚོར་བ་གང་ཡང་མེད་པ། 

གློ་ཙན་ཐང་ཆུ། ཙན་དན་དཀར་པློའི་ཚིའམ་རི། 

གློ་རེད། ལྷ་ལན་སྨློན་ལམ་ཆེན་མློའི་གཏློར་རྒྱག་སྐབས་གཟིམ་ཆུང་དམག་མིས་མེ་མདའ་དང་། 

མདའ། གི། མདུང་། ཕུབ་སློགས་གློ་ཆ་ཁེར་ནས་རལ་རེད་པ་ལ་གློ་རེད་ཟེར། 

གློ་ཚོད། ཤེས་པའི་ཚོད་ཡིན་ནམ་ཤེས་ཡློད་ཤག །ཐེངས་མང་པློ་བསབས་ཚར། དློན་ཧ་གློ་ཚོད་ཡིན།

གློ་མཚམས། བར་མཚམས་སྦློར། འདི་གའི་གནས་ཚུལ་གློ་མཚམས་མེད་པར་ཞུས་ཡློད་པས་

གསལ་པློར་མཁེན་ཡློད་ཤག

གློ་མཚོན། མཚོན་ཆའི་རིགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གློ་མཚོན་ལློག་འདྲེན། ཁིམས་འགལ་གི་མཚོན་ཆ་སྐྱེལ་འདྲེན་བེད་པ། 

གློ་མཚོན་འཚོང་མཁན། གློ་མཚོན་ཁློ་ན་ཉློ་ཚོང་བེད་མཁན་གི་ཚོང་པ། 

གློ་མཛོད། གློ་མཚོན་འཇློག་ཁང་། གློ་མཛོད་ནས་གློ་ལག་ཅི་ཡློད་བཏློན་པ། འབར་རས་དང་། སི་

ཏི་སློགས་གློ་སྲུང་མཚོན་ཆ་ཅི་རིགས་བཞག་པའི་བང་མཛོད་ལ་བརློད། 

གློ་བཞི། གངས་ཀ་དགུ་བཅུ་གློ་བཞི། 

གློ་ཞུབ། [རིང]ཁབ། 

གློ་ཟ་མ། རྒློད་མ། 

གློ་ཟུ། ཟླ་གམ། 

གློ་ཟླློག །གློ་རིམ་ལློག་པ། དཔེ་ཆ་མགློ་མཇུག་གློ་ཟླློག །བང་དློར་གློ་ཟླློག

གློ་ཡུ། ① ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ་ལ་ཚ་བ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་མཁལ་ནད་སེལ། 

སློ་ཡི་རི་སྲུང་བར་བེད། ② རྭ་རི་འཛུགས་བེད་ཀི་རྒྱུག་པ་ཞིག

གློ་ཡུག་གན། སློག་རྒྱལ་ཨློ་གློ་ཐའི་ཡི་བུ་ཆེ་བ་ཡིན། 

གློ་ཡུལ་དགློན། སྤི་ལློ་༡༧༨༦ལློར་གསར་འདེབས་བས། འདེབས་མཁན་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་

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

གློ་ཡུལ་སྟློང་པ་དློ་དམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་free-space administration ཟེར། 

གློ་ཡློག །ཐབ་མེ་དཀྲུག་བེད་ཀི་ཤིང་དབྱུག །གཏམ་དཔེ་ལ། ཙན་དན་གིས་གློ་ཡློག་དང་། གློས་

ཆེན་གིས་ཐབ་ཕིས། 

གློ་གཡློག །ཁིམ་ཚང་གི་གཡློག་པློའི་མིང་། 

གློ་ར། ① ཐབ་ཀའི་མདུན་དཀིལ་དུ་ཐབ་ཁུང་ནང་གི་མེ་འབར་ཟིན་པའི་ཐལ་བ་དང་མེ་ཞིབ་མློ་

བཅས་འློག་ཏུ་ཐློན་པ་རྣམས་སྤུངས་སའི་ར་བ་ཆུང་ངུ་དེའི་མིང་ཡིན། ② [རིང]བཙོན་ར། 

གློ་རམས་པ་བསློད་ནམས་སེང་གེ གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་ཡང་ཟེར། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་

ལན་གི་གདན་རབས་དྲུག་པ་ཡིན། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་བ་སྤི་ལློ་༡༤༢༩ལློར་མདློ་ཁམས་



  915  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གློ་འཇློའི་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ཉེར་དྲུག་པར་ངློར་ཆེན་ལས་བསྙེན་པར་རློགས། 

འབས་ཡུལ་སྐྱེད་ཚལ་དུ་སློབ་གཉེར་མཛད། མདློ་སགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པར་མཁས་

པའི་ཡང་རེར་སློན། གསུང་འབུམ་པློད་བཅུ་གསུམ་ཙམ་བཞུགས་པ་རྣམས་ད་ལ་ཡང་དཔལ་

ས་སྐྱའི་ཆློས་གྲྭ་རྣམས་སུ་འཆད་ཉན་དར་རྒྱས་ཆེ། རེ་བཙུན་གློང་མའི་གསུང་རབ་ཀི་དགློངས་

པ་འགེལ་པ་ལ་འགན་ཟླ་བལ་བའི་མཁས་པར་ཡློངས་སུ་གགས། གཙང་ར་ནག་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་

རྒྱལ་དུ་གདན་ས་མཛད། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཆུ་མློ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༤༨༣ལློ་དགུང་ལློ་ང་ལྔར་

ཕེབས་སྐབས་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་སའི་ཁུར་བཞེས་ཏེ་གདན་ས་ལློ་གསུམ་མཛད། 

དགུང་ལློ་རེ་གཅིག་པ་ས་བ་སྤི་ལློ་༡༤༨༩ལློའི་ཟླ་བ་དང་པློའི་ཚེས་ཉེར་གཅིག་ལ་སློ་མློ་རློང་

དུ་སྐུ་གཤེགས་སློ། །

གློ་རིག །གློ་སྟློབས་ཀི་རིག་པ། གློ་རིག་ལ་གཞིགས་ནས་སློབ་ཕྲུག་སློ་སློར་སློབ་གཉེར་བེད་པ། 

གློ་རིག་ཅན། རིག་པ་གསལ་པློ་ཡློད་མཁན། 

གློ་རིམ། ① ངང་ཚུལ་ལམ་སྐབས་བབ་དང་མཐུན་པའི་རིམ་པ། གློ་རིམ་དང་ལན་པ། ཤློག་གངས་

ཀི་གློ་རིམ་འཁྲུགས་པ། ཨང་གངས་ཀི་གློ་རིམ་འཆློལ་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སློན་རེས་

དང་། རིམ་ཅན། རིམ་པ། སློལ་ཀ་བཅས་སློ། །② རྒྱུ་དང་འབས་བུ་རེ་རེ་ནས་རིམ་བཞིན་

འབྱུང་བ། ལན་མིན་འདུ་བེད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་abort sequence ཟེར། 

གློ་རིམ་ཅན་ག་ིགཏུག་བཤེར། གཏན་འཁེལ་ག་ིགློ་རིམ་ངེས་ཅན་བརྒྱུད་དགློས་པའ་ིགཏུར་བཤེར་ཟེར།

གློ་རིམ་ཅན་གི་འདྲི་གཅློད། གཏན་འཁེལ་གི་གློ་རིམ་མང་དག་བརྒྱུད་དགློས་པའི་འདྲི་གཅློད་ལ་ཟེར།

གློ་རིམ་ལར་བཅློལ་ལེན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་sequential access ཟེར། 

གློ་རིམ་ལར་བཤེར་འཚོལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་sequential search ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གློ་རིམ་མེད་པའི་སྐད་བརྡ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་

nonprocedural language ཟེར། 

གློ་རིམ་ཨང་གངས་སྒིག་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་sequence numbering ཟེར། 

གློ་རེ། ཨ་མདློའི་ཡུལ་སྐད། ① བག་ལེབ་དང་དློན་གཅིག །[རིང] ② ཉེ་རེག །③ རློགས་

པའམ་གང་བ། 

གློ་རེ་ལློང་། [རིང] ① ལག་གཡློག་གམ། གཡློག་བེད་པ། ② བང་ཕིན་ནམ། མངག་གཞུག་པ། 

 ③ རང་དབང་མེད་པར། 

གློ་རློ་ཙ་ན། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་གི་ཝཾ་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། 

དབང་པློའི་བཅུད་ཅེས་འགྱུར་བར་དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུས་གསུངས། 

གློ་རློང་བསམ་འགྲུབ་དགློན། བ་ཻསེར་ལས། གློ་བློ་དཔློན་པློ་རིན་མཆློག་པས་ཐློག་མར་བཏབ། ཕིས་

དཀློན་མཆློག་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་དགློན་གནས་གསར་དུ་སློས་པར་བཤད། འློན་ཀང་དུས་ནམ་

ཡིན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་འབའ་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གློ་ལ། ས་ཡི་གློ་ལ། གཟའ་སྐར་གི་རིས་རྣམས་མི་ལྟུང་བར་འཛིན་པས་མཐློ་རིས་འཛིན་དང་། སྟེང་

ཕློགས་སུ་ཁིམ་དང་ས་ལ་དུས་བཞི་འཁློར་བར་བེད་པའི་ལས་ཅན་ཡིན་པས་ཕློགས་འཁློར་

དང་། རི་གིང་རྣམས་ཀི་སྟེང་དུ་གདུགས་ཀི་རྣམ་པས་གནས་པས་ཟླུམ་པློ་དང་། ལྷུན་པློའི་སྟེང་

དུ་མཐློ་ལ་མེ་དཀིལ་ཐད་ཀར་དམའ་བས་སང་གཤློང་དང་། འདེགས་བེད་རླུང་སྟློབས་ལིད་ཆེ་

ཞིང་འཕུལ་བེད་རླུང་སྟློབས་ཀི་ནུས་པ་ཡང་བས་ལྕི་ཡང་ཞེས་ཀང་བའློ། །དེ་ལ་ནམ་མཁའི་གློ་

ལ་དང་། སྐར་ཁིམ་དུ་རྒྱུ་བའི་ཉི་ཟླའི་གློ་ལ། སའི་གློ་ལ་སློགས་ཡློད་དློ། །

གློ་ལག །གློ་མཚོན། 

གློ་ལའི་སྐེད་ཐིག །གློ་ལའི་སྐེད་ཐིག་ནི་སའི་གློ་ལ་ཟླུམ་པློའི་རང་འགློས་འཁློར་ཚད་ཀི་གཞི་འཛིན་

ས་དེ་ཡིན། གློ་ལའི་སྐེད་ཐིག་གི་བང་ཕློགས་ནི་གློ་ལའི་ཕེད་བང་མ་ཡིན་ལ། སྐེད་ཐིག་གི་ལྷློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཕློགས་ནི་གློ་ལའི་ཕེད་ལྷློ་མ་ཟེར། གློ་ལའི་སྐེད་ཐིག་གི་འཁློར་ཁློན་གཅིག་ལ་སྤི་ལེ་

40073.7Km ཡློད། གློ་ལའི་སྐེད་ཐིག་ནི་སའི་གློ་ལའི་ལྷློ་བང་གཉིས་ཀི་ཆ་ཚད་ཀི་དབེ་

མཚམས་ཕེ་སའི་གཞི་ཡིན། གློ་ལའི་སྐེད་ཐིག་གི་འཇལ་གཞི་ནི་0་ཡིན། གློ་ལའི་སྐེད་ཐིག་གི་

ངློས་ཕློགས་དེ་ས་ཡི་གློ་ལའི་འཐེན་ཤུགས་ཆུང་ཤློས་ཀི་ས་ཆ་དེ་ཡིན། 

གློ་ལའི་རང་འགློས། ཉིན་རེར་སའི་གློ་ལ་རང་ཉིད་རང་འཁློར་གིས་ཐེངས་རེ་འཁློར་བའི་མིང་།

གློ་ལའི་རླུང་། རྒྱུ་སྐར་སློགས་ཀི་འགློ་ལམ་སྟེང་གི་རླུང་རྒྱུན། 

གློ་ལའི་རླུང་འགློས། སའི་གློ་ལས་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་ལློ་རེར་ཐེངས་རེར་བསྐློར་བའི་

འགློས་ཀི་མིང་།

གློ་ལུད། ཁིམ་ནང་གི་གློ་ཁར་ཆགས་པའི་ཉློབ་ལུད། 

གློ་ལེ། ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་ངེས་མེད་ཀི་མིང་སྟེ། སྨན་གཞུང་དུ། ཡན་ལག་གློ་ཚ་བ་འཁྱུག་པ་སེལ་

ཞེས་པ་ལ་བུ། 

གློ་ལེབ། རྭ་རིའི་ལྷུ་ལག་གས་ཤིག

གློ་ལློ། ① གློ་ཙམ་ཤེས་ཙམ། མི་དེས་བཤད་ཚད་གློ་ལློ་ཐློས་ལློ་ཁློ་ན་རེད། ② ངེས་གསལ་མེད་

པའི་ཟེར་སྒློས། སྐད་ཆ་འདི་གློ་ལློ་ཐློས་ལློ་ཡིན་མ་གཏློགས་བརན་བརན་ཤློད་རྒྱུ་མེད། 

གློ་ལློ་གདེང་ལན། མི་གློ་ཆློད་པ་དང་གདེང་ཚོད་ལན་པ། 

གློ་ལློག །① ཕིན་ཅི་ལློག་པ་དང་། ཡང་དག་མ་ཡིན་པ། སྙིང་རེ་གློ་ལློག །བརློན་འགྲུས་གློ་ལློག །

 ② གློ་བ་ལློག་པ། ཕན་པར་སྨྲས་པ་ལ་གནློད་པར་གློ་ལློག་བེད་པ། སེམས་བཟང་བས་པ་ལ་

བསམ་ངན་དུ་གློ་ལློག་བེད་པ། ③ ས་ཕིས་ཕན་ཚུན་གློ་བརེ་བ། གདློང་མཇུག་གློ་ལློག་བེད་པ། 

གློ་ལློག་པ། གློ་རིམ་མམ། གློ་ས་ལློག་པ་སྟེ། གློང་འློག་གམ་སྟེང་འློག་ག་ཕི་ལློག་པར་གྱུར་པ། 

དཔློན་གཡློག་གློ་ལློག་པ། 

གློ་ལློག་མ། མནའ་མར་འགློ་ས་ནས་རང་གི་ཕ་མའི་ནང་ལ་ལློག་པའི་བུད་མེད། 

གློ་ལློག་སེལ་བ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་disambiguation ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གློ་ལློབ། [རིང] ① མྱུར་བ། ② གཡློ་སྒྱུ། 

གློ་ལློས། ཁ་ཟེར་ཙམ་དང་ངག་སྒློས་ཙམ་ཟེར་བའི་དློན། 

གློ་ལཱ། [ལེགས]ལློང་རློས། 

གློ་ཤིཪྵ། [ལེགས]ཙན་དན་དཀར་པློ། 

གློ་ཤཱག་གཉིས། ས་སྐྱ་པའི་བསྟན་འཛིན་ཆེན་པློ་གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེང་གེ་དང་། 

པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་མཆློག་ལན་པ་རྣམ་གཉིས་ཡིན། 

གློ་ཤི། 国师 ཡློན་རྒྱལ་རབས་སྐབས་གློང་མ་ཧུ་པི་ལི་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་

༡༢༦༠ལློར་སིད་དབང་བཟུང་བ་ནས་ས་སྐྱའི་བ་ཆེན་རིམ་བློན་ལ་གློ་ཤི་དང་། ཏི་ཤིའི་མཚན་

གནས་གནང་ཞིང་། མཚན་གནས་དེ་གཉིས་རྒྱལ་པློའི་བ་མར་བཀུར་བ་རྣམས་ལ་དམིགས་

བསལ་གིས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན། 

གུ་ཤི་ཀུན་དགའ་ལེགས་པའི་བློ་གློས། ས་སྐྱའི་དུས་མཆློད་བ་བང་གི་བདག་ཆེན་ཡིན། ཡབ་

གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དང་ཡུམ་བང་པ་བདག་པློའི་དཔློན་ནམ་མཁའ་ཚེ་བརན་གི་སིང་མློ་མ་

གཅིག་ལྷ་རིན་གི་སས་སུ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་བསྤི་ལློ་༡༣༥༧ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ཉེར་

བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་བི སྤི་ལློ་༡༣༨༤ལློར་ར་ནག་རི་ཁུད་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

གུ་ཤི་ཆེན་པློ། ཕག་གྲུ་སེ་སིད་ཁི་རབས་གཉིས་པ་གུ་ཤི་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཟེར། འློག་ཏུ་འཇམ་

དབངས་གུ་ཤི་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་པ་དེར་གཟིགས། 

གློ་ཤི་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན། སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་དང་དློན་གཅིག་ཡིན། 

གློ་ཤི་དློན་གྲུབ་འློད་ཟེར། ཡློངས་གགས་ཀི་མཚན་ལ་མཚུར་ཕུ་འཇམ་དབངས་ཆེན་མློ་ཟེར། ཀརྨ་པ་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སློབ་མ་གཙོ་བློའི་གས་དང་། མཚན་གཞན་འཇམ་དབངས་དློན་གྲུབ་འློད་

ཟེར་དུ་འབློད། མདློ་སགས་ཀི་ཆློས་རྒྱུན་མང་པློ་ཞིག་ཀརྨ་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལས་གསན་

ཞིང་ཉམས་རློགས་ཀི་རལ་རློགས། གཟིགས་རྒྱ་དང་མཁེན་རྒྱ་དུས་སྐབས་དེར་འགན་ཟླ་མེད། 

མཚུར་ཕུའི་གདན་ས་ལློ་ཞེ་གསུམ་རིང་མཛད། ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡློ་རེས་མཛད་པའིརིས་ཀི་

བསྟན་བཅློས་ཀུན་བཏུས་ཀི་རེས་སུ་འབངས་ནས་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་ཡློསསྤི་ལློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

༡༤༤༧ལློརརིས་གཞུང་ཆེན་པློ་བརམས་ནས་མཚུར་ཕུའི་ལློ་ཐློ་ཞེས་པ་འདློན་གནང་མཛད། 

གློ་ཤི་དཔལ་འབློར་དློན་གྲུབ། རྒྱལ་ཚབ་དཔལ་འབློར་དློན་འགྲུབ་དང་གཅིག་ཡིན། 

གློ་ཤི་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན། ཀརྨ་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སློབ་མ་དང་གུའི་གུང་གི་ལས་དློན་

མཛད་མཁན་ཡིན། མཚུར་ཕུའི་གདན་སའི་ཆློས་སིད་ཀི་འགན་བཞེས་ཡུན་རིང་མཛད། ཏཱ་

མིང་གློང་མ་ཡུང་ལློས་གུ་ཤིའི་གློ་གནས་གནང་། ཀློང་པློ་རེ་ལྷ་སང་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

གློ་ཤི་ཤཱཀ་བཟང་པློ། གུ་ཤི་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གི་ཚ་བློ་ཡིན། ཁམས་སུ་ཀརྨ་ལྷ་སྟེང་དགློན་པའི་

གདན་ས་མཛད། ཏཱ་མིང་གློང་མ་ཡུང་ལློས། བཀན་ཏིང་གློ་ཤིའི་གློ་གནས་དང་ལས་ཀ་གནང་། 

གློ་ཤི་ཁ། རྒྱ་གར་གི་སྐད་ཡིན། བློད་སྐད་དུ་བ་ལང་མགློ་ཟེར་ཞིང་། ཤིང་ཙནྡན་གི་ནང་ནས་མཆློག་

ཏུ་གྱུར་བ་ཞིག་ཡིན་ཟེར་སློལ་ཡློད། 

གློ་ཤེས། རློགས་པ་དང་ཤེས་པ། 

གློ་བཤེར། ཁབ་རྨློག་ཕུབ་སློགས་མཚོན་ཆ་འགློག་སྲུང་བེད་པའི་རིགས་ལ་བལ་བཤེར་བས་པ། 

དམག་དཔློན་གིས་དམག་གི་གློ་བཤེར་བས་ཏེ་སློང་། 

གློ་ས། གློ་གནས། གློ་ས་མཐློ་རུ་བཏང་བ། གློ་ས་འདྲ་བ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་སློ་བ། གློ་ས་འཕློག་

ནས་ལས་འགན་གསར་པ་ཞིག་འཁུར་བ། 

གློ་ས་འབེབས་པ། གློ་གནས་མེད་པར་བཟློ་བ། 

གློ་གསེད། གློ་དློན་གསལ་པློར་བཀྲློལ་བ། རང་ཉིད་རྨློངས་པའི་གནད་དློན་རྣམས་ལ་གློ་གསེད་

གསལ་པློ་གནང་བྱུང་། 

གློ་གསེས་བཏང་། ཁིམས་ཁང་དུ་ཞུ་གཏུགས་བེད་མཁན་ཕློགས་གཉིས་ལ་དགེ་སྐྱློན་བསབ་བ་

བཏང་བ་དང་གློ་བསྐློན་བློ་འགུགས་བས་པ། 

ག་ཽཏམ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཐློག་མར་དར་སེལ་མཛད་པ་པློ་སྟློན་པ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་

ཐུབ་པའི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་སྟེ། ཁ་ཀའི་རུས་རྒྱུད་ཀི་མེས་པློ་དང་པློ་དྲང་སང་གློའུ་ཏཱ་མ་

ཡིན་པས་མཚན་དེ་ལར་གགས། 

ག་ཽདཱ་ཝ་རི། འདི་ལ་བཙན་པློའི་འཛམ་གིང་སྤི་བཤད་དུ་རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕློགས་བེ་དཱའི་ཡུལ་ཞེས་མགློན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྐུ་འཁྲུངས་ས་དེ་དང་ཐག་ཉེ་སར་ཡློད་པར་གསུངས། བདེ་ཆློས་ལས། བལ་པློའི་

ཡུལ་གི་བང་ངློས་རང་རྒྱལ་གི་གཉའ་ནང་རློང་གི་ཉེ་འདབས་སུ་ཡློད་པའི་ལ་ཕི་གངས་ར་ཞེས་

གངས་རི་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ཡིན་ཞེས་གསལ་ཞིང་། གཞན་ཡང་རེ་བཙུན་མི་ལའི་རྣམ་

ཐར་ནང་དུ་ཡང་དེ་མཚུངས་གསལ། གཽ་དཱ་ཝ་རི་ཞེས་པ་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་ས་ཡི་མཆློག་

ཅེས་པའི་དློན་ཡིན་པར་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦར་གི་གཞུང་འགའ་ཞིག་ལས་བཤད། 

གློག །① [ཐ་མི་དད་པ]ཡན་ལག་བཞིའམ་སུག་བཞི་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ་འགློ་བ། ཕྲུ་གུ་གློག་ནས་

འགློ་བ། ② ལྷུང་བའི་དློན། གང་ངློག་གི་ས་དེ་གློག་འདུག

གློག་སྐྱློན། རིངས་ནས་སྐྱློན་ཅན་དུ་གྱུར་པ། ལློ་རྒས་པའི་གློག་སྐྱློན་ཅན། ཁང་པ་རིང་ཧྲུལ་གློག་

སྐྱློན་ཅན། 

གློག་རིང་། གཅློང་ཟློམ། གློག་རིང་ཧྲུལ་སྐྱློན། 

གློག་ཏློ། དངློས་པློ་བེད་སྤློད་ཡུན་རིང་པློར་བས་མཐར་རིང་པར་སློང་བ། 

གློག་པ། ལྷུང་བའི་མིང་རྐྱང་། 

གློག་པློ། ① སུག་བཞི་ས་ལ་བཙུགས་པའི་འགློ་སྟངས། གློག་པློ་བསྒུར་ནས་ཕིན་སློང་། ལངས་མི་

ཐུབ་པར་གློག་པློ་བས་ནས་འགློ་བ། ② རིང་ཧྲུལ། ལློན་ཤིང་གློག་པློ། ཁང་པ་གློག་པློ། མཁར་

རློང་གི་རིང་ཤུལ་གློག་པློ་ཞིག་ལུས་པ། 

གློག་ཚེ། རི་དྭགས་འཛིན་བེད་ཀི་རི་དང་རྒྱ། 

གློག་ཧྲུལ། རིང་རུལ། 

གློང་། ① རིན་པ་དང་། ཐང་གཞི། གློང་ཁེ་པློ། གློང་ཚད། གློང་བཅག་པ། འབྲུ་གློང་། ཟློག་གློང་འཕར་

ཆག །ཡུལ་གློང་ཆག་པ། ཁློམ་གློང་སར་བ། ② ལག་མ་དང་། བ་དང་། སྟེང་། རིམ་པ་གློང་

འློག །དབང་ཆ་གློང་ན་མེད་པ། སྟློབས་ཤུགས་གློང་ནས་གློང་དུ་འཕེལ་བ། ས་སྟེང་གི་གློང་དུ་

ས་བ་ཡིན། ③ ཐློག་མ་དང་སློན། གློང་སྨློས་ལར། གློང་བཞིན། ངའི་བསམ་འཆར་གློང་དུ་བརློད་

པ་དེ་ག་རང་ལས་མེད། དགུན་དུས་མ་ཤར་གློང་། བཅིངས་འགློལ་མ་བཏང་གློང་། 

གློང་སྐྱ་ཡང་དགློན། ཕག་བཏབ་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་མཚོ་ཤར་བ་ཡན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གློང་དཀར། ལྷ་ས་དང་ཐག་མི་རིང་བར་གནས་པའི་གློང་དཀར་གཞིས་ཀ་སྟེ་དེ་སློན་ཏཱ་སི་ཏི་བང་

ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བློད་ས་གནས་ཡློངས་ཀི་དབང་ཆ་བཟུང་སྐབས་། གློང་དཀར་གཞིས་

ཀ་དེ་ལྷློ་ཁ་དང་། དབུས། གཙང་གསུམ་གི་ས་ཆའི་འདུས་མདློ་གལ་ཆེར་བརེན། སི་ཏུ་ཉིད་

དགུང་ལློ་ཞེ་དགུ་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ལྕགས་སྟགསྤི་ལློ་༡༣༥༠ལློར་གཞིས་ཀ་འདི་བརིགས་

པར་ལྷློ་རློང་ཆློས་འབྱུང་ལས་གསལ། 

གློང་དཀར་དགའ་ལན་བཤད་སྒྲུབ་གིང་། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་ས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་

ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༦༥༤ ལློར་གསར་འདེབས་གནང་བའི་དགེ་དགློན་གས་ཡིན་ཅིང་། སྣེ་གདློང་

གི་ཕློ་བང་གློང་རི་དཀར་པློའི་ཉེ་འདབས་སུ་ཡློད། 

གློང་དཀར་ཆློས་སེ། དགློན་འདི་ཐློག་མར་རློང་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་གིས་བཏབ། ས་སྐྱ་རློང་

ལུགས་ཀི་མ་དགློན་དང་། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་

གློང་དཀར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གློང་དཀར་རྡློ་རེ་གདན། ས་སྐྱའི་བ་ཆེན་བག་ཐློག་པ་བསློད་ནམས་བཟང་པློའི་སློབ་མ་ཐུ་མི་ཀུན་

དགའ་རྣམ་རྒྱལ་ལམ་ཡློངས་གགས་སུ་གློང་དཀར་རྡློ་རེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་ཞུ་བ་

དེས་སྐྱིད་སྨད་ཆུ་ཤུལ་དང་ཐག་ཉེ་བར་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༤༤༦ལློར་

ཕག་བཏབ་པའི་དགློན་པ་ཞིག་སྟེ་ཡློངས་གགས་སུ་གློང་དཀར་ཆློས་སེ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན། 

གློང་དཀར་རྡློ་རེ་གདན་པ། མཚན་གཞན་ཐུ་མི་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་ཡང་ཞུ། ལྷློ་ཁ་ག་ནང་རྒྱལ་

ཆེན་གིང་དུ་ཡབ་ཐློན་མི་སམ་བློ་ཊའི་གདུང་རྒྱུད་རྒྱལ་བ་ཤེས་རབ་དང་། ཡུམ་རྡློ་རེ་བདེ་མ་

གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༤༣༢ལློར་འཁྲུངས། དེ་དུས་རྐྱེན་སེལ་

རིམ་གློ་ལ་གཟུང་ག་ལྔ་ཀློག་པ་ལ་བརེན་ནས་ཆུང་དུས་སུ་མཚན་ལ་ག་ལྔ་རྒྱལ་པློར་འབློད་

ཅིང་། ཡི་གེ་འབི་ཀློག་སློགས་དཀའ་ཚེགས་ཆེན་པློ་མ་དགློས་པར་མཁེན་པས་ཡུམ་གི་

ཐུགས་ལ་འཇིག་རེན་གི་སིད་སྐྱློང་བ་ཞིག་ཡློང་རྒྱུར་དགློངས་སྐྱེ་བློ་གསློ་ཐིགས་དང་། ས་སྐྱ་

ལེགས་བཤད། མི་ཆློས་གནད་ཕེང་སློགས་འཇིག་རེན་ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅློས་སྣ་ཚོགས་ཀློག་

ཏུ་བཅུག་པར། དགུང་ལློ་སློ་གསུམ་པ་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༤༦༤ལློར་གློང་དཀར་རྡློ་རེ་གདན་



  922  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གི་ཆློས་སེ་ཆེན་པློ་ཕག་བཏབ། དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་འབྲུགསྤི་ལློ་

༡༤༩༦ལློར་གདན་ས་འདི་རང་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

གློང་དཀར་བཤད་སྒྲུབ་གིང་། མིང་གཞན་ཐློད་རི་དགའ་ལན་བཤད་སྒྲུབ་གིང་ཟེར། གནས་འདི་ཐློག་

མར་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་བདེ་ཆེན་ཆློས་འཁློར་གིང་གི་བ་མ་ཡློངས་འཛིན་ཀུན་དགའ་

ལྷུན་གྲུབ་ཀི་བཞུགས་གནས་ཡིན་ཞིང་། ཁློང་གིས་རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆེན་པློ་ལ་ཕུལ་བས་དགེ་

ལུགས་པར་འགྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་གློང་དཀར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གློང་བཀུར། གློང་དུ་བཀུར་ཏེ་བརི་སྲུང་ཞུས་པ། རང་གི་ཕ་མར་གློང་བཀུར་བེད་པ། 

གློང་ཁེ་པློ། དངློས་པློ་གང་དེའི་རིན་ཐང་ལས་དམའ་བར་ཉློ་ཐུབ་པའི་ཚོང་རས། 

གློང་ཁེབ། སྦྲ་ཡི་སྟེང་དཀིལ་གི་སྐར་ཁུང་ཡློལ་བའི་མིང་། 

གློང་འཁློད། གློང་དུ་གསལ་བ། 

གློང་གུ་རྨེ་རུ། ལྷ་སའི་ཇློ་བློ་དབུ་སྐྲའི་རྡློ་རིང་དུ་གསལ་བའི་སྐབས་དེའི་ཐེའུ་ཅུའི་ཕློགས་ཀི་ཡུལ་

ཞིག་གི་མིང་། 

གློང་གློང་། ས་མའི་ས་མ། 

གློང་རྒྱག་པ། ① རིན་ཚད་ཤློད་པ། གློང་ཡང་ཏིག་རྒྱག་པ། ཧར་གློང་བརྒྱབ་པ། ② རི་མཐློང་འཇློག་

པ། ཤ་ཤི་ཤ་ལ་མི་ལ་ཡང་། སེར་མ་གསེར་སེར་ལ་གློང་བརྒྱབ། 

གློང་རྒྱན། གློས་ཀི་གློང་བའི་ཕི་རྒྱན། 

གློང་རྒྱལ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་༡༧༦༩ལློར་སངས་རྒྱས་གིང་པས་

དགློན་ཆུང་ཞིག་བཏབ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་བ་ལློ་སྤི་ལློ་༡༨༨༥ལློར་བ་བཏང་མཆློག་

སྤྲུལ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་དང་། གསང་སགས་གིང་ཁྱུང་སས་གཡུང་དྲུང་ནློར་བུ་སློགས་ཀིས་

དགློན་པ་རྒྱ་བསྐྱེད་གནང་། དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་བ་བཏང་བ་རབས་དང་པློ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་

མཚན་གིས་དར་ལློ་ཞེས་པའི་ས་ཆ་དེར་བཏབ། རེས་སུ་དགློན་པ་ཉམས་གུད་ཕིན། དེ་དགློན་

ས་སློས་པ་ད་ལའི་གློང་རྒྱལ་དགློན་འདི་ཡིན་པར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་

མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གློང་འགིག །ཚོང་པ་གཉིས་ཚོང་གཏམས་ནས་རིན་གློང་ཐད་གཅིག་གྱུར་ཡློང་ནས་གློང་ཐག་ཆློད་པ།

གློང་བཅགས། ཚོང་རས་རྣམས་མགློགས་པློར་ཚོང་པའི་ཆེད་དུ་དངློས་རས་ཀི་རིན་གློང་མར་ཕབ་

པའི་དློན། 

གློང་ཆག །དངློས་རས་ཀི་རིན་གློང་ཡུལ་དུས་རྐྱེན་གིས་རང་ཤུགས་ཀི་བར་བབ་པའི་དློན། 

གློང་ལར། ས་མ་ནང་བཞིན། 

གློང་གཏམ་པ། རིན་གློང་སྒིག་པ། 

གློང་གཏུག་གློད་དློན། གློང་རིམ་ལ་གཏུག་བཤེར་བས་པའི་གློད་དློན། 

གློང་གཏུག་དབང་ཆ། རིམ་པ་གློང་མའི་ཁིམས་ཁང་ལ་གཏུག་བཤེར་བ་ཆློག་པའི་དབང་ཆ། 

གློང་ཐག །① རིན་ཐང་གི་ཆློད་མཚམས། ཉློ་ཚོང་གི་གློང་ཐག་བཅད་པ། ② ར་ཡི་གློང་ཐག་ཞེས་

རི་ལ་འཛེག་པའི་སྐབས་སུ་གློང་ཐག་བརྒྱབ་དགློས། 

གློང་ཐང་། རིན་ཐང་། ར་ཕློ་བེལ་ལ་བཏགས་ན། གློང་ཐང་མི་ཡིས་རྒྱག་སློང་། 

གློང་ཐར་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་ཙམ་ན་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་

དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རའུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གློང་ཐིག །ཤམ་བུའི་གློང་བའི་སྟེང་གི་ཐེག་ལེ་ལྔ་ཚོམ་གི་མིང་། 

གློང་མཐུན། ① ས་མ་དང་མཐུན་པ། ② རིན་གློང་འཚམས་པ། 

གློང་འཐུས། ① གློང་གིས་གློ་ཆློད་པ། ② རློང་གཞིས་གཞན་དག་གི་ཚོ་དཔློན་དང་འདྲ་བ་ཞིག

གློང་དུ་འཕློ་བ། གཟུགས་པློར་སྐྱེས་པའི་རེན་ལ་མང་འདས་མི་འཐློབ་པར་གློང་དུ་འཕློས་ཏེ་འདའ་

བའློ། །དེ་ལའང་འློག་མིན་གི་མཐར་ཐུག་པར་འགློ་བ་དང་། སིད་རེའི་མཐར་ཐུག་པར་འགློ་བ་

སྟེ་གཉིས་ཡློད་དློ། །

གློང་དུ་འཕློ་བ་གཉིས། འློག་མིན་འགློ་བ། སིད་རེའི་མཐར་ཐུག་པར་འགློ་བའློ། །

གློང་དུ་འཕློར་བ། འློག་ནས་གློང་དུ་འགློ་བའི་དློན། 

གློང་དུ་རྨེད་པར་བས་པ། གློང་དུ་བཤད་ཟིན་པའི་དློན་ལ་འཇུག །

གློང་བདེ་བ། ① རིན་གློང་ཆུང་བའི་དློན། ② ར་རྐྱ་དུས་གློང་མི་དཀྲུག་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གློང་སེལ། གློང་དུ་སེལ་བ་སྟེ་ཡར་རྒྱས་གཏློང་བ། བཟློ་ཞིང་གི་ཐློན་སྐྱེད་གློང་སེལ་གཏློང་བ། སྤུས་

ཚད་གློང་དུ་སེལ་བ། 

གློང་ཕུད། གློང་དུ་ཕུད་པ་སྟེ། དམིགས་བསལ་བཏང་བ། མི་དེ་གློང་དུ་ཕུད་པ། ར་བཟི་སྨྱློན་པ་གློང་

དུ་ཕུད། དཀློན་མཆློག་གློང་ཕུད། 

གློང་ཕེབས། གློང་དུ་བཀའ་ཇི་ལར་ཕེབས་པའི་དློན་སྙིང་། གློང་ཕེབས་བཞིན། ཕན་བསློད་ནམས་

དཔལ་འབློར་ནམ་ཞལ་འདེབས་སང་ཆིག་སྟློང་ཐམ་པ་ཕུལ། 

གློང་འཕེལ། ཡར་རྒྱས། ཉིན་བཞིན་གློང་འཕེལ་དུ་འགློ་བ། མི་དམངས་ཀི་འཚོ་བ་རིམ་བཞིན་གློང་

འཕེལ་དུ་ཕིན་པ། 

གློང་བ། གློས་ཀི་གློང་བ། གློང་གློར། ཝ་གློང་། སྟློད་ཐུང་གི་གློང་བའི་མཐའ་ལྕགས་ལ་མེ་ཏློག་གིས་

བརྒྱན་པ། གློས་གློང་བ་མེད་ན་བཟློ་འཕློ་རེད། 

གློང་བའི་གྲྭ་ཚང་། གློང་བའི་གྲྭ་ཚང་ཐློས་བསམ་དར་རྒྱས་གིང་། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་སྨད་ཙམ་སྟེ་

སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་པའི་ལློ་རབས་སུམ་ཅུ་པའི་ནང་ཙམ་དུ་གློང་དགེ་བཀའ་བཅུ་པས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གློང་བའི་སགས་ཁང་། གློང་བའི་སགས་གསང་སགས་དར་རྒྱས་གིང་། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་

བ་སྤི་ལློ་༡༤༦༥ལློར་བག་དཀར་སགས་རམས་པ་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གློང་བུ། ① གཅིག་ཏུ་འདྲིལ་བའི་རྡློག་པློ་རིལ་མློ། སའི་གློང་བུ། ལྕགས་ཀི་གློང་བུ། མཐུན་སྒིལ་

གློང་བུ་གཅིག་གྱུར། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གློར་མདང། གློར་གཟུགས། རྡློར་པློ་བཅས་སློ། །② 

འདློད་ཁམས་ཀི་རས་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ལས་བརེན་ནས་ཐློག་མར་གཟུགས་དྲི་རློ་རེག་ཤིན་ཏུ་ཕ་

རབ་བྱུང་བ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་ཁློ་ནའི་སྤློད་ཡུལ་ཡིན་པ་དེ་ལ་གློང་བུ་ཟེར། གློང་བུ་འདུས་ཏེ་རྡུལ་

ཕན་ཕ་རབ་བྱུང་ཞིང་དེ་ནས་བདུན་ལབ་བདུན་ལབ་ཏུ་འགྱུར་བས་རྡུལ་ཕན་དང་། ལྕགས་རྡུལ། 

ཆུ་རྡུལ། རི་བློང་རྡུལ། ལུག་རྡུལ། གང་རྡུལ་བཅས་རིམ་གིས་བྱུང་བའི་ཐ་མར་ཉི་མའི་འློད་ཟེར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གི་རྡུལ་བྱུང་བ་དེ་ཉིད་གཞི་ནས་ཤ་མིག་གི་སྤློད་ཡུལ་དུ་གྱུར།  ③ [མངློན]ལྕགས། 

གློང་འབབ། རིན་འབབ། 

གློང་མ། ① རྒྱལ་པློའམ་གློང་རིམ་གི་དཔློན་ཆེན། སྣེ་གདློང་གློང་མ་དང་། རྒྱ་ནག་གློང་མ་ལ་བུ། ② 

ས་རབས་ཀི་བ་མ་དམ་པ། ས་སྐྱ་གློང་མ་ལྔ། བློན་གི་གློང་མ་ཆེ་དྲུག །③ སློན་མ་དང་། སྟེང་

མ། རི་རབ་གློང་མ། རིམ་པ་གློང་མ། གློང་མའི་གློང་མ། ཁམས་གློང་མ། ས་གློང་མ། 

གློང་མ་ཆེ་དྲུག །བློན་གི་བ་མ་དྲུག

གློང་མ་ཆེན་པློ། ① རྒྱལ་བ་ལྔ་པའི་དེབ་ཐེར་ལས། ཕག་གྲུའི་སིད་སྐྱློང་རྣམས་ལ་འབློད་པའི་མཚན་

གནས་ཞིག །② བློད་ཀི་ཡིག་ཆ་རྣམས་སུ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པློ་རིམ་བྱུང་རྣམས་ལ་འབློད་པའི་ཞེ་

ས་ཞིག

གློང་མ་མཆློད་ཡློན། སར་སློག་པློ་ཁུ་པི་ལི་དང་འགློ་མགློན་ཆློས་འཕགས་རྣམ་གཉིས་ལ་གློང་མ་

མཆློད་ཡློན་ཞེས་འབློད་སློལ་བྱུང་། 

གློང་མ་ཏཱའི་སི་ཏུ། ཕག་མློ་གྲུ་པའི་སེ་སིད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཡིག་ཆའི་ནང་སིད་འཛིན་རིམ་བློན་ལ་གློང་

མ་ཞེས་འབློད་སློལ་བཀློད་འདུག་པ་ལར། བློད་ཡིག་གི་ལློ་རྒྱུས་ཡི་ཆ་གཞན་དག་གི་ནང་དུ་

ཡང་སྣེ་གདློང་གློང་མ་ཞེས་བརློད་སློལ་ཆགས་པ་ཡིན་པས་གློང་མ་ཞེས་པའི་མིང་བྱུང་ཚད་རྒྱ་

ནག་གི་གློང་མ་ལ་གློ་བ་ལེན་མི་རུང་། 

གློང་མ་ཚང་། ས་དུས་གློང་མ་དཔློན་འཁློར་བཞུགས་གནས་དང་བཅས་པའི་སྤི་མིང་། 

གློང་མ་སྲུང་བ། ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་པློར་གནློད་པ་ཡློང་བའི་ཆེད་དུ་སྲུང་བ། 

གློང་མ་སེག །བ་སེག་པ་སྟེ། བ་གློང་མ་དང་ཆ་འདྲ་ཡང་མཆུ་རང་དམར་མིན་སེར་པློ་ཞིག

གློང་མའི་བཀའ་ཤློག །གློང་མས་མངའ་འློག་གི་འབངས་ཅི་རིགས་ལ་བསྩལ་བའི་བཀའ་ཤློག

གློང་མའི་ཆ་མཐུན་ལྔ། ཁམས་གློང་མའི་ཆ་མཐུན་ཏེ། གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་ཀི་ཀུན་སྦློར་ལྔ་

ནི། གཟུགས་ཀི་འདློད་ཆགས་དང་། གཟུགས་མེད་པའི་འདློད་ཆགས་དང་། རྒློད་པ་དང་། 

རྨློངས་པ་དང་། ང་རྒྱལ་བཅས་སློ། །

གློང་མའི་ཆ་མཐུན་གི་ཀུན་སྦློར་ལྔ། གློང་མའི་ཆ་མཐུན་ལྔ་དང་དློན་གཅིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གློང་མའི་གནས་གཙང་ལྔ། གནས་གཙང་མའི་ས་ལྔ་དང་དློན་གཅིག

གློང་མའི་སྤི་དང་བེ་བག །ཁ་སང་དང་དེ་རིང་གི་བུམ་པ་ལ་བུ་དུས་མི་མཉམ་པའི་བུམ་པ་ལ་སློགས་

པ་གཅིག་དངློས་པློ་ཡློད་དུས་གཅིག་ཤློས་འགགས་ཟིན་པ་ལ་བུའི་དབེ་བ་དེ་དག་གློང་མའི་བེ་

བག་དང་། དེ་དག་ལ་ཁབ་པའི་སྤིར་གློང་མའི་སྤི་ཞེས་བརློད། 

གློང་མར་འདློར་འགིལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་to round up ཟེར། 

གློང་མར་འདློར་འགིལ་རློལ་ནུས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་

སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་round-up function ཟེར། 

གློང་མློ། ར་རི་མཐློ་སར་གནས་པའི་བ་ཞིག །ལྷ་བ་གློང་མློ་སྟེ། སྤུ་མདློག་སྐྱ་སེར་དང་། ལློ་བའི་སྤུ་

མདློག་ཁ་བློ་བསྟར་ལ་བསྒིགས་པ་ཅན་ཞིག

གློང་མློ་སློ་ཐློ། རི་མགློ་མཐློ་སའི་སང་ཐློག་ཏུ་སློ་ཐློ་ཁ་དློག་སེར་སྐྱ་ཅན་ཞིག་སྟེ། སང་ཨ་ཀྲློང་ཡང་ཟེར། 

གློང་མློ་མཚོ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྣ་དཀར་རེ་རློང་ཁློངས་ཡར་འབློག་གཡུ་མཚོའི་ནུབ་ངློས་

སུ་ཡློད།

གློང་རྨེད། སའི་གློང་ཐག་དང་རྨེད་ཐག

གློང་སྨན་དཀློན་ཅློག་བདེ་ལེགས། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ནང་གཙང་ས་སྐྱར་སྐུ་འཁྲུངས། བང་ཏི་

ཆློས་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས་སློགས་སློབ་དཔློན་མང་པློ་བསྟེན་པ་དང་། གངས་རིའི་ལློངས་ན་གགས་

པའི་གསློ་བ་རིག་པའི་ཡིག་ཆ་ཕལ་མློ་ཆེ་ལ་ཞིབ་ཏུ་གཟིགས་ཏེ། རྒྱ་བློད་ཀི་མཁས་པ་དུ་མའི་

སྙན་བརྒྱུད་གབ་པ་རྣམས་ཁློལ་དུ་བཏློན་ནས་ཁིགས་སུ་བསེབས་པའི་མན་ངག་པློ་ཏི་དམར་པློ་

དང་། པློད་ནག །པློད་ཁ། ཕི་མ་རྒྱུད་ཀི་དཀའ་འགེལ་གནས་ཐམས་ཅད་གསལ་བའི་སྒློན་མེ། 

བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར། སྨན་མིང་བརྡ་སྤློད། རྒྱུད་ཀི་དཀའ་འཕང་འགློལ་བའི་ཤློག་སེར་བཅས་

པློད་བདུན། ར་ཆུའི་གནད་འགློལ་ཞལ་གི་གདམས་པ་དམར་འབིན། སློའི་འཁྲུངས་དཔེ་དློན་

བསྡུས། ཁད་པར་དུ་དཔལ་ལན་རྒྱུད་བཞི་ལ་མཆན་འགེལ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་འདེབས་པའི་

རྒྱུད་ཆེན་ཁ་མློ་བེ་བུམ་སེང་ལིང་མར་གགས་པ་སློབ་དཔློན་བསྟེན་མི་དགློས་པར་བལས་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཙམ་གིས་གློལ་བར་བཞེད་པ་རྣམས་མཛད་དེ་གསློ་བ་རིག་པའི་བསྟན་པ་དགུང་དུ་བཏེགས། 

གློང་སྨན་ཀུན་ཅློག་ཕན་དར་སློགས་སློབ་མ་མང་དུ་བསྐྱངས། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་སྟག་སྤི་

ལློ་༡༥༠༦ལློར་གཤེགས་པར་གགས། 

གློང་སྨན་དཀློན་ཅློག་ཕན་དར། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ནང་གཙང་ས་སྐྱར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་དགུའི་

ཐློག་རང་གི་མེས་པློ་དཀློན་ཅློག་བདེ་ལེགས་སློགས་བསྟེན་ནས་གསློ་བ་རིག་པ་དཔྱིས་ཕིན་

པར་སྦངས། གསློ་བ་རིག་པའི་མན་ངག་སྤི་དང་ཁད་པར་དུ་དཔལ་ལན་བང་པའི་བཞེད་པ་

གཙོ་བློར་བསྟན་ནས་འགློ་དློན་བསྐྱངས། གསུང་རློམ་ཡང་ར་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་མེ་ལློང་མཐློང་

གསལ། མན་ངག་གི་སྐློར་ལ་གསློ་རིགས་དགློས་འདློད་འབྱུང་བ་ནློར་བུའི་ཕེང་བ་ཞེས་བ་བ། 

ཉམས་ཡིག་བརྒྱ་རར་གགས་པ་རྣམས་མཛད། བརྒྱུད་འཛིན་གི་སློབ་མ་མངའ་རིས་པ་བདེ་

ཆེན་དང་། མང་མཁར་བདེ་གིང་པ་ཉི་མ་གགས་སློགས་བྱུང་། སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པློར་བུ་སློབ་དང་ནད་

པའི་དློན་དུ་ཉིན་མཚན་སྐྱློ་ངལ་མེད་པར་རྒྱལ་ཁམས་ཞབས་ཀིས་བཅགས། གསློ་རིག་གི་

གཞུང་འཆད་པ་དང་། རློམ་པ། ཉམས་སུ་ལེན་པ་བཅས་ལ་གཞློལ། དགུང་ལློ་རེ་དྲུག་ལ་ཕེབས་

པ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་༡༥༧༦ལློར་གཤེགས། 

གློང་ཚད། ཚོང་ཟློག་གི་གློང་ཇི་ཙམ་ཡིན་པའི་ཚད། 

གློང་འློག །གློང་དང་གཤམ་མམ་སྟེང་འློག །གློང་འློག་བསྣློར་བ། སྟློད་སྨད་གློ་རིམ་གློང་འློག་འཆློལ་

བ། དཔེ་ཆའི་ལེ་ཚན་གློང་འློག་གློ་ལློག་བས་ནས་བསྒིགས་པ། 

གློང་རས། དཔལ་བློ་རྣམས་ཀི་མགུལ་དུ་དཀྲིས་པའི་རས་དམར་པློ་སྟེ། དེ་ནི་གཡུལ་དུ་རང་སློག་

ལའང་འཇིགས་པ་མེད་པའི་བརྡ་མཚོན་ལ་བུ་ཡིན་འདྲ། 

གློང་རི་དཀར་པློ། ཏཱའི་སི་ཏུ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་

༡༣༤༩ལློར་དབུས་གཙང་ཡློངས་རློགས་མངའ་དབང་དུ་བསྡུད་པའི་རེས་སུ་རློང་མང་པློ་

བརིགས་པའི་ནང་གི་གཅིག་ཡིན། 

གློང་རིམ། རིམ་པ་གློང་མའི་དཔློན་རིགས་དང་། ལས་ཁུངས་སློགས་ཀི་སྤི་མིང་། 

གློང་རིམ་ཁིམས་ཁང་། རིམ་པ་གང་དེ་ལས་མཐློ་བ་ཡློད་པའི་ཁིམས་ཁང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གློང་རིམ་ཞིབ་དཔྱློད་ཁང་། རིམ་པ་གང་དེ་ལས་མཐློ་བ་ཡློད་པའི་ཞིབ་དཔྱློད་ཁང་། 

གློང་རློལ། ས་རློལ་ལམ་སློན། 

གློང་ལ་བཙག །རིན་གློང་ཆེ་བས་གློང་འགིག་པ། གློང་ལ་ཞེ་དྲག་བཙག་ན་ཅ་ལག་སྤུས་དག་རིག་

གི་མ་རེད། 

གློང་ཤིང་། སྦྲ་དང་གུར་གི་གློང་གི་ཀ་ར་ལ་གློ

གློང་གཤམ། ① ཐང་གའི་མེ་ལློང་གི་ཕློགས་བཞིའི་གློས་ཆེན་མཐའ་ལྕགས་ཕི་ནང་། ② སྟེང་དང་འློག

གློང་ས། ① བ་དཔློན་མཐློ་ཤློས་ཀི་གློ་ས་སྤིའི་མིང་། ས་སྐྱློང་གློང་མ། ② གློང་མའི་ས། 

གློང་ས་མཆློག །ཏཱ་ལའི་བ་མར་ཞེ་ས་བས་པའི་ཆེ་མིང་། 

གློང་ས་མཆློད་ཡློན། སར་བློད་ཀི་བ་སྤྲུལ་མཐློ་ཤློས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་ལ་བུ་དང་། ཡློན་བདག་མཐློ་ཤློས་

བློད་ཀི་རྒྱལ་ཚབ་ལ་བུ་བཅས་ལ་ཟེར་ཞིང་། སྐབས་འགར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་དང་པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏི་

ནི་ཕན་ཚུན་བ་སློབ་ཏུ་གྱུར་མཚམས་གློང་ས་མཆློད་ཡློན་ཡང་ཟེར། 

གློང་སའི་སྙློམས་འཇུག །མངློན་པ་མཛོད་དུ་བསྟན་པའི་གཟུགས་མེད་ཀི་སྙློམས་འཇུག

གློང་སའི་དབང་པློ། [མངློན] ① གཟུགས་ཁམས་ཀི་བདག་པློ་ཚངས་པ། ② ས་གློང་མར་ཡློད་པའི་

དབང་པློ། 

གློང་སེག །རི་བ་གློང་མློ་དང་། སེག་པ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

གློང་གསལ། ཐློད་དུ་འཁློད་པ་དང་། སློན་དུ་བརློད་པ། ཞུ་རྒྱུའི་དློན་གནད་ཚང་མ་ཡི་གེའི་བརློད་བ་

གློང་གསལ་ལར་ལ་ཧེ་བག་མེད། 

གློང་གསུམ་བདེ་ཆེན་པ། སྤིར་མདློ་སགས་རིག་གནས་ཀུན་དང་། ལྷག་པར་དུས་འཁློར་ལ་ཤིན་ཏུ་

མཁས་པའི་བ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཅིང་མང་སྟློད་པ་སྣམ་ནློར་བུ་ཁྱུང་རེའི་རི་ལེབས་སུ་ཆགས་པའི་

དགློན་པ་གློང་གསུམ་བདེ་ཆེན་པ་ཞེས་མཚན་ཆགས་ཤིང་། མཚན་དངློས་ཆློས་ཀི་དཔལ་བ་

ཞེས་ཞུ། འཁྲུངས་ཡུལ་མང་སྟློད་སྐྱལ་ཆ་དཀར་དུ་ཡབ་ཇློ་བཙུན་ཆློས་བཟང་དང་། ཡུམ་མ་

གཅིག་དགེ་བསྙེན་མ་བརློན་འགྲུས་དཔལ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ་

༡༣༡༦ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་ཐུགས་རིག་གི་རལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་ཡི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གེ་འབི་ཀློག་སློགས་གང་བསབས་པ་ཐམས་ཅད་ཐེངས་རེས་མཁེན་ཐུབ། དགུང་ལློ་བཅུ་པ་

ཤིང་གང་སྤི་ལློ་༡༣༢༥ལློར་མཁན་པློ་གཞློན་ནུ་བརློན་འགྲུས་དང་། ལས་ཀི་སློབ་དཔློན་བང་

ཆུབ་བཟང་པློ་གཉིས་ཀི་དྲུང་ནས་རབ་བྱུང་དང་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་བཞེས། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་

པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ་༡༣༣༥ལློར་ཞ་ལུའི་ཆློས་སེ་ཆེན་པློར་སློབ་གཉེར་ལ་

ཕེབས་ནས། དགུང་ལློ་དློན་བཞི་པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་མེ་གང་སྤི་ལློ་༡༣༩༧ལློར་གློང་

གསུམ་བདེ་ཆེན་རང་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

གློད་ཀ །རྒྱུ་ནློར་དང་ཕྱུགས་ཀི་སྟློར་བརླག་ཤི་ཆད། མི་དམངས་ཀི་རྒྱུ་ནློར་ལ་གློད་ཀ་ཡློང་དུ་མི་

འཇུག །མི་ལ་ནད་གཞི་དང་ཕྱུགས་ལ་གློད་ཀ་གང་ཡང་མེད། 

གློད་ཀི་ཆེ་ལུགས། ཟད་ཆེན་པློར་འགློ་བའི་ཆེ་ལུགས་སམ། ཟད་འགློ་བའི་ཟད་སྟངས་ལ་ཟེར། 

གློད་ཀི་ཤ་མི་ཟ། སྤང་ཀུ་དང་། དྲེད་མློང་སློགས་གཅན་གཟན་གིས་བསད་པའི་སེམས་ཅན་གི་ཤ་

ལ་གློད་ཤ་ཟེར། གིབ་ཀི་ནད་གཞི་ཡློད་པའི་མི་རྣམས་ཀིས་གློད་ཤ་ཟས་ན་ནད་གཞི་ལ་གནློད་

པར་བཤད། [འདུལ་བའི་གཞུང]ལས། སྟག་གི་གློད་མ་མི་ཟའློ་ཞེས་པ་སྟག་གིས་བསད་པའི་

ཤ་མི་ཟ་ཟེར་བའི་དློན་ཡིན། 

གློད་ཁ། གློད་ཀ་དང་གཅིག །

གློད་ཁ་བྱུང་བ། ཆག་སློ་དང་ཉམས་ཉེས་བྱུང་བ། མི་ལ་ཆག་སློ་ཕྱུགས་ལ་གློད་ཁ་བྱུང་ཞེས་ལ་བུ། 

གློད་ཆག་བྱུང་བ། གློད་ཆག་ཚབས་ཆེན། ཉམས་ཉེས་ཕློག་པ། ཤི་གློད། ད་ལློ་གནག་ཕྱུགས་ལ་

གློད་ཆག་གང་ཡང་བྱུང་མི་འདུག

གློད་ཆུང་། ① ཟད་ཆུང་ངམ། གློན་ཆུང་། ② ཤི་གློད་ཉུང་བ། 

གློད་པ། [ཐ་མི་དད་པ]ཉམས་པའམ་ཟད་པ། སར་ཡློད་ནློར་རྣམས་གློད་ནས་མི་འདུག

གློད་བདག །སེམས་ཅན་ལ་ན་ཚ་བྱུང་ན་ནད་དེའི་བདག་པློ་གདློན་འདྲེ་སློགས་ཡློད་ཟེར། 

གློད་ནས། འགློད་ནས། 

གློད་པའི་པདྨ། འདབ་མ་དང་གེ་སར་རྣམས་སེར་བས་བཅློམ་ནས་གཏློར་བརླག་ཐེབས་པའི་མེ་ཏློག་

གི་ཤུལ་ཙམ་ལུས་པ་སྟེ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གློད་མ། [རིང] ① ཟས་ཀི་གཟེགས་མའམ་རློ་མ་དང་། གློས་ཀི་ལྷག་མ་སློགས། ② ཞལ་རལ་དུ་

སློང་བ་རྣམས། 

གློད་ཡིག །འགློད་ཡིག །བརེད་ཐློ། 

གློད་ཤ སེམས་ཅན་གཡང་ལ་འགིལ་བ་དང་། གཅན་གཟན་གིས་གསློད་པ་སློགས་ཀིས་ཤ་ལ་ཟེར། 

གློན། [བེད་འབེལ་ལས་ཚིག] ལྷམ་གློས་སློགས་གློན་པའི་དློན་ཏེ། ལུས་ལ་ལྭ་གློན། རང་ལ་ལྷམ་

གློན། མགློ་ལ་ཞྭ་གློན་ལ་བུ། 

གློན་པ། གློན་པ་དང་གཅིག །

གློབ། གབ་པའི་སྐུལ་ཚིག །ཁློད་རང་སམ་གི་ཕག་ན་གློབ་ཅིག །གཞན་གིས་མི་མཐློང་བའི་ཆེད་དུ་

གློབ་ཅིག་ལ་བུ།

གློབ་ལློབ། [རིང]ས་བཅློས། ས་ལས་བེད་པའི་དློན། བསྒྲུབ་བར་གློབ་ལློབ་མ་བེད། 

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

དབིན་སྐད་དུ་single step ཟེར། 

གློམ་རྐྱང་བཀློལ་སྤློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་single step operation ཟེར། 

གློམ་རྐྱང་ལག་བསྟར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་single-step execution ཟེར། 

གློམ་ཁ། གློམ་པ་སློ་བའི་རྣམ་པ། གློམ་ཁ་ཡང་པློ། 

གློམ་འཁློར། གློམ་པ་ཡ་ཡློར་གྱུར་པ། ར་རྒས་ན་གློམ་འཁློར། མི་རྒས་ན་རིག་འཁློར། 

གློམ་འཁློལ། རང་ཐང་ལ་ཕིན་ཏེ་སེབས་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་number of steps ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་asynchronous ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གློམ་འགལ་བརྒྱུད་རིམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་asynchronous procedure ཟེར། 

གློམ་བགློད་ཀི་ཁད་རགས། མི་སློ་སློའི་གློམ་པ་སློ་ཚུལ་གི་ཐུན་མིན་གི་ཁད་ཆློས། 

གློམ་འགློས། རང་པའི་འགློ་སྟངས། ཆང་གིས་ར་བཟི་སྟེ་གློམ་འགློས་འཁློར། ལུས་སྟློབས་ཆེ་ལ་

གློམ་འགློས་མྱུར་བ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་synchronization ཟེར། 

གློམ་མཉམ་རེས་མའི་ཆད་ས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་

སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་postamble breakpoint ཟེར། 

གློམ་མཉམ་དབང་རའི་དྲ་རྒྱ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་synchronous neural network ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་task synchronization ཟེར། 

གློམ་སྟབས། གློམ་པ་སློ་ཚུལ། གློམ་སྟབས་གཅིག་མཐུན། 

གློམ་པ། རང་འགློས། གློམ་པ་ཡངས་པ། གློམ་པ་ལློབས་པ། གློམ་པ་རྒྱག་པ། གློམ་ཆེན་སློ་བ། སྟེང་

ཕློགས་ནས་གློམ་པ་འགློམ་པ། གློམ་པ་འཁློར་བ། དལ་པློའི་ངང་ནས་གློམ་པ་འདློར་བ། མི་ཆུང་

ན་བསམ་པ་མི་ཆུང་། ར་ཆུང་ན་གློམ་པ་མི་ཆུང་། 

གློམ་པ་དང་པློ། ① ལས་ཀ་སློགས་ཐློག་མ་འགློ་བཙུགས་པའི་དློན། ② ཕྲུ་གུ་ཆུང་ངུ་གློམ་པ་ཐློག་

མར་སློ་བ། 

གློམ་པ་སློ་དཀའ་བ། རང་པའི་ནད་ཀིས་རང་པ་འདློགས་འཇློག་དཀའ་བ། 

གློམ་པ་ཕིར་ཕི་བ། [རིང]གློམ་པ་སློ་བ། 

གློམ་པ་སློ་སྟངས་ཀི་ཁད་ཆློས། མི་སློ་སློའི་རང་གཤིས་ཀི་གློམ་པ་སློ་ཚུལ་ཞིག །ཡང་ན་གློམ་

བགློད་ཀི་ཁད་རགས་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གློམ་པ་རིམ་བགློད། ལམ་དུ་འགློ་བའི་དློན། དཔེར་ན། གློམ་པ་རིམ་བཞིན་བགློད་སྟེ་ཡུལ་བསྐློར་

འགློ་ཞེས་པ། 

གློམ་དབེ་ལག་བསྟར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་step-by-step operation ཟེར། 

གློམ་ཚད། འབུག་རེ་གཉིས་ཅན་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། ཀློ་ཆས་རྣམས་ཚེམ་དྲུབ་ཀི་ཡློ་བད་ཞིག་ཡིན། 

གློམ་ཚད་ཀི་ཆློས་། ཡང་ན་འགློ་སྟངས་ཀི་ཁད་ཆློས་དང་། གློམ་ཞེང་གི་ཁད་ཆློས་ཞེས་པ་མིང་གི་

རྣམ་གངས་ཡིན། 

གློམ་ཚད་ཀི་ས། གློམ་པ་གཅིག་གི་ཚད་བཀློད་པའི་ས་མཚམས། 

གློམ་ཚད་རྒྱག །ཀློ་བ་སློགས་ས་མློའི་རིགས་བཟློ་དྲུབ་སྐབས་དང་པློ་རེ་གཉིས་ཡློད་པའི་འབུག་

གིས་ཕུབ་ནས་དྲུབ་བདེ་མློ་བེད་པ། 

གློམ་ཚུལ། གློམ་པ་འདློར་བའི་རྣམ་པ། 

གློམ་ཞེང་། ལམ་དུ་འགློ་སྐབས་རང་གཉིས་ཀི་བར་ཚད། གློམ་ཞེང་ཆེན་པློ། 

གློམ་རིམ་བཀློལ་སྤློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་step-by-step operation ཟེར། 

གློམ་རླབས། གློམ་ཞེང་། 

གློམས། ① གློམས་འདྲིས་སུ་གྱུར་པའི་དློན་ཏེ། གང་ལ་གློམས་པ་དེ་ལ་མཁས། དཔེ་ཆ་ཀློག་པ་ལ་

གློམས་པ་ཞེས་པ་ལ་བུ། ② བང་ཆུབ་པའི་དློན་ཏེ། ལག་རལ་ལ་གློམས་པའི་བཟློ་པ་ཞེས་པ་ལ་བུ།

གློམས་སྟློབས། གློམས་པའི་སྟློབས་ཏེ་ཡུན་རིང་དུ་འདྲིས་ནས་ཐློབ་པའི་ཤུགས་སམ་ནུས་པ། 

གློམས་འདྲིས། བང་གློམས། གློམས་འདྲིས་ཡློད་པའི་ལས་རྣམས་དཀའ་ངལ་ཆུང་། ཡུན་རིང་བས་

ན་གློམས་འདྲིས་འཐློན་ཡློང་། ལས་དང་པློ་བ་ལ་གློམས་འདྲིས་མེད། 

གློམས་འདྲིས་ཆུག་པ། སྦངས་གློམས་ཐློན་པའི་ཆེད་དུ་སྦློང་བརྡར་དང་དངློས་སྦློང་བེད་དུ་འཇུག་པ།

གློམས་འབས་མི་འདྲ་བའི་གང་ཟག་བཞི། ༡ ཕི་ནང་གཉིས་ཀ་མ་སྨིན་པ། ༢ ཕི་སྨིན་ལ་ནང་མ་སྨིན་

པ། ༣ ཕི་མ་སྨིན་ལ་ནང་སྨིན་པ། ༤ ཕི་ནང་གཉིས་ཀ་སྨིན་པ་བཅས་ཡིན། དེ་བཞིའི་ངློས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

འཛིན་ནི། ཕི་ཡི་སྤློད་པ་མི་ལེགས་པར་མ་ཟད། ནང་གི་སེམས་རྒྱུད་ཀང་ཧ་ཅང་ངན་པ་ནི་ཕི་

ནང་གཉིས་ཀ་མ་སྨིན་པ་ཡིན་ལ་ཕིའི་སྤློད་པ་ལེགས་ཀང་ནང་གི་སེམས་རྒྱུད་ངན་པ་ནི་ཕི་

སྨིན་ལ་ནང་མ་སྨིན་པ་དང་། ཕིའི་སྤློད་པ་མི་ལེགས་ཀང་ནང་གི་སེམས་རྒྱུད་བཟང་པློ་ཡློད་པ་

ནི་ཕི་མ་སྨིན་ལ་ནང་སྨིན་པ་དང་། ཕིའི་སྤློད་པ་དང་ནང་གི་སེམས་རྒྱུད་གཉིས་ཀ་ལེགས་པློ་

ཡློད་པ་ནི་ཕི་ནང་གཉིས་ཀ་སྨིན་པ་ཡིན། 

གློམས་པ། [ཐ་མི་དད་པ] ① བང་བ། ལག་ཤེས་གློམས་ན་མཁས་པར་འགྱུར། འཚོ་བ་སྐྱེལ་

ལུགས་གསར་པ་གློམས་པ། ② བང་ཆུབ་པར་གྱུར་པའི་འདྲིས་ཆ། བཟང་གློམས། ངན་གློམས། 

ལན་མང་དུ་སྦངས་ནས་གློམས་པ་ཞིག་བྱུང་བ། 

གློམས་པ་ཀློང་གྱུར། གློམས་པ་དབང་དུ་གྱུར་པ་སྟེ་གློམས་བང་ཆུབ་པ། 

གློམས་པའི་ལར་སྣང་། ཕན་གནློད་དབེ་བའི་ནད་པའི་རློག་པ་དེ་ལའང་འཁྲུལ་པ་འབྱུང་སིད་པ་བསྟན་

པ། དེ་ཡང་ནད་པ་རང་གི་འཁྲུལ་ཞེན་གི་དབང་གིས་གནློད་པ་ལ་ཡང་ཕན་ནློ་ཞེས་སྙམ་པ་དང་། 

ཕན་པ་ལ་ཡང་གནློད་དློ་ཞེས་སྙམ་པའི་ཕན་གནློད་གློམས་པའི་འཁྲུལ་རློག་འབྱུང་སིད་དློ། །

གློམས་པའི་བག་ཆགས། གློམས་འདྲིས་ཀི་ས་བློན། 

གློམས་བང་། གློམས་པའི་བང་འབས། ལག་རལ་ལ་གློམས་བང་མེད་པ། 

གློམས་སྦང་། གློམས་པའི་བསབ་སྦང་། 

གློམས་མློང་། གློམས་པའི་ཉམས་མློང་། 

གློམས་ལློན། ལས་ཀ་བང་ཆུབ་པ། 

གློམས་གཤིས། བ་ལས་དང་འཚོ་བ་རྒྱུན་དུ་གང་སྤློད་དེ་རང་རང་གི་ལུས་སེམས་དང་འཕློད་པར་

གྱུར་པ། གློམས་པའི་རྒྱུ་དག་གམ་ལུགས་སློལ། ཡུལ་དེའི་གློམས་གཤིས་ལུགས་བཟང་པློ། 

གློམས་གཤིས་ཆགས་མེད་པ། བ་དངློས་གང་ཞིག །ཐེངས་དང་པློར་འབེལ་འདྲིས་བེད་པ། 

གློམས་གཤིས་རིང་པ། རང་ཉིད་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་ལག་བསྟར་བས་པའི་གློམས་གཤིས་བསྐྱུར་

དཀའི་རིགས། 

གློམས་སློལ། གློམས་ཤིང་རྒྱུན་འཇགས་པའི་ལམ་སློལ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གློམས་སློལ་སྒྱུར་བ། རང་ཉིད་སར་འདྲིས་ཀི་གློམས་གཤིས་བཅློས་ནས་བ་སྤློད་གསར་པ་གློམས་

འདྲིས་ཆགས་ཐབས་བེད་པ། 

གློའུཏམ། [ལེགས]གཽཏམ་དང་གཅིག །

གློར། ① གློར་ནད་དང་གཅིག །② གློ་རེའི་བསྡུས་མིང་། 

གློར་གློར། སློར་སློར་རམ་ཟླུམ་པློ། 

གློར་གློར་པློ། མངལ་གི་གནས་སྐབས་ལྔའི་བཞི་པའམ། མི་ལུས་མངལ་དུ་ཆགས་པའི་བདུན་ཕན་

བཞི་པ་སྟེ། ནར་ནར་པློ་ལས་ཤ་སྐ་བར་གྱུར་པའི་ཐློག་མནན་བཟློད་ཙམ་དུ་བྱུང་བའི་དུས། 

གློར་གློར་བ། ས་བའམ་མཁེགས་པ། 

གློར་རྒྱལ། གློ་ཥ་རྒྱལ་པློ་ཞེས་པའི་སྡུད་ཚིག་སྟེ། དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་མཇུག་ནས་བཅློ་

བརྒྱད་པའི་འགློ་བར་བལ་ཡུལ་གིང་གསུམ་སྟེ། ༡ ཀ་ཊ་མན་དུའམ་ཡམ་བུ། ༢ པར་ཏན། ༣ 

སག་གློན བཅས་ནི་རྒྱལ་པློ་ཁག་གསུམ་གིས་དབང་བསྒྱུར་བས་ཡློད། སྐད་རིགས་ནི་ཧིན་

རྡུའི་སྐད་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པ་དང་། གཙོ་བློར་ནང་པའི་ཆློས་ལ་དད་པ་དང་། དེ་མིན་ཧིན་རྡུ་

དང་། བམ་ཟེའི་ཆློས་ལ་དད་པ་བེད་མཁན་ཡང་ཡློད་ཅིང་། ཞིང་ལས་དང་རི་དྭགས་བརྔློན་པ་

སློགས་བེད། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༥༥༩ལློ་ནས་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་བརྒྱུད་དུ་

གགས་པ་ཞིག་གིས་བལ་ཡུལ་ནུབ་བརྒྱུད་ཀི་ཡུལ་སེ་བཙན་བཟུང་གིས་རྒྱལ་ཕན་ཞིག་

བཙུགས་ཏེ་རིམ་བཞིན་སྟློབས་ཤུགས་ཆེ་རུ་སློང་ནས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་

༡༦༤༢ལློར་པི་ཐི་ན་ར་ཡ་ནས་གློར་ཥའི་རྒྱལ་པློ་བས་པ་ཡིན་ནློ། །

གློར་རགས། ཐིག་ལེ་ཞིག་འབི་བ་ལ་གློར་རགས་ཟེར། འློས་ཤློག་འདི་ལ་མློས་མཐུན་ཡློད་ན་གློར་

རགས་ཞིག་རྒྱློབས། མློས་མཐུན་མེད་ན་ཁློམ་རགས་ཞིག་ཐློབ། ཅེས་སློ། །

གློར་རྡློ། ① གམ་པའི་རྡློ། ② ཐབ་ཀི་གློ་རའི་འགམ་སྐྱློར་གི་རྡློ་ལ་གློར་རྡློ་ཟེར། 

གློར་ནད། ① ནློར་ཕྱུགས་ལ་ཐློག་མར་གློར་ནད་ཕློག་སྐབས་གནས་གཅིག་ཏུ་ལངས་ཏེ་ཡུན་རིང་

སློད་པ་དང་། སློ་འཆའ་བ། ནང་དུ་ཚ་བ་རབ་ཏུ་རྒྱས་ཏེ་ནང་ཤ་ཀུན་བཙོས་པ་ལར་དཀར་པློར་

གྱུར་ཏེ་ཤི་བའི་ཕྱུགས་ཀི་འགློས་ནད་ཆེ་གས་ཤིག །② འབས་ཤིང་གི་མེ་ཏློག་ལ་བྱུང་བའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

འབུ་སྐྱློན། ཁམ་སློང་གི་མེ་ཏློག་ལ་གློར་བརྒྱབ་སློང་། 

གློར་པ། ས་བའམ་མཁེགས་པ། ཟས་གློར་རྡློ་འདྲ་བ་སློས་མི་ཕེར། 

གློར་བ། བག་ལེབ་ཀི་རིགས་ཤིག

གློར་བུ། [རིང] ① དབིབས་གྲུ་བཞི། ② གདན་སློར། 

གློར་བློད། བལ་པློ་དང་བློད་ལློངས། 

གློར་དབུ་དགློན། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༥༠༢ལློར་དྲི་མེད་རྡློ་རེ་མཆློག་གིས་གསར་དུ་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འཛམ་ཐང་རློང་ཁློངས་

སུ་ཡློད། 

གློར་མ། [རིང]རྡློ། གློར་མ་རྡློ་ཡིས་མཁར་ཞིག་བརེགས། ཆར་ཟར་ཟིམ་བབ་ན་དག་མེད་ཡིན། 

གློར་མ་བཀུམ་པ། [རིང]ཐེ་ཚོམ་མེད་པ། 

གློར་མ་ཆག །ཐེ་ཚོམ་མེད་པའམ་ཐག་བཅད་པ། 

གློར་མློ། [རིང]སང་བའི་སེམས། 

གློར་མློ་དགློན་པ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་

ལ་མཚོ་ནུབ་དབུས་ལན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གློར་ཙནྡན། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་སྒློན་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། ཐང་མ་སྒློན་ཞིང་གློར་ཙནྡན། ཐང་ཤིང་ར་སྣ་སྒློན་ཤིང་མིང་། 

གློར་ཞིབ་ལས་ཁུངས། བློད་ཀི་ལས་ཁུངས་ཤིག་སྟེ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པའི་སྐབས་གསར་

དུ་འཛུགས་གནང་མཛད་ཅིང་། དློ་དམ་རེ་མགློན་གཅིག་བཅས་ཡློད། མི་དཔློན། ལས་བ་གཉེར་

ཚང་དྲུང་ཡིག་གཅིག་བཅས་ཡློད། དེའི་ལས་འགན་གཙོ་བློ་ནི་ལྷ་སློད་གློར་ཁློངས་བལ་པློའི་

ཚོང་རིགས་དང་ཁ་ཚ་ར་རྣམས་དང་བློད་མའི་དབར་འཁྲུག་རློད་བྱུང་རིགས་ཞིབ་གཅློད་དང་། 

གཞིས་ཆགས་ཁ་ཚ་རའི་སློད་ཁང་དང་། ཟར། འློ་ལུང་། གཉའ་སྐྱིད་རློང་གསུམ་བཅས་གློར་

བློད་ས་འདྲེས་ཁག་ལ་ས་མིའི་རློང་གཞི་ཆེ་གས་བྱུང་མཚམས་ས་གནས་སློ་སློར་ཞིབ་གཅློད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མི་སྣ་གཏློང་དགློས་པ་དང་། ལྷ་ས་གློར་ཞིབ་མི་སྣ་རེ་མགློན་དང་མི་དཔློན། གློཪྵ་ཀབ་ཏན་

བཅས་མཉམ་འཛོམས་གློས་བསྡུར་གི་ཐག་གཅློད་བེད་དགློས་པ་སློགས་རེད། 

གློར་རློ་རློ། འཁློར་རློ་རློ་སྟེ་འཁིལ་འཁིལ་དུ་འཁློར་ཚུལ། ཆུ་འཁློར་གློར་རློ་རློར་འཁློར་བ། ཆུ་ཚོད་

འཁློར་ལློའི་ཁབ་འགློས་གློར་རློ་རློར་འཁློར་བ། རླུང་འཚུབ་གློར་རློ་རློར་ལང་། མཆི་མ་གློར་རློ་

རློ་བས། 

གློར་ལེབ། བག་ལེབ་ཀི་རིགས་ཤིག

གློར་ཤི་ཤ། བ་ལང་མགློ་ཞེས་པ་སྟེ་ཙན་དན་དཀར་པློའི་རྣམ་གངས་སུ་བཤད་དློ། །

གློར་ཤིཪྵ། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་ཙན་དན་དཀར་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་

བསྒྱུར་ན་ས་མཆློག་གམ་བ་ལང་མགློ་ཞེས་འགྱུར་ཏེ། པཎི་ཏ་རབ་འབློར་ཟླ་བས་མཛད་པའི་

མངློན་བརློད་འཆི་མེད་མཛོད་ཀི་འགེལ་པ་འདློད་འཇློའི་བ་མློ་ལས། གློར་ཤིཪྵ་ས་མཆློག་གམ་

བ་ལང་མགློ་ཞེས་བ་བ་སྟེ། བ་ལང་མགློ་ཡི་རྣམ་པ་ཅན། མ་ལ་ཡ་ཡི་ཕློགས་སུ་སྐྱེ། 

གློར་ཥ། བལ་ཡུལ་གི་མི་རིགས་ཤིག

གློལ། འཆུག་པའི་བརྡ་རིང་སྟེ། ལློག་པའི་ལམ་དུ་གློལ་མི་རུང་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

གློལ་བ། [ཐ་མི་དད་པ]ནློར་བའམ་འཁྲུལ་བ། འགློ་སའི་ལམ་གློལ། གློལ་བའི་བསམ་པ། ལློག་པའི་

ལམ་དུ་གློལ་ཉེན་ཆེ། 

གློལ་མ། [རིང]ཟན་དྲློན ། 

གློལ་ས། ① ནློར་སའམ་ལམ་ལློག་པ། གཞུང་ལམ་བློར་ནས་གློལ་སར་འཕན་པ། ② གཡང་ས། 

གློས། གློན་པའམ་ལུས་ཀི་བགློ་བ། སྟློད་གློས། སྨད་གློས། རྒྱུན་གློས། གཟབ་གློས། གློས་ཧྲུལ་པློ། 

གློས་ལྷག་ངན་ངློན། ཕློ་གློས། མློ་གློས། ལློ་སྟེར་གློས་གཡློགས། གློས་འབུད་པ། གློས་བཤུ་བ། 

གློས་གཟར་བ། འཁློར་ལློས་གློས་འཚེམ་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཁྲུད་བ་དང་། གློན་པ། 

གློན་བ། དགབ་བ། བགློ་བ། བགློ་བ། གཅེར་སྐྱློབ། གཅེར་སྒིབ། ན་བཟའ། གཡློགས་མ། ལུས་

སྐྱློབ་བཅས་སློ། །

གློས་སྐུ། གློས་ཆེན་གིས་བཟློས་པའི་སྐུ་བརན། 



  937  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གློས་སྐུ་ཆེན་མློ། རྒྱལ་རེ་ཆློས་རྒྱལ་རབ་བརན་ཀུན་བཟང་འཕགས་དགུང་ལློ་སུམ་ཅུ་པ་རབ་བྱུང་

བདུན་པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༤༡༨ལློར་བཞེངས་པའི་གློས་སྐུ་ཆེན་མློ་སྟེ་ཐང་ཀ་འདིའི་དབུས་སུ་

བཞུགས་པའི་སྟློན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པློའི་སྐུའི་མཐློ་ཚད་ཁྲུ་བརྒྱད་ཅུ་སྟེ་འདློམ་ཉི་ཤུ་ཙམ་ཡློད་

པའི་ཐུབ་དབང་གི་མཐའ་བསྐློར་དུ་མཆློག་ཟུང་གཉིས་དང་། བམས་པ། མར་མེ་མཛད། གནས་

བརན་བཅུ་དྲུག །འློག་ཕློགས་སུ་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་རྣམ་ཐློས་སས་བཅས་ཡློད་པའི་གློས་སྐུའི་མེ་

ལློང་གློང་གཤམ་བཅས་བསློམས་པའི་ཁྲུ་བརྒྱ་དང་དགུ་བཅུ་གློ་དྲུག་ཡློད་པ་ནི་བློད་ས་གནས་

སུ་ཡློད་པའི་གློས་སྐུའི་ནང་ནས་ཆེ་ཤློས་ཡིན་པར་གགས་ཤིང་། གཞན་ཡང་མཚུར་ཕུ་དགློན་

པའི་གློས་ཐང་དང་། འབས་སྤུངས་ཀི་གློས་ཐང་སློགས་ཡློད་པ་འདི་དག་ཡིན། 

གློས་ཆེན་རྒྱབ་གསེར། སྟློད་ཐུང་གི་གློང་བ་ལ་སྒིས་གདན་དང་། དགེ་སློང་གི་པང་དུ་འདློགས་རྒྱུའི་

ཆབ་ལུགས་སློགས་བཟློ་ཆས་ཀི་གློས་ཆེན་རིགས་ཞིག

གློས་སྐུ་མཐློང་གློལ་ཆེན་མློ། གློང་དུ་བཤད་མ་ཐག་པའི་གློས་སྐུ་ཆེན་མློ་དང་དློན་གཅིག

གློས་སྐུད། གློས་ཆེན་དང་རྒྱུ་མཚུངས་པའི་སྐུད་པའམ་སི་ཤན། 

གློས་ཀི་ཆ་བ་ལ་བརློན་པ། གློས་བཟང་པློའི་ཕིར་དུ་བརློན་པ། 

གློས་ཀི་སྟ་ཟུར་སུལ་ཤིབས་ཅན། བློད་ཆས་གློན་སྐབས་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་སུ་ཡིན་ཀང་བློད་

ཆས་ཀི་ཟུར་གཡས་གཡློན་དུ་ལེབས་ནས་གློན་པ་ཡློངས་གགས་སུ་ཟུར་ལབས་ཞེས་འབློད་

པ་དེ་ལ་ཟེར་བའམ་ཡང་ན་སྨད་གློས་ཤམ་ཐབས་ཀི་ཟུར་གཡས་གཡློན་གཉིས་སུ་སུལ་ལུ་

ཡློད་པ་ལ་ཟེར། 

གློས་ཀི་ཐུ་བའི་རྡུལ་སྤྲུགས། རང་གི་གཞན་ལ་དགེ་སྐྱློན་ཡློ་བསང་གི་བསབ་བ་བས་པར་མ་ཉན་

པའི་སྐབས་བློ་ཕམ་དང་ཁློང་ཁློ་ཟ་བའི་རྣམ་འགྱུར་མཚོན་བེད་དུ་གློས་ཀི་ཐུ་བ་ལ་འགློས་པའི་

ཐལ་རྡུལ་བརྡབས་ནས་ཕིར་ཐློན་པ། 

གློས་ཀི་གཞི། འཚོ་མཁློ་ལྷག་པའི་ཡློ་བད་བཅས་འཚོ་བའི་ཡློ་བད་དང་འབེལ་བ་གློས་ཀི་གཞི་སྟེ། 

བདེར་གནས་རྐྱེན་གི་གཞི་ལྔ་ལས་གློས་ཀི་གཞི་གསུམ་གི་བེ་བག་ཅིག

གློས་ཀི་གཞི་གསུམ། འདུལ་བ་གཞི་བཅུ་བདུན་ལས། བདེར་གནས་རྐྱེན་གི་གཞི་ལྔའི་ནང་གསེས། 
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གློས་མཐའ་གཉིས་སུ་མ་ལྟུང་བའི་སློ་ནས་བདེ་བར་གནས་པ་གློས་ཀི་གཞི་ལ་གསུམ་སྟེ། བས་

བརྐྱང་གི་གཞི་དང་། གློས་ཀི་གཞི། ཀློ་ལྤགས་ཀི་གཞིའློ། །

གློས་ཀི་ཤན། ① རས་དང་། པགས་རིགས་ཀིས་གློས་ལ་མཐས་ཤན་བརྒྱབ་པ་ལ་གློས་ཀི་ཤན་ཟེར། 

གློས་རས་ཤན་མ། གློས་སམ་ཤན་མ། ② འདུལ་བའི་ཐ་སྙད་ཅིག །རས་ཀི་ཤན་གི་ནང་གསེས་

ཤིག་སྟེ། བིན་གིས་མ་བརླབས་པའི་གློས་ཀིས་བིན་གིས་མ་བརླབས་པའི་གློས་ཕི་མ་ལ་ཤན་

བརྡེགས་པ་སྟེ། ཞག་བཅུ་འདས་པ་དང་། ཞག་སུམ་ཅུ་འདས་པའི་རེས་སུ་ལྟུང་བ་སྐྱེད་པའློ། །

གློས་རྐྱང་པ། རས་གློས་རྐྱང་པ་སབ་མློར་གློན་པའི་དློན། 

གློས་དཀར་ཅན། ① གློན་པ་སྐྱ་བློ་གློན་མཁན་སྤི། 

② ཁིམ་པ་སགས་པ་གློས་དཀར་ཅན། 

གློས་དཀར་ལྕང་ལློ་ཅན། སར་བློད་དུ་ཁིམ་ལ་གནས་ནས་གློན་པ་དཀར་པློ་གློན་ཞིང་མགློ་སྐྲ་རིང་

པློར་བཞག་ནས་མི་བཞར་བའི་སགས་པའི་གས་སློ། །

གློས་ཁ། [ཡུལ]གློས་ཆེན་གི་ཁ་གདན་གྲུ་བཞི། 

གློས་ཁ་འབུ། གློས་ཆེན་དང་རྒྱུ་ཕལ་ཆེར་འདྲ་པའི་འབུ་རས་ཤིག

གློས་ཁ་མ་བསྒྱུར་བ་གློན་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། རུང་བའི་

ཚོན་གསུམ་གིས་ཁ་མ་བསྒྱུར་བའི་ཁྲུ་གང་ལློངས་པའི་གློས་དཀར་པློར་གཞན་གིས་གཡློགས་

མེད་པར་གློན་པ། 

གློས་ཁང་། [མངློན]གུར། 

གློས་ཁུད། གློས་ཀི་ཁུད་ལེབ། 

གློས་ཁིམ། [མངློན]གློས་ཁང་དང་དློན་གཅིག

གློས་གུར། གློས་ཆེན་གིས་བཟློས་པའི་གུར། 

གློས་གློང་། གློས་ཀི་གློང་བ། 

གློས་སབ། གློས་ཀི་གཤམ་མཐའ། 

གློས་རྒྱུ། གློས་བཟློ་བའི་རྒྱུ་ཆ། 



  939  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གློས་བགློ་བ་བཅུ། གློས་བགློ་པའི་ཚུལ་བཅུ་དང་གཅིག །

གློས་བགློ་བའི་ཚུལ་བཅུ། ཉེས་བས་ཀི་སེ་ཚན་དང་པློ། གློས་བགློ་བའི་སེ་ལ་ཤམ་ཐབས་ཀི་ཡ་

མཐའ་དང་མ་མཐའ་མི་མཉམ་པས་མཉམ་པློ་མིན་པ་དང་། པུས་མློ་ཡན་ཆད་དུ་བརེངས་པ་

དང་། ལློང་བུ་མན་ཆད་དུ་འཇློལ་བ་དང་། མས་ཟུར་གི་གྲྭ་གང་པློ་ཆེའི་སྣ་ལར་འཕངས་པ་དང་། 

སྐ་རགས་བར་ནས་འཕུར་མ་བཞིན་དུ་འབུར་བ་དང་། སྐ་རགས་སྟེང་དུ་སྦྲུལ་གི་གདེངས་ཀ་

ལར་མཐློ་དམན་ཅན་བཅས་ཤམ་ཐབས་ཀི་བདུན་དང་། ཆློས་གློས་ཟླུམ་པློ་མིན་པ་དང་། ཧ་ཅང་

རིང་བ་དང་། ཧ་ཅང་ཐུང་བ་སྟེ་སྟློད་ཀི་གློས་གློན་ཚུལ་གསུམ་བཅས་གློས་གློན་ཚུལ་འདི་

རྣམས་བས་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་རློ། 

གློས་སློན་ཅན། [མངློན] ① ནམ་མཁའ། ② ཕག་ན་རྡློ་རེ། ③ གཟའ་སེན་པ། ④ ཁབ་འཇུག་གི་

གཅེན་པློ་སྟློབས་བཟང་། 

གློས་ཅན། [མངློན]ཙན་དན། 

གློས་ཆེན། སིན་སྐུད་ལས་བཏགས་པའི་བཟང་གློས་སྤིའི་མིང་། གློས་ཆེན་འབྲུག་རིས་མ། གློས་

ཆེན་རྒས་ཀང་རི་མློ་མི་ཡལ། དཔའ་བློ་ཤི་ཡང་སྙན་གགས་མི་ཉམས། 

གློས་ཆེན་རྒྱབ་གསེར། སྟློད་ཐུང་གི་གློང་བ་ལ་སྒིས་གདན་དང་། དགེ་སློང་གི་པང་དུ་འདློགས་རྒྱུའི་

ཆབ་ལུགས་སློགས་བཟློ་ཆས་ཀི་གློས་ཆེན་རིགས་ཞིག

གློས་ཆེན་སྤུ་མ། གཞི་གློས་ཆེན་སྟེང་སྤུ་མའི་རི་མློ་ཅན། 

གློས་ཆེན་སྤིན་རིས་མ། སྤིན་པའི་རི་མློ་ཡློད་པའི་གློས་ཆེན་ལ་ཟེར། 

གློས་ཆེན་དཔལ་གཡུ་མ། མན་ཆིང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་གློང་མ་རིམ་བྱུང་དང་། ཏཱ་ལའི་བ་མ། པཎ་

ཆེན་རིན་པློ་ཆེ་བཅས་ཀི་ཕེབས་བམས་འདེགས་མཁན་རྣམས་ཀིས་གཟབ་སྤློས་སུ་གློས་ཆེན་

གཞི་དམར་པློ་ལ་མེ་ཏློག་སློན་པློ་ཐློ་རེ་བ་ཡློད་པ་ཞིག་གློན་གི་ཡློད་པ་དེ་ཡིན། 

གློས་ཆེན་གསེར་མ། གཞི་གློས་ཆེན་སྟེང་གསེར་སྐུད་ཀི་རི་མློ་ཡློད་པ། 

གློས་ཇུས། གློས་ཆེན་ཚོན་ཁའི་རིགས་ཤིག

གློས་འཇབ། [ཡུལ]གློས་ཆེན་གི་ཁ་གདན་རིང་པློ། 
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གློས་སྟློད། སར་བློད་གཞུང་གི་རེ་དྲུང་ཚོའི་ལས་གློས་ཤིག

གློས་ཐང་། གློས་ཆེན་གིས་བཟློས་པའི་ཐང་ག

གློས་ཐུང་། ① གུ་དུང་། ② གློན་པ་ཐུང་ངུ་། 

གློས་མཐའ། གློས་ཀི་མཐའ་ཆག །གློས་མཐར་རས་ཀིས་རྒྱན་བཏང་བ། 

གློས་ལང་། གློན་པ་གཅིག་གི་རྒྱུ་ལློང་ཚད། 

གློས་རྡློ་རེ་གསང་ལམ་མ། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བདུན་པའི་སྐུ་ཚེའི་སྟློད་དུ་རྒྱ་ནག་ནས་ཐློན་པའི་

གློས་ཆེན་གཞི་མ་ཚོས་གཞི་སྣ་ཚོགས་ལ། རི་མློ་རྡློ་རེ་རེ་ལྔ་པ་མཐའ་བསྐློར་དུ་མུ་ཁྱུད་ཡློད་

པའི་གློས་ཀི་རིགས་ཤིག

གློས་དྲི་མ་ཅན།དྲེག་པ་ཆགས་ཤིང་དྲི་ངན་བློ་བའི་གློས། 

གློས་མདངས་རྒྱག་པ། ཐང་ཀ་འབི་བའི་ཐ་སྙད་ཅིག །ལྷ་སྐུའམ་མི་སྣ་སློགས་ཀི་ན་བཟའི་གིབ་

གཟུགས་མཚོན་བེད་ཀི་མདངས་རྒྱག་པར་ཟེར་ཞིང་། ལས་ཀའི་ཐབས་རལ་གི་གས་ཤིག་ཡིན།

གློས་འདང་། གློས་ལང་དང་གཅིག །

གློས་སྣེ། ① གློན་པའི་སྣེ་མློའམ་ཟུར། ② གློས་ཀི་རིགས་ཁ། 

གློས་པང་། གློས་ཆེན་ལས་བཟློས་པའི་པང་གདན། 

གློས་སྤུ་མ། སྤུ་ཡློད་པའི་རས་སློགས། 

གློས་སྤུ་རིས་མ། སྤུ་རིས་ཡློད་པའི་རས་སློགས། 

གློས་སྤིན་རིས་མ། སྤིན་པའི་རི་མློ་ཅན་གི་གློས་ཆེན། 

གློས་དཔེ། གློས་གསར་པ་བཟློ་བའི་ཚད་གཞི། དཔེར་ན་གློས་དཔེའི་རི་མློ། 

གློས་དཔེ་འཁབ་སྟློན། གློས་ཆས་ཀི་དཔེ་གསར་པ་འཁབ་སྟློན་གི་སློ་ནས་མི་རྣམས་ལ་སྟློན་པ། 

གློས་འཕན། གློས་ཆེན་ལས་བཟློས་པའི་ཀ་འཕན། 

གློས་བིན་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པའི་དགེ་

སློང་མར་ཆློས་གློས་བིན་པའློ། །

གློས་བེད་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པའི་དགེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

སློང་མའི་གློས་དགེ་སློང་གིས་འཚེམ་པའློ། །

གློས་བལ། ① གཅེར་བུའམ་དམར་ཧྲེང་། ② སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། 

གློས་འབློག །① གློས་ཆེན་གི་འབློག །② ཕློགས་གཞན་ལ་འགློ་སྐབས་མཁློ་བའི་མལ་ཆས་དང་

གློན་ཆས་འཇུག་སྣློད། 

གློས་འབློལ། གློས་ཆེན་གི་འབློལ་གདན། 

གློས་འབྱུང་ལློན་པ། དཔག་བསམ་གི་ཤིང་ལ་བུ། 

གློས་སེད་པའི་ལྟུང་བེད། རབ་བྱུང་སེ་ལྔ་པློ་གང་རུང་གི་གློན་པ་རྐུ་སེམས་མེད་པར་སེད་པ་ལས་

བྱུང་བའི་ལྟུང་བེད། 

གློས་དམར། གློས་དམར་སེ་དང་དློན་གཅིག

གློས་དམར་སེ། ཡློད་སྨྲ་སེ་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག

གློས་ཚགས། ཆས་གློས་གློན་སྟངས། ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀི་གློས་ཚགས་ལེགས་པློ་བཅློས་ནས་སྐྱེད་

ཚལ་དུ་གཏློང་བ། 

གློས་ཚོས་མ། ཚོས་མདློག་གང་རུང་བརྒྱབ་པའི་གློས། 

གློས་འཛར། ① གློན་པ་དང་གློས་ཆེན་གི་སྣེ་འཛར། ② གློས་ལྷུག་སྟེ་འཛར་བ། 

གློས་ཟེགས་པློ། གློས་རིང་ཧྲུལ། 

གློས་བཟློ་བ། སྤིར་བཏང་ཡློངས་གགས་སུ་གློས་བཟློ་བ་ཞེས་པའི་མིང་དེ་ཐློས་པ་ཙམ་གིས་གློན་

གློས་བཟློ་འཚེམ་བེད་མཁན་གི་ལག་རལ་པར་གློ་བ་ལེན་གི་ཡློད་དགློས་པ་ལ་བུ་སྣང་ཡང་དློན་

དུ་དེའི་ནང་གློས་ཆེན་གི་རིགས་སྣ་ཚོགས་དྲས་དུབ་ཀི་ཐང་ཀ་དང་། ཡློག་བ། དྲ་ཕེད། མཆློད་

རས། གློན་གློས་བཅས་བཟློ་འཚེམ་དང་དྲས་དྲུབ་མཁན་གི་ལག་རལ་མི་སྣ་ཡང་ཚུད་ཡློད་དློ། །

གློས་གཟན། གློས་ཆེན་གིས་བཟློས་པའི་ཕློ་མློའི་གཟན། 

གློས་བཟུང་། གློས་རས་སློགས་ཕན་ཚུན་བཟུང་ཆེད་བཟློས་པའི་ཁབ་ལེབ་མ་ཅན་ཞིག

གློས་འར་ཕར། གློས་ཆེན་སབ་འཐུག་སྙློམས་ཞིང་། ཚོས་གཞི་སྣ་ཚོགས་ལ་རི་གཞི་མ་ལས་ཚོས་

གཞི་ཅུང་ཟད་སྐྱ་ཙམ་གི་སྤིན་རིས་དང་། མེ་ཏློག་རང་འཁློར་སེལ་ནས་ཡློད་པ་ཞིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གློས་ཡིག་རིས་མ། གློས་ཆེན་བུབས་ཚང་། གློས་ཡུག་གཅིག

གློས་རིས་འབི་བ། རི་མློ་འབི་བའི་ཐ་སྙད་ཅིག །ལྷ་སྐུའམ་མི་སྣའི་གློས་ཀི་སྟེང་དུ་གློས་ཆེན་གི་རི་

མློ་སྟེ། གསེར་གིས་བ་འབྲུག་སློགས་འབི་སློལ་མཆིས། 

གློས་ལེན་པའི་སང་བ། སང་ལྟུང་སུམ་ཅུའི་ནང་གསེས། རང་ལ་ཆློས་གློས་རྣམ་གསུམ་ཡློད་བཞིན་

འཁློར་གསུམ་ཁེབས་པའི་ཚད་དུ་ཚོང་པའི་གློས་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པའི་དགེ་སློང་མ་ལས་བངས་པའློ། །

གློས་གཤམ། གློས་ཀི་སབ། 

གློས་སེའུ། གློས་ཆེན་གཞི་མ་ཚོས་མདློག་སེར་པློ་ལ། གསེར་སྐུད་སྒིམ་བཏགས་ཀི་འབྲུག་དང་། 

སྤིན་རིས། ཆུ་དང་། བག་རི་བཅས་འབུར་དློད་དུ་འཐག་པ་ཞིག་ཡིན། 

གློས་སུལ། གློས་ཀི་གཉེར་མའམ་སྟེར་ཁ། 

གློས་སློག །① ཕྱུ་པ་དང་པགས་སག། ② གློན་པ་སྤིའི་མིང་། 

གློས་གསར་བཏགས་མ། གློས་ཆེན་དཔེ་གསར། 

གློས་གསུམ་བརེ་བ། བ་རྒྱུད་ཀི་སྤློད་པ་སྟེ། ཕིའི་གློས་གསར་པ་གློན་པ། ནང་གི་གློས་སློམ་པ་སྲུང་

བ། གསང་བའི་གློས་ལྷ་སློམ་པའློ། །

གློས་གསུམ་དང་ཁྲུས་གསུམ། རྣལ་འབློར་ཡློ་གའི་སྐབས་སུ་གློས་གསུམ་དང་ཁྲུས་གསུམ་ནི་ཡློ་

ག་རྡློ་རེ་རེ་མློ་ལས། སློམ་པ་གསུམ་ནི་ལེགས་གནས་པ། གློས་ནི་དང་པློར་བརློད་པ་དང་། 

གཉིས་པ་ཆློ་ག་བསྒྲུབ་པའློ། །གསུམ་པ་ངློ་ཚ་ཁེལ་ཡློད་དང་། གཙང་མའི་གློས་ནི་གསུམ་པ་

དག །ལན་གསུམ་དུ་ནི་བརེ་བའློ། །བསློམ་པ་ལ་གནས་པ་ནི་ནང་གི་ཁྲུས། ཡན་ལག་བདུན་

པློས་རང་རྒྱུད་ཀི་སིག་པ་སྦློངས་པ་ནི་གསང་བའི་ཁྲུས། ཕག་རྒྱ་བཅིངས་བཀྲློལ་ནི་རྣལ་འབློར་

ཁྲུས་དང་གསུམ་མློ། 

གློས་གསེར་སྐུད་མ། གསེར་སྐུད་ཡློད་པའི་གློས་ཆེན་གི་རིགས། 

གློས་གསློར་མ། བརེ་རེས་བ་རྒྱུའི་གློས། 

གློས་བསུམ། [རིང]གློས་གཡློགས། 

གློས་ཧྭ། གློས་སྨད་ཁ་བལ་བའམ་གློས་ཀི་ཟུར་དབལ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གློས་ལྷག་འཆང་བའི་སང་བ། སང་ལྟུང་སུམ་ཅུའི་ནང་གསེས། ཆློས་གློས་ཀི་རྒྱུར་མ་བསློས་པ་ཁྲུ་

ཚད་དུ་ལློངས་པ་ཡན་ཆད་ཀི་གློས་ལྷག་པློར་རང་ལ་དབང་བ་བིན་གིས་མ་བརླབས་པར་ཞག་

བཅུ་མ་རློགས་ཀི་བར་དུ་འཇློག་པའློ། །

གློས་ལྷམ། སྟློད་སྨད་གློས་དང་ལྷམ་སློགས་གློན་ཆས་སློ། །

གློས་ལྷམ་གིས། སྟློད་སྨད་གློས་དང་ལྷམ་སློགས་གློན་ཆས་ཚང་མ་གློན་ཞེས་པའི་སྐུལ་ཚིག

གཽཏམ། [ལེགས]གློའུཏམ་འམ། གློ་ཏ་མ་འམ། འགློའུ་ཏ་མ་ཡང་ཟེར། ① བ་མའི་རིགས་ཏེ་སར་

རྒྱ་གར་གི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་རིགས་རུས་ཀི་མིང་། ② སར་རྒྱ་གར་གི་དྲང་སློང་

ཞིག་གི་མིང་།

རྒ། མི་ཕྱུགས་ཀི་ན་ཚོད་ཡློལ་བའི་དློན་ཏེ། སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་ཞེས་པ་ལ་བུ། འདས་པ་ལ་རྒས་ཟེར། 

རྒ་བ། [ཐ་མི་དད་པ]རྒས་པ། རྒ་བ། ལློ་ན་སློན་པ་དང་ན་ཚོད་ཡློལ་བ་སྟེ། ཤིང་ཏློག་སྨིན་ནས་རིང་

པ་དང་འདྲ་བར་ལུས་ཀི་ཕུང་པློ་ལྔ་པློ་དེ་དག་རྒྱུན་གཞན་དང་གཞན་དུ་འགྱུར་ནས་ཐ་མ་སྐྲ་

དཀར་དང་གཉེར་མ་ཅན་ལ་སློགས་པའི་བར་དུ་འགྱུར་བའློ། །

རྒ་བ་གཉིས། ཡློངས་སུ་ཉམས་པའི་རྒ་བ། ཉེ་བར་འཁང་བའི་རྒ་བའློ། །

རྒ་བའི་ལྔ། ལང་ཚོ། མཐུ་སྟློབས། དབང་པློ། ཡུལ་ལ་སྤློད་པ། ཚེ་ཡློངས་སུ་ཉམས་པ། 

རྒ་བའི་སྡུག་བསལ། སྡུག་བསལ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། གཟུགས་དང་ལང་ཚོ་ཡློངས་སུ་རྒུད་

དེ་འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་ལ་ཇི་བཞིན་ལློངས་སུ་སྤློད་པའི་མཐུ་དང་བལ་བས་སྡུག་བསལ་བའློ། །

རྒ་བའི་སྡུག་བསལ་ལྔ། གཟུགས་བཟང་པློ་ཡློངས་སུ་ཉམས་པ། དབང་པློ་ཡློངས་སུ་ཉམས་པ། ཡུལ་

ལློངས་སྤློད་ཡློངས་སུ་ཉམས་པ། མཐུ་སྟློབས་ཡློངས་སུ་ཉམས་པ། ཚེ་ཡློངས་སུ་ཉམས་པའློ། །

རྒ་ཤི ① རྒ་བ་དང་ཤི་བ། ② རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག

རྒ་ཤི་ཟླ་བ། ཉི་མས་གཞུ་ཁིམ་སྤློད་པའི་ཟླ་བའམ་བློད་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པ། 

རྒ་ཤིའི་ཡན་ལག །རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས། སྐྱེ་བ་དེ་ལས་ཕུང་རྒྱུན་འགྱུར་

བའི་རྒ་བ་དང་། རྒྱུན་འགགས་པའི་ཤི་བ་སྟེ། ན་ཚོད་དང་སློག་འགྱུར་བར་བེད་པའློ། །

རྒང་། སློག་ཆགས་གཟུགས་མློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒད་པློ། ལློ་ན་ཆེ་བའི་མི་ཕློ། གཞློན་པའི་ཤེད་ལས་རྒད་པློའི་ཇུས་བཟང་། མི་ཚོས་རྒད་པློ་སྐྱློར་ཞིང་

ཕྲུ་གུ་ཁིད་དེ་ཕིན་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཁློགས་པ་དང་། རྒན་པློ། རྒས་པ། ན་ཚོད་སློང་

བ། གནས་བརན། སྨིན་པ་བཞི་པའི་གནས་སྐབས། ལང་ཚོ་ཡློལ། ལློ་མང་ཁུར་ལན། ལློའི་ཐེག་

པ་བཅས་སློ། །

རྒན་བཀུར། མི་རྒན་རྒློན་ལ་བཀུར་སྟི་བེད་པ། 

རྒན་བཀུར་བིས་སྐྱློང་། རང་ལས་ལློ་རྒན་པ་རྣམས་ལ་གུས་པས་བཀུར་བ་དང་། བིས་པ་རྣམས་ལ་

གཅེས་སྤས་བ་ཞིང་གསློ་སྐྱློང་དགློས། 

རྒན་བཀུར་བིས་གཅེས། གློང་གི་རྒན་བཀུར་བིས་སྐྱློང་དང་དློན་གཅིག

རྒན་འཁློགས། ན་ཚོད་མཐློ་བའི་རྒད་པློ་དང་རྒན་མློ། རྒན་འཁློགས་རྣམས་ལ་གཟིགས་སྐྱློང་བེད་པ།

རྒན་གློག །ལློ་ན་མཐློ་ཞིང་ལུས་སྟློབས་ཉམས་པའ་ིམི། རྒན་གློག་ལ་བརས་བཅློས་དང་མཐློང་ཆུང་མ་བེད།

རྒན་རྒློན། རྒན་ཕློ་རྒན་མློའི་བསྡུས་མིང་། 

རྒན་གས། ① ལས་ལམ་དུ་ཞུགས་ས་བའི་མི་རྣམས། ② ལློ་ན་རྒན་གས། 

རྒན་འགློ །① རྒན་པློའམ་འགློ་བེད། ② ཕྲུ་གུའི་དཀིལ་ནས་རྒན་ཤློས། 

རྒན་ཆག །སར་གཙོ་རྒན་བེད་པའི་ཁལ་ཆག

རྒན་ཆློས་བེད་པ། ན་ཚོད་རྒས་ནས་ཆློས་སློར་ཞུགས་ཏེ་ཁ་འདློན་དགེ་སྦློར་བེད་པ། 

རྒན་འཆལ། རྒན་པློའི་བློ་བིས་པ་ལར་འཆལ་བ། རྒས་འཁློགས་རྒན་འཆལ་ལངས་ནས་ཕྲུ་གུའི་

སྤློད་པ་བེད། 

རྒན་ཉམས། ན་ཚོད་སློང་བའི་རྒས་ཚུགས། ལློ་ཆུང་རྒན་ཉམས་ཅན། 

རྒན་ལིང་། མི་སེར་གི་རྒན་པློ་དང་། དམག་མིའི་ལིང་དཔློན་གི་བསྡུས་མིང་ཡིན་ཞིང་། ས་གནས་

ཁ་ཤས་ལ་རྒན་པློའི་ལས་འགན་འཁུར་མཁན་ལ་ཡང་ལིང་དཔློན་ཟེར། 

རྒན་བདག །སར་སློབ་ཕྲུག་གི་གས་ནས་མི་གཅིག་བསྐློས་ཏེ་འཛིན་གྲྭ་དེའི་འགན་འཁུར་མཁན། 

རྒན་པ། ① སློན་དུ་སྐྱེས་པ། ཇློ་ལགས་རྒན་པ། ཕ་རྒན། མ་རྒན། བུ་རྒན་པ། བུ་མློ་རྒན་པ། མི་རྒན་

པ། སློང་རྒན། རྡློ་རྒན། ② ལས་ལམ་དུ་འཛུལ་ས་བ། ཀྲུའུ་ཞི་རྒན་པ། དགེ་རྒན་རྒན་པ། གཉེར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

བ་རྒན་པ། སློབ་ཕྲུག་རྒན་པ་། འཛིན་གྲྭ་རྒན་པ། སྐྱེས་པའི་ལློ་གངས་རྒན་ན་རྒན་རྒྱུ་མེད། རྣམ་

རིག་ཤེས་པ་རྒན་ན་རྒན་པ་ཡིན། 

རྒན་པ་བཞི། རྒྱལ་པློ་ལ་སློགས་པ་ནློར་གིས་རྒན་པ་དང་། ས་ཐློབ་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་རྒན་པ་དང་། སེ་

སྣློད་གསུམ་ཤེས་པ་ནི་ཐློས་པས་རྒན་པ་དང་། བསབ་པས་རྒན་པ་ནི་དཀའ་ཐུབ་ཀིས་རྒན་པའློ། །

རྒན་པློ། ① ལློ་ན་སྨིན་པ། རྒན་པློ་སྐྲ་དཀར། རྒན་པློའི་སློ་དཀར་གཏིང་ནས་ཐློན། མགློ་སྐྱེས་གནག་

པ་དཀར་པློར་གྱུར། ② ཁལ་འགློ་འཚོ་མཁན། སར་ཁལ་འུལ་གི་བརྡ་གཏློང་མཁན་ནམ་ཐད་

ཀར་ཆ་གསེད་བེད་མཁན་ཡིན་ཞིང་། འགན་དེ་མི་རྒྱུད་ཀི་འཛིན་མཁན་ཡིན་ཞིང་། འགན་དེ་

མི་རྒྱུད་ཀི་འཛིན་མཁན་ཡློད་ལ་རེས་མློས་བེད་མཁན་ཡང་ཡློད། རྒན་པློ་ལས་ཐློག

རྒན་པློའི་ཐིག །[མངློན]འཇའི་མིང་། 

རྒན་བིས། རྒད་པློ་དང་ཕྲུ་གུའི་མིང་། 

རྒན་མ་བག་ཡུལ་ཆློས་སར། དགློན་པ་བཏབ་དུས་གསལ་པློར་མ་ཤེས། ངག་རྒྱུན་ལར་ན་བཀའ་

གདམས་པའི་དགེ་བཤེས་པློ་ཏློ་བ་དང་། སྤན་མངའ་བ། ཤ་ར་བ་གསུམ་ཡུལ་འདིར་ཕེབས། 

སྤན་མངའ་བས་དགློན་འདི་བཏབ་ཟེར་སློལ་ཡློད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་

དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཀར་མཛེས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྒན་མློ། ལློ་ན་མཐློ་བའི་བུད་མེད། རྐུ་འཕློག་གི་ཉེན་ཁ་མེད་པས་རྒན་མློས་གསེར་ཁུར་ལམ་བགློད་

ཀི་དུས་བཟང་ཤར། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྲ་དཀར་མ་དང་། མགློ་སྐྱ་མ། རྒན་འཁློགས་མ། ན་

རྒས་མ་བཅས་སློ། །

རྒན་དམངས། རྒན་པློ་དང་མི་སེར་དམངས་ཀི་བསྡུས་མིང་ཅིག་ཡིན། 

རྒན་མཚང་ལ་རྒྱག་པ། གཞན་གི་གནད་དློན་ཆུང་ཆུང་ལ་འཛེམ་ནས་མཉམ་དུ་འགློ་མི་འདློད་པ་

དང་། ཁ་ཡ་བེད་མི་འདློད་པ་སློགས་དང་། ཕ་རློལ་པློ་དེ་རང་ཉིད་ཀི་ངློ་ཚར་བསམ་པའི་བ་སྤློད་

ལ་གློ །མི་ག་གེ་མློ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་ཀི་ཨ་མ་རྒན་མཚང་ལ་བརྒྱབ་པ་རེད་ལ་བུའློ། །

རྒན་ཞུགས། ལློ་ན་རྒས་ནས་ཆློས་ལ་ཞུགས་པ། 

རྒན་གཞློན། ① ལས་ལམ་དུ་འཛུལ་དུས་ས་ཕི། ② ལློ་ན་ཆེ་ཆུང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒན་གཞློན་བར་གསུམ། རྒན་མགློ་དཀར་དང་། གཞློན་སློ་དཀར་དར་མ་གསུམ། 

རྒན་རབས། རི་རབས་རྒན་པ། ཕ་མ་རྒན་རབས་ལ་གུས་པ། 

རྒན་རིགས། ལློ་རྒན་པའི་རིགས། བཀུར་བསྟི་འློས་པའི་རྒན་རིགས། 

རྒན་ལས་ཉན། [མངློན]བརྒྱ་བིན། 

རྒན་གསློ་ཁང་། རྒན་བཀུར་ཁང་ཡང་ཟེར། གཞུང་ངམ་མཉམ་སེབ་ཀིས་གཉེར་བའི་བགེས་སློང་མི་

ཧྲེང་གསློ་ཉར་བེད་པའི་གནས་ལ་གློ

རྒལ། ལ་ལུང་ཆུ་བློ་སློགས་ཀི་ཕ་རློལ་ཚུ་རློལ་ལ་འགློ་བའི་དློན་ཏེ། 

རྒལ་གྲུ། ཆུ་ལས་རྒལ་བེད། 

རྒལ་བ། [ཐ་དད་པ]བརྒལ་བ། བརྒལ་བ། རྒློལ། སྒློལ་བ་དང་འདའ་བ། ལ་མཐློན་པློ་བརྒལ་ཏེ་ཀླུང་ལ་

བབས། ཆུ་ཆེན་པློ་བརྒལ་ཏེ་ཕ་རློལ་ཕིན། ཚད་ལས་རྒལ་བ། བཞློན་པ་ར་བཟང་པློ་ཆིག་སྟློང་དྲུག་

བརྒྱ་བརྒལ་བ། རང་ལག་ཡློད་ཀང་སྙིང་རལ་མེད་ན་ལ་ལུང་དང་ཆུ་ཆེན་རྒལ་དཀའ་བ།

རྒལ་རབས། ཆུ་བློ་ཆེན་པློ་བརྒལ་ས། རྨ་ཆུའི་བརྒལ་རབས། 

རྒས། ལློ་རྒས་པའི་འདས་ཚིག །རྒས་ཟིན་པ། 

རྒས་ཀ རྒས་ཁ། བློ་བག་ཕེབས་ཤིང་། སེམས་གུ་ཡངས་ན་རྒས་ཀ་ས་བ་ཡློང་། 

རྒས་འཁློགས། ལློ་ན་ཤིན་ཏུ་མཐློ་ལ་ལུས་སྟློབས་ཉམས་ཤིང་གློག་པ། མི་དེ་སར་ཐང་བཟློ་དློད་

ཅིང་། བདེ་ཅག་འཁྱུག་ཀང་ད་ནི་རྒས་འཁློགས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་འདུག

རྒས་འཁློམས། རྒས་ཏེ་རིག་པ་མི་གསལ་བ། 

རྒས་འཆློལ། རྒས་འཁློགས་ཆགས་ནས་སློ་གསུམ་མི་བརན་པར་འཆློལ་བའི་དློན། 

རྒས་ཉམས། རྒས་པའི་བཟློ་ལ། ལློ་བདུན་ཅུ་དློན་གངས་ཀི་རྒས་ཉམས་དློད་པ་རང་མི་

འདུག །གཟུགས་པློ་བདེ་པློ་མེད་པས་རང་ལློ་ཆུང་ཡང་རྒས་ཉམས་གསལ་པློ་ཐློན་འདུག

རྒས་པ། ① རྒ་བའི་འདས་པ། ② རྒུད་པའམ་རིང་པ། ན་ཚོད་རྒས་པ། ཉི་མ་རྒས་པ། མི་རྒས་པ་

དང་འབས་བུ་སྨིན་པ་འདྲ། ན་ཚོད་གཞློན་དུས་ནས་རྒས་རྒས་སུ་མ་སེབས་བར་སློབ་སྦློང་བེད་

དགློས། ལློ་རྒས་ཀང་སྙིང་སྟློབས་ཆེ། ཡུན་རིང་ན་ནས་གདློང་རིས་ཧ་ཅང་རྒས་འདུག །ཁི་རྒས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ན་རིམ་བཞིན་ཞེ་སང་ཆེ། གློས་ཆེན་རྒས་ཀང་རི་མློའི་གཞུང་། 

རྒས་པ་ས་བ། ལང་ཚོ་ཉམས་དཀའ་བ། ལུས་ནད་སེམས་གཅློང་མེད་པའི་མི་རྣམས་རྒས་པ་ས་བ་ཡློང་།

རྒས་པའི་དུས། དུས་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་ལློ་ལྔ་བཅུ་ནས་བདུན་ཅུ་མན་ཆད། རྒས་པློ་

མགློ་བློ་དུང་ལར་དཀར་བ། 

རྒས་པློ། ལློ་ན་ལློན་པའི་རྒན་པློའི་མིང་། 

རྒས་མེད། [མངློན]ལྷ། 

རྒས་ཝུག །ལློ་ན་རྒས་པས་རིག་པ་རྟུལ་པློར་ཆགས་ཏེ་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པར་གྱུར་པ། 

རྒས་ཝུག་གཅློས་གསུམ་འཛོམས། མི་ལློ་ན་ལློན་པས་རྒས་པ་དང་། དེའི་རྐྱེན་གིས་རིག་པ་རྟུལ་

པློར་ཆགས་ཏེ་དྲན་ཤེས་མི་ཟིན་པ། དྲན་ཤེས་རྟུལ་བ། རིག་པ་སྨྱློ་བ་ལར་རིག་པ་གཅློས་པ་

བཅས་ཚང་བ་ནི། རྒས་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན། 

རྒས་རབ་ཆག་ཆེན། བློ་གློས་དང་ལན་པའི་རྒས་འཁློགས། རྒས་རབ་ཆག་ཆེན་གི་མི་ལ་བློ་འདྲི་བ། 

རྒས་བཟློ་དློད་པློ། ལློ་གཞློན་ཡིན་ཀང་རྒན་འཁློགས་ཀི་བཟློ་ལ་དློད་པློ་ཡློད་པ། 

རྒིས་སྣ་དགློན། རྒེའུ་རྣ་དགློན་ཡང་འབི་སློལ་འདུག །སྤན་ས་ལུས་མེད་རྡློ་རེའི་སློབ་མ་རློགས་ལན་

གཞློན་ནུ་འབྱུང་གནས་ཀིས་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་སྟློད་ཙམ་དུ་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་

པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ར་སྟློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྒུ། མང་བའི་དློན་ཏེ། མི་བེད་རྒུ་བེད། ཡློད་རྒུ་རལ་སྤྲུག

རྒུ་དྲུས། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཚ་ལ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རྨ་འདྲུབ། ར་ཆད་པ་

མཐུད། རྒྱུ་གཟེར་དང་རིམས་ཚད་འཇློམས། 

རྒུ་ཚིགས། དགུ་ལ་ལློས། 

རྒུ་རི་དགློན། ལློ་ངློ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་གི་ལློ་རྒྱུས་ཡློད་པར་གགས། སྤི་ལློ་༡༩༥༥ལློར་དགློན་ཁང་

དངློས་སུ་བཞེངས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་རིང་འདྲེས་མ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ནུབ་ཏུའུ་ལན་རློང་ཁློངས་

སུ་ཡློད། 

རྒུད། [ཐ་མི་དད་པ]ནུས་ཤུགས་སློགས་ཆག་པའམ་ཉམས་པ། དར་རྒུད། སིད་དབང་རྒུད་པ། སྡུག་
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བསལ་གིས་ལུས་སེམས་རྒུད་པ། སྟློབས་འབློར་རྒུད་པ། 

རྒུད་སྐྱློབ། སྤི་ཚོགས་ཐློག་གི་མ་དངུལ་ལྷག་མ་ཁག་གཅིག་བསྡུ་རུབ་བས་ནས་རང་བྱུང་གནློད་

འཚེ་དང་། དུས་མིན་བར་ཆད། ཤི་རྨས་གློད་རྐྱེན་སློགས་བྱུང་བའི་དུས་སུ་གནློད་འཚེ་ཉུང་དུ་

གཏློང་བརྒྱུའི་གློད་གསབ་ཀི་བ་སྤློད་ཞིག །དབིན་སྐད་དུ། insurance

རྒུད་པ། རྒུད་པའི་མིང་རྐྱང་། 

རྒུད་མུན། ཉམས་པའམ་རྒུད་པ་མུན་པའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ། 

རྒུན་སྐྱེམས། རྒུན་འབྲུམ་ལས་བཟློས་པའི་ཆང་། 

རྒུན་གློག །[རིང]གད་པ་དང་སའི་གློག་ཕུག

རྒུན་ཆང་། རྒུན་འབྲུམ་ལས་བཟློས་པའི་ཆང་། 

རྒུན་ཆུ། རྒུན་འབྲུམ་གི་ཁུ་བ། 

རྒུན་འབྲུམ། ཤིང་ཏློག་གི་རིགས་ཤིག་དང་ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། 

གློ་གཅློང་དང་གློ་ཚད་སེལ། དབུགས་མི་བདེ་བ་དང་། སྐད་དགག་པ། བིས་པའི་གློ་འཁུན་སློགས་

ལ་ཕན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བ་ཡི་ནུ་མ་དང་། སྦྲང་གི་རློ། རློ་ལན། རློ་ཞིམ་བཅས་སློ། །

རྒུན་འབྲུམ་མདློག །ཚོས་གཞི་རྒྱ་སྨུག་ཅིག

རྒུན་ཚང་། ས་མིང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཉིང་ཁི་རློང་གི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

རྒུམ། བ་བིའུ་གསློ་བའི་ཟས་ཀི་མིང་དུ་སྣང་། 

རྒུམ་བུ། བིའུས་ཟ་བའི་དངློས་རས་སམ་བ་གསློ་བེད་ཀི་ཟན་ཆས། རྒུམ་བུ་འཐུ་བའི་མཆུ་རིང་མ། 

རྒུམ་འབུ། ས་སྟེང་གི་འབུ་ཕ་མློ། 

རྒུར་སྐྱང་དགློན། ཐང་ཞིང་གཡུང་དྲུང་གིང་དང་རྣམ་རྒྱལ་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། སྤི་ལློ་༡༡༠༢ལློ་

ཙམ་ལ་རིག་འཛིན་སྐྱང་འཕགས་པ་ཆེན་པློས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་

པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྒེའུ། རི་དྭགས་རྒློ་བའི་ཕྲུ་གུ། སང་ལློངས་ཡངས་པློར་རྒེའུ་རེ་ཞིང་འཕློ། 

རྒེས་ལ་རི་ཁློད། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་གང་སྤི་ལློ་༡༦༩༧ལློར་ཚངས་དབངས་རྒྱ་མཚོས་
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བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་རི་བློ་ཆེ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྒློ་ལྤགས། རི་དྭགས་རྒློ་བའི་པགས་པ། 

རྒློ་བ། དགློ་བ་དང་གཅིག །

རྒློ་བ་ར་ཙ། [ཡུལ]དགློ་བའི་སྤུ་དང་འདྲ་བའི་བལ། 

རྒློ་སློག །[Tsag] རི་དྭགས་རྒློ་བའི་པགས་གློས། འདི་གནའ་བློའི་བརྡ་རིད་ལར་སློག་ལ་Tsagགི་

སྒ་གདངས་སུ་བཀག་དགློས། 

རྒློག །[ཁད་ཆློས་བརློད་པའི་མིང]ཀློ་བ་སློགས་སྣུམ་མེད་པ་སྐམ་ཞིང་གློང་པློར་ཆགས་པའི་མིང་

སྟེ། གཡག་གི་ཀློ་རྒློག་ལ་བུ། 

རྒློག་ཏློ། རྒློག་གི་མིང་གཞན། 

རྒློངས་མློ། [རིང]དགློང་མློ། 

རྒློད། ① བ་རྒློད། ② སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་སུ་འབངས་ལ་རྒློད་གཡུང་གཉིས་སུ་ཕེ་ཞིང་། 

རྒློད་ཅེས་པ་འབངས་རབ་ཀི་སེ་ཚན་ཡིན་པས་དམག་ལས་ཀི་གས་སུ་བཞག

རྒློད་སྐམ་མ། རེའུ་མེད་མཁན་གི་རྒློད་མ་ལ་རྒློད་སྐམ་མ་ཞེས་ཟེར། 

རྒློད་ཀི་གཉའ་མནན། དམག་དཔུང་གི་སྒིགས་ཁིམས་དམ་པློར་གནློན་པ། 

རྒློད་ཀི་སྟློང་སེ། སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་བློད་ཀི་ཡུལ་གྲུ་སློ་སློར་བཙུགས་པའི་དམག་སེ། དེ་

ལ་དབུས་གཙང་རུ་བཞི་རེ་རེར་སྟློང་སེ་བཅུ་བཅུ། ལློགས་སུ་ཞང་ཞུང་དུ་སྟློང་སེ་བཅུ། སུམ་

པར་བཅུ་གཅིག་བཅས་ཁློན་བསློམས་རྒློད་ཀི་སྟློང་སེ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་བྱུང་ཡློད། 

རྒློད་ཀི་ཕློ་བ། སློག་ཆགས་ཀི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་ཟས་

འཇུ། ཕློ་བའི་དྲློད་སྐྱེས་པར་བེད། 

རྒློད་ཀི་ཤ་མིག །བ་རྒློད་ཀི་བང་ཁློག་གཡས་གཡློན་གི་སྤུ་མེད་པར་གྱུར་པའི་དམར་ཐིག་གཉིས། 

རྒློད་དཀར་ལ། རྒློད་བཀག་ལ་ཡང་ཟེར་ཞིང་། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྟག་རེ་རློང་གི་བདེ་ཆེན་

དང་ག་ནང་རློང་གི་བསམ་ཡས་བར་དུ་ཡློད། 
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རྒློད་རེ་ཀློང་རེ་རྒྱ་ཡི་ཡུལ། གངས་ཏི་སེའི་ནུབ་ཕློགས་སུ་རྒློད་རེ་ཀློང་ཙེ་རྒྱའི་ཡུལ་ཞེས་པ་རྒྱལ་

ཕན་སིལ་མ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་རྒྱ་ཀློང་ཙེ་འཕྲུལ་གི་རྒྱལ་པློ་ཞེས་པ་བྱུང་ཚུལ་གསལ་བ་

ཡློངས་གགས་དང་། ལྷག་པར་དུ་བློན་གི་[ཐུགས་འབུམ་མཁའ་སློན་]ལས། གསློ་རིག་འབུམ་

བཞི་གསུང་ཡུལ་དབལ་སློ་གངས་ཀི་ར་བའི་དབུས་སུ་ཡློད་པའི་ཞང་ཞུང་འློ་མློ་ལུང་རིང་དུ་རི་

གཡུང་དྲུང་དགུ་བརེགས་ཞེས་དང་། དེའི་ཕློགས་མཚམས་བརྒྱད་དུ་རྒྱལ་ས་ཕློ་བང་གིང་

བརྒྱད། དེའི་ཕིར་རིམ་དུ་ནང་གི་གིང་ཆེན་བཅུ་གཉིས། དེའི་ཕི་རིམ་དུ་བར་གི་གིང་ཕན་བཅུ་

གཉིས། དེའི་ཕི་རིམ་དུ་ཕི་ཡི་ཡུལ་ཆེན་བཅུ་དྲུག་ཡློད་པ་དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་ངློ་སྤློད་བ་བའི་

སྐབས་སུ། ཕི་ཡི་ཡུལ་ཆེན་བཅུ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ལས། ནུབ་ན་རྒློད་རེ་ཀློང་ཙེ་རྒྱ་ཡི་ཡུལ། 

དེའི་གཡས་གཡློན་དུ། རྒྱལ་མློ་ཕློམ་གི་གིང་དང་། མྲློ་མི་ཀུན་གི་གིང་ངློ་། །ཞེས་གསུང་པ་ལ་

བརག་ན་ཡུལ་འདི་ནི་དེང་དུས་ར་མདའ་རློང་དང་། པུ་རངས་རློང་གཉིས་ཀི་ནུབ་ཕློགས་རྒྱ་

གར་གི་མངའ་ཁློངས་སུ་ཡློད་པ་འདྲ། གནས་འདི་ནི་སྤི་ལློའི་སློན་གི་༡༥༥༧པའི་ཤིང་བི་ལློ་

བློད་ཀི་གཏློ་མདློས་ཡས་གསུན་གི་རློམ་པ་པློ་གགས་ཆེན་ཀློང་ཙེ་འཕྲུལ་གི་རྒྱལ་པློ་འཁྲུངས་

སའི་ཡུལ་དེ་ཡིན། 

རྒློད་གཏམ། བཞད་གད་རྣམ་གཡེང་གི་གཏམ། 

རྒློད་ཐང་འབུམ་པ། ཡར་ཀླུངས་རེན་གསུམ་ནང་གི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན། འདི་མཆློད་རེན་ལྷ་ཁང་ཞིག་

ཡིན། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ཀུན་གི་ཐུན་མློང་གི་མཆློད་ཡུལ་

ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་སྣེ་གདློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྒློད་ཐང་དཀར། བ་རྒློད་གཤློགས་སྒློ་དཀར་མདངས་ཆེ་བ་ཡློད་པ་ཞིག །རྒློད་ཐང་དཀར་སྒློ་གུར་

ཕུར་པ་འདྲ། 

རྒློད་ཐང་སྨུག །སློག་ཆགས་ཀི་རློ་ཟན་བ་རྒློད། གཤློག་སྒློལ་མདློག་སྨུག་ནག་ཅན་ཞིག་ཡློད། རྒློད་

ཐང་སྨུག་གི་སྒློ་གུར་ཕུབ་པ། 

རྒློད་ཐལ། བ་རྒློད་ཀི་བྲུན་མེར་བསེགས་པའི་ཐལ་བའི་མིང་སྟེ། གློང་སྨན་དཀློན་ཅློག་བདེ་ལེགས་

ཀིས་མཛད་པའི་པློད་དམར་ལས། རྒློད་ཐལ་རྒློད་བྲུན་བསེགས་པའི་ཐལ་བའི་མིང་། ནུས་པས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཟས་མ་འཇུ་དང་གང་སྐྲན་སེལ། 

རྒློད་ལེམ། རྒློད་ཀི་ལེམ་འཕྲུ་སྟེ། ཞྭ་མློ་སློགས་ཀི་ཏློག་ཏུ་འཛུགས་རྒྱུའི་བ་རྒློད་ཀི་སྒློ། 

རྒློད་མདློག་མདློག །རྒློད་པློ་གྲུང་པློ་ཡློད་ཁུལ། ངློ་ཚ་ཁེལ་མེད་ཀིས་མི་མང་གི་ཁློད་དུ་འུད་གཏམ་

བཤད་ནས་རྒློད་མདློག་མདློག་བེད་པ། 

རྒློད་པ། ① ཉེ་ཉློན་ཉི་ཤུའི་ནང་གསེས་ཆགས་སང་གི་ཡུལ་ལ་འཕློ་ཞིང་སེམས་ནང་དུ་གནས་པར་

མི་བེད་པ་ཤེས་པ་ཞིག །སེམས་རྒློད་པར་དློགས་ནས་རིག་པ་ནང་དུ་བསྒིམས་པ། བིང་རྒློད་

ཀི་སྐྱློན་དང་བལ་བ། ② མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་ཞིག

རྒློད་པློ། ① བློ་སྣ་ཚོགས་དྲན་ནུས་པའམ་གྲུང་པློ་དང་སྐྱེན་པློ། དྲན་རྒྱུ་རྒློད་པློ། ② མ་ཐུལ་བ། ཚལ་

རྒློད་པློ། མི་རྒློད། ར་རྒློད་པློ་ཁིད་ན་མཐུར་མདའ་ཐུང་དགློས། ཤིང་སློང་རྒན་གཅད་ན་སྟར་ཡུ་

རིང་དགློས། ③ ཧུར་པློ་དང་འཕེར་པློ། མི་རྒློད་ར་རྒློད། མི་དེ་ལས་ཀ་རྒློད་པློ་ཞིག་འདུག །མི་

དེ་གར་བཏང་གློ་ཆློད་རྒློད་པློ་ཞིག་རེད། 

རྒློད་པློ་དཔུང་སྒིག །དཔའ་བློ་ཕློགས་སྒིག །རྒློད་པློ་དཔུང་སྒིག་བས་ཏེ་གཡུལ་དུ་ཆས། 

རྒློད་སྤློ། ཕྲུ་གུ་བ་བེད་རྒློད་པའི་དློན་ཏེ། ཕྲུ་གུ་འདིས་རྒློད་སྤློ་བཞིན་འདུག །ལ་བུ་བ་ཚིག་ད་ལ་བ་ཡིན།

རྒློད་ཕྲུ་མ། ཁློག་པའི་ནང་དུ་རེའུ་ཕྲུག་ཆགས་པའི་རྒློད་མ་ལ་ཟེར། 

རྒློད་འཕྲུ། ཞྭ་མློ་སྟེང་ལ་བ་རྒློད་ཀི་སྒློ་བཙུགས་པ་ལ་རྒློད་ཀི་ལེམ་འཕྲུ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན། 

རྒློད་བག །① ཡློན་ཏན་མེད་ཅིང་སེམས་དཔངས་མཐློ་བ། ② སེམས་རྣམ་པར་མ་ཞི་བ། 

རྒློད་བློ་བ། བཞད་གད་ཀི་རྒྱུ། 

རྒློད་བེད་མདའ། མདའ་ལྔའི་གས་ཀི་སྐེམ་བེད་མདའི་མིང་གཞན་ཞིག

རྒློད་བྲུན། སློག་ཆགས་ཀི་སྨན་གི་ནང་ཚན་བ་རྒློད་ཀི་བྲུན་ཏེ། ནུས་པས་ཕློ་བའི་མེ་སློད་སྐྱེད་པ་

དང་། སྐྲན་ནད་བཤིག་པར་བེད། 

རྒློད་མ། རེའུ་སྐྱེས་པའི་ལློ་ཚད་ལློན་པའི་ར་མློ་རིགས་ལ་གློ །ར་གསེབ་ཆགས་པ་ལངས་ནས་རྒློད་

མ་འདེད་པ། ར་རྒློད་མ་དེ་ལ་རེའུ་གཅིག་སྐྱེས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཅང་ཤེས་མ་དང་། རབ་

སྐྱེད་མའློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒློད་མ་སྐྱེས། [མངློན] ① ར་གདློང་གི་མེ། ② བམ་ཟེ། ③ ལྷའི་སྨན་པ། 

རྒློད་མ་ཁ། མཐའི་རྒྱ་མཚོའི་ལྷློ་ཕློགས་ཀི་ར་གདློང་རི། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྒྱ་མཚོ་འཐུང་དང་། 

ཆུ་མཁིས། ཉལ་ལན་མེ་རི། ར་གདློང་མེ། བང་སྐྱེས། བརླ་སྐྱེས་བཅས་སློ། །

རྒློད་མ་ཁའི་མེ། སློན་དུས་རྒྱ་གར་བའི་ཐ་སྙད་ཞིག་སྟེ་ལྷློ་ཕློགས་རི་རའི་གདློང་པ་ཅན་གི་སྟེང་དུ་

ཡློད་པའི་མེའི་དློན། 

རྒློད་མ་ཅན་གི་ཟླ་བ། [མངློན]ཐ་སྐར་གི་ཟླ་བའམ་བློད་ཟླ་དགུ་པ། 

རྒློད་མ་ལློ་རེའུ་ཅན། ལློ་རེ་བཞིན་རེའུ་ཕྲུག་ཡློད་པ་ལ་ཟེར། 

རྒློད་ཚང་། བ་རྒློད་ཀི་ཚང་། 

རྒློད་ཚང་པ། རྒློད་ཚང་པ་མགློན་པློ་རྡློ་རེ་དང་མི་གཅིག་ཡིན། 

རྒློད་ཚང་པ་མགློན་པློ་རྡློ་རེ། རྒྱལ་བ་རྒློད་ཚང་པ་ཡང་ཟེར། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་བ་སྤི་ལློ་

༡༡༨༩ལློར་ཡབ་ཆུ་ཆར་མློན་གགས་དང་། ཡུམ་ཟུག་མློ་དཔལ་རྒྱན་གཉིས་ཀི་སས་སུ་ལྷློ་བག་

ལུ་ཆུང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། གཅེན་པློ་གཉིས་ས་བ་ནས་གློངས་པས་སིའུ་གསློ་བའི་སློབ་དཔློན་ཟུག་

སྟློན་བ་བ་ལ་གཏད། མཚན་མགློན་པློ་དཔལ་དུ་བཏགས། སྐུ་ན་ཕ་བ་ནས་སྐུ་མཛེས་པས་ཀུན་

གི་ཡིད་དུ་འློང་། གསུང་སྙན་པས་གླུ་ལ་མཁས། ཐུགས་འགློགས་བདེ་བས་བློ་པའི་བ་ཤི་

མཛད། བ་ཤི་དློན་གྲུབ་སེང་གེ་གགས། སྐབས་དེར་སློབ་དཔློན་ཝ་ཞྭ་ལས་ལམ་རིམ། སློབ་

དཔློན་སྟློད་ལ་དབུ་མ། སློབ་དཔློན་ཡུ་པི་བ་ལས་སྤློད་འཇུག །སློབ་དཔློན་ཞང་ལས་འགེལ་ཆུང་

གསན་པས་ཕལ་ཆེར་ཚར་རེས་མཁེན་པ་བྱུང་། ལྷ་ས་ལན་གསུམ་སྐློར་དུ་བློན་ཆློས་འློང་བའི་

སྨློན་ལམ་ཁློ་ན་བཏབ། ཡུལ་ན་ཆང་འཐུང་བེད་པ་ཅིག་གི་ཚེ། གཙང་ནས་གླུ་མཁན་བཞི་བྱུང་

ནས་དེ་རྣམས་ཀིས། དགློན་པ་ལུང་གི་ཆློས་རེ་རྒྱ་རས་ལ། །ཚེ་འདི་ཕི་གཉིས་ཀི་བདེ་ལེགས་

ཡློད། །ངེད་རང་གློགས་ཚན་ཟུང་ཅིག་དེ་རུ་གཤེགས་སམ། །སྙིང་ནས་རང་དུ་ཆློས་ལ་

གཤེགས། ཞེས་བ་བའི་གླུ་ཚིག་གསན་པས། མཚན་ཐློས་པ་ཙམ་གིས་དེ་ལས་ཆེ་རྒྱུ་མེད་པའི་

མློས་གུས་སྐྱེས། ཡབ་ལ་ཞུས་པས་ཀང་གནང་ནས་ཟློང་དུམ་གཅིག་ཀང་ཐློགས་ཏེ། དགུང་ལློ་

བཅུ་དགུའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༢༠༧ལློར་ཆློས་རེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀི་སློབ་མ་ཟུག་སློམ་ཟེར་བ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཅིག་ལ་ལམ་གི་སྣེ་འདྲེན་པ་ཞུས་ནས་ར་ལུང་དུ་བློན། ཚོགས་ཆློས་གསུང་པ་དང་མཇལ། དེ་

མ་ཐག་ཏུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་མཚན་མགློན་པློ་རྡློ་རེ་གསློལ། མཇལ་རེས་ཀིས་ཆློས་རེ་ཞལ་

འཛུམ་འློང་ཞིང་ཐུགས་ལ་བཏགས། དེར་གཏློར་དབང་གཅིག་གནང་ནས་ཁིད་ཞག་ཉི་ཤུ་ར་

གཅིག་ཏུ་བསྐྱངས། མ་བདེ་བ་འགའ་རེ་བྱུང་བའང་ཁད་ཀིས་སློལ། དེར་སྐྱབས་འགློ་སེམས་

བསྐྱེད། སེམས་བསྐྱེད་ཆེན་མློ། རྣལ་འབློར་བཞི། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦློར། ཐབས་ལམ་གི་ཁིད། 

རློ་སྙློམས་ཀི་དམིགས་པ་མང་པློ། རབས་བདུན། ཆིག་ཆློག །གསང་སྤློད་ལས་ཕ་རྒྱས་ལ་

སློགས་པ་དང་། ར་ལྟུང་བཅུ་བཞི་པ་ལ་སློགས་དམ་ཚིག་གི་ཆློས་སྐློར། སྒྲུབ་ཐབས་བཅུ་

གསུམ་མ་དང་། ཞལ་གཉིས་མ་ལ་སློགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུང་གསན། དེ་ནས་འབྲུག་ཏུ་བློན་

ཏེ་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་བ་སྒྲུབ་མཛད། ཚོགས་ཆློས་ལ་སློགས་མང་དུ་གསན། དགེ་འདུན་སྤིའི་ཤིང་

བུ་འཐུ་བ་དང་། བ་མའི་ཞབས་ཏློག་རྣམས་ཐལ་འཆག་ཡན་ཆད་མཛད་པས་སྒིབ་པ་དག་པའི་

རགས་བྱུང་། འབི་གུང་དུ་འགློ་བར་ཞུས་པས་གནང་ནས་དབུ་རུ་བང་ཕློགས་ཀི་བ་མ་བཟང་

ཚད་ལ་ཆློས་འབེལ་ཞུས། འབི་གུང་དུ་དང་པློར་ཚོགས་ཆློས་གསན། དེ་ནས་ཟབ་ཆློས་ཞིག་

གསུང་བ་ལ་ཁློད་ཀི་ཁིད་ཚར་རམ་གསུང་། ཚར་ཞུས་པས། འློ་ན་འདིར་སློད་གསུང་ནས་ཟབ་

ཆློས་གནང་། མློས་གུས་ཀང་ཡང་དག་པར་ཐློབ། རྭ་སྒེང་ཚུན་ཆད་དུ་བློན་ནས་སྟག་ལུང་པ་

དང་། ཚལ་པ་ལ་སློགས་པ་དང་མཇལ་བས་ཆློས་རེ་རྒྱ་རས་པ་ལ་མློས་གུས་ཇེ་ཆེར་སློང་། 

དགུང་ལློ་སློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༢༡༡་ལློར་ཆློས་རེའི་སྐུ་མདུན་དུ་ཕིར་བློན། ཡུན་རིང་

མ་འགློར་བའི་ལློ་དེར་ཆློས་རེ་རྒྱ་རས་པ་སྐུ་གཤེགས། དེའི་ཕིར་ལློར་ཆློས་འཁློར་ཆེན་པློ་

བཙུགས་པས་སློབ་དཔློན་ཉིས་བརྒྱ་དང་བདུན་ཅུ། དགེ་འདུན་བཞི་སྟློང་བརྒྱད་བརྒྱ་འདུས་པ་

འཚོགས། དེ་ཚར་ནས་ལྷློ་བག་མཁར་ཆུ་དང་། གངས་ཏི་སེ། ཁ་ཆེའི་ཡུལ། ཛ་ལན་ད་ར་ལ་

སློགས་པར་བློན་ཞིང་སྒྲུབ་པ་ཁློ་ན་མཛད། མཁར་ཆུ་ནས་བཟུང་སྟེ་གནས་དེ་རྣམས་སུ་གྲུབ་

རགས་འགའ་རེ་བྱུང་། ཁད་པར་ཛ་ལན་ད་ར་ན་རྣལ་འབློར་མ་འགའ་ཞིག་ཚོགས་འཁློར་བེད་

པའི་སློ་ལ་འཚངས་ཏེ་བློན་པས། ཚོགས་དཔློན་མ་དེ་ན་རེ། རྣལ་འབློར་པ་དེ་ཐློང་གསུང་། དེར་

ཚོགས་པ་ཡང་ལློངས་སྤད་ཅིང་བིན་རླབས་ཀང་ཆེ་བར་བྱུང་། རྣལ་འབློར་མ་དེ་ནི་ཕིས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞབས་དྲུང་ན་ཡློད་པའི་འགློ་བ་བཟང་མློ་ཡིན། ཁློང་ལས་གསེར་ཐློབ་ཏུ་རེ་བས་ལམ་དུ་ཆློམ་

རྐུན་གིས་བབསྒུགས་ནའང་། བ་མ་སྤི་བློར་བསློམས་པས་ཅི་ཡང་ཉེས་པ་མ་བྱུང་། སར་བློད་

དུ་ཕེབས་ཏེ་དཔལ་མློ་དཔལ་ཐང་གི་དཀིལ་དུ་ཕེབས་ཙ་ན་གསློལ་རྒྱུ་མེད་པས། སྐུ་ལུས་ཀི་

སྟློབས་ཞན་པར་གྱུར་པ་ལ། དེར་བློན་པློ་གཅིག་བྱུང་བ་ལ་གཤེན་རབས་མི་བློའི་སྤྲུལ་པ་ཁེད་

བཟའ་རྒྱུ་འདྲ་ཡློད་དམ་བས་པས། ཁློ་ན་རེ། ཁེད་ཆློས་པ་འདི་རྣམས་འདི་ཁློ་ན་ཡིན། དཀའ་བ་

སྤློད་པ་མ་རན་པར་སྤློད་ཟེར་ནས་ཟན་དུམ་བུ་ཅིག་དང་། རྒྱུ་མའི་རྣ་འགའ་ཞིག་བྱུང་བས་མུར་

ཞིང་བློན། ཕིས་དེང་སང་གི་བརྒྱ་འབུལ་བས་བློན་པློའི་སྐྱློས་མ་དེ་དགའ་གསུང་ནས་དགེས་

པའི་གཏམ་ཡང་གསུང་། དེ་ནས་ར་ལུང་དུ་བློན་ནས་དབློན་རས་དར་མ་སེང་གེ་དང་མཇལ། 

དབློན་གི་ཞལ་ནས་ཁེད་རང་ལྷ་ཁང་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་བཞུགས་དང་། ཐུགས་དམ་འཕེལ་པློ་འློང་

གསུང་བས་ཕློ་མ་ལྷ་ཁང་ཏུ་བློན་ནས་སྤིལ་པློ་ཅིག་ཏུ་ལློ་གསུམ་དུ་བ་མ་སྒྲུབ་པ་མཛད། སྐབས་

ཤེད་དུ་ངའི་བ་མ་ཆློས་རེ་རས་པ་དེ་ས་བཅུ་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་སྙམ་པ་བྱུང་བས། 

དེ་མ་ཐག་ཏུ་སེམས་སངས་རྒྱས་སུ་ངློ་སྤློད་པའི་བ་མ་ལ་ས་བཅུ་པ་བ་ཙམ་མཐློང་བ་ཁློད་ཁློ་ན་

ཅེས་རང་གིས་རང་ལ་གཤེར། དེ་ཕིན་ཆད་བ་མ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་འདུ་ཤེས་དང་འབལ་མ་

མློང་ཞེས་གསུངས། དེར་ལློ་གསུམ་བཞུགས་རིང་ལ་མཚོ་ལད་ནས་སྤིལ་བློ་ཆུས་གང་ནས་སྐུ་

སྨད་ཆུའི་ནང་དུ་བཞུགས་པ་ལས་མི་གཡློ་བར་མཛད། གསློལ་རྒྱུ་ནི་ཆུ་འཐུང་བ་ཁློ་ན་ཡིན། 

ཉིན་གཅིག་མཚོ་འགམ་དུ་ཤ་བའི་རློ་གཅིག་འདུག་པ་ལེན་དུ་བློན་ནས། རྐྱང་ཅིག་འདུག་པ་ལ་

བཀལ་ནས་སྤིལ་པློའི་བར་དུ་དེས་བསྐྱལ། དུས་ཤིག་གི་ཚེ་ནམ་མཁའ་ལ་སྦྲུལ་གི་ཆར་འབབ་

པའི་སྣང་བ་བྱུང་ཞིང་། དེས་རྐྱེན་བས་ནས་བསྙུན་མཛེ་བྱུང་བའང་མྱུར་དུ་དྭངས། དེ་ནས་

དབློན་རས་ཀི་དྲུང་དུ་བློན་ཏེ་བསྙེན་པར་རློགས། དེ་ནས་ཙཱ་རི་ལ་བློན་ནས་ལློ་གསུམ་

བཞུགས། གཡུ་མཚོ་སྐློར་བ་ལ་བློན་པས་མཁའ་འགློ་མ་སེང་གེའི་གདློང་པ་ཅན་གིས་གསེར་

སྐྱློགས་གང་གནང་བྱུང་བའང་མཚོ་མཆློད་མཛད། དེར་ཙཱ་རི་ན་བཞུགས་པ་རྣམས་ཀི་གཡློག་

འབའ་ཞིག་མཛད་པས་ར་ཁློད་ཤར་ནུབ་ཀི་བློང་བུ་སེར་པློ་ཟེར་བའན་བྱུང་། མ་ཆེན་པ་རྣམས་

ཀི་རམ་པ་སྐྱེལ་འདྲེན་གིས་སལ་པ་རྣག་ཏུ་སློང་སློང་གི་བར་དུ་མཛད། ཐུགས་ནི་བློད་པར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

བྱུང་གསུང་། དེར་ནུབ་གཅིག་མནལ་ལམ་དུ་ནང་ལློ་ཐམས་ཅད་འཐློར་ནས་ཁློག་པ་སྟློང་པར་

སློང་བ་རྨིས། ད་འདི་ཕིར་ལློག་གམ་མི་ལློག་སྙམ་པ་ལ། མི་དཀར་པློ་གཅིག་ན་རེ། ད་ལན་རང་

འདི་མི་ལློག་ཟེར། དེར་ཐགུས་དམ་ཤིན་ཏུ་འཕེལ་བར་གྱུར་ནས། སར་ཡང་བློན་ནས་ཆློས་རེ་

དབློན་དང་མཇལ། དབློན་གི་ཞལ་ནས་ཁློད་ཐུགས་དམ་འཕེལ་བར་བྱུང་འདུག་པས། ད་ངའི་

ཁིད་གཉེར་བ་གིས་གསུང་། ཁློ་བློ་ལ་སྟློད་དུ་འགློ་འདློད་ཞུས་པས་མ་གནང་། ལློག་ཏུ་མཎལ་

མང་པློ་ཕུལ་ཞིང་བཟློད་གསློལ་ཞུས་པས། བ་མས་ད་འློ་ན་སློང་། བསྟན་པ་མེད་པའི་ས་ཕློགས་

སུ་བ་མའི་བསྟན་པ་དར་བར་བས་ན་དེ་རང་ཞབས་ཏློག་ཏུ་ཆེ་གསུང་། དེར་ལ་སྟློད་དུ་བློན་

ནས་བ་རློག་ཚང་དུ་ཕ་སྒྲུབ་པ་ཞིག་པློ་དང་མཇལ་བས། ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་བ་བ་འདི་རང་ཡིན་

སྙམ་པའི་མློས་པ་བྱུང་། གདམས་ངག་ཀང་ཞིབ་ཚགས་དང་བཅས་ཏེ་གནང་། དེ་ནས་ཁྱུང་

དཀར་དུ་ལློ་གསུམ་བཞུགས་པས་ཐུགས་དམ་ཤིན་ཏུ་འཕེལ། དེར་ཤིག་ནད་དྲག་པློ་ཞིག་བྱུང་

ནས་གློངས་པ་ལ་ཕློགས་ཡློད་ཙ་ན། ཉེ་གནས་བསློད་སྙློམས་ལ་སློང་བ་དེ་ཡང་བ་རློག་ཚང་དུ་

ན་བས། ད་ངས་ཁློ་བློས་བཏང་བ་མི་ཡློང་དགློངས་ནས་འབློན་པའི་འདུན་པ་བཏང་འཕལ་ལ་

ཤིག་ནད་དེ་ཡང་སློས། བ་རློག་ཚང་དུ་བློན་ཏེ་ཉེ་གནས་བངས་ཏེ་གསློས་པས་དཔློན་སློབ་

གཉིས་ཀ་དྭངས། ཡང་ཡང་དཀར་དུ་རེ་བཙུན་མི་ལའི་ཞབས་རེས་ཡློད་སར་དབར་ཅིག་

བཞུགས་པས་ཀང་ཐུགས་དམ་འཕེལ། དེ་ནས་རྒློད་ཚང་དུ་སྐྱེལ་ནས་མཚམས་ཀི་དམ་བཅའ་

དྲག་པློར་མཛད། མནལ་ལམ་དུ་བུད་མེད་ཅིག་ལ་ངས་མཚམས་བས་པ་དང་། གཞན་དློན་བས་

པས་ཁེབས་གང་ཆེ་བས་པས། མཚམས་བས་ན་གཞན་དློན་ཆེན་པློའང་འློང་ཟེར་བས་

མཚམས་མཛད། གློགས་པློ་སློམ་གགས་ཀི་ཐབས་ལམ་བསློམས་པས་མངློན་ཤེས་ཕི་ཐལ་ནང་

ཐལ་དུ་བྱུང་བ་ལ། སྟེང་འློག་གི་གདློན་ཐམས་ཅད་རྒློད་ཚང་དུ་འདུས་ནས་ཆློས་ཉན་པ་མཐློང་

བས། སར་གཞན་དློན་མི་མཛད་པར་སྙམ་པའི་བློ་ཡློད་པ་དེ་ལློག །དེ་ནས་རྒློད་ཚང་ནས་བློན་

ཏེ་ལ་སྟློད་ཀི་རི་སུལ་རྣམས་སུ་བློན་ཞིང་གསང་སྤློད་མཛད། གནས་ཆེན་རྣམས་སུ་བདེ་སྡུག་

སྣ་ཚོགས་བྱུང་བ་རྐྱེན་དང་བསེས་པ་དང་། ཤིག་ནད་ལན་བཅུ་གསུམ་དུ་བྱུང་བའང་བང་ཆུབ་

སེམས་ཀིས་ཤིག་གཅིག་ཙམ་ཡང་མ་དློར་བར་རྐྱེན་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་དང་བསེས་པས་མྱུར་དུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློས་པ་དང་། རེན་འབེལ་མཛད་པས་ཅི་འདློད་འློང་བ་ལ་སློགས་པའི་གྲུབ་པའི་མཚན་མ་བྱུང་། 

དགེ་སྦློར་གི་གཙོ་བློ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་དང་མ་བལ་བ་ཁློ་ནར་མཛད། མནལ་སད་འཕལ་ལ་

མདང་མ་ཤི་བ་ལེགས། དེ་རིང་གྲུབ་པ་ཅི་ཐློབ་བ་སྙམ་པའི་བརློན་འགྲུས་དང་ལན་པས། ཆློས་

གང་ལའང་ཐློགས་པ་མེད་པའི་ཤེས་རབ་སྐྱེས། ཤྲི་རིར་བཞུགས་དུས་བུད་མེད་དམར་མློ་ཅིག་

གིས་པུསྟི་ཅིག་ཁར་བཅུག་བྱུང་བས་དེ་ནས་བཟུང་བློད་དུ་འགྱུར་བའི་ཆློས་ལ་མི་ཤེས་པ་མེད་

པ་ཞིག་བྱུང་གསུང་། སྐུ་ཚེའི་སྨད་དུ་སྟེང་འགློ་དང་། སྤུད་དྲ། བང་གིང་། བདེ་ཆེན་སྟེང་། བར་

འབློག་རྡློ་རེ་གིང་ལ་སློགས་པའི་དགློན་གནས་མན་དུ་བཏབ། དགློན་པ་རེ་རེ་ནས་ཀང་དགེ་

འདུན་སྒྲུབ་པ་པློ་སྟློང་ཚོ་མང་པློ་ཐློན་པ་བྱུང་། རེ་འདི་དགུང་ལློ་བཅུ་དགུ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་། ཉེར་

གཅིག་ལ་སྒྲུབ་པའི་ཁློངས་ནས་གཞན་དློན་དུམ་རེ་མཛད། མཁར་ཆུར་ལློ་གསུམ་དང་ཉེར་ལྔ། 

ཏི་སེ་དང་ཛ་ལན་ད་ར་ལློ་བཞི་སྟེ་ཉེར་དགུ། ལྷ་ཁབ་ཏུ་ལློ་གསུམ་སྟེ་སློ་གཉིས། ཙཱ་རིར་ལློ་

གསུམ་སྟེ་སློ་ལྔ། ཁྱུང་དཀར་ནག་དང་ཡང་དཀར་གཉིས་སུ་ལློ་གསུམ་སྟེ་སློ་བརྒྱད། རྒློད་ཚང་

དུ་ལློ་བདུན་ཏེ་ཞེ་ལྔ། སྟེང་གློར་ལློ་བཅུ་གསུམ་སྟེ་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད། བདེ་ཆེན་སྟེངས་དང་

དགའ་ལན་གཉིས་སུ་ལློ་ཧྲིལ་པློ་དགུ་སྟེ་དྲུག་ཅུ་རེ་བདུན། སྦང་དུ་སེང་གེ་གིང་དང་ཧློང་ཐང་

གཉིས་སུ་ལློ་གཅིག་སྟེ་རེ་བརྒྱད། རྡློ་རེ་གིང་དུ་ལློ་གཉིས་བཞུགས་ཏེ་བདུན་ཅུའློ། །རབ་བྱུང་

བཞི་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༢༥༨ལློར་སྐུ་གཤེགས་སློ། །

རྒློད་གཡག །འབློང་གི་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་

གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། ར་རྒློད་མཛོ་རྒློད་ཕག་རྒློད་དང་། 

གཡག་རྒློད་སློགས་རྣམས་རྒྱུད་རྒློད་པས། མི་ཡི་བདག་བེད་མི་བཏུབ་ཅིང་། རི་ལ་གནས་པས་

རྒློད་ཅེས་བཤད། ཅེས་གསུངས། 

རྒློད་གཡུང་། ① གློང་པློ་དང་དུལ་པློ། ར་ལ་རྒློད་གཡུང་གཉིས། ② སྨན་གི་ནུས་པ་དྲག་ཞན། 

རྒློད་ལུང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་བི་སྤི་ལློ་༡༩༠༠ལློར་ཨློ་རྒྱན་བསྟན་པའི་ཉི་མས་

ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་འབི་རུ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རྒློད་ཤ །རྒློད་གཡག་སྟེ་འབློང་གི་ཤ་དང་། བ་རྒློད་ཀི་ཤ་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས་སྐབས་ཐློབ་ཏུ་གློ་

བར་བའློ། །

རྒློད་སེམས། རྣམ་པ་ཡུལ་ལ་འཕློ་བའི་སེམས། 

རྒློབ་རྒློབ། [རྒྱན་ཚིག]རང་གཤིས་བསྒྱུར་ནས་ཆེ་མདློག་གི་རྣམ་པ། 

རྒློབ་རྒློབ་ཅན། [མིང་ཚིག]ཕལ་ཆེར་ཀྲློག་ཀྲློག་ཅན་དང་དློན་གཅིག །ང་རྒྱལ་གི་རྣམ་པས་རང་

གཤིས་ལ་གནས་སྐབས་སུ་བཅློས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་སྟེ། མི་དེས་རྒློབ་བེད་ནས་བཟའ་བཏུང་

ཡག་པློ་བས་མ་སློང་། མི་དེས་རྒློབ་བརྡུང་ནས་མེད་ནའང་ཡློད་མདློག་བེད་ཅིང་འདུག་ལ་བུ། 

རྒློབ་རྒློབ་མཛེས་མཛེས། [རྒྱན་ཚིག]རྒློབ་རྒློབ་དང་དློན་གཅིག །རྒློབ་བེད། ཕློར་བ་བརྒྱབ་མེད་

ན་ཡློད་འདློགས་བེད་རྒྱུ་ལ་རྒློབ་བེད་ཟེར། 

རྒློབ་བརྡུང་། [བ་བེད་ཐ་མི་དད་པའི་བ་ཚིག]རང་གཤིས་བསྒྱུར་ནས་ཆེ་མདློག་གི་ལས་བ་བ། མི་

དེས་དེ་རིང་རྒློབ་བརྡུང་ནས་མེད་ནའང་ཡློད་མདློག་བེད་ཅིང་འདུག

རྒློབ་རྒློབ་ཆློབ་ཆློབ། ཅ་ལག་སློགས་དངློས་རས་ཡར་མར་དབྱུག་པའི་སྒ་ཡིས་སུན་པློར་བཟློ་བ། 

ཁིམ་མཚེས་ཚང་གིས་རྒློབ་སྒ་དང་ཆློབ་སྒ་མང་པློར་བས་རྐྱེན་གིས་ཕྲུ་གུ་གཉིད་ཁུག་ཐུབ་མི་

འདུག་ལ་བུ། 

རྒློལ། རྒལ་བ་དང་རྒློལ་བའི་སྐུལ་ཚིག

རྒློལ་གཏམ། རློད་པའམ། འཐབ་པའི་གཏམ། 

རྒློལ་གཏམ་གཏློང་བ། རྒྱལ་ཁབ་དང་ཚོགས་པ་ཁག་གཅིག་གི་བ་སྤློད་ལ་ཁས་ལེན་མི་བེད་པར་

མཚོན་ཕིར་རྒློལ་བའི་གཏམ་དྲིལ་བསྒགས་པ། 

རྒློལ་ཕིར་རྒློལ། རློད་པ་པློ་དང་ལན་འདེབས་པློ། 

རྒློལ་བ། [ཐ་དད་པ] ① བརྒལ་བ། བརྒལ་བ། རྒློལ། རློད་པའམ་འཐབ་པ། ཚིག་གིས་རྒློལ་བ། 

དཔུང་སྟློབས་ཀིས་རྒློལ་བ། ཕར་རྒློལ་བ། ཚུར་རྒློལ་བ། དག་བློས་རྒློལ་བར་རྔློ་མ་ཐློགས་པར་

བློས། ② རློད་པའི་མིང་། ས་རྒློལ། ཕི་རྒློལ། རྒློལ་བ་བདག་ཉིད་ལ་མ་གྲུབ་པ། 

རྒློལ་བར་ལློས་ཏེ་མ་གྲུབ་པ། མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་གསུམ་གི་ནང་གསེས། རགས་སུ་བཀློད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀང་ས་རྒློལ་ལམ་གི་ཕི་རྒློལ་གང་རུང་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་མ་གྲུབ་པ། དཔེར་ན། གངས་ཅན་པའི་

ངློར་བློ་དང་བདེ་བ་སེམས་མེད་ཡིན་ཏེ། སྐྱེ་འཇིགས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་བཀློད་པ་ལ་བུ། 

རྒློལ་བ་ལ་ལློས་པའི་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས། སར་རྒློལ་ཕིར་རྒློལ་གཉིས་པློ་ཕི་ནང་གི་གྲུབ་

མཐའ་སློ་སློར་སློང་བའི་ཚེ་སར་རྒློལ་གིས་གཏན་ཚིགས་གང་ཡང་རུང་བ་ཕིར་རྒློལ་ལ་བཀློད་

ཀང་གྲུབ་མཐའི་འདློད་ཚུལ་ཐ་དད་པའི་དབང་གིས་མ་གྲུབ་པར་སློང་བའི་རགས། 

རྒློལ་བར་ལློས་ཏེ་མ་གྲུབ་པ་གསུམ། ས་རྒློལ་ལ་ལློས་ཏེ་མ་གྲུབ་པ་དང། ཕི་རྒློལ་ལ་ལློས་ཏེ་མ་གྲུབ་

པ་དང་། ས་རྒློལ་ཕི་རྒློལ་གཉིས་ཀ་ལ་ལློས་ཏེ་མ་གྲུབ་པ་སྟེ་གསུམ། 

རྒློལ་བའི་དཀིལ་འཁློར་བཤམས། རྒློལ་བ་ནི་རློད་པ། དཀིལ་འཁློར་བཤམས་ནི་རློད་པའི་དཔང་པློ་

ལ་དགེ་འདུན་དུ་མ་བཞག་སྟེ་རློད་པའི་དློན་ཡིན། 

རྒློལ་ཚིག །འཐབ་པའམ་རློད་པའི་ཚིག

རྒློལ་ལན། ① རློད་པའི་ལན། ② དམག་ལན། 

རྒློལ་ལན་སྤློད་པ། ① རློད་ལན་འདེབས་པ། ② དམག་ལན་རྒྱག་པ། 

རྒློལ་ལན་སློག་པ། རྒློལ་ལན་སྤློད་པ་དང་དློན་གཅིག

རྒློལ་ཤས་ཆེ། ཚུར་རྒློལ་བས་ཏེ་གནློད་པ་སྐྱེལ་བའི་ཉེན་ཁ་ཆེ་བ། 

ལྒ། ① བློད་ཀི་རུས་རིང་ལྒ་འབྲུ་དབ་ལློང་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག །② དྲློད་སྨན་ས་སྐྱ་སློགས་ཀི་སྤི་

མིང་སའི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག

ལྒ་ཚ། ལློ་མང་སྐྱེ་བའི་རྩྭ་ལྡུམ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། རིང་ཚད་ལ་ལིས་རྨེ་ཁི་དགུ་ནས་བཅུ་བར་ཡློད། ལློ་

མ་དང་གཞུང་རའི་ཐློག་ལ་བ་སྤུས་ཁབ་ཡློད། མེ་ཏློག་སེར་པློ་འདབ་མ་ལྔ་ཅན་ཞིག་ཡིན། ཡུལ་

གྲུ་ལ་ལར་ལྡུམ་བུ་ལྕེ་ཚ་ཟེར། 

ལྒང་པ། མི་ལུས་ཀི་བང་ཁློག་སྨད་ཀི་ཆར་ཡར་སྣེ་རྒྱུ་གློག་དང་མར་སྣེ་ཆུ་སློ་རུ་འབེལ་བའི་སྣློད་

དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། དེའི་བེད་ལས་ནི་ལུས་ཀི་ཆུ་ཁམས་སྙིགས་མ་རྣམས་ཕིར་སྐྱེལ་བར་

བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

ལྒང་པའི་གསང་། ལུས་ཀི་གསང་གནད་ཅིག་རྒྱབ་ཀི་སལ་ཚིགས་བཅློ་བརྒྱད་པ་ལྒང་པ་དང་འབེལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

བའི་མེ་བཙའི་གསང་སྟེ། དེར་མེ་བཙའ་བཞག་ན་ལྒང་པར་རྡེའུ་སྐྲན་ཆགས་པ་དང་། གཅིན་ཁ་

སྙི་བ། པུས་མློར་དྲློད་མི་ཁུག་པ་སློགས་ལ་ཕན། 

ལྒང་ཕུག །① གཅིན་སྣློད་ལྒང་པ། ② ནམ་མཁར་གཏློང་རྒྱུའི་རླུང་གི་གང་སྦུག

ལྒང་བུ། ལྒང་པ་དང་གཅིག །

ལྒང་སྦུག །ལྒང་ཕུག་དང་གཅིག །

ལྒང་བཞུ། སྒློན་མེ་འཇློག་ས་ཤེལ་སློགས་ཀིས་བཟློས་པའི་སྣློད་ལྒང་བུ་འདྲ་བ་ཞིག

ལྒང་ལི། དེང་དུས་ཀི་ལུས་རལ་ཡློ་བད་ཅིག་སྟེ། རྒྱ་སྐད་དུ་པིང་པློང་ཆུའུ་ཟེར། འབློག་པའི་ས་ཆ་

ཁ་ཤས་ལ་ལྤགས་རླློག་ལའང་ལྒང་ལི་ཟེར་སློལ་འདུག

ལྒང་ལི་རྒྱག །ལུས་རལ་ཞིག །ཤིང་ལེབ་ལ་འཇིབ་སྦར་ཞིག་གིས་བ་སློང་ལར་བུའི་ལྒང་ལི་ཞིག་

རྒྱག་པ། རྒྱ་སྐད་དུ་པེན་པློར་ཟེར། 

ལྒློ་ལྒློ། བརྡ་རིང་དུ་སྨན་ཕ་བ་དགློ་དགློའི་འབི་ཚུལ་ཞིག

ས། ① སྨན་ས་སྐྱ་དང་། ས་སྨུག །ས་སེར། ② ར་སློགས་ལ་བསྟད་རྒྱུའི་བཞློན་ཆས། ཀློ་ས། རའི་ས། 

ཁལ་ས། ཆིབས་ས། དྲེལ་ས། སའི་ས་རུ། སའི་ཕི་རུ། སའི་རྨེད། སའི་ཨམ་ཅློག །ར་དྲེལ་གི་ས་

བཤུ་བ། ར་ཁལ་གི་དཀའ་ངལ་གསློ་ལེན་བེད་དུས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་ས་སློ་བ། ར་ལ་ས་

སྒློན་པ། འགྲུལ་པ་འགློ་ཁར་ར་དྲེལ་ལ་ས་རྒྱག་པ། གློ་ཐག་གི་མདུད་པ་ཞིག་པས་ས་འགྱུར་བ། 

དབང་ས། ར་གཅིག་ལ་ས་གཉིས། ③ བློད་ཀི་རུས་ཆེན་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། རུས་ཁམས་ས་

ཡིན་པའི་མི་རྣམས་ཀི་རུས་ཁམས་འབྱུང་བ་ཤིང་དང་། བ་རེན་གི་སེམས་ཅན་ལུག་ཡིན་པར་

བཤད། འདི་ཡང་ལྒ་དང་དློན་གཅིག་ཡིན། 

ས་སྐྱ། ① ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཚ། ཞུ་རེས་ཅུང་དྲློད། ནུས་པས་ཁག་རྒྱུ་བ་དང་། བད་

རླུང་ནད་སེལ། ② ས་འབློལ་མེད་པའི་ཤིང་ས་ཧྲེང་པློ། 

ས་ཁེབས། ར་སའི་སྟེང་དུ་གཡློག་ཁེབས། 

ས་ཁློག །ར་ཟློག་བཏད་པའི་ས་ཡི་ནང་ངློས་ལ་ས་ཁློག་ཟེར། 

ས་ཁལ། སར་ས་བརྒྱབ་པའི་སེམས་ཅན་ཕློགས་འགློའི་སྐབས་སུ་དངུལ་ལེན་པའི་ཁལ་ཞིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ས་འཁློར་བཅས། ར་སའི་ཡློ་བད་ཆ་ཚང་། ར་ས་འཁློར་བཅས། གཡག་ས་འཁློར་བཅས། 

ས་རྒློད་དཀར་པློ། ས་སྨུག་རྒློད་གཡུང་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་རྒློད་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། 

དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་བསྟན་པའི་ཉིན་བེད་ཀིས་ཞལ་ཁིད་ལས། ཟུར་པ་ས་དང་ཤུ་ཟུར་དང་། མ་

ནུ་ཤུ་ཟུར་ས་རྒློད་དཀར། ཟུར་པ་མ་ནུ་རྣམས་དློན་གཅིག །ས་སྨུག་རྒློད་པའི་མིང་ཡིན་

ནློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་དང་། ཞིབ་པར་རློགས་འདློད་ན་མ་ནུ་ཤུ་ཟུར་གི་ཐད་དུ་བཀློད་ཡློད་

པས་དེར་གཟིགས་ཤིག

ས་གློ། ར་སའི་གློ་ཐག

ས་རྒྱག །ལློ་གསུམ་ལློན་པའི་ར་དྲེལ། 

ས་རྒྱུན། སའི་ཤད་ཐག

ས་རྒྱག། ཁློས་ར་ལ་ས་རྒྱག་ཅིབ་འདུག

ས་སྒིས། རླངས་འཁློར་གི་མིང་། དཔེར་ན། སེ་དགེ་ནས་ས་སྒིས་བསད་དེ་ལྷ་ས་ཕིན། དེ་ནས་མེ་

འཁློར་བསད་དེ་པེ་ཅིང་ཕིན། དེ་ནས་གནམ་གྲུ་བསད་དེ་ཨ་མི་རི་ཀ་ལ་ཕིན་པ་ཡིན་ལ་བུ། 

ས་སྒིས་འཁློར་ལློ། འགིག་གི་བཟློས་པའི་རླངས་འཁློར་རྒྱུག་བེད་ཀི་འཁློར་ལློ། 

ས་སྒློམ། ཕྲུ་གུ་ར་ཐློག་སློགས་ལ་ཚུགས་ཆེད་སའི་ས་རུ་དང་ཕི་རུར་བཙུགས་པའི་ཤིང་ཀུ་རུ་ཁའི་སྒློམ།

ས་འགྱུར་སྟན་འགྱུར། ར་ཐློག་ཏུ་བསྟད་པའི་ས་སྟན་ཚང་མ་འཁྲུགས་ཏེ། གློང་འློག་ཚང་མ་ར་བ་ནས་

འཕློ་འགྱུར་བྱུང་བའི་དཔེ། 

ས་ངག་དབང་ལེགས་པ། སྤི་ལློ་༡༨༦༧ཤིང་བི་ལློར་ས་སྨད་འཛི་མདར་སྐུ་འཁྲུངས། ངག་དབང་

བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་མདུན་ནས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་གི་དབུ་བཙུགས་ཤིང་། དགུང་ལློ་དགུ་པར་

ངློར་མཁན་པློ་བསྟན་པའི་བློ་གློས་ལ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ། གུར་མགློན་བག་རློང་མའི་བསྙེན་པའི་

སྐབས་སྒྲུབ་གཏློར་ལ་སྤུ་ནག་པློ་མཐློ་གང་ཙམ་རེ་སྐྱེས་པ་ཆློས་སྐྱློང་གིས་ལས་བཞིའི་འཕིན་

ལས་བསྒྲུབ་པའི་མཚན་མར་གྲུབ། ངློར་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་དུ་ལྕེ་བཙུན་ངག་དབང་བློ་གློས་ལས་

ལམ་འབས་ཚོགས་བཤད་གསན། དགུང་ལློ་བཅུ་དགུ་པར་བསྙེན་པར་རློགས་པ་ནས་ཚུལ་

ཁིམས་མིག་གི་འབས་བུ་བཞིན་བསྲུངས། སེ་དགེར་ཕེབས་ཏེ་འཇམ་དབངས་མཁེན་བརེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

དབང་པློ་ལས་རྣལ་འབློར་མའི་བིན་རླབས་སློགས་གདམས་ངག་དུ་མ་མནློས། འཇམ་མགློན་

ཀློང་སྤྲུལ་དང་མངའ་རིས་པ་ཀུན་འཇམ། ངློར་མཁན་ཆེན་འཇམ་དབངས་རིན་ཆེན་རྡློ་རེ། 

དགའ་ལན་པ་དགེ་བཤེས་བློ་སྦིན་སློགས་ལས་མདློ་སགས་རིག་གནས་ཀི་དབང་ལུང་ཁིད་

གསུམ་ཞུས། དགུང་ལློ་སློ་བདུན་པ་ནས་ལློ་ཧྲིལ་པློ་བཅློ་ལྔར་མཚམས་སློ་འདག་སྦར་བས་ཏེ་

དཀའ་སྤད་ཁད་དུ་བསད་ནས་ལམ་འབས་སྣང་རྒྱུད་ཀི་ཉམས་བཞེས་དང་། འཇམ་མགློན་ས་

པཎ་གི་སྐུ་ཐང་མདུན་ཕག་འབུམ་ཕག་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཅིག་ཕུལ། སྐུ་མཚམས་ལས་བཞེངས་ཏེ་

ཐར་ལམ་དགློན་སློགས་སུ་ལམ་འབས་སློབ་བཤད་ཀིས་གཙོས་པའི་དབང་ལུང་ཁིད་གསུམ་

གི་ཆློས་ཆར་བསྙིལ། ཞལ་སློབ་གཙོ་བློ་འཇམ་དབངས་མཁེན་བརེ་ཆློས་ཀི་བློ་གློས་དང་སེ་

གཞུང་མཆློག་སྤྲུལ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། ངློར་མཁན་ཆེན་སློགས་རིས་མེད་མཁས་གྲུབ་ཀི་

སྐྱེས་བུ་དུ་མ་བློན། ཡིག་དྲུག་དང་། སྙུང་གནས་ཀི་དགེ་བསྐུལ་མང་དུ་གནང། བདེ་བ་ཅན་དུ་

ཕེབས་པའི་ཞལ་བཞེས་དང་བཅས་སྤི་ལློ་༡༩༤༡ལྕགས་སྦྲུལ་ནག་ཟླའི་ཚེས་༢༩ཉིན་སྐུ་

གཤེགས། 

ས་ས་རུ། ར་ས་དང་། ཁལ་ས་གཉིས་ཀའི་མདུན་ངློས་ཀི་ཆ་ལག

ས་ཆས། སའི་ཡློ་ཆས། 

ས་ཆུང་། ཐང་སྨན་གི་རིགས་ས་ཆུང་གསེར་མགློ་སྟེ་རློ་ཁ་ལ་ཅུང་ཟད་བསྐ་བ། ཞུ་རེས་སྙློམས། 

ནུས་པས་སྦར་དུག་དང་ཁད་པར་ཤ་དུག་ལ་ཕན། 

ས་རེ་བདེ་ཆེན་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། 

ས་ཉག །སའི་ས་རུ་དང་། ཕི་རུ་གཉིས་ཀི་སྟེང་གི་བར་སྟློང་། 

ས་ཏིག །སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ་ལ་རྩུབ། ནུས་པས་དམུ་ཆུས་དྲི་ཆུ་

འགགས་པ་དང་ཆུ་སེར་གི་ནད་ཕིར་འདྲེན་པར་བེད། 

ས་ཏིག་ནག་པློ། ར་བ་ཕ་ལ་ཐུང་བ། ཟླ་བ་5~7པར་ངར་བ་རེ་རེའི་རེར་མེ་ཏློག་ཟིང་དམར་དྲིལ་བུ་

ཁ་གཡེལ་འདྲ་བ། འདབ་མ་ལྔ་ཅན། སྦུབ་ནས་གེ་སར་མི་མངློན་པ་དང་། འདབ་མ་ཁ་དབག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མེད་པ་མ་གཏློགས་གཡར་མློ་ཐང་པའི་མེ་ཏློག་དང་མཚུངས་པ། གློས་སྤུ་ཆུང་ཅན་7~9ཙམ་

བཞད་པ། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི། མེ་ཏློག་སྟེ་ཟླ་6~7པར་བཏུས་ནས་སློ་ཆློལ་དམའ་ཕབ་དང་

བསིལ་སྐམ་ལེགས་ཚགས་བ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་དམུ་རིང་ཆུ་སི་སྐྲངས་པ་

སེལ། ཆུ་སེར་སྐེམ་ཞིང་ལྷློག་པ་གསློད། ཁད་པར་ཚ་བ་འཇློམས་ཤིང་ཚ་ཆུ་འདྲེན། 

ས་སྟད། རའི་རྒྱབ་ལ་ས་སྟད་ནས་ཞློན་དགློས། 

ས་སྟན། ས་དང་སྟན། 

ས་སྟན་སབ་གསུམ། ར་ཡི་ས་དང་། ས་འློག་གི་སྟན། ར་སབ་བཅས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

ས་སྟློང་། བཞློན་མཁན་སློགས་མེད་པའི་ར་སློགས་ས་འབར། 

ས་སྟློད་ཇློ་བློ། ཁམས་ས་སྟློད་ཁི་འདུ་རློང་གི་ས་སྟློད་དང་འབའ་སང་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཡློད་པའི་

གནས་རི་ཞིག །འདི་ལ་ཇློ་བློ་སྒློག་ཆེན་སློང་རའམ་ས་སྟློད་ཇློ་བློ་ཞལ་དཀར་ཡང་ཟེར། 

ས་ཐག །སའི་གློང་ཐག་གློ་ཐག་སློགས། 

ས་ཐློག་དགློན། འཇམ་མགློན་ལྷུན་གྲུབ་དཔལ་ལན་གིས་བཏབ་ཞེས་པ་ལས་དུས་ནམ་བཏབ་མ་

གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ལི་ཐང་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ས་མཐློངས། སའི་ས་རུ་དང་། ཕི་རུའི་ངློས། 

ས་ལེབས། སའི་ས་རུ་ཕི་རུ་མཐུད་བེད་གཡས་གཡློན་གི་ཤིང་ལེབ་སྟེ། ས་གཤློག་གམ་སའི་ཡག་ཤིང་།

ས་གདན། ས་དང་ས་གདན། 

ས་པ། ཁམས་སྟློད་ལྕེ་སྐུ་མདློའི་ས་ཆར་སློད་མཁན་མི་རྣམས་ལ་ས་པ་ཟེར། གནའ་བློའི་དུས་ས་པ་

རུས་ཆེན་ཚོ་དྲུག་ཅེས་པ་ཡུལ་འདིར་ཟེར། 

ས་ཕི་རུ། ར་ས་དང་། ཁལ་གཉིས་ཀའི་རྒྱབ་ངློས་ཀི་ཆ་ལག

ས་བློ་ཆེ། བཅའ་སའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

ས་སྦུག །སར་ཆིབས་སྒྱུར་ཆེན་མློའི་ཆིབས་རགས་སུ་འགློ་མཁན་རེ་དྲུང་གིས་གློན་རྒྱུའི་ཞྭ་མློ་ཞིག

ས་འབློར། ས་འབློལ་སྒློག་བེད་གསེར་དངུལ་སློགས་ཀིས་བཟློས་པའི་གཟེར་ཆེན་མགློ་ལེབ་ཅིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ས་འབློལ། ར་སའི་སྟེང་ལ་སྦར་བའི་སྟན་འབློལ། 

ས་འབར། ས་རང་འགིག་གི་སེམས་ཅན། 

ས་མ་ར་ས། བཞློན་ས་དང་ཁལ་ས་གཉིས་ཀའི་གློ་ཆློད་པའི་ས་ཞིག

ས་མིག །སའི་ས་རུ་དང་། ཕི་རུའི་ངློས་ཀི་སྟློང་ཆའི་ཁུང་། 

ས་སྨུག །ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་དྲློད་སྐྱེད། ཟས་འཇུ། བད་

རླུང་འཇློམས། སྣློད་ཀི་གང་བ་སེལ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ས་རྒློད་དང་། ས་སེའུ། ས་བློ་ཆེ། 

ས་དམར། དློང་ག། སློད་ས། ལི་དློང་ག་བཅས་སློ། །

ས་དམར། ས་སྨུག་གི་རིགས་སུ་གཏློགས་པའི་མདློག་དམར་ཤས་ཆེ་བ་ཞིག་སྟེ། ནུས་པ་ས་སྨུག་

ལར་དང་མཆློག་ཏུ་དྲློད་སྐྱེད་ཅིང་། ཡི་ག་འབེད། 

ས་ཚ། ལྕེ་ཚ་མེ་ཏློག་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

ས་ཚ་བཤུས་རྒྱག་པ། རྔུལ་ནག་ཐློན་བཞིན་པར་ས་བཤུས་པ། ར་ཁལ་ངལ་དུབ་ཀིས་རྔུལ་བའི་ས་

ཚ་བཤུས་རྒྱག་མི་རུང་། 

ས་ཚང་། སའི་ས་རུའི་མདུན་དང་། ཕི་རུའི་རྒྱབ་ནས་ཐློན་པའི་ས་གཤློག་གི་སྣེ་མློ། 

ས་གཞུང་དགློན་པ། མིང་གཞན་ཟུར་དགློན་བདེ་ཆེན་ངེས་དློན་དམ་ཆློས་གིང་ཞེས་ཟེར། རྒྱལ་བ་

ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ་རང་བྱུང་རྡློ་རེའི་བཀའ་ལུང་ལར། བསྟན་པ་རྡློ་རེ་གགས་ལན་སེར་སྐྱ་

གསུམ་རེ་སམ་པློ་པའི་གདན་ས་ནས་རེན་ཁད་པར་ཅན་འགའ་བསྣམས་ཏེ་གནས་འདིར་

ཕེབས། འཆད་ཉན་སློམ་སྒྲུབ་གིས་བསྟན་པ་སེལ་ཚུལ་གསལ་བས་དེ་ན་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་

འགློ་ཙམ་ན་གནས་འདིར་གདན་ས་ཆགས་པར་ངེས། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་

ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ས་ཡག །ས་ས་རུ་དང་ཕི་རུ་གཉིས་འཛུགས་གཞིའི་ཕློགས་གཉིས་ཀི་ཤིང་ལེབ་ཀི་མིང་། 

ས་རུ། ① སའི་ས་ཕིའི་མགློ། ② མགར་བའི་ལག་ཆ་ཞིག །③ [ཡུལ]སའི་ས་རུ་ལ་བུའི་སྤིན་པ། 

ས་རླློན། སྨན་སེའུ་གཤེར། 

ས་ལིང་། ས་རྐྱང་པ་ལ་ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ས་ལེན་དགློན། སེ་དགེ་རྒྱལ་པློས་སྦིན་བདག་མཛད་ནས་བཞེངས་པའི་དགློན་པ། གུ་བཀྲའི་ཆློས་

འབྱུང་ལས། ཆློས་རྒྱལ་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་གིས་སྦིན་བདག་བས་ནས་བཏབ་པར་བཤད། དེས་ན་

སྤི་ལློ་༡༧༢༠ལློའི་རེས་ཙམ་ཞིག་ན་ཡིན་དགློས། མིང་དངློས་ས་གིང་དགློན་ཡིན་པར་གགས། 

ཐློག་མར་སྤི་ལློ་༨༤༡ལློར་ལྷ་ལུང་དཔལ་རྡློས་བློད་རྒྱལ་གང་དར་མ་བཀྲློངས་ནས་མདློ་ཁམས་

ཕློགས་སུ་བློས། དེ་ནས་ས་གིང་སྟེང་དུ་སེབས་ནས་སྒྲུབ་ཁང་ཞིག་བཞེངས་པ་དགློན་འདིའི་རྨང་

གཞི་ཡིན། སྒྲུབ་ཁང་དེ་སྤི་ལློ་༡༩༥༩ལློའི་བར་རང་སློར་གནས་ཡློད། དེ་རེས་རབ་བྱུང་གསུམ་

པའི་ས་བི་སྤི་ལློ་༡༡༦༨ལློ་ཡས་མས་ཞིག་ན་གིང་རས་པདྨ་རྡློ་རེ་ཁམས་ཕློགས་སུ་ཕེབས་

སྐབས་གནས་འདིར་ཕེབས་ཤིང་ལྷ་ལུང་དཔལ་རྡློའི་སྒྲུབ་ཁང་ལ་ཉམས་གསློ་བས། ཁློང་རང་

གིས་ཀང་དེ་དང་མཉམ་པའི་སྒྲུབ་ཁང་ཞིག་བཞེངས་ཏེ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་ཆློས་རྒྱུན་དར། 

དེ་རེས་ཆློས་རྒྱལ་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་གིས་སྐབས་སུ་དགློན་པ་རྒྱ་བསྐྱེད་ཅིང་གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་

པར་གྱུར། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ས་ལློ་དགློན། རེ་ཀརྨ་པ་དུས་གསུམ་མཁེན་པའི་བ་མར་གྱུར་དཔལ་ཆེན་རྒ་ལློས་སྤི་ལློའི་དུས་

རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་དཀིལ་ཙམ་དུ་བཏབ། རེས་སུ་ཇློ་དགློན་ཏུ་གྱུར། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་

བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་འདམ་གཞུང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ས་ལློག །ས་འགྱུར་བ། ར་རྒློད་ཀིས་མཆློང་རྒྱུག་བས་པས་ས་ལློག་རྒྱག་པ། 

ས་ཤན། སའི་མཐའ་འཁློར་ལ་བརྒྱབ་པའི་གསེར་དངུལ་སློགས་ཀི་ཤན་ཆ། 

ས་ཤིང་། ས་བཟློ་བེད་ཀི་ཤིང་གུག་གུག

ས་ཤུབས། སའི་ཕི་ཐུམ། 

ས་ཤློ །ས་ཤློ་རིགས་གསུམ་ལས་འདི་ཆེ་བ་སྟེ། ར་འཇམ་དང་། ཆུ་ཕན་གི་འགམ་དུ་སྐྱེ་བ། ར་བ་རྒྱུས་

ཕན་གཤིབ་པ་ལ་བུ་དང་། ལློ་མ་ལང་འཇམ་མཐུག་པ། དབིབས་འཇློང་ནར་རི་ཤློ་འདྲ་བ། མཐའ་

གཉིས་རྒྱབ་ཕློགས་སུ་འདྲིལ་བ་མང་དུ་སྐྱེ་ཞིང་། གཉིས་པ་ས་ཤློ་རིང་བ་སྐྱེ་ལུགས་གློང་དང་འདྲ་

ཞིང་། སློང་པློ་དམར་སྨུག་དེ་ལས་རིང་བ། མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་0.3~0.7ཙམ་ཟིན་པ། ཁ་མཐློའི་ར་ལ་

སྐྱེ་བ། ལློ་མ་ཆུང་ལ་དབིབས་སློར་མློ་ཅན་མེ་ཏློག་གློང་མ་རྣམས་དང་གཅིག །གསུམ་པ་སློ་ས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཆུང་བ་ནི་ས་ཆུང་གསེར་མགློ་ཞེས་པ་མང་ཆེ་བ་ཆུ་རྒྱུད་གམ་ཐང་སློགས་ལ་འཁྲུངས་པ། ལློ་མ་

ཕ་ལ་ནར་མློ་སྤུ་ཆུང་ཅན་རེས་མློས་སྐྱེ་བ་དང་། ངར་པའི་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་0.07~0.12ཙམ་ཟིན་

པའི་རེར། སའི་མེ་ཏློག་སེར་པློ་མགློ་སྦྲེལ་ཅན་འཆར་བ། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི། ལློ་སློང་མེ་འབས་

ཡློངས་རློགས་ཏེ། ཟླ་བ་8~9པར་བཏུས་ནས་སློ་ཆློལ་དམའ་ཕབ་སྐམ་གསེད་ལེགས་ཚགས་བ། 

རློ་ནུས། རློ་ཁ་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཚ་བའི་མཁིས་ཚད་མགློ་ནད་སེལ། བད་ཀན་

གི་ནད་དང་། དུག་ནད། སིན་དང་རླུང་ལ་ཕན། ཁད་པར་རྨ་ལ་ཟབ་ཅིང་རྨ་ཚད་སེལ། རུས་ཆག་

སྦློར། ས་ཆུང་གསེར་མགློ་ཤ་དུག་གི་ནད་ལ་མཆློག

ས་གཤེར། ས་རླློན། 

ས་གཤློག །ར་དྲེལ་སློགས་ཀི་སའི་གཡས་གཡློན་གཤློག་པ་ལ་བུའི་ཤིང་ལེབ་ལེབ་གཉིས། 

ས་སང་། ལམ་བར་རའི་ས་གློ་གློད་ཙམ་གིས་ས་ཡར་བཀག་བཀག་བེད་པ། ལམ་བར་ར་ཁལ་གི་ས་

སང་བརྒྱབ་ན་སལ་པར་མི་གནློད་པའི་ཁད་ཡློད། 

ས་སེར། ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་དུག་སེལ། རྨ་ངན་རུལ་

བ་གཅློད། གཉན་ནད་འཇློམས། དར་བ་དང་སྦར་ནས་བཏུངས་ན་ཕློ་མློའི་ཆགས་པ་འཇློམས། 

ས་སབ། ར་ས་དང་ར་སབ་གཉིས། 

སག །སྐྲ་དང་རྩྭ་སློགས་མེད་པའི་དློན་ཏེ། སྐྲ་མེད་པའི་མི་ལ་མགློ་སག་དང་། ཀད་སག་ཅེས་ཟེར། 

རྩྭ་འཐུག་པློ་མེད་པའི་རི་ལ་སང་སག་ཟེར། 

སང་། ① ས་ཆ་མཐློ་བའམ་འབུར་བ། རིའི་སང་། ② ཆུ་བློ་ཆེན་པློ་གཉིས་དབར་གི་ས་རྒྱུད། ③ 

སྟེང་། ཅློག་ཙེའི་སང་ལ་དཔེ་ཆ་བཞག །ཞིང་ལས་ཐློན་སྐྱེད་སང་འཐློན་པ། ར་རྒློད་རིའི་སང་ལ་

ཤློར་བ། ④ སྐབས། ད་ལ་ལློ་ཟ་བའི་སང་རེད། ལློ་གསར་སང་། ⑤ ཟླ་བ་སློ་སློར་འཐློབ་རྒྱུའི་

དབུགས་སང་ཞེས་པའི་སང་། 

སང་སང་། རིལ་རིལ་དང་དློན་གཅིག །མར་སང་སང་གཅིག་ལ་བུ། 

སང་སང་གཤློངས་གཤློངས། ས་མཐློ་བ་དང་དམའ་བ་འབུར་ཀློང་ཆ་མ་མཉམ་པ། 

སང་རྒྱུད། རིའི་སང་རྒྱུད། 
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སང་སྟློན། [ཡུལ]ལས་དློན་གང་རུང་བེད་སང་གི་སྟློན་མློའི་མིང་། 

སང་ཐུར། གཟུགས་མློའམ་གཟེ་མློ། 

སང་དྲུག །སྨད་མདློ་ཁམས་སང་དྲུག་དང་དློན་གཅིག

སང་མདུད། ཁ་བཏགས་ཆ་ཚང་བ་གཅིག་ལ་བརྒྱབ་པའི་སྲུང་མདུད། 

སང་ནེ་དགློན། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ལྕགས་བ་སྤི་ལློ་༡༤༤༡ལློར་བང་སེམས་ཤེས་རབ་བཟང་

པློས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྟེང་

ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སང་པ། རི་སང་ལ་ཆགས་མཁན། 

སང་པ་དགློན་པ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་མགློ་

ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དར་ལག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སང་པ་བློད། བློད་ཡུལ་གི་རྒྱན་ཚིག་ཅིག །སང་པ་བློད་ལ་ཆགས་པའི་རེན་ཕུར། 

སང་པློ། རིལ་པློ། མི་དམངས་སང་པློར་བདེ་སྐྱིད་ཐློབ་པ། 

སང་བལ་ཟླ་ཤློལ། གནམ་སྟློང་དག་ལ་སང་ཤར་ན། ཟླ་བ་དེ་ཉིད་བརེགས་པ་དང་། སང་བལ་ཟླ་བ་

ལྷག་པར་འདློད། 

སང་འབབ། ཆ་ཚང་། 

སང་སྨད་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། 

སང་ར། གྲུ་ཁུག་གི་ཕི་ཟུར་ནས་མས་སུ་སློར་བཞི་གཞལ་མཚམས་ཀི་གྲུ་མློའི་སང་ཟུར་དུ་ཡློད་

པའི་གློ་བ་དང་འབེལ་བའི་གཏར་ར་ཞིག་སྟེ། དེ་གཏར་ན་གློ་ཚད་དང་། སྐད་འགགས་པ། སྣ་

ཁག་འཛག་པ་སློགས་ལ་ཕན། 

སང་ཚད། ལློ་ཐློའི་ནང་དུ་ཟླ་བ་སློ་སློར་འཐློབ་རྒྱུའི་དབུགས་སང་གཉིས་ཀི་སང་། 

སང་ཞིང་། ས་བབས་མཐློ་སའི་ཞིང་ཁ། 

སང་གཟུགས། གཟེར་མློའམ་གཟུགས་མློ། 
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སང་རུ་སྒ་རྒྱལ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ་༡༩༥༧ལློར་སང་རུ་དཔློན་སློབ་ཚུལ་

ཁིམས་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། 

སང་ལམ། རིའི་སང་རྒྱུད་ཀི་ལམ། 

སང་ཤ་དཀར་མློ། བརླའི་སང་དུ་གནས་པའི་ཤ་གནད་ཀི་མིང་སྟེ། མན་ངག་ཡློན་ཏན་རྒྱུད་ལས། 

བརླ་སང་སློར་བཞི་སང་ཤ་དཀར་མློ་གཉིས། ཞེས་དང་། དར་མློ་སྨན་རམས་པ་བློ་བཟང་ཆློས་

གགས་ཀིས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་ལེགས་བཤད་གསེར་རྒྱན་ལས། དཔྱིའི་

ཚིགས་མཚམས་ནས་བརླའི་སང་དྲང་པློར་སློར་གཉིས་གཞལ་བ་ན་སང་ཤ་དཀར་མློའི་གནད་

དློ། །ཞེས་གསུངས། 

སང་ལེབ་ཆློས་ཁི་སར། བ་མ་འགྱུར་མེད་བརློན་འགྲུས་དང་། པདྨ་བསློད་ནམས་གཉིས་ཀི་དུས་སུ་

བཏབ་ཞེས་གསལ་བས་འདི་ཡང་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་བི་ལློའི་རེས་ཙམ་ན་བཏབ་པར་

སེམས། གྲུབ་མཐའ་སྙིང་མ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སང་གཤགས། གཏར་ཁ་རྡེག་ཐབས་ཤིག

སང་གཤློང་། སང་དང་གཤློང་བུའི་བསྡུས་མིང་། སང་གཤློང་མི་སྙློམས། སང་གཤློང་ས་རྒྱུད། 

སང་གསེབ། [རིང]གཟེ་མློ་ཟེར་བའི་སློག་ཆགས། 

སབ། [ཐ་དད་པ]བསབ། ① འགེབས་པ། ཉེས་པ་ནློར་གིས་བསབ་པ། ② སྐྱློང་བ། བསབ་བའི་གཉེན།

སབ་ཁུང་། ནི་སྒིད་ཁུང་གི་མིང་། 

སབ་མཐའ། གློས་ཀི་མཐའ་སྐློར་གི་མིང་། ཕྲུ་གུ་སབ་མཐའི་འློག་ཏུ་འཛུལ་མ་བཅུག་མ་གཏློགས་

བཙོག་གིབ་ཕློག་ལེ་རེད་ལ་བུ། 

སབ་འདྲེ། མི་ནློར་སློགས་ཀི་རེས་འབངས་བེད་པའི་དམ་སིའི་རིགས་ཀི་འདྲེ་ཞིག

སབ་པ། སབ་པའི་མིང་རྐྱང་། 

སབ་འབངས་། [གཙང་སྐད]མི་གང་ཞིག །ཡུལ་གཞན་དུ་གནས་བཅལ་ཕིན་རེས་ལུས་དང་སེམས་
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ཁམས་ལ་མི་བདེའི་ནད་བྱུང་བ་དེ། རང་གི་ཕ་ཡུལ་གི་ཡུལ་ལྷས་མི་བཏང་བའི་རྐྱེན་ལས་བྱུང་

བའི་ན་ཚའི་རིགས་ཞིག་ཡིན་པའི་བཤད་སློལ་ཡློད་པ་དེའི་མིང་ལ་སབ་འབངས་ཟེར། 

སབ་མློ། [རིང]གློང་ཁེར་གི་མི། 

སབ་ར། སྒིག་ཁུག་ནས་ཐུར་དུ་སློར་བཞི་གཞལ་བའི་སར་ཡློད་པའི་གཏར་ར་ཞིག་སྟེ། དེ་གཏར་

ན་མཚེར་པ་ཆེར་རྒྱས་པ་དང་། དཔྱི་རེད་གཟེར་བ། མངལ་ཁག་འབམས་པ་སློགས་ལ་ཕན། 

སབ་མཚལ། ཁང་པའི་ནང་གི་ཞལ་བའི་སྐེད་རིས་འློག་གི་ཞལ་བ་དམར་པློ། 

སབ་གཞུག །གློན་གློས་ཕི་པའི་མས་མཐའ། 

སབ་ཟློར། ལུས་ཀི་ཟློར་ཏེ་ལིད་ཡང་གི་ཚད། ལློ་ན་མཐློ་ཞིང་། ན་ཚ་མང་བས་སབ་ཟློར་ཧ་ཅང་ལྕི་

བ་འདུག །ཕྲུ་གུ་སབ་ཟློར་ཡང་བ་ཞིག་ཤིང་སློང་ལ་འཛེག་པ། 

སམ། སྣློད་ཅིག །ཤིང་སམ། ལྕགས་སམ། ཀློ་སམ། རློ་སམ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྒློམ་དང་། སྒློམ་

བུ། སྣློད། ལག་མཛོད་བཅས་སློ། །

སམ་ཆུང་། སྒློམ་བུ། མུ་ཟི་སམ་ཆུང་གཅིག

སམ་ཆུང་དཔེ་རིས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་box diagram ཟེར། 

སམ་པ། སམ་པློ་དང་གཅིག །

སམ་པློ། ཟབ་བརླིང་ངམ་བློ་ཟབ་པ་སྟེ་གཞན་གིས་གཏིང་དཔློག་དཀའ་བ། ཐུགས་ཤིན་ཏུ་སམ་པློ་འདུག

སམ་པློ་པ།དྭགས་པློ་ཟླ་འློད་གཞློན་ནུ་དང་མི་གཅིག་ཡིན། 

སམ་པློ་པ་བསློད་ནམས་རིན་ཆེན། དྭགས་པློ་ཟླ་འློད་གཞློན་ནུ་དང་མི་གཅིག་ཡིན། 

སམ་སྦུད། སམ་གི་བཟློ་དབིབས་ཅན་གི་སྦུད་པ། 

སམ་དབིབས་སྡུད་སེར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་disk cartridge ཟེར། 

སམ་རློང་རྒྱག །ཅ་དངློས་སམ་ནང་དུ་བཅུག་པ། 

སམ་ཞུ། སམ་ནང་སར་རྒྱུའི་ཞུ་མར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

སམ་ཤག །ཅློག་སམ་ནང་དུ་ཉེར་མཁློའི་ཅ་ལག་བླུག་སའི་པང་སམ་གྲུ་བཞི་མ་ཤག་འཐེན་ཅན་གི་མིང་།

སམ་ཤུབས། སམ་གི་ཕི་ཐུམ། 

སར། ① དཔུང་སེའམ། ཕློགས་འགློའི་ཚོང་པའི་སློད་གནས་གུར་ཚོགས། དམག་སར། ཆློས་སར། ཚོང་

སར། འགྲུལ་སར། ས་ཕློགས་བཙན་སར་སར་བརྒྱབ་པ། སང་ཐང་ཡངས་པློར་ཞག་མལ་སློད་སའི་

སར་འདེབས་པ། ② རློང་ཞིག །ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་དང་གངས་ཏི་སེའི་རི་རྒྱུད་ཀི་དབར་སར་

གཙང་པློའི་ཆུ་རྒྱུད་ན་ཆགས་ཤིང་། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་སར་དགུན་སར་ཡློད། 

སར་སྐད། དམག་སར་ནང་གི་གསང་བའི་སྐད་བརྡ། 

སར་བཀློད། སར་རྒྱག་སྟངས་ཀི་བཀློད་པ། 

སར་བཀྲ་ཤིས་སང་དགློན། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་དུས་སྟློད་ཙམ་དུ་འབྲུག་པ་བཀའ་

བརྒྱུད་ཀི་བ་མ་སྟག་ཚང་རས་པས་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགློན་པ་ཞིག་བཏབ། སྤི་ལློ་

༡༦༧༠ཡས་མས་ཞིག་ནས་བློད་གཞུང་དགའ་ལན་ཕློ་བང་ནས་དམག་མི་བཏང་སྟེ་མངའ་རིས་

བསྐློར་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུ་བའི་སྐབས་སུ་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། ད་ལ་བློད་རང་

སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་སར་རློང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སར་ཁ་དགློན། ཕག་གྲུའི་དུས་སུ་བཏབ་ཞིང་། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྨ་ལྷློ་གཅན་

ཚ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སར་ཁག །སྐུ་འབུམ་བམས་པ་གིང་གི་སར་ཁག་ཆེ་གས་སྟེ། ཟི་ན་སར་བ། མི་ཉག་སར་བ། འཇམ་

དབངས་སར་བ། ཐུའུ་བཀྭན་སར་བ་ཐེག་ཆེན་ཆློས་མཛོད། ཆུ་བཟང་སར་བ་ཕུན་ཚོགས་

མངློན་དགའ། གསེར་ཏློག་སར་བ། ཨ་ཀྱཱ་སར་བ། ཆེ་ཤློས་སར་བ། སྟག་མཚེར་སར་བ། ར་

ཁློ་སར་བ། མགློན་ཀ་སར་བ། བུམ་པར་སར་བ། མཚན་སྒློགས་སར། མ་ཀ་སར། པཱ་ཇུས་སར། 

རྒྱ་ཡག་སར། ཨན་ཏ་སུའི་སར། གྲུའུ་ཀ་སར། ཕློ་ཀ་སར། ཉེ་ཀ་སར། ཀེ་ཀ་སར། ཚེ་འབུམ་

སར། ཚ་གན་ཆློས་རེའི་སར། སུ་ཉིད་སར། ནིས་ལུང་སར། ཨློར་དུ་སུའི་སར། ཨློའི་ཧན་སར། 

ཆ་ཧན་སར། གློང་བ་སར། དགའ་ལན་སར། སྐུ་རེན་ཆློས་རེ་དང་བློན་པློའི་སར་བ་སློགས། 

སར་གྲྭ། འབུལ་སྡུད་ལ་འགློ་བའི་གྲྭ་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སར་ཆེན་འཛམ་གིང་རྒྱན། ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་ནས་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པའི་བར་ཡློད་པའི་ཀརྨ་པའི་

ཆློས་སར་སྐད་གགས་ཅན་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཡང་སྤི་ལློ་༡༣༧༠ལློ་ཡས་མས་ཙམ་ན་འགློ་

ཚུགས། ཐློག་མར་ཀརྨ་པ་རློལ་པའི་རྡློ་རེ་རྒྱ་ནག་ནས་ཡར་བློད་དུ་ཕེབས་པའི་ལམ་བར་མདློ་

སྟློད་ཀི་འདན་མ་ཁློག་དང་། རློང་པློ། ཁྱུང་པློ་དཀར་ནག །བརྒྱད་ཤློག །སློག་སྟློད་སྨད། ཀློང་

པློ་སློགས་ཀི་དད་ལན་རྒན་རྒས་རྣམས་བ་མའི་རེས་སུ་འབངས། མཚུར་ཕུར་སེབས་པ་དང་ཉེ་

སྐློར་དུ་གུར་སར་བཏབ་ནས་སློད། ཉིན་ལར་འཚོགས་འདབས་སུ་མ་ཎི་སློགས་ཁ་འདློན་གང་

ཤེས་བཏློན་ནས་ཚེ་སྐྱེལ་བ་ལ་ཀརྨ་པའི་ཆློས་སར་ཞེས་མིང་ཐློག །དེ་ནས་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པའི་

སྐབས་སུ་འཕེལ་རྒྱས་ཕིན་ཏེ་གྲྭ་མང་སྟློང་ཚོ་མང་པློ་འཕེལ། སྐུ་ཕེང་དྲུག་པ་དང་། བདུན་པ། 

བརྒྱད་པ། དགུ་པ་རྣམས་ཀི་སྐབས་སུ་ཧ་ཅང་དར་རྒྱས་བྱུང་སྟབས་སྒིག་རིམ་ལན་པའི་ཆློས་

སར་ཞིག་ཆགས་ཏེ། སྐྱ་སེར་དབེ་ནས་འཚོགས་པ་དང་། གྲྭ་སྤི་ལ་སར་ཞྭ་དང་། སར་སྟློད་ཅེས་

པའི་ཐུན་མིན་གི་ཞྭ་དང་སྟློད་གློས་སློགས་བཟློས། སར་གི་ནང་དུ་བ་གྲྭ་སློ་སློའི་ཡློན་ཏན་དང་

འཇློན་ཐང་ལར་གློ་གནས་བསྐློ་བཞག་གནང་སྟེ་སར་སྤིའི་སྒིག་ཁིམས་དློ་དམ་གི་འགན་ཁུར་

དགློས་པ་དང་། དེ་ཡང་མགློན་གཉེར། དཔློན། གཟིམས་དཔློན། གུའི་གུང་པ་སློགས་ཀི་ཐློབ་

ཐང་གི་དབེ་བ་ཕེས་འདུག །དེ་དག་ལ་སློ་སློའི་གློ་གནས་དང་མཚུངས་པའི་ལས་ཞྭ་དང་། ལས་

གློས་བཟློས་འདུག །སར་གི་ནང་དུ་ཤློག་ཁག་ཁ་ཤས་ཕེས་ཡློད་པ་དང་། ཤློག་སློ་སློ་ནས་

ཁིམས་དཔློན་རེ་གདམས་གསེས་བེད་ཅིང་། ཁིམས་དཔློན་རེའི་འློས་འགན་ཟླ་བ་གསུམ་རེ་

ཁུར་དགློས། ལས་ཐློག་རེ་ལ་ཁིམས་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཡློད་ཅིང་དེ་དག་སློ་སློའི་འློས་འགན་གི་དུས་

སུ་སར་གི་ནང་ཁིམས་འགལ་གི་ལས་མི་ཡློང་པའི་འློས་འགན་སྒྲུབ་དགློས་ཅིང་ཡློད། ཀརྨ་པ་

སྐུ་ཕེང་བཅུ་པའི་སྐབས་སུ་བློད་སློག་དམག་གིས་སར་ཆེན་འཛམ་གིང་རྒྱན་གཏློར། སེར་སྐྱ་

བསློམས་པས་མི་ཁི་ཚོ་ཁ་ཤས་ཞིག་གི་སློག་ཤློར་བར་གསལ། སྤི་ལློ༡༦༤༣ལློར་སར་ཆེན་

འཛམ་གིང་རྒྱན་འཐློར་ཞིག་སློང་། ཀརྨ་པ་བཅུ་པ་ཆློས་དབིངས་རྡློ་རེ་འཇང་ཡུལ་དུ་བློས། 

སར་བཏབ་པ། དམག་མི་དང་། བེས་བགློད་ཀི་འགློན་པློ་རྣམས་ལྷན་དུ་བསད་པའི་གནས་ལ་སར་

བཏབ་ཟེར། གུར་མང་པློ་བརྒྱབ་པ་ལ་གུར་སར་བཏབ་ཟེར། 



  971  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

སར་མདུན་ཆུང་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། ཐློག་མར་འབྲུག་པ་བཀའ་

བརྒྱུད་ཀི་དགློན་པ་ཡིན། དེ་རེས་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་

རིས་ས་ཁུལ་སར་གཞུང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སར་པ་དགློན། འབྲུག་རྒྱལ་དབང་ཆློས་རེའི་ཞལ་སློབ་ལློ་རུ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བཏབ་

ཞེས་གསལ། དེས་ན་དགློན་པ་འདེབས་དུས་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ནང་ཡིན་ངེས། གྲུབ་མཐའ་

འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། མིང་གཞན་འབྲུག་རྒྱས་ཆློས་འཁློར་གིང་དང་། སར་པ་ལློ་རུ་

དགློན་ཡང་ཟེར་། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སར་པ་རི་ཁློད། སར་པ་རི་ཁློད་ནི། གིང་སྤྲུལ་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཅིག་པའི་

ཡློངས་འཛིན་དགའ་ལན་ཁི་ཐློག་དློན་ལྔ་པ་ངག་དབང་ལུང་རློགས་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་ཕག་

བཏབ། གིང་ཚང་སྐུ་ཕེང་ན་རིམ་ནས་ཞལ་བདག་གནང་། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་ཕག་ལློར་

གྲྭ་གངས༡༦ཡློད། དགློན་བདག་གིང་བ་བང་ཡིན། 

སར་དཔློན། ① སར་པའི་འགློ་བེད། ② ཚོང་འགྲུལ་ཚོགས་པའི་འགློ་བེད། 

སར་བ། [ཐ་དད་པ]བསར་བ། བསར་བ། སློར། ① བཞུས་ནས་རངས་སུ་འཇུག་པ། བུ་རམ་བསྐློལ་

ཏེ་རིལ་མློར་བསར། མར་ཁུ་བཞུས་ནས་བཞེས་སྤློ་བསར། ② འཛུགས་པའམ་སྦར་བ། སློ་

ཚབ་བསར་བ། གི་ཡུ་བསར་བ། 

སར་བབ་ས། འགྲུལ་ལམ་གི་གནས་བཅའ་ས། 

སར་བིས། སར་ལུགས་རི་མློ་དང་དློན་གཅིག

སར་མེ། དམག་སར་སློགས་ཀི་མེ། 

སར་གཙང་པློ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སར་རློང་དུ་ཡློད་པའི་ཆུ་བློ་ཞིག་ཡིན། ཆུ་འགློ་གངས་ཏི་

སེའི་ནུབ་ངློས་སུ་ཡློད་ཅིང་བཀྲ་ཤིས་སང་གི་ཡན་ཙམ་དུ་སེང་གེ་གཙང་པློའི་ནང་དུ་འབབ། 

སར་ལུགས་རི་མློ། བློད་ཀི་ལྷ་བཟློ་རི་མློ་ལུགས་ཞིག་སྟེ། ཀརྨ་སར་བིས་དང་དློན་གཅིག་ཡིན་པས་

དེའི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས།

སར་སར་དགློན། བཏབ་དུས་མ་གསལ། ཕལ་ཆེར་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་ཡིན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པར་འདྲ། ཐློག་མར་སྦྲ་དགློན་ཡིན། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ར་སྟློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སལ་ཀད། རྒྱུངས་པ། སལ་དཀིལ། ཁློག་པ་ཡངས་པློ། 

སལ་ཁེབས། སལ་པར་གཡློག་རྒྱུའི་ཁེབས། 

སལ་བཅློས། ར་དྲེལ་སློགས་ཀི་སལ་རྨ་བཅློས་པ། 

སལ་རྣག །[ཡུལ]རྒྱུངས་པ། 

སལ་པ། ① ལུས་ཀི་རྒྱབ་ངློས། ཁལ་མའི་སལ་པའི་སྤུ་བུད་པ། ② ར་བློང་སློགས་བཀློལ་སྤློད་མང་

དྲགས་ནས་སལ་པར་རྨ་ཆགས་པ། 

སལ་མ། [ཡུལ]ཁལ་ཕྱུགས། 

སལ་མིག །སལ་པ་ལ་རྨ་བཟློས་པའི་རྨ་མིག་གམ་རྨ་ཁ། 

སལ་རྨ། ར་དྲེལ་སློགས་བཀློལ་སྤློད་མང་རྐྱེན་སལ་པར་ཆགས་པའི་རྨ། 

སལ་ཆགས། སལ་པའི་རྨ་ཡློད་སར་སྨན་བཅློས་བེད་ཐབས། 

སལ་ཚིགས། སལ་གཞུང་གི་རུས་ཚིགས། ལུས་ཀི་ར་གནད་འདྲློང་ཐབས་སལ་ཚིགས་སློང་བ། 

སལ་ཚིགས་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད། སལ་གཞུང་གི་ཚིགས་ཨན་སྟློང་ཡན་སྐེ་ལ་ལྔ་དང་། མེ་བཙའི་གསང་

ཉི་ཤུ། གཞུག་གུ་ཆུང་མན་ལ་གསུམ་བཅས་ཏེ་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་དློ། །

སལ་གཞུང་། ལུས་ཀི་རྒྱབ་གཞུང་། 

སལ་རས། [ཡུལ]ངན་འཁེབ། རང་འཁིའི་ལས་འགན་ལེགས་སྒྲུབ་མི་བེད་པར་ངན་ཤེད་སལ་རལ་

གིས་སློད་པ། ཁུག་ཀློག་གང་ཡིན་ལ་གབ་སྟེ་སལ་རལ་འཚོང་བ། 

སལ་རལ་ཉག་རྐྱང་། [ཡུལ]བདེན་མེད་ཨུ་ཚུགས་མཐར་སྐྱེལ། བརྡ་འདེད་ཇི་ཙམ་བཏང་ཡང་གློ་

མེད་སལ་རལ་ཉག་རྐྱང་བེད་པ། 

སལ་རུས། ལུས་ཀི་རྒྱབ་ཕློགས་རུས་པ། 

སལ་ཤློར། སལ་རྨ་བྱུང་བ། 

སིས་སྟེང་བློ་བཟང་དཔལ་ལན། མདློ་སྨད་རེབ་གློང་རློང་འབློག་ཚོ་ལྔའི་ནང་ཚན་ཚོ་འདུ་ཞེས་པའི་
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ཡུལ་དུ་ཡབ་ཚོ་འདུའི་སྐུ་དབློན་ཆློས་མཛད་དང་། ཡུམ་སྒློལ་མ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅློ་

ལྔ་པའི་ལྕགས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༨༨༡ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། མཚན་པདྨ་བཀྲ་ཤིས་ཞེས་ཐློག་མར་གསློལ། 

དགུང་ལློ་བཅུ་པར་དབེན་གནས་དམ་པ་སིས་སྟེང་དགའ་ལན་ཆློས་འཕེལ་གི་སྒྲུབ་གྲྭར་ཞུགས་

ཏེ་གང་གའི་ལྷ་རམས་པ་བློ་བཟང་ཆློས་གགས་ཀི་དྲུང་དུ་ཚངས་སྤློད་དགེ་བསྙེན་དང་བར་མ་

རབ་བྱུང་སློན་དུ་འགློ་བའི་སློ་ནས་ཚིག་ས་མ་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་མནློས། མཚན་

བློ་བཟང་དཔལ་ལན་ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་པ་ཆུ་འབྲུག་ལློ་ནས་རེ་ཞྭ་དམར་པཎི་ཏ་

དགེ་འདུན་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་དང་། གྲུབ་དབང་འཇིགས་མེད་བསམ་གཏན། ཚོ་འདུའི་ཡློངས་

འཛིན་བང་ཆུབ་ཀུན་སངས་བློ་བཟང་བསྟན་པ་བཅས་མཁས་གྲུབ་དུ་མའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏེ་

ཐུན་མློང་གི་རིག་གནས་དང་སློས་སུ་མདློ་སགས་ཀི་བཀའ་ཆློས་དབང་ལུང་མང་དུ་གསན། 

དགུང་ལློ་ཞེ་བདུན་པར་ཤར་བ་བང་ཆེན་པློར་ཕེབས་ཏེ་ཤར་སྐྱབས་མགློན་སྐལ་ལན་བློ་བཟང་

འཕིན་ལས་ལུང་རློགས་རྒྱ་མཚོའི་ཡློངས་འཛིན་མཛད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལན་པ་ཡིན། གསུང་

རློམ་མདློ་སགས་ཀི་གཞུང་འགེལ་དང་། སྐར་རིས། ཆབ་ཤློག །སྙན་ངག་གི་སྐློར། ཡས་ཞུ་མར་

བཤད་ཀི་གཏམ་ངློ་མཚར་བ་སློགས་པློ་ཏི་གཉིས་ཙམ་བཞུགས། དགུང་ལློ་རེ་བཞི་པ་རབ་བྱུང་

བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་སྤེལསྤི་ལློ་༡༩༤༤ལློར་སྐུ་གཤེགས།

སྒུ་སྟེགས། ① སྟེགས་བུ། ② སེག་ཆློས། ③ དགུ་ཚིགས། 

སྒུ་དློ། །① འུར་རྡློ་འཕེན་བེད་ཐག་པ། ② ཆུ་སྣློད། ③ འབེན། 

སྒུ་རུ་རུ། ཞེས་པ་ལུས་ཀི་རྣམ་པ་མིག་ལམ་ཏུ་མི་འཛེས་པ་ཞིག་སྟློན་པའི་ཚིག །ངས་བཀྲ་ཤིས་ལ་

གློག་བརན་བལ་ས་མ་འགློར་ལབ་ཡིན་ཀང་ཁློས་མ་ཉློན་པ་སྒུ་རུ་རུ་ཕིན་སློང་། ཞེས་མི་འདློད་

པའི་རྣམ་པའི་ཚིག་ལ་བེད་སྤློད་གཏློང་སློལ་འདུག །གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ་དངློས་སུ་གུག་པ་ལ་

དགུ་པློ་ཟེར། གནའ་བློའི་སྨན་ཡིག་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་དུ་ལུས་དགེ་དགུ་དཀའ་བ་ཞེས་དང་། 

རླུང་ནད་ཀིས་ལུས་དགུ་པློར་གྱུར་པ་ཞེས་བིས་འདུག། 

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

དབིན་སྐད་དུ་latency, waiting time ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

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

དབིན་སྐད་དུ་waiting ཟེར། 

སྒུག་པ། [ཐ་དད་པ]བསྒུགས་པ། བསྒུག་པ། སྒུགས། མ་ཡློང་བར་དུ་མི་འགློ་བར་སློད་པ། ཡུན་

རིང་བསྒུགས་ཀང་སེབས་མ་བྱུང་། ལམ་ལ་སྒུག་པ། ལམ་གློགས་བྱུང་ན་སྙམ་ནས་ཉིན་ཤས་

རིང་སྒུག་བསད་པ། 

སྒུག་པའི་སང་། སྒུག་བཞིན་པའི་སྐབས་ཀི་དུས་སྟློན་པ། ཁློ་སེབས་མ་བྱུང་། ངས་སྒུག་བཞིན་པའི་

སང་ཡིན། སྒུག་པའི་དུས་ཚོད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་

ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་stand by time ཟེར། 

སྒུག་བེད། [མངློན]གཞུ་རྒྱུད། 

སྒུག་ཚིག་གདམ་སེལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་selective-wait statement ཟེར། 

སྒུགས། སྒུག་པའི་སྐུལ་ཚིག

སྒུགས་ཁ་བངས། གློ་སྐབས་འཚོལ་བའི་ཕིར་སྒུག་བསད་པ། 

སྒུམ་འཐུ་བ། བེའུས་ས་ལས་རྩྭ་འབྲུ་སློགས་སྒྲུག་པ། 

སྒུམ་མདའ། [ཡུལ]རྡེའུ་འཕེན་བེད་ཅིག །དབུས་ཕློགས་སུ་འའགིག་མདའ་ཟེར། 

སྒུམ་ཙམ། [ཡུལ]ཉམ་ཆུང་ངམ་འཁློས་མེད། སར་སེར་དཔློན་སྒུམ་ཙམ་ཞིག་གིས་ཀང་དབང་ཡློད་

ཐུབ་ཚོད་དེ་འདྲ་བཏང་ཆློག་པ་འདུག

སྒུམ་ཤིང་། མེ་མདའི་ཕག་རེན་ཤིང་སྟེ། བ་གཞུག་ཀང་ཟེར། 

སྒུར། ལུས་རྣམ་འགྱུར་མི་མཛེས་པ་དང་། གཡློ་འགུལ་ཆེར་མེད་པའི་དློན་ཡིན། དངློས་རས་ཀི་

དབིབས་དགུ་པློ་ལ་གནའ་དུས་ཡིག་རིང་ཐམས་ཅད་ལས་དགུ་པློ་ཞེས་བིས་པ་མང་ངློ་། །སྒུར་

ཞེས་པ་རྣམ་པ་མི་མཛེས་པའི་དློན་དུ་བིས་འདུག །དཔེར་ན། ཕར་ན་མི་ཞིག་སྒུར་རེ་ལང་

འདུག །ར་འདི་སྒུག་རེ་བསད་འདུག་རྩྭ་གཏན་ནས་ཟ་ཞིང་མི་འདུག །ཕལ་ཆེར་ན་ཞིང་ཡློད་པ་

འདྲ། ལ་བུ་དང་། ཡང་། དེང་སང་ལས་ཀ་ཆེན་པློ་མི་འདུག །ཁ་རློག་ཁིམ་ནང་ལ་སྒུར་བསད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཡློད། ལ་བུ་གཡློ་འགུལ་ཆེར་མེད་པའི་དློན་ཡིན། 

སྒུར་པློ། མི་སྟློད་སྒུར་ཅན། 

སྒུར་རུ། གིང་གི་ཕུ་ནུ་སུམ་ཅུའི་ནང་གི་མི་གཅིག་གི་མིང་། སྒུར་རུ་ཇློ་རུ་ག་བསེབས་བེད། ཟེར་

བ་ལ་བུ།

སྒུར་རེ། ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་སྟློན་པའི་སྒ། ཟློག་ཅིག་ནག་སྒུར་རེ་ལང་འདུག །མི་ཞིག་སྒུར་རེ་སྒུར་

རེ་ཕིན་སློང་། 

སྒུལ། སྒུལ་བའི་སྐུལ་ཚིག

སྒུལ་སྐྱློད། སྒུལ་ཞིང་གཡློ་བའི་མིང་། 

སྒུལ་བ། [ཐ་དད་པ]བསྒུལ་བ། བསྒུལ་བ། སྒུལ། གཡློ་རུ་འཇུག་པའམ་དཀྲུག་པ། ལག་པས་ཤིང་

སློང་བསྒུལ་ཏེ་ལློ་མ་ཕབ། རླུང་ཆེན་ཇི་ལར་གཡློ་ན་ཡང་། རི་བློ་ཆེན་པློ་སྒུལ་མི་ཐུབ། 

སྒུལ་ཤུགས། སྒུལ་བར་བེད་པའི་ཤུགས་ཏེ། འཕྲུལ་འཁློར་འཁློར་བར་བེད་པའི་ནུས་ཤུགས་

དཔེར་ན་རླུང་ཤུགས་དང་། ཆུ་ཤུགས། གློག་ཤུགས། ཕྱུགས་ཤུགས་ལ་བུ། 

སྒུལ་ཤུགས་རིག་པ། དངློས་ཁམས་རིག་པའི་ཤེས་རིག་འཁྲུལ་ཆས་སློགས་ཀི་ཤུགས་འབིན་

ཐབས་སྟློན་པའི་ཤེས་རིག

སྒུལ་སློང་མི་ཐུབ་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་could not start ཟེར། 

སྒུལ་སློང་བཞིན་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་starting ཟེར།

སེ་ཁུང་། སེའུ་ཁུང་དང་གཅིག །

སེ་ཁུང་ཉིས་ཧྲལ། མེ་ལློང་གཉིས་ཡློད་པའི་སེ་ཁུང་། སློད་ཁང་ཀ་གཅིག་མ་སེ་ཁུང་ཉིས་ཧྲལ་ཡློད་པ།

སེ་སྒུ་ཅན། ཡློན་པློའམ་ཀློག་ཀློག

སེ་གཤེར། ས་སྨུག་རླློན་པའི་མིང་། 

སེག་འགློས། འགློ་སྟངས་མཛེས་པློ། 
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སེག་ཆློས། མཛེས་པའི་ཉམས་འགྱུར། 

སེག་འཆློས། མཛེས་པའི་རྣམ་པ་སྟློན་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གཅློད་བེད་དང་། འཇློ་སེག་ཉེར་

ཐློབ་ཅན། རྣམ་ཁེངས། རྣམ་གཅློད། རྣམ་འཕྲུལ། རྣམ་འཕློག །རེད་འཇློ། ཡུད་ཙམ་རློལ་བ། 

རློལ་བ་བཅས་སློ། །

སེག་ལན། [མངློན]རྨ་བ། 

སེག་པ། མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འློང་བ། 

སེག་པའི་ཉམས། ① ཉམས་ལན་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཡིད་དུ་འློང་བའི་ཡུལ་དང་འཕད་

པའི་སྟློབས་ཀིས་ནང་དུ་དགའ་བ་འཕེལ་བའི་རྣམ་འགྱུར་སེག་ཉམས་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག །

 ② གར་གི་ཉམས་དགུའི་ནང་གསེས། མཛེས་པ་ངློམ་པའློ། །

སེག་མ། སེག་ཆློས་ཅན་གི་བུད་མེད། 

སེག་མློ། མཛེས་མ། 

སེག་མློ་མ། མཆློད་པའི་ལྷ་མློའི་བེ་བག་ཅིག

སེག་རས། ① གདློང་མཛེས་པའི་བྱུག་རས། ② མཆློར་སེག་གི་ལུས་ཆས། 

སེའུ། ① སློ་ཆུང་། ② [རིང]བཙོང་། 

སེའུ་ཁུང་། ཁང་པའི་ལློགས་སུ་བཟློས་པའི་ཉི་འློད་དང་རླུང་འགློ་སའི་དཀར་ཁུང་། དབིན་སྐད་དུ་

window ཟེར། ཁམས་སྐད་དུ། རབ་གསལ་ཟེར། 

སེའུ་ཁུང་རྒྱག་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་close the window ཟེར། 

སེའུ་ཁུང་འགེབས་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་overlay window ཟེར། 

སེའུ་ཁུང་ཚོད་ལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་window preview ཟེར། 

སེའུ་ཁུང་ཆེ་ཆུང་། 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་window size ཟེར། 

སེའུ་ཁུང་རེས་མ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་next window ཟེར། 

སེའུ་ཁུང་གདམ་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་select window ཟེར། 

སེའུ་ཁུང་གདམ་ཚན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་window options ཟེར། 

སེའུ་ཁུང་གནས་ས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་window position ཟེར། 

སེའུ་ཁུང་འཕར་ཐློན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་eject window ཟེར། 

སེའུ་ཁུང་བ་ར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་window menus ཟེར། 

སེའུ་ཁུང་འབེད་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་windowing ཟེར། 

སེའུ་ཁུང་གཙོ་བློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་primary window ཟེར། 

སེའུ་ཁུང་ཞིབ་ཐློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་window list ཟེར། 

སེའུ་ཁུང་ཡི་གེ གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་window text ཟེར། 

སེའུ་ཁུང་རིམ་བརེགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་window cascading ཟེར། 
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སེའུ་ཁུང་སློར་བཞག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་keep window ཟེར། 

སེའུ་ཁུང་གསར་བཟློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་new window ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་form ཟེར། 

སེའུ་ཆུང་། ① སློ་ཆུང་ངུ་། [རིང] ② སློག་སྐྱ། ③ འགློ་བ། 

སེའུ་སྟེང་དགློན་དགའ་ལན་དམ་ཆློས་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། 

སེའུ་གཤེར། ལྒ་སྨུག་རླློན་པ། 

སེར། སྤི་དང་ཐུན་མློང་གི་ལློག་ཟླ་སྟེ་བེ་བག་གམ་སློས། སྤི་དློན་སེར་དགར་གྱུར། སེར་གི་ཁེ་ཕན། 

སེར་གི་རང་དབང་། གཞུང་སེར་གཉིས་ཕན། དབིན་སྐད་དུ་private ཟེར། 

སེར་ཁག །གཞུང་སེར་ཆློས་གསུམ་ནང་གི་སེར་པ་ཁག

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་personal computer ཟེར། 

སེར་གི་འཚོ་བ། རང་སེར་གི་འཚོ་བ། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་personal folders ཟེར། 

སེར་གི་གསློག་དངུལ། ཁིམ་ཚང་ནང་གི་ཐུན་མློང་གི་མ་ཡིན་པ་རང་སེར་གིས་ཟུར་དུ་སྤློད་ཡས་

གི་དངུལ་བསློགས་པ། 

སེར་རྒྱུ་རིགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་private type ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

སེར་གཅློད། དབང་ཆ་ཚད་མེད་ཅིག་བཟུང་ནས་སིད་ཀི་དབང་ཐག་མི་སེར་དང་ཚོགས་པ་གཅིག་

གིས་ཐག་གཅློད་བེད་པའི་གདུགས་རྩུབ་ཅན་གི་ལམ་ལུགས་ཤིག

འདི་ལ་དབིན་སྐད་དུ། Dictatorship ཟེར། 

སེར་ཆློས་ཆེ་བཙན་ཁག །སེར་པ་དང་། ཆློས་གཞིས་ཟེར་བའི་བསྡུས་མིང་སྟེ་སེར་པ་ཆེ་བཙན་

ཁག་གསུམ་དང་། ཆློས་གཞིས་ཆེ་བཙན་ཁག་བདུན་ལ་ཟེར། སེར་པ་ཆེ་བཙན་ཁག་གསུམ་

ནི། ༡ ཡབ་གཞིས་བསམ་འགྲུབ་ཕློ་བང་པ། ༢ ཐློན་པ་སྟེ་བ་བང་རིང་པ། ༣ རྡློ་རིང་དགའ་བཞི་

བ་བཅས་གསུམ་ཡིན་ཞིང་། ཆློས་གཞིས་ཆེ་བཙན་ཁག་བདུན་ནི། སེ་འབས་དགའ་གསུམ། 

རྒྱུད་སྟློད། རྒྱུད་སྨད། རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་། གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་བཅས་བདུན་ཡིན། 

སེར་ཆློས་རང་དཔློན། སེར་ཁག་དང་དགློན་སེའི་ལས་སྣེའི་མིང་། 

སེར་མཇལ། ཟུར་དུ་མཇལ་འཕད་བས་པ། 

སེར་གཉེར། སེར་གིས་བདག་གཉེར་བེད་པ། 

སེར་ར། སློ་སློའི་ར། སེར་དབང་གི་ར། 

སེར་དློན། རང་དློན། སེར་དློན་ཡིད་ལ་བརྣག་པ། 

སེར་དློན་གཉེར་བ། རང་དློན་སྒྲུབ་པ། ཡང་ན་སེར་ཕན་སྒྲུབ་པ་ཡང་ཟེར། 

སེར་དློན་གསང་དབང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་privacy right ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་private key ཟེར། 

སེར་སེམ་མ་ར་ཅན། ཚོང་ལས་སློགས་མ་ར་ཅན་སེར་ཞིག་ཁློ་ནས་བཀག་བསློམས་བེད་པ། 

སེར་སློམ་འགློག་ཁིམས། ཚོང་དློན་གི་ཐློག་ལ་སེར་སློམ་བས་པར་ངློ་རྒློལ་སློན་འགློག་བེད་པའི་

ཁིམས་ལ་བརློད། 

སེར་བདག །སེར་ལ་དབང་། སྤི་ནློར་སེར་བདག་བེད་པ། 

སེར་བདག་རྒྱུ་ནློར། མི་སེར་རང་ཉིད་ལ་དབང་བའི་རྒྱུ་ནློར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སེར་པ། ས་ཞིང་མི་སེར་དང་བཅས་པ་སེར་ལ་དབང་མཁན་མི་དྲག་ཆེ་ཆུང་སྤིའི་མིང་། 

སེར་པ་སྐུ་དྲག །དེ་ཡང་ས་ཞིང་དང་མི་སེར་བཅས་པ་སེར་ལ་དབང་མཁན་མི་དྲག་ཆེ་ཆུང་སྤིའི་

མིང་ཡིན་ནློ། །

སེར་པ་མཆློད་གཞིས། བློད་ཀི་སེར་པ་ཆེན་པློ་གསུམ་ཟེར་བ་ནི་མི་སེར་དང་། གཞིས་ཀ་ཧ་ཅང་

མང་པློ་ཡློད་པའི་གས་ཐློན་པ་དང་། རྡློ་རིང་། བསམ་གྲུབ་ཕློ་བང་གསུམ་ཡིན་ཟེར་སློལ་

འདུག །མཆློད་གཞིས་ཟེར་བ་ནི། སེ་འབས་དགའ་གསུམ། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློ་སློགས་དགློན་པ་

ཆེ་ཁག་གཞིས་ཁག་དང་མི་སེར་མང་པློ་ཡློད་པ་དེ་ཚོ་ལ་ཟེར། སིད་གཞུང་གི་འཛུགས་སྐྲུན་

གལ་ཆེ་ཁག་ལ་གསེར་པ་དང་མཆློད་གཞིས་ཚང་མས་མི་སེར་དང་གཞིས་ཁག་མང་ཉུང་ལ་

གཞིགས་པའི་འུ་ལག་གཏློང་དགློས། 

སེར་སྤློད་ཁློངས་མིང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་private domain name ཟེར། 

སེར་དཔློན། ཡུལ་དཔློན་དང་དློན་གཅིག

སེར་ཕན་གཉེར་བ། སེར་གི་ཁེ་ཕན་གི་ཆེད་དུ་ལུགས་མཐུན་མིན་པའི་བ་སྤློད་ལ་ཞུགས་པ། 

སེར་དབང་། སེར་ལ་དབང་བའམ་སེར་སློམ། 

སེར་དབང་ཆ་ཤས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་private part ཟེར། 

སེར་འབབ་དཔྱ་ཁལ། མི་སེར་གི་ཡློངས་བབས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་འབུལ་དགློས་པའི་དཔྱ་ཁལ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་personal name ཟེར། 

སེར་བཙན། ① མི་སེར་གིས་དབང་དུ་སྒྱུར་བ། ས་གནས་སེར་བཙན། ② སར་བཀའ་གཏན་

དམིགས་བསལ་ཅན་མང་པློ་ཡློད་པའི་སེར་པ། 

སེར་རེ། རློང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ནུབ་བང་ངློས་སུ་ཡློད་ཅིང་། བང་རྒྱུད་ཞིན་ཅང་ཡུ་གུར་

རང་སྐྱློང་ལློངས་དང་འབེལ་ནས་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་ལུ་མ་རིང་པློར་ཡློད།
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སེར་ཚོང་། མི་སེར་གི་ཚོང་ལས། 

སེར་གཞིས། སར་དཔློན་རིགས་སློ་སློའི་སེར་གི་ཕ་གཞིས་སམ་ཐབ་རེན་དུ་བྱུང་བའི་གཞིས་ཀ། 

སེར་གཡློག །སེར་གི་གཡློག་པློ། 

སེར་རུ། སར་དཔློན་རིགས་སློ་སློ་སེར་ལ་དབང་བའི་གནག་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་གི་རུ་བ། 

སེར་ལངས། དབང་བསྒྱུར་པའི་མངའ་འློག་ཏུ་མགློ་མི་སྒུར་བ་གེན་ལློག་བེད་པའི་བ་སྤློད། 

སེར་སེམས། རང་དློན་གི་བསམ་པ། མཛའ་བརེའི་གློགས་པློར་སེར་སེམས་མེད་པའི་རློགས་རམ་

བེད་པ། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་privacy protection ཟེར། 

སེར་གསར་བྱུང་བ། དཔློན་རིགས་སེར་པ་ཞིག་གི་མིང་། 

སེར་གསློག །རང་གིས་སེར་དློན་དུ་རྒྱུ་དངློས་གསློག་པ། 

སེར་ལྷ། རང་རང་ལ་འགློ་བའི་ལྷ་སྲུང་། 

སེར་ལྷ་སིངས་པ། སེར་ལྷ་སིངས་པའི་མིང་ཆ་ཚང་དུ་ཕག་མློ་ལྷ་སིངས་ཞེས་འབློད་པ་དང་། མལ་

གློ་གུང་དཀར་རློང་འློག་སེར་གཞིས་ཆེ་གས་གཉིས་པ་དེ་ཡིན་ལ་མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་གི་

གཙོ་དྲག་ཕག་མློ་བ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། ལྷ་སིངས་ཀི་ཕ་གཞིས་གནས་ཡུལ་དེ་སྐྱིད་ཆུའི་བང་

ཕློགས་ཐང་སྐྱའི་ཁློངས་གློག་ནང་དུ་ཡློད་དློ། །

སློ། ① སྒློ་འློང་བེད་སའང་ཁུང་བུ། རྒྱ་སློ། ཕི་སློ། བར་སློ། ནང་སློ། གཞུང་སློ། གནམ་སློ། འློག་སློ། 

འཇུག་སློ། སྨྲ་བའི་སློ། སློ་གཅློད་པ། ཅ་ལག་ནང་དུ་བཅུག་ནས་སློ་བརྒྱབ་པ། ནང་དུ་འཛུལ་མ་

ཐག་ཏུ་སློ་འགིག་པ། ལེ་མིག་ཁེར་ནས་སློད་ཁང་གི་སློ་ཕེ་བ། འགྲུལ་པ་ཞིག་གིས་མཚན་མློ་

གནས་ཚང་གི་སློ་རྡུང་བ། སྟ་རེ་ཁེར་ནས་སློར་གཏློར་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སློ་མློ་དང་། 

སྒིབ་བེད། ཆབ་སློ་བཅས་སློ། །② ཐབས་ཚུལ། འཇུག་སློ། ཡློན་ཏན་སྦློང་བའི་སློ་ནི་བརློན་

འགྲུས་ཡིན། རིམ་པ་དང་ལན་པའི་སློ་ནས་ལས་འགན་སྒྲུབ་པ། སློ་ཀུན་ནས་འབད་བརློན་བེད་

པ། ③ བཙོན་པའི་སྐེ་ལ་གཡློག་རྒྱུའི་ཁིམས་ཆས་ཤིག །མིང་ཡློངས་རློགས་ལ་སློ་སྐེ་ཟེར། ④ 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བློད་ཀི་རུས་ཆེན་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། རུས་ཁམས་སློ་ཡིན་པའི་མི་རྣམས་ཀི་རུས་ཁམས་

འབྱུང་བ་མེ་དང་། བ་རེན་གི་སེམས་ཅན་ར་ཡིན་པར་བཤད། 

སློ་ཀུན། ཕློགས་ཚང་མ། 

སློ་ཀུན་འགློ། [མངློན]ཆུ། 

སློ་ཀུན་ནས། ཕློགས་ཡློངས་ནས། 

སློ་སྐེ། གནའ་དུས་བཙོན་པའི་སྐེ་ལ་གཡློག་རྒྱུའི་ཁིམས་ཆས་ཤིག །ཤིང་ལེབ་གྲུ་བཞི་ཆེན་པློ་ཞིག་

གི་དབུས་སུ་མིའི་སྐེ་ཚད་ཀི་ཁུང་བུ་གཏློད་ཅིང་། ཤིང་སློ་དེ་སྐེ་ལ་བསྐློན་ནས་ལྕགས་མཛེར་

བཏབ་ནས་བཞག་པ་ན། མཚན་མློ་གཉིད་ཐབས་ཀང་མེད་པའི་མནར་གཅློད་ཅིག་ཡིན། 

སློ་ཀད། སློའི་ཐློད་ཀི་འཕེད་ཤིང་། 

སློ་སྐྱེས། [རིང] ① ཨ་ཤིང་། ② ར་བབས། 

སློ་སྐྱློང་། སློ་སྲུང་། 

སློ་བཀག །ཁང་པའི་ནང་ལམ་སང་མི་ཐར་བའི་ཆེད་དུ་སློ་རར་སློད་མཁན་གི་ལ་སྲུང་པ། རང་རེད་

ལྤགས་ལློག་སྐབས་ཕློགས་གཉིས་ཀའི་སློ་སྲུང་ལ་བུ། 

སློ་དཀིལ་འཁློར་རིས། གསང་སགས་བ་མེད་ཀི་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་བློས་བསང་གི་དཀིལ་

འཁློར་རྣམས་ཀི་སློ་ཡི་ཁད་ཆློས་དང་མཐུན་པ་སྟེ། རིག་པའི་ནང་སྣེ་ནས་ཕིར་སློང་བའི་སློ་

ཁྱུད། དེ་ནས་སློ་དངློས་གཞིའི་འགམ་གཉིས་ཏེ་སློ་འགམ། དེ་ནས་སློའི་གཡས་གཡློན་གཉིས་

སློ་འགམ་གཉིས་ལས་ཀང་རྒྱ་ཆེ་བར་བས་པ་དེ་ལ་ཟེར་ཞིང་། རེས་སུ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་

ཁམས་ར་ཕི་མ་སར་ལས་རྒྱ་བསྐྱེད་བས་པའི་རྐྱེན་གིས་གློང་གསལ་བཟློ་དབིབས་མི་མངློན་

པར་གྱུར་པ་ཡིན་ངེས། 

སློ་དཀིལ་མ། དབུས་མའི་སློ། 

སློ་ཁ། སློ་འགམ། སློའི་ཉེ་མདུན། 

སློ་ཁང་། ① སློ་སྲུང་སློད་ཁང་། ② སློའི་ཀད་ཀི་ཁང་པ། 

སློ་ཁང་གད་པ། སློ་སྲུང་པ་དང་། ཁང་གཉེར། གད་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

སློ་ཁང་གད་གསུམ། སར་རེ་ཕློ་ཏ་ལའི་རྒྱལ་སློ་དང་ལག་སློའི་ར་བ་དང་། ཁང་གཉེར། གད་པ་བཅས་

ཀི་བསྡུས་མིང་། 

སློ་ཁུག །སློ་འགམ་གི་ནང་དུ། 

སློ་ཁམས། སློའི་ཕི་ལ་ཡློད་པའི་ཁམས། སློ་དང་ཁང་པའི་བར་གི་ཁམས་ར། 

སློ་ཁི། བདག་པློ་ཡློད་པའི་ཁི། སློ་ཁི་ཐག་འབར་མ། སྤང་ཕྲུག་གསློས་ཀང་སློ་ཁི་མི་ཉན། 

སློ་ཁིམ། ① ཨང་ཡིག་སློགས་ཀི་ཀད་དུ་བིས་ནས་ལློགས་སུ་དགར་བེད་ཀི་གུག་རགས། ② སློ་

སྲུང་སློད་ཁང་། 

སློ་ཁིམ་ཅན། རེའུ་མིག་ནང་དུ་སློ་ཁིམ་ལ་བུ་ལློགས་སུ་བཀར་བའི་རགས་ཡློད་པའི་རི་མློ། 

སློ་ཁྱུད། སློའི་ཕི་ལ་བརྒྱབ་པའི་སྲུང་འགློག་གི་ལྕགས་རི་སློ་ཅན། 

སློ་ཁ། ཐེམ་ཐློ་སྟེ། ཐེམ་དུད་དང་དེའི་ས་ཁང་མི་གསུམ་གི་ཐློ། སློ་ཁ་ཐེམ་བཤེར། 

སློ་ཁལ། འགག་སློའི་ཁལ་རིགས། 

སློ་ཁི། ནད་པ་སློགས་ཕར་ཚུར་སྐྱེལ་བའི་འགློགས་ཁི། 

སློར་འཁྱུད་རི་མློ། ལི་མའི་ཡློ་ཆས་ཐློག་གི་རྒྱན་རིས་ཀི་གས་ཤིག་ཡིན། སློར་འཁྱུད་རི་མློ་ནི་ཀག་

ཀློག་ཆུའི་རྦ་རླབས་དང་འདྲ་བས་དེར་རྦ་རླབས་རི་མློ་ཡང་ཟེར། 

སློ་འཁིས། སློ་འགམ། 

སློ་འཁློལ། སར་བཙོན་པའི་སྐེའི་སློ་འཁློལ་སྐབས་སློ་འཁློལ་ར་ལྕག་ཅེས་ར་ལྕག་གཞུ་སློལ་དེར་ཟེར། 

སློ་གེགས། སློའི་མེ་ལློང་། 

སློ་རྒྱ། སློ་ལ་བརྒྱབ་པའི་དམ་རྒྱ། ནག་ཅན་གི་སློད་ཁང་ལ་སློ་རྒྱ་ཐེའུས་གནློན་པ། 

སློ་རྒྱན། སློའི་རྒྱན་ཆ། 

སློ་རྒྱག་བཞིན་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་shutting down ཟེར། 

སློ་རྒྱབ། སློའི་རྒྱབ་ལློགས། 

སློ་བརྒྱབ་པ། ① ཁང་པའི་སློ་རྒྱག་པའི་དློན། ② ཕི་འབེལ་གི་ལས་ཀ་ཕན་ཚུན་འགློ་འློང་མཚམས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཇློག་བས་པའི་དློན། 

སློ་འགག །[ཡུལ]སློ་འགམ། 

སློ་འགམ། ① སློའི་ཉེ་འགམ། ② གཙུག་ལག་ཁང་ངམ་ཕློ་བང་ལ་བུའི་སློ་མདུན་གཡས་གཡློན་གི་

རིག་པ། ③ སློའི་འགམ་པ་སྟེ། སློའི་རུ་བཞི་ནང་གི་གཡས་གཡློན་གཉིས། 

སློ་ང་། བ་འབས། དྲློ་སར་སློ་ང་བསྙལ་བས་སློ་ངའི་སྦུབས་སུ་བིའུ་ཆགས་པ། དཔྱིད་དུས་བ་མློས་

སློ་ང་གཏློང་བའི་སྦུབས་སུ་བིའུ་ཆགས་པ། དཔྱིད་དུས་བ་མློས་སློ་ང་གཏློང་བའི་འགློ་ཚུགས། 

མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སློང་། སྦུབས། མཛོད། ཤུབས་བཅས་སློ། །

སློ་ང་ཕེད་ཚལ་པ། ཁ་བློ་འཛིན་པའི་མིག་གི་ཤེས་པ་ཁ་བློ་འཛིན་པའི་ཚེ། ཡུལ་གི་ངློས་ནས་སློ་

སེར་སློགས་མི་འདྲ་བ་རེ་རེའི་རྣམ་པ་གཏད་ཅིང་། ཡུལ་ཅན་གི་ངློས་ནས་སློ་སེར་སློགས་རེ་

རེའི་རྣམ་པ་རྣམ་མེད་དུ་སྐྱེ་བར་འདློད་པས་ན་སློ་ང་ཕེད་ཚལ་པ་འཇློག་པ་ཡིན། 

སློ་ངན། མི་སྒིད་ལུག་ཅན་དུས་རྒྱུན་ཆས་གློས་དང་། སློད་གནས་སློགས་ལ་གཙང་སྒ་དང་གལ་

འགིགས་པློ་མེད་པའི་མི་ལ་ཟེར། 

སློ་ངའི་ངར་ཆ། སློང་ཤུན་དང་སློང་ཆུ་དབར་གི་སྐྱི་མློ། 

སློ་ངའི་སེར་རིལ། སློ་ངའི་ནང་རི་སེར་པློ། ཨ་ཡློད་ནང་གི་ད་ཡློད། སློ་ངའི་ནང་གི་སེར་རིལ། 

སློ་ངས་བག་རྡུང་། མི་ཐུབ་དག་ལ་འགན་པའི་དཔེ། སྟློབས་མེད་གཞན་ལ་འགན་འདློད་པ། སློ་ངས་

བག་རྡུང་བེད་དང་མཚུངས། 

སློ་ལྔ། སྤི་གཙུག་དང་། མཚོགས་མའི་སློ། ལག་པའི་བདུད་སློའི་གཡས་གཡློན། སྨིན་དཀིལ། 

མཁུར་ཚོས་བཅས་ལ་རེ་རེར་བས་པའི་སློ་ལྔར་འབྱུང་ངློ་ཞེས་སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་

མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བཻ་སློན་ལས་གསུངས། 

སློ་ལྔའི་ཡུལ། དབང་པློ་ལྔའི་ཡུལ་ཏེ། མིག་གི་ཡུལ་ནི་གཟུགས་དང་། རྣ་བའི་ཡུལ་ནི་སྒ། སྣའི་ཡུལ་

ནི་དྲི། ལྕེའི་ཡུལ་ནི་རློ། ལུས་ཀི་ཡུལ་ནི་རེག་བ་ཡིན། 

སློ་ལྔའི་ཤེས་པ། དབང་པློ་སློ་ལྔ་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་པ་སྟེ། མིག་རྣ་སྣ་ལྕེ་ལུས་བཅས་ཀི་

དབང་པློ་རྣམས་ཀི་ཤེས་པའློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

སློ་ལྕགས། སློ་བཙན་པློར་གཅློད་བེད་ཡློ་བད་ཅིག །རྐུན་མ་ནང་ལ་བཞག་ནས། སློ་ལྕགས་ཕི་ལ་

རྒྱག་པ། ཕི་ལ་འགློ་དུས་བེལ་བ་བས་ནས་སློ་ལ་སློ་ལྕགས་བརྒྱབ་ཀང་མ་ཐེབས་པ། 

སློ་ལྕིབས། སློའི་ལྕིབས་ཕུར། རྒྱུག་ཆུ་རུལ་མི་སིད། སློ་ལྕིབས་འབུས་མི་ཟ། 

སློ་ཆེན་ཀ་ར། སློ་ཆེན་འདེགས་བེད་ཀི་ཀ་བ་ལ་ཟེར། 

སློ་ཆེན་དགློན། ① ཆེན་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་གིས་བཏབ། དུས་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། 

སློ་ཆེན་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་རི་བློ་ཆེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སློ་ཆློན། སྦྲ་གུར་མདུན་ཕློགས་ཆློན་ཐག་གི་མིང་། 

སློ་མཆློར། གཙུག་ལག་ཁང་དང་། དགེ་འདུན་འདུ་ཁང་སློགས་ཀི་གཞུང་སློའི་མདུན་ཁམས་ཐློག་

གཡབ་ཅན། མི་འགའ་ཞིག་གིས་སློ་མཆློར་འློག་ཏུ་སྒུག་པ། 

སློར་མཆློར་གི་ལེབས་རིས། གཙུག་ལག་ཁང་དང་དགློན་པའི་འདུ་ཁང་སློགས་ཀི་སློ་མཆློར་ལ་

བིས་པའི་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་དང་། སིད་པ་འཁློར་ལློ། སྲུང་མ་སློགས་ཀི་ལེབས་རིས་ལ་ཟེར། 

སློ་རགས། སློའི་ཨང་གངས། 

སློ་གཏན། སློའི་འཕེད་གཏན་ནམ་འཁློར་གཏན། ཁང་པའི་ནང་དུ་འཛུལ་ཏེ་སློ་གཏན་རྒྱག་པ། 

སློ་ཐེག །སློ་ལ་བརྒྱབ་པའི་ཐེལ་ཚེ། ཁིམ་གི་སློ་ལ་སློ་ཐེལ་བརྒྱབ་པ། 

སློ་ཐེམ། སློའི་ཐེམ་པ། སློ་ཐེམ་སངས་པ། 

སློ་ཐེལ་བརྒྱབ་པ། སྤི་བདེ་དང་དཔྱ་ཁལ་ལས་ཁུངས་སློགས་ཀི་ཚོགས་པ་དང་མི་སེར་ཅི་རུང་གི་

ཁིམ་དུད་ཀི་ཕི་སློར་སློ་ཐེལ་བརྒྱབ་ནས་ཕིར་འློང་ནང་འཛུལ་བེད་མི་ཆློག་པའི་དློན། 

སློ་ཐློད། སློ་ཀད། 

སློ་ཐློད་མཛེས་རྒྱན། བློད་ལུགས་ཀི་ཕློ་བང་སློགས་ཁང་བཟང་གི་སློ་ཐློད་ནས་རིམ་བཞིན་གདུང་མ་

སེང་ཅན། བབ་ཁེབས། བབ། ཁ་ཤིང་། ལྕམ་བཅས་མཛེས་སྤློས་རྣམས། 

སློ་དར། ① ཁང་པའི་སློར་བཏགས་པའི་ཁ་བཏགས། ② སློ་སྟེང་གི་དར་ཆ། 
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སློ་དེབ། ① ཐེམ་ཐློ། ② [ཡུལ]དཔེ་དེབ། 

སློ་ལང་། [ཡུལ]སློའི་རུ་བཞིའི་གཡས་གཡློན་དུ་བསངས་པའི་ཤིང་། 

སློ་དྲུང་། སློ་འགམ་མམ་སློ་ར། 

སློ་གདློང་སློ་མློ། ཁམས་མགར་ཐར་གི་ས་མིང་གཞན་ཞིག་ཡིན།

སློ་མདློ། །སློའི་ཕི་རློལ་གི་འགག

སློ་བསྡུ་བ། རྣམ་པར་བཤད་པའི་སློ་བསྡུ་བའི་བསྡུས་ཚིག

སློ་ནག །མི་ཤི་ནས་ལློ་གཅིག་མ་ལློན་རིང་གི་མི་ཚང་། 

སློ་ནག་བུད། སློ་ཕྱུགས་ཤི་ནས་ཕལ་ཆེར་མེད་པར་གྱུར་པའི་མིང་། 

སློ་ནས། བེད་ཐབས་སྟློན་པའི་ཚིག་སྟེ། དྲག་པློའི་སློ་ནས་དག་བཏུལ། ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀི་སློ་ནས་

ཐློན་སྐྱེད་གློང་འཕེལ་བེད་ལ་བུ། 

སློ་ནློར། སློ་ཕྱུགས། 

སློ་པ། སློ་སྲུང་། 

སློ་པང་། སློ་གེགས། 

སློ་སེ། སློ་མཆློར་གི་ཐློག་ཁང་། 

སློ་དཔློན། སློ་འབེད་སློམ་བེད་པ་ལ་དབང་ཆ་ཡློད་པའི་དཔློན། 

སློ་ཕིབས། སློ་ཕི་ནང་གི་ཐློད་དུ་ཕུབ་པའི་ཐློག

སློ་ཕྱུགས། ཡུལ་པའི་སློ་རར་བསྟེན་པའི་ཕྱུགས་རིགས། ཟློག་དང་། ལུག །ར། ར་ལ་སློགས་པ། 

སློ་ཕྱུགས་སྨན་ཁང་། ཁིམ་དུ་གསློ་བའི་ཕྱུགས་རིགས་བཅློས་ས་ཏེ། ཡློངས་གགས་སུ་སེམས་ཅན་

གི་སྨན་ཁང་ཟེར། 

སློ་འཕར། སློ་གེགས་སམ་སློའི་མེ་ལློང་། 

སློ་བའི་རྣལ་འབློར་པ་བཞི། ཕ་དམ་པའི་ཞི་བེད་བརྒྱུད་སློལ་ཕི་མའི་སློབ་གཙོ་བློ་བཞི་སྟེ། ༡ ཤར་

ན་དམ་པ་ཕར་ཆེན། དེ་ལ་གདམས་ངག་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་སློམ་ཡློད་དང་སློམ་

མེད་གཉིས་སུ་ངློ་སྤློད་ནས་བཀའ་ཆློ་ལུ་དང་། མདློ་སྦློར་དང་། དློན་སེབས་གསུམ་གིས་སྤློས་
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པ་བཅད་དློ། །དེས་བཀའ་མདློ་སྦློར་སྐློར་ཞེས་བ་བ་ཡི་གེར་བཏབ། ༢ ལྷློ་ན་བཛྲ་ཀྲློ་ད། དེ་ལ་

བིན་བརླབས་ཀི་ལམ་པ་ཡིན་གསུང་ནས་རག་ཏུ་གསློལ་བ་འདེབས་སུ་བཅུག །དེས་རིན་པློ་

ཆེ་དློན་སེབས་ཀི་སྐློར་ཞེས་བ་བ་སེ་པ་ཕེད་པ་ཅིག་ཡི་གེར་བཏབ་སྟེ་བཀའི་བསྡུ་བ་མཛད་

དློ། །༣ ནུབ་ན་དམ་པ་ཕར་ཆུང་། དེ་ལ་སགས་དང་ཕ་རློལལ་ཕིན་པ་གཉིས་མེད་ཀི་གདམས་

པ་ལ་ངློ་སྤློད་དེ། བསྙེན་སྒྲུབ་བཞིའི་སང་དུ་བཅུག །དེས་དུམ་རུམ་ཁིགས་ཀི་སྐློར་ཞེས་བ་བ་

སེ་པ་ཕེད་དང་གཉིས་ཡི་གེར་བཏབ་བློ། ༤ བང་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་དགའ། དེ་ལ་

གང་ཟག་རིམ་གིས་པ་ཡིན་གསུང་ནས བློ་སྦློང་གནང་སྟེ་དཀའ་ཐུབ་ཀི་སང་རྐྱང་ཁུག་ལམ་

ལྔའི་བསྡུས་ལ་བཅུག །དེ་ལ་ཆིག་རྒྱུད་ཀི་གདམས་ངག་རྣམས་གཏད་ཤ་ཆུ་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཀུན་དགའ་ཞེས་གགས་སློ། །

སློ་བང་། ① སློ་ཐློད་ཀི་མིང་བང་ཡི་གེ། ② སློ་ལ་སྦར་བའི་ཡི་གེ། 

སློ་འབློར། སློའི་མེ་ལློང་གི་ལེབས་ལ་སྦར་བའི་རྒྱན་ཆ། 

སློ་འབློར་ཨ་ལློང་། སློ་གེགས་སང་གི་ཨ་ལློང་དང་། དེ་འཛུགས་སའི་འློག་གདན། 

སློ་མ། ① ལུས་ཀི་རའི་བེ་བག་ཅིག །② དཀིལ་འཁློར་གི་སློ་སྲུང་ལྷ་མློ། 

སློ་མ་བཞི། གསང་སགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་གི་སློ་བཞི་སྲུང་བའི་ལྷ་མློ་བཞི་སྟེ། ལྕགས་ཀྱུ་མ། 

ཞགས་པ་མ། ལྕགས་སྒློག་མ། དྲིལ་བུ་མ་སྟེ་བཞི། 

སློ་མང་གྲྭ་ཚང་། འབས་སྤུངས་མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་གི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན་པ་འདིར། ཨ་མདློ་འཇམ་

དབངས་བཞད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིག་ཆ་རལ་འདློན་བེད་ཅིང་། གྲྭ་རྒྱུན་ཡང་གཙོ་ཆེར་ཨ་མདློ་

དང་། སློག་པློ་སློགས་ནས་ཡློང་བ་ཡིན། 

སློ་མང་དགློན། ① བཤད་སྒྲུབ་འཕེལ་རྒྱས་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་

ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༧༩༠ལློར་འཇམ་དབངས་བཞད་པ་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ་འཇིགས་མེད་དབང་

པློས་སློ་མང་སར་བསབ་གསུམ་ཟུང་འཇུག་བདེ་ཆེན་གིང་གསར་འདེབས་མཛད། རེས་སུ་

རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལྕགས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༧༩༡ལློར་ཁློང་གི་ཐུགས་སས་གུང་ཐང་བསྟན་

པའི་སྒློན་མེ་ནས་བ་མའི་བཀའ་བཞིན་འདུ་ཁང་གསར་བཞེངས་སློགས་འཕེལ་རྒྱས་བཏང་བར་
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གསུངས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྔ་པ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སློ་མང་དགློན། ② རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་༡༨༡༦ལློར་གགས་ལློས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུ་པད་མ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སློ་མང་བསྟན་པ་ཆློས་འཕེལ། རེ་འདི་ནི་ལྷ་སའི་བང་རྒྱུད་གནས་ནང་ཞེས་པར་ཡབ་སྐལ་བཟང་

དློན་གྲུབ་དང་ཡུམ་ལྷས་སྲུང་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལྕགས་བི་སྤི་ལློ་

༡༨༤༠ལློར་འཁྲུངས། སྐུ་གཞློན་ནུའི་དུས་པཎ་ཆེན་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་དྲུང་དུ་མིང་འཁུར་ཁིད་

པའི་མཚན་བསྟན་པ་ཆློས་འཕེལ་ཞེས་བསྩལ། གུང་རུའི་གྲྭ་ཚུལ་ཁིམས་བམས་པ་དགེ་རྒན་

དུ་བཅློལ་ནས་ཀློག་བསབས། དགུང་ལློ་བདུན་པ་འདུལ་འཛིན་བསྟན་པ་ཆློས་བཟང་གི་དྲུང་

ནས་རབ་བྱུང་སློམ་པ་བཞེས། མཚན་བསྟན་པ་ཆློས་འཕེལ་ཞེས་གསློལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལན་

པ་ཡིན། ཕག་རློམ་ཡང་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རེ་གཤེད་བཀའ་སློད་དམ་ཅན་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློའི་

གཏློར་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པློའི་གཏེར་མཛོད། དཔལ་ལན་གསང་ཕུའི་དབང་དྲག་

ལྕློག་ཆློས་སྲུང་རྣམས་ཀི་ཐུགས་དམ་བསྐང་བའི་རིམ་པ་ཕག་ལེན་མ་ཉམས་པར་ངག་འདློན་

ཕློགས་བསྒིགས། ཐློག་མཐའ་བར་དུ་དགེ་བའི་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྙེན་ཡིག་དངློས་

གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་སྐལ་བཟང་རེ་སྐློང་ཙིཏྟ་མ་ཎི། བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་རྣལ་འབློར་དང་འབེལ་

བའི་སྤློད་འཇུག་ལེའུ་བཞིའི་མན་ངག་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་དངློས་གྲུབ་ཡློངས་འདུའི་སྙེ་མ་

སློགས་པློད་འབིང་གཉིས་ཙམ་བཞུགས། དགུང་ལློ་རེ་བརྒྱད་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་

པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༩༠༩ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

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

མཚོ་བང་ཆི་ལན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སློ་མློ། སློ། སློ་ཆེན་པློ་ལའང་གློ

སློ་མློ་ཆེ། སློ་ཆེན་པློ། 

སློ་དམར་དགློན། མིང་གཞན་དུ་སར་དགའ་ལན་ཕུན་ཚོགས་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ལྕགས་བ་སྤི་ལློ་༡༧༤༡ལློར་ཡེ་ཧྲི་ཅང་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་

རྨ་ལྷློ་རེབ་གློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སློ་ར། སློ་འགམ། 

སློ་རིས་ཚོང་ཁང་། དེང་དུས་གློང་ཁེར་གི་ཚོང་ར་ཆེན་པློ་རྣམས་སུ་ཅ་ལག་ཉློ་མཁན་རྣམས་ཀིས་

གང་དགློས་རང་གིས་གདམ་ནས་ཕིར་ཐློན་སྐབས་ཚོང་ཁང་གི་སློ་རར་མཐའ་རིས་བེད་ཅིང་

དངུལ་སྤློད་ས་ཡློད་པའི་ཚོང་ཁང་།

སློ་ཚད། གཞུང་སློ་ཆེ་ཆུང་གི་ཆ་ཚད། 

སློ་མཚམས། ① སློ་རའམ། སློ་འགམ། ② ཕློགས་དང་མཚམས། 

སློ་ཟམ། [ཡུལ་སྐད] སློའི་རུ་མེ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་བཏང་བའི་ཐེའུ་རྒྱག་སའི་སྐུད་སྒློག །སློད་ཁང་

རྒྱུ་དངློས་དང་བཅས་པར་སློ་ཟམ་འཐེན་པ། གཉེར་ཚང་ལ་སློ་ཟམ་འཐེན་ནས་འགློ་ས་མི་འདུག

སློ་ཟློག །སེར་ལ་དབང་བའི་ཕྱུགས་རིགས། 

སློ་ཡག་དགློན། སློ་ཡག་རི་ཕྱུག་དགློན་ཞེས་ཀང་གགས། ཧ་ལམ་སྤི་ལློ་༡༠༩༥ལློར་པཱ་ལ་ཏ་རློ་

ནས་ཕག་བཏབ་མཛད་པ་ལ་བུར་སྣང་། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་བ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་འབར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སློ་ཡིག །① སློ་པང་གི་ཐློག་ཏུ་སྦར་ནས་ཕློགས་མཚམས་སུ་སློ་འཁེར་བེད་པའི་ར་ཚིག །

 ② བཙོན་པ་ནག་ཅན་གི་སྐེ་ལ་གཡློགས་པའི་སློ་སྟེང་དུ་སྦར་བའི་ཉེས་བས་ཡི་གེ། 

སློ་ཡུས། [རིང]ཞུ་གཏུག

སློ་ཡློལ། སློ་སྒིབ་བེད་ཀི་ཡློལ་བ། རས་ལས་བཟློས་པ་དང་། འབློག་ཁུལ་དུ་རེ་ཕར་དང་ཕིང་པས་

བཟློས་པའང་ཡློད། 

སློ་ར། ཁང་པའི་སློ་མདུན་གི་ར་སྐློར། 

སློ་ར་ཕི་མ། ར་སྐློར་ཕི་མ། 

སློ་ར་བ། སློ་སྲུང་སྐྱློབ་བེད་མཁན། 

སློ་ར་སྦུག་མ། ར་སྐློར་ནང་མ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློ་རིས་གྲྭ་ཚང་། མིང་གཞན་དུ་དགའ་ལན་འཕེལ་རྒྱས་གིང་ཟེར། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་

ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་སློན་ལ་ས་སྐྱ་དང་ཕིས་སུ་དགེ་ལུགས་ལ་བསྒྱུར། ད་ལ་མཚོ་ཤར་

ཡ་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སློ་རུ། སློའི་མེ་ལློང་བགར་ས་སྟེང་འློག་གཡས་གཡློན་དུ་བཏང་བའི་སྒློམ་ཤིང་། 

སློ་ལ། ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་བང་སྨད་ངློས་དློག་བདེ་ནས་འཕན་པློ་ཕློགས་སུ་འགློ་བའི་ལམ་བརྒྱུད་ཀི་

རི་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་མིང་། 

སློ་ལུང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༩༣༩ལློར་བ་མ་བསློད་ནམས་ཀིས་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྨར་ཁམས་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སློ་ལློགས། སློའི་གཡས་གཡློན་གཉིས་ཕློགས་ཀི་རིག་པ། 

སློ་བཤད། བག་མ་གཏློང་མཁན་ཕློགས་ཀི་མི་ཞིག་གིས་གཏློང་ཡུལ་གི་སློ་ལ་བཤད་པའི་ཤིས་ཚིག

སློ་སྲུང་། སློ་སྲུང་སྐྱློབ་བེད་མཁན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སློ་སྐྱློང་དང་། སློ་སྐྱློབ། སློ་གནས། སློ་ཡི་

མེལ་ཚེ་མཁན། ཆབ་སློ་བ། སྤན་གཟིགས་པ་བཅས་སློ། །

སློ་གསུམ། ལུས། ངག །ཡིད་དེ་གསུམ། སློ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པློས་ཞུ་གསློལ། 

སློ་གསུམ་གི་སྐྱློན་བཅུ་གཅིག །ཉལ་བ་ལ་སློགས་པ་ལུས་ཀི་གནས་ངན་ལེན། རེད་མློ། ཀལ་ཀ ཞེ་

སང་བའི་བརྒལ་ལན། ཅ་ཅློ། ཧ་ཅང་རློག་གེ་ལ་དགའ་བས་གཏན་པ། རྫུན་གི་མན་ངག །མ་སྨིན་

པའི་སྐྱེ་བློས་ཐློས་པ། འགན་པ། རེད་པའི་སེམས་སློ། །

སློ་གསུམ་གི་སྤློད་ཚུལ། ལུས་ཀི་ཆས་གློས་དང་། བ་སྤློད་ངག་གི་སྨྲ་བརློད། བསམ་བློའི་འཁེར་ཚུལ།

སློ་གསེང་། སློའི་བར་གསེང་། སློ་པང་དམ་པློར་འགིག་མེད་སྟབས་ནང་གི་འཛིན་ཆས་རྣམས་སློ་

གསེང་ནས་གསལ་པློར་མཐློང་བྱུང་། 

སློ་ལྷ། སློ་ལ་གནས་པའི་ལྷ། སློ་སྲུང་བའི་ལྷ། 

སློག་སྐྱ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་རླུང་ཚད་སེལ། དུག་ནད་དང་

མཛེ་ནད་ལ་ཕན། སིན་གསློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

སློག་སྐྱའི་མེ་བཙའ། སློག་སྐྱ་གཅིག་སྐྱེས་དང་བཙན་དུག་གཉིས་ཞིབ་བཏགས་བས་པ་ཁམ་ཙིག་

ཕེད་ཀའི་ནང་དུ་བླུགས་ལ་ཁ་སྦུབས་ཏེ་ལྷམ་སྒློག་གིས་བསམས་ནས་ཟུག་མ་ཆློགས་བར་

འཇློག་པ་ལ་ཟེར་ཞེས་སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་

བཻ་སློན་ལས་གསུངས། 

སློག་སློན། རི་སྐྱེས་སློག་པའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་གཉིད་འཕེལ། ཟས་

ཞུ། བད་རླུང་སེལ། 

སློག་ཆབ། སློག་སྐྱ་ཚོས་པར་བཙོས་ལ་བསྣུར་པའ་ིཁུ་བ་འདིའ་ིནུས་པ་རླུང་དང་ཚད་པ་འཐབ་པ་ལ་ཕན།

སློག་ཆུང་ཕུག་དགློན། བློད་ལློངས་ལྷློ་ཁ་གློང་དཀར་རློང་སྟློང་ར་ཤང་གི་མངའ་ཁློངས་སུ་གནས་

ཡློད་ཅིང་། ཕུག་དགློན་དེ་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་པདྨ་འབྱུང་

གནས་ཀི་ཟླ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་སྒྲུབ་པ་མཛད་མློང་བ་མ་ཟད། ར་གསུམ་ཞི་ཁློ་རབ་འབམས་ཀི་

ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཞལ་གཟིགས་ཐློབ་པའི་གནས་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ད་བར་ལློ་ངློ་

ཆིག་སྟློང་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གི་ལློ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ལན་ཡློད་དློ། །

སློག་གཏུན། སློག་པ་སློགས་རྡུང་བེད་རྡློའི་ཡས་གཏུན་མས་གཏུན། 

སློག་ཐལ། སློག་སྐྱ་བུམ་པ་ལ་བུའི་སྣློད་ནང་བླུགས་ནས་ཁ་འདག་པས་བཀག་ལ་དུ་བ་མ་ཤློར་བ་

ནུས་ལན་བསེགས་པའི་ཐལ་བ་སྟེ། ནུས་པས་རླུང་རིམས་ཀིས་འབློགས་པ་དང་ཚོས་པར་

བཙོས་ལ་བསྣུར་ཏེ་དེའི་སྟེང་མར་དང་། རུས་ཁུ། རྒྱམ་ཚྭའི་ཕེ་བཅས་བཏབ་པ་བཙོས་ནས་

རླུང་ནད་ལུས་ལ་གནས་པ་ཕིར་འདློན་པར་བེད་པའི་འཕུལ་བེད་སྨན་གི་ར་ཞིག་གི་མིང་ཡིན།

སློག་རྡེའུ། སློག་པའི་མེ་ཏློག་ལ་མ་བེ་བ། 

སློག་རྡློག །སློག་པའི་ར་བ་རིལ་རིལ། 

སློག་འདློན། རླུང་ནད་ལུས་ལ་ཞེན་པ་རྣམས་ཕིར་འདློན་པའི་སྦློར་བ་ལ་དཀར་འདློན་དང་། དམར་

འདློན་སྐྱུར་འདློན། སློག་འདློན་བཅས་བཞི་ཡློད་པའི་ཡ་གལ་སློག་སྐྱ་གཙོ་བློར་བས་པའི་སྨན་

སྦློར་གི་མིང་སྟེ། བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། སློག་འདློན་ནི་སློག་

སྐྱ་ཚོས་པར་བཙོས་ལ་བསྣུར་བའི་ཁུ་བར་ལུག་གི་མར་དང་། རུས་པ་བཅུད་ཅན་ཐང་ལར་གདུས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་ཁུ་བ་དང་། རྒྱམ་ཚྭའི་ཕེ་མ་ཁ་ཚར་དུ་བཏབ་ནས་བཙོས་པའི་སྦློར་བའི་མིང་ངློ་། །

སློག་འདྲེན་བཏང་། [རྔ་པའི་ཡུལ་སྐད]རང་ཉིད་མ་དགའ་བའི་མི་དེ་ལ་རྒྱག་གཏམ་རྒྱག་པའམ་རྣམ་

འགྱུར་ངན་པ་ཞ་ེགཅིག་སྟློན་པར་ཟེར། དཔེར་ན་རག་པར་ཁློ་ལ་སློག་འདྲེན་བཏང་ནས་ཅ་ིབེད་ལ་བུ།

སློག་པ། [ཐ་དད་པ] ① བསགས་པ། བསག་པ། སློགས། མནའ་སྐྱེལ་འཇུག་པ། འུ་ཐུག་ནས་

མནའ་བསགས་ཀང་མི་ཕན། ② ཀེའུ་སྟེ་སློག་སྐྱ། སློག་པ་ལློག་ཏུ་བཟས་ཀང་། སློག་དྲི་ངློས་

ལ་ཁ་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀུན་དློང་དང་། ཀ་ཀློའི་སློས། སེའུ། རློ་ལན། ལྷ་མིན་ཁག་

བཅས་སློ། །

སློག་པ་ཆིག་སྐྱེས། སློག་པའི་རིགས་ར་བ་ཁ་མ་གེས་པ་གློང་བུ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག

སློག་པ་རི་སློག །སློ་ཚལ་གི་རིགས་ཤིག

སློག་པ་སིལ་བརྡུངས། སྣ་རེ་རེ་བཞིན་ཐག་གཅློད་བེད་པའམ་རེ་རེ་བཞིན་ཞིབ་ཚགས་བེད་པའི་དཔེ།

སློག་པ་གསེར་མགློ །དབར་ཐློག་མའི་དུས་སུ་རི་མགློར་སྐྱེས་པའི་སློག་པའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། འདི་

ལ་གངས་སློག་མགློ་སེར་ཡང་ཟེར། 

སློག་ཕློར། ཤིང་གི་ཁ་གཅློད་ཅན་གི་ཤིང་ཕློར། 

སློག་དམར། སློག་སྐྱ་རིགས་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་མདློག་དམར་བ་དེའི་མིང་སྟེ། འཇམ་དབངས་

མཁེན་བརེས་མཛད་པའི་སྨན་མིང་དང་ངློས་འཛིན་གི་སྐློར་བདུད་རིའི་ཟེགས་མ་ལས། ར་བ་

ཕ་ཞིང་ཤུན་པ་དམར་བ་ལ་སློག་དམར་དུ་བཞེད། ཅེས་གསུངས། 

སློག་རི། སློག་སྐྱ་དང་། རི་བློ་ཆེ་སྟེ་ཤིང་ཀུན་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

སློག་བཙོང་། སློག་པ་དང་སློག་པའི་སྐུལ་ཚིག

སློག་ལློ། སློག་པའི་ལློ་མ། ཚལ་དུ་འཇུག་པ། 

སློང་། སློ་ངའི་བསྡུས་ཡིག

སློང་སྐྱེས། ① སྐྱེ་གནས་བཞིའི་ནང་གསེས། སློ་ང་ལས་སྐྱེས་པ་སྟེ། བ་དང་ཉ་དང་སལ་ལྕློང་དང་

རངས་པ་སློགས། ② [མངློན] ཉ། བ། 

སློང་ཁལ། སར་སློ་ང་བསྡུ་བའི་ཁལ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

སློང་ཆུ། སློ་ངའི་སྤིས། 

སློང་ཐློག་པ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རིམས་ཚད་དང་ཤ་

དུག་འཁྲུགས་ཚད། སྙིང་རླུང་བཅས་ལ་ཕན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འདྲེ་དཔལ་གང་། འདྲེ་མློ་

ཡུངས་ཀར། སྤེལ་སྨན་སངས་རྒྱས་སྐྱབས། བ་བ་ཤིང་། ཨ་བ་ཐང་ཤིང་བཅས་སློ། །སྤིར་

བཏང་གློང་པའི་ཉེ་འཁློར་དང་། ཤིང་གསེབ། ལམ་འགམ། ཞིང་མུ། རིག་ཟུར་སློགས་ལ་

འཁྲུངས་ཤིང་ལློ་གཅིག་དང་གཉིས་སུ་སྐྱེ་བའི་ལྡུམ་རིགས་ཡིན། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་འབས་བུ་

སྟེ། ཟླ་8~9པར་བཏུས་ནས་བསིལ་སྐམ་ལེགས་ཚགས་བ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་

ཤ་དུག་དང་འཁྲུགས་ཚད་སེལ། གློ་བའི་ནད་དང་། སྙིང་རླུང་། ཁག་ནད་སློགས་ལ་ཕན། 

སློང་རྡློག །① སློ་ངའི་རྡློག་པློ། སློང་རྡློག་བཅློ་ལྔ། སློང་རྡློག་ཆུང་བ། ② རླིག་རིལ། 

སློང་སྤིས། སློ་ངའི་ནང་རི་དཀར་པློ། 

སློང་པ། [ཐ་དད་པ]བསློངས་པ། བསློང་བ། སློངས། ① རིལ་མློར་བེད་པའམ་གློང་བུ་བཟློ་བ། ཟན་

བསློངས་ཏེ་ཉ་ལ་སྟེར་བ། ② [ཡུལ]མེ་སྟེང་དུ་བུད་ཤིང་སློགས་སྤུང་བ། མེ་སློང་བརྒྱབ་པ། མེ་

ལ་སློལ་སློང་། 

སློང་ཚེས་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། 

སློང་ཤུན། ① སློ་ངའི་ཕི་སྐློགས། ② སློ་ངའི་སྐློགས་ཀི་ནང་ཤུན། 

སློང་ཤུན་མ། ཤིན་ཏུ་སབ་པ། ཀ་ཅི་སློང་ཤུན་མ། དཀར་ཡློལ་སློང་ཤུན་མ། 

སློངས། སློང་བའི་སྐུལ་ཚིག

སློན་པློ་ཤེར་ཐུན། སློ་སྨན་ཞིག

སློམ། མིའི་གཟུགས་སློགས་དངློས་སུ་མིག་ལམ་ལ་མེད་པ་ཞིག་ཡིད་ཀི་ངློར་འཆར་བ་བེད་པ། 

སློམ་ཁང་། སློམ་རྒྱག་སའི་ཁང་པ། 

སློམ་གྲྭ། སློམ་མཁན་ཚོགས་པའི་གནས། 

སློམ་གྲྭ་ཆེན་མློ་གསུམ། ༡ མཆིམས་ཕུའི་སློམ་གྲྭ གུ་རུ་པ་འབྱུང་གནས་བློད་དུ་ཕེབས་རེས་བསམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡས་མཆིམས་ཕུ་ལ་སྒྲུབ་གྲྭ་བཙུགས་ཤིང་སྒྲུབ་པ་པློ་གངས་མང་བཞུགས་པའི་ནང་ནས་

ཡློངས་གགས་ཀི་གྲུབ་ཆེན་ཉེར་ལྔ་བྱུང་ཡློད། གནས་འདི་ད་ལ་ལྷློ་ཁ་ག་ནང་རློང་ཁློངས་སུ་

ཡློད། ༢ བག་ཡེར་པའི་སློམ་གྲྭ གུ་རུ་པ་འབྱུང་གནས་ཀི་སྐབས་སྒྲུབ་གྲྭ་འདི་ནས་འློད་ལུས་

གྲུབ་པའི་གྲུབ་ཐློབ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་བྱུང་བར་གསུངས། གནས་འདི་ད་ལ་སྟག་རེ་རློང་ཁློངས་

སུ་ཡློད། ༣ དཔལ་ཆེན་ཆུ་བློ་རིའི་སློམ་གྲྭ། གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀི་སྐབས་སྒྲུབ་གྲྭ་འདི་

ནས་འློད་ལུས་གྲུབ་པའི་གྲུབ་ཐློབ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་བྱུང་བར་གསུངས། གནས་འདི་ད་ལ་ཆུ་

ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སློམ་ཆེན། ① རྣལ་འབློར་པའི་མིང་། ② འཕི་བའི་རིགས་ཤིག

སློམ་ཆེན་ཆུ་ནད། རང་འབམ་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། ཕག་པའི་གཅེས་བསྡུས་རིན་ཆེན་

ཕེང་བ་ལས། གསློ་དཔྱད་གཞུང་དུ་རང་འབམ་ཟེར། སློམ་ཆེན་པས་ནི་ཆུ་ནད་ཟེར། ཕལ་པས་

ས་བདག་གང་བ་ཟེར། ཆུ་མིག་ཆིག་ཚུགས་འཐུངས་པ་དང་། འཁྲུལ་འཁློར་རེལ་ཤློར་དལ་དྲག་

པས། རང་འབམ་སྐྱེད་པར་བེད་པ་ཡིན། ཆུ་བཟང་ར་ཆུ་རྡེབས་མ་སློང་། གཞན་དུ་མི་རྒྱུག་

འཁིལ་བའི་ཆུ། སློང་རྒྱུ་མེད་པར་ཆིག་ཚུགས་སུ། འཐུང་གིན་སློད་པའི་སློམ་ཆེན་ལ། ཆུ་ནད་

རང་འབམ་ཡློང་བ་ཡིན། 

སློམ་ཐག །སློམ་བེད་སྐབས་ཕན་ཚུན་མི་འཆློར་བ་ལུས་བརན་པློར་སློད་པའི་ཆེད་བཅིངས་རྒྱུའི་

ཐག་པ་ཞིག་སྟེ། སློམ་ཆེན་གི་པུས་འཁྱུད་ཡང་ཟེར། 

སློམ་ཐབས། ཞི་གནས་སློགས་སློམ་པའི་ཐབས། 

སློམ་དུས་ཀི་སྐྱློན་བཅུ་གཅིག །ཐེ་ཚོམ། ཡིད་ལ་མི་བེད་པ། ལུས་ཀི་གནས་ངན་ལེན། རྨུགས་

གཉིད། རྒློད་པ། བརློན་འགྲུས་བརམ་དྲག་པ། སེམས་ཡ་ཡ་པློར་གྱུར་པ། བག་ཚ་བ། འདུ་ཤེས་

སྣ་ཚོགས་པ། སྨྲ་བ་མང་བ། ཧ་ཅང་བསློམ་དྲག་པ་དང་བཅུ་གཅིག་གློ

སློམ་སེ། སྒྲུབ་གྲྭ། 

སློམ་དྲུག །འཛིན་སྟངས་ཀི་ཡུལ་དུ་བ་བ་དང་། དེའི་ངློ་བློར་སྐྱེད་པ་དང་། རེས་མཐུན་གི། དེའི་

རློགས་རིམ་གི། མཚན་ཉིད་རེས་དཔྱློད་ཀི། སྨློན་ལམ་གི་རྣམ་པས་བསློམ་པ་བཅས་ལ་ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

སློམ་པ། [ཐ་དད་པ] ① བསློམས་པ། བསློམ་པ། སློམས། བསམ་དློན་ཡང་ཡང་ཡིད་ལ་འདྲིས་པར་

བེད་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན་སློམ་པ། བཟློད་པ་སློམ་པ། ② ཡིད་ལ་འདྲིས་པའི་ཐབས་ཤེས། གྲུབ་

མཐའ་སློ་སློའི་ལ་སྤློད་སློ་གསུམ། སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་ནས་སློམ་རྒྱག་པ། 

སློམ་པ་མགློན་པློ་རྒྱལ་མཚན། བློད་ཀི་ཆློས་རྒྱལ་གི་གདུང་ལས་བྱུང་བ། འབི་གུང་སློབ་དཔློན་

འཇམ་དབངས་རིན་ཆེན་གི་དབློན་པློ་མགློན་པློ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་པ་ནི་འབི་གུང་གདན་རབས་

བཅློ་ལྔ་པ་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་དཔལ་བཟང་གི་སྐུ་དུས་ཀི་སློམ་པ་ཞིག་ཡིན། ཁློང་གིས་སློམ་

པའི་འཁུར་བཟུང་རིང་རེ་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་དཔལ་བཟང་པློའི་ཞབས་འདེགས་ཚུལ་བཞིན་

སྒྲུབ་པའི་ཐློག་དབུས་གཙང་འཁྲུགས་པའི་དབང་གིས་འབི་བསྟན་ལ་མཐློ་འཚམས་བྱུང་སྐབས་

དང་། ལྷག་པར་འབི་ཕག་འཁྲུགས་པའི་སྐབས་དམག་དཔློན་གི་འཁུར་བཟུང་སྟེ་ཕ་རློལ་པ་ཕམ་

པར་བས་པ་སློགས་ཕག་འཐབ་ཀི་ལས་ལ་དཔའ་རལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག

སློམ་པ་ཚད་མེད་བཞི། སྨན་པའི་ལ་བ་དང་། སློམ་པ། སྤློད་པ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་སློམ་པའི་རིམ་པ་

ངན་འགློའི་སྡུག་བསལ་ལ་མི་བཟློད་པའི་སྙིང་རེ་དང་། འགློ་བ་ཀུན་ལ་བུ་གཅིག་པའི་མ་ལར་

བརེ་བའི་བམས་པ། གང་དག་སྡུག་བསལ་དང་བལ་བ་ལ་དགའ་བ། ཉེ་རིང་ཆགས་སང་ཐམས་

ཅད་དང་བལ་བའི་བཏང་སྙློམས་བཅས་ཚད་མེད་པ་བཞིའི་བསྡུས་མིང་སྟེ། སེ་སིད་སངས་

རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་བཤད་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བཌཱཻུར་སློན་པློ་ལས། སྨན་པ་རྣམས་ཀིས་

ཉམས་སུ་བང་བ་ཁད་པར་དུ་བ་བ་ནི་སློམ་པ་སྟེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་

རྒྱུ་དང་ལན་པར་གྱུར་ཅིག །སྡུག་བསལ་དང་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་དང་བལ་བར་གྱུར་ཅིག །སྡུག་

བསལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དམ་པ་དང་མི་འབལ་བར་གྱུར་ཅིག །ཉེ་རིང་ཆགས་སང་གཉིས་དང་

བལ་བའི་བཏང་སྙློམས་ཆེན་པློ་ལ་གནས་ནས་འཇིག་རེན་ཆློས་བརྒྱད་མགློ་སྙློམས་པར་གྱུར་

ཅིག་སྙམ་པའི་ཚད་མེད་བཞིའི་ངང་དུ་གནས་པར་བའློ། །

སློམ་པ་ལ་ཁ་དགློན། སློམ་པ་ལ་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་གིང་དང་བསམ་འགྲུབ་ནློར་བུའི་གིང་ཞེས་

ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ནང་མཁར་བ་བ་མས་རི་ཁློད་ཅིག་བཏབ་པ་དེ་ཁློང་གི་སློབ་

མ་ཁང་རྒན་བ་མས་གནས་སློས་ཏེ་བསྐྱར་འདེབས་བས་པ། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཐའ་ཇློ་ནང་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འཛམ་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སློམ་པ་ཤག་རིན། སློམ་པ་ཤཱཀ་རིན་ཆེན་འབི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་དཔློན་ཆེན་གི་ཚབ་ནི་འབི་

གུང་སློམ་པ་ཡིན་ཞིང་། སློམ་པ་ཤཱཀ་རིན་ཆེན་ནི་འབི་གུང་སློམ་པ་མི་རབས་གཉིས་པ་ཡིན། 

སློམ་པའི་རེན་གི་གང་ཟག་བཞི། ཚུལ་ཁིམས་དག་ཅིང་མང་དུ་ཐློས་པ། འདློད་པ་ཆུང་ཞིང་ཆློག་

ཤེས་པ། གདམས་ངག་དང་ལན་པ། ལུས་སེམས་དབེན་པའློ། །

སློམ་པའི་ཐིག་ལེ་བཞི། སྙིང་གའི་ཐིག་ལེ། ནློར་བུའི་ཐིག་ལེ། སྤྲུལ་པའི་ཐིག་ལེ། མི་ཤིགས་པའི་

ཐིག་ལེའློ། །

སློམ་པའི་ལམ། སློམ་ལམ་དང་དློན་གཅིག

སློམ་པའི་ལམ་དགུ། ༡ ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་འཇིག་རེན་པའི་ལམ། ༢ འཇིག་རེན་ལས་འདས་

པའི་ལམ། ༣ ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་འཇིག་རེན་པའི་ལམ་ཆུང་ངུ་། ༤ ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་

པ་ཅན་གི་འཇིག་རེན་པའི་ལམ་འབིང་པློ། ༥ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་འཇིག་རེན་པའི་ལམ་

ཆེན་པློ། ༦ ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་འཇིག་རེན་པའི་སྦློར་བའི་ལམ། ༧ ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་

ཅན་གི་འཇིག་རེན་པའི་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ། ༨ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་འཇིག་རེན་པའི་

རྣམ་པར་གློལ་བའི་ལམ། ༩ ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་འཇིག་རེན་པའི་ཁད་གི་ལས་སློ། །

སློམ་པའི་ཤེས་རབ། བསམ་བྱུང་གི་ངེས་པ་རེད་པའི་དློན་དེ་ལ་དཔྱད་འཇློག་ཅི་རིགས་ཀི་སློ་ནས་

ཡང་ཡང་འདྲིས་པར་བེད་པའི་ཤེས་རབ་བློ། །

སློམ་སང་། སློམ་ལམ་གི་ངློ་སྐལ་དུ་གྱུར་པའི་སང་བ་ཉློན་མློངས་པ་ལྷན་སྐྱེས་སམ་ཤེས་སྒིབ་ཕ་བ་

རྣམས་སློ། །

སློམ་སང་སྐློར་དགུ། སློམ་སང་ཆེན་པློའི་ཆེན་པློ་དང་། ཆེན་པློའི་འབིང་པློ། ཆེན་པློའི་ཆུང་ངུ་སྟེ་ཆེན་

པློའི་སྐློར་གསུམ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་འབིང་པློའི་སྐློར་གསུམ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་འབིང་པློའི་ཆེ་

འབིང་ཆུང་སྐློར་གསུམ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་འབིང་པློའི་ཆེ་འབིང་ཆུང་སྐློར་གསུམ་དང་། ཆུང་ངུའི་

ཆེ་འབིང་ཆུང་སྐློར་གསུམ་བཅས་དགུ། 

སློམ་སང་བཅུ། འདློད་པའི་སློམ་སང་བཞི་དང་གཟུགས་ཁམས་ཀི་སློམ་སང་གསུམ་དང་། གཟུགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

མེད་ཀི་སློམ་སང་གསུམ་བཅས་ཁམས་གསུམ་གི་སློམ་སང་ཐམས་ཅད་བསློམས་པས་བཅུ་

ཡློད་པར་མངློན་པ་མཛོད་ལས་གསུངས། 

སློམ་སང་བཅུ་དྲུག །སློམ་སང་ཉློན་མློངས་བཅུ་དྲུག་དང་དློན་གཅིག

སློམ་སང་ཉློན་མློངས་བཅུ་དྲུག །སློམ་སང་ལ་ཉློན་སྒིབ་དང་ཤེས་སྒིབ་གཉིས་སུ་ཡློད་པ་ལས། སློམ་

སང་ཉློན་སྒིབ་བཅུ་དྲུག་ཡློད་དེ། རང་གི་གཉེན་པློ་སློམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་ངློ་སྐལ་གི་

སང་བར་གྱུར་པའི་སློམ་སང་ཉློན་མློངས་དེ་ལ་འདློད་ཁམས་ཀི་སློམ་སང་ཉློན་མློངས་དྲུག་སྟེ། 

འདློད་ཆགས། ཁློང་ཁློ། ང་རྒྱལ། མ་རིག་པ། འཇིག་ཚོགས་སུ་ལ་བ། མཐར་འཛིན་པར་ལ་བ་

བཅས་དྲུག་དང་། ཁམས་གློང་མ་གཉིས་ན་ཁློང་ཁློ་མེད་པས་གཟུགས་ཁམས་དང་གཟུགས་

མེད་ཁམས་སློ་སློར་སློམ་སང་ཉློན་མློངས། འདློད་ཆགས། ང་རྒྱལ། མ་རིག་པ། འཇིག་ལ། 

མཐར་ལ་བཅས་ལྔ་རེ་ལྔ་རེ་སྟེ་ཁློན་སློམ་སང་ཉློན་མློངས་བཅུ་དྲུག་ཡློད་པར་མངློན་པ་ཀུན་

བཏུས་ལས་གསུངས། 

སློམ་སང་ཉློན་མློངས་པ། སློམ་སང་དང་དློན་གཅིག

སློམ་སང་གཉེན་པློའི་ཚོགས་སྒྲུབ། བང་ཆེན་སྒྲུབ་པ་ལ་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་བང་སེམས་

སློམ་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་ལམ་ཞིག་གློ །

སློམ་སང་བཞི་བརྒྱ་བཅུ་བཞི། འདློད་པའི་སློམ་སང་ལྔ་བཅུ་ར་བཞི་དང་། གཟུགས་ཁམས་གི་སློམ་

སང་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ། གཟུགས་མེད་ཁམས་ཀི་སློམ་སང་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ་བཅས་ཁམས་

གསུམ་ས་དགུའི་སློམ་སང་ཐམས་ཅད་བསློམས་པས་བཞི་བརྒྱ་དང་བཅུ་བཞིའློ། །

སློམ་སང་ཤེས་སྒིབ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད། ཐེག་ཆེན་གི་སློམ་སང་དུ་གྱུར་པའི་ཤེས་སྒིབ་དེ་ལ་བརྒྱ་དང་

བརྒྱད་ཡློད་དེ། འདློད་པའི་ཁམས་ཀི་སློམ་སང་ཡང་ཤེས་སྒིབ་འཇུག་པ་གཟུང་རློག་དགུ། 

ཤེས་སྒིབ་ལློག་པ་གཟུང་རློག་དགུ་ཤེས་སྒིབ་རས་འཛིན་རློག་པ་དགུ། ཤེས་སྒིབ་བཏགས་

འཛིན་རློག་པ་དགུ་བཅས་འདློད་ཁམས་སློམ་སང་ཤེས་སྒིབ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་དེ་ལར་གཟུགས་

ཁམས་དང་གཟུགས་མེད་ཁམས་གཉིས་པློ་རེ་རེ་ལའང་སློ་དྲུག་རེ་ཕེ་བས་ཁློན་སློམ་སང་ཤེས་

སྒིབ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཡློད་དློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློམ་ཕུག་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༧༥༩ལློར་རྨློག་གྲུབ་ནམ་མཁའ་ཆློས་

དབང་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

དཔལ་ཡུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སློམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ། ཤེས་རབ་ལ་རྣམ་པ་གསུམ་ཕེ་བའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་ཐློས་བསམ་གི་ཤེས་

རབ་ཀིས་སྒློ་འདློགས་ཆློད་ཅིང་ངེས་པ་རེད་པའི་དློན་དེ་ཉིད་ཁ་ནང་དུ་ཕློགས་ནས་རིགས་པས་

དཔྱད་འཇློག་ཅི་རིགས་ཀི་སློ་ནས་ཡང་ཡང་འདྲིས་པར་བེད་པའི་ཤེས་རབ་ཅིག་གློ །

སློམ་མེད། འདི་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཆློས་སྐད་ཅིག་སྟེ། སློམ་པ་པློ་དང་། བསློམ་

བ། བསློམ་པའི་བ་བ་བཅས་གསུམ་ཀ་ཐ་དད་དུ་ཞེན་པ་མེད་པའི་དློན། 

སློམ་མེད་ཀི་རྣལ་འབློར། རྣལ་འབློར་བཞིའི་ནང་གི་བཞི་པ་སློམ་མེད་ཀི་རྣལ་འབློར་ནི། ཡུལ་ལ་

མཚན་མར་འཛིན་པའི་འདུ་ཤེས་དང་བལ་ནས་རང་སེམས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་འདྲེས་པ་སྟེ། རེ་

རྒློད་ཚང་པས་འདི་མདློ་ལུགས་ཀི་ས་བརྒྱད་པ་ནས་བཅུ་པའི་བར་གི་དློད་ཐུབ་པར་གསུངས། 

སློམ་ཞིས་དགློན་པ། སློམ་ཞིས་ཚང་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་

ཤར་བ་ཡན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སློམ་ཞྭ། དྭགས་པློའི་སློམ་ཞྭ་ལ་བུ། གནའ་དུས་སུ་ར་རི་དང་། གངས་ཁློད་སློགས་སུ་མཚམས་

བཞུགས་པའི་བ་མ་རྣམས་ཀིས་བཞེས་པའི་ཞྭ་རིགས། 

སློམ་བཟླས། ལྷ་སློམ་སགས་བཟླས། 

སློམ་རིམ། གློ་རིམ་བཞིན་དུ་སློམ་པའི་ཐབས་ཚུལ། 

སློམ་རིས་རི་ཁློད། གྲྭ་ཚང་ཚང་གིས་ཕག་བཏབ། ད་ལ་མཚོ་ཤར་བ་ཡན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སློམ་ལམ། ལམ་ལྔའི་ཡ་གལ། རྣམ་པར་གློལ་བའི་འཇུག་ངློགས་གང་ཞིག །མཐློང་ལམ་གིས་རློགས་

པའི་དློན་དེ་ཉིད་གློམས་ཤིང་འདྲིས་པར་བེད་པ་དང་། འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་བསློམས་

པས་སློམ་སང་ཞིང་། ཟག་མེད་ཀི་ཡློན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་འཕེལ་བར་བེད་པའི་ལམ་མློ། 

སློམ་ལམ་སྐློར་དགུ། ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་འཇིག་རེན་པའི་ལམ། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་

ལམ། ལམ་ཆུང་ངུ་། ལམ་འབིང་པློ། ལམ་ཆེན་པློ། སྦློར་བའི་ལམ། བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རྣམ་པར་གློལ་བའི་ལམ། ཁད་པར་གི་ལམ་དང་དགུ་ཡིན་པར་གསུངས་སློ། །

སློམ་ལམ། སློམ་ལམ་ཞེས་པའི་དློན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། མཐློང་ལམ་དུ་རློགས་

པའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་སློམ་པ་གློམས་པར་བེད་པའི་ལམ་ཡིན་པས་སློམ་ལམ་ཞེས་བ། ཞེས་སློ། 

སློམ་ལམ་གི་མཚན་གཞི་གང་ཞེ་ན། མཐློང་ལམ་གིས་ཆློས་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་དློན་

དེ་ཉིད་རྒྱུད་ལ་གློམས་ཤིང་འདྲིས་པར་བེད་པའློ། སློམ་ལམ་ལ་དབེ་བ་གང་ཡློད་ཅེ་ན། སྤིར་

འཇིག་རེན་པའི་སློམ་ལམ་དང༌། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་སློམ་ལམ་གཉིས། འཇིག་རེན་ལས་

འདས་པ་ཟག་མེད་མང་འདས་ཀི་སློམ་ལམ་ལའང་ནང་གསེས་སུ་དབེ་བ་ལྔ་སྟེ། 1. རེན་གིས་

དབེ་བར། ཉན་ཐློས་དང༌། རང་རྒྱལ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སློམ་ལམ་དང་གསུམ་མློ། 2. 

སང་བས་དབེ་བར། སློམ་སང་བརྒྱ་དང་ཞེ་བཞི་ཡློད་དློ། 3. ལམ་གིས་དབེ་བར། སྦློར་བའི་

ལམ། བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ། རྣམ་པར་གློལ་བའི་ལམ། ཁད་པར་གི་ལམ་དང་བཞིའློ། 4. ངློ་

བློས་དབེ་བར། སློམ་ལམ་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་མློ། 5. གློམས་པས་དབེ་བར། མཉམ་བཞག་

དང་རེས་ཐློབ་ཀི་སློ་ནས་གློམས་པར་བེད་པ་གཉིས་བཅས་སློ། །

 འློ་ན་སློམ་ལམ་པའི་གང་ཟག་ལ་སང་རློགས་ཀི་ཁད་པར་གང་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། ཡློན་

ཏན་ཁད་པར་ཅན་རྣམས་གློང་དུ་འཕེལ། ཞེས་པར། ས་བཅུའི་ཡློན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་རྣམས་

གློང་ནས་གློང་དུ་འཕེལ་བའློ། །

སློམ་ལམ་གི་བེད་པ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། སློམ་ལམ་གི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་

ཕན་ཡློན་ནློ། །

སློམ་ལམ་བཅུ་གཅིག །༡ ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་ལམ། ༢ རློལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལམ། ༣ ཡློངས་

སུ་བང་བ་བས་པའི་ལམ། ༤ མངློན་པར་རློགས་པ་ལ་སྦློར་བའི་ལམ། ༥ངེས་འབིན་གི་ལམ། 

༦ གནས་དང་དབང་པློ་ཐ་དད་པའི་ལམ། ༧ བསབ་གསུམ་ཡློངས་སུ་སྦློང་བའི་ལམ། ༨ཡློན་

ཏན་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ལམ། ༩ ལམ་སྡུད་པའི་ལམ། ༡༠ མངློན་པར་རློགས་དང་མ་འདྲེས་པའི་

ལམ། ༡༡ མངློན་པར་རློགས་པའི་ལམ་མློ། 

སློམ་ལམ་རྡློ་རེ་ལ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སློ་སློའི་ལམ་གི་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་ཐློབ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་གེགས་སུ་གྱུར་པའི་སང་བ་མཐར་ཐུག་པ་འཇློམས་པ་ལ་ཐློགས་པ་མེད་པའི་མཐུ་དང་ལན་

པ་གཉེན་པློ་བར་ཆད་མེད་ལམ་མློ། དེ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ལ་ཐེག་པ་རང་རང་

གི་མཐར་ཕིན་པའི་འབས་བུ་མི་སློབ་ལམ་མངློན་དུ་བས་པ་ཡིན། དཔེར་ན། ཐེག་ཆེན་གི་

ལུགས་ལར་ན། སངས་རྒྱས་ཚུལ་ནི། བསྐལ་ཆེན་གངས་མེད་གསུམ་གི་ཚོགས་རློགས་ནས། 

སིད་པ་ཐ་མ་པའི་ཚེ་འློག་མིན་སྟུག་པློ་བཀློད་པར་ཕློགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིས་

འློད་ཟེར་ཆེན་པློའི་དབང་བསྐུར་ནས་ས་བཅུ་པ་རློགས་མཚམས་ཀི་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་རྒྱུན་མཐའི་

ཡེ་ཤེས་སམ་རྡློ་རེ་ལ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བ་བ་སྟེ། དེ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་སྐད་ཅིག་གཉིས་

པ་ལ་ཆློས་ཀི་སྐུའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་སྐུ་བརེས་ཏེ་མངློན་པར་རློགས་

པར་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སློ། །འློན་ཀང་བེ་བག་སྨྲ་བས་འློག་མིན་སྟུག་པློ་བཀློད་

པ་དང་ལློངས་སྐུའི་རྣམ་བཞག་སློགས་ཁས་མི་ལེན་ནློ། །

སློམ་ལམ་རྣམ་གློལ་ལམ། སློམ་སང་སངས་ནས་བལ་བའི་ཐློབ་པ་ཉམས་སུ་མློང་བ་སྟེ། སྒིབ་པ་ལས་

རྣམ་པར་གློལ་བ་མངློན་དུ་བས་པའློ། །

སློམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ། སློམ་ལམ་གི་ངློ་སྐལ་དུ་གྱུར་པའི་སང་བ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཆ་རྣམས་སློང་

བའི་དངློས་གཉེན་དུ་གྱུར་པ་མཐློང་ལམ་གི་རེས་ཐློབ་ཏུ་གཞན་གིས་བར་མ་བཅད་པར་སྒིབ་པ་

སློང་བའློ། །

སློམ་ལམ་རེ་སྦློར། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། མཁེན་གསུམ་བསྡུས་སློམ་གི་རབ་ཏུ་གྱུར་

པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་སློམ་སང་སློང་བའི་གཉེན་པློ་བེད་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་རེས་ལ་མངློན་རློགས།

སློམ་ཤིང་། ① མེ་མདའི་མཇུག་ཤིང་། ② སློམ་རྒྱག་སྐབས་ཀི་ཨློག་མའི་སྟེགས། 

སློམས། སློམ་པའི་སྐུལ་ཚིག

སློའི་སྐྱེས་བུ་གཉིས། སློ་ཡི་རུ་གཡས་གཡློན་གཉིས། 

སློའི་འགམ་པ། སློའི་རུ་བཞིའི་ནང་གི་གཡས་གཡློན་གཉིས། 

སློའི་རིང་ཀ སློ་མློའི་མ་རིང་། 

སློའི་མེ་ལློང། སློའི་གེགས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

སློའི་མེལ་ཚེ་མཁན། སློ་སྲུང་པ། 

སློའི་ཡག་ཤིང་། སློ་ཡུས། བདེན་ཡུས། སློའི་པང་ལེབ། 

སློར། བསར་བའི་སྐུལ་ཚིག

སློར་འཁིལ་ལེ། སློར་སློར། ཉི་མ་ལ་འློད་གུར་སློར་འཁིལ་ལེར་བསྐློར་འདུག

སློར་སློར། དབིབས་སློར་མློ། བཞུགས་གལ་སློར་སློར་ལ་མགློ་གཞུག་གི་ཁད་པར་མེད། ཆློས་དུང་

དཀར་པློའི་རི་མློ་སློར་སློར་འཁིལ་བ། ཉི་ཟླའི་མཐའ་སྐློར་དུ་འཇའ་གུར་སློར་སློར་འཁིལ་བ། 

སློར་ཆེན་པློའི་ལམ་རིམ། བཀའ་གདམས་པའི་དགེ་བཤེས་སྣེའུ་ཟུར་པའི་དངློས་སློབ་མངའ་རིས་

པ་བང་ཆུབ་དགེ་མཛེས་ཀི་དྲུང་ནས་ཆློས་གསན་པའི་དགེ་བཤེས་སྐློར་ཆེན་པློས་མཛད་པའི་

ལམ་རིམ་ཞིག་སྟེ། མཛད་པ་པློའི་མཚན་ངློ་མ་མ་རེད། 

སློར་ལེ། སློར་དབིབས་ཀི་ལེ་བ་སྟེ། སློར་མློའི་དབུས། 

སློར་ཐིག །① ཐིག་ལེ་སློར་སློར། སློར་ཐིག་ཕེད་ཀ ② སློར་མློའི་ཐིག་རྒྱག་བེད། 

སློར་མཐའ། སློར་སློར་གི་ཕིའི་མཐའ། 

སློར་བློ། བློད་ཁམས་ཀུན་ཏུ་དར་བའི་བློ་ཞིག་སྟེ། མི་མང་པློས་སློར་སློར་བས་ནས་གཞས་དང་

ཞབས་བློ་རྒྱག་པའི་མིང་། 

སློར་མིག །བུ་གའི་དབིབས། 

སློར་མློ། ① དངུལ་བེ་བག་ཅིག །ཕི་སློར། བཅུ་སློར། དངུལ་སློར། གསེར་གི་སློར་མློ། ② ཟླུམ་

པློ། དཀིལ་འཁློར་སློར་མློ། 

སློར་གཞས། རྒྱ་ཆེའི་བློད་ཡུལ་ཀུན་ལ་དར་བའི་ལག་གདང་སྦྲེལ་ནས་གཏློང་བའི་དམངས་ཁློད་ཀི་

ཟླློས་གར་གི་རིགས་ཤིག

སློས། བེ་བག་དང་། དམིགས་བསལ། སེར། སྤི་སློས། ད་སློས། ཡང་སློས། སྤི་བཟློ་ལས་དང་། སློས་

སུ་ལྕི་ཆས་བཟློ་ལས་ཀི་ཆེད་དུ་བཙུགས་པ། བས་རེས་ཁད་པར་ཅན་བཞག་པའི་བསྟློད་

བསགས་སློས་སུ་བརློད་པ། 

སློས་སྐལ། སེར་གི་ཐློབ་སྐལ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློས་བདག །སེར་ལ་བདག་པའམ་དབང་བ། 

སློས་དཔློན། སེར་དཔློན་དང་དློན་གཅིག

སློས་མི། སེར་མི། 

སློས་མིང་། སེར་གི་མིང་། 

སློས་ཚ། བུའི་བུ་མན་ཆད་ཀི་བུ་ཚ། 

སློས་ཞག །གཟའ་ལྔ་སློ་སློའི་ཐུན་མློང་མིན་པའི་ཉིན་ཞག་དག་པ་ལ་རང་རང་གི་སློས་ཞག་ཟེར། 

གཟའ་ལྔ་ལུག་ཁིམ་སློགས་ལས་འདས་པའི་ཉིན་ཞག་ངློ་གངས། 

སློས་གཞིས། སེར་གཞིས་དང་དློན་གཅིག

ག། གངས་བརྒྱད་ཅུ་ག་གཅིག་ནས་བརྒྱད་ཅུ་ག་དགུའི་བར་དུ་སྦློར་རྒྱུའི་ཚིག་གློགས་

ཤིག །བརྒྱད་ཅུ་ག་གཅིག །ག་གཉིས། ལ་བུ། 

ག་གེ་གློག་གེ གག་གློག་ལ་ལློས། 

ག་དགུ གངས་གནས་ཏེ་བརྒྱད་ཅུ་ག་དགུ

ག་གྱུ། ① གཡློ་སྒྱུའམ་གཡློན་ཅན། སླུ་བའི་ག་གྱུ། མི་ག་གྱུ་ཅན་གིས་སྐད་ཆ་དྲང་པློ་བཤད་མི་

ཡློང་། ལས་དློན་ག་གྱུ་བས་ན་ནམ་ཞིག་སློ་ལློ་འཕར་ཡློང་། ② དྲང་པློ་མིན་པའམ་ཀག་

ཀློག །ལམ་ཕན་ག་གྱུ། ཆུ་ཀླུང་ག་གྱུར་འབབ། ཤིང་ག་གྱུ་ཅན་གིས་མདའ་མློ་མི་ཉན། བློ་ག་

གྱུ་ཅན་གིས་གློགས་པློ་མི་ཉན། 

ག་གྱུ་འགློས།① ཁར་ཁློར་གི་འགློ་སྟངས།② [མངློན]༡ དུ་བ། ༢ འབབ་ཆུ། ༣ སྦྲུལ། 

ག་གྱུ་ཅན། སེམས་དྲང་པློ་མེད་པའི་གཡློ་སྒྱུ་ཅན། 

ག་གྱུ་བ། ① གཡློ་སྒྱུ་ཅན། ② བརན་པློ་མེད་པ། 

ག་གྱུ་ལ་ཁ། སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་བཙན་ལྷ་རློང་གི་ལ་ཞིག

ག་གྱུའི་རི་མློ། ① རི་མློ་ཀློག་ཀློག །② [མངློན]སྨིག་རྒྱུའི་མིང་། 

ག་གྱུར་འགློ། ཆུ་བློའི་མིང་གི་མངློན་བརློད། 

ག་གྱུས་དགློན། བ་མ་དབུ་རྒྱ་བློ་ཞེས་པས་བཏབ། དུས་ནམ་ཡིན་མ་ངེས། བ་མ་འདི་ཐློག་མ་བློན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

བ་ཞིག་ཡིན་ཀང་ས་སྐྱའི་འགློ་མགློན་འཕགས་པ་མཇལ་ནས་ས་སྐྱའི་ཆློས་སློར་ཞུགས་པར་

གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཔལ་ཡུལ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ག་བརྒྱད། གངས་གནས་ཏེ་བརྒྱད་ཅུ་ག་བརྒྱད། 

ག་ལྔ། གངས་གནས་ཏེ་བརྒྱད་ཅུ་ག་ལྔ། 

ག་གཅིག །གངས་གནས་ཏེ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གཅིག

ག་གཉིས། གངས་གནས་ཏེ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གཉིས། 

ག་ཉེས། [རིང]ཉམས་ཉེས་དང་ཇུས་ཉེས། 

ག་ཐློ། [རིང]རྣ་རྒྱན། 

ག་དློ། །[རིང]རྣ་རྒྱན། 

ག་དྲུག །གངས་གནས་ཏེ་བརྒྱད་ཅུ་ག་དྲུག

ག་བདུན། གངས་གནས་ཏེ་བརྒྱད་ཅུ་ག་བདུན། 

ག་ནློམ་སྣང་བ། ① ལེགས་པ། ② བསམ་གཏན་བཞི་པའི་གནས་རིས་དྲུག་པ་སྟེ། གནས་འདིར་

སྐྱེས་པའི་ལྷ་ནི་ལུས་སེམས་ཉེར་ཞིའི་བདེ་བ་ཆློས་ཀི་མཆློག་སྣང་བས་ག་ནློམ་སྣང་བ་ཞེས་བ་

སྟེ་གཙང་མའི་གནས་ལྔའི་ནང་གསེས་ཤིག །③ [རིང]ཡློད་པ། 

ག་ནློམ་པ། ① ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། རྒྱུ་ནློར་ག་ནློམ་པ། འབུལ་བ་ག་ནློམ་པ། བཟའ་བཏུང་ག་ནློམ་

པ། ལེགས་སྐྱེས་ག་ནློམ་པ། ② ཉློན་མློངས་པ་དང་བལ་བས་གཙང་བ་དང་། སྡུག་བསལ་དང་

བལ་བས་བདེ་བའི་དངློས་པློ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཏེ་བདེན་བཞིའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་

གསེས་ཤིག

ག་བ། [རིང]ཉམས་པ། བར་དུ་ག་བ་སློར་ཆུད། འགློ་བ་ག་ཞིང་མགློན་མེད་པ། 

ག་མ་གྱུ། ཀློག་པློ་དང་འཁློག་པློ། ཆུ་བློ་ག་མ་གྱུར་འབབ། སེམས་ག་མ་གྱུ། 

ག་མ་ཐློ། ཁུང་ལུང་མེད་པར་གང་བྱུང་མང་བྱུང་གི་ལམ་ལེན་བེད་པའི་དློན། འབེ་ལློ་ཚེ་དབང་ཀུན་

ཁབ་ཀིས་གཅློད་ཁིད་ལས། གཅློད་པར་ཁས་འཆེ་བ་འགའ་ཞིག་གིས་གཅློད་ཀི་སྒྲུབ་པ་ཡིན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཟེར་བའི་ག་མ་ཐློ་དུ་མ་བེད་པ་དག་མཐློང་བས་དེ་དག་གི་ཉེས་པ་འགློགས་པའི་ཕིར་དུ་བིས་

སློ། ཞེས་སློ། །

ག་ཚོམ། མ་བརགས་པ། ཁ་ནས་གང་བྱུང་མང་བྱུང་གིས་ག་ཚོམ་དུ་སྨྲ་བ། བཤེས་གཉེན་ག་ཚོམ་

དུ་བསྟེན་ན་འདུན་མ་ཉེས། ག་ཚོམ་དུ་ཁ་ཚོན་མ་གཅློད། ག་ཚོམ་དུ་ཆུ་རྐྱལ་མ་རྒྱག

ག་ཚོམ་དུ་གྱུར་པ། ཅི་བེད་ངེས་པ་མ་ཐློབ་པའི་ཐེ་ཚོམ་གི་གནས་སུ་གར་པ། 

ག་བཞི། གངས་གནས་ཏེ་བརྒྱད་ཅུ་ག་བཞི།

ག་ལློག་སྨྲས། བསམ་ངན་ཁློག་བཅངས་བས་པའི་གཡློ་སྒྱུའི་ཚིག

ག་གསུམ། གངས་གནས་ཏེ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གཅིག

གག་གློག །[རྒྱན་ཚིག] གུག་འཁློག་མང་པློ་ཡློད་པའི་དློན། ལམ་གག་གློག །ལུང་བ་ཀག་ཀློག་

ཅེས་པ་ལ་བུ། ཁ་སྐད་དུ་ཀ་གེ་ཀློག་གེ་འམ། ག་གེ་གློག་གེ་ཟེར་ཏེ། ལམ་ག་གེ་གློག་གེ། ལུང་

ཁློག་ཀ་གེ་ཀློག་གེ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

གག་ཏི། [ཞང་སྐད]ཤི་བང་། 

གག་པ། [རིང]བརླག་པ། 

གང་། ས་ཤིང་སྒློམ་ནང་དུ་བརྡུངས་པའི་ར་བའི་ངློགས། གང་རྡུང་བ། གང་ཧྲུལ། གང་གློག །གང་

འགེལ་བ་ཡློག་ཤིང་གིས་མི་ཐུབ། 

གང་སྐུ། གང་ལེབས་སུ་བིས་པའི་སྐུ་བརན། 

གང་སྐློར། ཁང་པ་དང་གློང་པ་སློགས་ཀི་མཐར་བསྐློར་བའི་གང་གི་ར་བ། 

གང་གློག །ཁང་པ་གང་གློག་སྟེ། གློག་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཁང་རློ། 

གང་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་ཆབ་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གང་གིང་། [རིང]ཁེངས་དྲེགས་ཀི་ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར། 

གང་འགེལ་ཐང་ཤིང་རི་མློ། རི་མློ་དང་ཡིག་གཟུགས་ལ་ཐང་ཤིང་བརྒྱབ་པའི་རིགས་རྣམས་གང་

དུ་འགེལ་གི་ཡློད་སྟབས། མིང་དེ་ལར་ཐློགས། དེར་ད་དུང་གཞུང་འགེལ་ཐང་ཤིང་རི་མློ་ཡང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཟེར་སློལ་ཆགས། 

གང་བརྒྱབ་པ། ས་བརྡུངས་ནས་རིག་པ་བསངས་པ། 

གང་སྒློམ། གང་རྡུང་སྣློད་ཤིང་སྒློམ། 

ག་ངེ་གང་ངེ་། ཁེངས་དྲེགས་ཀི་རྣམ་པ། ག་ངེ་གང་ངེའི་མི་ལ་ཚང་མས་དགའ་པློ་མི་བེད། མ་ཐུལ་

བའི་གློང་ཚུལ། ས་གང་ངེ་གློང་ངེ་ཆུ་ལུད་ཀིས་འདུལ་དགློས། མི་གང་ངེ་གློང་ངེ་དེར་སྐད་ཆ་

ཤློད་ཁག་པློ་འདུག

གང་ཐློ། གང་རྡུང་སྐབས་ས་ལ་རྡུང་བེད་ཀི་ཤིང་དབག་གི་ཡློ་བད་ཅིག

གང་མཐུད། རིག་པའི་གང་གཉིས་བར་གི་མཐུད་མཚམས། 

གང་རྡུང་བ། ཤིང་སྒློམ་བཅའ་ཞིང་དེའི་ནང་དུ་ས་ཕེ་བླུག་ཅིང་གང་ཐློ་དང་རང་པས་རྡུང་ནས་གང་

རིག་སློང་བ། 

གང་ལེབས། གང་རིག་གི་ལེབས་ངློས། 

གང་ནག་ཁ་སྦློར། ཕློགས་གཉིས་ཕན་ཚུན་དབེན་སྦློར་དཀྲུག་ཤིང་གིས་རྒྱབ་འགལ་དུ་གཏློང་བའ་ིདཔེ།

གང་ཕེང་། གང་གི་དཔངས་རིམ། ལྕགས་རིའི་དཔངས་ལ་གང་ཕེང་སུམ་ཅུ་སློ་དྲུག

གང་དམར་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། 

གང་རིག །① གང་དང་རིག་པའི་བསྡུས་ཚིག །② ས་ལས་བཟློས་པའི་རིག་པ། 

གང་མཚམས། ① གང་གཉིས་མཐུད་མཚམས་སམ་གང་གཉིས་ཀི་བར་མཚམས། ② གང་གི་

འཁིས་སམ་ཉེ་འགམ། 

གང་ར། གང་རིག་གི་ར་བ། 

གང་རིས། གང་ལེབས་ཀི་རི་མློ། གཙུག་ལག་ཁང་གི་རིག་པར་གང་རིས་ཡློངས་ཁབ་ཏུ་ཡློད། 

གང་རུལ། གང་ཞེས་པ་ཤིང་སྒློམ་ནང་ས་བླུགས་ནས་བརིགས་པ་དེ་དང་སྤིར་བཏང་གི་རིག་པ་

ཚང་མར་གློ་རྒྱུ་ཡློད་པ་དང་གང་རུལ་ནི་རིག་པ་ཞིག་པའི་ཤུལ་གི་ཁང་ཧྲུལ་ལ་ཟེར། 

གང་ལློགས། གང་རིག་གི་ལེབས་ངློས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གང་ཤིང་། གང་རིག་བཟློ་བེད་ཀི་ཤིང་སྒློམ། 

གད། ① རལ་སྟློབས་དང་ལུས་ཤུགས། ② ངག་རྒྱུན་དུ་གགས་པའི་མིའུ་ཐུང་ཤེད་ཆེ་བ་ཞིག

གད་ཀི་ཡུལ། རྒྱ་གར་ནུབ་ཕློགས་ཨ་སམ་ཡུལ་གི་གློང་ཁེར་ཆེན་པློ་ཡློད་སའི་ལུང་པ་སྤིའི་མིང་། 

གད་ཆེན། སྟློབས་རལ་ཅན། 

གད་ཆེན་ལྷ་དགའ་ཀླུ་དགའ། ཇློ་བློ་ཤཱཀ་མུ་ནེ་གདན་དྲངས་སྐབས་ཤིང་ར་འཐེན་མཁན་གི་གད་མི་

སྟློབས་ཆེན་གཉིས།

གད་སྟློབས། གད་མིའི་སྟློབས་ཤུགས། དགའ་སྟློན་འཚོགས་ནས་གད་སྟློབས་སྡུར་བ། 

གད་འཐབ། ལུས་ཤུགས་འགན་སྡུར་བེད་པ། 

གད་རྡློ། ཤུགས་རལ་སྦློང་བེད་ཡར་འགློགས་རྒྱུའི་རྡློ། 

གད་ནར་སློན་པ། གད་མིའི་ལུས་རལ་ལློངས་པ། 

གད་མི། ལུས་ཤུགས་ཆེས་ཆེ་བའི་མི། 

གད་རལ། ① ལུས་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་འགན་སྡུར་བེད་ཐབས། ② ལུས་ཤུགས་ཀི་རལ། 

གད་འཛིང་། ལུས་རལ་ཤུགས་ཆེ་འགན་སྡུར་བེད་པ། 

གབས། ཀུ་རེ། གསུང་ཆེ་ལ་དྲང་བ་གབས་ཀིས་མི་མཛད་པ། 

གམ། ཆུས་ཡང་ཡང་བཤལ་བའི་དློན། དཔེར་ན་སྣློད་དེ་ཆུས་གམ་གམ་གིས། ཁྲུས་ཆུས་ཁ་གམ་

ནས་སྨྱུང་གནས་ཀི་སློམ་པ་ལེན་དགློས། 

གམ་ཁི། མི་མང་པློས་ལྷན་ཏུ་འདེགས་ནས་ཁེར་རྒྱུའི་དངློས་པློ་གང་ཞིག་འཇློག་སའི་ཁི་ཞིག་གི་

མིང་། ནད་པ་སློགས་མི་རྐྱང་ཁེར་ས་མི་བཞིས་བཏེགས་པ་དང་། བ་དཔློན་སློགས་བཞུགས་

ས་མི་མང་པློས་འདེགས་དགློས་པ་སློགས་ཆེ་ཆུང་རིགས་མི་འདྲ་བ་འགའ་ཞིག་ཡློད་འདུག །བ་

དཔློན་སློགས་བཞུགས་སའི་གམ་ཁི་ལ་ཞེ་སར་ཕེབས་གམ་ཞེས་ཟེར། དཔེར་ན། ནད་པ་གམ་

ཁིའི་སྟེང་དུ་བཞག་ནས་ཁེར་སློང་། རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡུལ་བསྐློར་འགློ་སྐབས་ག་ས་ག་ལ་གམ་ཁིའི་

ནང་དུ་འདུག་ནས་འགློ་མཁན་མང་པློ་མཐློང་རྒྱུ་འདུག །བ་མ་ཕེབས་གམ་དུ་བཞུགས་ནས་

ཕེབས་སློང་། ལ་བུ་རྣམས་སློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གམ་པ། [རིང]ཆུ་ཆེན་གི་བལ་ཤུལ། 

གམ་སྨུག་ལྷ་ཁང་། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མི་གསལ། གནའ་དུས་ནས་ཐློག་མར་ཉིད་ནས་

འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་ལ་

དྭགས་ནས་ཕེབས་པའི་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་བ་མ་ནློ་ནློ་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་དགློན་བདག་

བས་ཡློད། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་

སར་རློང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གར་རྒས། སར་ཡློད་ཀི་ལུས་སྟློབས་ཉམས་ནས་རིམ་བཞིན་རྒས་གུད་གྱུར་པ། བློད་ཀི་གཏམ་དཔེ་

ལ། སྐྱེ་འཕི་གཙང་རེས་ཆུ་ལ་ཡློད། གར་རྒས་དམར་ཡག་སྟག་ལ་ཡློད། 

གར་བ། [ཐ་མི་དད་པ] ① འགྱུར་བ། ཅི་བ་མེད་པའི་གནས་སུ་གར་བ། འཁྲུག་ཟིང་གི་གནས་སུ་

གར་བ། གློགས་མེད་ཁེར་རྐྱང་གི་གནས་སུ་གར་བ། ② འཁམ་པ། གཞན་ཡུལ་དུ་གར་བ། 

ཡུལ་གར་སིད་གཞུང་། ③ ཁ་འཐློར་བའམ་བརླག་པ། ཁ་གར་བ། ལྷུ་གར་བ། དཔེ་ཆའི་ཤློག་

ལྷེ་གཅིག་གར་འདུག

གར་མ་ཁེར་ཁུག །སྐད་གདངས་ཀི་འགྱུར་ཁུག་འདེགས་འཇློག་གི་རྣམ་པ་ཞིག

གལ་གློལ། [རྒྱན་ཚིག] རང་བ་གློལ་བའི་འགློ་སྟངས་ཏེ། གལ་གློལ་དུ་འགློ་བ་ཞེས་པ་ལ་བུ།

གི། ① མིང་མཐའ་ན་མ་ར་ལ་བཅས་ཀི་རེས་སུ་སྦློར་བའི་འབེལ་སྒའི་རྐྱེན་ཞིག །འཛུགས་སྐྲུན་གི་

བ་གཞག །ལམ་གི་ཟུར་ལ་བུ། ② [རིང]གི། 

གི་གན། [ཞང་སྐད]དག་བགེགས། 

གི་ཇློ་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར། འདི་ཉིད་ཀིས་རབ་བྱུང་དང་པློའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༠༢༧ལློར་བློད་དུ་དུས་

འཁློར་ཐློག་མར་བསྒྱུར་མཁན་གལ་གི་མཁས་པ་ཞིག

གི་ཐང་། ཙོང་ཁ་ཞེས་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཏེ་ད་ལ་མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་མཚོ་སློན་པློའི་

ཤར་ཕློགས་ཀི་རྨ་ཆུའི་རྒྱུད་སྤིའི་མིང་། 

གི་ན། ཐ་མལ་དང་། དམན་པ་དང་། དློན་མེད་དང་། རང་ག་རྣམས་ལ་འཇུག་པ་ལས་འདིར་ཕི་མའློ། །

གི་ན་བ། ① རང་གའམ་ཐ་མལ། འགློ་བ་གི་ནར་འཁམས་པ་མ་ལུས་པ་བདེ་ལ་འཁློད་པ། ② དམན་
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པ། གི་ནས་འཚོ་བ། ལློ་གི་ན་བ་དང་གློས་ལྷགས་སྐྱློབ་ཙམ་གིས་ཆློག་ཤེས་པ། ③ ལེ་ལློ་ཅན། 

གི་ལིང་། ར་མཆློག་གམ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ར། ར་མཆློག་གི་ལིང་མགློ་འཕང་ཤིན་ཏུ་མཐློ། ལག་

མཚོན་ཆའི་རྡློ་དབལ་རབ་ཏུ་ཆེ། 

གི་ལིང་ལྔ་སེར། འདི་ལ་གི་ལིང་ཡང་ཟེར། འདི་ལ་བ་རློག་ཡང་ཟེར། 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 །

གི་ལིང་བདུད་རི། དཔེ་རྒྱན་གི་སློ་ནས་བཏགས་པའི་ར་གསེབ་སློན་པློའི་སངས་ཁུའི་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། གི་ལིང་བདུད་རི་ནི་ར་གསེབ་སློན་པློའི་

སངས་ཁུའི་གབ་མིང་སྟེ། ངེས་ཚིག་ནི་གི་ལིང་ཞེས་རའི་མིང་ལ་འཇུག་པས་དེའི་སངས་ཁུ་ལ་

དཔེ་བདུད་རིའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པའློ། །

གི་ན། སྟབས་བདེ་པློ། 

གིང་། གིང་དང་གཅིག །

གིང་གློང་། [རིང]ཞི་བ། 

གིན། ན་མ་ར་ལའི་མཐར་སྦར་རྒྱུ་བཞིན་ཞེས་པ་དང་གཅིག་པའི་ད་ལ་བའི་ལས་སྟློན་བེད་ཕད་

གཞན་དབང་ཅན་ཞིག །ན་མ་ར་ལ་བཞིན། འཁློར་ལློ་འཁློར་གིན་འདུག

གིན་ཏ། [རིང]རྒྱུ་རྐྱེན་མེད་པ། 

གིན་འདའ་བ། [རིང] ① ཐ་མལ་བ་དང་། དམན་པ། ② རང་ག་བ་དང་རང་བཞིན་པ། ③ དློན་དག་

མེད་པ་ད་ང། ལེ་ལློ་ཅན། 

གིམ་པློ། [རིང]སློ་དམག

གིམ་ཤིང་། [རིང]རློལ་མློ། 

གིམ་ཤིང་ཀློང་ཇློ། རྒྱ་བཟའ་རེས་མ་སྟེ། རྒྱའི་དེབ་ཐེར་ལས། བློད་ཀི་རྒྱལ་མློ་ཁུ་དན་གིས་བུ་མློ་

སློང་དུ་བྱུང་བ་ལ། རྒྱ་རེ་ཐང་ཀྲུང་ཙུང་གི་ནུ་བློ་ཡུལ་དབང་གི་བུ་མློ་ཀིམ་ཤིང་ཀློང་ཇློ་བིན། 
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ཀེང་ལུང་གི་ལློ་བཞི་པ་ལྕགས་ཁི་སྟེ་སྤི་ལློ་༧༡༠ལློར་བློད་ཀི་ཞང་བཙན་ཏློ་རེ་ལྷས་བིན་གིས་

བསུས། ཀྲུང་ཙུང་སྐུ་དངློས་ཀིས་མགར་ཆེན་པློ་ཞིང་ཕེང་ཧེན་གི་བར་དུ་སྐྱེལ་ཐུང་རྒྱ་ཆེར་

མཛད་དེ། མཁར་དེའི་ཉེས་པ་ཅན་རྣམས་ཐར་དུ་བཅུག་དམངས་ལ་ཁལ་འུལ་ལློ་གཅིག་མི་

དགློས་པར་བས། མཁར་དེའི་མིང་ཡང་བརེས་ཏེ་ཀློང་ཇློའི་མིང་གིམ་ཤིང་ཞེས་བཏགས། 

གིས། ① བགིད་པའི་སྐུལ་ཚིག །② རེས་འཇུག་ན་མ་ར་ལ་རྣམས་ཀི་རེས་སུ་འཇུག་པའི་བེད་སྒའི་

ཕད་ཅིག །སྤིན་གིས་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་བཀབ། རྫུན་གཏམ་གིས་ཁུངས་སྐྱེལ་མི་ཐུབ་པ། 

གཡང་དཀར་གིས་འབའ་སྒ་སྒློག་པ། 

གིས་ཤིག །བགི་བའི་ལས་གིས་ཤིག་སྐུལ་ཚིག

གྱུ། བཀྲུ་བའི་བརྡ་རིང་། 

གྱུ་ནམ། གཡློ་སྒྱུ་ཅན་གི་མི། 

གྱུ་བ། [རིང] ① གློང་དུ་བཀུར་བ། ② ཟློས་པ། ③ བཀྲུ་བ། ④ ང་རྒྱལ་ཅན། 

གྱུ་རུ་ལུགས། [རིང]རྒྱུན་ཆགས་པ། 

གྱུ་རུ་ལུགས་སུ་ཤློད་པ། [རིང]དྲང་པློར་སྨྲ་བ། 

གྱུར། ངློ་བློ་དང་རྣམ་པ། གནས་ཚུལ་སློགས་སར་དང་མི་འདྲ་བ་བྱུང་བའི་དློན་ཏེ། ལྕློང་མློ་སལ་བར་

གྱུར། ལུས་ཁམས་བདེ་བར་གྱུར། ལློངས་སྤློད་འཛོམས་པར་གྱུར་ལ་བུ། 

གྱུར་ཅིག །སྨློན་ཚིག་ཅིག །སྐུ་ཚེ་རིང་ཞིང་ནད་མེད་པར་གྱུར་ཅིག །འཛམ་གིང་ཡློངས་ཀི་ངལ་

རློལ་མི་དམངས་ཚང་མ་བཅིངས་བཀྲློལ་འཐློབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཡུལ་ཁམས་ཀུན་ལ་འཚེ་མེད་

ཞི་བདེས་ཁབ་གྱུར་ཅིག

གྱུར་ཅིག་གུ། ཡློང་བར་ཤློག་ཅེས་པའི་སྨློན་པའི་ཚིག

གྱུར་དུག །གྱུར་པའི་དུག་སྟེ། ཁ་ཟས་སློགས་ཀི་ངློ་བློ་ཐློག་མ་ནས་དུག་མ་ཡིན་ཡང་དུས་དང་རྐྱེན་

གི་དབང་གིས་རང་བཞིན་འགྱུར་ནས་དུག་ཏུ་གྱུར་པའི་དློན། 

གྱུར་པ། འགྱུར་པའི་འདས་པ། 

གྱུར་མིད། སློ་མ་བརྒྱབ་པར་ཧྲིལ་བུར་མིད་པ། གཞན་གི་མངའ་ཁློངས་ཆ་གྱུར་མིད་གཏློང་བ། ལློ་
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གས་ནས་སློས་མ་བད་པར་གྱུར་མིད་བས་ན་འཇུ་དཀའ། 

གྱུར་འཛག །གང་བའི་ནད་རིགས་ཤིག

གེ་རེ་དགློན་པ། ཐློག་མར་འབི་གུང་སྐྱློབ་པ་རིན་པློ་ཆེའི་དངློས་སློབ་གཉློས་རྒྱལ་བ་ལྷ་ནང་པའི་

དབློན་བརྒྱུད་ལྷ་པ་དབང་གི་རྒྱལ་པློས་གཙུག་ལག་ཁང་དང་དགློན་པ་བཏབ། རེས་སུ་མཁན་

པློ་སངས་རྒྱས་དབང་ཕྱུག་རེ་ཙོང་ཁ་པའི་སློབ་མར་གྱུར་རེས་ཆློས་ལུགས་དེ་དགེ་ལུགས་པར་

བསྒྱུར་བ་ཡིན། 

གེད། བར་མཚམས་ཕེ་བའི་དློན་ཏེ། ཕིར་གེད། ཕི་ལ་གེད། གེད་མཚམས་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

གེན། གེན་ཐུར་གི་གེན་ནམ་དཀན། གེན་ལམ། གེན་གཟར་པློ། ལག་མཐིལ་གེན་དུ་བཀན་པ། མིག་

གེན་དུ་ལ་བ། དབུ་སྐྲ་གེན་དུ་གཟེངས་པ། ཉི་མ་ནུབ་ནས་འཆར་བ་དང་ཆུ་བློ་གེན་དུ་འགློ་བ།

གེན་རྒློལ་རང་བཞིན་གི་ཉེས་གསློག །གཞན་གིས་རྡུང་རྡེག་བཏང་བར་གེན་རྒློལ་བས་པ་ཐལ་

དྲགས་པའི་རང་བཞིན་གི་ཉེས་པ་བསགས་པ། 

གེན་རྒྱུ། [མངློན]མེ། 

གེན་རྒྱུའི་རླུང་། རླུང་གེན་རྒྱུ་དང་དློན་གཅིག་པས་དེའི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས། 

གེན་འགེང་། གེན་དུ་ལང་བ། 

གེན་ཐུར། ཡར་འཛེག་མར་འབབ་ཀི་ས། རི་ལམ་གི་གེན་ཐུར་གཟར་པློ་འདུག

གེན་ལློག །① ངློ་ལློག །② བཀའ་ཁད་དུ་གསློད་པ། ③ ཡར་ལློག་པ། རླུང་གེན་ལློག །གྲུ་གཟིངས་

གེན་ལློག་ཏུ་གཏློང་བ། རི་གཟར་རྦབ་རྡློ་གེན་ལློག་དཀའ། 

གེན་ལློག་ཟིང་སློང་། རང་ལས་བགེས་པའམ་གློ་ས་མཐློ་བ་ལ་གེན་ལློག་བས་ནས་ཟིང་སློང་བ། 

གེན་འདེགས། ཡར་འགློག་པ། 

གེན་འདྲེན། ① ཡར་འཐེན་པ། ② ཡར་སྐྱེལ་བ། 

གེན་འདྲེན་སྨན། ལུས་ཀི་སྟློད་ནས་སེལ་ཞིང་གེན་དུ་སྐྱུགས་པར་བེད་པ་མེ་རླུང་གི་ཡློན་ཏན་དང་

ལན་པའི་སྨན། དཔེར་ན། རི་ཤློ་དང་སྤང་ཚེར་ལ་བུ་ལའློ། །

གེན་བརྡློལ། ཡར་འཕྱུར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གེན་རྣ་ཅན། [མངློན]བ་འུག་པ། 

གེན་འཕྱུར། ① ཡར་ལུད་པ། རྦ་རླབས་གེན་དུ་འཕྱུར་བ། ② [མངློན]རི། 

གེན་འབྱུང་། དབུགས་འཚང་བའི་ནད་ཀི་རིགས་ཤིག

གེན་མ་གསེག །གེན་གཟར་པློ་མ་ཡིན་པ། 

གེན་མིག་ཅན། [མངློན]ཤ་ར་བ་སྟེ། སེང་གེ་རང་པ་བརྒྱད་པ། 

གེན་བརེགས། [མངློན]རི། 

གེན་ཟླློག །ངློ་ལློག །བཙན་དབང་གི་གཉའ་གནློན་འཁུར་མི་ཐུབ་པས་གེན་ཟླློག་བེད་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་ascending ཟེར། 

གེན་ལངས། དཔློན་གི་གདུག་རྩུབ་ལ་མི་བཟློད་པར་འབངས་མིས་ངློ་རྒློལ་བེད་པའི་དློན། 

གེན་ལློག །① ངློ་ལློག །འབངས་གེན་ལློག་གི་ལློ་རྒྱུས། ② ཀན་ཏུར་སློག་པ། 

གེན་ལློག་ཤློག་ཁག །དཔློན་རིགས་ཀི་གདུག་རྩུབ་ལ་ངློ་རྒློལ་བེད་མཁན་གི་ཚོ་ཁག

གེན་སློང་། ཡར་སྒེང་བ། དར་ཆ་གེན་སློང་། 

གེན་གསེག །ཇེ་མཐློར་ཕིན་པ་སྟེ་གསེགས་ལམ། 

གེར། གེར་རྒྱུའི་ལྕགས་སྐུད་སློགས་ཁ་གེར་ཟིན་པ། [ཞང་སྐད]བློན་ལ་གློ ། 

གེར་སློམ་པ་གཞློན་ནུ་གགས་པ། འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༠༩༠་ལློར་སྐུ་

འཁྲུངས་། བཀའ་གདམས་གདམས་ངག་པའི་བ་མ་སྣེའུ་ཟུར་པ་དང་བ་ཡུལ་བ་གཉིས་ཀི་སློབ་མ་

ཡིན་ཞིང་། སློམ་པ་ལ་གཙོ་བློར་མཛད་པས་གེར་སློམ་ཞེས་གགས། མཚན་གཞློན་ནུ་གགས་པ་

ཞེས་ཞུ། འགློ་བའི་དློན་རྒྱ་ཆེན་པློ་མཛད། ཚོགས་པའང་བརྒྱད་བརྒྱ་ཙམ་འཚོགས། མཐར་དགུང་

ལློ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ལྕགས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༡༧༡་ལློར་སྐུ་གཤེགས།

གེར་སློམ་ཚུལ་ཁིམས་སེང་གེ རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཤིང་བི་ལློར་ཡར་ཀླུངས་སུ་ཁ་འབྲུག་པའི་རེ་

རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས། ཕག་གྲུ་རྡློ་རེ་རྒྱལ་པློའི་སློབ་མ་ཡིན། རེ་འདི་ཉིད་ཡབ་དམག་དཔློན་དཀློན་

མཆློག་སྐྱབས་དང་། ཡུམ་རྒྱལ་ཚ་མ་མདློ་སེ་རྒྱན་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཤིང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བི་སྤི་ལློ་༡༡༤༤ལློར་ཡར་ལུང་ཁ་འབྲུག་པཱ་དཔློན་རྒྱུད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། མཚན་ཆློས་ཀི་སེང་

གེར་བཏགས། དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་ལ་ཕེབས་སྐབས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་མཚན་ཚུལ་ཁིམས་སེང་

གེར་གསློལ། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་གང་ལློར་སྙེ་ཕུར་ཤུག་གསེབ་དགློན་པ་བཏབ་པས་

ཤུག་གསེབ་བཀའ་བརྒྱུད་ཅེས་པ་བྱུང་། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༢༠༤་ལློའི་

དབྱུག་གུ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་བཞིའི་ཉི་མ་ཤར་བའི་དུས་ངློ་མཚར་བའི་ལས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་

སྐུ་གཤེགས། 

གེར་སློམ་བཞི།བློན་ལུགས་ཕིན་ལས་སྐློར་གི་གཞུང་ཞིག

གེར་གླུ། ཆློ་ག་རྣམས་དབངས་ར་དང་བཅས་པས་འདློན་པ་གེར་གླུ་ཟེར། 

གེར་ཐང་རི་ཁློད་བམས་ཆེན་ཆློས་རློང་། ཤར་ཚང་སྐལ་ལན་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་སས་ངག་དབང་

ཆློས་རྒྱལ་གིས་ཐློག་མར་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྨ་ལྷློ་གཅན་ཚ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གེར་འདློན། གེར་གླུ་དང་དློན་གཅིག

གེར་སྤུངས། [ཞང་སྐད]བློན་གི་སྟློན་པ། 

གེར་བ། [ཐ་དད་པ]གདངས་འཐེན་པ། སྙན་ཚིག་དབངས་ར་མཐློན་པློར་གེར་བ། གླུ་དབངས་གེར་བ།

གེར་དབངས། གདངས་རིང་འཐེན་པའི་གླུ་དབངས། 

གེར་རེ། [ཞང་སྐད]བློན་ལློག

གེས། སློ་སློར་བལ་བའམ། ལློགས་སུ་བཀར་བའི་དློན་ཏེ། ལློན་ཤིང་ལས་ཡལ་ག་གེས། གཞུང་

ལམ་གཅིག་ལས་ལམ་ཕན་གཉིས་གེས། གློགས་པློ་རྣམས་སློ་སློར་གེས་ནས་རང་ཡུལ་དུ་སློང་

ལ་བུ། མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བར་འགེ་འབི། 

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

དབིན་སྐད་དུ་discrete ཟེར། 

གེས་ཐློར་དུས་ཚོད་བརྡ་ལམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་

སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་discretely timed signal ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གེས་ཐློར་བརྡ་ལམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་discrete signal ཟེར། 

གེས་ཐློར་གཞི་གངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་discrete data ཟེར། 

གེས་ཐློར་མཚོན་ཐབས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་discrete representation ཟེར། 

གེས་ཐློར་རིགས་གས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་discrete type ཟེར། 

གེས་རྡུལ་མཉམ་པའི་པང་ལེབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་

སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་plasma panel ཟེར། 

གེས་པ། འགེས་པའི་འདས་པ། 

གེས་ལ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ངམ་རིང་རློང་གི་ལྷློ་ནུབ་ངློས་སུ་ཡློད་པའི་ལ་ཞིག

གེས་སློ། །ལམ་ག་དང་ཤིང་གི་ཡལ་ག་སློགས་གེས་མཚམས་སམ་ཁ་དབག

གློ། ① མེ་སེག་བས་པའི་ས་ཕག །② ར་ལས་བཟློས་པའི་སྣློད་སྤད། ③ ས་ཕག་གམ་ར་སྣློད་ཆག་

པའི་དུམ་བུ། 

གློ་དུགས། གློ་མློ་ཞེས་ཁང་པའི་ཐློག་འགེགས་བེད་ར་མ་ལ་གཡུ་རི་ཡློད་པ་དེ་དགློས་ཤིང་། དེ་མ་

བྱུང་ན་ར་མ་སྣུམ་མེད་ཆར་ཉིས་གདུང་པའང་དེའི་ཚབ་རུང་བས་དེས་ན་བའི་གནས་སུ་སྦར་

དགློས་པའི་དློན་ནློ། །

གློ་ཕག །མེ་སེག་བས་པའི་ས་ཕག་གྲུ་བཞི་ཅན་དང་། གྲུ་བཞི་ནར་མློ། 

གློ་མློ། ར་དང་སློ་ཕག་གི་རིགས། 

གློ་རི། རའི་རི། 

གློ་ཤེ། སློ་བཏང་བའི་ས་ཕག་ལེབ་ལེབ་ཅན། 

གློག །ཁློག་པློའམ་གུག་པློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གློག་ཏི། [ཞང་སྐད]འཆི་བང་། 

གློང་། ཕམ་ཁའམ་གུན། གློང་རག་པ། སྟ་རེས་རྡློ་ལ་གཞུས་ན་སྐུ་གློང་ལྕགས་ལ་ཕློག་ཡློང་། 

གློང་ཁ། ཐློབ་སྐལ་བརླགས་པའམ་མ་བྱུང་བའི་ཆ་ཤས། 

གློང་ཁེལ། གློང་ཆགས་པའམ་ཐློབ་སྐལ་གི་འབློར་ཚད་ཆག་པ། 

གློང་གུན། ཁེའི་ལློག་ཕློགས་གློང་ངམ་གུན། གློང་གུན་གཏློང་བ། རེ་ཞིག་གློང་གུན་རག་པ་དེ། དགེ་

བའི་གློགས་སུ་འགྱུར་ཡང་སིད། 

གློང་སློ། གློང་ཁ་དང་དློན་གཅིག

གློང་གྲུགས། [རིང]བསྐལ་པ་ཡ་ཐློག་སྐབས་མི་རྣམས་ཀི་ཟས་སུ་རུང་བའི་ས་ཞག

གློང་མཉམ་ཐུག་པ། གཉིས་ཀ་བཙན་པློའམ། ངར་བ། མཁེགས་པ་འདྲ་འདྲ། མི་གློང་མཉམ་ཐུག་ན་

བར་འདུམ་བེད་དཀའ། 

གློང་མཉམ་གདློང་གཏུགས། མི་ངར་པློ་དང་ངར་པློ་དངློས་སུ་འཐབ་པ། 

གློང་པློ། མཁེགས་པློ། སེམས་གློང་པློ། ཚིག་གློང་པློ། དག་བློ་གློང་པློ། མི་གློང་པློ། གཤིས་རྒྱུད་

གློང་པློ། མི་བསྲུན་དགློན་པར་གནས་ཀང་གློང་། 

གློང་རུ་བ། ① རྒྱུད་གློང་པློ་ཅན། ② རླན་མེད་སྐམ་གློང་སློང་བ། 

གློང་རེས་བརླག་བསྐློས་བབས། ལས་དབང་གིས་འདེད་པ་ལ་བུ། གཡློ་ཐབས་གཟུར་ཐབས་མེད་

པའི་ནློར་རས་ལ་གློང་གུད་ཐེབས་པ་ལ་གློང་རེས་བརླག་བསྐློས་ལ་བབས་པ་རེད། ཅེས་ནློར་

རས་ལ་གློང་གུད་བྱུང་བ་དེ་ལས་ཀིས་བསྐློས་པ་ལ་བུ་ཞིག་རེད་ཅེས་པའི་དློན་ཡིན། 

གློང་རློལ། [རིང] ① ས་ཞག་སྟེ་བསྐལ་པ་ཡ་ཐློག་སྐབས་ས་སྟེང་ནས་རང་བཞིན་གིས་ཐློན་པའི་

ཞག་ཙི་མིའི་ཟས་སུ་རུང་བ། ② ས་རྡུལ་སློགས་རིང་ཆུའི་ཁར་ཆགས་ནས་བྱུང་བའི་སྤིས་མ་

ལ་བུ་ཞིག

གློང་ཧྲག་ཧྲག །གློང་ཤས་ཆེ་བའི་ཚུལ། སྐད་ཆ་གློང་ཧྲག་ཧྲག་ཅིག་བཤད་ཡློང་། གློན་པ་གློང་ཧྲག་

ཧྲག་ཅིག་གློན་པ། 

གློད། མི་དང་མིའི་བར། ཚོགས་པ་དང་ཚོགས་པའི་བར་ལ་བྱུང་བའི་རློད་གེང་སློགས་ཀི་མིང་སྟེ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ས་གློད་འགིག་འདུམ་བས་ལ་བུ། 

གློད་ཁ། རློད་པ། ཕན་ཚུན་ནང་གློས་བས་ཀང་མ་འགིག་པར་གློད་ཁ་གཏུགས་པ། ང་ཁློད་ཁ་རློད་

ཀི་ལབ་གེང་གློད་ཁ་ལངས་པ། མི་གཞན་དང་འཁྲུགས་རད་ཤློར་བའི་རེས་ལ་མུ་མཐུད་ནས་

ཁ་མཆུ་རློད་དགློས་པ་བྱུང་བའི་དློན། 

གློད་ཁ་མཆུ། གཞན་དང་རློད་གཞི་ལངས་ནས་ཁིམས་ལ་གཏུགས་དགློས་པར་བྱུང་བ། 

གློད་ཁ་གཏུག །དབེན་དཀྲུག་པའི་དློན། ཁློད་ཀིས་གློད་ཁ་མ་གཏུགས་ཟེར་བ་ལ་བུ། 

གློད་ཁློངས། གློད་ཀི་ཕློགས་གཏློགས་སམ། གློད་ཀི་ནང་དུ་ཚུད་མཁན། 

གློད་ཁློངས་སུ་འཇུག་པ། གློད་དློན་ཁློངས་གཏློགས་སུ་བཅུག་ནས་དངློས་སུ་བརག་ཞིབ་བ་རྒྱུ་

བས་པ། 

གློད་ཁློངས་སུ་མི་འཇུག་པ། གློད་གཞི་གང་རུང་ཞིག་རྒྱུ་མཚན་ཅི་རིགས་ཀིས་ཁིམས་ཁང་ལ་

གཏུགས་བཤེར་བ་རྒྱུར་མ་འཇུག་པ། 

གློད་ཆགས། གློད་དང་བྱུར་ཆགས། 

གློད་རིང་། ཁིམས་ཐག་ལམ་སང་གཅློད་མ་ཐུབ་པར་ཡུན་རིང་ལུས་པའི་གློད་དློན། 

གློད་གཏུག་དབང་ཆ། གློད་གཞི་གང་རུང་རིམ་པ་གློང་ལ་གཏུགས་པའི་དབང་ཆ། 

གློད་ཐག་གཅློད་པ། ཁིམས་གཏུགས་གློད་གཞི་ཐག་གཅློད་བས་པ། 

གློད་ཐག་དྲང་གཅློད། དྲང་པློ་དྲང་བཞག་གིས་གློད་གཞི་ཐག་གཅློད་བས་པ། 

གློད་ཐློག་གློད་བརེགས། ① ཁ་མཆུ་གཅིག་ཐློག་ཉིས་བརེགས་བྱུང་བ། ② ནག་ཉེས་ཐློག་ལ་ནག་

ཉེས་བརེགས་པ། 

གློད་དློན། གློད་གཞི་རད་གཅློད་བེད་པའི་གནས་ཚུལ། 

གློད་དློན་ངློ་སྤློད། ཁིམས་འཛིན་མི་སྣ་ཕན་ཚུན་གིས་གློད་གཞི་ངེས་གཏན་ཞིག་གི་རད་དཔྱློད་

གནས་ཚུལ་ངློ་སྤློད་བེད་པ། 

གློད་དློན་གཅློད་མཁན། གློད་དློན་ཐག་གཅློད་བེད་མཁན་གི་མི་སྣ། 

གློད་དློན་སྙན་སེང་ཞུ་བ། གློད་གཞི་དང་དློན་རྐྱེན་གང་རུང་བྱུང་བ་སྤི་བདེའི་མི་སྣ་སློགས་ཁིམས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཛིན་ལས་ཁུངས་དང་མི་སེར་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་བ། 

གློད་དློན་སྙན་སེང་ཞུ་མི། གློད་དློན་སྙན་སེང་ཞུ་མཁན་གི་མི་སྣ། 

གློད་དློན་གཏན་འཁེལ་བ་གཞི། གློད་གཞིའམ་ལས་དློན་ཅི་རིགས་ཤིག་མཐའ་མཇུག་གི་ཐག་

གཅློད་གཏན་འཁེལ་བ་བའི་ལུང་རིག་རྒྱུ་མཚན། 

གློད་དློན་བརག་དཔྱད། གློད་དློན་ཅི་རིགས་ལ་བརག་དཔྱད་བེད་པ། 

གློད་དློན་ཐློ་འགློད། གློད་གཞི་དངློས་སུ་འབེལ་ཡློད་ལས་ཁུངས་ཀིས་རིས་བཤེར་ཐློ་བཀློད་བས་པ།

གློད་དློན་བརྡ་ཁབ་གཏློང་བ། གློད་གཞིའི་སྐློར་ལ་གནས་ཚུལ་གསར་བ་ཤེས་རློགས་ཐུབ་ནས་

འབེལ་ཡློད་ཁིམས་འཛིན་མི་སྣར་བརྡ་ཁབ་བཏང་བ། 

གློད་དློན་འདྲི་ཞིབ། གློད་དློན་དང་འབེལ་བའི་གནད་དློན་ལ་ཁིམས་འཛིན་མི་སྣས་འདྲི་ཞིབ་བས་པ། 

གློད་དློན་ཕིར་གར་བ། གློད་དློན་གི་གསང་གནད་ཕི་ལ་གར་བ། 

གློད་དློན་དབེ་ཞིབ། ཁིམས་འཛིན་མི་སྣས་དུས་ཚོད་ངེས་གཏན་ནང་གློད་གཞི་གཏན་འཁེལ་བ་

ཞིག་ལ་རད་ཞིབ་བས་པའི་བསམ་འཆར་ཕན་ཚུན་བརེ་རེས་ཀིས་གློད་གཞི་ཐེར་འདློན་

མགློགས་སུ་བཏང་བ། 

གློད་དློན་འབྱུང་རྐྱེན། གློད་གཞི་ལྷག་པའི་ཐློག་མའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནམ་འབྱུང་རྐྱེན། 

གློད་དློན་ཞིབ་གཅློད་དུས་བཅད། གློད་དློན་ཞིབ་གཅློད་བེད་པར་གཏན་འཁེལ་བས་པའི་དུས་བཀག

གློད་དློན་ཡིག་ཆ། གློད་གཞི་དང་འབེལ་ཡློད་ཀི་ཡིག་ཆར་བརློད་དེ་དེར་རློད་བཤེར་ཡིག་ཆ། 

གཏུག་བཤེར་ཡིག་ཆ། དཔྱད་མཚམས་ཡིག་ཆ་སློགས་ཡློད། 

གློད་དློན་ཡིག་ཆ་འདྲ་བཤུས། གློད་གཞི་དང་འབེལ་ཡློད་ཡིག་ཆའི་འདྲ་བཤུས་སམ་དཔར་མ། 

གློད་དློན་ཡིག་ཆ་ཕིར་སློག །གློད་དློན་ཡིག་ཆ་གློད་གཞི་དང་འབེལ་ཡློད་མི་སྣར་ཕིར་སློག་ནས་

སྐབས་ཤིག་གམ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རད་ཞིབ་བ་རྒྱུ་མཚམས་འཇློག་པ། 

གློད་དློན་ཡིག་ཆའི་མ་ཕི། གློད་དློན་གི་ཐློག་མའི་ཡིག་ཆ་སྟེ་འདྲ་བཤུས་བས་ནས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པ།

གློད་པ། གནའ་དུས་ཁིམས་གཏུག་བེད་མཁན། དེང་དུས་རྒྱ་སྐད་དུ་律师དློན་གཅིག་ཡིན། 

གློད་ཕམ། ཕན་ཚུན་རྒྱུ་མཚན་སློ་ནས་གློད་བཤད་པ་ལས་ཕམ་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གློད་འབེལ་ངན་རློགས། གློད་གཞི་གཅིག་དང་འབེལ་བ་ཡློད་པའི་ཉེས་ཅན་པ། 

གློད་འབེལ་ཉེས་ཅན། གློད་གཞི་དང་འབེལ་ཡློད་ཀི་དློགས་ལན་ཉེས་ཅན་པ། 

གློད་ར། གློད་གཞི་ལྷག་པའི་ཆེས་ཐློག་མའི་རྐྱེན་ར། 

གློད་རད་ཆློད་པ།གློད་གཞི་དམར་རེན་དུ་རད་ཆློད་པ། 

གློད་འཚོལ། རློད་གེང་ཆེད་དུ་འཚོལ་བ། སར་འཁློན་ཞེ་ལ་བཞག་ནས་ཆེད་དུ་གློད་འཚོལ་བས་པ། 

གློད་ཞིབ་ལས་ཁུངས། འདི་ནི་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༩༥༦ལློར་བློད་སེ་པ་གཞུང་

གིས་བཙུགས་པའི་བློད་ཀི་གཞུང་སེར་ཆློས་བཅས་ཀི་གློད་གཞི་ཞིབ་དཔྱློད་བེད་སའི་ལས་

ཁུངས་ཤིག་ཡིན། དེ་ལ་གཙོ་བློ་ཤློད་སྐློར་ཛ་སག་གཅིག །དློ་དམ་གཞློན་པ་རེ་སྐློར་མཁན་ཆུང་

གཅིག །ཤློད་སྐློར་རིམ་བཞི་གཅིག །ལས་བ་གནས་ལྔ་པའི་ལས་ཚན་གཉིས། དྲུང་དཀྱུས་སེར་

སྐྱ་མི་བཅུ་སྐློར་བཅས་ཡློད་ཅིང་། དེ་ས་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ལས་ཞློར་གློད་ཞིབ་བ་རྒྱུ་ཁག་

མང་ཡློད་པ་རྣམས་ཟླ་བསྒིགས་བགིས་ཏེ་གློད་དློན་ཚང་མ་གློད་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ནས་བརད་

ཞིབ་ཀིས་དློན་ཚང་མ་གློད་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ནས་བརད་ཞིབ་ཀིས་དློན་གནད་ཆེ་རིགས་

བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ཏཱ་ལའི་བ་མར་འཆར་འབུལ་ཞུ་དགློས་པ་ཕུད། དེ་བིངས་གློད་ཞིབ་ལས་

ཁུངས་རང་ནས་ཐག་གཅློད་བེད་དགློས་པ་རེད། 

གློད་གཞི། ཁིམས་གཏུག་བས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནམ་ཁ་མཆུའི་ར་བ། གློད་གཞི་སློང་བ། 

གློད་གཞིའི་དློ་བདག །གློད་གཞི་དང་འབེལ་ཡློད་ཀི་མི་སྣ་གང་རུང་། 

གློད་གཞི་བྱུང་དུས། གློད་གཞི་བྱུང་བའི་སྐབས་ཀི་དུས་ཚོད། 

གློད་གཞི་བྱུང་ས། གློད་གཞི་བྱུང་སའི་གནས་ཡུལ་གི་ཁློར་ཡུག

གློད་གཞི་རིས་སྤློད། ཁིམས་འཛིན་ལས་ཁུངས་དང་ཚན་པ་ཁག་གིས་རང་གི་གློད་དློན་དང་འབེལ་

ཡློད་ཀི་ལས་འགན་བསྒྲུབ་རེས་ཚན་པ་གཞན་ལ་གློད་དློན་སྐློར་རིས་སྤློད་བས་པའི་དློན། 

གློད་གཞི་རིས་ལེན། གློད་གཞི་གང་རུང་ལ་དཔྱད་འཇློག་བ་རྒྱུར་ཁས་ལེན་པ། 

གློད་གཞི་ཞིབ་གཅློད། ཁིམས་དང་འབེལ་ཡློད་མི་སྣས་གློད་གཞི་གང་རུང་ཞིག་ལ་ཞིབ་ཕའི་བརག་

གཅློད་བེད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གློད་གཞིའི་ངློ་བློ་གཏན་འཁེལ། གློད་གཞི་གང་རུང་ངློ་བློ་གང་ལ་ཚུད་ཡློད་མེད་དེ་གཏན་འཁེལ་

བས་པ། 

གློད་གཞིའི་དཔང་རགས། ཁིམས་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀིས་འདློན་སྤློད་བས་པའི་དློགས་ཅན་ཉེས་

ཅན་པའི་གློད་གཞིའི་དཔང་རགས། 

གློད་ཡ། ཁིམས་གཏུག་བེད་ཕློགས་གཅིག

གློད་ཡ་ཟིན་པ། ཁ་མཆུ་གཏུག་མཁན་གི་ཁ་གཏད་ཆློག་པ། 

གློད་གཡློ། རློད་གེང་སློགས་གློད་གཞི་སློང་བ། 

གློད་ལློག་ཁ་ལློག །ཁ་མཆུ་མ་འདུམས་ཤིང་། དཔྱད་ཁ་ཁིམས་སར་ཕིར་ལློག་པ། 

གློད་རིགས་སྣ་ཚོགས། གློད་གཞི་རིགས་མ་འདྲ་བ་སྣ་མིན་སྣ་ཚོགས། 

གློན། ཞྭ་གློས་སློགས་ལུས་ལ་གཡློགས་པའི་དློན་ཏེ། ལུས་ལ་ལྭ་བ་གློན། མགློ་ལ་ཞྭ་གློན། རང་ལ་

ལྷམ་གློན་ལ་བུ། 

གློན་གློས། གློན་བའི་གློས། 

གློན་ཆས། གློས་སྤིའི་མིང་། གློན་ཆས་སྒྱུར་བ། ཕློ་མློའི་གློན་ཆས་ཁ་ཁ་སློ་སློ་རེད། 

གློན་ཆས་བཟློ་གྲྭ། ལུས་ལ་གློན་པའི་གློས་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀི་བཟློ་གྲྭ། 

གློན་པ། ① [ཐ་དད་པ]ཀླུབ་པ། གློས་གློན་པ། བློང་བུས་གཟིག་ལྤགས་གློན་པ། ② ཉལ་ཐུལ་ཐློག་

ཏུ་འགེབས་ཡས་ཀི་ཁེབས་མ་དང་། ཕར་ར། ལྤགས་སག །ཕུ་ཁེབས་སློགས། 

གློན་པློ། [རིང]རལ་འགན་པ། 

གློལ། མིའི་རང་བའམ་ཕྱུགས་ཀི་སུག་བཞི་གང་རུང་ལ་སྐྱློན་བྱུང་ནས་ལམ་ལ་འགློ་དཀའ་བའི་དློན་

ཏེ། ར་འདི་གློལ་གིན་འདུག་ལ་བུ། 

གློལ་པློ། རང་ལག་སྐྱློན་ཅན་དང་ལུས་པློ་དྲང་པློར་མི་འགློ་བར་ཕར་གཡློ་ཚུར་གཡློ་བས་ནས་འགློ་

བ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། ར་གློལ་པློ། འགློས་སྟབས་གློལ་པློ་འདུག་ལ་བུ། 

གློས། གློས་པློ། ཁློ་ག་དང་ཆུང་མའི་ཕ། 

གློས་སྒྱུག །གློས་པློ་དང་སྒྱུག་མློ་སྟེ་རང་གི་བཟའ་ཟླའི་ཕ་མ། ཆུང་མའི་ཕ་མ་ཁློ་གའི་གློས་སྒྱུག་རེད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཁློ་གའི་ཕ་མའང་ཆུང་མར་དེ་དང་མཚུངས། 

གློས་མློ། ཁློ་ག་དང་ཆུང་མའི་མ། 

གཽ་ཁྭང་རེའུ་མིག །རྒྱ་ནག་རིས་ཀི་རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་དང་། གཟའ་བདུན་གི་འཕློད་སྦློར་བརག་

ཐབས་ཀི་མིང་། 

ག། དུད་འགློའི་རིགས་ཀི་སྤུའི་རེ་མློ། སྤུའི་ག། ག་འཛུམ། ཝ་ལྤགས་ག་ཁུལ་གཉིས་འཛོམས། ཝ་ཤི་

ཡང་སྤུ་ག་ཉམས་དློགས་མེད། དགུན་དུས་ནློར་ཕྱུགས་ཀི་སྤུ་ག་ཆད་ནས་སྤུ་མདློག་ཉམས་

ཡློང་། ར་དྲེལ་གི་ཤ་ཤེད་ཉམས་ནས་ག་ཡང་ཆག་འདུག

ག་ཁེབས། ར་དྲེལ་གི་སལ་བར་གཡློག་བེད། 

ག་གེ [ཞང་སྐད]འཛིན་རློག

ག་རྒྱས་པ། སྟློབས་འབློར་དར་ཆེ་བ། ཁིམ་ཚང་ག་རྒྱས་པ། རྒྱལ་ཁབ་ག་རྒྱས་པ། 

ག་རྒྱས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། གང་ལ་གང་འདློད་ཐམས་ཅད་མ་ཆད་པ་ཚང་བ། འདློད་ཡློན་ཡློངས་

སུ་ཚང་བ། 

ག་སྒིག །སློན་འགློའི་བ་བ་སྟེ། སྟ་གློན། ལས་འགློ་དངློས་སུ་འཛུགས་རྒྱུའི་ག་སྒིག་བེད་པ། ག་སྒིག་

བས་ན་བ་བ་འགྲུབ། ག་སྒིག་མེད་ན་འགྲུབ་མི་ཐུབ། དབིན་སྐད་དུ་prepare ཟེར། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་ready ཟེར། 

ག་བརྒྱབ་པ། གཟན་རའི་ག་མ་ཕྱུགས་ཀི་ལྕེ་འློག་ཏུ་ཟུག་ནས་རྨ་བཟློས་པ། 

ག་འགིས། ཁིའ་ིསྐ་ེརྒྱན་ལ་བུར་རིད་པ་ཚོས་དམར་བཙོས་པས་ག་ཟ་ེབས་པའ་ིསྐ་ེའགིས་ཀ་ིརིགས་ཞིག

ག་འགིག །འཐུས་སློ་ཚང་བ། སློན་འགློ་ག་འགིག་པ་དང་དངློས་གཞི་འཛུགས་ཐུབ་པ། ལས་དློན་

ཚང་མ་ག་འགིག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱུང་སློང་། བསམ་གློས་མཐུན་པློ་བྱུང་ན་ལས་ཀ་ག་

འགིག་པློ་ཡློང་། 

ག་འགིག་འཐུས་ཚང་། ལས་དློན་བགེགས་མེད་གནད་དུ་སློང་བ། ལས་དློན་མཐའ་དག་ག་འགིག་

འཐུས་ཚང་བྱུང་སློང་། 



  1020  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ག་ཆག་གྲུ་ཉམས། དངློས་པློར་སྐྱློན་ཤློར་བ། གཡར་ཞུས་དངློས་པློ་ཚང་མ་ག་ཆག་གྲུ་ཉམས་མེད་

པར་རིས་འབུལ་ཞུས་ཡློད། 

ག་ཆུ། [ཡུལ]སྤུ་གཤིས་རྩུབ་པློའི་ག། 

ག་ཐང་དགློན། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ལྕགས་བ་སྤི་ལློ་༡༠༨༡ལློར་གཏེར་སྟློན་གྲྭ་པ་མངློན་ཤེས་ཀིས་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ག་ནང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

ག་དག །[ཡུལ]གཙང་སྒ། 

ག་སེབ། ① པགས་པའི་སྤུ་ག་སྙློམས་སྒིག །② མི་ངན་ག་སེབ་བས་ནས་ཡུལ་ལུང་དཀྲུགས། 

ག་ནང་། རློང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷློ་རྒྱུད་དང་ཡར་ཀླུངས་གཙང་པློའི་སྐེད་རྒྱུད་ན་ཡློད། 

རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་ག་ཐང་དུ་ཡློད། 

ག་སྤུ། ལྤགས་རིགས་ཀི་ག་སྟེ། སྟག་ཤི་ཡང་སེར་མི་བསྐམ། ཝ་ཤི་ཡང་ག་མི་ཉམས་ལ་བུ། 

ག་ཕུབ། འབྲུའི་སྙེ་མའི་ག་མ་དང་ཕུབ་མའི་བསྡུས་མིང་། 

ག་སྦུབ། རློལ་ཆ་སྐད་བཟང་བའི་བེ་བག་ཅིག

ག་མ། ① སྤུ་དང་། འབྲུ་རིགས་ཀི་སྙེ་མའི་ག་མ། མིག་ནང་གི་ག་མ། སྙིང་ནང་གི་ཚེར་མ། ② བློད་

ནས་ཐློན་པའི་སེ་ཏེས། ③ [རིང]ཚེར་མ་ཅན་གི་ཤིང་རིགས། 

ག་མ་ཅན། ① ག་མ་ཡློད་པའི་རིགས། འབྲུ་ག་མ་ཅན་གིས་རམ་པ་འཐག་མི་ཉན། གློ་ཞིབ་ག་མ་ཅན། 

② མཚན་མའི་ནང་དུ་ག་མས་ཁེངས་སྙམ་པའི་ན་ཟུག་ལང་བའི་ཕློ་མཚན་གི་ནད་ཅིག

ག་མ་ཉམ་པ། བརློད་བའི་དངློས་པློ་གང་དེ་ལ་ཆག་གྲུག་དང་། ཉམ་ཉེས་གང་ཡང་མེད་པ་སར་ལར་

གནས་ཡློད་པའི་དློན། ཕློ་བང་ཡུམ་བུ་བ་སང་ནི་ད་ལ་ཡང་ག་མ་ཉམ་པ་གནས་ཡློད་པ་རེད། 

ག་མ་ཉམས་ཤིང་གྲུ་མ་ཞིག །ག་མ་ཉམས་དང་དློན་གཅིག

ག་མའི་ཤ ར་དང་ག་བའི་ཤ་སློགས་བཞེད་པ་མི་འདྲ་བ་འགའ་ཞིག་ཡློད་ཀང་། སྐྱེམས་པ་ཚེ་དབང་

གིས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་རྣམ་བཤད་བདེ་བའི་འདློད་འཇློ་ལས། ག་མའི་ཤ་

ཞེས་སྤིར་ར་དང་ག་བ་ལ་འདློད་ཅིང་། བེ་བག་ར་མློ་སྐྱེས་ནས་ལློ་གཉིས་ལློན་པའི་ཤའློ། །

ག་རྩུབ། སྤུ་རེའི་འཇམ་པ་ལས་ལློག་པའི་དློན། ཝ་ལྤགས་དེ་ག་རྩུབ་མློ་ཞིག་འདུག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ག་བཞི་གློག་འཕྲུལ་ལས་ཁུངས། སློན་སེ་པ་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཤིག་སྟེ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་

ལྕགས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༩༣༡ལློར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐབས་སྐུ་བཅར་ཐུབ་

བསྟན་ཀུན་འཕེལ་གིས་གྲྭ་བཞི་གློག་འཕྲུལ་ལས་ཁུངས་ངློ་མཚར་མཐའ་ཀས་རིག་འཕྲུལ་

གཏེར་མཛོད་ཅེས་པའི་མིང་དང་བཅས་གྲྭ་བཞིར་གསར་འཛུགས་བས། སྐབས་དེར་དློ་དམ་སྐུ་

བཅར་ཐུབ་བསྟན་ཀུན་འཕེལ་དང་། དེ་བིངས་སེར་སྐྱ་བཅློ་ལྔ་སྐློར་བཅས་ཡློད། བཟློ་གྲྭ་འདི་

བཙུགས་རེས་གསེར་ཊཾ་ལས་ཁུངས་དང་། ལློར་ཁང་ལས་ཁུངས། ཡ་མློན་འཕྲུལ་བཟློ་ཁང་

སློགས་ཟླ་སྒིལ་གིས་གློག་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ཐློག་གློག་ལས་སློབ་སྦློང་བེད་མློང་པའི་

ཐང་སྨད་བདུད་འདུལ་ཚེ་རིང་གློག་ཁང་དློ་དམ་ལ་བསྐློས་ཏེ་ཡ་མློན་འཕྲུལ་བཟློ་ཁང་དང་ལྷ་

སའི་གློང་མི་ཉུང་ཤས་ལ་གློག་གཏློང་བ་སློགས་མདློར་ན་བཟློ་ལས་གློག་འཕྲུལ་གི་ལས་ཀ་

འགློ་བཙུགས་ཡློད་པ་རེད། 

ག་བཞི་དམག་སར། འདི་ནི་བློད་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ་༡༩༡༤ལློ་གློང་དྲག་དམག་

དཔུང་ཞིག་གསར་དུ་སྒིག་འཛུགས་བས་པ་དེ་ཡིན། དམག་སར་ག་བཞིའི་ས་སྟློང་ཐློག་བརྒྱབ་

པར་བརེན་ག་བཞི་དམག་སར་ཞེས་མིང་ཆགས་སློ། །

ག་བཞི་རིས་བཤེར། བློད་ཟླ་༡་ཚེས་༢༣་ཉིན་ག་བཞི་རིས་བཤེར་ཟེར་བ། 

ག་བཞི་ལས་ཁུངས། སློན་སེ་པ་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཤིག་སྟེ། ལས་འགན་ནི་དངུལ་དང་ཟངས་

ཤློག་བཅས་ལ་དངུལ་པར་བརྒྱབ་ནས་འགེམས་རྒྱུ་དང་། དངུལ་གསར་རིང་བརེ་རྒྱུ། བུ་ལློན་

གཏློང་རྒྱུ་སློགས་ཡིན། 

ག་བཞི་ཡ་མློན་དང་དམག་སར། ལྷ་སའི་ཉེ་འདབས་ག་བཞི་བརྒྱུད་དུ་དེ་ས་ཨམ་བན་གི་ཡ་མློན་

ལས་ཁུངས་དང་དམག་སར་སློགས་གཞི་ཁློན་ཆེ་ཙམ་ཡློད་པ། 

ག་བཞུར། སྤུ་ག་མེ་ལ་བསེགས་པ། སྣམ་བུའི་སྤུ་ག་མེ་ལ་བཞུར་བ། 

ག་ཟུག་པ། གང་ངར་ཆེ་སྐབས་རའི་སྤུ་རེ་འཁུམས་པ། 

ག་ཟེ། [མངའ་རིས་ཡུལ་སྐད]ལུ་གུ་སྐྱེས་མ་ཐག་ཤི་བའི་ཤ་ལ་ཟེར། 

ག་ཡག་གཟིག །[ཚིག་རྒྱན]གཟིག་གི་ཚིག་རྒྱན་སྟེ། སྙན་ངག་གི་སྐབས་སུ་ག་ཡག་གཟིག་དང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཟིག་ག་ཡག་གང་བདེ་སྦར་ཆློག

ག་རུ། ཕློར་པ་སློགས་དཀྲུག་བེད་ཀི་འཁློར་ལློའི་གཡས་གཡློན་གི་རུ་ཤིང་། 

ག་ལག་དགློན། ཐློག་མར་བློན་པློའི་དགློན་པ་ཡིན། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་ཀཿཐློག་

བ་ཀུན་དགའ་འབུམ་གིས་རིང་མར་བསྒྱུར། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ་

༡༧༧༧ལློར་དགེ་རེ་པཎ་ཆེན་གིས་དགློན་གནས་གསར་དུ་སློས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་

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

ག་ལློ་རྒྱས་པློ། དར་རྒྱས་ཆེན་པློ། 

ག་ཤློད་གཉིས། ལློ་ཙཱ་བ་གགས་ཆེ་བ་སྐ་བ་དཔལ་བརེགས་དང་། ཅློག་རློ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་

ཀི་བསྡུས་མིང་ལ་སྐ་ཅློག་གཉིས་ཞེས་བརློད་པ་དེའི་བརློད་ཚུལ་གཞན་ཞིག་ཡིན་པ་འདྲའློ། །

གག །① ལློ་གག་ཟེར་གསུམ་གི་གག་སྟེ་འདློད་པ་དང་། མ་རངས་པའི་ཚིག་ཤུགས་སྟློན་པའི་ཕད་

ཅིག །མི་དེ་མཁས་པ་རེད་ཟེར་གག །ལས་ཀ་འགྲུབ་མིན་མཐུན་རྐྱེན་ཡློད་མེད་ལ་རག་ལས་

པར་གག །ད་ལློ་བློད་ལ་དབར་རྩྭ་དགུན་འབུ་མང་པློ་སྐྱེ་འགི་ཟེར་གག་ལ་བུ་དང་། མ་རངས་

པའི་ཚིག་དློན་སྟློན་པ། བུམ་པ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་གག །བདེ་བ་ཅན་ཞེས་ཡློད་པར་གག །དམལ་བ་

ཟེར་བ་ཞིག་ཡློད་པར་གག །② ན་ཚ་སློགས་མི་མངློན་པར་ཡློད་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་སྟེ། ང་ན་

གག །ང་ལློགས་གག །ང་སྐྱིད་གག །ང་སྐྲག་གག་སློགས་ལ་བུའློ། །③ ཕན་ཚུན་བསྡུར་བའི་

བཟང་བ། བློད་ཡིག་ཀློག་དགློས་ན་ང་ལས་ཁློ་གག །མགློགས་པར་རྒྱུག་དགློས་ན་ར་

གག །བརན་པློ་དགློས་ན་གཡག་གག་ལ་བུ། 

གག་གག །གློ་གནས་མཐློན་པློའི་དློན། རློང་དཔློན་ནི་དཔློན་པློ་གག་གག་རེད། ཡློངས་འཛིན་ནི་དགེ་

རྒན་གག་གག་རེད། 

གག་སྟློང་། རྣ་ཤེས་ཀི་གཟུང་ཡུལ་བདེན་གཉིས། ཁེད་ཀིས་གག་སྟློང་བསྒགས་པ་ཡིས། ཁློ་བློའི་

བློ་གློས་རྒྱས་པར་བས། 

གག་སྟློང་དབེར་མེད། རྣ་བའི་ཡུལ་དུ་གག་པའི་སྒ་རྣམས་སྟློང་ཉིད་དང་དབེར་མ་མཆིས་པ། 

གག་པ། [ཐ་མི་དད་པ] སྒ་སྐད་ཐློན་པ། གློག་འཁྱུགས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་འབྲུག་སྒ་གག་པ། ཁློས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ང་ལ་ཁ་གག་མ་བྱུང་། 

གག་ཤློས། བཟང་ཤློས་ཀི་དློན་ཏེ། དེང་དུས་སྨན་པ་གག་ཤློས་གློང་ཁེར་ནང་ལ་ཡློད། ཟ་མ་སྤུས་

ཀ་གག་ཤློས་གློང་གསེབ་ན་ཡློད། བ་མ་གག་ཤློས་ས་ཁུག་དགློན་ནང་ཡློད། 

གགས། སྐད་གགས་ཏེ་གགས་པ་ཆེན་པློས་ཁབ་སློང་། 

གགས་སྐམ། སྙིང་པློ་མེད་པའི་སྙན་གགས། 

གགས་ཅན། སྐད་གགས་ཅན། 

གགས་ཆེན།① སྐད་གགས་ཆེ་བ། ② བང་སེམས་སྤི། 

གགས་སྟློབས་གཉིས། སྐད་གགས་དང་ནུས་སྟློབས་གཉིས། 

གགས་འདློད། སྙན་གགས་འདློད་པ། 

གགས་པ། [ཐ་མི་དད་པ] ① ཁབ་པ། འཇིག་རེན་ན་ཡློངས་སུ་གགས་པ། ② མིང་གགས། གགས་

པ་ཕུལ་བྱུང་། གགས་པ་ངན་པ། མཁས་པའི་གགས་པ་རྒྱ་ཆེར་སེལ་བ། གཟི་བརིད་ཀི་གགས་

པ་མི་ཉམས་པར་སྲུང་བ། 

གགས་པ་ཉམས་པའི་རྒྱུ་དྲུག །རྒྱན་འགེད་པ་དང་། འདུས་པ་ལ་བལ་བ། ལེ་ལློ། ཆང་འཐུང་བ། 

སིག་གློགས་བསྟེན་པ། མཚན་མློ་གློང་དུ་འགློ་བ་བཅས་དྲུག་གློ

གགས་པ་བང་ཆུབ། ཕག་གྲུ་སེ་སིད་ཁི་རབས་གསུམ་པ། འདིས་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་སྟག་ལློ་

ནས་ལྕགས་བ་ལློའི་བར་ལློ་བདུན་སིད་བསྐྱངས། 

གགས་པ་འབུམ་ལེ། སྟློད་ཀི་མགློན་གསུམ་གི་ཡ་གལ་རིག་པ་མགློན་གི་རྒྱུད་པ། ཡབ་ལྷ་ཆེན་ཁི་

གཙུག་ལེར་སས་གཉིས་འཁྲུངས་པའི་བགེས་པ་འདི་ཉིད་ཀིས་གེ་ལ་སློགས་པ་ལ་མངའ་མཛད་

དེ་ཕག་རེས་སུ་གཙུག་ལག་ཁང་དམར་པློ་བཞེངས་ནས་དེའི་ནང་བཞུགས་སུ་གསློལ་རྒྱུའི་སྐུ་

རེན་རྒྱལ་བ་བམས་པ་མགློན་པློ་དགུང་ལློ་བརྒྱད་པའི་སྐུ་ཚད་དང་། གཡས་གཡློན་གཉིས་སུ་

འཇམ་དབངས་དང་། ཕག་ན་རྡློ་རེ་ཐློག་ཚད་རེ། གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལློགས་བིས་ལ་བདེ་བར་

གཤེགས་པའི་སྐུ་བརན་མང་པློ་བིས་ཡློད་པ་བཅས་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་ཐློག་སློ་གསུམ་

བརེགས་མཐློ་ལིང་གི་དཔེ་ཟླ་ལ་བུ་དང་། གསུང་རེན་དུ་གཟུངས་འབུམ་ཆེན་མློ་དང་། དཀློན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བརེགས། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལ་སློགས་པ་བཞེངས། ཐུགས་རེན་དུ་དེའུ་སེར་པློ་གེའི་ཡུལ་

ལ་གནློད་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་བཏུམས་ནས་ཕི་མཆློད་རེན་གི་ཚུལ་ལ་ནང་ལྷ་ཁང་བརྒྱ་ར་བཀློད་

པས་ཁད་པར་འཕགས་པ་བཞེངས་པ་དེ་མཚན་ལ་ཏེའུ་བཀྲ་ཤིས་འློད་འཕློ་ཞེས་ཟེར། 

གགས་པའི་རེས་དཔག །① འཇིག་རེན་ན་ཡློངས་སུ་གགས་པའི་ཐ་སྙད་དམ་ཚིག་གང་རུང་རགས་

སུ་སློང་བ་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེས་པའི་རེས་དཔག །② རེས་དཔག་གསུམ་གི་ནང་གསེས། རང་

གི་འཇིག་རེན་གགས་རགས་ཡང་དག་ལ་བརེན་ནས་བརྡའམ་འདློད་པ་ཙམ་གིས་བཞག་པའི་

ཡུལ་ལ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ། དཔེར་ན། རློག་ཡུལ་ན་ཡློད་པའི་རགས་ཀིས་རི་བློང་ཅན་ལ་ཟླ་

སྒས་བརློད་རུང་དུ་རློགས་པའི་རེས་དཔག་ལ་བུའློ། །

གགས་པའི་རགས། རགས་ཡང་དག་གསུམ་གི་ནང་གསེས། འཇིག་རེན་ན་ཇི་ལར་གགས་པ་དེ་ཉིད་

རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་བསྒྲུབ་གཞི་དེ་བསྒྲུབ་ཆློས་དེ་ཡིན་པར་འཇློག་བེད་ཀི་རགས། དཔེར་

ན། རི་བློང་ཆློས་ཅན། ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒས་བརློད་དུ་རུང་སྟེ། རློག་ཡུལ་ན་ཡློད་པའི་ཕིར། ཞེས་

པ་ལ་བུ་སྒ་རློག་གིས་བཞག་ཅིང་འཇིག་རེན་དུ་གགས་པ་ཉིད་ལས་རང་ངློས་ནས་རྒྱུ་མཚན་

གཞན་མེད་པ། 

གགས་པའི་མུ་ཁྱུད། [མངློན]བརྒྱ་བིན། 

གགས་པའི་མཚོ་ཆེན་བཞི། གསློལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མ་ལས། བློད་ཀི་གངས་ཆེན་བཞི་ལ་སྒྲུབ་

ཁང་མཛད། །བག་ཕུག་ཆེན་པློ་བརྒྱད་ལ་ཡང་དབེན་མཛད། །ཕློགས་བཞིའི་བག་ལ་སྤྲུལ་སྐུའི་

ཞབས་རེས་བཞག །གགས་པའི་མཚོ་ཆེན་བཞི་ལ་ཕག་རེས་བཞག །ཞེས་པའི་གགས་པའི་

མཚོ་ཆེན་བཞི་ནི། ༡ བང་གི་གནམ་མཚོ་ཕྱུག་མློ། གུ་རུ་པ་འབྱུང་གནས་ཀི་ཕག་རེས་འཇློག་

པའི་གགས་པའི་མཚོ་ཆེན་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ད་ལ་འདམ་གཞུང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། ༢ 

ཡར་འབློག་གཡུ་མཚོ། གགས་པའི་མཚོ་ཆེན་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ད་ལ་ལྷློ་ཁ་སྣ་མཁར་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། ༣ ཕུ་མ་གཡུ་མཚོ། གགས་པའི་མཚོ་ཆེན་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ད་ལ་

ལྷློ་ཁ་སྣ་མཁར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། ༤ མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ། གགས་པའི་མཚོ་ཆེན་བཞིའི་ཡ་

གལ་ཞིག་སྟེ། ད་ལ་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་སྤུ་རངས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། འགའ་ཞིག་ལ་འཕུ་མ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གཡུ་མཚོ་མ་བརིས་པ་མཚོ་སློན་པློ་ཁི་ཤློར་རྒྱལ་མློ་བརིས་པར་སྣང་ཡང་དློན་དུ་འཕུ་མ་གཡུ་

མཚོ་ཡིན་དགློས་ཏེ། གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེས་གགས་པའི་མཚོ་ཆེན་བཞི་ལ་ཕག་རེས་བཞག །ཅེས་

གསུངས་པར་སློབ་དཔློན་རིན་པློ་ཆེ་ཁི་ཤློར་རྒྱལ་མློར་ཕེབས་མ་མློང་པའི་ཕིར། 

གགས་པས་བསལ་བ། བསལ་བ་བཞིའི་ནང་གསེས། དམ་བཅའ་དང་འཇིག་རེན་གགས་པ་དང་

འགལ་བ། མིའི་ཐློད་པ་གཙང་བར་བསྒྲུབ་པ་དང་། བུམ་པ་ལ་ཟླ་བ་ཞེས་བརློད་པ་ལ་བུའློ། །

གགས་འཛིན་མ། ཤཱཀ་མུ་ནེ་ཁིམ་དུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་བཙུན་མློ་ཁི་དྲུག་ཙམ་ཡློད་པའི་ནང་ནས་

གཙོ་བློ་གགས་འཛིན་མ་དང་ས་འཚོ་མ་གཉིས་ཡིན། 

གང་། ① ཚ་བའི་ལློག་ཟླ། ② [རིང]དྲི་བའམ་ཐེ་ཚོམ་སྟློན་པའི་ཚིག་གློགས་ཤིག་བ་བ་དེ་ལར་བས་

ན་ནློར་འཁྲུལ་དུ་མི་འགྱུར་གང་སྙམ། 

གང་སྐྱློབ། དྲློ་འཆློས་ཀི་གློས་རིགས། 

གང་ཁག །གང་བའི་ནད་དང་ཁག་ནད་འདྲེས་པའི་ནད། 

གང་མཁིས། མཁིས་པ་འཇུ་བེད་ཀི་བེད་ལས་ཉམས་པའི་གང་བ་ཤས་ཆེ་བའི་མཁིས་ནད་ཅིག་སྟེ། 

ནད་རགས་སུ་མིག་སྤིན་དང་ཤ་མདློག་སེར་པློར་འགྱུར་བ་དང་། ཟས་མི་འཇུ་བ། བཤང་བ་

དཀར་པློ་འགྱུར་བ་སློགས་སློ། །

གང་འཁུམས། ལུས་གང་ནས་འཁུམས་པ། 

གང་འཁྲུ། བད་ཀན་གང་བ་ཤས་ཆེ་བའི་ལྦུ་བ་བེ་སྣབས་ཅན་འཁྲུ་བ་ཞིག

གང་གས། གང་ཆེ་བས་གས་པ། 

གང་གྲུམ། གང་བ་ཤས་ཆེ་བའི་གྲུམ་བུའི་ནད་དེ་གཞན་དུ་ཏེམ་དཀར་ཞེས་ཀང་ཟེར། 

གང་གློག །ཚ་བ་ཆེ་དུས་མཁའ་དབུགས་སྙློམ་སྒིག་འཕྲུལ་ཆས་ཀིས་བཏང་པའི་མཁའ་རླུང་གང་མློ་

ལ་ཟེར། 

གང་གང་། མ་ཞུ་བའི་རྒྱུ་བས་པའི་གང་བའི་གང་འཐབ་ཅིག

གང་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐློགས་མེད། འབས་བུ་གང་བ་དེ་སྐྱེས་པ་བེད་པ་ལ་ཆློས་གཞན་གི་བར་མ་ཆློད་

པར་རང་གི་འཇུག་ཐློག་ཏུ་སྐྱེས་ནུས་པའི་རྒྱུ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གང་སམ། དེང་དུས་ཀི་བཟའ་ཆས་ཉར་ཚགས་བེད་སའི་ཡློ་བད་ཅིག་སྟེ། སམ་ནང་དུ་ཁག་གཉིས་

སུ་ཕེས་ཡློད་ཅིང་། གཅིག་གི་ནང་དུ་ཅུང་གང་བས་ཟས་རིགས་ཉིན་ཤས་ཉར་ཚགས་བ་ཐུབ་

པ་དང་། གཞན་ཞིག་གི་ནང་དུ་གང་ཚད་ཐིག་འློག་གི་0-30.ཡན་ཙམ་ཡློད་པར་ཤ་སློགས་

ལློ་ཟླ་མང་པློར་ཉར་ཚགས་བེད་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། 

གང་ངད། ① གང་བའི་ངར་ཤུགས། ལུང་པ་གང་ངད་ཆེ་སར་འགློ། རྩྭ་ཤིང་གང་ངད་མི་ཐུབ་པ། ② 

རླུང་གང་མློ། 

གང་ངར། གང་བའི་ངར་ཤུགས། གང་ངར་ཆེན་པློ། གང་ངར་མི་བཟློད་པ། དགུན་ཟླ་དང་པློར་གང་

ངར་སེབས་པ། དཔྱིད་ཟླ་དང་པློར་གང་ངར་གི་རེར་སློན་པ། གངས་རི་མཐློ་བ་དང་། གང་ངར་

ཆེན་པློར་མི་འཛེམ་པ། 

གང་ངར་ཆུང་། ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་སང་ལ་གང་ངར་ཆེ་བའི་དུས་ཚིགས་ཟེར། 

གང་ཅང་ཅང་། འཁགས་ཚུལ་ལམ་འཁགས་སྟངས་ཤིག །ལྷགས་བསིལ་ལུས་ལ་ཕློག་པས་གང་

ཅང་ཅང་བས་བྱུང་། 

གང་ཆུ། ① གང་ནད་ཅན་གི་གཅིན་པ། ② ནད་ཅིག

གང་འཇློག་གསློག་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་cryogenic storage ཟེར། 

གང་ཐང་། སྦློར་སེའི་སྨན་མེ་ལ་བསྐློལ་བ་མ་ཡིན་པར་ཆུ་གང་ནང་སང་ནས་ཁུ་བ་ཐློན་པར་བས་པའི་

སྨན་ཐང་གི་མིང་། 

གང་ཐུར། དཔྱད་ཀི་ལག་ཆ་མེར་མ་བསེགས་པར་ཟུག་རྔུའི་སྟེང་དུ་དབུག་པར་བ་བའི་ཐུར་མ་

སྤིའི་མིང་། 

གང་དུག །① གློ་བུར་ཕློ་བ་ལ་མི་བཟློད་པའི་ཟུག་རྔུས་བཙེན་པའི་ནད་རིགས། གློ་བུར་དུ་ཚེ་སློག་

འཕློག་པར་བེད་པའི་ནད་རིགས་ཤིག་སྟེ། དེང་དུས་རྒྱུ་ལྷག་གི་ནད་ཟེར། ②ཚ་གང་འཐབ་ནས་

གང་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་ར་ནད་ཅིག

གང་དུས། [མངློན]དགུན་གི་དུས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གང་དྲློ། ① ཚ་གང་། ② གང་བ་དང་དྲློ་བའི་བསྡུས་མིང་། 

གང་མདློག །ཚོན་མདློག་མི་འདྲ་བས་རག་ཏུ་མི་རྣམས་ལ་ཚོར་སྣང་མི་འདྲ་བ་སྟེར་གི་ཡློད། དེ་ཡང་

མཐིང་ཁ་དང་སློ་སངས། ལང་གུ། ནག་པློ་བཅས་ལས་གྲུབ་པའི་མུན་མདློག་གི་ཚོན་མདངས་

ཀིས་གང་མློའི་ཚོར་བ་དང་། ཁ་ཁུ་སིམ་པློའི་ཚོར་བ། འཁུམ་པའི་ཚོར་བ་སློགས་ཡློང་གི་ཡློད་

པས། རི་མློའི་ཐློག་དེ་ལ་གངས་མདློག་ཟེར་གི་ཡློད། 

གང་འདར། ལུས་གང་བ་དང་འདར་བའི་རླུང་གི་ནད་རགས་ཤིག

གང་ནག །ནད་ཅིག །གང་བའི་ནད་རིང་པ་གྱུར་ནས་མཚན་མ་ནས་གཅིན་པ་དང་འདྲེས་པའི་རྣག་ཐློན་པ། 

གང་ནད། ནད་ཀི་ངློ་བློ་ལ་ལློས་ནས་བཏགས་པའི་མིང་སྟེ། ལུས་ཀི་འབྱུང་བ་ས་ཆུའི་ཁམས་འཕེལ་

བའི་རྐྱེན་གིས་བསྐྱེད་པའི་ནད་རིགས། དེང་དུས་གསློ་རིག་པས་Chronic disease དེ་

ཡིན། དེ་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་དལ་བའི་ནད་རིགས་ཟེར། རྒྱ་སྐད་དུ། 慢性病

གང་ནད་སྟློང་ལ་ཕན། གང་བའི་ནད་མི་འདྲ་བ་མང་པློ་ལ་ཕན་པའི་དློན་ཏེ། སྐྱེམས་པ་ཚེ་དབང་གིས་

མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་རྣམ་བཤད་བདེ་བའི་འདློད་འཇློ་ལས། གང་ནད་སྟློང་ལ་

ཕན་ཞེས་པ་ནི་གང་བར་གཏློགས་པའི་ནད་སྟློང་ཕག་ལ་ཕན་པའམ་མང་པློ་ལ་ཕན་པའི་དློན། 

གང་གནས། གནམ་གཤིས་གང་བའི་ས་གནས། 

གང་བ། ① ཚ་བའི་ལློག་ཕློགས། དགུན་དུས་ལྷག་རླུང་གི་རེག་བ་ལ་བུ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་

འཁགས་པ་དང་། གང་ངད། གང་མློ། གང་རེག་བསེར་བུ། ལྷགས་ངར་བཅས་སློ། །② བད་

ཀན་སློགས་འཁགས་ནས་བྱུང་བའི་ནད་རིགས་ཤིག །③ སྨན་རས་ཀི་ཡློན་ཏན་བཅུ་བདུན་

གི་ཡ་གལ་ཞིག

གང་བ་གཏིང་འཁར། ནད་གང་བ་བཅློས་པའི་དུས་ལས་འདས་ཏེ་ལུས་ཟུངས་ཡློངས་སུ་ཞན་པར་

གྱུར་ནས་སྨན་པའི་དབུགས་ཕི་ནང་གི་རྒྱུ་བ་གཅིག་ལ་འཕར་ར་ལན་གཉིས་སམ་གཅིག་ལས་

འཕར་མི་ནུས་པ་གསློ་དཀའ་བ་སློག་གཅློད་ནད་དགུའི་ཡ་གལ། 

གང་བ་ལྷིང་ཆད། བད་ཀན་སྨུག་པློ་དུས་གསུམ་གི་ནང་ཚན་ཚ་བའི་གློགས་དང་བལ་ཏེ་གང་བ་

གཅིག་པུར་གྱུར་པའི་དློན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གང་བའི་ཁབ་བ་བ་མློའི་རེག་པ། གང་བའི་བེ་བག་ཞིག་སྟེ་སྟློན་ཁ་ཞིང་ནང་དུ་ཟིལ་པ་ཅུང་སྐྱ་ཤས་

ཅན་བབས་པའི་དློན། 

གང་བའི་འཁྲུ་བ། གང་འཁྲུ་དང་དློན་གཅིག

གང་བའི་ཆུ། ལུས་ཀི་ས་ཆུའི་ཁམས་འཕེལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་གང་བའི་ནད་ཀིས་ཟིན་པའི་རགས་སུ་

དྲི་ཆུ་ཁ་དློག་དཀར་རམ་སློ་ལ་ས་བ། རླངས་པ་དང་དྲི་མ་ཆུང་བ། ལྦུ་བ་ཆེ་བར་འབྱུང་བ་ཞིག

གང་བའི་སྡུག་བསལ། འཁག་པའི་སྡུག་བསལ། 

གང་བའི་ནད། ལུས་ཀི་ས་ཆུའི་ཁམས་འཕེལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ནད་ཅིག་སྟེ། དཔྱི་སྐེད་ན་བ། ལུས་

ཀི་དྲློད་ཉམས་པ། དྲི་ཆུ་སིའམ་སྙི་བ་སློགས་འབྱུང་བ་ཞིག

གང་བའི་དམལ་བ། དམལ་ཁམས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་གང་དམལ་བརྒྱད་ཀི་སྤི་མིང་། 

མངློན་པ་མཛོད་ལར་ན་འཛམ་གིང་འདིའི་ས་འློག་ནས་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་སློང་མཚམས་སུ་

ཡློད་པར་བཤད། 

གང་བའི་ར། ལུས་ཀི་ས་ཆུའི་ཁམས་འཕེལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་གང་བའི་ནད་ཀིས་ཟིན་པའི་རགས་སུ་

འཕར་ར་ཞན་པ་དང་། བིང་བ། རྒུད་པ། བུལ་བ། ལྷློད་པ། སྟློང་པ་བཅས་འཕར་ཚུལ་དྲུག་

མཆིས་སློ། །

གང་བའི་ར་དྲུག །ཞན། བིང་། གུད། བུལ། ལྷློད། སྟློང་པའློ། འདི་ལ་ངློ་བློ་དང་འཕར་ཚུལ་གི་དབེ་

བ་གཉིས་ཡློད་པ་ལས། གང་བའི་རའི་ངློ་བློ་ལ། བིང་ཞེས་པ་ཤའི་གཏིང་དུ་མར་བིང་བ། ལྷློད་

ཅེས་པ་རེག་ན་བལ་སྐུད་ལར་ལྷློད་པ། སྟློང་ཞེས་པ་མནན་ན་སྟློང་སྟེ་མི་མངློན་པར་ཆགས་པ་

བཅས་སློ། །གང་བའི་རའི་འཕར་ཚུལ་ནི། ཞན་ཞེས་པ་འཕར་ཤེད་ཆུང་བ། གུད་ཅེས་པ་ཤའི་

ནང་དུ་ཁྱུག་གེར་མི་མངློན་པ་འཕར་ཚུལ་གསལ་ལ་མི་གསལ་བའི་རྣམ་པ་ཅན།བུལ་ཞེས་པ་

འཕར་ཚུལ་དལ་བ་བཅས་སློ།།

གང་འབས་སྤུ་ལློང་བེད། གཟུགས་པློ་འཁགས་ནས་དེའི་འབས་བུ་ལུས་ཀི་བ་སྤུ་ཟིང་ཟིང་བེད་པའི་དློན།

གང་མློ། བསིལ་ཆེ་བའམ། ཚ་བ་ལས་ལློག་པ། གནམ་གང་མློ། ཆུ་ཁློལ་གང་མློ། ལློ་ཆས་གང་མློ། 

བཏུང་བ་གང་མློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གང་དམལ། གང་བའི་དམལ་བའི་བསྡུས་མིང་། 

གང་དམལ་བརྒྱད། ཆུ་བུར་ཅན་དང་། ཆུ་བུར་རྡློལ། སློ་ཐམ་ཐམ་པ། ཀི་ཧུད་ཟེར། ཨ་ཆུ་ཟེར། 

ཨུཏྤལ་ལར་གས་པ། པད་མ་ལར་གས་པ། པད་མ་ཆེན་པློ་ལར་གས་པ་སྟེ་བརྒྱད། 

གང་ཚ། དངློས་ཆས་མེར་མ་བསེགས་པར་ཚ་ལ་གཏློང་བའི་ཐབས། 

གང་ཚལ། བཙོ་སེག་བརྔློ་གསུམ་མ་བས་པའི་བཟའ་བའི་ཚལ་གང་མློ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་cold site ཟེར། 

གང་འཛགས། ལྒང་པའི་ནད་ཅིག

གང་གཞའ། རྨ་ཁ་གཞའ་བ་རིགས་ཤིག་སྟེ། རྨ་ཁ་དྲློད་དང་བལ་ཞིང་རེག་བ་ཚོར་བ་མེད་པ་ཞིག

གང་གཞི། གང་བའི་ནད་གཞི། 

གང་ཟིལ། ① གང་ངད་དམ་གང་ངར། ② ཟིལ་པ་གང་མློ། 

གང་ཟུག །བསིལ་བའི་ནུས་ཤུགས། ཆ་དེ་གང་ཟུག་ཆེན་པློ་འདུག

གང་འློར། ཁ་ཟས་མ་ཞུ་བ་དྭངས་སྙིགས་འདྲེས་པ། དྭངས་མའི་ལམ་དུ་ཤློར་བ་དེས་ཁག་ངན་རྒྱས་

ཏེ་ཤ་ལྤགས་ལ་བེར་བས་ཆུ་སེར་འཕེལ་བ་དང་། ཆུ་སེར་དེ་ཉིད་ཐུར་དུ་ལྷུང་ཞིང་ལུས་གཡློ་

བར་གྱུར་པ་ལ་འློར་ཞེས་ཟེར་བས་འདིར་བད་རླུང་གང་བ་དང་བསློང་བའི་འློར་ནད་ཀི་མིང་། 

གང་རེག །གང་བའི་རེག་བ་ཞེས་པའི་བསྡུས་མིང་སྟེ་ཆུ་གང་མློ་ལ་སློགས་པའི་དློན། 

གང་རེག་ཅན། [མངློན]དགུན་ཁ། 

གང་རླུང་། ① གང་ངད་ཆེ་བའི་རླུང་། སྟློན་དུས་གང་རླུང་ལང་། ② ཕློ་བའི་མེ་དྲློད་ཉམས་པའི་གང་

བ་དང་རླུང་གཉིས་འདློམས་ཏེ་ཟས་མི་འཇུ་ཞིང་ལློ་བ་སློས་པ་དང་། དཔྱི་སྐེད་སློགས་ན་བའི་

ནད་ཀི་མིང་། 

གང་ཤས། གང་ངད་ཀི་ཆ། 

གང་ཤུམ། ཕི་རློལ་གི་བསེར་བུའི་རླུང་གིས་བུས་པ་སློགས་མ་ཡིན་པར་དློན་མེད་དུ་ལུས་གང་

ཤུམ་བེད་པའི་རླུང་གི་ནད་རགས་ཤིག །ཆམ་པའི་འཕྲུལ་གིས་ལུས་ལ་གང་ཤུམ་རྒྱག་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གང་སངས། གང་མློ་བཟློ་བ། 

གང་སི་རི་རི། རླུང་བསིལ་བུ་ལང་ཚུལ། ལ་ཁར་སེབས་དུས་ལྷག་པ་གང་སི་རི་རི་རྒྱག་པ། 

གང་སི་ལེ་བ། བསིལ་བའི་ཚོར་བ། ཚ་བ་ཆེ་སྐབས་ཤིང་སློང་གི་འློག་ཏུ་བསད་ན་གང་སི་ལེ་བ་ཞིག་

ཡློང་གིན་འདུག

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

དབིན་སྐད་དུ་cold start ཟེར། 

གང་གསུམ་དྲློ་གསུམ། བདེ་སྡུག་ལ་ངེས་པ་མེད་པའི་དཔེ། དཔྱིད་ཉི་རིང་པློ་ལ་གང་གསུམ་དྲློ་

གསུམ། མི་ཚེ་རིང་པློ་ལ་སྐྱིད་གསུམ་སྡུག་གསུམ། 

གང་གསེར། ཕེ་མར་བཏུལ་བའི་གསེར་འབྱུག་དུས་མེ་ལ་བརེན་མི་དགློས་པ་ཞིག །ལྷ་སྐུར་གང་

གསེར་བྱུགས་པ། 

གང་ལྷགས། རླུང་གང་མློ། ལམ་བར་དུ་གང་ལྷགས་ཆེན་པློ་ཞིག་ཐུག་པ། 

གང་ལྷང་ལྷང་། འཁག་ལྷང་ལྷང་། ལྷགས་པའི་དཀིལ་དུ་ཕིན་ན་གང་ལྷང་ལྷང་བས་ཡློང་། 

གངས་ཀ བརི་བའི་གངས། ལན་གངས། ཐེངས་གངས། འབློར་གངས། མཛུབ་མློ་ལྔ་ལ་གངས་ཀ་

མི་ཐེབས་པ་མེད། མཁློ་ངེས་ཀི་དངློས་པློའི་གངས་ཀ་མ་ཚང་བ། ནློར་ཕྱུགས་གང་ཡློད་ཀི་ཁ་

གངས་ཞིབ་ཏུ་བགངས་པ། སྟར་གལ་དུ་འགློ་མི་གངས་བསྒིགས་པ། སེ་ཚན་སློ་སློའི་མི་འབློར་

གངས་བཅད་པ། ཕར་འགློ་ཚུར་ཡློང་གི་འབྲུ་དངུལ་ཚང་མའི་རིས་གངས་འདྲེན་པ། ས་རྡུལ་མ་

གཏློགས་དེ་བིངས་རིས་གངས་སུ་བར་ནུས་པ། 

གངས་ཀི་གབ་ཚིགགབ་ཚིག་གི་རྒྱན་བདུན་པ། གབ་བའི་དློན་གང་ཞིག །རློད་བེད་ཀི་མིང་དློན་ཐད་

ཀར་མ་བརློད་པར་ཡི་གེའི་གངས་ཀི་སློ་ནས་སྟློན་ཅིང་རྨློངས་པར་བས་ནས་དློན་སས་པ་ནི་

གངས་ཀི་གབ་ཚིག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན། 

གངས་ཀི་གནས། རྣམ་ཀུན་གངས་ཀི་གནས་ལ་ཡློངས་གགས་སུ་གཅིག་ནས་དུང་འཆུར་བར་དགུ་

དང་། སྐར་རིས་ལུགས་ལ་གནས་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ་ཡློད། 

གངས་ཀིས་མི་ལང་བ། གངས་ཀ་བརྒྱབ་ན་རློགས་རྒྱུ་མེད་པ་ལ་གློ
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

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

དབིན་སྐད་དུ་to digitize ཟེར། 

གངས་སྒྱུར་འདྲ་རིས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་digitized image ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་counter ཟེར། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་count ཟེར། 

གངས་ངེས། རིགས་གཅིག་ལ་ནང་གསེས་སུ་དབེ་བ་ཕེ་བའི་གངས་དེ་ལས་མང་མི་དགློས་ཤིང་། 

ཉུང་ན་མི་འདུ་བ། 

གངས་ཅན་པ། སྟློན་པ་སེར་སྐྱའི་རེས་སུ་འབང་ཤིང་གཙོ་བློ་དང་བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་

སློགས་ཤེས་བ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔར་གངས་ངེས་པར་སྨྲ་བའི་མུ་སྟེགས་པའམ། ཕི་རློལ་གི་གྲུབ་མཐའ་

འཛིན་པ་ཞིག

གངས་ཅན་པའི་དེ་ཉིད་ཉེར་ལྔ། ༡ རྣ་བ། ༢ པགས། ༣ མིག །༤ ལྕེ། ༥སྣ། ༦ ལག་པ། ༧ རང་

པ། ༨འཕློངས། ༩ འདློམས། ༡༠ ངག །༡༡ ཡིད། ༡༢ སྒ། ༡༣ རེག །༡༤ གཟུགས། ༡༥རློ། 

༡༦ དྲི། ༡༧ ནམ་མཁའ། ༡༨ས། ༡༩ ཆུ། ༢༠ མེ། ༢༡ རླུང་། ༢༢ གཙོ་བློ། ༢༣ ཆེན་པློ། ༢༤ 

ང་རྒྱལ། ༢༥སྐྱེས་བུའློ། །

གངས་ཅན་པའི་བདེན་པ་ཉེར་ལྔ། སྐྱེས་བུ་དང་། རང་བཞིན། བློའམ་ཆེན་པློ་སྟེ་དེ་དག་གིས་བསྐྱེད་

པའི་བློའི་དབང་པློ་ལྔ་སྟེ། མིག །རྣ་བ། སྣ། ལྕེ། སྐྱི་མློ་ལྔ། ལས་ཀི་དབང་པློ་ལྔ་སྟེ། ལག་པ། རང་

པ། ལྕེ། མཚན་མ། བཤང་ལམ། ཡིད་ཀི་དབང་པློ། དེ་ཙམ་ལྔ་ནི། གཟུགས། སྒ། རློ། དྲི། རེག་

བ་ལྔ། འབྱུང་བ་ཆེན་པློ་ལྔ་ནི། ས། ཆུ། མེ། རླུང་། ནམ་མཁའ་བཅས་ཉེར་ལྔའློ། །

གངས་ཆ། གངས་ཀི་ཆ་ཤས་བརི་བ་དཔེར་ན། གསུམ་ཆ་དང་བཞི་ཆ་དང་བརྒྱ་ཆ་དང་སྟློང་ཆ་

སློགས་བརི་བའི་གངས་ཀི་ཆ་ཤས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གངས་ཉུང་མི་རིགས། མི་རིགས་མང་པློ་ཡློད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་མི་གངས་མང་ཤློས་ཀི་མི་

རིགས་ཕུད་པའི་མི་རིགས་གཞན་ལ་ཟེར། འདི་ནི་དམིགས་བསལ་དུ་ཀྲུང་གློའི་མངའ་ཁློངས་

ཀི་སེ་འབངས་རྣམས་ཀིས་འབློད་ཚུལ་ཞིག

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་numbers ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་value ཟེར། 

གངས་ཐང་ཆུང་ཤློས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་minimal value ཟེར། 

གངས་ཐང་ཆེ་ཤློས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་maximum ཟེར། 

གངས་ཐང་སྤློད་པ། 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། 

གངས་ཐང་གཞི་གངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་numeric data ཟེར། 

གངས་ཐེལ། སར་ལས་རློལ་བེད་མཁན་མི་སེར་ཚོའི་སྐྱེལ་འདྲེན་འུ་ལག་འགློ་ཐེངས་མང་ཉུང་རི་

བེད་དུ་ངློ་ལ་བརྒྱབ་པའི་ཐེལ་ཙེ། 

གངས་ཐློ། གངས་འཛིན་ཐློ་ཡིག

གངས་ལན་གི་མིང་། བརྡ་སྤློད་རིག་པའི་ཐ་སྙད་ཅིག །དབིན་སྐད་དུ། countable noun ཟེར། 

མིང་ལ་རིགས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་ན་གངས་ལན་གི་མིང་དང་བགངས་ཡས་ཀི་མིང་གཉིས་ཡློད་

པའི་སྐློར། དང་པློ་གངས་ཅན་གི་མིང་ཞེས་པའི་དློན་ནི་དངློས་པློ་དེ་ཉིད་ཀི་གངས་སམ་ཚད་

གཞི་ཇི་ཡློད་པ་བརློད་པ་ལ་གཅིག །གཉིས། གསུམ་སློགས་གངས་ཚིག་ཐད་ཀར་སྦར་ནས་

སྟློན་ཆློག་པའི་རིགས་རྣམས་ཟེར། དཔེར་ན། མི། ཁང་པ། ཤིང་སློང༌། ཀ་བ། བུམ་པ། ཞྭ་མློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ལློ། ཟླ་བ། ཞག་མ། ཚེས། མིག་ཤེལ། འཇབ་ཙེ། སློར་མློ། ཀུ་ཤུ་སློགས་པའི་མིང་རྣམས་ཏེ། 

འདི་དག་གི་གངས་ཚད་བརློད་པའི་སྐབས་སུ་ཐད་ཀར་གངས་ཚིག་དང་སྦར་ནས་བརློད་ཆློག་

གི་ཡློད་པ་སྟེ། མི་གཉིས། ཁང་པ་གསུམ། ཤིང་སློང་བཞི། ཀ་བ་བཅུ། བུམ་པ་བརྒྱ་ཞེས་སློགས་

བརློད་ཆློག་པ་ལ་བུ་རྣམས་སློ། །

གངས་སྡུད་པ། རྣམ་དབེ་ལྔ་པའི་ནང་གསེས། གཅིག་ནས་བརྒྱའི་བར། 

གངས་བརྡ། གངས་འཛིན་མིང་བརྡའམ། ཐ་སྙད། 

གངས་གནས་དྲུག་ཅུ། སྐར་རིས་ལུགས་ལ་གངས་གནས་ཀི་མིང་དྲུག་ཅུ་ཡློད་དེ། ༡ གཅིག །༢ 

བཅུ། ༣ བརྒྱ། ༤ སྟློང་། ༥ཁི། ༦ འབུམ། ༧ ས་ཡ། ༨བེ་བ། ༩ དུང་འཆུར་ཏེ་དགུ་བློ་རེ་རེ་

ནས་བརིས་པས་རྐྱང་བའི་གངས་གནས་དགུ་དང་། ༡༠ ཐེར་འབུམ། ༡༢ ཁག་ཁིག །༡༤ རབ་

བཀྲམ། ༡༦ གཏམ་པ། ༡༨དཀྲིགས། ༢༠ མི་འཁྲུགས། ༢༢ ཁད་འབིན། ༢༤ སང་རེན། ༢༦ 

དེད་འདྲེན། ༢༨མཐའ་སྣང་། ༣༠ རྒྱུ་རིག །༣༢ འློད་མཛེས། ༣༤ དབང་པློ། ༣༦ ལེགས་

འབིན། ༣༨རློགས་འགློ། སྤི་ལློ་༤༠འབིང་རྡུལ། ༤༢ རྒྱ་རགས། ༤༤ སྟློབས་འཁློར། ༤༦ 

བརྡ་ཤེས། ༤༨རྣམ་བྱུང་། ༥༠ སྟློབས་མིག །༥༢ བམས་པ། ༥༤ སྙིང་རེ། ༥༦ དགའ་བ། 

༥༨བཏང་སྙློམས་ཏེ་ཉེར་ལྔ་པློ་ཆེན་པློ་དང་བཅས་གཉིས་རེ་བརིས་པས་ལྔ་བཅུ་དང་དེའི་སྟེང་

དུ། ༦༠ གངས་མེད་ཐ་མ་སྟེ་གཅིག་བསྣན་པས་དྲུག་ཅུའློ། །

གངས་འབློར། གངས་འཛིན་ཚད་དམ་ཁློན། སློབ་གྲྭ་བའི་གངས་འབློར་ལློན་པ། 

གངས་འབམས། གངས་གནས་ཤིག

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

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་numerical control ཟེར། 

གངས་མེད་བསྐལ་པ། འཇིག་རེན་ཁམས་ལ་གངས་མེད་པ་དང་མཐའ་མེད་ཅིང་། འཇིག་རེན་ས་མ་

འཇིག་ནས་འཇིག་རེན་ཕི་མ་མ་ཆགས་བར་གི་བར་སྟློང་དེ་ནི་སྟློངས་པའི་བསྐལ་པ་དང་། 

འཇིག་རེན་གསར་པ་ཆགས་ནས་འཇིག་རེན་ཐློག་འགློ་བ་མིའི་རིགས་ཐློག་མར་བྱུང་བར་

ཆགས་པའི་བསྐལ་པ་དང་། འཇིག་རེན་ཐློག་འགློ་བ་མི་ཡི་རིགས་ཐློག་མ་བྱུང་བ་ནས་འཇིག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རེན་མེད་པར་ཆགས་པའི་འགློ་མ་ཚུགས་བར་ནི་གནས་པའི་བསྐལ་པ་ཡིན། འཇིག་རེན་

ཁམས་འདི་ཐློག་མར་ཆགས་པའི་འགློ་ཚུགས་པ་ནས་འཇིག་རེན་རེས་མ་མ་ཆགས་ཀི་བར་ལ་

མི་ལློ་དཀྲིགས་ཆེན་པློ་གསུམ། 

 དཀྲིགས་ཆུང་བ་གསུམ་། གཏམ་ཆེན་པློ་དགུ གཏམ་ཆུང་བ་བདུན། རབ་བཀྲམ་ཆེན་པློ་བདུན། 

རབ་བཀྲམ་མེད། ཁག་ཁིག་ཆེན་པློ་དྲུག །ཁག་ཁིག་གཉིས། ཐེར་འབུམ་ཆེན་པློ་བཞི་བཅས་

ཡློད་པ་རྣམས་ཨང་རགས་སུ་བཀློད་ན་༣༣༩༧༧༠༦༢༤༠༠༠༠༠༠༠༠༠༠ཡློད་པ་དེ་དེང་

སང་གི་དུང་འཆུར་རི་གཞིར་བས་པ་ལར་ན་མི་ལློ་དུང་འཆུར་སུམ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སློ་དགུ་དང་། 

བེ་བ་བདུན། ས་ཡ་བདུན། འབུམ་མེད་དྲུག་ཁི། ཉིས་སྟློང་བཞི་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡིན། དེ་ཉིད་དུམ་

བུ་བཞིར་བས་པའི་དུམ་བུ་དང་པློ་འཇིག་རེན་ཆགས་པ་དང་། གཉིས་པ་འཇིག་རེན་གནས་པ། 

གསུམ་པ་འཇིག་པ། བཞི་པ་སྟློང་པ་བཅས་པའི་དུས་སྐབས་རེ་རེ་ལ་བར་བསྐལ་ཉི་ཤུ་རེ་ཡློད། 

བར་བསྐལ་རེ་རེ་ལ་མི་ལློ་བེ་བ་བརྒྱ་དང་། ས་ཡ་དྲུག །འབུམ་བཞི་ཡློད་པ་དེ་ཉི་ཤུས་བསྒྱུར་

ན་མི་ལློ་དུང་འཆུར་བཅུ་བདུན་དང་། བེ་བ་གཉིས། ས་ཡ་བརྒྱདསྤི་ལློ་༡༧༢༨༠༠༠༠༠༠ཡློད། 

འཇིག་རེན་ཆགས་འཇིག་གནས་སྟློང་བཅས་ཀི་བསྐལ་པ་ཡློངས་རློགས་བསློམས་ན་བར་

བསྐལ་བརྒྱད་ཅུ་ཡིན་པས་དེ་ལ་མི་ལློ་ཐེར་འབམ་ཆེན་པློ་དྲུག་དང་། ཐེར་འབུམ་དགུ། དུང་

འཆུར་བཞི། བེ་བ་བརྒྱད། ས་ཡ་གཉིས་ཡློད་པ་དེ་ཨང་རགས་སུ་བཀློད་ནསྤི་ལློ་

༦༩༤༨༢༠༠༠༠༠༠ཡིན། དེ་འདྲའི་བར་བསྐལ་པ་བརྒྱད་ཅུ་ཐམ་པའི་མིང་དེ་ལ་བསྐལ་ཆེན་

གཅིག་ཏུ་བརིས་པའི་གངས་འབློར་དེར་བསྐལ་པ་གངས་མེད་གཅིག་ཟེར་བ་ཡིན། 

གངས་མེད་དགློན། མིང་གཞན་གནས་ཆུང་དགློན་ཟེར། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་ཆློས་

རྒྱལ་རབ་བརན་ཀུན་བཟང་འཕགས་ཀི་ཡབ་ནང་ཆེན་ཀུན་དགའ་བས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་པ་སྣམ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གངས་མེད་གཅིག །གངས་གནས་དྲུག་ཅུ་ཡློད་པའི་གངས་གཞི་དང་དློན་གཅིག །

གངས་མེད་ཐ་མ། གངས་གནས་དྲུག་ཅུ་པ་བཏང་སྙློམས་ཆེན་པློ་བཅུས། གངས་མེད་ཐ་མ་སྟེ་རང་

གི་གློང་ན་དྲུག་ཅུའི་གནས་གཞན་མེད་པས་ན་གངས་མེད་ཅེས་བརློད། གངས་མེད་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

 ① ཆློས་མངློན་པ་སློགས་ལས་བྱུང་བའི་གངས་གནས་ཆེ་བ་ཞིག །བསྐལ་པ་གངས་མེད་པ་

གསུམ། ② གངས་འབློར་བགང་དུ་མེད་པ། 

གངས་མེད་པ་གསུམ། གངས་གནས་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ་ཡློད་པའི་གངས་ཀ་ཆེ་ཤློས་གཅིག་ལ་གངས་

མེད་གཅིག་ཟེར། གངས་མེད་པ་གསུམ་ནི་གངས་མེད་ཕྲུགས་གསུམ་སྟེ་གངས་འབློར་ཧ་ཅང་

བགང་དུ་མེད་པའློ། །

གངས་ཚང་། ཆད་ལུས་མེད་པ། 

གངས་ཚང་གཙང་འབུལ། ཆད་ལུས་མེད་པ་གཙང་དག་འབུལ་བ། 

གངས་ཚད། གངས་ཀ་མང་ཉུང་། 

གངས་ཚན། གངས་འཛིན་སེ་ཚན། 

གངས་ཚབ། གློག་རིས་འཁློར་ལློ་ནང་གི་ཡི་གེ་དང་རི་མློ་གཟུགས་བརན་སློགས་གངས་ཀ་མང་

པློས་ཚབ་བས་ནས་མྱུར་དུ་འཕྲུལ་ཆས་བརི་བས་དེ་དག་གངས་ཀས་ཚབ་བེད་དློ། །

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

དབིན་སྐད་དུ་array ཟེར། 

གངས་ཚོ་སྒིག་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་array processor ཟེར། 

གངས་ཚོ་རིགས་གས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་array type ཟེར། 

གངས་འཛིན་པར་ཆས། དེང་རབས་པར་ཆས་གསར་པའི་བེད་ལས་དང་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་གངས་

རིས་འཁློར་ལློས་བཀློད་སྒིག་བ་ཞིང་། རང་འགུལ་གི་སློ་ནས་ཡུལ་གི་གནས་ཚུལ་དང་བསྟུན་

ནས་པར་ལེན་ཐུབ་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ཞིག་ཡིན། དབིན་སྐད་དུ་digital camera དང་། རྒྱ་

སྐད་དུ་数码相机 ཟེར། 

གངས་འཛིན་དཔེ་མཛོད། གློག་ཀད་ཀི་རིས་འཁློར་བརྒྱུད་ནས་ཡིག་རིགས་དང་། རི་མློ། འདྲ་པར་

སློགས་ཐམས་ཅད་རིས་མཛོད་ནང་དུ་བཅུག་ཅིང་དབིངས་ཐེར་དྲྭ་རྒྱ་ཐློག་བལ་ཀློག་དང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བརད་ཞིབ་བ་ཆློག་པའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ཞིག་ཡིན། དབིན་སྐད་དུ། Digital Library ཟེར། 

གངས་འཛིན་ལད་ཟླློས་སྒྱུར་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་

སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་digital-to-analog converter ཟེར། 

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

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་digital signal ཟེར། 

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

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་digital signature ཟེར། 

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

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་digital data ཟེར། 

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

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་digital computer ཟེར། 

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

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་digital optical disk ཟེར། 

གངས་འཛིན་ཡིག་རགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་numeric character ཟེར། 

གངས་འཛིན་ཡིག་ཤུབས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་digital envelope ཟེར། 

གངས་འཛིན་རིགས་གས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་numeric type ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་math ཟེར། 

གངས་རིམ་རིགས་གས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་ordinal type ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གངས་ལས་འདས་པ། གངས་ཚད་འཇློག་མི་ཐུབ། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་numeration systems ཟེར། 

གངས་ལུགས་གཏན་ཚིགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་

སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་mathematical logic ཟེར། 

གངས་ཤེས། [མངློན]རིས་པ། 

གངས་བཤེར། གངས་ཀ་ཞིབ་རིས་བེད་པ། གངས་བཤེར་གིས་རིས་སྤློད། 

གབ། གབ་རྒྱགས་ཏེ། ང་རྒྱལ་ཁེངས་དྲེགས་ཀི་མིང་། དཔེར་ན། མི་གབ་རྒྱགས་ཅན་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

གབ་རྒྱགས། ཁེངས་དྲེགས་སམ་རང་བསྟློད་འུད་གཏམ། 

གབ་གཡེར་ཚྭ་ཁ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་རེ་ས་ཁུལ་འབློང་པ་རློང་གི་བང་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

གབ་གསེར་ཁང་། དགློན་འདི་འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་ཁ་གསལ་མ་རེད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ལྷུན་གྲུབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གབས། ① ཉེ་བའི་དློན། འགློ་གབས་ཡློད། ཤློར་གབས། འཆི་གབས་ཡློད་པ། ② སློན་འགློའི་དློན། 

གསློལ་ཚིགས་བཤམ་རྒྱུའི་གབས་སྒིག་པ། ཞིང་པ་ཚོས་སློ་ནམ་གི་གབས་བེད་པ། 

གབས་རྒྱགས། ལམ་བར་དུ་བཟའ་རྒྱུར་བསློགས་པའི་ཟས་རིགས། 

གབས་འབྲུ། མུ་གེ་སེལ་ཆེད་དུ་བསགས་པའི་ཟ་འབྲུ། 

གབས་དམག །རྒྱབ་གནློན་དང་རློགས་བེད་ཀི་དཔུང་སེ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་backup ཟེར། 

གབས་ཡིག་སྒིག་རིམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་backup procedure ཟེར། 

གབས་ཡིག་རིང་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་old backup ཟེར། 
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གབས་ཡིག་ཡིག་ཆ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་backup files ཟེར། 

གབས་ཡུལ། སྟ་གློན་ནམ་ག་སྒིག

གབས་གཤློམ། ག་སྒིག་གམ་སློན་འགློ། འགྲུལ་པ་ཚང་མས་ཕློགས་འགློའི་གབས་གཤློམ་བེད་ཀིན་

འདུག །ལློག་གཡློ་ངན་ཇུས་ཀི་གབས་གཤློམ་བེད་པ། 

གམ། འགམ་རྒྱུའི་ནད་སློགས་འགམས་ཟིན་པའམ་གམ་ཟིན་པ་སྟེ། ཆེད་དུ་བཀྲམ་པ་མ་ཡིན་པར་

ངང་གིས་ཁབ་པའམ་བེར་བའི་དློན་དང་དེའི་མིང་རྐྱང་ལའང་འཇུག

གམ་བཀྲ་ཤིས་རེ་པ། ཡུལ་མིང་ལས་བཏགས་པའི་ས་དུས་བློད་ཀི་ལྷ་མློའི་ཚོགས་པ་ཞིག །ཡུལ་

དེ་གཙང་རྣམ་གིང་རློང་ན་ཡློད། 

གམ་ཁ། ཆུའི་གམ་པའི་ཁ། ཆུའི་གམ་ཁར་གློས་ཉི་མར་བསྐམས་པ། 

གམ་སྟློང་། རྡློ་ཧྲུག་གིས་ཁེངས་པའི་ཐང་། 

གམ་ཐང་། རྡློ་གམ་པ་ཡློད་སའི་ཐང་། 

གམ་རྡློ། ཆུའི་ནང་དང་ཆུའི་ཁའི་རྡློ། 

གམ་པ། [ཐ་མི་དད་པ] ① ཁབ་པའམ་འཐློར་བ། གནག་ཕྱུགས་ཚང་མ་རི་ལ་གམ་འདུག །ནད་གཞི་

པགས་པར་གམ་པ། ② ཆུ་ནང་གི་རྡློ་ཧྲུག་གློར་མ། ཆུ་ཆེན་བབ་པའི་ཤུལ། ཆུ་ཕིན་ཀང་གམ་

པ་སློད་དགློས། 

གམ་པ་ཚལ། འདི་ནི་གཡས་རུ་གཙང་གི་ས་ཆར་ཡློད་པའི་གམ་པ་ཟེར་བ་དེང་སང་གི་ས་བཀྲའི་

ནང་དུའང་འཁློད་ཡློད། གཡས་རུའི་སྟློང་སེ་དབེ་འབེད་བེད་པའི་ས་ཆ་ཡིན། 

གམ་བྱུགས་འབི་ཐབས། ཁ་གེས་པིར་སྤློད་འབི་ཐབས་ཀང་ཟེར། དེ་ནི་སྣུམ་ཚོན་རི་མློའི་ཐབས་

རལ་གི་གས་ཤིག་ཡིན་པས། པིར་རེས་རེ་རེ་ལའང་ཁ་གེས་པའི་ཐབས་རལ་སྤད་སྟབས། 

གསལ་མུན་གི་ཕན་འབས་ལེགས་པློ་ཐློན་ཐུབ། དཔེར་ན། པིར་ཁའི་སྟེང་ཚོན་ལང་གུ་དང་། 

དམར་པློ། སེར་པློ་གསུམ་མཉམ་དུ་བསྒགས་ནས་བྱུགས་པའི་ཐབས་ཤེས་སྤད་པས་ཇ་ཁ་

མདློག་གི་རྣམ་པ་ཐློན་ཐུབ་ཀི་ཡློད། དེ་བཞིན་ཚོན་གཞན་རྣམས་ཀང་རིགས་འགེ་མཛད་ན་
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འགིག་པའློ། །

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

དབིན་སྐད་དུ་spread prevarication ཟེར། 

གམ་ཚོན་དང་རུབ་ཚོན། ཤློག་བུ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་ཚོན་སེར་པློས་སློར་དབིབས་ལར་བྱུགས་ཚེ་

ཤློག་བུའི་ངློས་ལ་གམ་པའི་སྣང་བ་ཚོར་གི་ཡློད་པས་དེར་གམ་ཚོན་ཟེར། ཡང་ན་ཚོན་སློན་པློ་

ཞིག་སློར་དབིབས་ལར་བྱུགས་ཚེ། ཤློག་བུའི་ངློས་ལ་རུབ་ཡློང་བའི་སྣང་བ་ཚོར་གི་ཡློད་པས། 

དེར་རུབ་ཚོན་ཟེར། གམ་ཚོན་ལས་གྲུབ་པའི་རི་མློས་ཁབ་སེལ་དང་། གློང་འཕེལ། ཁློག་ཡངས་

བཅས་ཀི་སྣང་བ་སྟེར་གི་ཡློད། རུབ་ཚོན་ལས་གྲུབ་པའི་རི་མློས་སེམས་སྡུག་དང་། ཁུ་སིམ། 

འགུལ་མེད་བཅས་ཀི་སྣང་བ་སྟེར་གི་ཡློད་པའློ། །

གམ་གསེག །ཆུ་སློང་ཤུལ་གི་རྡློ་ཧྲུག

གམ་ཧྲུག །རྡློ་གློར་མ་ཆུང་ཆུང་། 

གལ། སྟར་རམ་སྦྲེང་། གལ་འགློ། གལ་སྐེད། གལ་མཇུག །བཞུགས་གལ། གཡས་གལ། གཡློན་

གལ། མི་གལ། གལ་འགིག་པློ། སློད་གལ་བསྒིགས་ཏེ་སློད་པ། གལ་འགློ་ནས་གཏམ་བཤད་ན་

གལ་མཇུག་ཏུ་ཉན་མཁན་ཡློད་དགློས། 

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

དབིན་སྐད་དུ་single line ཟེར། 

གལ་སྒིག །བིས་པ་ཚོ་གལ་སྒིགས་ནས་སློབ་ཁང་ནང་དུ་སློད་པ་ལ་བུ། 

གལ་འགློ །མི་གལ་འགིགས་པའི་སློད་ས་འགློ་སྟེ། གལ་འགློ་དང་གལ་མཇུག་ལ་བུ། 

གལ་ཆགས་པློ། [མངའ་རིས]གལ་འགིགས་པློའི་དློན་ཏེ། ཞིང་ཁའི་ནང་གི་ལྕློག་རྣམས་གལ་ཆགས་

པློ་བསྒིགས་འདུག་ལ་བུ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་line down ཟེར། 

གལ་བསྟར། གལ་འགིགས་པའི་ཕེང་བསྟར། 
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གལ་པ། གལ་དུ་སློད་མཁན། 

གལ་དཔློན། དགེ་འདུན་མང་པློ་འཚོགས་པའི་དུས་སྟློན་སྐབས་གལ་འགློར་བཞུགས་ཏེ། བསློ་བ་

ཡློན་བཤད་སློགས་མཛད་མཁན་གི་བ་མ། 

གལ་ཚུད། གལ་དུ་ཚུད་པ། ཡློན་ཏན་ཡློད་ན་མི་གལ་དུ་ཚུད། 

གལ་ཚེས། ཚེས་གངས། 

གལ་མཚུངས། རིགས་མཚུངས་སམ་ཁྱུ་ཚོ་འདྲ་བ། 

གལ་མཚེས་པ། གལ་རློགས། 

གལ་འཚོས་པ། [རིང]བབ་ལ་གཞིགས་པའམ་ལ་བ། ལས་གང་ཞིག་གནས་དེར་བས་ན་འགིགས་

མིན་དཔྱད་པ། གཏམ་བཤད་ན་གལ་འཚོས། 

གལ་འཛིན། སློད་ས་འཛིན་པ། 

གལ་རིམ། ① སྟར་གཅིག་གི་ས་ཕིའི་གློ་རིམ། རྒན་གཞློན་གལ་རིམ་བཞིན་དུ་བསྒིགས་པ། གལ་

རིམ་མ་འཁྲུགས་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁིགས་ཆགས་སུ་བཀློད་པ་དང་། གལ་སྟར། གལ་

དུ་སྒིག་པ། གལ་དུ་བསྟར་བ། ཕེང་བཀློད་པ། ཕེང་བ། ཚར་དུ་དངར། ཚར་བ། ལུ་གུ་རྒྱུད་

བཅས་སློ། །② སྤི་ཚོགས་ཀི་ཐློན་སྐྱེད་བརྒྱུད་རིམ་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་ལ་མི་རྣམས་ཀིས་

གནས་བབ་མི་འདྲ་བ་རེ་འཛིན་གི་ཡློད་པ་སྟེ། དཔེར་ན། འབློར་ལན་གལ་རིམ་དང་། འབློར་

མེད་གལ་རིམ་ལ་བུ། 

གལ་རློགས། གལ་འཁིས་སུ་སློད་མཁན། 

གལ་གཤིབས། གལ་གི་བར་གསེང་ཆུང་དུ་གཏློང་བ། 

གལ་གསེང་། གལ་དུ་སློད་པའི་བར་གསེང་། 

གས། རིགས་སམ་སེ་ཚན། མཐློ་གས། བཟློ་ལས་ཀི་གས། 

གས་པ། [རིང]སྐས་ཐློག་ཏུ་འཛེག་སྐབས་ལག་པས་འཇུ་སའི་མིང་། 

གི། ① གཅློད་བེད་དམ་གཏུབ་བེད་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག །གི་ཁ། གི་ཐུང་། གི་རིང་། གི་རེ། གི་ཤུབས། 

སྤུ་གི། སྐྲ་གི། གི་འདློན་རྒྱ་འདྲེ་རྒྱག་པ། གི་རྣློ་རྡུགས་པ། གི་བསྣུན་པ། གི་རེད། གི་རུབ་བེད་



  1041  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

པ། གི་བཙུགས་ཏེ་བསད་པ། ཤ་བཙོས་པ་དང་གི་བརྡར་བ་རེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྒློལ་

བེད་དང་། རེས་སུ་གཅློད། དཔལ་གི་སྙིང་པློ། མཚོན་ཆའི་གཞི་བཅས་སློ། །② ནད་མེད་གློ་

བུར་དུ་ཤི་བའི་རྐྱེན་ལ་གིའི་བརྡར་འདློགས་པ། ར་གིར་ཤི་བ། སྐློམ་གིར་ཤི་བ། མཚོན་གིར་

འཆི་བ། འཁགས་གིར་ཤི་བ། ལློགས་གིར་ཤི་བ། 

གི་ཀད། མཆློད་རས་ཤིག་སྟེ་མི་འཐབ་གིར་ཤི་བའི་ཀད་པ། 

གི་ཁ། དག་དང་འཐབ་པའི་འཐབ་ར་ལ་ཟེར། 

གི་ཁ་ལྕགས་ཟམ། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་གི་འབའ་ལུང་རློང་ཁློངས་སུ་ར་ཆུའི་ཐློག་ལ་བཙུགས་པའི་

ལྕགས་ཟམ་ཞིག

གི་ཁ་མཚོན་ཁ། གི་ཁ་དང་དློན་གཅིག

གི་ཁག །མཆློད་རས་ཤིག་སྟེ། མཚོན་འློག་ཏུ་ཤི་བའི་མིའི་ཁག

གི་གུ། ① གི་ཆུང་ངུ་། ② ས་མིང་ཞིག་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་མཚོ་སྨད་རློང་གི་མིང་རིང་ཡིན། 

གི་གུ་མཚོ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་མཚོ་སྨད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད་པའི་མཚོ་ཞིག

གི་གུག །གི་ཀློག་པློ་ཞིག །རྒྱུད་སེ་ནས་བསྟན་པའི་ལྷའི་ཕག་མཚན་མཚོན་ཆའི་རིགས་ཞིག་ཡིན། 

གི་མགློ །གིའི་ཡུ་བ། སྙློབ་སར་ལག་པ་སུ་རིང་དང་། གཅློད་སར་གི་མགློ་སུ་རིང་མ་བེད། 

གི་འགག་གསློར། [ཡུལ]སྐེད་གི་ཐུང་བ། 

གི་བརྒྱབ་ཤུལ། གི་བརྒྱབ་པའི་རྨ་ཤུལ། དཔེ་ན་གི་ངློ་ལ་བརྒྱབ་པའི་རྨ་ཤུལ་ད་ལ་ཡང་འདུག་ཞེས་པ།

གི་འགམ་པ་བཏབ། གིས་ཁམ་རིས་བཏབ། 

གི་ལྕགས། སར་མི་བསད་མློང་བའི་གི་དང་སྟ་རེ་སློགས་ལ་གི་ལྕགས་ཟེར། ནད་པ་ལ་མེ་སེག་བེད་

ཀི་ལྕགས་ཚུག་བརྡུང་བེད་གི་ལྕགས་དགློས་ཟེར་བ་ལ་བུ། 

གི་ཆག །གི་ཆག་ཏློ། བུ་ལ་མེད་ན་གི་ཆག་བཏགས་དང་མ་བཏགས་མེད་ཟེར་དཔེ། 

གི་ཆད། སར་མི་བསད་པའི་གི་ལ་འཁི་བའི་ཉེས་ཆད། 

གི་བཏུལ། བློན་གི་ཆློས་ལུགས་ཀི་བཤད་སློལ་ལ། ཁིམ་ཚང་དེར་མི་གཅིག་གི་འློག་ཏུ་ཤི་ན་དེའི་

བ་སློག་དེ་གཤེད་འདྲེས་ཁེར་ཏེ་མུ་མཐུད་ནས་ཁིམ་ཚང་དེའི་ནང་མི་དང་ཡུལ་མི་རྣམས་གི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འློག་ཏུ་ཤི་དགློས་པའི་གནློད་འཚེ་བེད་ཀི་ཡློད་སྟབས། གཤེད་འདྲེ་དེ་འདུལ་ཐབས་ཀི་ཆློ་ག་

བས་ན་གནློད་འཚེ་དེ་འགློག་ཐུབ་ཟེར། 

གི་ལག །གིའི་ལག་པ། 

གི་ཐློད་དང་ཁ་ཊཾ། གསང་སགས་ཀི་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་ལྷ་སྐུའི་ཕག་མཚན་གི་གུག་དང་། ཐློད་

པ། ཁ་ཊཾ་ཀ་བཅས་ལ་ཟེར། 

གི་འཐག །གི་སློ་གཉིས་ཀིས་ཤ་འདྲ་གཏུབ་བེད་པའི་མིང་། གི་གཉིས་ཀིས་གི་འཐག་བས་ནས་ཤ་

བཙབས་པ། 

གི་འཐབ། ཕན་ཚུན་གི་ཁ་བཀེ་བའམ་གི་ཁེར་ནས་འཛིང་བ། དཔའ་རྟུལ་རྣམས་ཀིས་གི་འཐབ་ཇ་

ཡུན་ཙམ་བས། 

གི་དྲངས་པ།གི་གི་ཤུབས་དང་བཅས་སྐེད་པར་སྐ་རགས་ཀི་བར་དུ་བཙུད་པ། བློད་མིས་སྐེད་པར་

གི་དྲངས་བ། 

གི་མདུར། གི་རེའི་གསེག་ཁ། 

གི་བརྡར། [བ་བེད་ཐ་དད་པའི་བ་ཚིག]གི་ཡི་སློ་རྡློ་སློགས་ལ་བརྡར་ནས་རྣློ་ཕྱུང་བའི་དློན། 

གི་དཔའ་དམ། སྐེད་གི་རིང་པློ། 

གི་ཕྲུག །གི་ཆུང་ཆུང་། 

གི་བློ་རྣམ་ལྔ། འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད། གི་ཤི་སློང་བའི་རློ་རིགས་ལྔ་སྟེ། མེས་ཚིག་ནས་ཤི་བ་དང་། 

མཚོན་གིས་བསད་པ་དང་། ཆུས་ཁེར་ནས་ཤི་བ་དང་། གཡང་དུ་འགིལ་ནས་ཤི་བ་དང་། 

འཐིབས་འློག་དུ་ལྷུང་ནས་ཤི་བ་བཅས་སློ། །

གི་མློ་ཁློད། རང་ལ་བདེན་པ་མེད་བཞིན་དུ་ཧམ་རློད་བས་ཏེ་གསློན་པློར་གནས་པའི་མི་ཕུང་དུ་

བཅུག་མཁན། 

གི་རེ། གི་ཡི་རེ་མློ། དཔེར་ན་བིས་པའི་ཁ་ལྕེ་སྦློང་བ་ལ་ཁི་སྐེ་ཁ་ལ་གི་རེ་ཆག་ཚུགས་ཟེར་བ་ལ་བུ། 

གི་མཚོན། མཚོན་ཆ་གི། 

གི་འཛིང་། གི་ཁེར་ནས་འཐབ་པ། 
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གི་ཡུ། གི་ཡི་ཡུ་བ། 

གི་རུ་བཀྲློངས། གི་རྒྱབ་སྟེ་བསད་པའི་ཞེ་སའི་ཚིག

གི་རུབ། མི་མང་པློས་མི་གཅིག་ལ་གི་སེབ་གཡུག་གམ་སེབ་འཛུགས་བེད་པ། 

གི་རུས། མཆློད་རས་ཤིག་སྟེ། མི་གི་ཁར་ཤི་བའི་རུས་པ། 

གི་ལ་ཁུ་ཚུར་རྡེག་པ། ཉེན་ཁ་ཡློད་སར་འཛེམ་མི་ཤེས་པའི་དཔེ། 

གི་ལིང་། གི་ལ་ཤིང་སློགས་ཀི་ཡུ་བ་མེད་པའི་མིང་། 

གི་ཤ། གི་མཚོན་རྐྱེན་གིས་ཤི་བའི་མི་ཤ

གི་ཤི། གི་མཚོན་དང་། བརྡབ་རྐྱེན། གཡང་ལྷུང་སློགས་རྐྱེན་ལམ་དུ་ཤི་བ། 

གི་ཤུབས། གི་བཅུག་སའི་ཕི་ཤུབས། དངུལ་དང་ཀློ་བའི་གི་ཤུབས། 

གི་ཤུར། གིས་བཞློགས་པའི་རི་མློ་ཤུར་ཅན། 

གི་སློ། །གིའི་སློ་ཁ། 

གི་སི། གློང་དུ་བཤད་པ་ལར་ཡུལ་དང་ཁིམ་ཚང་དེར་མི་གཅིག་གི་འློག་ཏུ་ཤི་རེས་སར་ཡང་མུ་

མཐུད་ནས་མི་མང་པློ་གི་འློག་ཏུ་ཤི་བ་དེ་ལ་གི་སི་ཟེར། 

གིན་པློ། [རྒྱན་ཚིག] རིག་པ་རྣློ་བའི་དློན་ཏེ། མི་གིན་པློ། བློ་གིན་པློ། རིག་པ་གིན་པློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

གིབ། ① རྐྱེན་གློ་བུར་འགའ་ཞིག་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་ནད་རིགས་ཏེ། ཕི་རློལ་ཡུལ་གི་འབག་

བཙོག་དང་། སིན་འབུ་སློགས་ཁ་སྣ་བརྒྱུད་དེ་ལུས་ཀི་ར་ལམ་དུ་ཕིན་པ་དང་། ལུས་ནང་གི་

འབྱུང་ཁམས་འཁྲུགས་པའི་རྐྱེན་གིས་ཁག་དང་། རླུང་གི་རྒྱུ་བ་འགག་ནས་ནད་རགས་གློ་བུར་

དུ་མངློན་པ་དཔེར་ན། བརྒྱལ་བ་དང་། ལློག་པ་དང་། དབང་པློ་ཤློར་བ། རིག་པ་འཁྲུལ་བ་

སློགས་ཀི་ནད་རྣམས་ཟེར། ② མི་གཙང་བའི་དམེ་བཙོག །ཟས་གིབ། གློས་གིབ། བག་གིབ། 

ཡུགས་གིབ། དམ་གིབ། ནལ་གིབ། མནའ་གིབ། དམར་གིབ། འཁློན་གིབ། རློ་གིབ། ③ སིབ། 

གིབ་ཀ ནད་རིགས་ཤིག་གི་མིང་། ཁིམམ་དུ་ནད་པ་ཡློད་ཚེ་མགློན་པློ་ཡློང་ན་སྐབས་འགར་ནད་པ་

ལ་ཟུག་གཟེར་ཆེན་པློར་ལང་གི་ཡློད་པ་དེ་ལ་མགློན་པློའི་གིབ་ཀ་ཟེར། 

གིབ་སྐམ། བརླན་ཅན་གིབ་ནག་ཏུ་སྐམ་བཅུག་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གིབ་སྐྱློན། གཟའ་བདུད་རཱ་ཧུ་ལ་ཡི་གིབ་མ་ཕློག་པར་གགས་པའི་ཀད་པའི་སྟེང་དུ་ཁག་ར་རྡློལ་ནས་

གློ་བུར་དུ་བརྒྱལ་བའི་ནད་ཅིག

གིབ་ཁུང་། ཉི་མ་མི་འཆར་ས། 

གིབ་ཁྲུས། གིབ་ནད་སེལ་ཐབས་བབ་ཁྲུས་ཀི་མིང་། 

གིབ་བརན། གིབ་མའམ་གིབ་ནག་གི་གཟུགས་བརན། 

གིབ་མདློས། གིབ་ནད་སེལ་ཐབས་ཀི་མདློས་ཡས། 

གིབ་ནག །འློད་ཟེར་མི་ཕློག་པའི་ས། དབིན་སྐད་དུ་shading ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། 

གིབ་ནག་འདྲེར་མཐློང་། དློགས་པ་སྐྱེ་མི་དགློས་སར་དློགས་པ་སྐྱེས་པ། 

གིབ་ནད། གློང་གི་གིབ་དང་དློན་གཅིག

གིབ་གནློན། མཚན་མློར་གཉིད་ཁུག་སྐབས་ཚོར་བ་ལྕི་ཞིང་དབུགས་འབིན་རྔུབ་དཀའ་ཞིང་གཞན་

གིས་གནློན་པའི་ཚོར་སྣང་ཡློད་ཅིང་རྨི་ལམ་དུའང་འཇིགས་སྣང་ཅན་གི་གཟུགས་གང་ཞིག་

གིས་གནློན་པར་རྨིས་ནས་འཇིགས་སྐྲག་སྐྱེ་བའི་འཁྲུལ་སྣང་གི་རྨི་ལམ། 

གིབ་གནློན་གི་གདློན། གནློད་པ་སྐྱེལ་བའི་གདློན་རིགས་ཤིག་གི་མིང་། 

གིབ་ཕློགས། སིབ་རིའི་བང་ངློས་ཉི་འློད་ཕློག་དཀའ་བའི་ས་ཆ། 

གིབ་མ། ཡན་ལག་གི་ཁ་དློག་བརྒྱད་ཀི་གས་ནང་གི་གཟུགས་མཐློང་བ་ལ་མི་སྒིབ་པའི་ཁ་དློག་ནག་

པློ། གཟུགས་ཀི་གིབ་མ་ལ་བུ་ནང་ན་ཡློད་པའི་གཟུགས་མིག་ལ་སྣང་ཐུབ་པའློ། །ཤིང་གི་གིབ་

མ། ཉི་མ་ནུབ་མཚམས་རི་རེའི་གིབ་མ་སེབས་པ། ལ་འགློ་ཡི་ཉི་མ། ལ་རིང་གི་གིབ་མ་བཞིན་

དུ་འགློགས་པ། གགས་པ་ངན་པ་གིབ་མ་བཞིན་དུ་འགློགས་པར་འགྱུར་བ། 

གིབ་མ་གཉིས་པ། རང་དང་ལ་སྤློད་མཐུན་པའི་གློགས་བཟང་པློའི་དཔེ་སྟེ། རང་གི་ལུས་ཀི་གིབ་མ་

ནི་རང་ཉིད་ཀི་བ་སྤློད་གང་བས་པ་དང་མཐུན་པ་དེ་བཞིན་དུ་གློགས་བཟང་པློ་རང་དང་ལ་སྤློད་

མཐུན་པློ་ཡློད་པ་དེ་ནི་རང་གི་ལུས་ཀི་གིབ་མ་གཉིས་པ་དང་འདྲ་བ། 
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གིབ་མ་སྣུམ་པློ། གིབ་མ་བསིལ་ཞིང་ཤིན་ཏུ་བག་ཕེབས་པའི་དློན། ལློན་ཤིང་བཟང་པློའི་གིབ་མ་

སྣུམ་པློར་ངལ་གསློ་བ། 

གིབ་མག །གིབ་ནག་དང་གཅིག །

གིབ་བཙོག །བཙོག་པའི་ནད། 

གིབ་ཚེ་ཆློག་གིང་། གིབ་ཚེ་ཆློག་གིང་གི་མིང་ཆ་ཚང་ལ་ཚེ་ཆློག་བསམ་གཏན་གིང་དུ་འབློད་ཅིང་། 

རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༧༨༧ལློར་གློར་ཥ་བཙན་འཛུལ་དམག་གིས་བློད་

ཀི་གཉའ་ནང་དང་། རློང་ཤར། སྐྱིད་གློང་བཅས་ལ་བཙན་འཛུལ་གཏློར་བཅློམ་བས་སྐབས་

སྐྱིད་གློང་བསམ་གཏན་གིང་གི་གྲྭ་པ་རྣམས་གནས་ཐབས་བལ་ནས་ལྷ་སར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་

ཕེང་བརྒྱད་པའི་ཡློངས་འཛིན་དཀའ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་ལ་བདེ་སྡུག་ཞུ་བར་ཡློང་

སྐབས་དཀའ་ཆེན་རིན་པློ་ཆེས་གྲྭ་པ་རྣམས་ལ་ཆློས་གསུང་རེས་རང་རང་སློ་སློའི་གང་འདློད་

སར་སློང་གསུངས་པར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པས་ཁློད་ཚོའི་བ་མ་ངས་གདན་དྲངས་

པས་གྲྭ་སློབ་གང་སར་བཏང་ན་མ་འགིག་པས་ལྷ་སའི་ཉེ་འདབས་ས་བབས་གང་དགའ་ཅིག་ལ་

དགློན་གནས་འདེབས་དགློས་གསུངས་པ་ལར་དཀའ་ཆེན་རིན་པློ་ཆེས་པློ་ཏཱ་ལ་ནས་བརག་

དཔྱད་གནང་སྐབས་སྐྱིད་ཆུའི་ལྷློ་ངློས་གིབ་ཀི་ས་དེར་དགློན་པ་འདེབས་བཞེད་ལར་ས་བ་སྤི་

ལློ་༡༧༨༩ལློར་གིབ་ཚེ་ཆློག་གིང་ཕག་བཏབ། 

གིབ་ཚོད། ① ཉི་གིབ་ལས་དུས་ཚོད་ལ་བེད། ② གིབ་གཟུགས་ཀི་རིང་ཐུང་གི་ཚད། 

གིབ་གཟུགས། ཐུར་གིབ་ཀི་ཉི་མའི་གིབ་མ། ཉི་ལློག་གི་གིབ་གཟུགས་འགྱུར་བ། 

གིབ་གཟུགས་རི་མློ། སྣང་ཆའི་ར་བའི་རིག་པ་བེད་སྤད་ནས། མིག་ལམ་གིས་བལ་ཞིབ་ཐུབ་པའི་

དངློས་པློའི་ཁ་ཕློགས་ལ་གིབ་གཟུགས་ཀི་བཅད་བརྒྱབ་སྟེ། དངློས་པློའི་ཆེ་ཆུང་དང་། ངང་

ཚུལ། གནས་ས་སློགས་ཀི་གཞུང་དང་འཕེད། ཟུར་བཅས་སློ་སློ་ངློས་སྙློམ་གི་ཐློག་མཚོན་པ་

བས་པར་གིབ་གཟུགས་རི་མློ་ཟེར། དེ་ནི་གཙོ་བློ་ས་བཀྲ་དང་། ས་དབིབས་རི་མློ་འབི་སྐབས་

བེད་སྤློད་བེད་ཀི་ཡློད། 

གིབ་ལམ། ① གནམ་གི་དགུ་ཚིགས། ② རིའི་སིབ་ཀི་འགློ་ལམ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གིབ་ལིང་། གིབ་ལས་བྱུང་བའི་མིག་གི་ལིང་ཏློག

གིབ་ལུང་། སིབ་ཕློགས་ཀི་ལུང་པ། 

གིབ་ལློང་། གིབ་སྐྱློན་གིས་མིག་འགིབ་པའི་ལློང་སྐྱློན། 

གིབ་ཤློར། གཙང་མར་བཙོག་གིབ་ཀི་སྐྱློན་ཤློར་བ

གིབ་སེལ། གིབ་ནད་སེལ་ཐབས། 

གིབ་ས་ེསྒློལ་ག་ིཕུ། ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ག་ིམདུན་ངློས་སྐྱིད་ཆུའ་ིལྷློ་ཕློགས་སུ་ཡློད་པའ་ིགིབ་ཀ་ིལུང་པའ་ིཕུ། 

གིབ་སེལ་གི་ཕག་རྒྱ། གསང་སགས་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་ལག་པའི་ཕག་རྒྱ་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། 

ཕག་གཉིས་ཁུ་ཚུར་བས་པའི་མཐེའུ་ཆུང་གཉིས་དང་མཛུབ་མློ་གཉིས་བརྐྱངས་པ་རྒྱབ་བརྣློལ་

དུ་བས་ཐློག །མཛུབ་མློ་གཉིས་དང་མཐེ་ཆུང་གཉིས་ཕན་ཚུན་མདུད་པའི་ཕག་རྒྱ་སྙིང་གའི་ཐད་

དུ་བཅངས་པ་དེ་ལ་ཟེར། 

གིབ་སློ། །གིབ་མ། ཉི་མ་ཕར་ཕར་འགློ་དུས་གིབ་སློ་ཚུར་ཚུར་སེབས་བྱུང་། ཁང་པ་བརིགས་ཐློག་

མང་ཡང་། གིབ་སློ་ས་ལ་འབབ་དགློས། རི་བློ་ཆེན་པློའི་གིབ་སློ་དང་། རྐྱལ་གློག་ཆེན་པློའི་

ཞབས་ར། 

གིབ་སིབ་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། 

གིབ་བསངས། གིབ་བཙོག་སེལ་ཐབས་བས་པ། 

གིབ་བསིལ། གིབ་ནག་བསིལ་པློ། 

གིམ། གིམ་པློ་སྟེ། འཚོ་ཐབས་སློགས་ཀི་ལས་ལ་མགློ་གྲུང་ཞིང་འཇེམ་པློ་ཡློད་པ། 

གིམ་པ། [ཐ་མི་དད་པ]དམ་པློར་འགྱུར་བའི་དློན། ཐག་པ་བསྒིལ་ནས་གིམ་པར་འགྱུར། རིད་སྐུད་

གིམ་དཀའ་བ། བལ་སྐུད་གིམ་ས་བ། 

གིམ་པློ། ① ཐང་པློ་དང་། གསལ་པློའམས་སྤང་པློ། སྐུ་གིམ་པློ། རིག་པ་གིམ་པློ། ལག་པ་གིམ་པློ། 

② ལྷློད་པློའི་ལློག་ཕློགས་སམ་ལློག་ཟླ། ཐག་པ་གིམ་པློ། ལག་ར་འཕར་སྟངས་གིམ་པློ། 

གིམ་ལྷློད། དམ་ལྷུག །རིག་པ་གིམ་ལྷློད་འཚམ་པློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གིམས། ནི་འདས་པ་སྟེ། ཐག་པ་བསྒིལ་ནས་གིམས་ལ་བུ། 

གིའུ། གི་ཆུང་ངུ་། 

གིའི་དངློ་། །གིའི་ཁ་དང་གིའི་སློ་ཡི་དློན། 

གྲུ། ① ཆུ་ལས་སྒློལ་བེད་གཟིངས། ཤིང་གྲུ། ཀློ་གྲུ། གྲུ་ག། གྲུ་ཐག །གྲུ་ཐློགས་པ། གྲུ་ཐློག་རིམ་ཅན། 

སྐྱ་བ་བརྒྱབ་སྟེ་གྲུ་སྐུལ་བ། དངློས་ཆས་མང་པློ་གྲུ་བརྒྱངས་པ། སྐྱ་བས་གྲུ་འཕུལ་ཀང་འགློ་མི་

ཐུབ་པ། གཙང་ཆུའི་གཞུང་དུ་གྲུ་བཏང་། ཆུའི་འབབ་རྒྱུན་དལ་སར་ཐག་པས་གྲུ་རློད་པ། དབར་

ཆུ་རྒྱས་ནས་གྲུ་ཚུགས་པ། ② ཟུར། ཁང་པའི་གྲུ། ལྕློག་ཙེ་གྲུ་བཞི་མ། 

གྲུ་ཀློ ཀློ་བ་ཡིས་གཡློགས་པའི་གྲུ། ཀློ་གྲུ་ཡང་ཟེར། 

གྲུ་སྐས། ཁང་པའི་ཟུར་དུ་འཛུགས་རྒྱུའི་སྐས། 

གྲུ་སྐྱ། གྲུ་སྐྱློད་བེད་སྐྱ་བ་སྟེ་ཤིང་ལེབ་ཡུ་བ་ཅན་ཞིག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱ་བ་དང་། སྐྱློད་བེད། 

གྲུ་སྐུལ། གྲུ་ཡི་གཤློག་པ། གྲུའི་ཡན་ལག །གཡློབ་བེད་བཅས་སློ། །

གྲུ་ཁ། གྲུ་གཟིངས་འབབ་སའི་ཆུ་ཁ། 

གྲུ་ཁའ་ིབཅའ་ཁིམས། གྲུ་ཁ་དང་འབེལ་ཡློད་མ་ིསྣ་དང་ས་ེཚན་གིས་སྲུང་བར་ིབ་དགློས་པའ་ིབཅའ་ཁིམས།

གྲུ་ཁུག །① ལག་པ་བསྐུམས་པའི་གྲུ་མློའི་ཁུག །② ཟུར་ཁུག

གྲུ་ཁེམ། གྲུའི་སྐྱ་བ། 

གྲུ་མཁན། གྲུ་གཏློང་མཁན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱ་བ་འཛིན་དང་། མཉན་པ། གདློས་པ། རྣ་བ་

འཛིན་བཅས་སློ། །

གྲུ་གུ། ① སྐུད་པ་རྡློག་པའི་གློང་བུའི་མིང་། ② རལ་སྦང་གི་ཡློ་བད་ཅིག་སྟེ། བློད་ཡིག་གི་གནའ་

དཔེར་ཕློ’ལློང་ཟེར་ཞིང་། ཁམས་པའི་ཡུལ་སྐད་དུ་པག་རླློག་དང་། ཨ་མདློའི་ཡུལ་སྐད་དུ་

སང’ལི་ཟེར། ③ ཐགས་འཐག་བེད་ཀི་སྐུད་པ་རྡློག་པློར་དྲིལ་བའི་མིང་། ④ གནའ་དུས་ཀི་མི་

རིགས་ཤིག་གམ་ཚོ་བ་ཞིག་གི་མིང་། སར་བློད་བང་རྒྱུད་དང་། ཤིན་ཅང་། མཚོ་སློན་བཅས་

ཀི་ས་འབེལ་ཁུལ་དུ་ཆགས་པའི་རྒྱལ་ཕན་ཞིག

གྲུ་གུའི་དཔྱད་ལྕགས། གྲུ་གུ་ཡུལ་ནས་ཐློན་པའི་དཔྱད་ཐབས་ཀི་དཔྱད་ལྕགས། 
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གྲུ་གུ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་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། 

གྲུ་ག། གྲུ་སྒློལ་ནས་ཕ་རློལ་སྐྱེལ་བའི་ག་ཆ། 

གྲུ་སྒློལ། གྲུ་སྐྱས་གྲུ་ཆུ་ཚུར་རུ་ནས་ཕར་རུ་ལ་སྐྱེལ་བ། 

གྲུ་མགློ །① ལག་པའི་གྲུ་མློའི་མགློའམ་སྣེ། ② གྲུའི་མགློ། 

གྲུ་ཆར། ཆར་འཇམ་པློ། ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ལ་གྲུ་ཆར་བབ། 

གྲུ་ཆློད། སེ་ཚན་སེ་ཚན་དུ་བཅད་པའི་རེའུ་མིག

གྲུ་འཇློ། གྲུ་ཁུག་རྒྱབ་ཕློགས་ཀི་འབུར་དུ་དློད་པའི་གནས་དེ་ལ་ཟེར། 

གྲུ་བཏང་། ཆུ་ཡི་ནང་དུ་གྲུ་བཏང་ནས་འགློ་བ། 

གྲུ་ཐག །གྲུ་བཏགས་ཡས་ཀི་ཐག་པ། 

གྲུ་གདུབ། གྲུ་མློའི་རྒྱན་ཆ། 

གྲུ་བདག །གྲུ་ཡི་བདག་པློ། 

གྲུ་མདུང་རྒྱག །དཔུང་པའི་གྲུ་མློས་འཁིས་སུ་ཡློད་པའི་མི་ལ་ལག་པའི་གྲུ་མློས་འཕུལ་བརྡུང་བེད་པ།

གྲུ་ནང་སེམས་གཅིག །མི་ཚང་མ་བསམ་བློ་གཅིག་པ། 

གྲུ་ནར། གྲུ་བཞི་ནར་མློ། 

གྲུ་པ། གྲུ་ཤན་གཏློང་མཁན། 

གྲུ་དཔུང་། ཀློ་གྲུ་རྒྱློང་བེད་ཀི་ཤིང་། 

གྲུ་དཔློན། གྲུ་བཏང་མཁས་པའི་དཔློན་པློ། 

གྲུ་པ་ཆུ་ཁ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྨར་ཁམས་རློང་ཁློངས་འབི་ཆུའི་གྲུ་ཁ་ཞིག་ཡིན། 

གྲུ་པ་ཕུར་བུ་ཚེ་རིང་། དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པའི་དུས་འགློར་མདློ་ཁམས་སེ་དགེ་འཇློ་མདའ་གྲུབ་

པ་ཚང་ཞེས་པའི་ཁིམ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཞློན་ནུའི་དུས་ཡབ་མེས་ཀི་དྲུང་ནས་ཡི་གེ་འབི་

ཀློག་དང་རི་མློ་གསན་ཏེ་མཁས་པར་གྱུར། ཁློང་གི་བིས་རྒྱུན་ནི་སྤྲུལ་སྐུ་ཆློས་དབིངས་རྒྱ་

མཚོས་སློལ་གཏློད་པའི་སྨན་གསར་ཕག་རྒྱུན་ཐློག་ཁློང་རང་ཉིད་ཀི་བློ་གློས་སྙིང་བཅུད་ལས་
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ཕྱུང་བའི་ཁད་ཆློས་འགའ་ཞིག་གསར་བསྣན་མཛད་པའི་བིས་རྒྱུན་སེལ་བ་འདིར་དུས་ཕིས་

ཁམས་བིས་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་བྱུང་བ་ཡིན། ཁློང་གི་ཕག་བཟློའི་བརམ་བར་མཚོན་ན། ཀཿཐློག་

ལྷ་ཁང་ཆེན་མློའི་ལེབས་རིས་དང་། གུང་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀི་སྣང་བརན་དགུ་ཐང་སྒྲུབ་པ་

བཀའ་བརྒྱད་སློགས་ཞལ་ཐང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་དང་། སེ་དགེ་པར་ཁང་ཆློས་མཛོད་ཆེན་མློའི་

པར་ཤིང་གས། སྟློན་པ་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་དང་། དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་། གུ་རུ་མཚན་

བརྒྱད། གསང་སགས་གསར་རིང་གི་ཡི་དམ་དང་སྲུང་མའི་སྣང་བརན་མང་པློ་ཞིག་གི་ཤིང་

པར་མ་བིས་རྣམས་ཡིན། 

གྲུ་བུ། སྐུད་པའི་གློང་བུ། 

གྲུ་བློ་ཆེ། གྲུ་གཟིངས། 

གྲུ་མེར་ཚུལ་ཁིམས་འབྱུང་གནས་། ཀླུ་མེས་ཀི་སློབ་མ་ཀ་བ་བཞིའི་ཡལ་གལ། གྲུ་མེར་སློགས་བན་

དེ་མི་ཕེད་དང་བརྒྱད་ཀིས་ཀླུ་མེས་ལ་ཞུས་ནས་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༩༥༧ལློ་ཡང་ན༡༠༡༧ལློར་

སློག་ནག་ཐང་པློ་ཆེ་བརིགས་ཤིང་། ཀླུ་མེས་སྐུ་ངློ་མ་ཡང་ཐང་པློ་ཆེ་འདིར་བཞུགས། འདི་ལས་

མཆེད་པ་ལ་ཐང་སྐློར་དུ་གགས། ཕིས་གྲུ་མེར་གི་མཁན་བུ་ཁུ་སྟློན་བརློན་འགྲུས་གཡུང་དྲུང་

གིས་བཟུང་། 

གྲུ་མློ། ལག་ངར་དང་དཔུང་པའི་བར་གི་ཚིགས་འབུར། གྲུ་མློའི་ཆུ་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཉེ་བའི་

དཔུང་པའློ། །

གྲུ་མློ་སྣད་པ། གྲུ་ཚིགས་རྨས་པ། 

གྲུ་མློ་གཞུ་མཆློག་རུས་འབུར། ལུས་ཀི་གསང་གནད་ཅིག

གྲུ་དམར། གྲུ་དཀར་དང་གྲུ་དམར་ཞེས་གཡུའི་རིགས། 

གྲུ་བཙས། གྲུ་ག། 

གྲུ་བཙས་པ། མཉན་དཔློན། 

གྲུ་ཚིགས། གྲུ་མློའི་རུས་པའི་ལྷུ་མཚམས། 

གྲུ་ཚུགས་ས། ① གྲུ་པ་སློད་ས། ② ཀློ་གྲུ་གཏློང་ས། 
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གྲུ་རིངས། རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་བགློད་བེད་ཀི་གྲུ་ཆེན་པློའི་མིང་། 

གྲུ་རློང་། གྲུའི་ནང་དུ་འཇུག་རྒྱུའི་དངློས་པློ། 

གྲུ་འཛིན། སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་གནས་མཆློག་ཅིག

གྲུ་འཛིན་གཉིས་པ། ལྷ་ས་པློ་ཏཱ་ལ། 

གྲུ་འཛིན་གཉིས་པའི་ཕློ་བང་། རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕློགས་ཀི་སིང་ག་ལའི་གིང་དང་ཐག་ཉེ་སར་རི་བློ་པློ་ཏ་

ལ་ཞེས་ཟེར་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཐློག་གི་གིང་ཕན་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་ཞིང་ཁམས་

ཡིན་པར་བཤད་པ་ལར། ལྷ་སའི་པློ་ཏ་ལའི་ཕློ་བང་འདི་ཡང་འཕགས་པ་ལློ་ཀ་ཻཤ་རའི་སྐུ་བརན་

རང་བྱུང་ཡློད་པ་དང་། རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སློམ་པློ་བཞུགས་པའི་ཕློ་བང་ཡིན་པས་རི་བློ་པློ་ཏ་

ལ་དང་ཁད་མེད་པའི་དློན། 

གྲུ་འཛིན་བདག་པློ། [མངློན]སྤན་རས་གཟིགས། 

གྲུ་འཛིན་རི་བློ། སངས་རྒྱས་ཆློས་གཞུང་ལས། རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕློགས་ར་མི་ཤ་རེའི་ཡུལ་ནས་ལྷློ་

ཕློགས་སུ་རྒྱ་མཚོ་ལ་གྲུ་གཟིངས་བཏང་ནས་ཕིན་པ་ན་སིང་ག་ལའི་གིང་དུ་སེབས་ཤིང་། དེ་

ནས་ཀང་ངློས་སུ་ཐད་ཀར་གྲུ་གཟིངས་བཏང་ནས་ཕིན་པ་ན་རི་བློ་པློ་ཏ་ལའམ་བློད་སྐད་དུ་རི་

བློ་གྲུ་འཛིན་ཞེས་རིའི་རེ་མློ་ལ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་ཞིང་ཁམས་དང་རིའི་ར་བ་ལ་གཡུ་ལློ་

བཀློད་པ་ཞེས་རེ་བཙུན་སྒློལ་མའི་ཞིང་ཁམས་མཐའ་ལ་རྒྱ་མཚོ་བསྐློར་བ་ཞིག་ཡློད་ཟེར་སློལ། 

གྲུ་ཞབས། གྲུའི་མཐིལ་ལམ། གྲུའི་འློག

གྲུ་བཞི། ① ངློས་བཞི་ཆེ་ཆུང་སྙློམ་པའི་དངློས་པློ། ② རྡློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་

དྲློད། ནུས་པས་ཀད་སྐྱློན་གསློ། །ཆུ་སེར་སྐེམ། 

གྲུ་བཞི་ཁ་གང་མ། མཐའ་བཞིའི་རིང་ཐུང་ཆ་སྙློམས་པའི་བཟློ་དབིབས་ཤིག

གྲུ་བཞི་སློ་བཞི། ཁང་པ་གྲུ་བཞི་སློ་བཞི་མ། 

གྲུ་བཞི་ནར་མློ། ཟུར་བཞི་ཡློད་པའི་དབིབས་ནར་མློ། 

གྲུ་བཞི་ལམ་འཁེར། བཀའ་གདམས་པའི་བཤད་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ཐམས་ཅད་

ཆ་ཚང་བར་གདམས་ངག་ཏུ་གློ་བ་ལློན་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གྲུ་བཞི་ལྷམ་པ། མཐློ་དམའ་ཞེང་དཀྱུས་ཚང་མ་གཅིག་པ་ཡིན་པ་ཤློ་ལར་བུའི་དབིབས་ཅན། ② གྲུ་

མང་པློ་གཤིབས་སྒིག་གིས་བཟློས་པའི་ཟམ་པ། ③ གྲུ་དང་སྐམ་སའི་བར་བཙུགས་པའི་རང་ཟམ།

གྲུ་གཟུགས། གྲུ་དབིབས་ཅན་གི་དངློས་པློ། 

གྲུ་ཡའི་སགས་པ་གྲྭ་ཚང་། རྒྱལ་དབང་བདེ་ཆེན་རྡློ་རེས་བཏབ། བཏབ་དུས་མི་གསལ། རྒྱལ་དབང་

བདེ་ཆེན་རྡློ་རེ་གཏེར་སྟློན་ཉི་གགས་དང་དུས་མཉམ་ཡིན་པར་འདྲ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། 

ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གྲུ་ལམ། ཆུ་ཐློག་གི་ལམ། 

གྲུ་ཤན། ཆུ་བློ་ལས་སྒློལ་བེད་ཤིང་གི་གྲུ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྒློལ་བེད། ཆུ་ཡི་ཤིང་ར། ར་མགློ་

ཅན། རགས་གསུམ་པ། ཕ་མཐར་སྒློལ། གཟིངས། སེང་གེ་ཅན་བཅས་སློ། །

གྲུ་རེང་ན་བ་དགློན། བཏབ་དུས་གསལ་པློར་མ་ངེས། འདེབས་མཁན་རྡློ་རེ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར། རྡློ་རེ་

རྒྱལ་མཚན་ནི་ལྕགས་མདུད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་དངློས་སློབ་ཡིན་པ་གསལ་བར་ལར་

ན། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་སྟློད་ཙམ་ཡིན་དགློས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གྲུ་ཤན་ཁ། གྲུ་ཤན་གཏློང་སའི་ཆུ་ཁའམ་ཆུ་འགམ། 

གྲུ་ཤན་པ། གྲུ་ཤན་གཏློང་མཁན། 

གྲུ་ཤིང་། གྲུ་ས་ལ་འབར་སྐབས་འཕུལ་རྒྱག་གཏློང་བེད་ཀི་རྒྱུག་པ་རིང་པློ། 

གྲུ་ས། གྲུ་ཁའམ་ཤན་ཁ། 

གྲུ་གསུམ། ཟུར་གསུམ། 

གྲུག་པ། [ཐ་མི་དད་པ]གྲུགས་པ། གྲུག་པ། ① ཆག་གྲུམ་དུ་འགྱུར་བ། དཀར་ཡློལ་གི་ཁ་གྲུགས་

སློང་། རྡློ་གྲུག་ཡློང་། འབས་གྲུགས་པ། འབྲུ་གྲུགས་པ། ② ལུས་ཀི་སྐྱི་ལྤགས་ལ་གང་ངད་ཕློག་

ནས་རྩུབ་པློར་འགྱུར་བ། ལག་པ་གྲུག་པ། གདློང་ངློ་གྲུག་པ། 

གྲུག་བུ། ཆག་པློར་གྱུར་པའི་སྣློད་སྤད། 

གྲུང་། ① སྤང་པློའམ་མགློ་བདེ་པློ་དཔེར་ན། གྲུང་ཤ་དློད་པློ་དང་སྤང་གྲུང་འཛོམས་པློ་སློགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

 ② ཆུ་དྭངས་བ་སྟེ། ཆུ་རློགས་པ་གྲུང་དགློས། 

གྲུང་པློ། ① སྤང་པློ། མི་དེ་སྤང་གྲུང་གཉིས་འཛོམས་ཤིག་འདུག །གྲུང་ཟློན་གཉིས་ལན། ཁློ་ཕྱུག་

ཆུང་མ་གྲུང་། བལ་འཇམ་སྣམ་བུ་ལེགས། ② ནུས་པ་དང་ལན་པ། ས་བློན་གྲུང་པློ། མེ་གྲུང་པློ། 

གྲུང་བ། གྲུང་པློ་དང་གཅིག །

གྲུང་ཤ་དློད་པློ། ཉློབ་པློ་མིན་པ། 

གྲུངས། ཆུ་གྲུང་བའི་འདས་པ་སྟེ། ཆུ་རློགས་པ་དེ་གྲུངས་ཟིན་འདུག

གྲུབ། འགྲུབ་རྒྱུའི་བ་བ་གྲུབ་ཟིན་པ་སྟེ། དློན་གྲུབ་པ་དང་། ལེགས་པར་གྲུབ་པ་སློགས་ལ་བུ། 

གྲུབ་རྒྱལ་དགློན། དགློན་འདི་འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། ཐློག་མར་ས་སྐྱ་པའི་

དགློན་པ་ཞིག་ཡིན། རྒྱལ་བ་ལྔ་པའི་སྐབས་སུ་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ལྷུན་གྲུབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གྲུབ་རྒྱལ་ཚེ་དཔག་མེད། གྲུབ་རྒྱལ་ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་གཅིག་བུམ་གཅིག་ཅན་འདི་ནི། རྣལ་འབློར་

བ་མེད་ཀི་ནང་ཚན་མ་རྒྱུད་འཁློར་ལློ་བདེ་མཆློག་རྒྱུད་འབུམ་པ་ནས་བཤད་པར་བཞེད་ལ། 

དེང་སང་བློད་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བའི་རྒྱུད་དཔའ་བློ་གཅིག་སྒྲུབ་ཀི་སགས་ལ་བསྟེན་པའི་བཅློམ་

ལན་འདས་མགློན་པློ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཆློས་སྐློར་འདི་བློད་དུ་བློན་པའི་ཚུལ་ནི། རེ་བཙུན་

ཆེན་པློ་མི་ལ་རས་པའི་སས་ཀི་ཐུབ་བློ། ཟླ་བ་ལ་བུའི་རེ་བཙུན་རས་ཆུང་རྡློ་རེ་གགས་པ་དེ་ཉིད་

བ་མའི་བཀའ་བཞིན་རྒྱ་གར་དུ་བློན་ཏེ། གྲུབ་ཆེན་ཏེ་ཕུ་པ་གསང་སགས་ཀི་སློང་པློ་དང་

མཇལ། ལུས་མེད་མཁའ་འགློའི་ཆློས་སྐློར་ལ་སློགས་པ་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་གདམས་པ་དུ་

མ་གསན་ནས་བློད་དུ་འབློན་པར་ཆས་པའི་དུས་སུ། བ་མའི་བཀའ་བཞིན་ཚོང་འདུས་སུ་ལད་

མློ་ལ་བློན་པས། ཚོང་འདུས་དེའི་ཕློགས་གཅིག་ན་ཨ་ཙ་ར་སློ་བསངས་རི་དྭགས་སཱ་རའི་

པགས་པ་ཕག་པ་ལ་བཀལ་བ། རྭའི་དུང་འབུད་པ་ཞིག་འདུག་པ་དེས་རས་ཆུང་པ་ལ་སྤན་

འབུར་ཚུགས་སུ་གཅེར་བ་ཞིག་གཟིགས་ནས། རྣལ་འབློར་བློ་གློས་ཆེ་ལ་སྐྱེ་གཟུགས་བཟང་

བ་ཞིག་འདུག་སྟེ། ཁློད་ལ་ཟླ་བ་བདུན་གི་ཚེ་ལས་མི་འདུག་ཨང་གསུངས་ནས་གཤེགས་སློང་

བ་དང་། རས་ཆུང་པ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པ་ཞིག་བྱུང་ནས་མྱུར་བར་བ་མའི་དྲུང་དུ་བློན་ནས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རྒྱུ་མཚན་རྣམས་ཞིབ་པར་ཞུས་པས། བུ་ཁློད་ལ་ཚེ་དེ་ལས་མི་འདུག་པ་ངས་ཤེས་ཏེ། ཡིད་

ཆེས་པར་བ་བའི་ཕིར་དེར་བཏང་བ་ཡིན་གསུངས། འློ་ན་དེ་འདྲའི་འཆི་བ་བཟླློག་པའི་གདམས་

པ་ཞིག་ཅིས་ཀང་གནང་དགློས་ཞུས་པས། ད་ངེད་རང་གི་གནས་འདི་དང་ཐག་མི་རིང་བ་ཞིག་

ན། མ་གཅིག་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མློ་ཞེས་བ་བ། རེ་བཙུན་མ་ཀུ་རུ་ཀུ་ལེའི་གྲུབ་པ་ཐློབ་པ་ཞིག་ཡློད་

པ་དེ་ལ། རེ་བཙུན་མས་ལུང་བསྟན་ཏེ། ཁློད་ཀི་ཡི་དམ་གི་ལྷ་ཚེ་དཔག་མེད་ཡིན་པས། དེ་ལ་

གསློལ་བ་ཐློབ་ཅིག་གསུངས་པ་ལར། ཚེ་དཔག་མེད་ཀི་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་དུས་དེ་ཉིད་དུ་ཞལ་

གཟིགས་དངློས་སུ་དབང་བསྐུར། གདམས་པ་གནང་བས་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་བརེས་

ཏེ་ད་ལ་མི་ལློ་སུམ་བརྒྱ་དང་བདུན་བཞེས་ཀང་། སྐུ་མདློག་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་

ཆགས་པ། ལློ་བཅུ་དྲུག་ལློན་པའི་ན་ཚོད་ཅན་དབུ་སྐྲ་ནག་པློ་སིལ་བུར་ཡློད་པའི་རྣལ་འབློར་

མ་ཆེན་མློ་ཞིག །དེང་སང་རྡློ་རེ་གདན་གི་བང་ཕློགས་ཙན་དན་དེ་བའི་ནགས་ཁློད་ན་བཞུགས་

ཀིན་ཡློད་པས་དེའི་དྲུང་དུ་སློང་ལ་ཚེ་སིང་པའི་གདམས་པ་ཞུས་ཤིག་ཅེས་ལུང་བསྟན། དེ་

ནས་རས་ཆུང་པས་གསེར་སང་བཞི་ཡློད་པ་ཁེར་ནས་མ་གཅིག་གི་དྲུང་དུ་བློན། གསེར་སང་

གང་ལ་ཚོགས་འཁློར་གི་ཆ་རྐྱེན་བས། གསེར་སང་གསུམ་གི་མཎལ་ཕུལ་ཏེ། འདིའི་དབང་

དང་གདམས་ངག་རྣམས་རློགས་པར་ཞུས་ཏེ་ཉམས་སུ་བངས་པས། མནལ་ལམ་དུ་ལྕགས་ཀི་

སློག་པ་ར་ཆེན་པློ་བཙུགས་པ་རྨིས། སར་ཁློང་གིས་དགུང་ལློ་བཞི་བཅུ་ར་བཞི་ལློན་པ་ལ་སར་

དེ་ཙམ་དུ་བསིངས་ནས་ཀུན་དྲིལ་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞིའི་བར་དུ་ཐུབ་པའི་ལུང་བསྟན་ཁད་པར་

ཅན་ཐློབ། དེ་ནས་རས་ཆུང་པས་ཏི་ཕུ་པའི་དྲུང་དུ་ལློག་བློན་པས། བ་མའི་ཞལ་ནས་གདམས་

པ་དེ་དག་ངས་ཀང་ཤེས་ཏེ། མ་གཅིག་བཅློམ་ལན་འདས་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་

བརེས་པར་གགས་ཆེ་བས་ཡིད་ཆེས་པའི་གནས་ཡིན་པས་དེར་བཏང་བ་ཡིན། ངས་ཀང་ཚར་

གཅིག་བ་ཡིས་གསུངས་ནས། འདིའི་དབང་དང་གདམས་པ་རྣམས་རློགས་པར་གནང་། དེ་

ནས་རས་ཆུང་པ་བློད་དུ་བློན་ཏེ། རེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་མཇལ་བའི་དུས། རེ་བཙུན་གི་གསུང་

ནས་བུ་ཁློད་ཀིས་རྒྱ་གར་ནས་གདམས་པ་ཟབ་ལ་མང་བ་ལློན་ཡློད་འློང་བས། དེ་རྣམས་ཀི་

ནང་ནས་རིས་ས་ཆེ་བ་སར་བློད་དུ་མ་གགས་པའི་ཟབ་ཆློས་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་སྐྱེས་སུ་ཕུལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞིག་གསུངས་པས། བ་མའི་བཀའ་མ་ཆློག་པར། འདི་ཉིད་བ་མ་རེ་བཙུན་ཆེན་པློ་ལ་ཆློས་ཀི་

སྐྱེས་སུ་ཕུལ་བར་གདའ། རེ་བཙུན་མི་ལ་ནས་མཉམ་མེད་དྭགས་པློ་ལྷ་རེ་སློགས་ལ་རིམ་པར་

བརྒྱུད་དེ་སྐྱེས་མཆློག་འབའ་ར་བའི་བར་གཅིག་བརྒྱུད་དུ་བཞུགས་པ་ལ། དམ་པ་དེས་མཁའ་

འགློའི་ལུང་བསྟན་བཞིན་བཀའ་རྒྱ་བཀྲློལ་བས། ཆློས་འདིའི་ཕིན་ལས་ཀིས་གངས་ཅན་ཡློངས་

སུ་ཁབ་སྟེ། ཀར་འབྲུག་ས་དགེས་མཚོན་གྲུ་མཐའི་ཞལ་འཛིན་སློ་སློར་མཛད་པ་ཀུན་ཀང་འགློ་

དློན་འདི་ཁློ་ནའི་སློ་ནས་མཛད་པས། རེ་བཙུན་རས་ཆུང་པའི་གདམས་ངག་ཤམ་བུ་ཅན་བཅློ་

བརྒྱད་ཀི་ནང་ནས་ཚེ་དཔག་མེད་འགློ་དློན་ཀི་ཤམ་བུ་ཅན་ཅེས་རླུང་ལར་གགས་པ་དང་། 

ཡང་། རས་ཆུང་པས་བ་མ་ཟངས་རི་རས་པ་གནང་། དེ་ནས་ཀཾ་ཚང་དློན་བརྒྱུད་ལས་འབྱུང་

བའི་དབང་བརྒྱུད་འདིར་ཆུ་བློ་གཅིག་འདྲེས་སུ་བཞུགས་པ་ཡིན་ཅིང་། དེ་ལ་བུའི་ཚེ་དཔག་

མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་སམ། རས་ཆུང་ལུགས་སུ་གགས་པ་འདི་ལ། ཕི་སྒྲུབ་ལྷ་སྟློང་དང་ལྔ་

བརྒྱ། ནང་སྒྲུབ་ལྷ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ། གསང་སྒྲུབ་ལྷ་བཅུ་གསུམ། ཡང་གསང་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལྷ་

གཅིག་བུམ་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་དང་བཞི་ལས། འདིར་ཟབ་པའི་ཡང་རེ་ཕི་མ་ཉིད་ཀི་སློ་ནས་ཚེའི་

དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་བཞི་སྟེ། ཚེའི་བིན་རླབས་ལ་བརེན་ནས་ཚེ་བསིང་བ། བསྐྱེད་རིམ་ལ་

བརེན་པ། རློགས་རིམ་ལ་བརེན་པ། བཅུད་ལེན་གི་རིལ་བུ་ལ་བརེན་པ་རྣམས་ལས། འདིར་

གཞི་དང་ར་བ་ལ་བུར་གྱུར་པའི་བིན་གིས་རླབས་པའི་རིམ་པ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་ནློ། །

གྲུབ་ཆ། གང་ཞིག་འགྲུབ་པར་བ་བའི་ཆ། 

གྲུབ་ཆེན།མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པའི་རྣལ་འབློར་བ། 

གྲུབ་ཆེན་དགློན་པ། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༦༢༧ལློར་ཀུན་བཟང་ཡར་འཕེལ་གིས་

ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་པད་མ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞི། གྲུབ་ཐློབ་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞིའི་མིང་ཙམ་སྨྲློས་ན། ༡ ལུ་ཨི་པ་—ཉ་ལློ་

བ། ༢ ད་རི་ཀ་པ་—སྨད་འཚོང་ལ་གཡློག་བེད་པ། ༣ ཌིམ་ཀེ་པ། ༤ ལི་ལ་པ། ༥བིར་ཝ་

པ—དཔལ་ལན་ཆློས་སྐྱློང་། ༦ ཊློམ་བི་པ། ༧ ཤ་ཝ་རི་པ—རི་དྭགས་རྔློན་པ ༨ས་ར་ཧ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

པ—བམ་ཟེ་ས་ར་ཧ་པ། ༩ ཀློ་ཀ་ལི་བ—ཉལ་པློ་ལ་དགའ་བ། ༡༠ མི་ན་པ་—ཉ་པ། ༡༡ གློ་

རཀྵ་པ—རང་ལག་མེད་པ། ༡༢ ཙ་འུར་ཁ་པ—བ་ལང་སྐྱློང་། ༡༣ བི་ན་པ—རློལ་མློ་ལ་

ཆགས་པ། ༡༤ རཏྣ་ཨ་ཀ་ར་ཤཎ་ཧེ་—རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཞི་བ། ༡༥ཏློག་ཙེ་པ་—

འཇློར་ཐློགས་མཁན། ༡༦ ཏནྟྲི་པ—ཐགས་མཁན། ༡༧ ཙ་མ་རི་པ—ལྷམ་མཁན། ༡༨ཁངྒ་

པ—རལ་གི་ཅན ༡༩ ཀླུ་སྒྲུབ་—སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ། ༢༠ ཀཧི་པ—ནག་པློ་སྤློད་པ། ༢༡ ཀ་

ན་རི་པ—སློབ་དཔློན་ཨརྱཱ་དེ་བ། ༢༢ ཐེ་གེ་ན་པ་—རྫུན་སྨྲ་བ། ༢༣ ཏེ་ལློ་པ—ཏིལ་རྡུང་

མཁན། ༢༤ ནཱ་རློ་པ—པཎ་ཆེན་ནཱ་རློ་པ། ༢༥ཁ་ལི་པ—སྤང་ཀི་པ། ༢༦ ཙ་ཏ་པ—ཆློས་

སློང་མཁན། ༢༧ བ་ཏ་པ། ༡༨དློ་ཁན་དི་པ། ༡༩ ཨ་ཛུ་ཀི—ལེ་ལློ་ཅན། ༣༠ ས་ཀ་ལ་པ—

སྨྱློན་པ། ༣༡ ཌློམ་བི་བ་—ཁྲུས་མཁན། ༣༢ མེ་ཀློ་པ—དུར་ཁློད་པ། ༣༣ ཀ་མ་རི་པ—

མགར་བ། ༣༤ ཛ་ལན་ད་ར་པ—འབར་བ་འཛིན། ༣༥ར་ཧུ་ལ་—སྒ་གཅན་འཛིན། ༣༦ 

དརྨ་པ—ཆློས་སྨྲ་བ། ༣༧ དློ་ཀ་རི་པ—སྣློད་འཁུར་བ། ༣༨མེ་ད་ནི—ཞིང་པ། ༣༩ སངྒ་

ཛ་ལ། ༤༠ དྲིལ་བུ་པ། ༤༡ ཨ་ཡློ་གི ༤༢ ཙ་ལློ་གི ༤༣ གུ་ཧུ་རི་པ—བ་པ། ༤༤ ལུ་ཙི་

ཀ—ཙོག་འདུག་ལློག་ལངས། ༤༥ཀམ་ཀ་ལ—གདུ་བུ་པ། ༤༦ ཀམ་པ་ལི—ལ་ཝ་པ། 

༤༧ བ་དེ་པ། ༤༨ཏེན་ཏ་པ—ཆློ་ལློ་པ། ༤༩ ཀུ་ཀུ་རི་པ—ཁི་ལ་དགའ་བ། ༥༠ ཀུ་ཛྙ་ལི—

ལག་ཝ་ཅན ༥༡ དརྨ་པ—ཐློས་ཤེས་ཅན། ༥༢ མ་དི་ལ—ང་རྒྱལ་ཅན། ༥༣ ཨ་ཙིནྟ—ཤིང་

འཚོང་མཁན། ༥༤ བ་ལ་ཧ། ༥༥ན་ལི་པ—འདམ་གིས་མ་གློས་པའི་པདྨ། ༥༦ བྷུ་སུ་ཀུ་

པ—འདུ་ཤེས་གསུམ་པ། ༥༧ ཨིནྡྲ་བློ་དི—བང་ཆུབ་དབང་པློ། ༥༨ལེགས་སྨིན་ཀ་ར་—

དེའི་སྐུ་མཆེད་མློ། ༥༩ ཛ་ལེནྡྲ་པ—བའི་དབང་པློ ༦༠ ནི་ར་གུ་ན—ཡློན་ཏན་མེད་པ། ༦༡ 

ཙ་བ་རི་པ— འཁུར་པ་འཚོང་བ། ༦༢ ཙ་པ་ཀ ༦༣ བི་ཁ་ན། ༦༤ ཏིལ་བརྡུང་བ། ༦༥ཀུ་

མ་རི། ༦༦ དུ་མེ་བ། ༦༧ མ་ཎི་བ་དྲ —མློ། ༦༨རྣལ་འབློར་མ་མེ་ཁ་ལ། ༦༩ དེའི་སྐུ་

མཆེད—མློ། ༧༠ ཀ་ན་ཀ་པ—ཀུ་ཅློ་སྨྲ་བ ༧༡ ཀན་ཐ་ལི་པ—འཚེམ་བུ་པ། ༧༢ ད་པུ་རི་

པ—ཀུ་ཤའི་ཐག་པ་གཅུ་མཁན། ༧༣ ཨུ་ད་རི་པ—རྫུ་འཕུལ་གིས་འཕུར་མཁན ༧༤ ཀ་

པཱ་ལི་པ—ཐློད་པ་ཅན། ༧༥ཀི་ར་པ—སིད་དམགལ་དགའ་བ། ༧༦ མཚོ་སྐྱེས་རྡློ་རེ། ༧༧ 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སརྦ་བ་ག་ལ—མཐློང་ཚད་ཟ་བ། ༧༨ན་ག་བློ་དི—ཀླུའི་བང་ཆུབ། ༧༩ ཁུར་ལི་པ—བིས་

སྐུ་འཆང་བ། ༨༠ པ་ན་ཧ—མཆིལ་ལྷམ་ཅན། ༨༡ ཀློ་ཀལི་པ—བ་ཀློ་ཀ་ལི་ལ་དགའ། ༨༢ 

ཨ་ན་ཀ—ལུས་བཟང་པ། ༨༣ སུམུནྡྲ—ཚོང་བད་མཁན། ༨༤ བ་རི་པ—བཅུད་ལེན་མཁན 

བཅས་ཡིན། དེ་རྣམས་ནི་བ་མ་རྡློ་རེ་གདན་པས་ཚོགས་འཁློར་མཛད་པའི་སྐབས་དངློས་སུ་

བློན་པའི་གྲུབ་ཐློབ་ཀི་གངས་སློ། །

  ཡང་། ཆློས་ཀི་རྣམ་གངས་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར་ལས། ༡ལུ་ཧི་པ། ༢ཀང་ཀ་རི་པ—ཀུ་ཀུ་རི་པ། 

༣ས་ཧ་བཛྲ། ༤ཐ་ག་རི་པ—ན་ག །༥བྷུ་སུ་ཀ ༦པད་མའི་རྒྱལ་པློ། ༧དྲིལ་བུ་པ། ༨ཀླུ་སྒྲུབ། 

༩པད་མ་བཛྲ། ༡༠མི་དྲི་ཀ་མ་ལ། ༡༡བྷུ་སུ་ཀུ ༡༢ཞི་བ་མཚོ—ཨརྱཱ་དེ་བ། ༡༣ས་ར་ཧ་ཏ་པ། 

༡༤དུར་ཁློད་མ—མགུར་དབངས་མཁན ༡༥ལྷ་སས་རིན་ཆེན་དཔལ་བཞེར—མི་ན་ས། 

༡༦ལི་ཡི་བཟློ་བློ། ༡༧བ་སུ་ད་རི། ༡༨ཛ་ལན་ད་ར། ༡༩ཉི་མ་དཔལ—དརྨ་གིཏྟ། ༢༠གསལ་

བེད་མ། ༢༡རློ་ལངས་མ—སྨད་སྐྲིས་ཅན། ༢༢ཏློག་ཙེ་པ། ༢༣ཨིནྟྲ་བློ་དི—ཕི་མ། ༢༤ཀླུའི་

བང་ཆུབ། ༢༥ནག་པློ་ཞབས—བིན་ས ༢༦རྒྱན་གི་རྒྱལ་མློ—ན་ཏ་པ། ༢༧ཤན་ཏི་པ—

ཐློགས་མེད་བིན་ད་ས། ༢༨བིརྱ་པ། ༢༩ཏི་རྣ་པ། ༣༠ལྭ་བ་པ། ༣༡ཏེ་ལློ་པ། ༣༢མར་མེ་

མཛད—ནི་ཏུ་པ། ༣༣མི་ཐུབ་ཟླ་བ—ཟླ་བ་བཟང་པློ ༣༤ཀ་མ—ནག་པློ་སྤློད་པ། ༣༥ལ་

ཤི། ༣༦ཡེ་ཤེས་སྙིང་པློ—ཀུན་དགའ་སྙིང་པློ ༣༧ཀ་ལ་གང་གྷིར། ༣༨ཡན་ལག་མེད་པའི་

རྡློ་རེ། ༣༩ཀ་ན་ཀློ་རི—ཀུ་མ་རི་པ། ༤༠བིར་བ་པ—གང་ཆེན་པ། ༤༡མ་ཧ་སི་ཏི—མ་ཧཱ་

པ། ༤༢ཛྙཱ་ན་ཤི་ཏན་ཏ་པ། ༤༣གི་སྐློར་མ—སྤིན་གི་ཤུགས་འཆང་། ༤༤དྲི་མེད་མ། 

༤༥ངག་གི་དབང་ཕྱུག །༤༦ གྷུདི་རི་པ—ཏི་གི་པ། ༤༧འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན། ༤༨ར་

ཛ་ན་ཏི—ཙ་ར་ཡང་བ། ༤༩ཤན་ཏ་དི་བ། ༥༠གྷུ་ན་མ་ཏི—གསེར་གང་བ། ༥༡བློ་གློས་བརན་

པ། ༥༢བཤེས་གཉེན་མ—ད་ར་ཀ་པ། ༥༣གཅེར་བུ་—གཅེར་བུ་པ། མཀུ་བུ་ཙ་པ། 

༥༤ལམ་སྐྱེས་མ—ཕག་ཚང་། ༥༥ ཀུ་བུ་ཙ་པ། ༥༦ཀ་ལིང་ཀ ༥༧སད་ཛྙཱ་ཐ་ལ། ༥༨བེ་མ་

ལློང་བ—ད་སི་རི་པ། ༥༩དབངས་ཀི་རྒྱལ་མློ—ཙམ་པ་ནི་ཀ ༦༠ཟླ་བའི་གདློང་བ་ཅན—

མཁའ་འགློ་མ། ༦༡མྲློ་མ་འབར་མ། ༦༢ཉི་མ་པས་པ། ༦༣རརྣ་གྷིཏྟི—སེང་གེ་པ། ༦༤སྨྲློ་མ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ལ་བ་ཅན—ཛ་ཏི་རི་པ། ༦༥སང་ག་རི་པ། ༦༦པདྨློ་ཤི—བ་ཡ་ས་ནི། ༦༧ལས་ཀི་འབྱུང་

གནས—བ་གྷ་ལི་པ ༦༨བ་གྷ་དཔལ—ག་ན་པ། ༦༩ཡེ་ཤེས་ཞབས—ཀ་ལི། ༧༠ས་ར་

ཧ—སང་ཏློ་བ། ༧༡པདྨ་རྡློ་རེ་—སང་ཏི་པ་དང་ནི་ལམ་པ། ༧༢རློ་ཟན་མ། ༧༣ཀང་ཀ་ལི་པ། 

༧༤རྡློ་རེ་དྲིལ་བུ་པ—ཤཱཀའི་བཤེས་གཉེན། ༧༥ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས—ན་རློ་པ། ༧༦རྡློ་

རེ་རེ་གཅིག་པ—གུ་ར་ལུ་པ། ༧༧རིན་ཆེན་རྡློ་རེ་—སང་ག་རི་པ། ༧༨བློ་གློས་དབངས་མ། 

༧༩ཛ་བ་རི་པ།༨༠ཊློམྦྷི་ཧེ་རུ་ཀ—བྷུ་ད་རི་ལློ་ཀ ༨༡བྷུདྡྷཱུཤི—བཟང་པློ་དཔལ། ༨༢ཀློའུ་

ཏ—ཀ་ན་པ། ༨༣རྡློ་རེ་ལན་མ—སེང་ཧ་། ༨༤སློ་བསང་མ—ཟླ་བ་གགས་པ། ༨༥ཤིང་ལློ་

མ—ས་བ་ཀ་ར། ༨༦ལློམ་བི་མ། ༨༧བདག་མེད་མའློ། །སྤིར་གསང་སགས་ཀི་ལམ་ལ་བརེན་

ནས་གྲུབ་པ་ཐློབ་པ་ནི་སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དུས་ཁློ་ནར་ལྔ་སྟློང་ལྷག་ཙམ་བྱུང་བར་བཤད་

ཅིང་། ཡློངས་གགས་སུ་གྲུབ་ཐློབ་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞི་དང་གྲུབ་ཐློབ་བརྒྱད་ཅུ་ཞེས་གགས་པ་ནི་

བ་མ་རྡློ་རེ་གདན་པས་ཚོགས་འཁློར་མཛད་པའི་སྐབས་སུ་དངློས་སུ་བློན་པའི་གྲུབ་ཐློབ་ཀི་

གངས་ལ་བརྒྱད་ཅུ་བྱུང་བར་བརེན་ནས་མིང་དེ་ལར་གགས་པ་ཡིན་ཟེར་སློལ་ཡློད། 

གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟློང་རྒྱལ་པློ། གཤམ་གི་ཐང་སྟློང་རྒྱལ་པློ་ལ་གཟིགས། 

གྲུབ་ཆེན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། ཤངས་པའི་གདམས་ངག་གི་བ་རབས་བཅུ་གཅིག་པ། རབ་བྱུང་

བརྒྱད་པའི་ཤིང་མློ་བའི་ལློ་སྤི་ལློ་༡༤༦༥ལློ་ཡབ་རིན་ཆེན་བསློད་ནམས། ཡུམ་བསློད་ནམས་

སྒློལ་མ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་མི་ཤངས་དགློན་གསར་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་ངུ་ནས་ཡིག་དྲུག་ལ་

ཞལ་འདློན། བམས་སྙིང་རེ་རང་ཤུགས་ཀི་སྐྱེ་བ། གནས་ལུགས་ཀི་དློན་ཞི་ལྷག་གི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བརྒྱད་པའི་སྟེང་དུ། བ་མ་རིན་ཆེན་ཚུལ་ཁིམས་པའི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་

བྱུང་། དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་ལ་བརག་གཉིས་ལ་བཤད་པ་གནང་། དགུང་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་ལ་

ནུབ་ཆློས་ལུང་དུ་འཁློན་རིན་ཆེན་རྒྱལ་དབང་གགས་པ་དང་། དད་པའི་དགེ་སློང་ཁ་སྐློང་དང་

བཅས་པའི་དྲུང་དུ་བསྙེན་པར་རློགས། མཚན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་དུ་གསློལ། དྲན་ཤེས་

བག་ཡློད་ཀི་ངང་ནས་མདློ་སགས་ཀུན་ལ་ཐློས་བསམ་སློམ་སྒྲུབ་ལ་ནན་ཏན་གི་ཐུགས་རློགས་

བསྐྱེད་ནས། མཉམ་མེད་སངས་རྒྱས་དཔལ་བཟང་། བུ་སྟློན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ། པཎི་ཏ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནགས་རིན། ལློ་ཙྭ་བ་ནམ་མཁའ་གགས། སྟག་རེ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་སློགས་མཁས་

གྲུབ་ཀི་བ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀི་ཞབས་རྡུལ་སྤི་བློས་བངས། ལློངས་སྤློད་མློས་གུས་སྒྲུབ་པའི་

སློ་ནས་བ་མ་ཐམས་ཅད་མཉེས་པར་མཛད། ཁད་པར་དཔལ་ལན་ཤངས་པའི་ཆིག་བརྒྱུད་ཀི་

གདམས་པ་ཐམས་ཅད་རློགས་པར་ཐློབ་སྟེ། མཁས་གྲུབ་ཀི་རགས་མཚན་མངློན་དུ་གྱུར། དུས་

འཁློར། ར་མགིན། སྤན་རས་གཟིགས། ཕག་མློ་ལ་སློགས་པའི་ཡི་དམ་མང་པློའི་ཞལ་གཟིགས། 

མནལ་ལམ་དུ་དག་པའི་ཞིང་དུ་མར་བློན་པ། མཁའ་འགློ་ཆློས་སྐྱློང་བན་བཞིན་འདུ་བ། མི་དང་

མི་མ་ཡིན་པ་མང་པློ་བམས་སྙིང་རེས་འདུལ་བར་མཛད་པ། ཆློས་རེ་སངས་རྒྱས་དཔལ་བཟང་

གིས་སྐུག་ལུང་གི་ཞིག་གསློས་གནང་བ་སློགས་ཀི་ཕག་གཡློག་ཞབས་ཏློག་སྒྲུབས་ཏེ། ནུབ་

ཆློས་ལུང་། བང་ཆེན། ཁུ་ལུང་། བློ་མའི་ས་སྙུག་སློགས་སུ་སྒྲུབས་པ་དང་གཞན་དློན་ཟུང་དུ་

སྤེལ་ནས། གདུལ་བ་མང་པློ་སྨིན་གློལ་ལ་བཀློད། ངེས་མེད་བ་བཏང་ལ་ཐུགས་རེ་གཏད་ཀང་། 

སྟག་ལྷུན་འགྲུབ་ལ་རེ་ཞིག་བཞུགས་དགློས་པ་བྱུང་ནས། ཆློས་འཁློར་རྒྱ་ཆེར་བསྐློར་ནས། 

དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམ་པའི་མེ་མློ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༥༡༧ལློ་ལ་གང་རིའི་གདན་ས་མཛད། 

གཙུག་ལག་ཁང་རེན་བཞེངས་སློགས་རྒྱས་པར་མཛད་ཅིང་། མཐར་དབེན་པ་ལ་ཞུགས་

དགློས་པའི་དགློངས་པ་གཏད། གདན་ས་བ་བསྐློས་ནས། རི་ཁློད་རབ་བརན་ཆློས་ལུང་དུ་

མཛད། ཚེ་བློས་བཏང་ནུས་པའི་འཁློར་ཚོགས་དང་། ཕློགས་ཀི་བ་མ་ཆེ་ཕ་བཀའ་རབ་

འབམས་རྣམས་དང་། ཆློས་རྒྱལ་རབ་བརན་ཀུན་བཟང་སློགས་མི་ཆེན་དུ་མས་ཞབས་ནས་

འདེགས་པ་སློགས་སྙན་པའི་གགས་པས་ཁབ་ཅིང་། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་

༡༥༢༩ལློར་སྐུ་སྙུང་བའི་ཚུལ་མེད་པར་སྐུ་ཤེད་ཅུང་ཟད་བི་ཞིང་ཞན་དུ་ཉེ་བ་ན། ཚེས་བཅུའི་

ཉིན་མཇལ་འདློད་པ་རྣམས་ཀང་དྲུང་ནས་འཁློད། ཆློས་སྐུ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་འཕློ་བ་བེད་

གསུངས་ནས། མཉམ་པར་བཞག་པའི་ངང་ནས་ཚེས་བཅུ་གཅིག་གི་ཉིན་ངློ་མཚར་བའི་ལས་

དང་བཅས་ཞིང་གཞན་དུ་གཤེགས་སློ། །

གྲུབ་ཆེན་མེ་ལློང་རྡློ་རེ། རིང་མའི་གྲུབ་ཐློབ་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༢༤༣ ལློར་

ཡབ་སྒགས་ཕུར་རྣལ་འབློར་པ་བསམ་ཡས་དང་ཡུང་འབར་མ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

དགུང་ལློ་དགུ་པར་མཁན་པློ་སེ་ལུང་པ་དང་། གྲུབ་ཐློབ་ཟ་ལུང་པ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། དེ་དུས་

གཤིན་པློའི་དགེ་རར་ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་ཁློ་ན་སྒློག་ཅིང་། དགུང་ལློ་བཅུ་དྲུག་ལ་

ཕེབས་སྐབས་བརྒྱད་སྟློང་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་མཛད་པས་གནས་ལུགས་ཀི་དློན་རློགས། མངློན་

ཤེས་ཕ་མློའང་ཤར། དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་ཏུ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་

༡༣༠༣ ལློར་དུར་ཁློད་ལ་བར་དུ་སྐུ་གཤེགས་པའི་ཚེ་འློད་ཆེན་པློ་སྒ་དང་བཅས་པ་ཀུན་གིས་

མཐློང་། པུར་གི་རྣམ་པ་སྦློང་དུས་ནམ་མཁའི་ལམ་ནས་པུར་ཁང་འློད་ལྔའི་སྣམ་བུ་རྐྱང་པ་ལ་

བུ་སློགས་ངློ་མཚར་བའི་ལས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་། 

གྲུབ་ཆེན་སངས་རྒྱས་དཔལ། བློད་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ས་མློ་ཡློས་ཀི་ལློ་སྟེ་སྤི་ལློ་༡༣༣༩ལློར་ལ་

སྟློད་བང་གི་ཕློགས་མདློག་གི་དགློན་པ་སློ་ཕུ་ཞེས་བ་བར་ཡབ་གུ་ཤྲི་དཔལ་འབློར་ལེགས་པ་

དང་ཡུམ་སྒློལ་མ་འབུམ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་ངློ་མཚར་བའི་ལས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་འཁྲུངས། 

སྐུ་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་བ་མ་ཤཱཀ་བཟང་པློ་ལས་དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་བཞེས་ཤིང་། མཚན་

སངས་རྒྱས་དཔལ་དུ་གསློལ། སྤློད་འཇུག་ལ་ཁ་དློན་བེད་པའི་མ་མ་ཞིག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

བཞུགས་པས་གཞུང་དློན་ཐུགས་སུ་ཆུད། དགུང་ལློ་ཉེར་གསུམ་པར་གནས་ལྔ་རིག་པའི་

པཎིཏ་ཆེན་པློ་ཆློས་རེ་ས་བཟང་པས་མཁན་པློ་མཛད་དེ། དཔལ་བཟང་ལན་གི་གཙུག་ལག་ཁང་

དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་བསྙེན་པར་རློགས་པ་དུས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབས་ཏེ། མཚན་བུདྡྷཱ་ཤྲི་ཞེས་

གསློལ། དེ་ནས་མཁན་ཆེན་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཕར་ཕིན་དང་མངློན་པ་ཀུན་བཏུས་ལ་

སློགས་པ་ས་ཕིར་ཆློས་མང་དུ་གསན། མཁན་ཆེན་མགློན་རྒྱལ་པ་ལས་རྣམ་འགེལ་དང་། 

དཔལ་ལན་ས་སྐྱར་རློག་གེ་བ་དཔལ་ལན་བཟང་པློ་ཤངས་པ་བློ་མཆློག་ལས་རྣམ་འགེལ་གི་

སློབ་གཉེར་མཛད་པ་ཉི་ཐློག་གི་ལས་ཚབ་དང་འཆད་ཉན་ལ་སློགས་པ་དགུང་ལློ་སུམ་ཅུ་སློ་

གཅིག་གི་བར་དུ་མཛད། རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དཔལ་ལན་ཚུལ་ཁིམས་ལས། གསུང་ངག་རིན་

པློ་ཆེ། རིམ་ལྔ། སྦློར་དྲུག་གསུམ་གི་མན་ངག་རྒྱས་པ་དང་། ཚད་མ་རྣམ་འགེལ། དུས་འཁློར་

རྒྱལ་སས་ལམ་བཟང་བཅས་གསན་པར་མ་ཟད། དཔལ་ཀེ་རྡློ་རེའི་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁློར་

དུ་རྒྱུ་དུས་ཀི་དབང་བསྐུར་བ་ནས་གསུང་ངག་རིན་པློ་ཆེའི་ཁིད་གཞུང་བཤད་ལ་སློགས་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རློགས་པར་གསན་ཅིང་། མདློར་ན་བ་མ་དཔལ་ལན་ཚུལ་ཁིམས་པ་ཉིད་ཀིས། གསུང་ངག་རིན་

པློ་ཆེ་དང་འབེལ་བའི་དབང་དང་། བཤད་པ། ཁིད། གེགས་སེལ། མན་ངག་ཕ་མློ་ཚུན་ཆད་ཀི་

བར་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་ཞུས་པས་དབང་གི་ཆུ་བློ་མ་ནུབ་པ། བིན་རླབས་ཀི་བརྒྱུད་པ་མ་

ཉམས་པ། གདམས་ངག་གི་སརྒ་མ་ལློག །མློས་གུས་ཀི་བསམ་པ་ཚིམ་པ་སྟེ་སྙན་བརྒྱུད་

བཞིའི་བིན་གིས་བརླབས་ཤིང་གདམས་པས། བརློད་བལ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་མཚོན་

བེད་དཔེའི་ཚུལ་དུ་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་སློ། ། གཞན་ཡང་སྡུག་བསལ་གིས་གཟིར་བ་

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་ཁློ་ན་སྒྲུབ་པར་མཛད་དེ། ཡུལ་གཞན་ཐག་རིང་གི་ནད་དང་སྡུག་

བསལ་གིས་ཉེན་པ་གསན་ནས། དེ་ལ་དམིགས་ཏེ་བདག་གཞན་མཉམ་བརེ་དང་། འགློ་བ་མང་

པློ་ལ་ཟང་ཟིང་གི་སྦིན་པའི་སློ་ནས་ཕན་པ་མཛད་ཅིང་། མཐར་དགུང་གངས་ག་གཉིས་པ་རབ་

བྱུང་བདུན་པའི་ལྕགས་ཕློ་བི་བའི་ལློ་སྟེ་སྤི་ལློ༡༤༢༠ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

གྲུབ་ཆེན་ཨུ་རྒྱན་པ། མཚན་དངློས་རིན་ཆེན་དཔལ་ཞེས་གགས། འདིའི་གདུང་ནི་མདློ་སྨད་དབར་

མློ་ཐང་ཏུ་རྒྱུས་བང་ཆུབ་གཞློན་ནུ་བ་བ་ཞིག་བྱུང་བ་དེ་སློབ་དཔློན་པདྨའི་དངློས་སློབ་དང་། 

རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་གི་མཆློད་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཞིག་བྱུང་ཡློད་པ་དེའི་གདུང་རྒྱུད་

ཡིན་ཞིང་། དེ་ནས་མི་རབས་དགུ་པ་དེ་གྲུབ་ཆེན་ཨློ་རྒྱན་པ་ཡིན། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་

སྟག་ལློ་སྤི་ལློ་༡༢༣༠ལློར་འཁྲུངས། མཚན་སེང་གེ་དཔལ་གསློལ། གཞློན་དུས་ཡབ་ཀིས་ཆུང་

མ་ལེན་གབས་བས་པ་མ་བཞེས་ཤིང་རབ་ཏུ་བྱུང་། ལློ་བདུན་ནས་བཅུ་དྲུག་གི་བར་དུ་མ་ཕུར། 

བདེ་དགེས། ཕག་རྡློར། ཡློ་ག་ལ་སློགས་པའི་རྒྱུད་འགེལ། སྒྲུབ་ཐབས་ཕག་ལེན་དང་བཅས་

པ་གསན་ཞིང་མཁས་པར་གྱུར། དགུང་ལློ་བཅུ་དྲུག་པར་བློ་དློང་བློན། ཆློས་རེ་རིན་རེ་མློ་ལས་

མངློན་པ་གློང་འློག །ཚད་མ་རྣམ་ངེས། ཤེར་ཕིན་སློགས་གསན། དེ་ནས་འཆད་རློད་རློམ་

གསུམ་ལ་འགན་ཟླ་མེད་པའི་གགས་པ་ཐློབ། དེ་ནས་ཆློས་རེ་རྒློད་ཚང་པ་དང་མཇལ་བས་དད་

པ་ཐློབ། དེའི་མདུན་ནས་དགེ་བསྙེན་གི་སྲུང་སློམ་ཞུས། ཆློས་རེས་ཀ་ར་སྙིམ་པ་ཕྱུར་བུ་གང་

གནང་བ་ཐམས་ཅད་གསློལ་བས་རེན་འབེལ་འགིག་སློང་། ད་ཁློད་ལན་གཅིག་ངའི་རར་འློང་

དགློས། ངས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་བསྟན་པས་གློལ་བ་ལ་ཚེགས་མེད་གསུངས། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

པར་བློ་དློང་རིན་ཆེན་རེས་མཁན་པློ་དང་། ཞང་བསམ་གིང་པས་སློབ་དཔློན། སློབ་དཔློན་

བསློད་ནམས་འློད་ཟེར་གིས་གསང་སྟློན་མཛད་ནས་ཅིག་ཅར་བསྙེན་པར་རློགས། མཚན་རིན་

ཆེན་དཔལ་གསློལ། དེ་ནས་བཟུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་བར་སྟན་གཅིག་པའི་རྟུལ་ཞུགས་བཟུང་ཞིང་

ཤ་ཡང་མི་གསློལ། ཆློས་རེ་རིན་ཆེན་རེ་ལ་དུས་འཁློར་འབློ་ལུགས་དང་། གློ་ལུང་པ་ལས་དུས་

འཁློར་ཆགས་ལུགས་ལེགས་པར་བསབས། རིས་ལ་སྦངས་པས་མཁས་པར་མཁེན། དེ་ནས་

བདེ་ཆེན་སྟེང་དུ་ཆློས་རེ་རྒློད་ཚང་པའི་མདུན་དུ་བློན། དགློན་དེར་ཕེབས་པ་ཙམ་གིས་རློ་

གཅིག་གི་རཏློགས་པ་འཁྲུངས། ཆློས་རེའི་དྲུང་དུ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་གདམས་ངག་མཐའ་དག་

གསན་ཞིང་ཇི་ལར་བཞིན་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས། དེ་ནས་ཁློང་གིས་བདག་ཤམྦྷ་ལར་དུས་འཁློར་

གི་དཀའ་གནད་མ་བདེ་བ་རྣམས་གཅློད་པ་ལ་འགློ་བསམ་པ་ཡློད་ཞུས་པས། བ་མས། ཁློད་

ཤམྦྷ་ལར་ལས་ཀི་འབེལ་པ་མེད། ལས་འབེལ་ཨློ་རྒྱན་ཡུལ་ལ་ཡློད་པས་དེར་གསུངས། ཡང་

བ་མས། ཁློད་མ་བདེ་བ་ཅི་འདྲ་བ་ཡློད་གསུང་པ་ལ། འདི་དང་འདི་ཡློད་ཅེས་དཀའ་གནད་

རྣམས་ཞུས་པས། བ་མས་དག་གི་ལན་ཇི་ལར་བ་གསུངས། དེར་ཁློང་ཧ་ལས་ཏེ། ཆློས་རེ་རིན་

པློ་ཆེས་དུས་འཁློར་ནི་མ་གསན། འདི་འདྲ་མཁས་པ་འློང་དློན་གང་ལགས་ཞུས་པར། བ་མས། 

ང་ཤྲི་རིར་བསད་དུས་བུད་མེད་དམར་མློ་ཅིག་གིས་པློ་ཏི་ཅིག་བིན། དེ་མིད་པའི་སྣང་བ་བྱུང་

པས། དེ་ནས་བློད་དུ་འགྱུར་བའི་ཆློས་ལ་མི་ཤེས་པ་མེད་པ་ཞིག་བྱུང་གསུངས། འློ་ན་བདག་

ལ་དུས་འཁློར་གི་དབང་ཞིག་གནང་བར་ཞུ་ཞུས་པས། བ་མས། སློབ་དཔློན་ཇློ་བཙུན་རང་

གསློལ་བ་ཐློབ་ལ་རྨི་ལམ་གཟུང་ཅིག་གསུང་། གསློལ་བ་བཏབ་པས་རྨི་ལམ་དུ་ཆློས་རེ་རིན་

པློ་ཆེ་དེ་དུས་འཁློར་བ་སངས་རྒྱས་རྡློ་རེའི་ཆ་བད་དུ་མཛད་ནས་དུས་འཁློར་དབང་རྒྱས་པ་

ཞིག་གནང་བྱུན་བ་རྨིས། ཕི་ཉིན་སྤན་སར་ཕིན་པས། བ་མས་སློབ་དཔློན་ཇློ་བཙུན་ཐུགས་

ཚིམ་མམ་གསུང་། ཤིན་ཏུ་ཚིམ་ལགས། དེ་འདྲ་བའི་ཕག་ལེན་མཁས་པ་སུ་ལས་བསབས་

ཞུས་པས། མཁའ་འགློ་མས་བསབས་པ་ཡིན་གསུང་། དེ་རིང་ཨློ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་འགློ་བ་ཞུས་

ནས། དང་པློ་བང་མི་མེད་ཀི་རི་ལ་བསྒྲུབ་པ་བས། ཐུགས་དམ་ཤིན་ཏུ་འཕེལ་བས་སར་གི་

ཆློས་བརེད་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དུ་དྲན་པ་སློས། དེ་ནས་གངས་རི་སེར་བློན་ཏེ་ཅུང་ཟད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཞུགས། དེ་ནས་ལམ་གློགས་ལྔ་དང་བཅས་ཏེ་མར་ཡུལ་དང་། ར་བྱུང་ནས་ལམ་ཐློན་ཏེ་ཛ་

ལནྡ་ར་བར་བློན། དེ་ནས་ལམ་གློགས་གཞན་རྣམས་ཕིར་སློག །དཔལ་ཡེ་དང་འགློགས་ནས་

བློན་པས། ལམ་འཕང་གི་གནློད་པ་མང་པློ་བརྒལ། ཁད་པར་དུ་སློག་པློའི་ར་པས་མགུལ་སློམ་

ཐག་ཏུ་བཅུག་ནས་བསམས། སྐུ་ལུས་ལ་རྡློག་པས་བསྣུན་ནས་བརྡུང་པར་ས་ལ་འགེལ་བ་

དང་། དེ་མ་ཐག་བཞེངས་ཏེ་འློ་དློད་ཆེན་པློ་བློས་ཤིང་ཞབས་བློ་མང་པློ་མཛད་པས། དེ་ལར་

གཟུགས་ཅན་མི་དང་གཟུགས་མེད་ལྷ་འདྲེའི་གནློད་པ་ཐམས་ཅད་བརྟུལ་ཞུགས་ཀིས་ཟིལ་

གིས་མནན་ཏེ། ཨུ་རྒྱན་དྷུ་མ་ཐ་ལའི་གློང་དུ་སེབས། དེར་རྡློ་རེ་རྣལ་འབློར་མ་སྨད་འཚོང་མའི་

བུ་མློའི་གཟུགས་སུ་བས་པ་ཅིག་གིས་ཚོད་མ་ཕློར་གང་བིན་ཞིང་བིན་གིས་བརླབས་པས་

ལས་སྒིབ་ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་ཟད། རྡློ་རེ་གསུམ་གི་དློན་ཇི་ལ་བ་བཞིན་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས། རྡློ་

རེ་རྣལ་འབློར་མ་ཉིད་ཀི་སྐུར་བསྟན་ནས་ཞལ་གི་གདམས་པ་ཡང་གནང་། དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་

ཆེན་མློའི་ཕག་ལེན་ཆ་ཚང་གནང་བ་ཞུས། དེ་ནས་ཁ་ཆེ་བརྒྱུད་དེ་ཕིར་བློད་དུ་ཕེབས་པའི་

ལམ་བར་ཁ་ཆེ་རྒྱལ་པློས་གསློད་མི་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཞིག་མངགས་པ་དང་ལམ་དུ་འཕད་ཀང་

གློགས་མཆེད་གཉིས་ཀ་ཅི་ཡང་མ་ཉེས་པར་ཐར། བློད་དུ་ཕེབས་པ་དང་ཆློས་རེ་རྒློད་ཚང་པ་

གཤེགས་ཟིན་ཞིང་། རེན་ལ་སློགས་པ་མི་བཞེངས་པའི་བཀའ་ཕེབས་གནང་ཡློད་ཀང་། ཁློང་

དེའི་ཁློངས་སུ་མེད་གསུངས་ནས་རེན་བཞེངས་ཡང་འགའ་ཞིག་མཛད། དེ་ནས་དགུང་ལློ་སློ་

གཉིས་པ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་བ་སྤི་ལློ་༡༢༦༡ལློར་རྒྱ་གར་རྡློ་རེ་གདན་དུ་བློན། བང་

ཆུབ་གཟིགས་པ་ཀུན་རློབ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བཅློས་མ་མ་ཡིན་པ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས། སར་

རྒློད་ཚང་པའི་ཞལ་ནས། ད་སྟེ་ལློ་བཅུ་གཉིས་ན་ཁེད་ལ་དགེ་སྦློར་བཤའ་མ་ཅིག་སྐྱེ་གསུང་བ་

འདི་ཡིན་པ་འདུག་དགློངས་པ་བྱུང་། དུས་ཁློད་བསིལ་བའི་ཚལ་དུ་བཞུགས་པས་གཞི་བདག་

གིས་ལྷློག་པ་བཏང་བྱུང་བ་ལྷློག་པ་གིས་བཅད་དེ་བློར། འཁྲུལ་འཁློར་མཛད་པས་རྨ་ཁ་དེ་ཐག་

ཏུ་སློས་ཐུབ་པར་བྱུང་། རྡློ་རེ་གདན་དུ་མགློན་པློ་ཚོགས་བདག་གིས་ཆློ་འཕྲུལ་ཆེན་པློ་བསྟན་

ཡང་མ་ཚུགས་པ་ཡློན་བདག་ཏུ་ཁས་བངས། དེ་ནས་བཟུང་སྟློང་ཉིད་དང་སྙིང་རེ་ཡ་མ་བརླ་བ་

ཞིག་བྱུང་བས་སེང་གེ་ལ་བུའི་རྣལ་འབློར་པ་ཆེན་པློར་གྱུར། སྤན་གིས་གཟིགས་ཙམ་དང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

དབྱུགས་པས་བསྣུན་ཙམ་གིས་ནད་གདློན་མཐའ་དག་སློས། ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་སིལ་གིས་

མནན་ཐུབ་པར་བྱུང་། དེ་ནས་ཚུར་བློད་དུ་ཕེབས་ནས་དབུ་གཡློར་གཉིས་དང་། གཉལ་ལློ་རློ། 

མཚོ་སྣ་སློགས་ལ་ཕེབས། དགུང་ལློ་ང་དགུ་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་བི་སྤི་ལློ་༡༢༨༨ལློར་ཀརྨ་

པཀྵིའི་ཡང་སིད་དུ་རང་བྱུང་རྡློ་རེ་ངློས་འཛིན་གནང་། འདིར་བློད་དུ་བ་མའི་ཡང་སིད་ངློས་

འཛིན་གནང་སློལ་ཐློག་མར་ཡིན། དགུང་ལློ་རེ་གསུམ་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ་

༡༢༩༢ལློར་རྒྱལ་པློ་གློ་པེ་ལིས་སྤན་དྲངས་ཏེ་ཧློར་ཡུལ་དུ་བློན། རྒྱུ་རིན་པློ་ཆེ་འབའ་ཞིག་

པས་དཀིལ་འཁློར་རྡུལ་ཚོན་བཀློད་དེ་རྒྱལ་པློ་ལ་དུས་འཁློར་གི་དབང་བསྐུར། དེ་ནས་

མགློགས་པློར་བློད་དུ་འབློན་རིས་མཛད་པ་ལ། རྒྱལ་པློས་བཤློལ་བཏབ་ཀང་། གྲུབ་ཆེན་གི་

ཞལ་ནས། ང་སྐྲ་བློ་དློང་རིན་ཆེན་རེ་ལ་བཅད། གསློལ་བ་རྒློད་ཚང་པ་ལ་འདེབས། ལྷ་ཡི་དབང་

པློ་བརྒྱ་བིན་མདུན་དུ་བྱུང་ཡང་ཐློད་པ་བཀས་ནས་ཀད་པ་ལག་སྙམ་པ་མིན་པ་མེད་ཅེས་པའི་

གསུང་གིས་ཟིལ་གིས་མནན་པས་རྒྱལ་པློ་སྤན་ཆབ་མང་དུ་བྱུང་། རྒྱ་ཡུལ་ནས་དངློས་པློའི་

བཟུང་བ་ཁབ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་ཕིར་བློད་དུ་ཕེབས། དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་

བ་སྤི་ལློ་༡༣༠༩ལློར་སྐུ་གཤེགས། འདི་ནི་བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་བ་

མ་སྙན་གགས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་གསེར་ཕེང་ནང་གི་བ་བརྒྱུད་

ཅིག་ཡིན། 

གྲུབ་མཆློག །གྲུབ་ཐློབ་ཀི་མཆློག་སྟེ་མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པའི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པློ། 

གྲུབ་མཆློག་མ། གྲུབ་པ་ཐློབ་པའི་རྣལ་འབློར་མ། 

གྲུབ་བརེས།གྲུབ་པ་ཐློབ་པ་སྟེ་སགས་ལུགས་ཀི་གྲུབ་པའི་དངློས་གྲུབ་བརྒྱད་གང་རུང་སློགས་ཐློབ་

པའི་རྣལ་འབློར་པ། 

གྲུབ་རགས། གྲུབ་པ་ཐློབ་པའི་རགས་མཚན། 

གྲུབ་ཐློབ། གསང་སགས་ཀི་ལམ་ལ་བརེན་ནས་མཆློག་དང་ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པའི་གང་ཟག

གྲུབ་ཐློབ་ཁམས་པ་མི་གསུམ། དྭགས་པློ་རིན་པློ་ཆེའི་སློབ་མ་རྣམས་ལས་གྲུབ་ཐློབ་ཁམས་པ་མི་

གསུམ་ཞེས་པར་བྱུང་བར། ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་དང་པློ་དུས་གསུམ་མཁེན་པ་དང་། ཕག་གྲུ་རྡློ་རེ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱལ་པློ། གསལ་སྟློང་ཤློ་སམ་དང་གསུམ་ཡིན། 

གྲུབ་ཐློབ་ཁྱུང་པློ་རྣལ་འབློར། མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པློ་རྣལ་འབློར་དང་མི་གཅིག་ཡིན། 

གྲུབ་ཐློབ་བརྒྱད། ཤར་དུ་ཨིན་བ་ཏི། ལྷློར་ཀླུ་གྲུབ་སྙིང་པློ། ནུབ་ཏུ་པདྨ་བཛྲ། བང་དུ་ཀུ་ཀྭ་རི་པ། 

ཤར་ལྷློར་ཌ་བི་པ། ལྷློ་ནུབ་རྡློ་རེ་དྲིལ་བུ་པ། ནུབ་བང་དུ་ལུ་ཧི་པ། བང་ཤར་དུ་ས་ར་ཧ་པ། དེ་

རྣམས་དུར་ཁློད་ཀི་ཆས་དང་། རང་རང་གི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་ཏེ་ཞུགས་ཀི་སྤློད་པ་སྣཚོགས་

མཛད་ཅིང་མཆློད་རེན་རྣམས་ཀི་མདུན་དུ་གནས་པའློ། །

གྲུབ་ཐློབ་ཆེན་པློ་བཅློ་ལྔ། འཕགས་ཡུལ་དུ་གྲུབ་ཐློབ་གླུ་དབངས་མཁན་གི་ལུགས། ཞབས་གཡློན་

བརྐྱང་དུ་མཛད་པ་ནག་པློའི་རྡློ་རེའི་ལུགས། གཞན་ཡང་ཀ་ལ་ཧཾ་ས་ཀ་མཱ་རའི་ལུགས། ལྷ་ཚོགས་

ཐམས་ཅད་སྐུ་མདློག་ནག་པློར་ཡློད་པ་དརྨ་པ་ཡི་ལུགས། ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་གདློང་བརན་

ཅན་དུ་འདློད་པ་ཀུཀྐཊི་པའི་ལུགས། ཡབ་ཡུམ་སྐུ་མདློག་མཚུངས་ཤིང་ལྷ་གཞན་ཐམས་ཅད་སྐུ་

མདློག་མ་ངེས་པར་ཡང་འདློད་པ་གྷུཎ་རི་བའི་ལུགས། གཞན་ཡང་ཙ་ཊི་པ། ནཱ་ཊི་པ། གྷནྡི་ཏ་པ་

རྣམས་ཀི་ལུགས་ཏ་པ་རྣམས་ཀི་ལུགས། ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཕག་གཉིས་པར་ཡང་འདློད་པ་

བཱི་ཤ་བའི་ལུགས། ཞན་ཡང་ཏཎ་པ། བ་དེ་པ་ཡི་ལུགས། ཏ་ཌ་ཀ་པ། ཀཾ་ཀ་ལ་པའི་ལུགས། ལྷ་

ཚོགས་ཐམས་ཅད་སྐུ་མདློག་སེར་པློར་འདློད་པ་ཛ་ནནྡི་པའི་ལུགས་རྣམས་སློ། །

གྲུབ་ཐློབ་ཉག་རེ་སེ་བློ། རེ་ཕག་མློ་གྲུ་པའི་སློབ་མ་གཙོ་བློ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན། རང་རྣམ་ལས། 

ཕ་ཡུལ་ལབ་ཕུ་རིན་ཆེན་མཁའ་འགློའི་གནས་ན། ཕ་ནི་མགློན་པློ་རྒྱལ་མཚན། མ་ནི་འདན་ཟ་

ཨ་ལློད་མ། དྲིན་ལན་མ་སློད་གནློང་ཆེ་ཕིར། མདློ་ཁམས་སྨད་དུ་རྡློག་པའི་བག་ཆགས་བསབ། 

ཞེས་སློགས་གསུང་པ་ལར། [བག་གཡབ་བ་དགློན་ལློ་རྒྱུས་]ལས། འཁྲུངས་པའི་ཡུལ་ནི། 

ལབ་ཕུ་རིན་ཆེན་མཁའ་འགློའི་གནས་ཞེས་པ་ནི། དེང་དུས་བག་གཡབ་རློང་། བམས་མདུན་

འབྲུག་སྣ་སེ་ཤློག །ལབ་གཤིས་སྤིན་མདའ་གློང་ཚོ་ནང་དུ་སྤིན་མདའ་ཚང་གི་ཁིམ་དུ། གདུང་

རུས་འགྲུ། ཡབ་མགློན་པློ་རྒྱལ་མཚན། ཡུམ་འདན་ཟ་ཨ་ལློད་མ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། 

ཆུང་ངུའི་དུས་སུ་ཕྱུགས་རིའི་ཞློར་དུ་སློབ་གཉེར་གནང་། གེ་དགློན་བཏབ་ཅིང་ཏེ་ལློ་པ་ནས་རེ་

ཉིད་ཀི་བར་བཀའ་བརྒྱུད་གློང་མ་རྣམས་ཀི་སྐུ་རེན་དུ་སྐུ་འབུམ་མཆློད་རེན་རེ་བཞེངས་ཡློད་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རིག་གནས་གསར་བརེའི་སྐབས་གཏློར་བཤིགས་བས། ཞེས་གསུངས། ཡང་། རང་རྣམ་ལས། 

ལློ་བཅློ་ལྔ་ལློན་ནས་དྲུག་ཅུའི་བར། མི་སློད་རྡློག་པའི་བག་ཆགས་བསབས། བ་མའི་བིན་

རླབས་སྙིང་ལ་ཞུགས། ཞེས་དང་། ལློ་བཅུ་དྲུག་ལློན་ནས་དམ་ཆློས་དྲན། འཇིག་རེན་མི་དང་

བློ་མ་བསྟུན། འདུག་ན་མི་དགའ་འགློ་ལ་དགའ། འགློ་དྲིན་ཕག་མློ་གྲུ་པ་རེད། ཞེས་དང་། བློ་ཟད་

ཆློས་ཟད་ཉག་སྨྱློན་ང་། ཕི་མ་བརག་པའི་ཕི་བཞག་དགློས། ཕི་བཞག་ཉག་བེའི་ཡུལ་དུ་བེད། 

ག་དགློན་རིན་ཆེན་མཎལ་སྟེང་། མཁའ་འགློའི་ལུང་བསྟན་ཐབས་ཀིས་འགྲུབ། ཕག་གྲུ་དགློན་

པའི་ཆག་ཚད་ཡློད། བཀའ་བརྒྱུད་བདུན་གི་གློ་འགེབ་ཚར། ནང་རློང་བསམ་གིས་མི་ཁབ་ནི། 

མགློ་ནང་མི་ལ་མེད་པ་ཡི། རྡློ་རེ་འཆང་གི་སྐུ་འབུམ་ལ། ཏེེ་མློ་པ་ཡི་དབུ་ལློ་ཡློད། སྐྱ་བ་བདུན་

པའི་ཤ་ཁག་ཡློད། ཅེས་སློགས་བཀའ་བརྒྱུད་གློང་མ་རྣམས་ཀི་སྐུ་འབུམ་མཆློད་རེན་རྣམས་ཀི་

ནང་རེན་གི་དཀར་ཆག་ཡང་གསུང་འདུག

གྲུབ་ཐློབ་ཉང་རི་ཁློད་པ། མངའ་བདག་མང་ཉི་མ་འློད་ཟེར་གསང་སགས་རིང་མའི་བ་ཆེན་མཚན་

སྙན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་རབ་བྱུང་གཉིས་ཀི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༡༢༤ལློ་ནས་རབ་བྱུང་གསུམ་

པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༢༠༤ལློ་བར་དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གཅིག་བཞུགས་སློ། །

གྲུབ་ཐློབ་ཏི་ཤི་རས་པ། འདི་གུང་ཐང་བ་མ་ཞང་གི་སློབ་མ་ཡིན། 

གྲུབ་ཐློབ་ཐང་སྟློང་རྒྱལ་པློ། གློང་དུ་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟློང་རྒྱལ་པློ་ཞེས་པར་གཟིགས། 

གྲུབ་ཐློབ་ཐར་པའི་རྒྱལ་མཚན། གྲུབ་ཐློབ་ཐར་པའི་རྒྱལ་མཚན་སྟེ། ཨ་ར་གྲུབ་ཐློབ་ཡང་ཟེར། ལྷ་

སའི་བང་ངློས་ཉང་བན་ན་ཁ་ཅན་པའི་ཁིམ་དུ་ཡབ་ཆློས་སྐྱློངས་དང་ཡུམ་འཛོམས་སྐྱིད་གཉིས་

ལ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༥༣༥ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བརྒྱད་ལ་སློན་པའི་

ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༥༤༢ལློ་སེ་ར་སྨད་གྲྭ་ཚང་ཁློངས་ཨ་ར་ཁང་ཚན་ལ་སྒིགས་ཞུགས་གནང་། 

མཁན་པློས་ཐར་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་མཚན་གསློལ། ཐློས་བསམ་སློབ་གཉེར་ལ་བརློན་པར་

མཛད། གྲྭ་སའི་སློབ་གཉེར་མཐར་ཕིན་ནས་དགུང་ལློ་སློ་གཅིག་ལ་སློན་སྐབས་རྒྱུད་སྨད་ཀི་

གྲྭར་བཞུགས་ཏེ་སགས་ལ་ཐློས་བསམ་གནང་། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ་དང་ཕ་བློང་ཁའི་

མཁན་པློ་པཎ་ཆེན་བདེ་ལེགས་ཧ་མ་ས་ནས་ཆློས་མང་པློ་གསན་ཏེ་ཉམས་ལེན་ལ་འབད་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གནང་། དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔར་ཕེབས་པའི་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་༡༥༨༩ལློའི་བློད་

ཟླ་གཉིས་པའི་གནམ་གང་ཉིན་སྐུ་འདས། 

གྲུབ་ཐློབ་བ་བང་དགློན། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ནང་ཙམ་ན་གྲུབ་ཐློབ་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བཏབ་

ཞེས་གསལ། བརྒྱུད་པ་འདི་ལ་བ་རབས་སུམ་ཅུ་ཙམ་བགངས་སློལ་ཡློད་འདུག །གྲུབ་མཐའ་

བློན་པློ་ཡིན། ད་ལར་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རློག་བག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གྲུབ་ཐློབ་དབུ་སེ། ཀརྨ་པ་དུས་གསུམ་མཁེན་པ་སྟེ་གློང་གི་ཀ་སེའི་ནང་གསལ། 

གྲུབ་ཐློབ་མི་ཏ་ཛོ་ཀི རྒྱ་གར་གི་པཎི་ཏ་བློད་དུ་ཡང་ཕེབས་མློང་བ་ཞིག་ཡིན། ཝ་ར་ཎ་སི་རྒྱལ་པློའི་

སས་སུ་འཁྲུངས་ཤིང་། མཚན་ལ་ཛ་ག་ཏ་ཨཱ་ནནྟ་ཞེས་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་སྐྱེ་འགློ་ཀུན་

དགའ་ཟེར། ཆུང་དུས་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལ་ཆློས་བེད་ཆློག་པའི་གནང་བ་ནན་གིས་ཞུས་ཏེ་

བློས། རྡློ་རེ་གདན་དུ་སློབ་དཔློན་རྒྱལ་བའི་ལྷའི་དྲུང་དུ་རབ་བྱུང་དང་བསྙེན་རློགས་ཞུས། རེས་

སུ་མཁས་པ་ཆེན་པློར་གྱུར་ཏེ་ཨློ་རྒྱན་གི་ཡུལ་དུ་ལློ་མང་པློའི་རིང་སློམ་སྒྲུབ་མཛད་ཅིང་

བཞུགས། བློད་ཀི་ཁློ་ཕུ་ལློ་ཙཱ་བ་བམས་པའི་དཔལ་དགུང་ལློ་ཉེར་དྲུག་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་

གསུམ་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༡༩༨ལློར་བལ་ཡུལ་དུ་བཞུགས་པའི་ཚེ། བློད་ཟླ་དྲུག་པའི་ནང་བ་མ་

འདི་དང་མཇལ་ནས་བློད་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་ཁློ་ཕུར་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་བཞུགས་རིང་སྐྱེ་བློ་

དམངས་ལ་སྐྱབས་འགློ་སེམས་བསྐྱེད་སློགས་ཐློག་པ་ཐུན་མློང་གི་ཆློས་གསུངས་ཤིང་། སློབ་

དཔློན་འདི་སྐུ་ཚེའི་རིག་འཛིན་བརེས་ནས་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་འཛམ་གིང་ཐློག་མེད་པར་

མ་གྱུར་བར་དུ་སྐུ་ལུས་མ་སངས་པར་རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕློགས་དཔལ་གི་རི་ལ་དངློས་སུ་བཞུགས་པ་

དང་། བློད་དུ་ལློ་རེ་ལ་ཐེངས་རེ་ཕེབས་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་ཡློད་ཅེས་ཟེར་སློལ་འདུག

གྲུབ་མཐའ། ཕི་ནང་གི་ཆློས་ལུགས་སློ་སློའི་ལ་བ་འཛིན་ཚུལ་ཏེ་རང་གི་བློ་ངློར་གཞི་ལམ་འབས་བུ་

གསུམ་སློགས་གཞུང་དང་། རིགས་པས་བསྒྲུབས་ནས་གྲུབ་པར་ཐག་བཅད་པའི་ལ་ཚུལ་ལམ། 

གཞུང་ལུགས། 

གྲུབ་མཐའ་གློང་མ། དབུ་མ་པ་དང་སེམས་ཙམ་པ་གཉིས་སློ། །

གྲུབ་མཐའ་ཉམས་པའི་ཚར་བཅད། རློད་པའི་སྐབས་ཐློག་མར་གྲུབ་མཐའ་ཁས་བངས་ནས་ཕིས་སུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གྲུབ་མཐའི་འདློད་ཚུལ་དེ་ལ་ཁབ་པ་མེད་པར་བརློད་ནས་གྲུབ་མཐའ་ཉམས་པའི་ཚར་བཅད་དུ་

སློང་བའི་དློན། 

གྲུབ་མཐའ་གཉིས། ཕི་རློལ་མུ་སྟེགས་པ་དང་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའློ། །

གྲུབ་མཐའ་ལ་བའི་ར་བ་བརྒྱ་ར་བཅུ། སངས་རྒྱས་པ། འཛིན་པ་མེད་པ། འཚེ་བ་པ། ལློ་མ་ཅན། 

གཙང་སྦྲ་ཅན། ཁབ་འཇུག་པ། ཁབ་འཇུག་སེམས་པ་བ། དབྱུག་གུ་གསུམ་པ། ཀློ་ལྤགས་དུམ་

བུ་ཅན། གདུང་བ་ཅན། ལག་པ་གདུང་བ་ཅན། རྒྱལ་པློར་སྨྲ་བ། རྒན་མློར་སྨྲ་བ། མེ་ཡློ་ཨུ་ད་

རི། རིགས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ། བཅིངས་ནས་འདུག་པ། འདློར་ལློ་སྐྱློང་བ། རི་ལ་གནས་པ། 

རྒྱལ་པློའི་བསློད་སྙློམས་ཅན། གང་པློ་ཆེའི་རྒྱལ་མཚན་ཅན། ཀློག་ཅན། ནང་ཅན། ར་འདུལ་བ། 

ཀ་ལན་ད་པ། སྣློད་གཙང་མ་ཅན། སློང་མློས་རྒྱུ་བ། ཡན་ལག་རལ་པའི་ནང་དུ་བསྟུམས་པ། 

སྒློན་མ་ལྷག་པ་ཅན། གསེར་ཅན། གྲུབ་པར་སྨྲ་བ། དབང་པློ་ཆེན་པློ། ཞ་ཉེ་ཅན། བང་ཕློགས་

ཀི་འགམ་ན་གནས་པ། ལྷློ་ཕློགས་ཀི་འགམ་ན་གནས་པ། འུག་པ་བ། དགེ་སྦློང་བ། ལུས་ལ་

གནློད་པ་མེད་པ། ཀ་ཀན་ད་བ། ལྷའི་གློང་བ། ས་ཁུང་ན་གནས་པ། ཆློས་སེམས་པ་བ། ཟླ་བ་

ཕེད་པ། ནགས་ན་གནས་པ། བཻ་ཤི་ཥ་ཀ ཚངས་པར་སྤློད་པ། གཽ་ཏ་མ་བ། ཕ་ལ་གུས་པ་བ། 

མ་ལ་གུས་པ་བ། ཟླ་བ་ཤར་བ་པ། ཉི་མ་ཤར་བ་པ། ལག་པར་ཟ་བ། སྙིང་གིས་འཚོ་བ། ཕུང་

པློ་གསུམ་པ་བ། ཤིན་ཏུ་ཁྲུས་བས་པ། བ་རའི་སྤློད་པ། འཐློར་བེད་པ། འཁློར་བ་ལས་གློལ་བ། 

པ་ཏཾ་ཛ་ལ་བ། ལྷ་མཆློད་པ། གཞན་ལ་མི་འདུད་པ། གློས་ཀི་དུམ་བུ་ཅན། འུག་པའི་ག་པ་ཅན། 

ལན་གསུམ་དུ་ཆུར་འཇུག་པ། མཁའ་ལིང་བ། གཞན་ལ་མི་འདུད་པ། གློས་ཀི་དུམ་བུ་ཅན། 

འུག་པའི་གཤློག་པ་ཅན། ལན་གསུམ་དུ་ཆུར་འཇུག་པ། མཁའ་ལིང་བ། ཁིམ་གི་ར་བ་ན་

གནས་པ། བ་ལང་དང་། རི་དྭགས་དང་། ར་དང་། ཁི་དང་། གསློལ་བ་མི་འདེབས་པའི་བརྟུལ་

ཞུགས་པ། མེའི་བརྟུལ་ཞུགས་པ། གཞློན་ནུའི་བརྟུལ་ཞུགས་པ། ཞིབ་མློའི་བརྟུལ་རྒྱལ་མཚན་

ཅན། ཀློག་ཅན། ནང་ཅན། ར་འདུལ་བ། ཀ་ལན་ད་ཀ་པ། སྣློད་གཙང་མ་ཅན། སློང་མློས་རྒྱུ་བ། 

ཡན་རྡློ་འཐག་པ་བ། ཆུས་དག་པར་ལ་བ། སྐྱེས་ནས་དག་པར་ལ་བ། ལས་ཀིས་དག་པར་ལ་བ། 

ཆུ་ལ་བི་འཛུལ་བེད་པ། དགློན་པ་བ། ས། ཆུ། མེ། རླུང་། ནམ་མཁའ་ལས་སེམས་ཡློད་པར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལ་བ། ནམ་མཁའ་འབྱུང་བ། ཤིང་ར་མངློག་པློ་ཅན། བསམ་གཏན་ལ་དགའ་བ། ཆློས་པ། ཟས་

གང་མློ་ཅན། ཕག་པའི་གློས་ཅན། དློན་ཐམས་ཅད་པ། ཕྲུ་བ་གཅིག་པ། གང་ཅན་གི་རྣལ་འབློར་

བ། སློའི་གཏུན་རྡུངས་ཅན། མཚེའུའི་འགམ་ན་གནས་པ། བ་ར་ད་ཛ་བ། གཅེར་བུ་བ། གཉེན་

གི་བུ་བ། མེས་པློ་བ། ཕྱུག་བདག་པ། དུང་སྒ་ཅན། ལྷ་སྟེན་སྦིན་པའི་བུ། ཀ་རྒྱུའི་བུ་བ། སྣ་

ཚོགས་ལ་བའློ། །

གྲུབ་མཐའ་སྟློན་པ་པློ། ལ་བའི་འདློད་ཚུལ་འཆད་པ་པློ། 

གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ། ངག་གི་བློ་ངློར་ལུང་དང་རིགས་པས་དློན་གི་གནས་ཚུལ་ཡང་དག་པར་ཆུབ་པའི་

ཚུལ་དེ་རིགས་པའི་ལམ་ནས་སྨྲ་བ་ལས་གཞན་དུ་འདའ་བར་མི་བེད་པ། 

གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གཉིས། སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དང་། མུ་སྟེགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་

གཉིས་སློ། །

གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་སྟེ་བེ་བག་སྨྲ་བ། མདློ་སེ་པ། སེམས་

ཙམ་པ། དབུ་མ་པ་བཅས་སློ། །

གྲུབ་མཐའ་མཛོད། ཀློང་ཆེན་མཛོད་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ་ཐློག་མར་སྟློན་པ་བློན་ཚུལ་རགས་

རིམ་གིས་ཁློག་དབུབ། ཕི་རློལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་བརྒལ་ཏེ་དགག་གཞིར་བཞག །སྟློན་པའི་

བསྟན་པ་ཐུན་མློང་དང་ཐུན་མིན་ཐེག་པའི་བེ་བག་འཕགས་ཆློས་དུ་མའི་སློ་ནས་བསྒྲུབས་ཏེ་

དཔྱད་བཟློད་པར་འགེལ་བ་རིམ་ཁང་བརྒྱད་ཡློད་པ་འདི་ནི་དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པར་རིང་མའི་

སློབ་དཔློན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབམས་ཀིས་མཛད་པའློ། །

གྲུབ་མཐའ་བཞི། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་དང་གཅིག །

གྲུབ་མཐའ་འློག་མ། བེ་བག་སྨྲ་བ་དང་མདློ་སེ་པ་གཉིས་སློ། །

གྲུབ་མཐའ་ལ་མ་ཞུགས་པ། རང་གི་ལ་བ་གང་ཞིག །

རིགས་པས་སྦར་བའི་གཞུང་ལུགས་ལ་མ་བརེན་པར་རང་ཉིད་ཀི་ལ་བ་དློན་དུ་གཉེར་བའློ། །

གྲུབ་མཐའ་ལ་ཞུགས་པ། རང་གི་ལ་བ་གང་ཞིག །རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་གང་ཞིག་གི་རེས་སུ་

འབངས་ནས་བང་དློར་བེད་པ། 



  1069  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གྲུབ་མཐའི་དབང་གིས་འཛིན་པ། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་བདེན་པར་གྲུབ་ན་བློ་ལ་སྣང་བའི་

དབང་གིས་ཕར་བཞག་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཡུལ་རང་གི་ངློས་ནས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡློད་དགློས་པས། 

དེ་གཏན་ནས་མེད་པར་ཁས་བངས་པ་དང་། དེ་ལར་ཡློད་པར་འཛིན་པ་བདེན་འཛིན་ཕ་མློ་དང་། 

བ་དང་། ཁི། ཕག་པ་སློགས་གྲུབ་མཐའ་ལ་མ་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀི་བདེན་འཛིན་ནི་ལྷན་

སྐྱེས་དང་། མདློ་སེ་པ་དང་། སེམས་ཙམ་པ་ལ་བུ། གྲུབ་མཐའ་ལ་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་

ཀིས་གྲུབ་མཐས་བློ་བསྒྱུར་བའི་དབང་གིས་འཛིན་པ་ནི་ཀུན་བཏགས་སུ་འཇློག་པ་ཡིན།

གྲུབ་མཐས་བློ་བསྒྱུར་བ། གློང་གི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཞུགས་པ་དང་དློན་གཅིག

གྲུབ་མཐས་བློ་མ་བསྒྱུར་བ། གློང་དུ་གྲུབ་མཐའ་ལ་མ་ཞུགས་པ་དང་དློན་གཅིག

གྲུབ་བདེ་དབེར་མེད་ཀི་རས་གཅིག །ཆློས་གཉིས་པློ་མཉམ་སྐྱེ་མཉམ་གནས་ཀི་སྐྱེ་གནས་འཇིག་

གསུམ་དུས་མཉམ་ཞིང་ཆློས་དེ་གཉིས་ཀི་རས་ཡིན་ཁབ་མཉམ་ཡང་ཡིན། དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་

གཅིག་སྣང་བའི་མངློན་སུམ་ལ་གཅིག་ཤློས་ཀང་སྣང་དགློས་པའློ། །

གྲུབ་བདེ་རས་གཅིག །གཞི་གཅིག་གི་སྟེང་གི་ལློག་པ་རིགས་མི་མཚུངས་པ་རྣམས་མཉམ་སྐྱེ་

མཉམ་གནས་ཀི་སྐྱེ་གནས་འཇིག་གསུམ་དུས་མཉམ་ཞིང་རས་གཅིག་པ་ཡིན་པ། གྲུབ་པ་དུས་

མཉམ། གནས་པ་དུས་མཉམ། འཇིག་པ་དུས་མཉམ་བཅས་ཡིན་དགློས། 

གྲུབ་པ། ① སྟློང་པ་ཉིད་རློགས་ནས་མཐློང་ལམ་ཐློབ་ན་གྲུབ་ཐློབ་ཆུང་ངུ། ས་བརྒྱད་པ་ཐློབ་ནས་སློམ་

སང་སངས་ན་གྲུབ་ཐློབ་འབིང་པློ། སངས་རྒྱས་ན་གྲུབ་ཐློབ་ཆེན་པློ་ཞེས་བཤད་སློལ་གཅིག་དང་། 

གསང་སགས་ཀི་དབང་དུ་བས་ན་བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕིན་ན་གྲུབ་ཐློབ་ཆུང་ངུ་དང་། རིམ་པ་བཞི་

པ་དློན་གི་འློད་གསལ་ཐློབ་ན་གྲུབ་ཐློབ་འབིང་པློ། མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཐློབ་ན་གྲུབ་ཐློབ་ཆེན་

པློ་ཞེས་བཤད་སློལ་ཡློད། ② ཡང་ན། འགྲུབ་པའི་འདས་པ། [སིདྡི] དངློས་གྲུབ། ③ [ཡུལ]དུས་

འདས་པ་སྟློན་བེད་ཀི་ཚིག་གློགས་ཤིག །ལས་དློན་གྲུབ་སློང་། ལ་བུ། 

གྲུབ་པ་དགློན། དགློན་པ་འདི་འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་

པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གྲུབ་པ་བརྒྱད། གློལ་བློ་དང་། ལེགས་སྒློལ། སྒློལ་མཐར་ཕིན། མགུ་གྱུར། ཉམས་དགའ། རབ་དགའ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དགའ་བ། མཆློག་དགའ་རྣམས་སློ། །

གྲུབ་པའི་གློང་། གྲུབ་པ་ཐློབ་པའི་གང་ཟག་རྣམས་བཞུགས་པའི་གནས། 

གྲུབ་པའི་མཐའ་རིས་སུ་མ་ཆད་པ། སྤིར་གྲུབ་པའི་མཐའམ་གྲུབ་མཐའ་ཞེས་པ་དང་རང་གི་འདློད་

ཚུལ་ལ་གློ་དགློས་ཀང་། ཐམས་ཅད་ཤཱཀ་མུ་ནེའི་རེས་འཇུག་ཡིན་པར་འདྲ་བས་ན། དེ་དག་

ཀུན་ལ་ཕློགས་རིས་མེད་པར་གཅིག་མཚུངས་སུ་འཛིན་དགློས་པའི་དློན། 

གྲུབ་པའི་སྤློད་པ། རྒྱུད་ཀི་ལམ་གི་མངློན་རློགས་སྤློད་པའི་སློ་བཞིའི་ནང་གསེས་ཏེ། ལྷ་དང་སྐལ་

པ་མཉམ་པའི་རིག་འཛིན་ནམ་མཁའ་སྤློད་གྲུབ་ནས། དེའི་རེན་ལ་སགས་ཀི་ཕིན་དྲུག་གི་སྤློད་

པ་སྤད་དེ་མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་ལྷའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་མཉམ་པར་སྦློར་བས་རིགས་

གསུམ་རྡློ་རེ་འཛིན་པའི་གློ་འཕང་མངློན་དུ་བེད་པའློ། །

གྲུབ་པའི་དབང་པློ། གསང་སགས་ཀི་ལམ་ལ་བརེན་ནས་ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་བརྒྱད་དམ། ཡང་

ན་སྐུ་ཚེ་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་པའི་མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་གང་རུང་ཐློབ་པ་ལ་གྲུབ་ཐློབ་དང་གྲུབ་

པའི་དབང་པློ་ཟེར། 

གྲུབ་པའི་དབང་པློ་ལློ་རས་པ། ལློ་རས་པ་དབང་ཕྱུག་བརློན་འགྲུས་དང་མི་གཅིག་ཡིན། 

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག །མདློ་སགས་གང་རུང་གི་རློགས་པ་མཆློག་བརེས་པའི་གང་ཟག

གྲུབ་པའི་ཡན་ལག་གཉིས། རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན། སྐྱེ་བའི་ཡན་ལག་དང་། 

རྒ་ཤིའི་ཡན་ལག་ནི་འགློ་བ་ཐ་དད་པའི་སྐྱེ་བ་སློགས་མངློན་པར་གྲུབ་པས་གྲུབ་པའི་ཡན་ལག་

གཉིས་སློ། །

གྲུབ་དབང་དཀློན་མཆློག་འཕིན་ལས། མཚན་གཞན་དགེ་སློང་དཔའ་ཆུང་ཞུ། རེ་བཙུན་འདི་ཉིད་

འབི་གུང་སྦྲ་ག་ཞེས་པའི་འབློག་སེར་ཡབ་བཅློ་ལྔ་དང་ཡུམ་སྒློལ་མ་ལྷ་གཉིས་ཀི་རིགས་ཀི་མྱུ་

གུར་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་བི་སྤི་ལློ་༡༩༠༠ལློར་སྐུ་བལམས། དགུང་ལློ་དྲུག་ལ་བེ་གུ་

གུང་རློགས་རྒྱ་མཚོས་དབུ་སྐྲ་གཙུག་ཕུད་བཞེས། དགུང་ལློ་དྲུག་བདུན་ནས་བཅུ་བདུན་བར་

རང་ཁིམ་དུ་ཕྱུགས་རི་མཛད་དེ་བཞུགས་སྐབས་ཞ་དང་ཞློར་ལ་ཡིག་དྲུག་དང་སྒློལ་མ་འབུམ་

ཐེར་གསུངས་པ་མ་ཟད། རྡློ་རེ་གཅློད་པ་ཆག་མེད་དང་བརྒྱད་སྟློང་པ་བརྒྱ་ཚར་གསུངས། རབ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༩༨༨ལློའི་བློད་ཟླ་༨ཚེས་༢༧ཉིན་སྐུ་གཤེགས། 

གྲུབ་འབྱུང་དགློན། དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་ཆློས་འཕེལ་ཞེས་པས་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མཇུག་

ཙམ་དུ་བཏབ་པར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབའ་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གྲུབ་འབས། ལས་ཀ་བས་ནས་བྱུང་བའི་འབས་བུ། དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་གྲུབ་འབས་ཐློབ་པ། 

གྲུབ་འབས་འློད་སྟློང་འབར་བ་ཞིག་ཐློབ་འདུག

གྲུབ་མི་གྲུབ། བ་བ་ལས་འགློ་རློམ་ཐློན་མི་ཐློན་འགློ་རྒྱུ་གྲུབ་མི་གྲུབ། 

གྲུབ་རིས། དུས་འཁློར་ར་རྒྱུད་ལས་དངློས་སུ་བསྟན་པའི་སྐར་རིས་ལ་གྲུབ་མཐའི་རིས་ཞེས་བའློ། །

གྲུབ་ཚུལ་རིང་ལུགས། གྲུབ་ཆའི་རིང་ལུགས་ཀང་ཟེར། དེ་ནི་དེང་རབས་ཀི་རྣམ་པ་ཙམ་གི་རིང་

ལུགས་ཀི་གས་ཤིག་ཡིན། ཐློག་མར་འཛམ་གིང་དམག་ཆེན་དང་པློའི་རེས་སུ་ཡློ་རློབ་ཏུ་ཐློན་

པ་དང་། རིང་ལུགས་དེས་འཕྲུལ་ཆས་ཀི་མཛེས་ཆ་འདློན་སེལ་བེད་རྒྱུ་གཙོར་བཟུང་བེད་པ་

ལས། སྒྱུ་རལ་ཐློག་གི་བསམ་བློའི་རང་བཞིན་དང་། གཟུགས་དབིབས་ཀི་རང་བཞིན། དེ་

བཞིན་མི་རིགས་ཀི་སློལ་རྒྱུན་རི་མློ་སློགས་དགློས་མེད་དུ་བརི་བ། གྲུ་བཞི་ནར་མློ་བ་དང་། 

སློར་དབིབས། དྲང་ཐིག་སློགས་ལ་བརེན་ནས་མཚོན་བེད་བ་ཡུལ་མེད་པའི་སྒྱུ་རལ་ཞིག་གྲུབ་

པ་བེད་ཀི་ཡློད། དེའི་ཚབ་བེད་མི་སྣ་ནི་ཐཱ་ཐ་ལིན་དང་། པེ་ཧྥུ་སི་ན་སློགས་ཡིན། 

གྲུབ་གཟུགས། ① མང་པློ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་གྲུབ་པའི་གཟུགས། ② བརིས་ཚར་ནས་བབ་པའི་

གངས་ཀི་རི་མློ། སྒ་སྒྲུབ་སྐབས་སུ་དབངས་གསལ་ཕན་ཚུན་འཚམས་སྦར་ཟིན་ནས་གྲུབ་པའི་

མིང་དེ། དཔེར་ན། སྰ་ལ་ཀ་ྰན་ན། ལ་བུ། 

གྲུབ་བསལ། བློ་ངློར་ཚད་མས་གྲུབ་ཟིན་པ་དང་། དློན་ལ་ཚད་མའི་བསལ་བ་ཞུགས་པའློ། །

གྲུབ་བསལ་མེད་ལ་དཔག་བར་གཟུང་བ། སྒྲུབ་བ་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དེ་ཚད་མས་གྲུབ་ཟིན་པ་

ཡང་མ་ཡིན་ལ་ཚད་མས་གནློད་པ་ཡང་མེད་པར་རློགས་པར་བ་བའི་དློན་དུ་ངློས་གཟུང་བ་

ཞེས་པའི་དློན། 

གྲུམ་དཀར། ནད་ཀི་རང་མདློག་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་བད་རླུང་གང་བ་ཤས་ཆེ་བའི་གྲུམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བུའི་ནད་རིགས་ཤིག་གི་མིང་སྟེ། གློང་སྨན་དཀློན་ཅློག་བདེ་ལེགས་ཀིས་མཛད་པའི་པློད་

དམར་ལས། གྲུམ་དཀར་བད་རླུང་གང་བ་ཤས་ཆེ་བས། སྐྲངས་མདློག་དཀར་ཞིང་ཟུག་ཆུང་ར་

ཆུ་གང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

གྲུམ་ནག །ནད་ཀི་རང་མདློག་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ཁག་མཁིས་ཚ་བ་ཤས་ཆེ་བའི་གྲུམ་བུའི་

ནད་རིགས་ཤིག་གི་མིང་སྟེ། གློང་སྨན་དཀློན་ཅློག་བདེ་ལེགས་ཀིས་མཛད་པའི་པློད་དམར་

ལས། གྲུམ་ནག་ཁག་མཁིས་ཚ་བ་ཤས་ཆེ་བས། སྐྲངས་མདློག་ནག་ཅིང་ཟུག་ཆེ་ར་ཆུ་ཚ། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

གྲུམ་ནད། གྲུམ་བུའི་ནད། 

གྲུམ་ནད་དྲུག །ཤ་ཏེམ། རུས་ཏེམ། ར་ཏེམ། ཆུ་ཏེམ། ཏེམ་དཀར། ཏེམ་ནག་གློ། 

གྲུམ་པ། གཟུགས་དབིབས་ཕི་བ་དང་འདྲ་བ། སྤུ་མདློག་པློ་ཅན་གི་སློག་ཆགས་ཀི་རིགས་ཤིག

གྲུམ་པ་རྒྱང་ལྷ་ཁང་། སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་བཏབ་པ་གཙང་ལྷ་རེ་ཁུལ་དུ་ཡློད་པའི་མཐའ་

འདུལ་གི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག

གྲུམ་པ་གཡུ་ཆུ། འབབ་ཆུ་ཞིག །ཆུ་འགློ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རྒྱུད་ཀི་བང་ངློས་ནས་བྱུང་། བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་ཀི་ཁང་དམར་རློང་གི་དབུས་རྒྱུད་ནས་བང་ངློས་རྒྱལ་རེ་རློང་དུ་འབབ་ཅིང་། མང་ཆུའི་

ཡན་ལག་ཅིག་ཡིན། 

གྲུབ་པ་ལུས་ཀི་རྣམ་བཤད་བདུན། ལུས་ཆགས་པའི་ཚུལ། ལུས་ཀི་འདྲ་དཔེ་བསྟན་པ། ལུས་ཀི་

གནས་ལུགས་བསྟན་པ། ལུས་ཀི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ། ལུས་ཀི་དབེ་བ་བསྟན་པ། ལུས་ཀི་

ལས་བསྟན་པ། ལུས་འཇིག་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་བཅས་བདུན་ནློ། 

གྲུམ་པློ། རང་པ་འཐེང་པློ། 

གྲུམ་ལྤགས། སློག་ཆགས་གྲུམ་པའི་པགས་པ། 

གྲུམ་བུ། རླན་ཅན་གི་ཡུལ་དུ་རྒྱུན་རིང་སློད་པ་སློགས་ཀིས་རྐྱེན་བས་ནས་ཚིགས་མིག་གི་ཆུ་སེར་

འཕེལ་ནས་བད་ཀན་འབློར་བེད་ཀི་བེད་ལས་ཉམས་པས་ཚིགས་ཀུན་ཆག་གྲུམ་ཤློར་བ་ལར་

ན་བ་ལ་གྲུམ་བུ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གྲུམ་བུ་དཀར་པློ། བད་ཀན་རིགས་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ནད་རགས་ཕློ་མཆིན་མི་བདེ་ཞིང་། ཁ་ཟས་

འཁྲུ་སྐྱུགས་བེད་པ། ཉྭ་བཞི་མིག་རུས་སློགས་ན་ནས་མཇུག་ཏུ་གྲུམ་བུར་འགྱུར་བའི་ནད་ཅིག

གྲུམ་བུའི་ནད། གྲུམ་བུའི་ནད་ཀི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི། བརླན་སྣུམ་ཆེ་བའི་ཡུལ་དུ་བསད་དྲགས་པ་དང་། སྣུམ་

བཅུད་ཆེ་བའི་ཟས་ཟློས་དྲགས་པས། དྭངས་མ་རང་གནས་སུ་མ་སྨིན་པ་ཆུ་སེར་ལ་རྒྱས་ནས། 

ཤ་རུས་ར་རྒྱུས་རྣམས་ལ་གནས་བཅས་ནས་གྲུམ་བུའི་ནད་སློང་གི་ཡློད་པ་རེད། 

གྲུམ་ནད་ཏེམ་དཀར། ཆུ་སེར་དཀར་པློ་ཡིན་པས་གང་བ་ཤས་ཆེ་བ་ཡིན། 

གྲུམ་ནད་ཏེམ་ནག །ཆུ་སེར་ནག་པློ་ཡིན་པས་ཚ་བ་ཤས་ཆེ་བ་ཡིན། 

གྲུམ་ནད་ར་ཏེམ། ཁག་ཤས་ཆེ་བས་ལུས་ཀི་བཀྲག་མདངས་ཉམས་པ། གློ་སྙིང་མི་བདེ་བ། ལག་ཤ་

སྟེ་དཔྱིའི་སྟ་ཟུར་ཉྭ་ཤ་གཉིས་ཆད་སྙམ་བེད་ཅིང་། ར་རྣམས་སློས་ཤིང་ས་བར་ཆགས་ཏེ་ན་བ། 

གྲུམ་ནད་རུས་ཏེམ། རླུང་ཤས་ཆེ་བས་སྐློམ་དད་ཆེ་བ། རུས་པར་ཚབ་སྐྱེ་བ། རུས་པ་འཇུ་ཞིང་

སྐམ་པ། ཚིགས་རྣམས་ཁ་གམ་ནས་ན་ཟུག་ཆེ་བ། འགུལ་མི་ནུས་པ། བསྐུལ་བ་དང་། རྣ་བའི་

ཡུལ་དུ་སྒ་ཆེན་པློ་གགས་ཚེ་མི་བཟློད་པ་གཡང་དུ་བསྐྱུར་བ་ལ་བུའི་ཚོར་བ་སྐྱེ་བ། 

གྲུམ་ནད་ཤ་ཏེམ། བད་མཁིས་ཤས་ཆེ་བས་ཤ་སློ་ཞིང་མདློག་ནག་པ་དང་། ཡན་ལག་སྦྲིད་པ། གློ་

སྙིང་མི་བདེ་བ། སྣ་ཁག་མང་དུ་འཛག་པ། ཤ་དང་རུས་པ་འབེད་སྙམ་བེད་པ། རེག་ན་ཚོར་བ་

མེད་པ་བེམས་པློར་བེད་པ། 

གྲུམ་ཙེ། གདན་གི་བེ་བག་ཚོན་ཁ་ཅན། ཁང་པའི་ནང་གི་གློ་གདན་དང་། ཉལ་གདན། རའི་ས་གདན་

སློགས་རིགས་སྣ་ཚོགས་པ་ཡློད། 

གྲུམ་གསར། ནད་རགས་གྲུམ་བུ་དང་ཆེས་མཚུངས་ཤིང་དཔྱི་རེད་པུས་ཚིགས་རྣམས་གཟེར་བའི་

འགློ་བའི་ནད་ཅིག་གི་མིང་སྟེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་

ལྷན་ཐབས་ལས། གྲུམ་བུའི་ནང་གཏློགས་གྲུམ་གསར་ཞེས་པའི་ནད། ཅེས་དང་། ཕལ་ཆེར་

བལ་ནད་བཅློས་ཉེས་བེར་ལས་བྱུང་། དེ་ཕིར་ནད་འདི་མཆེད་སྐྱེན་ལ་ལར་འགློ །ཞེས་སློ། །

གྲུམས། ཆག་པའམ་འཐློར་ཞིག་ཏུ་སློང་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ]གྲུམས་པ། ར་ཁློག་གྲུམས་ནས་ཆུ་

འཛགས། རང་ཆག་ལག་གྲུམས། ② ཉམས་པའམ་བརེད་པ། ར་འདི་ཐག་རིང་དུ་བཏང་ནས་
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ཆད་དེ་གྲུམས་འདུག

གྲུའི་ཉག་ཐག །གྲུ་འཐེན་བེད་ཀི་ཐག་པ། 

གྲུའི་དར་ཅློག །གྲུ་གཟིངས་ཐློག་ཏུ་འཛུགས་རྒྱུའི་དར་ཅློག་གི་རིགས།

གྲུའི་དར་ཤིང་། ① གྲུའི་རླུང་གཡབ་འགེལ་སའི་ཤིང་། ② གྲུའི་དར་ལྕློག་བསར་སའི་ཤིང་། 

གྲུའི་ཡན་ལག །[མངློན]གྲུའི་སྐྱ་བ། 

གྲུའི་རབ། [མངློན]གྲུ་ཤན། 

གྲུའི་གཤློག་པ། [མངློན]གྲུའི་སྐྱ་བ། 

གྲུར་འཇུག་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། དགེ་སློང་མ་དང་ལྷན་ཅིག་

གྲུར་ཞུགས་ཏེ་ཆུའི་རྒྱུན་ཕློགས་སམ་ལློག་ཕློགས་གང་རུང་ལ་རྒྱང་གགས་ཀི་སར་ཕིན་པའློ། །

གྲུལ་ཐུབ་པ། [རིང]བློ་འཁེལ་བའི་ཕན་ཐློགས་པའམ་གདེང་ཐུབ་པ། 

གྲུལ་བུམ། གནློད་སྦིན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་གནས་པའི་གནློད་སྦིན་གཟུགས་མིའི་

དབིབས་དང་འདྲ་ལ། མགློ་བློ་སློག་ཆགས་སྣ་ཚོགས་ཀི་མགློ་ཅན། རང་ལག་གི་གྲུ་མློ་དང་རྣ་

བའི་སྟེང་དུ་ཤའི་རལ་བ་ཡློད་པ་ཞིག

གྲུལ་བུམ་གདློན། གྲུལ་བུམ་ཞེས་པས་བཏང་བའི་གདློན་ཏེ། ནད་རགས་སུ་ངློ་ནག་ལ་དལ་བར་འགློ་

ཞིང་རླིག་པ་སྐྲང་བ་ཞིག

གྲུལ་བུམ་སེ་དཔློན། གནློད་སྦིན་གི་བདག་པློ་ཞིག

གྲུལ་བུམ་དབང་པློ། གནློད་སྦིན་གི་རྒྱལ་པློ་ཞིག

གྲུས། གནག་ཕྱུགས་ཀི་ལློ་ན་རྒན་གཞློན་ལ་བའི་གཞི་རྭ་ཅློའི་ངློས་ཀི་རིས་འཁློར།

གེ ༡ གེ་བ། མིད་པ། ༢ ཡང་ན། རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་

སྐྱེས་པ་དང་། ར་ཆུང་། འཚོ་བ་བཅས་སློ། །

གེ་སྐྱེས། [མངློན]གཟའ་ཕུར་བུ། 

ག་ེའགྱུར། སྐད་དམ་ངག་ག་ིཉམས། ཡིད་འློང་སྙན་པའ་ིག་ེའགྱུར་དེས། ཁུ་བྱུག་སྐད་སྙན་ཟིལ་གིས་མནན།

གེ་ཆམ། གེ་བ་ཚ་ཞིང་སྐད་འཛེར་བ་སློགས་འབྱུང་བ་ཞིག
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གེ་ཐློགས། བད་ཀན་མིད་དཀྱུས། 

གེ་ནད་བདུན། རླུང་དང་། ཁག །མཁིས། བད་ཀན། འདུས་པ། འབེས། རྨེན་བུའློ། །

གེ་བ། ཨློལ་ཀྲློང་དང་མིད་པའི་མགློར་གནས་པའི་སྐད་ཀི་གདངས་དང་། དབངས་ཀི་འགྱུར་ཁུག་

འབྱུང་བའི་རེན་བེད་པ་ཞིག །གེ་བ་བདེ་པློ། གེ་བ་འགགས་པ། 

གེ་བློ། ཕློ་གདློན་གི་བེ་བག་ཅིག

གེ་མློ། མློ་གདློན་གི་བེ་བག་ཅིག

གེ་སེར་འབློང་། རི་དྭགས་འབློང་། 

གེ་གསང་།བློ་གསང་རྒྱག་པ་སྟེ། མིད་པ་བདེ་པློ་བཟློ་བ། 

གེམས་མཚོ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྣ་དཀར་རེ་རློང་ཁློངས་ཡར་འབློག་གཡུ་མཚོའི་ནུབ་ངློས་

སུ་ཡློད། 

གེའུ། མློན་གི་སན་མའི་བེ་བག་ཅིག

གེས་མ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། ནང་གསེས་སུ་རིགས་གསུམ་མཆིས། རློ་ཚ། ནུས་པ་འབས་

བུས་སིན་གསློད། མེ་ཏློག་གིས་མིག་གསལ། གང་ཐབས་འཇློམས། 

གློ། འབྲུ་རིགས་ཤིག །དགུན་གློ། གློ་སྙེ། གློ་ལྤགས། གློ་རྐྱལ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཡིད་བཟང་

དང་ཡིད་ལེགས་སློ།

གློ་དཀར། ར་དྲེལ་གང་རུང་སྤུ་མདློག་སློ་ལ་དཀར་ཤས་ཆེ་ཙམ་ཡློད་པ། 

གློ་ཁ། ལམ་རྒྱགས། གློ་ཁའི་མཐུན་རྐྱེན་མ་འཛོམས་ན་ཐག་རིང་དུ་འགློ་མི་ཐུབ། 

གློ་ཁང་། ར་དྲེལ་སློགས་ཀིས་བསྐློར་ཏེ་གློ་ཞིབ་འཐག་སའི་ཁང་པ། 

གློ་ག །ཤིང་སློང་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། གནའ་དུས་སུ་འདིའི་ཤིང་ལྤགས་ངློས་སུ་གཟུངས་སགས་འབི་

ཞིང་མཆློད་རེན་སློགས་ཀི་གཟུངས་ཞུགས་བཅུག་སློལ་ཡློད། 

གློ་གློ བལ་དཀར་ནག་འདྲེས་མའི་མིང་། 

གློ་གློ་དགུ་གློ། ཚོས་གཞི་འདྲེས་ཤིང་སྨུག་ལ་ཉློགས་པ། 

གློ་འགད། གློ་བརྔློས་ཟིན་པའི་ཡློས། གློ་ཡློས་ཡང་ཟེར། 
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གློ་སློན། ར་དཀར་པློ་སློ་ཤས་ཆེ་བ། 

གློ་གཅུས། བཟའ་ཆའི་མིང་སྟེ། གློ་ཟན་སས་མ་མར་ཁུའི་ནང་དུ་བཙོས་པ་ཞིག

གློ་ཆག །འབྲུ་རིགས་གློ་གཏུན་ཀློའི་ནང་དུ་བརྡུངས་ཏེ་དུམ་བུར་ཆག་པ་དང་ཐུག་པ་བསྐློལ་ཆློག

གློ་ཆང་། གློ་ལས་ཕབ་པའི་ཆང་། 

གློ་ཆད་བསྐློལ། གློ་ཟན་དུམ་བུ་ཆུང་ངུར་བཅད་ནས་ཤ་དང་སློ་བཅས་མཉམ་པློ་བཟློས་པའི་ཐུག་པ་ཞིག

གློ་ཆན། གློ་སྤུ་བཅདཅིང་བསྐློལ་བའི་ཐུག་པ། 

གློ་ཆས། ལམ་རྒྱགས་སམ་ལམ་ཟས། 

གློ་རེན། [ཡུལ]གློ་བཏགས་པའི་ཕེ་མའམ་གློ་ཞིབ། 

གློ་རེན། ཕློགས་འགྲུལ་སྐབས་ལམ་རྒྱགས་ཀི་དམིགས་རེན་དངུལ་དང་དངློས་རས། 

གློ་སྟློན་བདུད་རི་གགས། གློ་མློ་ཆེ་བདུད་རི་གགས་ཞེས་པའང་སྣང་། འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་

ཆུ་བ་སྤི་ལློ་༡༡༥༣ལློར་ཆུ་སློ་ལུམ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། གདུང་རུས་གློ་ཡིན། རིས་པ་གཞློན་ནུ་སེང་

གེ་ལས་བསྙེན་པར་རློགས། རྡློ་སྟློན་ཆེན་པློ་དང་ཞང་བཙུན་རྡློ་རེ་འློད་ཟེར་གཉིས་ལས་ཤར་བ་

པའི་གདམས་པ་མ་ལུས་པ་མནློས་ཤིང་། ལུམ་པ་ཐུགས་སས་ཆུ་མིག་པ་ཤེས་རབ་གགས་པ་

ལས་ཀརྨ་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ཡང་གསན། སྣར་ཐང་གི་ལམ་རིམ་འདི་ལ་ཤར་བ་པ་དང་ཀརྨ་

བའི་གདམས་པ་གཉིས་ཀ་ཚང་ཡློད། གཞན་ཡང་བ་ཡུལ་བའི་སློབ་མ་མུ་སྨན་པ་ཆེན་པློ་དང་། 

སངས་རྒྱས་དབློན་སྟློན་སློགས་མཁས་གྲུབ་དུ་མར་བསྟེན་ནས་གསན་པ་རྒྱ་ཆེན་པློ་མཛད། བང་

རྭ་སྒེང་དབུ་རེ་རིན་པློ་ཆེའི་སྟེང་དུ་གསེར་ཏློག་ཁམས་གསུམ་གཟི་གནློན་ཡང་བཞེངས། ལམ་

མཆློག་གི་ར་བ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་ཡང་མཛད་དེ་ལམ་གི་རིམ་པའི་སློ་ནས་སྐལ་པ་ལན་པ་

རྣམས་རེས་སུ་བཟུང་། འདི་འཕིན་ལས་དར་ཁབ་ཆེ་ཞིང་སྣར་ཐང་གི་དཔལ་མགློན་ཡང་འདིའི་

སྐུ་རིང་ལ་བྱུང་། སྣར་ཐང་གི་གདན་ས་ལློ་ངློ་དགུ་མཛད་དེ་དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་

བཞི་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༢༣༢ལློའི་ས་ཟླའི་ཡར་ངློའི་ཚེས་དགུ་ཉིན་སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས། 

གདུང་རེན་ནི་གདན་ས་གསུམ་པའི་གདུང་རེན་གི་ཤར་ན་བཞུགས་སློ། །

གློ་བཏབ། ས་དྲློའི་ཚ་ཕློགས་བཏབ་པ་སྟེ། དྲློ་བཞེས་གནང་ཞེས་པ་ཞློགས་པའི་ཁ་ཟས་བཟའ་བ་ལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གློ་དགློས་པ་དང་གཅིག །

གློ་ཐལ། ལློ་ཏློག་གློ་ནས་ཀི་སྙེ་མར་ཆགས་ནས་འབྲུ་རྡློག་ཐལ་བ་ནག་པློར་འགྱུར་བའི་ནད་ཅིག

གློ་ཐིག །ངློ་ལ་ནག་ཐིག་ཆུང་ཆུང་མང་པློ་ཡློད་པ། 

གློ་ཐུག །གློ་ཆན་དང་དློན་གཅིག

གློ་མཐུད། ① གློ་མ་དང་མར་ཀ་ར་འཕྱུར་ར་སློགས་ལས་བཟློས་པའི་བཟའ་ཅས་མཐུད་དང་། 

 ② གློ་ཟན་གིས་བཟློས་པའི་མཐུད་དེ་དློན་གློ་དློན་གཉིས་ཡློད། 

གློ་འདེབས་པ། ① ལམ་དུ་ཚ་ཕློགས་རྒྱག་པ། ② གློའི་ཞིང་ཁར་སློན་འདེབས་པ། 

གློ་ལྤློབ། ①རྒྱ་སྐད་དུ་མན་ཐུའུ། ཞེས་པ་གློ་ཟན་རླང་ཚོས་བས་པའི་ཟས་རིགས་དེ་ལ་ཁམས་ཁུལ་

གློ་ལྤློབ་ཟེར། ལྤློབ། ཞེས་པ་ནི་གློ་ཟན་སློས་ནས་ཆེན་པློར་ཆགས་པའི་དློན་ཡིན། ② གློ་གཟན་

འབློལ་པློ་ཆགས་ཡས་ཀི་རས་རིགས་དཀར་པློ་ཞིག་གི་མིང་། རྒྱ་སྐད་དུ་སུའུ་ཏ་ཟེར། 

གློ་སྤི། སློན་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་གློ་མློར་བཅའ་སློད་ཚོང་དློན་གི་སྤི་ཁབ་ཞིག་ཡིན་ཀང་རེས་སུ་

དམངས་སིད་ཀི་ལས་ཀ་ཡང་གཅིག་ལྕློགས་བེད། སྤི་ཁབ་པ་ཤར་གསིང་མར་བཅའ་སློད་

ཀིས་གློ་མློ་སྟློད་སྨད་གཉིས་དང་ཕག་རི་རློང་བཅས་ལ་དློ་དམ་བེད་ཀི་ཡློད་པ་དང་། གློ་མློ་སྤི་

ཁབ་མ་བཙུགས་གློང་གློ་མློ་སྟློད་སྨད་གཉིས་ཕག་རི་རློང་གི་ཁློངས་གཏློགས་ཡིན། 

གློ་ཕུབ། གློའི་སྙེ་མའི་ཤུན་ལྤགས་ཕུབ་མ། 

གློ་ཕེ། གློ་འཐག་སྟེ་ཕེ་མ་བཟློས་པ་ལ་ཟེར། 

གློ་བ། ཤིང་སྟག་པ། 

གློ་བློ། སྤུ་ཁ་དཀར་ནག་འདྲེས་པའི་ར། 

གློ་བློ་ལུང་། ལྷློ་བག་གློ་བློ་ལུང་སྟེ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་བག་རློང་ཁློངས་ཀི་ས་ཆ་མར་པ་ལློ་ཙཱ་

བ་འཁྲུངས་ཡུལ་ཡིན། 

གློ་མ། བློད་ཀི་ཟས་རིགས་ར་ཆེན་ཞིག །དཔྱིད་དུས་དང་། སྟློན་དུས་ཏེ་དུས་ཚིགས་གཉིས་སུ་བརློ་

ཆློག །རློ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། གློ་མ་གཏིང་ལ་མེད་ན་གློ་ལློ་ཁ་ལ་མི་ཐློན། 

གློ་མ་མར་ཁུ། གློ་མ་བཙོས་པའི་ནང་དུ་མར་ཁུ་བླུག་ནས་བཟའ་ཆའི་རིགས་ཞིག་སྟེ། བློད་ཀི་ལློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསར་དང་། བ་དཔློན་རིགས་ལ་གསློལ་ཚིག་ཕུལ་སྐབས་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་རེན་འབེལ་

བཟང་པློའི་ཟས་རིགས་ཞིག་ཡིན། 

གློ་མར། འགློན་པློ་བེས་སུ་འགློ་སྐབས་ལམ་རྒྱགས་ཀི་ཆེད་དུ་ཁེར་རྒྱུའི་མར་ལ་གློ་མར་ཟེར། 

གློ་མློ། བློད་ལློངས་གཞིས་རེ་ས་ཁུལ་གི་རློང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷློ་རྒྱུད་ན་ཡློད། འདིའི་

ཤར་ངློས་འབྲུག་ཡུལ་དང་ནུབ་ངློས་འབས་ལློངས་དང་ས་འབེལ་ཡིན། རློང་མི་དམངས་སིད་

གཞུང་དེ་ཤར་གསིང་མར་ཡློད། 

གློ་མློ་བཀའ་བརྒྱུད་དགློན། མིང་གཞན་བཀའ་དགློན་ཚེ་མཆློག་གིང་ཟེར། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་

གཉིས་པའི་དུས་འགློར་གྲུབ་དབང་མཚམས་པ་མངའ་བདག་ཞུ་བས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་

བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་གློ་མློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

གློ་མློ་དུང་དགློན། དེང་སང་གློ་མློ་སྟློད་ཁུལ་དུ་ཆགས་པའི་གློ་མློ་དུང་དཀར་དགློན་པ་ཟེར་བ་དེ་

ཡིན། གློ་མློ་དགེ་བཤེས་རིན་པློ་ཆེ་སྐྱབས་རེ་ངག་དབང་བསྟན་བཟང་གིས་བཏབ། འདེབས་ལློ་

མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་

གློ་མློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གློ་མློ་མློན་ཞློལ་བ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གློ་མློ་རློང་ཁློངས་གློ་མློ་སྟློད་སྨད་དཀིལ་བཅས་ས་ཁུལ་

ཁག་གསུམ་ཙམ་ཡློད། 

གློ་དམར། ར་དྲེལ་སྤུ་མདློག་སློན་པློ་དམར་ཤས་ཕན་བུ་ཡློད་པ། 

གློ་རམ། ① གློ་བརྔློས་ཏེ་བཏགས་པའི་རམ་པ། ② [ཡུལ]ཕློགས་འགྲུལ་གི་ལམ་རྒྱགས་རམ་པ། 

གློ་ཚང་དགློན། ① བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་གློ་

ཚང་སྐུ་ཕེང་དང་པློ་གློ་ཀུན་བཟང་ཉི་མས་གསར་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།

གློ་ཚང་དགློན། ② མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ལུའློ་ཏུའུ་རློང་དུ་ཡློད་པའི་དགློན་པ་དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་

པའི་དུས་འགློ་ལ་བཏབ་པ་ཞིག

གློ་ཚང་དགློན། ③ མིང་གཞན་གློ་ཚང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློ་ཡང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་ལུག་སྤི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ལློ་༡༦༡༩ལློར་ཤེས་རབ་ཆློས་བསྟན་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

ལ་མཚོ་ཤར་ལུང་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གློ་ཚང་ལྷ་ཁང་། མིང་གཞན་དུ་གློ་ཏམ་སེ་དགེ་རྒྱས་བདེ་ཆེན་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་

སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༣༩༢ལློར་སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་སློན་བཀའ་རྒྱུད་

དང་ཕིས་དགེ་ལུགས་སུ་བསྒྱུར། ད་ལ་མཚོ་ཤར་ལུང་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གློ་ཞིབ། གློ་ཞིབ་ཞིབ་བཏགས་པའི་ཕེ་མ། གློ་ཞིབ་བསྙལ་ནས་མློག་མློག་བཟློ་བ། 

གློ་བཞིན། རྒྱུ་སྐར་ཉ་ིཤུ་ར་བརྒྱད་ཀ་ིནང་གསེས་ཤིག །མིང་ག་ིརྣམ་གངས་ལ་འཕློག་བེད་དང་བློན་པློའློ། །

གློ་བཞིན་ཅན། [མངློན]གློ་བཞིན་ཟླ་བ། 

གློ་བཞིན་ཟླ་བ། ① བློད་ཟླ་བདུན་པ། ② འདུལ་བ་ལས་བློད་ཟླ་དྲུག་པའི་བཅུ་དྲུག་ནས་བདུན་པའི་

བཅློ་ལྔའི་བར་དུ་གློ་བཞིན་ཟླ་བ་ཟེར། 

གློ་ཟན། ① གློ་ཞིབ་བཙོས་མ་དང་། མར་འཆུར་བ། བུ་རམ་སློགས་མཉམ་དུ་བརིས་པའི་བཟའ་བ། 

② གློ་ཞིབ་བརིས་ཏེ་བཟློས་པའི་ཟས། 

གློ་ཟས། ① གློ་ཁའམ་ལམ་རྒྱགས། ② གློའི་རིགས་ཀི་ཟས། 

གློ་ཡློས། གློ་བརྔློས་པའི་ཡློས། 

གློ་རིལ། ཐུག་པ་བསྐློལ་བའི་ཆེད་དུ་གློ་ཟན་རིལ་བུར་དྲིལ་བ་ལ་ཟེར། 

གློ་ལམ། ཚ་འབློགས་གཅིག་གི་ཡུན་ཚད་ཀི་ལམ་ཚད། དེང་དུས་ཆུ་ཚོད་གསུམ་ཡན་མན་ཙམ་གི་

ཡུན་ཚོད་ལ་ཟེར། 

གློ་ལུ། ར་དཀར་པློའི་མིང་མངློན་བརློད།

གློ་ལུ་མར་བསྐྱློན། གཡློ་སྒྱུའི་སློ་ནས་བསྟློད་བསགས་གཏློང་བ། དཔེར་ན། ངས་ཕྲུ་གུ་དེ་ལ་གློ་ལུ་

མ་བསྐྱློན་ནས་ཟློག་རི་བཏང་ཡློད། ཁློ་དགའ་ནས་ཕིན་སློང་། ངས་འགློ་ཁིད་ཁློང་ལ་གློ་ལུ་མར་

བསྐྱློན་ནས་རེ་བ་བས་པ་ཡིན། ཁློས་ཕལ་ཆེར་རློགས་པ་བེད་ས་རེད།

གློ་ལུང་པ། མཚན་དངློས་བློ་གློས་འབྱུང་གནས། གཞློན་ནུའི་དུས་ཇློ་བློ་རེ་དང་འབློམ་སྟློན་ལས་བཀའ་

གདམས་ཀི་ཆློས་གསན། རྔློག་ལློའི་སློབ་མའི་གས་ལས་གསུང་རབ་ཀུན་ལ་མཁས་པར་གགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཇློ་བློའི་གཞུང་ཆུང་རྣམས་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་ཆློས་ཆུང་བརྒྱ་ར་ལ་དློན་ཁློག་འཆིང་བའི་ཊིཀ་

དང་། བསྟན་རིམ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་མཛད། བསྟན་རིམ་ཆེན་མློ་ནི་ལམ་སྒློན་གི་དགློངས་འགེལ་ཟླ་

མེད་ཡིན་པས་རེ་ཙོང་ཁ་པའི་ལམ་རིམ་ཆེན་མློ་ཡང་ཕལ་ཆེར་འདི་དང་མཐུན་པར་མཛད། 

གློ་ལུང་པ་བློ་གློས་འབྱུང་གནས། རྔློག་ལློའི་སློབ་མའི་གས་ལས་གསུང་རབ་ཀུན་ལ་མཁས་པར་

གགས། གཞློན་ནུའི་དུས་སུ་ཇློ་བློ་རེ་དང་འབློམ་སྟློན་ལས་བཀའ་གདམས་ཀི་ཆློས་གསན། ཇློ་

བློའི་གཞུང་ཆུང་རྣམས་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་ཆློས་ཆུང་བརྒྱ་ར་ལ་དློན་ཁློག་འཆིང་བའི་ཊིཀ་དང་། 

ལམ་རིམ་དང་བསྟན་རིམ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་རེ་མཛད། འཁྲུངས་མི་གསལ་ཞིང་དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་

པ་ལ་འདས་ཞེས་གསུངས། 

གློ་ལློ། གློ་མའི་ལློ་མ། 

གློ་ལློ་ས་འཛིན། སློ་ཞིག

གློ་ཤ འགློན་པློ་བེས་སུ་འགློ་སྐབས་ལམ་རྒྱགས་ཀི་ཆེད་དུ་ཁེར་རྒྱུའི་ཤ་ལ་གློ་ཤ་ཟེར། 

གློ་ཤུག་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། 

གློ་སློ་ཕེ་མར། བློད་དུ་ལློ་གསར་སློགས་རེན་འབེལ་གི་བེད་སློའི་སྐབས་སུ་སྒིག་གཤློམ་བེད་པའི་

གློ་ཡློས་དང་ཕེ་མར་འབློ་ནང་དུ་བླུགས་ནས་དེའི་ཐློག་ཏུ་གློ་སྙེ་དང་མེ་ཏློག་སློགས་བཙུགས་

ཤིང་། མགློན་པློ་ཕེབས་དུས་དགའ་བསུའི་སྣེ་ལེན་ཞུ་ཡས་ཞིག་ཡིན། 

གློ་སློག །འབྲུ་རིགས་གློའི་སློག་མ། 

གློ་ས། གློ་གཅུས་བཟློ་སྐབས་གློ་ཕར་ཚུར་གཅུ་བ། 

གློ་ཧུབ། གློ་མ་དང་འབས་སམ་གློ་སློགས་ལས་བཟློས་པའི་ཧུབ་བེད་འཐུང་པའི་ཐུག་པ་ཞིག

གློག །གད་འློབས། ངམ་གློག །ཆུ་གློག

གློག་སྐེད། སློག་ཆགས་གློག་མའི་སྐེད་པ། 

གློག་ཁ་སགས་ཁང་། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་སྤེལ་ལློ་སྤི་ལློ་༡༩༤༤ལློར་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་

མ་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆབ་ཆ་རློང་[གུང་ཧློ་རློང་]ཁློངས་སུ་ཡློད། 



  1081  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གློག་མཁར། ① འབུ་གློག་མའི་ཚང་། ② གློག་མའི་བྲུན། 

གློག་མཁར་བ། སར་རྒྱ་གར་གི་དྲང་སློང་ཞིག་གློག་མའི་མཁར་དུ་དཀའ་ཐུབ་གྲུབ་པས་མིང་དེ་

བཏགས། 

གློག་ཆུ། ངམ་གློག་གི་ས་ནས་འབབ་པའི་ཆུ། 

གློག་སྦུར། འབུ་སིན་གི་རིགས། 

གློག་སྦིན། གློག་མཁར་ཡློད་སར་རམ་པ་དང་མར་མཉམ་དུ་བསེས་པའི་ཕེ་མར་གློག་མར་སྦིན་

པའི་སློལ། 

གློག་སྦྲང་། གློག་མ་དང་སྦྲང་བུའི་བསྡུས་མིང་། 

གློག་མ། འབུ་སིན་གི་རིགས་ཤིག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྒྱུ་རྒྱུ་ར་དང་། གཤིན་རེའི་བུ། སིན་ཕ་

མ་བཅས་སློ། །

གློག་མ་དཀར་པློ། ཤིང་རིགས་ཟ་མཁན་གི་གློག་མ་གནློད་ཅན། 

གློག་མའི་གཟུགས་ཅན། དབིབས་འདྲ་བ་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་པི་པི་ལིང་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་ལམ། ཡུལ་དབུས་སྐྱེས་དང་སེག་བེད་དང་། བང་

ཆུབ་ལློན་ཤིང་ཚ་བ་ལ། དྲློད་སྨན་ནར་མློ་དྲློད་སྨན་འཇློང་། གློག་མའི་གཟུགས་ཅན་སློད་ནར་

མློ། སྨན་ནག་བི་རིལ་སེལ་སེལ་རྣམས། པི་པི་ལིང་གི་མིང་ཡིན་ནློ། །

གློག་མློ། ཆུས་བཤལ་བའི་གཡང་རློང་ངམ། རི་སུལ། གློག་མློ་སྐག་པློར་ཉ་རྒྱ་བཙུགས། 

གློག་ཚང་། འབུ་གློག་མའི་ཚང་། ལད་མློ་བ་གློག་ཚང་རྡློལ་བ་ལར་འདུས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་

གློག་མཁར་དང་། གློག་མའི་ཁིམ། བརྒྱ་བིན་སྤི་བློ། ནློར་ལན་བརེགས་བཅས་སློ། །

གློག་གཟར། གློག་རློང་གཡང་ས་གཟར་པློ། 

གློག་གཡང་། ས་ཆ་གློག་རློང་གཡང་གཟར་ཅན། 

གློག་རློང་། ཆུས་བཤལ་བའི་གཡང་རློང་། 

གློག་ཤིང་། མཆློད་རེན་དང་། གང་རིང་སློགས་ཀི་ལེབས་སུ་ཆར་པ་ཕློག་ནས་སང་གི་རྣམ་པ་ལར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གྱུར་པ་དེ་ལ་ཟེར་ཏེ། དེས་དུགས་བས་ན་རྨ་རིང་པ་དང་། ཚིགས་སྟེང་སྐྲངས་པ། ཆུ་སེར་གི་

ཟ་འཕྲུག་ལང་བ་སློགས་ལ་ཕན། 

གློག་ཤུར། ཆུ་ལློག་གིས་ས་གཤློང་རློང་ཤར་ཤུར་དུ་བཟློས་པའི་མིང་། 

གློགས། ར་མདའམ་རློགས་རམ། གདློང་གློགས། ནད་པ་སྐྱློར་གློགས་བེད་པ། ཡི་གེ་འབི་གློགས་

ཞུ། གློགས་སུ་སྦྲློན་པ། ཁེངས་སྐྱུང་ཞེས་པ་ཡར་རྒྱས་ཀི་གློགས་སུ་འགློ་བ་ཞིག་ཡིན། བསམ་

པ་བཟང་པློས་གློགས་བེད་པ། 

གློགས་སྐད། ཟས་ནློར་སློགས་ཡློང་བའི་ལས་སུ་ཕློ་རློག་དང་བ་ཁའི་སྐད། 

གློགས་ཀི་རྒྱུ། ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུའློ། །

གློགས་ཀི་མཆློག་གཅིག་བུ། མི་སླུ་བ། དེ་དག་ལ་མཆློག་བཞིར་གགས། 

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

དངློས་པློ་ཞིག །འགློག་བེད་རློགས་རམ་གི་ཕན་ཚིག་བརློད་པའི་ཟློལ་གིས་ཤུགས་ལ་འགློག་

པའི་རྒྱན་ཞིག

གློགས་སྐལ། བཟའ་ཟླ་གཏན་གློགས་ཀི་སྐལ་བ། 

གློགས་མཆེད། སྤུན་ལར་བརེ་བའི་གློགས་པློ། 

གློགས་དན། རློགས་རམ། ལས་དློན་བེད་སྐབས་ཕན་ཚུན་གློགས་དན་བེད་དགློས། 

གློགས་འདེད། འའབྱུང་རིས་ནང་དག་ལ་བརེན་ནས་གློགས་རི་བ། ཤིང་གློགས་ས། ས་གློགས་ཆུ། 

ཆུ་གློགས་མེ། མེ་གློགས་ལྕགས། ལྕགས་གློགས་ཤིང་། 

གློགས་པློ། ཡིད་མཐུན་པའམ་མཛའ་བའི་མི། གློགས་པློ་བློ་ཐུབ། གློགས་པློ་མཛའ་བ། གློགས་

གསར། སློངས་གློགས། གློགས་སུ་འཐམས་པ། 

གློགས་སྤུན། གློགས་པློ་དང་སྤུན་མཆེད། 

གློགས་ཕྱཱ། ཚོང་དང་སློ་ནམ་བས་ན་ཁེ་སྐྱེད་ཐློབ་མིན་བརག་པའི་མློ་འདེབས་པ། 

གློགས་མེད་ཁེར་རྐྱང་། རློགས་མེད་གཅིག་པློ། 

གློགས་མེད་གཅིག་པུ། རློགས་མེད་པའི་ཁེར་རྐྱང་། གློགས་མེད་སྡུག་བསལ། སྡུག་བསལ་དྲུག་གི་
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ནང་གསེས་ཤིག

གློགས་མློ། གློགས་པློ་བུད་མེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀུན་སྤློད་མཚུངས་དང་། ན་མཉམ་མ། ཕློ་

ཉ་མློ། བློ་དཀར་མ། ཟླ་བ་བཅས་སློ། །

གློགས་དམག །དམག་རྒྱག་སྐབས་ཕན་ཚུན་རློགས་རམ་བེད་པའི་དམག

གློགས་ར། མ་བུ་དག་གློགས་འབྱུང་བ་བརིས་ནས་ར་བརག་སྐབས་ཤིང་གློགས་ས་ལ་བུ་གློགས་

དང་འཕད་པ་དེ་ལ་གློགས་ར་ཞེས་ཟེར། 

གློགས་ལློ་པ། འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། རང་རང་གི་ལློ་རགས་ཀི་སློག་ཁམས་དེ་རུས་ཁམས་ཀི་

གློགས་སུ་གྱུར་ན་གློགས་ལློ་པ་ཟེར། དཔེར་ན། ས་ཤིང་ཁམས་པའི་མི་ཞིག་ཁི་དང་འབྲུག་ལ་

སྐྱེས་པ་ན་གློགས་ལློ་པ་ཟེར། 

གློགས་བཤེས། བློ་བཀལ་ཆློག་གི་གློགས་པློ། 

གློང་། ① ཐེམ་དུད་དམ་མི་ཚང་། ② མི་ཚང་གང་འཚམས་ཤིག་མཉམ་དུ་ཆགས་པའི་སེ། བརྒྱ་

གློང་། སྟློང་གློང་། གློང་ཁང་། གློང་སྟློད། གློང་སྨད། གློང་དཀིལ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གློང་སེ་

དང་། རྒྱལ་ལམ། སེ་ཚོ། ཡུལ་སེ་བཅས་སློ། །

གློང་སྐད། ཡུལ་སྐད། 

གློང་ཁང་། གློང་ཁེར་ནང་གི་ཁིམ་ཚང་། 

གློང་ཁེར། ལས་རིགས་མང་པློ་འཛོམས་པའི་སེ་སྟེ་སར་གི་བཤད་སློལ་དུ་ལྕགས་བཟློ་སློགས་བཟློ་

བའི་རིགས་བཅློ་བརྒྱད་ཚང་བའི་ཡུལ། གློང་ཁེར་བ། གློང་ཁེར་གི་ཉེ་འདབས། གློང་ཁེར་ཆེ་

ཆུང་། གློང་ཁེར་ལེ་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱློང་བེད་དང་། འཇིགས་མེད་གནས། ཕློ་བང་

འཁློར། མི་བསྐྱློད་གནས། མི་གློང་། སྲུང་བེད་བཅས་སློ། །

གློང་ཁེར་གི་སབ་མློ། [རིང] ① སྨད་འཚོང་མ། ② གསང་ཐག་འཐེན་མཁན། 

གློང་ཁེར་གི་སབ་མློ་དག །ཚད་མ་རྣམ་འབེད་འགེལ་པར། གློང་ཁེར་གི་སབ་མློ་ཅན་དག་ཅེས་བ་

བ་ནི་གློང་ཁེར་གི་མི་དག་སྟེ། གློང་ཁེར་དང་གློང་རྡལ་ན་དེ་དག་ལ་སབ་མློའི་ཁིམ་ཡློད་པའི་

ཕིར་རློ། 
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གློང་ཁེར་རེ་བློ། རྒྱལ་ཕན་ནམ་ཡུལ་གི་བདག་པློ། 

གློང་ཁེར་ཉེ་ཀློར། གློང་ཁེར་གི་ཉེ་འདབས། 

གློང་ཁེར་ལ་ན་སྡུག །སྨན་གི་གློང་ཁེར་ལ་ན་སྡུག་ཅེས་པ་སངས་རྒྱས་སྨན་བའི་ཞིང་ཁམས་ལ་ཟེར། 

གློང་ཁེར་སྤློད། [མངློན]བ་ཕློ་རློག

གློང་ཁེར་ན་ལ་ད། འཕགས་པ་ཤཱ་རིའི་བུའི་འཁྲུངས་ཡུལ། 

གློང་ཁེར་གསུམ་བརེགས། ལྷ་གནས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ཞེས་པ་རི་རབ་ཀི་རེ་ན་ཡློད་པའི་ལྷ་སྒྲུང་

ནང་གི་གློང་ཁེར་ཞིག

གློང་གི་གཅན་གཟན། [མངློན]ཁི། 

གློང་གི་སྤེའུ། [མངློན]བི་ལ། 

གློང་གཅིག་མ། དུད་ཚང་གཅིག་ལས་མེད་པའི་གློང་། 

གློང་ཆློག །གློང་པའི་ཁིམ་དུ་གཏློ་མདློས་སློགས་རྐྱེན་བཟླློག་དང་། ཀུན་རིག །མི་འཁྲུགས་སློགས་སྒིབ་

སྦློང་ཆློ་ག་དང་། ཐར་མདློ་དང་། གསེར་འློད་སློགས་ཨ་མཆློད་འདློན་པའི་ལས་ཆློག་གི་མིང་།

གློང་ཆློག་པ། གློང་པའི་ཁིམ་དུ་རྐྱེན་བཟླློག་དང་། སྒིབ་སྦློང་སློགས་ཀི་ཆློ་ག་འདློན་མཁན་གི་བ་མ། 

གློང་ཆློས། འཁིག་སྤློད། བུ་མློ་གློང་བའི་ཆློས་ཀིས་མ་གློས་པ། 

གློང་འཇུག །ཕུང་པློའི་གློང་ལ་རྣམ་ཤེས་འཇུག་པ། རྒྱལ་བུའི་གདུང་ལ་གློང་འཇུག་བས་ནས་རང་

གི་ཕུང་པློ་ཆུ་བློར་བསྐྱུར་བ། 

གློང་འཇློམས། [མངློན] ① ཁབ་འཇུག །② བརྒྱ་བིན། ③ ངང་པ་སྤི། 

གློང་གཉིས་ལ། ལ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ར་མདའ་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། མཐློ་ཚད་རྒྱ་

མཚོའི་ངློས་ནས་སྨི༦༦༡༡ཡློད། 

གློང་བསྙེན། གློང་ཁིམ་དུ་མཚམས་བཅད་དེ་བསྙེན་སྒྲུབ་བེད་པ། 

གློང་གཏམ། ཕལ་གཏམ། 

གློང་སྟློང་། མི་ནློར་མེད་པའི་གློང་ཁང་སྟློང་པ། 

གློང་ཐག་ཉེ་བ། གློང་དང་ཐག་ཉེ་བ་སྟེ། གློང་ཐག་ཉེ་བའི་དགློན་པ། 



  1085  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གློང་དུ་རྒྱུ་བའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། རང་གློང་གཞན་དུ་རྒྱུ་བ་

ལ་བརེན་ནས། དགེ་འདུན་སྤིའི་གདུགས་ཚོད་ལས་ཡློལ་བའློ། །

གློང་དུ་འཇུག་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པའི་

ཁིམ་དུ་གུང་ཡློལ་ནས་སང་གི་སྐྱ་རེངས་མ་ཤར་གི་བར་དུ་གནས་པའློ། །

གློང་དུ་འདྲེན། [མངློན]བློང་བུ། 

གློང་རྡལ། སར་གི་བཤད་སློལ་ལར་ན་གློང་ཆུང་ཆུང་མིན་པ་གློང་ཁེར་ལས་ཆུང་བ། བཟློ་ཚོང་མང་

ཙམ་འཛོམས་ཡློད་པའི་གློང་སེ། 

གློང་སེ། མི་ཚང་མང་པློ་ཡློད་པའི་གློང་། 

གློང་དྲག་དམག་སར། “པ་དང”དམག་སར་གི་མིང་གཞན་ཞིག

གློང་དྲག་དམག་མི། འདི་སློན་རེས་གཉིས་བྱུང་ཞིང་། ཐློག་མ་དེ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ་

༡༩༡༤ལློར་བཙུགས་ཀང་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཞིང་དུ་གཤེགས་རེས་འཐློར་བ་

དང་། ཐེངས་གཉིས་པ་བློད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་བི་སྤི་ལློ་༡༩༤༨ལློར་བསྐྱར་དུ་བཙུགས་

ཤིང་། དེའི་སྒིག་འཛུགས་བེད་སྟངས་ནི་བློད་དམག་སློན་མ་བཞིན་རང་འདློན་འཁི་སྒྲུབ་མ་ཡིན་

པར་ཁིམ་ཚང་དྲག་རིགས་ཚང་མ་ནས་དམིགས་བསལ་འཕར་མའི་དམག་མི་སྐློང་སེམས་བས་

སྟབས་གློང་དྲག་ཅེས་མིང་ཐློགས་པ་དེའི་མིང་ཆ་ཚང་ལ་“པ་དང”གློང་གག་དམག་ཟེར། 

གློང་བདག །གློང་པའི་ནང་གི་འགློ་བེད། 

གློང་འདབས། གློང་གི་ཉེ་འདབས། 

གློང་སྣེ། གློང་གི་འགློའམ། མཐའ། 

གློང་པ། ① ཕན་ཚུན་འདབས་འབེལ་དུ་ཆགས་པའི་མི་ཚང་། གློང་པ་སྟློངས་པ། ② ཁིམ་མཚེས། 

གློང་པ་ཁིམ་མཚེས། ཐག་རིང་གི་གཉེན་ལས་གློང་པའི་དག་དགའ། ③ གློང་ལ་གཏན་དུ་སློད་

པའི་མི། 

གློང་པའི་ཆློས། ཕློ་མློ་འཁིག་པ་སྤློད་པའི་གབ་མིང་སྟེ། དངུལ་ཆུ་རྡརྨ་བ་དྲས་མཛད་པའི་མངློན་

བརློད་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ཐིགས་ལས། ཤ་སྦློར་གསང་སྤློད་གློང་པའི་ཆློས། ལག་བསམས་མི་
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ཚངས་སྤློད་པའི་མིང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

གློང་པའི་ཆློས་སྦློད་རེམ། གློང་ཆློག་ལ་ཧུར་བརློན་ཡློད་པའི་དློན། 

གློང་དཔློན། གློང་སེའི་འགློ་བེད། 

གློང་མི། གློང་ཁིམ་གི་མི། 

གློང་སྨད་ག་བཞི། ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་བང་ཕློགས་ག་བཞི་ཟེར་བ། ཕློགས་གཅིག་ལ་དམག་སར་

དང་། ཕློགས་གཅིག་ལ་ག་བཞི་བརན་བཞུགས་དགློན་ཡློད་ས་དེ་ཡི་བརྒྱུད་ལ་ཟེར། 

གློང་སྨད་པ་འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོ། གཤམ་དུ་སེའི་ནང་སེ་སིད་འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་པར་གཟིགས། 

གློང་ཚིག །① ཕལ་སྐད། ② བཙོག་པའི་ཚིག

གློང་ཚོ། གློང་ཁིམ་ཁག་གམ་སེ་ཚན། 

གློང་མཚེས། ཁིམ་མཚེས། 

གློང་གཞིས། གློང་གསེབ་ནང་དུ་ཆགས་པའི་ཁིམ་ཚང་། 

གློང་བཟློ། སར་དུས་རག་ཏུ་གཞུང་ལས་ལ་འགློ་མི་དགློས་པའི་ཚེམ་བུ་བའི་ཚོགས་པ། 

གློང་ཡུལ། ཁིམ་པའི་གནས། 

གློང་རློགས། ཁིམ་མཚེས། 

གློང་གསུམ་མཐར་བེད། [མངློན]ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 

གློང་གསེབ། གློང་ཁེར་ནས་ལམ་ཐག་རིང་ཙམ་ཡློད་པའི་ཞིང་ལས་ས་ཁུལ་གི་གློང་ཚོ། 

གློང་གསེབ་པ། གློང་གསེབ་ལ་གཏན་སློད་བེད་མཁན། 

གློངས། བརྡ་རིང་ནང་གི་ཤི་བའི་ཞེ་ས། 

གློངས་པ། གློངས་པའི་མིང་རྐྱང་། 

གློད། སེམས་ཅན་དུད་འགློའི་རིགས་ཀི་ཟས་འཇུག་ཡུལ་གི་ལློ་བ། 

གློད་ཁློག །སྤི་ལློ་ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད་དུ། ལློ་བ་དང་དློན་གློད་ཁློག་ལྷུག་གེ་བ། གློད་པ་ལུག་པའམ་

འཕང་བ། བ་ལང་གློད་ཁློག་ལྷུག་གེ་བ། 

གློད་ཉློར་ཅན། ལུས་ཀི་ཤ་རྒྱགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལློ་བ་ལྷུག་ལྷུག་ཏུ་འཕང་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ལ་རེད་སློམ་དང་། ལློ་ལིར། ལློ་འཕང་བ། གསུས་པློ། གསུས་རིང་ཅན་བཅས་སློ། །

གློད་པ། ལད་རྒྱག་མཁན་གནག་ཕྱུགས་སློགས་ཀི་ནང་ཁློལ་ཞིག །བློ་ཕི་གཏད། གློད་པ་ནང་གཏད། 

གློད་པ་ཅན། ཟློག་དང་། ལུག །ར་སློགས་དུད་འགློའི་རིགས། 

གློད་རིལ། ནློར་ཕྱུགས་ཀི་གློད་པའི་ནང་དུ་བཏུམས་པའི་མར་རིལ་སློགས། 

གློན། ཆུད་ཟློས་སུ་བཏང་བའི་དློན་ཏེ། ཐུན་མློང་གི་རྒྱུ་ནློར་མ་གློན་ལ་བུ། 

གློན་ཅན། ① འགློ་གློན་ཆེ་བ། ② [རིང]དློན་མེད། 

གློན་ཆུང་། དངུལ་དང་འབྲུ་རིགས་སློགས་ཚོད་འཛིན་གི་སློ་ནས་བེད་སྤློད་བཏང་བ། འགློ་སློང་ཆུང་

བ། གློན་ཆུང་ཁུ་སྡུད། གློན་ཆུང་ལས་བརློན། 

གློན་ཆེ། འགློ་སློང་ཆེ་བ། 

གློན་པ་ཅན། [རིང]གནློད་པ་ཅན། 

གློན་བསི། ཚོད་འཛིན་གི་སློ་ནས་བློད་སྤློད་བཏང་། འགློ་སློང་དློན་མེད་ཆུད་ཟློས་སུ་མི་གཏློང་བ། 

གློམ་པ་རྒྱང་གི་ལྷ་ཁང་། གཙང་གི་རུ་ལག་ཁློངས་དབེན་དགློན་དང་ཐག་ཉེ་བའི་ས་གནས་ཤིག་ཏུ་

བཞེངས་པའི་ལྷ་ཁང་སྟེ། ས་དབིབས་སིན་མློ་གན་རྒྱལ་གི་གཟུགས་ལར་གནས་པའི་དཔྱི་

གཡློན་པ་ནློན་པའི་ཆེད་དུ་བཞེངས་པ། དེང་དུས་ལྷ་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གློའི་གཡུང་དྲུང་། རེན་འབེལ་བེད་སྐབས་བཞུགས་ཁི་དང་གདན་གི་ཐློག་ལ་གློའི་འབྲུ་རྣམས་སྟར་

དུ་འཐེན་པའི་གཡུང་དྲུང་གི་རི་མློ། 

གློལ་འཁྲུལ་གི་གཞི་གཅིག་པ། བློན་དང་རིང་མའི་བཞེད་སློལ་ཞིག་སྟེ། གློལ་འཁྲུལ་གཉིས་ཀི་གཞི་

ནི་སེམས་ཉིད་གཅིག་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སངས་ཡང་མ་རྒྱས། སེམས་ཅན་དུ་ཡང་མ་འཁྲུལ་པའི་

སློན་རློལ་ན། སེམས་སྟློང་པ་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ལ་ཡང་རག་མ་ལུས་པ་རང་བྱུང་དུ་གྲུབ་པས། དངློས་

པློ་དང་མཚན་མ་མ་གྲུབ་ཅིང་། རིག་པ་འགག་མེད་གསལ་བས་གཉེན་པློ་གང་གིས་ཀང་བསད་

བཅད་ཀིས་མ་སིགས་པ། ཕློགས་རིས་སུ་རྒྱ་མ་ཆད་པ། ཐློག་མ་མེད་པའི་དུས་ནས་ཡེ་ནས་

སིད་པའློ། །དེའི་དློན་གཞི་ཐློག་ནས་རང་ངློ་ཤེས་ཤིང་གློལ་བ་ལས་ཆློས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་

ཞེས་བཏགས་ཏེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཞེས་སངས་རྒྱས་སློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སེམས་སྟློང་ཞིང་ཡུན་དུ་བར་མེད་ལ་ཕ་ཞིང་ངློས་བཟུང་དཀའ་བའི་ཕིར་རང་ངློ་རང་གིས་མ་ཤེས་

ཏེ། རླུང་རང་རླུང་གིས་བཏེག །འློད་རང་འློད་ཀིས་གསལ་བར་བས་ཏེ། རང་སར་འདུག་ཏུ་མ་

བཏུབ་པར་འཁྲུལ་པ་ལས་ཁམས་གསུམ་གི་སེཨམས་ཅན་བྱུང་སྟེ་འཁློར་བར་འཁམས་

སློ། །དེའི་ཕིར་རློགས་ཏེ་སངས་རྒྱས་མ་རློགས་སེམས་ཅན་དུ་རྒྱ་གེས་སློ། །

ཀུན་ཏུ་བཟང་པློའི་རིག་པའི་ཉམས་དེ་ཆློས་སུ་སྨྲས་པའི་རེས་སུ་ཞུགས་པ་ལ་དུས་གསུམ་གི་

སངས་རྒྱས་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བེ་མ་ཙམ་བྱུང་ངློ་། །སེམས་ངློ་མ་ཤེས་ཏེ་འཁྲུལ་པ་ལས། ཁམས་

གསུམ་གི་སེམས་ཅན་ཟད་པ་མེད་ཅིང་འཕེལ་བ་མེད་པའི་འཁྲུལ་འཁློར་འབྱུང་ངློ་། །ཞེས་གཡུ་

ཐློག་པའི་ཁློག་དབུག་ཁྱུང་ཆེན་ལིང་པ་ལས་གསུངས། 

གློལ་སློམ་ཆློས་གཡུང་། དྭགས་པློའི་སློབ་མ་གྲུབ་རགས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཞིང་། འདི་ཉིད་ཡབ་

ལྷ་རེ་སྨློན་ལམ་འབར་དང་ཡུམ་རྣམཤེས་སྐྱིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཆུ་ལུག་

སྤི་ལློ་༡༡༠༣ལློར་ཡུལ་འློལ་ཁར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་ལ་ཕེབས་སྐབས་ཡབ་ཀིས་ཆློས་

སགས་དང་སྨན་བསབས། དགུང་ལློ་བཅློ་ལྔར་ཕེབས་སྐབས་དགེ་བཤེས་བག་ར་བ་ལ་སློམ་པ་

བངས། དེ་མ་ཐག་འདུལ་གློར་བློན་ནས་ཞང་སྟློན་ཤེས་རབ་འབར་ལ་འདུལ་བ་མཁེན་པར་

བསབས། དེ་ནས་སམ་པློ་བ་ལ་དད་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྐྱེས་ནས་སློང་ཐག་མཛད་དེ་གདམས་

པ་རྣམས་ཞུས། ཞག་གཅིག་གི་བར་དུ་འློད་གསལ་ཐུན་གཅིག་ལ་བཞུགས་པ་ལ་སློགས་པའི་

ཐུགས་དམ་མཆློག་ཏུ་གྱུར། འཇིག་རེན་གི་མཁའ་འགློ་མ་དབང་དུ་འདུས། ཡློ་བད་རྣམས་

གློགས་ལ་བིན་ནས་ལློ་རློ་རས་ཆུང་པ་ལ་སྙན་བརྒྱུད་ཞུས། ཕྱྭ་ཡུལ་དུ་ལློ་གཉིས་བཞུགས། 

དེའི་ཚེ་ར་མགིན་ཞལ་གཟིགས་ནས་ལས་ཅན་གི་སློབ་མ་བྱུང་བར་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་འགློ་

མགློན་ཞང་བློན། རྒ་ལློ་ལ་དད་དེ་བར་དློའི་གདམས་པ་ཞུས་། དེའི་ཚེ་གསང་གསློ་དང་ལ་

སྟངས་ཀིས་དགུག་པ་ལ་སློགས་པའི་ནུས་པ་ཆེན་པློ་བརེགས། བ་རི་ལློ་ཙཱ་བ་ལ་སྒྲུབ་ཐབས་

བརྒྱ་ར་ལ་སློགས་པ་གསན། མཐར་དགུང་ལློ་དགུ་བཅུ་གློ་བདུན་པ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་

ལུགས་སྤི་ལློ་༡༡༩༩ལློར་སྐུ་གཤེགས་སློ། །

གློལ་ཆ་ནང་ནས་བརེད། རྣམ་རློག་བཟང་ངན་བར་གསུམ་ལ་དགག་སྒྲུབ་དང་སང་བང་མ་བས་ཀང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རྣམ་རློག་ངན་པ་རང་གློལ་དུ་འགློ་བའི་གློལ་ཆ་སྟེ། ནང་གི་སེམས་ངློ་མཐློང་བ་ནས་རེད་པ། 

གློལ་ཉིན། ལས་གྲྭ་གློལ་བའམ། ཟིན་པའི་ཉིན་མློ། 

གློལ་སྟློན། ལས་དློན་གང་རུང་གྲུབ་མཚམས་ཀི་དགའ་སྟློན། 

གློལ་མདུད། མདུད་པ་གློལ་ཆློག་ཆློག

གློལ་བ། [ཐ་མི་དད་པ] ① ཞིག་པ། སྦྲུལ་མདུད་རང་གློལ། ཚོགས་འདུ་གློལ་བ། ལས་གྲྭ་གློལ་བ། 

ལས་ཁུངས་གློལ་བ། སློབ་གྲྭ་གློལ་བ། གཅིག་ཤེས་ཀུན་གློལ། ② ཐར་བ། ནད་གཞི་ལས་གློལ་

བ། སྡུག་བསལ་ལས་གློལ་བ། སློག་གི་ཉན་ཁ་ལས་གློལ་བ། འཁློར་བ་ལས་རྣམ་པར་གློལ་བ། 

③ ཚིགས་བཅད་རློམ་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། ཤློ་ལློ་ཀ་གཅིག་གིས་བརློད་བའི་དློན་གང་ཡིན་པ་དེ་

རློགས་པར་སྟློན་ནུས་པ། ④ འདས་སམ་ཐར་པ། གློལ་བ་ཐློབ་པ། 

གློལ་བ་ཅན། [མངློན] ① སྨན་ན་ལེ་ཤམ། ② མུ་ཏིག

གློལ་བ་ཅན་སྐྱེད་བེད། [མངློན]ཉ་སྐྱློགས། 

གློལ་བ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ། ཕློགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་གློལ་བ་སྟེ་ཉློན་མློངས་དང་ཤེས་

བའི་སྒིབ་པ་གཉིས་ཀི་ཆ་ལས་ལེགས་པར་ཐར་བ། 

གློལ་བ་གསུམ། ལུས་གློལ་གདློས་བཅས་ཀི་ལུས་འློད་གསལ་ཟང་ཐལ་དུ་གློལ། སེམས་གློལ་འགྱུ་

བེད་ཀི་སེམས་ཡེ་ཤེས་མི་རློག་པར་གློལ་ཡུལ་གློལ་འཁྲུལ་སྣང་གི་ཡུལ་དག་སྣང་ཞིང་ཁམས་

སུ་གློལ་ལློ། 

གློལ་བེད་ཀི་ཁིད། རང་གི་ཤེས་རྒྱུད་ཐ་མལ་གི་སྣང་ཞེན་ལས་གློལ་བར་བེད་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་

རློགས་རིམ་གཉིས་ཀི་ཁིད་དེ། དེ་ལ་བཤད་ཁིད་དང་། ཉམས་ཁིད། མློང་ཁིད་བཅས་ཁིད་ཚུལ་

མི་འདྲ་བ་ཡློད། 

གློལ་མ།འབུ་དམར་དང་འདྲ་བ་རྒྱུ་མའི་ཞར་སྐྱེས་འབུ་ཞིག

གློལ་མེད་འཇློམས་པ། [མངློན]བརྒྱ་བིན། 

གློལ་ལུགས་ཆེན་པློ་བཞི། ཀ་དག་ཁེགས་ཆློད་ཀི་གདམས་པ་རིག་པ་ཆློས་སྐུར་གློལ་བའི་ཚུལ་

ཆེན་པློ་བཞི་སྟེ། ཡེ་གློལ། རང་གློལ། གཅེར་གློལ། མཐའ་གློལ་རྣམས་སློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གློལ་ལམ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པ། བཀའ་བརྒྱུད་པའི་གདམས་ངག་གི་བཀའ་སློལ་ཞིག། ཕག་ཆེན་འདི་ལ་

གང་གི་དབང་པློ་དང་བསྟུན་པའི་དབེ་བ་རིམ་པ་གསུམ་སྟེ། མདློ་ལུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་སྤློས་

བལ་གི་དློན། སགས་ལུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་བདེ་སྟློང་ཟུང་འཇུག །སྙིང་པློ་དློན་གི་ཕག་རྒྱ་

ཆེན་པློ་རྡློ་རེ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་གིས་བིན་རླབས་འབེབས་པ་བཅས་རྒྱས་པ་སློ་སློའི་འགེལ་

བཤད་སྐབས་སུ་གཟིགས།

གློས། ཕན་ཚུན་བསམ་འཆར་བསྡུར་བའི་གཏམ། ཐློན་སྐྱེད་བེད་རྒྱུའི་གློས་གེང་བ། ཚོང་ཟློག་ཁློན་

འབློར་ཆེ་ཙམ་སྒྲུབ་རྒྱུའི་གློས་གཅློམ་པ། ཕན་ཚུན་རློགས་རམ་བེད་རྒྱུའི་གློས་འཆམས་པ། གློས་

ཐག་བཅད་པ། ཡུལ་ལུགས་ཆ་སྟློན་གི་གློས་འདེབས་པ། གང་དགའ་ཅི་ལེགས་ཀི་གློས་འདྲི་བ། 

གློས་ཀི་སྣློད། [མངློན]བློན་པློ། 

གློས་གློགས། གློས་སྡུར་བ་རྒྱུའི་ལས་དློན་ལ་མཉམ་དུ་བསམ་བློ་གཏློང་བ་དང་། ཐབས་ཇུས་སྟློན་

པའི་གློགས་པློ། 

གློས་གེང་། ཕན་ཚུན་གློས་བེད་པའི་གེང་མློ། 

གློས་འགློ་འདློན་མཁན།བ་སྤློད་ཅི་ཞིག་གི་གློས་མགློ་འདློན་མཁན་ནམ་སྐུལ་སློང་སྣེ་འཁིད་བ་

མཁན་དེར་བརློད། 

གློས་འཆམ་པ། དློན་ཞིག་ལ་ཕན་ཚུན་སྐད་ཆ་བས་ནས་ཁ་མཐུན་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་suggest ཟེར། 

གློས་གཏན་ཁེལ་བ། གློས་བས་ནས་དློན་གཏན་ལ་ཕབ་པ། 

གློས་མཐུན། གཅིག་གྱུར་བྱུང་བའི་གློས་དློན། 

གློས་མཐུན་ཁས་ལེན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་accept the agreement ཟེར། 

གློས་མཐུན་ཡི་གེ། ཕློགས་གཉིས་ཀ་བློ་བབས་ནས་གན་རྒྱ་འཇློག་པའི་ཡི་གེ

གློས་དན། གློས་ཁ་མཐུན་པ། གློས་དན་ཆློད་ཡིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གློས་དློན། ཐུན་མློང་ནས་གློས་སྡུར་བ་རྒྱུའི་ནང་དློན། གློས་དློན་གློ་རིམ། 

གློས་སྡུར། ལས་དློན་གི་སྐད་ཆ་གློ་སྡུར། ལས་དློན་བེད་སྟངས་སྐློར་ལ་ཕན་ཚུན་གློས་སྡུར་བེད་པ། 

གློས་བསྡུར། གློས་སྡུར་དང་དློན་གཅིག

གློས་འདྲི་བ། བ་བ་གང་ཞིག་གི་གཞན་གི་བསམ་འཆར་ཉན་པའམ་ཇུས་འདྲི་བ། 

གློས་པ། གློས་སྡུར་དང་གཅིག །① བློ་འདྲི་སའི་མིང་། ② [མངློན]བློན་པློ། 

གློས་བློལ་སློང་བའི་ཉེས་ཅན།ཉེས་པ་བསགས་པའི་གང་ཟག་གང་ཞིག །རང་གིས་བསགས་པའི་

ནག་ཉེས་ལ་ཉེས་ཆད་ཁེར་འདློད་མེད་པས་བློས་བློལ་དུ་པའི་ཉེན་ཅན་པ། 

གློས་མློལ། གནད་དློན་གང་ཞིག་ཐུན་མློང་དུ་ལག་ལེན་ཡློང་ཆེད་ཕློགས་གཉིས་ཀས་གློས་ཀ་བེད་པ།

གློས་མེད་བསམ་མཐུན། གློས་མ་བས་ནའང་བསམ་པ་གཅིག་ཏུ་མཐུན་པ། 

གློས་མློལ། གློས་སྡུར། 

གློས་ཚོགས། གློས་སྡུར་བེད་རྒྱུའི་ཚོགས་འདུ། 

གློས་ཚོགས་གློང་མ། ཨ་རི་སློགས་དམངས་གཙོ་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཀི་ཆབ་སིད་ཀི་སྒིག་

གཞིའི་ནང་དུ་མང་ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་གློང་མ་སྟེ་རྒྱ་སྐད་དུ་议院 ཟེར། 

གློས་ཚོགས་འློག་མ། ཨ་རི་སློགས་དམངས་གཙོ་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཀི་ཆབ་སིད་ཀི་སྒིག་

གཞིའི་ནང་དུ་མང་ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་གློས་ཚོགས་འློག་མ་ལ་རྒྱ་སྐད་དུ་下议院 ཟེར། 

གློས་གཞི། གློས་བསྡུར་བ་རྒྱུའི་དློན་གཞི། དབིན་སྐད་དུ་agenda ཟེར། 

གློས་གཞི་འདློན་པ། གནད་གང་ཞིག །ཐུན་མློང་གིས་ཐག་གཅློད་སྐབས་སུ་ཐློག་མ་མི་གང་ཞིག་གི་

རང་གི་བསམ་ཚུལ་ལར་གློས་མློལ་བ་གཞིའི་བེ་བག་གི་བསམ་འཆར་ཞིག་གཏློན་ནས། དེ་ལ་

ཐམས་ཅད་ཀིས་གློས་མློལ་བ་བ། 

གློས་གཞིའི་སྒིག་བཀློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་suggested settng ཟེར། 

གློས་གཞིའི་ཡི་གེ གང་ཟག་གང་ཞིག་གིས་གློས་གཞི་གཏློན་པ་དེ་ཡིག་ཐློག་ཏུ་བིས་པ། ཡང་ན་

གློས་འཆར་ཞུ་ཡིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གློས་ཡ། གློས་སྡུར་བེད་སའི་རློགས་པ། 

གློས་རིམ། གློས་བེད་པའི་གློ་རིམ། 

ག། ① [མིང་ཚིག] ལས་ཀ་བས་པར་སྤློད་རྒྱུའི་ཐློབ་སྐལ། འཚེམ་ག། ལས་ག་གངས་པ། ② [བ་

ཚིག] ར་ག། མློ་ཊ་ག། མི་ག་ལ་བུ། འདས་ཚིག་ལ་གས། སྐུལ་ཚིག་ལ་གློས་ལ་བུ། 

ག་སྐྱེས། ག་ཆ་དང་། གཟིགས་བཟློས། ག་ཆའི་ཐློག་ཏུ་གཟིགས་བཟློས་དངུལ་སློགས་གནང་བ་ལ་ཟེར།

ག་ཁློལ། ག་པ

ག་ཁློལ་གཉིས། མི་ག་གཡློག་པློ་གཉིས། 

ག་འཁློར། དེང་དུས་གློང་ཁེར་ནང་དུ་ཡར་མར་མྱུར་བགློད་ཡློ་བད་དུ་ག་ཆ་བསགས་ནས་མི་དབློར་

འདྲེན་བེད་མཁན་གི་མློ་ཊའི་རིགས།

ག་གག །བ་གློ་བློ་ཀད་ཀར། 

ག་གློ །ག་གློར་ཞློ་ཤ་སྟེ་ཤིང་འབས་ཤིག

ག་སང་། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། མློན་ལུགས་ག་སང་བློན་པློའི་ཁི་ལློ་འདྲ། ཞེས་སློ། །རློ་བསྐ་ལ་

མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས། སྐད་འགགས་པ་དང་། གློ་བའི་ཚད་པ། རྒྱུ་ཚད་སློགས་ལ་ཕན། 

ག་རྒྱུན། ག་ལྤགས་མཉེས་མའི་རྒྱུན་བུ། 

ག་སྒིལ་ལློ་སྒིལ། ལས་ཀ་བས་པའི་ག་དང་ལློ་གཉིས་དངུལ་སློགས་ལ་སྒིལ་བ། 

ག་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། 

ག་རྔན། ལས་ཀའི་ག་དང་རྔན་པ། 

ག་ཆ། ལས་ཀ་བས་པའི་ག་ཐློབ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁུར་ག་དང་། ཁུར་རྔན། ཁུར་བའི་རིན། ག་

ཡློན། དགེ་སྒྲུབ་ག། རྔན་པ། རེད་པ། བ་དགའ། མཚར་དགའ། གཟེངས་བསྟློད། ཡློན། རིན། 

ལས་ག་བཅས་སློ། །

ག་ལློ། ག་ཆས་དང་ལློ་ཆས། ག་ལློ་ཡློག་པ་གཟན་སྒིལ་གིས་སྤད་པ། 

ག་ཐང་། ལས་གའི་ཚད་དམ་ཐང་གཞི། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ག་ཐློབ། ལས་ཀ་བས་པའི་གའི་ཐློབ་ཆ། 

ག་དེའུ་དགློན། མིང་གཞན་ཀི་ཀུ་ཁུ་བྱུག་དགློན་ཟེར། 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། 

ག་བདག །ག་པ་ག་མཁན། 

ག་པ། ག་པ་བེད་མཁན་ཏེ་རང་གི་ལུས་སྟློབས་བཙོངས་ནས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་མཁན། 

ག་པ་ས་སྒིས། མི་ཚང་མས་སློ་མློ་སྤློད་ནས་ག་རྒྱུ་ལ་མློ་ཊ་ཟེར། རྒྱ་སྐད་དུ། 出租车 ཟེར། 

ག་པློ། ག་པ་བེད་མཁན། 

ག་ལྤགས། རི་དྭགས་ག་བའི་པགས་པ། 

ག་སྤུ། རི་དྭགས་ག་བའི་སྤུ། ག་སྤུའི་འབློལ་གདན་སློགས། 

ག་ཕློགས། རང་གི་ངལ་རློལ་བས་པའི་ལས་རིན། ཟླ་བ་རེ་བཞིན་དུ་ལས་ཀའི་ཐློབ་ཚོད་དང་བསྟུན་

ནས་སྤློད་པའམ། སེ་ཚན་འགའ་ཞིག་གིས་བདུན་ཕག་རེ་བཞིན་སྤློད་སློལ་ཡང་ཡློད་པ་རེད། 

ལས་ག་དངུལ་དང་བཟའ་རེན་འབྲུ་སློགས། 

ག་ཕློར། ཤིང་ག་བའི་ཕློར་པ། 

ག་ཕྲུག །རི་དྭགས་ག་བའི་ཕྲུ་གུ

ག་བ། ① [ཐ་དད་པ]གས་པ། ག་བ། གློས། དངུལ་སློགས་སྤད་ནས་བདེ་སྤད་ཆློག་པའི་དབང་ཆ་

ཉློ་བ། ར་དྲེལ་ག་བ། སློད་ཁང་ག་བ། ② དྲི་ཞིམ་རི་ལན་གི་རི་དྭགས་ཤིག །ག་ལྤགས། ག་མཆེ། 

མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ག་རི་ཅན་དང་། དྲི་བཟང་དབང་པློ། རླུང་བསེགས། ས་ལུས་བཅས་

སློ། །③ ཤིང་ཞིག

ག་བ་ག་རི་ཅན། ག་བ་ཕློ། 

ག་བ་མཆེ་བ་ཅན། ག་བ་ཕློ། 

ག་བ་ཤིང་དཀར་པློ། ཤིང་ཞིག

ག་བའི་དྲུས་ཤིང་། དགུན་དུས་ལྷག་ལྷུང་ལང་བའི་སྐབས་སུ་ཕློ་གའི་རྔ་ར་ལ་ཟ་ཕྲུག་ལངས་པ་དང་། དེ་
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གཏན་འཁེལ་གི་ཤིང་འཛེར་ཞིག་བཙལ་ནས་རག་པར་འཕྲུག་སར་འགློ་ཞིང་ཡློད་པ་དང་། རྔློན་

པ་ཚོས་དྲུས་ཤིང་དེ་རེད་པ་དང་དེའི་མདུན་དུ་རི་ར་བཙུགས་ཏེ་ག་བ་བཟུང་སློལ་ཡློད་པ་རེད།

ག་བའི་ནློར་བུ། [མངློན]ག་རི། 

ག་བའི་རིལ་གསློག །དགུན་དུས་ག་བས་རིལ་མ་གནས་གཅིག་ལ་གཏན་འཁེལ་གསློག་སློལ་ཡློད་

པ་དེ་ག་བའི་རིལ་གསློགས་ཟེར། དེའི་འཁིས་ལ་རི་ར་བཙུགས་ནས་ག་བ་བཟུང་སློལ་ཡློད། 

ག་བུ། ག་པ་དང་གཅིག །

ག་བློ། [རིང]གེང་མློ། ག་བློ་དྲིན་དུ་གཅགས་པ་སྟེ། གེང་མློ་གང་བྱུང་བ་རྣམས་ཐུགས་ལ་བཏགས་པ། 

ག་བློ་དགློན། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༤༢༧ལློར་དྲུང་རྨ་སེ་བློ་གློས་རིན་ཆེན་གིས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། མིང་གཞན་ག་བློ་བསམ་གྲུབ་ཆློས་འཁློར་གིང་ཞེས་

ཟེར། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ག་འབློལ། ག་སྤུའི་ནང་ཚངས་ཅན་གི་འབློལ་གདན། 

ག་མི། ག་པ་བེད་མཁན། ག་མི་གློ་བུར་བ། 

ག་མློ། རི་དྭགས་ག་བ་མློ། 

ག་རི། རི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་དུག་ནད་དང་། མཆིན་ནད། 

མཁལ་མའི་གཉན་ཚད། སིན་ནད། གཉན་རིགས་བཅས་ལ་ཕན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ལེ་བའི་

དྲི་དང་། དྲི་ཆེན་ལེ་བ། དྲིའི་རི། དྲི་ཡི་གློས་ཅན། དྲི་ཡི་ཐློད། འདློགས་ཀི་ངད་རི། སྦྲུལ་སྐྲག་བེད། 

སྦྲུལ་དུག །མློས་པའི་མཚན་མ། རི་དྭགས་འཆང་། རི་དྭགས་ལེ་བ། རི་དྭགས་རི་བཅས་སློ། །

ག་རི་ཁ། སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ཟུང་ཆུ་རློང་གི་ལ་ཞིག

ག་བཙས། [རིང]ག་དང་བཙས་གཉིས་ག་ཆའི་དློན་གཅིག །ག་བཙས་ཀིས་འགྲུལ་པ་གཙེར་བ། 

ག་ཚེར། ཤིང་ཞིག

ག་ཟན། ① ལས་ཀའི་ག་ཟ་མཁན། ② ག་མིའི་ཟས། 

ག་རློ་དགློན། གཡུང་དྲུང་མདློ་བསྟན་འློལ་མློ་གིང་དང་ག་རློ་གཡུང་དྲུང་དགློན་ཞེས་ཀང་གགས། 

རབ་བྱུང་བཅུ་པ་ཙམ་ལ་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན། སློགས་ནས་གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་
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མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཟུང་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ག་ཤིང་སྙིང་པློ། ག་བ་ཤིང་གི་ཤིང་རང་གི་མིང་། 

ག་ཤུན། རི་དྭགས་ག་བའི་པགས་པའི་མིང་གཞན། 

ག་ཤ རི་དྭགས་ག་བའི་ཤ

གག །མཆུ་དང་སེར་མློ་ལྕགས་ཀྱུ་ལར་གུག་ཅིང་རྣློ་ལ་སྤུ་མདློག་དུད་ཁ་ཅན་གི་བ་ཞིག །ལུ་གུ་བ་

གག་གིས་ཁེར་ན་སྐད་རྒྱག་ས་ནམ་མཁའི་མཐློངས་ལས་མེད། 

གག་ཁ་མློ། བ་གག་མློ། 

གག་པ། [རིང]ལག་པ། 

གག་རློག །བ་གག་ནག་པློ། 

གག་བག་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༨༣༥ལློར་རློགས་སྤྲུལ་མི་འགྱུར་ནམ་

མཁའི་རྡློ་རེའི་ལུང་བཞིན་འགག་ཚབ་རིག་འཛིན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་

ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གགས། ① དུས་ཚོད་དང་སྐབས་མཚམས། ཁློམ་གགས་མེད་པ། ལ་གགས་མེད་པ། ཁིམ་དུ་སློད་

གགས་མེད་པ། ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གགས་རེད་དཀའ་བར་གྱུར། ② ཐབས། སྡུག་

བསལ་བཟློད་གགས་མེད་པ། ཞེ་འཁློན་བཟློད་གགས་མེད་པ། 

གགས་སྐབས་འཚོལ་བ། ① ཕ་རློལ་པློ་ཉམས་ཉེས་ཐུབ་པའི་དུས་སྐབས་འཚོལ་བ། ② ཁག་

འདློགས་སའི་གནད་འཚོལ་བ། 

གགས་ཁེལ་བ། ① འགན་ཟླ་བེད་ཐུབ་པ། ② ཕ་རློལ་ཕམ་པར་བས་པ། 

གགས་རེད་པ། ① གློ་སྐབས་བྱུང་བ། ② འགན་ཟླ་བེད་ཐུབ་པ། 

གགས་ལ་བ། ① ཚོད་ལ་བ། ② སྐྱློན་འཚོལ་བ། 

གགས་བལ་བ། ཚོད་ལ་བ། 

གགས་པ། འཁེབས་པའི་དློན། 

གགས་འཚོལ། སྐབས་འཚོལ་བ། 
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གང་། ① བ་ལང་ཕློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁྱུ་མཆློག་དང་འགློ་བེད། སྟློབས་ལན་བཟང་པློ། འདྲེན་

བེད། བཟང་པློ་བཅས་སློ། །② ལློ་འཁློར་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག

གང་ཀློ གང་གློག་གི་ཀློ་བ། 

གང་རང་གྲྭ་ཚང་། དུས་ནམ་དང་བ་མ་སུས་བཏབ་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

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

གང་སྐེར་བེལ་བཏགས། ཆེ་ཆུང་ངམ། བཟང་ངན་མཉམ་སྦྲེལ་གི་དཔེ། མི་ཚོའི་ལུས་སྟློབས་བཟང་

ངན་ལ་མ་ལློས་པ་གང་སྐེར་བེལ་བཏགས་བཞིན་མཉམ་སྦྲེལ་སྒིགས་འཛུགས་བས་པ། 

གང་ཁམ་སེར། གང་གི་སྤུ་ཁམ་པ་དང་སེར་པློ་གཉིས་འདྲེས་པ་ལ་ཟེར། 

གང་ཁིམ། ཁིམ་བཅུ་གཉིས་ཀི་གཉིས་པ། མཚུར་ལུགས་བེད་པའི་ཉི་སྐར་སྨིན་དྲུག་དང་། ཆུ་ཚོད་

བཅློ་ལྔ་འདས་ནས་ཉིམ་གང་ཁིམ་དུ་འབློར། 

གང་ཁྱུ་མཆློག །[མངློན]གང་པློའམ་གང་ཆེན། 

གང་འཁློར་སྤི་མཆློད། ལ་སྟློད་དིང་རི་ན་ཡློད་པའི་གང་འཁློར་དགློན་པའི་མཆློད་འབུལ་དུས་ཆེན། 

གང་གི་དུས་ཚོད། འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། ནམ་ཕེད་ཡློལ་གང་གི་དུས་ཚོད་སྟེ། ཡུལ་གང་དེའི་

མཚན་མློའི་ཆུ་ཚོད་01-03བར་གི་དུས་ཚོད་ལ་ཟེར། 

གང་གློག །བ་ལང་ཕློ། 

གང་རྒན་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། 

གང་རྒློད། གང་ཆེན་མ་ཐུལ་བའམ། དུལ་མ་མིན་པ། 

གང་ས། གང་ལ་བཏད་རྒྱུའི་དམིགས་བསལ་གི་ས་ཞིག །ར་ས་དང་ཅུང་མཚུངས་པ་ཞིག

གང་སྒུར། མཆིན་ནད་ཅིག

གང་རྒྱབ། ① གང་གློག་གི་སལ་པ། ② གང་གིས་ཁེར་བའི་དློ་རྒྱབ། ③ དཀིལ་འཁློར་ར་བབས་ཀི་

བང་རིམ། 

གང་ངེ་། འབས་བུ་མ་བཅད་པའི་བ་གང་ཕློ་ལ་ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གང་ཆེན། སྐམ་སར་གནས་པའི་སེམས་ཅན་ཆེ་ཤློས་རྣ་བ་ཆེ་ལ་སྣ་ཧ་ཅང་རིང་བ་ཞིག

གང་ཆེན་ཁ་འབབ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ཁློངས་ར་མདའ་རློང་གི་ཆུ་ཞིག་སྟེ་རྒྱ་

གར་ཆུ་བློ་གང་གཱ་ཞེས་པའི་ཆུ་འགློ

གང་ཆེན་གི་ཝཾ། གང་པློ་ཆེ་ལས་བྱུང་བའི་གི་ཝཾ་སྟེ། གི་ཝཾ་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ནས་ནུས་པ་

མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག

གང་ཆེན་དགློན། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༢༦༠ལློར་ས་ཨ་གཉན་དམ་པས་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། མིང་གཞན་གང་ཆེན་གསང་སགས་ཆློས་གིང་ཟེར། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གང་ཆེན་འགིང་རི། སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་ཨློ་མེ་རློང་གི་ལྷློ་ནུབ་ན་ཡློད་ཅིང་། རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ལས་མཐློ་

ཚད་སྨི༣༠༩༩ཡློད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་ནང་པའི་ཆློས་ལུགས་ཀི་གནས་མཆློག་ཅིག

གང་ཆེན་འགློས། [མངློན]བུད་མེད་མཆློག

གང་ཆེན་ཆིག་ཐུབ། སློ་སྨན་དཔའ་བློ་ཆེན་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

གང་ཆེན་མཆེ་བ། བ་སློ།

གང་ཆེན་ཐལ་དཀར། གང་ཆེན་མཆློག་མཆེ་བ་དྲུག་ལན། 

གང་ཆེན་ཐུག་པ། [སྐྱེ་རྒུ]འབས་དང་། མར་ཁུ་དམར་བློད་རྒུན་འབྲུམ་རྣམས་མཉམ་དུ་བསེས་པའི་

ཐུག་པ་ཡིན། དགློན་སེ་ཁག་གི་བ་གྲྭ་རྣམས་ཀིས་གསློལ་ཚིགས་དྲངས་སློལ་ཡློད། 

གང་ཆེན་སྨྱློན་པ། ① གང་པློ་ཆེ་སྨྱློན་པ། ② དུག་ཤས་ཆེ་བའི་སློ་རིགས་ཤིག

གང་ཆེན་རི། གང་ཆེན་གི་ཝང་། 

གང་ཆེན་ས་སྲུང་། ལྷ་ཡུལ་གི་གང་ཆེན་ལུས་དཀར་ལ་ཡན་ལག་བདུན་ལེགས་པར་གནས་པ་མདློ་

དམར་བ་མཆེ་དྲུག་ལན་དབང་པློ་དང་ཉེ་དབང་རྣམས་ཀི་བཞློན་པར་གྱུར་པ་ཞིག

གང་ཏིག་པ། སློ་ཞིག

གང་རློལ། ཕ་གང་ཡིན་པ་དང་མ་འབི་དང་གང་གང་རུང་ཡིན་པ་ལ་ཟེར། 

གང་ཐང་། ས་མིང་ཞིག །དེང་སྐབས་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷུན་གྲུབ་རློང་ན་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གང་ཐང་དགློན། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཆུ་བ་ལློ་ལ་དགེ་བཤེས་གང་རི་ཐང་པས་བཏབ་པའི་དགློན་

པ་ལྷ་སའི་བང་ཤར་ཕློགས་ལྷུན་གྲུབ་རློང་ན་ཡློད་པ། 

གང་ཐང་པ་རྡློ་རེ་སེང་གེ དགེ་བཤེས་གང་རི་ཐང་པ་ནི་འཕན་ཡུལ་གཉན་གློང་གསེར་མ་གཤློངས་

སུ་ཡབ་ཐློ་བློ་དར་མ་མདློ་བཟང་གི་སས་སུ་རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༠༥༤ལློ་སྐུ་

འཁྲུངས། རུས་ཤུགས་ཚང་། ཁློང་རང་གི་ཞང་པློ་བཤེས་གཉེན་གློགས་མློ་མཁར་ལས་རབ་ཏུ་

བྱུང་། མཚན་རྡློ་རེ་སེང་གེ་བཏགས། དང་པློར་འཚོ་བ་དཀའ་ཐུབ་ལ་གནས་ནས་སེ་སྣློད་

གསུམ་ལ་སྦློངས་ཤིང་། སེ་སྣློད་གསུམ་གི་བརློད་བའི་དློན་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་རིམ་

པར་དྲིལ་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་མན་ངག་བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ལ་ཆིག་སྒིལ་དུ་མཛད་ནས་

བཀའ་གདམས་སྐུ་མཆེད་གསུམ་ག་ལ་གཏུགས་ཤིང་གཙོ་བློ་ནི་དགེ་བཤེས་པློ་ཏློ་བ་ལ་བཀའ་

གདམས་གཞུང་དྲུག་གི་བཤད་པ་དང་། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཆུ་བ་སྤི་ལློ་༡༠༩༣ལློར་འཕན་

པློ་ལྷུན་གྲུབ་ཁུལ་དུ་གང་ཐང་དགློན་པ་བཏབ། དགུང་གངས་བདུན་ཅུ་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་

གཉིས་པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༡༢༣ལློ་སྐུ་གཤེགས། 

གང་ཐབས། གང་ཐབས་ཀི་ནད་དང་དློན་གཅིག

གང་ཐབས་ཀི་ནད། གང་ཐབས་སློང་རྐྱེན་ནི། ཟས་མ་ཞུ་བ་དང་། མ་གློམས་པ་དང་མི་འཕློད་པའི་

ཟས་ཟློས་པ་དང་། རྔུལ་ཐློན་པའི་རེས་སུ་ལུས་གང་བ་བཅས་ཀིས་ཕློ་ལློང་གི་སིན་འབུ་

འཁྲུགས་པ་དང་། གློ་བུར་གི་གདློན་བཅས་ཀིས་བེད་དློ། །

གང་ཐབས་གང་གང་། ༡ རྐྱེན་གང་བས་ལང་བ། ལློ་བ་སློ་ལིང་བེད། ལང་དུབ་མེད་པ་ཐེར་ཟུག་ཏུ་

ན་བ། ཟས་མི་ཞུ་ཞིང་བད་ཀན་སྐྱུག་པ། ལུས་གང་བཞིན་རྔུལ་ཐློན་པ། ༢ ཁད་པར་མ་ཞུ་བ། 

མི་འཕློད་པའི་ཟས་ཟློས་རེས་ན་ཟུག་ལང་བ། གང་མ་ཞུ་བ་དེའི་རུལ་སྒེག་མང་བ། སྐྱུག་མེར་

ལངས་པ། ཟས་ཟློག་ཐློག་ཏུ་ན་བ། ༣ ལློང་དུ་སྨུག་པློ་འཐབ་པ། ཐུར་སེལ་གི་རླུང་མི་ཐློན་པར་

ཁློག་པའི་ནང་དུ་ཕར་འབློལ་དང་ཚུར་འབློལ་དུ་རྒྱུ་བ། ལློ་བ་འགངས་བ་དང་མཚན་མློའི་དུས་

རྣམས་སུ་ཁད་པར་དུ་ན། ལློགས་ཤིང་ཉིན་མློའི་དུས་སུ་ཅུང་ཟད་བདེ། ༤ རྒྱུ་མར་ཐུར་སེལ་

འཁིལ་བ། ཕེན་མི་ཐློན། རླུང་གེན་དུ་འཁིལ་ཞིང་སློ་འཁློག་བེད་ཅིང་ཧྲིལ་ཧྲིལ་ན་བ། ཚབས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཆེ་ན་རྒྱུ་ལློང་རྣམས་རླུང་གིས་གཅུས་ནས་འཁིལ་ན་བཅློས་ཐབས་དཀའློ། །

གང་ཐབས་གཉན་གང་། ཕློ་བ་དང་རྒྱུ་མ་ལ་གཉན་བབས་པས་དཀྲུགས་པ་འདྲ་བའི་ན་ཟུག་འབྱུང་

བ། དྲི་མ་འགག་པ། ཕློ་བར་བབས་ན་ཕློ་བ་སྒིམས་ཏེ་ཕ་རུ་འགློ་བ། ཉྭ་འབློས་ཏེ་ཉྭ་བཞི་ཤ་སྐམ་

པ། བ་སྤུ་ལློག་པ། ར་འཇུར་སྟེ་ར་ཤེད་ཉམས་པ། རྣ་བ་སེབ་པ་སྟེ་རྣ་བའི་མཁང་ཆ་ཉམས་ནས་

རེ་ཆག་པས་ལེབ་མློར་སློང་བ། རི་མ་ཆག་པ་སྟེ་ཐུར་དུ་ཉལ་བ། 

གང་ཐབས་དློན་གང་། མཆིན་གང་། གཞློགས་གཡས་ངློས་ཀི་མཆིན་སྟེང་གཟེར། ལུས་རྔུལ་ནས་

གང་བའི་རེས་སུ་ནད་ལང་། ར་ཆུ་ལ་ཚ་བའི་རགས་འློང་། མཆེར་གང་། གཡློན་ངློས་མཆེར་སྟེང་

གི་རིབ་ཐུང་གཟེར་བ། ལློ་བ་སློ་འཁློག་བེད་པ། ཆུ་གང་བཏུང་ན་ན། 

གང་ཐབས་སྣློད་གང་། ཕློ་གང། ལྷེན་སྣའི་འློག་ཏུ་ན་བ། རྒྱུ་གང་། ལེ་བའི་འློག་ཏུ་ན་ཟུག་ཐློན་པ། ལློང་

གང་། ལེ་བའི་གཡས་གཡློན་གི་ཐད་ཀར་གཉིས་ན་བ། 

གང་ཐབས་ཕློ་ལློང་གི་སིན་གང་། ཟས་དཀར་མངར་གི་རིགས་ཟློས་རེས་དང་། ལུས་གང་རེས་སུ་

ན་བ། རྒྱུ་ལློང་གི་ནང་དྲུ་བུར་འདྲིལ་ལམ་ཡང་ན་ཚ་ལ་འབུགས་སྙམ་བེད་པ། ནད་ལང་དུབ་ཆེ་

ལ་ལང་བའི་ཚེ་ན་ཟུག་སན་གགས་མེད་པ་ཅན་ཡློང་ངློ་། །

གང་ཐབས་ར་གང་།ཕི་ར། ལེ་བའི་ཟུར་གཉིས་འཕར་བ། ནང་ར། སློག་ར་གཟེར་འཁྲུགས་བེད་ཅིང་

འཕར་བ། 

གང་ཐབས་ཚ་གང་། རྒྱུ་རྐྱེན་ཚ་བས་བསང་བ། ལུས་རྔུལ་བ་དང་། གསུས་པ་ཆུང་བ། ནད་ལང་

དུབ་བེད་པ། ཁག་གམ་མཁིས་པ་འཁྲུ་བའམ་ཡང་ན་སྐྱུག་པ། ར་དང་ཆུ་ལ་ཚ་བའི་རགས་མང་

བ། ཕློ་ལློང་དུ་ཁག་ལྷུང་བ། ལུས་གང་རེས་སུ་ན་ལ་སྒེག་པ་བེད་ཅིང་སྐྱུག་ཚུལ་སྟློན། རློ་རྒྱབ་

དང་མཆིན་དྲི་སྦྲག་ནས་ན་བ། ཕློ་ལློང་ཚ་རུམ་བེད་པ། ཕློ་ལློང་མཁིས་པ་ལྷུང་བ། ཁ་སྐམ། སྐློམ་

དད་ཆེ། ཁ་ཁ། མཁིས་པ་སྐྱུག །གཟེར་འབྱུང་། སྒེག་པ་བེད། 

གང་ཐབས་རིགས་བདུན། ༡ དློན་གང་། ༢ སྣློད་གང་། ༣ ར་གང་། ༤ ཚ་གང་། ༥གང་གང་། ༦ 

ཕློ་ལློང་གི་སིན་གང་། ༧ གཉན་གང་། 

གང་དིལ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ་༡༩༡༤ལློར་སློག་རུ་འཇིགས་མེད་ཀིས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་འབི་

རུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གང་རྡུལ། མངློན་པ་མཛོད་ལུགས་ཀི་རིས་གཞིའི་གནས་ཤིག་སྟེ། ལུག་གི་རྡུལ་བདུན་བསྒིལ་བའློ། །

གང་རྡུལ་གཅིག །ལུག་རྡུལ་སྟེ་ལུག་གི་སྤུ་རེའི་རྡུལ་བདུན་ལ་གང་རྡུལ་གཅིག

གང་མདུན། སྣང་རློང་སྐུ་རབ་རྣམ་རྒྱལ་ཤང་། ཆུ་བང་གློང་ཚོ། རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པའི་

འཁྲུངས་ཁང་། 

གང་ནག་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་དུ་འཕན་པློ་ན་ལན་དྲའི་ཁི་ཐློག་བཅུ་པ་རེ་བཙུན་

མཁེན་བརེ་རབ་བརན་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་པའི་ལམ་ཏུ་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་

དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཀར་མཛེས་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གང་སྣ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་དུས་མ་གསལ། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅློ་ལྔ་པའི་ནང་

གཙང་སྨྱློན་ཧེ་རུ་ཀ་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་གནས་འདིར་ཕེབས་ནས་ཡུན་རིང་བཞུགས་

པར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་

སྤུ་རང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གང་པློ། གང་ཆེན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཁློར་ལློའི་རང་དང་། མཆེ་བ་སྟློབས་ལན། གཉིས་འཐུང་། 

སྟློབས་ལན། ཐིག་ལེ་ཅན། ནགས་ཚལ་དང་། སྣ་ཞགས་ཅན། དབྱུག་པའི་རྣ་ཅན། མང་པློ་

འཐུང་། མློས་རྡུལ་ཅན། མློས་བུམ་ཅན། ལག་ལན། ས་ལུད་ཉལ། སློ་ཅན། སློ་གཉིས་པ། སློ་

ལན་བཅས་སློ། །

གང་པློ་ཆེ། སེམས་ཅན་ཆེན་པློ་གང་ཆེན་གི་མིང་གཞན། 

གང་པློ་ཆེ་ཁློ་བློ། གང་ཆེན་གཏུམ་པློ། 

གང་པློ་ཆེ་ཅང་ཤེས། ལེགས་ཉེས་ཀི་ལས་སློགས་ཤེས་པའི་གང་ཆེན། 

གང་པློ་ཆེ་དམུ་རྒློད། གཞན་ལ་གནློད་འཚེ་བེད་པའི་གང་ཆེན། 

གང་པློ་ཆེ་ས་ལ་རབ་བརན། གང་ཆེན་ས་སྲུང་དང་དློན་གཅིག

གང་པློ་ཆེའི་སྟབས་སུ་གཤེགས་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གསེས་ཤིག་སྟེ། ཀླུ་ཟིལ་གིས་གནློན་པ་ལ་མཁས་པ་ཉིད་ཀིས་གང་པློ་ཆེའི་སྟབས་སུ་

གཤེགས་པ། 

གང་པློ་ཆེའི་ཡན་ལག་བདུན། རང་ལག་བཞི། མཇུག་མ་གསེག་པ་དང་། རླིག་པ་འདློམས་ཀི་བར་

ན་འདུག་པ་དང་། སྣ་ལེགས་པར་གནས་པ་སེ་བདུན་ནློ། །

གང་པློ་མཆློག །གང་པློ་རྒྱལ་པློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁྱུ་ཡི་མགློན་པློ་དང་། ཁྱུ་ཡི་བདགམཆེ་བ་

དྲུག་ལན། གཉིས་འཐུང་དབང་པློ། ཐལ་དཀར། སློས་ཀི་གང་བཅས་སློ། །

གང་པློ་འཇློམས། [མངློན]སེང་གེ། 

གང་པློ་གཏུམ་པློ། ① མ་བཏུལ་བའི་གང་པློ། ② གང་ཆེན་སྨྱློན་པ། 

གང་པློ་བརག་པ། འདི་གང་པློ་ཆེ་ཡློད་པའི་ས་ཁུལ་དུ་དེ་ཡི་ཐད་ལ་བརག་དཔྱད་བེད་ཚུལ་མང་པློ་

ཡློད་འདུག་ཀང་བློད་དུ་མཁློ་མི་ཆེ་བས་དེའི་སྐློར་གི་བསྟན་བཅློས་མ་བྱུང་། 

གང་པློ་རིན་པློ་ཆེ། རྒྱལ་སིད་སྣ་བདུན་གི་གས་ཤིག

གང་པློའི་ཁ་ལློ་པ། གང་རི། 

གང་པློའི་ལྕུག་མ། [མངློན]ཆུ་ཤིང་། 

གང་པློའི་ཟས། [མངློན]བང་ཆུབ་ལློན་ཤིང་། 

གང་བའློ་དགློན་པ། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་དུས་རབས་སུ་ཕག་བཏབ། ད་ལ་མཚོ་སློན་གསེར་ཁློག་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གང་བལ། གང་མའི་ཐློག་གུ་ལ་སྐྱེས་པའི་བལ་ལ་བུ། 

གང་འབུད་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༩༤༣ལློར་ངག་ཆློས་ཀིས་ཕག་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་ཇློ་ནང་ཡིན། ད་ལ་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་པད་མ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

གང་མ། འདི་ཡུལ་གར་ཡང་ཡློད་པ་དང་། མང་ཆེ་བ་སིབ་རིའི་ར་སང་ཆུ་འགམ་གང་སར་འཁྲུངས་

པའི་ཤིང་རིགས་ཏེ། ཤུན་པ་འཇམ་མཉེན་ལང་སེར་རམ་དམར་ལང་ནང་ལང་གུ་ཅན། ཡལ་ག་

དང་ཚང་ཚིང་མང་ཞིང་དྲང་པློར་མི་སྐྱེ་བ། ཡལ་ཕན་གསར་པ་ཁ་དློག་དམར་ལང་ངམ་དམར་

སྨུག །ལློ་མ་འཇློང་ནར་ལྕེ་དབིབས་ལང་ནག་འཇམ་ལ་འློད་དང་ལན་པ་རེས་མློས་སྐྱེ་བ། རློ་ཁ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་མློ་ནད་དང་། ཚིགས་ཀི་ཆུ་སེར། ཚད་པའི་ནད་བཅས་ལ་ཕན། 

གང་མློ། གང་པློ་ཆེ་མློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གཉིས་འཐུང་མ་དང་། ལག་ལན་མ། སློ་གཉིས་མ་

བཅས་སློ། །

གང་མློ་བརྒྱད། སྤིན་གློལ། དམར་སེར། སེར་སྐྱ། དཔེ་མེད་མ། ཟངས་སྣ། སློ་ལེགས། ཡན་ལག་

མཛེས་པ། གསལ་ལན་མའློ། །

གང་རིས། རྒྱ་ནག་ལུགས་ཀི་གནམ་ལློའི་འབྱུང་ཁམས་དང་བསྟུན་ནས་ལློ་གཅིག་གི་རྒྱལ་འབངས་

བདེ་སྡུག་བརག་ཐབས་ཀི་རིས་ཤིག

གང་ཚ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་ཙམ་དུ་ཤངས་བ་མས་བཏབ། དེ་རེས་གང་ཚའི་ཞློལ་

མའི་ཉེ་འདབས་སུ་དགློན་ས་སློས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གང་ཚའི་སགས་ཁང་། གང་ཚའི་སགས་ཁང་དར་རྒྱས་གིང་། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་

མཇུག་ཙམ་ན་རློགས་ཆེན་པདྨ་རིག་འཛིན་གི་སློབ་མ་ཞིག་གིས་བཏབ་པར་གགས། གྲུབ་

མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གང་ཚེར། ཤིང་བེ་བག་པ་ཞིག

གང་རི། གང་ཆེན་སྐྱློང་བ་པློ། 

གང་ཟལ་པློ། གང་གློག་ཁ་ཁ། 

གང་ཟླ། འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད། འའབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་དགུན་ཐ་མ་གང་གི་ཟླ་བ་སྟེ་བློད་ཟླ་བཅུ་

གཉིས་པ་དང་། ཞིང་འབློག་རྒན་པློའི་ལུགས་ལ་དབར་ར་བ་གང་གི་ཟླ་བ་སྟེ་བློད་ཟླ་བཞི་པ་ལ་

ཟེར། དམངས་ཁློད་ཁ་རྒྱུན་ལ་ཟླ་བ་འདི་ཉིན་མློ་རིང་ཤློས་ཀི་ཟླ་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་བཤད་སློལ་

ལ། གང་ཟླའི་ཉི་མ་དམར་དུང་མ། ད་ནངས་ཤར་ས་དློ་ནུབ་ཡློད། ཁ་མ་རེ་མུ་རེ་གཡང་ཡིན། 

མི་རྒན་ཕློ་བ་སྒེ་ཡིན། 

གང་རི་ཐང་པ། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༠༥༤ ལློར་འཁྲུངས། མཚན་རྡློ་རེ་སེང་གེ པློ་ཏློ་

བའི་དངློས་སློབ། བཀའ་གདམས་བློ་སྦློང་གི་མན་ངག་དམིགས་པའི་ས་བཅད་བརྒྱད་དུ་མཛད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

པ་ལ་བློ་སྦློང་ཚིགས་བརྒྱད་མར་གགས་པ་དེ་ཚོགས་ཆློས་སུ་མཛད། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཆུ་

བ་སྤི་ལློ་༡༠༩༣ལློར་གང་ཐང་དགློན་པ་བཏབ། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་

༡༡༢༣ལློར་འདས། 

གང་རུ། བ་ལང་གི་རྭ་ཅློ། 

གང་རུང་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་བག་གཡབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གང་རློག །གང་གློག་སྤུ་མདློག་ནག་པློ། 

གང་རྭ། གང་གློག་གི་རྭ་ཅློ། 

གང་ལུང་པ་བརློན་འགྲུས་གཞློན་ནུ། འདི་ཉིད་ཡབ་སྣུབས་རྡློ་རེ་བཙན་གགས་དང་ཡུམ་ཧློར་བཟའ་

མློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༡༢༣ལློར་སྟློད་ལུང་འཚུར་གི་སང་

རར་སྐུ་འཁྲུངས། བིས་པའི་དུས་ནས་ཚེ་འདི་ལ་ཞེན་པ་ལློག་པ། ལས་འབས་ལ་ཡིད་ཆེས་པ། 

འཁློར་བ་ལས་ཡིད་འབྱུང་བ། སེམས་ཅན་ལ་སྙིང་རེ་ཆེན་པློ་རྣམས་རང་འཁྲུངས་སུ་བྱུང་། དེ་

ནས་གཙང་པ་རིན་པློ་ཆེའི་སྤན་སར་བློན་ནས་དབུ་མའི་ཐེ་ཚོམ་ཤིན་ཏུ་མང་པློ་བྱུང་བ་རྣམས་

ཞུས་པས་དེ་རྣམས་ཀི་སྒློ་འདློགས་ཀང་བཅད། དེ་ལར་གཙང་པ་རིན་པློ་ཆེ་ལློ་ལྔ་བསྟེན། 

གཙང་པ་སྐུ་གཤེགས་རེས་གདན་ས་ལློ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་མཛད་དེ་མཐར་དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་

ར་གཅིག་པ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༡༩༣ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

གང་ལློ། ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་ཀི་གས་ཤིག

གང་ལློ་པ། སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་གང་ཞིག་གནམ་ལློ་གང་ལ་སྐྱེས་པ། གང་ལློ་པའི་ཆག་སློ་ཡློས་

ལློ་པར་འཁེལ། 

གང་ཤིང་། གང་མ་ཤིང་། 

གང་ཤུ། པགས་མདློག་སྐྱ་བློ་འབྲུམ་ཆུང་སྐྱ་གསློབ་ཡློད་པ་ཟ་འཕྲུག་ལང་བའི་པགས་ནད་ཅིག་དང་། 

ཤ་རློ་གང་གི་གཉའ་བ་ལར་མཐུག་ཅིང་སེར་ག་འབྱུང་བའི་མཛེ་ནད་རིགས་ནང་ནས་གཅིག་

དང་གཉིས་ལ་འཇུག
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གང་སད། [ཞང་སྐད]ཚིག་འཇམ། 

གད་དྲེག །མགློའི་དྲེག་པ། 

གད་གཟེར། ཀད་རིམས་ཏེ། ཀད་སྐྱིའི་ཚ་ནད། 

གན། [བེད་འབེལ་ལས་ཚིག] ① དངློས་རས་ཀི་ཐློག་ལ་དངློས་རས་གཞན་རེག་པའམ་བཞག་པ་

དང་སྦར་བའི་དློན་ཏེ། ལྭ་བའི་ཐློག་ལ་ལྷན་པ་གན། ལུས་པློ་དྲློས་སར་གན། རྨ་ཁར་སྨན་རས་

གན་ལ་བུ། ② གན་གེན། སྤང་པློ་མིན་པ། 

གན་རྒྱན་པ། ① ལྷན་གན་པ། ② ལན་འདེབས་པ། 

གན་པ། གློན་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

གན་ཡེ་ཤེས་ཤེས་རབ། ཀླུ་མེས་ཀི་སློབ་མ་ཀ་བ་བཞིའི་ཡ་གལ། འདི་ཉིད་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ་༩༥༠

－༡༠༡༠ལློར་ཀླུ་མེས་ཀི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་། གན་གིས་རྒྱ་སར་སང་། གག་མདའ། མཚལ་

ཆུང་བཅས་བཟུང་བ་རྣམས་ལ་གན་ཚོའམ་གན་སྐློར་དུ་གགས། 

གམ་གིས་ཁེར། [རིང]ཧམ་སྤུ་རྒྱག་པ། 

གམ་པ། [རིང]སྣམ་བུ་མཐུག་པློ། 

གལ་བ། [ཐ་མི་དད་པ] ① ཁ་གདངས་ནས་གཡལ་བ་བེད། ཐང་ཆད་ནས་གཉིད་བློ་བས་གལ་བ། 

② སྒིང་བའམ་རྨྱང་ཤད་དང་རྐྱང་ཤད་བེད་པ། སེང་གེ་གལ་བ། ③ ཨལ་སྟློང་དང་རྨྱང་ཤད། 

གལ་བ་རྒྱག་པ། གལ་བ་གཡལ་བ། 

གས། [བེད་འབེལ་ལས་ཚིག] ཕྱུགས་བདག་གིས་ཕྱུགས་རི་གས་ནས་བཤུ་གཞློག་བས་ལ་བུ། ག་

པ་གས། ཁལ་ར་གས། 

གས་འཐུང་། [མངློན]རུས་སལ། 

གས་པ། ① ག་བའི་འདས་པ། ངས་མློ་ཊ་ཞིག་གས་ནས་གློང་ནང་དུ་ཕིན་པ་ཡིན། ② [རིང]སློད་

པ་སློས་པ། 

གས་པའི་གན་རྒྱ། སྦིན་བདག་གིས་ག་པ་ཞིག་གས་པར་ཕན་ཚུན་གིས་འློས་འགན་དབང་ཆ་

གསལ་འཁློད་གི་གན་རྒྱ། 
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གས་བན། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བ་ཻསློན་ལས། གས་

བན་ནི། གཡུ་ཐློག་ཕག་དྲེག་མར་ག་རིའློ། ། ཞེས་གསུངས་འདུག་པས་ག་རིའི་ཆུས་བན་ནློ། ། 

གས་མི། ལས་ཀའི་ཆེད་གས་ཡློང་པའི་མི། 

གས་དམག །འཐབ་འཁྲུག་གི་ཆེད་དུ་ག་ཆ་སྤློད་ནས་གས་པའི་དམག་སེ། 

གས་འཚོ་བ། ལས་ཀའི་ག་ཆར་བརེན་ནས་འཚོ་ཐབས་བེད་པ། 

གིང་། ① གཙང་པློའམ་རྒྱ་མཚོའི་ཆུས་མཐའ་ནས་བསྐློར་བའི་སྐམ་ས་ཆེ་ཆུང་། འཛམ་བུ་གིང་། 

མཚོ་དབུས་གིང་། གསེར་གིང་། རིན་ཆེན་གིང་། གིང་ཆེན་ལྔ། ② དུམ་བུ་དང་། ཆ་ཤས། ཟློག་

ཤ་བཞི་གིང་གཅིག །ལུག་ཤ་བཞི་གིང་གསུམ། ③ དགློན་སེ་ཁེ་ཁག་ལ་བཏགས་པའི་མིང་། 

ཐེག་ཆེན་གིང་། བམས་པ་གིང་། རིན་ཆེན་སྤུངས་པའི་གིང་། ④ [མངློན]རི་རབ་ཀི་ཁློར་ཡུག་

ཏུ་ཟླ་བ་དང་། འློད་དཀར། ཀུ་ཤ མིའམ་ཅི། ཁྲུང་ཁྲུང་། དྲག་པློའི་གིང་། འཛམ་གིང་ཆེན་པློ་

བཅས་གིང་བདུན་ཡློད་པས་གངས་བདུན་མཚོན། ⑤ གནའ་དུས་འདན་ཁློག་གཙོ་བློར་བས་

པའི་འབི་ཆུའི་ཤར་ནུབ་ཀི་ཡུལ་མིང་སྟེ་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་དུས་དཀིལ་ཙམ་

ནས་ཡུལ་དེར་སེ་དགེ་ཞེས་པའི་མིང་ཆགས། དེང་དུས་ཀང་ཡིག་ཆ་རིང་པའི་ནང་དུ་གིང་ཞེས་

པ་ལས་སེ་དགེ་ཞེས་པའི་ས་མིང་མཐློང་རྒྱུ་མེད་དློ།

གིང་ཀ ཕི་རློལ་དུ་ཡློད་པའི་སྐྱེད་ཚལ་གི་མིང་། གིང་ཁ་དང་དང་དློན་གཅིག

གིང་དཀར་རློང་། གཙང་ཁུལ་དུ་ཡློད་པའི་འུ་ཡུག་གིང་དཀར་རློང་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། རློང་འདི་རབ་

བྱུང་བདུན་པའི་མཇུག་ཙམ་ལ་སྣེ་གདློང་མི་དབང་གགས་པ་འབྱུང་གནས་ཀིས་བཏབ། 

གིང་ཁ། གིང་ཁ་དང་དློན་གཅིག །ལྕགས་རིའམ་རྭ་བས་བསྐློར་བའི་སྐྱེད་ཚལ་ཁང་པ་དང་བཅས་པ། 

གཅན་གཟན་གིང་ཁ། ནློར་བུ་གིང་ཁ། མི་དམངས་གིང་ཁ། 

གིང་གི་དཔའ་ཐུལ་བརྒྱད་ཅུ། གིང་གེ་སར་གི་འཁློར་དུ་གྱུར་པའི་མདུན་བློན་དཔའ་བློའི་མི་སྣ་

བརྒྱད་ཅུ་བྱུང་ཡློད་པ་དེ་རྣམས་ལ་ཟེར། 

གིང་གི་ཕུ་ནུ་སུམ་བཅུ། གིང་གེ་སར་དང་སྤུན་མཆེད་ཀི་འབེལ་བ་ཡློད་པའི་མི་སྣ་རྣམས་ལ་ཟེར། 

གིང་གེ་སར།རབ་བྱུང་དང་པློའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ༡༠༣༨ལློར་ཡབ་གིང་ཆུང་བརྒྱུད་སས་པློ་སེང་བློན་
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དང་། ཡུམ་འགློག་བཟའ་ལྷ་མློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་དེང་སེ་དགེ་འདན་ཁློག་གི་ཁློངས་ཚབ་ཚ་

དགློན་པའི་ཉེ་འཁློར་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ཀི་མིང་ལ་བུ་ཇློ་རུ་བཏགས། མ་ཡུམ་འགློག་བཟའ་

ལྷ་མློ་དེ་གིང་སེང་བློན་རྒྱལ་པློའི་བཙུན་མློ་དངློས་མིན་སྟབས། ཁློང་མ་བུ་གཉིས་འཚོ་བ་ཉམས་

ཆུང་གིས་བཞུགས་དགློས་བྱུང་བ་དང་། ཁློང་གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བིས་པའི་རིག་སྟློབས་ལ་

ཨ་ཁུ་ཁློ་ཐུང་ལ་སློགས་ཁག་གཅིག་གིས་ཕག་དློག་གིས་རྐྱེན་གིས། ཁློང་ལ་སྒིག་འགལ་གི་གློད་

གཞི་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བརལ་ནས་གིང་ཚང་གི་སེ་པ་ནས་ཡུལ་ཕུད་པའི་བཀའ་ཆད་བཅད། ཁློང་མ་

བུ་གཉིས་རྨ་སྨད་གཡུ་ལུང་སུམ་མདློར་རྒྱང་ཕུད་བས་པར་གནས་དེར་ལློ་ཤས་རིང་འབྱུང་པློ་མི་

མ་ཡིན་པའི་འགློ་དློན་མང་པློ་མཛད། དེ་ནས་གིང་གི་རྒྱལ་ས་ལ་གིང་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་གི་ཕུ་

ནུ་རྣམས་ཐློབ་རློད་བེད་པའི་མཐར། གིང་གི་རྒྱལ་ས་དང་། ས་སྐྱ་ལློའི་བུ་མློ་འབྲུག་མློ་གཉིས་ར་

རྒྱུག་གི་རྒྱན་དུ་བཙུགས་ཤིང་། ར་སུ་མགློགས་ལ་གིང་གི་རྒྱལ་ས་དང་། འབྲུག་མློ་གཉིས་ཐློབ་

རྒྱུ་ཐག་བཅད། རིགས་རུས་དང་། ཐློབ་ཐང་། དབུལ་ཕྱུག་གང་གི་ཁད་པ་མེད་པ་གིང་གི་རུས་སུ་

གཏློགས་པ་ཐམས་ཅད་དེའི་འགན་རློད་ནང་དུ་ཞུགས་ཆློག་པར་དྲིལ་བསྒགས། དུས་དེར་བུ་ཇློའི་

ཕུ་བློ་རྒྱ་ཚ་ཞ་དཀར་དེས་ཇློ་རུ་འབློད་སར་བཏང་། ཇློ་རུ་ལྷ་ར་རྐྱང་རྒློད་དང་བཅས་ཏེ་དུས་ཐློག་

ཏུ་གིང་ཡུལ་དུ་འབློར། ར་རྒྱུག་གི་འགན་རློད་ནང་དུ་ཞུགས་པས་གིང་གི་རྒྱལ་ས་དང་། སེང་ལྕམ་

འབྲུག་མློ་གཉིས་ཇློ་རུ་ལ་ཐློབ། ཉིན་དེ་ནས་གིང་གེ་སར་རྒྱལ་པློ་ཞེས་འབློད་སློལ་བྱུང་། དེ་ནས་

བཟུང་ཕློགས་བཞིའི་བདུད་བཞི་ལ་སློགས་པའི་སྐབས་དེའི་མི་སྲུན་པའི་ཡུལ་དཔློན་མང་པློ་

དབང་དུ་བས་སྟབས། གིང་གེ་སར་ནློར་བུ་དག་འདུལ་ཞེས་མཚན་སྙན་ཆེར་རྒྱས། མཐར་དགུང་

ལློ་ག་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ༡༡༡༩ལློར་མདློ་ཁམས་རྨ་རྒྱལ་གངས་ཀི་རི་

བློའི་ཉེ་འདབས་སུ་སྐུ་གཤེགས་པར་གགས། 

གིང་གེ་སར་རྒྱལ་པློའི་སྒྲུང་། བརློད་བ་གིང་གེ་སར་གི་ལློ་རྒྱུས་རྣམ་ཐར་ལ་གཞིར་བས། སྙན་ངག་

རབ་བཏགས་ཀི་རློམ་རིག་གིས་བརམས་པའི་རློམ་སྒྲུང་ཞིག་ཡིན། གནས་དུས་ཡློངས་གགས་

སུ་ལྷ་གིང་བར་རེ་དགུ་སྐློར། འཁྲུངས་གིང་མེ་ཏློག་ར་བ། ར་རྒྱུག་ནློར་བུ་ཆ་བདུན་གསུམ་ནི་གིང་

གེ་སར་བྱུང་རབ་ཀི་རློམ་སྒྲུང་དང་། དེ་ནས་རློང་ཆེན་བཅློ་བརྒྱད་ཅེས་པ། ཤར་བདུད་ཤིང་ཁི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རྒྱལ་པློ། ལྷློ་བདུད་ས་དམ་རྒྱལ་པློ། ནུབ་བདུད་གུར་དཀར་རྒྱལ་པློ། བང་བདུད་ཀླུ་བཙན་རྒྱལ་

པློ་བཅས་ཕློགས་བཞིའི་བདུད་ཆེན་བཞི་འདུལ་བའི་རློགས་བརློད་གཙོ་བློར་བས་པའི་རློང་ཁག་

བཅློ་བརྒྱད་ཕབ་པའི་སྒྲུང་དང་། མཐར་དམལ་གིང་རློགས་པ་ཆེན་པློ་ཞེས་པ་གིང་གི་དཔའ་ཐུལ་

ཕུ་ནུ་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་ཤིང་དག་པའི་ཞིང་དུ་ཕེབས་ཚུལ་གི་སྒྲུང་ཡིག་

བཅས་ལ་གེ་སར་སྒྲུང་ཆ་ཚང་ཞེས་སློལ་ཡློད། འློན་ཀང་དེང་དུས་སེ་འབངས་ཀི་ཁློད་དུ་ཉར་

ཚགས་བས་པ་རྣམས་འཚོལ་སྡུད་བས་པའི་སྒྲུང་ཡིག་པུ་སྟི་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡློད་པར་བཤད། 

རློམ་སྒྲུང་དེ་དག་ཕལ་ཆེར་བ་སློན་གི་ལློ་རྒྱུས་ལ་གཞི་བས་ནས་བློད་ཀི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་

བརམས་པའི་རློམ་རིག་གི་བསྟན་བཅློས་ཡིན་ལ། འགའ་ཞིག་ནི་བབས་སྒྲུང་ཅེས་པ་ཡློད་པ་རེད། 

བབས་སྒྲུང་ནི་མི་འགའ་ཞིག་ར་དཀར་གྲུབ་དཀར་ཞེས་པ་ཡི་གེ་མི་ཤེས་ཀང་སྐབས་རྨི་ལམ་

སློགས་རྐྱེན་འགའ་ཞིག་ལ་བརེན་ནས་སྙན་རློམ་དང་། ལུང་བསྟན་སློགས་ཡི་གེ་པུ་སྟི་མང་པློ་

བཤད་ཐུབ་པ། དེ་ལ་གློ་རིམ་མ་འཛོལ་བ། ནད་དློན་ཟླློས་མེད་པ། ཚིག་སྦློར་སྙན་པློ་ཡློད་པ་དེ་

དག་དྲུང་ཡིག་ཅིག་གིས་འབི་ཅི་ཐུབ་བེད་པ་ཡློང་གི་ཡློད་པ་རེད། 

གིང་གེ་སར་རྒྱལ་པློ། གིང་གེ་སར་དང་དློན་གཅིག

གིང་བཅུ་གཉིས། གིང་བཞི་དང་གིང་ཕན་བརྒྱད་དང་བཅས་བཅུ་གཉིས་སློ། །

གིང་བཅུ་གསུམ། ཡུལ་དབུས་དང་གཙང་གི་ལློངས་སུ་གིང་བཅུ་གསུམ་དུ་གགས་པའི་བཤད་སྒྲུབ་

ཀི་འདུས་སེ་གསར་དུ་བཙུགས་པ་ཞེས་པ་དེ་ནི་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པའི་སྐབས་ས་གནས་

སིད་གཞུང་བཙུགས་པའི་རེས་སུ་དབུས་གཙང་ཁུལ་དུ་དགེ་ལུགས་དང་རིང་མའི་དགློན་པ་

བསློམས་ནས་བཅུ་གསུམ་གསར་དུ་བཏབ་པ་དེ་ལ་ཟེར། 

གིང་ཆེན། རྒྱ་མཚོས་བསྐློར་བའི་སྐམ་ས་ཆེན་པློ། 

གིང་ཆེན་ལྔ། སའི་གློ་ལའི་སྐམ་ས་ཆེན་པློ་འདིར་གིང་ཆེན་ལྔར་དབེ་བར། ༡༽ ཨེ་ཤའི་ཡའི་གིང་

ཆེན། སའི་གློ་ལའི་ཤར་སྟློད་ཕློགས་སུ་ཡློད། གིང་ཡློངས་ཀི་རྒྱ་ཁློན་སྤི་ལེ་གྲུབ་བཞི་མ་བེ་བ་

བཞི་དང་། ས་ཡ་བཞི་ཙམ་ཡློད། （44,000,000 sq km） ༢༽ ཡློ་རློབ་གིང་ཆེན། གློ་

ལའི་ནུབ་སྟློད་ཕློགས་སུ་ཡློད། གིང་ཡློངས་ཀི་རྒྱ་ཁློན་སྤི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་བེ་བ་གཅིག་དང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཅིག་ཁི་དྲུག་སྟློང་ཡློད། （10,160,000 sq km） ༣༽ རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློའི་གིང་། གློ་

ལའི་ཤར་སྨད་ཕློགས་སུ་ཡློད། གིང་ཡློངས་ཀི་རྒྱ་ཁློན་སྤི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་ས་ཡ་བརྒྱད་དང་། 

དགུ་ཁི་བདུན་སྟློང་ཡློད། （8,970,000 sq km） ༤༽ ཨ་མེ་རི་ཀའི་གིང་ཆེན། གློ་ལའི་

བང་ཕློགས་ན་ཡློད། གིང་ཡློངས་ཀི་རྒྱ་ཁློན་སྤི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་བེ་བ་བཞི་དང་། ས་ཡ་གཉིས་

ལྷག་ཙམ་ཡློད། （42,000,000 sq km） ༥༽ ཨ་ཧེ་རི་ཀའི་གིང་ཆེན། གློ་ལའི་ནུབ་

སྨད་ན་ཡློད། གིང་ཡློངས་ཀི་རྒྱ་ཁློན་སྤི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་བེ་བ་གསུམ་དང་། འབུམ་གཉིས་ཙམ་

ཡློད། （30,200,000 sq km）

གིང་ཆེན་བདུན། སའི་གློ་ལའི་སྐམ་ས་ཆེན་པློ་འདི་ཉིད་གིང་བདུན་དུ་བགློ་ཚུལ་ཞིག་གི་མིང་། ༡༽ 

ཨེ་ཤའི་ཡའི་གིང་ཆེན། གིང་ཡློངས་ཀི་རྒྱ་ཁློན་སྤི་ལེ་གྲུབ་བཞི་མ་བེ་བ་བཞི་དང་། ས་ཡ་བཞི་

ཙམ་ཡློད། （44,000,000 sq km） ༢༽ ཡློ་རློབ་གིང་ཆེན། གློ་ལའི་ནུབ་སྟློད་ཕློགས་

སུ་ཡློད། གིང་ཡློངས་ཀི་རྒྱ་ཁློན་སྤི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་བེ་བ་གཅིག་དང་། གཅིག་ཁི་དྲུག་སྟློང་ཡློད། 

（10,160,000 sq km） ༣༽ རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློའི་གིང་། གིང་ཡློངས་ཀི་རྒྱ་ཁློན་སྤི་ལེ་

གྲུ་བཞི་མ་ས་ཡ་བརྒྱད་དང་། དགུ་ཁི་བདུན་སྟློང་ཡློད། （8,970,000 sq km） ༤༽ 

བང་ཨ་མེ་རིའི་ཀའི་གིང་ཆེན། གིང་ཡློངས་ཀི་རྒྱ་ཁློན་སྤི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་བེ་བ་གཉིས་དང་། ས་

ཡ་བཞི་ཡློད། （24,000,000 sq km） ༥༽ ལྷློ་ཨ་མེ་རི་ཀའི་གིང་ཆེན། གིང་ཡློངས་

ཀི་རྒྱ་ཁློན་སྤི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་བེ་བ་གཅིག་དང་། ས་ཡ་བརྒྱད་ཡློད། （18,000,000 sq 

km） ༦༽ ཨ་ཧེ་རི་ཀའི་གིང་ཆེན། གིང་ཡློངས་ཀི་རྒྱ་ཁློན་སྤི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་བེ་བ་གསུམ་

དང་། འབུམ་གཉིས་ཙམ་ཡློད། ༧༽ ལྷློ་མཐའི་གིང་ཆེན། གིང་ཡློངས་ཀི་རྒྱ་ཁློན་སྤི་ལེ་གྲུ་བཞི་

མ་བེ་བ་གཅིག་དང་། འབུམ་བཞི་ཙམ་ཡློད། 

གིང་ཆེན་ཆློས་གིང་དགློན། རྒྱལ་རློང་ཚ་ཁློ་ངག་དབང་གགས་པའི་ཞལ་བཀློད་ལར་དགེ་བཤེས་བློ་

བཟང་སངས་རྒྱས་ཀིས་བཏབ་པར་གསལ་ཡང་འདེབས་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རློང་བག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གིང་ཆེན་འཇིག་རེན་ཤིང་ར་མ། [མངློན]འབབ་ཆུ། 



  1109  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གིང་སྟློང་། གཙང་པློའི་དཀིལ་སློགས་སུ་གནས་པའི་ས་སྟློང་། མི་མེད་པའི་གིང་སྟློང་པ།

གིང་དྲུག །དུས་འཁློར་ནས་བཤད་པའི་རི་རབ་ཀི་ཁློར་ཡུག་ཏུ་འཁློད་པའི་གིང་བདུན་ཏེ། ཟླ་བ་དང་། 

འློད་དཀར། ཀུ་ཤ མིའམ་ཅི། ཁྲུང་ཁྲུང་། དྲག་པློའི་གིང་བཅས་སློ། །

གིང་མདའ། དགློན་པའམ་གིང་གའི་གཤམ། 

གིང་མདའ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་དཀིལ་ཙམ་དུ་ཨ་འཛོམས་བ་མ་རིན་ཆེན་གིང་པ་ཞེས་

པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཀར་

མཛེས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གིང་སྤྲུལ་བློ་བཟང་འཕིན་ལས། རེ་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༨༥༠ལློར་སྐུ་

བལམས། སྐུ་ན་ཆུང་དུས་དཔལ་ལན་འབས་སྤུངས་ཆློས་གྲྭར་ཞུགས་ནས་མདློ་སགས་ཀི་ཟབ་

ཆློས་ཀུན་ལ་སྦངས་པ་མཐར་ཕིན་མཛད། དེ་རེས་རྒྱུད་ལ་ཕེབས་ནས་གསང་བ་སགས་ཀི་

རིག་ལམ་ལ་མངའ་བརེས། རྒྱུད་སྟློད་མཁན་པློ་མཛད་ནས་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་རྒྱ་ཆེར་བསྐློར། 

ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༨༩༥ལློར་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་མཆློག་གི་

ཡློངས་འཛིན་མཛད། དགུང་གངས་ང་གསུམ་ལ་ཕེབས་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་སྟགསྤི་ལློ་

༡༩༠༢ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

གིང་ཕན། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློའི་དཀིལ་དུ་ཆགས་པའི་སྐམ་ས། དབིན་སྐད་དུ་island ཟེར། 

གིང་ཕན་རྒྱལ་ཁབ། གིང་ཕན་སྟེང་དུ་ཆགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མིང་། 

གིང་ཕན་བརྒྱད། མཛོད་དང་། དུས་འཁློར་ལུགས་ལ། ཤར་གིང་གི་གིང་ཕན་གཉིས་ནི་ལུས་དང་། 

ལུས་འཕགས་གིང་། ལྷློ་གིང་གི་གིང་ཕན་གཉིས་ནི་རྔ་ཡབ་དང་། རྔ་ཡབ་གཞན། ནུབ་གིང་གི་

གིང་ཕན་གཉིས་ནི་གཡློ་ལན་དང་། ལམ་མཆློག་འགློ། བང་གིང་གི་གིང་ཕན་གཉིས་ནི་སྒ་མི་

སྙན་དང་། སྒ་མི་སྙན་གི་ཟླ་བཅས་བརྒྱད་དློ། །

གིང་ཕེང་། བསྟར་ཕེང་དུ་ཆགས་པའི་གིང་ཚོམ། 

གིང་བ་དགློན། བཀྲ་ཤིས་བང་ཆུབ་ཆློས་འཕེལ་གིང་དང་གིང་བའི་རི་བློང་དགློན་ཞེས་ཀང་གགས། 

རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་ཕློ་སྟག་ལློ་སྤི་ལློ་༡༧༨༢ལློར་གིང་བ་ཚུལ་ཁིམས་རིན་ཆེན་ནས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསར་དུ་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་མཛོད་

དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གིང་བུ། སྦུབས་མ་ཅན་གི་རློལ་ཆ་སྤི། འཕེད་གིང་། རྒྱ་གིང་། རང་གིང་། དུང་རྒྱ་གིང་འབུད་པ། 

གིང་བུ་དགློན། མིང་གཞན་འློག་མིན་ཨློ་རྒྱན་སྨིན་གློལ་རབ་བརན་གིང་ཟེར། དུས་རབས་བཅུ་

གསུམ་པའི་དུས་མཇུག་ཏུ་པཎིཏ་སྨྲི་ཏི་ཛྙཱ་ནས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་དཀར་རེ་ས་ཁུལ་རྒྱལ་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གིང་བུ་ཤིང་། [མངློན]སྨྱུག་མ། 

གིང་མ། ཆུ་དཀིལ་གི་སྐམ་ས། 

གིང་མེ། འདས་མཆློད་སྐབས་མཚན་མློར་ཐློག་ཁར་སར་བའི་མཆློད་མེ། 

གིང་སྨན་བཀྲ་འབུམ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་ར་སྤི་ལློ༡༧༢༦ཤར་ཟླ་ཀླུང་སློན་མློའི་འགམ་སེ་

དགེའི་གིང་ཚང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་དྲུག་པ་ནས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་ནས་བརམས་ཏེ་སློབ་

སྦློང་གནང་། དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་སློན་པ་དང་དཔལ་སྤུང་དགློན་དུ་ཀུན་མཁེན་སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་

འབྱུང་གནས་ཀི་དྲུང་ནས་གསློ་བ་རིག་པ་ལ་དམིགས་གསལ་དུ་སྦློང་བརློན་གནང་སྟབས། 

རིག་གནས་སྤི་དང་ཁད་པ་གསློ་བ་རིག་པ་ལ་མཁས་པའི་མཚན་སྙན་རྒྱས། རབ་བྱུང་བཅུ་

གསུམ་པའི་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་༡༧༥༤ལློར་དཔལ་སྤུངས་གནས་ལྔ་རིགས་པའི་སློབ་གིང་ནང་དུ་

གསློ་རིག་གི་བསྟན་པ་སེལ་བའི་ཕིན་ལས་པ་གཙོ་བློར་ཆགས། དགུང་ལློ་ག་གསུམ་པ་རབ་

བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་འབྲུག་སྤི་ལློ༡༨༠༨ལློར་ཀུན་མཁེན་སི་ཏུ་རིན་པློ་ཆེའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་

པའི་གདམས་ངག་རྣམས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་གནད་འགེལ་པ་རློམ་

འགློ་ཚུགས། དགུང་ལློ་ག་ལྔ་པའི་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ༡༨༡༠ལློར་ཡློངས་སུ་བརམས་གྲུབ། སྤི་ལློ་

༡༨༡༣པའི་ཆུ་བ་ལློར་དགུང་ལློ་ག་བརྒྱད་པར་སྨན་གི་ཡིག་ཆ་[ཞལ་ཤེས་སྣ་ཚོགས་མུ་ཏིག་

ཕེང་བ་]ཞེས་པ་དེ་བརམས། དེའི་རེས་དགུང་ལློ་ཇི་བཞུགས་མ་གསལ། 

གིང་ཚང་རྒྱལ་པློ། གིང་ཚང་གི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་བེད་མཁན་གི་དཔློན་པློའི་མིང་། 

གིང་ཚང་རྒྱལ་རབ། གིང་ཆློས་འཕེལ་ནག་པློ་ནས་དེང་དུས་ཀི་གིང་ཚང་རྒྱལ་པློའི་བར་རྒྱལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རབས་རེ་ལྔ་ཡིན་པ་བཤད་ཀང་། དློན་དུ་རྒྱལ་རབས་མི་རབས་ཉེར་དགུ་ལས་བརི་ཡས་མི་

འདུག །གིང་གེ་སར་རྒྱལ་པློ་གིང་ཚང་རྒྱལ་རབས་ཞེ་གསུམ་པ་ཡིན་པ་བཤད་ཀང་དློན་དུ་མི་

རབས་བདུན་པ་ཡིན། 

གིང་ཚང་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རློགས། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༩༠༣ལློར་སྟློད་ལུང་བདེ་

ཆེན་རློང་ཡབ་མདའ་ཤང་སང་ཕུ་གློང་ཚོའི་དཀར་སློག་ཚང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། གིང་ཚང་སྐུ་ཕེང་

ལྔ་པའི་ཡང་སིད་དུ་ངློས་འཛིན་ཞུས་པ་དང་། དགུང་ལློ་བཅུ་ལ་འབས་སྤུངས་བློ་གསལ་གིང་དུ་

ཆློས་ཞུགས་ཀིས་ཚོགས་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ་གནང་། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་

༡༩༢༦ལློར་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་ཀི་མཚན་རགས་བཞེས་ཏེ་ལྷ་རམས་པའི་ཨང་གཉིས་པ་

ཐློབ། ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༩༨༣ལློར་དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅུ་ག་གཅིག་ཐློག་རྒྱ་གར་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

གིང་ཚའི་རི་ཁློད། གིང་ཚའི་ཤངས་བ་མས་བཏབ། དུས་ནམ་བཏབ་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གིང་ཚོམ། རྒྱ་མཚོའི་ནང་ལ་ཕན་ཚུན་ཐག་ཉེ་བར་གནས་པའི་གིང་ཕན་ཁག་གཅིག

གིང་རློང་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། 

གིང་འཛིན། [མངློན]ས་གཞི། 

གིང་བཞི། རི་རབ་ཀི་ཕློགས་བཞི་རྒྱ་མཚོར་ཆགས་པའི་གིང་ཆེན་བཞི་སྟེ། ཤར་ལུས་འཕགས་པློ་

དང་། ལྷློ་འཛམ་བུ་གིང་། ནུབ་བ་ལང་སྤློད། བང་སྒ་མི་སྙན་བཅས་སློ། །

གིང་བཞི་གིང་ཕན་། བསམ་ཡས་མི་འགྱུར་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གིང་བཞི་གིང་

ཕན་བཅུ་གཉིས་ཏེ། ༡ ཤར་ཕློགས་མཁེན་རབ་འཇམ་དཔའ་གིང་། ༢ དེའི་གཡས་གཡློན་དུ་

རྣམ་དག་ཁིམས་ཁང་གིང་། ༣ བརྡ་སྦློར་ཚང་མང་གིང་། ༤ ལྷློ་ཕློགས་སུ་ཨཱརྱ་པ་ལློའི་གིང་

ར་མགིན་ཟངས་གིང་ཡང་ཟེར། ༥དེའི་གཡས་གཡློན་དུ་བདུད་འདུལ་སངས་པ་གིང་། ༦ སྒ་

སྒྱུར་གིང་། ༧ ནུབ་ཕློགས་སུ་དགའ་ལན་བམས་པ་གིང་། ༨དེའི་གཡས་གཡློན་དུ་དཔའ་བློ་པེ་

ཧར་གིང་། ༩ མི་གཡློ་བསམ་གཏན་གིང་། ༡༠ བང་ཕློགས་བང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་གིང་། ༡༡ 



  1112  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དེའི་གཡས་གཡློན་དུ་སྣ་ཚོགས་ལྕགས་དྲ་གིང་། ༡༢ པེ་ཧར་དཀློར་མཛོད་གིང་ངློ་། །

གིང་བཞིའི་གྲུབ་ཚུལ་བཞི། ཤར་ཤེལ། ལྷློ་བཻཌཱུརྱ། ནུབ་པདྨ་རཱ་ག །བང་གསེར་ལས་གྲུབ་པའློ། །

གིང་ཡུལ། གནའ་དུས་བློད་བཙན་པློའི་སྐབས་ཀི་མདློ་ཁམས་འབི་ཆུའི་ཤར་བརྒྱུད་ཀི་ཡུལ་སེ་འདི་

དག་གི་མིང་ཡིན་ཞིང་། ཡུལ་དེར་དབང་བསྒྱུར་བེད་མཁན་གི་དཔློན་པློ་ལ་གིང་ཚང་ཞེས་ཟེར། 

སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་དཀིལ་ཙམ་དུ་གིང་དཔློན་འློག་གི་བློན་ཆེན་སེ་དགེའི་བ་

ཆེན་བམས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་ཡུལ་གྲུ་ཕལ་ཆེར་བདག་བཟུང་བས་པས་དེས་བདག་ཏུ་

བཟུང་བའི་ཡུལ་ལ་སེ་དགེ་ཐློགས་ཤིང་། གིང་ཚང་གི་མངའ་ཁློངས་ཆུང་ངུ་ཙམ་ལས་མེད་པར་

ཆགས་པ་རེད། 

གིང་ཡག་དགློན། ངློར་གདན་རབས་རེ་དྲུག་པ་ཀླུ་ལིང་མི་འགྱུར་རྒྱལ་མཚན་གིས་བཏབ། འདེབས་

དུས་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེར་

ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གིང་གཡློག །མཛོད་དང་དུས་འཁློར་གི་གཞུང་རྣམས་སུ་བཤད་པའི་གིང་རེའི་འཁིས་སུ་གིང་ཕན་

གཉིས་རེ་ཡློད་པ་དེ་ལ་ཟེར། 

གིང་གཡློག་གམ་གིང་ཕན་བརྒྱད། གིང་ཕན་བརྒྱད་དང་དློན་གཅིག

གིང་རས་པདྨ་རྡློ་རེ། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ས་ཕློ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༡༢༨ལློར་གཙང་མང་སྟློད་གིང་སྨད་

གློང་དུ་ཡབ་རྒྱལ་པློ་སྐྱ་བེ་བ་བ་སགས་ཀི་སྒྲུབ་སྐློར་མང་དུ་མཁེན་ཞིང་སྨན་དང་རིས་ཀི་ཡློན་

ཏན་གིས་འཚོ་བ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་དང་། ཡུམ་གཟུས་མློ་དར་ཆུང་གི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། 

མཚན་པདྨ་རྡློ་རེ་གསློལ། གཞློན་དུས་སུ་འབི་ཀློག་མཁས་པར་མཁེན། དགུང་ལློ་བརྒྱད་པ་ལྷ་

རེ་ར་སྨན་ལ་ཞིང་གཅིག་ཕུལ་ནས་སྨན་བསབས་པས་མཁས་པར་མཁེན། དགུང་ལློ་བཅུ་

གསུམ་པ་ལ་ཡབ་གཤེགས། བཅུ་བདུན་པར་སློབ་དཔློན་གིན་པས་དགེ་བསྙེན་མཛད། དེ་རེས་

དགེ་བཤེས་འློམ་པ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། དབུས་པ་ཞང་བ་བའི་རྭ་དང་དཔྱལ་གཉིས་ཀའི་སློབ་མ་

ཡིན་པ་ཞིག་ལས་ཇློ་མློའི་སྐློར་རྣམས་ཞུས། བསྣུབས་ཀི་སེག་པ་ལུང་དུ་རྭ་ལློ་ཙཱ་བ་ལས་དུས་

འཁློར་དང་། འཇིགས་བེད། བདེ་མཆློག །ཕག་མློ་རྣམས་གསན། དེ་ནས་བསློད་སྙློམས་མཛད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཅིང་བློན་པས་སྨན་མློས་བིད་ནས་ཚུལ་ལས་ཉམས། དུས་དེར་སྨན་མློ་ན་རེ། ངའི་ཕ་མ་གཉིས་

ནི་ཕྱུག །ཁློང་གཉིས་ལ་བུ་མེད་པས་ནློར་སློང་པས་སྟེར་བས། ཁྱུང་ཚང་བ་ལ་འློ་སྐློལ་གཉིས་

ཀི་ལས་འདིས་མི་གནློད་པའི་གདམས་ངག་ཡློད་པ་དེ་ཞུ། ཁློང་གི་ཆློས་དེ་རྣམས་གསེར་ཆློས་

ཡིན་པས་ངའི་ཕ་མའི་ལག་ནས་གསེར་ཁེར་ཏེ་འགློ་གསུངས་ནས་ཁྱུང་ཚང་པའི་མདུན་དུ་

སློང་། དེ་ལས་རས་ཆུང་པའི་གདམས་པ་རྣམས་གསན། དེར་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀས་ན་བཟའ་

རས་གློས་རེ་གསློལ། ཁྱུང་ཚང་པའི་ཞལ་ནས། ངས་རས་ཆུང་པའི་དངློས་ཀི་མདུན་ནས་ཞུས་

པའི་གསུང་མང་པློ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཅུང་ཟད་སྐྱེས་པ། ཕིས་རློགས་པ་འཕེལ་ཀང་དྲློད་རགས་ཆུང་

བའི་རྐྱེན་དུ་བྱུང་གསུངས། དེར་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀས་རས་པའི་ཆ་ལུགས་བས། ཁྱུང་ཚང་

པས་ཀང་རས་ཆུང་པའི་གདན་སར་སློང་ཅིག་གསུངས་པས། ནློར་རས་དུམ་རེ་ཁེར་ཏེ་ལློ་རློ་

ལ་བློན། དགུང་ལློ་སློ་ལྔ་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༡༦༢ལློར་རས་ཆུང་པའི་གདན་ས་ལློ་རློར་འབློར། 

རས་ཆུང་པ་ལྕགས་སྦྲུལ་ལློར་སྐུ་གཤེགས་ཟིན་པས་མ་མཇལ། རས་ཆུང་པའི་སློབ་མ་སུམ་པ་

དང་མཇལ་བས། ངེད་ཐག་རིང་ནས་ཆློས་ཞུ་འློང་བ་ཡིན་པས་ཐུགས་ལ་གདགས་པར་ཞུ་ཞུས་

པས། བ་མའི་ཞལ་ནས། གདམས་ངག་བེད་དགློས་ན་སློབ་དཔློན་ལློ་ལས་དབང་ཞུས་ནས་

ཤློག་གསུང་། དེ་ནས་ལློའི་སྤན་སར་བློན། དེར་བཞུགས་ཀི་གྲྭ་མང་ལ་ཇ་སྐློལ་དང་འགེད་

བཟང་བ་ཞིག་མཛད་ཅིང་དབང་ཞུས། དེ་ནས་སུམ་པ་ལས་གདམས་ངག་རྣམས་ཚང་ལ་མ་

ནློར་བ་ཞུས། ཚིག་རེས་དློན་མང་པློ་འཁློལ་བའི་ཐུགས་སྐྱེད་པས་ཕན་པ་ཆེ་བ་དང་། གདམས་

པ་ཆ་ཚང་བ་ང་འདྲ་བ་དེང་དུས་འཛམ་བུ་གིང་ན་མེད་སྙམ་པའི་ཐུགས་སློབས་ཀང་སྐྱེས། ནུབ་

གཅིག་གི་མནལ་ལམ་དུ་མི་དཀར་པློ་ཞིག་བྱུང་ནས་ན་རེ། ད་སྟེ་ལློ་ལྔ་ན་ཁློད་ཀིས་དློན་འགྲུབ་

པར་འདུག་ཟེར། དགུང་ལློ་སློ་བརྒྱད་པའི་ཤིང་བ་སྤི་ལློ་༡༡༦༥ལློར་བ་མ་སུམ་པའི་ཞལ་ནས། 

ད་ཁེད་བཞུད། ངེད་ཀི་གཉལ་གི་ལུང་པ་འདི་སིན་པློ་ལློགས་གི་ཤི་བའི་ལུང་པ་ཡིན་གསུང་། 

ལློ་དེར་ཕག་མློ་གྲུར་བློན་པས་དགུན་ཚེས་བཅློ་བརྒྱད་ཉིན་ཕག་མློ་གྲུ་པ་ཆློས་ཁིར་ཕེབས་པ་

དང་ཐློག་མར་མཇལ། དེ་ལ་དད་པ་ཚད་མེད་པ་ཞིག་སྐྱེས་ཏེ། ཡུལ་འདིའི་ཤིང་དང་བ་འདི་

རྣམས་ཀང་སྤྲུལ་པ་ཁློ་ན་ཡིན་པའི་སྣང་བ་ཤར། སྤིར་ཕག་མློ་གྲུ་པ་དེ་རྣལ་འབློར་པ་བཟའ་མི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བས་པ་ལ་ཐུགས་མི་དགེས་ཀང་། གིང་རས་ལ་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་དགེས་པར་གནང་། དེར་བ་

མས་ཁིད་གནང་ཞིང་བསློམས་པས་ཞག་གསུམ་ན་རློགས་པ་ཁད་པར་ཅན་དཔེ་ལས་འདས་པ་

འཁྲུངས། ལློ་བདུན་ཟླ་བདུན་ཞག་བདུན་གི་རིམ་པ་ལ་མ་ལློས་པར་མཚམས་བལ་ནས་བ་མའི་

དྲུང་དུ་ཕིན། རློགས་པ་ཕུལ་བས་བ་མ་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་དགེས། དེ་ལར་མེ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༡༦༦ལློར་

དབར་ཟླ་བ་གསུམ་ཕག་མློ་གྲུར་བཞུགས། དེ་ནས་འློན་རྨི་སིངས་སུ་ཇློ་མློ་དང་བཅས་ཏེ་

བཞུགས། སར་བ་མའི་དྲུང་དུ་བློན་པས་བ་མའི་ཞལ་ནས། ད་ཇློ་མློ་འདི་ཐློངས་གསུང་། འདི་

སར་ཡང་ལན་མང་དུ་བརངས་པས་འགློ་མ་ཉན་ཞུས་པས། ད་ལན་འགློ་བས་བརངས། ངས་

རེན་འབེལ་ཅིག་ཀང་བེད་གསུང་ནས། སྨན་མློ་སྨན་མློ་བང་ཐང་གི་ཡར་ལུགས་སུ་བསྐྱལ་ཏེ། 

ངས་ཁློད་ཀི་ཕ་མའི་ནློར་ཡང་ཆེར་གློད་པ་མེད། ད་ཡུལ་དུ་སློང་ལ་ཕ་མའི་ནློར་རྣམས་ལ་

ལློངས་སྤློད་ཅིག་གསུང་སྟེ་བཏང་། དེ་ནས་ཕིར་བློན་ཏེ་སྐབས་ཤིག་ཏུ་ཟངས་རི་ནས་བུད་མེད་

གཅིག་ཀང་ཕག་རྒྱར་བརེན་པས། དེ་མ་ལེགས་པར་དགློངས་ནས་ད་ངའི་རེས་མ་འབང་ཅིག་

བས་ཀང་། མློས་ཕི་བཞིན་དུ་འབངས་པས་ཁམས་སུ་བློས་ཏེ་བློན་པའི་ལམ་སམ་པློ་ལ་བས་

པས་སློབ་དཔློན་སློམ་པ་དང་ཡང་མཇལ། ཉང་པློ་ནས་ནགས་ཤློད་ལ་བློན། དེར་འབུལ་བ་བྱུང་

བ་རྣམས་ཀང་ང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་བ་མི་བཙོང་གསུང་ནས་མ་བཞེས། ཕིས་ཟངས་རི་བའི་ཕག་

རྒྱ་མློ་དེ་ཁམས་སུ་གིང་རས་པ་འཚོལ་དུ་ཕིན་པས་ལམ་དུ་ཤི་ནས་ཟླ་དགློན་དུ་ཉེ་བའི་རི་

གཅིག་ལ་ནགས་བུད་མེད་ཀི་གཟུགས་འདྲ་བ་གཅིག་སྐྱེས། དེིའི་བདག་བེད་པའི་མི་མ་ཡིན་

ཅིག་ཏུ་གྱུར་སློང་བར་བཤད། ཝ་སྟློན་གིས་ཁློད་ནློར་གཞན་མི་བཞེད་ཀང་ར་འདི་ཆིབས། ཇ་

འདི་སྐློལ་བས་ནས་ཕུལ་བས། དེ་བཞིན་བས་ཏེ་ཕིར་ཕག་མློ་གྲུར་ཕེབས། བ་མ་ཕག་མློ་གྲུ་ལ་

ར་དེ་ཕུལ་བར་། བ་མས་ངར་ར་མི་འདློད་། རྒྱལ་བ་ལློ་ལ་ཕུལ་གསུང་པ་ལར། ལློ་རློར་བློན་ཏེ་

ལློ་ལ་ར་དང་། སུམ་པ་ལ་གཡུ་ཕུལ། བ་མ་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་ཞབས་ཏློག་བག་རེ་མཛད་དེ་

མློག་སེར་བཞུགས། དེ་ནས་ཕིར་ཕག་མློ་གྲུར་ཕེབས་དུས་བ་མ་ཕག་མློ་གྲུ་པ་སྐུ་གཤེགས་

ནས་གདུང་ཡང་སྦངས་ཟིན། དེར་མཆློད་འབུལ་དང་གསློལ་འདེབས་སློགས་མཛད། དེ་ནས་

དབུས་གཙང་གི་ས་ཆ་མང་པློར་འབློན་བཞུད་མཛད། འཕང་པློར་བཙད་པློས་སྤན་དྲངས་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

དེར་སྐབས་འགར་ཕེབས་ནས་བཞུགས། བ་མ་ཞང་གིས་འཁྲུགས་པའི་གློགས་སུ་རེ་བ་བས་

པར། ཕློ་བང་མཁར་དང་གེའུ་ཆུང་བ་རྣམས་ཀི་དམག་ཁ་བཀག །སྐུ་བསློད་བདློ་བས་ཕག་རས་

མང་པློ་བྱུང་། གསུང་རབ་འབུལ་བ་བྱུང་བ་རྣམས་ཕག་མློ་གྲུར་བསྐྱལ། ཕག་མློ་གྲུར་ཕེབས་

པའི་ལམ་བར་བསམ་ཡས་སུ་བུད་མེད་སློན་མློ་ཅིག་གིས་པློ་ཏི་གཅིག་ཁར་བཅུག་པའི་སྣང་བ་

བྱུང་བས་དེ་ནས་བཟུང་ཆློས་མཐློང་ཚད་མཁེན། མཁའ་འགློའི་གནང་བ་བྱུང་བས་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་

བཤད་འགའ་རེ་མཛད་པ་ལ། རང་བཟློའི་བཤད་པ་ཟེར་ནས་བསྐུར་འདེབས་བེད་མཁན་ཡང་

མང་ཙམ་བྱུང་། སྤིར་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་བཤད་དང་། སྒློན་མེ་རྣམ་དྲུག །སེམས་ཀི་རྡློ་རེའི་བསྟློད་པ། 

རྣལ་འབློར་འཇུག་པ། བདེ་མཆློག་གི་དཀིལ་འཁློར་གི་ཆློ་ག་ལ་སློགས་པ་བརམས། བ་མ་སྒྲུབ་

པའི་ཕག་བཞེད་ཀང་རེ་བཙུན་གིང་ནས་བྱུང་བ་ཡིན། ཕིར་སྣ་ཕུར་དགློན་པའི་གཞི་བཟུང་ནས་

གཞན་དློན་ཀང་མང་དུ་བསྐྱངས། དེར་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཁིད་དང་ཚོགས་ཆློས་ཀིས་སྐྱློང་ཞིང་

བཞུགས་པའི་ཚེ། དམ་ཚིག་ལྔ་པ་གསུང་ཞིང་ཡློད་པའི་འཕློ་ལ་དམ་ཚིག་མི་གཙང་བའི་མི་

གཉིས་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གིས་ཚེམས་ཁིག་དེ་ཁིགས་ནས། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་

༡༡༨༨ལློར་དབར་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་ཉེར་བརྒྱད་ཉིན་སྐུ་གཤེགས། 

གིང་ལག །① གིང་ཁའི་ལེ་ལག་ཆུང་ངུ་། ② དགློན་པའི་འདུ་ཁང་གི་ཉེ་འདབས་སུ་ཡློད་པའི་ལྷ་ཁང་

དང་། དགློན་པ་ཆེན་པློའི་ཉེ་འདབས་སུ་ཡློད་པའི་རི་ཁློད་ལ་བུ། ③ རྒྱུག་ཆུ་ཁ་གམས་པའི་བར་

གི་སྐམ་ས་དང་། གིང་ཆེན་གི་ཉེ་འགམ་དུ་ཡློད་པའི་གིང་ཆུང་། 

གིང་ལློག །འཁྲུག་པ་ཕམ་པའི་དློན། དཔེར་ན། ས་འབི་འཁྲུག་པས་འབི་གུང་ཕམ་པ་ལ་འབི་གུང་

གིང་ལློག་ཟེར།

གིང་བསེ། སློན་གསང་ཕུ་ནེའུ་ཐློག་གི་དགློན་པར་གིང་སྟློད་སྨད་གཉིས་བཟང་འགན་གི་ཚུལ་དུ་

ཕན་ཚུན་བསེས་ནས་ཆློས་ཀི་རློད་པ་མཛད་པ་ལ་གིང་བསེ་ཞེས་གགས་པ། ཕིས་སུ་འབས་

སྤུངས་སློགས་གྲྭ་ས་གཞན་དུའང་དེའི་སློལ་དར་སློལ་བྱུང་འདུག། 

གིང་གསུམ། གིང་བཅུ་གཉིས་ལ་མི་ཐེ་བའི་གིང་གསུམ་སྟེ། དག་བེད་ཁྲུས་ཁང་གིང་། ཚང་མང་ཀེ་

ཏུའི་གིང་། མཐུ་རལ་ཀླུ་འབྲུག་གིང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གིང་བསེའི་དགེ་བཤེས། གདན་ས་འགའ་རེའི་ཚོགས་ཆེན་དུ་གིང་ཡློངས་ཀི་དགེ་འདུན་བསེས་ཏེ་

བཟའ་བཏུང་གི་ཆློས་སྟློན་བཟང་པློ་གཤློམ་བཞིན་དུ་མཚན་ཉིད་དམ་བཅའ་འཇློག་པའི་དགེ་

བཤེས། 

གིངས་སྟན། [རིང]ཕིང་བའི་གདན། 

གིངས་པ། འདུལ་བར་བསྟན་པའི་ཕིང་པའི་གདིང་བ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

གླུ། གར་མི་འཁབ་པའི་གཞས། སྐྱློ་གླུ། ཧློར་གླུ། སྒྲུབ་གླུ། གླུ་ལེན་ཞིང་མདུན་དུ་ཤར་ཤར་སྐྱློད། གླུ་

ལེན་གར་འཁབ། ཕློ་རེ་རེའི་ཁ་ནས་གཏམ་རེ་བཤད། མློ་རེ་རེའི་ཁ་ནས་གླུ་རེ་བངས། 

གླུ་གར། གཞས་དང་ཞབས་བློ། 

གླུ་གར་འབུད་དཀྲློལ། ས་གཞི་གླུ་གར་རློལ་མློའི་རེད་འཇློས་བཀང་། 

གླུ་གར་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་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གླུ་གར་ཚོགས་པ། གླུ་དང་གཞས། ཞབས་བློ་བཅས་འཁབ་སྟློན་བེད་མཁན་གིས་ཚོགས་པའི་མིང་། 

གླུ་སྒ། གླུ་བངས་པའི་སྒ་སྐད། 

གླུ་ལྕེ་བ། [མངློན]ལློང་རློས། 

གླུ་ཆུང་།སྐད་གདངས་དམའ་པློས་གཏློང་བའི་གླུ་དབངས། 

གླུ་པ། གླུ་དབངས་གཏློང་མཁན། 

གླུ་དབངས། ར་དབངས་ངེས་ཅན་ལ་བརེན་ནས་གཏློང་བའི་སྙན་ཚིག་རློལ་མློ་དང་བཅས་པ། གླུ་

དབངས་སྙན་པ། དགའ་བའི་མེས་རྒྱལ་ལ་གླུ་དབངས་འབུལ་བ། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཀི་གླུ་

དབངས་འབུལ་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བརློད་དང་། གླུ། མགིན་སྐྱེས་བཅས་སློ། །

གླུ་དབངས་ཀི་ངེས་པ། དབངས་མཐློ་དམའ་སློགས་ཀི་རིམ་པ། 

གླུ་དབངས་ཀི་ངེས་དྲུག །༡ སྐད་མཐློ་བ་ནས་བར་འགྱུར་བའི་འགྱུར་བ་དང་། ༢ སྐད་གདངས་མཐློ་

དམའི་བར་གི་ཁུག་པ། ༣ སྐད་གདངས་མཐློ་བར་འདེགས་པ། ༤ སྐད་གདངས་དམའ་བར་

འཇློག་པ། ༥ སྐད་གདངས་བརིད་ཅིང་སློམ་པ། ༦སྐད་གདངས་གིམས་ཤིང་ཕ་བ་སྟེ་དྲུག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གླུ་དབངས་ཀི་ངེས་པ་བདུན། སྒྱུ་རལ་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞིའི་ནང་གསེས་རིགས་ཤིག་སྟེ། དྲུག་སྐྱེས་

དང་། དྲང་སློང་། ས་འཛིན། བར་མ། ལྔ་ལན། བློ་གསལ། འཁློར་ཉན་དང་བདུན། 

དྲུག་སྐྱེས་རྨ་བའི་སྐད་ལར་སྒློག །དྲང་སློང་བ་ལང་སྐད་ཀིས་རློམ། ས་འཛིན་སྐྱེས་ནི་ར་ཡི་སྐད། 

བར་མ་ཁྲུང་ཁྲུང་སྒ་སྒློག་བཞིན། ལྔ་ལན་མེ་ཏློག་ལན་དུས་སུ། ཁུ་བྱུག་སྐད་སྙན་སྒློག་ལ་བུ། བློ་

གསལ་ར་སྐད་ལ་བུར་འཚེར། འཁློར་ཉན་གང་པློའི་སྒ་ལ་བུའློ། །རེད་མློ་རླློམ་པར་བང་བ་ནི། 

བར་མ་དང་ནི་ལྔ་ལན་དབངས། དཔའ་བློ་དྲག་པློ་ངློ་མཚར་དུ། དྲུག་སྐྱེས་དྲང་སློང་དེ་བཞིན་

ནློ། །ས་འཛིན་པ་དང་འཁློར་ཉན་དབངས། སྙིང་རེའི་རློ་ལ་བང་བར་བ། འཐབ་མློ་འཇིགས་དང་

བཅས་པ་ལ། བློ་གསལ་དབངས་ནི་བང་བའློ། །

གླུ་དབངས་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས། ས་བཅུ་པ་བའི་རྒྱུད་

ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕར་ཕིན་དང་ལན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནི་གདུལ་བ་ཡིད་འདུན་པར་བེད་པའི་

ཆློས་སྟློན་པས་ན་དྲི་ཟའི་གླུ་དབངས་ལ་བུའློ། །

གླུ་དབངས་ཟླ་བ། [མངློན]བློད་ཟླ་བཅུ་པ། 

གླུ་མ། ① གླུ་དབངས་གཏློང་མཁན་གི་བུད་མེད། ② སྙན་ཞིང་འཇེབས་པའི་གླུ་དབངས་ཀིས་ལྷ་

ཚོགས་མཆློད་པའི་ལྷ་མློའི་མིང་། 

གླུ་མ་དབངས། ཉམས་མགུར་རམ་མགུར་མ། ཡིད་སྐྱློ་བའི་གླུ་དབངས་བངས། 

གླུ་ཚིག །གླུ་ལེན་པའི་ཚིག་སྟེ། དབངས་སུ་གེར་ཆློག་པའི་ཚིག་སྦློར། 

གླུ་གཞས། གླུ་དང་། གཞས། གླུ་གཞས་མཉམ་གཏློང་། 

གླུ་གཞས་འཁློལ་འཛིན། སར་སྨློན་ལམ་ཚུགས་དུས་ལྷ་སའི་མི་དམངས་ཀི་ཁིམ་དུ་གླུ་གཞས་བཏང་

ཆློག་པ་ཚོགས་ཆེན་ཞལ་ངློར་དགློངས་པ་ཞུས་པའི་འཁློས། 

གླུ་རམས་པ། གླུ་དབངས་ལེན་པ་དང་གླུ་དབངས་ཀི་རིག་གཞུང་ལ་ཆེད་དུ་མཁས་པ། གླུ་རམས་པ།

གླུ་ལེན་བློ་འཁབ། གླུ་གར་མཉམ་བེད། དགའ་སྤློའི་ངང་ནས་གླུ་ལེན་བློ་འཁབ་བེད་པ། 

གླུ་ལེན་མ། [མངློན]ཤིང་སེང་ལེང་། 

གླུ་ཤགས། དབངས་ཀི་སློ་ནས་ཚིག་ཤགས་རྒྱག་རེས། དགའ་སྤློར་འཚོགས་པའི་མི་རྣམས་གླུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤགས་རྒྱག་རེས་བེད་པ། ཕན་ཚུན་གཏམ་ནད་མ་ཐེག་པར་གླུ་ཤགས་རྒྱག་པ། 

གླུ་གསང་མཐློན་པློ། སྐད་གསང་མཐློན་པློས་གཏློང་བའི་གླུ། 

གླུད། ལུས་ཚབ། གཟུགས་ཀི་གླུད། ར་གླུད། ཕྱུགས་གླུད། སློག་གི་གླུད། མི་གླུད། འདྲེ་ཤར་སློར་

བཞག་ནས་གླུད་ནུབ་སློར་གཏློང་བ། སར་ལུང་པ་དེར་ནད་པའི་དློན་དུ་འདྲེ་ལ་གླུད་གཏློང་བའི་

སློལ་འདུག

གླུད་འགློང་། ལྷ་སའི་ཚོགས་མཆློད་གཏློར་རྒྱག་སྐབས་རློང་བའི་གླུད་འགློང་། 

གླུད་ཆས། གླུད་གཏློང་སྐབས་སྤློད་པའི་རློངས་སྐལ་དངློས་ཆས། 

གླུད་གཏློར། ནད་པ་སློགས་ཀི་དློན་དུ་འདྲེ་གདློན་ལ་གཏློང་བའི་གཏློར་མ། 

གླུད་རས། གཏློ་གླུད་དང་མཉམ་དུ་གཏློང་བའི་རས་སྣ་ཚོགས། 

གླུད་ཡས། གླུད་དང་རློངས་ཆས། 

གླུམ། ཆང་རི་བརྒྱབ་ནས་བསྙལ་བའི་འབྲུ་བཅློས་མ། གླུམ་ལ་ཆུ་བཏབ་ནས་ཆང་གསིང་བ། 

གེ། ཆུ་བར་གི་སྐམ་ས་གམ་ཐང་ཆུང་ངུའི་མིང་། དཔེར་ན་ཆུ་གེ་དེར་ཤིང་ཆུང་ངུ་ཁ་ཤས་སྐྱེས་

འདུག་ལ་བུ།

གེ་ཐུ། དེང་དུས་ཆབ་མདློ་ཀརྨ་སེ་པའི་ས་མིང་རིང་པ།

གེ་གདམས་པ། སེ་འདམས་པ་དང་གཅིག །

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

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

གེ་འདམ་ཅན། སེ་འདམ་ཅན་དང་གཅིག །

གེ་འདམས། ལུས་ཀི་སྐྱེ་ལུགས་ལ་སྐྱློན་ཡློད་པའི་ཟ་མ་མ་ནིང་གི་རིགས་ཤིག་གི་མིང་། 

གེ་བར། གིང་ཕན། 

གེའུ། ག་བའི་ཕྲུག་གུའི་མིང་། 

གེག །འཐུག་པློའི་དློན་ལ་བཞེད་པ་ཞིག་དང་། མདློག་མི་གསལ་བའི་དློན་ལ་བཞེད་པ་ཞིག་དང་

གཉིས་མཆིས་པས་ས་མ་ཟུར་མཁར་བློ་གློས་རྒྱལ་པློས་མཛད་པའི་ར་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་མེས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

པློའི་ཞལ་ལུང་དང་། ཕི་མ་སྐྱེམས་པ་ཚེ་དབང་གིས་མཛད་པའི་ར་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་པ་ལེགས་

བཤད་སྨྲ་བ་མཆློག་ཐློབ་ནང་དུ་གསལ། 

གེག་པློ། [རིང]མཐུག་པློ་དང་། མི་གསལ་བ། 

གེགས། ཤིང་ལེབ། སློ་གེགས། 

གེགས་ཆབ། ཆློས་ཐག་གི་སྣེ་མློར་སྦར་བའི་ཆབ་ཙེའམ་ཆབ་མགློ། 

གེགས་ཐག །གེགས་བམ་འཆིང་བེད་ཀི་ཐག་པ། 

གེགས་བམ། གེགས་ཤིང་གི་བར་དུ་བཅུག་པའི་དཔེ་ཆ་པློ་ཏི། 

གེགས་བམ་གི་རྒྱ་རིམ་པ་བདུན། དློན་མི་འཁྲུགས་པ་ཚེག་གི་རྒྱ། ཚིག་རང་མི་འཁྲུགས་པ་ཤད་ཀི་

རྒྱ། ཚིག་དློན་མི་འཁྲུགས་པ་ལེའུའི་རྒྱ། ཤློ་ལློ་ཀ་མི་འཁྲུགས་པ་བམ་པློའི་རྒྱ། བམ་པློ་མི་

འཁྲུགས་པ་བམ་པློའི་གངས་ཀི་རྒྱ། མཐའ་མི་འཆློལ་བ་སྣེ་ཐིག་གི་རྒྱ། པློ་ཏི་མི་འཁྲུགས་པ་

སྤན་ཁེར་གི་རྒྱའློ། །

གེགས་བམ་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། 

གེགས་བུ། ① ཆློས་གློས་ཀི་གིང་གྲུ་བཞིར་བཅད་པའི་གྲྭ། ② གེགས་བམ་སློགས་ཀི་མིང་དང་། 

ཨང་གངས་རྣམས་རགས་ཙམ་བཀློད་ནས་མཐློང་གསལ་སར་བཏགས་པའི་ཛར་བུ། ③ ཡིག་

ཆ། བཀའི་གེགས་བུ། 

གེགས་མ། ཟངས་ལྕགས་ཤིང་སློགས་ལས་བཟློས་པའི་ལེབ་མློ་པང་ལེབ་ལ་བུ། 

གེགས་ཤིང་། དཔེ་ཆ་འཇློག་སའི་ཤིང་ལེབ། པློ་ཏི་རེ་ལ་གེགས་ཤིང་གཉིས་དགློས། 

གེང་། [བེད་འབེལ་ལས་ཚིག] བཤད་པའི་དློན་ཏེ། འཁློར་བའི་སྡུག་བསལ་དུས་རྒྱུན་དུ་གེང་

དགློས། གཅིག་གེང་གཉིས་གེང་བས་ནས་ཚང་མས་ཤེས། གསར་བརེའི་དཔའ་བློའི་བས་རེས་

རྣམས་མི་དམངས་ཀུན་གིས་གེང་གིན་ཡློད་ལ་བུ། 

གེང་སྒློམ་ཁ་བང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་dialog title ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གེང་སྒློམ་མིང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་dialog name ཟེར། 

གེང་བརློད། ① སྨྲ་བརློད། ② ཀན་ཀ་དང་། ཁ་སྨྲས་གེང་རློད། དློན་མེད་གེང་བརློད་འཚོལ་བ། 

གེང་འདེབས་པ། [ཨ་མདློ]སྒློ་འདློགས་དང་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་དློན། དཔེར་ན། ཁློད་ཀིས་གེང་མ་

འདེབས་ལ་བུ། 

གེང་པློ། གཏམ་ཤློད་མཁན། 

གེང་ཕློགས་བཟློ་བ། གསར་འགྱུར་སློགས་ཅི་རིགས་ཀི་ལམ་ནས་རང་མི་སེར་སམ་ཚོ་ཁག་ཅི་རིགས་

ཀི་ཁེ་ཕན་གི་ཆེད་དུ་སྤི་ཚོགས་སྟེང་དུ་གེང་ཕློགས་གང་རུང་རྒྱ་ཁབ་ཏུ་གགས་པར་བས་པ། 

གེང་བ། [ཐ་དད་པ]གེངས་པ། གེང་བ། གེངས། འཆད་པ། གཏམ་གི་གཞི་ནི་ཁློ་བློས་གེངས་པ་ཡིན། 

གཅིག་གེང་གཉིས་གེང་ཆློས་ཀི་དློན་གེང་བ། ཆློས་ཀི་དློན་གེང་བ། གློས་གེང་བ། 

གེང་འབུམ། འདུལ་བའི་གེང་གཞིའི་དཔེ་ཆའློ། །

གེང་མང་གནད་དློན། དུས་སྐབས་ཤིག་དང་ཁབ་ཁློངས་ཤིག་ནང་མི་རྣམས་ཀིས་དློ་ཁུར་དང་ལབ་

གེང་མང་པློ་བེད་པའི་གནད་དློན་ལ་ཟེར། 

གེང་མེད། ཤློད་མ་དགློས་པའམ་རློད་གེང་མ་དགློས་པ། དློན་གནད་འདིའི་སྐློར་གེང་མེད་འཐུས་

ཚང་ཐག་ཆློད་དགློས་རྒྱུ། 

གེང་མློ། སྐད་ཆ། ཁློ་ཚོས་སེར་གི་དློན་དུ་གེང་མློ་བས་པ། 

གེང་མློལ། སྐད་ཆ་ཕར་ཤློད་ཚུར་ཤློད། གཏམ་བཟང་མང་པློ་གེང་མློལ་བེད་ཀིན་འདུག

གེང་མློལ་བེད་སྟངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་conversational mode ཟེར། 

གེང་མློལ་ལྷུ་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་dialog component ཟེར། 

གེང་རེད། ཁ་མཆུ། 

གེང་གཞི ① གློས་མློལ་གི་དློན་གཙོ་བློའམ་སྐད་ཆའི་གཞི། སྒྲུང་གི་གེང་གཞི། ཚུལ་ཁིམས་བཅས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

པའི་གེང་གཞི། ② རློད་གེང་ཡློང་རྐྱེན། ཁ་མཆུའི་གེང་གཞི་དྲང་བ། ③ བསྟན་བཅློས་ཀི་དངློས་

གཞིའི་སློན་དུ་བརློད་པའི་དློན་རྣམས། ④ ས་བཅད་དང་། དཀར་ཆག

གེང་གཞི་ཆད་ས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་preamble breakpoint ཟེར། 

གེང་གཞི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། གེང་གཞི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི་རྣམ་པ་ལྔ་སྟེ། གནས་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་དང་། སྟློན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། ཆློས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། འཁློར་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་དང་། དུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའློ། །

གེང་གཞིའི་སེ། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་དྲུག་པ་གང་ཟག་འགའ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་

གསུངས་པ། དཔེར་ན་ར་མཁན་གི་བུ་ནློར་ཅན་ལ་བརེན་ནས་མ་བིན་ལེན་གི་བཅས་པ་མཛད་

པའི་མདློ་ལ་བུ་འདུལ་བའི་སེ་སྣློད་དུ་གཏློགས་པ་ཞིག་གློ

གེང་སེལ། རློད་གེང་སེལ་བེད་ཙམ། ཉེས་ཆད་གེང་སེལ་ཙམ་ཞིག་གཏློང་བ། གེང་སེལ་ཉེས་པ། 

སྐད་ཆ་གེང་སེལ་ཙམ་བཤད་པ། ལག་རགས་གེང་སེལ་ཞིག་ཕུལ། 

གེང་སློང་། གློས་བསྡུར་གི་གཏམ། གེང་སློང་མང་པློ་བས། འཚོ་བའི་སྐློར་གི་གེང་སློང་ཞིབ་གསལ་

བེད་པ། 

གེང་བསང་། གཏམ་གེང་མློལ་བེད་པའི་སློན་དུ་གཞི་བསང་བའི་ཚིག་སྟེ། སྤིན་ཆེན་གི་མདློ་ལས། ཁློད་

ནི་སྨྲ་བར་གཞུག་པའི་ཕིར། གཏམ་གི་གེང་ནི་བདག་གིས་བསང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། །

གེང་སློང་བ། གཏམ་གི་འགློ་སློང་བའམ་སྐད་ཆའི་རྐྱེན་སློང་བ། 

གེངས། གེང་བའི་སྐུལ་ཚིག

གེད་པློར་ཤློར། འཇིམ་གཟུགས་ཀི་སྟེང་ནས་ཐག་པས་བསམས་པས་བཟློ་དབིབས་རིམ་པློ་ཞིག་

ཏུ་གྱུར་པ། 

གེན། གཞུང་ནས་གསུང་པའི་མི་ཁློམ་པ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ་བསམ་བློ་གཏློང་མི་ཤེས་པའི་མི།

གེན་ལྐུགས། བློ་རྨློངས་པ་དང་ངག་ལྐུགས་པའི་བསྡུས་མིང་། 

གེན་ལྐུགས་ཀིས་ཉེས་པ་གསློག་པ། རྒྱུན་གཏན་གི་མིའི་བསམ་སྤློད་ནུས་པ་མི་ལན་པའི་གེན་པ་
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དང་ལྐུགས་པ་སློགས་ཀིས་ཁིམས་བརྒལ་གི་ནག་ཉེས་བསག་པར། 

གེན་གློག །བླུན་པློའམ། གང་ཡང་མི་ཤེས་པ། དུད་འགློ་ལས་ཀང་གེན་གློག་ཆེ། 

གེན་རགས། མི་ཤེས་པའི་རགས་མཚན། བ་དཀའ་བེད་གཏད་ཀིས་གེན་རགས་བསྟན་པ། 

གེན་པ། ཤེས་རྨློངས། བློང་བུ་ལ་བུའི་གེན་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གན་གེན་དང་། ལློ་འགློངས། 

ཐ་ཤལ། བླུན་པློ། མི་གསལ་བ། ལེ་ལློ་བཅས་སློ། །

གེན་པ་ཨུ་ཚུགས། གཞན་གིས་བཤད་པ་ལ་མི་ཉན་པར་རང་འདློད་ཀི་སྐད་ཆ་དང་ལས་ཀ་མཐར་

སྐྱེལ་བེད་ཚུལ། 

གེན་མ། བུད་མེད་བླུན་མློ། 

གེན་རྩུབ་ཉམས། རྒྱ་སློལ་རི་མློར་དཔྱད་བརློད་བེད་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་ཡིན། དེ་ནི་རྒྱ་སློལ་རི་

མློའི་ནང་གི་བཅད་རྒྱག་སྟངས་དང་སྣག་ཚ་སྤློད་སྟངས། རི་མློའི་ཉམས་འགྱུར་འདློན་སྟངས་

སློགས་ཀི་རྣམ་པར་ཐ་སྙད་དེ་བེད་སྤློད་བེད་ཀི་ཡློད། 

གེབ་པ། [ཐ་དད་པ]གེབ་པ། གེབས། ལེབ་ཏུ་གནློན་པ། ལྕི་བ་རང་པས་གེབས་ཏེ་ལེབ་མློ་བཟློས། 

འཇིམ་པ་གེབ་པ། དཔེ་ཆ་དེ་ཅ་ལག་གཞན་དག་གི་འློག་ཏུ་མ་གེབ། ཞིང་ཁའི་ནང་གི་ལློ་ཏློག་

འདམ་རབ་ཀིས་གེབས་འདུག

གེབས། གེབ་པའི་སྐུལ་ཚིག །འདས་པ། 

གེབས་རིལ། རའི་རྔ་རྔློག་སློགས་ཀིས་བཟློས་པའི་དབར་ཁ་ལྕི་བ་རླློན་པ་ལེབ་མློ་བཟློ་བེད། 

གེའུ། རི་དྭགས་ག་བའི་ཕྲུ་གུ། 

གེས། [རིང] ཡན་ལག

གློ། ① ལུས་ཀི་གཞློགས། ཁང་པའི་ཟུར་དུ་གློ་ཕབ་ནས་ཉལ་བ། ས་ལ་གློ་གཡས་ཕབ་སྟེ་ཉལ་བ། 

② གློ་ལུ་བ། ཆམ་པ་ཕློག་ནས་གློ་ལངས་པ། ③ ར་དང་ཕྱུགས་ཀི་ས་བརན་པློར་གནས་པའི་

སློམ་ཐག་ལེབ་མློ། ས་གློ། ④ ལློགས་དང་། ཉེ་འཁློར། རིག་པའི་གློ་ན་ཡློད་པ། ཁང་པའི་གློ་

གཉིས་སུ་ལློན་ཤིང་མང་པློ་བཙུགས་པ། 

གློ་རྐུན། བིས་པའི་གློ་ནད་ཚ་སྲུབས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་
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མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་ལྷན་ཐབས་ལས། བེ་བག་ཚ་སྲུབས་ཞེས་སམ་གློ་རྐུན་ནི། །གློ་

བརྒྱལ་འགློག་ཏུ་མི་འདློད་དྲག་ཏུ་ལུ། །ལུས་པློ་ཚ་ལ་ར་དང་འཕར་སློ་དྲག ། གློ་བསྟུད་འློང་ཞིང་

བང་དང་མ་ལ་འབད། རེས་སུ་ལུས་རྔུལ་འཁུན་ཞིང་སྐྱུག་པར་བེད། ཁད་པར་མི་འགྱུར་རགས་

སུ་སྣ་ཁག་འཛག །གློ་རྐུན་གཡག་གློ་ཞེས་འབློད་བིས་པར་མང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། །

གློ་སྐྲན། གློ་བ་ལ་སྐྲན་ནད་ཕློག་པ། 

གློ་དཀར། [ཨ་མདློ]རིག་ལེབས་གཡས་གཡློན་གི་སེ་ཁུང་། 

གློ་དཀར་ཅན། གཞང་འབྲུམ་གཅློད་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ལེབས་སམ་ལློགས་སུ་བུག་པ་ཡློད་པ་ཞིག

གློ་ཁ། དམར་ལ་དཀར་ཤད་ཆེ་བའི་མདློག་གི་མིང་། 

གློ་ཁུག །གཞློགས་ལ་འདློགས་རྒྱུའི་ཁུག་མ། 

གློ་རྒློད། ལུད་དང་བེའུ་སློགས་གློ་དྲག་ཏུ་ལུ་བའི་ཕྱུགས་ནད་ཅིག

གློ་སློ། ཁང་པའི་ལློགས་ཟུར་དུ་ཡློད་པའི་སློ། 

གློ་གི། སྐེ་རགས་ལ་གི་ཤུབ་བཏགས་ཏེ་གློ་གཡས་ལ་བཏགས་ཡློད། ཤ་ཟ་བ་སློགས་ཀི་བེད་སྤད་

ཆུང་ཆུང་བེད་ཆེད། བུད་མེད་རྣམས་ཀིས་གསེར་དངུལ་སློགས་གི་དང་གི་ཤུབས་རྒྱན་ཏེ་

བཏགས་ཡློད། 

གློ་རྒྱག །① གློ་ལུ་བའམ་ལངས་པ། ② གློ་བུར། 

གློ་རྒྱན། གློ་ནད་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་ཏེ། ནད་རགས་སུ་སྐད་འཛེར་ཞིང་། སྟློད་རྒྱློང་བ། དབུགས་རྔམ་

རྒློད་བེད་པ། ལུད་པ་ཁག་འབྱུང་བ་ཞིག

གློ་རྒྱས། གློ་བ་སྐྲངས་པའི་ནད་རིགས་ཤིག་གི་མིང་། 

གློ་སྒ། གློ་རྒྱག་པའི་སྒ། 

གློ་འགློག །གློ་བརྒྱབ་སྟེ་ལུད་པ་འགློག་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཁློགས་པ་དང་། གློ་རྒྱག་པ། ལུ་

བ། ལུད་འབློད་པ་བཅས་སློ། །

གློ་བརྒྱབ་པ། ཆམ་ནད་སློགས་ཀི་སྐབས་ཡློང་བའི་ནད་རགས་ཤིག

གློ་གཅློང་། གློ་ནད་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་གློ་རྒྱུན་དུ་ལུ་བ་དང་། ལུས་ཀི་ཤ་སྐེམ་ལ་ཤེད་ཆུང་བ། 
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མགིན་པ་ནས་སློར་སྒ་འབྱུང་བ། ལུས་རྔུལ་ཞིང་འགུལ་སྐྱློད་དཀའ་བར་གྱུར་པ་བཅས་སློ། །

གློ་གཅློང་ཆེན་པློ་ཟད་བེད། ནད་ཞུགས་ཚུལ་དང་། ནད་ཀི་སྟློབས། ནད་ཀི་མཚན་ཉིད་བཅས་ལ་

བལློས་ནས་བཏགས་པའི་གཅློང་ཆེན་ཟད་བེད་ཀི་མིང་སྟེ། མི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོས་མཛད་

པའི་རྒྱུད་བཞི་བཀའ་མཆན་འདློད་འབྱུང་ནློར་བུའི་མེ་ལློང་ལས། གློ་གཅློང་ཆེན་པློ་ཟེར་བའི་

ངེས་ཚིག་སྤིར་བུ་གའི་རྒྱུ་ལམ་ཐམས་ཅད་ལ་གནློད་པ་ཡིན། དེའང་བུ་ག་འགག་པའམ། ཤིན་

ཏུ་བེ་བ་ཡིན་ལ། བེ་བག་ཏུ། བུ་གར་རྒྱུ་བའི་རླུང་གིས་བུ་ག་བེད་ལས་དང་ལན་པར་བེད་པ་

ལས། འདིར་ཟུངས་སློགས་རྒྱུ་བའི་བུ་ག་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པ་དང་། བེ་བག་དབུགས་

ཀི་ཉེར་ལེན་ར་བ་གློ་བ་དེ་ར་སྦུབས་མང་བ་ཡིན་ལ། ཟས་ཐློག་མར་ཞུ་བ་ལུས་སྟློད་དུ་གཅློང་

ཆེན་ཐློག་མར་ཞུ་བ་ལུས་སྟློད་དུ་གཅློང་ཆེན་ཐློག་མར་འབབ་པས་དེ་བྱུང་ལ་བུ་ལ་བཏགས། 

ཆེན་པློ་ནི་ནད་གཞི་མང་པློའི་རེས་སུ་འབངས་ཤིང་། ནད་མང་པློའི་སློན་དུ་འགློ་བ། རང་ཉིད་

ནད་ཀུན་ལས་གསལ་ཞིང་རགས་ལ་ནད་ཐམས་ཅད་སྐྱེད་པའི་བུ་ག་ཀུན་ཏུ་འཁྲུགས་པའི་ནད་

ཆེན་པློ་རྒྱལ་པློ་ལ་བུའློ། །ཟད་བེད་ཅེས་པ་ནི་ལུས་ཐམས་ཅད་ཟུངས་མེད་པས་རིམ་པར་སྐེམ་

པའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

གློ་གཅློང་ནད་བཞི། ༡རླུང་ལས་གྱུར་པའི་གཅློང། ཀད་པ་དང་རིབ་ལློགས་ན། ཡན་ལག་རྣམས་ན། 

སྐད་འགགས། མགུལ་པ་སུབ་སྙམ་བེད། ༢ མཁིས་པ་ལས་གྱུར་པའི་གཅློང། རང་ལག་དང་། 

ཕག་པ་རྣམས་ཚ་བ། ཚད་པས་འཁྲུ་བ། ཁག་སློགས་སྐྱུག་པ། དྲི་ཁ་བས་སྣ་ཟ་བ། ལུས་བིངས་

རིམས་ཀིས་ཐེབས་པ་དང་འདྲ་བ་ན་བ། ༣བད་ཀན་ལས་གྱུར་པའི་གཅློང་། ལུས་ལྕི། སྐྱུག་པ། 

ཡི་ག་འཆུས་པ། མཆིལ་སྣབས་མང་བ། ཆམ་པ་ཕློག་པ། ཕློ་བའི་མེ་དྲློད་ཉམས་པ། ༤ གཅློང་

ཆེན་གི་གཅློང་ནད། ཟས་མི་ཞུ་བ་དང་། འཁྲུ་བ། སྐྱུག་པ། ཆམ་པ་ཕློག་པ། ལུད་པ་མང་བ། སྐད་

འགགས་པ། ཡི་ག་འཆུས་པ་བཅས་སློ། །མ་ཞུ་བའི་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བའློ། །

གློ་གཅློང་ཟད་བེད་ཀི་ནད། བཤང་གཅི་དང་འཕེན་དབུགས་བཀག་པ། དྭངས་མ་ལ་སློགས་པའི་

ལུས་ཟུངས་བདུན་པློའི་སྣུམ་ཟད་པ་དང་། དྲག་ཤུལ་གི་ལས་བས་པ། ཟས་སྐློམ་མི་མཐུན་པ་

བསྟེན་པ་རྣམས་ཀིས། རླུང་མཁིས་བད་ཀན་གསུམ་པློ་འཁྲུགས་ནས་ལུས་ཀུན་ལ་ཁབ་ཅིང་སློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

སློ་རྒྱུ་བའི་བུ་ག་རྣམས་འཁྲུགས་པ་དང་། ཕློ་བའི་མེ་དྲློད་ཉམས་པས་དྭངས་མ་སྨིན་མ་ཐུབ་

པས། ཟས་གང་ཟློས་པ་དེ་དག་དྲི་མར་གྱུར་ནས་ལུས་ཟུངས་ཟད་པར་བེད་དློ། །

གློ་ཆམ། ཆམ་པ་གློ་བར་བབ་པ་ཞིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་གློ་རྒྱག་ཅིང་ལུད་པ་མང་པློ་འབྱུང་བ་དང་། 

དབུགས་ཧལ་བ། བང་དང་སྟློད་རྒྱབ་གཟེར་བ་སློགས་འབྱུང་བ་ཞིག

གློ་ཆུང་། ཕི་གློའམ་རྒྱུ་གློ། 

གློ་ཆློན། གཞློག་གཡས་གཡློན་གཉིས་ཀའི་ཕར་རྒྱངས་ཆེད་ཆློན་ཐག

གློ་མཆིན་འདློམས་ར། གློ་བའི་སང་ར་དང་མཆིན་ར་རུ་ཐུང་གཉིས་འདློམས་པའི་མཁིག་མའི་

ཚིགས་འབུར་རྒྱབ་ངློས་ཀི་གཏར་ར་སྟེ། དེ་གཏར་ན་མཆིན་པ་ན་བ་དང་། མིག་སྤིན་དམར་

སེར་ཆགས་པ། གློ་ལུ་བ་བཅས་ལ་ཕན། 

གློ་སྙིང་། ① ནང་ཁློལ་གློ་བ་དང་སྙིང་། དངངས་སྐྲག་སྐྱེས་ནས་གློ་སྙིང་ལེག་ལེག་ཏུ་འགུལ་བ། 

 ② སེམས་སམ་ཡིད། གློ་སྙིང་གཏད་པ། 

གློ་སྙིང་འདློམས་ར། གློ་བའི་སང་ར་དང་སྙིང་ར་སྣློད་ཁ་གཉིས་འདློམས་པའི་མཁིག་མའི་ཡར་ཟུར་

གི་རུས་འབུར་ནས་གེན་དུ་སློར་གཞི་གཞལ་བའི་སར་ཡློད་པའི་གཏར་ར་སྟེ། དེ་གཏར་ན་གློ་

སྙིང་ལ་ཚ་བ་ཞུགས་པ་དང་། བང་རྒྱབ་གཟེར་བ། ཁག་ངན་རྒྱས་པ། གློ་ལངས་ནས་ལུད་པ་

འགློག་དཀའ་བ་སློགས་ལ་ཕན། 

གློ་སྙིང་བང་གསུམ་གཏློད་པ། གློགས་པློའི་བར་དུ་ཡིད་ཆེས་ཡློད་པའི་དློན་ཏེ། ཡིད་གཉིས་མེད་པ་

ཁློ་ལ་གློ་སྙིང་བང་གསུམ་གཏད་པ་ཡིན། 

གློ་ཐག །སའི་གློ་ཐག་པ། 

གློ་རྡེག །གློ་བུར། གློ་རྡེག་ཏུ་མི་མང་པློ་འཛོམས་པ། 

གློ་རྡློལ། གློ་བའི་སྦུབས་ཀི་ཁག་ར་ཕ་མློ་རྣམས་རྡློལ་ནས་ཁག་ཏུ་ལུ་བའི་གློ་ནད་ཀི་མིང་། 

གློ་ལེག་པ། སྙིང་འགུལ་བ། 

གློ་འདློགས། ལུས་ཀི་གློ་གཡས་གཡློན་ལ་འདློགས་པའི་གི་དང་ཁབ་ཤུབས་སློགས། 

གློ་ན། གློ་ལུ། གློ་ལངས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གློ་ནད། གློ་ནད་སྤིའི་སློང་རྐྱེན་ནི། རླུང་དང་། མཁིས་པ་དང་། བད་ཀན་དང་། ཁག་ནད་དང་། ཆུ་

གཞི་རྣམས་ཀིས་བསྐྱེད་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཟས་རུལ་བ་དང་། སྐྱུར་མློའི་རིགས། ཚྭ་དང་། དུ་

བ་བཅས་བསྟེན་དྲག་པ། ཆམ་པ་འགམ་པ་དང་། དྲག་ཤུལ་གི་ལས་རྣམས་ཀིས་སྐྱེད་དློ། །སྤིར་

ན་གློ་བ་བད་ཀན་གི་ཡུལ་ཡིན་པས་ན་དབར་ཀའི་དུས་བདེ་ལ་དགུན་གི་དུས་སུ་ན་བ་དང་། 

ཉིན་མློ་བདེ་ལ་མཚན་མློའི་དུས་སུ་ན་བ་ཡིན་ནློ། །

གློ་ནད་སྐྱ་རྦབ། གློ་མང་ཞིང་མིག་ལྕིབས་དང་རང་འབློལ་སྐྲངས། 

གློ་ནད་གློ་རྒྱས། མིག་དམར། ལྕེ་མཐུ་མཁུར་ཚོས་བཅས་ཁ་དློག་སྨུག་པ། སྐད་འཛེར། སྟློད་རྒྱངས། 

རྔམ་རྒློད་པ་སྟེ་དབུགས་ཐུང་བ། ལུད་པ་དམར་པློ་འློང་། 

གློ་ནད་གློ་གཅློང་། ཤ་སྐེམ། ཤེད་ཆུང་། འགུལ་མི་ནུས། བི་ལིའི་མགུལ་འདྲ་བ་སྟེ་ལི་ལིས་སྒློལ་མ་

བཏློན་པར་གགས་པ་ལ་བུ་མགིན་པ་ནས་ཧློབ་སྒ་གགས་པ། ཟས་དང་སྨན་གིས་ཕན་སྐྱེད་ཆུང་བ། 

གློ་ནད་བརྒྱད། གློ་ནད་ཐེང་པློ་དང་། གློ་བ་སྐྱ་རྦབ། གློ་ཚད། ཆུ་ཤློར། ཐེས་པློ། གློ་གཅློང་། གློ་རྒྱས། 

བུང་ཚང་བཅས་བརྒྱད་མཆིས་སློ། །

གློ་ནད་ཆུ་ཤློར། ངལ་ཆུ་སྟེ་ལུས་ཐང་ཆད་པའི་སྐབས་ཀི་མཆིལ་མ་གློ་བར་ཤློར་བས། སྟློད་

བརྒྱངས། མགློ་ན། མིག་སྤིན་སེར་པློར་འློང་བ། གང་ག་མི་བདེ། གློ་མང་། དབུགས་རྔམ་པས་

ཐེག་པ། ཤ་སྐམ་པ། རྔུལ་མེད་པ། གཏམ་སྦྲེལ་ནས་སྨྲ་མི་ཐུབ་པར་གཏམ་གི་བར་བཅད་ཅིང་

སྨྲ་བ། ཐ་མ་གློ་ལུ་བའི་ཚེ་ལུད་པ་ཤ་སྐྱློ་ལ་བུ་འློང་བ་བཅས་སློ། །

གློ་ནད་ཐང་པློ། རྒྱུན་དུ་ལུ་བ་ཞིག་འགློགས་དཀའ་བ། ལྦུ་བ་གསློག་ཅིང་དགློང་དང་ཐློ་རངས་མང་

དུ་ལུ་བའློ། །

གློ་ནད་ཐེས་པློ། ལུད་པ་སློ་ལློབ་མང་དུ་ལུ་བ། དབུགས་གེན་ལ་ཐེག་པ། རློ་སྟློད་ལྕི་ལ་ཁེངས་པ། 

ལུད་པ་ཐློན་རེས་ཅུང་ཟད་བདེ་སྙམ་བེད། 

གློ་ནད་བུང་ཚང་། འདྲ་བའི་སློ་ནས་དཔེ་དློན་སྦར་བའི་གློ་རྣག་གི་མིང་སྟེ། གློང་སྨན་དཀློན་ཆློག་

བདེ་ལེགས་ཀིས་མཛད་པའི་པློད་དམར་ལས། བུང་ཚང་ཅན་ཞེས་བ་བའི་གློ་ནད་ནི། ངློ་བློ་གློ་

ཚད་གློ་རྣག་འགྱུར་བ་ལ། མཚོན་བེད་བུང་བའི་ཚང་དུ་སྦྲང་བསགས་ལར། གློ་བའི་ར་སྦུབས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རྣག་ཡློད་པ་ཡི་དློན། ཞེས་གསུངས། 

གློ་ནད་ཚ་བ། ① ཚ་སུབས། ར་དང་ཆུ་ལ་ཚད་རགས་ཆེ་བ། རློ་སྟློད་རྒྱངས། ལུད་པར་ཚྭའི་བློ་བ་

ཅན་ལྦུ་ཆུང་མང་པློ་ཡློད་པ་ཅན་འློང་བ། དུས་སྟློན་ཀ་དང་། ལས་དྲག་ཤུལ། ཟས་དྲློད་བཅུད་

རྣམས་ཀིས་གནློད། ② ཚ་གཟེར། ཉལ་བའི་མི་བདེ་ཞིང་དབུགས་ཀིས་བཏེགས་པ་ལ་བུའི་

ཚོར་བ་འློང་། ལུད་པ་དམར་སེར་ཅན་ལུ་ཞིང་སྐབས་སུ་གཟེར། 

གློ་རྣག །གློ་བར་ཚ་བ་ཞུགས་ནས་གློ་བའི་ར་སྦུབས་ཀི་ཁག་དང་ཆུ་སེར་རྣམས་རུལ་ནས་རྣག་ཏུ་

གྱུར་པ་ཞིག

གློ་ཕུག །① རིག་ལེབས་སུ་བྲུས་པའི་ཅ་ལག་འཇློག་ས། ② ར་ལམ་གི་གློའམ་ལློགས་ངློས་ནས་

གཏར་ཁ་བརྒྱབ་སྟེ་ཁག་འདློན་པའི་སྨན་བཅློས་བེད་ཐབས་ཤིག

གློ་ཕེང་། ལློང་ཕེང་དང་གཅིག །

གློ་བ། ① མི་ལུས་ཀི་བང་ཁློག་སྟློད་དུ་གནས་ཤིང་། དློན་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། དེའི་བེད་ལས་ནི་

དབུགས་ཀི་རེན་བེད་ཅིང་ནང་གི་དབུགས་རིང་པ་ཕིར་འདློར་ཞིང་། ཕི་ཡི་དབུགས་གསར་པ་

ནང་དུ་རྔུབས་པ་སློགས་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །གློ་བར་མི་ཕན་མཆིན་པའི་དུག །② སེམས་སམ་

ཡིད། དྲང་གཏམ་གནས་ལུགས་ཚང་མ་གློ་བར་ཆུད་པ། 

གློ་བ་སྐྱ་རྦབ། གློ་ནད་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་སྐྱ་རྦབ་གློ་བ་ལ་བབས་པ་སྟེ། ནད་རགས་སུ་གློ་ལུ་བ་དང་། 

གདློང་དང་མིག་ལྕིབས་སྐྲང་བ། དབུགས་ཧལ་བ་སློགས་འབྱུང་བ་ཞིག

གློ་བ་དཀར་བ། སེམས་དཀར་བ། 

གློ་བ་དགའ། ཡིད་དགའ་བའམ་སེམས་དགའ། 

གློ་བ་བཅགས།སེམས་ཕམ་པའམ་ཡིད་འཕང་བའི་དློན། 

གློ་བ་ཆུ་ཤློར། གློ་ནད་རིགས་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་ངན་ཆུ་གློ་ལ་ཤློར་བ་ཞིག་སྟེ། ནད་རགས་སྟློད་

བརྒྱང་བ་དང་། མགློ་ན་བ། མིག་སྤིན་སེར་པློར་འགྱུར་བ་ཞིག

གློ་བ་ཉེ་བ། སྙིང་ཐག་ཉེ་བ། གློགས་པློ་ལ་བུའི་སྙིང་ཉེ་བའི་དློན། 

གློ་བ་བུ་ལྔ། གློ་བའི་མདུན་ངློས་ཀི་ཆ་ཤས་ལྔ་སྟེ། མཛོ་སྣ་དང་། བ་སབ། ཐུགས་ཁབ། རེ་མིག་དག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལྕེ་བཅས་སློ། །

གློ་བ་བུ་ལྔའི་གསང་། རྒྱབ་ཀི་སལ་ཚིགས་ལྔ་པ་གློ་བ་བུ་ལྔ་དང་འབེལ་བའི་མེ་བཙའི་གསང་མིག་

སྟེ། དེར་མེ་བཙའ་བཞག་ན་གློ་ལ་རླུང་དང་བད་ཀན་ཞུགས་པ་ལ་ཕན། 

གློ་བ་བུང་ཆུང་། གློ་ནད་རིགས་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་བུང་བས་ཚང་བསགས་པ་ལར་གློ་བའི་ར་

སྦུབས་ལ་རྣག་བསགས་པ་ཞིག

གློ་བ་མ་ལྔ། གློ་བའི་རྒྱབ་ངློས་ཀི་ཆ་ཤས་ལྔ་སྟེ་སྟག་མགློ་དང་། སང་། རིབས། གཤམ། ཟགས་སྣ་

བཅས་སློ། །

གློ་བ་མ་ལྔའི་གསང་། རྒྱབ་ཀི་སལ་ཚིགས་བཞི་པ་གློ་བ་མ་ལྔ་དང་འབེལ་བའི་མེ་བཙའི་གསང་སྟེ། 

དེར་མེ་བཙའ་བཞག་ན་གློ་བར་རླུང་དང་བད་ཀན་ཞུགས་པ་ལ་ཕན། 

གློ་བ་རིང་བ། རྒྱབ་གཏློད་བས་པའམ། སྙིང་ཐག་རིང་བ། 

གློ་བ་རིངས།ངློ་ལློག་བས་པ་དང་བློ་ལློག་པའི་བརྡ་རིང་། 

གློ་བའི་སང་ར། གྲུ་མློའི་ཕི་ཟུར་ནས་མས་སུ་སློར་བཞི་གཞལ་མཚམས་ཀི་སང་ཟུར་དུ་ཡློད་པའི་

གློ་བ་དང་འབེལ་བའི་གཏར་ར་སྟེ། དེ་གཏར་ན་གློ་ཚད་དང་། སྐད་འགག་པ་སློགས་ལ་ཕན། 

གློ་བུ། གློ་བའི་མདུན་ཕློགས་ཀི་ཆ་ཤས་ཆུང་བ། 

གློ་བུག །གློ་གཉིས་ལ་རྨ་ཁུང་ཐློན་པ། ར་རྒན་རྒྱབ་ཆད་གློ་བུག

གློ་བུར། ① མ་བསམས་མ་དྲན་པར་འཕལ་དུ་བྱུང་བ། གློ་བུར་ཆགས་རྐྱེན། གློ་བུར་གི་ནད། འགྲུལ་

པ་གློ་བུར་དུ་འབློར་བ། གློ་བུར་དྲག་ཏུ་ཁློས་པ། གློ་བུར་སྟག་གིས་མི་ཚུགས།ནམ་མཁར་སྤིན་

ནག་གློ་བུར་དུ་འཁིགས་པ། ② གཉུག་མ་མིན་པའམ་སར་མེད་གསར་དུ་བྱུང་བ། དྲི་མ་གློ་བུར། 

གློ་བུར་གི་དྲི་མ། ཉློན་མློངས་པ་དང་ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་གཉིས་ནི་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་ལ་མ་ཞུགས་

པར་སེམས་དང་འབལ་རུང་དུ་ཡློད་པས་ན་གློ་བུར་གི་དྲི་མ་ཞེས་བའློ། །

གློ་བུར་གེགས་དབང་གདློན་སྐྱློད། གློ་བུར་འདྲེ་ཡིས་རྒྱུད་བརླམས་པ་སྟེ། ངེས་མེད་ཐློག་རྒྱག་ཏུ་

བར་ཆད་བྱུང་བའི་དཔེ། 

གློ་བུར་འཇབ་རྒློལ། བློ་ཡུལ་ལས་མ་དྲན་པའི་སྐབས་སུ་འཇབ་དམག་རྒྱག་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གློ་བུར་ཐློག་རྒྱག །མ་བསམས་མ་དྲན་པའི་ངང་ལ་གསར་དུ་བྱུང་བའི་རིགས། གློ་བུར་ཐློག་རྒྱག་

ལ་ལྷགས་པ་ཆེན་པློ་ལངས་པ། 

གློ་བུར་ཐློག་བབ། གློ་བུར་ཐློག་རྒྱག་དང་དློན་གཅིག

གློ་བུར་དྲི་བལ། སེམས་ནི་ནམ་མཁའ་ལར་གཡའ་དག་པ་ལ། ཉློན་མློངས་པའི་དྲི་མ་ནི་གློ་བུར་བ་

སྟེ་སྤིན་ལ་བུ་ཡིན། དྲི་མ་དེ་དང་བལ་བའི་ཚེ་གློ་བུར་འཕལ་དག་གི་སངས་རྒྱས་ཟེར། 

གློ་བུར་དྲ་ིབལ་ག་ིངློ་བློ་ཉིད་སྐུ། གཤིས་རྒྱུད་ལ་གློ་བུར་ག་ིདྲ་ིམ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའ་ིངློ་བློ་ཉིད་སྐུའློ། །

གློ་བུར་ནད་ལྔ། སློན་གི་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་གིས། སྣ་ཁག་འཛགས་པ། གེ་བ་འགགས་པ། ཆུ་འགགས། 

གང་ཐབས། གཟའ་ནད་དང་ལྔ་དང་། ཡང་ཁ་ཅིག་གིས། གག་པ་དང་། ཕློ་ལློག །ཉྭ་ལློག །ལྷློག་པ། 

སྣ་ཁག་མང་དུ་ཤློར་བ་བཅས་ལྔ་ལ་ཟེར་ཏེ། ཁློ་བློས་འདློད་པར། མན་ངག་རྒྱུད་དུ་བསྟན་པའི་

རིམས་ནད་ཀི་ལེའུ་ལྔ་པློ་དེ་ཡིན་པར་འདློད། བལ་ནད་དང་། འབྲུམ་པ། རྒྱུ་གཟེར། གག་

ལྷློག །ཆམ་རིམས་བཅས་ལྔའློ། །རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། གློློ་བུར་ནད་ཅེས་པ་རྒྱབ་རེན་གདློན་གིས་

བས་པའི་ནད་རིགས་ཏེ། ནད་ཀི་རྐྱེན་བཞིའི་ཡ་གལ་གདློན་ཞེས་པ་དེ་ལ། རྒྱུད་འགེལ་རྣམས་སུ་

གདློན་གློ་བུར་བ་ཞེས་གཅིག་མཐུན་ཏུ་འགེལ་བཤད་གནང་ཡློད་པའི་ཕིར། དེས་ན་གློ་བུར་གི་

རྐྱེན་ལས་བྱུང་བ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་གི་ནད་རིགས་རྣམས་ལ་གངས་དང་མིང་གི་ངེས་བསྟན་

མེད་པ་ཞིག་ཡློང་སིད་ཀང་། འདིར་གློ་བུར་ནད་ལྔ་ཞེས་པ་མན་ངག་རྒྱུད་དུ་རིམས་ནད་ཐམས་

ཅད་མདློར་བསྡུས་ནས་ལེའུ་ལྔ་རུ་བསྟན་ཡློད་པ་འདི་ཉིད་མིན་ནམ་སྙམས་ཏེ། བློད་ཀི་དམངས་

ཁློད་དུ་རིམས་ནད་དང་། ཡམས་ནད་རྣམས་འགློག་སྲུང་བེད་པའི་ཆེད་དུ་སགས་འཁློར་འདློགས་

པ་དང་། སྨན་རས་རྣམས་ལུས་ལ་བཅངས་པ་དང་། ཁློག་ཏུ་བཏང་བ། དུ་བ་བདུག་པ་ལ་སློགས་

པའི་ཐབས་ཤེས་མང་པློ་ཞིག་ཡློངས་གགས་ཀི་ལུགས་སློལ་ཆགས་ཡློད་པ་རེད། དཔེར་ན། 

ཡུལ་གང་ཞིག་ལ་ཆམ་པ་ལ་སློགས་པའི་རིམས་ནད་ཀི་རིགས་ཞིག་བྱུང་ཚེ། དེ་སློན་འགློག་བེད་

པའི་ཆེད་དུ་ག་རི་དང་། ནག་པློ་དགུ་སྦློར་དང་། ཁྱུང་ལྔ་ལ་སློགས་པའི་རིམས་སྲུང་གི་སྨན་རས་

དེ་དག་རང་རང་གི་ལུ་ལ་སློན་བཅངས་ཡློད་པའམ། མེད་ན་གསར་དུ་བསྒྲུབས་ནས་ལུས་ལ་

བཏགས་པ་དང་། ཁློང་དུ་བཏང་སློལ་ཡློད་པ་འདི། བཤད་རྒྱུད་དུ་བསྟན་པའི། གློ་བུར་ནད་ལྔའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དག་ལ་སྐྱེལ་མ་བསྟེན། ཞེས་པ་དང་མཐུན་པར་སྣང་། 

གློ་བུར་བ། ཐློལ་གིས་བྱུང་བའམ་འཕལ་དུ་བྱུང་བའི་གས། བསམ་བློ་གློ་བུར་བ། འགྲུལ་པ་གློ་བུར་བ། 

གློ་བུར་རྨ། ཕི་རློལ་ནས་མདའ་རྡློ་གི་མཚོན་སློགས་ཕློག་པའི་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བའི་རྨ་སྟེ། ནང་

གསེས་སུ་དབེ་ན་བཤུས་པའི་རྨ་དང་། གཤགས་པའི་རྨ་སློགས་རིགས་བརྒྱད་མཆིས་སློ། །

གློ་བུར་རྨ་བརྒྱད། བཤུས། གཤགས་པ། བཅད་པ། རྣམ་པར་བཅད་པ། རབ་ཏུ་གྲུབ་པ། རབ་ཏུ་

ཕུག་པ། 

གློ་བློ། རློང་ཁ་བའི་དཔློན་ས་འཕར་བའི་སེ་དཔློན་ཡིན། དེ་ཡང་དཔློན་ཨ་མ་དཔལ་གི་རིང་ཐློག་མར་

ཆློས་རེ་ཕློགས་ལས་པ་བ་མར་བསྟེན་ཅིང་ཕིས་ས་སྐྱའི་ངློར་པ་ཀུན་དགའ་བཟང་པློ་བ་མར་

བསྟེན། མངའ་ཁློངས་ཀི་ཆློས་སེ་རྣམས་ནའང་ཆློས་ལུགས་གཞན་འཛིན་མི་བེད། སྤིར་ས་སྐྱ་

པ་དང་སློས་ངློར་པ་ཡིན། 

གློ་བློ་སྨློན་ཐང་། མངའ་རིས་གུང་ཐང་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཞིག་ཡིན། 

གློ་སྦུབས། གློ་བའི་ཁློག་སྦུབས། 

གློ་འབུའི་ནད། ནློར་ལུག་གི་གློ་བར་འབུ་ཞུགས་པའི་ནད་ཅིག

གློ་འབུར། ཁང་པའི་ཆ་ཤས་ཚུར་ཐློན་པ། 

གློ་འབས། མིད་པ་དང་ཨློལ་ཀྲློང་གི་མགློར་བབས་པ་ཞིག་སྟེ། ནད་རགས་མིད་པ་ན་ཞིང་། སྐད་

འགགས་པ། གློ་ལུ་ཞིང་ཟས་མིད་དཀའ་བ་ཞིག

གློ་མ། གློ་བའི་རྒྱབ་ཕློགས་ཀི་ཆ་ཤས་ཆེ་བ། 

གློ་མིག །བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་གེ་བ་དང་ཨློལ་ཀྲློང་གི་བར་ན་གནས་པའི་ཕྲུམ་

རུས་ཨློལ་མདུད་ཀང་ཟེར་བ་དེའི་མིང་སྟེ། དེས་ཟས་སྐློམ་ཁློང་དུ་བསྟེན་པ་དང་སྐད་འབིན་པའི་

ཚེ་མིག་གདང་འཛུམ་བེད་པ་ལར་འགུལ་བས་ན་དེ་ལར་དུ་གགས་སློ། །

གློ་མིད། གློ་བ་དང་མིད་པ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

གློ་ར། ① སློག་པའི་མེ་ལློང་འློག་གི་སློན་བུ་དང་གྲུ་མློའི་སང་ར་ལ་བུ་གློ་བ་དང་འབེལ་བའི་ར། 

 ② སེམས་ཤུགས་དང་བསམ་ཚུལ། དློན་མེད་གཏམ་འཆལ་མང་པློས་གློགས་པློའི་གློ་ར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

དཀྲུགས། 

གློ་རི། ཟློག་གི་གློ་ནད་བཅློས་བེད་ཀི་སྨན། 

གློ་ཚ། རྒྱས་ཚད་དང་ཚ་ལྐུགས་ལ་གློ་ཚ་ཞེས་པ་དེ་དང་ཡང་ན་དུག་ཐབས་གློ་བུ་ལ་བབས་པ་ལ་ཟེར་

ཞེས་སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བ་ཻསློན་ལས་གསུངས། 

གློ་ཚད། གློ་ནད་རིགས་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་གློ་བར་ཚ་བ་ཞུགས་པའི་ནད་དེ། ནད་རགས་སུ་ལུ་སྟློད་

མདུན་རྒྱབ་གཟེར་ཞིང་། གློ་དྲག་ཏུ་ལུ་བ། ལུད་པའི་ནང་ནས་ཁག་འབྱུང་བ་ཞིག

གློ་འཛིངས། ཤེས་པ་འཁྲུལ་འཁྲུལ། 

གློ་བཟུང་། རྒྱན་ཆའི་མིང་སྟེ། ཁམས་ཕློགས་ཀི་ཕློ་མློ་གཉིས་ཀས་གཞློགས་ལ་འདློགས་རྒྱུའི་རྒྱན་

ཆ་ཞིག །གློས་ཆེན་གི་གདན་གཞི་ལ་སྟློང་སྐུད་ཀི་འཇའ་ཁིད་པ། སྣེ་ལ་དངུལ་སྒློས་ཅན་པ་ཏའི་

ངློས་སུ་གཡུ་བྱུར་སློགས་ཀིས་ཕ་བཏབ་པ། དེའི་སྣེ་ལ་གི་ཆུང་དང་། འཁློལ་ལློ། ཚ་ལུ་སློགས་

འདློགས་ཆློག་པ། ཕློ་མློ་གཉིས་ཀའི་རྒྱན་ཆ་རུང་བ་ཞིག་ཡིན། 

གློ་འློར། སྨན་བཅློས་དཀའ་པའི་གློ་ནད། 

གློ་ཡུ། གློ་བ་འཛིན་བེད་ཀི་ཡུ་བ་ལར་གྱུར་པ་དབུགས་རྒྱུ་བའི་ལམ་ཨློལ་ཀྲློང་གི་མིང་གཞན་ཞིག

གློ་ལེན། ར་སའི་གློ་འཆིང་ཐག་པ། 

གློ་ལེབ། དབིབས་ཟླུམ་ལ་ལེབ་པ། རྒྱུ་ཧ་ཡང་ལས་གྲུབ་པའི་དམག་མིའི་ཆུ་སྣློད་གློ་ལ་འདློགས་

ཡས་ཞིག

གློ་ཤུ མིའི་ལྤགས་པའི་ངློས་སུ་སྐམ་ཚགས་ཀིས་ཤུན་ཐལ་བ་ལ་བུ་དཀར་པློ་ཞིག་འཐློར་བའི་མིང་། 

མགློ་དང་ལུས་ལ་གློ་ཤུ་ཐློན་ན་ཟ་ཕྲུག་ལངས་ཀི་ཡློད་པ་རེད། 

གློ་ཤློ་རྒློད། [རིང]རིག་པ་སྤང་བ། 

གློ་སློར། གློ་ཡུའི་ལམ་ནས་སློར་སློར་ཞེས་པའི་སྒ་འབྱུང་བའི་གློ་ནད་ཅིག

གློ་གསང་། རྒྱབ་ཀི་སལ་ཚིགས་བཞི་པ་དང་ལྔ་པ་གློ་མ་དང་གློ་བུ་འབེལ་བའི་མེ་བཙའི་གསང་སྟེ། 

དེར་མེ་བཙའ་བཞག་ན་གློ་བར་རླུང་དང་བད་ཀན་ཞུགས་པ་སློགས་ལ་ཕན། 

གློ་གསུད། གློ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་རྒྱག་སྟངས་ཤིག །ཕྲུ་གུ་ཆུང་ངུ་དེ་གློ་གསུད་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱག་པ། 

གློག །① རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་གློག །ནམ་མཁའ་ན་འབྱུང་བ་ཚ་གང་འཐབ་པའི་རྐྱེན་ལས་གློག་འབྱུང་

ཞིང་འབྲུག་གི་སྒ་གག་པ་ཡིན་པའི་ཚུལ་རྒྱལ་པློ་བཀའ་ཐང་ལས། འདེགས་དང་གནློན་དང་

འཕྲུལ་དང་བརེན་པའི་རླུང་། །བཞི་སྒློམ་རླུང་གིས་ཉི་ཟླ་གཟའ་སྐར་བཏེག །མཚོ་ཡི་རླངས་ལས་

མཁའ་ལ་སྤིན་དུ་ཆགས། །འབྱུང་བ་ཚ་གང་ཕད་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་ལྕགས་རྡློ་ལ་

བརྡབ་པ་བཞིན། ཞེས་སློ། །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐད་ཅིག་འློད་དང་། སྐད་ཅིག་གསལ་བ། 

སྐྱློད་བེད། སྒ་འགེད། ཆུ་སྐྱེས་ཅན། ཆུ་མཛེས་ཅན། འཇུག་པ་བརྒྱ་པ། བདེ་འཐུང་། སྤིན་གི་

ལྕུག་མ། གཞི་སློན་སྐྱེས། ལུས་ཕ། རྣམ་གསལ་བཅས་སློ། །② མིའི་བློ་སྟློབས་ཀིས་སྐྲུན་པའི་

རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་ནུས་པ་འདློན་སེལ་བས་པའི་གྲུབ་འབས་ཞིག་སྟེ། ཆུ་གློག་དང་། རླུང་

གློག །ཉི་གློག །རྡུལ་རས་ཀི་གློག་སློགས་སློ། །

གློག་སྐས། དེང་དུས་འཕྲུལ་ཆས་ཀིས་བཟློས་པའི་ཁང་པའི་སྟེང་སློགས་སུ་འཛེགས་བེད་ཀི་ཡློ་

བད་ཅིག །ཁང་མིག་ཆུང་ངུ་ཞིག་ལ་ལྕགས་ཐག་བཏགས་ནས་སྟེང་འློག་ཏུ་བསྐློར་ཞིང་མི་དང་

དངློས་རས་སློགས་སྐྱེལ་འདྲེན་བེད་ཆློག་པའློ། །

གློག་སྐུད། གློག་རྒྱུ་སའི་ལྕགས་རིགས་ཀི་སྐུད་པ། ལྕགས་སྐུད་དང་། ཟངས་སྐུད་རྣམས་ལས་གློག་

སྐྱེལ་འདྲེན་བ་ཆློག །

གློག་ཀད། དེང་རབས་འཚོ་བའི་ཡློ་བད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་computer ཟེར། འཕྲུལ་ཆས་ཀི་

སྙི་བད་ནང་དུ་ལས་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀི་འཆར་གཞི་གང་བཀློད་པ་དེ་དག་གི་གཟུགས་ལས་

ས་མློའི་སློ་ནས་བེད་སྤློད་བ་ཆློིག་པ། དཔེར་ན། ཡིག་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀི་གཟུགས་ནང་དུ་

བཅུག་ཅིང་། དེ་འབི་ཀློག་བ་ཐུབ་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རི་མློ་དང་། རིས་རིགས་གང་འདྲ་ཞིག་

གི་འཆར་གཞི་བཟློས་པ་དེ་བཞིན་དུ་ལས་ས་པློའི་སློ་ནས་བེད་སྤློད་བ་ཆློག་པ་ཞིག་ཡིན། 

གློག་ཁང་། གློག་འདློན་སའི་འཁྲུལ་འཁློར་ཁང་། 

གློག་འཁྱུག་པ། དྲག་ཆར་འབབ་སྐབས་བར་སྣང་དུ་འློད་ཆེན་པློ་འཁྱུག་པ་དེ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་switching variable ཟེར། 

གློག་གི་འཁློར་སྐས། དེང་དུས་ཚོང་ར་ཆེ་ཁག་དང་། གནམ་ཐང་སློགས་སྐྱེལ་འདྲེན་ཁང་སློགས་སུ་

བེད་སྤློད་བ་རྒྱུའི་གློག་སྐས་ཀི་རིགས་རིགས་ཤིག །གློག་ཤུགས་ལ་བརེན་ནས་ལྕགས་ཀིས་

ཐེམ་སྐས་དེ་དག་ཟློ་ཆུན་ལར་འཁློར་བའི་སྐས་ཞིག

གློག་སློ། གློག་ནུས་ཕིར་འདྲེན་བེད་ཀི་ཁུང་བུའི་མིང་། གློག་སློ་རྒྱློབས་དང་གློག་ཆད་རྒྱུ་རེད། གློག་

སློ་ཕེས་ན་གློག་འློད་ཡློང་གི་རེད་ལ་བུ། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་switching function ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་switch dndicatoe ཟེར། 

གློག་སྒློན། གློག་ཤུགས་ཀི་སྒློན་མེ་ལར་བུའི་གསལ་བ་ཞིག

གློག་བརན། དེང་རབས་ལད་མློའི་རིགས་ཀི་མིང་སྟེ། ལློ་རྒྱུས་དང་གཏམ་རྒྱུད་སློགས་རེ་རིགས་

སྣ་ཚོགས་བརན་ཐག་ཐློག་ཕབ་པ་དེ་དག་འཕྲུལ་འཁློར་བརྒྱུད་ནས་ཁློམ་ལ་སྟློན་ཡས་ཀི་ལད་

མློའི་མིང་ཡིན། རྒྱ་སྐད་དུ་电影 ཟེར། 

གློག་བརན་ཁང་། གློག་བརན་བལ་ས། 

གློག་གཏློང་ལུས་ཆད། གློག་འཁྱུད་ཡློད་པའི་རྐུབ་སྟེགས་སྟེང་བཙོན་པ་བཞག་ནས་རད་འདྲི་བེད་

ཐབས་ཀི་ཁིམས་གཅད་གཏློང་ཐབས་ཤིག

གློག་ཐག །གློག་ནུས་འཕྲུལ་ཆས་ནང་དུ་འདྲེན་བེད་ཀི་ཐག་པ་སྟེ། ཕི་ངློས་འགིག་ཀློ་དང་། ནང་དུ་

ལྕགས་སྐུད་དང་ཟངས་སྐུད་བས་པའི་ཐག་པའི་མིང་ཡིན། དཔེར་ན། གློག་ཀད་ཀི་གློག་ཐག་

དང་། བརན་ཆས་ཀི་གློག་ཐག་ལ་བུ། 

གློག་ཐབ། གློག་ཤུགས་ཀི་ཐབ་ཀ། 

གློག་དེབ་ལ་ཀློག །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་read electronic book ཟེར། 

གློག་ལན། [མངློན]སྤིན་པ། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་electronic publishing ཟེར། 

གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དེབ། གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་

པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་electronic book or e-Book ཟེར། 

གློག་རྡུལ་ཚིག་མཛོད། གློག་ཀད་སྙི་བད་ཀིས་སྒིག་སྦློར་བས་པའི་གློག་འཕྲུལ་ཅན་གི་ཚིག་མཛོད།

གློག་རྡུལ་ཡིག་ཆ་བརེ་བ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་electronic document interchange ཟེར། 

གློག་རྡུལ་ཡིག་ཚགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་electronic archive ཟེར། 

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

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

གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་ལས་ཆློག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་

སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་spreadsheet program ཟེར། 

གློག་རྡློ། གློག་གསློགས་ཡློད་པའམ་གློག་གསློགས་རུང་བའི་གློག་ལན་པའི་ཡློ་བད་རྡློ་ལར་ས་ལ་

ལིད་པ་ཞིག

གློག་དྲ། གློག་ཤུགས་ཀི་མ་ལག་ཕློགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ལ་དྲ་བ་བཞིན་འདྲེན་པའི་སྒིག་གཞི། 

གློག་འདློན་ཁང་། བློད་ཀི་གློག་འདློན་ཁང་ཐློག་མ་སྟེ་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༩༢༤ལློར་རྒྱ་གར་ནས་གློག་

འདློན་འཕྲུལ་འཁློར་ཡློ་ཆས་ཆ་ཚང་ཞིག་བློད་དུ་འདློན་འདྲེན་གནང་རྒྱུའི་སྐབས་དེར་བློད་དུ་

གློག་ལས་ཀི་ཤེས་ཡློན་ཡློད་པ་བང་ངློས་རིག་འཛིན་རྡློ་རེ་རྒྱུས་མངའི་བབས་ཀིས་གཏློང་

གནང་གིས་གློག་ཆས་བློད་དུ་སེབས་རེས་དློག་བདེ་ས་གནས་སུ་གློག་ཁང་གསར་རྒྱག་

བགིས་ཏེ་ཐློག་མར་ནློར་གིང་ཕློ་བང་ཡས་མས་སུ་གློག་གཏློང་འགློ་ཚུགས་པ་དང་། དེ་ནས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རིམ་བཞིན་ལྷ་ས་རེ་འབུམ་སང་དུ་གློག་ཁང་གསར་རྒྱག་གིས་གློང་ཁེར་དང་། ག་བཞི་གློག་

འཕྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐློན་སྐྱེད་ལའང་བེད་སྤློད་གཏློང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཞིང་། སྐབས་དེར་གློག་ཁང་

གི་ཐློག་མའི་གཙོ་འགན་འཁུར་མ་ལྷ་གཉེར་རིམ་བཞི་བང་ངློས་པ་རིག་འཛིན་རྡློ་རེ་དང་། དེ་

རེས་ལྷ་གཉེར་ཐང་སྨད་པ་བདུད་འདུལ་ཚེ་རིང་ཡིན། 

གློག་འདློན་འཕྲུལ་འཁློར། གློག་བཏང་ཡས་ཀི་འཁྲུལ་འཁློར། 

གློག་འདློན་ས་ཚིགས། གློག་བཀག་གཏློང་བེད་སའི་གནས་ས་གཙོ་བློ་སྟེ། ཆུ་གློག་ས་ཚིགས། ཉི་

གློག་ས་ཚིགས། རླུང་གློག་ས་ཚིགས། རྡུལ་གློག་ས་ཚིགས་ལ་བུའློ། །

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

དབིན་སྐད་དུ་power ཟེར། 

གློག་ནུས་འཇལ་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་power meter ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་plugged in ཟེར། 

གློག་ནུས་མཐེབ་གཅུས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་power buttons ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་power management ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་power status ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་power mode ཟེར། 

གློག་ནུས་འཚམ་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་power switch adapter ཟེར། 
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གློག་པ། པགས་ནད་ཅིག

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

དབིན་སྐད་དུ་filmstrip ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་filmstrip ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་filmstrip view ཟེར། 

གློག་དཔར། སྨན་ཁང་དུ་རུས་པའི་གས་སྐྱློན་སློགས་བརག་དཔྱད་བེད་ཡས་X འློད་ཀི་འཕྲུལ་ཆས། 

གློག་འཕིན། ཁ་པར་རམ་གློག་འཕིན་ནམ། སྐུད་མེད་གློག་འཕིན་གི་སྒིག་ཆས་གང་རུང་ཞིག་གི་

ཐློག་ནས་སྐྱེལ་བའི་གཏམ་མམ་གསར་འགྱུར། 

གློག་འཕིན་གི་གསར་འགྱུར། བརན་འཕིན་དང་སྐད་སམ་བརྒྱུད་ནས་བཏང་བའི་གསར་འགྱུར། 

གློག་བན། གློག་སྐུད་ཁིད་པའམ་འཐེན་པ། ཐག་པ་བན་པ་བཞིན། 

གློག་མེ། མཚན་མློའི་ལམ་སྒློན་གློག་ཞུ་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ། flashlight ཟེར། 

གློག་དམར། གློག་གི་ཁ་དློག །འབྲུག་སྒ་མ་བསྒགས་གློང་དུ་གློག་དམར་འཁྱུག །དྲག་ཆར་འབབ་

པའི་རགས་སུ་གློག་དམར་ཆེམ་ཆེམ་གཡློ། 

གློག་ར། [ཨ་མདློ] ཆུ་ཚ་མློ་མི་འཁག་པར་བེད་པའི་ཚ་དམ། གློག་དམ་ཡང་ཟེར། 

གློག་རས། གློག་འློད་འབར་བེད་ཀི་རས་ཏེ། ལག་ཞུགས་སློགས་ཀི་ནང་དུ་བླུག་བ། དབིན་སྐད་དུ་

battery ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་critical battery alarm ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་battery status ཟེར། 

གློག་རས་སྤློད་པ། 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་use batteries ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་low battery alarm ཟེར། 

གློག་འཛེར་རང་། གློག་ཐག་གི་སྣེ་ལ་ཡློད་པའི་གློག་འཛེར་གདན་ལ་བཅུག་རྒྱུའི་འཛེར་རང་། 

གློག་འཛེར་གདན། གློག་ཐག་བརྒྱུད་ནས་གློག་འདྲེན་སའི་ཁུང་བུ། གློག་གདན་ལ་གློག་ཐག་བཅུག་

ནས་གློག་རས་ནང་དུ་གློག་བརྒྱློངས་དགློས་ལ་བུ། 

གློག་ཞགས། གློག་འློད་ཞགས་པའ་ིགཟུགས་སུ་བཀློད་པ། ཆར་སྤིན་ནང་དུ་གློག་ཞགས་ཡང་ཡང་འཁྱུག

གློག་ཞུའི་ཤེལ་ཏློག །གློག་མེ་འློད་འཕློ་བེད་ཀི་ཤེལ་རིལ་སྟེ་དེང་སང་འདི་ལ་དབིབས་སྣ་ཚོགས་ཡློད།

གློག་ཞུ། གློག་མེ་དང་དློན་གཅིག །གློག་གི་ནུས་པར་བརེན་ནས་འློད་འབིན་པའི་སྒློན་མེ། 

གློག་འློད། གློག་གི་འློད་མདངས། 

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

དབིན་སྐད་དུ་electaonic mail ཟེར། 

གློག་ཡིག་གནས་ཡུལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་e-mail address ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་electronic mailbox ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་electronic messaging ཟེར། 

གློག་ཡིག་གསར་འཛུགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་create new e-mail ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་circuits ཟེར། 

གློག་ལམ་བརེ་བ། 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་circuit switching ཟེར། 

གློག་ལམ་ཨང་རགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་line code ཟེར། 

གློག་ཤུ། པགས་པའི་སྟེང་དང་སྐྲ་གསེབ་སློགས་ནས་ཕིར་གློག་པའི་སྐྱི་པགས་དཀར་ཞིབ་ཅན་གི་

མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་

མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། གློག་ཤུ་པགས་སྟེང་ནས་ཐློན་པའི། སྐྱི་རློ་དཀར་ཞིབ་

ཅན་གི་མིང་། 

གློག་ཤུགས། གློག་གི་ནུས་ཤུགས། 

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

དབིན་སྐད་དུ་power off ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་power save mode ཟེར། 

གློད་བཀྲློལ། གློད་པ། བཙོན་པ་གློད་བཀྲློལ་བཏང་བ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་free ཟེར། 

གློད་འགློལ་གཏློང་བ། བཙོན་ཁང་ངམ་བཀག་ཉར་བས་པ་ལས་གློད་གློལ་བཏང་བ། 

གློད་པ། [ཐ་དད་པ]འགློལ་བའམ་གཏློང་བ། བཅིངས་པ་གློད་པ། སེམས་གློད་པ། གདློང་གློད་པ། 

མ་བཟུང་མ་གློད་པར་སློད་པ། 

གློད་ཤློར། བཏགས་པ་དང་བཅུག་པའི་རིགས་གློད་པའམ། རང་བཞིན་གིས་ཤློར་བ། བཙོན་པ་

རྣམས་གློད་ཤློར་མེད་པར་དློ་དམ་བེད་པ། 

གློན་པ། [རིང]ཆགས་པ། 

གློས། ག་བའི་སྐུལ་ཚིག །ཁློད་རང་གནམ་གྲུའི་ཐང་ནས་མློ་ཊ་ཅིག་གློས་ནས་འདིར་ཚུར་ཤློག

གློས་པ། [རིང]རྨློངས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གྷ་ཡ་ད་ར། རབ་བྱུང་དང་པློའི་སྟློད་ནས་བཟུང་བློད་དུ་ཐེངས་འགའ་ཤས་ཕེབས་མློང་ཞིང་། འབློག་མི་

ལློ་ཙཱ་བ་ཤཱཀ་ཡེ་ཤེས་དང་། ཏཱ་ནག་འགློས་ལློ་ཙཱ་བ་གཉིས་ཀི་བ་མར་བསྟེན་མློང་། པཎ་ཆེན་ནཱ་

རློ་པ་དང་མེ་ཏི་པ་གཉིས་ཀའི་སློབ་མ་ཡིན་ཞིང་མཚན་གཞན་ཨ་ཙརྱ་དམར་པློ་ཞེས་འབློད། 

གྷི་ཝཾ། གི་ཝཾ་དང་གཅིག །

གྭ། གནག་ཕྱུགས་དང་ར་སློགས་ཀི་དཔལ་བ་ནས་སྣ་རེའི་བར་ཡློད་པའི་སྤུ་དཀར་པློ། 

གྭ་སྐྱ། རའི་ཐློད་པའི་གྭ་སྤུ་དཀར་པློ་ཡློད་པ་ལ་ཟེར། 

གྭ་ཆུ། འབབ་ཆུ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྟེང་ཆེན་རློང་གི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

གྭ་ཐེར། མགློ་བློའི་མདུན་ཆར་སྐྲ་མེད་པའི་ཀད་དམར་བ། 

གྭ་མཐློ་དམན། སྐྲ་མཚམས་དང་དཔལ་བའི་བར་གི་མཐློ་དམན། 

གྭ་དློར། ཤ་བའི་ཁག་རྭ། 

གྭ་དློར་གསུམ། བསེ་དང་། ཁ་ཤ། ཤ་བ་གསུམ་གི་རྭའི་བསྡུས་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་

བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས། བསེ་དང་ཁ་ཤ་ཤ་བ་

གསུམ། གྭ་དློར་གསུམ་ཞེས་བཤད་པའློ། །

གྭ་པ། ར་དྲེལ་དང་འབི་གཡག་སློགས་གདློང་གི་དཀིལ་གཞུང་དཀར་པློ་ཅན། ར་ནག་གྭ་པ། བློང་བུ་

གྭ་པ། ལུག་ནག་གྭ་པ། 

གྭ་ཞུར། གྭ་པ་དང་དློན་གཅིག

གྲྭ ① བ་བ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་བེད་སའི་གནས་སམ་སེ་ཚན། སློབ་གྲྭ། འཛིན་གྲྭ། ཆློས་གྲྭ། རློད་

གྲྭ། ལས་གྲྭ། བཟློ་གྲྭ། སྨན་གྲྭ། རིས་གྲྭ། ཀློག་གྲྭ། འདློན་གྲྭ། སློམ་གྲྭ། སགས་གྲྭ། འདུལ་གྲྭ། 

 ② ཟུར། ཁང་པའི་གྲྭ། གློས་ཀི་གྲྭ། 

གྲྭ་སྐལ། གྲྭ་པའི་འགེད་སྐལ། 

གྲྭ་སྐློར་བ། རློད་གྲྭ་ཁག་ཏུ་བསྐྱློད་ནས་དློགས་གཅློད་བགློ་གེང་བེད་མཁན། 

གྲྭ་ཁང་། གྲྭ་པ་སློད་ཁང་། 

གྲྭ་ཁང་སྐུ་རིམ། རེ་པློ་ཏ་ལའི་ནང་དུ་གཏན་འཇགས་སློད་མཁན་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་མཆློད་འབུལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དང་ཞབས་བརན། 

གྲྭ་ཁལ། སར་དགློན་པ་སློ་སློའི་གྲྭ་ཁློངས་སུ་ཡློད་པའི་སེ་པ་དང་ཁིམ་ཚང་ལ་གྲྭ་པ་གསར་འཇློག་

དགློས་པའི་ཁལ་རིགས་ཤིག་སྟེ་དེ་ལ་བཙུན་ཁལ་ཡང་ཟེར། 

གྲྭ་རྒན། ① གྲྭ་པ་རང་ལློ་རྒན་པ། ② སྒིགས་ཞུགས་ས་བའི་གྲྭ་པའི་མིང་། 

གྲྭ་གངས། དགེ་འདུན་པའི་ཞལ་གངས། 

གྲྭ་རྒྱུན། གྲྭ་བཙུན་ཡློང་སའི་བྱུང་ཁུངས་ཀི་སེ་པ་དང་ཁིམ་རྒྱུད། 

གྲྭ་ལྔ། གཟུངས་ཆེན་གྲྭ་ལྔའི་བསྡུས་མིང་། 

གྲྭ་ཆས། གྲྭ་པའི་གློན་ཆས། 

གྲྭ་རགས། སྣམ་སྦར་གི་གྲྭ་རགས་ཏེ་དུང་དང་། པདྨ། ཤིང་ལློ། ནློར་བུ་སློགས། 

གྲྭ་སྟློད་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། 

གྲྭ་ཐློག །གྲྭ་པའི་མི་རབས་རྒན་གཞློན། 

གྲྭ་ནང་བམས་གིང་། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཆུ་འབྲུག་ལློ་ལ་ཐུ་མི་ལྷུན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་བཏབ་

པའི་དགློན་པ་ལྷློ་ཁའི་ཡར་ཀླུང་གཙང་པློའི་ལྷློའི་རི་ལེབས་སུ་ཡློད་པ་ཞིག

གྲྭ་ནས། ཟུར་ནས། 

གྲྭ་པ། དགེ་འདུན་པ་སྤིའི་མིང་། 

གྲྭ་པ་དཀའ་ལློག་པ། སྐྱ་སར་བབ་པ་སྟེ་རབ་བྱུང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་པའམ་ཡར་ཕུལ་ནས་ཁིམ་

དུ་ལློག་པ། 

གྲྭ་པ་གྲྭ་རྐྱང་། ཆགས་རེན་མེད་ཅིང་འགློ་བདེ་སློད་བདེའི་རབ་བྱུང་། 

གྲྭ་པ་མངློན་ཤེས་ཅན། མཚན་གཞན་ཤེས་རབ་རྒྱལ་བའམ་དབང་ཕྱུག་འབར་ཏེ། རབ་བྱུང་དང་པློ་

མ་ཚུགས་པའི་སློན་གི་ཆུ་ཕློ་བི་བ་སྤི་ལློ་༡༠༡༢ལློར་གཡློ་རུ་ལ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ཆུང་

ངུའི་དུས་ནས་བསམ་ཡས་ཀི་ཆློས་གྲྭར་བློན། ཀླུ་མེས་ཀི་མཁན་བུ་ཡམ་ཤུད་རྒྱལ་བ་འློད་

ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་དབང་ཕྱུག་འབར་ཞེས་བཏགས། རང་གི་ཁུ་བློ་ཞང་སྟློན་ཆློས་འབར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ལས་མདློ་སགས་ཀི་ཆློས་སྐློར་དང་གསློ་བ་རིག་པ། ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ལས་ཞི་བེད་སྐློར། 

ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཟླ་བ་མགློན་པློ་ལས་སྦློར་དྲུག་གི་གདམས་པ་སློགས། ཡུལ་གྲྭ་ལ་འཁྲུངས་

པས་གྲྭ་པ་དང་། ཆློས་མངློན་པ་ལ་མཁེན་རྒྱ་རྒྱས་པས་མངློན་ཤེས་ཞེས་གགས་པར་གྱུར། 

ཁད་པར་དུ་བསམ་ཡས་དབུ་རེའི་བར་ཁང་གི་ཀ་བ་བུམ་པ་ཅན་གི་འློག་ནས་གསློ་བ་རིག་པའི་

དཔལ་ལན་རྒྱུད་བཞིའི་མ་དཔེ་ས་ཕློ་སྟག་ལློ་སྟློན་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅློ་ལྔའི་ནམ་ཕེད་ན་གཏེར་

ནས་གདན་དྲངས་ཤིང་དཔེ་ལས་བཤུས་ཏེ་ཕི་མློ་རང་གནས་སུ་བཞུགས། བུ་དཔེ་ལློ་གཅིག་

གསང་སྟེ་ཕིས་སུ་ཡར་ལུང་གི་དགེ་བཤེས་ཁུ་སྟློན་དབུས་པ་དར་མ་གགས་པ་ལ་གནང་། ག་

ནང་གི་མདར་དཔལ་ག་ཐང་གི་ཆློས་གྲྭ་ཆེན་པློ་ཕག་བཏབ། གསུང་རློམ་དུ་རྒྱུད་ཀི་བསྡུས་དློན་

སློགས་བསྟན་བཅློས་སྣ་ཚོགས་བརམས། དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་ར་དགུ་པ་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་

ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༠༩༠ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

གྲྭ་པ་དཔེ་ཆ་བ། གྲྭ་པ་མཚན་ཉིད་སློབ་གཉེར་པ། 

གྲྭ་ཕློར། གྲྭ་ཤག་སློ་སློར་ཇ་འཐུང་བའི་ཤིང་ཕློར། 

གྲྭ་ཕྲུག །གྲྭ་པ་ཆུང་ཆུང་ངམ། བཙུན་ཆུང་། 

གྲྭ་འཕེལ་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། 

གྲྭ་བུ་སློབ། གྲྭ་པ་སློབ་མ། 

གྲྭ་མང་། གྲྭ་པ་མང་ཚོགས། 

གྲྭ་མང་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། 

གྲྭ་སྨད་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མདའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་

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

གྲྭ་ཚང་། དགེ་འདུན་སེ་ཚོགས་ཀི་ཚན་ཁག་ཅུང་ཟད་ཆེ་བ། མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་། སགས་པ་གྲྭ་ཚང་། 

དུས་འཁློར་གྲྭ་ཚང་། ཤར་རེ་གྲྭ་ཚང་། བང་རེ་གྲྭ་ཚང་། སེར་བེས་གྲྭ་ཚང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གྲྭ་ཚང་དགློན། ① མིང་གཞན་བཞད་གྲྭ་ཚང་ཆེན་མློ་རབ་དཀར་ཚུལ་ཁིམས་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་

བརྒྱད་པའི་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༤༥༠ལློར་ཀུན་མཁེན་གགས་པ་བཟང་པློས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་

དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་བཞད་མཐློང་སྨློན་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གྲྭ་ཚང་དགློན། ② དགའ་ལན་ཆློས་འཁློར་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་གང་སྤི་ལློ་

༡༦༣༧ལློར་གགས་བཟང་ཆློས་རེ་འཇམ་དབངས་ཤེས་རབ་ཀིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་

དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་སྟློང་སྐློར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གྲྭ་ཚང་ཆློས་མཛད། གྲྭ་ཚང་ལ་གཏློང་སློ་བཏང་ནས་དམིགས་བསལ་དབང་ཆ་བངས་པའི་གྲྭ་པ། 

གྲྭ་ཚབ། གྲྭ་པའི་ཚབ། 

གྲྭ་གཞློན། ལློ་ན་གཞློན་པའི་གྲྭ་པའམ། སྒིགས་ཞུགས་ཕི་བ། 

གྲྭ་བཞི་དགློན། ཐློག་མར་གནས་འདིར་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་རྒྱལ་བ་ལྔ་པས་

དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་ཁ་གསལ་མ་རེད། ད་ལ་བློད་རང་

སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གྲྭ་བཞི་རིས་བཤེར། བློད་ཟླ་དང་པློའི་ཚེས་ཉེར་གསུམ་ཉིན། སྨློན་ལམ་གཏློར་རྒྱབ་ར་དམག་ལྔ་

བརྒྱ་དང་། གཟིམས་པ་སློགས་ཚང་མིན་གངས་བཤེར་གཏློང་བའི་བརི་གཞག་གི་བེད་སློ་ཞིག

གྲྭ་ཟུར། ཟུར་སྣེའམ་གྲུ། 

གྲྭ་གཟུགས། གྲྭ་པའི་གཟུགས་བརན་ནམ་ཆ་བད། 

གྲྭ་གཡློག །གྲྭ་པའི་གཡློག་པློ། 

གྲྭ་རིགས། གྲྭ་པའི་གས། 

གྲྭ་ལློག །བན་ལློག་གམ་སྐྱ་ས་བབས་པའི་གྲྭ་པ། 

གྲྭ་ཤག །གྲྭ་པ་སློད་ཁང་། 

གྲྭ་ས། ཡུལ་ཕློགས་སློ་སློིའི་ཆློས་ལུགས་མི་སྣའི་ཆློས་ཞུ་དང་། སློབ་སྦློང་བ་ཡུལ་གཏན་འཁེལ་གི་

དགློན་པ་ཡློད་པ་དེ་དག་གི་མིང་ཡིན། དཔེར་ན། དགེ་ལུགས་པའི་གློང་ཁུལ་གི་དགློན་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རྣམས་ཀི་གྲྭ་ས་སེར་འབས་དགའ་གསུམ་གང་རུང་ཡིན་པ་དང་། ས་སྐྱ་ངློར་ལུགས་པ་རྣམས་

ཀི་གྲྭ་ས་གཙང་ངློ་རུ་དགློན་ཡིན་པ་ལ་བུའློ། །

གྲྭ་ས་འགིམས། སེ་འབས་དགེ་གསུམ་སློགས་མཚན་ཉིད་ཀི་གཞུང་ཆེན་མློ་སློབ་གཉེར་བེད་སའི་

དགློན་པར་ཆློས་སློར་ཞུགས་ནས་ལློ་རེ་བཞིན་འཛིན་གྲྭ་རིམ་མཐློར་སློབ་གཉེར་དཔྱིས་ཕིན་

པ་བེད་པ་དེ་ལ་གྲྭ་ས་འགིམས་པ་ཟེར།

རྒྱ། ① རི་དྭགས་ཤིང་གི་མིང་། རྒྱ་ར་རྒློད་པགས་པས་ཀློ་ཏ་དྲུབ་ཆློག །རྒྱ་ལ་དབེ་ན་རྒྱ་ར་རྒློད་

དང་། རྒྱ་ལང་གང་སྟེ་རིགས་གཉིས་ཡློད་འདུག །② རི་དྭགས་སློགས་འཛིན་བེད་ཀི་རི། བ་རྒྱ། 

ཉ་རྒྱ། རི་རྒྱ་ཀླུང་རྒྱ་སློམ་པ། ལད་མློ་གློལ་མཚམས་ཐག་རྒྱ་གློད་པ། ཉེས་པའི་རྒྱ་ཚུད་པ། ཐེ་

ཚོམ་གི་རྒྱར་ཚུད་པ། རྒྱ་བཅད་ནས་རི་དྭགས་གློད་པ། ཉ་རིགས་འཛིན་པའི་ཆེད་དུ་རྒྱ་

བཙུགས་པ། རི་དྭགས་སྤང་པློ་འགའ་ཞིག་རྔློན་པའི་རྒྱ་ལས་འཆློར་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་

ངན་པའི་འཕྲུལ་འཁློར་དང་། འཆིང་བེད། དྲ་བ་ཅན། རི་དྭགས་རྒྱ། རི་དྭགས་དྲ་བ། རི་དྭགས་

འཛིན་བཅས་སློ། །③ ཁློན། ཤེས་རྒྱ་ཆེན་པློ། ས་ཞིང་རྒྱ་ཆེན་པློ། འཁློར་རྒྱ་ཆེན་པློ། ལས་

ཁུངས་རྣམས་ཀི་རྒྱ་བསྐུམས་པ། ④ འགམ་པའི་སྤུ། མི་རྒྱ་བློ། ⑤ ཡུལ་གི་མིང་ཞིག །རྒྱ་

ནག །རྒྱ་གར། ⑥ ཤིང་རིགས་ཤིག་གི་མིང་། ⑦ ཐེའུ་ཚེ་དང་རགས། དམ་རྒྱ་འདེབས་པ། 

གསང་རྒྱ། དངློས་པློ་རྒྱ་ཅན་གི་རིགས། ཐག་རིང་དུ་གཏློང་རྒྱུའི་ཡི་གེར་རྒྱ་བཏབ་པ། ⑧ ཕི་

ཐུམ་མམ་སྐློགས། ཡིག་རྒྱ། གསང་རྒྱ། ⑨ མི་རིགས་ཞིག་གི་མིང་སྟེ་རྒྱ་རིགས། 

རྒྱ་ཀག་རྭ་མགློ །རྒྱ་ནག་ནས་བློད་དུ་བུད་པའི་ས་བརློ་བེད་འཇློར་རུའམ་ཀག་ལེ་ཆེན་པློ་རེ་གཉིས་

ཡློད་ཞིག

རྒྱ་སྐག །རྒྱ་སྐྱེགས་སྟེ་སྨ་རས་ཤིག

རྒྱ་སྐད། ① རྒྱ་ནག་གི་སྐད། ② རྒྱ་གར་གི་སྐད། 

རྒྱ་སྐས། འཛེགས་སྐས། 

རྒྱ་སྐྱིད་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་༡༥༧༤ལློར་ཕག་བཏབ། ད་ལ་མཚོ་སློན་གསེར་

ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱ་སྐྱེགས། ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་གློ་ཚད་དང་། མཁལ་

ཚད། འགམས་ཚད་བཅས་ལ་ཕན། ཤིང་འདིར་བརེན་པའི་འབུ་སིན་རིགས་ཤིག་ནས་བྱུང་བའི་

ཆུའི་དྭངས་མས་ཚོས་དམར་དང་སྙིགས་མས་ལ་ཆ་བེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱེ་ལན་དང་། 

ཁབ་མཇུག་རིལ་མ། རྒྱ་སྐགས། ཕློ་ཚོས། ཚོས། སིན་པློའི་ཁག །ལྷ་མློའི་ཟླ་མཚན་བཅས་སློ། །

རྒྱ་སྐྱེགས་ཚིགས་མ། ལ་ཆ་བཟློ་བེད། 

རྒྱ་སྐྱེགས་ཚོས། རྒྱ་སྐྱེགས་ཤིང་ལས་བྱུང་བའི་ཚོས་དམར། 

རྒྱ་སྐྱེགས་ཤིང་། རྒྱ་ཚོས་སམ་རྒྱ་སྐྱེགས་ཚོས་གསློག་མཁན་འབུ་སིན་ཞིག་གི་རེན་ས་ཤིང་ཞིག

རྒྱ་སྐྱེད། ① རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏློང་བ། རང་གི་སྟློབས་ཤུགས་རྒྱ་སྐྱེད་གཏློང་ཐབས་ཁློ་ན་བེད་པ། མགློན་

ཁང་གི་རྒྱ་ཇེ་ཆེར་སྐྱེད་པ། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་

ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་extended dll ཟེར། 

རྒྱ་སྐྱེད་འཇུག་ཤུར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་extended slot ཟེར། 

རྒྱ་སྐྱེད་མཐུད་ཁ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་extended interfaces ཟེར། 

རྒྱ་སྐྱེད་དབེ་ཁུལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་extended partition ཟེར། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་extension ཟེར། 

རྒྱ་སྐྱེད་ཡིག་ཆ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་extended file ཟེར། 

རྒྱ་དཀར། རྒྱ་གར་དང་དློན་གཅིག

རྒྱ་དཀར་ནག །རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག

རྒྱ་དཀར་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན། དཔལ་ས་སྐྱ་དགློན་གི་ཁི་པ་ཉི་ཤུ་པ་འདི་ཉིད་རྒྱ་དཀར་ཤེས་རབ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རྒྱལ་མཚན་གི་གཅུང་པློ་ཡིན་ཞིང་། རབ་བྱུངབདུན་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༤༤༤ལློར་ཡབ་

འཇམ་དབངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་དང་ཡུམ་ཁློ་བའི་སས་མློ་མ་གཅིག་དཔལ་བྱུང་རྒྱལ་

མློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་ཤབ་དགེ་ལིང་གི་སའི་ཆ་ལྕམ་མློ་གང་གློང་དུ་སྐུ་བལམས། དགུང་ལློ་

བདུན་པ་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༤༥༠ལློར་འཇམ་དབངས་ཀུན་མཆློག་བཟང་པློའི་དྲུང་ནས་རབ་ཏུ་

བྱུང་། མཚན་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པློ་ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་བརྒྱད་པར་གཅེན་

པློ་དང་ལྷན་དུ་ས་སྐྱར་ཁི་འདློན་མཛད། དགུང་ལློ་བཅུ་བཞི་པ་མེ་གང་སྤི་ལློ་༡༤༥༧ལློར་མུས་

ཆེན་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དཀློན་མཆློག་རྒྱལ་མཚན་ལས་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་བཞེས། 

དགུང་ལློ་བཅུ་དགུ་པ་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༤༦༢ལློར་གདན་ས་ཆེན་པློ་རིས་བཞེས་མཛད། དགུང་ལློ་

ང་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༤༩༥ལློར་ཞི་བར་གཤེགས། 

རྒྱ་དཀར་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། དཔལ་ས་སྐྱ་དགློན་གི་ཁི་པ་བཅུ་དགུ་པ་འདི་ཉིད་ཡབ་འཇམ་

དབངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་དང་། ཡུམ་ཁློ་མདའ་བའི་སས་མློ་མ་གཅིག་དཔལ་བྱུང་རྒྱལ་

མློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༤༣༦ལློར་སྐུ་བལམས། དགུང་

ལློ་ཉེར་བདུན་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༤༦༢ལློར་མདློ་སྨད་དུ་ཕེབས་

སྐབས་ལམ་འཛོལ་ནས་ཧློར་གི་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་འབློར། ཐློག་མར་སྐད་བརྡ་མི་འཕློད་ཀང་ས་སྐྱའི་

སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཡིན་པར་རློགས་ནས་འགློ་དློན་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ། དེ་ནས་གྲུབ་ར་ཞེས་པའི་

ཡུལ་ཤིན་ཏུ་མཐློ་ཞིང་ཆུ་མེད་ས་ཞིག་ཏུ་ཕེབས་པས་རེ་འདིས་བག་ལ་ཕུར་པ་བཙུགས་ནས་

ཆུ་བཏློན་པ་དང་། ཁ་བ་ཆེན་པློ་བབས་ནས་འགློ་ལམ་མི་རེད་པའི་ཚེ་འབློང་རྐྱང་ཤ་བ་སློགས་

ཀིས་ལམ་སྣ་ཁིད་པ་སློགས་གྲུབ་པའི་རགས་མཚན་དུ་མ་བསྟན་པ་སློགས་རྣམ་ཐར་ངློ་མཚར་

ཤིན་ཏུ་ཆེ། མཐར་དགུང་ལློ་ང་དགུ་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ་

༡༤༩༤ལློར་ཤབ་དགེ་ལིང་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

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

དབིན་སྐད་དུ་to expand ཟེར། 

རྒྱ་ཁབ། ཁབ་ཕ་མློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱ་ཁུར། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པ་ཕློ་བའི་ཚད་པ་དང་། བད་ཀན་

སྨུག་པློ། གློ་བུར་དུག་ཐབས་ཀི་ཚ་གང་འཐབ་པ། ཚད་པ་རིང་པ་བཅས་ལ་ཕན། 

རྒྱ་ཁུར་དཀར་པློ། ཁུར་མློང་དཀར་པློ། 

རྒྱ་ཁབ། ཡུལ་གྲུ་སྤིའམ་ཡློངས་རློགས། སྨན་ཁུག་ཁེར་ནས་རྒྱ་ཁབ་གློང་གསེབ་ཁག་ལ་ཕིན་པ། 

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་ཇུས་རྒྱ་ཁབ་མི་དམངས་ལ་དྲིལ་བསྒགས་བེད་པ། ཉམས་མློང་བཟང་པློ་

རྣམས་རྒྱ་ཁབ་ཀུན་ཏུ་སེལ་བ། འབྲུ་རིགས་ཀི་སློན་བཟང་ཡུལ་གྲུ་རྒྱ་ཁབ་ཏུ་སེལ་བ། 

རྒྱ་ཁི། གཟུགས་ཆུང་། སྤུ་རིང་། རང་ལག་ཐུང་བའི་ཁི་རིགས་ཤིག

རྒྱ་ཁློན། ཐ་གྲུའམ་རྒྱ་ཚད། བཟློ་གྲྭ་ཁང་གི་རྒྱ་ཁློན། མངའ་ཁློངས་ཀི་རྒྱ་ཁློན། ཡུལ་གྲུ་རྒྱ་ཁློན་ཆེ་

ལ་མི་གངས་མང་བ། 

རྒྱ་ཁག །སློག་ཆགས་རྒྱ་ཡི་ཁག །རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་ཟླ་མཚན་འགགས་པ་དང་། 

མངལ་དུ་ཁག་སྐྲན་འདྲིལ་བ། བུ་དང་ཤ་མ་མ་ཐློན་པ། སྐྱེ་རྒྱུན་གཅློད་པ་སློགས་ལ་ཕན། 

རྒྱ་མཁན། [མངློན]འབུ་སློམ། 

རྒྱ་གད། ཚིག་རྩུབ་བམ་གཤེ་ཚིག

རྒྱ་གར། ད་ལའི་རྒྱ་གར་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བློད་སྐད་ཀི་གློམས་སློལ་ལ་རྒྱ་གར་ཟེར། མིང་

བསྡུས་ན་རྒྱ་ཞེས་འབི་སློལ་ཡང་ཡློད་དེ། གནའ་དུས་རྒྱ་གར་ནས་བསྒྱུར་བའི་དཔེ་ཆར་རྒྱ་

གཞུང་ཟེར་བ་ལ་བུ། 

རྒྱ་གར་མཁའ་འགློའི་གདམས་པ་བཅློ་ལྔ། ༡ སློན་འགློ་དག་བེད་སྟློང་ར། ༢ ཐབས་ལམ་བདེ་དྲློད་

རང་འབར། ༣ སྒྱུ་ལུས་ཆགས་སང་རང་གློལ། ༤ རྨི་ལམ་འཁྲུལ་བ་རང་དག །༥ཁད་པར་

འཁློར་ལློ་རྣམ་དྲུག །༦ བསེ་འཕློ་ཤེས་རབ་རྣམ་བཞི། ༧ འཕྱུག་མེད་ལམ་ཁེར་རྣམ་གསུམ། 

༨དག་སྣང་ལྷ་སྐུ་རང་ཤར། ༩ ཡུལ་སྣང་གང་བསམ་གསལ་མཐློང་། ༡༠ འློད་གསལ་གཏི་མུག་

རང་སངས། ༡༡ འཕློ་བ་མ་བསློམས་སངས་རྒྱས། ༡༢ བར་དློ་ལློངས་སྤློད་རློགས་སྐུ། ༡༣ 

ཀུན་རློབ་སྒྱུ་མ་རྨི་ལམ། ༡༤ དློན་དམ་ཕན་མེད་གནློད་མེད། ༡༥གཞན་དློན་གཟུགས་སྐུ་རང་

ཤར། ཞེས་གསུངས་སློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རྒྱ་གར་གི་གློང་ཁེར་ཆེན་པློ་དྲུག །སློན་རབས་སུ་གཉན་ཡློད། གནས་བཅས། ཙམ་པ་ཀ། ཝ་ར་ཎཱ་

སི། ཡངས་པ་ཅན། རྒྱལ་པློའི་ཁབ་བཅས་སློ། །

རྒྱ་གར་གི་སྒ་མདློ་ཆེན་མློ་བརྒྱད། ཨིནྡྲ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ། བི་ཤ་ལ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ། ཤ་ཀ་ཽཊ་ཡ་ན་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ། 

པཱ་ཎི་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ། ས་མཎ་བ་དྲ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ། པ་ཊཉྫ་ལི་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ། མ་ན་ཛནྡྲེ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ། ས་ར་

ས་སྟི་བྱཱ་ཀ་ར་འློ། །

རྒྱ་གར་གི་ཆུ་ཆེན་བཞི། གངྒཱ། སིནྡྷུ། སི་ཏཱ། པཀྵུ་བཅས་སློ། །

རྒྱ་གར་གི་བདག་པློ་བཞི། དེད་དཔློན་ཀུན་སྐྱློང་ནློར་གི་བདག །དཔལ་ལན་ཕ་གློལ་སྨན་གི་

བདག །ཀ་ནི་ཤྐ་ཀ་དམག་གི་བདག །མཛེས་མ་འདློད་ལན་ཚལ་གི་བདག་གློ། 

རྒྱ་གར་གི་སྒ་རིག་པའི་བསྟན་བཅློས་གསུམ། སྒ་པཱ་ཎི་པ། སྒ་ཀ་ལཱ་པ། སྒ་ཙཱནྡྲ་པའློ། །

རྒྱ་གར་གི་རིག་འཛིན་བརྒྱད། ༡ སྐུའི་རིག་འཛིན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན། ༢ གསུང་གི་རིག་

འཛིན་ན་ག་རྫུ་ནཱ། ༣ ཐུགས་ཀི་རིག་འཛིན་ཧུཾ་ཆེན་ཀ་ར། ༤ ཡློན་ཏན་གི་རིག་འཛིན་ཤི་ལ་མི་

ཏ། ༥ འཕིན་ལས་ཀི་རིག་འཛིན་པ་ཆེན་ཧ་སྟི། ༦ མ་མློའི་རིག་འཛིན་ད་ན་སཾ་ཀྲི་ཏ། ༧  མཆློད་

རེན་གི་རིག་འཛིན་ཊློམྦུ་གུ་ཧ་དེ་བ་ཙན་ཏ། ༨ དྲག་སགས་རིག་འཛིན་ཤནྟི་གྷརྦྷ་སྟེ་བརྒྱད་དློ། །

རྒྱ་གར་རྡློ་རེ་གདན། རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་དབུས་གནའ་བློའི་དུས་སུ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སངས་

རྒྱས་པའི་གནས། དེང་དུས་རྒྱ་གར་དུ་བཅལ་སློད་བས་པའི་ནང་པ་རྣམས་ཀི་ཕག་བསྐློར་དང་

མཆློད་འབུལ་བ་བའི་གནས་ཡིན། 

རྒྱ་གར་ནུབ་ལི། སར་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕློགས་ནས་ལུགས་བརྒྱབ་པའི་སྐུ་འདྲ། 

རྒྱ་གར་ལི་ཁི། རྒྱ་གར་ནས་ཐློན་པའི་ཚོན་ཞིག་སྟེ། བཅློས་མའི་ལི་ཁི་ཞེས་ཟེར་ཞིང་། དེའི་ཁ་དློག་

ནི་དམར་སེར་འདྲེས་པ་ལི་ཁིའི་མདློག

རྒྱ་གར་ཤར་ལི། སར་རྒྱ་གར་ཤར་ཕློགས་ནས་ལུགས་བརྒྱབ་པའི་སྐུ་འདྲ། 

རྒྱ་ས། རྒྱ་ནག་ནས་ཐློན་པའི་ར་ས

རྒྱ་སློ། གཞུང་སློ་ཆེ་ཤློས། 

རྒྱ་སློ་འགེགས་པ། འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། བབས་སྨེའི་འབྱུང་ཁམས་དེ་སྐྱེ་སྨེའི་དགར་གྱུར་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལ་ཟེར། དཔེར་ན། སྐྱེ་སྨེ་ཆུ་ཁམས་ལ་བབས་སྨེ་ས་ཁམས་ཤར་བ་ལ་བུའློ། །

རྒྱ་སློག །སྤིར་བཏང་སང་དང་ཤིང་ཕན་གི་གསེབ་ཏུ་སྐྱེ་བ། ལློ་མ་མཐུག་ཅིང་ཕ་ལ་རིང་བ། མེ་ཏློག་

སློ་དམར་ཆུང་ངུ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་གདུགས་རིབ་ལར་ཕློགས་བཞིར་འཕངས་ནས་འཆར་བ། རློ་ཚ་

ནུས་པས་གང་རླུང་དང་། ཕློ་མཆིན་མཁལ་མའི་གང་ནད་དང་། སིན་འཇློམས་ཁློང་པའི་ཆུ་རྣག་

འབིན་ལ་ཕན། 

རྒྱ་གགས་དགློན། དགློན་པ་འདི་ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་བཏབ་པར་གགས། སྟག་ལུང་བཀའ་

བརྒྱུད་ཀི་ཆློས་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་ཇློ་མློའི་དགློན་པ་ཡིན་སྟབས། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་

ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ལྷུན་གྲུབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྒྱ་གགས་བློད་གགས། དློན་དེ་ཡློངས་གགས་སུ་གྱུར་པའི་དློན། ཡང་ན་ཀུན་ལ་ཁབ་པ། 

རྒྱ་གམ། རྡློ་རེ་སློགས་བསྣློལ་མའི་མིང་ངམ། རགས་ཀུ་རུ་ཁ། རྒྱ་གམ་དམར་པློ། 

རྒྱ་གམ་དམར་པློ། རྒྱལ་སྤིའི་ལུགས་ཀི་གསློ་རིག་ཚོགས་པའི་མཚོན་རགས། 

རྒྱ་གམ་དམར་པློའི་ཚོགས་པ། དབུལ་ཕློངས་སློགས་གཞན་ལ་སྨན་བཅློས་རློགས་སྐྱློར་བེད་མཁན་

གི་ཚོགས་པ། 

རྒྱ་གི། རྒྱ་ནག་ནས་ཐློན་པའི་གི། 

རྒྱ་གི་ཕློར་ཤུབས། སར་བློད་ཀི་སྐུ་དྲག་ཚོའི་རེད་རྒྱབ་ཏུ་འདློགས་རྒྱུའི་རྒྱ་གི་དང་། ཁློལ་ཙེ། རྒྱ་

ཁུག །ཕློར་ཤུབས་བཅས་ཀི་སྤི་མིང་། 

རྒྱ་གྲུ་གུ། རི་སློག་གི་རིགས་ཤིག

རྒྱ་གློ། གློ་ཕེ་དཀར་ཞིབ་ཅན་ཁ་ཟས་གློ་གཅུས་དང་། མློག་མློག་སློགས་བཟློ་ཡས་ལེགས་པློ་ཞིག

རྒྱ་གློག །རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡློད་པའི་འབུ་གློག་མ་སྟེ། བློད་དུ་ཡློད་པའི་གློག་མ་ལས་ཧ་ཅང་གིས་ཆེ་བ་ཡློད། 

རྒྱ་གློལ་བ། ① ཁ་བེ་བ། མེ་ཏློག་རྒྱ་གློལ་བ། ② བཅིངས་པ་ལྷློད་པ། མདུད་པ་རྒྱ་གློལ་བ། 

རྒྱ་གིང་། གིང་བུའི་རིགས་ཤིག

རྒྱ་གིང་ཁ། སྣློད་ཀི་ཁ་དབིབས་ཐེར་ཐེར་རམ་གཡེལ་གཡེལ། 

རྒྱ་གིང་པ། རྒྱ་གིང་གཏློང་མཁན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རྒྱ་རྒྱག །ཐེལ་ཚེ་རྒྱག་པ། 

རྒྱ་སློམ་ལེགས་པ་རྒྱལ་མཚན། ཤངས་པའི་གདམས་ངག་གི་བ་རབས་བཅུ་གཉིས་པ། རབ་བྱུང་

བརྒྱད་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༤༨༤ལློར་གདུང་རུས་ལློང་། ཡབ་དབློན་པློ་བཀྲ་ཤིས་མགློན། 

ཡུལ་བདེ་ལེགས་བུ་འདྲེན་གཉིས་ཀི་སས་སུ་། ཤངས་མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པློའི་གནས་དང་ཉེ་བའི་

ལ་རྒྱབ་ན་འཁྲུངས། མཚན་ཛམ་བ་ལར་བཏགས། སྐུ་ན་གཞློན་པའི་སྐབས་ནས་འབི་ཀློག་སྨན་

དཔྱད་སློགས་དཀའ་ཚེགས་མེད་པར་མཁེན། ཁུ་བློའི་དྲུང་དུ་བཀའ་ཆློས་མང་དུ་གསན། དེ་

ནས་གྲུབ་ཆེན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་ལ་དབུ་སྐྲ་བཅད། མཚན་ལེགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དུ་

བཏགས། རེ་ཉིད་ལ་དཔལ་ལན་ཤངས་པའི་ཆློས་སྐློར་མ་ལུས་པ་གསན། ཐློག་མར་རྒྱུད་སེ་

ལྔའི་དབང་གི་གསང་མཚན་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེ་བཏགས། དུས་འཁློར་གི་ཆློས་སྐློར་མཐའ་དག་

གསན། ཆློས་རེ་སེང་གེ་བཟང་པློ་ལ་བཀའ་གདམས་ཀི་ཆློས་སྐློར་དང་། བ་བློང་བ་རྡློ་རེ་རྒྱལ་

མཚན་ལ་ཤངས་ཆློས་ཡློངས་རློགས། ནི་གུ་བསམ་སིངས་ལུགས་ཆ་ཚངས། ཕག་མློ་གཞུང་

དྲུག་རྣམས་ཞུས། མདློར་ན་ནི་གུའི་ཆློས་སྐློར་འཇག་བསམ་གཉིས་ལས་ལས་བརྒྱུད་པའི་

བརྒྱུད་པ་གློང་འློག་ཐམས་ཅད་དང་། རློང་སྟློན་ཤེས་བ་ཀུན་གཟིགས་ནས་བརྒྱུད་པ་འཁྲུལ་

ཞིག་ཆློས་འབློར་ལེགས་པས་གསན། གནས་རིང་པ་ཨ་ཡི་སེང་གེ་ནས་བརྒྱུད་པ། སྐུག་ལུང་

པ་ཆློས་གགས་ལས་བརྒྱུད་པ་སློགས་མདློར་ན་ནི་གུ་ལུགས་སློལ་བཅུ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་སྒིལ་

བའི་གདམས་པའི་མངའ་བདག་ཏུ་གྱུར་ཏློ། ཆློས་ལུང་མཁན་པློ་སངས་རྒྱས་དཔལ་བཟང་

མཁན་པློར་གསློལ། དད་པའི་དགེ་འདུན་གི་དབུས་སུ་བསྙེན་པར་རློགས། ཤངས་ཀི་རི་ཁློད་

ངེས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་མཛད། སྒྱུ་ལུས་རྨི་ལམ་འློད་གསལ་གི་ཉམས་རློགས་མཐར་ཕིན་ཀང་

སས་པའི་རྣལ་འབློར་མཛད། ཕིས་རི་ཁློད་ཆློས་སྐློར་རབ་བརན་ཆློས་ལུང་གི་གདན་ས་མཛད། 

སྐུ་ཚེའི་སྨད་དུ་རེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་གློལ་མཆློག་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོའི་སེ་ཞེས་བ་བར་ཆློས་ཀི་

བདག་པློར་གཏད་པའི་ཤངས་ཆློས་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་མཛད་དེ། ཞི་བར་གཤེགས་

སློ། །གཤེགས་དུས་མ་གསལ།

རྒྱ་མགློ །[ཁམས་སྐད] ཚོང་ལས་ཀི་ཡློང་བབས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་གང་འཚམས་གཞུང་ལ་སྤློད་དགློས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་མིང་། དཔྱལ་ཁལ་དང་དློན་གཅིག

རྒྱ་མགློ་ལེན། ལས་ཚིག །ཚོང་ལས་ཀི་ཡློང་འབབ་ཀི་བརྒྱ་ཆ་གང་འཚམས་ཞིག་གཞུང་གིས་བསྡུ་

ལེན་བ་བའི་དློན། 

རྒྱ་མགློ་ལས་ཁུངས། གཞུང་གི་ཚོང་རའི་དཔྱལ་ཁལ་ལེན་མཁན་གི་ལས་ཁུངས། 

རྒྱ་འགའ་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། 

རྒྱ་འགེལ། རྒྱ་གཞུང་གི་ར་བ་ཁག་ལ་རྒྱ་གར་བའི་མཁས་པ་ཚོས་བརམས་པའི་འགེལ་བཤད། 

རྒྱ་འགློལ་བ། ① ཐེལ་ཚེ་འགློག་པའམ་བཤིག་པ། ② གསང་རྒྱ་འགློལ་བ། 

རྒྱ་དངུལ་ར་རྨིག་མ། སློན་རྒྱ་ནག་ནས་ཐློན་པའི་དངུལ་དཀར་པློ་ར་རྨིག་གི་དབིབས་ཅན་ཞིག

རྒྱ་ཅློག །རྒྱ་ནག་གི་ཅློག་ཙེ་ལ་དཔེར་བལས་ནས་བཟློས་པའི་ཅློག་ཙེ་ཞིག

རྒྱ་ཅང་། [རིང]ཁུག་མའི་གློ་ཆློད་པའི་སྐ་རགས་སྦུབས་སྟློང་ཞིག་གི་མིང་། 

རྒྱ་ལྕང་། ཡལ་ག་ཐུར་དུ་དུད་པའི་ལྕང་མའི་རིགས་ཤིག

རྒྱ་བཅད། མཚལ་དང་ལི་ཁི། བཙོག་མ། སེར་པློ། ལི་སྐྱ། ན་རློས། དམར་སྐྱ་སློགས་དྲློད་མདློག་གི་

རིགས་ལ་རྒྱ་ཚོས་ཀིས་བཅད་རྒྱག་པར་ཟེར། 

རྒྱ་ཆགས། རྒྱ་ཟློམ་མམ་འློ་མདློང་གི་ནང་ལློགས་སུ་དྲེག་པ་ཆགས་པ་ལར། ཕློ་བའི་ནང་དུ་བེ་

སྣབས་མང་དུ་ཆགས་ནས་རིམ་བཞིན་འདྲིལ་བའི་དློན་ནློ། །

རྒྱ་ཆད། ཆ་མ་སྙློམས་པའམ་ཕློགས་ལྷུང་ཅན། 

རྒྱ་ཆས། ① གནའ་བློའི་ཡིག་རིང་ནང་གི་རྒྱ་ཆས་ཞེས་པ་རྒྱ་ནག་མིའི་ཆས་གློས་ལ་ཟེར། ② དེང་

དུས་སྐད་དུ་ཡློ་རློབ་ལ་སློགས་པའི་ཕི་ལུགས་ཀི་ཆས་གློས་ལ་ཟེར། 

རྒྱ་ཆུང་བ། ① གུ་དློག་པ་དང་། ཚད་གཞལ་ས་བ། ② ཁབ་ཆུང་བ་དང་། གངས་འབློར་ཉུང་བ། 

རྒྱ་ཆེ་གཏིང་ཟབ། ནང་དློན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དློན་ཏེ་ཚན་རིག་གི་ཤེས་བ་དེ་རྒྱ་ཆེ་ལ་གཏིང་

ཟབ་པ་ཞིག་རེད་ལ་བུ། 

རྒྱ་ཆེ་བ། ① ཐ་གྲུ་ཡངས་པ་དང་། ཚད་གཞི་གཞལ་དཀའ་བ། རྒྱ་ཆེ་མུ་མེད། མེས་རྒྱལ་གི་མངའ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཁློངས་ཆའི་ཁློར་ཡུག་རྒྱ་ཆེ་བ། ས་དང་གནམ་ཡངས་ཤིང་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བ། ② ཁབ་ཆེ་བ་

དང་། འབློར་གངས་མང་བ། ངལ་རློལ་མི་དམངས་རྒྱ་ཆེ་བ། སིད་ཇུས་གསར་པ་རྒྱ་ཆེར་སེལ་

བ། ③ རྒྱས་པ་དང་ཞིབ་གསལ། གསུང་རབ་ལ་མཁས་པར་སྦངས་ཏེ་དགློངས་དློན་རྒྱ་ཆེར་

འགེལ་བ། དཔེ་ཆའི་ནང་གི་དློན་སྙིང་རྒྱ་ཆེར་འཆད་པ། 

རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱན། གཞན་གི་བློ་ཡུལ་དུ་མི་ཤློང་བའི་བསམ་བློ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། དཔལ་འབློར་ཕུན་

ཚོགས་རྒྱ་ཆེ་བ་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱན་གཉིས། རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་རྣམ་གངས་གཉིས་ནི། བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་

དང་། འབློར་པ་རྒྱ་ཆེ་བའློ། །

རྒྱ་ཆེ་གཟབ་རྒྱས། ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །ལས་ཀའི་ཐབས་གཟབ་ནན་དང་རྒྱས་

སྤློས་བེད་པའི་དློན། རྒྱས་རྒྱས་སྤློས་སྤློས་དང་དློན་གཅིག །

རྒྱ་ཆེ་བའི་ཡློན་ཏན། ༡ བེེ་ད་བའི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཡློན་ཏན་ནི། བསགས་པའི་ཡུལ་གང་ཞིག་ལ་བསྟློད་

ཚིག་འགའ་ཞིག་བརློད་པའི་ཤུགས་ལས་བརློད་ཡུལ་དེའི་ཆེས་ཁད་དུ་འཕགས་པའི་ཡློན་ཏན་

རྣམས་རློགས་པར་ནུས་པས་དེ་ནི་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞེས་པའི་ཡློན་ཏན་ལྷློ་ཕློགས་པ་རྣམས་འདློད་པ་

ཡིན་ཞིང་རྒྱན་དེ་ལན་ན་སྙན་ངག་གི་ལམ་སློལ་ཀུན་ལ་མགློན་མེད་མགློན་དང་བཅས་པ་བཞིན་

དུ་མཛེས་པ་ཡིན་ནློ། །

 ༢ གློློ་ཌ་བའི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཡློན་ཏན་ནི། བསགས་པར་འློས་པའི་ཆློས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་འགའ་ཞིག་

བརློད་པའི་ཤུགས་ལས་དེ་གང་ལ་མངའ་བའི་ཡུལ་ལམ་ཆློས་ཅན་དེ་ཉིད་ངློ་མཚར་རྒྱ་ཆེ་བར་

མཚོན་པ་ཤར་ཕློགས་པའི་བཞེད་པ་ཡིན་ནློ། །

རྒྱ་ཆེན་བཀའ་མཛོད། ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་མཛོད་རྣམ་ལྔའི་ཡ་གལ། རེ་ཉིད་ཀི་ལགས་རློམ་

གཞུང་དང་རིག་གནས། ཆློ་ག་དང་ཆློས་སྤློད་སློགས་གང་ལ་གང་དགློས་པ་ཆ་ཚང་བ་གསུང་

འབུམ་པློ་ཏི་བཅུ་དང་། ཁ་སྐློང་སློགས་པློད་བཅློ་ལྔའི་སྐློར་བཞུགས་པ་ལ་རྒྱ་ཆེན་བཀའ་མཛོད། 

རྒྱ་ཆེན་པློ། ཚད་མཐའ་ཡངས་པ། ས་ཆ་རྒྱ་ཆེན་པློ ། སེམས་རྒྱ་ཆེན་པློ། 

རྒྱ་ཆེན་དཔངས་མཐློ། ① གཞི་ཁློན་ཆེ་ལ་མཐློ་བའི་ཁང་ཆེན། ② ཁློན་ཆེ་ཞིང་འབློར་མང་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསློལ་སྟློན་རྒྱ་ཆེན་དཔངས་མཐློ་ཞིག་བཤམས་ཏེ་གལ་ཆེའི་སྐུ་མགློན་རྣམས་ལ་སྣེ་ལེན་

གཟབ་རྒྱས་ཞུ། 

རྒྱ་ཆེན་སྤློད་བརྒྱུད། རེ་བཙུན་བམས་པ་ནས་ཐློགས་མེད་སྐུ་མཆེད་སློགས་བརྒྱུད་ནས་བྱུང་བའི་

ལམ་རིམ་གི་བརྒྱུད་པའློ། །

རྒྱ་ཆེན་མ། [མངློན]ས་གཞི། 

རྒྱ་ཆེར་འགེལ་བ། ར་བ་ལུས་དང་འཕློས་པ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཆ་ཚང་བ་རྒྱས་པར་

བཀྲལ་བའི་གཞུང་། 

རྒྱ་ཆེར་རློལ་པའི་མདློ། །འཕགས་པ་རྒྱ་ཆེར་རློལ་པ་བམ་པློ་བཅློ་བརྒྱད་དང་ལེའུ་ཉེར་བདུན་པ། རྒྱ་

གར་གི་མཁན་པློ་ཛི་ན་མི་ཏ་སློགས་དང་། ལློ་ཙཱ་བ་བནྡི་ཡེ་ཤེས་སེས་བསྒྱུར་ཅིང་སྐད་གསར་

བཅད་ཀིས་ཀང་བཅློས་པའི་འཁློར་ལློ་ཐ་མའི་མདློ་དཀློན་བརེགས་ཀི་གེགས་བམ་ཁ་པའློ། །

རྒྱ་འཆིང་རུ་པ། འདི་ཉིད་ཀིས་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་༡༢༠༥ལློར་སྙེ་ཐང་བདེ་བ་ཅན་

ཏེ་ར་སྟློད་དགློན་ཕག་བཏབ་ཅིང་དགློན་རིང་འདི་སྐབས་དེར་དབུས་གཙང་གདན་ས་ཆེན་པློ་

དྲུག་གི་གས་ཤིག་ཡིན། །

རྒྱ་ཇ། རྒྱ་ནག་ནས་ཐློན་པའི་ཇ། 

རྒྱ་རེ་བུམ་སངས་དབང་པློ། འདི་ནི་ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་ཐང་ཞློན་ཙུང་གི་མིང་རྒྱ་སྐད་ཀི་སྒ་

སྦློར་བློད་ཡིག་ཐློག་བིས་པ་སྟེ། ཝུན་ཧྲེན་དབང་པློ་ཟེར་བའི་དློན་ཡིན། 

རྒྱ་རེ་ལི་ཁི་བཞེར་ལང་། རྦ་བཞེད་སློགས་དཔེ་ཆ་ཕལ་བར་རྒྱ་བཟའ་ཅིན་ཁེན་ཀློང་ཇློའི་ཡབ་རྒྱ་རེ་

ལི་ཁི་བཞེར་ལང་ཡིན་པར་བཤད། 

རྒྱ་ལང་གང་། རི་དྭགས་རྒྱ་ལ་རིགས་གཉིས་ཡློད་པའི་ནང་གི་རིགས་གཅིག

རྒྱ་ཉག་དགློན་པ། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་དུས་འགློར་རྒྱ་ཉག་སྤྲུལ་སྐུས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་བང་རང་ཚ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྒྱ་ཉད། ལས་དློན་ཚགས་ཚུད་པློ་མ་བྱུང་བའི་དློན། ལས་ཀ་འཆར་གཞི་བཀློད་ཟིན་པ་རྣམས་

མགློགས་པློར་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་བ་དགློས། ཡུན་རིང་པློར་སློང་ན་རྒྱ་ཉད་དེ་མཐར་ཕིན་མི་ཐུབ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

པ་ཡློང་སིད་ཀི་རེད། ལ་བུ།

རྒྱ་རི། བ་དང་རི་དྭགས་སློགས་འཛིན་བེད་ཀི་ལག་ཆ། 

རྒྱ་རིང་། རྒྱ་ཚོས་རིང་པ། 

རྒྱ་ཏིག །① རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ། བལ་བློད་ས་མཚམས་སློགས་ནས་བྱུང་བའི་ཏིག་ཏའི་རིགས་

ཤིག །② ས་མིང་ཞིག །མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་ལུང་དགློན་ཧློར་རིགས་རང་སྐྱློང་རློང་གི་

རྒྱ་ཏིག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཞང་གི་གནས་ཡུལ། 

རྒྱ་ཏློག་དགློན། སེམས་ཉིད་སྤྲུལ་སྐུས་མན་ཇུ་རྒྱལ་རབས་ཀི་དུས་འགློར་ཕག་བཏབ་པར་གགས། 

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་བང་སེམས་ཉིད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྒྱ་རགས། ① ཡིག་སྐློགས་ཀི་ཁར་འབི་བའི་ཐལ་ཚབ་ཀི་ཡི་གེ ② སྐར་རིས་ལུགས་ཀི་གངས་

གནས་ཤིག

རྒྱ་རགས་ཆེན་པློ། དུས་འཁློར་སྐར་རིས་ལུགས་ཀི་གངས་གནས་ཤིག

རྒྱ་སྟག །རྒྱ་ཚྭ་དང་། སྟག་ཆུང་དམར་ཁ་སྟེ་འབུ་བང་པ་དམར་ཁ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

རྒྱ་སྟག་ཟིལ་པ། ས་མཐློའི་ཁུལ་དུ་སྐྱེ་བའི་སློ་སྨན་མེ་ཏློག་སེར་པློ་སེར་པློ་ཞིག

རྒྱ་སྟག་ར་མློ་ཆེ། ར་མློ་ཆེའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཐློག་མར་འདེབས་དུས་ལྷ་ཁང་གི་རྒྱ་ཕུབ་སྟག་ལར་

བཀྲ་བས་མིང་དེ་ལར་བཏགས་པ། 

རྒྱ་བཏབ་སྟེ་བསྐུར་བ། བཀའ་ཡིག་རྣམས་ཡིག་རྒྱའི་ནང་དུ་བཅུག་སྟེ་བསྐུར་བ། 

རྒྱ་ཐིག །སྣམ་བུ་ཐིག་མ་སྟེ། སྣམ་བུ་གང་རུང་གི་ཐློག་ཚོས་གཞི་གཞན་ཞིག་གི་ཐིག་རིས་ཡློད་པ། 

རྒྱ་ཐུག །གློ་ཞིབ་ཀི་ཟན་འཇིམ་དྲིལ་ནས་བཟློས་པའི་ཐུག་པ་ཕ་ལ་རིང་བ་ཞིག

རྒྱ་ཐུར།གསེར་དངུལ་སློགས་ཡང་ལྕི་འདེགས་བེད་ཀི་སང་། 

རྒྱ་ཐེར། རྒྱ་གར་རམ་རྒྱ་ནག་ནས་ཐློན་པའི་ཐེར་མ། 

རྒྱ་ཐེལ། རགས་ཐེལ་ལམ་ཐེལ་ཚེ། 

རྒྱ་ཐློར། ཤུ་བའི་མིང་གི་རྣམས་གངས་ཤིག

རྒྱ་མཐློངས། ① ཁང་པའི་དབུས་ཀི་གསེང་ཡངས། ② ཁང་པ་རེག་ཐློག་ཅན་རིམ་པ་གཉིས་པ་ཡན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གི་བར་ཁམས། 

རྒྱ་དློར། [ཡུལ]རྒྱ་ཆས་ཀི་དློར་མ། 

རྒྱ་རྡློ། རྒྱ་མ་འཇལ་བེད་རྒྱ་རྡློ། 

རྒྱ་མདའ། ཡློ་རློབ་སློགས་ཕི་རྒྱལ་ནས་ཐློན་པའི་འཕྲུལ་མདའ། 

རྒྱ་མདའ་བརྒྱད་བཞློག །བློད་ཀི་མེ་མདའ་བེ་བག་ལྕགས་དབྱུག་ལ་བརྒྱད་བཞློག་ཡློད་པ་ཞིག་གི་མིང་། 

རྒྱ་མདུད། མདུད་པ་བསས་མ་ཅན་ཞིག

རྒྱ་འདློན། ཆིང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་སུ་གསར་དར་རྒྱ་སྤློད་དམག་འཁིའི་ས་རེན། 

རྒྱ་འདྲ། གློས་ཆེན་རྒྱ་གསེར་གི་འདྲ། 

རྒྱ་འདྲེ། ① རྒྱ་དཀར་ནག་གི་རུས་དང་འབེལ་བའི་འདྲེ་གདློན། ② ལྷ་སའི་སྐད་དུ། འཁྲུག་རློད་གི་

དློན་ཏེ། མི་ལ་མི་དགློས་རྒྱ་འདྲེ་དང་། ཤིང་ལ་མི་དགློས་འཛེར་པ། 

རྒྱ་ནག །ཡུལ་གྲུ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ཆས་གློས་ནག་པློ་གཙོ་བློ་བེད་པ་སྟེ། གཙོ་ཆེར་རྒྱ་རིགས་འདུས་སློད་

ཀི་ས་ཁུལ་རྣམས་ལ་ཟེར། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྟློང་ཁུན་དང་། མ་ཧ་ཙི་ནའློ། །

རྒྱ་ནག་སྐག་ཟླློག །རྒྱ་ནག་ནས་བསྒྱུར་བར་གགས་པའི་བའི་ལློ་ཟླ་ཞག་དུས་ཀི་སྐག་ངན་བར་ཆད་ཕིར་

ཟླློག་གི་ཆློ་ག་ཞིག་ཡློད་པ་དློན་དངློས་བློན་གི་ཡིག་ཆ་ནང་ཆློས་ཀི་ཟློལ་དུ་བསྒྱུར་བ་ཞིག་ཡིན། 

རྒྱ་ནག་གློང་མ། སར་གི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པློ་གློང་མ་རིམ་བྱུང་། 

རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པློ། ① རྒྱ་ནག་གློང་མ། ② ཉྭ་ལྷློག་སྐེ་སྐྲངས་སློགས་གཉན་ནད་ལ་ཕན་པའི་སྨན་སྦློར་ཞིག

རྒྱ་ནག་ལྕགས་རི། ① ཤར་ཧྲན་ཧའེ་ཀློན་འགག་སློ་ནས་ནུབ་ཅ་ཡུས་ཀློན་འགག་སློའི་བར་རིང་

ཚད་སྤི་ལེ་དྲུག་སྟློང་བདུན་བརྒྱ་ཙམ་ཡློད་པའི་ལྕགས་རི་རིང་པློ།② དཀར་ཡློལ་དང་གློས་

ཆེན་སློགས་ལ་ལྕགས་རི་རིང་པློའི་རི་མློ་ཡློད་པ་ཞིག

རྒྱ་ནག་སྟློང་ཁུན། སྒ་བཤད་མི་འདྲ་བ་ཁ་ཤས་ཡློད་ཀང་། དློན་དངློས་ནི་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་ཏཱུང་ཀུས་

ཞེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཏཱུང་ནི་ཤར་དང་ཀུས་ནི་རྒྱ་བློན་སློགས་ལ་ཞེ་སའི་ཆེ་འབློད་ཡིན་པས། དློན་

ལ་རྒྱ་ནག་ཤར་ཕློགས་རྒྱལ་པློ་ཞེས་པ་ཡིན། 

རྒྱ་ནག་ཟིམ་ཤིང་། ཐང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀི་རྒྱལ་ས་ཆགས་ཡུལ་ཞི་ཨན་གློང་ཁེར་ལ་ཟེར་ཞིང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གནའ་རབས་བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་སུ་ཀིམ་ཅང་ཧྥུ་དང་། མིང་གཞན་ཟིམ་ཤིང་ཡང་འབློད་སློལ་

འདུག་པ་སྐབས་དེའི་རྒྱ་སྐད་བློད་ཡིག་ཐློག་སྒ་སྒྱུར་བས་པ་ཞིག་ཡིན་འདྲ། 

རྒྱ་ནག་རི་བློ་རེ་ལྔ། དབུས་པེ་ཏའི་རེ། ཤར་ཨ་ཁ་ད་རིའི་རེ། ལྷློ་གྷ་ན་རིའི་རེ། ནུབ་ཨ་པ་རིའི་རེ། 

བང་སི་ཏི་ཨ་ཁློ་རིའི་རེའློ། །

རྒྱ་ནག་མ་ཎི། མིང་གཞན་སེང་ཟེ་མ་ཎི་ཟེར། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེང་ཟེ་སེ་

བར་ཡློད། མ་ཎི་རྡློ་དཔུང་དེ་བློད་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པ་ཤིང་ར་ལློ་སྤི་ལློ་༡༧༡༥ལློར་ས་སྐྱེ་

རྒུ་དློན་འགྲུབ་གིང་གི་སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱ་ནག་སྟློབས་ལན་བང་ཆུབ་འཕགས་དབང་གིས་ཐློག་མར་

བཞེངས། ད་ལ་མ་ཎི་རྡློ་དཔུང་གི་ཆེས་མཐློ་ཚད་ལ་རྨིས༦ ནུབ་ཀི་རིང་ཚད་ལ་རྨིས༡༦ ཤར་

གི་རིང་ཚད་ལ་རྨིས༧༣་༦ བང་གི་རིང་ཚད་ལ་རྨིས༢༤༠ ལྷློའི་རིང་ཚད་ལ་རྨིས༢༤༧ 

བཅས་ཡློད་སྟེ། ཆེས་ཆེའི་མ་ཎི་རྡློ་དཔུང་ཞིག་ཡིན། 

རྒྱ་ནད། ① རྒྱ་གར་ནག་ཏུ་འབྱུང་བའི་ཚ་ནད། ② རྒྱ་ནག་ནས་བྱུང་བའི་རེག་དུག་གམ་བསེ་

མློག །③ རྒྱ་ནད་མིག་སེར་ཞེས་པའི་གཉན་ནད། 

རྒྱ་ནད་མིག་སེར། གཉན་རིམས་མཁིས་པ་རར་རྒྱུག་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། མི་དབང་

སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་ལྷན་ཐབས་དུས་མིན་འཆི་ཞགས་གཅློད་

པའི་རལ་གི་ལས། གཉན་རིམས་མཁིས་པ་རར་རྒྱུག་ཅེས་བའམ། གཞན་དུ་རྒྱ་ནད་མིག་སེར་

ཞེས་བ་བ། ནག་པློ་སུམ་བསྒིལ་ལ་སློགས་དློན་གཅིག་མིང་། ངློ་བློ་གཉན་ཚད་མཁིས་པར་

བབས་པའི་རིམས། ཞེས་གསུངས། 

རྒྱ་ནད་ཚད་འཁྲུ། རྒྱ་གར་ནག་སློགས་ཚ་བ་ཆེ་བའི་ཡུལ་དུ་ས་ཆུ་མ་འཕློད་པ་ལས་བྱུང་བའི་འཁྲུ་

ནད་ཀི་མིང་སྟེ། མན་ངག་ཡློན་ཏན་རྒྱུད་ལས། རྒྱུ་རྐྱེན་མེ་དྲློད་མི་སྙློམས་ཆུང་བ་ལ། དྲློད་

རླངས་ཆེ་བའི་ཡུལ་སར་ཆུ་མང་འཐུངས། ཟས་ཚོད་མ་ཟིན་ཤ་རིད་ཤིང་ཐློག་འབྲུ། བཅུད་མེད་

ཟས་ཀིས་མེ་དྲློད་ཕིར་ལ་བཏློན། ཕི་ཡུལ་དྲློད་རླངས་ཆེ་བས་མཆིན་ཚད་སྐྱེད། ལུས་ཀི་ཆུ་

ཁམས་ཐུར་བསྐྱློད་འཁྲུ་བར་འགྱུར། ཞེས་དང་། བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་

འགེལ་ལས། རྒྱ་ནད་ཚ་འཁྲུ་ནི། རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་ས་ཆུ་མ་འཕློད་པ་ལས་བྱུང་བའི་བཤལ་ནད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཅིག་གི་མིང་། 

རྒྱ་ནད་ཚད་འཁྲུ་རིགས་བཞི། ༡ རླུང་ལས་གྱུར་པ། སྦུ་བ་སྒ་དང་བཅས་བུར་ཁུ་འདྲ་བའམ། ཡང་

ན་ཆུ་འདྲ་བ་འཁྲུ་བ། སྐབས་སུ་འགག་ཅིང་གློང་བུར་འགྱུར། ལློ་བ་གཟེར་ཆེ་ཞིང་ཁ་སྐམ་པ་དང་

བ་སྤུ་ལང་བ་བཅས་འབྱུང་། ༢མཁིས་པ་ལས་གྱུར་པ། འཁྲུ་མདློག་སེར་ནག་དང་། ཡང་ན་སློ་

ནག་དྲི་མ་ཆེ་བ། བཤང་ཁ་ཚ། ལུས་རྔུལ། སྐློམ་དད་ཆེ། ༣ཁག་ལས་གྱུར་པ། ཁག་འཁྲུ་བ། 

གཞང་ཁ་འདྲུལ་བ་སྟེ་གས་ནས་ཚ་བ། ༤བད་ཀན་ལས་གྱུར་པ། སྐམ་ཞིང་འབར་བག་ཅན་འཁྲུ་

བ། གཉིད་ཆེ། ཡི་ག་འཆུས། 

རྒྱ་ནད་རེངས་འཁུམས། རགས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་དུག་ནད་རྒྱུ་མར་བབས་པའི་མིང་སྟེ། 

འབི་གུང་ཚེ་དབང་བརན་པས་མཛད་པའི་དུག་ནད་ཀི་བཅློས་གཞན་ཕན་ཟླ་བའི་འཛུམ་ཟེར་

ལས། རྒྱ་ནད་རེངས་འཁུམས་ནི། རྒྱ་ནད་ཚད་འཁྲུ་ལར་ཁག་རུལ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བཤལ་

ཞིང་། ལག་པ་དང་རང་པ་ཤིང་ལར་རེངས་པའམ་གཞུ་ལར་འཁུམས་པའི་དུག་ནད་ཅིག

རྒྱ་ནད་སར་སི། སར་སི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས། 

རྒྱ་རྣ་རུ། [རིང]འཁིག་སྤློད། 

རྒྱ་སྣག །རྒྱ་ནག་ནས་བྱུང་བའི་སྣག་ཚ། 

རྒྱ་སྣེའུ། སློ་ཞིག་གི་མིང་། 

རྒྱ་པ། [རིང]ཚོང་པ། 

རྒྱ་སློ་མཐེབ་བཀག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་amplitude shiMT keying ཟེར། 

རྒྱ་སློས། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཚད་པ་རིང་པ་སེལ། རྨ་

གསློ། །རྣག་སྐེམ། 

རྒྱ་སྤེལ། སྤེའུ་ཆུང་ཆུང་། 

རྒྱ་དཔངས། ཞེང་དང་སིད། རྒྱ་དཔངས་གྲུ་བཞི་མ། 

རྒྱ་དཔེ། རྒྱ་གར་གི་ཡི་གེ་དཔེ་ཆ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རྒྱ་ཕིབས། གསེར་ཟངས་སློགས་ལས་བཟློས་པའི་ཁང་པའི་ཐློག་ཁེབས། 

རྒྱ་ཕིབས་གནས་འཆའ། [མངློན]ཕུག་རློན། 

རྒྱ་ཕིབས་འློག་གི་ཤིང་བརེགས། ཟུར་ཁུག་ཆུ་སིན། བེ་འདེགས་གང་སྣ་སུམ་སྐློར། དེ་སྟེང་བེ་

སྤུངས་སུམ་སྐློར། གང་སྣ་ལྔ་སྐློར། དེ་སྟེང་གང་སྣ་བརྒྱད་སྐློར། དེ་སྟེང་ཕག་སྣ་བརྒྱད་སྐློར། དེ་

སྟེང་བ་འདབས་གདུང་མ། ཤར་ནུབ་ཏུ་བེ་སྤུངས་གང་སྣ་སུམ་བརེགས་སྟེང་ཕག་སྣ་རེ། ལྷློ་བང་

བེ་སྤུངས་གསུམ་ལ་གང་སྣ་སུམ་བརེགས་སྟེང་ཕག་སྣ་རེ། ལྷློ་བང་དཀྱུས་གདུང་རིང་། ཤར་

དཀྱུས་གདུང་ཐུང་། ཟེ་ཏློག་གནམ་གདུང་བར་གི་མཐློ་ཚད། ཆུ་འཛར། རེ་རྒྱན་ཟུར་རྒྱན། ཟུར་

ཐུང་སློ་བཀག །རླུང་དྲིལ། 

རྒྱ་ཕྱུག་དགློན། དགློན་པ་འདི་བཏབ་དུས་མ་གསལ། འདེབས་མཁན་བ་མ་ཀརྨ་ཐློག་མེད་ཅེས་པ་

སེ་དགེ་དཔལ་ཡུལ་དགློན་དུ་ཕིན་ཏེ་ཐློས་བསམ་གནང་། ཕིར་རང་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པ་དང་

དགློན་འདི་བཏབ་པར་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་གསེར་ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྒྱ་ཕྲུག །① རྒྱ་རིགས་ཀི་ཕྲུ་གུ། ② སེམས་ཅན་རྒྱའི་ཕྲུ་གུ

རྒྱ་ཕྲུག་གར་མཁན། ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་འཁྲུངས་ནས་ལློ་གཅིག་འཁློར་བར་རེན་འབེལ་ཞུ་བར་

ཡློང་བའི་ཐང་གི་བློན་ཆེན་འབའ་དེའུ་ཡི་བུ་སང་ཤི་ནི་ཆུང་དུས་ནས་ཟླློས་གར་མཁས་པློ་ཡློད་

ཅིང་། ཁི་སློང་ལེ་བཙན་སྐུ་ན་ཆུང་དུས་ཀི་རེད་གློགས་ཡིན་པ་དང་རྒྱལ་པློ་ཁི་ལེ་གཙུག་བརན་

མ་གཤེགས་གློང་ཐང་གི་རྒྱལ་ས་ཁང་ཨན་དུ་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་ཆློས་དཔེ་ཁག་

གཅིག་ལེན་པར་བཏང་ཞིང་། དེ་ནས་བློད་དུ་མ་འཁློར་གློང་ཡབ་ཁི་ལེ་གཙུག་བརན་འདས། 

རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་སྐུ་ན་ཆུང་བའི་རིང་ལློ་ཤས་བར་བློན་པློ་མ་ཞང་སློགས་ཀིས་སངས་

རྒྱས་ཆློས་ལུགས་བེད་མི་ཆློག་པའི་ཁིམས་བཅས། བཙན་པློ་རང་ཉིད་ཀིས་དངློས་སུ་སིད་

དབང་བཞེས་རེས་སང་ཤི་ཡང་བློན་པློར་བསྐློས་ཤིང་། ཞང་ཞུང་གི་ཡུལ་ལ་དཀློར་ནློར་ལེན་

པར་བཏང་བ་དང་། རྒྱ་གར་དུ་ཆློས་དཔེར་ལེན་པ་བཏང་བ། དེ་ནས་ཡང་རྦ་གསལ་སྣང་དང་

མཉམ་དུ་ཐང་གི་རྒྱལ་སར་མཚམས་འདྲི་ཞུ་བར་སློང་བ་སློགས་སྐབས་འདིའི་ལློ་རྒྱུས་གློང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འློག་རྣམས་སུ་གསལ། 

རྒྱ་ཕྲུག་ཕློ་མློ། ① རྒྱ་རིགས་ཀི་ཕྲུ་གུ་ཕློ་མློ། ② མི་ཚེ་རིང་འཁབ་དུས་གཡས་གཡློན་དུ་འཁིད་པའི་

ཕྲུ་གུ་ཕློ་མློ་གཉིས། 

རྒྱ་བེར། རྒྱ་ཞེས་སྐབས་འདིར་ཀད་པའི་རྒྱ་དར་དང་བེར་ཞེས་སྐབས་འདིར་ཀ་ལའི་ནང་གི་ལྷ་བའི་

མིང་ཡིན་པས་སྒ་བསྡུས་པའློ། །

རྒྱ་བློ། ① འགམ་པའི་མཐར་སྤུ་སྐྱེས་པའི་མི། ② གཞི་སྤུ་མདློག་ནག་པློར་སྤུ་སེར་གི་བཅད་ཡློད་

པའི་མདློག །ཁི་རྒྱ་བློ། དྲེལ་རྒྱ་མློ། 

རྒྱ་བློད། ① རྒྱ་ནག་དང་བློད་ཀི་བསྡུས་མིང་། ② རྒྱ་གར་དང་བློད་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

རྒྱ་བློད་ཡིག་ཚང་མཁས་པ་དགའ་བེད། སྟག་ཚང་ལློ་ཙཱ་བ་དཔལ་འབཽར་བཟང་པློས་སྤི་ལློ་

༡༤༣༤་ལློར་བརམས།

རྒྱ་སྦུག །རྒྱ་ནག་ནས་ཐློན་པའི་སྦུག་ཆལ། 

རྒྱ་བ། མཇུག་སྒློ་རིང་བ་རྨ་བ་ལ་བུའི་བ་ཞིག

རྒྱ་བ། མངར་ཤས་ཅན་གི་འབྲུ་རིགས་བའུ། 

རྒྱ་སྦློང་དམག་སར། སར་མན་ཇུ་གློང་མའི་སྐབས་བློད་ཀི་ཨམ་བན་གིས་ལྷ་སར་བཙུགས་པའི་རྒྱ་

མིས་སྦློང་བརྡར་བས་པའི་བློད་ཀི་དམག་སར་ཞིག །དེ་དང་འདྲ་བའི་དམག་སར་རྒྱལ་རེ་རློང་

དང་། དིང་རི་རློང་། རེད་ཐང་སློགས་ཀི་ས་ཆ་ལའང་ཡློད། 

རྒྱ་འབུམ་སང་། ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་དཀིལ་བརྒྱུད་ར་མློ་ཆེར་འགློ་བའི་ལམ་ཆེན། ཤར་ཕློགས་རེ་

འབུལ་ལྷ་དང་། ནུབ་ཕློགས་ལྕང་ཁང་གསར་འཁེལ་བའི་བར་གི་གཞུང་ལམ་ལ་ཟེར། 

རྒྱ་འབས། རྒྱ་ནག་དང་ཧིན་དུ་ནས་ཐློན་པའི་འབས། 

རྒྱ་མ། ① འཇལ་བེད་སང་དང་འདེགས་རྒྱ། རྒྱ་མར་བཀག་པ། ② ཡི་གེའི་རྒྱ་མ། ཞུ་ཡིག་རྒྱ་མ། 

བཀའ་ཡིག་རྒྱ་མ། བཀའ་རྒྱ་མ། 

རྒྱ་མ་ཁི་སང་། མལ་དྲློ་གུང་དཀར་རློང་ཁློངས་མལ་དྲློ་གུང་དཀར་ཤང་རྒྱ་མ་གློང་ཚོར་ཟེར། 

རྒྱ་མ་ཁི་དཔློན། ཁུ་དབློན་གིས་ལུགས་གཉིས་ཀི་བེད་སློ་བསྐྱངས་པའི་ལྷ་སེའི་ཁློངས་སུ་སྙེ་གནས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ལ་འཕན་ཡུལ་ཚུན་དབང་བའི་ཁི་དཔློན་གི་ལས་ཀ་བངས་པ་ནས་བྱུང་། 

རྒྱ་མ་བ། སར་བློད་ཁི་སྐློར་བཅུ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག །དེང་སྐབས་མལ་གློང་གུང་དཀར་རློང་

ཁློངས་ཀི་རྒྱ་མ་ཁི་ཁང་དུ་ཡློད། 

རྒྱ་མ་བློད། རྒྱ་རིགས་དང་བློད་རིགས་འདྲེས་པའི་རིགས་རྒྱུད། 

རྒྱ་མའི་འཁློལ་འཛིན། སར་ལྷ་ལན་སྨློན་ལམ་ཚུགས་དུས་མི་དམངས་ཀི་ནང་ལ་རྒྱ་མ་ཡློད་རིགས་

ནས་འདེགས་འགློགས་བེད་གཅློད་བས་ཆློག་པ་ཞེས་ཚོགས་ཆེན་ཞལ་ངློར་དགློངས་པ་ཞུས་

པའི་འཁློལ་འཛིན། 

རྒྱ་མི། རྒྱ་རིགས་ཡིན་པའི་མི། 

རྒྱ་མིག །འཇལ་བེད་སང་དང་རྒྱ་མའི་སྟེང་གི་སློར་མིག

རྒྱ་མེན། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཁག་ཚད་དང་། འཁྲུགས་

ཚད་ཀིས་ལུས་སྟློད་གཟེར་བ་སློགས་ལ་ཕན། 

རྒྱ་མློ། ① རྒྱ་རིགས་བུད་མེད། ② རི་དྭགས་རྒྱ་མློ་རིགས། 

རྒྱ་མློ་རང་རིལ། གནའ་བློའི་རྒྱ་རིགས་ཀི་བཀས་བཀློད་རྒྱུད་འཛིན་གི་སློལ་ངན་ཞིག་ཏེ། བུད་མེད་

རྣམས་རང་དབང་གིས་སློ་ནས་ཕི་ཕློགས་སུ་བགློད་འགློས་དང་། འབེལ་གཏུགས་འགློགས་

པའི་ཆེད་དུ་བུ་མློ་དམར་འབར་ནས་རང་པར་ཐུམ་བརྒྱབ་ནས་རང་ཆུང་བཟློ་བར་ཟེར། 

རྒྱ་མློ་བིས་སུག་མ། གློང་གི་རྒྱ་མློ་རང་རིལ་དང་དློན་གཅིག་ཡིན། 

རྒྱ་མློ་ཚལ་དགློན། བདེ་ཆེན་ཆློས་འཕེལ་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་ཕག་

སྤི་ལློ་༡༩༡༡ལློར་བ་མ་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་པས་གནས་སློ་ཕེས་ཏེ་རི་ཁློད་ཅིག་གསར་བཏབ་མཛད། 

དེའི་སས་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོ་ནས་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་སྤི་ལློ་༡༩༩༠ལློར་རྒྱ་མློ་ཚལ་དུ་

རི་ཁློད་སར་གསློ་རྒྱ་བསྐྱེད་མཛད་དེ་བདེ་ཆེན་ཆློས་འཁློར་གིང་ཞེས་མཚན་གསློལ། གྲུབ་

མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྒྱ་མློ་བཟའ། ① རྒྱ་རིགས་བུད་མེད། ② སློང་བཙན་གི་བཙུན་མློ་དང་། མེས་ཨག་ཚོམ་གི་བཙུན་

མློ་རྒྱ་བཟའ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱ་མློ་ཨློང་ཇློ། སློང་བཙན་སམ་པློའི་བཙུན་མློ་རྒྱ་བཟའ་ཀློང་ཇློའི་མཚན། 

རྒྱ་སྨུག །མཚལ་གི་ནང་དུ་སྣག་ཚ་ཅུང་ཟད་བསེས་པའི་མདློག་སྟེ། མཚལ་སྨུག་དང་དློན་གཅིག

རྒྱ་དམར་བ་བང་ཆུབ་གགས། འདི་ཉིད་གངས་པ་ཤེའུ་བློ་གློས་བང་ཆུབ་དང་ཁྱུང་རིན་ཆེན་གགས་

གཉིས་ཀི་སློབ་མ་ཡིན་ཞིང་། འདི་ཉིད་ལ་སློབ་མ་མཁས་པ་ཆེན་པློ་ཅློག་རློ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་

མཚན་དང་། དཔལ་ཕག་མློ་གྲུ་པ། འབལ་ཚད་མ་བ། སྐྱིལ་མཁར་ལྷ་ཁང་བ། དུས་གསུམ་

མཁེན་པ་སློགས་མཁས་པ་མང་དུ་བྱུང་། 

རྒྱ་རི། ཤིང་ཆས་ཀི་ཕིར་འབྱུག་བེད་རི་ལེགས་གས་ཤིག

རྒྱ་རི་དུག་ལློ། ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཤུ་བ་དང་རྔློ་

འཇློམས། འབས་སྐྲན་འདུལ། དུག་ཤས་ཤིན་ཏུ་ཆེ། 

རྒྱ་རིས། རྒྱ་ནག་ཡུལ་ནས་བློད་དུ་དར་བའི་རྒྱ་ནག་གང་རིས་ལ་བུ། 

རྒྱ་བརློན་འགྲུས་སེང་གེ ཁློང་གི་མེས་པློའི་རྒྱུད་ནི་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐུ་དུས་སུ་ཇློ་བློ་སྤན་

འདྲེན་མཁན་གད་མི་ལྷ་དགའ་དང་། ཁི་སློང་སྐབས་ཀི་རྒྱ་སང་སང་ཁི་དང་ས་གསལ་སྣང་

བཅས་ཡིན་པར་གགས། རྒྱ་བརློན་འགྲུས་སེང་གེ་རྒྱ་གར་ལ་ཆློས་སློབ་པར་བཞུགས་སྐབས་

ནག་ཚོ་ལློ་ཙཱ་བ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་གར་དུ་སློབ་གཉེར་ལ་ཕེབས་པས་རྒྱ་བརློན་འགྲུས་

སེང་གེས་མགློ་གཉེར་མཛད་དེ་ཇློ་བློ་ལ་སློགས་པའི་པཎི་ཏའི་ས་ནས་ཆློས་མང་དུ་གསན། 

ནག་ཚོ་སར་གུང་ཐང་དུ་ཕེབས་པ་ན་ལྷ་བཙུན་པས་ཇློ་བློ་སྤན་འདྲེན་པར་མངགས། རྒྱ་བརློན་

འགྲུས་སེང་གེས་ནག་ཚོ་ཇློ་བློའི་སྤན་སར་ཁིད་དེ་ཇློ་བློར་བློད་ཀི་རྒྱལ་པློས་ཇློ་བློ་སྤན་འདྲེན་

པ་ལ་སྐུ་ལས་ཇི་ཙམ་སྐྱློན་པ་དང་ཇློ་བློ་བློད་དུ་ཕེབས་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ལ་ཕན་

ཐློགས་ཆེན་པློ་ཡློད་ཚུལ་སློགས་ཐེངས་མང་ཞུས་པས་ཇློ་བློ་བློད་དུ་ཕེབས་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས། 

རབ་བྱུང་དང་པློའི་ས་ཡློས་༡༠༣༩ལློར་ཇློ་བློ་གདན་དྲངས་ནས་བལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་སྐབས་རྒྱ་

བརློན་འགྲུས་སེང་གེ་སྐུ་གཤེགས། 

རྒྱ་ཚ། ① གིང་གི་དཔའ་ཐུལ་སུམ་ཅུའི་ནང་གི་གཅིག་སྟེ། གིང་གེ་སར་རྒྱལ་པློའི་ཕུ་བློ་རྒྱ་ཚ་ཞལ་

དཀར་གི་མིང་། ② རློང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཤར་ལྷློའི་ཁུལ་ཡར་ཀླུངས་གཙང་པློའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཆུ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་བྲུམ་པར་ཡློད། 

རྒྱ་ཚགས། ཐློད་པའི་རྒྱ་སྲུབ། 

རྒྱ་ཚད། ① རྒྱ་ཁློན། ② རྒྱ་གར་ནག་སློགས་ཡུལ་དྲློད་ཆེ་སར་འབྱུང་བའི་ཚ་བའི་ནད། 

རྒྱ་ཚད་མ་ལློང་བ། རྒྱ་ཚད་གཅིག་གཉིས་ཆད་ནས་ཡློངས་སུ་ཚད་གཞི་མ་ལློན་པ། 

རྒྱ་ཚྭ། ལན་ཚྭའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ལན་ཚྭ་ལ་ཚ་བ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་ཕློ་བ་སློགས་ཀི་སྐྲན་

ནད་དང་། ཟླ་མཚན་འགགས་པ། བུ་དང་ཤ་མ་མ་ཐློན་པ། དྲི་ཆུ་འགགས་པ། ཁློང་སིན་གང་

ཐབས་ཀི་ནད། རའི་ནད། གག་པ། མིག་ལ་ཤ་མཛེར་རྒྱས་པ། ལིང་ཐློག་སློགས་ལ་ཕན། 

རྒྱ་ཚྭ་ལྕེ་འབིག །རྒྱ་ཚྭའི་མིང་གཞན། 

རྒྱ་ཚིགས། བློལ་གློང་ཚིགས་ཀི་མིང་གཞན་ཞིག

རྒྱ་ཚིལ། མཛ་ེནད་དང་ཆུ་སེར་ག་ིསྐབས་སུ་ར་ིདྭགས་རྒྱའ་ིཚིལ་ག་ིམིང་དང་། རེག་དུག་གང་ཤུ་གཉན་

ལྷློག་བཅས་ཀི་སྐབས་སུ་ཁིའི་བྲུན་གི་དཀིལ་དུ་དཀར་པློ་རིལ་རིལ་འབྱུང་བ་དེའི་མིང་ཡིན་ཞིང་། 

སིན་ནད་དང་རེག་དུག་གི་སྐབས་སུ་ར་རྒྱ་བློའི་ཚིལ་གི་མིང་ལའང་འཇུག་པས་སྐབས་ཐློབ་ཏུ་གློ་

དགློས་པ་ཞིག་སྟེ། དེའི་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་ལག་ལེན་

གཅེས་བསྡུས་ཀུན་གསལ་སྣང་མཛོད་ལས། རྒྱ་ཚིལ་ཞེས་པ་སྐབས་ཀི་མ་ཕེ་ན། རྒྱ་ཡི་ཚིལ་དང་

ཤ་ནའི་བྲུན་སྙིགས་དང་། ར་རྒྱ་བློ་ཡི་ཚིལ་གསུམ་ནློར་ར་རེ། ཞེས་གསུངས། 

རྒྱ་ཚུགས། སར་མན་ཇུ་གློང་མའི་སྐབས་བཙུགས་པའི་ཉིན་གཅིག་ལ་སེབས་པའི་ལམ་གི་བབ་ཚུགས། 

རྒྱ་ཚོས། དངློས་རས་ཁ་དློག་བསྒྱུར་བེད་ཀི་ཚོས་རིགས་སྤིའི་མིང་། རྒྱ་ཚོས་དམར་པློ། རྒྱ་ཚོས་

སེར་པློ་ལ་བུ། 

རྒྱ་ཚོས་ཁུ་བའི་ཁེབས་མདངས། གནའ་བློའི་རྒྱ་སློལ་རི་མློར་དཔྱད་བརློད་བེད་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་

ཡིན། དེ་ནི་མཚལ་མདློག་སྟེང་དུ་ཡང་བསྐྱར་རྒྱ་ཚོས་ཁུ་བས་ཁེབས་མདངས་བརྒྱབ་པར་ཟེར། 

བེད་ཐབས་དེ་བརྒྱུད་ཁ་དློག་ཟིལ་པ་ཁྲུམ་ཁྲུམ་དང་གསལ་མུན་དབེ་མཚམས་གསལ་བའི་

ཁད་ཆློས་ལན་ཡློད་པས་རྒྱ་སློལ་རི་མློའི་ཚོན་སྤློད་པའི་བེད་ཐབས་ཀི་རིགས་ཤིག་ཡིན། 

རྒྱ་མཚལ། རྡློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། མདློག་སྨུག་ཤས་ཅན་རྒྱ་ཁབ་གཤིབ་པ་འདྲ་བ་ཞིག །ནུས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པས་ར་དཀར་གི་ནད་དང་། རུས་ཆག་གསློ། །

རྒྱ་མཚལ་ལྕློག་ལ། རྒྱ་མཚལ་གི་མིང་གཞན་ཞིག

རྒྱ་མཚོ། ① ཆུ་གཏེར། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ། འཛམ་གིང་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་བཞི་ལ་བུ། བློད་ཀི་གཏམ་

དཔེ་ལ། རྒྱ་མཚོ་འགམ་ལ་བཞག །ཀློ་གློང་མཆིལ་མས་སང་། རྒྱ་མཚོ་སྐམ་ནུས་ན། ཉ་ཆུང་

ཤི་ནུས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གང་གཱ་འཛིན་དང་། བརྒལ་དཀའ་བ། ཆུ་བདག་ཆུ་སེལ། ཆུ་

སིན་གློང་ཁེར། ཆུ་སིན་རྒྱལ་མཚན་ཅན། ཆུ་སིན་འབྱུང་གནས། ཆུའི་ཕུང་པློ། ཉལ་འགློའི་

གཏེར། དལ་འབབ་མཛོད། དུག་ཅན་གནས། ཕ་རློལ་མི་མངློན། ཟླ་བའི་གློགས། ཟླ་བའི་མ་མ། 

ཟླ་བས་འཕེལ། རི་ཡི་ཐློད་ཅན། རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས། རློ་ལན་མ། ས་མཆློད་མ་བཅས་

སློ། །② [མངློན]རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་ལ་ཁ་དློག་གིས་ཕེ་ན་དཀར་སློ་དམར་སེར་བཞི་ཡློད་པས་

གངས་བཞི་མཚོན། 

རྒྱ་མཚོ་སྐྱེས། [མངློན] ① བརྒྱ་བིན་གི་བཞློན་པ། ② ཟླ་བ། ③ ལྷ་ཡི་ཤིང་། 

རྒྱ་མཚོ་ཁམ་ཟས་ཅན། [མངློན]ཆུ་སིན་ཆེན་པློ། 

རྒྱ་མཚོ་གིང་།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། 

རྒྱ་མཚོ་དགའ། [མངློན]ཟླ་བ། 

རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མློ་ལྔ་། སའི་གློ་ལ་ཧྲིལ་པློའི་རྒྱ་ཁློན་དེ་སྤི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་དུང་ཕྱུར་ལྔ་དང་། བེ་བ་

གཅིག །དྲུག་ཁི་དྲུག་སྟློང་ཡློད། （510,066,000 sq km）དེའི་ནང་དུ་སའི་དཀིལ་འཁློར་

གིས་བརྒྱ་ཆ་ཉེར་དགུ་དང་། གངས་ཆུང་གཅིག་（29,1%）ཟིན་ཡློད། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློའི་

རྒྱ་ཁློན་གིས་བརྒྱ་ཆ་བདུ་ཅུ་དང་། གངས་ཆུང་དགུ་（70,9%）ཟིན་ཡློད། དེ་ལས་རྒྱ་མཚོ་

ཆེན་པློ་ལྔར་དབེ་བའི་དབང་དུ་བས་ན། ༡ ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློའི་རྒྱ་ཁློན་དེ་སྤི་ལེ་གྲུ་བཞི་

མ་དུང་ཕྱུར་གཅིག་དང་། བེ་བ་ལྔ། ས་ཡ་ལྔ། འབུམ་ལྔ། ཁི་ལྔ། སྟློང་ཕག་བདུན་ཡློད། 

（155,557,000 sq km）༢ ནུབ་ཕློགས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློའི་རྒྱ་ཁློན་དེ་སྤི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་

བེ་བ་བདུན་དང་། ས་ཡ་དྲུག །བདུན་འབུམ་དྲུག་ཁི་ཉིས་སྟློང་ཡློད། （76,762,000 sq 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

km）༣ ཧིན་རྡུ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མློའི་རྒྱ་ཁློན་དེ་སྤི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་བེ་བ་དྲུག་དང་། ས་ཡ་བརྒྱད། 

ལྔ་འབུམ་ལྔ་ཁི་དྲུག་སྟློང་ཡློད། （68,556,000 sq km）༤ ལྷློ་མཐའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློའི་

རྒྱ་ཁློན་དེ་སྤི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་བེ་བ་གཉིས་དང་། སུམ་འབུམ་ཉིས་ཁི་བདུན་སྟློང་ཡློད། 

（20,327,000 sq km）༥ བང་མཐའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མློའི་རྒྱ་ཁློན་དེ་སྤི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་བེ་

བ་གཅིག་དང་། ས་ཡ་བཞི། ལྔ་ཁི་དྲུག་སྟློང་ཡློད། （14,056,000 sq km）

རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མློ་བཞི། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་བཞི། ལྷློ་ཕློགས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མློ་ནི་རེས་སུ་ངློས་འཛིན་བས་

པ་ཡིན་སྟབས། ཐློག་མར་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མློ་བཞི་ཟེར་སློལ་ཡློད་པ་རེད། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མློ་བཞི་

པློ་སློ་སློས་བཟུང་བའི་རྒྱ་ཁློན་ནི། ༡ ཞི་བདེ་རྒྱ་ཚོ་ཆེན་པློའི་རྒྱ་ཁློན་49.8% དང་། ༢ ནུབ་

ཕློགས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མློའི་རྒྱ་ཁློན་26% དང་། ༣ ཧིན་རྡུའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློའི་རྒྱ་ཁློན་20% 

དང་། བང་མཐའི་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱ་ཁློན་4.2%་བཅས་ཟིན་ཡློད་པ་རེད། 

རྒྱ་མཚོ་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས། ས་གསུམ་པ་བའི་རྒྱུད་

ཀི་བཟློད་པའི་ཕར་ཕིན་དང་ལན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནི་མེ་མཚོན་ལ་སློགས་པའི་མི་འདློད་པ་

ཐམས་ཅད་ཐློག་ཏུ་བབ་པས་ཡིད་མི་འཁྲུག་པས་ན་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་ལ་བུའློ། །

རྒྱ་མཚོ་བརག་པ། སར་མཚོ་རྒྱུད་ས་ཁུལ་དུ་ཆགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་རྒྱ་མཚོའི་རྦ་རླབས་

དང་གཏིང་ཚད་སློགས་བརག་དཔྱད་བེད་པའི་རིག་གཞུང་། 

རྒྱ་མཚོ་འཐུང་། [མངློན]རྒློད་མ་ཁའི་མེ། 

རྒྱ་མཚོ་རྡློ་བ། རྡློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། མཚོ་རྡེའུ་ཁ་དློག་མ་ངེས་པ་དབིབས་ཟླུམ་པློ་དང་། འབུ་

འདྲ་བ་སློགས་འབྱུང་། ནུས་པས་ཚ་བའི་སིན་ལ་ཕན། 

རྒྱ་མཚོ་བ་མ། ཏཱ་ལའི་བ་མ། 

རྒྱ་མཚོའི་ཐིག་པ། ཆ་ཤས་ཆུང་ངུའི་དློན། བློད་ཀི་ཤེས་རིག་རྒྱ་མཚོ་ལ་བུའི་ནང་། ཁློ་བློས་ཤེས་

པ་ཆུ་ཐིག་ཙམ། 

རྒྱ་མཚོ་རྣམ་བདུན། ༡ འློ་མ་ཅན་གི་རྒྱ་མཚོ་དང་། ༢ ལན་ཚྭའི་རྒྱ་མཚོ། ༣ སྦྲང་རིའི་རྒྱ་མཚོ། ༤ 

མངར་བའི་རྒྱ་མཚོ། ༥ ཞློའི་རྒྱ་མཚོ། ༦ བུ་རམ་གི་རྒྱ་མཚོ། ༧ ཆང་གི་རྒྱ་མཚོའློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱ་མཚོ་རྣམ་གསུམ། ཕུག་པ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། གཙང་ཆུང་ཆློས་གགས་རྒྱ་མཚོ། མཁས་གྲུབ་

ནློར་བཟང་རྒྱ་མཚོའློ། །

རྒྱ་མཚོའི་སྐློར་གི་བཅའ་ཁིམས། རྒྱལ་སྤིའི་རྒྱ་མཚོའི་ཐློག་གིས་བདེ་འཇགས་སྐློར་གི་བཅའ་

ཁིམས་ཤིག

རྒྱ་མཚོའི་གློས་ཅན། [མངློན]ས་གཞི། 

རྒྱ་མཚོའི་གིང་ཀའུ་ལི་དཀར་པློ། ཀའུ་ལི་རྒྱལ་ཁབ་སྟེ་དེང་སང་གི་ཁའློ་ཤན་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན། 

རྒྱ་མཚོའི་རྒྱལ་པློ། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ། 

རྒྱ་མཚོའི་དངློས་མང་བཤམས་སྟློན་ཁང་། ཧ་རན་སིའི་གནའ་རས་རློག་ཞིབ་པ་ཚོས་གནའ་བློའི་

མཛེས་རལ་རིག་དངློས་གྲུ་གཟིངས་དིམ་ནས་མཚོ་འློག་ཏུ་ལུས་པ་དེར་རྒྱ་མཚོའི་དངློས་མང་

བཤམས་སྟློན་ཁང་ཞེས་པའི་མིང་བཏགས་པ་ཞིག་ཡིན། 

རྒྱ་མཚོའི་མཆིང་།རྒྱ་མཚོའི་འཇིང་ངམ་རྒྱ་མཚོའི་ཀློང་། 

རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་ཅན། [མངློན] ① གཟེ་མ་ར་མགློ། ② རས་བལ་ཤིང་། 

རྒྱ་མཚོའི་བུ་མློ། [མངློན]ལྷ་མློ་དབངས་ཅན་མ། 

རྒྱ་མཚོའི་ལྦུ་བ། མཐའི་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་ཀི་ལྦུ་དྲེག་བག་ལ་ཆགས་པ་སབ་ལེབ་དཀར་པློ་ཉ་ཕིས་

ཀི་རྒྱུ་འདྲ་བ་ཞིག་སྟེ། རློ་ཁ་ལ་བསྐ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་མཁལ་ཚད་དང་། ཀད་པའི་

ནད་ལ་ཕན། 

རྒྱ་མཚོའི་མར་གསར། [མངློན]ཟླ་བ། 

རྒྱ་མཚོའི་ལྷ་མློ། [མངློན]ལྷ་མློ་དབངས་ཅན་མ། 

རྒྱ་མཚོར་རྡློ་དབྱུག །ལན་དང་འབས་བུ་གང་ཡང་མེད་པའི་དཔེ། བ་བ་བསྒྲུབས་པ་དེས་རྒྱ་མཚོར་

རྡློ་དབྱུག་ལར་ཕན་གནློད་གང་ཡང་མ་བྱུང་། 

རྒྱ་རློང་རི་ཁློད། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་མཚོ་ཤར་སྐུ་འབུམ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྒྱ་ཟས། ཚལ་སྣ་བསྒིགས་པའི་ཟས། 



  1165  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རྒྱ་ཟློག །① རྒྱ་ནག་ནས་ཐློན་པའི་ཚོང་ཟློག །② རྒྱ་གར་ནས་ཐློན་པའི་ཚོང་ཟློག

རྒྱ་ཟློང་། རྒྱ་ཟློག་དང་གཅིག །

རྒྱ་ཟློར། རྩྭ་དང་། ཤིང་ཚུམ་འཐུ་ཆེད་ཟློར་བ་རེ་གུག་ཞད་ཅན་རྣློན་པློ་ཞིག་ཡློད། 

རྒྱ་བཟའ། རྒྱ་མློ་བཟའི་བསྡུས་ཚིག

རྒྱ་བཟའ་ཀློང་ཇློ། བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ལར་ན་བློད་ཀི་རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་བཙུན་མློར་ཕེབས་

པ་ཐང་ཐའེ་ཙུང་གི་སས་མློ་ཝུན་ཤིང་ཀློང་ཇློའམ། ཁི་ལེ་གཙུག་བརན་གི་བཙུན་མློར་ཕེབས་པ་

ཐང་ཀྲུང་ཙུང་གི་སས་མློ་གིམ་ཤང་ཀློང་ཇློ། 

རྒྱ་བཟའ་དགློན། གནའ་བློའི་ལྷ་ཁང་རིང་པ་ཞིག་ཡིན། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། 

རེས་སུ་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་སེ་ནས་བདག་གཉེར་གནང་། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པར་གྱུར། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་སྣེ་གདློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྒྱ་འུབས་མི་འདུས་པ། ལས་ཀའི་གཞི་ཁློན་ཆེ་དྲགས་ནས་ལག་ལེན་དུ་མི་འཁློལ་བ། ལས་ཀ་རྒྱ་

འུབས་འདུས་མི་ཐུབ་པ། ཕི་ནང་གི་ལས་དློན་མང་པློ་མི་གཅིག་ལག་གཅིག་གིས་རྒྱ་འུབས་

མ་འདུས་པ་རེད། 

རྒྱ་ཡན། ལྷློད་ཡེངས། དློགས་ཟློན་བེད་དགློས་སར་སྣང་བ་རྒྱ་ཡན་དུ་གཏློང་མི་རིགས། རང་

སེམས་རྣམ་གཡེང་རྒྱ་ཡན་དུ་གཏློང་བ། 

རྒྱ་ཡན་བཏང་བ། བ་ངན་ཅི་ཞིག་སེལ་བར་བཀག་འགློག་མ་བས་པར་རྒྱ་ཡན་དུ་བཏང་བ་དང་། 

རང་དགར་གུ་ཡངས་སུ་བཏང་བ། 

རྒྱ་ཡན་དུ་མི་གཏློང་བ། རང་གང་འདློད་དུ་འགློ་རུ་མི་བཏང་བ། 

རྒྱ་ཡན་ཟློལ་འཇློག །ངན་སྤློད་རྒྱ་ཡན་དུ་བཏང་ནས་བཀག་འགློག་མ་བས་པ། 

རྒྱ་ཡིག །རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཡི་གེ

རྒྱ་ཡིས་འཚོ་བ། [མངློན]ཤན་པའམ། རྔློན་པ། 

རྒྱ་ཡུང་གློ་མ། ལྷ་ས་བས་འདི་ལ་ཞློག་ཁློག་ཟེར། 

རྒྱ་ཡུལ། ① རྒྱ་ནག་ཡུལ། ② རྒྱ་གར་ལུང་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱ་ཡེ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༩༨༤ལློར་གུང་རི་མཁའ་འགློ་མ་དམ་ཆློས་

སྒློལ་མས་ཀུན་གཟིགས་པན་ཆེན་རིན་པློ་ཆེ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས་ཐུགས་བཞེད་ལར་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆབ་ཆབ་

རློང་[གུང་ཧློ་རློང་]ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྒྱ་ར། རྒྱ་དཀར་ནག་གང་རུང་གི་ར། 

རྒྱ་ར་རྒློད། རི་དྭགས་རྒྱ་ལ་རིགས་གཉིས་ཡློད་པའི་ནང་གི་རིགས་གཅིག

རྒྱ་ར་དགློན། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༢༠༧ལློར་བཏབ། འདེབས་མཁན་མི་གསལ། གྲུབ་

མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་གློ་འཇློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྒྱ་རག །① རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་ནས་ཐློན་པའི་ཨ་རག །② རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་ནས་ཐློན་པའི་

ལྕགས་རིགས་རག

རྒྱ་རལ་བཤད། [གཙང]ཀུ་རེ་བས་པའི་དློན་ལ་འཇུག

རྒྱ་རི་དགློན། མིང་གཞན་ཨེ་སྟློང་རྒྱ་རི་དགློན་ཟེར། དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་རྒྱལ་བ་རིས་མེད་པ་

ཞེས་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བ་མ་ཞིག་གིས་བཏབ། བཏབ་དུས་མ་གསལ། རེས་སུ་དགེ་

ལུགས་པར་བསྒྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ཆུ་གསུམ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྒྱ་རི་ཚང་། གནའ་དུས་ཁམས་ཉག་ཁློག་གི་ཡུལ་དཔློན་ཞིག་གི་མིང་། 

རྒྱ་རིགས། རྒྱ་ནག་གི་མི་རིགས། 

རྒྱ་རིམ་པ་བདུན། རིག་པའི་གནས་གང་ཡང་རུང་བའི་གཞུང་གི་དློན་མི་འཁྲུག་པའི་ཆེད་དུ་གདབ་

པའི་རྒྱ་བདུན་ཏེ། དློན་མི་འཁྲུག་པ་ཚེག་གི་རྒྱ་དང་། ཚིག་རང་མི་འཁྲུག་པ་ཤད་ཀི་རྒྱ། ཚིག་

དློན་མི་འཁྲུག་པ་ལེའུའི་རྒྱ། ཤློ་ལློ་ཀ་མི་འཁྲུག་པ་བམ་པློའི་རྒྱ། བམ་པློ་མི་འཁྲུག་པ་བམ་པློའི་

གངས་ཀི་རྒྱ། མཐའ་མི་འཆློལ་བ་སྣེ་ཐིག་གི་རྒྱ། གེགས་བམ་མི་འཁྲུག་པ་གདློང་ཡིག་གམ་

སྤན་ཁེར་གི་རྒྱ་བཅས་སློ། །

རྒྱ་རུ། རི་དྭགས་རྒྱའི་རྭ་ཅློ། 

རྒྱ་རློལ། མདློ་རྒྱ་ཆེར་རློལ་པ
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རྒྱ་ལ། ① ནམ་ཞིག་གམ། ལན་འགའ། རྒྱ་ལ་བརེད་ངས་པས་ལས་ཀ་འཐུས་ཤློར་དུ་གཏློང་བ། ② 

གལ་ཏེའམ། གལ་སིད་དམ་བརག་པ་མཐའ་བཟུང་གི་དློན། རྒྱ་ལ་དེ་ལར་ཡིན་ནའང་རྒྱ་ལབ། 

རྒྱ་ལ་ཕུག

རྒྱ་ལམ། མང་པློ་འགློ་སའི་ལམ་ཆེན། ཁློང་ཚོ་རྒྱ་ལམ་དུ་ཞལ་འཛོམས་པ། རི་ཀླུང་བཅད་ནས་རྒྱ་

ལམ་གསར་དུ་བཟློས་པ། ཁལ་བློང་བུས་འཁུར་བར་རྒྱ་ལམ་སྐེད་པ་ན་དློན་མེད། 

རྒྱ་ལུ། རྒྱལ་པློའི་སས། 

རྒྱ་ལུ་ཆས། སར་བློད་ཀི་མཛད་སློའི་སྐབས་དྲུང་འཁློར་ཚོས་གློན་རྒྱུའི་ཆས་ཤིག་སྟེ། དེར་རྒྱལ་

སིད་སྣ་བདུན་ཚང་ལུགས་ནི། གཟན་གིས་གང་ཆེན། ཀློང་རྣས་འཁློར་ལློ། པན་ཏློག་གིས་

བཙུན་མློ། སྐེད་གིས་དམག་དཔློན། ཁུག་ཁ་ཐིག་ཤུབས་ཀིས་ར་མཆློག །ཨར་ཀློང་གིས་བློན་

པློ། རིན་ཆེན་སྤིས་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ་བཅས་མཚོན། འདིའི་སློལ་གཏློད་པ་པློ་ནི་དུས་རབས་

བཅུ་བཞི་པར་སྣེའུ་གདློང་མི་དབང་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཡིན། 

རྒྱ་ལུ་བ། བློད་ཀི་ཟླློས་གར་ལྷ་མློ་འཁབ་མཁན་ནང་གི་གཙོ་བློའི་ཆ་ལུགས་ཅན་ཞིག

རྒྱ་ལུགས། རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གི་ལུགས་སློལ། 

རྒྱ་ལུའི་གི། རྒྱ་ལུ་ཆས་ཀི་སྐེད་གི། 

རྒྱ་ལུའི་སྟློད་གློས། སར་བློད་ཀི་དྲུང་འཁློར་སྐྱ་རིགས་དང་ལྷ་མློ་འཁབ་མཁན་བཅས་ཀི་རྒྱ་ལུའི་

སྟློད་གློས། 

རྒྱ་ལུའི་རྣམ་ཐར། བློད་ཀི་ཟླློས་གར་ཨ་ལྕེ་ལྷ་མློ་འཁབ་མཁན་ཞིག་གི་གླུ་དབངས། 

རྒྱ་ལུས་བིན་འབེབས། བློད་ཀི་ཟླློས་གར་ལྷ་མློ་བའི་གཙོ་བློས་འཁབ་ཡུལ་གི་ས་གཞི་བིན་གིས་

རླློབ་པའི་སྟངས་ཀ་བེད་ཚུལ། 

རྒྱ་ཤིང་། ཤིང་ཞིག

རྒྱ་ཤིང་རྔློད་གསུམ། རྒྱ་གསློས་དང་། ཤིང་དངུལ། སྨློན་རྔློད་དེ་སར་བློད་ས་ཁུལ་གི་ཁལ་ཆེན་

གསུམ། དགའ་ལན་ཕློ་བང་སྐབས་སུ་བློད་མི་དམངས་ཀིས་རྒྱ་ཨམ་བན་དང་བཅས་པའི་དཔློན་

རིགས་ལ་འབུལ་དགློས་པའི་འབྲུ་དངུལ་དང་། སྨློན་ལམ་ཚོགས་ཆེན་ལ་འབུལ་དགློས་པའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབུད་ཤིང་དང་རམ་པ་བཅས་སློ། །

རྒྱ་ཤུག །① ཤུག་པའི་བེ་བག་ཅིག །② ཤིང་འབས་ཆི་བི་ཁའི་སློང་པློ། རྒྱ་ཤུག་ཚི་གུ། 

རྒྱ་ཤུག་འབས་བུ། ① ཆི་བི་ཁ། ② ཤུག་པ་ཁློ་ཞལ་ཅན་གི་འབས་བུ་སྟེ། རློ་མངར་ཁ་ལ་བསྐ་བ། 

ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་གཅིན་འགགས་ཀི་ནད་དང་། བུད་མེད་ཀི་ཚབས་ནད། དྲེག་ནད། 

གློ་ཚད། མཆིན་ཚད། སྣློད་མཁིས་ཀི་ཚ་བ་སློགས་ལ་ཕན། 

རྒྱ་ཤུགས། [མངློན]རས་བལ་ཤིང་། 

རྒྱ་ཤློ། ཀླུང་ཤློད་དུ་སྐྱེས་པའི་ཤློ་མང་གི་མིང་། ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། 

ནུས་པས་རྨ་གསློ། །རུས་པའི་ཚ་བ་འཇློམས། 

རྒྱ་ཤློག །རྒྱ་ནག་གམ་རྒྱ་གར་ནས་ཐློན་པའི་ཤློག་བུ། 

རྒྱ་ཤློད། ས་ཁུལ་དམའ་ཞིང་དྲློད་ཆེ་བའི་ཐང་དང་། ཆུ་ཀླུང་གི་འགམ་སློགས་ཀི་ཡུལ་ལ་ཟེར། 

རྒྱ་ཤློད་དགློན། ① གཏེར་ཆེན་རིག་འཛིན་ཀློང་གསལ་སྙིང་པློའི་ལུང་ལ་བསྟེན་ནས་རབ་བྱུང་བཅུ་

གཉིས་པའི་སྨད་ཙམ་ན་བ་མ་ངག་དབང་ཡློན་ཏན་གིས་རི་ཁློད་ཅིག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་

པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཔལ་ཡུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྒྱ་ཤློད་དགློན། ② འགློ་མགློན་ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ཧློར་ཡུལ་དུ་ཕེབས་སྐབས་བཏབ་ཞེས་བིས་

འདུག་པ་དེ་ནི་མི་སིད་ཀང་། ཕལ་ཆེར་ས་ཨ་མེས་དམ་པ་དང་ཡང་ན་དེའི་སློབ་མ་ཞིག་གིས་

བཏབ་པ་མིན་ནམ་སྙམ། ཉག་རློང་མགློན་པློ་རྣམ་རྒྱལ་གི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ཤློད་སེ་པ་མགློན་པློ་

རྣམ་རྒྱལ་གི་མངའ་འློག་མ་འཛུལ་ནས་འཁྲུགས་རློད་བས་མཐར་རྒྱ་ཤློད་སེ་པ་ཕམ་ནས་

མཐར་འཁམས། དགློན་པ་ཡང་འཐློར་ཞིག་སློང་། བློད་གཞུང་གིས་མགློན་པློ་རྣམ་རྒྱལ་དབང་

དུ་བསྡུས་རེས། བ་མ་བསྟན་འཛིན་དབང་པློས་དགློན་པ་ཉམས་གསློ་བས། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་

པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྒྱ་ཤློད་སྟག་པ་ཚལ། བར་ཁམས་ཁུལ་རྒྱ་ཤློད་བན་སར་སློགས་ཀི་ས་གནས་སྐྱི་སྤའི་མིང་། 

རྒྱ་བཤལ་མདློག །རྒྱ་སྐྱེགས་བསྐློལ་བའི་སྣློད་ཆུས་བཤལ་བ་ལ་བུའི་དྲི་ཆུ་དང་སྐྱུག་པའི་མདློག

རྒྱ་སེའི་མེ་ཏློག །མེ་ཏློག་ཚེར་མ་ཅན་ཞིག



  1169  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རྒྱ་སེར། མེ་ཏློག་གི་ཁ་དློག་སྟེ། མེ་ཏློག་དམར་སེར་ལི་ཁིའི་མདློག་ལ་མེ་ཏློག་རྒྱ་སེར་ཟེར། 

རྒྱ་སློག །རྒྱ་དང་སློག་པློ། 

རྒྱ་སང་། ① འདེགས་རྒྱ། ② རྒྱ་མ་དང་ཉ་ག

རྒྱ་གསེར། གློས་ཆེན་གི་རིགས་ཤིག །གློས་ཆེན་གཞི་སེར་པློའི་ཐློག་མེ་ཐློག་དམར་པློ་དང་། 

གསེར་དངུལ་མདངས་ལན་གི་འདབ་མ་བཟློས་པ་ཞིག །བློད་ཀི་སྟློད་ཐུང་གི་གློང་བའི་རྒྱན་

དང་། དགེ་སློང་གི་ཆ་ལུག་བཟློ་ཆས་དང་། སྟློད་འགག་སློགས་ཀི་རྒྱན་སློགས་སྤློད་སློལ་ཡློད། 

གནའ་དུས་བློད་ལ་ཡློང་ཁུང་གཙོ་བློ་རྒྱ་གར་དང་། ཨློ་རློ་སློག་སྣ་ཡློང་གི་ཡློད་འདུག

རྒྱ་སན། བཏབ་ནས་ལློ་དེར་སྨིན་པའི་ཞིང་སྐྱེས་གང་བུ་ཅན་གི་འབྲུའི་སེའམ་སན་མའི་རིགས་ཏེ། 

སྐྱེ་ཚུལ་ངར་པ་གྲུ་བཞི་ཁློང་སྟློང་སྤུ་དང་ཡལ་ག་མེད་པ། སུལ་རིས་ཅན་དྲང་པློར་སྐྱེ་བ། མཐློ་

ཚད་སྨི0.3～1.8ཙམ་ཟིན་པ་ཚིགས་མཚམས་རེ་ནས་ལློ་ལེབ་འཇློང་དབིབས་ག་གྱུ་ཅན་2

～6བར་རེས་མློས་འབེལ་བའི་ལློ་རང་རིང་པློ་སྐྱེ་བ། དེའི་མཆན་ཁུང་ནས་མེ་ཏློག་ཕེ་ལེབ་མ་

ཁ་དློག་དཀར་པློ་ལ་ར་རིས་དམར་སྨུག་དང་སྐག་ཐིག་ཡློད་པ་གང་བུ་ལེབ་མློ་ཟླུམ་ནར། 

འགངས་ལ་རྒྱས་ཤིང་མཐུག་པ། ནང་དུ་འབས་བུ་2～4ཙམ་ཡློད་པ་ཞིག་གློ། རློ་མངར་ལ་

ཅུང་ཟད་ཚ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་བད་རླུང་ལུད་པ་དབུགས་མི་བདེ། ཁུ་བ་ལས་བྱུང་

རྡེའུ་འཇློམས་གཞང་འབྲུམ་སེལ། སློ་དང་སེའུ་སྐྱེ་ཡང་ཁག་མཁིས་སློགས། སྐྱེད་ཅིང་སྐྱློན་

ལན་ཐལ་བར་མི་བའློ། །

རྒྱག་སྐློར། ① སྐད་ཆ་བསྐློར་ནས་ཟུར་ཟ་བེད་པ། ཕག་དློག་གི་སློ་ནས་རྒྱག་སྐྱློར་གི་འདློད་གཏམ་

མ་ཤློད། ② དློན་གཅིག་ཡང་ཡང་བསྐྱར་ནས་བཤད་པ། དློན་མེད་ཀི་སྐད་ཆ་སྣ་གཅིག་ཡང་

ཡང་རྒྱག་སྐློར་གིས་ཤློད་ཀིན་འདུག །③ ཆང་རྒྱག་སྐློར་རྒྱག་པ། ཡང་ཡང་རྒྱག་སྐློར་བས་

པའི་ཆང་རློ་བཅུད་ཆེ། 

རྒྱག་གཅིག་མཆློངས་གཅིག །བློ་གཅིག་རེ་གཉིས་མིན་པ། ལས་དློན་འདི་ལ་ང་གཉིས་རྒྱག་གཅིག་

མཆློངས་གཅིག་ཡིན། 

རྒྱག་གཏམ། བསྐློར་ནས་བཤད་པའི་སྐད་ཆའམ་ཟུར་ཟའི་གཏམ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱག་པ། ཤ་ཆེན་པློའི་དློན་ཏེ། མི་ཤ་རྒྱག་པ་ཚོ་འགུལ་བསྐྱློད་བེད་པ་དཀའ། ཤ་རྒྱག་ན་ནད་མང་

པློ་ཡློང་སིད། གཡག་དེ་ཤ་རྒྱག་པ་ཞིག་འདུག་ཚིལ་མང་པློ་ཡློད་ས་རེད, 

རྒྱགས། ① བཟའ་བཅའི་རིགས། ལམ་རྒྱགས། ཕུགས་རྒྱགས། དབར་རྒྱགས། དགུན་རྒྱགས། 

འཚོ་བའི་རྒྱགས། རྒྱགས་རང་འཁུར། རྡློག་ཐློན་གློང་ནས་བཟའ་བཅའི་ག་སྒིག་འཐུས་ཚང་

ཞིག་མ་བས་ན་ལམ་རྒྱགས་འཆད་ཡློང་། ② ལློ་བ་འགངས་པའི་དློན་སྟེ། ཟ་མ་རྒྱགས་ཅིག་ཟློ། 

ཆང་རྒྱགས་ཅིག་འཐུང་ལ་བུའློ། །

རྒྱགས་བརྔན། ① ཕློ་ཉའམ་འགྲུལ་ལ་འགློ་མི་སློགས་ལ་སྟེར་རྒྱུའི་ལམ་རྒྱགས་དང་བ་དགའི་རྔན་

པ། ② དཔེ་ཆའི་མིང་སྟེ། ལྷ་བསང་རྒྱགས་བརྔན་ཞེས་པ་སློབ་དཔློན་པདྨ་འབྱུང་འབྱུང་གནས་

ཀིས་གཏེར་དུ་སས་པ་གཏེར་སྟློན་རིག་འཛིན་རྒློད་ཀི་ལེམ་འཕྲུ་ཅན་གིས་བག་རི་དུག་སྦྲུལ་

སྤུངས་འདྲའི་རེད་པ་ནས་གཏེར་བཏློན་པ་གགས་པའི་བསང་ཡིག་ཅིག་ཡིན། 

རྒྱགས་ཅིག་ཟློ། རྒྱགས་ཚད་ཟློ་ཞེས་བཟའ་བ་ལ་སྐུལ་བའི་ཚིག་ཡིན། 

རྒྱགས་ཆས། ཉེར་མཁློའི་བཟའ་བཅའི་རིགས། ཨ་ཕས་རྒྱགས་ཆས་འདང་ངེས་ཁེར་ནས་བེས་ལ་

ཕིན་སློང་། 

རྒྱགས་ཆུ། བཟའ་བཏུང་། རྒྱགས་ཆུ་རྣམས་རློགས་པ། 

རྒྱགས་རེན། འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན། 

རྒྱགས་ལློགས། གློད་ཁློག་འགངས་པ་དང་། ལློགས་པ། ལློ་ཆས་མང་ཉུང་རན་པློ་ཟློས་ན་རྒྱགས་

ལློགས་གཉིས་ཀའི་སྐྱློན་ཆ་མི་ཡློང་། 

རྒྱགས་ནག་ཅིག་ཟློ། [ཁམས་པའི་ཡུལ་སྐད] སྐུལ་ཚིག །ཧ་ཅང་འགང་ཚད་ཅིག་ཟློ་ཞེས་མགློན་པློ་

རྣམས་ལ་དགའ་སྤློའི་སྣེ་ལེན་དང་གསློལ་ཆས་དྲངས་པའི་ཚིག

རྒྱགས་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ]བརྒྱགས། བརྒྱག །རྒྱགས། ཟས་ཀིས་ངློམས་པ། གློད་ཁློག་བརྒྱགས་

སློང་། ② རང་ཉིད་མཐློ་བར་སེམས་པ་སྟེ། བདག་གི་གཟུགས་དང་རིགས་རུས་གཉེན་བཤེས་

ལློངས་སྤློད་སློགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་རབ་ཏུ་དགའ་ཞིང་ཆགས་པའི་སེམས་ཀིས་རང་

མགུ་བས་འགིངས་པ་ཉེ་ཉློན་ཉི་ཤུའི་ནང་གསེས་ཤིག ③ ཡློན་ཏན་གིས་རྒྱགས་པ། སྟློབས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

འབློར་དབང་ཐང་གིས་རྒྱགས་པ་རྣམས། ④ ལུས་ཀི་ཤ་སྟློབས་འཕེལ་བའམ་ཚོན་པློ། རྒྱགས་

རིལ་རིལ། སྐུ་ཤ་རྒྱགས་པ་བས་ཡློང་། 

རྒྱགས་པ་བརྒྱད། རིགས་བཟང་བས་རྒྱགས་པ། གཟུགས་ཀིས་རྒྱགས་པ། ལང་ཚོས་རྒྱགས་པ། 

ནད་མེད་པས་རྒྱགས་པ། ནློར་གིས་རྒྱགས་པ། དབང་ཡློད་པས་རྒྱགས་པ། བཟློ་རིག་ཤེས་

པས་རྒྱགས་པ། མང་དུ་ཐློས་པས་རྒྱག་པ་བཅས་བརྒྱད་དློ། །

རྒྱགས་པ་རིལ་རིལ། ཤ་རྒྱག་པ་རིལ་རིལ་ཅིག་འདུག་ལ་བུ། 

རྒྱགས་སྤློད། སྐྱིད་ལང་ཤློར་བའི་སྤློད་པ། 

རྒྱགས་ཕེ། ཕློགས་འགློའི་སྐབས་ཀི་ཟས་རིགས། 

རྒྱགས་མར། འགློན་པློ་བེས་བགློད་སྐབས་ལམ་རྒྱགས་གས་ཀི་མར། 

རྒྱགས་མལ་གསློ། །བཟའ་བཏུང་རེས་སུ་ལྷློད་པློར་བ་ནས་ཡུད་ཙམ་སློད་པ། 

རྒྱགས་ཚད། གློད་པ་འགངས་པའི་ཚད། 

རྒྱགས་ཟློང་། ཕློགས་འགློའི་སྐབས་ཀི་ཟས་རིགས། 

རྒྱགས་ཤ སྐྱིད་ལང་། རྒྱགས་ཤ་ལངས་ནས་སྤློད་པ་གང་བྱུང་བས་པ། 

རྒྱང་། ① བར་ཐག་གི་ཚད། མིག་རྒྱང་ཐུང་བ། རྒྱང་ཧ་ཅང་རིང་པློ་མ་ཡིན་པ། ② ཐག་རིང་བ། 

ལམ་ཐག་རིང་པློ་རྒྱང་གིས་ཆློད་པ། རྒྱང་དུ་འཕེན་པ། གློང་པ་ཕན་ཚུན་གི་བར་ལ་མདའ་རྒྱང་

གང་ཙམ་རེ་ཡློད། དངློས་པློ་ཧྲལ་ཧྲུལ་རྣམས་རྒྱང་དུ་བསྐྱུར་བ། གནམ་གྲུ་འཕུར་ཡློང་བ་རྒྱང་

ནས་མཐློང་བ། དག་མཁར་ལ་མེ་སྒློགས་ཀི་མདེའུ་ཞིག་རྒྱབ་ནས་ཕློག་པ། ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་

པ་རྣམས་ཁག་ཁག་སློ་སློར་རྒྱང་བསིངས་ནས་བསད་པ། རྒྱང་གི་གཉེན་ལས་རྒྱུད་ཀི་ཁིམ་

མཚེས་དགའ། 

རྒྱང་སྐད་བབ་ཅློལ། ཐག་རིང་པློ་ནས་ཕན་ཚུན་སྐད་ཆ་ཤློད་རེས་དང་། ཁ་རློད་རེ་བ། སྐད་ཅློར་རྒྱག་པ།

རྒྱང་སྐྱློད། ཐག་རིང་པློར་སྐྱློད་པ། 

རྒྱང་སྐྱློད་རླངས་འཁློར། ཐག་རིང་དུ་འགློ་བའི་རླངས་འཁློར། 

རྒྱང་བསྐྱུར་རིས་མེད། ལས་ཀར་དློ་འཁུར་མི་བེད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱང་ཁིད་སློབ་གསློ། བརན་འཕིན་དང་། རླུང་འཕིན་སློགས་བརྒྱུད་ནས་སློབ་གསློའི་ལས་གཞི་

བཙུགས་པ།

རྒྱང་མཁར་པ་ཚབ་ཡུལ། དེང་སང་རིན་སྤུངས་ཤང་ཁློངས་རྒྱང་མཁར་གློང་ཚོ་ཡློད་སའི་ས་གནས་

བརྒྱུད་དང་པ་ཚབ་ཀི་ཡུལ་པ་སྣམ་གཉིས་ཀི་མིང་བསྡུས་པ། 

རྒྱང་མཁར་རློང་། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཁློངས་མཚོ་སྣ་རློང་གི་ས་ཆ་ཞིག་སྟེ། འགློ་བ་བཟང་མློའི་

གཏམ་རྒྱུད་ལས་འབྱུང་བ་རྒྱལ་པློ་ཀ་ལ་དབང་པློའི་བཙུན་མློ་བདུད་མློ་ཧ་ཤང་གི་སྐྱེད་མློས་

ཚལ་ཡློད་ས་ཡིན་པར་སྐད། 

རྒྱང་གགས། ① གནའ་བློའི་རྒྱ་གར་གི་རིང་ཚད་འཇལ་བེད་ཅིག་སྟེ། མིའི་གཞུ་འདློམ་ལྔ་བརྒྱ། ② 

ཐག་རིང་གི་སྐད་གགས། དཔའ་བློ་རྒྱང་གགས་ཆེ། མི་མ་མཐློང་རྒྱང་གགས་གཡེར་པློ་ཆེ། འགམ་

བཅར་ན་ཝ་མློ་ཁུང་འཛུལ་རེད། ③ ར་མཁན་གིས་ར་ཆས་འཇམ་པློ་བཟློ་བེད་ལག་ཆ་ཞིག

རྒྱང་གགས་དགློན། དགློན་འདི་འབི་གུང་བའི་བ་མ་པཎ་ཆེན་གྷུ་ཡ་སང་པའམ་མཚན་གཞན་ཆློས་

རེ་ཕུན་ཚོགས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་སྤུ་རངས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྒྱང་གགས་ཅན། གང་ཟག་གང་ཞིག །སློ་སློའི་འཇློན་ཐང་དང་ནུས་པས་མཚན་སྙན་ཅན་གི་ལས་

མང་ཙམ་བས་པས་ས་ཐག་རིང་པློར་སྙན་གགས་ཁབ་པའི་མི། 

རྒྱང་བསྒགས། དེང་སྐབས་ཀུན་ཁབ་རླུང་འཕིན་ལ་ཟེར། རྒྱང་བསྒགས་ལུས་རལ་ལ་བུ། དབིན་

སྐད་དུ་broadcast ཟེར། 

རྒྱང་བསྒགས་གློག་ཡིག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་broadcast mail ཟེར། 

རྒྱང་བསྒགས་གཏློང་མཁན། རྒྱང་བསྒགས་ལས་ཁུངས་ནང་ལས་ཀ་བེད་པའི་མིང་། 

རྒྱང་ངེ་། སློན་ལ་རྒྱང་རིང་དུ་ཐློན་ཚུལ་ཞིག །ར་པ་མང་པློའི་ནང་ནས་ཁློ་སློན་ལ་རྒྱང་ངེར་ཤློར་སློང་། 

རྒྱང་ཆློད། ས་རིང་བར་ཐག་ཆློད་པ། ཐག་རིང་དུ་འགློ་ཐུབ་པ། 

རྒྱང་མཆློངས། རྒྱང་རིང་པློར་མཆློངས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རྒྱང་ལང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༦༤༢ལློར་ངག་དབང་ཕིན་ལས་དར་རྒྱས་

ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་རི་བློ་ཆེ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྒྱང་མཇལ། ཐག་རིང་ནས་མཇལ་ཁ་ཞུ་བ། 

རྒྱང་བལས། མིག་རྒྱང་རིང་པློ་བལས་པ། མཛེས་རྒྱན་རྣམས་རྒྱང་བལས་ལ་འློད་བཀྲག་འཚེར་པློ་

འདུག །གློ་བུར་ཕློགས་མི་སུ་ཡློང་ཟུར་ནས་རྒྱང་བལས་བེད་པ། མ་འློངས་མདུན་ལམ་ལ་རྒྱང་

བལས་བེད་དུས་སྣང་བ་ཧ་ཅང་སྐྱིད་པློ་འདུག །དབིན་སྐད་དུ་remote access ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་remote-access data processing ཟེར། 

རྒྱང་ཐུང་བ། ཐག་ཉེ་བ། 

རྒྱང་མདའ། ཐག་རིང་དུ་འཕེན་པའི་མདའ། 

རྒྱང་འདློམས་སྲུང་སྐྱློང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་remote maintenance ཟེར། 

རྒྱང་ནས་ཁ་སྒྱུར་བ། ཐག་རིང་ནས་ཕ་རློལ་པློའི་གནས་བསམ་བློ་སློགས་ལ་འགྱུར་ལློག་བཏང་བ། 

རྒྱང་ཕུགས། ཕུགས་རྒྱང་རིང་པློ། ཕློ་གསར་རྒྱང་ཕུགས་ཅན། བླུན་པློའི་ལས་ལ་རྒྱང་ཕུགས་མེད། 

རྒྱང་ཕུད། རྒྱང་འབུད་དང་དློན་གཅིག །སར་ཉེས་ཅན་རྣམས་རང་ཡུལ་ནས་རྒྱང་རིང་གི་སར་ཕུད་

པའི་ཁིམས་སློལ་ཞིག

རྒྱང་འཕེན་པ། སར་རྒྱ་གར་གི་དྲང་སློང་འཇིག་རེན་མིག་གི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་མཁན་ཚེ་འདི་ཕི་དང་

ལས་འབས་མེད་པར་སྨྲ་བའི་ཆད་ལ་བ། 

རྒྱང་བུ། མདློས་ཀི་ག་བཞིར་བཙུགས་པའི་སྨྱུག་དྲ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་remote ཟེར། 

རྒྱང་སྦྲེལ་སེབ་གཅློད། 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་remote batch processing ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་remote batch entry ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་remote printers ཟེར། 

རྒྱང་སྦྲེལ་རིས་འཁློར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་remote computer ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་remote control, rctrl ཟེར། 

རྒྱང་འབུད། རང་ཡུལ་ནས་གཞན་ཡུལ་ཐག་རིང་པློར་འབུད་པ། 

རྒྱང་འབུད་གཏློང་བ། གནའ་བློའི་ཁིམས་ཆད་ཞིག་སྟེ། ཡུལ་ནས་མཐའ་སྐྲློད་གཏློང་བ། 

རྒྱང་འབེན། མེ་མདའ་དང་། འུ་རྡློ་སློགས་གཏད་ཡུལ་ཐག་རིང་ཙམ་ན་བཙུགས་ཡློད་པའི་འབེན། 

རྒྱང་འབློད། ① ངག་ར་གང་ཞིག་ཏུ་དྲངས་ནས་གསློལ་འདེབས་སློགས་འདློན་པའི་དློན། བ་མ་རྒྱང་

འབློད། མ་ཎི་རྒྱང་འབློད་ལ་བུ། ② ཐག་རིང་ཙམ་ནས་འབློད་པའི་དློན། 

རྒྱང་འབློག །རློང་ས་དང་ཐག་རིང་བའི་བང་འབློག་ཁུལ། 

རྒྱང་མ། ① ཐག་རིང་བ། རྒྱང་མ་ནས་ལག་བརྡ་བེད་པ། ② ཐག་རིང་དུ་འཕེན་རྒྱུའི་མདའ་ཕ་པློ་ཞིག

རྒྱང་མིག །① རྒྱང་རིང་གསལ་པློར་མཐློང་བའི་མིག །② རེས་ཡློང་སློན་དྲན་གི་བསམ་མནློ་གཏློང་

ཤེས་པ། རྒྱང་མིག་རིང་པློ། རྒྱང་མིག་མི་མཐློང་མཁན། 

རྒྱང་མིག་ལ་བ། ཐག་རིང་པློའི་སར་བལ་བ། 

རྒྱང་ཞགས་ཆུ་ཡི་སྒློན་མ། རིག་ཆའི་གདངས་ཕི་རློལ་གི་ལམ་ལ་མཐློང་བ་འཆར་བེད་ཀི་སློ། 

རྒྱང་གཞས། འཁབ་སྟངས་ཤིན་ཏུ་དལ་ལ་གཞས་ཀང་ཤིན་ཏུ་དལ་བའི་བློ་གར་གི་རིགས་ཤིག

རྒྱང་ཡག་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། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རྒྱང་གཡེར་ཆེ་བ། རྒྱང་ནས་མིང་གགས་ཆེ་བ། མ་མཐློང་རྒྱང་གཡེར་ཆེ་བ། 

རྒྱང་རིང་། ཐག་རིང་། རྡློ་བ་སློན་པློས་ཁེབས་པའི་ལློངས་རྒྱང་རིང་ནས་བལས་ན་ཆུ་བློར་འཁྲུལ། 

རྒྱང་རིང་ཆུ། [མངློན]སྨིག་རྒྱུ། 

རྒྱང་ལས་ཁང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་remote workstation ཟེར། 

རྒྱང་ཤ་ལས་བེད། བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་གེ་བའི་གཡས་གཡློན་ན་གནས་པའི་ཤ་

གནད་ཀི་མིང་སྟེ། བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། རྒྱང་ཤ་ལས་བེད་

གཉིས་ནི། གེ་བའི་གཡས་གཡློན་དུ་དབིབས་རྒྱང་བུ་བཞག་པ་ལར་གནས་པའི་ཤ་གནད་གཉིས་

ཀི་མིང་ཡིན་པ་དང་། དེས་སྐེ་འགུལ་བའི་བ་ལས་རྣམས་བེད་པའི་ཕིར་དེ་ལར་དུ་གགས་

སློ། །ཞེས་དང་། མན་ངག་ཡློན་ཏན་རྒྱུད་ལས། གེ་བའི་གཡས་གཡློན་རྒྱང་ཤ་ལས་བེད་གཉིས། 

རྒྱང་ཤེལ། ཐག་རིང་མཐློང་བའི་སྦུབས་ཤེལ། 

རྒྱང་སློ། །ཐག་རིང་ནས་སློ་ལ་བའི་མིང་། རྒྱང་ཤེལ་བཙུགས་ནས་དློགས་གནས་ཡློད་སར་རྒྱང་སློ་

ལ་བ། ཉིན་མཚན་མེད་པར་དག་ཕློགས་ལ་རྒྱང་སློ་བཙུགས་པ། 

རྒྱངས་ཀིས། [རིང]ལིངས་ཀིས། རྒྱངས་ཀིས་བསྐྱུར་བ། རྒྱངས་ཀིས་འཕར་བ། 

རྒྱངས་ཏེ། གློམ་ཞེང་ཆེན་པློས་མཆློངས་པའི་ཚུལ་ཏེ། མི་དེས་རྒྱངས་ཏེ་ཆུ་ཆེན་པློ་དེ་ལ་མཆློངས་

སློང་ལ་བུ། 

རྒྱངས་སེ། ལྷང་ངེ་བའམ་མངློན་གསལ་ཆེ་བ། དཔའ་བློ་ཚོགས་པའི་དཀིལ་ནས་རྒྱངས་སེ་ཐློན། 

རྒྱན། ① རྒྱན་པའི་སྐུལ་ཚིག །② མཛེས་ཆས། མཛེས་བེད་ཀི་རྒྱན། རང་བཞིན་གི་རྒྱན། བཅློས་

མའི་རྒྱན། ར་ནློར་ལུག་གསུམ་རི་བློའི་རྒྱན་དུ་མཛེས། འབྲུ་སྣ་ལྔ་པློ་ཞིང་གི་རྒྱན་དུ་མཛེས། 

ཁང་བཟང་གི་ནང་དུ་འཕན་གདུགས་དྲ་བ་དྲ་ཕེད་ལ་སློགས་པའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་བཀློད་པ། 

འཕིན་ཡིག་ལ་སྙན་ངག་གི་ཚིག་རྒྱན་བཀློད་པ། གཞློན་ནུ་ལང་ཚོ་ཅན་ལ་ཡློན་ཏན་གི་རྒྱན་

གིས་སྤུད་པ། དཔའ་བློས་རྨ་རེས་རྒྱན་དུ་འཛིན། མགློ་དང་སྐེ་ལ་མེ་ཏློག་ཕེང་བའི་རྒྱན་

འདློགས་པ། གཡུ་བྱུར་སེལ་མའི་ས་ཕྲུག་གི་རྒྱན་སྤས་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྒྱན་ཆ་དང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྣམ་རྒྱན། མཛེས་བེད། ལེགས་བེད་བཅས་སློ། །③ རྒྱལ་དང་སྐུགས། ཤློ་བག་བརྒྱབ་ནས་

རྒྱན་རྒྱལ་བ། དངུལ་ཟློང་ཅི་རིགས་ཀི་རྒྱན་འགེད་པ། ཤིང་བུ་དང་། རྡེའུ་སློགས་བསྒྲུགས་ཏེ་

རྒྱན་རྒྱག་པ། རྒྱལ་ཕམ་ཐློབ་ཤློར་གི་ཆེད་དུ་འཕེན་པ། རེད་མློ་ཐློབ་ཤློར་གི་ཆེད་དུ་དངུལ་

འབློར་ཆེན་རྒྱན་དུ་བཙུགས་པ། ④ [མངློན]ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། ཨརྱཱ་དེ་བ། ཐློགས་མེད། དབིག་

གཉེན། ཕློགས་གང་། ཆློས་གགས་ཏེ་འཛམ་གིང་རྒྱན་ལ་དྲུག་ཡློད་པས་གངས་དྲུག་མཚོན། 

རྒྱན་སྐུགས་གི་ནག་ཉེས། རྒྱན་རེད་བས་པའི་ནག་ཉེས་ལ་བརློད། ཡང་ན་རྒྱན་རེད་ཀི་ནག་ཉེས་

ཡང་ཟེར། 

རྒྱན་སྐུགས་རེད་ཆས། རྒྱན་རེད་ཀི་ཡློ་ཆས་ཤློ་བག་སློགས། ཡང་ན་རྒྱན་རེད་ཡློ་ཆས་ཡང་ཟེར། 

རྒྱན་ཀླུབས། རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པའམ་སྤས་པ། ར་མཆློག་ལ་ས་སབ་ཀི་རྒྱན་ཀླུབས་པ། དགེ་སྦློང་

ལ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་རྒྱན་ཀླུབས་པ། 

རྒྱན་སྐློར། ས་འབློལ་སྒློག་བེད་གསེར་དངུལ་ལྕགས་སློགས་ཀིས་བཟློས་པའི་གཟེར་ཆེན་མགློ་

ལེབ་ཅིག

རྒྱན་ཁ། སྐུགས། རྒྱན་ཁ་བཙུགས་ནས་རེད་མློ་རེ་བ། 

རྒྱན་མཁན་པློ། སྙན་ངག་མཁན་པློ། 

རྒྱན་གློང་དགློན། མང་སྨད་རྒྱན་གློང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཡང་ཟེར། སྤི་ལློ་༩༣༧པའི་མེ་བ་ལློས་

ལློ་སྟློན་རྡློ་རེ་དབང་ཕྱུག་གིས་བཏབ། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་མང་ཆློས་འབྱུང་ལས། རྒྱན་གློང་འདི་ལློ་སྟློན་

རྡློ་རེ་དབང་ཕྱུག་གིས་གཙོ་བློར་མཛད། ཉེ་གནས་ལྕེ་བཙུན་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཀིས་

བཞེངས་པའི་ཞབས་ཏློག་མཛད་ནས། བསྟན་པ་ཕི་དར་གི་མེ་མློ་བ་ལ་འགམ་གཏིང་རེས་རྒྱན་

གློང་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པློ་བཞེངས་པའི་མཐིལ་ལན་ལྕེ་བཙུན་གིས་མཛད་པ་སློགས་སློབ་

དཔློན་གཉིས་ཀིས་རྒྱན་གློང་གཙུག་ལག་ཁང་རེན་དང་བཅས་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་

བཞེངས་སློ། ཞེས་གསུངས། གྲུབ་མཐའ་བུ་ཞ་ལུའི་ལུགས་ཡིན།ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་

གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་གཞིས་ཀ་རེ་གློང་ཁེར་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྒྱན་གློས། རྒྱན་ཆ་དང་གློན་པ། རྒྱན་གློས་གཟབ་མཆློར། རྒྱན་གློས་འཇའ་ཚོན་སྣ་ལྔ་འདྲ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རྒྱན་གི་རྡློ་རེ། རྡློ་རེའི་དབིབས་ཅན་གི་རི་མློའི་བེ་བག་ཅིག

རྒྱན་རྒྱག་པ། ① དངློས་པློ་བགློ་བཤལ་བེད་སྐབས་སུ་ཐློབ་པའི་རྒྱན། ② ཤ་བག་སློགས་ལ་བརེན་

ནས་དངློས་པློ་རྒྱན་འཛུགས་པ། 

རྒྱན་བརྒྱད།གསང་སགས་ནང་པ་ལར་ན་རྒྱན་དྲུག་དང་། སགས་ཕི་པ་ལར་ན་རྒྱན་བརྒྱད་དེ། ༡ 

དབུ་རྒྱན། ༢ སྙན་རྒྱན། ༣ མགུལ་རྒྱན། ༤ ཕག་གདུབ། ༥ ཞབས་གདུབ། ༦ སྐ་རགས། ༧  

དློ་ཤལ། ༨ སེ་མློ་དློ་སྟེ་བརྒྱད་དློ། །

རྒྱན་འགེད་ཁང་། ཤློ་བག་སློགས་རྒྱན་རེད་བེད་པའི་ཡུལ། ཡང་ན་རྒྱན་རེད་ཁང་། ཤློ་ཁང་བག་

ཁང་རྣམས་མིང་གི་རྣམ་གངས། 

རྒྱན་ཆ། མཛེས་པའི་རྒྱན། 

རྒྱན་ཆས། རྒྱན་གི་ཡློ་བད། 

རྒྱན་སྟུག་པློ་བཀློད་པའི་མདློ། །བམ་པློ་བཞི་དང་ལེའུ་དགུ་གཤམ་དུ་མ་ཚང་བར་བཞེད་པ། ཛི་ན་

མི་ཏ་དང། ཤཱི་ལེནྡྲ་བློ་དི་དང་། བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སེས་བསྒྱུར་བའློ། །

རྒྱན་དློར་བ། རྒྱན་ཆ་སངས་པ། 

རྒྱན་དྲུག །① ལྷའི་རྒྱན་དྲུག་སྟེ། ༡ དབུ་རྒྱན། ༢ སྙན་རྒྱན། ༣ མགུལ་རྒྱན། སློགས་དྲུག །② 

འཛམ་གིང་མཛེས་པར་བེད་པའི་རྒྱན་དྲུག་སྟེ། དབུ་མའི་རྒྱན་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་འཕགས་པ་ལྷ། 

མངློན་པའི་རྒྱན་ཐློགས་མེད་དང་དབིག་གཉེན། ཚད་མའི་རྒྱན་ཕློགས་གང་ཆློས་གགས་བཅས་

སར་རྒྱ་གར་དུ་བློན་པའི་སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་དྲུག་གློ

རྒྱན་དྲུག་མཆློག་གཉིས། ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། འཕགས་པ་ལྷ། ཐློགས་མེད། དབིག་གཉེན། ཕློགས་གང་། 

ཆློས་གགས་བཅས་རྒྱན་དྲུག་དང་། བསྟན་པ་ར་བ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་འདུལ་བའི་སེ་སྣློད་ལ་

ཤིན་ཏུ་མཁས་པའི་སློབ་དཔློན་ཤཱཀ་འློད་དང་ཡློན་ཏན་འློད་རྣམ་གཉིས་ནི་མཆློག་གཉིས་སློ། །

རྒྱན་སྡུད་ཀི་སྒ། ཚིག་ཕད་གང་ཞིག །རང་གི་འཇུག་ཡུལ་གི་མིང་བརྡ་གང་ལ་འཇུག་པ་དེས། ཚིག་

ཕི་མ་མཐུན་པའམ་མི་མཐུན་པར་སྟློན་པའི་ཚིག་རྒྱན་གཉིས་དང༌། གཞིའམ་དློན་གཞན་ཞིག་

ལ་སྡུད་ཅིང་སྦློར་བའི་སྒར་འགྱུར་རློ་ཞེས་སློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱན་སྡུད་ཀི་དཔེར་བརློད། ༡ མཐུན་པའི་ཚིག་རྒྱན་དུ་སྦློར་ན། གསལ་ཡང་གསལ། མཛེས་ཀང་

མཛེས། ལ་བུ་དང༌། ༢ མི་མཐུན་པའི་ཚིག་རྒྱན་དུ་སྦློར་ན། བཏུད་ཀང་ཁློ། མཛའང་བསླུ། ལ་

བུ་དང༌། ༣ སྡུད་པའི་དློན་དུ་སྦློར་ན། གཟུགས་འདི་ནི་མཛེས་ཤིང་འློད་ཀང་འཕློ། མིར་མ་ཟད་

ལྷས་ཀང་བཏུད་དློ། །འདི་ནི་ཨུཏྤལ་ལའང་ཡིན་ལ་སློན་པློའང་ཡིན་ནློ། །

རྒྱན་སྡུད་ཀི་ཕད། ཀང༌། འང༌། ཞེས་པར་གྲུབ་པ་དང༌། འདིར་མ་བསྟན་ཀང་དློན་གིས་ཐློབ་པའི་ཡང་

གི་སྒ་དང་བཅས་གསུམ་པློ་དེ་རྣམས་ནི་རྒྱད་སྡུད་ཀི་ཕད་ཡིན་ཞིང་། རྒྱན་སྡུད་ཀི་ཕད་དེ་དག་

མིང་མཐར་སྦློར་ཚུལ་ནི། [ལྷག་བསམ་སུམ་རགས་]ལས། ག་ད་བ་ས་ད་དྲག་མཐའ་ལ་

ཀང༌། །འ་མཐར་འང་ཡང་ང་མ་ན་ར་ལའི། རེས་སུ་ཡང་སྦར་འདི་ནི་རྒྱན་གཉིས་དང༌། །གཞན་

ལ་སྦློར་ཞིང་སྡུད་པའི་དློན་དུ་བཤད།ཅེས་གསུངས་སློ། །

རྒྱན་དྲུག་ཕག་མཚན། རུས་པའི་དབུ་རྒྱན། མགུལ་རྒྱན། སྙན་རྒྱན། གདུ་བུ། སེ་རལ་ཁ། འློག་

པག་སྟེ་དྲུག

རྒྱན་གནས། [མངློན]དཔལ་བ། 

རྒྱན་པ། [ཐ་དད་པ]བརྒྱན་པ། བརྒྱན་པ། རྒྱན། མཛེས་ཆས་ཀིས་སྤས་པ། རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་

བརྒྱན་པ། 

རྒྱན་པློ། རྒྱན་ནམ་སྐུགས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐུགས་འཇློག་དང་། རྒྱན་འགེད། ཤློ་ཅན་བཅས་སློ། །

རྒྱན་པློ་པ། རྒྱན་པློ་བ་ཡང་ཟེར། ཤློ་རེ་མཁན། 

རྒྱན་སྤློས་ཁ་རིས། ཉེར་སྤློད་མཛེས་རལ་གི་བཟློ་དབིབས་སྐྲུན་པའི་རྒྱན་རིས་ལ་ཟེར་བ་སྟེ། མེ་

ཏློག་སྣ་ཚོགས་དང་། མེ་ཏློག་གི་རྒྱན་རིས་སྣ་ཚོགས། མཛེས་ཆའི་བཟློ་དབིབས་སྣ་ཚོགས། 

ཁ་རིས་རྒྱན་རིས་སྣ་ཚོགས་སློགས་ཡིན། 

རྒྱན་སྤློས་ཡུལ་ལློངས་རི་མློ། ཡུལ་ལློངས་རི་མློ་མཚོན་པའི་རི་མློའི་རིགས་ཤིག་ཡིན་པ་སྟེ། ཡུལ་

ལློངས་དེ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་མ་བིས་པར་རབས་བཏགས་ཀི་ཐབས་སྤད་ནས་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་

ཡུལ་ལློངས་དང་དངློས་པློར་སྙིང་བསྡུས་ཀི་ལས་སྣློན་བས་ཏེ། སློལ་ལུགས་ཅན་དང་ཕུགས་

བསམ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་བེད་ཀི་ཡློད། རི་མློ་བས་སྒྱུ་རལ་གི་བསམ་གཞིགས་བེད་ཐབས་ལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

བརེན་ནས། རང་གི་བསམ་པའི་བརེ་དུང་འཇུག་པ་དང་བློ་ཁློག་ཆེན་པློས་སྣློན་འཕི་བེད་པ། 

བསློགས་འདློན་གཏིང་ཟབ་བེད་པ་བཅས་ལ་བརེན་ནས་ཡིད་དུ་འློང་བའི་རྒྱན་སྤློས་ཡུལ་

ལློངས་རི་མློ་གསར་རློམ་བེད་ཀི་ཡློད། 

རྒྱན་འཕེང་། ① རྒྱན་ཆ་དང་འཕེང་བ། ② རྒྱན་གི་འཕེང་བ། 

རྒྱན་རེད། རྒྱུ་ནློར་ཅི་རིགས་སྤུངས་ནས་ཤློ་བག་སློགས་ཐློབ་ཤློར་གི་རྒྱན་པློ་རེད་པ། ཡང་རྒྱན་

འགེད། རྒྱན་སྐུག་རྣམས་དློན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས། 

རྒྱན་རེད་ཀི་མ་ར། རྒྱན་རེད་བེད་ཡས་ཀི་མ་ར་སློར་མློ་དང་། གཞན་ཡང་དངློས་རས་རིན་ཐང་ཅན་

གི་རིགས། 

རྒྱན་འཛུགས་པ། དངློས་པློ་གང་ཞིག་རྒྱན་བཙུག་ནས་སུ་ཐློབ་ཀི་ཆད་ལར་གཏན་འཁེལ་བེད་པ། 

རྒྱན་བཞི། ① ཆུ་བག་སྤིན་པ་འབྲུག་བཅས་རི་མློ་ཁག་བཞི་ཡློད་པའི་གློས་ཆེན་ཞིག །② ཚུལ་

ཁིམས་ཀི་རྒྱན་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རྒྱན། ཤེས་རབ་ཀི་རྒྱན། གཟུངས་ཀི་རྒྱན་བཅས་

བཞིའློ། །

རྒྱན་བཟང་མ། ལུས་ལ་རྒྱན་བཟང་བཏགས་པའི་བུད་མེད། 

རྒྱན་གཡེར། རྒྱན་ཆ་གཡེར་ཁ། 

རྒྱན་རིས། མཛེས་རྒྱན་སྤློས་པའི་རི་མློའི་རིགས་མཐའ་དག་ལ་ཟེར་བ་སྟེ། ཁང་པའི་རྒྱན་རིས་

འཛིན་ཆས་ཀི་རྒྱན་རིས་བརེགས་སྣློན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་

སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་pattern overlay ཟེར། 

རྒྱན་རིས་རི་མློ། གཙོ་བློ་ཆ་བསྒིགས་དང་། གཅིག་གྱུར། མཚོན་བེད། དེ་བཞིན་དབིབས་འགྱུར་

མཛེས་རིས་ལ་བརེན་ནས་བིས་པའི་རི་མློར་རྒྱན་རིས་རི་མློ་ཟེར། དེར་མཛེས་རྒྱན་གི་རྣམ་པ་

ཤུགས་ཆེན་ལན་པ་མ་ཟད། སྣ་མང་གི་ནང་ནས་ཆ་བསྒིགས་བཟློ་བ་དང་རློག་འཛིང་གི་ནང་

ནས་གཅིག་གྱུར་བཟློ་བ་བཅས་ཀི་ཁད་ཆློས་ལན་ཡློད། 

རྒྱན་ཤློག །① ལུས་རལ་འགན་སྡུར་སློགས་ཀི་མཇུག་འབས་ཚོད་དཔག་གིས་རྒྱན་འཛུགས་བ་

ཐབས་ཀི་ཤློག་བང་ཞིག །② དངློས་རས་བགློ་བཤའ་བ་སྐབས་ཤློག་རས་ངློས་སུ་ཨང་གངས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སམ། ཡང་ན་མི་མིང་དང་། དངློས་མིང་འབི་ཞིང་བགློ་བའི་དངློས་པློ་དང་ཤློག་རས་གཉིས་

བསྟུན་ནས་དངློས་པློ་བགློ་ཐབས་ཀི་མིང་། 

རྒྱན་ཤློར། རྒྱན་བཞག་ནས་ཕམ་པའམ་ཤློར་བ། དེ་རིང་ཁིམ་སྲུང་དུ་སུ་སློད་རྒྱན་ཤློར་ཁློད་རང་

ཡིན། རྒྱན་ཤློར་ངུས་པས་མི་དག

རྒྱན་ཤློར་བུ་ལློན། རྒྱན་རེད་ཤློར་ནས་ཆགས་པའི་བུ་ལློན། 

རྒྱན་སྲུངས་པ། ལྷ་ཁང་གི་སྐུ་དང་རྒྱན་སློགས་སྲུང་མཁན་ཏེ། ཡློངས་གགས་སུ་དཀློར་གཉེར་ཟེར། 

རྒྱན་སློབ་མར་བཞག་པ། སང་ལེབ་བམ་ལྕུག་མ་ཕ་མློ་སློགས་ལས་བས་པའི་ཡློ་བད་འཇློག་པའི་

སྣློད་གྲུ་བཞི་དང་སློར་མློ་སློགས་སློ། །

རྒྱབ། ① ལག་པའམ་རྒྱབ་མདུན་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་རྒྱབ། རི་རྒྱབ། ལུས་རྒྱབ། ཉ་རྒྱབ། ཕ་ཡུལ་

རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་བ། བཀའ་དློན་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་ནས་རི་འཇློག་མི་བེད་པ། སར་གི་ལུགས་ངན་

རིང་པ་མཐའ་དག་ལས་རྒྱབ་ཀིས་ཕློགས་པ། རྒྱབ་ཏུ་རི་འགུལ་བ་མི་ཤེས། མདུན་དུ་སྤུ་འགུལ་

བ་མཐློང་། ② དངློས་རིགས་དློ་པློ་གཉིས། རྒྱབ་གཅིག །ཁལ་རྒྱབ། བློང་རྒྱབ། བལ་རྒྱབ། དྲེལ་

རྒྱབ་གསུམ། ③ སྙེས་ས་དང་རེན་ས། ཉམས་ཆུང་གི་རེན་སའི་རྒྱབ་འཆའ་བ། བདེན་པའི་རྒྱབ་

དྲང་པློས་བེད་པ། 

རྒྱབ་ཀི་བརྒྱུད་འཛིན། [མངློན]དྲུག་མདློའམ་སལ་རུས་མཐའ་མ། 

རྒྱབ་ཀི་ཐེག་པ། ཁེས་ཀི་ཁུར། 

རྒྱབ་ཀིས་ཕློགས་པ། རྒྱབ་སློག་བའམ་རྒྱབ་ལློས་བས་ནས་ཞེས་པའི་དློན། 

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

དབིན་སྐད་དུ་send to back ཟེར། 

རྒྱབ་སྐྱློར། ① རྒྱབ་གནློན་རློགས་རམ། ཁློང་གིས་ཟས་གློས་གནས་མལ་སློགས་གང་ས་ཅི་ཐད་

ནས་རྒྱབ་སྐྱློར་རློགས་རམ་གནང་བྱུང་། ② རྒྱབ་སྙེ་སའམ། རེན་ས། དབིན་སྐད་དུ་sup-

ported ཟེར། 

རྒྱབ་སྐྱློར་མཉེན་ཆས། 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།  ༼ ག ༽

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་support software ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་support program ཟེར། 

རྒྱབ་སྐྱློར་བེད་པ། རྒྱབ་ནས་སྐྱློར་བ་ལར་རློགས་ཕན་བེད་པ། 

རྒྱབ་དཀར། དུར་བ་ཀང་ཀའི་མིང་། 

རྒྱབ་ཁུར་བེད། རྒྱབ་ར་ངློམས་ནས་དཔའ་ཉམས་སྟློན་པའི་དློན་སྟེ། ཕྲུ་གུ་དེས་ཨ་མེ་རྒྱབ་ཁུར་བེད་

ནས་ཕ་མའི་ཁ་ལ་ཉློན་ཞིང་མི་འདུག །ཅེས་དང་། ཡང་། རློང་གི་དྲུང་ཡིག་དེས་རློང་དཔློན་རྒྱབ་

ཁུར་བེད་ནས་མི་གཞན་དང་མཐུན་སྒིལ་ཡག་པློར་བེད་ཅིང་མི་འདུག་ལ་བུ་རྣམས་སློ། །

རྒྱབ་ཁལ། ལིད་ཚད་ལློངས་ངེས་ཀི་དློ་པློ་ཆ། 

རྒྱབ་སྒུར་པློ། སལ་པ་སྒུར་སྒུར་རམ་སྟློད་སྒུར་པློ། 

རྒྱབ་འགལ། མི་མཐུན་པ། ཕན་ཚུན་བ་སྤློད་ཚང་མ་རྒྱབ་འགལ་དུ་ཕིན་པ། 

རྒྱབ་འགློས། གུས་ཞབས་ཀི་འགློ་སྟངས། དགློངས་པ་ཞུས་ཏེ་ཕག་འབུལ་ཞུ་བཞིན་རྒྱབ་འགློས་

ཀིས་ལློག་སློང་། གནང་བ་ཐློབ་ནས་རྒྱབ་འགློས་བེད་ཀིན་ཕིར་ལློག་འགློ་བ། 

རྒྱབ་ངློས། དངློས་པློ་གང་གི་རྒྱབ་ངློས། 

རྒྱབ་སས། རྒྱབ་ཏུ་སྙེ་སའི་སས། 

རྒྱབ་གཅུས། [ཡུལ]གློས་ཀི་རྒྱབ་ལློག་གི་སྐེད་རགས་འློག་གི་སབ་མཐར་སུ་ལུའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་

དབིབས་བཅློས་པའི་མིང་། 

རྒྱབ་ཆ། བཀལ་བའི་དློ་པློ། 

རྒྱབ་ཆློས། ཕུང་པློ་བཏློན་ཚར་ནས་ཀློག་པའི་ཆློས་གང་རུང་། 

རྒྱབ་ཇ། གྲྭ་སའི་ནང་དུ་ཉིན་གུང་རྒྱབ་ཀི་ཇ་ལ་ཟེར། དགློང་ཇ་དང་དློན་གཅིག

རྒྱབ་ལློངས། ཡུལ་ལློངས་བཀློད་པ་ཞེས་ཀང་ཟེར་དེ་ནི་མཛེས་རལ་གི་ཆེད་སྤློད་མིང་ཚིག་ཅིག་

ཡིན། དེར་དློན་སྙིང་གཉིས་ཡློད་པ་སྟེ། གཅིག་ནི་ཟླློས་གར་འཁབ་སའི་གར་སྟེགས་དང་གློག་

བརན་པར་རྒྱག་རྭ་བའི་ཐློག་བཀློད་སྒིག་བེད་པའི་ཡུལ་ལློངས་དང་དངློས་པློའི་རི་མློ་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཉིས་ནི་རྒྱ་སློལ་རི་མློའི་ཐློག་རི་མློའི་ངློས་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་ཏེ་ཡུལ་ལློངས་བཀློད་སྒིག་

བེད་པའི་དློན་ལའང་ཟེར། དབིན་སྐད་དུ་background ཟེར། 

རྒྱབ་ལློངས་ཀི་མདློག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་background color ཟེར། 

རྒྱབ་སྙེ། རྒྱབ་ཏུ་སྙེ་སའི་སས་འབློལ། 

རྒྱབ་གཉེར། རློགས་རམ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་aMTer-image ཟེར། 

རྒྱབ་ཏུ་བསྙེས་པ། ① གཟུགས་པློ་རྒྱབ་ཕློགས་སུ་བརེན་པ། གཉིད་བློ་ནས་རློ་སྟློད་རྒྱབ་ཏུ་བསྙེས་

པ། ② སྐྱབས་བཅློལ་བ། རང་གི་མེས་རྒྱལ་ལ་རྒྱབ་བསྙེས་པ། 

རྒྱབ་ཏུ་དབྱུག་པ། སྣང་མེད་རྒྱབ་སྐྱུར་བེད་པ། 

རྒྱབ་རེན། རྒྱབ་ནས་སྐྱློབ་པའི་རེན། རྒྱབ་རེན་འཚོལ་བ། ཀ་བ་ལ་རྒྱབ་རེན་བེད་པ། གཞན་གི་རྒྱབ་

རེན་བེད་པ། རྒྱབ་རེན་དཔུང་གཉེན། 

རྒྱབ་རེན་གི་ལུང་། གསང་སགས་ཀི་དབང་དང་ཁིད་རྣམས་ཞུས་ཟིན་ནས་ལྷ་དེ་དང་དེའི་རྒྱུད་དང་། 

ཆློ་ག་གཞུང་འགེལ་ལ་སློགས་པའི་གསུང་རབ་རྣམས་ཀི་ལུང་ཚིག་བ་མས་ཀློག་པ་དེ་རང་ཉིད་

ཀིས་ཚིག་གཅིག་ཀང་ཆད་ལྷག་མེད་པར་ཉན་པ། 

རྒྱབ་རེན་ཚད་མ་ཅན། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ལ་གློ་དགློས། མདློ་སགས་ཀི་གཞུང་རྣམས་གང་

ཟག་གཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི་ཐབས་སུ་འགློ་བའི་སྒྲུབ་བེད་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་སྒྲུབ་པའི་

དློན་ཡིན། 

རྒྱབ་སྟན། སེལ་པློ་འཁུར་སྐབས་ཀི་རྒྱབ་གདན། 

རྒྱབ་སྟློན་པ། ① ལུས་རྒྱབ་སྟློན་པ། ② མི་མཐུན་རྒྱབ་འགལ་བེད་པ། ཁ་བལ་ས་ལ་རྒྱབ་སྟློན་པ། 

རྒྱབ་གཏློད། ངློ་ལློག །རྒྱབ་གཏློད་ངློ་རྒློལ། 

རྒྱབ་དར། རྔློན་པ་འཁབ་དུས་རྒྱབ་ཏུ་འདློགས་རྒྱུའི་ཀ་འཕན་ལ་བུའི་གློས་ཆེན་འཛར་ལན་གི་མིང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རྒྱབ་རྡུ། [ཡུལ]རང་པའི་ཉྭ་ཐད་ཀི་ལྷམ་ཡུ་ཁ་དབག་གི་མཐའ་རྒྱན་ཀློ་བ། ཡློངས་གགས་ཀི་མིང་

ལ་ལྷམ་གི་ཕི་སྐྱློར་ཟེར། 

རྒྱབ་དྲློས་འབུར་བརན། འབུར་བརན་ག་ིགས་ཤིག་ཡིན། ད་ེན་ིཕེད་འབུར་བརློས་ཀ་ིགཞ་ིརའ་ིཐློག་ཡུལ་

ལློངས་ཀི་རྒྱབ་དྲུས་ནས་བཟློས་ཡློད། དེ་ནི་བློས་བསངས་འབུར་བརན་དང་། ཕེད་འབུར་བརན་

གཉིས་དབར་གི་འབུར་བརན་སྒྱུ་རལ་ཞིག་ཡིན། དེར་མཐའ་སྒློམ་གིས་བརྒྱན་དགློས་པའློ། །

རྒྱབ་དྲློས། [ཡུལ]གློས་འཇློམས་པའི་མིང་། དེང་སང་ང་རྒྱབ་དྲློས་ཀིན་ཡློད། 

རྒྱབ་མདུན། ལུས་ཀི་རྒྱབ་དང་མདུན། རྒྱབ་རི་དང་། མདུན་མཚོ། 

རྒྱབ་དམག །གཡུལ་ངློའི་རྒྱབ་ཕློགས་ནས་རློགས་རམ་བེད་མཁན་གི་དམག

རྒྱབ་སྣློན། རྒྱབ་ནས་རློགས་མགློན་བེད་པ། རེས་སུ་ཁ་སྣློན་བས་པ། 

རྒྱབ་གནློན། རློགས་བེད། རྒྱབ་སྐྱློར་བེད་མཁན། 

རྒྱབ་གནློན་ཐམ་ཀ རྒྱབ་སྐྱློར་བེད་པའི་བཀའ་ཐློག་ཐེའུ་འབར་མ། 

རྒྱབ་དཔུང་། རྒྱབ་རེན་དཔུང་སེ། 

རྒྱབ་ཕུགས། རྒྱབ་རེན་དང་རྒྱབ་སྐྱློར་བེད་མཁན། དངློས་སུ་མ་ིམངློན་པར་རྒྱབ་ནས་བློ་བཏློན་བེད་མཁན།

རྒྱབ་ཕློགས། རྒྱབ་ཀི་ཕློགས། མདུན་ཕློགས་ཀི་དག་མ་མཐློང་བར་རྒྱབ་ཕློགས་ཀི་དཔུང་ངློམ་མ་བེད། 

རྒྱབ་ཕློགས་བཤེར་འཚོལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་searching backward ཟེར། 

རྒྱབ་སྦློར། གཤློལ་གི་པུས་གུག་གི་རྒྱབ་ཏུ་སྦར་བའི་ཤིང་། 

རྒྱབ་འབློལ། རྒྱབ་སྙེས་སའི་འབློལ། 

རྒྱབ་འབར། རྒྱབ་རར་ལངས་པའི་དློན། 

རྒྱབ་མ། ① རྒྱབ་ཏུ་ཡློད་པའམ་རེས་མ། ② [རིང]བརྒྱ་ལམ་མམ་གལ་ཏེ། 

རྒྱབ་དམག །རྒྱབ་ཕློགས་སུ་ཡློད་པའི་དམག

རྒྱབ་རྨ། ལུས་ཀི་རྒྱབ་ཀི་རྨ། 

རྒྱབ་ར། ① རྒྱབ་ར་ལངས་ནས་རློགས་རམ་བེད་པ། བདེན་དློན་ལ་རྒྱབ་ར་བེད་པ། ཕན་ཚུན་རྒྱབ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ར་བེད་པ། ② རྒྱབ་ལ་ཡློད་པའི་ར། 

རྒྱབ་ར་ངློམས་པ། རྒྱབ་ར་སྟློབས་ཆེན་རེད་པ་དང་དེ་ཡློད་པ་ག་ས་ག་ལ་བསྒགས་པ། 

རྒྱབ་ར་དྲུག་འདུས། མཁིག་མའི་ཚིགས་ནས་སིན་ལག་ངློས་སུ་སློར་བཞི་གཞལ་བའི་གནས་སུ་

ཡློད་པའི་གཏར་ར་སྟེ། དེ་གཏར་ན་གློ་མཆིན་དང་ཕློ་ལློང་གཉན་ནད་སློགས་ལ་ཕན། 

རྒྱབ་ར་བེད་པ། དཔློན་པློ་ཚོས་རང་གི་གློགས་ལ་རྒྱབ་ར་བེད་པ། 

རྒྱབ་ཚ་དགློན། རྒྱབ་ཚ་དགློན་བསྟན་རྒྱས་གིང་། བཀའ་བཞི་རིན་ཆེན་གགས་པས་བཏབ། དུས་

ཚོད་ནམ་ཡིན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྒྱབ་རི། ལས་ཀའི་རྒྱབ་རིའམ་དློ་དམ་པ། 

རྒྱབ་འཛིན། [མངློན]ར་སྤི་ཡི་མིང་། 

རྒྱབ་གཞུང་། སལ་གཞུང་། 

རྒྱབ་ཡློལ། རྒྱབ་ཕློགས་ཀི་ཡློལ་བ། 

རྒྱབ་ཡློལ་གི་རྒྱན་དྲུག །ཁི་རྒྱབ་དྲུག་འགློགས་ཀི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས། 

རྒྱབ་རིང་། [མངློན]ཉ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་background image ཟེར། 

རྒྱབ་རུས། སལ་རུས། 

རྒྱབ་རློལ། རྒྱབ་ཕློགས། 

རྒྱབ་རློགས། ཤུགས་སྣློན་རྒྱག་པའི་རམ་འདེགས། རང་ལ་དཔའ་རལ་དང་སྤང་གྲུང་མེད་ན་རྒྱབ་

རློགས་མང་ཡང་མི་ཕན། 

རྒྱབ་ལངས། ཤུགས་སྣློན་རློགས་རམ། གཉའ་གནློན་འློག་ཏུ་སློད་མཁན་གི་རྒྱབ་ལངས་བས་པ། 

རྒྱབ་ལློག །ཕིན་ཅི་ལློག་པའམ་ག་ཕི་ག་ལློག །ཁ་ནས་འདྲ་ཆགས་མཛེས་མཛེས་ལར་བཤད་ཀང་

སྤློད་པ་རྒྱབ་ལློག་བེད་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རྒྱབ་ལློགས། རྒྱབ་ཕློགས། ཁང་པའི་རྒྱབ་ལློགས། རིའི་རྒྱབ་ལློགས། 

རྒྱབ་ཤ དེབ་དང་། གློས་སྦར་མ་སློགས་ཀི་རྒྱབ་ངློས་ཀི་དངློས་པློ། ངའི་སྦར་མ་དེའི་རྒྱབ་ཤ་གློས་

ཆེན་རེད། 

རྒྱབ་ཤློག །དཔེ་དེབ་སློགས་ཀི་ཤློག་ལྷེའི་རྒྱབ་ངློས། 

རྒྱབ་བཤད། གཞན་གི་རྒྱབ་ཏུ་ངན་བཤད་བེད་པ། 

རྒྱབ་བཤུལ། སལ་གཞུང་། 

རྒྱབ་སྲུང་། ① རྒྱབ་ནས་སྲུང་སྐྱློབ་བེད་པ། ② རྒྱབ་ནས་སྲུང་སྐྱློབ་བེད་མཁན། 

རྒྱབ་ལྷགས། རྒྱབ་ཕློགས་ནས་བརྒྱབ་པའི་ལྷགས་པའམ་རླུང་། 

རྒྱམ་ཚྭ། འདི་རྒྱ་གར་སློགས་ནས་ཚུར་འློང་བ་དང་། རང་ལློངས་ཀི་མཚོ་སློན་པློའི་རྒྱུད། ཚྭ་འདམ་

གཞུང་དང་། ནག་ཆུའི་མཚོ་གཉིས་སློགས་ནས་ཐློན་པའི་ལུའུ་ཧྭ་ནཱ་ཞེས་པའི་ཚྭ་ལས་ཆགས་

པའི་གཏེར་རྡློ་སྟེ། རྡློག་ཆེ་ཆུང་ངེས་མེད་ལ། དབིབས་གྲུ་བཞི་ཆེ་ཆུང་ཇི་ལར་བཅག་ཀང་གྲུ་

བཞིར་འགློ་བ། ཁ་དློག་སློ་དཀར་ཤེལ་ལར་དྭངས་ཤིང་འློད་དང་ལན་པ། ཕེད་ཙམ་གི་སྒིབ་

མེད། གྲུབ་ཆ་NaCIཡིན་ལ། ས་ཚད2.5～3དང་། བསྡུར་ལིད་ཁེ་1.85ཡློད་པ། ཁློབ་པས་

བརྡུང་ས་བ་དང་། བསེགས་ན་ཚགས་སྒ་སྒློག་ཅིང་། རླན་དང་ཆུ་ལ་རེག་ན་འཇུ་ས་བ། དྲི་ཆེར་

མེད་ཅིང་། མང་ན་ལན་ཚྭ་བློ་ཡང་ཟས་ཚྭ་གཞན་ལས་ཅུང་ཟད་འཇམ་པ་བཅས་སློ། །རློ་ལན་

ཚ་ཞིང་མངར། ཞུ་རེས་དྲློ་ལ་སྙློམས། ནུས་པས་མ་ཞུ་བ་འཇུ་ཞིང་སློས་པ་སྦློང་། བད་རླུང་དང་

གང་བའི་ནད་རིགས་སེལ། དྲློ་ཡང་ཁག་མཁིས་ལ་མི་གནློད། 

རྒྱའི་མཆློད་རེན་དཀར་པློ། གཤམ་དུ་མཆློད་རེན་དཀར་པློ་ཞེས་པར་གཟིགས། 

རྒྱའི་དུས་ཀི་ནང་སློ་ཁག་བཞི། འཕང་ཡར་ནང་མར་ནང་གི་ནང་སློ་འདི་གཉིས་དང་མགར་རེ་དང་

རྡློ་སིས་ནང་སློ་བཞི་ལ་ཟེར། 

རྒྱའི་ལློ་སློས་མིང་། སར་ཀྲུང་གློའི་རྒྱལ་རབས་རིམ་པས་གློང་མ་གསར་པ་རེ་བརེ་མཚམས་སུ་

སིད་དབང་བཟུང་བའི་རིང་གི་སིད་ལློའི་མིང་གསར་པ་རེ་བརེ་སློལ་ཡློད། 

རྒྱའི་སློ་ཁ་ཕིར་འཕུལ་བ། རྒྱ་ནག་ནས་བློད་ཀི་ས་མཚམས་སུ་བཞག་པའི་སློ་ཁ་ཕིར་བཟླློག་པ། 



  1186  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱའི་སློ་ཁ་སྲུང་བའི་དཔློན། རྒྱ་བློད་གཉིས་ཀི་སློ་མཚམས་སྲུང་སྐྱློབ་བེད་པའི་དཔློན་པློ། 

རྒྱའི་ཧྭ་ཤང་། རྒྱ་རིགས་ཀི་ནང་ནས་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ལ་དད་པ་སྐྱེས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་

བའི་རིགས་ལ་ཧྭ་ཤང་ཞེས་འབློད་པ་སྟེ། བློད་སྐད་དུ་བཙུན་པའམ་གྲྭ་པའི་དློན་ཡིན། 

རྒྱའུ་གདློང་དགློན། དགློན་པ་འདེབས་དུས་དང་འདེབས་མཁན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་

ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གསེར་ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྒྱལ། ① གཞན་ལས་རྣམ་པ་རྒྱལ་བའི་དློན། ང་ནི་ཁློ་ལས་རྒྱལ་སློང་། ལྷ་རྣམས་འདྲེ་ལས་རྒྱལ་

སློང་། བདེན་པ་ནི་རྫུན་ལས་རྒྱལ་ངེས། ② རེད་མློའི་ཆེད་དུ་འཇློག་རྒྱུའི་སྐུགས། རེད་མློ་ཐློབ་

ཤློར་གི་དློན་དུ་རྒྱུ་ནློར་རྒྱལ་འཇློག་པ། གསེར་དངུལ་མང་པློ་བག་ཆེན་གི་རྒྱལ་ལ་བཙུགས་

པ། ③ རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་ཞིག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གྲུབ་པ་དང་། བ་མའི་

ལྷ་ལན། སྦློར་ལན་མ། ཚིམ་བེད་བཅས་སློ། །④ མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་ཞིག་སྟེ་འདྲ་བ། 

རྒྱལ་ཁ། ཕམ་པའི་ཟླློག་ཟླ་སྟེ་འཐབ་རློད་བས་ནས་ཐློབ་པའི་འབས་བུ། རང་ཕློགས་ལ་རྒྱལ་ཁ་ལློན་

པ། རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་པ། རྒྱལ་ཁ་སྟེར་བ། 

རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་པ། གཡུལ་སློགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ། 

རྒྱལ་ཁ་མཚོན་པའི་སློ། གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་མཚོན་རགས་སུ་བསྐྲུན་པའི་རྒྱལ་སློ་ཞིག་

ཡིན། རྒྱལ་ཁབ་མང་པློ་ཞིག་ལ་སློ་དེ་རིགས་སྐྲུན་སློལ་ཡློད། དེའི་ནང་ནས་སྙན་གགས་ཆེ་

ཤློས་ཀི་ཧ་རན་སིའི་ཨར་སྐྲུན་མཁས་པ་ཞྭ་ལ་དགེ་ལན་གིས་སྤི་ལློ་༡༨༣༦ལློ་བར་གནའ་བློའི་

ཨར་སྐྲུན་གི་ཉམས་འགྱུར་ལར་འཆར་འགློད་བས་ཏེ་བསྒྲུན་པའི་པཱ་རིའི་རྒྱལ་ཁ་མཚོན་བེད་

ཀི་སློ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། 

རྒྱལ་ཁག་མང་འབེལ། རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་མམ་གསུམ་ལས་མང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་གློས་ཚོགས་སློགས་

ལ་ཞུགས་པའི་དློན་ལ་འཇུག

རྒྱལ་ཁང་། ① རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་། ② རྒྱལ་པློ་སྐུ་ལྔ་སློགས་རྒྱལ་པློའི་རིགས་ཀི་སྲུང་མའི་ལྷ་ཁང་། 

རྒྱལ་ཁབ། ① རྒྱལ་པློ་ཞིག་གི་མངའ་འློག་ཏུ་འདུ་བའི་ས་མི་སྤིའི་མིང་། རྒྱལ་པློའི་རྒྱལ་ཁབ། 

 ② ཡུལ་ཁམས་ཆེན་པློ། ③ རྒྱལ་པློའི་ཁིམ། ④ དབང་སྒྱུར་བེད་མཁན་གལ་རིམ་གིས་དབང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

སྒྱུར་དྲག་པློ་བེད་པའི་ར་འཛུགས་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནི་དམག་དཔུང་དང་། ཉེན་རློག་པ། ཁིམས་

ཁང་། བཙོན་ཁང་སློགས་ལས་གྲུབ་པའློ། །

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བཅའ་ཁིམས། རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་ཕློགས་གང་ཅིའི་ཐད་གཏན་འཁེལ་བས་པའི་བཅའ་ཁིམས།

རྒྱལ་ཁབ་ཆེས་མཐློའི་ཁིམས་ཁང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རིམ་པ་ཆེས་མཐློ་ཤློས་ཀི་གློད་དློན་འདྲི་གཅློད་

ལས་ཁུངས་ལ་ཟེར། 

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གསང་གནད་ཕིར་འཚོང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གསང་བ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་ཁེ་ཕན་ཅི་

རིགས་ཀིས་རྐྱེན་པས་གར་བའམ་འཚོང་བར་བས་པ། 

རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པློ་གློང་རི་དཀར་པློ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གློང་དཀར་རློང་དུ་ཡློད་ཅིང་། སེ་སིད་

ཕག་མློ་གྲུ་པའི་སྐབས་ཕློ་བང་བས་མློང་བས་ཕློ་བང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མིང་བཏགས་པ་ཡིན། 

རྒྱལ་ཁབ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱློབ་བེད་མཁན་གི་ལས་ཁུངས། 

རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརེས། རྒྱལ་ཁབ་གསར་པའི་སིད་དབང་ཐློག་མར་ཚུགས་པ། 

རྒྱལ་ཁབ་ཨང་རགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་country code ཟེར། 

རྒྱལ་ཁམས། རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིཡུལ་ཁམས། རང་གནས་སུ་མ་ིསློད་པར་རྒྱལ་ཁམས་ཕློགས་མེད་དུ་མྱུལ་བ།

རྒྱལ་ཁམས་པ། འཇིག་རེན་པའི་གམིགས་ཡུལ་གཏད་སློ་གང་ཡང་མེད་པ། རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་ཏུ་

ཉུལ་ནས་བ་བ་བཏང་ཞིང་འཁློར་བ་སངས་པའི་རྣལ་འབློར་པ། རྒྱལ་ཁམས་པའི་ཁ་ལ་ངེས་

གཏན་མེད། 

རྒྱལ་ཁམས་དཔེར་བངས་ཀི་ཁིམས། སློང་བཙན་སམ་པློས་བློད་དུ་ལག་བསྟར་བས་པའི་ར་བའི་

ཁིམས་ཡིག་གསུམ་པ་སྟེ། རྒྱལ་ཁམས་དཔེ་བངས་ཁིམས་ཞེས་པ། །བ་བར་འློས་དང་མི་འློས་

སྟློན་པ་སྟེ། ཞེས་པའི་དློན་གི་འགེལ་བཤད་འདི་ལ་ནང་གསེས་དབེ་ན་རྒྱལ་ཁིམས་བཅློ་ལྔ་

དང༌། ཁིམས་ཆེན་བདུན། མི་ཆློས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་བཅས་བསློམས་པས་ཁིམས་ཕན་སུམ་

ཅུ་སློ་བརྒྱད་བསྡུས་ཡློད། རྒྱལ་ཁིམས་བཅློ་ལྔ་ལ་སློགས་དེ་དག་སློ་སློའི་དློན་ནི་མིང་དེ་དག་

གི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱལ་ཁློངས། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཐློབ་ཐློངས། 

རྒྱལ་ཁློངས་མངའ་དབང་། རྒྱལ་ཁབ་གང་རུང་གི་སིད་གཞུང་རང་གི་མངའ་ཁློངས་བསྙེན་མེད་ལ་

བདག་དབང་སྤློད་པའི་དབང་ཆ། 

རྒྱལ་ཁློངས་གཉིས་ལན། རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀི་སྤིས་འབངས་ཐློབ་ཐང་ལག་འཁེར་ཡློད་པའི་དློན། 

རྒྱལ་ཁློངས་མང་འདུས། རྒྱལ་ཁབ་དུ་མའི་སྤི་འབངས་ཡིན་པའི་ལམ་འཁེར་ཡློད་པ་ལ་བརློད། 

རྒྱལ་ཁློངས་ནས་ཕིར་འབུད། ཕི་རྒྱལ་གི་མི་སྣ་རང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མངའ་ཁློངས་ནས་ཕིར་སྒློད་བས་

པ། ཡང་ན་མངའ་ཁློངས་ནས་མཐར་སྐྲློད་པ། 

རྒྱལ་ཁློངས་མེད་པའི་མི། རྒྱལ་ཁབ་གང་གི་ཁློངས་མིའི་ལག་ཁེར་མེད་པའི་མི། 

རྒྱལ་ཁློངས་སུ་ཞུགས་པ། རྒྱལ་ཁབ་གང་དེའི་ཁློངས་སུ་ཞུགས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ཁིམས་ལ་བརི་

སྲུང་ཞུ་འདློད་ཡློད་པར་ཁས་བངས་བ། 

རྒྱལ་ཁི། རྒྱལ་པློའི་བཞུགས་ཁི་སྟེ། རྒྱལ་པློའི་གློ་འཕང་། སས་རྒན་པ་དེ་ལློ་ན་ཆུང་དུས་ནས་རྒྱལ་

ཁིར་འཁློད་པ། ཕྲུ་གུ་བསམ་མེད་ཅིག་རྒྱལ་ཁིར་བསྐློས་པ། 

རྒྱལ་ཁིམས། མི་ཆློས་ཀི་ཁིམས། རྒྱལ་པློ་བིས་པ་ཡིན་ཀང་། རྒྱལ་ཁིམས་རེད་མློ་མིན། དྲང་ལན་

ཚད་ཐུབ་ཀི་སློ་ནས་མི་གློ་གནས་མཐློ་དམན་དང་། དཔལ་འབློར་དབུལ་ཕྱུག་མེད་པ་ཚང་མ་

ལ་འདྲ་མཉམ་གིས་བཅད་པའི་སྒིགས་ཁིམས་ཞིག

རྒྱལ་ཁིམས་བཅའ་བ། རྒྱལ་ཁིམས་དྲང་པློར་སློངས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁིམས་དང་། ཁིམས་

ལུགས། འཇིག་རེན་ཁིམས། ཡུལ་ཆློས། ལུགས་བཅས་སློ། །

རྒྱལ་ཁིམས་བཅློ་ལྔ། ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་རྒྱལ་སིད་སྐྱློང་བ་

དགློས་པའི་ཁིམས་སློལ་བཅློ་ལྔ་སྟེ། མི་མཛད་པ་གསུམ། བསྟློད་པ་གསུམ། དམད་པ་གསུམ། 

མི་མནར་བ་གསུམ་བཅས་ཡིན་ཞིང་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། 

 ༡ མཛད་པ་གསུམ་ནི། དག་བཏུལ་རྒྱལ་ཁམས་བདེ་བར་མཛད། །ནང་གི་ཚིས་མཛད་འབངས་

འཁློར་སྐྱློང༌། །ཕི་མ་ཕན་ཕིར་དམ་ཆློས་བ། ཞེས་འབྱུང་བ་ཕི་ཡི་དག་བཏུལ་ནས་རྒྱལ་ཁམས་

བདེ་འཇགས་སུ་བཀློད་པ་དང་གཅིག །ནང་གི་ཆབ་སིད་ལེགས་པར་སྐྱློང་ཞིང་རང་གི་ཆབ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

འློག་འཁློར་འབངས་དང་བཅས་པ་བདེ་བར་སྐྱློང་བ་དང་གཉིས། ཚེ་ཕི་མར་ཕན་པའི་ཆེད་དུ་ལྷ་

ཆློས་དགེ་བ་བཅུ་ལག་བསྟར་མཛད་པ་དང་གསུམ་ནི་རྒྱལ་པློ་རང་གི་ཕག་ལེན་གནང་དགློས་

པའི་ཁིམས་སམ་ཆབ་སིད་ཀི་སློལ་རྒྱུན་བཟང་པློ་གསུམ་ཡིན། 

 ༢ མི་མཛད་པ་གསུམ་ནི། ཡ་རབས་རྒྱུ་རྐྱེན་ལྷ་ཆློས་ནི། །སྣློད་མིན་ཁེང་པློ་ལ་མི་

བཤད། །གསང་སགས་རློགས་འཚང་རྒྱ་བའི་རྒྱུ། །ནློར་དུ་མི་བཙོང་སྙིང་ལ་འཆང༌། །ངན་ལ་

བསྟློད་ན་གཉིས་ཀ་ཕུང༌། །དེ་བས་ཁེང་པློ་རེར་མི་དབྱུང༌། ཞེས་གསུངས་པ་ནི་དད་པ་མེད་པའི་

མི་ཕལ་པ་ལ་དམ་པའི་ཆློས་མི་བཤད་པ་དང་གཅིག །གསང་སགས་ནི་སངས་རྒྱས་ཐློབ་པའི་

རྒྱུ་ཡིན་པས་དེ་ནློར་གི་ཕིར་དུ་མི་བཙོང་བ་སྟེ་འབུལ་རེན་ལ་བལས་ནས་དམ་ཚིག་དང་མི་ལན་

པ་ལ་གསང་སགས་ཀི་ཆློས་མི་འཆད་པ་དང་གཉིས། ཁེང་པློ་སྟེ་བན་གཡློག་རེ་དཔློན་དུ་མི་

བསྐློ་བ་དང་གསུམ་བཅས་རྒྱལ་པློས་ཕག་ལེན་མི་འློས་པ་གསུམ་ཡིན། 

 ༣ བསྟློད་པ་གསུམ་ནི། དཔའ་ལ་སྟག་གིས་མ་བསྟློད་ན། །དཔའ་ངར་བས་པའི་རུ་མ་

མེད། །མཛངས་ལ་ཡིག་ཚང་མ་བསྟློད་ན། །ཕིན་ཆད་མཛངས་ངན་ཤན་མི་ཕིད། །ལེགས་ལ་

བ་དགས་མ་བསྟློད་ན། །སད་ཆད་ལེགས་པར་སུ་ཡིས་བེད། ཅེས་འབྱུང་བ་ནི། གཡུལ་ངློར་

དག་བློ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དཔའ་བློ་བས་རེས་ཅན་ལ་སྟག་སློག་གི་གློས་སློགས་བ་དགར་

བིན་ནས་བསྟློད་དགློས་པ་རྣམས་མ་བསྟློད་ན། ཕིན་ཆད་དཔའ་བློ་ཐློན་པའི་རུ་མ་སྟེ་གཞི་རེན་

མེད་པར་འགྱུར་བས་ངེས་པར་དཔའ་རགས་ཀིས་བསྟློད་དགློས་པ་དང་གཅིག །ནང་སིད་ལ་

མཁས་ཤིང་མཛངས་པའི་བློན་པློ་དང་མི་སྣ་བས་རེས་ཅན་ལ་གཡུ་ཡིག་དང༌། གསེར་ཡིག་

སློགས་ཀི་གློ་གནས་ཀིས་མ་བསྟློད་ན། ཕིན་ཆད་མཛངས་པའི་མི་དང་ངན་པའི་མི་ཤན་མི་

འབེད་པས་ངེས་པར་དུ་མཁས་ཤིང་མཛངས་པའི་མི་རྣམས་ཡིག་ཚང་གིས་བསྟློད་དགློས་པ་

དང་གཉིས། རེ་འབངས་ཀི་དློན་དུ་ལྷག་བསམ་གིས་ལས་ཀ་ལེགས་པློ་བེད་མཁན་མི་ཕུལ་

བྱུང་རྣམས་ལ་བ་དགས་ཚིམ་པར་བས་ནས་མ་བསྟློད་ན་སད་ཕིན་ཧུར་བརློན་ལྷག་བསམ་དང་

ལན་པའི་མི་སྣ་ཐློན་མི་སིད་པས་ངེས་པར་དུ་དངློས་པློའི་བ་དགས་བསྟློད་དགློས་པ་དང་གསུམ་

ནི་དམག་སིད་འབངས་གསུམ་གི་ནང་ནས་ཐློན་པའི་སྐྱེ་བློ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་གཟེངས་སུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསྟློད་དགློས་པའི་སྐློར་ཡིན། 

 ༤ དམད་པ་གསུམ་ནི། སར་མ་ཝ་ཞུས་མ་དམད་ན། །དཔའ་དང་སར་མ་ཤན་མི་ཕེད། །ངན་ལ་

ནན་ཏུར་མ་བས་ན། །ནམ་ཡང་དྲན་ཤེས་རེམ་མི་འགྱུར། །ཉེས་ལ་ཆད་པ་མ་བཅད་ན། །ཕི་ནས་

ཉེས་བེད་རྒྱུན་མི་ཆད། ཅེས་འབྱུང་སྟེ། འགག་རར་ཐུག་སྐབས་དག་བློར་མགློ་སྒུར་བའམ་ཕིར་

བཤློལ་བ་ལ་སློགས་པ་མི་སར་མ་ཀད་མེད་རྣམས་ལ་ཝ་མློའི་གཞུ་གུ་མགློ་ལ་བསྐློན་ནས་

དམད་པ་སྟེ་དམའ་མ་ཕབ་ན། དཔའ་བློ་དང་སར་མའི་དབེ་བ་མི་ཕེད་པས་ངེས་པར་དུ་ཝ་ཞུས་

དམད་དགློས་པ་དང་གཅིག །མི་ངན་ལ་ཁིམས་དང་བསྟུན་པའི་ནན་ཏུར་ཏེ་བཙན་མ་བཙུགས་

ན། ངན་པ་ལང་ཤློར་གིས་ནམ་ཡང་དྲན་ཤེས་བསྟེན་མི་སིད་པས་ངེས་པར་དུ་གཉའ་ནས་

གནློན་དགློས་པ་དང་གཉིས། ཁིམས་འགལ་གི་བ་བ་བེད་མཁན་ནག་ཉེས་ཅན་ལ་ཁིམས་ཆད་

ནན་པློ་མ་བཅད་ན། སད་ཕིན་ཉེས་གསློག་བེད་མཁན་རྒྱུན་མི་འཆད་པས་ངེས་པར་དུ་ཉེས་

ཆད་ནན་པློ་གཅློད་དགློས་པ་དང་གསུམ་ནི་སྐྱེ་བློ་མ་རབས་རྣམས་ལ་འཛིན་དགློས་པའི་སྒིག་

སློལ་ཡིན། 

 ༥ མི་མནར་བ་གསུམ་ནི། ལུས་སྐྱེད་ཕ་མ་མནར་བ་ན། །འཕལ་ཕུགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཡློགས་

སིག །རང་གི་མཆན་གི་བུ་མནར་ན། །ཕི་རློལ་དགས་ཀང་ཞེ་ཁ་འབེད། །བཟའ་གློགས་མནར་

ན་ཕི་ནང་གི། །ཆུས་དང་སློ་ནམ་ཡལ་བར་འཆློར། ཞེས་འབྱུང་སྟེ། རང་ལུས་སྐྱེད་པའི་ཕ་མར་

དྲིན་ལན་མི་གཟློ་བར་སྡུག་གི་མནར་གཅློད་བཏང་བ་ན། འཕལ་དུ་རང་ལ་མི་ཀུན་གི་ངན་སྨྲས་

ཕློག་པའི་རྒྱུ་དང༌། ཕུགས་སུ་ལ་ཡློགས་འཁློར་བའི་སིག་པའི་རྒྱུར་འགློ་བས་ངེས་པར་དུ་ཕ་མ་

ལ་བཀུར་བསྟི་བེད་པ་ལས་བརས་བཅློས་ར་བ་ནས་མི་བེད་པ་དང་གཅིག །རང་གི་མཆན་འློག་

གི་བུ་ཕྲུག་རྣམས་བམས་བརེས་མི་སྐྱློང་བར་མནར་གཅློད་བཏང་ན། བུ་ཕྲུག་ཕ་མར་ཞེན་པ་

ལློག་པར་མ་ཟད། ཕི་རློལ་གི་དག་བློས་ཀང་འཕ་སྨློད་དང་འབེད་པ་བེད་སིད་པས་ངེས་པར་དུ་

བུ་ཕྲུག་བརེ་ཞེན་གིས་སྐྱློང་བ་ལས། སྡུག་གཅློད་ཀིས་མི་མནར་བ་དང་གཉིས། །རང་གི་བཟའ་

ཚང་ལ་སྐྱློང་མཁས་མ་བས་པར་ཞེ་ཁེལ་བའི་རྒྱུ་མནར་གཅློད་བཏང་ན་རང་ཁིམ་གི་བ་བ་དང༌། 

སློ་ནམ་སློགས་འཐུས་ཤློར་དུ་འགྱུར་པས་ན་ངེས་པར་དུ་བཟའ་ཚང་ཕན་ཚུན་མཛའ་གཅུགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

འཆམ་མཐུན་ཡློང་བ་བེད་པ་ལས་མནར་གཅློད་མི་བེད་པ་དང་བཅས་གསུམ་ནི་ཚང་མས་བེད་

དགློས་པའི་ཁིམས་སམ་སྤིའི་ཀུན་སྤློད་གསུམ་མློ། 

རྒྱལ་ཁིམས་འཆལ་བ། ཁིམས་ལུགས་མེད་པའི་བ་སྐྱློད་རང་སྣང་གང་དྲན། 

རྒྱལ་མཁན་པློ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན། མདློ་སྨད་ལྷློ་རྒྱུད་འབློ་རའི་རྒྱ་སར་ཐང་ཞེས་པར་ཡབ་ཡུམ་

སྐྱབས་དང་ཡུམ་ལྷ་མློ་མཚོ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་

༡༧༦༢ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བདུན་པ་ནས་བཟུང་མང་དགེ་སློང་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོ་

ལས་ཡིག་ཀློག་དང་འདློན་ཆློས་བསབས། དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་པར་སེ་ར་དཔློན་སློབ་བློ་

བཟང་ཆློས་འཕེལ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང། མཚན་བློ་བཟང་དློན་གྲུབ་ཅེས་གསློལ། དགུང་ལློ་དློན་

དྲུག་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ་༡༨༣༧ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

རྒྱལ་མཁར་ཆློས་རློང་བ། བློད་དམངས་ཁློད་ཀི་ཟླློས་གར་ལྷ་མློ་བའི་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་ཐློག་

མར་འཛུགས་ཡུལ་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་ཁློངས་རིན་སྤུངས་རློང་གི་ཆློས་རློང་དགློན་པ་ཡིན་

ཞིང་། དགློན་པ་དེ་སྟློད་སྨད་ཁག་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་སྟློད་གསེར་སྐྱེམས་དགློན་ནས་ཡློང་མཁན་

ལྷ་མློ་བ་ཚོས་གཙོ་ཆེར་ལྷ་མློ་འཁབ་ཅིང་། སྨད་ཐུབ་པ་དགློན་ནས་ཡློང་མཁན་ཚོས་གཙོ་ཆེར་

སྒྲུང་དང་། བ་མ་མ་ཎིའི་ཤློད་སློལ་འཛིན། 

རྒྱལ་མཁར་རེ། མཁར་རློང་འདི་ནི་གཞིས་རེ་ས་ཁུལ་རྒྱལ་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཆགས་ཡློད། དེ་ནི་

བློད་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༣༦༤ལློར་ནང་ཆེན་འཕགས་པ་དཔལ་བཟང་

གིས་རློང་བཙན་མང་པློ་བརིགས་པའི་ནང་གི་གཅིག་ཡིན། འདིར་རྒྱལ་རེ་ཆློས་རྒྱལ་རིམ་བློན་

རྣམས་བཞུགས་མློང་བ་དང་། ཕློ་ལྷ་མི་དབང་གིས་ང་ལུམ་སྦར་གསུམ་ལ་ཕར་རྒློལ་བེད་

སྐབས་ཀི་རེན་གཞི་བས་པ། དེ་བཞིན་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༩༠༤ལློར་ལློ་རྒྱུས་ཀི་དློན་སྙིང་ལན་

པའི་དབིན་ཇི་བཙན་འཛུལ་དམག་ལ་འགློག་རྒློལ་བེད་སྐབས་ཀི་གཡུལ་ས་བཅས་བས་པའི་

རློང་བཙན་འདི་ནི་དུས་རབས་ཀི་དངློས་དཔང་ར་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ནློ། །

རྒྱལ་མཁར་གཞུང་ཆུ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་པ་སྣམ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྒྱལ་མཁར་རེ། རྒྱལ་རེ་རློང་། ཁློམ་སེ་ཤང་རྒྱལ་མཁར་གློང་ཚོ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱལ་སློ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༦༧༨ལློར་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་གིས་

ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྟེང་ཆེན་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྒྱལ་གླུ། ① རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སློ་སློའི་རྒྱལ་ཁབ་མཚོན་བེད་ཀི་གླུ། ② རྒྱལ་ཁའི་གླུ།

རྒྱལ་རྒྱུད། རྒྱལ་པློའི་རིགས་རྒྱུད། 

རྒྱལ་དགེ་དགློན། བཀྲ་ཤིས་རབ་བརན་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། ངག་དབང་ཆློས་གགས་རྒྱ་མཚོས་

སར་བཏབ་བས་ཟེར་མཁན་ཡློད། 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། 

རྒྱལ་འགློང་། སྤིར་བཏང་སེར་མློ་བ་རིགས་སགས་ཀི་ནུས་པ་ཅུང་ཟད་ཡློད་པ། སྨློན་ལམ་ལློག་པས་

འདྲེར་སྐྱེ་བའི་གདློན་འདྲེའི་རིགས་ཞིག་ཡློད་པར་འདློད། དེའི་བེད་ལས་གཙོ་བློ་མི་རྣམས་ཀི་

སེམས་རྒྱུད་དཀྲུག་སྟེ་བློ་སེམས་མི་བདེ་བ་དང་། འཁྲུགས་རློད་སློང་བའི་རྐྱེན་བེད་པར་བཤད།

རྒྱལ་འགན། ① རྒྱལ་ཁ་སུར་ཐློབ་ཀི་འགན་བསྡུར། ② རྒྱལ་བཙུགས་ཏེ་འགན་པ། 

རྒྱལ་རྔ། རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་དུས་རྡུང་བའི་རྔ། 

རྒྱལ་རྔ་སྟློང་བརྡུངས། རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་པའི་སྙན་གགས་ཀི་རྔ་བློ་ཆེ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བརྡུངས་བའམ་

ལན་གཅིག་གཉིས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་བརྡུངས་པའི་དློན། 

རྒྱལ་གཅེས། རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཤ་ཞེན། 

རྒྱལ་གཅེས་མི་སྣ། རྒྱལ་ཁབ་ལ་དགའ་ཞེན་ཆེ་བའི་མི། 

རྒྱལ་གཅེས་ཁིམས་སྲུང་། རྒྱལ་ཁབ་ལ་དགའ་ཞེན་གིས་ཚུལ་བཞིན་ཁིམས་སྲུང་བ་ལ། 

རྒྱལ་ཆས། རྒྱལ་པློའི་ཆས། 

རྒྱལ་ཆེན། རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ། 

རྒྱལ་ཆེན་བཞི། རྒྱལ་ཆེན་རིགས་བཞིའི་བསྡུས་ཚིག

རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་རིས། འདློད་ལྷ་རིགས་དྲུག་གི་དང་པློ་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་དང་དྲི་ཟ་སློགས་ཀི་གནས། 

རྒྱལ་ཆེན་རིགས་བཞི། འདློད་ལྷ་དང་པློའི་རིགས་སུ་གཏློགས་པའི་ལྷའམ་གནློད་སྦིན་ཏེ། རི་རབ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཆུ་མཚམས་ར་བ་ནས་ཡར་བརིས་པའི་བང་རིམ་དང་པློར་གནློད་སྦིན་ལག་ན་ཕེང་སློགས། 

གཉིས་པ་ན་གཞློང་ཐློགས། གསུམ་པར་རག་མློས། བཞི་པར་སེ་དཔློན་ཆེན་པློའམ། རྒྱལ་ཆེན་

གཙོ་བློ་ཡུལ་འཁློར་སྲུང་དང་། འཕགས་སྐྱེས་པློ། སྤན་མི་བཟང་། རྣམ་ཐློས་སས་བཅས་སློ་

སློར་གནས་སློ། །

རྒྱལ་ཆེན་རིགས་བཞིའི་ལྷ། གནློད་སྦིན། ལག་ན་གཞློང་ཐློགས། ལག་ན་ཕེང་ཐློགས། རག་མློས་ཏེ་

རྒྱལ་ཆེན་རིགས་བཞིའི་ལྷའློ། །

རྒྱལ་ཆེན་རིས་བཞི། རྒྱལ་ཆེན་རིགས་བཞི་དང་དློན་གཅིག

རྒྱལ་མཆློག །སངས་རྒྱས། 

རྒྱལ་མཆློག་རིན་ཆེན། རྣལ་འབློར་རྒྱུད་ཀི་ལྷློ་ངློས་སངས་རྒྱས། 

རྒྱལ་གཉེར། རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་བདག་གཉེར་བས་པ། 

རྒྱལ་གཉེར་དཔལ་འབློར། རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་མ་ར་བཏང་ལ་ཡློངས་སུ་ཚོད་འཛིན་བེད་པའི་དཔལ་

འབློར་ལ་བརློད། 

རྒྱལ་རགས། རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སློ་སློའི་རྒྱལ་ཁབ་མཚོན་བེད་ཀི་རགས་མཚན། 

རྒྱལ་སྟེང་དགློན། དགློན་འདི་ཐློག་མར་བཀའ་གདམས་པའི་བ་མ་ཕུར་བུ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་མཚན་

གིས་བཏབ། དུས་ཚོད་མ་གསལ། རེས་སུ་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པར་གྱུར། ད་ལ་བློད་སྐྱློང་

ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྒྱལ་སྟློན། ① རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་པའི་སྟློན་མློ། ② རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརེས་པའི་དུས་སྟློན། 

རྒྱལ་བསྟན། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པའམ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ། 

རྒྱལ་བསྟན་འཛིན་བེད་གསུམ། ལུང་རིག་པ་ཏིང་འཛིན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་ཐློས་བསམ་བསློམ་

པ་དེ་སློ་སློའི་ཤེས་རབ་གསུམ། འཛིན་སྐྱློང་སེལ་གསུམ་གིས་ཀང་བསྟན་པ་འཛིན་པ། 

རྒྱལ་ཐང་། ཁམས་ལྷློ་རྒྱུད་ཀི་ཡུལ་སེ་ཞིག །དེང་དུས་བདེ་ཆེན་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་རྒྱལ་

ས་ཡིན། ཤར་དང་། ལྷློ། ནུབ་བཅས་ངློས་གསུམ་དུ་འབི་ཆུས་བསྐློར་ནས་ཡློད་ཅིང་། རློང་མི་

དམངས་སིད་གཞུང་དེ་རྒྱལ་ཐང་སྟེང་དུ་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱལ་ཐང་སློང་བཙན་གིང་། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་གི་རྒྱལ་ཐང་རློང་དུ་ཡློད་པའི་དགེ་ལུགས་པའི་

དགློན་པ་ཞིག

རྒྱལ་ཐབས་སེ་བཞི། མཐུ་དཔུང་བརིད་པའི་ཐབས། བང་མཛོད་ནློར་གིས་གང་བའི་ཐབས། དབེན་

ཟླུམ་པའི་ཐབས། གཞན་དག་ངློ་སྲུང་བའི་ཐབས། 

རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སས། རྒྱལ་བ་ནི་སངས་རྒྱས་དང་རྒྱལ་སས་ནི་སངས་རྒྱས་དེའི་དྲུང་དུ་བང་ཆུབ་

ཀི་སེམས་བསྐྱེད་ནས་སྨློན་ལམ་བཏབ་པའི་དབང་གིས་རང་ཉིད་ཀི་སས་དང་འདྲ་བར་གྱུར་

པས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་རྒྱལ་སས་ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན། 

རྒྱལ་དམ། རྒྱལ་ཐང་དང་དློན་གཅིག

རྒྱལ་དར། རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སློ་སློའི་རྒྱལ་ཁབ་མཚོན་བེད་ཀི་དར་ཆ། 

རྒྱལ་སེ། རྒྱལ་པློའི་མངའ་འབངས། 

རྒྱལ་སེ་སྐར་ཆུང་རྡློ་རེ་དབིངས་ཀི་ལྷ་ཁང་། རྒྱལ་སེ་སྐར་ཆུང་རྡློ་རེ་དབིངས་ཀི་ལྷ་ཁང་བསྡུས་མིང་

ལ་སྐར་ཆུང་ལྷ་ཁང་ཞེས་ཡློངས་སུ་གགས་པའི་ལྷ་ཁང་འདིའི་གནས་ཡུལ་ནི་གློང་ཁེར་ལྷ་སའི་

སྐྱིད་ཆུའི་ལྷློ་ནུབ་ངློས་སུ་ར་མ་སང་ཞེས་པ་དེར་གནས། 

རྒྱལ་མདློས། རྒྱལ་འགློང་གི་གནློད་པ་བཟླློག་པའི་ཆེད་དུ་རྒྱལ་པློ་ཕིར་བསྐྲད་པའི་གཏློར་མདློས་

ཀི་ཆློ་ག་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

རྒྱལ་བརྡ། རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་པའི་བརྡ། 

རྒྱལ་པློ། ① གནའ་བློའི་དུས་སུ་རང་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བེད་པའི་དཔློན་མཐློ་ཤློས་

ཀི་མིང་། རང་རང་གི་ས་ཆ་དང་སེ་འབང་ཡུལ་རིས་བཅས་སྐྱློང་བའི་རྒྱལ་པློ། མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་སྐྱེ་དགུའི་བདག་པློ་དང་། འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བ། འགློ་བའི་དབང་པློ། འཇིགས་སེལ་

བེད། གནམ་བསྐློས། གནམ་གི་རྒྱལ། རྣམ་པར་སྐྱེས། དཔུང་ལས་སྐྱེས། སྤི་བློར་དབང་སྐུར། 

མི་རེ། མི་བདག །མི་དབང་། མིའི་འདྲེན་པ། མིའི་དབང་ཕྱུག །མིའི་ལྷ། ལག་ལས་སྐྱེས། ས་

སྐྱློང་། ས་བདག །ས་དབང་། སའི་དབང་ཕྱུག །ས་འཚོ། ས་གཞི་འཛིན། ས་གཞི་སྲུང་བཅས་

སློ། །② [མངློན]སར་རྒྱ་གར་དུ་མ་ག་ད་སློགས་ཡུལ་ཆེན་ཏེ་རྒྱལ་ཕན་བཅུ་དྲུག་ལ་རྒྱལ་པློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རེ་ཡློད་པ་རྣམས་ཁློན་བསློམས་རྒྱལ་པློ་བཅུ་དྲུག་ཡློད་པས་གངས་བཅུ་དྲུག་མཚོན། ③ འབྱུང་

པློའི་བེ་བག་ཅིག

རྒྱལ་པློ་ཀྲི་ཀྲིའི་རྨི་ལས་བཅུ། ༡ གང་པློ་ཆེའི་ལུས་སྐར་ཁུང་ནས་ཐློན་ཀང་མཇུག །མ་དེ་ལ་ཐློགས་པ་

རྨིས་པ། ༢ གང་པློ་ཆེ་ཕལ་བས་སློས་ཀི་ཀི་གང་པློ་ཆེ་སྐྲློད་པ། ༣ མི་གཙང་བ་གློས་པའི་སྤེའུས་

སྤེའུ་གཞན་ལ་མི་གཙང་བ་སྐུད་པ། ༤ སྤེའུ་གཅིག་གིས་སྤེའུའི་ཚོགས་ལ་དབང་བསྐུར་བ། ༥ 

ཙན་དན་སྦྲུལ་གི་སྙིང་པློ་དང་ཤིང་ཕལ་པ་མགློ་སྙློམ་པ། ༦ ཕེ་བེ་གང་དང་མུ་ཏིག་བེ་གང་བརེ་བ། 

༧ གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཉེ་འཁློར་ན་ཡློད་པའི་མེ་ཏློག་དང་འབས་བུ་རྐུན་པློས་ཁེར་། ༨ གཙང་ཞིང་

ཡིད་དུ་འློང་བའི་ཁློན་པས་སྐློམ་པའི་མིའི་རེས་སུ་བསྙེགས་ཀང་མི་འཐུང་བ། ༩ སྐྱེ་བློ་མང་པློ་སེ་

རིས་སུ་བཅད་ནས་རློད་པ། ༡༠ རས་ཡུག་གཅིག་མི་བཅློ་བརྒྱད་ཀིས་བགློས་པས་ཐམས་ཅད་

ལ་ཚང་མ་རེ་ཐློབ་ཅིང་། ར་བའི་རས་ཡུག་མ་ཉམས་པ། དེ་སངས་རྒྱས་འློད་སྲུང་ལ་ཞུས་པས། 

རྒྱལ་བ་ལ་སྐྱློན་མེད། མ་འློངས་པ་ན་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཉན་ཐློས་རྣམས་ཀི་སྤློད་ཚུལ་ངན་པ་སྣ་

ཚོགས་འབྱུང་བའི་ཡིན་ཞེས་ལུང་བསྟན། དེ་ཡང་རྨི་ལས་དང་པློ་ནི་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ལ་

ཁིམ་ནས་ཁིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་ཡང་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་ཁིམ་གི་འདུ་ཤེས་སློང་མི་ཐུབ་པའི་

ས་ལས། གཉིས་པ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བའི་དགེ་སློང་གིས་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པའི་དགེ་

སློང་གནས་ནས་སྐྲློད་པའི་ས་ལས། གསུམ་པ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བས་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལན་

པ་ལ་ཉེས་པ་གེང་བའི་ས་ལས། བཞི་པ་ནི་མཁན་སློབ་བེད་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་མི་ལན་པས་གཞན་

གི་མཁན་སློབ་བེད་པར་འགྱུར་བའི་ས་ལས། ལྔ་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་དང་མུ་སྟེགས་ཅན་

གི་གཞུང་མགློ་སྙློམ་པའི་ས་ལས། དྲུག་པ་ནི་ཟང་ཟིང་གི་ཆད་དུ་ཆློས་སྟློན་པའི་ས་ལས། བདུན་

པ་ནི་དགེ་འདུན་གི་ཡློ་བད་ཀིས་ཁིམ་པ་གསློ་བའི་ས་ལས། བརྒྱད་པ་ནི་ཆློས་ཀིས་ཕློངས་པའི་

གང་ཟག་ལ་ཆློས་བསྟན་ཀང་དློན་དུ་མི་གཉེར་བའི་ས་ལས། དགུ་པ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་གྲུབ་

མཐའི་དབང་གིས་སེ་རིས་སུ་བཅད་ནས་ཆགས་སང་བྱུང་བའི་ས་ལས། བཅུ་པ་ནི་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་

བསྟན་པ་ལ་སེ་པ་བཅློ་བརྒྱད་འབྱུང་ཞིང་། ཐམས་ཅད་ཀིས་རང་རང་གི་ལ་སྤློད་དང་མཐུན་པར་

ཉམས་སུ་བངས་ན་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་ནུས་ལ། ར་བའི་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་ལམ་ཡང་མ་ཉམས་པར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡློད་པའི་ས་ལས་སློ། །

རྒྱལ་པློ་ཀྲི་ཀྲིའི་རྨི་ལམ་བཅློ་བརྒྱད། སྙན་ངག་དཔག་བསམ་ལློན་ཤིང་དང་། མཛོད་ཀི་འགེལ་

བཤད་ལས་བཅུར་བཤད་ཅིང་བསྟན་པ་ས་དར་གི་དུས་སུ་བྱུང་བའི་ཆློས་བརེད་བང་ཞེས་བ་

བ་ལ་བརྒྱད་དེ་བཅློ་བརྒྱད་འབྱུང་བ་ཡིན། 

རྒྱལ་པློ་ཁི་སྒློགས། མེ་སྒློགས་ཤིག་གི་མིང་། ཤིང་སློང་ཆེན་པློའི་ཁློག་པ་བྲུས་པའི་མེ་སྒློགས་

ཤིག་ཡིན། 

རྒྱ་པློ་ཁི་རལ་པ་ཅན། སྤུ་རྒྱལ་ཞེ་གཉིས་པ་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་806པའི་མེ་ཁི་ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་815ལློར་རྒྱལ་

སར་འཁློད། ཞིབ་པ་སྤུ་རྒྱལ་གི་ལློ་རྒྱུས་ལ་གཟིགས། 

རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན། སྤུ་རྒྱལ་སློ་བརྒྱད་པ་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་742པའི་ཆུ་ར་ལློར་སྐུ་བལམས། སྤི་ལློ་755པའི་ཤིང་ལུག་ལློར་རྒྱལ་པློའི་ཁི་ལ་འཁློད། 

ཞིབ་པ་སྤུ་རྒྱལ་གི་ལློ་རྒྱུས་ལ་གཟིགས། 

རྒྱལ་པློ་འཁིལ་པ། [མངློན]དུང་དཀར་གཡས་འཁིལ། 

རྒྱལ་པློ་འཁློར་བཞི། མདུན་འཁློར། གཙོ་འཁློར། ནང་འཁློར། ཕི་འཁློར་རློ། 

རྒྱལ་པློ་གུང་རི་གུང་བཙན། སྤུ་རྒྱལ་སློ་བཞི་པ་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་621པ་ལྕགས་སྦྲུལ་ལློར་སྐུ་བལམས། དགུང་ལློ་བཅུ་བཞི་སློན་པའི་ཤིང་ར་སྟེ་

སྤི་ལློ་634ལློར་གཅེན་སློང་བཙན་སམ་པློ་དམག་ལ་ཕེབས་པའི་ཚབ་ཏུ་རྒྱལ་སིད་བསྐྱངས། 

ཞིབ་པ་སྤུ་རྒྱལ་གི་ལློ་རྒྱུས་ལ་གཟིགས། 

རྒྱལ་པློ་གཽ་པཱ་ལ། རྒྱ་གར་གི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་གགས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་པློ་པཱ་ལ་བདུན་བརྒྱུད་ཅེས་བ་བ་

བྱུང་བའི་ནང་གི་ཐློག་མ་ཡིན། རྒྱལ་པློ་འདིས་ལློ་བཞི་བཅུ་ཞེ་ལྔའི་རིང་སིད་དབང་བཟུང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རྒྱལ་པློ་གློ་ཁལ། སར་ལློ་གསར་ནམ་ཤར་མི་དམངས་ཚོས་སིད་གཞུང་ལ་འཇལ་རྒྱུའི་གློ་ཁལ་ཞིག

རྒྱལ་པློ་གང་དར་མ། སྤུ་རྒྱལ་ཞེ་གསུམ་པ་ཆློས་ལན་རྒྱལ་རབས་བཅུ་གཅིག་པ་གང་དར་མ་འུ་

དུམ་བཙན་པློ་ནི། ཡབ་ཁི་ལེའུ་སློང་བཙན་དང༌། ཡུམ་འབློ་བཟའ་ཁི་མ་ལེགས་གཉིས་ཀི་སས་

སུ་སྤི་ལློ་815པའི་ཤིང་ལུག་ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། སྤི་ལློ་836པའི་མེ་འབྲུག་ལློར་གཅེན་མངའ་

བདག་ཁི་རལ་འདས་པ་དང་རྒྱལ་སིད་ལ་བསྐློས། ཞིབ་པ་སྤུ་རྒྱལ་གི་ལློ་རྒྱུས་ལ་གཟིགས། 

རྒྱལ་པློ་རྒྱན་འདེབས། རྒྱལ་པློ་གཅིག་གམ་གཉིས་དང་། དམག་མི་ཁ་གངས་མང་པློ་བས་ནས་རྡེལ་

རེད་རེ་སྟངས་ཤིག

རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ། ① མིའི་རྒྱལ་པློ་ཆེ་རིགས། ② ལྷའམ་མི་མིན་འབྱུང་པློའི་བེ་བག

རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་བཞི། ཡུལ་འཁློར་སྲུང་། འཕགས་སྐྱེས་པློ། སྤན་མི་བཟང་། རྣམ་ཐློས་སས་སློ། །

རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློའི་ལས་དྲུག །བཤེས་བད། ཚར་གཅློད་པ། ཆས་པ། གནས་པ། ཕློགས་གཉིས་པ། 

གཞན་བརེན་པའློ། །

རྒྱལ་པློ་གཉའ་ཁི་བཙན་པློ་ནི། སྤི་ལློའི་སློན་གི་༤༡༧་ལློའི་ཤིང་བི་ལློར། 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་མར་བློད་ཀི་རྒྱལ་ཕན་

དེ་ཉིད་དབང་དུ་བསྡུས། སྤི་ལློའི་སློན་གི་༣༦༠ ལློར་བློད་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཐློག་མ་གྱུར། ཞིབ་པ་སྤུ་

རྒྱལ་གི་ལློ་རྒྱུས་ལ་གཟིགས། 

རྒྱལ་པློ་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། ① སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས། དག་པ་ས་གསུམ་

ལ་གནས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནི་མཐུ་ཐློགས་པ་མེད་པས་གཞན་གི་དློན་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་པློ་ཆེན་

པློ་ལ་བུ། ② སེམས་བསྐྱེད་གསུམ་གི་ནང་གསེས། རང་ཐློག་མར་སངས་རྒྱས་ནས་སེམས་

ཅན་རྣམས་སྒློལ་བར་བའློ་སྙམ་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱལ་པློ་དེ་གནམ་དུ་སློང་། རྒྱལ་པློ་ཤི་བ་ལ་གནམ་དུ་སློང་ཟེར་བ་དང་། རྒྱལ་པློ་ལ་གནམ་གིས་

བསྐློས་པའི་ལྷ་སས་ཟེར་བ་སློགས་ནི་རྒྱལ་ནག་གི་བློན་པློའི་ཆློས་ལུགས་ཀི་བཤད་སློལ་ཡིན། 

རྒྱལ་པློ་དེ་ཝ་པཱ་ལ། རྒྱལ་པློ་འདིས་བི་ཀྲ་མ་ལ་ཤཱི་ལའི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པ་ཡིན་ཏེ་མདློ་སེ་

དྲན་པ་ཉེར་བཞག་བམ་པློ་ཞེ་གསུམ་པ་འདིའི་འགྱུར་བང་དུ་འདི་ལར། རྒྱལ་པློ་དེ་ཝ་པཱ་ལས་བི་

ཀྲ་མ་ལ་ཤཱི་ལའི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པ་དང་རྒྱལ་པློ་རཱ་མ་པཱ་ལའི་རིང་ལ་པ་ཚབ་ཚུལ་

ཁིམས་རྒྱལ་མཚན་གིས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་གི་འཕློས་ཆ་ཚང་བར་བསྒྱུར་ཞེས་གསལ། 

རྒྱལ་པློ་དརྨ་པཱ་ལ། རྒྱ་གར་ཆློས་འབྱུང་ནང་རྒྱལ་པློ་འདི་དང་བློད་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་དུས་

མཉམ་པར་གསུངས་པ་ཡིག་ནློར་ཡིན་འདྲ་སྟེ་དེབ་དམར་དང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་གཉིས་

ཀར་རྒྱལ་པློ་འདི་དང་བློད་ཀི་རྒྱལ་པློ་སད་ན་ལེགས་མཇིང་ཡློན་གཉིས་དུས་མཉམ་པ་ཡར་

ལུང་བང་སློའི་རྡློ་རིང་ལ་ཡློད་ཅེས་གྲུབ་ཆེན་ཨུ་རྒྱན་པས་གསུངས་ཞེས་གསལ་ཞིང་། རྒྱལ་

པློ་འདིའི་ཡབ་གཽ་པཱ་ལ་ཡིན་པར་མཁས་དགའ་དང་། དགེ་ཆློས་དང་། དེབ་སློན་གསར་མ་

བཅས་མཐུན་ནློ། །

རྒྱལ་པློ་དློ་ཧ། དློ་ཧ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག

རྒྱལ་པློ་མདའ་རུ། བློད་ཀི་དམངས་ཁློད་རེད་ཆས་རིང་པ་ཞིག །མདའ་རུའམ་ཌཱ་མ་རུའི་དབིབས་

རིས་ཞིག་གི་ཐློག་ཏུ་རྒྱལ་པློ་མཚོན་བེད་རྡེའུ་གཅིག་དང་། འབངས་མཚོན་བེད་རྡེའུ་གསུམ་

གནས་སློ་སློར་བཞག་ནས་རེད་ཡས་ཤིག །

རྒྱལ་པློ་མདློ་ལྔ། བཟང་པློ་སྤློད་པའི་སྨློན་ལམ་གི་མདློ་དང་། རྡློ་རེ་རྣལ་འཇློམས་ཁྲུས་ཀི་མདློ། །ཤེས་

རབ་སྙིང་པློ་ལ་བའི་མདློ། །འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་སློམ་པའི་མདློ། །བ་བ་ལྟུང་བཤགས་བཤགས་

པའི་མདློ་བཅས་ལྔའློ། །

རྒྱལ་པློ་མདློ་བཅུ། རྒྱལ་པློ་མདློ་ལྔའི་སྟེང་དུ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཚེ་རིང་མདློ་དང་། གློས་སློན་ཅན་ནི་

གཟུངས་ཀི་མདློ། །གཙུག་ཏློར་གདུགས་དཀར་བཟླློག་པའི་མདློ། །ནློར་རྒྱུན་མ་ནི་ནློར་གི་

མདློ། །ཡི་གེ་གཅིག་མ་སྙིང་པློའི་མདློ་བཅས་བསྣན་པས་བཅུའློ། །

རྒྱལ་པློ་བེ་ཤ་ར་མ་ནེ། རྒྱལ་པློ་བཻ་ཤ་མ་ནཱ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རྒྱལ་པློ་དབུ་གཉིས་པ། སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་བློད་རེ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་དབུ་གཙུག་

ཏུ་རྒྱལ་བ་འློད་དཔག་མེད་ཀི་དབུ་རང་ཆས་སུ་ཡློད་པས་རྒྱལ་པློ་དབུ་གཉིས་པར་གགས། 

རྒྱལ་པློ་མ་སྐྱེས་དག རྒྱལ་པློ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པློའམ་མ་ལུས་འཕགས་མ་ཟེར། སངས་རྒྱས་མ་

ངན་ལས་འདས་ནས་ཀུན་དགའ་བློས་བསྟན་པ་བསྐྱངས་ཏེ་ལློ་བཅློ་ལྔ་ཙམ་ལློན་པ་ན། འཕགས་

པ་ཀུན་དགའ་བློས་ཁེའུ་གསེར་མདློག་རབ་ཏུ་ཕྱུང་ཞིང་བསྙེན་རློགས་བས་ཏེ་དག་བཅློམ་པ་

ཐློབ། དེ་ལ་བརེན་ནས་རྒྱལ་པློ་མ་སྐྱེས་དགས་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བློ་འཁློར་དང་བཅས་པ་

ལློ་ལྔའི་བར་དུ་མཆློད་ཆིང་བསྙེན་བཀུར། ཀུན་དགའ་བློས་ལློ་བཞི་བཅུའི་རིང་བསྟན་པ་

བསྐྱངས་ནས་འདས། དེའི་ཕི་ལློ་རྒྱལ་པློ་མ་སྐྱེས་དག་ཡང་འདས་སློ། །

རྒྱལ་པློ་མང་པློས་བཀུར་བའི་གདུང་རབས། འཇིག་རེན་ཐློག་གི་རྒྱལ་པློའི་དང་པློ་མང་པློས་བཀུར་

བའི་རྒྱལ་པློ་ཡིན་པར་བཤད་པ་ནས་རྒྱལ་བརྒྱུད་མ་ཆད་པར་ཤཱཀའི་རྒྱ་པློ་ཟས་གཙང་མ་བར་

བྱུང་བ་དང་། དེ་ནས་ཤཱཀའི་རྒྱལ་པློའི་རྒྱལ་བརྒྱུད་རྒྱལ་བུ་གཞློན་ནུ་དློན་གྲུབ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་

ནས་སངས་རྒྱས་པའི་མཚན་ལ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་མུ་ནེའམ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཞེས་བཏགས་ཤིང་

དེ་ནས་ཤཱཀའི་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཆད་པ་ཡིན་པའི་བཤད་སློལ་ཡློད། 

རྒྱལ་པློ་མུ་ཏིག་བཙན་པློ། སྤུ་རྒྱལ་བཞི་བཅུ་པ་ཆློས་ལན་རྒྱལ་རབས་བརྒྱད་པ་མུ་ཏིག་བཙན་པློ་

ནི། ཡབ་ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་དང༌། ཡུམ་ཚེ་སློང་བཟའ་མེ་ཏློག་སྒློན་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྤི་ལློ་

763པའི་ཆུ་ཡློས་ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་པར་གཅེན་མུ་ནེ་བཙན་པློ་རྒྱལ་སར་

འཁློད། ཞིབ་པ་སྤུ་རྒྱལ་གི་ལློ་རྒྱུས་ལ་གཟིགས། 

རྒྱལ་པློ་མུ་ནེ་བཙན་པློ། སྤུ་རྒྱལ་སློ་དགུ་པ་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་762པའི་

ཆུ་སྟག་ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། རུ་ཡློང་བཟའ་མདློ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་བཞེས། དགུང་ལློ་བཅུ་དགུ་པའི་

ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་780ལློར་ཡབ་ཀིས་དམ་ཆློས་སློམ་སྒྲུབ་གནང་སྟབས་རེ་འདི་ཉིད་རྒྱལ་

སིད་ཀི་ཁི་ལ་འཁློད། ཞིབ་པ་སྤུ་རྒྱལ་གི་ལློ་རྒྱུས་ལ་གཟིགས། 

རྒྱལ་པློ་མུ་རུག་བཙན་པློ། སྤུ་རྒྱལ་ཞེ་གཅིག་པ་ཆློས་ལན་རྒྱལ་རབས་དགུ་པ་མུ་རུག་བཙན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པློའམ་ཁི་ལེའུ་སློང་བཙན་ནི། ཡབ་རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་དང༌། ཡུམ་མཆིམས་བཟའ་ལྷ་

མློ་བཙན་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྤི་ལློ་776པའི་མེ་འབྲུག་ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། མཚན་གཞན་སད་ན་

ལེགས་མཇིང་ཡློན་དང་། ཁི་གཙུག་ལེའུ་བཙན་ཡང་ཟེར། དགུང་ལློ་ལྔ་པར་གཅེན་མུ་ནེ་བཙན་

པློ་རྒྱལ་སར་འཁློད། ཞིབ་པ་སྤུ་རྒྱལ་གི་ལློ་རྒྱུས་ལ་གཟིགས། 

རྒྱལ་པློ་མེས་ཨློག་ཚོམ། སྤུ་རྒྱལ་སློ་བདུན་པ་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་698པའི་ས་ཁི་ལློར་ཕློ་བང་ལན་དཀར་དུ་སྐུ་

འཁྲུངས། ཞིབ་པ་སྤུ་རྒྱལ་གི་ལློ་རྒྱུས་ལ་གཟིགས། 

རྒྱལ་པློ་མང་སློང་མང་བཙན། སྤུ་རྒྱལ་སློ་ལྔ་པ་ཆློས་ལན་རྒྱལ་རབས་གསུམ་པ་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་638པ་ས་ཁི་ལློར་སྐུ་བལམས། ཞིབ་པ་སྤུ་རྒྱལ་གི་ལློ་རྒྱུས་ལ་གཟིགས། 

རྒྱལ་པློ་མ་ངན་མེད། རྒྱ་གར་དུ་རྒྱལ་པློ་མ་ངན་མེད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་སྐློར་བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་མདློ་

རྒྱུད་དུ་མ་ནས་ལུང་བསྟན་པ་དེ་ཙམ་གཏློགས། སྐབས་དེའི་ཡི་དེ་སློལ་ཡང་ཡློ་རློབ་དང་རྒྱ་གར་

རང་ལ་ཤློད་སློལ་དུ་ཡློད་པ་དེ་ནུབ་ནས་མེད་སྟབས། སས་ཀུ་ན་ལའི་ཡབ་མ་ངན་མེད་ཅེས་པ་

དེ་ཁློང་གི་ཡབ་སྙིང་པློ་ཐིག་ལེ། ཞེས་པ་དེའི་དུས་སྐབས་རྒྱ་གར་དང་འབེལ་བ་ཆེ་བའི་ཡློ་རློབ་

ཀི་ཁློངས་གྷི་རིགས་ཀི་ཡི་ཆའི་ནང་སྐབས་དེའི་རྒྱལ་གར་གི་ལློ་རྒྱུས་ཆེས་གསལ་བས་རྒྱ་གར་

གི་ཚན་རིག་པ་རྣམས་ནས་ཀང་གྷི་རིགས་ཀི་ཡིག་ཆ་དེ་དག་ལ་ཁུངས་བརེན་པའློ། །

རྒྱལ་པློ་དམག་བརྒྱ་པ། སར་རྒྱ་གར་ཇབ་ས་རྨེ་ཁི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཞིག་ཡིན་པ་དེའི་སས་

ཤར་བ་རྒྱལ་པློ་ནི་ཤཱཀ་མུ་ནེ་དང་དུས་མཉམ། 

རྒྱལ་པློ་ཙནྡྲ་མིང་ཅན་བཅུ་དགུ། གནའ་བློའི་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་པློ་སྐད་གགས་ཅན་བཅུ་དགུའི་མིང་

སྟེ། ཧ་རི་ཙནྡྲ། ཨཀྵ་ཙནྡྲ། ཛ་ཡ་ཙནྡྲ། ནེ་མི་ཙནྡྲ། ཕ་ནི་ཙནྡྲ། བང་ས་ཙནྡྲ། ག་྄སད་྄ཙནྡྲ། ག་

སདྲ་ཙནྡྲ། ཤི་ཙནྡྲ། དམ་ཙནྡྲ། ཀརྨ་ཙནྡྲ། བ�་ཀྵ་ཙནྡྲ། པི་ག་མ་ཙནྡྲ། ཀ་མ་ཙནྡྲ། བིངྒ་ཙནྡྲ། བཱ་

ལ་ཙནྡྲ། བི་མ་ལ་ཙནྡྲ། ལ་ལི་ཏ་ཙནྡྲའློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རྒྱལ་པློ་གཙུག་ན་ནློར་བུ། འདྲ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་བཏགས་པའི་པ་ཡག་འབས་བུའི་གབ་མི་

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། རྒྱལ་པློ་གཙུག་ན་ནློར་བུ་ནི། པ་ཡག་འཚབས་

བུའི་གབ་མིང་སྟེ། དེ་ལ་ཅིའི་ཕིར་དེ་ལར་བརློད་ན། དེའི་འབས་བུ་ལློ་འདབ་ཀི་སྟེང་དུ་རྒྱལ་

པློའི་དབུ་གཙུག་ཏུ་ནློར་བུ་བཅིངས་པ་ལར་གནས་པས་དེ་ལར་བརློད་དློ། །

རྒྱལ་པློ་ཚང་། རྒྱལ་པློའི་ཁིམ། 

རྒྱལ་པློ་ཟས་གཙང་། ཤཱཀ་མུ་ནེའི་ཡབ། 

རྒྱལ་པློ་ཟླ་བསིལ། བེད་ལས་ཀི་སློ་ནས་བཏགས་པའི་གཡའ་ཀིའི་གབ་མིང་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། རྒྱལ་པློ་ཟླ་བསིལ་ནི་གཡའ་ཀིའི་གབ་མིང་སྟེ། ངེས་ཚིག་ནི། 

གཡའ་ཀི་ལ་ཟླ་བ་ལ་བུ་བསིལ་བའི་ཡློན་ཏན་ལན་ཞིང་བསིལ་སྨན་གི་རྒྱལ་པློ་ལ་བུར་གྱུར་

པས་ན་དེ་ལར་དཔེ་གཡའ་ཀི་རྒྱལ་པློ་དང་། ཟླ་བའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པའློ། །

རྒྱལ་པློ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པློ། རྒྱ་གར་གི་གློང་ཁེར་རྒྱལ་པློའི་ཁབ་ཀི་རྒྱལ་པློ་པདྨའི་སྙིང་པློའི་བུ་

ཡིན་ཅིང་། བཅློམ་ལན་འདས་དང་དགུང་མཉམ་རྒྱལ་པློ་བཞིའི་གས་ཡིན། རྒྱལ་པློ་རབ་སྣང་། 

སར་ཤཱཀ་མུ་ནེ་ཞལ་བཞུགས་སྐབས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཞིག

རྒྱལ་པློ་གཡག་རྭ། བློད་ཀི་དམངས་ཁློད་རེད་རིགས་ཤིག །གཡག་རྭའི་དབིབས་ཀི་རི་མློ་ཞིག་གི་

ནང་དུ་རྒྱུ་ལམ་འགའ་ཞིག་འབི་ཞིང་། རྒྱལ་པློ་མཚོན་བེད་རྡེའུ་གཅིག་དང་། འབངས་མཚོན་

བེད་རྡེའུ་གཉིས་བཞང་ནས་རྒྱལ་ཕམ་རེད་ཡས་ཤིག །

རྒྱལ་པློ་རུ་པ་ཏི། སར་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་རིགས་སྐྱ་སེང་བུ་ལྔ་དང་། དག་ངན་དཔུང་ཚོགས་བཅུ་

གཉིས་ཞེས་འཐབ་བའི་དུས་སུ་རྒྱུལ་པློ་རུ་པ་ཏི། འཁློར་དམག་སྟློང་ཕག་དང་པ་བུད་མེད་ཀི་

ཆས་སུ་ཞུགས་ཏེ་རི་གངས་ཅན་དུ་བློས་ཞེས་སློ།

རྒྱལ་པློ་རེ་རལ། ལྡུམ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཅུང་མངར་བ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཤ་

དུག་དང་སྦར་དུག་སེལ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱལ་པློ་རློལ་སྟབས། རྒྱལ་པློའི་འགིང་ཉམས་ཀི་འདུག་ཚུལ་ཏེ། ཞབས་གཡས་བརྐྱངས་གཡློན་

བསྐུམས་ཀི་འདུག་ཚུལ། 

རྒྱལ་པློ་ལ་ངེས་པ་ལྔ། དཀློན་མཆློག་གསུམ་གི་དཀློར་འཕློག་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་དང་ལན་པའི་

དགེ་སློང་ལ་ཅད་པ་གཅློད་པ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བསབ་པ་ལས་འབེབས་པ་དང་། མཚམས་

མེད་པ་ལྔ་བེད་པ་དང་། ལློག་པར་ལ་བ་འཛིན་པའློ། །

རྒྱལ་པློ་ལ་གཏམ་བ་བ་རིན་པློ་ཆེའི་ཕེང་བ། དཔལ་མགློན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་དབུ་

མའི་གཞུང་རིགས་ཚོགས་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག

རྒྱལ་པློ་ལ་ཐློད་ཅན། དབིབས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་བ་རྒློད་སུག་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་

ཤིག་ཡིན་ཞེས་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་

ཤེལ་ཕེང་ལས་གསུངས། 

རྒྱལ་པློ་ལ་གདམས་པ། རྒྱལ་པློ་གསལ་རྒྱལ་ལ་གདམས་པའི་མདློ་སྟེ། མི་རག་པ་སྟློན་པའི་མདློ་ཞིག

རྒྱལ་པློ་ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅློས། འཇིག་རེན་གི་ཁིམས་ལུགས་སྐྱློང་བའི་གཞུང་ཞིག་སྟེ། འཇུ་མི་

ཕམ་པས་བརམས་པའི་ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅློས་ས་གཞི་སྐྱློང་བའི་རྒྱན་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

རྒྱལ་པློ་ཤིང་། ལློན་ཤིང་གི་བེ་བག་ཅིག

རྒྱལ་པློ་ཤི་ཧར་ཤ སློབ་དཔློན་དབིག་གཉེན་གི་སྐུ་ཚེའི་སྨད་དུ་སློབ་དཔློན་ཡློན་ཏན་འློད་ཀི་སྦིན་

བདག་མཛད། 

རྒྱལ་པློ་སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ། ལ་དྭགས་རྒྱལ་རབས་ཏེ། སྟློད་ཀི་མགློན་གསུམ་གི་ཡ་གལ་རིག་པ་

མགློན་གི་རྒྱུད་པ། ཡབ་འཇམ་དབངས་རྣམ་རྒྱལ་དང་ཡུམ་རྒྱལ་མློ་ཁ་ཏུན་གཉིས་ལ་སས་

གཉིས་བྱུང་བའི་བགེས་པ་ཡིན། 

རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློ། སྤུ་རྒྱལ་སློ་གསུམ་པ་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་617པའི་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་629པའི་ས་གང་ལློར་ཡབ་གཤེགས་པ་དང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རྒྱལ་སིད་ལ་འཁློད། ཞིབ་པ་སྤུ་རྒྱལ་གི་ལློ་རྒྱུས་ལ་གཟིགས། 

རྒྱལ་པློ་གསལ་རྒྱལ། རྒྱ་གར་གི་གློང་ཁེར་ཝ་ར་ཎ་སིའི་རྒྱལ་པློ་ཚངས་བིན་གི་བུ་ཡིན་ཅིང་། 

བཅློམ་ལན་འདས་དང་དགུང་མཉམ་རྒྱལ་པློ་བཞིའི་གས་ཡིན། བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་ཆློ་

འཕྲུལ་བསྟན་སྐབས་འདི་རྒྱལ་སས་ཀི་དུས་དང་ཡབ་ཚངས་བིན་རྒྱལ་སིད་བཟུང་མུས་ཡིན། 

རྒྱལ་པློ་ཨིན་ཏ་བྷུ་ཏི། ཨློ་རྒྱན་གི་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་པློ་ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏི་ས་རེས་གཉིས་བྱུང་བའི་རེས་མ་དེ་ནི་

སངས་རྒྱས་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ཡུན་རིང་མ་སློང་བའི་དུས་སུ་བྱུང་བ་ཡིན་ཟེར། སྐབས་

དེར་ཨློ་རྒྱན་གི་ཡུལ་དུ་གློང་ཁེར་འབུམ་ཚོ་ལྔ་དང་། རྒྱལ་པློ་གཉིས་ཡློད་པ་གློང་ཁེར་སམ་བ་

ལའི་གློང་འབུམ་ཚོ་གཉིས་དང་ཕེད་ཡློད་པ་རྒྱལ་པློ་ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏི་ལ་དབང་ཞིང་། གློང་ཁེར་མངྒ་

ལ་པུ་ར་ན་གློང་འབུམ་ཚོ་གཉིས་དང་ཕེད་ཡློད་པ་རྒྱལ་པློ་ཛ་ལེནྡྲ་ལ་དབང་། རྒྱལ་པློ་ཨིནྡྲ་བྷུ་

ཏི་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ལ་དགའ་ཞིང་བུ་མློ་གཅིག་ཡློད་པ་མིང་ལ་ལེགས་སྨིན་ཀ་ར་ཟེར། 

རྒྱལ་པློ་ཛ་ལེནྡྲ་མུ་སྟེགས་པའི་ཆློས་ལུགས་ལ་དགའ་ཞིང་། དེ་ལ་བུ་གཅིག་ཡློད་པ་ཕ་མས་

ཆུང་དུས་ནས་གཉེན་སྒིག་བད་དུ་བཅུག་རེས་སུ་བུ་མློ་རང་ཉིད་ཁློ་བློའི་སར་མནའ་མར་འགློ་

སྐབས་ཁློ་བློ་རྒྱལ་པློའི་སས་དེས་བག་མའི་སྟློན་མློ་བ་བའི་ཆེད་དུ་རི་དྭགས་ཧ་ཅང་མང་པློ་

བསད་པ་མཐློང་ནས་སེམས་ལ་སྐྱློ་བ་སྐྱེས་ཏེ། རང་གི་རྒྱུ་ནློར་དང་གསེར་དངུལ་རྒྱན་གློས་

སློགས་རང་ཉིད་བསུ་སྐྱེལ་བེད་མཁན་གི་འཁློར་གཡློག་རྣམས་ལ་བགློས་ནས་ང་རྒྱལ་སས་

སིག་ཅན་དེའི་མནའ་མར་མི་འགློ་ཟེར་ནས་སྨྱློ་བརྫུ་བཏབ། རེས་སུ་བུ་མློས་ཉིན་མློ་སྨྱློ་བརྫུ་

བཏབ། མཚན་མློ་ཆློས་བས་ཏེ་གྲུབ་པ་ཐློབ་ནས། ཐེམས་གཅིག་རྒྱལ་པློ་ཛ་ལེནྡྲ་རི་དྭགས་རྔློན་

པར་ཕིན་པའི་དུས་སུ་ལམ་ནློར་ཏེ་བུ་མློ་ཡློད་སའི་བག་ཕུག་ཏུ་སེབས་ནས་བལ་སྐབས་གྲུབ་

པ་ཐློབ་པར་ཤེས་ནས་ཆློས་ཉན། རང་ཉིད་ཀི་རྒྱལ་སིད་བུ་ལ་གཏད་ནས་བུ་མློའི་དྲུང་དུ་ཆློས་

བས། བུ་མློའི་ཕ་མ་ལ་ཡང་དེའི་གནས་ཚུལ་ཡི་གེ་བཏང་བས་བུ་མློའི་ཕ་རྒྱལ་པློ་ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏི་

ཡང་རྒྱལ་སིད་བུ་ལ་གཏད་ནས་ཆློས་བས་ཏེ་ལློ་བཅུ་གཉིས་སློང་བ་ན་གྲུབ་པ་ཐློབ། དེ་ནས་

རྒྱལ་པློ་ཛ་ལེནྡྲ་ཡང་ཡུན་རིང་མ་སློང་བར་གྲུབ་པ་ཐློབ་ནས་རང་ཉིད་ཀི་མངའ་འབངས་ཐམས་

ཅད་སངས་ཆློས་ལུགས་ལ་བསྒྱུར་ནས་རང་ཡུལ་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་བདུན་བརྒྱ་ཙམ་བཞེངས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞེས་བཤད་སློལ་ཡློད། 

རྒྱལ་པློ་ཨུ་ཏ་ཡ་ན། རྒྱལ་པློ་འདི་རག་གར་མཐའ་འཁློབ་ཀི་རྒྱལ་པློ་སངས་རྒྱས་ལ་ཧ་ཅང་དད་པ་

ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན། 

རྒྱལ་པློའི་སྐུ་མཁར། མལ་གློ་ཁར་རློང་རྒྱ་མ་མདའི་ཤར་ངློས་ཀི་རི་སྣ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་རྒྱལ་པློའི་སྐུ་

མཁར་ཞེས་སློང་བཙན་རང་གིས་ཕག་བཏབ་པར་གགས་པའི་ལྷ་ཁང་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་རེན་

གཙོ་སློང་བཙན་དང་། བལ་བཟའ་། རྒྱ་བཟའ་བཅས་ཀི་འཇིམ་བརན་ཡློད། 

རྒྱལ་པློའི་སྐྱེད་ཚལ། རྒྱལ་པློའི་གིང་ག

རྒྱལ་པློའི་དཀློར་མཛོད། རྒྱལ་པློའི་བང་མཛོད། 

རྒྱལ་པློའི་ཁབ། ① རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་ངམ་ཁིམ། ② སར་རྒྱ་གར་གི་གློང་ཁེར་ཆེན་པློ་དྲུག་གི་གས་ཤིག

རྒྱལ་པློའི་ཁབ་བསམ་འགྲུབ་རེ། སི་ཏུ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་རློང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་བརིག་

པའི་ཐ་མ་ཡིན། 

རྒྱལ་པློའི་རྒྱལ། [མངློན]རྣམ་ཐློས་སས། 

རྒྱལ་པློའི་རྒྱལ་ཁབ། རྒྱལ་པློས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཙོ་བློ་བེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ། 

རྒྱལ་པློའི་རགས་ཆེན་ལྔ། ཐློར་ཚུགས། ལིམ་ཁ་བློ། གདུགས། རལ་གི། རྔ་ཡབ་ནློར་བུའི་ཡུ་བ་ཅན། 

རྒྱལ་པློའི་གདུང་། རྒྱལ་པློའི་རིགས་རྒྱུད། 

རྒྱལ་པློའི་ནུས་པ་གསུམ། རེ་བློའི་ནུས་པ། དཔའ་བློའི་ནུས་པ། སགས་ཀི་ནུས་པ། 

རྒྱལ་པློའི་རྣམ་ཐར། ① རྒྱལ་པློའི་ལློ་རྒྱུས། ② བློད་ཀི་ཟླློས་གར་ཨ་ཅེ་ལྷ་མློའི་ནང་རྒྱལ་པློ་འཁབ་

མཁན་གི་གླུ་དབངས། 

རྒྱལ་པློའི་དཔྱ། རྒྱལ་པློའི་ཁལ། 

རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་། རྒྱལ་པློ་བཞུགས་སའི་ཁང་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀུན་ནས་བཟང་དང་། 

རྒྱལ་ཁབ། རྒྱལ་པློའི་ཁབ། བ་གམ་ཅན། གཡུང་དྲུང་འཁིལ་བ། ས་བདག་ཁིམ། བསློད་ནམས་

ཁང་པ་བཅས་སློ། །

རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་དུ་འདུག་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། དགློས་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཁད་པར་ཅན་མེད་བཞིན། རྒྱལ་པློ་དང་བཙུན་མློ་རེ་ཕློ་བང་གི་ནང་དུ་མཚན་མློར་འདུག་པའློ། །

རྒྱལ་པློའི་བུ། [མངློན]གཟའ་ལྷག་པ། 

རྒྱལ་པློའི་མྱུ་གུ། [མངློན]རྒྱལ་པློའི་རིགས་སས། 

རྒྱལ་པློའི་གཟའ། ལློ་གཟའ་བརི་ཚུལ་ཞིག །ལློ་རེ་བཞིན་རེས་གཟའ་བདུན་པློ་གང་རུང་ཞིག་འཆར། 

རྒྱལ་པློའི་ལློ་ཁལ། ལློ་ལར་རྒྱལ་པློ་ལ་འཇལ་དགློས་པའི་ཁལ། 

རྒྱལ་སྤི། སའི་གློ་ལའི་ཐློག་གནས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན། 

རྒྱལ་སྤིའི་ཁིམས་རློད་པའི་མཐུན་ཚོགས། རྒྱལ་ཁབ་སློ་སློ་ནས་ཡློང་བའི་ཁིམས་རློད་པ་མང་བའི་

དབང་གིས་གྲུབ་པའི་མཐུན་ཚོགས་ཤིག

རྒྱལ་སྤིའི་ཁིམས་ས། ཡུལ་གྲུ་སློ་སློའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བཅའ་ཁིམས་ལས་བརྒལ་བ། རྒྱལ་སྤིའི་ར་

དློན་ཅན་གི་བཅའ་ཁིམས་ནི་རྒྱལ་སྤིའི་རང་བཞིན་ལན་པའི་ཁིམས་ལུགས་ཞིག་ཡིན། 

རྒྱལ་སྤིའི་མཁའ་འགྲུལ། རྒྱལ་སྤིའི་མཁའ་འགྲུལ་དློ་དམ་སྐློར་གི་བཅའ་ཁིམས། 

རྒྱལ་སྤིའི་རྒྱ་གམ་ལང་ཁུ་ཚོགས་པ། རྒྱལ་སྤིའི་ཁློར་ཡུག་སྲུང་སྐྱློང་ར་འཛུགས་ལ་ཟེར། 

རྒྱལ་སྤིའི་བཟློ་པའི་སྤི་ཆིངས། རྒྱལ་སྤིའི་རྒྱལ་ཁློངས་གློལ་བའི་ངལ་རློལ་བཟློ་བའི་བདག་དབང་

ལ་འགན་སྲུང་དང་འློས་འགན་འཁུར་བར་སྐུལ་བའི་སྤིའི་ཆིངས་ཤིག

རྒྱལ་སྤིའི་བཅའ་ཁིམས། རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་གི་ཆབ་སིད། དམག་དློན། དཔལ་འབློར། རིག་གནས་

སློགས་ཀི་འབེལ་བ་ལེགས་བཅློས་བེད་པའི་སྐློར་གི་ར་འཛིན་ཞིག་སྟེ། རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་

ལག་བསྟར་བ་དགློས་པའི་བཅའ་ཁིམས་ཤིག

རྒྱལ་སྤིའི་ཉེས་ཁིམས། རྒྱལ་སྤིའི་རང་བཞིན་ལན་པའི་ཉེས་དློན་བཅའ་ཁིམས། 

རྒྱལ་སྤིའི་སྤི་ཆིངས། རྒྱལ་སྤིའི་རང་བཞིན་ལན་པའི་གན་རྒྱ། 

རྒྱལ་སྤིའི་བིས་པའི་གློང་ཚོ། སྤི་ལློ་༡༩༤༩ལློར་སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཧློར་མན་གེ་མའེ་ན་ཡིས་ཨློ་

སི་ཁྲུ་རི་ཡ་ལ་བཙུགས་པ་དང་། ཕིས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་༧༧ལ་ཁབ་པའི་རྒྱལ་སྤིའི་རང་བཞིན་ལན་

པའི་ར་འཛུགས་ཤིག་ལ་འགྱུར་བ་རེད། བིས་པའི་གློང་ཚོའི་མིང་ལ་sosཞེས་བཏགས་པ་ནི་

ཕ་མ་མེད་པའམ་ཡང་ན་རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་གང་རུང་དབང་གིས་ཁིམ་ནས་བསྐྱུར་བའི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཕལ་མར་སྐྱློབ་དགློས་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། sos ནི་མཚོ་ལ་ཞུགས་པའི་གྲུ་གཟིངས་རྐྱེན་ངན་

འཕད་སྐབས་གཏློང་བའི་མྱུར་སྐྱློབ་ཉེན་བརྡ་ཞིག་རེད། 

རྒྱལ་སྤིའི་རློད་རློག །རྒྱལ་སྤིའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་རློད་གཞི། 

རྒྱལ་སྤིའི་ཚོང་ར། འཛམ་གིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པློ་འདུས་པའི་ཚོང་ར། 

རྒྱལ་སྤིའི་རིང་ལུགས། འབློར་མེད་གལ་རིམ་གིས་རྒྱལ་ཁབ་བར་གི་འབེལ་བར་ངློས་འཛིན་བེད་

སྟངས་དང་མི་རིགས་ཀི་གནད་དློན་ཐག་གཅློད་བེད་སྟངས་སྐློར་གི་ལ་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། རྒྱལ་ཁབ་

ཁག་གི་འབློར་མེད་གལ་རིམ་གི་གསར་བརེའི་ཁེ་ཕན་རྣམས་ཕན་ཚུན་གཅིག་མཐུན་ཡིན་པར་

ངློས་འཛིན་དང་། ཐུན་མློང་གི་དག་བློར་ངློ་རྒློལ་བེད་དེ་རྒྱལ་སྤིའི་འཐབ་ཕློགས་གཅིག་གྱུར་

ཞིག་འཛུགས་དགློས་པར་བཞེད་པ། 

རྒྱལ་སྤྲུལ། བ་མ་སྤྲུལ་སྐུའི་ནང་ནས་བློད་ཀི་རྒྱལ་པློ་གནང་མློང་བའི་སྤྲུལ་སྐུ། དཔེར་ན། རྭ་སྒེང་

སྤྲུལ་སྐུ་དང་། སྟག་བག་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་བུ། 

རྒྱལ་དཔློག་པ། དཔྱློད་པ་བའི་མིང་གཞན་ཞིག

རྒྱལ་ཕམ། ཁེ་དང་ཕམ་ཁ། 

རྒྱལ་ཕན། རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་གཅིག་གི་མངའ་འློག་གི་རྒྱལ་པློ་ཆུང་ངུས་དབང་བསྒྱུར་བའི་ས་ཁུལ། 

མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁམས་ཀི་རྒྱལ་པློ། གློང་ཁེར་རེ། རྒྱལ་རིགས་ཆ་ཤས། སེ་དཔློན། ཡུལ་

འཁློར་དབང་། ཡུལ་གི་བདག་པློ། ས་ཡི་ཐིག་ལེ་འཛིན། ས་སྤློད་པ་བཅས་སློ། །

རྒྱལ་ཕན་བཞི་བཅུ། ཧ་ལམ་སྤི་ལློའི་སློན་གི་དུས་རབས་༡༢པ་ནས་༤པའི་བར་ཙམ། སིལ་མ་བཞི་

བཅུ་ནི། རྒྱལ་ཕན་བཅུ་གཉིས། མཁར་བཅུ་གཉིས། ཡུལ་བཅུ་གཉིས། འབློག་མློ་རྣམ་གསུམ། 

གཡེ་མློ་ཡུལ་དྲུག །སེ་མློ་གྲུ་བཞི། སུམ་ཡུལ་ཡ་གསུམ། རྣམས་ཡིན་པར་སེམས། 

སྐབས་དེའི་དུས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་མདློར་བསྡུས་ནི། ཡུལ་མིང་བློད་ཁམས་གིང་དགུ་ཟེར། ས་རགས་བློན་

ལ་སྐྱབས་གསློལ་ཐར་པ་བསྒྲུབ། ལྷ་རེན་བརེགས་ཤིང་རེན་གསུམ་བཞེངས་པ་དང་། རྨློ་བརློ་

འདེབས་འཛུགས་ཞིང་བའི་སློ་ནམ་དར། འབློག་དང་ཡུལ་པ་ཞེས་པའི་སིད་པ་བྱུང་། སྐབས་

འདིར་བློད་འབངས་རྣམས་ཕི་དག་ནང་དུ་ཡུལ་དཔློན་རྣམས་ཀིས་རག་ཏུ་མནར་གཅློད་བེད་ཅིང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

བློས་ན་ལམ་མི་སྟེར། ཀླུང་ཐང་དུ་བསད་མི་ནུས་པ་རི་བག་སློགས་ལ་བཙན་རློང་བཟུང་ནས་

འདུག་དགློས་པར་བྱུང་། སྤི་ལློའི་སློན་གི༡༢༢༨པའི་ལྕགས་སྟག་ལློར་མཁས་པ་མུ་ཙ་ཏ་ཧེ་ཡིས་

གཙུག་གཤེན་རྒྱལ་དང་། དྲང་སློང་རྒྱལ། རྨ་ལློ། གཡུ་ལློ། མུ་ཆློ་ལེའུམ་དྲུག་བཅས་ལ་དྲང་སློང་

གི་སློམ་པ་གནང་། དེ་ནས་བཟུང་མི་ལློ་སུམ་བརྒྱ་ཉེར་ལྔའི་བར་ཞང་ཞུང་གི་ཡུལ་དུ། བག་དགློན་

དང་། རི་ཁློད་དང་། ཤིང་དྲུང་སློགས་ལ་དཀའ་ཐུབ་ཀིས་ཉམས་ལེན་བེད་མཁན་དང་། ལྷ་རེན་

བཞེངས་མཁན་མང་པློ་བྱུང་། སྤི་ལློའི་སློན་གི་༩༠༤པའི་མེ་སྦྲུལ་ལློར་ག་ཅུ་གཙུག་ཕུད་རྒྱལ་བ་

དང་། དེའི་སློབ་མ་ཡ་གློང་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་བ། ཕམ་ཤིན་དཔལ་གི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀིས་སློ་ཐར་

གི་སེ་པ་བཙུགས་ཤིང་འདུལ་བསྟན་སེལ་ཞིང་གནས་དགློན་མང་དུ་འཕེལ། 

རྒྱལ་ཕན་སིལ་མ་བཅུ་གཉིས། ཧ་ལམ་སྤི་ལློའི་སློན་གི་དུས་རབས་༢༣པ་ནས་༡༢པའི་བར་ཙམ

 ༡ མཆིམས་ཡུལ་གྲུ་ཤུལ་ན། མཆིམས་རེ་ནི་གུ་ཡློད། བློན་པློ་སྣང་དང་དེང༌། ༢ ཞང་ཞུང་ཡུལ་

ན། རྒྱལ་པློ་ལེགས་སྙ་ཤུར། རྨ་དང་ར་སངས་བློན། ༣ མང་རློ་ཕློང་དཀར་ན། གཙང་རེ་ཐློང་

དཀར། བློན་པློ་གནང༌། ༤ གནུབས་ཡུལ་གིང་དགུ་ན། སྣུབས་རེ་དམིགས་པ། བློན་པློ་རྨེ ་

དང་འབློ། ༥ ཉང་རློ་ཤམ་པློར། ལློ་རྔམ་རེ་འབློམ། བློན་པློ་ཤེ་སུང་གཉིས། ༦ ཀི་རི་ལློན་སློན་

ན། རེ་རྨད་པློ། བློན་པློ་ངམ་དང་འབློ། ༧ ངམ་ཤློད་ཁ་སྣར། ཟིངས་རེ་ཁི་འཕང་གསུམ། བློན་

མགར་དང་གཉན། ༨ འློལ་ཕུ་སང་མཁར་དུ། ཟིང་རེ་ཐློན་ཕེང༌། བློན་པློ་རྔློག་དང་སས། ༩སིབས་

ཡུལ་གི་རལ་གློང་དུ། བང་རེ་གློང་ནམ། བློན་པློ་སྤད་དང་ཞུགས། ༡༠ ཀློང་ཡུལ་བེ་སྣར། ཀློང་

རེ་དཀར་པློ། ཏུག་དང་མཁར་པ་བློན་པློ། ༡༡ ཉང་ཡུལ་རྣམ་གསུམ་ན། ཉང་བཙུན་གང་རྒྱལ། 

བློན་པློ་ཕུག་དང་ངློ་རེ། ༡༢ དྭགས་ཡུལ་གྲུ་བཞི་ན། དྭགས་རེ་མང་པློ་རྒྱལ། བློན་པློ་རླངས་སྐམ་

གཉིས་བཅས་ཡུལ་གང་དུ་རྒྱལ་པློ་གང་ལ་བློན་པློ་གང་ཡློད་གསལ་པློར་བཀློད་ཡློད་པ་འདི་

དག་རེད། 

 སྐབས་དེའི་སྐློར་གི་ལློ་རྒྱུས་མདློར་བསྡུས་ན། ཡུལ་མིང་བློད་ཁམས་སར་ཁ་ཆེ་བརྒྱད་ཅེས། 

ས་རགས་ཕག་དང་ཞེ་ས་བེད་པ་དང་། སར་གི་སྒྲུང་གཏམ་ཕི་མིས་བཤད་པར་བྱུང་། སྤུ་བེག་

ཐག་ཚེམ་འབློག་པའི་སློ་ནམ་དར། སྤི་ལློའི་སློན་༡༩༡༧པའི་ཤིང་བི་ལློར་གངས་ཏི་སེའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བདུན། མཚོ་མ་ཕམ་པའི་འགམ། ཞང་ཞུང་འློལ་མློ་ལུང་རིང་ན་བློན་གི་སྟློན་པ་གཤེན་རབ་མི་

བློ་ཆེ་འཁྲུངས། དབངས་གསལ་སློ་བཞི་ཅན་གི་བློད་ཀི་ཤེས་རིག་གི་དཔེ་ཆ་མང་པློ་བརམས། 

དབློ་བཟའ་ལ་སློགས་རྒྱལ་ཕན་རྣམས་ཀི་སས་མློ་བརྒྱད་ཁབ་ཏུ་བསུས། སྤི་སློན་༡༨༩༧པའི་

ཤིང་སྤེལ་ལློར་དབློ་བཟའ་ལ་གསློ་རིག་འབུལ་བཞི་རློམ་པ་པློ་སས་དཔྱད་བུ་ཁི་ཤེས་འཁྲུངས། 

སྤི་སློན་༡༨༩༣པའི་ས་བི་ལློར་རྒྱ་བཟའ་ལ་རིས་རིག་མཁས་པ་ཟེའུ་ཀློང་འཕྲུལ་ཆུང་འཁྲུངས། 

སྤི་སློན་༡༥༥༧པའི་ཤིང་བི་ལློར་ཀློང་ཙེ་འཕྲུལ་རྒྱལ་འཁྲུངས། དེས་འའབྱུང་རིས་དང་། གཏློ། 

མདློས། ཡས་གླུད་ཀི་བསྟན་བཅློས་མང་པློ་བརམས། 

རྒྱལ་འཕགས་དགློན། ངག་རྒྱུན་ལར་ན་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་ཙམ་དུ་གཏེར་སྟློན་ཉི་གགས་

ཚང་གི་ཆློས་བདག་ཇ་མ་ཞིག་གིས་བཏབ་པར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལར་

དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རའུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྒྱལ་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ]རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་པ། སུ་རྒྱལ་སུ་ཕམ་གི་འཐབ་འཛིང་། དག་ལས་རྒྱལ་ཏེ་

དགའ་སྟློན་བེད། རློད་པ་ལས་རྒྱལ་བ། ② སངས་རྒྱས། ③ [མངློན]ཤིང་ར་ལློ། ④ སངས་

རྒྱས་ཉེར་བཞི་ཡློད་པས་གངས་ཉེར་བཞི་མཚོན། ⑤ ཡར་ངློའི་རྒྱལ་བ་དང་པློ་ཚེས་གསུམ། 

གཉིས་པ་ཚེས་བརྒྱད། གསུམ་པ་ཚེས་བཅུ་གསུམ། མར་ངློའི་རྒྱལ་བ་དང་པློ་ཚེས་བཅློ་

བརྒྱད། གཉིས་པ་ཚེས་ཉེར་གསུམ། གསུམ་པ་ཚེས་ཉེར་བརྒྱད། 

རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་རིམ་བློན། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་རིམ་བློན་དང་དློན་གཅིག

རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་དང་པློ། དགེ་འདུན་གྲུབ། ཡབ་མགློན་པློ་རྡློ་རེ་དང༌། ཡུམ་ཇློ་མློ་རྣམ་སྐྱིད་གཉིས་ཀི་

སས་སུ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ལྕགས་ལུག་སྤི་ལློ་ལློར་དཔལ་ས་སྐྱའི་བ་འདབ་ཞག་དང་བན་

རིང་གཉིས་ཀི་ས་མཚམས་གུར་མ་ཞེས་བ་བའི་འབློག་སེར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ལྔ་བཞེས་

སྐབས་གློང་པ་གཞན་གི་ར་རི་མཛད། དགུང་ལློ་བདུན་པའི་སྐབས་སུ་སྣར་ཐང་མཁན་ཆེན་

གྲུབ་པ་ཤེས་རབ་ལས་དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་བཞེས། རྒྱ་སྟློན་ཙན་དྲ་ལས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་

དང༌། ལན་ཝར་སློགས་བང་ཆུབ་པར་མཛད། དགུང་ལློ་བཅློ་ལྔ་པར་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་

བཞེས། མཚན་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཞེས་གསློལ། སྣར་ཐང་པཎི་ཏ་ཆེན་པློ་སངྒ་ཤྲི་ལས་སྙན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ངགམངློན་བརློད། སྒ་མཚམས་སྦློར་ལྔ་པ་སློགས་ཐུན་མློང་གི་རིག་གནས་དང༌། མཁན་ཆེན་

གྲུབ་པ་ཤེས་རབ་ལས་ཀེ་རྡློར་ལྷ་དགུ། གུར་མགློན། སྨན་རྒྱལ། གནས་བཅུ་སློགས་ཀི་རེས་

གནང་གསན། གཞན་ཡང་ཕག་ཆེན་བསློད་ནམས་བློ་གློས་དང༌། དབློན་སྟློད་ཐུབ་པ་དཔལ་

བཟང༌། སྟློན་པ་དགེ་བ་དཔལ་ལ་སློགས་པ་བསྟེན་ཏེ་མདློ་སགས་ཀི་གཞུང་མང་པློ་གསན་སྦློང་

གནང༌། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་པའི་ལྕགས་སྟག་ལློར་སྣར་ཐང་གྲུབ་པ་ཤེས་རབ་པས་མཁན་པློ་དང༌། 

བང་པ་བློ་ལན་པས་སློབ་དཔློན། གགས་པ་ཤེས་རབ་ཀིས་གསང་སྟློན་མཛད་དེ་ཡློངས་རློགས་

དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་བཞེས། དེའི་རེས་སུ་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གཞུང་ལ་གསན་སྦློང་གཙོ་བློར་

གནང༌། དགུང་ལློ་ཉེར་ལྔ་པ་ཤིང་ལུག་ལློར་དབུས་སུ་བློན། ཁ་འབྲུག་ཏུ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་

ཀུན་བཟང་པ་དང༌། ཐང་པློ་ཆེར་རློང་སྟློན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་པའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་ཕར་

ཕིན་གསན། དེའི་རེས་སུ་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཝང་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་འློན་བཀྲ་ཤིས་རྡློ་ཁར་

སྤན་དྲངས་པའི་དྲུང་དུ་བློན་ནས་ཚད་མ་རྣམ་ངེས། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད། ར་ཤེ། བ་མ་ལྔ་བཅུ་

པ། ར་ལྟུང་རྣམ་བཤད་སློགས་ཞུས། དེ་ནས་ལློ་བཅུ་གཉིས་ཙམ་དབུས་སུ་བཞུགས་ནས་བ་

བང་པ་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་དང༌། གསང་ཕུ་པ་རེ་ཤེས་རབ་སེང་གེ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། རྒྱལ་ཚབ་དར་

མ་རིན་ཆེན་སློགས་བསྟེན་ནས་གསང་འདུས། འཇིགས་བེད། གཤེད་དམར་སློགས་སགས་

ཀི་སྐློར་དང༌། བང་ཆུབ་ལམ་རིམ། ཚད་མ། ཕར་ཕིན། མངློན་པ་ཀུན་བཏུས། བམས་ཆློས་སེ་

ལྔ་ལ་སློགས་མདློ་ལུགས་ཀི་ཆློས་སྐློར་མང་པློ་བསབ་གཉེར་གནང་བས་མཁས་པའི་མཚན་

སྙན་རྒྱས། དགུང་ལློ་ཞེ་གཅིག་པ་ལྕགས་ཕག་ལློ་རེ་ཤེས་རབ་སེང་གེ་དང་ལྷན་དུ་ལ་སྟློད་

ཕློགས་སུ་བློན། བློ་དློང་པ་པཎ་ཆེན་དང་མཇལ། ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་ཊིཀྐ་བརམས། རི་ཁུད་

ཆློས་སེའི་གདན་ས་མཛད་ནས་རེ་བཙུན་བམས་མགློན་གི་སྐུ་བཞེངས། དགུང་ལློ་ཞེ་དྲུག་པ་

མེ་འབྲུག་ལློར་ཤཱཀ་དཔལ་པས་སྦིན་བདག་ཞུས་ཏེ་བང་ཆེན་དུ་དབེན་གནས་ཐེག་ཆེན་ཕློ་བང་

བཏབ། དེར་ཚད་མའི་བསྟན་བཅློས་རིགས་པའི་རྒྱན་བརམས། དགུང་ལློ་ཞེ་བརྒྱད་པ་ས་ར་

ལློར་སར་ཡང་དབུས་སུ་ཕེབས་ཏེ་བང་རེ་ཆློས་རེ་སློགས་མཁས་པ་དུ་མའི་མདུན་བགློ་གེང་

མང་པློ་གནང༌། དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུ་པ་ལྕགས་སྤེལ་ལློ་ལ་སར་ཡང་གཙང་དུ་ཕེབས་ནས་སྣར་ཐང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དང༌། བང་ཆེན་སློགས་སུ་འདུལ་བའི་འཆད་ཉན་གཙོ་བློར་མཛད། དུས་དེར་འདུལ་བའི་གེང་

འབུམ་ཆེན་མློ་དང༌། སློ་ཐར་གི་ཊིཀྐ་བཅས་བརམས། དགུང་ལློ་ང་བདུན་པ་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་

1447ལློར་བསམ་གྲུབ་རེར་བློན། གཙང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློའི་དགློན་པ་བཏབ། དགློན་པའི་

གཞི་རེན་དུ་དར་རྒྱས་དཔློན་གིས་གཞིས་མཁར་གི་ཡློང་སློ་ཕུལ། གདན་ས་དེར་བཞུགས་

ནས་འཆད་རློད་རློམ་གསུམ་གི་བསྟན་པ་སྤི་དང་ཁད་པར་རི་བློ་དགེ་ལན་པའི་རང་ལུགས་

ཆེས་ཆེར་འཕེལ་བར་མཛད་དེ་མཐར་དགུང་ལློ་ག་ལྔ་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་

1474ལློར་མ་ངན་ལས་འདས་སློ། །

རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ། དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ། ཡབ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དང༌། ཡུམ་མ་གཅིག་

ཀུན་དགའ་དཔལ་མློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་1475ལློར་ར་

ནག་ཡློལ་དཀར་རྡློ་རེ་གདན་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། མཚན་སངས་རྒྱས་འཕེལ་ཞེས་གསློལ། དགུང་

ལློ་བཅུ་བཞེས་པའི་དུས་པཎ་ཆེན་ལུང་རིགས་རྒྱ་མཚོ་དང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློའི་དཔློན་སློབ་

རྣམས་བཀའ་བགློས་ཐློག་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པའི་སྤྲུལ་སྐུར་ངློས་འཛིན་ཞུས་

ཏེ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློར་སྤན་དྲངས། དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་པར་པཎ་ཆེན་ལུང་རིགས་རྒྱ་མཚོའི་

དྲུང་དུ་ཡློངས་རློགས་དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་བཞེས་ནས་མཚན་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་

བཟང་པློ་ཞེས་བ་བར་གསློལ། ལློ་དེར་གནས་སྙིང་ཞབས་དྲུང་ཀུན་དགའ་བདེ་ལེགས་ཀིས་

མཁན་པློ་དང༌། པཎ་ཆེན་ལུང་རིགས་རྒྱ་མཚོས་སློབ་དཔློན། དབུ་མཛད་སངས་རྒྱས་ཚུལ་

ཁིམས་པས་དུས་བསློ་བ་མཛད་ནས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློར་རབ་ཏུ་བྱུང༌། དེ་ནས་དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་

པ་ཆུ་སྟག་ལློའི་བར་གནས་དེར་བཞུགས་ནས་པཎ་ཆེན་ལུང་རིགས་རྒྱ་མཚོ་དང༌། པཎ་ཆེན་

ཡེ་ཤེས་རེ་མློ་སློགས་ཡློངས་འཛིན་དུ་མར་བསྟེན་ནས་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པློད་ལྔ་ལ་གསན་

སྦློང་མཐར་ཕིན་པར་གནང༌། དགུང་ལློ་ཉེར་གཅིག་པ་ཆུ་ཡློས་ལློར་དབུས་ཕློགས་སུ་ཕེབས་

པ་འབས་སྤུངས་སུ་སྤན་དྲངས་ནས་གནས་སྙིང་ཞབས་དྲུང་གིས་མཁན་པློ་དང༌། འབས་སྤུངས་

ཆློས་རེ་ལེགས་པ་ཆློས་འབློར་བས་ལས་སློབ། ར་ཙག་པ་སངས་རྒྱས་བཟང་པློས་གསང་སྟློན་

མཛད་ནས་དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་བཞེས། ལློ་དེར་རྭ་སྒེང་དང་འློ་དེ་གུང་རྒྱལ་གི་དབེན་གནས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

སློགས་སུ་ཕེབས། དགུང་ལློ་ཉེར་བརྒྱད་པར་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརློད་ཀི་ཊིཀ་ཆེན་བརམས། 

དེ་རེས་དབུས་གཙང་གི་ཆློས་གྲྭ་ཁག་ལ་གྲྭ་སྐློར་ཐེངས་མང་ཙམ་ཕེབས་ནས་མདློ་སགས་

གཞུང་ལུགས་མང་པློའི་སྐློར་བགློ་གེང་གནང༌། དགུང་ལློ་སློ་ལྔ་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་སྦྲུལ་

ཏེ་སྤི་ལློ་1509ལློར་ཆློས་འཁློར་རྒྱལ་ལེགས་བཤད་སྒློགས་པའི་དགའ་ཚལ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་

གྲུབ་ཀི་དགློན་པ་བཏབ། དགུང་ལློ་སློ་དྲུག་པ་ལྕགས་ར་སྟེ་སྤི་ལློ་1510ལློར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་

པློའི་ཁི་ཐློག་ལྔ་པར་ཕེབས་ནས་གདན་ས་ལློ་དྲུག་བསྐྱངས། དགུང་ལློ་ཞེ་གསུམ་པའི་མེ་གང་

ལློར་སྣེ་གདློང་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་གགས་པས་གདན་ཞུས་ལར་དབུས་སུ་ཕེབས། འབས་

སྤུངས་ཀི་གདན་རབས་དགུ་པའི་འགན་བཞེས། དགུང་ལློ་ཞེ་བཞི་པ་ས་སྟག་ལློར་སེ་སིད་ངག་

དབང་བཀྲ་ཤིས་གགས་པས་འབས་སྤུངས་སུ་ཡློད་པའི་སྣེ་གདློང་པའི་གཞིས་ཀ་རྡློ་ཁང་སློན་

མློར་གགས་པ་དེ་རེ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཕུལ་པས་དེ་བཞུགས་ཡུལ་གཙོ་བློར་གནང༌། སྐུ་

ཕེང་གསུམ་པའི་སྐབས་དེ་རྒྱ་བསྐྱེད་ནས་དགའ་ལན་ཕློ་བང་ཞེས་མིང་བཏགས་པ་དེ་རེས་

རྒྱལ་བ་ལྔ་པས་བློད་ཀི་སིད་དབང་བསྣམས་སྐབས་སིད་གཞུང་གི་མིང་དུ་ཆགས། དགུང་ལློ་

ང་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་ཁི་སྟེ་སྤི་ལློ་1526ལློར་སེ་སིད་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་གགས་

པའི་ཞུས་པ་ལར་སེ་རའི་གདན་ས་པ་མཛད། དགུང་ལློ་རེ་བདུན་པ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཆུ་སྟག་

སྟེ་སྤི་ལློ་1542ལློར་འབས་སྤུངས་སུ་དགློངས་པ་རློགས། 

རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ། བསློད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། ཡབ་སེ་པ་རྣམ་རྒྱལ་གགས་པ་དང༌། ཡུམ་དཔལ་

འཛོམས་བུ་ཁིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་1543ལློར་ལྷ་སའི་ཉེ་

འགམ་སྟློད་ལུང་མདའ་རུ་སྐུ་འཁྲུངས། མཚན་ལ་ར་ནུ་སི་གཅློད་ཅེས་གསློལ། དགུང་ལློ་བཞི་

པ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་ར་སྤི་ལློ་1546ལློར་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་ཡང་སིད་དུ་ངློས་འཛིན་

བས་ཏེ་འབས་སྤུངས་སུ་སྤན་དྲངས། པཎ་ཆེན་བསློད་ནམས་གགས་པས་ཡློངས་རློགས་དགེ་

བསྙེན་གི་སློམ་པ་གནང་སྟེ་མཚན་བསློད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པློ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་

ཕློགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་བདུན་པའི་ས་བ་ལློར་པཎ་

ཆེན་བསློད་ནམས་གགས་པས་མཁན་པློ་དང༌། གསང་ཕུ་ཆློས་རེ་ལེགས་པ་དློན་གྲུབ་ཀིས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལས་སློབ་མཛད་དེ་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་བཞེས། པཎ་ཆེན་བསློད་ནམས་གགས་པ། ཆློས་རེ་

ལེགས་པའི་དློན་གྲུབ། ཤར་རེ་ལེགས་པ་དློན་གྲུབ་སློགས་བསྟེན་ནས་གསན་སྦློང་དང་དབང་

ལུང་མང་པློ་ཞུས། རྒྱལ་དང༌། འབས་སྤུངས་གཉིས་སུ་རེས་མློས་བཞུགས། དགུང་ལློ་བཅུ་པ་

རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཆུ་བི་སྟེ་སྤི་ལློ་1552ལློར་འབས་སྤུངས་ཀི་ཁིར་ཕེབས། དེ་ནས་གཞུང་

ལུགས་མང་པློར་སློབ་གཉེར་མཛད། དགུང་ལློ་ཉེར་གཉིས་པའི་ཤིང་བི་ལློར་དགའ་ལན་ཁི་ཟུར་

མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པློས་མཁན་པློ་དང༌། ཁི་པ་ལས་ཐློག་པ་བསྟན་པ་དར་

རྒྱས་ཀི་ལས་སློབ། དགེ་འཕེལ་ཆློས་རེ་ཕློགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་པས་གསང་སྟློན། ལྷ་བཙུན་

བསློད་ནམས་དཔལ་བཟང་གིས་དུས་བསློ་པ་མཛད་དེ་དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་བཞེས། དེ་ནས་

བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློས་གདན་ཞུས་ལར་གཙང་ཕློགས་སུ་ཕེབས་ཏེ་སེར་སྐྱ་མང་པློ་ལ་བཀའ་ཆློས་

བསྩལ། དགུང་ལློ་ཉེར་དགུར་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ལྕགས་ལུག་སྟེ་སྤི་ལློ་1571ལློར་

སློག་པློ་ཨལ་ཐན་རྒྱལ་པློས་གདན་ཞུས་ལར་སློག་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས་སློག་པློ་དཔློན་འབངས་

ཀུན་ལ་སྙིང་རེ་བམས་སེམས་དང༌། ལས་འབས་རྣམ་སྨིན་སློགས་གང་ལ་གང་འདུལ་གི་ཆློས་

ཀི་འཁློར་ལློ་བསྐློར་བས་མཚན་སྙན་རབ་ཏུ་རྒྱས། སློག་ཡུལ་གི་སློག་གཅློད་དང་དམར་

མཆློད་ཀི་སློལ་མཐའ་དག་བསྣུབས། སློག་པློ་ཨལ་ཐན་རྒྱལ་པློ་དང་བ་མ་བསློད་ནམས་རྒྱ་

མཚོ་གཉིས་མཆློད་ཡློན་ཉི་ཟླ་ཟུང་འབེལ་གི་སློ་ནས་ཁློམ་འབུམ་ཕག་ཙམ་ཚོགས་པའི་དབུས་

སུ་དགེ་བ་བཅུའི་ཁིམས་བསྒགས། བ་མ་བསློད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་མཚན་སྙན་གིས་སློག་

ཡུལ་ཁེངས་པས་མཚན་གི་ཕེད་ཕི་མ་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་པ་སློག་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་ཏཱ་ལ་ཞེས་པ་

ཡིན་པས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་ཞེས་འབློད་སློལ་བྱུང་ལ། བློད་དུ་སྐུ་ཕེང་ཕི་མ་རྣམས་ལ་ཆེ་བརློད་ཀི་

ཚུལ་དུ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་ཞེས་འབློད་པ་བྱུང༌། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ་ལློར་ཝང་ལིའི་ཁི་

ལློ་དྲུག་པ་རྒྱ་ནག་གློང་མ་མིང་ཧྲེན་ཙུང་གིས་གསེར་ཡིག་པ་མངགས་ནས་ཀྭན་ཏིང་གློ་ཤིའི་

མཚན་ཕུལ་ཅིང་གདན་འདྲེན་ཞུས་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་ཀང་དངློས་སུ་ཕེབས་མ་ཐུབ། 

དགུང་ལློ་ཞེ་དྲུག་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་བི་སྤི་ལློ་1588ལློར་མཚོ་སློན་དུ་ཕེབས་ནས་སྐུ་

འབུམ་བམས་པ་གིང་བཏབ། ལློ་དེར་སློག་ཡུལ་དུ་ཕིར་ཕེབས་ཏེ་སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་སློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ། ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། ཡབ་སློག་པློ་སེ་ཆེན་ཆློས་ཁུར་དང༌། ཡུམ་བཱ་ཁེན་སྦྱུག་

གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་གང་ལློ་སྤི་ལློ་1589ལློར་སློག་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། 

གསློལ་དཔློན་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོ་སློག་ཡུལ་དུ་ཆེད་ཕེབས་ཀིས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཡང་སིད་

བརད་གཅློད་བས་རེས། སེ་ཆེན་ཆློས་ཁུར་གི་སས་དེ་ཡང་སིད་འཁྲུལ་བལ་ཡིན་ཚུལ་གི་

གནས་ཚུལ་སྙན་ཞུ་འབུལ་བའི་བང་མི་ཆེད་གཉེར་གིས་ལྷ་སར་མངགས། བློད་ནས་ཕག་

མཛོད་དཔལ་ལན་རྒྱ་མཚོ། སྣེ་གདློང་གློང་མ། ས་སྐྱློང་དགའ་ལན་པ་སློགས་དཔློན་རིགས་

དང༌། སེ་འབས་དགེ་གསུམ་གི་འཐུས་མི་བཅས་སློག་ཡུལ་མཁར་སློན་པློར་འབློར། སློག་པློ་

སེ་ཆེན་གི་སས་དགུང་ལློ་བཞི་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ་1592ལློར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་

སྐུ་ཕེང་གསུམ་པའི་ཡང་སིད་དུ་ངློས་འཛིན་བས། བློད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་གབས་བས་ཀང་

ཡབ་ཡུམ་གི་བཀའ་མ་འཁློལ་པས་རེ་ཞིག་སློག་ཡུལ་དུ་བཞུགས་རྒྱུ་ཐག་བཅད། བློད་ནས་སྐུ་

ཡློན་ཕུལ་མཁན་གི་དགེ་རྒན་ཀུན་བཟང་རེ་པ་དང༌། གསློལ་དཔློན་དང་ཕག་མཛོད་གཅིག་

ལྕློགས་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོ་སློགས་དྲུང་འཁློར་ཁག་གཅིག་སློག་ཡུལ་ཏུ་མངགས་ནས་ཞབས་

ཞུ་བས། དགའ་ལན་ཁི་ཟུར་རྒྱལ་ཁང་རེ་པ་དཔལ་འབློར་རྒྱ་མཚོས་མཆློག་སྤྲུལ་རིན་པློ་ཆེ་ལ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པློ་ཞེས་མཚན་གསློལ། དགུང་ལློ་བཅློ་ལྔ་

པ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་1603ལློར་བློད་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་འབས་སྤུངས་ཀི་ཕློ་

བང་དུ་བཞུགས། དེ་རེས་ལྷ་སའི་ཇློ་བློ་ཤཱཀ་མུ་ནེའི་མདུན་དུ་དགའ་ལན་ཁི་ཟུར་སངས་རྒྱས་

རིན་ཆེན་གིས་མཁན་པློ་དང༌། དགའ་ལན་ཁི་པ་དགེ་འདུན་རྒྱལ་མཚན་གིས་སློབ་དཔློན་

གནང་སྟེ་དགེ་ཚུལ་སློམ་པ་བཞེས། དེ་ནས་མི་རིང་བར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློའི་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་

ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་དབུས་སུ་ཕེབས་ནས་མཇལ་ཁ་ཞུས། ལློ་ཤས་རིང་དེར་བཞུགས་ནས་

ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་ལ་མདློ་སགས་རིག་གནས་ཀི་གཞུང་མང་པློའི་འཆད་ཁིད་གནང༌། དེ་ནས་

རྒྱལ་བ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལྷ་ལན་སྨློན་ལམ་ཆེན་པློའི་ཚོགས་དབུར་ཕེབས་པ་དང༌། དབུས་

གཙང་གི་དགློན་སེ་དང་གནས་ཆེན་ཁག་ལ་གཟིགས་སྐློར་དུ་ཕེབས། གཙང་ཁུལ་གི་སེར་སྐྱ་

མང་པློ་ལ་མཇལ་ཕག་གནང༌། དགུང་ལློ་ཉེར་དྲུག་པའི་ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ་1614ལློར་པཎ་ཆེན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན་གིས་མཁན་པློ་དང༌། སྤྲུལ་སྐུ་བསློད་ནམས་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་གིས་

ལས་སློབ་མཛད་དེ་བསྙེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་བཞེས། དགུང་ལློ་ཉེར་བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་

པའི་མེ་འབྲུག་ལློ་སྤི་ལློ་1616ལློར་སྐུ་གཤེགས་སློ། ། 

རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ། བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། ཡབ་འཕློངས་རྒྱས་པ་བདུད་འདུལ་རབ་བརན་དང༌། ཡུམ་

ཀུན་དགའ་ལྷ་མཛེས་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་1617ལློར་འཕློངས་

རྒྱས་འཕིང་བ་སྟག་རེ་རུ་སྐུ་འཁྲུངས། པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན་དང༌། འབས་སྤུངས་དགའ་

ལན་ཕློ་བང་གི་སྐུ་ཚབ་དཀའ་བཅུ་སློགས་ཀིས་ཐུན་མློང་གིས་བཀའ་བགློས་ཐློག་འཕློངས་

རྒྱས་པ་བདུད་འདུལ་རབ་བརན་གི་སས་དེ་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཡང་སིད་དུ་ངློས་འཛིན་བས། 

དགུང་ལློ་དྲུག་པའི་མེ་ཁི་སྤི་ལློ་1622ལློར་འབས་སྤུངས་དགའ་ལན་ཕློ་བང་དུ་གདན་འདྲེན་

ཞུས། ཡི་གེ་འབི་ཀློག་ནས་བཟུང་སྐུ་ཡློན་ཕུལ། དགུང་ལློ་དགུ་པའི་ཤིང་གང་ལློར་པཎ་ཆེན་

རིན་པློ་ཆེས་གཙུག་ཕུད་བཞེས་ཤིང་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་ཕུལ་ནས་མཚན་ངག་དབང་བློ་

བཟང་རྒྱ་མཚོ་འཇིགས་མེད་གློ་ཆ་ཐུབ་བསྟན་ལང་ཚོའི་སེ་ཞེས་གསློལ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་

པའི་མེ་གང་སྟེ་དགུང་ལློ་ཉེར་གཅིག་ཕེབས་སྐབས་པཎ་ཆེན་རིན་པློ་ཆེ་ལས་སྨད་འདུལ་

ལུགས་ཀི་ཐུགས་རློགས་བཞེས། འཁློན་སྟློན་དཔལ་འབློར་ལྷུན་གྲུབ་དང༌། ཟུར་ཆེན་ཆློས་

དབིངས་རང་གློལ་སློགས་ལས་གསང་སགས་ཀི་དབང་རིམ་དང༌། དགའ་ལན་ཁི་པ་འཇམ་

དབངས་དཀློན་མཆློག་ཆློས་འཕེལ་ལས་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པློད་ལྔ། སྨློན་འགློ་པ་ཡབ་སས་

ལས་སྒ་དང་སྙན་ངག་སློགས། ལྡུམ་བུ་དློན་གྲུབ་དབང་རྒྱལ་ལས་རིས་དཀར་ནག་སློགས་

བསབ་གཉེར་གནང་བས་མཁས་པའི་མཚན་སྙན་རྒྱས། དགུང་ལློ་ཉེར་དྲུག་པ་རབ་བྱུང་གཅུ་

གཅིག་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་1642ལློར་དབུས་སློག་མཉམ་སྦྲེལ་གིས་གཙང་རྒློལ་བས་མཐར་བློད་

ཀི་སིད་དབང་དེ་དབུས་པས་བཟུང་ཞིང་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་བློད་

ལློངས་ཆློས་སིད་གཉིས་ཀི་བདག་པློར་གྱུར། གནམ་བསྐློས་དགའ་ལན་ཕློ་བང་ཞེས་པའི་སིད་

གཞུང་བཙུགས། གཙང་པ་རྒྱལ་པློའི་འབེལ་ཡློད་སེ་འབངས་མཆློད་གནས་དང་བཅས་པ་

ཐམས་ཅད་དྲག་གནློན་བས་ཀང༌། སིད་གཞུང་གསར་པའི་སྟློབས་ཤུགས་བསྐྱེད་པར་རྒྱབ་རེན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

བཅློལ་ཡུལ་ཞིག་དགློས་པར་དམིགས་ནས་བ་མ་སེ་ཆེན་ཆློས་རེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་མངགས་ནས། 

མན་ཇུ་གློང་མ་ཆིང་ཐའི་ཙུང་དང་འབེལ་བ་བཙུགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལྕགས་ཡློས་

སྤི་ལློ་1651ལློར་མན་ཇུ་གློང་མ་ཐབས་སྐྱློང་གིས་བློད་དུ་ཕློ་ཉ་བཏང་ནས་ཏཱ་ལའི་བ་མར་

གདན་འདྲེན་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་བ་ལར། དེའི་ཕི་ལློར་བློད་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་བཅུ་བདུན་ཉིན་ཏཱ་

ལའི་བ་མ་སྐུ་འཁློར་སྟློང་ཕག་གསུམ་ལློངས་པ་ཙམ་པེ་ཅིན་དུ་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར། གློང་མ་སྐུ་

འཁློར་མང་པློ་དང་བཅས་བསུ་བར་ཕེབས། ཕློ་བང་དུ་དགེས་སྟློན་གཟབ་རྒྱས་གནང༌། ཟླ་བ་

གཉིས་ཙམ་བཞུགས་རེས་ས་ཆུ་ཅུང་མ་འཕློད་སྟབས་བློད་དུ་ཕིར་ཕེབས་རྒྱུའི་བཀའ་གློས་

འགིག །དགུང་ལློ་སློ་བརྒྱད་པ་སྟེ་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་1654ལློར་གཙང་དུ་ཕེབས་ནས་པཎ་ཆེན་

རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་དང་ལྷན་དུ་ཟླ་ཕེད་ཙམ་བཞུགས། སྤི་ལློ་1659པའི་ས་ཕག་ལློར་མཚོ་སློན་

ཕློགས་ཀི་སློག་པློའི་སེ་ཤློག་དང་དཔློན་རིགས་རྣམས་ལ་ཆློས་སིད་གཉིས་ཀི་སློ་ནས་བཀའ་

ལུང་དང་ལས་ཐམ་སློགས་གནང༌། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་1667ལློར་རྒྱ་

སློག་བར་འཁྲུག་ཟིང་ཅུང་བྱུང་བར། གློང་མས་གསེར་ཡིག་པ་བློད་དུ་བཏང་ནས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་

ལ་སློག་པློ་དཔློན་རིགས་ཁག་ལ་གློ་གསེད་གནང་དགློས་ཚུལ་ཞུས་པ་ལར། ཏཱ་ལའི་བ་མས་

སློག་ཡུལ་དུ་སྐུ་ཚབ་མངགས་ནས་མན་ཇུ་གློང་མ་ལ་དགློངས་སེལ་ཞུ་དགློས་པའི་སློབ་སྟློན་

གནང་བ་བཞིན་བས་པས་རྒྱ་སློག་བར་དུས་བདེ་ཞློད་འཇགས་བྱུང༌། དགུང་ལློ་ང་དགུ་པའི་

ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་1675ལློར་གློང་མ་བདེ་སྐྱློང་གིས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་ལ་དཔློན་མཁའ་འགློས་རྒྱ་

བློད་ས་མཚམས་སུ་ཟིང་འཁྲུག་ཐེངས་འགར་བསངས་སྟབས་དཔློན་ས་གནས་དབྱུང་དགློས་

ཚུལ་བཀའ་འཕིན་འབློར་བར། དེ་བཞིན་ལག་ལེན་བས་པའི་བ་དགར་གསེར་སང་ཆིག་བརྒྱ་

སློ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་མཎལ་དང༌། སང་ཆིག་བརྒྱ་ཡློད་པའི་ལྕུག །དངུལ་གི་མདློང་མློ། དངུལ་

ར་རྨིག་མ་སློགས་དངུལ་སང་བཞི་བརྒྱ་དང་བཅུ། གན་གློས་ཡུག་ཉིས་བརྒྱ། ཁ་བཏགས་སྣ་

ཚོགས་བཅས་གནང་སྦིན་ཐློབ། ལློ་དེར་བློད་འབྲུག་བར་འཁྲུག་རློད་བྱུང་བ་དང་ཆིངས་གློས་

པར་གསལ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་1679ལློར་གློང་སྨད་པ་སངས་རྒྱས་རྒྱ་

མཚོ་སེ་སིད་དུ་བསྐློ་བཞག་གནང༌། དེ་རེས་ལ་དྭགས་རྒྱལ་པློ་སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ་གི་མངའ་རིས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐློར་གསུམ་དབང་དུ་བས་ཤིང་དགེ་ལུགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་སང་བར་བས་རྐྱེན། ཏཱ་ལའི་བ་

མ་ལྔ་པ་ཆེན་པློས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློའི་དགློན་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་སློག་པློ་དགའ་ལན་ཚེ་

དབང་ལ་མངའ་རིས་ཕློགས་སུ་དམག་དཔློན་བས་ནས་འགློ་དགློས་པའི་བཀའ་དང་དུ་བངས་

ཏེ། བཀའ་བློན་བུ་ཆུང༌། པད་མ་རྒྱལ་པློ། རློག་ཚོ་རིག་འཛིན། སློག་པློ་ནས་ཐར་སློགས་ཀི་

དཔུང་རློགས་དང་བཅས་གཡུལ་དུ་ཆས་པས་རྒྱལ་ཁ་ཐློབ། མངའ་རིས་སྐློར་གསུམ་དབང་དུ་

བསྡུས། དགུང་ལློ་རེ་དྲུག་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ་1682ལློར་སྐུ་

གཤེགས།ཡིན་ནའང་བློད་ཀི་ཆབ་སིད་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་དློགས་ཀིས་ལློ་བཅློ་ལྔའི་བར་

གསང་རྒྱ་བས་སློ། །

རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་དྲུག་པ། ཚངས་དབངས་རྒྱ་མཚོ། ཡབ་རིག་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་བསྟན་འཛིན་དང༌། 

ཡུམ་ཚེ་དབང་ལྷ་མློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་1683ལློ་བློད་

ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེགཅིག་ཉིན་མཚོ་སྣ་རློང་ཁློངས་མློན་ལ་འློག་ཡུལ་གསུམ་དུ་འཁྲུངས། དགུང་

ལློ་དགུ་ལ་སློན་སྐབས་བིས་པ་གཞན་གི་སྤློད་པ་ལས་འདས་པའི་ངློ་མཚར་ཆེ་བ་ཞིག་བྱུང་

བས་དམ་པའི་སྤྲུལ་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་སྐད་གགས་ཁབ་པར་སྐུ་ཞང་ཕག་དློག་གིས་གནློད་སྐྱློན་

ཐེབས་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་འབྲུག་པས་བདག་པློ་བེད་རིས་བས་པ་ན། མཚོ་སྣ་རློང་སློད་

ཤུན་རྒྱ་ཡག་པ་དང༌། འཕློངས་རྒྱས་པ་པུ་ཤུད་གཉིས་ཀིས་སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ལ་

གནས་ཚུལ་ཞུས་པས། སེ་སིད་ཀིས་ཞ་ལུ་མཁན་ཆེན་བསློད་ནམས་མཆློག་གྲུབ་ཀི་སྤྲུལ་སྐུ་

ཡིན་པ་ལྔ་པ་ཆེན་པློས་ཐུགས་ཐག་བཅད་ཚུལ་དང༌། སྲུང་བ་དང་བིན་རེན་བཅས་གནང་སྟེ་

མཚོ་སྣ་རློང་དུ་བཞུགས་ཏེ་ཞབས་ཞུ་དང་སྐུ་ཡློན་དབུལ་དགློས་ཚུལ་གི་བཀའ་ཕེབས་པ་དང༌། 

མཚོ་སྣ་རུ་བཞུགས་རིང་ལློ་བཅུ་གསུམ་ཙམ་ལ་སྐུ་ཞང་གིས་རྐྱེན་བས་ནས་འཚོ་བ་ལ་དཀའ་

ངལ་འཕད་ཚུལ་[རྣམ་ཐར་གསེར་གི་སྙེ་མ་]ན་གསལ་བ་ལར་རློ། དགུ་ལློ་བཅློ་ལྔ་པ་རབ་བྱུང་

བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་གང་སྤི་ལློ་1693ལློར་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ཀིས་མཁན་སློབ་སྦྲགས་

མ། རིག་འཛིན་འཇམ་དབངས་གགས་པས་གིབ་ཚོད། ལས་གལ་ཁ་སྐློང་པ་ཆློས་རེ་ལྔ་རིག་པ་

ཟིལ་གནློན་རྡློ་རེ། དར་མློ་པ་བློ་བཟང་ཆློས་གགས། སགས་པ་དཔློན་སློབ་འཇམ་དབངས་ཆློས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

འཕེལ་རྣམས་ཀི་དབུས་སུ་རབ་བྱུང་གི་སློམ་པ་བངས། མཚན་བློ་བཟང་རིག་འཛིན་ཚངས་

དབངས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་གསློལ། ལློ་དེའི་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་ཉེར་ལྔ་ཉིན་ཕློ་བང་པློ་ཏ་ལའི་

ཚོམས་ཆེན་སིད་ཞི་ཕུན་ཚོགས་སུ་ཁི་སྟློན་མཛད་ཅིང་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཡང་སིད་དུ་དངློས་སུ་

དྲིལ་བསྒགས་བས། པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས། དགེ་སློང་འཇམ་དབངས་གགས་པ། སེ་སིད་

སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་སློགས་ཀི་མདུན་ནས་གཞུང་དང་རིག་གནས་མཐའ་དག་ལ་སློབ་གཉེར་

མཐར་ཕིན་པར་གནང༌། དགུང་ལློ་ཉེར་ལྔ་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ་1707ལློར་རྒྱ་ནག་ནས་མན་ཇུ་

གློང་མས་མངགས་པའི་གསེར་ཡིས་པས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་དྲུག་པ་རྒྱ་ནག་ཏུ་གདན་དྲངས་

པའི་ལམ་བར་སྟློང་རུ་མཚོ་ནག་ཏུ་འབློར་སྐབས་རྒྱ་ནག་གི་གསེར་ཡིག་པའི་རེ་བ་ལར་བི་དུར་

དཔློན་དང༌། གསློལ་མགློན་གཉིས། རྒྱ་ནག་གི་མི་སྣ་ངློ་མ་མ་གཏློགས་སུ་གཅིག་གིས་མི་ཤེས་

པར་བས་ཏེ་བ་བལ་དབུལ་པློའི་རྣམ་པས་ཕློགས་མེད་ཀི་རྒྱལ་ཁམས་འགིམས་ཚུལ་ཞིབ་པ་

ཚངས་དབངས་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་[ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ངག་དབང་ཆློས་གགས་རྒྱ་མཚོ་

དཔལ་བཟང་པློའི་རློགས་པ་བརློད་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་མཛད་པ་བཟང་པློའི་གཏམ་སྙན་ལྷའི་

ཏམ་བུ་རའི་རྒྱུད་ཀི་སྒ་དབངས་]ན་གསལ་བར་ལར་རློ། དགུང་ལློ་སློ་གཅིག་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་

ལ1713ལློར་རྒྱ་གར་བ་རྒློད་ཕུང་པློའི་རིར་ཕེབས་ནས་གནས་མཇལ་གནང༌། དེའི་ཕི་ལློའི་

ཤིང་ར་ལློ་གཉའ་ནང་བརྒྱུད་བློད་དུ་ཕེབས་ནས་གསང་སྟབས་ཀིས་དྭགས་པློར་ཡུན་རིང་

བཞུགས་པས་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀིས་དྭགས་པློ་ཞབས་དྲུང་ཟེར་གིན་ཡློད་ཅེས་གསུངས། དགུང་

ལློ་སློ་གསུམ་པའི་ཤིང་ལུག་ལློར་སྤང་ཆས་བས་ནས་འབས་སྤུངས་སུ་ཆློས་མཇལ་ལ་ཕེབས། 

མེ་སྤེལ་ལློར་མདློ་སྨད་དུ་ཕེབས། ལློ་དེའི་དགུན་ཁ་ཨ་ལག་ཤ་རུ་བློན། རེ་འདིའི་རྣམ་ཐར་རློམ་

པ་པློ་ཨ་རེ་ལུག་སེན་ངག་དབང་ལྷུན་གྲུབ་དར་རྒྱས་སམ། མིང་གཞན་ལྷ་བཙུན་ངག་དབང་རྡློ་

རེ་གགས་པ་དེ་ལློ་གཉིས་སློན་པའི་བིས་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ལ་ཐུགས་བརེ་ཆེན་པློས་བདག་

སྐྱློང་གནང་བའི་ཚུལ་མཛད་དེ་རྒྱ་ནག་གནས་ཆེན་ཁག་ལ་གནས་སྐློར་ལ་ཕེབས། དགུང་ལློ་

ཞེ་ལྔ་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་1727ལློར་བག་སློ་དགློན་པ་བཏབ། དགུང་ལློ་ཞེ་དགུ་པའི་ལྕགས་

ཕག་ལློ་སྤི་ལློ་1731ལློར་དགློན་པ་ཡློངས་སུ་གྲུབ། འདི་ལ་ཇག་རུང་ཐློས་བསམ་དར་རྒྱས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གིང་ཡང་ཟེར། གནས་དེར་བཞུགས་ནས་བསྟན་འགློའི་དློན་བསྐྱངས་ཤིང་མཚན་ཡང་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པ་ངག་དབང་ཆློས་གགས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པློ་ཞེས་བསྒྱུར། དགུང་ལློ་ང་བདུན་

པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་1739ལློར་ཨ་ལག་ཤ་རུ་སྨློན་ལམ་ཆེན་མློའི་ཚོགས་སློལ་བཙུགས། 

དགུང་ལློ་ང་དགུ་པའི་ལྕགས་བ་ལློ་སྤི་ལློ་1741ལློར་ཨེར་ཁེ་ཆློས་རེ་གཙོས་སྦིན་བདག་མང་

པློས་གདན་ཞུ་བས་ཤིང་འབུལ་བ་ཚད་མེད་པ་འབློར། སློག་པློ་དཔློན་རིགས་ཕལ་གི་དབུ་བར་

གྱུར་ཚུལ་[རྣམ་ཐར་ཏམ་བུ་ར་ཡི་རྒྱུད་ཀི་སྒ་དབངས་]སུ་གསལ། དགུང་ལློ་རེ་བཞི་པ་སྤི་ལློ་

1746རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་སྟག་ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ཚེས་བརྒྱད་ཉིན་སྐུ་གཤེགས་སློ། ། རྒྱལ་

བ་ཚངས་དབངས་རྒྱ་མཚོ་མདློ་སྨད་དུ་བློས་བློལ་དུ་ཕེབས་རེས་སློག་པློ་ལྷ་བཟང་ཧན་གིས་

ཚངས་དབངས་རྒྱ་མཚོ་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཡང་སིད་རྫུན་མ་ཡིན་པ་དྲིལ་བསྒགས་བས་པས། བདེ་

ཆེན་ས་ཁུལ་ཁ་བ་དཀར་པློ་དང་ཉེ་སར་སྐྱེས་ཤིང་འབས་སྤུངས་སུ་བསབ་གཉེར་ཡློང་བའི་

སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་དྲུག་པ་ཡིན་ཚུལ་དྲིལ་བསྒགས་བས་

ཏེ་ཁི་ལ་མངའ་གསློལ། དཔྱད་གཞི་འགའ་ཞིག་ལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་སློག་པློ་ལྷ་བཟང་གི་བུ་

ཡིན་པར་བཀློད་འདུག་པས་དཔྱད་དགློས། དེ་ལློ་བཅུ་གཅིག་ཙམ་ཁི་ལ་བཞུགས་ཀང་བློད་

རིགས་མི་དམངས་ཚོས་ངློས་ལེན་མ་ཞུས་སྟབས་ཏཱ་ལའི་སྐུ་ཕེང་གི་གས་སུ་བགངས་སློལ་མ་

བྱུང༌། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ་1717ལློར་སློག་པློ་ཇུན་གར་པས་ལྷ་བཟང་

བསད་དེ་པད་དཀར་འཛིན་པ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ཁི་ལས་ཕབས་ཏེ་ལྕགས་པློ་རིའི་དགློན་པ་དློ་

དམ་བས་སློ། །

རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་བདུན་པ། སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། ཡབ་བསློད་ནམས་དར་རྒྱས་དང༌། ཡུམ་བློ་བཟང་

ཆློས་མཚོ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་བི་སྤི་ལློ་1708ལློར་མདློ་ཁམས་

ལི་ཐང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཞང་པློ་ཨ་དགེ་བཀྲ་ཤིས་ནས་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་མཚན་གསློལ། 

ཏཱ་ལའི་བ་མ་དྲུག་པ་ཚངས་དབངས་རྒྱ་མཚོ་ཁི་ལས་ཕབས་ཏེ་གསང་སྟབས་ཀིས་མདློ་སྨད་དུ་

ཡུལ་བློལ་ལ་ཕེབས་རེས་སློག་པློ་ལྷ་བཟང་ཧན་གི་ཏཱ་ལའི་དྲུག་པ་སྐུ་གཤེགས་ཚུལ་དྲིལ་

བསྒགས་བས་སྟབས། ཕྲུ་གུ་འདི་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་བློ་རིག་གྲུང་པློ་ཞིག་ཡློད་སྟབས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཁམས་ཕློགས་ཀི་བ་མ་དང་མི་སེ་མང་པློས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཡང་སིད་ཡིན་ཚུལ་གེང་ཞིང་དད་

གུས་བེད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་སློང༌། ཡིན་ནའང་སྐབས་དེར་ལྷ་བཟང་ཧན་གིས་བློད་ཀི་སིད་

དབང་བཟང་ཞིང་པད་དཀར་འཛིན་པ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའང་ཁི་ཐློག་ཏུ་བཞུགས་ཡློད་སྟབས་

དངློས་སུ་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཡང་སིད་ཡིན་ཞེས་སུས་ཀང་སྒློགས་མ་ནུས། གདན་ས་གསུམ་གི་

བ་མ་དང་གཞུང་ཞབས་རྒན་གས་འགས་ལློག་ཏུའམ་མངློན་ཆུང་གིས་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་བ་དང་

འབུལ་བ་མཚོན་ཙམ་རེ་ཕུལ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་1714ལློར་བློད་ནས་

སློག་པློ་ལྷ་བཟང་ཧན་གིས་བཏང་བའི་མི་སྣ་ཡློང་བ་ཐློས་པས་ལེགས་ཉེས་གང་ཡློང་མི་ཤེས་

པས་འཇིགས་ཏེབློད་ཟླ་དང་པློའི་ཚེས་བཞི་ཉིན་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་འཁློར་འགའ་དང་བཅས་སེ་

དགེའི་ཕློགས་སུ་བློལ། སེ་དགེ་རུ་བསུ་བ་བས་ཏེ་བློད་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་བཅུ་བཞི་ཉིན་རློང་

གསར་དུ་ཕེབས་ནས་འབློར། སེ་དགེ་ཆློས་རྒྱལ་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་གིས་ཕེབས་བསུའི་བཀློད་

པ་དང་བཅས་ཀིས་ལྷ་ལུང་ཁུག་ཏུ་གདན་དྲངསསྐབས་དེར་མདློ་ཁམས་ཀི་ཚོང་པ་འགས་མཚོ་

ཁུག་ཏུ་གདན་དྲངས། སྐབས་དེར་མདློ་ཁམས་ཀི་ཚོང་པ་འགས་མཚོ་སློན་གི་ཆིང་ཝང་བཱ་ཐུར་

ཐའི་ཇི་ལ། ལི་ཐང་གི་སྤྲུལ་སྐུ་སེ་དགེར་གདན་འདྲེན་ཞུས་སློང་ཟེར་བར་དེ་མ་ཐག་དར་འཕར་

དུང་འབུད་ཀི་རེན་འབེལ་ཞུས། མཚོ་སློན་དཔློན་རིགས་ཁག་བགློས་ནས་མཚོ་སློན་དུ་གདན་

འདྲེན་ཞུས། མན་ཇུ་གློང་མ་ནས་ཀང་ཨ་ཆི་ཐུ་ཁི་ཨཱ་སློགས་དཔློན་གཡློག་དྲུག་ཅུ་སྐློར་སྤྲུལ་

སྐུ་གདན་འདྲེན་ཏུ་བཏང༌། རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་དགློས་ཚུལ་སྐློར་ལ་མཚོ་སློན་གཡས་རུའི་དཔློན་

ཁག་རྣམས་ཀིས་དགློངས་འཁློལ་ཞུས། དགུང་ལློ་དགུ་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་1716ལློར་སྐུ་

འབུམ་དུ་འབློར། ལློ་དེའི་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་ཉི་ཤུ་ཉིན་ཡློངས་འཛིན་དམ་པ་ཆུ་བཟང་ཧུ་ཐློཐུ་

རིན་པློ་ཆེ་ནས་དགེ་བསྙེན་གི་བསབ་སློམ་ཕུལ། དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་

1718ལློར་མན་ཇུ་གློང་མའི་ཕློ་ཉ་ཅ་ཤི་ཁི་ཨཱ་སྐུ་འབུམ་དུ་ཡློང་ནས་ཕིར་འགློ་སྐབས་གློང་མ་

བདེ་སྐྱིད་རྒྱལ་པློ་ལ་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཡང་སིད་དབུས་སུ་ཕེབས་རྒྱུའི་དགློངས་བཞེད་ཡློད་པ་ལ་

རྒྱབ་སྐྱློར་ཞུས་སྟབས། དེའི་ཕི་ལློ་ས་ཕག་ལློར་གློང་མས་སས་ཅང་ཅུན་ཝང་ལ་དམག་གི་

དཔུང་སྟློང་ཕག་གསུམ་དང་བཅས་ཟི་ལིང་དུ་ཏཱ་ལའི་བ་མར་མཇལ་འཕད་བཏང༌། རབ་བྱུང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཅུ་གཉིས་པའི་ལྕགས་བི་སྤི་ལློ་1720ལློར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བདུན་པ་མན་ཇུ་གློང་མའི་

དམག་གི་དཔུང་ཆེན་པློ་དང་བཅས་ལྷ་ལན་ཕློགས་སུ་ཆིབས་ཁ་བསྒྱུར། ལྕགས་བི་ལློར་དབུས་

སུ་འབློར། སློག་པློ་ཇུན་གར་བའི་དཔུང་ཚོགས་བློད་ནས་མཐར་བསྐྲད། དགུང་ལློ་བཅུ་བཞི་

པའི་ལྕགས་གང་སྤི་ལློ་1721ལློར་བློད་ཀི་ཆློས་སིད་གཉིས་ཀི་གཙོ་འགན་བཞེས། ཟུར་ཁང་

བསློད་ནམས་རྒྱལ་པློ་བཀའ་བློན་གཙོ་བློ་དང༌། ང་ཕློད་རྡློ་རེ་རྒྱལ་པློ། ལུམ་པ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་

པློ། སྦར་ར་བ་བློ་གློས་རྒྱལ་པློ། ཕློ་ལྷ་བ་བསློད་ནམས་སྟློབས་རྒྱལ་བཅས་བཀའ་བློན་བསྐློ་

བཞག་གནང༌། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་1727ལློར་བློད་ཀི་བཀའ་བློན་ནང་ཁུལ་

འགལ་ཟླར་གྱུར་པའི་སེ་གཟར་ཆེར་ལངས་སྟབས་སྐུ་ཉིད་མན་ཇུ་གློང་མའི་རེ་སྐུལ་ལར་རེ་

ཞིག་སྐུ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་རྒྱུའི་ཐུགས་འདུན་བཅངས། དགུང་ལློ་ཉེར་གཉིས་པའི་ས་བ་སྤི་ལློ་

1729ལློར་ལི་ཐང་དུ་འབློར། དེའི་ཕི་ལློ་ལྕགས་ཁི་ལློར་མགར་ཐར་དུ་ཕེབས་ནས་བཞུགས། 

དུས་དེར་མན་ཇུ་གློང་མས་དངུལ་འབློར་ཆེན་གནང་བ་འབློར། དགུང་ལློ་ཉེར་བརྒྱད་པའི་ཤིང་

ཡློས་སྤི་ལློ་1733ལློར་མདློ་ཁམས་ནས་སར་ཡང་དབུས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང༌། རབ་བྱུང་

བཅུ་གསུམ་པའི་ལྕགས་ལུག་སྤི་ལློ་1751ལློ་སྟེ་དགུང་ལློ་ཞེ་བཞི་པར་བློད་ཀི་ཆློས་སིད་

གཉིས་ཀི་འགན་སར་ཡང་བཞེས་བཀའ་ཤག་སིད་གཞུང་དངློས་སུ་བཙུགས། སིད་དབང་ལློ་

ངློ་བདུན་ཙམ་བཞེས་རེས་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་གང་སྤི་ལློ་1757ལློ་སྟེ་དགུང་ལློ་ལྔ་

བཅུ་པར་སྐུ་གཤེགས་སློ། །

རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པ། འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ། ཡབ་བསློད་ནམས་དར་རྒྱས་དང༌། ཡུམ་ཕུན་

ཚོགས་དབང་མློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ་1758ལློར་

གཙང་ཐློབ་རྒྱལ་ལྷ་རི་སང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཞི་པའི་ལྕགས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་1761ལློར་

རྒྱལ་ཚབ་དེ་མློ་ཐུབ་བསྟན་འཇིགས་མེད་དབུས་གདན་ས་གསུམ་གི་བ་མ་ཐུན་མློང་གིས་ཏཱ་

ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བདུན་པའི་ཡང་སིད་དུ་ཐུགས་ཐག་བཅད། པཎ་ཆེན་རིན་པློ་ཆེས་གཙུག་

ཕུད་བཞེས་ནས་མཚན་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་གསློལ། 

དགུང་ལློ་ལྔ་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་1762ལློར་གསེར་ཁིར་མངའ་གསློལ། དགུང་ལློ་བརྒྱད་པའི་ཤིང་



  1221  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

བ། ་ལློར་པཎ་ཆེན་དཔལ་ལན་ཡེ་ཤེས་ཀི་མདུན་ནས་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་བཞེས། དེ་ནས་

ཡློངས་འཛིན་རྣམ་གཉིས་གཙོས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མང་པློའི་མདུན་ནས་གསན་བསམ་

མཐར་ཕིན་པར་གནང༌། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ་1777ལློར་པཎ་ཆེན་རིན་པློ་ཆེའི་

མདུན་ནས་བསྙེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་ཞུས། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལྕགས་གང་སྤི་ལློ་

1781ལློ་སྟེ་དགུང་ལློ་ཉེར་བཞི་ལ་ཕེབས་པ་དང་བློད་ཀི་སིད་དབང་བཟུང༌། མན་ཇུ་གློང་མས་

གསེར་གི་བང་བུ་ལ་གཟློང་བརློས་ཀི་འཇའ་ས་མན་ཇུ་དང༌། རྒྱ། སློག །བློད་བཅས་ཡིག་

རིགས་ཤན་སྦར་བས་པའི་བཀའ་ཡིག་དང༌། ལས་ཐམ་གནང༌། དགུང་ལློ་ཉེར་བདུན་པའི་ཤིང་

འབྲུག་སྤི་ལློ་1784ལློར་ནློར་བུ་གིང་ཁའི་བསྐལ་བཟང་ཕློ་བང་གསར་དུ་བཞེངས། དགུང་ལློ་

སློ་གཉིས་པའི་ས་བ་སྤི་ལློ་1789ལློར་གློར་ཁས་བློད་དུ་བཙན་འཛུལ་བྱུང་བ་ལ་ཞི་གློས་

ཆིངས་མློལ་བས། དགུང་ལློ་ཞེ་གཅིག་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་1798ལློར་མན་ཇུ་གློང་མ་ལྷ་སྐྱློང་

HT4SS རབ་ཏུ་བྱུང་རེས་ཀི་འདྲ་ཐང་ཞིག་བློད་དུ་གནང་འབློར་པ་དེ་བཞུགས་ཡུལ་གི་མཆློད་

ཁང་གསར་དུ་བཞེངས། སྐུ་ཕེང་འདི་ནི་མན་ཇུ་གློང་མ་ལ་ཐུན་མིན་གི་གུས་ཞབས་བེད་མཁན་

ཞིག་ཡིན་པ་རྣམ་ཐར་ལས་གསལ། 

རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་1804སྟེ་དགུང་ལློ་ཞེ་བདུན་པར་སྐུ་གཤེགས། 

རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ། ལུང་རློགས་རྒྱ་མཚོ། ཡབ་བསྟན་འཛིན་ཆློས་སྐྱློང་དང༌། ཡུམ་དློན་གྲུབ་

སྒློལ་མ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་1805ལློར་མདློ་ཁམས་

སེ་དགེའི་མངའ་ཁློངས་འདན་ཁློག་ཏུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་ངློ་མཚར་ཆེ་བའི་མཚན་

མ་དང་ལན་པ་ཞིག་ཡློད་ཚུལ་གང་སར་ཁབ་སྟབས། དགུང་ལློ་གསུམ་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་

1807ལློར་རྒྱལ་ཚབ་ར་ཚག་ནློ་མིན་ཧན་མཆློག་དང༌། བཀའ་བློན་བཞི་སློགས་ཆེ་རྒུ་ཐམས་

ཅད་བཀའ་བགློས་ནས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་འློས་སྤྲུལ་དུ་དབུས་སུ་གདན་འདྲེན་བས། དགུང་ལློ་བཞི་

པའི་ས་འབྲུག་སྤི་ལློ་1808ལློར་ཡང་སིད་དངློས་སུ་ངློས་འཛིན་བས་ཤིང་པཎ་ཆེན་བསྟན་པའི་

ཉི་མ་མཆློག་གིས་གཙུག་ཕུད་བཞེས་ཏེ་མཚན་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་འབྱུང་གནས་ངག་དབང་

ལུང་རློགས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་དགུ་པའི་ཆུ་བ་སྤི་ལློ་1813ལློར་ལྷ་ལན་གཙུག་



  1222  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལག་ཁང་གི་ཇློ་བློ་ཤཱཀ་མུ་ནེའི་མདུན་དུ་པཎ་ཆེན་བསྟན་པའི་ཉི་མས་མཁན་པློ་དང༌། ཁི་ཆེན་

གགས་པས་སློབ་དཔློན། ཤར་པ་ཆློས་རེས་དུས་གསན་པ་བཅས་མཛད་ནས་དགེ་ཚུལ་གི་

སློམ་པ་བཞེས། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ་1815ལློ་སྟེ་དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་

ཟིན་པ་དང་ཆམ་པའི་བསྙུན་གཞི་ལ་བུ་ཞིག་གིས་རྐྱེན་བས་ཏེ་སྐུ་གཤེགས། 

རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པ། ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོ། ཡབ་བློ་བཟང་སྙན་གགས་དང༌། ཡུམ་རྣམ་རྒྱལ་བུ་

ཁིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་1816ལློར་མདློ་ཁམས་ལི་ཐང་

ཤློག་དྲུག་ཏུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བདུན་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་1822ལློར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་

རིན་པློ་ཆེའི་དབུས་བཀའ་བློན་རྣམས་དང་ཨམ་བན་རྣམ་གཉིས་བཅས་འཚོགས་པའི་དབུས་

མཆློད་ཡློན་ལྷན་རྒྱས་པའི་འདྲ་ཐང་གི་མདུན་དུ་འློས་སྤྲུལ་ལ་འདེམས་སྒྲུག་བེད་པའི་བིས་པ་

གསུམ་པློའི་མིང་བང་ངློས་གཉིས་སུ་མན་ཇུ་ཡི་གེ་དང་བློད་ཡིག་སློ་སློར་བིས་པ་བུམ་པར་

བཅུགམཆློག་གསུམ་ལ་གསློལ་འདེབས་དང་ཆློས་སྐྱློང་ལ་འཕིན་བཅློལ་བསྒགས་མཐར་

གསེར་བུམ་དཀྲུག་སྟེ་བང་བུ་འཐེན་པར་ལི་ཐང་པ་དེ་ལ་བབ། དེ་རེས་པཎ་ཆེན་རིན་པློ་ཆེས་

གཙུག་ཕུད་བཞེས། དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་ཕུལ། མཚན་ངག་དབང་བློ་བཟང་འཇམ་དཔལ་

ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་གསློལ། འབི་ཀློག་ནས་བརམས་བསབ་གཉེར་གནང༌། བློད་ཀི་སིད་

དབང་རྒྱལ་ཚབ་ཚེ་སྨློན་གིང་ནས་བསྐྱངས། དགུང་ལློ་བཅུ་དགུ་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་1834ལློར་

པཎ་ཆེན་རིན་པློ་ཆེའི་མདུན་ནས་བསྙེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་ཞུས། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་

བ་སྤི་ལློ་1837ལློ་སྟེ་དགུང་ལློ་ཉེར་གཉིས་སློན་པ་དང་གློ་བུར་དུ་སྐུ་གཤེགས་སློ། །

རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཅིག་པ། མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། ཡབ་ཚེ་དབང་དློན་གྲུབ་དང༌། ཡུམ་གཡུང་

དྲུང་བུ་ཁིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་1838ལློར་མདློ་ཁམས་

མགར་ཐར་དགློན་པའི་ཉེ་འདབས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཞི་པའི་ལྕགས་གང་སྤི་ལློ་

1841ལློར་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཡང་སིད་གདམས་པར་དབུས་སུ་གདན་འདྲེན་ཞུས། ལློ་དེའི་ཟླ་བ་

ལྔ་པ་ཚེས་ཉེར་བཞི་ཉིན་པཎ་ཆེན་རིན་པློ་ཆེ་གཙོས་སེར་སྐྱ་དཔློན་རིགས་ཡློངས་ཀི་དབུས་

སུ་གདམ་པར་སྒུག་མཁན་གསུམ་པློར་གསེར་བུམ་དཀྲུགས་པས་མདློ་ཁམས་མགར་ཐར་གི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

སས་པློ་དེ་ལ་བབ། པཎ་ཆེན་བསྟན་པའི་ཉི་མས་གཙུག་ཕུད་བཞེས་ཤིང་མཚན་ངག་དབང་

བསྐལ་བཟང་བསྟན་པའི་སྒློན་མེ་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པློ་ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་

བརྒྱད་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་1845ལློར་རྭ་སྒེང་རིན་པློ་ཆེ་ཡིས་བློད་ཀི་སིད་དབང་བསྐྱངས། 

དགུང་ལློ་དགུ་པའི་མེ་ར་སྤི་ལློ་1846ལློར་པཎ་ཆེན་བསྟན་པའི་ཉི་མས་མཁན་པློ་གནང་སྟེ་ལྷ་

ལན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཇློ་བློ་ཤཱཀ་མུ་ནེའི་མདུན་ནས་སློར་ཐར་གི་སློམ་པ་བཞེས། དགུང་ལློ་

བཅློ་བརྒྱད་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་1855ལློར་མན་ཇུ་གློང་མའི་བཀའ་ལར་བློད་ཀི་ཆློས་སིད་

གཉིས་ཀི་དབང་ཆ་བཞེས། ལློ་དེའི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་ཉེར་ལྔ་ཉིན་གློ་བུར་སྐུ་

གཤེགས། དེའི་ཕི་ཉིན་ནས་རྭ་སྒེང་ངག་དབང་ཡེ་ཤེས་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་མཚན་གིས་སར་

ཡང་བློད་ཀི་སིད་དབང་བཟུང༌། 

རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཉིས་པ། འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོ། ཡབ་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་དང༌། ཡུམ་ཚེ་རིང་

གཡུ་སྒློན་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ1856ལློར་བློད་ལྷློ་ཁའི་

ས་ཆ་འློལ་དགའ་རིང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་ན་ཕ་དུས་ཀི་མཚན་ལ་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་འགྱུར་

མེད་ཅེས་གསློལ། དགུང་ལློ་གཉིས་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་185༧ལློར་ཡང་སིད་གདམ་པར་ལྷ་

སར་གདན་འདྲེན་ཞུས། དེའི་ཕི་ལློ་ས་ར་ལློར་ཡློངས་འཛིན་ཕུར་ལྕློག་སྤྲུལ་སྐུ་སློགས་དཔློན་

རིགས་དང་བ་སྤྲུལ་ལྷན་རྒྱས་ཀི་དབུས་འློས་སྤྲུལ་གསུམ་པློ་གསེར་བུམ་དཀྲུགས་པས་འློལ་

དགའ་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཡང་སིད་དུ་བབ། དགུང་ལློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་སྤེལ་

སྤི་ལློ་1860ལློར་པློ་ཏ་ལའི་གསེར་ཁི་ལ་མངའ་གསློལ། དགུང་ལློ་དགུ་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་

1864ལློར་ཡློངས་འཛིན་ཁི་ཟུར་སེ་དྲུག་བློ་བཟང་མཁེན་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་མདུན་ནས་དགེ་

ཚུལ་གི་སློམ་པ་བཞེས། དུས་དེར་སེ་སིད་བཤད་སྒ་པ་སྐུ་གཤེགས་ནས་ཡློངས་འཛིན་སེ་དྲུག་

པས་བློད་ཀི་སིད་དབང་བསྐྱངས། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་1866ལློར་ཉག་སྐེད་

མགློན་པློ་རྣམ་རྒྱལ་གི་དམག་དཔུང་ཕམ་པར་བས། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་སྤེལ་སྤི་ལློ་

1872ལློར་སིད་སྐྱློང་སེ་དྲུག་སྐུ་གཤེགས་པ་དང་ལློ་དེའི་ཕི་ལློ་ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ནང་ཏཱ་ལའི་བ་

མ་མཆློག་ནས་བློད་ཀི་ཆློས་སིད་གཉིས་ཀི་འགན་དབང་བཞེས། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕག་སྤི་ལློ་1875ལློ་དགུང་ལློ་ཉི་ཤུར་ཕེབས་པ་དང་སྐུ་གཤེགས་སློ། །དེའི་རེས་ར་ཚག་རེ་

དྲུང་གིས་བློད་ཀི་སིད་དབང་བསྐྱངས། 

རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ། ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ། ཡབ་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་དང༌། ཡུམ་བློ་བཟང་

སྒློལ་མ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་1876ལློར་དྭགས་པློ་གང་མདུན་

དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཐློག་མའི་མཚན་ལ་བློ་བཟང་ཐབས་མཁས་རྒྱ་མཚོ་གསློལ། དེའི་ཕི་ལློར་རྒྱལ་

ཚབ་ར་ཚག་ངག་དབང་དཔལ་ལན་དང་བཀའ་ཤག་གི་ལས་འཛིན་རྣམས་ཀིས་ཆློས་སྐྱློང་གི་

ལུང་དང་རྨི་ལས་སློགས་ལ་བརེན་ནས་གང་མདུན་ཚང་གི་སས་བློ་བཟང་ཐབས་མཁས་རྒྱ་

མཚོ་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཡང་སིད་དུ་ངློས་འཛིན་བས་ཤིང་ལྷ་སར་གདན་འདྲེན་ཞུས། དགུང་ལློ་

གསུམ་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ་1878ལློར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པ་བསྟན་པའི་

དབང་ཕྱུག་གིས་གཙུག་ཕུད་བཞེས་ཤིང་མཚན་རེ་བཙུན་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་

མཚོ་འཇིགས་བལ་དབང་ཕྱུག་ཕློགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སེ་དཔལ་བཟང་པློ་ཞེས་

གསློལ། དགུང་ལློ་བཞི་པའི་ས་ཡློས་སྤི་ལློ་1879ལློར་པློ་ཏ་ལའི་གསེར་ཁི་ལ་མངའ་གསློལ། 

དགུང་ལློ་བདུན་པ་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་1882ལློར་པཎ་ཆེན་དང་ར་ཚག་རིན་པློ་ཆེ་སློགས་ཀི་མདུན་

དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་བཞེས། དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་པ་མེ་ཁི་སྤི་ལློ་1886ལློར་རྒྱལ་ཚབ་ར་

ཚག་སྐུ་གཤེགས། དེ་མློ་ཧློ་ཐློག་ཐུ་སར་ཡང་བློད་ཀི་སིད་ཁིར་འཁློད། ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་

ནས་ཡློངས་འཛིན་རྣམ་གཉིས་སློགས་མཁས་པ་དུ་མ་བསྟེན་ནས་མདློ་སགས་ཀི་གཞུང་

ལུགས་ཐམས་ཅད་ལ་གསན་སྦློང་མཐར་ཕིན་པར་གནང༌། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་

ལློ་1895ལློར་ལྷ་ལན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཇློ་བློ་ཤཱཀ་མུ་ནེའི་མདུན་དུ་ཡློངས་འཛིན་ཕུར་ལྕློག་

བམས་པ་རྒྱ་མཚོས་མཁན་སློབ་སྦྲགས་མ་དང༌། ཡློངས་འཛིན་གིང་སྤྲུལ་བློ་བཟང་ལུང་རློགས་

འཕིན་ལས་ཀིས་གསང་སྟློན་པ། སྒྲུབ་ཁང་སྤྲུལ་སྐུས་དུས་བསློ་བ་བཅས་མཛད་དེ་རབ་བྱུང་

བསྙེན་རློགས་ཞུས། ལློ་དེར་བློད་འབངས་དཔློན་རིགས་སེར་སྐྱ་ཡློངས་ཀིས་རེ་སྐུལ་ལར་ཏཱ་

ལའི་བ་མ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོས་བློད་ཀི་ཆློས་སིད་གཉིས་ཀི་ཐུགས་འགན་ཡློངས་རློགས་

བཞེས་ཏེ། དགེས་སྟློན་གཟབ་རྒྱས་སེལ། སྐབས་དེར་མན་ཇུ་གློང་མས་དབིན་ཇི་དང་འབེལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

བ་མཐུན་པློར་ཡློང་ཆེད་བློད་ཀིས་དབིན་འགློག་ལ་རློགས་རམ་མ་བས་སྟབས་བློད་བཞུགས་

ཨམ་བན་དང་འབེལ་བ་ཇེ་སྡུག་ཏུ་གྱུར། དེར་བརེན་ཁློང་གིས་ཨློ་རློ་སུ་དང་འབེལ་བ་བས་ནས་

དབིན་འགློག་བེད་རྒྱུའི་རེ་བ་བཅངས། སྐབས་དེར་བློད་ཀི་དཔློན་རིགས་རྣམས་དབང་ཆ་རློད་

པའི་རློག་འཛིང་ཆེན་པློ་ཡློད་པར་བརེན། དགུང་ལློ་ཉེར་བཞི་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་1899ལློར་

རྒྱལ་ཚབ་དེ་མློ་ངག་དབང་བློ་བཟང་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་དང༌། ཚ་བློ་ནློར་བུ་ཚེ་རིང་དང་དློན་

ལན་སློགས་ཀིས་བློད་ཀི་ཆབ་སིད་དབང་ཆ་ཡློངས་རློགས་གཟུང་རྒྱུའི་རེ་བས། ཏཱ་ལའི་བ་

མའི་དགུང་སྙིང་མཚན་གསལ་བཀློད་པའི་ལིངྒ་བཅས་པ་དང༌། གནློན་གཏད་ཀི་རས་སྦློར་མང་

པློ་ལྷ་སའི་ཕློགས་བཞིར་སས་ནས་ནད་མུག་མཚོན་གསུམ་སློགས་བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་ལས་ངན་

འབྱུང་རེ་ཡིས་དཔལ་རི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་ཉག་སྤྲུལ་སློགས་ལ་མངློན་སྤློད་ཀི་ཆློ་ག་མང་པློ་བསྒྲུབ་

ཏུ་བཅུག་པ་དང༌། དུག་སྦློར་གིས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་དཀྲློང་རིས་བས་པ་མཐིལ་བརློལ་བྱུང་བས། དེ་

དག་ལ་ཁིམས་ཆད་འློས་འཚམ་བཅད། དགུང་ལློ་ཉེར་དགུ་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་1904ལློར་

བློད་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཅུ་གཉིས་ཉིན་དབིན་དམག་བློད་ལ་བཙན་འཛུལ་བས་ཏེ་ཆུ་ཤུར་

ལྕགས་ཟམ་ཁར་འབློར། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་འཁློར་ཧྲག་བསྡུས་བཅས་ཉེན་ཁ་གཡློལ་ཆེད་སློག་

ཡུལ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང༌། དེའི་ཕི་ལློ་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་1905ལློར་སློག་ཡུལ་དུ་ཆློས་

འཁློར་བསྐློར་པས་མཚན་སྙན་ཕློགས་ཀུན་ཁབ། ཟང་ཟིང་གི་འབུལ་བ་རྒྱ་ཆེར་བྱུང༌། སྤི་ལློ་

1906ལློར་སི་ཁློན་ཙུང་ཏུ ་ཀྲློ་ཨེར་ཧེང་བློད་ཤར་ཕློགས་ཁམས་པའི་ཡུལ་དུ་ཕིན་ནས། སྤི་

ལློ་1908ལློ་བར་ལློ་ངློ་གཉིས་ཙམ་རིང་ལ་བློད་མི་ཁི་ཚོ་ལྔ་ལྷག་ཙམ་ཧམ་བསད་བས་པར་

གགས། ཐློག་མར་འབའ་བསྟན་གཉིས་དགློན་པའི་ནང་གི་བ་གྲྭ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་འདུ་ཁང་ནང་དུ་

དུས་གཅིག་ལ་མེ་བསེགས་བཏང༌། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་འབའ་དང༌། ལི་ཐང༌། སེ་རློང༌། ཕག་

ཕེང༌། སྨར་ཁམས། བག་གཡབ། ཆབ་མདློ་སློགས་ཀི་ས་ཁུལ་དུ། བཙན་ཤེད་ཀི་སློ་ནས་བློད་

མི་རྣམས་ལ་རྒྱ་མིང་འདློགས་པ་དང༌། རྒྱ་ཡིག་སྦློང་བཅུག་ཅིང༌། གལ་སིད་རྒྱ་མིང་མེད་པ་

དང་རྒྱ་ཡིག་མི་སྦློང་མཁན་ལ་ཁལ་ཆེན་པློ་བཀློད་པ་དང༌། ཆེ་ན་སློག་ཆད་བཅད་པ་སློགས་

གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་མནར་གཅློད་མང་པློ་བཏང༌། རྒྱ་མིང་བེད་སྤློད་པ་དང་རྒྱ་ཡིག་སྦློང་མཁན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལ་ཁལ་མི་བཀློད་པ་སློགས་མི་རིགས་རིགས་འགྱུར་ཐབས་ཤེས་གང་མང་བས་པ་མ་ཟད། ས་

གནས་སློ་སློའི་དཔློན་རིགས་རྣམས་བསད་ནས་རྒྱ་དཔློན་བསྐློས་པ་ལ་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་ཡུལ་

དཔློན་རྒྱ་བསྒྱུར་གི་ལས་འགུལ་ཞེས་གགས། དེའི་རྐྱེན་གིས་དེང་དུས་འབའ་ལི་རྒྱལ་གསུམ་

སློགས་ཀི་ཡུལ་དེ་དག་གི་ཕློགས་སུ་བློད་པ་རྒྱ་མིང་ཅན་གི་ཁིམ་ཚང་མང་པློ་ཡློད་པ་རེད། སྤི་

ལློ་1908ལློར་མན་ཇུ་གློང་མས་ཀྲློ་ཨེར་ཧེང་ལ་བློད་སློད་ཨམ་བན་གི་ལས་འགན་བསྐློས་པ་

དང༌། བློད་ནས་ཀྲློ་ཨེར་ཧེང་བློད་དུ་ཡློང་ན་དེ་བས་ཀང་མི་མང་པློའི་སློག་ལ་གནློད་པར་དློགས་

ནས་མན་ཇུ་གློང་མ་ལ་ཡི་གེ་བཏང་སྟེ། ཀྲློ་ཨེར་ཧེང་གིས་ཁམས་ཕློགས་སུ་ཁིམས་མེད་

ལུགས་མེད་ཀིས་བསད་གཅློད་འཕློག་བཅློམ་བས་ཚུལ་དང༌། ལྷ་སར་ཡློང་ན་དགའ་བསུ་མེད་

ཚུལ་རྣམས་ཞུས་པར། གློང་མས་དེ་མ་ཐག་ཨམ་བན་གི་གློ་གནས་ཕིར་འཐེན་བས་ཏེ། ཀྲློ་

ཨེར་ཧེང་ཆབ་མདློ་ནས་ཕིར་ཁེན་ཏུར་སྐད་བཏང༌། དགུང་ལློ་སློ་གཅིག་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་

1908ལློར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་འཁློར་དང་བཅས་པ་རི་བློ་རེ་ལྔ་བརྒྱུད་ནས་པེ་ཅིང་དུ་ཕེབས། མན་

ཇུ་གློང་མ་འློད་གསལ་དང་མཇལ་འཛོམས་བྱུང༌། དགུང་ལློ་སློ་གཉིས་པའི་ས་བ་སྤི་ལློ་

1909ལློར་སྐུ་འབུམ་བརྒྱུད་ནས་དབུས་སུ་ཕེབས། ལྷ་སར་འབློར་ཁར་བློད་བཞུགས་ཨམ་

བན་ལེན་ཡུས་སྐུ་འཁློར་རྣམས་བསུ་བར་ཕེབས་ཀང་གློང་ས་མཆློག་གིས་དགེས་ཚུལ་མ་

བསྟན་པས་དེ་ཁློང་ཁློ་སྐྱེས་ཏེ་ཨུ་རུ་སུའི་མཚོན་ཆ་ཁེར་ཡློད་པ་ལ་ཁ་གཡར་ནས་སློག་བཤེར་

བས་པས་སྐུ་ཆས་མང་པློ་བློར་བརླག་སུ་སློང༌། ཏཱ་ལའི་བ་མས་བློད་བཞུགས་ཨམ་བན་ལ་འབྲུ་

རིགས་དང་གཟན་ཆས་མཁློ་འདློན་བེད་མི་ཆློག་པའི་བཀའ་བློད་ཁམས་ཡློངས་ལ་བསྒགས། 

དགུང་ལློ་སློ་གསུམ་པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ་1910ལློར་ཀྲའློ་ཨེར་ཧེང་གི་སི་ཁློན་དམག་མི་ཉིས་

སྟློང་ཙམ་ལྷ་སར་འབློར་པ་དང་གང་བྱུང་གིས་མི་གསློད་པ། འཕློག་བཅློམ་བེད་པ་སློགས་

ཁིམས་མེད་ལུགས་མེད་ཀི་བ་སྤློད་མང་པློ་བས་སྟབས། གློང་ས་མཆློག་གི་སྐུ་སློག་ལ་ཉེན་ཁ་

ཆེ་བའི་དུས་དེ་ལ་དགའ་ལན་ཁི་པ་ཚེ་སྨློན་གིང་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བསྐློས་ནས་རྒྱལ་བ་རིན་པློ་ཆེ་སྐུ་

འཁློར་རྣམས་རྒྱ་གར་དུ་ཡུལ་བློལ་དུ་ཕེབས། ཀ་ལློན་སྦུག་ཏུ་བཞུགས་སྐབས་མན་ཇུ་གློང་

མའི་སིད་གཞུང་གིས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་གློ་ས་གནས་དབྱུང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

བས་ཏེ་ཡང་སིད་གསར་དུ་གསེར་བུམ་དཀྲུགས་ནས་བསྐློ་བཞག་བ་རྒྱུ་ཞེས་ཁབ་བསྒགས་

བས་ཀང་དློན་ཐློག་ལ་མ་ཞློགདགུང་ལློ་སློ་དྲུག་པའི་ལྕགས་ཕག་སྤི་ལློ་1911ལློར་རྒྱ་ནག་ཏུ་

སུན་ཀྲུང་ཧྲན་གིས་གསར་བརེ་བས་ནས་མན་ཇུ་སིད་གཞུང་མེད་པར་བཏཱ་ལའི་བ་མས་བློད་

རང་བཙན་གི་ལས་འགུལ་དང༌། བློད་དུ་ཕི་ཡི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་འབེལ་བ་བས་ནས་ཚན་

རིག་ལག་རལ་སེལ་བ་དང་དམག་དློན་སྦློང་བརྡར་བཅས་ཀི་བ་གཞག་གསར་གཏློད་བས། 

དགུང་ལློ་སློ་བརྒྱད་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་1913ལློར་གཞུང་སེར་དགློན་སེ་སློགས་ཀིས་བདག་

ཉར་བས་པའི་ས་སྟློང་རྣམས། མི་སུས་རྨློ་རློ་བེད་ཅིང་ས་ཞིང་དུ་བསྒྱུར་ན་རང་མློས་སུ་བེད་

སྤློད་བེད་ཆློག་པར་མ་ཟད་ལློ་གསུམ་གི་རིང་ལ་ཁལ་འཇལ་མི་དགློས་པའི་བཀའ་བསྒགས་པ་

སློགས་ཞིང་ལས་ལ་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་བྱུང་མ་མློང་བའི་ཤུགས་སྣློན་མཛད། དགུང་ལློ་ཞེ་བརྒྱད་

པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་1923ལློར་ཇ་སློང་ཚོད་ལས་འདེབས་འཛུགས་བེད་པའི་ལས་ཁུངས་

བཙུགས་ཏེ་ལས་འགློ་དངློས་སུ་བརམས། ལྷ་སའི་གློང་དུ་ཉེན་སྲུང་དམག་སར་གསར་

འཛུགས་གནང་སྟེ་སྤི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་ལ་ཤུགས་སྣློན་གནང༌། དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཤིང་

གང་སྤི་ལློ་1925ལློར་སྦྲག་ཁང་དང་ཏར་ཁང་སློགས་གསར་འཛུགས་གནང་སྟེ་འགིམ་འགྲུལ་

དང་ཆ་འཕིན་ལས་ཀ་ལ་ཤུགས་སྣློན་གནང༌། དེ་རེས་དངུལ་ཁང་གསར་དུ་བཙུགས། དགུང་

ལློ་ང་བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་བ་སྤི་ལློ་1933ལློའི་བློད་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་སུམ་ཅུ་

ཉིན་ཆམ་པ་སྙུང་བར་གསློལ་སྨན་མཆློད་ཉེན་གིས་སྐུ་གཤེགས་པར་གགས་ཀང་དློན་དུ་དུག་

སྦློར་གིས་བཀྲློངས་པར་འདྲ། 

རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པ། བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། ཡབ་ཆློ་ཆློ་ཚེ་རིང་དང་ཡུམ་བསློད་ནམས་

མཚོ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ་1934ལློའི་བློད་ཟླ་ལྔ་པའི་

ཚེས་ལྔ་ཉིན་མདློ་སྨད་སྐུ་འབུམ་གི་ཤར་སྨད་སྟག་འཚེར་གློང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཐློག་མའི་མཚན་

ལ་ལྷ་མློ་དློན་གྲུབ་གསློལ། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་ཐུབ་བསྟན་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་དབུས་བ་དཔློན་

རྣམས་ཀིས་མཚོ་གཟིགས་ཀི་རགས་སྣང་ལར་ལྷ་མློ་དློན་གྲུབ་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཡང་སིད་ལ་ངློས་

འཛིན་ཞུས། དབུས་སུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་གབས་བེད་སྐབས་མཚོ་སློན་ས་ཁུལ་གི་ཀྲུ་ཞི་རྨཱ་པུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཧང་གིས་སྤྲུལ་སྐུ་བླུ་ཡློན་ལ་ཏཱ་ཡང་སློར་འབུམ་ཕག་བཞི་ཙམ་དགློས་ཟེར་བ་སློགས་འགློག་

རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་བས་སྟབས་གློ་མིན་ཏང་ཀྲུང་དབང་སིད་གཞུང་ལ་སྙན་སེང་མི་ཞུ་ཀ་མེད་བྱུང༌། 

དེ་རེས་གློ་མིན་ཏང་ཀྲུང་དབང་སིད་གཞུང་གིས་རྨཱ་པུ་ཧང་ལ་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཡང་སིད་འློས་

སྤྲུལ་བློད་དུ་ཕེབས་སྐྱེལ་ཞུ་དགློས་པའི་བཀའ་ཕབ་ཅིང་འགློ་གློན་ལ་དངུལ་སློར་འབུམ་ཕག་

གཅིག་གནང༌། དེ་ནས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཡང་སིད་འློས་སྤྲུལ་སྐུ་འཁློར་དང་བཅས་པ་རྨཱ་པུ་ཧང་གི་

ངློ་ཚབ་རྨཱ་ཡློན་ཧང་ཕུའུ་ཐློན་ཀྲང་སློགས་ར་པ་བརྒྱ་ཕག་འགའ་ཞིག་གིས་སྐྱེལ་མ་དང་བཅས་

ཟི་ལིང་ནས་ལྷ་སར་ཕེབས། དགུང་ལློ་ལྔ་པའི་ས་ཡློས་སྤི་ལློ་1939ལློ་སྟེ་བློད་ཟླ་དྲུག་པའི་

ཚེས་ཉེར་བརྒྱད་ཉིན་ཡང་སིད་དངློས་ཡིན་པའི་དྲིལ་བསྒགས། ལློ་དེའི་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་

བཅུ་གསུམ་ཉིན་ལྷ་ལན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཇློ་བློ་ཤཱཀ་མུ་ནེའི་མདུན་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པློ་

ཆེས་གཙུག་ཕུད་བཞེས་ཏེ་མཚན་འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་ཡེ་ཤེས་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སིད་

གསུམ་དབང་སྒྱུར་མཚུངས་པ་མེད་པའི་སེ་ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་དྲུག་པའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤི་

ལློ་1940ལློར་ཡང་སིད་ཁི་སྟློན་གི་མཛད་སློ་གཟབ་རྒྱས་སེལ། དེ་ནས་བཟུང་ཡློངས་འཛིན་

རྣམ་གཉིས་སློགས་མཁས་དབང་དུ་མའི་མདུན་ནས་མདློ་སགས་གཉིས་ཀའི་གཞུང་ལུགས་

ཀུན་ལ་བསབ་གཉེར་དཔྱིས་ཕིན་པར་གནང༌། དགུང་ལློ་བདུན་པའི་ལྕགས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་

1941ལློར་རྭ་སྒེང་སིད་འཛིན་དགློངས་ཞུ་བས་རེས་སྟག་བག་སིད་སྐྱློང་གི་ཁིར་ཕེབས། 

དགུང་ལློ་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ་1950ལློར་ཏཱ་ལའི་བ་མས་བློད་ཀི་ཆློས་སིད་

གཉིས་ཀི་ཐུགས་འགན་ཡློངས་རློགས་བཞེས། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་1954ལློར་

པེ་ཅིན་དུ་ཕེབས། ཀྲུང་དབང་གིས་ཐུགས་ཁུར་དང་བདག་རྐྱེན་གང་ལེགས་གནང་སྟེ་མའློ་ཙེ་

ཏུང་དང༌། ཀྲློ ་ཨེན་ལའེ། ལི ་ཧྲའློ་ཆི། ཀྲུ་ཏེ་བཅས་ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འགློ་ཁིད་རྣམས་དང་

མཇལ་འཕད་གནང༌། རྒྱལ་ཡློངས་མི་དམངས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་གི་ཨུ་ཡློན་ཀྲང་གཞློན་

པའི་གློ་གནས་བཞེས། དགུང་ལློ་ཉེར་ལྔ་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་1959ལློའི་སྤི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་

བཅུ་ཉིན་བློད་དུ་ཟིང་འཁྲུག་བྱུང་སྟབས་རྒྱ་གར་དུ་ཡུལ་བློལ་ཕིན། 

རྒྱལ་བ་རྒློད་ཚང་པ། རྒློད་ཚང་པ་མགློན་པློ་རྡློ་རེའི་རྣམ་ཐར་ལ་གཟིགས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རྒྱལ་བ་དགློངས་བརྒྱུད། རྒྱལ་བ་དགློངས་པའི་བརྒྱུད་པ་ཞེས་པའི་དློན་བསྡུས་པ།

རྒྱལ་བ་དགློངས་པའི་བརྒྱུད་པ། རྒྱལ་བ་དགློངས་པའི་བརྒྱུད་པ་ནི། སྟློན་པ་ལ་ཆློས་སྐུ་དང་

གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ཡློད་པ་ལས། དང་པློ་སྟློན་པ་ཆློས་སྐུ་གདློད་མའི་མགློན་པློ་ཀུན་ཏུ་བཟང་

པློས། གནས་རང་སྣང་རྣམ་དག་འློག་མིན་ཆློས་དབིངས་སུ། འཁློར་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་སྟློན་

པ་དང༌། རང་སྣང་གི་འཁློར་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁློའི་དཀིལ་འཁློར་སྣང་བ་རྣམས་ལ། འློད་གསལ་རྡློ་རེའི་

སྙིང་པློའི་ཆློས་ཉིད་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་རློལ་པ་སྨྲ་བསམ་བརློད་དང་བལ་བ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་

ཀི་ཡེ་ཤེས་དགློངས་པའི་བིན་རླབས་ཀིས་རློགས་པར་མཛད་དློ། །

 གཉིས་པ་སྟློན་པ་ལློངས་སྐུའི་རྣམ་པ་ཁབ་བདག་རྡློ་རེ་འཆང་གིས། གནས་རང་སྣང་ལྷུན་གྲུབ་སྟུག་

པློ་བཀློད་པར། འཁློར་གཅིག་དང་ཐ་དད་བལ་བའི་རིགས་ལྔའི་ཚོམ་བུ་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་

མདངས་སུ་སྣང་བ་ལ། ཆློས་རློགས་པ་ཆེན་པློ་མིང་ཚིག་རང་མཚན་ལས་འདས་པ། དུས་རྒྱུན་

མི་ཆད་པར་བགློ་བར་མཛད་དློ། །

 ཐུགས་རེའི་གཞན་སྣང་ནི། སྟློན་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ལྔའི་རྒྱལ་བས། གནས་གཞན་

སྣང་དུ་དབུས་སུ་སྟུག་པློ་བཀློད་པ། ཤར་དུ་མངློན་དགའ། ལྷློར་དཔལ་ལན་ཞིང༌། ནུབ་ཏུ་བདེ་

བ་ཅན། བང་ལས་རབ་རློགས་རྣམས་སུ། འཁློར་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ལ། ཆློས་ཟབ་

མློའི་དབང་གསུམ་བསྐུར་བས་བརློད་བ་དློན་ནི་རྒྱུད་ལ་རློགས་ཏེ་རང་དློན་དུ་སངས་རྒྱས་

སློ། །འདི་ནི་སྟློན་འཁློར་དགློངས་པ་རློ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པས་ཆློས་བསྟན་བ་སྟློན་བེད་མེད་ཀང་

ཡེ་ཤེས་ཀི་རལ་ལས་ཚུལ་ཙམ་དུ་སྣང་བས་རྒྱལ་བ་དགློངས་པའི་བརྒྱུད་པ་ཞེས་ཟེར། 

རྒྱལ་བ་ཐུ་བློ། [མངློན]རངས་པ། 

རྒྱལ་བ་ཐློག་རྡུགས་པ་གགས་པ་བརློན་འགྲུས། རྒྱལ་བ་རིན་པློ་ཆེ་གགས་པ་བརློན་འགྲུས་ཡང་

ཟེར། རེ་འདི་ཉིད་ཡབ་ཕག་གྲུའི་དཔློན་སངས་རྒྱས་སྐྱངས་དང་ཡུམ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གཉིས་

ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༢༠༣ལློར་སྐུ་བལམས། དགུང་ལློ་བཅློ་ལྔ་ལ་

ཕེབས་སྐབས་མཁན་པློ་སྟློན་པ་དང་། སློབ་དཔློན་ལན་པ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་གགས་པ་

བརློན་འགྲུས་སུ་གསློལ། དགུང་ལློ་སུམ་ཅུ་སློ་གསུམ་པ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

༡༢༣༥ལློ་ཕག་གྲུའི་གདན་སར་ཕེབས་ནས་སྐུ་མཆེད་ཉེ་གནས་རྡློ་རེ་དཔལ་ཀ་བཞིའི་དཔློན་

བེད་བཞིན་ཡློད་པ་རེ་འདིས་ཚུར་བཀུག་གནང་སྟེ་ཁི་དཔློན་གི་ལས་ཀ་གནང་། གདན་ས་ཐེལ་

དུ་བས་པས་ཕག་གྲུ་པ་དང་། རྒྱལ་ས་སྣེ་གདློང་དུ་བས་པས་སྣེ་གདློང་པ་ཞེས་གགས། རྒྱལ་

བ་ཐློག་རྡུགས་པས་གདན་ས་ལློ་སུམ་ཅུ་སློ་གསུམ་བསྐྱངས། ལན་ཅིག་ཐློག་བབས་པ་སྐུ་ཆློས་

ཀིས་གཏུམས་པས་གནློད་པ་མེད་པས་ཐློག་རྡུགས་པ་ཞེས་མཚན་བྱུང་། གྲུབ་ཐློབ་སྨློན་ལམ་

འབར་སློགས་ཐུགས་སས་ཤིན་ཏུ་མང་པློ་བྱུང་། དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་མེ་

ཡློས་སྤི་ལློ་༡༢༦༧ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

རྒྱལ་བ་དམ་པ། གཅེར་བུ་བའི་སྟློན་པ་ཞིག་ཡིན། ཁྱུ་མཆློག་དང་། མཆློད་འློས་དང་། ལློང་རིས་དང་། 

འཕེལ་བ་སློགས་གཅེར་བུ་བས་སྟློན་པ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་ཡློད་པར་འདློད་པ་ལས་ཐ་མའི་སྟློན་པ་

འཕེལ་བ་དང་བདག་ཅག་གི་སྟློན་པ་གཉིས་དུས་མཉམ་དུ་བྱུང་བར་མཁས་པ་འགའ་ཞིག་ནས་

གསུངས་སློ། །

རྒྱལ་བ་རྡློ་རེ་འཆང་། འློད་མིན་དུ་གསང་སགས་ཀི་འཁློར་བའི་སྐབས་ཀི་སྟློན་པའི་མཚན། 

རྒྱལ་བ་མདློ་ལྔ། བཟང་པློ་སྤློད་པ་སྨློན་ལམ་གི་མདློ། །རྡློ་རེ་རྣམ་འཇློམས་ཁྲུད་ཀི་མདློ། །ཤེས་རབ་སྙིང་

པློ་ལ་བུའི་མདློ། །འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་སློམ་པའི་མདློ། །བང་ཆུབ་ལྟུང་བཤགས་བཤགས་པའི་མདློའློ། །

རྒྱལ་བ་པ།གཅེར་བུ་བའི་གྲུབ་མཐའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། གཅེར་བུ་བའི་སྟློན་པ་རྒྱལ་བ་

དམ་པའི་རེས་སུ་འབངས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བས་ན་རྒྱལ་བ་པ་ཞེས་བརློད། 

རྒྱལ་བ་འབུམ་ཕག་གསུམ་པ། པཎི་ཏ་འབུམ་ཕག་གསུམ་པ་དང་མི་གཅིག་ཡིན་པས་དེའི་རྣམ་ཐར་

ལ་གཟིགས། 

རྒྱལ་བ་བག་ཕུག་པ། དཔལ་ས་སྐྱའི་ལམ་འབས་བ་མ་བརྒྱུད་པའི་བ་མ་ཡིན། ཁློང་ནི་བློད་རབ་བྱུང་

ལྔ་པའི་མེ་མློ་གང་གི་ལློ་སྟེ་སྤི་ལློ་༡༢༧༧ལློར་ངློ་མཚར་བའི་ལས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་

འཁྲུངས། དེ་ཡང་སྐུ་ན་གཞློན་ནུའི་དུས་ཉིད་ནས་འགློ་བའི་མགློན་པློ་ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་

ཐུགས་ཀི་སས་མཆློག་རིམ་པ་གཉིས་ལ་བརན་པ་ཐློབ་ཅིང་བསམས་ན་ཤེས་པའི་མངློན་པར་

ཤེས་པ་ལ་སློགས་པ་ཡློན་ཏན་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་མངའ་བའི་བ་མ་དམ་པ་ཞང་དཀློན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

མཆློག་དཔལ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང༌། མཉེས་པ་གསུམ་གི་སློ་ནས་ཡུན་རིང་བསྟེན་ཏེ། བཅློམ་

ལན་འདས་དཔལ་ཀེ་རྡློ་རེ་བདག་མེད་མ། འཁློར་ལློ་བདེ་མཆློག །རྡློ་རེ་འཇིགས་བེད། གཤེད་

དམར། གསང་འདུས། སྒློལ་མ། མ་ཧ་མ་ཡ། རྡློ་རེ་རྣལ་འབློར་མ། ཀུན་རིག་ར་བའི་དཀིལ་

འཁློར། གཙུག་ཏློར་རྣམ་རྒྱལ། རྡློ་རེ་ནག་པློ་ཆེན་པློ་ལ་སློགས་པ་དཔལ་ལན་ས་སྐྱའི་ཆློས་རྒྱུད་

དྲི་མ་མེད་པ་རྣམས་ཀི་དབང༌། བིན་རླབས། རེས་གནང༌། གསུང་ངག་རིན་པློ་ཆེ་ལམ་སྐློར་དང་

བཅས་པ་ལ་སློགས་པའི་གདམས་ངག །རྒྱུད་འགེལ། ཕག་ལེན་མཐའ་དག་བུམ་པ་གང་བློའི་

ཚུལ་དུ་ཐུགས་སུ་ཆུད་ཅིང་བིན་གིས་བརླབས་ནས། གདན་ས་ཆེན་པློ་དཔལ་ལན་ས་སྐྱར་

འཆད་ཉན་ཀི་སློ་ནས་ཀང་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པློ་མཛད་ཅིང༌། ད་ནི་

ཁེད་ཀི་ཚེ་དང་གདུལ་བའི་ཚད་དེ་ཙམ་ཡིན་པས་བདེ་བ་ཅན་དུ་འགློ་བའི་དུས་ལ་བབ་ཅེས་

གསུངས་ཤིང༌། ཆློས་རེ་ཉིད་ཀང་གཤེགས་པའི་དུས་ལ་བབ་པར་དགློངས་ནས་ཆློས་གློས་

གསུམ་དང༌། རྡློ་རེ་འཛིན་པ་མི་འབལ་བའི་དམ་ཚིག་གི་ཡློ་བད་ཁ་ཚང་གཅིག་མ་གཏློགས་པ། 

རེན་མཆློད། ན་བཟའ་ཕག་རས་ལ་སློགས་པ་ཡློངས་སུ་བཟུང་བ་མེད་པར་སློང་དག་མཛད་དེ་

མཐར་དགུང་གངས་དློན་བཞི་པ་བློད་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ལྕགས་ཕློ་སྟག་གི་ལློ་སྟེ་སྤི་ལློ་

༡༣༥༠ལློར་གཤེགས་སློ། །

རྒྱལ་བ་ཡང་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཆུ་བ་སྤི་ལློ་༡༢༡༣ལློར་ལ་སྟློད་ལྷློའི་དགློན་པ་ལྷ་གདློང་

དུ་ཡབ་ཇློ་བསམ་དང་། ཡུམ་རྣལ་འབློར་མ་ཆློས་མཐློང་ཞེས་བ་བ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་

བལམས། ཡབ་ཀིས་མཚན་གདུང་སློ་བ་འབར་ཞེས་གསློལ་། དགུང་ལློ་ལྔ་ལ་ཕེབས་སྐབས་

ཡི་གེ་འབི་ཀློགས་ལེགས་པར་མཁེན། དགུང་ལློ་དྲུག་པར་ཚེ་ཕུལ་དམར་བའི་དྲུང་དུ་བློན་ནས་

སྒྱུ་འཕྲུལ་གི་དང་དང་། རློགས་པ་ཆེན་པློའི་རྒྱུད་གདམས་ངག་དང་བཅས་པ་དང་། བཀའ་

གདམས། ཞི་བེད། གཅློད་ཡུལ། ལམ་འབས་བཅས་ཀི་ཆློས་སྐློར་རྣམས་གསན། དེར་ལློ་

གསུམ་བཞུགས། དགུང་ལློ་དགུ་པ་ལ་ལྷ་གདློང་གི་གདན་ས་མཛད། བུ་ཆུང་གི་དུས་ནས་

མངློན་བར་ཤེས་པ་མངའ། དེ་ནས་བ་མ་ཀློ་བག་པ། རྒློད་ཚང་བ། ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན། རེ་སྤན་ས། 

སངས་རྒྱས་རས་ཆེན་སློགས་ལས་ཆློས་མང་དུ་གསན། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་པ་ལ་ལྷ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཙུན་སློག་ཁ་བས་མཁན་པློ་དང་། ཀློ་བག་པས་ལས་སློབ། དྲློད་ཆུང་བས་གསང་སྟློན། ལས་

གྲྭ་བརྒྱད་ཅུའི་དྲུང་དུ་བསྙེན་པར་རློགས། མཚན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་གསློལ། ཕིས་ཤྲི་

རི་གནས་སིངས་ཀི་དགློན་པ་བཏབ། དེར་ལློ་གཅིག་བར་རེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་དུ་བཞུགས། བུ་ལེ་བ་

སློགས་ཀི་གནས་རྣམས་སུ་ཁིད་སྐྱློང་བཞིང་དབེན་པར་བསྟེན། མཚན་སྙན་ཆེ་བས་ཕློགས་

མཐའ་དག་ནས་འདུས་པའི་སློབ་མ་ཁི་ཕག་བརྒལ། རི་ཆློས་སྐློར་གསུམ་དང་། མ་དྲུག་ལ་

སློགས་པའི་རློམ་ཆློས་མང་པློ་བརམས། མཐར་དགུང་ལློ་ཞེ་དྲུག་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཞི་

པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༢༥༨ལློར་གཤེགས། འདི་རྒྱལ་བ་རྒློད་ཚང་པའི་སློབ་མའི་གཙོ་བློ་ཞིག་དང་། 

འབྲུག་པ་སྟློད་སྨད་བར་གསུམ་ལས་སྟློད་འབྲུག་གི་བ་མ་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན། 

རྒྱལ་བ་ཡབ་སས། བློད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་སློ་སློའི་རང་རང་བ་མ་གཙོ་བློ་གཅིག་དང་དེའི་སློབ་བུ་ཁ་

ཤས་ལ་རྒྱལ་བ་ཡབ་སས་རྣམས་ཞེས་འབློད་སློལ་ཡློད། 

རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ། རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དང་། མི་བསྐྱློད་པ། རིན་ཆེན་འབྱུང་ལན། སྣང་བ་མཐའ་

ཡས། དློན་ཡློད་གྲུབ་པ་བཅས་ལྔའློ། །

རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༦༧༢ལློར་ཁམས་ཆེན་ཉི་མ་

གགས་པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་

སློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་གནས། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་གི་རྒྱལ་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད་པའི་གནས་ཆེན་ཞིག

རྒྱལ་བ་རིན་པློ་ཆེ། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་སློ་སློའི་ཞེ་ས། 

རྒྱལ་བ་ལློ་རས་པ། འདི་ནི་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཡེ་ཤེས་རྡློའི་རེའི་སློབ་མའི་ནང་ནས་སྐད་སྙན་གགས་

ཆེ་བའི་གས་ལ་དང་པློ་ཆེ་བ་ས་རྐྱང་གཉིས། བར་དུ་ཆེ་བ་རྒྱ་འབས་གཉིས། ཐ་མར་ཆེ་བ་ལློ་

རྒློད་གཉིས་ཞེས་པར་བྱུང་བ་ལས་ཐ་མར་ཆེའི་ལློ་རས་པ་ཡིན། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་མེ་ལུག་

སྤི་ལློ་༡༡༨༧ལློར་ཡབ་རྣལ་འབློར་པ་དང་། ཡུམ་མེ་གཟའ་སྐྱིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། 

ཆུང་དུས་ནས་ཆློས་ཀི་བག་ཆགས་མ་གཏློགས་བིས་པ་གཞན་གི་རེད་མློའི་ཟླ་ལ་མི་བཞུགས། 

དགུང་ལློ་དྲུག་པ་ནས་ཀློག་ལེགས་པར་མཁེན། དགུང་ལློ་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་ཆློས་རེ་གཙང་པ་རྒྱ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རས་གཞུང་དུ་བློན་པ་དང་དད་པ་ཐློབ་ཅིང་བསྙེན་བཀུར་རྒྱ་ཆེར་ཞུས། བཅུ་བདུན་ལ་ཆློས་རེ་

གློང་མ་སྙེ་ཐང་དུ་དུམས་ལ་ཕེབས་པའི་ཚེ་ཡབ་སས་གསུམ་གིས་མཇལ། བཅློ་བརྒྱུད་པ་ལ་

བློས་ནས་སྐྱློར་མློ་ལུང་དུ་མཁན་པློ་སལ་ཏི་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་དབང་ཕྱུག་བརློན་འགྲུས་

གསློལ། དེ་ནས་བ་མ་ལ་གནང་བ་ཞུས་ནས་རང་ཡུལ་དུ་ཕེབས། ཡུལ་ནས་ཉེ་བ་རྣམས་ཀིས་

བག་མ་བསུས་ནས། ལྕགས་འཇུག་པ་སློགས་གློས་བས་པ། ཨ་མས་བ་བཏང་བྱུང་བས། ཆློས་

རེའི་དྲུང་དུ་བློས་ཏེ་བློན། གཏུམ་མློ་སློགས་ཁློད་འཕློ་རྣམས་ཞུས་པས་དེ་དུས་རང་དྲློད་ཁད་

པར་ཅན་སྐྱེས་པས་རས་རྐྱང་མཛད། ལློ་དེའི་སྟློན་ཀར་ཆློས་རེ་ཡུལ་དུ་སྤན་དྲངས་ནས་ཆློས་

འཁློར་བསྐློར། ཉེ་བ་རྣམས་ཀིས་ཆློས་རེ་ལ་ཁིམ་ས་འབབས་དགློས་པའི་བཀའ་གནང་ཞུས་

པར། ལློ་རས་པས། ང་འཆི་བའི་ཚེ་ཁེ་ཉེ་བ་རྣམས་ཀིས་ཤློལ་མི་ཐེབས། སློག་ལ་བབ་ཀང་

ཁིམ་ས་མི་འབབས་ཞེས་ལན་བཏབ་པས། དེར་ཚོགས་པ་རྣམས་སྤན་ཆབ་བྱུང་། ཡབ་ལ་

སློགས་པ་རྣམས་ཀང་རེ་ཐག་ཆད། ཆློས་རེའི་ཞལ་ནས། ཚེ་འདི་ཕིའི་ཕློ་ཤན་དེ་རིང་ཕེད་

གསུངས་ནས་ཐུགས་མཉེས། ཡབ་སས་ཀུན་འབྲུག་ཏུ་བློན། དབང་ཞུས་ཤིང་བསྙེན་པར་

རློགས། འདུལ་བ་མདློ་ར་སློགས་བསབས། བརག་གཉིས་དང་། མ་ཧཱ་མཱ་ཡཱ་ལ་སློགས་པའི་

རྒྱུད་དང་། དློ་ཧ་ལ་སློགས་པའི་ཟབ་ཆློས། བདེ་མཆློག་ལ་སློགས་པའི་སྒྲུབ་ཆློག་གི་གཞུང་

རྣམས་མང་དུ་ཞུས། དེ་ནས་ཡབ་བསྙུང་བས་ང་བས་ཡུལ་དུ་བློན། མི་རིང་བ་ཡབ་འདས་པར་

ཆློས་རེ་འཁློར་བཅས་སྤན་དྲངས། ཁལ་ཉིས་སྟློང་བརྒྱད་གཙོས་པའི་འབུལ་བ་བསམ་གིས་མི་

ཁབ་པ་ཕུལ། དགེ་འདུན་རྣམས་ལའང་སྟློན་མློ་བཟང་པློ་དང་། དབུ་ཆེ་དང་ལས་དཔློན་ཀུན་ལ་

འབུལ་བ་རྣམ་བཞག་དང་ཕློགས་བཟང་པློ་ཕུལ་ནས་ཆློས་འཁློར་བསྐློར། ཡུལ་མི་རྣམས་ལའང་

སྟློན་འགེད་བཟང་པློ་ཡང་དག་པ་མཛད། ཕ་ནློར་ལ་བེ་གང་གིའང་འཛིན་ཆགས་མ་གཟུང་བར་

འབྲུག་ཏུ་བློན་ནས། ཕ་ཡུལ་དུ་མི་འགློ་བ་དང་། རི་ལས་མི་འབབས། ཙོག་བུ་རྒྱུན་དུ་མཛད་པ། 

ཁིམ་པའི་ཐེམ་སངས། རས་རྐྱང་། གསུང་བཅད། གཏློར་མ་བརྒྱ་ར་མ་ཆགས་པ་སྟེ་དམ་བཅའ་

བདུན་མཛད། ཆློས་རེའི་ཞལ་ནས། ཁེད་ལ་དམ་བཅའ་འདི་རྣམས་དགློས་རྒྱུ་མེད། ཐུབ་པས་

ཀང་ལློ་དྲུག་ཏུ་བཀའ་བ་སྤད་པས་དམ་བཅའ་འདི་རྣམས་ལློ་དྲུག་གི་བར་དུ་སྐྱློངས། དེ་ནས་ཅི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བདེ་མཛོད་གསུང་། དེ་ནས་རྒྱ་གར་གི་དུར་ཁློད་ལ་སློགས་པར་རློ་སྙློམས་ལ་འབློན་བཞེད་པ་

ལ། རེའི་ཞལ་ནས། བ་མ་སྐུ་ཁམས་བཟང་རིང་ལ་འདིར་སློད་གསུང་ནས་བཞུགས། དེར་ཕ་

སྤུན་གིས་ཡུམ་དང་། སིང་མློ་མནར་བའི་གཏམ་དང་། མཆེད་གློགས་ཀིས་ཆགས་སང་བེད་པ་

དང་། ལུས་ལ་ཤིག་ནད་ཚབས་ཆེ་བ་དང་། ཐུགས་རླུང་ལ་སློགས་འགལ་རྐྱེན་དྲག་པློར་བྱུང་

ཡང་། བ་མའི་མློས་གུས་དང་མ་བལ་བར་ཐམས་ཅད་དགེ་སྦློར་གི་གློགས་སུ་གྱུར། དེ་ནས་

གཙང་དུ་རེའི་ཞབས་དྲུང་དུ་བློན་ཞིང་གདམས་པ་མང་དུ་གསན། དབུས་སུ་ཆློས་ཁིའི་ཟུར་དུ་

ཁང་ཆུང་བརིགས་ནས་ཚོགས་ཆློས་རྣམས་ཀང་མཚམས་ཁློངས་ནས་གསན། དགུང་ལློ་ཉེར་

ལྔ་པའི་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༢༡༡ལློར་གཙང་པ་རྒྱ་རས་སྐུ་གཤེགས། དེ་ནས་ཁ་རག་གི་རེ་མློ་ཇློ་

མློ་གློ་སར་བཞུགས་པས། འཚོ་བ་ནི་མེད། སྟེང་དུ་གངས་རུད་ཆེན་པློ་བྱུང་ནས་ཆུ་མེ་ཤིང་

ཡང་བང་དུ་མེད་པར་བཞུགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཇློ་མློ་གངས་དང་། སེ་མློ་དློ་དང་། སར་

ཡང་ཇློ་མློ་གངས་རྣམས་སུ་དཀའ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤད་ཅིང་ནང་སེམས་ཀི་ནད་དང་། ཕི་

འབྱུང་པློའི་བར་ཆད་ལ་སློགས་པ་དང་། དཀའ་ཐུབ་ཀི་གེགས་ལ་སློགས་པ་བློ་ལས་འདས་པ་

མང་པློ་བྱུང་བ་རྣམས་ཐུགས་དམ་གི་གློགས་སུ་སློང་ནས་ནང་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྟློབས་རྒྱས། མངློན་

པར་ཤེས་པ་ཆེན་པློ་དང་ཡང་ལན། བ་མ་རྣམས་དང་ཡི་དམ་ལྷས་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་གནས་

རྣམས་སུ་དགེ་འདུན་མང་དུ་འདུས་པ་རྣམས་ལ་སློམ་བཏབ་ནས་རི་ལ་འགེད་པ་མང་དུ་མཛད། 

ཆུ་མིག་དཀར་མློ་དང་། ཤིང་སྐམ་དང་། ལྕགས་སྤིལ་དང་། དབུ་རི་ལ་སློགས་པའི་དགློན་པ་

ཕན་རེ་མཛད་ནས་གཞན་དློན་བསྐྱངས། ཁད་པར་དུ་དབུ་རིར་ལློ་བདུན་བཞུགས་པས་ཚོགས་

པའང་སྟློང་ལྷག་ཙམ་འདུས། ཕློགས་དེ་འཇིགས་པ་ཅན་གི་ས་ཡིན་པས་དེ་གཟུངས་པས་སྟློད་

སྨད་གཞན་དུ་ཡང་འཇིགས་པ་དང་བལ། སྐྱེ་བློའི་ལམ་ཟན་འཛུགས་པ་ལ་སློགས་སྦིན་གཏློན་

ཡང་རྒྱ་ཞེར་མཛད། འདི་ནས་བརམས་ནས་གདན་ས་ཡར་ལུང་དུ་འབུལ་བ་བཏང་བའང་

གངས་ལས་འདས། ཕིས་མང་རློ་ལ་ལམ་བཏློད་ནས་ཇློ་མློ་ལྷ་རིར་ཡང་བཞུགས། དཔློན་སློབ་

ཐམས་ཅད་ལ་ཧློར་དམག་གིས་གནློད་པ་མ་བྱུང་། དེ་ནས་སར་གང་གི་ལློ་ལ་དཀར་པློ་ཆློས་

ལུང་བཏབ། ཚོགས་པ་མང་དུས་ཁི་ཚོ་ལྷག་པ་འཚོགས། ཐུགས་དམ་གསེར་གི་པློ་ཏི་མང་དུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

བཞེངས། དེ་ནས་ལྷློ་བག་མཁར་ཆུར་བློན། མཁར་ཆུའི་ལྷ་ཁང་ནང་འཁྲུག་གིས་ཞིག་པ་རྣམས་

ཡང་དག་པར་གསློས་ཤིང་གསེར་གི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས། དེ་ནས་མློན་བུམ་ཐང་དུ་བློན། 

མློན་པ་དུད་འགློ་དང་འདྲ་བ་རྣམས་ཀང་བསྙེན་གནས་ལ་སློགས་པ་ལ་བཙུད། མློན་ཐར་པ་གིང་

གི་དགློན་པ་ཡང་བཏབ། དེ་ནས་སེང་གེ་རིར་ཕེབས་ནས། དེར་དགེ་སློང་བསབ་པ་ཅུང་ཟད་

ལྷློད་པ་རྣམས་ཀང་ཕིར་བཅློས་བེད་དུ་བཅུག་ནས་རབ་བྱུང་སྟློང་དང་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ལ་བདེ་

མཆློག་གི་དབང་མློ་ཆེ་རྒྱས་པ་ཞིག་ཀང་གནང་། དེ་ནས་དུས་མཆློད་ཆེན་མློ་མཛད་ནས་ཟླ་བ་

ཕེད་དང་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཆློས་མ་ཆག་པར་གསུངས། དགུང་ལློ་རེ་བཞི་པ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་

ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༢༥༠ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

རྒྱལ་བ་ལྷ་མཆློག་སེང་གེ། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་དགུ་པ་ཡིན། རབ་

བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་བི་སྤི་ལློ་༡༤༦༨ལློར་ས་སྐྱར་རེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་བཟང་པློའི་དབློན་

རིགས་དཔློན་ནེ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གི་སས་སུ་མཚན་དཔེའི་དཀིལ་འཁློར་གསར་དུ་

བཞད། དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་སྟེང་ཀུན་མཁེན་བསློད་ནམས་སེང་གེ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་

དབུ་མ་ལུགས་ཀི་སེམས་བསྐྱེད་ཀི་སློམ་པ་མནློས་ཤིང་ཐློས་པ་རྒྱ་ཆེར་བཙལ། རེ་དཀློན་

མཆློག་འཕེལ་བ་ལས་བསྙེན་པར་རློགས་ཤིང་གསུང་ངག་ལམ་འབས་བུ་དང་བཅས་པའི་

གདམས་པས་གཙོས་པའི་ཕ་ཆློས་དུ་མ་གསན་ཏེ་མཁས་པའི་གགས་པས་ས་སྟེང་ཡློངས་ལ་

ཁབ། རེ་མུས་ཆེན་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་ཨེ་ཝཾ་པའི་ཁི་སྟེང་དུ་འཁློད་དེ་ལམ་

འབས་སློགས་ཀི་གདམས་པས་གདུལ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྨིན་གློལ་གི་ལམ་ལ་འགློད་པར་

མཛད། མཐར་ཞིང་ཁམས་གཞན་དུ་གཤེགས་པར་དགློངས་ཏེ་སྤི་ལློ་༡༥༣༥ལློ་སྟེ་རབ་བྱུང་

དགུ་པའི་ཤིང་མློ་ལུག་དགུང་གངས་དྲུག་ཅུ་རེ་བརྒྱད་སྟེང་སྐུ་གཤེགས། 

རྒྱལ་བའི་བཀའ། སངས་རྒྱས་ཀིས་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་ཆློས་བརློད་བ་བསབ་པ་གསུམ་དང༌། 

རློད་བེད་ངག་ཚིག་དྲི་མ་མེད་པ། སྒྲུབ་བེད་ཚད་མ་གསུམ་དང་ལན་པ། འབས་བུ་ཐློག་མཐའ་

བར་དུ་དགེ་བ་ཅན་གི་ཆློས་དེ་ལ་ཟེར་ཞིང༌། བཀའ་དེ་ལའང་དབེ་ན་བཞི་སྟེ། 

 ༡ བདག་རྐྱེན་གི་སློ་ནས་དབེ་ན། ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་བཀའ་དང༌། བིན་གིས་བརླབས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་བཀའ་དང༌། རེས་སུ་གནང་བའི་བཀའ་དང་གསུམ། །དང་པློ་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་

བཀའ་ནི། མདློ་སྡུད་པ་ལ་བུ་བཅློམ་ལན་འདས་ཉིད་ཀིས་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་བཀའ་དང༌། 

གཉིས་པ་བིན་གིས་བརླབས་པའི་བཀའ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀིས་གང་ཟག་གཞན་ལ་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་མཐུས་གང་ཟག་གང་དེ་སངས་རྒྱས་ཀི་དགློངས་པའི་

ཆློས་གསུངས་པ་སྟེ། དཔེར་ན། སྐུ་ཡིས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་བཀའ་ནི། རྡློ་རེ་སྙིང་པློའི་སྤི་

བློར་ཕག་བཞག་ནས་བིན་གིས་བརླབས་པས་མདློ་སེ་ས་བཅུ་པ་འཆད་པའི་སློབས་པ་སྐྱེས་

ནས་གསུངས་པ་ལ་བུ་དང༌། གསུང་གིས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་བཀའ་ནི། འཇམ་དཔལ་ལ་

མ་སྐྱེས་དགའི་འགློད་པ་སློལ་ཅིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པས། འཇམ་དཔལ་གིས་མ་སྐྱེས་དགའི་

འགློད་པ་བསལ་བའི་མདློ་གསུངས་པ་ལ་བུ་དང༌། ཐུགས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་བཀའ་

ནི། བཅློམ་ལན་འདས་ཟབ་མློ་སྣང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བཞུགས་ནས༌། ཤཱ་རིའི་བུ་དང་སྤན་

རས་གཟིགས་ལ་བིན་གིས་བརླབས་པས་ཤེས་རབ་སྙིང་པློ་གསུངས་པ་ལ་བུའློ། །གཞན་ཡང་

འབུམ་གི་གེང་གཞི་ལས། ཡློན་ཏན་དང་ཕིན་ལས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་བིན་རླབས་འློད་ཟེར་

བཀེ་བ་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་སྣང་ནས་ཆློས་སྟློན་པའི་ཚུལ་བཤད་པ་དང༌། མདློ་སྡུད་

པ་ལས། ཉན་ཐློས་གང་དག་སངས་རྒྱས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་མཐུ་ལས་ཆློས་སྨྲ་བ་

དང༌། སྐྱེས་པ་དང༌། བུད་མེད་དང༌། ཁེའུ་དང༌། བུ་མློ་ལ་སློགས་པ་ཕིན་ལས་ཆེན་པློའི་མཐུས་

ཆློས་སྨྲ་བ་དག་ཀང་རྒྱལ་བའི་བཀའ་རུ་བསྡུ་ཆློག་པར་གསུངས་ཡློད་པ་འདི་དག་རྒྱུ་མཚན་ཏུ་

བས་ནས། རིང་མ་པའི་གཏེར་ཆློས་རྣམས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ལུང་རིགས་ཀི་ཁུངས་བེད་ཅིང་

ཡློད་པ་རེད། གསུམ་པ་རེས་སུ་གནང་བའི་བཀའ་ནི། རང་གི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་མ་འློངས་པར་

བཀའ་བསྡུ་བའི་སྐབས་སུ། སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀི་དགློངས་གཞི་གང་ཡིན་པ་བཤད་ཆློག་པ་དང༌། 

དེའི་མགློ་ལ་གེང་གཞི་དང༌། བར་དུ་བརློད་དློན་གང་ཡིན། མཐར་ཆློས་ཞུ་བ་པློ་རྣམས་ཀིས་

གང་ལར་དད་གུས་ཐློབ་པའི་ཚུལ་བཀློད་ནས། དེ་ཉིད་བཀའ་རུ་བརི་ཆློག་པའི་གནང་བ་ཐློབ་

པ་སྟེ། སྙིང་རེ་པདྨ་དཀར་པློ་ལས། ཀུན་དགའ་བློ། དེ་ན་དགེ་སློང་དེ་དག་གིས་ཁློད་ལ་དེ་སྐད་

དྲིས་པ་དང་འདི་སྐད་ལུང་སྟློན་ཅིག །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐློས་པའི་དུས་གཅིག་ན། བཅློམ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ལན་འདས་དང་པློ་མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཡུལ་མ་ག་དྷཱ་ན་བང་ཆུབ་ཀི་སྙིང་

པློ་ལ་བཞུགས། ཞེས་སློགས་ནས། དློན་ཚིག་གང་ཡི་གེ་གང་དང་གང་དག་གིས་རྣམ་གངས་

གང་དང་གང་གསུངས་པ་དེ་ལ་ཁློད་ཀིས་གེང་གཞི་དང་བཅས་པ་དང༌། ཚིག་འབྲུ་བཟང་པློ་

རྒྱས་པར་སྟློན་ཅིག །མདློ་སེའི་མཇུག་ཏུའང་བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་

ནས་ཐམས་ཅད་དང་ལན་པའི་འཁློར་ཡི་རངས་ཏེ། བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་གསུངས་པ་ལ་

མངློན་པར་བསྟློད་དློ། །ཞེས་བིས་ཤིག །ཀུན་དགའ་བློ་ཆློས་ཀི་ཚུལ་འདི་དེ་ལར་ཡང་དག་པར་

བསྡུ་བརབའློ། །ཞེས་དང༌། ལུང་ལས་ཀང༌། གནས་མ་དྲན་ན་གློང་ཁེར་དྲུག་པློ་གང་རུང་སྨློས་

ཤིག །ཅེས་སློགས་རེས་སུ་གནང་བར་མཛད་པ་ལ་བུའློ། །

 ༢ བརློད་བའི་སློ་ནས་དབེ་ན། བརློད་བ་བསབ་པ་གསུམ་གི་དབང་དུ་བས་ནས། རློད་བེད་སེ་

སྣློད་གསུམ་དུ་དབེ་ན། འདུལ་བ། མདློ་སེ། མངློན་པ་དང་གསུམ་མློ། །དེ་ཡང་བསབ་པ་གསུམ་

གི་དབང་དུ་བས་ན། ལྷག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་བརློད་བའི་གཙོ་བློར་སྟློན་པའི་གསུང་

རབ་ནི་འདུལ་བའི་སེ་སྣློད། དེའི་མཚན་གཞི་འདུལ་བ་ལུང་སེ་བཞི་ལ་སློགས་པ་ལ་བུའློ། །ལྷག་

པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསབ་པ་བརློད་བའི་གཙོ་བློར་སྟློན་པ་མདློ་སེའི་སེ་སྣློད། དེའི་མཚན་གཞི་

ཤེར་ཕིན་འབུམ་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་བུ་རྣམས་སློ། །ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་བརློད་བའི་

གཙོ་བློར་སྟློན་པ་མངློན་པའི་སེ་སྣློད། དེའི་མཚན་གཞི་མངློན་པ་སེ་བདུན་ལ་སློགས་པ་ལ་བུ་

རྣམས་སློ། །

 ༣ རློད་བེད་ཀི་སློ་ནས་དབེ་ན། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཏེ། མདློ་སེའི་སེ། ལུང་དུ་

བསྟན་པའི་སེ། ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སེ། དབངས་ཀིས་བསྙད་པའི་སེ། ཆེད་དུ་བརློད་པའི་སེ། 

གེང་གཞིའི་སེ། རློགས་པ་བརློད་པའི་སེ། འདས་པ་བརློད་པའི་སེ། སྐྱེས་པ་རབས་ཀི་སེ། ཤིན་

ཏུ་ུརྒྱས་པའི་སེ། རྨད་དུ་བྱུང་བའི་སེ། གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སེ་བཅས་བཅུ་གཉིས་སློ། །

 ༤ དབང་པློའི་རིམ་པའི་སློ་ནས་དབེ་ན། ཆློས་འཁློར་རིམ་པ་གསུམ་ནི། འཇམ་མགློན་ཀློང་

སྤྲུལ་རིན་པློ་ཆེས། ཐེག་དམན་གི་རིགས་ཅན་རྣམས་ལ་དགློངས་ནས་བཀའ་དང་པློ་དང༌། ཐེག་

ཆེན་པའི་རིགས་ཅན་རྣམས་ལ་དགློངས་ནས་བཀའ་བར་པ། ཕིར་མི་ལློག་པའི་བང་སེམས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྣམས་ལ་དགློངས་ནས་བཀའ་ཐ་མ་བཅས་ཀི་ཆློས་འཁློར་བསྐློར་བར་བཞེད། གཞན་ཡང༌། 

གདུལ་བ་གང་ཟག་ཐེག་དམན་གི་རིགས་སུ་ངེས་པ་རྣམས་ཀི་དློན་དུ་བཀའ་དང་པློ་བདེན་པ་

བཞིའི་ཆློས་འཁློར་བསྐློར་བ་དང༌། གདུལ་བ་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་སུ་ངེས་པ་རྣམས་ཀི་ཆེད་དུ་

བཀའ་བར་པ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་འཁློར་ལློ་དང༌། གདུལ་བ་རྐྱེན་གིས་འགྱུར་བས་རིགས་མ་

ངེས་པ་རྣམས་ཀི་ཆེད་དུ་བཀའ་ཐ་མ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕེ་བའི་ཆློས་འཁློར་དང་གསུམ་

བསྐློར་ཞེས་པའི་འདློད་སློལ་ཡང་ཡློད་དློ། །

རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རློ་ཅློག །སྤིར་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་བློད་དུ་བསྒྱུར་བ་དང་མ་བསྒྱུར་བ་

གཉིས་ལས་མ་བསྒྱུར་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་མང་ཞིང་། བློད་དུ་བསྒྱུར་བ་རྣམས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་

བསྡུས་པ་ལ་བཀའ་འགྱུར་ཟེར། 

རྒྱལ་བའི་འཁློར་བཞི། དགེ་སློང་། དགེ་སློང་མ། དགེ་བསྙེན། དགེ་བསྙེན་མ། 

རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ། སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་གདུལ་བ་རྣམས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པའི་གློ་འཕང་ཐློབ་པའི་ཆེད་དུ་བསྟན་པའི་ལམ་སློལ་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་དང་

རློགས་པའི་བསྟན་པ་གཉིས་ཡློད་དློ། །

རྒྱལ་བའི་ཐུགས་སས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། 

རྒྱལ་བའི་དུས་ཆེན་བཞི། ཆློ་འཕྲུལ་ཆེན་པློའི་དུས་ཆེན། མངློན་པར་བང་ཆུབ་པའི་དུས་ཆེན། ཆློས་

ཀི་འཁློར་ལློ་བསྐློར་བའི་དུས་ཆེན། ལྷ་ལས་བབ་པའི་དུས་ཆེན་ནློ། །

རྒྱལ་བའི་མདློ་བཅུ། ༡ ཤེས་རབ་སྙིང་པློའི་མདློ། །༢ འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་བསློམ་པའི་མདློ། །༣ བཟང་

པློ་སྤློད་པ་སྨློན་ལམ་གི་མདློ། །༤རྡློ་རེ་རྣམ་འཇློམས་ཁྲུས་ཀི་མདློ། །༥བང་ཆུབ་སྟུང་བཤགས་

བཤགས་པའི་མདློ། །༦ དེའི་སྟེང་གཙུག་ཏློར་གདུགས་དཀར་མློ་བཟླློག་པའི་མདློ། །༧ གློས་

སློན་ཅན་ནི་གཟུངས་ཀི་མདློ། །༨ཨ་ཡུ་ཛྙཱ་ན་ཚེའི་མདློ། །༩ ནློར་རྒྱུན་མ་ནི་ལློངས་སྤློད་ཀི་

མདློ། །༡༠ ཡི་གེ་གཅིག་མ་སྙིང་པློའི་མདློའ ློ། །

རྒྱལ་བའི་སྤན་ཅན། སློན་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྦར་ནས་བཏགས་པའི་མེ་ཏློག་ལུག་མིག་གི་མིང་གི་

རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བདུད་རི་མཆློག་གི་ལུང་ལས། སློན་ཚེ་རྒྱལ་པློ་བཤེས་གཉེན་གིས། ལྷ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

དང་དྲང་སློང་ཐམས་ཅད་བློས། མཆློད་སྦིན་རྒྱ་ཆེན་བས་པའི་ཚེ། ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ་

དེ། ཀུན་གི་མཇུག་ཏུ་གདན་དྲངས་པས། ལྷ་ཆེན་དྲག་པློར་ཁློས་ནས་ནི། མེ་འབར་མིག་ནས་

རིམས་ནད་བྱུང་། དེ་ཚེ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གིས། ཨུ་མ་དེ་ཝའི་མིག་བངས་ཏེ། རྒྱལ་

བའི་སྤན་དུ་བིན་བརླབས་ནས། བཞི་བརྒྱ་ར་བཞིའི་གཉེན་པློ་རུ། གྱུར་ཅིག་སྨློན་ནས་སར་

བཏབ་པས། བདེན་པའི་མཐུ་ཡིས་འཁྲུངས་པ་ལ། རྒྱལ་བའི་སྤན་ཅན་ཞེས་སུ་བརློད། ཅེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། 

རྒྱལ་བའི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུ། མངློན་རློགས་རྒྱན་ལས། ཐུབ་པའི་སེན་མློ་ཟངས་མདློག་

དང་། མདློག་སྣུམ་མཐློ་དང་སློར་མློ་རྣམས། ཟླུམ་རྒྱས་བིན་གིས་ཕ་བ་དང་། ར་མི་མངློན་དང་

མདུད་པ་མེད་། ལློང་བུ་མི་མངློན་ཞབས་མཉམ་དང་། སེང་གེ་གང་ཆེན་བ་དང་ནི། ཁྱུ་མཆློག་

སྟབས་གཤེགས་གཡས་ཕློགས་དང་། མཛེས་གཤེགས་དྲང་དང་འཁིལ་བག་ཆགས། བི་དློར་

བས་འདྲ་རིམ་པར་འཚམ། གཙང་དང་འཇམ་དང་དག་པའི་སྐུ། མཚན་ནི་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་

དང་། སྐུ་ཡི་ཁློ་ལག་ཡངས་པ་དང་། གློམ་སྙློམས་པ་དང་སྤན་གཉིས་ནི། དག་དང་གཞློན་ཤ་

ཅན་ཉིད་དང་། སྐུ་ཞུམ་མེད་དང་རྒྱས་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་བིམས་པའི་སྐུ་ཉིད་དང་། ཡན་ལག་ཤིན་

ཏུ་རྣམ་དབེས་དང་། གཟིགས་པ་གིབ་མེད་དག་པ་དང་། སྐུ་ཟླུམ་སྐབས་ཕིན་མ་རློངས་དང་། 

ཕང་ངེ་བ་དང་ལེ་བ་ནི། ཟབ་དང་གཡས་ཕློགས་འཁིལ་བ་དང་། ཀུན་ནས་ལ་ན་སྡུག་པ་དང་། 

ཀུན་སྤློད་གཙང་དང་སྐུ་ལ་ནི། རྨེ་བ་གནག་བག་མེད་པ་དང་། ཕག་ནི་ཤིང་བལ་ལར་འཇམ་

དང་། ཕག་རིས་མདངས་ཡློད་ཟབ་རིང་དང་། ཞལ་ནི་ཧ་ཅང་མི་རིང་དང་། མཆུ་ནི་བིམ་པ་ལར་

དམར་དང་། ལགས་མཉེན་པ་དང་སབ་པ་དང་། དམར་དང་འབྲུག་གི་སྒ་ཉིད་དང་། དཔུང་མཉེན་

འཇལ་དང་མཆེ་བ་ཟླུམ། རྣློ་དང་དཀར་དང་མཉམ་པ་དང་། བིན་གིས་ཕ་དང་ཤངས་མཐློ་དང་། 

མཆློག་ཏུ་དག་པ་དག་དང་ནི། སྤན་ཡངས་པ་དང་རི་མ་སྟུག ། པད་མའི་འདབ་མ་འདྲ་བ་དང་། 

སྨིན་ཚུགས་རིངས་དང་འཇམ་པ་དང་། སྣུམ་དང་སྤུ་ནི་མཉམ་པ་དང་། ཕག་རིང་རྒྱས་དང་སྙན་

མཉམ་དང་། ཉམས་པ་རྣམ་པར་སངས་པ་དང་། དཔལ་བ་ལེགས་པར་དབེས་པ་དང་། དབེས་

ཆེ་བ་དང་དབུ་རྒྱས་དང་། དབུ་སྐྲ་བུང་བ་ལར་ནག་དང་། སྡུག་དང་འཇམ་དང་མ་འཛིངས་དང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མི་བཤད་དྲི་ཞིམ་སྐྱེས་བུ་ཡི། ཡིད་ནི་འཕློག་པར་བེད་པར་དང་། དཔལ་གི་བེའུ་དང་བཀྲ་ཤིས་

ནི། སངས་རྒྱས་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བཞེད། ཅེས་པ་ལར་རློ། 

རྒྱལ་བའི་དབང་པློ་ཡབ་སས། བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་སར་ཀརྨ་པའི་སར་ཆེན་སྐབས་སུ་རྒྱལ་ཡབ་

སས་ཞེས་པར། སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་ཀརྨ་པ། འློད་དཔག་མེད་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཞྭ་

དམར་པ། རྒྱལ་བ་བམས་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་སི་ཏུ་པ། ཕག་ན་རྡློ་རེའི་རྣམ་འཕྲུལ་རྒྱལ་ཚབ་རེ། 

ཐུགས་རེ་ཆེན་པློའི་རྣམ་འཕྲུལ་དཔའ་བློ། ཚེ་དཔག་མེད་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཏེ་ཧློ་རིན་པློ་ཆེ་

བཅས་ལ་རྒྱལ་བའི་དབང་པློ་ཡབ་སས་དྲུག་ཅེས་འབློད་སློལ་བྱུང་ཡློད། རེས་སུ་དགའ་ལན་ཕློ་

བང་གིས་སིད་སྐྱློང་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་བ་རིན་པློ་ཆེ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་སྤྲུལ་པ་དང་། པཎ་

ཆེན་རིན་པློ་ཆེ་འློད་དཔག་མེད་ཀི་རྣམ་སྤྲུལ་དུ་འབློད་སློལ་བྱུང་བ་ལ་རྒྱལ་བའི་དབང་པློ་ཡབ་

སས་ཞེས་པའི་འབློད་སློལ་དེ་བྱུང་ཡློད། 

རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ། [མངློན]བང་སེམས་སྤི། 

རྒྱལ་བའི་མཛད་ཆེན་བརྒྱད། སྟློན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་མཛད་ཆེན་བརྒྱད་དེ། ལྷ་ལས་བབས་པ་དང་། 

ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པ། སྐུ་བལམས་པ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ། སངས་རྒྱས་པ། ཆློས་འཁློར་བསྐློར་བ། 

ཆློ་འཕྲུལ་བསྟན་པ། མ་ངན་ལས་འདས་པ་བཅས་སློ། །

རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས། དགའ་ལན་གི་གནས་ནས་བབ་དང་། ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པ་དང་། 

སྐུ་བལམས་པ་དང་། བཙུན་མློའི་འཁློར་གིས་རློལ་བ་དང་། བཟློ་ཡི་གནས་ལ་མཁས་པ་དང་། 

ཁིམ་ནས་མངློན་པར་བྱུང་བ་དང་། དཀའ་བ་སྤད་པ་དང་། བང་ཆུབ་སྙིང་པློར་གཤེགས་པ་དང་། 

བདུད་སེ་བཅློམ་པ་དང་། མངློན་པར་བང་ཆུབ་པ་དང་། ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བསྐློར་བ་དང་། མ་

ངན་ལས་འདས་པའི་མཛད་པ་རྣམས་སློ། །

རྒྱལ་བའི་ཡུམ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་པའི་ཡུམ་དང་འདྲ་བའི་ཟབ་མློ་སྟློང་པ་ཉིད། 

རྒྱལ་བའི་ཡློན་ཏན་གསུམ། དེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཡློན་ཏན། 

རྒྱལ་བའི་རིང་བསེལ། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གདུང་ལས་མཆེད་པའི་རུས་པ་རིལ་པློ་ཆུང་ངུ་ཞིག

རྒྱལ་བའི་ལུང་སྟློན་པ་བཞི། རིགས་ལ་གནས་ལ་ལུང་སྟློན་པ་། སེམས་མ་བསྐྱེད་པ་ལ་ལུང་སྟློན་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

དེ་བསྐྱེད་མ་ཐག་ལ་ལུང་སྟློན་པ། ལློག་ཏུ་མངློན་སུམ་དུ་ལུང་སྟློན་པ། 

རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ། སངས་རྒྱས་ཀི་གསུངས་པའི་ཆློས་པློ་ཏི། 

རྒྱལ་བུ། རྒྱལ་པློའི་སས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྒྱལ་པློའི་གདུང་། རྒྱལ་པློའི་མྱུ་གུ། རྒྱལ་རིགས་ཐིག་

ལེ། རྒྱལ་སས། ནློར་འཛིན་བདག་པློའི་སས། ཟིལ་གནློན་བུ། བསློད་ནམས་སྟློབས་བཅས་སློ། །

རྒྱལ་བུ་དློན་གྲུབ། ཟས་གཙང་སས། 

རྒྱལ་བེད། [མངློན]ཆུ་སྐྱར། 

རྒྱལ་བེད་ཚལ་ན་གནས་པའི་སེ། སངས་རྒྱས་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལློ་བརྒྱ་སློང་མཚམས་སུ་

གནས་བརན་པ་ལས་གེས་པའི་གནས་བརན་སེ་པ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག

རྒྱལ་བློན། རྒྱལ་པློ་དང་བློན་པློ། 

རྒྱལ་བློན་གི་ཡློན་ཏན་དྲུག །ཆས་དང་། འཐབ་པ། བསྡུམས། ནློར་གཏློང་བ། གནས། ཞེན་བརེན་

བཅས་སློ། །

རྒྱལ་དབང་། བདུད་བཞིའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གཙོ་བློ་སྟེ། བ་མ་ཆེ་ཁག་རེ་

གཉིས་ཀི་མཚན་བསྟློད་ལའང་དེ་ལར་བརློད་སློལ་ཡློད། 

རྒྱལ་འབག་དམར་པློ། བློད་ཀི་ཟླློས་གར་ཨ་ཅེ་ལྷ་མློ་འཁབ་དུས་རྒྱལ་པློས་གློན་རྒྱུའི་འབག་དམར་པློ།

རྒྱལ་འབངས། རྒྱལ་པློ་དང་མི་སེར་གི་དློན། 

རྒྱལ་འབས། [མངློན]སྐྱུ་རུ་རའི་ཤིང་། 

རྒྱལ་མ། ① སྒློལ་མ། ② ལྷ་མློ་ཨུ་མ། 

རྒྱལ་མའི་བུ། [མངློན]གཟའ་སེན་པ། 

རྒྱལ་མློ། ① བཙུན་མློ། ② མིག་འབས་ཀི་དབུས། 

རྒྱལ་མློ་རྔུལ་ཆུ། བློད་འདིར་ཚ་བ་རྒྱལ་མློ་རྔུལ་ཆུ་དང་རྒྱལ་རློང་རྒྱལ་མློ་རྔུལ་ཆུ་གཉིས་ཡློད་པ་

ལས། ① ཚ་བ་རྒྱལ་མློ་རྔུལ་ཆུ་ནི། མདློ་ཁམས་ཆུ་བཞི་སང་དྲུག་གི་ཆུ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་

སྟེ། སྟློད་རྒྱུད་ཀི་ནག་ཆུ་དང་། སློག་ཆུ་བཅས་གདང་ལ་རི་རྒྱུད་ཀི་ནུབ་ངློས་ནས་བྱུང་ཞིང་། 

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་འབི་རུ་རློང་ཁུལ་དུ་ནག་ཆུ་དང་སློག་ཆུ་འཛོམས་རེས་རྒྱལ་མློ་རྔུལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆུ་ཞེས་འབློད། དེ་ནས་སློག་དང་། དཔལ་འབར། སྟེང་ཆེན། ལྷློ་རློང་། དཔའ་ཤློད། མཛོ་སང་། 

ཚ་བ་རློང་། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་གི་ནུབ་རྒྱུད་བཅས་བརྒྱུད་དེ་རྒྱལ་མཚམས་ཀི་ཕི་རློལ་ཏུ་

འབབ་དུས་མིང་ལ་སར་ཝུན་གཙང་པློ་ཟེར་ཞིང་། འབར་མ་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཧིན་རྡུ་རྒྱ་མཚོ་

ཆེན་མློར་འབབ་པ་རེད། འདིར་རྒྱ་སྐད་དུ། 澜沧江 ཟེར། ② རྒྱལ་རློང་རྒྱལ་མློ་རྔུལ་ཆུ་སྟེ་ཆུ་

མགློ་སྨར་ཁློག་དང་མདློ་སྟློད་ཀི་ཡུལ་ནས་འབབ་ཅིང་། ཛམ་ཐང་། ཁློ་སྐྱབས། ཆུ་ཆེན། བཙན་

ལྷ། རློང་བག་སློགས་ཤར་རྒྱལ་མློ་རློང་ཁུལ་བརྒྱུད་དེ་ལུའློ་ཧྲན་བམས་ཆེན་མདུན་རྨིན་ཅང་

དང་འདྲེས་པའི་གཙང་པློ་ཞིག །འདི་ལ་རྒྱ་སྐད་དུ། 大渡河 ཟེར། 

རྒྱལ་མློ་ཚ་བ་རློང་། ཤར་རྒྱལ་རློང་རྒྱལ་མློ་རྔུལ་ཆུའི་འགམས་ཀི་རློང་ཆེན་འདི་དག་གི་མིང་སྟེ། 

གནའ་དུས་རྒྱལ་རློང་རྒྱལ་ཁག་བཅློ་བརྒྱད་དུ་གགས་པའི་ས་ཆ་སྤིའི་མིང་། དེང་དུས་གཟི་ཚ་

སེ་དགུ་ནས་དར་རེ་མདློའི་བར་གི་ས་ཆ་འདི་དག་ཡིན། 

རྒྱལ་མློ་གཡུ་སྒ་སྙིང་པློ། རྒྱལ་པློ་མུ་ནེ་བཙན་པློ་དང་། ལློ་ཙཱ་བ་བཻ་རློ་ཙ་ན། རྒྱལ་མློ་གཡུ་སྒ་སྙིང་

པློ་གསུམ་གིས་ལན་དཀར་ཏ་མློ་རར་བཀའ་ངེས་པའི་ལུང་དློན་མན་ངག་རྣམས་རྒྱ་སྐད་ལས་

བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར། དེ་ནས་གཡུ་སྒ་སྙིང་པློ་ཚ་བའི་ཡུལ་དུ་བཞུད་ཅེས་གགས། 

རྒྱལ་མློ་རློང་། རྒྱལ་མློ་ཚ་བ་རློང་གི་བསྡུས་མིང་། 

རྒྱལ་སྨད་དགློན། མིང་གཞན་རྒྱལ་སྨད་ཟླ་གཞློན་ལྷ་ཁང་ཟེར། ཐློག་མའི་འདེབས་པློ་མི་གསལ། རབ་

བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༩༨༤ལློར་སྐུ་ཞབས་ངག་དབང་དློན་གྲུབ་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་དཀར་རེ་ས་ཁུལ་རྒྱལ་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

རྒྱལ་རེ། ཁ་སྐད་དུ་རྒྱང་རེ་ཟེར་བ་གཙང་ཕློགས་ཀི་གློང་བརྡལ་ཞིག

རྒྱལ་རེ་ལྕློག་རློའི་ཁྱུང་པ། དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་དུས་དཀིལ་ཙམ་ལ་རྒྱལ་རེ་རུ་སྐུ་འཁྲུངས། 

ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་སློབ་དཔློན་བསྟེན་ནས་རི་མློའི་སྒྱུ་རལ་ལ་ཐུགས་གཞློལ་ཏེ་མཁས་པར་

གྱུར། ཁློང་གི་ཕག་བཟློའི་བརམ་བ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཕློ་བང་པློ་ཏ་ལ་དང་ནློར་བུ་གིང་ཁར་ཡློད། 

རྒྱལ་རེ་ཆློས་རྒྱལ་རབ་བརན་པ། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༣༨༩ལློར་ས་སྐྱ་དཔློན་ཆེན་

ཀུན་དགའ་དཔལ་གི་ཁིམ་དུ་འཁྲུངས། ན་ཚོད་དར་ལ་བབ་པའི་ཚེ་སྣེ་གདློང་གློང་མའི་གཟིམ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

དཔློན་བས་ཏེ་ཡུན་རིང་མ་སློང་བར་རྒྱལ་རེ་རློང་གི་དཔློན་དུ་བསྐློས། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་པ་

ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༤༡༣ལློར་ལྕང་ར་ཆློས་སེ་བཏབ་། དགུང་ལློ་སུམ་ཅུ་པ་ས་ཁི་སྤི་ལློ་

༡༤༡༨ལློར་ཏཱའི་སི་ཏུའི་འཇའ་ས་ཐློབ། ལློ་དེར་མཁས་གྲུབ་རེ་རྒྱལ་རེར་གདན་དྲངས་ཏེ་

དཔལ་འཁློར་ཆློས་སེ་དགློན་བཏབ། སྐུ་ཚེ་སྨད་ཀི་མཛད་པ་མ་རེད། 

རྒྱལ་རེ་དཔལ་འཁློར་ཆློས་སེ། བློད་ལློངས་རྒྱལ་རེ་རློང་ཁློངས་མང་སྟློད་རྒྱལ་མཁར་རེ་ན་ཆགས་

ཡློད། དགློན་པ་དེ་ནི་ཐློག་མར་ཡབ་ནང་ཆེན་ཀུན་འཕགས་ཀིས་སྤི་ལློ༡༣༩༠ལློར་རྒྱུ་སྦློར་

མཛད་དེ་བཞེངས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་བསམ་འཕེལ་རིན་ཆེན་གིང་རྨང་གཞི་བས་པའི་སྟེང་

རེ་མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་དང་ཆློས་རྒྱལ་རབ་བརན་ཀུན་བཟང་འཕགས་གཉིས་

མཆློད་ཡློན་དུ་འབེལ་ནས་སྤི་ལློ་༡༤༡༩ལློར་རྒྱས་བསྐྲུན་གནང་བའི་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་

ཆློས་གྲྭ་ཞིག་ཡིན། དགློན་དེའི་རེན་གི་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་དཔལ་འཁློར་མཆློད་རེན་ནི་གངས་

ལློངས་ཙམ་མ་ཟད། རྒྱལ་ཁབ་ཕི་ནང་དུའང་སྙན་གགས་ཆེ་བའི་ཐུགས་རེན་ཞིག་ཡིན། མཆློད་

རེན་དེའི་མཐློ་ཚད་ལ་རྨིད་སུམ་ཅུ་སློ་གཉིས་ལ་ཐློགས་བརེགས་རིམ་པ་དགུ་དང་སློ་མློ་བརྒྱ་

དང་བརྒྱད་ཡློད། ཁློན་བསློམས་ལྷ་ཁང་བདུན་ཅུ་དློན་བདུན་གི་ནང་དུ་གསེར་ཟངས་དང་འཇིམ་

ཀི་ལྷ་སྐུ་བརན་གངས་ལས་འདས་ཤིང་། གསང་སགས་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་དཀིལ་འཁློར་དང་ལྷ་

ཚོགས་ཀི་ལེབས་རིས་ངློ་མཚར་དཔལ་གིས་ཕྱུག་པའློ། །

རྒྱལ་རེ་དཔལ་འཁློར་བདེ་ཆེན། བློད་ལློངས་གཞིས་རེ་ས་ཁུལ་ཁློངས་མང་ཆུ་སྟློད་རྒྱུད་ཀི་གྲྭ་ཚང་

བདུན་དང་། ས་ལུགས་བཞི། ཞ་ལུ་བ་གཅིག །དུས་འཁློར་བ་བཞི། ས་དགེ་ཐུན་མློང་ཁང་

བཅས་བཅུ་བདུན་ལ་བ་ཁག་བཅུ་བདུན་ཡང་ཟེར། 

རྒྱལ་རེ་ཚོང་སྤི། ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༩༡༥ལློ་བློད་དབིན་འབེལ་བ་ཚུགས་རེས་རྒྱལ་རེ་ས་གནས་

སུ་ཚོང་སྤི་མཁན་ཆུང་གཅིག་བསྐློ་བཞག་གནང་བ་དེ་ཡིན། 

རྒྱལ་རེ་རློང་། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་ཁློངས་མང་ཆུ་སྟློད་རྒྱུད་ཀི་རློང་ཞིག་

སྟེ། སྤི་ལློ་༡༩༠༤ལློར་བློད་མི་དམངས་ཀིས་དབིན་ཇིའི་བཙན་འཛུལ་འགློག་པའི་དམག་

འཐབ་བེད་ས་རློང་རི་ཞེས་པ་འདིར་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱལ་བཙུགས་པ། ཤློ་བག་གི་རྒྱན་བཞག་པ། 

རྒྱལ་ཚ་རིན་ཆེན་མགློན། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༡༡༨ལློརཤ་བ་སྨད་འཛལ་གི་ལུང་

པར། ཡབ་སྣུབས་ནམ་མཁའི་སྙིང་པློའི་གདུང་བརྒྱུད་ཅིག་དང་། ཡུམ་ལྷ་གཅིག་གི་སས་སུ་སྐུ་

འཁྲུངས། ལློ་ལྔ་ནས་ཡིག་རིས་བསབས། བིས་པའི་དུས་ནས་ཆློས་ལ་དགའ་ཞིག་ཡློད་པས། 

གནུར་ཉི་མ་དང་། སློབ་དཔློན་གན་ཆག་པ། རམ་སིང་བ། དགེ་བཤེས་རི་གཉན། གློལ་སྟློན་ལྷ་

འབུམ། བ་མ་སང་རི་བློ་ཆེ་པ། ཟུར་ཆུང་བའི་སས་སྒློ་ཕུག་པ། བ་མ་འློར་ཁ་པ། སང་ཤེས་རབ་

བ་མ། མངའ་རིས་སྐྱི་སྟློན། དཔྱལ་ཀུན་དགའ་རྡློ་རེ། བ་པློའི་པཎི་ཏ་ཤི། ཁུ་ལློ་ཙཱ་བ་ནེ་ཙོ། པཎི་

ཏ་ཤཱཀ་ཤྲི། སློས་སང་པ། ལྷ་རེ་ཇློ་འཁློར། ལྷ་རེ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ། ཇློ་བཙུན་མེ་འབར་རྣམས་

བ་མ་བསྟེན་ནས་ཆློས་མང་དུ་གསན། དགུང་ལློ་བཅུ་དགུ་པར་དབུས་སུ་ཕེབས། གཡློར་པློ་

ལུང་སྨད་དུ་པུ་ཧྲངས་ལློ་ཙཱ་བའི་དངློས་སློབ་དམར་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ། མེས་སྟློན་ཀུན་སྙིང་། 

རྔློག་མདློ་སེ། ལློ་ཙཱ་བ་ཆློས་ཀི་བཟང་པློའི་སློབ་མ་བ་མ་གཤེན་ཆེན་པློ་དགུང་ལློ་ག་གསུམ་

བཞེས་པ་དང་མཇལ། དགུང་ལློ་ཉེར་ལྔ་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༡༤༢ལློར་རང་ཡུལ་དུ་བློན། ཆེ་

འདློད་ཡང་མཛད། ཆློས་འགའ་རེ་ཡང་བཤད། ཡབ་ཀི་ཞལ་ནས། ད་བག་མ་གཅིག་ལེན་

དགློས་གསུང་པར། བག་མ་མི་ལེན་པའི་གནང་བ་ཞུས་པས་དེ་བཞིན་ཐློབ། དེ་ནས་ཡང་བ་

མར་བསྟེན་པ་ནི། བག་དཀར་པློ་བ། ཞུ་དློན་མློ་རི་བ། མངའ་རིས་པ་ཞང་སློམ། དགེ་བཤེས་ཐློ་

སྟློན། དགེ་བཤེས་རྒྱ་སྟློན། བ་རུ་དབེན་ཚའི་དགེ་བཤེས་བཤེན། ཐུར་ལ་པ་ཚུལ་ཁིམས་

སྐྱབས། པཎི་ཏ་བེེ་རློ་ཙ་ན། ཀེ་ཀེ་ཧློར་གགས། དགེ་བཤེས་སུམ་པ། དམ་པ་ཕར་ཆུང་། བཛྲ་

ཀྲློ་ད། བ་མ་འློལ་པ་ཆེན་པློ་རྣམས་ལས་ཆློས་ཞུས། དེ་ནས་བ་མ་དམར་གིས་ཕག་མློ་གྲུར་

བརངས། རེ་ཕག་མློ་གྲུ་པ་དང་མཇལ་བས་དད་པ་ཐློབ། ཆློས་གདམས་ངག་མང་དུ་གསན། 

དེར་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་རློགས་པ་ཁད་པར་ཅན་འཁྲུངས། དེ་ནས་ཟངས་རིར་རྒྱ་རས་དང་མཇལ་

ཏེ་ཆློས་འགའ་ཞུས། དེའི་ཚེ་སློམ་ཚུལ་དང་ཡང་མཇལ་ཏེ་ཆློས་ཞུས། མ་གཅིག་ལབ་སྒློན་གི་

སས་པློ་ཐློད་སྟློན་གྲུབ་པ་ལས་གཅློད་ཡུལ་ཞུས། དུས་དེར་ཐློད་སྟློན་དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་ག་

བརྒྱད་བཞེས་པའི་སྐབས་ཡིན། དམ་པ་རྒྱ་གར་དང་སྐམ་གཉིས་ཀའི་སློབ་མ་ཟིངས་པློ་ཟླ་བ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ལང་ཆློས་ཞུས། སྤིར་བ་མ་བརྒྱུད་བཅུ་ག་གཉིས་བསྟེན། དེ་ནས་རང་ཡུལ་དུ་བློན། ནློར་རས་

རྣམས་ཁེར་ཏེ་ཕག་མློ་གྲུར་བློན། བ་མ་ཕག་མློ་གྲུ་པ་ལ་འབུལ་བ་དང་། དགེ་འདུན་སློ་སློའི་རྣམ་

བཞག་དང་མང་སྐློལ་རྣམས་བཟང་ངེས་པ་ཞིག་མཛད། ལམ་སྐློར་ལ་སློགས་བ་མ་ལ་མངའ་

ཚད་ཀི་ཆློས་རྣམས་ཞུས། ཤེའུ་འདུལ་འཛིན་པ་ལའང་ཆློས་ཞུས། དེ་ནས་བ་མ་ལ་ཕིར་ཕག་

བས། བ་མའི་ཞལ་ནས། རང་ཡུལ་དུ་འདུག་ལ་སྐྱེ་ཤི་འཇིགས་པ་རྣམས་ལ་ཆློས་བིན་ཅིག་

གསུང་། ཕིར་ཕེབས་པའི་ལམ་དུའང་སྣེ་ལེན་བེད་མཁན་མང་པློར་བྱུང་། དེ་ནས་དློན་མློ་རིར་

བློན་ནས་དགུང་ལློ་ང་བཞི་པའི་ལྕགས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༡༧༡ལློར་མཁན་པློ་ཞང་ཞི་མཛེས་ལ་

ཞུས་ནས་བསྙེན་པར་རློགས། ཞང་བཙུན་དབློན་ཆུང་ལས་ཁློ་ཕུའི་ས་དེ་ཉློས་ཞིང་དགློན་པ་

བཏབ། དབུ་རེ་དང་བན་ཁང་ལ་སློགས་པ་བས་ནས་དགེ་འདུན་ཉི་ཤུ་ཙམ་བསྡུས། གཙོ་བློ་

ཐུགས་དམ་ལ་སྒིལ། སྐབས་ཤིག་ཏུ་སྟློན་པ་ཚུལ་ཤེ་སློགས་འགའ་ཞིག་ལ་དབང་རྒྱས་པ་

འགའ་རེ་གནང་། དགུང་ལློ་རེ་གཅིག་པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༡༧༨ལློར་སྐེག་ལ་ཅུང་ཟད་མ་བདེ་བ་

ན། རྨི་ལམ་ལུང་བསྟན་དུ་ཕག་མློ་གྲུ་པ་བློན་ཏེ། བུ་རང་སེམས་དག་པའི་ནམ་མཁའ་ལ། །རེན་

འབེལ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ལློ་གངས་ཤར། །ད་སྟེ་ལློ་སྐློར་བཅློ་བརྒྱད་ན། །སེམས་དགའ་འམ་སྙམ་

ན་ད་ཕིར་འབངས། །གསུང་ནས་སེང་གེ་ལ་ཆིབས་ཏེ་གཤེགས་པར་རྨིས། དེ་ནས་ལློ་ངློ་བཅློ་

བརྒྱད་པའི་ཤིང་ཡློས་དགུང་ལློ་ག་བརྒྱད་པ་སྤི་ལློ་༡༡༩༥ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

རྒྱལ་ཚབ། ① རྒྱལ་པློའི་རྒྱལ་ཚབ་སྟེ། རྒྱལ་པློའི་ཚབ་བས་ནས་སིད་དབང་འཛིན་མཁན། ② 

རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་སྟེ། འབློན་པར་འགྱུར་བའི་སངས་རྒྱས་བམས་མགློན་ལ་བུ། རྒྱལ་ཚབ་

བམས་པ་མགློན་པློ། ཆློས་ཀི་རྒྱལ་ཚབ། རྒྱལ་ཚབ་ཀི་གློ་འཕང་། 

རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན་གི་བསྡུས་མིང་། 

རྒྱལ་ཚབ་དམ་པ། ① ཆློས་ཀི་རྒྱལ་ཚབ། ② བམས་མགློན། 

རྒྱལ་ཚབ་དམ་པ་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག །གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་བཞི་

པ། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༢༢༤ལློར་གཙང་ས་སྐྱར་སྐུ་བལམས། ངློར་ཆེན་

དབློན་པློ་དང་གྲུབ་ཆེན་བི་རྭ་པའི་རྣམ་སྤྲུལ་དུ་གགས། དགུང་ལློ་ཉེར་བདུན་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༤༥༠ལློར་ངློར་ཆེན་རྡློ་རེ་འཆང་གི་མདུན་ནས་བསྙེན་པར་རློགས། ངློར་

ཆེན་སྐུ་མ་གཤེགས་བར་འབལ་མེད་བསྟེན། ཆློས་ཐམས་ཅད་བུམ་པ་གང་བློལ་གི་ཚུལ་དུ་

གསན། ངློར་ཆེན་གི་ཕག་ལེན་རྣམས་བིན་རླབས་ཀི་དྲློད་རགས་མ་ཡལ་བར་བཞུགས་པར་

གགས། དགུང་ལློ་ཞེ་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་བ་སྤི་ལློ་༡༤༦༥ལློར་མུས་ཆེན་

དཀློན་མཆློག་རྒྱལ་མཚན་པས་ངློར་ཆེན་གི་བཀའ་ལར་ངློར་ཨེ་ཝཾ་པའི་གདན་སར་མངའ་རུ་

གསློལ་ཏེ་གདན་ས་ལློ་གཉིས་ལ་མཛད། ས་ཕིར་ལམ་འབས་ཚར་བཅུ་བདུན་དང་། རྒྱུད་

བཤད་ཚར་ཉེར་ལྔ་སློགས་བས་ཏེ་ཆློས་འཁློར་རྒྱ་ཆེར་བསྐློར། མཐར་མངའ་རིས་བམས་པ་

གིང་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན། རེ་ཙོང་ཁ་པའི་ཐུགས་སས་གཙོ་བློ་གཉིས་ཀི་བགེས་པ་སྟེ། རབ་བྱུང་

དྲུག་པའི་ཤིང་འབྲུག་ལློར་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ལྕགས་ཕག་ལློ་ལ་འདས། རབ་བྱུང་

བདུན་པའི་ས་ཕག་ལློ་ལ་དགའ་ལན་ཁི་པའི་གདན་རབས་དང་པློར་གྱུར། 

རྒྱལ་ཚབ་མ་ཕམ་པ། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་འཛམ་བུའི་གིང་འདིར་སྐྱེ་བ་མ་བཞེས་གློང་དགའ་

ལན་དུ་ལྷའི་བུ་དམ་པ་ཏློག་དཀར་པློར་སྐྱེ་བ་བཟུང་ནས་བཞུགས་པ་སྐུ་མ་ངན་ལས་འདའ་ཁར་

རང་གི་སློབ་མ་བམས་པ་མགློན་པློ་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བསྐློས་ནས་མཚན་ལ་མ་ཕམ་པ་ཞེས་

བཏགས་སློ། །

རྒྱལ་མཚན། ཕློ་བང་དང་། ལྷ་ཁང་སློགས་ཀི་རྒྱན་ནམ་མཆློད་ཆས་ཀི་བེ་བག་ཅིག །མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་མཁའ་ཡི་སྙེ་མ་དང་། ནློར་བུའི་ཏློག་ལན། རྣམ་པར་རྒྱལ་བེད་བཅས་སློ། །

རྒྱལ་མཚན་བཀྲ་ཤིས་དགུ་རེག །སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་

མགློའི་རུས་ཆག་གསློ་བ་དང་། ཆུ་སེར་ལ་ཕན། 

རྒྱལ་མཚན་གི་རེ་མློའི་དཔུང་རྒྱན།① གཟུངས་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག །པཎིཏ་ཛི་ན་མི་ཏ་དང་། དཱ་ན་

ཤཱི་ལ། ལློ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སེ་རྣམས་ཀིས་བསྒྱུར་བ། ② ལྷ་མློ་བེ་བག་པ་ཞིག

རྒྱལ་མཚན་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།  ༼ ག ༽

རྒྱལ་མཚན་འཆང་། [མངློན]ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 

རྒྱལ་མཚན་ཏློག །རྒྱལ་མཚན་གི་རེ་མློར་བརྒྱན་པའི་ནློར་བུ་སློགས་ཀི་ཏློག

རྒྱལ་མཚམས། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ས་མཚམས། 

རྒྱལ་བརྫུས། རྒྱལ་ཐང་ལས་ཐློན་པའི་ཀློ་བ་དཔེར་བངས་ནས་བློད་དུ་བཟློས་པའི་ཀློ་བ་ནག་པློའི་

རིགས་ཤིག

རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སེ། དབིན་སྐད་དུ། Royal Universty ཟེར་བ་དེ་ཡིན།

རྒྱལ་ཞིང་དགློན། མིང་གཞན་རྒྱལ་ཞིང་འབྲུག་གགས་དགློན་ཟེར། དགློན་པ་འདི་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་

ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༦༡༢ལློར་བ་བཏང་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བཏབ། དགློན་པ་ཆུ་ཐག་རིང་

སྟབས་དགློན་ནང་དུ་ཆུ་ཝ་ཁིད་པས་ཡུལ་ལྷ་དང་ཕློག་ཐུག་སློང་བས་མི་རྒློད་དང་གཅན་གཟན་

གིས་གནློད་པས་དགློན་པ་ཉམས་རྒུད་སློང་། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༨༡༨ལློར་

ཁྱུང་འཁློར་སྨློན་ལམ་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་རྒྱལ་ཞིང་གཤིས་ལ་དགློན་པ་སློས་ནས་ལྷ་ཁང་གསར་

བཞེངས་གནང་། ལྷ་ཁང་གི་རྨང་ཐིག་རྒྱག་སྐབས་འབྲུག་གགས། དགུན་དུས་སུ་གགས་པ་

ལས་བཟང་དུ་བརིས་ཏེ་འབྲུག་གགས་དགློན་དུ་མཚན་གསློལ་ཞེས་ཟེར། དགློན་པ་འགྱུར་བ་

ཐེངས་གསུམ་གི་རིང་ལ་གྲུབ་མཐའ་བློན་པློར་འགྱུར་བ་བྱུང་མེད། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྒྱལ་གཞིས། རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་མི་སེར་ས་ཞིང་དང་བཅས་པ། རང་རེའི་རྒྱལ་གཞིས་སར་ལས་དར་

ཞིང་རྒྱས། རྒྱལ་བཞི། ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་སུ་བཙན་པློའི་ཆབ་འློག་ཏུ་

གཏློགས་ཡང་། ལློ་དུས་ཀི་དཔྱ་ཁལ་འབུལ་དགློས་པ་ལས། ནང་ཁུལ་གི་རེ་ཕན་རྣམས་དང་

ཅུང་མི་འདྲ་བ་ས་ཐག་རིང་བའི་རྒྱལ་ཕན་བཞི་ཡློད་པ་ནི། ༡ ནམ་པ་ལེའུ་རྒྱལ། སྟློད་ཞང་ཞུང་

དུ་ཡློད། ༢ བལ་པློ་ལི་རྒྱལ། བལ་པློའི་སེ་ཁློངས། ༣ སུམ་པ་ལྕགས་རྒྱལ། མདློ་ཁམས་ས་

ཁུལ། ༤ མློན་རེ་རྒྱལ། ལྷློ་མློན་ཚོ་ཁག་བཅས་སློ། 

རྒྱལ་ཟླ་བ། ① བློད་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པ། དགུན་ཟླ་ཐ་ཆུང་། 

རྒྱལ་བཟང་དགློན། བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་གསལ་པློ་མ་མཐློང་། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྒྱལ་ཡབ། ① རྒྱལ་པློའི་ཡབ། ② བ་སྤྲུལ་ཆེ་ཁག་གི་ཡབ། ③ རྒྱལ་བའི་ཡབ། 

རྒྱལ་ཡུམ། ① རྒྱལ་པློའི་ཨ་མ། ② བ་སྤྲུལ་ཆེ་ཁག་གི་ཨ་མ། ③ ཤེར་ཕིན་འབུམ། ④ [མངློན]

སྒློལ་མ། 

རྒྱལ་རབས། རྒྱལ་པློ་རིམ་བློན་དང་རྒྱལ་སིད་འཕེལ་འགིབ་ཀི་ལློ་རྒྱུས་བཀློད་པའི་དེབ། 

རྒྱལ་རབས་ལྔ། ལྷ་ཐློ་ཐློ་རི་སྙན་བཙན། ཁི་སྙན་གཟུང་བཙན། འབློང་སྙན་ལེའུ། སྟག་རི་གཉན་

གཟིགས། གནམ་རི་སློང་བཙན་ནློ། །

རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལློང་། སྤིར་སྣློད་བཅུད་ཀི་ཆགས་ཚུལ་དང་། རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་རབས། 

སྟློན་པ་བློན་ཚུལ། བསྟན་པ་དར་ཚུལ་མདློ་ཙམ་སྨྲས་ནས། བེ་བག་ཏུ་བློད་དུ་རྒྱལ་རབས་རིམ་

པར་བློན་ཚུལ་དང་། བསྟན་པ་དར་ཚུལ་སྐློར་ནས་ཡར་ལུང་ཇློ་བློའི་རྒྱལ་བརྒྱུད་བར་གི་ལློ་

རྒྱུས་ཞིབ་མློར་བཀློད་པ་འདི་ས་སྐྱ་པ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གིས་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་

འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༣༨༨ལློར་བརམས་པའློ། །

རྒྱལ་རིགས། ① སར་རྒྱ་གར་གི་མི་རིགས་བཞིའི་ནང་ནས་གཅིག །② རྒྱལ་པློའི་རིགས་རུས། 

མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གློས་བདག་དང་། འགློ་བའི་དབང་། ནློར་གི་བློ། རྣམ་པར་རྒྱལ། དཔུང་

པ་སྐྱེས། མི་རེ། མི་བདག །མིའི་མགློན་པློ། མིའི་དབང་ཕྱུག །མི་ཡི་འདྲེན། མི་ཡི་དབང་པློ། 

དམའ་སྐྱློབ། འཛིན་མ་འཛིན། ས་སྐྱློང་། ས་བདག །ས་དབང་། ས་འཚོ། ས་འཛིན། ས་གཞི་

སྐྱློང་། ས་སྲུང་། སའི་དབང་ཕྱུག །ས་ལ་སྤློད་བཅས་སློ། །

རྒྱལ་རིགས་ཆུང་མ། [མངློན]བཙུན་མློ། 

རྒྱལ་རློང་། རྒྱལ་མློ་ཚ་བ་རློང་གི་བསྡུས་མིང་། 

རྒྱལ་རློང་རྒྱལ་ཁག་བཅློ་བརྒྱད། གཟི་ཚ་སེ་དགུ་ནས་དར་རེ་མདློའི་བར་གི་བློད་ཤར་རྒྱུད་ཀི་རློང་

ཁུལ་འདི་དག་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་མཁན་གི་དཔློན་ཁག་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་མིང་སྟེ། ༡ ལྕགས་ལ་

རྒྱལ་པློ། ༢ མགློ་སྨད་དམ་ཀ་ལ་རྒྱལ་པློ། ༣ མགློ་སྟློད་རྒྱལ་པློ། ༤ དགེ་ཤིས་ཙ་རྒྱལ་པློ། 

༥པ་ཝམ་རྒྱལ་པློ། ༦ བག་སྟེང་རྒྱལ་པློ། ༧ མུ་ཕི་རྒྱལ་པློ། ༨མདའ་མདློ་རྒྱལ་པློ། ༩ བཙན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ལྷ་རྒྱལ་པློ། ༡༠ འློག་གཞི་རྒྱལ་པློ། ༡༡ ལུང་དགུ་རྒྱལ་པློ། འདི་ལ་མདློ་གིང་རྒྱལ་པློ་ཡང་ཟེར། 

༡༢ རྒྱལ་ཁ་རྒྱལ་པློ། ༡༣ སློ་མང་རྒྱལ་པློ། ༡༤ ཅློག་ཙེ་རྒྱལ་པློ། ༡༥རི་འགག་རྒྱལ་པློ། ༡༦ 

བསྟན་པ་རྒྱལ་པློ། ༡༧ ཁློ་སྐྱབས་རྒྱལ་པློ། ༡༨ཆུ་ཆེན་རབ་བརན་རྒྱལ་པློ། 

རྒྱལ་རློང་རྒྱལ་མློ་རྔུལ་ཆུ། བློད་ཀི་ཤར་ཕློགས་ཀི་ཆུ་བློ་གགས་ཆེན་ཞིག །ཆུ་འགློ་ས་སྟློད་ཁ་ལ་

རི་བློ་ནས་འབབས་ཤིང་། ཤར་རྒྱལ་མློ་རློང་དུ་སེབས་པ་དང་རྒྱལ་མློ་རྔུལ་ཆུ་ཞེས་འབློད་ཅིང་

ཡློད་པ་རེད། དེ་ཡང་རྒྱལ་རློང་བསྟན་པ་དང་། ཁློ་སྐྱབས། བཙན་ལྷ་བཅས་བརྒྱུད་ནས་དར་

མདློའི་མགློ་ཐང་ཕློགས་སུ་འབབས་ཤིང་ཡློད་པ་རེད།

རྒྱལ་རློང་དགློན། ① མིང་གཞན་གཏློ་སང་གཡུང་དྲུང་གིང་ཡང་ཟེར། བློན་བ་ཤེས་རབ་གཡུང་དྲུང་

གིས་བཏབ། དུས་ནམ་ཡིན་མ་གསལ། གནས་འདིར་ཆློས་རྒྱལ་ཁི་སློང་དུས་དབུས་སུ་བློན་

སེ་རྣམས་མཐར་ཕུད་པའི་སྐབས་སུ་བློན་བ་ཁག་གཅིག་འདིར་འབློར་ནས་སྒྲུབ་གནས་བཟུང་

ཡློད་པར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་བག་

འགློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

 རྒྱལ་རློང་དགློན། ② རྒྱལ་རློང་བ་མ་འགྱུར་མེད་པདྨ་ཀུན་གློལ་རྣམ་རྒྱལ་དགུང་ལློ་སློ་བདུན་

པའི་ཆུ་ཁི་ལློར་བཏབ་ཞེས་གསལ་བ་ཙམ་ལས་རབ་བྱུང་གང་དང་དུས་ནམ་མ་གསལ། གྲུབ་

མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྒྱལ་ཤློད་གསའ་མདའ་དགློན། མིང་གཞན་བློན་དགློན་མི་གཡློ་བསམ་གཏན་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་

བརྒྱད་པའི་ཤིང་བ་སྤི་ལློ་༡༤༦༥ལློར་ཞུ་བཙུན་གཡུང་དྲུང་ཁི་འློད་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་

བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ནག་འབི་རུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྒྱལ་ས། རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིསིད་དབང་ལས་ཁུངས་མཐློ་ཤློས་ཡློད་ས་སྟ་ེརྒྱལ་ཡློངས་ཀ་ིཆབ་སིད་ལ་ེགནས།

རྒྱལ་སས། ① རྒྱལ་བུ། ② [མངློན]བང་སེམས། 

རྒྱལ་སས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉེ་བའི་སས་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཞིག་སྟེ། 

རྒྱལ་སས་ཀི་སྤློད་པ་དྲུག །སྦིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས། བཟློད་པ། བརློན་འགྲུས། བསམ་གཏན། 

ཤེས་རབ་བཅས་དྲུག་གློ །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱལ་སས་ཀི་མཛད་པ་ཆེན་པློ་གསུམ། དང་པློ་ཐུགས་བསྐྱེད། བར་དུ་ཚོགས་བསག །མཐར་

སངས་རྒྱས་མངློན་དུ་མཛད་པ། 

རྒྱལ་སས་ཀི་སེམས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་བཞི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྒལ་བ། དགློལ་པ། མངློན་

པར་བང་ཆུབ་པར་བ་བ། ཡློངས་སུ་འདའ་བར་བ་འདློད། 

རྒྱལ་སས་སྐུ་མཆེད་གསུམ། པློ་ཏློ་བ་དང་། སྤན་ས་བ། ཕུ་ཆུང་བ་རྣམས་སློ། །

རྒྱལ་སས་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་རློངས་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྒྱལ་སས་རག་ཏུ་ངུ་། ཤེར་མདློ་བརྒྱད་སྟློང་པའི་རག་ཏུ་ངུའི་ལེའུ་སྐབས་གསུངས་པ་བཞིན་རང་

གི་ཡློངས་འཛིན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆློས་འཕགས་འཚོལ་བའི་བསམ་པ་ལས་གཞན་

སེམས་པར་མེད་པའི་སློ་ནས་ཉིན་མཚན་འདའ་བར་བས་པས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རག་

ཏུ་ངུ་ཞེས་མཚན་སྙན་ཡློངས་སུ་གགས་པ་ཞིག་བྱུང་། 

རྒྱལ་སས་དངུལ་ཆུ་ཐློགས་མེད། མཚན་གཞན་ལ་རྒྱལ་སས་ཐློགས་མེད་བཟང་པློ་ནི། གཙང་ས་

སྐྱ་དགློན་པའི་ལྷློར་དཔག་ཚད་ཕེད་གསུམ་ཙམ་གི་སར་བག་སྐྱ་ཞེས་པའི་ཡུལ་དུ། ཡབ་

དཀློན་མཆློག་དཔལ་དང་། ཡུམ་འབུམ་སྒློན་གཉིས་ལས་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་

༡༢༩༥ལློ་ལ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་གསུམ་པར་ཡུམ་འདས། དགུང་ལློ་ལྔ་པར་ཡབ་གཤེགས། 

དགུང་ལློ་བཅུ་བཞིར་ཕེབས་པ་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༣༠༨ལློའི་ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཚེས་བརྒྱད་ཀི་ས་

དྲློར། བསམ་གིང་པའི་གདུང་རྒྱུད་བ་མ་དཔལ་འབར་ནས་མཁན་པློ་དང་། དེའི་གཅུང་པློ་མཁན་

པློ་རིན་ཆེན་དཔལ་བཟང་ནས་སློབ་དཔློན་མཛད་པའི་མདུན། རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་དགེ་ཚུལ་གི་

སློམ་པ་བངས། མིང་བཟང་པློ་དཔལ་བཏགས། དགུང་ལློ་བཅློ་ལྔ་པར། བློ་དང་ཨེ་ཝམ་གིང་གི་

ཆློས་གྲྭ་ཆེན་མློར་བློན། བ་མ་ཀུན་རྒྱལ་པའི་དྲུང་དུ་མངློན་པ་སྦངས། ས་སྐྱ་དགློན་པར་ཕེབས་

ནས་བ་མ་གཞློན་རྒྱལ་མདུན་ཚད་མ་སེ་བདུན་སློགས་ཚད་མསི་སྐློར་རྣམས་གསན། དགུང་

ལློ་ཉེར་གསུམ་པར་གཙང་ཕློགས་ཀི་ཆློས་གྲྭ་ཡློངས་ལ་གྲྭ་སྐློར་མཛད། ཚད་མའི་རློད་པ་འགན་

ཟླ་དང་བལ་བས་ཀུན་གིས་བསགས་བརློད་བས། དགུང་ལློ་སུམ་ཅུ་པར། བང་སེམས་རིན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཆེན་མགློན་གི་མདུན་ནས་བསྙེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་བངས། དགུང་ལློ་སློ་དགུ་པར། འཇམ་

དབངས་དློན་ཡློད་རྒྱལ་མཚན་སློགས་ནས་ནན་གི་བསྐུལ་བ་དང་དུ་བངས་ཏེ་ཆློས་གྲྭ་ཆེན་པློ་

བློ་དློང་ཨེ་ངྷ་རའི་གདན་ས་མཛད། དགུང་ལློ་ཞེ་གསུན་པར་དངུལ་ཆུ་ཆློས་རློང་དུ་མཚམས་

ལློ་ཉི་ཤུ་ལྷག་བཞུགས། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ས་བ་སྤི་ལློ་༡༣༦༩ལློའི་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་ཉི་

ཤུ་ཉིན་གི་ཕི་དྲློར་ཉི་མ་ནུབ་པ་དང་མཉམ་དུ་སྐུ་གཤེགས། དགུང་གངས་དློན་ལྔ་བཞུགས། 

ཁློང་གི་སློབ་མ་ནི་མཁན་ཆེན་བང་ཆུབ་རེ་མློ། ཆློས་རེ་ཉི་མ་གཞློན་ནུ་སློགས། མཁས་ཤིང་

གྲུབ་པ་བརེས་པའི་སློབ་མ་ཤིན་ཏུ་མང་ངློ། 

རྒྱལ་སས་སློམ་བག་པ། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༡༧༠ ལློར་འབི་ལུང་དམ་པ་

ཆློས་ཕྱུག་ཅེས་པ་དེང་སེ་དགེ་དབློན་པློ་སྟློད་ཀི་འབི་ཆུའི་རྒྱུད་འདིར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ལྔ་

ནས་འབི་ཀློག་མཁས་པར་མཁེན། དགུང་ལློ་དགུ་པ་ནས་མ་རྒྱུད་གསན། དགུང་ལློ་བཅུ་བཞི་

པར་འགློ་མགློན་རས་ཆེན་གི་སྙན་པ་གསན། མཚན་ཐློས་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཁད་པར་ཅན་

རྒྱུད་ལ་སྐྱེས། རྨི་ལམ་དུ་རེ་བཙུན་མས་ཁློད་ཀི་བ་མ་འགློ་མགློན་རས་ཆེན་ཡིན་པ་ལུང་བསྟན། 

དེ་ནས་ཞག་བཅུ་ན་འབློ་སྐར་སང་དུ་འགློ་མགློན་རས་ཆེན་དང་མཇལ། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་

བསློད་ནམས་རྡློ་རེར་གསློལ། དེ་ནས་བཟུང་བ་མའི་བཀའ་ལར་སེམས་ངློ་སྐྱློང་ཞིང་སློམ་སྒྲུབ་

མཛད་པས་ཉམས་རློག་ཁད་པར་ཅན་འཁྲུངས། སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་གི་གདམས་ངག་

ཐམས་ཅད་ཚང་ལ་མ་ནློར་བ་བུམ་པ་གང་བློལ་གི་ཚུལ་དུ་ཞུས། དེ་ནས་རྨེ་འདློར་བློན། ཐུགས་

ཕློགས་མེད་ཀི་རི་ལ་གཏད་པའི་ཚེ་རེ་ཀརྨ་པ་དུས་གསུམ་མཁེན་པས་གར་ཡང་མ་འགློ། 

གནས་འདི་ཉིད་དུ་སློམ་ན་དློན་གཉིས་མཐར་ཕིན་པར་འགྱུར་རློ། ཞེས་གསུངས་པ་གསན་ནས་

གནས་དེར་ལློ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་བསློམས་པས་ཉམས་རློག་གི་ཡློན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ་འཁྲུངས། 

ལས་བཞིའི་ཕིན་ལས་གྲུབ། མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་འདུས། ལློངས་སྤློད་ཆར་

ལར་དུ་འབབ་པ་སློགས་སྙན་པས་ཕློགས་ཐམས་ཅད་ཁབ། ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ་གྲུབ་ཆེན་

ཀརྨ་པཀྵི་རེས་སུ་བཟུང་ཞིང༌། སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་གི་གདམས་ངག་མ་ལུས་པ་གནང་

བས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་དློན་གི་བདག་པློར་གྱུར། བཀའ་བརྒྱུད་གསེར་ཕེང་གི་བ་མ་བརྒྱུད་པའི་རིམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གས་སུ་ཚུད། དེ་ནས་ཁ་ཤློད་སློམ་བག་ཏུ་གདན་ས་བཟུང་ནས་བཞུགས། དགུང་ལློ་རེ་ལྔ་པ་

ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༢༣༤ལློར་ཀརྨ་པཀྵི་དང་ལྷན་དུ་སྨར་ཁམས་ཕེབས་པའི་ཚེ་སྐུ་ཁམས་མི་བདེ་

བ་བྱུང་ཞིང༌། ཀརྨ་པཀྵི་ལ་ད་ནི་ཁློ་བློ་འགློ་བ་འདུག །རེ་འགློ་མགློན་རས་ཆེན་གིས་སྨར་

ཁམས་སུ་མ་འགློ་ཡང་ཡང་གསུང་བ་ལ་གློ་བུར་དུ་འློང་དགློས་བྱུང་བས་བ་མའི་གསུང་བཅག་

པས་ལན་པར་འདུག །ཅེས་སློགས་གསུང་མགུར་མང་པློ་གསུངས་ནས་སྐུ་གཤེགས་སློ། །

རྒྱལ་སས་མེ་ཏི་པ། མངའ་བདག་མེ་ཏི་པ། ཕི་ནང་གཉིས་ཀའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་མཁས་པའི་པཎི་ཏ་

ཆེན་པློ་ཞིག །མར་པ་ལློ་ཙཱ་བའི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་གདམས་ངག་གི་སློབ་དཔློན་གཙོ་ཡིན། 

རྒྱལ་སས་མ། སློབ་དཔློན་དབིག་གཉེན་གི་སློབ་མ་རྒྱལ་པློའི་སས་གགས་པ་བཤེས་གཉེན་གིས་

བརམས་པའི་མངློན་པ་མཛོད་ཀི་འགེལ་བཤད་དློན་གསལ་ཞེས་བ་བའི་མིང་གཞན་ཞིག་ཡིན།

རྒྱལ་སས་རི་ཁློད། དགློན་ལུང་བཏབ་རེས་མི་རུང་བར་བཞེངས་ཏེ་ཆློས་གྲྭ་བས། ད་ལ་མཚོ་སློན་

དགློན་ལུང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྒྱལ་སས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ། 

རྒྱལ་སིད། ① རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆབ་སིད། མི་དམངས་སྐྱིད་ལ་རྒྱལ་སིད་རྒྱས་པ། ② [མངློན]མཐློ་རིས།

རྒྱལ་སིད་གློས་ཚོགས། རྒྱལ་ཁབ་གང་གི་གནད་དློན་སྐློར་གི་གློས་ཚོགས། 

རྒྱལ་སིད་སྣ་བདུན། འཁློར་ལློ་རིན་པློ་ཆེ། ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ། གང་པློ་རིན་པློ་ཆེ། ར་མཆློག་རིན་པློ་

ཆེ། དམག་དཔློན་རིན་པློ་ཆེ་སྟེ་བདུན། 

རྒྱལ་སིད་སྤི་ཁབ་ཁང་། ཁིམས་ཀི་ངློས་ནས་ཀྲུང་གློའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་མཐློ་

ཤློས་ཡིན། 

རྒྱལ་སིད་ཡན་ལག་བདུན། རེ་བློ། བློན་པློ། ཡུལ་འཁློར། རློང་། མཛོད། དམག་དཔུང་། གློགས། 

རྒྱལ་སྲུང་། རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གིས་སློ་སློའི་མངའ་ཁློངས་དང་བདག་དབང་སྲུང་སྐྱློབ་བེད་པའི་བཀློད་

སྒིག་གི་བ་བ་མཐའ་དག

རྒྱལ་སྲུང་དམག་དཔུང་། རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་དམག་དཔུང་སྤིའི་མིང་། 

རྒྱལ་གསུང་། རྒྱལ་བའི་གསུང་གི་བསྡུས་ཚིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རྒྱལ་གསུང་རེས་འགློ། [མངློན]བ་ཀ་ལ་པིང་ཀ

རྒྱལ་གསློལ། རྒྱལ་པློ་བེ་དཀར་ལ་སློགས་སྲུང་མར་མཆློད་འབུལ་གི་ཆློ་ག་བསྒྲུབ་པ། 

རྒྱལ་བསེན། རྒྱལ་པློ་དང་བཙན་འདུས་པ་ལས་བྱུང་བའི་གདུག་འདྲེ་ཕློ་མློའི་རིགས། 

རྒྱལ་ལྷ་ཁང་། རབ་བྱུང་དང་པློ་ཚུགས་ཁ་མའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༠༡༢ལློར་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། 

རྒྱས། ཆེར་འཕེལ་བ་དང་མང་དུ་འཕེལ་བའི་དློན་ཏེ། རིག་གནས་དར་ཞིང་རྒྱས། ཆུ་བློ་རྒྱས། ཡར་

རྒྱས། འཕེལ་རྒྱས་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

རྒྱས་འཁྲུགས། ཚ་བ་ཁག་ལ་རྒྱས་པའི་འཁྲུགས་ཚད་ཀི་མིང་སྟེ། རློ་སྟློད་གཟེར་ཞིང་། ལུད་པ་ཁག་

ཏུ་འབྱུང་བ་ཞིག

རྒྱས་འགེབས། ① གཞུང་ཐམ་ཕབ་པ། ② རིགས་འགེ་བཏང་བ། ཚང་མར་རྒྱས་འགེབས་བས་ན་

མི་འགིག

རྒྱས་འགྱུར་གི་རིགས། རིགས་སད་པའི་སྟློབས་ཀིས་ཐློབ་ཀིས་ཐེག་ཆེན་སྐྱེས་བུའི་རྒྱུད་ཀི་དགེ་ར།

རྒྱས་འགེལ། རྒྱས་པར་བཤད་པའི་འགེལ་པ། 

རྒྱས་བཅད། གཏན་འབེབས་བས་ནས་ཐག་བཅད་པ། 

རྒྱས་བཏབ་པ། ① ཐེལ་ཙེས་མནན་པ། ② [རིང]ཐ་མི་དད་དུ་བས་པ། 

རྒྱས་པ། ར་བ་དང་ཡན་ལག་ཆ་ལག་ཚང་བའི་དློན། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། འགེལ་བཤད་རྒྱས་པར་

བཤད་པ། བསམ་འཆར་གང་དྲན་ཚང་མ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པའི་སློ་ནས་བཤད་ཟིན་པ། གནས་

ལུགས་རྒྱས་པ་སར་བསྟན་པ་བཞིན། ད་ཕན་ལློ་ཤས་ནང་དུ་ལས་དློན་བས་ལུགས་རྒྱས་པར་

བརློད་ལློང་མ་བྱུང་བ། 

རྒྱས་པ་བ། སར་རྒྱ་གར་དུ་བྱུང་བའི་དྲང་སློང་རྒྱས་པ་འདི་རེས་སུ་འབང་མཁན་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་

གཅེར་བུ་བའི་མིང་གཞན་ཞིག

རྒྱས་པའི་རྒྱུ། སྐལ་མཉམ་གི་རྒྱུ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱས་པའི་སྦིན་སེག །ཚེ་བསློད་དཔལ་འབློར་རྒྱས་པར་བེད་པའི་ལས། 

རྒྱས་པའི་དབུ་དུམ། ཤཱཀ་མུ་ནེའི་བཀའ་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་ལ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་ཡློད་

པ་དེའི་མིང་ལ་ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་ཟེར་ཞིང་ཡུམ་རྒྱས་པ་ལ་པློད༡༢ འབིང་པློ་ཉི་

ཁི་ལ་པློད༣བསྡུས་པ་བརྒྱད་སྟློང་པ་ལ་པློད་༡་བཅས་ཡློད་པའི་ནང་གི་རྒྱས་པའི་མགློ་ནས་

དུམ་བུ་གཅིག་ཡན་ཆད་ཙམ་ཡློད་པ། 

རྒྱས་པློ། མང་ལ་ལེགས་པ། གསློལ་ཚིགས་རྒྱས་པློ། 

རྒྱས་སྤློས། གཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་བཀློད་པ་བཤམས་པ། འགློ་སློང་གང་རུང་གཏློང་དུས་རྒྱས་སྤློས་

གུ་དློག་གཉིས་སུ་མ་ལྷུང་བ་ཞིག་བེད་དགློས། སེར་གི་ལློ་གློས་རྒྱས་སྤློས་སློང་གང་ཐུབ་བེད་པ།

རྒྱས་སྤློས་ཆུད་ཟློས། དློན་སྙིང་མེད་པའི་རྒྱས་སྤློས་ཀིས་གང་དེ་ཆུད་ཟློས་འཕློག་བརླག་བཏང་བ། 

རྒྱས་ཕློགས། [མངློན]ཟླ་བ། 

རྒྱས་བེད། [མངློན]ཉི་མ། 

རྒྱས་བེད་དགློན། དགློན་འདི་ཐློག་མར་རབ་བྱུང་དང་པློའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༠༥༩ལློར་འབློམ་སྟློན་

པས་བཏབ་པར་གགས། གནས་འདི་བཀའ་གདམས་པའི་མཛད་འཕིན་ཤིན་ཏུ་རྒྱས། དེ་རེས་

རྒྱལ་བ་ལྔ་པའི་དབུ་བ་གནང་མཁན་མཁས་བཙུན་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་བདག་སྐྱློང་མཛད་དེ་

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་སྙེ་མློ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ། མང་པློ་དང་། འཚམ་པ། ཉུང་བ་སྟེ་གསུམ། གཞུང་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་

གསུམ། འབུམ་རྒྱས་པ་དང་། འབུམ་འབིང་བ། འབུམ་བསྡུས་པ། 

རྒྱས་ཚད། རྒྱས་ཚད་ཅེས་པ་ཚ་བའི་ནད་གང་ཞིག །བད་རླུང་གི་གློགས་དང་བལ་བའི་ཚ་བའི་རྐྱང་

པ་རང་སྟློབས་རློགས་པ་མེ་ལ་བུ་དེས་ལུས་ཟུངས་ཤིང་སྐམ་སེག་པ་ལར་བེད་པའི་ཕིར་ན་

རྒྱས་ཚད་ཅེས་ཟེར། 

རྒྱས་ཚད་ཀི་དབེ་བ། ༡ སྙིང་ལ་རྒྱས་པ། ༢ སློག་རར་བབས་པ། ༣ གློ་བར་རྒྱས་པ། ༤ མཆིན་

པར་རྒྱས་པ། ༥མཆེར་པར་རྒྱས་པ། ༦ མཁལ་མར་རྒྱས་པ། ༧ ཕློ་བར་རྒྱས་པ། ༨ མཁིས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

པར་རྒྱས་པ། རྒྱས་ཚད་མཁལ་མར་རྒྱས་པ། ཆུ་སི། རང་པ་བཤལ། མཁལ་རེད་ན། ཆུ་མདློག་

དམར་ཞིང་། ཚ་བ་དང་རླངས་པ་ཆེ། མགློ་འཐློམ། རྣ་བ་འློན། 

རྒྱས་ཚད་མཁིས་པར་རྒྱས་པ། ཁ་ཁ། མིག་དང་ཆུ་མདློག་སེར། དང་ག་འགག་པ་མཁིས་པ་སྐྱུག

རྒྱས་ཚད་གློ་བར་རྒྱས་པ། དབུགས་ཐུང་། བང་རྒྱབ་གཟེར། མགློ་འཁློར། དབུགས་རྔམ་པ་སྟེ་

དབུགས་ཁ་རྒློད། སྐད་འགགས། གློ་སྙིང་རྡུང་། མཚན་མློ་ཉལ་ཁར་གློ་མང་། ཁ་གདློང་སྐྲངས། 

རྒྱས་ཚད་མཆིན་པར་རྒྱས་པ། མིག་དམར། ལུད་པ་སེར། རིབ་ལློགས་གཡས་ཀི་སྟེང་དང་མཆིན་

དྲི་གཟེར། 

རྒྱས་ཚད་མཆེར་པར་རྒྱས་པ། ཁློང་པ་སློས། རིབ་ལློག་གཡློན་སྟེང་གཟེར ། དབུགས་རྒློད། ལྕེ་སྐྱ། 

མཆུ་ནག །པུས་མློ་སྐྲངས། རང་ལག་སྦྲིད། རེད་པ་གཟེར་ཞིང་ཆག་སྙམ་བེད ། 

རྒྱས་ཚད་སྙིང་ལ་རྒྱས་པ། ལུས་སེམས་མློས། དྲན་པ་མི་གསལ། གློས་ལ་གནློད་སྣང་སེམས། ལྕེ་

གཞུང་སྐམ་ལ་ནག་པ། གཉིད་དང་སྐམ་དད་ཆེ་བ། དང་ག་འགག་ནས་ནུ་མའི་སྟེང་དུ་གཟེར་བ་

བཅས་སློ། །

རྒྱས་ཚད་གཉིས། རིམས་རྒྱས། འཁྲུགས་རྒྱས་སློ། །

རྒྱས་ཚད་ཕློ་བར་རྒྱས་པ། མ་ཞུ་གང་ཐབས་ན་ཞིང་སྐྱུག་པ། ཟས་སྤློད་གང་བ་དྲློ་བ་གཉིས་ན་བ། 

མིག་གིས་ལག་པའི་ཕློགས་སུ་བལ་བ། 

རྒྱས་ཚད་སློག་རར་བབས་པ། སྐད་ངན་གཏློན་པ། ཤེས་པ་རྟུལ་བ། གློས་ཀི་རྔུལ་རྣམས་སེལ་བའི་

ལས་བེད་པ། མིག་དམར་པློར་ཆགས་ཞིང་གནམ་ལ་བལ་བ། 

རྒྱས་བཟའ་ལེ་ཚའི་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༩༣༨ལློར་ལེ་ཚ་དགློན་པའི་

དགེ་བཤེས་རབ་བརན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རི་གློར་ཐང་རློང་[ཞིན་ཧེ་རློང་]ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྒྱས་རི་དགློན། 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། 

རྒྱས་བཤད། འགེལ་བཤད་ཆ་ཚང་། གནད་དློན་གང་དེའི་བྱུང་ཁུངས་དང་། ལློ་རྒྱུས་རྒྱུ་མཚན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློགས་དཔེ་དང་ལུང་མང་པློར་དྲངས་ནས་བཤད་པ། 

རྒྱས་བཤད་འདྲེན་པ། དམ་བཅས་པའི་ཚིག་ལ་གློ་དློན་གི་འགེལ་བཤད་འདྲེན་པའི་ལྷག་བཅས་ཀི་

སྒ་ཞིག །འགིམ་འགྲུལ་འཕྲུལ་ཆས་ཏེ། གནམ་གྲུ། མེ་འཁློར། རླངས་འཁློར་སློགས་སློ། །

རྒྱས་གསློས། སར་མན་ཇུ་གློང་མའི་སྐབས་བློད་སློད་ཨམ་བན་དཔློན་འཁློར་ལ་ལློ་ལར་འབུལ་

དགློས་པའི་ཁལ་གི་གས་ཤིག །རེས་སུ་བློད་ཀི་བཀའ་བློན་ཚོས་སྐུ་མགློན་ལ་གསློལ་སྟློན་

གཤློམ་བེད་གློན་དངུལ་ཡློང་ཁུངས་ཤིག་བས་སློ། །

རྒྱས་བསེད། [ཡུལ]འབྲུ་དང་ཕུབ་མ་རླུང་ལ་འཕར་བེད་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག

རྒྱུ། ① དངློས་པློ། ཆང་རྒྱུ། སྣུམ་རྒྱུ། རས་རྒྱུ། འཐུང་རྒྱུ། བཟའ་རྒྱུ། བསམ་རྒྱུ། འགློ་རྒྱུ། འཁེར་རྒྱུ། 

བཤད་རྒྱུ། མཐློང་རྒྱུ། གློ་རྒྱུ། ཡ་མཚན་རྒྱུ་མེད། ཧ་ལས་རྒྱུ་ཅི། གཞན་ལས་ལེགས་རྒྱུ་མེད། ② 

ནློར་རས། ལློག་ཏུ་རྒྱུ་སྟེར་བ། ③ སྣམ་བུ་སློགས་གི་གཞུང་ངམ་དཀྱུས་སུ་གཏློང་རྒྱུའི་སྐུད་པ། 

④ འབས་བུའི་ངློ་བློ་སྐྱེད་བེད་ཀི་ས་བློན་ནམ། ར་བ། ཉེ་བའི་རྒྱུ། རིང་བའི་རྒྱུ། ཆར་པ་བབས་པ་

ཙམ་གིས་རྒྱ་མཚོ་འཕེལ་བའི་རྒྱུར་མི་འགློ། ཤིང་བཟློ་བ་དཀྱུས་མ་ལ་ཆེན་མློ་ཟེར་བ་ནི་རྒྱུ་ལ་

འབས་བུའི་མིང་བཏགས་པ་རེད། རྒྱུ་ཡློད་བཞིན་པར་ཁས་མི་ལེན་པ་དེ་རྒྱུ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་

པ་རེད། རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་འབྱུང་བ། ⑤ ལས་དང་ཉློན་མློངས་པ་དེ་དག་གིས་སིད་པ་སྐྱེ་བ་ཕི་མ་

འགྲུབ་པའི་བག་ཆགས་ས་བློན་འཇློག་པས་རྒྱུ་ཞེས་ཏེ། བདེན་བཞི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་

གསེས་ཤིག །⑥ མ་འློངས་སྟློན་བེད་ཀི་ཚིག་གློགས་ཤིག །སང་ཉིན་འགློ་རྒྱུ་ཡིན། སྨན་གཏློང་

རྒྱུ་བསད་འདུག །ལས་འགློ་འཛུགས་རྒྱུ་རེད། ཟ་མ་བཟའ་རྒྱུ་རེད་ཞེས་པ།

རྒྱུ་ལྐུགས། ལྐུགས་པ་ཞེས་ལྕེའི་སྨྲ་བེད་ཀི་བ་བ་ཉམས་ནས་ཚིག་འབིན་མི་ནུས་པའི་དློན་ཡིན་ཡང་

སྐབས་འདིར་རྒྱུ་གཟེར་ནད་ཀིས་ཁློག་པ་མི་འཁྲུ་བ་སློ་ལ་འགག་ཅིང་རྒྱུ་མ་གཏུབས་སྙམ་བས་

ནས་ན་བ་ལ་དཔེ་ལྐུགས་པ་དང་སྦར་བ་ཡིན་ཞེས་འབི་གུང་ཚེ་དབང་བརན་པས་གསུངས། 

རྒྱུ་སྐར། གནམ་གི་སྐར་མ་སྤིའི་མིང་སྟེ་གཟའ་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་ལམ་དུ་སློ་སློའི་རྒྱུ་བ་སལ་བའི་བཀྲ་

རགས་འཛིན་བེད་སྐར་མ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འགློ་བེད་དང་། སྒློལ་བེད། འློད་ཅན་བཅས་སློ། །

རྒྱུ་སྐར་འཁློར་ལློ། གཟའ་རྣམས་ཀིས་བགློད་བའི་གཞིའི་ཡུན་ཚད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རྒྱུ་སྐར་གི་རང་པ། འདིར་རང་པ་ནི་བཞི་ཆ་སྟེ། རྒྱུ་སྐར་གཅིག་གི་བགློད་ཡུན་ཆ་བཞིར་ཕེ་བའི་ཆ་

རེ་ལ། ཡུལ་གི་ཆུ་ཚོད་བཅློ་ལྔ་རེ་ཡློད་པ་དེ་ལ་རྒྱུ་སྐར་གི་རང་པ་ཟེར། དེ་ལར་རང་པ་དགུ་རེ་

ལ་ཁིམ་གཅིག་གི་ཚད་ཡིན། ཁིམ་རེ་ལ་ཡུལ་གི་ཆུ་ཚོད་བརྒྱ་དང་སློ་ལྔ་རེ་ཡློད། 

རྒྱུ་སྐར་ངན་པ། སྐར་མ་ངན་པ། 

རྒྱུ་སྐར་ཆུ་ཚོད། རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བདུན་དྲུག་ཅུའི་ཆར་བས་པའི་ཡུལ་གི་ཆུ་ཚོད་མཁའ་མིག་རྒྱལ་ཏེ་

༡༧༢༠ལ་རྒྱུ་སྐར་ཆུ་ཚོད་ཟེར། 

རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད། བ་ཉེ་སྨིན་དྲུག་སྣར་མ་མགློ། ལག་དང་ནབས་སློ་རྒྱལ་སྐག་མཆུ། བེ་དབློ་

མེ་བཞི་ནག་པ་དང་། ས་རི་ས་ག་ལྷ་མཚམས་སྣློན། སྣྲུབས་དང་ཆུ་སྟློད་ཆུ་སྨད་དང་། གློ་བཞིན་

བི་བཞིན་མློན་གེ་དང་། མློན་གྲུ་ཁྲུམས་སྟློད་ཁྲུམས་སྨད་དང་། ནམ་གྲུ་དབྱུ་གུ་ཉེར་བརྒྱད་

དློ། །འློན་ཀང་གློ་བཞིན་དང་བི་བཞིན་གཉིས་ལ་སྐར་ཁློན་གཅིག་ལས་མེད་པས་ཉེར་བདུན་

ཉིད་དུ་བརི། 

རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀི་རྣམ་པ། ཤར་སྐར། ༡ སྨིན་དྲུག་དྲུག་སྟེ་ཤིང་རའི་དབིབས། ༢ སྣར་མ་

ལྔ་སྟེ་ཤིང་རའི་འཕང་ལློ་འདྲ། ༣ མགློ་ལ་གསུམ་སྟེ་རི་དྭགས་མགློ་བློ་འདྲ། ༤ ལག་ལ་གཅིག་

སྟེ་ཐིག་ལེ་བུ། ༥ནབས་སློ་གཉིས་ཏེ་རང་པ་འདྲ། ༦རྒྱལ་ལ་གསུམ་སྟེ་རིལ་བའི་དབིབས། ༧ 

སྐག་ནི་གཅིག་ཡིན་ཐིག་ལེ་འདྲ། འདི་ལ་དྲུག་ཡིན་པའང་ཟེར། །ལྷློ་སྐར། ༨མཆུ་ལ་ལྔ་ཡློད་ཆུ་

བློའི་མགུར། ༩ གེ་ནི་གཉིས་ཡིན་རང་པ་འདྲ། ༡༠ དབློ་ལ་གངས་གཉིས་ཁིའི་དབིབས། ༡༡ 

མེ་བཞིའི་གངས་ལྔ་ལག་པ་འདྲ། ༡༢ ནག་པ་གཅིག་ཉིད་འདྲ་བ། ༡༣ ས་རི་གཅིག་ཡིན་ཐིག་

ལེ་འདྲ། ༡༤ས་ག་བཞི་སྟེ་རྭའི་རེན་གི་མགློ་འདྲ། 

 ནུབ་སྐར། ༡༥ལྷ་མཚམས་བཞི་སྟེ་གང་ཆེན་མགློ་དང་རྣ་བ་གཉིས། ༡༦ སྣློན་ནི་གངས་གསུམ་

ཐིམ་སྐས་འདྲ། ༡༧ སྣྲུབས་ནི་གངས་དགུ་སིགས་པའི་གཟུགས། ༡༨ཆུ་སྟློད་བཞི་སྟེ་བ་མཇུག་

སྒེང་བ་འདྲ། ༡༩ ཆུ་སྨད་བཞི་སྟེ་གང་ཆེན་འཕློང་བ་འདྲ། ༢༠ གློ་བཞིན་གསུམ་སྟེ་རྔའི་

དབིབས། ༢༡ བི་བཞིན་གསུམ་སྟེ་བ་ལང་མགློ་བློ་འདྲ། །བང་སྐར། ༢༢ མློན་གེ་ལ་བཞི་བ་ཡི་

དབིབས། ༢༣ མློན་གྲུ་གཅིག་ཡིན་ཐིག་ལེ་འདྲ། བཞི་ཡློད་ཀང་ཟེར། ༢༤ ཁྲུམས་སྟློད་གཉིས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡིན་ར་པ་འདྲ། ༢༥ཁྲུམས་སྨད་གཉིས་ཡིན་རང་བའི་དབིབས། ༢༦ནམ་གྲུ་སློ་གཉིས་སྐར་མའི་

ཚོགས། ༢༧ ཐ་སྐར་གསུམ་སྟེ་བ་མཆུ་འདྲ། ༢༨བ་ཉེ་གསུམ་ནི་མློ་རགས་འདྲ། 

རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བདུན། གློང་གི་རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ལས་གློ་བཞིན་དང་། བི་བཞིན་གཉིས་སྐར་ཁློངས་

གཅིག་ཏུ་བགངས་པས་ཉེར་བདུན་ཡིན། 

རྒྱུ་སྐར་ཏློག །[མངློན]སྐར་མ་བརན་པ། 

རྒྱུ་སྐར་བདག་པློ། [མངློན]ཟླ་བ། 

རྒྱུ་སྐར་མུ་ཁྱུད། [མངློན]ཟླ་བ། 

རྒྱུ་སྐར་གཙོ། [མངློན]ཟླ་བ། 

རྒྱུ་སྐར་བཟང་བ། སྐར་མ་ཡག་པློ། 

རྒྱུ་སྐར་ལམ། [མངློན]ནམ་མཁའ། 

རྒྱུ་རྐྱེན། ངློ་བློ་སྐྱེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་དང་། ཁད་པར་སྐྱེད་བེད་ཀི་རྐྱེན། རྒྱུ་རྐྱེན་ཞུ་བ། ཕི་ནང་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་

འཚོགས་ནས་འབས་བུ་དེ་ལར་བྱུང་བ། 

རྒྱུ་རྐྱེན་དགློངས་སེལ། ངློས་ཡློད་གནས་ཚུལ་ཤེས་རློགས་བེད་དུ་བཅུག་པའི་ཞེ་ས། 

རྒྱུ་རྐྱེན་ཆ་ཤས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་condition part ཟེར། 

རྒྱུ་རྐྱེན་མི་རག་པ། འབས་བུ་འབྱུང་བའི་ཆ་རྐྱེན་འགྱུར་ས་བ། 

རྒྱུ་རྐྱེན་གནས་ཚུལ་འཕལ་བསིངས་བེད་པ། བ་སྤློད་དེ་རིགས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན། སྐབས་དེའི་

གནས་ཚུལ་དངློས་བཅས་དུས་ཐློད་དུས་ཐློག་ཏུ་འཕལ་འཕལ་སྙན་ཞུ་འབུལ་དགློས་པ། 

རྒྱུ་རྐྱེན་ཕལ་པ། རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བློ་མ་ཡིན་པ། 

རྒྱུ་དཀར། ① ནང་ཁློལ་རྒྱུ་མ་དཀར་པློ། ② ཐགས་ཀི་རྒྱུ་སྐུད་དཀར་པློ། 

རྒྱུ་ཁད་པར་སྒྲུབ་ཀི་འབས་རགས། འབས་བུའི་རགས་ལྔའི་ནང་གསེས། རྐྱེན་གཞན་ལ་ལློས་པའི་

རགས་ཀིས་རང་རྒྱུ་ཁད་པར་བ་གཞན་ཡློད་པར་སྒྲུབ་པ་སྟེ། དཔེར་ན། དབང་པློའི་མངློན་སུམ་

ཆློས་ཅན། དབང་ཡིད་ལས་གཞན་པའི་རང་རྒྱུ་ཡློད་དེ། རང་གི་དམིགས་རྐྱེན་མེད་ན་མི་སྐྱེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

བའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ་དབང་ཤེས་སྐྱེ་བ་ལ་དབང་ཡིད་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་ཡློད་དགློས་པར་མ་

ཟད། ཕི་རློལ་གི་ཡུལ་མེད་ན་མི་སྐྱེ་བས་རྒྱུ་ཁད་པར་བའམ་བེ་བག་པ་དམིགས་རྐྱེན་ཡློད་པར་

སྒྲུབ་བེད་ཀི་འབས་རགས་ཡིན་ནློ། །

རྒྱུ་ཁད་པར་ཅན། རྒྱུ་ལེགས་པློའམ་རྒྱུ་ཡག་པློ། དུས་བཞིའི་སློ་ནམ་ལ་ཧུར་བརློན་བེད་པ་ནི་ལློག་

ཏློག་བཟང་པློ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན། 

རྒྱུ་ཁེར་བློས་བློལ། རྒྱུ་ནློར་ཡློངས་རློགས་ཁེར་ནས་བློས་པ། 

རྒྱུ་མཁིས། མཁིས་པའི་ནད་རྒྱུ་མར་ཕློག་པའི་ནད་ཞིག

རྒྱུ་འཁློར། རྒྱུ་གཟེར་ནད་ཀི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་བུངས་ཆེན་འཁྲུ་ཞིང་འཁྲུ་བའི་སྐབས་

སུ་ན་ཟུག་དྲག་པློ་ལང་བ་དང་། འཁྲུ་བའི་རེས་སུ་ཅུང་བདེ་བ་ཞིག

རྒྱུ་འཁིལ། རྒྱུ་མའི་ནད་ཅིག །རྒྱུ་མ་རླུང་གིས་གཅུས་ནས་འློག་རླུང་མི་ཐློན་པ་དང་། ལང་དུབ་བས་

ནས་གཟེར་བ་ཞིག

རྒྱུ་འཁློལ། རྒྱུ་མའི་ནད་ཅིག །རྒྱུ་མར་རླུང་ཞུགས་ནས་བླུག་བླུག་ཅེས་པའི་སྒ་དང་བཅས་ཆུ་ལར་

འཁྲུ་བ་ཞིག

རྒྱུ་རྒན། ཚ་བ་རྒྱུ་མར་བབས་པའམ་མ་ཞུ་བ་སློགས་ཀིས་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ་ནད་རིང་པ་ཞིག་སྟེ། སློང་

ཟླའི་དབང་གིས་དབེ་བ་བདུན་མཆིས་སློ། །

རྒྱུ་གློགས་ར། མཁལ་མ་གཡས་གཡློན་ནས་ལྒང་པ་ལ་ཟུག་པའི་ལུས་ཀི་ཆུ་ཁམས་ཀི་སྙིགས་མ་

དྲི་ཆུ་རྒྱུ་བའི་ལམ་ར་སྦུ་གུ་ཅན་གཉིས་ཀི་མིང་སྟེ། ཆ་ལག་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཆུའི་སྟློང་

ཐུན་ལས། ཆུའི་རྒྱུ་ནི་སྐློམ་འཐུང་བ་རྣམས་མཁིས་པ་འཇུ་བེད་ཀིས་དྭངས་སྙིགས་གཉིས་སུ་

ཕེས་ཏེ། དྭངས་མ་རྣམས་ལུས་ཀི་རྒྱན་དུ་བེད་པ་དང་། སྙིགས་མ་རྣམས་ར་བེའློ་བརྒྱུད་ནས་

ལྒང་པའི་གནས་སུ་བསགས་པའློ། །

རྒྱུ་རྒྱུ་བ། ཕར་ཚུར་རམ་ཡར་མར་ཡང་ཡང་འགློ་འགློ་བ། དློན་མེད་དུ་རྒྱུ་རྒྱུ་བ། དབུག་རྒྱུ་རྒྱུ་བ། 

ཕློགས་ནས་ཕློགས་སུ་རག་པར་རྒྱུ་བ། 

རྒྱུ་རྒྱུ་ར། [མངློན]འབུ་གློག་མ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱུ་སྒིག་སློལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་metarule ཟེར། 

རྒྱུ་འགགས། རྒྱུ་མའི་ནད་ཅིག །ཁག་དང་མཁིས་པས་རྐྱེན་བས་ཏེ་རྒྱུ་མ་འགགས་ནད་དྲི་ཆེན་མི་

འབྱུང་བ་ཞིག

རྒྱུ་འགལ་དམིགས་ཀི་རགས། སྣང་རུང་གི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རགས་ཀི་ནང་གསེས། རང་རྒྱུ་

དང་འགལ་བའི་དངློས་པློ་རགས་སུ་བཀློད་ནས། དགག་ཆློས་རང་འབས་འབྱུང་བ་འགློག་

པའམ་མེད་ངེས་སུ་སྒྲུབ་པ་སྟེ། དཔེར་ན། མེ་སྟློབས་ཆེན་པློས་ཁབ་པར་ནློན་པའི་གཞིར་ཆློས་

ཅན། གང་འབས་སྤུ་ལློང་བེད་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པ་མེད་དེ། མེ་སྟློབས་ཆེན་པློས་ཁབ་པར་

ནློན་པའི་དངློས་པློ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ་རྒྱུ་གང་རེག་དང་འགལ་བའི་དངློས་པློ་མེ་

རགས་སུ་བཀློད་ནས། གང་འབས་བ་སྤུ་ལང་བ་འགློག་པའློ། །

རྒྱུ་འགློག་པ། འགློག་པའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དགག་བ་ཕི་ནང་གི་དངློས་པློ་གང་ཡང་

རུང་བའི་འབས་བུ་སྐྱེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཕལ་པ་དག །འགློག་བེད་རང་འབས་སྐྱེད་བེད་རྒྱུའི་གཙོ་

བློ་མེད་ལུགས་བརློད་པས་འགློག་པའི་རྒྱན་ཞིག

རྒྱུ་འགིངས། རྒྱུ་མར་གང་བ་ཞུགས་ནས་བེ་སྣབས་རྒྱས་པས་དྲི་ཆེན་དུས་ཐློག་ཏུ་མི་འབས་པ་

འགིངས་པའི་ནད་ཅིག་སྟེ། ནད་རགས་རྒྱུ་མ་ན་ཞིང་དྲི་ཆེན་མི་འབབ་པར་འགག་པ་དང་། 

སྐབས་སུ་བེ་སྣབས་ཅན་འཁྲུ་བ་ཞིག

རྒྱུ་འགྲུལ། ཕློགས་ལ་འགློ་བའི་འགྲུལ་བཞུད། ཡུལ་ལུང་དེར་བདེ་འཇགས་མེད་པས་མཚན་མློར་

རྒྱུ་འགྲུལ་བཅད་ནས་ཟླ་བ་གཉིས་ཙམ་སློང་འདུག

རྒྱུ་འགྲུལ་བཀག་ཆ། ཕི་ནས་ནང་དུ་འློང་བ་དང་། ནང་ནས་ཕིར་འགློ་བའི་འགློ་འློང་མཚམས་འཇློག་

བས་པ། 

རྒྱུ་འགློ་རང་གཤློམས། འགློ་ཆ་རང་ཉིད་ཀིས་ག་སྒིག་བེད་པ། ལས་རྒྱགས་རྒྱུ་འགློ་རང་གཤློམས་

ཀི་སློ་ནས་སློབ་སྦློང་དུ་འགློ་བ། 

རྒྱུ་འགློའི་བེ་མ། ཕར་ཚུར་འགློ་བའི་བེ་མ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རྒྱུ་ངན་སྤུན་རྩུབ། གཤིས་ཀ་དང་སྤློད་པ་གཉིས་ཀ་ངན་པའི་དཔེ། 

རྒྱུ་ངློམས། རྒྱུ་ཆེན་པློ་ཡློད་པའི་ཉམས་སྟློན་པ། 

རྒྱུ་རྔན། ནློར་རས་ཀི་རྔན་པ། བཀའ་ཁིམས་གི་ཞལ་ལྕེ་གཅློད་དུས་རྒྱུ་རྔན་སྤློད་ལེན་གི་རེས་འབང་

མི་ཆློག །ལློག་ཏུ་རྒྱུ་རྔན་སྟེར་སྦིན་བེད་པ། 

རྒྱུ་རྔན་སྤློད་ལེན། བ་བ་ཅི་རིགས་ཤིག་རྒྱུན་གཏན་མིན་པར་བསྒྲུབ་ཆེད་དབང་ཆ་མེད་པས་ལློག་

ཏུ་དབང་ཅན་ལ་རྔན་པ་སྤད་པ་དང་དབང་ཆ་ཅན་གིས་གཞན་གི་རྔན་པ་ཚུར་ལ་ལེན་པར་གློ། 

རྒྱུ་རྔམ་མི་གསློད། རྒྱུ་ལ་རྔམ་ནས་མི་སློག་གཅློད་པ། 

རྒྱུ་རྔམ་གཡློ་སྦློར། དཔློན་པློ་དང་ཁིམས་འཛིན་ལས་བེད་པ་སློགས་པས་རྒྱུ་ལ་རྔམ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་

ཀི་ཁིམས་ལུགས་མིག་ལམ་དུ་མི་འཇློག་པ། 

རྒྱུ་ལྔ། འབྱུང་བ་ཆེན་པློ་བཞིར་བརེན་ནས་གཟུགས་སུ་འགྱུར་པའི་རྒྱུ་ལྔ་སྟེ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ། འདུག་

པའི་རྒྱུ། རེས་སུ་འགྱུར་བའི་རྒྱུ། གནས་པར་བེད་པའི་རྒྱུ། འཕེལ་བར་བེད་པའི་རྒྱུ་བཅས་སློ། །

རྒྱུ་སློན་སློང་སྒྲུབ་ཀི་འབས་རགས། འབས་བུའི་རགས་ལྔའི་ནང་གསེས། སྒྲུབ་བེད་འབས་བུ་མཐློང་

བའི་རགས་ཀིས། བསྒྲུབ་ཆློས་རྒྱུ་སློན་དུ་སློང་བར་སྒྲུབ་པ་སྟེ། དཔེར་ན། བར་སྣང་གི་དུ་བ་སློ་

ལློང་པློ་ཆློས་ཅན། རང་རྒྱུ་མེ་སློན་སློང་ཅན་ཡིན་ཏེ། དུ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །

རྒྱུ་དངློས། ལློངས་སྤློད་ནློར་རས། མི་དང་། རྒྱུ་དངློས་ཀི་ནུས་ཤུགས་གཉིས་འཛོམས་པ། དབིན་

སྐད་དུ་(actua1)argument ཟེར། 

རྒྱུ་དངློས་སྒྲུབ་ཀི་འབས་རགས། འབས་བུའི་རགས་ལྔའི་ནང་གསེས། འབས་བུ་རང་ཉིད་རགས་སུ་

བཀློད་ནས། དེས་རང་གི་རྒྱུ་དངློས་སུ་དཔློག་པ། དཔེར་ན། དུ་ལན་གི་ལ་ལ་ཆློས་ཅན། མེ་

ཡློད་དེ། དུ་བ་ཡློད་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ་དུ་བའི་རྒྱུ་མེ་དངློས་སུ་སྒྲུབ་པའི་འབས་རགས་ཀི་

སྦློར་བའློ། །

རྒྱུ་དངློས་པློ། ནློར་རས་ལློངས་སྤློད། 

རྒྱུ་དངློས་དཔྱད་སློམ། རྒྱུ་དངློས་པློར་བརག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་གིས་མཇུག་བསློམ་བ་བ། 

རྒྱུ་ཅ་ལག །ནློར་ལློངས་སྤློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱུ་ཅན། ① རྒྱུ་དང་ལན་པ་སྟེ་འབས་བུ་ལ་གློ། ② རྒྱུ་ཕྱུག་པློ་ཡློད་པ། 

རྒྱུ་གཅིག་ལུགས་རིས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་monadic operation, unary operation ཟེར། 

རྒྱུ་བཅུ་བཞི། ཉློན་མློངས་པའི་རྒྱུ། ལས་ཀི་རྒྱུ། སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་སྟེ་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པའི་རྒྱུ་

དང་། སྣློད། བཅུད། ལམ། སྟློང་པ། བདེ་བ། ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུ། རགས་པ། ཕ་བ། ཤིན་ཏུ་

ཕ་བའི་རྒྱུ། གཟུགས་ཀི་སྐུ་གཉིས། ཆློས་ཀི་སྐུའི་རྒྱུ་རྣམས་སློ། །

རྒྱུ་ཆ། བཟློ་བེད་ཀི་དངློས་པློ། ཐེར་མའི་རྒྱུ་ཆ་བལ་རེད། 

རྒྱུ་ཆད། ནློར་རས་ཀི་ཐློག་ནས་བཏང་བའི་ཉེས་ཆད། 

རྒྱུ་ཆས། ① ནློར་ལློངས་སྤློད། ② བཟློ་བེད་ཀི་དངློས་པློ། 

རྒྱུ་ཆློས་རེས་དཔློག་གི་འབས་རགས། འབས་བུ་རགས་ལྔའི་ནང་གསེས། སྒྲུབ་བེད་རློ་ཡློད་པའི་རགས་

ཀིས་བསྒྲུབ་ཆློས་གཟུགས་ཡློད་པར་སྒྲུབ་པ་སྟེ། དཔེར་ན། ཁ་ནང་ག་ིབུ་རམ་གློང་བུའ་ིསྟེང་ན་ཆློས་

ཅན། བུར་གཟུགས་ད་ལ་བ་ཡློད་དེ། བུར་རློ་ད་ལ་བ་ཡློད་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །

རྒྱུ་གཉིས། ངློ་བློའི་སློ་ནས་དབེ་ན། ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་དང་། ལྷན་ཅིག་བེད་རྐྱེན་དང་གཉིས། སྐྱེད་ཚུལ་

གིས་དབེ་ན། དངློས་རྒྱུ་དང་། བརྒྱུད་རྒྱུ་གཉིས་སློ། །

རྒྱུ་ལར་དུས་བཞི རློགས་ལན་དང་པློ། སུམ་ལན་གཉིས་པ། གཉིས་ལན་གསུམ་པ། རློད་ལན་བཞི་

བའི་དུས་སློ། །

རྒྱུ་སྟློང་། ནང་ཁློལ་རྒྱུ་མ་སྟློང་པ། 

རྒྱུ་སྟློད་གསང་། ལེ་བའི་འློག་ཏུ་ཚོན་གང་གཞལ་བའི་གནས་སུ་རྒྱུ་སྟློད་ཀི་ཆ་ཤས་དང་འབེལ་བའི་

མེ་བཙའི་གསང་སྟེ། དེར་མེ་བཙའ་བཞག་ན་རྒྱུ་མར་གང་རླུང་ཞུགས་ནས་ལྦུ་བ་དང་བེ་སྣབས་

ཅན་འཁྲུ་བ་ལ་ཕན། 

རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུ་གཉིས། བེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུ་དང་། མློང་བ་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུ་

གཉིས་ཏེ། དང་པློ་ནི་ཚེ་ས་མར་སིག་པ་བས་ན་ཚེ་འདིར་ཡང་སིག་པ་བེད་འདློད་པ་དང་། 

གཉིས་པ་ནི་ཚེ་འདིར་སྦིན་པ་བཏང་བས་ཚེ་ཕི་མར་ལློངས་སྤློད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་འབས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

བུ་མློང་བར་འགྱུར་བ་ལ་བུའློ། །

རྒྱུ་མཐུན་པ། སྙེ་མ་དང་སློང་བུ་སློགས་འབས་བུ་དང་མཐུན་པའི་རྒྱུ། 

རྒྱུ་མཐུན་པའི་དགེ་བ། ཉེར་ཞི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐློབ་པ་དེའི་དབང་གིས་འཇིག་རེན་དང་འཇིག་

རེན་ལས་འདས་པའི་མངློན་ཤེས་སློགས་ཡློན་ཏན་འགྲུབ་པ་དེའློ། །

རྒྱུ་མཐུན་པའི་ལུང་མ་བསྟན། སྤྲུལ་པའི་སེམས་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའློ། །

རྒྱུ་དག །① གཤིས་ཀ སར་འདྲིས་ཀི་མཛའ་གློགས་དེ་རྒྱུ་དག་བཟང་པློ་ཡིན། ② སྤུས་ཀ ཚོང་

ཟློག་དེ་ཚོ་ཚོས་གཞི་ལེགས་ཀང་རྒྱུ་དག་ཁིག་ཁིག་ཅིག་ལས་མི་འདུག །རས་འདིའི་རྒྱུ་དག་

ཧ་ཅང་ལེགས་པློ་འདུག

རྒྱུ་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་རྒྱུ་འགློག་པ་སྟེ། དཔེར་ན། ཙན་དན་གི་མེས་

ཁབ་པར་ནློན་པའི་གཞིར་ཆློས་ཅན། གང་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐློགས་མེད་མེད་དེ། ཙན་དན་གི་མེས་

ཁབ་པར་ནློན་པའི་དངློས་པློ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ་ཙན་དན་གི་མེས་གང་རེག་གི་རྒྱུ་

མེད་པར་སྒྲུབ་པའློ། །

རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་ཁབ་བ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་གི་འགལ་བའི་

འབས་བུ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་གསུམ་གི་ནང་གསེས། འགལ་བའི་ཁབ་བ་རགས་སུ་

བཀློད་པའི་ཐལ་འགྱུར་གང་ཞིག །བཟླློག་ན་ཁབ་བེད་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པའི་

རང་རྒྱུད་འཕེན་པ་སྟེ། དཔེར་ན། དུ་བ་དྲག་ཏུ་འཕྱུར་བ་ཚད་མའི་སྟློབས་ཀིས་ངེས་པའི་ཤར་

གཞིར་ཆློས་ཅན། དུ་བ་དྲག་ཏུ་འཕྱུར་བ་ཚད་མའི་སྟློབས་ཀིས་ངེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁ་

བའི་རེག་པ་ཡློད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་གིས། དེ་ཆློས་ཅན། ཁ་བའི་རེག་པ་མེད་དེ། 

དུ་བ་དྲག་ཏུ་འཕྱུར་བ་ཚད་མའི་སྟློབས་ཀིས་ངེས་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་བཟླློག་པ་གཞན་རིགས་

འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་རློ། 

རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་རྒྱུ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་གི་འགལ་བའི་འབས་

བུ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་གསུམ་གི་ནང་གསེས། འགལ་བའི་རྒྱུ་རགས་སུ་བཀློད་པའི་ཐལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འགྱུར་གང་ཞིག །བཟླློག་ན་འབས་བུ་དང་འགལ་བའི་དབང་གིས་འབས་བུ་དམིགས་པའི་རང་

རྒྱུད་འཕེན་པ་སྟེ། དཔེར་ན། དུ་བ་དྲག་ཏུ་འཕྱུར་བ་ཚད་མའི་སྟློབས་ཀིས་ངེས་པའི་ཤར་གཞིར་

ཆློས་ཅན། དུ་བ་དྲག་ཏུ་འཕྱུར་བ་ཚད་མའི་སྟློབས་ཀིས་ངེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གང་རེག་གི་

དངློས་རྒྱུ་ཡློད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་གིས། དེ་ཆློས་ཅན། གང་རེག་གི་དངློས་རྒྱུ་

མེད་དེ། དུ་བ་དྲག་ཏུ་འཕྱུར་བ་ཚད་མའི་སྟློབས་ཀིས་ངེས་པའི་ཕིར། ཞེས་བཟླློག་པ་གཞན་

རིགས་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་རློ། 

རྒྱུ་དང་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་རྒྱུ་འགློག་པ་སྟེ། དཔེར་ན། དུ་བ་

དྲག་ཏུ་འཕྱུར་བས་ཁབ་པར་ནློན་པའི་གཞིར་ཆློས་ཅན། གང་རྒྱུ་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་

ཀིས་གང་བའི་རྒྱུ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའློ། །

རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པའི་རགས། སྣང་རུང་གི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རགས་ཀི་

ནང་གསེས། རང་རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་རགས་སུ་བཀློད་ནས། དགག་བ་འགློག་པ་སྟེ། 

དཔེར་ན། དུ་བ་དྲག་ཏུ་འཕྱུར་བས་ཁབ་པར་ནློན་པའི་གཞིར་ཆློས་ཅན། གང་འབས་སྤུ་ལློང་

བེད་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པ་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་གང་འབས་འགློག་པའློ། །

རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར། རང་རིགས་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་བཞིའི་

ནང་གསེས། འགལ་བའི་འབས་བུ་རགས་སུ་བཀློད་ནས་ཐལ་བ་འཕངས་པ་གང་ཞིག་ཟླློག་ན་

རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པའི་རང་རྒྱུད་འཕེན་པ་སྟེ། དཔེར་ན། དུ་བ་དྲག་ཏུ་འཕྱུར་

བ་ཚད་མའི་སྟློབས་ཀིས་ངེས་པའི་ཤར་གཞིར་ཆློས་ཅན། དུ་བ་དྲག་ཏུ་འཕྱུར་བ་ཚད་མའི་

སྟློབས་ཀིས་ངེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གང་རེག་ཡློད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་གིས། 

དེ་ཆློས་ཅན། གང་རེག་མེད་དེ། དུ་བ་དྲག་ཏུ་འཕྱུར་བ་ཚད་མའི་སྟློབས་ཀིས་ངེས་པའི་ཕིར། 

ཞེས་བཟླློག་པ་གཞན་རིགས་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་རློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུ་བ་གཉིས། ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུ་བ་གཉིས་ཏེ། རྒྱུ་བ་བཅུད་ཀི་

སེམས་ཅན། མི་རྒྱུ་བ་སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་ན་གནས་པའི་འགློ་བའློ། ། སེམས་ཅན་གང་དག་འགློ་

བ་དང་མི་འགློ་བ་ཞེ་ན། འགློ་བ་ནི། འགློ་བ་རིགས་དྲུག་དང་། མི་འགློ་བ་ནི་བར་སིད་དེ་རིགས་

དྲུག་གང་དུའང་འགློ་མ་ཟིན་པའི་ཕིར་རློ། 

རྒྱུ་དུས། མྱུ་གུ་མ་སྐྱེས་པའི་ས་བློན། 

རྒྱུ་དུས་ཀི་རྣམ་ཤེས། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་གསློག་དུས་ཀི་ལས་ཀི་བག་ཆགས་བསློ་ཡུལ་

ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས། 

རྒྱུ་རྡློ་རེ་འཛིན་པ། སེམས་ཅན་གི་ཁམས་ལ་ཡེ་ནས་གནས་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་འགྱུར་བ་མེད་པ། སློ་

སློ་རང་རིག་པ། མཆློག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པློ་སྟེ་ཆློས་གསུམ་གི་རང་བཞིན་དང་

ལན་པ། 

རྒྱུ་དྲུག །བེད་རྒྱུ་དང་། ལྷན་ཅིག་བྱུང་བའི་རྒྱུ། སྐལ་མཉམ་གི་རྒྱུ། མཚུངས་ལན་གི་རྒྱུ། ཀུན་འགློའི་

རྒྱུ། རྣམ་སྨིན་གི་རྒྱུ་སྟེ་དྲུག

རྒྱུ་ནག །ནང་ཁློལ་གི་རྒྱུ་མ་ལ་དབེ་ན་རྒྱུ་དཀར་དང་རྒྱུ་ནག་གཉིས་ཡློད་པའི་ནང་ནས་རྒྱུ་ནག་ཅེས་

འགུ་ལུའི་རྣམ་པ་ཅན་དེ་ཡིན། 

རྒྱུ་ནད། རྒྱུ་མའི་ནད། རྒྱུ་ནད་གང་བ། 

རྒྱུ་ནུ། རྒློ་བ་ཕ་བའི་སྐུད་པའམ་མ་མཉེས་པའི་ཐག་པ་སློགས་ལ་གློ

རྒྱུ་ནློམ། ནློར་རས། ཟས་གློས་ལ་སློགས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་རྒྱུ་ནློམ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། 

རྒྱུ་ནློར། ནློར་ལློངས་སྤློད། རྒྱུ་ནློར་ལློངས་སྤློད། གཞན་གི་རྒྱུ་ནློར། རང་རང་གིས་འབད་རློལ་གིས་

བསྒྲུབས་པའི་རྒྱུ་ནློར། ས་འློག་གཏེར་ཁ་དང་། ས་སྟེང་གི་ཤིང་ནག །གཙང་པློ། རྒྱ་མཚོ་

སློགས་ཚང་མ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱུ་ནློར་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན། 

རྒྱུ་ནློར་ལློག་ཟ། གཞན་ནམ་སྤི་ལ་དབང་བའི་རྒྱུ་དངློས་ལློག་ཏུ་བདག་གཉེར་རམ་བེད་སྤློད་པ། 

རྒྱུ་ནློར་བཀག་ཉར། ལུགས་མཐུན་གིས་ཁལ་བུན་མི་བསྒྲུབ་པ་སློགས་ཀི་རྐྱེན་པས་རང་ལ་དབང་

བའི་ཁང་པ་སློགས་རྒྱུ་ནློར་ཅི་རིགས་བཀག་ཉར་བས་པའི་དློན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱུ་ནློར་གཏའ་མར་འཇློག་པ། རྒྱུ་ནློར་གཏའ་མར་བཞག་ནས་བུ་ལློན་གཡར་བ་སློགས་གནད་དློན་

ཞིག་བསྒྲུབ་པར་བེད་པ། 

རྒྱུ་ནློར་བདག་དབང་། ཁིམས་མཐུན་བཞིན་སྤི་འབངས་སློ་སློར་དབང་བའི་རྒྱུ་ནློར་གི་བདག་སྤློད་

དབང་ཆ། 

རྒྱུ་ནློར་བློགས་གཏློང་། རྒྱུ་ནློར་བློགས་མར་བཏང་ནས་ཁེ་གཙང་ལེན་པ། 

རྒྱུ་ནློར་ཤུལ་འཛིན་བེད་དབང་། མི་ཞིག་ཤི་རེས། དེའི་བཟའ་ཟླ་དང་བུ་ཕྲུག་གཉེན་ཉེ་སློགས་ལ་

དབང་བའི་དེའི་རྒྱུ་ནློར་ཤུལ་འཛིན་བེད་པའི་དབང་ཆ་ལ་ཟེར། 

རྒྱུ་སྤུན།སྣམ་བུའི་དཀྱུས་དང་འཕེད་དུ་གཏློང་བའི་སྐུད་པ། 

རྒྱུ་སྤི་སྒྲུབ་ཀི་འབས་རགས། འབས་བུ་རགས་ལྔའི་ནང་གསེས། སྒྲུབ་བེད་རེས་འགའ་བའི་རགས་

ཀིས་བསྒྲུབ་ཆློས་རང་ཉིད་རྒྱུ་དང་བཅས་པའམ་ཡློད་པར་སྒྲུབ་པ་སྟེ། དཔེར་ན། ཉེར་ལེན་གི་

ཕུང་པློ་ཆློས་ཅན། རང་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། རེས་འགའ་བའི་དངློས་པློ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །

རྒྱུ་འཕི་ས་བཅློས། རྒྱུ་ཆ་བསྐུམས་ནས་ཐློན་རས་ས་བཅློས་ཀིས་བེད་པ། 

རྒྱུ་བ། ① རྒྱུད་པའི་ད་ལ་བའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག །② [ཐ་མི་དད་པ]འགློ་བ། ལློངས་སུ་རྒྱུ་བ། 

དབུགས་ཕི་ནང་དུ་རྒྱུ་བ། ཤིན་ཏུ་ངལ་ངལ་ལར་རྒྱུ་བ། ཡུལ་ཕློགས་གང་ས་གང་དུ་རྒྱུ་ཞིང་

འགློ་བ། ③ བཅུད་ཀི་འཇིག་རེན། 

རྒྱུ་བ་གཅིག །ཉེས་བས་ཀི་སེ་ཚན་དགུ་པ་རྒྱུ་བའི་བསབ་བ་གཅིག་སྟེ། སྟག་ལ་སློགས་པའི་གནློད་

པ་མེད་པར་ཤིང་ལ་མི་གང་ཙམ་ལས་མཐློ་བར་འཛེག་པར་མི་བའློ། །

རྒྱུ་བའི་དུག །ཁི་སྨྱློན་དང་སིག་སྦྲུལ་ལ་བུ་དུག་ཡློད་པའི་སློག་ཆགས་ཀི་སློས་རྨུགས་པ་ལས་བྱུང་

བའི་དུག་རིགས་སྤིའི་མིང་སྟེ། མན་ངག་ཡློན་ཏན་རྒྱུད་ལས། སློན་གི་དུས་སུ་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་

གིས། བདུད་རི་འདློད་ནས་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་པ་ལས། སྐྱེས་བུ་སྐྲ་སེར་མིག་ནས་མེ་འབར་བ། 

འཇིགས་པའི་གཟུགས་ཅན་དློན་ཏེ་ཚངས་པ་ཡིས། ཧཱུྃ་བརློད་པ་ཡས་རྒྱུ་མི་རྒྱུ་ལ་ཐིམ། མི་རྒྱུ་

བློང་ང་བཙན་དུག་སྤང་དུག་དང་། ར་དུག་བསེ་ཤིང་ཐང་ཕློམ་ར་སྤུ་སློགས། རྒྱུ་བ་ཁི་སྨྱློན་སྦྲུལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

དང་སིག་པ་དང་། སིན་བུ་བ་ཡི་དུལ་ལ་སློགས་པ་ཡིན། ཞེས་དང་། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་

བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། རྒྱུ་བའི་དུག་

ནི། ག་པ་དང་། སིན་བུ་ཨ་ལང་ཀ་ལ་བུ་སློག་ཆགས་དུག་ཡློད་པའི་སློས་རྨུགས་པའི་དུག་གློ

རྒྱུ་བེད། [མངློན]བཞློན་པ་སྤི། 

རྒྱུ་སྦློར་བ། ཡློན་གི་བདག་པློའམ་རྒྱུ་གཏློང་མཁན། 

རྒྱུ་དབང་བརེ་འཚོང་། དབང་ལན་མི་དཔློན་གིས་མི་གཞན་གི་དངུལ་རྒྱུ་ནློར་ཚུར་ལ་བངས་ཏེ་

ཁིམས་འགལ་གིས་དབང་ཆ་བེད་སྤད་ནས་དེ་དག་གི་ཁེ་ཕན་བསྒྲུབ་པར་བས་པ། 

རྒྱུ་འབས། སྐྱེད་བེད་རྒྱུ་དང་བསྐྱེད་བ་འབས་བུ་སྟེ། ས་བློན་དང་མྱུ་གུ་ལ་བུ། 

རྒྱུ་འབས་ཀི་ཐེག་པ། རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཀི་ཐེག་པ་དང་། འབས་བུ་གསང་སགས་རྡློ་རེའི་ཐེག་པ། 

རྒྱུ་འབས་ཀི་འབེལ་བ། རྒྱུ་འབས་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་ལློས་པའི་རེན་འབྱུང་འབེལ་བ། 

རྒྱུ་འབས་ཀི་གཙོ་བློ་མཁེན་པའི་རྣམ་མཁེན། སེམས་བསྐྱེད་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་བཅུ་པློ་མངློན་

སུམ་དུ་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུགས། 

རྒྱུ་འབས་འཁློར་བ། དགེ་བ་དང་སིག་པའི་འབས་བུ་སྨིན་པ། ལས་བཟང་པློ་བེད་མཁན་ལ་འབས་

བུ་བདེ་བར་འབྱུང་བ་དགེ་བའི་རྒྱུ་འབས་དང་། ལས་ངན་པར་བེད་མཁན་ལ་འབས་བུ་སྡུག་

བསལ་འབྱུང་བ་མི་དགེ་བའི་རྒྱུ་འབས་འཁློར་བ་ལ་བུའློ། །

རྒྱུ་འབས་ཕྲུགས་ལྔ། ཚད་མ་སྨྲ་བ་ས་མའི་རྣམ་གངས་འདྲེན་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། རྒྱུ་འབས་གཉིས་ཀ་མ་

དམིགས། དེ་ནས་རྒྱུ་དམིགས། དེ་ནས་འབས་བུ་དམིགས། དེ་ནས་རྒྱུ་ལློག་པས་རྒྱུ་མ་

དམིགས། དེ་ནས་འབས་བུ་ལློག་པས་འབས་བུ་མ་དམིགས་པ་བཅས་སློ། །

རྒྱུ་འབས་ཕྲུགས་གསུམ། ཚད་མ་སྨྲ་བ་ཕི་རབས་པའི་རྒྱུ་འབས་ཀི་བར་གི་རྣམ་གངས་འདྲེན་ཚུལ་

ཞིག་གློ

རྒྱུ་འབས་བབས་ཀི་ཞིབ་ལུགས། ལས་རྒྱུ་འབས་གཉིས་པློ་དེ་ལས་ཀ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལས་བས་

མེད་ནའང་དེའི་འབས་བུ་ངེས་པར་དུ་མློང་དགློས་པའི་ཞིབ་ཅིང་ཕ་བའི་དློན། 

རྒྱུ་འབས་དབེ་ཞིབ། 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་causal analysis ཟེར། 

རྒྱུ་འབས་མན་ངག་བདུན། ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་བང་ཆུབ་སེམས་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་ཐབས་ཟབ་མློ་

བདུན་ཏེ། མར་ཤེས་པ། དྲིན་དྲན་པ། དྲིན་གཟློ་བ། ཡིད་འློང་གི་བམས་པ། སྙིང་རེ་ཆེན་པློ། 

ལྷག་བསམ་རྣམ་དག །སེམས་བསྐྱེད་བཅས་བདུན་ནློ། །

རྒྱུ་འབས་ལྷན་ཅིག་པའི་རྒྱུ། རྒྱུའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ས་ཕིའི་རིམ་པ་མེད་པར་ལྷན་ཅིག་

པའི་རྒྱུས། ལྷན་ཅིག་པའི་འབས་བུ་བསྐྱེད་པ་སྟློན་པའི་རྒྱུའི་རྒྱན་ཞིག

རྒྱུ་མ། མི་ལུས་ཀི་བང་ཁློག་སྨད་ཀི་ཆར་ཡར་སྣེ་ཕློ་བ་དང་མར་སྣེ་ལློང་ག་རུ་འབེལ་བའི་སྣློད་དྲུག་

གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། དེའི་བེད་ལས་ནི་ཟས་སྐློམ་རྣམས་འཇུ་ཞིང་དྭངས་མ་རྣམས་རང་རང་

གནས་སུ་འདྲེན་ཞིང་རྒྱུ་བར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །རྒྱུ་མ་ཆད་ཀང་གསློན་རེ། ཞིན་ཞག་པློ་ཏི་རེག་

རེག །ལས་བེལ་རྒྱུ་མ་རྒྱློང་རྒྱློང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གང་བ་ཅན་ནློ། །

རྒྱུ་མ་ཕུ་འདེད། རད་མ་ཆློད་པའི་གནད་དློན་རྣམས་ལེ་འཁི་རིམ་བརྒྱུད་དུ་རད་གཅློད་བེད་པ། 

རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་རགས། མེ་མེད་མཚན་མློའི་རྒྱ་མཚོ་ན་ཆློས་ཅན། དུ་བ་མེད་དེ། མེ་མེད་པའི་

ཕིར་ཞེས་བཀློད་པའི་ཚེ་རྒྱུ་མེ་བསྟན་པའམ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ལས་དུ་བ་ཡློད་པ་འགློག་

པའི་གཏན་ཚིགས། 

རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར། གཞན་རིགས་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་བཅུ་བཞིའི་ནང་གསེས། རྒྱུ་

རགས་སུ་བཀློད་པའི་ཐལ་འགྱུར་གང་ཞིག །བཟླློག་ན་འབས་བུའི་གཏན་ཚིགས་འཕེན་པ་སྟེ། 

དཔེར་ན། དུ་ལན་གི་ལ་ལ་ཆློས་ཅན། དུ་བ་མེད་པར་ཐལ། མེ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་རྒྱུ་མ་

དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་གིས་དེ་ཆློས་ཅན། མེ་ཡློད་དེ། དུ་བ་ཡློད་པའི་ཕིར། ཞེས་བཟླློག་པ་

གཞན་རིགས་འཕེན་པའློ། །

རྒྱུ་མ་ཚང་བའི་ཁད་པར་བརློད་པ། ཁད་པར་བརློད་པའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བརློད་འདློད་

དངློས་པློ་གང་ཞིག་གི་རྒྱུའི་ཆ་ལག་མ་ཚང་ཡང་། ཚང་བ་དང་མཉམ་པའི་འབས་བུ་ཁད་པར་

ཅན་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

རྒྱུ་མ་རིང་པློ། མི་ངང་རྒྱུད་རིང་པློའམ་གཤིས་རྒྱུད་དལ་པློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རྒྱུ་མའི་ནད།སྤིར་ཟས་དང་སྤློད་ལམ་གཉིས་པློ་མི་འཕློད་པ་བསྟེན་པས་རྒྱུ་མར་བབས་ཏེ་ན་ཚ་སྐྱེད་

པ་དང་། བེ་བག་ཏུ་མཁིས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཟས་སྤློད་རྣམས་ཀིས་སློང་ངློ་། །

རྒྱུ་མའི་ནད་ལྔ། ༡ རྒྱུ་འཁློལ། རྒྱུ་མར་རླུང་ཞུགས་ནས་བླུག་བླུག་ཟེར་ཞིང་། སྐབས་སུ་ཁློལ་ཞིང་

ཆུ་ལ་བུ་འཁྲུ་བ། ༢ རྒྱུ་འགིལ། རྒྱུ་མ་རླུང་གིས་གཅུས་ནས་འློག་རླུང་མི་ཐློན་པ་འཁིལ་ཏེ་ན་

ཟུག་ལང་དུབ་བེད་དློ། །༣ རྒྱུ་འགིངས། རྒྱུ་མ་ལ་བད་ཀན་བེ་སྣབས་རྒྱས་ཏེ་རྒྱུ་མ་ལྕི་ལ་ཅུང་

ན་བ། དྲི་མ་འགིང་ནས་མི་ཐློན་པ། སྐབས་སུ་ན་ཞིང་སྐབས་སུ་བེ་སྣབས་འཁྲུ་བ། ༤ རྒྱུ་

འགགས། ཁག་དང་མཁིས་པའི་ཚ་བ་རྒྱས་ཏེ་དྲི་མ་འགགས་པས། གཏློང་བའི་ཚེ་འློག་སློ་ཚ་

ཞིང་འདྲིལ་ནས་གཟེར་བ། དྲི་མ་ཤ་རིལ་དང་འདྲ་བ་ཆགས་པའློ། །༥ རྒྱུ་གཟེར་རློ། ན་ཟུག་ཆེ་

ཞིང་ཐུར་དུ་བཤལ་བ། 

རྒྱུ་མའི་རླུང་ཚབས། མློ་ནད་རླུང་ཚབས་རིགས་དྲུག་གི་ནང་ཚན་རྒྱུ་ཞབས་བསམས་ཤིང་ཟླ་

མཚན་དུས་མིན་དུ་འབབ་པ་ཞིག

རྒྱུ་མའི་གསང་། ལུས་ཀི་གསང་གནད་ཅིག

རྒྱུ་མི་མཐུན་པ། འབས་བུ་གང་ཞིག་འདློད་པ་དེ་སྐྱེ་བར་མི་ནུས་བའི་ས་བློན། 

རྒྱུ་མེད་རྐྱེན་མེད། དློན་དག་མེད་པ། རྒྱུ་མེད་རྐྱེན་མེད་ཀི་འབས་བུ་སྐྱེ་མི་ཡློང་། 

རྒྱུ་མེད་པ། ① ས་བློན་མེད་པ། ② རྒྱུ་དངློས་མེད་པ། 

རྒྱུ་མེད་པར་ངློ་བློ་ཉིད་ལས་བྱུང་བར། མུ་སྟེགས་རྒྱང་འཕེན་པའི་ལ་བ་སྟེ། དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་རང་

གི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་བསྐྱེད་པ་ལས་རྒྱུ་འབེལ་བ་ཁས་མི་ལེན་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཇི་ལར་ཞེ་ན། ཉི་ཤར་

ཆུ་བློ་མཐུར་དུ་འབབས་པ་དང་། སན་ཟླུམ་ཚེར་མ་གཟེངས་རིང་རྣློ་བ་དང་། རྨ་བའི་མདློངས་བཀྲ་

ལ་སློགས་ཆློས་རྣམས་ཀུན། སུས་ཀང་མ་བས་ངློ་བློ་ཉིད་ལས་བྱུང་། ཞེས་འདློད་དློ། །

རྒྱུ་སྨད་གསང་། ལེ་བའི་འློག་ཏུ་ཚོན་དློ་གཞལ་བའི་གནས་སུ་རྒྱུ་སྨད་ཀི་ཆ་ཤས་དང་འབེལ་བའི་

མེ་བཙའི་གསང་ཞིག་སྟེ། དེར་མེ་བཙའ་བཞག་ན་རྒྱུ་མར་གང་རླུང་ཞུགས་ནས་ལྦུ་བ་དང་བེ་

སྣབས་ཅན་འཁྲུ་བ་ལ་ཕན། 

རྒྱུ་ར། རང་པའི་མཐིལ་ཁུག་ཏུ་རྒྱུ་མ་ཁུག་ཅེས་ཟེར་བས་དེར་ཡློད་པའི་སྙིང་དང་འབེལ་བའི་གཏར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ར་ཞིག་སྟེ། དེ་གཏར་ན་སྙིང་ནད་ལ་ཕན། 

རྒྱུ་ཚད། མི་འཕློད་པའི་ཟས་སྐློམ་བསྟེན་པ་སློགས་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མར་ཚ་བ་ཞུགས་པའི་ནད་

ཅིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་རྒྱུ་མ་མི་བདེ་ཞིང་བེ་སྣབས་དང་ཁག་འདྲེས་པ་བཤལ་བ་ཞིག

རྒྱུ་ཚིལ། རྒྱུ་མའི་ཚིལ། 

རྒྱུ་ཚོགས། རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ཚོགས་པ་དང་། དགེ་འབས་ཀི་རྒྱུ་བསློད་ནམས་གཉིས་ལ་འཇུག་པའློ། །

རྒྱུ་མཚན། སྒྲུབ་བེད་དམ་གློ་བེད། ཧུར་བརློན་བེད་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཧ་ཅང་གསལ་པློ་

འདུག །དེ་ལར་ཡློང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞིག་ཡློད། དློན་དངློས་བསྟན་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ། 

རྒྱུ་མཚན་འགལ་བའི་ཡིད་དཔྱློད། ཡིད་དཔྱློད་ཀི་ནང་གསེས། རྒྱུ་མཚན་འགལ་བ་ལ་བརེན་པའི་

རང་ཡུལ་དློན་མཐུན་དུ་འཛིན་པའི་རློག་པ་སྟེ། དཔེར་ན། གཉན་བ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་

སྒ་མི་རག་པར་འཛིན་པའི་བློ་ལ་བུ། སྒ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྒ་མི་རག་པ་ཡིན་པར་དཔྱློད་

པ་རྒྱུ་མཚན་འགལ་བའློ། །

རྒྱུ་མཚན་ཅན་གིས་སྒ་ཤེས་གྲུབ་པ། ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་མཚོན་བ་འཇློག་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་རྣམ་དག་ཞིག་སྟེ་དཔེར་ན། ལློ་བ་སིར་བ་སློགས་བུམ་པའི་ཁད་ཆློས་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ཏེ་

གློང་བུ་དེ་ལ་བུམ་པའློ། །ཞེས་བཏགས་པའི་ཚེ་དེ་འདྲའི་བུམ་པ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་དེ་རློད་བེད་ཀི་

སྒ་དང་། ཡུལ་ཅན་ཤེས་པས་དློན་ལ་མཐུན་པར་འཛིན་པའི་སློ་ནས་གྲུབ་པ་ཞེས་པའི་དློན། 

རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཀི་བསྟན་པ མདློ་སགས་གཉིས་ཀི་བསྟན་པའི་ནང་ནས་མདློ་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་

ཐེག་པའློ། །

རྒྱུ་མཚན་མ་ངེས་པའི་ཡིད་དཔྱློད། ཡིད་དཔྱློད་ཀི་ནང་གསེས། རྒྱུ་མཚན་མ་ངེས་པ་ལ་བརེན་པའི་

རང་ཡུལ་དློན་མཐུན་དུ་འཛིན་པའི་རློག་པ་སྟེ། དཔེར་ན། ཡློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྒ་མི་རག་

པ་འཛིན་པའི་དཔྱློད་པ་ལ་བུ། ཡློད་པ་ཡིན་ན་མི་རག་པ་ཡིན་པའི་ཁབ་པ་མ་ངེས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་མ་ངེས་པའློ། །

རྒྱུ་མཚན་མེད་པ། སྙིང་པློ་དང་དློན་གང་ཡང་མེད་པ། དཔེར་ན་རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་སྐད་ཆ་མ་

བཤད་ལ་བུ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་ཡིད་དཔྱློད། ཡིད་དཔྱློད་ཀི་ནང་གསེས། རྒྱུ་མཚན་གང་གི་སློ་ནས་ཀང་མི་

སེམས་པར་རང་ཡུལ་དློན་མཐུན་དུ་འཛིན་པའི་རློག་པ། དཔེར་ན། རྒྱུ་མཚན་མ་ངེས་པར་སྒ་

མི་རག་པ་ཡིན་ནློ་སྙམ་པ་ལ་བུའློ། །

རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་འདྲློངས་བྱུང་བ། རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་ཆ་བློས་བཀལ་ཆློག་པ་བྱུང་བ། 

རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག །གཏན་ཚིགས་སམ་སྒྲུབ་བེད་རྣམ་དག

རྒྱུ་མཚན་ཡློད་པ། གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པ། 

རྒྱུ་མཚན་ལེན། [ཁམས་སྐད] གཤེ་གཤེ་གཏློང་བའམ་བསྙད་བཀློལ་བ། སློབ་སྦློང་ཡག་པློར་མ་

བས་ན་དགེ་རྒན་གིས་རྒྱུ་མཚན་ལེན་གི་རེད། 

རྒྱུ་མཚན་ཤློད་པ།གནད་དློན་དང་མཐུན་པ་བཤད་པ། 

རྒྱུ་རས། ནློར་ལློངས་སྤློད་དམ་དངློས་པློ་གང་ཞིག་བཟློ་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཆ། 

རྒྱུ་ཞགས། ནང་ཁློལ་རྒྱུ་མ་ཞགས་སློར་མློ། 

རྒྱུ་གཞི་གངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་metadata ཟེར། 

རྒྱུ་ཟད་རྐྱེན་ཟད། དགེ་སིག་གཉིས་ཀི་སང་བང་མི་དགློས་ཤིང་སེམས་རྣམ་རློག་མེད་པར་མཉམ་

བཞག་བས་ན་དགེ་སིག་གཉིས་ཀི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ཟད་དེ་ཐར་པ་ཐློབ་པར་འདློད་དློ། །

རྒྱུ་ཟས་ཕློགས་ལྷུང་། ལློག་ཏུ་རྒྱུ་དངློས་སློགས་ཀི་བརྔན་པ་ཟློས་ནས་ཉེ་དགའ་ཕློགས་ཞེན་བས་པ།

རྒྱུ་གཟུགས། གཟུགས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐྱེད་བེད་དམ་རློམ་གཞིར་གྱུར་པ། ས་སློགས་འབྱུང་བར་

གྱུར་པའི་གཟུགས། 

རྒྱུ་གཟུགས་བཞི། ས་ཆུ་མེ་རླུང་སྟེ་བཞི། 

རྒྱུ་གཟེར། གཉན་རིམས་རྒྱུ་མར་བབས་ཏེ་རྒྱུ་མ་གཟེར་ཞིང་ཁག་ཏུ་འཁྲུ་བའི་བཤལ་རིམས་ཤིག

རྒྱུ་འློར།རྒྱུ་མའི་འློར་ནད། སྨན་བཅློས་དཀའ་བའི་རྒྱུ་ནད། 

རྒྱུ་ཡི་རྒྱན་བཅུ་དྲུག །དློན་རྒྱན་སུམ་ཅུ་སློ་ལྔའི་ནང་གསེས་བཅུ་གསུམ་པ་རྒྱུ་ཡི་རྒྱན་ནི་དངློས་པློ་

འབྱུང་བར་བེད་པའི་རྒྱུའམ་བེད་པ་པློ་དང་། ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་སྟེ་རྒྱུ་དངློས་དང་བཏགས་པ་བ་
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ཅི་རིགས་གཙོ་བློར་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག་སྟེ་དེའི་ནང་གསེས་རྣམ་གངས་བཅུ་དྲུག་ནི། ར་བའི་

དབེ་བ་གསུམ་དང་དེ་གསུམ་ལ་ནང་གསེས་ཀི་དབེ་བ་བཅུ་དྲུག་ཡློད། 

རྒྱུ་རིག །སྐར་རིས་རིག་པའི་གངས་གནས་ཤིག

རྒྱུ་རླུགས། ནད་ཅིག

རྒྱུ་ལ། ① དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་དར་མདློ་རློང་གི་ལ་ཞིག །② ལ་ཞིག །བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་རུ་ཐློག་རློང་གི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

རྒྱུ་ལངས་། ནློར་ཕྱུགས་ཀི་ཕློ་བར་ཟུག་རྔུ་དྲག་པློ་འབྱུང་ཞིང་ཉལ་ལང་དུ་མ་བེད་དགློས་པའི་ནད་ཅིག

རྒྱུ་ལམ་བཅློ་ལྔ། ལུས་ཀི་གནས་ཕི་ནང་དུ་རླུང་མཁིས་བད་ཀན་རྒྱུ་བར་བེད་པའི་ལམ་བཅློ་ལྔ་སྟེ། 

རུས་པ་དང་། རྣ་བ། རེག་བའི་སློ་བ་སྤུ། སྙིང་དང་ཞར་བྱུང་སློག་ར་ལློང་ག་བཅས་རླུང་གི་རྒྱུ་

ལམ་ལྔ། ཁག་དང་། རྔུལ། མིག །མཆིན་པ། སྣློད་མཁིས་རྒྱུ་མ་བཅས་མཁིས་པའི་རྒྱུ་ལམ་ལྔ། 

དྭངས་མ་ཤ་ཚིལ་རང་ཁུ་བ་དང་། གཤང་གཅི། སྣ་ལྕེ། གློ་བ་མཆེར་བ་པ་མཁལ་མ། ཕློ་བ་ལྒང་

པ་བད་ཀན་གི་རྒྱུ་ལམ་ལྔ་བཅས་བཅློ་ལྔའློ། །

རྒྱུ་ལམ་ཆ་འཕིན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་channel info ཟེར། 

རྒྱུ་ཤ། ནང་ཁློལ་གཉེ་མ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་metaknowledge ཟེར། 

རྒྱུ་ས། འགློ་སའི་ལམ་ག

རྒྱུ་ས་ཡི་ཡློངས་སྦློངས། འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་ཏུ་ཐློབ་པའི་ས་ཡི་སྐྱློན་ཟད་ཅིང་ཡློན་ཏན་སྦློང་

བའི་ཆེད་དུ་བརློན་པའི་བང་སེམས་རེས་ཐློབ་ཀི་མཁེན་པའློ། །

རྒྱུ་སང་། འགློ་ས་དློག་པློའི་སང་ལམ། 

རྒྱུ་སིན། རྒྱུ་མའི་ནང་དུ་སྐྱེས་པའི་འབུ་སིན་གི་ནད་རིགས་ཞིག

རྒྱུ་གསང་། རྒྱུ་མའི་གསང་སྟེ་རྒྱབ་ཀི་སལ་ཚིགས་བཅུ་བདུན་པ་རྒྱུ་མ་དང་འབེལ་བའི་གསང་སྟེ། 
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དེར་མེ་བཙའ་བཞག་ན་རྒྱུ་མའི་སྐྲན་དང་། གང་རླུང་གིས་ལྦུ་བ་བེ་སྣབས་ཅན་འཁྲུ་བ་ལ་ཕན། 

རྒྱུ་གསུམ། ① སྐྱེས་ཐློབ་ཤེས་རབ། མང་དུ་ཐློས་པ། བརློན་འགྲུས་ཆེན་པློ། ② ནད་རླུང་མཁིས་

བད་ཀན་འབྱུང་བའི་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། འདློད་ཆགས་ལས་རླུང་གི་ནད་དང་། ཞེ་སང་ལས་

མཁིས་པའི་ནད། གཏི་མུག་ལས་བད་ཀན་གི་ནད་འབྱུང་བ་བཅས་སློ། །

རྒྱུ་ལྷག །རྒྱུ་མ་དང་ལློང་གིས་འབེལ་མཚམས་ནས་ལློགས་སུ་ནར་བའི་ཟས་སྐློམ་མི་རྒྱུ་བའི་རྒྱུ་མ་

ཕ་ལ་ཐུང་ངུ་ཞིག

རྒྱུ་ལྷློད་པ། ངང་རྒྱུད་རིང་པློ་དང་ཡང་ན་ཁ་སྐད་དུ་རྒྱུ་མ་རིང་པློ་ཟེར། 

རྒྱུག །[བ་བེད་ཐ་མི་དད་པ] ལུས་ཀི་གཡློ་འགུལ་མྱུར་པློའི་དློན་ཏེ། ར་རྒྱུག་ན་བ་འཕུར་བ་ལས་

མགློགས། ང་རྒྱུག་ན་ལྕགས་ར་ལས་མགློགས། ལ་བུ། མིང་རྐྱང་། རྒྱུག་པ། ལས་

ཚིག །བརྒྱུགས། བརྒྱུག །རྒྱུག །སྐུལ་ཚིག །རྒྱུགས། 

རྒྱུག་ཁི། སྦིན་བདག་གི་རེས་སུ་མཇུག་ཧྲིལ་ཧྲིལ་གིས་བརྒྱུགས་ཏེ་འགློ་བའི་ཁི་སྟེ་སྨློད་པའི་དཔེ། 

རྒྱུག་ཁ། ཁང་པའི་རྒྱ་མཐློངས་སློགས་ཀི་མཐའ་སྐློར་སྒློམ་སྐྱློར། 

རྒྱུག་གུག །རང་ཐང་ཐག་རིང་འགྲུལ་པའི་རྡློག་ཁེས་འཁེར་སྤད་ཅིག་སྟེ་དཔུང་རྒྱུག་དང་ཁུར་ཤིང་

ཡང་ཟེར། 

རྒྱུག་འགན། གློམ་རྒྱུག་སུ་མགློགས་འགན་སྡུར། ས་བདེ་མློར་མི་རའི་བང་རལ་རྒྱུག་འགན་བས་པ། 

རྒྱུག་ཆུ། འབབ་འགློ་བའི་ཆུ་རྒྱུན། 

རྒྱུག་ཆེ་བ།①མགློགས་དྲགས་པ། ② ཚོང་བིན་བདེ་བ། 

རྒྱུག་མཆློང་།① རྒྱུག་པ་དང་མཆློང་བ། ② [མངློན]སྤེའུ། 

རྒྱུག་ར། ར་རྒྱུག་འགན་བསྡུར་བེད་པའི་ར། 

རྒྱུག་ཐིག །ག་བ་སློགས་རྒྱུན་དུ་འགློ་སའི་ལམ་ཆུང་ལ་ཟེར་ཞིང་། རྔློན་པ་རྣམས་ཀིས་ལམ་ཐིག་

དེར་བརེན་ནས་འཛིན་ཐབས་བེད། 

རྒྱུག་དུས། ཚོང་ཟློག་སློགས་འགློ་རྒྱུག་ཆེ་བའི་དུས། 

རྒྱུག་རྡུང་། རྒྱུག་ཐུང་བཟུང་ནས་གཞན་ལ་དབྱུགས་པ་སློགས་བཞུས་པའི་དློན། 
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རྒྱུག་པ། རྒྱུག་གི་མིང་རྐྱང་། 

རྒྱུག་པ་འཁློག་ལངས། འཁྲུག་རྐྱེན་བཟློ་བའི་དཔེ། ཕན་ཚུན་མཐུན་པའི་བར་དུ་རྒྱུག་པ་འཁློག་

ལངས་མ་བེད། 

རྒྱུག་པ་ལེབ་འདུར། དམིགས་བསལ་གང་ཡང་མེད་པར་ཆ་སྙློམས་བེད་པའི་དཔེ། ད་ལམ་གི་ཁལ་

འདིར་གཞུང་སེར་ཆློས་གསུམ་ཚང་མ་རྒྱུག་པ་ལེབ་འདུར་དུ་བསྐུལ་དགློས། 

རྒྱུག་བེད། [མངློན]རང་པ། 

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

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་flow control ཟེར། 

རྒྱུག་ཡིག །དབུ་མེད་འཁྱུག་ཡིག

རྒྱུག་ལམ། ① མི་ཕྱུགས་ཆུ་སློགས་འགློ་སའི་ལམ་ཤུར། ② ག་བ་སློགས་རི་དྭགས་འགའ་ཞིག་

རྒྱུན་དུ་འགློ་འགློ་བས་གློམས་བང་གི་ལམ་ཞིག །③ བང་འགློས་གཏློང་སའི་ལམ། 

རྒྱུག་ཤད། སྐྲ་ཤད། སྐྲ་ལ་རྒྱུག་ཤད་བརྒྱབ་སྟེ་ལན་བུར་བསས། 

རྒྱུག་ཤར། ཞར་འཕེན་ནམ་བང་རྒྱུག །སློབ་ཕྲུག་མང་པློ་ལུས་རལ་ཐང་དུ་རྒྱུག་ཤར་གློད་དེ་འགློ་བ།

རྒྱུག་ཤེད། བང་རལ་འགློ་རྒྱུག་གི་ཤེད་ཤུགས། ར་ལ་རྒྱུག་ཤེད་ཡློད་ན་བང་ཐང་སྟློང་པ་རེད། 

རྒྱུག་སུག །དབྱུག་པ་ཐུག་ཐུག་བེད་པའི་བརྡ། སློ་ལ་རྒྱུག་སུག་གཏློང་བ། 

རྒྱུག་ཧྲིལ། དབྱུག་པ་ཧྲིལ་ཧྲིལ་ལམ་ཀན་ཁང་། 

རྒྱུགས། ① རྒྱུགས་པའི་སྐུལ་ཚིག །② སྐལ་བ། ཇ་རྒྱུགས། ཐུག་རྒྱུགས། ③ གློམས་འདྲིས་ཀི་

ཚད་གཞི། དཔེ་རྒྱུགས། ཡིག་རྒྱུགས། དཔེ་ཚིག་བློ་འཛིན་གི་རྒྱུགས་ཆད་པ། སློབ་སྦློང་གི་

གློ་རློགས་བློ་རྒྱུགས་འགན་པ། 

རྒྱུགས་ཆད་པ། སློབ་མ་གང་ཞིག །རྒྱུན་ལན་གི་ཡིག་རྒྱུགས་སྤློད་པའི་དུས་སྐབས་སུ་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་

ཞིག་གིས་ཞུགས་མ་ཐུབ་པ་ཉིན་དེའི་ཡིག་རྒྱུགས་སྤློད་མ་ཐུབ་པ།

རྒྱུགས་ཐློ་འགློད་པ། རྒྱུགས་སྤློད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་མིང་ཐློ་འགློད། 

རྒྱུགས་པ། ཐ་མི་དད་པར་འཇུག་པའི་རྒྱུག་པའི་འདས་པ། 
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རྒྱུགས་སྤློད། དཔེ་ཆ་བློ་ནས་རྒྱུགས་སྤློད་པའི་མིང་། 

རྒྱུགས་འཕློད། དཔེ་ཆ་སློགས་རྒྱུགས་སྤད་ནས་འཕློད་པ། 

རྒྱུགས་ཡིག །རྒྱུགས་སྤློད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་གསང་བའི་སློ་ནས་བཟློས་པའི་ཡི་གེ། 

རྒྱུགས་ལེན། གློམས་འདྲིས་ཀི་ཚད་གཞི་ལ་བུ། 

རྒྱུགས་ལེན་འདེམས་སྒྲུག །ལེགས་ཉེས་བལས་ཏེ་འདེམས་སྒྲུག

རྒྱུགས་ལེན་པ། ཡི་གེ་སློགས་ཤེས་དང་མི་ཤེས་བརག་པ། ཡིག་ཚད་གཏློང་བ་ལ་བུ། 

རྒྱུགས་བཤེར། སློབ་མའི་ཡློན་ཚད་ཚད་ལན་དུ་ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་དུ། ཡིག་རྒྱུགས་ལེན་

སྐབས་སློབ་མ་རྣམས་ཀིས་གཡློ་ཐབས་ཀིས་གབ་བཤུ་དང་། ཕན་ཚུན་རློགས་བརྡ་སློགས་

འགློག་མཁན་གི་མི་སྣ།

རྒྱུགས་བཤློལ། སློབ་མ་གང་ཞིག །སློབ་དུས་གཅིག་གི་སློབ་ཚན་རྣམས་རློགས་ནས་མཐར་ཡིག་

ཚད་གཏློང་སྐབས། རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཞིག་གིས་དུས་ཐློག་ཏུ་ཞུགས་མ་ཐུབ་པ་བྱུང་ན། དེའི་གློང་

ནས་ཡིག་ཚད་གཏློང་བའི་དུས་ཚོད་ཕིར་འགང་བ་རྒྱུའི་རེ་ཞུས་ཕུལ་ནས་ཕིར་འགང་བ།

རྒྱུང་པ། ཕློ་མཚན་གི་རྒྱུས་པའི་གབ་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་

ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། རྒྱུང་པ་ཕློ་མཚན་

རྒྱུས་པའི་མིང་། དཔེར་ན་དྲིལ་མཛོའི་རྒྱུང་པ་ལ། རབ་ཆད་རྒྱུང་པ་ཟེར་བ་ལར་རློ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། 

རྒྱུངས་པ། སལ་ཚིགས་ཀི་སྦུབས་སུ་གནས་པའི་སལ་ཀད་ཀང་ཟེར་བའི་སློག་ར་དཀར་པློའི་མིང་

གཞན་ཞིག

རྒྱུད། ① ས་ཕི་བར་མི་འཆད་པའི་དཀྱུས་གཅིག་གམ་སྟར་གཅིག །ཕའི་རྒྱུད་བུས་འཛིན། སྐྱེ་རྒྱུད། 

ལུས་རྒྱུད། སེམས་རྒྱུད། ཤེས་རྒྱུད། ལུ་གུ་རྒྱུད། ② སྐུད་པ། གཞུའི་རྒྱུད། སྒ་སྙན་རྒྱུད་

གསུམ་པ། ཕེང་རྒྱུད། ③ ཡུལ་ཕློགས་སམ་ས་ཁུལ། ཆུ་རྒྱུད། རི་རྒྱུད། ས་རྒྱུད། གློང་ཁེར་གི་

ཉེ་རྒྱུད། ④ རིགས་རུས། རུས་རྒྱུད། ཁག་རྒྱུད། མིའི་རྒྱུད། ར་རྒྱུད། སློན་རྒྱུད་བཟང་པློ། 

 ⑤ གསང་སགས་དང་དེའི་གཞུང་རྣམས། མདློ་རྒྱུད། ཕ་རྒྱུད། མ་རྒྱུད། ⑥བ་བེད་ཐ་དད་པའི་
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ལས་ཚིག་ད་ལ་བ། སྐུད་པ་ལ་ཕེང་བ་རྒྱུད་བཞིན་ཡློད། ཁབ་མིག་ལ་སྐུད་པ་བརྒྱུ་དགློས། ཁ་

སང་ངས་ཕེང་བ་བརྒྱུས་ནས་མ་ཎི་བཏློན་པ་ཡིན། 

རྒྱུད་སྐུལ་ངར་སློང་། ལློག་ཏུ་གཞན་ལ་ངན་སྐུལ་གིས་ངར་སློང་བར་བེད་པ། 

རྒྱུད་ཀི་དངློས་པློ། ལ་སྤློད་དབང་དང་དམ་ཚིག་དཀིལ་འཁློར་དང་། འཕིན་ལས་རྒྱུད་དང་ཏིང་འཛིན་

མཆློད་སགས་སློ། །འདི་ལ་རང་བཞིན་བཅུ་ཡང་ཟེར། 

རྒྱུད་ཀི་ཆེ་བ་བཅུ་གཅིག །གཡུ་ཐློག་ཆ་ལག་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཁློག་དབུག་ཁྱུང་ཆེན་ལིང་བ་

ལས། གསློ་བ་རིག་པའི་བཀའ་བསྟན་བཅློས་ཐམས་ཅད་འདི་ནས་གསལ་བར་སྟློན་པས་ན་

གསློ་བ་རིག་པའི་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡང་རེར་གྱུར་པའི་ཆེ་བ༡། སྨན་དཔྱད་ཀི་རྒྱུད་གཞན་

ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་གནློན་པས་ན་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱལ་པློར་གྱུར་པའི་ཆེ་བ༢། གསློ་

དཔྱད་ཐམས་ཅད་མ་རྨློངས་པར་འགེལ་བས་ན་གསློ་བ་རིག་པའི་དཔྱད་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤི་

འགེལ་ཡིན་པའི་ཆེ་བ༣། ནད་དང་། རགས། གསློ་ཐབས་ཐམས་ཅད་མ་ཚང་བ་མེད་པས་གསློ་

རིག་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་ཡིན་པའི་ཆེ་བ༤། སྨན་དཔྱད་ཀི་ལུགས་སེ་ཚན་ཐམས་ཅད་འདི་ནས་

གེས་པས་གསློ་རིག་ཐམས་ཅད་ཀི་འབྱུང་གནས་ཡིན་པའི་ཆེ་བ༥། ནད་ཐམས་ཅད་མ་

བསྒིབས་པར་གསལ་བར་མཐློང་ནས་གསློ་རིག་གི་མེ་ལློང་ཡིན་པའི་ཆེ་བ༦། གསློ་དཔྱད་

ཐམས་ཅད་ཀི་བཅུད་འདུས་པས་གསློ་བ་རིག་པའི་དློན་ཐམས་ཅད་ཀི་མཇུག་སྡུད་ཡིན་པའི་ཆེ་

བ༧། ནད་ཀི་གདུང་བ་སེལ་བ་བདུད་རིའི་ཆར་རྒྱུན་ཡིན་པའི་ཆེ་བ༨། འཆི་བདག་གི་བདུད་

ལས་སྐྱློབ་པ་མི་འཇིགས་པ་སྐྱབས་ཀི་སྦིན་པ་ཡིན་པའི་ཆེ་བ༩། ནད་པ་ཀུན་གི་རེ་བ་ཕློགས་

མེད་དུ་སྐློང་བས་འགློ་བའི་སྤི་ནློར་ཡིན་པའི་ཆེ་བ༡༠། ནད་མེད་པ་ལ་ནད་མི་འབྱུང་བར་བེད་

ཅིང་ན་བ་འདུ་བ་སྙློམས་ཤིང་ཚེ་བསིང་བ་དང་། འཇིག་རེན་འདིར་ཆེ་དང་སྙན་གགས་ཆེ་བ། 

ཕི་མའི་བདེ་བ་ཐློ་རིས་བགློད་ནས་ཐར་པ་ཐློབ་པས་དགློས་འདློད་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་ཡིད་

བཞིན་གི་ནློར་བུ་ལ་བུའི་ཆེ་བ་༡༡སྟེ། རྒྱུད་རྒྱལ་གི་ཆེ་བ་བཅུ་གཅིག་དང་ལན་པ་ཡིན་ནློ། 

ཞེས་གསུངས། 

རྒྱུད་ཀི་འཆད་ཐབས་བཞི། དློན་གི་ཁློག་ཁྱུང་གིས་ནམ་མཁའི་དབིངས་འཇལ་བ་ལར་ཕུབ། དཀྱུས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཀི་ས་སྟག་མློ་ནགས་ལ་མཆློང་བ་ལར་བཅད། ཚིག་གི་དློན་རུས་སལ་དལ་གིས་འགློས་ལར་

བཤད། མན་ངག་གི་དློན་མུ་ཏིག་བསྟར་ལ་བརྒྱུས་པ་བཞིན་བསྡུ་བ་སྟེ་རྒྱུད་ཀི་འཆད་ཐབས་

བཞིའློ། །

རྒྱུད་ཀི་སྟློན་པ། རྡློ་རེ་འཆང་གི་མཚན་གཞན། 

རྒྱུད་ཀི་མན་ངག་གི་ཆེ་བ་དགུ། ཆ་ལག་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཁློག་དབུག་ཁྱུང་ཆེན་ལིང་བ་ལས། 

སྨློན་པ་ཚད་མེད་པས་བང་ཆུབ་མཆློག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པས་དེའི་འཇུག་སློ་རུ་འཇུག་མི་

དགློས་པའི་ཆེ་བ་༡། དམན་ལྷག་ལློག་བལ་ཞིང་ལ་བ་སྒིབ་པ་མེད་པའི་ཆེ་བ་༢དང་། འཇུག་པ་

ཚད་མེད་པ་བཞི་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སློམ་ལ་གློལ་ས་མེད་པའི་ཆེ་བ་༣དང་། མི་དགེ་བ་ངན་

སྤློད་ཐམས་ཅད་དློར་བས་དམ་ཚིག་མ་ཉམས་པའི་ཆེ་བ་༤དང་། ལམ་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་

ལ་སྤད་དེ་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་སྨན་སྦར་ནས་བིན་པས་ཉེས་སྐྱློན་གི་དྲི་མས་མ་

གློས་པར་བེད་པས་ཚུལ་ཁིམས། དལ་བེལ་འཁགས་ལློགས་ལ་སློགས་པ་དང་ནད་པའི་ཚིག་

བཟློད་པས་བཟློད་པ། ལེ་ལློ་མེད་པར་ནད་པ་གསློ་བའི་བ་བ་ལ་བརློན་པས་བརློན་འགྲུས། སྨན་

དཔྱད་ལ་རློག་ཅིང་བསམ་པར་བེད་པས་བསམ་གཏན། དེ་ལར་བཅློས་པས་སྨན་དཔྱད་ལ་ངེས་

ཤེས་སྐྱེ་བས་ན་ཤེས་རབ་བློ། དེ་ལར་ཕ་རློལ་ཕིན་པ་དྲུག་ལ་སྤད་པས་ཚོགས་གཞན་

བསགས་མི་དགློས་པའི་ཆེ་བ་༥དང་། ཐར་པ་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐློབ་

པས་འབས་བུ་གཞན་ནས་བཙལ་མི་དགློས་པའི་ཆེ་བ་༦དང་། བཤད་པ་ལག་ལེན་འདི་རང་ལ་

ཚང་བ་གསློ་དཔྱད་གཞན་ལ་བལློས་མི་དགློས་པའི་ཆེ་བ་༧དང་། དག་ལའང་ཕན་ཐློགས་པས་

དག་བློ་གཉན་དུ་ཆློད་པའི་ཆེ་བ་༨དང་། ཡུལ་ལ་ཕློགས་རིས་མེད་པར་ཡུལ་གང་དུ་བསད་ཀང་

གཞན་གིས་ཕུད་དུ་འཁུར་བའི་ཆེ་བ་༩དང་། དེ་ལར་ཆེ་བ་དགུ་དང་ལན་པའློ། །

རྒྱུད་ཁིད་སློབ་སྦློང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་genetic learning ཟེར། 

རྒྱུད་འཁིད། ཕ་མའི་རྒྱུད་ཕྲུ་གུར་འཁིད་པ་སྟེ། ཕ་རྒྱུད་བུ་ལ་མ་འཁིད་ན། རི་བློང་ཤློ་ཏློ་ག་ནས་ཡློང་། 

རྒྱུད་གློང་པློ། ལས་ས་པློར་འདུལ་མི་ཐུབ་པའི་སེམས་མཁེགས་པློའམ་གཏུམ་པློ། བག་མེད་ཀི་སྤློད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ་ལ་གློམས་ཤུགས་ཆེ་བའི་རྒྱུད་གློང་པློ། 

རྒྱུད་གྲྭ། གསང་སགས་འཆད་ཉན་བེད་སའི་གྲྭ་ཚང་། 

རྒྱུད་གྲྭ་སྟློད་སྨད་གཉིས། རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་སྟློད་སྨད་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་སྟེ། ཞིབ་པར་སློ་སློའི་

སྐབས་སུ་གཟིགས། 

རྒྱུད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ། རྒྱུད་གསང་བ་སྙིང་པློ་སྟེ། དཔལ་གསང་བའི་སྙིང་པློ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ངེས་པའི་

རྒྱུད་ཅེས་བ་བ། རིང་རྒྱུད་ཀི་གཙོ་བློ་རྡློ་རེ་སེམས་དཔའ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་ལེའུ་ར་གཉིས་ཀི་རང་

བཞིན་ཅན། བི་མ་ལ་དང་གཉགས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་ར། རྨ་རིན་ཆེན་མཆློག་གསུམ་གིས་བསྒྱུར་བ། 

རྒྱུད་ལྔ། འགློ་བ་རྒྱུད་ལྔ་དང་དློན་གཅིག

རྒྱུད་ལྔའི་འགློ་བ། འགློ་བ་རིགས་དྲུག་གི་ནང་ནས་ལྷ་མ་ཡིན་ལྷའི་ཁློངས་སུ་བསྡུས་ནས་བགངས་

པས་ལྔ་ཡིན། ཐར་པ་མ་ཐློབ་པ་ཚང་མ་འགློ་དགློས་པའི་ལམ་ཡིན་པས་ན་ལམ་རྒྱུད་ལྔ་ཟེར། 

རྒྱུད་གཅིག་པ། ① པི་ཝང་རྒྱུད་སྐུད་གཅིག་པ། ② རིགས་རྒྱུད་གཅིག་པ། 

རྒྱུད་ཆིངས་ལྔ། ས་བཅད་ཀིས་བཤད་ཚོམ་བཀློད། འབེལ་བས་ཚིག་འབྲུ་གནློན། ཊི་ཀས་བསྡུས་

དློན་བསྟན། བསྣློལ་མཚམས་ཀིས་འཁྲུགས་པ་བསེབ། མན་ངག་གིས་ལག་ལེན་བསྟན་པའློ། །

རྒྱུད་ཆེན་ཀུན་དགའ་དློན་གྲུབ། རྒྱུད་ཆེན་ཀུན་དགའ་དློན་གྲུབ་ནི་གཙང་གནས་རིང་དུ་རབ་བྱུང་

བདུན་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༤༡༩ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། གཞློན་ནུའི་དུས་སྣར་ཐང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་

ནས་སློབ་གཉེར་མཛད། རེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་ལས་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གསན། རེ་ཤེས་རབ་

སེང་གེའི་དྲུང་དུ་གསང་འདུས་ར་རྒྱུད་ལེའུ་བདུན་པ་ཡན་གི་བཤད་ལུང་དང་། རིམ་ལྔའི་

དམར་ཁིད་གསན། འབས་སྤུངས་སུ་མཁན་ཆེན་དཔལ་བློའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་དབུ་ཕར། 

འདུལ་མངློན་སློགས་གསན། རྒྱུད་ཆེན་སྦིན་པ་དཔལ་བ་ལས་འདུས་པའི་རྒྱུད་འགེལ་མན་

ངག་དང་བཅས་ཡློངས་སུ་ཚང་བར་ཞུས། དགུང་ལློ་རེ་བརྒྱད་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་

པའི་མེ་ར་སྤི་ལློ་༡༤༨༦ལློར་བམས་པ་གིང་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

རྒྱུད་མཆློག་ཆེན་པློ་རྣམ་པ་ལྔ། ཞེ་སང་མི་དང་། གཏི་མུག་གང་། ང་རྒྱལ་ར། འདློད་ཆགས་བ། ཕག་

དློག་ཁིའློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རྒྱུད་ཆགས། ཕྲུ་གུ་མངལ་དུ་ཆགས་པ། 

རྒྱུད་གཉིས། ཕ་རྒྱུད་དང་མ་རྒྱུད་གཉིས་སློ། །

རྒྱུད་སྟློད་གྲྭ་ཚང་། རེ་ཀུན་དགའ་དློན་གྲུབ་ཀིས་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༤༧༤)ལློར་

རྒྱུད་ཀི་བཤད་པ་བཙུགས་པ་ནས་དཔལ་ལན་རྒྱུད་སྟློད་གྲྭ་ཚང་དུ་གགས་པ་འདི་ཉིད་ཆགས་

པ་ཡིན། ལྷ་ས་ཁུལ་དུ་ཡློད་པའི་དགེ་ལུགས་པའི་རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་སྟློད་སྨད་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་

རྒྱུད་སྟློད་པ་འདིས་བར་སྐབས་རྒྱ་རག་ར་མློ་ཆེ་ཚོགས་ཡུལ་དུ་བས། 

རྒྱུད་བརག་གཉིས། ཀེ་རྡློ་རེའི་རྒྱུད་དེ་ལེའུ་གཉིས་ཀི་གཞུང་ཚད་ཅན། 

རྒྱུད་དུམ་བུ་བཞི། རྡློར་དབིངས་ཀི་དུམ་བུ། ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་གི་དུམ་བུ། འགློ་འདུལ་གི་

དུམ་བུ། དློན་གྲུབ་ཀི་དུམ་བུའློ། །

རྒྱུད་སེ། ཐེག་པ་ཆེན་པློ་གསང་སགས་རྡློ་རེ་ཐེག་པའི་དབང་དང་། ལམ་གི་རྣམ་གཞག །སྒྲུབ་ཐབས། 

ལས་ཚོགས་སློགས་ཅི་རིགས་སྟློན་པའི་ཆློས་ཀི་སེ་ཚན། 

རྒྱུད་སེ་གློང་མ། རྣལ་འབློར་རྒྱུད་དང་། རྣལ་འབློར་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་གཉིས། 

རྒྱུད་སེ་དགློན་པ། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ལྕགས་འབྲུག་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། 

རྒྱུད་སེ་གཉིས། རྒྱུད་སེ་གློང་འློག

རྒྱུད་སེ་དྲུག །བ་རྒྱུད། སྤློད་རྒྱུད། རྣལ་འབློར་རྒྱུད་དེ་ཕི་རྒྱུད་སེ་གསུམ་དང་། ཕ་རྒྱུད། མ་རྒྱུད། 

གཉིས་མེད་རྒྱུད་དེ་ནང་རྒྱུད་སེ་གསུམ་སྟེ་དྲུག

རྒྱུད་སེ་བདུན། ཇློ་བློ་རེའི་ལམ་སྒློན་རང་འགེལ་ལས། བ་བའི་རྒྱུད་དང་། སྤློད་པའི་རྒྱུད། རློག་པའི་

རྒྱུད། གཉིས་ཀའི་རྒྱུད། རྣལ་འབློར་གི་རྒྱུད། རྣལ་འབློར་ཆེན་པློའི་རྒྱུད། རྣལ་འབློར་བ་ན་མེད་

པའི་རྒྱུད་དློ། །ཞེས་གསུངས་སློ། །

རྒྱུད་སེ་བཞི། བ་བའི་རྒྱུད་དང་། སྤློད་པའི་རྒྱུད། རྣལ་འབློར་གི་རྒྱུད། རྣལ་འབློར་བ་ན་མེད་པའི་

རྒྱུད་དེ་བཞི། 

རྒྱུད་སེ་བཞིའི་ཁད་པར། སྟློང་པ་དང་ལྷའི་རྣལ་འབློར་མངློན་དུ་བེད་པ་ལ་ཕིའི་བ་བ་ཤིན་ཏུ་མང་པློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལ་ལློས་པ་དང་། བ་བ་ཧ་ཅང་མི་མང་བར་ཕིའི་བ་བ་དང་ནང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གཉིས་ཆ་མཉམ་

པ་ལ་ལློས་བ་དང་། ཕིའི་བ་བ་དང་ནང་གི་ཏིང་འཛིན་གཉིས་ལས་ཏིང་འཛིན་གཙོ་བློར་འགྱུར་

བ་ལ་ལློས་པ་དང་། ཕིའི་བ་བ་ལ་མི་ལློས་པར་གློང་ན་མེད་པའི་རྣལ་འབློར་སྐྱེད་ནུས་པའློ། །

རྒྱུད་སེ་འློག་མ། བ་རྒྱུད་དང་སྤློད་རྒྱུད་གཉིས། 

རྒྱུད་སེ་སློ་སློའི་བསྙེན་ཆེན། མི་གཞན་ལ་གསང་སགས་ཀི་དབང་བསྐུར་བ་དང་། རབ་གནས་

སློགས་མ་བས་གློང་དུ་ལྷའི་སགས་དེར་ཡིག་འབྲུ་གངས་ཇི་ཡློད་ཀི་གངས་དང་མཉམ་པའི་

འབུམ་ལློངས་ངེས་ཀི་བཟླས་པ་གཏློང་དགློས། དུས་ཡུན་ལློ་གསུམ་དང་མཇུག་ཏུ་བཟླས་པའི་

གངས་ངེས་ཅན་གི་བཅུའི་ཆ་ལློངས་སྤིན་སེག་འབུལ་དགློས་པ་དེ་རྣམས་ལ་བསྙེན་ཆེན་ཟེར། 

རྒྱུད་བདུན། ར་རྒྱུད། ཕི་རྒྱུད། ཕི་མའི་རྒྱུད། བསྡུས་རྒྱུད། བཤད་རྒྱུད། འཕློས་རྒྱུད། ཆ་མཐུན་རྒྱུད།

རྒྱུད་རྣམ་པར་འཁྲུགས་པ། ཕ་མ་གཉིས་སྤུན་མཆེད་ཡིན་པའི་རིགས་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་བུ་ཕྲུག་ནི་

རུས་རྒྱུད་གཙང་མ་མིན་པའི་དློན། 

རྒྱུད་རྣམས་འཛིན། [མངློན]ཆུ་ཤིང་། 

རྒྱུད་པ། ① [ཐ་དད་པ]བརྒྱུས་པ། བརྒྱུ་བ། རྒྱུས། ཨི་ཁུང་ནང་དུ་སྐུད་པ་སློགས་འཇུག་པ། ཕེང་

རྒྱུད་མཁན་གིས་གསེར་གི་སྐུད་པར་མུ་ཏིག་གི་ཕེང་རྡློག་རྣམས་རྒྱུ་བཞིན་འདུག །ཁབ་མིག་

ལ་སྐུད་པ་རྒྱུས་ཤིག །② རྒྱུད་གྲྭའི་སྒིགས་ལ་ཡློད་པའི་གྲྭ་པ། བ་མ་རྒྱུད་པ། ③ རིགས་རུས། 

རྒྱལ་རྒྱུད། རྒྱའི་རྒྱུད་པ། རིགས་ཀི་རྒྱུད་པ། གདུང་རྒྱུད། སྐུའི་རྒྱུད་པ། རིགས་ཀི་རྒྱུད་པ་ཆད་

པ། རའི་རྒྱུད་པ། 

རྒྱུད་པ་དགློན། བཤད་སྒྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་འབྲུག་

ལློ་སྤི་ལློ་༡༧༧༢ལློར་ངག་དབང་ཆློས་ཀི་གགས་པ་མཆློག་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། 

རྒྱུད་པ་རང་གིས་ཟིན། བ་གློང་མ་རྣམས་ཀི་ཆློས་བརྒྱུད་རང་གིས་ཟིན་ཐུབ་པ། 

རྒྱུད་སེལ་བ། རིགས་རྒྱུད་སེལ་བ་སྟེ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེད་པའི་དློན་ཡིན། 

རྒྱུད་བ་མ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པློའི་མདློའི་དློན་དང་མཐུན་པར་ཐེག་ཆེན་གི་ལ་བ་སྟློན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

པའི་གཞུང་། འཕགས་པ་བམས་པས་མཛད་པའི་བམས་ཆློས་སེ་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག

རྒྱུད་བ་མའི་རྡློ་རེའི་གནས་བདུན། སངས་རྒྱས། ཆློས། དགེ་འདུན། རིགས་ཁམས། བང་ཆུབ། ཡློན་

ཏན། འཕིན་ལས་རྣམས་སློ། །

རྒྱུད་འབེལ་སྒིག་གཅློད་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་

སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་pipeline processor ཟེར། 

རྒྱུད་མང་། པི་ཝང་ངམ་སྒ་སྙན། 

རྒྱུད་མངས། རྒྱུད་མང་དང་གཅིག །

རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་། ལྷ་ས་ཁུལ་དུ་ཡློད་པའི་དགེ་ལུགས་པའི་རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་སྟློད་སྨད་གཉིས་སུ་ཕེ་

བའི་རྒྱུད་སྨད་པ། འདིས་བར་སྐབས་ཤིག་ལྷ་ས་རྨེ་རུ་དགློན་ཚོགས་ཡུལ་དུ་བས། མིང་གཞན་

རྒྱུད་སྨད་ལྕང་ལློ་ཅན་ཡང་ཟེར། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༤༣༣ལློར་རེ་ཤེས་རབ་

སེང་གེས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་

གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྒྱུད་སྨིན། སེམས་ཅན་གི་ཤེས་རྒྱུད་ཐར་པའི་ལམ་དུ་འགློད་ཐུབ་པ་ལ་ཟེར། 

རྒྱུད་ཚིག །གསང་སགས་ཀི་རྒྱུད་གཞུང་དུ་གདམས་ངག་ཞལ་རྒྱུན་མེད་པའི་གང་ཟག་སྤི་བཏང་

བ་རྣམས་ཀིས་དློན་ཐད་ཀར་མི་གློ་བར་བ་བའི་ཆེད་དུ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་མིང་དང་། ཚིག་

རྣམས་སློ། །

རྒྱུད་ཚིག་པ། སེམས་ཁློ་བའམ་མི་དགའ་བའི་རིགས་ཤིག །རྒྱུད་ཚིག་པར་ནི་མི་བ་སྟེ། དེ་རྣམས་

ཉེས་པས་རྨློངས་ཕིར་རློ། 

རྒྱུད་ཚོགས་སུ་མ་ཚང་བ། ལ་བ་ལས་བཤད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ལྔའི་ནང་ནས་བསམ་པའི་མཐུན་

རྐྱེན་ཞིག་སྟེ། བསྒྲུབ་བ་ལ་དགེ་བསྙེན་མ་རབ་བྱུང་དགེ་ཚུལ་བསྙེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་

འབློགས་པ་ལ། གསུམ་མན་ཆད་དུ་གནས་དགློས་ཀི། དེ་ལས་ལྷག་པ་ལ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སློམ་པ་

ཕློག་ཀང་མི་སྐྱེ་བ། 

རྒྱུད་འཛིན། ① རིགས་རྒྱུད་འཛིན་པ། ② རིགས་རྒྱུད་དམ་རིང་ལུགས་འཛིན་མཁན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱུད་གཞན་གྲུབ་པ། རྒྱུད་གཞན་གྲུབ་པ་ཞེས་བ་བའི་རབ་ཏུ་བེད་པ། ངག་ལས་གཞན་བློ་རློགས་པ་

ཐ་སྙད་དུ་སེམས་ཙམ་ལའང་མི་འགལ་བར་སྟློན་པ། སློབ་དཔློན་ཆློས་ཀི་གགས་པས་མཛད་

པའི་ཚད་མ་སེ་བདུན་ལས་འཕློས་པ་ཡན་ལག་ལ་བུའི་བསྟན་བཅློས་བཞིའི་གས་ཤིག

རྒྱུད་བཞི། གསློ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྨང་གཞི་རྒྱུད་བཞི་ཞེས་པ། ར་རྒྱུད་

དང་། བཤད་རྒྱུད། མན་ངག་རྒྱུད། ཕི་མ་རྒྱུད་བཅས་བཞི་པློའི་བསྡུས་མིང་ཡིན། 

རྒྱུད་རབས། རིགས་རུས་གི་རྒྱུད་རིམ། 

རྒྱུད་ལས་སྐྱེས་པའི་དབངས། སྒ་སྙན་སློགས་རྒྱུད་སྐུད་བརྡུངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྒ་དབངས། 

རྒྱུད་ལས་འཕློས། [མངློན]མདའ་འཕངས་པ། 

རྒྱུད་ལས་སུ་རུང་བ། ལུས་སེམས་ལས་སུ་བཀློལ་རུང་བ། ཉམས་བབས་ནས་མི་ལྷློད་པློར་གྱུར་པ།

རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གསུམ། མ་ཧཱའི་རྒྱུད། ཨ་ནུའི་ལུང་། ཨ་ཏིའི་མན་ངག་གློ། 

རྒྱུད་བཤད་ཐབས་གཉིས། སློབ་བཤད་དང་། ཚོགས་བཤད། 

རྒྱུད་གསང་བ་སྙིང་པློ། རྒྱུད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའློ། །

རྒྱུད་གསུམ། ① རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་པ་དློན་གཅིག །② ས་སྐྱ་པའི་ལམ་འབས་ཀི་ཉམས་ལེན་

དངློས་གཞི་གསང་སགས་རྡློ་རེ་ཐེག་པའི་གཞི་ལམ་འབས་བུ་རྣམས་རྒྱུད་གསུམ་དུ་དྲིལ་ནས་

ཉམས་སུ་ལེན་པ་སྟེ། ཀུན་གཞི་རྒྱུ་རྒྱུད་ལ་འཁློར་འདས་དབེར་མེད་ཀི་ལ་བ་སྐྱློང་། ལུས་

ཐབས་རྒྱུད་ལ་དབང་བཞི་དང་འབེལ་བའི་ལམ་བསློམ་པ། མཐར་ཐུག་འབས་བུའི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་

ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་ཡློན་ཏན་འཆར་བའློ། །

རྒྱུད་གསུམ་དུ་བསྟན་པའི་ལམ། ཀུན་གཞི་རྒྱུ་རྒྱུད་ལ་འཁློར་འདས་དབེར་མེད་ཀི་ལ་བ་སྐྱློང་བ། 

ལུས་ཐབས་རྒྱུད་ལ་དབང་བཞི་དང་འབེལ་བའི་ལམ་སློམ་པ། མཐར་ཐུག་འབས་བུའི་རྒྱུད་ལ་

སྐུ་ལྔ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་ཡློན་ཏན་འཆར་བའློ། །

རྒྱུན། ① རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་སྐད་ཅིག་ས་ཕི་དུ་མ་ཡློད་པའི་དངློས་པློ། དཔེར་ན། ལློ་

དང་། ཟླ་བ། ཞག་དང་། དུས་ཚོད་རྣམས་སློ། །དུས་རྒྱུན། ནམ་རྒྱུན། ལས་རྒྱུན་རིང་པློ་འགློར། 

ཆུ་རྒྱུན་རག་ཏུ་འབབ། རིན་རྒྱུན་བར་མ་ཆད་དུ་མཐུད། ཐློན་སྐྱེད་ལག་རལ་གི་རྒྱུན་འཇགས་
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པ། སྨན་དཔྱད་ལག་ལེན་གི་རྒྱུན་བསྟར་བ། གློམས་སློལ་བཟང་པློའི་རྒྱུན་ཆགས་པ། ལས་ཀའི་

འགློ་ནས་གཞུག་བར་ཧུར་བརློན་རྒྱུན་འཁློངས་པ། རྒྱུན་དུ་སློབ་སྦློང་བས་པ། སར་སློལ་ངན་

པའི་རྒྱུན་བཅད་པ། ལྕགས་ལམ་དུ་མེ་འཁློར་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འགློ་འློང་བེད་པ། ② རེས་

འབང་གི་གངས་རྣམས། རྒྱུན་བཅས་ལློངས་སྤློད་དག་བརག་པ། 

རྒྱུན་སྐྱློང་། མུ་མཐུད། ལས་དློན་རྒྱུན་སྐྱློང་མཐར་སྐྱེལ་བེད་པ། 

རྒྱུན་ཁིགས། བར་མ་ཆད་པ་དང་དུས་རག་པ། ཡུལ་ལུང་རྒྱ་ཁབ་ཚང་མར་ཤིང་ནགས་མཐུག་པློ་

རྒྱུན་ཁིགས་སུ་ཆགས་ཡློད་པ། 

རྒྱུན་མཁློ། རག་ཏུ་དགློས་པའམ་རག་པར་མེད་དུ་མི་རུང་བ། རྒྱུན་མཁློའི་ཤེས་ཡློན། 

རྒྱུན་འཁློངས། མུ་མཐུད་ནས་བ་ལས་རྣམས་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་སེལ་བ། 

རྒྱུན་གློས། དུས་རྒྱུན་དུ་གློན་རྒྱུའི་གློས། 

རྒྱུན་གི་མྱུ་གུ། [མངློན]ཆར་ཟིམ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་constant ཟེར། 

རྒྱུན་གངས་རློལ་ནུས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་constant function ཟེར། 

རྒྱུན་འགལ་ཁབ་སེལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་to propagate སྤི་ལློ་an exception ཟེར། 

རྒྱུན་ལྕག །ཀློ་རྒྱུན་གིས་བཟློས་པའི་ལྕག་ཚན། 

རྒྱུན་གཅིག །① རྒྱུད་གཅིག །② དཀྱུས་གཅིག

རྒྱུན་ཆགས།མཚམས་མི་འཆད་པའམ་བར་མི་འཆད་པ། 

རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་པ། གསློ་སྦློང་གི་སྦློར་ཆློག་ཅིག་སྟེ། དང་པློར་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བདག་པློ་དང་

ལྷ་རྣམས་ཀི་དློན་དུ་མདློ་བསྐུལ་ནས་མདློ་འདློན་པ་དང་། གཞི་བདག་སློགས་ལ་གཏློར་མ་བིན་

ནས་དཀློན་མཆློག་ལ་ཕག་བས་ཏེ་རྒྱུན་བཤགས་བེད། དེ་ནས་ལྷ་མི་ལ་སློགས་པའི་སྐྱེ་བློ་མང་
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པློ་ཆློས་ཉན་པ་ལ་བསྐུལ་བའི་དློན་དུ་ཆློས་བསྒགས་ཀི་མདློ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞི་བསྟན་ནས་

ཕག་འཚལ་བའི་རྒྱུད། མདློ་འདློན་པའི་རྒྱུད། བསློ་བའི་རྒྱུད་དེ་རྒྱུད་གསུམ་དང་ལན་པའི་སློ་ནས་

ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་དག་གི་མདློ་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་བཤད་ཅིང་ཉན་པར་བེད་པའློ། །

རྒྱུན་ཆད་པ། ར་བ་ཉིད་ནས་མེད་པར་གྱུར་པའི་དློན། ཆུ་བློ་འབབ་རྒྱུན་ཆད་པ། 

རྒྱུན་ཆས་ཁ་གསར། གཟབ་སྤློས་མིན་པའི་རྒྱུན་ཆས་གསར་པ། 

རྒྱུན་མཆློད། དུས་ནར་མའམ་རྣམ་ཀུན་འབུལ་བའི་མཆློད་པ། དུས་རྒྱུན་འཆར་ཅན་མང་ཇ། 

རྒྱུན་འཇགས། བ་བ་བཟང་ངན་གང་བརམས་པའི་སློལ་རྒྱུན་རིང་དུ་ཆགས་པ། 

རྒྱུན་གཉིས་བསམས། དྲི་ཆེན་དང་དྲི་ཆུ་གཉིས་མི་འབྱུང་བ་འགག་པར་གྱུར་པའི་དློན་ཏེ། འབི་གུང་

བཀའ་མཆན་ལས། རྒྱུན་གཉིས་བསམས་ནི། བཤང་གཅིའི་ལམ་གཉིས་འགག་པར་གྱུར་པའི་

དློན་ནློ། ། 

རྒྱུན་ལར། ① བར་མི་འཆད་པའི་མུ་བཞིན། ཉིན་མཁློའི་ཡློ་ཆས་ཆུ་བློའི་རྒྱུན་ལར་འཐློན་པ། 

 ② སར་སློལ་ནང་བཞིན། ལས་དློན་རྒྱུན་ལར་བེད་བཞིན་དུ་ཡློད་པ། 

རྒྱུན་གཏན། དུས་རྒྱུན། རྒྱུན་གཏན་ལམ་ལུགས། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་reguiar network ཟེར། 

རྒྱུན་གཏློར། རྒྱུན་དུ་གཏློང་བའམ་འཇློག་པའི་གཏློར་མ། 

རྒྱུན་མཐའ། རས་རྒྱུན་མཐའ་མ་དང་། སེམས་རྒྱུན་མཐའ་མ་སྟེ། སྐད་ཅིག་གཉིས་པར་འཚང་རྒྱ་

ངེས་ཀི་རྒྱུན་མཚམས། 

རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ། བང་སེམས་ཀི་ལམ་གི་མཐར་ཐུག་པ་ཞིག་ཡིན། རང་གིས་འདྲེན་

བར་གྱུར་པའི་རྣམ་གློལ་ལམ་གི་བར་ཆློས་གཞན་གིས་མ་ཆློད་པས་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཞེས་

བཏགས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་མ་ཟིན་པའི་ཤེས་པའི་ནང་གི་མཐའ་མ་ཡིན་པས་ན། རྒྱུན་མཐའ་

ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན། རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཐློབ་པའི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པར་སངས་

རྒྱས་པ་ཡིན། 
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རྒྱུན་མཐུད། མུ་མཐུད། 

རྒྱུན་དུ་འཇློག་པ། སེམས་གནས་དགུའི་གཉིས་པ། དང་པློར་གཏད་པའི་སེམས་དེད་བཞིན་གཞན་

དུ་མི་གཡེང་བར་དམིགས་པ་དེ་ལ་རྒྱུན་དུ་འཇློག་པའློ། །

རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་བུ། དགེ་སྦློང་གི་འབས་བུ་བཞིའི་ནང་གསེས། མཐློང་སང་སངས་ནས་

སློམ་སང་མ་སངས་པའློ། །

རྒྱུན་ལན། སར་ལར་འགྱུར་བ་མེད་པའི་དློན། ངའི་ལས་ཀ་རྒྱུན་ལན་ཡིན། 

རྒྱུན་ལན་དཀར་ཚད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་normal brightness ཟེར། 

རྒྱུན་ལན་ཚེག་རགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་normal punctuation ཟེར། 

རྒྱུན་ལན་གབས་ཉར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་normal backup ཟེར། 

རྒྱུན་ལན་ཡིག་གཟུགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་normal font ཟེར། 

རྒྱུན་སློད། ས་གནས་གཅིག་ཏུ་གཏན་སློད། སློབ་གྲྭའི་ནང་དུ་རྒྱུན་སློད་ཀི་སློབ་གྲྭ་བ་ཅི་ཙམ་འདུག

རྒྱུན་ནུ། [ཡུལ]ཀློ་བའི་རྒྱུན་བུ། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་normal mode voltage ཟེར། 

རྒྱུན་པར། རྒྱུན་དུ། ནམ་རྒྱུན། རྒྱུན་ལན། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་common coupling ཟེར། 

རྒྱུན་ཕློགས། ཆུ་རྒྱུག་སའི་གཞུང་ཕློགས། ཤ་འློད་ཀི་ཆུ་ལློག་ཆེན་པློ་རྒྱུན་ཕློགས་མ་ཡིན་པར་

ཤློར་བ། ཐློག་བརེགས་ཅན་གི་གྲུ་གཟིངས་ལ་འཛུལ་ནས་གཙང་ཆུ་ཆེན་པློའི་རྒྱུན་ཕློགས་སུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞུགས་པ། གྲུ་གཟིངས་ཆུ་གཞུང་གི་རྒྱུན་ཕློགས་ལས་བཟླློག་སྟེ་གཏློང་བ། རྩྭ་ཤིང་མང་པློ་ཆུ་

ཀླུང་གི་རྒྱུན་ཕློགས་སུ་ཁེར་བ། 

རྒྱུན་འཕད་གནད་དློན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་top issues ཟེར། 

རྒྱུན་བུ། ① ཀློ་བ་དྲས་པའི་ཀློ་ཐིག་སྟེ། ཐག་པ་ལས་ཕ་བ་ཞིག་གི་མིང་། ② ག་བའི་པགས་པ་དྲས་

པའི་སྐུད་པ་ཕ་བ་དེ་གློན་ཆས་སློགས་བཙེམ་ཡས་དང་། ཕེང་སྐུད་བཅས་བ་ཆློག

རྒྱུན་བུ་ཀློ་འབེག །གཏམ་དཔེ་ཞིག །རྒྱུ་དངློས་གང་ཡློད་པའི་ཐློག་ནས་གང་དགློས་གཏློང་བ། 

གཤིན་པློའི་འཛིན་ཆས་གང་ཡློད་ཀི་སྟེང་ནས་རྒྱུན་བུ་རློ་འབེག་གིས་མཆློད་འབུལ་བེད་པ། 

རྒྱུན་འབབ། ① འབབ་ཆུ། ② [མངློན]དྲག་ཆར། 

རྒྱུན་འབམས། ཁབ་གདལ་དུ་ཕིན་པའམ་མུ་མཐུད་ནས་ལུས་པ། ཡི་གེ་སློལ་མ་དག་རྒྱུན་འབམས་

སུ་གྱུར་པ། རེད་མློའི་ངང་དུ་དུས་ཚོད་རྒྱུན་འབམས་པ། 

རྒྱུན་མ་ཆད་པ། བར་མཚམས་མེད་པ། 

རྒྱུན་མ་གཏུགས་པ། རྒྱུན་ཕི་མ་མ་རློགས་པའམ་རྒྱུན་ཕི་མ་ཆད་པ་ལ་གློ

རྒྱུན་ར། ནད་མེད་པའི་མིའི་ར་འཕར་སྟངས་ཤིག་སྟེ། སྨན་པའི་དབུགས་ཕིར་རྒྱུ་བའི་ཚེ་ར་ལན་

གཉིས་དང་། དབུགས་ནང་དུ་རྔུབས་པའི་ཚེ་ལན་གཉིས། བར་དུ་གཅིག་བཅས་ལྔ་འཕར་བ་ལ་

ཟེར་རློ། །

རྒྱུན་བཙུགས། བར་མི་འཆད་པའི་སློལ་། དཀར་མེ་རྒྱུན་བཙུགས། སྐུ་ཚབ་རྒྱུན་བཙུགས་བསྐློས་པ།

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

དབིན་སྐད་དུ་constant ཟེར། 

རྒྱུན་ཚུགས། རག་ཏུ་གནས་པའམ་བར་མ་ཆད་པར་ཡློད་པ། ལས་གྲྭ་རྒྱུན་ཚུགས་བེད་པ། གསར་

འགྱུར་ཁབ་སེལ་བེད་པའི་ལས་དློན་རྒྱུན་ཚུགས་སུ་ཡློད་པ། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་flow control ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རྒྱུན་ཞུགས། ཐེག་དམན་མཐློང་ལམ་ལས་འདས་ཀང་འདློད་པའི་སློམ་སང་དྲུག་ལ་མ་སངས་པའི་

ཉན་ཐློས་སློམ་ལམ་པ། 

རྒྱུན་ཞུགས་ལྔ། དགེ་འདུན་ཉི་ཤུ་ལས་རྒྱུན་ཞུགས་ལྔ་སྟེ། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་གཉིས་དང་། རྒྱུན་

ཞུགས་འབས་གནས་གསུམ་བཅས་སློ། །

རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས། མཐློང་སང་ཀུན་སྦློར་གསུམ་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་དགེ་སྦློང་ཚུལ་

གི་འབས་བུར་གནས་པ། 

རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ཁད་པར་ཅན། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་བུ་ལ་གནས་པ་གང་འདློད་པའི་

སློམ་སང་དང་པློ་ནས་དྲུག་པའི་བར་གང་ཡང་རུང་བ་སློང་བའི་སྦློར་བ་ཅན་ནློ། །

རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ཁད་པར་ཅན་གཉིས། ལྷའི་རིགས་ནས་རིགས་སུ་སྐྱེ་བ་དང་། མིའི་

རིགས་ནས་རིགས་སུ་སྐྱེ་བ་སྟེ་གཉིས་སློ། །

རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་དད་པས་མློས་པ། དད་པ་ལྷག་པས་བདེན་པ་མངློན་པར་རློགས་པར་

བས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས། 

རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་མཐློང་བས་ཐློབ་པ། ཤེས་རབ་ལྷག་པས་བདེན་པ་མངློན་རློགས་པར་

བས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས། 

རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ཙམ་པློ་བ། དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་ནང་གསེས། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་

བུ་ལ་གནས་པ་གང་ཞིག །འདློད་པའི་སློམ་སང་གཏན་མ་སངས་པ་ད་ལ་སློང་བའི་སྦློར་བ་ལ་མི་

བརློན་པའམ་གཅིག་ནས་ལྔའི་བར་གང་ཡང་རུང་བ་སངས་ཀང་ད་ལ་སློང་བའི་སྦློར་བ་ལ་མི་

བརློན་པའློ། །

རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ། དགེ་སྦློང་གི་ཚུལ་གི་འབས་བུ་བཞིའི་ནང་ནས་འབས་བུ་དང་པློ་ལ་ཞུགས་

པ་སྟེ། དཔེར་ན་ཉན་ཐློས་མཐློང་ལམ་པ་བཞིན་ནློ། །

རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་དད་པའི་རེས་འབང་། དད་པ་ལྷག་པས་གཞན་གིས་བསྟན་པའི་རེས་སུ་

འབང་སྟེ་བདེན་པ་མངློན་པར་རློགས་པ་ལ་སྦློར་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ། 

རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་ཆློས་ཀི་རེས་འབང་། ཤེས་རབ་ལྷག་པས་རང་ཉིད་ཀིས་བདེན་པའི་དབང་
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དུ་བས་ནས་ཆློས་ཀི་རེས་སུ་འབང་སྟེ་བདེན་པ་མངློན་པར་རློགས་པ་ལ་སྦློར་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་

ཞུགས་པ། 

རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་གསུམ། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་བུ་ལ་གནས་པ་གསུམ་སྟེ། རྒྱུན་

ཞུགས་འབས་གནས་ཙམ་པློ་བ་དང་། རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ཁད་པར་བ་གཉིས་བཅས་

གསུམ་མློ། །

རྒྱུན་ཞུགས་འབས་བུ། བཟློད་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་བཅུ་དྲུག་གི་མཐློང་བས་སང་བར་བ་བའི་ཉློན་

མློངས་པ་བརྒྱད་ཅུ་ར་བརྒྱད་སངས་པ། 

རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་གཉིས། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་བུ་ལ་ཞུགས་པ་གཉིས་ཏེ། ཆློས་ཀི་རེས་

འབང་དང་། དད་པའི་རེས་འབང་ངློ་། །

རྒྱུན་ཞུགས་རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེ། རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ཁད་པར་གསུམ་ལན་གི་འཕགས་

པ་སྟེ། སངས་པའི་ཁད་པར་འདློད་ཉློན་གསུམ་པའམ་བཞི་པ་སངས་པ། དབང་པློའི་ཁད་པར་

དེའི་གཉེན་པློ་ཟག་མེད་ཀི་དབང་ཐློབ་པ། སྐྱེ་བའི་ཁད་པར་འདློད་པའི་ལྷའམ་མི་ཚེ་གཅིག་གམ་

གཉིས་སུ་ལུས་པ་བཅས་སློ། །

རྒྱུན་ཞུགས་སིད་པ་ལན་བདུན་པ། ① སློམ་སང་ཉློན་མློངས་གཅིག་ཀང་མ་སངས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་

འབས་གནས་ཡིན་ལ། རིས་མཐུན་གི་སྐྱེ་བ་བདུན་ཚུན་ཆད་དུ་དག་བཅློམ་པའི་འབས་བུ་ཐློབ་

ངེས་ཀི་འཕགས་པའློ། །② མཐློང་ལམ་ཐློབ་པའི་ལུས་རེན་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་

གནས་ཙམ་པློ་གང་ཞིག་འདློད་པར་རིགས་མཐུན་གི་སྐྱེ་སིད་བདུན་བང་ནས་འདས་མངློན་དུ་

བེད་པའི་རིགས་ཅན། 

རྒྱུན་གཟན། རབ་བྱུང་གི་རྒྱུན་དུ་དཀྲི་བའི་གཟན། 

རྒྱུན་བཟང་། རྒྱུན་སློལ་བཟང་པློ། 

རྒྱུན་རིང་པློ། དུས་ཚོད་ཡུན་རིང་པློ། 

རྒྱུན་རིང་བ། ཡུན་རིང་བ། ལས་རྒྱུན་རིང་བ། དུས་རྒྱུན་རིང་བ། གཙང་པློའི་ཆུ་རྒྱུན་རིང་བ། 

རྒྱུན་རིམ། 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་routine ཟེར། 

རྒྱུན་ལས། རྒྱུན་གི་ལས་ཀ

རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡློན། ཀྲུང་གློ་སིད་གཞུང་གི་ནང་དུ་དུས་རྒྱུན་ལས་ཀ་བེད་མཁན། 

རྒྱུན་ལུགས། ① རྒྱུན་ཆགས་པའི་ལུགས་སློལ། ཀུན་སྤློད་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུན་ལུགས་

གཅད་པ།② [རིང]

རྒྱུ་འགྲུལ། 

རྒྱུན་ཤིང་། དུས་རྒྱུན་དུ་བུད་བའི་མེ་ཤིང་། 

རྒྱུན་ཤིང་ཤིང་གཉེར། སར་བློད་ཀི་གསློལ་ཐབ་ཁག་གི་རྒྱུན་ཤིང་དློ་དམ་ལས་ཚན་ཞིག

རྒྱུན་བཤགས་ཀི་ཡན་ལག་བདུན་པ། སིག་པ་བཤགས་པ། རེས་སུ་ཡི་རང་བ། དློན་དམ་བང་ཆུབ་

སེམས་བསྐྱེད་པ། སྐྱབས་སུ་འགློ་བ། སྨློན་སེམས་བསྐྱེད་པ། འཇུག་སེམས་བསྐྱེད་པ། བསློ་

བ་རྣམས་སློ། །

རྒྱུན་སིང་། རྒྱུན་མཐུད་པ། 

རྒྱུན་སྲུང་རྣམ་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་hold mode ཟེར། 

རྒྱུན་སློལ། ཡློངས་གགས་ཀི་ལུགས་སློལ། 

རྒྱུན་གསུམ་པ། [མངློན]ཆུ་བློ་གང་གཱ། 

རྒྱུན་བསིང་ཐུབ་ཚད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་durability ཟེར། 

རྒྱུན་བསིངས། རྒྱུད་སིང་དང་གཅིག །

རྒྱུའི་ཀུན་སློང་། དགེ་ཚུལ་སློང་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལ། བསམ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་རྒྱུའི་ཀུན་སློང་ཐློབ་

འདློད་དགློས་པ་སྟེ། སྐློམ་པ་ཆུ་འདློད་ལར་ཞེ་ཐག་པ་ནས་སློམ་པ་ལེན་འདློད་དགློས་ཀི། དབང་

མེད་དང་། བཞད་གད་བསམ་པས་བངས་ཀང་མི་ཆགས་པ། 

རྒྱུའི་རྐྱེན། རྐྱེན་བཞིའི་ནང་གསེས། འབས་བུའི་ངློ་བློ་སྐྱེད་བེད་དེ། བེད་རྒྱུ་མ་གཏློགས་པའི་གཞན་
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རྒྱུ་ལྔ་པློ་དེ་རྒྱུ་ཡང་ཡིན་ལ་རྐྱེན་ཡང་ཡིན་པས། རྒྱུའི་རྐྱེན་ཞེས་བའློ། །

རྒྱུའི་རྒྱན། བེད་པློ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གིས་རྒྱུ་བས། འབས་བུ་དངློས་ཤུགས་གང་རུང་ལས་གློ་

ཞིང་ཤེས་པར་བེད་པའི་རྒྱན་ཞིག

རྒྱུའི་རྒྱན་བཅུ་དྲུག །རྒྱུའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་རྣམ་གངས་བཅུ་དྲུག་ནི། སྐྱེད་བེད་ཀི་རྒྱུ། ཉམས་

བེད་ཀི་རྒྱུ། རྣམ་འགྱུར་གི་རྒྱུ། འཐློབ་བའི་རྒྱུ། ཕི་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ། ནང་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ། ས་

ན་མེད་པའི་བེད་རྒྱུ། ཞིག་ནས་མེད་པའི་བེད་རྒྱུ། ཕན་ཚུན་མེད་པའི་བེད་རྒྱུ། སངས་ནས་མེད་

པའི་བེད་རྒྱུ། བཟླློག་པ་སྐྱེད་བེད་ཀི་རྒྱུ། རིང་འབས་ཀི་རྒྱུ། རྒྱུ་འབས་ལྷན་ཅིག་པའི་རྒྱུ། 

འབས་བུ་ས་བའི་རྒྱུ། རིགས་མིན་གི་རྒྱུ། རིགས་པའི་རྒྱུ་བཅས་སློ། །

རྒྱུའི་རྒྱུད། སེམས་ཅན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་དུ་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་གི་ཚུལ་ནམ་མཁའ་ལར་

འགྱུར་བ་མེད་པར་གནས་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་ལ་མདློ་སེ་རྣམས་སུ་ཁམས་བདེ་བར་

གཤེགས་པའི་སྙིང་པློ་རང་བཞིན་གནས་རིགས་སློགས་དང་། རྒྱུད་སེ་འློག་མ་རྣམས་སུ་བདག་

གི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་། ཀུན་ཏུ་བཟང་པློའི་སེམས་སློགས་མིང་ཇི་སྙེད་

ཡློད་ལ་རྣལ་འབློར་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་དུ་ཨེ་ཝཾ་ཟུང་འཇུག་ཅེས་བའློ། །

རྒྱུའི་རེན་འབེལ་དྲུག །ཕིའི་རེན་འབེལ་གི་ཆར་གཏློགས་པའི་རྒྱུའི་རེན་འབེལ་ལ་དབེ་ན། ས་དང་། 

ཆུ་དང་། མེ་དང་། རླུང་དང་། ནམ་མཁའ་དང་། དུས་ཏེ་དྲུག་གློ

རྒྱུའི་ཐེག་པ། བང་ཕློགས་སློ་བདུན་སློགས་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐློབ་པའི་རྒྱུ་ལམ་དུ་བེད་པས་

མཚན་ཉིད་ཐེག་པའམ་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པ་ལ་རྒྱུའི་ཐེག་པ་ཞེས་བའློ། །

རྒྱུའི་དཔེ། དཔེ་རྒྱན་སློ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་ཅན་གི་སྟེང་གི་ཁད་ཆློས་མི་འདྲ་བ་

དག་གི་རྒྱུས་དཔེ་མི་འདྲ་བ་དག་མཚུངས་པར་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

རྒྱུའི་བློན་རིགས་བཞི། ༡ སྣང་གཤེན་བལ་ཐློན་ཅན། ༢ འཕྲུལ་གཤེན་བལ་མཚོན་ཅན། ༣ ཕྱྭ་

གཤེན་ཇུ་ཐིག་ཅན། ༤ དུར་གཤེན་མཚོན་ཆ་ཅན་བཞི་ལ་ཟེར། 

རྒྱུའི་དབང་། སློབ་དཔློན་གིས་སློབ་མ་ལ་སྐུར་བར་བེད་པའི་སྨིན་བེད་ཀི་དབང་གི་རིམ་པ་རྣམས་

ཏེ། མ་སྨིན་པ་སྨིན་པར་བེད་པའི་རྒྱུའི་དབང་ངློ་། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རྒྱུའི་དབངས། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་དབངས་གཞན་དག་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཨ་ཨི་ཨ་རུ་ལ་བཅས། 

རྒྱུའི་གཟུགས། འབྱུང་བར་གྱུར་པའི་གཟུགས། དབེ་ན་ས། ཆུ། མེ། རླུང་བཞི་ཡློད་པ་དེ་ལ་འབྱུང་

བ་བཞི་ཟེར། 

རྒྱུའི་གཟུགས་ཅན། གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་གི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། དཔེ་ཅན་ལ་ཡློད་པའི་ཁད་ཆློས་

རྣམས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་རང་དང་ཆློས་མཚུངས་པའི་དཔེ་རྣམས་ཀི་གཟུགས་སུ་

བཀློད་པའི་རྒྱན་ཞིག

རྒྱུའི་ཡི་གེ སྒ་དློན་གང་རུང་མ་ཚང་བའི་ཡི་གེ

རྒྱུས། ① རྒྱུད་པའི་སྐུལ་ཚིག །② གློམས་འདྲིས། འགློ་སའི་ལམ་གི་རྒྱུས་སྟློན་པ། མཁས་པ་ཡིན་

ན་རྒྱུས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ཐག་ཆློད། ཕ་ཞིབ་ཀི་སློ་ནས་རྒྱུས་བཤད་པ། མི་རྒྱུས་ཡློད་ཀིས་

གཏམ་རྒྱུས་མེད་བཤད། 

རྒྱུས་སྐུད། རྒྱུས་པ་ལས་བཟློས་པའི་སྐུད་པ། 

རྒྱུས་དགློན། སྤི་ལློ་༡༢༥༠ལློར་གསར་འདེབས་མཛད། འདེབས་མཁན་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་

བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབར་ཁམས་རློངས་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རྒྱུས་འགློག་པ། འགློག་པའི་རྒྱན་གི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། དགག་བ་བསྟློད་བསགས་འློས་པའི་དློན་

གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག །འགློག་བེད་དངློས་པློའི་རང་བཞིན་གི་གཤིས་ལུགས་སམ་རང་གི་ངང་

ཚུལ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་འགློག་པའི་རྒྱན་ཞིག

རྒྱུས་མངའ། གློམས་འདྲིས། ནང་དློན་གང་ཡིན་རྒྱུས་མངའ་མེད་པ། ལས་དློན་བེད་སྟངས་ལ་རྒྱུས་

མངའ་མེད་ན་དཀའ། ཡུལ་ལུང་གི་གནས་ཚུལ་རྒྱུས་མངའ་ཡློད་ན་མགློ་འཐློམ་མི་ཡློང་། 

རྒྱུས་གནད། ལུས་ཀི་རྒྱུས་པའི་ནང་ནས་གནད་ཆེ་བ་རྣམས་ཏེ། མཇིང་པའི་ཆུ་ལེབ་སློགས་བཅུ་

དྲུག་མཆིས་སློ། །

རྒྱུས་གནད་བཅུ་བཞི། རྒྱུས་པ་རགས་པ་དང་ཕ་བ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་རགས་པ་ཆུ་བའི་མིང་སྟེ། 

དཔལ་ལན་བང་པའི་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ལས། ཆུ་བ་རྒྱུས་པ་རགས་ཕའི་གནད། རགས་པ་ཆུ་

བ་ཕ་བ་རྒྱུས། མདློར་ན་ཤ་དང་རུས་པ་རྣམས། འཐློར་བ་དློགས་ནས་དཀྲིས་པ་ལར། ལས་ཀི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བེད་པར་ངློ་མཚར་ཆེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་གི་རྒྱུས་པའི་ནང་ཚན་རགས་པ་ཆུ་བ་གནད་ཆེ་

བ་བཅུ་བཞི་འདྲེན་པ་ལ། བློད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་གིས་མཛད་པའི་ལུས་

ཐིག་ཟླ་བ་ནློར་བུའི་མེ་ལློང་ལས། རྒྱུས་གནད་རེ་ལ་མཇིང་པའི་ཆུ་ལེབ་གཉིས། བང་ཁློག་ཕག་

པའི་གློང་གི་ཆུ་བ་གཉིས། ཡན་ལག་རིང་ཆུ་སྒིད་ཆུ་སལ་མགློ་དང་། གྲུ་མློ་མཁིག་མའི་ཆུ་བ་

གཉིས་གཉིས་བཅུ། དེ་དག་དྲིལ་བས་བཅུ་བཞི་ཆུ་རྒྱུས་གནད། ཅེས་གསུངས། 

རྒྱུས་པ། ཤའི་ནང་གི་རྒྱུས་པ། 

རྒྱུས་མ་འཚལ། གནས་ཚུལ་ཤེས་རློགས་གཏིང་ཟབ་པློར་མེད་པ། 

རྒྱུས་མེད། གློམས་འདྲིས་མེད་པ། ས་ཆ་ཡུལ་མི་ལམ་ལུགས་སློགས་རྒྱུས་མེད་ཀི་མི་གསར། 

རྒྱུས་མེད་བུག་ཁུང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་unknown source ཟེར། 

རྒྱུས་མེད་སྒིག་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་unknown device ཟེར། 

རྒྱུས་མེད་ནློར་སྐྱློན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་unknown error ཟེར། 

རྒྱུས་ཡློད། གློམས་འདྲིས་ཡློད་པ། གདློང་ངློ་ཤེས་པ་ཙམ་གིས་སེམས་ལ་རྒྱུས་ཡློད་ཆ་ེབ་རང་མ་ིཡློང་།

རྒྱུས་ལློན་པ། མི་སློགས་གང་ཞིག་ཇི་ལར་ཡིན་པ་ཞིབ་ཆ་རློགས་པ། 

རྒྱེབ། [བ་བེད་ཐ་དད་པ] མི་གཉིས་དབྱུག་པ་རྒྱག་རེས་བེད་བཞིན་འདུག །ལས་ཚིག །བརྒྱབ། 

བརྒྱབ། རྒྱེབ། སྐུལ་ཚིག །རྒྱློབས། 

རྒྱེབ་ཆློག །ནད་པ་སློགས་གློ་བུར་ཀི་རྐྱེན་ཟླློག་ཆེད་དུ་དགློན་པའི་ནང་དུ་ཡི་དམ་དང་། ཆློས་སྐྱློང་

སློགས་ལ་འཕིན་བཅློལ་གི་ཡློན་ཕུལ་བའི་དློན་ཡིན། 

རྒྱེབ་ཉེས་ཤློར་བ། རྒྱག་ཉེས་ཕློག་ཉེས་ཀིས་ཕ་རློལ་རྐྱེན་ལམ་དུ་ཕིན་པའི་བློ་ཡུལ་ལས་འདས་

པའི་གནད་དློན་བྱུང་བ། 

རྒྱེབ་སྟེའུ། བཟློ་བའི་ལག་ཆ་སྟེ། སྟེའུ་རག་ཆེ་བ། 
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རྒྱེབ་ཐློ། ལྕགས་རྡུང་བེད་དང་གཏུབ་བེད་ཀི་ཐློ་བ། 

རྒྱེབ་རྡུང་། རྡུང་རྡེག །གཞན་ལ་དབང་ཤེད་ཀིས་རྒྱག་རྡུང་གཏློང་བ། བཟང་པློའི་ཞློར་ལ་ཇ་ཆང་། 

ངན་པའི་ཞློར་ལ་རྒྱག་རྡུང་། 

རྒྱེབ་བརྡུང་སྤད། བ་བ་སྟློན་པའི་མིང་། དཔློན་པློ་ངན་པས་གཡློག་ལ་རྒྱག་བརྡུང་སྤད། ཉེན་རློག་

དམག་མིས་རྐུ་མ་ལ་རྒྱག་བརྡུང་སྤད་པ་རེད། 

རྒྱེབ་རེས་བགློ །འཁྲུགས་རློད་བ་བའི་དློན། བཟའ་ཚང་རྒྱག་རེས་མ་བགློ། མཐུན་པློ་བེད་ནས་

བསད་ན་སྐྱིད་པློ་རེད་ལ་བུ། 

རྒྱློ། འཁིག་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཁིག་པ་དང་། གློང་པའི་ཆློས། དགའ་མགུར་སྤློད། མི་ཚངས་

སྤློད། ལག་བསམས། ལློག་གཡེམ། ཤེ་སྦློར། གསང་སྤློད་བཅས་སློ། །

རྒྱློ་འདློད་ཀི་ལྡུམ་བུ། དབང་པློ་ལག་པ། 

རྒྱློ་བ། [རིང]འཁིག་པ། 

རྒྱློགས། [རིང]སྒློགས་ཀི་འབི་ཚུལ་ཞིག་ཡིན། འདི་ནི་མེ་སྒློགས་སློགས་དེང་སློང་གི་མཚོན་ཆའི་

རིགས་མིན་པར། ལྷློ་པ་དང་མློན་པ་ཚོས་བེད་སྤློད་བས་པའི་རྡློ་ཆེན་གི་རྒྱློགས་ཏེ་ཤིང་སློང་

ཆེན་པློ་བཀུག་ནས་བཞག་པའི་རེ་མློའི་སྟེང་དུ་རྡློ་ཆེན་གིས་མནན། ཤིང་གི་རེ་མློའི་གཞློགས་

གཉིས་ནས་ཐག་པ་འཐེན་ཏེ་འཕངས་ཆློག་པའི་སྟབས་བདེའི་རྒྱློགས་ཆེན་ཞིག

རྒྱློང་། བརྒྱང་བའི་ལྷམ་སློགས་རྒྱློང་བཞིན་པ། མིང་རྐྱང་། བརྒྱང་པ། ལས་ཚིག །བརྒྱངས། བརྒྱང་། 

རྒྱློང་། སྐུལ་ཚིག །རྒྱློངས། 

རྒྱློང་སྐུད། རས་གཞི་རྒྱློང་བེད་ཀི་སྐུད་པ། 

རྒྱློང་ཁང་། རས་གཞི་རྒྱློང་བེད་མཐའི་ཤིང་སྒློམ། 

རྒྱློང་རྒྱག །རྒྱློང་བའམ་འཐེན་པ། རས་གཞི་རྒྱློང་རྒྱག་པ་ལ་བུ། 

རྒྱློང་སྒློམ། རས་གཞི་རྒྱློང་བེད་མཐའི་ཤིང་སྒློམ། 

རྒྱློང་འགློ། ལྷམ་གི་ས་རིང་རྒྱློང་བེད་ཀི་ཤིང་། 

རྒྱློང་བ། [ཐ་དད་པ]བརྒྱངས་པ། བརྒྱང་བ། རྒྱློངས། ① འཐེན་པ། ཐག་པ་འདི་རྒྱློངས་ཤིག །རྒྱང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤིང་གི་ཁར་བརྒྱངས་པ། བང་སེམས་ཀི་གཤློག་པ་བརྒྱངས། ཞེ་སང་གི་སེར་མློ་བསྐུམས། 

 ② ཁེངས་པར་བེད་པ། ས་ཀློང་ཀློང་ཚང་མ་རྒྱློངས་ཤིག །རམ་ཁུག་ནང་ལ་རམ་པ་བརྒྱངས་

པ། ཤ་བ་འཛིན་རྒྱུ་མེད་པར། ལུང་ཆུང་ཁི་སྒས་བརྒྱངས་སློང་། ཇ་དམ་གི་ནང་དུ་ཆུ་ཁློལ་མས་

བརྒྱངས་པ། 

རྒྱློང་མདའ། རྒྱུ་མ་རྒྱློང་བེད་ཀི་ཡློ་བད། 

རྒྱློང་ཤིང་། ཐང་གའི་རས་གཞི་སློགས་རྒྱློང་བེད་ཀི་མཐའི་ཤིང་། 

རྒྱློང་གཤར། གློས་སྦར་མ་འཚེམ་སྐབས་ཕི་ནང་གི་དངློས་པློ་གཉིས་ཐང་ཐང་ཡློང་པའི་ཆེད་དུ་སློར་

བཞི་རེ་ཙམ་གི་མཚམས་དང་མཚམས་སུ་རས་སྐུད་ཀིས་གློས་ཀི་གློང་བ་ནས་གློས་མཐའི་

བར་འཚེམ་པའི་མིང་ཡིན། 

རྒྱློངས། རྒྱློང་བའི་སྐུལ་ཚིག

རྒྱློན་མ་གཡེངས་པ།རྒྱློམ་གཡེངས་པ། སྨད་འཚོང་མ། 

རྒྱློབ། རྒྱེབ་ཀི་སྐུལ་ཚིག

རྒྱློལ། རྒློལ་བའི་བརྡ་རིང་། 

རྒྱློས། རྒྱློ་ཡི་སྐུལ་ཚིག

སྒིག་གུ དློང་ཙེ་འཇློག་བེད་ཀི་ཁུག་མ་ཆུང་ངུའི་མིང་། འདི་ལ་སྒིའུ་ཞེས་འབི་སློལ་ཡང་ཡློད། 

སྒིང་། [བེད་འབེལ་ལས་ཚིག] ① ངལ་དུབ་བྱུང་སྐབས་ཁ་གདངས་ནས་དབུགས་འབིན་པ་དང་

ཡན་ལག་སློགས་བརྐྱངས་པའི་དློན་ཏེ། གལ་སྒིང་། རེད་པ་སྒིང་ལ་བུ། མ་འློངས་པ་ལ་བསྒིང་

དང་འདས་པ་ལ་བསྒིངས། སྐུལ་ཚིག་ལ་སྒིངས་འབི། ② གུག་པའི་རྣམ་པ་ལས་དྲང་བློར་བས་

པའི་དློན་ཏེ། ལག་པ་བསྒིངས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད། རང་སྒིང་ལག་སྒིང་བས་ལ་བུ། ③ མཆློང་

བའམ་འགིང་བའི་དློན་ཏེ། སེང་གེ་གནམ་ལ་བསྒིངས། ཕར་བསྒིངས་ལ་བུ། 

སྒིངས་འགློ། [མངློན]བརྒྱ་བིན་གི་རྡློ་རེ། 

སྒིད། རང་པའི་ཉྭ། 

སྒིད་སྐྱུར། ལུས་སེམས་ལྕི་ཞིང་བ་བའི་འགློ་ལ་འཇུག་སྙིང་མི་འདློད་པ་འབྱུང་བའི་བད་ཀན་གི་ནད་
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རགས་ཤིག

སྒིད་ཁུག །སྒིད་ཁུང་དང་དློན་གཅིག

སྒིད་ཁུང་། པུས་མློའི་རྒྱབ་ཁུག

སྒིད་ཁུང་ཆུ་བ། རང་པའི་སྒིད་ཁུང་ནང་གི་ཆུ་རྒྱུས། 

སྒིད་འཁུམས་པ། ① སྒིད་པའི་ར་འཁུམས་པ། ② ཡིད་ཞུམ་པ། 

སྒིད་འཁིལ་བ། ① ཕྱུ་པའི་སབ་རང་པར་འཁིལ་བ། ② སྒིད་པས་སྒིད་པར་འཁིལ་བ། 

སྒིད་འཁིས། པུས་མློ་འབར་ནས་འགློ་བའམ་སྒིད་སྒིམ་གིས་འགློ་བ། 

སྒིད་གུག །སྒིག་པ་གུག་གུག་དུ་གྱུར་པ། 

སྒིད་ངན། ལེ་ལློ། སྒིད་ངན་ལེ་ལློའི་འདམ་དུ་གྱུར་པ། 

སྒིད་ཆུ། སྒིད་ཁུག་ཏུ་གནས་པའི་ཆུ་བའི་མིང་། 

སྒིད་སྙློམ། ལེ་ལློ། 

སྒིད་སྙློམ་པ། སྒིད་ལུག་མཁན། 

སྒིད་པ། སབ། ཁ་འཕེད་འཕེད་སྒིད་ཞ་ཞ། 

སྒིད་པློ། དམ་པློ་དང་སྒིམ་པློ། ལས་ཀ་མི་སྒིད་པ། མི་དེ་ལས་ཀ་སྒིད་པློ་ཞིག་འདུག

སྒིད་དབག །རང་པའི་སྒིད་པ་གཡས་གཡློན་གི་བར། ལ་རེ་ནས་སྟག་བཀུག་པ་མ་བྱུང་སྟེ། སྒིད་

དབག་ནས་ཝ་མློ་གློད་པ་མེད། 

སྒིད་འབེགསར་ལུས་ཐློག་ཆད་གཅློད་ཀི་ཁིམས་ངན་ཤིག

སྒིད་ར་གཅློད་པ། སྒིད་འབེག་དང་དློན་གཅིག

སྒིད་ལུག་ངན་པ། [ཡུལ]ལེ་ལློ་ཅན། 

སྒིད་ལུག །ལེ་ལློ། སྒིད་ལུག་སྐྱེས་པ། གཡུལ་གི་ལས་ལ་མི་སྤློ་བས་སྒིད་ལུག་ཏུ་གྱུར། སྐྱེ་བློ་

རྣམས་ཡུན་རིང་པློར་དུབ་ཅིང་སྒིད་ལུག་པར་གྱུར་པ།

སྒྱུ། ཐབས་ཀིས་རང་གི་ཡློན་ཏན་སྒློག་ཚུལ་དང་། ཡློན་ཏན་མེད་བཞིན་དུ་ཡློད་ཁུལ་བེད་པའི་ཚུལ་

ཏེ་ཉེ་ཉློན་ཉི་ཤུའི་ནང་གསེས་ཤིག །དྲང་ཞིང་སྒྱུ་མེད་པ། གཡློ་སྒྱུ་མེད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྒྱུ་ཐབས། བསླུ་ཐབས། སྒྱུ་ཐབས་ཀིས་རྒྱུ་ནློར་རྐུ་བ། སྒྱུ་དང་ཐབས། བསླུ་ཐབས། 

སྒྱུ་འཕྲུལ། གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པའི་འཕྲུལ་ཐབས། 

སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་མློའི་རྒྱུད། རྣལ་འབློར་མའི་རྒྱུད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག །རྒྱུད་ལེའུ་གསུམ་པ་རྒྱ་གར་

གི་མཁན་པློ་ཛི་ན་པ་ར་དང་། ལློ་ཙཱ་བ་འགློས་ལྷས་བཙས་ཀིས་བསྒྱུར་བ། 

སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ། ① གསང་སགས་ཀི་རྒྱུད་ཆེན་ཞིག །② སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་སྤྲུལ་པ་ཞིག

སྒྱུ་འཕྲུལ་མ། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་མ་ཡུམ། 

སྒྱུ་འཕྲུལ་གསང་བ་སྙིང་པློ། རྒྱུད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ། 

སྒྱུ་བག །སྒྱུ་འཕྲུལ་གི་རྣམ་འགྱུར། 

སྒྱུ་མ། མིག་འཕྲུལ་བའི་རེད་མློ་ཞིག །ངློ་མཚར་ལད་མློའི་གཟུགས་སྣང་སྣ་ཚོགས་པའི་སྒྱུ་མ་སྤྲུལ་

བ། སྙིང་པློ་འདི་ཡིན་སྟློན་རྒྱུ་མེད་པའི་བ་བ་ཚང་མ་སྒྱུ་མ་ལ་བུ། [ཞང་སྐད]སྣ་ལ་གློ

སྒྱུ་མ་མཁན། ① སྒྱུ་རེད་ཤེས་མཁན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྒྱུ་མ་བ་དང་། སྒྱུ་མའི་རིག་པ་མཁན། 

མིག་འཕྲུལ་པ་བཅས་སློ། །② [མངློན]གཡློ་སྒྱུ་ཅན། 

སྒྱུ་མ་ངལ་གསློ། །ཆློས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མའི་དཔེ་བརྒྱད་ཀིས་སྟློན་པས་བདེན་ཞེན་གི་འཆིང་བ་

གཅློད་པར་བེད་པའི་བསྟན་བཅློས་ལེའུ་བརྒྱད་ཡློད་པའི་ར་འགེལ་གཉིས་ལན་གི་གཞུང་འདི་

ནི། དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པར་རིང་མའི་སློབ་དཔློན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབམས་ཀིས་མཛད་པའློ། །

སྒྱུ་མ་ཆེན་པློ། ① མིག་འཕྲུལ་སློགས་ཀི་ཐབས་ལ་བརེན་ནས་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ལད་

མློར་བཟློ་མཁན། ② རྣལ་འབློར་མའི་རྒྱུད་སེ་ལས་ལེའུ་གསུམ་པ། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པློ་ཛི་ན་

པ་ར་དང་། ལློ་ཙཱ་བ་འགློས་ལྷས་བཙས་ཀིས་བསྒྱུར་ཅིང་སར་ཡང་ཀློག་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརེགས་

ཀིས་བསྒྱུར་བ། 

སྒྱུ་མ་བདུན། སྒྱུ་ལུས་བདུན་དང་དློན་གཅིག

སྒྱུ་མ་པ། སྒྱུ་མ་མཁན། 

སྒྱུ་མ་ཞི། [ཞང་སྐད]རྒྱུན་དུ། 

སྒྱུ་མའི་སྐུ། སྒྱུ་མའི་རས་དང་སགས་ལ་བསྟེན་ནས་སྣང་བའི་ལུས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

སྒྱུ་མའི་གློང་ཁེར། སྒྱུ་རལ་མཁན་པློས་སྤྲུལ་བའི་ཁང་པ་སློགས། 

སྒྱུ་མའི་ནློར། ལློངས་སྤློད་སྒྱུ་མའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ་སྟེ་རག་བརན་མེད་པའི་དློན། 

སྒྱུ་མའི་དཔེ། སྒྱུ་མ་མཁན་གིས་སྤྲུལ་པའི་ར་གང་སློགས་བདེན་མེད་ཀི་དཔེ། 

སྒྱུ་མའི་དཔེ་བཅུ་གཉིས། སྒྱུ་མ་དང་། ཆུ་ཟླ། མིག་ཡློར། སྨིག་རྒྱུ། རྨི་ལམ། སྒ་བརན། དྲི་ཟའི་གློང་ཁེར། 

མིག་འཕྲུལ། འཇའ་ཚོན། གློག་ཆུ་བུར། མེ་ལློང་ནང་གི་གཟུགས་བརན་བཅས་བཅུ་གཉིས་སློ། །

སྒྱུ་མའི་རས། ① སྒྱུ་མའི་རེད་མློ་སྟློན་བེད་ཀི་ཡློ་བད། ② གཡློ་བའི་ལློངས་སྤློད། 

སྒྱུ་མའི་རློལ་རེད། བདེན་མེད་སྒྱུ་མ་ལ་བུའི་རེད་འཇློ། 

སྒྱུ་རལ། ལུས་ངག་གི་རལ། སྒྱུ་རལ་གི་གནས་ལ་མངློན་པར་བང་ཆུབ་པ། 

སྒྱུ་རལ་གི་རང་བཞིན། རློམ་རིག་སྒྱུ་རལ་གི་བརམ་བས་སྤི་ཚོགས་ཀི་འཚོ་བར་ཚུར་སྣང་ལན་ཆ་

ཟབ་ཚད་དང་དེ་བཞིན་སྒྱུ་རལ་གི་ལག་རལ་ཆུ་ཚད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པློ་མཚོན་པའི་ཚད་གཞི་

ལ་ཟེར། སྒྱུ་རལ་གི་ལག་རལ་ལ་མཚོན་ན་དེའི་ནང་གཟུགས་བརན་སྐྲུན་པ། མི་སྣའི་གཤིས་

ཀ་འགློད་པ། ནང་དློན་དང་རྣམ་པའི་འབེལ་བ། གྲུབ་ཆ་དང་ཞིབ་འབི། གསློན་ཉམས་འབི་ཐུབ་

མིན་བཅས་ཚུད་ཡློད་པའློ། །

སྒྱུ་རལ་ཅན། སྒྱུ་རལ་ཤེས་མཁན་ནམ་སྟློན་མཁན། 

སྒྱུ་རལ་སྟློན་ས། ① སྒྱུ་རལ་སྟློན་ཡུལ་གི་ས་ཆ། ② [མངློན]རྒྱལ་པློའི་སྐྱེད་ཚལ། 

སྒྱུ་རལ་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞི། ① སར་རྒྱ་གར་དུ་དར་བའི་བཟློ་རིག་གི་སྒྱུ་རལ་སུམ་ཅུ་དང་། རློལ་མློའི་

སྒྱུ་རལ་བཅློ་བརྒྱད། གླུ་དབངས་ཀི་ངེས་པ་བདུན། གར་གི་ཆ་བད་དགུ་བཅས་དྲུག་ཅུ་རེ་

བཞིའློ། །② འཁྱུད་པ་སློགས་ཀི་ཆར་གཏློགས་པའི་སྒྱུ་རལ་རེ་བཞི། 

སྒྱུ་རལ་རིག་པ། སྒྱུ་རལ་གི་གནད་དློན་རིགས་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྒྱུད་རིམ་ལན་པའི་སློ་ནས་དབེ་ཞིབ་

བེད་པའི་ཚན་རིག་ཅིག་ཡིན། དེས་འབེལ་ཡློད་སྒྱུ་རལ་གི་གནད་དློན་མང་པློར་ཆེད་མངགས་

ཚན་རིག་ལ་གཞིགས་ནས་ཞིབ་འཇུག་བེད་ཀི་ཡློད། དཔེར་ན། སྒྱུ་རལ་གི་ཐློན་སྐྱེད་རྣམ་པ་

དང་། སྒྱུ་རལ་གི་འཕེལ་རྒྱས་ཆློས་ཉིད། སྒྱུ་རལ་གི་གཞུང་ལུགས་དང་། དགག་སྒྲུབ། སྒྱུ་རལ་

གི་གྲུབ་སྟངས་ཁད་ཆློས་སློགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བེད་ཀི་ཡློད། ད་དུང་དེའི་ནང་སྒྱུ་རལ་གི་
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གཟུགས་བརན་རང་བཞིན་དང་། མཛེས་འཆློས་རིག་པ། དེ་བཞིན་རི་མློའི་སློལ་རྒྱུན་དང་སྤློད་

སློ་སློགས་ཀང་ཚུད་ཡློད། དེ་ནི་ཉེ་རབས་གསར་དར་གི་རིག་ཚན་ཞིག་ཡིན། 

སྒྱུ་རལ་ལ་སྤློད་པའི་གཤག་ལས་རིག་པ། མི་དང་སློག་ཆགས་ཀི་ཕིའི་འགུལ་སྐྱློད་དང་རྣམ་འགྱུར་

གི་འགྱུར་ལློག་ཡང་དག་པའི་སློ་ནས་མཚོན་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ། མི་གཟུགས་སློག་ཆགས་ཀི་

རུས་པ་དང་། ཤ་གནད་ཀི་ལྷུག་ཚིགས་ལ་གཤགས་ལས་ཀི་ཞིབ་འཇུག་བས་ཏེ། ཆ་ཤས་སློ་

སློའི་བར་གི་གནས་ས་དང་བསྡུར་ཚད། འགུལ་སྐྱློད་ཀི་འཕྲུལ་ཆས་ནུས་པ་སློགས་ཤེས་

རློགས་དང་ཁློང་དུ་ཆུད་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དེ་ནི་མཛེས་རལ་སློབ་གྲྭའི་རྨང་གཞིའི་གཞུང་

ལུགས་ཀི་སློབ་ཚན་གས་ཤིག་ཡིན། 

སྒྱུ་ཟློག །གཡློ་ཞིང་མི་རག་པའི་རྒྱུ་ནློར་ལློངས་སྤློད། 

སྒྱུ་ལུས། རྣམ་པ་མེད་ཀང་སྣ་ཚོགས་བའམ། སྣང་ཡང་རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་སྒྱུ་མའི་ལུས་

ཞེས་བའློ། ། 

སྒྱུ་ལུས་བདུན། སྒྱུ་ལུས་ཀི་དབེ་བ་བདུན་ནི། དཔེའི་སྒྱུ་མ། སྣང་བ་སྒྱུ་མ། རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ། བར་དློ་

སྒྱུ་མ། འློད་གསལ་སྒྱུ་མ། སྤྲུལ་པ་སྒྱུ་མ། ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་བཅས་སློ། །

སྒྱུ་ཤློམ། ཡློན་ཏན་ངློམས་པ། 

སྒྱུག་པློ། ཁིམ་བདག་ཕློ་མློ་གང་ཡིན་པ་དེའི་ཕ། 

སྒྱུག་མློ། ཁིམ་བདག་ཕློ་མློ་གང་ཡིན་པ་དེའི་མ། 

སྒྱུར། [ཐ་དད་པ] སྒྱུར་བའི་སྐུལ་ཚིག །དང་ད་ལ་བ། མིང་རྐྱང་། བསྒྱུར་བ། ལས་ཚིག །བསྒྱུརད། 

བསྒྱུར། སྒྱུར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་converter ཟེར། 

སྒྱུར་རགས། ཨང་རིས་སྐབས་བསྒྱུར་བགློད་འཕི་སྣློན་བཞའི་ནང་ནས་སྒྱུར་བེད་ཀི་ཀློ་རུ་ཁ་འདྲ་བ་
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ཞིག །x རགས་འདི་ལ་ཟེར། 

སྒྱུར་ཐབས། ཨང་རིས་རིག་པའི་ཐ་སྙད་ཅིག །དཔེར་ན། དགུ་གཅིག་གཅིག་དགུ་དགུ་རང་ལ། དགུ་

གཉིས་གཉིས་དགུ་བཅློ་བརྒྱད་ཡིན། དགུ་གསུམ་གསུམ་དགུ་ཉི་ཤུ་བདུན། ཞེས་སློགས་ལ་བུ་

རྣམས་སློ། །

སྒྱུར་ཕློགས། གཏློང་འཐེན་བེད་སྟངས། ར་ཁ་སབ་ཀིས་སྒྱུར་ཕློགས་དང་། རྒྱལ་ཁ་བློན་པློས་སྒྱུར་

ཕློགས། 

སྒྱུར་བ། [ཐ་དད་པ]བསྒྱུར་བ། བསྒྱུར། སྒྱུར། ① གཞི་ཕར་ཚུར་སློ་བ། མདློག་སྒྱུར་བ། མིང་སྒྱུར་

བ། ཆློས་ལུགས་བསྒྱུར་བ། ཡུལ་ཕློགས་སྒྱུར་བ། བསམ་བློ་སྒྱུར་བ། ཁ་ལློ་སྒྱུར་བ། དབང་དུ་

བསྒྱུར་བ། སྣམ་བུ་དཀར་པློའི་ཚོས་མདློག་གང་ལ་སྒྱུར་སྒྱུར་རེད། ② སྐད་རིགས་ཕན་ཚུན་

བརེ་བ། སྐད་སྒྱུར་བ། ཡི་གེ་སྒྱུར་བ། ཚིག་སྒྱུར་བ། སྒ་སྒྱུར་བ། ③ གངས་འབློར་ལབ་ཀིས་

སེལ་བའམ་བསྒྱུར་བ་དེ་སྒྱུར་བེད་དེའི་གངས་སུ་སེལ་བ། སུམ་སྒྱུར། ལྔ་ལབ་ཀིས་བསྒྱུར་པ། 

མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བསྣུན་པ་དང་། བསྒེས་པ། བསྒེས་པ། སེལ་བ། གསིལ་བ་བཅས་སློ། །

སྒྱུར་བེད། [མངློན] ① ས་ཕག་ལློ། ② ལློ་ཙཱ་བ། ③ སྣེ་འཁིད་མཁན། 

སྒྱུར་རིས། ལབ་མང་པློར་སེལ་བའི་རིས། 

སྒྱུར་རིས་དགུ་མཐའ་རེའུ་མིག །སྒྱུར་རིས་རྒྱག་སྐབས་མཁློ་བའི་མན་ངག་ཅིག

སྒྱུར་རློམ། སྐད་རིགས་གཞན་ནས་ཡིག་སྒྱུར་བས་པའི་རློམ་ཡིག

སྒྱུར་གཞིའི་སྐད་བརྡ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་source language ཟེར། 

སྒྱུར་ལློག་རྒྱག། དློན་དངློས་གང་ཞིག །སྐབས་དེའི་གནས་སྟང་དང་མི་མཚུངས་པ་ལློག་པར་སྒྱུར་

བའི་དློན། སྡུག་རྩུབ་ཅན་གི་སིད་གཞུང་དེ་མི་དམངས་ཀིས་སྒྱུར་ལློག་བརྒྱབ་སློང་། ལམ་

འདིར་གཟབ་གཟབ་མ་བས་ན། མློ་ཊ་སྒྱུར་ལློག་རྒྱག་ས་རེད། ལ་བུ་རྣམས་སློ། །

སྒེ། རས་དང་རེ་ཕར་བ་སློགས་ཀིས་བཟློས་པའི་སྣློད་ཁུག་གི་མིང་། བལ་སྒེ་དང་། རིད་སྒེ། རས་

སྒེ་སློགས་ཀི་དབེ་བ་ཡློད། 
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སྒེ་སྣློད། བལ་དང་། རེ་ཕར། རས་སློགས་ཀིས་བཟློས་སྣློད་ཁུག་སྤིའི་མིང་། 

སྒེ་མློ། རེ་ཕར་གིས་དྲུབ་པའི་སྣློད་ཁུག་རིགས་ཤིག །འབྲུ་རིགས་སློགས་བླུག་སྣློད་ཆེན་པློ་

ཞིག །འབྲུ་འབས་སྒེ་མློའི་ནང་དུ་བླུག །སྒེ་སྟློང་རང་ཚོ་མི་ཟིན། སྒེ་མློའི་ནང་ནས་ཐློན་ཏེ་ཕད་

གློག་ནང་ལ་མི་འཛུལ། 

སྒེ་ལུ། སྒེ་མློ་དང་དློན་གཅིག །གཡེ་ལུ་ཡང་ཟེར། མི་ར

སྒེ་ལུང་། རིད་པ་སློགས་འཐག་ནས་རེ་བ་གྲུབ། རེ་བའི་ལེའུ་ཚན་སྒེ་གྲུབ་པ་ཡིན། དེའི་ལུང་ལ་སྒེ་

ལུང་། འབློག་པས་ཅ་ལག་བླུགས་སྣློད་ཡིན། 

སྒེད་པུ། ① ཐབ་རྡློ། ② རང་གསུམ་ཡློད་པའི་ཐབ་ཀ ལྕགས་ཀི་སྒེད་པུ། 

སྒེད་པུ་གསུམ། ཐབ་རྡློ་སུམ་ཚོམ། 

སྒེད་བཙད། སྒེད་པློ། 

སྒེའུ། སྒེ་མློ་ཆུང་ཆུང་། 

སྒེའུ་ཀ གཙུག་ལག་ཁང་གི་འབྲུ་བང་གི་བདག་གཉེར་བེད་མཁན། 

སྒེལ། སྒེལ་བའི་སྐུལ་ཚིག

སྒེལ་བ། [ཐ་དད་པ]བསྒེལ་བ། བསྒེལ། སྒེལ་བ། དབིལ་བ། ཤིང་སློང་ཐང་དུ་བསྒེལ། སེ་ག་ཚད་

ནས་བསྒེལ་སློང་། ཁང་པ་རྨང་ནས་བསྒེལ། རྡློག་ཐློ་བསྣུན་ནས་ས་ལ་སྒེལ། 

སྒློ་བ། ① སྒེ་མློ་ཆེ་བ། ② [རིང]སྒློ་བ། 

སྒློགས། གཡུལ་ལས་ལ་མཁློ་བའི་མཚོན་ཆ་ཆེ་གས་ཤིག །སྒློགས་ཆུང་། མེ་སྒློགས། 

སྒློགས་ཆེན་རང་དྲུག །མེ་སྒློགས་ཁློ་ལྕགས་ལུགས་མར་བཟློས་པ་ཞིག

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་cursor (in databases) ཟེར། 

སྒློགས་སྟེགས། མེ་སྒློགས་འཛུགས་སའི་ཁིའམ་རེན། 

སྒློགས་མདའ། མེ་སྒློགས་དང་རྡློ་སྒློགས་ཀི་མདའ། 

སྒློགས་མདེལ། སྒློགས་མདའ་དང་དློན་གཅིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

སྒློགས་རྡློ། འུར་རྡློ་སློགས་འཕྲུལ་འཁློར་གིས་འཕེན་པའི་རྡློ་དང་། སྒློགས་ཀི་རྡློ་མདེལ། བག་རི་

གཟར་པློའི་ཐློག་ནས་སྒློགས་རྡློ་འཕེན་པ། 

སྒློང་བ། [རིང]རང་གི་ཉེས་པ་ཐབས་ཀིས་མི་མངློན་པར་སེད་པ། 

སྒློད་ཁ་བེད། [བ་བེད་ཐ་མི་དད་པའི་བ་ཚིག] བ་ལས་གང་ཞིག་མི་འགིགས་པ་ཞིག་བྱུང་བའི་

སྐབས་སུ་རློགས་པ་མི་གཞན་ལ་ལེ་ལན་མང་པློར་བཤད་ནས་སུན་པློར་བཟློ་བ་ལ་ཟེར། 

སྒ། ① རྣ་བའི་དབང་ཤེས་ཀི་དངློས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྒ་ཟེར་ཞིང་། དབེ་ན་ངག་ཚིག་

སློགས་ལུང་དུ་སྟློན་པའི་སྒ་དང་། ཆུ་སྒ་སློགས་ལུང་མ་བསྟན་པའི་སྒ་སྟེ་རིགས་གཉིས་ཡློད། 

དཔེར་ན། ལུང་སྟློན་པའི་སྒ་ལ། དགེ་རྒན་གིས་སློབ་ཁིད་དང་། ཕ་མའི་ཁ་ཏ་བསློ་ལབ་ལ་བུ། 

ལུང་མི་སྟློན་པའི་སྒ་ནི། དབངས་ཀི་སྒ་དང་། ཆུ་སྒ། རྔ་སྒ་སློགས་ལ་བུའློ། །གཞན་ཡང་། སྒ་

དག་པ། བསྟན་བཅློས་ཀི་གཞུང་དློན་གང་ཡིན་སྒ་སློར་བཞག་བས་ཏེ་བཤད་པ། མིང་ཚིག་སློ་

སློའི་ངེས་ཚིག་གི་སྒ་བཤད་པ། བཟང་ངན་གང་བཤད་ཀི་སྒ་ཚོར་བ། ཆར་སྤིན་ནང་ནས་འབྲུག་

སྒ་ལིར་བ། ཐག་རིང་ནས་སྐད་རྒྱང་གིས་བློས་པའི་སྒ་ཐློས་པ། མེ་སྒློགས་འཕངས་པའི་སྒ་ཆེར་

གག་པ། འབྱུང་བ་འཁྲུགས་པའི་སྒ་དང་། མི་མང་འཚོགས་པའི་སྐད་སྒ་འཐབ་པ། ཚོགས་ཁང་

ནང་དུ་གླུ་གཞས་དང་། རློལ་མློའི་སྒ་འཁློར་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀུན་སྒློག་དང་། སྐད་སྒ། 

གགས་བེད། སྒ་སྐད། སྒ་བེད། སྒ་དབངས། སྒ་འུར། སྒློག་པ། ངེས་གགས། ངེས་སྒ། ངེས་

སྒློག །དབངས། རབ་སྒློག །ལྷང་གགས་བཅས་སློ། །② ཐ་སྙད་དང་ཡི་གེའི་མིང་། བདག་སྒ། 

དགག་སྒ། འབེལ་སྒ། ③ སཾཀྲ�ཏའི་བརྡ་སྤློད་པའི་གཞུང་། 

སྒ་ཀ་ཙན་དབངས་གསུམ། སྒ་གཞུང་ཀ་ལཱ་པ། ཙནྡྲ་པ། དབངས་ཅན་སྒ་མདློ་སྟེ་གསུམ། 

སྒ་སྐད། ངག་གམ་འབྱུང་བ་ལས་ཐློན་པའི་སྒའམ་སྐད། གླུ་དབངས་རློལ་མློའི་སྒ་སྐད་སྙན་པ། གནམ་

གྲུ་མང་པློ་གནམ་ལ་འཕུར་བའི་སྒ་སྐད་ཆེན་པློ། ནགས་ཚལ་སྟུག་པློའི་ནང་དུ་གཅན་གཟན་གི་

སྒ་སྐད་སྒློག་པ། སྐྱེད་ཚལ་ནང་དུ་བ་དང་བེའུའི་སྒ་སྐད་གག་པ། རིང་ནས་གླུ་རྒྱང་འཐེན་པའི་

སྒ་སྐད་ལྷང་ངེར་གགས་པ། 

སྒ་སྐྱུང་བ། ① སྐད་ཆུང་ཆུང་དུ་བེད་པ། ② སྐད་ཆ་མི་ཤློད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

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

དབིན་སྐད་དུ་speakers ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་sound card ཟེར། 

སྒ་མཁན། ① སྒ་རིག་ཤེས་མཁན། ② [མངློན]ཕུར་བུའི་མིང་། 

སྒ་སམ། དེང་དུས་ཁིམ་ཆས་ནང་དུ་སྒིག་གཤམ་བ་རྒྱུའི་དངློས་པློ་ཞིག་སྟེ། སྒསྡུད་འཁློར་ལློ་དང་། 

གཟུགས་སྟློན་འཁློར་ལློ། འློད་སེར་འཁློར་ཁང་སློགས་བརྒྱུད་ནས་སྒ་གདང་ཆེ་ཆུང་དང་། སྙན་

འཇམ་སྣ་ཚོགས་བཏང་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག་ཡིན། རྒྱ་སྐད་དུ་音响 ཟེར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་

ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་sound box ཟེར། 

སྒ་རྒྱགས། ང་རྒྱལ་གིས་སྙེམས་པའམ་མགློ་འཕང་མཐློ་བའི་དློན། 

སྒ་རྒྱན། སྙན་ངག་གི་རྒྱན་གསུམ་གི་ཡ་གལ་སྒའི་རྒྱན་ཞེས་པའི་བསྡུས་ཚིག

སྒ་རྒྱན་རྣམ་པ་གསུམ། ཤར་ལྷློ་ཐུན་མློང་དུ་འདློད་པའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་གཉིས་པ་སྒ་རྒྱན་ལ་ར་

བའི་དབེ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་ནི། བ་ས་བ་ཐློག་མའི་ཟུང་ལན་དང་། བ་དཀའི་རྣམ་གངས་གཞན། 

དབངས་སློགས་ངེས་པའི་བ་དཀའ་བའློ། །

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

སྐད་phoneme དུ་ཟེར། 

སྒ་སྒྱུར། ① ལློ་ཙཱ་བ། སྐྱེས་མཆློག་སྒ་སྒྱུར་ཆེན་པློ། 

②སྐད་རིགས་གཅིག་གི་སྒ་སློར་བཞག་གིས་སྐད་རིགས་གཞན་ཞིག་ལ་སྒྱུར་བ། 

སྒ་སྒློག །[མངློན]༡ ཁུག་ར། ༢ ཁིམ་བ། ༣ བརྒྱ་བིན། 

༤ ངང་པ། ༥བཅུའི་མིང་། ༦ ནམ་མཁའ། ༧ སྤིན། ༨བ་སྤི། ༩ བ་རློག །༡༠ འབྲུག །༡༡ རི་དྭགས་

རུ་རུ། ༡༢ སིན་པློ། 

སྒ་སྒློག་རྒྱལ་པློ། [མངློན]སིན་པློ། 

སྒ་འགེད། [མངློན]གློག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

སྒ་བརྒྱ་པ། [མངློན]འབྲུག་སྒ། 

སྒ་ངན། ① སྒ་མི་སྙན་པ། ② གིང་ཆེན་སྒ་མི་སྙན། 

སྒ་ངན་ཅན། གིང་ཕན་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་གིང་ཕན་སྒ་མི་སྙན་གི་ཟླ། 

སྒ་ངན་སངས། [མངློན]ལྷའི་གླུ་མཁན། 

སྒ་ངར་ངར་པློ། ① འཛེར་སྐད། ② ངར་བའི་སྒ། 

སྒ་ངན་དཔུང་ཚོགས་བཅུ་གཉིས། སྐྱབས་སེང་བུ་ལྔ་དང་། སྒ་ངན་དཔུང་ཚོགས་བཅུ་གཉིས་དམག་

འཐབ་བས་པའི་སྐློར་གི་གཏམ་རྒྱུད་མང་པློ་ཞིག་རྒྱ་གར་དུ་བཤད་སློལ་ཡློད་ཚོད་འདུག

སྒ་ངེས་པར་སྦློར་བ། འདི་ནི་སྒ་རིག་པ་ཙམ་ལ་གློ་རྒྱུ་མིན་པར། དངློས་པློ་གང་དང་གང་གི་སྒ་

བཏགས་ནས་དངློས་པློ་དེའི་ཁད་ཆློས་ཤེས་པར་བེད་པ་སྟེ། སློག་ཆགས་དང་སློག་ཆགས་མ་

ཡིན་པའི་དངློས་པློ་རྣམས་ཀི་སྒ་ལ་བརེན་ནས་དེའི་འཕེལ་རྒྱས་དང་དར་རྒུད་ཤེས་པ། དཔེར་

ན། འབྱུང་བ་ལྔ་སློ་སློའི་སྒའི་གནས་ཚུལ་དང་། རི་ཤིང་དང་རིན་པློ་ཆེ་ལ་སློགས་པའི་རང་རང་

གི་སྒ་ལ་བརེན་ནས་ལེགས་ཉེས་དང་ནུས་པ་ཤེས་རློགས་བེད་པ་ལ་བུ་ཞིག་ཡིན་ནམ་སྙམ། 

སྒ་ཅན་གདློང་གི་སྐར་མ། ཟླ་བ་སློ་སློའི་ཡར་ངློའི་སྒ་གཅན་དང་གདློང་གི་སྐར་མ་དང་། མཇུག་གི་

སྐར་མ། མར་ངློའི་གདློང་གི་སྐར་མ་དང་། མཇུག་གི་སྐར་མ་ཞི་དྲག་གང་ཡིན་ངློས་འཛིན་པའི་

ཐབས་ཤེས་ལ་བརེན་ནས་ཟླ་བར་སྒ་གཅན་ཡློད་མེད་བལ་སྐབས་སྒ་གཅན་གཡློན་བསྐློར་དུ་

འགློ་བའི་གདློང་མདུན་ཐད་ཀར་ཡློད་པའི་སྐར་མ་དེ་ལ་གདློང་སྐར་ཟེར། 

སྒ་གཅན། གཟའི་གཙོ་བློ་སྟློང་པའི་ལུས་ཅན་ཞིག་སྟེ། སྐྱེས་ཁིམ་ནག་པ། ཚེས་ཟླའི་དཀིལ་འཁློར་

ཉིས་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་ལ་རྒྱུ་སྐར་འཁློར་ལློ་ལན་གཅིག་འཁློར། དེའི་ལློངས་སྤློད་ནི། ཚེས་ཞག་

གཅིག་ལ་ཆུ་སང་བཅུ་བཞི་དང་མེ་མིག་གི་ཆ་བཅུ་གཉིས། ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་ཆུ་སང་བཅུ་

བཞི་དང་དབུགས་གཅིག་མེ་མིག་གི་ཆ་ཤས་བཅུ་དགུ་མདའ་འདློད་དྲག་གི་ཆ་ཤས་ཁི་གཅིག་

དང་སློ་བརྒྱད། ཁིམ་ཞག་གཅིག་ལ་ཆུ་སང་བཅུ་བཞི་དང་དབུགས་གསུམ་མེ་མིག་ཆ་གཉིས་

མདའ་རློའི་ཆ་ང་གསུམ། ཚེས་ཟླ་གཅིག་ལ་ཆུ་ཚོད་གསུམ་ཆུ་སང་སློ་གཅིག་དབུགས་གཅིག་

མེ་མིག་གི་ཆ་ཤས་བཅུ་དགུ་ཡིན། གཟའ་དུས་མེ་སྒ་གཅན་དང་ཁ་གཏད་དུ་འཆར་བས་དེའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཇུག་མའི་ཐ་སྙད་ཐློབ་ཀང་། སྒ་གཅན་དངློས་མ་ཡིན་ནློ། །ར་གདློང་མཇུག་གསུམ་ཐད་ལའང་

ལློས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་དང་། ཉེ་བར་ཕར་འགློ། མཐློ་རིས་སྣང་

བེད། སྤིན་ལས་རྒྱལ། མུན་པ་ཅན། གཟའ་ཡི་རྣ་བ་འཛིན། ཟླ་བ་འཇློམས། ཟླ་བ་ཟ། རཱ་ཧུ་ལ། 

ལམ་ནག །སེང་གེ་མློའི་བུ། སིད་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་བཅས་སློ། །

སྒ་གཅན་གི་མཇུག །བགློད་ཚུལ་གི་དབང་གིས་དུས་མེ་ལ་སྒ་གཅན་གི་མཇུག་མ་ཞེས་ཐ་སྙད་

བཏགས་པ་ཙམ་མློ། 

སྒ་གཅན་གི་སྤྲུལ་པའི་གཟའ་བཞི། ཤར་ན་དུ་བ་མཇུག་རིང་དང་། ལྷློ་རུ་སྟག་མགློ་མེ་འབར་དང་། 

ནུབ་ན་གཡག་མགློ་རླུང་འཚུབ། བང་ན་ཆུ་ཏིག་སྟློན་པློ། 

སྒ་གཅན་གི་ར། ལུས་རའི་བེ་བག་ཅིག

སྒ་གཅན་གི་རླུང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་རླུང་སྟེ་ཕི་རློལ་ཏུ་སྒ་གཅན་ལར་སྟློབས་དང་ལན་པས་སྒ་གཅན་གི་

རླུང་ཞེས་བའློ། །

སྒ་གཅན་ཐེབས་པ། གཟའ་རཱ་ཧུ་ལའི་གདློང་མཇུག་གང་རུང་གི་གིབ་གཟེར་ཕློག་པ། 

སྒ་གཅན་གདློང་། སྒ་གཅན་གི་གདློང་དང་སྒ་གཅན་ར་བ་གཉིས་དློན་ལ་ཁད་མེད་ཀང་ཉི་ཟླ་གཟའ་

འཛིན་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་གཟའ་གཞན་རྒྱུ་སྐར་ལ་སྤློད་ཚུལ་དང་བསྟུན་ནས་སྒ་གཅན་གི་གདློང་

ཞེས་ར་བ་ལས་ལློགས་སུ་བཤད། 

སྒ་གཅན་ར་བ། སྒ་གཅན་རང་འགློས་གཡས་བསྐློར་ཡིན་པས་ནམ་གྲུ་ནས་གཡས་བསྐློར་དུ་བརིས་

པའི་སྐར་མ་རེས་འབང་དང་བཅས་པའི་སྒ་གཅན་གི་ངེས་པ་ལ་སྒ་གཅན་ར་བ་ཟེར། ར་བའི་

འགློས་ཀི་དབང་དུ་བས་པས་སློ། །

སྒ་གཅན་འཛིན།①རྒྱལ་རིགས་སྒ་གཅན་འཛིན་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཉན་ཐློས་ཉེ་འཁློར་བཅུའི་གས་ཀི་

བསབ་པ་ལ་གུས་པ་རྣམས་ཀི་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཤཱཀ་མུ་ནེ་རབ་ཏུ་མ་བྱུང་

གློང་གི་སས་ཡིན།②གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་ལས་པི་ཡང་ཀུའི་གིང་ན་བཞུགས་པའི་གནས་

བརན་ཞིག །སྒ་གཅན་འཛིན་བཟང་པློ། སར་རྒྱ་གར་ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁན་པློ་སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་རབ་

ཏུ་བྱུང་བའི་མཁན་པློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

སྒ་བཅུ་གཅིག །ཡིད་དུ་འློང་བ། མི་འློང་བ། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ། ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ཆེན་པློའི་རྒྱུ་

ལས་བྱུང་བ། མ་ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ཆེན་པློའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ། དེ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ། འཇིག་

རེན་གི་གགས་པ། གྲུབ་པས། བསྟན་པ་ཀུན་བརགས་པ། འཕགས་པས་ཐ་སྙད་བཏགས་པ། 

འཕགས་པ་མ་ཡིན་པས་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་སྒ། 

སྒ་ཇི་བཞིན་པ། བརློད་པ་དང་དློན་གཉིས་སྒ་དློན་གཅིག་མཐུན་ཡིན་པ། བཀའ་ལ་སྒ་ཇི་བཞིན་པས་

ཁབ། ཉན་ཐློས་བེ་མདློ་གཉིས་ཀི་བཞེད་སློལ་ཞིག་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ཡིན་ན་སྒ་ཇི་

བཞིན་པ་ཡིན་པ་ལས་སྒ་དློན་མི་མཐུན་པ་ཡློད་མི་སིད་ཅེས་པའི་དློན་ཡིན། 

སྒ་ཇི་བཞིན་མ་ཡིན་པ། ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་ཆློས་འགའ་ཞིག་གདུལ་བ་སྐལ་དམན་རྣམས་ལ་གསང་

བའི་ཆེད་དུ། ར་བ་དང་ཡན་ལག་གི་རླུང་བཅུའི་མིང་དུ་ལེགས་སྦར་སྐད་དུ་ཡློངས་གགས་མ་

ཡིན་པ། ཀློ་ཊ་ཁ། ཀློ་ཊ་བ། ལ་སློགས་གསང་མིང་བེད་སྤློད་བས་པ་ལ་བུ་དང་། བློད་སྐད་དུ་

བཤང་བ་ལ་རྣམ་པ་སྣང་མཛད་ཅེས་གསང་མིང་འབློད་པ་ལ་བུ་རྣམས་སློ། །

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

དབིན་སྐད་དུ་mute ཟེར། 

སྒ་འཇུག །སྒ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བ་བའི་བསྟན་བཅློས། སྒ་གནས་བརྒྱད་དང་། མིང་ཚིག་ཡི་གེ་

གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་སྟློན་པའི་གཞུང་ནི། དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པར་ས་སྐྱ་པཎིཏ་ཀུན་

དགའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཛད་པའློ། །

སྒ་ཉམས་པ། ① སྒ་སྐད་ཆུང་དུ་སློང་བའམ་ཆད་པ།  ② སྐད་ཟུར་ཆག་པ། 

སྒ་སྙན། པི་ཝང་ངམ་རྒྱུད་མང་། 

སྒ་སྙན་འཁློལ་འཛིན། སར་སྨློན་ལམ་ཚུགས་དུས་ལྷ་སའི་མི་ཚོས་སྒ་སྙན་པི་ཝང་སློགས་བཏང་

ཆློག་པ་ཚོགས་ཆེན་ཞལ་ངློར་དགློངས་པ་ཞུས་པའི་འཁློལ་འཛིན། 

སྒ་སྙན་རྒྱུད་གསུམ་པ། རྒྱུད་སྐུད་གསུམ་ལན་གི་སྒ་སྙན་གི་རིགས་ཤིག། 

སྒ་སྙན་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས། བང་སེམས་ས་བཅུ་པའི་

རྒྱུད་ཀི་ཆློས་ཀི་དགའ་སྟློན་དང་ལན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནི། ཆློས་ཀི་སློམ་བཞིའི་སྒ་དབངས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྙན་པར་སྒློག་པས་ཀུན་དགའ་བའི་སྒ་སྙན་ལ་བུའློ། །

སྒ་གཉིས། ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པའི་སྒ་དང་མ་ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པའི་སྒའློ། །

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

དབིན་སྐད་དུ་diphone ཟེར། 

སྒ་བརན། ① བག་ཅ། ② སྐད་པར། 

སྒ་རག་འཛིན་རློག་པའི་དློན་སྤི། སྒ་རག་འཛིན་རློག་པའི་དློན་སྤི་ལ་སྒ་རག་འཛིན་རློག་པར་སྣང་བའི་

ཆ་དེའློ། །ལུགས་འདིར་ཤེས་པ་ཡིན་ན་རང་གི་གཞལ་བ་རློགས་པས་ཁབ་པར་བཞེད་པས་རི་

བློང་རྭའི་དློན་སྤི་དང་སྒ་རག་པའི་དློན་སྤི་གཉིས་སློ་སློར་རི་བློང་རྭ་འཛིན་རློག་པ་དང་སྒ་རག་

འཛིན་རློག་པའི་སྣང་ཡུལ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་གཞལ་བ་ཡིན་པར་འདློད་དེ། གཉིས་སྣང་ཅན་གི་

ཤེས་པ་ཡིན་ན་རང་གི་སྣང་ཡུལ་ལ་མངློན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་བཞེད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

སྐྲ་བཤད་འཛག་སྣང་དང་སྒ་རག་འཛིན་རློག་པ་སློགས་ལློག་ཤེས་རྣམས་ཀང་རང་ཉིད་མངློན་

སུམ་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཀང་རང་གི་སྣང་བ་ལ་མངློན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་པར་བཞེད་དློ། །རང་རྒྱུད་

པ་མན་ཆད་ཀིས་ཤེས་པ་ཡིན་ན་རང་གི་སྣང་ཡུལ་ཡློད་པས་ཁབ་པར་མི་བཞེད་ཀང་རང་

གཞལ་བ་རློགས་པས་ཁབ་པར་མི་བཞེད ་དློ། །

སྒ་རགས་རི་མློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་sonogram ཟེར། 

སྒ་མཐའི་དེ་ཉིད། བ་རྒྱུད་བསམ་གཏན་གི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སགས་ཀི་སྒ་དེ་ལ་

དཔྱད་ཅིང་གཞིགས་ནས་སྒའི་རྒྱུན་ཇེ་ཕར་སློང་ནས་མཐར་མི་རློག་པའི་ངང་དུ་འཇློག་པ་སྒ་

མཐའི་དེ་ཉིད་དེ་ལྷག་མཐློང་གི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་འཆར་བའི་རྒྱུའློ། །

སྒ་མཐུན་པ། བརློད་བདེ་འདྲེན་པའི་ཚུལ་ཏེ་ངག་ཐློག་ནས་བརློད་བདེའི་མིང་གཞིའི་སྒ། 

སྒ་དག་སྒློས་གཙང་། ཀློག་སྟངས་གསལ་ཞིང་སྤུས་དག་པ། 

སྒ་དག་གསལ་གསུམ། སྐད་སྒ་མཐློན་པློ་དང་། སྒ་དག་པློ། ཚིག་གསལ་པློ་བཅས་གསུམ་ཚང་

དགློས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

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

དབིན་སྐད་དུ་micཟེར། 

སྒ་དློན། ① རློད་ཚིག་གི་དློན། ② སྒ་དང་དློན། 

སྒ་དློན་གཉིས་ཀ་སྣང་བའི་རློག་པ། སྒ་སྤི་དང་དློན་སྤི་གཉིས་ཀ་སྣང་བའི་རློག་པ་སྟེ། བརྡ་ལ་བང་

བའི་སྐྱེས་བུའི་རྒྱུད་ཀི་བུམ་འཛིན་རློག་པ་ལ་བུའློ། །

སྒ་དློན་འདྲེས་རུང་། རང་འཛིན་རློག་པ་དེར་རང་གི་སྒ་སྤི་དང་དློན་སྤི་འདྲེན་ནས་སྣང་བ། 

སྒ་ལན། ① ཡི་གེ་རྣམས་རང་རང་གི་སྐྱེ་གནས་ནས་བྱུང་བའི་སྒ་ཕིར་ཐློན་པའི་རློལ་བ་ཆེ་ཆུང་གི་

དབང་གིས་དབེ་བས་བློད་ཡིག་གི་ག་ང་ཇ་ཉ་ད་ན་བ་མ་ཛ་ཝ་འ་ར་ལ་ཧ་ཨ་ཨི་ཨུ་ཨེ་ཨློ་སྟེ་ཉི་

ཤུ་དང་། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་ཧ་བ་བསྡུ་བའམ་ཧ་ཡ་ཝ་ར་ལ་ཉ་ཎ་ན་ང་མ་ཛྷ་ཌྷ་ད་གྷ་བ་ཛ་ཊ་ད་

ག་བ་སྟེ་ཉི་ཤུ་བཅས་ལ་སྒ་ལན་ཟེར། ② [མངློན]༡ སྤིན་པ། ༢ ཤིང་ར། 

སྒ་ལན་ཅན། [མངློན]ཁིམས་ཁང་། 

སྒ་ལན་ལྷ། [མངློན]དབངས་ཅན་མ། 

སྒ་སེབ། ཡི་གེའི་བརྡ་སྦློར། དབངས་གསལ་འཕུལ་རེན་མགློ་འདློགས་སློགས་ཀི་སྦློར་བ་མ་ནློར་

བའི་སྒ་སེབ་གསལ་བ། 

སྒ་སྡུད་འཁློར་ལློ། དེང་རབས་འཚོ་བའི་ཡློ་བད་ཅིག་སྟེ། ཕི་རློལ་གི་སྒ་སྐད་རྣམས་སྒ་ཐག་ཐློག་ཏུ་སྡུད་

པ་དང་། དེའི་སྐད་གདང་ཕིར་གཏློང་ཐུབ་པའི་འཕྲུལ་འཁློར་གི་མིང་། རྒྱ་སྐད་དུ录音机 ཟེར།

སྒ་དྲག་པ། ① ཕློ་ཡིག་གི་སྒ་གདངས། ② སྐད་གདངས་ཆེ་བ། 

སྒ་གདངས། དབངས་ཀི་འགྱུར་ཁུག །དབིན་སྐད་དུ་tone ཟེར། 

སྒ་མདློ་བཞི། ཀ་ལཱ་པ། ཙནྡྲ་པ། དབངས་ཅན་མ། པཱ་ཎི་པ་དང་བཞི། 

སྒ་གནས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་

སྐད་དུ་audio ཟེར། 

སྒ་པ། སྒ་རིག་ཤེས་མཁན། 

སྒ་སྤུས། 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་sound quality ཟེར། 

སྒ་སྤི། ཕི་རློལ་གི་གཟུགས་སྒ་སློགས་ཀི་ཐ་སྙད་དང་རེན་པ་ལ་ཤར་བའི་གཟུགས་སྒ་སློགས་ཀི་ཐ་

སྙད་ཀི་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་ནས་ཕི་རློལ་གི་ཐ་སྙད་དུ་ཞེན་པའི་ཆ། 

སྒ་སྤི་རློག་པ། སྒ་སྤི་རང་པ་སྣང་བའི་རློག་པ་སྟེ། བརྡ་ལ་མ་བང་བའི་རྒྱུད་ཀི་བུམ་པའི་སྒ་སྤི་སྣང་

བའི་བློ་ལ་བུ། 

སྒ་ཕབ་ཁ་ཆེམས། འཕྲུལ་འཁློར་ནང་དུ་སྒ་བླུགས་པ། 

སྒ་ཕབ་པ། འཕྲུལ་ཆས་སློགས་སུ་སྒ་དཔར་བ། 

སྒ་བློ་ཆེ། སྐད་ཆེན་པློ། 

སྒ་བེད་པ།① སྒ་སྒློག་པ། ② སྒའི་གཞུང་རློམ་མཁན། 

སྒ་བེད་བུ་མློ་ཡང་དག་རྒྱལ་བ་ཅན། སར་རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཞིག་གི་བུད་མེད་མཁས་ཅན་

དེས་འདི་རུ་ཚེ་རློགས་ནས་འདི་རུ་སྐྱེ་བས་སྟློན་ཁར་ཤིང་ལློ་ལྷུང་ཡང་དཔྱིད་ཀར་བསྐྱར་དུ་

སྐྱེ་བ་ལ་བུ་ཡིན་པར་འདློད། 

སྒ་བློ་མ་འཁྲུལ་བས་ཞེན་རུང་། དངློས་པློ་དློན་ལ་ཇི་ལར་གནས་པ་ལར་རློད་བེད་ཀི་སྒས་དེ་ལར་

བརློད་པ་མ་ཟད་མངློན་ཞེན་ཅན་གི་ཡུལ་ཅན་གིས་ཀང་དེ་ལར་དུ་མ་འཁྲུལ་བའི་སློ་ནས་ཞེན་

དུ་རུང་བའི་དློན། 

སྒ་སྦློར། ① སྒ་རིག་པའི་གཞུང་། ② གླུ་དབངས་ཀི་འགྱུར་ཁུག་རིང་ཐུང་འཐེན་སྟངས་སློགས་ལ་

བསྟུན་པའི་ཚིག་སྦློར། ③ ཕད་དང་རྣམ་དབེ་རྣམས་རེས་འཇུག་སློ་སློའི་མཐར་སྦློར་སྟངས། 

སྒ་སྦློར་རློག་པ། མིང་སྦློར་རློག་པའློ། །

སྒ་སྦློར་བམ་གཉིས། མངའ་བདག་ཁི་རལ་པ་ཅན་གི་སྐུ་དུས་སུ། པཎི་ཏ་ཛི་ན་མི་ཏ་དང་། དཱ་ན་ཤི་

ལ། ལློ་ཙཱ་བ་ཞང་ཡེ་ཤེས་སེ་སློགས་ལློ་པཎ་རྣམས་ཀིས་སློན་གི་འགྱུར་རྣམས་དག་བཅློས་

དང་། གཞུང་ཚད་བམ་པློར་གངས་ངེས་པ་བས་པ་དང་འབེལ། མདློ་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་རྣམས་ཇི་

ལར་བསྒྱུར་དགློས་པའི་ཚུལ་སྒ་གཞུང་དང་བློད་སྐད་གཉིས་ཆར་མཐུན་ཞིང་། གློ་བདེ་བའི་

ཆེད་དུ་རྒྱལ་པློའི་བཀས་བཅད་དེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྒ་རིག་པའི་བསྟན་བཅློས་ཤིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

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

དབིན་སྐད་དུ་recording ཟེར། 

སྒ་འབེབས་མ་ལག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་rec system ཟེར། 

སྒ་འབེབས་རློལ་ནུས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་rec capabilities ཟེར། 

སྒ་དབངས། སྐད་ཀི་སྒ་དབངས། ནམ་མཁའ་ལ་འབྲུག་གི་སྒ་དབངས་ཟབ་མློ་སྒློག་པ། 

སྒ་དབངས་ལྷ་མློ། ལྷ་མློ་དབངས་ཅན་མ། 

སྒ་འབིན། [མངློན]① བརྒྱ་བིན་གི་བཞློན་པ་གང་པློ། ② ངང་པ། ③ སྤིན། ④ འབྲུག

སྒ་མི་སྙན། ① [ཀུརུཿ [གིང་བཞིའི་གས་རི་རབ་བང་ངློས་སུ་ཡློད་པའི་གིང་ཆེན། ② [ཀུརབཿ [གིང་

ཕན་བརྒྱད་ཀི་གས་བང་གིང་གི་གིང་ཕན་ཤར་མ། 

སྒ་མི་སྙན་གི་ཟླ། བང་སྒ་མི་སྙན་ཟེར་བའི་གིང་ཆེན་གི་ནུབ་ན་ཡློད་པའི་གིང་གཡློག་སྟེ་གིང་ཕན་

བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག

སྒ་མེད། ཡི་གེ་རྣམས་རང་རང་གི་སྐྱེ་གནས་ནས་བྱུང་བའི་སྒ་ཕིར་ཐློན་པའི་རློལ་བ་ཆེ་ཆུང་གི་

དབང་གིས་དབེ་བས་བློད་ཡིག་གི་ཀ་ཁ་ཅ་ཆ་ཏ་ཐ་པ་ཕ་ཙ་ཚ་ཞ་ཟ་ཤ་ས་སྟེ་བཅུ་བཞི་དང་། 

ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་ཁ་ས་བསྡུ་བའམ། ཁ་ཕ་ཚ་ཋ་ཐ་ཙ་ཊ་ཏ་ཀ་པ་ཤ་ཥ་ས་སྟེ་བཅུ་གསུམ་

བཅས་ལ་སྒ་མེད་ཟེར། 

སྒ་ཚད། སྒ་དང་ཚད་མ། 

སྒ་ཚད་པ་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ། བུ་སྟློན་གི་སློབ་མའི་གཙོ་བློ་ཐུགས་སས་གསུམ་ཡློད་པའི་ནང་གི་

གཅིག་ཡིན། བུ་སྟློན་རིན་པློ་ཆེ་ཞ་ལུའི་མཁན་པློ་ཟུར་ནས་མཁན་ཚབ་ཏུ་འདི་ཉིད་བསྐློ་གཞག་

མཛད་པ་ཡིན། 

སྒ་ཚུལ། སྒ་རིག་པའི་གནས་ཚུལ། 

སྒ་ཚོགས་སུ་འགྱུར་ན་དེ་བས་བདེ། གཞན་གིས་བསྟློད་བསགས་དང་དམའ་འབེབས་ཀི་ཚིག་སློགས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གང་བས་ཀང་རང་ལ་ཁད་པར་མེད་ཅིང་། རང་གི་ནམས་ཀི་ཚོགས་སུ་འགྱུར་བ་སྟེ། དེ་ལར་ངག་

སྨྲས་ཚད་དློན་དང་ལན་པར་འགྱུར་ན་དེ་བས་ཀང་བདེ་བ་དང་ལན་ནློ་ཞེས་ཟེར་པའློ། །

སྒ་མཚམས་སྦློར་ལྔ། དང་པློ་བརྡ་ཆད་ཀི་མཚམས་སྦློར། གཉིས་པ་དབངས་ཀི་མཚམས་སྦློར། 

གསུམ་པ་རང་བཞིན་གི་མཚམས་སྦློར། བཞི་པ་གསལ་བེད་ཀི་མཚམས་སྦློར། ལྔ་པ་རྣམ་

པར་བཅད་བའི་མཚམས་སྦློར་རློ། 

སྒ་མཚུངས་པ། ངག་ཐློག་ནས་བརློད་བདེའི་མིང་གཞིའི་སྒ་བརློད་བདེ་བ། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་homonym ཟེར། 

སྒ་འཛིན། [མངློན]རྣ་བ། 

སྒ་འཛིན་དབང་མངློན། སྒ་འཛིན་པའི་དབང་པློའི་མངློན་སུམ་སྟེ། རང་གི་བདག་རྐྱེན་རྣ་བའི་དབང་

པློ་ལས་དངློས་སུ་སྐྱེས་པའི་གཞན་རིག་རློག་བལ་མ་འཁྲུལ་བ། 

སྒ་འཛིན་ཡིད་མངློན། སྒ་འཛིན་པའི་ཡིད་ཀི་དབང་པློའི་མངློན་སུམ་སྟེ། རང་གི་བདག་རྐྱེན་སྒ་

འཛིན་ཡིད་ཀི་དབང་པློ་ལས་དངློས་སུ་སྐྱེས་པའི་གཞན་རིག་གི་ཤེས་པ་རློག་བལ་མ་འཁྲུལ་བ། 

སྒ་འཛིན་དབང་མངློན་སྐད་ཅིག་ཕི་མ་ལ་བུ། རང་གི་གཟུང་དློན་གློགས་སུ་ཡློད་པའི་དབང་

མངློན་གཅིག་གིས་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་གཞན་རིག་གི་ཤེས་པ་རློག་བལ་མ་

འཁྲུལ་བའློ། །

སྒ་ཞི་བ། སྒ་སྐད་ཆུང་ལ་འཇམ་པ། 

སྒ་གཞུང་། ལེགས་སྦར་གི་བརྡ་སྤློད་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་སྒ་བའི་བསྟན་བཅློས་རྣམས་ལ་བུ། 

སྒ་གཞློང་། སྒ་སྦློང་སྐབས་ས་རིས་འབི་ཤིང་བང་ངློས་འབློ་ར་ཡློད་པའི་སྣློད་ལ་བུ་ཞིག

སྒ་ཡི་གནས། [མངློན]རྣ་བ། 

སྒ་རིག་བརྡ་ལམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་acoustic signal ཟེར། 

སྒ་རིག་པ། རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔའི་ཡ་གལ། ཚིག་གི་འཁྲུལ་བ་ཚར་གཅློད་པའམ་སེལ་བར་བེད་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

བརྡ་སྤློད་པའི་རིག་པ་སྟེ། སཾཀྲ�ཏའི་སྐད་ཀི་རང་བཞིན་དང་། རྐྱེན་དང་། རྣམ་འགྱུར་གསུམ་གི་

རྣམ་གཞག་གསལ་བར་སྟློན་པའི་ལེགས་སྦར་གི་བརྡ་སྤློད་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་ཟེར། 

བློད་ཀི་སུམ་རགས་སློགས་བརྡ་སྤློད་པའི་རིག་པའི་གཞུང་རྣམས་ལའང་སྒ་རིག་པ་ཞེས་ཟེར་ན་

འཐད་པར་སེམས། 

སྒ་རིས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་

སྐད་དུ་voiceprint ཟེར། 

སྒ་ལ་གཞློལ་བ། གཞློལ་བ་གསུམ་གི་བཟླས་པའི་ཡ་གལ་ཏེ། ཟླ་དཀིལ་གི་སྟེང་དུ་སགས་ཕེང་རང་

སྒ་སྒློག་པར་གསལ་གདབ་པའློ། །

སྒ་ལ་གཞློལ་བའི་ཡན་ལག །སྤློད་རྒྱུད་ཀི་བཟླས་པ་ཡན་ལག་བཞིའི་ནང་གསེས་ཏེ། ཟླ་དཀིལ་གི་

སྟེང་བཟླ་བའི་སགས་རང་སྒ་དང་བཅས་པ་བསློམ་པའློ། །

སྒ་ལན། བག་ཅ། 

སྒ་ལམ་གངས་ཀ གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་channnel number ཟེར། 

སྒ་ཤུགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་sound volume ཟེར། 

སྒ་བཤད། ངེས་ཚིག་སྟེ། ཐ་སྙད་ཀི་ཚིག་འབྲུ་སློ་སློར་ཕལ་ཏེ་དེའི་དློན་བཤད་པའི་འགེལ་བཤད་

རྒྱག་ཚུལ། སྒ་བཤད་ཙམ་གིས་དློན་ཡང་དག་པ་ཤེས་མི་ཐུབ། སལ་བ་ལ་ཆུ་སྐྱེས་ཀི་སྒ་

བཤད་དུ་ཡློད་ཀང་། ཆུ་སྐྱེས་ཀི་སྒ་མི་འཇུག

སྒ་སིང་ངེ་བ། སྒ་ཆུང་ཞིང་གསལ་བར་ཐློན་ཚུལ། ཏིང་ཤགས་ཀི་སྒ་སིང་ངེ་བ་ཞིག་ཐློས། 

སྒ་སིལ་སིལ། དྲིལ་བུ་སློགས་ཀི་སྒ་འབྱུང་ཚུལ། 

སྒ་སེབ། སྐྲ་གསེབ། 

སྒ་གསང་། སྐད་སྒ། སྒ་གསང་མཐློ་བ། 

སྒ་སློབ་པར་བཀག་པའི་དུས་བཞི། ཚེས་བརྒྱད་ཉིན་སྒ་སློབ་ན་སློབ་དཔློན་འཇློམས། ཚེས་བཅུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཉིས་ལ་སློབ་མ་འཇློམས། གནམ་སྟློང་ལ་རིག་པ་འཇློམས། ཚེས་གཅིག་ལ་ཐམས་ཅད་

འཇློམས་པས་འཛེམ་སློལ་ཡློད་དློ། །

སྒ་ལྷློད་པ། སྐད་སློམ་པའམ་གདངས་དལ་བ། 

སྒགས་ཡང་རློང་། གནས་འདིར་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀིས་སྒྲུབ་པ་གནང་ཡུལ་ཡིན། གྲུབ་མཐའ་

རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ག་ནང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྒབ་བེ་སྒློབ་བེ། ① དངློས་རིགས་སྣ་ཚོགས་འཕུང་ཚུལ། འཛིན་ཆས་སྒབ་བེ་སྒློབ་བེ་མང་པློ་ཞིག་

བསགས་པ། ② སམ་རྫུ་བེད་ཚུལ། མི་དེས་ཡློན་ཏན་གང་ཡང་མེད་ཀང་སྒབ་བེ་སྒློབ་བེའི་

ཤློམ་འགིང་ཁློ་ན་བེད་ཀིན་འདུག

སྒའི་རྐྱེན་གི་བེད་པ། མགིན་པ་དང་མཆུ་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་རང་རང་གི་གནས་ཀི་དེ་བེད་པ་ཅན་

ཡིན་ཏེ། ལྕེ་རེ་དང་ཉེ་བའི་སྟེང་ཕློགས་དེ་ཉིད་གཡློ་བའི་བེད་པ་ཅན་ཡིན་ཏེ། ལྕེ་རེ་དང་ཉེ་བའི་

སྟེང་ཕློགས་དེ་ཉིད་གཡློ་བའི་ཆ་ནས་སྒ་དེ་བྱུང་བའི་ཕིར། ཡི་གེ་སློ་སློའི་བེད་པ་དེ་རྣམས་ཆློས་

ཅན། ཁློད་ལ་རྐྱེན་གི་བེད་པ་ཞེས་བརློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡློད་དེ། ཡི་གེ་སློ་སློའི་སྐྱེ་གནས་ལས་

སྒ་གདངས་དེ་ཉིད་འབིན་པར་བེད་པའི་རྐྱེན་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། དྲིལ་བུའི་སྒ་འབིན་པའི་

དྲིལ་ལྕེ་ལ་བུའློ། །

སྒའི་རྐྱེན་གི་རློལ་བ། ལུས་ཀི་ཆ་རྣམས་གཡློ་འགུལ་བེད་པའི་འབད་རློལ་ལ་ཟེར། རློལ་བ་ལ་དབེ་

ན་ཕི་ཡི་རློལ་བ་དང་། ནང་གི་རློལ་བ་གཉིས། ① ཕི་ཡི་རློལ་བར་དབེ་ན་བཞི་ཡློད་དེ། སྒ་ལན། 

སྒ་མེད། སློག་ཆེན། སློག་ཆུང་བཞི་ཡློད་པའི་ཕིར། ༡ དང་པློ་སྒ་ལན་གི་ཡི་གེ་ཡློད་དེ། ག་ང་

ཇ་ཉ་ད་ན་བ་མ་ཛ་ཝ་འ་ཡ་ར་ལ་ཧ་ཨ་ཨི་ཨུ་ཨེ་ཨློ་རྣམས་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡི་གེ་དེ་རྣམས་

ཆློས་ཅན། ཁློད་ལ་སྒ་ལན་ཞེས་བརློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡློད་དེ། ཕི་རློལ་དུ་སྒ་འཐློན་པའི་ཚེ་བེད་

རློལ་དང་སྒ་གདངས་ཆེ་བའི་ཕིར། ༢ གཉིས་པ་ཡློད་དེ། ཀ་ཁ་ཅ་ཆ་ཏ་ཐ་པ་ཕ་ཙ་ཚ་ཞ་ཟ་ཤ་ས་

རྣམས་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡི་གེ་དེ་རྣམས་ཆློས་ཅན། ཁློད་ལ་སྒ་མེད་ཞེས་བརློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡློད་དེ། ཕི་རློལ་དུ་སྒ་འཐློན་པའི་ཚེ་བེད་རློལ་དང་སྒ་གདངས་ཆུང་བའི་ཕིར། ༣ གསུམ་པ་

ཡློད་དེ། ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ་ཞ་ཟ་ཤ་ས་ཧ་ཨ་ཨི་ཨུ་ཨེ་ཨློ་རྣམས་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡི་གེ་དེ་རྣམས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཆློས་ཅན། ཁློད་ལ་སློག་ཆེན་ཞེས་བརློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡློད་དེ། སྒ་སྒ་གདངས་ཕི་རུ་དབྱུང་

བའི་ཚེ་དབུགས་ཀི་རླུང་ཤུགས་ཆེ་བའི་ཕིར། ༤ བཞི་པ་ཡློད་དེ། ཀ་ཁ་ང་ཅ་ཇ་ཉ་ཏ་ད་ན་པ་

བ་མ་ཛ་ཝ་འ་ཡ་ར་ལ་རྣམས་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡི་གེ་དེ་རྣམས་ཆློས་ཅན། ཁློད་ལ་སློག་ཆུང་

ཞེས་བརློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡློད་དེ། སྒ་གདངས་ཕི་རུ་དབྱུང་བའི་ཚེ་དབུགས་ཀི་རླུང་ཤུགས་

ཆུང་བའི་ཕིར། དེ་རྣམས་ལས་ཞ་ཟ་ཤ་ས་ཧ་རྣམས་བརློད་པའི་ཚེ་དབུགས་དྲློ་བ་འབིན་པས་

ན་དྲློ་བའི་ཡི་གེའང་ཟེར་རློ། ② ནང་གི་རློལ་བ་ད་དབེ་ན་བཞི་ཡློད་དེ། ཕེ་བའི་རློལ་བ་དང་། 

བཙུམ་པའི་རློལ་བ། ཕད་པའི་རློལ་བ། ཅུང་ཟད་ཕད་པའི་རློལ་བ་དང་བཞི་ཡློད་པའི་ཕིར། ༡ 

དང་པློ་ཡློད་དེ། ཨ་ཡིག་མ་གཏློགས་པའི་སློག་ཆེན་གི་ཡི་གེ་རྣམས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡི་གེ་དེ་

རྣམས་ཆློས་ཅན། ཁློད་ལ་ཕེ་བའི་རློལ་བ་ཅན་ཞེས་བརློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡློད་དེ། དེ་རྣམས་

མགིན་པ་གདངས་ནས་བརློད་དགློས་པའི་ཕིར། ༢ གཉིས་པ་ཡློད་དེ། ཨ་ཡིག་དེ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཨ་ཡིག་ཆློས་ཅན། ཁློད་ལ་བཙུམ་པའི་རློལ་བ་ཅན་ཞེས་བརློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡློད་དེ། 

མགིན་པ་མ་ཕེ་བར་བརློད་པའི་ཕིར། ༣ གསུམ་པ་ཡློད་དེ། ཝ་ཡིག་མ་གཏློགས་པའི་སེ་པ་

ལྔའི་ཡི་གེ་རྣམས་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡི་གེ་དེ་རྣམས་ཆློས་ཅན། ཁློད་ལ་ཕད་པའི་རློལ་བ་ཅན་

ཞེས་བརློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡློད་དེ། ཁློད་ཀི་སྒ་སྐྱེ་བའི་གནས་རྣམས་འདུ་འཕློད་ཀི་རློལ་བ་ཆེ་

བའི་ཕིར། ༤ བཞི་པ་ཡློད་དེ། ཡ་ར་ལ་ཝ་རྣམས་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་དག་ཆློས་ཅན། ཁློད་ལ་

ཅུང་ཟད་ཕད་པའི་རློལ་བ་ཅན་ཞེས་བརློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདུ་འཕློད་ཀི་རློལ་བ་དེ་དག་ལས་

ལྷློད་པའི་ཕིར། དེ་ལར་ཕི་ནང་གི་རློལ་བའི་དབེ་བ་དེ་དག་ཆློས་ཅན། ཁློད་ལ་རྐྱེན་གི་རློལ་བ་

ཞེས་བརློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡློད་དེ། རྣམ་རློག་དབང་གིས་རླུང་གཡློས་ནས་ཡི་གེ་སློ་སློའི་

གནས་དང་བེད་པ་རྣམས་འདུ་འཕློད་ཀི་རློལ་བ་ལས་འབྱུང་དགློས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། དྲིལ་

བུའི་སྒ་འབིན་བེད་ཀི་མིའི་བེད་རློལ་བཞིན་ནློ། ། དེ་ལར་སྒ་ཡི་སྐྱེ་གནས་དང་། སྒ་གདངས་

འབིན་ཚུལ། བེད་རློལ་དྲག་ཞན་སློགས་ཀི་དབེ་བ་གསལ་པློར་ཤེས་ཚེ། ད་གཟློད་ཡུལ་གྲུ་སློ་

སློའི་ཡུལ་སྐད་ལ་དག་ཆ་ཐློན་མིན་རློགས་ཐུབ། 

སྒའི་སྐྱེ་མཆེད། ཕིའི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་གི་ནང་གསེས། རྣ་ཤེས་ཀིས་གཉན་བ་སྟེ། ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལས་གྱུར་པ་དང་། མ་ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པའི་སྒ་རྣམས་སློ།།

སྒའི་སྐྱེ་གནས། སྒ་ཡི་སྐྱེ་གནས་ནི། འདི་སི་ཏུ་པན་ཆེན་གི་བཞེད་པ་ལར་ན། སྐྱེ་གནས་མགིན་པ་

རན་སློ་མཆུ་ལྕེ་སྣ། ཞེས་པ་དྲུག་ཏུ་འདློད་ལ། དེའང་སྐྱེ་གནས་མགིན་པའི་ཡི་གེ་ཡློད་དེ། ཀ་ཁ་

ག་ང་འ་ཧ་ཨ་རྣམས་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྐྱེ་གནས་རན་ལས་སྐྱེ་བའི་ཡི་གེ་ཡློད་དེ། ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་

ཙ་ཚ་ཛ་ཝ་ཞ་ཡ་ཤ་ཨི་ཨེ་རྣམས་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྐྱེ་གནས་སློ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡི་གེ་ཡློད་

དེ། ཏ་ཐ་ད་ན་ཟ་ལ་ས་རྣམས་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། མཆུ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡི་གེ་ཡློད་དེ། པ་ཕ་བ་མ་

ཝ་ཨུ་ཨློ་རྣམས་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། ལྕེ་ལས་བྱུང་བའི་ཡི་གེ་ཡློད་དེ། ར་ཡིག་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར་

དེ་ལྕེ་རེ་དང་ཉེ་བའི་སྤི་བློ་སྟེ་ལྕེ་ཡི་སྟེང་ཕློགས་ནས་འབྱུང་བའི་ཕིར། ང་ཉ་ན་མ་བཞི་པློ་རིམ་

བཞིན་མགིན་རན་སློ་མཆུ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡི་གེ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་རྣམས་རང་རང་གི་སྐྱེ་

གནས་ལས་སྐྱེས་པ་མ་ཟད་སྣ་ལས་ཀང་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་སྣ་སྒ་ཅན་གི་ཡི་གེ་ཞེས་ཟེར་

རློ། །ཡི་གེའི་སྐྱེ་གནས་དྲུག་པློ་དེ་དག་ཆློས་ཅན། ཁློད་ལ་སྒའི་སྐྱེ་གནས་ཞེས་བརློད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡློད་དེ། མིང་ཚིག་བརློད་པ་ཀུན་གི་རློམ་གཞི་གྱུར་བའི་ཡི་གེའི་གདངས་དེ་སྐྱེ་བའི་

གཞི་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། དྲིལ་བུའི་སྒ་འབྱུང་བའི་དྲིལ་ཁློག་བཞིན་ནློ། ། 

སྒའི་སྐྱེ་གནས་བརྒྱད། ལེགས་སྦར་ཡི་གེ ༡ ཁློག །༢ མགིན། ༣ རན། ༤ སློ། །༦ མཆུ། ༧ སྣ། 

༨ སྤི་བློ་བཅས་སློ། །

སྒའི་སྐྱེ་གནས་དྲུག །བློད་ཀི་ཡི་གེ ༡ མགིན་པ། ༢ རན། ༣ སློ། །༤ ལྕེ། ༥མཆུ། ༦ སྣ་བཅས་སློ། །

སྒའི་རྒྱན། སྙན་ངག་གི་ར་བའི་གཞུང་མེ་ལློང་མའི་ལེའུ་དང་པློ་སྒའི་ཡི་གེ་ལྕི་ཡང་ལ་སློགས་པ་སེབ་

སྦློར་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་སྦར་ཏེ་རྒྱ་གར་ལྷློ་ཤར་གི་འདློད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་སློ་སློའི་རང་

ལུགས་བཞིན་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཡིན། ལེའུ་གསུམ་པ་ཡིག་གཟུགས་འདྲ་བ་ཚིག་རང་གི་ཐློག་

མཐའ་བར་གསུམ་སྦར་བ་སློགས་ཟུང་ལན་གི་རྣམ་གངས་སྣ་ཚོགས་དང་། ཀུན་ཏུ་འཁློར་བ་

དང་། ཕེད་འཁློར། དབངས་དང་གསལ་བེད་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་སློགས་བ་དཀའ་བའི་རྣམ་

གངས་མང་པློ་སྟེ་སྒའི་སྦློར་བ་གཙོ་བློར་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཡིན། 

སྒའི་འཇུག་ཚུལ། སློན་རེས་མིང་གསུམ་ཚིག་ཕད་རྣམ་དབེ་དང་བཅས་པ་གང་གིས་གང་ལ་ཇི་ལར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

འཇུག་པའི་ཚུལ། 

སྒའི་སེབ་སྦློར། ཡི་གེའི་སློན་རེས་མགློ་འདློགས་སློགས་སེབ་སྦློར་བེད་སྟངས། 

སྒའིབསྡུ་བ་བཅུ། འབྲུ་མང་པློ་དང་ཚིག་སྡུད་དང་། ཁད་པར་དག་དང་ཡན་ལག་དང་། གཞི་དང་གཞི་

གཅིག་བསྡུ་བ་དང་། བཞི་མཐུན་པ་དང་དེའི་སྐྱེས་བུ། ཟླས་དབེ་བ་དང་ཕློགས་ཙམ་མློ། ཞེས་

པ་ལར་རློ། 

སྒའི་རྣམ་དབེ་བརྒྱད། གཤམ་གསལ་སྒའི་རྣམ་དབེ་བདུན་དང་འབློད་པ་ཀེ། 

སྒའི་རྣམ་དབེ་བདུན། ངློ་བློ་བརློད་པ། ལས་སུ་བ་བ། བེད་པ་པློ། དགློས་ཆེད། འབྱུང་ཁུངས། འབེལ་

བ། གནས་གཞི་བཅས་སློ། །དེའི་སྟེང་དུ་འབློད་པ་བསྣན་པས་རྣམ་དབེ་བརྒྱད་དློ། །

སྒའི་གནས་བརྒྱད། བརྡ་སྤློད་གཞུང་ལུགས་ཀི་སྒའི་འཇུག་ཡུལ་མི་འདྲ་བ་བརྒྱད་དེ་བེད་པ་དང་། བསྡུ་

བ། བསྒྱུར་བ། དྲང་བ། འཇུག་པ། རྣམ་པར་དབེ་བ། ཕློགས། དངློས་པློ་བཅས་ཀི་གནས་བརྒྱད། 

སྒའི་བེད་ཅན་དྲུག །བེད་པ་པློ། ལས། བེད་པ། དགློས་ཆེད། འབྱུང་ཁུངས། གཞི་བཅས། 

སྒའི་གཞན་སེལ། རློད་བེད་སྒས་དེ་མིན་པ་རྣམ་པར་བཅད་ནས་དློན་དེར་འཇུག་པའི་གཞན་སེལ། 

སྒའི་གཞི་ཡི་གེའི་རྒྱུ་ལྔ། བརློད་འདློད། རླུང་། གནས། བེད་པ། རློལ་བ། 

སྒའི་ཡན་ལག་ཐུན་མློང་བ་གསུམ། རློམ་ལ་མཁློ་བའི་སྒའི་ཡན་ལག་ཐུན་མློང་བ་གསུམ་སྟེ་གཞི་ཡི་

གེ་དང་། ངློ་བློ་ཙམ་བརློད་པ་མིང་དང་། ཁད་པར་བརློད་པ་ཚིག་བཅས་སློ། །

སྒའི་ཡན་ལག་ཐུན་མློང་མིན་པ་གསུམ། རློམ་ལ་མཁློ་བའི་སྒའི་ཡན་ལག་ཐུན་མློང་མིན་པ་གསུམ་

སྟེ། རང་བཞིན། རྐྱེན། རྣམ་འགྱུར། 

སྒའི་ཡིག་ཆ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་sound file ཟེར། 

སྒའི་རང་བཞིན་གི་རགས་དྲུག །དག་པའི་རགས། འདྲེས་པའི་རགས། གཏིབས་པའི་རགས། ཉེ་བར་

སྒྲུབ་པའི་རགས། ཀུན་ཏུ་འཇུག་པའི་རགས། མི་གསལ་བའི་རགས་རྣམས་སློ། །

སྒའི་ལས་བཅས་བཅློ་བརྒྱད། རློག་པ་ཤེས་པ་མཐློང་ཐློས་ཚེ། བཟའ་བ་དང་ནི་འཁིག་པ་དང་། བད་

པ་འཚོང་བ་འཛིན་དང་རྐུ། སྦིན་པ་མཆློད་པ་འདློད་དང་རེག ། དུད་པ་བསྟློད་པ་ཆགས་དང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཟློད། གསློ་བ་སེམས་པ་འགློ་འགློག་སློགས། སྨྲ་བ་གསློད་པ་ལ་སློགས་ལས། བརློད་པས་

ལས་དང་བཅས་པར་ཤེས། ཞེས་སློ། །

སྒའི་ལས་མེད་དགུ། ངློ་ཚ་ཡློད་དང་གནས་མེལ་ཚེ་། འཕེལ་ཟད་འཇིགས་དང་འཚོ་དང་འཆི། ཉལ་

བ་རེད་མློ་འློད་གསལ་དློན། བིངས་ཚོགས་ཞེས་པ་དེ་རྣམས་སློ། །

སྒའི་ལྷ། ཟླ་དཀིལ་གི་ངློས་སུ་བཟླ་བའི་སགས་གཟུངས་རང་སྒ་དང་བཅས་པའི་འློད་ཟེར་སྤློ་བསྡུ་

བསློམ་པ་སྟེ། བ་རྒྱུད་ལྷ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག

སྒའི་ཨང་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་vocoder,voice coder ཟེར། 

སྒར་གནས་ཀི་དེ་ཉིད། སྒར་གནས་ཀི་དེ་ཉིད་ཅེས་བ་བ། བ་རྒྱུད་བསམ་གཏན་གི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་ནང་

གསེས་ཤིག་སྟེ། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཟླ་བ་སགས་ཕེང་དང་བཅས་པ་ལས་སགས་ཀི་ཡི་གེ་རྣམས་

རང་སྒ་དྲིལ་བུའི་སྒ་ལ་བུར་སྒློག་པར་བསམ་པ། སྒ་གནས་ཏེ་ཞི་གནས་བསྒྲུབ་པའི་གཞིའློ། །

སྒས་བརློད་ཀི་དགེ་སློང་ལྔ། མིང་གི་དགེ་སློང་། སློང་བའི་དགེ་སློང་། ཁས་ཆེ་བའི་དགེ་སློང་། དློན་

དམ་པའི་དགེ་སློང་། གསློལ་བཞིའི་དགེ་སློང་། ལས་ཀི་དགེ་སློང་བཅས་སློ། །

སྒས་བརློད་ཀི་དད་པ་བཞི། ཅློལ་ཆུང་གི་དད་པ། ཐློ་ཅློའི་དད་པ། འདྲེ་གདློན་གི་དད་པ། སྙིང་ནས་

དད་པ་ཟེར། 

སྒས་བརློད་ཀི་རས་ཡློད་དྲུག །རིགས་པས་གྲུབ་པའི་རས་ཡློད་། བརན་པ་མི་འགྱུར་བའི་རས་ཡློད། 

དློན་བེད་ནུས་པའི་རས་ཡློད། རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་ཡློད། ཚུགས་ཐུབ་པའི་རས་ཡློད། བདེན་

གྲུབ་ཀི་རས་ཡློད་བཅས་དྲུག་གློ

སྒས་བརློད་རིགས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་བའི་ཚད་མ་གསུམ། སྣང་བ་རང་ལས་ངེས་ཤིང་བདེན་པ་གཞན་

ལས་ངེས་ཀི་ཚད་མ། སྤི་རང་ལས་ངེས་ཤིང་ཁད་པར་གཞན་ལས་ངེས་ཀི་ཚད་མ། སྣང་བ་

ཉིད་ཀང་གཞན་ལས་ངེས་ཀི་ཚད་མར་སློང་བ་དང་། ཡང་ན། སྐྱེས་བུའི་ཚད་མ། ངག་ཚད་མ། 

ཤེས་པ་ཚད་མའློ། །

སྒིག །[བེད་འབེལ་ལས་ཚིག] གློ་རིམ་ངེས་ཅན་ལར་བཀློད་པའི་དློན་ཏེ། གལ་སྒིག་པ། འཕྲུལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

འཁློར་གི་ལྷུ་ལག་སྒིག་མཁན། དཔེ་ཆ་ལ་དཀར་ཆག་སྒིག་པའི་རིམ་པ། དག་སྒིག །སྒིག་

བཀློད། བཀློད་སྒིག་ཅེས་པ་ལ་བུ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་setting ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་setting menus ཟེར། 

སྒིག་བཀློད་བཟློ་བཅློས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་change settings ཟེར། 

སྒིག་ཁིམས། གང་བྱུང་ཅི་དགར་བེད་མི་ཆློག་པའི་ལམ་ལུགས། 

སྒིག་འཁློར་གཙོ་བློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་central processing unit ཟེར། 

སྒིག་རྒྱུ་གདམ་ཚན། འཕྲུལ་འཁློར་དང་ཁང་པ་སློགས་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་དངློས་ཆས། 

དབིན་སྐད་དུ་setup options ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་compilation ཟེར། 

སྒིག་སྒྱུར་བཀའ་རགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་compiler directive ཟེར། 

སྒིག་སྒྱུར་དུས་ཚོད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་compilation dulation ཟེར། 

སྒིག་སྒྱུར་དུས་རིམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་compile phase ཟེར། 

སྒིག་སྒྱུར་སེ་ཚན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་compilation unit ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་compiler, compiling program ཟེར། 

སྒིག་སྒྱུར་གསལ་བཤད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་compiler specification language ཟེར། 

སྒིག་འགློ་འཛུགས་ས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་assembled origin ཟེར། 

སྒིག་བསྒྱུར་ལློག་མ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་to decomplie ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་device ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་device transformation ཟེར། 

སྒིག་ཆས་བར་སྟློང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་device space ཟེར། 

སྒིག་ཆས་མིང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་device name ཟེར། 

སྒིག་ཆས་རིགས་གས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་device type ཟེར། 

སྒིག་ཆས་ལག་རལ། འཕྲུལ་འཁློར་དང་ཁང་པ་སློགས་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་དངློས་ཆས། 

དབིན་སྐད་དུ་equipment technology ཟེར། 

སྒིག་འཇུག་ཆློག་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་installation wizard ཟེར། 

སྒིག་འཇུག་ནློར་འཁྲུལ། 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།  ༼ ག ༽

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་installation error ཟེར། 

སྒིག་འཇུག་གནང་རློགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་welcome to install ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་setup program ཟེར། 

སྒིག་འཇུག་མེད་པ། འཕྲུལ་འཁློར་དང་ཁང་པ་སློགས་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་དངློས་ཆས། དབིན་

སྐད་དུ་not installed ཟེར། 

སྒིག་སྟངས། སྒིག་ལུགས། 

སྒིག་པ། [ཐ་དད་པ]བསྒིགས་པ། བསྒིག་པ། སྒིགས། ① གཤློམ་པ། མི་མང་པློ་སྟར་བསྒིགས་ཏེ་

ཕིན་པ། དམག་དཔུང་གི་བཀློད་པ་གསར་དུ་བསྒིགས་པ། ② སྦློར་བ། སྙན་ཚིག་ཁ་འཐློར་བ་

རྣམས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྒིགས་པ། ཤིང་ཁ་བསྒིགས་པ། དབིན་སྐད་དུ་install ཟེར། 

སྒིག་བེད་བཀའ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་setup command ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་tile ཟེར། 

སྒིག་སྦློར་བེད་མཁན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་installed by ཟེར། 

སྒིག་མེད། ཡ་རབས་མེད་པའམ་སྒིད་ལུག་ངན་པ་ལའང་གློ །དཔེར་ན། ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོས་ཕ་མ་མེད་

ཤུལ་ལ་ནང་གི་ཅ་ལག་ཚང་མ་གང་བྱུང་དུ་བཀྲམ་ནས་ཐལ་རར་བ་རར་བཟློས་བཞག །དེ་

འདྲའི་སྒིག་མེད་ལ་ཨང་། 

སྒིག་རློམ། གསར་འགྱུར་སློགས་ཕློགས་བསྡུས་ཀིས་རློམ་པ། སྒིག་རློམ་པར་སྐྲུན། 

སྒིག་འཛུགས། སྒིགས་ལམ་དང་ལན་པའི་མཉམ་སེབ་ཚོགས་པ། 

སྒིག་འཛུགས་མེད་པ། ① ཚོགས་པའི་སྤི་སྒིགས་བརི་ཁུར་མི་ཞུ་བ། ② ཚོགས་པའི་ནང་དུ་མ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞུགས་པ། 

སྒིག་གཞི། ལས་ཁུངས་དང་སེ་ཚན་སློགས་ཆགས་ཚུལ་གཞི་རེན་གི་སྤི་མིང་། དབིན་སྐད་དུ་in-

frastructure ཟེར། 

སྒིག་གཞི་འགེལ་བརློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་structural description ཟེར། 

སྒིག་གཞི་ལས་ཆློག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་structured program ཟེར། 

སྒིག་གཞི་བསུབ་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་remove infrastructure ཟེར། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་installing ཟེར། 

སྒིག་ཡག་པློ། སྤློད་པ་གཙང་ལ་ཚུལ་དང་ལན་པ། 

སྒིག་ལམ། ཐུན་མློང་གི་འཚོ་བའི་ནང་དུ་ཚང་མས་བརི་སྲུང་བེད་དགློས་པའི་བསྲུང་བའི་ལམ་

ལུགས་ཀི་མིང་སྟེ། ངལ་རློལ་གི་སྒིག་ལམ། བ་བའི་སྒིག་ལམ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

སྒིག་སློལ། གཏན་ཁེལ་བཟློས་པའི་ལམ་སློལ། 

སྒིག་སློལ་བསྒྱུར་བཅློས། རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁུངས་དང་། ཁེ་ལས། བ་ལས་ཚན་པ་སློགས་པའི་སྒིག་

འཛུགས་ལམ་ལུགས་ལ་བསྒྱུར་བཅློས་གཏློང་བར་ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་rule matching ཟེར། 

སྒིགས། ① སྒིག་པའི་སྐུལ་ཚིག །② ཚུལ་མཐུན་ལམ་ལུགས། སྒིགས་ཡག་པློ། སྒིགས་མེད། བ་

སྤློད་ངན་པ་ལང་ཤློར་གིས་སྒིགས་ལད་པ། ལུས་ངག་གི་བ་སྤློད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་སྒིགས་

གཅུན་པ། མ་རབས་ཀི་ཀུན་སྤློད་ལ་བརེན་ནས་སྒིགས་འཆལ་བ། 

སྒིགས་ཁིམས། སྒིགས་ལམ་དང་ཁིམས་སློལ། ངག་ཡློད་ཚུལ་མཐུན་གི་སློ་ནས་སྒིགས་ཁིམས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

བརི་ཁུར་བས་པ། ངན་སྤློད་ངློ་ཁེར་གིས་སྒིགས་ཁིམས་དཀྲུགས་པ། 

སྒིགས་ངན་པ། ཡ་རབས་སྤློད་པ་དང་བལ་བ། དཔེར་ན། མི་མང་གི་སྒིགས་ངན་པ་ལ་ཨང་། གང་

སར་གཅིན་པ་གཏློང་གི་འདུག་ལ་བུའློ། །

སྒིགས་ཆུག་ཏུ་འགློ་བ། རྒྱུན་གི་སྒིགས་ལམ་ཐློག་ཏུ་གནས་པར་གློ ། 

སྒིགས་དབྱུང་། སྒིགས་ཁློང་ནས་ཕིར་ཕུད་པ། 

སྒིགས་ཞུགས། བ་སྤློད་མཐུན་པའི་གལ་དུ་འཛུལ་བ། 

སྒིགས་ཞུགས་རྒན་གཞློན། ① སྒིགས་འཛུགས་སུ་འཛུལ་དུས་ས་ཕི། ② དགེ་འདུན་གི་ནང་དུ་

འཛུལ་དུས་ས་ཕི། 

སྒིགས་ཡིག །ཡིག་ཐློག་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའ་ིསྒིག་འཛུགས་ཀ་ིལམ་ལུགས་སམ་ལས་དློན་སྒྲུབ་སྟངས།

སྒིགས་ལམ། ལུགས་མཐུན་ལམ་སློལ། སྒིགས་ལམ་དམ་པློ། ཆློག་དང་མི་ཆློག་གི་སྒིགས་ལམ་

བཙུགས་པ། སར་གི་དྲང་པློ་མིན་པའི་སྒིགས་ལམ་ཚང་མ་ཞིག་པ། རིང་སྤློད་མཁན་གིས་

སྒིགས་ལམ་དཀྲུགས་པ། 

སྒིགས་ལམ་གནློན་ཁུར། གཏན་འབེབས་བས་པའི་སྒིགས་ལམ་རྣམས་གནློན་མཁན་གིས་གནློན་

པ་དང་། འཁུར་མཁན་གིས་འཁུར་དགློས་པ། 

སྒིགས་ཤས་མི་ཆློག །སྒིགས་ཁིམས་དང་འགལ་མི་ཆློག

སྒིབ། འློད་དང་གཟུགས་བརན་སློགས་གཞན་གིས་བཀག་ནས་མཐློང་མི་ཐུབ་པར་གྱུར་པ། སྤིན་

ནག་གིས་ཉི་མ་སྒིབ་ལ་བུ། 

སྒིབ་གཉིས། ཉློན་མློངས་པའི་སྒིབ་པ་དང་། ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་གཉིས། 

སྒིབ་གཉིས་རིམ་ཅན་དུ་སློང་བ། རྣལ་འབློར་སྤློད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ལར་ན། ཐེག་ཆེན་རིགས་

ངེས་ཀིས་མཐར་རྡློ་རེ་ལ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརེན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་དང་ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་

ཕ་མློ་ཅིག་ཅར་དུ་སངས་ནས་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ལ་ཆློས་ཀི་སྐུ་མངློན་དུ་བེད་པར་བཞེད་ལ། 

མདློ་སེ་སྤློད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ལར་ན། ཐེག་ཆེན་རིགས་ངེས་ཀིས་ས་བརྒྱད་པ་འཐློབ་

པའི་ཚེ་ཉློན་མློངས་ས་བློན་དང་བཅས་པ་ཟད་པར་སངས་ལ། ས་ཕི་མ་གསུམ་གིས་ཉློན་མློངས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་བག་ཆགས་དང་བདེན་འཛིན་རྣམས་ཟད་པར་སངས་ཏེ་མཐར་རྡློ་རེ་ལ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

གིས་སྒིབ་གཉིས་ཟད་པར་སངས་ནས་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ལ་བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཐློབ་པར་

བཞེད་དློ། ། འློན་ཀང་ཐལ་འགྱུར་བ་ལར་ཉློན་སྒིབ་མ་ཟད་བར་བར་དུ་ཤེས་སྒིབ་སློང་བའི་མགློ་

མི་རློམ་པར་བཞེད་པའང་མིན་ནློ། །

སྒིབ་པ། ① [ཐ་དད་པ]བསྒིབས་པ། བསྒིབ་པ། སྒིབས། གཡློག་པའམ་འགེབས་པ་དང་། མི་མཐློང་

བར་བེད་པ། ཉི་མ་སྤིན་པས་བསྒིབས་པ། བློ་རིག་སྒིབ་པ། སྨུག་པ་འཐིབས་ནས་མིག་ལམ་

སྒིབ་པ། ② ཁེབས་དང་གཡློགས། མིག་ནང་དཀར་སྒིབ། སིག་སྒིབ། རང་སྐྱློན་གི་སྒིབ་པས་

བསྒིབས་པ། 

སྒིབ་པ་ལྔ། རྒློད་འགློད་དང་། གནློད་སེམས། རྨུགས་གཉིད། འདློད་པ་འདུན་པ། ཐེ་ཚོམ་བཅས་

ལྔའློ། །ཡང་གངས་འདྲེན་ལུགས་ཤིག་ལ་འདློད་ཆགས་དང་། རྨུགས་པ་དང་། གཉིད་དང་། 

འགློད་པ་དང་། གཡེང་བ་དང་། ཐེ་ཚོམ་བཅས་ལྔའློ། །

སྒིབ་པ་རྣམ་སེལ། བང་སེམས་ཉེ་སས་བརྒྱད་ཀི་གཅིག

སྒིབ་པ་སངས་པའི་སེམས་བསྐྱེད། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཡི་སེམས་བསྐྱེད་དློ། །

སྒིབ་པ་སངས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་གཉིས། སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་ལས་སྒིབ་པ་སངས་པའི་

སེམས་བསྐྱེད་གཉིས་ཏེ། ཆུ་རྒྱུན་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་། སྤིན་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་དློ། །

སྒིབ་པ་མི་མངའ་བའི་མཁེན་པ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་ཀི་ཡེ་ཤེས། 

སྒིབ་པ་བཞི། འདི་ལ་འདྲེན་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་གཤམ་གསལ་ལར། ① ལས་གི་དགག་བ་སྒིབ་པ་བཞི་

སྟེ། འདློད་ཆེན་གི་སྒིབ་པ་དང་། མུ་སྟེགས་པའི་སྒིབ་པ་དང་། ཉན་ཐློས་ཀི་དམན་སྒིབ། རང་

རྒྱལ་གི་དམན་སྒིབ། ② ཉློན་སྒིབ་དང་། ཤེས་སྒིབ། ཆགས་སྒིབ། ཐློགས་སྒིབ། ③ ལས་ཀི་

སྒིབ་པ། ཉློན་མློངས་པའི་སྒིབ་པ། ཤེས་བའི་སྒིབ་པ། སྙློམས་འཇུག་གི་སྒིབ་པ། 

སྒིབ་པ་གསུམ། ཆགས་པའི་སྒིབ་པ་དང་། ཐློགས་པའི་སྒིབ་པ། དམན་པའི་སྒིབ་པ་བཅས་གསུམ་

མམ། ཉློན་མློངས་ཀི་སྒིབ་པ་དང་། ཤེས་བའི་སྒིབ་པ། ལས་ཀི་སྒིབ་པ་བཅས་གསུམ་མློ། 

སྒིབ་པ་ལྷན་སྐྱེས། གྲུབ་མཐས་བློ་བསྒྱུར་པ་དང་འཕལ་དུ་དཔྱད་པ་བས་པ་ལ་མི་ལློས་པར་ཐློག་མ་མེད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

པ་ནས་གློམས་པའི་ལྷན་སྐྱེས་མ་རིག་པའི་དབང་གིས་རང་གི་རྒྱུད་ལ་དུས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་

ངང་ངམ་ཤུགས་ཀིས་སྐྱེ་བའི་ངར་འཛིན་དང་ཕུང་པློ་བདེན་འཛིན་ལ་སློགས་པ་རྣམས་སློ། །

སྒིབ་པའི་གབ་ཚིག །གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་བཅུ་པ། ཚིག་གང་ཞིག་ཆློས་མཚུངས་གཞན་ཞིག་ལ་རེག་

པའམ་འཇུག་ཅིང་། གབ་བ་དང་གབ་བེད་གཉིས་ཀ་ནང་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པའི་མཚུངས་ཆློས་

མང་བས། བརློད་ཚུལ་གབ་བེད་ཀི་རྣམ་པ་ཆེས་གསལ་བར་བས་པས་དློན་སས་པ་སྒིབ་པའི་

གབ་ཚིག་གི་མཚན་ཉིད། 

སྒིབ་པའི་གཉེན་པློ་བརྒྱད། རྣམ་པར་སུན་འབིན་པའི་གཉེན་པློ། སློང་བའི་གཉེན་པློ། གཞིའི་གཉེན་

པློ། ཐག་བསིང་པའི་གཉེན་པློ། རྣམ་པར་གནློན་པའི་གཉེན་པློ། བལ་བའི་གཉེན་པློ། ཉློན་སྒིབ་

ཀི་གཉེན་པློ། 

སྒིབ་པའི་ཐློགས་པ། མིག་ལ་སློགས་པའི་གཟུགས་ཅན་བཅུ་པློ་ནི་སྒིབ་པ་ལ་ཐློགས་པ་སྟེ་རང་གི་

ཡུལ་དུ་གཞན་སྐྱེ་བའི་གེགས་བེད་པའློ། །

སྒིབ་བེད། [མངློན]ཟླ་བ། 

སྒིབ་སྦངས་ཀི་ཆློ་ག །མི་ཤི་བའི་རེས་སུ་གཤིན་པློའི་རྣམ་ཤེས་ལ་སྒིབ་སྦློང་ཁྲུས་གསློལ་དང་སྐྱེ་

བ་ཕི་མའི་འགློ་ལམ་སྟློན་པ་སློགས་བེད་སློལ་ཡློད་པ། 

སྒིབ་ཡུན། སྒ་གཅན་ནམ་གཟས་ཉི་ཟླ་འཛིན་ཡུན། 

སྒིབ་གཡློགས། སྒིབ་བེད། མངློན་སུམ་མཐློང་གསལ་སྒིབ་གཡློགས་མེད་པ། 

སྒིབ་ཤིང་། བ་ཁྭ་ཏའི་ཚང་ཤིང་ལ་སགས་བཏབ་སྟེ་ལུས་ལ་བཅངས་ན་ཚང་ཤིང་འཛིན་མཁན་རང་

ཉིད་གཞན་གིས་མི་མཐློང་བར་སྒིབ་ཐུབ་ཅེས་པའི་བཤད་སློལ་ཡློད། 

སྒིབས། སྒིབས་པའི་སྐུལ་ཚིག

སྒིམ་ཆ། ལྷློད་ལྷློད་མིན་པ། རིག་པ་སྒིམ་ཆ་ཡློད་པ་ཞིག་བེད་པ། 

སྒིམ་པ། [ཐ་དད་པ]བསྒིམས་པ། བསྒིམ་པ། སྒིམས། ① རེ་གཅིག་ཏུ་གཞློལ་བ། བློ་རེ་གཅིག་ཏུ་

བསྒིམས་ཏེ་རྣ་བ་ཉློན། རིག་པ་དམ་པློར་སྒིམ་པ། ལག་རལ་ཧ་ཅང་མཁས་པས་ལས་ཀ་བེད་

དུས་བློ་སེམས་ཆེར་བསྒིམ་མི་དགློས་པ། ② འཁལ་བ། སྐུད་པ་བསྒིམས་པ། བལ་གི་ཉག་མ་
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ཕ་ཡང་། བསྒིམས་ན་སེང་གེ་འཁིག་ཐུབ། 

སྒིམ་པློ། ① མཁས་པློ་དང་གྲུང་པློ། མགློ་ཐློན་སྒིམ་པློ། ② ལྷློད་པློ་མིན་པའམ་དམ་པློ། དར་སྐུད་སྣེ་

ནས་བཟུང་སྟེ་སྒིམ་རྒྱག་པ། རྒྱུས་ཡློད་ལམ་ལ་འགློ་དུས་སེམས་སྒིམ་པློར་བེད་མི་དགློས། 

སྒིམ་ལྷློད། སྒིམ་པ་དང་ལྷློད་པ། ཐག་པ་སྒིམ་ལྷློད་འཚམ་པློ། 

སྒིམས། སྒིམ་པའི་སྐུལ་ཚིག

སྒིལ། སྒིལ་བའི་སྐུལ་ཚིག །དངློས་པློ་གཉིས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་སྒིལ་པ། ཐག་པ་དཀར་ནག་གཉིས་

ཕློགས་གཅིག་སྒིལ་བཞིན་ཡློད། མཐུན་སྒིལ་བ་དགློས་ལ་བུ། 

སྒིལ་ཁ། དྲིལ་བའི་སྒིལ་ཁ། རས་ཀི་སྒིལ་ཁ། ཤློག་བུའི་སྒིལ་ཁ། 

སྒིལ་སྒིལ། ཐུམ་གིས་བཏུམས་པའི་རིལ་རིལ། 

སྒིལ་བ། [ཐ་དད་པ]བསྒིལ་བ། བསྒིལ་བ། སྒིལ། ① སློམ་པ། ཐག་པ་ཉིས་སྒིལ་དང་སུམ་སྒིལ་བས་

པ། ② སེ་བའམ་སྤུང་བ། སྟློབས་ཤུགས་མཐའ་དག་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྒིལ། ③བཏུམ་པ། 

འབློག་གི་ནང་དུ་ཡློ་བད་སྒིལ་བ། 

སྒིལ་གཟློང་། གཟློང་གི་བེ་བག་རྣ་ལློང་སློགས་ཀི་འབུར་སྒིལ་བཟློ་བེད་ཅིག

སྒིལ་ཤིང་། ① ཐང་ཀའི་སྨད་ཤིང་། ② རྒྱ་ཐུག་སྒིལ་བེད་ཀི་ཤིང་ཀན་ཁང་། 

སྒིལ་ཤློག །ཕི་སྒིལ་རྒྱག་བེད་ཀི་ཤློག་བུ། 

སྒིས། སྟློད་ཐུང་གི་གློང་བ་ལ་གློས་ཆེན་ཅེ་འགག་གིས་འཐུམ་པའི་མིང་ཡིན། 

སྒིས་ཕློ། [སྐྱེ་རྒུ]ལློ་གསུམ་ལློན་པའི་ར་ཕློ་ལ་གློ། 

སྒིས་མློ། [སྐྱེ་རྒུ]ལློ་གསུམ་ལློན་པའི་ར་མློ་ལ་ཟེར།

སྒྲུག་མདངས། རི་མློ་འབི་སྐབས་ནམ་མཁའ་དང་ས་གཞི་ལ་ཕ་སྒྲུག་གི་མདངས་རིས་རྒྱག་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་to extract ཟེར། 

སྒྲུག་པ། [ཐ་དད་པ]བསྒྲུགས་པ། བསྒྲུག་པ། སྒྲུགས། ཡར་ལེན་པ། ལམ་དུ་མེ་ཤིང་བསྒྲུགས་ཏེ་ནང་

དུ་ལློག །མིས་བཤད་ཚད་བདེན་པ་མིན། བིའུས་བསྒྲུགས་ཚད་འབུ་སིན་མིན། 
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སྒྲུག་ལེན་སྒིག་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་pick device ཟེར། 

སྒྲུགས། སྒྲུག་པའི་སྐུལ་ཚིག

སྒྲུང་། སར་བྱུང་རབ་བཏགས་ཀི་ལློ་རྒྱུས། ནམ་རིང་སྒྲུང་གིས་མི་འཁློལ། ཁློས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་

དེ་སྒྲུང་སྒྲུང་རྐྱང་རེད། སྒྲུང་མཁན་མཁས་པས་གེ་སར་གི་སྒྲུང་འཆད་པ། 

སྒྲུང་མཁན། གིང་གེ་སར་གི་སྒྲུང་སྣ་ཚོགས་འདློན་ནས་དམིགས་བསལ་འཁབ་སྟློན་བེད་མཁན་ཞིག

སྒྲུང་གླུ། སྒྲུང་གཏམ་གི་གླུ་དབངས། 

སྒྲུང་རྒྱུད། ① སྒྲུང་གཏམ་བྱུང་ལུགས་ཀི་ངག་རྒྱུན། ② སྒྲུང་བཤད་སྟངས་རྒྱུད། 

སྒྲུང་གཏམ། སར་བྱུང་གཏམ་རྒྱུན། 

སྒྲུང་དེབ། སྒྲུང་གཏམ་འཁློད་པའི་དཔེ་དེབ། རློ་སྒྲུང་། ལྷ་སྒྲུང་། གེ་སར་སྒྲུང་སློགས། 

སྒྲུང་ལེའུ་བློན་གསུམ། གནའ་བློའི་དུས་སུ་བློད་ཀི་རྒྱལ་སིད་སྐྱློང་བེད་ཐབས་སུ་བཤད། སྒྲུང་ནི། 

སློན་གི་ལློ་རྒྱུས་རྣམས་གཏམ་རྒྱུད་དང་བསེས་ཏེ་བཤད་ཅིང་དེ་ལ་བརེན་ནས་བློད་མའི་ཐློག་

མར་བྱུང་ཁུངས་དང་། འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་ཚུལ་སྐློར་གི་གནས་ལུགས་རྣམས་ཤེས་པར་བེད་ཅིང་

སིད་དློན་སྐྱློང་བ་དང་། ལེའུ་ནི། དེང་དུས་ཡློངས་གགས་ཀི་ཁེད་བཤད་ཅེས་པ་དེ་རིགས་གཙོ་

བློར་བས་པའི་བློ་རིག་རེད་པའི་ཐབས་ཤེས་རྣམས་ཏེ། བློ་རིག་སྣ་ཚོགས་སྦློང་ནས་དབང་

བསྒྱུར་བེད་ཐབས་བཙལ་བ་དང་། བློན་ནི། ཆློས་ལུགས་ཏེ་ལྷ་མཆློད་ཅིང་འདྲེ་བཀར་བ་

སློགས་མི་མ་ཡིན་པའི་སྟློབས་ཤུགས་ལ་བརེན་ཕ་རློལ་གི་དག་བཅློམ་པའི་ཐབས་དང་། བདེ་

སྡུག་ལེགས་ཉེས་རྣམས་ལྷ་ལ་བཀའ་འདྲི་དང་ཕིན་བཅློལ་གིས་སིད་དློན་སྐྱློང་བའི་ལུགས་ཞིག་

ཡིན་པར་སེམས། 

སྒྲུང་ལེའུ་ཡི་གཏམ་རྒྱུད་རི་མློ། གནའ་རབས་བློན་གི་རིག་གནས་ཤིག་སྟེ། སྒྲུང་ནི་གཏམ་རྒྱུད་དང་། 

ལེའུ་ནི་གབ་ཚིག་ཡིན་པས་དེ་དག་གི་ནང་དློན་གང་ལེབས་སུ་རི་མློ་བིས་ཡློད་པ་དེར་ཟེར། 

སྒྲུང་པ། སྒྲུང་ཤློད་མཁན། གེ་སར་སྒྲུང་པ་དང་གཅིག །

སྒྲུང་དཔེ། སྒྲུང་གཏམ་འཁློད་པའི་དཔེ་ཆ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྒྲུང་བ། [ཐ་དད་པ]བསྒྲུངས་པ། བསྒྲུང་བ། སྒྲུངས། ཆུ་སློགས་ཀི་ནང་དུ་སངས་ནས་འཇུ་བར་བེད་

པ། སྣག་ཚ་སྒྲུང་གིན་འདུག །འློ་མའི་ནང་ལ་རིན་ཆེན་རིལ་བུ་བསྒྲུངས་པ། 

སྒྲུང་བབ་པ། རབ་བཏགས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་བློ་ལ་ཤར་བ། 

སྒྲུང་ཞྭ། གེ་སར་སྒྲུང་མཁན་གིས་སྒྲུང་འདློན་པའི་སྐབས་སུ་གློན་ཆས་དམིགས་བསལ་གི་ཞྭ་མློ་ཞིག

སྒྲུང་ཡིག །སྒྲུང་གཏམ་འཁློད་པའི་དཔེ་ཆ། 

སྒྲུང་ཤློད་པ། ① ས་རབས་ཀ་ིལློ་རྒྱུས་ཤློད་པ། ② རྫུན་ཤློད་པ། ད་ེརིང་ཡིན་ན་ཁློས་སྒྲུང་ཤློད་ཀིན་འདུག

སྒྲུངས། སྒྲུང་བའི་སྐུལ་ཚིག

སྒྲུན། [བ་བེད་ཐ་དད་པ]བསྒྲུན། སྒྲུན། འགན་ཟླ་བེད་པ་དང་བསྡུར་བ། བསྒྲུན་བ་དང་སྒྲུན་བེད་བློང་

བུ་སྒྲུན་ཐབས་མེད་ལ་བུ། 

སྒྲུན་པ། སྒྲུན་པའི་མིང་རྐྱང་། 

སྒྲུན་ཟླ། བསྒྲུན་ཟླ་དང་གཅིག །

སྒྲུབ། [བེད་འབེལ་ལས་ཚིག]  བ་བ་བེད་པའི་དློན་ཏེ། ཐུན་མློང་གི་ལས་དློན་སྒྲུབ་མཁན། ཐུན་

མློང་ལ་རྒྱུ་ནློར་སྒྲུབ་མཁན། བ་བ་སྒྲུབ་ཀིན་ཡློད། བ་བ་སྒྲུབ་མཁན་ཞེས་པ་ལ་བུ། མིང་རྐྱང་། 

སྒྲུབ་པ། ལས་ཚིག །བསྒྲུབས། བསྒྲུབ། སྒྲུབ། སྐུལ་ཚིག །སྒྲུབས། 

སྒྲུབ་སྐློར་དློན་རྒྱུད། ལྷའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་མན་ངག་གི་སྐློར་སློགས་རལ་རྒྱུད་དང་བཤད་རྒྱུད་ཀི་

དགློངས་དློན་ལག་ལེན་བསྟར་ཐབས་ཀི་མན་ངག

སྒྲུབ་ཁང་། ལྷ་སློགས་སྒྲུབ་སའི་ཁང་པ། 

སྒྲུབ་ཁང་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ། སྟློད་མངའ་རིས་ཟངས་དཀར་གི་སའི་ཆར་ཡབ་གུ་རུ་དཀློན་

མཆློག་དང་། ཡུམ་བུ་མློ་མཆློག་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལྕགས་སྦྲུལ་སྤི་

ལློ་༡༦༤༡ལློར་འཁྲུངས་དེ་ནས་ཤངས་རྒློད་ཚང་དུ་དྲུང་པ་བརློན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན་སར་

ཕེབས་ནས་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་བཞེས། མཚན་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོར་གསློལ། དེ་རེས་སེ་

རར་ཁྱུག་ཙམ་བཞུགས་ནས་དྭགས་པློ་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆློས་ཞུགས་ཀིས་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པློད་ལྔ་

གསན་བསམ་མཛད་དེ་ལློ་བཅུ་དྲུག་བཞུགས། མཐར་དགུང་ལློ་དློན་གསུམ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༧༡༣ལློར་གཤེགས། 

སྒྲུབ་མཁན། ① ལས་འགན་སྒྲུབ་པ་པློ། ② ཆློས་སྒྲུབ་པ་པློ། 

སྒྲུབ་གྲྭ། ① ཆློས་སྒྲུབ་པའི་འདུས་གྲྭ། ② གཙོ་བློ་མཚམས་དང་བསྙེན་སྒྲུབ་བེད་སའི་ཆློས་གྲྭ། 

སྒྲུབ་རྒྱགས། ཆློས་བེད་པའི་སྐབས་ཀི་བཟའ་བཏུང་། 

སྒྲུབ་བརྒྱུད། སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་གི་བརྒྱུད་པ། 

སྒྲུབ་བརྒྱུད་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ༡༦༦༨ལློར་ལྷློ་དཀློན་མཆློག་ཕིན་

ལས་རྣམ་རྒྱལ་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་འབི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་འདུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པ། ལྷློ་བག་མར་པ་ལློ་ཙཱ་བ་ལ་བཤད་བརྒྱུད་དང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀི་བརྒྱུད་པ་གཉིས་

ཀ་མངའ་བའི་ནང་ནས་རྔློག་ཆློས་སྐུ་རྡློ་རེ་དང་། མེས་སྟློན་ཚོན་པློ། མཚུར་སྟློན་དབང་གི་རྡློ་རེ་

གསུམ་ལ་གཞུང་བཤད་ཀི་བཀའ་བབས་ཤིང་། རེ་མི་ལ་རས་པ་ལ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀི་བཀའ་

བབས་པ་ལར་ཁློང་གི་སློབ་མ་དྭགས་པློ་ལྷ་རེའི་སློབ་བརྒྱུད་ལས་བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞི་ཆུང་

བརྒྱད་དུ་གེས་པ་རྣམས་ལ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀི་བཀའ་བབས་སློ། །

སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་ར་བརྒྱད། རིང་མ་བཀའ་གདམས་ས་སྐྱ་པ། མར་ཤངས་བཀའ་བརྒྱུད་སྦློར་བ་

དྲུག ། ཞི་གཅློད་བསྙེན་སྒྲུབ་དང་བཅས་པ། སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་ར་ཆེ་བརྒྱད་ཡིན། 

སྒྲུབ་ངག །① སྒྲུབ་བེད་དམ་གཏན་ཚིགས་ཀི་སྦློར་བ་འགློད་པའི་ངག །② བསྙེན་སྒྲུབ་ཀི་ངག་གམ་

ཚིག

སྒྲུབ་ངག་གི་བེད་པ། སྒྲུབ་ངག་གི་བེད་ལས་ཏེ་ངག་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཕ་རློལ་པློའི་རྒྱུད་ལ་རེས་

དཔག་སྐྱེད་པའློ། །

སྒྲུབ་ངག་ལར་སྣང་། ཚུལ་གསུམ་མ་ཚང་བའི་སློ་ནས་སྒྲུབ་བེད་ལར་སྣང་བརློད་པའི་ངག

སྒྲུབ་ངག་ལར་སྣང་སྒ་སྐྱློན་ཅན། ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་ངེས་ཀང་བརློད་པ་ཡང་མ་དག་པའི་སློ་ནས་

སྒ་སྐྱློན་དུ་སློང་བ་ལ་བུའློ། །

སྒྲུབ་ངག་ལར་སྣང་དློན་སྐྱློན་ཅན། སྒྲུབ་ངག་ལ་ཚུལ་གསུམ་མ་ཚང་བ་བཀློད་པའ་ིདློན་སྐྱློན་ཅན་དུ་སློང་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྒྲུབ་ངག་ལར་སྣང་བློ་སྐྱློན་ཅན། རགས་ཚུལ་གསུམ་ཚང་ཡང་ཚད་མས་མ་ངེས་པ་བཀློད་པ། 

སྒྲུབ་ངག་ལར་སྣང་གསུམ། རགས་ཚུལ་གསུམ་མ་ཚང་བ་བཀློད་པ་དློན་སྐྱློན་ཅན་དང་། རགས་ཚུལ་

གསུམ་ཚང་ཡང་ཕི་རྒློལ་གིས་ངེས་རུང་མེད་པ་བཀློད་པ་བློ་སྐྱློན་ཅན་དང་། ཚུལ་གསུམ་ངེས་

པར་བེད་ཀང་བརློད་ཚུལ་མི་བཟང་བ་སྒ་སྐྱློན་ཅན་ཏེ་གསུམ་མློ། 

སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག །ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་སློ་ནས་སྒྲུབ་བེད་བརློད་པའི་ངག་རྣམ་དག་གཞན་དློན་

རེས་དཔག་དང་དློན་གཅིག

སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་ལྔ་ལན། མུ་སྟེགས་པས་འདློད་པའི་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་གི་རྣམ་གངས་ཏེ་

རགས་དང་། དཔེ། དམ་བཅའ། ཉེར་སྦློར། མཇུག་སྡུད་བཅས་ལྔའློ། །

སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་གཉིས། ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་སྒྲུབ་བེད་སྟློན་པའི་སྦློར་བ་འགློད་ཚུལ་གི་ཡན་

ལག་གཉིས་ཏེ། ཆློས་མཐུན་སྦློར་གི་ངག་དང་། ཆློས་མི་མཐུན་སྦློར་གི་ངག་གློ

སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་གསུམ་ལན། རང་ལུགས་ཀིས་འདློད་པའི་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་གི་རྣམ་གངས་

ཏེ། སྤི་ཁབ། དཔེ། ཕློགས་ཆློས་བཅས་གསུམ་མློ། 

སྒྲུབ་ཆག་འཇགས་གསུམ། ཁལ་བསྐྱལ་དགློས་པ་ལ་སྒྲུབ་ཟེར་ཞིང་། ཆག་ནི་ཁལ་བསྐྱལ་མི་དགློས་

པའི་རིགས་དང་། འཇགས་ནི་ས་ཞིང་ཁང་པ་སློགས་སར་ཡློད་རང་བེད་པའི་དློན་ཡིན། 

སྒྲུབ་ཆློས་དློར་བ། ཚད་མ་ས་རབས་པའི་མེད་དགག་གི་འཇློག་བེད་ཞིག་སྟེ། དཔེར་ན། བུམ་པ་མེད་

པ་ལ་བུ་ལ་མཚོན་ན་དགག་བ་བུམ་པ་དེ་བཀག་པ་མ་ཟད་ཤུགས་ལ་སྒྲུབ་བ་དེ་ཡང་དློར་ནས་

དགག་བ་བཀག་པའི་ཤུལ་དུ་སྒྲུབ་བ་ཆློས་གཞན་ཞིག་བསྟན་རྒྱུ་མེད་པའམ་གློ་རྒྱུ་མེད་པའི་དློན། 

སྒྲུབ་ཆློས་མ་དློར་བ། དགག་བ་དེ་བཀག་པའི་ཤུལ་དུ་ཆློས་གཞན་ཞིག་གློ་རྒྱུའམ་བསྟན་རྒྱུ་

ཡློད་པའི་དློན། 

སྒྲུབ་མཆློད། ཡི་དམ་སྒྲུབ་ཅིང་མཆློད་བསྟློད་སློགས་བེད་པའི་ཆློ་ག

སྒྲུབ་འཇུག །ཡུལ་ཅན་གིས་ཡུལ་ལ་འཇུག་ཚུལ་གི་ཁད་པར་ཞིག་སྟེ། རློག་མེད་ཀི་ཤེས་པ་རང་

ཡུལ་ལ་ཆ་ཤས་སུ་མི་ཕེ་བར་རང་ཡུལ་དུ་བསྒྲུབས་ནས་འཇུག་པ། དཔེར་ན་བུམ་འཛིན་མིག་

ཤེས་ཀིས་བུམ་པ་བཟུང་བ་ན་བུམ་པའི་སྟེང་གི་བས་མི་རག་ལ་སློགས་པའི་ཁད་པར་རམ་ཆ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཤས་གཅིག་ཀང་ཕར་མ་བསལ་བར་ཐམས་ཅད་ཚོགས་པའམ་འདྲེས་པའི་སློ་ནས་ཚུར་རང་གི་

ཡུལ་དུ་བས་ནས་འཇུག་པ་ལ་བུའློ། །

སྒྲུབ་འཇུག་གི་བློ། རང་ཡུལ་ལ་ཆ་ཤས་སུ་མ་ཕེ་བར་འཇུག་པའི་རིག་པ། རློག་མེད་ཀི་ཤེས་པའློ། །

སྒྲུབ་འཇུག་གི་བློ་དློན་མཐུན། མངློན་སུམ་སྒྲུབ་འཇུག་གི་བློ་དློན་མི་མཐུན། རློག་མེད་ལློག་ཤེས་སློ། །

སྒྲུབ་གཏློར། སྒྲུབ་ཞག་བདུན་སློགས་བས་ནས་ལྷར་བསྐྱེད་རྒྱུའི་གཏློར་མ། 

སྒྲུབ་རགས་ཕིན་ཅི་ལློག་པ། གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ། 

སྒྲུབ་བེད་ཀི་རགས་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆློས་གཉིས་རྒྱབ་འགལ་དུ་གྱུར་པ། དཔེར་ན། སྒ་ཆློས་

ཅན། རག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར། ཞེས་སློགས་རང་བཞིན་གི་རགས་དང་འབས་བུའི་རགས་རྣམས་

ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་བཀློད་པའློ། །

སྒྲུབ་རགས་ཡང་དག །རང་གི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་ཏེ། འབས་

བུའི་རགས་དང་རང་བཞིན་གི་རྣམས་སློ། །

སྒྲུབ་ཐབས། ① ལས་དློན་བེད་ཚུལ། ② ལྷ་སྒྲུབ་པའི་ཆློ་ག

སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་སྦློར་ལུགས་ལྔ། ར་བ་སྒྲུབ་ཐབས་དང་སྦློར། སྒྲུབ་ཐབས་འཕིན་ལས་དང་སྦློར། 

འཕིན་ལས་སློམ་ཁློག་དང་སྦློར། སློམ་ཁློག་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་སྦློར། ཏིང་ངེ་འཛིན་ངག་དང་

སྦློར་རློ། །

སྒྲུབ་སེ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༩༢༠ལློར་སྟག་ཕུ་རེ་བཙུན་ངག་དབང་

བློ་བཟང་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་འབི་

རུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྒྲུབ་ལློག་རིགས་གཅིག་པ། ལློག་པ་རིགས་གཅིག་པའི་བེ་བག་གཅིག་སྟེ། སྒྲུབ་པར་གྱུར་པའི་ལློག་

པ་རིགས་གཅིག་པ་ཞེས་པ་བརྡ་ལ་བང་མ་བང་གི་གང་ཟག་གིས་ཀང་མཐློང་ཙམ་ཉིད་ནས་

འདི་དང་འདྲ་འདྲའློ་སྙམ་པའི་བློ་ངང་གིས་སྐྱེད་ནུས་པའི་དངློས་པློ། དྲིལ་བུའི་སྒ་དང་གིང་བུའི་

སྒ་ལ་བུ་བེམས་པློའི་ཆ་དང་། སློ་འཛིན་མི་ཤེས་དང་ཁར་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་བུ་ཤེས་པའི་ཆ་

དང་། བུམ་པའི་མི་རག་པ་དང་ཀ་བའི་མི་རག་པ་ལ་བུ་ལན་མིན་འདུ་བེད་ཀི་ཆ་བཅས་རང་ཡིན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གི་ལློག་པ་རིགས་མཚུངས་པ་རྣམས་སློ། །

སྒྲུབ་གནས། སློན་གི་བ་མ་གློང་མ་རྣམས་ཀིས་སྒྲུབ་པ་བས་པའི་གནས་རི་དང་། གནས་ཕུག་ལ་བུ་

སྒྲུབ་པ་བེད་སའི་གནས། 

སྒྲུབ་གནས་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་རློང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༧༩༠ལློར་ངག་རབ་

ཚང་གགས་པ་རྒྱ་མཚོས་ཕག་བཏབ། ད་ལ་རྨ་ལྷློ་རེབ་གློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྒྲུབ་པ། ① མིང་རྐྱང་། ② བེད་པ། དློན་ཆེན་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་པ། དཀའ་ངལ་ལ་མ་འཛེམས་

པར་ལས་དློན་མང་པློ་སྒྲུབ་ཕློད་པ། རང་འཁི་ལས་འགན་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལེན་པ། ཆ་རྐྱེན་ཚང་ན་

ལས་དློན་གང་ཡང་སྒྲུབ་ས་བ་ཡློང་། སྙིང་རུས་མེད་ན་ལས་ཀ་འགངས་ཆེན་སྒྲུབ་དཀའ། 

 ③ དངློས་རས་སྒྲུབ་པའམ་ཉློ་བ། མཁློ་ཆས་སྒྲུབ་པ། རྒྱགས་ཕེ་སྒྲུབ་པ། རྒྱུ་ནློར་བསྒྲུབ་པ། 

གསེར་ལས་སྒྲུབ་པ། ངར་ལྕགས་ཀིས་བསྒྲུབས་པའི་འཕྲུལ་འཁློར། ④ རང་དངློས་སུ་རློགས་

པའི་བློའམ་རང་བརློད་པའི་སྒས་རང་གི་དགག་བ་དངློས་སུ་བཅད་ནས་རློགས་པར་བ་བ་མ་

ཡིན་པའི་ཆློས། བུམ་པ་དང་། ཀ་བ་ལ་བུ་རང་རང་གི་དློན་སྤི་འཆར་བ་རང་རང་གི་དགག་བའི་

དློན་སྤི་འཆར་བ་ལ་མི་ལློས་པའློ། །སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན། སྒྲུབ་དང་སུན་འབིན། རགས་

ཡང་དག་ལ་བརེན་ནས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པ། རང་གི་གྲུབ་མཐའ་སྒྲུབ་པ་དང་། གཞན་གི་གྲུབ་

མཐའ་སུན་འབིན་པ། ⑤ བརག་བའམ་བརི་བ། གཅིག་ལས་གཅིག་སྲུབ། ཉིན་ཞག་གི་དུས་

ལློངས་ནས་ཚེས་ཞག་གི་དུས་ལློངས་བསྒྲུབ་པ། ⑥ ཆློས་ཉམས་སུ་ལེན་པ། ལྷག་པའི་ལྷ་སྒྲུབ་

པ། སངས་རྒྱས་པའི་ཆློས་སྒྲུབ་པ། ⑦ བདེན་བཞི་མི་རག་སློགས་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་

ཤིག་སྟེ་སེམས་ཕིན་ཅི་ལློག་སངས་ཏེ་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པར་སྦློར་བ། 

སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད། རིང་མ་པའི་བསྐྱེད་རིམ་གི་གཙོ་བློ། འཇམ་དཔལ་སྐུ། པདྨ་གསུང་། ཡང་དག་

ཐུགས། བདུད་རི་ཡློན་ཏན། ཕུར་པ་ཕིན་ལས་ཏེ་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་སེ་ལྔ་དང་། མ་མློ་

རྦློད་གཏློང་། དམློད་པ་དྲག་སགས། འཇིག་རེན་མཆློད་བསྟློད་དེ་འཇིག་རེན་པའི་སེ་གསུམ་མློ། 

སྒྲུབ་པ་སློམ་ལམ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། ཐེག་ཆེན་ཟག་མེད་སློམ་ལམ་གང་ཞིག་

རློགས་པ་མཐར་ཐུག་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

སྒྲུབ་པ་སློམ་ལམ་ལྔ། ངློ་བློ། འབས་བུ། བད་ལས། གནས་སྐབས་ཀི་ཡློན་ཏན། མཐའི་ཡློན་ཏན་

གིས་ཁད་པར་དུ་བས་པའློ། །

སྒྲུབ་པ་ལྔ། བཟླས་པ་ཙམ་གིས་སྒྲུབ་པ། བསམ་གཏན་ཙམ་གིས་སྒྲུབ་པ། རས་ཀིས་སྒྲུབ་པ། 

འཁྲུལ་འཁློར་གི་སློ་ནས་སྒྲུབ་པ། སྦིན་སེག་གི་སློ་ནས་སྒྲུབ་པའློ། །

སྒྲུབ་པ་པློ། ① དློན་སྒྲུབ་མཁན། ② ཆློས་སྒྲུབ་མཁན། 

སྒྲུབ་པ་རང་གི་ངློ་བློ་ལ་འདློམས་པའི་གདམས་ངག །སྒྲུབ་པ་རང་གི་ངློ་བློ་ཡུལ་བདེན་གཉིས་ལས་

མི་འདའ་བར་ཡུལ་ཅན་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབེལ་གི་སློ་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྟློན་པའི་ཤེར་

ཕིན་གི་མདློ་ཚིག

སྒྲུབ་པའི་ཆེད་བ་བ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། 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། །

སྒྲུབ་པའི་ཆློས། ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་སློགས་ཏེ་བང་ཆུབ་ཕློགས་ཀི་ཆློས་རྣམས། 

སྒྲུབ་པའི་མཆློད་པ། ཆློས་སྒྲུབ་པའམ། ཉམས་སུ་ལེན་པའི་དགེ་ཚོགས་རྣམས་མཆློད་ཡུལ་དུ་ཕུལ་

བའི་མཆློད་པ་མཆློག

སྒྲུབ་པའི་རེན། ① ཡི་དམ་ལྷ་སྒྲུབ་པའི་རེན་དུ་ཡི་དམ་གང་དེའི་སྐུ་འདྲ་དང་། ཐང་ཀ་ལ་བུ། ② ཤེར་

ཕིན་དློན་བདུན་བཅུའི་ནང་གསེས། ཆློས་ཀི་དབིངས་གང་ཞིག་སྦངས་ན་བ་མེད་བང་ཆུབ་ཀི་

རྒྱུར་གྱུར་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་རིགས་སློ། །

སྒྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར། སྒྲུབ་བེད་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཏེ། ཐལ་འགྱུར་གི་ཆློས་གསུམ་དང་ལན་པ། 

བཟླློག་ན་དློན་གི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་ཐལ་འགྱུར། 

སྒྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་ཉི་ཤུ། བདེ་འདུས་ཞི་རྒྱུད་ལས། གཅན་གཟན་རྒྱལ་པློ་ཁི་མི་གཞིག་ཅེས་

སློགས་བརྡ་ཡིས་བསྟན་པ་རྣམས་ཏེ། རྡློ་རེ་སློབ་དཔློན་གི་སྐུ་ལ་མི་འཚེ་ཞིང་བཀའ་མི་གཅློག་

པ་དང་། བ་མའི་ཡུམ་མི་སྤློད་པ། དད་པ་ཅན་གི་ཚོགས་མི་བཅག་པ་དང་། དཀློན་མཆློག་དང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཁས་པའི་དཀློར་ལ་མི་འབག་ཅིང་ཆང་མློང་པར་མི་འཐུང་དང་། རྡློ་རེ་སྤུན་གི་ཡུམ་ལ་མི་

བསྟེན་པ་དང་། མཚན་དང་མི་ལན་པའི་གཟུངས་མ་མི་བསྟེན་པ་དང་། མཚན་ཉིད་དང་མི་ལན་

པའི་དམ་རས་མི་བསྟེན་པ་དང་། མཁས་པའི་ཡློན་ཏན་ལ་མི་སྨློན་པ་དང་། སྣློད་མིན་ལ་གསང་

ཆློས་མི་སྟློན་པ་དང་། མཚན་ལན་གི་གཟུངས་མ་དང་སྣློད་ལན་གི་སློབ་མ་མི་སང་བ་དང་། དློན་

བདེ་སྟློང་དང་རགས་ཡབ་ཡུམ་མི་འབལ་བ་དང་། མཆེད་ལྕམ་ལ་ཀལ་ཁ་ཚམ་དུའང་ནང་འཐབ་

མི་བེད་པ་དང་། གཞན་གིས་སྤད་པའི་ལྷག་མ་མི་སྤློད་པ་དང་། བ་མའི་གདན་ས་མི་རླློམས་པ་

དང་། རང་གཞན་གི་མཚམས་མི་དབལ་བ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་བིང་རྒློད་ཀི་དབང་དུ་མི་དབལ་

བ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་བིང་ཀི་དབང་དུ་མི་གཏློང་བ་དང་། བཟླས་པ་དང་ཆློ་ག་མིང་ཚིག་གི་

བར་མི་གཅློད་པ་དང་། དབང་རགས་ཀི་ཕག་མི་འདའ་ཞིང་བརྡའ་མི་བརེད་པར་བ་བ་དང་། རྣལ་

འབློར་བའི་དཀིལ་འཁློར་མི་དཀྲུག་ཅིང་སྐྱེ་བློའི་མཐུ་ཟླློག་མི་བེད་པ་དང་། སློབ་དཔློན་གཙུག་

ཏུ་འཁུར་བ་ལས་ཉམས་པར་མི་བ་བ་རྣམས་སློ། །

སྒྲུབ་གནས་རྡློ་རེ་རློང་། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༩༡༦ལློར་འཇམ་དབངས་ཐུབ་

བསྟན་རྒྱ་མཚོས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་རྨ་ལྷློ་རེ་ཁློག་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་མི་བརློད་པའི་ཚར་བཅད། ཕིར་རྒློལ་གིས་དྲིས་པའི་དློན་དེའི་ལན་ནམ། སྒྲུབ་

བེད་མ་བརློད་པར་གནས་པའི་ཚེ་སར་རྒློལ་དེ་ལན་བརློད་པའི་སློབས་པ་མེད་པའི་སློ་ནས་

ཚར་བཅད་ཀི་གནས་ཏེ་ཕམ་པའི་གནས་སུ་སློང་བའི་དློན། 

སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་པ་བརློད་པའི་ཚར་བཅད། ཕིར་རྒློལ་གིས་དྲིས་པའི་དློན་དེའི་ལན་ནམ་སྒྲུབ་

བེད་མ་བརློད་པར་དློན་གཞན་ཞིག་སར་རྒློལ་གིས་བརློད་པའི་ཚེ་སར་རྒློལ་དེ་ལན་དློན་མཐུན་

འདེབས་པའི་སློབས་པ་མེད་པའི་སློ་ནས་ཚར་བཅད་དམ་ཕམ་པའི་གནས་སུ་སློང་བ་ལ་བུའློ། །

སྒྲུབ་པའི་སྤློད་པ། བ་རྒྱུད་ཀི་ལམ་གི་མངློན་རློགས་སྤློད་པའི་སློ་བཞིའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། རས་

དང་། ལུས་དང་། ལློངས་སྤློད་རྣམས་འདློད་ལྷ་རྣམས་དང་སྐལ་མཉམ་གི་རིག་འཛིན་ནམ་

མཁའ་སྤློད་དུ་སྒྲུབ་པའློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

སྒྲུབ་པའི་མཎལ། མཆློད་སྟེགས་སུ་དགློད་རྒྱུའི་མཆློད་ཡུལ་ལྷའི་མཎལ་ནི། གསེར་དངུལ་ལམ་ལི་

སློགས་ལས་བཟློས་པའི་མཎལ་ཐློག་རིན་པློ་ཆེའམ་འབྲུ་ཚོམ་བུ་ལྔ་བཀློད་ནས་དེ་རྒྱལ་བ་

རིགས་ལྔ་སློགས་སུ་གསལ་འདེབས་པའི་མཎལ། 

སྒྲུབ་པའི་དམིགས་པ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། དམིགས་པ་གང་ཞིག་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་ཤེས་བར་གྱུར་པའློ། །

སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ། ཉེས་བས་ཀི་སེ་ཚན་བརྒྱད་པ། གཙང་སྦྲ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་སྟེ། མི་ན་

བར་འགེངས་ཏེ་གཤང་གཅི་འདློར་བར་མི་བ་བ་དང་། ཆུའི་ནང་དུ་གཤང་གཅི་དང་མཆིལ་

སྣབས་སྐྱུགས་པ་སློགས་འདློར་བར་མི་བ་བ་དང་། རྩྭ་སློན་པློ་ཡློད་པའི་ཕློགས་སུ་གཤང་གཅི་

དང་མཆིལ་སྣབས་སློགས་འདློར་བར་མི་བ་བ་བཅས་གསུམ་མློ། 

སྒྲུབ་པའི་ལེའུ་གསུམ། སྟློན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་བསྟན་པའི་གནས་ཚད་ལློ་ལྔ་བརྒྱ་ཕག་

བཅུའི་བཞི་པ་ནས་དྲུག་པའི་བར་རིམ་བཞིན་བསབ་པ་གསུམ་གཙོ་བློར་སྒྲུབ་པ་མང་དུ་འབྱུང་

བས་ལྷག་མཐློང་གི་ལེའུ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ལེའུ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ལེའུ་ཟེར། 

སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཆློས། རྒྱུ་མཚན། དློན་གང་དེ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རྒྱུ་མཚན། 

སྒྲུབ་སྤློད་ཆློད་ཡིག །དཔྱད་མཚམས་ཁ་མ་གཞིར་བཟུང་ཕན་ཚུན་སྤློད་ལེན་བེད་རྒྱུའི་ཆློད་ཡིག

སྒྲུབ་ཕུག །སྒྲུབ་པ་བེད་སའི་བག་ཕུག་གམ་ས་ཕུག

སྒྲུབ་ཕློགས། སྒྲུབ་བེད་རྒྱུ་མཚན། 

སྒྲུབ་བའི་ཆློས་ལན། སྒ་ཆློས་ཅན། མི་རག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་སྦློར་བ་ཞིག་ལ་ཆ་མཚོན་

ན་དེ་སྐློར་གི་སྒྲུབ་བའི་ཆློས་མི་རག་པ་ཡིན་ལ་དེ་དང་ལན་པ་བུམ་པ་ཀ་བ་སློགས་མི་རག་པའི་

བེ་བག་དེ་དག་ལ་གློ

སྒྲུབ་བེད། ① རགས་གསལ་གི་སྦློར་བ་འགློད་སྐབས། བསྒྲུབ་བ་གང་ཞིག་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ནམ་རགས་གཏན་ཚིགས། ② [མངློན]བློད་ཟླ་བཞི་པ། 

སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཆློས་མ་གྲུབ་པ། བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་སྒྲུབ་མི་ནུས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་རགས་ལར་སྣང་བ། 

སྒྲུབ་བེད་མཁིས་པ། ར་བའི་མཁིས་པ་ལྔའི་ཡ་གལ་སྙིང་ལ་གནས་པ་ཞིག་སྟེ། བེད་ལས་ཡིད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཞུང་བ་དང་། ང་རྒྱལ་སྐྱེ་བ། འདློད་དློན་སྒྲུབ་པ་སློགས་བེད་པ་ཞིག

སྒྲུབ་བེད་ལར་སྣང་། རགས་སམ་རྒྱུ་མཚན་སྐྱློན་ཅན། 

སྒྲུབ་བེད་ལར་སྣང་བའི་སྐྱློན་སློ་གསུམ། ཕློགས་སྣང་བའི་སྐྱློན་དགུ་དང་། གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་

བའི་སྐྱློན་བཅུ་བཞི། དཔེ་ལར་སྣང་བའི་སྐྱློན་བཅུ་བསློམས་པས་སུམ་ཅུ་སློ་གསུམ་མློ། 

སྒྲུབ་བེད་ལློག་པ་མེད་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་སྒྲུབ་བེད་བཟླློག་མི་ནུས་པས་མ་ལློག་

པའི་སྐྱློན་ཏེ། དཔེར་ན། སྒ་རག་སྟེ། ཐློགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཆློས་མི་མཐུན་པའི་དཔེར། ལས་

བཞིན་ཞེས་བསྒྲུབ་བ་ལློག་པ་ལ་སྒྲུབ་བེད་མི་ལློག་པ་སྟེ། ཕ་རློལ་གིས་ལས་རྣམས་ནི་ཐློགས་

པ་མེད་པ་མི་རག་པར་ཟེར་རློ། 

སྒྲུབ་བེད་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར། ① ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གང་ཞིག་བཟླློག་ན་རགས་ལློག་ལ་ཐལ་

དང་ཐལ་ལློག་ལ་ཕིར་སྦར་ན་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་འཕེན་པ། ② ཐལ་འགྱུར་

ཡང་དག་གང་ཞིག་དངློས་སུ་ཐལ་བ་འཕངས་པ་བཟླློག་ན་རང་རྒྱུད་འཕེན་པའློ། །དཔེར་ན། སྒ་

ཆློས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རག་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ་བཟླློག་ན། སྒ་ཆློས་ཅན། མི་རག་སྟེ། 

བས་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རང་རྒྱུད་འཕེན་པ་སྟེ། རགས་ལློག་ལ་ཐལ་དང་། ཆློས་ལློག་ལ་ཕིར་

ཞེས་སྦར་ན་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་འདྲེན་པའློ། །

སྒྲུབ་བེད་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་བཅློ་བརྒྱད། དངློས་སུ་ཐལ་བ་འཕངས་པ་བཟླློག་པ་རང་རྒྱུད་

འཕེན་པ་བཅློ་བརྒྱད་དེ། རང་རིགས་འཕེན་པ་བཞི་དང་། གཞན་རིགས་འཕེན་པ་བཅུ་བཞིའློ། །

སྒྲུབ་བེད་མི་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར།① ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གང་ཞིག་བཟླློག་ན་རགས་ལློག་ལ་ཐལ་

དང་། ཐལ་ལློག་ལ་ཕིར་སྦར་ཀང་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་མི་འཕེན་པ། ② ཐལ་

འགྱུར་ཡང་དག་གང་ཞིག །དངློས་སུ་ཐལ་བ་འཕངས་པ་བཟླློག་ན་རང་རྒྱུད་མི་འཕེན་པ་སྟེ། 

རགས་ལློག་ལ་ཐལ་དང་། ཆློས་ལློག་ལ་ཕིར་ཞེས་སྦར་བ་ན་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་

ཚིགས་མི་འཕེན་པའློ། །དཔེར་ན། རགས་ཕ་རློལ་པློའི་ཁས་བངས་པའི་དབང་དུ་བས་ནས། 

བུམ་པ་ཡློད་པའི་ས་ཕློགས་སུ་ཆློས་ཅན། བུམ་པ་མེད་པར་ཐལ། བུམ་པ་ཚད་མས་མ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

དམིགས་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །ཡང་ན། སྒ་ཆློས་ཅན། མི་རག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། བས་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ་དློན་བཟླློག་ན་ཚུལ་གསུམ་མ་ཚང་བའློ། །

སྒྲུབ་བེད་མི་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་གསུམ། རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར། དཔེར་ན། 

བུམ་པ་ཡློད་པའི་ས་ཕློགས་སུ་ཆློས་ཅན། བུམ་པ་མེད་པར་ཐལ། བུམ་པ་ཚད་མས་མ་

དམིགས་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ་དང་། དངློས་འབས་མ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར། དཔེར་ན། 

དུ་བ་ཡློད་པའི་ས་ཕློགས་སུ་ཆློས་ཅན། དུ་བའི་དངློས་རྒྱུ་མེད་པར་ཐལ། དུ་བ་མེད་པའི་ཕིར། 

ཞེས་པ་ལ་བུ་དང་། ཁབ་བེད་མཚན་ཉིད་མ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར། དཔེར་ན། རྭ་ཅན་འདི་

ཆློས་ཅན། བ་ལང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ནློག་ལློག་ཤལ་དང་མི་ལན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ་

རགས་ཕ་རློལ་པློའི་ཁས་བངས་པའི་དབང་དུ་བས་པའློ། །དེ་གསུམ་གིས་སྒྲུབ་བེད་མི་འཕེན་

ཏེ། བུམ་སློགས་ཚད་མས་གྲུབ་ན་ཚད་མས་དམིགས་པར་གྲུབ་ཕིར་ཤེས་འདློད་མེད་ལ། མ་

གྲུབ་ན་དམ་བཅའ་བ་བསལ་བ་མེད་པས་རང་རྒྱུད་ཀི་ཕློགས་ཆློས་ཀི་འགྲུབ་པའློ། །

སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་པ། ཁུངས་བཙན་པའི་རྒྱུ་མཚན། 

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

དབིན་སྐད་དུ་progress ཟེར། 

སྒྲུབ་ཚད་གེང་སྒློན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་progress dialog ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་progress indicator ཟེར། 

སྒྲུབ་ཚུལ་གི་དབེ་བའི་རགས་ཡང་དག་གསུམ། དློན་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག །ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་

སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག །དློན་དང་ཐ་སྙད་གཉིས་ཀ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་གློ

སྒྲུབ་གཡློག །མཚམས་གཡློག་སྟེ་མཚམས་བཅད་ཀི་བསྙེན་བེད་མཁན་གི་འཚོ་བ་གཡློས་སྦློར་

སློགས་ཀི་བ་བ་བེད་མཁན། 

སྒྲུབ་ལློ། སྒྲུབ་ཁུལ། གཞན་དློན་ཁ་ཁེར་གིས་ཆློས་སྒྲུབ་ལློ་བེད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྒྲུབ་གཤེན།① བློན་པློའི་ཆློས། ② བློན་གི་བེ་བག་ཅིག

སྒྲུབས། སྒྲུབ་པའི་སྐུལ་ཚིག

སྒེ། [རིང]གཅན་གཟན་གཡི། 

སྒེ་ཅན། སྐྲ་མེད་པའི་མགློ་དམར་པློ་དང་ས་ལ་རྩྭ་མེད་པའི་ས་སྟློང་དང་ལུས་གཅེར་བུ་ལའང་། 

སྒེ་བ། [ཐ་དད་པ]བསྒེས་པ། བསྒེ་བ། སྒེས། ① གཅིག་མཚུངས་བེད་པ། ཆློས་མཚུངས་པ་རྣམས་

རིགས་བསྒེ་བར་བའློ། །ཤེས་པའི་དློན་ལ་བསྒེས་ནས་མི་ཤེས་པ་རྣམས་ཤེས་ཐབས་བེད་པ། 

② བསེས་པའམ་སགས་པ། ཤ་དམར་ཚྭ་བསྒེས་ནས་ཟ་བ། 

སྒེ་བློ། རེན་པ། རྩྭ་མེད་པའི་ས་སྒེ་བློ། སྐྲ་མེད་པའི་མགློ་སྒེ་བློ། 

སྒེ་བློ་རྔ་རང་དགློན། ར་གྲུབ་བ་ཐར་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་དགློན་ཆུང་ཞིག་བཏབ། དུས་ནམ་ཡིན་མ་

གསལ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་དཀིལ་ཙམ་ན་བ་མ་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན་དང་། དག་ཇག་བ་མ་

འགྱུར་མེད་བརློན་འགྲུས་སློགས་ཀིས་ད་ལའི་དགློན་པ་འདི་གསར་དུ་བཞེངས། གྲུབ་མཐའ་

རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྒེ་བི། མགློ་སྐྲ་སྤི་ཐེར་རམ་མགློ་དམར། 

སྒེ་ལ། [ཡུལ]བཙོས་ནས་མ་བསྙལ་བའི་ཆང་རྒྱུ་འབྲུ་རིགས། 

སྒེ་ལློག །ལུས་ཀི་སྒུལ་ཚུལ་ཞིག །མལ་སའི་ནང་དུ་སྒེ་ལློག་གཅིག་བརྒྱབ་ནས་ཉལ་སློང་། 

སྒེག །ཟས་མ་འཇུ་བའི་རྐྱེན་གིས་ཁློང་ནས་འབིན་པའི་སྒ་ཞིག

སྒེག་པ་གསུད། སྒེག་པ་འཕལ་འཕལ་དུ་འབྱུང་བ་ལ་ཟེར་ཞེས་སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་

མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བཻ་སློན་ལས་གསུངས། 

སྒེག་སྒ། ཟས་གསུད་པའི་སྐད་དམ་སག་ཐུད་བརྒྱབ་པའི་སྐད་སྒ། 

སྒེག་པ། ཟས་མ་ཞུ་བའི་རྐྱེན་གིས་ཁློང་པའི་ནང་དབུགས་དང་ཟས་ཀི་དྲི་ངན་བཅས་ལྷན་ཏུ་ཡར་

སྒེག་པའི་མིང་། 

སྒེང་། [བེད་འབེལ་ལས་ཚིག]  གེན་དུ་འགེང་བར་བེད་པའི་དློན་ཏེ། དར་ཆ་སྒེང་མཁན། ལག་པ་

ཡར་སྒེང་གིན་ཡློད་ལ་བུ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

སྒེང་བ། [ཐ་དད་པ]བསྒེངས་པ། བསྒེང་བ། སྒེངས། འཕར་བའམ་སློང་བ། དར་ཆ་དམར་པློ་མཐློན་

པློར་བསྒེངས། རྒྱལ་ཁའི་དར་ཆ་སྒེང་བ། རྡློ་བརྒྱབ་པས་མི་ཆློག་ལག་ངར་བསྒེངས་མིག་

བལས་པས་མི་ཆློག་མིག་ལློག་བལས། 

སྒེངས། སྒེང་བའི་སྐུལ་ཚིག

སྒེན་པློ། [རྒྱན་ཚིག] ① ལུས་རེན་པའི་དློན་ཏེ། ལུས་སྒེན་པློར་ཆུ་ལ་བརྐྱལ་ལ་བུ། ② དབུལ་ཞིང་

འཕློངས་པའི་མི། 

སྒེན་མློ། གཅེར་བུ། ལུས་སྒེན་མློ། གློས་མེད་སྒེན་མློར་གྱུར་པ་ཅིས་ཉེས་དྲིས་པ། ཀླུང་ནི་ཆུ་མེད་

སྒེན་མློ་དང་། ཡུལ་འཁློར་མི་མེད་སྒེན་མློ་ཡིན། གལ་ཏེ་མིང་པློ་བཅུ་ཡློད་ཀང་། ཁློ་མེད་བུད་

མེད་སྒེན་མློའ ློ། །

སྒེའུ། ཀློ་བའི་སྒློ་སྣློད་ཆུང་ངུ་། 

སྒེའུ་ཆུང་། ① ཀློ་བའི་སྒློ་སྣློད་ཆུང་ངུ། ② [རིང] འཛག་སྣློད་ཅེས་པ་སྟེ་དགེ་སློང་གི་རྨི་ལམ་དུ་ཁུ་

བ་འབབ་པ་འཛེད་ས་ཕློ་མཚན་ལ་གློན་རྒྱུ་ཞིག

སྒློ། བའི་གཤློག་པ་དང་མཇུག་མར་ཡློད་པའི་སྤུ་ལ་བུ། གཤློག་སྒློ། མཇུག་སྒློ། ཁིམ་བ་རྣམས་ཀིས་

སྐབས་སྐབས་ས་ལ་ཉལ་ལང་བས་ནས་སྒློ་སྤྲུག་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འགེབས་བེད་དང་། 

འདབ་མ། ལུས་སྐྱེས། གཤློག་པ་བཅས་སློ། །

སྒློ་རང་། བ་སྒློའི་ར་བའི་རང་། 

སྒློ་སྐུར། མེད་པ་ལ་ཡློད་པར་སྒློ་འདློགས་པ་དང་ཡློད་པ་ལ་མེད་པར་སྐུར་བ་འདེབས་པ། སྒློ་ནི་སྒློ་

འདློགས་ཞེས་པའི་ཚིག་སྡུད། དེ་ཡང་གཞི་དངློས་པློ་དེར་གཏན་ནས་མེད་པའི་ཁད་ཆློས་དང་

སྐྱློན་སློགས་ཡློད་པར་བཤད་པ་སྟེ། དཔེར་ན་མདའ་ཡི་རེ་མློ་དང་། ཞྭ་ཡི་རེ་མློར་སྒློ་འདློགས་

པ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་པས་སྒློ་འདློགས་ཞེས་བརློད་པ་ཡིན། སྐུར་བ་ནི་སྐུར་འདེབས་ཞེས་པ་སྟེ། 

རྒྱུ་མཚན་ཡང་མ་དག་པ་ལ་བརེན་ནས་ཡློད་པ་དློན་ལ་མེད་པར་ཁས་ལེན་པ་དང་ཚིག་ཏུ་སྨྲ་བ་

བཅས་ལ་ཟེར། 

སྒློ་སྐུར་གཉིས། སྒློ་འདློགས་དང་སྐུར་འདེབས་གཉིས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྒློ་དཀར། ① སྒློ་བ་ཤིང་མེ་ཏློག་དཀར་པློ་འཆར་བ་ཞིག །② བ་སྒློ་དཀར་པློ། 

སྒློ་གུ། སློམ་བེད་ཀི་ལུང་ཐག །ལག་སམ་གི་སྒློ་གུ་སྦློར་བ། 

སྒློ་ཅན། [མངློན]འདབ་ཆགས། 

སྒློ་ཆློས་བརློན། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༠༧༨ལློར་ཡབ་སྒློ་སྟློན་འཕན་རྒྱལ་དང་། ཡུམ་རེ་

མློ་བཀྲ་ཤིས་གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། དེ་ལ་ལྕམ་སིང་གསུམ་བྱུང་པའི་ཕུ་བློ་ཡིན། ཞི་བེད་

བརྒྱུད་སློལ་བར་མ། སྐམ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་ལས་བརྒྱུད་པའི་མས་བརྒྱུད་ཀི་གདམས་ངག་

འཛིན་པའི་སློློབ་མ་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཉིད་གཞློན་དུས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་དགེ་བཤེས་རེ་

རྒན་འབུམ་པའི་དྲུང་ནས་ཤེར་ཕིན་གསན་གི་བཞུགས་ཙ་ན། རེ་རྒན་བསྙུང་བ་ལ་ཅིས་ཀང་མ་

ཕན་པ་ལ། འཁློར་ཀུན་ན་རེ། སྐམ་སྤན་དྲངས་ནས་གདམས་པ་ཞུས་ན་ཕན་ཟེར། རེ་རྒན་ན་རེ། 

ངེད་གཉིས་ཀ་ཕར་ཕིན་གི་མཁན་པློ་ཡིན་པས་ཁློང་ལས་ཕར་ཕིན་ཞུས་ན་ངའི་མཚན་སྙན་

གགས་ལ་གནློད་ཟེར། དེ་ནས་སློབ་མ་རྣམས་ཀིས། གཞན་གིས་མི་ཚོར་བས་ཏེ་ཞུས་ན་ཆློག་

གམ་ཞུས་པས། འློ་ན་དེ་ཙུག་གིས་གསུང་ནས། བང་ཁང་ལློགས་པ་ཅིག་ཏུ་སྐམ་སྤན་དྲངས་

ནས་གདམས་ངག་ཞུས་པས། སྐམ་ན་རེ། སྐམ་གིས་ཁེད་རང་གི་ཁང་པར་མི་འབློད་པར་འདིར་

འབློད་པ་ཅི་བ་ཡིན་གསུངས་པར། རེ་རྒན་ན་རེ། ང་རང་གི་བསློད་ནམས་སྙན་གགས་ལ་གནློད་

ཀི་དློགས་ནས་གཞན་གིས་མ་ཚོར་བར་བས་པ་ཡིན་ཟེར་བས། སྐམ་མ་མཉེས་སློ། །དེ་ནས་

གདམས་པ་མ་ཐློབ། སྐམ་རེ་རྒན་གི་གཟིམས་ཁང་དུ་ཕིན་ཙ་ན། གཟིམ་ཁང་ནང་དུ་རེན་གཞན་

ལས་ལྷག་པ་དང་། མཆློད་པ་གཞན་ལས་ལྷག་པ་བཤམས་འདུག་པར། ཐང་སྐུ་ལ་ཐལ་བ་

གཏློར། མཆློད་པ་རྣམས་བསྐྱེལ་ནས་བཞག་པས། དེར་རེ་རྒན་བློན་པ་དང་འདི་འདྲ་སུས་བས་

ཟེར་ནས་ཚིག་པ་ཟ་བ་ལ། སྐམ་གིས། ཁེད་རང་སངས་རྒྱས་ལ་ཉེ་རིང་ཞི་ཚེ་བས་འདུག་པས། 

དེས་ནད་ནའི་རྐྱེན་དུ་འདགུ་གསུངས། དེ་ལ་དཔྱད་པ་བས་པས་ད་གཟློད་གདམས་ངག་ཐློབ། 

ནད་དྲག །ངེས་ཤེས་སྐྱེས་སློ། །དེའི་ཚེ་སྐམ་གིས་གདངས་ངག་གསུང་པ་ལ། སྒློས་ཀིས་ཕག་

ཉན་བས་པས་ངློ་མཚར་སྐྱེས། རེས་སུ་སྒློས་ཀི་རེ་རྒན་ལ་ཞུས་ཏེ། ང་སྐམ་ལ་གདམས་ངག་ཞུ་

སར་འགློ་བར་འདློད་པས་གནང་བ་ཞུ་ཞུས་པས། རེ་རྒན་གིས། བ་མ་ངློ་མཚར་ཅན་ཅིག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

འདུག་པས་སློང་གསུང་། དེ་ནས་སྒློས་ཆློས་བརློན་སྐམ་གི་མདུན་དུ་སློང་། སྐམ་གིས་སྙིང་

པློའི་དློན་དང་མངློན་རློགས་གཉིས་སུ་ངློ་སྤད། མདློ་རྒྱས་འབིང་གདམས་ངག་ཏུ་ངློ་སྤད་པས་ངློ་

མཚར་སྐྱེས། དུས་དེ་ཙ་ན་དམ་པ་དིང་རི་ན་བཞུགས་ཟེར་བས་། སྒློས་ཀིས་སྐམ་ལ་ང་དམ་པ་

མཇལ་བར་འགློའམ་ཞུས་པས། འློ་ནློ་སློང་དང་། ངའི་བ་མ་དེ་ཕག་དང་བཞབས་གཞན་ལས་

ཆེ་བ་ཞིག་ཡློད། ཤེར་ཕིན་བསློམས་པས་དྲློད་ཀི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་ཏེ་ཁློང་པའི་སིན་དློན་པས་སྐུ་

སྟློད་ལ་སྨེན་པ་ཐག་ཐུག་ཡློད། ཞབས་གཡློན་པ་ལ་སྨེ་བ་ཡློད། དབུ་གཙུག་ན་བུག་པ་མཐེ་བློང་

ཤློང་བ་ཅིག་ཡློད་གསུང་པས། སྒློས་ཀིས་རྒྱགས་ཆས་རྣམས་གབས་བས་ནས་དིང་རི་གང་

འཁློར་དགློན་དུ་བློན དློ་ནུབ་སེབས་པའི་ཉིན་ཕེད་ཙམ་ན་དམ་པའི་གསུང་ཅིག་ཀང་ཐློས། 

དགློང་མློར་དམ་པའི་སྤན་སར་སེབས་པས་ཁློམ་གསེབ་ན་བཞུགས་འདུག །ཕག་དང་ཕག་རེན་

བས་པས་མ་བཞེས་པ་ལ། སྒློ་ཆློས་བརློན་ལ་དར་གློས་ཁ་ཡུག་ཅིག་ཡློད་པ་དེའི་ཁ་གང་བཅད་

ནས་དབུ་སྐྲ་ལ་བཏགས་པས་དམ་པ་དགེས་སློ། །དམ་པས་རེན་འབེལ་མཙོན་བེད་དུ། གལ་ཏ་

ནས་སྨན་སྣ་ཚོགས་བསེས་པའི་ཐུམ་བུ་ཅིག །རུས་རང་རྒྱུས་པས་དཀྲིས་པ་ཅིག །བེ་སང་

རྣམས་མཁར་སེར་དུ་བཅུག་ནས་སྒློ་ལ་གནང་། དེ་ཅིའི་དློན་ཡིན་མ་ཤེས་ནས་ཀུན་དགའ་ལ་

དྲིས་པས། སྨན་སྣ་ཚོགས་ནི་ཆློས་ཐམས་ཅད་དུ་མ་རློ་གཅིག་ཏུ་རློགས་པ་དང་། རུས་རང་ནི་

བརྒྱུད་པའི་རང་ཟིན་པ་དང་། མཁར་སེ་བེ་སང་གིས་བཀང་བ་ནི་ཆློས་འཇལ་ཁ་ཚུགས་པའི་

བརྡ་ཡིན་ནློ་གསུངས། དེ་ནས་ཁློང་རྣམས་སློད་གནས་སུ་བསྐྱལ་ཏེ་རེ་ཞིག་འགློར་བ་ན། ཁློང་

གི་གློགས་བཞི་ཡློད་པ་དེ་རྣམས་ཀིས་གདམས་པ་ནི་མི་འློང་བ་འདུག་ཟེར་ནས་སྙེ་ལམ་དུ་ཚོང་

ལ་སློང་། ཉིན་ཞིག་དམ་པས་སྒློ་ལ་ཤློག་གསུང་ནས་ཕིན་པས། དྲི་རྒྱུ་ཅི་ཡློད་གསུང་པར། སར་

ནས་བསམ་པའི་གྲུ་མཐའ་མང་དུ་དྲིས་པས། ལན་ཅི་ཡང་མི་གསུངས་བ་བདག་པློའི་དྲུང་དུ་

སྐྱློལ་གསུང་། ཀུན་དགའ་ན་རེ། རང་གི་ཉམས་སམ་བ་མའི་གདམས་ངག་དྲིས་དང་ཟེར་བས། 

སྐམ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚན་གིས་འདི་སྐད་གསུང་བར་ནས་ཤེར་ཕིན་ལ་དྲི་བ་འགའ་ཞིག་བཏློན་

པས་དགེས་ནས། ཁློད་སྐམ་གི་སློབ་མ་ཡིན་ནམ། སྐམ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་བདེ་བའམ་

གསུང་། ངའི་བ་མ་ཡིན། དེ་ལས་གདམས་པ་ཞུས་ནས་སློད་ཡློད་ཞུས་པས། དམ་པའི་ཞལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནས། ང་ལ་བརྒྱད་སྟློང་པ་ཞིག་དགློས་ཤིང་འདུག །ཁློད་རྣམས་སུ་ལ་ཡློད་པ་ཁེར་ཤློག་

གསུང་། སློ་ཧློར་འབར་སྐུ་མཆེད་ལ་ཡློད་པས་ང་ཅག་གིས་དཔེ་བཤུས་ནས་གཅིག་ཕུལ་ཆློག་

ཞུས་པར། ཡི་གེ་དབུ་ཅན་དང་། དབུ་མེད་གང་ཡིན་རུང་ཆློག །ཟླ་བ་གཅིག་གི་ནང་དུ་ངེས་

པར་དུ་ཁེར་ཤློག་གསུང་། ཟླ་བ་གཅིག་ཕིན་པ་དང་བརྒྱད་སྟློང་སྟློང་པ་ག་རེ་གསུང་པར། ད་

རུང་མ་ཚར་ཞུས་པས་ཤིན་ཏུ་མ་དགེས་ཏེ། དུས་ཆད་ཐློག་ཏུ་མ་སེབས་པ་བདག་ཨ་ཙ་ར་ཕམ་

སློང་། ད་ཅི་མགློགས་ཀིས་དགློས་པ་འདུག་གསུངས་ནས་དཀའ་ཐུབ་ཁང་དུ་གཤེགས། 

བརྒྱད་སྟློང་པས་ཅི་བགི་ཞུས་པས། ཟངས་དུང་གི་ཁ་ལ་བཀློན་ནས་ཤར་ཕློགས་སུ་འབུད་

དགློས་གསུང་། དེ་ནས་ཞག་བདུན་དཀའ་ཐུབ་ཁང་དུ་བཞུགས་ནས་གློངས་སློ། །དྲ་སྤུར་

སྦངས་ཏེ་གདུང་བསྡུས། སྒློ་རང་ཡུལ་དུ་ཕིར་བློན་ནས་སྐམ་དང་མཇལ། སྐམ་གིས་ངའི་བ་མ་

དེ་འདུག་གམ་མི་འདུག་གསུང་། མཇལ་ཁ་ཞུས་པ་སློགས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་རྣམས་ཞུས་པས། ཨེ་

ཤ་ང་རང་ཡང་ར་གཅིག་ལ་ཞློན་ནས་འགློ་དགློས་པ་ཡིན་པས་གསུང་། དེར་སྐམ་གི་དྲུང་དུ་ལློ་

གཉིས་བཞུགས། དེ་ནས་སྐམ་ཡང་སྐུ་གཤེགས། དེ་རེས་ལན་པ་སེ་གསེབ་ཏུ་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་དགུ་

ལ་སྒྲུབ་པ་མཛད། སྤན་རས་གཟིགས་ཀིས་ཞལ་གཟིགས། དགློངས་པ་མཐར་སྐྱློལ། དགུང་ལློ་

བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་པ་ནས་བཤད་པ་མཛད། བརྒྱུད་སློལ་འཛིན་པའི་སློབ་མའི་གཙོ་བློར་འཆུས་

པ་དར་བརློན་ཡིན། དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་ར་ལྔ་པ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཆུ་སྤེལ་སྤི་ལློ་

༡༡༥༢ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

སྒློ་ལང་། [མངློན]ནེ་ཙོ། 

སྒློ་བཏགས་པའི་ཆློས། རློག་པས་སྒློ་བཏགས་པའི་ཆློས་རྣམས་ཏེ་དཔེར་ན་གཅིག་དང་ཐ་དད། 

མཚན་ཉིད་དང་མཚོན་བ་ལ་སློགས་པ་ལ་བུའློ། །དེ་རྣམས་རློག་པས་སྒློ་བཏགས་པའི་ཆློས་

ཡིན་ཏེ། གཅིག་དང་ཐ་དད་ལ་སློགས་པ་རྣམས་དློན་རང་ངློས་ནས་ཚུར་གྲུབ་པ་མེད་ཅིང། སློ་

སློ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཆློས་དང་སློ་སློ་བའི་ཆློས་གཉིས་ལ་རློག་པས་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཅེས་བློས་

ཕར་སྒློ་བཏགས་ཙམ་ཡིན་པས་སློ། །དེ་ལར་རློག་པས་སྒློ་བཏགས་པའི་ཆློས་རྣམས་རང་ལློག་

ནས་རག་པ་ཡིན་ཀང་། དེ་ཡིན་ན་རག་པ་ཡིན་མི་དགློས་ཏེ། གཅིག་རང་ལློག་རག་པ་ཡིན་ཀང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གཅིག་ཡིན་ན་རག་པ་ཡིན་མི་དགློས་པ་ནི་བུམ་པ་གཅིག་ཡིན་ཀང་རག་པ་མ་ཡིན་ཕིར་ཏེ། 

དངློས་པློ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། 

སྒློ་ཐིག །རྨ་བ་སློགས་ཀི་སྒློའི་མིག

སྒློ་དང་རྨ་ཡི་ཡུལ། སྒློ་དང་རྨ་ཡི་རུས་བརྒྱུད་ལ་དབང་བའི་ས་ཆ། 

སྒློ་རྡློལ། [སྐྱེ་རྒུ]སྒློ་བ་ཆུང་ངུ་ལ་ལློ་བ་ལིར་ཡློད་པ་ལ་ཟེར། 

སྒློ་ལན། [མངློན] ① བ། ② མདའ། 

སྒློ་མདུང་། སྒློ་སྦར་བའི་འཕང་མདུང་། 

སྒློ་མདློངས། སྒློ་ཐིག་དང་དློན་གཅིག

སྒློ་འདློགས། རང་ཡུལ་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་འཛིན་པའི་མངློན་ཞེན་གི་བློ། 

སྒློ་འདློགས་ཀི་མེད་མཐའ། དགག་བ་བཀག་པའི་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ཡློད་དློ་སྙམ་དུ་འཛིན་པ། 

སྒློ་འདློགས་པའི་མཐའ། རག་བརན་ཐེར་ཟུག་ཏུ་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པའི་ལ་བའློ། །

སྒློ་འདློགས་མ་ཆློད། ཡློད་པ་ལ་མེད་སྙམ་པའི་དློགས་པ་ཟ་བ་དེ་དློགས་པ་སེལ་མ་ཐུབ་པའི་དློན། 

སྒློ་སྤུ། བ་བེའུའི་སྒློ་དང་སྤུ། 

སྒློ་ཕུག་པ་ཤཱཀ་སེང་གེ གསང་བདག་སྒློ་ཕུག་པ་དང་མི་གཅིག་ཡིན། གསང་སགས་རིང་མའི་སློབ་

དཔློན་ཟུར་མེས་དབློན་རྣམས་གསུམ་དུ་གགས་པའི་ཡ་གལ། ཟུར་ཆུང་རྒྱ་བློའི་སས་ཡིན་ལ། 

ཡབ་འདས་པའི་ལློ་དེ་ཉིད་རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ་༡༠༧༤ལློར་འཁྲུངས། ཡབ་ཀི་

དངློས་སློབ་ཀ་ཆེན་བཞི་བ་བ་བསྟེན་ནས་མདློ་རྒྱུད་སེམས་གསུམ་གི་གདམས་པ་མཐར་ཕིན་

པར་སྦངས། སྒློ་ཕུག་དགློན་པ་བཞེངས་ཏེ་སློབ་མ་སྟློང་འདུས་པར་གགས། རབ་བྱུང་གཉིས་

པའི་ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ་༡༡༣༤ལློར་འདས་སློ། །

སྒློ་ཕློད། ① བ་སྒློའི་ཞྭ་ཏློག །② བ་རིགས་ཀི་མགློར་སྐྱེས་པའི་སྒློའི་གཙུག་ཕུད། 

སྒློ་འཕྲུ། ① བ་སྒློའི་ཞྭ་ཏློག །② བ་རིགས་ཀི་མགློར་སྐྱེས་པའི་སྒློའི་གཙུག་ཕུད། 

སྒློ་བ། ① ཀློ་བ་ལས་བཟློས་པའི་སྒློ་སྣློད། ར་སྒློ། ② རླིག་ཧྲིལ་གི་དཔེའམ་གབ་ཚིག

སྒློ་བ་ཤིང་། ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག །མེ་ཏློག་དཀར་པློ་དང་དམར་པློ་འཆར་བ་གཉིས་ཏེ། རློ་ཁ་
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ལ་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཚད་པ་རིང་པ་འཇློམས། རྨ་ཚད་དང་རྣག་ཆུ་སྐེམ་པ་

སློགས་ལ་ཕན། 

སྒློ་སྨྱུག །བ་སྒློས་བཟློས་པའི་སྨྱུ་གུ། 

སྒློ་བཙེམས་མ། གྲྭ་པའི་ཞྭ་མློ་ཞིག

སྒློ་རེ། བ་སྒློའི་རེ་མློ། 

སྒློ་གཡབ། བ་སྒློ་ལས་བཟློས་པའི་རླུང་གཡབ། སྒློ་གཡབ་དལ་གིས་གཡློབ་པ། 

སྒློ་ལུང་། ནས་སློགས་བླུགས་སྣློད་ལ་སྒློ་བ་ཟེར། དེའི་བཟུང་ས་བཟློས་པར་ལུང་སྟེ། དེ་གཉིས་

མཉམ་ལ་སྒློ་ལུང་ཞེས་བརློད། 

སྒློ་གཤློག །① བའི་སྒློ་དང་གཤློག་པ། ② [ཡུལ]ཆུ་འཁློར་གི་འཁློར་ལློའི་གཤློག་པའི་མིང་། ③ 

[ཡུལ]ཤློག་རྒྱུའི་ཐུག་པ་དཀྲུག་བེད་ཀི་ཤིང་འཁློར། 

སྒློ་སེར། ཀློ་བས་བཟློས་པའི་སྒློ་བ་རིང་པ་སྣུམ་མེད་པ་གྱུར་པ། ཁ་དློག་ཅུང་སེར་བ། སྙི་སློབ་ཅན་

གི་ཀློ་བའི་མིང་། 

སྒློ་ལྷུག་མ། གྲྭ་པའི་ཞྭ་མློ་ཞིག

སྒློག །[ཐ་དད་པ] ལས་ཚིག །བསྒློགས། བསྒློག །སྒློག །སྐུལ་ཚིག །སྒློགས། སྒློ་བ་སློགས་སྣློད་ཀི་

ཁ་སྒློག །ར་སའི་ཕི་ཤ་ལ་སློ་མ་བསྒློགས་པ། ལྷམ་སྒློག །ལྕགས་སྒློག །རང་སྒློག །ར་དྲེལ་གི་

རང་ལག་ལ་སྒློག་བརྒྱབ་འདུག

སྒློག་བཀྲློལ་བ། ① འཆིང་ཐག་བཀྲློལ་བ། ② ཐེ་ཚོམ་བསལ་བ། 

སྒློག་གུ། སྟློད་ཐུང་གི་སྒློག་གུ

སྒློག་འགློས། ① སྒློག་ཐག་བཅིངས་པའི་འགློ་སྟངས། ② རེ་མློས་མུ་མཐུད་བས་ནས་འགློ་སྟངས། 

བང་ཆེན་སྒློག་འགློས་བས་ནས་གཏློང་བ། 

སྒློག་སྟློད། རྒྱུ་སྐར་མ་མློན་གེ། 

སྒློག་ཐག །འཆིང་ཐག

སྒློག་མཐུད་ཡི་གེ 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་socketi ཟེར། 

སྒློག་དུང་། དུང་དཀར་ལས་བཟློས་པའི་བུད་མེད་ཀི་ལག་གདུབ། 

སྒློག་གདན། ལུང་ཐག་སྦློར་སའི་གཞི་གདན། པང་གདན་གི་སྒློག་གདན། 

སྒློག་པ། སྒློག་གི་མིང་རྐྱང་། 

སྒློག་སྨད། རྒྱུ་སྐར་མློན་གྲུ། 

སྒློག་རིལ། སྒློ་གུ་རིལ་མློ། 

སྒློག་རུས། ཕག་ཚིགས་ནས་སྐེ་སྟློང་གི་ཐད་བར་སྒློག་པ་ལར་འཛིན་པའི་རུས་པ་སྟེ། གཞན་དུ་ནམ་

ཚོང་གི་རུས་པ་ཞེས་ཀང་འབྱུང་། 

སྒློག་རུས་གི་ཆ་གློ །སྒློག་རུས་ཀི་ཁུག

སྒློག་རུས་གཤློངས། སྒློག་རུས་ཡློད་སའི་ཀློང་ཀློང་། 

སྒློག་ལུང་། སྒློ་གུ། 

སྒློག་ལེབ། སྒློ་གུ་ལེབ་མློ། 

སྒློག་སུམ་ལག །ར་དྲེལ་གི་ལག་པ་གཉིས་དང་རང་པ་ཡ་གཅིག་སྒློག་བེད་ཅིག

སྒློགས། [ཐ་དད་པ] ལས་ཚིག །བསྒགས། བསྒག །སྒློགས། ཁབ་པར་ཤློད་པ། དློན་གནད་གལ་

ཆེ་བ་རྣམས་ཀུན་ལ་བསྒགས་པ། ཐག་རིང་ནས་སྐད་ཆེན་བསྒག་དགློས། སྒློག་པའི་སྐུལ་ཚིག

སྒློགས་སྦང་། ཚོགས་འདུའི་ཐློག་ཡིག་རིགས་སྒློགས་སྦང་བེད་པ། 

སྒློད། [ཐ་དད་པ]ལས་ཚིག །འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། བསྒློད། ད་ལ་དང་སྐུལ་ཚིག །སྒློད། སྟེ་

ཆགས་པ་སྤློད་པ། ཁིམས་འགལ་གིས་བུད་མེད་ལ་བསྒློད་པ། 

སྒློད་པ། བསྒློད་པའི་མིང་རྐྱང་། 

སྒློན། [ཐ་དད་པ] ① སྒློན། མེ་སར་བ། དཀར་མེ་སྒློན་པར་བེད། དཔལ་འབར་སྒློན་ཅིག །ཤིང་ལ་

མེ་སྒློན། ② བར་སྣང་དུ་བསྐྱློན་པའི་དློན། ཀླུང་ར་སྒློན། རི་འགློར་དར་ལྕློག་སྒློན། ③ ཞུ་བའམ་

བརློད་པའི་ཞེ་ས། སྙན་ཞུ་སྒློན། ④ བརྒྱན་པ་དང་གཡློགས་པའི་ཞེ་ས། ན་བཟའ་སྒློན། རྒྱན་ཆ་

སྒློན་པ། ⑤ འབུལ་བའི་ཞེ་ས། སྙན་དར་སྒློན། གསློལ་ཇ་སྒློན། 
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སྒློན་བསྐལ། སྒློན་མེའི་བསྐལ་པ་སྟེ། སངས་རྒྱས་འཇིག་རེན་དུ་འབློན་དུས་ཀི་བསྐལ་བ། 

སྒློན་བརན། སྣང་གསལ་གང་རུང་གིས་སྟློན་པའི་པར་བརན། 

སྒློན་སྟེགས། སྒློན་མེ་འཇློག་སའི་སྟེགས་བུ། 

སྒློན་ཐལ། སྒློན་ཤིང་གི་དུ་ཐལ་ཏེ། སྣག་ཚ་བཟློ་སྤད་ཅིག

སྒློན་བརྡ། མེ་སར་ནས་བརྡ་བཏང་བ་དང་སྒློན་མེ་སར་ནས་བརྡ་བཏང་བ། 

སྒློན་དར། གཡློག་བའི་ཁ་བཏགས། 

སྒློན་དྲེག །① སྒློན་མེ་ཤིང་གི་མེ་ལྕེའི་དྲེག་པ། ② མར་མེའི་དྲེག་པ། 

སྒློན་སྣག །སྒློན་མེ་ཤིང་གི་དུ་ཐལ་ལས་བཟློས་པའི་སྣག་ཚ། 

སྒློན་པ། སྒློན་པའི་མིང་རྐྱང་། 

སྒློན་མ། སྒློན་མེ་དང་གཅིག །

སྒློན་མ་བཞི། ཐློད་རྒལ་གི་དངློས་གཞི་སྣང་བ་ཡུལ་གི་གནད་དབིངས་རིག་འདུ་འབལ་མེད་པའི་སྐུ་

མངློན་སུམ་དུ་འཆར་བར་བེད་པའི་ལམ་སྟེ། རྒྱང་ཞགས་ཆུ་ཡི་སྒློན་མ་དང་། རིག་པ་དབིངས་

ཀི་སྒློན་མ་དང་། ཐིག་ལེ་སྟློང་པའི་སྒློན་མ་དང་། ཤེས་རབ་རང་བྱུང་གི་སྒློན་མ་བཅས་བཞིའློ། །

སྒློན་མེ། སྣང་གསལ་ལམ་མར་མེ། ལག་ན་སྒློན་མེ་ཐློགས་ཡློད་ཀང་། ལློང་བས་ལམ་ནི་མཐློང་མི་

འགྱུར། ལྷགས་པ་ཆེན་པློའི་ནང་དུ་སྒློན་མེ་འབར་མི་ཐུབ་པར་ཡང་ཡང་ཤི་བ། མར་ཁུ་ཟད་དེ་

སྒློན་མེ་གཟིམས་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁིམ་གི་ནློར་བུ་དང་། སྣང་གསལ། སྣུམ་ཟ། སྣུམ་

ལ་དགའ། འབར་བའི་རལ་པ་ཅན། མར་མེ། མཚན་མློའི་སྣང་བེད་བཅས་སློ། །

སྒློན་མེ་ཤིང་། སྒློན་ཤིང་དང་གཅིག །

སྒློན་ཤིང་། ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་དྲློ་ལ་སྙློམས། ནུས་པས་བད་རླུང་དང་། 

ཆུ་སེར། གང་བ། འློར་ནད་བཅས་ལ་ཕན། ཤིང་དེས་གསལ་སྒློན་ཡང་བེད་རུང་། 

སྒློན་ཤིང་དཀར་པློ། ལློན་ཤིང་བེ་བག་ཅིག

སྒློབ། འགིང་ཉམས་དང་། དྲེགས་པའི་རྣམ་འགྱུར། མི་དེ་ཕློ་སྒློབ་ཆེ་བས་རང་མཉམ་སུ་དང་ཡང་

མཐུན་པློ་མི་འདུག །འདྲ་ཆགས་ཆགས་ཀི་སྤློས་པ་ལ་དགའ་བའི་སྒློབ་ཆེན་བས་ནས་གཞུང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

སེར་གི་རྒྱུ་དངློས་འཕློ་བརླག་ཏུ་བཏང་བ། 

སྒློབ་ཉམས་སྟློན་པ། རིག་རིག་སྟློན་པ། 

སྒློབ་ཚ་པློ། གཞན་གི་མདུན་ན་ཉམས་བེད་པའམ་སྒློབ་ཉམས་སྟློན་པ། ཁློང་འཇློན་ཐང་ཆེ་ཡང་སྒློབ་

ཚ་པློ་ཡེ་ནས་མི་འདུག

སྒློབ་རྫུ་པ། སམ་རྫུ་མཁན། 

སྒློབ་ཟློ། འློ་མ་དང་ཇ་དཀྲློག་སའི་ཟློམ་ཆུང་ངུའི་རིགས།

སྒློབ་ལློ། འློ་མ་དཀྲློག་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག །ཤིང་ལེབ་མློ་ཞིང་དུ་སློར་ལྔ་ཙམ་དང་། དཀྱུས་སུ་ཟློམ་

ཆེ་ཆུང་དང་བསྟུན་པའི་ལེབ་མློ་གཉིས་རྒྱ་གམ་གི་བསྣློལ་ཞིང་དཀིལ་དུ་བུ་ག་ཞིག་ཕུག །དེའི་

ནང་དུ་དབྱུགས་པ་རིང་ཙམ་གི་ཡུ་བ་སྦྲས་ནས་འློ་ཟློམ་ནང་གི་འློ་མ་དཀྲློག་བེད་ཅིག་ཡིན།

སྒློམ། ① གསློབ་བམ་ཁློག །མལ་སྒློམ། རུས་སྒློམ། བསྟན་བཅློས་ཀི་མགློ་སྒློམ། ཁང་སྒློམ། ② ཁང་

པ་རྒྱག་སྐབས་ཀི་ལས་ཁི། སྒློམ་སློང་བ། ③ སམ། མཆློད་སྒློམ། ཐབ་སྒློམ། རིན་པློ་ཆེའི་སྒློམ། 

སྨྱུག་སྒློམ། 

སྒློམ་སྐྱློར། རིག་ཞལ་སློགས་ཀི་ཟློན་སྐྱློར་དུ་བཙུགས་པའི་ཤིང་ཁ་དང་། ལྕགས་ཁའི་སྒློམ། 

སྒློམ་གྲྭ་ཚང་། སྒློམ་གྲྭ་ཚང་ཐློས་བསམ་དར་རྒྱས་གིང་། ཁྱུང་ཤེས་སགས་རམས་པས་བཏབ། བ་

མ་འདིའི་འཁྲུངས་འདས་ལློ་ཚིག་དང་། དགློན་པ་ནམ་བཏབ་ཀི་དུས་ཚིག་མ་རེད། གྲུབ་མཐའ་

དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྒློམ་ཆེན་པློ། གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ། མི་ཚང་དེ་ཕི་སྒློམ་ཆེན་པློ་བས་པ་མ་གཏློགས་དློན་ལ་ཁིག་ཁིག་ཅིག་རེད། 

སྒློམ་སྟེགས་སྟེང་གི་སྒྱུ་རལ། སྒློམ་སྟེགས་སྟེང་དང་ཡང་ན་རི་མློའི་རྒྱང་སྒློམ་སྟེང་ལ་བིས་པའི་རི་

མློ་རྣམས་ཕར་ཚུར་དབློར་འདྲེན་བས་ཏེ་འགེམས་སྟློན་བེད་པའི་རི་མློའི་བརམ་བར་ཟེར། སྒློམ་

སྟེགས་སྟེང་གི་སྒྱུ་རལ་ཞེས་པའི་མིང་དེ་རང་སློར་གནས་པའི་ལེབས་རིས་དང་། དྲན་རེན་རྡློ་

རིང་། བརམས་སྒྲུང་གི་བར་འཇུག་རི་མློ་སློགས་ལ་ལློས་ནས་བཏགས་པ་ཞིག་ཡིན། སྒློམ་

སྟེགས་སྟེང་གི་སྒྱུ་རལ་གི་ཁློངས་སུ་སྒློམ་སྟེགས་སྟེང་གི་རི་མློ་དང་། སྒློམ་སྟེགས་སྟེང་གི་

འཇིམ་བརན། སྒློམ་སྟེགས་སྟེང་གི་ཤིང་བརློས་རི་མློ་སློགས་ཚུད་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྒློམ་གཏེར། རས་གཏེར་གི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ། གཏེར་ནས་བཏློན་པའི་རིན་པློ་ཆེ་གང་རུང་ལས་གྲུབ་

པའི་སྒློམ་བུ། 

སྒློམ་བུ། ① གའུའམ། སམ་ཆུང་། ② སྤུན་བཅུག་སྟེ། ཕར་འཕེན་ཚུར་འཐེན་བེད་པའི་ཐགས་སྤད། 

སྒློམ་བུ་བསྐུར། རྒྱལ་པློའི་བཀའ་ཡིག་དང་ཕག་རེན་ཡློད་པའི་སམ་ཆུང་། 

སྒློམ་བུའི་རེའུ་མིག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་chapin chart ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་frame ཟེར། 

སྒློམ་གཞི་བར་ཁུལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་frame buffer ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་block diagram ཟེར། 

སྒློལ། [ཐ་དད་པ]འདས་དང་མ་འློངས། བསྒལ། ད་ལ་དང་སྐུལ་ཚིག །སྒློལ། ① ཐར་བར་བེད་པའམ་

འདློན་པར་བེད་པ། སློག་གི་འཇིགས་པ་ལས་སྒློལ་བར་བེད། བཙོན་ཁང་ལས་སྒློལ་བ། ཆུ་བློ་

ལས་བསྒལ་ཏེ་འགམ་ངློགས་སུ་བཏློན། གནློད་བེད་ཐམས་ཅད་སྒློལ་བར་བེད། ② གསློད་པར་

བེད་པ། ཞིང་བཅུ་ཚང་བའི་དག་བློ་སྒློལ་བར་བ། ③ [རིང] སྐློལ་བ། ཞུ་བ། ④ འཇིགས་པ་

སློགས་ལས་ཐར་བར་བས་པའི་དློན་ཏེ། ཆུ་ལ་བིང་བའི་མི་ཆུ་ལས་སྒློལ་མཁན། དབུལ་པློ་

སྡུག་བསལ་ལས་སྒློལ་མཁན། གཅན་གཟན་གི་འཇིགས་པ་ལས་སྒློལ་ཅིག་ལ་བུ། 

སྒློལ་སྐུ་དགློན། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༢༥༠ལློར་སྒྲུབ་ཁང་སློ་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། 

སྒློལ་དཀར། ཚེ་ལྷ་ཞིག་སྟེ་སྒློལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁློར་ལློ། སྒློལ་མ་དཀར་མློ། 

སྒློལ་སློན་སྟློང་འཁློར། མེ་ཏློག་ལུག་མིག་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་

གསལ་ལས། ནཱི་ལཱ་ཨུཏྤལ་གློ་སད་དང་། །ཨ་ཕག་སློན་པློ་རྒྱལ་བའི་སྤན། སྒློལ་སློན་སྟློང་

འཁློར་ལུག་སྐྱེས་མིག །རལ་གིའི་འཁློར་ལློ་འདབ་སྟློང་ལན། ནཱི་ལཱ་ཨུཏྤལ་རལ་གི་མ། །འདི་

དག་ལུག་མིག་མིང་ཡིན་ནློ། །

སྒློལ་ཆློག །རེ་བཙུན་སྒློལ་མ་ལ་བརེན་པའི་མཎལ་བཞི་པའི་ཆློ་ག

སྒློལ་ལང་། སྐུ་མདློག་ལང་གུ་ཡིན་པའི་རེ་བཙུན་སྒློལ་མ། 

སྒློལ་བ། སྒློལ་བའི་མིང་རྐྱང་། 

སྒློལ་བའི་ཤིང་ར། [མངློན]གྲུའི་སྐྱ་བ། 

སྒློལ་བེད། [མངློན]ཉི་མ། 

སྒློལ་མ། [རཱ] འཇིགས་པ་བརྒྱད་ལས་སྒློལ་བའི་ཆ་ནས་བཏགས་པའི་ཡི་དམ་ལྷ་མློའི་རིགས་ཤིག་

སྟེ། ནང་གསེས་སུ་སྐུ་མདློག་དང་ཕག་མཚན་མི་འདྲ་བར་བརེན་ནས་དབེ་བ་ཉེར་གཅིག་

སློགས་ཕེ་ཡློད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྒྱལ་ཡུམ་དང་། ཆློས་ཀི་དཔལ་མློ། མྱུར་སྐྱློབ། ཕློངས་

སྐྱློབ། ཞི་མ། ལེགས་བིན་མ། ཨློཾ་མཛད་བཅས་སློ། །

སྒློལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱློབ། སེང་གེ་དང་། གང་ཆེན། མེ། སྦྲུལ། རྐུན་པློ། ལྕགས་སྒློག །ཆུ། ཤ་

ཟ་བཅས་ཀི་འཇིགས་པ་བརྒྱད་ལས་སྐྱློབ་པའི་སྒློལ་མ། 

སྒློལ་མ་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག །༡མྱུར་དཔའ་མློ་དང་། ༢ཁློ་བ་དཀར་མློ། ༣གསེར་མདློག་ཅན་མ། 

༤གཙུག་ཏློར་རྣམ་རྒྱལ་མ། ༥ཧཱུྃ་སྒློགས་མ། ༦འཇིག་རེན་གསུམ་རྒྱལ་མ། ༧གཞན་འཇློམས་

མ། ༨བདུད་དག་འཇློམས་པ། ༩དཀློན་མཆློག་གསུམ་མཆློད་མ།༡༠བདུད་དབང་སྡུད་མ། 

༡༡ཕློངས་པ་ཀུན་སེལ་མ། ༡༢མེ་ལར་འབར་མ། ༡༣ཁློ་གཉེར་ཅན་མ། ༡༤བཀྲེས་འབིན་མ། 

༡༥ཞི་བ་ཆེན་མློ། ༡༦རིམས་ནད་ཀུན་སེལ་མ། ༡༧དངློས་གྲུབ་ཀུན་སྩློལ་མ། ༡༨དུག་སེལ་

མ། ༡༩སྡུག་བསལ་ཀུན་སེལ་མ། ༢༠རིག་པ་ཧཱུྃ་སྒློལ་མ། ༢༡འཇིག་རེན་གསུམ་གཡློ་མ་བཅས་

ཉེར་གཅིག་གློ །

སྒློལ་མ་ཕུག །འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་གྲུབ་མཐའ་སློགས་གང་ཡིན་མ་གསལ། ཇློ་མློའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དགློན་པ་ཞིག་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་སྣ་མཁར་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྒློལ་མ་ཕག་སྟློང་སྤན་སྟློང་། རེ་བཙུན་སྒློལ་མ་ལ་སྐུའི་རྣམ་འགྱུར་མི་འདྲ་བ་ཞལ་གཅིག་ཕག་

གཉིས་མ་དང་། ཞལ་གསུམ་ཕག་བརྒྱད་མ་སློགས་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་ཡློད་པའི་ནང་གསེས་ཞིག

སྒློལ་མ་གཡུལ་ཟླློག །རེ་བཙུན་སྒློལ་མ་ལ་བརེན་ནས་བར་ཆད་ཀི་གཡུལ་ངློ་ཟླློག་པའི་ཆློ་ག

སྒློལ་མ་རི་ཁློད། ① རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༦༡༨ལློར་རེ་ལྷ་དབང་ཆློས་ཀི་དབང་ཕྱུག་གིས་

ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་ལྷློ་

རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྒློལ་མ་རི་ཁློད། 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། 

སྒློལ་མ་ལྷ་ཁང་། ལྷ་ཁང་འདི་ཅུང་གནའ་བློའི་དུས་ནས་བཞེངས་པ་རེས་སུ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། 

ད་ལ་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ཁུལ་ར་མཛའ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྒློལ་ཤེར། སྒློལ་ཆློག་དང་ཤེས་རབ་སྙིང་པློ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་ཚིག

སྒློས། ① གེང་མློའམ་བཤད་ཚུལ། གཏམ་སྒློས། བཤད་པའི་སྒློས། འདི་འདྲའི་ཟེར་སྒློས་གཏན་ནས་

མེད། སྐད་ཆ་བཤད་སྒློས་དེ་འདྲ་མེད་པ། ང་ཚོ་འཕད་སྐབས་ང་འགློ་དགློས་པའི་སྒློས་མེད། ② 

རྨ་ཤུལ། ③ མཆུ། མཆུ་སྒློས། 

སྒློས་པ། སྤུས་ཀའམ་ངློ་བློ། སྐད་ཆ་སྒློས་པ་གཙང་མ་ཞིག་བཤད་བྱུང་། ཁང་པ་བཙན་ལ་སྒློས་པ་

གཙང་བ་ཞིག་རེད་འདུག །ཅ་ལག་སྒློས་པ་གཙང་མ་ཤ་སྟག་བསྒིགས་འདུག

སྒློས་མེད་པ། སྐྱློན་མེད་པ་དང་རྨ་མེད་པ། གེང་བ་མེད་པ། 

སྒློས་དམར། མཆུ་སྒློས་དམར་པློ། 

དགག །དུས་གསུམ་སྤིར་བཏང་བའི་ལས་ཚིག །འདས་པ་ལ། བཀག །མ་འློངས་པ། དགག །ད་ལ་

བ། འགློག །སྐུལ་ཚིག །ཁློག །ཆུ་སློགས་དགག་རྒྱུ། ལམ་དགག་ནས་རྐུ་མ་སྲུང་དགློས

དགག་རྒྱག་ཐེར་འདློན། བསམ་སྤློད་ཅི་རིགས་ལ་དགག་པ་རྒྱག་ཅིང་ནག་ཉེས་ཐེར་འདློན་བེད་པ། 



  1349  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

དགག་སྒ། སུམ་ཅུ་པའི་སྐབས་ཀི་ཕད་རང་དབང་ཅན་ཞིག །སུམ་ཅུ་པའི་ར་བར། གང་ཡང་རུང་

བའི་མིང་བརློད་པའི་ཡ་མཐའ་སྟེ་ཐློག་མར་སྟི་ལིངྒ་སྟེ། མློ་རགས་ཀི་སྒ་མེད་པ་རྣམས་ལ་སྟི་

ལིངྒའི་སྒ་སྦར་བ་བས་པ་ན་སྦློར་ཡུལ་གི་དློན་དེ་མ་ཡིན་པའམ་མེད་པར་སྟློན་པའི་ཕིར་དགག་

པའི་གནས་སུ་ཤེས་པར་བའློ། །ཞེས་སློ། །དེ་ལ་སྟི་ལིངྒའི་སྒ་དངློས་ནི། མ་དང་མློ་གཉིས་ཁློ་

ན་ཡིན་པ་གློང་སྨློས་ལར་ལས་མློ་ཡིག་དགག་སྒ་ལ་མི་འཇུག་པས་འདིར་མ་ཡིག་ཉིད་གཟུང་

བར་བ་ཞིང༌། དེ་དང་འབེལ་བའི་མི་ཡིག་ཀང་ཞར་གིས་ཐློབ་པས་དེ་དག་དགག་སྒར་སྦློར་ཚེ་

དགག་བའི་མིང་ཐློག་མར་ཁློ་ནར་ངེས་པ། དཔེར་ན། མ་ཡིན། མ་ལུས། མ་ཤེས། མ་མཐློང༌། 

མ་ངལ། མ་བེད། མ་སྟློན། མི་རིགས། མི་འགྱུར། མི་རག །མི་འགལ། མི་བ་ལ་སློགས་པ་ལ་

བུའློ། །ཞེས་གསུངས་སློ། །འློ་ན་མེད་མིན་དགག་སྒའི་ཕད་མིན་ནམ་ཞེ་ན། མེད་མིན་དག་ཀང་

དགག་སྒ་ཡིན་མློད། མིང་གི་ཐློག་མར་མི་འཇུག་པ་སློགས་སྐབས་འདིའི་ཕད་ཀི་ཁད་ཆློས་ཇི་

བཞིན་མི་ལན་པས་རགས་འཇུག་གི་མིང་མཐའ་དྲངས་ཚུལ་སྐབས་ཀི་བསྟན་བ་ཡིན་པར་ཤེས་

དགློས་པ་དང༌། དབེན། སྟློང༌། དག་སློགས་ནི་མིང་ཡིན་གི་ཕད་མིན་པས་དགག་སྒར་མི་བཞེད་

པ་དང༌། བདག་སྒ་ལ་ཕད་དུ་སྦར་རེས་ཀང་སྐྱེས་པའི་རགས་མཚོན་པའི་ཁད་ཆློས་ཡློད་ཀང༌། 

དགག་སྒ་ཕད་དུ་སྦར་རེས་བུད་མེད་མཚོན་མི་དགློས་པའི་གནད་ཀའང་ཤེས་དགློས་པ་འདི་

གལ་ཆེའློ། །༡ སྤིར་སྟི་ལིངྒའི་སྒས་བསྟན་པའི་ཡི་གེ་ཡིན་ན། དགག་སྒ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པ། 

བདག་སྒར་འཇུག་པའི་མ་མློ་དང༌། མིང་མཐའི་ཨ་མ། ལྕང་མ། གང་མ་ལ་བུའློ། །༢ དགག་སྒའི་

ཕད་ཡིན་ན་སྟི་ལིངྒའི་སྒས་བསྟན་པའི་ཡི་གེ་དང༌། དེ་ལས་གྲུབ་པའི་ཕད་ཡིན་པས་ཁབ་པ། མ་

མི་མིན་མེད་བཞི་ལས་གཞན་པའི་དགག་སྒའི་ཕད་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སློ། །༣ མེད་མིན་

གཉིས་སྐབས་འདིའི་དགག་སྒའི་ཕད་ཀི་ཁད་ཆློས་ཇི་བཞིན་མི་ལན་པས་འདིར་བསྟན་གི་

དགག་སྒར་མ་བཞེད་པའི་ཚུལ་ཤེས་དགློས་པ་གལ་ཆེའློ། ། དགག་སྒ་དང་དགག་སྒའི་ཕད་

གཉིས་ལ་མུ་བཞི་དབེ་ཆློག་སྟེ། ① དགག་སྒ་ཡིན་ལ་དགག་སྒའི་ཕད་མ་ཡིན་པའི་མུ། དབེན། 

སྟློང༌། དག་ལ་བུ་རྣམས་སློ། ། ② དགག་སྒ་མིན་ལ་དགག་སྒའི་ཕད་ཡིན་པའི་མུ། མིང་རྐྱང་

སྐབས་ཀི་མ་དང༌། མི་ལ་བུ་རྣམས་སློ། །③ དགག་སྒ་དང་དགག་སྒའི་ཕད་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མུ། མ་མི་མིན་མེད་བཞི་ལ་བུ། ④ གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་བདག་སྒ་དང༌། ནི་སྒ་ལ་སློགས་པ་ལ་

རྣམས་སློ། །དེས་ན་དགག་སྒའི་ཕད་ཡིན་ན་དགག་སྒ་ཡིན་པས་ཀང་མ་ཁབ་སྟེ། མིང་རྐྱང་གི་

མ་དང༌། མི་རྣམས་དགག་སྒའི་ཕད་དང་གཟུགས་གཅིག་ཡིན་ཡང་དློན་མི་གཅིག་སྟེ། མ་ནི་ཨ་

མ་དང༌། མ་ར་སློགས་དང༌། མི་ནི་གང་ཟག་མཚོན་པའི་མིང་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། དེའང་ཅུང་ཟད་

དཔྱད་ན། མ་ཡིག་ཡིན་ན་དགག་སྒའི་ཕད་ཡིན་པས་ཨེ་ཁབ། ཅེ་ན། ཁབ་སྟེ། དེ་སྟི་ལིངྒའི་སྒ་

ཡིན་པའི་ཕིར། སྟི་ལིངྒའི་སྒ་ཡིན་ན་དགག་སྒའི་ཕད་ཡིན་པས་ཁབ་སྟེ། དེ་ར་བར་དངློས་བསྟན་

གི་དགག་སྒའི་ཕད་ཡིན་པའི་ཕིར། འློ་ན་དགག་སྒའི་ཕད་ཡིན་ན་དགག་པའི་དློན་སྟློན་པས་ཨེ་

ཁབ། ཅེ་ན། མ་ཁབ་སྟེ། མ་ཡིག་དེ་མིང་རྐྱང་དང་ཕད་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕིར། དགག་པའི་

དློན་མ་སྟློན་ན་དགག་སྒ་མིན་པས་ཁབ་ཀང༌། དགག་སྒའི་ཕད་མིན་པས་མ་ཁབ་སྟེ། མ་ཡིག་

མིང་རྐྱང་གི་སྐབས་སུ་དགག་པའི་དློན་མི་སྟློན་ཀང༌། དེ་དགག་སྒའི་ཕད་ཡིན་དགློས་ཏེ་མ་

ཡིག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་སྟི་ལིངྒའི་སྒ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། 

དགག་སྒ་བཅློ་ལྔ། ལློག་པ་བསྡུས་པ་ལས། མེད་དང་གཞན་དང་འདྲ་བ་དང་། དམན་དང་ཞུམ་དང་

ཞན་པ་དང་། ཐ་དང་ཉུང་དང་མྱུང་བ་དང་། ཆུང་དང་ལྷག་མ་མེད་པ་དང་། འགལ་ལས་མཐའ་

དག་མ་ཡིན་དང་། མི་མཐུན་གཉེན་པློ་བལ་བ་ཡི། རྣམ་གངས་བཅློ་ལྔར་བཤད་པ་ཡིན་ཞེས་པ་

ལར་རློ། 

དགག་སྒའི་སྐུལ་ཚིག །ལས་ཚིག་ད་ལ་བའི་ཐློག་མར་འཇུག་པའི་མ་ཡིག །བསམ་བློ་མ་གཏློང་། 

མིག་གིས་མ་ལ། 

དགག་སྒའི་ཕད་བཞི། རྣམ་དབེ་མ་ཡིན་པའི་ཕད་རང་དབང་ཅན་མ་མི་མིན་མེད་བཞིའློ། །

དགག་སྒྲུབ། མིན་པ་དགག་ཅིང་ཡིན་པ་སྒྲུབ་པ། 

དགག་སྒྲུབ་གཉིས། དགག་པ་དང་སྒྲུབ་པ་གཉིས་མདློ་སེ་པ་ལར་ན་རང་དངློས་སུ་རློགས་པའི་བློས་

རང་གི་དགག་བ་དངློས་སུ་བཅད་ནས་རློགས་པར་བ་བའི་ཆློས་དེ་དགག་པའི་མཚན་ཉིད། 

མཚན་གཞི་ནི་བུམ་པ་མི་རག་པ་དང་ནམ་མཁའ་ལ་བུའློ། །དེ་ཡང་རང་དངློས་སུ་རློགས་པ་བློ་

སྟེ་བུམ་པ་མི་རག་པར་རློགས་པའི་བློ་བུམ་པ་མི་རག་པའི་དགག་བ་བུམ་པ་རག་པ་ཡིན་པ་



  1351  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

དངློས་སུ་བཅད་ནས་བུམ་པ་མི་རག་པ་རློགས་དགློས་པས། བུམ་པ་མི་རག་པ་དགག་པ་ཡིན་

ཞེས་བརློད་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་ནམ་མཁའ་དངློས་སུ་རློགས་པའི་བློས་ནམ་མཁའ་རང་གི་དགག་

བ་ཐློགས་རེག་དེ་བློ་ངློར་དངློས་སུ་བཅད་ནས་ནམ་མཁའ་རློགས་དགློས་པས་ན་དགག་པ་

ཡིན། དགག་པ་ལ་དབེ་ན། མ་ཡིན་དགག་དང་། མེད་དགག་གཉིས་ཡློད། 

རང་དངློས་སུ་རློགས་པའི་བློས་རང་གི་དགག་བ་དངློས་བཅད་ནས་རློགས་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཆློས་

དེ། སྒྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི་ནི། བུམ་པ་དང་། ཀ་བ་ལ་བུའློ། །བུམ་པ་དེ་རང་དངློས་སུ་

རློགས་པའི་བློས་དགག་བ་གང་ཡང་དངློས་སུ་བཅད་ནས་རློགས་མི་དགློས་པར་བུང་པ་དེ་རང་གི་

བཟུང་བར་བསྒྲུབས་ནས་བཟུང་བ་ཡིན་པས། བུམ་པ་དེ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཞེས་བརློད་དློ། །

དགག་སྒྲུབ་བལ་བ། རྣམ་རློག་ངན་པ་དགག་པ་དང་བཟང་པློ་འབད་རློལ་བས་ཏེ་སྒྲུབ་པའི་དགག་

སྒྲུབ་བ་མི་དགློས་པ། 

དགག་སྒྲུབ་བལ་བ་ཆློས་སྐུ། ཆློས་སྐུ་ཞེས་པ་དློན་གི་ངློས་ནས་བཟང་ངན་དང་། སང་བང་གི་དགག་

སྒྲུབ་ཀི་སྤློས་པ་བལ་བའི་དློན་ཡིན། 

དགག་རི། སྐེ་ནས་འཛིན་བེད་ཀི་ཞགས་རི། 

དགག་རགས། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངློས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆློས་ཡིན་ན་

དགག་པ་ཡིན་པ། མ་དམིགས་པའི་རགས་ལ་བུ། 

དགག་རགས་ཕིན་ཅི་ལློག་པ། གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་ཀི་ནང་

གསེས་ཏེ། འགློག་བེད་ཀི་རགས་དང་དགག་བའི་ཆློས་གཉིས་རྒྱབ་འགལ་དུ་གྱུར་པ། དཔེར་

ན། མེ་སྟློབས་ཆེན་པློས་ཁབ་པའི་གཞིར་ཆློས་ཅན། གང་རེག་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་བ་ཡློད་དེ། 

མེ་སྟློབས་ཆེན་པློས་ཁབ་པའི་དངློས་པློ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལར་མ་དམིགས་པའི་རགས་

རྣམས་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་བཀློད་པ། 

དགག་རགས་ཡང་དག །དགག་བ་འགློག་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་རགས་ཏེ་མ་དམིགས་པའི་

རགས་སློ། །

དགག་བཏང་སུན་ཕྱུང་། དགག་པ་བཏང་ནས་སྐྱློན་བརློད་པའམ་སྐྱློན་བཏློན་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དགག་ལློག་རིགས་གཅིག་པ། ལློག་པ་རིགས་གཅིག་པའི་ནང་གསེས། དགག་པར་གྱུར་པའི་ལློག་པ་

རིགས་གཅིག་པ་ནི། དགག་བ་བཀག་ཙམ་གི་ཆ་མེད་དགག་རིགས་པ་གཅིག་པ་སྟེ། གང་ཟག་

གི་བདག་མེད་དང་། ཆློས་ཀི་བདག་མེད་ལ་བུ་བདག་དགག་པའི་ལློག་པ་རིགས་མཚུངས་པའློ། །

དགག་པ། དགག་པའི་མིང་རྐྱང་། 

དགག་པ་གཉིས། མ་ཡིན་དགག་དང་མེད་དགག་གཉིས། 

དགག་པ་ཕིན་ཅི་ལློག་པ། དགག་པ་ནློར་བ། 

དགག་པང་། [ཡུལ] ① ལྕམ་མགློའི་བར་གི་པང་ལེབ་གྲུ་བཞི། ② ལྷམ་མཐིལ་འཚེམ་སྤད། 

དགག་པའི་དཔེ། དཔེའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དགག་བ་དཔེ་སྐྱློན་བརློད་པའི་སློ་ནས་དློན་

དུ་དཔེ་ཅན་ལ་འགན་པའི་ནུས་པ་ཡློད་པ་སྟློན་པའི་འགློག་ཁློའི་རྒྱན་ཞིག

དགག་པའི་བསབ་བ་བཅུ་བཞི། དཀློན་མཆློག་གསུམ་མི་སང་། བང་སེམས་མི་འདློར། ལྷ་རྣམས་

ལ་མི་སྨད། སགས་རྒྱ་ལ་མི་སྨད། སློབ་དཔློན་ལ་མི་བརས། བ་མའི་བཞློན་པ་སློགས་དང་

མཚོན་ཆ་ཕག་མཚན་མི་འགློམ། བཟའ་བ་མིན་པ་མི་བཟའ། གསང་བའི་ཡེ་ཤེས་མི་

བསྒག །སགས་རྒྱའི་བསབ་བ་མི་འདློར། གནློད་འཚེ་མི་བ། ཐེག་དམན་ལ་མི་དགའ། སེམས་

ཅན་གི་དློན་ལ་དཀའ་བས་མི་སྐྱློ། ཕིན་དྲུག་གི་སྤློད་པ་མི་འདློར། བ་མིན་མི་བ་བ་བཅས་སློ། །

དགག་བ། བློས་དངློས་སུ་བཅད་ནས་རློགས་པར་བ་བའི་ཆློས། དློན་དངློས་དང་མི་མཐུན་པའི་

དགག་བ་རྣམས་འགློག་བེད་ཀི་རིགས་པ་ཚད་མས་བཀག་པ། 

དགག་བ་བཀག་ནས་ཆློས་གཞན་མི་འཕེན་པ། མེད་དགག་གི་རྣམ་འཇློག་གི་རྒྱུ་སྟེ་བུམ་པ་མེད་པ་

ལ་དཔེར་མཚོན་ན་དགག་བ་བུམ་པ་བཀག་ནས། ཤུགས་ལ་འཕངས་པའམ་བསྟན་པའི་ཆློས་

གཞན་གློ་རྒྱུ་མེད་པ་ལ་བུའློ། །

དགག་བ་བཀག་ནས་ཆློས་གཞན་འཕེན་པ། མ་ཡིན་དགག་གི་རྣམ་འཇློག་གི་རྒྱུ་སྟེ་བུམ་པ་མེད་

པའི་ས་ཕློགས་ལ་བུ་ལ་དཔེར་མཚོན་ན་དགག་བ་བུམ་པ་བཀག་ནས་ཤུགས་ལ་འཕངས་

པའམ་བསྟན་རྒྱུའི་ཆློས་ས་ཕློགས་ལ་བུ་འཕེན་པའམ་བསྟན་པ་ཡིན་ནློ། །

དགག་བ་གཉིས།① རིགས་པ་དང་། ལམ་ག་ིདགག་བ་གཉིས། ② མ་ཡིན་དགག་དང་། མེད་དགག་གཉིས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

དགག་བའི་མཐའ་བཞི། ཡློད་པའི་མཐའ་དང་། མེད་པའི་མཐའ། གཉིས་ཀའི་མཐའ། གཉིས་ཀ་མ་

ཡིན་པའི་མཐའ། 

དགག་བ་གསུམ། ལམ་གི་རགས། ཡང་དག་གི་རིགས་པ། ཡང་དག་གི་དགག་བ། 

དགག་བའི་ཆློས་ལན། སྒ་ཆློས་ཅན། རག་པ་མ་ཡིན་ཏེ་བས་པའི་ཕིར་ཞེས་བཀློད་པའི་ཚེ་དེ་སྐློར་

གི་དགག་བའི་ཆློས་རག་པ་ཡིན་ལ། དེ་དང་ལན་པ་ནམ་མཁའ་ལ་སློགས་པ་རག་པའི་བེ་བག་

དེ་དག་ལ་གློ །

དགག་བའི་མཐའ་བཞི། ཡློད་པའི་མཐའ། མེད་པའི་མཐའ། གཉིས་ཀའི་མཐའ། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་

པའི་མཐའློ། །

དགག་བའི་བདག །ཆློས་རྣམས་ཀི་ངློ་བློ་ཡུལ་ཅན་ཐ་སྙད་ཀི་རློག་པ་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པ་སྟེ། 

དེའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པའི་རང་བཞིན་དེ་ཉིད་དགག་བའི་བདག་ཅེས་བ་བའློ། །

དགག་བའི་ཚིག །དགག་ཚིག་དང་དློན་གཅིག

དགག་དབེ། འདུལ་བ་གཞི་བཅུ་བདུན་ལས་བསབ་པ་ཡློངས་སྦློང་གི་གཞི་གསུམ་གི་ནང་གསེས་

ཏེ། ལྟུང་བ་གེང་དྲན་དང་། ཆད་ལད། རེད་པ་བགློ་བ། མཚམས་ཀི་ཕི་རློལ་ཏུ་མཚན་མློ་འདའ་

བ་སྟེ་དེ་དག་དབར་གནས་ཀི་སྐབས་དགག་བ་ཡིན་ལ། སྐབས་འདིར་དབེ་བར་བེད་པས་

དགག་དབེ་ཞེས་བ། དེ་ལ་ནང་གསེས་སུ་དུས་ཀི་དགག་དབེ་དང་། དུས་མིན་གི་དགག་དབེ་

དང་། ཚོགས་ཀི་དགག་དབེ་བཅས་གསུམ་ཡློད་དློ། །

དགག་དབེ་བཞག་པ། འདུལ་བའི་ཕག་ལེན་ཞིག་སྟེ། ལྟུང་བ་གེང་སྐབས་མི་འབེད་པའི་གང་ཟག་

ལ། དགེ་འདུན་དང་ལྷན་ཅིག་པར་དགག་དབེ་བེད་དུ་མི་འཇུག་པའློ། །

དགག་དབེའི་ཆློ་ག །དབར་ཁས་བངས་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀིས་སྦློར་བ་ལ་རིང་སྦློར་ཞག་

བདུན་ལ་སློགས་པའི་ས་རློལ་ནས་སྤློད་ཡུལ་གི་གློང་ལ་གློ་བར་བ་ཞིང་། གཙུག་ལག་ཁང་

བརྒྱན། དགེ་སློང་སེ་སྣློད་འཛིན་པ་ལ་གསློལ་བ་བཏབ་ནས་ཚེས་བཅུ་བཞིའི་མཚན་ཐློག་ཏུ་

ཆློས་བཤད་ཉན་གིས་དུས་འདའ་བར་བེད། ཉེ་སྦློར་བཅློ་ལྔའི་ཉིན་ཕན་ཚུན་བཟློད་གསློལ་

སློགས་ཀིས་མཐར་བསྐློས་པའི་བེད་པ་པློས་གསློལ་བའི་ལས་ཀིས་ཐུགས་བསྟུན། དངློས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཞི་རྩྭ་དུར་བ་བཟུང་ལ་ལྟུང་བའི་དགག་དབེ་དང་། རས་ཀི་དགག་དབེ་བ། རེས་ཚེས་བཅུ་

དྲུག་གི་ཉིན་གནས་ལ་ཞེན་པ་སང་ཕིར་ལློངས་རྒྱུ་བཅས་བ་བ་རྣམས་སློ། །དགག་ཚིག །ལུང་

རིགས་དང་འགལ་བའི་གཞན་ལུགས་དགག་པའི་ཚིག །

དགག་བཞག །ཕ་རློལ་པློ་དགག་པ་དང་རང་གི་ལུགས་བཞག་པ་སྟེ་བཤད་པའློ། །

དགག་གཞག་སང་གསུམ། རིགས་ལམ་སྦློང་སྐབས་གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་

གཞག་པ་དང་། རློད་པ་སང་བ་སྟེ་གསུམ། 

དགག་ལན། ཕན་ཚུན་གི་འདློད་པ་དགག་པའི་ལན། 

དགག་ལན་སློག་དབང་། ཁིམས་ས་སློགས་སུ་དགག་ལན་སྤློད་རྒྱུར་ཡློད་པའི་དབང་ཆ། 

དགང་བ། འགེངས་པའི་མ་འློངས་པ། 

དགང་བླུགས། སྦིན་སེག་གི་མཛད་སློའི་སྐབས་བེད་སྤློད་པའི་ཡློ་བད་དགང་གཟར་དང་བླུགས་

གཟར་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

དགང་གཟར། ① སྦིན་སེག་གི་གཟར་བུ་མགློ་གྲུ་བཞི་མ། ② དུ་བ་འཐེན་པར་མཁློ་བའི་དབྱུ་གུ་

ཁློག་སྟློང་ཞིག

དགན་པ་བེད། ཡུལ་སྐད། མངག་པའི་ལས་ཀ་སྒྲུབ་རློགས་མི་བེད་པ། མི་དེ་དགན་པ་ཚ་བས་

རློགས་པ་བེད་ཀི་མ་རེད། 

དགབ། [བ་བེད་ཐ་དད་པ] བཀབས། དགབ འགེབས། ཁློབས། དུས་འདས་པའི་ལས་ཚིག་གི་འབས་

བུ་སྟློན་པའི་ལས་ཚིག་ཐ་མི་དད་པ། ཁེབས། དཔེར་ན། ཕྲུ་གུ་ལ་ཉལ་ཆས་དགབ་དགློས། 

དགབ་པ། དགབ་པའི་མིང་རྐྱང་། 

དགབ་བ། [མངློན]གློས། 

དགའ། ཡིད་ཀི་སྣང་བ་སྐྱིད་ཅིང་སྤློ་བ། 

དགའ་སྐྱིད། སེམས་སྤློ་བ། ལུས་སེམས་བག་ཕེབས་ཀི་དགའ་སྐྱིད་ཡག་པློ་ཐློབ་བྱུང་། དགའ་སྐྱིད་

དང་ལན་པའི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་བ། 

དགའ་སྐྱེལ། སྤློ་བ་ཆེན་པློས་ཞུས་པའི་ཕེབས་སྐྱེལ། ཚོགས་འདུ་ཆེན་མློ་ཞིག་འཚོགས་ཏེ་དགའ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

སྐྱེལ་ཞུས་པ། 

དགའ་སྐྱློ་གཉིས་ལན། དགའ་པློ་དང་སྐྱློ་པློའི་ཉམས་སྣང་ཅིག་ཅར་དུ་འཆར་བ། 

དགའ་སྐྱློ་འདྲེས་མ། བློད་ཀི་དགློན་པ་གསུམ་གི་མིང་། དགའ་སྣང་དང་སྐྱློ་སྣང་འདྲེས་པ། 

དགའ་སྐྱློར་ཟུལ་གསུམ། དགའ་གདློང་དང་། སྐྱློར་མློ་ལུང་། ཟུལ་ཕུ་བཅས་གསུམ། 

དགའ་ཁུལ། སེམས་མི་དགའ་ཡང་དགའ་བ་ལར་བེད་པ། སེམས་ཀི་གཏིང་ནས་མི་དགའ་ཡང་

འཕལ་སྣང་དགའ་ཁུལ་བས་པ། 

དགའ་ཁས་ཁས། [ཡུལ]དགའ་ནས་ཁ་འཛུམ་པའི་བཟློ་ལ། ངློ་བསྟློད་ཀི་གཏམ་བཤད་དུས་དགའ་

ཁས་ཁས་བེད། 

དགའ་འཁིལ། ནློར་བུ་དགའ་འཁིལ། ཞེས་པ་དབིབས་ཟླུམ་པློའི་ནང་དུ་གཡས་ཕློགས་སུ་འཁིལ་

བའི་རི་མློ་གསུམ་ཡློད་ཅིང་། དེ་སློ་སློ་ལ་དཀར་སློ་དམར་གསུམ་གི་ཚོན་བཏབ་པ་ཞིག་ཡློད། 

འདི་ལ་གཡུང་དྲུང་དགའ་འཁིལ་ཡང་ཟེར། 

དགའ་གུས། ཡིད་ཀི་དགའ་བ་དང་། ལུས་ཀི་གུས་འདུད། 

དགའ་གློགས། མཛའ་གློགས། 

དགའ་གླུ། སྐྱིད་ཉམས་ཀི་གླུ། 

དགའ་རྒྱལ་ར་ིཁློད། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའ་ིཆུ་ར་སྤ་ིལློ་༡༧༦༢ལློར་པདྨ་རང་གློལ་གིས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་ར་ིབློ་ཆ་ེརློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགའ་དགའ་སྐྱིད་སྐྱིད། དགའ་སྤློའི་སྣང་ཚུལ། 

དགའ་དགའ་སྤློ་སྤློ། དགའ་བཞིན་སྤློ་བཞིན། ཚང་མས་དགའ་དགའ་སྤློ་སྤློའི་ངང་ནས་ལས་དློན་བེད་པ། 

དགའ་མགུ། ཡིད་དགའ་ཞིང་ཚིམ་པ། 

དགའ་མགུ་ཡི་རང་། དགའ་ཞིང་མགུ་ནས་ཡིད་ཚིམ་པ། དགའ་མགུ་ཡི་རང་གིས་སྲུང་རི་ཞུ་བ། 

དགའ་མགུར་སྤློད་པ། ① བདེ་སྐྱིད་ལ་རློལ་བ། ② འཁིག་པ་སྤློད་པ། 

དགའ་ངུ་། དགའ་དྲགས་ཏེ་ངུ་བའི་མིང་། ཡུན་རིང་བལ་བའི་གཉེན་བཤེས་དང་ཕད་པས་དགའ་ངུ་

ཤློར་སློང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དགའ་མཆློངས། དགའ་ནས་འཕགས་ཚག་རྒྱག་པ། 

དགའ་ཉེ། དགའ་པློ་ཉེ་པློའི་བསྡུས་ཚིག

དགའ་ཉེ་བློ་དཀར། མཛའ་བརེ་ལན་པའི་བློ་ཉེ། 

དགའ་གཉིས་ཚོང་བས། ཞིང་པ་རྣམས་འབློག་ཁུལ་གི་ཐློན་རས་ལ་དགའ་བ་དང་། འབློག་པ་རྣམས་

ཞིང་ཁུལ་གི་ཐློན་རས་ལ་དགའ་བའམ། ཞིང་པ་གནམ་གཤིས་དྲློ་བའི་ཀླུང་ཐང་དུ་སློད་རྒྱུར་

དགའ་བ་དང་། འབློག་པ་ར་ཆུ་བཟང་བའི་རི་ཁུལ་དུ་སློད་རྒྱུར་དགའ་བ་གཉིས་རང་རང་གི་ཐློན་

རས་ཕན་ཚུན་བརེ་འཚོང་བས་པ། 

དགའ་སྟློན། ཡིད་དགའ་བའི་སྟློན་མློ། དགའ་སྟློན་རེན་འབེལ། མཆློད་སྟློན། ཉེར་དགའ། ལྷ་གསློལ་

བཅས་སློ། །

དགའ་མཐུན་པ། ཕན་ཚུན་དགའ་ཞིང་མཐུན་པའི་མི། 

དགའ་དར། དགའ་སྟློན་གི་ཁ་བཏགས། 

དགའ་ལན། འདློད་ལྷ་རིས་དྲུག་གི་ནང་གསེས། འློག་མ་ལས་ལློངས་སྤློད་ཆེ་ཞིང་ཉམས་བདེ་བའི་

སྟེང་དུ་ཐེག་ཆེན་ཆློས་ཀི་ལློངས་སྤློད་ཀི་དགའ་བ་དང་ལན་པས་དགའ་ལན་ཞེས་བ། 

དགའ་ལན་བཀྲ་ཤིས་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མཇུག་ཙམ་དུ་དགའ་ལན་ཁི་ཆེན་ངག་

དབང་མཆློག་ལན་ལི་ཐང་ཁུལ་དུ་ཕེབས་ནས་གུར་དཀར་པློའི་དགློན་པ་བཅུ་གསུམ་བཏབ་

པའི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ལི་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགའ་ལན་བཀྲ་ཤིས་བསམ་འགྲུབ་གིང་། མིང་གཞན་དུ་ཀུན་རློགས་གིང་ཡང་ཟེར། བློ་བཟང་ཡར་

འཕེལ་གིས་ཐློག་མར་བཞེངས་པ་དང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་བ་སྤི་ལློ་༡༧༨༩ལློར་

འཇམ་དབངས་བསྟན་པ་མཆློད་རེན་ཉི་མ་ཡིས་དེང་གི་གནས་དེར་སློས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཀླུ་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགའ་ལན་ཁང་གསར། འདི་སྐྱིད་ཤློད་དགའ་ལན་པ་ནང་སློ་དློན་འགྲུབ་རྒྱལ་པློས་བཏབ་པ་ཡིན། 

དགའ་ལན་ཁི་པ། རེ་ཙོང་ཁ་པའི་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་ཚབ། སེ་འབས་དགའ་གསུམ་གི་གྲྭ་པའི་ནང་ནས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ལྷ་ལན་སྨློན་ལམ་ཆེན་པློའི་སྐབས་དགེ་བཤེས་ཀི་གློ་མིང་ཐློབ་རེས་རྒྱུད་གྲྭ་སྟློད་སྨད་གང་རུང་

ཞིག་ལ་ཞུགས་ནས་དེའི་དགེ་བསྐློས་དང་། དབུ་མཛད། མཁན་པློ། མཁན་ཟུར་བཅས་རིམ་

བཞིན་བས་ཤིང་། དེ་ནས་དགའ་ལན་ཤར་རེའམ་བང་རེ་གང་རུང་གི་ཆློས་རེ་བས་མཚམས་

དགའ་ལན་ཁི་པ་སློན་མ་འཕློ་འདས་བྱུང་ན་དེའི་གློ་ས་ཐློབ། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་དང་པློ། རེ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གགས་པ། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ་༡༣༥༧་

ལློར་མདློ་སྨད་ཙོང་ཁའི་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས། རང་ལློ་བདུན་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། བཅུ་དྲུག་ལ་

དབུས་སུ་ཕེབས། རིག་གནས་དང་བཀའ་པློད་ལྔ་སློགས་ལ་ཐློས་བསམ་སློམ་གསུམ་དང་། 

མདློ་སགས་ཀི་བསྟན་པ་ལ་དག་ཐེར་ནན་ཏན་མཛད། ཞལ་སློབ་ཤཱཀ་ཡེ་ཤེས་ཏཱ་མིང་རྒྱལ་

པློའི་དྲུང་དུ་སྐུ་ཚབ་ཏུ་བཏང་། དེ་ནས་ཤཱཀ་ཡེ་ཤེས་ལ་བམས་ཆེན་ཆློས་རེ་ཞེས་པའི་འཇའ་ས་

བྱུང་སྟེ་རྒྱ་བློད་དབར་གི་འབེལ་ལམ་དམ་པློ་ཚུགས། ས་གང་ལློར་ལྷ་ལན་སྨློན་ལམ་ཆེན་མློ་

བཙུགས། དགའ་ལན་དང་བདེ་ཆེན་གསང་སགས་མཁར་ཕག་བཏབ། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་

ཕག་སྤི་ལློ་༡༤༡༩ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་གཉིས་པ། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་

༡༣༦༤་ལློར་འཁྲུངས། སྤི་ལློ་༡༤༡༩ལློ་ནས་༡༤༣༣ལློའི་བར་དགའ་ལན་ཁི་པ་གནང་། 

རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༤༣༢ལློ་ལ་འདས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་གསུམ་པ། མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་གང་

སྤི་ལློ་༡༣༨༥ལློར་གཙང་ལ་སྟློད་བང་གི་ལློག་གཞུང་དུ་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། སྤི་ལློ་༡༤༣༣ལློར་དགའ་ལན་ཁི་ཐློག་ཏུ་བཞུགས། སྤི་ལློ་༡༤༣༨ལ་སྐུ་གཤེགས

དགའ་ལན་ཁི་པ་བཞི་པ། ཁི་ཆེན་ཞ་ལུ་བ་ལེགས་པ་རྒྱལ་མཚན། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་

༡༣༧༥ལློར་གཙང་ཞ་ལུར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་

༡༤༣༩ལློར་དགའ་ལན་གི་ཁིར་ཕེབས་ཏེ་ལློ་བཅུ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་བསྐྱངས་ཏེ། དགུང་ལློ་དློན་

དྲུག་པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༤༥༠ལློར་དགློངས་པ་གཞན་དློན་དུ་གཤེགས།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དགའ་ལན་ཁི་པ་ལྔ་པ། ཁི་ཆེན་བློ་གློས་ཆློས་སྐྱློང་། གཙང་རློང་གི་གཡག་སེར་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་

ས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༣༨༩ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་

ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༤༥༠ ལློར་དགའ་ལན་གི་ཁིར་ཕེབས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་དྲུག་པ། ཁི་ཆེན་བ་སློ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན། མཁས་གྲུབ་རིན་པློ་ཆེའི་གཅུང་པློ་

ཡིན། གཙང་སྟློད་ལློག་གཞུང་དུ་ཡབ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་བཟང་དང་། ཡུམ་མགློན་ཆློག་རྒྱལ་མློ་

གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༤༠༢ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་རེ་

གཉིས་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༤༦༣ལློར་དགའ་ལན་གི་ཁིར་ཕེབས། དེའི་

རིང་ལ་མདློ་སགས་ཀི་ཆློས་འཁློར་རྒྱ་ཆེར་བསྐློར། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་བདུན་པ། ཁི་ཆེན་བློ་གློས་བརན་པ། གཙང་གི་ཤངས་མགློན་ཁང་དུ་རབ་བྱུང་

བདུན་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༤༠༢ལློར་འཁྲུངས། གནས་རིང་དགློན་པར་སློབ་གཉེར་མཛད་ནས་

དགེ་བཤེས་ཐློན། དགུང་ལློ་དློན་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༤༧༣ལློར་

དགའ་ལན་གི་ཁིར་ཕེབས། དགུང་ལློ་དློན་བདུན་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་

༡༤༧༨ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་བརྒྱད་པ། ཁི་ཆེན་སྨློན་ལམ་དཔལ་བ། གཡས་རུ་བང་རྒྱུད་དུ་སགས་པ་ཞིག་གི་

སས་སུ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༤༡༤ ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་

ཕག་སྤི་ལློ་༡༤༧༩ལློར་རེ་ཙོང་ཁ་པ་སྐུ་གཤེགས་ནས་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་པ་ཡིན་སྟབས་

དེའི་སྐེག་ཐློག་ལ་ཤར་རེ་དང་བང་རེའི་བར་རློད་གེང་བྱུང་བ་བར་འདུམས་མཛད། དགུང་ལློ་

དློན་བརྒྱད་པ་ལྕགས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༤༩༡ལློར་རེ་པློ་ཏཱ་ལར་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་དགུ་པ། ཁི་ཆེན་རེ་དབློན་བློ་བཟང་ཉི་མ། མདློ་སྨད་ཙོང་ཁའི་ཡུལ་དུ་རེ་ཙོང་ཁ་པའི་

སྐུ་ཚབ་ཞིག་གི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༤༣༩ལློར་འཁྲུངས། སྐུ་གཞློན་

ནུའི་དུས་ནས་དབུས་སུ་བློན། བ་མ་བང་རྒྱལ་བ། ཀུན་མཁེན་མུས་སད་པ། མཁས་པ་གགས་

པ་འློད་ཟེར་བཅས་བསྟེན་ནས་གཞུང་ཆེན་པློ་ལྔར་སྦངས་པ་མཛད་པས་མཁས་པ་ཆེན་པློར་

གྱུར། དགུང་ལློ་ང་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༤༩༠ལློར་དགའ་ལན་གི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཁིར་ཕེབས། དགུང་ལློ་ང་བཞི་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༤༩༢ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་བཅུ་པ། ཁི་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བཟང་པློ། མདློ་ཁམས་སེ་དགེའི་འདན་ཁློག་ཏུ་རབ་བྱུང་

བདུན་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༤༡༥ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་དློན་དགུ་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་

ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༤༩༣ལློར་དགའ་ལན་གི་ཁིར་ཕེབས་ནས་ལློ་དྲུག་རིང་བསྐྱངས། དགུང་ལློ་ག་

བཞི་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༤༩༨ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་བཅུ་གཅིག་པ། ཁི་ཆེན་འདར་སྟློན་བློ་བཟང་གགས་པ། གཙང་སྟློད་འདར་ཡུལ་དུ་

རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་བ་སྤི་ལློ་༡༤༢༩ ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་དློན་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་

བརྒྱད་པའི་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༥༠༠ལློར་དགའ་ལན་གི་ཁིར་ཕེབས། དགུང་ལློ་ག་གསུམ་པ་

རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ལྕགས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༥༡༡ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁ་ིཔ་བཅུ་གཉིས་པ། ཁ་ིཆེན་འཇམ་དབངས་ཤེས་རབ། ལྷློ་ཁ་ཨ་ེཡ་ིཕློགས་སུ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་

པའ་ིལྕགས་ར་སྤ་ིལློ་༡༤༥༠ ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ང་བདུན་པ་མ་ེསྟག་སྤ་ིལློ་༡༥༠༦ ལློར་བང་

རེའི་ཁིར་ཕེབས་ཤིང་། དགུང་ལློ་རེ་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ལྕགས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༥༡༡ ལློར་

དགའ་ལན་ག་ིཁིར་ཕེབས། དགུང་ལློ་ར་ེབརྒྱད་པ་ས་སྟག་སྤ་ིལློ་༡༥༡༨ ལློར་སྐུ་གཤེགས།

དགའ་ལན་ཁི་པ་བཅུ་གསུམ་པ། ཁི་ཆེན་ཆློས་ཀི་བཤེས་གཉེན། སྟློད་ལུང་མདར་རབ་བྱུང་བརྒྱད་

པའི་ཆུ་བ་སྤི་ལློ་༡༤༥༣ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་རེ་བཞི་པ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་

༡༥༡༦ལློར་དགའ་ལན་གི་ཁིར་ཕེབས་ནས་ལློ་ངློ་བཅུ་བར་ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་གཉིས་ཀི་སློ་

ནས་ལེགས་པར་བསྐྱངས། དགུང་ལློ་ག་བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ལྕགས་བི་སྤི་ལློ་༡༥༤༠ 

ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་བཅུ་བཞི་པ། ཁི་ཆེན་རིན་ཆེན་འློད་ཟེར། སྟློད་ལུང་མདའི་ཞིང་བཟང་དུ། རབ་བྱུང་

བརྒྱད་པའི་ཆུ་བ་སྤི་ལློ་༡༤༥༣ ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་པ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་

ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༥༢༢ ལློར་དགའ་ལན་གི་ཁིར་ཕེབས། ལློ་བདུན་སློང་མཚམས་ནས་པཎ་ཆེན་

བསློད་ནམས་གགས་པ་ཁིར་བསྐློས་ཏེ་ཟུར་བཞུགས་མཛད། དགུང་ལློ་ག་བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་

དགུ་པའི་ལྕགས་བི་སྤི་ལློ་༡༥༤༠ལློར་སས་ཁང་དགློན་པར་སྐུ་གཤེགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དགའ་ལན་ཁི་པ་བཅློ་ལྔ་པ། ཁི་ཆེན་པཎ་ཆེན་བསློད་ནམས་གགས་པ། རེ་ཐང་གི་ཉེ་འདབས་ནང་

པར་ལམ་པའི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༦༧༨ལློར་འཁྲུངས། སྐུ་ཕེང་གསུམ་

པ་ངག་དབང་བསློད་ནམས་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་

༡༥༩༤ལློར་འཁྲུངས་ཏེ་དགུང་ལློ་ཉེར་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་

༡༦༡༥ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་བཅུ་དྲུག་པ། ཁི་ཆེན་རྒྱ་ར་ཆློས་སྐྱློང་རྒྱ་མཚོ། དབུས་སྟློད་རྒྱ་ར་གུར་དུ་རབ་བྱུང་

བརྒྱད་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༤༧༣ལློར་འཁྲུངས། བག་དབར་དགློན་དུ་རབ་བྱུང་མཛད། དགུང་

ལློ་རེ་གསུམ་པ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༥༣༥ལློར་དགའ་ལན་གི་ཁིར་ཕེབས་

ནས་ལློ་བཞིའི་བར་བསྐྱངས། དགུང་གངས་རེ་བདུན་པ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་

༡༥༣༩ལློར་ངློ་མཚར་བའི་ལས་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་བཅུ་བདུན་པ། ཁི་ཆེན་རྡློ་རེ་བཟང་པློ། མདློ་སྨད་མི་ཉག་གི་ཡུལ་དུ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་

པའི་ལྕགས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༤༩༡ ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ཞེ་དགུ་པ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ས་ཕག་

སྤི་ལློ་༡༥༣༩ལློར་དགའ་ལན་གི་ཁིར་ཕེབས། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༥༥༤ལློར་

ཐེ་བློ་དང་ལན་མ་གཉིས་འཁྲུགས་ཟིང་བྱུང་སྐབས་བར་འདུམ་ལ་ཕེབས་པར་མི་ཞིག་གིས་རྡློ་

འཕངས་པ་དབུ་ལ་ཕློག་པའི་རྐྱེན་གིས་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་བཅློ་བརྒྱད་པ། འཕན་ཁི་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་བཟང་པློ། ཡུལ་གི་མདའ་བེ་རི་སྟག་

རེའེ་སྟག་སྐྱ་བློའི་གློང་དུ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༤༧༣ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་

དློན་གཅིག་པ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༥༤༣ལློར་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་བཅུ་དགུ་པ། ཁི་ཆེན་ངག་དབང་ཆློས་གགས། སྟློད་ལུང་མདའི་དངློས་གཞི་གློང་

ཚོར་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ལྕགས་བ་སྤི་ལློ་༡༥༠༡ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ཞེ་བརྒྱད་པ་རབ་

བྱུང་དགུ་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༥༥༡ལློར་སྐུ་གཤེགས། སྐུ་གདུང་ཞུགས་སུ་ཕུལ་བས་གདུང་

རུས་ལ་རེན་ངློ་མཚར་ཅན་འགའ་ཞིག་བློན།

དགའ་ལན་ཁི་པ་ཉི་ཤུ་པ། ཁི་ཆེན་ཆློས་གགས་བཟང་པློ། དབུས་སྟློད་སྟག་ཕུ་དགློན་པའི་ཉེ་འདབས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཀི་གློང་ཚོ་ཞིག་ཏུ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༦༩༣ ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་དྲུག་

བཅུ་པ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༥༥༢ལློར་དགའ་ལན་གི་ཁིར་ཕེབས། རབ་བྱུང་དགུ་

པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༥༥༩ ལློར་བདེ་ཆེན་གསང་སགས་མཁར་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་ཉེར་གཅིག་པ། ཁི་ཆེན་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་། འློལ་ཁ་ཁུལ་གང་གསར་དུ་རབ་

བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་༡༥༠༥ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ང་བཞི་པ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་

ས་ར་སྤི་ལློ་༡༥༥༨ལློར་དགའ་ལན་གི་ཁིར་ཕེབས། དགུང་ལློ་རེ་གསུམ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་

མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༥༦༧ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་ཉེར་གཉིས་པ། ཁི་ཆེན་དགེ་འདུན་བསྟན་པ། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་

༡༤༩༣ ལློར་འཕན་པློ་ཀླུང་ཤློད་འློད་སྣར་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་ན་གཞློན་དུས་སུ་དྲུང་གཞློན་ནུ་

མཛེས་པ་དཔལ་གིས་ཕག་བཏབ་པའི་མལ་དྲློ་ཆ་དཀར་དགློན་པར་སློབ་གཉེར་གནང་ཞིང་། 

རེས་སུ་སེ་ར་སྨད་གྲྭ་ཚང་དུ་གཞུང་ཆེན་པློ་ལྔར་སློབ་གཉེར་མཐར་ཕིན་པར་མཛད་ནས་ཆ་

དཀར་དགློན་པའི་འཆད་ཉན་གི་སློབ་དཔློན་དུ་བསྐློས། སེར་སྨད་ཀི་འཆད་ཉན་སློབ་དཔློན་

ནས་རིམ་བཞིན་རྒྱུད་སྨད་མཁན་པློ་དང་བང་རེ་ཆློས་རེ་བརྒྱུད་དགུང་ལློ་དློན་གཉིས་པ་རབ་

བྱུང་དགུ་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༥༦༤ ལློར་དགའ་ལན་ཁིར་ཕེབས། དགུང་ལློ་དློན་དྲུག་པ་རབ་

བྱུང་བཅུ་པའི་ས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༥༦༨ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་ཉེར་གསུམ་པ། ཁི་ཆེན་ཚེ་བརན་རྒྱ་མཚོ། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་

༡༥༢༠ ལློར་ལྷློ་ཁ་རེད་ཐང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། མ་ཡུམ་གིས་སློབ་གཉེར་ཧུར་ཐག་བས་ནས་དགའ་

ལན་ཁི་ཐློབ་པ་ཞིག་བེད་དགློས་ཞེས་མངགས་བ་ནན་ཏན་གནང་བ་ལར་ལྷ་སར་ཕེབས་ནས་

གཞུང་ཆེན་ལྔ་དང་གསང་སགས་བཅས་ལ་མཁས་པར་སྦངས། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་དགུ་པ་རབ་

བྱུང་དགུ་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༥༥༨ལློ་ལ། དགའ་ལན་ཤར་རེ་གྲྭ་ཚང་གི་སློབ་དཔློན་ཡང་ཉིས་

ལྕློགས་གནང་། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༥༦༨ལློར་དགའ་ལན་གི་ཁིར་ཕེབས་ཏེ་

མདློ་སགས་ཀི་ཆློས་འཁློར་རྒྱ་ཆེན་བསྐློར། དགུང་ལློ་རེ་བདུན་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མེ་བི་སྤི་

ལློ་༡༥༧༦ ལློར་དགློངས་པ་གཞན་དློན་དུ་གཤེགས་སློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དགའ་ལན་ཁི་པ་ཉེར་བཞི་པ། ཁི་ཆེན་བམས་པ་རྒྱ་མཚོ། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་

༡༥༡༦ལློར་འཕན་པློ་ཕློགས་ཀི་གམ་ཕུར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུར་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་

བཅུ་པའི་ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ་༡༥༧༥ལློར་དགའ་ལན་གི་ཁིར་ཕེབས། ཁི་ཟུར་དུ་ཕེབས་རེས་

མངློན་དགའ་དགློན་པར་ཟུར་བཞུགས་མཛད་པས་ཁི་ཆེན་མངློན་དགའ་བར་གགས། དགུང་

ལློ་དློན་ལྔ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༥༩༠ ལློར་སྐུ་གཤེགས་སློ། །

དགའ་ལན་ཁི་པ་ཉེར་ལྔ་པ། ཁི་ཆེན་དཔལ་འབློར་རྒྱ་མཚོ། འཁྲུངས་ཡུལ་སྟློད་ལུང་རམ་པ་གད་པ་

ཁར། ཡབ་སགས་འཆང་ནློར་བུ་ཚེ་རིང་དང་ཡུམ་དབང་ཕྱུག་མཚོ་གཉིས་ལ་སས་བགེས་

གཞློན་བདུན་ཡློད་པའི་གསུམ་པ་ཡིན། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༥༢༦ ལློར་འཁྲུངས། 

དགུང་ལློ་ང་བདུན་པ་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༥༨༢ ལློར་དགའ་ལན་ཁིར་ཕེབས། དགུང་ལློ་དློན་བཞིར་

ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༥༩༩ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་ཉེར་དྲུག་པ། ཁི་ཆེན་དམ་ཆློས་དཔལ་འབར། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་

༡༥༢༣ ལློར་གཙང་སྟློད་དུ་འཁྲུངས། རྭ་སྒེང་གི་བ་མ་མཛད་ཅིང་། བདུན་ཅུའི་སྟེང་རབ་བྱུང་

བཅུ་གཅིག་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་༡༥༨༩ལློར་གསེར་ཁིར་བློན་ནས་དགུང་གངས་དློན་བདུན་པ་

རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༥༩༩ ལློར་གཤེགས་པའི་སྐུ་གདུང་ལ་སྐུ་འདྲ་མང་དུ་བློན། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་ཉེར་བདུན་པ། ཁི་ཆེན་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ལྕགས་བི་སྤི་ལློ་

༡༥༤༠ལློར་མལ་དྲློ་ཀ་ཀློའི་འབློག་སེར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ང་བདུན་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མེ་

སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༥༩༦ལློར་གསེར་ཁིར་ཕེབས། དགུང་ལློ་རེ་བཞི་པ་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༦༠༣ལློར་

ཟུར་བཞུགས་མཛད་དེ་དགུང་གངས་དློན་གསུམ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་

༡༦༡༢ལློར་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་ཉེར་བརྒྱད་པ། ཁི་ཆེན་དགེ་འདུན་རྒྱལ་མཚན། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་

ལློ་༡༥༣༢ ལློར་ལྷ་སར་ལུམ་ཤག་ཏུ་འཁྲུངས་ཏེ་སེ་ར་ཆློས་རྒྱན་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། དློན་དྲུག་

པ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༦༠༧ལ་ཟུར་བཞུགས་མཛད་པའི་ལློ་དེར་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་ཉེར་དགུ་པ། ཁི་ཆེན་བཤེས་གཉེན་གགས་པ། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་ར་སྤི་ལློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

༡༥༤༦ ལློར་མདློ་སྨད་ཅློ་ནེའི་ཟུང་ཆུར་འཁྲུངས། རས་ཆུང་གི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་གགས། དགུང་

གངས་རེ་གཉིས་སུ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༦༠༧ལློར་གསེར་ཁིར་

ཕེབས། བདུན་ཅུའི་སྟེང་ཟུར་བཞུགས་མཛད་དེ་དགུང་གངས་དློན་གསུམ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་

པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༦༡༨ལློར་ཞི་བར་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་སུམ་ཅུ་པ། ཁི་ཆེན་སྟག་ལུང་བག་པ་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་ར་སྤི་

ལློ་༡༥༤༦ ལློར་སྟློད་ལུང་མདའི་སྟག་ལུང་བག་ཏུ་འཁྲུངས། སྐྱློར་མློ་ལུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་། 

བདུན་ཅུའི་སྟེང་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༥༩༥ལློར་གསེར་ཁིར་འཁློད་དེ་མཚན་

སྙན་གིས་ཁབ། དགུང་གངས་དློན་གསུམ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༦༡༨ལློར་

གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་སློ་གཅིག་པ། ཁི་ཆེན་དམ་ཆློས་དཔལ་བཟང་། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་ར་སྤི་ལློ་

༡༥༤༦ ལློར་མདློ་སྨད་འཇང་ཞབས་སུ་འཁྲུངས། དབུས་སུ་བློན་ནས་བློ་གསལ་གིང་དུ་

མཁས་པར་གགས། དགུང་གངས་དློན་གསུམ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༦༡༨ལློར་

གསེར་ཁིར་ཕེབས། དློན་ལྔའི་སྟེང་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༦༢༠ ལློར་

གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་སློ་གཉིས་པ། ཁི་ཆེན་ལྕང་ལློ་ཅན་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཆློས་འཕེལ། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་

ལྕགས་བ་སྤི་ལློ་༡༥༦༡ལློར་གཙང་གི་འབློང་རེར་འཁྲུངས། སེར་བེས་སུ་མཁས་པར་སྦངས་

ཏེ་སེ་རར་རབ་འབམས་པའི་གྲྭ་སྐློར་མཛད། དགུང་གངས་དྲུག་ཅུར་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་

པའི་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༦༢༠ལློར་རེར་ཤར་གང་ཡང་མ་བརྒྱུད་པར་གསེར་ཁིར་ཕེབས། 

པཎ་ཆེན་རིན་པློ་ཆེ་ནས་གཙང་དམག་སློག་སྐྱློབ་མཛད་པའི་གློགས་སུ་འདི་དང་ཁི་དཀློན་

མཆློག་ཆློས་འཕེལ་གཉིས་ཀ་ཕེབས། དགུང་ལློ་རེ་གསུམ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་

༡༦༢༣ལློར་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་སློ་གསུམ་པ། ཁི་ཆེན་གགས་པ་རྒྱ་མཚོ། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་

༡༥༥༥ལློར་གེ་རེ་སྟློད་དུ་འཁྲུངས། ངམ་རིངས་སུ་རབ་འབམས་པའི་གྲྭ་སྐློར་མཛད་ཅིང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཇམ་དབངས་སྟག་ལུང་གགས་པ་སློགས་ཀི་ཞབས་ལ་གཏུགས། གསང་སགས་མཁར་དང་། 

རི་བློ་བདེ་ཆེན་གི་ཁི་ལ་ཕེབས། དགུང་གངས་རེ་དགུ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་

༡༦༢༣ལློར་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་སློ་བཞི་པ། ཁི་ཆེན་ངག་དབང་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཤིང་ཕག་

སྤི་ལློ་༡༥༧༥ལློར་འཕན་ཡུལ་མདར་འཁྲུངས། ཁི་ངག་དབང་ཆློས་གགས་ཀི་སྐྱེ་བར་གསལ་

བས་གསལ་ཁང་སྐུ་སྐྱེར་གགས། རྒྱུད་སྨད་པའི་འཆད་ཉན་མཛད་བཞིན་པར་བང་རེར་ཕེབས། 

རྒྱུད་པ་དང་འབེལ་ཏེ་ཆློས་གསུངས། དགུང་ལློ་ང་གསུམ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་ཡློས་

སྤི་ལློ་༡༦༢༧ ལློར་གསེར་ཁིར་ཕེབས། ཁི་པ་འདིའི་འདས་ལློ་མི་གསལ། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་སློ་ལྔ་པ། ཁི་ཆེན་དཀློན་མཆློག་ཆློས་འཕེལ། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཆུ་བ་སྤི་ལློ་༡༥༧༣ 

ལློར་ག་ནང་མར་འཁྲུངས། པཎ་ཆེན་བམས་པ་གིང་པའི་སྐྱེ་བར་གགས། གཞློན་ནུའི་དུས་ནས་

འཆད་ཉན་ཤིན་ཏུ་དམར་བས་ཕྲུ་གུ་རབ་འབམས་པར་གགས། དགུང་གངས་ང་བཞི་པ་རབ་བྱུང་

བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༦༢༦ལློ་ནས་ལློ་དགུ་རིང་ཁིར་བཞུགས། དགུང་ལློ་དློན་བཞི་

བཞེས་པར་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༦༤༦ལློར་དགློངས་པ་རློགས།

དགའ་ལན་ཁི་པ་སློ་དྲུག་པ། ཁི་ཆེན་བསྟན་འཛིན་ལེགས་བཤད། ཀློང་པློ་བཀྲ་ཤིས་རབ་བརན་དུ་

འཁྲུངས། དྭགས་པློ་བཤད་སྒྲུབ་གིང་དུ་གཞུང་ཆེན་པློར་སྦངས་ཏེ་མཁས་པར་གྱུར། རབ་བྱུང་

བཅུ་གཅིག་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༦༣༨ལློར་གསེར་ཁིར་ཕེབས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་སློ་བདུན་པ། ཁི་ཆེན་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན། མདློ་ཁམས་དང་རྒྱ་ཡི་མཚམས་འཇང་

ཞབས་སུ་འཁྲུངས། སེར་སྨད་སློམ་ར་སློགས་སུ་མཁས་པར་སྦངས། རྒྱུད་སྟློད་དང་ཤར་རེ་

བརྒྱུད་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༦༤༤ལློར་གསེར་ཁིར་འཁློད ། རབ་བྱུང་

བཅུ་གཅིག་པའི་ས་བི་སྤི་ལློ་༡༦༤༨ལློར་ཁི་ཐློག་དེ་ཉིད་དུ་གཤེགས། འཁྲུངས་ལློ་མི་གསལ། 

ཁི་འཇང་ཞབས་པའང་ཟེར། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་སློ་བརྒྱད་པ། ཁི་ཆེན་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན། དྭགས་ཡུལ་གློ་མདར་བལམས་ཤིང་། 

དྭགས་པློ་གྲྭ་ཚང་སློགས་སུ་མཁས་པར་སྦངས། རྒྱུད་སྨད་དང་བང་རེ་བརྒྱུད་རབ་བྱུང་བཅུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གཅིག་པའི་ས་བི་སྤི་ལློ་༡༦༤༨ལློར་ཁིར་འཁློད། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་སློ་དགུ་པ། ཁི་ཆེན་དཀློན་མཆློག་ཆློས་བཟང་། སྟློད་ལུང་ཆུ་བཟང་དུ་འཁྲུངས་

ཤིང་། ཆུ་བཟང་དགློན་དུ་བསྟན་པའི་སློར་བཞུགས། འབས་སྤུངས་སློ་མང་དུ་མཁས་པར་

སྦངས་ནས་རྒྱུད་སྟློད་བརྒྱུད་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་བི་སྤི་ལློ་༡༦༤༨ལློར་ཁིར་ཕེབས་

ཏེ་ལློ་བདུན་བར་ཆློས་འཁློར་བསྐློར། དགུང་གངས་ག་བདུན་སྟེང་ཞི་བར་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་བཞི་བཅུ་པ། ཁི་ཆེན་དཔལ་ལན་རྒྱ་མཚོ། སྟློད་མངའ་རིས་སི་ཏི་གང་མཁར་དུ་

བལམས། དབུས་ཕློགས་མངའ་རིས་གྲྭ་ཚང་དང་རྒྱུད་སྨད་དུ་མཁས་པར་སྦངས། རབ་བྱུང་བཅུ་

གཅིག་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༦༥༤ལ་གསེར་ཁིར་འཁློད། དགུང་ལློ་དློན་གསུམ་བཞེས་ཞེས་བྱུང་། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་ཞེ་གཅིག་པ། ཁི་ཆེན་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན། རེད་ཐང་དུ་འཁྲུངས། རྭ་སྟློད་སློགས་

ནས་མཁས་པར་གྱུར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༦༦༢ ལློར་གསེར་ཁིར་

ཕེབས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༦༧༢ལློར་གཤེགས་སློ། ། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་ཞེ་གཉིས་པ། ཁི་ཆེན་བློ་བཟང་དློན་ཡློད། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་

༡༦༠༢ལློར་འཕན་ཡུལ་དུ་ཞློགས་གམ་ཕུར་སྐུ་བལམས། སེར་བེས་དང་རྒྱུད་སྨད་དུ་མདློ་

སགས་ལ་སྦངས་ནས་དགུང་གངས་རེ་བདུན་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་

༡༦༦༨ལློར་ཁིར་ཕེབས་ཤིང་། ས་ར་སྤི་ལློ་༡༦༧༥ལློར་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་ཞེ་གསུམ་པ། ཁི་ཆེན་བམས་པ་བཀྲ་ཤིས། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་

༡༦༡༨ལློར་འཁྲུངས། དྭགས་པློ་གྲྭ་ཚང་དང་རྒྱུད་སྟློད་དུ་བློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་

ཡློས་སྤི་ལློ་༡༦༧༥ལློར་གསེར་ཁིར་འཁློད། དགུང་གངས་རེ་བདུན་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་

པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༦༨༤ལློར་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་ཞེ་བཞི་པ། ཁི་ཆེན་རྒྱ་ནག་པ་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་

ཕག་སྤི་ལློ་༡༦༣༥ལློར་ཨ་མདློ་སྟག་ཕྲུག་རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་

འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༦༨༨ལློར་སྙུན་ཟུག་སློགས་མེད་པར་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་ཞེ་ལྔ་པ། ཁི་ཆེན་འཇམ་དབངས་ཚུལ་ཁིམས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་སྤེལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྤི་ལློ་༡༤༣༢ ལློར་ཅློ་ནེ་ཞློ་བཟང་དུ་འཁྲུངས། དབུས་ལ་མ་ཕེབས་གློང་སྨད་འདུལ་གི་སློམ་

རྒྱུན་བཞེས། མཚན་ཚུལ་ཁིམས་དར་རྒྱས་སུ་བཏགས། སེ་ར་སྨད་གཞུང་པ་དང་རྒྱུད་སྟློད་དུ་

མཁས་པར་སྦངས། དགུང་གངས་ཞེ་བདུན་སྟེང་རྒྱལ་མཆློག་ལྔ་པ་ལས་པཎ་ཆེན་སློམ་རྒྱུན་

གི་བསྙེན་རློགས་བསྐྱར་བཞེས་མཛད། དགུང་ལློ་ང་བཞིར་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་

པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་༡༦༨༥ལློར་ཁི་བཤློལ། རྒྱལ་བ་དྲུག་པའམ་ངག་དབང་ཆློས་གགས་ཀིས་

དབང་ཁིད་མང་པློ་ཞུས། ལྷ་ལན་ཚོགས་མཆློད་ཆེན་མློ་གསར་འཛུགས་ཀི་ཐློག་མའི་གལ་

དབུར་ཕེབས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་ཞེ་དྲུག་པ། ཁི་ཆེན་བསམ་བློ་སྦིན་པ་རྒྱ་མཚོ། བིས་མདློར་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་

བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༦༩༢ལློར་གསེར་ཁིར་ཕེབས་ཀང་ལློ་ངློ་བཞི་ཐློག་ནས་

གཤེགས་སློ། །

དགའ་ལན་ཁི་པ་ཞེ་བདུན་པ། ཁི་ཆེན་ཡང་སྟེང་པ་བློ་བཟང་ཆློས་འཕེལ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་

ལློ་འགློ་ཙམ་དུ་མདློ་ཁམས་ཁུལ་གི་འདབས་ཡངས་སྟེང་དགློན་དང་ཉེ་བར་ས་སྨད་རྒྱལ་པློའམ་

དབང་ངེས་དཔློན་ཚང་དུ་གགས་པའི་རིགས་རུས་ཀི་རྒྱུད་དུ་སྐུ་བལམས། རབ་བྱུང་བཅུ་

གཉིས་པའི་ས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༦༩༩ལློར་གཞུང་དགའ་ལན་ཕློ་བང་ནས་དགའ་ལན་གསེར་ཁིར་

འཕལ་དུ་ཕེབས་དགློས་པའི་བཀའ་བྱུང་བ་བཞིན་དབུས་སུ་ཕེབས་ནས། རྒྱལ་བ་ཚངས་

དབངས་རྒྱ་མཚོ་དང་། པཎ་ཆེན་རིན་པློ་ཆེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་བཅས་ལ་མཇལ་

འཕད་འབུལ་རེན་ག་ནློམ་པ་ཕུལ་ཞིང་དགའ་ལན་གི་ཁིར་ཕེབས་ཏེ་ལློ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ནས་

དགློངས་པ་མ་ངན་ལས་འདས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་ཞེ་བརྒྱད་པ། ཁི་ཆེན་དློན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་

ལློ་༡༦༥༥

ལློར་ཀྲེ་ནག་ཚང་གི་ཕློགས་སུ་ཡབ་སེན་པ་ཚེ་རིང་དང་ཡུམ་དཔལ་བསམ་འཛོམས་པ་གཉིས་ཀི་

སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ཞེ་བརྒྱད་པ་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༧༠༢ལློར་དགའ་ལན་གསེར་ཁིར་

ཕེབས་ཤིང་རྒྱལ་བ་ཚངས་དབངས་རྒྱ་མཚོའི་ཡློངས་འཛིན་ཀང་མཛད། དགུང་ལློ་དློན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གསུམ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༧༢༧ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་ཞེ་དགུ་པ། ཁི་ཆེན་བློ་བཟང་དར་རྒྱས། མདློ་སྨད་ཁུལ་ཅློ་ནེ་ཁག་ལྔའི་ཁློངས་ཨ་

གཟིགས་ཐང་དུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༦༦༢ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ཞེ་

དགུ་པ་ས་བི་སྤི་ལློ་༡༧༠༨ལློར་དགའ་ལན་གསེར་ཁིར་ཕེབས་ནས་ཁི་ཆེན་རིམ་བློན་གི་སློལ་

རྒྱུན་མཛད་སློ་རྣམས་ཉམས་མེད་ཐློག་མདློ་སགས་གཉིས་ཀི་བཤད་པ། དབང་བཀའ། ཁིད་

ལུང་སློགས་གདུལ་བའི་འདློད་མློས་ལར་གནང་། དགུང་ལློ་དྲུག་བཅུ་རེ་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་

བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༧༢༣ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་ལྔ་བཅུ་པ། ཁི་ཆེན་དགེ་འདུན་ཕུན་ཚོགས། གུང་ཐང་སྐུ་ཕེང་དང་པློ་ཡིན། མདློ་

སྨད་གཅལ་ཞེས་བ་བའི་ཡུལ་དུ་དབལ་ཤུལ་གི་རིགས་ལས། ཡབ་འབུམ་ཕྱུག་དང་། ཡུམ་རྡློ་

རེ་མཁའ་འགློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་བི་སྤི་ལློ་༡༦༤༨ལློར་སྐུ་

འཁྲུངས། དགུང་ལློ་རེ་ལྔ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༧༡༢ལློར་དགའ་ལན་

ཁིར་ཕེབས། དགུང་ལློ་དློན་བདུན་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༧༢༥ལློར་

ཚལ་གུང་ཐང་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་ང་གཅིག་པ། ཁི་ཆེན་དཔལ་ལན་གགས་པ། མདློ་སྨད་ཤར་ཕློགས་ཀི་ཆ་ཧློར་ཚང་

གི་དཔློན་རྒྱུད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༧༡༩ལློར་དགའ་ལན་

གི་ཁིར་ཕེབས། ཁི་པའི་མཛད་སློ་རྣམས་ལེགས་གྲུབ་ཐློག །ཞལ་སློབ་མང་པློར་འདློད་ཆློས་

བར་མ་ཆད་པར་སྩལ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་བ་སྤི་ལློ་༡༧༢༩ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་ང་གཉིས་པ། ཁི་ཆེན་དྭགས་པློ་ཚེ་འཕེལ། དྭགས་པློ་སྟློད་རྒྱུད་དུ་རབ་བྱུང་བཅུ་

གཅིག་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༦༦༨ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དྭགས་པློ་གྲྭ་ཚང་དུ་གཞུང་ཆེན་པློའི་སློབ་

གཉེར་མཐར་ཕིན་པ་གནང་ནས་རྒྱུད་སྨད་དུ་བཞུགས་ཏེ་གསང་སགས་ཀི་སློབ་གཉེར་མཛད། 

བ་མ་དབུ་མཛད་དང་། མཁན་པློ་བརྒྱུད་བང་རེའི་ཆློས་རེའི་ཁིར་ཕེབས། དགུང་ལློ་རེ་གསུམ་

པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༧༣༠ལློར་དགའ་ལན་གི་ཁིར་ཕེབས་ནས་ལློ་

བཞི་བསྐྱངས་རེས་སྐུ་གཤེགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དགའ་ལན་ཁི་པ་ང་གསུམ་པ། ཁི་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་སེང་གེ མདློ་སྨད་ཟམ་ཚའི་དེའུ་འགློར་ཡབ་ཚེ་

རིང་བཀྲ་ཤིས་དང་ཡུམ་སྙིང་མློ་ལྕགས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་

༡༦༧༨ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ང་ལྔ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༧༣༢ལློར་

དགའ་ལན་གི་ཁིར་ཕེབས། དགུང་ལློ་དློན་དགུ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་

༡༧༥༦ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་ང་བཞི་པ། ཁི་ཆེན་ངག་དབང་མཆློག་ལན། རྭ་སྒེང་མཆློག་སྤྲུལ་རིན་པློ་ཆེའི་སྐུ་ཕེང་

དང་པློ་ཡིན། མདློ་སྨད་གཅན་ཚ་ཡུལ་གི་ལེ་ལག་དཀར་མློ་ཕུག་ཏུ་ཡབ་ནང་སློ་ཕག་རྡློར་བཀྲ་

ཤིས་དང་ཡུམ་སློ་ཆློག་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ ་

༡༦༧༧ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་རེ་གསུམ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་

༡༧༣༩ལློར་དགའ་ལན་གི་ཁིར་ཕེབས། དགུང་ལློ་དློན་ལྔ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལྕགས་

ལུག་སྤི་ལློ་༡༧༥༡ལློར་རྭ་སྒེང་དགློན་པར་ཕེབས་ཏེ་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་ང་ལྔ་པ། ཁི་ཆེན་ནམ་མཁའ་བཟང་པློ། མདློ་སྨད་ཉ་ཚང་སེ་བཅུའི་ནང་ཚན་ད་ཟུག་

བ་བར་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་༡༦༨༥ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་རེ་གཉིས་པ་

རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༧༤༦ལློར་དགའ་ལན་གི་ཁིར་ཕེབས། མངའ་རིས་

གུང་གཉིས་མི་མཐུན་པའི་འགལ་ཟླ་ཆེ་བར་བརེན་ཝང་འགྱུར་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གིས་དམ་པ་འདི་

ལ་མངའ་རིས་གུང་ཚར་གཅློད་པའི་དྲག་ལས་མཛད་དགློས་ཞུས་པར་མ་གསན་པའི་རྐྱེན་

གིས་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༧༥༠ལློར་དགའ་ལན་ཁི་པའི་གློ་གནས་ནས་ཕབ་པའི་བཀའ་བཏང་བར་

དེ་འཕལ་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་བཀའ་ཆློས་ཐ་མ་གནང་སྟེ་ཁི་ཐློག་ཁང་ནས་ཐེ་བློ་ཁང་ཚན་དུ་

ཕེབས་འཕལ་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་ང་དྲུག་པ། ཁི་ཆེན་བློ་བཟང་དྲི་མེད། ལི་ཐང་ཤློག་དྲུག་ཏུ་འཁྲུངས་ཤིང་། རབ་བྱུང་

བཅུ་གསུམ་པའི་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༧༥༠ལློར་དགའ་ལན་ཁིར་ཕེབས། ལྕགས་ར་ལློ་དགུང་ལློ་

རེ་གཅིག་པར་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་ང་བདུན་པ། ཁི་ཆེན་བསམ་གཏན་ཕུན་ཚོགས། དབུས་སྟློད་ཕག་མློ་ཞློལ་དུ་རབ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༧༠༣ ལློར་འཁྲུངས། འབས་སྤུངས་བློ་གསལ་གིང་དུ་

ཆློས་ཞུགས་མཛད་དེ་གཞུང་ཆེན་པློར་སྦངས་པ་མཐར་ཕིན་པར་མཛད། རབ་བྱུང་བཅུ་

གསུམ་པའི་མེ་གང་སྤི་ལློ་༡༧༥ལློར་དགའ་ལན་ཁིར་ཕེབས། དགུང་ལློ་རེ་བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་

བཅུ་གསུམ་པའི་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༧༧༠ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་ང་བརྒྱད་པ། ཁི་ཆེན་ངག་དབང་ཆློས་གགས། མདློ་སྨད་བ་ཁྱུང་གི་ཉེ་འདབས་

མཚམས་རིང་བར་ཤར་དུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༧༠༧ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། 

དགུང་ལློ་ཉེར་གཅིག་པ་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༧༢༧ལློར་དབུས་སུ་བློན་ནས་སེར་བེས་བསམ་བློ་

ཁང་ཚན་དུ་ཆློས་ཞུགས་དང་སློབ་གཉེར་མཛད། དགུང་ལློ་ང་བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་

པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༧༦༤ལློར་དགའ་ལན་ཁིར་ཕེབས། དགུང་ལློ་དློན་གཉིས་རབ་བྱུང་བཅུ་

གསུམ་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༧༧༩ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་ང་དགུ་པ། ཁི་ཆེན་ཆུ་བཟང་པ་ངག་དབང་ཆློས་གགས། སྟློད་ལུང་ཆུ་བཟང་དུ་རབ་

བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༧༡༠ལློར་འཁྲུངས། སེ་ར་སྨད་ཐེ་བློ་ཁ་ཚན་དུ་ཆློས་

ཞུགས་མཛད་ནས་གཞུང་ཆེན་པློར་སྦངས་པ་ལེགས་པར་མཛད། དགུང་ལློ་ཞེ་གཉིས་པ་

ལྕགས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༧༧༡ ལློར་དགའ་ལན་གི་ཁིར་ཕེབས། ལློ་ངློ་གཅིག་ཙམ་བསྐྱངས་ནས་

དགུང་ལློ་རེ་གསུམ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༧༧༢ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་དྲུག་ཅུ་པ། ཁི་ཆེན་བློ་བཟང་བསྟན་པ། མདློ་སྨད་ཚ་བ་རློང་དུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་

པའི་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༧༡༠ལློར་འཁྲུངས། དབུས་སུ་བློན་ནས་སེར་བེས་ཚ་བ་ཁང་ཚན་དུ་

ཆློས་ཞུགས་མཛད། དགུང་ལློ་ཞེ་བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ་

༡༧༧༢ལློར་དགའ་ལན་གི་ཁིར་ཕེབས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་རེ་གཅིག་པ། ཁི་ཆེན་ངག་དབང་ཚུལ་ཁིམས། ཚེ་སྨློན་གིང་ཧློ་ཐློག་ཐུའི་སྐུ་ཕེང་

དང་པློ་ཡིན། མདློ་སྨད་ཅློ་ནེའི་ཡུལ་གི་བེ་བག་དར་འློ་ཞེས་པར་ཡབ་ཆློས་སྐྱབས་དང་ཡུམ་

ཚུལ་ཆེན་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལྕགས་གང་སྤི་ལློ་༡༧༢༡ལློར་སྐུ་

འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ཆུང་དུས་ཅློ་ནེ་དགློན་ཆེན་དུ་ཆློས་ཞུགས་ཐློག་འདློན་ཆློས་སྤློད་སྐློར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐུགས་འཛིན་གནང་། དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ་

༡༧༩༠ལློར་བློད་དུ་ཕེབས་ནས་སིད་སྐྱློང་ལས་དློན་མཛད་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་མཛད་ནས་ལློ་རེས་

མའི་ལློ་འགློར་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་རེ་གཉིས་པ། ཁི་ཆེན་བློ་བཟང་སྨློན་ལམ། མདློ་སྨད་རྒྱལ་རློང་གི་ཡུལ་སྤློ་ནང་དུ་

རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་བ་སྤི་ལློ་༡༧༢༩ ལློར་འཁྲུངས། འབས་སྤུངས་བློ་གསལ་གིང་

རྒྱལ་རློང་ཁང་ཚན་དུ་ཆློས་ཞུགས་དང་སློབ་གཉེར་མཛད། དགུང་གངས་ང་བདུན་པ་རབ་བྱུང་

བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༧༨༤ ལློར་རྒྱལ་རེ་ཆློས་རེ་དང་། དེའི་ཕི་ལློར་དགའ་

ལན་ཁིར་ཕེབས། སྐུ་གཤེགས་པའི་ལློ་གངས་དང་ལློ་ཁམས་མ་རེད། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་རེ་གསུམ་པ། ཁི་ཆེན་བློ་བཟང་མཁས་མཆློག །འཕན་ཡུལ་སས་གློང་དུ་རབ་བྱུང་

བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༧༣༦ལློར་འཁྲུངས། སེར་སྨད་གྲྭ་ཚང་དང་ཚ་རྡློར་ཁང་ཚན་

དུ་ཆློས་ཞུགས་དང་སློབ་གཉེར་མཛད། དགུང་ལློ་ང་བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་བི་

སྤི་ལློ་༡༧༩༢ལློར་དགའ་ལན་ཁིར་ཕེབས་ཀང་ཟླ་བ་དྲུག་སློང་ནས་སྐུ་གཤེགས་ཤིང་། སྐུ་ཚབ་

ཏུ་སར་ཡང་ཁི་ཆེན་བློ་བཟང་སྨློན་ལམ་གིས་ལློ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་བསྐྱངས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་རེ་བཞི་པ། ཁི་ཆེན་བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས། ཁམས་ཁུལ་ཏེ་ཧློར་བག་འགློ་དགློན་ཉེ་

འདབས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༧༣༩ ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་

པ་ས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༧༥༨ལློར་དབུས་སུ་ཕེབས། སེར་བེས་གྲྭ་ཚང་དང་ཏེ་ཧློར་ཁང་ཚན་དུ་

ཆློས་ཞུགས་གནང་སྟེ་གཞུང་ཆེན་མློའི་སློབ་གཉེར་མཐར་ཕིན། དགུང་ལློ་ང་དྲུག་པ་རབ་བྱུང་

བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ་༡༧༩༤ལློར་དགའ་ལན་ཁིར་ཕེབས། དགུང་ལློ་རེ་གསུམ་པ་

ལྕགས་བ་སྤི་ལློ་༡༨༠༡ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་རེ་ལྔ་པ། ཁི་ཆེན་དགེ་འདུན་ཚུལ་ཁིམས། མདློ་ཁམས་རྒྱལ་ཐང་གི་ཉེ་འདབས་

ཡང་ཐང་ཞེས་པར་རབ་བྱུང་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༧༤༤ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ང་བརྒྱད་པ་

ལྕགས་བ་སྤི་ལློ་༡༨༠༡ལློར་དགའ་ལན་གི་ཁིར་ཕེབས། ཁི་ལློ་བདུན་བསྐྱངས་ནས་དགུང་ལློ་

རེ་བཞི་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༨༠༧ལློར་སྐུ་གཤེགས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

དགའ་ལན་ཁི་པ་རེ་དྲུག་པ། ཁི་ཆེན་ངག་དབང་སྙན་གགས། མདློ་སྨད་བ་ཁྱུང་ཁུལ་དུ་ཁི་ཆེན་ངག་

དབང་ཆློས་གགས་ཀི་སྐུ་ཉེའི་རིགས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༧༤༦ལློར་

འཁྲུངས། དགུང་ལློ་རེ་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༨༠༧ ལློར་དགའ་

ལན་གི་ཁིར་ཕེབས། དགུང་ལློ་དློན་དགུ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་བ་སྤི་ལློ་༡༨༢༥ལློར་

སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་རེ་བདུན་པ། ཁི་ཆེན་འཇམ་དབངས་སྨློན་ལམ། མདློ་ཁམས་རྨུ་གིང་ཡུལ་དུ་རབ་

བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༧༥༠ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་རེ་ལྔ་པ་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་

༡༨༡༤ལློར་དགའ་ལན་གི་ཁིར་ཕེབས་ཀང་ཟླ་བ་གསུམ་ལས་མ་བཞུགས་པར་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་རེ་བརྒྱད་པ། ཁི་ཆེན་བློ་བཟང་དགེ་ལེགས། འཕན་པློ་རྒྱལ་ལྷ་ཁང་གི་ཉེ་འདབས་

ཚོང་འདུས་ཕྱུག་པློ་ཞེས་པའི་ཁིམ་དུ་ཡབ་བསློད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་དང་། ཡུམ་ལྷ་མློ་གཉིས་ཀི་

སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་གང་སྤི་ལློ་༡༧༥༧ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ང་བརྒྱད་པ་

རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་༡༨༡༤ལློར་ཁི་ཆེན་འཇམ་དབངས་སྨློན་ལམ་དགའ་ལན་

ཁི་ལ་ཕེབས་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་ལས་མ་སློང་བ་སྐུ་གཤེགས་པར་བརེན་རེ་འདི་དགའ་ལན་ཁིར་

ཕེབས། ལློ་ངློ་གཉིས་སློང་ཙམ་ནས་སྐུ་གཟུགས་བསྙུན་གཞི་ཇེ་ལློད་དུ་ཕེབས་ནས། དགུང་ལློ་

དྲུག་ཅུ་པ་རབ་བྱུང་གློང་གསལ་གི་མེ་བི་སྤི་ལློ་༡༨༡༦ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་རེ་དགུ་པ། ཁི་ཆེན་བང་ཆུབ་ཆློས་འཕེལ། ཡློངས་འཛིན་ཁི་བང་རིན་པློ་ཆེའི་སྐུ་

ཕེང་དང་པློ་ཡིན། མདློ་ཁམས་ཆ་ཕེང་གི་ཡུལ་དུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་

༡༧༥༦ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ་༡༨༡༥ལློར་

དགའ་ལན་ཁིར་ཕེབས། དགུང་ལློ་ག་གསུམ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞིའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༨༣༨ལློར་

དགློངས་པ་གཞན་དློན་དུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་བདུན་ཅུ་པ། ཁི་ཆེན་ངག་དབང་ཆློས་འཕེལ། ཡློངས་འཛིན་སྟག་བག་རིན་པློ་ཆེའི་

སྐུ་ཕེང་དང་པློ་ཡིན། ལྷ་སའི་བང་རྒྱུད་འདམ་ཁུལ་མར་རྐྱང་དུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་

ལྕགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༧༦༠ ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་རེ་གསུམ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༨༢༢ལློར་དགའ་ལན་གི་ཁིར་ཕེབས། དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་པ་ས་ཕག་སྤི་ལློ་

༡༨༣༩ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་དློན་གཅིག་པ། ཁི་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཐར་འདློད། ཀློང་པློ་འབྲུ་ལ་ཁུལ་དུ་རབ་བྱུང་བཅུ་

གསུམ་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་༡༧༥༦ ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་དློན་གསུམ་པ་རབ་བྱུང་དེ་གའི་ས་

བི་སྤི་ལློ་༡༨༢༨ལློར་དགའ་ལན་ཁིར་ཕེབས་ནས་ལློ་གཅིག་སློང་མཚམས་སུ་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་དློན་གཉིས་པ། ཁི་ཆེན་འཇམ་དཔལ་ཚུལ་ཁིམས། གཙང་ཐློབ་རྒྱལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། 

རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པ་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༨༣༠ལློར་དགའ་ལན་ཁིར་ཕེབས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་དློན་གསུམ་པ། ཁི་ཆེན་ངག་དབང་ཚུལ་ཁིམས། ཚེ་སྨློན་གིང་ཧློ་ཐློག་ཐུའི་སྐུ་ཕེང་

གཉིས་པ་ཡིན། འཁྲུངས་ཡུལ་ཅློ་ནེ་མཛོ་གུང་ཤར་ཞེས་པར་ཡབ་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་དང་ཡུམ་

རིན་ཆེན་སྒློལ་མ་གཉིས་ལ་སས་བཞི་ཡློད་པའི་ཆེ་བ་ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་

༡༧༩༢ ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ཞེ་དྲུག་པ་མེ་བ་སྤི་ལློ་༡༨༣༧ ལློར་དགའ་ལན་ཁིར་ཕེབས། 

དགུང་ལློ་དློན་གཅིག་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༨༦༢ ལློར་སློག་ཡུལ་ཐློར་གློད་

ཁུལ་དུ་གདན་ཞུ་བྱུང་བ་ལར་ཕེབས་ནས་ཆློས་འཆད་སེལ་འགའ་ཞིག་གནང་རེས་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་དློན་བཞི་པ། ཁི་ཆེན་བློ་བཟང་ལྷུན་གྲུབ། མདློ་སྨད་ཅློ་ནེའི་ཡུལ་དུ་རབ་བྱུང་བཅུ་

གསུམ་པའི་ལྕགས་གང་སྤི་ལློ་༡༧༨༡ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་རེ་གསུམ་པ་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་

༡༨༤༣ལློར་དགའ་ལན་ཁིར་ཕེབས། དགུང་གངས་རེ་དྲུག་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་ལུག་

སྤི་ལློ་༡༨༤༧ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་དློན་ལྔ་པ། ཁི་ཆེན་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། ཡློངས་འཛིན་གིང་རིན་པློ་ཆེའི་སྐུ་ཕེང་ཡིན་

པར་གགས། མདློ་སྨད་གིང་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས། ཤར་པ་ཆློས་རེ་བཅས་བརྒྱུད་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་

པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༨༤༧ ལློར་དགའ་ལན་གི་ཁིར་ཕེབས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་དློན་དྲུག་པ། ཁི་ཆེན་མཁེན་རབ་དབང་ཕྱུག །སེ་དྲུག་ཧློ་ཐློག་ཐུའི་སྐུ་ཕེང་དང་པློ་

ཡིན། འཁྲུངས་ཡུལ་རྒྱལ་རློང་རྒྱལ་ཁག་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ལྕགས་ལ་རྒྱལ་པློའི་མངའ་

ཁློངས་དར་རེ་མདློར་ཨ་ཀ་ཁ་པ་ཤིང་རྭ་ནང་པའི་ཁིམ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། དུད་ཚང་འདི་ལ་དུས་



  1373  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཕིས་རྒྱ་མི་ཚོས་大石包杨家锅庄 ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༨༥༣ལློར་

དགའ་ལན་གི་ཁིར་ཕེབས་ཏེ་ཁི་ལློ་བདུན་རིང་གི་མཛད་སློ་རྣམས་ལེགས་པར་གྲུབ་ནས་ཟུར་

བཞུགས་གནང་མུས་སུ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཉིས་པ་འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོའི་ཡློངས་

འཛིན་དུ་ཕེབས། སྤི་ལློ་༡༨༧༢ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁ་ིཔ་དློན་བདུན་པ། ཁ་ིཆེན་ཚུལ་ཁིམས་དར་རྒྱས། སློམ་འབློར་ག་ིས་ཁུལ་དུ་འཁྲུངས། གདན་

ས་གང་དུ་ཆློས་ཞུགས་མཛད་མིན་དང་། འཁྲུངས་ལློ་མ་རེད། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞ་ིཔའ་ིས་ལུག་སྤ་ིལློ་

༡༨༥༩ལློར་དགའ་ལན་ག་ིཁིར་ཕེབས་ནས་ལློ་ངློ་གསུམ་སློང་མཚམས་སུ་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་དློན་བརྒྱད་པ། ཁི་ཆེན་འཇམ་དབངས་དམ་ཆློས། ཁམས་རྒྱལ་རློང་དུ་འཁྲུངས། 

རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལྕགས་བ་སྤི་ལློ་༡༨༦༡ ལློར་དགའ་ལན་ཁིར་ཕེབས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་དློན་དགུ་པ། ཁི་ཆེན་བློ་བཟང་སྦིན་པ། འབའ་ཐང་ཁུལ་སྣང་བཟང་དུ་འཁྲུངས། རབ་

བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༨༦༧ལློར་དགའ་ལན་ཁིར་ཕེབས་ནས་ལློ་བཞི་བསྐྱངས་

རེས་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་བརྒྱད་ཅུ་པ ཁི་ཆེན་གགས་པ་དློན་གྲུབ། ཨ་མདློ་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བཅློ་

ལྔ་པའི་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༨༧༠ ལློར་དགའ་ལན་ཁིར་ཕེབས་ནས། ཁི་ལློ་བདུན་བསྐྱངས་ཤིང་། 

དེའི་རིང་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཉིས་པ་འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོའི་ཡློངས་འཛིན་ཀང་མཛད། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་ག་གཅིག་པ། ཁི་ཆེན་ངག་དབང་ནློར་བུ། མདློ་སྨད་ཟུང་ཇུའི་ཁུལ་དུ་འཁྲུངས། རབ་

བྱུང་བཅུ་ལྔ་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་༡༨༧༦ ལློར་དགའ་ལན་གི་ཁིར་ཕེབས། ལྕགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་

༡༨༨༠ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་ག་གཉིས་པ། ཁི་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཆློས་འཕེལ། དར་རེ་མདློར་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བཅློ་

ལྔ་པའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༨༨༠ ལློར་དགའ་ལན་ཁིར་ཕེབས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་ག་གསུམ་པ། རྒྱལ་ཁི་ཆེན་བང་ཆུབ་ནམ་མཁའ། རློང་གི་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས། རབ་

བྱུང་བཅློ་ལྔ་པ་མེ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༨༨༦ལློར་དགའ་ལན་ཁིར་ཕེབས་ནས་ཁི་ལློ་ལྔ་བསྐྱངས་མུས་སུ་

སྐུ་གཤེགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དགའ་ལན་ཁི་པ་ག་བཞི་པ། ཁི་ཆེན་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁིམས། རྒྱལ་རློང་ཅློག་རེའི་ཁུལ་དུ་འཁྲུངས། 

རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༨༣༩ལློར་དགའ་ལན་གི་ཁིར་ཕེབས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་ག་ལྔ་པ། ཁི་ཆེན་ཚུལ་ཁིམས་དཔལ་ལན། ཡློངས་འཛིན་ཁི་བང་རིན་པློ་ཆེའི་སྐུ་

ཕེང་གཉིས་པ་ཡིན། སྟློད་ལུང་རག་སྐློར་དུ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༨༣༩ལློར་

འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ང་བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༨༩༦ལློར་དགའ་ལན་

ཁིར་ཕེབས། དགུང་ལློ་རེ་གཉིས་པ་ལྕགས་བི་སྤི་ལློ་༡༩༠༠ ལློར་གློ་བུར་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་ག་དྲུག་པ། ཁི་ཆེན་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན། ཡློངས་གགས་སུ་སིད་སྐྱློང་ལ་མློ་ཤར་

ཞེས་ཞུ་སློལ་ཡློད། གཙང་ཐློབ་རྒྱལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་གང་སྤི་ལློ་

༡༩༠༡ ལློར་ཁིར་ཕེབས། སྐུ་གཤེགས་པའི་ལློ་ཚིགས་མི་གསལ། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་ག་བདུན་པ། ཁི་ཆེན་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན། ཚེ་སྨློན་གིང་ཧློ་ཐློག་ཐུའི་སྐུ་ཕེང་

གསུམ་པ་ཡིན། མདློ་སྨད་ཅློ་ནེ་རློང་གི་ཉེ་འདབས་ཐང་སང་ཤ་ཞེས་པའི་ཁིམ་དུ་རབ་བྱུང་བཅུ་

བཞི་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༨༦༣ ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ཞེ་ལྔ་པ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་

ལུག་སྤི་ལློ་༡༩༠༧ལློར་དགའ་ལན་ཁིར་ཕེབས། དགུང་ལློ་ང་བརྒྱད་དུ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅློ་

ལྔ་པའི་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༩༢༠ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་ག་བརྒྱད་པ། ཁི་ཆེན་མཁེན་རབ་ཡློན་ཏན། ཡློངས་གགས་སུ་ལྕང་རྒྱབ་ཁི་ཆེན་ཞུ་

བ་དེ་ཡིན། དབུས་སྟློད་འབི་གུང་རྒྱུད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ་

༡༩༡༤ ལློར་དགའ་ལན་གི་ཁིར་ཕེབས། ས་རེས་སུ་མདློ་སགས་ཀི་ཆློས་རྒྱུན་མང་པློ་འཆད་

སེལ་མཛད། ཁི་ལ་ཕེབས་ནས་ལློ་དྲུག་པ་ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༩༡༩ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་ག་དགུ་པ། ཁི་ཆེན་བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན། ཡློངས་གགས་སུ་ཉག་རེ་ཁི་ཆེན་ཞུ་བ་

དེ་ཡིན། བག་གཡབ་གློང་རེ་ཚང་དུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༩༡༩ལློར་

དགའ་ལན་གི་ཁིར་ཕེབས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་བི་སྤི་ལློ་༡༩༦༠ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་དགུ་བཅུ་པ། ཁི་ཆེན་བམས་པ་ཆློས་གགས། མདློ་ཁམས་ཏེ་ཧློར་བག་འགློ་ཡུལ་

དུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་བ་སྤི་ལློ་༡༩༢༡ ལློར་དགའ་ལན་གི་ཁིར་འཁློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་གང་སྤི་ལློ་༡༩༣༧ལློར་ཁི་ཟུར་རིན་པློ་ཆེ་འདི་ཉིད་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་གློ་གཅིག་པ། ཁི་ཆེན་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན། མདློ་ཁམས་ཡག་རར་སྐུ་འཁྲུངས། 

རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༩༢༧ལློར་དགའ་ལན་གི་ཁིར་ཕེབས་ནས་ཁི་ལློ་དྲུག་

བསྐྱངས་ཏེ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༩༣༢ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་གློ་གཉིས་པ། ཁི་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་ཉིན་བེད། གཙང་ཁུལ་དུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བཅུ་

དྲུག་པའི་ཆུ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༩༣༢ལློར་དགའ་ལན་གི་ཁིར་ཕེབས་རེས་ཟླ་བ་གསུམ་ནས་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་གློ་གསུམ་པ། ཁི་ཆེན་ཡེ་ཤེས་དབང་ལན། མདློ་ཁམས་མི་ཉག་གི་ཡུལ་དན་འབག་

ཨ་མེས་ཚང་དུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་བ་སྤི་ལློ་༡༩༣༣ལློར་དགའ་ལན་གི་ཁིར་

ཕེབས། གནློད་བེད་མི་མ་ཡིན་གདུག་པ་ཅན་ཚར་གཅློད་པའི་ནུས་པ་ཁད་པར་ཅན་མངའ་

ཚུལ་ངག་རྒྱུན་དུ་ཡློད། དགའ་ལན་གི་ཁི་མཐར་ཕིན་ནས་ལློ་བཞིའི་བར་བཞུགས་ཏེ་བསྟན་

རྒྱས་གིང་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་གློ་བཞི་པ། ཁི་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་བརློན་འགྲུས། འཁྲུངས་སའི་ཡུལ་ནི་རློང་དང་གཡག་

སེའི་མཚམས་ཀི་དཀར་ཅློག་སང་སྤུར་གི་མི་ཚང་ཞིག་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་ཐློས། རབ་བྱུང་

བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༩༤༠ལློར་དགའ་ལན་གི་ཁིར་ཕེབས་ནས་ལློ་བདུན་

བསྐྱངས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་༡༩༦༩ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་གློ་ལྔ་པ། ཁི་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་སྟློང་འདུས། མདློ་ཁམས་མི་ཉག་གི་ཡུལ་ལྷུན་པློ་ཚང་

དུ་སྐུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༩༤༧ལློར་དགའ་ལན་གི་ཁིར་ཕེབས། 

དགུང་ལློ་ང་བཞི་པར་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་པ་གློ་དྲུག་པ། ཁི་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་ཀུན་དགའ། ལྷ་སའི་ཉེ་འཁློར་དུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་

བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༩༥༤ལློར་དགའ་ལན་གི་ཁིར་ཕེབས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་

ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༩༦༤ ལློར་བར་ཏེ་བཅུ་གཅིག་བར་བསྐྱངས་མུས་སུ་སྐུ་གཤེགས། 

དགའ་ལན་ཁི་རིན་པློ་ཆེ། དགའ་ལན་ཁི་པའི་ཞེ་སའི་མིང་། 

དགའ་ལན་གི་ལྷ། འདློད་ལྷ་རིགས་དྲུག་གི་ནང་ཚན་གི་ལྷ་རིགས་ཞིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དགའ་ལན་དགློན། ① འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་དཔལ་འབར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགའ་ལན་དགློན། ② ལྷ་སའི་ཤར་ཕློགས་སྟག་རེ་རློང་ཁློངས་གཙང་ཆུའི་ལྷློ་རྒྱུད་དབང་བསྐུར་

རིའི་ལེབས་སུ་ཡློད་པའི་དགེ་ལུགས་དགློན་ཆེན་གི་གཙོ་བློ་ཞིག་སྟེ། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་

གང་སྤི་ལློ་༡༤༠༩ལློར་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གགས་པས་ཕག་བཏབ་ཤིང་། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་

རིན་ཆེན་ནས་བཟུང་དགའ་ལན་ཁི་པ་གདན་རབས་རིམ་བློན་གིས་འཆད་ཉན་བེད་ཡུལ་གི་

གདན་ས་ཞིག །དགེ་ལུགས་པའི་དགློན་པ་དང་པློ་ལ་བགང་། 

དགའ་ལན་སྒྲུབ་མཆློད། ལློ་ལར་བློད་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་གསུམ་ནས་བཅློ་ལྔའི་བར་དགའ་ལན་དུ་

གསང་སགས་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཉམས་བཞེས་ཀི་སྒྲུབ་མཆློད་ཚུགས་པ་ལ་རྡུལ་ཚོན་

གི་དཀིལ་འཁློར་ལ་བརེན་ནས་གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་དང་། དུས་འཁློར། ཕག་རྡློར་

འཁློར་ཆེན་སློགས་ཀི་ཆློ་ག་ཉམས་བཞེས་ཀིས་སྒྲུབ་མཆློད་གནང་ལུགས་ཡློད་པ་དེ་ནི་ཙོང་

ཁ་པའི་མཛད་ཆེན་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན། 

དགའ་ལན་ལྔ་མཆློད། བློད་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་ཉི་ཤུ་ལྔ་ཉིན་རེ་ཙོང་ཁ་པའི་གཤེགས་མཆློད། 

དགའ་ལན་ཆློས་འཁློར། ཐློག་མར་རིང་མའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་ཁ་

གསལ་མ་རེད། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པློའི་སྐབས་སུ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། ད་ལ་བློད་རང་

སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ལྷུན་གྲུབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགའ་ལན་ཆློས་འཁློར་གིང་། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་

བཀའ་གདམས་པའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་རེས་རྒྱུད་སྨད་མཁན་ཆེན་དཔལ་འབློར་གགས་པས་

དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་སྣེ་གདློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

དགའ་ལན་ཆློས་གིང་། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༤༢༨ལློར་མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་

དཔལ་བཟང་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་

ཀ་རེ་ས་ཁུལ་ཁང་དམར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགའ་ལན་ཆློས་འཕེལ་དགློན། འདི་མངའ་རིས་བ་དགའ་གློ་ཤློད་ཁུལ་དུ་ཡློད་པའི་དགེ་ལུགས་པའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

སགས་གྲྭ་ཞིག་སྟེ། དང་པློ་ས་སྐྱ་པ་དང་དེ་རེས་བློ་དློང་པའི་ལུགས་ཡིན་པ་ལ། རེས་སུ་རབ་

བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༦༦༤ལློར་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ཟེར། 

དགའ་ལན་དར་རྒྱས་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༧༢༧ལློར་མི་ཉག་བློ་གློས་

དར་རྒྱས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགའ་ལན་དློན་འགྲུབ་གིང་། དགློན་པ་འདི་ནི་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་བདེ་ཆེན་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་བདེ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཆགས་པའི་དགེ་ལུགས་པའི་དགློན་པ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡིན། 

དགའ་ལན་བདག །[མངློན]རྒྱལ་བ་བམས་མགློན། 

དགའ་ལན་ནང་སློ་དགློན། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ལྕགས་གང་སྤི་ལློ་༡༣༠༡ལློར་འབའ་རློམ་པའི་སློབ་མ་

ཞིག་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་འབའ་རློམ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་ཕག་

སྤི་ལློ༡༦༥༩ལློར་དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་སྐབས་དགློན་པ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། ད་ལ་ཡུལ་

ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགའ་ལན་པ། རེ་ཙོང་ཁ་པས་འབློག་རི་བློ་དགའ་ལན་རྣམ་རྒྱལ་གིང་བཏབ་ནས་སྐུ་ཚེའི་སྨད་དུ་

དེར་སྟན་ཆགས་པར་བཞུགས་པས་ཁློང་གི་རིང་ལུགས་ཀི་རེས་སུ་ཞུགས་མཁན་ཚང་མར་

དགའ་ལན་པ་ཞེས་པའི་མིང་ཐློབ། 

དགའ་ལན་ཕུན་ཚོགས་གིང་། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ནང་ཞིག་ན་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་

ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རློང་བག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགའ་ལན་ཕློ་བང་། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ས་སྟག་ལློར་སྣེ་གདློང་མི་དབང་བཀྲ་ཤིས་གགས་པས་

འབས་སྤུངས་རྡློ་ཁང་སློན་མློ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོར་ཕུལ་བའི་མིང་དགའ་ལན་ཕློ་

བང་དུ་བསྒྱུར་བ་ལས་བྱུང་ཞིང་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་ར་ལློར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་

པས་གུ་ཤི་ཧན་གི་རྒྱབ་སྐྱློར་འློག་ཕློ་བང་དེའི་ནང་དུ་དགའ་ལན་ཕློ་བང་ཞེས་པའི་སིད་དབང་

བཙུགས་སྟབས་བློད་ཀི་སིད་གཞུང་ལ་མིང་དེ་ལར་དུ་བཏགས་པའློ། །

དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་དུས་སྐབས། སྤི་ལློ་༡༦༤༢-༡༩༥༩་ལློའི་བར་བློད་ཀི་སིད་དབང་བསྐྱངས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་སིད་སྐྱློང་དང་པློ་ཡིན། དེ་ནས་སྤི་ལློ་༡༩༥༡ལློའི་

བར་སིད་སྐྱློང་ཉེར་བརྒྱད་བྱུང་འདུག

དགའ་ལན་ཕློ་བང་སིད་སྐྱློང་རིམ་བྱུང་གི་དུས་ཚིག་རེའུ་མིག 

ཨང་། སིད་སྐྱློང་སློ་སློའི་མཚན། སིད་སྐྱློང་དུས་ཚོད།

༡ རྒྱལ་བ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། 1642-1679

༢ བསློད་ནམས་ཆློས་འཕེལ། 1642-1658

༣ གློང་སྨད་པ་འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོ། 1660-1668

༤ མཆློད་དཔློན་བློ་བཟང་མཐུ་སྟློབས། 1669-1674

༥ གཉེར་པ་བློ་བཟང་སྦིན་པ། 1675-1679

༦ སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། 1679-1703

༧ ངག་དབང་རིན་ཆེན། 1703-1705

 སློག་པློ་ལྷ་བཟང་ཧན། 1705-1717

༨ སྟག་རེ་ལྷ་རྒྱལ་རབ་བརན། 1717-1720

༩ རྒྱལ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚོ། 1720-1728

༡༠ ཕློ་ལྷ་བསློད་ནམས་སྟློབས་རྒྱལ། 1728-1747

༡༡ འགྱུར་མེད་རྣམ་རྒྱལ། 1747-1750

༡༢ རྒྱལ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚོ། 1750-1757

༡༣ དེ་མློ་བདེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ། 1757-1777

༡༤ ཚེ་སྨློན་གིང་ངག་དབང་ཚུལཁིམས། 1777-1781

༡༥ རྒྱལ་བ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ། 1781-1804

༡༦ ར་ཚག་བསྟན་པའི་མགློན་པློ། 1804-1811

༡༧ དེ་མློ་ཐུབ་བསྟན་འཇིགས་མེན། 1811-1819

༡༨ ཚེ་སྨློན་གིང་འཇམ་ཚུལ། 1819-1844
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༡༩ པཎ་ཆེན་བསྟན་པའི་ཉི་མ། 1844-1845

༢༠ རྭ་སྒེང་ངག་དབང་ཡེ་ཤེས། 1845-1855

༢༡ རྒྱལ་བ་མཁས་གྲུབ་རྒྱལ་མཚོ། 1838-1855

༢༢ རྭ་སྒེང་ངག་དབང་ཡེ་ཤེས། 1855-1862

༢༣ བཤད་སྒ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པློ། 1862-1864

༢༤ སེ་དྲུག་མཁེན་རབ་དབང་ཕྱུག ། 1864-1872

༢༥ རྒྱལ་བ་ཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོ། 1873-1875

༢༦ ར་ཚག་དཔལ་ལན་ཡེ་ཤེས། 1875-1886

༢༧ དེ་མློ་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས། 1886-1895

༢༨ རྒྱལ་བ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ། 1895-1904

༢༩ བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན། རྒྱལ་ཚབ། 1904-1909

༣༠ ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན། རྒྱལ་ཚབ། 19105-1912

༣༡ རྒྱལ་བ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ། 1912-1933

༣༢ རྭ་སྒེང་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས། 1934-1940

༣༣ སྟག་བག་ངག་དབང་གསུང་རབ། 1941-1950

༣༤ རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚོ། 1950-2011

དགའ་ལན་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ། སེམས་ལ་དམིགས་ནས་ཞི་ལྷག་སློམ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ་དགའ་ལན་

ལུགས་ཀི་སློམ་ཐློག་ནས་ལ་བ་འཚོལ་བའི་མན་ངག་ཅིག

དགའ་ལན་བང་རེ་གྲྭ་ཚང་། གྲྭ་ཚང་དེ་ནི་རེ་ཙོང་ཁ་པའི་དངློས་སློབ་ཧློར་སྟློན་ནམ་མཁའ་དཔལ་

བཟང་པློས་བཏབ་ཏེ་བ་ས་བཟུང་ནས་ཆློས་ཟུར་འཆད་མཛོད་པས་རེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་

སློགས་མཁས་གྲུབ་མང་པློས་ཆློས་ཞུས་པ་སློགས་བྱུང་། 

དགའ་ལན་དབར་ཆློས། ཁི་ཆེན་ངག་དབང་ཚུལ་ཁིམས་ནས་འཛུགས་གནང་མཛད་པ་སྟེ། སྟློད་ལུང་

སེར་སང་དཀར་བ་སྟློང་པའི་ཕ་གཞིས་རེ་ཉིད་ལ་ཕུལ་བ་མཆློད་གཞིས་སུ་སྦར་བ་གནང་བ།

དགའ་ལན་ཚེ་དབང་། སློག་པློ་གཽ་ཤི་ཧན་གི་བུ་དྲུག་པ་རྡློ་རེ་ད་ལའི་ཧུང་ཐའི་ཇིའི་བུ་ཡིན་པ་དང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁློང་ནི་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་དུས་བློད་དུ་སེབས་ནས་ཆློས་སེ་ཆེན་པློ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློར་

སྒིགས་ཞུགས་མཛད་རེས་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན་ལས་རབ་བྱུང་གི་སློམ་པ་ཞུས། དགའ་

ལན་ཕློ་བང་གིས་ལ་དྭགས་ལ་དམག་མི་བཏང་བའི་དམག་དཔློན་བཏང་བས་བསབ་སློམ་ཕིར་

ཕུལ་ཏེ་དམག་དཔློན་དུ་ཕེབས་ནས་ལ་དྭགས་དབང་དུ་བསྡུ་མཁན་ཡིན། 

དགའ་ལན་བཞུགས། རྒྱལ་བ་བམས་མགློན། 

དགའ་ལན་ཡིད་དགའ་ཆློས་འཛིན། རེ་བཙུན་བམས་པ་དགློན་པློའི་ཆློས་གསུང་སའི་གནས། 

དགའ་ལན་ཤར་བང་གཉིས། དགའ་ལན་ལ་གྲྭ་ཚང་གཉིས་ཡློད་པར། དགའ་ལན་བང་རེ་དང་དགའ་

ལན་ཤར་རེ། 

དགའ་ལན་ཤར་རེ་གྲྭ་ཚང་། ཤར་རེ་གྲྭ་ཚང་ནི་རེ་རིན་པློ་ཆེའི་དངློས་སློབ་གནས་བརན་རིན་པློ་ཆེ་

རྒྱལ་མཚན་གིས་ཕག་བཏབ་ཅིང་། གྲྭ་ཁང་མདུན་ངློས་ཉིས་ཐློག་དང་། རྒྱབ་ཕློགས་བཞི་

ཐློག །སློ་འཕློར་ཀ་བ་དྲུག །འདུ་ཁང་སྦུག་ཏུ་ཞལ་རས་ལྷ་ཁང་ཀ་བ་བཞི། རེན་གཙོ་མཐེ་པློ་སྤྲུལ་

སྐུ་སྐུ་ཕེང་དང་པློས་བཞེངས་པའི་རེ་ཡབ་སས་གསུམ་གི་འཇིམ་སྐུ་ཐློག་ཚད་མ། པཎ་ཆེན་

བསློད་གགས་ཀི་འདྲ་སྐུ། མཁན་པློ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་གདུང་རེན། གཡུ་ལློ་སྐུ་ཕེང་དང་པློའི་

ཐུགས་དམ་གི་རེན་སྒློལ་མ་ལྕགས་སྒློག་མ། མལ་གློ་རྒྱལ་བཟང་གི་ཇློ་བློ་སློགས་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་རེན་མང་པློ་ཡློད། 

དགའ་ལན་བཤད་སྒྲུབ་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༧༤༨ལློར་དགའ་ལན་ཁི་པ་

ང་གསུམ་པ་ཟམ་ཚ་རྒྱལ་མཚན་སེང་གེས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་

ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཀླུ་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགའ་ལན་སུམ་རེན་གིང་། དགློན་པ་འདི་ནི་དེང་དུས་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་བདེ་ཆེན་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་རྒྱལ་ཐང་རློང་མཁར་གི་ཉེ་འགམ་དུ་ཆགས་པའི་དགེ་ལུགས་པའི་དགློན་པ་ཆེན་པློ་

ཞིག་ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༦༧༩ལློར་བཞེངས་འགློ་ཚུགས་ནས་

སྤི་ལློ་༡༦༨༡ལློར་ལེགས་གྲུབ་བས། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པས་མཚན་གསློལ། 

དགའ་ལན་ལྷ་བརྒྱ། ① དགའ་ལན་གི་ལྷའི་མང་ཚིག་ཅིག །② རེ་ཙོང་ཁ་པར་བརེན་པའི་བ་མའི་རྣལ་
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འབློར་ཞིག

དགའ་ལན་ལྷའི་གནས། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གཞུངམངློན་པ་མཛོད་ནས་བཤད་ཚུལ་ལ་

ཁམས་གསུམ་གི་ནང་ནས་འདློད་ཁམས་འགློ་བ་རི་དྲུག་དང་དེའི་ནང་གསེས་ལྷ་ལ་རིས་དྲུག་

ཏུ་ཕེ་བ་༡ རྒྱལ་ཆེན་རིས་བཞི། ༢ སུམ་ཅུ་ར་གསུམ། ༣ འཐབ་བལ། ༤ དགའ་ལན། ༥འཕྲུལ་

དགའ། ༦ གཞན་འཕྲུལ་དབང་བེད་བཅས་ལས་བཞི་པ་དགའ་ལན་ལྷའི་གནས་ནི་ས་བཅུའི་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐློགས་པ་རྣམས་བཞུགས་པའི་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་

ཤིག་ཡིན་པར་བཤད། 

དགའ་ལན་ལྷུན་གྲུབ་གིང་། དུས་ནམ་བཏབ་མ་གསལ། བ་མ་བཟློད་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཞེས་པས་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ལི་ཐང་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགའ་སང་། ཡིད་སྤློ་བ་དང་ཁློ་བ། བཟང་ངན་གཉིས་ལ་དགའ་སང་དབ་ེབ་གསལ་བའ་ིརྣམ་འགྱུར་འཛིན།

དགའ་སེ་དགློན་པ། དགའ་ལན་ཕློ་བང་དུས་སུ་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་

མཚོ་བང་ཆི་ལན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགའ་སློང་དགློན། མིང་གཞན་པ་རྣམ་དགའ་སློང་དགློན་ཟེར། པ་ཚབ་ལློ་ཙཱ་བས་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། 

དགའ་གདློང་དགློན། མིང་གཞན་པ་རྣམ་དགའ་སློང་དགློན་ཟེར། བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་

རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ཆུ་གསུམ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགའ་གདློང་ཆློས་སྐྱློང་། བསམ་ཡས་ཀི་གནས་སྲུང་རྒྱལ་པློ་པེ་ཧར་གི་ལས་བེད་བློན་པློ་གནློད་

སྦིན་ཤིང་བ་ཅན་ཟེར་བར་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ཉིད་རེས་སུ་བཀའ་གདམས་ཀི་དགློན་པ་རིང་པ་

དགའ་གདློང་གི་སྲུང་མར་བསྟེན་པས་དགའ་གདློང་ཆློས་སྐྱློང་ཞེས་མིང་ཆགས། 

དགའ་བདེ། ① ལུས་སེམས་ཀི་ཚོར་སྣང་བདེ་བ། ② རློང་ཞིག །མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་མགློ་

ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་དབུས་རྒྱུད་དང་རྨ་ཆུའི་བང་འགམ་དུ་ཡློད། རློང་མི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དམངས་སིད་གཞུང་དེ་བག་ཆེན་དུ་ཡློད། ② གིང་གི་དཔའ་ཐུལ་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། འབྲུ་དགའ་

བདེ་ཆློས་སྐྱློང་བེར་ནག །སྐྱེས་བུ་ཁ་རླག་སྤང་གསུམ་ནི། དཔའ་ལ། དགའ་བདེ། འདན་མ་

གསུམ་ལ་ཟེར། 

དགའ་མདློག །[ཡུལ]ངློ་སྲུང་ཟློལ་དགའ། ནང་འགལ་ཡློད་བཞིན་དུ་ཕིའི་རྣམ་པ་དགའ་མདློག་བས་

སྟློན་པ་ནི་ཆབ་སིད་པའི་ལས་ཀ་རེད། །

དགའ་འདུན་པ། དགའ་སྤློ་ལ་ཚོགས་པའི་མི་ཡིན། 

དགའ་འདྲིས། དགའ་པློའམ་འདྲིས་ཆེན་པློ། 

དགའ་སྣང་། དགའ་བའི་སེམས་ཀི་དྲན་སྟངས། 

དགའ་རྣམ་རྒྱལ། མིང་གཞན་ཨེ་སེའུ་དགའ་ལན་རྣམ་རྒྱལ་ཟེར། རེ་བམས་པ་ཆློས་མཆློག་གིས་

ཕག་བཏབ་གནང་། བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་སྣ་མཁར་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགའ་པློ། མགུ་པློའམ་མློས་པློ། སེམས་དགའ་པློ་བེད་པ། ངལ་རློལ་ལ་དགའ་པློ་རང་མེད། ཧ་ཅང་

དགའ་པློ་འདུག

དགའ་པློ་ཉེ་པློ། མཛའ་བཤེས། དུས་དེ་ཉིད་ནས་བཟུང་ང་གཉིས་དགའ་པློ་ཉེ་པློ་བས་པ་ཡིན། 

དགའ་སྤློད། དགའ་མགུར་སྤློད་པའི་བསྡུས་ཚིག

དགའ་སྤློ། ཡིད་དགའ་བའི་མིང་། ལློ་རྒྱུས་གཏམ་རྒྱུད་སྙན་སྙན་མང་པློ་བཤད་དེ་དགའ་སྤློ་སེལ་བ། 

དགའ་སྤློ་འཁློལ་བ། སྤློ་སེམས་ཧ་ཅང་རྒྱས་ཚུལ། 

དགའ་སྤློ་དཔག་མེད། དགའ་སྤློ་ཚད་མེད་དང་དློན་གཅིག

དགའ་སྤློ་ཚད་མེད། དགའ་སྣང་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པློ། རྒྱལ་ཁ་ཡློངས་སུ་ཐློབ་པས་དགའ་སྤློ་ཚད་མེད་

སྐྱེས་བྱུང་། 

དགའ་ཕློགས། རང་ཉིད་ལ་དགའ་བའི་ཕློགས། 

དགའ་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ]ཐུགས་དགེས་པའམ་ཡིད་མགུ་བ། ཞི་བདེར་དགའ་བ། མེས་རྒྱལ་ལ་

དགའ་བ། སེམས་ཧ་ཅང་དགའ་ནས་གད་མློ་ཆེན་པློ་དགློད་པ། དཔློན་པློ་ཕལ་ཆེར་ངློ་བསྟློད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ལ་དགའ། བ་མ་ཕལ་ཆེར་འབུལ་བ་ལ་དགའ། བིས་པ་ཕལ་ཆེར་རེད་མློ་ལ་དགའ། ② སེམས་

དགའ་བའི་མིང་། མཐློང་བ་ཙམ་གིས་ཡིད་ལ་དགའ་བ་སྟེར། སེམས་ལ་སྨྲ་མི་ཤེས་པའི་དགའ་

བ་ཐློབ་པ། དགའ་བ་ཉློན་མློངས་ཉན་ནི་ཞེན་པ་དང་། དགའ་བ་ཉློན་མློངས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ནི་དད་

པ་ཡིན། ③ [མངློན] ཆུ་འབྲུག་ལློ། ཡར་ངློའི་དགའ་བ་དང་པློ་ཚེས་གཅིག །གཉིས་པ་ཚེས་

དྲུག །གསུམ་པ་ཚེས་བཅུ་གཅིག །མར་ངློའི་དགའ་བ་དང་པློ་ཚེས་བཅུ་དྲུག་གཉིས་པ་ཚེས་ཉི་

ཤུ་གཅིག །གསུམ་པ་ཚེས་ཉི་ཤུ་དྲུག །④ [རིང]ཡློན། ⑤ ཚངས་པའི་གནས་པ་བཞིའི་ནང་

གསེས། བདེ་བ་དང་མི་འབལ་བར་གྱུར་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་པ་སྟེ། སེམས་མི་དགའ་བའི་གཉེན་

པློའ ློ། །⑥ ལེགས་པ་དང་བཟང་བ། ཐློས་པ་བརྒྱ་ལས་མཐློང་བ་གཅིག་དགའ། དེ་ལས་འདི་

དགའ་བ་འདུག །སར་མ་མགློ་བཏགས་ཞུས་ཏེ་གསློན་པ་ལས། དཔའ་བློ་གཡུལ་དུ་ཞུགས་

ནས་ཤི་བ་དགའ། 

དགའ་བ་འཁིལ་བ། [མངློན] ① རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་། ② གཡུང་དྲུང་། ③ འཆམ་གི་ཕག་རྒྱ་ཞིག་སྟེ་ལག་

པ་ནློར་བུའི་ཕག་རྒྱ་བཅིངས་ནས་ཁ་ལྷློར་བལས་ཏེ་ལག་པ་གཉིས་རང་པར་ཐུག་ཙམ་བེད་པ། 

དགའ་བ་བརྒྱ་པ། [མངློན]ཚངས་པ། 

དགའ་བ་དང་བལ་བའ་ིསྡུག་བསལ། སྙིང་ལ་སྡུག་པའམ། ཡིད་ལ་འཐད་པ་དང་ཁ་གེས་པའ་ིསྡུག་བསལ།

དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་ནི། བསྐྱེད་རིམ་གི་དགའ་བ་བཞི། རློགས་རིམ་གི་དགའ་བ་བཞི། ལམ་གི་དགའ་

བ་བཞི། འབས་བུའི་དགའ་བ་བཞི། ཞེས་ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས་སློ། །

དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་སྐྱེས་པའི་རིམ་པ། དེ་ཡང་ཕི་རློལ་ཏུ་ཟླ་བ་ལ་དཀར་ཕློགས་ཀི་ཆ་བཅློ་ལྔ་དང་

དེའི་མཐའི་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་གཅིག་དང་། ནག་ཕློགས་ཀི་ཆ་བཅློ་ལྔ་དང་དེའི་མཐའི་ཆ་བཅུ་དྲུག་

པ་སྟེ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་ཡློད་ལ། དཀར་ཕློགས་ཀི་ཚེས་གཅིག་ནས་ལྔའི་བར་དབང་པློ་ལྔ་

འགག་པའི་དགའ་བ་ལྔ། ཚེས་དྲུག་ནས་བཅུའི་བར་ཁམས་ལྔ་འགག་པའི་དགའ་བ་ལྔ། བཅུ་

ནས་བཅློ་ལྔའི་བར་དབང་པློ་ལྔ་འགག་པའི་དགའ་བ་ལྔ། ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་ནི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་

མཆེད་ཀི་ཆ་རྣམས་འགག་པའི་དགའ་བ་ཡིན། འདི་ལ་ཡས་འབབ་ཀི་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་ཉིད་

ལ་རལ་སྦློང་བ་རེས་དྲན་སློམ་ལམ། མས་བརན་གི་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་རློགས་པ་ནི་ཏིང་ངེ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཛིན་མ་སློབ་ལམ་ཡིན་པས། དེའི་ཚེ་དཀར་དམར་དག་པའི་འབས་བུ་དཔེ་འབྲུབ་པ་ཡིན་ནློ། །

དགའ་བ་གདློང་། སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་དགའ་གདློང་དགློན་པ་ནི་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་

པའི་ནང་ཞིག་པློ་ཤེས་རབ་ཀིས་ཕག་བཏབ། དེ་རེས་རིམ་བཞིན་འཕེལ་རྒྱས་སུ་ཕིན་ཏེ་དབུས་

ཀི་གདན་ས་ཆེན་པློ་དྲུག་གི་གས་ཡིན། 

དགའ་བ་ཕིན་ཅི་ལློག་པ། དགའ་འློས་མེད་པར་དགའ་བ། 

དགའ་བ་སྦིན་བེད། རྐྱེན་བསམ་གཏན་གི་དངློས་གཞི་ལ་བརེན་ཏེ་དམིགས་ཡུལ་སེམས་ཅན་ཚད་

མེད་པ་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་བདེ་བ་དང་མི་བལ་བར་འདློད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཤེས་རབ་

མཚུངས་ལན་དང་བཅས་པའི་རིས་སུ་གནས་པའློ། །

དགའ་བ་བཞི། དགའ་བ་དང་། མཆློག་དགའ། ཁད་དགའ། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དགའ་བ་སྟེ་བཞི། 

དགའ་བ་བཞི་པློའི་དཔེའི་ཁད་པར་ནི། དགའ་བ་དང་པློ་དཔའ་བློ་ལ་བུ་ཉིད་དེ། རློག་པ་རགས་ཤིང་

བདེ་བ་ཆུང་བས་སློ། །གཉིས་པ་མཆློག་དགའ་ནི་རྣལ་འབློར་མ་ལ་བུ་སྟེ། རློག་པ་ཕ་ཞིང་བདེ་

བ་ཆེ་བས་སློ། །གསུམ་པ་ཤིན་ཏུ་བདེ་བའམ་དགའ་བལ་ནི་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་ངེས་པ་སྟེ། རློག་

པ་ཕ་བདེ་བ་སྐྱེད་པའི་ཐབས་ལས་ཡང་དག་པར་རློགས་ཤིང་རིག་པ་སྟེ། རློག་པ་ཕ་རགས་

སངས་ཤིང་བདེ་བས་རྒྱུད་གང་བས་སློ། །བཞི་པ་ལྷན་སྐྱེས་ནི་དེ་ལ་བུའི་བདེ་བ་སྐྱེད་པའི་

ཐབས་ལས་ཡང་དག་པར་རློགས་ཤིང་རིག་པ་སྟེ། རློག་པ་མཐའ་དག་དང་བལ་བའི་བདེ་ཆེན་

གི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པས་སློ། །ཞེས་བརག་གཉིས་འགེལ་པ་གཞློམ་མེད་རྡློ་རེའི་གསང་བ་འབེད་པ་

ལས་གསུངས། 

དགའ་བ་བཞི་པློའི་ཉམས་མློང་གི་ཁད་པ། དང་པློ་དགའ་བའི་བདེ་ནི་མཆློག་དགའ་ལ་ལློས་ཏེ་བདེ་བ་

ཆུང་བས་ན་ཅུང་ཟད་ཉིད་དློ། །གཉིས་པ་དགའ་བ་དང་པློ་ལས་ཆེས་ལྷག་པའི་བདེ་བ་དང་ལན་

པས་མཆློག་ཏུ་དགའ་བ་དེ་བས་ལྷག་པ་དང་། གསུམ་པ་དགའ་བལ་ནི་གཟུགས་སློགས་ཡུལ་ལ་

དབང་པློའི་འཛིན་པ་དང་བལ་ཞིང་། ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་བདེ་བའི་ཡུལ་དུ་

དམིགས་པའི་དགའ་སྟེ། དེ་ཡང་དགའ་བ་དང་བདེ་བར་འཛིན་པ་དང་བལ་བའི་ཤེས་པ་ཀུན་རློབ་

ཀི་རང་བཞིན། འདློད་ཆགས་ཀི་ཡུལ་ལ་མ་ཐློགས་པས་བལ་བའང་དེ་ཡིན་ལ། མ་ཆགས་པ་ཡང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

དེ་ཡིན་པས་ཆགས་བལ་ཡིན་ནློ། །བཞི་པ་ནི་དགའ་བ་ལ་སློགས་པ་གསུམ་འདས་པའི་རེས་ལ་

ཐློབ་པ་རྡློ་རེ་ནློར་བུ་ལས་འཕློ་བ་མེད་པ་རྣམ་པ་མི་རློག་པའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་ཡིན་

ནློ། །ཞེས་བརག་གཉིས་འགེལ་པ་གཞློམ་མེད་རྡློ་རེའི་གསང་བ་འབེད་པ་ལས་གསུངས། 

དགའ་བ་བཞི་པློའི་རློགས་པའི་ཁད་པར་ནི། དང་པློ་ལས་རྒྱ་མའི་པདྨ་ལ་རྡློ་རེ་རེག་པར་འདློད་ལས་

ཉམས་སུམ་མློང་བ་དགའ་བ་དང་། གཉིས་པ་དབང་པློ་མཉམ་པར་སྦར་བས་བདེ་བ་ལྷག་པར་

ཐློབ་པར་འདློད་པ་མཆློག་ཏུ་དགའ་བ། གསུམ་པ་བདེ་བས་རྒྱུད་གང་ནས་དེ་བས་ལྷག་པའི་

བདེ་བ་སར་ཐློབ་འདློད་དང་བལ་བས་དགའ་བལ་འདློད་ཆགས་འཇིག་ཅིང་ཉམས་པ་ཉིད་ཡིན་

པས། དེས་ན་དགའ་བ་ས་མ་གཉིས་རྐྱེན་གིས་སྐྱེ་བ་དང་། གསུམ་པ་ནི་ཉམས་ཤིང་འཇིག་པའི་

ཕློགས་ཀི་སྐྱློན་དང་བཅས་པར་རློགས་ཏེ། མཐའ་དེ་གཉིས་སངས་པའི་དགའ་བ་བཞི་པ་ལྷན་

སྐྱེས་ཁློ་ན་བསློམ་པར་བའློ། །ཞེས་བརག་གཉིས་འགེལ་པ་གཞློམ་མེད་རྡློ་རེའི་གསང་བ་འབེད་

པ་ལས་གསུངས། 

དགའ་བ་བཞིའི་བེད་ལས། དགའ་བས་ལུས་ཀི་དྲི་མ་སྦློང་། སྐུ་རྡློ་རེའི་ས་བློན་འདེབས། མཆློག་

དགས་ངག་གི་དྲི་མ་སྦློང་། ངག་རྡློ་རེའི་ས་བློན་འདེབས། དགའ་བལ་ལམ་ཁད་དགའ་ཡིས་

ཐུགས་ཀི་དྲི་མ་སྦློང་། ཐུགས་རྡློ་རེའི་ས་བློན་འདེབས། ལྷན་སྐྱེས་དགའ་བས་ལམ་དུས་ཡེ་

ཤེས་ཀི་དྲི་མ་དག་ཡེ་ཤེས་རྡློ་རེའི་ས་བློན་འདེབས། ཞེས་སྟློང་ཐུན་རབ་གསལ་ཉི་མའི་སྙིང་པློ་

ལས་གསལ། 

དགའ་བ་ཡང་དག་བང་ཆུབཀི་ཡན་ལག །བང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་གི་ནང་ཚན་ཕན་ཡློན་གི་ཡན་ལག་

སྟེ། ས་དང་པློ་མཐློང་བའི་དགའ་བ་དེས་ལུས་དང་སེམས་ལ་ཕན་འདློགས་ཤིང་ཚིམ་པར་བེད་པ།

དགའ་བ་ལ། ཡིད་སྨློན་པ། དེ་དང་མཇལ་ན་དགའ་བ་ལ། དེ་འདྲ་གཅིག་བྱུང་ན་དགའ་བ་ལ། 

དགའ་བའི་རྒྱན། སྙན་ངག་གི་ཁད་འཕགས་ཀི་ཉམས་ལན་སློ་ནས་ཡིད་འློང་གི་དགའ་བ་སྐྱེད་པར་

སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

དགའ་བའི་རྒྱན་གཉིས། དགའ་བའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་རྣམ་གངས་གཉིས་ནི། རེ་བ་ཅན་གི་དགའ་

བ་དང་། རེ་བ་མེད་པའི་དགའ་བ་གཉིས། འདི་ལ་དངློས་ཐློབ་ཀི་དགའ་བ་དང་། གཟུགས་བརན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གི་དགའ་ཡང་ཟེར། 

དགའ་བའི་དགའ་སྟློན། འདློད་ཆགས་སྤློད་པ་ཞེས་པའི་གབ་ཚིག

དགའ་བའི་དབང་པློ། [མངློན]ཁབ་འཇུག

དགའ་བའི་ཚལ། ① གིང་གའམ། སྐྱེད་མློས་ཚལ། ② གློང་ཁེར་ལ་ན་སྡུག་པའི་བང་ཕློགས་སུ་རིང་

བུ་དང་ཤིང་སློགས་ཡིད་དགའ་བའི་ཚལ་དུ་ལྷའི་བུ་དང་བུ་མློ་དག་འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་ལ་

དགའ་ཞིང་རེ་བ། 

དགའ་བའི་བཞིན། སྤློ་ཞིང་ཞི་བའི་གདློང་། དགའ་བའི་བཞིན་གིས་བམས་སེམས་སྟློན་པ། 

དགའ་བའི་ས་གཞི། [མངློན]བུད་མེད། 

དགའ་བས་རྒྱུ། [མངློན]བ་རློག

དགའ་བློ། [ནནྡཿ ]ཀུན་དགའ་བློའི་མཚན། ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཉན་ཐློས་དྲུག་སེའི་ཡ་གལ་ཞིག

དགའ་སྦུབས། སར་བློད་ཀི་རེ་དྲུང་ཚོས་དགུན་དུས་ཀི་མཛད་སློར་གློན་པའི་ཞྭ་མློ་ཞིག

དགའ་བེད། [མངློན] ① ཆང་། ② ཁིམ་བ་དེ་ཕློ།  ③ རྔ་མློང་། ④ སིན་པློ། 

དགའ་བེད་དག་བློ། དགའ་བློད། དགའ་སྣང་ཕི་རུ་མངློན་པ། སེམས་སྐྱིད་པློ་བྱུང་བས་དགའ་བློད་

ཀིས་གླུ་གཞས་མང་པློ་བཏང་། 

དགའ་བློད་ཀི་བདུད། གཅློད་ཡུལ་པའི་བདུད་བཞིའི་ཡ་གལ། དགའ་བློད་ཀི་བདུད་ནི། རང་གི་ཡིད་

ལ་ཆགས་ཤིང་དེ་ལ་དགའ་ཞིང་བློད་དེ་ཡིད་ཀི་སྤློ་བ་ཆེན་སྐྱེས་པ་ལ་ཟེར། དེའི་རྒྱུ་ནི་འཇིག་

རེན་གི་རེད་བཀུར་སྙན་གགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། འཁློར་མང་པློ་འདུ་བ། ཡི་དམ་ལྷའི་

ཞལ་མཐློང་བ། ངག་ནུས་ཀིས་འདྲེ་གདློན་ཐུལ་ཞིང་ན་ཚ་ཟུག་རྔུལ་ཞི་བར་བེད་པ། ཉམས་

ཁད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ། རྨི་ལམ་རྣློ་ཞིང་མངློན་ཤེས་འཆར་བ། ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་རང་

དབང་མེད་པར་འདུ་ཞིང་ཟས་ནློར་ལློངས་སྤློད་ཡུལ་ནས་བཀུར་སྟི་ཞབས་ཏློག་དཔག་མེད་

བྱུང་བ། དེ་རྣམས་ལ་དགའ་ཞིང་བློད་ནས་དྲེགས་པ་ཆེན་པློ་དང་ང་རྒྱལ་ཆེན་པློ་ཐར་པའི་ལམ་

གི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བས་བདུད་ཟེར་བ་དེ་ལ་དགའ་བློད་ཀི་བདུད་ཅེས་མིང་བཏགས་པ་ཡིན།

དགའ་དབེ་འཛུམ་འབལ། ཕན་ཚུན་དགའ་བཞིན་དུ་དབེ། འཛུམ་བཞིན་དུ་འབལ་བ། སར་སྤུན་ཟླ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཁིམ་ཚང་བགློ་བའི་སྐབས་ལ་བཤད་པ་ཞིག

དགའ་འབློད། དགའ་བ་ཆེན་པློས་ཁི་ལློར་བརན་པར་ཤློག་ཅེས་འབློད་པ་ལ་བུ། 

དགའ་མ། ① ཆུང་མ། ② [མངློན]བུད་མེད་མཆློག

དགའ་མའི་བདག་པློ། [མངློན]འདློད་ལྷ། 

དགའ་མིན་ཞེ་བཞག །མི་དགའ་བ་སེམས་ལ་བཟུང་ནས་འཁློན་འཛིན་དམ་པློ་བེད་པ། 

དགའ་མློ། ① སེམས་དགའ་པློ། ② [ཡུལ]ལེགས་པློ་དང་ཡག་པློ། ལས་ཀ་འདི་དགའ་མློ་བྱུང་སློང་། 

དགའ་ཚང་ཁློ་ཚེ། སྟློད་མངའ་རིས་ཀི་ས་ཆ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

དགའ་ཚད་པ། དགའ་བའི་ཉམས་ཙམ། ཁློ་ཐུག་པ་དང་སེམས་དགའ་ཚད་པ་བས་བྱུང་། 

དགའ་ཚལ། སྐྱེད་ཚལ། 

དགའ་ཚལ་གིང་། ཁ་བུག་བ་མ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་པ་ཞིག་གིས་བཏབ་པར་བཤད་ཀང་

དུས་ཚོད་གསལ་པློར་མ་ངེས། འགློ་མགློན་ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་སྐབས་ཙམ་ཡིན་པའི་

བཤད་སློལ་འདུག །གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

ལི་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགའ་ཚལ་སྦུག །གནས་འདི་ག་ནང་སྐྱེས་བུ་བཅུ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་རྒྱལ་བ་ཡར་རྒྱབ་པའི་ཕ་

གཞིས་ཡིན། དཔའ་བློ་སྐུ་ཕེང་དང་པློས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ག་ནང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགའ་ཚལ་མ་ཎི་ལྷ་ཁང་། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༩༩༠ལློར་ཡུལ་སེ་རྣམས་

ཀིས་བཏབ། ཡུལ་དེའི་ཇློ་དགློན་རྣམས་ཀི་གཙོ་བློར་ཆགས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་གློང་དཀར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགའ་ཚོར། དགའ་བདེའི་ཉམས། འཕིན་བཟང་ཐློས་འཕལ་དུ་མི་ཚང་མས་དགའ་ཚོར་ཆེན་པློ་བེད་

པ། གང་གསུངས་པ་མཐའ་དག་ཉན་མཁན་གི་བློ་ལ་བབས་པས་དགའ་ཚོར་ཆེན་པློས་ཐལ་མློ་

རྒྱུན་མི་འཆད་པར་རྡེབ་པ། 

དགའ་འཛོམས། དགའ་པློའི་ངང་ནས་འཛོམས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དགའ་ཞེན། དགའ་བས་ཤ་ཞེན་བེད་པ། མེས་རྒྱལ་ལ་དགའ་ཞེན་ཚད་མེད་བེད་པ། ངལ་རློལ་ལ་

དགའ་ཞེན་ཆེན་པློ་བེད་པ། 

དགའ་བཞི་འཕྲུལ་གི་ལྷ་ཁང་། ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མིང་གི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ། གཙུག་ལག་ཁང་

ཐློག་མར་བཞེངས་སྐབས་ལྷ་དང་། ཀླུ། མི། གནློད་སྦིན་བཅས་དགའ་བས་མིང་དེ་ལར་དུ་

བཏགས་པར་གགས། 

དགའ་བཞི། ① ཤར་དུ་ཆུ་སྣ་འཛོམས་པས་ཀླུ་རྣམས་དགའ། ལྷློ་རུ་ཤིང་སྣ་འཛོམས་པས་བ་རྣམས་

རྣམས་དགའ། ནུབ་ཏུ་འབྲུ་སྣ་འཛོམས་པས་མི་རྣམས་དགའ། བང་དུ་རྩྭ་སྣ་འཛོམས་པས་

ཕྱུགས་རྣམས་དགའ་ཞེས་པ་དགའ་བ་བཞི་ལན་གི་སློ་ནས་མིང་དེ་བཏགས་སློ། །② ས་མིང་

རྒྱལ་རེ་རློང་། ལྕང་ར་ཆུས། དགའ་བཞི། 

དགའ་བཞི་བསྐྱེད་ཚུལ། ལེ་འློག་སློར་བཞིར་ཆློས་འབྱུང་གནས། དློན་དུ་གཏུམ་མློ་རྒྱ་ཁབ་ཙམ། 

དམར་གསལ་གེན་དུ་འབར་བ་ཡི། ཧཾ་མགློ་ཐུར་ལ་བསྟན་པ་དེ། འློད་དུ་ལེམས་ཀིས་འབྱུང་ཚུལ་

ནི། ཀད་དཀིལ་བབས་པས་དགའ་བ་སྐྱེས། དེ་ཕེད་མགིན་པར་བརྒྱད་འཛག་པས། དེ་ཡིས་བདེ་

བ་མཆློག་དགའ་སྐྱེས། དེ་ཕེད་སྙིང་ཁར་བཞི་འཛག་པས། དགའ་བལ་བདེ་སྟློང་དགའ་བ་སྐྱེས། 

དེ་ཕེད་ལེ་བར་གཉིས་འཛག་པས། ལུས་མེད་མཉམ་པའི་དགའ་བ་སྐྱེས། བདེ་སྟློང་དབེར་མེད་

བདེ་བའི་མཆློག ། ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་དགའ་བ་སྐྱེས། ཞེས་གསང་འདུས་ལས་གསུངས། 

དགའ་བཞིའི་ངློ་བློ། རྣལ་འབློར་པ་གང་གིས་དགའ་བའི་རིམ་པ་ཉམས་སུ་མློང་བའི་དུས། དང་པློ་

རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པའི་སྐད་ཅིག་མ་ལ་འཆར་བ་ནི་དགའ་བ་ཙམ་ལས་ཁད་པར་གི་ཆློས་གཞན་

མེད་པ་ཉིད་དེ། བདེ་བ་ཆུང་ཞིང་ཆགས་པས་རེག་པ་སློགས་འདློད་པས་སློ། །གཉིས་པའི་

གངས་ཅན་རྣམ་པ་སྨིན་པའི་སྐད་ཅིག་མ་ལ་འཆར་བ་ནི། མཆློག་ཏུ་དགའ་བ་ཉིད་དེ་བདེ་བ་ཆེ་

ཞིང་ལྷག་པར་བདེ་བ་འདློད་པས་སློ། །གསུམ་པ་རྣམ་པར་ཉིད་པའི་སྐད་ཅིག་མ་ལ་འཆར་བ་ནི། 

དགའ་བལ་གི་དགའ་བར་བཤད་དེ། བདེ་བས་ཚིམས་ནས་སར་བདེ་བ་ཐློབ་འདློད་ཀི་ཆགས་

པ་དང་བལ་བས་སློ། །བཞི་པ་མཚན་ཉིད་དང་བལ་བའི་སྐད་ཅིག་མ་ལ་འཆར་བ་ཁློ་ན་རློག་མེད་

ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བར་བརློད་དེ། རློག་པ་དང་བལ་ཞིང་བདེ་སྟློང་རློ་མཉམ་པས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

སློ། །ཞེས་བརག་གཉིས་འགེལ་པ་གཞློམ་མེད་རྡློ་རེའི་གསང་བ་འབེད་པ་ལས་གསུངས། 

དགའ་བཞིའི་མཚན་གཞི། དགའ་བའི་བདེ་བ་ཅུང་ཟད་དེ། མཆློག་ཏུ་དགའ་བ་དེ་ལས་ལྷག ། དགའ་

བལ་དགའ་བ་ཆགས་བལ་ཡིན། ལྷག་མ་ལྷན་སྐྱེས་དགའ་བ་ཉིད། དང་པློ་རེག་པར་འདློད་པ་

དང་། གཉིས་པ་བདེ་བར་འདློད་པ་དང་། གསུམ་པ་འདློད་ཆགས་འཇིག་པ་ཉིད། དེས་ན་བཞི་

པ་བསློམ་པར་བ། ཞེས་བརག་གཉིས་ལས་སློ། །

དགའ་བཞིའི་འགློས་ཐིམ་བཞི། རའི་འགློས་ཐིམ་སྤྲུལ་སྐུ། ཡི་གེའི་འགློས་ཐིམ་ལློངས་སྐུ། བདུད་རིའི་

འགློས་ཐིམ་ཆློས་སྐུ། རླུང་གི་འགློས་ཐིམ་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་སྐུའློ། །

དགའ་བཞིའི་རིམ་པ་ནང་གསེས་དབེ་བ་བཅུ་དྲུག །དགའ་བའི་དགའ་བ། དགའ་བའི་མཆློག་དགའ། 

དགའ་བའི་ཁད་དགའ། དགའ་བའི་ལྷན་སྐྱེས་བཅས་བཞི། མཆློག་དགའི་དགའ་བ། མཆློག་

དགའི་མཆློག་དགའ། མཆློག་དགའི་དགའ་བ། མཆློག་དགའི་ལྷན་སྐྱེས་དགའ་བ་བཅས་བཞི། 

ཁད་དགའི་ལྷན་སྐྱེས་བཅས་བཞི། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དགའ་བ། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་མཆློག་དགའ། ལྷན་

སྐྱེས་ཀི་ཁད་དགའ། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ལྷན་སྐྱེས་བཅས་བསློམས་པས་བཅུ་དྲུག །ཅེས་བརག་

གཉིས་འགེལ་པ་གཞློམ་མེད་རྡློ་རེའི་གསང་བ་འབེད་པ་ལས་གསུངས། 

དགའ་བཞིན་སྤློ་བཞིན། སེམས་དགའ་སྤློའི་ངང་དུ། སེམས་དགའ་བཞིན་སྤློ་བཞིན་ཡུལ་ལ་ལློག

དགའ་འུར། དགའ་ནས་ཉམས་འུར་བ། ཐང་ཆེན་དུ་ལད་མློ་བསྟན་མ་ཐག་ཏུ་མི་ཚང་མ་དགའ་འུར་

གིས་འདུས་སློང་། 

དགའ་ཡ་ལེ། སེམས་སྤློ་བའི་ཉམས། བསབ་བ་བཟང་པློ་བྱུང་ནས་སེམས་དགའ་ཡ་ལེ་བར་གྱུར་སློང་།

དགའ་ཡལ་ཡལ། སེམས་ཀི་དགའ་བདེ། གཏམ་སྙན་ཐློས་པས་བློ་སེམས་དགའ་ཡལ་ཡལ་བས་བྱུང་།

དགའ་རབ། ① བཟང་པློའི་ཆར་གཏློགས་པའམ་ཡག་ཙམ། མི་འདི་ལ་ལག་རལ་དགའ་རབ་

འདུག །རྨ་དགའ་རབ་སློས་པ། རླུང་གི་ནུས་པ་ཡང་དགའ་རབ་ཡིན་སྙམ་པའི་རང་མཐློང་བྱུང་། 

② མང་ཙམ་གི་ཕློགས། ཁང་པ་འདིའི་ནང་དུ་དངློས་པློ་དགའ་རབ་གཅིག་འདུག

དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག །[མངློན]བདུད་ཞིག་སྟེ། གཞན་འཕྲུལ་དབང་བེད་ཀི་བདག་པློ། 

དགའ་རློགས། ① བློ་ཉེའི་གློགས། ② ཁློ་ཤུག །དགའ་རློགས་སྒིག་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དགའ་ས། བློ་ཉེ་བའི་གློགས་སམ་རློགས། དགའ་ས་བཟང་དྲུག་གམ། བུ་དང་བུ་མློ་དགའ་ས་སྒིག་ལ་བུ།

དགའ་སེམས། དགའ་བའི་ཡིད། དུས་ཆེན་གི་མཛད་སློའི་ནང་དུ་དགའ་སེམས་འཁློལ་བའི་ངང་

ནས་ཞུགས་པ། 

དགའ་སེར་དགློན། མིང་གཞན་དགའ་སེར་བསམ་གཏན་དར་རྒྱས་གིང་ཟེར། བཏབ་དུས་དང་

འདེབས་མཁན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་

མངའ་རིས་ཁུལ་ར་མཛའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགའ་གསུམ་གི་ཁིམས་གཅློད། རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་གི་མཁན་སློབ་གཉིས་ལས་ཆློས་ཞུས་

ཞིང་དགུང་ལློ་སློ་དགུ་པའི་ལྕགས་སྤེལ་ལློར་རྒྱལ་སིད་སས་ཆེ་བ་སྣ་ནམ་པའི་སས་མུ་ནེ་

བཙན་པློ་ལ་གཏད་དེ་རེ་ཉིད་སློམ་སྒྲུབ་ལ་གཤེགས་པའི་གབས་བཛད་པ་དང་། ཞང་གི་བུ་དབུ་

རིང་བློན་པློར་བསྐློ་བའི་བཀའ་གློས་མཛད་ཅིང་ཡློད་པ་བཙུན་མློ་ཚེ་སློང་བཟའ་མེ་ཏློག་སྒློན་

གིས་མཐློང་ཚེ། མློས་རྒྱལ་སིད་སྣ་ནམ་པ་ལ་ཤློར་བའི་ཕག་དློག་གིས་དློན་དེ་མློ་རང་གི་སས་

མུ་ཏིག་བཙན་པློ་ལ་ཕ་མ་བཅུག་པ་དང་། མུ་ཏིག་བཙན་པློས་ཞང་གི་བུ་དབུ་རིང་ལ་གི་བརྒྱབ་

ཏེ་བསད། དེ་ལ་བློན་ཆེན་པློ་མགློས་ཀིས་དགའ་གསུམ་ཞེས་པའི་ཁིམས་ཆད་གཅློད་པ་ལ་

ཟེར། དགའ་གསུམ་ཞེས་པ་ནི། 

 དང་པློ། རྒྱལ་པློ་ཡབ་སས་དགའ་བའི་ཆད་པ། བློན་ཆེན་པློ་མགློས་ཀིས་ཁློང་གི་ཁིམས་ཆད་

བཅད་པའི་བཀའ་ཡིག་ལེན་ས་ཟུར་མཁར་མཆློད་རེན་གི་རར་ཤློག་ཅེས་གསུངས་ཏེ། ཁློ་རང་

རར་ཞློན་ནས་སློང་། དེར་འཁློར་འབངས་རྣམས་ཕིན་ནས་བལས་པས། རྡློའི་མཆློད་རེན་འློག་

མ་ལ་ཁིམས་ཆད་ཀི་བཀའ་ཤློག་སྦར་བའི་ནང་དློན། རེ་ཡིས་འབངས་བསད་ན་མས་བུ་བརྡུང་

པ་དང་འདྲ་སྟེ་ཐབས་མེད། ད་དུང་མཆློད་རེན་བར་མ་ལ་ལ་སར་ཕིན་ཤིག །ཅེས་བིས་ཡློད་པ་

དློན་དེ་ལ་རྒྱལ་པློ་ཡབ་སས་དགའ་བར་བྱུང་པ་རེད། 

 གཉིས་པ། འབངས་མི་རྣམས་དགའ་བའི་ཆད་པ། དེ་ནས་ཁློ་ཚོ་མཆློད་རེན་བར་པ་ལ་ཕིན་ནས་

བལས་པས་དེར། འློན་ཀང་རེ་རེ་ནས་བསད་ན་འབངས་ཀིས་མི་ལང་། རྒྱལ་པློས་འབངས་ལ་

སྲུང་སྐྱློང་བ་དགློས། ད་དུང་མཆློད་རེན་གློང་མ་ལ་ལ་སར་ཕིན་ཅིག །ཅེས་པའི་བཀའ་ཤློག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

སྦར་ཡློད་པ་ལ་འབངས་མི་རྣམས་དགའ་བར་བྱུང་པ་རེད། 

 གསུམ་པ། སྣ་ནམ་པ་དགའ་བའི་ཆད་པ་ནི། དེ་ནས་ཁློ་ཚོ་མཆློད་རེན་གློང་མར་ཕིན་ནས་

བལས་པར། རྒྱལ་པློ་ཉིད་ཀིས་ཁིམས་མ་སྲུང་ན་འབངས་ལ་ཁིམས་མི་འཆགས་པས་ལྷ་སས་

མུ་ཏིག་བཙན་པློ་ལློ་དགུ་བང་དུ་སྤྱུགས་དགློས་ལ། ཞང་ལ་སྟློང་དུ་ཡུལ་གྲུ་གཅིག་བིན་དགློས། 

ཞེས་པའི་ཤློག་སྦར་ཡློད་པར་ཞང་སྣམ་ནམ་པའི་ཕློགས་རྣམས་དགའ་བར་བྱུང་བས་ན་དགའ་

གསུམ་གི་ཁིམས་ཆད་ཅེས་གགས་སློ། །

དགའ་བསུ། དགའ་སྤློའི་ངང་ནས་ཕེབས་བསུ་ཞུ་བ། 

དགར། [ཐ་དད་པ]འདས་པ། བཀར་བ། ད་ལ་དང་མ་འློངས་པ། དགར་བ། སྐུལ་ཚིག །ཁློར། ① 

ལློགས་སུ་འབེད་པ་དང་ཟུར་དུ་འབིན་པ། འགློ་ནད་ཅན་གི་ནད་པ་ལློགས་སུ་དགར་བ། འཚར་

ལློང་ཆེ་བའི་བིས་པ་ལློགས་སུ་བཀར་ནས་འློ་ཐག་གཅློད་པ། ② སྦྲ་དང་རས་གུར་སློགས་ཀ་

རའམ་དབྱུག་པས་ཡར་འགློགས་པ། དགར་བའི་གུར་གསར། རས་གུར་བཀར། 

དགར་སྡུད་ཀི་སྒ། སུམ་ཅུ་པའི་ཕད་འཇུག་ཚུལ་གི་སྐབས་སུ་ནས་ལས་གཉིས་འབྱུང་ཁུངས་ལ་

འཇུག་པ་མ་ཟད་ད་རུང་དགར་སྡུད་ལའང་པའི་ཕད་ཡིན། ① དང་པློ་དགར་བ་ལ་འཇུག་ཚུལ། 

དེ་ཡང་རིགས་མཐུན་དགར་ལ་ལས་སྒ་དང་། རིགས་མི་མཐུན་དགར་ལ་ནས་སྒ་འཇུག་ཅིང་

ཡློད་པ་རེད། རིགས་མི་མཐུན་དགར་བ་ལ་ལས་སྒ་འཇུག་པའི་དཔེར། ༡ རིགས་དགར་བའི་

དཔེར། མིའམ་ཅི་ལས་དྲི་ཟ་ཐ་དད། སློག་པློ་ལས་རྒྱ་ཐ་དད། ༢ བ་བ་དགར་བའི་དཔེར། 

བཤེས་གཉེན་ངན་པ་ལ་བཀུར་སྟི་བེད་པ་ལས་ལྷ་མཆློད་པ་ཉིད་ལེགས། ཚོང་རྒྱག་པ་ལས་

སློབ་སྦློང་བེད་རེས་དགའ། ༣ ཡློན་ཏན་དགར་བའི་དཔེར། ཡང་སློས་ལས་ཐིག་ནག་པ་སྡུག་

བསལ་ཆེ། ཆང་ལས་འློ་མ་ཞིམ། ཞེས་པ་ལ་བུ་སྟེ་འདི་འདྲའི་རིགས་ལ་ལས་ཀི་སྒ་ཉིད་འཇུག་

གློ །དེ་བཞིན་གཞི་གཉིས་སམ་མང་པློ་ལས་ཀང་རུང༌། དེ་དག་གི་ནང་ནས་ཕྱུང་བ་ལ་བུ་མ་

ཡིན་པར་ལློགས་སུ་དགར་བ་ཙམ་གི་དློན་ལའང་ལས་ཀི་སྒ་ཉིད་འཇུག་སྟེ། ༡ རིགས་དགར་

བའི་དཔེར། རག་པ་དང་དངློས་པློའི་ཆློས་ལས་དེ་བཞིན་ཉིད་གཞན་ནློ། །གནའ་བ་ནི་ཤ་བ་དང་

དགློ་བ་ལས་གཞན་ཞིག་རེད། ༢ བ་བ་དགར་བའི་དཔེར། ཟ་བ་དང་དགློད་པ་དང་སྨྲ་བ་དང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འགློ་བ་ལ་སློགས་པ་སྤློད་ལམ་ཕལ་པ་རྣམས་ལས་མཆློད་རེན་ལ་ཕག་དང་སྐློར་བ་བེད་པ་

ལེགས་སློ། །ལྤགས་རླློག་རྒྱག་དང་བང་རྒྱུག་པ་ལས་ཆུ་རྐྱལ་པ་ལེགས། ༣ཡློན་ཏན་དགར་

བའི་དཔེར། ཁ་དློག་རྣམས་ལས་དཀར་པློ་ཉིད་མཛེས་སློ། །བདེ་བ་ཐམས་ཅད་བུད་མེད་ལ་

སྤློད་པ་མཆློག །ལ་བུའློ། །རིགས་མཐུན་དགར་ལ་ནས་སྒ་འཇུག་པའི་དཔེར། རིགས་སློགས་

ཀི་ཁད་པར་གིས་ཚོགས་ཀི་ནང་ནས་འབིན་པ་ལ་བུར་དགར་བ་ནི། མི་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་

རྒྱལ་རིགས་དཔའ། གསེར་དངུལ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་གསེར་གློང་ཆེ། རིགས་བཞིའི་ནང་ནས་

དམངས་རིགས་དམན། བ་རྣམས་ཀི་དཀིལ་ནས་ནག་མློ་འློ་མ་མང༌། བ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་

སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་ལ་མཆློད་པ་ནི ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའློ། །ལ་བུ་སྟེ་འདི་འདྲ་ལ་ནས་

ཉིད་འཇུག་གློ །② སྡུད་པ་ལ་འཇུག་ཚུལ་ནི། ནས་ཀི་སྒ་སྡུད་པ་ལ་འཇུག་པ་སྟེ། ༡ ནས་སྒ ་

ཡུལ་སྡུད་པ་ལ་འཇུག་པ། ལྷ་ས་ནས་གཞིས་ཀ་རེའི་བར། མནར་མེད་ནས་སིད་རེའི་བར། 

༢དུས་སྡུད་པ་ལ་འཇུག་པ། དེང་ནས་སང་ཉི་མ་མ་ཤར་གི་བར། ༣ ནས་སྒ་དངློས་པློ ་སྡུད་པ་

ལ་འཇུག་པ། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁེན་གི་བར། ༤ ནས་སྒ་གངས་སྡུད་པ་ལ་འཇུག་པ། 

གཅིག་ནས་བརྒྱའི་བར། ལ་བུའློ། །

  དེ་ལར་དགར་སྡུད་ལ་འཇུག་པའི་སྒ་འདི་རྣམས་ཀང་འཕད་གཞན་མ་ཡིན་པར་རྣམ་དབེ་ལྔ་

པའི་ཡན་ལག་ཉིད་དུ་ཤེས་དགློས་ཏེ། དགར་བ་ནི་གང་ལས་དགར་བའི་གཞི་དེ་ལས་ཁད་པར་

དུ་བྱུང་བ་ལར་སྣང་བ་དང༌། སྡུད་པ་ནི་ཐློག་མ་གང་ནས་བརམས་པ་དེ་ལས་བསྡུ ་རྒྱུའི་གནས་

སྐབས་ཐམས་ཅད་བྱུང་བ་དང་འདྲ་བའི་ཕིར་འབྱུང་ཁུངས་ཀི་རྣམ་དབེ ་སྦར་བར་སྣང་བའི་

ཕིར་རློ། 

དགར་བ། གང་ཟག་གམ་དངློས་པློ་གང་ཞིག་སློ་སློར་ཐ་དད་དུ་དགར་བའི་དློན། 

དགལ། འགེལ་བ་པློས་ཁལ་སློགས་དགལ་རྒྱུ། 

དགས། ① བཀས་ཀི་མ་འློངས་པ། ② དགའ་བས་ཞེས་པའི་བེད་སྒ་བསྡུས་པ་སྟེ། རབ་ཏུ་དགའ་

བས་བློ་འཁབ། རབ་དགས་བློ་འཁབ་ལ་བུ། 

དགས་ར། ཐགས་ར། ཐགས་ཐགས་སའི་ར་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

དགུ། ①གངས་ཀ་དགུ། རྨ་ཆུ་ཁུག་དགུ མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གཏེར་དང་། བུ་ག །ར། སིན་པློ་

བཅས་སློ། །② དབིབས་ཀི་མིང་། རླུང་ནད་ཀིས་ལུས་དགུ་པློར་གྱུར་པ། ལུས་དགེ་དགུ་མི་

ཐུབ་པའི་ནད་རིགས་གཙོ་བློ་རླུང་ནད་རེད། ལ་བུ། ③ མང་པློ། སྐྱེ་དགུ། འདློད་དགུ། སྐད་ཆ་

མི་བཤད་དགུ་བཤད། ལས་ཀ་མི་བེད་དགུ་བེད། མི་ལས་དགུ་ལས། ཡློད་དགུ་རལ་སྤྲུག །རྒྱུ་

ནློར་ཡློད་དགུ། ངན་དགུ་ཚང་བ། བཟང་དགུ། 

དགུ་གྲུབ། རྒུ་དྲུས། སློ་སྨན་ཞིག

དགུ་རྒྱུད། ཕ་མེས་ནས་མི་རབས་མང་པློ་བརྒྱུད་པ། 

དགུ་འགིག །བློད་ཀི་དམངས་ཁློད་ཀི་རེད་རིགས་རིང་པ་ཞིག །རེའུ་མིག་གྲུ་བཞི་ཕི་ནང་གསུམ་

ཅན་ཞིག་འབི། དེ་ལ་ཀ་བ་བརྒྱད་བཅད་པས་རེའུ་མིག་ཉེར་བཞིར་འགྱུར། དེ་ལ་མི་གཉིས་ཀི་

རྡེ་དཀར་པློ་བཅུ་གཉིས་དང་ནག་པློ་བཅུ་གཉིས་རེ་བཟུང་ནས་རྒྱལ་ཕམ་རློད་པའི་རེད་རིགས་

ཤིག་ཡིན། 

དགུ་བཅུ། གངས་ཀི་མིང་། བཅུ་ཕག་དགུ་པའི་ཐ་མའི་གནས། 

དགུ་བཅུ་འགློ། མ་ར་འབྲུ་ཁལ་དགུ་ལ་ལློ་གཅིག་སློང་མཚམས་མ་སྐྱེད་བསློམས་ནས་འབྲུ་ཁལ་

བཅུ་ལེན་པའི་འབྲུ་བུན་གཏློང་སྟངས་ཤིག

དགུ་བཅུ་ཐམ་པ། དགུ་བཅུ་ཏག་ཏག་གི་དློན་ཡིན། 

དགུ་ཆུ། མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་རྨ་ཆེན་རློང་གི་འབབ་ཆུ་ཞིག

དགུ་སྟེ། [རིང]ལྷག་སྟེ། 

དགུ་གཏློར། བློད་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་ཉེར་དགུའི་ཉིན་མགློན་པློའི་གཏློར་བཟླློག་རྒྱག་པ་ལ་ཟེར།

དགུ་ཐུག །བློད་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་ཉེར་དགུའི་དགློང་མློར་སྐློལ་རྒྱུའི་ལློ་མཇུག་རེན་འབེལ་གི་

ཐུག་པ། 

དགུ་ཐུབ། ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཤ་དུག་དང་། སྦར་དུག་

སློགས་དུག་ནད་འཇློམས། 

དགུ་ཐློག །ཐློག་བརེགས་དགུ་ཡློད་པའི་ཁང་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དགུ་མཐའ། རིས་རིག་གི་དགློད་བསྒྱུར་འཕི་སྣློན་གི་སློམ་ཚིག་བློར་འཛིན་བ་རྒྱུ་ཞིག

དགུ་མདའ། མདེལ་གངས་དགུ་འགློ་བའི་མེ་མདའ། 

དགུ་འདྲེན། དགུན་ཉི་ལློག་པའི་རེས་སུ་ཉིན་དགུ་དགུར་བརིས་ནས་གང་ངད་ཆེ་བའི་དུས་ཚིགས་

འདྲེན་པའི་སློལ། དགུ་གཅིག་ས་གས། དགུ་གཉིས་རྡློ་གས། དགུ་གསུམ་ལྕགས་ཀི་གཏུན་བུ་

གས། ལ་བུ། 

དགུ་ཉིན། མ་འློངས་པའི་ཉིན་བཞི་པའི་མིང་། སང་ཉིན་གཟའ་ཟླ་བ་རེད། གནངས་ཉིན་གཟའ་མིག་

དམར་རེད། གཞེས་ཉིན་གཟའ་ལྷག་པ་རེད། དགུ་ཉིན་གཟའ་ཕུར་བུ་རེད། ལ་བུ། 

དགུ་པ། གངས་རིམ་ཞིག །ཟླ་བ་དགུ་པ། 

དགུ་པའི་ཕློགས་ཐློབ། དགུ་པའི་ག་ཐློབ་ཀང་ཟེར། སར་བློད་གཞུང་གི་འདློད་དཔལ་ལས་ཁུངས་

ནས་ལློ་ལར་ཟླ་བ་དགུ་པའི་ནང་བཟློ་པ་རྣམས་ལ་རྒྱག་པའི་ལློ་རེའི་ག་ཕློགས། 

དགུ་ཕྲུགས། དགུ་ཚན། ཕག་འཚལ་དགུ་ཕྲུགས། རླུང་དགུ་ཕྲུགས་སུ་བསལ་བ། 

དགུ་འཕད་གནས་འགིལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་standing-on-nines carry ཟེར། 

དགུ་བློག །དགུ་མདའ་དང་དློན་གཅིག

དགུ་ཚིགས། གནམ་གི་སྐ་རགས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ནམ་མཁའི་སྐ་རགས་དང་གནློད་སྦིན་ཁ་

རླངས་སློ། །

དགུ་མིག །འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། རང་ལློ་དགུ་ཚན་རྣམས་སུ་སེབས་དུས་དགུ་མིག་ལ་བབས་

པ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། རང་ལློ་དགུ་དང་། བཅློ་བརྒྱད། ཉེར་བདུན་སློགས་དགུ་ཚན་རྣམས་སུ་

བབས་པ་ལ་ཟེར། 

དགུ་ཚིགས་ལློག །གནམ་གི་དགུ་ཚིགས་ལློག་པ་སྟེ་ངན་ལས་ལ་ཟེར། 

དགུ་རབ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་

མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རའུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགུ་གཞུར། རྡེའུ་དཀར་ནག་དགུ་རེ་དགུ་རེ་བཞག་ནས་བརི་རྒྱུ་ཞིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

དགུ་ཟུང་གསབ་ཨང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་nines complement, complement on nine ཟེར། 

དགུ་རུལ། དགུན་ཉི་ལློག་གི་ཉིན་ནས་གང་བའི་ངར་འཕེལ་ཞིང་ཡློད་པ་དེ་ནས་བཟུང་ཞག་པློ་སློ་

དྲུག་གི་བར་ཉིན་ལར་གང་ངར་འཕེལ་ཞིང་ཡློད་པ་ལ་དགུ་བསྒངས་ཟེར། སྐབས་འགར་དགུན་

ཉི་ལློག་གི་སློན་ལ་གང་ངར་འཕེལ་ཞིང་དགུན་ཉི་ལློག་པ་དང་གང་ངར་ཅུང་ཟད་ཆུང་དུ་འགློ་བའི་

ལུགས་ལློག་གི་རྣམ་པ་ཡློང་བཞིན་ཡློད་པ་དེ་ལ་དགུ་རུལ་ཟེར། དགུ་རུལ་ན་ལློ་རེས་མའི་ལློ་

ལེགས་ཡློང་བའི་བཤད་སློལ་ཡློད་པ་རེད། 

དགུ་རློང་མཐིལ་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་བ་སྤི་ལློ་༡༩༤༥ལློར་དགུ་རློང་ཚང་གིས་

ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྨ་ལྷློ་གཅན་ཚ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགུག །[བ་བེད་ཐ་དད་པ]བཀུག །དགུག །འགུག །ཁུག །དགུག་བའི་བུ་མློ་ལ་བུ། 

དགུག་པ། དགུག་པའི་མིང་རྐྱང་། 

དགུག་བང་། གདློན་འདྲེ་སློགས་དགུག་པའི་ཤིང་བང་། 

དགུག་གཞུག །ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དྲངས་ཏེ་དམ་ཚིག་པར་བསྟིམ་པ། 

དགུང་། ① དཀིལ། ཉིན་དགུང་། མཚན་དགུང་། ནམ་མཁའི་དགུང་། ② གནམ། དགུང་སློན་པློ། 

དགུང་དུ་གཤེགས། གངས་རི་མཐློན་པློ་དགུང་ལ་རེག །③ དུས་དང་ལློའི་ཞེ་ས། དགུང་ལློ། 

དགུང་ཀེག །ལློ་བའི་བར་ཆད་ཀི་ཞེ་ས། 

དགུང་དཀིལ། ནམ་མཁའི་དཀིལ། 

དགུང་མཁར། ལྷློ་ཁ་གློང་དཀར་རློང་གི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག་ཡིན། 

དགུང་གངས། ལློ་གངས་ཀི་ཞེ་ས། དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅུར་ཕེབས་པའི་བགེས་སློང་། 

དགུང་སློན། གནམ་སློན་པློ། དགུང་སློན་གཡའ་དག །མཐློ་བ་དགུང་སློན་ཉི་ཟླ་བཀྲག་ཆེ་ཡང་། ལས་

ངན་སྒ་གཅན་གནློད་པས་འཚེ་བ་ཡློད། 

དགུང་ཆར། ཆར་པ། 

དགུང་སྙིང་། ལློ་རགས། 
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དགུང་གཉིས། ཉིན་གུང་དང་མཚན་གུང་། 

དགུང་ཐུན། ཉིན་མཚན་སློ་སློར་ཐུན་གསུམ་གསུམ་ཕེ་བའི་ཐུན་བར་མའམ་ཐུན་གཉིས་པ། 

དགུང་མཐློངས། ནམ་མཁའི་མཐློངས། 

དགུང་གདུགས། ཉིན་གུང་གི་ཉི་མ་ཚ་པློ། 

དགུང་འཕུར་དགློན། དགློན་པ་འདི་འབི་གུང་སྤན་ས་གིང་པའི་སྐབས་སུ་བཞེངས། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་

བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་པུ་རངས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

དགུང་བློན། བློད་བཙན་པློའི་དུས་སྐབས་སུ་རྒྱལ་པློའི་འློག་གི་བློན་ཆེན་གློ་གནས་མཐློ་ཤློས་ཡིན་

ལ་ཞི་དྲག་གཉིས་ཀའི་དབང་ཆ་ཡློད་པའི་བློན་ཆེན་ཞིག་ཀང་ཡིན། 

དགུང་བློན་ཆེ་བཞི། ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་སུ་མེད་ཐབས་མེད་པའི་བློན་པློ་བཞི་

ཡློད་པ་ནི། མགར་སྟློང་བཙན་ཡུལ་བཟུང་། ཐུ་མི་སམ་བློ་ཊ། འབི་སེ་རི་གུང་བཙན། སྙགས་

ཁི་བཟང་ཡང་སྟློན་བཅས་ཡིན་པར་གགས་སློ། 

དགུང་དབིངས། ནམ་མཁའི་མཐློངས། 

དགུང་ཚིགས། ཉིན་གུང་གི་ལློ་ཆས། 

དགུང་ཞག །ཉིན་ཞག་ཕྲུགས་གཅིག

དགུང་ཞག་ཞེ་དགུ། མི་ཤི་ནས་ཞག་པློ་བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུ་སློང་བའི་ཉིན་མློ། 

དགུང་ཟླ། ① ནམ་མཁའི་ཟླ་བ། དགུང་ཟླའི་འློད་དཀར་ཕློགས་བརྒྱར་འཕློས། ② སྐྱེས་ལློ་གཅིག་

པའི་ཞེ་ས། 

དགུང་ཟླ་ཉའི་དུས་སུ། ཟླ་བ་ཉ་གང་བའི་དུས་སུ། 

དགུང་ལློ། ན་ཚོད་ལློ་གངས་ཀི་ཞེ་ས། གཞློན་ཉམས་དློད་ཀང་དགུང་ལློ་མཐློན་པློ། བགེས་ཚུལ་

བཞེས་ཀང་དགུང་ལློ་ཕ་བ། 

དགུང་སེང་བ།སྙན་སྒློག་ནམ་སྙན་གསང་ཞུ་བ། རིམ་པ་གློང་མར་དགུང་སེང་བ་མ་གཏློགས་ཐག་

གཅློད་མི་ཐུབ། 

དགུང་གསེང་གཏློང་བ། སློབ་གྲྭ་རྣམས་ལློ་ཕེད་དང་ཡང་ན་ཟླ་བ་གསུམ་རེའི་མཚམས་སུ་ངལ་གསློ་
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བདུན་ཕག་ཁ་ཤས་བཏང་བའི་མིང་། 

དགུང་ཨ་སློན། ནམ་མཁའ་སློན་པློ། 

དགུན། དུས་ཚིགས་བཞིའི་ནང་གི་དུས་ཚིགས་བཞི་པའི་མིང་ཡིན། 

དགུན་སྐྱིད། སར་རེ་སློབ་གྲྭ་བས་བློད་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་དགུན་ཁའི་སྤློ་སྐྱིད་གཏློང་བ་ལ་ཟེར། 

དགུན་ཁ། ནམ་དུས་བཞིའི་དགུན་དུས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁ་བའི་དུས་དང་། གང་རེག་ཅན། 

བསིལ་ལན་མ་བཅས་སློ། །

དགུན་ཁ་ལ། ལ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་རུ་ཐློག་རློང་གི་ནུབ་བང་ངློས་སུ་ཡློད། 

དགུན་གློས། དགུན་ཆས་དང་དློན་གཅིག

དགུན་གི་མེ་ཏློག །རྒྱན་རིས་གི་གས་ཤིག་སྟེ། དུས་བཞི་མེ་ཏློག་གི་ནང་ཚན་དགུན་དུས་མཚོན་

པའི་མེ་ཏློག་ལ་དྲང་སློང་མེ་ཏློག་འབི་སློལ་མཆིས། 

དགུན་གློ། སྟློན་ཁར་འདེབས་ཤིང་། ཕི་ལློའི་དབར་ཁར་བསྡུ་བའི་གློ་ལ་ཟེར། 

དགུན་ཆས། དགུན་དུས་ཀི་གློན་པ། 

དགུན་ཆུང་མེ་ཏློག །དགུན་དུས་ཆུ་འགམ་དུ་སྐྱེ་བའི་མེ་ཏློག་ཅིག

དགུན་མཆློད། དགུན་དུས་ཀི་མཆློད་འབུལ། 

དགུན་ཉལ། དློམ་དང་། སྦྲུལ་དང་། འཕི་བ་སློགས་དགུན་དུས་ས་དློང་དང་། ས་འློག་ཏུ་ཉལ་བ། 

དགུན་ཉི་ལློག །ཕལ་ཆེར་བློད་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་དང་། སྐབས་འགར་བཅུ་པའི་ནང་དུ་ལྷློ་

བགློད་མཐར་ཐུག་དགུན་ཉི་ལློག །ལློག་དགུ་འདྲེན། སྤི་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་༢༡་དང་

༢༢གང་རུང་ལ་དགུན་ཉིན་ལློག

དགུན་སྟློད། དགུན་ཟླ་གསུམ་གི་སྟློད་ཆ། 

དགུན་ཐའི་སང་ཚད། བློད་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་དབུགས་ཐློབ་པའི་དུས་ཚིགས་ཤིག

དགུན་ཐློག །དགུན་གི་དུས་ཚོད། 

དགུན་དལ། དགུན་དུས་སློ་ནམ་པ་ལས་མེད་དལ་སློད། 

དགུན་དུས། ནམ་ཟླ་དུས་བཞིའི་ནང་ནས་གང་ངད་ཆེ་བའི་དུས། ཡློན་ཏན་དགློས་ན་གཞློན་དུས་
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སློབ། འློ་མ་དགློས་ན་དགུན་དུས་གསློ། །ཚིག་གིས་རྒློལ་བ་ཕམ་སྟེ་དགུན་དུས་ཀི་འབྲུག་དང་

མཚུངས་པར་སྨྲ་བ་མེད་པར་བསད་འདུག

དགུན་བེལ། དགུན་དུས་ལས་ཀ་མང་པློ་ཡློད་པའི་མིང་། 

དགུན་སྨད། དགུན་ཟླ་གསུམ་གི་སྨད་ཆ། 

དགུན་ཚིགས། དགུན་དུས། 

དགུན་ཚུགས། དགུན་ཟུག་དང་དློན་གཅིག

དགུན་མཚེར། འབློག་པ་རྣམས་དགུན་དུས་འདུག་ས་ལ་ཟེར། མནའ་ས་མློ་འབློག་པ་རྣམས་སྦྲ་ཕུག་

ནས་འདུག་སློལ་ཡློད། ད་ལ་མང་ཆེ་བས་དགུན་མཚེར་ཞེས་ཁང་པ་བཟློས་ཡློད་པ་རེད། 

དགུན་ཞྭ། དགུན་དུས་ཀི་ཞྭ་མློ། 

དགུན་ཟུག །བློད་ཟླ་བཅུ་པའི་དབུགས་ལ་དགུན་ཟླ་གསུམ་གི་མགློ་ཚུགས་པས་གང་ངར་རྒྱས། 

དགུན་ཟླ། བློད་ཟླ་བཅུ་པ་བཅུ་གཅིག་པ་བཅུ་གཉིས་པ་གསུམ་གི་མིང་ཡིན། 

དགུན་ཟླ་ཐ་ཆུང་། བློད་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པ། 

དགུན་ཟླ་འབིང་པློ། བློད་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པ། 

དགུན་ཟླ་ར་བ། བློད་ཟླ་བཅུ་པ། 

དགུན་ཟླ་གསུམ། དགུན་ཟླ་ར་བ། འབིང་། ཐ་ཆུང་སྟེ་གསུམ། བློད་ཟླ་བཅུ་པ། བཅུ་གཅིག་པ། བཅུ་

གཉིས་པ། 

དགུན་རེའུ། བློད་ཟླ་བཅུ་གཅིག་ནང་དུ་ཁིད་པའི་རེའུ་ལ་ཟེར། 

དགུན་ལམ། དགུན་དུས་འགློ་ཆློག་པའི་ལམ། 

དགུན་ས། འབློག་པའི་དགུན་མཚེར། 

དགུན་ལྷམ། དགུན་ཁར་གློན་རྒྱུའི་ལྷམ། 

དགུན་ཨ་ལང་ནང་། དགུན་དུས་གང་ངར་ཆེ་སང་། 

དགུམ་དུ། བཅད་དུ་ཞེས་པའི་དློན། 

དགུམ། [བ་བེད་ཐ་དད་པ] བཀུམས། དགུམ། འགུམས། དཔེར་ན། དགུམ་བའི་དག། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

དགུམ་པ། དགུམ་པའི་མིང་རྐྱང་། 

དགུར་པློ། དགུར་བ་དང་གཅིག །

དགུས། དགུ་ཡིག་ལ་བེད་སྒའི་ས་སྦར་བ། 

དགེ ལེགས་པློའམ་བཟང་པློ། 

དགེ་སྐྱེས། [མངློན]ལྷ། 

དགེ་སྐྱློན། ① ཕན་པ་དང་གནློད་པ། ② སྐྱློན་དང་ཡློན་ཏན། 

དགེ་བསྐློས། ཆློས་ཁིམས་པ་སྟེ་དགེ་འདུན་གི་སྒིགས་ཁིམས་གནློན་མཁན། 

དགེ་གློང་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། 

དགེ་གློམས། བཟང་གློམས་ཏེ། དགེ་བའི་ལས་ལ་ཡང་ཡང་འདྲིས་པར་བས་ནས་ཐློབ་པའི་བག་ཆགས།

དགེ་རྒན། དགེ་བའི་ཕློགས་སྟློན་པ་སྟེ། སློབ་ཚན་ཁིད་མཁན་གི་དློན། 

དགེ་རྒན་བཅའ་ཁིམས། རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་དགེ་རྒན་སྐློར་གི་བཅའ་ཁིམས། 

དགེ་རྒན་མེད་པའི་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 without teacher ཟེར། 

དགེ་རྒན་དམིགས་སློ། འབྱུང་འགྱུར་དགེ་རྒན་གསར་བསྐློའི་འློས་བབས་ཡློད་པའི་མི། 

དགེ་རྒྱས། བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་གནས་རིས་ཀི་གློང་མ་སྟེ། གནས་འདིར་སྐྱེས་པའི་ལྷ་རྣམས་

ནི་འཇིག་རེན་པའི་བསམ་གཏན་གི་བདེ་བ་མ་ལུས་པར་རློགས་པའམ་རྒྱས་པས་དགེ་རྒྱས་

ཞེས་བའློ། །

དགེ་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་གིང་། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༨༩༤ལློར་ཚེ་མཚམས་པ་

བ་མ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ཀི་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་དགེ་རྒྱས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགེ་སྒྲུབ། ① དཀར་པློའི་ལས་སྒྲུབ་པར་བརློན་པ།  ② གློས་བེད་པ། 

དགེ་སྒྲུབ་སིག་སློང་། དགེ་བའི་བ་བ་སྒྲུབ་ཅིང་མི་དགེ་བའི་བ་བ་སློང་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དགེ་བཅུ། བློད་ཀི་ཡུལ་ལུང་གི་དགེ་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཅུ་སྟེ། གམ་འབློག་རྒྱང་འབློག་

རྩྭ་ཡི་དགེ། ཁང་ས་ཞིང་ས་ས་ཡི་དགེ། འཐུང་ཆུ་ཡུར་ཆུ་ཆུ་ཡི་དགེ། ཁང་རྡློ་འཐག་རྡློ་རྡློ་ཡི་

དགེ། ཁང་ཤིང་བུད་ཤིང་ཤིང་གི་དགེ་ཞེས་བཅུའློ། །

དགེ་ཆས། ཤི་བའི་མི་ལ་དམིགས་པའི་དགེ་རའི་ཡློ་ཆས། 

དགེ་ཆུང་། བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་གནས་རིས་ཀི་འློག་མ་སྟེ། གནས་འདིར་སྐྱེས་པའི་ལྷའི་

བསམ་གཏན་གི་བདེ་བ་ལ་དགེ་བ་ཞེས་བ་བ་ལ། རང་ས་གློང་མ་གཉིས་ལས་བདེ་བ་ཆུང་བས་

དགེ་ཆུང་ཞེས་བའློ། །

དགེ་ཆློས། བསམ་སྦློར་བཟང་པློའམ། རྣམ་པར་དཀར་པའི་ལས། 

དགེ་བསྙེན། [ཨུཔཱསཀཿ] སློ་ཐར་རིས་བདུན་གི་ནང་གསེས། བསབ་པ་གཞི་ལྔ་བསྲུང་བར་ཁས་

ལེན་པའི་ཁིམ་ན་གནས་པའི་སྐྱེས་བུ། 

དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ། རང་དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པར་འགྲུབ་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་

བརེན་ནས་ཐློབ་ཅིང་། དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པའི་མི་མཐུན་ཕློགས་སུ་གྱུར་པའི་སང་བ་ཇི་སིད་

འཚོའི་བར་དུ་སློང་བར་ཁས་བངས་པའི་ངེས་འབྱུང་གི་ཚུལ་ཁིམས། 

དགེ་བསྙེན་གི་བསབ་པ། དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་དང་དློན་གཅིག

དགེ་བསྙེན་ཉེར་གཅིག །བློད་ཀི་གངས་རི་ཉི་ཤུའི་ཐློག་རི་དྭགས་སྐྱེས་དང་ཉེར་གཅིག་སྟེ། ༡ གཉན་

ཆེན་ཐང་ལྷ་རྡློ་རེ་མཆློག་རབ། ༢ ཏི་སེ་རྡློ་རེ་གངས་དཀར། ༣ རྨ་རྒྱལ་སློམ་ར། ༤ མང་མཁར་

གངས། ༥བུ་ལེ་གངས། ༦ བང་སྟར་གློའི་གངས། ༧ ཕློ་མ་གངས་ཇློ། ༨སྐུ་ལྷ་ཁ་རི་གངས། ༩ 

གཙང་གི་ཇློ་མློ་ཁ་རག་གངས། ༡༠ རྡློ་རེ་གང་བ་བཟང་པློ། ༡༡ རྒྱལ་རེ་དུམ་གངས། ༡༢ ལ་

ཕི་གངས། ༡༣ ཚེ་རིང་གངས། ༡༤ སྣ་ནམ་གངས། ༡༥ཏི་སྒློ་གངས། ༡༦ འློ་དེ་གུང་རྒྱལ། 

༡༧ ཡར་ལྷ་ཤམ་པློ། ༡༨གསལ་རེ་གངས། ༡༩ ཧློ་བ་གང་བཟང་། ༢༠ ཙི་རི་རྦློ་རེ་བདུད་འདུལ། 

༢༡ ཀློང་པློ་ལའི་གངས་སློ། །

དགེ་བསྙེན་དྲུག །སློ་ཐར་ལུགས་ཀི་དགེ་བསྙེན་དྲུག་སྟེ། སྐྱབས་འགློའི་དགེ་བསྙེན། སྣ་གཅིག་དགེ་

བསྙེན། སྣ་འགའི་དགེ་བསྙེན། ཕལ་ཆེར་དགེ་བསྙེན། ཡློངས་རློགས་དགེ་བསྙེན། ཚངས་སྤློད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

དགེ་བསྙེན་ཏེ་དྲུག

དགེ་བསྙེན་མ། [ཨུཔཱསཱིཀཿ] དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་རྒྱུད་ལན་གི་བུད་མེད། 

དགེ་ལས། བཟང་པློའི་རགས་མཚན། 

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

རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་གཉའ་ལམ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགེ་སྟློང་། སར་གི་ཁིམས་སློལ་དུ་མི་བསད་ན་གསློད་མཁན་དེས་འདས་པློའི་ཤུལ་མིར་མི་སྟློང་

དང་དགེ་དློད་སྤློད་དགློས་པ་དེར་ཟེར། 

དགེ་སྟློང་སིག་སྟློང་། དགེ་སིག་གཉིས་ཀའི་ངློ་བློ་དློན་དམ་དུ་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པས་སྟློང་པའློ། །

དགེ་ལན་པ། དགེ་ལུགས་པ། 

དགེ་ལན་རིས་གསར་མ་བུ། སུམ་པ་ཡེ་ཤེས་དཔལ་འབློར་གིས་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་

ཡློས་ལློར་བརམས་པའི་རིས་གཞུང་། 

དགེ་ལན་ལུགས། རེ་ཙོང་ཁ་པས་གསར་དུ་བཏློད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་ཞིག །དགེ་

ལུགས་པའང་ཟེར། 

དགེ་ལིང་དགློན། ཀུན་མཁེན་ཆློས་སྐུ་འློད་ཟེར་གིས་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། 

དགེ་སིག །དགེ་བ་དང་སིག་པ། 

དགེ་འདུན། [སཾགྷཿ] ཉློན་མློངས་པ་སློང་བ་ལ་ཞུགས་པའི་སློབ་པ་ལམ་གི་གང་ཟག་དགེ་སློང་

གསུམ་མམ་བཞི་སེ་ཡན་ཆད། 

དགེ་འདུན་ཀུན་རྭ། དགེ་འདུན་གི་ཆློས་རྭ་དང་ཚོགས་ཁང་། 

དགེ་འདུན་དཀློན་མཆློག །ཐེག་པ་གསུམ་གི་འཕགས་པའི་གང་ཟག་རེ་རེ་བ་དང་། སློ་སྐྱེའི་བཙུན་

པ་ཁིམས་ལན་བཞི་སེ་ཡན་ཆད། 

དགེ་འདུན་དཀློར་འབགས། དགེ་སློང་བཞི་ཡན་ཆད་ལློངས་པའི་སྤི་ཡི་རྒྱུ་ནློར་ནས་མི་སེར་གིས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆ་ཤས་ཙམ་ལློངས་སྤད་ན་དགེ་འདུན་གི་དཀློར་ལ་འབགས་པའི་ཉེས་པ་ཆེན་པློ་ཡློང་ཞེས་

བཤད་སློལ་ཡློད། 

དགེ་འདུན་འཁློར་ལློའི་དབེན། དགེ་འདུན་ཕན་ཚུན་འབེད་པར་བེད་པའི་མཚམས་མེད་ཀི་ངློ་བློར་

གྱུར་པའི་ཕ་མ་དང་དབེན་བེད་པ་སྟེ། དུས་ནི་སྟློན་པ་ཞལ་བཞུགས་ཤིང་བསྟན་པ་ལ་སྐྱློན་མ་བྱུང་

བ་དང་། མཆློག་ཟུང་གཅིག་བསྐློས་པའི་དུས་དང་མཚམས་གཅིག་ཏུ་བས་པའི་ནང་དུ། གང་ཟག་

གྲུབ་མཐའ་ཤེས་པའི་གང་ཟག་གིས་ཡུལ་སློ་སློ་སྐྱེ་བློའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ། ཚུལ་སྟློན་པ་

སངས་རྒྱས་ལས་གཞན་ལྷས་བིན་ལ་བུ་ལ་སྟློན་པ་དང་། བསབ་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་

པ་ལས་གཞན་ལྷས་བིན་གི་བསབ་ཚིག་ལྔ་ཁས་ལེན་པའི་ཚུལ་གིས་དབེན་བེད་པའློ། །

དགེ་འདུན་གི་སེ། བཞི་སེ་ཡན་ཆད་ཁིམས་ལན་བཙུན་པའི་ཚོགས་པ། 

དགེ་འདུན་གི་ནང་ཁིམས། བཙུན་པ་ནང་ཕན་ཚུན་སྒིགས་སུ་བཅས་པའི་བསབ་ཁིམས། 

དགེ་འདུན་གི་དབེན་གསུམ། འཁློར་ལློའི་དབེན་དང་། ལས་ཀི་དབེན། འཁྲུགས་ལློང་གི་དབེན་

བཅས་གསུམ། 

དགེ་འདུན་གི་ཡློན་ཏན་བཅུ་བདུན། ༡ ཆློས་སྨྲ་བ། ༢ ཆློས་སྤློད་པ། ༣ ཆློས་སེམས་པ། ༤ ཆློས་

ཀི་ཞིང་། ༥ཆློས་འཛིན་པ། ༦ ཆློས་ལ་རློན་པ། ༧ ཆློས་ལ་མཆློད་པ། ༨ཆློས་ཀི་བ་བ་བེད་པ། 

༩ ཆློས་ཀི་སྤློད་ཡུལ་བ། ༡༠ ཆློས་སྤློད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ༡༡ རང་བཞིན་གིས་དྲང་བ། 

༡༢ རང་བཞིན་གིས་དག་པ། ༡༣ སྙིང་རེ་བའི་ཆློས་ཅན། ༡༤ སྙིང་རེ་དང་ལན་པ། ༡༥རག་

ཏུ་དབེན་པའི་སྤློད་ཡུལ་བ། ༡༦ རག་ཏུ་ཆློས་ལ་གཞློལ་བ། ༡༧ རག་ཏུ་དཀར་པློ་སྤློད་པའློ། །

དགེ་འདུན་གྲུབ། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ལྕགས་ལུག་ལློ་ལ་འཁྲུངས་ཤིང་། ཙོང་ཁ་པའི་ཞལ་སློབ་བཀྲ་

ཤིས་ལྷུན་པློའི་དགློན་པ་ཕག་འདེབས་མཁན་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་སྐུ་ཕེང་དང་པློ། རབ་བྱུང་བརྒྱད་

པའི་ཤིང་ར་ལློ་ལ་འདས། 

དགེ་འདུན་རྒན་པ། སློམ་པ་ལེན་དུས་ས་བའི་གྲྭ་པ། 

དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ། རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པའི་རྣམ་ན་གསལ། 

དགེ་འདུན་ལྔ། ངློ་ཚ་མེད་པའི་དགེ་འདུན། ལུག་ལར་ལྐུགས་པའི་དགེ་འདུན། ཚོགས་ཀི་དགེ་འདུན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཀུན་རློབ་པའི་དགེ་འདུན། དློན་དམ་པའི་དགེ་འདུན་བཅས་ཡིན། 

དགེ་འདུན་མངློན་གྱུར། བསྙེན་པར་རློགས་པའི་མངློན་གྱུར་བཅུའི་ཡ་གལ། ཚོགས་སུ་ལངས་པ་སྟེ་

མཁན་པློ་མ་གཏློགས་པའི་བཞི་ཚང་བ། ཁ་སྐློང་གི་ཆློས་བཅུ་གསུམ་ཚང་བ། མི་མཐུན་པ་གཉིས་

དང་བལ་བ་སྟེ། མཚན་ཉིད་གསུམ་དང་ལན་པའློ། །དེ་ལ་སྟློན་པ་མངློན་གྱུར་ཞེས་ཀང་གགས། 

དགེ་འདུན་ཆློས་འཕེལ། ད རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔའི་ཆུ་མློ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༩༠༣ལློའི་བློད་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ནང་

མདློ་སྨད་རེབ་གློང་ཞློ་འཕློང་ཞེས་བ་བར་ཡབ་སགས་འཆང་རྡློ་རེའམ་ཨ་ལགས་རྒྱལ་པློ་ཞེས་བ་

བ་དང་ཡུམ་པད་མ་སྐྱིད་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། སྐབས་དེར་རིག་འཛིན་ཆེན་མློ་སྐུ་ཕེང་དགུ་པའི་

ཡང་སིད་ཡིན་པར་ངེས་སློ་ཞེས་གགས་པ་ཆེན་པློ་བྱུང་ཡང་ཡབ་ཀིས་ཁས་ལེན་མ་གནང་། 

དགུང་ལློ་བདུན་ལ་ཕེབས་སྐབས་ཡབ་གཤེགས་པའི་རེས་སུ་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་དུ་ཁློང་ཡུམ་སས་

གསུམ་བཞུགས། དགུང་ལློ་བརྒྱད་དགུར་ཕེབས་སྐབས་ཨ་ཁུ་བསྟན་པའི་དྲུང་ནས་ཡི་གེ་

བསབས། དགེ་བཤེས་ཨ་ཁུ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དྲུང་ནས་སུམ་རགས་དང་། སྙན་ངག་སློགས་གསན། 

དགུང་ལློ་བཅུ་བདུན་ཐློག་བ་བང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་དུ་བཞུགས་ཏེ་བསྡུས་གྲྭ་སློགས་མཚན་ཉིད་

ཀི་རིག་ལ་ཁད་པར་སྦངས། དགུང་གངས་ཉི་ཤུ་ལྔའི་སྟེང་ལྷ་ས་འབས་སྤུངས་ཕེབས་ཏེ། སེར་

འབས་དགའ་གསུམ་གི་ཆློས་གྲྭར་མཁས་པའི་གགས་པ་ཕློགས་ཀུན་ཁབ། དགུང་གངས་ཞེ་

དགུར་ཕེབས་པ་བློད་རབ་བྱུང་པའི་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༩༥༡ལློའི་ཉིན་ཞིག་གི་

དགློང་དྲློའི་ཆུ་ཚོད་བཞི་པ་ཙམ་ལ་ལྷ་ས་དགའ་རུ་ཤར་དུ་སྐུ་གཤེགས་སློ། །

དགེ་འདུན་རེས་སུ་དྲན་པ། རེས་དྲན་དྲུག་གི་ནང་གསེས། དགེ་འདུན་དཀློན་མཆློག་གི་རིག་པ་དང་

གློལ་བའི་ཡློན་ཏན་རྣམས་རེས་སུ་དྲན་པའློ། །

དགེ་འདུན་རེས་སུ་དྲན་པའི་མཐར་གིས་པ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། མཐར་གིས་

པའི་སྦློར་བ་གང་ཞིག །རིག་གློལ་གཉིས་ལན་གི་ཡློན་ལན་རྣམས་དློན་དམ་པར་མ་དམིགས་

ཤིང་ཀུན་རློབ་ཏུ་དགེ་འདུན་ལ་གློགས་ཀི་འདུ་ཤེས་རིམ་ལན་དུ་དྲན་པའློ། །

དགེ་འདུན་ཉི་ཤུ། དགེ་འདུན་དཀློན་མཆློག་མཚོན་བེད་དཔེའི་དགེ་འདུན་ཉི་ཤུ་སྟེ། རྒྱུན་ཞུགས་ལྔ་

དང་། ཕིར་འློང་གསུམ། ཕིར་མི་འློང་བཅུ། དག་བཅློམ་ཞུགས་པ། བསེ་རུ་ལ་བུའི་རང་སངས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱས་བཅས་ཉི་ཤུ་ཐམ་པའློ། །

དགེ་འདུན་ཐ་དད་པ། བཞི་སེ་ཡན་ཆད་ཀི་བཙུན་པ་ལ་སྤློད་མཚུངས་པ། 

དགེ་འདུན་སེ་གཉིས། ① དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུན། ② རབ་

བྱུང་གི་སེ་དང་སགས་པའི་སེ་གཉིས་སློ། །

དགེ་འདུན་པ། ཆློས་བེད་མཁན་གྲྭ་པ། 

དགེ་འདུན་ཕལ་ཆེན་པའི་སེ། ཉན་ཐློས་ཀི་ར་བའི་སེ་བ་བཞིའི་ནང་གསེས། ཕལ་ཆེན་པ་ཞེས་པ་ནི་

གེས་པའི་ཚེ་དགེ་འདུན་ཕལ་ཆེ་བ་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་གནས་པས་དེ་ལར་གགས་ལ་མདློ་འདློན་

པའི་ཚེ་པ་ཀྲ�་ཏའི་སྐད་དུ་འདློན། མཁན་པློ་བམ་ཟེའི་རིགས་འློད་སྲུང་ལས་བརྒྱུད། སྣམ་སྦར་

བདུན་ནས་ཉེར་གསུམ་མན་ཆད་ལ་རགས་དཔལ་བེའུ། དགེ་སློང་གི་མིང་ཡེ་ཤེས་དང་སས་

པའི་མཐའ་ཅན། གྲུབ་མཐའ་བདག་ཕུང་ཐ་དད་པ་དང་། བདེན་པ་ཅིག་ཆར་མཐློང་བ་དང་། ཆློས་

མཆློག་ལས་ཀང་ཉམས་སིད་པ་དང་། དབང་པློས་ཡུལ་མི་འཛིན་པ་སློགས་འདློད་པའློ། །

དགེ་འདུན་ཕལ་ཆེན་པ་ལྔ། ཤར་ན་གནས་པ་དང་། ནུབ་ན་གནས་པ། གངས་གནས་པ། འཇིག་རེན་

འདས་པར་སྨྲ་བའི་སེ། བཏགས་པར་སྨྲ་བའི་སེའློ། །

དགེ་འདུན་དབུ་སེ་གཉིས། བློད་རེ་མངའ་བདག་ཁི་རལ་གིས་དབུ་སྐྲ་ཚན་པ་གཉིས་སུ་བས་པའི་སྣེ་

ལ་དར་ཡུག་བཏགས་པར་གཅིག་ལ་རབ་བྱུང་དགེ་འདུན་དང་ཅིག་ཤློས་ལ་གློས་དཀར་ལྕང་ལློ་

ཅན་གི་དགེ་འདུན་བཞུགས་སུ་བཅུག་ནས་གཙུག་ཏུ་འཁུར་བས་དགེ་འདུན་དབུ་སེ་གཉིས་

ཞེས་གགས། 

དགེ་འདུན་གཙང་མ། དགེ་སློང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་གསུམ་གཙང་མར་སྲུང་ཞིང་

ཕམ་པ་བཞིའི་ཉེས་པས་མ་གློས་པ་ལ་ཟེར། 

དགེ་འདུན་བཙུན་པ། ཁིམས་ལན་གི་དགེ་འདུན་ནམ་དེའི་ཞེ་ས། 

དགེ་འདུན་བཞི་སེ། ལམ་དུ་ཞུགས་པའམ། གསློལ་བཞིས་བསྙེན་རློགས་ཀི་སློ་སྐྱེའི་དགེ་སློང་བཞི་

ཡློད་པའི་ཚོགས་པའློ། །

དགེ་འདུན་ལ་དབང་ཚུལ་གསུམ། དུས་ཀི་རེད་པའི་དབང་ཚུལ། གློ་བུར་གི་རེད་པའི་དབང་ཚུལ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཤི་བའི་ཡློ་བད་རེད་པའི་དབང་ཚུལ་ལློ། 

དགེ་འདུན་གསུམ། སློ་སློའི་སྐྱེ་བློའི་དགེ་འདུན་དང་། སློབ་པའི་དགེ་འདུན། མི་སློབ་པའི་དགེ་འདུན་

བཅས་གསུམ་སྟེ། གསློལ་བཞིས་བསྙེན་པར་རློགས་པའི་སློ་སྐྱེའི་གང་ཟག་བཞི་ཡན་ཆད་ལ་

སློ་སྐྱེའི་དགེ་འདུན་དང་། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ནས་དག་བཅློམ་པ་གཅིག་ལ་མི་སློབ་པའི་དགེ་

འདུན་བཅས་ཟེར། 

དགེ་འདུན་ལྷག་མ། [སཾགྷཝཤེཥཿ]སློ་ཐར་གི་ལྟུང་བ་སེ་ལྔའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དགེ་སློང་གང་

ཞིག་ལ་ལྟུང་བ་འདི་རིགས་བྱུང་ན་གསློ་བ་དགེ་འདུན་ལ་རག་ལས་ཤིང་། སློམ་པའི་ལྷག་མ་

ཙམ་ལུས་པས་ན་དེ་ལར་བརློད་པའློ། །

དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ། དགེ་སློང་གི་སང་བ་ལྷག་མའི་སེའི་ནང་གསེས་ཀི་དབེ་བ་སྟེ། 

སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པའི་ལྷག་མ་ལྔ་དང་། ཡློ་བད་ལ་ཆགས་པའི་ལྷག་མ་གཉིས། གནློད་པའི་

ལྷག་མ་གཉིས། བསློ་གྱུར་གི་ལྷག་མ་བཞི་བཅས་བཅུ་གསུམ། 

དགེ་ནས། སར་གི་ཁིམས་སློལ་དུ་མི་བསད་ན་གསློད་མཁན་དེས་འདས་པློའི་ཤུལ་མིར་དགེ་དློད་

འབྲུ་སྤློད་དགློས་པ་དེར་ཟེར། 

དགེ་པློར་བག�ས། དགེ་པློ་བགིས་ཀི་བརྡ་རིང་སྟེ་གཟུགས་པློ་གེན་དུ་གཡློ་བའམ་རྒྱབ་ཏུ་ཕློགས་པ། 

དགེ་སྤློད། དགེ་བའི་སྤློད་པ། 

དགེ་ཕྱུག་དགློན་པ། ཁུ་ར་ཞབས་དྲུང་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་

ཤར་བ་ཡན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགེ་ཕློགས། དཀར་པློ་དགེ་བའི་ཕློགས། 

དགེ་ཕྲུག །སློབ་ཕྲུག །དགེ་ཕྲུག་བསྟེན་པ། 

དགེ་འཕེལ་གིང་། བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོས་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། 

དགེ་བ། ① སིག་པའི་ལློག་ཕློགས་ལེགས་སྤད་དམ། སྤློད་པ་བཟང་པློ་སྟེ། རང་འབས་ཡིད་འློང་འབིན་

བེད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རྣམ་སྨིན་ལུང་དུ་བསྟན་པར་བཞག་པའི་ཆློས། མི་ཚེ་ཧྲིལ་པློར་དགེ་བ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྤློད་པ། སིག་འཆབ་དགེ་སྤློད། སིག་པ་སངས་ཤིང་དགེ་བ་དང་དུ་ལེན་པ། ② སྦློར་བ་ཉེར་

བདུན་གི་ནང་གསེས་ཤིག །③ བེད་པ་བཅུ་གཅིག་པ་ནང་གི་འཕློ་བེད་ཅིག །④ [མངློན]དགེ་བ་

བཅུ་ཡློད་པས་གངས་བཅུ་མཚོན། ⑤ ལེགས་པ་དང་བཀྲ་ཤིས་པ། སྤློད་པ་མི་དགེ་བ། 

དགེ་བ་སྐྱེས་པ་སེལ་བ། རང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ཟིན་པའི་དགེ་བའི་ཆློས་རྣམས་གློང་ནས་གློང་དུ་འཕེལ་

བར་བེད་པ་སྟེ། ཡང་དག་སློང་བ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག

དགེ་བ་བཅུ། སློག་མི་གཅློད་པ། མ་བིན་པར་མི་ལེན་པ། ལློག་གཡེམ་སློང་བ། བདེན་པར་སྨྲ་བ། ཕ་

མ་མི་བེད་པ། ཚིག་འཇམ་པློར་སྨྲ་བ། ངག་མི་འཆལ་བ། གཞན་གི་ནློར་ལ་ཆགས་སེད་མི་བེད་

པ། གཞན་ལ་གནློད་སེམས་མི་སྐྱེད་པ། འཇིག་རེན་པའི་ཡང་དག་པའི་ལ་བ་སྟེ་བཅུ། 

དགེ་བ་བཅུའི་རྒྱལ་ཁིམས། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ནས་བཤད་པའི་མི་དགེ་བཅུ་སློང་བའི་

ཁིམས་དེ་རྒྱལ་ཁམས་སྤིའི་ཁིམས་ལུགས་སུ་གཏན་འབེབས་བེད་པ། 

དགེ་བ་ཆློས་སྡུད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས། རང་ཉིད་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་ཏེ་དམ་པའི་ཆློས་ཉན་ཞིང་

སེམས་པ་ནས་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་སློགས་པ་བང་ཆུབ་ཀི་ཆློས་རྣམས་སྒྲུབ་པ་ལ་ཟེར་ཞིང་

ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་གསུམ་གི་ནང་གསེས་ཤིག

དགེ་བ་མ་སྐྱེས་པ་བསྐྱེད་པ། སར་རང་རྒྱུད་ལ་མ་སྐྱེས་པའི་དགེ་བའི་ཆློས་བསྐྱེད་པ་སྟེ། ཡང་དག་

སློང་བ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག

དགེ་བ་བཞི། དློན་དམ་པའི་དགེ་བ། ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་དགེ་བ། མཚུངས་ལན་གི་དགེ་བ། ཀུན་སློང་གི་

དགེ་བའློ། །

དགེ་བ་བཅུ་གཅིག །དགེ་བའི་སེམས་བྱུང་བཅུ་གཅིག་དང་དློན་གཅིག

དགེ་བའི་འགལ་ཟླ། མི་དགེ་བ། 

དགེ་བའི་ཆློས། རྣམ་པར་དཀར་བའི་ཆློས་དགེ་བ་བཅུ་ལ་བུའློ། །

དགེ་བའི་ཆློས་ལྔ། མ་སྨིན་པ་སྨིན་པར་བེད་པའི་དབང་གི་ཆློ་ག །སྨིན་པ་མི་ཉམས་པར་བེད་པ་དམ་

ཚིག་སྲུང་བའི་ཆློ་ག །བ་མ་ལས་རྒྱུད་མཉན་ནས་མཚན་ཉིད་ཤེས་པར་བེད་པའི་ཆློ་ག

དགེ་བའི་ཆློས་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས། ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གི་དགེ་བའི་ཆློས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

དགེ་བའི་སྤློད་ལམ། བཟང་པློའི་བ་སྤློད། 

དགེ་བའི་ཕུང་པློ། དགེ་ར་མང་དུ་བསགས་པའམ། དགེ་བའི་དངློས་པློ་དུ་མ་འདུས་པ། 

དགེ་བའི་དབང་པློ། ① རྣམ་དཀར་གི་བདག་ཉིད། ② རློགས་བརློད་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་རློམ་

མཁན་རྒྱ་གར་གི་སྙན་ངག་མཁན་ཞིག

དགེ་བའི་འབྱུང་གནས། [མངློན]སངས་རྒྱས། 

དགེ་བའི་ར་བ་གསུམ། འདློད་ཆགས་མེད་པ་དང་། ཞེ་སང་མེད་པ། གཏི་མུག་མེད་པ་སྟེ་གསུམ། 

དགེ་བའི་ལས། རྣམ་པར་དཀར་བའི་ལས་སམ་རྣམ་དཀར་གི་བ་བའམ་ཆློས། 

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན། དགེ་བའི་ལམ་སྟློན་པའི་གློགས་པློ་ལ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཟེར། དེ་ལ་

ཚང་དགློས་པའི་ཁད་ཆློས་ནི། ༡ ལུས་ངག་གི་སྤློད་ལམ་དུལ་བ། ༢ ཉློན་མློངས་ཤུགས་ཆེ་བ་

མེད་པའི་ཞི་བ། ༣ དློན་མེད་པའི་བ་བར་གཡེང་བ་སངས་པས་ཉེ་བར་ཞི་བ། ༤ སློབ་མ་ལས་

ཡློན་ཏན་ལྷག་པ། ༥བརློན་འགྲུས་དང་ལན་པ། ༦ མང་དུ་ཐློས་ཤིང་ལུང་རིགས་ལ་མཁས་པ། 

༧ བསམ་བའི་ཡློན་ཏན་ལ་སྒློ་འདློགས་ཆློད་པ། ༨སྨྲ་མཁས་པ། ༩ སློབ་མ་ལ་བམས་བརེ་དང་

ལན་པ། ༡༠ དཀའ་ངལ་གང་ལ་ཡང་བཟློད་བསན་ཆེ་བ་བཅས་དགློས་པ་ཞིབ་པརའདུལ་བའི་

གཞུང་གི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་སྐབས་སུ་གསལ། 

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གི་མཚན་ཉིད་བཅུ། ༡ ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པས་དུལ་བ། ༢ ལྷག་

པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསབ་པས་ཞི་བ། ༣ ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་གི་བསབ་པས་ཉེ་བར་ཞི་བ། ༤ 

ལུང་གི་ཡློན་ཏན་གིས་ཕྱུག་པ། ༥སྟློང་པ་ཉིད་རློགས་པ། ༦ སློབ་མ་ལས་ཡློན་ཏན་ལྷག་པ། ༧ 

སྨྲ་མཁས་པ། ༨བརེ་བ་དང་ལན་པ། ༩ བརློན་འགྲུས་དང་ལན་པ། ༡༠ སྐྱློ་ངལ་སང་བའློ། །

དགེ་བཤེས་ཁམས་ལུང་བ། རེ་འདི་ཉིད་ཡབ་སས་པའི་རྣལ་འབློར་པ་མགློན་པློ་དང་། ཡུམ་ཞང་ལྕམ་

དཀར་ཡག་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༢༣༢ལློར་ཉན་གི་ཀ་ཀ་བ་

ཞེས་བ་བའི་ཡུལ་དུ་སྐུ་བལམས། དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་པ་ལ་མཁན་པློ་གཞུང་དབང་དང་སློབ་

དཔློན་རག་མ་གཉིས་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། དགུང་ལློ་བཅུ་དགུ་པ་ལ་མཁན་པློ་སྐྱློར་མློ་ལུང་བ་ཞིག་

པློ་དང་། སློབ་མ་དཔློན་དཔལ། གསང་སྟེ་བ་སློབ་དཔློན་དབང་ལས་བསྙེན་པར་རློགས་ཏེ་འདུལ་
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བ་གསན། དེ་ནས་སློམ་པ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པས་ཉམས་རློགས་ཁད་པར་འཁྲུངས། ཆློས་ཞུ་

བ་ལ་ཉིན་མཚན་སློ་མེད་དུ་གགས། དགུང་ལློ་ཉེར་ལྔ་ལ་ཕེབས་པ་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༢༤༦ལློར་

བ་ཡུལ་གདན་སར་ཕེབས། ལློ་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་རིང་དམ་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་ཆེན་པློ་བསྐློར་ནས་

གདན་ས་བསྐྱངས། སེམས་ཅན་དཔག་མེད་སྨིན་གློལ་གི་ལམ་དུ་བཀློད། དགུང་གངས་ལྔ་བཅུ་

ང་གཅིག་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༢༨༢ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གི་བ་བ་ལྔ། གཞན་ལ་ཕན་འདློད་པ། ཡང་དག་པ་ཇི་ལ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་

པ། བློ་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་མི་འགྱུར་བ། སེམས་ཅན་འདུལ་བའི་མཐུ་ཡློད་ཅིང་མི་སྐྱློ་བ། སེམས་

ཅན་ཐ་འབིང་མཆློག་ལ་སེམས་སྙློམས་པ། 

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གི་ཡློན་ཏན་བརྒྱད། ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་པ། མང་ཐློས། རློགས་པ་ལན་

པ། བརེ་ལན། མི་སྐྱློ། བཟློད་ལན། མི་འཇིག་པ། དགེ་བའི་ཚིག་ལན་པ། 

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གི་ཡློན་ཏན་གསུམ། མཁས། བཙུན། བཟང་གསུམ། 

དགེ་བའི་ས་མང་། ས་མང་ལྔའི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ་རག་ཏུ་བྱུང་རེས་ཀིས་དགེ་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀི་

འཁློར་ཁློ་ནར་འབྱུང་བ། 

དགེ་བའི་ས་མང་བཅུ། དད་དང་བག་ཡློད་ཤིན་ཏུ་སྦངས། བཏང་སྙློམས་ངློ་ཚ་ཤེས་ཁེལ་ཡློད། 

ཆགས་སང་མེད་པའི་དགེ་ར་གཉིས། མི་འཚེ་བ་དང་བརློན་འགྲུས་སློ། །

དགེ་བའི་སེམས་བྱུང་བཅུ་གཅིག །དད་པ་དང་། བག་ཡློད་ཤིན་སྦངས་བཏང་སྙློམ། ངློ་ཚ་ཤེས། 

ཁེལ་ཡློད། མ་ཆགས་པ། ཞེ་སང་མེད་པ། གཏི་མུག་མེད་པ། རྣམ་པར་མི་འཚེ་བ། བརློན་

འགྲུས་རྣམས་ཏེ་བཅུ་གཅིག་གློ

དགེ་བའི་བསམ་པ། རྣམ་དཀར་གི་ཀུན་སློང་། 

དགེ་བར་སློང་། [མངློན]དྲང་སློང་། 

དགེ་བེད། ལེགས་པ་དང་བེད་སྤློད་ཀི་བསྡུས་མིང་། དངློས་པློ་ཡློད་ཀང་དགེ་བེད་སྤློད་མ་ཤེས་ན་

ཕན་ཐློགས་མེད། 

དགེ་བེད། [མངློན]ཆུ་སྟག་ལློ། 
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དགེ་སྦློང་། སྤིར་དགེ་སྦློང་ཞེས་པ་ཤཱཀ་མུ་ནེའི་རེས་འཇུག་གྲྭ་པ་གང་ཡིན་ལ་ཟེར་ཞིང་། མང་ཆེ་

བ་ནི་དགེ་སློང་ལ་གློ་དགློས། 

དགེ་སྦློང་གི་དངློས་པློ། རབ་བྱུང་དང་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པའམ་ཡང་ན་དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་གང་རུང་།

དགེ་སྦློང་གི་ཆློས་བཞི། གཤེ་ཡང་སར་མི་གཤེ། ཁློས་ཀང་སར་མི་ཁློ། བརྡེག་ཀང་སར་མི་

བརྡེག །མཚང་བྲུས་ཀང་སར་མཚང་མི་འབྲུ་བའློ། །

དགེ་སྦློང་གི་ཚུལ། དྲི་མེད་ལམ་སྟེ། ཟག་མེད་ཀི་བར་ཆད་མེད་ལམ་མློ། 

དགེ་སྦློང་གི་ཚུལ་ཞིག་པ། དགེ་སྦློང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཞིག་སྟེ། ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་པའི་དློན། 

དགེ་སྦློང་མགློ་རེག །མུ་སྟེགས་པ་རྣམས་ཀིས་དགེ་སློང་རྣམས་ལ་དམའ་འབེབ་པའི་ཚིག་སྟེ། རབ་

ཏུ་བྱུང་ནས་སྐྲ་བཅད་པ་རྣམས་ལ་ཟེར། 

དགེ་སྦློང་ཆེན་པློ། [མངློན]སངས་རྒྱས། 

དགེ་སྦློང་ལར་བཅློས་པ། དགེ་ཚུལ་སློང་མིན་ཡང་ཡིན་པ་ལར་བས་པ། 

དགེ་སྦློང་དུ་ཁས་འཆེ་བ། དགེ་སློང་དགེ་ཚུལ་མ་ཡིན་བཞིན་དུ་ཡིན་པར་སྒློག་པ། 

དགེ་སྦློང་དམ་པ་དྲུག་ལན། གནས། དངློས་པློ། ཆེད་དུ་བ་བ། ཐབས་མཁས་པ། རྣམ་པར་དག་པ། 

བསློ་བ་དམ་པ། 

དགེ་སྦློང་སེ་བློ། མགློ་སྐྲ་དཀར་ཕེད་སློ་ཕེད་དམ། ཤ་མདློག་ཅན་གི་དགེ་སློང་དགེ་ཚུལ། 

དགེ་སྦློར། དགེ་བའི་སྤློད་ལམ། 

དགེ་སྦློར་གི་བར་གཅློད་གསུམ། སྙན་གགས་འདློད་པ། རེད་བཀུར་འདློད་པ། བསློད་ནམས་འདློད་པ།

དགེ་མ། ① བཙུན་མ། ② [མངློན]རྒན་མློ། ③ སྒློལ་མའི་མཚན་ཞིག

དགེ་མང་དགློན། སངས་རྒྱས་དགེ་ལེགས་ཞེས་པས་བཏབ། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་

རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགེ་མར། འདས་པློའི་དགེ་བ་སྒྲུབ་བེད་མར། སར་གི་ཁིམས་སློལ་དུ་མི་བསད་ན་གསློད་མཁན་

དེས་འདས་པློའི་ཤུལ་མིར་དགེ་དློད་མར་སྤློད་དགློས་པ་དེར་ཟེར། 

དགེ་མི་དགེ་བ་བཞི། དློན་དམ་པའི། ངློ་བློ་ཉིད་ཀི། ཀུན་སློང་གི། མཚུངས་ལན་གི་དེ་དག །ཡང་
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ལུས་ངག་ཡིད་སློ་སློ་དང་ཐུན་མློང་གི་དགེ་བ་དང་སིག་པ་སྒིབ་པ་དེ་བཞིའློ། །

དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསྟན་པ་གསུམ། དང་པློ་དགེ་བ་ནི། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལ་བརེན་ནས་དམ་པའི་

ཆློས་ལ་ཉན་པ་དང་། ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། ཆློས་ཀི་རེས་སུ་མཐུན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་

བརེན་ནས་དགེ་བ་སློམ་པ་ནི་དགེ་བའློ། །དེ་ཡང་བ་བ་ལས་ཀི་འཁློར་ལློ། དགེ་འདུན་གི་བ་

གཞག་རན་མ་ཐག་ཀློག་པ་ཐློས་བསམ་གི་འཁློར་ལློ་མདློ་རྒྱུད་ཀི་བསབ་སྦང། སང་བ་བསམ་

གཏན་གི་འཁློར་ལློ་རེ་གཅིག་གི་ཉམས་ལེན་བརློན་པ་གསུམ་ལ་འདུས་པར་གསུངས་སློ། །མི་

དགེ་བ་གང་ཞེ་ན། དེ་བཞིན་དུ་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་བསྟེན་པ་དང་། དམ་པའི་ཆློས་མ་

ཡིན་པ་ལ་ཉན་པ་དང་། ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀི་

ཉེས་པ་སྤློད་པའློ། །ལུང་མ་བསྟན་ནི། དེ་གཉིས་དང་མི་ལན་ཅིང་ཀུན་སློང་དྲག་པློ་མེད་པའློ། །

དགེ་ར། དགེ་བའི་ར་བ་སྟེ། རྣམ་པར་དཀར་བའི་ལས་སམ། བདེ་བ་འཕེན་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་མཆློད་

སྦིན་བསྙེན་བཀུར་སློགས། 

དགེ་ར་ཆད་པ། རང་རྒྱུད་ལ་དགེ་བའི་སྣ་གང་ཡང་མི་གནས་པའི་སྐྱེ་བློ་སྟེ། མི་དགེ་བ་བཅུའི་ནང་

ནས་ལློག་ལས་དགེ་ར་གཅློད་པར་བེད་པར་བེད་ཅིང་། དེ་ཡང་མིའི་རེན་ལ་ཆད་ལའི་བསྟན་

བཅློས་ངན་པ་ཐློས་པ་ལ་བུའི་རྐྱེན་ལས། སེད་པས་སྤད་པ་ཙམ་མིན་པར། ལ་བ་སྤད་པའི་སློ་

ནས་ལས་རྒྱུ་འབས་མེད་ངེས་སློ་སྙམ་པའི་བསམ་པ་བརན་པློར་སྐྱེས་པས་དགེ་ར་ཆད་

དློ། །དེའི་དབང་གིས་ཆློས་སློང་གི་ལས་བསགས་ཏེ་མནར་མེད་དུ་སྐྱེས་ནས་སྡུག་བསལ་མང་

བར་འགྱུར་རློ། 

དགེ་རེའི་དགློན་པ། དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་དུས་མཇུག་ཏུ་བཟང་ལློས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་

རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་པད་མ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགེ་ཚུལ། [ཤམཎེརཿ] སློ་ཐར་རིས་བདུན་གི་ནང་གསེས། བསབ་པའི་གཞི་བཅུ་དང་། ཆར་

གཏློགས་བངས་འདས་སློ་གཉིས་བསྲུང་བར་ཁས་ལེན་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་སྐྱེས་བུ། 

དགེ་ཚུལ་གི་ཉེས་བས་ལྟུང་བ་བཅུ་གསུམ། སར་སྨློས་སློམ་པ་བངས་པ་ལས་འདས་པ་བཅུ་དང་

རབ་བྱུང་ཚུལ་ཁིམས་བངས་པ་ལས་འདས་པ་ཁིམ་པའི་རགས་སློང་བ། རབ་བྱུང་རགས་བངས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

པ། མཁན་པློར་གསློལ་བ་བཏབ་པ་ལས་ཉམས་པ་གསུམ་བཅུ་གསུམ་མློ། 

དགེ་ཚུལ་གི་ལྟུང་བ། དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་འགྲུབ་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་ཕུན་ཚོགས་ལ་བརེན་ནས་ཐློབ་

ཅིང་། དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པའི་མི་མཐུན་ཕློགས་སུ་གྱུར་པའི་སང་བ་བཅུ་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་

སློང་བར་ཁས་བངས་པའི་ངེས་འབྱུང་གི་ཚུལ་ཁིམས། 

དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ། རང་དགེ་ཚུལ་སློམ་པ་འགྲུབ་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་ཕུན་ཚོགས་ལ་བརེན་ནས་

ཐློབ་ཅིང་། དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པའི་མི་མཐུན་ཕློགས་སུ་གྱུར་པའི་སང་བ་བཅུ་ཇི་སིད་འཚོའི་

བར་དུ་སློང་བར་ཁས་བངས་པའི་ངེས་འབྱུང་གི་ཚུལ་ཁིམས། 

དགེ་ཚུལ་གི་སང་བ་ཡན་ལག་བཅུ། ར་ལྟུང་ཆང་འཐུང་བ། གར་སློགས། ཕེང་སློགས། མལ་ཆེ་

མཐློ། དུས་མ་ཡིན་པའི་ཁ་ཟས་ཟ་བ། གསེར་དངུལ་ལེན་པ་རྣམས་སློ། །

དགེ་ཚུལ་གི་རགས་ལློག་བཅུ། གསློད། རྫུན་སྨྲ། ལློག་གཡེམ། ཆང་། གར་སློགས། ཕེང་སློགས། 

མལ་སྟན་མཐློན་པློ། ཕི་དྲློའི་ཁ་ཟས། གསེར་དངུལ་ལེན་པ་སྟེ་དགེ་ཚུལ་གི་སང་བ་ཡན་ལག་

བཅུ་དང་མཚུངས་སློ། །

དགེ་ཚུལ་གི་སློབ་དཔློན། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་སློབ་དཔློན་ལྔའི་ནང་གསེས། བསྒྲུབ་བ་ལ་

དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་འབློག་པར་བེད་པའི་དགེ་སློང་། 

དགེ་ཚུལ་གི་བསབ་གཞི། དགེ་ཚུལ་གི་བསབ་བའི་ར་བ་འདུལ་བ་ནས་གསུངས་པའི་སྲུང་བ་

རྣམས་སློ། །

དགེ་ཚུལ་སྒྲུབ་པའི་ཆློ་ག །དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་འབློག་པའི་ཆློ་ག་སྟེ། སྦློར་བ་བར་མ་རབ་བྱུང་སྒྲུབ་

པའི་ཆློ་ག་སློན་དུ་སློང་ནས། དངློས་གཞི་འགལ་རྐྱེན་བཞི་དང་བལ། མཐུན་རྐྱེན་ལྔ་དང་ལན་

པའི་སློ་ནས། དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགློ་བ་རློམ་བེད་དུ་བས་པས་སྐྱབས་བརློད་

དང་། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བ་དགེ་ཚུལ་གི་སྒྲུབ་པ་ཞེས་བདག་བརློད་དང་། བཙུན་པས་

བཟུང་དུ་གསློལ་ཞེས་གཞན་བརློད་དང་། བཙུན་པས་བཟུང་དུ་གསློལ་ཞེས་པ་གཞན་བརློད་

དེ་བརློད་པ་གསུམ་གི་མཐར་དུས་གློ་བརློད་པ་དང་། བསབ་པ་བརློད་པ་སློགས་སྦློར་དངློས་

རེས་གསུམ་གི་རིམ་པ་རྣམས་སློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དགེ་ཚུལ་བསྙིལ་བ། སིག་ལ་ཅན་གི་དགེ་ཚུལ་ལ་ལྟུང་བ་གེང་དྲན་བཞམས་བསློ་སློགས་ཟླློག་བེད་

ཀི་རྐྱེན་གིས་བཟླློག་ཀང་མཐའ་མི་གཏློང་བ་གནས་ནས་དབྱུང་བའློ། །

དགེ་ཚུལ་བསྙིལ་བ་སྡུད་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། སིག་ལ་

མི་གཏློང་བ་དགེ་འདུན་གིས་བསྙིལ་བ་སྟེ་གནས་ནས་ཕབ་པའི་དགེ་ཚུལ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྤློད་

ལམ་མཐུན་པའློ། །

དག་ེཚུལ་མ། [ཤམཎིརཀ] སློ་ཐར་རིས་བདུན་ག་ིཡ་གལ། དག་ེཚུལ་ག་ིསློམ་པ་རྒྱུད་ལན་ག་ིབུད་མེད།

དགེ་ཚུལ་མ་སྒྲུབ་པའི་ཆློ་ག །དགེ་བསྙེན་མ་དང་དགེ་ཚུལ་མ་སྒྲུབ་པའི་ཆློ་ག་སྤིར་བཏང་ཕ་ཆློག་

བཞིན་ལས། ཡུལ་མཁན་མློའི་སྟ་གློན་དུ་གནས་པའི་དགེ་སློང་མ་དེས་དང་པློར་དགེ་བསྙེན་མ་

དང་བར་མ་རབ་བྱུང་དུ་བསྒྲུབས་ནས་སློབ་དཔློན་མ་དེས་དགེ་ཚུལ་མར་སྒྲུབ་པར་བེད་པའློ། །

དགེ་ཚོགས། དགེ་བའི་ཚོགས་ཏེ་བསློད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས། 

དགེ་མཚན། ① བཀྲ་ཤིས་པའི་ལས་དང་ལེགས་པའི་རགས་མཚན། ② ཕན་ཡློན་དང་། ཕན་ཐློགས་

པའི་འབས་བུ། སློབ་སྦློང་གི་དགེ་མཚན། དགེ་མཚན་མེད་པ། མི་རེ་རེ་ལ་དགེ་མཚན་རེ་

འདུག །ཕ་ཡུལ་གི་དགེ་མཚན་གིས་ཐུགས་ཕློགས་པ། 

དགེ་གཞློན། དགེ་ཕྲུག

དགེ་འློས་སློབ་གྲྭ། འབྱུང་འགྱུར་དགེ་རྒན་གི་དམིགས་སློར་འགློ་མཁན་རྣམས་ཀི་སློབ་སྦློང་བེད་

ཡུལ་གི་དམིགས་བསལ་གི་སློབ་གྲྭ། 

དགེ་གཡློག །དགེ་བསྐློས་ཀི་གཡློག་པློ། 

དགེ་རུ་དགློན། མིང་གཞན་དགེ་རུ་བདེ་ཆེན་ཆློས་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ས་འབྲུག་

སྤི་ལློ་༡༩༨༨ ལློར་དགེ་རུ་རིན་པློ་ཆེས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་

སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་གློ་མློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགེ་ལས། དཀར་བའི་ལས་ཏེ་བདེ་བའི་རྒྱུ་སྒྲུབ་པ། 

དགེ་ལུགས་པ། རེ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གགས་པ་ཡབ་སས་ཀིས་སློལ་བཏློད་དར་རྒྱས་མཛད་པའི་

མདློ་སགས་བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབེལ་གི་རིང་ལུགས་འཛིན་མཁན་རེས་འབང་དང་བཅས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

དགེ་ལུགས་པའི་གྲྭ་པ་རྣམས་ཀི་ཞྭ་མློ་སེར་པློ་ཡིན་པས་ཞྭ་སེར་པའང་ཟེར། 

དགེ་ལུགས་པའི་སྲུང་མའི་གཙོ་བློ་གསུམ། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པློའི་བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་སྲུང་མ་སྟེ། སྤན་

རས་གཟིགས་སྲུང་མའི་རྣམ་པར་སྟློན་པ་མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀི་མགློན་པློ་ཕག་དྲུག་པ། སྐྱེས་

བུ་འབིང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པའི་སྲུང་མ་སྟེ། གསང་བདག་ཕག་ན་རྡློ་རེ་སྲུང་མའི་རྣམ་

པར་སྟློན་པ་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་རྣམ་ཐློས་སས། 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་སྟེ། 

རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་སྲུང་མའི་རྣམ་པར་སྟློན་པ་དམ་ཅན་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློའ ློ། །

དགེ་ལེགས། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའམ་བཀྲ་ཤིས། 

དགེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། བཀྲ་ཤིས་འདློད་དགུ་འཛོམས་པ། 

དགེ་བཤད་སིག་བཀྲློལ། ཁེ་ཉེན་གསལ་པློར་བཤད་དེ་བསབ་བ་བེད་པ། 

དགེ་བཤེས། བང་དློར་གི་གནས་སྟློན་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཏེ། ཡློན་ཚད་ཀི་གློ་མིང་ཞིག་

ཡིན། ལྷ་སའི་གདན་ས་གསུམ་གི་ལམ་ལུགས་ལ་ཆ་བཞག་ན། ལྷ་རམས་པའི་དགེ་བཤེས་

དང་། ཚོགས་རམས་པའི་དགེ་བཤེས། རྡློ་རམས་པའི་དགེ་བཤེས། གིང་བསེའི་དགེ་བཤེས་

བཅས་རིམ་པ་བཞི་ཡློད། 

དགེ་བཤེས་ང་འདྲ་བ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་རང་གི་འདྲ་རིས་

བིས་པའི་ཐང་ག་ཞིག

དགེ་བཤེས་ངག་དབང་ཆློས་གྲུབ། འབས་སྤུངས་བློ་གསལ་གིང་གི་དགེ་བཤེས་ཡིན། མཚན་

གཞན་གདན་མ་སྟློང་ཕུད་ཞུ་བ་མཆློག་ནི་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༨༩༠ལློར་

ཁམས་ལན་མ་ཁུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་ཆུང་དུས་དབུས་སུ་ཕེབས་ནས་འབས་སྤུངས་བློ་གསལ་

གིང་དུ་ཆློས་ཞུགས་མཛད། ལན་མ་བློ་ཆློས་སློགས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་མའི་ཞབས་ལ་

གཏུགས་ནས་གཞུང་ཆེན་ལ་སློབ་གཉེར་གནང་། རེས་སུ་ལྷ་རམས་པའི་གྲྭ་སྐློར་མཛད་ནས་

མཁས་པའི་གགས་པ་ཐློབ། དགུང་ལློ་ང་ལྔ་ཙམ་ལ་སྦིན་བདག་གིས་གདན་ཞུས་ལར་རྒྱ་ནག་

རི་བློ་རེ་ལྔར་ཕེབས་ནས་ཆློས་འཁློར་རྒྱ་ཆེར་བསྐློར། བཀའ་རློམཚུལ་དང་ཚུལ་མ་ཡིན་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྣམ་པར་འབེད་པའི་བསྟན་བཅློས་རིག་པའི་ཉིན་བེད་ཆློས་ཀི་དབངས་གསལ་བར་འབེད་པའི་

གཏམ་ཀླུ་སྒྲུབ་དགློངས་རྒྱན་དང་དེའི་རང་འགེལ་སློགས་མཛད། དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་ལ་ཕེབས་

པ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་༡༩༤༩ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

དགེ་བཤེས་སྟློན་པ། ཇློ་བློ་རེའི་དངློས་སློབ་འབློམ་སྟློན་པ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཀི་མིང་། 

དགེ་བཤེས་བག་དཀར་བ། ཧ་ལམ་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་དུས་མཇུག་ཙམ་ལ་འདི་

ཉིད་ཀིས་སྐྱིད་ཤློད་ཉང་བན་ཕ་བློང་ཁར་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་གིང་བཏབ་སྟེ་དགེ་འདུན་གི་སེ་

བཙུགས། དེ་ནས་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ལྕགས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༡༡༡ལློརདཔེ་ཆློས་རིན་ཆེན་

སྤུངས་པ་བཞུགས་ནས་སྐུ་གཤེགས། 

དགེ་བཤེས་ཞང་སུམ་ཐློག་པ། བཀའ་གདམས་པའི་དགེ་བཤེས་ཤིག

དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། འདི་ལ་རྡློ་སིས་དགེ་བཤེས་ཤེས་ཡང་ཟེར། མདློ་སྨད་རྡློ་སིས་

གསེར་མློ་ལློངས་ཞེས་པའི་ཡུལ་གི་ཁློངས་གཏློགས་ཧློར་ལུང་པ་ཞེས་པའི་གློང་སེར་ཡབ་ལྷ་

ལུང་སྐྱབས་དང་། ཡུམ་ལྷ་ལུང་སྐྱིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ་

༡༨༨༤ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ལྔ་པའི་ས་བི་ལློར་འབས་སྤུངས་སློ་མང་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་

བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེའི་དྲུང་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་

ལེགས་པར་བཞེས། ཀུན་མཁེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པ་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་བསྐལ་བཟང་ཐུབ་

བསྟན་དབང་ཕྱུག་སློགས་སེ་སྣློད་འཛིན་པའི་བ་མ་དུ་མ་བསྟེན་ནས་མདློ་སགས་ཀི་གཞུང་

ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ལ་བུ་ལ་ཐློས་བསམ་མཐར་ཕིན་པར་མཛད། དགུང་ལློ་ག་ལྔ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་

བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༩༦༨ལློའི་ཟླ ༡༡ ཚེས༡ ཉིན་མཚོ་སློན་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

དགེ་སེམས། ལེགས་ལམ་ལ་མློས་པའི་ཡིད། དགེ་སེམས་སྐྱེ་བ། 

དགེ་སློང་། [བིཀྵུཿ]སློ་ཐར་རིས་བདུན་གི་ནང་གསེས། འདུལ་ཁིམས་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ་

སྲུང་བར་ཁས་ལེན་ཅིང་དེའི་སློམ་པ་ཆློ་ག་བཞིན་ལེན་པའི་གང་ཟག །མིང་གི་རྣམ་གངས་

ནགས་གནས་དང་ཚངས་སྤློད་དློ། །

དགེ་སློང་ཁིམས་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ། ར་བ་ཕམ་པ་བཞི། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

སང་ལྟུང་སུམ་ཅུ། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུ། སློ་སློར་བཤགས་པ་བཞི། ཉེས་བས་བརྒྱ་

དང་བཅུ་གཉིས་བཅས་སློ། །

དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན། དགེ་སློང་བཞི་སེ་ཡན་ཆད་ཀི་ཚོགས་པ། 

དགེ་སློང་གི་དངློས་པློ། བསྙེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ། 

དགེ་སློང་གི་ཆློས་ལྔ། སློམ་པ་གསློར་རུང་ཡན་ཆད་ལན་པ་དང་། ལུས་ཐ་མལ་བ། ཤེས་པ་རང་

བཞིན་དུ་གནས་པ། གནས་ནས་མ་དབྱུང་བ། དམན་པའི་གང་ཟག་མིན་པ་བཅས་ལྔའློ། །

དགེ་སློང་གི་སློམ་པ། ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་གཞན་གནློད་གཞི་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སློང་བར་

ཁས་བངས་པའི་སློ་ཐར་གི་སློམ་པ། 

དགེ་སློང་གི་ཉེར་ལན་གི་ཡློ་བད་དྲུག །༡ སྣམ་སྦར། ༢ བ་གློས། ༣ མཐང་གློས། ༤ གདིང་བ། 

༥ལྷུང་བཟེད། ༦ ཆུ་ཚགས་སློ། །

དགེ་སློང་གི་སང་བ་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ། ༡ ཁུ་བ་འབིན་པ། ༢ འཁིག་ཚིག །༣ ལུས་རེག །༤ སྨྱན། 

༥སྙེན་བཀུར། ༦ཁང་བ། ༧ ཁང་ཆེན། ༨གཞི་མེད་དང་། ༩ བག་ཙམ། ༡༠ དགེ་འདུན་དབེན་

དང་། ༡༡ དེ་རེས་ཕློགས། ༡༢ ཁིམ་སུན་འབིན་དང་། ༡༣ བཀའ་བློ་མི་བདེ་བའློ། །

དགེ་སློང་གི་ར་བའི་ལྟུང་བ་བཞི། མི་ཚངས་པར་སྤློད་པ། མ་བིན་པར་ལེན་པ། སློག་གཅློད་པ། རྫུན་

དུ་སྨྲ་བ་རྣམས་སློ། །འདི་ལ་ཕམ་པ་བཞི་ཡང་ཟེར། 

དགེ་སློང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ལྟུང་བ་སེ་ལྔ། ཕམ་པའི་སེ། ལྷག་མའི་སེ། ལྟུང་བེད་ཀི་སེ། སློ་སློར་

བཤགས་པའི་སེ། ཉེས་བས་ཀི་སེའློ། །

དགེ་སློང་གི་འཚོ་བའི་ཡློ་བད་བཅུ་གསུམ། སྣམ་སྦར་དང་། བ་གློས་དང་། མཐང་གློས་དང་། ཤམ་

ཐབས་དང་། ཤམ་ཐབས་ཀི་གཟན་དང་། རྔུལ་གཟན་དང་། རྔུལ་གཟན་གི་གཟན་དང་། དགློང་

ཕིས་དང་། རྣག་གཟན་དང་། པ་དགབ་པ་དང་། སྐྲ་གཟེད་དང་གདིང་བ་དང་། དབར་གི་གློས་

རས་ཆེན་ཡློ་བད་ཀི་གློས་རྣམས་སློ ། 

དགེ་སློང་གི་འཚོ་བའི་ཡློ་བད་དྲུག །ཆློས་གློས་རྣམ་གསུམ། ལྷུང་བཟེད། ཆུ་ཚགས། གདིང་བ། 

དགེ་སློང་གི་བསབ་བ། དགེ་སློང་རྣམས་ལ་ཚུལ་ཁིམས་སུ་བཅས་པར་མཛད་པའི་ལྟུང་བ་སེ་ལྔ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནས་གསེས་དབེ་བ་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ་མློ། 

དགེ་སློང་དག་བཅློམ་པ། མི་སློབ་ལམ་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་གང་ཞིག་ཉློན་མློངས་པའི་དག་

ཚོགས་མ་ལུས་པ་བཅློམ་ཟིན་པ། 

དགེ་སློང་སྒྲུབ་པའི་ཆློ་ག །གསློལ་བཞིའི་ལས་ཀི་ཆློ་ག་ཚང་མ་ལ་མ་ནློར་མ་འཁྲུགས་པ་དང་། བེ་

བག་སྦློར་དངློས་རེས་གསུམ་གི་བ་བ་སྟེ། སྦློར་བ་མངློན་གྱུར་དང་པློ་ནས་དགུ་བའི་བར་གི་

ཆློས་རྣམས་སློན་ལ་སློང་ནས། དངློས་གཞི་ལས་མངློན་གྱུར་གིས་གསློལ་བའི་ལས་བས་ཤིང་

ཆགས་པའི་སློ་ནས་དགེ་འདུན་ལས་བསྙེན་པར་རློགས། རེས་སུ་སློམ་པ་ཐློབ་མཚམས་ཀི་

དུས་གློ་བརློད་པ་དང་གདམས་ངག་བཅུ་གཅིག་གིས་བསབ་པ་བརློད་པ་བཅས་གྲུབ་པའློ། །

དགེ་སློང་ལྔ། སློང་བའི་དགེ་སློང་། མིང་གི་དགེ་སློང་། ཁས་འཆེ་བའི་དགེ་སློང་། གསློལ་བཞིའི་ལས་

ཀི་དགེ་སློང་། ཉློན་མློངས་བལ་བའི་དགེ་སློང་ངློ་། །

དགེ་སློང་བཅུ་བདུན་སེ། ལློ་ཉི་ཤུ་མ་ལློན་པར་འཕགས་པ་མློའུ་འགལ་བུས་བསྙེན་རློགས་གནང་

བར་བརེན་ཕིན་ཆད་དེ་ལར་བས་ན་ལྟུང་བེད་ཡིན་པར་བཅས་པ་མཛད་ཚུལ་དེའི་གེང་གཞིའི་

སྐབས་སུ་གསལ། 

དགེ་སློང་བདེ་བེད། སར་རྒྱ་གར་གི་ཉན་ཐློས་སེ་པའི་དགེ་སློང་ཞིག་ཡིན་པ་དེས་རིག་པའི་རྒྱན་

ཞེས་བ་བའི་གཞུང་འབུམ་ཕག་བཅུ་གཉིས་པ་ཞིག་བརམས་ཏེ་ཐེག་ཆེན་སུན་འབིན་བས་པ། 

དགེ་སློང་རྣམ་པ་ལྔ། སློང་བའི་དགེ་སློང་དང་། མིང་གི་དགེ་སློང་། ཁས་འཆེས་པའི་དགེ་སློང་། 

བསྙེན་པར་རློགས་པའི་དགེ་སློང་། ཉློན་མློངས་པ་དང་བལ་བའི་དགེ་སློང་བཅས་ལྔའློ། །

དགེ་སློང་རྣལ་འབློར་པ། སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་བེད་མཁན་གི་དགེ་སློང་། 

དགེ་སློང་དཔལ་ལན། རྒྱ་གར་ན་ལེནྡྲར་ཀླུ་སྒྲུབ་བསྙེན་པར་རློགས་ནས་ཐློབ་པའི་མཚན། 

དགེ་སློང་མ། [བིཀྵུཎིཿ] སློ་ཐར་རིས་བདུན་གི་ནང་གསེས། བསབ་ཁིམས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ར་

བཞི་བསྲུང་བར་ཁས་བངས་པའི་སློམ་ལན་གི་བུད་མེད། 

དགེ་སློང་མ་སྒྲུབ་པའི་ཆློ་ག །རེན་དགེ་སློང་མའི་སློམ་པ་བངས་ནས་ལློ་གཉིས་ལློན་པའི་གང་ཟག་

སྟེ། ཁིམ་སློ་བཟུང་ན་ལློ་བཅུ་གཉིས། མ་བཟུང་ན་ཉི་ཤུ་ལློན་པ་ལ། དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ལྷག་མའི་ཆློས་གློས་རྣམ་གསུམ་གི་སྟེང་དུ་རྔུལ་གཟན་དང་ཤིང་ང་དཔུང་བཅད་གཉིས་བསྣན་

པའི་ཆློས་གློས་ལྔ་དང་བཅས་པའི་རགས་སྦིན། བར་ཆད་དྲིས་ཏེ་ཚངས་སྤློད་ཉེར་གནས་ཀི་

སློམ་པ་སྦིན། དེ་ནས་དགེ་འདུན་ཕའི་ཚོགས་བསྣན་ཏེ་གཉིས་ཀའི་དགེ་འདུན་དང་བཅས་པས་

གསློལ་བཞིའི་ལས་ཆློག་གིས་བསྙེན་པར་རློགས་ཤིང་། རེས་གདམས་ངག་བརློད་ལའང་ཕམ་

པ་བརྒྱད་དང་ལྕི་ཆློས་བརྒྱད་སློགས་འཕི་བསྣན་བེད་དགློས་ཀང་བློད་ཡུལ་འདིར་དགེ་སློབ་མ་

དང་དགེ་སློང་མ་སྒྲུབ་པའི་སློལ་ཐློག་མ་ནས་མ་བྱུང་ངློ་། །

དགེ་སློང་མ་བསྙེན་པར་རློགས་པའི་ལས། བཙུན་མ་ལ་དགེ་སློང་མའི་སློམ་པ་འབློགས་པའི་བ་བ། 

དགེ་སློང་མ་ལ་ཆློས་སྟློན་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། དགེ་སློང་

མའི་སྟློན་པར་མ་བསྐློས་བཞིན་དུ་དགེ་སློང་མ་ལ་ཆློས་སྟློན་པའློ། །

དགེ་སློང་མའི་བསབ་བ། ཕམ་པ་བརྒྱད་དང་། ལྷག་མ་ཉི་ཤུ། སང་ལྟུང་སློ་གསུམ། ལྟུང་བེད་བརྒྱ་

དང་བརྒྱད་ཅུ། སློར་བཤགས་བཅུ་གཅིག་ཉེས་བས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་བཅས་སུམ་བརྒྱ་

དྲུག་ཅུ་ར་བཞིའློ། །

དགེ་སློང་མའི་སྒྲུབ་བའི་བསབ་བ་བཅུ་བདུན། ལུང་ལས་གསུངས་པར། རབ་བྱུང་གསློ་སྦློང་གཞི་

དང་ནི། དགག་དབེ་དབར་དང་ཀློ་ལྤགས་གཞི། སྨན་དང་གློས་དང་ས་བརྐྱང་དང་། ཀ་ཽཤམྦི་དང་

ལས་ཀི་གཞི། དམར་སེར་ཅན་དང་གང་ཟག་དང་། སློ་དང་གསློ་སྦློང་གཞག་པ་དང་། གནས་

མལ་དང་ནི་རློད་པ་དང་། དགེ་འདུན་དབེན་རྣམས་བསྡུས་པའློ། །

དགེ་སློང་མའི་ལྕི་བའི་ཆློས་བརྒྱད། ཟླ་བ་ཕེད་ཕེད་ཅིང་དགེ་སློང་དགེ་འདུན་ལས་གདམས་ངག་

འདློན་པ། དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་མེད་པའི་ས་ཕློགས་སུ་དབར་ཁས་ལེན་པ། དགག་དབེ་བེད་

པའི་ཚེ་གཉིས་ཀའི་དགེ་འདུན་ལ་བེད་པ། དགེ་སློང་མས་མཁན་པློ་བེད་པའི་ཚེ་གཉིས་ཀའི་

དགེ་འདུན་ལ་གསློལ་བ་འདེབས་སུ་གཞུག་པ། དགེ་སློང་ལ་ཅློ་མི་འདྲི་བ། དགེ་སློང་ལ་ལྟུང་བ་

གེང་དྲན་མི་བེད་པ། མགུ་བ་སྤློད་པའི་ཚེ་གཉིས་ཀའི་དགེ་འདུན་ལ་སྤློད་པའློ། །

དགེ་སློང་མའི་ལྟུང་བེད་བརྒྱ་དང་བརྒྱད། ༡མ་ལློན་པས་ཉེ་བར་འཇློག་པ། ༢འཁློར་ཉེ་བར་འཇློག་

པ། ༣འཁློར་མང་པློ་ཉེ་བར་འཇློག་པ། ༤ལློ་བཅུ་གཉིས་མ་ལློན་པར་བསྙེན་པར་རློགས་པར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བེད་པ། ༥ལློ་ཉི་ཤུ་མ་ལློན་པར་བསྙེན་པར་རློགས་པར་བེད་པ། ༦ཁིམ་སློ་བཟུང་བ་ཚིགས་

ལས་འདས་པར་བསྙེན་པར་རློགས་པར་བེད་པ། ༧ཁིམ་སློ་མ་བཟུང་བ་ཚིགས་ལས་འདས་

པར་བསྙེན་པར་རློགས་པ་བེད་པ། ༨བསབ་པ་ལ་མ་བསབ་པ་བསྙེན་རློགས་པ། ༩བསབ་པ་

ལ་བསབས་པ་བསྙེན་རློགས་མི་བེད་པ། ༡༠ཆློས་འཚོང་བ། ༡༡འདྲིད་པ། ༡༢འཁློར་མང་པློ་

གསློག་པ། ༡༣མ་གནང་བ་སྡུད་པ། ༡༤འཁྲུལ་བ་མློ་སྡུད་པ། ༡༥སྦྲུམ་མ་སྡུད་པ། ༡༦མ་ངན་

ས་གཟིར་བ་སྡུད་པ། ༡༧རབ་ཀྲློལ་ཅན་སྡུད་པ། ༡༨ཕན་མི་འདློགས་པ། ༡༩བར་ཆད་མི་འདྲེན་

པ། ༢༠བསབ་པ་ལ་མི་སློབ་པ། ༢༡ནད་གཡློག་མི་བེད་པ། ༢༢འདློད་པ་བསྟེན་པ། ༢༣འདློད་

པ་བསྟེན་པ་ལར་འཆློས་པ། ༢༤འདློད་པ་བསྟེན་པ་ལར་གནློད་པ། ༢༥བསྟེན་པར་བ་བ་འཆློས་

པ། ༢༦དབེན་པ་སྐྱབས་ཡློད་པར་ཁིམ་དང་ལྷན་ཅིག་འགེང་བ། ༢༧དེར་དགེ་སློང་དང་ལྷན་

ཅིག་འགེང་བ། ༢༨བ་གབ་མེད་པར་ཁིམ་པ་དང་ལྷན་ཅིག་འགེང་བ། ༢༩དེར་དགེ་སློང་མ་དང་

ལྷན་ཅིག་འགེང་བ། ༣༠ཁིམ་པའི་རྣ་བར་གཤུབ་ཅིང་སྨྲ་བ། ༣༡ཁིམ་པས་གཤུབ་ཅིང་སྨྲ་བ་

ཉན་པ། ༣༢དགེ་སློང་གིས་རྣ་བར་གཤུབ་ཅིང་སྨྲ་བ། ༣༣དགེ་སློང་གིས་གཤུབ་ཅིང་སྨྲ་བ་ལ་

ཉན་པ། ༣༤ཁིམ་པ་ལས་རིག་པ་ལེན་པ། ༣༥ཁིམ་པ་ལ་རིག་པ་ཀློག་པ། ༣༦སྒྱུ་ཐབས་ཀིས་

རྨ་བཅིངས་ཤིང་འགློལ་དུ་འཇུག་པ། ༣༧བུ་འཚོ་བ། ༣༨ཁིམ་གཞན་དུ་མཚན་མློ་ཉལ་པ། 

༣༩མཚན་མློ་མ་བརགས་པར་སྐྱབས་ཡློད་པར་ཉལ་བ། ༤༠མཚན་མློ་དགེ་སློང་མ་གཞན་

མེད་པར་ཉལ་བ། ༤༡ལློངས་སྤློད་ཅིང་གནས་པ་བཏང་བ། ༤༢རང་གི་ལུས་ལ་དགེ་སློང་མ་

དང་། ༤༣དགེ་ཚུལ་མ་དང་། ༤༤ཁིམ་པ་མློ་དང་། ༤༥མུ་སྟེགས་མློས་དྲིལ་ཕིས་བེད་དུ་

འཇུག་པ་ལྔ་དང་། ༤༦བུད་མེད་གཞན་གིས་བཀྲུ་བཤལ་བེད་དུ་འཇུག་པ། ༤༧ལུས་ལ་དྲི་

ཞིམ་པློས་སྐུད་པ། ༤༨འབྲུ་མར་གི་ཚིས་མས་སྐུད་པ་། ༤༩ཆུ་ལ་ལློངས་སྤློད་པ། ༥༠པུ་ཤེལ་

སྐྲ་ཤད་པ། ༥༡སློ་མངས་ཀིས་སྐྲ་ཤད་པ། ༥༢སྨྱུག་ཤད་ཀིས་སྐྲ་ཤད་པ། ༥༣དེ་གསུམ་ཆར་

གིས་སྐྲ་ཤད་པ། ༥༤སྐྲ་བརན་བཀབ་པ། ༥༥ཁིམ་པའི་རྒྱན་ཐློགས་པ། ༥༦བློ་རྡུང་བ། ༥༧གླུ་

ལེན་པ། ༥༨རློལ་མློ་བེད་པ། ༥༩གདུགས་ཐློགས་པ། ༦༠མཆིལ་ལྷམ་གློན་པ། ༦༡ཁིའུའི་

བསྙེན་བཀུར་ཉམས་སུ་མློང་བ། ༦༢ཐུགས་ཐུབ་ཏུ་ཕིས་གནློད་བེད་པ། ༦༣ཁིམ་པ་ལ་ལློག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཐབས་བེད་པ། ༦༤དགེ་སློང་མའི་ཚོགས་ཀི་གློས་བདག་གིར་བེད་པ། ༦༥ཟས་འཚོང་བ། 

༦༦ཁིམ་གི་བ་བ་བེད་པ། ༦༧ཆང་ལས་བེད་པ། ༦༨རེན་བཙོས་བེད་པ། ༦༩ལློ་འདུན་ལས་

གྱུར་པ། ༧༠ཆུ་གློས་མི་འཆང་བ། ༧༡ཚོགས་པར་དབྱུང་བ་མ་ཡིན་པའི་དྲི་བསྟེན་པ། ༧༢སྨྱེ་

གབ་མི་འཆང་བ་དང་། ༧༣ བཀྲ་བཤལ་ལ་འཁྲུལ་འཇུག་པ། ༧༤གསུ་བེལ་ལས་གྱུར་པ་

གསུམ། ༧༥ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ལ་མ་གུས་པ། ༧༦རྒྱལ་མཚན་བརེ་བ། ༧༧བསགས་པ་

དང་། ༧༨གནས་དང་། ༧༩ཁིམ་པ་དང་། ༨༠རེད་པ་དང་། ༨༡ཆློས་ལ་སེར་སྣ་བེད་པ་ལྔ། 

༨༢དབར་ཁང་ནས་དགེ་སློང་མ་སྐྲློད་པ། ༨༣ས་ནས་གནས་པ་སྐྲློད་པ་ལས་གྱུར་པ། ༨༤མཐློ་

འཚམ་པ་ལས་གྱུར་བ། ༨༥ལློག་པར་སྟློན་པ། ༨༦མི་བསྟན་པས་རྣམ་པར་འགྱུར་བ། ༨༧དགེ་

སློང་མའི་ཚོགས་ལ་བརས་ཐབས་བེད་པ་དང་། ༨༨སྤློ་བ་དང་། ༨༩དགེ་སློང་ལ་ཆུས་འཐློར་བ་

སྟེ་བརས་ཐབས་བེད་པ། ༩༠འཁྲུག་ལློང་ཡལ་བར་འདློར་བ། ༩༡བློ་མཐུན་པར་མི་བེད་པ། 

༩༢ཟླ་མ་ཕེད་ཕེད་ཅིང་དགེ་སློང་ལས་གདམས་ངག་དང་རེས་སུ་བསྟན་པ་ཉམས་སུ་མློང་བར་

མི་བེད་པ། ༩༣དགེ་སློང་མེད་པར་གསློ་སྦློང་བེད་པ། ༩༤དེར་དབར་ཁས་ལེན་པ་དང་། 

༩༥གཉིས་ཀའི་དགེ་འདུན་ལས་དགག་དབེ་མི་བེད་པ། ༩༦ལྕི་བའི་ཆློས་ལས་འདས་པ་བཞི། 

༩༧དབུལ་པློ་ས་བསྐྱང་སྦློར་དུ་འཇུག་པ། ༩༨བག་ཡངས་སུ་བ་བའི་ཚོགས་པ་མི་སྦིན་པ། 

༩༩གློས་འགློད་པའི་ཕིར་མི་སྦིན་པ་དང་།༡༠༠དབར་ཁང་ཡལ་བར་འདློར་བ། ༡༠༡་དབར་

ནང་དུ་ལློངས་རྒྱུ་བ། ༡༠༢དབར་གི་འློག་ཏུ་དེར་མི་འགློ་བ། ༡༠༣ཡུལ་འཁློར་དློགས་པ་དང་

བཅས་པར་འགློ་བ། ༡༠༤མི་མཐུན་པ་དང་བཅས་པར་འགློ་བ། ༡༠༥རློད་པ་བེད་པ། 

༡༠༦སྐབས་མ་ཕེ་བར་འདྲི་བ། ༡༠༧ཕེ་སར་གཅིག་པུར་འགློ་བ། ༡༠༨རྩྭ་སློན་པློ་བཤང་བ་

འདློར་བ། ༡༠༩རིག་པའི་ཕག་ཏུ་མ་བལས་པར་བཤང་གཅི་འདློར་བའི་ལྟུང་བེད་དློ། །

དགེ་སློང་མའི་བསབ་བ་སུམ་བརྒྱ་རེ་བཞི། ར་བའི་ལྟུང་བ་ཕམ་པ་བརྒྱད། ལྷག་མ་ཉི་ཤུ། སང་ལྟུང་

སློ་གསུམ། ལྟུང་བེད་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ། སློར་བཤགས་བཅུ་གཅིག །ཉེས་བས་བརྒྱ་དང་བཅུ་

གཉིས་སློ། །

དགེ་སློང་མི་ལྔ། གནུབས་ནམ་མཁའི་སྙིང་པློ། གྲུ་གུ་ཨེ་བག་ཤ། ཏུ་གང་བིཏ། རླངས་དཔལ་གི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སེང་གེ འབེ་རྒྱལ་བའི་བློ་གློས་བཅས་ལྔའློ། །

དགེ་སློང་གསར་བུ། བསྙེན་པར་རློགས་ནས་རིང་པློ་མ་ལློན་པ། 

དགེ་སློང་གསུམ། སྒས་བརློད་ཀི་དགེ་སློང་གསུམ་སྟེ། རགས་ཙམ་འཛིན་པའི་དགེ་སློང་། མིང་གི་

དགེ་སློང་། ཡང་དག་པའི་དགེ་སློང་བཅས་སློ། །

དགེ་སློབ། དགེ་རྒན་དང་སློབ་མ། 

དགེ་སློབ་མ། [ཤིཀྵམཱཎཿ] སློ་ཐར་རིས་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། དགེ་ཚུལ་མ་རྣམས་ཀིས་དགེ་

སློང་མའི་སློམ་པ་མ་ཞུས་གློང་ལློ་གཉིས་སུ་ར་བའི་ཆློས་དྲུག་དང་། རེས་མཐུན་གི་ཆློས་དྲུག་

བཅས་བསྲུང་བའི་སློམ་པ་རྒྱུད་ལན་གི་བུད་མེད། 

དགེ་སློབ་མ་སྒྲུབ་པའི་ཆློ་ག །བསྙེན་པར་རློགས་པ་ལ་ལློ་གཉིས་སུ་མ་ཚང་བའི་དགེ་ཚུལ་མ་ལ་

སྦིན་པར་བ་བ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་ཁིམ་སློ་མ་བཟུང་ན་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་དང་བཟུང་ན་ལློ་བཅུ་

ལློན་པ་དེ་ཉིད། ཡུལ་དབུས་སུ་དགེ་སློང་མ་བཅུ་གཉིས་དང་། མཐའ་འཁློབ་ཏུ་དྲུག་ཚོགས་

ཀིས་གསློལ་བ་དང་གཉིས་ཀི་ལས་ཀིས་དགེ་སློབ་མའི་སློམ་པ་སྦིན། དེའི་རེས་སུ་ར་བའི་

ཆློས་དྲུག་དང་རེས་མཐུན་གི་ཆློས་དྲུག་གི་བསབ་བ་བརློད་པ་རྣམས་སློ། །

དགེ་སློབ་མའི་སློམ་པ། རང་དགེ་སློབ་མའི་སློམ་པ་འགྲུབ་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་ཕུན་ཚོགས་ལ་བརེན་

ནས་ཐློབ་ཅིང་། ར་བའི་ཆློས་དྲུག་དང་རེས་མཐུན་གི་ཆློས་དྲུག་གིས་བསྡུས་པའི་སང་བ་

རྣམས་ལློ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་སློང་བར་ཁས་བངས་པའི་ངེས་འབྱུང་གི་ཚུལ་ཁིམས། 

དགེ་སློབ་མའི་བསབ་བ། དགེ་ཚུལ་མའི་སློམ་པའི་སྟེང་། ར་བའི་ཆློས་དྲུག་དང་། རེས་མཐུན་གི་

ཆློས་དྲུག་བསྲུང་བ། 

དགེའློ། །ཤིས་བརློད་ཀི་རེས་སུ་བེད་པའི་སྒ་སྟེ་ཡག་གློ་ཞེས་པའི་དློན། ལེགས་པའི་བ་བ་བས་པ་

ལ་དགེའློ་དགེའློ་ཞེས་བསྟློད་པར་བེད་དློ། །

དགེས་པ། དགེས་པ་དང་གཅིག །

དགེས་པ་རྡློ་རེ། དགེས་པ་རྡློ་རེ་དང་གཅིག །

དགློ་དགློ །ཕ་བ་དགློ་དགློ་སྟེ་ཤ་མློའི་རིགས་ཤིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

དགློ་བ། རི་དྭགས་ཤིག །རི་དྭགས་དགློ་བ་ལ་མཚོན་འཕངས་ཏེ་ཕལ་མློ་ཆེ་ནི་བེར་སློང་། 

དགློ་བ་མེ་ཏློག །དབར་སྟློད་སྐྱེ་བའི་མེ་ཏློག་ཁ་དློག་སྣ་ཚོགས་ཅན། 

དགློ་རུ། རི་དྭགས་དགློ་བའི་རྭ་ཅློ། 

དགློ་སློག །དགློ་བའི་པགས་པས་བཟློས་པའི་གློས། 

དགློག །[བ་བེད་ཐ་དད་པ] འདས་དང་མ་འློངས་པ་ལ། བཀློག །ད་ལ་བ་ལ་དགློག །སྐུལ་ཚིགས་

ལ་ཁློགས། ཤིང་སློང་གི་ར་བ་བཀློག་དགློས། 

དགློག་ཏུ་ཕིན་པ། [རིང] ① ལློ་རྒ་བར་གྱུར་པ། ② ལློག་ཏུ་ཕིན་པ་དང་། ཕུག་ཏུ་ཕིན་པ། 

དགློག་པ། འདློན་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འགློག་པའི་མ་འློངས་པ། 

དགློང་། དགློང་མློའི་བཟའ་བཏུང་གི་མིང་། ཕལ་ཆེར་ཐུག་པ་བཀློལ་བ་ལ་དགློང་བཀློལ་ཞེས་ཟེར། 

དགློང་ཀ ཉིན་མློར་ཆ་གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་མཐའ་མ། 

དགློང་ཀའི་གིབ་སློ། །ཉི་མ་ནུབ་རི་ལ་བཞུད་མཚམས་ནུབ་ཕློགས་ཀི་རིའི་གིབ་མ་ཤར་ཕློགས་སུ་

མགློགས་པློར་ཐློན་འགློ་བ་དེ་ལ་ཟེར། 

དགློང་ག་བདའ། རྔློན་པ་རྣམས་རྒྱུན་ལན་གི་ག་བ་བདའ་བའི་དུས་ནི་ཞློགས་པ་ས་མློ་དང་། དགློང་

མློ་ཉི་མ་གིབ་རེས་ཀི་དུས་སུ་ཡིན། འདིར་དགློང་མློའི་དུས་སུ་ག་བ་གསད་པའི་ཆེད་དུ་རི་ལ་

འགློ་བའི་དློན་ཡིན།

དགློང་བཅད། ཉིན་གུང་ཡློལ་མཚམས་ནས་སང་ཉིན་ས་དྲློ་བར་ཁ་ཟས་སློང་བ། 

དགློང་ཆ། དུས་ཚོད་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་སྤེལ་གི་དུས། 

དགློང་ཆས། [ཡུལ]ནུབ་མློ་དང་། ཕི་དྲློའི་ཟ་ཆས། 

དགློང་ཇ། བློད་ལུགས་ལ་ཉིན་རེ་ལ་བཟའ་བཏུང་ཐེངས་ལྔ་རེ་བཞེས་སློལ་ཡློད་པའི་དགློང་མློའི་

བཟའ་བཏུང་གི་མིང་། 

དགློང་འཇམ། དགློང་མློའི་ཐུག་པ། 

དགློང་ཉུག །ཕི་དྲློར་རི་དྭགས་གསློད་དུ་འགློ་བའི་མིང་། 

དགློང་ཐུན། ཆློས་སྤློད་ཀི་ཕི་དྲློའི་ཐུན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དགློང་དུས། ཉི་མ་ཕི་དྲློའི་དུས། 

དགློང་དྲློ། ཉི་མ་ཕི་དྲློའི་དུས། 

དགློང་འདེབས། ཞག་ས་བེད་པ། དློ་ནུབ་ལྷ་སར་དགློང་འདེབས་པ། རྩྭ་ཁ་བཟང་སར་དགློང་བཏབ། 

དགློང་འདློན། བློད་དུ་ཁིམ་ཚང་སློ་སློས་དགློང་མློའི་ཟ་མ་ཟློས་རེས་བཟའ་མི་ཚང་མས་མཉམ་དུ་

སྒློལ་མ་དང་། སྐྱབས་འགློ་འུར་འདློན་བ་སློ་ལགི་མིང་། 

དགློང་བ། [རིང]སྨད་པ། 

དགློང་མལ། ཞག་པློར་སློད་ས། ཉི་མ་མ་ནུབ་གློང་ནས་དགློང་མལ་ཕབ། 

དགློང་མློ། ཉིན་མློར་ཆ་གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་མཐའ་མའམ་བ་ཉལ་བའི་དུས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཉིན་

མློའི་མཐའ་དང་། ཐུན་མཚམས། ཕ་སྐྱེས། སློད་བཅས་སློ། །

དགློང་ཚོགས། དགློང་མློའི་མཚན་ཚོགས་འཁབ་སྟློན་བེད་པ་སློགས། 

དགློང་ཞག །དགློང་མློའི་ཞག་མ། 

དགློང་ཞློགས། དགློང་དྲློ་དང་ཞློགས་པ། 

དགློང་ཟན། ཕི་དྲློའམ་དགློང་མློའི་ཟས། 

དགློང་ཟས། ཕི་དྲློའམ་དགློང་མློར་བཟའ་བའི་ཟས། 

དགློངས་སྐློར། བ་བེད་གང་བེད་དགློས་བཀའ་འདྲི་གློས་སྡུར་ཞུ་བ། 

དགློངས་འགལ། སེམས་འཁྲུགས་པའམ་ཚིག་པ་ཟ་བ། ད་རེས་བཀའ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པའི་

དགློངས་འགལ་མ་བཞེས་རློགས་གནང་། 

དགློངས་འགེལ། རློམ་པ་པློའི་དགློངས་དློན་ལ་འགེལ་པ་རྒྱག་པའི་མིང་། 

དགློངས་འགེལ་གི་བསྟན་བཅློས། སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ཡི་དགློངས་དློན་འགེལ་ཕིར་རྒྱ་གར་གི་

མཁས་པ་མང་པློས་བརམས་པའི་གཞུང་ར་བ་དང་འགེལ་པ་བློད་དུ་བསྒྱུར་པ་གང་ཡློད་ཕློགས་

བསྒིགས་བས་པ་ལ་བསྟན་འགྱུར་ཟེར། 

དགློངས་དངློས། བློ་བབས་པ། 

དགློངས་མངའ་བ། ཁེད་ཀིས་མཁེན་གསལ་དེ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

དགློངས་བཅད། སེམས་ཀིས་ཐག་བཅད་པ། 

དགློངས་མཆློད། དགློངས་རློགས་ཀི་མཆློད་པ་སྟེ། སྐུ་གཤེགས་པའི་དུས་ཚིགས་ཀི་མཆློད་པ། 

དགློངས་འཆར། བསམ་འཆར། 

དགློངས་གཏེར། དགློངས་པར་རང་ཤར་དུ་བྱུང་བའི་གཏེར་ཆློས། 

དགློངས་མཐུན། བསམ་པ་མཐུན་པ། 

དགློངས་དག །དགློངས་འགལ་མེད་པའམ་བདེན་པ། རང་གི་ཉེས་པར་འགློད་སེམས་ཀིས་

དགློངས་དག་ཞུ། 

དགློངས་དག་ཐུགས་བདེན། ཁེད་བདེན་དགློངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། ལས་ཉེས་འདི་དག་ང་རང་

གིས་ལན་འདུག་པས་དགློངས་དག་ཐུགས་བདེན། 

དགློངས་དློན། བསམ་པའི་དློན་ནམ་སྙིང་པློའི་དློན། 

དགློངས་དློན་སྙིང་པློ། བསམ་དློན་གཙོ་བློ། 

དགློངས་དྭངས། ཁློང་ཁློ་ཞི་བའི་ཞེ་ས། 

དགློངས་པ། ① [ཐ་དད་པ]བསམ་བློ་གཏློང་བའམ་སེམས་པའི་ཞེ་ས། ཐུགས་ལ་དེ་ལར་དགློངས་

ཏེ་གསུངས་པ་རེད། ཞུ་དློན་འདི་དག་ཐུགས་ལ་དགློངས་སུ་གསློལ་བ། འདི་སྙམ་དུ་དགློངས་

པ། ② སེམས་ཀི་ཞེ་ས། དགློངས་པ་ཆེན་པློ། དགློངས་པ་དཀྲུགས་པ། གནས་ལུགས་རློགས་

པའི་དགློངས་པ་ཟབ་པློ། རག་ཏུ་མི་དམངས་ཀི་ཁེ་ཕན་ལ་དགློངས་པ་བཞེས་པ། གང་འདྲ་བེད་

དགློས་ཁེད་ཀིས་དགློངས་པ་ཟབ་བཞེས་ཀིས་བརག་དཔྱད་གནང་རློགས། ③ བསམ་དློན་སྙིང་

པློ། རློགས་དཀའ་བའི་གཞུང་དློན་གི་དགློངས་པ་འགེལ་བ། ④ གནང་བ། ནད་དགློངས་ཞུ་བ། 

དགློངས་པ་ཁློལ་བ། དགློངས་པ་ར་ཡང་། དགློངས་པ་རང་ཞུ། དེ་རིང་ལས་ཁུངས་སུ་ཡློང་མི་

དགློས་པའི་དགློངས་པ་ཞུ་བ། 

དགློངས་པ་ཁེལ་བ། ① ཡིད་ལློག་པ། ② ཚིག་པ་ཟ་བ། 

དགློངས་པ་ཅན་གི་མང་འདས་བརྒྱད། སྦློར་ལམ་རེ་མློ་ཐློབ་པ་རྣམས་དགེ་ར་ཆད་པ་ཡློངས་སུ་མ་

ངན་ལས་འདས། བཟློད་ཐློབ་ངན་འགློ། བསམ་གཏན་ཐློབ་པ་དེའི་དང་པློ་གཉིས་པ་གསུམ་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཞི་པའི་ཡན་ལག །རྒྱུན་ཞུགས་སྐྱེ་སིད་བརྒྱད་པ། ཕིར་འློང་སྐྱེ་སིད་གཉིས་པ། ཕིར་མི་འློང་

འདློད་ཁམས། དག་བཅློམ་ལྷག་བཅས་ཀུན་འབྱུང་། ལྷག་མེད་པ་སྡུག་བདེན་ལས་ཡློངས་སུ་

མ་ངན་ལས་འདས་པའློ། །

དགློངས་པ་ཅན་གི་མང་འདས། རེ་ཞིག་གཞན་དློན་རྒྱུད་ཆད་པ་ལ་མང་འདས་སུ་བཏགས་པ། 

དགློངས་པ་ཅན་བཞི། སངས་རྒྱས་ཀིས་དགློངས་པ་གཞན་ལ་དམིགས་ནས་ཆློས་གསུང་ཚུལ་བཞི་

སྟེ་མཉམ་ཉིད་ལ་དགློངས་པ་དང་། དུས་གཞན་ལ་དགློངས་པ། དློན་གཞན་ལ་དགློངས་པ། གང་

ཟག་གི་བསམ་པ་ལ་དགློངས་པ་བཅས་བཞིའློ། །

དགློངས་པ་ཅན་གི་གསུང་རིགས་གསུམ། ① དུས་ལ་དགློངས་པ་ནི། དཔེར་ན། རླུང་འཕློ་བ་བཅུ་

གཉིས་འགགས་ནས་ས་བཅུ་གཅིག་པའི་མཐར་སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་འཚང་རྒྱ་བ་དེ་མ་འློངས་

པའི་དུས་ལ་འབྱུང་བ་ལ་དགློངས་ནས། སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་རློགས་སངས་རྒྱས་ཞེས་གསུངས་

པ་ལ་བུ་དང་། ② དློན་ལ་དགློངས་པ་ནི། དཔེར་ན། སྐྱེས་བུ་འགའ་ཞིག་གིས་ལྷ་མཆློག་དབང་པློ་

བརྒྱ་བིན་ལས་སྐྱེས་པའི་བུ་མློ་ལློངས་སྤློད་པ་བཞིན་དུ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡུམ་ཤེས་

རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་མ་རྣམ་པ་ཀུན་གི་མཆློག་དང་ལན་པའི་སྟློང་པ་ཉིད་པ་ཕབ་ཀི་རང་བཞིན་

ལ་བུ་ལ་དུས་རག་ཏུ་ལློངས་སྤློད་དགློས་པ་ལ་དགློངས་ནས། སངས་རྒྱས་ཀུན་ལས་འཕློག་ནས་

ནི། ལྷ་མཆློག་ལས་སྐྱེས་བུ་མློ་སྤློད། ཅེས་མ་ཧཱ་མཱ་ཡཱ་ལས་གསུངས་པ་ལ་བུ་དང་། ③ བསམ་པ་

ལ་དགློངས་པ་ནི། དཔེར་ན། ཕི་ཞིང་བཅུ། ནང་རླུང་བཅུ། གསང་བ་སློག་ཆེན་པློའི་རླུང་གི་མིང་

དུ་བསྟན་པ། བདག་འཛིན་གི་རྣམ་པར་རློག་པ་གསད་དགློས་པ་ལ་དགློངས་ནས། ཧེ་བཛྲ་ལས། 

ཁློད་ཀིས་སློག་ཆགས་བསད་པར་བ། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བུའློ། །

དགློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའ་ིགསུངས། ཀུན་རློབ་དང་དློན་དམ་ག་ིཆློས་གང་ཞིག །སྐབས་ཐློབ་ཀ་ིབརློད་

བ་གང་ཡིན་པ་དེའ་ིདློན་ཐད་ཀར་གསུངས་པ་སྟེ། གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་ག་ིདློན་དམ་གཉིས་

ལས། གནས་སྐབས་སུ་མི་དགེ་བར་སྤད་ན་ངན་འགློར་སྐྱེ་བས། ཁློད་ཀིས་སློག་ཆགས་བསད་མི་

བ། རྫུན་ག་ིཚིག་ཀང་སྨྲ་མ་ིབ། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བུ་དང་། མཐར་ཐུག་དློན་དམ་ག་ིདབང་དུ་བས་

ནས། གཞན་གིས་བརློད་མིན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས། གང་དུ་ཡང་ནི་མི་རེད་དེ། བ་མའི་དུས་ཐབས་བསྟེན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

པ་དང་། བདག་གི་བསློད་ནམས་ལས་ཤེས་བ། ཞེས་པ་ལ་སློགས་པའློ། །

དགློངས་པ་ཆློས་ཀི་དབིངས་སུ་རློགས། བ་མ་ཉམས་ལེན་ཅན་རྣམས་སྐུ་གཤེགས་པ་སྟེ་ཤི་བའི་

དློན་ཡིན། སྤིར་བཏང་ལ་འདི་དང་། གཤེགས་པ། ཞལ་མ་འཚོ་བ། དགློངས་པ་གཞན་དློན་དུ་

གཤེགས་པ། དག་ཞིང་དུ་གཤེགས་པ། ཤི་བ། འདས། གློངས་པ་རྣམས་ཞེ་ས་ཡིན་མིན་གི་

ཁད་པར་ལས་དློན་གཅིག་ཅིང་། 

དགློངས་པ་བརྡའི་གསུང་། གསུང་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག །སྐུའི་བརྡས་འཁློར་གི་བློ་ལ་དློན་འཇལ་བར་

སྟློན་པ་ནི་ལློངས་སྐུ་དགློངས་པ་བརྡའི་གསུང་ཞེས་སགས་རིང་མའི་བཞེད་པའློ། །

དགློངས་པ་མི་འགྱུར་བའི་གཟེར། སློག་སློམ་གཟེར་བཞིའི་ཡ་གལ། ཆློས་ཉིད་དག་མཉམ་སྟློང་པ་

ཆེན་པློ་རློགས་པའི་ལ་བ་སྟེ། དེས་མར་འཁློར་བའི་དུས་སུ་སེམས་ཀི་བག་ཆགས་དག་པར་

བེད། ཡར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཚེ་ཐུགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་གསང་བ་བསམ་གིས་མི་

ཁབ་པའི་འབས་བུ་གཞི་ལ་རློགས། བར་ལམ་དུས་སུ་བདེ་གསལ་མི་རློགས་པའི་རློགས་རིམ་

གི་སྨིན་བེད་དུ་འགློ་བའློ། །

དགློངས་པ་འཚོམས་པ། ཁློང་ཁློ་ཟ་བ། དུས་ཐློག་ཏུ་བཅར་མ་ཐུབ་པས་དགློངས་པ་མ་འཚོམས། 

དགློངས་པ་རློགས། ཉམས་ལེན་ཅན་གི་བ་མ་གང་ཞིག་ཤི་བའི་དློན་ཡིན། 

དགློངས་པ་བཞི། མཉམ་པ་ཉིད་ལ་དགློངས་པ། དུས་གཞན་ལ་དགློངས་པ། དློན་གཞན་ལ་དགློངས་

པ། གང་ཟག་གཞན་ལ་དགློངས་པ། 

དགློངས་པ་ཞུ། རང་ག་ིདཔློན་རིགས་དང་ཕ་མ་སློགས་ལས་ལས་གང་ད་ེབ་ཆློག་པའ་ིབཀའ་འཁློལ་ཞུ་བ།

དགློངས་པ་བཞེས། བསམ་གཞིགས་བེད་པའི་ཞེ་སའི་ཚིག །ངས་ཞུས་པ་དེ་ཁློང་གིས་དགློངས་པ་

བཞེས་ཤིང་ཡིན་གསུང་ཅིང་འདུག

དགློངས་པའི་ཀློང་། བློ་རྒྱའམ་བསམ་བློའི་ནང་། 

དགློངས་བཞེས་ཚད་མེད། སེམས་ཁུར་ཚད་ལས་འདས་པ་ཞེས་པའི་ཞེ་སའི་ཚིག

དགློངས་ཚོམས། ཁློང་ཁློ་བཟའ་བ། 

དགློངས་རློགས། བ་མ་ཉམས་ལེན་ཆན་གང་དེ་འདས་པའི་ཆེད་དུ་དགེ་ར་སེལ་བ་ལ་ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དགློངས་རློགས་རེས་དྲན། གཤེགས་པའི་དྲན་གསློ་ཞུ་བ། 

དགློངས་རློགས་དུས་མཆློད། གཤེགས་པའི་དུས་ཚིག་ཀི་མཆློད་པ། 

དགློངས་ཞུ། མིང་རྐྱང་། དགློངས་པ་ཞུ་བ་སྟེ་གནང་བ་ཞུ་བའི་མིང་། 

དགློངས་གཞི། བསམ་བློ་གཏློང་སའི་གཞིའམ་བསམ་དློན། 

དགློངས་བཞེད། དགློངས་པའི་བཞེད་པ་སྟེ་བློའི་འདློད་པ། 

དགློངས་བཟང་མཐློ་སྒློན། བློ་རྒྱ་ཆེ་སྐྱེད་བས་པའི་ཞེ་ས། 

དགློངས་ཡངས། བསམ་བློ་རྒྱ་ཆེ་བ། ཉེས་ཅན་རྣམས་ལ་དགློངས་ཡངས་གནང་བ། 

དགློངས་གསེང་སྙན་ཞུས། གློང་རིམ་གི་དགློངས་པ་དང་མཐུན་ཡློད་མིན་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ། 

དགློངས་གསློལ། དགློངས་སུ་གསློལ་བའམ་གསན་རློགས་གནང་། བསམ་འཆར་ཞུ་རྒྱུའི་སློན་དུ་

ལྷན་རྒྱས་ལ་དགློངས་གསློལ་ཞུ་བ། 

དགློད། [ཐ་མི་དད་པ]བགད། དགློད། གད་མློ་དགློད་པའི་ད་ལ་བ་དང་སྐུལ་ཚིག །དགློད། འདས་

དང་མ་འློངས་གཉིས་ལ། བགད། དགའ་ནས་གད་མློ་དགློད་པ། 

དགློད་དཀར་ལ། རྒློད་འཁར་ལ་ཡང་ཟེར། སྟག་རེ་རློང་ཁློངས་དགློད་དཀར་ལ་ནི་དེ་ས་ལྷ་ས་ནས་

བསམ་ཡས་སློགས་སུ་འགློ་སའི་འགིམ་འགྲུལ་གི་ལ་ཁ་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན། 

དགློད་གནས། ཁེལ་གད་དགློད་པའི་ཡུལ། 

དགློད་པ། དགློད་པའི་མིང་རྐྱང་། གད་མློ་དང་གཅིག །

དགློད་པ་བཞི། ཐེག་པ་དགློད་པ་དང་། བདེ་བ་ལ་དགློད་པ། རིགས་པ་ལ་དགློད་པ། ཆློས་ལ་དགློད་པ།

དགློད་བག །དགློད་པའི་རྣམ་འགྱུར། 

དགློད་བློ། གད་མློ་བགད་འདློད་པ། 

དགློད་གཞི། འཕ་གད་དགློད་པའི་གཞི། 

དགློད་སན། གད་མློ་མི་འཆློར་བའི་སྡུག་རུས། ཧར་ཆེན་གིས་ཧར་གཏམ་བཤད་པས་མི་ཐམས་ཅད་

དགློད་སན་མི་ཚུགས་པར་ཤློར་སློང་། གད་སིན་ལངས་ནས་བགད་སན་བས་ཀང་མི་ཚུགས་པ། 

དགློན། གློང་ལས་དཔག་ཚད་བེ་བའི་དབེན་གནས་ཀི་དློན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

དགློན་དཀར་དགློན། ① རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༡༦༠ལློར་རེ་ཀརྨ་པ་དུས་

གསུམ་མཁེན་པ་ཁམས་སུ་བློན། ཀཾ་པློ་གནས་ནང་དུ་བཞུགས་དེ་ནས་ལློ་ཤས་རེས་དགློན་པ་

འདིར་བཏབ་པར་གགས། རྒྱལ་བ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་སྒྲུབ་སེ་གགས་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར། དགའ་

ལན་ཕློ་བང་གསར་བཙུགས་ཀི་རེས་སུ་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པར་བཙན་ཤེད་ཀིས་བསྒྱུར། 

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

དགློན་དཀར་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་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགློན་མགློ་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། 

དགློན་ཆེན་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༤༤༦ལློར་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟློང་རྒྱལ་

པློས་ཐང་རྒྱལ་ལྷ་ཁང་བཞེངས། སྐབས་དེར་གྲྭ་ཤག་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་བཞེངས་ཡློད་པར་

གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགློན་རིང་། དགློན་པ་རིང་པའམ་དགློན་པ་རིང་པའི་ཤུལ། 

དགློན་རིང་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། 

དགློན་ཐློ་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། 

དགློན་དུད། དགློན་སེ་ཁག་སློ་སློར་ལ་དབང་བའི་ཁིམ་དུད། 

དགློན་སེ། དགློན་པའི་སེ་པ་སྟེ་གྲྭ་མང་། 

དགློན་གནས། ① དགེ་འདུན་མང་པློའི་འདུ་གནས། ② གློང་ལས་རྒྱང་གགས་གཅིག་གིས་ཆློད་

པའི་དབེན་གནས། 

དགློན་པ། གློང་ལས་རྒྱང་གགས་གཅིག་གིས་ཆློད་པའི་དབེན་གནས་སམ། དགེ་འདུན་གནས་ས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀློག་གྲྭའི་གནས་དང་། མཁས་གནས། ཆློས་ཀི་གློང་རྡལ། ཆློས་ཀི་འདུན་

ས། བདུད་རིའི་ཁང་། དབེན་པའི་གནས། ཞི་བའི་གློང་། བསམ་གཏན་ཁང་བཅས་སློ། །

དགློན་པ་གློང་། མིང་གཞན་ཤངས་ཀི་གྲྭ་ཚང་ཆེན་མློ་ཟེར། སྨན་ཁང་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་

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། 

དགློན་པ་དགློན། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། ལློ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ལན་པར་གགས། 

ད་ལ་མཚོ་ཤར་ཙོང་ཁ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགློན་པ་བང་། མིང་གཞན་དགློན་བང་བསམ་གཏན་ཕུ་ཟེར། རིགས་འཛིན་ཀུན་བཟང་རྡློ་རེས་

བཏབ། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་

ཀ་རེ་ས་ཁུལ་གཏིང་སྐྱེས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགློན་པ་རེ། ཀུན་མཁེན་མཚོ་སྣ་བས་བཏབ། ཐློག་མར་བཀའ་གདམས་པའི་དགློན་པ་ཡིན། དེ་རེས་

དགེ་ལུགས་པར་གྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་མཚོ་སྣ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

དགློན་པ་ཤར། པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་མཆློག་ལན་གིས་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། 

དགློན་པ་སློ་མ། མིང་གཞན་ལ་མདའ་བཞིའི་དགློན་གསར་རྣམ་རྒྱལ་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་

ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ་༡༨༥༤ལློར་ཞབས་དྲུང་དཀར་པློ་ངག་དབང་ཆློས་གྲུབ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་

གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་སྟློང་སྐློར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

དགློན་པ་གསར་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༩༥༤ལློར་སེར་བེས་དགེ་བཤེས་

འཇམ་དབངས་དཔལ་ལན་འཇིགས་བེད་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ལྷུན་གྲུབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགློན་པ་གསལ་རི་ཁློད། གནས་འདིར་ཐློག་མར་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བདུན་པའི་མ་ཡུམ་བློ་བཟང་

ཆློས་སྒློན་གིས་ཡློངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་ར་བའི་བ་མར་བསྟེན་ནས་རྒན་ཆློས་མཛད་

ཡུལ་ཡིན། དེ་འདུ་ཁང་ཀ་བཞི་ཅན་ཞིག་བཞེངས་ནས་རི་ཁློད་འདི་ཆགས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགློན་པའི་བཅའ་ཡིག །ཤཱཀ་མུ་ནེས་གཏན་འབེབས་མཛད་པའི་དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་སློང་གི་སློམ་

ཁིམས་གཞིར་བཟུང་ནས་དུས་སྐབས་སློ་སློ་དང་། ས་གནས་ཁག་གི་དམིགས་བསལ་གནས་

ཚུལ་དང་བསྟུན་ཏེ་བཟློས་པའི་ཆློས་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་ཞིག

དགློན་པའི་བུ་བཞི། བཀའ་གདམས་པའི་བ་མ་དགློན་པ་བ་འཛེང་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་མཚན་གི་སློབ་མ་

གཙོ་བློ་བཞི་སྟེ། སྣེའུ་ཟུར་པ། ཞང་ཀ་མ་བ། གཉན་སྣ་མློ་བ། འབེ་ཀློ་དེ་ལུང་པ་དང་བཞི་ལ་ཟེར།

དགློན་པའི་འབལ་སང་། སང་ལྟུང་སུམ་ཅུའི་ནང་གསེས། དགེ་སློང་དག་དགློན་པ་བས་ཆློས་གློས་

དང་བལ་ནས་ཞག་བདུན་ཕན་ཆད་འདས་པའློ། །

དགློན་པའི་རི་དྭགས། དབེན་སར་གནས་པའི་རི་དྭགས། 

དགློན་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། 

དགློན་བུ། དགློན་ཆུང་། 

དགློན་གཞི། ① དབེན་པའི་གནས། ② དགློན་པའི་གྲྭ་ཁང་དང་ནློར་རས། 

དགློན་གཞི་དགློན། བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་གང་ཡིན་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། 

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

དགློན་ཟླུམ་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། 

དགློན་རློང་བག་སྐྱ་རྡློ་རེ་རློང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༦༤༦ལློར་གྲུབ་ཆེན་ཆློས་

པ་རིན་པློ་ཆེ་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགློན་ལག །དགློན་པ་ཆེ་བའི་ཁློངས་གཏློགས་དགློན་ཆུང་རིགས། 

དགློན་ལུང་དགློན། ① མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་ཧུའུ་ཀྲུའུ་ཧློར་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དུ་རབ་བྱུང་

བཅུ་པའི་ཤིང་འབྲུག་ལློར་རྒྱལ་སས་དློན་ཡློད་ཆློས་ཀི་རྒྱ་མཚོས་བཏབ་པ་དང་། ཕིས་ཐུའུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཀྭན་ཧློ་ཐློག་ཐུའི་བསྟི་གནས་དགློན་པ་ཞིག

དགློན་ལུང་དགློན། ② མིང་གཞན་དགློན་ལུང་དགེ་རྒྱས་བམས་པ་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། 

དགློན་ལུང་བམས་པ་གིང་། ཙོང་ཆུ་བང་རྒྱུད་ཀི་མ་དགློན་དུ་གགས་པའི་དགློན་ལུང་བམས་པ་གིང་

ནི་ད་ལའི་མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཧུ་ཀྲུའུ་ཧློར་རིགས་རང་སྐྱློང་རློང་ཝུའུ་ཧྲི་ཤང་གི་ཀྲེ་ལ་ཞེས་

པའི་སར་གནས་ཡློད་ཅིང་། ཡུལ་དེའི་མིང་ལ་དགློན་ལུང་ཟེར་བས་དགློན་པར་ཡང་དགློན་

ལུང་ཞེས་མིང་དེ་ལར་ཐློགས་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད་སློལ་ཡློད། 

དགློན་ཤུལ། དགློན་པ་སྟློངས་པའི་ས་ཆ། 

དགློན་སར། དགའ་ལན་འཇམ་དབངས་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ལྕགས་ཕློ་སྦྲུལ་

ལློ་སྤི་ལློ་༡༥༨༠ལློར་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁིམས་མཆློག་གིས་ཕག་བཏབ་མཛད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྔ་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགློན་སར་དགློན། ① ལློག་རློང་བློ་བཟང་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་ཀིས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་

མཇུག་ཙམ་ན་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་ར་སྟློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགློན་སར་དགློན། ② བསམ་གཏན་ནློར་བུའི་དགློན་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་

ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༧༧༠ལློར་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་མཆློག་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།

དགློན་གསར། དགློན་པ་གསར་པའམ་དགློན་པ་གསར་པའི་ཡུལ་དཔེར་ན་དགློན་གསར་དགློན་

དང་དགློན་གསར་རུ་བ། 

དགློན་གསར་དགློན། ① ཀུན་མཁེན་གློ་རམས་པའི་སློབ་མ་བཀའ་བཅུ་པ་ཤེས་རབ་སེང་གེས་

བཏབ། དུས་ཚོད་མ་གསལ་ཡང་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མཇུག་དང་དགུ་པའི་སྟློད་ཙམ་ཡིན་

དགློས། དེ་ཡང་གནའ་བློའི་དུས་སུ་ཡུལ་འདིར་བློན་དགློན་ཞིག་ཡློད་དེ་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་



  1431  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

བཅུ་པའི་ནང་ཙམ་ན་བློན་ཆློས་འདྲེས་མར་གྱུར། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་གསུམ་པའི་ནང་ཧློར་

དམག་གིས་གཏློར། སྤི་ལློ་༡༤༠༠ལློ་ཙམ་ན་འདན་མ་དྲུང་ཀུན་སང་བའི་དུས་སུ་ཉམས་གསློ་

ཅུང་ཟད་ཐློབ། དགློན་པ་རིང་པ་དེའི་ཤུལ་ད་ལ་དགློན་གསར་དགློན་པའི་ཡར་གསེག་ཙམ་ན་

ཡློད། འདི་བཀའ་བཅུ་པ་ཤེས་རབ་སེང་གེས་དགློན་རིང་གནས་སློས་ཏེ་དགློན་པ་གསར་དུ་

བཏབ་པས་ནས་དགློན་གསར་དགློན་ཞེས་ཟེར། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་འདུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགློན་གསར་དགློན། ② རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ༡༨༨༧ལློར་བ་མ་ཀ་གཡང་གིས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཀར་

མཛེས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགློན་གསར་དགློན། ③ གུར་ཀུམ་སྟེང་དང་། སློ་མཛོ་སྟེང་། གིང་སྟེང་གསུམ་ལ་དགློན་པ་ཆུང་ངུ་

གསུམ་ཡློད་པ་དེ་དག་གཙང་ཆློས་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་དགློན་

པ་གསར་པ་ཞིག་བཏབ་པར་དགློན་གསར་དགློན་དུ་གགས། དུས་ཚོད་ནམ་ཙམ་མ་གསལ། 

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་ཆུ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགློན་གསར་དགློན། ④ 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། 

དགློན་གསར་དགློན། ⑤ དགློན་པ་ཐློག་མར་ནམ་བཏབ་མ་གསལ། ཉག་རློང་མགློན་པློ་རྣམ་རྒྱལ་

སྐབས་སུ་དགློན་པ་བཅློམ་བརླག་ཤློར། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༨༦༩ལློར་

སར་གི་གྲྭ་རྒན་རྣམས་ཀི་དགློན་པ་བསྐྱར་གསློ་བས། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་

མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགློན་གསར་དགློན། ⑥ རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་ཙམ་ན་ཧློར་ཆློས་རེ་ངག་དབང་ཕུན་

ཚོགས་ཀིས་བཏབ་པར་གགས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 



  1432  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དགློན་གསར་དགློན། ⑦ མིང་གཞན་ཀི་ཀུ་ཁུ་བྱུག་དགློན་ཟེར། 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། 

དགློན་གསར་དགློན། ⑧ 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། སྤི་ལློ་ལྷ་རྒྱལ་ཤང་

མཁློ་ཆེན་གློང་དུ་ཡློད

དགློན་གསར་དགློན། ⑨ 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། མིག་མདློ་ཤང་ཨ་

མདློ་ཁ་གློང་ནང་དུ་ཡློད། 

དགློན་གསར་དགློན། ⑩ 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། 

དགློན་གསར་དགློན། ⑾ འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགློན་གསར་དགློན། ⑿ སྤི་ལློ་༡༦༥༠ལློར་གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་

ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགློན་གསར་རེ་རི་ཁློད། དགློན་གསར་རེ་རི་ཁློད་ནི་དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པའི་ཡློངས་འཛིན་

ངག་དབང་ཆློས་གགས་ཀིས་ཕག་བཏབ། དགློན་གསར་རེ་སྤྲུལ་སྐུ་ན་རིམ་ནས་ཞལ་བདག་

མཛད། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཅིག་པ་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་དང་། བཅུ་གཉིས་པ་འཕིན་

ལས་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་ཡང་སིད་གཏན་འཁེལ་མ་བྱུང་གློང་དེ་གར་བཞུགས་པ་དང་། རི་ཁློད་དེ་

ནི་ས་ཆ་གཙང་ལ་ཤིང་འབས་སློང་པློ་མང་པློ་ཡློད། དགློན་བདག་སེ་ར་བ་བལ་དགློན་གསར་

རེ་བ་བང་ཡིན། 

དགློན་གསར་རིན་ཆེན་གིང་། མིང་གཞན་ཨ་ཡག་དགློན་བཀྲ་ཤིས་རབ་བརན་གིང་ཟེར། ཨ་ཡག་སྐུ་

ཕེང་གཉིས་པ་སྦིན་པ་རྒྱ་མཚོས་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་ཙམ་དུ་བཏབ། གྲུབ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

དགློན་གསར་ཤློད་རི་ཁློད། བག་རི་དགློན་གསར་ཤློད་རི་ཁློད་ནི། སློན་དུས་དེ་གར་ཀརྨ་བཀའ་

བརྒྱུད་ཀི་དགློན་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་འཐློར་ཞིག་སློང་བའི་འབས་

སྤུངས་དགློན་གི་བ་མ་ཡེ་ཤེས་སྙན་གགས་ཀི་རི་ཁློད་བཏབ་ཅིང་། སྐུ་ཕེང་རིམ་བློན་ལ་དགློན་

གསར་ཤློད་སྤྲུལ་སྐུར་འབློད། 

དགློན་གསར་བཤད་སྒྲུབ་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་གང་ལློ་སྤི་ལློ་༡༧༣༣ལློར་སུམ་པ་

ཡེ་ཤེས་དཔལ་འབློར་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་ཁུལ་

ར་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དགློལ། བཀློལ་གི་མ་འློངས་པ། 

དགློས། ① ལས་ཚིག་གི་མཐར་སྦར་ན་དེ་ལར་བེད་པར་སྐུལ་མ་གཏློང་བའི་ཚིག་གློགས་ཏེ། ཐུན་

མློང་གི་རྒྱུ་ནློར་ལ་གཅེས་སྤས་བེད་དགློས། ཞིང་ལ་ཆུ་གཏློང་དགློས། ཟས་ཟ་ཁར་ལག་པ་བཀྲུ་

དགློས། དཔེ་ཆ་ཀློག་དགློས་ལ་བུ། ② མིང་རྐྱང་གི་མཐར་སྦར་ན་མཁློ་བའི་དློན་ཏེ། མྱུ་གུ་ལ་

ཆུ་དགློས། ཞིང་པར་ཞིང་ཆས་དགློས་ལ་བུ། 

དགློས་མཁློ། གང་དགློས་པ་ལ་ཉེ་བར་མཁློ་བའམ་ཕན་པ། དབིན་སྐད་དུ་requirement ཟེར། 

དགློས་མཁློ་དབེ་ཞིབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་requirements analysis ཟེར། 

དགློས་མཁློ་གསལ་བཤད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་requirement specification language ཟེར། 

དགློས་གལ། དློན་སྙིང་། དམངས་ཀི་ཁེ་ཕན་དང་དངློས་སུ་འབེལ་བ་ཡློད་པས་དགློས་གལ་ཆེན་པློ་

ཡློད། ག་སྒིག་ལེགས་པར་བས་ན་དགློས་གལ་ནམ་བྱུང་དེ་འཕལ་དུ་བཏང་ཆློག་ཆློག་ཡློང་། 

དགློས་ངེས། དགློས་པ་ཡློད་ཐག་ཆློད། འགློ་དགློས་ངེས་བྱུང་ན་ང་འཕལ་འཕལ་ཕིན་ཆློག

དགློས་དངུལ། འགློ་སློང་གཏློང་བེད་ཀི་དངུལ། དགློས་ཆ། དགློས་པའི་ཆ་རྐྱེན། 

དགློས་ཆས། དགློས་པའི་ཡློ་ཆས། དབིན་སྐད་དུ་facilities ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དགློས་ཆེད། ཕན་གནློད་གང་རུང་དུ་འགྱུར་བའི་དློན། 

དགློས་ཆེད་ཀི་སྒ། ལ་དློན་གི་ཕད་གང་ཞིག །བ་བའི་དགློས་ཆེད་གཙོ་བློར་སྟློན་པའི་ཆེད་དུ་ལ་དློན་

གི་ཕད་འཇུག་པ་རྣམ་དབེ་བཞི་པ་དགློས་ཆེད་ཀི་སྒ་ཡིན། 

དགློས་ཆེད་ཀི་སྒ་བཞི། རྣམ་དབེ་བཞི་པ་དགློས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་བཞི་ནི། ཆེད་དུ། སད་དུ། 

ཕིར་དུ། དློན་དུ་བཞིའློ། །

དགློས་ཉུང་ཐློན་མང་། ཐློན་འབློར་ཆེ་དྲགས་ནས་བིན་མི་ཐུབ་པ། 

དགློས་དློན། དམིགས་ཡུལ་ལམ། བསམ་པའི་དློན། འདི་རུ་ཡློང་བའི་དགློས་དློན་གང་ཡིན་ནམ། 

དགློས་འདུན་ཞབས་ཞུ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་service requested ཟེར། 

དགློས་འདློད། རེ་བའམ། འདློད་དློན། 

དགློས་འདློད་ཀུན་འབྱུང་། ① བསམ་པ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ། ② ནློར་བུ་མཆློག་གྱུར་ཞིག་གི་མིང་། 

③ རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ནང་བང་ལུགས་པ་ལྷུན་སིངས་བདུད་རི་འགྱུར་མེད་ཀིས་མཛད་པའི་

བང་པ་ཡབ་སས་ཀི་བཞེད་པ་གཙོ་བློར་སྟློན་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་ལྷན་ཐབས་ཚུལ་དུ་བཀློད་

པའི་སྨན་གི་ལག་ལེན་གི་སྐློར་ཞིག

དགློས་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ]མཁློ་བ། ནད་གཞི་བཅློས་པར་སྨན་དགློས། ང་ལ་དཔེ་ཆ་གཅིག་

དགློས། མང་པློ་མི་དགློས། མི་ལ་དགློས་པའི་རིན་ཆེན་ཡློན་ཏན་རེད། ② དློན་སྙིང་ངམ་

དམིགས་ཡུལ། དམིགས་བསལ་གི་དགློས་པ་ཅི་ཞིག་ཡློད། བརམ་པར་བ་བའི་དགློས་པ་

བསྟན་པ། དགློས་སར་ཆད། མི་དགློས་སར་ལྷག །སྙིང་པློ་མེད་པའི་གཏམ་འཆལ་བཤད་ན་

དགློས་པ་ཆུང་། རིང་ནས་འབད་རློལ་བས་ཏེ་དགློས་པ་ཡློངས་སུ་གྲུབ། ③ ལས་ཚིག་གི་

མཐར་སྦར་ནས་སྐུལ་མ་གཏློང་བའི་ཚིག་གློགས་ཤིག །སྤི་པའི་རྒྱུ་ནློར་ལ་གཅེས་སྤས་བེད་

དགློས། ཞིང་ལ་ཆུ་གཏློང་དགློས། ལག་པ་བཀྲུ་དགློས། ས་ཆ་དེར་ཉིན་ཞག་གཉིས་གསུམ་ཙམ་

འགློར་དགློས། 

དགློས་པ་དྲུག །གནའ་བློའི་རྒྱ་སློལ་རི་མློར་དཔྱད་བརློད་བེད་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་ཡིན། གནའ་བློའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རི་མློའི་གཞུང་ལུགས་ནང་དུ་བཤད་སློལ་གཉིས་ཡློད་པ་སྟེ། གཅིག་ནི་རྒྱལ་རབས་ལྔའི་སྐབས་

ཀི་ཅིན་ཧའློ་ཡིས་བརམས་པའི་པིར་སྤློད་སྟངས་ཀི་ཟིན་ཐློ་ཞེས་པའི་ནང་གསལ་དུ།

 ༡ དབུགས། ༢ ཉམས། ༣ གློ་དློན། ༤ ལློངས། ༥བཅད། ༦ སྣག་ཚ་བཅས་སློ། ། གཉིས་ནི་

སུང་རྒྱལ་རབས་བང་མའི་སྐབས་ཀི་མིའུ་ཏའློ་ཁྲུན་གིས་བརམས་པའི་གློང་མ་ཚང་གི་རི་མློ་

གགས་ཅན་ལ་དཔྱད་གཏམ་བརློད་པ་ཞེས་པའི་ནང་གསལ་དུ། ༡ དབུགས་ཉམས་གཉིས་ལན། 

༢ རི་མློའི་བཀློད་པ་བང་ཆུབ་པ། ༣ འགྱུར་ལློག་རྒྱུ་མཚན་དང་ལན་པ། ༤ ཚོན་མདངས་སྣུམ་

ཤས་ལན་པ། ༥འགློ་འློང་རང་བཞིན་ལན་པ། ༦ དགེ་བངས་སྐྱློན་དློར་བཅས་སློ། །

དགློས་པ་ཡློངས་སུ་འགྲུབ་པ། ཁབ་པའི་དམིགས་པ་བཞིའི་གས་འབས་བུའི་སློ་ནས་བཞག་པ་སྟེ། 

ཞི་ལྷག་གིས་དམིགས་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་དེ་ཀུན་ཏུ་བསྟེན། གློམས་པར་བས། ལན་མང་དུ་བས་

པའི་མཐུས་རང་རང་གི་གནས་ངན་ལེན་དང་བལ་ནས་གནས་འགྱུར་བའློ། །

དགློས་པ་ལ་སློགས་པའི་ཆློས། དེ་ལ་རྣམ་པ་ལྔ་སྟེ། རློད་བེད་དང་། བརློད་བ་དང་། དེ་གཉིས་ཀི་

འགེལ་པ་དང་། དགློས་དང་དགློས་རྣམ་པ་གསར་པ་གཏློད་པ་དགློས་པའློ། །

དགློས་པ་གསུམ་གི་ལུས། ར་དག་པ་དང་། རླུང་དག་པ། ཐིག་ལེ་དག་པའློ། །

དགློས་པའི་དློན་ཀུན་ཤེས་པའི་མཁེན་པ། འཁློར་བ་རྒྱུ་འབས་སྡུག་ཀུན་དང་མང་འདས་རྒྱུ་འབས་

འགློག་ལམ་གི་གནས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་མཁེན་ཏེ་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་ཇི་ལ་བ་བཞིན་སྟློན་ནུས་

པའི་བདག་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའི་མཁེན་པ། 

དགློས་དབང་། རྒྱུ་མཚན་དམིགས་བསལ་ཅན། 

དགློས་དབང་བརས་བཅློས། རང་འདློད་ཁློག་བཅུག་གིས་གཞན་ལ་དློན་མེད་ཁད་གསློད་བེད་

པའམ་མཐློང་ཆུང་བེད་པ། 

དགློས་དབང་སྦུག་འདྲེན། རང་ཉིད་ཀི་དགློས་པ་ལ་བསམ་ནས་གནད་འགག་ཟུར་ཙམ་ལས་གསློལ་

པློར་རང་མི་སྟློན་པ། 

དགློས་འབེལ། བསྟན་བཅློས་རློམ་པའི་འགློར་དགློས་པ་དང་འབེལ་བ་སྟེ། དེའང་སྐབས་བབ་བསྟན་

པར་བ་བའི་དློན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བརློད་བ་དང་། དེ་ཉིད་འཛིན་ཅིང་བང་ཆུབ་ནས་གཙུག་ལག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གི་དགློངས་དློན་ལ་འཇུག་པའི་ལམ་ཡངས་པློར་འགྱུར་བ་ནི་དགློས་པ་དང་། དེ་ལར་སྤློ་བས་

འཇུག་ཅིང་མཐར་གིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་མངློན་དུ་བེད་པ་ནི་ཉིང་དགློས་ཏེ་དགློས་

པའི་ཡང་དགློས་པ་དང་། ཉིང་དགློས་དགློས་པར་འབེལ། དགློས་པ་བརློད་བར་འབེལ་ཞིང་། 

བརློད་བའམ་ཡན་ལག་ཕི་མ་ཕི་མ་ས་མ་སར་མར་འབེལ་བ་ནི་འབེལ་བའློ། །

དགློས་མང་ཐློན་ཉུང་། ཐློན་འབློར་གིས་དགློས་མཁློ་མི་ལང་བ། 

དགློས་མེད། ཕན་པ་མེད་པའམ་དློན་མེད། 

དགློས་མེད་མཛེས་མཚོན། དགློས་དློན་མེད་པའི་འདྲ་ཆགས་ཀི་མཛེས་ཆློས། 

དགློས་ཡག་ཡིན། ཁམས་པའི་ཡུལ་སྐད། གཞན་ལ་མི་འདློད་པར་བྱུང་བ་ལ་ཡིད་ཚིམ་པའི་གཏམ། 

ཁློས་ང་དང་གློགས་པློ་མ་བས་པ་མི་གཞན་དང་འབེལ་བ་བས་སློང་། ད་ལ་མི་གཞན་གིས་ཁློ་

ལ་མགློ་བསྐློར་གཏློང་འདུག་ཟེར། དེ་དགློས་ཡག་ཡིན། ཞེས་པ་དང་། མགློ་ཁིད་དེ་མཁས་

བཀག་ཆེན་པློ་རེད། ད་ལ་ཁློའི་གློ་གནས་བབས་འདུག་ཟེར། དགློས་ཡག་ཡིན། ཞེས་པ་ལ་བུ་

ཡིད་ཚིམ་པའི་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ལ་བུའློ།

དགློས་རིང་ཆུ། མཚ་ོསློན་ཞིང་ཆེན་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ག་ིརྨ་ཆེན་རློང་ག་ིའབབ་ཆུ་ཞིག

དགློས་སློགས་ཆློས་བཞི། དགློས་པ་དང་། དགློས་པའ་ིསློས་པ། ཉིད་དགློས་དང་འབེལ་བ་སློགས་བཞིའློ།།

དགེ། ① མི་ལུས་རྒྱབ་ཕློགས་སུ་གུག་པའམ་དྲང་བློ་པའི་དློན་ཏེ། ལུས་ལག་དགེ། མགློ་ཡར་དགེ། 

མགློ་དགེ་དགེ་བས་ཞེས་པ་ལ་བུ། ② བགེས་ཀི་མ་འློངས་པ། 

དགེ་སྒུར། འགུལ་སྐྱློད་ཀི་ཉམས་འགྱུར། མི་དེར་ཁེ་ཉེན་ག་ཚོད་བཤད་ཀང་དགེ་སྒུར་མི་བེད་པ། 

དགེ་དགེ། གེན་ནམ་རྒྱབ་ཏུ་དགེ་ཚུལ། སྤང་ཕྲུག་ཐང་རྐྱལ་ཁེངས་ནས་སློ་དགེ་དགེ། མགློ་དགེ་

དགེ་བས་ནས་ནམ་མཁར་ལ། 

དགེ་པློ། གཟུགས་པློ་རྒྱབ་ཕློགས་སུ་གཟེངས་བསྟློད་པའི་རྣམ་པ། གཡུལ་སར་དགེ་པློར་ལངས། 

དགེ་བ། ལུས་གེན་དུ་གཡློ་བའམ་རྒྱབ་ཏུ་ཕློགས་པ། གཟུགས་པློ་རྒྱབ་ཕློགས་སུ་དགེ་བའི་ཚུལ་

གི་སློད་པ། 

དགེའློ། །[རིང] ① ཐློག་མེད་པའི་ཁང་པ། ② གང་སྐློར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

དགེས། ཡིད་དགའ་ཞིང་སྤློ་བའི་ཞེ་ཚིག

དགེས་སྐྱེམས། [རིང]དགའ་སྟློན་གི་ཆང་། 

དགེས་རྒུར་སྤློད་པ། གང་དགར་སྤློད་པའམ་དགའ་བདེ་ཡློད་དློ་ཅློག་ལློངས་སུ་སྤློད་པ། 

དགེས་དགེས། དགའ་དགའ། ལས་འགན་གྲུབ་ནས་ཚང་མ་དགེས་དགེས་གནང་སློང་། 

དགེས་ཆེན་རི་ཁློད། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༧༩༨ལློར་འཕིན་ལས་རྡློ་རེས་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་རི་བློ་ཆེ་རློང་ཁློངས་

སུ་ཡློད། 

དགེས་སྟློན། ཡིད་དགའ་བའི་སྟློན་མློའི་ཞེ་ས། ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་དགེས་སྟློན་སྤློད་པ། ཉིན་ཞག་

འགའ་ཞིག་གི་བར་དགེས་སྟློན་གིས་དུས་འདའ་བར་བས། 

དགེས་རྡློར་ལྷ་དགུ། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གསང་སགས་བ་མེད་ཀི་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་

ཡི་དམ་དགེས་པ་རྡློ་རེའམ་ཀཻ་རྡློ་རེ་ལྷ་དགུ་སྟེ། གཞློག་བློ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་། ཤར་ཕློགས་སུ་

གཽ་རི། ལྷློ་ཕློགས་སུ་ཙོའུ་རི། ནུབ་ཕློགས་སུ་བཻ་ཏཱ་ལི། བང་ཕློགས་སུ་གྷརྨ་རི། ཤར་ལྷློར་ཤ་

བ་རི། ལྷློ་ནུབ་ཏུ་ཙནྡྲ་ལི། ནུབ་བང་དུ་ཊློམ་བི་ནི། བང་ཤར་དུ་པུ་ཀྐསི་བཅས་ལྷ་མློ་བརྒྱད་དང་

བསློམས་པའི་དགུ་ཡིན། 

དགེས་པ། [ཐ་མི་དད་པ]དགའ་བའི་ཞེ་ས། ཐུགས་དགེས་པ། 

དགེས་པ་རྡློ་རེ། ཀེ་རྡློ་རེ་སྟེ་བ་མེད་རྒྱུད་ཀི་ཡི་དམ་ཞིག །མར་པ་ལློ་ཙྰ་བས་དློན་བསྒྱུར་བས་པ་ལ་

དགེས་པ་རྡློ་རེ་ཞེས་བསྒྱུར། 

དགེས་པ་རྡློ་རེའི་ལུགས་སློལ་བདུན། སློབ་དཔློན་མཚོ་སྐྱེས་རྡློ་རེ། ནག་པློ་དམ་ཚིག་རྡློ་རེ། མི་ཐུབ་

ཟླ་བ། རཧྣཱ་ཀ་ར། ནཱ་རློ་པ། མེ་ཏིཔ། ཁ་ཆེ་སྙན་གགས་བཟང་པློ་བཅས་སློ། །

དགེས་ཚོར། དགའ་ཚོར། 

དགེས་འཛུམ། དགའ་འཛུམ། 

དགེས་ཞལ། དགའ་བའི་ངློ་གདློང་། མྱུར་བར་དགེས་ཞལ་དངློས་མཇལ་ཞུས་ཆློག་པ། 

དགེས་བཞེས་འཚལ། ལག་བཏགས་སློགས་དགའ་པློའི་ངང་ལེན་པར་ཞུ། 
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དག། ① གནློད་འཚེའི་མིང་སྟེ་གནམ་དག་དང་ཆུ་དག་བཀག་ནས་ལློ་ཡག་བྱུང་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

 ② ཁེ་ཕན་གི་འགལ་བ་ཡློད་སྟབས་ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་པའི་སང་བའི་དག་བློ་སྟེ། དག་དང་རང་

གི་ཁད་པར་འབེད་དགློས། དག་ལ་སང་ཞིང་གློགས་ལ་བམས། དག་འདུལ་གཉེན་སྐྱློང་། དགར་

འཛིན་པ། དག་རུ་ལངས་པ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

དག་ཁང་། ① སློ་པ་སློད་ཁང་། ② དག་བློའི་ཁང་པ། 

དག་རྒློད། དག་བློ་རྒློད་པློའམ་མི་རྒློད་པློ། 

དག་གློགས། ① དག་བློ་དང་མཐུན་གློགས། ② འའབྱུང་རིས་ལས་འབྱུང་བའི་ཁམས་མཐུན་མིན་

རི་ཚུལ་ཞིག

དག་རྒྱག་པ། ① དམག་རྒྱག་པ། ཕ་རློལ་གི་སྟློབས་ཤུགས་ཀི་ཚོད་མ་ལློན་པར་དག་རྒྱག་པ། 

 ② འཕློག་བཅློམ་བེད་པ། གློང་ཁེར་ལ་དག་རྒྱག་པ། 

དག་དགའ་གཉེན་སྐྱློ། དག་ཕློགས་དགའ་ལ་གཉེན་ཚན་སྐྱློ་བར་བེད་པའི་ཡ་ང་བའི་གཏམ་སྤློད་

སེལ་བ་ལ་བརློད། 

དག་དགའ་གཉེན་སྡུག །དག་བློ་སྤློ་ཞིང་རང་ཕློགས་སྐྱློ་བ། 

དག་བགེགས། གནློད་འཚེ་གཏློང་མཁན། 

དག་མགློ །དག་བློ་གཙོ་ཆེ་བའམ་དག་བློའི་མགློ་གཙོ། དག་མགློ་ཐུལ་བ། 

དག་ངན། དག་བློ་ངན་པ། 

དག་བཅློམ་ལྔ་བརྒྱ། རྒྱ་གར་དང་། རྒྱ་ནག་བློད་བཅས་ཀི་ནང་ཆློས་ལློ་རྒྱུས་ནང་དག་བཅློམ་པ་ལྔ་

བརྒྱ་ཞེས་གསལ་ཡང་། དེ་རྣམས་ཀི་མཚན་གང་དང་གང་ཡིན་གསལ་པློར་འཁློད་པ་ཞིག་ད་

ཕན་མ་མཐློང་། 

དག་བཅློམ་བདུན། སར་རྒྱ་གར་དུ་བྱུང་བའི་མངློན་པ་སེ་བདུན་སྡུད་མཁན་སློབ་དཔློན་མི་བདུན་ཏེ། 

ཀཏྱའི་བུ་དང་། དབིག་བཤེས། བམ་ཟེ་ལྷ་སྐྱིད། ཤཱ་རིའི་བུ། མློའུ་གལ་གི་བུ། གསུས་པློ་ཆེ། 

གང་པློ་བཅས་བདུན་ནློ། །

དག་བཅློམ་པ། [ཨརྷནྟ] འབྱུང་བ་བཞིའི་དགས་མི་ཚུགས་པས་ན་དག་བཅློམ་པ་ཟེར། 
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དག་བཅློམ་པ་གགས་པ། འཕགས་པ་ཉེར་སས་ཀི་མཚན་གཞན། 

དག་བཅློམ་པ་འགློག་པ་ཞུགས་པ། ཐེག་པ་ཆུང་ངུའི་ཆློས་བས་ཏེ་དག་བཅློམ་པའི་གློ་འཕང་ཐློབ་

ཟིན་རེས་ཞི་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་ནུས་པ། 

དག་བཅློམ་པ་ཉི་མ་གུང་པ། དག་བཅློམ་པ་ཞིག་གི་མཚན། 

དག་བཅློམ་པ་གཉིས། ① སང་བ་སངས་པའ་ིསློ་ནས་དབ་ེན། ཤེས་རབ་ཀིས་རྣམ་པར་གློལ་བ་སྟ་ེགཉིས། 

② རེན་གི་སློ་ནས་དབེ་ན། ཉན་ཐློས་དག་བཅློམ་དང་། རང་རྒྱལ་དག་བཅློམ་སྟེ་གཉིས་སློ། །

དག་བཅློམ་པ་དྲུག །ཡློངས་སུ་ཉམས་པའི་ཆློས་ཅན་དང་། འཆི་བར་སེམས་པའི་ཆློས་ཅན། རེས་

སུ་སྲུང་བའི་ཆློས་ཅན། གནས་པ་ལ་མི་བསྐྱློད་པའི་ཆློས་ཅན། རློགས་པའི་འློས་སུ་གྱུར་པའི་

ཆློས་ཅན། མི་འཁྲུགས་པའི་ཆློས་ཅན་བཅས་ཉན་ཐློས་ཀི་དག་བཅློམ་པ་རིགས་དྲུག

དག་བཅློམ་པ་གསུམ། ཉན་ཐློས་དག་བཅློམ་དང་། རང་རྒྱལ་དག་བཅློམ། སངས་རྒྱས་དག་བཅློམ་

པ་རྣམས་སློ། །

དག་བཅློམ་པའི་ཕུང་པློ་མཐའ་མ། རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀིས་ལྷག་བཅས་མང་འདས་རྒྱུད་ལན་གི་

ཕུང་པློ་ལ་བུར་འདློད་དློ། །

དག་བཅློམ་པའི་འབས་བུ། དགེ་སྦློང་གི་འབས་བུ་བཞིའི་ནང་གསེས། ཁམས་གསུམ་གི་སློམ་སང་

ཐམས་ཅད་སངས་པས་བདུད་བཞིའི་དག་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་བཅློམ་པས་ནའློ། །

དག་བཅློམ་པའི་རིགས་གསུམ། ཉན་ཐློས་དག་བཅློམ་པ། རང་རྒྱལ་དག་བཅློམ་པ། བང་སེམས་དག་

བཅློམ་པ་གསུམ་ལ་ཟེར། །

དག་བཅློམ་པའི་སེམས། ཉློན་སྒིབ་ལས་གློལ་བའི་སེམས། 

དག་བཅློམ་འབས་གནས། ཁམས་གསུམ་གི་ཉློན་མློངས་མ་ལུས་པ་སངས་པའི་ཉན་ཐློས། 

དག་བཅློམ་མ། ཉློན་སྒིབ་སངས་པའི་བཙུན་མ། 

དག་བཅློམ་གཙུག་ཕུད་ཅན། བློད་རྒྱལ་གང་དར་མའི་སྐབས་བསྟན་པ་ཉམས་རེས་གྲྭ་པ་ཚོས་ཤམ་

ཐབས་གློང་བ་ཅན་གློན། སྐྲ་གཞན་བཞར། གཙུག་ཕུད་བཞག །དབར་ཟླ་གསུམ་དགློན་པར་

དབར་གནས་བཅས། སྟློན་དགུན་དཔྱིད་གསུམ་ཁིམ་ཐབ་དང་གློང་པའི་མཆློད་གནས་བེད་
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པའི་གྲྭ་གཟུགས་རྣམས་ཀི་བ་དྭགས་ཀི་མིང་། 

དག་བཅློམ་ཞུགས་པ། འབས་བུ་བཞིའི་ནང་ནས་དག་བཅློམ་གི་འབས་བུ་འཐློབ་པར་བེད་པའི་ལམ་

གི་སྦློར་བ་རང་རྒྱུད་ལ་ཐློབ་ཅིང་། དག་བཅློམ་གི་འབས་བུ་མངློན་དུ་བེད་པའི་རིགས་ཅན་གི་

ཉན་ཐློས། ཞུགས་གནས་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས། བསམ་གཏན་དང་པློ་ནས་སིད་རེའི་བར་གི་

ཉློན་མློངས་མཐའ་དག་སློང་བའི་སྦློར་བ་ཅན། དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་གས་ཤིག

དག་ཆ། གློ་ཆའམ་མཚོན་ཆ། 

དག་ཆས། དག་འཐབ་བེད་ཀི་ཡློ་ཆས་སམ་མཚོན་ཆ་སློགས། 

དག་ཆློས། མགློན་པློའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀི་སློ་ནས་དག་བློ་མནན་གཏད་བེད་པའི་ཆློ་ག

དག་སྙིང་ན་བ། ཤིན་ཏུ་སང་བའི་དག་བློ། 

དག་གཉེན། དག་ཕློགས་དང་། རང་ཕློགས། དག་གཉེན་གློ་ལློག །དག་གཉེན་གི་དབེ་འབེད་གསལ་

པློར་འབེད་པ། 

དག་གཉེན་དབེ་མེད། དག་གཉེན་གཉིས་ལ་དབེ་བ་མེད་པའི་ལ་བ་ནི་བང་སེམས་ཉློན་མློངས་སངས་

པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཡློད། 

དག་སྟ། སྟ་རེ་འདྲ་བའི་མཚོན་ཆ། 

དག་སྟའི་དུམ་བུ། [མངློན]ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 

དག་ཐབས། དག་འདུལ་བའི་ཐབས་ཇུས། 

དག་གདློན། དངློས་སུ་གནློད་པའི་དག་དང་། མི་མངློན་པའི་གདློན་འདྲེ། 

དག་མདའ། གནའ་དུས་སུ་དམག་འཁྲུག་སྐབས་དག་བློར་འཕེན་བེད་ཅིག་ཡིན་པར་གགས་ཤིང་། 

སར་བློད་གཞུང་གི་སྐབས་སུ་དྲུང་འཁློར་རལ་རྒྱུགས་དང་ལློ་ལར་བློད་ཟླ་དང་པློའི་ཚེས་ཉེར་

དྲུག་གི་རློང་རྒྱབ་ཞར་འཕེན་སྐབསདང་། དེ་མིན་ཡུལ་གྲྭ་ལ་ལར་འློང་བསྐློར་དུས་ཆེན་གི་

སྐབས་ར་ཐློག་ནས་འབེན་ལ་འཕེན་བེད་ཀི་མདའ་ཞིག་། མདའ་དེ་ནི་སྨྱུག་མ་སློམ་ཞིམ་སྒློ་

གཤློག་ཆེ་ལ། མདེའུ་རྣློ་ངར་དང་ལན་པ་ཞིག

དག་འདུལ། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ཕློགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་དབུས་དང་བཅས་པའི་ས་བདག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གཙོ་བློ་རྣམས་ལས་བང་ཤར་ཕློགས་ཀི་ས་བདག་གཙོ་བློ། གསེར་གི་སག་པ་གློན་ཞིང་། ཤེལ་

གི་རུ་མཚོན་ཕར་ནས་དཔྱིད་ཟླ་ཐ་ཆུང་ལ་ས་བདག་གི་ལས་གཙོ་བློར་བེད་མཁན་ཞིག །

དག་འདུལ་གཉེན་སྐྱློང་། ① དག་བློ་འདུལ་བ་དང་། གཉེན་ཉེ་སྐྱློང་བ། ② ཕློགས་ལྷུང་། 

དག་འདུལ་དཔུང་འཇུག །དག་འདུལ་བའི་ཆེད་དུ་དམག་དཔུང་འདྲེན་པ། 

དག་འདེད། ① དག་བློ་མཐར་སྐྲློད་པ། ② འའབྱུང་རིས་ནང་གློགས་ལ་བརེན་ནས་དག་རི་བ། ཤིང་

དག་ལྕགས། ལྕགས་དག་མེ། མེ་དག་ཆུ། ཆུ་དག་ས། ས་དག་ཤིང་། 

དག་ནག །དག་བློའི་དྭངས་མའམ་དག་གཙོ་བློ། 

དག་ནག་གཤིན་རེ་གཤེད། བ་མེད་རྒྱུད་ཀི་ཡི་དམ་དམར་ནག་འཇིགས་སྒུམ་གི་ནང་གི་གཤིན་རེ་

གཤེད་དག་ནག་ཅེས་བ་བ། 

དག་དཔང་ཆིངས་བེད། དག་བློའི་གནློད་འཚེ་ཡློང་དང་མི་ཡློང་བར་བརག་པའི་མི། 

དག་ཕྱྭ། ① དག་བློའི་གནློད་འཚེ་ཡློང་མིན་བརག་པའི་མློ་ཕྱྭ། ② དམག་དཔློན་གི་ལག་རར་བརེན་

ནས་ཁློ་རང་དམག་སར་ཕིན་ན་རྒྱལ་ཕམ་ཇི་ཡློང་སློགས་བརག་དཔྱད་བེད་པའི་མློ་ཕྱྭ་ཞིག་སྟེ། 

ངློ་མཚར་ར་བདུན་གི་ནང་གསེས་ཤིག

དག་ཕློགས། དག་བློའི་ཕློགས་ཁག །དམག་མ་བརྒྱབ་གློང་ནས་རང་ཕློགས་ཀི་གནས་ཚུལ་གསལ་

པློར་ཤེས་དགློས་པར་མ་ཟད། དག་ཕློགས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཡང་གསལ་པློར་ཤེས་དགློས། 

དག་བ། སྐྱེས་པ་ཕློའི་བ་ལས་སློང་གློགས་བེད་པའི་རང་བྱུང་གི་ནུས་པའམ་ལྷ་ཞིག །བློན་གི་ཡིག་

ཆའི་ནང་དུ་སྒ་བ་ཞེས་བིས་པ་དེ་ཡང་དག་པར་ངེས། 

དག་བློ། གནློད་བེད་དམ་ཕས་རྒློལ། ས་དག། ད་དག། ཕི་དག། ནང་དག། སང་དག། འཆི་དག། དག་

འདུལ་བ། དག་ཉམས་པ། དག་བློ་སྟློབས་ལན། དློན་མེད་གགས་འཚོལ་གི་སང་དག་འཇློམས་

པ། དམག་ཇུས་ལེགས་པས་ཕ་རློལ་གི་དག་ལས་རྒྱལ་བ། ཐབས་ཀིས་བསྐྱངས་ན་དག་ཡང་

གཉེན་དུ་འགྱུར། རྣམ་རློག་དག་རུ་བཟུང་ན། ཁང་སྟློང་རྐུན་པློར་འཆློར་ཡློང་། 

དག་བློའི་དྭངས་མ། དགའི་གཙོ་བློ། 

དག་བློའི་རླུང་འཕིན། དག་བློའི་ལློག་སྤློད་ཀི་ལ་བ་བརྒྱུད་སྒློག་བེད་པའི་རླུང་འཕིན་སྐུད་ལམ། 



  1442  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དག་བློའི་གསང་ཉུལ། དག་ཕློགས་ཀི་རང་ཕློགས་ཀི་ཁུལ་དུ་བཏང་བའི་གསང་བའི་ལས་ཀ་བེད་

མཁན། 

དག་མི་ཤ་བློ། ཤིན་ཏུ་སང་བའི་དཔེ་ལ་སྦློར་བའི་དག་ཤ་ཆགས་པའི་མི། དག་མི་ཤ་བློ་ཟིན་པ། 

དག་དམག །དག་ཕློགས་ཀི་དམག

དག་ར། མ་བུ་དག་གློགས་འབྱུང་བ་བརིས་ནས་ར་བརག་སྐབས་མེ་དག་ཆུ་ལ་བུ་དག་དང་འཕད་པ་

དེ་ལ་དག་ར་ཞེས་ཟེར། 

དག་འཛིང་། དམག་འཐབ་པ་དག་བློ་དང་འཛིང་པ། 

དག་ཞུ། [རིང]རྨློག

དག་བཞི་འདུལ་བ་དང་བདུད་ལྔ་བཟླློག་པ། བཙན་སྐར་འགྱུར་བའི་དག། ནློར་པས་བར་ཆད་དག། 

འབས་བུ་འཕློག་པའི་དག། ནློར་མཆློག་འཕློག་པའི་དག་དང་བཞིའློ། །རྣམ་རློག་འཕིགས་པའི་

བདུད། བཏང་སྙློམས་ལེ་ལློའི་བདུད། ལློངས་སྤློད་འདུ་འཛིའི་བདུད། ཚིག་རྩུབ་མཚོན་ཆའི་

བདུད། ཁློ་གཏུམ་ངང་ཐུང་གི་བདུད་དང་ལྔའློ། །

དག་ཟུན། དག་དང་གཉེན། 

དག་ཟློན། དག་ཡློང་བའི་དློགས་ཟློན། 

དག་ཟླ། ① དག་ཡའམ་ཁ་གཏད། ② མཚུངས་པ་གསལ་བཤད་ཀི་སྒ་ཞིག་སྟེ་འདྲ་བ། 

དག་ཟླར་ལངས་མཁན། ཁེ་ཕན་དང་ཆབ་སིད་ཀི་དམིགས་ཡུལ་དང་ལ་བ་སློགས་མི་འདྲ་བའི་རྐྱེན་

གིས་རང་ཕློགས་ལ་འཁློན་འཛིན་བེད་མཁན་གི་དག་ཟླ་རྒྱལ་ཁབ་བམ་ཚོགས་པ་མི་སེར་ཅི་

རིགས་ལ་བརློད། 

དག་ཡ། དག་ཟླ། དག་ཡ་ལ་དག་ལན་སྤད་པ། ནག་ཕློགས་དག་ཡ་ཉུང་ན་དགའ། དཀར་ཕློགས་

གཉེན་ཉེ་མང་ན་དགའ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དག་བློ་དང་། འགལ་བེད། འགལ་ཟླ། རྒློལ་བ། 

རྒློལ་བེད། མངློན་གནློད། མངློན་པར་འཚེ་བ། སང་དག། སང་བེད། གནློད་བེད། ཕ་རློལ་པློ། 

ཕས་རྒློལ། ཕིར་རྒློལ། འཕེན་བེད། མི་དགའ་བ། མི་མཐུན་ཕློགས། མི་ཕན་པ། མི་མཛའ་བ། 

ཞེས་འགས་བཅས་སློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

དག་ལན། ཚུར་རྒློལ་གི་འཐབ་ལན། ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས་ཀི་སློ་ནས་དག་ལན་འཇལ་བ། དམག་

དཔུང་བཤམས་ནས་དག་ལན་སྤད་པ། དྲག་ཤུགས་ཆེན་པློས་དག་ལན་སློག་པ། 

དག་ལློ་པ། འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། རང་རང་གི་ལློ་རགས་ཀི་སློག་ཁམས་དེ་རུས་ཁམས་ཀི་

དག་རུ་གྱུར་ན་དག་ལློ་པ་ཟེར། མི་དེའི་མི་ཚེ་ལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སློགས་མི་འདློད་པ་མང་པློ་དང་

འཕད་པའི་དློན། དཔེར་ན་ས་ཤིང་ཁམས་པའི་མི་ཞིག་བ་དང་སྤེལ་ལ་སྐྱེས་ན་དག་ལློ་པ་ཡིན། 

དག་ཤ ཕན་ཚུན་བསད་རྨས་ཀི་འཁློན་ལན། ཕ་ཡི་དག་ཤ་ལེན་པ། 

དག་ཤ་པ། ཕ་བསད་ཀི་དག་བློ་ལ་བུ། 

དག་ཤ་ལེན་པ། འཁློན་ལན་སློག་པ་སྟེ་རང་ལ་མི་ཤི་ར་འགེལ་གི་སྡུག་བསལ་ཅི་མློང་དུ་འཇུག་

མཁན་དེ་གཞན་ལ་སྡུག་བསལ་དེ་མློང་དུ་འཇུག་པའི་དློན། 

དག་གཤེད། ངློ་བློ་དང་འབྱུང་ཁམས་མི་མཐུན་པའི་དགེ་གཤེད་དུ་གྱུར་པ་མེ་ཆུ་ལ་བུ། བེད་དང་ལ་

བའི་དག་གཤེད་གྱུར་པ། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ། ཁི་གཟིག་ལ་བུའི་སློག་ཆགས་རྣམས་སློ། 

དག་སློ། སློ་པ། གཙོ་བློ་དག་ཡློང་མིན་སློ་ལ་བེད་མཁན། 

དག་སེམས། དག་རུ་འཛིན་པའི་སེམས། 

དག་སི། སར་དག་བྱུང་བའི་ལློ་ཟླའི་དུས་མཚམས་སུ་སར་ཡང་དག་འབྱུང་བ་དེར་དག་སི་ཟེར། 

དག་བསགས་པ། ཁློན་ཆགས་པའམ་གཞན་གི་ཡིད་མ་རངས་པར་སློང་བ། 

དག་ལྷ། དག་བློ་དང་གཡུལ་བཤམ་པའི་ཚེ་རང་སེ་ལ་མགློན་སྐྱབས་སློང་གློགས་བེད་པའི་ལྷའི་མིང་།

དག་ལྷ་འློད་ལན་དཀར་པློ། འདི་གཤམ་གསལ་ན་སེའི་ནང་གནས་ཆུང་ཆློས་སྐྱློང་ཟེར་བར་གཟིགས། 

དགད་པ། [རིང]བགད་པ། 

དགམ། འགེམས་པ་པློས་དགམ་རྒྱུ། 

དགམ་པ། འགེམས་པའི་མིང་རྐྱང་། 

དགར། དག་ཡིག་ལ་ལ་དློན་གི་ར་སྦར་བ། 

དགར་འཛིན་ཕློགས་གཏློགས། རང་གི་དག་རུ་འཛིན་པའི་ཕློགས་ཀི་དློན། 

དགློང་། བཀྲློངས་ཀི་མ་འློངས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དགློང་བ། [ཐ་མི་དད་པ]བཀྲློངས་པ། དགློངས་བ། དགློངས། གསློད་པའི་ཞེ་ས། རྒྱལ་པློ་དུག་གིས་

བཀྲློངས་པ། 

དགློལ། ① བཀྲློལ་ལ་ལློས། ② བཀྲལ་གི་མ་འློངས་པ། 

བགགས། མེད་པར་གྱུར་པའམ་སྟློངས་པའི་དློན། མགློའི་སྐྲ་བི་ནས་མེད་པར་གྱུར་པ་ལ་ཀད་

བགགས་ཟེར། ཐློད་པ་འློད་བགགས་སེ་མཐློང་བྱུང་ལ་བུ། ཐང་ལ་རྩྭ་མེད་པར་གྱུར་པ་ལ་ཐང་

བགགས་ཟེར། རྩྭ་རྣམས་སྐམ་ནས་ཐང་སྐྱ་བགགས་སེ་གྱུར་འདུག་ལ་བུ། གདན་མེད་པའི་གློ་

གཅན་ལ་གཅན་བགགས་ཟེར་བ་ལ་བུའློ། །

བགད་པ། དགློད་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། མི་དེ་གད་མློ་བགད་སློང་། 

བགབ་ཁུང་། འགབ་ཁུང་། མཆན་ཕུག །མཆན་འློག་སྒིད་ཁུང་། 

བགབ་དུ་ཞུགས། གཤམ་དུ་བཏབ། 

བགབ་བཟུང་། འགབ་བཟུང་། བཤད་ཕེད་བསྐུམ། 

བགམ། [བ་བེད་ཐ་མི་དད་པ]བགམ། ཉམས་སད་པའམ་ཚོད་ལ་བ། མི་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་འདུག་

ཚོད་བགམ་དགློས། 

བགམ་པ། ཚོད་བགམ་པའི་མིང་རྐྱང་། 

བགེགས། གནློད་བེད་འདྲེ་གདློན་གི་རིགས། 

བགེགས་ཀི་རྒྱལ་པློ།གནློད་བེད་གདློན་འདྲེའི་གཙོ་བློ། 

བགེགས་རྐྱེན། མི་མིན་གདློན་འདྲེ་ལས་བྱུང་བའི་བར་ཆད་དང་རྐྱེན་སྣསློགས། 

བགེགས་སྐྱློན། གདློན་འདྲེའི་གནློད་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྐྱློན་ཆ། 

བགེགས་བསྐྲད། དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ་པ་དང་དབང་སྐུར་བ་སློགས་ཀི་ཐློག་མར་ལྷའི་ང་རྒྱལ་གིས་ཁློ་

བློའི་ཚོགས་རྣམས་སྤློས་ཏེ་གསང་སགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅློད་པའི་

བགེགས་རྣམས་ལ་གཏློར་མ་བིན་ནས་ཕིར་བསྐྲད་པའློ། །

བགེགས་གཏློར། འདྲེ་གདློན་ལ་སྟེར་བའི་གཏློར་མ། 

བགེགས་མཐར་བེད། གསང་སགས་བ་མེད་ཀི་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་ཁློ་བློ་བགེགས་མཐར་བེད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ལ་ཡུམ་མི་མངློན་པར་སས་པ་སྟེ། འདིའི་སྐུ་མདློག་དང་། ཞལ་ཕག་གི་གངས། ཕག་མཚན་

བཅས་ཞིབ་པ་ལྕང་སྐྱ་རིན་པློ་ཆེ་ངག་དབང་ཆློས་ལན་གིས་མཛད་པའིརྡློ་རེ་འཕེང་བའི་མངློན་

རློགས་ནང་གསལ། 

བགེགས་འཚུབ། གདློན་འདྲེའི་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བའི་བར་ཆད་ཀི་འཚུབ་ཆ། 

བགེགས་རིགས་སྟློང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ། ཞེ་སང་ལས་གྱུར་པའི་ཕློ་གདློན་སྟློང་ཕག་ཉི་ཤུ་ར་

གཅིག །གཏི་མུག་ལས་གྱུར་པའི་ཀླུ་གདློན་སྟློང་ཕག་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག །འདློད་ཆགས་ལས་གྱུར་

པའི་མློ་གདློན་སྟློང་ཕག་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་དུག་གསུམ་སུམ་ཆར་ལས་གྱུར་པའི་གདློན་འདྲེ་ལ་

སྟློང་ཕག་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་སྟེ། དེ་ལར་བགེགས་རིགས་སྟློང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞིའློ། །ཞེས་སྤྲུལ་

པའི་རྒྱལ་པློས་གསུངས་སློ། །རྒྱུད་ལས། ལྷ་ཀླུ་གནློད་སྦིན་སིན་པློ་དང་། མཁའ་ལིང་ལློ་འཕེ་

མིའམ་ཅི། དྲི་ཟ་སིན་པློ་ཤ་ཟ་དང་། འབྱུང་པློ་སྤྲུལ་པློ་ལུས་སྲུལ་པློ། སྐེམ་བེད་སྨྱློ་བེད་བརེད་

བེད་དང་། གཤིན་རེ་མ་མློ་ལ་སློགས་པའི། སྟློང་ཕག་བརྒྱད་ཅུའི་བགེགས་ཚོགས་དང་། ཞེས་

གསུངས་པའི་དློན་ནི། ལྷ། ཀླུ། གནློད་སྦིན། དྲང་སློང་། ས་བདག །མ་མློ། གཤིན་རེ། རྒྱལ་པློ། 

བཙན། བདུད། སིན་མློ། ཐེའུ་རང་། བསེན་པློ། བཟའ་གཉན། སྨན་མློ། དྲི་དམུ། གྲུལ་བུམ། 

མིའམཅི། ལློ་ཕེ་ཆེན་པློ་སྟེ་གདློན་རིགས་ར་བའི་ཉེར་གཅིག་ལས་སྐྱེས་པའི་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་

ཕློ་ཉ་སློགས་རེ་རེར་ལྔ་བཅུ་རེ་འཕློས་པས་སྟློང་དང་ལྔ་བཅུ། ཕློ་མློ་མ་ནིང་རེ་རེར་དངློས་

ཉམས་རྨི་ལམ་གསུམ་སྦར་དགུ་དེའི་སྟེང་ཉེར་གཅིག་བསྣན་པའློ།།

བགེགས་ལིང་། དག་བགེགས་གཟུགས་ཀི་ལིང་ག །བགེགས་ལིང་སེག་པའི་མངློན་སྤློད། 

བགློ །[བེད་འབེལ་ལས་ཚིག] མ་འློངས་པ བགློ་བཤའ་བས་པའི་དློན་ཏེ། སྐལ་པ་བགློ་དགློས། 

བགློ་བའི་སྐལ་པ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

བགློ་སྐལ། ཐློབ་སྐལ་ལམ་ཐློབ་ཆ། ལས་ཀི་བགློ་སྐལ། གཞན་གི་བགློ་སྐལ་རང་ལ་མི་ཐློབ། 

བགློ་བགློ་བེད། ཁག་སློ་སློར་འབེད་པ། ཤིང་ཏློག་བགློ་བགློ་བེད་ནས་ཟ་བ། 

བགློ་འགེམས། གཞི་གཅིག་ལས་དུམ་བུ་དུམ་བུའམ། ཚན་པ་ཚན་པར་ཕལ་ཏེ་ཁུངས་སློ་སློར་སྤློད་

པ། ངལ་རློལ་ནུས་ཤུགས་བགློ་འགེམས་བེད་པ། བགློ་འགེམས་བ་རྒྱུ་མི་འདང་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བགློ་ཉེས། བགློ་བཤའ་རྒྱག་སྟངས་ནློར་བ། དངློས་པློ་བགློ་ཉེས་མ་ཤློར་བ། 

བགློ་རགས། བགློ་རིས་ཀི་རགས། 

བགློ་ཐབས། ① རྒྱུ་དངློས་སློགས་བགློ་བཤའ་རྒྱག་སྟངས། ② རིས་རྒྱག་སྟངས་ཤིག

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་distribution list ཟེར། 

བགློ་བ། ① [ཐ་དད་པ]བགློས་པ། བགློ་བ། བགློས། ② གློན་པ། ལུས་ལ་གློ་བགློས། ར་ལ་ས་བསྟད། 

གློས་བགློས། ③ བཤའ་བ། ཐློབ་སྐལ་བགློ་བ། དུམ་བུར་བགློ་བ། གསུམ་གིས་དགུ་བགློས་ན་

གསུམ། ཇ་ཨ་མས་བསྐློལ་ན་ཡག་བཙོག་མེད། ཤ་ཨ་ཕས་བགློས་ན་ཆེ་ཆུང་མེད། ④ བགློད་

པའི་མ་འློངས་པ། ⑤ གློས་དང་གློན་ཆས། བགློ་བ་ངན་པ། བཟའ་བཏུང་དང་བགློ་བ་འཛོམས་པློ། 

བགློ་བའི་གངས་ཀ གང་ཞིག་བགློ་བའི་དངློས་པློ་དེའི་གངས་ཀ

བགློ་རིས། བགློ་བཤའ་རྒྱག་པའི་བརི་སྟངས། 

བགློ་གཞི། ① བགློ་བཤའ་བ་རྒྱུའི་དངློས་པློ། ② རིས་ཐབས་ཀི་བགློ་བའི་གངས་འབློར། 

བགློ་གཞི་རགས་པ། ཐུར་གིབ་སྐབས་སུ་ཁིམ་སློ་སློའི་བགློ་གཞི་རགས་པ་དེ་ཐུར་མའི་རང་གིབ་བདུན་

པློ་དང་བཙུགས་པའི་གིབ་མ་བསློམས་པས་བགློ་བ་ལ་བརེན་ནས་ངློ་ཐློག་གི་དུས་ཚོད་བརག་པ།

བགློ་རེ། [རིང]ཁང་པ་གྲུ་བཞི། 

བགློ་བཤའ། ཁག་སློ་སློར་འབེད་པའི་མིང་། ངལ་རློལ་བས་པའི་གྲུབ་འབས་བགློ་བཤའ་རྒྱག་པ། 

ལས་འགན་བགློ་བཤའ་བས་ནས་སྒྲུབ་དགློས། 

བགློད་པ། [རིང]ཟད་པ། 

བགློམ། གློམ་པས་བགློམ་པའི་དློན། ཤིང་གདུང་མ་དེ་གློམ་པ་གང་གིས་བགློམས་ཟིན་ཡིན། ལམ་

རྡློ་དེ་བགློམ་ཐུབ་ས་རེད། 

བགློམ་པ། བགློམ་པའི་མིང་རྐྱང་། 

བགློམས། གློམ་པས་བགློམས་པའི་འདས་པ། 

བགློམ་ཧྱུག །སྣློད་ཆས་དང་ཕྲུ་གུ་སློགས་གློམ་པས་བགློམས་ནས་འགློ་བ་ལ་བགློམ་ཧྱུག་ཅེས་སྤློད་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ངན་པའི་གལ་དུ་བརི་སློལ་དང་། དེས་ཁིམ་ལྷ་ལ་མནློལ་གིབ་ཕློག་པའི་རྣམ་རློག་བེད་སློལ་ཡློད།

བགློར་བ། [ཐ་དད་པ]དུས་སློ་ངེས་ཅན་ཞིག་ལས་འདའ་རུ་འཇུག་པའམ་འགློར་དུ་འཇུག་པ། ལམ་

བགགས་ནས་མི་གཏློང་བར་བགློར་བ། ཞིང་ལ་སློན་འདེབས་ཀི་དུས་ཚོད་བགློར་ན་མི་འགིག

བགློས། གློ་ཆ་བགློས་པ། གློས་བགློས་པ་སློགས་ཀི་དློན། 

བགློས་པ། བགློ་བ་དང་བགློད་པའི་འདས་པའི་མིང་རྐྱང་། ཅ་ལག་དེ་དག་ཚང་མ་བགློ་ཚར་སློང་། 

དེ་དག་ངས་བགློས་པ་ཡིན། 

བགློས་འབབ། བགློས་པའི་ཐློབ་འབློར། 

བརྒལ། ཆུ་བློ་ལས་བརྒལ་བ། གྲུ་གཟིངས་དུ་བསད་ནས་རྒྱ་མཚོ་བརྒལ་དགློས། 

བརྒལ་དཀའ་བ། [མངློན]རྒྱ་མཚོ། 

བརྒལ་འགློ། གྲུའམ་གཟིངས་ཀི་མིང་། 

བརྒལ་བརག །ལུང་དང་རིགས་པའི་སྒྲུབ་བེད་ལ་བརེན་ནས་གཞན་གི་འདློད་པ་རྣམ་པར་བརག་

པས་བཀག་པའམ་སུན་འབིན་པའློ། །རིགས་པས་བརྒལ་བརག་བེད་པ། 

བརྒལ་བ། རྒལ་བ་དང་རྒློལ་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་span ཟེར། 

བརྒལ་ལན། ཕ་རློལ་པློས་རང་བཀག་པའམ་སུན་འབིན་པ་ལ་ཕར་ལན་བཏབ་པའློ། །རློད་པའི་

བརྒལ་ལན་བཏབ་པ།

བསག་པ། བསག་བའི་མནའ། སག་ནི་ད་ལ་བ་དང་། སྐུལ་ཚིག་ལ་སློག །མནའ་སློག་ཅིག

བསགས་པ། མི་དེ་མནའ་བསགས་བས་པས་རྐུ་མ་མིན་པར་ཤེས་བྱུང་། 

བསབ་པ། དེང་སང་ཉེས་པ་ནློར་གིས་བསབ་ཆློག

བསར། བུ་རམ་བསར་དགློས། 

བསར་འཇུག །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། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

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

དབིན་སྐད་དུ་board ཟེར། 

བསར་བ། བསར་བའི་མིང་རྐྱང་། 

བསྒུག་པ། གློགས་པློ་སྒུག་དགློས་ཞེས་འློངས་པ། 

བསྒུགས་པ། ངས་ད་བར་བསྒུགས་པ་ཡིན། ད་དུང་སེབས་མ་བྱུང་། 

བསྒུལ། བརན་སྒློམ་དེ་ཁློས་ལག་པས་བསྒུལ་ནས་གཟུགས་ཤར་རྒྱུ་མེད་པར་ཆགས་སློང་། ཡང་

བསྐྱར་ཞིག་བསྒུལ་ན་གཟུགས་ཤར་ཡློང་གི་རེད། ད་མ་སྒུལ་དང་ཏག་ཏག་རེད། ལ་བུ། 

བསྒུལ་བ། བསྒུལ་བའི་མིང་རྐྱང་། 

བསློ་གྱུར་གི་ལྷག་མ་བཞི། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་གི་ནང་གསེས། དབེན་བེད་པ་དང་། དེ་

རེས་ཕློགས་པ་དང་། ཁིམ་སུན་འབིན་པ་དང་། བཀའ་བློ་མི་བདེ་བ་བཞི་ནི། བསློ་བ་ལས་གྱུར་

པའི་ལྷག་མའློ། །

བསློ་འཇློང་བེད། ཇ་དང་ཆུ་སློགས་འཐུང་ཐེངས་གཅིག་གིས་ཕློར་རུ་གང་པློ་དེ་བཏུང་ཚར་བར་

བེད་པའི་དློན་ཏེ། ཁློས་ཆང་ཕློར་རུ་གང་བསློ་འཇློང་བས་སློང་། ཁ་སྐྲག་མློ་གཅིག་སྐློམ་ཡློད་

པ་འདྲ་ལ་བུ། ཞལ་བསྟབ་དང་དློན་གཅིག

བསློ་བ། ① བསློ་བའི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ། བསློ། བསློས། ② བསབ་བ། མི་ཚང་མས་ཇི་ལར་

བསློ་བ་བཞིན་ཉན་པ། ལག་ལེན་མ་བསྟར་བར་བསློ་བ་བཅག་པ། སློབ་ཕྲུག་ངན་པས་དགེ་རྒན་

གི་བསློ་བ་རྣ་བ་གཟློན་པ། ③ དྲི་ནག་སློགས་འགློས་པར་བེད་པ། བག་ཆགས་བསློས་པ། ན་

ཚ་བསློས་པ། 

བསློ་བ་རྣར་གཟློན། བསབ་བ་ལ་མི་ཉན་པར་ཕིར་ལློག་པའམ་བསྐུལ་ཚིག་དང་དུ་མི་ལེན་པའི་དློན། 

བསློ་བ་རྣར་གཟློན་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། དགེ་འདུན་གིས་

ཕིར་བཅློས་ལ་དགློད་པའི་ཆེད་དུ་ལྟུང་བ་གེང་བ་ན་ཐློས་པ་ལར་ལན་གཞན་འདེབས་པ་སློགས་

ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བསྒྱུར་བའློ། །

བསློ་ཚིག །བས་བའི་ཚིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

བསློ་ཡིག །བཀའ་གཏློང་བའི་ཡི་གེ

བསློ་ལགས། བསབ་སྟློན་གནང་བ་དང་དློན་གཅིག །ངས་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་སློབ་སྦློང་འབད་བརློན་

དགློས་པའི་སྐློར་ལ་བསློ་ལགས་མང་པློ་བཟློས་ཡློད། ལ་བུའློ། །

བསློང་བ། མ་འློངས་པ། ཁློས་གློ་ཟན་བསློང་དགློས་ཟེར། ད་ལ་ཡློང་ཐུབ་ཅིང་མི་འདུག

བསློངས་པ། བསློང་བའི་འདས་པ། ཅ་ལག་རྣམས་ཁེས་པློར་བསློངས་ནས་མློ་ཊའི་ནང་བཞག་པ་ཡིན།

བསློམ་པ། སློམ་པའི་མ་འློངས་པ། མི་ལ་རས་པའི་བསློམ་བ་གཙོ་བློར་ཆློས་དྲུག་རེད། 

བསློམ་བའི་ལམ་བཅུ་གཅིག །ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་ལམ་དང་། རློལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལམ། ཡློངས་

སུ་བང་བ་བས་པའི་ལམ། མངློན་པར་རློགས་པ་ལ་སྦློར་བའི་ལམ། མངློན་པར་རློགས་པ་དང་

མ་འདྲེས་པའི་ལམ། མངློན་པར་རློགས་པའི་ལམ། ངེས་འབིན་གི་གནས་ཀི་ལམ། དབང་པློ་ཐ་

དད་པའི་ལམ། བསབ་གསུམ་ཡློངས་སུ་སྦློང་བའི་ལམ། ཡློངས་སུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ལམ། 

ལམ་སྡུད་པའི་ལམ་བཅས་བཅུ་གཅིག་གློ

བསློམ་བྱུང་མངློན་སུམ། ཡང་དག་པའི་དློན་ལ་བརེ་གཅིག་ཏུ་བསློམ་སྟེ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་

པར་མངློན་ཞེན་མེད་པར་རློགས་པའི་ཚད་མ་སྟེ་རྣལ་འབློར་མངློན་སུམ་དང་དློན་གཅིག

བསློམས་སྟློབས། བསློམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཡློན་ཏན་ཁད་པར་ཅན། 

བསློམས་པ། སློམ་པའི་འདས་པ། 

བསློམས་པའི་རགས་ཚད་ལྔ། སློག་རློལ་གི་རགས་གཡས་གཡློན་གི་རླུང་བཅུ་དབུ་མར་འགགས་པའི་

མཐུ་ལས་བྱུང་བའི་ལུས་ཉམས། ངག་ཉམས། སེམས་ཉམས། མཐློང་ཉམས། རྨི་ཉམས་སློ། །

བསློམས་བྱུང་། བསློམས་བྱུང་ཤེས་རབ་ཀི་བསྡུས་ཚིག

བསློམས་བྱུང་གི་རློག་པ། བསམ་བྱུང་གི་དློན་ལ་ཡང་ཡང་འདྲིས་པར་བས་པའི་ཁམས་གློང་མའི་

སས་བསྡུས་ཀི་ཞེན་རིག །དཔེར་ན། རང་ཡུལ་བདག་མེད་ལ་སློགས་པ་མངློན་དུ་མ་གྱུར་པའི་

དུས་ཀི་རློག་པ་ལ་བུའློ། །

བསློམས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ། བསམ་བྱུང་གི་ངེས་པ་རེད་པའི་དློན་དེ་ཡང་ཡང་གློམས་པར་བས་པའི་

ཤིན་སྦངས་ཁད་པར་ཅན་གི་ཟིན་པའི་རློག་བཅས་རློག་མེད་ཀི་བློ་རྣམས་ཡིན་ནློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསློམས་བྱུང་དགེ་བ། བསློམས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བུའློ། །

བསློམས་བྱུང་ཡེ་ཤེས། ཐློས་པའི་དློན་དེ་ཉིད་ཡང་ཡང་གློམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་མཁེན་པའམ་ལམ། 

བསློམས་བྱུང་བསློད་ནམས། སྦིན་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསློམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་

བསློད་ནམས་ཏེ་ལློངས་སྤློད། བདེ་བ། སེམས་ཤིན་སྦངས་ཀི་བདེ་བ་བཅས་ལ་བུ། 

བསློས་པ། བསློ་བའི་འདས་པ། འློག་གི་འབངས་མི་རྣམས་ལ་དཀའ་བསློས་ནས་མངགས་པ་རེད། 

བགང་བ། [ཐ་དད་པ]བགངས་པ། བགང་བ། བགློངས། དུས་ཚོད་ཕིར་སྣུར་བེད་པ། དུས་ཡུན་

རིང་པློར་བགང་མི་ཉན། 

བགངས་པ། བགང་བའི་འདས་པ། ད་བར་དུས་བགངས་ནས་ཨ་རིར་སློབ་སྦློང་བས་པ་ཡིན། 

བགི་བ། ① བགིད་པའི་མ་འློངས་པ། ② ལས་སམ་བ་བ། བགི་བ་ཆེན་པློ། ③ [རིང]ཟེར་བ། བདག་

མིང་འདི་ཞེས་བགི་བ། 

བགིད་པ། [ཐ་དད་པ]བགིས་པ། བགི་བ། གིས། བེད་པ། མ་དྲང་བའི་ལས་བགིས་ན་མི་འདློད་

པའི་རྣམ་སྨིན་རང་ལ་འཁློར། ལས་ཀ་མ་ནློར་བ་གིས་ཤིག །ལས་དློན་དེ་ལར་དུ་བགི་བར་

རིགས་སམ་མི་རིགས། དགེ་བའི་ལས་རང་གིས་བགིད་པའམ། གཞན་ལ་བགིད་དུ་འཇུག་པ། 

བགིས་པ། བགིད་པའི་འདས་པ། 

བགིས་ལགས་ནས། བས་ཚར་ནས། 

བགང་། [ཐ་དད་པ]བགངས་པ། བགང་བ། གངས་ཀ་སློགས་རེ་རེ་བས་ནས་བགང་བ། ཁུངས་ལུང་

མང་པློ་བགང་བ། རྒྱུ་མཚན་བགང་བ། བགང་གིས་མི་ལངས་པ། གཅིག་ནས་བརྒྱའི་བར་

གངས་སུ་བགང་བ། བཀའ་ཚེགས་བགང་བ་ལས་འདས་པ་ཞིག་མློང་བའི་མཐར་རྒྱལ་ཁ་ཐློབ། 

བགང་དུ་མེད་པ། གངས་མང་བས་བགང་མི་ནུས་པ། 

བགང་ཕེང་། གངས་རི་བེད་ཀི་ཕེང་བ། 

བགང་ཕེང་འཛིན། [མངློན]མེ་ལྷ། 

བགང་འཕེང་། བགང་ཕེང་དང་གཅིག །

བགང་བ། བགང་བའི་མིང་རྐྱང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

བགང་བ། [མངློན] ① དུས། ② ལློ། 

བགང་བའི་ཁུར་གི་དུབ་པ།བགང་བ་ནི་ལློ་ཡི་མིང་ཡིན་པས་ལློ་ཆེན་པློའམ་ན་སློ་མཐློན་པློར་

སེབས་པའི་དློན། 

བགང་གཞི། [མངློན]ལློ། 

བགངས་ཡས་ཀི་མིང་། བརྡ་སྤློད་རིག་པའི་ཐ་སྙད་ཅིག །དབིན་སྐད་དུ། uncountable noun 

ཟེར། དངློས་པློའི་མིང་ལ་གངས་ཚིག་ཐད་ཀར་སྦར་ནས་བརློད་བའི་ཚད་གཞི་མཚོན་མི་རུང་

བའི་རིགས་རྣམས་ཏེ། དཔེར་ན། ཆུ། འློ་མ། ཨ་རག །འབས། གློ། ནས། ཚྭ། ཤ། མར། ཤློག་

བུ། རློལ་དབངས། དངུལ། ཁ་བ། ཆར་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་བུ་རྣམས་ཏེ། འདི་དག་རྣམས་ཀི་

ཚད་བརློད་པའི་སྐབས་སུ་འཇལ་བེད་ཚད་ཀི་དངློས་པློའི་མང་ཉུང་ངམ། ཡང་ན་དངློས་པློའི་

ཚད་སྟློན་བེད་ཀི་ཕད་དང་གངས་ཚིག་ལྷན་ཏུ་སྦར་ནས་བརློད་དགློས་པ་ཞིག་སྟེ། ཆུ་གཉིས། 

འབས་གསུམ། ཚྭ་བཞི་སློགས་བརློད་སློལ་མེད་ལ། བརློད་ཀང་དེ་དག་གི་ཚད་གཞི་དངློས་ཇི་

ཙམ་བསྟན་མི་ནུས་སློ། །དེ་ལས་ཆུ་ཤེལ་དམ་གང༌། འློ་མ་ཕློར་པ་དློ། །ཨ་རག་དཀར་ཡློལ་

གསུམ། ལ་བུ་བླུགས་སྣློད་ཀི་ཚད་དང་ལྷན་ཅིག་བརློད་དགློས་པ་དང་གཞན་ཡང་ནས་རྡློག་པློ་

བཅུ། གློ་དློ་བློ་ལྔ། ཤ་བུབས་གཅིག །མར་དཀར་རིལ་གཉིས། ཚྭ་རྒྱ་མ་བདུན། ཤིང་དུམ་བུ་

བརྒྱད་ལ་སློགས་པ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཀི་ཚད་དང་གངས་ཚིག་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྦར་ནས་

བརློད་ཆློག་པའི་རིགས་རྣམས་སློ། །གཞན་ཡང་གངས་ཅན་གི་མིང་དང་བགངས་ཡས་ཀི་མིང་

གང་ཡིན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་སྐབས་ཐློབ་ཀི་བརློད་དློན་དང་བསྟུན་དགློས་པའང་ཡློད་དེ་

དཔེར་ན། བག་ལེབ་ཅེས་པ་གངས་ལན་གི་མིང་སྟེ་བག་ལེབ་གཅིག །བག་ལེབ་གཉིས་ཞེས་

བརློད་རུང་ཡང་བག་ལེབ་ཅིག་དུམ་བུར་བཏུབ་སྟེ་སྣློད་དུ་འཇློག་སྐབས་བགངས་ཡས་ཀི་མིང་

དུ་འགྱུར་འགློ་ཞིང་ཡློད་པ་སྟེ། བག་ལེབ་དུམ་བུ་གཅིག །དུམ་བུ་གཉིས་ཞེས་སློགས་ཟེར་

དགློས་པ་ལས་བག་ལེབ་གཅིག་ཟེར་མི་རུང་བ་ལ་བུ་རེད། གཞན་ཡང་དཔེར་ན། བ་ཤ་བུབ་

གཅིག་སྣློད་དུ་བཞག་ཡློད་ན་གངས་ལན་གི་མིང་ཡིན་ལ། བུབ་ཁ་ཤས་སམ་ཡང་ན་དུམ་བུ་ཁ་

ཤས་སྣློད་གཅིག་གི་ནང་དུ་བཞག་ཡློད་ན་བགངས་ཡས་ཀི་མིང་དུ་འགྱུར་བ་འདི་རིགས་ལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བརགས་ནས་ངློས་འཛིན་བེད་དགློས། 

བགང་ཡས་པ། གངས་ཀ་རྒྱག་ཚོད་མེད་པ། 

བགང་ལས་འདས་པའི་མཚན་བཞི། དག་པའི་ཞིང་རབ་འབམས་མཐའ་ཡས་ཤིང་མུ་མེད་པ་ན་

བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་མངའ་བའི་འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་ལས་བྱུང་

བའི་བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོས་རབ་འབམས་རྒྱ་མཚོའི་ཞིང་ཁམས་ཀང་བགང་ལས་

བརྒལ་བ་ཀུན་དུ་ཁབ་པའི་མཐུ་སྟློབས་ཀིས་ནམ་མཁའི་མཐར་ཐུག་གི་སེམས་ཅན་སྐལ་ལན་རྒྱ་

མཚོས་ཀང་འདློད་དགུའི་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་གི་དགའ་སྟློན་རྒྱ་མཚོ་ལ་སྤློད་བཞིན་པའི་དློན་ནློ། །

བགངས། གངས་ཀ་བགང་བའི་འདས་པ། 

བགད་བགད། རང་པ་བར་ཞེང་ཆེན་པློར་བགད་བགད་དུ་བརྐྱངས་པ། ལག་པ་བགད། རང་པ་བགད། 

བགད། [བེད་འབེལ་ལས་ཚིག]  ① རང་བ་དགད་པ་སྟེ་རང་བ་གཉིས་ཀི་བར་ཚད་ཇེ་ཆེར་བཏང་

བའི་དློན། ② སེར་མློ་སློགས་བརྐྱངས་པའི་དློན་ཏེ། གཅན་གཟན་གི་སར་མློ་དགད་ལ་བུ། 

 ③ བགད་ཀི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

བགད་པ། [ཐ་དད་པ]བགད་པ། བགད་པ། བགློད། ① བར་ཐག་ཇ་ེཆེར་བཏང་སྟ་ེགདང་བ། འདློམས་བགད་

ད་ེམ་སློད། མིག་བགད་ནས་ལ་བ། ཁ་བགད་པ། ② རྐྱློང་བ། གཅན་གཟན་གིས་སར་མློ་བགད་པ། 

བགྲུ། [བེད་འབེལ་ལས་ཚིག] ་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ།[ཐ་དད་པ]བགྲུས། བགྲུ། འབས་སློགས་

འབྲུ་རིགས་ཀི་ཤུན་པ་ཕུད་པའི་དློན་ཏེ། འབས་ཀི་ཤུན་ལྤགས་བགྲུ་དགློས། བགྲུ་བའི་ཤུན་

ལྤགས། འབས་བགྲུ་བེད་ཀི་འཕྲུལ་འཁློར་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

བགྲུ་བ། བགྲུ་བའི་མིང་རྐྱང་། 

བགྲུང་། [ཐ་དད་པ]བགྲུངས། བགྲུང་། ཆུ་དྭངས་པར་བེད་པ། ཆུ་རློག་བགྲུངས་ཏེ་དྭངས་པར་གྱུར། 

ཆུ་སློགས་དྭངས་པར་བ་རྒྱུ་བགྲུང་རྒྱུ། 

བགྲུང་པ། བགྲུང་པའི་མིང་རྐྱང་། 

བགྲུངས་པ། བགྲུང་བའི་འདས་པ། 

བགྲུད། བགྲུ་རྒྱུའ་ིའབས་ལྤགས་དང་ནས་ལྤགས་སློགས་བགྲུད་བཞིན་པ་ཁ་སྐད་དུ་བགྲུད་བརྒྱབ་པ་ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

བགྲུས། འབས་ཀི་ཤུན་ལྤགས་བགྲུས་པ་ཡིན། 

བགྲུས་རྒྱག་པ། འབྲུ་བརྔློས་པའི་ཡློས་རྣམས་སྣློད་དུ་བླུགས་ཏེ་རྡློག་པས་བརིས་ནས་པགས་པ་བཤུ་བ། 

བགྲུས་པ། བགྲུ་པའི་མིང་རྐྱང་། 

བགྲུས་མ། འབས་དང་། གློ། ཡློས་སློགས་པགས་པ་བཤུས་ཟིན་པ། 

བགེ་བ། [རིང]འགེ་ལློག་བེད་པ། 

བགེས། ལློ་ན་ཆེར་སློན་པ། 

བགེས་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ]ན་ཚོད་ཆེར་སློན་ནས་རྒ་བའི་ཞེ་ས། དགུང་ལློ་བགེས་སློང་། ② གྲྭ་པ་

ལས་ཚན་འཆུར་བའི་ཟུར་བཞུགས། ③ ལློ་ཆེ་བ། དགུང་ལློ་བགེས་པའི་ཡབ་ཡུམ། སས་མློ་

བགེས་པ། ④ གཙོ་ཆེ་བ། བློན་པློ་བགེས་གཞློན་རྣམ་གཉིས། ཕག་མཛོད་སྐུ་བགེས་པ། 

བགེས་པློ། ① རྒན་པློ། ② རྒས་པའམ། ལློ་ཆེ་བ། ཞིང་པ་བགེས་པློ། སྐུ་ན་བགེས་པློའི་མི་ལ་རི་

མཐློང་བེད། 

བགེས་མློ། རྒན་མློ། 

བགེས་སློང་། རྒས་འཁློགས། 

བགེས་སློན། ན་ཚོད་མཐློན་པློར་སློན་པ། 

བགློ། ཕན་ཚུན་གེང་མློ་བེད་པ། 

བགློ་གེང་། ཤེས་བའི་སྐློར་གི་གཏམ་གེང་། མཉམ་འཛོམས་ཀིས་བགློ་གེང་། ཆློས་ཀི་བགློ་གེང་བེད་པ། 

བགློ་གེང་བེད། གློས་བསྡུར་བེད་པའམ་སྐད་ཆ་ཤློད་རེས་བས་པ་ལ་ཟེར། 

བགློ་འདེབས་པ། གློས་བེད་པ། ལས་དློན་ག་འདྲ་བེད་དགློས་བགློ་འདེབས་པ། 

བགློ་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ]བགློས་པ། བགློ་བ། བགློས། གློ་བསྡུར་བེད་པའམ་དློན་གེང་བ། བཀའ་

བགློས་ཏེ་ཐག་བཅད་པ། ② གློས་སམ། སྐད་ཆའམ་གཏམ། 

བགློད། ① [ཐ་མི་དད་པ]འགློ་བ། ཉི་མ་ལྷློ་བགློད། ཉི་མ་བང་བགློད། ལམ་བགློད་དཀའ་བ་རིམ་

གིས་བགློད། ② འདློད་པ་སྤློད་པ། ③ ལམ། ④ འགློ་བའི་ཚད། ར་མཆློག་གི་བགློད་པ། བ་ཁྱུང་

གི་བགློད་པ། རླུང་གི་བགློད་པ། བགློད་ཆེན་ར་ཕློའི་འགློ་ལམ་དེ། སློག་ཆགས་གློག་མས་བཀག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མི་ཐུབ། ⑤ [མངློན]ལློ་གཅིག་ལ་ཉི་མ་ལྷློ་བགློད་དང་།བང་བགློད་གཉིས་ཡློད་པས་གངས་

གཉིས་མཚོན། 

བགློད་པ། བགློད་པའི་མིང་རྐྱང་། 

བགློད་པ་གཅིག་པ། ① འགློ་སའི་ལམ་ག་གཅིག་པ། ② འགློ་བའི་རང་སྟབས་སློ་སྟངས་འདྲ་བ། 

བགློད་པ་གཉིས། ལློ་གཅིག་ལ་བགློད་པ་གཉིས་ཏེ། སྤི་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་༢༡་སྐློར་ལ་དབར་ཉི་ལློག་

པས་ཉི་མ་ལྷློ་བགློད་ཀི་འགློ་ཚུགས། དེ་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་བར་ལ་ཉི་མ་ལྷློར་བགློད་ཀི་

དུས་ཟེར། སྤི་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་༢༡་སྐློར་ནས་དགུན་ཉི་ལློག་པས་ཉི་མ་བང་ཕློགས་སུ་

བསྐྱློད་པའི་འགློ་ཚུགས། དུས་དེར་ཉི་མ་བང་བགློད་ཀི་དུས་ཟེར། 

བགློད་བ། [མངློན]ལམ། 

བགློད་བེད། [མངློན]རང་པ། 

བགློད་ལམ། འགློ་སའི་ལམ། 

བགློད་ལམ་མེད་པ། བ་སྤློད་ཅི་རིགས་ལམ་ལྷློངས་བྱུང་ཐབས་མེད་པ། 

བགློས། བགློ་བའི་འདས་པ། 

བགློས་ངན། ལློག་གཡློ་ངན་ཇུས། 

བརྒྱ། ① གངས་ཀ་བཅུ་ཕག་བཅུ་པ། ཉིས་བརྒྱ། བརྒྱ་ཕག་གསུམ། མི་གངས་བརྒྱ་རེ་ལས་འཐུས་

མི་མི་གཅིག་འདམ་དགློས། ② མང་ཚིག་ཅིག །ཡར་འགློ་བརྒྱ་དང་མར་འགློ་སྟློང་། བརྒྱ་བལས་

ཀུན་གསལ། བརྒྱ་ཐམ་པའི་ཁ་ཁེབས་ཀང་། སྟློང་ཐམ་པའི་མིག་མི་ཁེབས། བརྒྱ་ཐམ་པའི་གལ་

འགློར་མ་སེབས་ཀང་། སྟློང་ཐམ་པའི་གལ་གཞུག་ལ་མི་ལུས། 

བརྒྱ་སྐློར། བརྒྱ་ཐམ་པ་ཟིན་མ་ཟིན་ཙམ། 

བརྒྱ་ཁ་གཅིག་གཅློད། མི་བརྒྱའི་གློས་ཐག་མི་གཅིག་གིས་བཙན་དབང་གིས་གཅློད་པ། མི་མང་པློ་

དང་འབེལ་གནད་ཡློད་པའི་ལས་དློན་རིགས་ལ་སུས་ཀང་བརྒྱ་ཁ་གཅིག་གཅློད་བས་མི་ཆློག

བརྒྱ་ཁ་གཅིག་ཆད། ལས་གཞུག་ཅུང་ཟད་ལུས་པས་སར་བས་ཆུད་ཟློས་ཀི་དཔེ། 

བརྒྱ་ཁ་ཡུག་ཆློད། དབང་ཆ་སེར་བཟུང་དང་དློན་ཀུན་རང་གིས་ཐག་གཅློད་པ། གློང་དཔློན་པློས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

བརྒྱ་ཁ་ཡུག་གཅློད་བས་དྲག་ན་འློག་མི་སེར་བློ་ལ་མི་འདློད་མང་། 

བརྒྱ་ཁག །བརྒྱ་ཕག །མི་བརྒྱ་རེ་ཡློད་པར་མི་བརྒྱ་ཁག་རེ་ཟེར། བརྒྱ་ཁག་སྟློང་ཁག

བརྒྱ་གློ་གཅིག་ཆློད། བརྒྱ་ཐམ་པའི་གློ་གཅིག་གིས་ཆློད་པ། 

བརྒྱ་བརྒྱ་སྟློང་སྟློང་། ཤིན་ཏུ་མང་བའི་དཔེ། མི་བརྒྱ་བརྒྱ་སྟློང་སྟློང་འདུག

བརྒྱ་ཆ། གངས་ཀ་གང་ཞིག་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པར་བསིལ་བའི་ཆ་ཤས། བརྒྱ་ཆ་གཅིག །བརྒྱ་ཆ་དགུ་

བཅུ་གློ་དགུ། 

བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ། ཚང་མ་ཡློངས་རློགས་ཀི་དློན། 

བརྒྱ་ཆའི་རགས། བརྒྱ་ཆ་སློ་བའི་％ཡིན། 

བརྒྱ་ཆའི་རློལ་ནུས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་percentage function ཟེར། 

བརྒྱ་མཆློད། མཆློད་པ་བརྒྱ་ཚར་གཅིག་སྟེ་སློས་དང་། མེ་ཏློག །མཆློད་མེ། དྲི་ཆབ། ཞལ་ཟས་

བཅས་སྣ་རེ་ནས་བརྒྱ་ཚར་རེ་མཆློད་པ་འབུལ་བར་ཟེར། 

བརྒྱ་དཔློན། ① མི་བརྒྱའི་དཔློན་པློ། ② ཕེང་བའི་བརྒྱ་དཔློན་ལ་བུ། 

བརྒྱ་ཕག །ཕག་བརྒྱ་ཐམ་པ་སྟེ་ཆད་པ་གཅློད་སྟངས་སམ་ཕག་འཚལ་སྟངས་ཤིག

བརྒྱ་ཕག །བརྒྱ་ཐམ་པ། བ་བ་མི་འདྲ་བརྒྱ་ཕག་རློམ། མཐར་ཕིན་བ་བ་གཅིག་ཀང་མེད། 

བརྒྱ་འཕར་ཙམ། བརྒྱ་ལྷག་ཙམ། 

བརྒྱ་བམ། བརྒྱ་རེ་བསློམས་པའམ་བརྒྱ་ཚོ། གསེར་ཤློག་བརྒྱབ་བམ་གཅིག

བརྒྱ་བིན། [ཀཤཽིཀཿ] [ཨིནྡྲཿ] ལྷའི་དབང་པློ། སལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་ནས་ངུས་པ། ལྷའི་དབང་པློ་

བརྒྱ་བིན་གིས་མི་གསན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀློའུ་ཤི་ཀ སྐབས་གསུམ་དབང་། གང་པློ་

འབློད། གགས་པའི་མུ་ཁྱུད། གློང་འཇློམས། གློལ་བེད་འཇློམས། མགློན་པློ་རྡློ་རེ་ཅན། རྒན་

ལས་ཅན། ཆར་འབེབས། མཆློད་སྦིན་བརྒྱ་པ། འཆི་མེད་རྒྱལ་པློ། འཇེར་འཇིགས། སྟློབས་

ལན་དག་བློ། མཐློ་རིས་རྒྱལ། མཐློ་རིས་འདྲེན་པ། བདེ་སློགས་བདག །གནས་ཀི་བདག་པློ། པུ་

ལློ་མ་དག། སྤིན་ལ་ཞློན། མིག་སྟློང་ཅན། སྨིན་པ་གསློད། གཙང་བེད། ཚིག་མདའི་མགློན་པློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཞན་བསྙེམས་བཟློད། བཟློད་དཀའི་རེངས། ལེགས་སྐྱློབ། ལེགས་བིས་གཙོ། ཤིས་བརློད་

ཉན། ཧ་རིའི་ར་ཅན། ལྷ་དབང་། ལྷའི་རྔ་ཅན། ལྷ་ཡི་རྒྱལ་པློ། ལྷ་ཡི་བདག་བཅས་སློ། །

བརྒྱ་བིན་རང་འཐུང་། [མངློན]ཤུག་པ། 

བརྒྱ་བིན་སྐྱེས། [མངློན]བ་རློག

བརྒྱ་བིན་སློས། [མངློན]ཨ་རུ་ར། 

བརྒྱ་བིན་སྤི་བློ། [མངློན]གློག་མཁར། 

བརྒྱ་བིན་སྦྲང་། འདྲ་བ་ལ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་བཏགས་པའི་གློག་མས་བསགས་པའི་སྦྲང་རིའི་

མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་ཤེལ་ཕེང་ལས། 

ལྷའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་ལ་མིག་སྟློང་ཡློད་པས་དེ་འདྲ་བ་གློག་མའི་མཁར་ལ་ཡང་འཛུལ་མིག་

མང་། འདྲ་བའི་མིང་ཐློགས་པས་གློག་མ་ལ་བརྒྱ་བིན་ཟེར་བ་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་གློག་མ་

ཡིན་པས་རས་ཀི་མིང་བརེན་པ་ལ་ཐློགས་པས་གློག་མར་བརྒྱ་བིན་ཟེར་ལ། དེས་བསགས་

པའི་སྦྲང་ལ་བདག་པློའི་མིང་ཟློག་ལ་ཐློགས་པས་བརྒྱ་བིན་སྦྲང་ཞེས་པ་འདི་བཅུད་ལེན་གི་

མཆློག་དང་དུག་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀི་གཉེན་པློ་བ་ན་མེད་པ་ཡིན། འདི་བལ་ཡུལ་དུ་མློད་ལ་

ཀློ་མློན་ནས་ཀང་འབྱུང་ངློ་། །

བརྒྱ་བིན་གཞུ། [མངློན]འཇའ་ཚོན། 

བརྒྱ་བིན་གི་བཙུན་མློ་བཞི། སློབ་དཔློན་པདྨས་ལྷའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་ལ་བཙུན་མློ་བཞི་ཡློད་དེ། 

ཆེ་བ་ཤ་མཚན་མ་ལ་བུ་བཅུ་གཉིས་ཡློད། དེ་འློག་ཟླ་མཚན་མ་ལ་ཉི་ཟླའི་བུ་བདུན་ཡློད། དེའི་

འློག་ཤ་ཙི་ཀ་ལ་དྲག་པློའི་བུ་བདུན་ཡློད། ཆུང་བ་ཡེ་སིད་མ་ལ་སྟློབས་ལན་གི་བུ་དྲུག་ཡློད་། དེ་

ལར་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས། བརྒྱ་བིན་རང་དང་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ཞེས་གསུངས་སློ། །

བརྒྱ་བིན་བཤད། [མངློན]འུག་པ། 

བརྒྱ་སྦིན། ལྷ་ཞིག་གི་མིང་། 

བརྒྱ་སྦིན་གི་སྤི་བློ། ༡ ལྷའི་དབང་པློ་བརྒྱ་སྦིན་གི་མགློ་བློའི་གཙུག་དེ་ཉིད་ལ་བརློད། ༢ སློན་དུས་

རྒྱ་གར་བའི་ཐ་སྙད་ཞིག་སྟེ་སེམས་ཅན་གློག་མ་འདུག་གནས་བེད་པའི་ཚང་མཆློད་རེན་འདྲ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཙམ་པ་སྟེང་གཡློགས་མེད་པར་རེ། དུ་ཁུང་གི་རེ་མློ་འདྲ་བ་ཞིག་གི་དློན། 

བརྒྱ་ར། བརྒྱ་ཚར་ཏེ་གངས་བརྒྱ་ཕག

བརྒྱ་ཚོ་རྒན་པློ། གནའ་དུས་བློད་ཀི་རློང་དཔློན་འློག་གི་འགློ་བེད་མཁན། 

བརྒྱ་བཞི། མཆློད་མེ། ཞལ་ཟས། ཚ་ཚ། ངར་མིའམ་དྲི་གླུད་དེ་བཞི་པློ་སློ་སློ་ནས་བརྒྱ་ར་རེ་ལ་

བརེན་ནས་བར་ཆད་ཟླློག་པའི་ཆློ་ག་ཞིག

བརྒྱ་ཟུར། ཆ་ཤས་བརྒྱ་ཐམ་པར་བསིལ་བའི་ཆ། 

བརྒྱ་ལ། རྒྱ་ལའམ་བརྒྱ་ལམ་སྟེ་གལ་སིད། 

བརྒྱ་ལམ། ① ཚང་མ་འགློ་སའི་ལམ་སྟེ། སང་ལམ་དང་གློང་གཞུང་གི་ལམ་ཆེན་སྤིའི་མིང་། ② སིད་

མཐའ་ཙམ། ཕམ་བྱུང་བ་བརྒྱ་ལམ་ཡིན། སངས་རྒྱས་བྱུང་བ་བརྒྱ་ལམ་རེད་པར་འགྱུར། 

བརྒྱ་ལློར། སར་གི་བློད་དངུལ་སང་བརྒྱ་ཐམ་པའི་ཤློག་ལློར། 

བརྒྱ་ཤི་སྟློང་ལང་། གཅིག་འགེལ་གཉིས་ལངས། 

བརྒྱ་ཤློག །དམག་དཔུང་གི་སྒིག་གཞི་ཞིག་སྟེ། སྤིར་བཏང་མི་གངས་བརྒྱ་ཙམ་རེ་ཡློད། 

བརྒྱ་ཤློད། རིས་སྒློམ་སྟེ། རྒྱ་སྐད་ལ་ཟློན་ཕན་ཟེར། 

བརྒྱ་བཤིག་སྟློང་འགུགས། ཆུང་ཆུང་ཕར་བཏང་ནས་ཆེན་པློ་ཚུར་འགུགས་པ། 

བརྒྱག །[བེད་འབེལ་ལས་ཚིག] བརྒྱགས། བརྒྱག །རྒྱགས། རྒྱུ་ནློར་གི་ལློག་རློང་བིན་པའི་དློན་

ཏེ། ད་ལ་བར་རྒྱག་དང་འདས་པར་བརྒྱགས། སྐུལ་ཚིག་ལ་རྒྱློབས་འབི། 

བརྒྱག་པ། རྒྱགས་པའི་མ་འློངས་པ། 

བརྒྱགས། ནློར་གིས་བརྒྱགས་ཟིན། ཟ་མ་རྒྱགས་ཚད་ཅིག་ཟློས་པས་ཕློ་བ་བརྒྱགས་སློང་། 

བརྒྱང་། བརྒྱངས། བརྒྱང་། རྒྱློང་། རྒྱློངས་ཤིག །སྣློད་དང་ཀློ་བ་སློགས་བརྒྱང་རྒྱུ། 

བརྒྱང་བ། མིང་རྐྱང་། 

བརྒྱང་ཤིང་། ① ཁིམས་ཆས་ཀ་ིརིགས་ཤིག །བརྒྱང་ལ་བཀལ་ནས་གནམ་ཐག་བས་འདུག །②  འཁུམས་

པ་འཐེན་བེད་ཀ་ིབརྒྱང་ཤིང་སྟེ། ཐང་ཁའ་ིབརྒྱང་ཤིང་ནང་དུ་རས་གཞ་ིཞིག་བརྒྱངས་འདུག

བརྒྱངས་སྐམ། བརྒྱངས་ཏེ་སྐམ་བཅུག་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བརྒྱངས་པ། རྒྱློང་བའི་འདས་པ། 

བརྒྱངས་ཤད། རང་ལག་སློགས་བསྣར་བརྒྱངས་བེད་པའི་དློན། 

བརྒྱད། གངས་ཀ་བརྒྱད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀླུ་དང་། བཀྲ་ཤིས ཉེ་སས། ལློ་འགློ། གདེངས་

ཅན། ནློར་ལྷ། སྦྲུལ། ལྷ་བཅས་སློ། །

བརྒྱད་སྐྱེད། བུ་ལློན་གི་སྐྱེད་ཁའི་གས་ཤིག་སྟེ། ངློ་བློ་དངུལ་སང་ལྔ་བཅུ་རེ་ལ་ལློ་རེར་སྐྱེད་སང་

བརྒྱད་རེ་སྤློད་སློལ་ཞིག

བརྒྱད་བཀག །གདློང་དུ་རྒློལ་ཞིང་ཚིག་གིས་བསིགས་པ་སྟེ། བཀའ་བཀློན། ཕློགས་གཉིས་མི་

མཐུན་པས་ཕན་ཚུན་བརྒྱད་བཀག་བེད་པ། 

བརྒྱད་བཀུག །སྐུད་པ་བརྒྱད་སྒིལ། 

བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟློང་དམ་ཆློས། སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཚུར་བསྡུས་ན་

བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟློང་དུ་འདུས། 

བརྒྱད་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་octal numeral ཟེར། 

བརྒྱད་དགུ་འགློ། བུ་ལློན་གི་སྐྱེད་ཁའི་གས་ཤིག་སྟེ། ངློ་བློ་འབྲུ་ཁལ་བརྒྱད་རེ་ལ་སྐྱེད་འབྲུ་ཁལ་

གཅིག་རེ་སྤློད་སློལ་ཞིག

བརྒྱད་ཅུ། གངས་གནས་ཞིག །བཅུ་ཕག་བརྒྱད་པའི་ཐ་མའི་གནས། 

བརྒྱད་ཅུ་ཐམ་པ། བརྒྱད་ཅུ་ཏག་ཏག་ཟེར་བའི་དློན། 

བརྒྱད་སྟློང་དློན་བསྡུས། སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་ཕློགས་ཀི་གང་པློས་ཡུམ་བསྡུས་པའི་དློན་གཙོ་བློ་སློ་

གཉིས་སུ་བསྡུས་ནས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅློས་ཤིག

བརྒྱད་སྟློང་པ། ཡུམ་བསྡུས་པ་ཤཽ་ཀ་སྟློང་བརྒྱད་པ། བམ་པློ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་དང་། ལེའུ་སུམ་ཅུ་ར་

གཉིས་པ། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པློ་ཤཱཀ་སེ་ན་དང་། ཛྙཱ་ན་སིདྡི་དང་། ལློ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དརྨ་ཏཱ་ཤཱི་ལ་

ལ་སློགས་པས་བསྒྱུར་བ། 

བརྒྱད་གཏློར། སར་བློད་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་བརྒྱད་ཉིན་མགློན་པློ་ཞལ་བཞི་པའི་དུས་ཆེན་ཡིན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཟེར་ཞིང་། དེའི་ཉིན་མགློན་པློ་ཞལ་བཞི་པ་གཙོ་བློར་བས་པའི་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་གཏློར་མ་

འབུལ་བའི་ཡུལ་སློལ། 

བརྒྱད་གཏློར་མཛད་སློ། བློད་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་བརྒྱད་ཉིན་གི་མཛད་སློ་ཞིག

བརྒྱད་སྣ། དགའ་ལན་ཕློ་བང་སྐབས་སུ་མི་སེར་རང་བརྒྱད་ནས་དམག་མི་རེ་གཏློང་དགློས་པའི་

ཁལ་གི་མིང་། 

བརྒྱད་སྣེའི་དམག །དགའ་ལན་ཕློ་བང་སྐབས་སུ་ཁལ་ཞིང་འདློན་བརྒྱད་དམ་རང་བཅུ་དྲུག་རེར་

དམག་མི་གཅིག་རེ་འཁི་སློལ་གི་དམག་ཁལ། 

བརྒྱད་པའི་ཆུ་སྐར། ཕུག་ལུགས་བརྒྱད་པའི་དབུགས་ཐློབ་ཉིན་དེ་ནས་ཞག་བདུན་བར་སྐར་མ་ར�་ཤ�་

འཆར་ཞིང་ཆུ་ཀུན་བདུད་རིར་འགྱུར་བས། ཆུར་ཞུགས་ན་ནད་དང་སིག་སྒིབ་འདག་ཐུབ་ཟེར།

བརྒྱད་པའི་ས། འབས་བུ་དང་པློའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པའི་ལམ་མམ་མངློན་རློགས་ཏེ་མཐློང་ལམ་

བཟློད་པ་བརྒྱད་ཐློབ་པའི་ལམ་ཡིན་པ་འདི་ནི་དམན་པའི་ས་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་ས་གསུམ་པའློ། །

བརྒྱད་བཞློགས་མ། ཟུར་བརྒྱད་ཡློད་པའི་རྒྱན་ཆའམ་སྣློད་སློགས།

བརྒྱད་ཟིལ། རློང་ཞིག །དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ལྷློ་ངློས་སུ་ཡློད། རློང་མི་

དམངས་སིད་གཞུང་དེ་དཀར་པ་ལ་ཡློད། 

བརྒྱད་ཟིལ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ནང་ཙམ་ན་གངས་རི་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་བཏབ་

པར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

བརྒྱད་ཟིལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བརྒྱན། བུད་མེད་སློགས་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་རྒྱུ་དང་བརྒྱན་ཟིན་པ་ལའང་། 

བརྒྱན་པ། རྒྱན་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

བརྒྱབ་པ། མེ་མདའ་སློགས་བརྒྱབ་པའི་མིང་རྐྱང་དང་མ་འློངས་པ། 

བརྒྱབ། མེ་མདའ་སློགས་བརྒྱབ་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ།

བརྒྱའ�་སིད་ཟིན། གཉེན་ཚན་བརྒྱའི་གློ་ཆློད། 

བརྒྱའུ་རེ། མི་དང་ཁིམ་དུད་བརྒྱ་ཐམ་པའི་འགློ་དཔློན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བརྒྱར་གེས། [མངློན]ཆུ་བློ་སི་ཏཱ། 

བརྒྱལ། ཚོར་བེད་ཀི་དབང་པློ་གློ་བུར་དུ་ཉམས་པའི་དློན་ཏེ། ནད་པ་བརྒྱལ་ལས་སངས། བིས་པ་

ངུས་ནས་བརྒྱལ་ལ་བུ་རྣམས་སློ། །

བརྒྱལ་བ། [ཐ་མི་དད་པ]དྲན་མེད་དུ་གྱུར་པ། དངངས་སྐྲག་ཆེན་པློས་དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་བ། 

བརྒྱལ་གཟེར་བརྒྱབ་སྟེ་གློ་བུར་དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་བ། ཆུ་བསིལ་བཏབ་སྟེ་བརྒྱལ་བ་ལས་

སློང་བ། ལྷ་སས་ལ་དུག་སྦྲུལ་གི་ཁ་རླངས་ཕློག་ནས་ཤིང་སློང་འགེལ་བ་ལར་བརྒྱལ་སློང་། 

བརྒྱལ་བེད་མདའ། མདའ་ལྔའི་ནང་གསེས་ཀི་འཆི་བེད་མདའི་མིང་གཞན་ཞིག

བརྒྱལ་གཟེར། ཀད་པའི་ཁག་རར་གནས་པའི་སིན་བུ་འཁྲུགས་པ་ལས་བྱུང་བར་གགས་པའི་ནད་

ཅིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་མགློ་བློ་གཟེར་ཞིང་གློ་བུར་དུ་དྲན་པ་མེད་པར་བརྒྱལ་བ་དང་། སློ་

འཆའ་ཞིང་ལྦུ་སློབ་ཅན་སྐྱུག་པ་ཞིག

བརྒྱལ་སངས། དྲན་པ་སློར་ཆུད་པ། གཟུགས་པློར་ཐུག་ཐུག་བཏང་བས་བརྒྱལ་བ་ལས་སངས་པ། 

ནད་པ་བརྒྱལ་སངས་པ།

བརྒྱུ། [བ་བེད་ཐ་དད་པ] བརྒྱུས། བརྒྱུ། རྒྱུད། བུ་གར་སྐུད་པ་དང་ཐག་པ་དྲངས་པའི་དློན་ཏེ། བརྒྱུ་

བའི་སྐུད་པ། ཁབ་མིག་ལ་སྐུད་པ་བརྒྱུ་དགློས་ལ་བུ། 

བརྒྱུ་བ། རྒྱུད་པའི་མ་འློངས་པ། 

བརྒྱུག །ལས་ཚིག་མ་འློངས་པ། ར་བརྒྱུག་རྒྱུ། 

བརྒྱུག་པ། མིང་རྐྱང་། 

བརྒྱུགས། རྒྱུག་གི་འདས་པ། 

བརྒྱུངས་པ། [རིང]ཡུན་རིང་པློར་ནད་ཀིས་མནར་བ། 

བརྒྱུད། [བེད་འབེལ་ལས་ཚིག]  གློ་རིམ་དུ་མ་འདས་པའི་དློན་ཏེ། ཟས་མི་ལག་བརྒྱུད་ན་ཇེ་ཉུང་

ཡིན། གཏམ་མི་ཁ་བརྒྱུད་ན་ཇེ་མང་ཡིན། རྡློ་ལག་བརྒྱུད། ཆུ་ལམ་ཞུགས་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

བརྒྱུད་སྐུལ། བརྒྱུད་ནས་སྐུལ་མ་བེད་པ། ཁློང་ངློ་མ་མ་ཕད་ཀང་བརྒྱུད་སྐུལ་བས་ཡློད། 

བརྒྱུད་སྐྱེལ། 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།  ༼ ག ༽

དབིན་སྐད་དུ་to transfer ཟེར། 

བརྒྱུད་སྐྱེལ་དཀར་ཆག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་transferring directory ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་transfer successful ཟེར། 

བརྒྱུད་སྐྱེལ་མཇུག་སྒིལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་transfer complete ཟེར། 

བརྒྱུད་སྐྱེལ་དུས་ཚོད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་transfer time ཟེར། 

བརྒྱུད་སྐྱེལ་དཔེ་རྣམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་transfer mode ཟེར། 

བརྒྱུད་སྐྱེལ་ལེགས་སྒྲུབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་transfer successful ཟེར། 

བརྒྱུད་ཁུངས། གཏམ་དང་དངློས་པློ་ཡློང་སའི་ཁུངས། 

བརྒྱུད་ཁིད། གང་ཟག་གཅིག་ནས་གཅིག་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་རྣམས་བརྒྱུད་ཁིད་བེད་པ། 

བརྒྱུད་རྒྱུ། སྐྱེད་བེད་ཀི་རྒྱུའི་ནང་གསེས། རང་འབས་བརྒྱུད་ནས་སྐྱེད་བེད་དེ། རང་གི་བསྐྱེད་བའི་

འབས་བུ་དེ་སྐྱེ་བ་ལ་རང་གི་དངློས་སུ་མི་སྐྱེད་པར་བར་དུ་ཆློས་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་སྐྱེད་

པ་མེའི་ས་ལློགས་སུ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་དེ་དུ་བའི་བརྒྱུད་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལ་བུའློ། །

བརྒྱུད་འགལ། འགལ་བ་གང་ཞིག །ཕན་ཚུན་བརྒྱུད་པའི་སློ་ནས་མི་མཐུན་པར་གནས་པ། ཀ་བུམ་

གཉིས་དང་། གང་རེག་དང་དུ་བ་དྲག་ཏུ་འཕྱུར་བ་ལ་བུའློ། །

བརྒྱུད་འགལ་གཉིས། བརྒྱུད་འགལ་ལ་བཟླློག་པའི་སློ་ནས་དབེ་ན་གཉིས་ཏེ། འགལ་བ་ཕན་ཚུན་

བཅད་ལློག་ཏུ་གནས་པ་མ་ཡིན་པ། རག་དངློས་གཉིས་དང་། ཀ་བུམ་གཉིས་ལ་བུ་ཕན་ཚུན་

སངས་འགལ་གི་བརྒྱུད་འགལ་དང་། བརྒྱུད་ནས་གནློད་བ་དང་གནློད་བེད་དུ་གྱུར་པ། དུ་བ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དྲག་ཏུ་འཕྱུར་བ་དང་གང་རེག་ལ་བུ་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་གི་བརྒྱུད་འགལ་བཅས་སློ། །

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་to forward ཟེར། 

བརྒྱུད་བསྒགས། བརྒྱུད་ནས་ཁབ་བསྒགས་བེད་པ། གློང་རིམ་གི་བཀའ་བརྒྱུད་བསྒགས་བེད་པ། 

བརྒྱུད་ཐློ། ཆློས་རྒྱུན་ཐློབ་ཡིག

བརྒྱུད་འདྲེན། གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་རིམ་བརྒྱུད་ཀིས་སྐྱེལ་འདྲེན་བེད་པ། 

བརྒྱུད་ནས་བརློད་པའི་རྒྱན། རྣམ་གངས་བརློད་པའི་རྒྱན། 

བརྒྱུད་པ། ① [ཐ་དད་པ]བར་མ་ཆད་པར་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་སྦྲེལ་བ། པེ་ཅིན་ནས་ལྷ་ས་བརྒྱུད་

གློ་མློར་ཕིན་པ། ཡི་གེ་འདི་ཉི་མ་འློད་ཟེར་བརྒྱུད་བམས་པ་མཁས་བཙུན་ལ་སྤློད་རྒྱུ། གསང་

བའི་ཡིག་རིགས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་དེ་ཀློག་པ། ལ་ཀླུང་མང་པློ་བརྒྱུད་དེ་ལུང་པ་

འདིར་འློང་བ། སར་གི་སློལ་རྒྱུན་བཟང་པློ་རིམ་པར་བརྒྱུད་ནས་དར་རྒྱས་སུ་འགློ་བ། ② རེས་

ཤུལ་འཛིན་མཁན། 

བརྒྱུད་པ་དྲུག་ལན། རྒྱལ་བ་དགློངས་བརྒྱུད། རིག་འཛིན་བརྡ་བརྒྱུད། གང་ཟག་སྙན་བརྒྱུད། མཁའ་

འགློ་གཏད་རྒྱའི་བརྒྱུད། སྨློན་ལམ་དབང་བསྐུར་བརྒྱུད། ཤློག་སེར་ཆིག་བརྒྱུད་རྣམས་སློ། །

བརྒྱུད་པ་རྣམ་ལྔ། སར་རྒྱ་གར་དུ་དར་བའ་ིནང་བསྟན་ག་ིབརྒྱུད་པ་སྟེ། འདུལ་བའ་ིབརྒྱུད་པ་དང་། གསང་

སགས་ཀ་ིབརྒྱུད་པ། རྒྱ་ཆེན་སྤློད་བརྒྱུད། ཟབ་མློ་ལ་བརྒྱུད། སྙིང་པློ་དློན་བརྒྱུད་བཅས་ལྔའློ། །

བརྒྱུད་པ་གསུམ། ① མདློ་ཕློགས་ཀི་ལམ་རིམ་བརྒྱུད་པ་གསུམ་སྟེ། ཟབ་མློ་ལ་བའི་བརྒྱུད་པ་དང་། རྒྱ་

ཆེན་སྤློད་པའི་བརྒྱུད་པ། ཉམས་ལེན་བིན་རླབས་ཀི་བརྒྱུད་པ། ② གསང་སགས་རིང་མའི་བརྒྱུད་

པ་གསུམ་སྟེ། རིང་བརྒྱུད་བཀའ་མ་དང་། ཉེ་བརྒྱུད་གཏེར་མ། ཟབ་མློ་དག་སྣང་གི་བརྒྱུད་པ།

བརྒྱུད་པའི་ཉེར་ལེན། རང་གི་རས་རྒྱུན་དུ་རས་སུ་གཙོ་བློར་བརྒྱུད་ནས་སྐྱེད་བེད་དེ། རང་གི་ཉེ་

བར་ལེན་བེད་འབས་བུ་དེ་ཉིད་དངློས་སུ་མི་སྐྱེད་པར་བརྒྱུད་པའི་སློ་ནས་རྒྱུ་གཞན་གིས་བར་

དུ་བཅད་པ། དཔེར་ན། བུད་ཤིང་གི་སྐད་ཅིག་ཐ་མའི་ས་ལློགས་སུ་བྱུང་བའི་བུད་ཤིང་དེ་སློལ་

བའི་བརྒྱུད་པའི་ཉེར་ལེན་ཡིན་པ་ལ་བུའློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

བརྒྱུད་པའི་བ་མ། ཆློས་རྒྱུན་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་རིམ་བཞིན་བརྒྱུད་པའི་བ་མ། 

བརྒྱུད་སྤློད། གཞན་དག་བརྒྱུད་ནས་གཏློད་པ། 

བརྒྱུད་དཔར་འཕྲུལ་འཁློར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་transfer interpreter ཟེར། 

བརྒྱུད་བང་། ཆློས་རྒྱུན་གསན་ཡིག

བརྒྱུད་སྦྲེལ་ནུས་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

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

བརྒྱུད་སྦྲེལ་རང་བཞིན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་commectivity ཟེར། 

བརྒྱུད་འབས། རྒྱུ་དེས་བརྒྱུད་པའི་སློ་ནས་བསྐྱེད་པའི་འབས་བུ་སྟེ། དཔེར་ན། དངློས་པློ་སྐད་ཅིག་

ཐ་མ་དེ་སྐད་ཅིག་དང་པློའི་བརྒྱུད་འབས་ཡིན་པ་ལ་བུ། རྒྱུ་དེ་དང་འབས་བུའི་བར་དུ་རྒྱུའི་རྒྱུན་

གཞན་གིས་བར་དུ་ཆློད་པའློ། །

བརྒྱུད་མ། བར་མ་ཆད་པ། བས་རེས་བརྒྱུད་མར་བཞག་པ། 

བརྒྱུད་འཛིན། སར་རྒྱུན་འཛིན་མཁན། དབིན་སྐད་དུ་inheritance ཟེར། 

བརྒྱུད་ཡས། གངས་གནས་ཤིག

བརྒྱུད་ཡིག །ཆློས་རྒྱུན་ཐློབ་ཡིག

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་progress done ཟེར། 

བརྒྱུད་རིམ་གསལ་སྒློམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་progress box ཟེར། 

བརྒྱུད་བརླན། སེམས་རྒྱུད་གློང་པློ་དེ་མཉེན་པློ་ཆགས་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་transmission ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བརྒྱུད་ལུང་གློག་ལམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་transmission line ཟེར། 

བརྒྱུད་ལུང་དགློས་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་transmission facilities ཟེར། 

བརྒྱུད་ལུང་འགློར་འགངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་transmission path delay ཟེར། 

བརྒྱུད་ལུང་འགློས་ཚད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་transfer rate ཟེར། 

བརྒྱུད་ལུང་དཔེ་རྣམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་transport model ཟེར། 

བརྒྱུད་ལུང་འཕིན་ལམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་transmission channel ཟེར། 

བརྒྱུད་ལུང་ཚད་གཞི། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་transmissive standard ཟེར། 

བརྒྱུད་ལུང་ལག་རལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་transmission techniques ཟེར། 

བརྒྱུད་སློལ་གཉིས། རྒྱ་ཆེན་སྤློད་བརྒྱུད་དང་། ཟབ་མློ་ལ་བརྒྱུད། 

བརྒྱུད་གསུམ། གསང་སགས་རིང་མའི་གདམས་ངག་གི་བརྒྱུད་སློལ་གསུམ་ནི། རྒྱལ་བ་དགློངས་

བརྒྱུད་དང་། རིག་འཛིན་བརྡ་བརྒྱུད། གང་ཟག་སྙན་བརྒྱུད་དེ་གསུམ་མློ། 

བརྒྱུད་བཤད། གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་བརློད་པ། 

བརྒྱུས་པ། རྒྱུད་པའི་འདས་པ། ཕེང་བ་བརྒྱུས་ནས་གཟུངས་སགས་བཏློན། 

བརྒྱློ། འཁིག་པ་སྤློད་པའི་དློན། རྒྱློ་ཡི་མ་འློངས་པ། 

བརྒྱློས། འཁིག་པ་སྤློད་པའི་དློན། རྒྱློ་ཡི་འདས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

བསྒིངས་པ། ངར་ཉམས་བེད་པ། ལུས་རྣམ་པར་བསྒིངས་ཏེ་ཉམས་དང་ལན་པར་གནས་པ། 

བསྒྱུར། [བ་བེད་ཐ་དད་པ] བསྒྱུར། སྒྱུར། འགྱུར་བ་བཏང་བ་སྟེ། རྣམ་པ་རིང་པ་དེ་གསར་པར་

བསྒྱུར་ཟིན་པ་ལ། མི་སྙིང་རེ་མེད་པ་དེ་སྙིང་རེ་ཅན་དུ་བསྒྱུར་པ། དབིན་ཡིག་དེ་བློད་ཡིག་ཏུ་

བསྒྱུར་དགློས། 

བསྒྱུར་བཀློད། སློལ་རིང་པ་བསྒྱུར་ནས་དགློས་མཁློ་གསར་པ་དང་མཐུན་ཐབས་བེད་པ། 

བསྒྱུར་བཅློས། རིང་པ་བསྒྱུར་ནས་གནས་ཚུལ་གསར་པ་དང་མཐུན་པ་བེད་པ། 

བསྒྱུར་དེབ། བསྒྱུར་རྒྱུའམ་བསྒྱུར་ཟིན་པའི་དེབ། 

བསྒྱུར་པ། སྒྱུར་བའི་མིང་རྐྱང་། 

བསྒྱུར་བ་ལེམ་དགློངས། གགས་པའི་ཡི་གེ་ངན་པ་མ་གགས་པའི་དློན་ཟབ་མློ་སྟློན་བེད་དུ་བསྒྱུར་

བ་སྟེ། སྙིང་པློ་མེད་ལ་སྙིང་པློར་ཤེས་ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །

བསྒྱུར་བའི་གནས། སྒའི་གནས་བརྒྱད་ཀི་གསུམ་པ་སྟེ། སྐད་ཀི་བིངས་མ་བསྒྱུར་བ་ལ་བསྒྱུར་བས་

ཐེ་ཚོམ་མཐའ་དག་སེལ་བ་སྟེ། དཔེར་ན། ཀ་ཞེས་པ་ཙམ་གིས་ཐེ་ཚོམ་དང་སྒློ་འདློགས་མི་

ཆློད་ལ། བཀའ་ཞེས་པ་ལ་བུ་སློན་རེས་ཀིས་བསྒྱུར་བས། བཀའ་ལུང་ལ་གློ་བ་བཞིན་དེ་ལར་

ཡི་གེ་བིངས་ལ་སྒ་སྒྲུབ་བས་པས་ཐེ་ཚོམ་ཐམས་ཅད་སེལ་བའློ། །

བསྒྱུར་བློན། བློད་ཀི་ནང་པས་བློན་ལ་སྐུར་འདེབས་ཀི་ཐ་སྙད་ཅིག །ཐུབ་བཀན་གྲུབ་མཐའ་ལས། དང་

པློ་བསྒྱུར་བ་ནི། པཎི་ཏ་ཤམ་ཐབ་སློན་པློ་ཅན་གིས་ཆློས་ལློག་གཏེར་དུ་བཅུག་ནས་ཁློ་རྔ་གིས་

བཏློན་པ་བློན་འདྲེས་པ་ལ་ཟེར། གཉིས་པ་བ་དུ་བསྒྱུར་བ་ནི། ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གི་དུས་བློན་

རྣམས་ཆློས་ལ་འཇུག་དགློས་པའི་བཀའ་ཁིམས་བས་ཏེ་རྒྱལ་བ་བང་ཆུབ་ཟེར་བ་ལ། རིན་ཆེན་

མཆློག་ལ་ཆློས་ཉན་བས་པས་ཁློས་མ་འདློད་པ་ལ། རྒྱལ་པློས་ཁིམས་བཅད་ནས་ཁློ་ཁློས་ཏེ་བློན་

དང་བསེབས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབས་འགའ་ཞིག་བློན་དུ་བསྒྱུར། དེ་རྒྱལ་པློས་གསན་

ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་རབ་བློན་དུ་བསྒྱུར་བ་རྣམས་ཀི་སྐེ་ཆློད་གསུངས་ནས་མང་

རབས་ཀི་སྐེ་བཅད་པས། བློན་རྣམས་སྐྲག་ནས་བསྒྱུར་འཕློ་དང་བཅས་པ་གཏེར་དུ་སས་པ་

རྣམས་ཕིས་སུ་བཏློན་པ་ལ་བློན་གཏེར་མ་ཡིན་ཟེར། གསུམ་པ་ཐ་མར་བསྒྱུར་བ་ནི། གང་དར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གིས་བསྟན་པ་བསྣུབས་རེས་གཏང་ཉང་སྟློད་ན་གཤེན་རྒུར་ཀླུ་དགའ་བ་བས། དར་ཡུལ་སྒློ་ལག་

བ་བ་དབུས་ཀི་བློན་གནས་ཤིག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་མང་པློ་བློན་དུ་བསྒྱུར། ཞེས་སློགས་

ལློ་རྒྱུས་ཀི་དློན་དངློས་དང་མི་མཐུན་པའི་ཧམ་བཤད་འདི་དག་བྱུང་འདུག །འློན་ཀང་གཏམ་

འདིའི་ཐློག་མའི་ཁུང་ནི་འབི་གུང་སྐྱློབ་པ་རིན་པློ་ཆེས་གསུངས་ཡློད་པ་གགས། 

བསྒྱུར་བང་། བཀའ་བསྟན་མཇུག་གི་ལློ་ཙཱས་བསྒྱུར་རབས། 

བསྒྱུར་མིང་། ① རང་མིང་དངློས་མ་ཡིན་པ། ② སྐད་རིགས་ཕན་ཚུན་གློ་བརེས་ཀི་མིང་། 

བསྒྱུར་ཡས། གངས་གནས་ཤིག

བསྒེལ། [བ་བེད་ཐ་དད་པ] ཤིང་སློང་སློགས་བསྒེལ་རྒྱུ་དང་བསྒེལ་ཟིན་ངན་པ་ལང་ཤློར་ལའང་། 

བསྒེལ་བ། སྒེལ་བའི་མིང་རྐྱང་། 

བསྒག །[བ་བེད་ཐ་དད་པ]བསྒགས། བསྒག །སྒློགས། སྐད་ཆེན་པློ་འབིན་པའི་དློན་ཏེ། སེང་གེས་

ང་རློ་བསྒག་པར་བ། བསྒག་བའི་སྒ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

བསྒགས། སྒློག་པ་པློས་བསྒག་རྒྱུའི་སྒ་བསྒགས་ཟིན་པ། རྒྱང་བསྒགས་དྲིལ་བསྒགས་སློགས། 

བསྒགས་པ་བློན་ལུགས། རྒྱལ་པློ་གཉའ་ཁི་བཙན་པློ་རིབས་ཀི་ལྷ་ཀརྨ་ཡློལ་སེས་མི་ཡུལ་དུ་གདན་

དྲངས་པ་ལར་གནམ་བབས་ཀི་བདག་པློ་མི་ཡུལ་དུ་ཡློང་སྐབས་ལྷ་རྣམས་ཀིས་ནློར་སྐལ་དུ་ལྷ་

ཡི་གང་རྭ་ཅློ་དཀར་པློ་བས་པ་ཞིག་སྤད་པ་ཡིན་ཟེར། 

བསྒགས་ཡིག །མི་ཚང་མར་བསྒག་པར་བ་རྒྱུའི་ཡིག་རིགས། 

བསྒགས་གཏམ། རྒྱལ་ཁབ་དང་སིད་བཏང་ངམ་ཚོགས་པ་ཞིག་གིས་གནད་དློན་གལ་ཆེན་སྐློར་ཡློངས་

གགས་སུ་བསམ་འཆར་བཤད་ནས་དྲིལ་བསྒགས་དང་འབློད་སྐུལ་བེད་པའི་བསྒགས་ཡིག

བསྒགས་པ། དྲིལ་བསྒགས་པའི་མིང་རྐྱང་། 

བསྒངས་པ། མིང་རྐྱང་། གཞན་ལ་མ་ངན་མློང་བཅུག་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་སྟེ། གནའ་དུས་སུ་རྒྱ་ནག་

གིས་ཟངས་རའི་ཁློག་ཏུ་མེ་སར་ནས་མི་ནག་ཉེས་ཅན་དེ་ལ་ཞློན་བཅུག་སྟེ་བརྔན་བསྒངས་ནས་

གསློད་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། ཉ་གསློན་པློ་ལྕགས་སློང་དུ་བརྔློ་བ་ནི་བརྔན་བསྒངས་པའི་ལས་ཞིག །

བསྒལ་བ། [བ་བེད་ཐ་དད་པ] སྡུག་བསལ་ལས་བསྒལ། ཆུ་བློ་ལས་བསྒལ། སྒློལ་བའི་འདས་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

དང་མ་འློངས་པ། 

བསྒལ་བའི་ཞིང་བཅུ། སངས་རྒྱས་བསྟན་བཤིག་དཀློན་མཆློག་དབུ་འཕང་དམད། དགེ་འདུན་འདུ་

སློ་འཕློག་དང་ཐེག་ཆེན་སྨློད། བ་མའི་སྐུ་བསློ་རྡློ་རེ་སྤུན་དབེན་སྦློར། སྒྲུབ་ལ་བར་ཆད་བེད་དང་

དམ་ཚིག་བལ། སྙིང་རེ་མེད་དང་ལློག་པར་ལ་བ་ཅན། ཞེས་པ་ལར་རློ། 

བསྒལ་ལས། དྲག་པློ་མངློན་སྤློད་ཀི་ལས་ལ་བརེན་ནས་དག་བློ་གསློད་པར་བེད་པའི་བ་བ། 

བསྒིག །[བ་བེད་ཐ་དད་པ]བསྒིགས། བསྒིག །སྒིག །ལྷུ་དང་བསྟར་ཕེང་སློགས་བསྒིག་རྒྱུ། 

བསྒིགས་བཅུག་ཟིན་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་finish setup ཟེར། 

བསྒིགས་པ། སྒིག་པའི་མིང་རྐྱང་། 

བསྒིབ། [བ་བེད་ཐ་དད་པ]སྒིབ་པའི་མ་འློངས་པ་སྟེ། ཉི་མ་སྤིན་པས་བསྒིབ་རྒྱུ་ཞེས་པ། 

བསྒིབས། བསྒིབ་རྒྱུའི་ཉི་མ་སྒིབ་མཁན་སྤིན་པས་བསྒིབས་ཟིན་པ། 

བསྒིབས་ལུང་མ་བསྟན། ཉློན་མློངས་ཅན་གི་ལུང་མ་བསྟན་ཏེ། གཟུགས་ཁམས་དང་གཟུགས་མེད་

ཁམས་ཀི་ཉློན་མློངས་པ་རྣམས་ནི་ངློ་བློ་ཉློན་མློངས་པས་བསྒིབས་ཤིང་རྣམ་སྨིན་དགེ་མི་དགེ་

གང་དུའང་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པའི་ཆློས་རྣམས་སློ། །

བསྒིམ། [བ་བེད་ཐ་དད་པ] སྐུད་པ་སློགས་བསྒིམ་རྒྱུ། 

བསྒིམ་པ། སྒིམ་པའི་མིང་རྐྱང་། 

བསྒིམས་ཏེ་འཇུག་པའི་ཡིད་བེད། ཡིད་བེད་བཞིའི་ནང་ཚན། སེམས་གནས་དགུའི་དང་པློ་འཇློག་

པར་བེད་པ་དང་། གཉིས་པ་ཡང་གད་པར་འཇློག་པར་བེད་པའི་སྐབས་སུ་འབད་པས་བསྒིམ་

དགློས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནློ། །

བསྒིམས། སྒིམ་པའི་འདས་པ། 

བསྒིལ། [བ་བེད་ཐ་དད་པ]བསྒིལ། སྒིལ། ཚོ་ཁག་གཉིས་གཅིག་བསྒིལ་བ། སྐུད་པ་རྐྱ་གཉིས་

གཅིག་ཏུ་བསྒིལ་པ། 

བསྒིལ་ཅིང་འཁློད་པ། [རིང]བདེ་བཞིན་གནས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསྒིལ་བ། སྒིལ་བའི་མིང་རྐྱང་། 

བསྒིས། [རིང]བསྒེལ་བའི་དློན། ཤིང་སློང་བཅད་དེ་ཐང་དུ་བསྒིས། རྒྱལ་པློ་ཁི་ཐློག་ནས་བསྒིས། 

མི་དེ་ཐང་ལ་བསྒིས་ནས་རྒྱག་བརྡུང་བས་པ་ལ་བུའློ། །

བསྒྲུག །[བ་བེད་ཐ་དད་པ]བསྒྲུགས། བསྒྲུག །སྒྲུག །ས་ནས་རྡློ་སློགས་བསྒྲུག་རྒྱུ། 

བསྒྲུག་པ། སྒྲུག་པའི་མིང་རྐྱང་། 

བསྒྲུགས། སྒྲུག་པའི་འདས་པ། 

བསྒྲུང་། [བ་བེད་ཐ་དད་པ]བསྒྲུངས། བསྒྲུང་། སྒྲུང་། ཆུ་རློག་མ་དེ་བསྒྲུང་དགློས། 

བསྒྲུང་བ། སྒྲུང་བའི་མིང་རྐྱང་། 

བསྒྲུངས། སྒྲུང་བའི་འདས་པ། 

བསྒྲུན། [བ་བེད་ཐ་དད་པ]འགན་ཟླ་བེད་པའི་དློན་ཏེ། དུས་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། ར་གན་གིས་

གསེར་ལ་བསྒྲུན་པར་མི་བཟློད། མི་སར་མས་དཔའ་བློ་ལ་བསྒྲུན་ཕློད་དམ་མི་ཕློད། 

བསྒྲུན་བང་། འགན་བསྡུར། 

བསྒྲུན་ཟླ། འགན་ཟླ། 

བསྒྲུབ་རྒྱུའི་དཀིལ་འཁློར་བཞི། རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁློར། རས་བིས་ཀི་དཀིལ་འཁློར། བསམ་

གཏན་གི་དཀིལ་འཁློར། ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར། 

བསྒྲུབ་ཆློས། བསྒྲུབ་བའི་ཆློས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

བསྒྲུབ་མཆློད། དཀིལ་འཁློར་བསྒྲུབ་ཅིང་མཆློད་པ་བ་བ་སྟེ། བདག་མདུན་བུམ་གསུམ་བསྒྲུབ་པའློ། །

བསྒྲུབ། [བ་བེད་ཐ་དད་པ]བསྒྲུབས། བསྒྲུབ། སྒྲུབ། སྐུལ་ཚིག་སྒྲུབས་ཤིག །བསྒྲུབ་བའི་དློན། ནློར་

བསྒྲུབ་དགློས། སློབ་སྦློང་ཆེད་དུ་དངུལ་བསྒྲུབ་དགློས། 

བསྒྲུབ་པ། སྒྲུབ་པའི་མིང་རྐྱང་། 

བསྒྲུབ་པའི་ཆློས། དགེ་བ་བཅུ་ལ་སློགས་བསྒྲུབ་བའི་ཆློས་རྣམས། 

བསྒྲུབ་པའི་ངློ་བློ་བཅུ། གདམས་པ། བདེན་པ་བཞི། དཀློན་མཆློག་གསུམ། ལམ་ཡློངས་སུ་འཛིན་

པ། སྤན་ལྔ། མངློན་ཤེས་དྲུག །མཐློང་ལམ། སློམ་ལམ་ལ་གདམས་པའློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལྔ། ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ཉི་ཤུ་ར་ལྔའི་ནང་ཚན་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལྔ་ནི། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས། རྡློ་རེའི་རིགས། རིན་པློ་ཆེའི་རིགས། པདྨའི་རིགས། ལས་ཀི་

རིགས་ཏེ་ལྔའློ། །

བསྒྲུབ་བ། ① རགས་སམ་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་བསྒྲུབ་བ་ཞེས་བརློད། དཔེར་ན་སྒ་ཆློས་ཅན། 

མི་རག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར་ཞེས་བཀློད་པའི་ཚེ་ན། སྒ་མི་རག་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངློས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་

ཡིན་ནློ། །② ལས་དློན། 

བསྒྲུབ་བ་སྐྱློན་མེད་པ། རགས་ཡང་དག་ལ་བརེན་ནས་བསྒྲུབ་པར་ནུས་པའི་དློན་ཞིག་སྟེ། དཔེར་ན་

སྒ་མི་རག་པ་ལ་བུ། 

བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་གཉིས་ཀ་ལློག་པ་མེད་པ། ཆློས་མི་མཐུན་པའི་དཔེ་ལར་སྣང་ལྔའི་ནང་གསེས། 

གཏན་ཚིག་རིག་པའི་སྦློར་བ་འགློད་ཚུལ་གི་ཆློས་མི་མཐུན་པའི་དཔེ་དེ་སྒྲུབ་བེད་དང་བསྒྲུབ་

བ་གཉིས་ཀ་བཟླློག་མི་ནུས་པས་ལློག་པ་མེད་པའི་སྐྱློན་ཏེ། དཔེར་ན། སྒའི་བསྟན་བཅློས་ཀིས་

ཡློད་པའི་བསྟན་བཅློས་ལ་ལློས་ནས་སྒ་རག་སྟེ། ཐློགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཆློས་མི་མཐུན་པའི་

དཔེར་ནམ་མཁའ་བཞིན་ཞེས་བརློད་ན། ནམ་མཁའ་ནི་རག་པ་ཉིད་དང་། ཐློགས་པ་མེད་པ་ཉིད་

ཡིན་པས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་གཉིས་ཀ་ལློག་པའློ། །

བསྒྲུབ་བ་ལར་སྣང་། རགས་སྦློར་གིས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པར་འདློད་ཀང་ཆློས་དང་ཆློས་ཅན་མི་མཐུན་

པའམ་མངློན་སུམ་ལ་སློགས་པ་ཚད་མས་བསལ་བའ་ིཕིར་ད་ེསྒྲུབ་ཀ་ིབསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་མ་ིནུས་པའློ། །

བསྒྲུབ་བ་ལློག་པ་མེད་པ། ཆློས་མི་མཐུན་པའི་དཔེར་ལར་སྣང་ལྔའི་ནང་གསེས། གཏན་ཚིགས་

རིག་པའི་སྦློར་བ་འགློད་ཚུལ་གི་ཆློས་མི་མཐུན་པའི་དཔེ་དེ་བསྒྲུབ་བ་བཟླློག་མ་ནུས་པས་མ་

ལློག་པའི་སྐྱློན་ཏེ། དཔེར་ན། མི་རག་པ་རྣམས་ནི། ཐློགས་བཅས་མཐློང་བ་ཡིན་ཏེ། རྡུལ་ཕ་རབ་

བཞིན་ནློ། །ཞེས་དང་། སྒ་རག་སྟེ། ཐློགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་དང་། རྡུལ་

ཕན་བཞིན་ཞེས་པ་ལ་བུ། སྒའི་བསྟན་བཅློས་དང་བེ་བག་པ་གཉིས་ཀས་རྡུལ་ཕན་རག་པར་

འདློད་པས། རག་པའི་བསྒྲུབ་བ་ལློག་མི་ནུས་སློ། །

བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག །ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་རགས་ཀིས་བསྒྲུབ་ནུས་པའི་ཆློས་དང་ཆློས་ཅན་གི་
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ཚོགས་དློན། 

བསྒྲུབ་བའི་སྐྱློན། གཏན་ཚིགས་ལ་བརེན་ནས་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་པར་བ་རྒྱུའི་དློན་འགལ་བ་ཞིག་སྟེ། 

དཔེར་ན་བས་པའི་རགས་ཀི་རག་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་བུ། 

བསྒྲུབ་བའི་ཁད་པར་བཞི། སྐྱེ་བའི་བར་ཆད་དང་མི་ལན་པ། ཡློ་བད་དྲུག་ཚང་བ། བསམ་པའི་ཁད་

པར་ལྔ་ལན་པ། ཚིགས་ས་མ་སློན་དུ་སློང་བའློ། །

བསྒྲུབ་བའི་ཆློས། རགས་ཆློས་དློན་གསུམ་གི་སྦློར་བ་འགློད་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་པར་བ་རྒྱུའི་དློན་

ནམ་དངློས་པློ་སྟེ། དཔེར་ན། བས་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་བསྒྲུབ་པ་ན་མི་རག་པ་ལ་བསྒྲུབ་

བའི་ཆློས་ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །

བསྒྲུབ་བའི་ཆློས་ཀི་ཁད་པ། སྒྲུབ་བེད་ལ་བརེན་ནས་སྒ་མི་རག་པ་སློགས་བསྒྲུབ་བའི་ཆློས་ལ་

དངློས་དང་། ཤུགས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆློས་ཀི་ཁད་པར་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི་མི་རག་པ་དང་། 

གཉིས་པ་ནི་མི་རག་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལློག་པ་ལ་བུ། 

བསྒྲུབ་བའི་ཆློས་ཅན། བསྒྲུབ་བའི་གཞིའློ། །

བསྒྲུབ་བའི་ཆློས་ཅན་མ་གྲུབ་པ། གཏན་ཚིགས་ཀིས་བསྒྲུབ་པར་བ་རྒྱུའི་དློན་གི་ངློ་བློ་གཞི་ལ་མེད་

པ་ཞིག་སྟེ། དཔེར་ན་རི་བློང་གི་རྭ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ཀི་རི་བློང་གི་རྭ་ལ་བུ། 

བསྒྲུབ་བའི་ཆློས་མ་གྲུབ་པ། སྒྲུབ་བེད་གཏན་ཚིགས་དང་མི་མཐུན་པའི་དློན་ཞིག་སྟེ། དཔེར་ན། སྒ་

མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ཀི་ཀ་བ་རིང་པློ་ལ་བུ། 

སྒྲུབ་བའི་དློན་མེད་པ། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་བསྒྲུབ་པར་བ་རྒྱུའི་དློན་གཞི་ལ་མ་གྲུབ་པ་ཞིག་

སྟེ། དཔེར་ན་མློ་གཤམ་གི་བུ་ལ་བུ། 

བསྒྲུབ་བའི་གཞི། རགས་གསལ་གི་སྦློར་བ་འགློད་སྐབས། གང་བསྒྲུབ་བའི་ཆློས་བསྒྲུབ་པར་བ་

བའི་གཞིའམ་ཡུལ་ཏེ། སྒ་ཆློས་ཅན་ཞེས་པ་ལ་བུ་རློད་གཞི་ཆློས་ཅན་ནློ། །

བསྒྲུབ་གཞི། བསྒྲུབ་བའི་གཞི་སྟེ་རློད་གཞིའམ་ཆློས་ཅན།

བསྒྲུབས། སྒྲུབ་པའི་འདས་པ། 

བསྒེ། [བ་བེད་ཐ་དད་པ]བསྒེས། བསྒེ། ཕན་ཚུན་རིགས་བསྒེ་བར་བ་རྒྱུ། 
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བསྒེ་པ། བསྒེ་བའི་མིང་རྐྱང་། 

བསྒེང་། [བ་བེད་ཐ་དད་པ]བསྒེངས། བསྒེང་། སྒེང་བ། སྐུལ་ཚིག་ལ་སྒེངས་ཤིག །གེན་དུ་བསྒེང་དགློས། 

བསྒེང་བ། བསྒེང་བའི་མིང་རྐྱང་། 

བསྒེངས། སྒེང་བའི་འདས་པ། 

བསྒེས། ① སྒེ་བའི་འདས་པ། ② སྒྱུར་རིས། 

བསྒློད། ཕློ་མློ་འཁིག་པར་སྤློད་པའི་དློན། བསྒློད་བའི་བུད་མེད། 

བསྒློད་པ། བུད་མེད་ལ་བསྒློད་པ། 

མགར། སར་བློད་ཀི་རིགས་རུས་ཤིག་སྟེ་མགར་སྟློང་བཙན་གི་རུས་མིང་ཡིན། དེ་སར་ཟིང་པློ་རེའི་

བློན་པློ་ཡིན་ཡང་རེས་སུ་སྤུ་རྒྱལ་བཙན་པློའི་ཕློགས་ལ་འཁློར་ཏེ་མི་རབས་དུ་མའི་བར་དུ་བློད་

ཀི་སིད་དབང་ནང་མངློན་པར་མཐློ་བར་གྱུར། མང་སློང་མང་བཙན་ལློ་བཅུ་གསུམ་པའི་ཐློག་

རྒྱལ་སར་བཏློན། བློན་པློ་མགར་གིས་གློགས་བས་ཏེ་རྒྱལ་སིད་ལློ་བཅློ་ལྔ་བསྐྱངས། འདུས་

སློང་མང་པློ་རེ་གཞློན་དུས་ཕི་ནང་གི་བ་བ་ཐམས་ཅད་མགར་གི་བུ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀིས་བས། ས་

ཁི་ལློར་བཀློན་ཐབ། དེའི་ནུ་བློ་བཙན་བློད་ཐང་གི་རྒྱལ་པློ་ལ་མགློ་བཏགས་ཏེ་རྒྱལ་པློས་སྐུའི་

དེ་དབང་ཞེས་པའི་མིང་བིན་ནས་བློན་པློར་བསྐློས། 

མགར་སྐྱག །སློལ་མལ་ལམ་སློལ་རྡློག

མགར་ཁང་། མགར་བ་སློད་ཁང་། 

མགར་ཁི་འབིང་། ཡློངས་གགས་སུ་བློན་པློ་མགར་གི་བུ་འབིང་བ། མང་སློང་དང་འདུས་སློང་ཡབ་

སས་གཉིས་ཀི་བློན་པློ། འདིས་མང་སློང་གི་སྐུ་དུས་སུ་རང་གི་གཅེན་པློ་མགར་བཙན་སྙ་ལློམ་

བུར་གཞློགས་འདེགས་བས་ནས་དམག་དློན་དང་། ཆབ་སིད། དཔལ་འབློར་བཅས་ཀི་འགན་

ཆེན་པློ་ཁུར་བ་མ་ཟད། རང་གི་གཅེན་པློ་འདས་རེས་བཙན་པློའི་བཀའ་བཞིན་བློན་ཆེན་གི་

འགན་ཁུར་ནས་མཉམ་པློར་ཆབ་སིད་བསྐྱངས་རློགས་ཞུས། འདིས་བློན་ཆེན་གི་འགན་བངས་

རེས་འ་ཞའི་ཡུལ་དུ་དམག་དྲངས་ཤིང། རྒྱའི་དམག་དཔློན་ཝང་ཞའློ་ཅེ་དང་གཡུལ་སྤད་དེ་ཕམ་

པར་བས་ནས་ཤར་ཕློགས་སུ་རྒྱ་བསྐྱེད་པ་སློགས་བས། 
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མགར་དགློན། མགར་དམ་པ་ཆློས་ལིང་གིས་བཏབ་པར་བཤད། འདེབས་དུས་མི་གསལ། གྲུབ་

མཐའ་འབི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མགར་ཆས། མགར་བའི་ལག་ཆ། 

མགར་ཐབ། མགར་བས་ལྕགས་སེག་སའི་མེ་ཐབ། 

མགར་རྡློ། མགར་བས་མགར་བེད་སའི་ལྕགས་ཀི་གློང་བུ་ལ་མགར་རྡློ་ཟེར། 

མགར་འདུག །འདུག་སྟངས་ཀི་ཉམས་ཞིག །སྟེགས་བུ་གང་ཞིག་ཐློག་ཏུ་རྐུབ་འཕློང་བཞག་ནས་

རང་པ་གཉིས་སར་བཙུགས་ཏེ་བསད་པ། འདི་ལ་རྒྱ་འདུག་དང་། བམས་བཞུགས་ཀང་ཟེར།

མགར་ནག །དམ་ཅན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པློ་རྡློ་རེ་ལེགས་པ། 

མགར་སྤད། མགར་བའི་ལག་ཆ། 

མགར་བ། ① [ཐ་དད་པ]མགར་བ། མགར་བ། མགློར། ལྕགས་རིགས་ཀི་ཡློ་ཆས་བཟློ་བ། ལྕགས་

ཀིས་གི་མགར་བ། ལྕགས་མགར་སར་ལྕགས་མགར། ཟངས་མགར་སར་ཟངས་མགར། 

 ② ལྕགས་རིགས་ཀི་ཡློ་བད་བཟློ་མཁན། མགར་བ་རང་གི་རལ་གིས་བསད། མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་ལྕགས་མགར་དང་། ལྕགས་བཟློ་བ། རྡེག་ཆ་མཁན། མཚོན་ཆ་མཁན་བཅས་སློ། །

མགར་བླུག །ལུགས་ཀློང་། 

མགར་བློན་སྟློང་བཙན་ཡུལ་སྲུང་། སར་བློད་རྒྱལ་སློང་བཙན་པློ་སམ་པློ་དང་དགུང་མཉམ་ཙམ་གི་

སྐབས་ཀི་བློན་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། སྤི་ལློ་༦༣༤ལློར་ཐང་བློད་འབེལ་བའི་ཕློ་ཉ་གཙོ་བློ་དང་། 

དེ་ནས་ཐང་བློད་དམག་འཁྲུག་གི་རུ་འདྲེན་པ་གཙོ་བློ། སྤི་ལློ་༦༤༠ལློར་བློད་ཀི་ཁིམས་བཅས་

པའི་སྐབས་བློད་ཡུལ་དབུས་ཀི་ཁློད་དཔློན་དང་། སར་བློད་ཐང་བློད་གཉེན་འབེལ་གི་ཀློང་ཇློ་

བློད་དུ་གདན་དྲངས་མཁན་བཅས་ཀི་བློན་ཆེན་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན། སྤི་ལློ་༦༥༠ལློར་སློང་

བཙན་སམ་པློ་སྐུ་གཤེགས་པའི་རེས་སུ། དབློན་སས་མང་སློང་མང་བཙན་གི་བློན་པློ་བས། སྤི་

ལློ་༦༥༩པ་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་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

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་བརྒྱད་ཁི་ཕམ་དུ་བཅུག་སྟེ་རྒྱལ་ཁ་ཐློབ། སྤི་ལློ་༦༦༢པ་

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། 

མགར་མི། མགར་བ། 

མགར་རེ་ག་སར་དགློན། ཕག་གྲུ་སིད་སྐྱློང་དུས་སུ་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་མི་གསལ། ད་ལ་རྨ་ལྷློ་

རེབ་གློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མགར་རེ་མཆློད་རེན་དཀར་རིལ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་༡༩༣༤ལློར་མགར་རེ་ཨ་

ཁུ་མཆློག་ལན་སློགས་ཀིས་བཞེངས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གད་པ་སུམ་མདློ་རློང་[ཐུན་ཏེ་རློང་] ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མགར་བཙན་སྙ་ལློམ་བུ། མང་སློང་གི་བློན་པློ། བློན་པློ་མགར་སྟློང་བཙན་གི་བུ་ཆེ་བ་ཡིན་ཞིང་། ཕ་

འདས་རེས་བཙན་པློས་འདི་བློན་ཆེན་དུ་བསྐློ་གཞག་བས། འདི་བློན་ཆེན་དུ་བསྐློ་གཞག་བས་

པའི་ལློ་དེ་རང་ལ་མགར་ཁི་འབིང་བཙན་བློད་སློགས་གཞློན་པ་གསུམ་གིས་དམག་དཔློན་བས་

ཏེ་རྒྱའི་ས་མཚམས་སུ་དམག་དྲངས་ནས་ལང་རིགས་ཀི་ཡུལ་ཚན་བཅུ་གཉིས་ཙམ་བཅློམ་པ་

དང་། དེ་རེས་བློད་དམག་གིས་ནུབ་ཕློགས་གྲུ་གུ་ཚོ་ཆེན་བཅུ་བློད་ཀི་ཆབ་འློག་ཏུ་བཅུག །སར་

བློད་དམག་དང་ལི་ཡུལ་པ་རྣམས་མཉམ་དུ་བསེབས་ནས་རྒྱའི་ཡུལ་ཚན་མང་པློ་བཟུང་བ་

བཅས་ལ་བརེན། ཐང་གློང་མས་ཀང་དམག་དཔློན་ཞློའི་རེན་ཀློས་དང་གློ་ཞི་ཕཱན་ཟེར་བ་གཉིས་

དམག་དཔུང་འབུམ་ཕག་གཅིག་ཙམ་ཁིད་ནས་བློད་དམག་ལ་འཐབ་པར་བཏང་། འློན་ཀང་ཁློ་

ཚོས་བློད་དམག་ལས་རྒྱལ་ཁ་ལེན་མ་ཐུབ་པར་ཕམ་ཉེས་འཁེལ་ཞིང་། མཐར་བློད་ཀི་བློན་

ཆེན་མགར་བཙན་སྙ་ལློམ་བུ་དང་། ཐང་གི་དམག་དཔློན་ཞློའི་རེན་ཀློས་གཉིས་ཀིས་འདུམ་

བས་ཏེ་དམག་དཔློན་དེ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་ལློག་པར་གགས། དེ་ནས་བློན་ཆེན་མགར་བཙན་སྙ་ལློམ་

བུ་དང་། མགར་ཁི་འབིང་བཙན་བློད་གཉིས་ཀིས་གདློང་ཀའི་ནེ་ཙོ་ལུང་ཟེར་བའི་ས་གནས་སུ་

འདུན་ཚོགས་བསྡུས་ནས་འབློག་ལས་ལ་སར་ཡང་ཞིབ་བཤེར་ཆེན་པློ་ཞིག་བས་པ་དང་། དེ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རེས་བློན་ཆེན་པློ་བཙན་སྙས་ཞིམས་ཀི་གུ་རན་ཟེར་བའི་ཡུལ་དུ་ཞང་ཞུང་གི་བགིས་པ་སྟེ་ཞང་

ཞུང་ཡློངས་ཀི་ལས་ཀར་ཞིབ་བཤེར་དང་ལམ་སློལ་གཏན་འབེབས་བས་འདུག

མགར་ར། ལྕགས་རིགས་སློགས་ཡློ་ཆས་བཟློ་མཁན། 

མགར་ར་དགློན། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ནང་ཙམ་དུ་ཁམས་མགློགས་བ་མ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་

གིས་བཏབ། སྐབས་དེར་འབི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་འགློ་ཙམ་ན་ལབ་

མཁན་ཆེན་ཡློན་ཏན་དཔལ་ཞེས་པས་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། མིང་གཞན་མགར་

དགློན་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་གིང་ཟེར། འདི་ལ་འགར་དགློན་དང་། འགར་ར་དགློན། མགར་དགློན་

སློགས་འདྲི་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་སྣང་། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་

སྐྱེ་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མགར་རུ། ཆུ་བུམ་མཆུ་རིང་ལུང་ཡློད་ཅིག

མགལ། ① འགམ་པ། ཡ་མགལ། མ་མགལ། ② མཛོ་མློ་དང་གང་གློག་གཉིས་ཀི་ཕྲུ་གུ། 

མགལ་མཆུ། མགལ་དུམ་དང་དློན་གཅིག

མགལ་དུམ། མེས་ཕེད་ཚིག་ཕེད་མ་ཚིག་པའི་ཤིང་དུམ། 

མགལ་པ། ① ཤིང་མེས་ཕེད་ཚིག་ཕེད་མ་ཚིག་པའི་དུམ་བུ། ② ཤིང་གི་ཡལ་ག། 

མགལ་མེ།ཤིང་དུམ་ཕེད་ཚིག་ཕེད་མ་ཚིག་པའི་སྣེ་མློའི་མེ། 

མགལ་མེའི་འཁློར་ལློ། ཤིང་དུམ་མེར་བསེགས་པའི་མེ་བསྐློར་ནས་སྣང་བའི་འཁློར་ལློའི་དབིབས། 

མགུ། [ཐ་མི་དད་པ]ཡིད་ཚིམས་པའམ་ཡི་རང་བ། སེམས་ཧ་ཅང་དགའ་ཞིང་མགུ་བའི་ངང་ནས་

མཇལ་འཕད་ཞུས་པ། 

མགུ་རྒྱན། ལྷའི་རྒྱན་ཆ་སྟེ། མུ་ཏིག་དཀར་པློ་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་པའི་མགིན་

པ་མཛེས་པའི་མགུ་རྒྱན། 

མགུ་ལན། འདུལ་བའི་བརྡ་ཆད་ཅིག་སྟེ། ལྷག་ལྟུང་བྱུང་བའི་གང་ཟག་གིས་ཆད་ལས་སློ་བ་དང་མགུ་

བ་སྤད་ཟིན་ཞིང་། རང་བཞིན་གི་གནས་སུ་དབྱུང་མ་ཟིན་པ་ལ་མགུ་ལན་ཞེས་བའློ། །

མགུ་པ་དགུ། ༡ ཆུ། ༢ ཆུ་རྒྱུན། ༣ ཆུ་བློ། ༤ ཆར། ༥ལེགས་བརྒལ། ༦ གཞན་མིན། ༧ མིག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

བཟང་། ༨འློད་ཅན། ༩ ལུས་མཆློག་གློ

མགུ་སྤློ། སེམས་མགུ་ཞིང་སྤློ་བ། 

མགུ་བ། མགུ་བའི་མིང་རྐྱང་། 

མགུ་བ་གསུམ། སྤློ་བ་མཐློལ་བཤགས་ཀི་ཕིར་བཅློས་བེད་ཚུལ་གསུམ་གི་ནང་གསེས། སྤློད་པ་

གཞན་ན་གནས་པ་མགུ་བ་སྤློད་པ་ལ། ལྷག་ལྟུང་གི་དངློས་གཞི་འདག་པའི་ཕིར་དུ། དགེ་སློང་

གིས་ཞག་དྲུག་དང་། དགེ་སློང་མས་ཟླ་ཕེད་ཀི་བར་དུ་དགེ་སློང་གི་གཡློག་འབའ་ཞིག་བེད་

པའི་ཆད་ལས་གསློལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་སྦིན་པར་བེད་པ་མགུ་བ་དང་། མགུ་བ་སྤློད་བཞིན་

པར་རིགས་འདྲའི་ལྷག་ལྟུང་གཉིས་པ་བྱུང་ན་སར་གི་དེ་དློན་མེད་པས་མགུ་བ་སྤློད་པ་གཉིས་

པ་སྦིན་པར་བེད་པ་གཞི་ནས་མགུ་བ་དང་། གསུམ་པ་བྱུང་ན་མགུ་བ་སྤློད་པ་གསུམ་སྦིན་པར་

བེད་པ་སྟེ་དགེ་སློང་གིས་ཞག་བཅློ་བརྒྱད་དང་། དགེ་སློང་མས་ཞག་བཞི་བཅུ་ར་ལྔ་སྤློད་

དགློས་པ་སར་ཡང་གཞི་ནས་མགུ་བ་སྟེ་གསུམ་མློ། 

མགུ་ཡ། སློར་མློ་ལ་བཀློན་པའི་རྒྱན་ཆ་ཞིག །སློར་གདུག་དང་ཨ་ལློང་མགུ་བ་སློགས་ཟེར། 

མགུ་སེམས། འདློད་པ་གང་བའམ་མློས་པའི་བློ། 

མགུར། སེམས་ཀི་ཉམས་རློགས་དབངས་སུ་གེར་པའི་ངག་ར་ཞིག་སྟེ། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གང་

ཞིག །དབངས་སུ་གེར་ནས་ཀློག་པའི་གདངས་ལ་མགུར་འཐེན་ཞེས་ཟེར། དཔེར་ན་མི་ལ་རས་

པའི་མགུར་དང་། རྒྱལ་བ་ཚངས་དབངས་རྒྱ་མཚོའི་མགུར་གླུ། གཞློན་ནུ་ཕློ་མློ་རྣམས་ཀི་

མགུར་མློ། གིང་གེ་སར་རྒྱལ་པློའི་མགུར་གླུ་རྡློ་རེའི་རང་སྒ་སློགས་ཀི་དབངས་ར་རྣམས་སློ། །

མགུར་གླུ། སེམས་ཀི་བརེ་དུང་གི་རྣམ་པ་ངག་ཐློག་ཏུ་ཐློན་པའི་དབངས་ར་ཞིག་སྟེ། རྒྱལ་བ་ཚངས་

དབངས་རྒྱ་མཚོའི་མགུར་གླུ་ལ་བུ། འདི་དང་གླུ་གཞས་ཀི་ཁད་པ་ནི། མགུར་གླུ་ནི་རང་གི་

སེམས་ཉམས་འཆར་བའི་ཕློ་མློའི་བར་གི་བརེ་སེམས་རྣམ་པ་ངག་ཐློག་ཏུ་གེར་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། 

གླུ་གཞས་ནི། ཕློ་མློ་འདུས་པའི་སྐབས་སུ་ཕན་ཚུན་སློ་སློའི་སེམས་ཀི་རྣམ་པ་ཇི་ལར་བརགས་

པ་དང་། རྣམ་འགྱུར་སྟློན་པའི་ངག་བརྡ་ཞིག་ཡིན། 

མགུར་འཐེན། ལས་ཚིག །རྣལ་འབློར་པ་གང་ཞིག་གིས་ཉམས་མགུར་ངག་ནས་གསུངས་པའི་དློན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མགུར་ན་ས། [མངློན]མགུལ་རྒྱན། 

མགུར་དབངས། མགུར་ལེན་པའི་གདངས། 

མགུར་འབུམ། རློགས་པའི་གླུ་མང་པློ་བསྒིགས་པའི་ཡི་གེ། མི་ལའི་མགུར་འབུམ། 

མགུར་མ། མགུར་གླུ་དང་དློན་གཅིག

མགུར་མློ། ཕློ་མློ་གཞློན་ནུ་མང་པློ་ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་སློ་སློའི་ཅ་ལག་སྣེ་རེ་བསྡུས་ཏེ། དེ་དག་

མི་སློ་སློར་མཚོན་བེད་དུ་འཇློག་ཅིང་། དེ་ནས་མི་གཅིག་གིས་ཅ་ལག་གཉིས་སར་མློ་གཡས་

གཡློན་དུ་འཛིན་ཅིང་། མི་གཞན་ཞིག་གིས་དངློས་པློ་དེ་གཉིས་ཀི་ཆབ་བེད་ནས་ཕན་ཚུན་

གཞས་དང་། ཡང་ན་ལ་ཡི་རེ་ལེན་ཅིང་དེའི་འབས་བུ་གང་རེད་བརགས་པའི་རེད་མློ་ཞིག་རེད། 

དློན་དུ་དངློས་པློ་གཉིས་ཀི་བདག་པློ་སློ་སློས་ཕན་ཚུན་སེམས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ཇི་ལར་འཛིན་

ཡློད་པ་མློ་འདེབས་པའི་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་པས་ན་མགུར་མློ་ཟེར། 

མགུར་ཞློ། གསེར་སློགས་སྐར་མ་བདུན་ལྷག་ཙམ་གི་འདེགས་ཚད་ཅིག

མགུར་ལྷ་བཅུ་གསུམ་ནི། ༡ གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ། ༢ ཡར་ལྷ་ཤམ་པློ། ༣ གཙང་ལྷ་བློལ་ཡུག །༤ 

སློག་ལྷ་གངས་དཀར། ༥སྒློག་ཆེན་སློང་ར། ༦ དློག་ལྷ་བང་རེ། ༧ ཅློག་ལྷ་མཚལ་རེ། ༨གངས་

དཀར་གཡུ་རེ། ༩ སུམ་རི་གཉན་པློ། ༡༠ འཛུམ་ཆེན་སློང་ཁམ། ༡ དབིས་ཆེན་རབ་ངེར། ༡༢ 

འབི་ཆེན་སློར་དུ། ༡༣ འློ་དེ་གུང་རྒྱལ་བཅས་སློ། །

མགུལ། སྐེའམ་མགིན་པའི་ཞེ་ས། མགུལ་གཅློད། ཁ་བཏགས་མགུལ་དུ་དཀྲི་བ། 

མགུལ་གློ་བསྐྱློན་པ། གློ་བརྒྱབ་པའི་ཞེ་ས། 

མགུལ་རྒྱན། སྐེ་ལ་གདགས་རྒྱུའི་རྒྱན་ཆ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐེ་ཡི་རྒྱན་དང་། མགུལ་ན་ས་བ། 

མགིན་པའི་རྒྱན་བཅས་སློ། །

མགུལ་འགགས། ① སྐད་འཛེར་བ། ② བད་ཀན་གི་ནད་བེ་བག་པ་ཞིག

མགུལ་ཆས། ཆམ་ནད་ཀི་ཞེ་ས། 

མགུལ་ཆམ། ཆམ་པ་ཕློག་པའི་ཞེ་ས། 

མགུལ་ཆིངས། སྐེ་དཀྲིས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

མགུལ་ཐག །ཕྱུག་ཟློག་བཏགས་སྤད་སྐེ་ཡི་ཐག་པ། 

མགུལ་དར། སྐེ་ལ་གཡློག་རྒྱུའི་ཁ་བཏགས། 

མགུལ་གདུབ། སྐེ་རྒྱན་གདུ་བུ། 

མགུལ་ནག །[མངློན]ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 

མགུལ་ནད། མིད་པའི་ནད། 

མགུལ་ནད་ལྦ་བ་བརྒྱད། རླུང་ལྦ། མཁིས་ལྦ། ཁག་ལྦ། བད་ཀན་གི་ལྦ། ཚིལ་ལྦ། འདུས་པའི་ལྦ། 

གཡང་ལྦ། བྱུར་ལྦའློ། །

མགུལ་འཕེང་། སྐེར་གློན་རྒྱུའི་ཕེང་བ། 

མགུལ་འཕེང་དློ་ཤལ། སྐེ་ནས་ལློ་བའི་བར་དུ་འཕང་བའི་འཕེང་བ། 

མགུལ་བསལ། གློ་བསང་བ། 

མགློ །① མགློ་བློའི་བསྡུས་མིང་། ② རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀི་གས་ཤིག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་

མགློ་སྐྱེས་དང་། སྨལ་བློ། ཟླ་སྐྱེས། རི་དྭགས་མགློ་བཅས་སློ། །

མགློ་རྐུབ། མགློ་མཇུག

མགློ་སྐློན། ཟངས་བཟློ་བའི་ལག་ཆ་ལྕགས་ཧྲེང་ལ་བསྐློན་ནས་བརེ་ལེན་ཐུབ་པའི་འློག་རྡློ་བཟློ་

དབིབས་སྣ་ཚོགས་ཅན་ཞིག

མགློ་སྐློར། གཡློ་ཁམ། ཁ་ཡག་མགློ་སྐློར། མགློ་སྐློར་སླུ་བིད། སྐྱག་རྫུན་བཤད་དེ་གཞན་ལ་མགློ་

སྐློར་བཏང་བ། 

མགློ་སྐློར་ཁ་བསླུས། གཞན་ལ་མགློ་སྐློར་བཏང་ཞིང་ཁ་བསླུས་རྒྱག་པ། 

མགློ་སྐློར་བཏང་བ། བསླུ་བིད་བས་པ། 

མགློ་སྐློར་ཐེབས་པ། གཡློ་འློག་ཏུ་ཚུད་པ། མགློ་སྐློར་བསླུ་བིད་འློག་ཚུད་པའློ། །

མགློ་སྐྱ། ① སྐྲ་དཀར་པློ། མགློ་སྐྱ་ཕེད་སློ་ཕེད། ② [ཡུལ]མགློ་ཆེན་ཏེ། སྤང་གྲུང་རི་གསང་གང་

ཡང་མི་ཤེས་པའི་མི། 

མགློ་སྐྱེས། [མངློན] ① སྐྲ། ② རྭ་ཅློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མགློ་སྐྱློང་བ། ① མགློ་འདྲེན་བེད་པ་པློ། ② མགློ་ཁིད་བེད་པ། 

མགློ་སྐྱློབ། [མངློན]རྨློག

མགློ་སྐྲ། མགློ་བློའི་སྐྲ། ཡུན་རིང་ན་ནས་མགློ་སྐྲ་བི་སྟེ་སྤི་ཐེར་དུ་གྱུར་པ། 

མགློ་སྐྲ་བསས་མ། སྐྲའི་ལན་བུ་བསས་པའི་ལྷས་མ། 

མགློ་ཀད། ① མགློ་བློའི་ཀད་པ། ② མགློ་བློའི་སྟེང་། 

མགློ་དཀིལ། སྤི་གཙུག

མགློ་བཀད། [རིང]སྐྲ། 

མགློ་བཀྲུས་མཇིང་དག །རང་འགན་རང་གིས་ཁུངས་སྐྱེལ་བེད་པའི་དཔེ། ལས་དློན་གང་ཡློད་ལས་

འགན་འཁི་ཁུངས་སློ་སློས་མགློ་བཀྲུས་མཇིང་དག་ཞུ་དགློས། 

མགློ་ཁེབས། ① མགློ་བློར་འགེབ་བེད་རས་སློགས། ② རྨློག །དག་བློའི་གི་མཚོན་འགློག་བེད་ཀི་

ཡློ་བད་ཅིག

མགློ་ཁ། ① གནག་ཕྱུགས་སློགས་མགློ་ཁ་ཁ་ཅན། ② མིའི་མགློ་ལྤགས་སམ་སྐྲ་ལ་སྐྱློན་ཡློད་པའི་

མིང་ངན། 

མགློ་ཁློལ། ལུག་ཐློང་ཚེར་གང་རུང་གི་མགློ་བློར་དབང་པློ་ཀུན་ཚང་ཞིང་། མ་རུལ་མ་སུང་བ་ལློ་

གསུམ་ལློན་པའི་རིང་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཤ་རུས་ཀད་པ་དང་བཅས་ཆུ་ལ་བཙོས་ཏེ་ཁུ་བ་མ་ལུས་པ་

འདློན་པར་བ་བའི་དློན་ནློ། །

མགློ་འཁློར། ཕྱུགས་ཀི་མགློ་རུས་ཀི་ནང་དུ་འབུ་སྐྱེས་ཏེ་རག་པར་སྐློར་བ་བརྒྱབ་ནས་འཆི་བའི་

ཕྱུགས་ནད་ཅིག

མགློ་འཁློར་བ། ① རིག་པ་འཐློམ་པ། དག་བློའི་གཡློ་ཐབས་ལ་མགློ་འཁློར་བ། ས་ཆ་རྒྱུས་མེད་དུ་

སེབས་དུས་མགློ་འཁློར་ཡློང་། ② སེམས་གཡེང་བ། སྒྲུང་དཔེ་ཀློག་པར་མགློ་འཁློར་བ། རེད་

མློའི་ནང་དུ་མགློ་འཁློར་བ། ལུག་རི་ཇ་ཆང་གཉིས་ལ་མགློ་འཁློར་ན། ལུ་གུ་སྤང་ཀིས་འཁེར་

བ་དངློས་མཐློང་རེད། 

མགློ་མཁེགས་པློ། རང་ཤེད་ཨུ་ཚུགས་ཆེན་པློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

མགློ་འཁྲུལ། ནློར་བ། 

མགློ་གར་བསྟན་རྐུབ་གར་གཏད། ཁུངས་ལུང་ར་སྤློད་གསལ་པློ་བྱུང་ཡློད་པའི་དཔེ། ཉེས་ཅན་

རྣམས་ཀི་མགློ་གར་བསྟན་རྐུབ་གར་གཏད་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་གསལ་པློར་ར་འཕློད་བྱུང་། 

མགློ་གས་དཔལ་འཚིགས། མགློ་བློ་ཁ་གས་ཤིང་དཔལ་བ་མེས་འཚིགས་པ་སྟེ། བརྡུང་གཙོག་ཚ་

ནན་ཕློག་པའི་དློན། 

མགློ་གུག་གུག །མགློ་བློ་དུད་པ། གློ་བརྡ་བཏང་བ་དང་མགློ་གུག་གུག་བས་བྱུང་། 

མགློ་གུག་པ། ① མགློ་བློ་དུད་པ། ངློ་ཚ་ནས་མགློ་ཐུར་དུ་གུག་པ། ② རེ་མློ་ལྕགས་ཀྱུ་ལར་གུག་པ། 

མགློ་རྒན་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། 

མགློ་སང་། བློད་ཟླ་གཉིས་པ་དང་། བརྒྱད་པའི་དབུགས་ཐློབ་སིན་འགུལ་དང་བད་དཀར་ནས་ས་

ཕློ་གཉིས་པ་ནམ་བྱུང་ཚེ་དཔྱིད་དང་སྟློན་གི་མགློ་སང་ཞེས་པ་སྟེ་ལློ་འདིའམ་ཕི་ལློར་སྨིན་རྒྱུའི་

གློ་སློགས་འདེབས་རན་ཡིན། 

མགློ་སྒུར་མཇུག་སྒུར། [ཡུལ]མགློ་སྒུར་ཏེ་འློག་ཏུ་རྦད་ཀིས་ཞུགས་པ། དག་བློ་གཡུལ་ཕམ་སྟེ་

མགློ་དགུ་མཇུག་དགུ་བས་པ། 

མགློ་སྒུར་བ། ① རེ་མློ་གུག་པ་དང་མགློ་དགུ་དགུ་བེད་པ། ② མགློ་བཏགས་ཞུ་བ། 

མགློ་སྒུར་ངློས་ལེན། མགློ་བློ་སྒུར་པའི་ལུས་ཀི་རྣམ་པས་རང་གིས་བསགས་པའི་ནག་ཉེས་ངློས་

ལེན་བས་པ། ཡང་ན་མགློ་སྒུར་ནས་ནག་ཉེས་ངློས་ལེན་བེད་པ་གཉིས་འདྲ། 

མགློ་སྒུར་ཉེས་ཞུ། ཁིམས་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལ་ཉེས་ཅན་པས་རང་ཉེས་ངློས་ལེན་ཞུ་བ། 

མགློ་སྒུར་བ། ① མགློ་བློ་དུད་པ། ② མགློ་བཏགས་ཞུ་བ། 

མགློ་སྒུར་ཕག་འཚལ། མགློ་བློ་དུད་པའི་སློ་ནས་བ་མ་ལ་ཕག་འཚལ། 

མགློ་གྲུང་པློ། སྤང་པློ། 

མགློ་རྒྱན། མགློ་བློའི་རྒྱན་ཆ། 

མགློ་རྒྱུག །མགློ་ལ་གཞུ་བེད་ཀི་རྒྱུག་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མགློ་རྒྱུག་གཞུ་བ། ① མགློ་ལ་རྒྱུག་པ་གཞུ་བ། ② ཚོང་པས་གློང་གཏློང་བའི་དཔེ། 

མགློ་སྒིམ་པློ། སྤང་པློ། 

མགློ་སྒློམ། དཔེ་ཆའི་འགློ་བརློད། 

མགློ་བསྒེ་བ། རིགས་པ་མགློ་མཚུངས་པའི་དློན། 

མགློ་བསྒེས། རིགས་མཚུངས་སྦར་བའམ་རིགས་མཚུངས་པར་བས་པ། 

མགློ་སས། ཉལ་བའི་སྐབས་སུ་མགློ་འཇློག་སའི་འབློལ་རིལ། 

མགློ་སས་སྦྲེལ་བ། འབལ་བ་མེད་པའི་དཔེ། 

མགློ་སས་ཞབས་གཏིང་། འདིར་ཐད་ཀའི་གློ་དློན་མགློ་སས་དང་ཞབས་གཏིང་གཉིས་ཀི་མིང་ཡིན། 

འློན་ཀང་རྒྱུན་ལན་གི་ཁ་སྐད་ནང་དུ་ཉལ་ཆས་ཆ་ཚང་གི་དློན་ཡིན། 

དཔེར་ན། སློབ་གྲྭ་དེའི་ནང་དུ་མགློ་ས་ཞབས་གཏིང་ཆ་ཚང་རང་གིས་ཁེར་དགློས་འདུག །ཅེས་པ་

སློད་ཁང་ནང་གི་ཉལ་ཆས་སློགས་ཉེར་མཁློའི་ཡློ་བད་ཕལ་ཆེར་བའི་དློན་ལ་གློ

མགློ་སློ་ཆློབ་ཙམ། མགློ་སྐྲ་དཀར་པློར་འགྱུར་ལ་ཉེ་བ། 

མགློ་ཅན་ཡི་གེ ར་ལ་སའི་མགློ་ཡློད་པའི་མིང་གཞི། 

མགློ་བཅློལ། སྐྱབས་སུ་བསྟེན་པ། དཔློན་ཁུངས་ཤིག་གི་མི་སེར་ཚོས་དཔློན་ཁུངས་གཞན་ཞིག་

ལ་མགློ་བཅློལ་ཞུ་བ། 

མགློ་ལྕག །ལག་མཐིལ་མགློ་ལ་གཞུ་བའི་མིང་། 

མགློ་ལྕློག །མགློ་ལྕློགས་དང་གཅིག །

མགློ་ལྕློག་ལྕློག །མགུ་ཞིང་ཁས་ལེན་པའི་བརྡ་སྟློན་གི་མགློ་གཡློ་སྟངས། 

མགློ་ལྕློགས། ལློ་ཏློག་དང་མེ་ཏློག་སློགས་ཀི་མགློ་རྒྱས་པའི་རྡློག་མ། སྟློན་དུས་ལློ་ཏློག་གི་མགློ་

ལྕློགས་ལེམ་ལེམ་བེད་པ། 

མགློ་འཆིང་། འགློ་ཁིད་པའམ་ལས་ཀའི་བཀློད་འདློམས་པ། 

མགློ་མཇུག །① མགློ་དང་ལུས་སྨད། ② ལག་འློག་གམ་གློང་འློག །མགློ་མཇུག་ལློག་པ། མགློ་

མཇུག་བར་གསུམ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

མགློ་མཇུག་གློ་ལློག །གློ་རིམ་ཕིན་ཅི་ལློག་པ། 

མགློ་མཇུག་བར་གསུམ། ཐློག་མཐའ་བར་གསུམ་དང་དློན་གཅིག

མགློ་མཇུག་མེད་པ། ① སྒིག་ལམ་མེད་པ། ② ཐློག་མཐའ་ནས་མ་ཚང་བ། 

མགློ་མཇུག་ལློག་པ། སྟེང་འློག་གི་ལློག་པ། 

མགློ་བརློད། དཔེ་ཆ་པར་སྐྲུན་བ་རྒྱུའི་འགློར་སློན་འགློ་ལ་བུའི་གནས་ཚུལ་གསལ་བཤད་ལ་ཟེར། 

མགློ་ཉལ། [མངློན]སྐྲ། 

མགློ་ཉུག་ཉུག །མགློ་འབུར་འབུར། དག་ཕློགས་ཀི་མགློ་ཉུག་ཉུག་བྱུང་བ་དང་མེ་མདའ་རྒྱག

མགློ་ཉུག་ཙམ། མགློ་འབུར་ཙམ། སེའུ་ཁུང་ནས་མགློ་ཉུག་ཙམ་བེད་པ། 

མགློ་ཉློག །མགློ་ཉློག་ནི་རློག་པའི་འབས་བུ་སྟེ་རློག་ནས་ཉློག་ལ་བུ་རྒྱུ་འབས་འབེལ་བ་ཅན་གི་བ་

ཚིག་ཅིག་ཡིན། ནློར་གཞིའམ་འཁྲུལ་གཞི། མགློ་ཉློག་ལུང་པ་གང་། བདེན་རྫུན་དབེ་འབེད་

གཟབ་གཟབ་མ་བས་ན་མགློ་ཉློག་བཟློ་ཡློང་། 

མགློ་རློག་པློ། བ་དཀའ་བའི་ལས་མང་འདྲེས་འཛིངས། བ་ཚོད་མི་ཐིང་བའི་ལས་ཀ་འདི་ཧ་ཅང་མགློ་

རློག་པློ་ཞིག་རེད། 

མགློ་སྙློམས་པ། ① མགློ་དམའམ་རིང་ཐུང་སྙློམས་པ། ལྕགས་ཟམ་སྣེ་གཉིས་ཀི་ས་བབ་མགློ་

སྙློམས་པ། ② རིགས་འགེ་སྦློར་བ། རང་གིས་མློང་ཚུལ་གཞན་ལ་སྦར་ན་བདེ་སྡུག་མགློ་

སྙློམས་པ་ཤེས་ཡློང་། 

མགློ་གཉིས་མ། ཕི་མ་ནང་གི་མགློ་བདེ་བེད་མཁན། 

མགློ་མཉམ། ① རིགས་མཚུངས། ② མཐློ་དམའ་འདྲ་བ། 

མགློ་བརན། ① མགློ་བློའི་གཟུགས་བརན་ནམ་ངློ་འབག །② ལྷ་ཁང་ནང་དུ་བཤམས་པའི་སྤན་

གཟིགས་མི་དང་གཅན་གཟན་སློགས་ཀི་མགློ་བློའི་གཟུགས་བརན། 

མགློ་རིང་། སྟེང་འློག་གམ། མཐློ་དམའམ། མཆློག་དམན། ལུས་ཀི་མགློ་རིང་ཚང་མ། གནམ་ས་མགློ་

རིང་སློག་པ། ལུགས་དང་མི་མཐུན་པའི་ལམ་ལུགས་རིང་པ་མགློ་རིང་མ་བསློགས་པར་ལུགས་

མཐུན་གི་སྒིགས་ཁིམས་གསར་པ་འཛུགས་མི་ཐུབ་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མགློ་རིང་བསློ་རྒྱུ། གཞན་ལ་དམློད་བློར་བའི་ཚིག་སྟེ། མགློ་མཐུར་དུ་ལློག་སྟེ་འགིལ་དགློས་ཞེས་

པའི་དམློད་ངན་བློར་བའི་ཚིག་ཡིན། 

མགློ་ལག །མགློའི་རྒྱབ། 

མགློ་སྟེགས། [མངློན]སྐེ། 

མགློ་སྟློང་པ། བསམ་ཤེས་མེད་པའམ་འཐློམ་རྐྱལ། 

མགློ་གཏད་པ། ① གཞན་ལ་སྐྱབས་བཅློལ་བ་དང་། མགློ་བཏགས་པ། ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་མགློ་གཏད་

པ། མགློ་གཏད་སའི་སས་ཕློགས་མ་ལློག་པ། ② རེ་མློ་བསྟན་པ། རི་ཤིང་ཐམས་ཅད་གེན་དུ་

མགློ་གཏད་པ། རྒྱབ་ཏུ་མགློ་གཏད་དེ་བློས་པ། 

མགློ་གཏུག །① རིས་གངས་ཐློད་གཏུག་པ། ② མཛའ་བརེའི་སློ་ནས་དཔལ་བ་གཏུག་པ། 

མགློ་བཏགས། གཞན་ལ་སྐྱབས་འཆའ་བའམ་སྐྱབས་བཅློལ་བའི་མིང་། གུས་གུས་ཞུམ་ཞུམ་གིས་

མགློ་བཏགས་ཞུ་བ། གློ་སྙིང་གཏློད་པའི་དག་ཡའི་མགློ་བཏགས་ལེན་པ། 

མགློ་བཏགས་ཞུ་རེན། མགློ་འདློན་གནང་རློགས་ཞུ་བའི་འབུལ་རེན། 

མགློ་བཏགས་ལུས་གཏད། མགློ་འབུལ་ལུས་འབུལ་དང་དློན་གཅིག

མགློ་ཐག །འབློག་པའི་སེམས་ཅན་འདློགས་ཆས་ཏེ། རྭ་ལུང་དང་དློན་གཅིག

མགློ་ཐར་དཔུང་འཛུད། ཚོད་མི་འཛིན་པའམ། ཆློག་མི་ཤེས་པའི་དཔེ། མགློ་ཐར་དཔུང་འཛུད་ཀིས་

བཙན་འཛུལ་བེད་པ། 

མགློ་ཐུག་པ། ① ར་འཕློད་པ། བྱུང་སློང་མགློ་ཐུག་པ། ② མགློ་བློས་མགློ་བློར་ཐུག་པ། 

མགློ་ཐློ། ཐློ་བ་ལར་སྣུན་བེད་ཀི་མགློ །ལུག་གཉིས་ཕན་ཚུན་མགློ་ཐློ་རྒྱག་རེས་བས་ནས་རྨས་

འདུག །མཚན་མློ་མུན་ཁུང་ནང་དུ་ཁང་པའི་ཀ་བ་ལ་མགློ་ཐློ་ཐེབས་པ། མི་གཉིས་ཕར་ཚུར་

མགློ་ཐློ་རྒྱག་རེས་བེད་ཀིན་འདུག

མགློ་ཐློག་གཡམ་སེལ། རང་འགན་རང་སྒྲུབ་བམ་རང་ཁུངས་རང་སྐྱེལ། ཕན་ཚུན་རློད་གེང་ཡློང་

རྐྱེན་མགློ་ཐློག་གཡམ་སེལ་གིས་འགིག་ཐབས་གཙོ་འདློན་བེད་དགློས། 

མགློ་ཐློག་ལག་བཞག །དློ་དན་བྱུང་བའི་དློན་ཏེ། ངས་གློགས་པློ་ལ་དངུལ་སྐྱིས་པ་དེ་དུས་ཐློག་ཏུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

མགློ་ཐློག་ལག་བཞག་བས་ནས་སྤློད་བྱུང་། 

མགློ་ཐློད། ① མགློ་བློའི་ཀ་ལི། ② མགློ་བློའི་ཐད་སྟེང་། ③ མགློ་རྒྱན་ནམ་ས་ཕྲུག

མགློ་ཐློན། ① བར་ཆད་མེད་པའམ་སྐྱློན་ཆ་གང་ཡང་མ་བྱུང་བར་འགྲུབ་པ། ད་རེས་ཀི་ལས་ཀ་འདི་

ངས་མགློ་ཐློན་པ་འདུག །② རང་རྐྱ་ཐུབ་པ། ཕྲུ་གུ་འདི་མགློ་ཐློན་ཙམ་ཡློང་བ་འདུག །མི་འདི་

རང་མགློ་ཐློན་པ་ཞིག་རེད། གཞན་དློན་བཞག་ནས་རང་མགློ་གང་ཐློན་མ་བེད། 

མགློ་ཐློན་པ། རང་རྐྱ་འཕེར་བ། 

མགློ་མཐློ་པློ། མགློ་འཕང་མཐློན་པློ། 

མགློ་འཐུ་བློ། དཔང་པློ། 

མགློ་དམ་མཐུག་ལྷློད།ལས་མཇུག་མཐར་མི་འཁློལ་བ། 

མགློ་དམ་པློ། གཞན་གིས་སླུ་བིད་བེད་དཀའ་བ། 

མགློ་རྡུང་། ཕམ་གློང་། ཕན་ཚུན་མགློ་རྡུང་བཏང་བ། 

མགློ་རྡུང་གཏློང་། ཚོང་རྒྱག་དུས་རྒྱུ་དངུལ་ཧམ་གཉེར་བེད་པ། དེ་རིང་གི་ཚོང་དེར་མགློ་རྡུང་ཆེན་

པློ་ཕློག་འདུག

མགློ་རྡློག་རྡློག །① མགློ་ཉུག་ཉུག །② མགློ་ཟླུམ་ཧྲིལ། 

མགློ་རྡློག་ཙམ། མགློ་ཉུག་ཙམ། བག་ཕུག་ནང་ནས་མགློ་རྡློག་ཙམ་བས་ནས་ལ་བ། 

མགློ་ལིང་ཅན། [མངློན]ལློན་ཤིང་། 

མགློ་ལློག་པ། ① མགློ་མཇུག་ལློག་པ། ② ཕིན་ཅི་ལློག་པ། 

མགློ་བདེ་འཁབ། རང་གི་ཁེ་ཕན་གི་ཆེད་དུ་ཕི་ནང་གང་དང་འབེལ་བ་བེད་ཅིང་སྐབས་འཚོལ་གི་

ལས་ཀ་བེད་མཁན། མི་བརན་པློ་མེད་པའི་རིགས་ཀི་ལས།

མགློ་བདེ་དྲན་འཕྲུལ། གཡློ་ཐབས་མཁས་པློའམ། དྲན་རྒྱུ་རྒློད་པློ། རང་འདློད་ཕུག་འཚང་གིས་མགློ་

བདེ་དྲན་འཕྲུལ་བེད་པ། 

མགློ་བདེ་པློ། ① གྲུང་པློའམ་སྐབས་འཚོལ་མཁས་པ། ② གཡློ་ཐབས་མཁས་པློ། མགློ་བདེ་པློས་

ཧམ་ཚོང་རྒྱག་པ། ③ བུད་མེད་མི་སུ་དང་ཡང་དགའ་རློགས་སྒིག་མཁན།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མགློ་འདམ་དུ་འགྱུར། མགློ་འཐློམ་པར་འགྱུར། 

མགློ་འདློན། རང་རྐྱ་ཐུབ་པར་བེད་པ། ཕ་མས་ཕྲུ་གུའི་མགློ་འདློན་འཚོ་སྐྱློང་བེད་པ། སྐབས་བབ་

ཀི་མགློ་འདློན་རློགས་རམ་བེད་པ། དམིགས་བསལ་གིས་མགློ་འདློན་བེད་པ། 

མགློ་བསྡུར། ཅ་ལག་སློགས་བཟང་ངན་ཕན་ཚུན་བསྡུར་བ། དངློས་པློ་བཟང་ངན་མགློ་བསྡུར་བས་

ན་ཤེས་ཡློང་། ས་ཕིའི་བཤད་ལུགས་མགློ་བསྡུར་བས་འཕལ་དུ་མི་མཐུན་པ་བྱུང་འདུག

མགློ་འདྲེན། རློགས་ཕན་དང་མགློན་སྐྱབས། མགློ་འདྲེན་ཁློ་ནར་བརེན་པ། ཕློགས་ལྷུང་གིས་མགློ་

འདྲེན་གཏློང་བ། 

མགློ་ན་པློ། ① མགློ་ན་བ། དེ་རིང་ང་མགློ་ན་པློ་ཞིག་འདུག །② རློག་འཛིངས་ཆེ་བ། ལས་ཀ་འདི་

མགློ་ན་པློ་འདུག་པ་ལས། བེད་ས་བ་ཞིག་མ་རེད། 

མགློ་ན་བ། ① བ་དཀའི་བེད་གཏད་ཀི་གནས་སུ་གར་བའི་དཔེ། ② མགློ་ལ་ན་ཚ་བྱུང་བ། 

མགློ་ནག །མི་སྤིའི་མིང་། 

མགློ་ནག་མི། མི་སྤིའི་མིང་། 

མགློ་ནད། མགློ་ནད་སྤིའི་སློང་རྐྱེན་ནི། ལུས་སེམས་ངལ་བས་དུབ་པ་དང་། ཉིན་མཚན་སྦྲེལ་ནས་

གཉིད་ཆགས་པ། ཆང་འཐུང་མང་དྲགས་པ། གཏམ་མང་དུ་སྨྲ་དྲགས་པ། ངུ་དྲགས་པ། མགློ་

ལ་རླུང་འཚུབ་ཕློག་པ། སར་མ་གློམས་པའི་དྲི་མས་ཕློག་པ་བཅས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་ངློ་། །

མགློ་ནད་སྐྲ་དཀར། ཉེས་གསུམ་འཁྲུགས་པའི་རྐྱེན་གིས་ལུས་དྲློད་མགློར་ཞུགས་ནས་སྐྲ་ཚོས་ཏེ་

སྐྲ་དཀར་པློ་འགྱུར་བ། 

མགློ་ནད་སྐྲ་བི། བད་ཀན་དང་། ཁག་དང་། མཁིས་པ། ཆུ་སེར་རྣམས་འཁྲུགས་པས་སྐྲ་ར་སྲུལ་བས་

ཀློ་ལེ་སྐྲ་བིའི་ནད་འབྱུང་། 

མགློ་ནད་ཁག །རེ་ཆུང་བརྒྱངས་པས་ལར་བེད། མུ་འགམ་གཟེར། ཆང་འཐུང་བ་དང་། དྲག་ཤུལ་

གི་ལས་བས་པ། ཉིན་མློ་གཉིད་པ། ཉི་མ་དང་མེ་སློགས་ཀིས་དྲློས་ན་གནློད་དློ། །

མགློ་ནད་མཁིས་པ། རིམས་ནད་དང་འདྲ་བ་མགློ་དང་། ལུས། མིག་བཅས་ཚ། དུ་བས་བདུག་པའི་

ཚོར་བ་དང་འདྲ་བ་ཡློང་། མཚན་དུས་སུ་གང་ན་བདེ་བའློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

མགློ་ནད་གློག་པ། སིན་ནད་དང་འབྲུམ་ཕན་གི་སློག་པས་ཁབ་པ་དང་། 

མགློ་ནད་མགློ་སིན། སེམས་འཁྲུལ། ལུས་སྟློབས་ཆུང་། མགློ་མི་བཟློད་པར་ན། སྣབས་ཀི་མདློག་

དམར། རྒྱུ་སྲུབས་ཀི་སྟེང་དུ་སྐྲངས། དུས་ངེས་མེད་དུ་ནད་ལང་བ། ཟས་དང་སྤློད་ལམ་གིས་

ནད་ལ་ཕན་གནློད་ཆུང་བ། གནས་གང་ལ་སིན་ལངས་ན་དེའི་ར་འཕར་ཞིང་། སྒ་སྐད་ཆེན་པློའི་

རིགས་དང་། དྲག་ཤུལ་གི་ལས་རྣམས་ཀིས་སིན་ནད་ལང་བར་བེད་དློ། །མགློ་སིན་ལའང་

དཀར་ནག་རིགས་གཉིས་ཡློད་ཅིང་། དེ་གང་ཡིན་བརག་ཐབས་ལ། འཁར་གློང་མེ་ལ་བསེགས་

ནས་དེའི་སྟེང་དུ་མཆིལ་མ་ཐིགས་གཅིག་བླུགས་པས། དེ་གང་བའི་ཚེ་ནག་པློར་ཆགས་ན་

མགློ་སིན་ནག་པློ་ཡིན། 

མགློ་ནད་སྤི་ཐེར། གློང་གསལ་གི་རྐྱེན་དེ་རྣམས་ཀིས་སྤི་བློ་ཐེར་པློ་སྟེ་ཀད་དགག་ཆགས་པ། 

མགློ་ནད་ཕལ་པ་དྲུག །༡ མ་རླུང་། ༢ རྨེན་འབས། 

 ༣ གློག་པ། ༤ སྐྲ་བི་བ། ༥སྤི་ཐེར། ༦ སྐྲ་དཀར། 

མགློ་ནད་བད་ཀན། མགློ་ལྕི། ཟས་མི་ཞིམ། སྐྱུག་པ་སྐྱུགས། མིག་སྐྲངས། མཚན་མློ་བདེ། 

མགློ་ནད་བད་མཁིས། མེ་ཉི་དྲློས་ཚེ་ན། མགློ་ལྕི། དང་ག་མི་བདེ། ཆང་བཏུང་ན་ལྷག་པར་ན། 

མགློ་ནད་བད་རླུང་། མགློ་ལྕི་ལ་འཁློམ་ཤིང་ཤེས་པ་ཟ་ཟི་བེད་པ། ཟས་ཀི་བློ་མ་མི་ཞིམ། 

མགློ་ནད་མ་རླུང་། མ་རླུང་བུ་ལ་ཤློར་ན་མགློ་སྐྲངས། 

མགློ་ནད་རྨེན་འབས། མགློ་ལ་སྐྲངས་པ་ས་བ་འློང་། 

མགློ་ནད་གཙོ་བློ་བརྒྱད། ༡ རླུང་མགློ །༢ མཁིས། ༣ ཁག །༤ བད་ཀན། ༥བད་མཁིས། ༦ བད་

རླུང་། ༧ རླུང་མཁིས། ༨མགློ་སིན་ནློ། །

མགློ་ནད་རླུང་མཁིས། དཔལ་བ་དང་། མིག །མུ་འགམ་བཅས་ན། དྲློ་གང་ངེས་པར་མེད་པ་དུས་ཉིན་

ཕེད་གློང་དང་། བཀྲེས་པའི་དུས་རྣམས་སུ་ལྷག་པར་ན་བའློ། །མུ་གློང་གི་ར་རྣམས་འཕར་ལ་

དགློང་མློར་བསིལ་ཕེབས་པའི་དུས་སུ་བདེ་བའློ། །

མགློ་ནད་རླུང་མགློ །མུར་འགམ་ཟུག་གཟེར་ལངས། དཔལ་བ་དང་སྨིན་མཚམས་ལུག་པ་ལར་སྙམ་

པའི་ཚོར་བ་སྐྱེ། རྣ་བ་འུར། སློ་དང་འགམ་པ་ན། མགློ་ར་རྣམས་འཁྱུག་ཅིང་མིག་གིས་བལ་མི་



  1486  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཟློད་པ་ན། སྣ་ཆུ་མང་དུ་འློང་། ལང་དུབ་ན་བ་སྟེ་སྐབས་སུ་བདེ་ཞིང་སྐབས་སུ་ན། མགློ་ལ་

སྣུམ་དུགས་དང་། བསམས་ན་ཕན་པར་ཡློང་ན་རླུང་མགློ་ཡིན། 

མགློ་ནས་འློག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་top-down ཟེར། 

མགློ་རྣ། མིང་ཚིག །ཁ་ཕློ་རིས་ཀི་མིང་ཚིག་དང་དློན་གཅིག །གློགས་པློའི་ལ་རྒྱ་སྲུང་མཁན།

མགློ་སྣམ། ལུག་བལ་གིས་བཟློས་པའི་ཞིང་ཆེ་ལ་འཇམ་པའི་སྣམ་ཕྲུག་གི་རིགས་ཞིག་ཡིན། 

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

དབིན་སྐད་དུ་headend ཟེར། 

མགློ་གནློན། མགློ་བློའི་སྟེང་ནས་གནློན་པ། དབང་ཤུག་ཅན་ལ་མགློ་གནློན་བེད་པ། ཁེངས་དྲེགས་

ཀིས་རྒྱགས་པར་མགློ་གནློན་གཉའ་གཅློག་བེད་དགློས། 

མགློ་པ། ལས་ཀའི་སྣེ་ཁིད་མཁན། ང་ཚོའི་མགློ་པ་ལ་ཡློན་ཏན་མེད་སྟབས་ལས་དློན་འདི་ཡར་རྒྱས་

འགློ་ཐུབ་ཅིང་མི་འདུག

མགློ་སྤུ། མགློའི་སྐྲ། མགློ་སྤུ་མེད་ལ་རལ་བའི་ཁལ། 

མགློ་སྤུ་ལག་འཛིངས། མགློའི་སྐྲ་ནས་འཇུ་རེས་ཀི་འཛིངས། 

མགློ་ཕིབས། ཉི་ཆར་སློགས་སྐྱློབ་ཐུབ་ཙམ་གི་གུར་ཆུང་། 

མགློ་ཕིབས་ཐབ་ཟངས། འབློག་པ་རྣམས་ལ་དགློས་པའི་གུར་དང་། བ་གཡབ། ཐབ་ཆས། 

མགློ་འཕང་། དབང་དང་གཟི་བརིད་ཀི་དཔངས། མགློ་འཕང་མཐློ་བ། སྐྱིད་དུས་མགློ་འཕང་དམའ་

དགློས། སྡུག་དུས་མགློ་འཕང་མཐློ་དགློས། 

མགློ་འཕུར། ལག་པས་མགློ་བློ་འཕུར་བའམ་མགློ་བློའི་ཟ་ཕྲུག་སེལ་ཐབས། 

མགློ་འཕྲུ། མགློ་དང་ཞྭ་ཏློག་གི་བསྡུས་མིང་། མགློ་འཕྲུ་དང་བཅས་ཏེ་བངས་པ། 

མགློ་བློ། ཡན་ལག་མཆློག །རང་ནློངས་ངློས་ལེན་གིས་མགློ་བློ་སྒུར་སྒུར་བས་པ། མགློ་བློ་དུད་ནས་

གཉིད་ཁུག་པ། ཆང་གིས་བཟི་འཐློམ་ལངས་པས་མགློ་དཀྲུག་པ། གཡང་སར་སེབས་པ་དང་མགློ་

འཁློམས་པ། དག་བློས་མགློ་བཏགས་པ། ལྕགས་ཀི་རྨློག་མགློ་བློར་བཀློན། བརག་དཔྱད་གཟབ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

གཟབ་བས་ན་མ་གཏློགས་མགློ་འཐློམས་ཡློང་། དཔུང་སེའི་མགློ་དྲངས་པ། ཀ་བ་ལ་མགློ་

བརྡབས་སློང་། སློའི་ནང་ནས་མགློ་འབུར་བ། མགློ་གཟུར་ཙམ་བས་པ། མི་མགློ་ལ་ཁི་ལག་མ་

རྒྱག །མགློ་མི་ན་བར་ཐི་གུར་བསམས། མགློ་བློ་རྨློག་གིས་རྡུང་། ལྷ་དཀློན་གཉེར་གིས་རྡུང་། 

མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྤི་བློ་དང་། དབུ། མིག་འཛིན། ཡན་ལག་མཆློག་བཅས་སློ། །

མགློ་བློ་སྤི་ཐེར། མགློ་དམར་རའམ། མགློ་ཟངས་ཁློག

མགློ་བློ་སྨྱུང་སྨྱུང་། མགློ་བློ་ཙོག་ཙོག

མགློ་བློ་ཞློ་འདག །ཞློ་དང་། འདག་པ་ལར་མགློ་བློ་ཉེས་རྡུང་གཏློང་ཐལ་ཆེ་བའི་དཔེ། 

མགློ་བློའི་གློས། [མངློན]ཞྭ་མློ། 

མགློ་བློའི་རླུང་ཚབས། མགློ་ཡུ་འཁློར་ལ་ལིང་ཐློག་མང་ཞིང་རྣ་བ་འློན་པ་སློགས་འབྱུང་བའི་མློ་ནད་

རླུང་ཚབས་རིག་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག

མགློ་སློས། ① མགློ་འཐློམས་པ། ② མགློ་བློ་སྐྲང་སློས་ཐེབས་པ། 

མགློ་སློས་མིག་འཁྲུལ། མགློ་ཡུ་འཁློར་ཞིང་། མིག་འཁྲུལ་བ་སྟེ་ཧ་ཅང་རིག་པ་འཐློམས་པའི་དཔེ། 

མགློ་སྦྲེལ། ཟུང་སྦྲེལ་དང་། སྣེ་མློ་མཐུད་པ། མི་མཐུན་ར་གཡག་མགློ་སྦྲེལ་མི་ཡློང་། 

མགློ་འབར་འབུར། མགློ་བློར་འབུར་ཀློང་སྣ་ཚོགས་ཡློད་པ། 

མགློ་འབུལ་ལུས་འབུལ། ཁ་ཞེ་མེད་པར་མགློ་བཏགས་པ། དག་བློས་མགློ་འབུལ་ལུས་འབུལ་བྱུང་

བའི་རྒྱལ་ཁ་ཐློབ། 

མགློ་མེད་མཇུག་མེད། ① གློ་རིམ་མེད་པའམ་སྒིགས་ཁིམས་མེད་པ། ② ཡི་གེ་དང་ལས་ཀ་སློགས་

ཆ་ཚང་བ་མེད་པ། 

མགློ་མེད་དཔུང་རློང་། མགློ་མཇུག་མེད་པའམ་སྒིགས་ཁིམས་མེད་པའི་དཔེ། 

མགློ་རྨ། ལུས་ཀི་མགློ་བློའི་གནས་སུ་མཚོན་སློགས་ཕློག་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྨ། 

མགློ་རྨློངས་པ། རིག་པ་འཐློམས་པ། དློན་མི་ཤེས་པར་མགློ་རྨློངས་པ། 

མགློ་སྨད། མགློ་མར་གུག་པ། ངློ་ཚ་ནས་མཐློ་ཐུར་དུ་སྨད་པ། མགློ་སྨད་ནས་བསད་འདུག

མགློ་སྨན་བརྒྱངས། [ཡུལ་སྐད] དཀྲློག་གཏམ་མང་པློ་བཤད་ནས་མི་ལ་མགློ་སྐློར་གཏློང་བ། ཁློས་
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དཔློན་པློར་མགློ་སྨན་བརྒྱངས་ནས་ནང་དཀྲུག་སློང་གི་འདུག

མགློ་མློས། རིག་པ་རྨློངས་པ། 

མགློ་དམར་སག །སྐྲ་བུད་པའི་མགློ

མགློ་རློམ་མཁན། ལས་འགློ་ཐློག་མར་འཛུགས་མི། 

མགློ་ཚང་དམ་པློ། ཞྭ་མློའི་ནང་གི་འཁློར་རྒྱ་ཆུང་ཙམ་ཡིན་པ། 

མགློ་ཚེམས། ཡི་གེའི་ཤློག་སྣེ་གཅིག་མགློ་ནས་ཚེམས་ཡློད་པའི་དཔེ་ཆ་སྟེ། ནུབ་ལུགས་དཔེ་ཆ། 

མགློ་ཚྭ་དགློན། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༡༨༢ལློར་མགློ་ཚྭ་ཀུན་བམས་པ་རྒྱལ་མཚན་

གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེར་

ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མགློ་མཚུངས་པ། ར་བའི་རིགས་མཚུངས་པ། 

མགློ་འཚོས། ཤེས་པ་དང་། རློགས་པ། མགློ་འཚོས་ལ་མ་འཚོས། ང་གསར་དུ་ཡློང་མཁན་ཡིན་

གཤིས། ཁེད་རྣམ་པས་གང་གསུངས་པ་དེ་དག་མགློ་འཚོས་པ་ཞིག་མ་བྱུང་། 

མགློ་འཚོས་པློ། དློན་དག་ངློ་ཆློད་པའམ་གསལ་བར་རློགས་པ། མགློ་འཚོས་ནས་ཀད་པ་ལག

མགློ་འཛིན། ① འགློ་འཛིན་དང་དློན་གཅིག །② [མངློན]མགིན་པ། 

མགློ་གཞུག །གློང་འློག་དང་ས་ཕི། མགློ་གཞུག་གཙང་འབེལ། མཆློད་རེན་མགློ་གཞུག་ལློག་ཀང་། 

བང་རིམ་སྐེད་པར་གནས་སློང་། 

མགློ་ཟླ་བ། ① བློད་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པ། ② འདུལ་བ་ལུང་ལས་བློད་ཟླ་བཅུ་པའི་བཅུ་དྲུག་ནས་བཅུ་

གཅིག་པའི་བཅློ་ལྔའི་བར་མགློ་ཟླ་བ་ཟེར། 

མགློ་ཟླུམ། ཤ་གསེབ་ཏུ་མདེའུ་ལུས་པ་གང་ན་ཡློད་མེད་བརག་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག

མགློ་གཟེར། མགློའི་ནད་ཟུག །ཚ་བས་ན་ནས་མགློ་གཟེར་རྒྱག་པ། 

མགློ་འློག་མཇིང་ཚུད། མགློ་འློག་ལུས་ཆུག་དང་དློན་གཅིག

མགློ་འློག་ལུས་ཆུག །སློ་སློའི་ཁློངས་གང་ཡིན་སློ་སློའི་སྒིགས་ཁིམས་ཀིས་འཆུན་པ། 

མགློ་ཡང་། ① གཞན་གིས་སྒྱུར་ས་བའི་མི། ② ཁློ་ག་མང་པློ་འཚོལ་བའི་བུད་མེད། མགློ་ཡང་
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འཁམས་མློ། 

མགློ་ཡན། གཞན་ལ་བརི་མེད་གུ་ཡངས་ཅན། མགློ་ཡན་ང་རྒྱལ་གི་སྤློད་པ། 

མགློ་ཡི་སློ་ལྔ། སྤི་གཙུག་དང་། མཚོགས་མ། སྡུད་སློ། སྨིན་དཀིལ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འདྲེན་པ་དང་། 

མཁུར་ཚོས་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འདྲེན་པ་བཅས་ལྔའི་བསྡུས་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་

བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་

གསལ་ལས། སྤི་གཙུག་མཚོགས་མ་སྡུད་སློ་དང་། སྨིན་དཀིལ་གཉིས་དང་མཁུར་ཚོས་གཉིས། 

རེ་རེ་བགང་བའི་ལྔ་པློ་ལ། མགློ་ཡི་སློ་ལྔ་ཞེས་སུ་བཤད། ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་initial ཟེར། 

མགློ་ཡུ་འཁློར། ཕི་རློལ་གི་ཡུལ་སྣང་ཀུན་ཡློ་འཁློམས་བེད་པ་ལར་དང་། མགློ་བློ་འཕང་ལློ་འཁློར་

བ་ལར་གི་སྣང་བ་འཆར་བའི་རླུང་སློགས་ཀི་ནད་རགས་ཤིག

མགློ་ཡེགས། [རིང]མགློའི་སྐྲ་འཛིངས་པ། 

མགློ་ཡློད་མཇུག་ཡློད། ཤློད་མཁན་ཉན་མཁན་གློ་བབ་ཀི་བརི་འཁུར་ཡློད་པ། 

མགློ་ཡློམ་ཡློམ། མགློ་བློ་འཁློམ་པ། མིག་ལམ་དུ་དམར་འཐློམ་ལངས་པས་མགློ་ཡློམ་ཡློམ་གཡློ། 

མགློ་གཡུག་གཡུག །མགློ་བློ་གཡུགས་ཏེ་ཁས་མི་ལེན་པའི་བརྡ་གཏློང་སྟངས་ཤིག །ཐེངས་མང་པློ་

བཤད་པ་ཡིན་ཀང་མགློ་གཡུག་གཡུག་བེད་ཀི་འདུག

མགློ་གཡློགས། ① མགློ་བློ་བཏུམས་པ། ② མགློ་སྐློར་བཏང་བ། 

མགློ་རལ། རྨ་ཤུལ་ཡློད་པའི་མགློ། 

མགློ་རིལ། ① མགློ་དབིབས་སློར་སློར། ② སྐྲ་མེད་པའི་མགློ་བློ། སློ་བློ་མགློ་རིལ་ཞིག་འཁར་བར་

བརེན་ནས་ཚུར་ཡློང་བ་མཐློང་བ། 

མགློ་རིལ་མགློ་སྐློན། ཟངས་བཟློ་བའི་ལག་ཆ་ཞིག

མགློ་རུལ། མགློ་བློར་རྨས་སྐྱློན་བྱུང་ནས་རུལ་སུངས་སུ་གྱུར་པ། གློ་ཤེས་དགློས་དློན་མི་ཤེས་

པར། མགློ་རུལ་སྣ་ཡིས་མི་ཚོར་འདྲ། 
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མགློ་རུས། མགློ་བློའི་རུས་པའི་རིགས། 

མགློ་རེག །① སྐྲ་བེགས་པའི་མགློ་རིལ། དགེ་སྦློང་མགློ་རེག །② [མངློན]ཞྭ་མློ། 

མགློའི་རྭ་དམ། སློ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་གི་རྭ་ཅློར་བརྒྱབ་པའི་རགས་ཐེའུ་ཙེ་ལ་ཟེར་བ་དང་། སར་

བློད་ཡུལ་དུ་ཕྱུགས་རིགས་ཤི་གློད་བྱུང་ན་མགློ་རྭ་དམ་འབར་མ་དེ་ཕྱུགས་བདག་ལ་རིས་སྤློད་

དགློས་སློལ་ཡློད་པ། 

མགློ་རླུང་ནད། མགློར་རླུང་འཇུག་པའི་ནད། 

མགློ་ལ་རྣ་འབར། མཉམ་དུ་སྦྲེལ་བའི་དཔེ། ཕ་གཞིས་མ་ལག་ཚང་མ་མགློ་ལ་རྣ་འབར་གིས་རིས་

སྤད། ཁེ་གློང་གང་ཡློད་མགློ་ལ་རྣ་འབར་དུ་རིས་བངས། 

མགློ་ལ་སྤུ་སྐྱེས། ཕློ་མློ་རྒན་གཞློན་ལ་མ་བལློས་པའི་མི་ཡློད་ཚད། 

མགློ་ལ་མེ་ཤློར། དློ་གལ་ཆེན་པློ་དང་། ཛ་དྲག་བེལ་འཚབ་ཆེན་པློའི་དཔེ། ད་རེས་ཀི་ལས་དློན་འདི་

མགློ་ལ་མེ་ཤློར་ལ་བུའི་ཛ་དྲག་ཆེན་པློ་ལ་ཐུག་པས་འཕལ་དུ་ལེགས་འགྲུབ་བེད་དགློས། དེང་

སྐབས་བེལ་འཚབ་ཆེ་དྲགས་ནས་མགློ་ལ་མེ་ཤློར་ཀང་གསློད་ལློང་མི་འདུག །མགློ་ལག །མགློ་

དང་། ལག་པ། གཞན་གིས་བསད་པའི་དགའི་མགློ་ལག་ལེན་པ། འབིའི་མགློ་ལག་བཀུག་ནས་

ཁྱུ་པ་གཏློང་བ། 

མགློ་ལས་སྐྱེས། [མངློན]བློད་ཟླ་བཅུ་པ། 

མགློ་ལས་དཔུང་མཐློ། གློ་རིམ་མི་བརི་བའི་དཔེ་སྟེ་ཧམ་པ་ཆེན་པློ། 

མགློ་ལས་རྨ་ཆེ་བ། དློན་གི་ར་བ་ལས་ཡལ་ག་ཆེ་བ། གློད་དློན་ཆུང་ངུ་ཞིག་ལ་རློག་ག་མང་པློ་མགློ་

ལས་རྨ་ཆེ་བ་ལངས་པ་རེད། 

མགློ་ལིང་། སྐྲ་ཡུན་རིང་མ་ཁྲུས་པར་དྲེག་པ་དང་བཅས་པའི་སྐྲ་རྡློག་པློར་ཆགས་ལ་མགློ་ལིང་ཟེར། 

སྐྲ་ལིང་དང་དློན་གཅིག

མགློ་ལུང་མཚུངས་པ། ཆ་ཚད་སྙློམས་པ། 

མགློ་ལེན་བསྟེན་བསྐྱིལ། མི་གཞན་མགློ་བཏགས་བངས་ནས་བསྟེན་ཉར་བེད་པ། 

མགློ་ལེན་པ། ① གཞན་གིས་སྐྱབས་བཅློལ་བ་ལར་ཁས་ལེན་པ། ② དག་ཡ་བསད་པའི་མགློ་བློ་
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རྒྱལ་རགས་སུ་ལེན་པ། 

མགློ་ལློག །རྨ་ཆེན་གངས་རིའི་ཉེར་སྐློར་གི་འབློག་སེ་སྤིའི་ཡུལ་མིང་། 

མགློ་ལློག་དཔལ་ཡུལ་དགློན། མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་མགློ་ལློག་གཅིག་སྒིལ་རློང་དཔལ་ཡུལ་ཤང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། རེ་ཀརྨ་འགྱུར་མེད་ཀི་ཡང་སྤྲུལ་པདྨ་གར་དབང་བསྟན་འཛིན་མཆློག་གིས་སྤི་

ལློ་༡༨༨༢ལློར་ཕག་བཏབ་པ་ནས་བཟུང་དཔལ་ཡུལ་གདན་ས་གཉིས་པ་ཞེས་གགས་པས་

ཁབ་པ་བྱུང་། དེའི་དགློན་ལག་དང་གྲྭ་རྒྱུན་སློགས་མགློ་ལློག་རང་གི་ཡུལ་གྲུ་ལས་རྒྱལ་མློ་ཚ་

བ་རློང་སློགས་ལྷློ་རྒྱུད་ཀི་སེ་རྣམས་སུ་ཡང་ཤིན་ཏུ་མང་། 

མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ། མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་ཀི་ཤར་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

༡༩༥༤ལློར་རང་སྐྱློང་ལློངས་བཙུགས་ཤིང་། ༡༩༥༥ལློར་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དུ་བསྒྱུར། དེའི་

ཁློངས་སུ་གཅིག་སྒིལ་དང་། རྨ་སྟློད། རྨ་ཆེན། དགའ་བདེ། པད་མ། དར་ལག་བཅས་རློང་དྲུག་

ཡློད། རང་སྐྱློང་ཁུལ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་རྨ་ཆེན་རློང་དུ་ཡློད། 

མགློ་ཤུ། མགློ་ལ་སྐྱེས་པའི་རྨ་ཤུ། 

མགློ་ཤུབས། སློ་བློ་དང་། ཀློང་ཡུལ་གི་གློས་ཆས་ཤིག

མགློ་ཤློག །① དཔེ་ཆའི་ལེབ་དང་པློ། ② ཡི་གེའི་ཐློད་དུ་བཞག་པའི་ཤློག་སྟློང་། 

མགློ་སུག །མགློ་བློས་ནུ་མར་ཐུག་ཙམ་བེད་པ། བེའུས་མ་ལ་མགློ་སུག་རྒྱག་གིན་འློ་མ་འཐུང་

བཞིན་འདུག

མགློ་སེ། མགློ་སྐྲ་དཀར་ནག་འདྲེས་པའི་མིང་། 

མགློ་སེ་ལ། སེ་དགེའི་ཤར་ཕློངས་དཔལ་སྤྲུངས་དགློན་དང་། རྨེ་ཤློད་སློགས་སུ་འགློ་སྐབས་བགློད་

དགློས་པའི་ལ་མཐློ་པློ་ཞིག །

མགློ་བས། མགློའི་སྐྲ་བས་དགློས། ས་བཞིན་འདུག །དུས་འདས་ལ་སྐྲ་ལྷས་སློང་ཟེར། 

མགློ་ས་པློ། གཞན་གིས་སླུ་བིད་བེད་ས་བ། 

མགློན། སྡུག་བསལ་ལས་སྐྱློབ་མཁན་གི་མིང་སྟེ། གཞན་ཕན་ལྷག་བསམ་ཡློད་ན་འགློ་བ་རྣམས་ཀི་

མགློན་ཞེས་པ་ལ་བུ། མགློན་མེད་རྣམས་ཀི་མགློན་ཡང་ཡིན་ལ་བུ། 
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མགློན་སྐྱབས། སྐྱབས་གནས། མགློན་སྐྱབས་དཔུང་གཉེན། སྐྱབས་བཅློལ་པ་དང་རློགས་པ་བེད་མཁན།

མགློན་ཁང་། མགློན་པློ་གསློལ་མཆློད་བ་ཡུལ་གི་ཆློས་སྐྱློང་ཁང་། 

མགློན་པློ། ① མགློ་འདྲེན་པ་པློའི་བསྡུས་ཡིག་སྟེ་འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་ཡློངས་སུ་སྐྱློབ་མཁན། 

སྐྱབས་མགློན། འགློ་མགློན། མགློན་པློ་སྤན་རས་གཟིགས། བམས་པ་མགློན་པློ། འཇམ་མགློན་

བ་མ། ② ཆློས་སྐྱློང་གི་རིགས་ཤིག །མགློན་པློ་ལེགས་ལན། མགློན་པློ་བེར་ནག་ཅན། མགློན་

པློ་ཕག་བཞི་པ། མགློན་པློ་ཕག་དྲག་པ། གུར་གི་མགློན་པློ། སྐུ་མགློན་དཀར་པློ། གསུང་མགློན་

དམར་པློ་ལ་སློགས་པའི་རིགས་རྣམས་སློ། །

མགློན་པློ་གུར། གུར་གི་མགློན་པློ་དང་གཅིག་ཡིན།

མགློན་པློ་དགློན་ཀརྨ་གིང་། དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་ཁྱུང་པློ་དཀར་རུའི་ས་ཆ་ལ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་

ས་བ་ལློར་བཏབ་པའི་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་དགློན་པ་ཡིན་པར་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་

གཅིག་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ༡༦༧༣ལློར་མགློན་བ་དགུ་པ་གསང་སགས་བསྟན་འཛིན་གིས་དགློན་

པ་ནང་ཆེན་གི་གནས་འདིར་སློས། དཔའ་བློ་གཙུག་ལག་ཆློས་རྒྱལ་གིས་རབ་གནས་གནང་ཞིང་

ནག་རྒྱལ་ཕག་གསུམ་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་གཙོ་བློར་དགློས་པའི་ལུང་གནང་། གྲུབ་མཐའ་ཀརྨ་བཀའ་

བརྒྱུད་དུ་གྱུར། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མགློན་པློ་འཇམ་དཔལ་དབངས། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་མཁེན་རབ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ངློ་

བློ་མཚོན་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་ལྷ་འཇམ་དཔལ་དབངས། ཕག་མཚན་ནི་གེགས་བམ་དང་རལ་གི་

ཡིན། དེ་གཉིས་བསྡུས་ན་གེགས་རལ་ཞེས་འབི་ཆློག

མགློན་པློ་རྡློ་རེ་ཅན། [མངློན]བརྒྱ་བིན། 

མགློན་པློ་ལེ། སྨད་ཀི་ལེ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་དཔལ་ལེའི་རྒྱུད་པ། སྐྱློབ་པ་ལེའི་སས། འདི་ཉིད་ཀི་

ཕག་ལ་ཤ་མཚན་དམར་པློ་ཡློད་པས་དཔུང་དམར་ཞེས་ཀང་གགས། འདིའི་སྐུ་རིང་ལ་སྐང་

ཞློད་ཆློས་གགས་ཀིས་ཡེ་ཚེའི་ཡུལ་ནས་མློན་གི་དམག་དྲངས་པ་དང་འཐབ་པས་མ་ཐུབ་པར་

མགློན་པློ་ལེ་སྐྱིད་གློང་དུ་བློས་ཕེབས་པ་ས་མཚམས་ནས་ཕ་རློལ་པློས་བཟུང་སྟེ་ཁབ་ཀི་

མཁར་མཐློང་སར་བཀྲློངས་ཤིང་། ཁློང་གི་དབུ་ཁེར་བའི་ཁག་ཐིགས་འགག་པའི་ས་ལ་མཆློད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རེན་རེ་རེ་ཡང་བཞེངས་པར་གགས། 

མགློན་པློ་སྤུན་གསུམ། འབློམ་ཐློད་གཉན་མགློན་ཕུག་ཏུ་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་

གཉན་ལློ་ཙཱ་བས་བཞེངས་པར་མཛད། མགློན་པློ་བམ་གཟུགས་ཀི་སྐུ་བརན་དེ་དང་། བདེ་ཆེན་

གློང་ཚོར་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ལྕགས་གང་སྤི་ལློ་༡༤༢༡ལློར་མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་

བཟང་གིས་བཞེངས་པར་མཛད་པའི་མགློན་པློ་ཕག་དྲུག་པ། ཆློས་ལུང་གློང་ཚོའི་ཕུ་ཟབ་ལུང་

དུ་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་གུང་ཐང་བ་མ་ཞང་གིས་བཞེངས་གནང་བའི་

མགློན་པློ་ཕག་བཞི་བཅས་ཀི་སྐུ་གསུམ་པློ་དེ་ཉིན་གཅིག་ལ་མཇལ་ཐུབ་ན་ཙ་རི་སྐློར་བ་དང་

མཚུངས་ཞེས་ཤློད་སློལ་ཡློད། རིག་གནས་གསར་བརེ་སྐབས་སུ་ལྷ་ཁང་གསུམ་པློའི་ཕི་ནང་

གཏློར་སྐྱློན་ཚབས་ཆེན་བྱུང་ཡང་སྤི་ལློ་༡༩༨༦ལློའི་ཡས་མས་ནས་ལྷ་ཁང་དང་ལྷ་སྐུ་ཉམས་

གསློ་གསར་བཞེངས་ཀིས་དེང་སང་གནས་མཇལ་ཞུ་མཁན་མང་པློ་ཡློད། 

མགློན་པློ་ཕག་དྲུག་པ། འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡེ་ཤེས་པའི་ཆློས་སྐྱློང་

ཞིག །མགློན་པློ་འདིའི་རྣམ་བཤད་[མགློན་པློའི་བཀའ་ཆེན་བཅུ་གསུམ་]ལས། དེ་ཡང་

འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་འདི་ཉིད། ངེས་པའི་དློན་དུ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་

འཆར་གཞི་སྟེ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཡབ་ཏུ་གྱུར་ཀང་། ཐུན་མློང་གི་སྣང་ངློར་རྒྱལ་བའི་སས་ཀི་

ཚུལ་བསྟན་སྐབས། བསྐལ་པ་མང་པློར་ཚོགས་བསགས་ས་བཅུ་པ་ཁད་པར་ཅན་བརེས། འློད་

ཟེར་ཆེན་པློའི་དབང་བསྐུར་ཐློབ། རྒྱལ་སས་ཐུ་བློའི་གལ་དུ་བཞུགས་སྐབས་ཤིག་ཐུགས་

བསྐྱེད་ཀི་དམ་བཅའ་འདི་ལ་བུ་མཛད་དེ། ཕློགས་བཅུ་རབ་འབམས་མུ་མེད་པའི་འཇིག་རེན་

གི་ཁམས་འདིར། བདག་གིས་སེམས་ཅན་གི་དློན་དུ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁློར་བ་ལས་

བདག་གིས་སྒློལ་དགློས་པ་ལས། འཁློར་བའི་གནས་འདིར་སེམས་ཅན་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ་

སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་མ་འཁློད་བར་དུ་བདག་སངས་རྒྱས་ཐློབ་པར་མི་བ། སེམས་ཅན་གཅིག་

ཀང་མ་ལུས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་བཀློད་ཟིན་པ་ན། དེའི་རེས་སུ་བདག་ཉིད་སངས་རྒྱས་

ཐློབ་ན་ལེགས་ཀི། གཞན་དུ་ན་བདག་འཁློར་བ་ཉིད་དུ་གནས་ཏེ་སེམས་ཅན་གི་དློན་

བའློ། །གལ་ཏེ་བདག་དམ་བཅའ་འདི་ལས་འདས་ན་ལུས་ཚལ་པ་སྟློང་དུ་འགས་པར་གྱུར་ཅིག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཅེས་དབུ་བསྙུང་མཛད། དེ་ནས་བརམས་ཏེ་རི་བློ་པློ་ཏ་ལར་བཞུགས་ནས་སྤྲུལ་པ་མཐའ་ཡས་

པས་སྐད་ཅིག་རེ་རེར་སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྨིན་གློལ་དུ་མཛད་ན་གཞན་ཚད་བཟུང་

བར་ག་ལ་ནུས། དེ་ལ་བུ་བསྐལ་པ་ཇི་སྙེད་ཅིག་སློང་ནས། དུས་ལན་གཅིག །ད་ནི་སེམས་ཅན་

མང་པློ་ཐར་གློལ་བྱུང་ཡློད་དགློངས། མངློན་ཤེས་ཀིས་གཟིགས་པས། སེམས་ཅན་གི་ཁམས་

ལ་འཕེལ་འགིབ་མེད། ཉུང་དུ་མ་སློང་བའི་ཁར་སེམས་ཅན་རྣམས་སྙིགས་མ་ལྔ་བདློ་བས་

གདུལ་དཀའ་བར་གཟིགས་ནས། ད་ནི་བདག་གིས་སེམས་ཅན་གི་དློན་བ་མི་ནུས་དགློངས། 

སར་གི་ཐུགས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་བཏང་བའི་ཚུལ་མཛད་པ་ན་སྐུ་ལུས་ཚལ་པ་སྟློན་དུ་གས་

སྐད། དེར་འཕགས་པ་ཉིད་ཀི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ནི་འློད་དཔག་མེད་ཡིན་པས་མངློན་སུམ་

དུ་བློན་ཏེ། རིགས་ཀི་བུ་ཁློད་ཀིས་དེ་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་བཏང་བ་དེ་མ་ལེགས། ད་དམ་

བཅའ་སར་གསློ་བ་སློགས་ཀི་དློན་དུ་སར་གི་དེ་བས་རྒྱ་ཆེ་བའི་སེམས་བསྐྱེད་གིས་ཤིག་

གསུངས། སྐུ་ལུས་ཚལ་པ་སྟློང་དབུ་བཅུ་གཅིག་དང་། ཕག་སྟློང་དུ་བིན་གིས་བརླབས་སློ། །དེ་

ནས་དགློངས་པ་སར་ཡང་རྒྱ་བསྐྱེད་དེ་སྙིགས་མ་ལྔ་བདློ་བའི་སེམས་ཅན་མ་རུང་པ་རྣམས་དྲག་

པློས་འདུལ་བ་དང་། ཆློས་བེད་རྣམས་ཀང་བར་དློའི་འཇིགས་པ་ལས་མི་ཐར་བར་གཟིགས་ནས་

བར་དློ་ལས་སྐྱློབ་པ་དང་། སྙིགས་དུས་སྐྱེ་བློ་རྣམས་དབུལ་ཕློངས་ཁློ་ན་སྡུག་བསལ་ཆེ་བས་དེའི་

གཉེན་པློཨ་ྲགྱུར་པ་ན། ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་ས་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡློས། བཅློམ་ལན་འདས་

འློད་དཔག་མེད་པ་ལ་སློགས་པ་ཕློགས་བཅུའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་མགིན་

གཅིག་ཏུ་བསགས་པ་བརློད། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡློན་ཏན་ཕིན་ལས་

ཀི་སྤྲུལ་པའི་ཁློ་བློ་ཆེན་པློར་དབང་བསྐུར་ཞིང་མངའ་གསློལ་ལློ། དེས་ནས་བརམས་ཏེ་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་བསྟན་པ་སྲུང་བཞིང་བཞུགས་པ་ལགས། 

ཡེ་ཤེས་མགློན་པློ་འདི་ཉིད་ཀི་སྒྲུབ་སྐློར་བློད་དུ་དར་ཚུལ། མདློར་བསྡུས་པར། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་

ཐུབ་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་མློ་དྲུག་བརྒྱར་ཉེ་བ་ན། གྲུབ་ཐློབ་ཆེན་པློ་ཤ་བ་རི་པ་བློན་ཏེ་

གྲུབ་པ་བརེས། མགློན་པློ་འདི་ཉིད་ཞལ་གཟིགས་ཏེ་སློག་སགས་སྒྲུབ་སྐློར་དང་བཅས་པ་

གནང་། ཕིན་ལས་ཐློགས་མེད་དུ་སྒྲུབ། དཔལ་ཤ་བ་རིས། རེ་བཙུན་མེེ་ཏི་པ་ལ་གནང་། རེ་མེེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཏི་པ་ནི། བི་ཀྲ་མ་ཤཱི་ལར་བཞུགས་དུས་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་ལ་བརན་པ་ཐློབ་ཀང་གནས་

ལུགས་ཀི་དེ་ཉིད་མ་རློགས་ནས། ལྷག་པའི་ལྷ་ལ་གསློལ་བ་བཏབ་པས། ལྷློ་ཕློགས་དཔལ་གི་

རིར་སློང་ཞིག །རི་ཁློད་མགློན་པློས་རེས་སུ་འཛིན་པར་འགྱུར་ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་ལར་བློན། 

གྲུབ་ཐློབ་ཤ་བ་རིས་ཀང་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་གདམས་པ་མཐའ་དག་སྩལ་ཞིང་དབང་བསྐུར་སྐློར་

རྣམས་གནང་། གནས་ལུགས་ཀི་གཟིགས་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ། ཆློས་སྐྱློང་བན་བཞིན་

ཁློལ་བར་གྱུར་ཏློ། མེེ་ཏི་པ་ཆེན་པློས། མཁས་གྲུབ་ཆེན་པློ་ཁྱུང་པློ་ལློ་ཙཱ་བ་ལ་གནང་སྟེ། ཁྱུང་

པློ་ལློ་ཙཱ་བ་དེ་ནི་རུས་ཁྱུང་པློ། འཁྲུངས་ཡུལ་སྣེ་མློ་ར་མ། དང་པློ་བློན་དང་། དེ་ནས་ཆློས་

རློགས་པ་ཆེན་པློ་གསན་ཏེ་ཉན་བཤད་སློམ་སྒྲུབ་མཛད། དེ་ནས་ཀློར་ནི་རུ་བ་བསྟེན་དགེས་

རྡློར་དང་ཕག་ཆེན་གི་སྐློར་མཐའ་དག་གསན། དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུ་ང་གཉིས་བཞེས་པ་ལ་བལ་པློ་

དང་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས། ས་ཕིར་རྒྱ་བལ་བློད་གསུམ་དུ་འབློན་བཞུགས་མཛད། ཐུན་མློང་དང་

ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བ་མ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ཙམ་བསྟེན་ཏེ། གཙོ་བློ་རྡློ་རེ་གདན་པ་བསློད་

ནམས་འབྱུང་གནས། མེེ་ཏི་པ། སས་པའི་རྣལ་འབློར་པ། རཱ་ཧུ་ལ། ཡེ་ཤེས་ཀི་མཁའ་འགློ་མ་

ཆེན་མློ་ནི་གུ་མ། སུ་ཁ་སིདྡི་སྟེ་དྲུག་པློ་དེ་རྣམས་ར་བའི་བ་མ་མཆློག་ཏུ་མཛད་དེ། བ་མ་དམ་

པ་དེ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་བཅུད་ལློངས་ཤིང་། མདློ་རྒྱུད་གཞུང་ལུགས་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ལ་

མཁས་གྲུབ་འགན་ཟླ་དང་བལ་བར་གྱུར། བློད་དུ་བློན་ཁར་རེ་མེེ་ཏི་པ་ལ་བདག་ཅག་བློད་

ལློངས་སྤློད་ཆུང་བས་ནློར་སྒྲུབ་མྱུར་ལ་བིན་རླབས་ཆེ་བ་ཞིག་ཞུ་ཞུས་པས། མགློན་པློ་འདིའི་

ལློ་རྒྱུས་གསུངས་ཤིང་། གདམས་པ་ཁད་པར་ཅན་ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུ་ལ་བུ་ཡིན་གསུངས་

ཏེ་དབང་མན་ངག་རྣམས་གནང་ཞིང་ལུང་བསྟན་པ་ཡང་མཛད་དློ། །

མགློན་པློ་ཕག་བཞི་པ། གཙོ་བློ་དྭགས་པློ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀི་བསྟེན་པའི་ཡེ་ཤེས་པའི་སྲུང་

མ་ཞིག་ཡིན། འདིའི་འགེལ་བཤད་[མགློན་པློའི་རེས་གནང་] ལས། དཔལ་རྡློ་རེ་ནག་པློ་ཆེན་

པློ་ཕག་བཞི་པ་འདི་ངེས་པའི་དློན་དུ་གསང་བ་སགས་ཀི་ཆློས་ཀི་སེ་ཆེན་པློ་གསུངས་པའི་ཚེ། 

བསྟན་པ་བསྲུང་བའི་སད་དུ་བདུད་ཀི་གཡུལ་ལས་རབ་ཏུ་རྒྱལ་བ་ཞེས་བ་བའི་ཆློས་སེ་ཆེན་པློ་

ཞིག་གསུངས་པའི་སྙིང་པློ་བཀའ་བསྡུ་བ་དང་འཛིན་པའི་པཎ་གྲུབ་རྣམས་ཀིས་ཕྱུང་བ་དཔལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མགློན་པློ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་དབང་རྒྱུད་མན་ངག་གི་ཆློས་སྐློར་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ཞིག་ཡློད་

ཅིང་། རྒྱ་གར་དུའང་སློབ་དཔློན་འཕགས་པ་ཡབ་སས་དང་། སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་པདྨ་འབྱུང་

གནས་སློགས་ཀང་བསྟན་སྲུང་གི་གཙོ་བློར་མཛད། རྒྱུད་མན་ངག་ཅི་རིགས་པ་བློད་དུ་སྤན་

འདྲེན་པ་པློ་ལློ་ཙཱ་བ་ཅི་རིགས་བྱུང་བའི་ནང་ནས། འདིར་དཔལ་རྒྒྭ་ལློ་ཙཱ་བ་སྟེ། ཧེ་རུ་ཀ་དང་

རྣམ་དབེར་མེད་པའི་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློར་གྱུར་པ་དེའི་ལུགས་ར་བར་བཟུང་། དེ་ལ་

སློབ་མ་ཞང་ཚལ་པ། ཕག་གྲུ་པ། གསལ་སྟློང་པ། ཨ་སེང་། ཅློག་རློ་སློགས་མང་ཡང་ཐེལ་ཚལ་

གི་ལུགས་མཆློག་ཏུ་བསགས་པ་དེ་ཡིན། 

མགློན་པློ་བེར་ནག་ཅན། ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་སྲུང་མ་གཙོ་བློ་ཞིག །འདི་ལ་མགློན་པློ་ཡབ་རྐྱང་

དང་། མ་མགློན་ཞལ་སྦློར་ཏེ་གདམས་ངག་བརྒྱུད་ཚུལ་གཉིས་ཡློད་པ་རེད། འདིའི་རྣམ་བཤད་

[མ་མགློན་ཞལ་སྦློར་གི་དབང་ཆློག་]ལས། རྣལ་འབློར་ཀུན་གི་མགློན་གྱུར་ཡིན། །ངློ་བློ་ཡེ་

ཤེས་སྤྲུལ་པ་ལས། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་སྟེ་རྡློ་རེ་ཆེ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། རྒྱུད་དེ་ཉིད་ལས། བཅློམ་

ལན་འདས་དཔལ་ནག་པློ་ཆེན་པློ་ཞེས་བ་བ་གསང་བའི་ཡུམ་དང་བཅས་པ་ཞེས་གསུངས་པ་

དང་། རྒྱུད་མེ་ལྕེ་ཕེང་བའི་དབུས་འགྱུར་ཕློགས་ལ་ཡང་། བཅློམ་ལན་འདས་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ནག་པློ་དང་ཐབས་གཅིག་པ་ལ་ཕག་འཚོལ། 

ཞེས་དང་། གྲུབ་ཆེན་ཀརྨ་པས། དཔལ་གི་མགློན་པློ་བེར་ནག་ཅན་དང་། མིང་ཡློངས་སུ་

གགས་པའི་ཀརྨ་པ་གཉིས་ཐ་དད་མེད་པ་ཁེད་རྣམས་ཀིས་ཤེས་སམ་མི་ཤེས་གསུངས་པའི་བ་

མ་མགློན་པློ་དབེར་མེད། ཡི་དམ་མགློན་པློ་དབེར་མེད་ཡིན་ལ། འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀི་

ཡུམ་དབངས་ཅན་མ་དང་། གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་ཡུམ་རློ་ལངས་མ། མགློན་པློའི་རང་བྱུང་རྒྱལ་

མློ་དེ་རྣམས་ངློ་བློ་གཅིག་པ་རྒྱུད་སེ་དུ་མ་ནས་གསུངས་པ་དང་། བ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགློ་ཆློས་

སྐྱློང་ཐམས་ཅད་མ་མགློན་ཞལ་སྦློར་འདི་ལ་འདུས་པའི་ཕིར་འདི་ལ་གློང་ནློན་ཡི་དམ་གཞན་

མི་དགློས། མལ་གློ་ལློ་ཙཱ་བའི་ལུགས་ཡབ་རྐྱང་། དུས་མཁེན་གི་ལུགས་ཡུམ་རྐྱང་གཉིས་ཀ་

འདི་ལ་འདུས། འཁློར་དྲེགས་པའི་གཙོ་བློ་བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་སློགས་བཀའ་སྲུང་ཐམས་ཅད་

ཀང་འདི་ལ་མ་འདུས་པ་མེད། གདམས་ངག་འདིའི་བརྒྱུད་སློལ་དང་པློར། སློབ་དཔློན་པདྨ་སིན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

པློའི་ཁ་གནློན་ལ་འབློན་གསུངས་ནས་བློན་པའི་ཚེ་གསེར་བརངས་བཅས་རྒྱལ་བློན་གིས་

བསྐྱལ། སྐྱེལ་མ་ཚུར་ལློག་ནུབ་དེར་མི་ནག་པློ་གཅིག་གིས་ཁེད་ཀིས་སློབ་དཔློན་ལ་སྒྲུབ་མི་

དགློས་པའི་མཐུ་ཡློད་པས་མི་ཞུ་ཅི་ཡིན་ཟེར། རྒྱལ་པློས་རིན་པློ་ཆེ་སློགས་བཀལ་ཏེ་རེས་

བསྙགས་པས་ཆུ་བར་དེར་སེབས། ཆིབས་ཆེན་གསུམ་དང་ནློར་བུ་ཕུལ་ནས་ཞུས་པས། སློབ་

དཔློན་གིས། ང་ལ་མ་མགློན་པར་ནག་གཅིག་ཡློད་དེ་ལྷློ་ནུབ་སིན་པློའི་ཁ་གནློན་ལ་འགློ་དུས་

འདི་ངེད་ལ་དགློས་གསུངས་ནས་མ་གནང་བར་བཞུད། རྒྱལ་པློ་ཕི་ནས་འབངས་ཏེ། དྲང་སློང་

སིན་རིགས་སློ་རར་སེབས་དུས་ཞུས་པས་མ་གནང་། དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་ལ་སྤན་ཆབ་བྱུང་བས་

གནང་། སློབ་དཔློན་ཞལ་ནས། འདི་ཁེད་རང་གི་སྐུ་སྲུང་གིས། གཞན་ལ་མ་སེལ་གསུངས་པས་

རང་ཉིད་ལས་མ་སེལ། སས་སད་ན་ལེགས་དང་། སད་ན་འགིང་ཡློན་གཉིས་ཡློ་པ་ལས། སད་

ན་ལེགས་མིས་བསད་ནས་སད་ན་འགིང་ཡློན་གིས་བློད་ཀི་མཁས་བཙུན་རྣམས་གདན་དྲངས། 

མ་མགློན་པར་བུ་ཞག་ཉེར་གཅིག་ལ་བསྒྲུབས་པས་དག་བློ་རྣམས་ཕག་མལ་སློང་། སས་སད་

ན་ལེགས་བཀུམ་པའི་འབངས་རྣམས་བསད། སད་ན་འགིང་ཡློན་ལ་སས་གསུམ་གི་ཆུང་བ་

སྟག་ནམ་མཁའི་ལྷ་བཟུང་དེ་ལ། ཨློ་རྒྱན་དང་། བི་མ་ལ། ནམ་མཁའི་སྙིང་པློ་གསུམ་གིས་

དབང་བསྐུར་ཞིང་བིན་གིས་བརླབས། སགས་བློད་དུ་བསྒྱུར་ཚད་ལ་མངའ་བརེས་ཤིང་དངློས་

གྲུབ་ཐློབ། ན་བཟའ་ཉི་མའི་སབ་མདའ་ལ་འགེལ་བ་དང་། འཇའ་འློད་ཐང་ལ་ཟུག་པ་ལ་འཇུ་ཞིང་

ཀུན་གིས་མཐློང་བ་ནམ་མཁར་འགློ་ནུས། ཁད་པར་རྡློ་རེ་སིན་པློ་དྲག་པློ་ཕློ་དགུ་མློ་དགུ་འཁློར་

བཅས་ཐ་དད་མེད་པ་སྟེ། སྟག་ནམ་མཁའི་ལྷ་བཟུང་མན་ཆད་ཡློངས་སུ་གགས་པའི་ཀརྨ་པ་

ཡན་ཆད། སགས་འཆང་ཚེ་རིང་ཤློས་མི་རབས་བཅུ་གསུམ་དང་། མི་རབས་བཅློ་ལྔ་མིང་

ཡློངས་སུ་གགས་པ་ཀརྨ་པ་བཛྲ་ལཀྵ་ཡན་དུ། གདམས་ངག་གློང་འློག་རྣམས་འཛམ་བུ་གིང་

གི་རྒྱལ་པློ་རྒྱལ་བརྒྱུད་ལ་སློགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་མཐློང་བ་དང་། ཐློས་པ་དང་། ཕི་སྣློད་

ནང་བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕི་མའི་མུ་མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་རགས་བསྟན་པ་རྣམས་

ཕི་བཞིན་ས་བ་དང་གསང་མ་ཐུབ་པར་བསྟན་པའློ། །བརྒྱུད་སློལ་གཉིས་པ་ནི། ཌློམི་ཧེ་རུ་ཀ་

ལ་མ་མགློན་རྒྱུད་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ཀི་དློན་བསྡུས་ཏེ་མཛད་པ་ར་རླུང་གི་གདམས་ངག་དང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཅས་པ་སྙན་བརྒྱུད། ཏེེ་ལློ་པ་དང་། ནཱ་རློ་པ། མར་པར་བརྒྱུད་དེ་སྟློད་ལས་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ། 

རླུང་སེམས་གནད་ཀི་འཁློར་ལློ། ལྷློ་བག་པའི་མགློན་པློ་བདེ་བང་མ་ཞེས་བ་སྟེ། བ་མེད་ཧེ་རུ་

ཀ་ཕིན་ལས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་ཨུཏྤལ་དློ་ཤལ་བཀའ་རྒྱ་ཅན། འདི་མར་མི་དྭགས་པློ་དུས་མཁེན་

ལ་བརྒྱུད་དེ། རས་ཆེན་མགློན་པློའི་མན་ངག་ལ་མཁས་པའི་ཐུགས་རྒྱལ་མངའ་བ། དུས་

མཁེན་གིས་སྙན་བརྒྱུད་དུ་གནང་བས། མལ་གློ་ལུགས་ལ་ཆློས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པར་དགློངས་ཏེ་

ཐུགས་རྒྱལ་ཆགས། ཀཾ་ཚང་ལ་ལྷག་པར་ཐུགས་དད་ནས་དློན་བརྒྱུད་འཛིན་པར་གྱུར། ཞེས་

མཁའ་སྤློད་པས་གསུངས། རེ་ཟླ་འློད་གཞློན་ནུ་ལས་བྱུང་བའི་མགློན་པློ་དཔལ་དུས་གསུམ་

མཁེན་པ་རིན་པློ་ཆེས་སས་ཏེ། འགློ་མགློན་རས་ཆེན་ལ་བསྟན། འགློ་མགློན་གིས་དེ་གཉལ་པ་

ཇློ་སས་ལས་བྱུང་བ་དེ་ལས་ཀང་ཁད་དུ་འཕགས་པར་དགློངས་ཏེ། རབ་ཏུ་གསང་ནས་གཅིག་

བརྒྱུད་དུ་བསྟན་གསུངས་སློ། །

 མ་མགློན་ཞལ་སྦློར་འདི་དངློས་བརྒྱུད་གང་ནས་བྱུང་ཞེ་ན། དྲག་པློ་ལྷ་རྒྱུད་གསང་བ་ཆེན་པློ་ལས། 

ཞལ་སྦློར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་སགས་རིང་དང་བཅས་པ། ཞལ་སྦློར་པར་བུ་སྐློར་ཐབས་རྒྱས་

པར་བྱུང་བ་ལ་བརེན་ནས། ཨློ་རྒྱན་རིན་པློ་ཆེས་མགློན་པློ་བེར་ནག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་མཛད་པ་

རིང་མ་དང་། གྲུབ་ཆེན་ཀརྨ་པཀྵིའི་ཡབ་ཆློས་ཡིན་པའི་ཞལ་སྦློར་ཌམིས་མཛད་པའི་སྙན་

བརྒྱུད་དེ་གསར་མ་དྲག་པློའི་དངློས་བསྟན་རྒྱུད་ལས་གསལ་ཏེ། [རིན་ཆེན་དཔུང་རྒྱན་གི་

རྒྱུད་]ལས། བེེ་ཏ་ལི་དང་ཡང་དག་བསྟེན། །གཡློན་དུ་འཁིལ་བ་ཡུམ་གི་ཚུལ། ཞེས་དང་། 

[ནག་པློ་ཆེན་པློ་སློག་གི་འཁློར་ལློའི་རྒྱུད་]ལས། དཔལ་ལན་ལྷ་མློ་ནག་པློ་ལྷ་མློ་ནག་མློ་གཉིས་

སུ་མེད། ཅེས་གསུངས་པའི་དློན་ཡིན། སློབ་དཔློན་ཨརྞ་པའི་ལུགས་ཡབ་རྐྱང་གི་སྒྲུབ་སྐློར་

ཐམས་ཅད་དང་། དར་མ་རིན་ཆེན་གི་གཏེར་མ་ལྷ་མློ་རང་བྱུང་མ་སྐློར་གསུམ། སད་ན་འགིང་

ཡློན་གི་གཏེར་མ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦློར། ལྷློ་བག་གི་སྙན་བརྒྱུད་མགློན་པློ། ཡེ་ཤེས་མགློན་པློ་

ལེགས་ལན་བེར་ནག་ཅན། ལས་ཀི་མགློན་པློ་སས་མཆློག་བེར་ནག་ཅན། འཇིག་རེན་མགློན་

པློ་དྲེགས་བེད་བེར་ནག་ཅན། ཞེས་བེར་ནག་ཅན་སྐློར་གསུམ་དང་། རྒྱུད་གུར་དང་ཧཱུྃ་མཛད་

ནག་པློ་ཅན་དང་། མགློན་པློ་ཟངས་གི་ཅན་ཏེ་གི་གུག་སྐློར་གསུམ། དེ་ཐམས་ཅད་འདི་ལ་ཚང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཡབ་ཡུམ་སྦྲག་སྒྲུབ་འདི་བཀྲ་ཤིས་ཤིང་བིན་རླབས་ཀི་ཚན་ཁ་ཆེ་བའི་ཟབ་གནད་པཀྵི་ཉིད་ཀི་

ཞལ་གཟིགས་བྱུང་བ་ལ་བརེན་ནས་སྒྲུབ་པའི་གཞུང་མཛད་པ་ཡིན་པས་བཀའ་བབས་ཀི་བིན་

རླབས་ཅན་གི་བརྒྱུད་པ་ཡིན་ཚུལ་གྲུབ་ཆེ་ཀརྨ་པཀྵི་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས། ཕློ་རྒྱུད་མགློན་པློ། མློ་

རྒྱུད་མ་མློ་ར་བ་ཀུན་གི་གཙོ་བློ་དེ། ཡབ་ལེགས་ལན་མགློན་པློ་བེར་ནག་ཅན་ལས་ཐམས་ཅད་

འཕློས་སྟེ། བསྟན་སྲུང་ནག་པློ་ཆེན་པློ་བེར་ནག་དང་། བེར་མེད་གི་གུག་ཐློད་ཅན་དང་། ཕག་

བཞི་པ། ཕག་དྲུག་པ། ཞལ་ཕག་གངས་མེད་པ་རྣམས་མགློན་པློ་འདིའི་སྤྲུལ་པ་དང་ཡང་སྤྲུལ་

རྫུ་འཕྲུལ་དང་། ཆློ་འཕྲུལ་ཡིན་པས་ཀུན་གིས་ཤེས་པར་མཛོད། ཅེས་གསུངས་སློ། །འདིའི་ལློ་

རྒྱུས་རྒྱས་པ་ཀརྨ་པ་མཁའ་ཁབ་རྡློ་རེའི་གསུང་འབུམ་ན་བཞུགས་ཡློད།

མགློན་པློ་བག་ནག་དགློན། ཁྱུང་པློ་དཀར་རུ་སྨད་ཀི་མགློན་པློ་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་

པའི་སྟློད་ཙམ་སྟེ། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་སྟློད་ཙམ་ན་བཏབ། ཐློག་མར་ཤངས་པ་

བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། དེང་དུས་རིང་མར་འགྱུར་ཟིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མགློན་པློ་བམས་པའི་བསྟན་པ། རང་ཅག་གནས་པའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་འདི་ཆགས་ནས་མ་

སྟློངས་ཀི་བར་ལ་སངས་རྒྱས་སྟློང་ར་གཉིས་བློན་རྒྱུ་ཡློད་པའི་ནང་ནས་ད་ལ་ཕན་བློན་ཟིན་

པའི་སངས་རྒྱས་བཞི་སྟེ། འཁློར་བ་འཇིག །གསེར་ཐུབ། འློད་སྲུང་། ཤཱཀ་ཐུབ་པ་བཅས་

སློ། །མ་འློངས་པ་སངས་རྒྱས་ལྔ་པ་རྒྱལ་བ་བམས་པ་བློན་པ་ན་དེའི་དུས་ཀི་བསྟན་པ་ལ་ཟེར། 

མགློན་པློ་རིགས་ལྔ། སྐུའི་མགློན་པློ་དང་། གསུང་གི་མགློན་པློ། ཐུགས་ཀི་མགློན་པློ། ཡློན་ཏན་གི་

མགློན་པློ། ཕིན་ལས་ཀི་མགློན་པློ་སྟེ་ལྔ། 

མགློན་ཕུག་ལྷ་ཁང་། ལྷ་ཁང་འདི་བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་འབྲུག་པ་

བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ར་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མགློན་བ། ཆློས་སྐྱློང་ཁང་གི་གསློལ་མཆློད་བེད་པ་པློ། 

མགློན་མེད། མགློ་འདྲེན་ནམ་སྲུང་སྐྱློབ་བེད་མཁན་མེད་པ། སྐྱབས་མེད་མགློན་མེད་ཀི་ཉམ་ཐག་

ལ་འཚོ་སྐྱློང་བེད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མགློན་མེད་ཟས་སྦིན། སར་རྒྱ་གར་མཉན་ཡློད་ཀི་གློང་ཁེར་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བེད་ཀི་ཚལ་དུ་ཀུན་

དགའ་ར་བ་འཛུགས་མཁན་མགློན་མེད་ཟས་སྦིན་ཞེས་པའི་སྦིན་བདག་ཅིག་གི་མིང་ཡིན། 

མགློན་མེད་ཟས་སྦིན་གི་ཀུན་དགའ་ར་བ། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་མཆློད་གནས་མགློན་མེད་

ཟས་སྦིན་གི་སྤློ་གསེང་ཁང་ཞིག་ཡིན། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་མདློ་སེའི་ཆློས་མང་པློ་

ཞིག་ཀུན་དགའ་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་གསུངས་ཡློད་འདུག། 

མགློན་གཟིགས་རབ་བརན་རེ་དགློན། དགློན་པ་བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་མ་གསལ། གྲུབ་

མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མགློར། མགློ་ལ་ཞེས་པའི་ལ་དློན་བསྐུས་པ། 

མགློས་ཁི་བཟང་ཡབ་ལྷག །འགློས་ཞེས་པའང་སྣང་། ཆློས་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གི་བློན་པློ། 

འཕྲུལ་བློན་འཛངས་མི་བདུན་གི་དྲུག་པ། བློན་ཆེན་འགློས་རྒན་གི་སས་ཡིན། འདི་ཉིད་ཀིས་

བཀའ་ཁིམས་ཞལ་ལྕེ་སྟེ། གསློས་ཐང་སྟློང་ཐང་གི་ཞལ་ལྕེ་དང་། གཉེན་བེ་བལ་གི་ཞལ་ལྕེ། 

བསྙློན་ཐློལ་དཀར་མིའི་ཞལ་ལྕེ་སློགས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་། ཁིམས་གཏུག་སྐབས་གློང་

འབུལ་གི་ཡིག་བང་ལ་བང་ཟས་དང་སྦྲུལ་མགློ །སྨིན་ནག །ཐིན་བང་། མཆུ་སྙུང་ཞེས་སྤིར་བློ་

ཡུས་ཀི་བང་བུ་ལྔ་དང་། གློང་ནས་དཔྱད་མཚམས་གཏློང་བའི་ཡིག་བང་ལ་ཟང་ཡག་དང་། 

རེད་ཁ། ཁ་དམར་ཏེ་ཞལ་ལྕེའི་བང་བུ་གསུམ། སྤིར་རྒྱུག་པའི་རྒྱ་བང་བཅས་ཁློན་བང་བུ་ཆ་

དགུར་གགས་པའི་དློན་ཚན་བཅློ་བརྒྱད་ཐློག་མར་གཏན་ལ་ཕབ། 

མགློས་རྒན། ཆློས་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གི་བློན་ཆེན་མགློས་ཞུ་བ་དེ་ཡི། བློན་ཆེན་མགློས་ཀིས་

ཐབས་བཏློན་ནས་ཆློས་ལ་གནག་པའི་བློན་པློ་མ་ཞང་གློམ་པ་སྐྱེས་ཚར་བཅད་དེ་བློད་དུ་

སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་བཙུགས་ཤིང་སེལ་བ་ལ་མི་ཉམས་པའི་བས་རེས་འཇློག་གནང་

མཛད། གཞན་ཡང་དགུང་བློན་ཆེན་པློ་མགློས་ཀིས་གསློལ་བ་ལར། རེའི་གདུང་རབས་

འབངས་ཀི་ས་བཅད་དང་། ཡ་རབས་རྣམས་ལ་ཕག་དང་ཞེ་སའི་ཚུལ། གཏམ་དང་ལློ་རྒྱུས་

བཟང་པློའི་ལས་ཐབས་དང་། ཕ་མེས་དགེ་དང་ཡིག་ཚང་ལ་སློགས་པ། ཡ་རབས་བཟང་པློའི་

ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅློས་ལ། བློད་འབངས་ཐམས་ཅད་བཀློད་དེ་བདེ་བར་མཛད། ཅེས་བློད་ཀི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ལློ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་དུ་གསལ་ལློ།

མགློགས། [རྒྱན་ཚིག] དལ་བའི་ལློག་ཟླ་སྟེ། ར་མཆློག་རླུང་ལར་མགློགས། བརྒྱུགས་ན་མགློགས་

པ། ལམ་ལ་མགློགས་པློར་སློང་ལ་བུ། 

མགློགས་འགློ། [མངློན] ① ར། ② རླུང་། 

མགློགས་འགློས། མྱུར་བའི་གློམ་སྟབས། 

མགློགས་པ། ① ལག་རའི་འཕར་གངས་མྱུར་བ། ② རྒྱུ་དང་འབས་བུ་མྱུར་བར་འབྱུང་བ་ལན་མིན་

འདུ་བེད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག །③ མྱུར་བ། ངེད་གཉིས་སུ་མགློགས་བལ་དགློས། ར་མཆློག་

རླུང་ལར་མགློགས། མགློགས་མགློགས་བས་ན་འགློར་འགློར། 

མགློགས་པློ། མྱུར་བའི་དློན་དུ་གློ་བའི་མགློགས་པ་དང་དློན་གཅིག

མགློགས་བིས། མྱུར་སྟབས་སུ་བིས་པའི་ཡི་གེ་དང་རི་མློ། 

མགློགས་མེ། སྨན་གི་ནུས་པ་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་བང་ཁློག་སློགས་ཀི་མཚོན་ཁག་གཅློད་

བེད་ཀི་སྦློར་སེའི་སྨན་གི་མིང་སྟེ། རློང་འཕང་འཕྲུལ་གི་ལེ་མིག་ལས། མཁིས་ཆེན་གསུམ་

སློགས་མཁིས་སྣ་གུར་གུམ་དང་། ཨ་ཝ་ལི་ཁི་ཨ་བག་རྣམས་སྦར་བའི། ཐང་ངམ་ཆུ་ལ་བཏབ་

ནས་ཁློང་དུ་འཕུལ། རྨ་ཁ་མེ་ཡིས་བསེག་བཞིན་ཁག་གཅློད་པས། སྦློར་བ་འདི་ལ་མགློགས་

མེ་ཞེས་སུ་གགས། 

མགློགས་མྱུར། མྱུར་པློ་མྱུར་པློ། གནས་ཚུལ་མགློགས་མྱུར་དུ་འགྱུར་བཞིན་ཡློད་པ། འཛུགས་

སྐྲུན་མགློགས་མྱུར་དུ་བེད་པ། རི་བློང་མི་ལ་སྐྲག་ནས་མགློགས་མྱུར་གིས་བློས་པ། དབིན་

སྐད་དུ་fast ཟེར། 

མགློགས་མྱུར་བར་ཁུལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་cache ཟེར། 

མགློགས་ཚ། ལྕགས་རིགས་ལ་གཏློང་བའི་གང་ཚ། 

མགློགས་ཚད། མྱུར་མི་མྱུར་གི་ཚད། མདུན་དུ་སྐྱློད་པའི་མགློགས་ཚད་ཇེ་ཆེར་གཏློང་བ། དཔུང་

འཇུག་གི་མགློགས་ཚད་ཆུང་དུ་བཏང་བ། དབིན་སྐད་དུ་speed ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མགློགས་ཚད་ལབ་མ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་double speed ཟེར། 

མགློགས་ཡིག །① མྱུར་དུ་སྐྱེལ་དགློས་པའི་ཡིག་འཕིན། ② མྱུར་པློར་བིས་པའི་འཁྱུག་ཡིག

མགློགས་རྭ། བློད་ཀི་མེ་མདར་མགློགས་ཐབས་སུ་རས་མདེལ་བླུག་བེད། 

མགློགས་ལམ། འགློ་ཡུན་ནམ་བར་ཐག་ཐུང་བའི་ལམ། 

མགིན་སྐུད་ཅན། [མངློན]བམ་ཟེ། 

མགིན་སྐྱེས། [མངློན]གླུ་དབངས། 

མགིན་རྒྱན། སྐེའི་རྒྱན་ཆ། 

མགིན་སློན། [མངློན] ① དབང་ཕྱུག །② རྨ་བ། 

མགིན་སློན་ཟླ་བའི་རློགས་བརློད། དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པའི་འགློར་རེ་སྟག་ཕུ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་

མཚོས་བརམས་པའི་ས་རབས་རྒྱལ་པློ་ལྷ་སྣང་སྟློབས་ལན་གི་སས་ཆློས་ཀི་དགའ་བ་ཁུ་བྱུག་

མགིན་སློན་ཟླ་བར་འཕློས་པས་བ་དང་རི་དྭགས་མང་པློར་ཕན་ཐློགས་བས་པའི་སྒྲུང་ཞིག

མགིན་གཅིག །སྐད་ཆ་གཅིག་པ། མགིན་གཅིག་ཏུ་བསགས་པ། མགིན་གཅིག་ཏུ་དགའ་འབློད་སྒློག་པ།

མགིན་གཅིག་དབངས་གཅིག །མི་ཚན་མས་བསམ་བློ་གཅིག་མཐུན་གི་བསམ་འཆར་བཏློན་པ།

མགིན་བཅུ་པ། [མངློན]སིན་པློའི་རྒྱལ་པློ། 

མགིན་ནག །[མངློན]བ་རློག་ཆེན་པློ། 

མགིན་པ། སྐེ་དང་གེ་བ། ལློ་ཆས་ཟ་ཉེས་ཀིས་མགིན་པ་འགག་པ། གླུ་དབངས་མཐློན་པློ་ཡུན་རིང་

དུ་བཏང་ཡང་མགིན་པ་མི་འཛེར་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ལློག་མ་དང་། སྐེ། མགུར། མགུལ་

པ། མགློ་རེན། མགློ་འཛིན། ཨློག་མ་བཅས་སློ། །

མགིན་པ་ཁ་བློ། [མངློན]དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 

མགིན་པ་སློ། [མངློན] ① དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། ② རྨ་བ། 

མགིན་པ་ཅུང་ཟད་ཕད་པའི་རློལ་བ། ཡི་གེ་ཀློག་འདློན་བེད་སྐབས་མགིན་པ་ཅུང་ཟད་ཕད་ནས་

བརློད་པའི་རློལ་བ་ཅན་ཏེ། ཝ་འ་ཡ་ར་ལ་ཧ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

མགིན་པ་ཕེ་བའི་རློལ་བ། ཡི་གེ་ཀློག་འདློན་བེད་སྐབས་མགིན་པ་གདངས་ནས་བརློད་པའི་རློལ་བ་

ཅན་ཏེ། ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ་ཞ་ཟ་ཤ་ས་ཧ་ཨི-ཨུ་ཨེ་ཨློ། 

མགིན་པ་ཕད་པའི་རློལ་བ། ཡི་གེ་ཀློག་འདློན་བེད་སྐབས་མགིན་པ་འཕད་ནས་བརློད་པའི་རློལ་བ་

ཅན་ཏེ། ཀ་ཁ་ག་ང་ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་ཏ་ཐ་ད་ན་པ་ཕ་བ་མ་ཙ་ཚ་ཛ། 

མགིན་པ་བཙུམས་པའི་རློལ་བ། ཡི་གེ་ཀློག་འདློན་བེད་སྐབས་མགིན་པ་བཙུམས་ནས་བརློད་པའི་

རློལ་བ་ཅན་ཏེ། ཨ། 

མགིན་པ་རབ་རིང་། [མངློན]ཁྲུང་ཁྲུང་། 

མགིན་པ་ལློངས་སྤློད་ཀི་འཁློར་ལློ། མགིན་པའི་ཐད་ཀི་ར་དབུ་མ་ལས་གེས་པའི་ར་འདབ་བཅུ་དྲུག་

གདུགས་ཀི་རིབས་མ་ལར་ཁ་ཡར་ཕློགས་ནས་ཡློད་པ། 

མགིན་དབངས། སྐད་གདངས། 

མགིན་དབངས་གཅིག་གྱུར། མགིན་དབངས་གཅིག་པའང་ཟེར། སྐད་ཆ་གཅིག་མཐུན། ཚོགས་

འདུར་ཕེབས་མཁན་ཚང་མས་མགིན་དབངས་གཅིག་གྱུར་གིས་མློས་མཐུན་བས་པ། 

མགིན་དམར་ཅན། [མངློན]སིན་པློ། 

མགིན་ཚབ་པ། སིད་གཞུང་དང་ཕི་འབེལ་ལས་ཁུངས་སློགས་ཅི་རིགས་ཀི་ཚབ་བས་ནས་འབེལ་

ཡློད་ཀི་གནས་ཚུལ་ངློ་སྤློད་གསལ་བཤད་དང་གཞན་གི་བཀའ་འདྲི་དང་དློགས་གཞི་ལ་ལན་

བརྒྱབ་མཁན་གི་མི་ལ་བརློད། 

མགིན་མཚལ། བློང་བུའི་ཁག

མགིན་བཟང་། ① སྐད་བཟང་། ② [མངློན]བློང་བུ། 

མགིན་བཟང་མཚལ། བློང་བུའི་ཁག་གི་ཚབ་མིང་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། 

མགིན་བཟང་མཚལ་ནི། བློང་བུའི་ཁག་གི་གབ་མིང་སྟེ། དེའི་ངེས་ཚིག་ནི། བློང་བུའི་སྐད་ཀི་

སྒ་ཤིན་ཏུ་བཟང་བས་ན་དེ་ལ་མགིན་བཟང་ཞེས་དང་། ཁག་དམར་པློ་དང་མཚལ་དམར་པློ་

གཉིས་མདློག་མཚུངས་པའི་ཕིར་དེ་ལ་མཚལ་ཞེས་བཏགས་པའློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མགིན་རིང་། [མངློན] ① ཁྲུང་ཁྲུང་། ② འདབ་ཆགས་བཞད། ③ འདབ་ཆགས་ཤིང་ར་མ། 

མགིན་རིས། ལྷ་སྐུ་རྣམས་ཀི་མགིན་པའི་སྟེང་དུ་གཉེར་རིས་རིམ་པ་གསུམ་ལན་ཞིག

མགློན། ཆེད་དུ་གདན་ཞུས་བས་པའི་སྐུ་མགློན་མི་དང་། མི་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ཀ་ལ་གློ་ཆློག །དཔེར་

ན། ཡར་མགློན། མར་མགློན། མགློན་བཞི་ལ་བུ་མི་མ་ཡིན་པའི་མགློན་དང་། སྐུ་མགློན་དང་། 

མགློན་དུ་འབེབས་པའི་མགློན་ལ་བུ་མིའི་མགློན་ལ་བུའློ། །དབིན་སྐད་དུ་guest ཟེར། 

མགློན་ཁང་། བེས་བགློད་མགློན་པློ་གནས་ཁང་། 

མགློན་ཁང་མཚེར་ཤག །སློར་མིང་ཡིག་གམ། ཨང་གངས་སྦར་བའི་འགྲུལ་པ་གལ་ཆེ་སློད་སའི་

ཁང་མིག

མགློན་ཁང་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་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མགློན་གཉེར། བ་ཆེན་རྣམས་ཀི་མདུན་ཕིའི་འགྲུལ་པའམ་མགློན་པློ་ནང་དུ་ཡློང་སྐབས་ཕན་ཚུན་

སྣེ་ལེན་བེད་ཁན་གློ་གནས། 

མགློན་གཉེར་ཆེན་མློ། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་སྐབས་རེ་གཟིམ་ཆུང་འགག་གི་འགློ་འཛིན་གཙོ་བློ་སྟེ། 

དྲུང་ཇ་དང་རྣམ་ཀུན་གི་འཆར་འཕར་མཛད་སློ་ཁག་གི་འགློ་འདློམས་དང་། ཏཱ་ལའི་བ་མར་སིད་

དློན་གལ་ཆེའི་རིགས་སྙན་སེང་ཞུ་སྐབས་སྤི་ཁབ་མཁན་པློ་བརྒྱུད་ཞུ་དགློས་པ་ཕུད་དེ་བིངས་

མཇལ་བཅར་ཞུ་མིའི་སྙན་སེང་སློགས་དློན་གནད་ཆེ་ཕ་ཚང་མ་མགློན་གཉེར་ཆེན་མློས་བརྒྱུད་

ཞུ་བེད་དགློས། མགློན་ཐབས། སྐུ་མགློན་གི་གས་སམ་ཚུལ་ལུགས། གློགས་བཤེས་རྣམས་

མགློན་ཐབས་སུ་སྤན་དྲངས་པ། 

མགློན་ཐློ། མགློན་འབློད་ཀི་མིང་ཐློ། 

མགློན་བདག །མགློན་འབློད་མཁན་གི་བདག་པློ། 

མགློན་བརྡ། མགློན་དུ་འབློད་པའི་འཕིན་བརྡ། 

མགློན་དྲུག །དཀློན་མཆློག་སི་ཞུའི་མགློན། བ་མ་ཡི་དམ་གི་མགློན། ཆློས་སྐྱློང་ཡུལ་ལྷའི་མགློན། 

རིགས་དྲུག་སྙིང་རེའི་མགློན། འཁྲུལ་སྣང་བར་དློིའི་མགློན། ལན་ཆགས་བགེགས་རིགས་ཀི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

མགློན། ཞེས་མཆློག་གྱུར་གིང་པའི་བསུར་མཆློད་ལས་གསུངས། 

མགློན་སྣ། མགློན་པློ་ཁིམ་དུ་ཡློང་བའི་རྐྱེན་གིས་ཁིམ་དུ་ཡློད་པའི་ནད་པ་ལ་གློ་བུར་དུ་ན་ཟུག་ཆེར་

ལངས་པ་དང་། ཡང་ན་དགུན་དཔྱིད་ཀི་དུས་སུ་འབློག་པའི་ཁིམ་དུ་མགློན་པློ་སེབས་རྐྱེན་གིས་

འབི་དང་ལུག་སློགས་ཀི་མངལ་ལྷུང་བ་ལ་མགློན་སྣའི་གདློན་རྐྱེན་ཟེར། 

མགློན་པློ། རང་གི་ཁིམ་དུ་ཕེབས་པའི་མགློན་པློ་ལ་བུ། 

མགློན་ཕྱྭ། ① རྒྱུན་ལན་གི་མློ་འདེབས་སྐབས་བེས་སློང་གི་འགློན་པློའི་བདེ་སྡུག་ལེགས་ཉེས་

སློགས་བརག་གཞི། ② ངློ་མཚར་ར་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། མགློན་ཕློགས་ཀི་གཞིས་སློད་

མིའི་འཕར་ར་ལ་བརགས་ནས་མགློན་པློའི་དློན་གཉེར་འགྲུབ་མིན་སློགས་བརག་ཐབས་ཤིག

མགློན་བུ། མཚོ་ལས་སྐྱེས་པའི་སློག་ཆགས་ཤིག

མགློན་བུ་ཕློ་མློ། དབིབས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་མགློན་བུ་རིགས་གཉིས་ཀི་མིང་སྟེ། སེ་སིད་

སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བཻ་སློན་ལས། མགློན་བུ་ཕློ་མློ་

ནི་ལློ་བ་ཆུང་ཞིང་འབྲུམ་པ་ཞི་བ་ལ་ཕློ་དང་། ལློ་བ་ལིར་ཞིང་འབྲུམ་པ་ཞིབ་པ་ལ་མློ་ཞེས་ཟེར། 

མགློན་མང་རྐུན་སློགས་སེ་ཚན། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། བཅུ་ཚན་བརྒྱད་པ་

ལ། རྐུན་པློ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགློ་བའི་ལྟུང་བེད་དང་། ཉི་ཤུ་མ་ལློན་པར་བསྙེན་པར་རློགས་པའི་

ལྟུང་བེད་དང་། ས་རློ་བའི་ལྟུང་བེད་དང་། རིང་དུ་འདུག་པའི་ལྟུང་བེད་དང་། བསབ་པ་སློང་བའི་

ལྟུང་བེད་དང་། ཉན་རྣ་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་དང་། མི་སྨྲ་བར་འགློ་བའི་ལྟུང་བེད་དང་། མ་གུས་པའི་

ལྟུང་བེད་དང་། ཆང་འཐུང་བའི་ལྟུང་བེད་དང་། ཕི་དྲློ་གློང་དུ་འཇུག་པའི་ལྟུང་བེད་དེ་བཅུའློ། །

མགློན་བཞི། ཡློངས་གགས་སུ་མགློན་བཞི་ནི། དཀློན་མཆློག་སིད་ཞུ་མགློན་དང་། མགློན་པློ་ཡློན་

ཏན་མགློན་ཏེ་ཡར་མགློན་གཉིས། རིགས་དྲུག་སྙིང་རེའི་མགློན་དང་། ལན་ཆགས་བགེགས་

རིགས་ཀི་མགློན་མར་མགློན་གཉིས་ཏེ་བཞིའློ། །ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན། སྤན་མ་དྲངས་ན་མི་

འབློན་པའི་མགློན་བཞི། སྤན་འདྲེན་བེད་དུ་མི་རུང་བའི་མགློན་བཞི། མ་དྲངས་ཀང་འབློན་པའི་

ལྷ་ཅིག །སྟེ་དེ་རྣམས་རིམ་པར་དབེ་བ་ནི། དཀློན་མཆློག་སིད་ཞུ་མགློན་པློ་ཡློན་ཏན་མགློན། 

རིགས་དྲུག་སྙིང་རེ་ཤ་འཁློན་ལན་ཆགས་མགློན། དང་པློ་གཉིས་ནི་སྤན་འདྲེན་བས་ནས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འབློན། མ་བས་མི་འབློན་དྲངས་ཀང་མི་འབློན་པ། རིགས་དྲུག་ནང་ན་གནློད་སྦིན་གཞློང་

ཐློགས་དང་། ལག་རིང་རི་རེ་ཀན་དང་རག་མློས་རྣམས། རྒྱ་མཚོ་ལུང་དང་རི་རབ་འགེལ་

དློགས་དང་། རི་རབ་རེ་ནས་གིང་བཞི་བསྲུང་བ་དང་། ཤིན་ཏུ་མློས་པར་གྱུར་པ་དེ་

བཞིའློ། །སྤན་འདྲེན་བེད་དུ་མི་རུང་མགློན་བཞི་ནི་། ས་བདག་སྟློབས་ཆེན་ཤྲི་པ་ཏ་གཉིས། 

ཧློང་པན་ཀླུ་དང་ཡི་དྭགས་གཏེར་སྲུང་བཞི། གཞན་དུ་ཕིན་དང་ས་བཞི་གཡློ་བ་དང་། ནད་དང་

ཁ་ལུད་མཐློང་བའི་དུག་ཡློད་དང་། གཏེར་བུམ་བློར་ནས་མུ་གེ་འབྱུང་ཕིར་རློ། སྤན་འདྲེན་མ་

བས་ན་ཡང་འབློན་པ་ཡི། ཡི་དྭགས་རྣམས་ཏེ་ཤ་ལ་སྦྲང་མ་བཞིན། བཤམ་མ་ཐག་ཏུ་འདུ་ཤིང་

འཚོགས་པར་བེད། ཅེས་སློ། །

མགློན་ར། མགློན་པློ་སློད་གནས། 

མགློན་རློགས། མགློན་ཕལ་པ་སྟེ། མགློན་གཙོ་བློའི་ཞློར་ལ་སྐད་བཏང་བའི་མགློན་པློ། 

མགློན་ཤློག །སྐུ་མགློན་གདན་ཞུའི་བརྡ་ཐློ་ཤློག་ལྷེ། 

མགློན་བསུ་བ། ① བློས་པའི་མགློན་པློ་བསུ་མཁན། ② སྒ་གདངས་ལྕི་བ་མགློན་གི་ཐློག་ཏུ་བཀགས་

ན་བ་ཚིག་ལ་འགྱུར་བ་སྟེ། མགློན་པློ་བསུ་བའི་བ་བའི་དློན་ཡིན། 

འགག །① [ཐ་མི་དད་པ]འགས། འགག །མི་ཐར་པར་འགྱུར་བ། འགློ་ལམ་དེ་འགགས་ཚར་

འདུག །ཚིག་འགགས། གཅིན་འགག །ས་འློག་ཆུ་ལམ་འགགས་པ་རྣམས་བཤངས་པ། ② 

མདློ། །གནད་འགག །ཟམ་པའི་འགག །རི་འགག །ཀླུང་འགག །སློ་འགག །གཟིམས་ཆུང་གི་འགག

འགག་སློ། ① ས་མཚམས་ཀི་ཚོང་ཁལ་བསྡུ་བ་སློགས་ཀི་འགག་སློ། ② ར་བ་ལ་ཐུག་པའི་དློན་གནད། 

འགག་སློའི་ལས་ཁུངས། མཐའ་མཚམས་སུ་ཕི་འདྲེན་ནང་འབློར་བེད་པའི་དངློས་པློར་བལ་ཞིབ་

དང་བརག་དཔྱད། དེ་བཞིན་དཔྱ་ཁལ་སློགས་བསྡུ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ལས་ཁུངས་ཤིག

འགག་ཐུང་། གྲྭ་པའི་སྟློད་འགག

འགག་དློག་པློ། འཕང་ལམ། ཐང་བདེ་པློ་ཐུག་ན་གླུ་ཨ་ལ་ལེ་མློ། འགག་དློག་པློ་བྱུང་ན་ཨློ་རྒྱན་པདྨ། 

འགག་མདློ། །① གནད་ཀའམ་སྙིང་པློ་འདུ་ས། ② རིའམ་ལུང་པའི་འདུས་མདློ། །

འགག་ནད། ཕྱུགས་ལ་ཐློག་མར་འགག་ནད་ཕློག་སྐབས་ཁ་སྣ་ནས་ཆུ་ཐློན་པ་དང་། དེ་རེས་སྐེ་སྐྲངས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ནས་དབུགས་འགགས་ཏེ་ཉིན་གཅིག་ཙམ་ནས་འཆི་བའི་ཕྱུགས་ཀི་འགློས་ནད་ཆེ་གས་ཤིག

འགག་གནས། གནད་འགག་ཆེ་བའི་ས། 

འགག་པ། ① མིང་རྐྱང་། ② སློ་སྲུང་། 

འགག་འཕང་། འགློ་ལམ་བདེ་པློ་མེད་པའམ་ཕ་མློ་ཡློད་པའི་དློན། 

འགག་ར། དློན་གི་སྙིང་པློ། 

འགག་བཙིར། སྐེ་བཙིར་ནས་བསད་པ། 

འགག་བཟའི་གྲྭ་ཚང་། འགག་བཟའི་གྲྭ་ཚང་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་གིང་། གཙང་པ་སྐུ་ཕེང་དང་པློ་བློ་

བཟང་རྒྱ་མཚོས་དགུང་ལློ་ཞེ་གསུམ་ཐློག་བཏབ། འློན་ཀང་གཙང་པའི་འཁྲུངས་འདས་ཀི་ལློ་

ཚིག་མ་རེད་སྟབས་དུས་ཚོད་ངེས་བསྟན་མ་རེད། ད་ལའི་བར་གཙང་པ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་བྱུང་

འདུག །གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འགག་རིང་། གྲྭ་ཆས་སྟློད་འགག་རིང་བ་སྟེ། སྣམ་བུ་སློགས་ཀིས་བཟློས་པའི་ཕུ་དུང་མེད་པའི་གློས་

རིང་བ་ཞིག

འགག་ལ་དགློན། ① དགློན་འདི་བཏབ་དུས་མི་གསལ། འདེབས་མཁན་འབི་གུང་བ་མ་མགློན་པློ་

རྡློ་རེ་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་བཏབ་ཟེར། ཕིས་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འགག་ལ་དགློན། ② མིང་གཞན་ཀི་ཀུ་ཁུ་བྱུག་དགློན་ཟེར། 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། 

འགག་ལམ། འགག་དློག་སའི་ལམ། 

འགགས། རྒྱུན་ཆད་པའི་དློན་ཏེ། ཆུ་འགགས། སློག་འགགས་ལ་བུ། 

འགགས་པ། འགག་པའི་འདས་པ། 

འགངས། གནད་དང་དློན་རིན་ཐང་སློགས་ཀི་མིང་སྟེ། འགངས་ཆེ། འགངས་ཆུང་། དློན་འདི་ནི་ཧ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཅང་འགངས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན། གལ་འགངས་ཆེ་བ། གསེར་ནི་རིན་པློ་ཆེའི་རིགས་འགངས་

ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ་བུ། 

འགངས་ཆུང་། གལ་ཆུང་བ། 

འགངས་ཆུན་པ། གཞུང་དློན་གལ་ཆེ་བའི་ནང་དློན་ནམས་འདུས་པའི་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་པའི་

དློན་ཡིན། 

འགངས་ཆེན། གནད་ཆེ། 

འགད། སྒློ་བ་གང་དྲག་ནས་སྲུབ་འགད་པ། འབར་རས་འགད་པ། 

འགད་པ། [བ་བེད་ཐ་མི་དད་པ]འགད་གཏློར་བེད་པ། འབར་རས་འགད་ནས་ཁང་པ་གཏློར། གང་

ངར་ཆེ་བས་ས་འགད་རྡློ་འགད། 

འགད་རས། དེང་རབས་བཟློ་ལས་དང་། དྲག་ཆས་སློགས་སུ་སྤློད་ཆས་ཀི་རས་རིགས། རྒྱ་སྐད་

དུ། 炸药 ཟེར། 

འགན། ལས་དློན་གི་ཁུར། ཁློ་རང་མི་གཅིག་ལ་ལས་འགན་དེ་བསྐུར་བ། མི་ཞིག་ལ་མི་གཞན་ཞིག་

གི་ལས་འགན་དཀྲི་བ། རང་མློས་དང་ལེན་གིས་སྤི་ཕན་ལས་དློན་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་འགན་ལེན་པ། 

འགན་མི་ཐེག་པ། སྐབས་བབ་ཀི་ལས་ཀའི་འགན་འཁིས་པ། 

འགན་དཀྲི་བ། རང་གིས་ལས་འགན་གང་ཞིག་ཇི་བཞིན་མ་བསྒྲུབ་པ། མི་གཞན་ལ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་རེ་

བ་བེད་པ།

འགན་ཁག །① ཁེ་ཉེན་གི་ལས་ཁུར། ② ཁག་ཐེག

འགན་ཁུར། ལས་ཀའི་ཁུར་པློ། མི་ཞིག་ལ་ཡིག་སྐྱེལ་གི་འགན་ཁུར་གནང་བ། ལས་དློན་འདི་སྐློར་

བསྒྲུབ་རྒྱུར་བློ་བཀལ་ཆློག་པའི་མི་ཞིག་ལ་འགན་ཁུར་དཀྲི་བ། 

འགན་ཁུར་གཙོ་སྐྱློང་། འགན་ཁུར་པ་གཙོ་བློ། 

འགན་འཁུར་བ། ① ལས་འགན་ཁས་ལེན་བེད་པ། ② འགན་ལེན་པ་པློ། 

འགན་འཁློར། འགན་ལེན་ལས་དུས་རེ་མློས་སུ་འཁློར་བའི་དློན་ཡིན། 

འགན་འཁི་ངློས་འཛིན། 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།  ༼ ག ༽

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་credit/blame assignment ཟེར། 

འགན་འཁི་དབེ་འབེད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་separation ofduties ཟེར། 

འགན་བཅློལ་དུས་བཅད། འགན་བཅློལ་གན་རྒྱའི་ནང་བཀློད་པའི་འགན་བཅློལ་དུས་བཀག་ལ་ཟེར། 

འགན་བཅློལ་ག་ཡློན། འགན་བཅློལ་བེད་མཁན་གིས་འགན་བཅློལ་ཀུང་སི་ལ་སྤློད་པའི་འགན་

བཅློལ་བེད་པའི་ག་ཆ་ལ་བརློད། 

འགན་ལིད་པློ། ① ཁུར་ཆེན་པློ། ② ཉིན་ཁ་ཆེན་པློ། ཁློས་དློན་མེད་འགན་ལིད་པློ་ཤློད་ཀིན་འདུག

འགན་འཇིར། [གཉྫིར]མཛོད་ལན་ཏེ། ཁང་བཟང་གི་ཐློག་སྟེང་མཛེས་རྒྱན་གསེར་ཟངས་ལས་

བཟློས་པ་ཞིག

འགན་སྦར། ① སློག་ཆས་ཀི་སྟློད་གློས་ཕུ་མེད་ཅིག །② བ་སྤྲུལ་གི་གཟབ་སྤློས་ན་བཟའ་ཞིག

འགན་དབང་། ལས་འགན་དང་དབང་ཆ། འགན་དབང་ཚབ་འཛིན། གཞན་གི་འགན་དབང་ལ་ཐེ་

གཏློགས་བེད་པ། 

འགན་དབང་ཚབ་འཛིན། སིད་དབང་འགན་འཁིའི་གློ་ས་ཅི་རིགས་ཀི་ཚབ་འགན་འཁུར་བ། 

འགན་མང་སྒིག་གཅློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་multitasking ཟེར། 

འགན་སྤློད་ལེན་ཕློགས་གཉིས། འགན་གཙང་ལེན་མཁན་དང་འགན་གཙང་སྤློད་མཁན་གི་ཕློགས་

གཉིས་ལ་བརློད། 

འགན་གཙང་ལེན། འཛུགས་སྐྲུན་གི་ལས་གྲྭ་སློགས་ལས་དློན་ཅི་རིགས་ཤིག་ལས་རྒྱུའི་འགན་

ཡློངས་སུ་གཙང་མར་ལེན་པ། 

འགན་གཙང་ལེན་པའི་གན་རྒྱ། འགན་གཙང་ལེན་མཁན་དང་འགན་གཙང་སྤློད་མཁན་གཉིས་

དབར་གི་གློས་མཐུན་བྱུང་བའི་གན་རྒྱ་ལ་ཟེར། 

འགན་འཛིན། ཁུར་ལེན་པ། འགན་འཛིན་ཡུན་ཚད། 

འགན་འཛོལ། འགན་ཁུར་ཇི་བཞིན་མ་བྱུང་བའི་སྐྱློན་ཤློར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འགན་འཛོལ་ནག་ཉེས། འགན་འཛོལ་ཤློར་བའི་སྐློར་གི་ནག་ཉེས། 

འགན་ལེན། ཁུར་ལེན་པ། འགན་ལེན་དངུལ་གཏེ། འགན་ལེན་གན་རྒྱ། 

འགན་ལེན་ལྔ། འགན་ལེན་ལྔ་ནི་ཟས་གློས་སློད་གསུམ་དང་། སྨན་བཅློས། སློབ་གསློ་བཅས་ལྔ་

འགན་ལེན་བེད་པར་ཟེར། འགན་ལེན་ལྔའི་སི་ཞུ་བ་ཡུལ་གཙོ་བློ་ནི། གློང་མིའི་ཁློད་ཀི་གསློ་

སྐྱློང་བེད་མཁན་དང་། ངལ་རློལ་བེད་ནུས། འཚོ་རེན་ཡློང་ཁུངས་བཅས་མེད་པའི་རྒན་

འཁློགས་དང་དབང་པློ་སྐྱློན་ཅན། ན་སློ་མ་ལློན་པ་བཅས་ཡིན། 

འགན་ལེན་པ། ཁག་ཐེག་པར་བས་པ། 

འགན་ལེན་ལས་དཔློན། ལས་ཀ་འགན་གཙོ་ལེན་མཁན་གི་ལས་མིའི་རུ་ཁག་གི་ལས་དཔློན། 

འགན་སྲུང་། འགན་ལེན་དང་དློན་གཅིག

འགབ། ① སྨད་ཆའམ་གཤམ། གློས་ཀི་འགབ་གཤམ། ལུས་འགབ། མཐློན་པློ་གཉའ་ནས་མནན། 

དམའ་བློ་འགབ་ནས་སྐྱློར། ② གློན་པའི་མར་སྣེ། འགབ་བརེས་ཏེ་ཆུ་བརྒལ་བ། ③ ཉྭ་ཁུག

འགབ་མ། འློག་མའམ། གཤམ་མ། འབློག་པའི་རུ་བ་གློང་མ་དང་། འགབ་མ་ལ་བུ། 

འགམ། རློམ་པ་འགམ་དགློས་ལ་བུ། 

འགམ་རྒན། ཟ་རྔམ་ཆེན་པློ། 

འགམ་པ། [ཐ་དད་པ]འགམས་པ། འགམ་པ། འགློམས། རམ་པ་སློགས་ཟ་ཕེ་སྐམ་པློ་ཁའི་ནང་དུ་

བླུགས་ཏེ་མིད་པ། རམ་པ་འགམ་རྒྱུ་དང་། གིང་བུ་གཏློང་རྒྱུ་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་མི་ཡློང་། 

འགམ་ཕུ་རི་ཁློད། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའི་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་རི་བློ་ཆེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འགམ་ཕེ། འགམ་རྒྱུའི་ཕེ་མའམ་རམ་པ། 

འགམས། འགམ་རྒྱུའི་རམ་པ་འགམས་ཟིན་པ། 

འགའ། ① རས་མཐུག་པློ་ཞིག་སྟེ། འཐུམ་བེད་དང་། གུར། རས་ཕད། གྲུ་གཡློར་སློགས་བཟློ་བེད་རས་

ཆ། ② ཁ་ཤས་དང་། ཁ་ཅིག །མ་ིའགའ། ར་ེའགའ། སྐབས་འགར་མཐློང་རྒྱུ་གཏན་ནས་མ་ིའདུག

འགའ་ཙམ། འགའ་རེའམ་ཁ་ཤས་ཙམ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

འགའ་ཞིག །ལ་ལའམ་ཁ་ཅིག །ཡུལ་ལུང་འགའ་ཞིག་ལ་ཐློན་ཁུངས་ཧ་ཅང་ཡག་པློ་ཡློད། གནས་

ཚུལ་འགའ་ཞིག་ཁེད་རང་གིས་མཁེན་མདློག་ཁ་པློ་ཡློད། 

འགའ་ཡང་། འགའ་ཞིག་གམ་ཁ་ཤས་ཀང་། རང་དབང་ལ་མི་དགའ་མཁན་མི་འགའ་ཡང་ཡློད་པ་

མ་ཡིན། ཤ་ཚའི་བསབ་བ་བརྒྱབ་པ་དེ་ལ་གནློད་སྐྱློན་འགའ་ཡང་མེད། 

འགའ་རེ། ལ་ལའམ་ཁ་ཅིག །མི་འགའ་རེ། ཅ་ལག་འགའ་རེ། དག་བློ་འགའ་རེ་ཝ་མློ་བཞིན་དུ་བློས། 

འགའ་ཤས། ལ་ལའམ་ཁ་ཅིག །གློང་ཁེར་དེར་ལློ་འགའ་ཤས་ཤིག་བསད་པ། ལག་རལ་ཆ་ཚང་

འགའ་ཤས་ཤིག་ལློབས་པ། 

འགའི། མི་ཉག་ཡུལ་གི་ཡུལ་མིང་ལ་བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་འགའི་དང་གྷ་ཡང་ཟེར་སློལ་ཡློད། 

འགར། འགའ་རུ་ཞེས་པའི་ཚིག་བསྡུས་པ་སྟེ་ཐེངས་འགའ་རུ་བལས་ཞེས་པ་ལ་ཐེངས་འགར་

བལས་ཟེར་བ་ལ་བུ། 

འགར་འགར་བེད། རང་པ་གཉིས་བགད་པ་ལ་མིང་གཞན་འགར་འགར་བེད། དཔེར་ན། བརླ་འགར་

འགར་བ་ནས་གཅིན་གཏློང་ལ་བུའློ། །

འགར་འདུག །རྐུབ་བཀག་དང་ཤིང་ཁི་སློགས་ཀི་ཐློག་ཏུ་འདུག་སྟངས་ཤིག །འདི་ལ་རྒྱལ་པློ་རློལ་

སྟབས་ཡང་ཟེར། 

འགར་པློ། [རིང]མི་ང་རྒྱལ་ཅན། 

འགལ། མི་མཐུན་པའི་དློན་ཏེ། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁིམས་ལ་འགལ་མི་རུང་། འཇིག་རེན་ལུགས་དང་མི་

མཐུན་པའི་འགལ་བ་རྣམས་ལ་དགག་པ་རྒྱག་དགློས་ལ་བུ། 

འགལ་རྐྱེན། རྐྱེན་ངན་པའམ་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ཏེ། གེགས་བེད་པའི་བར་ཆད། ནས་མྱུག་སྐྱེ་བའི་

འགལ་རྐྱེན་སད་སེར་ཐན་པ་དང་། སློག་འཚོ་བའི་འགལ་རྐྱེན་ནད་དང་མུ་གེ

འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་བཞི། སྐྱེ་བའི་བར་ཆད། གནས་པའི་བར་ཆད། མཛེས་པའི་བར་ཆད། ཁད་

པར་དུ་གྱུར་པའི་བར་ཆད་དློ། །དེ་བཞི་དང་བལ་བ་ལ་འགལ་རྐྱེན་བཞི་བལ་ཞེས་བརློད་དློ། །

འགལ་ཁབ་རྣལ་མ། རགས་གསལ་ཁབ་པ་སློ་བརྒྱད་ལས་རྣལ་མ་བཞིའི་ནང་གསེས། རགས་དེ་

ཡིན་ན་གསལ་བ་དེ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པ། དཔེར་ན། བས་པ་ཡིན་ན་རག་པ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ་ལ་བུའློ། །

འགལ་ཁབ་ཕིན་ཅི་ལློག །རགས་གསལ་ཁབ་པ་སློ་བརྒྱད་ལས་ཁབ་པ་ཕིན་ཅི་ལློག་པ་བཞིའི་ནང་

གསེས། རགས་དེ་ཡིན་ན་གསལ་བ་དེ་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པ། དཔེར་ན། བས་པ་ཡིན་

ན་མི་རག་པ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པ་ལ་བུའློ། །

འགལ་ཆ། འགལ་བའི་ཆ་ཤས་སམ་མི་མཐུན་པའི་ཆ། འགལ་ཆ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཤར་ཚེ། ཁས་ལེན་

བས་ཟིན་པ་དེ་དང་འགལ་བའི་སྐད་ཆ་དང་བ་སྤློད་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་བྱུང་པ་ཡིན་ན་ཞེས་པ། 

འགལ་རགས། འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས། 

འགལ་དློན་གི་གསལ་བེད། སྙན་ངག་གི་ཐ་སྙད། གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་

གསལ་བའི་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག །གསལ་བེད་གཅིག་གིས་བ་བ་མི་མཐུན་པའི་སློ་ནས་

གསལ་བར་བེད་པའི་རྒྱན་ཞིག

འགལ་འདུ། འགལ་བ། 

འགལ་འདུ་ལག་སྤློད། མི་མཐུན་པ་དང་རྒྱབ་འགལ། 

འགལ་འདུའི་རྫུན་ཅན། [མངློན]སིན་བ། 

འགལ་བ། ① གཞི་མཐུན་མི་སིད་པའི་ཆློ་ཐ་དད་པ་གཉིས་ལས་གཅིག་ཤློས་ཀིས་ཡ་གལ་ལ་

གནློད་པ་བས་པའི་སློ་ནས་དློར་བའམ་སངས་པ་ལ་གློ །② [ཐ་མི་དད་པ]མི་མཐུན་པ། ཁིམས་

དང་འགལ་བ། ཚིག་ས་ཕི་འགལ་བ། བ་སྤློད་ཕན་ཚུན་འགལ་བ། ③ ཐ་དད་ཅིང་གཞི་མཐུན་

མི་སིད་པ་སྟེ། ཀ་བུམ་གཉིས་ལ་བུ་ཕན་ཚུན་སློ་སློར་གནས་ཤིང་གཅིག་ཏུ་མི་མཐུན་

པའློ། །ཕན་ཚུན་བར་གི་འགལ་བ་རྣམས་སེལ། ཁ་བཤད་ལག་ལེན་འགལ་བ་མེད་པ། གཞན་

གི་ཚིག་ལ་འགལ་བ་བརློད་པ། ④ [མངློན]ས་གང་ལློ། 

འགལ་བ་ཅན་གི་དློན་གཞན་བཀློད་པ། སྙན་ངག་གི་ཐ་སྙད། དློན་གཞན་བཀློད་པའི་རྒྱན་གི་ནང་

གསེས་ཏེ། ངློ་བློ་དང་བེད་ལས་མི་མཐུན་པའི་དངློས་པློ་ཞིག་བསྒྲུབ་བར་བཀློད་ནས། དེ་དང་

འདྲ་བའི་འགལ་བ་ཅན་གི་དློན་གཞན་ཞིག་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀློད་པའི་རྒྱན། 

འགལ་བ་ཅན་གི་སྦར་བ། སྙན་ངག་གི་ཐ་སྙད། སྦར་བའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སྦར་གཞི་



  1513  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

དཔེ་ཅན་གི་དངློས་པློ་གཅིག་ལ་སྦར་གཞི་དཔེའི་དངློས་པློ་ཐ་དད་པ་མང་པློ་བཀློད་པའི་སྦར་

ཆློས་སྒ་སྦར་རྣམས་སྦར་གཞི་དཔེ་ཅན་ལ་ཡློད་ཅིང་མི་འགལ་བ་དང་། སྦར་གཞི་དཔེ་ལ་མེད་

ཅིང་འགལ་བར་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

འགལ་བ་གཉིས། ① འགལ་བ་ལ་ལློག་པའི་སློ་ནས་དབེ་ན། ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་དང་། ལྷན་ཅིག་མི་

གནས་འགལ་གཉིས། ② འགལ་བའི་ཚུལ་གིས་དབེ་ན། དངློས་འགལ་དང་། བརྒྱུད་འགལ་གཉིས། 

འགལ་བ་ལག་སྤློད། འགལ་འདུ་ལག་སྤློད་དང་དློན་གཅིག

འགལ་བ་དང་འགལ་བ། དཔེར་ན། བུམ་པ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ནི་བུམ་པ་དང་མི་འགལ་བ་

ཡིན་པ་ལ་བུའློ། །

འགལ་བ་དང་འབེལ་བ། ཐ་དད་གང་ཞིག་གཞི་མཐུན་མི་སིད་པའི་ཆློས་དེ། འགལ་བའི་མཚན་ཉིད། 

དེ་ཡང་ཆློས་གང་ཡང་རུང་བ་གཉིས་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དེ་གཉིས་གཞི་མཐུན་

མི་སིད་པ་སྟེ་ཆློས་དེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ཞིག་མི་སིད་པ་ཞིག་ལ་འགལ་བ་ཞེས་བརློད་པ་ཡིན། 

མཚན་གཞི་ནི། ཀ་བུམ་གཉིས། རག་དངློས་གཉིས་ལ་བུའློ། །དེ་ལ་དབེ་ན་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་

འགལ་དང་། ཕན་ཚུན་སང་འགལ་གཉིས་ཡློད་། 

 ཁློད་ཆློས་དེ་དང་ཕན་ཚུན་ཐ་དད། ཆློས་དེ་ལློག་ན་ཁློད་ལློག་པར་ངེས་པ་དེ། ཁློད་ཆློས་དེ་དང་

འབེལ་བའི་མཚན་ཉིད། དེ་ཡང་ཐ་དད་པའི་ཆློས་གཉིས་ལས་ཐ་དད་བ་གཅིག་པློ་དེ་ལློག་པའི་

སྟློབས་ཀིས་ཅིག་ཤློས་དེ་ལློག་པར་ངེས་པའི་ཆློས་དེ་གཉིས་འབེལ་བ་ཞེས་བརློད་པ་ཡིན། 

མཚན་གཞི་ནི་མེ་དུ་གཉིས་དང་། བུམ་པ་དང་དངློས་པློ་གཉིས་སློགས་ལ་བུའློ། །དེ་ལ་དབེ་ན་

བདག་གཅིག་འབེལ་དང་དེ་བྱུང་འབེལ་གཉིས་ཡློད་དློ། །

འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བ། དངློས་པློ་རང་དང་འགལ་བའམ། འགལ་བའི་དངློས་པློ་དེ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། 

དཔེར་ན། བུམ་པ་དང་འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བ་ནི་བུམ་པ་དང་འགལ་བ་ཡིན་པ་ལ་བུའློ། །

འགལ་བ་སློང་པ། མི་མཐུན་པ་སེལ་བར་བེད་པ། 

འགལ་བ་གསུམ། མི་མཐུན་པར་གནས་པ་གསུམ་སྟེ། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་དང་། ཕན་ཚུན་

སངས་འགལ། ཚད་མའི་གནློད་འགལ་དང་གསུམ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འགལ་བ་ལྷག་ལན་གི་མ་ངེས་པ། མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་ནང་ཚན་གང་ཞིག་དེ་སྐློར་གི་

རགས་དེ་མཐུན་ཕློགས་དང་མི་མཐུན་ཕློགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཞུགས་ཀང་མཐུན་ཕློགས་ལ་མ་

མཐློང་བར་མི་མཐུན་ཕློགས་ལ་མཐློང་བའི་གཏན་ཚིགས། 

འགལ་བའི་སྐྱློན་དྲུག །སྙན་ངག་གི་སྐྱློན་བཅུའི་ནང་གསེས་བཅུ་པ་ཡུལ་དུས་སེམས་དང་འགལ་

བའི་སྐྱློན་དྲུག་ནི། ༡ ཡུལ་དང་འགལ་བའི་སྐྱློན། ༢ དུས་དང་འགལ་བའི་སྐྱློ། ༣ སྒྱུ་རལ་དང་

འགལ་བའི་སྐྱློན། ༤ འཇིག་རེན་དང་འགལ་། ༥ལུང་དང་འགལ་བའི་སྐྱློན། ༦ རིགས་པ་དང་

འགལ་བའི་སྐྱློན། 

འགལ་བའི་ཁབ་བ་དམིགས་པ་བཞི། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་གི་རགས་སྦློར་བཅུ་གཉིས་ཀི་

གས། རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་ཁབ་བ་དམིགས་པ་དང་། རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་ཁབ་བ་

དམིགས་པ་དང་། འབས་བུ་དང་འགལ་བའི་ཁབ་བ་དམིགས་པ་དང་། ཁབ་བེད་དང་འགལ་

བའི་ཁབ་བ་དམིགས་པ་སྟེ་བཞིའློ། །

འགལ་བའི་ཁབ་བ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར། རང་རིགས་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་བཞིའི་ནང་

གསེས། ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་ལ་བརེན་པའི་ཚད་མའི་གནློད་འགལ་ཅན་གི་འགལ་བའི་ཁབ་

བ་རགས་སུ་བཀློད་ནས་ཐལ་བ་འཕངས་པ་གང་ཞིག་བཟླློག་ན་འགལ་ཁབ་དམིགས་པའི་རང་

རྒྱུད་འཕེན་པ་སྟེ། དཔེར་ན། བུམ་པ་ཆློས་ཅན། འཇིག་ངེས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་གི་འཇིག་

པ་རང་རྒྱུ་ལས་ཕི་འབྱུང་བའི་འཇིག་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལློས་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་གིས། 

དེ་ཆློས་ཅན། རང་གི་འཇིག་པ་རང་རྒྱུ་ལས་ཕི་འབྱུང་བའི་འཇིག་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལློས་པ་མིན་ཏེ། 

འཇིག་ངེས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བཟླློག་པ་རང་གི་རིགས་གཅིག་པའི་རང་རྒྱུད་འཕེན་པའློ། །

འགལ་བའི་ཁབ་བེད་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་གསུམ། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་གི་ཐལ་འགྱུར་

དགུའི་གས། ཁབ་བེད་དང་འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་དང་། ཁབ་བེད་

དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་དང་། ཁབ་བེད་དང་འགལ་བའི་རྒྱུ་

དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཏེ་གསུམ་མློ། 

འགལ་བའི་རྒྱན། བརློད་འདློད་ཀི་དངློས་པློའི་ཁད་པར་དང་། རས། བ་བ་སློགས་འགལ་ཆློས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

རྣམས་ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་ལྷན་ཅིག་འགློགས་པར་སྟློན་རྒྱན་ཞིག

འགལ་བའི་རྒྱན་དྲུག །འགལ་བའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་རྣམ་གངས་དྲུག་ནི། གཞི་ཐ་དད་པའི་བ་བ་

འགལ་བ། གཞི་གཅིག་གི་ཡློན་ཏན་འགལ་བ། གཞི་གཅིག་གི་རས་ཆློས་དུ་མ་འགལ་བ། གཞི་

གཅིག་གི་ལས་འགལ་བ། སྦར་བའི་འགལ་བ་བཅས་སློ། །

འགལ་བའི་རགས་བཞི། ཆློས་ཀི་ངློ་བློ་འགློག་པ། ཆློས་ཅན་གི་ངློ་བློ་འགློག་པ། ཆློས་ཀི་ཁད་པར་

འགློག་པ། ཆློས་ཆན་གི་ཁད་པར་འགློག་པའློ། །

འགལ་བའི་ལར་སྣང་ལྔ། སྐད་ཅིག་པ་ཡང་མིན་ལ་གནས་པར་ཡང་དམིགས། གཡློ་བ་མེད་པའི་རྐྱེན་

ལས་བྱུང་བ་ཡང་ཡིན་ལ་ནུས་པ་སློ་སློར་ངེས་པར་ཡང་དམིགས། སེམས་ཅན་མེད་པ་ཡང་

ཡིན་ལ་སེམས་ཅན་དུ་ཡང་དམིགས། བེད་པ་པློ་ཡང་མེད་པ་ལས་ཆུད་མི་ཟ་བར་ཡང་

དམིགས། མཐའ་བཞི་ལས་ཀང་མི་སྐྱེ་ལ་བེད་པ་དློན་གཞན་ལ་ལློས་མེད་དུ་འབྱུང་བར་

དམིགས་པའློ། །

འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས། གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་གི་ནང་གསེས། རགས་ཕློགས་ལ་གྲུབ་ཅིང་

བསྒྲུབ་བ་དང་འགལ་བ་སྟེ་ཁབ་པ་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་ངེས་པ། དཔེར་ན། བས་རགས་ཀིས་སྒ་རག་

པར་སྒྲུབ་པ་ལ་བུའློ། །

འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་གཉིས། ① འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ལ་བསྒྲུབ་བའི་ཆློས་ཀིས་དབེ་ན། 

དགག་རགས་ཕིན་ཅི་ལློག་དང་། སྒྲུབ་རགས་ཕིན་ཅི་ལློག་པ་སྟེ་གཉིས། ② ཕློགས་ཆློས་གཏན་

ཚིགས་དགུའི་གས་ཀི་འགལ་རགས་གཉིས་ཏེ། མཐུན་ཕློགས་ལ་གཏན་མེད་མི་མཐུན་ཕློགས་

ལ་ཁབ་བེད་དུ་འཇུག་པ་དང་། མཐུན་ཕློགས་ལ་གཏན་མེད་མི་མཐུན་ཕློགས་ལ་རྣམ་གཉིས་

འཇུག་པའི་རགས་བཅས་སློ། །

འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་། རགས་དེ་རློད་གཞིའི་སྟེང་དུ་འགློད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་གྲུབ་

ཀང་མཐུན་ཕློགས་ལ་མ་ཞུགས་པར་མི་མཐུན་ཕློགས་ལ་ཞུགས་པའི་རགས་ལར་སྣང་། 

འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་བཞི། བརློད་འདློད་ཀིས་དབེ་ན་བཞི་སྟེ། འགལ་བ་དངློས་སུ་བརློད་པ། 

དཔེར་ན། མི་རག་པའི་སྒ་ཆློས་ཅན། རག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར་ཞེས་དང་། འགལ་བ་ཤུགས་ཀིས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བརློད་པ། དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་ཆློས་ཅན། བེད་པ་པློ་ཡིན་ཏེ། དློན་བེད་ནུས་པས་སྟློང་པའི་

ཕིར་ཞེས་དང་། ཆློས་ཀི་ཁད་པར་གི་སློ་ནས་འགལ་བ་བརློད་པ། དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་ཆློས་

ཅན། བེད་པ་པློ་ཡིན་ཏེ། དློན་བེད་ནུས་པས་སྟློང་པའི་ཕིར་ཞེས་དང་། ཆློས་ཀི་ཁད་པར་གི་སློ་

ནས་འགལ་བ་བརློད་པ། དཔེར་ན། མིག་ལ་སློགས་པ་ཆློས་ཅན། གཞན་དློན་བེད་དེ། འདུས་

བསགས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་དང་། ཆློས་ཅན་གི་ཁད་པར་གི་སློ་ནས་འགལ་བ་བརློད་པ། 

དཔེར་ན། གཞན་གི་དློན་བེད་པའི་མིག་ལ་སློགས་པ་ཆློས་ཅན། ཡློད་དེ། འདུས་བསགས་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཞེས་པ་སྟེ་བཞིའློ། །

འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་གསུམ། དངློས་པློའི་སློ་ནས་དབེ་ན། རང་བཞིན་འགལ་བའི་གཏན་

ཚིགས་དང་། འབས་བུ་འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་དང་། མ་དམིགས་པའི་འགལ་བའི་གཏན་

ཚིགས་ཏེ་གསུམ་མློ། 

འགལ་བའི་དཔེ། དཔེའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་དང་། དློན་གཉིས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་

ཆློས་འདྲ་བ་ལ་ཁད་པར་མེད་ཀང་། གནས་སའི་རེན་སློགས་ཀི་ཁད་པར་མི་འདྲ་བའི་སློ་ནས་

འགལ་བ་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པ་བཞི། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་གི་རགས་སྦློར་བཅུ་གཉིས་ཀི་

གས། རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པ་དང་། རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་

དམིགས་པ། འབས་བུ་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པ་དང་། ཁབ་བེད་དང་འགལ་བའི་

འབས་བུ་དམིགས་པ་སྟེ་བཞིའློ། །

འགལ་བའ་ིའབས་བུ་དམིགས་པའ་ིཐལ་འགྱུར་གསུམ། ལྷན་ཅིག་མ་ིགནས་འགལ་ག་ིཐལ་འགྱུར་དགུའ་ི

གས། རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་ཁབ་བ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་དང་། རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་རྒྱུ་དམིགས་

པའི་ཐལ་འགྱུར་དང་། རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཏེ་གསུམ་མློ། 

འགལ་བའི་གཟུགས་ཅན། གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་ཅན་དློན་གི་དངློས་

པློ་གང་རུང་ཞིག །དཔེའི་དངློས་པློ་འློས་པའི་བ་བ་མི་བེད་ཅིང་། འློས་མིན་གི་བ་བ་འགལ་བ་

བེད་མཁན་གི་གཟུགས་ཅན་དུ་བཀློད་པའི་རྒྱན་ཞིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པ་བཞི། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་གི་རགས་སྦློར་བཅུ་གཉིས་ཀི་

གས། རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པ་དང་། རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་རང་བཞིན་

དམིགས་པ་དང་། འབས་བུ་དང་འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པ་དང་། ཁབ་བེད་དང་འགལ་

བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པ་སྟེ་བཞིའློ། །

འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་གསུམ། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་གི་ཐལ་འགྱུར་

དགུའི་གས། རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་ཁབ་བ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་དང་། རང་བཞིན་

དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་དང་། རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་རྒྱུ་

དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཏེ་གསུམ་མློ། 

འགལ་བའི་ལས་ཅན་གི་སྦར་བ། སྦར་བའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སྦར་གཞི་དངློས་པློ་

གཉིས་ཀི་སྦར་ཆློས་བ་བ་ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་པ་འགལ་བ་ཅན་དུ་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

འགལ་བའི་ལྷག་ལན། ལྷག་ལན་གི་མ་ངེས་པའི་རགས་གང་ཞིག །གང་ལ་རགས་སུ་སློང་བའི་རྒློལ་

བས་མི་མཐུན་ཕློགས་ལ་མཐློང་། མཐུན་ཕློགས་ལ་མ་མཐློང་ཡང་མེད་པར་མ་ངེས་པ། དཔེར་

ན། སྐྱེས་བུ་འདི་ཆློས་ཅན། ཀུན་མཁེན་ཡིན་ཏེ། ངག་སྨྲ་བའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ་འགལ་བའི་

ལྷག་མ་དང་ལན་པའི་རགས་སློ། །

འགལ་བེད། [མངློན]ལྕགས་ཕག་ལློ། 

འགལ་འབས་དམིགས་པའི་རགས། སྣང་རུང་མི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རགས་ཀི་ནང་གསེས། 

བསྒྲུབ་ཆློས་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་རགས་སུ་བཀློད་ནས། དགག་བ་འགློག་པའམ་མེད་ངེས་

སུ་སྒྲུབ་པ་སྟེ། དཔེར་ན། དུ་བ་དྲག་ཏུ་འཕྱུར་བས་ཁབ་པར་ནློན་པའི་གཞིར་ཆློས་ཅན། གང་

རེག་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པ་མེད་དེ། དུ་བ་དྲག་ཏུ་འཕྱུར་བས་ཁབ་པར་ནློན་པའི་དངློས་པློ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ་སྒྲུབ་བེད་མེ་འབས་དུ་བ་རགས་སུ་བཀློད་ནས་དགག་ཆློས་རང་

རྒྱུ་མེ་དང་འགལ་བའི་གང་རེག་འགློག་པའམ་མེད་ངེས་སུ་སྒྲུབ་པའློ། །

འགལ་འབེལ། མི་མཐུན་པའི་འབེལ་བ་ཆུ་དང་མེ་ལ་བུ། 

འགལ་འབེལ་གཉིས་ཀི་འགལ་བ། དངློས་འགལ་དང་བརྒྱུད་འགལ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འགལ་མིན་གི་སྦར་བ། སྦར་བའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སྦར་གཞི་དཔེ་ཅན་གི་དངློས་པློ་

གཅིག་ལ་སྦར་གཞི་དཔེའི་དངློས་པློ་ཐ་དད་པ་མང་པློ་བཀློད་པའི་སྦར་ཆློས་སྒ་སྦར་ཐམས་

ཅད་སྦར་གཞི་དཔེ་དློན་གཉིས་ཀ་ལ་ཡློད་ཅིང་། མི་འགལ་བར་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

འགལ་དམིགས་ཀི་རགས། འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རགས། 

འགལ་དམིགས་ཀི་རགས་དྲུག །སྣང་རུང་གི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་ལས་ལྷན་ཅིང་

མི་གནས་འགལ་གི་རགས་ལ་དབེ་ན། རང་བཞིན་འགལ་དམིགས་ཀི་རགས་དང་། འགལ་

འབས་དམིགས་པའི་རགས་དང་། ཁབ་བེད་འགལ་དམིགས་ཀི་རགས་དང་། རྒྱུ་འགལ་

དམིགས་ཀི་རགས་དང་། རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པའི་རགས་དང་། འབས་བུ་

འགལ་དམིགས་ཀི་རགས་ཏེ་དྲུག

འགལ་དམིགས་ཀི་རགས་སྦློར། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་གི་རགས་སྦློར། 

འགལ་དམིགས་ཀི་རགས་ཡང་དག་ལྔ། རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པའི་རགས་

ཡང་དག་རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག །ཁབ་བེད་དང་འགལ་

བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག །རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་

པའི་རགས་ཡང་དག །རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དང་གློ

འགལ་ཚབས། འགལ་ཚབས་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་ནས་ཉེས་ཆད་གཏློང་བ། 

འགལ་འཛོལ། ཁིམས་འགལ་དང་ནློར་འཁྲུལ་ལ་ཟེར། 

འགལ་ཟླ། ཐ་དད་ཅིང་གཞི་མཐུན་མི་སིད་པའི་ཆློས་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་ཡ་གལ་གནློད་བ་དེ་འདློར་

བར་གནློད་པར་བེད་པློ་དེ་ལ་འགལ་ཟླ་འཇློག

འགལ་ཟླ་དམིགས་པ་དྲུག །རང་བཞིན་འགལ་དམིགས། འགལ་འབས་དམིགས་པ། རྒྱུ་འགལ་

དམིགས་པ། རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པ། འབས་བུ་འགལ་དམིགས། ཁབ་བེད་

འགལ་དམིགས་སློ། །

འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རགས། སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀི་ནང་གསེས། རློད་གཞིའི་སྟེང་

དུ་དགག་བའི་ཆློས་མེད་ངེས་སུ་སྒྲུབ་ནུས་པའི་སྒྲུབ་པ་རགས་སུ་སྦློར་བ་སྟེ། དཔེར་ན། མེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

སྟློབས་ཆེན་པློས་ཁབ་པར་ནློན་པའི་ཤར་གཞིར་ཆློས་ཅན། གང་རེག་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་

པ་མེད་དེ་མེ་སྟློབས་ཆེན་པློས་ཁབ་པར་ནློན་པའི་དངློས་པློ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ་སྒྲུབ་

བེད་ཀི་རགས་ལ་དགག་སྒ་གང་ཡང་སྦར་མེད་པའི་ཚུལ་གིས་དགག་བ་བཀག་པའློ། །

འགལ་གཤགས། མི་མཐུན་པའི་གཤགས། ཕན་ཚུན་རྒློལ་གེང་གི་འགལ་གཤགས་མང་པློ་རྒྱག་

རེས་བེད་པ། 

འགས། འགའ་ཞིག་གིས་ཞེས་པའ་ིཚིག་བསྡུས་པའ་ིརགས་ཞིག །འགས་རེས། ཞེས་པའ་ིའགའ་ཡ་ིརེས་

འཇུག་དང་། རེས་ཀི་མིང་གཞི་གཉིས་བསྡུས་ཏེ་བེད་སྒ་ཐད་ཀར་སྦར་བའི་འབི་སློལ་ཞིག་ཡིན།

འགི །འདུག་དང་དློན་གཅིག །ཡར་ལློས་དང་ལད་མློ་འདི་འདྲ་འགི རྒྱ་ནག་ལ་མི་མང་པློ་འགི རི་པན་

ལ་འཕྲུལ་ཆ་ཡག་པློ་འགི

འགིང་བའི་རལ་ཁ། མགུལ་དུ་དཀྲིས་པའི་གློང་དཀྲིས་སློན་པློ་སྟེ། རྒྱལ་པློའི་མཆློད་གནས་སུ་

བཀུར་བློན་པློ་ལ་གློང་དཀྲིས་སློན་པློ་གནང་བ་དང་དཔའ་བློ་བས་རེས་ཅན་ལ་གློང་དཀྲིས་སློན་

པློ་གནང་བ་དེ་བཙན་པློའི་དུས་རབས་ཀི་ལུགས་སློལ་ཡིན་ནམ་སྙམ། 

འགིར་དགློན། རེ་ཙོང་ཁ་པའི་དངློས་སློབ་སངས་རྒྱས་དཔལ་བཟང་གིས་བཏབ། འདེབས་དུས་མ་

གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ལི་ཐང་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འགིས་ཕྲུག །ར་མས་བཟློས་པའི་ཇ་དམ་ཆུང་ངུའི་མིང་། 

འགུ་ཟི་དགློན། གཙང་སྙུགས་བ་པཎ་ཆེན་ཞེས་པས་བཏབ་པར་ཟེར། བཏབ་དུས་མ་ངེས། གྲུབ་མཐའ་

ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འགུ་ཡ། གསེར་དང་། དངུལ། ཟངས། རག་སློགས་ཀིས་བཟློས་པའི་མཛུབ་རྒྱན་གི་མིང་ཡིན། 

འགུ་རི་དགློན་པ། རློགས་ཆེན་དགློན་གི་ལྷ་ལུང་དཔལ་གིས་སྦྲ་དགློན་བཏབ་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་

དྲུག་པའི་སྤི་ལློ་༡༩༥༢ལློར་དགློན་པ་བཞེངས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་མགློ་ལློག་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འགུ་རུ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་



  1520  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

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

འགུ་ལུ། ཤིང་ཤུག་པས་བཀུག་པའི་ཨ་ལློང་གི་དབིབས་ཅན་ཞིག་སྟེ། འབློག་པའི་འབི་བཏགས་

སའི་ཐག་གི་སྣེ་ལ་སྦར་རྒྱུ་ཞིག

འགུག །འགུགས་ཀི་འབི་སློལ། 

འགུགས། ཚུར་དགུག་རྒྱུའི་དག་དང་སེམས་སློགས་འགུགས་བཞིན་པ། 

འགུགས་རྒྱག་པ། ཆློས་མདངས་འདློན་པ། སྣམ་བུར་སང་འགུགས་རྒྱག་པ། ཐེར་མར་འདམ་

འགུགས་རྒྱག་པ། 

འགུགས་སགས། དྲག་ལས་ཀི་སྐབས་དག་བགེགས་འགུགས་བེད་ཀི་སགས། 

འགུགས་སྡུད། རང་ཕློགས་སུ་སྐློང་འགུགས། 

འགུགས་བརྡ། འདིར་ཤློག་ཅིག་ཟེར་བའི་བརྡ་ལན། ལག་པས་འགུགས་བརྡ་གཏློང་བ། 

འགུགས་པ།[ཐ་དད་པ]བཀུག་པ། དགུག་པ། ཁུག །① སྒུར་བའམ་གུག་ཏུ་འཇུག་པ། མཛུབ་མློ་

བཀུག་ནས་གངས་ཀ་བརིས། ཤིང་གི་ཡལ་ག་བཀུག་སྟེ་བཅད་པ། བཏང་ན་མདའ་དང་བཀུག་

ན་གཞུ། ② ཚུར་འདྲེན་པ། དམག་མི་འགུགས་པ། མགློན་འགུགས་པ། ད་ལ་ཉིད་དུ་ཁུག་

ཅིག །བུ་ཕྲུག་རྣམས་རང་གི་མདུན་དུ་བཀུག་པ། 

འགུགས་འབློད། རང་གནས་སུ་སྐད་གཏློང་བའམ་ཚུར་སྐློང་བ། 

འགུགས་ཚྭ། ཚོས་རྒྱག་དུས་དགློས་པའི་ཚྭ་རིགས་ཤིག

འགུགས་བཞག །ལྕགས་དང་ཤིང་ཐག་པ་སློགས་ཀིས་ཨ་ལློང་རི་དྭགས་དང་གཅན་གཟན་སློགས་

ཀིས་མི་མཐློང་བར་བས་སྟེ་བསློད་པའམ་བཟུང་བའི་ཡློ་བད་ཞིག

འགུགས་བཟུང་བཀའ་རྒྱ་འགུགས་རྒྱ། བློས་བློལ་དུ་འགློ་བཞིན་པའི་ཉེས་ཅན་པ་འཛིན་བཟུང་བ་

དགློས་པའི་བཀའ་རྒྱ། 

འགུགས་བཟུང་བཀའ་རྒྱ་གཏློང་བའི་ལས་རིམ། ཉེས་ཅན་འདློགས་གཞི་ཅན་ཞིག་ཚུར་འགུགས་

འཛིན་བཟུང་བ་རྒྱུའི་བཀའ་རྒྱ་གཏློང་བའི་བར་གི་ལས་ཀའི་བརྒྱུད་རིམ། 

འགུགས་བཟུང་ཉེས་ཅན། བློས་བློལ་དུ་འགློ་བའི་ཚུར་བཀུག་འཛིན་བཟུང་གི་བཀའ་རྒྱ་ཕློག་པའི་
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ཉེས་ཅན་པ། 

འགུམ། དགུམ་རྒྱུའི་སློག་འགུམ་བཞིན་པ་སྟེ། གསློད་བཞིན་པ། 

འགུམ་པ། [ཐ་མི་དད་པ]གུམ་པ། འགུམ་པ། འཆི་བ། ནད་པ་འགུམ་པ་ལས་སློས་པ། 

འགུམ་མི་བསློ་བ། [རིང]ཤི་མི་རུང་བ་དང་ཤི་མི་འློས་པ། 

འགུམས་པ། [ཐ་དད་པ]བཀུམས་པ། དགུམ་པ། ཁུམས། གསློད་པ། དག་བློ་འགུམས་པ། 

འགུར་ཞློ། འགུར་ཞློ་དང་གཅིག །

འགུལ། སར་གི་གནས་ས་དང་བལ་བ་དང་། སར་གི་གནས་སའམ་རྣམ་པ་འགྱུར་བའི་དློན་ཏེ། མ་

བསྒུལ་རང་འགུལ། ཤིང་ར་བ་འགུལ་ན་རེ་མློ་ཡང་འགུལ། དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་འགུལ་སྐྱློད་

བེད་ཀིན་ཡློད་ཅེས་པ་ལ་བུ། 

འགུལ་སྐྱློད། གཡློ་བ། སྨན་ཁབ་རྒྱག་དུས་འགུལ་སྐྱློད་མ་བེད། 

འགུལ་ཁྱུག་ཁྱུག །འགུལ་སྟངས་ཀི་རྣམ་པ་ཞིག །ཉ་ཆུང་མང་པློ་ཆུ་ནང་དུ་འགུལ་ཁྱུག་ཁྱུག་བེད། 

འགུལ་ཁྱུག་ཁྱུག་གི་རྣམ་པ། རི་མློའི་ཐློག་ཏུ་འགུལ་ཁྱུག་གི་རྣམ་པ་གསློན་ཉམས་ལན་པ་འབི་

དགློས་པ་སྟེ། ཉ་ཆུང་མང་པློ་རིང་བུའི་ནང་དུ་འགུལ་ཁྱུག་ཁྱུག་བེད་པ་ལ་བུ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་action bar ཟེར། 

འགུལ་འགུལ། འགུལ་སྐྱློད། བ་དེ་ད་ལ་ཤི་མི་འདུག་འགུལ་འགུལ་བེད་ཀིན་འདུག

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

དབིན་སྐད་དུ་active ཟེར། 

འགུལ་ལན་ཁ་བང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་active caption ཟེར། 

འགུལ་ལན་སེའུ་ཁུང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་active window ཟེར། 

འགུལ་ལན་སྤློད་མཁན། 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་active users ཟེར། 

འགུལ་ལེག །འགུལ་བ་དང་འཕར་བ། 

འགུལ་བ། [ཐ་མི་དད་པ]གཡློ་བ། ལུས་འགུལ། སེམས་འགུལ། ས་འགུལ། ལག་པ་འགུལ་བ། མ་

བསྒུལ་རང་འགུལ། མེ་སྒློགས་ཆེན་པློ་རྒྱག་དུས་ཁང་པའང་འགུལ་ཙམ་བས་སློང་། རི་རབ་

འགུལ་བའི་སྒུལ་ཤིང་། རྒྱ་མཚོ་དཀྲུག་པའི་ཐུར་མ། དབིན་སྐད་དུ་activity ཟེར། 

འགུལ་བའི་ཅློག་ངློས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་active desktop ཟེར། 

འགུལ་མེད་མཛེས་ཆ། འགུལ་མེད་ཀི་རྣམ་པ་ལན་པའི་མཛེས་ཆར་ཟེར། དཔེར་ན། རི་མློ་དང་། 

འཇིམ་བརློས། རི་ཆུ། མེ་ཏློག །ཤིང་སྣ་སློགས་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་ཡུལ་ལློངས་དང་དངློས་པློ་

སློགས་ལ་ཟེར། 

འགུལ་མེར་མེར། འགུལ་སྟངས་ཤིག །ས་ཡློམ་བརྒྱབ་པས་ཁང་པ་ཐམས་ཅད་འགུལ་མེར་མེར་བེད།

འགུལ་ར། འཕར་ར། 

འགུལ་འཚེར་ཅན། ལས་ཀ་སློགས་ལུས་འགུལ་བསྐྱློད་མི་འདློད་མཁན་དང་། སྒིད་ལུག་ཅན་

སློགས་ཀི་དློན། 

འགུལ་ཡངས་ཅན། ལས་ཀ་སློགས་ལུས་བསྐྱློད་བེད་ཡས་ལ་དགའ་པློ་ཅན། 

འགུལ་རིས། འདི་ལ་རབ་བཏགས་རི་མློ་ཡང་ཟེར་ཅིང་། རང་ངློས་ནས་གཡློ་འགུལ་བེད་རྒྱུ་ཡློད་

པའི་རི་མློ། དཔེར་ན། བིས་པར་དགའ་བའི་བརན་འཕིན་ནང་གི་རི་མློ་ལ་བུ། 

འགུལ་ལུང་། མགུལ་ལུང་སྟེ་སྐེ་སློ། བཙོན་པའི་སྐེ་ལ་གཡློག་རྒྱུའི་ཁིམས་ཆས་ཤིག

འགུལ་ཤིག་ཤིག །འགུལ་སྟངས་ཀི་རྣམ་པ། འབུ་སིན་མང་པློ་འགུལ་ཤིག་ཤིག་བེད། 

འགུལ་ཤུགས། འགུལ་སྐྱློད་ཀི་ནུས་ཤུགས། 

འགེ་འགློས་བེད། ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་གི་མིང་ཞིག་སྟེ། ལུས་འགིང་ཉམས་དང་བཅས་པས་གློམ་པ་དལ་

བུར་སློར་བའི་མིང་། དཔེར་ན། མི་དེ་གཟབ་ཆས་སྤློད་ནས་འགེ་འགློས་བེད་ཅིང་འདུག་ལ་བུ། 

འགེ་མེ། མ་ནེ་རིང་ནས་ཡར་འགུར་པློ་ཅན་ལ་ཟེར། [ཡུལ]ཡ་ཁ་མ་ཁ་རིང་ཐུང་ཆེས་མི་སྙློམས་པ་



  1523  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

སྟེ། ཡས་འགེམ་དང་། མས་འགེམ་སྤིའི་མིང་། 

འགེགས། ཆུ་སློགས་དགག་རྒྱུ་འགེགས་བཞིན་པ། 

འགེངས། [ཐ་དད་པ]བཀང་། དགང་། འགེངས། སྐུལ་ཚིག་ལ་ཁློངས་ཤིག །ས་གཞི་ཆུས་འགེངས་པ། 

འགེངས་པ། འགེངས་པའི་མིང་རྐྱང་། 

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

དབིན་སྐད་དུ་to overlay ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་overwrite range ཟེར། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་overlay supervisor ཟེར། 

འགེབས་པ། [ཐ་དད་པ]བཀབ། དགབ། འགེབས། ཁློབས། སེད་སྐུང་བེད་པའམ་གཡློགས་ནས་སྒིབ་

པ། ཁང་པའི་ཐློག་བཀབ་པ།ཁེབས་དང་གློས་ཀིས་དགབ་དགློས། སྐྱློན་འགེབས་པ། ཇེ་བཀབ་ཇེ་

གསལ། ཡས་བསུ་མས་འགེབས། ཞྭ་དཔེ་ལྷམ་ལ་མ་འགེབས། ར་མགློ་ལུག་ལ་མ་སྦློར། 

འགེབས་པའི་དམ་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་overlay supervisor ཟེར། 

འགེབས་བེད། ① གཡློག་བེད་ཀི་དངློས་པློ། ② [མངློན]འདབ་ཆགས་སྤིའི་གཤློག་སྒློ། 

འགེབས་སྲུང་། ཉེས་པ་ཡློད་པ་ཤེས་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་འགེབས་སྲུང་བེད་པ། 

འགེབས་སྲུང་ནག་ཉེས། གསང་འགེབས་བས་པའི་ནག་ཉེས་ལ་བརློད། མི་ངན་གིས་བ་ངན་བེད་

པར་འགེབས་སྲུང་བེད་པའི་ནག་ཉེས་ཅན་གི་ཉེས་ཅན་པ་ལ་གློ

འགེམ། [བེད་འབེལ་ལས་ཚིག] ་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ བཅློམ་པའི་དློན་ཏེ། མེ་སྒློགས་སྒ་ཡིས་

སྤང་ཀིའི་ཀད་པ་འགེམ། མགློ་བློ་འགེམ་པར་བེད་ལ་བུ། 

འགེམས། བསད་ཟིན་པ། 

འགེམས་པ། [ཐ་དད་པ]འཇློམས་པ། སེང་གེས་གང་ཆེན་གི་མགློ་འགེམས་ཏེ་བསད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འགེལ། [བེད་འབེལ་ལས་ཚིག] ་ད་ལ་བ ཕྱུགས་ལ་ཁལ་བཀལ་བའི་དློན་ཏེ། ཁལ་འགེལ་གིན་

ཡློད། ཁལ་འགེལ་བེད་ཀི་ཐག་པ། ཁལ་འགེལ་མཁན་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

འགེལ་ཁལ། ཅ་ལག་སློགས་དློས་བཀལ་སའི་ཁལ་ལ་འགེལ་ཁལ་ཞེས་གློ་དགློས། 

འགེལ་ཐག །ནློར་གི་རིག་པ་ལས་སྒྲུང་པའི་ཐག་པ་ཡིན། མིང་གི་རྣམ་གངས་རྒྱབ་ཐག

འགེལ་དྲེལ། ཁལ་འགེལ་སའི་དྲེའུ། 

འགེལ་བ། [ཐ་དད་པ]བཀལ་བ། དགལ་བ། ཁློལ། ① སྐུལ་བ། ཉེས་ཆད་འགེལ་བ། དངུལ་ཁལ་

འགེལ་བ། ནག་མེད་ཉེས་བཀལ། སར་གི་ཁལ་འུལ་འགེལ་ལུགས་ར་མེད་བཟློས་པ། ② ར་དྲེལ་

སློགས་ཀི་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་སྐུར་བ། ར་དྲེལ་ལག་གཅིག་ལ་ཚོང་ཟློག་འགེལ་བ། དློ་པློ་མ་བཀལ་གློང་

དུ་གློ་ཐག་དམ་པློར་སློམས་ཤིག །③ བསྐློན་ནས་འཇློག་པ། ཤིང་གི་ཡལ་གར་གློས་བཀལ་བ། 

④ རེ་བ་བེད་པའམ་འཆློལ་བ། བློ་བཀལ་ནས་བཞག་པ། གློགས་ལ་ཡིད་འགེལ་བ། 

འགེལ་གཡག །ཁས་འགེལ་སའི་གཡག །འབློག་པའི་དློ་པློ་སློགས་འགེལ་སའི་ཁལ་མ། བཀལ་

ཁལ་ཡང་ཟེར།

འགེལ་རིས། གང་ངློས་སུ་གཟར་བའི་རི་མློ། 

འགེལ་ལུག །ཁལ་འགེལ་སའི་ལུག

འགེའུ་དགློན། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་བ་སྤི་ལློ་༡༤༦༥ལློར་གྲུབ་ཆེན་ཚུལ་ཁིམས་འློད་ཟེར་

རམ་མཚན་གཞན་བློ་གློས་བཟང་པློ་ཞེས་པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་འབི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། 

ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་འདུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འགེས་རུ། ཐག་གི་གློང་ཤིང་གི་སྣེ་གཉིས་འགེལ་སའི་ཕུར་པ་ཡལ་ག་ཅན་ཞིག

འགློ །① སྤི་ལློ་བེད་མེད་ལས་ཚིག་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ དངློས་རས་ཤིག་ལ་དངློས་རས་

གཞན་ཞིག་འབར་བའམ་ཤན་ཞུགས་པའི་དློན་ཏེ། གཙང་མ་བས་ན་ལུས་ལ་ནད་མི་འགློ །རས་

དཀར་པློ་ལ་ཚོན་དམར་པློ་འགློ་ས། སློག་པར་ཐུག་ན་སློག་དྲི་འགློ །ངན་པ་འགློགས་ན་སྐྱློན་

ངན་འགློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། ② ཐློག་མ་དང་ར་བ། གལ་འགློ །ལས་འགློ །ཚོགས་འདུ་ཆེན་མློའི་འགློ་

ཚུགས་པ། ལས་དློན་ཚང་མའི་འགློ་ནས་མཇུག་བར་འཐུས་ཤློར་མེད་པ་བྱུང་། སྐད་ཆའི་འགློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

སྨློས་པས་ཧ་གློ་བ། ཆློས་འགློ་སངས་རྒྱས་ལ་ཐུག་པ་དང་། ཆུ་འགློ་གངས་རི་ལ་ཐུག་པ། 

འགློ་ཁིད། ① སྣ་འདྲེན། ② འགློ་ཁིད་ཀི་འགན་འཁུར་མཁན། 

འགློ་སྒིག་མེད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་uninitialized ཟེར། 

འགློ་གཅློང་། བཅློས་དཀའ་བའི་འགློས་ནད། 

འགློ་མཆན། སྙན་ཞུའི་འགློར་གློང་རིམ་ནས་གསང་བའི་བཀའ་ལན། ཞུ་ཐློ་འགློ་མཆན། 

འགློ་མཇུག །རེ་མློ་དང་ར་བའམ་ཐློག་མ་དང་མཐའ་མ། རྒྱུག་པའི་འགློ་མཇུག །ལས་དློན་གལ་

འགངས་ཆེ་ཆུང་ས་ཕི་འགློ་མཇུག་མ་ནློར་བ་བེད་དགློས། ཤིང་གི་འགློ་མཇུག་གཉིས་ལ་ཕ་

སློམ་གི་ཁད་པར་ཡློད། སྐད་ཆ་འགློ་མཇུག་བསློགས་ནས་བཤད་ན་གློ་བདེ་པློ་མི་ཡློང་། 

འགློ་མཇུག་བརྒྱུད་ལུང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་start-stop transmission ཟེར། 

འགློ་འཇུ་བ། ① ལས་དློན་གི་འགློ་འཛུགས་པ། ② ལས་དློན་གི་འགློ་འཛིན་པ། ཚོགས་འདུའི་འགློ་

འཇུ་མཁན་སུ་རེད། 

འགློ་བརློད། ① རློམ་ཡིག་གི་ཐློག་མའི་ཤིས་བརློད་དམ་ཚིག་རྒྱན། ② གཏམ་གི་གེང་གཞི། གློས་

བསྡུར་གི་དང་པློའི་འགློ་བརློད་གེང་སྟངས་ལ་གཞིགས་ན་རློག་ག་ཆེ་ཙམ་ཡློང་བཟློ་འདུག

འགློ་བརློད་གེང་གཞི། དཔེ་དེབ་རློམ་སྒིག་བེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གནས་ལུགས་བཀློད་པ། 

འགློ་བཏློག །བལ་གི་རེ་མློ་ཕིང་པ་ལ་བུར་གྱུར་པའི་བལ་རིལ། 

འགློ་ཐིག །ལྷ་སྐུ་རྣམས་ལ་ཆ་ཚད་གཞུང་ལུགས་ལར་ཐིག་རྒྱག་སྐབས། ཐློག་མར་ཚངས་ཐིག་དང་

དེ་ནས་འགློ་ཐིག་རྒྱག་དགློས། 

འགློ་ཐུག །ར་འཕློད་པ། གཏློང་ཡློང་འགློ་ཐུག་པ། སྐད་ཆ་འགློ་ཐུག་པ། 

འགློ་འདློམས། འགློ་ཁིད་ནས་ལས་ཀ་བེད་པ། 

འགློ་འདྲེན། ① སྐྱབས་རློགས་བེད་མཁན། ② [མངློན]ཤིང་རའི་ཁ་ལློ་པ། 

འགློ་ནད། འགློ་རྒྱུ་ཡློད་པའི་ནད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འགློ་ནན། [རིང]ཐློག་མ། 

འགློ་སྣམ། བལ་གིས་བཏགས་པའི་སྣམ་བུའི་རིགས་ཤིག

འགློ་ཕུ་རི་ཁློད། 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། 

འགློ་པ། ལས་ཀའི་འགློ་བེད་མཁན། ཚོ་བའི་འགློ་པ། ལས་རིགས་ཀི་འགློ་པ། 

འགློ་དཔློན། འགློ་བེད་དཔློན་པློ། 

འགློ་བ། [ཐ་མི་དད་པ]གློས་པ། འགློ་བ། ཤན་ཞུགས་པ་དང་། སགས་པའམ་འབར་བ། འགློ་བའི་

ན་ཚ་འགློས་པ། སྐྱློན་འགློས་པ། གློས་པའི་ཉེས་པ། 

འགློ་བའི་རིམས། གཞན་ལ་འགློ་བའི་རིམས་ནད་དེ་ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་བལ་ནད་དང་། འབྲུམ་

པ། རྒྱུ་གཟེར། གག་པ། ལྷློག་པ། ཆམ་རིམས་བཅས་དྲུག་མཆིས། 

འགློ་བའི་ལྷ། མི་སློ་སློར་ལུས་དང་གིབ་མ་ལར་འགློགས་ནས་སྐྱློབ་པའི་ལྷའམ་མི་མིན་གས། 

འགློ་བའི་ལྷ་ལྔ། ཡུལ་ལྷ་སྟེ་འཚོ་བེད་ཀི་ལྷ་དང་། ཕློ་ལྷ་སྟེ་མགློན་བེད་ཀི་ལྷ་དང་། དག་ལྷ་སྟེ་སྐྱབས་

བེད་ཀི་ལྷ་དང་། མ་ལྷ་སྟེ་གློགས་བེད་ཀི་ལྷ་དང་། སློག་ལྷ་སྟེ་སྲུང་བེད་ཀི་ལྷ་དང་ལྔའློ། །དེ་ལྔས་

བསྲུང་བའི་རགས་གང་ཞེ་ན། གཡག་དཀར། ཞང་བློན། ཁ་སྤང་། བུད་མེད། རི་དྭགས། ཏིང་ངེ་

འཛིན་མི་གསལ་བའློ། །ཡུལ་ལྷ། ཕློ་ལྷ། མློ་ལྷ། དག་ལྷ། སློག་ལྷ་བཅས་ལྔའློ། །

འགློ་བའི་ལྷ་ལྔའི་མཚོན་རགས་ལྔ། གཡག་དཀར། ཞང་བློན། ཁ་སྐྱང་། བུད་མེད། རི་དྭགས་སློ། །

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

དབིན་སྐད་དུ་header ཟེར། 

འགློ་བེད་པ། ① སྣེ་ཁིད་བེད་པ། ② སྣེ་འཁིད་བེད་མཁན། 

འགློ་བེད་པློ། འགློ་ཁིད་བེད་མཁན། 

འགློ་བེད་མི་སྣ། སྤིར་དམངས་ཀི་འགློ་ཁིད་མཁན་ལ་གློ་དགློས་པ་ཡིན། 

འགློ་མ། ཐློག་མ། དང་པློ། 

འགློ་རློམ། བ་བ་ཐློག་མར་འགློ་ཚུགས་པ། འགློ་རློམ་སྐུལ་ཡིག །ཐློན་སྐྱེད་གློང་འཕེལ་གཏློང་རྒྱུའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཐབས་ཇུས་ལག་བསྟར་བེད་པའི་འགློ་རློམ་པ། སློལ་འགློ་རློམ་པ། 

འགློ་རློམ་བཞིན་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་starting ཟེར། 

འགློ་བཙུགས་པ། བ་བའི་སྣེ་བངས་པ། 

འགློ་འཛིན། ① འགློ་ཁིད་མཁན། ② བདག་གཉེར། 

འགློ་འཛུགས། བ་བ་ཐློག་མར་བེད་པ། འགློ་འཛུགས་ལེའུ། ལས་གྲྭ་གསར་པའི་འགློ་འཛུགས་པ། 

དབིན་སྐད་དུ་start ཟེར། 

འགློ་འཛུགས་དགློན། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པའི་ནང་དགེ་སྦློང་སྦིན་པ་ནློར་བུས་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་སྤུ་རངས་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འགློ་འཛུགས་མཐེབ་གཅུས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་start button ཟེར། 

འགློ་འཛུགས་དུས་ཚོད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་start at ཟེར། 

འགློ་འཛུགས་ནློར་སྐྱློན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་initialization error ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་start menus ཟེར། 

འགློ་ཟིན་པ། ① ཐློག་མ་ཚུགས་པ། ② སྣེ་ཟིན་པ། ལས་ག་ས་ཕིའི་འགློ་ཟིན་པ་བེད་པ། 

འགློ་ར་དགློན། གསང་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་སྤི་ལློ་

༡༧༤༧ལློར་མཁེན་པ་པདྨ་རིག་འཛིན་ནས་གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། 

ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འཛམ་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འགློ་རིམས། འགློས་ནད་ཅིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འགློ་རིལ། ① ནས་ཀི་བེ་བག་ཅིག །② བིང་མ་སྤུ་རུག་གི་འློག་མའི་སྣམ་བུ། 

འགློ་ལིང་རྒྱས། ལློན་ཤིང་གི་རེ་མློའི་ཡལ་འདབ་རྒྱས་པ། 

འགློ་ལེན་བསྟེན་སྐྱློབ། དཔློན་རིགས་གཞན་དག་གི་མི་སེར་རྣམས་རང་གི་སར་མགློ་བཏགས་ཞུ་

བར་ཡློང་བ་རྣམས་མགློ་བཏགས་ལེན་པ་དང་སྲུང་སྐྱློབ་བས་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་startup ཟེར། 

འགློ་སློང་སྒིག་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་boot device ཟེར། 

འགློ་སློང་མཐུད་ངློས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་start interface ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་startup programs ཡང་ན། engine program ཟེར། 

འགློ་སློང་ཞུགས་གངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་startup parameters ཟེར། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་started ཟེར། 

འགློག །① བཀག་གི་ད་ལ་བ། ② བཀློག་གི་ད་ལ་བ། 

འགློག་རྐྱེན། གནློད་བེད་ཀི་འགལ་རྐྱེན། 

འགློག་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས། གནད་དློན་ཅི་རིགས་ཞིག་བསྒྲུབ་པར་འཕད་པའི་བར་ཆད་སྣ་ཚོགས། 

འགློག་སྙློམས། འགློག་པའི་སྙློམས་འཇུག་གི་བསྡུས་ཚིག

འགློག་སྙློམས་ཞུགས་སེམས། འཚོ་འདུ་རགས་པ་འགློག་པར་བེད་པའི་སྙློམས་འཇུག་གི་སེམས་སློ། །

འགློག་ཐབས་བལ་བ། བ་སྤློད་སློགས་ཅི་རིགས་ཤིག་སེལ་བར་འགློག་ཐབས་བལ་བ། 

འགློག་བདེན། འགློག་པའི་བདེན་པའི་བསྡུས་ཚིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

འགློག་བདེན་གི་ཆློས་བཅུ་གཉིས། མཚན་ཉིད་ཀི་འགློག་པ། ཟབ་པ། བརྡའ། དློན་དམ་པ། ཡློངས་

སུ་མ་རློགས་པ། རློགས་པ། རྒྱན་མེད། རྒྱན་བཅས། ལྷག་བཅས། ལྷག་མེད། ཁད་པར་དུ་

འཕགས་པའི་འགློག་པ་རྣམ་གངས་སློ་བཞི་བཅས་པ། 

འགློག་བདེན་གི་རྣམ་པ་བཞི། འགློག་པའི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་བཞི་དང་དློན་གཅིག

འགློག་བདེན་གི་སང་བ་བདུན། འདློད་པའི་ཁམས་འདིར་འགློག་བདེན་མཐློང་བས་སང་བར་བ་བ་མ་

རིག་པ་དང་། འདློད་ཆགས། ཁློང་ཁློ། ང་རྒྱལ། ཐེ་ཚོམ། ལློག་ལ། ལ་བ་མཆློག་འཛིན་བཅས་བདུན། 

འགློག་བདེན་གཉིས། བརྡའི་འགློག་བདེན་དང་། དློན་དམ་པའི་འགློག་བདེན་གཉིས་ཏེ་འཇིག་རེན་

པའི་ལམ་གིས་ས་བློན་ཉམས་སྨད་པས་འགློག་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་

ཀིས་ས་བློན་ཀུན་ཏུ་བཅློམ་པས་འགློག་པ་གང་ཡིན་པའློ། སློ་སྐྱེ་ལ་སང་པ་ཙམ་ཡློད་ཀང་ས་

བློན་དྲུངས་མ་ཕྱུང་བས་འགློག་བདེན་བཏགས་པ་བ་ལས་མེད། 

འགློག་བདེན་བཞི། འགློག་པ། ཞི་བ། ག་ནློམ་པ། ངེས་འབྱུང་ངློ་། །

འགློག་རྡུང་ཟུང་འབེལ། གནད་དློན་ཞིག་ཐློན་ཟིན་པར་རྡུང་རྡེག་དང་ཐློན་མ་ཟིན་པའི་ཁུལ་དང་མི་ལ་

སློན་འགློག་བ་རྒྱུ་གཉིས་ཟུང་དུ་སྦྲེལ་ནས་བེད་སྤད་པ། ཡང་ན་འགློག་རྡུང་མཉམ་བཟུང་ཞེས་པ། 

འགློག་པ། ① [ཐ་དད་པ]བཀག་པ། དགག་པ། ཁློག །② རྒྱུན་གཅློད་པ། དག་འགློག་པ། འགློ་ནད་

སློན་འགློག །ཁ་བཀག་པ། རྒྱུག་ཆུ་དེ་བཀག་ཟིན་པ་ཡིན། ལམ་འགློག་པ། ③ རྒློལ་བ། ཕལ་

རྒློལ་བཀག་པ། བཀློག་པ། དགློག་པ། ④ འདློན་པ། རྩྭ་ངན་འགློག་པ། སློ་བཀློག་པ། ར་བ་

བཀློག་པ། ⑤ སྦར་ས་ནས་མར་ལེན་པ། ལེབས་རིས་འགློག་པ། ཤིང་ཤུན་གི་པགས་པ་

འགློག་པར་བེད། ⑥ བདེན་བཞི་མི་རག་སློགས་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སྡུག་བསལ་

འབྱུང་བའི་རྒྱུ་འདློད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་ལ་སློགས་པའི་ཉློན་མློངས་པ་དང་། སློག་གཅློད་པ་ལ་

སློགས་པའི་སིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་རྣམས་སངས་ཏེ་མི་འབྱུང་བ། ⑦ མཚུངས་པ་གསལ་

བེད་ཀི་སྒ་ཞིག་སྟེ་འདྲ་བ། 

འགློག་པ་ཆློས་བཟློད། ཉན་ཐློས་ཀི་མཐློང་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། 

འདློད་པའི་འགློག་བདེན་ལ་དམིགས་པའི་ཆློས་ཤེས་པའི་བཟློད་པ་ཞེས་འགློག་བདེན་གི་ཆློས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཤེས་ཤིང་སར་གློམས་པ་མངློན་དུ་གྱུར་པའི་ཟག་མེད་ཤེས་རབ་ཀིས་

སང་བ་སངས་བ་མི་སྐྲག་པའི་བཟློད་པ་ཐློབ་པ་མཐློང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས་ཤིག

འགློག་པ་ཆློས་ཤེས། ཉན་ཐློས་ཀི་མཐློང་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། 

འགློག་པ་ཆློས་བཟློད་ཀི་མཇུག་ཐློག་ཏུ་སང་བ་ལས་རྣམ་པར་གློལ་བ་ཐློབ་པའི་མཐློང་ལམ་རྣམ་

གློལ་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས་ཤིག

འགློག་པ་རེས་བཟློད། ཉན་ཐློས་ཀི་མཐློང་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། 

ཁམས་གློང་མ་ལ་དམིགས་པའི་འགློག་བདེན་གི་རང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཤེས་ནས་སང་བ་སངས་

བ་ནི་འགློག་པ་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པའི་བཟློད་པ་ཐློབ་པའི་མཐློང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་ཡེ་

ཤེས་ཤིག

འགློག་པ་རེས་ཤེས། ཉན་ཐློས་ཀི་མཐློང་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། 

འགློག་པ་རེས་བཟློད་ཀི་མཇུག་ཐློག་ཏུ་ཁམས་གློང་མ་ལ་དམིགས་པའི་སང་བ་སངས་པའི་

མཐློང་ལམ་རྣམ་གློལ་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས། 

འགློག་པ་གཉིས། སློ་སློར་བརགས་འགློག་དང་། སློ་སློར་བརགས་མིན་གི་འགློག་པ། 

འགློག་པ་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས། རང་གི་སེམས་རེན་སིད་རེའི་སྙློམས་འཇུག་ལ་བརེན་ནས་ཚོར་

བ་དང་འདུ་ཤེས་རགས་པ་ཐམས་ཅད་བཀག་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ཐེངས་

གཅིག་ལ་བསྐལ་པ་མང་པློའི་བར་དུ་གནས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེའི་དུས་ཡུན་དེར་མི་

ཞིག་གིས་ཕ་མ་གཉིས་དང་། དག་བཅློམ་པ་བསད་པ་སློགས་མི་དགེ་བཅུ་དང་མཚམས་མེད་

ལྔ་གཉིས་ཀ་བས་མློང་བ་ཞིག་ཤི་ནས་དམལ་བ་མནར་མེད་དུ་མི་ལློ་དུང་འཆུར་མང་པློར་སྡུག་

བསལ་མངས་ཏེ་དམལ་བ་ནས་ཐར་རེས་གཞི་ནས་མི་ལུས་ཐློབ་ནས་བསྐལ་པ་མང་པློར་

དཀའ་བ་སྤད་དེ་སངས་རྒྱས་པའི་ཚོད་ཙམ་གི་དུས་ཡུན་ཡློད་ཟེར་སློལ། 

འགློག་རྒྱན། དགག་བའི་ཡུལ་མཛའ་བློ་འགློ་བ་ལ་སློགས་པ་ཡང་རུང་བ་ལ། དེ་འགློག་བེད་ཀི་

ཚིག །མ་མི་མིན་མེད་བཅས་ཀི་སྒ་དང་སྦར་ནས་འགློ་བ་ལ་སློགས་འགློག་པའི་དགག་ཚིག་

ཅན་དེ་ནི་འགློག་རྒྱན་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ལ། མཚན་ཉིད་དེ་དང་ལན་པའི་མཚོན་བ་ནི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

འགློག་པ་སྟེ། དེ་ལ་བུའི་ཚིག་སྦློར་དེ་ཡང་སྐབས་འགར་ཞིག་ཏུ་སྙན་ངག་མཛེས་པར་བེད་

པས་འདིར་རྒྱན་དུ་བཞག་པ་སྟེ། དེ་ཡང་དགག་བ་འདས་པ་དང༌། ད་ལར་བ་དང༌། མ་འློངས་པ་

གསུམ་ལ་ལློས་ནས་རྣམ་པ་གསུམ་དང༌། དེ་ལ་ཡང་དབེ་ན་དགག་བའི་དབེ་བ་མཐའ་ཡས་

པས་ཞིག་ཡློད་པའི་ཕིར་ན། འགློག་པའི་རྒྱན་ཡང་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་གསར་དུ་སྤློས་ཆློག་

གློ །ཞེས་པའི་དློན་ནློ། །འགློག་རྒྱན་གི་མཚན་ཉིད་མདློར་བསྡུས་པར། ཚིག་སྦློར་གང་

ཞིག །དློན་གཅིག་དགག་པའི་ཤུགས་ལས་གཅིག་ཤློས་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ངག་སྟེ་འགློག་རྒྱན་

གི་མཚན་ཉིད། 

འགློག་རྒྱན་ཉེར་གསུམ། དློན་རྒྱན་སུམ་ཅུ་སློ་ལྔའི་ནང་གསེས་དྲུག་པ་འགློག་པའི་རྒྱན་ནི། བསྒྲུབ་

བའི་ཡུལ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་དགག་བར་བས་ནས་དེ་སྒྲུབ་ཏུ་མི་འཇུག་པར་འགློག་ཐབས་

བརློད་པའི་རྒྱན་ཞིག་སྟེ། དེའི་ནང་གསེས་རྣམ་གངས་ཉི་ཤུ་ར་གསུམ་ནི། ༡ བྱུང་བ་འགློག་པ། 

༢ མངློན་འགྱུར་འགློག་པ། ༣ འབྱུང་འགྱུར་འགློག་པ། ༤ ཆློས་འགློག་པ། ༥ཆློས་ཅན་འགློག་

པ། ༦ རྒྱུ་འགློག་པ། ༧ འབས་བུ་འགློག་པ། ༨རེས་གནང་གིས་འགློག་པ། ༩ དབང་གིས་

འགློག་པ། ༡༠ མ་གུས་པས་འགློག་པ། ༡༡ ཤིས་བརློད་ཀིས་འགློག་པ། ༡༢ རྩུབ་མློས་འགློག་

པ། ༡༣ གློགས་ཀིས་འགློག་པ། ༡༤འབད་པས་འགློག་པ། ༡༥གཞན་དབང་གིས་འགློག་པ། 

༡༦ ཐབས་ཀིས་འགློག་པ། ༡༧ ཁློ་བས་འགློག་པ། ༡༨མ་ངན་གིས་འགློག་པ། ༡༩ འགློད་

པས་འགློག་པ། ༢༠ ཐེ་ཚོམ་གིས་འགློག་པ། ༢༡ སྦར་བས་འགློག་པ། ༢༢ དློན་གཞན་གིས་

འགློག་པ། ༢༣ རྒྱུ་ཡིས་འགློག་པ་བཅས་སློ། །

འགློག་པའི་སྙློམས་འཇུག །ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤེས་རགས་པ་འགློག་པར་བེད་པའི་སྙློམས་འཇུག་

ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་འདློད་ཆགས་དང་བལ་བ་སིད་པའི་རེ་མློ་ལས་གེན་དུ་བསྐྱློད་

པ་ཞི་བར་གནས་པའི་འདུ་ཤེས་སློན་དུ་བཏང་བའི་ཡིད་ལ་བེད་པས་སེམས་དང་སེམས་

ལས་བྱུང་བའི་ཆློས་བརན་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་དང་། བརན་པ་རྣམས་ལས་ཀང་ཁ་ཅིག་

འགློག་པ་སྟེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་བདུན་འགློག་པ། སྙློམས་འཇུག་དགུའི་མཐར་གནས་ཀི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་ནློ། །འགློག་པའི་རྒྱན། 



  1532  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འགློག་པའི་ལློག་པ་ཅན། ལློག་པ་ཅན་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་དང་དློན་གཉིས་ཁད་

ཆློས་འགའ་ཞིག་གིས་མཚུངས་ཀང་། དཔེ་སྐྱློན་གཅིག་གིས་དཔེ་ཅན་དང་མཚུངས་ལས་

འགློག་པའི་ཚུལ་གིས་སློ་སློར་འབེད་པའི་རྒྱན་ཞིག

འགློག་པའི་བདེན་པ། བདེན་པ་བཞིའི་ནང་གསེས། རང་རྒྱུ་ལམ་ལ་བརེན་ནས་སང་བ་ཀུན་འབྱུང་

ལས་ཉློན་གཏན་དུ་མི་སྐྱེ་བར་བས་ཏེ་སངས་པ་སྟེ། འཁློར་བའི་རྒྱུ་འབས་རྒྱུན་ཆད་པའི་འགློག་

པ་ནི་ནད་མེད་པའི་བདེ་བ་ལ་བུ་ཐློབ་པར་བ་བ་ཡིན་པ་འཕགས་པའི་གཟིགས་ངློར་མི་བསླུ་

བས་འགློག་པ་འཕགས་པའི་བདེན་པའློ། །

འགློག་པའི་བདེན་པ་ལ་འདམས་པའི་གདམས་ངག །གློ་བུར་དྲི་བལ་གི་སྟློང་ཉིད་གཟུགས་ནས་བང་

ཆུབ་བར་གི་སྤློས་པ་དང་བལ་བར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྟློན་པའི་ཤེར་ཕིན་གི་མདློ་ཚིག

འགློག་པའི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་བཞི། བདེན་བཞི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། ཉློན་མློངས་

པ་དང་སིག་པའི་ལས་རྣམས་སངས་ཏེ་མི་འབྱུང་བས་འགློག་པ་དང་། སྡུག་བསལ་ཅི་ཡང་མི་

འབྱུང་བས་ཞི་བ་དང་། ཕིས་ཀང་ཁམས་གསུམ་དུ་སྐྱེ་ཞིང་སྡུག་བསལ་མློང་བར་མི་འགྱུར་

བས་ག་ནློམ་པ། འཁློར་བ་ལས་ཐར་ཏེ་མང་འདས་ཀི་གནས་བདེ་བར་ཕིན་པས་ངེས་འབྱུང་

བཅས་བཞིའློ། །

འགློག་པའི་རྣམ་ཐར། རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས། སེམས་སེམས་བྱུང་ཉེ་བར་ཞི་བར་གནས་

པའི་ལམ་གི་རང་བཞིན་ལ་འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བ་རགས་པ་འགློག་པའི་རྣམ་ཐར་རློ། 

འགློག་པའི་ར། ལུས་ར་ཞིག་གི་མིང་། 

འགློག་པའི་གཟུགས་ཅན། གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དགག་བ་དཔེའི་

གཟུགས་སུ་བཀློད་པའི་དཔེ་ཅན་དེས། འགློག་བེད་རང་གི་བ་བ་མི་མཐུན་པ་བེད་པས་

གཟུགས་སུ་བས་པའི་ཆློས་དེ་དངློས་གནས་མིན་པར་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

འགློག་སྨན། ནད་སློགས་མ་ན་བའི་སློན་དུ་འགློག་པའི་སྨན། དཔེར་ན་མཆིན་ནད་འགློག་སྨན་ལ་བུ། 

འགློག་རགས། ཆུ་འགློག་པའི་རགས། 

འགློག་སྲུང་། ① དློགས་ཟློན་བས་ནས་བསྲུང་བའི་བ་བའི་མིང་། ② དགས་ཚུར་རྒློལ་བས་པ་ཕར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཟླློག་གི་དམག་དློན་གི་མིང་སྟེ། མཐར་མཚམས་འགློག་སྲུང་གི་བ་བ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

འགློག་སྲུང་བ་ཡུལ། འགློག་རྒློལ་སྲུང་སྐྱློབས་བ་རྒྱུའི་ཡུལ། 

འགློག་སྲུང་ལས་དློན། རག་ཏུ་དག་རྐུན་གཅན་གཟན་སློགས་ཀི་གནློད་སྐྱློན་འགློག་སྲུང་བ་རྒྱུའི་

སྐློར་གི་ལས་དློན། 

འགློག་སྲུང་ཤིང་ནགས། བེ་མ་དང་རླུང་འཚུབ་སློགས་ཀི་གནློད་པ་འགློག་ཆེད་དུ་བཙུགས་པའི་

ཤིང་ནགས། 

འགློང་། ཐར་བའི་དློན་ཏེ། འཇིག་རེན་གི་ཆློས་ཉིད་ལས་སུ་ཡང་འགློང་མི་ཐུབ། ཉེས་ཅན་རྒྱལ་ཁབ་

ཀི་ཁིམས་ལས་འགློང་དཀའ་ལ་བུ། 

འགློང་ཐློད། གདློན་འདྲེ་རྒྱང་རིང་དུ་ཕུད་པ་ལ་བུ་བས་པ། 

འགློང་པློ། རང་གི་ཆློས་ཞུ་སའི་བ་མ་ལ་ངློ་རྒློལ་བས་པའི་མི་དེ་ཤི་རེས་གདློན་འདྲེར་སྐྱེས་པ་དེའི་

མིང་ལ་འགློང་པློ་ཟེར། 

འགློང་པློ་སྤུན་དགུ། དབུས་སུ་ཤེལ་གིང་དཀར་པློ། ཤར་དུ་དཀར་པློ་མི་གཅིག །ཤར་ལྷློར་གཟའ་ཐེའུ་

དམར་པློ། ལྷློའི་བེ་བ་རང་རིང་། ལྷློ་ནུབ་ཀི་གནམ་ཐེའུ་དཀར་པློ། ནུབ་ཀི་ཡམ་ཤུད་དམར་པློ། 

ནུབ་བང་གི་ས་ཐིའུ་ནག་གློ །བང་གི་ཁུ་ལེ་ལག་དགུ བང་ཤར་གི་བར་ཐེའུ་ཁ་བློ་དགུ། 

འགློང་པློ་ཨར་གཏད། འགློང་པློ་སློགས་གནློད་བེད་ཀི་ལྷ་འདྲེ་རྣམས་སྟློང་ཉིད་ངང་རྒྱས་བཏབ་ཏེ་

མནན་པ་བེད་པའི་ཆློ་ག་ཞིག་གི་མིང་། 

འགློང་བ། [རིང] ① ཞུམ་པ་དང་། ཞེད་པ། སྐྲག་པ། ཟིལ་གིས་ནློན་པ། སེམས་མི་འགློང་བ། ཚ་

ཟེར་གི་ནུས་པར་མི་འགློང་བ། ② འགལ་བ། བཙན་པློའི་ཁིམས་ལས་འགློང་བར་སུ་ཡིས་ནུས། 

③ འགན་པ། ཉི་ཟླའི་འློད་དང་འགློང་བར་ནུས་པ། ④ སྨད་པ། ⑤ འདའ་བའམ་ཐལ་ཆེ་བ། 

གངས་ཚད་ལས་འགློང་བ། ⑥ ཐར་བ། རྒྱ་རི་ལས་འགློང་བ། 

འགློངས། རི་དྭགས་རྒྱ་རི་ལས་འགློངས་ནས་བློས། རྒྱ་རི་ལས་འགློངས་པའི་རི་དྭགས་ཞེས་པ་ལ་

བུ། ཐལ་ཆེ་བའམ་ཚད་ལས་འདས་པའི་དློན་ཏེ། གངས་ཚད་ལས་འགློངས་བ། ཟས་ཚད་ལས་

འགློངས་པ་ཟ་མི་རུང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འགློངས་ཅིང་སློང་། ཕློགས་གཞན་དུ་མ་གཡློལ་བར་ཐད་ཀར་འགློངས་ནས་སློང་བ། 

འགློངས་ནུས་པ། འགན་ཟླར་ནུས་པའི་དློན། 

འགློད། བཀློད་ཀི་ད་ལ་བ། འགློད་ཐློ་ཟིན་བིས། འགློད་པ། དགློད་པ། ཁློད། ① འཇློག་པ། འགློ་སའི་

གཞུང་ལམ་དུ་བཀློད་པ། སེམས་ཅན་རྣམས་བདེ་སྐྱིད་ཀི་སར་འགློད་པ། བཀློད་འཆུན། ② འབི་

བ། ཆིངས་ཡིག་ལ་མིང་རགས་འགློད་པ། དློན་གནད་ཚང་མ་ཡིག་ཐློག་ཏུ་བཀློད་པ། ཡར་རྒྱས་

གཏློང་བའི་འཆར་གཞི་འགློད་པ། གསར་འགྱུར་རྣམས་ཚགས་པར་གི་ནང་དུ་བཀློད་ཡློད་པ། 

འགློད་པ་བཞི། ཐེག་པ་ལ་འགློད་པ་དང་། བདེན་པ་ལ་འགློད་པ་དང་། རིག་པ་ལ་འགློད་པ་དང་། 

ཆློས་ལ་འགློད་པ་བཅས་བཞིའློ། །

འགློད་འབུལ་ཞུ་ཕློགས་སྐློར། ཡིག་ཐློག་ཏུ་བཀློད་ནས་གློང་རིམ་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་བེད་ཕློགས་སྐློར། 

འགློམ། རམ་པ་ཕེ་མ་ཁ་ནང་དུ་བླུགས་ནས་ཟ་བ་ལ་འགློམ་ཟེར། རྒན་པློས་རམ་པ་འགློམ་ན་རླུང་

ནད་ལ་ཕན། 

འགློམ་དགློན་གསར། མིང་གཞན་ཆློས་འཁློར་བམས་པ་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ལྕགས་ཕག་

སྤི་ལློ་༡༦༡༡ལློར་བཏབ། འདེབས་མཁན་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་འབི་རུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འགློམ་པ། [ཐ་མི་དད་པ]རྒན་པློས་རམ་པ་འགློམ་ན་གཟུགས་པློ་ལ་ཕན། 

འགློམས། རམ་པ་འགློམ་པའི་སྐུལ་ཚིག

འགློར། དུས་ཚོད་འགློར་འགངས་ཕིན་པ། ཡུན་རིང་པློར་འགློར་སློང་། 

འགློར་སྐྱློན། འགངས་དྲགས་ནས་བྱུང་བའི་འཐུས་ཤློར། 

འགློར་འགངས། དུས་ཚོད་དང་ལས་ཀ་སློགས་ཕི་འགངས། 

འགློར་འགངས་བརློད་ཚིག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་delay statement ཟེར། 

འགློར་པློ། དུས་ཚོད་མགློགས་པློ་མ་ཡིན་པ། 

འགློར་བ། [ཐ་མི་དད་པ]ཡུན་རིང་ཐློགས་པ། ཁ་སང་མངགས་པའི་མི་དེ་ཡུན་རིང་འགློར་སློང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ལམ་དུ་འགློར་ནས་དུས་ཐློག་ཏུ་སེབས་མ་ཐུབ་པ། 

འགློར་གཞི། འགློར་བའི་རྐྱེན་ར། ལམ་ཐག་ཉེ་པློ་ཞིག་ལ་དེ་ཙམ་འགློར་གཞི་ག་རེ་བྱུང་ངམ། 

འགློལ་ས། དབེན་སའམ་དབེན་གནས། 

འགློས། ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ཁློངས་འཕློངས་རྒྱས་རློང་གི་ས་ཁུལ་འཆིང་ང་ཟེར་བར་བྱུང་བའི་སར་བློད་

ཀི་རིགས་རུས་ཤིག །དེ་ལས་འགློས་ཆློས་འགྲུབ་དང་འགློས་གཞློན་ནུ་དཔལ་ཞེས་པའི་ལློ་ཙཱ་

བ་ཆེན་པློ་རྣམས་བློན། 

འགློས་ཁི་བཟང་ཡབ་ལྷག །(ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་གི་སིད་སྐྱློང་དུས་སྐབས། སྤི་ལློ་755-780 བར།) 

བློད་རྒྱལ་སློ་བརྒྱད་པ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་སྐབས་ཀི་བློན་ཆེན་ཞིག །འདིས་བསད་པ་སྟློང་གི་

ཞལ་ལྕེ་དང་། རྨས་པ་ཁག་གི་ཞལ་ལྕེ་སློགས་བང་བུ་ཆ་དགུར་གགས་པའི་དམངས་ཁིམས་

དློན་ཚན་བཅློ་བརྒྱད་ཐློག་མར་གཏན་ལ་ཕབ་པས། འཕྲུལ་བློན་མཛངས་མི་བདུན་གི་ཡ་གལ་

དྲུག་པ་ཡིན། 

འགློས་དང་སྣུབས་ཀི་ཡུལ། འགློས་ཀི་རུས་རྒྱུད་དང་སྣུབས་ཀི་རུས་རྒྱུད་ཀིས་བདག་བཟུང་བེད་

པའི་ཡུལ། འདི་རུས་རྒྱུད་ཚོ་པ་སྤི་ཡི་ཡུལ་ལ་གློ་རྒྱུ་པར་བློན་པློ་འགློས་དང་སྣུབས་ཀིས་སེར་

བདག་བེད་པའི་ཡུལ་ལ་གློ་དགློས། 

འགློས་ནད། གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་དེ་མཆེད་པའི་ནད། 

འགློས་པ། འགློ་བའི་འདས་པའི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག

འགློས་ལུགས། གསང་འདུས་རྒྱུད་ཀི་བཤད་པ་ལ་ཆ་ཚང་བ་འགློས་ལློ་ཙཱ་བ་ཁུག་པ་ལྷས་བཙས་

ལ་མངའ་བ་ཡིན་ཅིང་། འདིའི་བཤད་སློལ་ལ་འགློས་ལུགས་ཞེས་པ་ཡིན་ལ། འདི་ཡང་

འཕགས་ལུགས་ཡིན། 

འགློས་ལློ་ཙཱ་བ། འགློས་ལློ་གཞློན་ནུ་དཔལ་དང་མི་གཅིག་ཡིན། 

འགློས་ལློ་ཙཱ་བ་ཁུག་པ་ལྷས་བཙས། བློད་ཀི་ལློ་ཙཱ་བ་མཚན་སྙན་གགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན། 

འདིའི་འཁྲུངས་ལློ་དང་གཤེགས་ལློ་ལློ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་རྣམས་སུ་གསལ་བར་འཁློད་པ་མ་མཐློང་

ཡང་། ཇློ་བློ་རེ་ཨ་ཏི་ཤའི་སློབ་མ་ཡིན་པས་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་བློན་པ་ནི་དེ་ལས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསལ་བར་ཤེས། འཁྲུངས་ཡུལ་གཙང་ར་ནག་ཕུའི་ཁུག་པ་ཞེས་བ་བའི་ས་ཆར་འཕྲུལ་བློན་

མཛངས་མི་བདུན་གི་ཡ་གལ་འགློས་ཁི་བཟང་ཡབ་ལྷག་གི་རིགས་སུ་འཁྲུངས། 

འགློས་ལློ་ཙཱ་བ་ཆློས་འགྲུབ། བློད་རྒྱལ་ཁི་རལ་པ་ཅན་གི་སྐུ་དུས་སུ་བློན་པའི་བློད་རིགས་ལློ་ཙཱ་བ་

ཆེན་པློ་ཞིག་ཡིན་པ་འདིས་མདློ་དཀློན་མཆློག་བརེགས་པ་ལས་འཕགས་པ་གློ་ཆའི་བཀློད་པ་

བསྟན་པ་ཞེས་པ་དང་། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་རིན་པློ་ཆེའི་མདློ་ལས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

ཀི་གསུང་གི་སྙིང་པློ་ཞེས་པ། མཛངས་བླུན་ཞེས་བ་བའི་མདློ་སློགས་མདློ་སེ་ཁག་མང་རྒྱ་ཡིག་

ནས་བློད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཅིང་། བློད་ཡིག་གི་མདློ་སེ་ཁག་མང་རྒྱ་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་པར་མ་ཟད། 

རྒྱ་བློད་ཀི་ས་མཚམས་སུ་ཕེབས་ནས་ལློ་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་གི་རིང་ལ་དམ་ཆློས་འཆད་རློམ་གི་

འཕིན་ལས་རྒྱ་ཆེན་ཞིག་ཀང་གནང་ཡློད། 

འགློས་ལློ་ཙཱ་བ་གཞློན་ནུ་དཔལ། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་སྤེལ་ལློ་སྤི་ལློ་༡༣༩༢ལློར་ཡབ་འགློས་སྟློན་

འབྱུང་གནས་རྡློ་རེ་དང་། ཡུམ་སིད་ཐར་གཉིས་ཀི་སས་སུ་ལྷློ་ཁ་འཕློངས་རྒྱས་ཁུལ་པ་རའི་གློང་

ནག་མེ་དགུ་ཞེས་པའི་ས་ཆ་དེར་སྐུ་འཁྲུངས། ཁིམ་ཚང་དེ་ལ་སས་ལྔ་དང་སས་མློ་གསུམ་

འཁྲུངས་པའི་གསུམ་པ་ཡིན། དགུང་ལློ་དགུ་པར་སྤན་གཡས་མཁན་པློ་སངས་རྒྱས་དཔལ་བའི་

དྲུང་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། སློབ་དཔློན་ཤེས་རབ་དར་རྒྱས་ཀི་མདུན་ནས་སྤློ་འཇུག་སློགས་གསན། 

དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་ནས་ཉེར་གསུམ་བར་རེད་ཐང་མཁན་པློ་བསམ་བཟང་པ་ལས་ཚད་མ་རྣམ་

འགེལ། སྟློན་པ་ཤཱཀ་པ་ལས་ཕར་ཕིན་དང་བམས་ཆེན་སེ་ལྔ། འཕན་པློ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་

ལས་དབུ་མ་རིག་ཚོགས་དྲུག་དང་། སྐྱློར་མློ་ལུང་དུ་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་དློན་གྲུབ་ལས་

མངློན་པ་གློང་འློག །རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལས་སེམས་བསྐྱེད་དང་། ནཱ་རློ་ཆློས་

དྲུག །གུང་སྣང་ཆློས་རེ་མཛེས་པ་དཔལ་ལས་བདེ་མཆློག་གི་སྐློར་ལ་སློགས་པ་གསན། དགུང་

ལློ་ཉེར་བཞི་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༤༣༨ལློར་ནས་རེ་ཙོང་ཁ་པ་དང་། སྐྱང་ཆེན་པ་ཤཱཀ་ཤྲི་དང་། 

སྤན་ས་རིན་ཆེན་འཕེལ། ཤངས་པ་ཀུན་མཁེན། མཁན་ཆེན་གྲུབ་པ་ཤེས་རབ། གྲུབ་ཆེན་བསློད་

ནམས་བསློད་ནམས་བློ་གློས། མཁན་ཆེན་རྒྱལ་བཟང་པ། རྔློག་གི་གདུང་རྒྱུད་ཐུབ་པ་དཔལ་བ། 

བཟད་པ་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ། ལྷ་པ་རིན་པློ་ཆེ་རྡློ་རེ་བ་མ། དམར་སྟློན་རྒྱལ་མཚན་འློད་ཟེར་སློགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

སྐབས་དེར་བློད་དུ་ཡློངས་སུ་གགས་པའི་མཁས་པ་མང་པློར་བསྟེན་ནས་མདློ་སགས་ཀི་ཆློས་

སྐློར་མང་པློ་ཞུས། གཞན་ཡང་ར་ནག་ཆློས་རེ་སྒློལ་མ་བ་དང་། རྒློད་ཕྲུག་རས་པ་གཉིས་ཀི་དྲུང་

ནས་རིང་མའི་ཆློས་སྐློར་མང་པློ་དང་། རློང་སྟློན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་གི་དྲུང་ནས་ས་སྐྱའི་ཆློས་སྐློར། 

རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ཞྭ་དམར་ནག་གཉིས་ཀི་དྲུང་ནས་དྭགས་པློ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཆློས་སྐློར་རྣམས་

གསན། རིག་གནས་ཀི་སྐློར་ལ། ཤངས་པ་ཀུན་མཁེན་དང་། སྐྱང་ཆེན་པ་ཤཱཀ་ཤྲིའི་དྲུང་ནས་

དུས་འཁློར་རྒྱུད་འགེལ་སྐར་རིས་དང་བཅས་པ། སྣར་ཐང་ལློ་ཙཱ་བ་སངྒ་ཤྲིའི་དྲུང་ནས་སྒ་རིག་

པའི་སྐློར་གསན། སྐུ་ན་གཞློན་ནུའི་དུས་ནས་སྐུ་ན་མཐློན་པློར་མ་ཕེབས་ཀི་བར་དུ་ཉིན་ལར་ཤློག་

བུ་མདའ་ཚད་མ་བཅློ་ལྔ་རེ་ཆགས་མེད་བློ་འཛིན་གནང་ཐུབ་པ་དང་། ཆློས་གང་གསན་པ་དང་། 

གཟིགས་པ་རྣམས་ཐེངས་རེ་རེ་ལ་ཁློང་དུ་ཆུད་ཐུབ་པའི་མཁེན་རབ་ཀི་རལ་ཆེན་པློ་མངའ། 

དགུང་ལློ་ཞེ་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་༡༤༣༣ལློར་རྒྱ་གར་གི་པཎི་ཏ་ནགས་

ཀི་རིན་ཆེན་བློད་དུ་ཕེབས་པ་དང་མཇལ་ཞིང་ཆློས་མང་དུ་ཞུས། པཎ་ཆེན་དའི་སྐད་བསྒྱུར་ཡང་

གནང་། པཎ་ཆེན་གིས་དེང་སང་འཛམ་གིང་ན་ཀུ་མ་རཱ་ཤྲི་ལས་མཁས་པ་ངས་མ་མཐློང་ཞེས་

བསགས་བརློད་ཚད་མེད་པ་མཛད། གསུང་རློམ་བསློམས་པ་པུ་སྟི་བཅུ་ཙམ་ཡློད་པ་ལས་གགས་

ཆེ་བ་ནི། [དུས་འཁློར་འགེལ་ཆེན་] དང་། [རིས་ཀི་བསྟན་བཅློས་འཁྲུལ་སེལ་] དང་། [དུས་

འཁློར་དཀའ་འགེལ། ]དང་། [འཕྲུལ་འཁློར་བཅུ་གཅིག་གི་རྣམ་བཤད། ] དང་། [རྒྱུད་བ་མའི་

འགེལ་ཆེན]དང་། [མངློན་རློགས་རྒྱན་གི་འགེལ་པ་]དང་། [དེབ་ཐེར་སློན་པློ་]སློགས་ཡློད། དེ་

ལས་དེབ་ཐེར་སློན་པློ་ནི་དགུང་ལློ་ག་བཞི་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༤༧༦ལློར་

བརམས། སྤི་ལློ་༡༤༧༨་ཡློངས་སུ་བརམས་གྲུབ། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ལྕགས་གང་སྤི་ལློ་

༡༤༨༡ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

འག་རློ། བག་གཡབ་ཡུལ་སྐད་དེ། སིངས་པློ་དང་དློན་གཅིག

འགག །བེ་བཅུ་ཤློང་བའི་བེ་བློ་ཆེའི་མིང་སྟེ། རྒྱ་སྐད་དུ་ཏུག་ཟེར། 

འགང་བ། [ཐ་མི་དད་པ]འགངས་པ། འགང་བ། ཕི་ནུར་བེད་པ་དང་དུས་ལས་འདའ་བ། ཆུ་ཚོད་

གཅིག་ལས་མི་འགང་བར་འགྲུབ་པའི་ལས་དེ་ཉིན་གཅིག་གི་བར་དུ་འགངས་སློང་། དུས་ཡུན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རིང་པློ་མི་འགང་བར་ལེགས་པར་སྒྲུབ་ཐུབ་ཡློང་། 

འགངས་གཅློད་དུས་ཚད། ཁིམས་ཆད་འགངས་གཅློད་བས་པའི་ཡུན་ཚད། 

འགངས་ཆད། ཁལ་བུན་དུས་ཚོད་ལས་འགངས་པའི་ཉེས་ཆད། སྤིར་བཏང་དུ་ཉིན་བཞིན་ཇེ་ལྕིར་

གཏློང་བ་རེད། 

འགངས་པ། འགང་བའི་འདས་པ་སྟེ། ནད་བྱུང་ན་མ་འགངས་པར་སྨན་བཅློས་བེད་དགློས་ཞེས་པ། 

འགམ། ཆུ་བློ་མཐུར་དུ་བབས་པའི་དློན་ཏེ། ཆུ་མཐུར་ལ་འགམ། མེ་ལ་ལ་འབར་ལ་བུ། མི་དེའི་

འབད་བརློན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་ཆུ་འགམ་པ་འདྲ་པློ་ཞིག་རེད། 

འགར། ཡུལ་ལ་འཛེགས་པའི་དློན། ཕྲུ་གུ་ཕ་མའི་པང་ལ་འགར་ཞིང་འདུག །སང་ཉིན་རི་འགློར་

འགར་ནས་ལད་མློ་ལ་སར་འགློ་རྒྱུ་ཡིན། རྒས་པློ་ལ་ལ་འགར་དུས་རྒུ་རུ་རུ། རྒན་མློ་མཐུ་ལ་

འགློ་དུས་རྒུ་རུ་རུ་ལ་བུ།

འགར་འགྱུར། བརན་ཕློ་མེད་པའི་རྣམ་པ། སེམས་བརན་འགར་འགྱུར་མེད་པ། 

འགིག །ཤིང་སློང་དང་རྩྭ་རིགས་ཀི་ནང་ནས་བྱུང་བའི་འབར་བག་ཅན་གི་སྤིན་ཞིག །འགིག་ལྷམ། 

འགིག་མདློང་། འགིག་འཁློར། 

འགིག་སྤིན། ཆུ་ལྷམ་དང་ཆི་ཁེའི་འཁློར་ལློའི་མུ་ཁྱུད་བཟློ་བ་སློགས་བཀློལ་ས་ཧ་ཅང་མང་པློ་ཡློད་པ་

ཞིག་ཡིན། འགིག་སློང་ནི་སར་པ་ཞི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་སྐྱེ་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ད་ལ་རྒྱ་ནག་དུའང་ཡློད། 

འགིག་སྐུད། འགིག་ལས་བཟློས་པའི་སྐུད་པ། 

འགིག་སྐུད་འཐེན་ཐབས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་rubber-banding ཟེར། 

འགིག་ཁེབས། ལློ་ཏློག་དང་སློ་ཚལ་སློགས་འློས་འཚམ་ཀི་དྲློད་ཚད་དང་བཞའ་ཚན་འློག་འཚར་

བར་ཕན་པའི་ས་ངློས་སུ་བཀབ་བེད་ཀི་ཞིང་སྤློད་འགིག་བཟློས་ཁེབས་གཡློགས་ལ་ཟེར། 

འགིག་ཐག་ཅན་གི་གྲུབ་སྐུད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་

སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་rubberbanding ཟེར། 

འགིག་བེ་རིལ།མངར་ཆར་འགིག་རྒྱུ་བསེས་པའི་བི་རིལ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

འགིག་ཤློག །འགིག་ལས་བཟློས་པ་ཤློག་བུ་ལར་སབ་བའི་རྒྱུ་ཆས་དཔེར་ན་འགིག་ཤློག་གི་ཁུག་

མ་དང་འགིག་ཤློག་གི་གདན་གཞི་ལར་བུ། 

འགིང་། ① [རྒྱན་ཚིག] བརིད་ཆགས་པ་དང་ང་རྒྱལ་བའི་ལུས་ཀི་རྣམ་པ་སྟེ། ལུས་འགིང་སྟབས་

སུ་འགེང་བ། ལུས་ལ་འགིང་བག་ཆགས་པ་ཞེས་པ་ལ་བུ། ② བརིད་ཆགས་པ་དང་ང་རྒྱལ་

བའི་ལུས་ཀི་རྣམ་པ་བསྟན་པའི་དློན་ཏེ། ལུས་འགིང་ནས་འདུག །སེང་གེ་གངས་ནས་འགིང་

ཞེས་པ་ལ་བུ། 

འགིང་འགིང་། ཀྲློག་ཀྲློག་ཚ་པློ་དང་དློན་གཅིག །དཔེར་ན། མི་དེ་འགིང་འགིང་ཆེན་པློ་རེད། ང་ཚོ་

ལ་ཁ་གག་གི་མི་འདུག་ལ་བུ། ཡློན་ཏན་མེད་པའི་མི་ལ་གློ་གནས་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཐློབ་ན་ཀྲློག་

ཀྲློག་འགིང་འགིང་ཆེན་པློར་བེད་ཅིང་རེད།

འགིང་འགློས། ཉམས་ཆེན་པློའི་གློམ་པ་སློ་སྟངས། 

འགིང་སང་། ཉམས་ཆེན་པློ་སྟློན་ནས་སློད་པ། ཁྱུང་གཡག་དེ་འགིང་བསང་ནས་སློད་འདུག

འགིང་འཆམ། གར་འཆམ་གི་བེ་བག་ཅིག

འགིང་ཉམས། ① མཛེས་པ་དང་། དཔའ་བའི་རྣམ་འགྱུར། ② ཉམས་ཆེན་པློའི་རྣམ་འགྱུར། གང་

རྒན་ལར་འགིང་ཉམས་ཆེ་ལ་བི་བ་ལར་བློ་ཁློག་ཆུང་བ། 

འགིང་ཉམས་བསྟན་པ། ① ལུས་ཀིས་འགིང་སྟབས་བེད་པ། ② སེམས་ཀིས་ཁེངས་ཉམས་བསྟན་པ། 

འགིང་སྟབས།① སེག་པའི་རྣམ་འགྱུར། ② ཆེ་ཉམས། 

འགིང་བ། འགིང་བའི་མིང་རྐྱང་། 

འགིང་བག །① ལུས་ཀི་ཆེ་ཉམས། ② སེག་པའི་རྣམ་འགྱུར། 

འགིང་ཚུལ། ① ཆེ་ཉམས། ② སེག་ཉམས། 

འགིངས་པ། བསགས་པ་དང་སྤུངས་པའི་དློན་ཏེ། མ་ཞུ་བ་སློགས་ཁློག་ནད་ཀི་སྐབས་སུ་ཡར་སྐྱུག་

པ་དང་། མར་བཤལ་བ་སློགས་མི་ཐུབ་པ་ཕློ་བ་ཧྲེམ་མེར་ན་བའི་དློན་དང་། རྨའི་སྐབས་རྣག་

གར་པློ་གྱུར་ནས་ཕིར་འདྲེན་དཀའ་བའི་དློན་ལ་འཇུག་པས་སྐབས་ཐློབ་ཏུ་གློ་དགློས་པ་ཞིག་

སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། འགིངས་པ་བཤལ་སྐྱུག་མི་ཐུབ་པའི། ཞེས་དང་། གློང་སྨན་

པའི་པློད་དམར་ལས། རྣག་འགིངས་ཞློ་ལར་གར་ན་རྣག་བཤལ་བཏང་། ཞེས་གསུངས། 

འགྱུ། ཡུད་ཙམ་དུ་འཆར་ཞིང་ཡལ་ནས་འགློ་བ། རྣམ་རློག་འཆར་བ་ལ་རྣམ་རློག་འགྱུ་བ་ཟེར། 

འགྱུ་བ། [ཐ་མི་དད་པ]འགྱུས་པ། འགྱུ་བ། འཕློ་བའམ་གཞན་དུ་གཡློ་བ། རློག་པ་འློག་འགྱུ། དྲན་པ་

བརན་པློ་མེད་པས་རྣམ་རློག་འགྱུས་པ། ནམ་མཁའི་སྤིན་ནག་ནང་ནས་གློག་འགྱུ་བ། 

འགྱུ་རུ། ལུ་གུའི་སྤུ་རྣམ་པ་འཁློག་པློ་ཅན་གི་མིང་སྟེ། འགྱུ་རུ་ཅན་གི་ཚ་རུ་བཟང་། ཞེས་པ་ལ་བུ། 

འགྱུར། [ཐ་མི་དད་པ]ངློ་བློ་དང་རྣམ་པ། གནས་ཚུལ་སློགས་སློན་དང་མི་འདྲ་བ་བྱུང་བའི་དློན་ཏེ། 

ལུགས་སློལ་འགྱུར། ཚུགས་ཀ་འགྱུར། ཆ་རྐྱེན་འགྱུར། གློ་ས་འགྱུར་ཀང་མི་དམངས་ལ་

ཞབས་འདེགས་ཞུ་བའི་བསམ་པ་འགྱུར་མི་རུང་ལ་བུ། 

འགྱུར་སྐད། སྐད་ཀི་འགྱུར་ཁུག

འགྱུར་ཁུག །སྐད་ཀི་སྙན་འགྱུར། གླུ་དབངས་ཀི་འགྱུར་ཁུག་བདེ་པློའི་སྐད་སྙན་ཞིག་རྒྱང་རིང་ནས་

ཐློས་བྱུང་། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་span ཟེར། 

འགྱུར་དངློས། གང་སར་གནས་སློ་ཆློག་པའི་དངློས་པློ། 

འགྱུར་བཅློས། ཡིག་རིགས་ཤིག་ཡིག་རིགས་གཞན་ལ་བསྒྱུར་ཟིན་པ་ལ་སར་བཟློ་བཅློས་བེད་པ། 

འགྱུར་ཏ་རེ། འགྱུར་བར་ངེས། ཧུར་བརློན་མ་བས་ན་ལས་དློན་ཉམས་པར་འགྱུར་ཏ་རེ། ལས་དློན་

ངན་པ་བས་ན་འབས་བུ་མི་འདློད་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏ་རེ། 

འགྱུར་རེན། [ཡུལ]ཚོང་ཐག་ཆློད་དེ་རིན་མ་བྱུང་བར་དུ་གཞན་ལ་མི་འཚོང་བའི་ཁ་ཆད་དུ་བཞག་

པའི་དངློས་པློ། ཟློག་རིན་གངས་ཚང་སྤློད་ལེན་བས་མཚམས་སར་བཞག་འགྱུར་རེན་དངུལ་

འབློར་དེ་དག་རིན་འབབ་ཐློག་ནས་གཅློག་དགློས། 

འགྱུར་ལན་རེན་འབྱུང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་variable function generator ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

འགྱུར་ལློག །འཕློ་འགྱུར། དབར་དུས་ཀི་གནམ་གཤིས་ལ་འགྱུར་ལློག་ཆེན་པློ་འདུག །ལློ་གཅིག་

ནང་གི་གནས་ཚུལ་ལའང་འགྱུར་ལློག་མང་པློ་ཡློང་། བརན་བརན་ཏིག་ཏིག་བས་ན་འགྱུར་ལློག་

བྱུང་ཡང་ནློར་མི་ཡློང་། ལས་ཀ་ཚང་མ་འགྱུར་ལློག་གནས་ལུགས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡློད་པ་ཤ་

སྟག་ཡིན། 

འགྱུར་ཕག །བཀའ་དང་བསྟན་བཅློས་ཀི་གཞུང་བློད་དུ་བསྒྱུར་བའི་ཚེ་ཐློག་མར་ལློ་ཙཱ་བ་རང་ཉིད་

གུས་པའི་ལྷ་ལ་ཕག་བས་པའློ། །

འགྱུར་ཕློགས། འགྱུར་སྟངས་སམ་འགྱུར་ཚུལ། 

འགྱུར་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ] ས་རྒྱུན་མི་གནས་པར་གསར་པ་ཞིག་ཏུ་འཕློ་འགློ་བ། ངློ་བློ་འགྱུར་བ། 

ཆ་རྐྱེན་འགྱུར་སློང་། གློ་ས་འགྱུར་ཀང་རུང་མ་འགྱུར་ཀང་རུང་། རག་བརན་མི་འགྱུར། ནད་ཀི་

གཞི་བབ་འགྱུར་བ། གཙང་ཆུའི་འགློ་ལམ་འགྱུར་ཡློང་། ② གྱུར་པ། འགྱུར་བ། སར་དང་མི་

འདྲ་བར་འབྱུང་བའམ་འགྲུབ་པ། ལྕློང་མློ་སལ་པར་གྱུར་སློང་། ཤིང་ལློ་སེར་པློར་འགྱུར་ཡློང་། 

རླངས་པ་གཅིག་ཡིན་ཡང་དམའ་སར་སྨུག་པ་དང་། མཐློ་སར་སྤིན་པར་འགྱུར་བ། སྐུ་ཁམས་

བདེ་བར་གྱུར་ཅིག །དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །③ གསར་རིང་དང་། དར་རྒུད་སློགས་འབྱུང་

བའི་བ་རིམ། དུས་བཞིའི་འགྱུར་བ། བསམ་བློའི་འགྱུར་བ། གནས་ཚུལ་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པ། 

④ སྐད་ཡིག་རིགས་མི་འདྲ་བ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བསྒྱུར་བའི་གཞུང་རྣམས། བཀའ་འགྱུར། 

བསྟན་འགྱུར། ས་འགྱུར། ཕིས་འགྱུར། རིང་འགྱུར། གསར་འགྱུར། ⑤ མ་འློངས་སྟློན་བེད་ཀི་

ཚིག་གློགས་ཤིག །ཆུ་རྒྱུན་འཆད་པར་འགྱུར། ཤིང་གཅློད་པར་འགྱུར། འབྱུང་འགྱུར། 

འགྱུར་བ་བརྒྱད། ༡ དགའ་བའི་འགྱུར་བ། ༢ རྒློད་བློ་བའི་འབྱུར་བ། ༣ འབལ་དགློས་པའི་མ་ངན་

གི་འགྱུར་བ། ༤ ཁློ་བའི་འགྱུར་བ། ༥སེམས་ཀི་གཟེངས་མཐློ་བའི་འགྱུར་བ། ༦ སྐྲག་པའི་

འགྱུར་བ། ༧ སྐྱུག་བློ་བའི་འགྱུར་བ། ༨ངློ་མཚར་བའི་འགྱུར་བ། 

འགྱུར་བ་མ་ངེས་པའི་ས། སགས་རིང་མའི་གཞུང་དུ། རྣམ་འབློར་དང་པློའི་སྐབས་སུ་ཐློབ་པའི་ས་

དང་པློ་སྟེ། ཚོགས་ལམ་དུ་ཟག་ལློག་གཉིས་ཀ་ཡློད་པས་འགྱུར་བ་མ་ངེས་པའི་ས་ཞེས་བའློ། །

འགྱུར་བ་མ་ནིང་། ① མི་ཕློ་མློ་གང་རུང་ཞིག་གི་མཚན་མ་བརན་པློར་མི་གནས་པར་ཟླ་སྟློད་ཟླ་སྨད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལ་ལློས་ནས་ཕློ་ཡིན་ན་མློ་དང་། མློ་ཡིན་ན་ཕློར་རང་བཞིན་གིས་འགྱུར་འགློ་མཁན། ② རེས་

འཇུག་གི་མ་ནིང་ཡི་གེ་ན་ར་ལ་གསུམ་མིང་གཞི་ཕློ་ཡིག་གི་མཐར་ཡང་འཇུག་ཡློད་མེད་གང་

རུང་སྟེ། བསྟནད་པ། བསྐློར་བ། བཙལ་བ་ཞེས་སློགས་ལ་བུ་སྒ་གདངས་དྲག་པར་འགྱུར་བ་

དང་། མིང་གཞི་མློ་ཡིག་གི་རེས་སུ་ཡང་འཇུག་མེད་པ་སྟེ། འགན་པ། འགློར་བ། འགུལ་བ་ཞེས་

སློགས་ལ་བུ་སྒ་གདངས་ཞན་པར་འགྱུར་བ་ན་འགྱུར་བ་མ་ནིང་ཟེར། 

འགྱུར་བག །འགྱུར་བའི་རྣམ་པའམ་ཆ། 

འགྱུར་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན། གཏན་དུ་མི་གནས་པའི་གནད་འགག

འགྱུར་བའི་ཆློས། བརན་པློ་མེད་པའི་རིགས། 

འགྱུར་བའི་སྡུག་བསལ། ① ཐློག་མར་གྲུབ་པའི་སྐབས་བདེ་བའི་སྣང་བ་ཞིག་འཆར་ཡང་སྐད་ཅིག་

གཉིས་པ་སྡུག་བསལ་གི་ངློ་བློར་འགྱུར་འགློ་བ། ② ཟག་བཅས་ཀི་ཚོར་བ་བདེ་བ་སྟེ་འདི་ནི་

ནམ་ཞིག་ན་ཡང་སྡུག་བསལ་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསལ་ཞེས་བ་ལ། དེ་དང་མཚུངས་

ལན་གི་སེམས་སེམས་བྱུང་གཞན་རྣམས་དང་གང་ལ་དམིགས་ནས་སྐྱེ་བའི་ཡུལ་ཟག་བཅས་

རྣམས་ཀང་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསལ་ལློ། སྡུག་བསལ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག

འགྱུར་བའི་མི་རག་པ། སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ནས་གཞན་དུ་འགྱུར་ཞིང་མི་རག་པ། 

འགྱུར་བང་། བསྒྱུར་བའི་དཔེ་ཆ་གང་དེའི་མཇུག་ཏུ་ལློ་ཙྰ་བ་གང་གིས། ཡུལ་གང་དང་། དུས་གང་

ལ་བསྒྱུར་སློགས་གསལ་བཤད་བས་པ། །

འགྱུར་བེད། ① སྤ་འཆལ། ② [མངློན]ལན་ཚྭ། 

འགྱུར་བེད་ཀི་ཆུ། ཚྭ་ཆ་དང་བུལ་ཆུ། 

འགྱུར་མེད། བརན་པློའི་མིང་། ར་བ་བརན་པློར་ཚུགས་ན་འགྱུར་མེད་ས་ཐང་ཡློང་། 

འགྱུར་མེད་རག་པ་དམ་པའི་གནས། ནམ་ཡང་འགྱུར་བ་མེད་པ་ས་ཞིང་བརན་པའི་གནས་སྟེ། རྒྱ་

གར་རྡློ་རེ་གདན་ནི་སངས་རྒྱས་རྣམས་མཆློག་གི་སྤྲུལ་སྐུར་སངས་རྒྱས་ཚུལ་བསྟན་པའི་

གནས་ཡིན་པས་བསྐལ་པ་འཇིག་པའི་སྐབས་ཀང་མེ་ཆུ་རླུང་གསུམ་གང་གིས་ཀང་འཇིག་མི་

ནུས་པར་ཟློམ་སྟློང་པ་ནམ་མཁར་བཏེག་པ་ལར་གནས་ཞེས་ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

འགྱུར་མེད་རྣམ་རྒྱལ། ཕློ་ལྷ་བ་བསློད་ནམས་སྟློབས་རྒྱལ་གི་བུ་གཉིས་པ་ཡིན་ཞིང་། འདིས་ཡབ་

གཤེགས་རེས་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༧༤༧ལློར་ཕའི་གློ་ས་ཤུལ་འཛིན་

བས་ནས་བློད་ཀི་སིད་དློན་བསྐྱངས། དེ་ནས་སར་གི་སིད་ཇུས་ལ་འགྱུར་བར་བཏང་སྟབས། 

རྒྱ་ཨམ་བན་གིས་སྤི་ལློ་༡༧༥༠ལློའི་བློད་ཟླ་བཅུ་པར་འགྱུར་མེད་རྣམ་རྒྱལ་བསད། བློད་བློན་

རྣམས་ཀིས་རྒྱ་ཨམ་བན་གི་སློད་གནས་གཏློར་ཨམ་བན་བསད། ཁློམ་གཟིགས་སང་དུ་རྒྱ་

དམག་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་བསད་པར་བཤད། 

འགྱུར་མེད་འཚོ་རེན། འཕློ་འགྱུར་མེད་པའི་འཚོ་བའི་རེན་ས་ཁང་པ་སློགས། 

འགྱུར་མེད་ཡློངས་གྲུབ། ཡློངས་གྲུབ་ཀི་ནང་གསེས། འཁྲུལ་གཞི་གཞན་དབང་དང་འཁྲུལ་བ་ཀུན་

བཏགས་གཉིས་ཀས་སྟློང་པའི་མེད་དགག་དེ་བཞིན་ཉིད་འདུས་མ་བས་པ་སྟེ་བདག་མེད་དང་

སྟློང་ཉིད་དློ། །

འགྱུར་མེད་སློབ་སྦློང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་rote learning ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་variable ཟེར། 

འགྱུར་ཚད་གངས་ཐང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་argument value ཟེར། 

འགྱུར་ཚད་རེས་འདེད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་variable trace ཟེར། 

འགྱུར་ཚད་ཟིན་བིས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་variant record ཟེར། 

འགྱུར་ཚིག །སྐད་ཅིག་ལློ་ཙཱས་བསྒྱུར་བའི་རློད་བེད། 

འགྱུར་ཚེག་མཚོན་ལུགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་varrant record type ཟེར། 



  1544  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

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

དབིན་སྐད་དུ་argument ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་alterable ཟེར། 

འགྱུས་འགློ། [མངློན]ཆུ། 

འགེ། གེས་ཀི་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལ་བ། 

འགེད། [ཐ་དད་པ]བཀེས། བཀེ། འགེད། ① གཏློང་བ། གྲྭ་ཚང་ལ་མང་ཇ་འགེད། ② སྤློ་བ། འློད་

ཟེར་འགེད། ③ སྤྲུལ་བ། སྤྲུལ་པ་འགེད། ④ རློད་པ། གཡུལ་འགེད། 

འགེད་ཆེན་བཞི། གཅློད་ལུགས་ལས་བཤད་པའི་དཀར་འགེད་དང་། དམར་འགེད། ཁ་འགེད། ནག་

འགེད་བཅས་བཞི། 

འགེད་གཏློང་བ། ① དགེ་འདུན་པ་ལ་སློགས་ལ་དངུལ་དངློས་འབུལ་བ། ② འགེད་གཏློང་སྦིན་

བདག་གིས་བློས་པའི་མགློན་པློའམ། འགེད་གཏློང་རློགས་བེད་མཁན། 

འགེད་པ། དབུལ་ཕློངས་ལ་ནློར་འགེད་པ། 

འགེད་ཡློན། གྲྭ་པ་སློགས་ལ་འགེམས་སྤློད་བེད་པའི་རྒྱུ་ཆས། 

འགེན་པ། [མངའ་རིའི་ཡུལ་སྐད]ཡུས་སམ་སྡུག་ཡུས་བཤད་པ། དཔེར་ན། འགེན་པ་བས་ན་

རློགས་མ་བས་ནའང་དགའ། ཁློ་ལ་ལས་ཀ་བསྐུལ་ན་འགེན་པ་ཚ་པློ་ཞིག་ཡློད་རེད་ལ་བུའློ། །

འགེར་བ། [རིང]སློང་བ། 

འགེལ། [ཐ་མི་དད་པ]མི་དང་གེན་དུ་འགེང་བའི་དངློས་པློ་ས་ལ་ལྷུང་བའི་དློན། འདྲེད་ནས་ས་ལ་

འགེལ། རྒྱུགས་ནས་ས་ལ་འགེལ། དག་བློ་མ་བསྒེལ་ན་རང་འགེལ་དུ་མི་འགློ་ལ་བུ། 

འགེལ་ཐློག་རྡློག་བརིས། སྐྱློ་ཐློག་ལ་བརས་བཅློས་བེད་པ། 

འགེལ་བ། འགེལ་བའི་མིང་རྐྱང་། 

འགེལ་ལློག །① ར་ཕྱུགས་ས་ལ་ཉལ་ནས་འགེ་ལློག་རྒྱག་པའི་མིང་། ར་དྲེལ་ས་ལ་ཉལ་ནས་ཕར་

ཚུར་འགེལ་ལློག་རྒྱག་པ། ② ཁང་པའི་རིག་པ་སློགས་ཉིལ་བ། ཁང་རིང་གློག་པློའི་གང་རིག་
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འགེལ་ལློག་སློང་བ། 

འགློགས། [ཐ་དད་པ]བཀགས། བཀག། འགློགས སྐུལ་ཚིག་ལ་ཁློགས་ཤིག །འགློགས། ① 

དངློས་པློ་ལྕི་བའི་རིགས་ཡར་འདེགས་པའི་ཐབས་ཤེས་ཤིག །ཀ་བ་འདི་ལ་འགློགས་ཤིག་

བརྒྱབ་སྟེ་གསར་པ་འཛུགས་དགློས། ② འདེགས་རྒྱའམ་རྒྱ་མ། རྒྱ་འགློགས། ③ བམས་སམ་

ཁློགས། ཕེབས་འགློགས་ཆེན་པློ། 

འགློགས་རྒྱག་པ། ཁང་པའི་ཀ་བ་ཐང་པློ་མེད་རིགས་ལ་འདེགས་རློགས་ཀི་ཀ་བ་འཛུགས་པ། 

འགློགས་སས། འགློགས་རྒྱག་སྐབས་འགློགས་བརེན་བའི་དངློས་པློ་ལ་ཟེར། 

འགློགས་ཐག །འགློགས་རྒྱག་སྐབས་འགློགས་གནློན་སར་བཏགས་ནས་མར་འཐེན་རྒྱུའི་ཐག་པ། 

འགློགས་གདུང་། འགློགས་མདའ་དང་དློན་གཅིག

འགློགས་འདམ། འགློགས་རྒྱག་སྐབས་ཡར་བཀན་བེད་ཀི་མདའ་ཤིང་། 

འགློགས་གནློན། འགློགས་མདའ་གནློན་བེད་ལིད་ཆེའི་དངློས་རིགས་སློགས། 

འགློགས་བམས། འདློ་ལིའམ་ཕེབས་བམས། 

འགློགས་བེད། [མངློན]བཞློན་པ་སྤི། 

འགློགས་ཚུགས། ཀ་བ་གསར་རིང་བརེ་སྐབས་རིང་པའི་གཡས་གཡློན་དུ་བཙུགས་པའི་ཀ་ཚབ། 

འགློད། [བ་བེད་ཐ་མི་དད་པ]སར་བས་ཀི་བ་བ་ལ་རེས་ནས་སེམས་སྡུག་བེད་པའི་དློན་ཏེ། གསར་

བརེའི་དློན་དུ་ཤི་ཡང་ག་ལ་འགློད་ལ་བུ། 

འགློད་རློགས།འགློད་པ་སྐྱེས་ཏེ་གཞི་ནས་དློན་རློགས་པ། 

འགློད་གདུང་། འགློད་པ་སྐྱེས་ཏེ་སེམས་སྡུག་བྱུང་བ། 

འགློད་པ། ① [བ་བེད་ཐ་མི་དད་པ]ལས་ཀ་ཉེས་ནས་སེམས་ཁལ་འབྱུང་བ། སར་འགློད་ཕིས་སློམ། 

ར་ཕློ་གཞིས་སུ་མ་གསློས་བེས་སུ་འགློད། སར་བས་ནས་ནློར་འཁྲུལ་ཡིན་པར་ཤེས་ཏེ་གཞི་

ནས་འགློད། རང་འགན་ལེགས་པར་སྒྲུབ་ཐུབ་ན་ཤིའང་མི་འགློད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རེས་

སུ་འགློད་པ་དང་། རེས་སུ་བཅགས་པ། རེས་གདུང་བ། རྣམ་པར་སྙིལ་བ་བཅས་སློ། །② སར་

བས་ནློར་བར་ཡིད་མི་དགའ་བའི་སེམས། དཔྱད་པ་སློན་ལ་བཏང་ན་མཁས་པ་ཡིན། འགློད་
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པ་མཇུག་ལ་སྐྱེས་ན་བླུན་པློ་ཡིན། ③ གཞན་འགྱུར་བཞིའི་ནང་གསེས། སར་བས་ལ་ཡིད་མི་

དགའ་བའི་ཤེས་པ་སེམས་གནས་པའི་བར་དུ་གཅློད་པའི་བེད་ལས་ཅན་ནློ། །

འགློད་པ་སྐྱེད་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། བསྙེན་རློགས་ཀི་

ཡློན་ཏན་ལ་སྨློད་པའམ་ཁློད་ལ་སློམ་པ་མ་སྐྱེས་ཞེས་སློགས་ཀི་སློ་ནས་དགེ་སློང་གཞན་ཡིད་

མི་བདེ་བར་འཇུག་པའློ། །

འགློད་པར་གྱུར་ཏ་རེ། འགློད་པར་གྱུར་ངེས། 

འགློད་པས་འགློག་པ། འགློག་པའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དགག་བ་བསྒྲུབ་འློས་ཀི་བ་བ་གང་

རུང་ཞིག །འགློག་བེད་རྣམ་གཡེང་གི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་ནས་དེ་དག་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པར་དློན་

མེད་དུ་དུས་ཡློལ་བས་འགློད་གདུང་གཙོ་བློར་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

འགློད་ཚངས་། སར་བས་ཀི་ཉེས་པར་གནློང་ཞིང་། བཤགས་པས་སེམས་རྒྱུད་དག་གཙང་དུ་གྱུར་པ། 

འགློད་བཤགས། སར་བས་ཉེས་པར་འགློད་སེམས་ཀིས་བཤགས་པ་བེད་པ། 

འགློད་བཤགས་ཞུ་ཡིག །སར་བས་ལས་ཉེས་ལ་འགློད་བཤགས་དང་ངློས་ལེན་ཞུ་བའམ་ཡང་ན་

འགློད་བཤགས་ཞུ་བའི་ཡི་གེ

འགློད་སེམས། སར་བས་ཉེས་པར་སུན་སྣང་སྐྱེས་པའི་སེམས། 

འག་དུང་འཁློར་དགློན། མིང་གཞན་དགློན་མཛོད་དགློན་ཡང་ཟེར། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་ཕག་

སྤི་ལློ་༡༣༩༥ལློར་བ་མ་ཨློ་རྒྱན་ཆློས་དཔལ་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་

དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འག་ཡང་ལན་དགློན། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༢༢༨ལློར་གྲུབ་ཐློབ་དགེ་ལུགས་འདུན་འློད་

ཟེར་གིས་བཏབ། སློག་དམག་གིས་བཀའ་དགློན་རྣམས་ལ་འཚེ་བའི་སྐབས་སུ་སློག་དམག་

གིས་འཇིགས་པ་ལས་གཡློལ་ཕིར་གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པར་བསྒྱུར་བ་བཤད། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་

པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འགབ་སློབ། བློད་ཁི་གཟུགས་གཞི་དང་སྟློབས་ཤུགས་ཆེ་བ། ཁ་ལྷུག་དང་། ངློ་ལྷུག་ཅན། སྐད་ཆེན་

པློ་དག་རྐུན་གཅན་གཟན་སློགས་འགློགས་བེད་ཀི་ཁི་ལ་ཟེར། 
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འགགས། མེ་མདའི་སྐད་དྲག་པློའི་དློན་ཏེ། མེ་མདའི་སྐམ་པ་ལ་ཐློ་ཕློག་སྟབས་མེ་མདའ་སྟློང་

འགགས་ཤློར་སློང་། མེ་མདའ་སྟློང་འགགས་ཤློར་ཡང་མི་བསད་མི་འདུག

འགངས། ཟས་ཀིས་ཚིམ་པ། ཟས་ཀིས་ལློ་བ་འགངས་སློང་། སྤང་ཀི་ར་ཟློས་ལུག་རློས་མ་འགངས། 

གུང་ཚིག་ཞིམ་པློ་ལློ་བ་འགངས་པར་ཟློས། 

འགངས་ལློགས། ལློ་བ་རྒྱགས་ལློགས། 

འགངས་པ། འགང་བའི་འདས་པ། 

འགངས་ཕེད་ལློགས་ཕེད། ལློ་བ་འགངས་ལ་མ་འགངས། 

འགངས་སམ་ལློགས། མིའི་འགངས་སམ་ལློགས་ནི་རང་མཐིལ་གི་རུས་པ་ལ་ངློས་འཛིན་དགློས་

པ་དང་། ནློར་ལུག་སློགས་དུད་འགློའི་འགངས་སམ་ལློགས་ནི་ཚིགས་རུས་ཨ་ཡང་ལ་ངློས་

འཛིན་དགློས་པ་དང་གཉིས་མཆིས་ཏེ། སྨན་དཔྱད་ཟླ་བའི་རྒྱལ་པློ་ལས། རང་མཐིལ་རུས་པ་

འགངས་སམ་ལློགས། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། གློང་སྨན་དཀློན་ཅློག་བདེ་ལེགས་ཀིས་མཛད་

པའི་པློད་དམར་ལས། འགངས་སམ་ལློགས་ནི་ནློར་ལུག་སློགས་སེམས་ཅན་གི་ཚིགས་རུས་

ཨ་ཡང་ཟེར་བ་དེའི་མིང་ངློ་། །ཞེས་དང་། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་

རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། འགངས་སམ་ལློགས་ནི་སྐབས་

ཐློབ་ཏུ་འཇུག་ཚུལ་གཉིས་ཏེ། རང་མཐིལ་གི་རུས་པ་དང་། ཚིགས་ཀི་རུས་པ་བློད་པས་ཨ་

དང་། ཁམས་པས་ཐེར་གེ་ཟེར་བ་དེ་གཉིས་ཀའི་རུས་དབིབས་ངློས་རེ་འགངས་པ་ལར་འབུར་

ཞིང་ངློས་རེ་ལློགས་པ་ལར་སྟློང་པར་གྱུར་པ་ལ་འགངས་སམ་ལློགས་ཞེས་བཤད་དློ། །ཞེས་

དང་། གཞན་ཡང་པུས་པློའི་ལྷ་ང་ལ་ངློས་འཛིན་པའང་མཆིས་སློ། །

འགད། བ་ཚིག །སློ་བཏབ་པའི་དློན་སྟེ། དཔེར་ན། ང་ཚོ་ལ་གི་མེད་སྟབས་ཤ་སློ་འགད་བས་ཏེ་ཟློས་པ་

ཡིན། མདུད་པ་དེ་ཧ་ཅང་དམ་པློར་ཆགས་འདུག་ཀང་ངས་སློ་འགད་བས་ན་བཀྲློལ་པ་ཡིན་ལ་བུ། 

འགན། ཤེད་ཤུགས་སློགས་ཕན་ཚུན་སུ་ལས་སུ་ལེགས་ཀི་ཚད་བསྡུར་བ། 

འགན་རྒློལ། ཁ་གཏད་དུ་ལངས་ནས་རྒློལ་བ། 

འགན་གི་དློ་མེད། འགན་པའི་དློ་ཟླ་མེད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འགན་གི་དློ་ཟླ། འགན་སྡུར་གི་ཁ་གཏད། 

འགན་གི་ཟླ་མེད། འགན་པའི་དློ་ཟླ་མེད་པ། 

འགན་དློ། །ཁ་གཏད། 

འགན་བསྡུར། ལུས་རལ་སློགས་ཕན་ཚུན་སུ་ལས་སུ་ལེགས་བསྡུར་བ། 

འགན་པ། སྡུར་བ། རིག་པ་འགན་པ། ངས་ཁློང་དང་སྟློབས་ཤུགས་འགན་པར་བ་དགློས། ཁེད་ཀིས་

ཀང་འགན་ཅིག །སེར་སེམས་ཆེ་བའི་མི་དེས་གཞན་གི་མིང་གགས་དང་གློ་གནས་ཁློ་ནར་

འགན་འདློད་བེད་པ། ཤིང་སློང་ལ་ཡར་འཛེག་པའི་ལུས་རལ་དེ་སྤ་དང་སྤེའུ་ལ་འགན་ཐུབ་པ། 

ལས་དློན་ཧུར་བརློན་བེད་མཁན་ལ་མིག་ལློས་ཡར་འགན་བེད་དགློས། སིན་བུ་མེ་ཁེར་གིས་

ཉི་མ་ལ་འགན་པ། མཚུངས་པ་མཉམ་པ། ར་མགློགས་པ་སྐྱི་བསེར་རླུང་ལ་འགན། 

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

དབིན་སྐད་དུ་contention ཟེར། 

འགན་ཟླ། ཁ་གཏད། རྣམ་དཔྱློད་འགན་ཟླ་དང་བལ་བ། མི་མང་པློའི་ནང་ནས་དཔའ་ངར་འགན་ཟླ་

བལ་བ་ཁློ་རང་ཡིན། ལས་ཀ་ལ་ཁུར་སེམས་འགན་ཟླ་མེད་པ། 

འགན་ཡ། ཁ་གཏད། དཔའ་བློ་འགན་ཡ་མེད་པ། 

འགན་ལན་སྤློད་པ། ཚུར་འགན་པར་ལན་འཇལ་བ། 

འགན་སེམས། འགན་ཟླ་བེད་པའི་བསམ་བློ། རྒྱལ་ཕམ་གི་འགན་སེམས་ཤར་བ། 

འགམ། ① འཁིས་སམ་གམ། རིག་པའི་འགམ། ཆུ་འགམ། སློ་འགམ། གློང་པའི་ཉེ་འགམ། ལམ་གི་

འགམ། ② རིག་རྨང་། འགམ་འདིང་བ། ③ ས་མིང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་གཉའ་ནང་

རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད་པའི་བལ་བློད་བར་གི་འགག་སློ་ཞིག

འགམ་རྐྱློང་། [མངློན]རུས་སལ། 

འགམ་སྐྱློང་། ① འགམ་ནས་སྐྱློར་བེད་དམ་སྲུང་བེད་ཀི་རྭ་བ། ② འགམ་པ་ལག་པས་སྐྱློར་བ། 

འགམ་སྐྱློར། དངློས་པློ་གང་ཞིག །བརན་པློར་གྱུར་པའི་ཆེད་དུ་འགམ་ངློགས་སུ་སྐྱློར་བེད་གཞན་

ཞིག་འཇློག་པ་སྟེ། རིག་པའི་འགམ་སྐྱློར། ཁང་པའི་འགམ་སྐྱློར་ལ་བུ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

འགམ་དཀྱུས། འགམ་པ་གཡས་གཡློན་གི་དཀྱུས། 

འགམ་ཁུག །འགམ་པའི་ནང་། 

འགམ་དགློན། ལྷ་མདློ་དགློན་ཞེས་ཀང་གགས། འདེབས་ལློ་འདེབས་མཁན་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་

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

འགམ་འགུལ། ཁའི་འགམ་པ་འགུལ་སྐྱློད། 

འགམ་ངློགས། ཆུ་བློའི་འགམ་ངློགས། 

འགམ་ལྕག །འགམ་ལྕག་བཞུས་པའི་མིང་རྐྱང་། 

འགམ་ལྕག་གཞུས། འགམ་པ་ལ་ལག་ལྕག་གཞུས་པ། 

འགམ་ཆང་། ཁ་ཆུ། 

འགམ་ཆུ། ཁའི་འགམ་པའི་ནང་དུ་འཁློར་བའི་ཆུ། ཤིང་ཏློག་སྐྱུར་མློ་ཟ་འདློད་ཀིས་རང་དབང་མེད་

པར་འགམ་ཆུ་ལང་བ། 

འགམ་ཆུ་འཁློར་བ། ① ཟ་འདློད་ལངས་པ། ② ཧ་ལས་ཏེ་ཡིད་སྨློན་སྐྱེ་བ། དེ་ལ་འགམ་ཆུ་ལང་མི་

དགས། གཞན་གི་རྒྱུ་ནློར་ལ་འགམ་ཆུ་ཁློལ་མི་དགློས། 

འགམ་སྟེགས། ཉེ་འགམ་གི་སྟེགས་བུ། 

འགམ་སྟློང་། འགམ་པ་ཀློང་ཀློང་ངམ། འགམ་ཀློང་། སློ་བློ་འགམ་སྟློང་། 

འགམ་ཐིག །ལྷ་སྐུའི་ཞལ་འགམ་གཡས་གཡློན་གི་ཐིག་ལ་ཟེར། 

འགམ་པ། མགློའི་ངློས་ཀི་རུས་པ། ཡས་ཀི་འགམ་པ། མས་ཀི་འགམ་པ། འགམ་པ་ལག་པ་ལ་གཏད་

པ། འགམ་པ་སྒུལ་ཅིག

འགམ་པ་ཆགས། མ་མགལ་ཆག་པ། 

འགམ་པ་ཉམས་པ། རླུང་ནད་རིགས་ཤིག་སྟེ་འགམ་པ་ཡས་མས་ལས་བེད་ཀི་ར་ཉམས་ནས་སློ་

འཐམས་ཤིང་། ཁ་འབེད་འཛུམ་བེད་དཀའ་བ་ཞིག

འགམ་པ་ས་ཕབ། སྙློམས་ཆུང་ལུགས་མཐུན་གི་སྤློད་པ། འགམ་པ་ས་ཕབ་ཀི་གུས་འདུད་སློ་ནས་

གནས་ལུགས་དྲང་པློར་གསློལ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འགམ་པ་སེང་གེ་འདྲ་བའི་མཚན་བཟང་། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བཟང་པློ་སློ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་

ཤིག་སྟེ། ཚིག་ཀལ་བ་སངས་པས་འགམ་པ་སེང་གེའི་འགམ་པ་འདྲ་བ། 

འགམ་ཕུག །ཁའི་འགམ་པའི་ཕུག

འགམ་འཕང་། [མངློན]རྣ་རྒྱན། 

འགམ་སྦློར། ཐློང་གཤློལ་པུས་གུག་གི་འགམ་པ་གཡས་གཡློན་གི་འགམ་ལྷན་ཤིང་གཉིས། 

འགམ་ཞེང་། ལྷ་སྐུའི་ཞལ་འགམ་གི་ཞེང་ཚད་ལ་ཟེར་བ་སྟེ། ཕ་རྒྱུད་ཀི་འགམ་ཞེང་སློར་དྲུག་དང་མ་

རྒྱུད་ཀི་འགམ་ཞེང་སློར་ལྔའློ། །

འགམ་གཞི། རྨང་གཞི། དྲན་གསློ་ཁང་གི་འགམ་གཞི་འདིང་བ། 

འགམ་རུས། འགམ་པའི་རུས་པ། 

འགམ་ལ་བཅར་བ། ཉེ་བར་བཅར་བའམ། འཁིས་སུ་བཅར་བ། 

འགམ་ལློགས། འཁིས་སམ་ཉེ་འདབས། 

འགམ་ཤ གདློང་གི་འགམ་པའི་ཤ

འགམ་གཤློག །གཡས་གཡློན་གི་ཟུར་གདློང་། སའི་འགམ་གཤློག །རིག་པའི་འགམ་གཤློག །སྣའི་

འགམ་གཤློག

འགམ་སློ། ཁའི་ནང་གི་འགམ་པའི་སློ། །

འགམས། དངློས་པློ་གང་ཞིག་གི་ཕློགས་ངློས་གཅིག་ན་བརྡབ་སྐྱློན་གིས་ཕློགས་གཞན་དེར་གས་

ཆག་སློགས་ཀི་སྐྱློན་ལ་ཟེར། 

འགམས་འཁྲུགས། གློར་ལུད་དང་། ཤ་རུས་སློགས་མེར་སེག་པའི་བསུར་དུད་དང་དྲི་ངན་གིས་

ཁློར་ཡུག་མི་གཙང་པར་བས་པའི་རྐྱེན་གིས་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་སློགས་མི་དགའ་བར་གྱུར་

ཏེ་ལས་དེ་བེད་པ་པློ་ལ་གནློད་པར་སྐྱེལ་རྐྱེན་བས་པ་ལ་ཟེར། 

འགམས་ཚད། འགམས་ཚད་ཅེས་པ་བརྡབས་བརྡུངས་རྐྱེན་གི་ལུས་ཟུངས་རྣམས་འགམས་པས་

ཁག་འཁྲུགས་ནས་མཁིས་ཚད་བསང་བའི་ནད་ལ་ཟེར། འགམས་ཞེས་པ་སྐབས་འདིར་ཆ་ཤས་

གཅིག་ལ་བརྡབ་བརྡུང་ཐེབས་པས་ཆ་ཤས་གཞན་དག་ལ་འཁྲུགས་སྐྱློན་ཤློར་བ་ལ་ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

འགམས་ཚད་ཀི་དབེ་བ། ༡སྙིང་འགམས། ཁ་ལྐུགས། ལུས་འགུལ་བའི་ཚེ་སེམས་འབློག །དྲན་པ་

མི་གསལ། གཉིད་སད་པའི་སྐབས་སུ་དངངས་སྐྲག་སྐྱེ་བ། ནུ་དབག་དང་། མཆན་འློག །སློག་

དབག་རྣམས་གཟེར་བ། མིག་ར་ཧར་བ། ༢ སློག་ར་འགམས་པ། མིག་ཧར་བ། དྲན་པ་མི་

གསལ་བ། ཟུག་ཆེ། ལག་པས་ས་ལ་འབད་པ། ༣ གློ་འགམས། རློ་རྒྱབ་ལྕི་བ། མགློ་སས་

དམའ་ན་ཉལ་མ་ཐུབ་པ། སྣ་ནས་དབུགས་སྦུད་པ་ལར་འབུད་པ། དབུགས་མི་བདེ། གེ་བ་ནས་

ཤུ་སྒ་འབྱུང་། གློ་ལུ་མི་ཤེས་པ། ཐལ་གློང་ནས་མནན་པའི་ཚོར་སྣང་སྐྱེ་བ། བང་དང་རྒྱབ་ངློས་

གཟེར་བས་དགེ་དགུ་དཀའ་བ། ལུད་པ་འགློག་དཀའ་བ། ལུད་པའི་ནང་དུ་ཁག་དང་རྣག་འློང་

བ། ༤ མཆིན་འགམས། རིབ་སང་དང་མཆིན་སྣར་གཟེར་ཞིང་ན་བ་དང་། ལུད་པའི་ནང་དུ་ཁག་

འློང་བ། སྣ་ཁག་འཛག་པ། གློ་སྙིང་མི་བདེ་ཞིང་རློ་སྟློད་རྒྱངས་ལ་དབུགས་འདེགས་པ། མིག་

སྤིན་དམར། མིག་མི་གསལ། ཕློ་བ་སྐྲངས། ༥མཆིན་དྲི་འགམས་པ། ཤ་མདློག་སློ། རློ་སྟློད་

རྒྱངས། གློ་སློར། ལུས་འགུལ་ན་སྙིང་སྤྲུག་ནས་འགློ་མི་ནུས་པ། ལུས་པློ་གློང་བ། མིག་དམར། 

མཆིན་དྲི་འཁློར་བ། སྐེའི་རེ་ཆུང་རྒྱས་པ། ༦ མཆེར་འགམས། ཕློ་སྟློད་སློས་ཤིང་གཡློན་ངློས་

སུ་གཟེར་བ། གདློང་སྐྱ་བློར་ཆགས་པ། ལློ་བ་སློས་ཤིང་ཁློག་པ། སྐབས་སུ་འཁྲུ་བ། གཡློན་

ངློས་ཀི་རིབ་སང་དང་རིབ་སྣར་གཟེར་ཞིང་ཞ་འཕིག་པ། ༧ མཁལ་མ་འགམས་པ། ཚང་ར་མི་

ཐེག་ཅིང་དགེ་དགུ་དཀའ་བ། མཁལ་ཁུང་དང་། སྣེ་ས། དཔྱི་མིག །བརླ་སང་རྣམས་ཟུག་གཟེར་

ལངས་པ་རླིག་འབས་སྐྲངས་ཤིང་དྲི་ཆུ་འཛག་པ། ༨ཕློ་བ་འགམས་པ། སྒེགས་པ་དྲག་པློར་བེད། 

ཕློ་སྟློད་སློས་འཁློག་བེད། ཟས་སྐློམ་ཅི་ཟློས་སྐྱུག །གང་ཐབས་ལང་། ཕློ་བ་དབུགས་གིས་

བསངས་པས་ཉལ་མི་ཐུབ། ༩ ལློང་འགམས། ལློང་ཕུགས་གཟེར། སློ་འཁློག་བེད། གློ་འདེགས། 

རློ་སྟློད་གང་ཞིང་གང་སྙམ་བེད་པ། འཕེན་བཏང་བ་དང་མཉམ་དུ་དྲི་ཆེན་ཤློར་བ། ༡༠ རྒྱུ་མ་

འགམས་པ། རྒྱུ་མར་ཚ་འབབ་བེད། རྒྱུ་མ་འཁིལ་སྙམ་བེད། རྒྱུ་མ་སྣེ་སར་ལྷུང་སྙམ་བེད། ཆུ་

སློམ། རྒྱུ་སྨད་གང་ཐབས་ལང་། ༡༡ མཁིས་པ་འགམས་པ། མིག་སེར། ཤ་སློ། མགློ་བློ་ལྕི། 

མཆིན་པ་སྐྲངས་སྙམ་པ་དང་། མཁལ་མ་དང་མཆིན་དྲི་ན། རློ་སྟློད་གང་སྙམ་བེད། ཆུ་མདློག་

དམར། གང་ཐབས་འློང་། ༡༢ ལྒང་པ་འགམས་པ། རྒྱུ་ཞབས་དང་མཁལ་ཁུང་ན། ཆུ་ཁ་སྙི། སྣེ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ས་ཚ་འབབ་བེད། ༡༣ བསམ་སེའུ་འགམས་པ། དཔྱི་མིག་དང་བརླ་སུལ་ན། སྟ་ཤ་ཆད་སྙམ་

བེད་ཅིང་ལང་མི་ཤེས། རང་པ་བཤལ་སྦྲིད་བེད། རང་པ་དང་ཚང་ར་འབེལ་མཚམས་ཀི་དཔྱི་

མིག་རྣམས་ན། སྐབས་སུ་དྲི་ཆུ་སློམ་སྙམ་བེད། 

འགས་འགྲུས། [རིང]ག་གྱུ་ཅན་ནམ་གཡློན་ཅན། 

འགས་པ། [ཐ་མི་དད་པ]ཞེ་ལློག་པའམ་མི་དགའ་བར་གྱུར་པ། ཞེ་འགས་ཁློན་འགས། སྤློད་ངན་

མཐློང་ནས་ཞེ་འགས་པ། ཁ་འགས་ལག་འགས། 

འགིག །[བ་བེད་ཐ་མི་དད་པ]འགིགས། འགིག །འློས་ཤིང་འཚམས་པ། གློས་དང་གཟུགས་པློ་

འགིག་པློར་འདུག །རློད་གེང་འགིག་ན་ཡག་པློ་རེད། 

འགིག་པ། འགིག་པའི་མིང་རྐྱང་། 

འགིག་པློ། ངེད་གཉིས་འགིག་པློ་ཡློད། ད་རེས་ཀི་ལས་ག་དེ་འགིག་པློ་བྱུང་སློང་། 

འགིགས བསྒིགས་པའི་ལས་ཚིག་གི་ཁ་གཏད་དུ་ཡློད་པའི་དེའི་འབས་བུ་ཐ་མི་དད་པའི་ལས་ཚིག་

སྟེ། བསྒིགས་ནས་འགིགས་ལ་བུ། རེན་འབེལ་མ་བསྒིགས་རང་འགིགས་བྱུང་། 

འགིགས་རགས། བ་ལས་གང་ལེགས་པློར་ཡིན་པ་མཚོན་བེད། 

འགིགས་ཐབས། ཕན་ཚུན་འགིགས་པའི་ཐབས་ཤེས་བཙལ་བ། 

འགིགས་པ། འགིགས་པའི་མིང་རྐྱང་། 

འགིགས་པློ། རན་པློ་དང་། མཐུན་པློ་དང་། ནམ་རྒྱུན་ཁློ་གཉིས་འགིགས་པློ་ཡློད། 

འགིབ། [ཐ་མི་དད་པ] ① ཟད་པའམ་ཉུང་ངུར་ཕིན་པ། གཙང་པློའི་ཆུ་རྒྱུན་འཕེལ་འགིབ་སྣ་ཚོགས་

ཡློང་། མཚོ་ཆུ་མི་འགིབ་མི་ལུད་པ། མར་ངློའི་དུས་སུ་ཟླ་བའི་ཆ་རིམ་གིས་མར་འགིབ་པ། 

 ② བརྒལ་བ། ཉི་མ་འགིབ་སློང་། 

འགིབ། [བ་བེད་ཐ་མི་དད་པ]ཟད་པའམ་ཉུང་ངུར་ཕིན་པ། གཙང་པློའི་ཆུ་རྒྱུན་འཕེལ་འགིབ་སྣ་

ཚོགས་ཡློང་། མར་ངློའི་དུས་སུ་ཟླ་བའི་ཆ་རིམ་གིས་མར་འགིབ། 

འགིབ་པ། འགིབ་པའི་མིང་རྐྱང་། 

འགིབས་པ། མིག་ནད་ཅིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

འགིམ། ས་དང་ཡུལ་གང་ཞིག་བརྒྱུད་པ། 

འགིམ་འགྲུལ། ཕློགས་ཕན་ཚུན་དུ་འགློ་བ། འགིམ་འགྲུལ་མཁློ་ཆས། འགིམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན། 

འགིམ་འགྲུལ་བདེ་པློ། ས་ཆུ་གནམ་གསུམ་གི་འགིམ་འགྲུལ་ལས་དློན་ཡར་རྒྱས་བཏང་བ། 

འགིམ་འགྲུལ་གི་བརྡ་རགས། འགིམ་འགྲུལ་གི་བརྡ་ཅི་རིགས་སྟློན་པའི་མཚན་རགས། 

འགིམ་འགྲུལ་བྱུར་རྐྱེན། འགིམ་འགྲུལ་སྐློར་གི་དློན་རྐྱེན། 

འགིམ་པ། ① [མིང་རྐྱང་།] ཐག་རིང་ཐུང་ལ་མ་ལློས་པའི་ཕི་མི་གང་ཞིག་རང་གི་ནང་དུ་མགློན་པློ་

ཡློང་བའི་མི། དཔེར་ན། ད་ལ་ངའི་ནང་དུ་འགིམ་པ་ཡློད། འགིམ་པ་རྣམས་འགློ་ཚར་དུས་གཞི་

ནས་གཙང་སྦྲ་བ་དགློས། ལ་བུ། ② [ལས་ཚིག་ཐ་མི་དད་པ]འགིམས་པ། འགིམ་པ། འགིམས། 

མྱུལ་བ་དང་འགློ་བ། ཕློགས་སུ་འགིམ་པ། ལ་ལུང་འགིམ་པ། ཆློས་ར་འགིམ་པ། ཡུལ་ལུང་སློ་

སློར་འགིམས་ནས་ཕིན་པ། ཡིག་རིགས་རྣམས་ལག་འགིམས་ཀིས་ཁང་པའི་ཐློག་ཁར་གཏློང་

བ། སློབ་གྲྭ་རིམ་གིས་འགིམས་ནས་ཤེས་ཡློན་སྦང་བ། 

འགིམས། འགིབ་པའི་སྐུལ་ཚིག་དང་འདས་ཚིག །① སྐུལ་ཚིག །མི་ཡུལ་མ་འགིམས་ཤིག །མཛེས་

པའི་ལློངས་སུ་ལད་མློར་འགིམས་ཤིག །②འགིམ་པའི་འདས་པ། ང་གཅིག་པུར་མི་ཡུལ་

འགིམས་ནས་ལློ་ཤས་སློང་། 

འགིལ་འཁློར་སེའུ་ཁུང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་rollovering window ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་scroll box ཟེར། 

འགིལ་ཐང་རི་མློ། ཉི་ཧློང་གི་རི་མློའི་རིགས་ཤིག་ཡིན། འགིལ་ཐང་རི་མློའི་བརློད་བ་མང་ཆེ་བ་ལློ་རྒྱུས་

རྣམ་ཐར་སློགས་བིས་ཏེ་འགིལ་རྒྱུ་ཡློད་པ་ཞིག་བཟློས་ཡློད་སྟབས་མིང་དེ་ལར་ཆགས་པ་ཡིན། 

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

དབིན་སྐད་དུ་scroll block ཟེར། 

འགིལ་མདའ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་
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སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་scrollbars ཟེར། 

འགིལ་མདའ་སྟློན་བེད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་show scroll bars ཟེར། 

འགིལ་བ། [ཐ་མི་དད་པ] ① འདུ་བ། ནང་དློན་རྡློག་འགིལ་བ། ཤློག་རིལ་བཤིག་ནས་བརྐྱངས་པ་

རང་ཤུགས་ཀིས་རིལ་བློར་འགིལ་སློང་། ཁ་བ་རི་ལེབས་ནས་ཉིལ་དུས་གློང་བུ་ཇེ་ཆེར་འགིལ་

བ། རྡློ་དེ་གེན་གཟར་པློ་ཞིག་ནས་ཡར་འདྲེན་མ་ཐུབ་པས་ཐུར་དུ་འགིལ་འདུག །② ནད་པའི་

ལག་ར་འཕར་སྟངས་ཤིག །དབིན་སྐད་དུ་scrolling ཟེར། 

འགིས། [རིང]གློས་ལ་ཚོས་རྒྱག་དུས་བྱུང་བའི་ཁ་ཐིག

འགྲུ། བློད་ཀི་རུས་ཆེན་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། འགྲུ་ནི་ཆུ་ཁམས་གཡག་ལ་བ། ཞེས་པ་རུས་ཁམས་

འགྲུ་ཡིན་པའི་མི་རྣམས་ཀི་རུས་ཁམས་འབྱུང་བ་ཆུ་དང་། བ་རེན་གི་སེམས་ཅན་གཡག་ཡིན་

པར་བཤད། 

འགྲུབ་པ། [ཐ་མི་དད་པ]གྲུབ་པ། འགྲུབ་པ། ① ལེགས་པར་ཚར་བ་དང་། ཆགས་པ། ཡུན་རིང་དུ་

བཀའ་ལས་ཆེན་པློ་བས་ཏེ་གཞི་ནས་རེ་འདློད་ལར་འགྲུབ་ཐུབ་པ། ལས་དློན་འགྲུབ་དགློས་ན་

འབད་བརློན་བེད་དགློས། སྐུད་པ་གཅིག་གིས་རས་མི་འགྲུབ། སློང་པློ་གཅིག་གིས་ནགས་མི་

འགྲུབ། སློང་པློ་མང་ན་རླུང་འགློག །མི་མགློ་མང་ན་ལས་འགྲུབ། ② ཡློད་པ་དང་། གནས་པའམ་

འབྱུང་བ། རགས་མ་གྲུབ། གཞི་མ་གྲུབ་པ། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ། 

འགྲུབ་པ་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། 

འགྲུབ་པའི་ཡན་ལག་གསུམ། རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན། སེད་པའི་ཡན་ལག་

དང་། ལེན་པའི་ཡན་ལག །སིད་པའི་ཡན་ལག་བཅས་ནི་སྐྱེ་བ་མངློན་པར་འགྲུབ་པར་བེད་པས་

འགྲུབ་པའི་ཡན་ལག་གསུམ་མློ། 

འགྲུབ་སྦློར། གཟའ་སྐར་བཟང་པློའི་འཕློད་སྦློར་ཏེ་རེས་གཟའ་བདུན་ལ་འགྲུབ་སྦློར་བདུན་ཡློད་དེ། 

ཉི་མ་མེ་བཞིའི་འགྲུབ་སྦློར་དང་། ཟླ་བ་གློ་བཞིན་འགྲུབ་སྦློར། མིག་དམར་དབྱུ་གུའི་འགྲུབ་
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སྦློར། ལྷག་པ་ལྷ་མཚམས་འགྲུབ་སྦློར། རྒྱལ་ཕུར་འགྲུབ་སྦློར། པ་སངས་ནམ་གྲུའི་འགྲུབ་

སྦློར། སེན་པ་སྣར་མའི་འགྲུབ་སྦློར་ཏེ་བདུན་ནློ། །

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

དབིན་སྐད་དུ་completed ཟེར། 

འགྲུལ། ལམ་དུ་འགློ་འློང་བེད་པ། 

འགྲུལ་སྐྱེལ། འགྲུལ་པ་སྐྱེལ་འདྲེན། 

འགྲུལ་སྐྱློད། ཕློགས་ཕན་ཚུན་ལ་འགློ་བ། 

འགྲུལ་ཁ། འགྲུལ་པ་གསར་པ་སེབས་པའི་གནློད་པ། 

འགྲུལ་སར། འགྲུལ་པ་མང་པློ་གུར་ཕུབ་སྟེ་མཉམ་དུ་སློད་པའི་གནས། 

འགྲུལ་འགིམ་པ། འཕར་འགློ་ཚུར་འློངས་བེད་པ། 

འགྲུལ་ཆས། ཕློགས་སུ་འགློ་སྐབས་འཁེར་བའི་མཁློ་ཆས། 

འགྲུལ་སྣ། ① འགྲུལ་པའི་སྣ་འཁིད། ② [ཡུལ]འགྲུལ་ཁ་དང་གཅིག །

འགྲུལ་པ། ཕློགས་ལ་འགློ་མཁན། དེ་རིང་ང་ཚོའི་ཁིམ་མཚེས་པའི་ནང་ལ་འགྲུལ་པ་འབློར་འདུག

འགྲུལ་བ། [ཐ་མི་དད་པ]ལམ་དུ་སྐྱློད་པའམ་འགློ་བ། རྒྱ་ལམ་དུ་འགྲུལ་པ་འགྲུལ་བ། ཁློམ་སང་

ཡངས་པློར་རླངས་འཁློར་འགྲུལ་བ། ནགས་གསེབ་ཏུ་གཅན་གཟན་འགྲུལ་བ། 

འགྲུལ་ཚ་པློ། འགྲུལ་ལ་མགློགས་པློ་ཕིན་པའི་དློན། ལམ་བར་འགང་འགློར་ཆུང་ཆེད་ཉིན་མཚན་

ལློས་མེད།

འགྲུལ་ཚ་པློ་བརྒྱབ་པ། གཡུལ་སའི་མདུན་ཕློགས་སུ་དམག་འཁྲུག་དྲག་པློ་བེད་བཞིན་ཡློད་པས་

འགྲུལ་ཚ་པློ་བརྒྱབ་ནས་དཔུང་སེ་འཇུག་དགློས། 

འགྲུལ་བཞུད། ཕར་ཚུན་འགློ་བའི་དློན། འགྲུབ་བཞུད་བདེ་པློ་འདུག །འགྲུལ་བཞུད་བཅད་པ། 

འགྲུལ་བཞུད་བཀག་པ། ཕར་ཚུན་འགློ་བ་ལ་བཀག་འགློག་བེད་པ། 

འགྲུལ་རློགས། བེས་སུ་མཉམ་དུ་འགློ་རློགས། 

འགྲུལ་ལམ། ལམ་ཁ། འགྲུལ་ལམ་བཅད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འགྲུས་འགློག །[རིང]བརློན་འགྲུས། 

འགེ། [བ་བེད་ཐ་མི་དད་པ]ལུས་ས་ལ་ཉལ་ནས་ཐློག་འློག་བརེ་བའི་དློན་ཏེ། ར་ས་ལ་འགེ། ན་ཟུག་

སྐྱེས་ནས་འགེ་ལློག་བས། འགེ་ལློག་བརྒྱབ་ལ་བུ། 

འགེ་ལློག །གཟུགས་པློ་ཕར་སློག་ཚུར་སློག་བེད་པའི་མིང་། ར་དྲེལ་བློང་བུ་རྣམས་བེ་ཐང་འཇམ་པློ་

ལ་ཉལ་ནས་འགེ་ལློག་རྒྱག་པ། 

འགེ་བ། [ཐ་མི་དད་པ]འགེས་པ། འགེ་བ། ① རིགས་མཚུངས་སུ་འགྱུར་བའམ་འཕློ་བ། ས་ཕི་ཚང་

མ་རིགས་འགེས་སློང་། དེ་བིངས་ཚང་མ་འདིའི་རིགས་འགེ་བཏང་ཆློག །རིགས་པ་འགེས་

ནས་ཤེས་པ། ② འགེལ་ལློག་བེད་པ། ས་ལ་ཕར་འགེ་ཚུར་འགེ་བེད་པ། ③ [རིང]གཡློ་བ། 

འགེ་ཡར། བུ་ཤི་བ་ལ་སར་དེའི་ཚབ་ཏུ་ཡ་རུ་གཞན་འགེ་རྒྱག་པ། 

འགེ་ལློག །འགེ་ལློག །ན་ཟུག་སྐྱེས་ནས་ཕར་ཚུར་འགེ་ལློག་རྒྱག་པ། 

འགེ་ལློག་རྒྱག་པ། ར་དང་བློང་བུ་སློགས་ས་ལ་སལ་རིལ་རྒྱག་པ། 

འགེ་ལློག་རྒྱག། དློན་དངློས་གང་ཞིག །ས་མའི་རྣམ་པ་ལས་ལློག་ཕློགས་སུ་བསྒྱུར་བ་སྟེ། དཔེར་ན། 

མི་དེ་རྒྱ་མཚོའི་འགམ་ཏུ་འགེ་ལློག་ཕར་རྒྱག་ཚུར་རྒྱག་བས་ནས་སློད་འདུག །ཤ་དུམ་བུར་དེ་

ལྕགས་སློ་ནང་དུ་འགེ་ལློག་རྒྱག་ཅིང་བསེག་དགློས། ད་ལ་རིག་གནས་གསར་བརེའི་སྐབས་

ཀི་མ་ཉེས་ཁ་ཡློག་དེ་འགེ་ལློག་རྒྱག་ཚར་པ་རེད། ལ་བུ་རྣམས་སློ། །

འགེང་། ཧྲེངས་པློར་རེངས་ཤིང་ལངས་པ། 

འགེང་མགློ་ནག་ཡློངས་ཀི་རེ། གནའ་རབས་བློད་ཀི་བཤད་སློལ་ལ། རང་པ་གཉིས་ས་ལ་བཙུགས་

ཏེ་གཟུགས་པློ་ཀེར་ཀེར་བས་ནས་ལངས་ཏེ་འགློ་བའི་མི་ལ་འགང་ངམ་ཀེར་ཟེར་ཞིང་། ལེབ་

ཞེས་པ་ས་ཞིང་དང་ར་ཐང་། སྒུར་ཞེས་པ་རང་ལག་བཞི་ཀ་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ་གཟུགས་པློ་སྒུར་

ནས་འགློ་བའི་དུད་འགློ་ཕྱུགས་རིགས་ལ་གློ་དགློས་པ་ཡིན། 

འགེང་ནི་བཙོན། འགེང་དུ་འགློ་བའི་མི་རྣམས་བཙོན་དུ་འཇུག་པ། 

འགེང་བ། [ཐ་མི་དད་པ]འགེངས་པ། འགེང་བ། འགེངས། ལང་བ། དམའ་ས་ནས་ཡར་འགེང་བ། 

གློ་བུར་འགེང་བ། དམག་མི་རྣམས་རུ་བསྒིགས་སུ་འགེངས་ནས་བསད་འདུག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

འགེང་བའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། དབེན་པར་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པའི་

བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་འགེང་བའི་སྤློད་ལམ་གིས་གནས་པའློ། །

འགེང་བུ། བློད་ཡིག་གི་དབངས་གསུམ་པ་མཚོན་བེད། 

འགེངས། འགེང་བའི་སྐུལ་ཚིག

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་to unwind ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་publish ཟེར། 

འགེམས་འཇློག །བཀྲམ་སྟེ་འཇློག་པ། 

འགེམས་སྟློན། དགམ་བ་ཁ་བཀྲམ་ནས་མིག་ལམ་དུ་སྟློན་པ། འགེམས་སྟློན་ཁང་། 

འགེམས་སྟློན་ཁང་། དངློས་པློ་སྣ་ཚོགས་པ་གཤློམ་འགེམས་བ་ཡུལ། 

འགེམས་པ། [ཐ་དད་པ]བཀྲམ་པ། དགམ་པ། ཁློམས། ཁློད་སྙློམས་པློར་འདིང་བ། བེ་མ་དགམ་པ། 

ཚོང་ཟློག་རྣམས་ཕི་རློལ་ཏུ་བཀྲམ་པ། ལུག་ཁྱུ་རི་ལ་འགེམས། 

འགེམས་སེལ། ཁ་བཀྲམ་ནས་ཁབ་ཐབས་བེད་པ། 

འགེམས་སེལ་བེད་དབང་། དཔེ་དེབ་འམ་གློག་བརན་འློད་སེར་སློགས་འགེལ་སེལ་བེད་པའི་དབང་ཆ།

འགེལ། ར་བའི་དློན་རྒྱས་པར་བཀྲལ་བའི་མིང་། 

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

དབིན་སྐད་དུ་interpreter ཟེར། 

འགེལ་ཆེན། ར་དློན་ཞིབ་ཚགས་སུ་བཀྲལ་བའི་རྣམ་བཤད། 

འགེལ་ཆེན་དྲི་མེད་འློད། སེམས་འགེལ་སྐློར་གསུམ་ནང་ཚན། དུས་འཁློར་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་བཤད། 

རིགས་ལན་པད་དཀར་གིས་བརམས། 

འགེལ་མཆན། ཚིག་དློན་གསལ་པར་བེད་པའི་འགེལ་བ་མཆན་བུར་བཏགས་པ། 

འགེལ་པ། ར་དློན་གློ་ས་བའམ་གསལ་ཏུ་གཏློང་བའི་ཚིག །འགེལ་པ་དགློས་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་expla-

nation facility ཟེར། 

འགེལ་པ་དྲུག །སྤི་དློན་ལེགས་བཤད་ལས། འགེལ་པ་དྲུག་ཏུ་ངེས་པར་གསུངས་པ་ནི། ༡ ཚིག་

འགེལ། ༢ དློན་འགེལ། ༣ འབེད་འགེལ། ༤ རྒྱ་ཆེར་འགེལ། ༥དཀའ་འགེལ། ༦ སྒྲུང་འགེལ་

དྲུག་གློ །ཡང་ན་ལུང་གི་དགློངས་པ་བུང་བ་རི་ཚོལ་བ་ལ་བུའི་ང་རློ་བཀའ་འགེལ་དང་། འབུ་

སིན་ནུས་འགེལ་ལ་བུའི་ངེས་ཚིག་འབྲུ་འགེལ་དང་། རྒྱུད་ལས་བསྡུས། གདམས་པ་ལས་

བསྡུས་ཁིགས་སུ་བསེབས་ནས་བཤད་ན། དབེ་ན་དློན་འགེལ་དང་། ལུང་རིགས་ཀིས་བདག་

རིག་བསྒྲུབས་ནས་གཞན་རིག་དགག་པ། སེང་གེའི་ངར་སྐད་ལ་བུའི་གྲུབ་མཐའ་གསང་འགེལ་

དུ་བཤད་པའང་གསུངས་སློ། །

འགེལ་པ་འབུམ་ཆུང་གསལ་སྒློན། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་དུ་གཡུ་ཐློག་ཡློན་ཏན་

མགློན་པློའི་སློབ་མ་སུམ་སྟློན་ཡེ་ཤེས་གཟུངས་ཀིས་མཛད་པའི་བཤད་རྒྱུད་ཀི་དགློངས་དློན་

རྣམས་གསལ་བར་འགེལ་བའི་སྨན་གི་བསྟན་བཅློས་ཤིག

འགེལ་པ་བཞི་སྦྲགས། འགེལ་མཆན་བཞི་བཀློད་པའི་འགེལ་པ། 

འགེལ་པ་ཟླ་ཟེར། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཟླ་བ་མངློན་པ་དགའ་བས་མཛད་པའི་སློབ་དཔློན་དཔའ་བློའི་ཡན་

ལག་བརྒྱད་པའི་འགེལ་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པློ་ཞིག

འགེལ་པ་རིགས་གསུམ། ཚིག་དློན་དཀའ་གསུམ་སྟེ། ༡ ཚིག་འགེལ། གཞུང་གི་ཚིག་རེ་རེ་བཞིན་

དུ་གློ་བ་སྐྱེ་བའི་འགེལ་བཤད་བས་པ་དང་། ༢ དློན་འགེལ། ཐློག་མར་ནང་བསྡུས་པའི་ས་བཅད་

བསྟན་པ། རེས་སུ་དཀའ་གནད་ལ་དློགས་པ་ཆློད་ངེས་ཀི་གསལ་བཤད། ༣ མཆན་འགེལ། 

གཞུང་གི་བརློད་དློན་དཀའ་གནད་ཡློད་པའི་རིགས་ལ་གསལ་བཤད་བས་པ། 

འགེལ་པའི་འགེལ་པ། འགེལ་པ་ཉུང་ངུའི་དློན་རྒྱས་པར་འགློལ་བའི་གཞུང་། 

འགེལ་བཤད། དློན་ཞིབ་ཏུ་བཀྲལ་བའི་བཤད་པ། 

འགེལ་བཤད་བཀའ་བརྡ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་interpreter directive ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

འགེལ་བཤད་བ་རིམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་interpreter ཟེར། 

འགེལ་བཤད་འབྲུ་སྣློན། ཚིག་དློན་འགེལ་བཤད་ཀི་ཡིག་འབྲུ་ཁ་སྣློན། 

འགེལ་བཤད་ཚབ་ཨང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་interpretive code ཟེར། 

འགེལ་བཤད་ཚིག་གསལ། དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་ཀི་འགེལ་པ་ཚིག་གསལ་བ་བའི་བསྟན་བཅློས་

དེ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནི་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགློངས་པ་གསལ་བར་མཛད་པའི་སློབ་དཔློན་

དཔལ་ལན་ཟླ་བ་གགས་པ་ཞུ་བ་དེས་མཛད། 

འགེས། རིགས་འགེ་རྒྱུ་འགེས་ཟིན་པ། 

འགེས་རང་། ཚིགས་བཅད་དུམ་བུ་རེའི་མཚམས་སུ་གཟུད་རྒྱུའི་རིགས་འགེས་གཏློང་རུང་བའི་

ཚིག་རང་། 

འགེས་རང་བདུན། ཕུང་པློ་དང་། སྐྱེ་མཆེད། ཁམས། རེན་འབེལ། ཟས། བདེན་པ། བང་ཕློགས་ཀི་

ཆློས་ཏེ་བདུན། 

འགེས་པ། འགེ་བའི་འདས་པ། 

འགློ། ① ཡློད་ལས་ཆེའམ་ཡིན་ལས་ཆེ། སྐད་ཆ་ཤློད་མཁན་ཁློ་རང་ཡིན་འགློ། ཁེད་རང་ལའང་

འགན་འཁིས་ཡློད་འགློ། ཉལ་སའི་འཁིས་སུ་སྨན་ཞློག་དང་། ཁློས་འཐུང་འགློ། ཆེད་དུ་སྐད་

གཏློང་དགློས་མི་འདུག་ཁློ་རང་ཡློང་གི་ཡློད་འགློ། ② སློང་བའི་དློན། 

འགློ་ཁ། འགློ་ལ་ཉ་ེབའ་ིདུས། འགློ་ཁར་མ་དང་མ་འགས། སངས་ཉིན་འགློ་ཁ་ལ་མློར་ང་སྐད་གཏློང་རློགས།

འགློ་ཁུངས། ① མགློ་འདྲེན་ནམ་ཞུ་བརྒྱུད། ② ཚོང་ཟློག་བིན་ཡུལ། ③ དངློས་པློ་བེད་སྤློད་འགློ་ཡུལ།

འགློ་མཁས་སློད་མཁས། བ་ལས་གང་ཞིག་གཟབ་གཟབ་ཀི་སློ་ནས་བེད་པ། 

འགློ་སློ། ཕར་གཏློང་དགློས་པའི་འགློ་སློང་གློན་དངུལ་སློགས། 

འགློ་གློན། རྒྱུ་ནློར་ཟད་སློ། འགློ་གློན་མཁས་གཏློང་། 

འགློ་རྒྱུག་མ་དངུལ། ལློ་གཅིག་གམ་ལློ་གཅིག་ལས་བརྒལ་བའི་གཉེར་སྐྱློང་འཁློར་རེས་ནང་གཏློང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡློང་ལ་སློང་བའི་མ་དངུལ་ལ་ཟེར། 

འགློ་མགློན། འགློ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་མགློན་དུ་གྱུར་པ་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་གི་རྣམ་

གངས་ཞིག

འགློ་མགློན་ཆློས་རེ་སངས་རྒྱས་སྟློན་པ། ཤངས་པའི་གདམས་ངག་གི་བ་རབས་ལྔ་པ། མཁས་གྲུབ་

ཁྱུང་པློའི་གདམས་ངག་ཆིག་བརྒྱུད་ཀི་བཀའ་རྒྱ་བཀྲློལ་བའི་བ་མ་ཆློས་རེ་སངས་རྒྱས་སྟློན་པ་

བརློན་འགྲུས་སེང་གེ་ནི། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༡༩༥ལློར་བསིལ་མར་བློན་

གི་རིས་སུ་འཁྲུངས། བསམ་ཤེས་ནས་ཆློས་ལ་མློས། ལློ་བརྒྱད་པ་ལ་འབི་ཀློག་ལེགས་པར་

མཁེན། ལློ་བཅུ་གཅིག་གི་སྐབས་སུ་བསམ་གཏན་གངས་བཟང་ནས་མ་ཅིག་སྤྲུལ་སྐུ་ལ། 

གཅློད་ཀི་ཆིག་བརྒྱུད་རྣམས་ཞུས། ཆུང་ངུ་ནས་འཁློར་བ་ལ་སྐྱློ་བ་སྐྱེས་ནས་དགེ་བ་ལ་འབད། 

བཅུ་གསུམ་ལ་བ་མ་ཙ་རི་རས་པའི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་། སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐློག་པ་ཞིག་ཡློང་

ཆློས་ལ་བརློན་པར་འློངས་པར་འདུག །མཚན་བརློན་འགྲུས་སེང་གེ་ཐློག་གསུངས། བ་མ་

བསྟེན་ལློང་མེད་པར་སྐུ་འདས། སློབ་དཔློན་སྟེག་ལ་ཆློས་མང་དུ་ཞུས། ལློ་བཅུ་ལ་བཤད་པ་

བས་པས་བཤད་པ་མགློ་ཐློན། སུཾ་པ་རས་པ་ལ་གཅློད་སྐློར་ཞུས། འབུལ་བས་མཉེན་པར་བས། 

ཁེད་ནས་གཅློད་འདི་རྒྱ་ཆེན་པློར་འཕེལ་ལློ་ཞེས་ལུང་བསྟན། བ་མ་བུམ་པ་ལ་དགེས་རྡློར་

སློགས་ཞུས། བ་མ་བཟང་ཡུལ་པ་ལ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀི་དབང་ཞག་བདུན་ཞུས་པས། ཁེད་འདི་

ལློའི་སྟློན་ཀར་འཆིར་དུས་སེབས་འདུག་པ་ལ། དབང་འདིས་ཚེ་བསིང་འདུག །ལློ་ཐློག་སེ་ཆི་

ལེ་བ་ལ་མ་ཤི་དང་། ཚེ་དཔག་མེད་དང་ངེད་གཉིས་ཀི་བིན་རླབས་ཡིན་གསུངས། ཆློས་འདི་

ལློ་བཅུ་གསུམ་པར་མི་ལ་མ་བསྟན། དེ་ནས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀི་སློ་ནས་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐློག་

པ་འདུག །ལློ་བཅུ་དགུ་པར་བསྙེན་རློགས་གིས་གསུངས། བ་མ་སང་པློ་པ་ལ། ཞང་ཚལ་བའི་

ཆློས་སྐློར་རྣམས་ཞུས་སློ། །རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཆུ་བ་སྤི་ལློ་༡༢༡༣ལློར་དགུང་ལློ་བཅུ་དགུ་པ་

ལ་འཁློན་ཆློས་རྒྱལ་ཅན་ལ་བསྙེན་པ་རློགས། བ་མ་སྣང་བུ་པ། སློབ་དཔློན་སྟློན་ཤགས། བ་མ་

ཁློ་ཕུ་བ། ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན། བ་མ་གཙང་པ། སློབ་དཔློན་ཇློ་གདན་པ། གྲུབ་ཐློབ་ཁར་རྒྱ་བ། སློབ་

དཔློན་ཇློ་རྒྱལ། ཁམས་སྟློན་རྣམས་ལ་ཆློས་མང་དུ་གསན། བ་མ་གྲུབ་ཐློབ་ཅིག་བཙལ་ལ་སྒྲུབ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

པ་བེད་དགློས་སྙམ་ཡློད་པ་ལ། བ་མ་རྔློག་སྟློན་ཟེར་བའི་མཁས་པ་ཆེན་པློ། ས་ལློ་དང་འཁྲུ་ལློ་

ལས་མཁས་ཤིང་བཙུན་པ་དེའི་ཐད་དུ་བློན། ཁློང་དང་ལྷན་གཅིག་གཟིམས་པས། ཁློང་གིས་རེ་

བཙུན་མ་སྒློལ་མ་ངན་སློང་ལས་སྐྱློབ་ཅིག་ཟེར་བའི་སྐད་ཆེན་པློ་བྱུང་། ཅི་བྱུང་ལགས་ཞུས་

པས། གཏིང་རིང་ལ་མུན་པ་ནག་པློའི་དློང་གསུམ་བསྒིགས་འདུག་པ། དེར་ལྷུང་ལ་ཁད་བྱུང་། 

ཅི་ཡིན་དྲིས་པས་ངན་སློང་དློང་ཡིན་ཟེར་བས་བེད་ནས་སྐད་ཤློར་བ་ཡིན་གསུངས། ད་བ་མ་

གྲུབ་ཐློབ་ཅིག་གི་སར་འགློ་དགློས་པ་འདུག་བསམ་པ་དང་། ཡློལ་རི་གློང་བ་བ་བ་སྒྱུ་ལུས་རྨི་

ལམ་འབློངས་པ། མངློན་ཤེས་དང་ལན་པ་ཡི་དམ་མང་པློའི་ཞལ་གཟིགས་པ་སས་པའི་རྣལ་

འབློར་བ་ཆེན་པློ་ཅིག་ཡློད་པས། དེའི་ཐད་དུ་ཅིས་ཀང་འགློ་བསམ་ཀང་། ལློ་གསུམ་མ་ཐློན་

པའི་བར་རྔློག་སྟློན་གཤེགས། དེ་ནས་མཇལ་དུ་ཕིན་པའི་ཐློ་རངས་ལ་བ་མ་སངས་རྒྱས་གཉན་

སྟློན་གིས་ཉེ་གནས་བ་མ་གློང་པློ་བ་བ་ལ། དེ་རིང་སློམ་ཆེན་ཅིག་མཇལ་དུ་འློང་བ་གདམས་

པའི་བདག་པློ་བེད་པར་འདུག །ངའི་གདམ་ངག་གིས་ཨུ་རྒྱན་ཛ་ལན་ད་ར་ཚུན་ཆད། ཕི་རྒྱ་

མཚོའི་འགམ་ཡན་ཆད་དུ་ཆློས་ཀི་ཁབ་འགློར་འདུག །ད་ནང་མཁའ་འགློ་ཆློས་སྐྱློང་བསུར་

སློངས། ད་ཁློད་ཀིས་མཆློད་ཁང་ཆགས་བདར་གིས། ཁློང་གཙང་སྒ་ལ་དགའ་བ་ཅིག་འདུག་

གསུངས། ཉེ་གནས་གིས་ཆགས་བདར་བས་ཟིན་པ་དང་། དེར་བ་མས་ད་ལ་སེ་མའི་ན་ག་ནས་

གློ་ཟ་ཡིན་འདུག །ཁློད་བསུར་རྒྱུག་གསུངས་ནས། ནའི་སང་གར་བ་མ་གློང་པློ་བྱུང་ང་བསུ་བ་

ཕེབས། དེ་ནས་ཡང་དགློན་དུ་སེབ་མ་ཐག །བ་མའི་ཞལ་ནས། ཁློད་སང་འློང་གནང་འློང་ལ་ལློ་

གསུམ་མ་ཐློན། དེ་བར་ལ་ང་མཇལ་བའི་ལུང་བསྟན་བེད་པའི་རྔློག་སྟློན་དང་གཞི་པ་ནག་པློ་

གཉིས་ཀང་གློངས་གསུང་། བ་མ་ལ་མངློན་མཁེན་འདུག་བསམ་པ་དང་། བ་མའི་ཞལ་ནས། 

ཁློད་ངའི་ཡློན་ཏན་གང་ལ་ག་ལ་མློས་ནས་འློངས་གསུངས་པས། བ་མས་སྒྱུ་ལུས་རྨི་ལམ་

འབློངས། འློད་གསལ་མངློན་འགྱུར། ཡི་དམ་མང་པློའི་ཞལ་གཟིགས། ཆློས་སྐྱློང་བན་བཞིན་

དུ་ཉན་ཟེར་བ་ཐློས་ནས། མཇལ་བ་ལ་འློངས་ལགས། བ་མ་ཤངས་པའི་གདམ་ངག་རྣམས་ཞུ་

འཚལ་ཞུས་པས། དབང་གདམ་ངག་རྣམས་རིམ་གིས་ཉམས་ལེན་དང་བསེས་ཏེ་གནང་། 

སློམས་པའི་ཡློན་ཏན་དང་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པའི་དློན་ཆེན་པློ་མཛད་པ་རྣམས་ངློ་མཚར་ཞིང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གངས་ལས་འདས། ཡི་དམ་ལྷ་མང་པློའི་ཞལ་གཟིགས་པའང་མང་ཞིག་མནལ་ལམ་གིས་

སྦངས་པའི་ཡློན་ཏན། སྙློན་གི་སྐུ་ཕག་རྡློར་དུ་གསལ་བའི་དབུ་སྐྲ་ཉག་རེའི་བུ་གར་བདེ་མཆློག་

ལྷ་ལྔའི་དཀིལ་འཁློར་གསལ་ཐེབས་པ་དང་། ལྷ་སྐུའི་གསལ་སྣང་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཐློབ་ཅིང་། སློབ་

མའི་ཚོགས་མང་པློ་འདུས། ཁད་པར་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགློའི་ལུང་བསྟན་ལར་མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་

པློའི་ཆིག་བརྒྱུད་ཀི་བཀའ་རྒྱ་བཀྲློལ་ནས་གནང་བའི་སློབ་མ་མཆློག་གསུམ་ནི། མཁས་གྲུབ་

གཙང་མ་ཤངས་སྟློན། གནས་རིང་པ་ཨ་ཡི་སེང་གེ། བསམ་ལིང་པ་མཁས་བཙུན་གཞློན་ནུ་

གྲུབ་གསུམ་ལ་ཆིག་བརྒྱུད་ཀི་གདམ་པ་རྣམས་རློགས་པར་གནང་། གྲྭ་མན་པློ་ལ་བཀེས་ཏེ། 

སྟློད་སྨད་བར་གསུམ་བསྟན་པ་འདིས་ཁབ་པར་མཛད་ཅིང་། དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་པ་

རབ་བྱུང་བཞི་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༢༦༦ལློ་ལ་རི་གློང་ཉིད་དུ་དགློངས་པ་ཆློས་དབིངས་སུ་

ཐིམ། སྤུར་སྤད་པས་རིལ་བསེལ་མང་དུ་བློན་པ་ནང་རེན་དང་། གསེར་འབུམ་དུ་བཞུགས་ནས་

འགློ་བ་ཐམས་ཅད་པ་མཆློད་རེན་དམ་པར་བཞུགས་སློ། །དེ་ལར་ཆིག་བརྒྱུད་བཀའ་རྒྱ་མའི་

གདུང་བརྒྱུད་རློགས་ནས། འཆི་མེད་རྡློ་རེའི་ཚིག་རང་དུ་ལུང་བསྟན་པའི་དེ་ལར་གསུམ་

ལའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ནི། འཁློར་གི་ཐློག་མ་མཁས་གྲུབ་ཤངས་སྟློན། བསམ་སིངས་པ་

གཞློན་ནུ་གྲུབ། གནས་རིང་པ་ཨ་ཡི་སེང་གེ་དང་གསུམ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལས་གཞན་ཡང་རྨློག་

ཅློག་རིན་ཆེན་བློ་གློས་སློགས་མང་དུ་བྱུང་བ་ལས་འཕློས་ནས། ཤངས་པ་སྟློད་ལུང་མངའ་རིས་

ཞློག་ཏུ་དར། སྨད་ལུས་མདློ་ཁམས་སུ་དར། བར་དབུས་གཙང་དུ་རྒྱ་ཆེར་དར་བའློ། །ཆློས་

རེས་སྟློན་པའི་གདན་ས་རི་གློང་དུ། གནས་རིང་པའི་བཞུགས་གནས། གསེར་གིང་པ་བཀྲ་ཤིས་

དཔལ་སློགས་སྨིན་གློལ་ལ་བཀློད་ནས་ཤངས་པའི་བསྟན་པ་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་ཡིན་ནློ། །

འགློ་མགློན་ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པ། མཚན་གཞན་འགློ་མགློན་འཕགས་པ་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན་ཟེར། 

རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༢༣༥ལློ་ནས་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་

༡༢༨༠་ལློའི་བར། ཟངས་ཚ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལ་ལྕམ་ལྔ་ཡློད་པའི་ནང་གི་མ་གཅིག་

ཀུན་དགའ་སྐྱིད་ཀི་སས་ཆེ་བ་ཡིན། ཡབ་དགུང་ལློ་ང་གཉིས་པ་ལ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ཆུང་

དུས་ནས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་སློགས་རིག་གནས་ལྔ་ལ་དཀའ་ཚེགས་ཆེན་པློ་མ་དགློས་པར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

མཁེན། དགུང་ལློ་བརྒྱད་ལ་ཕེབས་དུས་ཆློས་བཤད་མཛད་ཐུབ་པ་བྱུང་། ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་

༡༢༤༤ལློར་དགུང་ལློ་བཅུར་ཕེབས་དུས་རང་ཉིད་ཀི་ཁུ་བློ་རེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་རྒྱལ་པློ་གློ་

དན་གིས་གདན་དྲངས་པ་ལར་ཕེབས་སྐབས་ཕག་ཕིར་བློན། དགུང་ལློ་བཅུ་བདུན་པ་ལྕགས་

ཕག་སྤི་ལློ་༡༢༥༡ལློར་རེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་གཤེགས་ཁར་རང་ཉིད་ཀི་ཆློས་རྒྱུད་འཛིན་པའི་

བདག་པློར་བསྐློས། སྤི་ལློ་༡༢༧༠ལློར་སར་ཡང་རྒྱལ་པློས་གསང་སགས་ཀི་དབང་ཞུས་པའི་

ཡློན་དུ། མི་ཉག་རྒྱལ་རྒློད་རྒྱལ་པློའི་ཤེལ་དམ་ལ་བཟློ་བཅློས་བས་ནས་ཤེལ་དམ་གིང་དྲུག་

མ་དང་། གནམ་གི་འློག །ས་ཡི་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་པའི་འཇའ་ས་དང་གློ་གནས། དངུལ་བེ་ཆེན་སྟློང་ཕག །གློས་དར་ལྔ་ཁི་དགུ་སྟློང་སློགས་

ཕུལ། དེ་ནས་བློད་དུ་ཕེབས་ཁར་གློང་མ་སེ་ཆེན་ཧན་གིས་དངློས་འབུལ་རྒྱ་ཆེན་པློ་དང་

བཅས་བཞུགས་པར་ཞུས་ཀང་མ་གསན་པར་ཕིར་ཕེབས། རྒྱལ་པློས་དཔློན་དམག་ཁི་ཕག་

མང་པློའི་དཔུང་དང་བཅས་ཏེ་ཟླ་བ་མང་པློའི་བར་དུ་སྲུང་སྐྱེལ་ཞུས་ཤིང་། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་མེ་

བི་སྤི་ལློ་༡༢༧༦ལློར་ས་སྐྱར་ཕག་ཕེབས། ལློ་དེར་གཙང་ཆུ་མིག་རིང་མློར་དགེ་འདུན་ཁི་

བདུན་ལྷག་ལློངས་པ་ལ་ཆློས་འཁློར་གནང་བ་དེ་ལ་ཆུ་མིག་ཆློས་འཁློར་ཟེར། དེ་ནས་ལློ་ངློ་

ལྔའི་བར་ས་སྐྱའི་གདན་ས་གནང་ནས་དགུང་ལློ་ཞེ་དྲུག་པ་ལ་ལྷ་ཁང་བ་བང་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

འགློ་མགློན་ཕག་ན། འགློ་མགློན་འཕགས་པའི་སྐུའི་གཅུང་པློ་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ས་ཕགསྤི་

ལློ་༡༢༣༩ལློར་ཡབ་ཟངས་ཚ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དང་། ཡུམ་མ་གཅིག་ཀུན་དགའ་

སྐྱིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་མདློག་གི་གད་ལར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་དྲུག་པ་ལ་ཆློས་རེ་ས་པཎ་

གི་ཕག་ཕིར་ཧློར་ཡུལ་དུ་ཕེབས། སྐུ་གཞློན་ནུ་ནས་ཆློས་རེ་ཁུ་དབློན་ལས་དབང་དང་གདམས་

ངག་མང་དུ་གསན་ནས་ཐློས་པས་རྒྱུད་ཕྱུག་པར་ཧློར་རྒྱལ་པློ་སེ་ཆེན་གིས་པེ་ལེན་དབང་གི་

ལུང་དང་། གསེར་ཐམ། སས་མློ་མེ་ཁ་བདུན་བ་བ་དེའི་བཙུན་མློར་གནང་། བང་ངློས་སུ་ལློ་

བཅློ་བརྒྱད་ཙམ་བཞུགས། དགུང་ལློ་ཉེར་ལྔ་པ་ཆུ་ཕགསྤི་ལློ་༡༢༦༣ལློར་གདན་ས་ཆེན་པློ་ས་

སྐྱ་ཆློས་འཁློར་ལ་ཕེབས། དེ་ནས་ལློ་བཞི་ཙམ་གི་བར་དུ་གྲུབ་པའི་སྤློད་པས་འགློ་བ་སྨིན་གློལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གི་དློན་མང་དུ་མཛད། དགུང་ལློ་ཉེར་དགུ་པ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་

༡༢༦༧ལློར་སློ་རུམ་དཔེ་ཁང་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

འགློ་མགློན་གཙང་པ་རྒྱ་རས། གཙང་པ་རྒྱ་རས་པ་ཡེ་ཤེས་རྡློ་རེ། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ལྕགས་

སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༡༦༡ལློ་ཡབ་ཟུར་བློ་ཚ་པེ་དང་། ཡུམ་མར་གཟའ་དར་སྐྱིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་

ཧའློ་གངས་ཀི་མགུལ་མང་སྟློད་ཁུ་ལེའི་ཆར་སྐུ་འཁྲུངས། སས་མིང་སིང་བདུན་ཡློད་པའི་ནང་

ནས་ཆུང་ཤློས་ཡིན། ཡབ་ལ་སས་མང་བས་གཅེས་པར་མི་འཛིན་པ་ལ། ཡུམ་གིས་བློན་པློ་

ཅིག་ལ་གཏད་དེ་མཚན་གཡུང་དྲུང་དཔལ་དུ་བཏགས། དགུང་ལློ་བརྒྱད་པ་ལ་ཡུམ་གཤེགས་། 

དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་པ་ལ་གཅེན་པློ་སྐལ་ལན་བ་བས་ཁིད་ནས་གཙང་རློང་དུ་སློབ་གཉེར་

མཁས་པའི་དྲུང་ནས་ཀློག་བསབས། བཅུ་གསུམ་པ་ལ་སློབ་དཔློན་མཚོ་ཤར་ཁུལ་ར་ཐང་པའི་

སར་ལློ་གསུམ་བཞུགས་ནས་མངློན་པ་དང་། ཡློ་ག་དང་། ཞི་བེད་ལ་སློགས་ཞུས། བཅློ་ལྔ་པ་

ལ་སློབ་དཔློན་མཁར་ལུང་པའི་སར་བློན་ནས་ལློ་བརྒྱུད་བསྟེན་ནས་རློགས་ཆེན་དང་། ཚད་མ་

ལ་སློགས་པ་གསན། དེར་བསྙུང་གཞི་ཅིག་ཡློད་པའང་མཚམས་བཅད་མ་དགློས་པར་ཐློན། 

སློབ་དཔློན་འཁློར་རེ་བ་ལས་རློགས་ཆེན་རིགས་རློགས་གསན། སློབ་དཔློན་གཙང་ཚ་ལས་

སྒྱུ་འཕྲུལ་དང་། ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་གཏེར་མ་རྣམས་གསན། སློ་དར་མ་སེང་གེ་ལས་སྤློད་

འཇུག །ཁུ་ལུང་གི་ལྷ་རེ་ཀུན་རྒྱལ་ལས་མཚན་བརློད། འློམ་ཐང་གི་སློབ་དཔློན་འདུལ་འཛིན་

ལ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་ཇློ་བློ་ལུགས་རྣམས་གསན། དགུང་ལློ་ཉེར་གཅིག་པར་ཡབ་ཀིས་སློབ་

དཔློན་མཁར་ལུང་བ་སྤན་དྲངས་ཏེ། འགློ་མགློན་གཙང་པ་སྟློན་སར་བཏློན་ནས་ཆློས་གསུང་

བར་སྐུལ། དེ་ནས་རི་ཁློད་དུ་མཚམས་རེ་ཞིག་བཞུགས། དེའི་རེས་སུ་རེ་བཙུན་གིང་ར་ལུང་ན་

བཞུགས་པ་ལ་ཚྭ་བེ་གང་ཙམ་གི་ཕག་རེན་མཛད་ནས་གསུང་གེང་མང་དུ་ཞུས། ལས་འབེལ་

དེའི་དུས་སུ་སད་པ་འདྲ་གསུང་། དེ་ནས་སྣ་ཕུར་བློན་ནས་གདམས་ངག་ཞུས་པས་ཞག་བདུན་

ནས་རས་ཐུབ་པ་བྱུང་། དེར་འབྲུམ་པས་ཡུན་རིང་དུ་བསྙུང་། དེ་དྭངས་ནས་ར་རྒློད་མ་བློལ་

སློང་གི་རྒྱལ་མློ་བངས་ནས་བ་མ་ལ་ཕུལ། ཇ་བུར་ཡང་དྲངས། དེར་མཆློད་ཁང་རིག་པ་ལ་གྲྭ་

པ་ཕློགས་སུ་འགློ་བ་དང་། མཚམས་གཅློད་པ་ལ་གསེར་ཞློ་རེའི་ཆད་པ་འབེབས་ཀི་འདུག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

པས་གསེར་ཞློ་གང་ཕུལ་ནས་ཡིག་མཚམས་བ་བར་ཞུས་པས། ཁེད་རང་གེའུ་ཆུང་དུ་སློང་ལ་

གིས་གསུང་། དེར་བསམ་པས་བ་མ་མ་མཉེས་ན་གདམས་ངག་གི་ཅི་བཏུབ། ང་འདྲ་བ་འློང་བ་

བས་ནས་བཤུམས། བ་མའི་སྤན་སར་བུ་རམ་སེར་གང་ཁེར་ནས་ངས་ནློར་འདུག་བས་ནས་

བཤགས་པ་ཕུལ་བས། འློ་ཆློས་གློ་བ་བས་ནས་དེ་ཙུག་འློང་བ་ཡིན་གསུང་ནས་མཉེས། དེ་

ནས་ཟླ་བ་ལྔ་ལས་བས་པས་སློམ་ངློ་མཚར་ཆེ་བ་ཡང་སྐྱེས། མཆློད་ཁང་ཡང་ཚར། ཉི་མ་བཞི་

ལ་ཤློག་ལེབ་རེ་ཚར་བའི་ཡི་གེ་བིས། གདམས་ངག་ཐམས་ཅད་ཚང་བར་ཞུས། དར་རྡློ་བ་བ་

ཅིག་དང་བགློ་གེང་བས་པས་ཁློས་མ་ཐུབ་པས་ཤེས་རབ་ཅན་གི་གགས་པ་བྱུང་། བ་མའི་ཞལ་

ནས། ང་ལ་ཆློས་ཞིག་དྲིས་དང་གསུང་། དེ་མི་མཆི་བ་མ་ལ་ཐལ་འགྱུར་ཕློག་ན་མི་རུང་ཞུས་

པས། ངས་གནང་བ་བིན་པ་ཡིན་མློད་གསུང་། ཆློས་སྐུའི་མཚན་ཉིད་ཅིག་བཞག་པར་ཞུ་ཞུས་

པས། སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་དང་བལ་བ་ཡིན་གསུང་པ་ལ། འློ་ན་ནམ་མཁའ་ཡང་ཆློས་སྐུ་

ཐལ་ལློ། ཞུས་པས་ལན་མེད་ཅིང་མཉེས་པར་གྱུར། ཡུལ་དུ་རྒྱགས་ལེན་དུ་བཡློན་པས་ཡབ་

ལ་ཕག་མློའི་བིན་རླབས་ཤིག་ཀང་མཛད། དེ་ནས་སྣ་ཕུར་བློན་ནས་དགུན་འདག་ཆར་མཛད་

ནས་བསློམས་པས་རླུང་ཕི་ནང་བསེ་ནུས་པ་དང་། རིག་པ་ལ་ཐློགས་པ་མེད་པ། ཉློན་མློངས་

པའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བ་སློགས་བཤད་ཚོད་དང་མཐུན་པར་བྱུང་ནས་བ་མ་ལ་ཞུས་པས། རེ་

བཙུན་མི་ལ་ལའང་འདི་ལ་བུ་བྱུང་བ་ཡིན། ངློ་མཚར་ཆེ་གསུང་། སྤིར་སྣ་ཕུར་ལློ་ལྔ་བཞུགས་

རིང་ལ་གདམས་ངག་ཐམས་ཅད་ཚར། དློན་ཁིད་ཚར་ནས་ཉམས་སུ་མློང་། ཞར་ཆློས་གསུངས། 

གློས་འདུན་དང་སྤི་ལས་མ་ཆགས། སློབ་དཔློན་རྔློག་པ་ཡབ་མཆེད་གཉིས་ལས་གུར་བརག་

དང་། མ་ཧཱ་མཱ་ཡ་དང་། མཚན་བརློད་རྣམས་ཕག་ལེན་དང་བཅས་པ་གསན། རེ་སྣ་ཕུ་པའི་

བསྟན་བཅློས་ཆར་གཅིག་ཡི་གེར་བཀློད། མཆེད་གློགས་མཉམ་ཆུང་རྣམས་ཀི་དཔེ་འབི་བ་

རྣམས་འཁློབས་པར་མཛད། དེ་ནས་གཞན་དུ་སློམ་དུ་འགློ་བར་ཞུས་པས། བ་མའི་ཞལ་ནས། 

མ་འགློ་བར་ངའི་སྣ་ཕུར་གཟུང་གསུང་པ་དང་། འབྲུག་འཛིན་པའི་ལུང་བསྟན་ཡང་བྱུང་། བ་

མའི་ཞལ་ནས། ད་སྐལ་བཟང་ལ་བསྟེན་ནས་ཐབས་ལམ་སྦློངས་གསུང་། སྐལ་བཟང་གི་དྲུང་དུ་

བློན་ནས་བ་མས་བཀའ་འདི་ལར་གནང་བྱུང་བས་པས། སྐལ་བཟང་ན་རེ། ངས་དང་ཁེད་ཀི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞབས་ཏློག་བསྒྲུབ་པས་ཆློག་སྟེ། ང་ལ་ཁེད་ལ་བརེན་པའི་རྨི་ལམ་བཟང་པློ་མང་པློ་བྱུང་། ཁེད་

རང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མཛོད་ལ་འགློ་དློན་སྐྱློང་བ་འཐད། ངེད་རང་གི་བ་མ་འདིའང་ཆུ་བློ་གངྒཱ་ཚུན་

ན་རློགས་པ་མཐློ་བ་ཅིག་ཡིན་ཏེ། ཕློ་རང་དུ་འདུས་པ་འདི་ང་ལ་སློགས་པ་ཡློད་པས་ཡིན་མློད་

གསུང་། དློད་ཀི་མཁར་ཆུཨ་ྲསློམ་དུ་འགློ་བར་ཞུས་པས། དེ་བཞིན་གནང་ནས་དློལ་མདར་མར་

མ་གསེར་སྟེངས་སུ་བློན་ནས་རམ་པ་བངས་པས། རྒད་པློ་ཅིག་གིས་ཁློད་སུའི་སློབ་མ་ཡིན་

ཟེར། ང་རེ་བཙུན་གིང་གི་སློབ་མ་ཡིན་བས་པས། ཁློའུ་ཟེར་བས། ཁློའི་ངག་དེ་ལ་ཐུགས་མ་

ཆེས་ནས་ལློག་ནས་སྣ་ཕུར་བློན་པ་ན། གིང་གཤེགས་ཟིན་འདུག །དེར་དགློངས་པ་རློགས་

ཐབས་རྣམས་གྲུབ་གྲུབ་ཀི་བར་དུ་བཞུགས། དེ་ནས་དབར་དེ་ལློ་རློ་ཡེ་མགློན་ལ་སློགས་པ་

བཞི་ཁིད་ནས་ར་ལུང་དུ་བློན། དེ་རྣམས་ཀི་ཁིད་ཚར་བར་མཛད། སྐུ་བསློད་ཀང་དེ་ནས་སྐྱེས། 

ར་རག་ཆུང་ཅིག་བསྣམས་པ་དེ་སྣ་ཕུར་ཨ་མ་ཇློ་མློ་ལ་ཕུལ། དགུང་རེན་རབ་གནས་མཛད། དེ་

ནས་དཔློན་སློབ་བདུན་མཁར་ཆུར་བློན་ནས་ལྕགས་ཕུལ་ཅན་དུ་འདག་འབར་མཛད་པས་བར་

ཆད་ཀི་ཀློང་ནས་རྡློལ་ཏེ། ལྷ་འདྲེ་ཐམས་ཅད་ཀིས་དམག་བེད་པ་དང་། སྐུ་ལུས་ལ་མི་བསྙུང་

བའི་ས་གཅིག་ཀང་མེད་པ་ལ་སློགས་བྱུང་། དེར་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་མནན་ནས། 

རློགས་པ་ནམ་མཁའ་ལ་མདུང་བསྐློར་བ་བཞིན་སློང་། རེན་འབེལ་གི་གནད་འགའ་ཞིག་ཀང་

གཟིགས། དེར་ཡེ་ཤེས་མགློན་པློས་ཞལ་གཟིགས། དེ་དུས་ལས་སྦློར་བས་ན་གློས་བརྡབས་

ཏཙམ་གིས་མཐུ་ཆེན་པློ་ཡློད་པ་ཞིག་འློང་ཀང་། འཁློར་དང་ལློངས་སྤློད་ལ་གནློད་དློགས་པས་

མ་མཛད། དེར་ལློ་གསུམ་བཞུགས་ནས་རེ་བཙུན་རས་ཆུང་པས་གཏེར་དུ་སས་པའི་རློ་སྙློམས་

སྐློར་དྲུག་ཀང་དེ་དུས་ཐློན། དེའི་ཚེ་དགུང་ལློ་ཉེར་དགུ་པའི་ས་བ་ལློ་ཡིན། དེ་ནས་མདློ་བློ་རས་

པ་མཇལ་དུ་བློན་ནས་ཆློས་དྲུག་གི་ཁིད་ཞུས་པས། ཁློད་བསློམས་པ་ཅིག་འདུག་གསུང་། དེ་

ནས་བ་སྐྱུངས་དང་ཆུ་བློ་རི་ལ་སློགས་པར་སྐབས་རེ་བཞུགས། འབི་གུང་དུ་བློན་ནས་ཚོགས་

ཆློས་གསན། སྙིང་རེ་སྐྱེ་བའི་ཐབས་ཞུ་ཟེར་བའི་ཡི་གེ་ཕུལ་བས། སྐུ་མདུན་དུ་བློས་ཏེ་རབ་ཏུ་

བྱུང་བ་ཞིག་གསུང་། སྙིང་རེ་ལ་བློགས་ནི་མ་ཐློན། དེ་ནས་མང་པློ་ལ་བརྒྱུད་དེ་སམ་པློ་དང་། 

ཙ་རིར་བློན་ནས་དབར་གཅིག་བཞུགས། དེ་ནས་སྐྱི་ཤློད་དུ་ཕེབས་ནས་ཀློང་རྡློལ་བཏབ། དེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

འཕལ་དུ་བ་མ་ཞང་གི་དྲུང་དུ་བློན་ནས་རློགས་པ་ཕུལ་བས་མཉེས། སྙིང་རེ་སྐྱེ་བའི་ཐབས་ཞུས་

པས། ཁློད་ལ་གདམས་པ་བ་བ་གསུང་ནས་སྙིང་རེ་བློ་རྡེག་མ་གནང་། སྙིང་རེ་ལ་བློགས་ཆེན་

པློ་ཐློན། ཅིས་ཀང་རབ་ཏུ་བྱུང་གསུང་བས་དགེ་ཚུལ་གི་མཁན་པློ་བཟང་བ་ལ་ཞུས། བསྙེན་

རློགས་ཀི་མཁན་པློ་ཞང་རང་གིས་མཛད་ནས། དགུང་ལློ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པ་ལ་ཆིག་རློགས་

མཛད། དེ་ནས་གཙང་ཕློགས་དང་། ཕློ་མ་ལ་སློགས་པའི་འབློག་བློད་དང་། བང་ཚ་ཁ་ཚུན་ཆད་

དུ་ཁིད་བཏབ་པ་དང་། གཞན་གི་ལློངས་སྤློད་དློན་ཡློད་པར་མཛད་པ་དང་། འཁྲུགས་བསྡུམས་

མཛད་པ་དང་། བ་མའི་གདན་སར་འབུལ་བ་བསྐྱལ་བ་ལ་སློགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མཛད། 

འབྲུག་ཏུ་དགློན་པ་བཏབ་པས་ལློ་དེ་ཉིད་ལ་སྤིལ་པློ་སྟློང་ཙམ་ཐེབས། དེ་ནས་ཡང་ས་ཕློགས་

རྣམས་སུ་འགློ་དློན་ལ་བློན་ཞིང་ཟད་མི་ཤེས་པའི་དངློས་པློ་བྱུང་བ་རྣམས་ཆློས་ཀི་ཕློགས་ཁློ་

ནར་བཀེ། དེ་ལར་གང་དང་གང་དུ་བློན་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ལློངས་སྤློད་ཟད་མི་ཤེས་ཀང་སློབ་མ་

རྣམས་ལ་འཇིག་རེན་གི་ཞེན་ལློག །ཚེ་བློས་བཏང་གི་སྒྲུབ་པ། བ་མ་འི་མློས་གུས་གསུམ་གཙོ་

བློར་འཛིན་དུ་བཅུག་ནས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་རློགས་པ་ཤར་བ་སྟློང་ཕག་ལྔ་ཙམ། ཨུ་རྒྱན་དང་། 

ཛ་ལནྡ་ར་དང་། ཁ་ཆེ་དང་། བ་རྒློད་ཕུང་པློའི་རི་བློ་དང་། རྒྱ་ནག་རི་བློ་རེ་ལྔ་དང་། ཙ་རི་དང་། 

ཤ་འུག་སྟག་སློ་དང་། ཏི་སེ་ལ་སློགས་པའི་གནས་དག་ཏུ་ཚེ་དང་སྒྲུབ་པ་སྙློམས་པ་གིས་

གསུང་པའི་བཀའ་གནང་ནས། འཁློར་འགེད་པ་མཛད། བ་རྒློད་ཀི་ཉིན་ལམ་བཅློ་བརྒྱད་དུ་

འབྲུག་པའི་བུ་སློབ་ཀིས་མ་ཁབ་པ་མེད་བ་བ་བྱུང་སྟེ། འབྲུག་པ་ལ་གཏློགས་པའི་སློམ་ཆེན་

ཡིན་ཕིན་ཆད་སེ་རིས་དང་། སློབ་རིས་ཀི་ཆགས་སང་དང་། འཁྲུག་པ་མེད་ཅིང་ཤིན་ཏུ་དུལ་བ་

ཤ་སྟག་འབྱུང་ངློ་། །ཆློས་རེ་འདི་ནི་ནཱ་རློ་པའི་སྤྲུལ་པ་གགས་ཤིང་། ཕལ་ཆེར་དེ་ལ་ངེས་པ་ཡང་

འཇློག་གློ །དེ་ནས་སྐུ་ཚེ་འདིའི་ཕིན་ལས་རློགས་ཏེ་དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག་པ་རབ་བྱུང་བཞི་

པའི་ལྕགས་ལུགས་སྤི་ལློ་༡༢༡༡ལློར་དབར་ཟླ་ཐ་ཆུང་གི་ཚེས་བཅུའི་ཐློ་རངས་ལ་སྐུ་གཤེགས། 

འདིའི་སློབ་མ་གགས་ཆེ་བ་ནི། དང་པློ་ཆེ་བ་ས་རྐྱང་གཉིས། བར་དུ་ཆེ་བ་རྒྱ་འབས་གཉིས། ཐ་

མར་ཆེ་བ་ལློ་རྒློད་གཉིས་ཞེས་ཡློངས་སུ་གགས་སློ། །ཞེས་དེབ་སློན་ལར་བཀློད་པའློ། །

འགློ་མགློན་རས་ཆེན། འགློ་མགློན་རས་པ་ཆེན་པློ་ནི། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་མེ་སྟག་སྤི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལློ༡༡༤༦ལློར་གདུང་རུས་གྲུ་གུའི་རིགས་སུ་ཡབ་གཙང་པ་དཔལ་གགས་དང་། ཡུམ་བཙུན་

ཆུང་བ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་ཡར་ཀླུངས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་དགུ་པར་ཟངས་རི་རས་པའི་

སར་བློན་ནས་རས་ཆུང་པའི་གདམས་ངག་རྣམས་གསན་པས། བདེ་གསལ་མི་རློགས་པའི་

ཉམས་ཁློར་ཡུག་ཏུ་ཤར། ན་བཟའ་རས་རྐྱང་དུ་མཛད་པས་རས་ཆེན་དུ་གགས། གདུང་རུས་

ལ་བརེན་ནས་གྲུ་གུ་རས་པ་ཡང་ཟེར། དགུང་ལློ་བཅློ་ལྔ་པར་གདམས་ངག་རྣམས་ཅུང་མཇུག་

མ་རློགས་པའི་དུས་དེར་ཟངས་རི་རས་པ་སྐུ་གཤེགས། དེར་ངའི་གདམས་ངག་མ་རློགས་པ་

ཆློས་རེ་སྐུ་འདའ་བར་འདུག་བས་ནས་བཤུམས་པས། བ་མའི་ཞལ་ནས། ད་རྒྱ་སློམ་ལ་

གཏུགས། ཇི་ལར་བས་ཀང་བཅེ་བར་འློང་གསུང་། དེ་ནས་ཕག་མློ་གྲུ་པ་དང་མཇལ་ནས་ཆློས་

ཞུས། དེ་ནས་དློལ་དུ་ཕེབས་ཏེ་མཚུར་སྟློན་དབང་ངེ་ལས་གསར་རིང་གི་གདམས་པ་མང་དུ་

ཞུས། རྡློ་རྒྱུས་བག་ལ་བསློམས་པས་རེ་བཙུན་མ་ཞལ་གཉིས་མའི་ཞལ་གཟིགས། ཐུགས་

གཏད་པ་ཙམ་གིས་ནད་གདློན་ཞི་བ་ཡང་བྱུང་། དེ་ནས་གཉལ་དུ་གཙང་སྟློན་དཀློན་མཆློག་

ཡབ་སས་ལས་ཆློས་མང་དུ་གསན། ཟ་ཆུ་འདུས་སུ་སློམ་པློ་པའི་སློབ་མ་དར་མ་ཤེས་རབ་བ་

བ་འློད་གསལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་ཞིག་བཞུགས་པ་ལ་དབང་དང་གདམས་ངག་མང་དུ་ཞུས། དེ་

ནས་ཡར་ཀླུངས་སུ་བློན་ནས་རེ་སློམ་ཞིག་པློ་ལ་བི་མ་ལའི་གདམས་པ་མ་ལུས་པ་ཞུས། ཡར་

ཀླུངས་སུ་ཐུགས་སློ་མ་སློད་ནས་ཡུལ་གིས་ཐུགས་དམ་ལ་བར་ཆད་གཡློལ་བའི་ཆེད་དུ། རང་

ཡུལ་རྣ་བས་མི་ཐློས་པ་ཅིག་ཏུ་འགློ་དགློངས་ནས་གཡེ་དྭགས་ཀློང་པློ་བརྒྱུད་ནས་ཁམས་ལ་

བློན་པའི་ལམ་བར་ཐློད་པ་བསམ་འགྲུབ་ལས་གཅློད་ཀི་གདམས་པ་རྣམས་ཞུས། ཀློང་པློ་ན་བ་

མ་མངའ་རིས་པ་དང་མཇལ་ནས་གདམས་པ་མང་དུ་གསན། སློ་བློར་གཉལ་པ་ཇློ་སས་ལས་

ཕག་མློ་དང་། ཆློས་དྲུག །ཁད་པར་དུ་མགློན་པློ་བེར་ནག་ཅན་ཞུས་ཞིང་ཞལ་ཡང་གཟིགས། 

ཡུམ་གིས་བང་མི་བཏང་སྟེ་འབློད་མཁན་བྱུང་ཡང་ནློར་མེད་པར་ལློག་ན་མི་ཡློང་ཞེས་ཐབས་

ཀིས་བིད་ནས་ཚ་བ་རློང་དང་། སྨར་ཁམས་སློགས་སུ་བློན་པས་དེ་རྣམས་སྐུ་བསློད་སྐྱེས། 

སགས་གྲྭ་བཙུགས་ནས་འཁྲུག་གདུམ་ས་མང་དུ་མཛད། དེ་ནས་ཀམ་པློ་གནས་ནང་དུ་ཀརྨ་པ་

དུས་གསུམ་མཁེན་པ་བཞུགས་པར་ཐློས་ནས། ཞལ་མཇལ་དང་བིན་རླབས་ཞུ་བ་ཙམ་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

ཆློས་ཞུ་རྒྱུ་ནི་མེད་བསམ་ནས་བློན་ཚེ། དགེ་བསྙེན་རྡློ་རེ་དཔལ་བརེགས་ཀིས་བསུ་བ་བས། 

དུས་གསུམ་མཁེན་པ་དང་མཇལ། དེའི་དུས་གསུམ་མཁེན་པའི་ཞལ་ནས། ཁློད་སགས་ཆུང་

ཤེས་རབ་ཅན་ཅིག་འདུག་པས་ངའི་སློབ་མ་བས་ན་འློང་གསུང་། ཁེད་ལ་སློབ་མ་ཅི་འདྲ་ཡློད་

ཞུས་པས། འབ་ཚ་སྟག་དེལ་བ་དང་། ལེ་ཆུང་སངས་རྒྱས་ལ་སློགས་ཡློད། ཁློད་རང་དེའི་རར་

སློང་གསུང་པས། ལེ་ཆུང་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་ཕིན་པས། ཁློད་རང་སགས་ཆུང་ཤེས་རབ་ཅན་

ཅིག་འདུག་པས་ངའི་བ་མའི་སློབ་མ་བས་ན་འློང་གསུང་ཞིང་། ད་འབལ་ཚ་སྟག་དེལ་བའི་སར་

སློང་གསུང་། དེར་བློན་པས་ཕུག་པ་གཅིག་ན་སྟག་ཆེན་པློ་ཅིག་འདུག་པས་སྐྲག་སྟེ་བློས་བློན་

པས། ད་སློང་དང་ཟེར་ནས་ཡང་ཕིན་པས། མཚོ་ཅིག་འདུག་པ་ལ་བསྐློར་ཞིང་རྡེའུ་འགའ་ཡང་

སྐྱུར་ནས་བློན། ཡང་ད་དུང་སློང་དང་ཟེར་ནས་ཕིན་པས། སློམ་ཆེན་གཅིག་འདུག་པ་དེའི་པང་

ན་སར་སྐྱུར་པའི་རྡེའུ་རྣམས་འདུག །དེ་ན་རེ། ཡང་ཁློད་སགས་ཆུང་ཤེས་རབ་ཅན་ཅིག་འདུག་

པས་ངའི་བ་མའི་སློབ་མ་བས་ན་འློང་བ་ལ་གསུང་པས། སློབ་མའི་ཡློན་ཏན་ཡང་འདི་འདྲ་ན་

བསམ་ནས། སར་དུས་གསུམ་མཁེན་པའི་དྲུང་དུ་ཕིན་ནས་གདམས་པ་རྣམས་གསན་ཏེ། ལློ་

བདུན་དུ་དབུ་སས་ལ་མི་འཇློག་པའི་དམ་བཅའ་མཛད། གདམས་པའི་ཕུ་ཐག་ཆློད། ཆློས་རེ་

རིན་པློ་ཆེའི་ཞལ་ནས། དབུས་རེད་པ་ཚོལ་བ་ཅིག་ལ་ཁློད་དང་སློབ་དཔློན་བཀའ་གདམས་པ་

གཉིས་རེད་པ་ཆེ་གསུང་པ་བཞིན་དུ། གཅིག་པུར་བཞུགས་དབང་མེད་པར་ཕིན་ལས་ཀི་མཐའ་

རྒྱས་པར་གྱུར། སློབ་དཔློན་བཀའ་གདམས་པའི་དྲུང་དུའང་ལློ་གསུམ་བསློམས། སར་དུས་

གསུམ་མཁེན་པས་ཀང་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་འློས་པའི་བཀའ་ཡློད་པ་དང་། སློབ་དཔློན་བཀའ་

གདམས་པས་སྐུལ་བ་ལ་བརེན་ནས། དགུང་ལློ་སློ་བདུན་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༡༨༢ལློར་མཁན་

པློ་དྲེལ་བ་དང་། སློབ་དཔློན་བཀའ་གདམས་པ་ལས་ཆིག་རློགས་མཛད། མཚན་བསློད་ནམས་

གགས་པར་བཏགས། དེ་ནས་ཀར་མ་རིན་པློ་ཆེ་དང་མཇལ་ནས་ལློ་གསུམ་བཞུགས། ཀརྨ་

པས་ཁློ་བློ་དབུས་སུ་འགློ་དགློས། ཁློད་ཀང་དབུས་སུ་དགའ་བ་ཡིན་པས་དེར་འགློ་གསུང་པར། 

དབུས་ཕ་ཡུལ་ཡིན་པས་མི་འགློ་བའི་དམ་བཅའ་ཡློད་ལགས། གཞན་གར་ཕིན་ན་ལེགས་ཞུས་

པས། རྨེ་མདློར་ཞིང་ཁམས་དཀར་ཆློས་བེད་ཀི་འདུག་ས་ཡང་བཟང་། ལར་ཁློད་གང་དུ་ཕིན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡང་ལེགས་པར་འློང་གསུང་། དེ་ནས་དུས་གསུམ་མཁེན་པ་དབུས་སུ་བཞུད་པ་ལ་ཏེ་ཤློད་

རྣམ་རྒྱལ་གི་བར་དུ་བསྐྱལ། དེ་ནས་སྨར་ཁམས་སུ་བློན་ནས་འགློ་དློན་རྒྱ་ཆེན་པློ་མཛད་པའི་

སྐབས་ཞིག་ཏུ་ཆློས་རེ་དུས་གསུམ་མཁེན་པ་སྐུ་གཤེགས་པ་ཡང་ཐློས། ཕིས་གདན་སའི་

ཞབས་ཏློག་ཡང་ཆེར་མཛད། འགློ་དློན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མཐར་དགུང་ལློ་བདུན་བཅུར་

བཞེས་པ་ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ་༡༢༡༥ལློར་དབར་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་ཉེར་ལྔ་ཉིན་སྐུ་གཤེགས། ཞེས་

དེབ་སློན་ལར་བཀློད་པ་ཡིན། 

འགློ་མགློན་རས་ཆེན་སྐློར་རྣམ་ཐར་གནས་ནང་པ་རྣམས་ཀི་ངག་སྒློས་ཀི་སྒྲུང་ཆློས་འབྱུང་དགའ་

སྟློན་དུ་བཀློད་པ། “འགློ་མགློན་རས་ཆེན་པས་ནུས་པ་འགན་པའི་ཆེད་དུ་རེ་དུས་གསུམ་

མཁེན་པའི་དྲུང་དུ་བློན་པས། ཕུག་པ་ཞིག་ན་སློམ་ཆེན་བགེས་པློ་ཞིག་འདུག་པ་མཐློང་བས་

ཟིལ་མ་བཟློད་དེ་ཕག་བས། ང་ཁེད་དང་ནུས་པ་འགན་དགློས་བས་པས། ང་རྒས་པས་ཁེད་དང་

འགན་པ་མི་འློང་། ཁློད་ལ་མགློན་ཞིག་བ་གསུངས་ནས་ཆུ་ཀ་པ་ལ་གང་ཁློགས་མར་བླུག །སེ་

རུ་རུས་པ་སྐུད་པ་ལ་བཏགས་པ་ཞིག་ཐབ་གློང་ན་བཀལ་འདུག་པ་ལན་གཉིས་དཀྲུགས་ཏེ་

འཁློལ་བ་དང་གཉིས་ཀས་ཀ་ལ་རེ་གསློལ་བས་སློན་མ་མློང་བའི་རློ་བཅུད་དཔེ་མེད་པར་མློང་

བས་དད་པ་སྐྱེས། ཁློད་རང་ནུས་པ་འགན་ན་ངའི་སློབ་མ་ལེ་ཆུང་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་སློང་

གསུངས། ཁློང་གིས་སར་ལར་འབལ་ཚ་སྟག་དེལ་བ་ལུང་བསྟན་ནས་ལུས་སྤྲུལ་བསྒྱུར་ཟད་

པར་གི་བཀློད་པ་མཐློང་། དེར་ཁློང་དང་གཏུམ་མློའི་དྲློད་འགན་པར་བས་ནས་དགུན་སང་ཆེན་

མཚན་མློ་ཕུ་ཆུའི་ཆབ་རློམ་གི་སྟེང་དུ་སྟློད་དུ་སྟག་དེལ་བ་གཅེར་བུར་བཞུགས། རས་ཆེན་པ་

རྡློ་རྒྱང་གང་ཙམ་གི་སྨད་དུ་དེ་ལར་བཞུགས་པས་སྟག་དེལ་བའི་འདློམ་སྐློར་གསུམ་གི་ཆབ་

རློམ་ཞུ་ནས་ཆུ་ཚན་ལར་གྱུར་ཡང་། འཐུར་དུ་འབབ་མ་བཅུག་པར་གེན་དུ་བསྐྱིལ་བས་ཁློང་

རང་གི་སྐུ་ལུས་ལ་གེན་དུ་འཁིལ་ཞིང་རླངས་པ་དང་འདྲེས་པས་སྤིན་བརེགས་པ་ལར་གྱུར་ཏེ་

འདུག །རས་ཆེན་པ་བཞུགས་པའི་སྐུ་གར་ཁབ་ཡུད་ཙམ་ཞུ་ནས་ཅུང་དྲློ་བར་གྱུར་ཀང་། སྟག་

དེལ་བས་ཆུ་རླུང་གི་ཟེར་བཏང་བས་ཤིན་ཏུ་གང་བར་གྱུར་པའི་ཚེ། ཐློ་རེངས་ཀི་ཆ་ལ་རེ་དུས་

གསུམ་པ་ནམ་མཁར་བློན་ནས། སྟག་དེལ་བ། ཁློད་ཀིས་སགས་ཆུང་འདི་འཁགས་རིར་མ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

བསད་གསུངས་པས་ཁློང་གིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གློད་པ་ན་ཆུ་ཚན་གི་རྒྱུན་གིས་ཆབ་རློམ་ཐམས་

ཅད་དུས་གཅིག་དུ་ཁེར་སྐད། དེར་དད་པ་ཆེར་སྐྱེས་ནས་བ་མའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཞེས་སྒློག་

ཅིང་སྣང་ངློ་། །”ཞེས་གསུངས་སློ། །

འགློ་འགློག །[མངློན]ལློན་ཤིང་། 

འགློ་མགློགས། [ཨཤ]ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཉན་ཐློས་དྲུག་སེའི་ནང་ཚན་ཞིག

འགློ་ས་བ། སློན་དུ་ཐློན་པའི་མི་ཕྱུགས། ཁློ་ཨ་རི་ལ་ང་ལས་འགློ་ས་བ་རེད། 

འགློ་དངུལ། བེད་གཅློད་པའི་དངུལ། 

འགློ་ཆས། ཕློགས་འགློའི་ལམ་རྒྱགས་དང་། ཡློ་བད། ཕློགས་ཐློན་ནམ་བེད་ལ་འགློ་ཆས་གང་

དགློས་སློན་ཚུད་ནས་ག་སྒིག་བེད་དགློས། 

འགློ་ཆེ་བ། ① བིན་རྒྱུག་ཆེ་བ། ཚོང་ཟློང་འགློ་ཆེ་བ། ② འགློ་སློ་ཆེ་བ། ཟས་ནློར་འགློ་ཆེ་བ། ③ 

ལམ་དུ་ལྷློང་ཆེ་བ། བ་བ་ལམ་དུ་འགློ་ཆེ་བ། 

འགློ་ཆིས། འགློ་གབས་སམ་འགློ་རིས་བས་པ། 

འགློ་ཉེན་ཆེ། ཕལ་ཆེར་འགློ་ལ་ཉེ་བའམ་ཕལ་ཆེར་འགློ་རྒྱུར་ངེས་པ། 

འགློ་སྟངས། ① གློམ་པས་བགློད་སྟངས། ② སྤིའི་ལམ་སློལ་ལམ་བེད་ལུགས་བེད་སྟངས། ③ འཚོ་

ཐབས་སྐྱེལ་སྟངས། 

འགློ་སྟངས་སློད་སྟངས། ① བ་བ་བེད་ལུགས། འགློ་སྟངས་སྟློད་སྟངས་མི་ཤེས་པའི་གནས་སུ་གར་

བ། ② འགློ་སྟངས་དང་སློད་སྟངས་ཀི་རྣམ་པ། 

འགློ་སྟངས་འདུག་སྟངས། འགློ་སྟངས་སློད་སྟངས་དང་དློན་གཅིག

འགློ་སྟངས་བཟློ་བ། ① ཞི་ཞིང་དུལ་བའི་འགློ་ཚུལ། ཞུམ་བུས་བེའུ་འཛིན་པ་ལར་རྡིག་སྒ་མེད་པའི་

འགློ་སྟངས་བཟློ་བ་ཞིག་དགློས། ② བཟའ་ཚང་ངམ་འཚོ་ཐབས་སྒིག་པ། སར་བུ་དང་བུ་མློ་ལ་

ཕ་མས་ཕུགས་ཀི་འགློ་སྟངས་བཟློ་སློལ་ཡློད། 

འགློ་དློན། ① སེམས་ཅན་ནམ་གཞན་གི་ཁེ་ཕན། ② འགློ་དགློས་པའི་དློན། 

འགློ་ལན། [མངློན] ① འཇིག་རེན་ཁམས། ② ཉ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འགློ་ལློག་གཉིས་དཀའ། སློང་ལེན་གཉིས་ཀ་བེད་མི་བདེ་བ། 

འགློ་སློད་བེད་གཏད། འགློ་སློད་བ་དཀའ་བ། 

འགློ་དྲུག །གཤམ་དུ་འགློ་བ་རིགས་དྲུག་ཅེས་པར་གསལ། 

འགློ་འདུག །མིའི་རྒྱུན་ལན་གི་བ་སྤློད་སྤི་མཚོན་པའི་ཚིག །འགློ་བ་དང་སློད་པ། 

འགློ་འདུག་ཀུན་སྤློད། ཕིར་འགློ་ནང་སློད་སློགས་ཀི་བ་བ་བེད་སྟངས། དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འགློ་

འདུག་ཀུན་སྤློད་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་བེད་དགློས། 

འགློ་འདུག་སྤློད་ལམ། ཕར་འགློ་ཚུར་འློང་བེད་མཁན་དང་། རྒྱུན་དུ་བརྡ་རགས་བསྡུ་ལེན་དག་

བསྒིག་མཁན་གི་བ་སྤློད། 

འགློ་འདྲེན། འགློ་བ་རྣམས་ངན་སློང་ལས་འདྲེན་པ་པློ། 

འགློ་འདྲེན་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

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

འགློ་སྣང་། [མངློན] འློད། 

འགློ་པློ། ① བིན་ཆེ་བ། ཚོང་ཟློག་འདི་འགློ་པློ་འདུག །རིང་བགློད་ཐུབ་པློ། ར་འདི་ཧ་ཅང་འགློ་པློ་

འདུག །③ ངག་ཐློག་ཏུ་སྐྱློར་ཐུབ་པློ། དཔེ་ཆ་ངག་ཐློག་ཏུ་འགློ་པློ་འདུག

འགློ་ཕན། སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའི་ལས། 

འགློ་ཕི་བ། རེས་སུ་ཐློན་པའི་མི་ཕྱུགས། 

འགློ་ཕློགས། ① འགློ་སའི་ཁ་ཕློགས་སམ་ལམ་ཕློགས། ② མགློ་འདྲེན། འགློ་ཕློགས་ཟབ་པློ། ངེས་

པར་དུ་འགློ་ཕློགས་ཟབ་པློ། ངེས་པར་དུ་འགློ་ཕློགས་འཚོལ་དགློས། 

འགློ་བ། [ཐ་མི་དད་པ]ཕིན་པ། འགློ་བ། སློང་། ① མཆི་བ། ཐློན་ཆས་བསྒིགས་ཏེ་ཕློགས་ལ་འགློ་

ཆློག་ཆློག་བས། ཕར་འགློ་ཚུར་འགློ། ཡར་འགློ་མར་འགློ། ཕན་ཚུན་དུ་འགློ་བ། ཁེའུ་འགློ་མི་

ཐུབ་པ་ཞིག །རེས་སུ་འགློ་བ། ཡུལ་བློལ་དུ་འགློ་བ། རག་པར་འགློ་དགློས། གཞན་ཡུལ་དུ་ཕིན་

སློང་། ཕར་སློང་། ② འབབ་པ་དང་ལྷུང་བ། རྣ་བར་འགློ་བའི་སྐད་ཆ། མིག་ལ་མི་འགློ་བ། མགློ་

བློའི་རེ་ལ་ཕློག་ནས། སྣའི་གཞུང་ལ་འགློ་བ། ③ ཤློང་བ། སྣློད་ཆས་འདིར་འབྲུ་ཁལ་བརྒྱད་ཅུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

འགློ་བ། སློན་ཁལ་ལྔ་འགློ་བའི་ཞིང་ཁ། ④ འགྱུར་བ། ནུས་སྟློབས་ཆེ་རུ་འགློ་བ། སྡུག་བསལ་

དུ་འགློ་བ། དུག་ཏུ་འགློ་བ། ⑤ འཇུག་པ། སྨན་དུ་འགློ་བ། འགློ་རྒྱུན། ཤློག་དངུལ་དེ་བཞིན་

གང་ས་གང་དུ་འགློ་བ། ⑥ སེམས་ཅན། ངན་འགློ། བདེ་འགློ། བཅུད་ཀི་འཇིག་རེན་འགློ་བ་

རིགས་དྲུག །⑦ [མངློན]འགློ་བ་རིགས་དྲུག་ཡློད་པས་གངས་དྲུག་མཚོན། 

འགློ་བ་རྒྱུད་ལྔ། དམལ་བ་ཡི་དྭགས་དུད་འགློ་སྟེ་ངན་འགློ་གསུམ་དང་། མི་དང་ལྷ་སྟེ་བདེ་འགློ་

གཉིས་བཅས་ལྔའློ། །

འགློ་བ་སྒློལ་བའི་ཐུགས། ཐུགས་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག །བ་བ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་སྤྲུལ་སྐུ་འགློ་བ་

སྒློལ་བའི་ཐུགས་ཞེས་རིང་གཞུང་དུ་གསལ། 

འགློ་བ་ངན་པ། དུད་འགློ་དང་། ཡི་དྭགས། དམལ་བ་སྟེ་ངན་འགློ་གསུམ་གི་སྤི་མིང་། 

འགློ་བ་ལྔ། ལྷ་མ་ཡིན་ལྷའི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་དང་ཀླུའི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པ་གཉིས་ཡློད་པས་སློ་སློའི་

ཁུངས་སུ་བསྡུས་པས། ལྷ་མ་ཡིན་མ་གཏློགས་པའི་ལྷ་མི་དམལ་བ་ཡི་དྭགས་དུད་འགློ་སྟེ་ལྔའློ། །

འགློ་བ་མཆློད་རེན། མིང་གཞན་རྫུས་སྐྱེས་པདྨ་གིང་ཟེར། བཞེངས་མཁན་དང་བཞེངས་དུས་མ་

གསལ། སྤི་ལློ་༡༩༨༠ལློར་བསམ་གཏན་ཡང་རེའི་བཙུན་མ་རྣམས་ཀིས་མཆློད་རེན་གི་ཞློལ་

དུ་སྒྲུབ་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་བཞེངས་ཏེ་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་ཕག་ལེན་གནང་། ད་ལ་བློད་རང་

སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་སྣ་དཀར་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འགློ་བ་གཉིས། ངན་འགློ་དང་བདེ་འགློ་གཉིས། 

འགློ་བ་མི། མི། 

འགློ་བ་མིའི་ཐློབ་ཐང་། མི་སུ་ལ་ཡང་སྨྲ་བརློད་རང་དབང་དང་། དམངས་གཙོའི་དབང་ཆའི་ཐློབ་ཐང་

ཡློད་དགློས་པ་ལ་ཟེར། 

འགློ་བ་མིའི་ཐློབ་སྲུང་ཚོགས། འཛམ་གིང་ས་ཕློགས་ཁག་གི་འགློ་བ་མིའི་ཐློབ་ཐང་ལ་སྐུལ་སློང་དང་

སྲུང་སྐྱློབས་བེད་མཁན་རྒྱལ་སྤིའི་སྒིག་འཛུགས་ཤིག

འགློ་བ་མིའི་ཐློབ་ཐང་འགན་སྲུང་། འགློ་བ་མིའི་ཐློབ་ཐང་ལ་རིས་མེད་རྡློག་རློལ་དུ་མ་བཏང་བར་

འགན་ལེན་བསྲུང་བརི་ཞུ་བའི་དློན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འགློ་བ་ཞིག །[མངློན]འཇིག་པའི་བསྐལ་བ། 

འགློ་བ་མིའི་ཐློབ་ཐང་སྲུང་སྐྱློང་ཚོགས་པ། འགློ་བ་མིའི་ཐློབ་ཐང་ལ་སྲུང་སྐྱློབ་བེད་པའི་ཆེད་དུ་

བཙུགས་པའི་ཚོགས་པ ། 

འགློ་བ་མིའི་རིགས་ལ་འཚེ་བ། སྤི་ཚོགས་དང་ཚན་རིག །མིའི་རིགས་སློགས་ཀི་འགློས་དང་མ་

མཐུན་པར་འཚེ་ཞིང་རྒློལ་བ་སློགས་ལློག་པར་སྤློད་པ། 

འགློ་བ་བཞི། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་གསང་སྟློན་སློབ་དཔློན་གིས་བསྒྲུབ་བ་ལ་བར་ཆད་འདྲི་

བར་འགློ་བ་བཞི་དང་བལ་བ་ཞིག་དགློས་པ་སྟེ། འདུན་པས་འགློ་བ་ཞེས་པ་བསྒྲུབ་བ་དང་

གསང་སྟློན་མཛའ་བ་ཞིག་ཡིན་ན་བར་ཆད་ཡློད་ཀང་གསང་ནས་མི་སྨྲ་བ་དང་། འཇིགས་པས་

འགློ་བ་ཞེས་པ་གསང་སྟློན་བསྒྲུབ་བ་ལ་སྐྲག་ནས་སྨྲ་མི་ཕློད་པ་དང་། ཞེ་སང་གིས་འགློ་བ་ཞེས་

གསང་སྟློན་དང་བསྒྲུབ་བ་མི་མཐུན་ན་ལློག་པར་སྨྲ་བ་དང་། རྨློངས་པས་འགློ་བ་ཞེས་པ་བསྒྲུབ་

བ་ལ་བར་ཆད་ཡློད་མེད་མི་ཤེས་པ་བཅས་བཞིའློ། །

འགློ་བ་བཟང་པློ། ལྷ་དང་། ལྷ་མ་ཡིན། མི་སྟེ་མཐློ་རིས་གསུམ་གི་སྤི་མིང་། 

འགློ་བ་བཟང་མློ། སར་མློན་ཡུལ་ར་དབང་ཡུལ་གི་མཎལ་སང་ལ་བམ་ཟེ་བགེས་སློང་ཞིག་གི་བུ་མློ་

འགློ་བ་བཟང་མློ་ཞེས་པ་དེ་མི་འདློད་བཞིན་དུ་རྒྱལ་པློའི་བཙུན་མློར་ཕིན་རེས་མི་ངན་གིས་

གནློད་འཚེ་དྲག་པློ་བསྐྱལ་བ་བཟློད་མ་ཐུབ་པར་བརེན་རང་ཉིད་མཁའ་འགློའི་ཡུལ་དུ་གཤེགས་

པ་དང་། རང་གི་བུ་དང་། བུ་མློ་མིའི་ཡུལ་དུ་ལུས་པ་དེ་གཉིས་མི་ངན་གིས་གསློད་ཐབས་སྣ་

ཚོགས་བས་ཀང་མ་ཤི་བའི་མཐར་བུ་དེས་རང་ལློ་ལློངས་ནས་མི་ངན་བསད་དེ་དག་ཤ་བངས་

པའི་སྒྲུང་གི་ལློ་རྒྱུས་རྣམས་གཞིར་བཞག་གིས་བསྒིགས་པའི་བློད་ཀི་ཟླློས་གར་ལྷ་མློ་བའི་

འཁབ་གཞུང་ཞིག

འགློ་བ་རིགས་མཐུན་པ། ལྷ་ལྷར་རིགས་མཐུན་པ། མི་མིར་རིགས་མཐུན་པ་སློགས། 

འགློ་བ་རིགས་དྲུག །ལྷ་དང་། ལྷ་མ་ཡིན། མི། དུད་འགློ། ཡི་དྭགས། དམལ་བ་སྟེ་དྲུག

འགློ་བ་རིགས་གི་སྡུག་བསལ་དྲུག །ལྷ་འཆི་འཕློ་ལྟུང་བེད་ཀི་སྡུག་བསལ། མི་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་སྡུག་

བསལ། ལྷ་མ་ཡིན་འཐབ་རློད་ཀི་སྡུག་བསལ། དུད་འགློ་བཀློལ་སྤློད་ཀི་སྡུག་བསལ། ཡི་དྭགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

བཀྲེས་སྐློམ་གི་སྡུག་བསལ། དམལ་བ་ཚ་གང་གི་སྡུག་བསལ་ལློ། 

འགློ་བའི་མགློན་པློ། སངས་རྒྱས། 

འགློ་བའི་སྒློན་མེ། [མངློན]ཉི་མ། 

འགློ་བའི་ངང་ཚུལ། [མངློན]རླུང་སྤི། 

འགློ་བའི་མཆློག །ལྷ་མི་གཉིས། 

འགློ་བའི་ཏློག །[མངློན]ཁབ་འཇུག

འགློ་བའི་དེད་དཔློན། [མངློན]སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཐར་ལམ་སྟློན་པ་པློ་སྟེ་སངས་རྒྱས། 

འགློ་བའི་སྤློད་ལམ། གློམ་པ་སློ་སྟངས། 

འགློ་བའི་བ་མ། [མངློན]སངས་རྒྱས་སྤི། 

འགློ་བའི་དབང་། [མངློན]རྒྱལ་རིགས། 

འགློ་བའི་ཚུལ་ཉི་ཤུ། ཉེས་བས་ཀི་སེ་ཚན་གཉིས་པ་སྤློད་ཡུལ་དུ་འགློ་བའི་སེ་ཚན་ལ། ལུས་ངག་

བསམས་པ་དང་། གློས་ཚགས་ལེགས་པར་མ་བགློ་བ་དང་། ཅ་ཅློ་དང་བཅས་པ་དང་། མིག་

གཡས་གཡློན་དུ་ལ་བ་དང་། གཉའ་ཤིང་གང་ལས་རིང་དུ་ལ་བ་དང་། མགློ་གློས་ཀིས་བཏུམ་པ་

དང་། ཤམ་ཐབས་འདློམས་སྣང་བར་བརེ་བ་དང་། བ་གློས་ཕག་པ་གཉིས་ཀར་གཟར་བ་དང་། 

ལག་པ་གཉིས་མདུན་ནས་གཉའ་བར་བསྣློལ་བ་དང་། རྒྱབ་ནས་ལག་པར་བསྣློལ་བ་དང་། མཆློང་

བ་དང་། གློམ་ཆེན་སློས་པ་དང་། རིང་པ་བཙུགས་ཏེ་ཙོག་ཕུར་འགློ་བ་དང་། རིང་པ་བཏེགས་ནས་

རང་པའི་བང་གིས་འགློ་བ་དང་། གྲུ་རྒྱངས་བཅས་པ་དང་། ལུས་ཀློག་པློར་བསྒྱུར་བ་དང་། ལག་

པ་གཡློབ་པ་དང་། མགློ་བློ་གཅློག་ཅིང་བསྒྱུར་བ་དང་། གཞན་དང་ཕག་པ་སྦྲད་པ་དང་། གཞན་

དང་ལག་པ་སྦྲེལ་བ་བཅས་ཀིས་འགློ་བ་ན་ཉེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་སྟེ་ཉི་ཤུའློ། །

འགློ་བའི་ལམ་གི་སློ་ལྔ། རྨི་ལམ་གི་ལམ། བག་ཆགས་ལམ། ལས་ཀི་མཐའི་ལམ། འཁྲུལ་འཁློར་

མ་ངེས་པའི་ལམ། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་སློ་སློར་མ་ངེས་པའི་ལམ་མློ། 

འགློ་བའི་ཤིང་ར། [མངློན]འདློད་ལྷ། 

འགློ་བའི་སློག །[མངློན]རླུང་སྤི། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འགློ་བམས། འགློགས་བམས། 

འགློ་བེད། [མངློན]རང་པ། 

འགློ་མེད། [མངློན] ① ལློན་ཤིང་སྤིའི་མིང་། 

འགློ་ཚོད། འགློ་བའི་སྐབས་མཚམས། གཞན་གི་ཁེ་དབང་འཕློག་འདློད་ཀི་བསམ་པས་འགློ་ཚོད་ལ་བ། 

འགློ་མཚམས། འགློ་བའི་སྐབས་མཚམས། གནློད་འཚེའི་བསམ་པས་གཞན་ལ་འགློ་མཚམས་ལ་བ། 

འགློ་མཚེར། གཞན་དུ་འགློ་བ་ལ་མཚེར་ཡློང་གི་འདུག

འགློ་རློངས། ཕློགས་སུ་འགློ་མཁན་ལ་སྤློད་རྒྱུའི་ལག་རགས། 

འགློ་བཟློ་སློད་མཁས། ཁིམས་མཐུན་བེད་པའི་ཚུལ་ལུགས། 

འགློ་འློང་། ① ཕར་འགློ་ཚུར་འློང་། གློང་ཁེར་གི་ནང་དུ་མི་མང་པློ་རྒྱུན་དུ་འགློ་འློང་བེད་པ། 

 ② [མངློན]ལློ། 

འགློ་འློང་མེད་པ། རང་ཉིད་ཀི་སེམས་གསལ་ཞིང་རིག་པ་དེ་ཉིད་ཕར་འགློ་བ་མེད་པ་དང་གནས་

གཞན་ཞིག་ནས་ཚུར་འློང་བ་ལ་བུ་མ་ཡིན་པ། 

འགློ་འློང་ལག་ཁེར། ཕི་ནང་ཕན་ཚུན་བགློད་འགློ་བེད་ཆློག་པའི་འཛིན་ཡིན། 

འགློ་རེས། འགློ་བའི་རེས་མློ། དེ་རིང་ང་རང་འགློ་རེས་ཡིན། 

འགློ་ལ་ཕན་ཕིར། [ཡུལ]ཁུར་སེམས་མེད་པའི་ལས་ཀ་ཐབས་ཆག

འགློ་ལམ། ① འགྲུལ་བཞུད་བེད་སའི་ལས། འགློ་ལམ་སྒྱུར་བ། རླངས་འཁློར་གི་འགློ་ལམ་བདེ་པློ། 

ཕན་ཚུན་འགློ་ལམ་བཟུར་བ། ཕི་ནང་གི་འགློ་ལམ་བསུབས་པ། ཆུ་ལློག་རྒྱུགས་པས་གེན་ཐུར་

གི་འགློ་ལམ་ཞིག་པ། ② ལུགས་སློལ་དང་བེད་ཐབས།ས་དུས་ཀི་འགློ་ལམ་བཟང་པློ་མ་ཉམས་

པ་བེད། འཚོ་བའི་འགློ་ལམ་བཟང་པློ་ཞིག་བྱུང་ཡློད་པ། 

འགློ་ལམ་ཆ་འཕིན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་path info ཟེར། 

འགློ་ལམ་ཆ་ཚང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་full path ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

འགློ་ལམ་ཕན་མེད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་the path is invalid ཟེར། 

འགློ་ལམ་ཟད་པ། ཐར་ས་མེད་པ། རེ་ཐག་ཆད་པ། 

འགློ་ལས་ཆེ། འགློ་ཤས་ཆེའམ་འགློ་ཉེན་ཆེ། ཕད་གློག་དེའི་ནང་ལ་འབྲུ་ཁལ་བཅུ་ཙམ་འགློ་ལས་ཆེ། 

དེ་ལར་བས་ན་འཚོ་བ་ཡར་རྒྱས་སུ་འགློ་ལས་ཆེ། 

འགློ་ལུགས། ① གློམ་འགློས་རྒྱག་སྟངས། ② ལུགས་སློལ། 

འགློ་ལུགས་སྤློད་ལམ། འགློ་འདུག་སྤློད་ལམ་ཞེས་པ་དང་དློན་གཅིག

འགློ་ཤས་ཆེ། ཕལ་ཆེར་འགློ། ཁློ་རང་འགློ་ཤས་ཆེ། དམག་གི་གདློང་ལེན་དུ་འགློ་ཤས་ཆེ། 

འགློ་ཤུལ། ① ལམ། ② གཞན་དུ་ཕིན་པའི་བར་གསེང་། ཁློ་འགློ་ཤུལ་དུ་འཚོལ་མཁན་མི་གཅིག་

སེབས་བྱུང་། 

འགློ་ཤློམ། འགློ་བའི་གབས། ཁེད་མ་འདུག་ལ་མློ་འགློ་ཤློམ་གིས། 

འགློ་ས། ① ལམ་ག །② འགློ་སའི་གནས་ཡུལ། ཁ་ཆུང་མིག་ལ་རྡུལ་དང་། དམ་པའི་ཆློས་ལ་རྫུན་

འགློ་ས་མེད་པ། ནགས་མཐུག་པློ་ཆེན་པློའི་གསེབ་ཏུ་མགློ་འཐློམས་ནས་འགློ་ས་མ་རེད་པ། 

འགློ་སློང་། འགློ་སློ། འགློ་སློང་རག་རིག །འགློ་སློང་རིས་ཞུ། འགློ་སློང་གཏློང་དེབ། དགློས་མེད་གཟན་

རྒྱག་མཆེ་བའི་འགློ་སློང་ཉུང་དུ་གཏློང་བ། གང་བྱུང་གིས་ཉློ་ཆ་བརྒྱབ་ན་འགློ་སློང་ཆེ་བ་ཡློང་། 

འགློ་སློང་བཀློལ་སྤློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་overhead operation ཟེར། 

འགློགས། འགློག་པའི་འདས་པ་སྟེ། སློབ་གློགས་ལ་འགློགས་ནས་སློབ་གྲྭར་སློང་། ཕ་དང་འགློགས་

ནས་ཕྱུགས་འཚོས། ཡུན་རིང་འགློགས་པའི་བློ་མཐུན་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

འགློགས་བདེ་གཤིས་བདེ། བསམ་སྤློད་མཐུན་པློ། 

འགློགས་པ། [ཐ་དད་པ]སེབ་པ། ལུས་དང་གིབ་མ་བཞིན་དུ་འགློགས་པ། གློགས་དང་འགློགས་ནས་

གཞན་དུ་ཕིན། ཕན་ཚུན་འབལ་མེད་རག་ཏུ་འགློགས་པ། ཁློ་ཤུག་གཉིས་འགློགས་ནས་སློད་

པ། གཤིས་ཀ་ནང་པའི་མི་དང་མཉམ་དུ་འགློགས་དཀའ་ཞིང་། བསམ་བཟང་གློ་ཤེས་ཅན་དང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལྷན་ཅིག་འགློགས་བདེ་བ། 

འགློགས་བཟང་། དགའ་གློགས་ཏེ། ཕན་ཚུན་ལ་འདློད་སེམས་ཆགས་པའི་ཕློ་མློའི་མིང་། 

འགློགས་བཤེས། འགློགས་པའི་མཛའ་བཤེས། 

འགློགས་སེམས། དགའ་བའ་ིསེམས་སམ་མཐུན་པའ་ིསེམས། ཡུན་དུ་ལྷན་གཅིག་སློད་འདློད་ཀ་ིསེམས།

འགློང་བ། [རིང]ཕློ་མློའི་མཚན་མའམ་འདློམས། འགློང་གིས་འགློང་ལ་སྦར་བ། 

འགློན། བེས་སུ་བགློད་པའི་འགློན་པློ། གདན་འདྲེན་ཞུས་པའི་སྐུ་མགློན། ཞེས་པ་སློན་འཇུག་འ་དང་

མའི་ཁད་པ་ཡིན། 

འགློན་འཁློར། དེང་དུས་གློང་ཁེར་དང་། གློང་གསེབ་སློགས་ལ་འགློན་པློ་ཁེར་ནས་དུས་ཉིན་ལར་

དུས་བཀག་ཡློད་པའི་རླངས་འཁློར་ཆེན་པློའི་རིགས།

འགློན་ཐལ། འགློན་བུ་བསེགས་པའི་ཐལ་བ་སྟེ། རློ་ཚ་ལ་ཁ། ཞུ་རེས་དྲློད། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་

སྐྲན་བཤིག་ཁག་གཅློད། རྣག་དང་ཆུ་སེར་སྐེམ། 

འགློན་པློ། བེས་སུ་བགློད་པའི་འགློན་པློ་སྟེ། རྒྱ་སྐད་དུ་旅客 ཞེས་པ་དང་དློན་གཅིག

འགློན་བུ། མགློན་བུ་དང་གཅིག །

འགློན་བུ་བརློས་མ། ཉ་ལྕིབས་བརློས་མ་ཡང་ཟེར། ལག་རལ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་སུང་རྒྱལ་རབས་དང་

ཡློན་རྒྱལ་རབས་ཀི་ས་རེས་སུ་དམངས་ཁློད་དུ་དར་ཁབ་ཆེན་པློ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། 

འགློན་ལམ། འགློ་སའི་ལམ་ག

འགློན་ལམ་པ། ① འགྲུལ་པ། ② [མངློན]ཚོང་པ། 

འགློར་མི་གནང་། འགློ་རུ་བཅུག་གི་མིན། 

འགློལ། དགློལ་བའི་མདུད་པ་འགློལ་བཞིན་པ། [ཐ་དད་པ]བཀྲློལ་བ། དགློལ་བ། ཁློལ། ① བཤིག་

པའམ་གཏློང་བ། མདུད་པ་འགློལ་བ། སྒློག་གུ་བཀྲློལ་བ། བཅིངས་པ་དགློལ་བ། བཙོན་པ་

འགློལ་བ། ② འགེལ་བ་རྒྱག་པ། དགློངས་པ་འགློལ་བ། 

འགློལ་བ། འགློལ་བའི་མིང་རྐྱང་། 

འགློས། ① འགློ་སྟངས། ཆང་གིས་བཟི་དྲགས་པས་ལམ་བདེ་པློར་ཡང་གློམ་འགློས་འཆློལ་བ། རྒས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ག ༽

འཁློགས་འཁར་བ་འཛུགས་བཞིན་དུ་འགློ་ཡང་གློམ་འགློས་འཁློར་བ། ལུང་པ་ཕུ་ཐག་རིང་ཐུང་

དེ། གཙང་ཆབ་སློན་མློའི་འགློས་ལ་ལློས། ② ར་ཡི་གློམ་སྟབས་བེ་བག་ཅིག །ཆིབས་པ་འདིའི་

གློམ་འགློས་སྙློམས་ལ་མྱུར་བ་ཡིན་པས་ར་བ་ནས་སྐུ་གཟུགས་དཀྲུག་མི་ཡློང་། ལུང་པ་དེར་

སྐྱེས་པའི་ཕྲུ་གུ་ལློ་དྲུག་བདུན་ལློན་པ་ཞིག་གིས་ཀང་ར་འགློས་གཏློང་ཐུབ་པ། ③ སྨྱུ་གུས་རི་

མློ་འགི་སྟངས་དང་གླུ་དབངས་གི་ལེན་ཚུལ། དཔེ་ཆའི་རློམ་སྟངས་སློགས་ལའང་འཇུག །རི་

མློའི་འགློས། དབངས་འགློས། རློམ་འགློས། 

འགློས་ཆེན། གློམ་ཆེན། འགློས་ཆེན་ར་པློ། 

འགློས་མཉམ། འགློས་འཕེལ་འགིབ་མེད་པ། སྒ་གཅན་དང་དུས་མེ་གཉིས་རག་ཏུ་འགློས་མཉམ་

གཡས་སྐློར་རྒྱུ། 

འགློས་དལ། ག་ལེར་འགློ་བའམ་དལ་འགློས། 

འགློས་བུལ། འགློ་སྟངས་འགློར་པློ། 

འགློས་མ། ར་གློམ་འགློས་བཟང་པློ་ཡློད་པ། 

འགློས་བཞི། རང་ལློངས་དབང་གིས་གཟའ་རྣམས་ལ་མྱུར་འགློས་དང་། དལ་འགློས། འཁློག་འགློས། 

འབྱུང་འགློས་བཅས་འགློས་བཞི་ཡློད། 

འགློས་བཟང་། གློམ་འགློས་བཟང་བ། 
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༼ང༽

ང་། བློད་ཡིག་གསལ་བེད་བཞི་པ། སྐྱེ་གནས་མགིན་པ་སྣ་དང་བཅས་པ་དང་། བེད་པ་མགིན་པ། 

ནང་གི་རློལ་བ་མགིན་པ་ནང་ཕད་དང་། ཕིའི་རློལ་བ་སློག་ཆུང་སྒ་ལན། ① མིང་གཞིའི་ཤིན་ཏུ་

མློའི་ཡི་གེ་ཞིག །སྒ་གདངས་ལྷློད་པ། ② རེས་འཇུག་མློ་ཙམ་གི་ཡི་གེ་ཞིག །③ གངས་འབློར་

ལྔ་བཅུ་དང་དེའི་གཅིག་གནས་རྣམས་ཀི་བར་དུ་འཇུག་རྒྱུའི་ཚིག་ཕད་ཅིག །ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ། ལྔ་

བཅུ་ང་དགུ། ④ སྐྱེས་བུ་དང་པློ་མཚོན་བེད། ང་བློད་པ་ཡིན། སང་ཉིན་འགློ་མཁན་ང་ཁློ་ན་ལས་

མེད། ངའི་རྒྱུས་ཁློ་ལ་ཡློད། ཁློའི་རྒྱུས་ང་ལ་ཡློད། 

ང་དགུ། གངས་ཀི་མིང་སྟེ་བཅུ་ཕག་ལྔ་པའི་ནང་གི་དགུ་པའི་མིང་། 

ང་རྒྱལ། ཁེངས་པ་དང་དྲེགས་པ་སྟེ། རང་ཉིད་ཁད་དུ་འཕགས་པར་རླློམ་ཞིང་། གཞན་ལ་མ་གུས་

པ་དང་སྡུག་བསལ་འབྱུང་བའི་རེན་བེད་པ་ར་ཉློན་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག །ང་རྒྱལ་ཁེངས་

དྲེགས། ང་རྒྱལ་སྐྱུང་བ། ང་རྒྱལ་སང་ལ་ཡློན་ཏན་ཆུ་མི་ཆགས། 

ང་རྒྱལ་གི་གང་བུ་རློག་པློ། ཁེངས་དྲེགས་ཅན་གི་མི་གང་ནག་པློའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ། 

ང་རྒྱལ་ཅན། ཁེངས་དྲེགས་ཡློད་པའི་མི། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁེངས་ལན་དང་། ཁེངས་པ། 

རྒྱགས་པ། ང་ལན། སྙེམས་པ། དྲེགས་ལན། དྲེགས་པ་བཅས་སློ། །

ང་རྒྱལ་བདུན། ང་རྒྱལ་དང་། ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ། ང་རྒྱལ་ལས་ཀང་ང་རྒྱལ། ངའློ་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ། 

མངློན་པའི་ང་རྒྱལ། ཅུང་ཟད་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ། ལློག་པའི་ང་རྒྱལ་བཅས་བདུན། 

ང་རྒྱལ་ལས་ཀང་ང་རྒྱལ། ང་རྒྱལ་བདུན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་གཞན་ཁད་འཕགས་རྣམས་ལས་
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ཀང་བདག་ཁད་པར་འཕགས་སྙམ་དུ་ཁེངས་པ། 

ང་རྒྱལ་གསལ་སྣང་། ཐ་མལ་གི་ཞེན་པའི་གཉེན་པློར་འབས་དུས་ཀི་ལྷ་དེ་དང་དེ་དངློས་ཡིན་སྙམ་

པའི་ང་རྒྱལ་དང་། རེན་དང་བརེན་པའི་གསལ་སྣང་གློམས་པར་བེད་པ། 

ང་རྒྱལ་གསུམ། ང་རྒྱལ་གི་ང་རྒྱལ། ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ། ཅུང་ཟད་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ། 

ང་བརྒྱད། གངས་ཀི་མིང་། བཅུ་ཕག་ལྔ་པའི་ནང་གི་བརྒྱད་པ། 

ང་ལྔ། གངས་ཀི་མིང་སྟེ་བཅུ་ཕག་ལྔ་པའི་ནང་གི་ལྔ་པ། 

ང་ཅག །ང་ཚོ། 

ང་གཅིག །ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག་སྟེ། ང་གཉིས་ང་གསུམ་སློགས་རིགས་བསྒེ། 

ང་ཆེ་ང་བཙན། རང་ཉིད་ཆེ་བ་དང་བཙན་པ་ཡིན་ཚུལ་སྟློན་པ། 

ང་གཉིས། གངས་ཀི་མིང་བཅུ་ཕག་ལྔ་པའི་ནང་གི་གཉིས་པ། 

ང་དང་དམག་སར། ང་དང་དམག་སར་ནི་མདའ་ཤློག་བཞི་པ་སྟེ་རྒྱལ་རེའི་རང་དམག་ཡིན། རང་

དམག་མི་གངས་ལྔ་བརྒྱ་ཡློད་པ་དེའི་མདའ་དཔློན་མཚོ་སློ་དངློས་གྲུབ་རྡློ་རེ་ཡིན། སྲུང་ཡུལ་

གཙོ་བློ་ཚོ་པ་སློ་དགུ་དང་སྟེང་ཆེན། དྲག་ཆས་ལག་ཆ་ལ་ཨི་སིན་གྷང་གཅིག་དང༌། སི་རིན་

གྷང་དགུ ལུ ་སི་གྷང་གཅིག །ཨི་སི་ཀྲེན་གྷང་བཅློ་ལྔ། དབིན་ཇིའི་ཁ་ཐུང་ལྔ་བརྒྱ་ཡློད། ལློ་

རྒྱུས་འཕེལ་རིམ་སྐློར། ལློ་རྒྱུས་འཕེལ་རིམ་དང་གཡུལ་འགེད་དུ་ཞུགས་པའི་ལློ་རྒྱུས་སློགས་

མདའ་ཤློག་གཉིས་པ་དང༌། གསུམ་པར་མཚུངས་ཤིང༌། སྤི་ལློ་༡༩༥༦་ལློར་བཅློས་སྒིག་བས་

རེས་དེའི་དམག་དཔློན་མདློ་མཁར་བསློད་ནམས་རྡློ་རེ་ལ་ཀྲུང་ཞའློ་དམག་དཔློན་གི་ཐློབ་ཐང་

བསྩལ། སྤི་ལློ་༡༩༥༩་ལློར་ངློ་ལློག་ཟིང་འཁྲུག་ལ་ཞུགས་པས། ལ་ལ་བསད་པ་དང་ལ་ལ་བློས་

བློལ་ཕིན། དེ་ལ་ལློ་རྒྱུས་སྟེང་རྒྱལ་རེའི་དམག་དཔུང་ཟེར། 

ང་བདུན། བཅུ་ཕག་ལྔ་པའི་ནང་གི་བདུན་བ། 

ང་བདེན་ང་ཡུས། རང་ཉིད་ཡང་དག་པ་དང་བ་བ་མང་པློ་བསྒྲུབས་ཡློད་ཅེས་འཁང་ར་བེད་པ། ཕན་

ཚུན་ང་བདེན་ང་ཡུས་ཁློ་ན་མ་བེད། 

ང་དྲུག །གངས་མིང་། བཅུ་ཕག་ལྔ་པའི་ནང་གི་དྲུག་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ང་འདྲ་མ། སྒྱུ་རལ་པ་རང་ཉིད་ཀིས་རང་གི་འདྲ་རིས་སམ་འདྲ་བརན་བཟློས་པར་ཟེར། 

ང་ཕློད། འདི་ཀློང་པློ་ལ་ནང་གསེས་ཉང་པློ། ལློང་པློ། ཀློང་པློ་གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་ནང་ཚན་ལློང་པློ་

ཞེས་པ། ཡློངས་གགས་སུ་ང་ཕློད་ཞེས་འབློད་པ་དེང་སང་ཀློང་པློ་རྒྱ་མདའ་རློང་ཡློད་སའི་

གཤམ་གི་ཆུ་འགམ་ཞིག་ཏུ་ཡློད། 

ང་ཕློད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད། ང་ཕློད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ནི་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་

ཁི་སྤི་ལློ་༡༩༡༠་ལློར་ཡུམ་ཧློར་ཁང་གི་སས་མློ་བམས་པ་ལགས་སུ་རྒྱ་མར་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་

དུས་བློད་ཀི་ཡིག་རིས་སློགས་ལ་སྦངས་པ་གནང་། གློང་དྲག་དམག་གི་རུ་དཔློན་གི་འགན་

བཞེས། ང་ཕློད་ཀི་གློ་མག་ཏུ་ཕེབས་ཏེ་དེ་གའི་མིང་ཐློག་ནས་ཞབས་སློད་ཞུས་རེས་ས་རེས་སུ་

བཤེར་དཔང་དང་། རིས་དཔློན་ཐློག་ཞིབ་ཁང་དློ་དམ། བཀའ་བློན་སློགས་ཀི་གློ་ས་བཞེས། 

ང་ཕློད་རྡློ་ར་ེརྒྱལ་པློ། ཀློང་ཡུལ་དུ་སྐྱེས། མན་ཇུ་རྒྱལ་རབས་ཀིས་ཇུན་གར་བའ་ིདུས་ཟིང་ལྷིང་འཇགས་

སུ་གཏློང་དུས་ཁློས་བས་རེས་བཞག་པའི་རྐྱེན་གིས་པེ་ཙེ་ཞེས་པའི་གློ་གནས་ཐློབ། རབ་བྱུང་བཅུ་

གཉིས་པའི་ལྕགས་གང་ལློར་གློང་མའི་བཀའ་ལར་བློད་ཀི་བཀའ་བློན་བས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་

པའི་མེ་ལུག་ལློར་ངན་པ་ཁ་མཐུན་གིས་དབུ་བཞུགས་བཀའ་བློན་ཁང་ཆེན་བསློད་ནམས་རྒྱལ་པློ་

དམར་གསློད་བས་པས་མན་ཇུ་གློང་མས་སློག་ཐློག་གི་ཁིམས་གཅློད་བཏང་། 

ང་འཕང་ཅ་འཕང་། གནའ་རབས་བློད་ཀི་ཡུལ་མིང་ཞིག

ང་བ། [རྒྱན་ཚིག] ① དྲི་ཐུལ་ཆེ་བའི་དློན་ཏེ། མེ་ཏློག་འདི་དག་དྲི་ང་བ་ཞེས་པ་ལ་བུ། ② འཇིགས་

པའམ་སྐྱེངས་པའི་དློན་ཏེ། ཡ་ང་བ། ཉམ་ང་བ། བེ་ཐང་ཡ་ང་བ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ང་མིན་ཁློ་མིན། བ་བ་སློགས་ཁས་ལེན་མི་མློས་བ་དང་ལས་མི་མློས་པ། 

ང་མིན་ཁློ་ཡིན། རང་ཁག་གཞན་དཀྲི། རང་འཁིའི་ལས་འགན་བཞག་ནས་ང་མིན་ཁློ་ཡིན་གི་ཁག་

འདློགས་ཤ་སྟག་བས་པ། 

ང་མིན་སུ་ཡིན། ཡང་དག་པ་དེ་ང་མ་གཏློགས་གཞན་སུ་ཡིན་སྙམ་པའི་སློབས་པ། ང་མིན་སུ་ཡིན་

སྙམ་པའི་སློབས་པ་བེད་པ། 

ང་མེད། བདག་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

ང་ཚོ། བདག་ཚོ་ཞེས་པའི་དློན་ཏེ། ང་ཞེས་པའི་མང་ཚིག

ང་བཞི། གངས་མིང་། བཅུ་ཕག་ལྔ་པའི་ནང་གི་བཞི་པ། 

ང་འཛིན། དངློས་པློ་ལ་བདག་འཛིན་བེད་པ། 

ང་འཛིན་འཇིག་ལ་ལྷན་སྐྱེས།ང་ཡི་བ་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་

འཛིན་པ། 

ང་ཡི་བ། བདག་གིར་བཟུང་བའི་ཕི་ནང་གི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད། 

ང་ཡིན་ཁློ་ཡིན། ལས་ཀ་སློགས་ལས་མློས་པ་དང་ཁས་ལེན་པ། 

ང་ར། [ཡུལ]གང་ངར། ས་སང་ང་ར་ཆེ། དགུན་གི་ང་ར་བཟློད་པ་དཀའ། [ཞང་སྐད]ལྔ་བརྒྱ། 

ང་ར་ར། [རྒྱན་ཚིག] སྒ་དྲག་ལ་རྩུབ་པའི་དློན་ཏེ། འབྲུག་སྒ་ང་ར་ར་གགས། གནམ་གྲུ་ང་ར་ར་

འཕུར་ལ་བུ། 

ང་རི་ཀ ལཉྫའི་ཡིག་གཟུགས་དང་ཕལ་ཆེར་མཐུན་པ་ཞིག་སྟེ། འདི་ལ་བིས་སྟངས་མི་འདྲ་བ་ཁག་ལྔ་

ཡློད་པར་བཤད་ཅིང་། དེའི་དཔེ་རིས་ནིཡིག་རིས་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཕི་མློ་མེ་ཏློག་ཕེང་བ་ལ་གསལ། 

ང་རང་། བདག་ཉིད་དམ། ངེད་རང་། དེ་ང་རང་གི་ཡིན། སང་གནངས་ང་རང་གཅིག་པུ་འགློ་རྒྱུ་ཡིན། 

ང་རློ། ① སྐད་ཀི་གདངས་ཏེ་དབངས་གསལ་གི་ཡི་གེ་སློ་སློའི་སྒ་གདངས། ང་རློ་ཞེས་བ་བ་ཡི་གེ་

རྐྱང་པ་རྣམས་རང་རང་གི་སྐྱེ་གནས་དང་མཐུན་པ་དང་། དབངས་ལན་རྣམས་ཀང་སློ་སློའི་ང་རློ་

བྱུང་ཚུལ་བཅས་ཡི་གེ་རེ་རེ་ནས་ཀློག་པའི་སྒ་གདངས་ལ་སྦར་བར་བའློ། །② ངར་སྐད། སྟག་མློ་

ཁློས་པའི་ང་རློས་བག་ཅ་སྒློག །སེང་གེའི་ང་རློས་སེར་ཆགས་ཟིལ་གིས་གནློན། ཉམ་ཐག་པའི་ང་

རློ་འབིན་པ། ③ལེགས་སྦར་གི་དབངས་གསལ་ཡི་གེའི་སྟེང་དུ་བིས་པའི་ཀད་ཀློར། 

ང་རློ་དཀྱུས་མ། ཀད་ཀློར་རམ་རེས་སུ་ང་རློ་སྟེ། སྒའི་ཡི་གེའི་སྟེང་དུ་བིས་ནས་སྣ་ལན་མཚོན་བེད་

ཀི་ཐིག་ཀློར། 

ང་རློ་ཅན། [མངློན]སེང་གེ། 

ང་ལན་ཁློད་ལན། ཉེས་སྐྱློན་བྱུང་བའི་ངན་ཁག་ཕན་ཚུན་གཡློག་རེས་བེད། ལས་འགན་ཐད་ང་ལན་

ཁློད་ལན་མ་ཡིན་པར་ཕར་བ་གྲུ་འདེགས་བེད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ང་ལས་ནུ། འཁློར་ལློས་སྒྱུར་རྒྱལ་ཞིག

ང་ལུམ་སྦར་གསུམ། ང་ཕློད་པ་རྡློ་རེ་རྒྱལ་པློ་དང་། གུང་ལུམ་པ་བ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་པློ། སྦར་ར་བ་

བློ་གློས་རྒྱལ་པློ་བཅས་གསུམ་ཡིན་ནློ། །

ང་གསུམ། གངས་མིང་། བཅུ་ཕག་ལྔ་པའི་ནང་གི་གསུམ་པ། 

ངག །སྐྱེས་བུའི་ལྕེ་རན་མཆུ་སློ་སློགས་ཀི་རློལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་རློད་བེད་ཀི་སྒ་གང་ཞིག །རང་

ཡུལ་ཁད་ཆློས་འཇུག་ལློག་གི་གཞི་དང་སྦར་ནས་རློད་པར་བེད་པ། དཔེར་ན་བུམ་པ་ཆུང་

ངུས་ཆུ་སྐྱློར་ཅིག་ཅེས་པའི་སྒ་ལ་བུའློ། །སྙན་ངག །གདམས་ངག །མན་ངག །ལུས་ངག་ཡིད་

གསུམ། ངག་ལབ་ལིབ། ངག་ཏུ་མི་སྨྲ་བ། འཇམ་བཤད་ཀི་ངག་ཉན་པ། ངག་བེལ་གི་གཏམ། 

ངག་འཇམ་པློ་བས་ན་དློན་གློ་ས། 

ངག་ཀལ། དློན་སྙིང་མེད་པའི་སྐད་ཆ། དློན་ལན་གི་འཕློས་མློལ་བཞག་ནས་དློན་མེད་ཀི་ངག་ཀལ་

ཁློ་ན་ཤློད་ཀིན་སློད་པ། 

ངག་ལྐུགས་པ། གཏམ་སྨྲ་མི་ཤེས་པར་གྱུར་པ། 

ངག་སྐད། སྨྲ་བརློད། 

ངག་སྐྱློར། དཔེ་ཆའི་ཚིག་ངག་ཐློག་ནས་སྐྱློར་བ། བློར་འཛིན་པ་དང་དློན་གཅིག

ངག་སྐྱློར་བཏང་བ། དཔེ་ཆ་སློགས་བློ་འཛིན་བས་ནས་སྐྱློར་བ། 

ངག་བཀུག །གླུ་ངག་བཀུག་ནས་ལེན་པ་ལ་བུ། 

ངག་བཀློད། སྐད་ཆའི་ཐློག་གི་སློབ་སྟློན། ངག་བཀློད་དང་ལེན། ལས་ཀ་བེད་ལུགས་བེད་སྟངས་ཀི་

ངག་བཀློད་བེད་པ། 

ངག་འཁལ། དློན་མེད་པའི་སྐད་ཆ་སྟེ་ངག་ཀལ་ཡང་ཟེར། ཚིག་རྩུབ་ངག་འཁལ། ངག་འཁལ་སྨྲས་

པས་ཚིག་མི་བཙུན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཆ་མེད་གཏམ་དང་། འཆལ་ཚིག་བབ་ཅློལ། བ་

ཆློལ། མུ་ཅློར་བཅས་སློ། །

ངག་འཁིལ་ལུས་ཁྱུག །ངག་བཀློད་ཀི་རེས་སུ་འཁིལ་ཞིང་། ལུས་བདེ་ཅག་ཁྱུག་པློ། 

ངག་གི་རྒྱལ་པློ། [མངློན]འཇམ་དབངས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

ངག་གི་སྒློན་མ། དཔལ་སང་ཆློས་མཛད་ལློ་ཙཱ་བས་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ས་ཁི་ལློར་བརམས་པའི་

བློད་ཀི་དག་ཡིག་ཅིག

ངག་གི་ངེས་ཚིག །ངག་གི་དློན་དམ། སྐད་ཆའི་རྒྱུ་མཚན། 

ངག་གི་འདབ་མ། [མངློན]ལྕེ། 

ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བེད། སེམས་ཀི་དབང་གི་ངག་གི་རང་བཞིན་གི་སྒ་བྱུང་བ། 

ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བེད་ཀི་སྒ། རང་ཀུན་ནས་སློང་བེད་སེམས་ཀི་དབང་གིས་སྐྱེས་བུའི་ངག་

ལས་བྱུང་བའི་སྒ་སྟེ། སྐྱེས་བུ་གཏམ་བཤད་པའི་སྒ་ལ་བུའློ། །

ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་སྒ། བརློད་བའི་དློན་མི་སྟློན་པའི་སྒ་སྟེ། དཔེར་ན། ཆུ་སྒ་དང་

མེ་སྒ་ལ་བུའློ། །

ངག་གི་སྤློད་ཡུལ། ངག་གིས་བརློད་ཐུབ་པའི་གནས། 

ངག་གི་དབང་ཕྱུག །[མངློན]འཇམ་པའི་དབངས། 

ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གགས་པ། རྒྱ་གར་གི་དགློན་པ་ཆེན་པློ་དཔལ་ན་ལེནྡྲའི་ནུབ་སློ་སྲུང་བ་པློ་ཡིན་ལ་

པཎིཏ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཀང་ཡིན། ཉི་མ་རེ་རེ་ལ་ཚིག་བཅད་སྟློང་ཕག་རེའི་བརློད་དློན་མཁེན་ཐུབ་པ་

དང་། མཁེན་པ་རྣམས་ནམ་ཡང་བརེད་རྒྱུ་མེད་པས་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ཅེས་མཚན་ཐློགས། 

ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དྲག་པློའི་དཀིལ་འཁློར། ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ནི་འཇམ་དཔལ་དབངས་ལ་ཟེར་ཞིང་། 

དེ་ཉིད་དྲག་པློའི་སྐུར་བསྟན་པ་གཤིན་རེ་བཤེད་དང་རྡློ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དང་འདྲ་

བར་རིག་པ་ཕི་ནང་རིམ་པ་ལྔ་སྦྲགས་དང་ཕློགས་བཞིར་གློ་འབུར་བཞི་གཏློད་པའི་དློན། 

ངག་གི་མི་དགེ་བ་བཞི། ༡ བརྫུན། ༢ ཕ་མ། ༣ ཚིག་རྩུབ། ༤ ངག་ཀལ་བཞི་སྟེ་བརྫུན་སྨྲས་པས་

རང་གི་ཚིག་ལ་གཞན་གིས་ཡིད་མི་ཆེས། ཕ་མ་སྨྲས་པས་རང་ཉིད་གཞན་དང་མི་མཐུན་པར་

འགྱུར་། ཚིག་རྩུབ་སྨྲས་པས་རང་ལ་མི་དགའ་བའི་དག་མི་ཇེ་མང་དུ་འགྱུར། ངག་ཀལ་སྨྲས་

པས་རང་སེམས་ཟང་ཟིང་དང་མི་བརན་པར་འགྱུར་བ་བཅས་ཡིན། 

ངག་གི་རལ་གསུམ། ཕློ་རལ་སྣ་དགུའི་ནང་གསེས། ལློ་རྒྱུས་ཀིས་དགེ་ཐློན་པ། གཏམ་གིས་བཞད་

གད་ཐློན་པ། ཤགས་ཀིས་ཕ་རློལ་གནློན་པ་བཅས་སློ། །
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ངག་གི་མཚོན་ཆ། [མངློན]ལྷ། 

ངག་གི་ལས། ངག་གི་སློ་ནས་བསགས་པའི་ལས་ཏེ་རྫུན་སྨྲ་བ་སློགས་ངག་གི་ལས་མི་དགེ་བ་དང་། 

རྫུན་སྨྲ་བ་སང་བ་སློགས་ངག་གི་ལས་དགེ་བ་ལ་བུ། 

ངག་གི་ལས་ཡློངས་སུ་དག་པ་བརྒྱད།༡ བདེན་པའི་རེས་སུ་འབངས་པའི་ངག་གི་ལས་ཡློངས་སུ་

དག་པས་ཇི་སྐད་སྨྲ་བ་དེ་བཞིན་བེད་པ། ༢ འཁློར་ཟིལ་གིས་གནློན་པས་གཟུང་བར་འློས་པའི་

ཚིག་དང་འགལ་བར་མི་བེད་པས་གཟུང་བར་འློས་པའི་ཚིག །༣ མི་བརླང་བས་སྙན་ཅིང་

འཇམ་པའི་ཚིག༤ལུས་དང་སེམས་ཚིམ་པར་བེད་པས་ཀ་ལ་པིང་ཀའི་སྒ་སྐད་ལ་བུ། 

༥སེམས་ཅན་སྡུད་པས་ཚིག་སྙན་པ། ༦ སྒ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་གནློན་པས་ཚངས་པའི་སྒ་

ལ་བུ། ༧ ཕས་ཀི་རྒློལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཟིལ་གིས་མི་ནློན་པས་སེངྒེ་འགིང་བའི་སྒ་ལ་བུ། 

༨སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དབང་པློ་ཡློངས་སུ་ཚིམ་པར་བེད་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ངློ། 

ངག་གི་ལས་ལམ། ངག་གིས་བས་པའི་ལས་དང་ལས་ཀི་འཇུག་སློ

ངག་གིས་དབུལ། [མངློན]ལྐུགས་པའམ་སྨྲ་མི་ཤེས་པ། 

ངག་གེ་ངློག་གེ སྒ་མི་གསལ་བའི་ཚུལ། སྐད་ཆ་ངག་གེ་ངློག་གེས་བརྡ་མི་འཕློད། གཏམ་ངག་ངློག་

དློན་ལ་འཁློལ་ལེ་མིན། 

ངག་གློ །[རིང]ཤི་བ། 

ངག་སློ། [མངློན]ཁ། 

ངག་རྒྱན། སྐད་ཆའི་ཉམས་འགྱུར། 

ངག་རྒྱལ། [མངའ་རིས]ཨུ་ཚུགས་ཚ་པློའམ་ང་རང་ཡིན་ཟེར་བདག་རྒྱལ་བེད་པའི་དློན་ཏེ། དཔེར་

ན། ཕ་གི་ངའི་བརླགས་པའི་སྨྱུ་གུ་དེ་འདྲ་པློ་འདུག་ནའང་ཁློ་རང་གི་ཡིན་ཟེར་ངག་རྒྱལ་བེད་ཀི་

འདུག་པས། ད་གཡུགས་ཞློག། ཐབས་ཤེས་མི་འདུག

ངག་རྒྱུགས། ཁ་ཐློག་ནས་རྒྱུགས་སྤློད་ལེན་བེད་པ། 

ངག་རྒྱུན། བཤད་སློལ། ས་རབས་ཀི་ངག་རྒྱུན། ལུང་པ་དེའི་ངག་རྒྱུན། གནའ་ས་མློའི་ངག་རྒྱུན་ལ་

དེ་ལར་ཡློད་ཀང་བདེན་མིན་མི་ཤེས། 
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ངག་འགློས། ཤློད་སློལ་ལམ་ཤློད་སྟངས། ཟུར་ཟའི་ངག་འགློས། 

ངག་ངློག །ངག་གེ་ངློག་གེའི་བསྡུས་ཚིག

ངག་ཅལ་ཅློལ། བབ་ཅློལ་ལམ། གང་བྱུང་བཤད་པའི་གཏམ་ཉློག །ངག་ཅལ་ཅློལ་བཤད་ནས་མི་

སེམས་དཀྲུགས། 

ངག་བཅད་པ། ① སྨྲ་བ་སློང་བ། སྨྱུང་གནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་སློམ་པ་ཞུས་ཏེ་ངག་བཅད་པ། 

② [མངློན]དྲང་སློང་། 

ངག་འཆལ། སྙིང་པློ་མེད་པའ་ིསྐད་ཆ། གང་བྱུང་ངག་འཆལ་ག་ིསྐད་ཆར་ཆ་འཇློག་བེད་པ་སྣང་བ་འཁྲུལ། 

ངག་སྙན། [མངློན]ཁུ་བྱུག

ངག་ར། གླུ་གཞས་ཀི་གདངས་སམ་དབངས། 

ངག་ཐློག །ཁ་ཐློག་གམ་སྐད་ཆའི་ཐློག །ར་དློན་ངག་ཐློག་ནས་དངློས་ར་སྤློད་པ། ལན་གསལ་ངག་

ཐློག་ནས་འདེབས། 

ངག་ཐློག་བཀའ། ① གཞུང་གིས་ཡིག་ཆ་སློགས་ཀི་སྤློས་པ་མེད་པའི་དཔློན་གི་ངག་ཐློག་གི་བཀའ་

གནང་བའི་རིགས། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་spoken command ཟེར། 

ངག་ཐློག་ཁ་ཆེམས། ངག་ཐློག་ནས་བཞག་པའི་ཁ་ཆེམས། 

ངག་ཐློག་གདམ་བང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་spoken menu ཟེར། 

ངག་དང་མི་ལན། [མངློན]ལྐུགས་པ་སྨྲ་མི་ཤེས་པ། 

ངག་དལ་པློ། སྐད་ཆ་ལྷློད་པློར་ཤློད་པ། 

ངག་དློན་གི་དཔེ། འདིར་ངག་དློན་ཞེས་པ་ནི། མདློར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན། གཞལ་བ་དཔེ་ཅན་དང་

འཇལ་བེད་དཔེ་གཉིས་ཀ་ལ་བ་བེད་ལས་གསུམ་ཚང་བའི་མཐར་བེད་སྒ་བ་ཚིག་དང་བཅས་

པ་ཡློད་པའི་ངག་སྦློར་ཞིག་ལ་ཟེར། དེ་ལར་དཔེའི་ངག་དློན་གིས་གལ་ཏེ་དློན་གི་ངག་དློན་ཉེ་

བར་འཇལ་བར། བཞིན་སྒ་དང་བཅས་པ་ཞིག་སྙན་ངག་མཁན་གིས་སྦར་བ་ན་དེ་ནི་ངག་དློན་
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གི་དཔེ་ཞེས་བ་སྟེ། དེ་ལ་དབེ་ན་བཞིན་སྒ་གཅིག་པ་ཅན་དང༌། བཞིན་སྒ་དུ་མ་ཡློད་པ་ཞིག་སྟེ་

རྣམ་པ་གཉིས་སུ་ངེས་སློ། །

ངག་གདངས། སྐད་གདངས། གཞས་མས་ངག་གདངས་ཤིན་ཏུ་མཐློ་བའི་ངང་ནས་གླུ་ལེན་པ། 

ངག་གདམས། [མངློན]དྲང་སློང་། 

ངག་འདློན། ཁ་ཏློན་ནམ་ཁ་འདློན་ཏེ་བློ་ལ་ཟིན་ཚར་བ་རྣམས་ངག་ནས་སྐྱློར་བ། 

ངག་རྡུགས་པ། སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་རློགས་ནས་ཆད་པ། རློད་ལན་འདེབས་མ་ཐུབ་པར་ངག་རྡུགས་པ། 

ངག་ལབ་ལིབ། ལྕེ་དང་མགིན་པར་སྐྱློན་ཞུགས་ནས་སྐད་ཆ་གསལ་པློར་བརློད་མི་ཐུབ་པའི་ཚུལ་ཞིག

ངག་སློམ་པ། ① དློན་གནད་འགའ་རེ་སྨྲ་རློད་མི་ཆློག་པའི་ངག་ཁིམས་བཟློ་བ། ② མི་སྨྲ་བའི་བརྟུལ་

ཞུགས་ལེན་པ་སྟེ་ངག་བཅད་པ། 

ངག་སྤི་བརློལ་བ། ཧམ་པའི་སློ་ནས་གཏམ་གང་བྱུང་བཤད་པའི་དློན་། 

ངག་འཕིན། ངག་ཐློག་ཏུ་བསྐུར་བའི་གནས་ཚུལ། ངག་འཕིན་བསྐུར་བ། 

ངག་བིས། རི་མློའི་བེད་ཐབས་ཀི་གས་ཤིག་ཡིན། དེ་ཡང་དང་ཐློག་བ་དངློས་ལ་ཞིབ་འཇུག་གཏིང་

ཟབ་བེད་པའི་སློ་ནས་དེ་ཚོའི་འགུལ་སྐྱློད་ཀི་ཆློས་ཉིད་དང་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་ལ་

དབེ་ཞིབ་དང་ཁློང་དུ་ཆུད་པ་བས་རེས་སུ་བློ་འཛིན་ལ་བརེན་ནས་བརམ་བ་འབི་དགློས་བེད་

ཐབས་དེ་ནི་རྒྱུ་ཆ་བསྡུ་རུབ་དང་གསར་རློམ་བ་རྒྱུར་ནུས་པ་ཤུགས་ཆེན་ཐློན་གི་ཡློད། 

ངག་བེལ། སྐད་ཆ་ཤློད་ཚུལ་མགློགས་པློ། ངག་བེལ་གཏམ་གིས་དློན་མི་གསལ། 

ངག་སྦློར། མིང་ཚིག་བརློད་པ་རྣམས་ཕད་དང་རྣམ་དབེས་སྦློར་བ། 

ངག་དབང་། ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གི་བསྡུས་ཚིག

ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་

རེ་གཅིག་པ་ཡིན། ཐུབ་བསྟན་ཡངས་ཅན་གི་ཉེ་འདབས་སུ་མཁན་ཆེན་དཔལ་ལན་ཆློས་སྐྱློང་

གི་དབློན་བརྒྱུད་བ་བང་དཀར་པློའི་མཁན་སློབ་དུ་མ་བྱུང་བའི་རིགས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་

པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༨༤༣ལློར་འཁྲུངས། ངློར་ཕན་བདེ་བ་བང་དུ་ཕེབས་ནས་འཇམ་དབངས་

རིན་ཆེན་རྡློ་རེ་སློགས་ལས་སློམ་པ་གསུམ་དང་གསུང་ངག་རིན་པློ་ཆེའི་བདུད་རི་བཞེས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

དགུང་གངས་སློ་གསུམ་སྟེ་སྤི་ལློ་༡༨༩༥ལློར་ངློར་མཁན་པློའི་ཁིར་ཕེབས་ནས་ལློ་ལྔའི་རིང་

ཐར་རེ་ཞབས་དྲུང་རྣམ་གསུམ་སློགས་ལེགས་པར་བསྐྱངས་ནས་དགུང་གངས་སློ་བདུན་ཏེ་

རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༨༩༩ལློར་ཞི་བར་གཤེགས་སློ། །

ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བློ་གློས། བློད་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་མློ་བ་ཡི་ལློ་སྟེ་སྤི་ལློ་༡༧༢༩ལློར་

འཁློན་གི་གདུང་བརྒྱུད་འཇམ་དབངས་བསློད་ནམས་རིན་ཆེན་དང་། ཡུམ་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཁའ་

འགློ་མ་བསློད་ནམས་དཔལ་གི་དབང་མློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་ངློ་མཚར་བའི་དགེ་མཚན་དུ་མ་

དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་ན་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་དམ་པའི་བག་ཆགས་རང་ཆས་སུ་སད་

ཅིང་ཡབ་རེ་མཆློག་གིས་ཀ་ཕེང་སློགས་འབུལ་བར་གནང་སྐབས་ཚེགས་མེད་དུ་མཁེན་པ་

བྱུང་། ཡབ་རེ་མཆློག་གི་མདུན་ནས་སྒྲུབ་ཐབས་བརྒྱ་རའི་རེས་གནང་། ས་སྐྱའི་བཀའ་འབུམ། 

ཐར་རེ་རྡློ་རེ་འཆང་ནམ་མཁའ་བསམ་འགྲུབ་ཀིས་དབང་རེས་གནང་སློགས་དུ་མ་གསན་ཅིང་། 

དངློས་ཉམས་སུ་ཡི་དམ་ལྷག་པའི་ལྷ་དུ་མའི་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་ལུང་བསྟན་ཐློབ། དགུང་ལློ་

བཅུ་བཞི་པར་ཐར་རེ་རྡློ་རེ་འཆང་ནམ་མཁའ་བསམ་འགྲུབ་མདུན་ནས་དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་

ཡང་དག་པར་བཞེས་ཏེ་མཚན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ཀུན་དགའ་བློ་གློས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་

དཔལ་བཟང་པློར་གསློལ། དེ་ནས་མི་རིང་བར་མཁན་པློ་དབང་ཕྱུག་ཕུན་ཚོགས་སློགས་དད་

པའི་དགེ་འདུན་གངས་ཚང་གི་དབུས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ། གངས་ཅན་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་

རེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི་ཟབ་ཆློས་མདློ་རྒྱུད་ཀུན་གི་སྙིང་པློ་གསུང་ངག་རིན་པློ་ཆེ་ལམ་འབས་བུ་

དང་བཅས་པའི་ཚོགས་བཤད་དང་། སློབ་བཤད་གཉིས་ལས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་དཔལ་

ཁའུ་བག་རློང་གི་བཀའ་སློལ་ཚར་ལུགས་སློབ་བཤད་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་དབང་། བིན་

རླབས། ཁིད་ལུང་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ཚར་མང་པློ་གནང་སྟེ། ཐར་རེ་ནམ་མཁའི་མཚན་ཅན་

ཁུ་དབློན། ཀླུ་སིངས་ཁུ་དབློན། ཁང་གསར་ཁུ་དབློན་སློགས་སློབ་ཚོགས་བགང་ལས་འདས་

པ་བསྐྲུན་པ་མ་ཟད། ཁློང་གི་གསུང་རློམ་ལ་རྡློ་རེ་འཆང་ལ་གསློལ་འདེབས་ཡློན་ཏན་རིན་ཆེན་

འབྱུང་གནས། ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་དློན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ། དུས་མཆློད་བ་བང་གདུང་རབས་

གསློལ་འདེབས་སློགས་ཆློས་ཚན་བདུན་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་བརམས་ཏེ་རེས་འཇུག་གདུལ་བའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསློས་སུ་བཞག་སྟེ། མཐར་དགུང་གངས་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་མློ་

ཡློས་ཀི་ལློ་སྟེ་སྤི་ལློ༡༧༨༣ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ངག་དབང་མཁེན་རབ་འཇམ་དཔལ། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་དྲུག་ཅུ་

པ་ཡིན། ངག་དབང་བློ་གློས་སྙིང་པློའི་དབློན་རིགས་སུ་འཁྲུངས། དམ་པ་དེ་ཉིད་ལས་སློམ་པ་

གསུམ་དང་གསུང་ངག་རིན་པློ་ཆེ་སློགས་བུམ་པ་གང་བློའི་ཚུལ་དུ་གསན། ཁི་ཆེན་འཇིགས་

མེད་དབང་རྒྱལ་སློགས་ལས་ཀང་དབང་ཁིད་ལུང་གསུམ་གསན།ཨེ་ཝཾ་གི་ཁིར་ཕེབས་ནས་བུ་

སློབ་དུ་མ་བསྐྱངས།

ཁམས་སུ་ཕེབས་ནས་སེ་དགེ་ཆློས་རྒྱལ་སློགས་ཆེ་དགུ་མང་པློའི་མཆློད་གནས་མཛད་ནས་བསྟན་

འགློའི་དློན་རྒྱ་ཆེན་པློ་མཛད་དློ། །

ངག་དབང་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ། རེ་འདི་ནི་མདློ་སྨད་རྨ་ཆུ་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཁ་གའི་རུས་ཉང་འབན་ཁིམ་

ཚང་དུ་ཡབ་མགློན་པློ་དློན་གྲུབ་དང་ཡུམ་སྒློལ་མ་མཚོ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་

པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༨༣༦་ལློར་འཁྲུངས། མཚན་འཇམ་དབངས་བསྟན་འཛིན་དུ་གསློལ། 

དགུང་ལློ་བདུན་ལ་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་གདན་སར་ཆློས་ཞུགས་མཛད། དགུང་ལློ་ང་བཞི་པ་རབ་

བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་༡༨༨༩་ལློར་གཤེགས། 

ངག་དབང་བློ་གློས་སྙིང་པློ། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་ང་དགུ་པ་ཡིན། ལློ་

ཙཱ་བ་ལྕེ་ཁི་འབྲུག་སློགས་དམ་པ་མང་པློའི་རིགས་བརྒྱུད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ངག་དབང་བློ་གློས་

བསྟན་འཛིན་གི་སྤྲུལ་སྐུར་ཁང་གསར་དུ་གདན་དྲངས། བམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་

མཚན་ལས་བསྙེན་པར་རློགས་ཏེ། ཡློངས་འཛིན་དུ་མ་ལས་ཡབ་ཆློས་གསན་ནས་ངློར་མཁན་

པློའི་ཁིར་ལློ་བཅུ་ཙམ་བཞུགས། སས་ཀི་ཐུ་བློ་ངག་དབང་མཁེན་རབ་འཇམ་དཔལ་སྙིང་པློ་

སློགས་ལེགས་པར་བསྐྱངས། བལ་སློག་གཉིས་སུ་ཡང་སློབ་མ་མཐའ་ཡས་པ་བསྐྲུན་ཏློ། 

ངག་དབང་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་ཉི་ཤུ་པ་

ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༥༩༨ལློར་འཁྲུངས། ས་སྐྱའི་ལྷ་ཁང་ཆེན་མློར་མཚན་

ཉིད་སྦངས། ངག་དབང་ཆློས་གགས་སློགས་ལས་གསན་རྒྱ་ཆེ། དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་པ་རབ་བྱུང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ་༡༦༥༧ལློར་གདན་ས་ལློ་གཅིག་མཛད། དགུང་ལློ་དློན་བདུན་པ་

རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ་༡༦༧༤ལློར་སྐུ་གཤེགས་སློ། །

ངག་དབང་བསློད་ནམས་གགས་པ། དཔལ་ལན་ས་སྐྱ་དགློན་གི་ཁི་པ་ཉེར་གསུམ་པ་འདི་ཉིད་རབ་

བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༤༩༩་ལློར་ཡབ་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་དང་ཡུམ་གདློང་དགའ་

མ་བསློད་ནམས་ལེགས་འཛོམས་དཀར་མློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་

གཅིག་པ་ས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༥༠༩་ལློར་སྤན་ས་ངག་དབང་ཆློས་གགས་ཀི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་། 

དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་བཞེས་པ་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༥༡༠་ལློར་དཔལ་ས་སྐྱ་དགློན་གི་གདན་ཁིར་

ཕེབས། ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ཀི་ཞལ་གཟིགས། དེ་ནས་རེ་ཉིད་དགུང་གངས་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམ་

བཞེས་པ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ལྕགས་བ་སྤི་ལློ་༡༥༦༡་ལློར་དགེ་སིང་ཆློས་ཀི་ཕློ་བང་དུ་ཕག་

ཕེབས། ལློ་དེའི་ཟླ་དང་པློའི་ཚེས་བཅུའི་ས་དྲློར་སྐུ་གཤེགས། 

ངག་དབང་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་ཉི་ཤུ་པ་

ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༥༩༨ལློར་འཁྲུངས། ས་སྐྱའི་ལྷ་ཁང་ཆེན་མློར་མཚན་

ཉིད་སྦངས། ངག་དབང་ཆློས་གགས་སློགས་ལས་གསན་རྒྱ་ཆེ། དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་པ་རབ་བྱུང་

བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ་༡༦༥༧ལློར་གདན་ས་ལློ་གཅིག་མཛད། དགུང་ལློ་དློན་བདུན་པ་

རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ་༡༦༧༤་ལློར་སྐུ་གཤེགས་སློ། །

ངག་དབང་ལྷ་མློ། ལྷ་མློ་དབངས་ཅན་མའི་མཚན། 

ངག་དབེན། ① ངག་འཆལ་གཏམ་ཀུན་སངས་པ། ② རློགས་རིམ་གི་དབེན་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་

སྟེ། སྣ་རེ་གསུམ་དུ་ཐིག་ལེ་གསུམ་གི་སློག་རློལ་བསློམས་ནས་རླུང་ཐིམ་པས་སྟློང་པ་བཞི་

བསྐྱེད་པའློ། །

ངག་འབི་བེད་པ། བློར་བཟུང་བ་དེ་ཤློག་ཐློག་ཏུ་འབི་བ། 

ངག་མ། ངག་ཐློག་ཏུ་བསྐུར་བའི་གཏམ། 

ངག་མི་འཆལ་བ། དློན་མེད་ཀི་སྐད་ཆ་མི་ཤློད་པ། 

ངག་ཙམ། ཁ་ཙམ་དང་སྐད་ཆ་ཙམ། ལག་ཏུ་མི་ལེན་པར་ངག་ཙམ་གིས་ཅི་ཕན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ངག་རལ། ཁ་བདེ་ལ་མྱུར་བ། ངག་རལ་ཆེ་ལ་བསམ་བློ་འཁློར་སྐྱེན་པ། 

ངག་བཙན། ① ཚིག་ཁུངས་བཙན་ནམ། ཚིག་རེས་དློན་གཟབ། ② དབང་ཤེད་ཀི་བཙན་གཏམ། 

ངག་ཚབ། ① འཕིན་ཡིག །② ངག་ཐློག་གི་ལན། 

ངག་ཚིག །རློད་བེད་ཀི་ཚིག

ངག་མཚུངས། བརློད་ཚུལ་མཐུན་པ། 

ངག་འཛིན། ངག་སྐྱློར་དང་དློན་གཅིག

ངག་གཟའ་ཕློག་པ། གཟའ་ཕློག་ནས་ཁ་གག་རྒྱུ་མེད་པ། 

ངག་བཟློ། ངག་གི་བེད་ལས་ལས་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་དེ་ངག་ལས་ཆློས་འཆད་པ་དང་། རློད་པ། 

གཏམ་གེང་བ། གླུ་དབངས་ལེན་པ་སློགས་སྐབས་བབ་ནམ་པ་མི་འདྲ་བ་ཇི་སྙེད་འབྱུང་བ་

རྣམས་སློ། །

ངག་བཟློ་མཆློག །གསང་སགས་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་ཡི་དམ་དང་། ཆློས་སྐྱློང་གི་མཆློད་དབངས། ཆློས་

བཤད་པ། གཏམ་བཤད་བེད་པ་སློགས་ཀི་སྐབས་སློབས་པ་མཐློ་བ་དང་སྒ་གསལ་བ། 

གདངས་སྙན་པ། དློན་བཟང་བ། ཉན་པ་པློ་ཉན་སྤློ་བ། 

ངག་བཟློ་ཕལ་པ། གླུ་ལེན་པ་དང་། གཤགས་འབེད་པ། འཕློ་གཏམ་སྨྲ་བ་སློགས་ཀ་ིངག་རལ་རྣམས་ཡིན། 

ངག་བཟློ་གསུམ། ངག་གི་རལ་གསུམ་ཡང་ཟེར། དེ་ནི་འཆད་པ་དང་། རློད་པ། རློམ་པ་གསུམ། 

ངག་བཟློའི་མཚན་ཉིད་བཅུ་གཉིས། འདེགས། འཇློག །སློམ། ཕ། གིམ། ལྷློད། འགྱུར། ལེམ། སྙན། 

གསང་། གཅློད། སྦྲེལ་ལློ། 

ངག་བཟློའི་སྐྱློན་དྲུག །ཡེངས་པ་སློགས་བློའི་སྐྱློན། ཟུར་མ་ཕིན་པ་སློགས་ཚིག་གི་སྐྱློན། འཕེལ་

འགིབ་སློགས་གདངས་ཀི་སྐྱློན། ཡ་ཡློ་སློགས་ལུས་ཀི་སྐྱློན། མི་འགིག་པ་སློགས་གདངས་ཀི་

སྐྱློན། སྨྲ་དགློད་སློགས་ཉན་པའི་སྐྱློན། 

ངག་བཟློའི་སིག་པ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ལྔ། ཚིག་ལ་རྨློངས་ན་བརས་པའི་རྒྱུ ། དབངས་སྦློར་མེད་ན་

བཞད་གད་རྒྱུ། དུས་ཚོད་མེད་ན་སྐྱློ་བའི་རྒྱུ། དགློས་པ་མེད་ན་སིག་པའི་རྒྱུ། བློ་གློས་ངན་པ་

སྡུག་པའི་རྒྱུའློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

ངག་ལ་བཟུང་བ། དཔེ་ཆ་སློགས་བློ་འཛིན་བས་པ། 

ངག་ལན། ཁ་ཐློག་ནས་སྐྱེལ་བའི་ལན། ཚང་མར་ངག་ལན་སྤད་པ་ཡིན། ཡིན་ལན་དང་ངག་ལན་

གང་ཡང་མ་བྱུང་། 

ངག་ལམ། ངག་གི་སློའམ་ངག་ཐློག །གནས་ཚུལ་ཞིབ་གསལ་ངག་ལམ་ནས་ཞུས་ཆློག །ད་རེས་ཡི་

གེ་བསྐུར་རྒྱུ་བྱུང་མ་སློང་ཡང་། བང་མི་འདི་པའི་ངག་ལམ་དུ་གསལ་བ་ལར་ཡིན་པས་དེ་དློན་

ལག་ལེན་བསྟར་དགློས། ཁློང་གི་ངག་ལམ་ནས་འཕིན་འབློར་བྱུང་། 

ངག་ཤློར་བ། ① མ་བརགས་མ་དཔྱད་པར་སྐད་ཆ་བཤད་པ། ② སྨྱུང་གནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀི་

སློམ་པ་སྲུང་བའི་སྐབས་སུ་ངག་བཅད་ཁིམས་འཆལ་བ། 

ངག་སློབ་སྤློད་ཁིད། ངག་ནས་ཤེས་བ་འཆད་ཁིད་དང་སྤློད་པས་ལེགས་ཉེས་ལམ་སྟློན། 

ངག་གསལ། གདློང་ཐུག་གིས་ཁ་ནས་ཤློད་པ། ཞིབ་ཆ་ཁློ་རང་ངློ་བཅར་གིས་ངག་གསལ་ཞུས་

ཆློག་པ། 

ངང་། ① རྒྱུད་དམ་གཤིས་ཀ དློན་ཆེན་བསྒྲུབ་པ་ལ་ངང་རིང་དགློས། ངང་རྒྱུད་འཇམ་ན་ཀུན་གིས་

བརི། ② རང་བཞིན་ནམ་ཚུལ། སྟློང་ཉིད་ཀི་ངང་དུ་གནས། དགའ་བའི་ངང་ནས་གླུ་ལེན། ③ 

རང་ཤུགས་སམ་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ། སྦང་བརློན་བས་ན་ཡློན་ཏན་ངང་གིས་འཕེལ། ④ ད་

ལ་བ་སྟློན་པའི་སྒ། ཕན་སློབ་སྦློང་བེད་ངང་དུ་མཆིས། 

ངང་དཀར། བ་ངང་པ་དཀར་པློ། 

ངང་སྐྱ། དཀར་ཤས་ཆེ་བའི་ལི་ཧང་མདློག

ངང་ཁྱུ། བ་ངང་པའི་ཁྱུ་ཚོགས། 

ངང་གིས། གཞན་གི་རློལ་བ་ལ་མ་བརེན་པའི་དློན་ཏེ། བག་རི་སུས་ཀང་མ་བརིགས་ངང་གིས་གྲུབ། 

ངང་གིས་འགྲུབ། འབད་པ་མ་བས་པར་རང་བཞིན་གིས་འགྲུབ་པ། 

ངང་སྒུག་མི་ཐུབ་པ། བ་བ་གང་ཞིག་གཞན་ཕློགས་ཀི་བཀའ་ལེན་སློགས་ཡུན་རིང་འགློར་སྟབས་

དེའི་ལེན་སྒུག་མི་ཐུབ་པ། 

ངང་སང་ཇློ་མློ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༩༢༠ལློར་བག་དཀར་བློ་བཟང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཔལ་ལན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་བག་འགློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ངང་སློམ། བློན་ལུགས་ཀི་སློམ་སྟངས་ཤིག་སྟེ། སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་བསློམས་པས་སྐབས་ཤིག་ན་

སྣང་བ་རང་གློལ་གི་ཉམས་འཆར། ཏིང་ངེ་འཛིན་འདུ་འབལ་མེད་པས་སློམ་མེད་དང་ཡེངས་

མེད་དུ་གནས་པ་བྱུང་ན་ངང་སློམ་ཚད་དུ་འཁློལ་བ་ཡིན་ཟེར། 

ངང་སྒུག །འཚབ་འཚུབ་མེད་པར་སྒུག་པ། 

ངང་རྒྱུད། སེམས་ཀི་རང་བཞིན་ནམ་གཤིས་ཀ ངང་རྒྱུད་འཇམ་པློ། ངང་རྒྱུད་ཐུང་ཐུང་། ངང་རྒྱུད་

རིང་པློ། 

ངང་རྒྱུད་རིང་པློ། འཚབ་འཚུབ་མ་ཡིན་པའི་སྤློད་པ། གཤིས་ཀ་དལ་ཞིང་འཇམ་པ། 

ངང་ངུར། ངང་པ་དཀར་པློ་དང་། ངུར་པ་སྟེ། ངང་དཀར་དང་ངང་སེར། ངང་ངུར་གི་ཚོགས་རྣམས་

ནམ་མཁའ་དབིངས་མཐློན་པློར་ལིང་། 

ངང་ཆུ། ས་སིན་དྷུར་དང་སྤིན་བསེས་པའི་སྐྱློ་མ། 

ངང་ཐུང་།ངང་རྒྱུད་ཐུང་བ། ལུས་སེམས་ཀི་རྣམ་པ་ཚབ་ཚུབ་ཅན། གཟབ་ལྷིང་བརན་ཏིག་མེད་པར་

ངང་ཐུབ་ཚབ་ཚུབ་ཀིས་ལས་དློན་བས་ན་འཐུས་ཤློར་ཡློང་རྒྱུ་ཐག་གིས་ཆློད། 

ངང་འཐེན། ཕར་འགངས། ག་སྒིག་ལེགས་པར་མ་བྱུང་བས་ལས་འགློ་འཛུགས་རྒྱུ་ངང་འཐེན་བས་སློང་། 

ངང་པ། ① ཆུ་བའི་བེ་བག་ཅིག །སྟློན་མཚམས་ངང་པ་ལྷློར་འགློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མཁའ་ལིང་

དཀར་པློ་དང་། གློང་འཇློམས། མཆུ་རང་དམར་བ། དྲ་བའི་རང་ལན། མ་དྲློས་གནས། མཚོའི་

བ། ཡུལ་འཁློར་འཛིན། ལུས་དཀར་བཅས་སློ། །② མདློག་ལི་ཧང་། 

ངང་པ་ཅན། [མངློན]རང་གདུབ། 

ངང་པ་ཆིག་ཐུབ། སྐྱི་བའི་འབས་བུའི་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། 

ངང་པ་ཆིག་ཐུབ་སྐྱི་འབྲུམ་དང་། ངང་པ་ཆིག་རྒྱུག་གཙོ་འབྲུམ་པ། ངང་པ་གསེར་སློང་གཙོག་

ས་རྣམས། སྐྱི་བའི་འབས་བུའི་མིང་ཡིན་ནློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

ངང་པ་མདློག །ཁ་དློག་ལི་སེར་སྐྱ་ཤས་ཅན་ཞིག་སྟེ། བ་ངང་པའི་མདློག་དང་མཚུངས། 

ངང་པ་སེར་ལན། ས་སེར་སྐྱ་འཇམ་པློ་ཞིག །ཚོན་རིའི་གཞི་ལ་ས་ངང་པ་སེར་ལན་བྱུགས་ན་ཚོན་

རི་ལེན་བདེ་པློ་ཡློང་། 

ངང་པ་གསེར་གདན། ས་སེར་སྐྱ་བ་ངང་པའི་མདློག་དང་མཚུངས་པ་ཞིག་སྟེ། ཤིང་ཚོན་གི་ཚོན་

གདན་དང་། གང་གསེར་གཏློང་སའི་རིགས་མཐའ་དག་ལ་གསེར་གདན་ཞེས་ས་ཚོན་དེ་གཏློང་

དགློས་པའློ། །

ངང་པའི་རང་། ལ་ཕུག

ངང་པའི་རང་པ། [མངློན] ① དངུལ་ཆུ། ② ལ་ཕུག

ངང་པའི་རྒྱལ་པློ། བ་ངང་པའི་གཙོ་བློའམ། མཆློག །ངང་པའི་རྒྱལ་པློ་པད་མཚོར་འཇུག་པ་ཇི་

བཞིན་སྤློ་བ་རབ་ཏུ་བརས། 

ངང་པའི་སྟབས་སུ་གཤེགས་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་

ཤིག་སྟེ་ནམ་མཁའ་ལ་གཤེགས་པར་མཁས་པ་ཉིད་ཀིས་ངང་པའི་སྟབས་སུ་གཤེགས་པ། 

ངང་པའི་ཤིང་ར། [མངློན]ཚངས་པ། 

ངང་མློ། ངང་པ་མློ། 

ངང་རི་མཚོ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཤན་ར་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

ངང་ཚུལ། ① རང་བཞིན་ནམ་གཤིས་ཀ། ཞི་ཞིང་དུལ་བའི་ངང་ཚུལ། ངང་ཚུལ་ཟློལ་མེད་པ། སློ་

སློའི་ངང་ཚུལ་རྒྱུས་ལློན་པ། ② མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་ཞིག་སྟེ་འདྲ་བ། 

ངང་ཚུལ་འགློག་པ། མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་ཞིག་སྟེ་འདྲ་བ། 

ངང་ཚུལ་ཅན། ཚུལ་ལུགས་དེའི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་དློན། ཡང་ན་ཚུལ་ལུགས་དེའི་རང་

བཞིན་དེ་དང་ལན་པ། 

ངང་ཚུལ་བཟང་། གཤིས་ཀ་བཟང་བ། 

ངང་རིང་། ངང་རྒྱུད་རིང་པློའམ། ཞི་ཞིང་དུལ་བའི་གཤིས་ཀ ཁློ་ལ་ནློར་འཁྲུལ་འབྱུང་དུས་ངས་ངང་

རིང་གིས་རློགས་རམ་བས་པ་ཡིན། 
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ངང་རློང་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

རང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྟེང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ངང་བཟློ་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། 

ངང་རློང་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་འཕེལ་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༧༣༨ལློར་མཁན་

ཆེན་འཇམ་དབངས་རྒྱ་མཚོས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་

རྨ་ལྷློ་གཅན་ཚ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ངང་ལ་རིང་མཚོ། མཚོ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སེར་རེ་རློང་དང་འབློང་པ་རློང་གི་མཚམས་

སུ་ཡློད། 

ངང་ལག །① ཤིང་ཏློག་གི་མིང་། བློད་ཡུལ་ཤར་ཕློགས་ཁམས་ར་ཡུལ་སློགས་ས་ཆ་དྲློད་ཁུལ་དུ་

སྐྱེས་པའི་ཤིང་ཏློག་ཅིག་ཡིན། མདློག་སེར་ཞིང་ནང་ཧ་ཅང་སྙི་བ། རློལ་མངར་བའློ། །② བ་

ངང་པའི་ལག་པ། 

ངང་ལུང་གངས་རི། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་དགེ་རྒྱས་རློང་དང་རུ་ཐློག་རློང་གི་མཚམས་སུ་ཡློད་

པའི་རི་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ནས་སྨི༦༥༩༦ཡློད། 

ངང་སེར། བ་ངུར་པ། 

ངང་བསིང་། རྒྱུན་རིང་དུ་གཏློང་བའམ་བེལ་འཚལ་མི་བེད་པ། འདློད་ཐག་མི་ཉེ་བར་ངང་བསིང་གི་

སློ་ནས་ལས་དློན་སྒྲུབ་དགློས། 

ངད། ① ནུས་པ། སྨན་ངད། དྲློད་ངད། གང་ངད། གངས་ངད། དྲློད་ངད་ཡལ་བ། ② དྲི་བསུང་། ངད་

བཟང་། ངད་ངན། སློས་ངད་ཀིས་མེ་ཏློག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྐྱེས་པའི་དྲི་ངད་བསད་པ། དྲི་ངད་

ཆེས་ཆེར་ལང་བ། 

ངད་ཅན། དྲི་ཞིམ་པའི་ནུས་པ། 

ངད་ཆེ་བ། གང་ངད་ཆེ་བ་ནི་གང་མློའི་ངར་ཟུག་ཆེ་བ། 

ངད་ལན། དྲི་ཞིམ་པའི་ནུས་པ། 
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ངན། བཟང་པློ་མ་ཡིན་པའི་ངན་པ། 

ངན་རང་། སར་ཁལ་རྒྱུག་ཐུབ་རྒྱུ་ལ་ཅི། མདློར་ན་སློ་སློའི་འཚོ་བ་ཡང་རང་འགློ་མི་ཐློན་པའི་ཁིམ་

དུད་ལ་ཟེར། 

ངན་སྐུལ་ཉེས་ཅན། ཐད་ཀར་ལས་ཉེས་དློན་རྐྱེན་ནང་ཞུགས་མེད་རུང་ངན་པ་སྐུལ་སློང་བེད་པའི་

ཉེས་ཅན་པ། 

ངན་སྐུལ་ཟིང་སློང་། ཟིང་འཁྲུག་ལངས་བར་ངན་པས་སྐུལ་སློང་བེད་པ། 

ངན་སྐྱུགས། སྐྱུགས་པ། 

ངན་བསྐུལ་དཀྲུག་ཤིང་། བསམ་བློ་ངན་པས་གཞན་གི་རྒྱུད་བསྐུལ་ནས་མཛའ་གཅུགས་ཕན་ཚུན་

དབེན་སྦློར་གི་ཕ་མ། 

ངན་ཁ། མ་ཉེས་ཁ་གཡློགས། 

ངན་ཁབ། [མངློན]ཡི་དྭགས། 

ངན་ཁེབ། འློས་འགན་སྐྱུར་འཇློག །ངན་ཁེབ་བེད་མཁན་རྣམས་དེ་ལམ་དུ་བཞག་ན་མི་འཐུས། 

ངན་ཁེབ་རྒལ་རལ། བེད་འློས་པའི་ལས་ཀའམ་རང་ལ་འཁིས་པའི་ལས་ཀ་དེ་ཁག་འདློགས་སྣ་

ཚོགས་ཀིས་ར་བ་ནས་མི་བེད་པ། 

ངན་གློམས། སྤློད་ངན་ལང་ཤློར། ཡུན་རིང་ངན་གློམས་ཤློར་བ། 

ངན་རྒུ། ངན་པའི་རིགས་སྣ་ཚོགས་སམ། ཡློད་ཚད། གཞི་གཅིག་ལ་བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་མཚན་ལས་ངན་

རྒུ་ཚང་བ། རེན་འབེལ་ལེགས་ཚོགས་སྒིག་སློ་གཅིག་གིས་མི་ཤིས་མཚན་ལས་ངན་རྒུ་ཐུབ་པ། 

ངན་རྒུ་ཚང་བ། ངན་པའི་རིགས་ཡློད་ཚད་མ་ཚང་བ་མེད་པ། 

ངན་ག་སློན་བསྒིགས། བ་ངན་བེད་རྒྱུའི་སློན་ག་བསྒིགས་པ། 

ངན་གློས། ཚུལ་མིན་གི་གློས། རང་དློན་སེམས་ལ་བཅངས་ནས་གཞན་གནློད་སྐྱེལ་འདློད་ཀི་ངན་

གློས་བས་པ། འདློད་པས་ངློ་ཚ་བསྒིབས་ནས་ངན་གློས་ཁློག་བཅུག་བེད་པ། 

ངན་རྒྱབ། ངན་པའི་རྒྱབ་རློགས། ངན་རྒྱབ་བེད་མི། ངན་རྒྱབ་ངན་སྐྱློར། ངན་རྒྱབ་ལངས། ངན་རྒྱབ་

བསྟེན་བསྐྱིལ། 
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ངན་སྒློག་ཕ་མ། ལློག་ཏུ་གཞན་གི་སྐྱློན་ཆ་བསྒགས་ནས་དབེན་སྦློར་བེད་པ། 

ངན་དགུ། ངན་རྒུ་དང་དློན་གཅིག

ངན་འགྱུར་རྒྱུ་ནློར། བུན་དབང་གི་རྣམ་པར་གནས་ཤིང་། དུས་ཐུང་ངམ་ནམ་ཡང་ཚུར་རག་ཐབས་

མེད་པའི་རྒྱུ་ནློར་ལ་ཟེར། དཔེར་ན་ཁེ་ལས་ཀིས་རིས་སྤློད་བས་མེད་པའི་རྒྱུ་ནློར་གློང་གུད་

ཕིན་པ་དང་། མ་དངུལ་གློང་ཕློག་པའི་ཐློ་འགློད་ཟིན་པ། 

ངན་འགློང་། གང་ཟག་སློ་སློའི་སེམས་ཁམས་ཁློང་ཁློ་བས་འགྱུར་བའི་རྣམ་པ་ཞིག །མི་ངན་འགློང་

ཆེན་པློ། སྤློ་ཐུང་། རླུང་ཚ་པློ་རྣམས་དློན་གཅིག་ཡིན། མི་ངན་འགློང་ཆེ་ན་གློགས་པློ་དང་མཐུན་

པློ་ཡློང་མི་སིད། མི་ཁ་ཤས་ངན་འགློང་ཆེ་ནའང་སེམས་བཟང་ཡློད་ལིས་རེད། 

ངན་འགློ། མི་དགེ་བའི་ལས་ཆེ་བ་མང་དུ་བསགས་ནས་འབས་བུ་སྡུག་བསལ་ཆེ་བ་ཁློ་ན་མློང་བར་

འགློ་བའི་ངན་སློང་གསུམ་སྤིའི་མིང་། 

ངན་འགློ་བ། ངན་འགློ་གསུམ་དུ་སྐྱེས་པའི་སེམས་ཅན། 

ངན་འགློ་ལས་འདས་པ། སྦློར་ལམ་བཟློད་པ་ཐློབ་པས་ན་ངན་སློང་དུ་སྐྱེ་བ་ལས་ཡློངས་སུ་འདས་པ། 

ངན་འགློ་གསུམ། དམལ་བ། ཡི་དྭགས། དུད་འགློ་སྟེ་གསུམ། 

ངན་འགློའི་མཐིལ། [མངློན]དམལ་བ། 

ངན་འགློའི་སྡུག་བསལ། ངན་སློང་གསུམ་གི་སྡུག་བསལ་ཏེ། དམལ་བ་ལ་ཚ་གང་གི་སྡུག་བསལ་

དང་། ཡི་དྭགས་ལ་བཀྲེས་སྐློམ་གི་སྡུག་བསལ། དུད་འགློ་བླུན་རྨློངས་ཀུན་སྤློད་ཀི་སྡུག་བསལ་

བཅས་སློ། །

ངན་འགློའི་ལམ། [མངློན]མི་དགེ་བ། 

ངན་ངློན། ངན་ནེ་ངློན་ནེའི་བསྡུས་ཚིག །དློན་ཆེན་མ་ཡིན་པའི་རིགས། ཁ་སྐད་དུ་ཆ་ངེ་ཆུང་ངེ་ཟེར་

བ་དང་གཅིག །རྒྱུ་ནློར་ངན་ངློན་ཙམ་གི་ཆེད་དུ་ངློ་ཚ་དློར་མི་རུང་། 

ངན་སགས། གཞན་ལ་གནློད་བེད་ཀི་སགས། 

ངན་སགས་མཐུ་གཏད། ངན་སགས་ཀི་སློ་ནས་མཐུ་གཏློང་བ་དང་གཏད་འཇུག་པ། 

ངན་ཇུས་སློན་འགློད། གློད་གཞི་གང་རུང་ལག་བསྟར་མ་བས་པའི་སློན་གཡློ་ཐབས་ངན་ཇུས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

བཤམས་པར་ལ་ཟེར། 

ངན་ཇུས་མཉམ་འགློད། ངན་ཇུས་མཉམ་དུ་བཤམས་ནས་ལས་ངན་ལ་ཞུགས་པའི་ཉེས་ཅན་པ། 

ངན་སྙིགས། ① དྲི་ངན་གི་སྙིགས་མ། ② ངན་པ་སྣ་ལྔ་བདློ་བའི་སྙིགས་དུས། 

ངན་གཏད། བསམ་སྦློར་ངན་པའི་མཐུ་གཏད། 

ངན་རགས། ངན་ལས་དང་དློན་གཅིག

ངན་ལས། བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་རགས་མཚན། 

ངན་མཐུན། མི་ངན་ཁ་མཐུན། ངན་མཐུན་ལག་སྦྲེལ། ངན་མཐུན་རྒྱུས་ཡློད། 

ངན་རྡུང་བཏང་། མི་རྒན་པའམ་ཆེ་བས་ཆུང་བར་ཀག་ཀག་བས་པའམ་བརས་བཅློས་བས་པར་

ཟེར། དཔེར་ན། ཕྲུ་གུ་ཙུག་གེ་ཞློག །ངན་རྡུང་མ་གཏློང་ལ་བུ། 

ངན་སེབ་ཡུལ་དཀྲུག །ངན་རིགས་ཁ་མཐུན་ནས་ཡུལ་ནང་དཀྲུག་སློང་བ། ཡང་ན་མི་ངན་དཔུང་

བསེབས་ནས་ཡུལ་ལུང་དཀྲུག་པའློ། །

ངན་དྲེགས། ངན་པ་ཡིན་ལ་ཁེངས་དྲེགས་ཀང་ཆེ་བ། ངན་དྲེངས་སུ་མི་འཇུག་པར་གཉའ་བ་ནས་

མནན་པ། 

ངན་འདྲིས། ངན་གློམས། 

ངན་ནེ་ངློན་ནེ། ངན་པ་དང་ཉུང་ངུའི་ཚུལ། ཟས་གློས་གནས་མལ་ངན་ནེ་ངློན་ནེ་ཙམ་གིས་འཚོ་བ་

སྐྱེལ་བ། འཚོ་བ་ངན་ངློན། ལློ་གློས་ངན་ངློན། 

ངན་ནེ་བ། དམན་པ། གློས་ངན་ནེ་བ་གློན་པ། 

ངན་པ། ① མི་ངན། ངན་པ་གཉའ་རེངས། ངན་པ་དཔུང་སེབ། གང་དྲན་ལག་བསྟར་བེད་མཁན་གི་

མི་ངན་པ། ངན་པ་ཚར་མ་བཅད་ན། བཟང་པློ་སྤློ་བ་མི་འཕེལ། ངན་པས་རང་བསྟློད། ཁྭ་ཏས་སྒློ་

བསྟློད། ② དམན་པའམ་ཞན་པ། ལློ་གློས་ངན་པ། རེ་བཟང་འབས་ངན། ③ གདུག་པ། ངན་

རློགས། ངན་སྨྲ། ངན་སྤློད། ངན་ཚིག །ངན་སེམས། 

ངན་པ་ཁ་འགིལ། ཕན་ཚུན་ཁ་འགིལ་གིས་ཉེས་སྤློད་མཉམ་དུ་སེལ་བ། 

ངན་པ་རྒྱ་ཡན་དུ་གཏློང་བ། མི་ངན་གིས་བ་ངན་བེད་པར་འགེབས་སྲུང་བེད་ནས་རྒྱ་ཡན་དུ་བཏང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བ་ལ་གློ

ངན་པ་རྒྱུས་ཡློད། མི་ངན་གིས་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ཕིར་ཤློད་པ། མི་ངན་གིས་ནང་དློན་གནས་ཚུལ་

ཚང་མ་ངན་པ་རྒྱུས་ཡློད་བེད་པ། 

ངན་པ་དགུ་འཛོམས། བློད་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་དྲུག་བདུན་བར་ཉིན་མཚན་གཅིག་གི་རིང་ལ་

ས་བདག་ངན་པ་ཉི་མ་ནག་ཆེན་དང་། དེ་མིན་པའི་ས་བདག་ངན་པ་གཞན་བརྒྱད་པློ་བཅས་

མཉམ་དུ་འཁེལ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་དུས་ཚོད་ངན་ཤློས་ཤིག

ངན་པ་མཉམ་འགློགས། ངན་པ་དང་མཉམ་དུ་འགློགས་ནས་ལས་ངན་སེལ་བ།ཡང་ངན་པ་ཁྱུ་སྒིག་

ཡང་ཟེར། 

ངན་པ་བསྟེན་བསྐྱིལ་ནག་ཉེས། མི་ངན་ལ་གནས་ཡུལ་འདློན་སྤློད་བས་ནས་འགེབས་སྲུང་བ་བའི་

ནག་ཉེས། 

ངན་པ་ཕློགས་སེབ། བ་ངན་གང་རུང་སེལ་མཁན་ནམ་གཞན་གནློད་ཀི་ལས་ལ་སྤློ་བ་བློ་མཐུན་ནས་

ཕློགས་གཅིག་ཏུ་སེབ་པར་ཟེར། 

ངན་པ་བས་རྒྱལ ངན་བས་ལང་དུ་ཤློར་བ། རང་སྣང་གང་དྲན་གིས་ཁིམས་མེད་ངན་པ་བས་རྒྱལ་

དུ་སློང་བ། 

ངན་པ་སྦུག་མཐུན། མི་ངན་ཁ་མཐུན་ནམ་ངན་པ་ཁ་མཐུན། འཁྲུག་སློང་ཞེ་ལ་བཅངས་ཏེ་ངན་པ་

སྦུག་མཐུན་ཕི་དག་ནང་འཇུག་བེད་པ། 

ངན་པ་མགློ་ཤློར། དློ་དམ་ལེགས་པློར་མ་ཐེབས་པའི་མི་སྣ། རག་ཏུ་ཁློ་རང་གིས་གང་འདློད་ལ་

བཀག་རྒྱ་མ་བས་པའི་ལང་ཤློར་གིས་ངག་བཀློད་མི་ཉན་པར་གྱུར་པ། 

ངན་པ་ལང་ཤློར། མི་ངན་གི་སྤློད་ངན་གློམས་ཐལ། སློབ་གསློ་མ་ཐློབ་བས་ངན་པ་ལང་ཤློར་ལ་སློང་

བ་རེད། 

ངན་པ་ལས་རྒྱལ་བ། ངན་པ་དང་མ་རབས་ཚུལ་མིན་གི་གནས་ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར་བ། 

ངན་པའི་རྐྱེན། མི་ངན་ཡིན་པའི་མཚོན་རགས་སུ་རྐུན་མ་རྐུ་བ་སྟེ་མི་ཡི་ནང་ནས་མ་རབས་ཐ་ཤལ་

ཡིན་པའི་རྐྱེན་རེད་ལ་བུ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

ངན་པའི་ཟས་ཅན། [མངློན]སྦྲུལ། 

ངན་པའི་ཤུབས་ལན། [མངློན]རུས་སལ། 

ངན་པློ། བཟང་པློ་མ་ཡིན་པ། བས་ཤེས་དྲིན་གཟློ་མི་བེད་པའི་མི་ངན་པློ། 

ངན་སློང་སྐྱེས། [མངློན]རྩྭ་དུར་བ། 

ངན་སློང་བུ། [མངློན]གཟའ་པ་སངས། 

ངན་ཕིད། འཚོ་བ་ངན་པས་དུས་འདའ་བ། 

ངན་བུ། བདག་གམ་ཕན། 

ངན་བས་ངློ་ཁེར། སྤློད་ངན་ངློ་སློར་ཁེར་བ། མིག་ལློས་ཤས་རྐྱེན་གི་རིང་སྤློད་ལ་འཛེམ་བག་མེད་

པར་ངན་བས་ངློ་ཁེར་བེད་པ། 

ངན་བས་ངློ་སློ། །ངན་བས་ངློ་ཁེར་དང་དློན་གཅིག

ངན་བེད། མི་གཞན་ལ་གནློད་པ་བེད་པ། 

ངན་སྦྲེལ། མི་ངན་ལག་སྦྲེལ། 

ངན་དབང་ནང་གློས། མི་ངན་གི་ཁ་དབང་ལློག་གློས། ལློག་གཡློ་ག་སྒིག་གི་ངན་དབང་ནང་གློས། 

ངན་འབས་འཁློར་བ། བ་བ་ངན་པ་ཞིག་བས་པར་འབས་བུ་ཡང་ངན་པ་ཞིག་འཁློར་བ། 

ངན་འབེལ། བ་ལས་སྡུག་པློ་འབེལ་ལམ། བཟང་འབེལ་ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས།ངན་འབེལ་འཁློར་

བ་མཐའ་ཅན། 

ངན་ཚོགས། ཁིམས་བརྒལ་གི་ལས་ལ་ཞུགས་ནས་འཚེ་བར་བེད་པའི་ཚོགས་པ། 

ངན་ཚོགས་ཉེས་ཅན། ངན་སྤློད་མཉམ་དུ་སེལ་མཁན་གི་ཉེས་ཅན་པ། 

ངན་ཞེན། ངན་པར་ཞེན་ཆགས་པ། 

ངན་གཡློ། གཞན་གནློད་ཀི་གཡློ་ཐབས། 

ངན་གཡློ་དྲན་འཕྲུལ། བསམ་ངན་གཡློ་འཕྲུལ། 

ངག་གཡློ་མ། [མངློན]ཝ། 

ངན་རུབ་ཉེས་གསློག །མི་ངན་གིས་མཉམ་དུ་རུབ་བརྒྱབ་ནས་ཉེས་པ་བསག་པ། 



  1602  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ངན་རུབ་ཕློགས་སྒིལ། མི་ཐུན་མློང་གི་ལ་སྤློད་འཛིན་པ་ཁག་བས་ནས་ཤློག་ཁག་སྒིག་པ། 

ངན་རུལ་པ། རུལ་སུངས་ཀི་ལས་ལ་འཇུག་མཁན་གི་མི་སྣའི་མིང་། 

ངན་རེངས། ཕ་མ་དང་སྤི་ཚོགས་གཉིས་ཀའི་སློབ་གསློ་ལེགས་པློར་མ་ཐེབས་པའི་མི་བསམ་སྤློད་

གློང་པློའི་རིགས། སེམས་ངན་ཞིང་རྒྱུད་གློང་བ། 

ངན་རེངས་མཁེགས་བཟུང་། གཉའ་མཁེགས་ལང་ཤློར་གི་སྤློད་ཚུལ། 

ངན་རེངས་པ། ལུང་རྒྱུ་མཚན་དང་ཁ་ཏ་བསབ་བར་ར་བ་ནས་མི་ཉན་པའི་ངན་པ་རྒྱ་ཡན་དུ་ཤློར་

བའི་མི། 

ངན་རེངས་ཚོ་ཤློག །བ་ངན་སྤློད་ངན་སེལ་མཁན་གི་ཚོ་པའམ་ཤློག་ཁག

ངན་རེངས་ཧམ་ཤེད། ཧམ་ཤེད་ཅན་སྐྱག་ལངས་དུ་ཤློར་ནས་མུ་མཐུད་བ་སྤློད་ཐ་ཤལ་ལ་འཇུག་པ། 

ངན་རློགས། ཚུལ་མིན་ཁིམས་འགལ་གི་བ་སྤློད་སེལ་རློགས་བེད་མཁན་གི་མི། 

ངན་རློགས་གཙོ་བློ། ངན་རློགས་བེད་མཁན་གི་མི་སྣ་གཙོ་བློ། 

ངན་རློལ་མ། [མངློན]སྨད་འཚོང་མ། 

ངན་ལང་། ངན་གློམས། ངན་ལང་ཤློར་ནས་སློད་མི་ཚུགས་པ། 

ངན་ལང་ཤློར་བ། སྤློད་པ་ངན་པའི་རིགས་རྒྱ་ཡན་དུ་སློང་བས་ངན་པའི་སྤློད་ཚུལ་གློམས་གཤིས་

སུ་འཇགས་པ། 

ངན་ལན། ཚུར་ངན་པ་བས་པའི་ལན་དུ་ཚུར་ཡང་ངན་ལན་སྤློད་པ། བཟང་ལན་ངན་གིས་འཇལ་བ། 

ངན་ལན་ངན་གིས་འཇལ་བ། ཁི་ཉལ་རྒྱུག་སློང་བཞིན་དུ་དློན་མེད་ཚུར་གནློད་བས་པས། རྣག་

ཐློག་གཙག་འཛུགས་བཞིན་དུ་ཕར་ཡང་ངན་ལན་འཇལ་བ། 

ངན་ལན་ངན་ལློན། ཚུར་ངན་པ་བས་པའི་ལན་པློ་ངན་པས་འཇལ་བ། 

ངན་ལན་བཟང་འཇལ། ཚུར་ངན་པ་བས་པའི་ལན་པློ་བཟང་པློས་འཇལ་བ། 

ངན་ལམ། དམན་པའི་ལམ་མམ། ཕིན་ཅི་ལློག་པའི་ལམ། ངན་ལམ་དུ་སློང་བ། 

ངན་ལློབས། བ་བེད་ཐ་མི་དད་པ། བ་སྤློད་སློགས་ངན་གློམས་ཕིན་པའི་དློན་སྟེ། ང་ཐ་མ་འཐེན་རྒྱུ་

ངན་ལློབས་སློང་། ང་ཞློགས་ཉལ་བ་རྒྱུ་ངན་ལློབས་སློང་། 



  1603  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

ངན་སློབ། སྐུལ་ཚིག །གཞན་ལ་ངན་སྤློད་བསབ་པར་སྐུལ་བ། 

ངན་བསབ། བ་བེད་ཐ་དད་པ། གློགས་ངན་པས་སྤློད་པ་ངན་པ་བསབ་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་ལ་ངན་མ་

བསབ། རང་གིས་རང་ལ་ངན་མ་བསབ་ལ་བུ་རྣམས་སློ། །

ངན་ལས་རྒྱལ། [མངློན]གཟའ་པ་སངས། 

ངན་ཤགས། ཚིག་ངན་གི་རློད་ཤགས། ཕན་ཚུན་ངན་ཤགས་འགེད་ནས་ཁློ་བའི་སང་མིག་སྟློན། 

ངན་ཤི། ལུས་སྟློབས་ཉམས་ཏེ་ཤི་བ། 

ངན་ཤུགས། བློ་ངན་གློམས་སྟློབས། སིག་སྒློགས་དང་འགློགས་ཡུན་རིང་བས་ངན་ཤུགས་གློས་པ་

རེད། ཁེངས་དྲེགས་ལང་ཤློར་གི་མི་དེ་ངན་ཤུགས་ཆེ། 

ངན་ཤུགས་ཧམ་ཁེར། དབང་ཤེད་ཀིས་བརས་འཕློག །བིངས་ལ་དབང་ཇུས་མེད་པར་ཁློ་པས་ངན་

ཤུགས་ཧམ་ཁེར་གིས་བེད་སྤློད་བཏང་སློང་། 

ངན་ཤེད་སལ་རལ། སྤློད་ངན་ལེ་ལློ་ཅན། རང་བབ་འློས་འགན་ལ་ངན་ཤེད་སལ་རལ་བས་ན་མི་འགིག

ངན་སེམས་བཅངས། ཕི་ཚུལ་དུ་སྤི་དློན་ནམ་གཞན་དློན་སྒྲུབ་ཁུལ་ལས་ལློག་ཏུ་རང་གི་ངན་སེམས་

བཅངས་ཡློད་པ། 

ངན་སེལ། [མངློན] ① ངུར་བ། ② ཆུ། ③ རྩྭ་ཀུ་ཤ

ངན་སློང་། ངན་འགློ་དང་དློན་གཅིག

ངན་སློང་ཀུན་གློལ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞིག་སྟེ། སྤན་རས་གཟིགས་ངན་སློང་ཀུན་གློལ། 

ངན་སློང་ཀུན་འདྲེན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞིག

ངན་སློང་གི་གནས་བཅུ་། ཚ་དམལ་བརྒྱད་དམ་གང་དམལ་བརྒྱད་ཀི་སྟེང་དུ་ཡི་དྭགས་དང་དུད་

འགློ་གཉིས་བསྣན་པའློ། །

ངན་སློང་གསུམ། ངན་འགློ་གསུམ་དང་དློན་གཅིག །དམལ་བ། ཡི་དྭགས། དུད་འགློ། 

ངན་སློང་། ངན་སློང་བའང་ཟེར། ཟས་ངན་ངློན་ཙམ་སློང་བའི་སློང་མློ་བ། ངན་སློང་ལ་སྦིན་པ་གཏློང་། 

ངན་སློད། ངན་པའི་སྐྱློན་གིས་སློད་པར་བེད་པའམ། འགློས་པར་བེད་པ། བློ་གསར་གཞློན་ནུ་

རྣམས་ལ་བག་མེད་རིང་སྤློད་ཀི་ངན་སློད་མ་བེད། 



  1604  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ངན་སློབ། འདི་ལ་[N;-tsop]ཞེས་སྒ་གདངས་ཡང་ཀློག་ཆློག །བསམ་སྦློར་ངན་པ་བེད་དུ་འཇུག་

པ། ཁིམས་འགལ་གི་ངན་སློབ་རྒྱག་པ། ངན་སློབ་ཉེས་ཅན་གཏེ་པློ། 

ངན་གསློ། །ཉམས་རྒུད་སར་གསློ། །སློ་ཕྱུགས་ཤེད་ཞན་རྣམས་ལ་ངན་གསློ་གང་གཟབ་བེད་པ། 

ངན་བསབས། འདི་སྒ་གཉིས་ཅན་སྟེ། [N;-l9p] N;-tsa] ཞེས་ཀློག་ཆློག །ངན་སློབ་དང་དློན་

གཅིག །ངན་སྐུལ་དང་། ཁློག་པ་རྒྱློང་བ་སློགས་མིང་གི་རྣམ་གངས། 

ངན་ཧྲུལ། དམན་པ་དང་རིང་ཧྲུལ། དུད་ཚང་ནང་ཧྲུལ། གློན་པ་ངན་ཧྲུལ། 

ངབ། ཟིལ་ལམ་ནུས་པ། མེ་ཆེན་གི་ངབ་ལ་གཅར་དཀའ། ཆུ་ལས་རླབས་དྲག་ཅིང་མེ་ལས་ངབ་ཚ་

བ། དགུན་དུས་གངས་རི་རེའི་གང་ངབ་དང་། དབར་དུས་རྒྱ་ནག་ཡུལ་གི་ཚ་ངབ་གཉིས། 

གཅིག་ལས་གཅིག་ཐུ་བདག་གིས་བཟློད་པ་དཀའ། 

ངམ། ① མདློག་གམ། མདངས། ངམ་དཀར་པློ། ངམ་གནག་པ། ② མིང་མཐའ་ངའི་རེས་སུ་སྦློར་

བའི་འབེད་སྡུད་ཀི་སྒའི་ཕད་ཅིག །འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ལ་སློད་ཁང་ངམ། བཟློ་གྲྭ་ཁང་ངམ། སློ་

ཕྱུགས་སེམས་ཅན་སློགས་ནི་ཐློན་སྐྱེད་རྒྱུ་ཆས་ཤ་སྟག་རེད། ③ མིང་མཐའ་ངའི་རེས་སུ་སྦློར་

བའི་ཐེ་ཚོམ་དང་དྲི་བ་སྟློན་བེད་ཀི་སྒའི་ཕད་ཅིག །ཁློ་ཚོ་སང་ཉིན་ལློག་ཡློང་ངམ། མི་ཡློང་། 

གནད་འགག་དེ་དག་ཁེད་རང་གིས་མཁེན་སློང་ངམ། 

ངམ་ཁ། [ཡུལ]འློལ་འགམ་སྟེ་ར་ཆུ་འབབ་སའི་ཐེམ་པ། 

ངམ་གློག །གཡང་སའམ། གློག་རློང་། 

ངམ་རྒྱག །ཞེ་མེན་ལངས་བ། 

ངམ་ངམ་ཤུགས་ཤུགས། རང་བཞིན་ནམ། རང་ཤུགས། ཕི་ནང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཚང་མ་ངམ་ངམས་

ཤུགས་ཤུགས་ཀིས་འཛོམས་པ། མི་བཟང་པློ་དང་འགློགས་ན་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཤུགས་ཀིས་

ཡློན་ཏན་འགློ་ཡློང་བ། 

ངམ་ནག་པ། ངམ་གནག་པ་དང་གཅིག །

ངམ་གནག །གདུག་རྩུབ་ཆེ་བ་དང་རང་གཤིས་རྩུབ་པའི་དློན་ཏེ། ཞིང་བདག་ངམ་གནག །ཕྱུགས་

བདག་ངམ་གནག་ཅེས་པ་ལ་བུ། 



  1605  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

ངམ་རིང་། རློང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་རེ་ས་ཁུལ་གི་ནུབ་རྒྱུད་དང་མདློག་གཞུང་

གཙང་པློའི་ཆུ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། ཡར་ཀླུངས་གཙང་པློ་རློང་འདིའི་ནུབ་རྒྱུད་ནས་ཤར་དུ་འབབ། 

ངམ་རིང་ཆློས་སེ། མིང་གཞན་ངམ་རིང་དགའ་ལན་བཤད་སྒྲུབ་འཕེལ་རྒྱས་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་

བཞི་པའི་ཤིང་བ་སྤི་ལློ་༡༢༢༥ལློར་སྟག་རེ་ཡར་རྒྱབ་ཤཱཀ་སེང་གེས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་ངམ་རིང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ངམ་རུ། གཉན་ནད་རིགས་ཤིག་སྟེ། གེ་བའི་ནང་དང་མགུལ་པར་འབབ་པའི་ནད་ཅིག

ངམ་རློང་། ཕློགས་གཉིས་གད་པ་ཡིན་པའི་གཤློང་ས་དམའ་བ། 

ངམ་ལ་རྒྱག་པ། [ཡུལ]ཟས་ལ་དང་ག་མེད་པའམ་ཞེན་པ་ལློག་པ། 

ངམ་ཤུགས། ངམ་ངམ་ཤུགས་ཤུགས་ཀི་བསྡུས་ཚིག

ངམ་ཤློད། ལྷ་སའི་ཉེ་འདབས་འབི་གུང་བརྒྱུད་ཀི་ས་ཆ་ལ་ངམ་ཤློད་ཟེར་གི་ཡློད་པ་བཀའ་གདམས་

པའི་དགེ་བཤེས་ལྷ་འགློ་བའི་མགློན་པློའི་ལློ་རྒྱུས་སུ་གསལ། 

ངམ་ཤློད་ཁ་སྣ། འདི་འབི་གུང་ས་ཆའི་མིང་ཡིན་པར་བཤད། 

ངའི་ཁབ། སར་གི་བློད་སྐད་བརྡ་རིང་པར་མནའ་མར་བངས་པ་ལ་ཁབ་ཏུ་བསུས་པ་ཞེས་ཟེར་སློལ་

ཡློད་པས་ངའི་ཁབ་ཟེར་བ་ནི་ངའི་བཙུན་མློ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་my computer ཟེར། 

ངའི་ཡིག་ཁུག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་my briefcase ཟེར། 

ངའློ་སྙམ་པ། གདགས་གཞི་ཕུང་པློ་ལྔ་ལ་བཏགས་པའི་ང་ཙམ་ལ་དམིགས་ནས་ང་ཡིན་སེམས་

པའམ་རློག་པ། 

ངའློ་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ། ང་རྒྱལ་བདུན་གི་ནང་གསེས་ཤིག །ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པློ་ལ་བདག་དང་

བདག་གི་བའི་དངློས་པློ་མེད་བཞིན་པར་བདག་དང་བདག་གིར་གི་དངློས་པློ་ཡློད་དློ་སྙམ་དུ་

རླློམ་ཞིང་ཁེངས་པ། 



  1606  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ངར། ① ནུས་པ། དཔའ་ངར། གང་ངར། ཚ་ངར། ངར་ཤུགས། ཕུགས་སུ་འཁློལ་བཟློ་མེད་ཀང་

འཕལ་སྣང་ལ་ངར་མདློག་བེད་པ། གི་ཁར་ངར་བཏང་། ② སྙིང་སྟློབས་དང་སེམས་ཤུགས། 

ངར་ཉམས་པ། སྙིང་རུས་ཀི་ངར་འདློན་པ། བློ་སྐྱེད་ཀི་ངར་བཏབ་པ། 

ངར་སྐད། ང་རློ་དྲག་པློའི་སྒ་སྐད། བི་ལས་ངར་སྐད་བརྒྱབ་ཀང་། སྟག་མློ་འཇིགས་སྣང་མི་སྐྱེ། 

ངར་སྐད་ཅན། [མངློན]སྟག

ངར་བསྐྱེད། དཔའ་ངར་གི་སེམས་སྟློབས་ཆེར་བསྐྱེད། 

ངར་རྒྱུག །ཤུགས་དྲག་གིས་མྱུར་སྟབས་སུ་འགློ་བ། ར་ཕློ་ངར་རྒྱུག་གིས་འགློ་བ། 

ངར་སྒ། ངར་སྐད། 

ངར་འགློས། ཤུགས་དྲག་གི་གློམ་སྟབས། ངར་འགློས་ཀིས་ཕིན་སློང་། 

ངར་ངར། དཔའ་ངློམ་གི་རྒློད་རྒློད། རང་ཚོད་མ་ཟིན་པར་ངར་ངར་ཁློ་ན་བས་པ། 

ངར་ངར་འཁུན་སྒ། དབུགས་བརེགས་སྟངས་ཀི་སྒ། 

ངར་ངར་རྒློད་རྒློད། མི་ངར་མ་དང་རྒློད་པློ་ཡིན་ཁུལ་གི་རྣམ་འགྱུར། ངར་ངར་རྒློད་རྒློད་ཀི་ངང་ནས་

ཚིག་རྩུབ་ཀི་རྣློ་དཔལ་འབར་བས་ཕ་རློལ་གནློན་འདློད། 

ངར་ངར་པློ། ① གཤིས་ཀ་ཤིན་ཏུ་ངར་པློ། ② དབུགས་ཆེས་ཆེར་བརེགས་སྟངས། 

ངར་ངར་ཕད་ཕད། [ཡུལ]ངར་ཆེན་པློ་ལངས་པའི་རྣམ་པ། 

ངར་ངར་སད་སད། ཁློང་ཁློ་ཆེན་པློ་ཟློས་ནས་གཞན་ལ་རྒློལ་བར་རློམ་པའི་ངང་ཚུལ། 

ངར་ལྕགས།①བཙོ་སྦངས་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལྕགས། ② ས་མཁེགས། ངར་ལྕགས་ལར་ས་

མཁེགས་ཆེ་བ། 

ངར་གཅློག་པ། ① མཚོན་གི་རྣློ་ནུས་པ་ཞན་དུ་གཏློང་བ། འཇློམས་པ། དག་ཕློགས་ཀི་ངར་གཅློག་པ། 

ངར་ཆ། ① མཚོན་གི་རྣློའི་ནུས་པ། ② བློའི་གིམ་ཆ། 

ངར་ཆེན་པློ། གནམ་གཤིས་གང་ངར་ཆེན་པློ་དང་གི་སློགས་ལྕགས་ཀི་ངར་ཆེན་པློ། 

ངར་བཏགས། འབྲུ་རིགས་མ་བརྔློས་པ་རེན་པར་བཏགས་པ། 

ངར་ལྡུད་པ། ① ལྕགས་རིགས་བསེགས་ཏེ་ཚྭ་དང་ཆུ་སློགས་ཀི་ངར་བཏང་ནས་ས་མཁེགས་བཟློ་



  1607  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

བ། གི་ལ་ངར་ལྡུད་པ་དེ་རྣློ་དབལ་ས་བའི་ཆེད་ཡིན། ② མི་ལ་ངར་སློང་བའམ་བསྐུལ་ལྕག་

གཏློང་བ། གང་ལར་ནའང་འདི་རྣམས་ཀི་ཟེར་ལུགས་འདིས་ང་ལ་ངར་ལྡུད་པར་འདུག

ངར་གདློང་། རང་པའི་ངར་གདློང་ལ་ཟེར། 

ངར་གདློང་སྣ། རང་པའི་གདློང་རུས་ཀི་དྲང་ཕློགས། 

ངར་སྣབས། སྣ་ལུད་དམ། སྣབས། 

ངར་པ། མེ་ཏློག་དང་། ཤིང་ལློ་གི་ཡུ་བའི་མིང་། 

ངར་པློ། ཐུ་པློའམ་རྒློད་པློ། མི་ངར་པློ། ཁི་ངར་པློ། ལྕགས་ངར་པློ། 

ངར་བ། ཐ་མི་དད་པ]སེམས་ཤུགས་འབར་བ། ཁློད་ངར་བའི་དློན་ཅི་ཡིན། སྟག་མློ་ངར་བ། ད་ལ་

ཁློ་ངར་བའི་སྐབས་ཡིན་སྟབས་སྐད་ཆ་ཇི་ལར་བཤད་ཀང་ཉན་གི་མི་འདུག །དྲེགས་པས་ངར། 

ངར་བ་ཐང་། ཐང་དེ་ལྷློ་ཁ་ཁུལ་དུ་ཡློད་ངེས་ཀང་ཞིབ་ཕའི་ས་གནས་གང་དུ་ཡློད་མེད་དང་གི་གུམ་

བཙན་པའི་བང་སློ་ས་གནས་གང་དུ་ཡློད་མེད་སྐློར་བཤད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཡློད་། འགའ་ཞིག་

གིས་ཀློང་པློ་ནས་ལྷློ་ཁར་གདན་དྲངས་པ་དང་། འཕིང་ལུང་ངར་ཐང་ངམ་དར་ཐང་ཞེས་པ་ལྷློ་

ཁར་ཡློད་པར་བཤད། 

ངར་བེད་པ། བདག་ཏུ་བེད་པའམ་འཛིན་པ། 

ངར་བླུད་པ། ངར་ལྡུད་པ་དང་དློན་གཅིག

ངར་མ། ཐུ་བའམ། རྒློད་པ། གཞློན་ནུ་ངར་མ། ར་ངར་མ། མི་ངར་མ་ཞིག

ངར་མི། གླུད་དུ་རློང་ཆེན་དུ་འབྲུ་ནས་རེན་བཏགས་ཀི་ཕེ་ལས་བཟློས་པའི་འདྲ་གཟུགས་ཤིག །དེའི་

དམིགས་ཡུལ་ནི་གླུད་དེས་མི་ནད་པ་དེའི་ལུས་སློག་གི་ཚབ་བས་ཏེ་འཆི་བ་ལས་ཐར་བའི་

ཆེད་དུའློ། །

ངར་འཛིན། ངའློ་སྙམ་དུ་འཛིན་པའི་བློ་སྟེ། འདི་ལ་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་དང་ཀུན་བཏགས་གཉིས་

ཡློད། ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ནི། གྲུབ་མཐས་གློ་བསྒྱུར་མ་བསྒྱུར་ཚང་མའི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་སུ་ཡློད་

ཅིང་། དེ་འདྲའི་ང་དེ་རློག་པས་ཕར་བཏགས་པ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པར། ངར་ཁློ་རང་

གི་ངློས་ནས་ཚུར་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་དེ་ལ་ཟེར། ང་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ནི། གྲུབ་མཐས་བློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསྒྱུར་བའི་དབང་གིས། རྒྱུ་མཚན་ལར་སྣང་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་ང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་

འཛིན་པ་ལ་ཟེར། 

ངར་འཛིན་པ། རང་རྒྱུད་ཀི་ང་ཙམ་ལ་དམིགས་ནས་ངའློ་སྙམ་དུ་འཛིན་པའི་བདག་འཛིན། 

ངར་འཛིན་གི་འཇིག་ལ་ལྷན་སྐྱེས། ངའློ་སྙམ་པ་སྐྱེ་བའི་གཞི་ང་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ། 

ངར་ལངས། བ་བེད་ཐ་མི་དད་པའི་བ་ཚིག །མློས་པ་སྤློ་བ་རྒྱས་པ་སྟེ། འགློ་ངར་ལངས། བཤད་ངར་

ལངས་ལ་སློགས་པ་ལ་བུ་བ་ཚིག་མང་ཆེ་བ་ལ་སྦར་ཆློག །དབིན་སྐད་exciting ཟེར། རྒྱ་

སྐད་དུ། 激动 ཟེར།

ངར་ཤ་སློང་བ། ངར་སློང་བ་དང་དློན་གཅིག

ངར་ཤུགས། དཔའ་ངར་གི་ཤུགས། ངར་ཤུགས་ཆེ་རུ་སློང་བ། 

ངར་སློང་། ཕློ་གསར་དེ་ལ་ངས་ངར་སློང་པ་ཡིན། དེ་ནས་ཁློ་ངར་ལངས་སློང་ཞེས་པ་ལ་བུ་དང་། རྒྱ་

སྐད་དུ། 刺激 ཟེར་བ་དང་དློན་གཅིག །

ངར་སློང་བ། སེམས་ཤུགས་སྐྱེ་བར་བེད་པའམ་ང་རྒྱལ་སློང་བ། གཅིག་ངར་གཅིག་སློང་། 

ངར་གསློད་པ། ① མཚོན་གི་རྣློ་ངར་མེད་པ་བཟློ་བ། ② དཔའ་ངར་ཞི་བར་བེད། 

ངལ། དཀའ་ལས་ཁག་པློ་དང་དཀའ་བ་སྤད་པ། དཀའ་ངལ་སེམས་ངལ་སློགས། 

ངལ་སྐྱེན་པློ། ཐང་ཆད་ས་པློ། 

ངལ་དུབ། དཀའ་ལས། ངལ་དུབ་ཆེ་ཐག་ཆློད་པ། ངལ་དུབ་ལ་མི་འཛེམས་པ། 

ངལ་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ]ཐང་ཆད་པ་དང་དུབ་པ། སེམས་ངལ་བ། ལུས་ངལ་བ། ལ་ཆུ་འཕང་

གསུམ་འགིམས་པའི་ལམ་དུ་ངལ་ཞིང་དུབ། ② དཀའ་ལས། ངལ་བ་དང་ལེན། ངལ་བ་ཁད་

བསད། ངལ་བ་སྟློང་ཟད། ངལ་བ་སངས་པ། ལས་དློན་དེ་འདྲ་བས་ན་ངལ་བ་ཙམ་ལས་འབས་

བུ་གང་ཡང་ཐློན་མི་ཡློང་། 

ངལ་རློལ། དཀའ་བ་དང་འབད་བརློན། ལུས་ཀི་ངལ་རློལ། བསམ་པའི་ངལ་རློལ། 

ངལ་རློལ་བསྒྱུར་བཀློད། ངལ་རློལ་བེད་དུ་བཅུག་ནས་རིམ་བཞིན་མིའི་བསམ་བློར་བསྒྱུར་བཅློས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

བཏང་བ། 

ངལ་རློལ་ཁློམ་ར། ངལ་རློལ་ནུས་ཤུགས་འདློན་སྤློད་བེད་པའི་ཁློམ་ར། ཡང་ན་ངལ་ཤུགས་ཁློམ་

ར་ཡང་ཟེར། 

ངལ་རློལ་དཔེ་བཟང་། སྤི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་འཛུགས་སྐྲུན་ནང་གི་སློན་ཐློན་མི་སྣའི་མཚན་སྙན་

མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག

ངལ་རློལ་བེད་དབང་། ར་ཁིམས་ནང་འཁློད་ཀི་མི་སློ་སློའི་ངལ་རློལ་བེད་པའི་དབང་ཆ། 

ངལ་གསློ། །ལས་ཀའམ་སློབ་སྦློང་སློགས་གནས་སྐབས་མཚམས་འཇློག་པ། ངལ་གསློ་རེ་མློས། 

ངལ་གསློའི་གུང་སེང་། ངལ་གསློ་བརྒྱབ་ནས་ལྷློད་པློར་སློད་པ། 

ངལ་གསློ་སྐློར་གསུམ། དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པར་རིང་མའི་སློབ་དཔློན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབམས་

ཀིས་མཛད་པའི་གཞུང་གསུམ་སྟེ། སེམས་ཉིད་ངལ་གསློ། །སྒྱུ་མ་ངལ་གསློ། །བསམ་གཏན་

ངལ་གསློ་བཅས་སློ། །

ངལ་གསློའི་འདུན་ས། [མངློན]བཟའ་ཤིང་གི་ར་བའི་མིང་གི་མངློན་བརློད། 

ངལ་གསློར་གནས་པ། ཞབས་སྐྱིལ་ཀྲུང་དང་། ཕག་གཉིས་རང་བབས་སུ་པུས་མློའི་ཐློག་བཞག་སྟེ་

ལྷློད་ཆགས་པའི་འདུག་ཚུལ་ཞིག

ངལ་གསློལ་བ། ① ཚིག་གི་གཅློད་མཚམས། ② ངལ་གསློ་རྒྱག་པ། ངལ་བསློ་བའི་བདེ་བ། 

ངལ་བསློས་པློ། [མངློན]རྣམ་ཐློས་སས། 

ངལ་བསློས་བུ། [མངློན]ངལ་བསློས་པློ་དང་དློན་གཅིག

ངས། ① ཐལ་ཆེས་བའམ་ཐལ་དྲགས་པའི་དློན་ཏེ་བརེད་ངས། བརྟུན་ངས་ལ་བུའློ། །② ང་ལ་བེད་

སྒའི་ཕད་སྦར་བ་སྟེ། ངས་བཤད་པ་ཡིན། ངས་བལས་པ་ཡིན། ངས་ཟས་པ་ཡིན། 

ངུ་། [བ་བེད་ཐ་མི་དད་པ] ན་ཟུག་ལངས་པའམ་སྐྱློ་སེམས་སྐྱེས་ཏེ་མིག་ནས་མཆི་མ་འབབ་ཅིང་

ཁ་ནས་སྡུག་སྐད་འབིན་པའི་དློན་ཏེ། ངུ་སྐད་ཤློར། ངུ་འབློད་བས། མི་ཤི་ཕྱུགས་ཐློར་བྱུང་ཡང་

ངུ་སྐད་མ་བེད་ལ་བུ། 

ངུ་སྐད། ངུ་བའི་སྒ་སྐད། སེམས་སྡུག་མ་བཟློད་པར་ངུ་སྐད་འདློན་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ངུ་དགློད། གད་མློ་དང་བཅས་ངུ་ཤློར་བ། 

ངུ་སྒ། ངུ་བའི་སྒ་སྐད། 

ངུ་ངག །ངུ་བཞིན་ཤློད་པའི་སྐད་ཆ། གདློང་མཆི་མས་གང་བའི་ངུ་ངག་གིས་བུ་འུ་ཅག་མ་སྨད་ཀི་

ལས་བསྐློས་ལ་ལློས་ཟེར། ངས་ཨ་ཁུ་དང་ཨ་ནེས་སྡུག་པློ་བཏང་ཚུལ་རྣམས་ངུ་ངག་གིས་རྒྱས་

པར་ཞུས། ཞེས་མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་ཐར་ལས་གསུངས། 

ངུ་དངགས། ངུ་ངག་དང་གཅིག །

ངུ་ཅློ། ངུ་བའི་སྐད་ཅློར། ཁིམ་ནང་དུ་གློད་ཆགས་བྱུང་ནས་ནང་མི་ཚང་མས་ངུ་ཅློ་དིར་དིར་བེད་པ། 

ངུ་ཅློ་ཏེག་ཏེག །ངུ་སྐད་ཤུབ་ཤུབ། རེས་འགའ་ངུ་སྐད་ཏེག་ཏེག །རེས་འགའ་བཞད་གད་ཏེག་ཏེག

ངུ་ཅློར། ངུ་སྐད་ཆེན་པློ། ཡིད་གདུང་བས་གཟིར་ཏེ་ངུ་ཅློར་བེད་པ། 

ངུ་ཏློར། [ཞང་སྐད]འདུ་བེད། 

ངུ་གདློང་། ① ངུ་བའི་གདློང་། ② རག་ཏུ་ངུ་གབས་བས་ནས་སློད་མཁན་གི་གདློང་། 

ངུ་བ། [ཐ་མི་དད་པ]ངུས་པ། ངུ་བ། ངུས། ངུ་དགློད་གང་བེད་མི་ཤེས་པ། སྡུག་ཨ་ཐང་ཆད་ན་ངུ་

རེ་མེད། ངུ་བློ་ཡང་མཆི་མ་མི་ཐློན། ཐག་རིང་གི་མཛའ་བཤེས་གཉེན་འདུན་མ་ཤི་གསློན་ཕད་

བྱུང་བས་དགའ་ངུ་ཤློར་བ། ཕམ་ཉེས་བྱུང་ཚུལ་བསམས་ནས་ངུ་ཤློར་བ། 

ངུ་བང་ལངས་པློ། ངུ་རྒྱུར་དགའ་བའམ་ངུ་ས་བ། 

ངུ་བེད་མ། [མངློན]གཟེ་མ་ར་མགློ། 

ངུ་འབློད། ① ངུ་ངག་གི་ཀུ་ཅློ། ② ཚ་དམལ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས། ལྕགས་བསེགས་ཀི་ཁང་པ་

སློ་མེད་པའི་ནང་དུ་འཚོད་ཅིང་སྡུག་བསལ་བ། འདི་ནས་ཐར་བའི་དུས་མི་འློང་སྙམ་དུ་འློ་དློད་

འབློད་པའློ། །

ངུ་འབློད་ཆེན་པློ། ① ངུ་ངག་གི་འབློད་སྒ་དྲག་པློ། ② ཚ་དམལ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས། ལྕགས་

བསེགས་ཀི་ཁང་པ་གཉིས་རིམ་གི་ནང་དུ་གཤིན་རེའི་ལས་མཁན་རྣམས་ཀིས་ཐློ་བ་ལ་སློགས་

པས་རྡེག་ཅིང་། སློ་ཕི་ནང་གཉིས་ཀ་ལྕགས་ཞུན་གི་ཞལ་བ་བས་པས་ནང་མ་ལས་ཐར་ཀང་ཕི་

མ་ལས་མི་ཐར་སྙམ་དུ་འློ་དློད་ཆེན་པློ་འབློད་པའློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

ངུ་མ་དགློད། ངུ་དགློད་འདྲེས་མ། 

ངུ་མ་ཤགས། ངུ་བ་དང་སྦྲགས་ནས་ཡུས་ཤགས་རྒྱག་པ། 

ངུ་ཟུག །ཁིས་ངུ་བཞིན་ཟུག་པའི་སྐད། 

ངུ་ལབ། ངུ་བཞིན་དུ་གཏམ་སྨྲ་བ། ངུ་ལབ་བགངས་ནས་བདེན་ཡུལ་བདར་བ། 

ངུ་བཤད། ངུ་ལབ་དང་དློན་གཅིག

ངུད་མློ། སྨྲེ་སགས་སམ་ཆློ་ངེ་། ངུད་མློ་འདེབས་པ། མི་མང་མགིན་པ་བསེབས་ནས་སྨྲེ་སགས་ཀི་

ངུད་མློ་འདེབས་པ། ལུང་པ་དེར་ངུད་མློའི་སྒས་ཁེངས་པ། 

ངར་སྐད། གནག་ཕྱུགས་ངུར་བའི་སྒ། 

ངུར། [བ་བེད་ཐ་མི་དད་པ]གནག་གིས་སྐད་འབིན་པའི་དློན་ཏེ། འབི་ངུར། བེའུ་ངུར་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ངུར་ཁ། བ་ངུར་པའི་ཁ་དློག

ངུར་ཁ་མ། ངུར་ཁ་དང་དློན་གཅིག

ངུར་ཁམ། ངུར་ཁ་དང་དློན་གཅིག

ངུར་སྒ་ཅན། [མངློན] ① ཕག་པའི་མིང་། ② གནག་ཕྱུགས་ཀི་མིང་། 

ངུར་པ། བ་ངང་པ་སེར་པློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཁློར་ལློ་ཅན་དང་། གཉིས་གཉིས་སྤློད། འདབ་

ཆགས་གསེར་ལན། འདློད་པ་ལན། མཚན་མློ་འབལ། ཤིང་རའི་ལུས་བཅས་སློ། །

ངུར་པའི་ཤ སློག་ཆགས་ཀི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཉྭ་ལློག་

དང་། གཉན་ནད་སློགས་ལ་ཕན། 

ངུར་བ། [ཐ་མི་དད་པ]ཕག་པ་དང་གནག་ཕྱུགས་ཀིས་སྐད་འདློན་པ། གཡག་ངུར་བ། ཕག་པ་ངུར་བ། 

ངུར་སྨྲིག །① མདློག་དམར་སེར་ཏེ། བ་ངུར་པའི་མདློག །② དམར་སེར་མདློག་ཅན་གི་ཆློས་གློས་

ཏེ་ཚོས་སྙིགས་མས་བཙོས་པའི་རས་ལས་བཟློས་པའི་ཆློས་གློས། ངུར་སྨྲིག་མདངས་ལན་

ཆློས་གློས་སྐུ་ལ་གསློལ། 

ངུར་སྨྲིག་གློས། དམར་སེར་མདློག་ཅན་གི་ཆློས་གློས། 

ངུར་སྨྲིག་རྒྱལ་མཚན་འཆང་བའི་སེ། རབ་བྱུང་གི་སེ། 
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ངུར་སྨྲིག་རགས་འཛིན། གློས་དམར་སེར་གི་ཚོས་མདློག་ཅན་གི་རབ་བྱུང་གི་རགས་དང་ཆས་

གློས་བཞེས་མཁན། 

ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པ། [མངློན]གློས་ངུར་སྨྲིག་གློན་པའི་གྲྭ་པ། 

ངུར་ཡང་མི་གནང་ངམ། ད་ལློག་སྟེ་ངུར་བ་འཐེན་པའམ་མགིན་པ་བསལ་བའང་མི་དབང་ངམ་ཞེས་

པའི་དློན་ཡིན་ནློ། །

ངུས། ངུ་བའི་སྐུལ་ཚིག

ངུས་པ། ངུ་བའི་འདས་པ། 

ངུས་པའི་མཆི་མ། ངུས་པའི་མིག་ཆུ། 

ངུས་ལས་བྱུང་། [མངློན]མིག་ཆུ། 

ངེ་མློ། [རིང]དགློས་པ། 

ངེད། རང་ངམ། བདག

ངེད་ཅན་ཁེར་ཤློག །ངེད་ཀི་རར་འཁིད་ཤློག་ཅེས་པའི་དློན། 

ངེད་ཉིད། ང་རང་དང་དློན་གཅིག

ངེད་གཉིས། ང་དང་ཁློད་གཉིས་ལ་ངེད་གཉིས། 

ངེད་ཚོ། ང་རང་ཚོ། 

ངེད་རང་། ང་རང་། 

ངེར་སྐད། ཁི་དང་གཅན་གཟན་གིས་ངེར་ངེར་ཞེས་འདློན་པའི་སྐད། 

ངེར་བ། [བ་བེད་ཐ་མི་དད་པ]སྟག་གཟིག་དང་ཁི་སློགས་ཀི་ངར་སྐད་འདློན་པ། ཁི་ངེར་བར་བིས་

པ་སྐྲག །སྟག་གཟིག་གིས་ངར་སྐད་ངེར་བ། 

ངེས། [བ་བེད་ཐ་མི་དད་པ]ཤེས་ནས་སེམས་ལ་བཟུང་བའི་དློན་ཏེ། དཔེ་ཆ་བློ་ལ་ངེས། སྨན་

གཞུང་བློ་ལ་ངེས་པའི་སྨན་པ། གངས་ཀ་སེམས་ལ་ངེས། རིས་རིག་བློ་ལ་ངེས་པའི་དགེ་རྒན། 

ཤེས་བ་ཐུགས་ལ་ངེས་པའི་བ་མ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ངེས་མཁློ་མཐུད་རགས། 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།  ༼ ང ༽

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་required hyphen ཟེར། 

ངེས་འགློ། [མངློན]ཐར་ལམ། 

ངེས་འགློ་ཅན། [མངློན]ཚོང་པ། 

ངེས་སྒིབ། [མངློན]ལང་པ། 

ངེས་ངེས་ཏིག་ཏིག །ངེས་གསལ་བརན་པློ། ངེས་ངེས་ཏིག་ཏིག་གིས་ལག་ལེན་བསྟར་བ། བཀའ་

ལན་ངེས་ངེས་ཏིག་ཏིག་གནང་སྐྱློང་ཡློད་པ་ཞུ། 

ངེས་ངེས་པློ། ① ཡིད་ལ་བརན་པློར་འཇགས་པ། སེམས་ལ་ངེས་ངེས་པློ་ཞིག་བེད་ཀི་ཡློད། ② 

འགྱུར་མེད་བརན་པློ། 

ངེས་ཅན། གཏན་འཁེལ་ལམ་ཐག་ཆློད། རྒྱལ་ཁ་འཐློབ་རྒྱུ་ངེས་ཅན་ཡིན། 

ངེས་བརློད། ① ཆློས་སློ་སློའི་མཚན་ཉིད་རློད་པའི་ཚིག །② ཉི་མའི་ར་བདུན་གི་གས་ཤིག

ངེས་བརློད་ཀི་རིག་བེད། [ར�ཀབེདཿ] སར་རྒྱ་གར་བམ་ཟེའི་ཆློས་ལུགས་ཀི་གཞུང་བཞིའི་གས་

ཤིག་སྟེ་མིང་ཚིག་གི་ངེས་པ་སྒྲུབ་པའི་སྒའི་རིག་བེད་ཅིག

ངེས་རེད། ངེས་པ་རེད་པ་སྟེ། བློ་ཡུལ་དུ་གདེང་ཚོད་ཡློངས་སུ་བྱུང་བ། 

ངེས་ཏིག །ངེས་ངེས་ཏིག་ཏིག་གི་བསྡུས་ཚིག

ངེས་གཏན། གཏན་ཁེལ་ཞིང་འགྱུར་དུ་མེད་པ། 

ངེས་བརན། ངེས་པ་བརན་པློ། ཡློང་རྒྱུ་ངེས་བརན་ཡིན། 

ངེས་བསྟན་གི་རྒྱན། དློན་རྒྱན་གི་ནང་གསེས། འཇིག་རེན་ལ་གགས་པའི་ངེས་པ་སྟློན་བེད་དཔེའི་

དངློས་པློ་འགའ་ཞིག་གིས་དེ་དང་ཕློགས་མཚུངས་པའི་ངེས་པ་བསྟན་བ་དཔེ་ཅན་གི་དངློས་པློ་

འགའ་ཞིག་ལ་འབས་བུ་ཕན་གནློད་གང་རུང་སྟེར་བ་མཚོན་པར་བེད་པའི་རྒྱན་ཞིག །སྐབས་

འདིར་ངེས་བསྟན་ཞེས་པ་དློན་དུ་མཚོན་དང་དློན་གཅིག །དཔེར་ན། འཇམ་དབངས་ཀི་རལ་

གི་འཛིན་པ་མཁེན་རབ་མཚོན་ཡིན་དང་། འུག་པས་སྐད་གགས་ན་ལས་ངན་མཚོན་བེད་ཡིན་

པ་ལ་བུའློ། །

ངེས་བསྟན་གི་རྒྱན་གཉིས། ངེས་པར་བསྟན་པའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་རྣམ་གངས་གཉིས་ནི། མཆློག་
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གི་ངེས་བསྟན་དང་། མཆློག་མིན་ངེས་བསྟན་ནློ། །

ངེས་དློན། ཐབས་དང་། གཡློ་སྒྱུའི་བ་བས་མ་བཅློས་པའི་དློན་བདེན་པ་ངློ་མ། གདུལ་བ་ཁད་པར་

ཅན་རྣམས་ཀི་ངློར། ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆློས་ཉིད་སྐྱེ་འགག་སློགས་སྤློས་པ་དང་བལ་བའི་དློན་

ཟབ་མློ་སྟློང་པ་ཉིད་དང་། དངློས་པློ་གཤིས་ཀི་གནས་ལུགས་རང་བཞིན་གིས་འློད་གསལ་ཞིང་

སྨྲ་བསམ་བརློད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པའི་དློན་སྟློན་པ་རྣམས་དང་། དེ་སྟློན་བེད་གསུང་

རབ་དགློངས་འགེལ་དང་བཅས་པའློ། །

ངེས་དློན་གི་མདློ་སེ། དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ། སྟློང་ཉིད་དངློས་བསྟན་བསྟན་བའི་གཙོ་བློར་བས་ནས་

སྟློན་པའི་མདློ། །ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་ལ་བུའློ། །

ངེས་དློན་གི་རྡློར་དྲིལ། བདེ་སྟློང་གཉིས་སློ། །

ངེས་དློན་གི་ལས་དྲུག །ཕིའི་ལས་རྒྱ་ལ་བརེན་པའི་ཚེ་འདིར་དང་པློ་སའི་ཁམས་འཁྲུག་གློ ། དེ་

བཞིན་དུ་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་དང་ནམ་མཁའ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁམས་འཁྲུག་པ་རྣམས་སློ། །

ངེས་དློན་གི་ཨ་ཐུང་། སློག་འཛིན་ཕ་བ། 

ངེས་དློན་ལ་རློན་པ། རློན་པ་བཞིའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཆློས་གང་ཞིག་རློག་གེ་བ་དང་ཉན་ཐློས་དང་

རང་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤློད་ཡུལ་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་ཤིང་། ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་དློན་དབང་པློ་

རབ་ཀི་སྤློད་ཡུལ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་གནས་རྣམས་ནི་ངེས་དློན་ཏེ། དེ་ལ་ཡིད་རློན་པར་

བ་བའློ། །

ངེས་འདྲློངས། ① ངེས་ཤེས་འདྲློངས་པ་སྟེ་དློན་ཁློང་དུ་ཆུད་པ། ② ཏན་ཏན་ཏིག་ཏིག །ཁ་སློན་

བཀའ་མངགས་ཞུ་པའི་དངློས་པློ་རྣམས་འགློ་མི་ངེས་འདྲློངས་མདུན་སྐུར་རློགས་གནང་། 

ངེས་གནས། ① དངློས་སུ་ཡློད་པ། ② བང་སེམས་ཀི་བེ་བག་ཅིག

ངེས་པ། [ཐ་མི་དད་པ] ① གཏན་ཁེལ་བ་དང་། ཐག་ཆློད་པ། མི་གངས་ངེས་པ། འབློར་ཚད་ངེས་

པ། འགློ་རྒྱུར་ངེས་པ། བ་རྒྱུར་ངེས་པ། རིགས་གཉིས་སུ་ངེས་པ། དགློས་ངེས་ཡིན་པ། བློ་ལ་

འཇགས་པ། སེམས་ལ་གསལ་པློར་ངེས་པ། བསབ་བ་མ་ངེས་པ། ② གདེང་ཚོད། ལས་འགན་

ལེགས་འགྲུབ་ཀི་ངེས་པ་མེད། ངེས་པ་བརན་པློ་ཞིག་རེད་པ། ③ སྦློར་བ་ཉེར་བདུན་གི་ནང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

གསེས་ཤིག④ ཏན་ཏན་ནམ་ཏན་ཏིག །དུས་ཚོད་ངེས་པ་ཅན། ས་གནས་ངེས་པ་ཅན། འབད་

བརློན་ངེས་པ་ཉིད་དུ་བེད་པ། བདེན་པ་དང་། མི་བསླུ་བའམ་རྫུན་མ་མ་ཡིན་པ། ངེས་པའི་དློན། 

ངེས་པའི་རློགས་པ། བློ་ལ་ངེས་པ་དང་། དློན་ལ་དེ་ལར་ཡིན་པ་ཁབ་པའི་དློན། ⑤ཡུལ་ཅན་

མངློན་ཞེན་ཅན་གི་ཤེས་པས་རང་ཡུལ་ལ་ཞེན་པའི་མིང་གི་བརྡ་སྐད་ཞིག

ངེས་པ་འགློག་པའི་སྦར་བ། སྦར་བའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སྦར་གཞི་དངློས་པློ་གང་རུང་

ཞིག་གི་སྦར་ཆློས་གཞི་གཅིག་གི་སྟེང་ཁློ་ན་ལ་ཡློད་པའི་ངེས་པ་སྦར་ཞིང་། འློན་ཀང་དེ་གཅིག་

པུར་མ་ཟད་དེ་འདྲའི་རྣམ་པ་གཞན་ལའང་ཡློད་པར་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

ངེས་པ་ལྔ། ལློངས་སྐུའི་ངེས་པ་ལྔ་སྟེ། གནས་ངེས་པ་འློག་མིན་སྟུག་པློ་བཀློད་པ་ཁློ་ནར་བཞུགས་

པ། སྐུ་ངེས་པ་མཚན་དཔེ་ཡློངས་སུ་གསལ་རློགས་ཀིས་སྤས་པ། འཁློར་ངེས་པ་བང་སེམས་

འཕགས་པ་ཤ་སྟག་གིས་བསྐློར་བ། ཆློས་ངེས་པ་ཐེག་ཆེན་གི་ཆློས་འབའ་ཞིག་གསུང་བ། དུས་

ངེས་པ་འཁློར་བ་ཇི་སིད་བར་དུ་བཞུགས་པ་བཅས་ལྔའློ། །

ངེས་པ་ལྔ་ལན། ① ངེས་པ་ལྔ་དང་དློན་གཅིག །② [མངློན]རྡློ་རེ་འཆང་། 

ངེས་པ་ལྔ་བལ། དགེ་ཚུལ་སློང་སློགས་གཏན་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ལེན་པར་འགལ་རྐྱེན་ངེས་པ་ལྔ་

བལ་དགེ་སློང་ལ་དངློས་དང་། དགེ་ཚུལ་ལ་ཆ་འདྲ་ཞིག་དགློས་པ་སྟེ། མཐུན་རྐྱེན་ཚང་བའི་

ཡུལ་འདིར་བསྲུང་གི་གཞན་དུ་བསྲུང་མི་ནུས་སྙམ་པ་ལ་བུ་ཡུལ་ངེས་པ། ལློ་ཟླ་སློགས་འདི་

ཙམ་དུ་བསྲུང་སྙམ་པ་ལ་བུ་ཚེ་ངེས་པ། དག་མ་གཏློགས་པ་གཞན་གི་སློག་མི་གཅློད་སྙམ་པ་

ལ་བུ་སེམས་ཅན་ངེས་པ། བསབ་བ་རགས་པ་འགའ་ཞིག་ལས་ཕ་བ་རྣམས་བསྲུང་མི་ནུས་

སྙམ་པ་ལ་བུ་ཡན་ལག་ངེས་པ་སྟེ་དེ་རྣམས་དང་བལ་ན་སློར་སློམ་ཐློབ་པའློ། །

ངེས་པ་གཏིང་ཚུགས་པ། ངེས་པ་མཐའ་འཁློལ་བའམ། ཕུག་ཆློད་པའི་ངེས་ཤེས་རེདཔ། ར་བ་ཆློད་

པའི་ངེས་ཤེས་རེད་པ། 

ངེས་པ་ཅན་གི་སྦར་བ། སྦར་བའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སྦར་གཞི་དངློས་པློ་གང་ཡང་རུང་

བ་ཞིག་གི་སྦར་ཆློས་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་སྦར་གཞི་དང་མི་མཐུན་པའི་སྒའི་འཇུག་དློན་རྣམས་

བཀག་སྟེ་དེ་དང་མཐུན་པའི་སྒ་དློན་གཅིག་ཉིད་དུ་ངེས་པ་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ངེས་པ་ཉིད། གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཚུལ་དྲུག་ཁས་ལེན་པ་པློའི་ཚུལ་ཅིག་སྟེ། གཏན་ཚིགས་

དེ་བློས་མ་ངེས་པ་རྣམ་པར་བཅད་ནས། ངེས་པར་སྟློན་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་གཅིག

ངེས་པ་འདྲེན་པ། རང་ཡུལ་ལ་ཡློད་མེད་ཡིན་མིན་གི་སྒློ་འདློགས་བཅད་ནས་ཇི་བཞིན་ལེགས་པར་

ཤེས་པའློ། །

ངེས་པ་ཕུལ་བྱུང་། ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། འཇིག་རེན་གགས་ཚོད་ལས་བརྒལ་

བའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་ངེས་པ་ཕུལ་བྱུང་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

ངེས་པ་མེད་པ། ངེས་བརན་མེད་པའམ་མ་ངེས་པ། ང་རང་ག་དུས་ཡློང་མིན་ངེས་པ་མེད་པ། 

ངེས་པ་མེད་པའི་སྡུག་བསལ། སྡུག་བསལ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། སྡུག་བསལ་གི་ཆེ་ཆུང་དང་། 

གནས་དང་། ཚད་ལ་ངེས་པ་མེད་པ། 

ངེས་པའི་རྒྱུ་གཉིས། ཀུན་རློབ་བདེན་པ་ངེས་པའི་རྒྱུ་དློན་དམ་བདེན་པ་ངེས་པའི་རྒྱུའློ། །

ངེས་པའི་དློན། ངེས་དློན་དང་དློན་གཅིག

ངེས་པའི་དློན་གི་མདློ་སེ། ངེས་དློན་གི་མདློ་སེ་དང་དློན་གཅིག

ངེས་པའི་དཔེ། དཔེའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་ཅན་དློན་གི་གནས་ལུགས་དང་ཆློས་

མཚུངས་པའི་དཔེ་གཅིག་ཁློ་ནར་ངེས་པ་རེད་པའི་རྒྱན་ཞིག

ངེས་པའི་ཚིག །རེས་གྲུབ་མིང་གི་ཚིག་འགེལ། སྒ་དློན་ལེགས་པར་ཤེས་པས་ངེས་པའི་ཚིག་ལ་

མཁས་པ། 

ངེས་པའི་ཚིག་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ། སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞིའི་གས་ཤིག་སྟེ། 

སེམས་ཅན་སྣ་ཚོགས་ཀི་སྐད་དང་བརྡ་དང་སྒ་ཤེས་ཤིང་ཚིག་གཅིག་གིས་ཀང་དློན་རྣམ་པ་དུ་

མར་གློ་བ་དང་། ཚིག་འཁྲུལ་བ་དང་། ཚབ་ཚུབ་དང་། ཟླློས་པ་མེད་པར། འཕགས་པས་

བསགས་པའི་སྐྱེ་བློ་དགའ་བར་འགྱུར་བའི་ཚིག

ངེས་པའི་རིགས། རིགས་གང་ཞིག །གནས་སྐབས་ཐེག་པ་གཞན་དུ་བསྒྱུར་དུ་མི་རུང་བ། 

ངེས་པའི་ས། ཐེག་པ་གསུམ་གི་ཕིར་མི་ལློག་པའི་སའམ། མཐློང་ལམ་འཕགས་པའི་ས། 

ངེས་པར་འགེལ་བ། ཚིག་དློན་ངེས་ཅན་དུ་འགློལ་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

ངེས་པར་འབིན་པ། ངེས་འབིན་དང་དློན་གཅིག

ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ལམ་སྟློན་པ་ལ་མི་འཇིགས་པ། མི་འཇིགས་པ་བཞིའི་གས་ཤིག་བང་ཆུབ་

ཕློགས་ཀི་ཆློས་རྣམས་ཀིས་རྣམ་པར་གློལ་བ་ཐློབ་ཅིང་གཞན་གིས་ནམ་ཡང་མ་ཡིན་པར་

མངློན་སུམ་དུ་གཟིགས་པའི་ཕིར། དེ་ལར་སྟློན་པ་ལ་སུས་ཀང་རྒློལ་བའི་གནས་མེད་པའློ། །

ངེས་པར་འབེད་པའི་ཆ། དློན་གང་ཞིག །བདེན་རྫུན་དང་། ལེགས་ཉེས་སློགས་སློ་སློར་དབེ་བ་

འབེད་པའི་ཆ་ཤས་སམ་ཕློགས་གཅིག་གི་དློན་ཡིན།

ངེས་པར་བསེལ། [མངློན]སློས་དུས། 

ངེས་པས་ལློས་པ་འགློག་པའི་རགས། ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་གི་ནང་གསེས། ངེས་པ་རགས་སུ་

བཀློད་ནས་དགག་ཆློས་ལློས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་པ་འགློག་པ་སྟེ། དཔེར་ན། བུམ་པ་ཆློས་

ཅན། འཇིག་རྒྱུ་དློན་གཞན་ལ་ལློས་པ་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་ངེས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །

ངེས་པློ། ① བློ་ལ་འཇགས་པློ། གནས་ཚུལ་ཚང་མ་སེམས་ལ་ངེས་པློ་བྱུང་། ② བརན་པློ། ཆིངས་

དློན་མཐའ་དག་ཚིག་ཐློག་དློན་འཁེལ་གི་ངེས་པློ་བྱུང་བ། 

ངེས་བྱུང་སྒྲུབ་པ། རང་གི་ངེས་པར་འབྱུང་བ་བརྒྱད་པློ་གང་རུང་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་མཚན་

འཛིན་གི་བར་ཆད་མེད་པ་དག་པའི་ཡེ་ཤེས། 

ངེས་བེད་ཡན་ལག་བཞི། སྦློར་ལམ་དྲློད། རེ་མློ། བཟློད ་པ། ཆློས་མཆློག་གློ། 

ངེས་སྦློང་བསབ་གཞི། སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློའི་སློབ་མ་རྣམས་ཀི་རང་རང་གི་ཆེད་སྦློང་སེ་ཚན་ནང་དུ། 

ཆེད་སྦློང་དེའི་ཤེས་རིག་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་བ་བའི་ཆེད་དུ་ངེས་པར་སྦློང་དགློས་པའི་ཤེས་རིག་

ཁག་གཅིག

ངེས་འབིན། ངེས་པར་འབིན་པ་སྟེ་འཁློར་བའི་ཉེས་པ་དང་གཏན་བལ་ཞིང་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་

གནས་སུ་ཕིན་པར་བེད་པ། བདེན་བཞི་མི་རག་སློགས་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག

ངེས་འབྱུང་། ཁམས་གསུམ་བཙོན་ར་དང་འདྲ་བ་ནས་ཐར་ཅིང་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་གནས་བདེ་

བར་ཕིན་པ་སྟེ། འཁློར་བའི་གནས་མཐའ་དག་ལས་ཐར་བར་འདློད་པའི་སེམས། བདེན་བཞི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མི་རག་སློགས་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག

ངེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། ཐེག་ཆེན་ལ་ཞུགས་པ་མཐར་ཕིན་པ་

སྟེ། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་ལ་བརེན་ནས་བ་མེད་བང་ཆུབ་ཀི་ཆེད་དུ་དློན་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་བ་

བ་གང་ཞིག་འབྱུང་བ་མཐར་ཐུག་ཏུ་གདློན་མི་ཟ་བར་འབིན་བེད་ས་བཅུ་པའི་ཁད་པར་ལམ་

གིས་བསྡུས་པའློ། །ངེས་འབྱུང་སྤུ་སུད། འཕལ་འཕལ་སྐྱེས་པའི་ངེས་འབྱུང་མི་བརན་པ་ཞིག་

སྟེ་ཕུ་བཏབ་ན་བསེར་བུས་ཁེར་འགློ་བའི་སྐུ་ལ་བུ་ཞིག །

ངེས་འབེད། ངེས་པར་འབེད་པ་སྟེ། མཐློང་ལམ། 

ངེས་འབེད་ཀི་ཆ། མཐློང་ལམ་གི་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་འདི་ཉིད་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཡློངས་

རློགས་ཀི་ཆ་ཤས་གཅིག་ཙམ་ཡིན་པས་ན་ཆ་ཟེར། 

ངེས་འབེད་མ་མཐུན། སློ་སློ་སྐྱེ་བློ་ལས་ངེས་པར་འབེད་པ་འཕགས་པའི་ལམ་གི་ཆ་མཐློང་ལམ་སྐྱེ་

བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའློ། །

ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་བཞི། སྦློར་ལམ་དྲློད་དང་། རེ་མློ་དང་། བཟློད་པ་དང་། ཆློས་མཆློག་སྟེ་བཞིའློ། །

ངེས་འབེད་ཡན་ལག །ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུ་པའི་ནང་གསེས། གདམས་པའི་དློན་ཉམས་སུ་

བངས་པ་ལས། སྦློར་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་སྟེ། ཐེག་ཆེན་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གི་རེས་སུ་སྐྱེས་པའི་

མངློན་རློགས་གང་ཞིག་མློས་སྤློད་ཀི་སས་བསྡུས་པའློ། །

ངེས་མེད། ངེས་པ་མེད་པ་དང་དློན་གཅིག

ངེས་མེད་ཀི་དཔེ། དཔེའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་ཅན་དློན་གི་གནས་ལུགས་དང་ཆློས་

མཚུངས་པའི་དཔེ་གཅིག་ཁློ་ནར་མ་ངེས་པར་གཞན་ཡང་ཡློད་པར་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

ངེས་མེད་ཐམ་ག །ཐམ་གའི་ཁ་རིས་ལ་སྙན་ངག་དང་གཏམ་དཔེ་སློགས་བརློས་ནས་ཁ་རིས་ངེས་

གཏན་མེད། ཐམ་ག་དེ་རིགས་རི་མློ་དང་ཡིག་གཟུགས་ཀི་ཐློག་ཏུ་བརྒྱབ་སྟེ་མཛེས་བཟློའི་ཁད་

ཆློས་མངློན་པ་བས་ནས་ཡག་ཐློག་ཡག་བརེགས་ཡློང་བའི་ཕིར་དུ་ཡིན། 

ངེས་མེད་ཚད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་uncertainty ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

ངེས་རིས། གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་པའི་རིས། 

ངེས་ཚིག །ཐ་སྙད་གང་དེའི་ངློས་ཐློག་གི་དློན་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ངེས་ཚིག་ཚིག་ཟེར། དཔེར་ན། 

བདེ་གཤེགས་ཞེས་པ། ལམ་བདེ་བ་ཚོགས་གཉིས་ལ་བརེན་ནས། འབས་བུ་སྐུ་གཉིས་ཀི་ས་

རུ་གཤེགས་པས་ན་བདེ་གཤེགས་ཟེར་བ་ལ་བུ། 

ངེས་ཚིག་འདྲེན་པ། དམ་བཅས་པའི་ཚིག་གི་སྒ་དློན་འདྲེན་པའི་ལྷག་བཅས་ཀི་སྒ་ཞིག

ངེས་ཚེག་ཁག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་fixed-point part ཟེར། 

ངེས་ཚེག་མཚོན་ལུགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་fixed-point representation system ཟེར། 

ངེས་འཛིན། [རིང]ཕུ་བློ། 

ངེས་གཟུང་། ① ཡུལ་གཅིག་ལ་དམིགས་སུ་བཀར་བ། ② ངེས་པ་བརན་པློར་བཟུང་བ། 

ངེས་གཟུང་སྒ། ནི་སྒའི་འཇུག་ཚུལ་ཞིག །ཁློང་ནི་ཕུལ་དུ་གྱུར་པའློ། །

ངེས་བཟུང་། ངེས་གཟུང་དང་གཅིག །

ངེས་ལེགས། གཏན་དུ་བདེ་བ་སྟེ། ཐར་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་གློ་འཕང་། 

ངེས་ལེགས་ཀི་རྒྱུ། ཤེས་རབ་སྟེ་གཙོ་བློ་བདག་མེད་རློགས་པའི་ཤེས་རབ། 

ངེས་ཤེས། ཡིད་ཆེས་སམ་ངེས་པ། ལས་འགན་ལེགས་འགྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་པར་ངེས་ཤེས་སྐྱེས་བྱུང་། 

ངེས་ཤེས་རེད་པ། ① ཡིད་ཆེས་སྐྱེས་པ། ② དློན་གསལ་པློར་རློགས་པ། 

ངེས་སེག་གི་ཟླ་བ། [མངློན]བློད་ཟླ་ལྔ་པའི་མིང་། 

ངེས་གསལ། ངློ་མའི་དློན་གསལ་བརན། ངེས་གསལ་བརན་པློ། 

ངེས་བསིང་། ངེས་པར་དུ་བསྐུར་བ། གློང་གསལ་གནས་ཚུལ་རྣམས་ངེས་བསིང་ཡློད་པ་ཞུ། 

ངློ་། ① གདློང་། ངློ་དཀར་ནག །ངློ་འགྱུར་བ། ངློ་ལློག་པ། ངློ་དམན་པ། ངློ་འཚལ་བ། བཟའ་བཏུང་

སྟེར་སྦིན་གི་ངློར་མི་ལ་བ། ར་ཤ་ཟ་དུས་ངློ་དཀར། ར་རིན་སྡུད་དུས་ངློ་ནག །ཕར་བལས་ཞུམ་

བུའི་ངློ་། །ཚུར་བལས་འུག་པའི་ངློ་། ② ང་མཐར་འཇུག་པའི་སར་བསྡུའི་ཕད་ཅིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ངློ་ལློག །མདུན་དང་རྒྱབ་སྟེ། དངློས་དང་ལློག །ངློ་ལློག་གི་བ་བ། ངློ་ལློག་ཅན། གཏམ་ངློ་ལློག་མེད་

པ་བཤད་དགློས། 

ངློ་ལློག་མེད་པ། མི་གཡློ་སྒྱུ་མེད་པ་ངློ་དང་ལློག་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་པ་མཚུངས་པར་བེད་པ། 

ངློ་ལློག་མཚུངས་པ། རྒྱབ་མདུན་མཐུན་པ། ལས་དློན་ངློ་ལློག་མཚུངས་པ་ཞིག་མ་བས་ན་མཐར་

རྫུན་རྐུབ་བརྡློལ་རྒྱུ་ངེས་ཅན་ཡིན། 

ངློ་ལློག་གཡློ་ལྷད། རྒྱབ་མདུན་མི་མཚུངས་པ་དང་གཡློ་སྒྱུའི་བ་བ། 

ངློ་སྐལ། ངློ་མའི་སྐལ་བ། ངློ་སྐལ་ཐློབ་ཐང་གང་ཡློད་དུས་ཐློག་ཏུ་སྤློད་པ། 

ངློ་སྐྱེངས། ངློ་ཚ། ངློ་སྐྱེངས་ནས་མགློ་བློ་སྨད། 

ངློ་སྐྱེད། བུ་ལློན་གི་ངློ་བློ་དང་སྐྱེད་ཀ བུ་ལློན་སྤློད་དུས་སུ་སེབས་ནས་ངློ་སྐྱེད་ཚང་མ་སྤློད་པ། 

ངློ་དཀར་བ། ① ངློ་འཛུམ་པ། ② དངློས་ཆས་ནང་ནས་ཅུང་དྲག་པ། ངའི་ཅ་ལག་གི་ནང་དུ་འདི་ལས་

ངློ་དཀར་བ་མེད། 

ངློ་ཁབས། པགས་མདློག་དཀྱུས་དང་མི་འདྲ་བ་སྐྱ་ཐེར་སྣ་ཚོགས་ཤར་བའི་པགས་ནད་རིགས་ཤིག

ངློ་ཁེབས། གདློང་པ་འགེབས་བེད་ཀི་སང་རས་དུ་ཐློན་པའི་ཐིག་ལེ་ཆུང་ངུ་། 

ངློ་ཁེབས་གློ་ཐིག །གདློང་ལྤགས་ནག་ཁའི་སྟེང་དུ་ཐློན་པའི་ཐིག་ལེ་ཆུང་ངུ་། 

ངློ་ཁལ། ① ཐློབ་སྐལ་དུ་འཁི་བའི་ཁལ། སར་བློད་ཀི་སེར་པའི་ཁིམ་དུ་ཞབས་སློད་ཞུ་མི་མེད་མཁན་

གིས་སིད་གཞུང་ལ་འཇལ་དགློས་པའ་ིཁལ་ཞིག །② ངློ་གཅློག་མ་ིནུས་པར་བེད་དགློས་པའ་ིལས། 

ངློ་འཁློར། མི་ངློ་གཙོ་བློ་དང་དེའི་རེས་འབང་པ། 

ངློ་འཁེར། གཞན་ལ་ངློམ་འཕར་གི་ངློ་སློར་འཁེར་བ། ངན་བས་ངློ་འཁེར། 

ངློ་ག །[རིང]སྣང་ངློས། [ཞང་སྐད]ཉློན་མློངས། 

ངློ་གེ [ཞང་སྐད]དབིབས། 

ངློ་རྒློལ། མངློན་སུམ་འཛེམས་མེད་ཀི་འཐབ་འཛིང་། གཉའ་གནློན་བཤུ་གཞློག་ལ་ངློ་རྒློལ་བེད་པ། 

ངློ་གངས། ངློའམ་རྡློག་པློའི་གངས་ཀ དཔེ་དེབ་ཀི་ངློ་གངས། ཁིམ་ནང་དུ་སློད་མི་ངློ་གངས། ལློ་ཟླའི་

ངློ་གངས། པློ་ཏིའི་ངློ་གངས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

ངློ་རྒྱུག །སར་ཁལ་པས་ར་ཁལ་མི་གསུམ་གི་ཁལ་རྒྱུག་སྐབས་ཚབ་དང་དློད་མ་ཡིན་པར་དངློས་སུ་

རྒྱུག་དགློས་པ། 

ངློ་དགའ། མདུན་གི་བསྟློད་བསགས། གློང་ལ་ངློ་དགའ་དང་འློག་ལ་ཐུབ་ཚོད་མི་བེད། ངློ་དགའ་མེད་

ཅིང་གསར་འགློགས་མེད། 

ངློ་དགའ་ངློ་བསྟློད། ངློ་དགའ་དང་དློན་གཅིག

ངློ་དགའ་སྤེལ་ལད། ངློ་བསྲུངས་ནས་བསྟློད་བསགས་བེད་པ། 

ངློ་དགའ་ཕློགས་འཐེན། ངློ་ལ་བལས་ནས་ཕློགས་རིས་བེད་པ། 

ངློ་ཅག །ང་ཚོའམ། བདག་ཅག

ངློ་གཅློག །གཞན་གི་རེ་འདློད་རིས་མེད་དུ་གཏློང་བ། གློགས་པློའི་ངློ་གཅློག་མ་ཕློད་པ། 

ངློ་ཆག །སར་བློད་དུ་ཞབས་སློད་དངློས་སུ་ཞུས་རེས་ཆག་པའི་ཁལ་འབབ། 

ངློ་ཆུང་། ① གཞན་ལ་རེ་བ་ཞུ་བའི་སྙིང་ཕློད་ཆུང་བའི་མི། དཔེར་ན། མི་དེ་ཧ་ཅང་ངློ་ཆུང་ཞིག་རེད། 

ཁློས་གཞན་ལ་རློགས་པ་བེད་རློགས་ཟེར་ཕློད་ཀི་མ་རེད་ལ་བུ། ② གཞན་དང་འབེལ་བ་ཆེན་

པློར་མེད་པའི་མིའི་དློན་སྟེ། ང་མི་ངློ་ཆུང་ཡིན་སྟབས་ངས་མི་སུ་ལ་རེ་བ་ཞུས་ནའང་འགྲུབ་ཀི་

མ་རེད་ལ་བུ། 

ངློ་ཆེན། གཞན་དང་འབེལ་བ་ཆེན་པློ་ཡློད་པའི་མིའི་དློན་སྟེ། ཁློ་མི་ངློ་ཆེན་རེད། མི་སུས་ཀང་ཁློ་ལ་

རློགས་པ་བེད་ཀི་རེད་ལ་བུ། འགློ་འདྲེན་ནམ། རློགས་རམ། གློད་ཡ་སུ་ལ་ངློ་ཆེན་ཟབ་པ་ཡློད་

མེད་མི་ལ་བ། རང་ལ་བདེན་པ་མེད་པས་གཞན་ངློ་ཆེན་འཚོལ་བ། 

ངློ་ཆེན་གཏློང་བ། ① ངློ་ཆེན་ཞུ་མི་གཏློང་བ། ② ངློ་ལ་བལས་ཏེ་དློན་སྨིན་གཏློང་བ། 

ངློ་ཆེན་ཞུ་བརྒྱུད། མགློ་འདྲེན་ཞུ་བརྒྱུད། ཁིམས་སར་ངློ་ཆེན་ཞུ་བརྒྱུད་ཀིས་བཀའ་ཉེས་ཆག་ཡང་

ཞུས་ཀང་མ་ཕན། 

ངློ་ཆློད། ངློ་ཤེས་པའམ་ངློས་འཛིན་ཐུབ་པ། ངས་ཁློའི་ངློ་ཆློད་ཐུབ། ས་ངློ་མི་ཆློད་པ། མིག་ཡློད་ཀང་

ལག་ཉེས་ངློ་མི་ཆློད། 

ངློ་འཆློས། གདློང་དབིབས་སམ་ངློ་ཚུགས། 
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ངློ་འཇློ། ངློས་དགའ་བེད་པའི་དློན་སྟེ། མི་དེ་དཔློན་པློ་ལ་ངློ་འཇློ་མཁས་པ་ཞིག་རེད། བས་ཙང་

དཔློན་ཚང་མ་ཁློ་ལ་དགའ་པློ་བེད་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། ལ་བུའློ། །

ངློ་གཉིས་མ། དངློས་སུ་མི་དང་ལློག་ཏུ་འདྲེ་བེད་མཁན་གི་མི་སྟེ། མི་ངློ་གཉིས་མར་དློགས་བསྒིམ་

དགློས་ལ་བུ། 

ངློ་ཏི། [རིང] ① ངློ་མའམ། དངློས་གནས། ② ངློ་བློ། 

ངློ་རགས། ① ཟློག་དང་ར་སློགས་ངློ་གདློང་དུ་དཀར་ཐིག་སློགས་རགས་ཡློད་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་identifier ཟེར། 

ངློ་རགས་སྒིག་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་list identifier ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་identity suthentication ཟེར། 

ངློ་ལ། ① གཞན་གི་ངློ་སྲུང་། ② མེ་ལློང་། 

ངློ་ལློས། ངློ་འཁློར་ཏེ། གཙོ་བློ་དང་དེའི་འཁློར། 

ངློ་གཏུག །ཕན་ཚུན་ངློ་ཐུག་བས་པ། 

ངློ་གཏློང་བསུ་ལེན། གཉེན་སྒིག་སྐབས་ནང་མི་ངློ་མ་ཕིན་ནས་མནའ་མ་བསུ་ལེན་བེད་པ། 

ངློ་བརན་པློ། གདློང་བརན་པློ། མི་དེ་དགའ་སྡུག་གི་འགྱུར་བ་སྐྱེན་པློ་མེད་པར་ངློ་བརན་པློ་ཞིག་ཡློང་། 

ངློ་བསྟློད། ཁ་གསག་གི་ཚིག་གམ། མདུན་དུ་ཆེ་བརློད་བེད་པ། རྒྱལ་པློ་རྣམས་ནི་ངློ་བསྟློད་དགའ། 

དྲང་པློའི་གཏམ་ལ་མཉན་པ་དཀློན། ངློ་བསྟློད་དང་། ཟློལ་ཚིག །ནློར་གིས་བསླུ་བ་བཅས་ལ་

དློགས་ཟློན་གཟབ། 

ངློ་བསྟློད་ཀི་དཔེ། དཔེའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་ཅན་ལས་དཔེ་ཡློན་ཏན་ལྷག་ཀང་། དཔེ་

ཅན་ལ་ངློ་སྲུང་སྤེལ་ལད་སྟློན་ཕིར་དཔེ་ལ་གཟེངས་བསྟློད་མེད་པར་ཕན་ཚུན་འདྲ་མཉམ་

མཚུངས་མཉམ་དུ་སྦློར་བའི་རྒྱན་ཞིག
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ངློ་ཐང་། མཐློང་ཆེ་ཆུང་ངམ། བརི་འཇློག་ཆེ་ཆུང་། ཀུན་ལ་ངློ་ཐང་ཆུང་། 

ངློ་ཐུག་པ།གདློང་དང་གདློང་ཐུག་པ། དངློས་སུ་ཕད་པ། 

ངློ་ཐློག །ངློ་མའམ་དངློས་གནས། གཏམ་ངློ་ཐློག་བཤད་པ། 

ངློ་ཐློག་ཞག །གང་བརིའི་སྐབས་དེའི་ངློ་ཐློག་ཞག་འདས་པའི་ཁིམ་ཞག་སྟེང་གཟུགས་བསྣན་པས་གྲུབ། 

ངློ་ཐློན་པ། ① སྙན་གགས་བྱུང་བ་དང་། གློ་གནས་འཕེལ་བ། གཟེངས་སུ་ཐློན་པ། གྲུབ་འབས་ངློ་

ཐློན་པ་ཞིག་ཐློབ་སློང་། ② མངློན་སུམ་དང་། གཞན་གིས་མཐློང་བཞིན་པ། རང་ཉིད་ངློ་ཐློན་

གིས་སྤློད་ངན་བེད་པ། ངློ་ཐློན་གིས་མིའི་རྒྱུ་ནློར་འཕློག་པ། ③ [རིང]ནན་གིས། 

ངློ་མཐློ་བ། ① མང་པློའི་ནང་ནས་བཟང་བ། ② ངློ་སློ་ཆེ་བ། 

ངློ་མཐློན། ནན་ཏན་བས་པའི་བརྡ་རིང་། 

ངློ་དློད། སར་ཞབས་རེན་ཕ་གཞིས་ཡློད་ཀང་། ཞབས་སློད་དངློས་སུ་མ་ཞུས་པའི་རིང་སྤློད་དགློས་

པའི་དངུལ་ཁལ། 

ངློ་གདློང་། ① ལུས་ཀི་གདློང་པ། ངློ་གདློང་ནག་ལློག་གེ་བ། ཁློང་ཁློ་ལངས་ཏེ་ངློ་གདློང་དམར་པློར་

གྱུར། ② ཐད་ཀའམ་གདློང་ཐུག །སྐད་ཆ་ངློ་གདློང་དུ་ཤློད། 

ངློ་འདུ་དགློན། མིང་གཞན་ངློ་འདུ་རྣམ་རྒྱལ་བདེ་ཆེན་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་སྟག་

སྤི་ལློ་༡༦༧༤ལློར་རྒྱ་ར་བ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་

ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་ལྷློ་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ངློ་འདྲ། ① ཡི་གེ་སློགས་ངློ་མ་དང་འདྲ་བཤུས། ② གདློང་པ་དང་འདྲ་བ། 

ངློ་ནློར་སས་བསྐུངས། བཟང་ངན་བརེ་འཕྲུལ་དང་ལློག་ཉར། རིས་འཁི་དངློས་རིགས་རྣམས་ངློ་ནློར་

སས་བསྐུངས་མེད་པར་རིས་སྤློད་ཞུ་དགློས། 

ངློ་གནག་པ། བཞིན་རས་ལ་ཁློ་བའི་རྣམ་པ་ཅན། 

ངློ་གནློང་། ངློ་ཚའི་དློན། ཕར་བསློགས་ན་མི་འགིག་ཚུར་བངས་ན་ངློ་གནློང་། 

ངློ་གནློངས་པ། རང་གི་སེམས་སུ་འགློད་པ་འཆང་བ། 

ངློ་ལྤགས་འཐུག་པློ། ངློ་མི་ཚ་བ། 
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ངློ་སྤློད། བརྡ་སྤློད་པའམ། ཕན་ཚུན་ངློ་ཤེས་པར་བེད་པ། བར་སྐབས་ཀི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ལུགས་

ངློ་སྤློད་གསལ་པློར་བེད་པ། གསར་དུ་ཡློང་མཁན་དེ་གཉིས་མི་ཚོར་ངློ་སྤློད་ཞུས། 

ངློ་ཕན། མ་ར་ལ་ཕན་པ་སྟེ། བུ་ལློན་འཇལ་མཁན་གིས་བུན་བདག་ལ་སྐྱེད་ཁ་སྤད་པའི་ལྷག་མ་ངློ་

བློའམ་མ་ར་ནས་གཅློག་རྒྱུར་སྤད་པ་དེར་ངློ་བློ་ལ་ཕན་པ་ཟེར་བའི་ཚིག་སྡུད་ལ་ངློ་ཕན་ཟེར། 

ངློ་ཕེབས། ངློ་མ་ཕེབས་པ། ཁློང་ཚོགས་འདུ་འཚོག་སར་ངློ་ཕེབས་གནང་བ། 

ངློ་འཕང་། ངློ་སློའི་དཔངས། བས་རེས་ཅུང་ཟད་ལས་མེད་ཀང་། གཟིགས་བཟློས་ཀིས་ངློ་འཕང་མཐློ་

བ་ཞིག་བྱུང་སློང་། བས་རེས་བཟང་ངན་གི་ངློ་འཕང་མཐློ་དམའི་ཁད་པར་གནམ་སའི་བར་ཐག་

ལ་བུ་ཡློད། 

ངློ་འཕལ། བ་དགའ། 

ངློ་འཕད། ཕན་ཚུན་གདློང་ཐུག་པ། མི་རིང་བར་ངློ་ཕད་ཡློང་བའི་སྨློན་འདུན་ཞུ། 

ངློ་འཕློད། ① གནས་ལུགས་ངློ་སྤད་ནས་ཕློད་པ། རིང་ཁ་བལ་བའི་སྤུན་ཟླ་ད་ལམ་ངློ་འཕློད་ནས་

དགའ་སྤློ་ཆེན་བློ་བྱུང་། ② བཅློས་མ་མ་ཡིན་པར་ལག་པར་འབློར་བ། ཕག་བིས་ངློ་འཕློད་བྱུང་

བས་འདིར་ཡང་བློ་སེམས་བདེ། 

ངློ་བློ། ༡ ཤེས་བའི་ཡུལ་གང་དང་གང་ཡིན་ཡང་རང་རང་གི་སྟེང་གི་གཤིས་ལུགས་སམ་རང་

བཞིན་དེ་ལ་ཤེས་བ་དེའི་ངློ་བློ་ཞེས་འཇློག །༢ སྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་ལྔ་ལས་ཟུར་

གཅིག་སྟེ་སྒྲུབ་བ་དེ་ཕིར་རྒློལ་ཀི་གྲུབ་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པའི་དློན་ལ་གློ

ངློ་བློ་ཀ་དག །རིག་པའི་ངློ་བློ་ཆློས་ཉིད་སྟློང་པའི་ཆ། 

ངློ་བློ་ཅན་གི་རྒྱན། གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན། 

ངློ་བློ་གཅིག་པ། རང་བཞིན་ཐ་མི་དད་པ། དཔེར་ན་བུམ་པ་དང་མི་རག་པ་ལ་བུའློ། །མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་རང་བཞིན་གཅིག་པ་དང་། བདག་ཉིད་གཅིག་པའློ། །

ངློ་བློ་གཅིག་ལ་ལློག་པ་ཐ་དད་པ། རང་བཞིན་སློ་སློ་བ་མ་ཡིན་ཞིང་རང་གི་ལློག་པ་ཐ་དད་དུ་གནས་

པ་སྟེ། བུམ་པ་དང་ཤེས་བ་གཉིས་དང་། མི་རག་པ་དང་དངློས་པློ། མི་དང་མིའི་ཉེར་ལེན་གི་

ཕུང་པློ་ལ་བུའློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

ངློ་བློ་ཉིད། ① རང་བཞིན་ཉིད་དམ། ངློ་བློ་དེ་རང་། སེམས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད། དློན་གི་ངློ་བློ་ཉིད། ངློ་བློ་

ཉིད་ཀིས་འཕེལ་འགིབ་ཏུ་གྱུར་པ། ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་རང་གི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་རྣམ་པར་དག་

པ་ཞིག་གློ། མིའི་རློལ་བས་བཟློས་པ་ཡིན་གི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་བྱུང་བ་མ་ཡིན། ② དངློས་པློའི་

གནས་ལུགས་དང་། རང་གཟུགས་སམ། མཚན་ཉིད། ཆློས་རྣམས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད། 

ངློ་བློ་ཉིད་སྐུ། དག་པ་གཉིས་ལན་གི་དབིངས་མཐར་ཐུག་དང་ཟག་མེད་ཀི་ཡློན་ཏན་དབེར་མེད་དུ་

གྱུར་པའི་རང་དློན་དམ་པའི་སྐུའློ།

ངློ་བློ་ཉིད་སྐུ་གཉིས། རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་སྐུ་དང་། གློ་བུར་རྣམ་དག་གི་ཆར་གྱུར་པའི་སྐུ་གཉིས། 

ངློ་བློ་ཉིད་སྐུའི་མཚན་ཉིད་ལྔ། འདུས་མ་བས་པ་དང་། དབེར་མེད་པ། མཐའ་གཉིས་སངས་པ། སྒིབ་

པ་གསུམ་ལས་གློལ་བ། རང་བཞིན་གིས་འློད་གསལ་བ་བཅས་ལྔ། 

ངློ་བློ་ཉིད་སྐུའི་ཁད་པར་གསུམ། ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་ལན་པ། སྒིབ་གཉིས་བག་ཆགས་

བཅས་པ་བལ་བ། རང་བཞིན་བདེན་པས་སྟློང་པའི་ངློ་བློའི་ཁད་པར་ལན་པ། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་

རྣམས་ནི་ཡུལ་དུས་གནས་ཁད་འཕགས་གསུམ་དུ་བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

གསུམ་ལན་ནློ།

ངློ་བློ་ཉིད་སྐུའི་ཡློན་ཏན་ལྔ། གཞལ་དུ་མེད་པ་དང་། གངས་མེད་པ། བསམ་དུ་མེད་པ། མཉམ་པ་

མེད་པ། དྲི་མས་དག་པ་བཅས་ལྔ། 

ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་དགེ་བ། དད་སློགས་དགེ་བའི་སེམས་བྱུང་བཅུ་གཅིག

ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་དྲན་པ་ཉེར་བཞག །ལུས་ཚོར་སེམས་ཆློས་བཞིའི་ངློ་བློ་ལ་ཤེས་རབ་ཀིས་ཇི་ལར་

འབེད་པ་བཞིན་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པའློ། །

ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་མི་དགེ་བ། ར་བའི་ཉློན་མློངས་པ་དང་ཉེ་ཉློན་རྣམས་ཉེས་སྤློད་ཀུན་ནས་སློང་བའི་ཕིར་

ཐམས་ཅད་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་མི་དགེ་བའློ། །

ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་ཚིག་བ་དྭགས། དངློས་པློ་རྣམས་ཀི་ཁད་གཞི་ཙམ་སྟློན་པའི་འདློད་རྒྱལ་གི་ཚིག

ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་ལུང་མ་བསྟན། ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་གཟུགས་ཅན་བརྒྱད་དང་། དེ་དང་མཚུངས་ལན་

གི་ཡིད་དང་། སློག་དང་། རིས་མཐུན་པ་དང་། མིང་ཚིག་ཡི་གེའི་ཚོགས་རྣམས་སློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ། བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཞེས་པ་དང་དློན་གཅིག་ཡིན་པས་དེར་གཟིགས། 

ངློ་བློ་ཉིད་རྒྱུར་སྨྲ་བ། ཚེ་ས་ཕི་དང་ལས་རྒྱུ་འབས་མེད་པར་སྨྲ་ཞིང་ཆློས་རྣམས་ངློ་བློ་ཉིད་ལས་བྱུང་

བར་ཁས་ལེན་པའི་མུ་སྟེགས་པ་སྟེ་རྒྱང་འཕེན་པ། 

ངློ་བློ་ཉིད་སྟློང་པ་ཉིད། གཟུགས་དང་སྒ་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་ཉིད་དེ་ལ་དངློས་པློ་མེད་པ། 

ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད། ཡློངས་གྲུབ་ཀི་མིང་སྟེ། བདག་གི་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་པ། 

ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བ། ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ། ཆློས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་

དུ་ཁས་ལེན་པའི་དབུ་མ་པ་རྣམས་སློ། །

ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པ་གསུམ། ཀུན་བརགས་མཚན་ཉིད་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པ། གཞན་དབང་སྐྱེ་བ་ངློ་བློ་ཉིད་

མེད་པ། ཡློངས་གྲུབ་དློན་དམ་པར་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པའློ། །

ངློ་བློ་ཉིད་གསུམ། ཀུན་ཏུ་བརགས་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་དང་། གཞན་གི་དབང་གི་ངློ་བློ་ཉིད། ཡློངས་སུ་

གྲུབ་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་དེ་གསུམ། 

ངློ་བློ་སྟློན་པའི་སྒ། ཁད་གཞི་དློན་གི་ངློ་བློ་ཙམ་སྟློན་ཞིང་། དེའི་ཁད་ཆློས་གང་ཡང་གསལ་བར་མི་

བེད་པའི་མིང་རྐྱང་ཡིན་པ་འདི་དག་ལ་རྣམ་དབེ་དང་པློ་ཞེས་པའི་མིང་ཐློབ་ཀང་། ལློགས་སུ་

རྣམ་དབེའི་རྐྱེན་སྟེར་རྒྱུ་མེད་པ་དཔེར་ན། ལྕགས། ཟ་བ། དམར་པློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ངློ་བློ་གཏན་འཁེལ། དངློས་པློ་དང་བསམ་སྤློད་ཅི་རིགས་ཀི་ངློ་བློ་གཏན་འཁེལ་བེད་པ། 

ངློ་བློ་ཐ་དད། ངློ་བློ་ཐ་དད་པ་དང་གཅིག །

ངློ་བློ་ཐ་དད་ནས་མི་སིད་པ། མཚན་ཉིད་ཀི་སྐྱློན་ཞིག་སྟེ། མཚན་གཞི་དེའི་སྟེང་དུ། མཚན་ཉིད་དེ་

ངློ་བློ་ཐ་དད་པས་དེ་འདྲའི་མཚན་ཉིད་དེ་དེ་སྐློར་གི་མཚན་གཞིའི་སྟེང་དུ་མི་སིད་པ། ངློ་བློ་ཐ་

དད་པ། ངློ་བློ་སློ་སློ་བའམ་རང་བཞིན་ཐ་དད་པ། དཔེར་ན། རག་དངློས་གཉིས་ལ་བུའློ། །

ངློ་བློ་བདག་གཅིག་གི་འབེལ་བ། ① རྣམ་དབེ་དྲུག་པའི་ནང་གསེས། བདག་ཉིད་གཅིག་པའི་འབེལ་

བ་སྟློན་བེད་ཀི་སྒ། དཔེར་ན་ལྕགས་ཀི་སྐུད་པ་དང་། རྡློའི་ཁང་པ་ཞེས་པའི་སྐབས་ཀི་སྐུད་པའི་

བདག་ཉིད་དམ་རྒྱུ་ཆ་ལྕགས་དང་། ཁང་པའི་བདག་ཉིད་དམ་རྒྱུ་ཆ་རྡློ་ཡིན་པས་འབེལ་སྒ་

འདིས་བདག་གཅིག་པ་ཡིན་པར་ཤེས་ཐུབ། ② བདག་གཅིག་འབེལ་དང་དློན་གཅིག



  1627  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

ངློ་བློ་མེད་པ་སྟློང་པ་ཉིད། སྟློང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་དངློས་པློ་མེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་

སྟློང་པ་ཉིད། 

ངློ་བློ་ལློག་ལ་ཕི་རགས་མ་ལློག་པ། འློག་འགིམས་རྐུན་བུའི་གང་ནད། བད་ཀན་གང་བའི་ནད་གཞི་

ལ་གཉེན་པློ་དྲློད་སྦློར་བསྟེན་དྲགས་ན་གནས་སྐམ་ས་དང་། དུས་སྟློན་དཔྱིད་རང་བཞིན་ཁག་

མཁིས་ཤས་ཆེ་བ་རྣམས་འཕད་པས། དེས་ཁག་མཁིས་ཚ་བ་འཕེལ་བའི་རྐྱེན་བས་ཏེ། ནད་ཀི་

ངློ་བློ་ཚ་བ་རུ་ལློག་པ་ཕི་རགས་མ་ལློག་པ་གང་བའི་ནད་རགས་རྣམས་སར་བཞིན་བསད་པ། དེ་

ལ་ཚ་བ་གང་བའི་འློག་ཏུ་འགིམས་པའི་རྐུན་བུར་སྐྱེ་བའི་ནད་ཟེར། གང་བའི་འློག་ཏུ་ཚ་བའི་ནད་

གིམས་ཡློང་ཞིང་ཡློད་པ་དེ་མ་ཤེས་པ་ད་རུང་མུ་མཐུད་ནས་དྲློད་སྦློར་རྣམས་བསྟེན་པས། མེ་

འབར་བ་ལ་ཤིང་བསྣན་པ་བཞིན་དུ་ལུས་ཟུངས་བསེག་པར་བེད་དློ། །དེ་ལ་ཚོར་མ་ཐག་ཏུ་

གཉེན་པློ་ཆུ་བཞི་བསྟེན་ན་མྱུར་དུ་ཟླློག་ནུས་སློ། །

ངློ་བློའི་བསྐལ་དློན། ངློ་བློ་ཕ་བའི་དབང་གིས་མ་མཐློང་བའི་བསྐལ་དློན་ཏེ། རང་གི་མདུན་ལ་ཡློད་

པའི་ས་རྡུལ་ཕ་རབ་ལ་བུའློ། །

ངློ་བའློ། །[རིང]བསྟུན་དགློས་པ། 

ངློ་དབིབས་དབེ་གཅློད་བེད་པ། ངློ་གདློང་གི་བཟློ་དབིབས་ལ་རད་གཅློད་དབེ་ཞིབ་བ་བ། 

ངློ་མ། རྫུན་མ་མ་ཡིན་པའི་དློན། ཁློ་རང་དློ་བདག་ངློ་མ་དང་མངློན་སུམ་མཇལ་ཕད་བྱུང་། སྐུ་ངློ་མ་

རང་། འདྲ་གཟུགས་འདི་ནི་ཁློ་རང་ཞལ་བཞུགས་སྐབས་ཀི་སྐུ་ངློ་མ་ནང་བཞིན་འདུག །གསེར་

ངློ་མ། གནས་ཚུལ་ངློ་མ། བདག་གིས་བཤད་པའི་གཏམ་རྣམས་དངློས་འབེལ་ངློ་མ་རང་ཡིན། 

ངློ་མ་ཆློག་པ། [ཡུལ]གཞན་ངློ་ཟླློག་མ་ནུས་པ། ངློ་མ་ཆློག་པར་ཁས་ལེན་བེད་དགློས་བྱུང་། 

ངློ་མ་ཆློད་པ། ངློས་འཛིན་མ་ཐུབ་པ། དཔློན་དམག་སུ་ཡིན་ངློ་མ་ཆློད་པ། 

ངློ་མ་གཡློག །བདག་པློ་རང་མིན་ལ་གཡློག་པློ་རང་ཡང་མིན་པའི་མི། 

ངློ་མ་ཟླློག །དགག་སྒའི་སྐུལ་ཚིག །མི་གང་དེའི་རེ་བ་ལར་ངློ་མ་ཟླློག་པར་རློགས་པ་གནང་རློགས། 

ངློ་མའི་སར། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་མཚོ་ཤར་ཡ་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

ངློ་མའི་རང་བཞིན། ངློ་ཐློག་གི་གནས་ལུགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ངློ་མི་རག་པ། ངློ་སྟློན་སྟངས་དཀར་ནག་འགྱུར་ལློག་མང་བ། 

ངློ་མི་འཚོ་བ།① ངློ་མི་ཤེས་པ། ② ངློ་སྲུང་མི་བེད་པ། 

ངློ་མི་ཤེས་པ། ཕན་ཚུན་མཐློང་མློང་མེད་པ། 

ངློ་མེད་ལློག་མེད། ངློ་ལློག་མཚུངས་པ། 

ངློ་མེད་དློན་མེད། ངློ་སློ་དང་དློན་གཉིས་ཀ་མེད་པ། དཀའ་ལས་ཇ་ིཙམ་བརྒྱབ་ཀང་ངློ་མེད་དློན་མེད་རེད།

ངློ་སྣུམ། ངློ་ལ་བཀུ་རྒྱུའི་དྲི་རས་དང་སྣུམ་རིགས། 

ངློ་ཚ། ངློ་ཚ་བའི་བསྡུས་མིང་། 

ངློ་ཚ་ཁ་སྐྱེངས། ངློ་ཚ་བའི་སྣང་ཚུལ་ཞིག །ངློ་ཚ་ཁ་སྐྱེངས་ཀིས་ཁློང་ཁློ་ལངས། 

ངློ་ཚ་ཁེལ་འདས། ངློ་ཚ་ཁེལ་མེད་ཀང་ཟེར། ངློ་ཚ་མེད་པ་དང་ཁེལ་མེད་པ། 

ངློ་ཚ་ཁེལ་ཡློད། རང་སྐྱེངས་པ་དང་གཞན་ཁེལ་དློགས་ལ་འཛེམ་པ། 

ངློ་ཚ་ཁེལ་སེམས།རང་སྐྱེངས་གཞན་ཁེལ་གི་བསམ་པ། 

ངློ་ཚ་སྤད་རིན། རྐུན་པློ་བཟུང་ནས་རང་ཡུལ་དུ་སློག་སྐབས་འཛིན་མཁན་གིས་རྐུན་པློར་སྤློད་རྒྱུའི་

ལམ་རྒྱགས། 

ངློ་ཚ་བ། རང་ཉིད་ཀིས་ནློངས་པ་ངློས་ཟིན་པས་གདློང་ཚ་འཆུར་འཆུར་བེད་པ། ངློ་ཚ་བའི་གནས། 

ཉེས་སྤློད་ལ་ངློ་མི་ཚ་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱེངས་པ་དང་། ཁེལ་ལན། ཁེལ་ཡློད། ངློ་

དམན། ངློ་ཚ་ཤེས་པ། བག་ཡློད། བག་ལན། མིག་དམན། འཚེར་བ། འཛེམ་མདློག །ཞུམ་མེད་

བཅས་སློ། །

ངློ་ཚ་མེད་པ། བདག་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ཏེ་སིག་པ་ལ་མི་འཛེམ་པ་དུག་གསུམ་གི་ཆར་གཏློགས་པ་

ཉེ་ཉློན་ཉི་ཤུའི་ནང་གསེས་ཤིག

ངློ་ཚ་སྨིན་པློ། ངློ་ཚ་ས་པློ། 

ངློ་ཚ་ཤེས་པ། དགེ་བའི་སེམས་བྱུང་བཅུ་གཅིག་གི་གས་ཤིག་སྟེ་བདག་གམ་ཆློས་རྒྱུ་མཚན་དུ་

བས་ནས་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ལ་འཛེམ་པ་ཉེས་སྤློད་སློམ་པའི་རེན་བེད་པའི་ལས་ཅན་ཞིག

ངློ་ཚ་ཤེས་པའི་ནློར། འཕགས་ནློར་བདུན་གི་ནང་གསེས། རང་ངློར་ལློས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་འཛེམ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

པ་སྟེ། ཉློན་མློངས་པ་བདག་མེད་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་སྦུས་སུ་ས་བས་ར་མཆློག་རིན་པློ་ཆེ་

དང་ཆློས་མཚུངས་པའློ། །

ངློ་ཚ་བསག །མི་མང་གི་མདུན་དུ་སྐྱློན་མཚང་བཏློན་ནས་སྨ་འབེབ་བེད་པ། 

ངློ་ཚན། བློ་སྟློབས་སམ་ཧམ་སློབས། ངློ་ཚན་ཆུང་བ། ངློ་ཚན་ཆེ་བ། 

ངློ་ཚབ། ཚབ་བེད་མཁན། 

ངློ་ཚབ་པའི་བེད་ལས། ངློ་ཚབ་པའི་རྣམ་པས་སེལ་བའི་བ་སྤློད་ཅི་རིགས་ལ་བརློད། 

ངློ་མཚང་འདྲུ་བ། སྐྱློན་འདློན་པ། 

ངློ་མཚར། ཁད་མཚར་རམ་ཡ་མཚན། ལད་མློ་ངློ་མཚར་ཅན། བས་རེས་ངློ་མཚར་ཅན། ངློ་མཚར་

གིས་ལ་བ། མཛད་པ་ངློ་མཚར་ཅན། ཡུལ་ལློངས་ཀི་སྣང་བ་ངློ་མཚར་ཆེ་ཞིང་མཛེས་སྡུག་

བརིད་ཆགས་དང་ལན་པ། 

ངློ་མཚར་ལྔ་ལན་འཛམ་གིང་། འཛམ་གིང་འདིར་གིང་གཞན་ན་མེད་པའི་ཕིའི་ཁད་ཆློས་ཆེན་པློ་ལྔ་

ཡློད་དེ་དབུས་སུ་རྒྱ་གར་རྡློ་རེ་གདན། ཤར་དུ་རྒྱ་ནག་རི་བློ་རེ་ལྔ། ལྷློ་ན་རི་བློ་པློ་ཏ་ལ་སྤན་

རས་གཟིགས་ཀི་ཞིང་། ནུབ་ན་ཨློ་རྒྱན་མཁའ་འགློའི་གིང་། བང་ན་ཤམ་བ་ལ་ཆློས་རྒྱལ་

རིགས་ལན་གི་ཞིང་བཅས་སློ། །

ངློ་མཚར་བའི་སྦློར་བ་བཅུ་གཉིས། སྒློགས། གྲུ། གི་གུག །ལྕགས་མདའ། རལ་གི། མེ། རླུང་གི་

འཕྲུལ་འཁློར་དང་། ཤིང་རའི་ཚང་། ཁང་བཟང་དང་། ཁློགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་། ཆུ་གེན་འདྲེན་

འཕྲུལ་འཁློར་རློ། 

ངློ་མཚར་ལྔ་ལན་འཛམ་གིང་གི་ནློར་འཛིན། འཛམ་བུ་གིང་འདིར་ཁད་དུ་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཆེན་

པློ་ལྔ་ཡློད་པ་ནི། དབུས་སུ་རྒྱ་གར་རྡློ་རེ་གདན་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཞིང་། ཤར་དུ་རྒྱ་ནག་རི་བློ་རེ་

ལྔ་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀི་ཞིང་། ལྷློ་ན་རི་བློ་པློ་ཏ་ལ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་ཞིང་། ནུབ་ན་ཨློ་

རྒྱན་མཁའ་འགློའི་གིང་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀི་ཞིང་། བང་ན་ཤམ་བ་ལ་ཆློས་རྒྱལ་རིགས་ལན་

གི་ཞིང་བཅས་ལྔ་ཡློད་ཟེར། 

ངློ་མཚར་པློ། ① གདློང་མཛེས་པློ། ② ཡ་མཚན་ཆེན་པློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ངློ་མཚར་ཕུལ་བྱུང་། ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། འཇིག་རེན་གགས་ཚོད་ལས་

བརྒལ་བའི་ངློ་མཚར་ཅན་གི་ཁད་ཆློས་ཕུལ་བྱུང་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

ངློ་མཚར་བ། ཡ་མཚན་པ། ངློ་མཚར་བའི་ལས། ངློ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བ། 

ངློ་མཚར་ར་བདུན། མི་ནད་མེད་ཀི་རའི་འཕར་ཚུལ་ལ་བརེན་ནས་ལློག་གྱུར་གི་དློན་རྣམས་གསལ་

བར་ལུང་སྟློན་ནུས་པའི་ར་བརག་ཐབས་བདུན་ཏེ། ཁིམ་ཕྱྭ་དང་། མགློན་ཕྱྭ། དག་ཕྱྭ། གློགས་

ཕྱྭ། གདློན་ཕྱྭ། མེ་ཆུ་གློ་ལློག །བུ་ར་བཅས་སློ། །

ངློ་འཚོ་བ། ངློ་སྲུང་བེད་པ། ར་དློན་བཟུང་ནས་ངློ་མི་འཚོ་བ། 

ངློ་རྫུན་བརེ་བ། བདེན་པ་ཁུངས་ཐུབ་རིགས་ལ་བཟློ་བཅློས་ཀིས་ལྷད་འཇུག་པའམ་རྫུན་མ་དང་བརེ་

པློ་རྒྱག་པ། 

ངློ་འཛིན། གཞན་གི་ངློ་སྲུང་ངམ། སེམས་སྲུང་། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་cognitive modeling ཟེར། 

ངློ་འཛིན་བེད། མི་གཞན་དག་གི་ངློ་དཀར་ནག་ལ་བལས་ནས་དེའི་འདློད་པ་དང་མཐུན་པའི་ལས་

ཀ་བེད་པ་ལ་ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་identify ཟེར། 

ངློ་འཛུམ། དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར། ཁློང་ནི་རྒྱུན་དུ་ངློ་འཛུམ་སྟེ་བཞུགས་པ་ལས་ཅང་མི་གསུང་། 

ངློ་འཛུམ་དཀར་ནག །དགའ་སྡུག་གི་ངློ་གདློང་དཀར་ནག

ངློ་འཛུམ་གཏིང་གནག །ཁ་འཛུམ་སེམས་གནག

ངློ་འཛོམས། གདློང་འཛོམས་སམ། ངློ་ཕད། ཕན་ཚུན་ངློ་འཛོམས་བྱུང་བ། 

ངློ་ཟིལ། ངློའི་གཟི་མདངས། མི་ངློ་ཟིལ་ཆེ་བའི་དཔའ་བློ། 

ངློ་ཟུམ་པ། གདློང་ནག་པློ་བསྟན་པ། ཁ་སློས་ངློ་ཟུམ། 

ངློ་ཟླློག །ངློ་སློག་པ་སྟེ་རེ་བ་བས་པ་ཁས་མི་ལེན་པ། ཁས་ལེན་རྒྱབ་བསྐྱུར་གིས་ངློ་ཟླློག་བེད། སྣང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

བ་གདློང་འདེད་ཀིས་ངློ་ཟླློག་བེད་པ། ཡང་ཡང་ནན་སྐུལ་བས་པའི་ངློ་ལློག་དཀའ། 

ངློ་ཟླློག་གི་ཚིག །① གདློང་ཐུག་གིས་རྒློལ་བའི་གཏམ། ② རེ་བ་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཚིག

ངློ་གཟློ་བཏང་བ། བས་ཡུས་བཤད་པ། 

ངློ་ཡ། ཁ་ཡའམ་ཁ་གཏད། ཁ་མཆུའི་ངློ་ཡ། རློད་པའི་ངློ་ཡ། དཔའ་བློའི་ངློ་ཡ་ལློན་པར་དཀའ། 

ངློ་ཡག །ངློས་ལ་ཡག་པློ་བཟློ་བ། ཁ་ཡག་ངློ་ཡག་བེད་ལ་བུ། 

ངློ་གཡློག །སྐུ་ངློའམ་དཔློན་དང་འཁློར་གཡློག །དཔློན་ངློ་གཡློག་ཚང་མ་ལྷན་དུ་ཕེབས་པ། 

ངློ་རང་ཐློག་ཏུ་འཕློད་པ། ཀ་དག་ཁེགས་ཆློད་ཀི་སློམ་རིམ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། རིག་པའི་

ངློ་བློ་ཀ་དག་གི་གནས་ལུགས་ཇི་ལ་བ་དེ་ད་ལ་རང་ཐློག་ཏུ་ངློ་ཤེས་པའློ། །

ངློ་རིས་དཔྱད་སློམ། ཉེས་ཅན་པའི་ངློ་རིས་ལ་བརག་དཔྱད་ཆློད་བསློམས་བེད་པ། 

ངློ་རུ། འབློག་པའི་ཡློ་བད་ཞིག་སྟེ། ཤིང་གི་ཨ་ལློང་བཀུག་སྟེ་སྣེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་བསྣློལ་བའི་རེ་

གཉིས་རྣློ་ཞིང་རིང་བ་ཅན་ཞིག་སྟེ། ཡ་རེའི་ངློ་ལ་བཀློན་ནས་འབི་ཡ་མའི་སྐབས་སུ་འློ་མ་ནུ་

ཡས་བཀག་ཆས་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

ངློ་རུ་དགློན། མིང་གཞན་ངློར་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་ཟེར། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་བ་སྤི་ལློ་༡༤༢༩ལློར་

ངློར་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པློས་བཏབ། ས་སྐྱ་ངློར་ལུགས་ཀི་གདན་ས་གཙོ་བློ་དང་། གྲུབ་མཐའ་

ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་གཞིས་ཀ་རེའི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ངློ་རེ་གནློངས། ངློ་གནློང་དང་དློན་གཅིག

ངློ་ལ་མི་ལ་བ། ཁིམས་དཔློན་སློགས་དཔློན་རིགས་ཀི་རང་གི་གཉེན་ཉེ་སློགས་ལ་ཕློགས་ཞེན་མི་

བེད་པར་དྲང་པློ་དྲང་བཞག་གི་ཐག་གཅློད་བེད་པ་ལ་གློ། 

ངློ་ལབ་ཕག་ལབ། ངློ་ཐུག་གི་གཏམ་དང་རྒྱབ་ལློགས་ཀི་གཏམ། 

ངློ་ལེན། འགྲུལ་པ་སློགས་སྣེ་ལེན་བེད་པ། 

ངློ་ལློག་བརྒྱུད་སྐུལ་གི་ནག་ཉེས། ངློ་ལློག་ཀི་བ་དགློས་པ་དང་། ངློ་ལློག་བེད་སྟངས་སློགས་ཀི་

ཐབས་ཤེས་བསབས་ཤིང་བརྒྱུད་སྐུལ་བས་པའི་ནག་ཉེས། 

ངློ་ལློག་པ། ① བློ་ལློག་རྒྱབ་གཏློད་བེད་པ། ངློ་ལློག་རྒྱབ་གཏློད། ངློ་ལློག་ཟིང་འཁྲུག །རྒྱལ་ཁབ་ལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ངློ་ལློག་པ། ② ངློ་ལློག་བེད་པ་པློ། 

ངློ་ལློག་ཟིང་འཁྲུག །མི་འམ་ཚོགས་པ་ཅི་རིགས་ཀི་རང་ག་ཁེ་ཕན་ཆེད་དུ་རྒྱལ་ཁབ་བམ་སིད་

གཞུང་ལ་ངློ་རྒློལ་རྒྱལ་གཏློད་ཀི་ལས་འགུལ་སེལ་བར་ཟེར། 

ངློ་ཤིག །གདློང་ལ་སྨེ་བ་ལ་བུ་སབ་མློས་ཁབ་པའི་པགས་ནད་ཀི་རིགས་ཤིག

ངློ་ཤེས་པ། ① སུ་ཡིན་དང་གང་ཡིན་ཧ་གློ་བ། ངློ་ཤེས་འདྲིས་པ། ངློ་ཤེས་གློགས་པློ། མི་ཚེ་རི་ལ་

བསད། རི་དྭགས་ངློ་མི་ཤེས། ② ངློ་ཤེས་པའི་མི། 

ངློ་ཤེས་པར་བསྟན། ངློ་ཤེས་སུ་བཅུག

ངློ་བཤུས། འདྲ་བཤུས་ཏེ་མ་དཔེར་བརེན་ནས་བཤུས་པའི་ཡིག་ཆ་དང་རི་མློ་སློགས། དཔེ་ཆ་པར་

མ་ལ་བརེན་ནས་ངློ་བཤུས་བེད་པ། 

ངློ་བཤུས་གཏློང་ཡུལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་cc to ཟེར། 

ངློ་སློ། ① ཡུས་སམ་བརི་མཐློང་། གཞན་གི་ངློ་སློར་ལ་བ། སྤློད་ངན་ངློ་སློར་ཁེར་བ། རའི་རིལ་མ་

ལ་ལུག་གིས་ངློ་སློ་གཏློང་བ། ② བས་རེས། ངློ་སློ་ངློམ་པ། སྨན་འདི་ར་ཆེན་མིན་ཡང་ནད་ཐློག་

ཏུ་ཟུག་པར་བརེན་ངློ་སློ་ཐློན་པློ་བྱུང་སློང་། 

ངློ་སློ་བསྟློད། [ཡུལ]བསགས་བརློད་བེད་པ། སློབ་སྦློང་ཡག་པློ་བེད་མཁན་དེ་ཚོ་ངློ་སློ་བསྟློད་འློས་

པ་ཞིག་རེད། 

ངློ་སྲུང་། གཞན་གི་སེམས་སྲུང་བ། རང་ཚོད་མི་འཛིན་པར་ངློ་སྲུང་ཟེར་དབང་ལ་ཆ་འཇློག་བེད་པ། 

གཞན་གི་ངློ་སྲུང་ཐལ་དྲགས་པ། ལློག་རྔན་སྟེར་སྦིན་བེད་མཁན་གི་ངློ་སྲུང་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པ། 

ངློ་བསྲུང་བ། གཞན་གི་ཞི་ཁློའི་རྣམ་འགྱུར་ལ་བསྟུན་པ། 

ངློག །ནློན་པའི་དློན་ཡིན། 

ངློག་གློ །[རིང]ནློན་ནློ། །

ངློག་ན། [རིང]སློང་ན། 

ངློག་ཕ། ནློན་པ། ས་བཀློང་བའམ། ཞུམ་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

ངློགས། ① འགམ། ཆུའི་ངློགས། རྒྱ་མཚོའི་ངློགས་ལ་གནས་པ། ② གཞུང་། འཇུག་ངློགས། 

ངློགས་ཐློབ། གངས་གནས་ཤིག

ངློན་ཐློན། ངློ་ཐློན་ཏེ་མངློན་གསལ་དློད་པློ། 

ངློམ། [བ་བེད་ཐ་དད་པ] རང་གི་ཡློན་ཏན་དང་ཁད་ཆློས་སློགས་གཞན་ལ་བསྟན་པ་དང་ཤེས་སུ་

བཅུག་པའི་དློན་ཏེ། བིས་པས་གློས་རྒྱན་ངློམ། གཡུལ་ངློར་དཔའ་རལ་ངློམ། རང་གི་ཡློན་ཏན་

གཞན་ལ་མ་ངློམ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ངློམ་ཁེར། ངློམ་ཡུས་ཀ་ིཁེར་སློ། །ཕན་འདློགས་ཕན་བུ་ལས་མེད་ཀང་བས་ཡུས་ཀ་ིངློམ་ཁེར་ཚ་བ་ལའློ། །

ངློམ་ངློམ། ཕིར་ངློམ་པའམ་གཞན་ལ་འཕར་འཕར། ཁི་གདུགས་ཉི་མ་འགིམ་ལམ་ན། འབུ་མེ་ཁེར་

རང་འློད་ངློམ་ངློམ་བེད། 

ངློམ་ཆུ། འབབ་ཆུ་ཞིག །ཆུ་འགློ་གདང་ལའི་རི་རྒྱུད་ནས་བྱུང་ཞིང་མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་གི་ནང་ཆེན་

རློང་དང་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་རི་བློ་ཆེ་རློང་བརྒྱུད་དེ་ཆབ་མདློར་ཟླ་ཆུའི་ནང་དུ་འབབ། 

ངློམ་པ། ངློམས་པ། ངློམ་པ། ངློམས། གཞན་ལ་འཕར་འཕར་བེད་པ། ཡློན་ཏན་ངློམ་པ། མཚོན་

ངློམས་མདའ་འགན། སྤེའུའི་ངློམ་རྒྱུ་རྐུབ། 

ངློམ་སློ། །ངློམ་པློའམ་ངློམ་འཕར། གཞན་དག་ལ་ངློམ་སློ་རྒྱག་པ། 

ངློམས། ངློམ་པའི་སྐུལ་ཚིག

ངློམས་པ། ① ངློམ་པའི་འདས་པ། ② [ཐ་མི་དད་པ]ཚིམ་པ། ལ་བས་མི་ངློམས། ཧམ་སེམས་ཆེ་

བའི་མི་དེ་ངློམས་མི་ཤེས། ③ ངློམས་པའི་མིང་། 

ངློམས་པ་མེད་པའི་སྡུག་བསལ། འདློད་ཡློན་གིས་ངློམས་མི་ཤེས་པའི་སྡུག་བསལ་ཏེ་སྡུག་བསལ་

དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག

ངློར། མདུན་དུ། 

ངློར་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པློ། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་དང་པློ་ཡིན། ས་

སྐྱའི་བ་མ་ཀུན་དགའ་བཟང་པློ་མཆློག་ནི་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༣༨༢ལློར་ཡབ་

དཀློན་ཚང་གྲུབ་པ་ཡློན་ཏན་དང་ཡུམ་བསློད་ནམས་དཔལ་འདྲེན་ཞེས་པ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཔལ་ས་སྐྱར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་དགུ་པར་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གི་དྲུང་ནས་དགེ་བསྙེན་

དང་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་བཞེས། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཆློས་རེ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་ནས་དགེ་

སློང་དང་། བང་སེམས། གསང་བ་སགས་ཀི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བཞེས། མདློ་སགས་ཀི་

ཆློས་མ་ལུས་པ་ཐུགས་ལ་བཏགས། དགུང་ལློ་ཉེར་དགུ་པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ལྕགས་སྟག་

སྤི་ལློ་༡༤༡༠ལློར་ས་བཟང་དགློན་པའི་བདག་པློ་མཛད་དེ་དག་རང་ལློ་ཞེ་དགུ་བར་གདན་

སར་བཞུགས། བཤད་ཁིད་དང་། དབང་ལུང་། སློམ་པ་འབློགས་པ་སློགས་ཆློས་སྦིན་རྒྱ་ཆེར་

མཛད། དགུང་ལློ་ཞེ་བརྒྱད་པ་ས་བ་སྤི་ལློ་༡༤༢༩ལློར་ངློར་ཆློས་སེ་བཏབ། དཔལ་ལན་ས་སྐྱ་

པའི་རྒྱུད་མན་ངག་དང་། རྒྱུད་སེ་བཞིའི་བསྟན་པ་སྤི་ཁབ། ཁད་པར་བ་སྤློད་ཀི་བསྟན་པ་

ལེགས་པར་དར་སེལ་མཛད། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་བརེན་མང་དུ་བཞེངས། བཤད་གྲྭ་བཙུགས་

པ་སློགས་མཛད་པས། ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་ས་ཆེན་པློ་ཆགས། སྐལ་ལན་གི་སློབ་མ་ལ་

མཚོན་ན་ས་སྐྱའི་གདུང་རྒྱུད་བཞི་ཐློགས་པ་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག །བདག་ཆེན་ཆུ་མིག་པ་བློ་

གློས་དབང་ཕྱུག །ངློར་མཁན་པློ་དཀློན་མཆློག་རྒྱལ་མཚན། ཀུན་མཁེན་གློ་བློ་རབ་འབམས་

བསློད་ནམས་སེང་གེ་སློགས་ཀིས་གཙོ་བློ་གྱུར་པའི་བསྟན་འཛིན་གི་སྐྱེས་བུ་བསམ་གིས་མི་

ཁབ་པ་བློན། གསུང་ཆློས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་སྐྱློར་སློགས་ཨེ་ཝཾ་བཀའ་འབུམ་དུ་གགས་པ་པློད་

བཞིར་བསྡུས། མཐར་དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་དློན་ལྔ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་བི་སྤི་

ལློ་༡༤༥༦ལློར་ཨེ་ཝཾ་དགློན་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

ངློར་ཆེན་དཀློན་མཆློག་ལྷུན་གྲུབ། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་བཅུ་པ་ཡིན། 

རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༤༩༧ལློར་ས་སྐྱར་འཁྲུངས། མུས་ཆེན་སངས་རྒྱས་རིན་

ཆེན་ལས་བསྙེན་པར་རློགས། ཡློངས་འཛིན་དཀློན་མཆློག་འཕེལ་བ་གཙུག་གི་ནློར་བུར་

བསྟེན། གཞན་ཡང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཐའ་ཡས་པ་ལས་མདློ་སགས་ཀི་གཞུང་ལུགས་

རྒྱ་མཚོ་ལ་བུར་གསན་སྦློང་མཛད། དགུང་ལློ་སློ་བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་

༡༥༣༤ལློ་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་བརྒྱད་ཉིན་གདན་སའི་ཁུར་བཞེས་ཏེ། ལློ་ཉེར་བཞིར་གདན་

ས་མཛད། འཆད་རློད་རློམ་གསུམ་གི་ཕིན་ལས་ཀི་འློད་སྣང་ཕློགས་ཀུན་ཏུ་ཁབ། རེ་འདིའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

ཡིག་ཆ་རྣམས་ས་སྐྱ་པ་ཡློངས་ཀིས་ཁུངས་ལན་དུ་བེད། ལམ་འབས་ཚར་སུམ་ཅུ་སློ་གསུམ་

སློགས་ཆློས་འཁློར་རྒྱ་ཆེར་བསྐློར། བདག་ཆེན་ཀུན་དགའ་བསམ་འགྲུབ་དང་། སགས་འཆང་

ངག་དབང་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་སློགས་སློབ་མའི་ཚོགས་མཐའ་ཡས། དགུང་ལློ་རེ་གཅིག་པ་

མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༥༥༧ལློར་སྐུ་གཤེགས་པ་ཡིན། 

ངློར་སྣང་བཙན་མློང་། སྟག་རི་གཉན་གཟིགས་སྐབས་ཀི་བློན་པློ་ཞིག་སྟེ། ཁློང་གིས་བེ་ཕུལ་སང་

བཅློས་ནས་འབྲུ་མར་ཚད་ཀིས་བཅའ། དགའ་གཉིས་ཚོང་བས་མཐུན་གཉིས་ལ་ལུང་བསེབས། 

དེ་གློང་བློད་ན་ཚོང་དང་བེ་སང་མེད་དེ་ཕིར་མཛངས་མི་བདུན་གི་ནང་གསེས་སུ་གགས། 

ངློར་རློང་གཉིས། དཔལ་ལན་ས་སྐྱ་པའི་གསང་སགས་ཀི་བསྟན་པ་འཛིན་མཁན་ངློར་ཆེན་ཀུན་

དགའ་བཟང་པློ་དང་། རློང་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་གཉིས། 

ངློར་ལུགས། ས་སྐྱའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་མཁན། ངློར་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པློ། སེམས་དཔའ་དཀློན་

མཆློག་རྒྱལ་མཚན། དཀློན་མཆློག་ལྷུན་གྲུབ་སློགས་ནས་བརྒྱུད་པའི་ལུགས། 

ངློས། ① ཕློགས། ཤར་ངློས། ② ལློགས། རི་ངློས། གང་ངློས། མེ་ལློང་གི་ངློས། ངློས་འཇམ་པློ། 

ངློས་མཉམ་པ། ངློས་སྙློམས་པ། ངློས་གཟར་པློ། ངློས་ཡངས་པ། ③ མདུན། ངློས་ཟས་དང་ལློག་

ཟས། གཏམ་ངློས་སུ་ཤློད། ④ བདག །ངློས་རང་བློ་གློས་དམན་པློ་ཡིན། 

ངློས་ལློག་བེད། ངློས་ལློག་ཞེས་པའི་ངློས་ནི་མདུན་དང་། ལློག་ནི་རྒྱབ་སྟེ་ལས་ཀ་རྒྱབ་མདུན་གཉིས་

མི་འདྲ་བར་བེད་པའི་དློན་ཡིན། 

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

དབིན་སྐད་དུ་panel ཟེར། 

ངློས་དགའ། མིའི་མདུན་ན་ངློ་བསྟློད་ཀི་གཏམ་བཤད་ཅིང་མཉེས་ཐབས་བེད་པའི་བ་སྤློད།

ངློས་ཆེན་གསུམ། ངློས་དྲུག་གི་གཟུགས་ཕུང་ཞིག་ལ་མི་རྣམས་ཀིས་མཐློང་ཐུབ་པའི་ངློས་གསུམ་

མམ་ཡང་ན་ངློས་དྲུག་གི་གཟུགས་ཕུང་ལ། འློད་ལམ་ཞིག་འཕློ་བའི་འློག་ཏུ་ཐློན་པའི་གསལ་

མུན་རིགས་གསུམ་གི་རྣམ་པ་ཤར་ཐུབ་པ་སྟེ། ༡ གསལ་ངློས་སམ་འློད་འཕློ་བའི་ངློས། ༢ བར་

ཆའི་ངློས་སམ། ནག་སིའི་མདངས། ཟུར་ངློས་སུ་འློད་ཅུང་ཟད་འཕློས་ནས་ཕེད་གསལ་ཕེད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མུན་གི་ནག་སིའི་མདངས་མངློན་ཡློད། ༣ མུན་ངློས་སམ་རྒྱབ་ངློས་བཅས་ཡིན། ནག་བིས་

བ་སྐབས་མི་སྣ་དང་དེ་བཞིན་བི་བའི་གསལ་མུན་འགྱུར་ལློག་ནི་རག་ཏུ་ངློས་དྲུག་གཟུགས་

ཕུང་ལས་རློག་དྲ་དེ་བས་མང་བ་ཡློད་པས། བི་བའི་རྨང་གཞིའི་བཟློ་ལ་དེ་འཛིན་ཐུབ་པའི་ཆེད་

དུ་སྤིར་བཏང་ཚང་མ་ར་བའི་ངློས་ཆེན་གསུམ་ལ་རགས་བསྡུས་བས་ཡློད་པ་ཡིན། ངློས་ཆེན་

གསུམ་གི་གསལ་མུན་གི་ར་བའི་ཆློས་ཉིད་དེ་འཛིན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་གནད་ལ་འཁེལ་བའི་སློ་

ནས་བི་བའི་ཕ་ཞིང་ཞིབ་པའི་ཆ་ཤས་ཀི་རློག་དྲ་ཚ་བའི་གཟུགས་བརན་གི་འགྱུར་ལློག་ལ་ཡང་

དག་པའི་སློ་ནས་དབེ་ཞིབ་དང་བི་བའི་གཟུགས་བརན་དེ་མཚོན་པར་བེད་ཐུབ་པ་སྟེ། རི་མློའི་

ངློས་སུ་འབུར་གཟུགས་ཀི་ཚོར་སྣང་དང་བར་སྟློང་གི་ཚོར་སྣང་མངློན་པར་བེད་ཐུབ། 

ངློས་ཆློད། ངློ་ཤེས་པ། རག་གསེར་གང་ཡིན་ངློས་ཆློད། མཚན་མློར་མི་ཞིག་ཐུག་ཀང་ངློས་མི་ཆློད། 

ངློས་མཇལ། མི་ངློ་མ་དང་མཇལ་བའམ་ངློ་ཕད། ངློས་མཇལ་ཞུས་ནས་བཀའ་མློལ་གནང་བ། 

ངློས་གཉིས། ① དངློས་པློའི་མདུན་ཕློགས་དང་རྒྱབ་ཕློགས་གཉིས། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་

གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་double-sided ཟེར། 

ངློས་ཐུག །གདློང་དང་གདློང་ཕད་པ། ལན་འཕིན་གཏློང་རེས་ཙམ་མིན་པར་ཕན་ཚུན་ངློས་ཐུག་གི་

ཐློག་ནས་མློལ་བསྡུར་བས་པ། དློ་བདག་ཕན་ཚུན་ངློས་ཐུག་སར་རྒྱུ་དངློས་ཚང་མ་ཞིབ་བཤེར་

བས་པ། གློད་ཡ་ཕན་ཚུན་ངློས་ཐུག་གི་ཐློག་ནས་བདེན་རྫུན་ཞིབ་བཤེར་བས་པ། 

ངློས་དྲུག་ཐམ་ག །དམིགས་བསལ་གི་རྣམ་པ་ལན་པའི་ཐམ་གའི་རིགས་ཤིག་ཡིན། དེ་ཡང་ཐམ་ག་

དེར་ཏློག་ཡློད་ཅིང་། ཏློག་གི་འགམ་པའི་ངློས་སུ་བུ་ག་ཡློད་པས། དེར་སྐུད་པ་བརྒྱུས་ནས་ལུང་

ཐག་བེད། ཐམ་གའི་ཏློག་གི་རེར་ཁ་རིས་ཆུང་ངུ་ཞིག་བརློས་ཡློད། དེ་བིངས་ངློས་ལྔར་ཁ་རིས་

ཀི་ཡི་གེ་བརློས་ཡློད་པར་བརེན། ངློས་དྲུག་ཐམ་ག་ཞེས་པའི་མིང་ཐློབ། དེ་བཞིན་གྲུ་བཞི་ནར་

མློའམ། གྲུ་བཞི་ཤློ་གཟུགས་ལར་གི་ངློས་དྲུག་ལ་ཁ་རིས་ཡི་གེ་བརློས་པའི་རིགས་ལའང་མིང་

དེ་ལར་ཟེར། 

ངློས་སྤློད་པ། ① སར་ངློ་མི་ཤེས་པ་ངློ་སྤློད་བེད་པ། ② གནས་ལུགས་མི་ཤེས་པ་ངློ་སྤློད་པ། 

ངློས་འཕད། ངློ་མའམ། དངློས་སུ་འཕད་པ། ཕན་ཚུན་ངློས་འཕད་བྱུང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

ངློས་བངས་པ། ཉེས་ཅན་པས་རང་བས་ལ་ངློས་ལེན་ཞུས་པ། 

ངློས་སྦློར། ངློ་སྤློད་ཀི་ཡི་གེ་ཐམ་འབར། 

ངློས་མི་ལེན་པ། ནག་ཉེས་དང་བ་ངན་ཅི་རིགས་བས་ཡློད་རུང་ཁས་ལེན་ར་བ་ནས་མ་བས་པ། 

ངློས་འཛིན། ཡིན་མིན་ནམ་ཡག་ཉེས་ཧ་གློ་བར་བེད་པ། ལེགས་ཉེས་མཉམ་བསེས་ཀི་ནང་ནས་

ངློས་འཛིན་མ་ནློར་བ་བེད་དགློས། དག་གཉེན་ངློས་འཛིན་བེད་པ། 

ངློས་འཛིན་གཅིག་མཐུན། ཐུན་མློང་གི་ལ་བ་དང་ངློས་འཛིན་ཡློད་པར་ཟེར། 

ངློས་འཛིན་མི་ཐུབ་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་non-affirmation ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་validation test ཟེར། 

ངློས་འཛིན་ཟློལ་འཇློག །ཉེས་པ་ཅན་ཡིན་ཀང་རང་གི་དགའ་ཉེའི་གས་ཡིན་ཚེ་ངློ་ལ་བལས་ནས་

སྐྱློན་བརློད་དང་ཉེས་ཆད་མ་བཅད་པར་རང་དགར་འཇློག་པ། 

ངློས་ཟིན། ① ངློ་ཤེས་པ། ② གནད་དློན་རློགས་པ། 

ངློས་ཟིན་པ། འདི་ཡིན་སྙམ་པར་ངེས་པ་བཟུང་བ། དངློས་པློ་འདི་དང་འདིའློ་ཞེས་ངློས་བཟུང་བེད་པ། 

ངློས་བཟུང་བ། ངློ་ཡིས་བཟུང་བ་སྟེ། གཞན་དང་མ་ནློར་བ་ངློ་ཆློད་པར་བེད་པ། 

ངློས་རློལ། ངློས། རྒྱ་མཚོའི་ངློས་རློལ། གཙང་པློའི་ངློས་རློལ། རིའི་ངློས་རློལ་ཏུ་ར་ལུག་མང་པློ་འཚོ་བ། 

ངློས་ལམ། ངློས་སྦློར་དང་ལམ་ཡིག་ཅེས་པའ་ིབསྡུས་བིས་ཏེ། སར་ཁལ་འུ་ལག་སྐུལ་བེད་ཀ་ིལག་འཁེར། 

ངློས་ལེན། ཁས་ལེན་པ། རང་ནློངས་ངློས་ལེན། རང་སྐྱློན་རང་གིས་ངློས་ལེན་བེད་པ། 

ངློས་ལེན་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ཞུ་བ། གནས་ཚུལ་ཡློ་བསང་མེད་པར་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་དུ་ངློས་ལེན་ཞུ་བ། 

ངློས་ལེན་ཐློགས་མེད་ཞུ་བ། རང་བས་རང་ནློར་ངློས་ལེན་འཁྲུལ་མེད་ཞུ་བ། 

ངློས་ལེན་ཚོད་ལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་acceptance test ཟེར། 

ངློས་ལེན་རྫུན་མ་ཞུ་བ། སེམས་ནང་དུ་ངློས་ལེན་ཞུ་སེམས་མེད་རུང་ཕི་ཚུལ་གིས་ངློས་ལེན་ཞུ་
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ཁུལ་བས་པ། ཡང་ན་ངློས་ལེན་ཞུ་ཁུལ་བེད་པ། 

ངློས་ལེན་ཞུ་དློན། འདྲི་གཅློད་བ་ཡུལ་གིས་གློད་གཞི་དང་འབེལ་ཡློད་ཀི་གནས་ཚུལ་ངློ་ལེན་བས་

པའམ་བཤད་པའི་སྐད་ཆ། 

ངློས་ལེན་ཞུ་ཡིག །ཡིག་ཐློག་གི་ངློས་ལེན་ཞུ་དློན། 

ངློས་ལེན་མིང་རགས་འགློད་པ། ཉེས་ཚབས་ངློས་ལེན་ཞུ་བའ་ིཡ་ིགེའ་ིཐློག་ཏུ་མིང་རགས་བཀློད་པ་ལ་ཟེར། 

ངློས་ལེབ་རི་མློ་འབི་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་flatbed plotter ཟེར། 

ངློས་བཤེར། གདློང་བཤེར། ཁིམས་སར་ངློས་བཤེར་བརྒྱབ་ནས་རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་པ།

རྔ། རློལ་ཆའི་ནང་གསེས་ཤིག །ར་རྔ། ལག་རྔ། ཁིམས་ཀི་རྔ་བློ་ཆེ། རྔ་པརྡུངས། རྔ་ལ་དཔགས་

པའི་འཆམ། རྔ་གློག་བརྡུངས་ན་གཟེར་གློག་ལངས། རྔ་ལ་དབྱུ་གུས་མ་བསྣུན་ན། དེ་སིད་

གཞན་དང་ཁད་ཅི་ཡློད། 

རྔ་ཁང་། རྔ་འཇློག་སའི་ཁང་པ། 

རྔ་ཁློག །བློད་ཤར་ཕློགས་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ། 

རྔ་ཁི། རྔ་འཇློག་སྟེགས། 

རྔ་སྒ། ① རྔའི་སྒ། ② སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། 

རྔ་སྒའི་དབེ་བ་བདུན། ཕློ་སྒ་དིང་ཟིལ་ལན་པར་བརྡུང་། མློ་སྒ་སྙན་ཅིང་མཛེས་པར་བརྡུང་། ཕེད་མ་

དྭགས་ཁློལ་ཆགས་པར་བརྡུང་། །ཞི་ལ་སྦྲང་ཆར་སིལ་བུ་ལར། །རྒྱལ་ལ་རི་ཆར་གཡློས་པ་

ལར། །དབང་ལ་དྲག་ཆར་འབབས་ལར། །དྲག་ལ་ཐློག་སེར་འབིན་པ་ལར་རློ། 

རྔ་རྔློག །ར་དྲེལ་བློང་བུ་སློགས་ཀིས་རྔ་མ་དང་། རྔློག་མ། 

རྔ་ལྕག །རྔ་རྡུང་བེད་རྔ་གཡློག

རྔ་ཆད་རྔློག་རྡུམ། རྔ་མ་དང་རྔློག་མ་མི་ཚང་བ་སྟེ། ཆ་མ་ཚང་བའི་དཔེ། 

རྔ་ཆིངས། སགས་ཆློས་སྐབས་རྔ་རྡུང་ཚིགས་ཀི་འགློ་སྟངས། 

རྔ་ཆེན། ① རྔ་བློ་ཆེ། ② [མངློན]ཆུ་ཁི་ལློ། 



  1639  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

རྔ་འཆམ། རྔ་ཁེར་ཏེ་རྡུང་བཞིན་པའི་ངང་ནས་རྒྱག་པའི་འཆམ། 

རྔ་མཇུག་ལ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་དཔའ་ཤློད་རློང་ཁློངས་ཀི་ལ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། མཐློ་ཚད་རྒྱ་

མཚོའི་ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་༤༤༦༨ཡློད། 

རྔ་རྡུང་དར་འཕར། ① རྔ་རྡུང་བ་དང་དར་ཆ་འཕར་བ། ② ཚང་མས་མཐློང་ཐློས་ཐུབ་པའི་མངློན་

གསལ་ཆེན་པློའི་དཔེ། 

རྔ་བརྡ། ① རྔ་པརྡུངས་ནས་གཏློང་བའི་བརྡ། ② ལྷ་མློ་འཁབ་རན་གབས་ཡློད་དུས་ཀི་རྔ་རློལ་གི་

བརྡ་གཏློང་། 

རྔ་བརྡར། ག་བ་ཕློས་མཇུག་མ་བརྡར་བ། དགུན་དུས་གང་ལྷག་གིས་ཕློ་གའི་རྔ་མ་ལ་ཟ་འཕྲུག་

ལངས་དུས་རག་པར་ས་ཆ་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་རྔ་མ་རྡར་གི་ཡློད་སྟབས་རྔློན་པ་རྣམས་ཀིས་

བརྡར་ཤུལ་དེར་བརེན་ནས་རི་བཙུགས་ཏེ་འཛིན་ཐབས་བེད་པ་རེད། 

རྔ་པ།① རྔ་རྡུང་མཁན། ② བློད་ཤར་ཕློགས་ཀི་ས་མིང་ཞིག་སྟེ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྔ་

པ་རློང་གི་ས་མིང་། 

རྔ་པ་སྣང་ཞིག་དགློན། རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྔ་པ་རློང་ལེ་བའི་གློང་རྡལ་གི་ཤར་ལྷློའི་

མཚམས་ཀི་རི་ལེབས་ན་ཆགས་ཡློད། དགློན་འདི་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་ཕག་བཏབ་མིན་མ་ཤེས་

རུང་། གང་ལར་གནའ་བློའི་བློན་དགློན་རིང་གས་ཤིག་ཡིན་པ་གདློན་མི་ཟ། བ་མ་སྣང་སྐྱབས་

མགློན་ནམ་མཁའ་བློ་གློས་ཀིས་གཙོ་བློར་མཛད་པའི་བ་མ་རིམ་བློན་གི་དྲིན་ལས་གཤེན་

བསྟན་སྨན་རི་བའི་རིང་ལུགས་འཛིན་སྐྱློང་སེལ་གསུམ་གིས་བསྟན་པ་སྐྱློང་མུས་སུ་མཆིས། 

དགློན་འདིར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་ར་ཆེན་མང་པློ་དང་། སྒྱུ་རལ་པའི་སློར་མློའི་འདུ་བེད་ལས་

ཐློན་པའི་བིས་འབུར་གི་སྣང་བརན་ངློ་མཚར་ཅན་ཤིན་ཏུ་མང་ངློ་། །

རྔ་ལྤགས། རྔ་ལ་གཡློགས་པའི་པགས་པ། 

རྔ་དཔློན་དུར་རས། ཟི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་གི་ཁེང་ཏུའུ་ཐེན་ཧུའི་རི་བློའི་ཧན་ཤར་མའི་བག་ལེབས་ཀི་

བང་སློའི་ནང་ནས་ཐློན་པ་ཞིག་ཡིན། དེའི་རྣམ་པ་ནི་གསློན་ཉམས་ལན་ལ་མཛེས་ཆ་དློད་པ། 

ལག་གཡློན་དུ་རྔ་ཆུང་འཛིན་པ། ལག་གཡས་ཀིས་རྔ་གཡློག་བཟུང་ནས་རྡུང་བའི་ཕག་རྒྱ་
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བེད་པ། གཟུགས་བརན་ནི་མངློན་སུམ་ལ་བུ་ཡློད། 

རྔ་ཕགས། རྔ་མས་བཟློས་པའི་ཕགས་མ། 

རྔ་ཕྲུག །རྔ་མློང་གི་ཕྲུ་གུ། 

རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ། སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་ཀི་ནུབ་བང་རྒྱུད་དུ་ཡློད། ༡༩༥༣ལློར་

སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ལློངས་བཙུགས་ཤིང་། ༡༩༥༥ལློར་རྔ་པ་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་དུ་བསྒྱུར། དེའི་ཁློངས་སུ་འབར་ཁམས་དང་། རྔ་པ། ཛམ་ཐང་། ཧུང་ཡློན། ནན་

ཕིང་། ལི་ཞན། ཝུན་ཁློན་བཅས་རློང་ཁག་བཅུ་གཉིས་དང་མའློ་ཝུན་ཆའང་རིགས་རང་སྐྱློང་

རློང་བཅས་ཡློད། རང་སྐྱློང་ཁུལ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་འབར་ཁམས་སུ་ཡློད། 

རྔ་པག །འབི་གཡག་སློགས་ཀི་རྔ་རའི་ཐད་ཀི་ཤ། 

རྔ་བློ་ཆེ། ① བརྡུང་བའི་རྔ་ཆེན་པློ། སར་མི་རྡུང་བའི་རྔ་བློ་ཆེ་ཕློ་བང་རེ་ནས་བརྡུངས། ② [མངློན]

འབྲུག་སྒ་མིང་། 

རྔ་བློ་ཆེ་ཆེན་པློའི་མདློ། །འཕགས་པ་རྔ་བློ་ཆེ་ཆེན་པློའི་མདློ་བམ་པློ་ལྔ་པ། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པློ་

བིཏྱཱ་ཀ་ར་པ་བ་དང་ལློ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརེགས་ཀིས་ཞུས་པའློ། །

རྔ་བློང་། རྔ་མློང་དང་བློང་བུ། 

རྔ་སྦུག །བརྡུང་བའི་རྔ་དང་སྦུག་ཆལ། 

རྔ་བན། ① མཛོ་དང་མཛོ་མློའི་སྤི་མིང་། ② [རིང]བ་ལང་ལློ་ཆུང་། 

རྔ་བན་ཤ། གཡག་དང་འབི་ལ་བུའི་རྔ་མ་སློམ་པློ་ཅན་མ་ཡིན་པ། བ་དང་གང་ལ་བུའི་རྔ་མ་ཕ་ཞིང་

རིང་བ་ཅན་གི་ཕྱུགས་ཀི་ཤའི་མིང་། 

རྔ་བློ། རྔ་ཆུང་ལག་ཏུ་འཁེར་ནས་བློ་འཁབ་པའི་དམངས་ཁློད་ཀི་རིག་རལ་ཞིག་སྟེ་སར་རྒྱལ་པློ་ཁི་

སློང་ལེ་བཙན་གིས་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་གྲུབ་རེས་དགའ་སྟློན་རེན་འབེལ་དུ་

བློ་འཁབ་པའི་གནས་ཚུལ་སྐློར་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གཞུང་སློ་ཤར་དུ་གཏད་པའི་

སློ་འགམ་གཡློན་ངློས་སུ་བིས་པ་ད་ལ་ཡང་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད། 

རྔ་དབེན། བ་དང་གང་བུ། རློལ་ལེ་སློགས་ཀི་སྤི་མིང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

རྔ་དབིབས་པར་འཁློར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་drum printer ཟེར། 

རྔ་དབིབས་འབི་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་drum plotter ཟེར། 

རྔ་དབྱུག །རྔ་རྡུང་བེད་ཀི་དབྱུ་གུ

རྔ་མ། དུད་འགློའི་རིགས་ཀི་མཇུག་མ། 

རྔ་མློ། ① རྔ་མློང་དང་གཅིག །② [རིང]འློ་མ། 

རྔ་མློང་། ① ཕྱུགས་རིགས་སྐེ་རིང་པློ་ཞིག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཁློར་ལློའི་མགིན་པ་དང་། 

དགའ་བེད། མཆུ་འཕང་། མང་པློ་སྦྲེལ། རླུང་གཉིས་འཐུང་། རླུང་ལ་དགའ་བ། ལུས་ཅན་བཅས་

སློ། །② རི་བློ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་དཔལ་མགློན་རློང་ཁུལ་ར་སྐྱ་གཙང་པློའི་བང་

ངློས་སུ་ཡློད། འདིའི་མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་༥༡༩༤ཡློད། 

རྔ་མློའི་གློག་མ་ཆེན་མློ། གློག་མ་བློང་ཚོད་ཆེ་ཞིང་རང་ལག་རིང་བ་མི་གསློན་པར་ཟ་བར་བེད་པ་

ཞིག་གློ། 

རྔ་རིད། ཕྱུགས་ཀི་མཇུག་མའི་སྤུ་རྩུབ་པློ། དབར་དུས་འབློག་སེའི་ཕྱུགས་རིགས་ལ་རྔ་རིད་ཞློལ་

ཞློལ་ཆགས་ཡློང་། 

རྔ་ཡབ། ① རྔ་མ་ལས་བཟློས་པའི་རླུང་གཡབ། ② [ཙཱམརཿ]ལྷློ་འཛམ་བུའི་གིང་གི་ནུབ་ལ་ཡློད་

པའི་གིང་གཡློག་སྟེ་གིང་ཕན་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག །③ ནུབ་ཕློགས་ཨློ་རྒྱན་གི་ཡུལ། 

རྔ་ཡབ་གིང་། སིན་པློ་གནས་པའི་ཡུལ། 

རྔ་ཡབ་ཅན། [མངློན]ཤིང་ཡློངས་འདུ་ས་བརློལ། 

རྔ་ཡབ་མཇུག་མ་ཅན། [མངློན]ར། 

རྔ་ཡབ་བག་ཆེན་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྨད་ཙམ་ན་བློས་བ་ཨློ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ཞེས་

པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་ཁུལ་སེར་ཤུལ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྔ་ཡབ་གཞན། [བརཙཱམརཿ]ལྷློ་འཛམ་བུའི་གིང་གི་ཤར་ན་ཡློད་པའི་གིང་གཡློག་སྟེ། གིང་ཕན་

བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག

རྔ་ཡུ། ལག་རྔའི་ཡུ་བ། 

རྔ་ཡུལ་ཀི་རི་དགློན་ཆེན། རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྔ་པ་རློང་གི་ལེ་བའི་གློང་རྡལ་དང་ཉེ་བའི་

བང་ཤར་ཕློགས་སུ་གནས་པའི་རི་བློ་དགེ་ལན་པའི་ཆློས་སེ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡིན། དགློན་འདི་རེ་

བློ་བཟང་འཕིན་ལས་དཀློན་མཆློག་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོས་སྤི་ལློ་༡༨༦༠ལློར་ཕག་བཏབ། དེར་

གཙོ་བློ་མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་དང་། རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་། དུས་འཁློར་གྲྭ་ཚང་བཅས་ཡློད། དེང་སྐབས་

དགེ་འདུན་སྟློང་ཕག་གཉིས་ལྷག་བཞུགས་སྐད། རེན་དང་བརེན་པ་གཙོ་བློ་ལ། ཚོགས་ཆེན་འདུ་

ཁང་དང་། སངས་རྒྱས་སྟློང་སྐུའི་ལྷ་ཁང་། བམས་ཁང་། མགློན་ཁང་། བདུད་བཏུལ་མཆློད་རེན། 

རྒྱལ་བའི་བཀའ་བསྟན་འགྱུར། ཐུབ་པ་རྡློར་གདན་མས་གཙོས་གསེར་ཟངས་ཀི་སྣང་བརན་

གངས་ལས་འདས་པ། དེ་བཞིན་ལེབས་རིས་དང་བིས་ཐང་བཅས་རིགས་སྒྱུ་རལ་ཤིན་ཏུ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པློ་ཡློད། 

རྔ་གཡབ། རྔ་མ་ལས་བཟློས་པ་འབུ་སྐྲློད་བེད་ཀི་གཡབ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བུང་བ་སྐྲློད་དང་། 

གཡློ་བེད། རླུང་གཡབ། བསིལ་བ་སྟློབ། བསིལ་བེད། བསིལ་ཡབ་བཅས་སློ། །

རྔ་གཡློག །རྔ་གཡློག་བེད་ཀི་པགས་པ། 

རྔ་རློལ་འཁློལ་འཛིན། སར་གདན་ས་ཆེ་ཁག་གི་གིང་ནང་དུ་རྔ་རྡུང་སྦུག་དཀྲློལ་ཆློག་པ་དང་། སྨློན་

ལམ་ཚུགས་དུས་གྲྭ་པ་ཚོས་ལྷ་སའི་མི་དམངས་ཀི་རིམ་གློ་སྒྲུབ་སྐབས་རློལ་ཆ་འབུད་དཀྲློལ་

བས་འཐུས་ཚོགས་ཆེན་ཞལ་ངློར་དགློངས་པ་ཞུས་པའི་འཁློལ་འཛིན། 

རྔ་ཤང་། རྔ་དང་ཤང་ལིང་། རྔ་ནི་རློལ་མློའི་བེ་བག་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་དུ་བཤད་པ་ལར་རིགས་མི་

འདྲ་བ་མང་དུ་ཡློད་ཅིང་། ཤང་ལིང་ནི། བློ་འཁབ་སྐབས་འཁེར་བའི་གློག་ཞུའི་ཁེབས་དང་འདྲ་

བ་ཞིག་གི་དཀིལ་དུ་རྡུང་བེད་ཀི་ལྕེ་འཕང་འཕྲུལ་དུ་བསར་བ་དེ་ཡི་རྒྱབ་ཀི་ཡུ་བ་ནས་ལག་པ་

གཡས་པས་བཟུང་སྟེ་འཁློལ་དགློས་པ་ཞིག

རྔ་ཤློན། རྔ་ཁུར་ནས་བརྡུངས་ཏེ་འཁབ་རྒྱུའི་གར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

རྔ་གཤང་། རྔ་ནི་བརྡུང་བའི་རྔ་དང་། གཤང་ནི་དྲིལ་བུའི་དབིབས་དང་ཅུང་ཟད་འདྲ་བ་ཁ་ཡངས་

ཤིང་ཐེར་ཐེར་དུ་ཡློད་པའི་བློན་པློའི་རློལ་མློ་ཞིག

རྔ་གསང་། རྔའི་སྒ་ཆེན་པློ། ཕ་རློལ་གནློན་པར་བེད་པའི་རྔ་གསང་ཤུགས་ཆེར་སྒློག་པ། 

རྔ་གསེབ། རྔ་མློང་རླིག་རིལ་དང་ལན་པ། 

རྔད་མློ། [རིང]དམློད་མློ། 

རྔད་མློ། དམློད་མློ་སྟེ། གཞན་ལ་དམློད་པའི་ཚིག

རྔན། གཞན་ལ་སྦིན་རྒྱུའི་ཟས་ནློར་སློགས་བརྔན་རྒྱུ་རྔན་བཞིན་པ་སྟེ། གཞན་ལ་སྟེར་བཞིན་པ། 

རྔན་ཅན། རྔན་ཆེན་དང་གཅིག །

རྔན་ཆེན། བརས་བཅློས་སམ་མཐློང་ཆུང་། 

རྔན་འཐེན། [རིང] ① གཞན་གི་ནློར་གཡར་བ་ཕིར་མི་སྤློད་པ། ② ལེ་ལློ། 

རྔན་པ། [ཐ་དད་པ] ① བརྔན་པ། བརྔན་པ། རྔློན། བསླུ་བའི་ཆེད་དུ་རྒྱུ་དངློས་སྤློད་པ། རྒྱུ་ནློར་

གིས་བརྔན་པ། ② བ་དགའམ་གསློལ་རས། ཁློད་བློན་པློ་རྣམས་ཀི་རྔན་པ་ལ། འདློད་ཡློན་

ལློངས་སྤློད་གང་དགློས་སྟེར། ③ [རིང]༡ མཆློད་པ། ༢ ག། 

རྔན་དཔློན། སིད་གཞུང་གི་ནློར་སིད་འབྲུ་དང་གསེར་དངུལ་དློ་དམ་བེད་མཁན་ཡིན་པ་དང་། རྒྱུན་

དུ་ཁློ་ལ་མ་འགིག་མ་འཐུས་པའི་རྔན་བགང་མཁན་མང་བའི་དབང་གིས་མངན་དཔློན་དང་རྔན་

དཔློན་ཅེས་བརློད་པ་ཡིན། 

རྔན་འཕར་བ། [རིང]སྨློད་པའམ། སུན་འབིན་པ། ཡང་ན་ཁ་འཁིད་པ་ཡང་ཟེར། 

རྔབ་རྔུབ། ① དབུགས་འཐེན་པ། ② ཇ་སློགས་ཧུབ་རྒྱག་པ། 

རྔབ་པ། [ཐ་མི་དད་པ]བརྔབས་པ། བརྔབ་པ། ① ལློགས་པ། གློད་པ་རྔབ་པ། ② ཆགས་པ། ཟས་

ལ་རྔབ་པ། ཆང་ལ་རྔབ་པ། 

རྔབས་རྭ། གང་དམར་པློ་འློག་ཅན་གི་རྭ་གཡས་པ་ལ་འཆློས་པའི་དཔངས་སུ་སློར་ལྔ་དང་། ཁ་སློར་

གསུམ་ཅན་ཁག་རྣག་ཆུ་སེར་འཇིབ་པར་བེད་པའི་དཔྱད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག །རྔབས་རྭ་ཏེ་

བརྡབས་འགམས་རིགས་དང་། རྣག་ཁག །ཆུ་སེར་སློགས་འདྲེན་བད་ཀི་སྨན་གི་ཡློ་བད་ཅིག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གི་མིང་ཡིན་ཞིང་། རྔབས་རུའམ་རྔུབས་རྭ་ཡང་ཟེར། 

རྔམ། ① ཟིལ་ལམ་གཟི་བརིད། རྔམ་ཆེ་བ། ② འདློད་ཞེན་ཆེན་པློ། 

རྔམ་རྒློད། དབུགས་འཚངས་པ། དབུགས་རིང་པློའི་མིང་སྟེ། རྔམ་པ་འཐེན་ལ་བུ། 

རྔམ་རྔམ། འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ཁློ་ཉམས། གཞན་སེ་གཞློམ་ཕིར་ལུས་ངག་གི་རྣམ་འགྱུར་རྔམ་རྔམ་

གི་ཚུལ་དུ་སྟློན་པའི་མིང་། 

རྔམ་རྔམ་རིག་རིག །འཇིགས་ཉམས་དང་ཆེ་ཉམས། 

རྔམ་འཇིགས། ཁློ་ཉམས། དག་ལ་འཛིང་དུས་རྔམ་འཇིགས་ཆེན་པློ་ཡློད། 

རྔམ་བརིད། འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ཉམས། གློ་མཚོན་ཐློགས་ཏེ་རུ་སྟར་བསྒིགས་ནས་འགློ་དུས་རྔམ་

བརིད་ཆེན་པློ་འདུག

རྔམ་སྟབས། དྲག་པློའི་རྣམ་འགྱུར། ཕ་རློལ་གི་རྒློལ་ངན་ཚང་མ་རྔམ་སྟབས་ཆེན་པློས་གཏློར་ཕམ་

གཏློང་བ། ཕ་རློལ་ཟིལ་གིས་གནློན་པའི་རྔམ་སྟབས་སྟློན་པ། 

རྔམ་སྟློན། འཇིགས་རྔམ་ངློམ་སྟློན། རྔམ་སྟློན་ཁློམ་སྐློར། 

རྔམ་སྟློན་ཁློམ་བསྐློར། སིད་གཞུང་ངམ་ཡང་ན་གཞན་གི་སིད་ཇུས་སམ་གནད་དློན་གཞན་གི་ཐག་

གཅློད་གློས་འཆམ་སློགས་ལ་མ་མློས་པར་ཁྱུ་སྒིག་བས་ནས་ཁློམ་བསྐློར་བས་པར་བརློད། 

རྔམ་འདེགས། དབུགས་འཚངས་པ། 

རྔམ་པ། [ཐ་མི་དད་པ]བརྔམས་པ། བརྔམ་པ། ① ཆགས་པའམ། ཧམ་པ། རྒྱུ་དངློས་ལ་བརྔམས་

པ། ཟས་ནློར་ཡིད་དུ་འློང་བ་ལ་རྔམ་པ། ཚ་གང་ངལ་དུབ་ཀིས་གདུངས་ནས་སྐློམ་ཞིང་རྔམ་པ། 

ལད་མློ་ལ་འདློད་ཀིས་འཚབ་ཤིང་རྔམ་པ། ② སང་བ་དང་། ཁློ་བ། དག་ལ་རྔམ་པ། རྔམ་པའི་ང་

རློ་སྒློག་པ། རྔམ་པའི་ཞལ། 

རྔམ་པ་སུ་སུ།རིངས་སྟབས་སམ་དབུགས་འཚང་འཚང་། 

རྔམ་པའི་ཆ་བད། འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ཆས་ཏེ་ཟླློས་གར་འཁབ་པ་དང་འཆམ་རྒྱག་པའི་སྐབས་སུ་

འཁབ་བའི་མི་སྣའི་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ཆ་ལུགས། 

རྔམ་པའི་ཉམས། ལྷ་དྲག་པློ་རྣམས་ཀི་ཞལ་གི་ཉམས་འགྱུར་ཏེ། འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ཉམས་ལ་བུ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

རྔམ་པློ་ཆེ། འཇིགས་ཉམས་ཆེན་པློ། ཕ་རློལ་གི་རྒློལ་བ་ཟིལ་གིས་གནློན་པའི་དམག་གི་དཔུང་

ཚོགས་རྔམ་པློ་ཆེ་བཤམས་འདུག

རྔམ་ཟིལ། འཇིགས་སུ་རུང་ཞིང་གཞན་རྣམས་ཟིལ་གིས་ནློན་པ། 

རྔམ་སེམས། ཧམ་སེམས། གཞན་གི་རྒྱུ་ནློར་འཕློད་འདློད་ཀི་རྔམ་སེམས་བེད་པ། 

རྔམས། ① མཐུག་ཚད་དང་མཐློ་ཚད། མཐུག་རྔམས། ཕློ་བང་ཁང་བརེགས་བཀློད་པ་ཁད་པར་

འཕགས་ཤིང་རྔམས་མཐློ་བ། ② རྔམ་གི་འབི་སློལ་གཞན། 

རྔམས་ཆེ་བ། འཇིགས་སུ་རུང་བ་དང་བློངས་གཏློས་ཆེ་བ། 

རྔམས་བརིད། རྔམ་བརིད་དང་གཅིག

རྔུ། ལུས་ཀི་རྔུ་སྟེ། ན་ཟུག

རྔུ་མ། མིག་སྐྱློའམ་མིག་སྐྱག །སྤན་གི་རྔུ་མ་ལེགས་བཀྲུས་ཏེ། ར་འགེལ་ཡློངས་ལ་གཟིགས་ན་མཁེན། 

རྔུབ། དབུགས་དང་དུ་བ་སློགས་ཁ་ནས་ཁློག་ལ་དྲངས་པའི་དློན་ཏེ། དབུགས་འབིན་རྔུབ། དུ་བ་

རྔུབ་ཀིན་འདུག །དབུགས་རྔུབ་བེད་ཀི་སྣ་ཁུང་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

རྔུབ་གཅིག །ཧུབ་གཅིག་སྟེ། ཆུ་སློགས་ཁ་གང་། 

རྔུབ་གཏློང་། དབུགས་གཏློང་རྔུབ། དབུགས་ནང་དུ་རྔུབ་པ་དང་ཕིར་གཏློང་བ་གཉིས་ཀ་རྒྱུན་ལན་

ཞིག་བེད། 

རྔུབ་པ། [བ་བེད་ཐ་དད་པ]བརྔུབས། བརྔུབ་། རྔུབ། སྐུལ་ཚིག་ལ་རྔུབས། འཇིབ་པ་སྟེ་ཧུབ་ཀིས་

འཐུང་བ་དང་། དབུགས་ནང་དུ་འཐེན་པ། དབུགས་ཐེངས་གཅིག་རྔུབ། ཇ་ཧུབ་གང་བརྔུབས། 

ཆང་ཧུབ་གང་རྔུབ། 

རྔུབ་ར། བརྡབས་འགམས་རིགས་དང་། ཆུ་སེར་འདྲེན་འཐེན་བེད་པའི་ཡློ་བད་ཅིག

རྔུབས། རྔུབ་པའི་སྐུལ་ཚིག

རྔུར། [རིང]གཉིད་ལློག་སྟེ་རྔུར་སྒ་འདློན་པ། 

རྔུར་ལ། མིག་ཧུར་རེར་ལ་བ། 

རྔུལ། ལུས་ཀི་བ་སྤུའི་ཁུང་ནས་ཐློན་པའི་ཆུ་དྲི་མ་ཅན། གློས་ཚང་མ་རྔུལ་གིས་བངས་སློང་། རྔུལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞམ་མེ་བ། ངློ་ཚ་ནས་གདློང་རྔུལ་ཞམ་མེ་བ་ཞིག་ཆགས་སློང་། མལ་ཆས་ལ་རྦད་དེ་རྔུལ་

འབམས་པ། གདློང་ནས་རྔུལ་ཐློན་པ། དྲློད་སྨན་བཏང་ནས་ལུས་ཀི་རྔུལ་འདློན་པ། 

རྔུལ་ཆུ། ལུས་ཀི་རྔུལ་ཆུ། གཟུགས་པློ་རྔུལ་ཆུས་སངས་འདུག །བང་རལ་རྒྱུག་ཐག་རིང་བས་རྔུལ་

ཆུ་ཐློན་པ། ཁུར་པློ་ཧ་ཅང་ལྕི་བས་རྔུལ་ཆུའི་ཐིགས་པ་རྒྱག་གི་འདུག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་

ཆད་སྐྱེས་དང་། ལུས་རྔུལ། བླུས་ཆུ། ལུས་འབབ་བཅས་སློ། །

རྔུལ་དྲི། རྔུལ་ནག་གི་དྲི་མ། ལུས་རྔུལ་དྲིས་གང་སློང་། 

རྔུལ་འདུ། གནས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་མཆན་ཁུང་ནང་ན་གནས་པའི་སྙིང་དང་འབེལ་བའི་

འཕར་རའི་མིང་སྟེ། བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། རྔུལ་འདུ་ནི། 

མཆན་ཁུང་ནང་ན་གནས་པའི་སྙིང་དང་འབེལ་བའི་འཕར་ར་སྟེ། དེ་ལ་ཅིའི་ཕིར་རྔུལ་འདུ་ཞེས་

བརློད་དམ་སྙམ་ན། འཕར་ར་དེ་ཉིད་རྔུལ་ནག་འདུ་བའི་གནས་མཆན་འློག་ཏུ་གནས་པའི་ཕིར་རློ། 

རྔུལ་ནག །ལུས་ཀི་རྔུལ་ཆུ། དབར་དུས་ཉི་མ་ཚ་དྲགས་པས་ལུས་པློ་ནས་རྔུལ་ནག་ཐློན་པ། 

རྔུལ་བ། [ཐ་མི་དད་པ]ངལ་དུབ་ཀིས་ལུས་རྔུལ་བ། 

རྔུལ་དབྱུང་། ལུས་ལ་གློས་དྲློ་བས་བིབས་ཏེ་དྲློད་ཁམས་ཀི་སྙིགས་མ་རྔུལ་ནག་བ་སྤུའི་བུ་ག་ནས་

ཕིར་འདློན་བེད་ཀི་ཐབས་ཤིག

རྔུལ་ཞམ་མེ་བ། ལུས་ཅུང་ཟད་རྔུལ་བའི་རྣམ་པ། 

རྔུལ་ཟིལ། རྔུལ་ཆུའི་ཟིལ་པ་འཁྲུངས་པ། 

རྔུལ་གཟན། འཚོ་བའི་ཡློ་བད་བཅུ་གསུམ་ཀི་ནང་གསེས། ལུས་ཀི་རྔུལ་ཆུ་ལེན་བེད་ཀི་སྟློད་གློས། 

ཚད་བ་གློས་དང་འདྲ་བ། ཉིན་མློར་བ་གློས་ཀི་ནང་དུ་གློན་པའི་གློས་ཤིག

རྔུལ་གཟན་གི་གཟན། འཚོ་བའི་ཡློ་བད་བཅུ་གསུམ་གི་ནང་གསེས། ཚད་བ་གློས་དང་དློན་

གཅིག །མཚན་མློ་བ་གློས་ཀི་ནང་དུ་གློན་པའི་སྟློད་གློས་ཤིག

རྔུལ་ལེན། ལུས་ཀི་རྔུལ་ཆུ་ལེན་པའི་ནང་གློས། རས་རྔུལ་དང་། བལ་རྔུལ་ལ་བུ། 

རྔེ་ཅན། [རིང]བརམ་ཆགས་ཅན། 

རྔེ་ཆེན། [རིང]དམློད་མློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

རྔེན་ཅན། [རིང]འདློད་ཆགས་ཅན། 

རྔེན་རློང་རི་ཁློད། 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། 

རྔེའུ། ① རྔ་ཆུང་། ② རྔ་མློང་གི་ཕྲུ་གུ། 

རྔེའུ་ཆུང་། རྔ་ཆུང་ངུ་། 

རྔློ། ཟ་ཕྲུག་ལངས་ཤིང་སྤུ་བི་ནས་རྨར་འགྱུར་བའི་ར་ནློར་སློགས་ཀི་པགས་པའི་འགློས་ནད་

ཅིག །ལུག་ལ་རྔློ་བརྒྱབ་འདུག

རྔློ་སྐྱེ། རྔློ་ཡི་པགས་ནད་ཅན་ཏེ། སྤང་ཀི་དང་ཆམ་ནད་ཀི་མིང་ལའང་། 

རྔློ་རྔློ་སྤག་སྤག །ཞལ་ཟས་སྣ་ཚོགས་བཟློ་བ། ལློ་གསར་གློང་དུ་རྔློ་རྔློ་སྤག་སྤག་མང་པློ་བེད་དགློས། 

རྔློ་རྔློ་སེག་སེག །ས་ངའི་ནང་དུ་ཚལ་སློགས་རྔློ་རྔློ་དང་། བག་ལེབ་སློགས་སེག་སེག་བེད་པ། རྔློ་རྔློ་

སེག་སེག་གི་ཟ་མ། 

རྔློ་ཐློག །རྔློ་ཐློགས་པ་སྟེ་ཕན་ཐློགས་པའམ་ནུས་པ། 

རྔློ་ཐློགས་པ། ① ཕན་ཐློགས་པ། གང་བཤད་ཚང་མ་ལེགས་སྒྲུབ་རྔློ་ཐློགས་ལགས། ② ནུས་པའམ་

ཕན་པ། ཁློས་གཏམ་བ་བའང་རྔློ་མི་ཐློགས་པར་ཉག་ཉློག་ཏུ་གྱུར། 

རྔློ་འཐག །ནས་ཀིས་ཡློས་རྔློ་བ་དང་ཡློས་ཀིས་རམ་པ་འཐག་པའི་སྡུད་མིང་། 

རྔློ་ནད། ཟ་ཕྲུག་ལངས་ཏེ་སྤུ་བུད་ནས་པགས་པའང་ཕན་ཐློགས་མེད་པར་འགྱུར་བའི་དུད་འགློའི་

འགློས་ནད་ཅིག

རྔློ་པག །[རིང]འདློད་ཆགས། 

རྔློ་བ། [ཐ་དད་པ]བརྔློས་པ། བརྔློ་བ། རྔློས། ཟས་སློགས་ས་ངར་བཞག་ནས་དྲློད་ཚད་ཇེ་མཐློར་

བཏང་སྟེ་ཚོས་པར་བེད་པ། ཚལ་རྔློ་བ། ཤ་རྔློ་བ། 

རྔློ་མི་ཐློགས་པ། ① ཕན་མི་ཐློགས་པ། ② མི་ནུས་པ། ཡིད་ལ་མི་བདེའི་ཟུག་རྔུས་ཟིན་གྱུར་ནས། 

དེ་ལར་ཁས་ལེན་བགི་བའི་རྔློ་མི་ཐློགས། ཤིན་ཏུ་ཉམ་ཆུང་རྣམས་ཀིས་མི་བདག་ལ་ཞུ་བར་རྔློ་

མི་ཐློགས་པ་མང་། 



  1648  
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རྔློ་ཟློན། རྔློ་ནད་ན་བ། 

རྔློ་བཟློ། ཀློ་ལྤགས་འཚེམ་བཟློ། རྔློ་བཟློ་བ། 

རྔློ་ཡས། གངས་གནས་ཤིག

རྔློ་རི། རྩྭ་སློགས་མེད་པའི་རི་ལ་ཟེར། 

རྔློ་ཤུ། རྔློ་ནད་ཟ་ཕྲུག་ཅན། 

རྔློག །སར་བློད་ཀི་རིགས་རུས་ཤིག་སྟེ་ལློ་ཙཱ་བ་ཆེན་པློ་རྔློག་བློ་ལན་ཤེས་རབ་དང་རྔློག་ལེགས་

པའི་ཤེས་རབ་གཉིས་རིགས་རུས་དེ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། 

རྔློག་དཀར། ར་དྲེལ་གི་རྔློག་མ་དཀར་པློ། རྔ་ནག་རྔློག་དཀར་ཅན་གི་ར། 

རྔློག་དཀིལ་བདུན། རེ་མར་པ་ལློ་ཙཱ་བའི་ཐུགས་བཅུད་རྔློག་ཆློས་སྐུ་རྡློ་རེ་བཀའ་བབས་པའི་དཀིལ་

འཁློར་བདུན་ཏེ། ༡ ཀཻ་རྡློ་རེ་ལྷ་དགུ། ༢ ཡུམ་བདག་མེད་ལྷ་མློ་བཅློ་ལྔ། ༣ རྡློ་རེ་གུར་རིགས་

བསྡུས་ལྷ་ཞེ་དགུ ༤ རྡློ་རེ་གདན་བཞིའམ་རྣམ་འབློར་ནམ་མཁའ་ལྷ་གློ་བདུན། ༥དེའི་ཡུམ་

བཀའ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགློ་ལྷ་བཅུ་གསུམ། ༦ མ་ཧཱ་མ་ཡའམ་སྒྱུ་མ་ཆེན་མློ་ལྷ་ལྔ་། ༧ སྨིན་ཏི་

ནས་རྔློག་ལ་བརྒྱུད་པ་འཇམ་དཔལ་གསང་ལན་ལྷ་ང་གསུམ་མ་བཅས་ཡིན་ནློ། །

རྔློག་ཆློས་སྐུ་རྡློ་རེ། མཚན་གཞན་གཞུང་གི་རྔློག་སྟློན་ཆློས་རྡློར་ཞེས་ཟེར། མར་པའི་སློབ་མ་ཀ་ཆེན་

བཞིའི་ནང་གསེས་ཞིག་ཡིན། སྤི་ལློ་༡༠༢༣ལློའི་ཆུ་ཕག་ལློར་ཡབ་རྔློག་པཎ་ཆེན་ཁ་ས་དང་། 

ཡུམ་འློད་ལན་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་ན་ཆུང་བའི་དུས་གསང་སགས་རིང་མའི་ཆློས་

སྐློར་ལ་གསན་སྦློང་གནང་། སེ་ལུང་དུ་དགེ་བཤེས་གེར་ལས་རིང་མའི་ལུང་གསན་སྐབས་རེ་

བཙུན་མར་པའི་སྙན་པ་ཐློས་པས་མློས་གུས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་སྐྱེས། དེ་ནུབ་ཆློས་འཕློ་

ཚར་བར་བས་ཏེ་ཚུར་རང་ཁིམ་དུ་ལློག །ར་གཅིག་ཡློད་པ་དེ་ཁིད་ནས་ལྷློ་བག་ཏུ་ཕེབས། རེ་

མར་པ་ལ་ར་དེ་ཕུལ་ནས་ཆློས་ཞུས་པར། རྒྱུ་ནློར་གང་ཡློད་སློང་དག་ལན་གསུམ་གིས་འབུལ་

བས་ཆློས་པ་ལས། སློང་དག་དང་པློ་ལ། ར་བའི་རྒྱུད་བརག་པ་གཉིས་པ་དང་། བཤད་རྒྱུད་

གུར། སྒྲུབ་ཐབས་མཚོ་སྐྱེས་རྡློ་རེ། ཡན་ལག་དྲུག་པ། མཁའ་འགློ་ལྔ། བདུད་རི་འློད་བདེ་མ་

དང་ལྔ། དབང་ལྷ་དགུ ལྷ་མློ་བཅློ་ལྔ། གུར་རིགས་བསྡུས། གདམས་ངག་ནཱ་རློ་ཆློས་དྲུག་དང་
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བཅས་པའི་སྐློར་རྣམས་གནང་། །སློང་དག་གཉིས་པ་ལ། དཔལ་གདན་བཞི། ར་རྒྱུད། བཤད་

རྒྱུད་ཆེན་མློ། མནྟྲ་ཨམ་པ། དཀིལ་འཁློར་ཆློ་ག །རྣལ་འབློར་ནམ་མཁའ། ཡེ་ཤེས་དབང་ཕྱུག་

མ། ཤིང་གཅིག་བཀའ་འགློལ་མཅན་ཁུང་སྦློར་བ། ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྦློར་བ། འཆི་བསླུ་

དང་བཅས་པའི་སྐློར་རྣམས་གསན། སློང་དག་ཕི་མ་ལ། དཔལ་མ་ཧཱ་མ་ཡའི་རྒྱུད་ལེའུ་གསུམ། 

བསྐྱེད་རིམ་རྒྱས་བསྡུས་གསུམ། རློགས་རིམ་ར་འགེལ་གཉིས། དཀིལ་འཁློར་ཆློ་ག་གཏློར་

ཆློག་དང་བཅས་པའི་སྐློར་རྣམས་དང་། ཆློས་སྐྱློང་དུད་སློ་ལྷ་མློའི་དབང་གདམས་ངག་དང་

བཅས་པ་ཞུས། བེ་མ་ལུང་པ་ཆློས་ཀི་སེང་གེ་ལས་མཚན་བརློད། སགས་དློན་རྣམས་གཟིགས། 

གསང་ལན་སྦིན་བསེག །རིམ་གཉིས་བག་སྒྲུབ། སྙན་གགས་དགེ་མ། གགས་སྦིན་མ། ཨ་ཤློ་

ཀ་རི། སགས་འགེལ་རྣམས་ཞུས། ར་ལློ་ཙཱ་བ་ལས་སྨ་བུ་ཊ་དང་། གློག་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརེགས་

པ་ལ་སྟློབས་པློ་ཆེ། སུམ་པ་ཡེ་འབེར་ལ་རྣལ་འབློར་གི་རྒྱུད་རྣམས་གསན། དགུང་ལློ་རེ་

བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༠༩༠ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཁློང་གིས་མཛད་པའི་གསུང་ཆློས་སྐློར། བརག་གཉིས་ཀི་ལེའུ་གཉིས་པ་མན་གི་འགེལ་པ། དཀིལ་

འཁློར་ཆློ་ག་མདློ་སྦར། མཻ་ཏི་པའི་ལམ་དགུ་ཕྲུག །ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་ལམ་གཅིག་ཆློད། སློམ་

འབུམ། འློད་གསལ་དློན་བཞི་མ། འཕློ་བའི་གདམས་པ་གསུམ། གློང་འཇུག་དང་བཞི། ཡིག་

ཆུང་མེ་ལྕེ། མ་ཡའི་མཚན་བཤད། ཡིག་སྣ་ཆུང་བ་མཚན་བརློད། རྒྱུད་འགེལ་གཉིས་ཀི་འགེལ་

ཆུང་དང་ལྷན་ཆུང་རྣམས་མཛད་དློ། 

རྔློག་སྟན། གདན་གྲུམ་ཟེ། 

རྔློག་སྟན་གྲུམ་རེ། རྔློག་སྟན་གྲུམ་རེ་ཞེས་པའི་ས་གདན་ཞིག་གི་མིང་། 

རྔློག་མདློ་སེ། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༠༧༨ལློར་ཡབ་རྔློག་ཆློས་སྐུ་རྡློ་རེ་དང་། ཡུམ་ས་མློ་

ཆློས་སྨློན་གཉིས་ཀི་སས་སུ་ངམ་ཤློད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཞི་པ་ལྕགས་བ་སྤི་ལློ་

༡༠༨༡ལློར་ཡབ་ཀིས་སློང་དག་ཕི་མ་གནང་བའི་ལློ་དེར་རེ་མི་ལས་གཡློག་བས་ཏེ་ཡབ་སས་

ཀུན་ལྷློ་བར་མར་པའི་དྲུང་དུ་བློན། དགེས་རྡློ་ལྷ་དགུ་དང་ལྷ་མློ་བཅློ་ལྔའི་དབང་ཞུས། དེའི་རྒྱུད་

ཚར་གཅིག་གསན་པའི་ཆློས་གྲྭར་ཞུགས། དགུང་ལློ་བརྒྱད་དུས་རེ་མར་པ་གཤེགས་ནས་
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འབུལ་བ་སློགས་བས། དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་པར་བརག་གཉིས་ལ་མཁས་པར་བསབས། 

དགུང་ལློ་བཅུ་གསུམ་པའི་ལྕགས་ར་ལློར་ཡབ་གཤེགས། དེའི་གཤེགས་རློངས་སློགས་འགྲུབ་

ནས་གཉལ་པ་ཏློག་ཆུང་གི་སར་བློན་ནས་ཆློས་མང་དུ་གསན། ས་ལྦ་བ་ཅན་སྐུ་ཞང་ཡང་ཡིན་

པས་མཚན་བརློད་སློགས་དང་། ཟང་ཟིང་གི་ཞབས་ཏློག་ཆེར་མཛད། ཆགས་ལློ་ཙཱ་བ་ཆློས་

དཔལ་གི་ཨ་ཁུ་དང་། ར་ལློ་ཙཱ་བ། པ་ཚབ་ལློ་ཙཱ་བ་སློགས་ཆློས་མང་དུ་གསན། དགུང་ལློ་བཅློ་

བརྒྱད་པའི་སྐབས་བརག་གཉིས་རྔློག་ལུགས་དང་། ནཱ་རློ་ཆློས་དྲུག་སློགས་ཐུགས་སྦློང་དང་

གཟིགས་རློགས་མཛད། དགུང་ལློ་ཉེར་ལྔ་པར་གཙང་ཆུ་མིག་ཏུ་བློན། ཇློ་མློ་སྒེ་མློས་ངའི་

མཁན་པློ་འབློན་བཞིན་ཡློད་ཟེར་ནས་མཇལ། གདུང་རེན་གཅིག་ཕུལ་བའི་ནང་དུ་མར་

པའིགདུང་། མི་ལའི་དབུ་སྐྲ། ཁེད་རང་གི་སྐུ་ཚེ་ས་མའི་གདུང་རུས་རྣམས་ཡློད་ཟེར་ནས་

ཞབས་ཏློག་ལེགས་པློར་མཛད། དེ་ནས་ཤུད་པུ་ལློ་ཙཱ་བ་དང་། གནའ་ཆུང་ལློ་ཙཱ་བ། ཟངས་

དཀར་ལློ་ཙ། བ་རི་ལློ་ཙཱ། གནུར་ཉི་མ་རྣམས་ལ་ཡང་ཆློས་འབེལ་རེ་བས། གཞུང་དུ་ཆློས་

འཁློར་མཛད་པའི་གལ་གི་དབུ་ལ་སྣར་ཐང་གི་གདན་ས་བ་མཁན་པློ་མཆིམས་ཆེན་དང་། 

གསང་ཕུའི་གདན་ས་བ་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་ཆལ་གཉིས་ཀི་གཙོ་མཛད་པའི་དགེ་གདུགས་ཆ་

སྐློར་བ་སུམ་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་རེ་གཉིས་འཚོགས། དེ་རྣམས་ཀི་དབུ་ལ་རེ་བཙུན་མར་པའི་

དབློན་མློ་གཅིག་གདན་དྲངས་པས་དེ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཕག་དང་ཞེ་ས་མང་དུ་བས་པ་དང་། 

ཕག་རེན་དང་འབུལ་བ་ཡང་མང་པློ་བྱུང་། དགུང་གངས་གང་བཞུགས་མ་རེད། 

རྔློག་པའི་ཆློས་སྐློར། མར་པ་ལློ་ཙཱ་བའི་སློབ་མ་རྔློག་ཆློས་སྐུ་རྡློ་རེ་ལ་གསང་སགས་ཀི་རྒྱུད་མི་འདྲ་

བ་བདུན་གི་ཆློས་སྐློར་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་ཡློད་ཅིང་། དེའི་ནང་གསེས་མར་པ་ལློ་

ཙཱ་བ་རང་ལ་གསན་པ་དྲུག་སྟེ། ༡ ཀ་ཻརྡློ་རེ་ལྷ་དགུ ༢ བདག་མེད་ལྷ་མློ་བཅློ་ལྔ། ༣ རྡློ་རེ་གདན་

བཞི་ལྷ་མང་། ༤ ཡེ་ཤེས་དབང་ཕྱུག་མ། ༥མ་ཧཱ་མཱ་ཡ་ལྷ་ལྔ། ༦ གུར་རིགས་བསྡུས་བཅས་

དང་། ༧ ཁམས་པ་ཤེས་རབ་རྡློ་རེ་ལ་གསན་པ་འཇམ་དཔལ་གསང་ལན་བཅས་བདུན་ལ་ཟེར། 

རྔློག་བུ། རྔློག་བློ་ལན་ཤེས་རབ་དང་། བུ་སྟློན་རིན་ཆེན་གྲུབ་གཉིས་ཡིན། 

རྔློག་བང་ཆུབ་འབྱུང་གནས། ཀླུ་མེས་ཀི་སློབ་མ་ཀ་བ་བཞིའི་ཡ་གལ། འདི་ཉིད་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

༡༠༡༡ལློར་ཡེར་པ་བ་རེང་བཟུང་། བཟང་ཀི་ལིང་པ། ཆུ་ཤུལ་ན་བློ། སྦུས་སེ་ལྷློ་གློང་། ཡློལ་

ཐང་། ལབ་སློ། །གལ་མ་ཐང་། ཁ་རག་སློག་གཅིག །གཞུ་ཀུན་དགའ་ར་བ། ཚ་མིག་སློགས་

བཞེངས། ལྷློ་ནུབ་ཀི་ལྷ་མདློ་ལ་སློགས་པའི་འབེ་ཚོ་ཡང་རྔློག་གི་སྐློར་ལགས། དེ་རྣམས་ལ་

རྔློག་སྐློར་དུ་གགས། ཇློ་བློ་རེ་མངའ་རིས་ནས་དབུས་གཙང་དུ་ཕེབས་པའི་ཕི་ལློ་རྔློག་གིས་

བག་ཡེར་པར་གདན་དྲངས་ནས་བསྙེན་བཀུར་གཟབ་རྒྱས་ཐློག་ཆློས་མང་པློ་གསན། འདི་ཉིད་

ཇློ་བློའི་སློབ་མ་ཡང་ཡིན། 

རྔློག་བློ་ལན་ཤེས་རབ། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༠༥༩ལློར་འཁྲུངས། ཇློ་བློའི་ཆློས་རྣམས་

ཁུ་བློ་ལས་གསན་པར་མ་ཟད། ཁ་ཆེར་ལློ་གངས་བཅུ་བདུན་རིང་ལ་ལློ་པཎ་དུ་མ་བསྟེན་ནས་

ཚད་མ་རྒྱན་སློགས་བསྟན་བཅློས་མང་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་། འགྱུར་རིང་མང་པློར་ཞུས་དག་མཛད། 

འཁློར་དུ་སློབ་མ་ཉིས་ཁི་ལྷག་ཙམ་འདུས། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་༡༡༠༩ ལློར་

འདས། རྔློག་ལློ་ཡབ་སས་ཀིས་ཚད་མ་རྣམ་ངེས་དང་བམས་ཆློས་གཞིར་བཞག་གིས་གསང་

ཕུར་རིགས་ལམ་ནས་དྲངས་པའི་བཤད་ཉན་ཤིན་ཏུ་དར་པློ་བྱུང་། 

རྔློག་མ། ཟེ་བ། རའི་རྔློག་མ། དྲེལ་གི་རྔློག་མ་ནག་པློ། 

རྔློག་མ་ཅན། [མངློན]ར། 

རྔློག་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ། འདིའི་འཁྲུངས་འདས་ཀི་ལློ་ཚིག་མ་རེད། རྔློག་ལློ་ཙཱ་བ་ལེགས་པའི་

ཤེས་རབ་ཀིས་དང་པློར་སེ་བཙུན་བསྟེན་ནས་ཆློས་གསན། ཕིས་སུ་ནག་ཚོ་ལློ་ཙཱ་བ་དང་ལྷན་

དུ་ཇློ་བློ་རེ་བློད་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་དེའི་ཐུགས་སས་སུ་གྱུར། དབུ་མ་སྙིང་པློའི་ཊི་ཀ་སློགས་

བསྟན་བཅློས་དུ་མ་བསྒྱུར། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༠༧༣ལློར་གསང་ཕུ་ནེའུ་ཐློག་

དགློན་པ་བཏབ། 

རྔློག་ལློ་ཡབ་སས། རྔློག་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་། དེའི་ཚ་བློ་རྔློག་བློ་ལན་ཤེས་རབ་རྣམ་གཉིས་

ལ་རྔློག་ལློ་ཡབ་སས་ཞེས་འབློད་སློལ་བྱུང་།

རྔློག་ལློའི་བཤད་རྒྱུད། རྔློག་ལློ་ཙཱ་བ་ཆེན་པློ་བློ་ལན་ཤེས་རབ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཕར་ཕིན་དང་། 

བམས་ཆློས། དབུ་མ། ཚད་མ། མངློན་པ་བཅས་ཀི་བཤད་པའི་རྒྱུན་ལ་ཟེར་ཞིང་། བཤད་རྒྱུད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དེར་འདུལ་བ་མ་གཏློགས་གཞུང་བཀའ་པློད་བཞིའི་བཤད་རྒྱུན་ཆ་ཚང་བ་ཡློད་དློ། །

རྔློག་ཤད། ར་དྲེལ་གི་ཟེ་རྔློག་ལ་འཕུར་ཤད་རྒྱག་པ། ར་དྲེལ་གཉིས་ཕན་ཚུན་མཇིང་པ་བསྣློལ་ཏེ་

སློས་རྔློག་ཤད་རྒྱག་རེས་བེད། ལྕགས་ཤད་ཁེར་ཏེ་ར་དྲེལ་ལ་རྔློག་ཤད་རྒྱག་པ། 

རྔློད། འདྲིད་པའམ་སླུ་བའི་དློན་དུ་གློ་བའི་རྔློད་པའི་སྐུལ་ཚིག

རྔློད་སྟེགས། ཡློས་རྔློད་སའི་སྟེགས་བུ། 

རྔློད་འཐག །ནས་ས་ངའི་ནང་དུ་རྔློད་པ་དང་། ཡློས་ཆུ་འཁློར་དུ་འཐག་པ། 

རྔློད་འཐག་འུ་ལག །སར་ཞིང་པ་བ་གཡློག་རྣམས་ཀིས་མངའ་བདག་རྣམས་ལ་འབྲུ་རིགས་རྔློད་

འཐག་བེད་དགློས་པའི་ཁལ་འུལ་ཞིག

རྔློད་པ། བརྔློད་པ། བརྔློད་པ། རྔློད། འདྲིད་པའམ། སླུ་བ། ཐབས་མཁས་ཀིས་དག་བློ་བརྔློད། 

རྔློད་ར། ཡློས་དང་ཟས་རྔློད་སའི་ས་ང་། 

རྔློད་ཨ་ལ་རློང་། དེང་སང་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་ཁློངས་དཔལ་འབར་རློང་ར་ཡུལ་ཆུས་ཨ་ལ་མདློ། །

རྔློན། ① རྔློན་པའི་སྐུལ་ཚིག །② རི་དྭགས་རྒྱག་པའི་མིང་། རྒྱ་རི་བཙུགས་ཏེ་རྔློན་རྒྱག་པ། མེ་

མདའ་ཁེར་ཅིང་ཤ་ཁི་ཁིད་ནས་རྔློན་རྒྱག་པར་ཕིན་པ། ལློ་ན་མཐློ་ཞིང་རྔློན་ལ་སྒིན་པ། 

རྔློན་རྒྱ་བསམས་ཁུལ། རྔློན་རྒྱག་མི་ཆློག་པའི་ས་ཁུལ། 

རྔློན་དློར། རྔློན་པ་འཁབ་དུས་གློན་རྒྱུའི་དློར་མ། 

རྔློན་བདའ། རི་དྭགས་བསད་སར་འགློ་བའི་དློན། 

རྔློན་པ། [ཐ་དད་པ] ① རྔློན་པ། བརྔློན་པ། རྔློན། རི་དྭགས་གསློད་པ། རི་ལ་རི་དྭགས་རྔློན་པ་དང་། 

ཆུ་ལ་ཉ་མློ་འཛིན་པ། ② རི་དྭགས་གསློད་པ་པློ། ཁློད་ཤ་བ་དུང་རྭ་ཅན་ལ་འགློ་ལུགས་བཅློ་

བརྒྱད་ཡློད་ན། ང་རྔློན་པ་དུག་མདའ་ཅན་ལ་སྒུག་ལུགས་ཉི་ཤུ་ཡློད། ③ བློད་ཀི་ཟླློས་གར་

འཁབ་པའི་སློན་དུ་ཡློང་མཁན་ཞིག

རྔློན་པའི་འདློན། ཐློག་མའི་འཁབ་ཚན་གི་མིང་། 

རྔློན་པའི་རྣམ་ཐར། བློད་ཀི་ལྷ་མློའི་ཟླློས་གར་འཁབ་དུས་རྔློན་པས་གཏློང་བའི་གླུ་དབངས། 

རྔློན་པའི་བ་འགློས། བློད་ཀི་ལྷ་མློའི་ཟླློས་གར་འཁབ་པའི་ཐློག་མར་རྔློན་པས་འགིང་སྟབས་སུ་རེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

བའི་བ་འགློས། 

རྔློན་པའི་འབགལྷ་མློ་འཁབ་དུས་གློན་རྒྱུའི་འབག་ཅིག

རྔློན་པའི་ས་འདུལ། བློད་ཀི་ལྷ་མློ་ཟླློས་གར་འཁབ་པའི་སློན་འགློར་རྔློན་པས་འཁབ་ཡུལ་གི་ཉེས་

སྐྱློན་སེལ་བའི་ས་འདུལ། 

རྔློན་པས་འདློན་རྒྱག་པ། ལྷ་མློ་འཁབ་དུས་ཐློག་མར་རྔློན་པས་མདའ་དར་དང་བཅས་ཏེ་ལུས་སྟབས་

འགིང་ཉམས་ཀིས་འདློན་རྒྱག་པ། 

རྔློན་ལ། སེ་དགེ་ནས་འཇློ་མདའ་ཕློགས་སུ་འགློ་སྐབས་བརྒྱུད་དགློས་པའི་རི་བློ་ཞིག །འབི་ཆུའིི་

ནུབ་བརྒྱུད་ཀམ་ཐློག་གློང་ནས་ཡར་འགློ་སའི་ལུང་ཕུག་ན་ཡློད། 

རྔློམ་བརིད། རྔམ་བརིད། 

རྔློམ་པ། རྔམ་པའི་ད་ལ་བའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག

རྔློམ་བག །① འཇིགས་རུང་གི་ཉམས། ② [རིང]འདློད་ཆགས། 

རྔློམས། བརྔམ་གི་སྐུལ་ཚིག

རྔློས། ① རྔ་པ་དང་རྔློ་བའི་སྐུལ་ཚིག །② ས་ང་སློགས་སུ་རྔློ་བའི་དློན་དུ་གློ་བའི་རྔློད་པའི་སྐུལ་ཚིག

རྔློས་ཁེར། [རིང] ① ངན་ཤུགས་ཧམ་ཁེར། ② ཅེ་སྤང་། 

ལྔ། གངས་ཀི་བེ་བག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཉེར་སྤློད་དང་། མདའ། འདློད་ཡློན། ཕུང་པློ། དབང་

པློ། འབྱུང་པློ་བཅས་སློ། །

ལྔ་སྐྱེད། དངུལ་སྐྱེད་རི་སྟངས་ཤིག་སྟེ། སར་བློད་དུ་བུ་ལློན་དངུལ་སང་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པར་ལློ་རེར་

སྐྱེད་སང་ལྔ་རེ་སྤློད་སློལ་ཞིག་ཡློད་པ་དེར་ཟེར། 

ལྔ་སྐྱེས། [མངློན]སྐྱེས་པ། 

ལྔ་བརྒྱ་ཐ་མ། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པའི་གནས་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་ཕག་བཅུའི་ཐ་མ། རགས་ཙམ་

འཛིན་པའི་ལྔ་བརྒྱ་ཕག་གཅིག་སྟེ། བསྟན་པ་མར་འགིབ་ནས་ཕིའི་རྣམ་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་དུས། 

ལྔ་བརྒྱ་ཐ་མའི་དུས། ལྔ་བརྒྱ་ཐ་མ་དང་དློན་གཅིག

ལྔ་བརྒྱ་པ་ཕག་བཅུ། ལྔ་བརྒྱ་པ་ཕག་དང་པློ་དག་བཅློམ་པའི་ལེའུ། ལྔ་བརྒྱ་པ་ཕག་གཉིས་པ་ཕིར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མི་འློང་གི་ལེའུ། ལྔ་བརྒྱ་པ་ཕག་གསུམ་པ་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་ལེའུ་སྟེ་འདི་གསུམ་ལ་རིམ་པ་

བཞིན་དག་བཅློམ་པའི་འབས་བུ། ཕིར་མི་འློང་གི་འབས་བུ། རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་ཐློབ་པ་

མང་དུ་འབྱུང་བས་ན་དེ་སྐད་ཅེས་བརློད་ཅིང་ཁློང་དུ་ཆུད་པའི་ལེའུ་གསུམ་མློ། དེ་ནས་ལྔ་བརྒྱ་

པ་ཕག་གསུམ་ནི་རིམ་པ་བཞིན་ལྷག་མཐློང་གི་ལེའུ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ལེའུ། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་

ལེའུ་སྟེ་རིམ་པ་བཞིན་དེ་གསུམ་དང་ལན་པ་རུ་འབྱུང་བས་ན་དེ་སྐད་ཅེས་བརློད་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་

ལེའུ་གསུམ་མློ། དེ་ནས་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཕག་གསུམ་ནི། མངློན་པའི་ལེའུ། མདློ་སེའི་ལེའུ། འདུལ་

བའི་ལེའུ་སྟེ་རིམ་པ་བཞིན་དེ་གསུམ་ལ་མཁས་པ་མང་དུ་འབྱུང་བས་ན་དེ་སྐད་ཅེས་བརློད་

ཅིང་ལུང་གི་ལེའུ་གསུམ་མློ། ལྔ་བརྒྱ་པ་ཐ་མ་ལ་ལ་སྤློད་རྣལ་མ་མེད་པར་རབ་བྱུང་གི་རགས་

ཙམ་འཛིན་པས་རགས་ཙམའཛིན་པའི་ལེའུ་ཞེས་བཤད་དློ། །

ལྔ་བརྒྱ་ཕག་བཅུའི་བསྟན་པའི་ཚད། འདི་ཤཱཀ་མུ་ནེའི་ཆློས་ཀི་གནས་ཚད་ལ་ལློ་ལྔ་སྟློང་ཡློད་པའི་

ནང་གི་འབས་བུའི་དུས་ལློ༡༥༠༠སྒྲུབ་པའི་དུས་ལློ༡༥༠༠། ལུང་གི་དུས་ལློ༡༥༠༠། རགས་

ཙམ་གི་དུས་ལློ༡༥༠༠བཅས་སློ། །

ལྔ་བཅུ། གངས་གནས་ཞིག །བཅུ་ཕག་དྲུག་པའི་ལྔ་པ། 

ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ། ལྔ་བཅུ་ཏག་ཏག་ཟེར་བའི་དློན། 

ལྔ་གཅིག །ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ཚེས་གཅིག་སྟེ། རྒྱལ་སྤིའི་ངལ་རློལ་དུས་ཆེན། 

ལྔ་ཆ། ལྔར་བགློས་པའི་ཆ་ཤས། 

ལྔ་མཆློད། བློད་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་ཉེར་ལྔ་ཉིན་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཞི་བར་གཤེགས་པའི་དུས་མཆློད་ཡིན་

པ་དེར་ཟེར། དེའི་ནུབ་མློར་མཆློད་མེ་འབུལ་སློལ་ཡློད། 

ལྔ་མཆློད་གྲྭ་ཚང་། སེ་སིད་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བཏབ། འདེབས་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་

བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལྷ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་སྣེ་གདློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྔ་མཆློད་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༦༥༢ལློརབཞེངས་པར་གསལ། གྲུབ་

མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དར་མདློ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

ལྔ་སྟག་བདེ་ཆེན་གིང་། མིང་གཞན་གཡུང་དྲུང་བདེ་ཆེན་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་ལུག་

སྤི་ལློ་༡༨༥༩ལློར་ཨ་འགའ་སྐུ་ཞབས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལར་དཀར་

མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རློག་བག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྔ་བདློའི་འགློ། སྙིགས་མ་ལྔ་ལྷག་པར་རྒྱས་པའི་དུས་ཀི་འགློ་བ་ཞེས་པའི་དློན། 

ལྔ་ལན། ① ཁག་ལྔ་གཞི་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ། ② གླུ་དབངས་ངེས་པ་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག །③ 

སློམ་པ་ལྔ་ལན་ཏེ། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སློམ་པ། རང་ལུས་ལྷར་སློམ་པ། བ་མ་ལྷར་སློམ་པ། མི་

རློག་པའི་ལ་བ་སློམ་པ། བསློ་སྨློན་གིས་རྒྱས་འདེབས་པ་སྟེ་ལྔའློ། །

ལྔ་སེ་བཟང་པློ། སྟློན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་རེས་ཆློས་ཀི་ཐློག་མ་

བདེན་བཞིའི་ཆློས་འཁློར་བསྐློར་ཡུལ་གི་སྣློད་དུ་གྱུར་པའི་སློབ་མའི་དང་པློ་ལྔ་སྟེ། ཀུན་ཤེས་

ཀཽ་ཌཱིནྱ། རག་ཐུལ། རླངས་པ། མིང་ཆེན། བཟང་ལན་བཅས་ལྔ་སེ་བཟང་པློ་ཟེར་ཞིང་། དེ་

རྣམས་རིམ་པར་དག་བཅློམ་པའི་གློ་འཕང་ཐློབ་པ་དང་སྟློན་པའི་བསྟན་པ་འདི་ཡི་དགེ་འདུན་

དཀློན་མཆློག་གི་ཐློག་མ་ཡིན་ནློ། །ཡང་གཞན་དུ། ཅང་ཤེས། ཀློའུ་ཊིནྱ། རག་ཐུལ། རླངས་པ། 

བ་ལང་བདག་གློ

ལྔ་དྲུག་འགློ། ཁལ་ལྔ་ཁལ་དྲུག་ལ་འགློ་བ་སྟེ་ངློ་བློ་འབྲུ་ཁལ་ལྔ་ལ་སྐྱེད་ཁལ་རེ་སྤློད་སློལ་དེ་རེད། 

ལྔ་དྲུག་འགློའི་སྐྱེད་འབབ། བློད་སེ་པ་གཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་འབྲུ་རིགས་བུན་ལློན་

གཏློང་སྟངས་ལ་བཞི་ལྔ་འགློ་དང་། ལྔ་དྲུག་འགློ། དྲུག་བདུན་འགློ། བདུན་བརྒྱད་འགློ་སློགས་

རིགས་ཁ་ཤས་ཡློད་པ་དེ་ནི་འབྲུ་རིགས་བུ་ལློན་ལེན་སྐབས་ཁལ་ལྔ་དེ་སྐྱེད་ཁ་དང་དྲུག་སྤློད་

དགློས་པ་དེ་ལ་ཟེར། 

ལྔ་བདློའི་དུས། སྙིགས་མ་ལྔ་བདློའི་དུས་ཏེ། དུས་དང་། སེམས་ཅན། ཚེ། ཉློན་མློངས་པ། ལ་བ་

རྣམས་ཉམས་པའི་སྙིགས་མ་ལྔ་དར་བའི་དུས། 

ལྔ་བསྡུས། གཟའ་ཚེས་སྐར་སྦློར་བེད་པ་ལྔ། དེ་ལས་གཟའ་ནི་གཟའ་དག་ཡིན། ཚེས་ནི་སྐབས་

དེའི་ཚེས་གངས་དང་། དགའ་བཟང་རྒྱལ་སྟློང་རློགས་ལྔར་བཤད། སྦློར་བ་ཉི་ཟླ་ལས་བྱུང་བ། 

བེད་པ་ས་ཕིའི་བེད་པར་བཟུང་། ཞེས་པ་ལར་རློ། དེ་དག་སློ་སློའི་ཐད་ལ་གསལ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལྔ་པ། ① འཆི་བ། ལྔ་པའི་དུས། ལྔ་པའི་ལམ། ② [རིང]མཐང་གློས། 

ལྔ་པའི་བདག །[མངློན]གཤིན་རེ། 

ལྔ་པའི་དབངས། [མངློན]ཤི་བ། 

ལྔ་ཕུང་། ཕུང་པློ་ལྔ་དང་དློན་གཅིག

ལྔ་ཕྲུགས། ལྔ་ཚར་གཅིག་སྟེ། ཡན་ལག་ལྔ་རེ་ཡློད་པ་ལ་ལྔ་ཕྲུགས་རེ་ཟེར། 

ལྔ་ཚན། ལྔ་རེ་ལྔ་རེའི་སེ་ཚན་ཏེ། ལློ་ལྔ་ཚན་གི་འཆར་གཞི་ལ་བུ། 

ལྔ་བཞི། ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ཚེས་བཞི་སྟེ། རྒྱ་ནག་གི་གཞློན་ནུའི་དུས་ཆེན། 

ལྔ་རིག །རིག་པའི་གནས་ལྔ་སྟེ། སྒ་དང་ཚད་མ་དང་ནང་དང་བཟློ་དང་གསློ་བ་བཅས་སློ། །

ལྔ་རིག་པ། རིག་པའི་གནས་ལྔ་ཤེས་པའི་མཁས་པ། 

ལྔ་ལམ། འཆི་བའི་སྐབས། ནད་ཀིས་ཡུན་རིང་མནར་ཏེ་ལྔ་ལམ་དུ་གྱུར་པ། 

ལྔ་ལློར།སར་སང་ལྔའི་ཚད་འཁློད་པའི་བློད་ཀི་ཤློག་དངུལ། 

ལྔས་རེན། ① བང་ཕློགས་ལྕང་ལློ་ཅན་གི་ཞིང་ཁམས། 

② གནློད་སྦིན་གི་བེ་བག་ཅིག

ས། དུས་ཚོད་ཕི་པློ་མ་ཡིན་པ་དང་། གནས་ཡུལ་གི་མདུན་མ་ལའང་། 

ས་རང་། འགློས་བཞིའི་ནང་གསེས་མྱུར་འགློས་དང་། འཁློགས་འགློས་གཉིས་སློ། །

ས་རང་ཕི་རང་། གཟའ་རྣམས་ཀི་རང་ལློངས་འགྱུར་ཚད་འཕེལ་འགིབ་ཀི་སློ་ནས་ཆ་ས་ཕི་གཉིས་

སུ་ཕེ་སྟེ། མྱུར་འགློས་དང་འཁློགས་འགློས་གཉིས་ས་རང་དང་། དལ་འགློས་འབྱུང་འགློས་

གཉིས་ལ་ཕི་རང་ཡིན། འགློས་བཞིའི་ཐད་ལའང་ལློས། 

ས་སྐྲག་ཕི་སྐྲག །བ་བ་རློམ་སྐབས་ས་ཕི་གང་སར་སྐྲག་སྣང་བེད་པ། 

ས་འཁློན་ཞེ་བཞག །སར་གི་འཁློན་འཛིན་སེམས་ལ་བཞག་པའི་དློན། 

ས་གུང་། ས་དྲློ་དང་ཉིན་གུང་། 

ས་གློང་། ① སློན་དུས། ས་གློང་གི་ལློ་རྒྱུས། ② སློན་ཚུད། ལས་ཀ་གང་ཡིན་རུང་ས་གློང་ནས་ག་

སྒིག་བེད་དགློས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

ས་རྒློལ། ཕློགས་ས་འཇློག་ནུས་པའམ་སྒྲུབ་བེད་བརློད་པར་ཁས་ལེན་པའི་དམ་བཅའ་འཇློག་མཁན་

གི་གང་ཟག །ཕི་རྒློལ་གིས་ས་རྒློལ་ལ་རྒློལ་ལན་བཏབ་པ། 

ས་རྒློལ་ཕི་རྒློལ་གཉིས་ལ་ལློས་ཏེ་མ་གྲུབ་པ། རྒློལ་བ་ལ་ལློས་ཏེ་མ་གྲུབ་པ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་

སྟེ། ས་རྒློལ་སྒ་བས་མ་བས་གང་དུའང་མ་ངེས་པའི་གང་ཟག་ལ། སྒ་ཆློས་ཅན། མི་རག་སྟེ། 

བས་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །

ས་རྒློལ་ཚར་གཅད་པའི་གནས། ཚར་གཅད་པའི་གནས་ཀི་ཡ་གལ། ས་རྒློལ་ལ་བྱུང་བའི་སྐྱློན་

རྣམས་ཏེ། དྲིས་པའི་ལན་མི་བརློད་པ་དང་། མ་དྲིས་པ་བརློད་པ། སྐྱློན་ཅན་བརློད་པ། སྐྱློན་སློང་

བའི་ཚེ་སྐྱློན་མི་སློང་བ་དང་། ལན་ལར་སྣང་བརློད་པ། སྐབས་སུ་མ་བབ་པའི་ལན་བརློད་པ་

བཅས་ལ་དཔང་པློས་ཚར་གཅད་པར་བ་བའློ། །

ས་རྒློལ་ཚར་གཅློད་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་བདུན། གྲུབ་བསལ་ཞུགས་པ་དམ་བཅའ་བ། དྲིས་ཀང་

ལན་མི་འདེབས་པ། མི་འློས་པ་དམ་བཅའ་བ། སྐབས་སུ་མ་བབ་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ། ཁས་

བངས་པའི་དློན་སྒྲུབ་བེད་མི་དགློས་པ། མ་སྒྲུབ་པ་མ་ངེས་པའི་གསལ་བ་བརློད་པ། ཤེས་

འདློད་མེད་པའི་སྒྲུབ་བེད་འགློད་པའློ། །

ས་རྒློལ་ལ་ལློས་ཏེ་མ་གྲུབ་པ། རྒློལ་བར་ལློས་ཏེ་མ་གྲུབ་པའི་རགས་གསུམ་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། 

དཔེར་ན། ས་རྒློལ་གངས་ཅན་པ་ལ་ཕི་རྒློལ་སངས་རྒྱས་པས། བློ་བདེ་ཆློས་ཅན། སེམས་དང་

བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། སྐྱེ་འཇིག་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བཀློད་པ་ལ་བུ། གངས་ཅན་པས་དེ་

མངློན་པར་གསལ་བ་དང་། ཉེ་བར་ཞི་བར་འདློད་ཀི། སྐྱེ་འཇིག་ཅན་དུ་མི་འདློད་པའློ། །

ས་གློ། ར་སའི་གློ་ལེན་ཏེ། ར་དྲེལ་གི་བང་འློག་ཏུ་གཏློང་རྒྱུ་དེའློ། །

ས་དགློང་། ས་དྲློ་དང་དགློང་མློ། 

ས་འགློད་ཕི་སློམ། སློན་ཉེས་ལ་འགློད་སེམས་དང་། ཕིན་ཆད་སློང་སེམས། ངན་སྤློད་ལང་ཤློར་མི་

ཡློང་བར་ས་འགློད་ཕི་སློམ་བ་རྒྱུ་གལ་ཆེ། བག་མེད་རིགས་ལ་ས་འགློད་ཕི་སློམ་གི་སློ་ནས་

བང་དློར་འཛེལ་མེད་བེད་དགློས། 

ས་འགས་ཕི་འཁློན། འཁློན་འགས་གསར་རིང་ངམ། ཡང་ན། སར་ཞེ་འགས་ཡློད་པ་སྤུས་ལེགས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚོང་ཟློག་གགས་ཅན་ཕིར་འཁློན་འཛིན་ཡློད་པ། 

ས་ཆ། ① ས་དྲློའི་ཆ། ② ས་ཕི་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ས་མ། 

ས་ཆས། ས་མློའི་ཡློ་བད་དམ་ས་མློའི་གློན་ཆས། 

ས་རེས། ས་ཕིའམ་ཐློག་མཐའ། འགྲུལ་པ་ས་རེས་ཚང་མ་འགློ་ས་རྒྱ་ལམ་གཅིག་ལས་མེད། 

ས་ཉིན། ཉིན་འདིའི་གློང་རློལ་གི་ཉིན་དེ། 

ས་ཏློག །ལློ་ཏློག་གཞན་ལས་སྨིན་པ་ས་བའི་ལློ་ཏློག་གི་མིང་སྟེ། ས་ཐློག་ཀང་ཟེར། 

ས་རིང་། སློན་རེས། ས་རིང་ལློག་པ། དམག་མིའི་དཔུང་སྣློན་མང་པློ་ས་རིང་ཙར་ཙར་དུ་ཕིན་སློང་། 

བས་རེས་ས་རིང་ཐེངས་མང་བཞག་པ། 

ས་ལས། སློན་དུ་འློང་བའི་རགས་མཚན། བཀྲ་ཤིས་ས་ལས། ཆར་པའི་ས་ལས་ལྷགས་པ། འབས་

བུའི་ས་ལས་བརློན་འགྲུས། སིན་བས་ཅུག་ཅུག་ཟེར་བ་དེ། བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་ས་ལས་ཡིན། 

ནམ་མཁའ་འཇའ་ཡིས་གང་བ་དེ། ཁད་དུ་འཕགས་པའི་ས་ལས་ཡིན། 

ས་བལས་ཕི་བལས། ས་ཕིའམ་རྒྱབ་མདུན་གཉིས་ཀ་མ་མཐློང་བ། བ་ངང་པ་མཚོ་ལ་རྐྱལ་ན་སྟེང་

བལས་དང་འློག་བལས། ཤ་ཕློ་ཆེན་སང་ལ་འགློ་ན་ས་བལས་དང་ཕི་བལས། 

ས་ཐག་ཕི་ཐག་རྒྱག་པ། མི་སློགས་ཐག་པས་བསམས་ནས་ཐག་སྣེ་མི་ས་ཕི་གཉིས་ཀིས་འཇུས་ཏེ་

འཁིད་འགློ་བ། 

ས་ཐུན། ཉིན་མློ་ཐུན་བཞིར་ཕེ་བའི་ཐུན་དང་པློ། 

ས་ཐློག །ས་དྲློ་སྟེ་ཉིན་གུང་ཚུན་ཆད། ས་ཐློག་སློབ་སྦློང་བས་ན་རིག་པ་གསལ། 

ས་དར། བསྟན་པ་ས་དར་གི་བསྡུས་ཚིག

ས་དུས། སློན་གི་དུས། 

ས་དྲློ། ཉིན་མློ་ཆ་གསུམ་དུ་བཏང་བའི་ཆ་དང་པློ་དང་། ཉི་མ་ཤར་བའི་དུས་སམ་ཉིན་ཕེད་གློང་། 

ས་འདློན། ཉེར་མཁློའི་དངུལ་དངློས་ཅི་རིགས་དུས་སློ་ས་སྣུར་གིས་འདློན་གཏློང་བེད་པ། གློན་དངུལ་

གང་དགློས་གནས་སྐབས་རིང་ས་འདློན་བེད་པ། འབྲུ་དངུལ་ས་འདློན། ས་འདློན་དུ་སྤློད་པ། 

ས་འདྲེན་ཚབ་ཨང་། 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།  ༼ ང ༽

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་preamable ཟེར། 

ས་ན་མེད་པའི་བེད་རྒྱུ། རྒྱུའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སར་མ་བས་པ་དེས་བདེ་སྡུག་གང་རུང་

གི་འབ་བུ་ད་ལར་སྐྱེད་པས་ན་ས་ན་མེད་པའི་བེད་རྒྱུ་ཟེར། ད་ལ་འབས་བུ་འདི་སྐྱེད་པའི་རྐྱེན་

ས་གང་མ་བས་པ་དེ་ཡིན་པས་ན་དེ་ལར་ཟེར། 

ས་ནས་བསློམས་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་early binding ཟེར། 

ས་ནུབ། ཉིན་ས་མའི་ནུབ་མློ། ས་ནུབ་མཚན་མློ། 

ས་སྣུར། རེས་མའི་བ་བ་སློན་ལ་ཚུར་འཐེན་པ། དུས་བཀག་བུ་ལློན་ཚང་མ་ས་སྣུར་གིས་སྤློད་པ། 

ལས་གྲྭ་ས་སྣུར་གིས་བསྒྲུབས་པ། ཚོགས་འདུ་འཚོག་རྒྱུའི་ཚེས་གངས་ས་སྣུར་བས་སློང་། 

ས་པས། བ་ཚིག་དང་འབེལ་ནས་དུས་གསུམ་སྟློན་པའི་ཚིག་གློགས་ཞིག །བ་གང་ཞིག་བས་ཟིན་

པའམ། བེད་རྒྱུ་གང་ཡིན་རུང་ཡང་ལས་དེའི་གློང་ལ་དུས་ཚོད་གང་འཚམས་ཞིག་འགློར་ཟིན་

པ་སྟློན་པའི་ཚིག་གློགས་ཏེ་དཔེར་ན། ཁློས་ཨ་ཁུ་བསྟན་པའི་སྒྲུང་དེབ་དེ་ཨེ་བལས། ཞེ་ན། 

ལན་དུ། ས་པས་བལ་རྒྱུ་ཡིན། དེབ་དེ་ལག་ཏུ་ལློན་ནས་དུས་ཚོད་གང་འཚམས་ཞིག་འགློར་

ཡང་ད་རུང་བལས་མེད་པའི་དློན་ཡིན། ཡང་། ས་པས་བལས་ཟིན་ཡིན། ཞེ་ན་དེབ་དེ་ལག་ཏུ་

ལློན་ནས་ཡུན་རིང་འགློར་ཡང་ཉེར་ཆ་གཞི་ནས་བལས་ཡློད་པའི་དློན་ཡིན།

ས་པློ། དུས་ས་མློའམ་ས་བའི་ཆ། སང་ཉིན་ས་པློ་ཕེབས་ཤློག་ལ་བུ།

ས་པློ་ས་པློ། ཧ་ཅང་ས་བ། ས་པློ་ས་པློ་ལངས་ནས་ལུས་རལ་སྦངས། 

ས་ཕི། སློན་མ་དང་རེས་མ། སྐད་ཆ་ས་ཕི་འགལ་འཛོལ་མེད་པ། དུས་ཚོད་ས་ཕི་རན་པློ། ཡིད་ཆེས་

བརན་པློ་ས་ཕི་མི་འགྱུར་བ། བར་མི་འཆད་པར་ས་ཕི་རྒྱུན་ཆགས་པ། 

ས་ཕི་དུས་མིན། གཏན་ཁེལ་བས་པའི་དུས་ཚོད་ལས་ས་བ་དང་། ཕིས་འགངས་བས་ཏེ་དུས་ཚོད་

ས་བསུ་ཕི་འགངས་མི་བེད་པ། 

ས་ཕི་སེབ་རིས་རྒྱག་པ། རིས་རིང་པ་དང་རིས་གསར་པ་གཉིས་སེབས་གཅིག་ཏུ་རྒྱག་པ། 

ས་ཕི་ཕློགས་འགལ། ས་ཕི་མ་མཐུན་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ས་ཕི་བར་གསུམ། སློན་རེས་བར་གསུམ་མམ་ཐློག་མཐའ་བར་གསུམ། རྒྱབ་སྐྱློར་ས་ཕི་བར་གསུམ་དུ་

བེད་པ། ལག་ལེན་ས་ཕ་ིབར་གསུམ་དུ་བསྟར་བ། ས་ཕ་ིབར་གསུམ་དུ་མིག་གིས་དངློས་སུ་མཐློང་བ། 

ས་ཕི་གསུམ་མཐློང་། ཚེས་ཆད་ལྷག་བརི་བའི་སྐབས་སུ་ཉིན་ཞག་གཅིག་གིས་ཚེས་ཞག་རིལ་པློ་

གཅིག་དང་དེའི་ས་ཕི་ཉིན་ཞག་གཅིག་གིས་ཚེས་ཞག་རིལ་པློ་གཅིག་དང་དེའི་ས་ཕི་ཉིན་

གཉིས་ཀི་ཆ་ཙམ་ཡང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མཐློང་བ་སྟེ་འགློགས་ན་ཚེས་ཞག་གཅིག་པློ་དེ་ཆད་ཅེས་

ཟེར་ཞིང་། དེ་ལས་ལློག་སྟེ་ཚེས་ཞག་གཅིག་གིས་ཉིན་ཞག་གསུམ་མཐློང་ན་དེ་ལས་རིལ་པློ་

དང་འགློགས་པའི་ཚེས་དེ་ལྷག་པར་བཏགས། ཚེས་ཆད་ལྷག་གི་ཐད་ལ་ལློས། 

ས་ཕིའི་རྒློལ་བ། རློད་པའི་ས་རྒློལ་དང་ཕི་རྒློལ། 

ས་ཕི་འགྱུར་བའི་ངློ་བློ་བཅུ། རྒྱུའི་རྒྱུད་སྐྱེ་བ། རྒ་བ། ན་བ། འཆི་བ། འགློ་བ་རྣམས། རེན་འབེལ་

རྣམས། རིགས་པ། བདེན་པ། རྣམ་པར་མི་རློག་པ་ལ་ཞུགས་པ། འབས་བུ་རྡློ་རེ་ལ་བུའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་གིས་ཀང་མི་འཇིག་ཅིང་མི་འགྱུར་བའློ། །

ས་འཕློ། ས་མའི་མཇུག་དང་། ལྷག་མ། ལས་དློན་ས་འཕློ་བསད་པ་རྣམས་སར་ཡང་འགློ་ཚུགས་སློང་། 

ས་འཕློས། རེ་ཞིག་གམ་གནས་སྐབས། འློ་ན་ས་འཕློས་ཁེད་རང་མ་ཕེབས་ན་མཉེས། ས་འཕློས་

ལས་ཀ་རྒྱུན་གཏན་བས་ན་འགིག

ས་བ། དུས་ཀི་ཁད་པར་ཏེ་ཕི་བའི་ལློག་ཕློགས། ས་ས་ནས། གང་ས་ས། དེ་རིང་ཡློང་བའི་དུས་ཚོད་

ཁ་སང་ལས་ས་བ་ཡློད། 

ས་བར་སྒློག །[མངློན]ཁིམ་བ། 

ས་འབློར་ཕི་ལློག །གཏན་འཁེལ་གི་དུས་ཀི་སློན་ལ་འབློར་ཞིང་ཕི་ཙམ་དུ་ལློག་པ། 

ས་མ། ① དུས་སློན་མ། ས་མ་ནས་ད་ལའི་བར། ས་མ་ནས་མ་གགས་པ། ས་མ་བྱུང་མ་མློང་། ② 

སློན་རེས་བར་གསུམ་གི་སློན་མ། མི་རབས་ས་མ། ཟླ་བ་ས་མ། བསམ་པ་ས་མ་ནང་ལར། ཚིག་

ས་མ་བཞིན་དུ་སྦློར་བ། 

ས་མ་ས་མ། ① རེས་མ་ལ་ལློས་པའི་སློན་མ་སློན་མ། ② དུས་ཤིན་ཏུ་ས་བ། 

ས་མ་ཟུང་། བེ་སྨྲ་མདློ་སེ་པ། བེ་སྨྲ་ལ་ཁ་ཆེ་བ་ཉིད་འློག་པ། མདློ་སེ་པ་ལུང་རིགས་རེས་འབས་གཉིས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

ས་མའི་ས་མ། དུས་ཤིན་ཏུ་ས་བའམ། ས་ཤློས། 

ས་མའི་རེས་སུ་དཔག་པ། ས་མ་ལ་དཔེར་བེད་པའམ། རིགས་འགེ་སྦློར་བ། བ་བ་ས་མའི་རེས་སུ་

དཔགས་ཏེ་ཕི་མའི་ལས་དློན་སྒྲུབ་རྒྱུར་རིགས་བསྒེའློ། །

ས་མའི་ལས། སར་བསགས་པའི་ལས། 

ས་མློ། ས་མ་དང་གཅིག །

ས་ཚར། ① ཁློ་ག་ས་མའམ་སྐྱེ་དམན་ས་མའི་བུ་ཕྲུག །རང་གི་བུ་རྒྱུད་དང་ས་ཚར། ② ཐློག་མར་

བྱུང་བའི་སློབ་མ། 

ས་ཚིག་ཕི་འགལ། གཏམ་ས་མ་དང་རེས་མ་མི་མཐུན་པ། ཁ་གཏམ་ཚང་མ་ས་ཚིག་ཕི་འགལ་ཤ་

སྟག་ཡིན། ས་ཚིག་ཕི་འགལ་དུ་མི་འགློ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དྲངས་པ། 

ས་ཚེ། ས་མློ་དང་དློན་གཅིག །གློང་སེ་དེ་ས་ཚེ་ནས་ཆགས་པ་ཞིག་རེད། 

ས་ཞློགས། ཞློགས་པ་ས་པློ། 

ས་ཟ། [རིང]ས་ཟའམ། དུས་ས་པློ། 

ས་རབས། སློན་གི་བྱུང་རིམ། 

ས་རབས་ཕི་འབྱུང་། སློན་ཆད་དང་རེས་མ། 

ས་རུ། ར་དྲེལ་སློགས་ཀི་སའི་མདུན་ཆ། 

ས་རློལ། སློན་ནམ་གློང་། ས་རློལ་གི་དུས། ས་རློལ་ཏུ་སངས་ཟིན་པ། ས་རློལ་ནས་ཡིད་དགའ་བ། 

ས་ལངས་ཕི་ཉལ། ཞློགས་པ་ས་པློར་ལངས་ཤིང་དགློང་མློ་ཕི་པློར་ཉལ་བ། 

ས་ལམ། ལློ་སློན་མ། 

ས་ལློགས། སར་དུས། ས་ལློགས་ཀི་ཉམས་མློང་། 

ས་ཤད། སའི་ས་རུའི་མདུན་དུ་ཅ་ལག་གང་ཞིག་སྒློག་པ། 

ས་སློ། སློན་རེས་གཉིས་སུ་དབེ་བའི་སློན་མ་དང་། མདུན་རྒྱབ་གཉིས་སུ་དབེ་བའི་མདུན་ཕློགས་

ཀི་དློན་ཡིན། དཔེར་ན། ཁློད་རང་གི་ས་སློ་དེ་ནས་ཕར་ཕིན་སློང་། 

ས་སློལ། ས་མློའི་ལུགས་སློལ་དང་འགློས་ལུགས། ས་སློལ་ལ་ཆ་འཇློག་བེད་མི་དགློས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ས་གསར་གསར། ས་པློ་ས་པློའམ་ཧ་ཅང་ས་པློ། དེ་རིང་ཁློ་ས་གསར་གསར་ནས་ཕིན་སློང་། 

སགས། [མནཏཿ]རྡློ་རེ་ཐེག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ནང་སྒྲུབ་པ་པློ་རང་གི་ཡིད་ཀི་སྣང་བ་ཕལ་པ་ལས་སྐྱློབ་

པར་བེད་པ་དང་། ཡི་དམ་འཁློར་བཅས་སྐུལ་བར་བེད་པའི་ཡི་གེའི་གཟུངས། གསང་སགས། 

རིག་སགས། དྲག་སགས། ངན་སགས། ཐུན་གསློས་སགས་བགངས། སགས་རྒྱག་པ། 

སགས་ཀི་དགའ་བ་བཞི། དགའ་བ་དང་། མཆློག་དགའ། ཁད་དགའ། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དགའ་བའློ། ། 

སགས་ཀི་མངློན་བང་ལྔ། བསྐྱེད་རིམ་གི་ལྷ་སྐུའི་སློམ་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། གློང་གི་མངློན་བང་དང་མཚུངས། 

སགས་ཀི་ཐེག་པ། སངས་རྒྱས་ཀི་སར་བགློད་བེད་མྱུར་ཤློས་ཏེ། དབང་པློ་རྣློན་པློ་རྒྱུ་འབས་ལྷུན་

གྲུབ་ལ་མློས་པ་རྣམས་ལ་འབས་བུ་ལམ་དུ་བེད་ཐབས། 

སགས་ཀི་དློན་གྲུབ། གསང་སགས་ཀི་ལས་བཞི་འགྲུབ་པ་སྟེ། ཞི་བ། རྒྱས་པ། དབང་། དྲག་པློ་

བཅས་ཀི་ནུས་པ་ཐློབ་པ། 

སགས་ཀི་གདུལ་བ་གང་ཟག་ལྔ། ཨུཏྤལ་ལ་བུ། པདྨ་དཀར་པློ་ལ་བུ། པདྨ་ལ་བུ། ཙན་དན་ལ་བུ་

བཞི་ཚོགས་བཤད་ཀི་དང་། རིན་ཆེན་ལ་བུ་ནི། སློབ་བཤད་ཀི་སྣློད་གཅིག

སགས་ཀི་གནས་སྐབས་བཞི། གཉིད་སད་པའི་གནས་སྐབས་དང་། རྨི་ལམ་གི་གནས་སྐབས་དང་། 

གཉིད་འཐུག་གི་གནས་སྐབས་དང་། སྙློམ་འཇུག་གི་གནས་སྐབས་བཅས་བཞི། 

སགས་ཀི་རྣལ་འབློར་གི་རྨང་གཞི་གཅིག་པུ། སྟློང་ཉིད་ཀི་ལ་བ། 

སགས་ཀི་སྤློད་པ། སགས་ཀི་རློགས་པ་བློགས་འདློན་བེད་ཀི་སྤློས་བཅས་སྤློས་མེད་ཤིན་ཏུ་སྤློས་

མེད་ཀི་སྤློད་པ་གསུམ། 

སགས་ཀ་ིསྤློད་པ་གསུམ། སྤློས་བཅས་ཀ་ིསྤློད་པ། སྤློས་མདེ་ཀ་ིསྤློད་པ། ཤནི་ཏུ་སྤློས་མདེ་ཀ་ིསྤློད་པའློ། །

སགས་ཀི་ཚུལ་བདུན། གཏན་དུ་བའི་ལམ། ཆ་ཤས་ཅན། ཁད་པར་དུ་གྱུར་པ། དང་པློར་བདེ་བ། 

ཕལ་ཆེན་བདེ་ཆེན་གི་ཚུལ། འགའ་ཞིག་བདེ་ཆེན། ཅུང་ཟད་བདེ་ཆེན་གི་ཚུལ་ལློ། 

སགས་ཀི་གཟུངས། གཟུངས་ཀི་སློ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། བདེན་ཚིག་བརློད་ན་དེ་བཞིན་དུ་

འགྲུབ་ཅིང་། རིག་སགས་གསར་དུ་བེད་ནུས་པ། 

སགས་ཀི་ལམ་རིམ་པ་ལྔ། ངག་དབེན། སེམས་དབེན། སྒྱུ་ལུས། འློད་གསལ། ཟུང་འཇུག་གློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

སགས་ཀི་བསམ་གཏན་ཆས། གསང་སགས་ཀི་ཆློ་ག་བེད་སྐབས་ཞི་བའི་ཆས་དང་དྲག་པློའི་ཆས་

གཉིས་གློན་རྒྱུ་ཡློད་པའི་ནང་ནས་སྐབས་འདིར་དྲག་པློའི་ཆས་ཏེ། དཔེར་ན་བློད་ཀི་སགས་

པའི་དྲག་ཆས། ཞྭ་ནག །ཕློད་ཀ རུས་པའི་རྒྱན་སློགས་ལ་བུ། 

སགས་སྐད། སགས་འདློན་པའི་སྒ་སྐད། 

སགས་སྐྱེས། བསྐྱེད་རིམ་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབློར་མ། 

སགས་སང་དགློན། ཇློ་མློ་འགའ་ཞིག་གིས་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ནང་ཙམ་དུ་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་

དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལར་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རའུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སགས་གྲྭ། ① སགས་པའི་གྲྭ་ཚང་། ② སགས་པའི་གྲྭ་པ། 

སགས་རྒྱ། སགས་དང་ཕག་རྒྱའི་བསྡུས་ཚིག

སགས་རྒྱུད། ① སགས་པའི་རིགས་རྒྱུད། ② [ཏནྟྲ]གསང་སགས་སྐློར་གི་གསུང་རབ། 

སགས་ཆུ། སགས་བཟླས་ཏེ་ཕུ་བཏབ་པའི་ཆུ། 

སགས་འཆང་། རིག་མ་འཛིན་ཞིང་གློང་ཆློག་གི་ཆེད་དུ་གསང་སགས་ཉམས་སུ་ལེན་མཁན། 

སགས་འཆང་ནུས་ལན་ཞིག་བློས་ཏེ་སྐྱབས་འཆློལ་བ། 

སགས་འཆང་གགས་པ་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན། དཔལ་ས་སྐྱ་དགློན་གི་ཁི་པ་ཉེར་བཞི་པ་འདི་ཉིད་ཀི་

མཚན་གཞན་འཇམ་དབངས་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ཞུ་ཞིང་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཆུ་ཕག་

སྤི་ལློ་༡༥༠༣ལློར་ཡབ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དང་

ཡུམ་གདློང་དགའ་མ་ལྷ་ཅིག་དཀར་མློ་གཡང་འཛོམས་གཉིས་ཀི་སས་སུ་གདློང་དགའ་རློང་གི་

ཡང་རེར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བརྒྱད་པ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་

༡༥༡༠ལློར་ཡབ་རེ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་མངའ་གསློལ། གཞློན་ནུ་ནས་བཟློ་གནས་

ལའང་ཤིན་ཏུ་མཁས་པས་ཕག་བིས་མཛད་པའི་ཞལ་ཐང་རྣམས་གཞན་ལས་ངློ་མཚར་བ་སྣང་། 

དགུང་ལློ་ཉེར་བདུན་པ་ནས་ང་ལྔའི་བར་ལ་གདན་སའི་ཁུར་མཐའ་དག་བཞེས་ནས་རློང་ཆུང་

བ་བང་། སྒློལ་མ་ལྷ་ཁང་། མགློན་ཁང་ནུབ། རེ་བཙུན་གི་སྐུ་འདྲ་མཛེ་ཐློད་མ་ཞུགས་པའི་ཟུར་

ཁང་གཙུག་ལག་ཁང་། ཕུ་མའི་ལྷ་ཁང་། གཞི་ཐློག་བ་བང་གི་རིག་འཛིན་ལྷ་ཁང་། དབུ་རེ་འཇམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དབངས་གཟི་འློད་འབར་དབུ་ཐློག་གི་གསེར་ཐློག་ཆེན་མློ་སློགས་གསར་བཞེངས་མཛད། 

དགུང་ལློ་ང་ལྔ་པ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༥༥༧ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

སགས་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན། དཔལ་ས་སྐྱ་དགློན་ཁི་པ་ཉེར་གཉིས་པ་འདི་ཉིད་

རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་གང་སྤི་ལློ་༡༤༥༧ལློར་ཡབ་འཇམ་དབངས་ནམ་མཁའ་དློན་གྲུབ་ཚེ་

བརན་བཀྲ་ཤིས་དང་། ཡུམ་འབུ་འདྲེན་སྐྱིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་དགུ་པ་

ལ་འཇམ་དབངས་ཀུན་དགའ་བསློད་ནམས་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གི་དྲུང་ལས་དགེ་བསྙེན་

དང་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་བཞེས། མཚན་འཇམ་དབངས་ངག་གི་དབང་པློ་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་

བཀྲ་ཤིས་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པློ་ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་བཅུ་དྲུག་པ་རབ་བྱུང་

བརྒྱད་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ་ན༡༤༧༢ལློར་ས་སྐྱའི་གདན་ཁིར་ཕེབས། ས་ཆེན་ཕུག་སློགས་ལ་

ཉམས་གསློ་རྒྱ་ཆེར་གནང་ཞིང་། ཆློས་གྲྭ་ཆེ་པློ་ཐུབ་བསྟན་ལྷ་ཆེན་དང་གསང་སགས་བདེ་

ཆེན་གིང་ཕག་བཏབ། ཁའུ་སྐྱེ་ལྷས་ཀི་སྒྲུབ་གནང་དང་། ཆློས་རློང་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནློན། 

བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་སློགས་ཉམས་གསློ་མཛད། དེ་ནས་བ་མ་དགེ་བཤེས་དང་ས་

སྐྱློང་སྦིན་བདག་བཅས་ནས་གདུང་རྒྱུད་སེལ་རྒྱུའི་གསློལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་བཙུན་མློ་གསུམ་

ཁབ་ཏུ་བཞེས་ནས་སས་འཇམ་དབངས་དབང་པློ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དང་གགས་པ་བློ་གློས་

རྒྱལ་མཚན་གཉིས་འཁྲུངས། མཐར་དགུང་ལློ་རེ་བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ་

༡༥༢༤ལློར་ལྷུན་གྲུབ་ཕློ་བང་དུ་ཞི་བར་གཤེགས། 

སགས་འཆང་བསློད་ནམས་ཆློས་འཕེལ། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་མློ་ཕག་གི་ལློ་སྟེ་སྤི་ལློ་༡༥༢༧ལློར་

གཙང་གི་འབྲུ་དགློན་པར་ཡབ་བློད་ཀི་རུས་ཆེན་མིའུ་གདློང་དྲུག་གི་དམུ་ལས་གེས་པའི་འབྲུ་

ཞེས་བ་བའི་རུས་ལས་ཆད་པ་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པློ་

དང་། ཡུམ་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཁའ་འགློ་མ་ཆློས་འཛོམ་རྒྱལ་མློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། སྐུ་ན་

ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་དམ་པའི་བག་ཆགས་རང་ཆས་སུ་སད་ཅིང་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་སློགས་

ཚེགས་མེད་དུ་མཁེན། དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་པར་མཁན་ཆེན་བསློད་ནམས་དཔལ་འབློར་གི་

དྲུང་ནས་དགེ་བསྙེན་གི་བརྟུལ་ཞུགས་མནློས་ཏེ་མཚན་བསློད་ནམས་ཆློས་འཕེལ་དུ་གསློལ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

དགུང་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་པར་པཎ་ཆེན་གགས་པ་ཐློགས་མེད་ཀི་མདུན་ནས་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་

བཞེས་ཤིང་། དབུ་མ་ར་འགེལ། མངློན་པ། བཤད་མཛོད་ཆེན་པློ། ཕར་ཕིན་ར་འགེལ། སློམ་

གསུམ་རབ་དབེ་སློགས་མདློ་ཕློགས་ཀི་གཞུང་ཆེན་རྣམས་ལ་ཐློས་བསམ་མཐིལ་ཕིན་པར་

མཛད་དེ། མཁས་པའི་གགས་པ་དབུས་གཙང་གི་ནློར་འཛིན་ཀུན་ཏུ་ཁབ་པར་གྱུར། གནས་

བརན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆེན་པློ་དགེ་འདུན་ཉི་མ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པློ་

སློགས་དགེ་འདུན་བཅུ་ཕག་གཅིག་གི་དབུས་སུ་བསྙེན་པར་རློགས་པའི་དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་

ཡང་དག་པར་བཞེས། དེ་ནས་གསང་སགས་རྡློ་རེ་ཐེག་པ་ལ་སྦློང་བར་བཞེད་དེ། རློད་དུས་ཀི་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་མཁེན་བརེའི་དབང་ཕྱུག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དང་། ངློར་ཆེན་ཀུན་

མཆློག་ལྷུན་གྲུབ། འཇམ་དབངས་བསློད་ནམས་དཔལ་འབློར་སློགས་ཡློངས་འཛིན་དམ་པ་

བཅུ་ཕག་གསུམ་དང་ཟུང་གཉིས་མཉེས་པ་གསུམ་གིས་ལེགས་པར་བསྟེན་ནས་མདློ་རྒྱུད་

བསྟན་བཅློས་སློགས་གསང་སགས་གསར་རིང་མཐའ་དག་ལ་ཕི་ནང་གི་སྒློ་འདློགས་ལེགས་

པར་ཆློད་པར་མཛད། དགུང་ལློ་བཞི་བཅུ་ཞེ་བཞི་པ་ས་ཕློ་ར་ཡི་ལློར་བློ་དློང་བློན་ནས་གདན་

ས་ལློ་བརྒྱད་ཀི་བར་དུ་བསྐྱངས། གཞན་ཡང་ཆློས་ལུང་། འདར་གང་མློ་ཆེ། འབས་ཡུལ་སྐྱེད་

ཚལ་སློགས་སུ་བློན་ནས་འཁློར་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལ་བུ་ལ་གསུང་ངག་རིན་པློ་ཆེ་སློབ་བཤད་

ཀི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་དབང་། བིན་རླབས། ཁིད་ལུང་སློགས་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བར་མེད་

དུ་བསྐློར་ཅིང་། མཐར་དགུང་གངས་དློན་བདུན་པ་བློད་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཆུ་མློ་ཡློས་ཀི་ལློ་སྟེ་

༡༦༠༣ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

སགས་རིང་མ། གསང་སགས་རིང་མ་དང་དློན་གཅིག

སགས་གཉིས། སགས་གསར་མ་དང་སགས་རིང་མའློ། །

སགས་ཏེ་བསུ་པ། [རིང]ཆེད་དུ་བསློ་བ། 

སགས་བཏུ་ཆློ་ག །ཡི་དམ་གི་ར་སགས་སློགས་ཀི་སགས་བསྒྲུབས་ཏེ་རེས་གནང་བེད་པའི་ཐབས། 

སགས་དང་ཕག་རྒྱ། སགས་ནི་ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་མནྟྲ་ཞེས་པའི་སྒ་ལས་དྲངས་པས་ཡིད་སྐྱློབ་

ཅེས་པའི་དློན་དང་། ཕག་རྒྱ་ནི་སྐབས་དློན་གང་ཡིན་པ་དེ་མཚོན་པར་བེད་པའི་དློན་དང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཉིས་སློ། །

སགས་དང་ཕག་རྒྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ནུས་པ། མང་པློ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་བསྐྱེད། སློ་སློར་ཐློབ་པ་

སགས་ཀིས་བེད། ཕག་རྒྱས་ཕམ་རྒྱལ་འཐབ་རློད་མེད། ཅེས་སློ། །མཆློད་བའི་དངློས་པློ་ཆུང་

ངུ་གཏློར་མའམ། ཇ་ཕུད་ཙམ་དེ། མགློན་དྲུག་པློ་སློ་སློ་ལ་གང་ལ་གང་འདློད་དང་། སྟློང་གསུམ་

ནམ་མཁའ་གང་བའི་མཆློད་སྤིན་ཟད་མི་ཤེས་པར་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་བསྐྱེད་ནུས་ཀི་ཡློད་པ་

དང་། དེ་ཡང་མགློན་རིགས་སློ་སློའི་མློས་འདློད་དང་མཐུན་པའི་དངློས་པློ་གང་ལ་གང་དགློས་ཀི་

རྣམ་པ། དཀར་གསུམ་འདློད་པ་ལ་དཀར་གསུམ། དམར་གསུམ་འདློད་པ་ལ་དམར་གསུམ་དུ་

བསྒྱུར་བའི་ནུས་པ་སགས་ཀིས་བེད་ཅིང་ཡློད་པ་དང་། ཕག་རྒྱ་དྲུག་གིས་རིགས་དང་སྐྱེ་གནས་

མི་གཅིག་པའི་མགློན་རིགས་དེ་དག་ཕན་ཚུན་འཐབ་རློད་མེད་པར་ཞི་བ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་

ལན་པའི་ངང་ནས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདློད་ཡློན་ལ་རློལ་བའི་ནུས་བིན་གིས་བརླབས་སློ། །

སགས་སེ་གསུམ། གསང་སགས་དང་། རིག་སགས། གཟུངས་སགས་ཏེ་གསུམ། 

སགས་སློམ། གསང་བ་སགས་ཀི་སློམ་པའམ་དམ་ཚིག་སྟེ། བསམ་བ་གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་རློག་

འཕློ་བའི་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ། སློམ་བེད་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཡེ་ཤེས་དེ་འཛིན་པར་དམ་

བཅས་ནས་ཐབས་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་གིས་ཟིན་པའི་སེམས་པ་ས་བློན་དང་བཅས་པ་རང་རྒྱུ་

དབང་བསྐུར་སློ་སློ་ལས་མངློན་དུ་གྱུར་པའློ། །

སགས་དྲུག་ཕག་དྲུག་གི་རྒྱུད་དྲུག །དང་པློ་འཇིག་རེན་འདས་པའི་རྒྱུད་ལས་བཏུས། གཉིས་པ་ཁ་

འབར་མ་ཡི་རྒྱུད་ལས་བཏུས། གསུམ་པ་བདུད་རི་ཁ་སྦློར་གི་རྒྱུད་ལས་བཏུས། བཞི་པ་ཨ་མློ་

ཀ་པ་ཤའི་རྒྱུད་ལས་བཏུས། ལྔ་པ་སི་ཏིཀ་རའི་རྒྱུད་ལས་བཏུས། དྲུག་པ་གནློད་སྦིན་འབར་

མའི་རྒྱུད་ལས་བཏུས་པའློ། །

སགས་ནི་མྱུར་གྲུབ། གློང་དུ་སགས་ཀི་དློན་གྲུབ་ཟེར་བ་དང་དློན་གཅིག

སགས་པ། སགས་ཀི་གཟུངས་འཛིན་མཁན་ནམ་གསང་སགས་ཉམས་སུ་ལེན་མཁན། མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་སགས་ཆེན་དང་། སགས་འཆང་། འཇློམས་བེད། བསྟན་བདག །མཆུ་བློ་ཆེ། རྡློ་རེ་

འཛིན། ནུས་པ་ཅན། བསྲུང་འཁློར་བ་བཅས་སློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

སགས་པ་གྲྭ་ཚང་། སགས་ཀི་ལག་ལེན་ཡློད་པའི་དགེ་འདུན་འདུས་སྤི་སྟེ་རྒྱུད་པའི་གྲྭ་ཚང་། 

སགས་པའི་ཟློར་མདའ། བློན་པློའི་སགས་པས་འཕངས་པའི་ཟློར་གི་རིགས་མང་པློ་ཡློད་པའི་ནང་

ནས་གཏློར་མ་དང་། གང་གི་རྭ་ཅློ་སློགས་ལ་འབར་རས་བསྐློན་ཏེ་མཚན་མློའི་དུས་སུ་རང་གི་

དམིགས་བའི་ཡུལ་ལ་འཕང་ན་མེ་འབར་བའི་རིགས་ཞིག

སགས་ཕི་ནང་གི་ལྷ་ཚོགས། གསང་སགས་རྒྱུད་སེ་བཞི་ལ་ཕི་ནང་གསང་གསུམ་དུ་ཕེ་བ་སྟེ། ཕི་

བ་རྒྱུད་། གསང་བ་སྤློད་རྒྱུད། ནང་རྣལ་འབློར་རྒྱུད་བཅས་ལྷ་ཚོགས། 

སགས་ཕློགས། སགས་ཀི་སྐློར། 

སགས་ཕློགས་ཀི་ཡན་ལག་བདུན། ཕག་འཚལ་བའི་ལན་ལག་དང་། མཆློད་པ་འབུལ་བའི་ཡན་

ལག །བཤགས་པའི་ཡན་ལག །རེས་སུ་ཡི་རང་བའི་ཡན་ལག །སྐྱབས་སུ་འགློ་བའི་ཡན་

ལག །བང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཡན་ལག །བསློ་བའི་ཡན་ལག་སྟེ་བདུན། 

སགས་ཕློགས་ཀི་ཡན་ལག་བདུན་པ། ཕག་འཚལ་བའི་ཡན་ལག་དང་། མཆློད་པ་འབུལ་བའི་ཡན་

ལག །བཤགས་པའི་ཡན་ལག །རེས་སུ་ཡི་རང་བའི་ཡན་ལག །སྐྱབས་སུ་འགློ་བའི་ཡན་

ལག །བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཡན་ལག །བསློ་བའི་ཡན་ལག་སྟེ་བདུན། 

སགས་འཕེལ་དགློན། དགློན་པ་འདི་ནི་ཡུན་ནན་བདེ་ཆེན་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྒྱལ་ཐང་རློང་

ཤར་ཕློགས་སུ་ཆགས་ཡློད་པའི་སྟག་ལུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན། སྤི་ལློ་

༡༣༨༤ལློར་སྟག་ལུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱ་མཚོས་ཕག་བཏབ་པའློ། །

སགས་བློན་པ། [རིང]སགས་བཟླ་བ། 

སགས་མར། སགས་བཟླས་ནས་ཕུ་བཏབ་པའི་མར། 

སགས་ར་པད་མ་བསྟན་འཛིན། སྤི་ལློ་༡༩༠༢ལློར་ཡུན་ནན་བདེ་ཆེན་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

རྒྱལ་ཐང་རློང་གཏེར་མ་རློང་ཤང་ལུང་གློང་དུ། ཡབ་དགེ་འདུན་བློ་གློས་དང་མ་གཡུང་དྲུང་བུ་

ཁིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་གསུམ་སྐབས་སུ་ས་གནས་དེའི་ཟུར་མགློ་དགློན་

གིས་བདག་འཛིན་བས་པ། སར་རེས་སུ་བློད་ལློངས་དང་ཨ་མདློ་སློགས་ལ་ཕེབས་ནས་གུང་

ཐང་བསྟན་པའི་སྒློན་མེ་སློགས་མཁས་གྲུབ་བརྒྱ་ཕག་རར་ཕེབས་ནས་སྒ་ཚད་ནང་བཟློ་གློས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཅས་སློབ་སྦློང་བས་ཏེ་དེང་སང་གི་ཏན་ཁློན་བློད་ཀི་ས་འབེལ་ས་མཚམས་སུ་སྐད་གགས་

ཀི་བ་དན་དགུང་དུ་འཕློར་བའི་རིང་མ་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། སྤི་ལློ་༡༩༧༤ལློར་སྐུ་

གཤེགས། 

སགས་མཚན་ཉིད་ཀི་ལམ། སགས་ལམ་དང་ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་ལམ་གཉིས་ལ་གློ་དགློས། 

སགས་ཟློར། སགས་བཏབ་པའི་གཏློར་མ་ཟུར་གསུམ་མ། 

སགས་བཟླ་ཚུལ་བཞི། དློ་ལིའ་ིབཟླས་པ། ཁློས་པའ་ིབཟླས་པ། ཁློ་བློའ་ིབཟླས་པ། དམ་ཚིག་ག་ིབཟླས་པ། 

སགས་བཟླ་ཚུལ་བརྒྱད། དཔུང་བཟང་ལས། བཟླས་བརློད་བེད་ཚེ་མི་མྱུར་མི་དལ་ཞིང་། །སྒ་ཆེར་

མི་བ་ཧ་ཅང་ཆུང་བ་མིན། །སྨྲ་ཞིང་མ་ཡིན་གཞན་དུ་གཡེང་བཞིན་མིན། གུག་སྐྱེད་ཀད་ཀློར་

ཚག་རྣམས་ཉམས་པས་མིན། ཞེས་སློ། །

སགས་ཡིག །ལེགས་སྦར་ཀི་བརྡ་སྦར་བའི་ཡི་གེ། དབངས་གསལ་གི་ཡི་གེའི་ནང་ནས་ཡི་དམ་

གི་ལྷ་གང་ཡིན་གི་སགས་ཡིག་བསྒྲུགས་པ། 

སགས་རམས་པ། སགས་ཀི་དམ་བཅའ་བཞག་པའི་རབ་འབམས་པའམ་དགེ་བཤེས་ཀི་ནང་

གསེས་ཤིག

སགས་རིགས། སགས་པའི་རིགས་རུས། 

སགས་རིམ་ཆེན་མློ། རྒྱལ་བ་ཁབ་བདག་རྡློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློའི་ལམ་གི་རིམ་པ་གསང་བ་ཀུན་གི་

གནད་རྣམ་པར་དབེ་བ་ཞེས་བ་བ། གསང་སགས་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་ལམ་གི་རིམ་པ་མཐའ་དག་

ལེགས་པར་སློན་པའི་གཞུང་། དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པར་རེ་ཙོང་ཁ་པས་མཛད་པ་དང་། 

སགས་ལམ། གསང་སགས་ཀི་ལམ། 

སགས་ལམ་གི་ཐློག་མའི་ར་བ། རང་གི་རྡློ་རེ་སློབ་དཔློན་ནློ། །

སགས་ལམ་གི་གཞུང་ཤིང་། ཟབ་གསལ་གཉིས་མེད་ཀི་རྣལ་འབློར། 

སགས་ལུགས། གསང་སགས་ཀི་སློལ། 

སགས་ལུགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ། བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཐུན་མིན་ཉམས་བཞེས་ཀི་ཆློས་ཤིག །བདེ་

ཆེན་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཞེས་ཡློངས་སུ་གགས་པ་སགས་བ་མེད་ནང་གི་རྒྱུད་སེ་རྣམས་ཀི་ཚུལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

ལུགས་ལས་བྱུང་བ་ནི། མཆློག་གི་དབང་བསྐུར་བ་དང་། བདག་བིན་རླབས་དང་། ཕག་རྒྱའི་

རིམ་པ་སློགས་ཐབས་ལམ་རྣམས་ལས་སྐྱེས་པའློ།

སགས་ལུགས་ཀི་རིགས་གསུམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས། རྡློ་རེའི་རིགས། པད་མའི་རིགས། 

སགས་ལུགས་ཀི་རིམ་པ་ལྔ། ངག་དབེན་དང་། སེམས་དབེན། སྒྱུ་ལུས། འློད་གསལ། ཟུང་འཇུག་

བཅས་ལྔ། 

སགས་ལུགས་ཀི་རིམ་པ་གཉིས། བསྐྱེད་རིམ་དང་རློགས་རིམ་གཉིས། བསྐྱེད་རིམ་ནི་རིམ་པ་དང་

པློ་ཡང་ཟེར། རློགས་རིམ་ནི་རིམ་པ་གཉིས་པ་ཡང་ཟེར། 

སགས་གསར་རིང་། དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་དུས་བློད་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གིས་སིད་དབང་

བཟུང་སྐབས་སློབ་དཔློན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། ལློ་ཙྰ་བ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་བློད་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་

གསང་སགས་ཀི་ཆློས་མང་པློ་བསྒྱུར་བ་རྣམས་ནི་གསང་སགས་ཀི་ཆློས་བྱུང་བའི་ཐློག་མ་ཡིན། 

དེ་ནས་མངའ་རིས་ལློ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པློ་བར་གི་འགྱུར་ཆློས་རྣམས་ལ་གསང་སགས་རིང་

མ་དང་། ལློ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པློ་དང་། མར་པ་ལློ་ཙཱ་བ་རྣམ་གཉིས་ཀིས་གསང་སགས་ཀི་

ཆློས་བསྒྱུར་བ་ཚུན་ཆད་ཀི་གསར་འགྱུར་རྣམས་ལ་གསང་སགས་གསར་མ་ཟེར། 

སགས་གསར་མ། གསང་སགས་གསར་མ་དང་དློན་གཅིག

སགས་གསུམ། ཡིད་མཚན་རློག་ལས་སྐྱློབ་པའི་སགས་ཏེ། དབེ་ན། ཐབས་ཀི་ངློ་བློ་རིག་སགས་དང་། 

ཤེས་རབ་ཀི་ངློ་བློ་གཟུངས་སགས་དང་། གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངློ་བློ་གསང་སགས་ཏེ་གསུམ། 

སངས། གློ་བུར་དུ་འཇིགས་སྐྲག་སྐྱེས་པའི་དློན་ཏེ། མེ་སྒློགས་བརྒྱབ་པའི་སྒ་ཡིས་དག་བློ་སངས་ལ་བུ། 

སངས་སྐྲག །① འཇིགས་སྐྲག །② བེལ་འཚབ། 

སངས་པ། དངངས་པ་དང་གཅིག །

སབས་པ། [རིང]ཁློས་པ། 

སར། སློན་ནམ་ས་དུས། སར་ནས་འདྲིས་པའི་གློགས་པློ། རྒྱལ་ཁ་སར་བས་གློགས་པློ། སར་གི་ལློ་

རྒྱུས་རྣམ་ཐར། གནས་ཚུལ་སར་དང་མི་འདྲ་བ། མཐུན་སྒིལ་དམ་ཟབ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་བེད་

པ། སར་བས་རྒྱབ་བསྐྱུར། སར་བས་ལ་རད་གཅློད་མི་བེད། སར་བཤད་པ་ལར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སར་སྐྱེས། [མངློན]ཇློ་ཇློའམ་གཅེན་པློ། 

སར་འཁློན་ཞེ་བཞག །སར་འཁློན་ཞེ་འཛིན་ཀང་ཟེར། འཁློན་འགས་ཀི་གཏིང་ནད་དམ་དུ་འཛིན་པ། 

ཕན་ཚུན་སར་འཁློན་ཞེ་བཞག་གིས་ཁ་ངན་གཏློང་རེས་བེད་པ། 

སར་འཁྱུད། [རིང] ① ས་མའི་སློལ། ② ཐེངས་ས་མ། 

སར་རྒློལ། སྒྲུབ་བེད་བརློད་པར་ཁས་ལེན་པ་པློ་སྟེ་རློད་པ་བེད་པའི་ཚེ་ལན་འདེབས་པ་པློའི་གང་ཟག

སར་རྒྱུན། སར་གི་སློལ་རྒྱུན། གཏློང་ཡློང་ཚང་མ་སར་རྒྱུན་གཞིར་བཞག་ལས། སྣློན་ཕི་སློར་

གཅློག་མི་བེད། གཏློར་སྐྱློན་བྱུང་བ་རྣམས་སར་རྒྱུན་སློར་ཆུད་ཀི་གློ་སྐབས་ཐློབ་པ། ཕན་ཚུན་

འཐབ་རློད་འཐེན་འཁེར་བས་ནས་སར་རྒྱུན་གཞི་འཇགས་མ་ཐུབ་པ། 

སར་ས་མློ། གནའ་རབས་ས་དུས། མི་ཚོ་སར་ས་མློ་ནས་ལུང་པ་དེར་གཞིས་ཆགས་པ། 

སར་རེས་བཅད་པ། འདས་པའི་དློན་ལ་བརག་པ། 

སར་ཉེས། ས་མའི་སྐྱློན། 

སར་ལར། ས་མ་ནང་བཞིན། བེད་སློ་ཚང་མ་སར་ལར་བས་ཆློག

སར་འཐམས་པ། [རིང]སར་དུས་བཏབ་པའམ། སར་བརྡ་བས་པ། 

སར་གནས་སློར་བཞག །གློ་གནས་སློགས་སར་ཡློད་རང་སློར་བཞག

སར་ཕན། ས་མ་སློང་ཟིན་ནམ། དུས་ཡུན་ཅུང་ཟད་སློང་ཟིན་ཡང་ཆད། སར་ཕན་གི་བདེ་སྡུག་

གནས་ཚུལ་ཚང་མ་བློ་མངའ་སེམས་གསལ་རེད། 

སར་ཕན་ཆད། སར་ཕན་དང་དློན་གཅིག

སར་བྱུང་། སློན་དུ་བྱུང་ཟིན་པ། སར་བྱུང་གི་གནས་ཚུལ། བདེ་སྐྱིད་ཀི་དགའ་སྟློན་སར་བྱུང་མ་མློང་

བ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། སར་བྱུང་ལློ་རྒྱུས། 

སར་བྱུང་ཕི་ལ། སློན་དུ་བྱུང་ཟིན་པ་རྣམས་ལ་བསྐྱར་དུ་བསམ་བློ་གཏློང་བ། 

སར་བིམ། མིག་ལ་བསྟན་པ། 

སར་མ་རློགས་པའི་དློན་ལ་མློང་སྟློབས་ཀིས་སྒློ་འདློགས་གཅློད་པ། བློད་ཀི་ཚད་མ་ས་རབས་པ་

རྣམས་ཀིས་འདློད་པའི་མངློན་སུམ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཞིག་སྟེ་སར་མ་རློགས་པའི་དློན་དེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

མངློན་སུམ་གིས་ཉམས་སུ་མློང་བའི་སློ་ནས་དེ་མིན་རྣམ་པར་གཅློད་པར་བེད་པའི་ཚད་མ། 

སར་མུས། སློན་གི་རྒྱུན་ནམ་མུ། འབད་བརློན་སར་མུས་སུ་བེད་པ། གློ་གནས་སར་མུས་འཛིན་པ། 

སར་མེད། དེ་སློན་བྱུང་མ་མློང་བའི་རིགས་ཏེ། སར་མེད་ཀི་སློལ་ལ་བུ། 

སར་མེད་གསར་སྤློས། སློན་མེད་པ་ཞིག་གསར་དུ་བཟློས་པ། ལམ་སློལ་ངན་པ་སར་མེད་གསར་

སྤློས་མ་བེད། སྒིག་ཁིམས་སར་མེད་གསར་སྤློས། ཁལ་འབབ་སར་མེད་གསར་སྤློས་བེད་པ། 

སར་བཞིན། སར་ལར་རམ་ས་མ་ནང་བཞིན། ཕན་ཚུན་དབར་དུ་མཐུན་སྒིལ་དམ་ཟབ་སར་བཞིན་

བེད་པ། གནས་སྐབས་སར་བཞིན་རང་འཇགས་སུ་འཇློག་པ། 

སར་ཟློང་དུ་སྤློད་པ། འདི་ནི་དངློས་ཟློག་ཉློ་ཚོང་བེད་སྐབས་དངློས་ཟློག་དེའི་རིན་ཚབ་བེད་ཐུབ་པའི་

དངློས་པློ་ལ་ཉེར་བ་སྟེ། 

སར་ཡློད། གསར་བྱུང་མ་ཡིན་པ། སློན་མ་ནས་ཡློད་པའི་དངློས་པློ། 

སར་ལམ། ས་དུས་ཀི་ལུགས་སློལ། དུས་ཆེན་སློ་སློའི་བེད་སློ་སར་ལམ་ནང་བཞིན་རེད། 

སར་ལས་ལྷག་པ། བ་དངློས་གང་ཞིག །ས་མ་ལས་ལེགས་པ། 

སར་ལུགས་སྦུག་འདྲེན། སར་གི་བས་ཉེས་མུ་མཐུད་དེ་བེད་པ། སར་ལུགས་སྦུག་འདྲེན་གི་རིགས་

སུས་ཀང་བ་མི་ཆློག

སར་ས་ད་འཇགས། སར་ནས་གང་ཡློད་རྣམས་ད་ལའང་རང་གནས་སུ་འཇགས་པ། སློལ་རྒྱུན་

བཟང་བ་རྣམས་སར་ས་ད་འཇགས་བས་པ། 

སར་སློང་ད་འགློ། སར་འགྲུབ་པ་ལར་ད་ལའང་ཡློང་སྙམ་པ། ཁློད་ཀིས་སར་སློང་ད་འགློའི་བ་སྤློད་

དེ་ངས་འཁུར་མི་ཐུབ། 

སར་སློལ། ས་མློའི་ལུགས་སློལ། ལློ་དུས་ཀི་རེན་འབེལ་དགའ་སྟློན་སར་སློལ་ལར་བེད། ཡུལ་གི་

སློལ་བཟང་སར་སློལ་ལར་འཇློག

སར་སློལ་ལད་རྐྱེན། སར་སློལ་ཉམས་རྐྱེན། སྤློད་ངན་མང་པློས་སར་སློལ་ལད་རྐྱེན་དུ་འགློ་ཉེན་ཡློད། 

སས། གཟུགས་པློ་བརེན་ཡུལ་ཞིག་སྟེ། མགློ་སས་ཏེ། རྒྱབ་སས། ནད་པ་སས་ས། 

སས་མགློ །ཉལ་སྐབས་མགློ་འཇློག་སའི་ཕློགས། 



  1672  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སས་སྟན། སས་དང་མལ་སྟན། 

སས་འབློལ། འབློལ་གདན་ལར་བརྒྱངས་པའི་སས། 

སས་མལ། སས་འབློལ་དང་ཉལ་ཆས། 

སས་ཤུབས། སས་གཏུམ་བེད་ཀི་ཤུབས།

སྔུན། མདུན་ཕློགས་ཀི་མིང་སྟེ། སྔུན་བསུ་བ། སྔུན་དུ་བཏང་། མི་སྔུན་མ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

སྔུན་ལྕེ། གློས་ཀི་མདུན་ངློས་སྔུན་འཐེའི་གཡས་ཟུར་གི་འཕེན་ལྕེའི་མིང་། 

སྔུན་འཐེ། སྔུན་ལྕེ་དང་དློན་གཅིག

སྔུན་མ། སློན་མ་དང་དློན་གཅིག །མདུན། སྔུན་དུ་བཏང་། མི་སྔུན་མ། 

སྔུན་བསུ། མདུན་གི་སྣེ་འདྲེན་པ། སློས་སྣེས་སྔུན་བསུ། 

སྔུར་སྒ། གཉིད་ཁུག་སྐབས་དབུགས་འདློན་པའི་སྒ། སྔུར་སྒ་འབྲུག་ལར་སྒློག

སྔུར་པ། གཉིད་ལློག་སྐབས་ཨློལ་པའི་ནང་ནས་ཐློན་པའི་ཧར་སྒ། 

སེའུ། མློན་སན་སེའུ་ཞེས་པའི་འབྲུ་རིགས་ཤིག

སློ། ① མྱུ་གུ། ལློ་འདབ་གསར་པའི་སློ་འབུས་པ། ② ཟས་ཀི་ཚོད་མ། སློ་རིགས་མང་པློ་ཟས་སུ་ཟ། 

③ རྩྭ་རིགས་སྤི། སློ་ཕྱུགས་རྣམས་ལ་རྩྭ་སློ་སྟེར་བ། ④ སློན་པློ། དུད་པ་སློ་འཕྱུར་འཕྱུར་དུ་

འཐུལ། མེ་ཏློག་དམར་ཞིང་ལློ་འདབ་སློ། ནེའུ་གསིང་སློ་ཞིང་མེ་ཏློག་རྒྱས། ⑤ [རིང]སྐྱློན་མེད། 

སློ་སྐྱ། མཐིང་དང་དཀར་རག་བསེས་པའི་མདློག་སྟེ་སློན་པློ་དཀར་ཤས་ཆེན་པློ་ཞིག

སློ་དཀར། ཁ་དློག་སློ་སྐྱ། 

སློ་ཁུ། འཆུར་ཁུ་སྟེ་དར་བ་བསྐློལ་ཏེ་འཆུར་བ་བཏློན་པའི་ཁུ་བ། 

སློ་ཁ། གཞིའི་མདློག་སློན་པློར་རི་མློ་སྣ་ཚོགས་ཡློད་པ། 

སློ་ཁག་གཅློད། ཀློན་པ་གབ་སྐྱེས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། དར་མློ་སྨན་རམས་པ་བློ་བཟང་

ཆློས་གགས་ཀིས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་ལེགས་བཤད་གསེར་རྒྱན་ལས། སློ་

ཁག་གཅློད་ནི། ཁག་གཅློད་རལ་པ་ཅན་ཏེ་བེ་གུ་རྒྱབ་སྐྱའམ་ཀློན་པ་གབ་སྐྱེས་སློ། །

སློ་ཁིག་ཁིག །སློ་བུན་བུན་དང་ཕློགས་འདྲ་བ། རྒྱང་ནས་བལས་པས་ཆུ་སློ་ཁིག་ཁིག་ཅིག་མཐློང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

བྱུང་། ལུང་པའི་གཡས་གཡློན་ཚང་མ་ན་བུན་སློ་ཁིག་ཁིག་ཅིག་གིས་གང་འདུག

སློ་ས། ① ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་མཁིས་ཚད་དང་མགློ་

ནད་སེལ། དུགས་བརྒྱབ་ན་གཟེར་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན། ② ས་སྐྱའི་མིང་། 

སློ་སའི་ཚ་བ། སློ་ས་ལས་བས་པའི་ཚོད་མའི་མིང་། 

སློ་སློག །སློག་པའི་ལང་པ་སློན་པློ། 

སློ་ངད། སློ་ཚལ་གི་དྲི་མའམ་ནུས་པ། 

སློ་རྔད། ① [རིང]སློ་ངད་དང་གཅིག །② ཚོད་མའི་རིགས། 

སློ་ཅེ་རེ། མིག་གི་དབང་པློ་ཤློར་ཏེ་ལུག་འཆི་ཁའི་མིག་བགད་སྟངས་ལ་བུ། 

སློ་ལྕ་བ། ར་བ་ལྔའི་ཡ་གལ་སློ་སྨན་ཞིག

སློ་ལྕག་ལྕིག །སློ་རྩྭ་ཆག་གི་ཆིག་གི

སློ་ལྕགས་ཀྱུ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་གཉན་ནད་འདུལ། 

དུག་ཚད་གསློ། །

སློ་བཅད། རི་མློ་ལང་གུ་དང་། སློན་པློ་དང་། དཀར་པློ་རྣམས་ལ་རིམ་གིས་བཅད་རྒྱག་པའི་དློན། 

སློ་བཅུ་དགློན། དགློན་པ་ཐློག་མར་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། རེས་སུ་དགེ་

ལུགས་པར་བསྒྱུར་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག །དགློན་པ་འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། 

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབའ་ཐང་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སློ་འཁྱུར། མར་བཏློན་ཟིན་པའི་འློ་ཤློང་བསྐློལ་ནས་ཕེད་འཆུར་ཁུ་དང་། ཕེད་ཀིས་མར་འགྱུར་

སྐབས་ཀི་ཀིས་མ་ཕིར་བཏློན་ནས་སྐམ་པ་ས་མློར་ཆགས་པ་དེའི་མིང་ཡིན། 

སློ་ཆུ་གཏློང་བ། སློན་ཆུ་གཏློང་བའང་ཟེར། འབྲུའི་ལང་པ་ས་ལས་ཚུན་གསུམ་བཞི་ཙམ་སྐྱེ་དུས་ཆུ་

དང་པློ་གཏློང་བ། 

སློ་ཆུ་ལློ། ཆུ་སྐྱུར་གི་སློ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་སྐྱུར་ལ་ཞིམ་པ། སློང་པློ་རེན་པར་ཟ་རུང་

བ། ལློ་མ་ཐ་མག་གི་ཚབ་ཏུ་གཏློང་སློལ་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློ་ཆུ་སིན་སེར་མློ། སློ་སྨན་གི་རིགས། སྐྱེ་ཚུལ་དབར་ཁ་འདབ་མ་བགད་ནས་སྐྱེ་ཞིང་དགུན་ཁ་

སར་མློ་བསྐུམས་པ་ལར་འཁུམ་པ་ཞིག་སྟེ། རློ་ཁ། ནུས་པས་དྲི་ཆུ་འགགས་པ་འབིན། 

སློ་ཆློས། མཐིང་ཤློག་ལ་གསེར་དངུལ་བཏུལ་མས་བིས་པའི་ཆློས་དཔེ། 

སློ་ལང་། ① སློ་ལང་ལང་ཡང་ཟེར། སློན་པློ་དང་ལང་གུ་འདྲེས་པའི་མདློག །② སང་ལང་གི་མིང་། སློ་

ལང་ལློ་འདབ་རྒྱས་པའི་ནགས་ཚལ། ③ སང་ཐང་གི་དཀིལ་དུ་མཚོ་ཆུང་སློ་ལང་ལང་ཞིག་ཡློད། 

སློ་ཏློག །སྨིན་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཤིང་འབས། 

སློ་རག་ཏུ་ངུ་། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་བསྐ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་དབང་པློ་

མི་གསལ་བ་དང་ལུས་སྟློབས་ཉམས་པ་གསློ། །འདུ་བ་སྙློམས་པར་བེད། 

སློ་རབ། འློ་མ་ལས་མར་བཏློན་ཟིན་རེས་ད་ར་དེ་ཐབ་ལ་བསྐློལ་བ་དང་རིམ་བཞིན་སྐ་ས་གཉིས་སུ་

བེ་བའི་སྐ་བའི་ཆ་དེ་ལ་ཀིས་མ་དང་། ས་བའི་ཆ་ལང་མདློག་ཅན་གི་ཆུ་ལར་བྱུང་བ་དེ་ལ་སློ་

རག་ཟེར། ཀིས་མ་དེ་སྐམ་པློར་ཆགས་པ་ལ་འཆུར་ར་ཟེར། ས་བ་ལ་སློ་ར་ཟེར། 

སློ་ཐིང་ངེར། སློན་པློའི་མདློག་གསལ་ཚུལ། སྤིན་བལ་ནམ་མཁའི་རང་མདློག་སློ་ཐིང་ངེར་གསལ་

བ། རྩྭ་ཐང་རྣམས་སུ་ནེའུ་གསིང་སློ་ཐིངས་ངེར་ཁབ་པ། 

སློ་ཐློག །ལློ་ཏློག་སློན་པློའི་སང་། 

སློ་ཐློག་རིས་ལེན། ཞིང་བདག་གིས་བློགས་མ་ཆད་པ་སློགས་ལ་ཁ་གཡར་ནས་མི་སེར་གི་ས་ཞིང་

ལློ་དློག་དང་ཆབས་ཅིག་བཙན་འཕློག་བེད་པའི་སློལ། 

སློ་འཐློག་རྒྱག་པ། ① ཞིང་ལ་རྩྭ་ངན་འཐློག་པ། ② ལློ་ཏློག་བསྡུ་མ་རན་གློང་ནས་འཐློག་པ་སྟེ། ཟ་

འབྲུ་ཆད་སྐབས་སྨིན་ཙམ་ཡློད་པ་རྣམས་བསྒྲུགས་ནས་འཐློག་པ། 

སློ་དེ་བ། ར་འདབས་གཡའ་སང་ལས་སྐྱེས་པའི་ལློ་མ་སློན་པློ་ཉག་ག་ཅན་མེ་ཏློག་སློན་པློ་སློང་བུ་

སློར་གསུམ་ཙམ། རློ་ཁ་ཞིང་། རིམས་ཚད་སེལ། 

སློ་རྡློག །ཡློངས་སུ་རང་མ་སྨིན་པའི་ཤིང་ཏློག

སློ་ལྡུམ། རྩྭ་སློ་ལྡུམ་བུའི་རིགས། 

སློ་ལྡུམ་ལྕམ་པ། སློའི་བེ་བག་ཅིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

སློ་ལློག །སློ་འཛིན་རློག་པའི་ངློར་སློན་པློར་སྣང་བའི་སྒློ་བཏགས། 

སློ་མདངས། ཚོས་གཞི་སློན་པློའི་མདངས། 

སློ་མདློས། མདློས་ཞེས་གནའ་དུས་བློན་གི་ཆློས་ལུགས་ཀིས་ལྷ་འདྲེ་ལ་དམིགས་ནས་བསྐྱལ་པའི་

དངློས་རས་སམ་ཆློ་གའི་མིང་ཡིན་པས་འདིར་མཚོ་སྨན་རྒྱལ་མློ་ལ་བསློ་བའི་མདློས་ཤིག་གི་

མིང་སྟེ། མི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་མཆན་འདློད་འབྱུང་ནློར་

བུའི་མེ་ལློང་ལས། སློ་མདློས་ནི་མཚོ་སྨན་རྒྱལ་མློ་ལ་མཆློད་པའི་སློ་ནས་ནློར་རས་སུ་བསློ་བ། 

སྒྲུབ་རས་མདློས་བཅས་མཚོ་ལ་དབུལ་བ། ཞེས་གསུངས། 

སློ་ནག །མཐིང་དང་སྣག་ཚ་མཉམ་བསེས་ཀི་མདློག

སློ་ནེ། ལུགས་བརྒྱབ་པའི་ཤེལ་རིལ་ཁ་དློག་སྣ་ཚོགས་ཅན། 

སློ་ནེ་རི་ཁློད། 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། 

སློ་སྤི། རྩྭ་སློའི་རིགས་ཚང་མ། 

སློ་སྤི་བཞུར། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ་ལ་བསྐ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་དམུ་ཆུ་དང་། 

འློར་སློགས་ཆུ་འགག་འབེབས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སློ་སྟབས་སེང་དང་། ལྡུམ་སློན། བཌཱཻུརྱ་

མདློག་ཅན། དམུ་ཆུའི་གསང་ལྡུམ་བཅས་སློ། །

སློ་སྤིན། རི་མློར་རམས་ཀིས་མདངས་བཏློན་པའི་སྤིན་རིས། 

སློ་སྤིན་དམན་པ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། ནུས་པས་ཟླ་མཚན་སྙློམས་པ་དང་། ཁག་རྒྱུ་བ། ན་

ཟུག་གཅློག་པར་བེད། 

སློ་ཕུག་རི་ཁློད། 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། 

སློ་འཁྱུར། དར་བ་ལན་གཅིག་བསྐློལ་ཏེ་བཏློན་པའི་འཆུར་བ་རློ་བཅུད་ལེགས་པ། 

སློ་འཆུར་ཕྱུར། དུ་བ་འཐུལ་ཚུལ། ཐབ་ནས་དུད་པ་སློ་འཆུར་འཆུར་འགློ་བ། 

སློ་འཆུར་རེ། དུ་བ་འཕྱུར་སྟངས་ཤིག །གློང་པ་ཡློད་སར་ཐབ་དུད་སློ་འཆུར་རེ་གཏློང་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློ་ཕིག་ཕིག །སློ་ཐིང་ངེར། རྩྭའི་མྱུར་གུ་གསར་པ་སློ་ཕིག་ཕིག་ཐློན་འདུག །རྒྱང་ནས་བལས་པས་

ཆུ་སློ་ཕིག་ཕིག་ཅིག་མཐློང་། 

སློ་བ། [ཐ་དད་པ] ① བསློས་པ། བསློ་བ། སློས། ② ཡིད་ཀིས་བགང་བཤེར་བེད་པ། སྐྱློན་ཡློན་

བསློ་བ། བང་དློར་སློ་བ། ཁེ་གློང་ཕན་གནློད་ཇི་ཡློང་བསློས་པ། ③ དམིགས་པ་དང་སེལ་ཏེ་ཁ་

སྒྱུར་བ། གཞན་དློན་དུ་བསློ་བ། དགེ་བ་ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་ཕིར་དུ་བསློ། ④ [ཐ་མི་དད་པ]

བསློས་པ། བསློ་བ། མདློག་སློན་པློའམ། ནག་པློར་འགྱུར་བ། རློ་རྣམ་པར་བསློས་པ། རྣམ་པར་

སློ་བའི་འདུ་ཤེས། ⑤ མདློག་སློན་པློ། རིག་པ་མཚལ་ལར་དམར་ཞིང་། ར་གཡམ་གཡུ་ལར་

སློ་བའི་ཁང་པ། 

སློ་བུན་ནེ། སློ་འཆུར་རེའམ་སློ་ལློང་ངེ་། ཐློག་ཁའི་ལྕགས་མདློང་ནས་དུ་བ་སློ་བུན་ནེ་ཐློན་པ། 

སློ་བག་སང་བག །ཐང་ཁའམ་ལེབས་རིས་སློགས་ཀི་ནང་དུ་བློད་ཚོན་ནམ་མཁའི་སློ་སངས་དང་

སང་མ་གཉིས་སེལ་མར་བཟློས་པའི་བག་རིར་ཟེར། 

སློ་སྦློར། གློ་བུར་གི་ནད་སེལ་བའི་ནུས་པའམ་བེད་ལས་རྣློ་བའི་སློ་ཡི་སྨན་གི་སྦར་ཐབས་སེ་ཚན་

གི་མིང་། 

སློ་སྦློར་བདུད་རིའི་ཐིག་པ། དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་འཇུ་མི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོས་མཛད་

པའི་སློ་སྨན་གི་སྦློར་སེབ་བ་ཚུལ་གི་སྨན་དཔེ་ཞིག

སློ་མ། [རིང]རྩྭ་ཐང་། 

སློ་སྨན། དགུན་དུས་ར་བ་མ་གཏློགས་སྐམ་ནས་མི་སློད་པ་ར་བ་ཕ་བའི་རྩྭའི་རིགས་ཧློང་ལེན་དང་

བློང་ང་དཀར་པློ་ལ་བུ་ལ་ཟེར་ཏེ། དེ་ལའང་བཏུ་བའི་ཚེ་ར་བ་དང་ལློ་མ་མེ་ཏློག་འབས་བུ་བཞི་

པློ་སློ་སློར་དགློས་རིགས་དང་། ལློ་སློང་མེ་འབས་བཞིའམ་སློང་པློ་དློར་བའི་གསུམ་བཏུ་དགློས་

པའི་རིགས་སློ། །

སློ་སྨན་རིགས་གཙོ་བློ་བརྒྱ་དང་བཅློ་བརྒྱད། ༡ཧློང་ལེན། ༢སང་རི་དློ་བློ། ༣རེ་སྐློན་པ། ༤ཀི་ལྕེ་

དཀར་པློ། ༥ཀི་ལྕེ་ནག་གཉིས། ༦ར་ལྤགས། ༧ཨ་བིཥ། ༨སྟག་ཤ། ༩སང་རྒྱན་དཀར་པློ། 

༡༠ཡུ་གུ་ཤིང་། ༡༡རད། ༡༢རྒུ་ཐུབ། ༡༣ལུམ་སྟག །༡༤ཨབག་གཟེར་འཇློམས། ༡༥ཨ་བག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

ཚེར་སློན། ༡༦སྨུག་ཆུང་མདན་ཡློན། ༡༧གསེར་སྐུད། ༡༨དངུལ་སྐུད། ༡༩ལུག་རུ་སྨུག་པློ། 

༢༠ལུག་རུ་སེར་པློ། ༢༡ལུག་རུ་དཀར་པློ། ༢༢ཆུ་རུག །༢༣སེ་མའི་མེ་ཏློག །༢༤འབུ་སུ་ཧང་། 

༢༥སློང་ཐློག་པ། ༢༦ཨ་ཀྲློང་ནག་པློ། ༢༧ཕུར་དཀར་ཨ་ཀྲློང་། ༢༨ཚར་བློང་། ༢༩ཏང་ཀུན། 

༣༠སེ་རྒློད་འབས་བུ། ༣༡ཤུགས་པ་ཚེར་མ་ཅན། ༣༢སྐྱེར་བའི་མེ་ཏློག །༣༣ཐང་ཕློམ་

དཀར་པློ། ༣༤ཐང་ཕློམ་ནག་པློ། ༣༥ལང་ཐང་ཙི། ༣༦སིན་ཤིན་སྣ་མའི་འབས་བུ། ༣༧དྲེས་

མའི་གེ་སར། ༣༨དཀར་པློ་ཆིག་ཐུབ། ༣༩རྩྭ་ཨ་ཝ། ༤༠ཨ་འདྲ། ༤༡ཞིམ་ཐིག་དཀར་པློ། 

༤༢ཞིམ་ཐིག་ལེ་ནག་པློ། ༤༣པར་པ་ཏ། ༤༤དྭ་བའི་ར་བ། ༤༥འདམ་བུ་ཀ་ར། ༤༦འབི་ཏ་

ས་འཛིན། ༤༧བ་ཕློ་ཙི་ཙི། ༤༨ཤུ་མློ་ཟ། ༤༩སྙི་བ། ༥༠ལུག་མུར། ༥༡གཡེར་ཤིང་པ། 

༥༢མེ་ཏློག་སེར་ཆེན། ༥༣བག་སྐྱ་ཧ་བློ། ༥༤བག་སློས། ༥༥རྒྱ་སློས་། ༥༦མང་རི་སྤིས། 

༥༧རྒུ་དྲུ། ༥༨འབམ་བློ། ༥༩སློ་སྤིན། ༦༠མེ་ཏློག་ལུག་མིག །༦༡མཁན་པ་དཀར་པློ། 

༦༢མཁན་པ་ནག་པློ། ༦༣ཆུ་མ་རི་དཀར་པློ། ༦༤ཆུ་མ་རི་ནག་པློ། ༦༥བི་ཚེར། ༦༦ར་

མཁིས། ༦༧རིམ་དེ་བ། ༦༨ཆུ་དེ་བ། ༦༩སློ་དེ་བ། ༧༠རེ་རལ་པ། ༧༡འློམ་བུ། ༧༢ཞུ་མཁན། 

༧༣རྒྱ་སྐྱེགས། ༧༤བཙོད། ༧༥ལྕམ་པ། ༧༦བག་ལྕམ། ༧༧ག་མའི་ར་བ། ༧༨མཛོ་མློ་ཤིང་། 

༧༩ཕང་མའི་འབས་བུ། ༨༠སད་དཀར་བ། ༨༡བི་རུག་པ། ༨༢བེ་ག །༨༣མཚེ་ལྡུམ། ༨༤ལུག་

ཆུང་། ༨༥ལུག་ངལ། ༨༦སྟློང་རི་ཟིལ་བ། ༨༧ཟངས་རི་བ། ༨༨སྙ་ལློ། ༨༩ཙ་ཤློ་མང་། ༩༠པ་

ཡག་ར་བ། ༩༡བེའུ་ལ་ཕུག །༩༢ཨུག་ཆློས། ༩༣སྐྱེ་བའི་འབས་བུ། ༩༤ས་རི་ཀ ༩༥ལྕེ་ཚ། 

༩༦དབི་མློང་དཀར་པློ། ༩༧དབི་མློང་ཁ་བློ། ༩༨བ་ལུ་དཀར་པློ། ༩༩གློ་སྙད། ༡༠༠ཐ་རམ། 

༡༠༡ན་རམ། ༡༠༢བ་རང་། ༡༠༣སློག་ཀ་བ། ༡༠༤དབང་ལག །༡༠༥རི་ཤློ། ༡༠༦སྤང་ཚེར། 

༡༠༧དུར་བིད། ༡༠༨ཐར་ནུ། ༡༠༩སློན་བུ། ༡༡༠ཁློན་བུ། ༡༡༡ལྕུམ་རྩྭ། ༡༡༢ཆུ་རྩྭ། ༡༡༣རེ་

ལྕགས་པ། ༡༡༤ལྕ་བ། ༡༡༥ཉེ་ཤིང་། ༡༡༦ར་མཉེ། ༡༡༧བ་སྤྲུ་བ། ༡༡༨གཟེ་མའློ། །

སློ་ར། རྩྭ་སློན་པློ། 

སློ་ཚ་བ་གསུམ། དབི་མློང་། ལྕེ་ཚ། སྲུབ་ཀ་སྟེ་ར་སྲུས་སློ། །

སློ་ཚང་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༩༤༩ལློར་དགློན་པ་ཆགས། གྲུབ་མཐའ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆུ་དམར་ལེབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སློ་ཚལ། བཟའ་བཅའི་སློ་རིགས། 

སློ་ཚེར། ནས་ཀི་བེ་བག་ཅིག

སློ་ཚོད། ཐུག་པའི་ནང་དུ་བླུག་རྒྱུའི་སློ་ཚལ། 

སློ་ཚོས། རམ་གི་མིང་། 

སློ་འཛིམ། རི་སློག་གི་བེ་བག་ཅིག

སློ་ཡི་བུ་མློ་སྤུན་བདུན། སློན་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྦར་ནས་བཏགས་པའི་གཡའ་ཀི་དང་། སྟློང་ཟིལ། 

གང་ག་ཆུང་། ཧློང་ལེན། ཏིག་ཏ། བློང་དཀར། སང་རི་བཅས་བདུན་གི་བསྡུས་མིང་སྟེ། རེ་ཟུར་

མཁར་བ་མཉམ་ཉིད་རྡློ་རེས་མཛད་པའི་མན་ངག་བེ་བ་རིང་བསེལ་ལས། སློན་འདས་པའི་དུས་

སུ་འཕགས་པ་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་དེས་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཚད་མེད་པའི་སྙིང་རེ་འཁྲུངས་

པའི་དུས་ཀི་སྤན་ཆབ་ས་ལ་ལྷུང་བ་ལ། འགློ་དློན་འགྲུབ་པའི་སྨློན་ལམ་བཏབ་པའི་མཐུ་ལ་

བརེན། འགློ་བའི་གསློས་སུ་གྱུར་པའི་བདུད་རི་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་མངའ་ཡང་། གཙོ་བློར་

གྱུར་པའི་ནུས་མཐུ་དང་ལན་པས། འཆི་བ་དངློས་སུ་བསངས་པ། རྒྱུ་ཞེ་སང་གིས་བསྐྱེད་པའི་

ཚ་བའི་ནད་མ་ལུས་པ་འཇློམས་པ་ལ་འགན་ཟླ་མེད་པ་ནི་ཡབ་ཟླ་ཤེལ་ཚ་ཟེར་ནློར་བུ་དང་། 

ཡུམ་བདུད་རི་བསིལ་བའི་ཆུ་རྒྱུན་གཉིས་ལས། གནས་གངས་དཀར་ལྷའི་འགུལ་འདབས། 

གཡའ་སང་སྨན་ལློངས་མཛེས་པའི་ཕློ་བང་དུ། སྟློན་ར་སྤེའུ་ཟླ་བ་ལ་སས་མློ་བདུན་འཁྲུངས་པ་

ནི། ཟླ་ཟིལ། སྟློང་ཟིལ། གང་ག་ཆུང་། ཧློང་ལེན། ཏིག་ཏ། བློང་དཀར། སང་རི་དློ་བློ་སྟེ་སློ་ཡི་

ལྷ་མློ་བདུན་ནློ། །ཞེས་དང་། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་

པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་གི་བསྡུས་དློན་གསལ་བཀྲློལ་ལས། གཡའ་ཀི་སྟློང་ཟིལ་གང་ག་ཆུང་། 

ཧློང་ལེན་ཏིག་ཏ་བློང་ང་དཀར། སང་རི་དང་ནི་བདུན་པློ་ལ། སློ་ཡི་བུ་མློ་སྤུན་བདུན་ཟེར། 

སློ་རམས། འབྲུག་ཡུལ་ས་གློའི་ཡུལ་ནས་ཐློན་པའི་སྐྱེ་དངློས་ཀི་ལློ་མ་ཞིག་སྟེ། དེའི་ཁུ་བ་ནི་སློ་ནག་

རམས་མདློག་ཅན་ཞིག་ཡློད། 

སློ་རི་ལྕགས་ཟམ། ཡུན་ནན་འཇློལ་རློང་ཁློངས་ཟླ་ཆུའི་ཐློག་ལ་ཡློད་པའི་ལྕགས་ཟམ་ཞིག



  1679  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

སློ་རིབ། མིག་ནད་བར་འགིབ་ཀི་བེ་བག་ཅིག

སློ་རེངས། སྐྱ་རེངས་ཀི་སློན་ནས་ནམ་མཁའ་སློ་སྐྱར་གྱུར་པའི་དུས། 

སློ་ལ། རི་བློ་ཞིག །མཚོ་སློན་མཚོ་ནུབ་ཏུའུ་ལན་རློང་དུ་ཡློད་ཅིང་མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ལས་

རྨེ་ཁི་ལྔ་སྟློང་ལྷག་ཙམ་ཡློད། 

སློ་ལུད། ① སློ་རིགས་ལས་བཟློས་པའི་ལུད། ② ཞིང་ཁར་མྱུ་གུ་སྐྱེས་རེས་རྒྱག་པའི་ལུད། 

སློ་ལློ། ① རྩྭ་སློའི་ལློ་མ། ② ཞབས་འདྲེན་ནམ། སྐྱློན་དུ་གྱུར་པའི་དཔེ། སྤློད་ངན་བས་ནས་ཞབས་

འདྲེན་ཞུས་སློང་། སློ་ལློ་ཕར་སློང་། 

སློ་ལློ་འཕར་བ། ངློ་ཚ་དགློས་པའི་ལས་བས་པ། ཞབས་འདྲེན་ཞུས་པ། ཞབས་བློ་མ་ཤེས་རྒྱག་པ་

དེ་སློ་ལློ་ལངས་ནས་འཕར་བ་ཡིན་ཟེར་བ་ལ་བུ། ཕློ་བ་བཙོང་། སློ་ལློ་འཕར། རུས་དྲུད། བ་

བཙོང་རྣམས་དློན་གཅིག

སློ་ལློང་ངེ་། ཆུ་འཁིལ་སྟངས་ཤིག །རྭ་བའི་ནང་དུ་ཆུ་སློ་ལློང་ངེར་འཁིལ་འདུག

སློ་ཤུལ་དགློན། དགའ་ལན་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་བསམ་གཏན་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་

བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ་༡༦༩༥ལློར་དགའ་ལན་ཤར་རེའི་མཁན་པློ་སྟག་རློང་དཔློན་

སློབ་རེ་ངག་དབང་ཡར་འཕེལ་རིན་པློ་ཆེས་གསར་དུ་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྔ་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སློ་ས་སྐྱ་ས། དབར་ས་དགུན་ས། 

སློ་སངས། ① མདློག་སློ་རྐྱང་། ② [མངློན]༡ ལང་པ། ༢ ཙན་དན་སྦྲུལ་སྙིང་། 

སློ་སངས་སྐྱ་བ། སློ་སི་ཞེས་ཀང་ཟེར། སློ་སངས་ཀི་ནང་དུ་དཀར་རག་ཅུང་ཟད་བསེས་པའི་མདློག་

ཅན་ཏེ། ནམ་མཁའི་སྟློང་ཆ་དང་། སྤིན་པ་སློ་སྤིན་སློགས་ལ་སྤློད་ཀི་ཡློད། 

སློ་སངས་ལུས། [མངློན]གཟའ་ལྷག་པ། 

སློ་སི། སློ་སངས་ཀི་ནང་དུ་དཀར་པློ་བསེས་པའི་མདློག་ཅན་ཏེ། སློ་སངས་སྐྱ་བ་དང་དློན་གཅིག། 

སློ་སི་ལེ་བ། སློན་པློའི་མདློག་གསལ་སྟངས་ཤིག །གི་ཤུབས་ནང་ནས་གི་སློ་སི་ལེ་བ་བཏློན་པ། 

སློ་སིར་རེ། ① རྩྭ་དང་སློ་ལྡུམ་གསར་པའི་མྱུ་གུ་ཐློན་ཚུལ། དཔྱིད་དུས་དྲློད་གཤེར་རྒྱས་དུས་སང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལློངས་རྣམས་སུ་རི་ཐློག་གསར་པའི་མྱུ་གུ་སློ་སིར་རེ་ཐློན་ཡློང་། ② དུ་བ་ཕ་མློ་འཐུལ་སྟངས། 

མེ་ཁ་གསློས་འཕལ་ཐློག་མར་དུ་བ་སློ་སིར་རེ་འཐུལ་བ། 

སློ་སེང་། སློ་སྐྱ་ལས་ཅུང་ཟད་དཀར་ཆ་ཆུང་བའི་མདློག

སློ་སློ། སློན་པློ་དང་གཅིག །

སློ་བསངས། ① སློན་པློ། གློས་ཆེན་སློ་བསངས། ནམ་མཁའི་མདློག་སློ་བསངས། ② [རིང]༡ ནག་

པློ། ༢ མཚན་མློ། 

སློ་བསངས་མ། [མངློན] ① ནམ་མཁའ། ② བུད་མེད། ③ མཚན་མློ། 

སློ་ཧམ་མེ། ① ཁ་དློག་སློ་བ། ② མདངས་ཞན་པློ། ངློ་མདློག་སློ་ཧམ་མེར་ཕིན་འདུག

སློག །མཚང་དང་སྐྱློན་རེན་པར་བཤད་པའི་དློན་ཏེ། མཚང་སློག །རང་སྐྱློན་སློག་ལ་བུ། 

སློག་འདློན། ཕིར་འདློན་པ། གཏེར་ཁ་སློག་འདློན། ནུས་ཤུགས་སློག་འདློན་བེད་པ། 

སློག་འདྲུ། ཅ་ལག་སློག་བཤེར་རམ། སློག་འཚོལ། དངློས་ཆས་སློག་འདྲུ་རྒྱག་པ། 

སློག་པ། [ཐ་དད་པ]བསློགས་པ། བསློག་པ། སློགས། འདློན་པའམ་འདྲུ་བ། ཨམ་ཕག་སློག་པ། ཉེས་

སྐྱློན་བསློགས་ནས་གསལ་རེན་དུ་བརློད། སམ་ནང་ནས་ཅ་ལག་སློག་པ། 

སློག་བྲུས། སློག་པ་དང་བྲུས་པ། 

སློག་བཤེར། འཚོལ་ཞིབ་དང་གངས་བཤེར་བ། འགློ་ཆས་སློག་བཤེར། སློད་ཁང་སློག་བཤེར། 

སློག་བཤེར་མཁན། གཞན་གི་ཁང་གཞིས་རྒྱུ་ནློར་ལ་སློག་བཤེར་བེད་མཁན་གི་ཁིམས་འཛིན་མི་སྣ། 

སློག་བཤེར་ཆློག་པའི་ལག་ཁེར། སྤི་བདེ་དམག་མིའི་ནང་ན་དམིགས་གསལ་དུ་གཞན་ལུས་སློག་

གཤེར་བེད་ཆློག་ཡས་ཀི་ལག་ཁེར་ཞིག

སློག་སེ། [ཞང་སྐད]འཁློན་འཛིན། 

སློགས། སློག་པའི་སྐུལ་ཚིག

སློན། ① འདས་པའི་དུས་ཏེ། ཉིན་ཁ་ཤས་ཀི་སློན། ལློ་ཁ་ཤས་ཀི་སློན། སློན་ཆད། སློན་དུས་ལ་

བུ། ② གློ་རིམ་གི་མདུན་ཏེ། ཕར་འགློའི་སློན་མ། མི་སློན་མ། སློན་གི་མི་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

སློན་ཀློག་སྡུད་མགློ །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།  ༼ ང ༽

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་pre-read head ཟེར། 

སློན་སྐྱེས། [མངློན] ① སྐེ་ཚེ། ② གཅེན་པློ། ③ བམ་ཟེ། ④ ཚངས་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་predefined ཟེར། 

སློན་བཀློད་ངློ་རགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་predefined identifier ཟེར། 

སློན་གློམས་བག་ཆགས་བཟང་པློ་སད་པ། སྐྱེ་བ་སློན་མར་གློམས་འགིས་བས་པའི་བག་ཆགས་བཟང་

པློ་ཚེ་འདིར་སད་པ་ཞེས་པ་ནི། དཔེར་ན། མི་གང་ཞིག་སློན་གི་བག་ཆགས་བཟང་པའི་རྐྱེན་གིས་

ཚེ་འདིར་བག་ཡློད་དྲན་ཤེས་སློགས་བསབ་མ་དགློས་པ་ངང་གིས་འབྱུང་བ་ལ་བུའློ། ། 

སློན་གི་རྒྱལ་པློ་ལྔ། རྒྱ་གར་གི་ཐློག་མའི་རྒྱལ་པློ་མང་བཀུར་དང་། འློད་མཛེས། དགེ་བ། དགེ་

མཆློག །གསློ་སྦློང་འཕགས་ཏེ་ལྔ། 

སློན་གི་རྒྱལ་བ། ① འདས་པའི་སངས་རྒྱས། ② འཇམ་དབངས་ཀི་མཚན། 

སློན་གི་ཆློ་ག་བཅུ། སངས་རྒྱས་མ་ངན་ལས་མ་འདས་གློང་གི་བསྙེན་པར་རློགས་པའི་སློན་གི་ཆློ་

ག་བཅུ་སྟེ། རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་རང་སངས་རྒྱས་གཉིས་ཟད་མི་སྐྱེ་ཤེས་ནས་བང་

ཆུབ་བརེས་པའི་རང་བྱུང་གིས་བསྙེན་པར་རློགས་པ་གཉིས་དང་། ལྔ་སེ་བཟང་པློ་མཐློང་ལམ་

སྐྱེས་ཚེ་ཡེ་ཤེས་ཁློང་ཆུད་ཀིས་དང་། ཤ་རིའི་བུ་སློགས་ཚུར་ཤློག་གིས་དང་། འློད་སྲུང་ཆེན་

པློ་སྟློན་པར་ཁས་བངས་པས་དང་། བཟང་སེ་ཚོགས་དྲུག་ཅུས་སྐྱབས་གསུམ་ཁས་བངས་པས་

དང་། སྐྱེ་དགུའི་བདག་མློ་སློགས་ལྕི་ཆློས་བརྒྱད་བསབས་པར་ཁས་བངས་པས་དང་། ལེགས་

བིན་དྲིས་པའི་ལན་ལ་དགེས་པས་དང་། མཆློད་སྦིན་མ་ཕ་མའི་དབང་དུ་སློང་བ་ལ་དགེ་སློང་

མ་ཨུཏྤལ་ནས་ཕློ་ཉ་བས་ཏེ་དགེ་འདུན་གིས་ཕིན་ཆློག་ལ་བརེན་ནས་དང་། དགེ་འདུན་གི་

གངས་ཡུལ་དབུས་སུ་བཅུ་ཚོགས་དང་། མཐའ་འཁློབ་ཏུ་ལྔ་ཚོགས་སློ་སློས་གསློག་བཞིའི་

ལས་ཀིས་རབ་བྱུང་བསྙེན་རློགས་ཅིག་ཆར་དུ་བེད་པ་རྣམས་སློ། །བསྙེན་པར་རློགས་པའི་

ཚུལ་བཅུ་ལ་གཟིགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློན་གི་ཆློས་རྒྱལ་བདུན། ཤཱཀ་མུ་ནེས་དུས་འཁློར་ར་རྒྱུད་ཐློག་མར་གསུང་སྐབས། ཞུ་བ་པློ་ཤམ་

བ་ལའི་རྒྱལ་པློ་ཟླ་བ་བཟང་པློ་ཡིན་ལ། དེས་དུས་འཁློར་ར་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་ཤློ་ལློ་ཀ་སྟློང་

ཕག་བཅུ་གཉིས་པ་མཛད། ར་རྒྱུད་གསུངས་པའི་ལློ་རེས་མ་དེར་རྒྱལ་པློ་རང་ཉིད་ཀི་ཕློ་བང་

དེའི་ལྷློ་ཕློགས་མ་ལ་ཡའི་སྐྱེད་མློས་ཚལ་ཆེན་པློའི་དབུས་དུས་འཁློར་གི་བློས་བསངས་

བཞེངས་ནས་འདས། དེའི་རེས་སུ། ༡ རྒྱལ་པློ་ཟླ་བ་དང། ༢ ལྷ་དབང་། ༣ གཟི་བརིད་ཅན། 

༤ ཟླ་བས་བིན། ༥ལྷའི་དབང་ཕྱུག །༦ སྣ་ཚོགས་གཟུགས། ༧ ལྷའི་དབང་ལན་རྣམས་ཀིས་

ཆློས་བསྟན་ནས་རྒྱལ་པློ་མཛད། 

སློན་གི་མཐའ། སྣློད་བཅུད་འཇིག་རེན་སློགས་ཐློག་མར་འབྱུང་དུས་ཀི་ཡ་མཐའ། 

སློན་གི་གནས་རིག་པ། སློན་དུས་རང་ངམ་གཞན་གང་ལ་སྐྱེས་པའི་གནས་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་

པའི་ཤེས་རབ་སྟེ། རིག་པ་གསུམ་གི་གས་ཤིག

སློན་གི་གནློད་སྦིན། [མངློན]ཛམྦྷ་ལ། 

སློན་གི་བག་ཆགས། ལས་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་གང་བས་ཀང་ལས་གསློག་པ་པློའི་སེམས་ཀི་སྟེང་

དུ་བག་ཆགས་གཏིང་ཟབ་པློ་ཞིག་འཇློགས་ཐུབ་པ་དཔེར་ན། བིས་པ་འགའ་ཞིག་ཆུང་དུས་ནས་

སེམས་ཅན་འབུ་སིན་སློགས་གསློད་པ་དང་། དངློས་པློ་རྐུ་བ། རྫུན་ཤློད་པ་བཅས་བསབ་མི་

དགློས་པར་རང་བཞིན་གིས་ཤེས་པ་དང་། ཡང་བིས་པ་འགའ་ཞིག་ཆུང་དུས་ནས་སྙིང་རེ་ཆེ་བ་

དང་། ཡློན་ཏན་སློབ་སྦློང་ལ་དགའ། ཁློང་ཁློ་མེད་པ། རྫུན་མི་ཤློད་པ་བཅས་རང་བཞིན་གིས་

འབྱུང་བ་ནི་སྐྱེ་བ་སློན་མའི་བག་ཆགས་བཟང་ངན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཡི་བཤད་སློལ་ཡློད། 

སློན་གི་སྨློན་ལམ། ཚེ་རབས་སློན་མར་བསགས་པའི་ལས། 

སློན་གི་སིད་པ། སིད་པ་བཞིའི་གས་ཤིག་སྟེ། ཕི་མའི་ཉིང་མཚམས་སྦར་བའི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་

ནས་ལུས་རེན་དེ་མ་བློར་བར་གི་སིད་པ། 

སློན་གི་སློབ་དཔློན། སློན་འདས་པའི་དུས་སུ་བྱུང་བའི་མཁས་པའམ་སྟློན་པ། 

སློན་གི་ལྷ། [མངློན]ལྷ་མིན། 

སློན་གབས། ① སློན་མ་ནས་གབས་སྒིག་བས་ཟིན་པ། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་preset ཟེར། 

སློན་གབས་ཞུགས་གངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་preset parameter ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་bringto front ཟེར། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་backward recovery ཟེར། 

སློན་འགློག །སློན་ཚུད་ནས་མི་ཡློང་བ་བེད་ཐབས། སློན་འགློག་བྱུང་འཆློས། མ་འློངས་སློན་འགློག་

བེད་ཐུབ་ན། སྐྱློན་ཆ་ནམ་ཡང་འབྱུང་མི་འགྱུར། 

སློན་འགློག་ཉམས་གསློ། །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་preventive maintenance ཟེར། 

སློན་འགློ། དངློས་གཞིའི་སློན་དུ་བེད་དགློས་པའི་བ་བ། གབས་སྒིག་དང་དློན་གཅིག

སློན་འགློ་བ། སློན་སྐྱློད་པ་སྟེ། ས་མར་འགློ་མཁན། 

སློན་འགློ་འབུམ་བཞི། ལས་དང་པློ་པའི་གང་ཟག་གང་ཞིག །ཆློས་སློར་ཞུགས་པའི་ཚེ་ཐློག་མར་

སློན་འགློའི་ཆློས་ཡན་ལག་བཞི་ལ་འཇུག་དགློས་པ་ནི། དང་པློ་སྐྱབས་སུ་འགློ་བའི་ཆློས་ཕག་

དང་སྐྱབས་འགློ་སྦྲག་མ་འབུམ་གཅིག །གཉིས་པར། སྒིབ་སྦློང་གི་ཆློས་རྡློར་སེམས་སློམ་

བཟླས་ཀིས་ཡིག་བརྒྱ་འབུམ་གཅིག །གསུམ་པ། ཚོགས་གསློགས་ཀི་ཆློས་མཎལ་འབུམ་

གཅིག །བཞི་པ། བིན་རླབས་འཇུག་པའི་ཆློས་བ་མའི་རྣལ་འབློར་འབུམ་གཅིག་བཅས་ལ་སློན་

འགློ་བཞི་སྦློར་རམ་འབུམ་བཞི་ཟེར།

སློན་འགློ་བཞི་སྦློར། སློན་འགློ་འབུམ་བཞི་དང་དློན་གཅིག་ཡིན།

སློན་འགློའི་ཁིད་ཡིག །བློན་དང་ནང་པའི་ཆློས་སློར་ཐློགས་མར་ཞུགས་མཁན་རྣམས་ལ་སེམས་

ཁིད་མདློར་བསྡུས་ཤིང་། གནད་ཕིགས་པའི་ཞལ་གདམས་སྐློར། གྲུབ་མཐའ་སློ་སློར་རང་

ལུགས་ཀི་སློན་འགློའི་ཁིད་ཡིག་ཡློད་ཀང་། མདློར་བསྡུས་ན་ཐམས་ཅད་བློ་ལློག་རྣམ་བཞིའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནང་དུ་མ་འདུས་པའི་སློན་འགློའི་ཁིད་ཡིག་ཅིག་མེད། 

སློན་འགློའི་ཆ་རྐྱེན། ① བ་དངློས་གང་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་ར་བའི་ཆ་རྐྱེན་རྣམས་ཏེ། དཔེར་ན། སློབ་སྦློང་

བ་བ་ལ་དགེ་རྒན་ལེགས་པློ་བཙལ་བ། ཚོང་ལས་བ་བར་འདློད་ན་མ་དངུལ་བཙལ་བ་ལ་བུ་ནི་

སློན་འགློའི་རྐྱེན་ཡིན། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་

སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་precondition ཟེར། 

སློན་འགློའི་ཆ་ཤས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་premise part ཟེར། 

སློན་ཆགས། [མངློན]འཁློར་བ། 

སློན་ཆད། ད་ལ་ཕན་ཆད། སློན་ཆད་བས་པའི་བ་བར་ད་ལ་ཕི་བལས་བེད་པ། 

སློན་ཆློག །བསྙེན་པར་རློགས་པ་ལ་ཚེགས་ཆུང་ངུས་རློགས་པ་སློན་གི་ཆློ་ག་ཞེས་སངས་རྒྱས་

ཞལ་བཞུགས་དུས་མཁན་པློ་འཕགས་པ་ཡིན་པ་དང་། གདུལ་བ་བློ་དག་པ་སྟེ་ལས་ཉློན་རྣམ་

སྨིན་གི་སྒིབ་པ་ཤས་ཆུང་ཞིང་། ཤེས་རབ་དང་། རྒྱུད་དང་། དབང་པློ་གསུམ་སྨིན་པའི་གང་

ཟག་ཁློ་ན་ལ་སློམ་པ་འབློག་པའི་ཆློ་ག་ཞིག

སློན་ཆློག་བཅུ། སངས་རྒྱས་མ་ངན་ལས་མ་འདས་གློང་གི་བསྙེན་པར་རློགས་པའི་སློན་གི་ཆློ་ག་

བཅུ་སྟེ། རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་རང་སངས་རྒྱས་གཉིས་ཟད་མི་སྐྱེ་ཤེས་ནས་བང་ཆུབ་

བརེས་པའི་རང་བྱུང་གིས་བསྙེན་པར་རློགས་པ་གཉིས་དང་། ལྔ་སེ་བཟང་པློ་མཐློང་ལམ་སྐྱེས་

ཚེ་ཡེ་ཤེས་ཁློང་ཆུད་ཀིས་དང་། ཤཱ་རིའི་བུ་སློགས་ཚུར་ཤློག་གིས་དང་། འློད་སྲུང་ཆེན་པློ་

སྟློན་པར་ཁས་བངས་པས་དང་། བཟང་སེ་ཚོགས་དྲུག་ཅུས་བངས་པས་དང་། སྐྱེ་དགུའི་བདག་

མློ་སློགས་ལྕི་ཆློས་བརྒྱད་བསབ་པར་ཁས་བངས་པས་དང་། ལེགས་བིན་དྲིས་པའི་ལན་ལ་

དགེས་པས་དང་། མཆློད་སྦིན་མ་ཕ་མའི་དབང་དུ་སློང་བ་ལ་དགེ་སློང་མ་ཨུཏྤ་ལས་ཕློ་ཉ་བས་

ཏེ་དགེ་འདུན་གིས་ཕིན་ཆློག་ལ་བརེན་ནས་དང་། དགེ་འདུན་གི་གངས་ཡུལ་དབུས་སུ་བཅུ་

ཚོགས་དང་། མཐའ་འཁློབ་ཏུ་ལྔ་ཚོགས་སློ་སློས་གསློལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་རབ་བྱུང་བསྙེན་

རློགས་ཅིག་ཆར་དུ་བེད་པ་རྣམས་སློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

སློན་འཇུག །མིང་གཞིའི་ཡི་གེ་རྣམས་ཀི་སློན་དུ་འཇུག་ནས་བདག་གཞན་དུས་གསུམ་དང་། བ་

བེད་ལས་གསུམ་གི་དབེ་བ་བེད་པའི་དློན་ཅན་ནློ། །

སློན་འཇུག་ལྔ། མིང་གཞིའི་སློན་དུ་འཇུག་པའི་ཡི་གེ་ག་ད་བ་མ་འ་སྟེ་ལྔ་པློ་འདིའི་རགས་ལ་བ་ཕློ་

དང་། ག་ད་མ་ནིང་། འ་མློ། མ་ཤིན་ཏུ་མློ་བཅས་ནང་གསེས་དབེ་བ་བཞིར་ཕེ་ཡློད་པ། 

སློན་འཇུག་འཇུག་ཚུལ་རློགས་བེད་བཞི། གང་ལ་འཇུག་པ། གང་གིས་འཇུག་པ། ཇི་ལར་འཇུག་

པ། ཅིའི་ཕིར་འཇུག་པ་བཅས་བཞིའློ། །༡ སློན་འཇུག་གི་ཡི་གེ་རྣམས་གང་ལ་འཇུག་པ་བེད་

ཅེ་ན། ཐློག་མར་སློན་འཇུག་ལྔ་པློ་དེ་འཇུག་ཡུལ་གང་ལ་འཇུག་ཅེ་ན། སི་ཏུའི་འགེལ་ཆེན་ད། 

དེ་ལ་གང་གིས་འཇུག་པ་བེད་པ་པློ ་སློན་འཇུག་གི་ཕློ་ཡིག་བ་ནི། རང་གི་སེ་པ་མ་ཡིན་པའི་

མིང་གཞིའི་ཕློ་ཡིག་ཀ་ཅ་ཏ་ཙ་རྣམས་དང༌། མློ་ཡིག་ག་ང་ཇ་ཉ་ད་ན་ཛ་ཞ་ཟ་ར་ཤ་ས་རྣམས་ལ་

འཇུག་གློ །དེའང༌། ཀ་ག་གཉིས་ལ་བརེགས་འདློགས་རྐྱང་གསུམ་གར་དང༌། ཏ་ཙ་ད་གསུམ་

ལ་རྐྱང་བརེགས་གཉིས་ཀར་དང༌། ང་ཇ་ཉ་ན་ཛ་རྣམས་ལ་བརེགས་མ་ཁློ་ནར་དང༌། ཅ་ཞ་ཤ་

གསུམ་ལ་རྐྱང་པ་ཁློ་ནར་དང་། ཟ་ས་གཉིས་རྐྱང་འདློགས་གཉིས་དང༌། ར་འདློགས་ཅན་ཁློ་ན་

སྟེ་དེ ་རྣམས་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་སློ། །༢ གང་གིས་འཇུག་པ་བེད་ཅེ་ན། ག་

ད་བ་མ་འ་བཅས་སློན་འཇུག་ལྔ་པློ་དེ་དག་འཇུག་གློ། ༣ ཇི་ལར་འཇུག་པ་བེད་ཅེ་ན། སི་ཏུའི་

འགེལ་ཆེན་དུ། སློན་འཇུག་གི་ཕློ་བ་ཡིག་ནི་མིང་གཞིའི་ཡི་གེ་རང་གི་འཇུག་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་

རྣམས་ལ་སྒ་དང་བེད་རློལ་དྲག་པའི་སློ་ནས་འཇུག་པ་དང༌། མ་ནིང་ག་ད་གཉིས་ནི ་སྒ་རློལ་

རན་པས་འཇུག་པ་དང༌། མློ་ཡིག་འ་ནི ་སྒ་རློལ་ཞན་པས་འཇུག་པ་དང༌། ཤིན་ཏུ་མློ་མ་ནི ་སྒ་

རློལ་མཉམ་པ་སྟེ ་ཤིན་ཏུ་ལྷློད་པའི་ཚུལ་གིས་འཇུག་པར་བེད་དློ།།ཞེས་གསུངས་སློ། །༤ ཅིའི་

ཕིར་འཇུག་པ་བེད་ཅེ་ན། སློན་འཇུག་ཕློ་བ་ཡིག་གི་དགློས་པ་དུས་གསུམ་ལས་བ་བེད་ཐ་དད་

པའི་བ་ཚིག་བ་བ་བས་ཟིན་པ་འདས་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དང༌། དངློས་པློ་བདག་གཞན་གཉིས་

ལས་གཞན་ཏེ་བེད་པ་པློ་གཞན་དང་དངློས་སུ་འབེལ་བའི་བ་བའི་ཡུལ་དང་བ་བ་བསྒྲུབ་པ་ལ་

འཇུག་པ་ཡིན། སློན་འཇུག་མ་ནིང་ག་ད་གཉིས་ནི་དངློས་པློ་བདག་གཞན་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་

པ་དང༌། དུས་གསུམ་ལས་ད་ལ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་འཇུག་པ་དང༌། སློན་འཇུག་གི་མློ་འ་ཡིག་ནི་



  1686  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དངློས་པློ་བདག་དང༌། དུས་ད་ལ་བ་དང་མ་འློངས་པ་གཉིས་སྟློན་པའི་ཆེད་དུ་འཇུག་པ། སློན་

འཇུག་གི་ཤིན་ཏུ་མློ་མ་ཡིག་ནི་སར་བཤད་པའི་བདག་གཞན་དང༌། དུས་གསུམ་གི་བེ་བག་

མེད་པར་ཐམས་ཅད་ལ་མཉམ་པ་སྟེ་མཚུངས་པ་ཉིད་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་འཇུག་གློ་ཞེས་སློ། །

སློན་རེས། ① སློན་མ་དང་རེས་མ། ② སློན་འཇུག་དང་རེས་འཇུག

སློན་རེས་མིང་གསུམ། སློན་འཇུག་དང་། རེས་འཇུག །མིང་གཞི་གསུམ། 

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 ཟེར། 

སློན་བཏབ་བསམ་གཏན་གིང་། སྤ་ིལློ་༡༩༤༧ལློར་བ་མ་ཕུན་ཚོགས་ནས་གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་

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

སློན་ཐློན། ཡར་རྒྱས་མགློགས་ཙམ་ཡློད་པ་དང་། ཆུ་ཚད་མཐློ་ཙམ་ཡློད་པས་མིག་དཔེར་འློས་པའི་

རིགས། སློན་ཐློན་པ། སློན་ཐློན་ཉམས་མློང་། 

སློན་མཐའ། འཁློར་བར་སྐྱེས་པའི་ཐློག་མའི་མཐའ། སློན་མཐའ་མི་མངློན་པ། སློན་མཐའ་སྟློང་པ་ཉིད། 

སློན་མཐའ་མེད་པ། 

སློན་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། བདག་དང་འཇིག་རེན་རག་མི་རག་གཉིས་

ཡིན་གཉིས་མིན་དུ་ལ་བ། 

སློན་དུ་འགློ་བ། ① སློན་ལ་བེད་དགློས་པའི་ག་སྒིག །② མདུན་དུ་རྒྱུག་འགློ་བ། 

སློན་དུས། ས་མའི་དུས་ཚོད། 

སློན་དུས་ཀི་སིད་པ། སློན་གི་སིད་པ་དང་དློན་གཅིག

སློན་སེ་དགློན། དགེ་བཤེས་བསློད་ནམས་རྒྱ་མཚོས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་ཙམ་ན་གསེར་

ཁ་དགློན་ལས་ཁ་གེས་ཏེ་ཟུར་དུ་དགློན་པ་བཏབ་པར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རའུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། ཉེ་ཆར་དགློན་པ་འདི་

ཇློན་སེ་དགློན་དང་ཏེས་རློ་དགློན། ལློ་གློས་དགློན་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བསློམས་པར་གགས། 



  1687  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

སློན་དྲན། རེས་སུ་ཡློང་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་སློན་ཚུད་ནས་དྲན་པ། ཕན་གནློད་ཇི་ཡློང་སློན་དྲན་གི་སློ་

ནས་བང་དློར་འཛོལ་མེད་བེད་པ། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་prefix notation ཟེར། 

སློན་བརྡ། སློན་ཚུད་ནས་གཏློང་བའི་འཕིན་ནམ་གཏམ། ཁུངས་སློ་སློར་སློན་བརྡ་གཏློང་བ། སང་

ཞློགས་ཆར་པ་འབབ་པའི་སློན་བརྡ་ཁས་གཞེས་ཉིན་ནས་བཏང་བ། 

སློན་ནས་ཐེག་ཆེན་དུ་རིགས་ངེས་པ། ཐློག་མར་ཆློས་བེད་པ་ནས་ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་ལ་མློས་བརན་

པློ་ཡློད་པའི་ཐེག་ཆེན་པ་སྟེ། དེ་ནི་སངས་མ་རྒྱས་བར་དུ་ཉན་རང་གི་ལམ་ལ་ལྷུང་མི་སིད་པ། 

སློན་གནས་རེས་དྲན་མཁེན་པའི་སྟློབས། སྟློབས་བཅུའི་ནང་གསེས། འདས་པའི་དུས་སུ་བདག་དང་

གཞན་སེམས་ཅན་ཇི་སྙེད་པ་དེ་སྙེད་ཀི་ཡུལ་ཕློགས་དང་། རྒྱུ་དང་རྣམ་པ་བཅས་པ་དྲན་པའི་

ཡུལ་དེ་རྣམས་ལ་ཆགས་ཐློགས་མེད་པར་འཇུག་པའི་མཁེན་པ། 

སློན་གནས་རེས་དྲན་གི་མངློན་ཤེས། རང་གཞན་གི་ཚེ་རབས་ས་མ་རེས་སུ་དྲན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

མཚུངས་ལན་དང་བཅས་པ། 

སློན་པློ། ནམ་མཁའི་མདློག །རྩྭ་སློན་པློ། རས་སློན་པློ། 

སློན་པློ་ཆིག་ཐུབ། པཪྤ་ཏའི་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། སྐྲ་བཟང་

ཟིལ་པ་རིམས་འཇློམས་དང་། སློན་པློ་ཆིག་ཐུབ་འཁི་ཤིང་རལ། མི་རྒན་རལ་པ་ཅན་རྣམས་ནི། 

པཪྤ་ཏ་ཡི་མིང་ཡིན་ནློ། །སློན་པློ་བ་ཁྱུང་། སྟློང་རི་ཟིལ་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། 

མཁས་པ་བདུན་གིས་མཛད་པའི་ཚད་པ་སྤི་འཇློམས་སྟློང་ཟིལ་གི་སྦློར་བ་ལས། སློན་པློ་བ་

ཁྱུང་ཆུ་ལྡུམ་ཨློག་དཀར་དང་། ཁ་བློ་སྟག་རིས་བློན་པློ་ཆུ་ཆློད་ཅན། ཁི་དུག་སྨན་གཅིག་ལྡུམ་

བུ་ར་ཐར་བ། ལྡུམ་བུ་རྨ་བ་སློར་ཆུང་ཝ་རི་རྣམས། ཚད་པ་འཇློམས་བེད་སྟློང་རི་ཟིལ་པའི་མིང་། 

སློན་དཔག་ལེན་མཁན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་intended recipient ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློན་དཔག་ཨང་གངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་prediction coding ཟེར། 

སློན་ཕེང་མཇུག་གཞུང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་across, then down ཟེར། 

སློན་འཕློས། ས་མའི་མཇུག་དང་། ལྷག་མ། གཞུང་དློན་སློན་འཕློས་བཤད་པ། ལས་གྲྭ་སློན་འཕློས་

གཙང་མར་མཇུག་བསྡུས་པ། 

སློན་བུ། ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་ཚ་བ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་ཆུ་སེར་གི་ནད་

རྣམས་འཇམ་པློར་སྦློང་བར་བེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གིབ་ཤིང་དང་། སློ་ཨ་ཙ་ར། བི་ཤ་

ལ། ཤློག་ཤིང་པ་བཅས་སློ། །

སློན་བས། སར་བས་པའི་ལས་དློན། སློན་བས་ལ་རད་གཅློད་མི་བེད། སློན་བས་ཀི་ལས་ཀར་

བསྐྱར་ཞིབ་བེད་པ། 

སློན་བྱུང་། སར་བྱུང་ཟིན་པའི་རྣམ་ཐར་ལློ་རྒྱུས་སློགས། མཁས་པ་མང་པློས་བསྒིགས་པའི་སློན་

བྱུང་གི་ལློ་རྒྱུས་རྣམ་ཐར་རྣམས་ཡིན། 

སློན་བློན། ད་ལའི་སློན་ནས་ཕེབས་པ། སློན་བློན་མཁས་བཟང་། སྐྱེས་བུ་སློན་བློན། སློན་བློན་རྒྱལ་པློ། 

སློན་སྦངས། ① དངློས་སུ་མ་བས་གློང་དུ་བེད་སྟངས་སྦངས་པ། ཚ་ཁ་སློན་སྦངས། ལད་མློ་སློན་

སྦངས། ② ས་མ་ནས་བང་གློམས་ཐློན་པའི་ཡློན་ཏན། སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་སློན་སྦངས་ཀི་ཡློན་ཏན། 

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

དབིན་སྐད་དུ་prefix ཟེར། 

སློན་མ། ① ས་མློའི་དུས། རུ་སྒིག་གི་སློན་མ་རྣམས་དམག་གི་གདློང་ལེན་དཔའ་བློ་ཤ་སྟག་རེད། 

ཉི་ཟླའི་འློད་ཟེར་སློན་མ་ནང་བཞིན་གསལ་བ། དེང་སང་རང་རེའི་མེས་པློའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སློན་

གི་དུས་ལས་ལྷག་པའི་སྐལ་བཟང་དགའ་སྟློན་ཤར་བ། སློན་མར་བཤད་པ་དེ་ཚོ་སེམས་ལ་

བཅང་དགློས། ད་ལ་ལས་ས་པློར་ཤེས་པ་ཚང་མ་སློན་མར་གློམས་པ་ཤ་སྟག་རེད། ② སློན་

རེས་ཀི་ས་མ། དུས་རབས་སློན་མ། མི་རབས་སློན་མ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

སློན་མེད་བསྡུས་བརློད། བསྡུས་བརློད་ཀི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སྡུད་བེད་དཔེ་ལ་སློན་མེད་

པའི་ཁད་ཆློས་དང་ལན་པའི་ཁད་གཞི་བཀློད་པ་དེས། དེ་དང་ཆློས་མཚུངས་པའི་བསྡུ་བ་དཔེ་

ཅན་སློན་མེད་ཅིག་བསྡུས་ཏེ་བརློད་པའི་རྒྱན་ཞིག

སློན་མློ། སྤིར་ནམ་མཁའི་མདློག་སློན་པློ་དང་མཚུངས་ཤིང་བེ་བག་མློ་རིགས་ལ་སྦློར་བའི་ཁ་དློག་གི་

ཁད་པར་ཞིག །གནམ་སློན་མློ། ཆུ་སློན་མློ། སང་སློན་མློ། ར་རྒློད་མ་སློན་མློ། དྲེལ་མློ་སློན་མློ། 

སློན་མློ་ཁུང་ལུང་། སྟློད་ནགས་ཚང་གི་ས་ཆ་ཞིག་གི་མིང་། 

སློན་མློ་ཆབ་འདྲེན། སློ་སྤི་བཞུར་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

སློན་མློ་ཆམ་འདྲེན། བེད་ལས་ཀི་སློ་ནས་བཏགས་པའི་སློ་ག་བུར་ཏི་ལློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་

སྟེ། འཁྲུངས་དཔེ་ལས། གཉན་ཚད་རིམས་ཚད་གཞིལ་བའི་ཕིར། དེ་མིང་ག་བུར་ཏི་ལློ་ཟེར། 

ཆམ་པ་ལློག་ཅིང་འདྲེན་པའི་ཕིར། དེ་མིང་སློན་མློ་ཆམ་འདྲེན་ཟེར། ཞེས་དང་། དེའུ་དམར་དགེ་

བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་ལག་ལེན་གཅེས་བསྡུས་ལས། སློན་མློ་ཆབ་

འདྲེན་དམུ་ཆུའི་གསང་སྨན་དང་། སློན་མློ་ཆམ་འདྲེན་ཆམ་པའི་ལམ་ལློག་གཉིས། མ་དག་ཡི་

གེ་བཅློས་པས་ནློར་བ་མང་། 

སློན་མློ་ཆུ་འདྲེན། བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་སད་སྨུག་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། སློན་མློ་ཆུ་འདྲེན་གཟི་མདངས་མེད། སྨུག་མློ་རག་ངུ་ཁལ་

སལ་སྨུག །གསང་བ་སྨན་རྒྱལ་ཁབ་སལ་བེ། དམུ་ཆུའི་གསང་ལྡུམ་སད་སྨུག་མིང་། 

སློན་མློ་ལྷློག་ཟན། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག །ནུས་པས་ལྷློག་པ་ལ་ཕན། 

སློན་རིས། སློན་ཚུད་ནས་བརྒྱབ་པའི་གདེང་ཚོད་དམ། བཏིང་བའི་རིས་གཞི། 

སློན་ཚུད། དུས་ཚོད་ཕི་མ་དྲགས་པའམ་སློན་ཙམ། བསམ་བློའི་ག་སྒིག་སློན་ཚུད་ནས་བས་པ། 

དགློས་ངེས་ཀི་མཐུན་རྐྱེན་སློན་ཚུད་དུ་བསྐྲུན་པ། 

སློན་ཚུད་ས་བརན། སྐྱློན་ཆ་ཆེན་པློ་མ་བྱུང་བའི་སློན་ནས་བརན་པློ་བཟློ་དགློས་པ། 

སློན་ཚེ། སར་གི་དུས། 
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སློན་ཚོད། མ་བྱུང་གློང་ནས་དཔགས་པའི་ཚོད། 

སློན་བཞིན། ས་མ་ནང་ལར། ཡུལ་ཐང་སློན་བཞིན་དུ་གནས་པ། འགློ་ལུགས་སློན་བཞིན། 

སློན་ཡློད། སར་ནས་ཡློད་པ། སྒིག་ལམ་སློན་དུ་ཡློད་རང་འཇགས་བཞག་པ། 

སློན་རབས། སར་གི་བྱུང་རབས། 

སློན་རློལ། ས་རློལ་ལམ་སློན་དུ། སློན་རློལ་ནས་གབས་གཤློམ་བེད་པ། 

སློན་ལས། ཚེ་རབས་སློན་མར་བསགས་པའི་ལས། སློན་ལས་ཀིས་འཕངས་པ། 

སློན་ལློགས། ས་རློལ། འཐབ་འཛིང་བ་རྒྱུའི་སློན་ལློགས་ནས་དམག་ས་བཙན་པློ་འཚོལ་བ། 

སློན་ཤེས། རེས་སུ་ཡློང་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་སློན་ནས་ཤེས་པ། ཁེ་གློང་གང་ཡློང་སློན་ཤེས་ཀི་སློ་

ནས་ཉློ་ཚོང་བེད་ཐུབ་ན་ཚོང་པ་ཚང་མ་ཕྱུག་པློ་ཆགས་ཡློང་། 

སློན་གཤེགས་དཔའ་བློ། མི་དམངས་ཀི་དམངས་གཙོ་དང་། རང་དབང་སློགས་དྲང་བདེན་འཚོལ་

བའི་ཆེད་དུ་ཤི་བའི་དཔའ་བློ་གགས་ཅན། 

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

དབིན་སྐད་དུ་to prestore ཟེར། 

སློན་བསགས། སར་ནས་བསྒྲུབས་པ་དང་སྤུངས་པ། 

སློན་བསགས་ཉེས་མིང་། ཐེངས་སློན་མར་བསགས་པའི་ནག་ཉེས་ཀི་མིང་། 

སློན་བསུ། ① དངློས་གཞིར་མ་སེབས་གློང་ནས་བེད་པའི་ག་སྒིག །② སྣ་འདྲེན། 

དངགས། ངག །སྙན་དངགས། 

དངང་། [བ་བེད་ཐ་མི་དད་པ] སངས་དང་དློན་འདྲ་སྟེ། འདས་པ་ལ་དངངས་འབི། 

དངངས། ཞེད་སྣང་གི་དློན། ཕྲུ་གུ་དངངས་ནས་ཁ་གག་མི་ཐུབ་པར་ཆགས་སློང་། 

དངངས་སྐྲག །འཇིགས་སྐྲག །དངངས་སྐྲག་སྐྱེས་པ། དངངས་སྐྲག་ཚབ་ཚུབ། དངངས་སྐྲག་མ་སྐུལ། 

དངངས་པ། [ཐ་མི་དད་པ] ① དབུགས་གློ་བུར་དུ་འཚངས་པ། ཆུར་ཐིམ་ནས་དབུགས་དངངས་

སློང་། ② སྐྲག་པ། ས་གཡློ་ཆེན་པློ་རྒྱག་དུས་ཡིད་དངངས་པ། 

དངངས་པར་བེད་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། དགེ་སློང་ལ་ཐློ་
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འཚམ་པའི་བསམ་པས་ཡིད་དུ་མི་འློང་བའི་འཇིགས་པ་སྣ་ཚོགས་སྟློན་པའློ། ། 

དངངས་འཚབ། སྐྲག་ནས་འཚབ་འཚུབ་བེད་པ། 

དངན་ཆན། [རིང]དངན་ཅན་ཏེ། ཞེ་སང་དང་འཁློན་འཛིན། 

དངན་འཐེན་པ། [རིང]གཡར་ནློར་ཕིར་མི་སྤློད་པ། 

དངན་དུས། [རིང]དུས་ངེས་ཅན་ནམ་དུས་མཆློད་བེད་པའི་དློན། 

དངན་པ། [རིང] ① མཐུ། ② ངན་པ། 

དངན་བམས། [རིང] ཚད་ལས་འགལ་བའི་བམས་པློ་བེད་པ། 

དངར་ཁ། [རིང] གལ་སྟར། མདུན་གི་དངར་ཁ། དངར་ཁ་བས་པ། 

དངར་བ། [ཐ་དད་པ]གལ་སྒིག་པ། ཚར་དུ་དངར་བ། 

དངུད་མློ། ངུད་མློ་སྟེ་ཤུབ་བུར་ངུ་སྐད་སྒློག་པ། སྡུག་བསལ་གི་བསམ་པ་བཟློད་དུ་མེད་པར་དངུད་

མློའི་སྒ་དང་བཅས་འདི་སྐད་ཅེས་ཞུས་སློ། །

དངུལ། ① རིན་ཆེན་གཉིས་པ། དངུལ་མདློག །དངུལ་སེར། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གདུང་བེད་

དང་། མདློག་དཀར། མདློག་ངན། རིན་ཆེན་གཉིས་པ་བཅས་སློ། །② ཉློ་བེད་ཀི་རས། དངུལ་

ཁུག །དངུལ་སམ། འབྲུ་བུན་དངུལ་ལ་ཕབ་པ། 

དངུལ་སྐུ། དངུལ་ལས་བཞེངས་པའི་སྐུ་འདྲ། 

དངུལ་སྐུད། ① དངུལ་གིས་བཟློས་པའི་སྐུད་པ། ② སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་

བསིལ། ནུས་པས་གློ་མཆིན་གི་ཚད་པ་དང་། ར་ཚད་དུག་ཚད་སློགས་ལ་ཕན། 

དངུལ་ཀག །དངུལ་གིས་བཟློས་པའི་དཀར་ཡློལ་དང་། ཤིང་ཕློར་སློགས་འཇློག་སྣློད་ཀི་ཕློར་

གདན་ཞིག

དངུལ་རྐྱང་། ① སྤློད་ལེན་བ་རྒྱུའི་དངློས་ཟློག་གཞན་མིན་པའི་ལག་དངུལ། ② རྒྱུ་ཆ་གཞན་

བསེས་མེད་པའི་དངུལ་སྤུས་གཙང་། 

དངུལ་རྐྱན། ཆང་འདྲེན་བེད་དངུལ་ལས་བཟློས་པའི་རྐྱན་བུ་ཚག་རིས་མ། 

དངུལ་སྐྱེད། དངུལ་བུན་གི་སྐྱེད་ཁ། དངུལ་སྐྱེད་གངས་ཚང་འབུལ་བ། 
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དངུལ་ཁ།① དངུལ་གི་གཏེར་ཁ།② དངུལ་གི་ཁ་ཤན། 

དངུལ་ཁ་མ། དངུལ་གི་ཁ་ཤན་བས་པའི་ཕློར་པ། 

དངུལ་ཁང་། དངུལ་གསློག་པ་དང་། བུ་ལློན་གཏློང་བ། དངུལ་བརེ་གཏློང་ལེན་སློགས་ཀི་བེད་སློ་

གཉེར་མཁན་ལས་ཁུངས་ཤིག

དངུལ་ཁུག །དངུལ་ལྡུག་བེད་ཀི་ཁུག་མ། 

དངུལ་ཁློ་དགློན། དགློན་འདི་ཐློག་མར་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ནང་ཙམ་ན་ཀྱུ་ར་འློད་ཟེར་རྒྱལ་མཚན་

གིས་བཏབ། བར་སྐབས་སུ་དགློན་པ་འདི་བདག་སྐྱློང་བེད་མཁན་མེད་པར་ལ་བུར་ཆགས། 

རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ནང་སྟག་ཞིག་རིན་ཆེན་དབང་ལན་གིས་གཟིགས་སྐྱློང་གནང་། རབ་བྱུང་

བཅློ་ལྔ་པའི་མཇུག་སྤི་ལློ་༡༩༢༠ལློའི་སྐློར་ན་ཁློང་གིས་དངུལ་ཁློ་གློང་གི་དགློན་པ་དེ་དངུལ་

ཁློ་གློང་ནས་བལ་ཏེ་རི་ཕུག་འདིར་གནས་སློས། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་འབི་རུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

དངུལ་ཁློངས་ཁ་སྒྱུར། དངུལ་ཕར་སྤློད་ཚུར་ལེན་གི་བདག་ཁུངས་སྒྱུར་བ། 

དངུལ་ཁད། དངུལ་གི་ཞློ་སང་བར་ཁད་རི་ཚུལ་ཞིག །ཞློ་བརྒྱད་སྐར་མ་ཕེད་བརྒྱད་བྱུང་བ་ན། 

སང་གི་བརྒྱད་ཆ་བདུན་དུ་འགློ་བ་ཡིན། ཞློ་དྲུག་སྐར་མ་ཕེད་བདུན་དྲུག་ཆ་གཅིག་བྱུང་ན། 

སང་གི་གསུམ་ཆ་གཉིས་སུ་འགློ། 

དངུལ་སློར། དངུལ་ཀིས་བཟློས་པའི་སློར་མློ། 

དངུལ་གི་ཏམྦུ་ར། ཕི་ཡི་ཤུབས་དངུལ་ལས་བཟློས་པའི་སྒ་སྙན་ཞིག་ཡིན། 

དངུལ་གི་དློང་ཙེ། དློང་ཙེ་ཞེས་པ་སློན་དུས་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་རབས་རིམ་བྱུང་སྐབས་བེད་སྤློད་བས་

པའི་དངུལ་སློར་གི་མིང་སྟེ། མཐའ་དབིབས་སློར་མློ་ལ་དཀིལ་དུ་ཁུང་བུ་གྲུ་གཞི་གཏློད་པ་ཐག་

པ་ལ་བརྒྱུས་ཆློག་པ་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། རེས་སུ་དངུལ་སློར་ཚང་མར་མིང་དེ་ཐློགས་པར་སྣང་། 

དངུལ་གི་བད་ཆུང་། དངུལ་ལས་བཟློས་པའི་བད་ཆུང་སྟེ། དེང་སང་ཁང་པའི་རེ་མློར་བད་འབུར་

ཟེར་བ་ཤིང་གྲུ་བཞིའམ་ཧྲིལ་མློ་གང་རིགས་ལས་བཟློས་པའི་བད་ཆུང་ཐད་ཀར་འབུར་བ་དང་། 

གེན་དུ་ཁ་གཏད་པ་བཅས་རིགས་གཉིས་ཡློད། 
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དངུལ་གིས་བརག་པ། དུག་ནད་ཅན་གང་ཞིག །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། 

དངུལ་རྒྱན་འཛུགས་པ། སློར་མློ་རྒྱན་བཙུགས་ནས་རེད་རིགས་སྣ་ཚོགས་རེ་བར་བེད་པ། 

དངུལ་འགེད། དངུལ་གི་སྐུ་འགེད། དགེ་འདུན་པ་ཚོར་དངུལ་འགེད་གཏློང་བ། 

དངུལ་ངན་པློ། ལྷད་འདྲེས་པའི་དངུལ་སྤུས་ཞན་པློ། 

དངུལ་རྔམ་རིང་ལུགས། རྒྱུ་དངུལ་བ་ལྷག་ལ་བཀུར་བའི་ལ་སྟངས་ཤིག་སྟེ། ཐམས་ཅད་དངུལ་གི་

དློན་དུ་ཡིན་པར་འདློད་ཅིང་། རང་སེར་གི་རིན་ཐང་དེ་རྒྱུ་དངུལ་ག་ཚོད་ཡློད་པར་རག་ལས་

པའི་འདློད་ཚུལ་འཛིན་གི་ཡློད། 

དངུལ་ཆད། དངུལ་གི་ཉེས་ཆད། 

དངུལ་ཆད་སེབ་འགེལ། དངུལ་གི་ཆད་པ་གཉིས་ཡན་སེབས་ནས་འགེལ་བའི་དློན། 

དངུལ་ཆུ། ལྕི་འབིག་རང་བཞིན་ཅན་གི་དུག་རིགས་ཤིག །འློན་ཀང་དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུའི་ལག་ལེན་

བརྒྱུད་ནས་དུག་བཏློན་པ་ཡིན་ན། སྨན་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་རིགས་ཞིག་སྟེ། རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་

བསིལ། ནུས་པས་བཅུད་ལེན། གཉན་ནད་འཇློམས། རྣག་དང་ཆུ་སེར་སྐེམ། གདློན་ནད་སེལ། 

མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁམས་ཆེན་པློ་དང་། ཁུ་བའི་དབང་པློ། དངུལ་བེད། ཆུ་སྨན་རལ་གི་རེག་

གཅློད། ཆུའི་སྨན་པ་དཀར་པློ། ཐིག་ལེ་དར་ཡ་ཀན། དག་པའི་ཁམས། བདུད་རི་བཅུད་རྒྱལ། 

འདེད་བེད། གནམ་གི་བ་ཁྱུང་དཀར་པློ། འཕློག་བེད། དབང་ཕྱུག་ཐིག་ལེ། འབིགས་བེད་རྒྱལ་

པློ། མེས་འཆིང་། རས་ཀི་རྡློ་རེ་ཕ་ལམ། ཟླ་བའི་གཟུགས་བཅས་སློ། །

དངུལ་ཆུ་གང་འདུལ། དངུལ་ཆུ་དང་། གཤའ་དཀར། ཞ་ཉེ། མར་ནག །མར་ཁུ་རྣམས་ལྷན་དུ་

ལྕགས་སྣློད་ནང་བསྐློལ་ནས་ཁློལ་བའི་ཚེ་རྡློ་གཞློང་གང་མློའི་སྟེང་དུ་བསྣུར་ཞིང་བ་ཆུའམ་སྟར་

བུའི་ཆུས་ལན་གསུམ་བཀྲུས་པ་ལ་ཟེར་ཏེ། ནུས་པས་སྦར་དུག་དང་། མཆིན་ནད། བད་ཀན་

སྨུག་པློ་སློགས་ལ་ཕན། 

དངུལ་ཆུ་རྒློད་པློ། དངུལ་ཆུ་ལ་དུག་འདློན་དང་། ལས་སྣློན་སློགས་མ་བས་པ་རང་བཞིན་རྐྱང་པའ་ིམིང་། 
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དངུལ་ཆུ་ངག་དབང་རྡློ་རེ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལྕགས་བི་སྤི་ལློ་༡༧༢༠ལློར་བཀྲ་ཤིས་ཁང་

གསར་དུ་སྐུ་བལམས། ཆློས་རེ་ངག་དབང་དར་པློའི་དྲུང་དུ་དགེ་ཚུལ་བསྒྲུབས་པས་མཚན་ངག་

དབང་རྡློ་རེ་ཞེས་གསློལ། དེ་ལར་མཚན་ལན་གསུམ་བྱུང་བར་རྡློ་རེའི་སྒ་མ་འགྱུར་བ་དེ་ཚེ་རིང་

པློར་གནས་པའི་རེན་འབེལ་ཡིན་གསུངས། བཞད་དགེ་འཕེལ་དུ་གསན་སྦློང་ཡུན་རིང་མཛད། 

མདློ་སགས་ཀི་གཞུང་ལུགས་ཐློས་བསམ་རྒྱ་ཆེ་བས་མཁས་པའི་སྙན་གགས་རྒྱས། མཐར་

དགུང་ལློ་ག་བཞི་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ༡༨༠༣ལློར་གཤེགས། 

དངུལ་ཆུ་བཏུལ་མ། དངུལ་ཆུ་ཚ་འདུལ་དང་། གང་འདུལ་ལ་བུ་དུག་འདློན་དང་ལས་སྣློན་ཚར་བའ་ིམིང་། 

དངུལ་ཆུ་དརྨ་བ་དྲ། དངུལ་ཆུ་དརྨ་བ་དྲའམ་བ་མ་ཆློས་བཟང་མཆློག་ནི་གཙང་གཡས་རུའི་ཆ་རློང་

སྟློད་ཕྱུག་མློའི་ཡུལ་དུ་ཡབ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབློར་དང་ཡུམ་མཁའ་འགློ་དཔལ་སྐྱིད་གཉིས་ཀི་

སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༧༧༢ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་

གཅིག་པར་སྐུ་ཞང་རྒན་པློ་ལྷ་བུ་ཞེས་པ་ལས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་སྦློང་བའི་དབུ་བརམས། མི་ཚང་

ཤིན་ཏུ་དབུལ་པློ་ཡིན་པས་ར་ལུག་འཚོ་རིའི་ཞློར་རྡློ་ལེབ་ངློས་འཇམ་དང་ས་གཞི་ངློས་སྙློམས་

སློགས་ལ་ཡི་གེ་འབི་སྦློང་གིས་མཛུབ་རེ་ཐེངས་མང་བརྡློལ་ཀང་ཇི་མི་སྙམ་པར་རྒྱུན་འཁློངས་

དེ་ཡུན་མི་རིང་བར་དབུ་ཆེན་དབུ་ཆུང་འབི་ཀློག་ལ་ཐློགས་པ་མེད་པར་གྱུར། དགུང་ལློ་བཅུ་བཞི་

པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༧༨༥ལློར་བཀྲ་ཤིས་དགེ་འཕེལ་གིང་དུ་ཕེབས་

ནས་སློབ་དཔློན་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་གི་སྐུ་དྲུང་དུ་དབུ་སྐྲའི་གཙུག་ཕུད་འབུལ་བཞེས་ཀིས་གྲྭ་

བཙུན་མཛད། མཚན་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་ཞེས་གསློལ། ལློ་དེར་མཁས་ཆེན་ངག་དབང་རྡློ་རེའི་དྲུང་

དུ་དགེ་བསྙེན་དང་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་རིམ་བཞིན་བཞེས། དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅུ་ལ་ཕེབས་པ་

རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལྕགས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༨༥༡ལློར་དངུལ་ཆུ་རི་ཁློད་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

དངུལ་ཆུ་བློ་བཟང་ཆློས་འཕེལ། དེ་དབངས་ཅན་གྲུབ་པའི་རྡློ་རེའི་མཚན་གཞན་ཡིན། 

དངུལ་ཆུ་དབངས་ཅན་གྲུབ་པའི་རྡློ་རེ། གཙང་གཡས་རུའི་བཀྲ་ཤིས་དགེ་འཕེལ་གིང་གི་ཉེ་

འདབས་སློན་དུས་སུ་འཇད་ཅེས་པ་དང་རེས་སུ་བཞད་ཅེས་པའི་ཡུལ་དུ་ཡབ་བཀྲ་ཤིས་དང་

ཡུམ་ཚེ་རིང་སི་ཆློད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༨༠༩ལློར་སྐུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

འཁྲུངས། མཚན་འཇམ་དབངས་རྡློ་རེ་ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་ལྔ་པར་ཁུ་བློ་ད་རྨ་བ་དྲའི་དྲུང་དུ་

ཀློག་བསབས། དགུང་ལློ་དྲུག་ཙམ་ལ་སྦློར་ཀློག་བློ་འཛིན་སློགས་ལ་ཐློགས་པ་མེད་པར་གྱུར། 

དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་པར་བཀྲ་ཤིས་དགེ་འཕེལ་དགློན་དུ་ཕེབས་ཏེ་དཀའ་ཆེན་དཀློན་མཆློག་

ཆློས་འཕེལ་གི་མདུན་དུ་དབུ་སྐྲ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ། མཚན་བློ་བཟང་ཆློས་འཕེལ་ཞེས་གསློལ། 

དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་དློན་དགུ་པ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༨༨༧ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

བཀའ་རློམ་ཡངགསང་སགས་སྒྲུབ་ཐབས་སྐློར་དང་། ལེགས་བཤད་ལློན་དབང། དཀའ་གནད་

གསལ་བའི་མེ་ལློང་སློགས་ཐུན་མློང་གི་རིག་གནས་སྙན་ངག་སུམ་རགས་སྐློར་སློགས་པློ་ཏི་

གསུམ་ལྷག་མཛད། 

དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ཆེན་མློ། གྲུབ་ཆེན་ཨློ་རྒྱན་པ་རིན་ཆེན་དཔལ་གིས་སློལ་གཏློད་གནང་བའི་

དངུལ་ཆུ་དུག་འདློན་བ་ཐབས་ཀི་གནའ་བློའི་རས་འགྱུར་རིག་པའི་ལག་ལེན་ཞིག་ཡིན། 

དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུའི་ལག་ལེན་གི་རྒྱུན། དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ཆེན་མློའི་ལག་ལེན་འདི་ནི་བློད་ཀི་

གསློ་བ་རིག་པའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་ཆློས་ཤིག་ཡིན་ལ། སྤིར་དངུལ་ཆུ་སྨན་དུ་བཀློལ་

སྤློད་བེད་ཆློག་ཚུལ་གསློ་རིག་རྒྱུད་བཞི་དང༌། བསྟན་འགྱུར་གི་ཁློད་དུ་ཐར་ཐློར་བཞུགས་ཀང་

ལག་ལེན་དངློས་སུ་བསྟར་པའི་མན་ངག་ནི་གྲུབ་ཆེན་ཨློ་རྒྱན་པས་གསར་དུ་སློལ་ཕེས། དེ་

ཡང་སེ་དགེའི་དྲུང་ཡིག་གུ་རུ་འཕེལ་གི་དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུའི་ལག་ལེན་ཟིན་བིས་[ཟླ་བ་བདུད་

རིའི་ཐིག་ལེ་]ལས། བློད་འདིར་དཀའ་ཚེགས་ཆུང་ངུས་རིན་ཆེན་གྲུབ་པ་འདིའི་རྒྱུན་ནི་མཁས་

གྲུབ་ཨློ་རྒྱན་པ་ཡིན་གི། ཨློ་རྒྱན་པ་དེ་ཉིད་ནི་སྐྱེ་བ་དུ་མར་བསློད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་བསགས་

པའི་སྟློབས་ངེས་ཤིང༌། འདིར་ཡང་ལྷ་མིའི་མཆློད་སློང་དུ་གྱུར་ཅིང༌། གདུལ་བའི་རེ་བ་སྐློང་

ཕིར་བློད་ལློངས་རྒྱ་དཀར་ནག་མ་ལུས་པར་ཞབས་ཀིས་བཅགས། གྲུབ་ཆེན་ཀརྨ་པཀྵི་

སློགས་སྐྱེས་ཆེན་མང་པློས་རེས་སུ་བཟུང་བའི་མཚན་ཐློས་བརློད་དུ་དཀའ་བ་དེ་ཉིད་ཤམ་བ་

ལ་ཀ་པ་ལའི་ཕློ་བང་དུ་རིགས་ལན་དམ་པར་དུས་འཁློར་གི་དབང་བརྒྱུད་གསན་པར་འབློན་

དགློངས་ཙ་ན། རྒྱལ་བ་རྒློད་ཚང་པས་དེ་ལར་མི་དགློས་ཀི་ཁློད་རང་གསློལ་བ་ཐློབ་དང་དུས་

འཁློར་དབང་བདག་གིས་བགི་གསུངས་པས་ཨློ་རྒྱན་པ་ཉིད་ཀིས་བ་མས་གསུངས་ལར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསློལ་བ་བཏབ་པ་ན། གཟིམ་ཐུན་གཅིག་གི་དུས་ལ་དབང་བརྒྱུད་མ་ལུས་པར་གནང་ངློ༌། དེ་

ནས་ཡང་འཕགས་ཡུལ་གི་ལྷློ་ནུབ་ཨློ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་འབློན་དགློངས་ནས་བ་མར་གནང་བ་ཞུས་

ཏེ་ཕེབས་པས་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་མཆློག་མང་པློ་དང་མཇལ། ཁད་པར་ཡི་དམ་རྡློ་རེ་ཕག་མློ་

མཇལ་ནས་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་ཅིང་དངུལ་ཆུ་རིན་པློ་ཆེའི་ཕག་ལེན་ཀང་མངློན་སུམ་དུ་མཁའ་

འགློ་མ་དེ་ཉིད་ཀིས་གནང་སྟེ། དེ་ནས་རིམ་པར་འབི་གུང་དཔལ་ཆློས་ཀི་གགས་པ། དཀློན་

མཆློག་འགློ་ཕན་དབང་པློ། འབློམ་རིགས་གསང་སགས་ཀི་རྣལ་འབློར་ཡེ་ཤེས། འཚོ་བེད་

ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ། དེ་ནས་རྒྱལ་ཀུན་འདུས་ཞལ་སི་ཏུ་རིན་པློ་ཆེ་ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་ཏེ། 

གྲུབ་ཆེན་ཨློ་རྒྱན་པས་བློད་དུ་མ་བཞེངས་བར་ལ་གངས་ཅན་ལློངས་འདིར་དངུལ་ཆུའི་ཕག་

ལེན་མཛད་པ་གཅིག་ཀང་མེད། ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

 དེ་ལར་གྲུབ་ཆེན་ཨློ་རྒྱན་པ་ལས་བརྒྱུད་པའི་དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུའི་མཐློང་བརྒྱུད་མན་ངག་དང་

བཅས་པའི་ཕག་ལེན་དེ་ཉིད་དུས་རབས་རིམ་བྱུང་གི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་རྒྱུན་འཛིན་དང་

དར་སེལ་གནང་ཞིང༌། ཁད་པར་དུ་དུས་ཕིས་སུ་ཕག་ལེན་འདི་ཉིད་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བེད་

ཐུབ་པའི་འཕིན་ལས་ཀི་གཙོ་བློ་ནི་མདློ་ཁམས་སེ་དགེའི་ཡུལ་དུ་བསྐྱངས་ཐུབ་པར་བྱུང་སྟེ། 

ཐློག་མར་གྲུབ་ཆེན་ཨློ་རྒྱན་པས་དངུལ་ཆུ་སྐློར་གསུམ་གི་བསྟན་བཅློས་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་

ཅིང་དེ་ལ་བརེན་ནས་དངུལ་ཆུ་གྲུབ་པའི་བསྟན་བཅློས་སློགས་བརམས་ཏེ་དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་

བེད་པའི་ཕག་ལེན་གནང༌། གདམས་ངག་དེའི་བརྒྱུད་པ་ཆ་ཚང་བ་ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡློ་རེ་ལ་

གནང༌། དེས་ཟུར་མཁར་པའི་མེས་པློ་སློབ་དཔློན་བསློད་ནམས་རིན་ཆེན་ལ་གནང༌། དེ་ལས་

བརྒྱུད་དེ་ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉིད་རྡློ་རེ་ལ་གནང་ཞིང་དེས་དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུའི་ཕག་ལེན་རྒྱ་

ཆེར་གནང་ནས་སློབ་མའི་ཚོགས་མང་པློར་སེལ། གཞུང་དང་ལག་ལེན་གཉིས་ཀ་ལ་མཁས་

པའི་ཕུལ་དུ་ཕིན་པའི་སློབ་མ་བཞི་ཡློད་པ་ལས། སྐྱེམས་པ་ཚེ་འབུམ་རྡློ་རེས་ཕག་ལེན་རྒྱ་

ཆེར་གནང་ཞིང༌། དེ་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་དེ་འབི་གུང་ཆློས་ཀི་གགས་པ། དཀློན་མཆློག་འགློ་

ཕན་དབང་པློ། འབློམ་རིགས་གསང་སགས་ཀི་རྣལ་འབློར་པ་ཡེ་ཤེས། དཔློན་ཚང་ཡེ་ཤེས། 

འཚོ་བེད་ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ། སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་སློགས་ལས་བརྒྱུད་དེ་ཁམས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

ཕློགས་སུ་འཕེལ་རྒྱས་ཕིན་པ་དང༌། ཟུར་མཁར་པ་ལས་བརྒྱུད་པའི་དར་མློ་སྨན་རམས་པ་

ཞེས་པས་རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆེན་པློའི་སྐབས་སུ་དབུས་ཀི་ཀླུ་སྒུག་སྐྱེད་ཚལ་དུ་དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་

ཆེན་མློའི་ཕག་ལེན་རྒྱ་ཆེར་གནང་ཞིང་ཟིན་བིས་བཏབ་པའི་ཕག་དཔེ་ཡང་ཡློད་ཀང༌། དེའི་

རེས་སུ་ལག་ལེན་དང་དར་སེལ་གནང་བའི་སློབ་བརྒྱུད་མ་འཕེལ། ཞེས་དེང་དུས་མདློ་སགས་

རིག་གནས་མཐའ་དག་ལ་མཁས་པའི་ཡང་རེར་སློན་པ་ཁློ་རུ་མཁན་པློ་ཚེ་རྣམ་མཆློག་གིས་

ཞལ་གསུང་ལས་ཐློས། 

 དེ་ནས་དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་བེད་པའི་ཕག་ལེན་དམར་ཁིད་ཀི་གདམས་ངག་དེ་དུས་རབས་རིམ་

བྱུང་གི་ནང་དུ་ཁམས་ཕློགས་སུ་རྒྱུན་འཛིན་བས་ཚུལ་ནི། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་ཕག་

སྤི་ལློ་༡༧༦༧ལློར་སེ་དགེ་ཆློས་རྒྱལ་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན་གིས་སྦིན་བདག་གནང་སྟེ། སི་ཏུ་

ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་ཀིས་ཀམ་ཐློག་ཏུ་ཛམ་ཐློག་ནློར་བུ་རེའི་ཕློ་བང་དུ་ཕག་ལེན་མཛད། རབ་

བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༧༩༥ལློར་སེ་དགེ་ཆློས་རྒྱལ་ཚེ་དབང་རྡློ་རེ་རིག་

འཛིན་གིས་སྦིན་བདག་གནང་སྟེ། ཀརྨ་ངེས་དློན་བསྟན་འཛིན་གིས་ལྕང་ར་ལྷ་ཀླུ་འཆི་མེད་

དགའ་ཚལ་དུ་ཕག་ལེན་མཛད། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལྕགས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༨༢༠ལློར་ཀརྨ་པ་

སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པ་ཐེག་མཆློག་རྡློ་རེས་ཡློན་སྦློར་གནང་ནས། མཁས་དབང་ཀརྨ་ཚེ་དཔལ་

གིས་ཆབ་མདློ་ཀརྨའི་སར་དུ་ཕག་ལེན་མཛད། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ་

༡༨༥༦ལློར་འཇམ་དབངས་མཁེན་བརེ་དབང་པློས་ཡློན་སྦློར་གནང་སྟེ། དྲུང་འཚོ་པ་ཀརྨ་ཚེ་

དབང་རབ་བརན་གིས་རློང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རེར་ཕག་ལེན་གནང༌། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་

ཆུ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༨༧༢ལློར་བློད་གཞུང་ས་ཆེན་པློའི་བཀའ་བློན་འཇིགས་མེད་ཚེ་རིང་དཔལ་

ལན་གིས་ཡློན་སྦློར་གནང་སྟེ། འཇམ་དབངས་མཁེན་བརེའི་དབང་པློ་དང༌། ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་

ཏན་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་གཉིས་ཀི་མདློ་སྨད་ཉག་ཤློད་རི་རྒྱལ་དགའ་ལན་ཀུན་ཁབ་རློང་དུ་ཕག་ལེན་

མཛད། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ནང་སྐློར་ཞིག་ཏུ་ཀཿཐློག་སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་རྒྱ་མཚོས་ཡློན་སྦློར་

གནང་སྟེ། འཇུ་མི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོས་ཀཿཐློག་རྡློ་རེ་གདན་ཏུ་ཕག་ལེན་མཛད། ཡང་རབ་

བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ནང་སྐློར་ཞིག་ཏུ་དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་རིན་པློ་ཆེས་ཡློན་སྦློར་གནང་སྟེ། མི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོས་དཔལ་སྤུངས་སུ་ཕག་ལེན་མཛད། དེ་རེས་སུ་ཛི་གང་ཀརྨ་དགའ་

བའི་དབང་པློས་དཔལ་སྤུངས་སུ་ཐེངས་གཅིག་ཕག་ལེན་གནང་ཡང་ལེགས་ལམ་དུ་མ་ཕིན་

པར་དུག་ཏུ་གྱུར། དངློས་རས་མང་པློ་ཞིག་ཆུས་ཟློས་སུ་སློང༌། དེའི་མདུན་ནས་ཀེ་སིབ་ཨ་

ཚང་གིས་བསབས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་བ་སྤི་ལློ་༡༩༣༣ལློར་འཇམ་དབངས་མཁེན་

བརེ་ཆློས་ཀི་བློ་གློས་དང་ཀེ་སིབ་ཨ་ཚང་རྣམ་གཉིས་གཙོར་བས་པའི་ར་ཆུང་ཚེ་རིང་ཆློས་

འཕེལ་དང༌། བསམ་འགྲུབ་དགློན་པའི་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས། བལ་ཚེ་ལྷ་རེ། སྐུ་སེ་ཞབས་ཐང་

སྤྲུལ་སྐུ་འཇམ་དབངས་སེང་གེ་སློགས་སྐད་གགས་ཆེ་བའི་ལྷ་རེ་ཆེན་པློ་བཅུ་གསུམ་ཙམ་

འདུས་ནས་རློང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རེར་ཕག་ལེན་ཡང་དག་པར་གནང༌། ར་ཆུང་ཚེ་རིང་ཆློས་

འཕེལ་ལས་ད་ལར་འཚོ་ཞིང་བཞུགས་པའི་མཁན་རིན་པློ་ཆེ་ཁློ་རུ་ཚེ་རྣམ་ལ་བརྒྱུད་དེ་དར་

རྒྱས་བྱུང་བ་ཡིན་ནློ། །

དངུལ་ཆུ་ཚ་འདུལ། མུ་ཟི་སེར་པློ་ལྕགས་སྣློད་དུ་བཞུས་པའི་སྟེང་དངུལ་ཆུ་བླུགས་ནས་ལྕགས་

ཐུར་གིས་དཀྲུགས་ཤིང་སློན་པློར་སློང་བའི་ཚེ་རྡློ་གཞློང་ཚན་མློར་བསྣུར་ནས་དབེར་མེད་དུ་

འདྲེས་པའི་ཕེད་མ་སློ་ནག་ལ་ཟེར་ཏེ། ནུས་པས་གག་ལྷློག་དང་། གཉན་གཟེར། འབྲུམ་

ནག །མཛེ་འབས་སློགས་ལ་ཕན། དངུལ་ཆློས། མཐིང་ཤློག་གི་ངློས་སུ་དངུལ་བཏུལ་མས་

བིས་པའི་ཆློས། དངུལ་བིས་ཀང་ཟེར། 

དངུལ་བརེ། རྒྱལ་ཁབ་སློ་སློའི་དངུལ་སློར་རིན་ཐང་མི་འདྲ་ཕན་ཚུན་བརེ་པློར་བ་བ་སྟེ། དཔེར་ན། 

དངུལ་ཁང་ནང་དུ་ཨ་སློར་དང་རྒྱ་སློར་བརེ་དགློས་ལ་བུ། 

དངུལ་བརསེ་འཛའ་ཐང་། དངུལ་ལློར་མ་ིའདྲ་བ་གཉསི་བར་ག་ིབསྡུར་གློང་དང་བར་ེབའ་ིའཛའ་ཐང་ལ་ཟརེ། 

དངུལ་གཉེར། དངུལ་བདག་བཟུང་གཏློང་ལེན་བེད་མཁན། 

དངུལ་ཏིག །ཏིག་ཏ་རིགས་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་མེ་ཏློག་དཀར་པློ་འཆར་བ་ཞིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་

བསིལ། ནུས་པས་མཁིས་ཚད་དང་སྨན་ནད་སེལ། 

དངུལ་ཏིང་། དངུལ་ལས་བཟློས་པའི་ཡློན་ཆབ་འབུལ་སྣློད་ཏིང་ཕློར། 

དངུལ་ཏིབ། [ཡུལ]དངུལ་ལས་བཟློས་པའི་ཇ་ཆང་གི་སྣློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

དངུལ་ཏེལ། དངུལ་ལས་བཅློས་པའི་ནད་དམིགས་སེག་བེད་ཀི་ཏེལ་པ་སྟེ། ནུས་པས་འབས་ནད་

དང་། ར་དཀར་སློགས་ཀི་ནད་ལ་ཕན། དངུལ་ཚུག་ཀང་ཟེར། 

དངུལ་ཊམ། དངུལ་སློར་མློའི་གཏེར་ཁ། 

དངུལ་ར་རྨིག་མ། རའི་རྨིག་པ་འདྲ་བའི་དངུལ་ལུགས་མ། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་currency symbol ཟེར། 

དངུལ་ལིར། དངུལ་ལས་བཟློས་པའི་ཁློག་ལིར། 

དངུལ་ཐག །རྒྱན་ཆ་ཞིག་སྟེ། བུད་མེད་ཀི་གཞློག་གཡས་གཡློན་གཉིས་ཀི་གློ་བཟུང་ནས་པང་

དཀིལ་ཀི་ས་ཁུག་ལ་སྦྲེལ་ནས་འདློགས་ཡས་དངུལ་སྐུད་ཀིས་སས་པའི་ཐག་པ་ཞིག་དངུལ་

ཐལ། དངུལ་སྦྲང་གཤློག་ལར་བརྡུངས་ནས་བསེགས་པའི་ཐལ་བ་ལ་ཟེར། རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་

བསིལ། ནུས་པས་ཤ་རློ་དང་། རྨེན་བུ། འབས་ནད་རྣམས་འཇློམས། དམུ་ཆུ་སྐེམ། དངུལ་ཆུའི་

ནུས་པ་སྲུང་། 

དངུལ་ཐུམ། རེན་འབེལ་དང་དགའ་སྟློན་གི་སྐྱེས་སུ་སྤློད་པའི་དངུལ་རས་དཀར་སློགས་ཀིས་

གཏུམས་པའི་ཐུམ་བུ། 

དངུལ་ཐུར། ① དངུལ་གི་ཐུར་མ། ② དངུལ་གིས་བཟློས་པའི་ཁེམ་བུ། 

དངུལ་དུག །ལྕི་འབིགས་ལ་སློགས་པའི་དངུལ་ཆུའི་དུག་གི་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་

བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་

གསལ་ལས། དངུལ་དུག་དངུལ་ཆུ་ལས་བྱུང་བའི། གཡའ་ལྕི་འབིགས་རིའི་དུག་གི་མིང་། 

ཞེས་དང་། སྟློད་སྨན་གཞློན་ནུ་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་གྲུབ་པའི་དངུལ་ཆུའི་བསྟན་བཅློས་ལས། 

བདུད་རི་བཅུད་རྒྱལ་ཞེས་བ་འདི། ནད་རྣམས་མ་ལུས་འཇློམས་པ་དང་། བཅུད་ཀིས་ལེན་གི་

མཆློག་ཏུ་འགྱུར། དེ་ལ་གཡའ་དང་ལྕི་འབིགས་རྩུབ། མ་བསལ་གསེར་ལ་ལྕགས་འདྲེས་

བཞིན། སྐྱློན་དེ་ལེགས་པར་བསལ་གྱུར་ན། བསེགས་བཅད་བརྡར་བའི་གསེར་དང་མཚུངས། 

དུག་དང་མ་ཕལ་སློག་འདློར་ཞིང་། སྟློབས་འབི་ཟུག་རྔུ་དྲག་པློ་འབྱུང་། མེ་དྲློད་ཉམས་ཤིང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དམུ་སྐྲན་སྐྱེད། མདློག་སློ་ལུས་སྐེམ་རྨ་འཚོ་དཀའ། རིལ་ཆད་སློ་བུད་མིག་འགིབ་སློགས། 

ཉེས་པ་དུ་མ་འབྱུང་བ་འགྱུར། 

དངུལ་དུང་། དངུལ་གིས་བཟློས་པའི་དུང་ཆེན། 

དངུལ་དུལ་མ། དངུལ་བཞུས་པའམ། བརྡུངས་པའི་སྦངས་མ། 

དངུལ་རྡློ། རྡློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རུས་ཆག་གསློ། །ཆུ་

སེར་སྐེམ། 

དངུལ་རྡློ་ཚད། བློད་དངུལ་སང་ལྔ་བཅུ། 

དངུལ་མདུང་། སྨིན་དབག་གི་དཀིལ་ནས་གཡློན་ངློས་སུ་ཚོན་གང་རེ་གཞལ་བ་དང་། དེ་ནས་གེན་

དུ་ཚོན་དློ་གཞལ་བའི་སྐྲ་མཚམས་སུ་ཡློད་པའི་ཁག་ར་ཞིག་སྟེ། དེ་གཏར་ན་མིག་ནད་དང་། 

མིག་གི་རི་མ་བི་བ་སློགས་ལ་ཕན། 

དངུལ་མདེལ་ཕི་འབེལ། རྒྱུ་དང་དངུལ་མང་པློ་བཏང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་འབེལ་བ་འཛུགས་

པའི་བ་སྤློད་ལ་ཟེར། 

དངུལ་མདློང་། དངུལ་ཤན་བརྒྱབ་པའི་སྣློད་སྤད་མདློང་མློ། གཙོ་བློར་ཆང་སྣློད་ཡིན། 

དངུལ་ནས། ① དངུལ་གི་དམ་བེ། ② དངུལ་ལས་བཟློས་པའི་དམ་ག

དངུལ་ཕློར། དངུལ་གིས་བཟློས་པའི་ཕློར་རུ། 

དངུལ་སྤད། དངུལ་གི་ཡློ་བད། 

དངུལ་ཕག །དངུལ་ལུགས་མ་ས་ཕག་གི་དབིབས་ཅན། 

དངུལ་ཕློགས། ① དངུལ་གི་ཐློག་ནས་སྤད་པའི་ཕློགས། ② སར་དགློན་སེ་རྣམས་ནས་དངུལ་བུན་

བཏང་བའི་སྐྱེད་ཐློག་ནས་གྲྭ་པ་རྣམས་ལ་སྤློད་པའི་དངུལ་ཕློགས། 

དངུལ་ཕློར། ① དངུལ་ལས་བཟློས་པའི་འཐུང་སྣློད་ཚགས་རིས་མ། ② དངུལ་ཤན་བརྒྱབ་པའི་

ཤིང་ཕློར། 

དངུལ་བུན། དངུལ་གཡར་བའི་བུ་ལློན། 

དངུལ་བུན་སྐྱེད་ཚད། དངུལ་བུན་གི་སྐྱེད་ཁའི་ཚད་གཞི། 



  1701  
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དངུལ་བུན་གན་རྒྱ། དངུལ་བུན་གཡར་སྐབས་ཕན་ཚུན་བར་བཞག་པའི་གན་རྒྱ། 

དངུལ་བློགས། དངུལ་རྐྱང་འཇལ་སྤློད་བེད་པའི་བློགས་མ། དངུལ་སྐྱེད་དང་དློན་གཅིག

དངུལ་བེད། [མངློན]དངུལ་ཆུ། 

དངུལ་བན། དངུལ་བེད་སྤློད་མི་ནུས་པར་ལག་པས་དམ་པློར་འཛིན་པའམ། སྲུང་བ་ལ་བུའི་བན་

གཡློག་སྟེ། སེར་སྣ་ཅན་ལ་སྨློད་པའི་ཚིག

དངུལ་བིས། དངུལ་བཏུལ་མས་བིས་པའི་ཆློས་དཔེ། དཔེ་ཆ་དངུལ་བིས་མ། 

དངུལ་བེ་ཆེན། ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་ནང་དངུལ་བེ་ཆེན་གསུམ་ལ་སང་བརྒྱ་དང་ལྔ་

བཅུ་རེ་རིས་པར་བཤད། 

དངུལ་བེ་སྟློང་། བློད་ལུགས་ཀི་གསེར་གི་ལིད་ཚད་ཚད་ལན་ནི་ཚོང་འདུས་མགུར་མློའི་ཚད་གཞི་

སྟེ། ནས་འབྲུ་ཆེ་བ་གཉིས། འབིང་བ་གཉིས། ཆུང་བ་གཉིས་བཅས་དྲུག་གི་ལིད་ཚད་དང་མཉམ་

པའི་གསེར་ལ་སེ་བ་དང་། སེ་བ་བརྒྱད་ལ་ཞློ་གང་། ཞློ་བརྒྱད་ལ་སང་དང་། སང་བཞི་ལ་

དངུལ་བེ་གང་སྟེ་དངུལ་བེ་གང་ལ་དངུལ་སང་སུམ་ཅུ་སློ་གཉིས་ཡློད་པར་འདུལ་བའི་འགེལ་

པ་མང་ཆེ་བའི་མ་བིན་ལེན་གི་ཕམ་པའི་སྐབས་སུ་གསལ། 

དངུལ་སྦངས་མ། ལྷད་སྐྱློན་མེད་པའི་དངུལ་རྐྱང་ངམ་བཙོག་སྦངས་བས་པའི་དངུལ། 

དངུལ་འབབ། གཏློང་ཡློང་གི་དངུལ་འབློར། 

དངུལ་འབུམ། ① དངུལ་ལས་བཟློས་པའི་མཆློད་རེན། ② དངུལ་ཕེ་ལས་བིས་པའི་ཤེར་ཕིན་འབུམ། 

དངུལ་འབློར། དངུལ་བསློམས་འབློར་གི་གངས་ཀ

དངུལ་སྨར་རྐྱང་། དངུལ་རྐྱང་པ། 

དངུལ་ར། དངུལ་གི་མ་ར། 

དངུལ་ཚགས། དངུལ་ཆས་ཀི་ཚགས་རིས། 

དངུལ་མཛོད། དངུལ་འཇློག་སའི་མཛོད་ཁང་། 

དངུལ་འཛའ། རྒྱལ་ཁབ་མི་འདྲ་བའི་བར་གི་དངུལ་སློར་རིན་ཐང་གི་བར་ཁད། 

དངུལ་འཛིན། དངུལ་འཇློག་ལེན་གི་འཛིན་ཡིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དངུལ་ཞུན་མ། དངུལ་བཞུས་ནས་བྱུང་བའི་ཁུ་བ། 

དངུལ་ཟ། བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ལྷང་ཚེར་ནག་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། 

དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས། 

ལྷང་ཚེར་ནག་པློ་འདི་དངུལ་ཆུ་ཟ་བེད་ཀི་ཁམས་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་གཅིག་ཡིན་ཕིར་དངུལ་

ཟ་ཡང་ཟེར། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བུའློ། །

དངུལ་ཟིལ། རྡློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རུས་པ་གས་ཆག་

ཤློར་བ་དང་། རྡློ་དུག་སློགས་ལ་ཕན། 

དངུལ་བཟློ། དངུལ་བཟློའི་ལག་རལ་ཡང་གསེར་བཟློའི་ལག་རལ་དང་འདྲ་བར་བཞུ་བཏུལ་བླུགས་

པ་སློགས་བ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་འདུག །ད་ཡློད་ཀི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་རིགས་ནང་སྤི་ལློའི་དུས་

རབས་དང་པློའི་ཡས་མས་ཙམ་ལ་རྒྱལ་པློ་པུ་དེ་གུང་རྒྱལ་གིས་སིད་དབང་བཟུང་རེས་དངུལ་

བཞུ་བཏུལ་བས་པ་དང་རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློས་བློན་པློ་རིམ་པ་གསུམ་པ་ལ་དངུལ་གི་

ཡི་གེའི་བང་བུ་བ་དགར་གནང་ཡློད། 

དངུལ་བཟློ་བ། དངུལ་སྤད་རྡུང་མཁན། 

དངུལ་གཡར་གན་རྒྱ། དངུལ་གཡར་བའི་དཔང་རགས་ཀི་གན་རྒྱ། 

དངུལ་འློ་ཁ་མ། དངུལ་མདློག་གི་བེ་བག་ཅིག

དངུལ་ར་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། 

དངུལ་ལུགས་མ། ལུགས་བརྒྱབ་པའི་དངུལ། 

དངུལ་ལློ། ཤློག་བུས་བཟློས་དངུལ་སློར་རིགས་ཀི་སྤི་མིང་། 

དངུལ་ལློ་རྫུན་བཟློ། རྒྱལ་ཁབ་གང་ཞིག་གི་ཤློག་དངུལ་རྫུན་མ་པར་སྐྲུན་བས་པ། 

དངུལ་ཤན་མ། ནང་རྒྱ་ཁ་ཞབས་བཅས་ལ་དངུལ་ཤན་གཡློགས་པའི་ཕློར་པ། 

དངུལ་ཤློག །ཤློག་བུ་བཞིན་དུ་བཟློས་པའི་དངུལ། 

དངུལ་སིལ་མ། དངུལ་རག་རིག
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དངུལ་སང་། དངུལ་འདེགས་ཚད་དམ། གངས་ཚད་འཇལ་བེད། 

དངུལ་སང་ཆེན། དངུལ་ལུགས་མ་དབིབས་ར་རྨིག་དང་འདྲ་བ་ར་མིག་མ་ཞེས་འབློད་པ་དེ་ལ་

དངུལ་སང་ཆེན་ཟེར་རློ། 

དངུལ་ཧྲློབ་ཧྲློབ། ཞིབ་ཞིབ་དང་ཡློ་བད་བཟློས་མ་ཚར་བའི་དངུལ། 

དངུལ་ལྷད་ཅན། ལྷད་འདྲེས་པའི་དངུལ། 

དངློ་བཟློ་བ།[བརྡ་རིང] ཀློ་བའི་མཁློ་ཆས་བཟློ་མཁན། 

དངློམ་ཆེན་པློ། [བརྡ་རིང]ར་ཆེན་ནམ། རིན་ཐང་ཆེན་པློ། 

དངློས། ① ལློག་གྱུར་མིན་པའི་མངློན་སུམ། དངློས་འཐབ་འཇབས་འཛིངས་བེད། དངློས་ནས་མདུང་

འཕེན་པ་དང་ལློག་ནས་མདའ་འཕེན་པ། རྣམ་འགྱུར་དངློས་སུ་སྟློན་པ། མང་ཚོགས་ཀི་མདུན་

དུ་དངློས་སུ་ཁས་བངས་པ། ② བརྒྱུད་པ་མིན་པའི་ཐད་ཀར་དང་རང་ཉིད། དངློས་བརྒྱུད་གང་

གཟབ་ཀིས་ཡློང་ཐབས་བེད་པ། རྣ་བས་དངློས་ཐློས་དང་། མིག་གིས་དངློས་མཐློང་། ཞལ་རས་

དངློས་སུ་མཇལ། ③ སྦློར་མཇུག་གཉིས་མིན་གི་དངློས་གཞིའམ་གཞུང་། ཚོགས་འདུ་དངློས་

སུ་འཚོགས་པ། ལས་ཁུངས་གསར་པ་དངློས་སུ་བཙུགས་པ། གཞུང་དློན་དངློས། དངློས་ཀི་

དློན། ④ བཅློས་མའམ་རྫུན་མ་མ་ཡིན་པའི་བདེན་པ་དང་ངློ་མ། དངློས་དང་སྒྱུ་མ་གང་ཡིན་མི་

ཤེས་པ། དངློས་རྫུན་དབེ་བ་འབེད་དཀའ་བ། བ་སྤློད་དངློས་ལ་བལ། 

དངློས་ཀི་ཉེར་ལེན། རང་གི་རས་རྒྱུན་དུ་རས་སུ་གཙོ་བློར་དངློས་སུ་སྐྱེད་བེད་དེ། རང་གིས་ཉེ་བར་

ལེན་བའི་འབས་བུ་དེ་ཉིད་དངློས་སུ་སྐྱེད་པར་བེད་པ། དཔེར་ན། བུད་ཤིང་གི་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་

སློལ་བའི་དངློས་ཀི་ཉེར་ལེན་ཡིན་པ་ལ་བུའློ། །

དངློས་ཀི་མ་ངེས་པའི་རགས། ཐུན་མློང་གི་མ་ངེས་པའི་རགས་གང་ཞིག །གང་ལ་རགས་སུ་སློང་

བའི་རྒློལ་བས་རགས་མཐུན་ཕློགས་དང་མི་མཐུན་ཕློགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཡློད་ཅིང་ཡློད་པ་ལར་

བློས་ཀང་མཐློང་བའློ། །

དངློས་ཀི་མ་ངེས་པའི་རགས་བཞི། ཐུན་མློང་བའི་མ་ངེས་པའི་རགས་ལས་དངློས་ཀི་མ་ངེས་པའི་

རགས་བཞི་སྟེ། མཐུན་ཕློགས་ལ་ཁབ་བེད་མི་མཐུན་ཕློགས་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ་དང་། 



  1704  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མི་མཐུན་ཕློགས་ལ་ཁབ་བེད་མཐུན་ཕློགས་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ་དང་། མཐུན་མི་

མཐུན་ཕློགས་གཉིས་ཀར་ཁབ་བེད་དུ་འཇུག་པ་དང་། མཐུན་མི་མཐུན་ཕློགས་གཉིས་ཀ་ལ་

རྣམ་པ་གཉིས་གཉིས་སུ་འཇུག་པ་བཅས་སློ། །

དངློས་སྐྱེས།དངློས་རིགས་ཀི་འབུལ་བའམ།ལག་རགས། 

དངློས་དཀིལ། དངློས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ཏེ། ཞལ་རས་ངློ་མཇལ་ཟེར། 

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

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་physical delivery ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་physical record ཟེར། 

དངློས་ཁམས་རིམ་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་physical level ཟེར། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་real number ཟེར། 

དངློས་གྲུབ། ① སྦློར་བ་ཉེར་བདུན་གི་ནང་གསེས་ཤིག །② [སིདྡིཿ]མན་ངག་བསྒྲུབས་ནས་གྲུབ་

པའི་དགློས་འདློད་ཀི་ལེགས་འབས། 

དངློས་གྲུབ་དགུ། ས་འློག་གི་དངློས་གྲུབ། སྟེང་འགློའི་དངློས་གྲུབ། རལ་གིའི་དངློས་གྲུབ། ཚར་

གཅློད་ཕན་འདློགས་ཀི་དངློས་གྲུབ། རིལ་བུའི་དངློས་གྲུབ། མིག་སྨན་གི་དངློས་གྲུབ། གཏེར་

གི་དངློས་གྲུབ། རང་མགློགས་ཀི་དངློས་གྲུབ། བཅུད་ལེན་གི་དངློས་གྲུབ་བློ། 

དངློས་གྲུབ་བརྒྱད། རལ་གི་དང་། རིལ་བུ། མིག་སྨན། རང་མགློགས། བཅུད་ལེན། མཁའ་སྤློད། 

མི་སྣང་བ། ས་འློག་བཅས་ཀི་དངློས་གྲུབ་སྟེ་ཐུན་མློང་བའི་དངློས་གྲུབ་བརྒྱད། 

དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ། བསམ་གཏན་གིས་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ། བཟླས་བརློད་ཀིས་

དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ། སྦིན་སེག་གིས་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའློ། །

དངློས་གྲུབ་མཆློད་རེན། མཆློད་རེན་གི་བེ་བག་ཅིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

དངློས་གྲུབ་གཉིས། མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་དང་། ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་གཉིས། བསྐྱེད་རིམ་མཐར་

ཕིན་པ་ན་ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་བརྒྱད་ཐློབ་པ་དང་། རློགས་རིམ་མཐར་ཕིན་པ་ན་མཆློག་གི་

དངློས་གྲུབ་ཐློབ་སྟེ་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད་ཡློད་ཅིང་། དེའི་སྐློར་མདློར་བསྡུས་ཤིག་

གཤམ་དུ་ཐུན་མློང་ག་ིགྲུབ་རགས་ཞེས་པ་དང་མཆློག་དང་ཐུན་མློང་དངློས་གྲུབ་ཞེས་པར་གཟིགས། 

དངློས་གྲུབ་གསུམ། མཆློག་འབིང་ཐ་མའི་དངློས་གྲུབ་བློ། 

དངློས་རྒྱུ། སྐྱེད་བེད་ཀི་རྒྱུའི་ནང་གསེས། རང་འབས་དངློས་སུ་སྐྱེད་པར་བེད་པ་སྟེ། རང་གི་བསྐྱེད་

བའི་འབས་བུ་དེ་དང་བར་དུ་ཆློས་གཞན་བརྒྱུད་མི་དགློས་པ། དུ་བའི་རྒྱུ་མེ་ཡིན་པ་ལ་བུའློ། །

དངློས་འགལ། འགལ་བ་གང་ཞིག་ཕན་ཚུན་དངློས་སུ་མི་མཐུན་པར་གནས་པ། རག་མི་རག་དང་། 

སྣང་བ་དང་མུན་པ་ལ་བུའློ། །

དངློས་འགལ་གཅློད་པའི་དློན་ལློག །ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་ལུགས་ཀི་ཆློས་དེ་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་

འཇློག་བེད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་རྣམ་དག་ཞིག་གི་ཐ་སྙད་དེ། དཔེར་ན་དློན་བེད་ནུས་པ་དེ་དངློས་པློའི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་དློན་བེད་ནུས་པས་དངློས་པློའི་དངློས་འགལ། དངློས་པློ་མིན་པ་རྣམ་པར་

གཅློད་པའི་སློ་ནས་དངློས་པློའི་དློན་ལློག་སྟེ་དངློས་པློའི་ཁད་ཆློས་སློ། །ཡང་ན་དེའི་རང་བཞིན་

ནམ་ངློ་བློ་གསལ་བར་སྟློན་པའི་སློ་ནས་དངློས་པློའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཞིག་ལ་གློ

དངློས་འགལ་གཉིས། དངློས་འགལ་ལ་ལློག་པའི་སློ་ནས་དབེ་ན། ཕན་ཚུན་རྣམ་བཅད་དང་ཡློངས་

གཅློད་ཀི་སློ་ནས་མི་མཐུན་པར་གནས་པ་ཡློད་དང་མེད། ཡིན་དང་མིན་ལ་བུ་ཕན་ཚུན་སངས་

འགལ་གི་དངློས་འགལ་དང་། དངློས་སུ་གནློད་བ་གནློད་བེད་དུ་གྱུར་པ་སྣང་མུན་དང་། ཚ་གང་

ལ་བུ་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་གི་དངློས་འགལ་ཏེ་གཉིས་སློ། །

དངློས་ངན་པློ། ① མདློག་དབིབས་མི་སྡུག་པ། ② ཤ་རིད་པའམ་སྐམ་པ། 

དངློས་དངློས་རེན་རེན། གསལ་གསལ་བདེན་བདེན། གནས་ལུགས་ཡློང་རྐྱེན་ཚང་མ་དངློས་

དངློས་རེན་རེན་བཤད་ནས་གནད་དློན་གསལ་པློར་རློགས་པ། 

དངློས་ཅག །ང་རང་ཚོ་དང་། ང་ཚོ་ཞེས་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས། 

དངློས་ཆས། གསེར་དང་གཡུ་བྱུར་རྒྱན་ཆའི་རིགས་ཀི་དངློས་པློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དངློས་རེན། དངློས་གནས་སྒིབ་མེད། དྲང་བདེན་གི་གནས་ལུགས་དངློས་རེན་ལ་འཕ་སྨློད་བེད་

དློན་མེད། 

དངློས་ཉམས་རྨི་ལམ། མཐློང་ཐློས་དངློས། ཚོར་བའི་ཉམས་སྣང་། གཉིད་ཀི་རྨི་ལམ། 

དངློས་རློགས། ① དངློས་རློགས་རག་རློགས་གཉིས་ཀི་ཟླས་ཕེ་བའི་དངློས་པློར་རློགས་པའི་ཚད་མ་

སྟེ། འདུས་བས་རང་མཚན་མ་རྣམས་དངློས་པློ་དངློས་པློར་ངེས་པའི་ཡང་དག་པའི་ཤེས་

པའློ། །② དངློས་རློགས་ཤུགས་རློགས་གཉིས་ཀི་ཟླས་ཕེ་བའི་དངློས་སུ་རློགས་པ་སྟེ། ཡུལ་

རང་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་སློ་ནས་རློགས་པ། དཔེར་ན། བུམ་འཛིན་དབང་མངློན་གིས་བུམ་

པ་རློགས་པ་དང་། སྒ་མི་རག་རློགས་པའི་རེས་དཔག་གིས་སྒ་མི་རག་པ་རློགས་པ་ལ་བུ་ཡུལ་

རང་མཚན་པའམ་དློན་སྤིའི་རྣམ་པ་བློ་ལ་ཤར་ནས་རློགས་པའློ། །

དངློས་རློགས་ཚད་མ། ཚད་མ་གང་ཞིག་རང་གི་དངློས་ཡུལ་དངློས་སུ་རློགས་པས་དེ་འདྲའི་ཡུལ་

དེར་དངློས་རློགས་ཚད་མར་སློང་བ་ལ་བུའློ། །

དངློས་ལར་སྣང་བ། དངློས་གནས་མིན་པ་ཞིག་དངློས་གནས་ལར་དུ་མཐློང་བ། 

དངློས་སྟློབས་ཀི་རགས། དངློས་པློ་གནས་ཚུལ་གི་རིག་པ་རགས་སུ་སློང་བ་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེས་

པའི་རེས་དཔག་ཚད་མ། 

དངློས་སྟློབས་ཀི་རིགས་པ། སློ་སློ་སྐྱེ་བློ་རྣམས་ཀིས་ཡུལ་དེ་ཐློག་མར་རློགས་པ་ན། རགས་ལ་བརེན་

ནས་རློགས་དགློས་པ་ཞིག་ལ་ཅུང་ཟད་ལློག་གྱུར་འཇློག་པ་ཡིན། དེ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པ་ལས། 

དངློས་སྟློབས་ཀི་རིགས་པ་དགློས། མཚན་གཞི་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པ་ལ་བུ་ཡིན། 

དངློས་སྟློབས་ཀིས་བསལ་བ། བསལ་བ་བཞིའི་ནང་གསེས། དམ་བཅའ་དང་དངློས་པློའི་སྟློབས་

ཞུགས་ཀི་རགས་དང་འགལ་བ། དཔེར་ན། སྒ་རག་པར་འདློད་པ་ལ་བུ་དངློས་སྟློབས་རེས་

དཔག་གིས་གནློད་པའློ། །

དངློས་སྟློབས་རེས་དཔག །དངློས་པློའི་སྟློབས་ཞུགས་ཀི་རགས་ཡང་དག་ལ་བརེན་ནས་གཞལ་བ་

ཅུང་ཟད་ལློག་གྱུར་ལ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་སྟེ། འབས་རང་མ་དམིགས་པའི་རགས་ལ་བརེན་

ནས་རང་གི་གཞལ་བ་གསར་དུ་རློགས་པའློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

དངློས་བསྟན། ངག་ལམ་མམ། ཡིག་ལམ་གང་རུང་གིས་དངློས་སུ་གསལ་པློར་ཟིན་པའི་ཚིག་དློན། 

དངློས་ཐློ། ཅ་ལག་ཇི་ཡློད་ཀི་ཐློ། 

དངློས་ཐློབ་ཀི་དགའ་བ། དགའ་བའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། གཟུགས་བརན་ཙམ་མིན་པར་

དགའ་བ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ཁད་འཕགས་ཀི་གཟུགས་དངློས་སུ་མཐློང་བ་ལས་འབས་བུ་དགའ་བ་ཐློབ་

པར་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

དངློས་མཐློང་བདེན་རློགས། མངློན་སུམ་མཐློང་ནས་བདེན་པར་ཤེས་པ། གནས་ཚུལ་ཚང་མ་དངློས་

མཐློང་བདེན་རློགས་ཀིས་ཡིད་ཆེས་བརན་པློ་ཐློབ་བྱུང་། 

དངློས་མཐློང་གཟུགས་གྲུབ། མིག་གིས་མངློན་སུམ་མཐློང་ཞིང་། བལ་བའི་གཟུགས་ཅན་དུ་ཡང་

གྲུབ་པ། དེའི་ལེགས་ཉེས་རྣམ་པའི་ཁད་པར་དངློས་མཐློང་གཟུགས་གྲུབ་ཡིན། 

དངློས་དང་རེས་མཐུན་པ། འབློར་པ་བཅུའི་ནང་ནས་འགའ་ཞིག་རང་ཉིད་ལ་དངློས་སུ་ཚང་བ་དང་། 

འགའ་ཞིག་དངློས་སུ་མ་ཚང་ཡང་ཆ་འདྲ་ཙམ་ཚང་བ། 

དངློས་དུག །ཐློག་མ་ནས་དངློས་པློ་རང་ཉིད་ཀི་ངློ་བློ་དུག་ཡིན་པ་བཙན་དུག་དང་། ཐང་ཕློམ་ལ་བུའློ། །

དངློས་དློད། ཁ་ནས་བཤད་པ་ཙམ་མིན་པའི་དངློས་སུ་མཐློང་ཐུབ་པ། 

དངློས་དློན། དློན་གནད་ངློ་མ། དངློས་དློན་ངློ་མ། 

དངློས་དློན་བགངས་ནས་རྒྱུ་མཚན་ཤློད་པ། དངློས་སུ་བྱུང་བའི་དློན་དག་བགངས་ནས་རང་གི་ལ་

བ་བསྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཤློད་པ། 

དངློས་དློན་རིག་སྒྲུབ། དློན་དངློས་གནད་དློན་གང་ཡིན་རིག་པས་བསྒྲུབ་པར་བས་པ། 

དངློས་དློན་ལ་སྒློ་འདློགས་པ། དློན་དངློས་གནད་དློན་མ་བརློད་པར་སྒློ་འདློགས་བས་པ། 

དངློས་དློས་འདྲེན་ཁལ། དངློས་པློ་དང་དློ་པློ་བཀལ་བའི་ཁལ་མ། 

དངློས་དློན་གསལ་པློ་བཟློ་བ། ལུང་དང་རྒྱུ་མཚན། དཔང་རགས་ཅི་རིགས་འདྲེན་ནས་གནད་དློན་

གང་རུང་ཞིག་གི་དློགས་ཟློན་མེད་པར་བཟློ་བ། 

དངློས་སིག །དངློས་སིག་སྟེ་རང་ཉིད་དངློས་ཀིས་བས་པའི་སིག་པ་དང་། བརྒྱུད་སིག་ནི་གཞན་ལ་

བེད་དུ་བཅུག་པའི་སིག་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དངློས་བདག །དངློས་པློའི་བདག་པློ། 

དངློས་བདེན། དངློས་གནས་དྲང་བདེན། དློན་དེ་ནི་དངློས་བདེན་ཞིག་ལས་བཅློས་མ་ཞིག་མིན། 

དངློས་འདྲའི་ལློག་དཔེ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་near-miss ཟེར། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་stereo ཟེར། 

དངློས་གནས། དློན་དངློས་ཡིན་པ། སྐད་ཆ་དངློས་གནས། དངློས་གནས་ཁུངས་དག

དངློས་གནས་དྲང་གནས། བདེན་པ་བདེན་རྐྱང་། བསམ་འཆར་གང་ཡློད་དངློས་གནས་དྲང་གནས་

བཤད་དགློས། ལས་དློན་གང་ཅི་གཡློ་ཟློལ་མེད་པ་དངློས་གནས་དྲང་གནས་བས་ན་གྲུབ་

འབས་བཟང་པློ་ཐློན་ཡློང་། 

དངློས་གནས་གསློག་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་real storage ཟེར། 

དངློས་པློ། ① ནློར་རས་དང་། ཅ་ལག་གམ། ཡློ་བད། སེམས་དང་དངློས་པློ་ཁག་ཁག་སློ་སློ་མིན། 

སེར་གི་དངློས་པློ། ཡིད་དུ་འློང་བའི་དངློས་པློ། རུང་བའི་དངློས་པློ། རུང་ཁང་དངློས་པློ། ཉེར་

མཁློའི་དངློས་པློ་ཙག་ཙིག །འཚོ་བའི་དངློས་པློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དབིག་དང་། ཟང་ཟིང་། 

དཀློར་བཅས་སློ། །② ལས་དློན་དང་བ་བ། གསར་བྱུང་དངློས་པློ། གཟུང་བའི་དངློས་པློ། 

འཛིན་བེད་ཀི་དངློས་པློ། ③ དློན་བེད་ནུས་པ་སྟེ། རང་འཛིན་ཤེས་པ་དང་། རང་གི་རྒྱུན་ཕི་མ་

ལ་སློགས་པའི་རང་འབས་སྐྱེད་པའི་དློན་བེད་ནུས་པའི་གཟུགས་ཤེས་ལན་མིན་འདུ་བེད་

རྣམས་སློ། །དངློས་པློ་ཡློད་པ། དངློས་པློ་མེད་པ། ④ [མངློན]ཤིང་ཁི་ལློ། ⑤ ངློ་མ་དང་རང་

ཉིད། མི་དངློས་པློ་ཕད་པ། 

དངློས་པློ་བརྒྱད། མཁེན་པ་གསུམ་དང་སྦློར་བ་བཞི་འབས་བུ་ཆློས་ཀི་སྐུ་སྟེ་བརྒྱད། མཁེན་པ་

གསུམ་ནི་བཞི་ཤེས་དང་། ལམ་ཤེས། རྣམ་མཁེན། སྦློར་བ་བཞི་ནི་རྣམ་རློགས་སྦློར་བ་དང་། 

མཐར་གིས་སྦློར་བ། རེ་མློའི་སྦློར་བར། སྐད་ཅིག་མའི་སྦློར་བ་བཅས་དང་། འབས་བུ་ཆློས་ཀི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

སྐུ་བསྣན་པས་བརྒྱད་དློ། །

དངློས་པློ་སྣ་གཅིག །དངློས་པློ་སྣ་ཁ་གཅིག་ཁློ་ན་སྟེ་ཕུན་སུམ་མི་ཚོགས་པ། 

དངློས་པློ་ཉེ་བར་དགློད་པ། ① དངློས་པློའི་རང་བཞིན་བརློད་པ། ② ཅ་ལག་ཉེ་སར་འཇློག་པ། 

དངློས་པློ་གཉིས། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་གཉིས། 

དངློས་པློ་རག་པ། མུ་སྟེགས་དབང་ཕྱུག་པ་ལ་སློགས་པ་དང་ནང་སེ་དངློས་སྨྲ་བ་འགའ་ཞིག་གི་

འདློད་ཚུལ་ཏེ། ཆློས་དེ་རག་པ་ཡང་ཡིན་དངློས་པློ་ཡང་ཡིན་པའི་དློན། 

དངློས་པློ་སྟློང་པ་ཉིད། དངློས་པློ་སྟེ་ཕུང་པློ་ལྔའི་སྟེང་གི་ཆློས་ཉིད། 

དངློས་པློ་སྟློང་པ་ཉིད་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས། སྟློང་ཉིད་ཉི་ཤུ་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་

སྟེ། ཕུང་པློ་ལྔ་ནི་དངློས་པློ་མེད་པ་ལས་ཅིག་ཤློས་དངློས་པློ་ཡིན་ཏེ། དློན་བེད་པའི་ཕིར་རློ། དེ་

དག་ལ་ཆློས་དང་གང་ཟག་གི་བདག་གཉིས་གང་ཏུ་མེད་པར་རློགས་པའི་མཁེན་པའློ། །

དངློས་པློ་སྟློབས་ཞུགས་ཀི་རགས། རགས་དེ་ཡློད་ན་བསྒྲུབ་བ་དེ་ཡློད་པ་དང་། རགས་དེ་ཡིན་ན་

བསྒྲུབ་བ་དེ་ཡིན་དགློས་པ་མིང་གིས་བཞག་པ་ཙམ་མིན་པར་རགས་དང་བསྒྲུབ་བ་གཉིས་ཀི་

དངློས་པློ་རང་གི་ཆློས་ཉིད་དང་གཤིས་ལ་གྲུབ་པའི་རགས་ཀི་སྦློར་བའློ། །

དངློས་པློ་བདག །རགས་འཇུག་སྐབས་བདག་གཞན་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་བདག་སྟེ། ལས་གང་རུང་གི་

བེད་པ་པློའི་གང་ཟག་དང་། བེད་པའི་ཡློ་བད། བེད་པའི་ལས་རློལ་བཅས་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ཁློས་སྨྱུ་གུས་ཡི་གེ་འབི་བ་ཞེས་བརློད་པའི་ཚེ། ཁློ་ནི་བེད་པ་པློ་དང་། སྨྱུ་གུ་ནི་བེད་པ། འབི་

བ་ནི་བེད་ལས་ཏེ། དེ་རྣམས་དངློས་པློ་བདག་ཡིན། 

དངློས་པློ་བདག་གཞན་གི་དབེ་བ། འདིར་དངློས་པློ་བདག་གཞན་གི་དབེ་བ་ཞེས་པ། བ་བེད་ཐ་དད་

པ་གང་ཞིག །བ་བའི་ཡུལ་དང༌། ཡུལ་གི་བ་ཚིག་དང་བཅས་པ་ལ་དངློས་པློ་གཞན་ཞེས་ཟེར། 

བེད་པ་པློ་དང་དེའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་བེད་པ་སྟེ་ཡློ་བད་དང༌། བེད་པློའི་རློལ་བ་མཚོན་བེད་

ཀི་བེད་ཚིག་བཅས་ལ་དངློས་པློ་བདག་ཅེས་ཟེར། མདློར་བསྡུས་ན་དུས་ད་ལ་བ་སྟློན་པའི་བེད་

ཚིག་དེ་དངློས་པའི་བདག་མཚོན་བེད་དང༌། དུས་མ་འློངས་པ་སྟློན་པའི་བ་ཚིག་དེ་དངློས་པློ་

གཞན་མཚོན་བེད་ཆགས་ཡློད་པ་སྟེ། དཔེར་ན། དབིན་ཡིག་ནང་དུ། Ruling Class ཞེས་ད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལ་བའི་ལས་ཚིག་དེ་དབང་བསྒྱུར་བེད་པློ་སྟེ་དངློས་པློ་བདག་མཚོན་པ་དང༌། Ruled Class 

ཞེས་དུས་འདས་པའི་ལས་ཚིག་དེ་དབང་བསྒྱུར་བ་ཡུལ་ཏེ་དངློས་པློ་གཞན་མཚོན་བེད་དུ་གྱུར་

པ་ལར་རློ། དེས་ན་བློད་སྐད་ཀི་ལས་ཚིག་དེ་ལ་ནང་གསེས་ཀི་དབེ་སློལ་ལ། བ་བའི་ཡུལ་གི་

སྟེང་ན་ཡློད་པའི་བ་ཚིག་དང༌། བེད་པ་པློའི་ངློས་ན་ཡློད་པའི་བེད་ཚིག་སྟེ་རིགས་གཉིས་སྣང༌། 

དེས་ན་བ་ཚིག་རིགས་གཉིས་པློ་དེའི་སྤི་མིང་ལ་སི་ཏུའི་འགེལ་ཆེན་དུ་‘ལས་ཚིག་’ཅེས་མིང་

འདློགས་ཡློད་པ་རེད། དཔེར་ན། དཔེ་ཆ་ཀློག་པ་ལ་བུའི་བ་བ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། དཔེ་ཆ་

བཀག །ཅེས་པའི་བ་ཚིག་དེ་ཡུལ་དཔེ་ཆའི་ངློས་སུ་བཀག་རུང་གི་བ་བ་ཡློད་པའི་ཆ་ནས་བ་བའི་

ཡུལ་ལ་ཡློད་པའི་བ་བ་དང༌། དེ་ཡུལ་གི་སྟེང་ན་ཡློད་པའི་ཆ་ནས་དངློས་པློ་གཞན་དང༌། བཀག་

རུང་བ་ཡློད་པ་ཙམ་ལས་ད་སྦློང་ཀློག་བཞིན་མེད་པའི་ཕིར་ན་དུས་མ་འློངས་པ་སྟློན་ཅིང་ཡློད་པ་

རེད། དཔེ་ཆ་ཀློག །ཅེས་པའི་བ་ཚིག་དེ་བེད་པ་པློ་གང་ཞིག་གིས་ཀློག་ཅིང་ཡློད་པ་སྟློན་པའི་ཆ་

ནས་བེད་པ་པློ་ལ་ཡློད་པའི་བ་བ་དང༌། དེ་བེད་པ་པློའི་རློལ་བ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དངློས་པློ་བདག་

དང༌། དེའང་བ་ཡུལ་དཔེ་ཆ་དང་བེད་པློ་གང་ཟག་གཉིས་འབེལ་ནས་ད་ལ་ཀློག་བཞིན་པའི་དློན་

སྟློན་པའི་ཕིར་ན་དུས་ད་ལ་བ་བཅས་མཚོན་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། 

དངློས་པློ་སངས་པའི་ཆད་པ་ལས། དགེ་སློང་གི་ཆློས་གློས་རང་ཧད་སློད་སའི་གནས་ལས་གཞན་

དུ་ཞག་གཅིག་ལུས་པ་ཡིན་ན། སང་གི་སྐྱ་རེངས་ཤར་བ་ན་ཆློས་གློས་འབལ་སངས་ཀི་ལྟུང་བ་

འབྱུང་བ་ཡིན་པས། ཆློས་གློས་བིན་བརླབས་གསར་དུ་རྒྱག་དགློས་པ་ཡིན། བིན་བརླབས་མ་

བརྒྱབ་གློང་གི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ཞག་གཅིག་གི་རིང་སློང་དགློས་པས་དེ་འདྲའི་དངློས་པློ་

སངས་པའི་བ་བ་དེ་ལ་དངློས་པློ་སངས་པའི་ཆད་ལས་སུ་འཇློག་པ་ཡིན། 

དངློས་པློ་ཕན་ཚུན་གི་དགློས་མཁློ། གནའ་བློའི་རྒྱ་སློལ་རི་མློའི་རྒྱུན་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་ཡིན། དཔེར་

ན། ནགས་ཚལ་སྟུག་པློའི་རྣམ་པ་མཚོན་པར་བེད་དགློས་ན་ལློན་ཤིང་གི་བར་གསེང་དུ་ན་བུན་

འབི་དགློས་པ་ཡིན། དེ་ནི་ལློན་ཤིང་དང་ན་བུན་བར་གི་ཕན་ཚུན་དགློས་མཁློ་ཞིག་ཡིན། དེ་

བཞིན་ཁང་པ་འབི་སྐབས་རི་མློ་མང་ཆེ་བ་འཕེད་དུ་གནས་པར་བརེན། དེའི་དགློས་འཁློར་ཁང་

པའི་རྒྱབ་ལློངས་དང་གཡས་གཡློན་དུ་ལློན་ཤིང་རིང་པློ་འབི་དགློས་པ་ཡིན། དེ་ནི་འཕེད་ཀི་རི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

མློ་དང་གཞུང་གི་རི་མློའི་དགློས་མཁློ་ཡིན། ད་དུང་བརློད་བ་གཙོ་བློ་དང་མཛེས་ཚོན་སེལ་ཟླའི་

བར་གི་དགློས་མཁློ། ཡློད་པ་དང་མེད་པའི་བར་གི་དགློས་མཁློ། སྟུག་པློ་ཡློད་སར་སྐྱ་ཚོའི་

བར་གི་དགློས་མཁློ་སབ་པློ་ཡློད་སར་ཉེ་རིང་བར་གི་དགློས་མཁློ་བཅས་ཡློད། དེས་ཡུལ་

ཁམས་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྣམ་པ་མཚོན་ཐུབ། 

དངློས་པློ་མེད་པ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པའམ། དློན་བེད་མི་ནུས་པ། 

དངློས་པློ་མེད་པ་སྟློང་པ་ཉིད། འདུས་མ་བས་ནམ་མཁའ་ལ་སློགས་པ་དང་མང་འདས་རྣམས་སྟློང་

གཞིར་བས་པའི་ཆློས་ཉིད་དེ། སྟློང་ཉིད་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་ཞིག

དངློས་པློ་མེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་སྟློང་པ་ཉིད། དངློས་པློ་དང་དངློས་མེད་རང་བཞིན་ནམ་བདེན་པས་

སྟློང་པ་སྟེ་སྟློང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ཞིག

དངློས་པློ་མེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་སྟློང་པ་ཉིད་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས། སྟློང་ཉིད་ཉི་ཤུ་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་

ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། རེན་འབེལ་ནི་དངློས་པློ་མེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་དེ་རྒྱུ་རྐྱེན་ལན་པའམ་

འདུས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། དེ་ལ་ཆློས་དང་གང་ཟག་གི་བདག་གཉིས་གང་རུང་མེད་པར་

རློགས་པའི་མཁེན་པའློ། །

དངློས་པློ་སྨྲ་བ། དངློས་པློ་ཡློད་པར་སྨྲ་བ་སྟེ། བདེན་གྲུབ་ཀི་དངློས་པློ་ཡློད་པར་ཁས་ལེན་པའི་གྲུབ་

མཐའ་སྨྲ་བ། 

དངློས་པློ་འཛིན་པ། ① དངློས་པློའི་རང་བཞིན་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་ཤེས་པ། ② མུ་སྟེགས་རྒྱང་

འཕེན་པའི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ལའང་གློ ། 

དངློས་པློ་བཞི། སློག་གཅློད་པ། མ་བིན་པར་ལེན་པ། མི་ཚངས་བར་སྐྱློད་པ། རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་སྟེ་གསང་

བའི་དངློས་པློ་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་སྤློད་པའློ། །

དངློས་པློ་གཞན། རགས་འཇུག་སྐབས་བདག་གཞན་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་གཞན་ཏེ། ལས་གང་རུང་གི་

བསྒྲུབ་བའི་ཡུལ་ལམ་ལས་ཀི་དངློས་པློ་དང་། བ་བའི་ལས་ཀི་དངློས་པློ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

ངས་སྟ་རེས་ཤིང་གཅད་པར་བ་ཞེས་བརློད་པའི་ཚེ། ཤིང་ནི་ཡུལ་ལམ་ལས། གཅད་པར་བ་

ནི་བ་བའི་ལས་ཏེ། དེ་གཉིས་པློ་གཞན་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དངློས་པློ་གཞན་འགྱུར་སྨྲ་བ། བཙུན་པ་ཆློས་སྐྱློབ་ཀི་ལུགས་ཡིན་ཏེ། དེས་མྱུ་གུ་ལ་བུ་མ་འློངས་པ་

ནས་ད་ལ་བ་དང་། ད་ལ་བ་ནས་འདས་པར་འཇུག་པའི་ཚེ་རས་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་ཡང་དངློས་

པློ་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་ཁས་ལེན་པ་དང་། གསེར་སྣློད་བཅློམ་ནས་རྒྱན་བས་ཚེ་ཁ་དློག་མི་

འགྱུར་ཡང་དབིབས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། འློ་མ་ཞློར་གྱུར་ཚེ་རློ་ནུས་འགྱུར་ཡང་ཁ་དློག་

གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བ་བཞིན་ནློ། །

དངློས་པློའི་རང་ལློག །དངློས་པློ་རང་ཡིན་པའི་ཆ། དཔེར་ན། བུམ་པ་རང་ཡིན་པའི་ཆ་བུམ་པའི་རང་

ལློག་ཡིན་པ་ལ་བུ་སྟེ། དངློས་པློའི་ལློག་པ་དང་། དངློས་པློ་དང་གཅིག་བཅས་དློན་གཅིག་མིང་

གི་རྣམ་གངས་སློ། །

དངློས་པློ་གསུམ། བེམ་པློ། ཤེས་པ། ལན་མིན་འདུ་བེད་བཅས་གསུམ་མློ། 

དངློས་པློའི་སྐུར་མ། ནློར་རས་ཀི་སྐྱེས། 

དངློས་པློའི་བསྐལ་དློན། རང་བཞིན་གི་བསྐལ་དློན་ནློ། །

དངློས་པློའི་ཁག་ཐེག་འབའ་རེན།བཀག་ཉར་ལས་འགློལ་བ་སློགས་ཀི་དུས་སུ་བཞག་པའི་རྒྱུ་ནློར་

གི་ཁག་ལ་ཐེག

དངློས་པློའི་སྟེར་ཆ།བ་དགའ་སློགས་ལ་སྟེར་བའི་རས། 

དངློས་པློའི་སྟློབས་ཞུགས་ཀི་རགས། རགས་ཡང་དག་གསུམ་གི་ནང་གསེས། ས་བློན་ལས་མྱུ་གུ་

དང་། མེ་ལས་དུ་བ་འབྱུང་བ་ནི་དངློས་པློ་རང་བཞིན་ནམ་ཆློས་ཉིད་ཡིན་པ་དང་། བས་པ་ཡིན་

ན་མི་རག་པ་ཡིན་པའང་དངློས་པློ་རང་ཉིད་ཀི་རང་བཞིན་ཆློས་ཉིད་ཀི་སྟློབས་སུ་ཞུགས་པའི་

རགས་སློ། །

དངློས་པློའི་མཐའ་ལ་དམིགས་པ། ཁབ་པའི་དམིགས་པ་བཞིའི་གས་ཤིག་སྟེ་འདི་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་

འདི་ལས་གཞན་མེད་དློ་ཞེས་པའི་ཇི་སྙེད་པའི་དངློས་པློའི་མཐའ་དང་། འདི་ཁློ་ན་ལར་གནས་

ཀི་གཞན་དུ་མི་གནས་སློ་སྙམ་པའི་ཇི་ལ་བའི་དངློས་པློའི་མཐའ་གཉིས་སློ། །དཔེར་ན་བདེན་

བཞིར་ཤེས་བའི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་འདུས་ཀི། དེ་ཕན་ཆད་དུ་གཞན་མེད་པའློ་དེ་མིན་ཚེ་

གཞན་མིན་ནློ་ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

དངློས་པློའི་ལློག་པ། དངློས་པློ་དང་ཐ་དད་ལས་ལློག་པའི་ཆློས། དཔེར་ན། བུམ་པའི་ལློག་པ་ལ་བུའློ། །

དངློས་པློའི་དཔེ། དཔེའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་དང་དློན་གཉིས་ཀི་ཁད་ཆློས་འདྲ་བ་

དངློས་སུ་མི་སྟློན་ཞིང་། དེའི་ངློ་བློ་འདྲ་བ་དངློས་སུ་བསྟན་ནས་མཚུངས་གསལ་གི་སྒ་ཚིག་གི་

མཐའ་མར་འཇློག་པའི་རྒྱན་ཞིག

དངློས་པློའི་ལློངས་སྤློད། ནློར་རས་ཀི་ལློངས་སྤློད། 

དངློས་སྤད། དངློས་པློའི་ཡློ་བད། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་fitness-for-use test ཟེར། 

དངློས་སྤློད་མཛེས་རལ། རྒྱུན་སྤློད་ཀི་བཟློ་རལ་མཛེས་རིས་ལ་ཟེར། དེ་ནི་མང་ཚོགས་རང་བཞིན་

ལན་པའི་ཡློངས་ཁབ་ཀི་སྒྱུ་རལ་རྣམ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེར་མི་རིགས་རིག་གནས་ཀི་སྤིའི་

གྲུབ་ཆའི་ཕློགས་ཤིག་ཡློད། དཔལ་འབློར་ཐད་ནས་བཤད་ན། ཡང་བའི་བཟློ་ལས་ཀི་ཐློན་རས་

དང་། ལག་ཤེས་བཟློ་ལས་ཀི་ཐློན་རས། དེ་བཞིན་འཁལ་འཐག་སློགས་ཀི་བཟློ་ལས་ཁློངས་

ནས་ཐློན་སྐྱེད་བས་པའི་སྣ་མང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མང་ཚོགས་ཀི་རྒྱུན་སྤློད་དངློས་པློ་

རྣམས་ཀང་ཁློངས་སུ་གཏློགས་ཡློད། འློན་ཀང་རིག་གནས་སྒྱུ་རལ་གི་ངློས་ནས་བཤད་ན། 

གློང་གསལ་བཟློ་ལས་ཀི་ཐློན་རས་དེ་དག་གི་ཁག་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ལ་དབིབས་དང་། ཚོན་

མདློག །མཛེས་རྒྱན་སྤས་པ་སློག་ཚད་གཞི་མི་འདྲ་བའི་སློ་ནས་མཛེས་རལ་གི་འཆར་འགློད་

དང་ལས་སྣློན་བས་ཡློད། 

དངློས་དཔང་སྟློན་པ། དངློས་པློའི་དཔང་རགས་སྟློན་པ། 

དངློས་དཔང་དཔྱད་སློམ། གློད་གཞི་ཞིག་གི་དངློས་པློའི་དཔང་རགས་ལ་བརག་དཔྱད་བས་ནས་

ཆློད་བསློམས་བཞག་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་instance ཟེར། 

དངློས་དཔེའི་བར་སྟློང་། 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་instance space ཟེར། 

དངློས་ཕན། ལག་ཐློག་ཏུ་ཕན་པའམ་གློ་ཆློད་པློ། 

དངློས་ཕེབས། ངློ་ཕེབས། 

དངློས་བིས། དངློས་པློ་ངློ་མར་བལས་ནས་འབི་དགློས་པས་དངློས་བིས་ཞེས་ཟེར། དེ་ནི་རི་མློ་སློབ་

མཁན་གི་ལས་དང་པློ་བ་ཚོས་རི་མློ་སློབ་སྦློང་བེད་པའི་གལ་ཆེའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་

ཟད། རི་མློའི་ལག་རལ་སྦློང་བརྡར་བེད་པའི་ར་བའི་བེད་ཐབས་ཀི་གས་ཤིག་ཀང་ཡིན། 

འགུལ་མེད་དངློས་པློ་དང་ཡུལ་ལློངས། མི་སྣ་འདྲ་རིས་བཅས་སྤིར་བཏང་ཐློག་ཚང་མ་དངློས་

བིས་བེད་ཀི་ཡློད། 

དངློས་སྦློང་། དངློས་སུ་ལག་བསྟར་གིས་སྦློང་བརྡར་བེད་པ། སློབ་མ་རྣམས་སློབ་ཐློན་དུ་དངློས་

སྦློད་བ་དགློས། 

དངློས་འབས། རྒྱུ་དེས་དངློས་སུ་བསྐྱེད་པའི་འབས་བུ་སྟེ། རྒྱུ་དེས་རང་དང་རང་གི་འབས་བུའི་བར་

དུ་རྒྱུའི་གཞན་གིས་བར་མ་ཆློད་པར་དངློས་སུ་བསྐྱེད་པར་བ་བའི་ཆློས། དཔེར་ན་དངློས་པློ་

སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་དེ་སྐད་ཅིག་དང་པློའི་དངློས་འབས་ཡིན་པ་ལ་བུའློ། །

དངློས་འབས་མ་དམིགས་པའི་རགས། སྣང་རུང་གི་འབེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀི་ནང་གསེས། 

དེ་བྱུང་གི་འབེལ་བ་ལ་བརེན་ནས་སྒྲུབ་བེད་དངློས་འབས་མེད་པའི་རགས་ཀིས། གཞི་དེར་དངློས་

འབས་མེད་པའི་རགས་ཀིས། གཞི་དེར་དངློས་རྒྱུ་ཡློད་པ་བཀག་པ། དཔེར་ན། དུ་བས་དབེན་

པའི་རིག་སྐློར་ན་ཆློས་ཅན། དུ་བའི་དངློས་རྒྱུ་མེད་དེ། དངློས་འབས་དུ་བ་མེད་པའི་ཕིར།

དངློས་འབེལ། ཆློས་དེ་གཉིས་དངློས་སུ་མཐུན་པའམ། དངློས་པློ་རང་མཚན་གི་སྟེང་གི་འབེལ་པ་ལ་གློ

དངློས་འབེལ་དྲང་འབེལ། དངློས་གནས་དྲང་གནས། སྐད་ཆ་དངློས་འབེལ་དྲང་འབེལ་བཤད་ན་མིའི་

ཁྱུར་འདྲེས་ཡློང་། 

དངློས་མ། བཅློས་མ་མིན་པའམ་རྒྱུ་ཆ་གཞན་འདྲེས་མེད་པའི་དངློས་པློའི་མིང་སྟེ། བྱུ་རུ་དངློས་མ་

དང་བརྫུས་མ་ཞེས་པ་ལ་བུ། མིང་མཐའ་བསྡུས་ན་དངློས་ཞེས་འབི་ཆློག་སྟེ། སྦྲང་ཆང་ཞིམ་

མངར་སྦྲང་རི་དངློས་དང་འདྲ་ལ་བུ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

དངློས་མིང་། མིང་འདློགས་ཚུལ་གི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ། འདྲ་འབེལ་གང་དུ་སྦར་བའི་མིང་གང་

ཞིག །དློན་དེ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པར་གློ་བར་བེད་ནུས་པ། ནློག་དང་ལློག་ཤལ་ཅན་ལ་བ་ལང་

ཞེས་བརློད་པ་ལ་བུའློ། །

དངློས་མིན་བཙོན་འགློལ། དུས་ཐུང་ནང་གཏའ་མ་བཞག་ནས་བཙོན་གློལ་བཏང་བ། 

དངློས་མེད། དློན་བེད་ནུས་སྟློང་སྟ་ེདློན་བེད་མ་ིནུས་པ། ནམ་མཁའ་ལ་བུ་འདུས་མ་བས་པའ་ིཆློས་སློ། །

དངློས་མེད་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་ཤེས་པའི་མཐར་གིས་སྦློར་བ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། 

ཆློས་ཐམས་ཅད་དློན་དམ་པར་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པར་རློགས་ནས་རིམ་ཀིས་སློམ་པའློ། །

དངློས་མེད་སྟློང་པ་ཉིད་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས། སྟློང་ཉིད་ཉི་ཤུ་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ནང་གསེས་

ཤིག་སྟེ། ནམ་མཁའ་ནི་དངློས་མེད་དེ། དློན་བེད་པས་སྟློང་པའི་ཕིར་རློ།དེ་ལ་བདག་གཉིས་

གང་ཏུ་མེད་པར་རློགས་པའི་མཁེན་པའློ། །

དངློས་སྨྲ་བ། བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཡློད་པར་ཁས་བངས་པའམ། དེ་ཡློད་པར་སྨྲ་བས་ན་དངློས་སྨྲ་བ། 

དེ་ཡང་བེ་བག་སྨྲ་བ། མདློ་སེ་བ། སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཡིན། རང་རྒྱུད་པ་དང་ཐལ་འགྱུར་

བས་བདེན་པར་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ཁས་བངས་པས་དངློས་སྨྲ་བ་མ་ཡིན། 

དངློས་མློང་། དངློས་སུ་ཐློབ་པའི་ཉམས་མློང་། 

དངློས་གཙང་། སྤུས་དག་གམ་རྣམ་པར་དག་པ། བསམ་པ་དངློས་གཙང་། ཁ་བཏགས་དངློས་

གཙང་། གཞན་ཕན་གི་ལས་དློན་དངློས་གཙང་། 

དངློས་གཙང་མ། ཛ་ཛོར་མེད་པ་གལ་འགིགས་པློ་དང་། ཁམས་དྭངས་པློ། 

དངློས་ཚུལ། སྣང་ཚུལ་ལས་ལློག་སྟེ་དློན་དངློས་གནས་པར་ཟེར། སྣང་ཚུལ་ནི་མིའི་དབང་པློས་

རློགས་པའི་དངློས་པློའི་གཟུགས་དབིབས་འཆར་བར་ཟེར། དངློས་ཚུལ་ནི་དངློས་པློ་དེ་རང་

གནས་པའི་དངློས་ཡློད་གནས་ཚུལ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན་མེ་འཁློར་ནང་འགྲུལ་བཞུད་བེད་སྐབས་

སུ་ལྕགས་ལམ་གཡས་གཡློན་དུ་ཡློད་པའི་ལྕང་མའམ་གློག་ཤིང་སློགས་འགུལ་ནས་འགློ་བ་ལ་

བུ་མཐློང་བ་དེ་ནི་སྣང་ཚུལ་ཡིན་ཞིང་ལྕང་མའམ་གློག་ཤིང་སློགས་ས་ངློས་སྟེང་དུ་གནས་པའི་

འགུལ་མེད་ཡིན་པ་དེ་ནི་དངློས་ཚུལ་ཡིན་པ་ལ་བུའློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དངློས་རས། དངློས་ཟློག་ནློར་རས། 

དངློས་འཛིན། ① མ་རིག་པ། ② དངློས་པློ་མཚན་མར་འཛིན་པའམ་བདེན་པར་འཛིན་པ། 

དངློས་གཞལ། བློ་དེས་དངློས་སུ་རློགས་པའམ། དངློས་སུ་གཞལ་བའི་ཆློས་ཞིག་ལ་བློ་དེའི་དངློས་

གཞལ་དུ་འཇློག་པ་ཡིན། སྒ་མི་རག་པ་སྒ་མི་རག་རློགས་ཀི་རེས་དཔག་གི་དངློས་གཞལ་དུ་

འཇློག་པ་ལ་བུ་ཡིན། 

དངློས་གཞི། ལས་དློན་ངློ་མ། ཚོགས་འདུ་དངློས་གཞི། མཛད་སློ་དངློས་གཞི། གཞུང་གི་དངློས་

གཞི། བསམ་གཏན་གི་དངློས་གཞི། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་དངློས་གཞིར་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ། 

དབིན་སྐད་དུ་entity ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་entity identitfication ཟེར། 

དངློས་གཞིའི་གནས་སྐབས། སྦློར་དངློས་མཇུག་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག །ག་སྒིག་འཐུས་ཚང་བས་

ནས་དངློས་གཞིར་གནས་སྐབས་སུ་སེབས་པ། 

དངློས་གཞིའི་ལེན་མཁན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་actual recipient ཟེར། 

དངློས་གཞིའི་སློབ་མ། སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློའི་སློབ་མ་དངློས་སུས་ཞུགས་ཤིང་སློབ་སྦློང་གི་མཇུག་མ་

རློགས་པ། 

དངློས་ཟློག །ཅ་ལག །དངློས་ཟློག་སྐྱེལ་འདྲེན། དངློས་ཟློག་མངག་གཏམ། དངློས་ཟློག་འཇུག་འདློན། 

དངློས་ཟློག་དློམ་ལེན། 

དངློས་གཟུགས་དབིབས་བཟློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་

སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་solid modeling ཟེར། 

དངློས་ཡུལ། བློ་ལ་དངློས་སུ་སྣང་ནས་རིག་པར་བ་བ། དཔེར་ན། བུམ་འཛིན་མངློན་སུམ་དང་། 

བུམ་འཛིན་རློག་པའི་དངློས་ཡུལ་བུམ་པ་ཡིན་པ་ལ་བུའློ། །

དངློས་ཡློད། མངློན་སུམ་དུ་ཡློད་པ། དངློས་ཡློད་གནས་ཚུལ། ཁ་བཤད་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ལག་ཐློག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

དངློས་ཡློད་ཀི་དློན། 

དངློས་ཡློད་ཀི་མཛེས་ཆློས། དངློས་ཡློད་གཟུགས་བརན་གི་མཛེས་ཆློས་ཀང་ཟེར། དེ་ནི་བར་སྟློང་

ནང་དངློས་ཡློད་སྒྱུ་རལ་གི་རྣམ་པ་ལས་ཐློན་པའི་མཛེས་རིས་ལ་བུར་ཟེར། དཔེར་ན་རི་མློ་

དང་། འབུར་བརན་བཟློ་སྐྲུན་སློགས་ཡིན། དློན་རྒྱ་ཆེ་བའི་སློ་ནས་བཤད་ན། དངློས་ཡློད་

མཛེས་རིས་ཀི་ནང་དུ་རྒྱན་རིས་སྣ་ཚོགས་ཕུད། ད་དུང་མི་གཟུགས་དང་། རང་བྱུང་ཁམས་

ཀི་ཡུལ་ལློངས་ཀང་ཚུད་ཡློད། དེ་དག་ནི་མི་རྣམས་ཀིས་བར་སྟློང་ཐློག་ཚོར་སྣང་བྱུང་བའི་

མཛེས་ཆློས་ཡིན་ནློ། །

དངློས་ར་གསལ་འཕློད། མངློན་སུམ་ར་འཕློད། གདློང་བཤེར་བས་ནས་དངློས་ར་གསལ་འཕློད་བྱུང་

བ། ལག་ལེན་ཐེངས་གཅིག་བསྟར་ན། དངློས་ར་གསལ་འཕློད་ཐློབ་ཡློང་། 

དངློས་རིགས། ཅ་ལག་གི་རིགས། 

དངློས་ལམ། གཞུང་ལམ། 

དངློས་ལུགས་དཔེ་རྣམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་physical schema ཟེར། 

དངློས་ཤུགས། ངློ་ལློག་གམ་ངློ་མ་དང་ཞློར། དངློས་ཤུགས་ཀི་སློ་ནས་བསབ་བ་བས་པ། 

དངློས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ། ཐད་ཀ་དང་། ཞར་བྱུང་། གཞན་དག་བརྒྱུད་པ་བཅས་གསུམ། དེ་ལ་

དངློས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་གི་ཐློག་ནས་ཞབས་འདེགས་ཞུས་པ། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་formal specification ཟེར། 

དངློས་སའི་གནས་ཚུལ་ཟིན་ཐློ། དློན་རྐྱེན་བྱུང་སའི་གནས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་ཡིག་ཐློག་ཏུ་ཕབ་པ། 

དངློས་སར་དབེ་ཞིབ། དློན་རྐྱེན་བྱུང་སའི་བ་དངློས་དང་མཛུབ་རིས་སློགས་ཀི་རེས་ཤུལ་ལ་དབེ་

ཞིབ་བེད་པ། 

དངློས་སུ་མཇལ་བ། མི་དངློས་དང་ཐུག་པ། ངས་དེ་རིང་ཁློང་དངློས་སུ་མཇལ་བྱུང་ལ་བུ། 

དངློས་སུ་འཇལ་བ། དངློས་སུ་རློགས་པའམ། མངློན་སུམ་དུ་ཤེས་པ་ལ་གློ



  1718  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དངློས་སུ་འཛིན་བཟུང་། འབེལ་ཡློད་ཀིས་རད་ཞིབ་བས་ཟིན་ནས་དངློས་སུ་འཛིན་བཟུང་བས་པ། 

དངློས་སློབ། སློབ་བུ་ངློ་མའམ། ཐད་ཀའི་སློབ་བུ། 

དངློས་གསལ། སྒིབ་མེད་མངློན་སུམ་དུ་གྱུར་པ། བས་རེས་དངློས་གསལ། གནས་ཚུལ་དངློས་

གསལ། མིག་ལམ་ལ་དངློས་གསལ་དློད་པློ་བྱུང་འདུག །བ་བ་དངློས་གསལ་བསྒྲུབས་འདུག

བརྔ། [བ་བེད་ཐ་དད་པ]ལློ་ཏློག་བརྔ་བ། འདས་པ་ལ་བརྔས། ད་ལ་དང་མ་འློངས་གཉིས་ལ་བརྔ། 

བརྔད་པ། གཡློ་སྒྱུའི་ཟས་སློགས་བརྔན་རྒྱུ་དང་བརྔན་ཟིན་པ། 

བརྔན། རང་གི་སེམས་ཀི་རེ་འདློད་འགྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་དམིགས་པའི་ལྷ་ལ་མཆློད་པ་ཕུལ་བ་དང་། 

གཞན་སེམས་བསླུ་བའི་ཆེད་དུ་སྤད་པའི་ག་ཆ་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་ཀང་གསློ་རིག་སྐབས་

འདིར་ཉེས་གསུམ་རང་རང་གི་མཚན་ཉིད་མནན་པའི་ཕིར་ཟས་ཀིས་ཁམས་སློ་སློ་གསློ་

དགློས་པའི་དཔེ་དློན་སྦར་བ་ཡིན་ཞེས་དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་

རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས་གསུངས། 

བརྔན་པ།བློན་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ལུགས་པ་གཉིས་ཀས་ཡུལ་གི་ལྷ་འདྲེ་སློགས་ལ་གཏློར་མ་

དང་མཐུན་པའི་མཆློད་རས་བཤམས་ནས་ལས་སྒྲུབ་པའི་གློགས་བཅློལ་བ། བརྔབ། ཟས་

སློགས་ཧམ་ཟ་བས་པ་སྟེ། བརྔབ་རྒྱུ། 

བརྔབས། ཟས་ཧམ་ཟ་བས་པ་སྟེ། བརྔབས་ཟིན་པ། 

བརྔམ། འཇིགས་སུ་རུང་བར་བ་རྒྱུ་སྟེ། བརྔམ་རྒྱུ། 

བརྔམས། འཇིགས་སུ་རུང་བར་བས་པ་སྟེ། བརྔམས་ཟིན་པ། 

བརྔས། ལློ་ཏློག་བརྔ་པའི་འདས་པ། ཞིང་ནང་གི་སྟློན་ཐློག་བརྔས་ཟིན་པ། 

བརྔུབ། [བ་བེད་ཐ་དད་པ] བརྔུབས། བརྔུབ། དབུགས་སློགས་ནང་དུ་འཐེན་རྒྱུ་སྟེ། བརྔུབ་རྒྱུ། 

བརྔུབས། དབུགས་རྔུབ་པའི་འདས་པ། 

བརྔློ། [བ་བེད་ཐ་དད་པ]ཡློས་བརྔློ་དགློས། 

བརྔློད་པ། འདྲིད་པ་སྟེ་བསླུ་བའམ་མགློ་བསྐློར་བ། 

བརྔློན། རི་དྭགས་བརྔློན་རྒྱུ་དང་བརྔློན་ཟིན་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

བརྔློས། བརྔློ་རྒྱུའི་ཡློས་སློགས་བརྔློས་ཟིན་པ། 

བསགས། བསྟློད་པ། 

བསགས་བ་བཅུ་བདུན། སྙན་ངག་གི་ཐ་སྙད་ཅིག །གློང་ཁེར། རྒྱ་མཚོ། རི། དུས། ཉི་ཟླ་འཆར་བ། 

སྐྱེད་མློས་ཚལ། ཆུ་ཡི་རློལ་རེད། ཆང་འཐུང་བ། གཉིས་སྦློར་གི་དགའ་སྟློན། དུས་བཏབ་སྟེ་

མ་ཚོགས་པ། བག་མ་ལེན་པ། གཞློན་ནུ་སྐྱེ་བ། དེ་ཉིད་སྐྱེད་འཕེལ། གློས་བེད་པ། ཕློ་ཉའི་འགློ་

འློང་། གཡུལ་འཐབ་པ། འདྲེན་པར་དར་བའློ། །

བསལ་བ།ངལ་བར་བས་པ། སྡུག་བསལ་མིང་རྐྱང་ལའང་། 

བསས། མགློ་བློ་སས་ཀི་ཐློག་བསས་ཟིན་པ། 

བསློ་བགང་། དགློང་མློ་ཉལ་ཁར་དེ་རིང་ཞློགས་པ་ནས་དགློང་མློ་ཉལ་ཁའི་བར་དུ་དགེ་བ་གང་བྱུང་

དང་། སིག་པ་གང་བྱུང་། རང་གིས་དགེ་བ་བས་པ་དེ་དག་དགེ་བ་ཡང་དག་པར་འགློ་འདུག་

གམ་མི་འདུག་སློགས་རིས་བཤེར་དང་། ཞུས་དག་བས་པའི་དློན། 

བསློ་རེན། གང་ཟག་གང་ཞིག་འཆི་བ་དང་དེའི་ཁིམ་མི་རྣམས་ཀིས་གཤིན་པློ་དེའི་སྒིབ་སྦློང་གི་ཆེད་

དུ་ཡློན་འབུལ་ལ་ཟེར། སྐབས་འགར་དེ་ཡང་མི་གསློན་པློར་བསད་ཡློད་ཀང་མ་འློངས་པར་

འཆི་བའི་ཚེ་སྒི་བ་སྦློང་གི་ཆེད་དུ་ཡློན་འབུལ་སློལ་ཡང་ཡློད། 

བསློ་རེན་འབུལ་མི། མི་ཤི་པློའི་ཆེད་དུ་སྨློན་ལམ་ཞུ་བའི་མིང་བང་དང་དངློས་པློ་འབུལ་མཁན། 

བསློ་བ། དགེ་བ་སློགས་གཞན་ལ་བསློ་བ་སྟེ། གཞན་ལ་ཕློངས་མེད་དུ་བསློ་བའི་དློན་དེ་ཡང་གཙོ་

བློར་དགེ་བ་སློགས་ཡིད་ཀིས་སྦིན་པ་གཙོ་བློ་དང་དངློས་པློ་ཕལ་པ་བསློ་བ་ཡིན། 

བསློ་བ་སློམ་ལམ་བཅུ། བསློ་བ་ཁད་པར་ཅན། མི་དམིགས་པ། ཕིན་ཅི་མ་ལློགས་པ། དབེན་པ་རེས་

སུ་ཡི་རང་བ། ཁམས་གསུམ་དུ་མ་གཏློགས་པ། ཆུང་འབིང་ཆེན་པློ་མིང་ཅན་ནློ། །

བསློ་བ་གསུམ། ཉི་ཚེ་བའི་བསློ་བ། རྒྱ་ཆེན་པློའི་བསློ་བ། བ་ན་མེད་པའི་བསློ་བའློ། །

བསློག །གཏེར་ཁ་སློགས་བསློག་རྒྱུ། 

བསློགས། གཏེར་ཁ་སློགས་བསློགས་ཟིན་པ། 

བསློགས་བཤེར། ཉེན་རློག་པ་སློགས་ཁིམས་སིད་ཀི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཚོས་ཁིམས་མཐུན་གི་སློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནས་ཁང་པ་སློགས་བསློགས་ནས་ངན་པའི་རིགས་སས་སྐུངས་བས་ཡློད་མེད་བཤེར་བ། 

བསློས། དགེ་བ་བསློ་བའི་འདས་པ། ཡིད་ཀི་མློས་པས་བསློས་ཟིན་པ། 

མངག །[བ་བེད་ཐ་དད་པ] ལས་བཅློལ་བས་ནས་བ་བ་བེད་དུ་འགློར་བཅུག་པའི་དློན་ཏེ། མངག་

བའི་མི་སྣ། མི་སྣ་མངག་དགློས། མི་སྣ་མངག་མཁན་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

མངག་ཆ། བཅློལ་གཏམ། ཉེར་མཁློ་འགའ་ཞིག་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་མངག་ཆ་བས་པ། 

མངག་གཏམ། ལས་དློན་བཅློལ་བའི་གཏམ། ཁློང་ལ་བེད་སློ་མང་པློ་མངག་གཏམ་ཞུས་པ་ཡིན། 

མངག་གཏློང་། ཆེད་མངགས་གཏློང་བ། བང་ཆེན་བློ་འཁེལ་བ་ཞིག་མངག་གཏློང་བེད་པ། 

མངག་གཏློང་ཁང་། སྤི་བདེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཡན་ལག་གློང་གསེབ་གི་གནད་དློན་ཆུང་ངུའི་རིགས་

ཐག་བཅད་བེད་ས་ཞིག །མངག་གཏློང་ཁིམས་ཁང་། དམིགས་བཀར་གིས་ས་ཁློངས་ཤིག་ལ་

མངག་གཏློང་བས་པའི་ཁིམས་ཁང་། 

མངག་པ། [བ་བེད་ཐ་དད་པ]མངགས་པ། མངག་པ། མངློགས། ① འཆློལ་བའམ་སློ་བ། བ་འློས་

ཚང་མ་ཁློ་ལ་མངགས་པ། སྐད་ཆ་ཞིབ་གསལ་མངགས་པ། ཁབ་འཚེམ་མངགས་དང་། སྦུད་

པ་དབུགས་མངགས། ② གཏློང་བ། ཚུར་ལན་སྐྱེལ་མཁན་མི་གཅིག་མངགས་པ། སྐ་ལན་སྐྱེལ་

མཁན་མི་གཅིག་མངགས་པ། སྐུ་ཚབ་མངགས་པ། 

མངག་རློང་། ལན་འཕིན་དང་ཕློ་ཉ་གཏློང་བ། 

མངག་གཞུག །བང་ཆེན་ནམ་བན་གཡློག

མངག་གཞུག་ཏུ་བཀློལ། བན་གཡློག་བེད་དུ་འཇུག་པ། མངག་གཞུག་བང་མིར་གཏློང་། འདིར་

མངགས་གཞུག་པ་དང་བང་མི་གཉིས་གཅིག་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ཀང་། སྤིར་བཏང་ལ་

མངགས་གཞུག་པ་ཞེས་པ་ནི། ཡི་གེ་དང་ལན་བསྐྱལ་ནས་ལློ་གློས་འཚོལ་མཁན་གཅིག་དང་། 

སློ་སློའི་བདག་པློའི་གསང་བའི་ལས་དློན་སྒྲུབ་མཁན་ཞིག་བཅས་གཉིས་ཀ་ཡློད། མངགས་

བཀློད་ཤེས་སུ་བཅུག་པའི་སྣེ་སེབས། བཀའ་ཕབ་ནས་བསྐློ་གཞག་བས་ཏེ་དབང་ཆ་སྤད་པའི་

དཔློན་རིགས་ཚང་མ། 

མངགས་སྒ་དགློན། དགློན་འདི་གནས་ནང་དཔའ་བློ་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་གཙུག་ལག་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

བཏབ། ཀློང་པློ་ར་ནག་དགློན་དང་དུས་མཉམ་པར་བཏབ་ཟེར། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་

ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ག་ནང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མངགས་འགན། གློང་ནས་བཀས་མངགས་པའི་ལས་འགན། 

མངགས་བཅློལ། ལས་དློན་སྒྲུབ་རྒྱུ་མངགས་པའི་ལས་འགན། མངགས་ཉློ། མངག་གཏམ་བས་ནས་

ཉློ་བ། མཁློ་ཆས་མངགས་ཉློ། དཔེ་དེབ་དང་གསར་འགྱུར་མངགས་ཉློ། 

མངགས་ཉློ་མཁན། ཅ་ལག་སློགས་དགློས་མཁློ་ཡློ་བད་ཉློ་སྒྲུབ་བ་རྒྱུའི་ལས་ཀ་བཅློལ་མཁན། 

མངགས་པ། མངག་པའི་འདས་པ། 

མངགས་འཚོང་། གཞན་ལ་འཚོང་རློགས་བ་རྒྱུར་མངགས་པ། 

མངགས་བཟློའི་གན་རྒྱ། ཅ་དངློས་ཐློན་རས་ཅི་རིགས་ཉློ་མཁན་གི་འདློད་བློ་བཞིན་ཐློན་སྐྱེད་པར་

མངགས་བཟློ་བས་པའི་སྐློར་གི་གན་རྒྱ། 

མངན། [རིང]སྐྱློན་རེ་རེ་བཞིན་བརློད་པ། 

མངན་བ་ཟ་འློག །[རིང] མངན་བ་གློང་འློག

མངའ། དབང་ཆ། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆབ་སིད་བ་བ་མཐའ་དག་ལ་མངའ་སྒྱུར་བ། རྒྱ་ཆེའི་འབང་མི་

ཐམས་ཅད་ལ་མངའ་མཛད་པ། 

མངའ་ཁུལ། རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞིང་ཆེན་གི་མངའ་འློག་གི་ཆ་ཤས་ཀི་ས་ཁློངས་ཞིག །ཡང་ན་མངའ་

ཁློངས་ས་ཁུལ་ཡང་ལ་ཡང་ཟེར། 

མངའ་ཁློངས། རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་དབང་འློག་ཏུ་འདུས་པའི་ཡུལ་གྲུའི་མིང་སྟེ། དེར་མངའ་ཁློངས་

ས་གཞི་དང་། མངའ་ཁློངས་ཆུ་ཀླུང་། མངའ་ཁློངས་རྒྱ་མཚོ། མངའ་ཁློངས་མཁའ་དབིངས་

བཅས་འདུས་ཡློད། 

མངའ་ཁློངས་ཀི་བདག་དབང་། རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་གི་སྐམ་ས་དང་། ཆུ། མཚོ། མཁའ་ཐློག་སློགས་པའི་

མངའ་ཁློངས་ཀི་བདག་དབང་ལ་ཟེར། ཡང་ན་མངའ་ཁློངས་གཅིག་གྱུར་དང་གཅིག །

མངའ་བརེས་པ། དབང་ཐློབ་པའམ། བང་ཆུབ་པ། འཕྲུལ་ལས་ལ་མངའ་བརེས་པ། ཐློགས་རྡུགས་

མེད་པའི་མངའ་བརེས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མངའ་ཐང་། ① དབང་ཐང་། མངའ་ཐང་ལྷུན་སྟུག་གཟི་བརིད་དང་ལན་པ། མངའ་ཐང་ལློངས་སྤློད་

དཔྱིད་ཀི་དཔལ་ལ་འགན། ② དགེ་ཚོགས་བསློད་ནམས། སྐུ་བསློད་མངའ་ཐང་ཡར་ངློའི་ཟླ་

གསར་བཞིན་དུ་འཕེལ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐལ་ལན་དང་། བགློ་སྐལ། སློན་གི་ལས། སློན་

བས། སློན་བསགས། གནམ་བསྐློས། ལས་བསྐློས། བསགས་རྒྱབ། ལྷས་བསྐློས། ལྷས་བསྟན་

པ་བཅས་སློ། །

མངའ་ཐང་རྒྱས་པ། དབང་དང་འབློར་པ་རྒྱས་པ། 

མངའ་ཐང་སར། གློ་གནས་ཀི་རིམ་པ་མཐློན་པློར་བསྐྱལ་བ་ལ་ཟེར། 

མངའ་ཐང་འབློར་ཚོགས། དཔལ་འབློར་གི་སྟློབས་ཤུགས་ཆེན་པློ་ཡློད་པ། 

མངའ་དྭགས་རྒྱལ་གསུམ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་མངའ་རིས་གྲྭ་ཚང་། དྭགས་པློ་གྲྭ་

ཚང་། ཆློས་འཁློར་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་སྟེ་གསུམ། 

མངའ་བདག །① དབང་པློ་སྟེ། དབང་སྒྱུར་མཁན། ② གཙོབས་བློའམ། རྒྱལ་པློ་སྟེ། ས་དང་མི་ནློར་

སློགས་ལ་བདག་དབང་བེད་མཁན། 

མངའ་བདག་ཁི་རལ་པ་ཅན། ཁི་རལ་པ་ཅན་གི་ལློ་རྒྱུས་ཞིབ་པ་སྤུ་རྒྱལ་རིམ་བྱུང་གི་འགེལ་བཤད་

དུ་གཟིགས། 

མངའ་བདག་ཆེན་པློ་གསུམ། སིད་གཞུང་དང་། དགློན་སེ། སྐུ་དྲག་བཅས་གསུམ་ལ་ཟེར། 

མངའ་བདག་ཆློས་རེ་ཆློས་ཀི་བ་མ། འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༡༨༤ལློར་

ཤབ་སློ་ལྔའི་སྣ་རིང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། དཔལ་ལན་གློ་མློ་ཆེ་ལས་བསྙེན་པར་རློགས། མཁན་པློ་

གློང་མ་གཉིས་ནས་གདམས་ངག་ཕལ་མློ་ཆེ་གསན་ཏེ་མཁེན་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ཞང་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པར་གགས། འདིས་མཛད་པའི་བཤེས་གཉེན་སྟློན་པའི་རྣམ་ཐར་ཡློད་ཅིང་། པློ་ཏློ་

བ་དང་ཤ་ར་བའི་རྣམ་ཐར་ཡང་ཕལ་ཆེར་འདིས་མཛད་ཚོད། སྣར་ཐང་གི་གདན་ས་ལློ་བཅུ་

མཛད་དེ་དགུང་ལློ་ང་བརྒྱད་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་གང་སྤི་ལློ་༡༢༤༡ ལློའི་ཟླའི་

ཚེས་ཉེར་གཅིག་ཉིན་མ་ངན་ལས་འདས། གདུང་རེན་ནི་གདན་ས་བཞི་པའི་གདུང་རེན་བར་

བཞུགས་སློ། །



  1723  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

མངའ་བདག་ཉང་། ① སར་རྒྱལ་རེའི་ས་ཁུལ་ལ་ཡློད་པའི་མངའ་བདག་ཅིག་གི་མིང་། ② མངའ་

བདག་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གི་སྤྲུལ་བ་ཉང་གི་རུས་ལས་འཁྲུངས་པའི་གཏེར་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་

བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་བཀའ་བབ་ཉི་མ་འློད་ཟེར་རློ། 

མངའ་བདག་པད་དཀར་ལེ། འདི་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ་བསློད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་དུས་མངའ་

རིས་ཀི་རྒྱལ་པློ་གང་དེའི་མིང་། 

མངའ་བདག་ཕག་ན་རྡློ་རེ། འགློ་མགློན་ཕག་ན་དང་མི་གཅིག་ཡིན། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ས་ཕག་སྤི་

ལློ་༡༢༣༩ལློ་ནས་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༢༧༦ལློ་བར་འཚོ་བཞུགས་གནང་། 

མངའ་བདག་རེ་ལེ། སྟློད་ཀི་མགློན་གསུམ་གི་རྒྱུད་པ། མངའ་བདག་འདི་ཉིད་བང་ཆུབ་འློད་ཀི་

གཅེན་པློ་འློད་ལེའི་སས་ཡིན། འདི་ཉིད་ཀིས་པཎི་ཏ་ཞི་བ་བཟང་པློ་དང་། མཁས་པ་ཛྙ་ན་ཤྲི། 

འཆི་བ་མེད་པ་ར་ཧེ་ཏ། པཎི་ཏ་ག་ཡ་ད་ར། བཙུན་མློ་ཅན། པཎི་ཏ་པུ་ནྱ་ཤྲི། སུརྱ་སི་ཏི། པཎི་

ཏ་སུ་མ་ཏི་ཀི་རི། པཎི་ཏ་གཞློན་ནུ་བུམ་པ། གསེར་གི་གློ་ཆ། བལ་པློ་བམ་ལནྡྲ་རྣམས་གདན་

དྲངས་ཤིང་། རབ་བྱུང་དང་པློའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༠༧༦ལློར་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་གི་

སེ་སྣློད་འཛིན་པ་ཕལ་ཆེར་མངའ་རིས་སུ་འདུས་ཏེ་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བསྐློར་བའི་བསྙེན་བཀུར་

དང་བདག་རྐྱེན་བ་ན་མེད་པ་མཛད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་ནས་བློན་པའི་པཎི་ཏ་དེ་རྣམས་དང་བློད་

ཀི་ལློ་ཙཱ་བ་རྣམས་ཀིས་མདློ་སགས་ཀི་ཆློས་ཚུལ་མཐའ་ཡས་པ་བསྒྱུར་ཞུས་ཀིས་རྒྱ་ཆེར་སེལ་

བས་བློད་ལ་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་མི་འདྲ་བ་ཁག་མང་པློ་ཐློན་པའི་འགློ་ཚུགས། 

དེ་བཞིན་རྔློག་ལློ་ཙཱ་བ་བློ་ལན་ཤེས་རབ་རྒྱ་གར་བརངས་པའི་བདག་རྐྱེན་མཛད་པ་སློགས་བློད་

ཀི་རིག་གནས་ཆེས་ཆེར་སེལ་བའི་བ་བར་མངའ་བདག་འདི་ཉིད་ཀིས་མཛད་རེས་ཆེན་པློ་འཇློག་

གནང་མཛད་ཡློད། རེ་ལེའི་སས་འབར་ལེ། ལྷ་ལེ། ནཱ་ག་དེ་ཝ་རྣམས་རིམ་པར་འཁྲུངས་པའི་རྒྱུད་

པར་མངའ་རིས་ཀི་ཕློགས་སུ་གེས་ནས་མངའ་རིས་ཀི་བཙན་པློ་ཕལ་ཆེ་བ་བྱུང་། 

མངའ་བདག་ཚངས་པ་ལྷ་ཡི་མེ་ཏློག །དེ་ནི་སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀིས་བཙན་པློ་ཁི་

སློང་ལེ་བཙན་ལ་གསང་སགས་ཀི་དབང་བསྐུར་གནང་སྐབས་བཏགས་གནང་བའི་གསང་

མཚན་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མངའ་བ། ཡློད་པ་དང་ལན་པའམ། གསལ་བ་དང་དབང་བའི་ཞེ་ས། ཐུགས་ལ་མངའ་གསལ་ལར། 

སས་གསུམ་མངའ་བ། སྐུ་ལ་བསྙུང་གཞི་མི་མངའ་འམ། དགློངས་པའི་དབུས་སུ་མངའ་བ་ཞུ། 

མངའ་དབང་། དབང་ཆ། འདེམས་སྒྲུག་བས་ནས་མངའ་དབང་བསྐུར་བ། 

མངའ་འབངས། མི་སེར་རམ་ཆབ་འབངས། 

མངའ་ཚབ། བཀས་བཀློད་རྒྱུད་འཛིན་གི་དབང་བསྒྱུར་བདག་པློའི་ཚབ་བེད་མི་སྣ། 

མངའ་མཛད་བཅུ་གཉིས། འདིར་བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ཁག་ལ་གློ་རིམས་བསྒངས་ཚུལ་མི་འདྲ་

བ་ཁ་ཤས་ཡློད་པ་ལས། བློན་གི་བསྟན་འབྱུང་ལར་ན། ༡ དམར་འཇམ་ལྷའི་དུས་རབས། ༢ མ་

སངས་གཉན་གི་དུས་རབས། ༣ འཕེ་བློ་ཀླུ་ཡི་དུས་རབས། ༤ གནློད་སྦིན་བཙན་གི་དུས་

རབས། ༥སིན་པློའི་དུས་རབས། ༦ བདུད་ཀི་དུས་རབས། ༧ འགློང་པློ་སྤུན་དགུའི་དུས་

རབས། ༨རྨུ་ཡི་དུས་རབས། ༩ མ་སངས་རུས་དགུའི་དུས་རབས། ༡༠ ཟ་རམས་སྐྱེས་དྲུག་

གི་དུས་རབས། ༡༡ རྒྱལ་ཕན་སིལ་མ་བཅུ་གཉིས་ཀི་དུས་རབས། ༡༢ རྒྱལ་ཕན་སིལ་མ་བཞི་

བཅུའི་དུས་རབས་བཅས་སློ། །

མངའ་མཛད་བཅུ་གཉིས་ཀི་དུས་སྐབས། བློད་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཐློག་མར་གཉའ་ཁི་བཙན་པློ་མ་བྱུང་བའི་

སློན་ལ་བློད་ཀི་ཡུལ་འདིར་རྒྱལ་ཕན་དག་གི་དབང་བསྒྱུར་བས་ཡློད་པ་དང་། དེའང་དུས་

རབས་མི་འདྲ་བ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བེད་མཁན་མི་འདྲ་བའི་དུས་སྐབས་མི་འདྲ་བ་བཅུ་གཉིས་

བྱུང་ཡློད་པ་ལ་ཟེར། འདིར་བློད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བེད་མཁན་ཐློག་མར་བྱུང་བ་ནས་སྤི་ལློའི་

སློན་གི་དུས་རབས་བཞི་པའི་ནང་ཙམ་བར་མི་ལློ་འབུམ་ཕག་མང་པློ་ཕིན་ཟིན། 

མངའ་ཞབས། མངའ་ཁློངས་མི་སེར། ཡུལ་བློལ་དུ་ཡློང་མཁན་ཚོ་སློད་ས་དེའི་མངའ་ཞབས་སུ་

འཛུལ་བ། མངའ་ཞབས་མི་སེར། མངའ་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པའི་མི་སེར་གི་དློན། 

མངའ་གཞིས། མངའ་ཁློངས་ཀི་གཞིས་ཀ

མངའ་འློག །དབང་ཆས་ཁབ་ཁློངས། མངའ་འློག་མི་སེར། མངའ་འློག་ལས་ཁུངས། རང་གི་མངའ་

འློག་ཏུ་འཇུག །ཕློགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ཀི་ས་ཡུལ་རྣམས་མངའ་འློག་ཏུ་སྡུད། 

མངའ་རིས། ① ཆབ་འབངས་སམ། མི་སེར། ② མངའ་ཁློངས་ཡུལ་གྲུ་སྤི། ③ ས་ཁུལ་ཞིག །བློད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ནུབ་རྒྱུད་ན་ཡློད། ཁུལ་དེ་ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་བློ་དང་ཁུ་ནུ་རི་བློའི་དབར་དུ་

ཆགས་ཤིང་། དེའི་ཁློངས་སུ་སར་དང་། རུ་ཐློག །ར་མདའ། སྤུ་ཧྲེང་། དགེ་རྒྱས། སེར་རེ། མཚོ་

ཆེན་བཅས་རློང་ཁག་བདུན་ཡློད། 

མངའ་རིས་སྐློར་གསུམ། སྟློད་མངའ་རིས་སྐློར་གསུམ་སྟེ་བློད་ཡུལ་སྟློད་སྨད་བར་གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་

སྟློད་ཕློགས་ཀི་སྤུ་ཧྲེང་དང་། མང་ཡུལ། ཟངས་དཀར་གསུམ་སྐློར་གཅིག །ཞང་ཞུང་དང་། ཁི་

ཏེ་སྟློད་སྨད་གསུམ་སྐློར་གཅིག །འཆིམ་མམ་ལི་དང་། བྲུ་ཤ སལ་ཏི་གསུམ་སྐློར་གཅིག་སྟེ་

སྐློར་གསུམ། 

མངའ་རིས་བསྐློར་གསུམ། གངས་གཡའ་མཚོ་གསུམ་གིས་བསྐློར་བའི་ཡུལ་ལུང་ཁག་གསུམ་སྟེ། 

ཆློས་རྒྱལ་གི་གདུང་རྒྱུད་ཉི་མ་མགློན་མངའ་རིས་སུ་བློན་ཏེ་ཆབ་སིད་བཟུང་ཞིང་། སས་

གསུམ་བྱུང་བའི་ཆེ་བ་དཔལ་ལེ་རིག་པ་མགློན་གིས་བཟུང་བའི་མངའ་རིས་ལ་དྭགས་གངས་

ཀིས་བསྐློར། བར་པ་བཀྲ་ཤིས་ལེ་མགློན་གིས་བཟུང་བའི་མངའ་རིས་ཞང་ཞུང་སྟེ་སྤུ་རངས་

མཚོ་ཡིས་བསྐློར། ཆུང་བ་ལེ་གཙུག་མགློན་གིས་བཟུང་བའི་མངའ་རིས་གུ་གེ་གཡའ་ཡིས་

བསྐློར་བ་བཅས་གསུམ། 

མངའ་རིས་གུ་གེ་རྒྱལ་པློ། གློང་དུ་གུ་གེ་རྒྱལ་པློ་ཞེས་པར་གཟིགས། 

མངའ་རིས་གུང་ཐང་། འདི་མངའ་རིས་མང་ཡུལ་དུ་གུང་ཐང་མི་ལ་རས་པའི་འཁྲུངས་ཡུལ་སྐྱ་རྔ་ར་

ཡློད་ས་དེ་ཡིན། 

མངའ་རིས་སར་དཔློན། དེར་སར་མི་གཉིས་ཡློད་པ་དེ་གཉིས་སར་རློང་ལ་བཅའ་སློད་བེད་པ་དང་། 

དེའི་མངའ་ཞབས་སུ་པུ་རངས་དང་། རེ་རངས། རུ་ཐློག །རེ་མཐློང་སར་སློགས་རློང་ཁག་བཞི་

དང་འབློག་ཁུལ་བཅུ་གཉིས་བཅས་ཡློད་པར་སྟློང་དཔློན་དང་བརྒྱ་དཔློན་ཞེས་འགློ་པ་བཙུགས་

ཡློད་པ་དེ་དག་མང་ཆེ་བ་ཕ་ཤུལ་བུ་འཛིན་བེད། འགློ་དཔློན་ཆེ་གས་སུ་གནམ་རུ་དཔློན་དང་། 

གཙོ་གཙོ་དཔློན། འབློང་པ་དཔློན། ཆུ་སེ་དཔློན་སློགས་ཡློད། 

མངའ་རིས་པཎ་ཆེན། མཚན་དངློས་པད་མ་དབང་རྒྱལ། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་ར་སྤི་ལློ་

༡༤༨༦ལློར་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༥༤༣ལློར་འདས། འདི་ནི་སློམ་



  1726  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསུམ་རྣམ་ངེས་རློམ་པ་པློ་ཡིན། 

མངའ་རིས་མི་སེ་ཞབས་ཁ། སྟློད་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་གི་མི་སེའློ། །

མངའ་གསློལ། གློ་སར་བསྐྱལ་པའམ་བསྐློས་པའི་ཞེ་སའློ།

མངའ་གསློལ་བ། གུས་པའི་སློ་ནས་གློ་སར་བསྐློས་པ། རྒྱལ་པློར་མངའ་གསློལ་བ། བཙུན་མློར་

མངའ་གསློལ་བ། 

མངར། [རྒྱན་ཚིག]ཀ་ར་དང་བུ་རམ་གི་རློ་ལ་བུ་སྟེ། ཟས་ཞིམ་མངར་ཅན། ཤིན་ཏུ་མངར་བའི་ཟས། 

ཞིམ་པློ་མངར་མློ། རློ་མངར་བ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

མངར་མངར། མངར་བའི་ཟས་རིགས་ཏེ། ཕྲུ་གུའི་སྐད་ཆའི་ཤློད་སྟངས་། 

མངར་ཆ། རློ་མངར་བའི་བཟའ་བཅའ། 

མངར་ཆང་། མངར་མློའི་ཆང་དང་ཨ་རག་སློགས། 

མངར་ཇ། ཇ་དང་འློ་མ་ཀ་ར་བཅས་ལས་གྲུབ་པའི་ཇ་མངར་མློ་ཞིག

མངར་སྟློད་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་རི་བློ་ཆེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མངར་ལན། [མངློན]སྦྲང་རི། 

མངར་འཁྱུར། འཆུར་བ་རློ་མངར་མློ་ཞིག

མངར་བ། བུ་རམ་གི་རློ་ལ་བུ། 

མངར་མློ། བུ་རམ་ལ་བུའི་རློ། རློ་མངར། ཇ་མངར་མློ། ཝང་མངར་མློ། 

མངར་བཙུན་མ་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་རི་བློ་ཆེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མངར་ཟས། ཀ་ར་སློགས་ལས་བཟློས་པའི་ཟས་རིགས་མངར་མློ་དག

མངར་གསུམ། ཤེལ་ཀ་ར། བུ་རམ། སྦྲང་རི་སྟེ་གསུམ། 

མངལ། བུ་སྣློད། མངལ་འཁློར་བ། མངལ་དུ་ཕྲུ་གུ་ཆགས། ཟླ་གངས་ཚང་ནས་མངལ་གློལ་བ། ཨ་

མའི་མངལ་དུ་ཞུགས་ནས་ཟླ་གངས་ཚང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

མངལ་སྐྱེའི་ཁམས་དྲུག་ལན་པ། རང་པ། རུས་པ། ཁུ་བ་བཅས་གསུམ་སྟེ་ཕ་རྒྱུད་ལ་ངེས། ཤ། ཁག་

པགས་པ་བཅས་གསུམ་སྟེ་མ་རྒྱུད་ལ་ངེས་པ་རྣམས་སློ། །

མངལ་སྐམ། བུ་མི་ཆགས་པར་འགྱུར་བ། 

མངལ་སྐྱེས། མའི་མངལ་ནས་སྐྱེས་པ། 

མངལ་སྐྱེས་ཁམས་དྲུག །འཛམ་བུ་གིང་པའི་མི་མངལ་སྐྱེས་རྣམས་མའི་མངལ་དུ་ཚང་བར་ལན་

པའི་ཁམས་དྲུག་སྟེ་ཕ་ལས་ཐློབ་པའི་རུས་པ་དང་། རང་། ཁུ་བ་བཅས་གསུམ་དང་། མ་ལས་

ཐློབ་པའི་ཤ་དང་། པགས་པ། ཁག་བཅས་དྲུག

མངལ་སྐྱློན། བུ་སྣློད་སྐྱློན་དུ་གྱུར་པའི་ནད་དེ། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་རླུང་དང་མཁིས་པ་བད་ཀན་

ཁག་འདུས་པ་བཅས་ལྔ་མཆིས་སློ། །

མངལ་སྐྲན། བུད་མེད་ཀི་ཟླ་མཚན་དང་ཆུ་སེར་གཉིས་རླུང་གསིག་བསྒིལ་ནས་སྐྲན་དུ་གྱུར་པ། 

མངལ་སྐྲན་དགུ། བུད་མེད་ཀི་མངལ་དུ་ཟླ་མཚན་འདྲིལ་བ་སློགས་ལས་བྱུང་བའི་སྐྲན་ནད་དགུའི་

བསྡུས་མིང་སྟེ། མན་ངག་ཡློན་ཏན་རྒྱུད་ལས། ཚབས་སྐྲན་ཆུ་བུར་ཅན་དང་ཧྲེམ་པློ་དང་། བེམ་

པློ་རྨེན་སྐྲན་ཕློ་སྐྲན་ནག་པློ་དང་། ར་སྐྲན་ས་བློན་སྐྲན་དང་ཟ་ཁུ་དགུ། ཟླ་མཚན་ཆུ་སེར་རླུང་

གིས་སྒིལ་བ་ལས། མངའ་སྐྲན་ཞེས་བ་དབེ་བ་དགུ་རུ་འགྱུར། 

མངལ་སྐྲན་ཆུ་བུར་ཅན། ནད་ཀི་རགས་ལ་ལློས་ནས་བཏགས་པའི་མངལ་གི་ནང་དུ་སྐྲན་ཆུ་བུར་

ལར་མང་པློར་ཆགས་ཤིང་མངལ་སློ་ནས་ཆུ་སེར་འཛགས་པའི་མངལ་སྐྲན་རིགས་ཤིག་གི་

མིང་སྟེ། འབི་གུང་ཆློས་གགས་ཀིས་མཛད་པའི་མངལ་བཤལ་རྡློ་རེ་ཕ་ལམ་ལས། མངལ་སྐྲན་

ཆུ་བུར་ཅན་ནི། མངལ་དུ་ཆུ་བུར་ལ་བུའི་ཆུ་སེར་འདྲེས་པའི་སྐྲན་ཐུམ་མང་པློར་ཆགས་ནས་

དུས་མིན་དུ་མངལ་སློ་ནས་ཆུ་སེར་འཛགས་པ་ཞིག་གློ། ཞེས་དང་། སློག་པློ་ལུང་རིགས་བསྟན་

དར་གིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་བརྡ་བཀྲློལ་རྣམ་རྒྱལ་ཨ་རུའི་ཕེང་བའི་མཛེས་རྒྱན་ལས། ཆུ་

བུར་ཅན་ནི་མངལ་སྐྲན་ཆུ་བུར་ལར་ཆགས་པ། ཞེས་གསུངས། 

མངལ་ཁ་འཆུས། མངལ་ནད་ལྔའི་ཡ་གལ་བུ་སྣློད་ཀི་ཁ་ཟུམ་ནས་བུ་མི་ཆགས་པའི་ནད་ཀི་མིང་སྟེ། 

དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཀའ་འགེལ་ལས། མངལ་ཁ་འཆུས་ནི་སྐྱེས་པའི་ཁུ་བ་མངལ་དུ་མི་ལེན་ཞིང་། ཟླ་མཚན་ཡང་

འགགས་ནས་མངལ་དུ་ཁག་སྐྲན་འབྱུང་བའི་བུ་སྣློད་ཀི་ཁ་ཟུམ་པའི་ནད་ཅིག་གློ

མངལ་ཁག །བུ་སྣློད་ཀི་ཁག

མངལ་ཁག་གིས་འཁློར་ལློ་བིས། བློན་གི་རས་སྦློར་རིག་པའི་གཞུང་འགའ་ཞིག་ནང་བུད་མེད་ཀི་

མངའ་ཁག་གིས་འཁློར་ལློ་ཞིག་བིས་པའི་དཀིལ་རང་གིས་དམིགས་བའི་དག་བློ་དེའི་མིང་

གཟུགས་བིས་ནས་དེའི་མཐའ་བསྐློར་དུ་འདློད་དློན་སེལ་ཚིག་ཅན་བིས་ནས་རིའི་རེར་མཆློད་

རེན་གི་འློག་ཏུ་མནན་པའི་བ་ཐབས་ཞིག

མངལ་སློ། བུ་སྣློད་ཀི་ཁའི་མིང་སྟེ། འབི་གུང་ཆློས་གགས་ཀིས་མཛད་པའི་མངལ་བཤལ་རྡློ་རེ་ཕ་

ལམ་ལས། བུད་མེད་ཀི་ཆགས་སྤློད་གསང་ལམ་ནས་གེན་དུ་སློར་བཞི་གཞལ་བའི་སར་བུ་

སྣློད་ཀི་ཁ་བེའུའི་འཕློངས་འདྲ་བ་ཡློད་པས་དེ་ལ་མངལ་སློ་ཞེས་ཟེར། 

མངལ་གི་གནས་སྐབས། ཕྲུ་གུ་མའི་མངལ་དུ་ཡློད་པའི་སྐབས། 

མངལ་གི་གནས་སྐབས་ལྔ། མངལ་དུ་མི་ལུས་ཆགས་པའི་གནས་སྐབས་ལྔ་པློ་འདི་བློད་འགྱུར་ས་

ཕི་མི་འདྲ་བ་ཡློད་པའི་ནང་ནས། གནློད་སྦིན་གི་དབང་པློས་ཞུས་པའི་མདློ་ལར་ན། ནུར་ནུར་

པློ་དང་། མེར་མེར་པློ། ནར་ནར་པློ། འཕང་གྱུར། རང་ལག་འགྱུས་པ་བཅས་ལྔ་དང་། ཡང་

མངལ་དུ་འཇུག་པའི་མདློ་ལར་ན། ནུར་ནུར་པློ་དང་། མེར་མེར་པློ། ནར་ནར་པློ། གློར་གློར་པློ། 

རང་ལག་འགྱུས་པ་བཅས་ལྔའློ། །

མངལ་གིབ། མངལ་གི་བཙོག་གིབ་སྟེ། མངལ་དུ་ཡློད་པའི་བཙོག་ངད། 

མངལ་གློལ། ཨ་མའི་གཟུགས་པློར་ཆགས་པའི་ཕྲུ་གུ་ཟླ་གངས་ཚང་ནས་སྐྱེས་པ། 

མངལ་ཆགས། ཨ་མའི་ལློ་བ་ན་ཕྲུ་གུ་ཆགས་པ། 

མངལ་ཆགས་མ། སྦྲུམ་མའམ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་རྒྱུ་ཡློད་པའི་བུད་མེད། 

མངལ་འཇུག །① རྣམ་ཤེས་མངལ་དུ་འཇུག་པ། ② དགའ་བློ་མངལ་དུ་འཇུག་པའི་མདློ། །

མངལ་གཏློར། མངལ་དུ་ཆགས་ཟིན་པའི་ཕྲུ་གུ་མེད་པ་བཟློ་བ། 

མངལ་ཐུར། བུ་རློ་འདློན་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག
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མངལ་དང་ཤློད་ཟླ་རིས་པའི་ཉི་ཤུ། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་འདུལ་བའི་གཞུང་ནས་བཤད་

སློལ་ལ་བིས་པ་ལློ་བདུན་ནས་ཆློས་སློར་ཞུགས་ཏེ་ཐློག་མར་རབ་བྱུང་དང་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་

པ་ཞུས། དེ་ནས་རང་ལློ་ཉི་ཤུར་མ་སེབས་ན་དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་ཞུས་མི་ཆློག །རང་ལློ་བཅུ་

དགུར་སེབས་རེས་རང་ཉིད་མའི་མངལ་དུ་ཟླ་དགུ་ངློ་བཅུ་བསད་པ་དང་རང་ལློ་བདུན་ནས་རང་

ལློ་བཅུ་དགུའི་བར་ལློ་ངློ་བཅུ་གཉིས་ལ་ཟླ་བཤློལ་གསུམ་འློང་བ་བསྣན་ན་ལློ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་

ཡློད་པས་དློན་ལ་ལློ་ཉི་ཤུར་སེབས་ཟིན་པ་དང་ཁད་པར་མེད་པ་དེར་ཟེར། 

མངལ་དུག །བཙས་མ་ཐག་པའི་ཕྲུ་གུར་ཐློན་པའི་ཤུ་ཐློར་ལ་ཟེར་ཞིང་། གཞན་དུ་བཙའ་ཐློར་ཡང་ཟེར། 

མངལ་ལན་མ། སྦྲུམ་མའམ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་རྒྱུ་ཡློད་པའི་བུད་མེད། 

མངལ་ན་གནས་པའི་དུས། དུས་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ནུར་ནུར་པློ་དང་། མེར་མེར་པློ་

དང་། ནར་ནར་པློ་དང་། འཕང་འགྱུར་དང་། རང་ལག་འགྱུས་པ་བཅས་མངལ་གི་གནས་སྐབས་

ལྔ་ལ་ཟེར། 

མངལ་ནད། བུད་མེད་ཀི་བུ་སྣློད་ཀི་ནད་དེ། ར་བའི་མངལ་ནད་ལྔ་དང་། གཞན་ར་ནད་སློགས་

རིགས་སུམ་ཅུ་ར་ལྔ་འདྲེན་པའང་མཆིས། 

མངལ་ནད་ལྔ། ཉལ་པློ་མང་དུ་སྤད་པ་དང་། བུ་བཙས་རེས་སུ་ཟས་སྤློད་ལློག་པ་སློགས་ལས་བྱུང་

བའི་བུ་སྣློད་ཀི་ནད་ལྔ་སྟེ། རླུང་ལས་གྱུར་པ་དང་། མཁིས་པ་ལས་གྱུར་པ། བད་ཀན་ལས་གྱུར་

པ། ཁག་ལས་གྱུར་པ། འདུས་པ་ལས་གྱུར་པ་བཅས་སློ། །

མངལ་སྣློད། བུ་སྣློད། 

མངལ་གནས། མའི་མངལ་དུ་གནས་པའི་ཕྲུ་གུའི་མིང་སྟེ། རློགས་ཆེན་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་

གིས་མཛད་པའི་མངློན་བརློད་ལེགས་བཤད་གསེར་གི་ལེ་མིག་ལས། སྦྲུམ་དང་མངལ་གི་སིད་

གནས་རྣམས། མ་ཡི་མངལ་གི་སེམས་ཅན་མིང་། ཞེས་གསུངས། 

མངལ་གནས་ཕྲུ་གུར་ཐློབ་སྐལ་འཇློག་པ། མངལ་དུ་ཆགས་པའི་ཕྲུ་གུར་ཐློབ་ཆའི་སྐལ་ནློར་འཇློག་

པ་ལ་ཟེར། 

མངལ་འབིན། མངལ་རླུག་དང་དློན་གཅིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མངལ་སྦུབས། བུ་སྣློད་ཀི་ནང་། 

མངལ་སྦྲུམ་ལེན་པ། ལག་རལ་དང་སྨན་རས་སློགས་ལ་བརེན་ནས་མངལ་སྦྲུམ་ཕིར་བཏློན་པ། 

མངལ་སྦྲུམ་པ། མངལ་ཆགས་པའམ་ཕྲུ་གུ་འཁློར་བ། 

མངལ་བཙས། མའི་མངལ་ནས་བུ་ཕྲུག་སྐྱེས་པ། 

མངལ་འཛིན། བུད་མེད་ལ་ཕྲུ་གུ་འཁློར་བ། 

མངལ་གཡློལ། མངལ་དུ་ཕྲུ་གུ་ཆགས་མི་ཐུབ་པ་བཟློ་བའི་ཐབས་ཤེས། 

མངལ་རླུག །ཐབས་ཤེས་ལ་བརེན་ནས་ཕྲུ་གུ་ཤློར་དུ་འཇུག་པ། 

མངལ་ཤློར། ཕྲུ་གུ་ཟླ་དུས་མ་ཚང་བར་སྐྱེ་ཤློར་ཐེབས་པ། 

མངལ་བཤློལ། མངལ་དུ་ཟླ་ཞག་འཕར་མ་བསད་པ། 

མངལ་སིན། བུད་མེད་ཀི་མངལ་ནང་གི་སིན་བུ་མ་ར་ཀ་དང་། ཨ་སློ་ཀ་ཞེས་ཁློས་པའི་ནད་དེ། ནད་

རགས་སུ་མཚན་མ་ཟ་ཞིང་ནུ་མ་རྒྱས་པ་ལ་སེམས་འཕློ་བ་དང་སྐྱེས་པ་དང་འཕད་འདློད་པ་

སློགས་འབྱུང་བའི་མློ་ནད་ཅིག

མངལ་གསང་། རྒྱབ་ཀི་སལ་ཚིགས་བཅུ་གསུམ་པ་བུད་མེད་ཀི་མངལ་དང་འབེལ་བའི་མེ་བཙའི་

གསང་དམིགས་ཀི་མིང་སྟེ། ཕི་མ་འཕིན་ལས་རྒྱུད་ལས། བཅུ་གསུམ་བསམ་སེའི་གསང་སྟེ་

ཁུ་ཁག་ལུག །མངལ་སྐྲན་སེམས་འཕློ་གང་རླུང་རྒྱས་ལ་གདབས། ཞེས་དང་། བཀྲ་འབུམ་པས་

མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། མངལ་གསང་ཞེས། ཚིགས་པ་བཅུ་གསུམ་པ་ལ་

ཟེར་ཏེ། དེ་ནི་ཁམས་དཀར་དམར་གཉིས་རྒྱུ་བའི་བསམ་སེའུའི་གསང་ཡིན་པས་སློ། །

མངློགས། མངག་པའི་སྐུལ་ཚིག

མངློན། ① གསལ་ཆའམ་མཚོན་པ། ཕི་ལ་མངློན་ཆུང་བ། སྤློད་པ་མངློན་ཆེ་བ། གཅིག་པུ་མངློན་

ཆུང་བས་ནས་ཕིན་པ། མངློན་ཆེན་པློའི་སློ་ནས་དྲིལ་བསྒགས་བེད་པ། ② མདུན་ནམ་ཐད་ཀ 

དཀའ་ཚེགས་ལ་མངློན་དུ་ཕློགས་པ། འཆི་བར་མངློན་དུ་ཕློགས་པ། གཞན་ལ་ཚིག་རྩུབ་ཀིས་

མངློན་དུ་གཤེ་བ། ③ [བེད་མེད་ལས་ཚིག] གསལ་བར་གྱུར་པའི་དློན་ཏེ། གདློང་ལ་དམར་

མདངས་མངློན། དགའ་ནས་འཛུམ་མདངས་མངློན། མངློན་ལློག་མེད་པ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

མངློན་ལློག །མངློན་སུམ་དང་ལློག་གྱུར་རམ། ངློ་ལློག །གང་བས་མངློན་ལློག་མི་མཐུན་པ་མེད་པ། 

མངློན་ལློག་གི་སྐད་ཆ་ཤློད་སྟངས་མི་འདྲ་བ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་display adapters ཟེར། 

མངློན་མཁེན། ① ལློག་གྱུར་གི་དློན་རྣམས་མཁེན་པའི་ཐུན་མིན་གྲུབ་པའི་མངློན་ཤེས། ② མངློན་

སུམ་དུ་གྱུར་པ་སྟེ། མངློན་པར་ཤེས་པ། 

མངློན་གྱུར། ① མངློན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་སྟེ། དངློས་སུ་བྱུང་བ་དང་། མཐློང་ཆློས་སུ་གྱུར་པ། ② 

མངློན་པར་གྱུར་པའམ། མངློན་དུ་གྱུར་པ་སྟེ། རང་དབང་ཐློབ་པ་དང་། ཁློང་དུ་ཆུད་པ། ③ 

གཞལ་བའི་གནས་གསུམ་གི་ནང་གསེས། མངློན་སུམ་ཚད་མའི་གཞལ་བའམ་མློང་སྟློབས་

ཀིས་རློགས་ནུས་པ། གཟུགས་སྒ་དྲི་རློ་རེག་བ་ལ་བུའློ། །

མངློན་གྱུར་འགློག་པ། འགློག་པའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ད་ལ་བེད་བཞིན་པ་བཅློས་མའི་

ལས་ཀི་དགག་བ་དེ། འགློག་བེད་བཅློས་མིན་གི་ལས་ཁད་པར་བ་ཞིག་གིས་འགློག་པར་བེད་

པའི་རྒྱན་ཞིག

མངློན་གྱུར་བཅུ། བསྙེན་རློགས་སྒྲུབ་པར་མངློན་གྱུར་བཅུ་ཚང་དགློས་པ་སྟེ། སངས་རྒྱས་མངློན་

གྱུར། ཆློས་མངློན་གྱུར། དགེ་འདུན་མངློན་གྱུར། མཁན་པློ་མངློན་གྱུར། སློབ་དཔློན་མངློན་

གྱུར། བསྙེན་པར་རློགས་འདློད་མངློན་གྱུར། ཡློ་བད་མངློན་གྱུར། ཡང་དག་མངློན་གྱུར། 

གསློལ་བ་མངློན་གྱུར། ལས་མངློན་གྱུར་བཅས་བཅུའློ། །

མངློན་རྒྱུགས། སློབ་སྦློང་གི་སྦློང་ཚད་རགས་པ་རློགས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིག་རྒྱུགས་ལེན་སྐབས་ཧ་

ཅང་གི་གཟབ་ནན་མ་ཡིན་པའི་རིགས་ལ་མངློན་རྒྱུགས་ཏེ་དགེ་རྒན་གིས་ཡིག་ཚད་ཀི་ཁ་བང་

ཞིག་གཏན་འབེབས་བས་ཟིན་པ་དང་། སློབ་མས་དེ་ལ་གཞི་བཟུང་ནས་རང་གིས་གང་ཤེས་

དང་། དཔྱད་གཞིའི་རིགས་ལ་ཟུར་ལ་ཡང་བེད་ཆློག་པའི་རྒྱུགས་ཚད་ལེན་སྟངས་ཤིག །

མངློན་དགའ། ① ཡིད་ཀི་དགའ་སྤློ་ཆེན་པློ། ② ཤར་གི་སངས་རྒྱས་མི་འཁྲུགས་པའི་ཞིང་ཁམས། 

མངློན་དགའ་ཆློས་སེ། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་སྟློད་ཙམ་ན་ཇློ་ནང་པ་ཀུན་སངས་ཆློས་གགས་ཀིས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་ལྷ་རེ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

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

དབིན་སྐད་དུ་monitor ཟེར། 

མངློན་ཆས་ཆེ་ཆུང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་monitor size ཟེར། 

མངློན་ཆུང་། ཡློངས་གགས་མིན་པའམ་གཞན་གི་མིག་སར་གསལ་པློར་མི་མངློན་པ། སློའི་སེར་

སྲུབས་ནས་མངློན་ཆུང་གིས་གཟིགས་པ། 

མངློན་བརློད། རིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔའི་ཡ་གལ་ཏེ། མིང་དུ་འདློགས་ཚུལ་དང་། འཇུག་ཚུལ། མིང་

གི་རྣམ་གངས་སློགས་ཀི་རྣམ་གཞག་རྣམས་གསལ་བར་སྟློན་པའི་རིག་པའློ།

མངློན་བརློད་ཀི་བག་ཆགས། སློན་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་སློན་པློ་རང་འཛིན་རློག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་

གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་སྣང་བ་ལ་དབང་བར་བེད་པའི་བག་ཆགས་ལ་བུ། 

མངློན་བརློད་ཀི་ཡན་ལག་གསུམ། ས་འློག །ས་སྟེང་། ས་བ་དང་འབེལ་བའི་མིང་སྣ་ཚོགས། 

མངློན་རགས། མངློན་སུམ་དུ་ཤར་བའི་རགས་མཚན། 

མངློན་རློགས། ① མཁེན་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ཏེ། མངློན་སུམ་དུ་ཤེས་པ། ② གསང་སགས་ཀི་བསྐྱེད་

རིམ་སྒྲུབ་ཐབས་ཤིག

མངློན་རློགས་ཀི་ཁད་པར་བཅུ། དམིགས་པ། ཉེ་བར་སྟློན་པ། རབ་ཏུ་རློགས་པ། ཁས་ལེན་པ། ངེས་

པར་འབྱུང་བ། ཡློངས་སུ་འཛིན་པ། གནས་དང་གཡློག་འཁློར། བཙུན་པར་སྐྱེ་བ། སྐྱེ་བ། འབས་

བུའི་ཁད་པར་རློ། 

མངློན་རློགས་རྒྱན། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅློས་མངློན་པར་རློགས་

པའི་རྒྱན་ཞེས་བ་བ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་། ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་དང་། ཐམས་ཅད་

ཤེས་པ་ཉིད་དང་། རྣམ་ཀུན་མངློན་པར་རློགས་པར་རློགས་པ། རེ་མློའི་མངློན་པར་རློགས་པ། 

སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་པའི་མངློན་པར་རློགས་པར་བང་ཆུབ་པ། ཆློས་སྐུ་སྟེ་ཤེར་ཕིན་དངློས་པློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

སྐབས་བརྒྱད་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན། རྒྱལ་བ་བམས་པ་མགློན་པློས་མཛད་པའི་བམས་ཆློས་སེ་

ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག

མངློན་རློགས་བསློམ་རིམ་བཅུ་གསུམ། མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ་པ་ཚོགས་བསག་པ། འགལ་རྐྱེན་སེལ་བ་

སྲུང་བའི་འཁློར་ལློ་བསློམ་པ། སགས་གཉིས་བརློད་ནས་འཆི་བ་ཆློས་སྐུའི་ལམ་ལ་འཁེར་བསློམ་

པ། རྒྱུ་རྡློ་རེ་འཛིན་པ་བསྐྱེད་ནས་བར་དློ་ལློངས་སྐུ་ལམ་འཁེར་བསློམ་པ། འབས་བུ་རྡློ་རེ་འཛིན་

པ་བསྐྱེད་ནས་སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་འཁེར་བསློམ་པ། སྐྱེ་མཆེད་དམ་གློ་ཆའི་ལྷ་སགས་གང་རུང་

དགློད་པ། ཡེ་ཤེས་པ་བསྟིམ་པ། དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་བེད་པ། མཆློད་བསྟློད་བདུད་རི་མང་

བ། དག་པ་དྲན་པ། ཕ་ཐིག་བསྒློན་པ། བཟླས་པ་བེད་པ། གཏློར་མ་འབུལ་པ། 

མངློན་བསྟློད། མངློན་པར་བསྟློད་པ་སྟེ། ཡིད་དགའ་ནས་མངློན་སུམ་དུ་བསགས་པའི་ཆེ་བརློད། 

མངློན་མཐློ། ① མངློན་པར་མཐློ་བ་སྟེ། ཤིན་ཏུ་མཐློ་བ། ② ལྷ་དང་བཅས་པའི་བདེ་འགློའི་ཕུན་

ཚོགས་དགེ་ལེགས། 

མངློན་མཐློའི་གེགས་རྒྱུ་བཅློ་ལྔ། འཇིག་རེན་གནློད་པ་བདུད་ལས་དང་། །བང་ཆུབ་སེམས་བརེད་

སྤློ་བ་མེད། །འཁྲུལ་དང་མློས་མེད་ཞལ་ལ་དང་། །ཉེ་ཚེ་དམལ་བའི་རྒྱུ་དང་ནི། ར་ལྟུང་རབ་བྱུང་

བར་ཆད་དང་། །མི་དགེ་བཅུ་དང་འདློད་བསྟེན་དང་། རྒྱལ་སས་རྣམས་ལ་ལློག་སྒྲུབ་

དང་། །ལས་སྒིབ་དམ་ཆློས་སློང་བའློ། ། ཞེས་པ་ལར་རློ། 

མངློན་མཐློ་ངེས་ལེགས་ཀི་རྒྱུད་གཉིས། དད་པ་དང་ཤེས་རབ། 

མངློན་མཐློའི་ཐེག་པ། འཇིག་རེན་པའི་ཐེག་པ་སྟེ། ངན་སློང་གི་སྡུག་བསལ་ལས་འཕལ་དུ་ཐར་བ་ལྷ་

མིའི་བདེ་བ་རྣམ་སྨིན་རྒྱུ་མཐུན་གིས་བསྡུས་པའློ། །དེ་ལ་ནང་གསེས་སུ་ལྷ་མིའི་ཐེག་པ་དང་། 

ཚངས་པའི་ཐེག་པ་གཉིས་ཡློད་དློ། །

མངློན་དུ་གྱུར། མློང་ཚོར་ལ་བརེན་ནས་དངློས་སུ་ཤེས་ཐུབ་པར་གྱུར་པའི་དློན་ཏེ། གྲུབ་འབས་

མངློན་དུ་གྱུར། ནད་གཞི་མངློན་དུ་གྱུར་ན་ངློས་འཛིན་ས། གྲུབ་འབས་མངློན་དུ་འགྱུར་བཞིན་

པ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

མངློན་དུ་གྱུར་བ་བཅུ། བསྙེན་པར་རློགས་པའི་སྐབས་ཀི་མངློན་དུ་གྱུར་པ་བཅུ་ནི། སྟློན་པ་མངློན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དུ་གྱུར་པ། སངས་རྒྱས་མངློན་དུ་གྱུར་པ། ཆློས་མངློན་དུ་གྱུར་པ། མཁན་པློ་མངློན་དུ་གྱུར་པ། 

སློབ་དཔློན་མངློན་དུ་གྱུར་པ། བསྙེན་པར་རློགས་འདློད་མངློན་དུ་གྱུར་པ། ཡློ་བད་མངློན་དུ་

གྱུར་པ། ཡློངས་སུ་དག་པ་མངློན་དུ་གྱུར་པའློ། །གསློལ་བ་མངློན་དུ་གྱུར་པ། ལས་མངློན་དུ་

གྱུར་པའློ། །

མངློན་དུ་གྱུར་པའི་ས། ས་དྲུག་པ་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་རེན་འབེལ་ལུགས་འབྱུང་

དུ་བསློམས་པས་འཁློར་བ་ལས་ལློག་པ་མངློན་དུ་གྱུར་པ་དང་། རེན་འབེལ་ལུགས་ལློག་ཏུ་

བསློམས་པས་མང་འདས་ལ་མངློན་དུ་ཕློགས་པ་སྟེ་མངློན་དུ་གྱུར་པས་ན་དེ་ལར་བརློད་དློ། །

མངློན་དུ་ཕློགས་པའི་ས། མངློན་དུ་གྱུར་པའི་ས་དང་དློན་གཅིག

མངློན་དུ་བེད་པ། ལག་ལེན་བསྟར་བ་དང་། བསབ་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་ནས་ས་ལམ་ཐློབ་པ། 

མངློན་དློད། མངློན་མཚན་ནམ། གཟེངས་ཐློན་གི་གསལ་ཆ། བས་རེས་མངློན་དློད་ཆེ་བ་ཞིག་

བཞག་པ། གློན་པའི་ཚོས་གཞི་མངློན་དློད་ཆུང་བ། 

མངློན་འདློད། ① རེ་འདུན་ཆེན་པློ། ② [མངློན] ༡ འདློད་ཆགས། ༢ ཨ་མྲའི་ཤིང་། 

མངློན་འདློད་ཀི་དད་པ། དད་པ་གསུམ་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དད་ཡུལ་གི་ཡློན་ཏན་དེ་ཉིད་རང་

རྒྱུད་ལ་ཐློབ་འདློད་ཀི་འདུན་པ། 

མངློན་འདློད་ཤེས་པ། ཐློབ་བ་མ་འློངས་པའི་ཆློས་ལ་དམིགས་ནས་ཆློས་དེ་བྱུང་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་

པའི་སློ་ནས་མངློན་པར་ཞེན་ཏེ་འདློད་འདུན་ཅན་གི་ཤེས་པ། 

མངློན་པ།① [ཐ་མི་དད་པ]གསལ་བ་དང་། མཐློང་བའམ་རིག་པ། མུ་མཐའ་མི་མངློན་པ། རང་

རགས་དམར་རེན་དུ་མངློན་པ། གསལ་ལ་མི་གསལ་བ་ཞིག་མངློན་པ། གང་ཅིའི་སློ་ནས་མི་

མངློན་པའི་ནུས་ཤུགས་འདློན་ཐབས་བེད། ② [ཨབི]མ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མངློན་དུ་

ཕློགས་པའི་བདེན་པ་ལ་སློགས་པ་དང་། ཆློས་རེ་རེ་ལའང་གཟུགས་ཅན་ཡིན་མིན་སློགས་

ཞིབ་མློར་ཕེ་ནས་ཡང་ཡང་སྟློན་པ་དང་། ཕས་རྒློལ་ཟིལ་གིས་གནློན་པ་དང་། འདིས་མདློ་སེའི་

དློན་རློགས་པར་འགྱུར་བ་བཅས་རྒྱུ་མཚན་བཞིས་མངློན་པ་ཞེས་བ། ③ མངློན་པ་ལ་ར་ཡིག་

སྦར་ན་རབ་ཏུའམ་མཆློག་ཏུ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན།མངློན་པར་དགའ་བ། མངློན་པར་རློགས་པ། 



  1735  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

མངློན་པར་ཞེན་པ། བས་རེས་མངློན་པར་འཕགས་པ། མངློན་པར་སྤློ་བ། མངློན་པར་བསྡུས་

པ། མངློན་པར་མཁེན་པ། མངློན་པར་འདུད་པ། མངློན་པར་བསྒྲུབས་པ། མངློན་པར་གསལ་

བ། མངློན་པར་ལྕི་བ། 

མངློན་པ་ཀུན་བཏུས། སེ་སྣློད་གསུམ་གི་ཡ་གལ་མངློན་པའི་གཞུང་གི་བེ་བག་ཆློས་མངློན་པ་ཀུན་

ལས་བཏུས་པའི་བསྡུས་ཚིག

མངློན་པ་ཀུན་བཏུས་ཀི་བསྡུས་དློན་བཅུ་གཅིག །༡ མཚན་ཉིད་ཀིས་བསྡུས་པ། ༢ ཁམས་ཀིས་

བསྡུས་པ། ༣ རིགས་ཀིས་བསྡུས་པ། ༤ གནས་སྐབས་ཀིས་བསྡུས་པ། ༥གློགས་ཀིས་བསྡུས་

པ། ༦ དུས་ཀིས་བསྡུས་པ། ༧ཕློགས་གཅིག་གིས་བསྡུས་པ། ༨ཕློགས་ཀིས་བསྡུས་པ། 

 ༩ མཐའ་དག་གིས་བསྡུས་པ། ༡༠ གཅིག་གིས་བསྡུས་པ། ༡༡ དློན་དམ་པས་བསྡུས་པའློ། །

མངློན་པ་གློང་མ། མངློན་པ་ཀུན་བཏུས་སློ། །

མངློན་པ་འློག་མ། མངློན་པ་མཛོད། 

མངློན་པ་གློང་འློག་གཉིས། མངློན་པ་གློང་མ་འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་ཀིས་མཛད་པའིམངློན་པ་ཀུན་

བཏུས་དང་། མངློན་པ་འློག་མ་སློབ་དཔློན་དབིག་གཉེན་གིས་མཛད་པའིམངློན་པ་མཛོད་

གཉིས་ལ་ཟེར། 

མངློན་པ་གཉིས། དློན་དམ་པའི་ཆློས་མངློན་པ་དང་བརྡར་བཏགས་པའི་ཆློས་མངློན་པའློ། །

མངློན་པ་སེ་བདུན། ཐམས་ཅད་ཡློད་པར་སྨྲ་བའི་བསྟན་བཅློས་གཙོ་བློ་བདུན་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ལ་འཇུག་

པ་དང་། རབ་ཏུ་བེད་པ། རྣམ་ཤེས་ཀི་ཚོགས། ཆློས་ཀི་ཕུང་པློ། གདགས་པའི་བསྟན་བཅློས། 

འགློ་བའི་རྣམ་གངས། ཁམས་ཀི་ཚོགས་བཅས་ཏེ། དེ་བདུན་བེད་པ་པློ་ནི་རིམ་པར། ཀཏྱའི་བུ་

དང་། དབིག་བཤེས། བམ་ཟེ་ལྷ་སྐྱིད། ཤཱ་རིའི་བུ། མློའུ་འགལ་གི་བུ། གསུས་པློ་ཆེ། གང་པློ་

བཅས་འདི་བདུན་ལ་དག་བཅློམ་བདུན་དུ་གགས། 

མངློན་པ་བ། ཆློས་མངློན་པའི་རེས་སུ་འབང་མཁན་ནམ་མངློན་པའི་ལུགས་འཛིན་མཁན། 

མངློན་པ་མཛོད། ཆློས་མངློན་པ་མཛོད་ཅེས་བ་བ། ཁམས་དང་། དབང་པློ་དང་། འཇིག་རེན་དང་། 

ལས་དང་། ཕ་རྒྱས་དང་། ལམ་དང་གང་ཟག་དང་། ཡེ་ཤེས་དང་། སྙློམས་འཇུག་སྟེ་གནས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བརྒྱད་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་བསྟན་བཅློས་འདི་དུས་རབས་ལྔ་པར་རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་

དབིག་གཉེན་གིས་མཛད་པའི་གཞུང་ཞིག

མངློན་པའི་རྒྱུད་རིས། སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་ནས་ཐློགས་མེད་སྐུ་མཆེད་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་

སས་བར་མངློན་པ་གློང་འློག་གཉིས་ཀའི་བ་བརྒྱུད་ཀི་བིས་སྐུ། 

མངློན་པའི་ང་རྒྱལ། ང་རྒྱལ་བདུན་གི་གས་ཤིག་སྟེ། མ་ཐློབ་པར་ཐློབ་བློ་སྙམ་དུ་སེམས་ཁེངས་པ། 

མངློན་པའི་མཆློད་པ། མཆློད་པ་ཆེན་པློ་བཞིའི་ནང་ཚན་ཞིག

མངློན་པའི་སེ་སྣློད། ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་བརློད་བའི་གཙོ་བློར་སྟློན་པ་གསུང་རབ་ཡན་

ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སེ་དེ་དག་མངློན་པར་བསྡུས་པའློ། །

མངློན་པའི་ཟག་མེད་ཀི་ལམ་ལྔ། ཚུལ་ཁིམས། ཏིང་འཛིན། ཤེས་རབ། རྣམ་པར་གློལ་བ། རྣམ་པར་

གློལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐློང་བའི་ཕུང་པློའློ། །

མངློན་པར་སྐབས་ཡློད་པའི་གཟུགས། ཆློས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་པའི་གཟུགས་ཀི་གས། གཞན་ལ་ཐློགས་

པར་བེད་པའི་རེག་བ་དང་བལ་བ་བར་སྣང་སྐྱ་སིང་པློ་ལ་བུ་དང་གཟུགས་བརན་ལ་སློགས་པའློ། །

མངློན་པར་གྲུབ་པ། ① ལེགས་པར་ཚར་བ། ② མངློན་སུམ་དུ་ཡློད་པ། 

མངློན་པར་གྲུབ་པའི་ཡན་ལག །གྲུབ་པའི་ཡན་ལག་གཉིས་དང་དློན་གཅིག

མངློན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་ཁམས། ཤར་ཕློགས་ཀི་སངས་རྒྱས་མི་འཁྲུགས་པའི་ཞིང་ཁམས། 

མངློན་པར་འགྲུབ་པར་བེད་པའི་ཡན་ལག །གྲུབ་པའི་ཡན་ལག་གསུམ་དང་དློན་གཅིག

མངློན་པར་འདུ་བས་པ། བ་བ་བེད་པ། 

མངློན་པར་འདུ་མ་བས་པ། བ་བ་མ་བས་པ། 

མངློན་པར་འདུས་བས་པ། བ་བ་བས་པ། 

མངློན་པར་བང་ཆུབ་པ། མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་དང་དློན་གཅིག

མངློན་པར་བང་ཆུབ་པའི་དུས་ཆེན། ཁད་པར་ཅན་གི་དུས་ཆེན་བཞིའི་ནང་གསེས། བློད་ཟླ་བཞི་

པ་ས་ག་ཟླ་བའི་ཡར་ཚེས་བཅློ་ལྔའི་ཉིན། སྟློན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པློ་གནས་རྒྱ་གར་རྡློ་རེ་གདན་

བང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་དུ་ཟད་མི་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་མངློན་དུ་བས་ཏེ་མངློན་པར་རློགས་པར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

སངས་རྒྱས་པའི་དུས་ཆེན། 

མངློན་པར་བང་ཆུབ་པའི་ཡན་ལག་བཞི། སྐད་ཅིག་མས་མངློན་པར་བང་ཆུབ་པ། རྣམ་པ་ལྔས་

མངློན་པར་བང་ཆུབ་པ། རྣམ་པ་ཉི་ཤུས་མངློན་པར་བང་ཆུབ་པ། སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བས་མངློན་པར་

བང་ཆུབ་པའློ། །

མངློན་པར་བྱུང་། རང་གི་ཕ་མའི་ཁིམ་སངས་ཏེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སྟེ། དེང་སང་ཆློས་སློར་ཞུགས་ཟེར་

བཞུགས་ཟེར་བ་དང་གློ་དློན་གཅིག

མངློན་པར་བྱུང་བ། ཁིམ་ནས་ཁིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ། 

མངློན་པར་རློགས་པ། ཡློངས་སུ་རློགས་པ། 

མངློན་པར་རློགས་པར་བང་ཆུབ་པ། མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་དང་དློན་གཅིག

མངློན་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས། སང་བ་ཕ་ཞིང་ཕ་བའང་བཅློམ་ནས་སངས་པ་མཐར་ཕིན་པ་

དང་། ཤེས་བ་ཇི་ལ་བ་དང་ཇི་སྙེད་པའི་དློན་མ་ལུས་པར་མངློན་སུམ་སུ་རློགས་པར་མཁེན་

པའི་ཡེ་ཤེས་བརེས་པའི་རློགས་པ་མཐར་ཕིན་པ་སྟེ་སངས་རྒྱས་པའློ། །

མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་པ། ཤེས་བའི་གནས་ཀུན་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པར་མཁེན་

པའི་ཡེ་ཤེས་བརེས་པ། 

མངློན་པར་ཞེན་པ་ལྔ། ཡུལ་འདློད་ཡློན་ལྔ་པློ་ལ་དབང་པློ་ལྔ་རེ་རེར་ཞེན་པ་སྟེ་དགེ་བའི་རིགས་

འཕློག་པའི་ཆློམ་རྐུན་ཞེས་ཟེར། 

མངློན་པར་ཤེས་པ། མངློན་ཤེས་དང་དློན་གཅིག

མངློན་པར་ཤེས་པ་དྲུག །ལྷའི་མིག །ལྷའི་རྣ་བ། སེམས་ཀི་རྣམ་གངས་ཤེས་པ། ལུས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་

ཤེས་པ། སློན་གི་གནས་ཤེས་པ། ཟག་པ་ཟད་པ་ཤེས་པ་དང་དྲུག་གློ ། 

མངློན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་ཅུ། ཐུན་མློང་གི་མངློན་པར་ཤེས་པ་ལྔ། ཁད་པར་གི་མངློན་པར་ཤེས་པ་

ལྔ། བ་ན་མེད་པའི་མངློན་ཤེས་པ་ལྔ། ཟག་བཅས་ཀི་མངློན་པར་ཤེས་པ་ལྔ།ཟག་མེད་ཀི་མངློན་

པར་ཤེས་པ་ལྔ། རྫུ་འཕྲུལ་གི་མངློན་པར་ཤེས་པ་ལྔ། འདས་པའི་མངློན་པར་ཤེས་པ་ལྔ། མ་

འློངས་པའི་མངློན་ཤེས་པ་ལྔ།ད་ལའི་མངློན་པར་ཤེས་པ་ལྔ། མ་ངེས་པའི་མངློན་པར་ཤེས་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལྔ།བདེན་པ་གཉིས་ཀི་མངློན་པར་ཤེས་པ་ལྔ།འཇིག་རེན་པའི་མངློན་ཤེས་པ་ལྔ་སྟེ་དྲུག་ཅུའློ། 

མངློན་པར་ཤེས་བ་དྲུག །ཀུན་ཏུ་འགློ་བ། རེས་སུ་ཐློས་པ། སྤློད་པ་ལ་འཇུག་པ། འློང་བ། འགློ་བ། 

མངློན་པར་བྱུང་བའློ། །

མངློན་སྤློད། དྲག་པློའི་ལས་ཏེ་སགས་མཐུས་དག་བློ་དང་གདློན་བགེགས་རྣམས་བསྒལ་བའི་ལས། 

མངློན་སྤློད་ཀི་སྦིན་སེག །དྲག་པློའི་སྦིན་སེག

མངློན་སྤློད་ཀི་སྦློར་བ། ཆློས་ལུགས་ཀི་སགས་དང་རས་སྦློར་ལ་བརེན་ནས་མི་དང་མི་མ་ཡིན་

སློགས་ཚར་གཅློད་པའི་བ་ཐབས་ཞིག

མངློན་སྤློད་ཀི་ལས། དྲག་པློའི་མཐུ་གཏད་ཀི་ལས། སགས་ཀི་མཐུ་ལ་བརེན་ནས་ཆློས་ལ་མ་དད་

པ་རྣམས་བཅློམ་པའི་བ་བ། 

མངློན་བང་། ① སྤློད་རྒྱུད་ཀི་ལྷ་རྣམ་སྣང་མངློན་བང་། ② མངློན་པར་བང་ཆུབ་པའི་བསྡུས་མིང་། 

མངློན་བང་གི་སྐུ། སྐུ་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག །སྐུ་བཞི་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་ལྷུན་གིས་རློགས་པས་ཆློས་

སྐུ་ལས་མ་གཡློས་བཞིན་དུ་གདུལ་བའི་ལས་དང་མཐུན་པར་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་སྟེ། སགས་

རིང་མའི་བཞེད་པའློ། །

མངློན་བང་གི་ཐུགས། ཐུགས་ལྔའི་ནང་གསེས་ཤིག །མེ་ལློང་ལ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ནི་མངློན་བང་གིས་

ཅིར་ཡང་ས་ལེར་མཁེན་པའི་ཐུགས་ཞེས་རིང་གཞུང་དུ་གསལ། 

མངློན་བང་གི་གསུང་། གསུང་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག །སྒ་ཐམས་ཅད་རང་རིག་པའི་ངང་དུ་ལྷུན་གིས་

གྲུབ་པས་ཅིར་ཡང་མི་འགག་པ་རིག་པ་བིན་རླབས་ཀི་གསུང་ནི་མངློན་བང་གི་གསུང་ཞེས་

སགས་རིང་མའི་བཞེད་པའློ། །

མངློན་བང་ལྔ། བསྐྱེད་རིམ་གི་ལྷ་སྐུའི་སློམ་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། ཟླ་བ་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། ཉི་མ་ལས་

བང་ཆུབ་པ་དང་། ས་བློན་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། ཕག་མཚན་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། སྐུ་

རློགས་པ་ལས་བང་ཆུབ་པ་སྟེ་ལྔ། 

མངློན་བང་ལྔ་བསྐྱེད། སྟློང་ཉིད་བསྐྱེད་པ། ལས་བསྐྱེད་པ། གདན་བསྐྱེད་པ། ས་བློན་བསྐྱེད་པ། ཕག་

མཚན་བསྐྱེད་པ། སྐུ་བསྐྱེད་པའློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

མངློན་བློ་འཕར་བ། ཞབས་འདྲེན་ཞུ་བ། 

མངློན་མེད་སློ་ལྕགས། མངློན་ཆུང་གསང་བ་ཅན་གི་སློ་ལྕགས་སྟེ་དཔེར་ལེ་མིག་བརྐུས་པའི་ཁུང་

བུ་མ་གཏློགས་གཞན་རྣམས་ཕིར་མ་མངློན་པ་ལ་བུ་ལ་བརློད། 

མངློན་མེད་རྨས་སྐྱློན། མངློན་གསལ་མེད་པའི་རམས་སྐྱློན་ཕློག་པར་བརློད། 

མངློན་མེད་ཤེལ་མིག །མིག་ནད་གསློ་རིག་ནང་རེག་ཐུག་ཤེལ་མིག་ཟེར། དེ་ནི་ཤེལ་ལམ་ཡང་ན་

འགིག་སློགས་རྒྱུ་ཆ་སབ་མློས་བཟློས་པ་དང་། མིའི་མིག་གི་སྐྱི་ལྤགས་ངློས་སུ་སྦར་ནས་མིག་

ཤེད་ཡག་ཏུ་འགློ་བེད་ཡིན། 

མངློན་ཚན། [རིང] ① བུན་སྐྱེད། ② རིན་པློ་ཆེ་སྤིའི་མིང་། ③ རི་མློ་ཡློད་པའི་དློང་ཙེ། 

མངློན་ཚུལ། ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཕིར་མཚོན་པའི་ངང་ཚུལ། 

མངློན་མཚན། མངློན་གསལ། མངློན་མཚན་ཅན། 

མངློན་མཚན་ཅན། དབིག་དང་གསེར་དངུལ་སློགས་ཀི་མིང་ངློ་། །

མངློན་མཚན་ཅན་གི་སང་བ། སང་ལྟུང་སུམ་ཅུའི་ནང་གསེས། ཆགས་སེམས་ཀིས་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་

པའི་ཁིམ་པ་ལ་གསེར་དངུལ་ལ་སློགས་པ་བུན་སྐྱེད་དམ་ཁེ་སློགས་བེད་བཅུག་པ། 

མངློན་མཚོན་རིང་ལུགས། རི་མློ་དང་། རློལ་མློ། ཟླློས་གར་སློགས་ཀི་ནང་སྐྱློད་པའི་གསར་རློམ་

གི་བསམ་བློའི་རྦ་རླབས་ཤིག་ཡིན། 

མངློན་ཞེན། འདློད་ཆགས། 

མངློན་རླློམ་པ། ① ང་རྒྱལ་བེད་པ། ② ང་རྒྱལ་བེད་མཁན། མི་ཤེས་ཤེས་མདློག་བེད་པའི་མངློན་

རླློམ་པ། 

མངློན་ཤེས། མངློན་པར་ཤེས་པ་སྟེ། མངློན་གྱུར་དང་། ཡུལ་དུས་ཐག་རིང་པློ་ན་གནས་པའི་ལློག་

གྱུར་དང་། ཤིན་ཏུ་ལློག་གྱུར་གི་གནས་ཚུལ་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་ཐུབ་པའི་ཤེས་པ། 

མངློན་ཤེས་ལྔ། རྫུ་འཕྲུལ་གི་མངློན་ཤེས་དང་། ལྷའི་མིག་གི་མངློན་ཤེས། ལྷའི་རྣ་བའི་མངློན་ཤེས། 

སློན་གནས་རེས་དྲན་གི་མངློན་ཤེས། གཞན་སེམས་ཤེས་པའི་མངློན་ཤེས་བཅས་ལྔ། 

མངློན་ཤེས་དྲུག །མངློན་ཤེས་ལྔའི་སྟེང་དུ། ཟག་ཟད་མཁེན་པའི་མངློན་ཤེས་བསྣན་པས་དྲུག་སྟེ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སངས་རྒྱས་ཁློ་ན་ལ་མངའ་བའི་མངློན་པར་ཤེས་པའློ། །

མངློན་ཤེས་དྲུག་ལན། ① [མངློན]སངས་རྒྱས། ② མངློན་ཤེས་དྲུག་དང་ལན་པ། 

མངློན་ཤེས་དྲུག་གི་གདམས་ངག །མངློན་ཤེས་དྲུག་པློ་གཟློད་མ་ནས་ཞི་བ་ཉིད་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་

ཚུལ་སྟློན་པའི་ཤེར་ཕིན་གི་མདློ་ཡིན། 

མངློན་ཤེས་སྨྲ། མ་འློངས་པ་ན་འབྱུང་འགྱུར་གི་ལུང་བསྟན་འགའ་ཞིག་བཤད་ཤེས་པ་ལ་ཟེར་བ་ནི་

བློན་དང་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་གཉིས་ཀའི་བཤད་སློལ་ལ་ཡློད། 

མངློན་སུམ། ① འཁྲུལ་བ་མིན་པའི་དངློས་གནས། རིགས་ལམ་མངློན་སུམ་གིས་བསལ་བ། བས་

རེས་མངློན་སུམ་དུ་བཞག་པ། སར་གི་ལློ་རྒྱུས་རྣམས་མངློན་སུམ་མཚོན་པ། ② ལློག་གྱུར་

མིན་པའི་ཐད་ཀ མིག་གིས་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་བ། ཚིག་རྩུབ་མངློན་སུམ་དུ་བརློད་པ། མངློན་

སུམ་དུ་བརློད་པ། མངློན་སུམ་དུ་སྐྱློན་བརློད་བེད་པ། ③ [པཏྱཀྵ]བློ་རིག་བདུན་གི་ནང་

གསེས། རློག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ། དཔེར་ན། བུམ་འཛིན་དབང་མངློན་དང་། གཞན་

སེམས་ཤེས་པའི་མངློན་ཤེས་དང་། འཕགས་པའི་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ལ་བུའློ། །

མངློན་སུམ་གློམས་པ་ཅན། མངློན་སུམ་རང་གི་ཡུལ་དེར་ཡུན་རིང་པློར་འདྲིས་འབབ་བྱུང་བའི་རྐྱེན་

གིས་ཡུལ་དེ་སྣང་ཙམ་གིས་སློ་ནས་དེ་འཛིན་གི་མངློན་སུམ་དང་དེས་དྲངས་པའི་ངེས་ཤེས་

གཉིས་པློ་ངང་ངམ་ཤུགས་ཀིས་སྐྱེ་བའི་དློན། 

མངློན་སུམ་གི་བཅད་ཤེས། ཚད་མ་ས་རབས་པའི་འདློད་སློལ་ཞིག །བཅད་ཤེས་ཀི་ནང་གསེས། རང་

འདྲེན་བེད་མངློན་སུམ་ཚད་མས་རློགས་ཟིན་པ་དེ་སར་ཡང་རློགས་པ་སྟེ། དབང་མངློན་ལྔའི་སྐད་

ཅིག་གཉིས་པ་ལ་བུ་དབང་མངློན་གི་བཅད་ཤེས་དང་། བུམ་འཛིན་མངློན་སུམ་དང་རློག་པ་གཉིས་

ཀི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ཉམས་སུ་མློང་བའི་རང་རིག་ལ་བུ་རང་རིག་མངློན་སུམ་གི་བཅད་ཤེས་

དང་། མཐློང་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་བདེན་བཞིའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་

སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ལ་བུ་རྣལ་འབློར་མངློན་སུམ་གི་བཅད་ཤེས་རྣམས་སློ། །

མངློན་སུམ་གི་གནློད་པ། མངློན་སུམ་གིས་བསལ་བའློ། །

མངློན་སུམ་གི་ཤེས་པ། རློག་བལ་གི་ཤེས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

མངློན་སུམ་གིས་བསལ་བ། མངློན་སུམ་ཚད་མས་གནློད་པར་བ་བ་དེ་མངློན་སུམ་གི་ཡུལ་མ་ཡིན་པ། 

མངློན་སུམ་བརྒྱད་ཀིས་ཞི་བ། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་རློད་པ་ཞི་བེད་ཆློས་བདུན་གི་ནང་

གསེས་ཏེ། དེ་ལའང་ལུང་རིགས་ཀི་བེད་པ་ལ་བརེན་ནས་བློ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཐུན་པར་གྱུར་པ་

ལ་བུ་རྒློལ་ཕིར་རྒློལ་གི་མངློན་སུམ་དང་། དེ་ཉིད་རང་སྟློབས་ཀིས་མ་ཞི་ན་དཔང་པློས་སྒྲུབ་

བེད་བཀློད་ནས་ཞི་བ་ལ་བུ་གཟུ་བློའི་མངློན་སུམ་དང་། དེས་མ་ཞི་ན་རློད་པ་རྒྱུས་ཡློད་པའི་

དགེ་འདུན་གིས་ཞི་བའི་མངློན་སུམ་དང་། དེས་མ་ཞི་ན་ལུང་རིགས་ལ་མཁས་པའི་དགེ་སློང་

བཞི་ཡན་ཆད་གསློལ་གཉིས་ལས་ཀིས་བསྐློས་ཏེ་ཁློང་ཚོས་ཞི་བར་བེད་པ་གསལ་བའི་མངློན་

སུམ་དང་། དེས་མ་ཞི་ན་དགེ་སློང་དེ་དག་གིས་ཡང་དུ་གསློལ་གཉིས་ལས་ཀིས་མཁས་པ་

གཞན་བསྐློས་ཏེ་ཞི་བར་བེད་པ་གསལ་བའི་མངློན་སུམ་དང་། དེས་ཀང་མ་ཞི་ན་གནས་བརན་

དང་བཅས་པའི་དགེ་འདུན་ལ་རློད་པ་ཕུལ་ཏེ། དེ་དག་གིས་ཞི་བར་བེད་པ་གནས་བརན་དང་

བཅས་པའི་དགེ་འདུན་གི་མངློན་སུམ་དང་། དེས་ཀང་མ་ཞི་ན་ཀུན་གིས་ཚད་མར་འཛིན་པའི་

སེ་སྣློད་འཛིན་པ་ལ་ཕུལ་ཏེ་ཞི་བར་བེད་པ་སེ་སྣློད་འཛིན་པའི་མངློན་སུམ་དང་། དེས་ཀང་མ་

ཞི་ན་སུས་ཀང་བཀའ་འདའ་བར་མི་ནུས་པའི་གནས་བརན་མཐུ་ལན་ལ་ཕུལ་ཏེ་ཁློང་གིས་ཞི་

བར་བེད་པ་གནས་བརན་མཐུ་ལན་གི་མངློན་སུམ་སྟེ་བརྒྱད་དློ། །

མངློན་སུམ་འགློས་གསུམ། མངློན་སུམ་ཀི་ཤེས་པ་སྐྱེ་བའི་ཚུལ་གསུམ་སྟེ། མིག་ཤེས་ཀི་གཟུགས་

བཟུང་བ་ན་ཐློག་མར་དབང་མངློན་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་སྐྱེ། དེ་ནས་དབང་མངློན་སྐད་ཅིག་དང་

པློས་བདག་རྐྱེན་བས་ནས་དབང་མངློན་སྐད་གཉིས་པ་དང་ཡིད་མངློན་སྐད་ཅིག་དང་པློ་གཉིས་

དུས་མཉམ་དུ་སྐྱེ། མངློན་སུམ་དེ་གཉིས་ཀི་སྟེང་དུ་རང་རིག་མངློན་སུམ་ཡློད་པ་བཅས་མངློན་

སུམ་འགློས་གསུམ་མློ། མདློར་སྡུས་ནས་བཤད་ན། དུས་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་ཕི་རློལ་གི་

ཡུལ་གཟུགས་སྒ་ལ་སློགས་པ་གང་རུང་གཅིག་ལ་དམིགས་པའི་དབང་མངློན་དང་ཡིད་མངློན་

གཉིས་དང་། ནང་དུ་དེ་གཉིས་ཉམས་སུ་མློང་བའི་རང་རིག་གཅིག་སྐྱེ་བ་ལ་དེ་ལར་བརློད། 

མངློན་སུམ་དངློས་པློ། མཐློང་ཆློས་སམ། དངློས་སུ་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད་པ། 

མངློན་སུམ་རེན་གཅེར། སྒིབ་མེད་གསལ་རེན། བདེ་སྡུག་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་མངློན་སུམ་རེན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཅེར་དུ་མཐློང་བ། 

མངློན་སུམ་རློག་པ་ལར་སྣང་དྲུག །འཁྲུལ་པའི་རློག་པ། ཀུན་རློབ་ཀི་རློག་པ། རེས་དཔག་གི་རློག་པ། 

རེས་སུ་དཔག་པ་ལས་འབྱུང་བའི་རློག་པ། དྲན་པའི་རློག་པ། མངློན་འདློད་ཀི་རློག་པའློ། །

མངློན་སུམ་ལར་སྣང་། མངློན་ཞེན་མེད་པའི་ཡུལ་ཅན་ཤེས་པ་གང་ཞིག་རང་ཉིད་ལ་སྣང་བ་དེ་དློན་

ལ་མ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རང་ཉིད་ཡུལ་དེར་རློག་མེད་འཁྲུལ་ཤེས་སུ་སློང་བ། 

མངློན་སུམ་ལར་སྣང་བདུན། འཁྲུལ་པའི་ལར་སྣང་། ཀུན་རློབ་པའི་ལར་སྣང་། རེས་དཔག་གི་ལར་སྣང་། 

དྲན་པའི་ལར་སྣང་། མངློན་འདློད་ཀི་ལར་སྣང་། རློག་མེད་མངློན་སུམ་གི་ལར་སྣང་བཅས་སློ། །

མངློན་སུམ་ལར་སྣང་བཞི། རང་ཡིན་གི་རློག་པ་གསུམ་དང་རློག་མེད་གཅིག་སྟེ། འཁྲུལ་རྒྱུ་ཡུལ་ལ་

ཡློད་པའི་རློག་མེད་ལློག་ཤེས། འཁྲུལ་རྒྱུ་རེན་ལ་ཡློད་པའི་རློག་མེད་ལློག་ཤེས། འཁྲུལ་རྒྱུ་དེ་

མ་ཐག་རྐྱེན་ལ་ཡློད་པའི་རློག་མེད་ལློག་ཤེས། 

མངློན་སུམ་དང་པློ་པ། མངློན་སུམ་དེའི་གཞལ་བའི་དངློས་པློ་དེ་རིས་དང་པློར་མཐློང་བའི་རྐྱེན་

གིས་མངློན་སུམ་དེས་རློགས་ཀང་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ངེས་ཤེས་འདྲེན་མི་ནུས་པ། 

མངློན་སུམ་པ། ལློག་མིན་དངློས་མཐློང་གི་ཡུལ། 

མངློན་སུམ་སྤློད་ཡུལ། དབང་ཤེས་ཀི་དངློས་ཡུལ་ལམ། དངློས་སུ་ཡློད་པ་རྣམས། 

མངློན་སུམ་ཚད་འབས། མློང་སྟློབས་ཀིས་རང་ཡུལ་ཇི་བཞིན་རློགས་པ་སྟེ། དཔེར་ན། སློ་འཛིན་

དབང་མངློན་ལ་མཚོན་ན། སློན་པློ་ནི་གཞལ་བ་དང་། སློན་པློའི་རྣམ་པར་ཤར་ནས་སློན་པློ་ལ་

གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་ནི་ཚད་མ། སློན་པློ་དངློས་སུ་རློགས་པ་ནི་མངློན་སུམ་ཚད་

འབས་ཡིན་པ་ལ་བུའློ། །མངློན་སུམ་ཚད་མ། ཚད་མའི་ནང་གསེས། རློག་བལ་མ་འཁྲུལ་ཞིང་

གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ། དཔེར་ན། བུམ་འཛིན་དབང་མངློན་སྐད་ཅིག་དང་པློ་དང་། 

མངློན་ཤེས་སྐད་ཅིག་དང་པློ་དང་། རྣམ་མཁེན་དང་འཕགས་པའི་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་སྐད་

ཅིག་དང་པློ་ལ་བུ། ངློ་བློ་རློག་བལ། ཡུལ་རང་མཚན། དུས་ད་ལ་བ། འཛིན་སྟངས་གསལ་ལ་མ་

འདྲེས་པར་འཛིན་པའློ། །

མངློན་སུམ་ཚད་མ་བཞི། དབང་པློའི་མངློན་སུམ། རང་རིག་མངློན་སུམ་གི་ཚད་མ། ཡིད་ཀི་མངློན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ང ༽

སུམ་གི་ཚད་མ། རྣལ་འབློར་མངློན་སུམ་གི་ཚད་མ། 

མངློན་སུམ་བཞི། མངློན་སུམ་ཚད་མ་བཞི་དང་དློན་གཅིག

མངློན་སུམ་འཛེམས་མེད། མངློན་གསལ་འཛེམས་མེད་ཀང་ཟེར། གཞན་ལ་འཛེམས་བག་མི་བེད་

པ། གཞན་གིས་མཐློང་བཞིན་དུ་སྤློད་ངན་མང་པློ་མངློན་སུམ་འཛེམས་མེད་ཀིས་བས་པ། 

མངློན་སུམ་ཡང་དག །རང་གི་གཞལ་བ་རང་ཉིད་ལ་མངློན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་རློགས་པའི་ཡུལ་ཅན་

ཚད་མ་སྟེ། 

མངློན་སུམ། མངློན་སུམ་ཚད་མ་བཅས་དང་དློན་གཅིག

མངློན་སུམ་གསལ་རེན། སྒིབ་མེད་གསལ་རེན་ནམ། ཧ་ཅང་གསལ་པློ། མ་འློངས་པའི་སྐབས་སུ་

ཕན་གནློད་ཇི་ཡློང་ད་ལ་མངློན་སུམ་གསལ་རེན་དུ་མཐློང་བ་ལར་རེད། 

མངློན་སུམ་གསལ་ཐློན། སྒིབ་གཡློགས་མེད་པར་གསལ་ཐློན་ནམ། ཧ་ཅང་གསལ་པློར་ཤར་བ། 

བས་རེས་གང་བཞག་མངློན་སུམ་གསལ་ཐློན་བྱུང་ཡློད། 

མངློན་སུམ་གསུམ། མངློན་སུམ་ལ་ངེས་པ་འདྲེན་ཚུལ་གིས་དབེ་ན་གསུམ་སྟེ། ཨུཏྤལ་ངློ་མི་ཤེས་

པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་ཨུཏྤལ་འཛིན་པའི་དབང་མངློན་ལ་བུ་མངློན་སུམ་ལས་དང་པློ་བ་དང་། 

ཡིད་སྒ་ལ་ཆགས་དུས་ཀི་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངློན་ལ་བུ་མངློན་སུམ་ཡིད་མ་གཏད་པ་དང་། 

རྒྱང་རིང་པློའི་མེའི་ཁ་དློག་མཐློང་བའི་དབང་མངློན་ལ་བུ་མངློན་སུམ་འཁྲུལ་རྒྱུ་ཅན་རྣམས་སློ། །

མངློན་གསལ། དངློས་མཐློང་གཟུགས་གྲུབ་ལར་རེན་པར་སྣང་བ། གཙོ་དློན་མངློན་གསལ་དློད་པློར་

བརློད་པ། དམིགས་ཡུལ་གང་ཡིན་མངློན་གསལ་དུ་བསྟན་པ། གྲུབ་འབས་མངློན་གསལ་དུ་ཐློབ་པ། 

མངློན་གསལ་དློད་པློ། གསང་ལློག་མ་ཡིན་པར་ཕི་ཆར་གསལ་པློར་མངློན་པ། 

མངློན་གསུམ་གི་ཚད་མ། མདློ་སེ་པ་ལར་ན། རློག་པ་དང་བལ་ཞིང་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་རིག་པ་

མངློན་སུམ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ་དབེ་ན། དབང་པློའི་མངློན་སུམ་ཚད་མ་དང་། ཡིད་ཀི་

མངློན་སུམ་ཚད་མ་དང་། རང་རིག་མངློན་སུམ་ཚད་མ། རྣལ་འབློར་མངློན་སུམ་ཚད་མ་དང་

བཞིའློ། །བེ་སྨྲས་འདི་བཞི་ལས་རང་རིག་མངློན་སུམ་ཁས་མི་ལེན་པས་མངློན་སུམ་གསུམ་དུ་

འདློད་པ་ཡིན། འདི་ལ་ཡང་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མློང་མིན་པའི་བཞེད་ཚུལ་ཡློད་དེ། མངློན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སུམ་ལ་རློག་བལ་མི་དགློས་པར། རགས་ལ་མི་བལློས་པར་རང་གི་འཛིན་སྟངས་ཀི་གཞལ་བ་

མངློན་སུམ་པ་ལ་མི་བསླུ་བ་ཙམ་ཞིག་མངློན་སུམ་དུ་འདློད། མངློན་སུམ་ཚད་མ་ལ་རློགས་མེད་

མངློན་སུམ་ཚད་མ་དང་རློག་བཅས་མངློན་སུམ་ཚད་མ་གཉིས་སུ་འདློད་པའི་དང་པློ་ནི་

གཟུགས་འཛིན་དབང་པློའི་མངློན་སུམ་ལ་བུ་དང་། གཉིས་པ་ནི། སྒ་མི་རགས་རློགས་ཀི་རེས་

དཔག་སྐད་གཅིག་གཉིས་པ་དང་། སློ་འཛིན་དབང་མངློན་གིས་དྲངས་ནས་སྐྱེས་པའི་སློན་པློ་

དློན་མཐུན་དུ་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་ལ་བུའློ། །
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༼ཅ༽

ཅ། བློད་ཡིག་གསལ་བེད་ལྔ་པ། སྐྱེ་གནས་རན་དང་། བེད་པ་ལྕེ་དབུས། ནང་གི་རློལ་བ་རན་ལྕེར་

ཕད་པ་དང་། ཕིའི་རློལ་བ་སློག་ཆུང་སྒ་མེད། ① མིང་གཞིའི་ཕློ་ཡིག་ཅིག །སྒ་གདངས་གིམས་

པ། ② མིང་མཐའ་ལ་འཇུག་ཚེ་སྐབས་འགར་གསལ་བེད་ཆ་དང་འདྲ་བ། བག་ཅ། ལག་ཅ། 

མཚོན་ཅ། རྒྱན་ཅ། 

ཅ་ག །[ཡུལ]བདག་སྤློད་དམ་གཅེས་སྤས། གཟུགས་པློ་ལ་ཅ་ག་བེད་པ། དངློས་པློ་ར་ཆེན་པློར་ཅ་

ག་གནང་རློགས། 

ཅ་ག་དག་པློ། [ཡུལ]གཅེས་སྤས་ཆེན་པློའམ་གཅེས་སྤས་གཟབ་པློ། ཡློ་བད་ལ་ཅ་ག་དག་པློ་མ་

བས་ན་འཕློ་བརླག་ཕིན་ཡློང་། 

ཅ་གེ ཅག་གེ་དང་གཅིག །

ཅ་དགུ། བཅུ་ཆ་དགུའམ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ། དེ་རིང་ཡློང་དགློས་མཁན་གས་ནས་མི་གངས་ཅ་དགུ་

སེབས་འདུག

ཅ་ཅློ། ① ཅ་ལེ་ཅློ་ལེའི་བསྡུས་ཚིག །② མི་མང་ཚོགས་པའི་འུར་སྒ། འདི་གར་ཅ་ཅློ་ཉུང་། ངན་

ཤགས་ཁ་རློད་རྒྱག་པའི་ཅ་ཅློ་ཆེ་བ། ཉེ་སྐློར་ཞིག་ནས་གློ་བུར་དུ་མི་མང་གིས་ཅ་ཅློ་སྒློག་པ། 

③ བཞད་གད་སྙིང་ཚིམ་གི་ཅ་ཅློ། ཡིད་ལ་ངློ་མཚར་རྒྱ་ཆེར་གྱུར་ཏེ་ཨ་ལ་ལ་ཞེས་ཅ་ཅློ་དང་། 

གད་མློའི་སྒ་ཆེན་པློ་བྱུང་བ། 

ཅ་ཅློ་སྒློག །① སྐད་ཆའི་སྒ་གསལ་པློ་མིན་པར་སྒློག་པ། ② [མངློན]ཕུག་རློན། 

ཅ་ཅློ་བེད། [མངློན]ཆང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཅ་ཅློ་བེད་པློ། ① ཀུ་ཅློའི་སྒ་སྒློག་མཁན། ② [མངློན]ཆང་། 

ཅ་ཅློ་མི་མངའ་བ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་མ་འདྲེས་པ་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་སངས་

རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པའི་ཆློས་རྣམས་གདུལ་བ་རྣམས་ཀིས་ནམ་ཡང་ངེས་པ་རེད་ཐུབ་པ། 

ཅ་ཅློ་ལབ་གེང་། ཕར་ཚུར་སྐད་ཆ་མང་པློས་རློད་པ། མི་མང་པློ་འཚོགས་ནས་ཅ་ཅློ་ལབ་གེང་བེད་

པ། ཅ་ཅློ་ལབ་གེང་མང་སྟབས་བསམ་འཆར་གཅིག་མཐུན་བྱུང་མ་སློང་། 

ཅ་དང་དམག་སར། ཅ་དང་དམག་སར་ནི་མདའ་ཤློག་ལྔ་པ་སྟེ་དིང་རི་དམག་དཔུང་ཡིན། རང་

དམག་མི་གངས་ལྔ་བརྒྱ་ཡློད་པ་དེའི་མདའ་དཔློན་བག་འཇུན་པ་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་ཡིན། སྲུང་

ཡུལ་གཙོ་བློ་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ། དྲག་ཆས་ལ་ཨི་སིན་གྷང་གཉིས། སི་རིན་གྷང་བཞི་བཅུ། མདའ་

རིང་སྣ་ཚོགས་སུམ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་ཡློད། ལློ་རྒྱུས་འཕེལ་རིམ་སྐློར། མདའ་ཤློག་ལྔ་པ་ལ་ལློ་

རྒྱུས་སྟེང་དིང་རི་དམག་དཔུང་ཟེར་ཞིང༌། དེའི་ལློ་རྒྱུས་འཕེལ་རིམ་དང་གཡུལ་འགེད་ལ་

ཞུགས་པའི་ལློ་རྒྱུས་སློགས་མདའ་ཤློག་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པར་མཚུངས། སྤི་ལློ་༡༩༥༧་

ལློར་བློད་སིད་གཞུང་གི་ནློར་སིད་ལ་དཀའ་ངལ་བྱུང་བས་མདའ་ཤློག་འདིའི་དམག་མི་མང་

ཤློས་རང་ཡུལ་དུ་ལློག

ཅ་སེ། བློད་ཡིག་གསལ་བེད་ཀི་སེ་པ་གཉིས་པ་སྟེ་ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་རྣམས་ལ་ཅ་སེ་ཟེར། 

ཅ་ནེ། ཅན་ནེ་དང་ཅ་ནེ་ཞེས་བློད་ཀི་ལྷློ་ཁ་ཁུལ་དང་། གཙང་ཁུལ། ཨ་མདློའི་ཁུལ་གི་ཕལ་སྐད་དེ། 

ཕློར་པའི་མིང་ངློ་། །

ཅ་ནློར། ནློར་རས། 

ཅ་པ། ཀ་ཁའི་རིམ་པ་ལར་བསྒིགས་པའི་ལྔ་པ་མཚོན་བེད། པློ་ཏི་ཅ་པ། 

ཅ་འཕི། ཕན་ཚུན་མ་འདྲེས་པའི་དློན། ཅ་འབིད་དང་གཅིག །

ཅ་བློ། ནློར་རས་ལློངས་སྤློད། 

ཅ་འབིད། [རིང]གཅིག་ལ་ལློས་ནས་ཅིག་ཤློས་སློང་བའམ་འདློར་བ། མདློ་སགས་ཕན་ཚུན་ཆ་

འབིད་མིན། 

ཅ་མ་ཟིང་། [ཡུལ]མགློ་རློག་སྟེ། ཡིད་སུན་པ། དློན་མེད་རྣ་ཅློག་སུན་པློ་ཡང་ཡང་བེད་པ་འདི་འདྲ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

ཅ་མ་ཟིང་། 

ཅ་རི།མགློན་བློས་བཟའ་བཏུང་བཤམས་པའི་དློན། དཔེར་ན། དེ་རིང་ངས་ཁེད་ལ་ཅ་རི་བཟང་པློ་

ཞིག་བེད་ལ་བུ། 

ཅ་ཟིང་པློ། [ཡུལ]མགློ་རློག་པློ། ཅ་ཟིང་དགུ་ཟིང་། བ་དཀའ་བེད་གཏད་ཆེ་བའི་ལས་ཀ་འདི་ཅ་ཟིང་

པློ་ཞིག་འདུག

ཅ་ར་ཁུང་། དཔུང་འཛུམ་གཡས་ནས་གཡློན་བར་ཐིག་གིས་སྦྲེལ་བའི་དཀིལ་དུ་ཀློང་གཤློང་ཞིག་

འབྱུང་བ་དེའློ། །

ཅ་ར་ར། སྒའི་བེ་བག་པ་ཞིག །སྐྱ་ཀའི་སྐད་ཅ་ར་ར་གག

ཅ་རིལ། ཨ་མདློའི་ཡུལ་སྐད་དུ་ཅ་དང་ཇ་གཉིས་ཀི་སྒ་གདངས་གཅིག་ཏུ་འབློད་པས་ཁད་པར་

འབེད་བེད་ཀི་ཚིག

ཅ་རེ། ① དུས་རྒྱུན་དུའམ་ནར་མ། དུས་རེ་འགའ་ཙམ་མིན་པར་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཅ་རེར་འབད་

དགློས། བསམ་འཆར་ཅ་རེར་ཤློད་རེས་བེད་པ། དློགས་ཟློན་ཅ་རེར་བེད་པ། ② ཁ་ལམ་མེར་

ཤར་བ། རློགས་པའི་འཆར་སློ་ཅ་རེར་ཤར། 

ཅ་རེ་ཉ་རེ། ཉུང་ཙམ་མམ་ཐ་རེ་ཐློ་རེ། ནློར་འཁྲུལ་ཅ་རེ་ཉ་རེ་ཕློག་པ། 

ཅ་ལག །དངློས་པློ་ཅི་རིགས་ཀི་དློན་ལ་གློ །ནློར་རས། ཅ་ལག་ག་འགིག་པློ། 

ཅ་ལེ་ཅློ་ལེ། འབེལ་མེད་གང་བྱུང་གི་གཏམ་སྣ་ཚོགས་སྨྲ་ཚུལ། སྐད་ཆ་ཅ་ལེ་ཅློ་ལེས་ཉི་མ་འཕུལ། 

ཅ་ལེ་བ། དློན་མེད་གང་བྱུང་བཤད་ཚུལ། སྙིང་པློ་མེད་པའི་གཏམ་ཅ་ལེ་བ་མང་པློ་ཞིག་ཤློད་ཀིན་

འདུག །ཆང་གིས་བཟི་ནས་གཏམ་ཅ་ལེ་བ་ཤློད་པ། 

ཅ་སུན་པློ། ཐུགས་ཅ་བསུན་པློ་ཡང་ཟེར། གཞན་ལ་བསུན་པློ་བཟློས་པར་གློ །དློན་དེས་ཁེད་ལ་

ཐུགས་ཅ་སུན་པློ་བཟློས་སློང་། 

ཅག །① ཚོ་དང་རྣམས་ཀི་དློན། བདག་ཅག །ཁློ་བློ་ཆག །ཁློ་ཅག །ཁེད་ཅག །② [ཡུལ]ཅ་གའི་

བསྡུས་ཚིག

ཅག་ཀྲུམ། ཆག་ཀྲུམ་གི་འབི་ཚུལ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཅག་དཀར། རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་ནང་དུ་གྲུབ་པའི་རྡློ་ཤེལ་ལམ་ཆུ་ཤེལ་གི་མིང་གཞན། དེ་ལ་ཅག་

རྡློ་ཡང་ཟེར། 

ཅག་ག །① དག་གཙང་གི་མིང་ལ་འཇུག་པ་ནི། ཅག་ག་དག་པློ། ཁང་བའི་ནང་ལ་ཅག་ག་བས། 

ལུས་ལ་ཅག་ག་བས་ལ་བུ། ② གཟབ་གཟབ་བས་པའི་མིང་སྟེ། ཚུགས་ཀ་མེད་ཀང་ཅག་ག་

བས་ལ་བུ། 

ཅག་ག་དག་པློ། ཅ་ལག་ཉར་ཚགས་དང་བདག་གཅེས་ཡག་པློ་བེད་པ། 

ཅག་གེ [ཡུལ]ཀུན་ནམ་ཐམས་ཅད། ཞིང་ག་ཚང་མ་ལློ་འབས་ཀིས་ཅག་གེ་ཁེངས་འདུག །ཚོང་

ཟློག་རྣམས་ཅག་གེ་ཚང་བ། 

ཅག་ཅག །སྒའི་ཁད་པར་ཞིག །ཟས་ཟ་དུས་ཁ་ནས་ཅག་ཅག་གི་སྒ་སྒློག་པ། 

ཅག་ཅག་བཏང་། རང་པས་ས་ཅག་ཅག་བཏང་བ་དང་། སློས་ཟས་ཅག་ཅག་བཏང་བ་སློགས་ཤེད་

ཀིས་ཡང་ཡང་མནན་པ། 

ཅག་ཅག་པློ། ངེས་ངེས་པློའམ་བརན་བརན་པློ། དད་པ་ཅག་ཅག་པློ། བསམ་པ་ཅག་ཅག་པློ། འགྱུར་

ལློག་མེད་པའི་སེམས་ཤུགས་ཅག་ཅག་པློ། ལས་ཀ་གང་བརམས་འགྱུར་ལློག་མེད་པ་ཅག་

ཅག་པློ་ཞིག་དགློས། 

ཅག་ཐློན། གཅེས་སྤས་ཐློན་པློ། ཕི་ནང་གི་དངློས་རིགས་བློར་སྟློར་མེད་པའི་ཅག་ཐློན་བེད་པ། 

ཅག་པློ། ཤ་ཅག་པློ་དང་ལག་པ་ཅག་པློ་ལྷུག་པློ་མ་ཡིན་པ། 

ཅང་། ① ཅི་ཡང་ཟེར་བའི་ཚིག་བསྡུས་པ་སྟེ། སེམས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཅང་མེད། ལུས་ལ་ནད་ཅང་མེད་

ལ་བུ། ཡང་ཡང་དྲིས་ཀང་ཅང་མི་སྨྲ་བར་ཁ་རློག་སློད་པ། ཁ་ནས་ཅང་མི་སྨྲ་ཡང་། དློན་དུ་

དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་སྟློན་གིན་འཇུག །② བློད་རིགས་ཀི་རས་པ་ཞེས་པའི་གར་པས་ལག་

ཏུ་བཟུང་ནས་དཀྲློལ་རྒྱུའི་སིལ་སྙན་ཞེས་པའི་རློལ་མློའི་མིང་། ཁ་སྐད་ལ་གཤང་ཟེར། 

ཅང་ངལ་གཙང་པློ། འབབ་ཆུ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཤན་ར་རློང་གི་དབུས་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

དེའི་ཆུ་འགློ་རློང་འདིའི་ཤར་རྒྱུད་ན་ཡློད་ཅིང་ནུབ་ངློས་སུ་བརྒྱུགས་ཏེ་གཡི་སྦུག་ཚྭ་ཁའི་ནང་

དུ་འབབ། 
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ཅང་ངེ་ཅློག་གེ [རིང]རྒྱང་ཐག་རིང་ཙམ་བས་ནས་སློད་པ། 

ཅང་ཅང་ཁྲུག་ཁྲུག །བཅང་བཅང་ཁྲུག་ཁྲུག་དང་གཅིག །

ཅང་ཅློང་། རློལ་མློའི་བེ་བག་གཅང་དང་དྲིལ་བུ་ཆེན་པློ་གཉིས། 

ཅང་ཏེའུ། ལྷའི་ཕག་མཚན་ཌ་མ་རུའི་བེ་བག་དཔངས་མཐློ་ལ་ངློས་གཉིས་ཀི་པགས་པའི་བར་སྐུད་

པས་ཕན་ཚུན་སྦྲེལ་བ་ཞིག

ཅང་མཐློང་ཅང་ཚོར། གང་ཡང་མཐློང་བ་དང་ཅི་ཡང་ཚོར་བ། 

ཅང་པློ། ལག་གིས་འཆང་བ་པློ་མིང་རྐྱང་། 

ཅང་ཤེས། ① ཅིའང་ཤེས་པའི་བསྡུས་ཚིག་སྟེ་གང་ཡང་མེད་པ། ར་ཅང་ཤེས། ཅང་ཤེས་ར་ཕློ། 

སྐྱེས་བུ་ཅང་ཤེས། ② མངློན་ཤེས། 

ཅང་སིད། ① ཅི་ཡང་སིད། ② ཨེ་སིད། སར་གི་གློགས་པློ་དགར་འཛིན་པ་ཅང་སིད་དམ། 

ཅངས་ཀིས་འཇུས་པ། [རིང]དམ་པློར་འཇུས་པ། དཔྱང་ཐག་ལ་ཅངས་ཀིས་འཇུས་པས་བདེ་བར་

ཐར་བྱུང་། 

ཅན། ① དྲུང་དང་འཁིས་དང་ཕློགས། ཁློའི་ཅན་དུ་འགློ་བ། ང་ཅན་དུ་མ་ཡློང་། ཁེད་བེད་ཙམ་གི་

ཚིག་ཕད་ཅིག །མིག་ཅན། རྒྱུ་ཅན། སེམས་ཅན། ཡློན་ཏན་ཅན། བློ་གློས་ཅན། དེང་རབས་ཅན། 

ཅན་ལྔ་དང་ལློག་དྲུག །༡ ས་ས་བློན་པློས་བརམས་པའི་ཡློ་ག་ལྷ་གེས་ཅན། ༢ ཡབ་ཚན་འབངས་

ཀིས་བརམས་པའི་ཐང་མ་འཇུག་དྲལ་ཅན། ༣ སྐྱེ་རྣམས་ཀིས་བརམས་པའི་ཟིང་པློ་སྣ་ཚོགས་

ཅན། ༤ ཞང་བློན་གིས་བརམས་པའི་ལབ་མ་དགུ་བརེགས་ཅན། ༥རེ་ཉིད་ཀིས་བརམས་པའི་

གསང་བ་ཕག་རྒྱ་ཅན། ༦ ཁུ་སྟློན་གིས་བརམས་པའི་ལློག་གནློན་ཆེན་པློ། 

ཅན་ཅེ། [རིང]ཕློར་པ། 

ཅབ། དངློས་རས་ཕན་ཚུན་རྡེབ་པའི་སྒ་སྟེ། ཐལ་མློ་ཆབ་ཆབ་ཏུ་བརྡབས་ལ་བུ། 

ཅབ་པ། ལུས་ཀི་མི་གཙང་དྲི་མ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་གཤང་བ་དང་། དྲི་ཆེན། ཆབ་ཆེན། མི་བྲུན། སྐྱག་

པ་རྣམས་དློན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། གནའ་བློའི་ཕལ་སྐད་དུ། ལུས་ཀི་སྙིགས་མའི་

མིང་རྣམས་ཕལ་ཆེར་ཅ་སེའི་ནང་དུ་འདུས་པར་བིས་ཡློད་འདུག །དཔེར་ན། སྨན་དཔེ་རིང་པའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནང་དུ་ཆབ་ཆེ་ཆུང་ཞེས་པ་ལ་སྐབས་འགར་ཅབ་ཆེ་ཆུང་ཞེས་བིས་པ་ལར། ཅབ་པ། གཅིན། ཆབ་

ཆེན། ཆབ་ཆུང་། རློང་པ། དེ་བཞིན་དུ། ཟློག་གི་ལྕི་བ། རྙུ་བ་ལ་སློགས་ལ་བུ་རྣམས་སློ། །

ཅབ་ཅབ། ① ཟས་བཟའ་བའི་སྒ། རློ་བཅུད་ཅབ་ཅབ་མློང་བ། ② ལག་པ་བརྡབས་པའི་སྒ། ལག་

པས་ཅབ་ཅབ་ཀི་སྒ་བསྒགས་ཏེ་གློ་བརྡ་སྤློད་པ། 

ཅབ་ཅློབ། ཅབ་ཅབ་དང་གཅིག །

ཅམ། ① དལ་བུ་དང་ལྷློད་པློ། ཚབ་ཚུབ་མེད་པར་བ་བ་ཅམ་གིས་བེད། ལས་མཇུག་བསྡུ་རྒྱུ་གང་

ཡློད་ཅམ་གིས་ཟིན་པ། ཕར་འགློ་ཚུར་འགློའི་གཡེང་བ་སངས་ནས་གནས་གཅིག་ཏུ་ཅམ་སློད་

བེད་པ། ② [ཡུལ]རྦད་དེའམ་ར་བ་ནས། སར་གི་ལུགས་སློལ་ངན་པ་རྣམས་ཅམ་བཞག་བེད་

པ། ལས་ཀ་འདི་ཅམ་ཀིས་འཇློག་དགློས། 

ཅམ་པློ། ཅམ་དང་དློན་གཅིག

ཅམ་མེ་བ། ① དལ་པློའམ་བེལ་བ་མེད་པ། མགློ་རློག་གི་ལས་ཀ་ཚང་མ་ཅམ་མེ་བ་ལ་བསྒྲུབས་ཟིན་

པ་ཡིན། ② ལིང་སྟེའམ་རྦད་དེ། ཡློང་འབབ་གང་ཡློད་ཅི་ཡློད་ཅམ་མེ་བར་བསྡུས་ཟིན། རང་

ས་རང་གནས་སུ་ཅམ་མེ་བར་ཞློག

ཅམ་མེར། བེལ་ཟིང་མེད་པ་ལྷིང་གྱུར། འཇགས་པློར་གྱུར་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་drop ཟེར། 

ཅར་རྒྱག་ཉར་རྒྱག །གཅིག་རེས་གཉིས་མཐུད། ཉེས་པ་ཅར་རྒྱག་ཉར་རྒྱག་བྱུང་། 

ཅར་མར། རྒྱུན་མཐུད་པའམ་མུ་མཐུད་པ། གཏམ་ཅར་མར་བཤད། 

ཅར་རེ། རླློན་པའི་རྣམ་འགྱུར། 

ཅལ། དངློས་རས་སྙ་ིམློའ་ིརིགས་སར་ལྷུང་བའ་ིསྒ་སྟེ། ར་ིབློང་ཅལ་འདྲློགས་ཀ་ིདཔེ། ཅལ་སྒ་གགས་ལ་བུ། 

ཅལ་སྒ། ཆུར་ཤིང་སློགས་ལྷུང་ན་ཅལ་ཟེར་བའི་སྒ། 

ཅལ་སྒློག །ཅལ་ཟེར་བའི་སྒ་སྒློག་པ་སྟེ། གཏམ་ཁུངས་མེད་གཞན་ལ་བཤད་དེ་དཀྲློག་པ། 

ཅལ་ཅལ། ཆུ་རྒྱུགས་པའི་སྒ་དང་ཁ་ཚིག་སྒ་དག་པློ་མེད་པ་ཁ་དང་ངག་ཅལ་ལ་བུ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

ཅལ་ཅློལ། ཅལ་ལེ་ཅློལ་ལེའི་བསྡུས་ཚིག

ཅལ་གཏམ། ཁུངས་མེད་པའི་གཏམ། 

ཅལ་འདྲློགས། ཤིང་སློགས་ཆུར་ལྷུང་བའི་ཅལ་སྒ་ལ་འདྲློགས་ནས་བློས་པ། རི་བློང་ཅལ་འདྲློགས། 

ཅལ་ལེ་ཅློལ་ལེ། བབ་ཅློལ་ལམ། མི་བརན་པའམ། གཏམ་ཉློག་གམ། འབེལ་མེད་དློན་མེད་ཀི་སྐད་

ཆ་ཤློད་ཚུལ། གཏམ་ཅལ་ལེ་ཅློལ་ལེ་མང་པློ་བཤད་པ། སྨྱློན་པའི་སྐད་ཆ་རྣམས་དློན་མེད་ཅལ་

ཅློལ་དུ་གྱུར་པ་ལས་མེད། 

ཅས་ཅུས། འཁློག་པློའམ་ཀློག་ཀློག །བློ་ཅས་ཅུས་ཀིས་མདའ་མི་ཡློང་། 

ཅི། [ཚབ་ཚིག] ① དྲི་བའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ནི། ཁློས་ཅི་བཤད། ཁློས་ཅི་ཞིག་བཤད། སྨན་འདིའི་

མིང་ལ་ཅི་ཟེར། ཁློད་ཀིས་བ་བ་ཅི་བས། ཅི་ཞིག་བས་ལ་བུ། ② སྤི་སྒ་ཙམ་ལ་འཇུག་པ་ནི། 

ཁློ་ལ་ནད་ཅི་ཡང་མེད། ཁིམས་འགལ་གི་བ་བ་ཅི་ཡང་མ་བས། ཁློ་ཚོ་ཅི་བ་གཏློལ་མེད་དུ་

གྱུར། ཅི་ལའང་མ་འཛེམས་པར་ཆུར་མཆློངས་ནས་མི་སློག་བསྐྱབས། ཅི་བཤད་འདི་བཤད། 

ཅི་བསམ་འདི་བསམ། ཅི་བཤད་དློན་ལ་གནས། ཅི་བསམ་དམངས་ཀི་དློན། ཅི་ཡློད། ཅི་སྙམ། 

ཅི་མཆིས་ཞེས་པ་སློགས་ལ་བུ། 

ཅི་ཀ [རིང]ཅི་ག་དང་གཅིག །

ཅི་ཁུག་རིན་འཇལ། གང་ཁུག་གི་རིན་འབབ་སྤློད་འཇལ། སྤུས་ཉློས་ཀི་དངློས་པློ་ཡུལ་ཐང་ཅི་ཁུག་

རིན་འཇལ་དྲང་འབེལ་བས་པ། 

ཅི་གར། [རིང]ཇི་ལར་རམ་གང་ལར། 

ཅི་གློ །གང་འདྲའམ་ཅི་འདྲ། དགློས་དུས་མེད་ལེ་ཅི་གློ་རེད། 

ཅི་སྒ། སྤི་ལ་ཁབ་པའི་ཚིག་ཕད་ཅི་ནི། ཞིག་སྟེ་སད་འདྲ་ཕིར་བཅས་ཀི་སློན་དུ་འཇུག །ཅི་ཞིག །མི་

སྟེ། ཅི་སད། ཅི་འདྲ། ཅི་ཕིར། 

ཅི་གང་། [ཞང་སྐད]ཚིག་གི་མིང་། 

ཅི་དགའ། གང་མློས། 

ཅི་དགར། གང་ལ་དགའ་བར་བརློད། 
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ཅི་དགུ། གང་ཡློད་དམ་ཐམས་ཅད། དངློས་པློ་ཅི་དགུ་ཚང་མ། ནུས་ཤུགས་ཅི་དགུ། བ་སྤློད་ཅི་

དགུ། བ་འློས་ཅི་དགུ། 

ཅི་བགི་བཀའ་ཉན། ཁ་ལ་ཉན་པ། བཏང་འགློ་བཞག་སློད་ཅི་བགི་བཀའ་ཉན་བེད་པ། 

ཅི་བགི་བ། [རིང]བན་གཡློག

ཅི་འགི དྲི་བའི་ཚིག །ག་རེ་འདུག །གང་ཞིག་འདུག་རྣམས་དང་དློན་གཅིག་ཡིན།

ཅི་ངན། གང་སྡུག་ཚད་དང་དློན་གཅིག

ཅི་ངན་གང་སྡུག །གང་སྡུག་གང་ངན་ཟེར་བ་དང་དློན་གཅིག་ཡིན། 

ཅི་ངན་བལ། ① ཀུ་རེ་དང་རེད་མློ་བའི་དློན་ཡིན། ཁློད་ཁློང་ཁློ་མ་ལངས་ཨ། ངས་བདེན་པ་མིན། 

དེ་ཅི་ངན་བལ་ལེ་ཡིན་ཞེས་པ་ལ་བུ། ② ཕ་རློལ་པློ་ལ་ཆེད་དུ་མི་དགའ་བའི་ལས་བ་བའི་དློན། 

ཅི་ཅློག །ཚང་མ། དངློས་པློ་ཅི་ཅློག

ཅི་ཆ། ཆ་མི་འཚལ་ཏེ་ངེས་བརན་མེད་པ། སྨྱློན་པའི་ཁ་ལ་ཅི་ཆ་ཡློད། རེ་འབས་འགྲུབ་མིན་ཅི་ཆ། 

ཡློང་དང་མི་ཡློང་ཅི་ཆ། 

ཅི་ཆབ། [རིང]མཐར་ཕིན་པ། 

ཅི་ཆིབ། [རིང]ཅི་ཆབ་དང་གཅིག །

ཅི་ཆློག །གང་འདྲ་ཆློག །བ་བ་ཅི་ཆློག་དང་མི་ཆློག་གསལ་པློ་ཤེས་དགློས། 

ཅི་མཆིས་པ། ཐམས་ཅད་དམ་གང་ཡློད་པ། 

ཅི་སྙམ། ① གང་བསམས་པ། ད་ལ་ཁློད་ཀི་སེམས་ལ་ཅི་སྙམ་ངས་ཟུར་ཙམ་ཤེས། ② གང་ཡིན་

ནམ་སྙམ་པ། རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་འཚིག་པ་ཟ་བ་ཅི་སྙམ། 

ཅི་ལ་བ་བཞིན། ཇི་འདྲ་བ་དེ་བཞིན་ནས། དེ་ནང་བཞིན། ཅི་ལ་བ་བཞིན་དུ་སྙན་སེང་ཞུ་བ། 

ཅི་ལ་བུ། ཇི་ལ་བུའམ་འདྲ་བ། གནས་ལུགས་ཅི་ལ་བུ་ཞིག

ཅི་སྟེ། ① གལ་ཏེའམ་གལ་སིད། ཅི་སྟེ་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཡང་ཧུར་བརློན་བེད་དགློས། ཅི་སྟེ་སློབ་སྦློང་མ་

བས་ན་རེས་ལུས་ཐེབས་ཡློང་། ② ཅིའི་ཕིར། བཀུར་བར་བ་བ་ནི་ཕ་མ་ཡིན་གི། བུ་ཅི་སྟེ་ཡིན། 

ཅི་བརློལ། ① ངློ་ཚ་ཁེལ་མེད། ② ཧམ་པ་ཚ་པློ། ③ རྨློངས་རྨློངས་ཚོད་ཚོད། 
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ཅི་ཐད། གང་དང་གང་གི་ཐད། 

ཅི་ཐུབ་གང་ཐུབ། གང་ཐུབ་ཐུབ་བེད་པ། ལས་ཀ་ཅི་ཐུབ་གང་ཐུབ་བེད་པ། 

ཅི་ཐློད་ཐློད། གང་བྱུང་བྱུང་། གཏམ་ཅི་ཐློད་ཐློད་དུ་བཤད་ན་མི་མཛེས། 

ཅི་ཐློན་གང་ཐློན། གང་འགྲུབ་བེད་པ། བ་བ་ཅི་ཐློན་གང་ཐློན་བེད་པ། ཅི་དྲག །① གང་དྲག་གམ་གང་

བཟང་། དེ་འདྲའི་གང་ངར་ཆེ་བས་ཅི་དྲག །དབུགས་འཆད་ལ་ཁད་དུ་གྱུར་འདུག་པས་ཅི་

དྲག །② ཡག་ཤློས་སམ་བཟང་ཤློས། འབད་བརློན་གང་དྲག་ཅི་དྲག་བས་པ། 

ཅི་གདའ། གང་འདུག་གམ་ག་རེ་ཡློད། 

ཅི་འདློད་གང་འདློད། གང་འདློད་འདློད། སྐྱེད་ཚལ་ནང་དུ་དགའ་དགའ་སྤློ་སྤློ་ཅི་འདློད་གང་འདློད་བེད་པ། 

ཅི་འདློད་འདློད། འདློད་པར་གང་ཡློད། 

ཅི་འདྲ། གང་དང་མཚུངས་པའམ། གང་ཞིག་དང་འདྲ་བ། སྨན་འདི་ཅི་འདྲ་བས་ཏེ་འཐུང་དགློས། 

དློན་ཅི་འདྲ། གཏམ་ཅི་འདྲ། ཐབས་ཅི་འདྲ་ཞིག་རེད། ལས་ཅི་འདྲ་བས་པ་ལ་འབས་བུ་དེ་འདྲ་

བ་འཐློབ་པ། 

ཅི་ནར། [རིང]ཅིས་ཀང་ངམ་ངེས་པར་དུ། 

ཅི་ནས་ཀང་། ངེས་པར་རམ་གང་ནས་ཀང་། ཁློད་ཅི་ནས་ཀང་ཡློང་དགློས། སང་ཉིན་ཅི་ནས་ཀང་

ལེགས་སྒྲུབ་ཐུབ་ཐབས་བེད་དགློས། 

ཅི་པར། [ཞང་སྐད]བ་མ། 

ཅི་ཕློད། ཅི་ལ་ནུས། 

ཅི་ཕིར། ཅིའི་ཕིར་དང་དློན་གཅིག

ཅི་ཕྲུག །[ཞང་སྐད]ལློ་ཏློག

ཅི་འཕློས་མློལ་འཕློས། [ཡུལ]གང་དྲན་ཤློད་རེས་བེད་པ། མཆེད་གློགས་མཇལ་ནས་ཕན་ཚུན་ཅི་

འཕློས་མློལ་འཕློས་ཤློད་པ། 

ཅི་བ་གཏློལ་བལ། ཅི་བ་གཏློལ་མེད་དང་དློན་གཅིག

ཅི་བ་གཏློལ་མེད། བ་ཐབས་བལ་བ། ལས་བེལ་སྣེ་འདློམས་ཀིས་ཅི་བ་གཏློལ་མེད་ལ་ཐུག་པ། ཐེ་
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ཚོམ་གི་དྲ་བར་ཚུད་དེ་ཅི་བ་གཏློལ་མེད་དུ་བསད་ཡློད། བ་དཀའ་བེད་གཏད་ཆེ་བས་ཅི་བ་

གཏློལ་བལ་དུ་གར་བ། 

ཅི་མ་ཡིན། ① རང་གར། ད་ཅི་མ་ཡིན་ལ་སློད་དགློས་མེད། ② [ཡུལ]སྣ་ཚོགས་སམ་གང་འདློད་

ཀི་བ་སྤློད། ཚོང་ཅི་མ་ཡིན་ཞིག་མ་རྒྱག །ལས་དློན་དེ་ཅི་མ་ཡིན་ན་མ་འཇློག

ཅི་མ་རུང་། དེ་འདྲ་བྱུང་ན་དགའ་བ་ལ་སྙམ་པའི་སྨློན་ཚིག །མི་ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ཞིག་བྱུང་ན་ཅི་མ་རུང་། རེ་བ་མཐའ་དག་ལག་ལེན་དུ་འཁློལ་ན་ཅི་མ་རུང་། བདག་

བང་ཆུབ་ཐློབ་ན་ཅི་མ་རུང་། གཞན་དློན་འགྲུབ་ན་ཅི་མ་རུང་། 

ཅི་མ་རུང་སྙམ་པ། དེ་འདྲ་བྱུང་ན་དགའ་བ་ལ་སྙམ་པ། 

ཅི་མི་ཆློག །དེ་འདྲ་བྱུང་ན་ཆློག་ཨང་སྙམ་པའི་སྨློན་ཚིག །ཐན་པ་བྱུང་བས་ཆར་པ་ཆེན་པློ་ཞིག་

བབས་ན་ཅི་མི་ཆློག

ཅི་མི་སྙམ། ཅི་ཡང་མི་བསམ་པ། དབུལ་པློའི་སྡུག་བསལ་ཅི་མི་སྙམ་དུ་མ་བཞག་པར་བསལ་བར་བ། 

ཅི་མི་འདྲ། ཅི་ཞིག་མི་འདྲའམ་འདྲ་བའི་དློན། ཁློང་རྒྱལ་པློ་བཞུགས་དང་ཅི་མི་འདྲ། 

ཅི་མི་ལེགས། དེ་ལས་ལེགས་པ་གང་མེད། གཉའ་གནློན་འློག་ཏུ་སློད་མཁན་མི་དམངས་ཚང་མ་

བཅིངས་བཀྲློལ་ཐློབ་ན་ཅི་མི་ལེགས། 

ཅ་ིམེད་ཅང་མེད། ཅ་ིཡང་མེད་པའམ་གང་ཡང་མེད་པ། དློན་དག་ཅ་ིམེད་ཅང་མེད་ཀ་ིསྐད་ཆ་ཤློད་མ་ིདགློས། 

ཅི་ཙམ། ག་ཚོད་དམ་ཇི་ཙམ། འདི་ནས་ལམ་ཐག་ཅི་ཙམ་སློང་ན་རྒྱ་མཚོའི་འགམ་དུ་སེབས་ཡློང་། 

ཁློད་ཀིས་ཅི་ཙམ་ཟ་ཐུབ་པ་དེ་ཙམ་དུ་བཟས་ན་འགིག

ཅི་ཙུག །ཅི་འདྲའམ་གང་འདྲ། བདག་ཅག་རྣམས་ཅི་ཙུག་བེད། 

ཅི་ཚུག །ཅི་ཙུག་དང་གཅིག །

ཅི་ཛམ། [ཞང་སྐད]འཛིན་ཆགས། 

ཅི་ཞིག །① གང་ཞིག་དང་དློན་གཅིག །སྣློད་འདིའི་ནང་ཅི་ཞིག་འགི ཅི་ཡིན་མི་ཤེས་དུ་ལ་བུ། ② 

གང་འདྲ་ཞིག །མི་ཅི་ཞིག །རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞིག །དགློས་པ་ཅི་ཞིག་ཡློད། དློན་སྙིང་ཅི་ཞིག་ཡིན། 

ལས་ཀ་ཅི་ཞིག་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

ཅི་ཞིག་ལར། ① ཇི་ལར་རམ་གང་ལར། ② [རིང]བསྒྲུབ་དཀའ་བ་འབད་རློལ་མེད་པར་འགྲུབ་པ། 

ཅི་ཟེར་བལ། ① ཉམས་སད་བེད་པ། གནད་དློན་འདིའི་ཐད་ངས་སྐད་ཆ་ཞིག་འདྲི་ནས་ཁློས་ཅི་ཟེར་

བལ། ཞེས་པ་ལ་བུ། ② མི་འདློད་པའི་ལན། ཕ་རློལ་པློས་རང་གིས་མི་འདློད་པའི་གཏམ་ཞིག་

སྨྲ་བའི་ལན་དུ། ཁློད་རང་གིས་ཅི་ཟེར་བལ་མ་ཡློང་ཟེར་བ་ལ་བུ། 

ཅི་ཟེར་བལ་མ་ཡློང་། ཕ་རློལ་པློས་སྨྲས་པའི་དློན་ལ་མི་འདློད་པའི་ལན། 

ཅི་ཟེར་མ་བལ། ཕ་རློལ་པློས་སྨྲས་པ་ལ་མི་འདློད་པའི་ལན་ཏེ། ཅི་ཟེར་བལ་མ་ཡློང་། དང་དློན་གཅིག

ཅི་ཟེར་འདི་ཟེར། ཅི་ཤློད་འདི་ཤློད། དཔེར་ན། རྒྱལ་པློ་མདུན་ལ་སེབས་དུས་ངས་སྐད་ཆ་ཅི་ཤློད་

འདི་ཤློད་མི་འདུག །ལ་བུ་དང་། ཡང་ན། དློན་མེད་སྐད་ཆ་མང་པློ་བཤད་པའི་དློན་ལ་ཡང་གློ

ཅི་བཟློ་འདི་བཟློ་མེད་པ། གནས་ཚུལ་གང་དེ་ཐབས་ཤེས་མེད་པར་གྱུར་པའི་དློན། ང་ཚོ་གིང་ཁ་

བཏང་ནས་སྐྱིད་པློར་སློད་ཡློད་པའི་སྐབས་དེར། མི་རྣམས་ཆང་གིས་བཟི་ནས་འཁྲུགས་པ་

ཤློར། ང་རང་ཅི་བཟློ་འདི་བཟློ་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་སློང་། 

ཅི་བཟློ་ལེ་ཡིན། འདིར་ཚིག །ག་རེ་བེད་ཅིང་ཡློད་དང་དློན་གཅིག །དཔེར་ན། འདིར་ས་བརློ་ནས་

ཁློད་ཅི་བཟློ་ལེ་ཡིན་ལ་བུ།

ཅི་འློས། ཅི་རིགས་སམ་ཅི་རུང་། མི་བསྲུན་བླུན་ལ་ཅི་འློས་སྦར། 

ཅི་ཡང་། གང་ཡང་། གློ་ཅི་ཡང་མི་ཆློད་པ། བརག་དཔྱད་བས་ཀང་ཉེས་སྐྱློན་ཅི་ཡང་མེད་པ། ཐམས་

ཅད་ཤེས་མཁན་གི་མི་མེད་ལ། ཅི་ཡང་མི་ཤེས་མཁན་གི་མིའང་མེད། 

ཅ་ིཡང་མེད་པ། ཆློས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་པ་ལར་སྟློང་པ་ཡིན་པ། ཅ་ིཡང་མེད་པའ་ིའདུ་ཤེས། 

ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད། གཟུགས་མེད་སྐྱེ་མཆེད་མུ་བཞིའི་ནང་གསེས། ཆློས་ཐམས་ཅད་དང་

དེ་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་མཐའ་ཡས་ན། དེར་མ་གཏློགས་པའི་ཆློས་གཞན་ཅི་

ཡློད་ཅེས་བརགས་ན་ཅི་ཡང་མེད་དློ་སྙམ་དུ་སེམས་པའི་སའློ། །

ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྙློམས་འཇུག །གཟུགས་མེད་སྙློམས་འཇུག་བཞིའི་ཡ་གལ། ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་

མཆེད་ལ་དམིགས་པ་རེ་གཅིག་ཏུ་འཇུག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནློ། །

ཅི་རང་དྲག །གང་དྲག་ཅེས་ཡི་མུག་པའི་ཚིག །མི་དེས་སྤློད་ངན་འདི་འདྲ་བས་འདུག་པ་ཅི་རང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དྲག །རྐྱེན་ངན་བྱུང་བ་ཅི་རང་དྲག

ཅི་རིགས་པ། ① སྣ་ཚོགས། ཤེས་ཡློན་ཅི་རིགས་པ། དྲག་ཆས་ཅི་རིགས་པ། སྐད་ཆ་སྙན་པློ་ཅི་

རིགས་པར་བཤད་པ། ② གང་ཡང་རུང་བ། ཆེ་ཆུང་ཅི་རིགས་པ། ཚ་གང་ཅི་རིགས་པ། གློང་

བཞིན་ཅི་རིགས་པ། གློང་བཞིན་ཅི་རིགས་པར་སྦློར་བ། གློང་འློག་གི་ཚིག་ཤུགས་ལ་བརེན་

ནས་ཅི་རིགས་པར་རིག་པ། 

ཅི་རུ། གང་ཡང་དང་དློན་གཅིག །དཔེར་ན། དེ་རིང་ཉིན་གུང་ཟ་མ་ཅི་ཟས་ཟིན། ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་

དུ། ངས་ཅི་རུ་མ་ཟས་ལ་བུ། ཡང་། དྲི་བ། དགེ་རྒན་གིས་ཅི་ཟེར། དྲིས་ལན། ཅི་རུ་མི་ཟེར། དྲི་

བ། ཁློས་ཚོང་ཁང་ནས་ཅི་ཉློས་ཡློད། ལན། ཅི་རུ་ཉློས་མེད་ལ་བུ། ཅི་ཞེས་འདྲི་བའི་ལན་དགག་

སྒ་དང་བཅས་པའི་ལན་ལ་ཅི་རུ་ཞེས་ཟེར་དགློས། 

ཅི་རེད་ལེ་རེད། འདྲི་ཚིག །ག་རེ་བྱུང་སློང་དང་དློན་གཅིག །ཁློ་ཅི་རེད་ལེ་རེད། ཁློས་དེ་རིང་ཟ་མ་

ཟ་ཞིང་མི་འདུག་ལ་བུ། 

ཅི་རློབ། [རིང]རྒྱུ་མཚན་ནམ་དགློས་པ་གང་གི་ཕིར། 

ཅི་ལ། མི་འློས་པའི་དློན་ཏེ། ལློངས་སྤློད་འཛོམས་ཀང་ཆུད་ཟློས་ཅི་ལ་བེད། སློན་བསགས་བསློད་

ནམས་དབང་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། དཀའ་ཁག་མང་ཡང་དཔའ་ངར་ཅི་ལ་ཞུམ། མཐར་ཐུག་

དམིགས་ཡུལ་ཞི་བདེ་དློན་གཉེར་ཡིན་ལ་བུ། 

ཅི་སད། ཅིའི་སད་དང་དློན་གཅིག

ཅི་གསུང་བཀའ་སྒྲུབ། ཇི་ལར་གསུངས་པ་དེ་ལར་སྒྲུབ་པ། རིམ་པ་གློང་མའི་ཅི་གསུང་བཀའ་སྒྲུབ་ཞུ་བ། 

ཅ་ིགསུང་ཉན་པ། བཀའ་གནང་ཚད་ཚུལ་བཞིན་ཉན་པ། སློབ་ཕྲུག་ཚོས་དག་ེརྒན་གིས་ཅ་ིགསུང་ཉན་པ། 

ཅི་གསུང་དང་ལེན། བཀའ་གང་གནང་བ་རྣམས་ཡི་རང་གིས་ཁས་ལེན་བེད་པ། དབུ་ཁིད་ཀི་ལས་

བཀློད་ཅི་གསུང་དང་ལེན་བེད་པ། བགེས་པློས་ཅི་གསུང་དང་དུ་ལེན། 

ཅི་སྨན། ཅི་ཕན། བདག་གི་ཕ་མ་དང་སྤུན་མཆེད་ད་ཅི་སྨན་དགློས་ན་ངེས་པར་དུ་ཁློ་ཚོའི་མི་རབས་

རེས་མ་དེ་རྣམས་གསློ་སྐྱློང་ལ་རློགས་རམ་བེད་ཅིང་ཡིན། 

ཅིག །① རེས་འཇུག་ག་ད་བ་དང་། ད་དྲག་གི་མཐར་སྦར་རྒྱུའི་ངེས་མེད་ཀི་དངློས་པློ་རེ་རེ་བ་སྟློན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

བེད་ཀི་ཚིག་གློགས་ཕད་གཞན་དབང་ཅན་ཞིག །དགེ་ཕྲུག་ཅིག །རྒྱལ་ཁབ་ཅིག །ཅུང་ཟད་

ཅིག །② སྐུལ་ཚིག་སྟློན་བེད་ཀི་ཚིག་གློགས་ཤིག །ལག་ཏུ་ཞློག་ཅིག །མར་སློད་ཅིག །མེ་

མདའ་རྒྱློབ་ཅིག །ཡློ་བད་སྐྲུནད་ཅིག །ལག་འཁློར་སྐློརད་ཅིག །ཇ་སྐློལད་ཅིག

ཅིག་ཀ [རིང]ཅིག་གམ་ཞིག

ཅིག་ཅར། ལྷན་ཅིག་གམ་དུས་མཉམ། ཉི་མ་ཤར་བ་དང་ཅིག་ཅར་དུ་མུན་པ་ཡལ་བ། དྲན་ཡུལ་ནང་

ལ་སར་གི་གནས་ཚུལ་མང་པློ་ཅིག་ཅར་དུ་དྲན་པ། སྣློད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རེན་ཅིག་ཅར་ཆགས་

ལ་ཅིག་ཅར་འཇིག་པ་རེན་འབེལ་གི་ཆློས་ཉིད་ཡིན། དུས་མཉམ་དུ་བཏབ་པའི་ལློ་ཏློག་རྣམས་

ཅིག་ཅར་སྐྱེ་བ་རེད། 

ཅིག་ཅར་དུ། དུས་མཉམ་དུའམ། ཁ་སྐད་ལ་སེབས་གཅིག་ལ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན། 

ཅིག་ཅར་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས། ཁམས་གསུམ་གི་ཉློན་མློངས་རྣམ་པས་ཅིག་ཅར་སློང་

བར་འགྱུར་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས། 

ཅིག་ཅར་བའི་དག་བཅློམ་འབས་གནས། འདློད་ཉློན་དགུ་པ་དང་སིད་ཉློན་དགུ་པ་ཅིག་ཅར་སངས་

པའི་ཉན་ཐློས། 

ཅིག་ཅར་བའི་དག་བཅློམ་ཞུགས་པ། འདློད་ཉློན་དང་པློ་དང་སིད་ཉློན་དང་པློ་ཅིག་ཅར་སངས་པའི་

སྦློར་བ་རང་རྒྱུད་ལ་ཐློབ་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་སློ། །

ཅིག་ཤློས། གཅིག་པློའམ་ཕློགས་གཉིས་སུ་བཟུང་བའི་ཡ་གཅིག །མཁས་པའི་ཅིག་ཤློས་ནི་བླུན་པློའློ། །

ཅིག་ཧིན་དགློན་པ། མིང་གཞན་དུ་བ་རྒློད་རེ་དགློན་ཟེར། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་

གསལ། ད་ལ་མཚོ་སློན་གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཅིང་། ག་ད་བ་ད་དྲག་བཅས་ཀི་མཐར་སྦར་རྒྱུའི་མཚམས་སྦློར་ཚིག་ཕད་གཞན་དབང་ཅན་ཞིག །དུད་

ཅིང་འགློ་བ། སྐད་ཆ་བཤད་ཅིང་ལག་བརྡ་གཏློང་བ། ཤིང་ཤར་འཛེག་ཅིང་མེ་ཏློག་འཐློག་པ། 

ཅིང་ཐ་དགློན་པ། ཕག་གྲུའི་དུས་སུ་ཕག་བཏབ། ཕག་བཏབ་མཁན་མི་གསལ། དེང་གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཟི་ལིང་གློང་ཁེར་ན་ཡློད། 

ཅིང་ཧློ་དགློན་པ། ཆློས་འགྲུབ་སགས་ཁང་། སུ་རུ་སགས་ཁང་། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ལློ་རབས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཉི་ཤུ་པར་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ནུབ་ཐེམ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཅིང་ཧློ་དགློན་པ་དགའ་ལན་བསྟན་རྒྱས་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་

༡༧༨༣ལློར་གྲྭ་དམངས་ཀིས་མཉམ་དུ་བཞེངས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་

ཤར་སྟློང་སྐློར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཅིང་ཧྲན་དགློན་པ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་མཚོ་ཤར་ལུང་མདློ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཅིན་གང་དགློན་པ། མིང་གཞན་དུ་རྡློ་རེ་འཆང་ལྷ་ཁང་ཟེར། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་

གསལ། ད་ལ་མཚོ་ཤར་ལུང་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཅིའང་། གང་ཡང་། ཅིའང་བསབས་པས་ཅིའང་ཤེས། 

ཅིའི་ཕིར། གང་གི་ཆེད་དམ་གང་གི་དློན་དུ། ཅིའི་ཕིར་བསྟན། ཅིའི་ཕིར་མ་བསྟན། ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་ཕིར་ཁློང་ཁློ་བེད། ང་ཅིའི་ཕིར་ཡློང་མི་ཆློག

ཅིའི་སད། ཅིའི་ཕིར་རམ་གང་གི་ཆེད། ཁློད་ཅིའི་སད་དུ་འློང་བ་ཡིན། 

ཅིའུ་ཞེས་པའི་རྒྱལ་རབས། དེ་སློན་བློད་ཡིག་གི་ལློ་རྒྱུས་དཔེ་དེབ་མང་པློའི་ནང་རྒྱ་སྐད་ཀི་ཀྲའློ་

ཞེས་པའི་སྒ་དེ་བློད་ཡིག་ཐློག་བིས་སྐབས། ཅེའུ་དང་། ཇེའུ་ཞེས་འཁློད་པ་ནི་ཡློན་རྒྱལ་རབས་

སྐབས་ཀི་རྒྱ་སྐད་ཀི་སྒ་གཞིར་བཟུང་ནས་བིས་པ་སྟེ། དློན་དུ་ཀྲློའུ་ཞེས་པའི་རྒྱལ་རབས་ལ་

གློ་དགློས། 

ཅིར། ཅི་ཞེས་པ་དེར་ལ་དློན་གི་ར་སྦར་བ་གང་ཅིར་ཐུགས་གཡེངས་གནང་མི་དགློས་ལ་བུ། 

ཅིར་འགྱུར་གཏློལ་མེད། གང་འདྲ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་མི་ཤེས་པ། 

ཅིར་ཅིར། འབུ་སློགས་སློག་ཆགས་ཆུང་ངུས་སྒློག་པའི་སྒའི་ཁད་པར་ཞིག །སྟློན་དུས་འབུ་སིན་

རྣམས་ཀིས་ཅིར་ཅིར་ཞེས་སྒ་སྒློག་པ། 

ཅིལ། [ལེགས]ནེ་ཙོ། 

ཅིལ་ཅིལ། བ་དང་བིའུ་སློགས་ཀི་སྐད་སྒ། ཅིལ་ལི་ཅིལ་ལིའི་བསྡུས་ཚིག

ཅིལ་ལི་ཅིལ་ལི། ཁང་བིའུ་དང་། ཅློ་གའི་སྐད་འབིན་སྟངས། ཅིལ་ཅིལ་སྒ་ཡིས་རྣ་བའི་ཚེར་མ་བེད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

ཅིལ་ལི་ཅིལ་ལིའི་སྒ་མཚམས་མི་འཆད་པར་གག་པ་ཅི་ཞིག་ཡིན། 

ཅིས། ཅི་ཞེས་པར་བེད་སྒའི་ས་སྦར་བ་སྟེ། ནད་འདི་ལ་སྨན་ཅིས་ཀང་མི་ཕན་ལ་བུ། 

ཅིས་ཀང་། ① ཅི་ནས་ཀང་ངམ་ངེས་པར་དུ། ཁེད་ཀི་ཐུགས་ལ་ཅིས་ཀང་འཇློག་དགློས། ② ཅི་

ཡིས་ཀང་ངམ་གང་གིས་ཀང་། ཐབས་ཤེས་ཅིས་ཀང་གློ་མི་ཆློད་པ། 

ཅིས་མི་འདྲ། ཅི་ཡིས་མི་འདྲ་ཞེས་རྒྱུ་མཚན་དྲི་བའི་ཚིག །གནམ་ལྕགས་ཐློག་དང་ཅིས་མི་འདྲ། 

ཅུ། རེས་འཇུག་ཡློད་པའི་གངས་འཛིན་མིང་མཐར་བཅུ་ཞེས་པའི་ཚབ་ཏུ་འགློ་བ། སུམ་ཅུ། དྲུག་ཅུ། 

བདུན་ཅུ། བརྒྱད་ཅུ། 

ཅུ་གང་། སྨྱུག་བཅུད་དེ་རི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག །རློ་མངར་ལ་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ་ལ་སྙློམས། ནུས་

པས་གློ་ཚད་དང་། རྨ་ཚད། ཚད་པ་རུས་ལ་ཞེན་པ། རིམས་ནད་རྨློང་བུ་བཅས་ལ་ཕན། མིང་

གི་རྣམ་གངས་ལ་སྨྱིག་མ་དང་། རི་འཇམ། བཾ་ཤ་རློ་ཙ་ན་བཅས་སློ། །

ཅུ་གང་གི་གཟུགས་བརན། རྒྱུ་ཅུ་གང་ལས་གྲུབ་པའི་མི་སྣ་དང་། མི་སྣའི་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་ཁག་

བཟློས་པའི་སྒྱུ་རལ་གི་སྣང་བརན་ལ་ཟེར། དེ་ནི་དཀར་པློ་དང་ཚོན་མདློག་ཡློད་པའི་རིགས་

གཉིས་དབེ་ཡློད། ཅུ་གང་གི་གཟུགས་བརན་དཀར་པློ་ནི་རག་ཏུ་མཛེས་རལ་སློབ་མ་ཚོས་ནག་

རིས་སྦློང་རྒྱུར་མ་དཔེ་བེད་ཀི་ཡློད། ཅུ་གང་གི་གཟུགས་བརན་དེ་རིགས་ལ་གཟུགས་པློ་ཆ་

ཚང་ཡློད་པ་དང་། ཡང་ན་མགློ་བློ་རྐྱང་པ་ཡིན་པ། ད་དུང་ཡན་ལག་བཞིའམ་དབང་པློ་ལྔ་

སློགས་ཀི་གཟུགས་བརན་ཡློད་པ་ཡིན། ཚོན་མདློག་ཡློད་པའི་ཅུ་གང་གི་གཟུགས་བརན་ནི་

གཙོ་བློ་མི་རྣམས་ཀིས་མློང་རློལ་བེད་རྒྱུར་སྤློད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཁང་པའི་རྒྱན་སྤློས་སློགས་

ལ་བེད་སྤློད་བེད་ཀི་ཡློད། 

ཅུ་པུར་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༩༥༣ལློར་བཏབ། ད་དུང་བསྐྱར་གསློ་བས་

མེད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་མང་ར་རློང་

[ཀློས་ནན་རློང] ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཅུ་དབེན། ཀྲུའུ་དབེན། ཧློང་ཁའློས་ཞིང་པའི་གསར་བརེའི་སིད་དབང་བཙུགས་ནས་རྒྱལ་པློ་བས་

སྐབས་ཐློག་མར་ལློན་པློ་བས་ཤིང་རེས་སུ་ཐང་ལ་མགློ་བཏགས། ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐང་ཨེད་ལི་ཁྲུའུ་ལློ་བཞི་པ་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༩༠༧ལློར་གློང་མ་ཐང་ཨེད་རྡིས་གློ་གནས་ལས་

ཕབ་སྟེ་རང་ཉིད་གློང་མ་བས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། རྒྱལ་རབས་ཀི་མིང་ལ་ལེའང་རྒྱལ་རབས་

རེས་མ་ཟེར་བ་དང་རྒྱལ་ས་ནི་ཧློ་ནན་ཞིང་ཆེན་གི་ཁའི་ཧང་ཡིན། 

ཅུ་ལི། ཤིང་ཏློག་ཅིག་གི་མིང་སྟེ། དེའི་སློང་པློར་མེ་ཏློག་དྲི་ཞིམ་དང་ཁ་དློག་དཀར་པློའམ་དམར་སྐྱ་

སློགས་ཡློད། ཤིང་ཏློག་རློ་སྐྱུར་བ་ཞིག་ཡིན། ཡུལ་སྐད་ལ་ལར་ཅློ་ལེ་དང་། རྒྱ་སྐད་དུ་མེ་ཙི་ཟེར། 

ཅུག་ནི། [ཞང་སྐད]འདློག་ཆགས། 

ཅུང་། ཆུང་ངུའམ། ཉུང་ངུ་། དེ་འདྲ་བས་ན་ཅུང་མི་འགིག །ལས་སྟངས་ལ་བརག་དཔྱད་གཟབ་

གཟབ་མ་བས་པས་ཅུང་འཁྲུལ་བ་བྱུང་འདུག །འུར་རྡློ་ཕློག་པའི་བིའུའི་སྙིང་ག་ད་དུང་ཅུང་

འགུལ་གིན་འདུག །སང་ཉིན་ཞློགས་པ་དེ་རིང་ལས་ཅུང་ས་བ་ཕེབས་དགློས། དེ་རིང་ཐག་རིང་

ནས་བརྒྱུགས་ཏེ་ཡློང་བ་ཡིན་པས་རང་པ་ཅུང་འཐེང་ཙམ་བེད་ཀིན་འདུག །རྒྱུག་པ་འདི་ཅུང་

སློམ་དྲགས་པས་འཁར་བ་བཟློ་ཉན་པ་མི་འདུག །ར་བ་མ་ཚུགས་པའི་ཤིང་དེ་ཅུང་ཀློག་ཀློག་

བས་འདུག །ནད་མདའ་ཕློག་ནས་ཅུང་མ་གཏློགས་ཤི་བ་ལ་ཐུག་བྱུང་། 

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

དབིན་སྐད་དུ་adjusting ཟེར། 

ཅུང་རྡློག །[ཨ་མདློ]ཕེ་རིལ་རླངས་བཙོས་བས་ནས་བཟློས་པའི་གློ་རེའི་མིང་། 

ཅུང་པ་ཆློས་འཁློར་དགློན། མིང་གཞན་དགའ་ལན་ཆློས་འཁློར་གིང་ཟེར། དགློན་འདི་ཐློག་མར་

བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་རེས་རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆེན་པློས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་

པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༦༦༨ལློར་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་སློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

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

དབིན་སྐད་དུ་slender ཟེར། 

ཅུང་ཞིག །ཕན་བུ་ཞིག་གམ་ཉུང་ཤས་ཤིག །དེ་རིང་བེལ་བ་ཅུང་ཞིག་འདུག །ཁེ་ཕན་ཅུང་ཞིག་ཡློད། 

ནློར་འཁྲུལ་ཅུང་ཞིག་ཡློད། འཚོ་ཆས་ངན་ངློན་ཅུང་ཞིག །དུས་ཡུན་ཅུང་ཞིག་རིང་དྲགས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

ཅུང་ཟད། ཚད་ཆུང་ཆུང་ངམ། ཏློག་ཙམ། ཕན་བུ། ཅུང་ཟད་སྒུགས་དང་མཉམ་དུ་འགློ། དགའ་ནས་

ཅུང་ཟད་དགློད་པ། སྐད་ཆའི་ཚིག་ནད་མ་ཐེག་པར་ཅུང་ཟད་ཁློ་བ། དེ་རིང་གློ་བུར་དུ་ཅུང་ཟད་

མི་བདེ་བ་ཞིག་བྱུང་། མི་འདྲ་བ་ཅུང་ཟད་ཡློད་པ། སེམས་ཅུང་ཟད་གཏད་པ་ཙམ། སྤིའི་ནློར་

རས་ཅུང་ཟད་ཀང་ཆུད་ཟློས་སུ་མ་གཏློང་། 

ཅུང་ཟད་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ། རང་ལས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་དམིགས་ནས། འདི་ལས་བདག་ཅུང་ཟད་

དམན་ཙམ་མློ་སྙམ་དུ་ཁེངས་པའློ། །

ཅུང་ཟད་ཕད་པའི་རློལ་བ། ཡི་གེའི་སྐྱེ་གནས་རྣམས་ཐུག་ཕད་ལྷློད་པློར་བས་ནས་སྒ་འདློན་པའི་རློལ་བ། 

ཅུང་ཟད་ཕད་པའི་རློལ་བ་ཅན་གི་ཡི་གེ། ཝ་འ་ཡ་ར་ལ་ཧ་ཨ། 

ཅུང་ཟད་ཙམ། ཉུང་ཤས་ཙམ་མམ་ཕན་བུ་ཙམ། རྐྱེན་ཅུང་ཟད་ཙམ་གིས་འགྱུར་ལློག་འབྱུང་བ། 

ཅུང་རི་བློ་ཆེ། སར་བློད་ཀི་ལྷ་མློ་བའི་ཚོགས་པ་ཐློག་མར་དར་ས་ངམ་རིང་རློང་དུ་ཡློད། 

ཅུང་རུས། ཆུང་རུས་ཏེ། མཇིང་པའི་ཀློང་ཀློང་དུ་ཡློད་པའི་ཚིགས། 

ཅུར་ནིས། ཞིབ་བུར་བཏུལ་བའི་སྨན་གི་ཕེ་མའི་མིང་སྟེ། ཏེས་སམ་ཅུར་ནིས་ཕེ་མའི་མིང་དུ་བཤད་

ཅེས་པ་ལར་རློ། 

ཅུར་ན�། སྨན་ཕེ། 

ཅུར་ནིས། མཁིས་པ་ཞི་བེད་ཅུར་ནིས་ཏེ་ཕེ་མའི་རིགས་སུ་བས་པའི་སྨན་སྦློར་གི་མིང་ཡིན། 

དཔེར་ན། ག་བུར་གཙོར་བས་པའི་ཕེ། ཙན་དན་གཙོར་བས་པའི་ཕེ་མ། གུར་གུམ་གཙོར་

བས་པའི་ཕེ་མ། ཅུ་གང་གཙོར་བས་པའི་ཕེ་མ་རྣམས་སློ།

ཅེ། ཚིག་ཕད་ཀི་སྒ་སྟེ། ཟེར་ན་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། དཔེར་ན་གང་ཡློད་ཅེ་ན། ཅི་འདུག་ཅེ་ན་ལ་བུ། 

ཅེ་འགག །སྟློད་ཐུང་གི་གློང་བ་ལ་སྒིས་ཐུམ་བེད་ཆས་ཀི་གློས་ཆེན་ཕི་ཕློགས་གསེར་མདློག་དང་། 

ནང་ཕློགས་རས་དམར་པློ་ཅན་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

ཅེ་ཅི། [ཞང་སྐད]ངག་ཞི། 

ཅེ་ཏློ། ཨུ་ཚུགས་ཆེ་བ་དང་རང་གཤིས་མི་བཟང་བའི་དློན་ལ་འཇུག་སྟེ། དཔེར་ན། ཁློད་ཨ་མའི་

ཁར་མི་ཉན་པར་ཅེ་ཏློ་བ་མ་བེད་ལ་བུ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཅེ་ན། ཟེར་ནའམ་བཤད་ན་སྟེ་ག་ད་བ་དང་ད་དྲག་བཅས་ཀི་མཐར་སྦར་ནས་རྒྱུ་རྐྱེན་སྟློན་བེད་དམ་

དྲི་བས་མཚམས་སྦློར་བེད་ཀི་ཕད་གཞན་དབང་ཅན་ཞིགཡློང་མཁན་འདུག་གམ་མི་འདུག་ཅེ་

ན། ད་དུང་ཡློད་དམ་མེད་ཅེ་ན། 

ཅེ་སྤང་། ཁི་སྤང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ངན་གཡློ་མ་དང་། བ་ལང་འཚེ། མཚན་མློའི་རི་དྭགས། 

ཝ་སྐྱེས། རི་དྭགས་ཁམ་པ། ས་མློས། སླུ་བེད་བཅས་སློ། །

ཅེ་སྤང་མགློ །རླུང་ཁག་པུས་མློར་བབས་པའི་ནད་དེ། ནད་རགས་སུ་ངར་གདློང་ནས་གཉན་གློང་

སལ་ནག་གི་བར་ཅེ་སྤང་གི་མགློ་བློ་ལར་སྐྲངས་པ་ཞིག

ཅེ་སྤང་རྭ། རྒྱ་གར་དུ་ཅེ་སྤང་ཞེས་པའི་གཅན་གཟན་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ཅེ་སྤང་ནས་ཅེ་སྤང་གཞན་གི་

བར་མ་ཆློད་པའི་སྐྱེ་བ་ལྔ་པ་ན་རྭ་སྐྱེས་པ་དེ་ནློར་བུ་ཡིན་པར་བཤད། ནུས་པས་ནློར་ཕྱུགས་

ཀི་ནད་རྣམས་སྲུང་། 

ཅེ་རེ། མིག་གདངས་ཏེ་མི་གཡློ་བར་ལ་བའི་ཁད་པར་ཞིག །མིག་ཐད་ཀར་ཅེ་རེ་ལ་བ། ཞལ་འཛུམ་

པ་དང་བཅས་པའི་ངང་ནས་ཅུང་ཞིག་བདག་ལ་སྤན་ཅེ་རེ་གཟིགས་ཀིན་འདུག

ཅེ་རེ་ལློང་བ། ལ་བ་ལར་སྣང་ཡང་མི་མཐློང་བ་སྟེ་ཧ་རེ་ལློང་བ། 

ཅེ་ལེ་བ། ཐར་ཐློར། 

ཅེབས་ཙུར་ནི་མི་འཛུ། ལྕེབས་ཚུར་ནི་མི་འཛུལ། 

ཅེམ་ཅེ་ལྷ་མློ། ཕེ་མ་ལེབ་ལ་ཟེར། 

ཅེའློ། །ཟེར་རློའམ། བཤད་དློ་སྟེ། ག་ད་བ་དང་། ད་དྲག་བཅས་ཀི་མཐར་སྦར་ནས་ཚིག་མཚམས་

སྟློན་བེད་ཀི་ཕད་གཞན་དབང་ཅན་ཞིག །ཆུ་ཀླུང་ཐམས་ཅད་ཀི་འགློ་གངས་རིར་ཐུག་ཅེའློ། །

ཅེར་ལ། འབུར་ཚུགས་སུ་ལ་བ། ཨ་མས་གཅེས་ཕྲུག་གི་གདློང་ལ་མིག་ཅེར་ལ་བ། 

ཅེར་རེ། ཅེ་རེ་དང་གཅིག །

ཅེས་པ། ག་ད་བ་དང་། ད་དྲག་བཅས་ཀི་མཐར་སྦར་ནས་ཚིག་གཞན་འདྲེན་བེད་ཀི་ཕད་གཞན་

དབང་ཅན་ཞིག །དེང་སང་གི་སྐད་ཆ་སྙན་པློ་འདུག་ཅེས་བརློད་པ་གློ་བྱུང་། ཤེས་རབ་ཅེས་པ་

དེ་གང་ནས་འློང་བ་ཡིན་ནམ། ལློ་ཏློག་གམ་ལློ་ཐློག་ཅེས་ཀང་བ། ལློ་ཏློག །ལློ་ཐློག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

ཅེས་བ་བ། ཅེས་ཟེར་བ། མདློ་སེ་ཟ་མ་ཏློག་ཅེས་བ་བ། བློད་ཅེས་བ་བ་གངས་རིས་བསྐློར་བའི་ལློངས། 

ཅློ། [རིང]མགློ

ཅློ་ཀ །བིའུ་ཅློ་གའང་ཟེར་ཞིང་། སྤུ་མདློག་སྐྱ་ཞིང་སེ་པློ། བིའུ་མཆིལ་པ་ལས་ཅུང་ཟད་ཆེ་ཞིང་སྐད་

སྙན་སྣ་ཚོགས་འབིན་པ། གནམ་ལ་ཐད་ཀར་འཕུར་ནས་ས་ལ་ཐད་ཀར་འབབ་པའི་བིའུ་ཞིག

ཅློ་འཁྲུལ། སེམས་ཀིས་སྐབས་འགར་དྲན་པ་རེད་ཅིང་སྐབས་འགར་འཁྲུལ་ནས་རིག་པ་ཚོ་མ་ཟིན་

པའི་གཏམ་ཟ་ཟི་སྣ་ཚོགས་བཤད་པའི་མིང་སྟེ། གློང་སྨན་དཀློན་ཅློག་བདེ་ལེགས་ཀིས་མཛད་

པའི་པློད་དམར་ལས། ཅློ་འཁྲུལ་ནི་རེས་འཁྲུལ་ཞིང་རེས་དྲན་པ་རེད་པའི་རིག་པ་ཚོ་མ་ཟིན་

པའི་གཏམ་ཟ་ཟིའི་མིང་ངློ་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཅློ་ག །ཅློ་ཀ་དང་གཅིག །

ཅློ་ག་ཀད་སྨན། སློ་སྨན་ག་ིརགིས་འབུ་སུ་ཧང་སྟ།ེ རློ་ཁ། ཞུ་རསེ་བསལི། ནུས་པས་རྨ་འདྲུབ། གློ་ཚད་སལེ། 

ཅློ་ག་དྲུག་འགྱུར། ག་ེསར་སྒྲུང་ག་ིསྒྲུང་ངག་ཅིག །དཔེར་ན་ནེས་ཆུང་ག་ིཅློ་ག་དྲུག་འགྱུར་ཟེར་བ་ལར་བུ། 

ཅློ་གས། ལློ་གཅིག་ལློན་པའི་རེའུའི་མིང་། 

ཅློ་ཅློ། གཅེན་པློའམ་ཇློ་ཇློ། 

ཅློ་ཏློ། མིའི་མགློ་སྤུའམ་སྐྲ། ཅློ་ཏློ་ནག་པློ། ཅློ་ཏློ་རིང་པློ། 

ཅློ་ཐློ། སྐྲ་རྣམས་སྤི་བློར་བཅིངས་པ། 

ཅློ་དིར། ཀུ་ཅློའི་སྒ་དིར་བའམ་འུར་དིར་རེ་བ། 

ཅློ་དློ། །[རིང]རེ་མློའམ་སྐྲ། 

ཅློ་འདྲི། ཅློ་འདྲི་བ་དང་གཅིག །

ཅློ་འདྲི་བ། ① འགན་ཟླ་བེད་པའམ་མཐློ་འཚམས་པ། ② དམའ་འབེབས་པའམ་གནློད་པ་སྐྱེལ་བ། 

③ ཉམས་སད་པ། ④ མཚུངས་གསལ་གི་སྒ་ཞིག་སྟེ་འདྲ་བ། 

ཅློ་འདྲློང་བས། ཙོག་ཙོག་ཏུ་བསད་པ། 

ཅློ་ནེ། མདློ་ཁམས་ཁུལ་གི་ས་མིང་ཞིག །རློང་ཞིག །ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་དབུས་དང་ཀླུ་ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཅློ་ནེ་གགས་པ་བཤད་སྒྲུབ། མདློ་སྨད་ཅློ་ནེ་དཔློན་གི་མངའ་འློག་ཐུའུ་ཇུའི་ཡུལ་གི་བེ་བག་གཡློ་

སའམ་རབ་པློ་ཞེས་པར་ཡབ་སྐྱབས་འབུམ་དང་། ཡུམ་སྐལ་བཟང་སྨན་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་

བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༩༧༥ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བདུན་ལ་ཁི་ཆེན་དགེ་

འདུན་གགས་པའི་དྲུང་ནས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་སློབ་པའི་དབུ་ཚུགས། དགུང་ལློ་དགུ་ལ་རེ་དེའི་

དྲུང་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། དགུང་ལློ་ཉེར་གཉིས་སྟེང་སེ་ར་སྨད་ཐློས་བསམ་གིང་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆློས་

ཞུགས་མཛད། དགུང་ལློ་སློ་གཉིས་སྟེང་ཅློ་ནེ་དགློན་པ་རུ་ཕིར་ཕེབས་ནས་མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་

ཞིག་གསར་དུ་བཙུགས། བསྟན་བཅློས་མང་དག་བཀའ་རློམ་མཛད། དགུང་ལློ་རེ་གཉིས་བར་

འཆད་རློད་རློམ་གསུམ་གིས་དུས་འདའ་བར་མཛད་མཐར་དགུང་ལློ་དློན་ལྔ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་

གསུམ་པའི་ས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༧༤༩ལློ་ལ་སྐུ་གཤེགས། 

ཅློ་ནེ་དགློན་ཆེན། འགློ་མགློན་ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་བཀའ་ལར་ས་སྐྱ་པའི་བ་མ་ཞིག་གིས་རབ་

བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༢༩༥ལློར་བཏབ། ད་ལ་ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ཅློ་

ནེ་རློང་དུ་བཏབ་པའི་ས་སྐྱའི་དགློན་ཆེན་ཞིག་སྟེ། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༤༥༩ 

ལློར་ཆློས་རེ་རིན་ཆེན་ལྷུན་པློས་དགེ་ལུགས་པའི་དགློན་པར་བསྒྱུར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་

པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༧༡༤ ལློར་ཅློ་ནེ་གགས་པ་བཤད་སྒྲུབ་ཀིས་དེར་མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་

བཙུགས་ཤིང་། ས་བ་སྤི་ལློ་༡༧༢༩ ལློར་རྒྱུད་གྲྭ་བཙུགས། བར་སྐབས་ཤིག་ལ་བཀའ་བསྟན་

འགྱུར་གི་དཔར་ཤིང་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བཞེངས་ཡློད། 

ཅློ་ནེ་འཇམ་དབངས་ཚུལ་ཁིམས་དར་རྒྱས། དགའ་ལན་ཁི་ཐློག་ཞེ་ལྔ་པ་ཡིན་པས་དེར་གཟིགས། 

ཅློ་ནེ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་སྤིན། མཚན་གཞན་ཅློ་ནེ་བ་མ་རིན་པློ་ཆེ་ནི་མདློ་སྨད་ཆློས་དཔལ་ཞིང་དུ་

གློང་ཚོའི་རིགས་སུ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༨༧༠ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་

བརྒྱད་ལ་ཕེབས་སྐབས་རེ་ངག་དབང་མཚན་ཅན་གི་དྲུང་ནས་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པློད་ལྔར་

གསན་སྦློང་མཛད། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང་འཇམ་བཞད་སྐལ་བཟང་

ཐུབ་བསྟན་དབང་ཕྱུག་སློགས་བསྟེན་ནས་མདློ་སགས་ཀི་ཆློས་མང་དུ་གསན། རྒྱལ་དབང་

ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོས་བཀའ་ཡིག་བཙལ་ཏེ་ནློར་གིང་དུ་བཀའ་འགྱུར་དཀར་ཆག་རློམ་འབི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

གནང་བར་ཕེབས། དེ་ནས་ལློ་གཉིས་ཙམ་ནློར་གིང་དུ་བཀའ་འགྱུར་དཀར་ཆག་རློམ་འབི་

གནང་མུར་གཤེགས་པར་སྣང་། གསུང་རློམ་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སྙིང་པློ་ལས་བརམས་ཏེ་

སེལ་མ་བསྟློད་པ་དགློངས་དློན་ཟད་མེད་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀི་སློ་འཕར་སློགས་པློ་ཏི་ཆུང་བ་

གཅིག་ཙམ་བཞུགས། 

ཅློ་ནེའི་བསྟན་འགྱུར་དཀར་ཆག །བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བཀའི་དགློངས་འགེལ་བསྟན་བཅློས་

འགྱུར་རློ་ཅློག་གི་དཀར་ཆག་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུའི་ཕེང་བ་ཞེས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་

ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༧༧༣ ལློར་ཀུན་མཁེན་འཇིགས་མེད་དབང་པློས་མཛད་པའློ། །

ཅློ་པ། [ཡུལ]ལློ་གཉིས་ལློན་པའི་རེའུ། 

ཅློ་བེགས། ཟེ་དང་རྔ་མ་བེགས་མ་ཐག་པའི་ལློ་གཉིས་ལློན་པའི་རེའུ། 

ཅློ་གཞུང་། འཇློ་མདའ་ནས་ཆབ་མདློ་ཕློགས་སུ་འགློ་སའི་ལམ་དུ་ཡློད་པའི་རྩྭ་ཐང་ཆེན་པློ་ཞིག །

ཅློ་རེ། ① འཐུང་བའམ་རྔུབ་པའམ་བླུག་པའི་སྒ། ② ཆང་སྐྱུར་མློ། ③ རློ་སྐྱུར་མློ། 

ཅློ་ལེ་བ། ① ཐློ་རེ་བའམ་ཕ་མློ། ཉེས་པ་ཅློ་ལེ་བ་ཙམ་གིས་ཀང་མ་གློས་པ། ② ཅུ་ལི་དང་གཅིག །

ཅློག །རློགས་ཚིག་གི་མཐར་སྦར་ནས་ཚང་མ་དང་མཐའ་དག་གི་དློན་སྟློན་པའི་ཚིག་གློགས་

ཤིག །རློགས་ཚིག །ཡིན་ནློ་ཅློག །སྐྱེས་སློ་ཅློག །རྒྱུ་ནློར་ཡློད་དློ་ཅློག །རྒྱ་དཔེ་བློད་ཡིག་ཏུ་

བསྒྱུར་ཏློ་ཅློག

ཅློག་ཁེབས། ཅློག་ཙེའི་ཁེབས། 

ཅློག་གུར། མི་གཅིག་སློད་སའི་གུར་ཆུང་ངུ་། སློང་མློའི་འཚོ་བ་ལ་བརེན་ནས་རྒྱལ་ཁམས་འགིམས་

པ་དང་གནས་བསྐློར་ཕེབས་མི་ལ་ཨ་ཅློ་ཟེར། དེས་སྤློད་བའི་གུར་ཆུང་ལ་ཅློག་གུར་ཟེར། 

ཅློག་གེ ཙོག་ཙོག །རི་བློང་ཅློག་གེར་བསད་འདུག

ཅློག་འགེལ། གཉན་རིམས་གློ་བུར་དུ་འགེལ་བ་སྟེ་འཆི་བའི་མིང་ཡིན་ཞེས་སློག་པློ་ལུང་རིགས་

བསྟན་དར་གིས་མཛད་པའི་མན་ངག་ལྷན་ཐབས་ཀི་དཀའ་གནས་བཀྲློལ་བ་རྣམ་རྒྱལ་གསེར་

མདློག་གི་ཕེང་བ་ལས་གསུངས། 

ཅློག་ངློས། 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་desktop ཟེར། 

ཅློག་ངློས་གསལ་བཤད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་desktop publisting ཟེར། 

ཅློག་ངློས་ཞིབ་བཤེར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་desk checking ཟེར། 

ཅློག་ངློས་ཡིག་ཆ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་desktop file ཟེར། 

ཅློག་ངློས་ལག་སམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་desktop toolbars ཟེར། 

ཅློག་ཅློག །ཙོག་ཙོག །རི་བློང་ཅློག་གེར་བསད་འདུག

ཅློག་ཅློག་པ། འདི་ལ་ཨ་སུག་འཚེར་པ་ཡང་ཟེར། ལློ་ཏློག་ལ་གནློད་པའི་སིན་འབུ་ཞིག །ལུས་ལང་ལ་

མགློ་སྨུག་པློ། སྤུ་རྭ་ཐུང་ཐུང་ཅན་འབས་ཀི་ལློ་མ་ཟ་ཞིང་ཐག་རིང་ལ་འཕུར་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན། 

ཅློག་སྟེང་དགློན། དགློན་འདིའི་བ་རབས་དང་པློ་གཅློད་བ་པདྨ་ཐབས་མཁས་ཀིས་བཏབ། ད་བར་

བ་རབས་བཅློ་བརྒྱད་བློན་པ་དང་། དགློན་པ་འདི་ཐློག་མ་ཇློ་ནང་པ་དང་། དེ་ནས་བཀའ་བརྒྱུད་

པའི་ལུགས་སློལ་ཆགས། དེ་རེས་དཔལ་ཡུལ་བའི་ལུགས་སློལ་དར་ནས་རིང་མར་གྱུར་པར་

བཤད། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན།ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་བག་འགློ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཅློག་པ། ཅློག་གུར་དུ་སློད་མཁན། 

ཅློག་པུ། ① མི་གཅིག་སློད་སའི་གུར་ཆུང་རས་དཀར་གི་ཅློག་པུ། ② ཅློག་པློ་དང་གཅིག །

ཅློག་པུ་བ། ① གུར་ཆུང་ངུའི་ནང་དུ་སློད་མཁན། ② གཞན་ལ་མ་བརེན་པར་ཙོག་པློར་སློད་པ་པློ། 

ཅློག་པློ། ཙོག་པློའམ་ཙོག་པུ། བག་ཅློག་པློ་ཞིག །རི་བློང་བཞིན་དུ་ཅློག་པློར་སློད། གཅིག་པུ་ཅློག་

པློར་སློད་པ། 

ཅློག་བུ། ཅློག་པུ་དང་གཅིག །
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ཅློག་ཙེ། ཕློར་པ་སློགས་འཇློག་སྟེགས་རིང་པློའམ་གྲུ་བཞི། རྒྱ་ཅློག

ཅློག་ཙེ་དགེ་མ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༨༩༨ལློར་གད་བཀག་ཚངས་དབངས་

རྒྱ་མཚོས་བཏབ། མིང་གཞན་བདེ་ཆེན་ཆློས་འཁློར་གིང་དང་། ཤང་ཟློ་དགློན་བཅས་འབློད་

སློལ་འདུག །གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ར་

སྟློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཅློག་རློ། རུས་རྒྱུད་ཅིག་གི་མིང་། 

ཅློག་རློ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན། དུས་རབས་བརྒྱད་པར་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གི་དུས་སུ་སྐ་ཅློག་ཞང་གསུམ་

གི་ཡ་གལ་ལློ་ཙཱ་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཁློང་གིས་དགློངས་པ་ངེས་འགེལ་གི་རྒྱ་ཆེན་འགེལ་བ་

བམ་པློ་བཞི་བཅུ་དང་། ངེས་པའི་དློན་དབུ་མ། ཤེར་ཕིན་མདློར་བསྡུས་སློགས་བསྒྱུར། 

ཅློག་རློང་གྲྭ་ཚང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་གང་སྤི་ལློ་༡༦༤༩ལློར་ཅློག་རློང་བ་མ་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། 

ཅློག་ལ། ཅློག་ལ་མའི་བསྡུས་ཚིག

ཅློག་ལ་བློན། སར་བློད་དུ་དར་བའི་བློན་གི་གྲུབ་མཐའ་ཞིག་ཡིན་འདུག

ཅློག་ལ་མ། མཚལ་རིགས་ཤིག་སྟེ། ར་དཀར་གི་ནད་དང་། རུས་པ་ཆག་པ། རེག་དུག་བསེ་མློག་

དུག་ནད་བཅས་ལ་ཕན། 

ཅློག་ལློ་དགློན། རྣམ་རྒྱལ་བསམ་གཏན་ནློར་བུའི་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ས་

བི་སྤི་ལློ་༡༡༠༨ལློར་སྣང་ཞིག་འདུལ་བ་རྒྱལ་མཚན་གི་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་

རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྔ་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཅློང་། དྲིལ་བུ་ཆེན་པློའི་མིང་། ཅློང་ཆེ་ཆུང་། ཅློང་གི་སྒ་དབངས་ལྷང་ངེར་སྒློག་པ། 

ཅློང་ཞི། རྡློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་བཅུད་ལ་དྲློ། རུས་ཆག་གསློ། །མཁལ་ནད་

དང་སྐྲངས་པའི་ནད་སེལ། རློ་ཙ། ཤ་མདངས་རྒྱས། བད་ཀན་སྨུག་པློ་འཇློམས། མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་གཅློང་ནད་གཅིག་ཐུབ་དང་། རྡློ་བཅུད། རྡློའི་ད་བིད། རྡློའི་དྭངས་མ། རྡློའི་ཚིལ་བུ། 
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ཚིལ་བུ་དར་ཡ་ཀན། མཚན་མློའི་འློད་ཅན། ཟླ་བའི་བུ། རུས་པའི་གསློས། སིད་པའི་ཁམས། 

སིད་པའི་བང་སེམས། ལྷ་བུའི་ཁམས་བཅས་སློ། །

ཅློང་ཞི་རྒློད་བཏུལ། རང་བཞིན་མ་བཅློས་པའི་ཅློང་ཞི་རྒློད་པློ་སློལ་བའི་མེར་ཚོས་པར་བསེགས་

ཤིང་བཏུལ་བའི་ཐལ་བའི་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་

མཛད་པའི་ལག་ལེན་གཅེས་བསྡུས་ཀུན་གསལ་སྣང་མཛོད་ལས། ཅློང་ཞི་རྒློད་བཏུལ་བེད་

པའི་ལག་ལེན་ནི། ཕློ་ཅློང་བཟང་པློ་མཐེབ་ཙམ་མང་དུ་བསགས། སློལ་མེར་འཚོས་པར་

བསེགས་ལ་ཆུ་གང་དུ། བསྐྱུར་བས་ཞློ་ལར་འཇུ་བ་གང་ཕབ་ཅེས། བསིལ་བའི་སྦློར་བ་དག་ལ་

གཏློང་བ་ཡིན། ཆང་ནང་ཕབ་པ་ཚ་ཕབ་སློད་སྦློར་གཏློང་། དར་བས་ངད་བསད་སྙློམས་ཕབ་

སྙློམས་ལ་སྦློར། མ་ཕབ་གང་དུ་བཅུག་ཕེ་ཤིན་ཏུ་ཚ། འབིགས་བེད་རུལ་གཅློད་གང་སྐྲན་

བཤིག་ལ་གཏློང་། གང་ཡང་མ་འཚོས་སིགས་མ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ། སློང་ན་ཐལ་བ་འདི་ཡི་དུག་

ཏུ་བཤད། དེ་ཕིར་རླན་ཕབ་དར་གི་ཚགས་ལ་འདྲེན། མ་ཕབ་ཤིང་བུས་སྐམ་མཉེད་དར་ཚགས་

འདྲེན། ཀུན་གི་སིགས་མ་ས་མཁེགས་མ་འཚོས་དློར། མ་ཕབ་ཕེ་དེ་སར་ཡང་ཀློང་བུར་

བསེགས། ཆིག་རྒྱུག་སྦློར་སེ་གང་ཡང་བཤད་པ་མང་། ཞེས་དང་། ཕི་མ་འཕིན་ལས་རྒྱུད་

ལས། ཅློང་ཞི་རྒློད་བཏུལ་སློལ་མེར་ཚོས་པར་བསེག །དཀར་པློར་སློང་ནས་ཆང་ངམ་དར་བའི་

ནང་། སློར་ཐློན་ཙམ་གིས་ངད་བསད་ཕེ་མར་འགློ། གག་པ་ཤ་རློ་ལྷེན་སྐྲན་ལྕགས་དྲེག་གཅློད། 

ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཅློང་ཞི་འཕྲུལ་ཐལ། ཅློང་ཞི་སན་མ་ཙམ་བཟློས་ནས་མེ་ཐུབ་ཀི་ར་མའི་འཕྲུལ་ཀློང་ནང་བླུགས་ཤིང་

དུ་བ་མ་ཤློར་བ་ཁ་བཀག་པའི་ནུས་བསེགས་ཐལ་བ་ལ་ཟེར་ཏེ། ནུས་པས་བད་ཀན་སྐྱ་སྨུག་

དང་། སྐྲན་སློགས་འཇློམས། 

ཅློང་ཞི་རིགས་ལྔ། ཕློ་ཅློང་དང་། མློ་ཅློང་། བུ་ཅློང་། བུ་མློ་ཅློང་། མ་ནིང་ཅློང་ཞི་བཅས་ལྔ། 

ཅློང་ཞི་བསིལ་སྦློར། གཡུ་ཐློག་ཡློན་ཏན་མགློན་པློས་མཛད་པའི་ཕི་མ་འཕིན་ལས་རྒྱུད་ནང་འཁློད་

པའི་ཅློང་ཞི་གཙོ་བློར་བས་པའི་སྨན་སྦློར་ཞིག་སྟེ། ནུས་པས་དུག་ནད་དང་། བད་ཀན་སྨུག་པློ། 

གབ་ཚད། ཚད་པ་རིང་པ་སློགས་ལ་ཕན། 



  1769  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

ཅློང་ཞི་དཀར་པློ། ཅློང་གཡང་། འློག་ཏུ་གཅློང་རློང་ཟབ་མློ་ཡློད་པའི་གཡང་ས། 

ཅློང་རློང་། གཅློང་རློང་གི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

ཅློད་པན། ① དབུ་རྒྱན། རྒྱལ་པློའི་ཅློད་པན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དཔུང་རྒྱུད་དང་། དབུ་རྒྱན། རེ་

ཕན། རེ་གསུམ་མགློ་ཅན། དབུ་རྒྱན། རེ་ཕན། རེ་གསུམ་མགློ་ཅན། ཟླ་བ་ཅན་བཅས་སློ། །

 ② རྣ་བའི་གློང་རྒྱན། ③ ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་སྐུའི་རིགས་ལྔ་པློག་ཞུ། དབང་རས་ཅློད་པན། 

ཅློད་པན་མགིན་བཟང་མ། ལྷ་མློ་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག

ཅློད་པན་དར་ལྕེ་གཡློ་བ། ཐག་པའི་གློག་ཏུ་དར་ཆ་ཆུང་ངུ་མང་པློ་ཡློད་པ་དེ་རླུང་གིས་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་

གཡློ་བ་ལ་ཟེར། 

ཅློད་པན་དར་དཔྱང་། རྣ་བ་གཡས་གཡློན་གི་གློང་རྒྱན་གློས་ཆེན་གིས་བཟློས་པའི་དར་འཛར། 

ཅློད་པན་འཛུགས་པ། རས་དང་ཤློག་བུ་སློགས་ཀི་སྟེང་དུ་རང་ཉིད་ཀི་ལློ་ཁམས་དང་ལློ་རགས། ལློ་

འཁློར་བཅུ་གཉིས། བཀྲ་ཤིས་རགས་བརྒྱད། རྒྱལ་སིད་སྣ་བདུན་སློགས་བིས་པའི་མཐར་རང་

ཉིད་ཚེ་དང་བསློད་ནམས་དབང་ཐང་བཅས་འཕེལ་རྒྱས་ཡློང་བའི་སྨློན་ཚིག་ཡློད་པ་ཞིག་སྟེ། 

ཐློག་མར་བློན་པློའི་ཆློས་ལུགས་ནས་དར་རྒྱས་བྱུང་བའི་ཆློས་ལུགས་གློམས་གཤིས་གས་ཡིན། 

ཅློན། [ཞང་སྐད]སྐྲ་ཡི་མིང་། 

ཅློམ་ཆུང་བ། [རིང]སྒ་སྐད་ཆུང་བ། 

ཅློལ། བབ་ཆུང་ངམ་ཀད་ཆུང་དང་། བློ་ཆུང་། མི་ཅློལ་ཆུང་གི་གཏམ་ལ་ངེས་པ་མེད། 

ཅློལ་གཏམ། སྙིང་དློན་མེད་པའམ་ཆློ་མེད་པའི་གཏམ། 

ཅློལ་པློ། ① ཀད་ཆུང་དང་། བབ་མེད་པའི་མི། ཅློལ་པློའི་གཏམ་ནས་སྙིང་པློ་མི་ཐློན། ② ཆློ་མེད་

པ། སྐད་ཆ་ཅློལ་པློ་བས་ནས་ཉི་མ་འཕུལ། 

ཅློལ་ལེ། ལིང་ངེ་དང་ཟིང་ངེ་། སང་གཤློངས་འདི་ན་བག་རི་ནག་པློ་མང་པློ་ཅློལ་ལེ་འདུག

ཅློལ་ལེ་བ། ཅློ་ལེ་བ་ཡི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

ཅློལ་ལློ། སྙད་བརློ་བའི་གཏམ། བ་མ་གཞན་གིས་དྲག་འདུལ་བས་པས་གདློན་དེས་ཚུར་ཅློལ་ལློ་

དང་བཞད་གད་སུན་འབིན་བས་ནས་ཕན་པ་བྱུང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལྕ་རྒློད། རི་སྐྱེས་ཀི་ལྕ་བའི་རིགས་ཤིག

ལྕ་བ། བློད་ཡུལ་གི་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་༣༠༠༠—༤༠༠༠བར་གི་ནགས་ཁུལ་དང་། ཞིང་ཁུལ་། འབློག་

ཁུལ་བཅས་སུ་ཡློད་ཅིང་། གཙོ་བློར་ནགས་འདབ་དང་། རི་ཀླུང་། ལམ་ཟུར། ཞིང་ནང་བཅས་

སུ་འཁྲུངས་ཤིང་ལློ་མང་སྐྱེ་བའི་སློ་རིགས་ཡིན། ར་བ་རང་གཅིག་སློམ་ལ་རྒྱས་པ་ཡན་ལག་

དང་བཅས་ནང་ཤ་དཀར་པློ་འབློལ་སློབ་དྲི་ཞིམ་པ། སློང་པློ་ཁློང་སྟློང་ནར་སློན་ནས་དམར་

སྨུག་ཏུ་འགྱུར་བ་དྲང་པློར་སྐྱེ་ཞིང་སྟློད་ཆར་ཡལ་ག་ཡློད་པ་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་0.3-0.9ཙམ་

ཟིན་པ། སྒློ་དབིབས་ཉ་ག་ཅན་གི་ལློ་ལྷེབ་གཡས་གཡློན་ཁ་སྤློད་དུ་གེས་པའི་ལློ་མ་པ་ཏ་འདྲ་

བ་ལློ་རང་རིང་པློ་ཅན་མང་དུ་གེས་ཤིང་། སློན་པློ་དང་ལློ་རང་རྣམས་མཉེན་ཞིང་འབློལ་བ། ཟླ་

བ་༦—༧པར་གདུགས་དབིབས་ཀི་གདེངས་ཀར་མེ་ཏློག་དཀར་ཞིབ་མང་པློ་འཆར་ཞིང་། ཟླ་

བ་༧—༨པར་འབས་བུ་མགློ་སྤེལ་མ་ཟུར་གཤློག་སྨུག་སྐྱ་ཅན་འདློགས་པ་ཅན། འཁྲུངས་དཔེ་

ལས། ལྕ་བ་ཞིང་གི་མུ་ལ་སྐྱེ། སློང་བུ་སྨུག་ལ་མེ་ཏློག་དཀར། ལློ་འབས་གློ་སྙློད་འདྲ་བ་སྟེ། རློ་

ནི་ཚ་ལ་ཁ་མངར་བཅས། ནུས་པས་བད་ཀན་གང་བ་དང་། ཕློ་བའི་ནད་རྣམས་མ་ལུས་དང་། 

གང་བའི་ནད་ལ་མཆློག་ཏུ་བསགས། ཆུ་སེར་ནད་རྣམས་ཐམས་ཅད་སེལ། ར་བ་ལྔ་ཡི་མཆློག་

ཏུ་བསགས། ཞེས་གསུངས། སྤིར་ལྕ་བ་ལ་རིགས་མི་འདྲ་བ་དང་ངློས་འཛིན་མི་འདྲ་བ་འགའ་

རེ་མཆིས་ཀང་། ཡློངས་གགས་འདི་ནི་ཞལ་མཐུན་གཅིག་གཅིག་གྱུར་རློ། ཐང་སྨན་གི་རིགས་

ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ་ཞིང་ཚ་ལ་མངར་བ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་ཚེ་སིང་བ་དང་། རྒས་དཀའ། 

ལུས་སྟློབས་འཕེལ། བད་ཀན་དང་མཁལ་མའི་གང་བ་སེལ། ཆུ་སེར་སྐེམ། 

ལྕ་གཡུང་། ཀླུང་སྐྱེས་ཀི་ལྕ་བའི་རིགས་ཤིག

ལྕག །རྡུང་བེད་དམ་གཞུ་བེད། ར་ལྕག །ས་ལྕག །ལྕག་ཡུ། འགམ་ལྕག །ཐལ་ལྕག་གཞུས་པ། ར་མགློགས་

པའི་ཐློག་ལ་ལྕག །སྐུལ་ལྕག་བེད་པ། ར་ཕློ་ལྕག་གིས་བསྐུལ་ནས་འཕུར་བ་ལར་རྒྱུག་པ། 

ལྕག་གི་ལྕིག་གི ཐ་རེ་ཐློ་རེ། ན་ཁ་ལྕག་གི་ལྕིག་གི ཆུ་ལྕག་གི་ལྕིག་གི

ལྕག་ལྕིག །① ལྕག་གི་ལྕིག་གིའི་བསྡུས་ཚིག །② ལན་ལིན། འདམ་དང་ལྕག་ལྕིག་ཁློད་ན་པད་མ་

རྣམ་པར་འཕེལ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

ལྕག་ཐགས། [མངློན]འབློག་པ། 

ལྕག་བརྡ། ཐལ་མློ་བརྡབས་ཏེ་གཏློང་བའི་བརྡ། ལྕག་བརྡ་གཏློང་བ། 

ལྕག་པློ། མགློགས་པློའམ་མྱུར་པློ། ཁློད་རང་ད་ལ་ལྕག་པློ་ཡློང་རློགས། འགློ་སྐྱློད་ལྕག་པློ་བེད་པ། 

ལྕག་པློ་ལློག་ཡློང་། ལྕག་པློ་རྒྱུགས་ཤིག

ལྕག་དབྱུག །བ་ལང་འདེད་བེད་ཤིང་གི་ཡལ་གའི་ལྕུག་ཕན། 

ལྕག་འབེང་། ལྕག་ཚན་གི་འབེང་ཐག་གམ་དངློ་། །

ལྕག་ཚན། ར་ལྕག །བཞློན་ར་ལ་ལྕག་ཚན་གཞུ་བ། ལྕག་ཚན་ཕར་ནས་ར་ཕྱུག་གློད་པ། 

ལྕག་ཡུ། ར་བློང་སློགས་འདེད་བེད་ལྕག་ཚན་གི་ཡུ་བ། 

ལྕག་ཤད། ལྕག་ཚན་དང་གཅིག །

ལྕགས། ① སྤིར་ལྕགས་ཕལ་ཆེར་ནི་ཁ་དློག་དཀར་པློ་ཕི་ནས་དབང་འགྱུར་གི་རི་སློ་ནག་ཐློགས་

པ་དང་། བཅད་ཁ་གསར་པ་དཀར་ལ་འློད་འཕློ་བ། ས་ཆུའི་རླན་ལ་འཕད་ན་བཙའ་དྲེག་ཁམ་

སེར་ཆགས་པ། བསྡུར་ལིད་ཁེ་７.８６ཡིན་པ་དང་ཚ་ཚད་１５３５“࿎”C ལ་སེབས་དུས་

འཇུ་བ་དང་། ལྕགས་སྤིའི་རློ་མངར། ཞུ་རེས་བསིལ། གང་ལར་ཡང་འདིའི་ནུས་པས་ར་དཀར་

གི་ནད་དང་། གཟའ་གིབ་སྨྱློ་ལྐུགས་ལ་སློགས་སེལ། ② རྡློའི་སྙིང་པློ། ཁློ་ལྕགས། ལྕགས་

བཏུལ་མ། ལྕགས་བསེས་མ། ངར་ལྕགས། ལྕགས་རྡློ། ལྕགས་ཁློ། ལྕགས་ཞུན། ལྕགས་རིགས། 

མེ་ལྕགས། ལྕགས་རིགས་བཞུ་འདུལ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གར་བུ་དང་། གློང་བུ། ལྕགས་

ནག་སྟློབས་པློ་ཆེ། སྟློབས་མང་པློ། རྣློ་བེད། རྣློན་པློ། མཚོན་ཆ་བེད་པ། མཚོན་བེད། རི་ཡི་

སྙིང་པློ། གསེར་གི་དག་བཅས་སློ། །③ སློ་དང་སམ་སློགས་སློམ་བེད་ཀི་ཡློ་བད་རིགས། སློ་

ལྕགས། ལྕགས་སྐློར། དཀྲི་ལྕགས། སློ་ལྕགས་རྒྱག་པ། ④ ཁིམས་ཆས་ཤིག །རང་ལྕགས། 

ལག་ལྕགས། ལྕགས་སྒློག །⑤ འབྱུང་བ་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག །ལློ་ཁམས་ལྕགས། ལྕགས་དག་མེ། 

ཆུ་མ་ལྕགས། ⑥ རིན་པློ་ཆེའི་རིགས་ཏེ། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་རིགས་དྲུག་མཆིས། རློ་སྐྱུར། 

ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་མཆིན་ནད་དང་། མིག་ནད། དུག་ཚད། སྐྱ་རྦབ་སློགས་ལ་ཕན། 

ལྕགས་སྐམ། ལྕགས་ཀི་སྐམ་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལྕགས་སྐུད། ལྕགས་ལས་བཟློས་པའི་སྐུད་པ། 

ལྕགས་སྐུད་སྒིམ་པ། ① ལྕགས་སྐུད་ཕ་བ་མང་པློ་སེབ་གཅིག་ཏུ་སྒིམ་པ། ② ནློར་རས་ལློངས་སྤློད་

གསློག་སྲུང་ལ་རེམ་པའམ་སེར་སྣ་བེད་པའི་དཔེ། 

ལྕགས་སྐུད་རི་མློ། དང་ཐློག་ལྕགས་སྐུད་མེ་ཏློག །ཟེར་གི་ཡློད། དེ་ནི་ལྕགས་སྐུད་ལ་བསྐྱར་དུ་ཚ་

ལས་སྦྲེལ་ནས་གྲུབ་པའི་བཟློ་རལ་མཛེས་རིས་ཀི་བརམ་བའི་རིགས་ཤིག་ཡིན། སྒྱུ་རལ་པ་

ཚོས་རི་མློའི་ཟིན་བིས་ལ་བརེན་ནས་རི་ཆུ་རི་མློའམ་བ་རིགས་མེ་ཏློག་སློགས་བརློད་བ་བས་

ནས་བཟློ་བཞིན་ཡློད། དེ་རེས་ལྕགས་རི་སྣ་ཚོགས་བྱུགས་པའི་ལས་རིམ་བརྒྱུད་པར་སྒློམ་ནང་

དུའང་འཇུག་སློལ་མཆིས། 

ལྕགས་སྐློར། སློའི་དཀྲི་ལྕགས། 

ལྕགས་ཀི་བེ་སློ། །ལྕགས་ལས་བཟློས་པའི་བེ་དང་འཇལ་བེད་ཀི་བེ་སློ། །

ལྕགས་ཀི་མེ་མདག །མེར་བསེགས་པའི་ལྕགས་དམར་པློ། 

ལྕགས་ཀི་ཤན་མཆུ་ཕ་མློ། སྐྱློ་འབུར་རྒྱག་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག

ལྕགས་ཀི་ཤན་མཐུ་ཕ་མློ། སྐྱློ་འབུར་རྒྱག་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག

ལྕགས་ཀི་ཤལ་མ་ལིའི་རི། དམལ་བའི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ། རི་རར་ལྕགས་ཀི་སློང་པློ་མཚོན་གི་ལློ་

མས་གང་བ་དང་། རི་མགློར་བ་རྒློད་དང་ཝ་སློགས་ཀིས་འདྲད་པའི་རི་ཞིག

ལྕགས་ཀི་སན་མ། ① ནང་ལློང་གི་རུས་འབུར་འློག་ནང་ཁུད་དུ་གནས་པའི་རླུང་ཁག་གཉིས་འདློམ་

གི་འཕར་རའི་མིང་སྟེ། མན་ངག་ཡློན་ཏན་རྒྱུད་ལས། ནང་ལློང་ནང་ཁུད་ལྕགས་ཀི་སན་མའི་

གནད། ཅེས་གསུངས་སློ། །② ལྕགས་ལས་བཟློས་པའི་གློང་བུ་ཆུང་ངུ་རིལ་མློ། 

ལྕགས་ཀྱུ། ལྕགས་གུག་རེ་རྣློན་པློ་ཞིག །སངས་རྒྱས་ལ་འདྲེན་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཡློད་ཀང་། སེམས་

ཅན་ལ་འཁློན་པའི་ཨ་ལློང་མེད། 

ལྕགས་ཀྱུ་བ། དབིབས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་སེར་པློ་ཁག་རང་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་

སྟེ། འཁྲུངས་དཔེ་ལས། གཉན་ཐུབ་རྒྱལ་པློ་ལྕགས་ཀྱུ་ནི། ཉིན་གི་ར་བག་དྲུང་དུ་སྐྱེ། སློང་བུ་

རིང་ལ་ཅུང་ཟད་སེར། ལློ་མ་གཡུ་བུན་གཏློར་བ་འདྲ། མེ་ཏློག་གསེར་གི་གང་བུ་འདྲ། ཟེའུ་འབྲུ་
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ག་སྤུ་འཐློར་འདྲ་སེར། འབས་བུ་ཟི་ར་དཀར་པློ་འདྲ། དེ་ཡི་རེ་མློ་ལྕགས་ཀྱུ་འདྲ། ར་བ་སེར་པློ་

ཁག་རང་ཡིན། རློ་ནི་ཅུང་ཞིག་ཁ་བ་ཡིན། ཚད་རིམས་དུག་གཉན་རྒྱས་པ་འཇློམས། རློག་པའི་

ཚ་བ་དྭངས་སྙིགས་འབེད། མ་སྨིན་སྨིན་བེད་འཐློར་བ་སྡུད། ཚད་རིགས་འཇློམས་པའི་བདུད་

རིར་བཤད། 

ལྕགས་ཀྱུ་མ། སློ་མ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག

ལྕགས་ཀྱུ་མུ་འཁྱུད་རི་མློ། དཀར་ཡློལ་ཁ་དཀྲིས་དང་། གྲུམ་ཙེའི་མཐའ་ཐིག་སློགས་སུ་ཡློད་པའི་

ལྕགས་རིའི་རི་མློ་དེའི་མིང་ཡིན། 

ལྕགས་ཀྱུས་གདུལ་དཀའ་བ། [མངློན]འདློད་པས་དྲེགས་པའི་གང་པློ། 

ལྕགས་ཀློ། [རིང]ལྕགས་ཀྱུ། 

ལྕགས་ཀྲིན། ཤ་སློགས་བཟའ་བཅའ་བཏུམ་སྣློད་ལྕགས་སློགས་ལས་བཟློས་པ་ཞིག

ལྕགས་སྐྱློགས། ལྕགས་ལས་བཟློས་པའི་སྐྱློགས། 

ལྕགས་དཀར། ལྕགས་དཀར་པློའམ་གཤའ་དཀར། 

ལྕགས་དཀྲློལ། ཚག་བརྒྱབ་པའི་ལྕགས་ཀི་ཡློ་བད། 

ལྕགས་ཁ། ① ལྕགས་བཅད་ཤུལ། ② ལྕགས་བཅད་ཤུལ་གི་ཁ་དློག །③ ལྕགས་ཟམ་གི་ཁ། 

ལྕགས་ཁང་། ལྕགས་ཀི་ཁང་པ། 

ལྕགས་ཁབ་ལེན། ཁབ་སློགས་ལེན་པའི་ལྕགས་རྡློ་ཞིག

ལྕགས་ཁམས། འའབྱུང་རིས་ནང་གསེས་ལྕགས་ཀི་རང་བཞིན། 

ལྕགས་ཁུ། ① ལྕགས་ཀི་ཁུ་བ། ② ཨ་རུ་རའི་ཁུ་བའི་ནང་ལྕགས་སངས་ནས་ཞག་གསུམ་བཞག་

པའི་ཁུ་བ་སློ་ནག་སྟེ། ནུས་པས་མཆིན་ཚད་དང་། མིག་ནད། ཤུ་བ་བཅས་ལ་ཕན། 

ལྕགས་ཁློག །འབྲུ་བཙོ་སྣློད། 

ལྕགས་ཁེམ། ① ལྕགས་ཀི་ཁེམ་བུའམ། ཐུར་མ། ② ལྕགས་ཀི་འཇར་མ། 

ལྕགས་ཁ། ལྕགས་ཀི་ཁ་མ། 

ལྕགས་ཁབ། ལྕགས་ལས་བཟློས་པའི་ཁབ་སྟེ་གློ་ཆ་ཞིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལྕགས་ཁློ། ལྕགས་གཙོ་བློར་བས་པའི་ལྕགས་རིགས་འདྲེས་མའི་ཁློ་ཞིག

ལྕགས་ཁློལ། ལྕགས་ཀི་ཁློལ་མའམ་ལྕགས་ཚགས། 

ལྕགས་མཁར། ① ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཁང་པ། ② དྲག་པློ་མངློན་སྤློད་ཀི་ལས་སྒྲུབ་སྐབས་

གཤིན་རེའི་ལྕགས་མཁར་གི་རྣམ་པའི་གཏློར་ཟློར་བཞེངས་བཀློད་ཀི་དབིབས་ཏེ་ཟུར་དགུ་པ་

དང་། བཅུ་དྲུག་པ་གཉིས་ཡློད། 

ལྕགས་གློང་། ལྕགས་རྡློག་རྡློག །གཞློམ་བཤིག་དཀའ་བ་ལྕགས་གློང་ལ་བུ། 

ལྕགས་གློས། [མངློན]ལུས་སྐྱློབ་ཀི་ཁབ། 

ལྕགས་སམ། ལྕགས་ཀི་སམ། 

ལྕགས་སམ་པར་བུ། ལྕགས་སམ་ཆུང་ངུ་། 

ལྕགས་སློ། ལྕགས་ལས་བཟློས་པའི་སློ། 

ལྕགས་སློར། ལྕགས་ཟླུམ་པློའམ་སློར་མློ། 

ལྕགས་གློགས་ཤིང་། འབྱུང་རིས་ཀི་དག་གློགས་རི་ཚུལ་ཞིག

ལྕགས་གེགས། ལྕགས་ཤློག

ལྕགས་རྒྱུག །ལྕགས་ཀི་རྒྱུག་པའམ། དབྱུག་པ། 

ལྕགས་སྒག །ལྕགས་ཀིས་བཟློས་པའི་སྒག་པའི་མིང་། 

ལྕགས་སྒེད། ① ལྕགས་ཀི་ཐབ་རྡློ་སུམ་ཚོས་ལ་བུ། ② རང་པ་གསུམ་ཡློད་པའི་ལྕགས་ཐབ། 

ལྕགས་སྒློག །① སློམ་བེད་ལྕགས་ཀི་སྒློག །② ལྕགས་སྒློག་བརྒྱབ་ནས་བཙོན་དུ་འཇུག་པ། 

 ③ [ཡུལ]ལྷམ་གི་རིང་པས་འཇའ་གསུམ་པའི་ཕར་ཕིན། 

ལྕགས་སྒློག་མ། སློ་མ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག

ལྕགས་སྒློམ། ལྕགས་ཀི་སྣློད་སྒློམ། 

ལྕགས་མགར། ལྕགས་བཟློ་མཁན། 

ལྕགས་དགློན། མིང་གཞན་ལྕགས་དགློན་ཐུབ་བསྟན་དར་རྒྱས་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་

ས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༦༣༨ལློར་གང་རབ་འབམས་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་རི་བློ་ཆེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྕགས་འགུ། [ཡུལ]ལྕགས་སྣློད་ཀློང་མློ། 

ལྕགས་དག་མེ། འའབྱུང་རིས་ཀི་དག་གློགས་རི་ཚུལ་ཞིག

ལྕགས་བརྒྱད། གསེར་དང་། དངུལ། ཟངས། ལྕགས། གཤའ་དཀར། ར་གན། འཁར་བ། ཞ་ཉེ་

དཀར་ནག་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་བཅས་བརྒྱད་དློ། །

ལྕགས་ངར། ཟངས་མགར་གི་ལག་ཆ་མགློ་སྐློན་གཡློག་སའི་ལྕགས་ཧྲེང་མགློ་གུག་ཅན། 

ལྕགས་མཆློག །[མངློན]གསེར་སྤི། 

ལྕགས་སྙིགས། ལྕགས་བཞུས་ཚར་བའི་སྙིགས་མ། 

ལྕགས་ཏིག །ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་མཁིས་ཚད་དང་། 

མཆིན་ཚད། ཕློ་ཚད། རིམས་ཚད་སློགས་ལ་ཕན། 

ལྕགས་ཏིག་དཀར་པློ། ཏིག་ཏ་རིགས་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་

མཆིན་ཚད་དང་། མཁིས་ཚད། ཁག་ཚད་བཅས་ལ་ཕན། 

ལྕགས་ཏེལ། ལྕགས་ཀིས་བཟློས་པའི་ནད་དམིག་སེག་བེད་ཀི་ཏེལ་པ་སྟེ། དེ་ན་དམིག་སྟེང་

བརྡེགས་ན་འབས་ནད་དང་། ལྷེན་སྐྲན་སློགས་ལ་ཕན། 

ལྕགས་ར། ① འགིམ་འགྲུལ་ཡློ་བད་ཅིག །ས་ཕི་འཁློར་ལློ་གཉིས་ལན། མི་ཡིས་རང་པས་བསྐློར་

ནས་རྒྱུག་ཆློག་པའི་ར་ཚབ་ཞིག །② འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་ལས་ཕློ་ལློ་ར་

དང་། འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་ལྕགས་ཁམས་གཉིས་སྦར་བའི་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག

ལྕགས་སྟག །འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་ལས་ཕློ་ལློ་སྟག་དང་། འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་

ལྕགས་ཁམས་གཉིས་སྦར་བའི་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག

ལྕགས་སྟེགས། ཆུ་འཁློར་གི་སློག་ཤིང་། 

ལྕགས་གཏུན། ལྕགས་ཀི་གཏུན་བུ། 

ལྕགས་བཏུལ་མ། བརྡུངས་ཏེ་ལྷད་བཏློན་པའི་ལྕགས། 

ལྕགས་ཐག །ལྕགས་ལས་བཟློས་པའི་ཐག་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལྕགས་ཐང་རབ་འབམས་པ་བམས་པ་བསློད་ནམས། རེ་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་ར་སྤི་

ལློ་༡༤༧༤ལློར་གཙང་ལྕགས་ཐང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་པར་སངས་རྒྱས་གིང་

དུ་བསློད་ནམས་ལེགས་པ་དང་འཆད་དཀའ་བཅུ་པས་མཁན་སློབ་མཛད་དེ་རབ་ཏུ་བྱུང་། དེ་

ནས་ལློ་བརྒྱད་རིང་མདློག་ཆློས་འཁློར་སང་དུ་བཤེས་གཉེན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་དང་བློ་གློས་

རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ལས་རིག་པའི་ཤེས་བ་ལེགས་པར་སྦངས། དགུང་ལློ་སློ་དྲུག་ནས་ལློ་

གསུམ་རིང་གསང་ཕུ་བ་ཆློས་གགས་ཀིས་མཁན་པློ་དང་རེ་འདིས་སློབ་དཔློན་མཛད། དགུང་

ལློ་སློ་དགུ་པ་ཆུ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༥༡༢ལློར་དཔལ་འབུམ་ཕག་གསུམ་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་མངའ་

གསློལ། དགུང་ལློ་རེ་བཞི་བར་གདན་ས་བསྐྱངས། མཐར་དགུང་གངས་རེ་བདུན་ལ་ཕེབས་པ་

རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ལྕགས་བི་སྤི་ལློ་༡༥༤༠ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ལྕགས་ཐབ། ལྕགས་ཀི་མེ་ཐབ། 

ལྕགས་ཐལ། ① ལྕགས་ཕེ་འཕྲུལ་མེར་བསེགས་པའི་ཐལ་བ་སྟེ། ནུས་པས་དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ཆེན་

པློའི་ནུས་པ་བསྐྱེད། མཆིན་དུག་སེལ། དམུ་རིང་སྐེམ། ② ལྕགས་བརྡར་བའི་ཕེ་ཞིབ་མློ། 

ལྕགས་ཐུར། ① ལྕགས་ཧྲིལ་ཕ་ལ་རིང་བ། ② ལྕགས་ཀི་ཁེམ་བུའམ་ཐུར་མ། 

ལྕགས་ཐློ། ལྕགས་ལས་བཟློས་པའི་རྡུང་བེད་ཀི་ཐློ་བ། 

ལྕགས་དམ། ལྕགས་ཀི་དམ་བུ། འདི་ལ་ཆེ་ཆུང་མང་པློ་ཡློད། 

ལྕགས་དུག །[ཡུལ]བསེ་བློ་སྟེ་དུད་འགློའི་རློ་དང་གཅིན་སྐྱག་སློགས་ཟ་མཁན་འབུ་ནག་ཅིག །ཡུལ་

སྐད་འགར་འབུ་བསེ་ལེ་སྦུར་གློག་ཀང་ཟེར། 

ལྕགས་དུམ། ངར་ལྕགས་བཅད་པའི་དུམ་བུ། 

ལྕགས་རྡར་མཉམ་ཟད། ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀ་གུད་པའམ་ཐ་ཞན་པར་གྱུར་པའི་དཔེ། 

ལྕགས་རྡུལ། རྡུལ་ཕན་བདུན་གི་ཚད། 

ལྕགས་རྡློ། ལྕགས་འབྱུང་བའི་རྡློ། 

ལྕགས་དྲེག །① ལྕགས་མེར་བསེགས་ནས་བརྡུངས་པའི་ཚེ་གློག་པའི་དྲེག་པ་སྟེ། ནུས་པས་མིག་

ནད་ཞི་ཞིང་། མཁིས་པ་ཤ་སེར་དང་། མིག་སེར་འཇློམས། ② བད་ཀན་རིགས་དྲུག་གི་ནང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

ཚན་ཕློ་བར་བེ་སྣབས་འཕེལ་ནས་མེ་དྲློད་ཉམས་པ་ཞིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་ཟས་མི་འཇུ་ཞིང་

སྐྱུག་པ་དང་ལུས་ཀི་ཤ་སྐམ་ཞིང་ཤེད་ཆུང་དུ་འགྱུར་བ་ཞིག

ལྕགས་གདུང་། ལྕགས་ལས་བཟློས་པའི་ཁང་པའི་གདུང་མ། 

ལྕགས་མདའ། ① སར་བློད་ཡུལ་གི་སྐུ་དྲག་སྐྱ་བློ་གློ་སའི་མཐློ་རིགས་ཀི་དབར་ཞྭ། ② འཁློར་ལློའི་

རིབས་མ་ལྕགས་སྐུད། ③ ཆུ་འཁློར་གི་དཀིལ་བུག་ནང་འབབ་པའི་ཡློས་ཚད་སྙློམས་བེད་ཀི་

ལྕགས་མདའ་སྦུབས་ཅན། ④ ལྕགས་ལས་བཟློས་པའི་མདའ། ⑤ སྤུན་དློག་གི་སྟློད་གློས་

སློགས་ས་བེད་ལྕགས་མདའ། 

ལྕགས་མདུད་དགློན། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ལྕགས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༢༩༡ལློར་འབྲུ་ཚ་སང་པ་བརློན་འགྲུས་

འབུམ་གིས་བཏབ། སར་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ལྕགས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༤༩༡ལློར་ལྕགས་མདུད་

ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་རྒྱ་བསྐྱེད་བས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན།ད་ལ་དཀར་མཛེས་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྕགས་མདློང་། ལྕགས་སྦུབས་སྟློང་། 

ལྕགས་ནན་ཐར་གསུམ། གཟབ་གཟབ་ནན་ནན་གི་དློན། དློན་གནད་གལ་ཆེན་ལ་ལྕགས་ནན་ཐར་

གསུམ་གིས་གློས་སྡུར་བེད་དགློས། 

ལྕགས་སྣ་ཁ་ཡར། གསེར་དང་། དངུལ། ཟངས། རག །འཁར་བ། གཤའ། ཞ་ཉེ། ལྕགས་ནག་བཅས་

བརྒྱད་ལ་ལྕགས་རིགས་བརྒྱད་ཅེས་གགས་པ་དང་། དེ་དག་ཟུང་མ་ཡིན་པ་ལ་ཁ་ཡར་ཞེས་

ཟེར་བ་ཡིན་ཏེ། རློགས་ཆེན་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཛད་པའི་མངློན་བརློད་

ལེགས་བཤད་གསེར་གི་ལེ་མིག་ལས། གསེར་དངུལ་ཟངས་རག་འཁར་བ་དང་། གཤའ་ཚེ་

ཞ་ཉེ་ལྕགས་ནག་བརྒྱད། དེ་རྣམས་ཀི་མིང་ལྕགས་ཞེས་ཟེར། ཞེས་དང་། དར་མློ་སྨན་རམས་

པ་བློ་བཟང་ཆློས་གགས་ཀིས། ཁ་ཡར་ནི་ཟུང་མ་ཡིན་པ་གཅིག་གསུམ་ལྔ་བདུན་ལ་བུའློ། །

ལྕགས་པང་། ལྕགས་ལེབ་གྲུ་བཞི་མཐུག་པློ། 

ལྕགས་པར། ལྕགས་ལས་བཟློས་པའི་ཡིག་འབྲུའི་འཕྲུལ་པར། 

ལྕགས་པིར། ཐེལ་ཙེ་བརློ་བེད་ཀི་གཟློང་ལ་ཟེར། དློན་གཞན་ཞིག་ཏུ་ཐེལ་ཚེ་བརློ་བའི་ལས་ཀར་ཡང་གློ
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལྕགས་པློ་རི། བློད་ཀི་རི་ཆེན་བཞིའི་ཡ་གལ། ལྷ་ས་རེ་ཕློ་བང་གི་འཁིས་ལྷློ་ནུབ་ཏུ་ཡློད་པའི་རི་ཆུང་ཞིག

ལྕགས་པློ་རི་བློད་སྨན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློ། དེ་སློན་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པས་འབས་སྤུངས་སུ་དགའ་

ལན་ཕློ་བང་ནུབ་མར་ཉི་ཐང་ཞབས་དྲུང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་སློབ་དཔློན་དང་། བང་ངློས་པ་བསྟན་

འཛིན་དར་རྒྱས་ནས་དློ་དམ་བེད་པའི་གསློ་རིག་འགློ་ཕན་གིང་གསར་འཛུགས། དེ་བཞིན་

གཞིས་རེ་བསམ་འགྲུབ་རེར་ཚ་རློང་པས་དློ་དམ་བེད་པའི་གསློ་རིག་དྲང་སློང་འདུས་པའི་

གིང་། རེ་ལྷ་དབང་ལྕློག་ཏུ་བང་ངློས་པ་དང་དར་མློ་སྨན་རམས་པ་བློ་བཟང་ཆློས་གགས་སློགས་

ཀིས་དློ་དམ་བེད་པའི་གསློ་རིག་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཅིག་བཅས་འཛུགས་གནང་མཛད་ཀང་ཡུན་རིང་

གནས་མ་ཐུབ་པར་བརེན། གློང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པློ་སྐུ་གཤེགས་ནས་ལློ་བཅློ་ལྔ་འཁློར་བ་རབ་

བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་༡༦༩༦ལློར་སྨན་པའི་སློབ་གྲྭ་ལྕགས་རི་འགློ་ཕན་རིག་བེད་

གིང་ཞེས་སུ་གགས་པ་ཕག་བཏབ་པར་མཛད་ཅིང་། གསློ་རིག་གི་ལག་ལེན་སློབ་རྒྱུད་འཕེལ་

རྒྱས་འབྱུང་སད་ས་གནས་ཀི་རིས་མེད་དགློན་སེ་ཁག་ནས་གྲྭ་སློབ་གློ་འཕེར་རེ་གཏན་འཛུགས་

དགློས་པའི་བཀའ་རྒྱ་ར་ཚིག་དང་བཅའ་ཡིག་ཆེན་མློ། གྲྭ་རྒྱུན་འཛུགས་ཁློངས་ཀི་དགློན་དེབ་

སྦུག་དམ་འབར་མ། གྲྭ་ཚང་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞིར་འཚོ་རེན་ཆློས་གཞིས་དང་། དེའི་འབེད་ཁ། ཤེ་བམ་

ཆེན་མློ་སློགས་སྦུག་དམ་འབར་མའི་གཏན་ཚིག་ཤག་བཅས་མ་ཁབ་པ་མེད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་

རྣམས་འཇློག་གནང་མཛད།སློབ་གྲྭའི་སློབ་དཔློན་དུ་དར་མློ་སྨན་རམས་པ་བློ་བཟང་ཆློས་གགས་

དང་། འགམ་པ་དགེ་སློང་བློ་བཟང་ངག་དབང་གཉིས་བསྐློ་གཞག་བསྩལ། 

ལྕགས་པློ་རི་བཻཌཱུརྱ་ཡི་རྡློ་བརློས། ལྕགས་པློ་རིའི་རི་གཤམ་གི་ནུབ་ངློས་བག་ལེབས་སུ་སངས་

རྒྱས་མི་འཁྲུགས་པའི་སྐུ་ཆེན་པློ་ཞིག་གིས་གཙོས་སྐུ་བརན་མང་པློ་བརློས་པ་དེ་ཚོ་ནི་ཐློག་མ་

དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་རྡློ་རིང་པཎིས་ཡློན་སྦར་ནས་བཞེངས་སྐད་དང་། ལྷ་སའི་གློང་

མི་འདས་གློངས་སུ་སློང་བའི་སྐྱེས་རགས་བཞེངས་མི་ཐུབ་མཁན་ཡིན་ན་དེ་གར་སྐུ་དཀར་

སྒློན་ན་འཐུས་ཚུལ་དེ་ས་དེ་ལར་བེད་སློལ་ཡློད་པར་གགས་ཀང་། ཕིས་རྡློ་བརློས་ཀི་སྐུ་དེ་དག་

ལ་ཚོན་གཏློང་སྐབས་ཚོན་གསློས་བེད་ཀི་ཡློད། རྡློ་བརློས་སྐུ་བརན་གཙོ་བློ་དེའི་གཡས་སུ་

གངས་རི་ར་བས་བསྐློར་བ་ཞེས་པའི་ཚིག་བཅད་ཤློ་ལློ་ཀ་གཅིག་ཡློད་པ་དེའི་ཚིགས་རང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

གསུམ་པར་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ཡི་ཞེས་གསལ་བར་དཔྱད་ན་རྡློ་

བརློས་དེ་རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་བདུན་པའི་སྐབས་རྡློ་རིང་པཎི་ཏས་ཡློན་སྦར་ནས་བརློས་ཟེར་བ་དེ་

བདེན་པར་སེམས། 

ལྕགས་པློ་རིའི་སྨན་ཆུ། ལྕགས་པློ་རིའི་རི་འདབས་ཀི་བང་ངློས་སུ་ཡློད་པའི་སྨན་ཆུ་ཞེས་ཆུ་མིག་

རྡློ་རིག་གི་ལྕགས་རི་སེར་པློ་ཅན་ཡློད་པ་དེ་ནི་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་གསློལ་ཐབ་ཀི་ཆུ་ལེན་ས་ཡིན་

པ་དེའི་ལྕགས་རིའི་རྒྱལ་སློར་སློ་ལྕགས་བརྒྱབ་པའི་ལེ་མིག་ནི་རེ་གསློལ་ཐབ་ཀི་ཆབ་བསུ་

བས་ཉར་ནས་མི་གཞན་ར་བ་དེའི་ནང་འགློ་མི་ཆློག །ཆུ་མིག་དེའི་ཆུ་ལྕགས་རིའི་ནང་ནས་རྒྱ་

རྡློའི་ཡུར་བུ་ཞིག་བརྒྱུད་ལྕགས་རིའི་བང་གི་འློག་ནས་ཕིར་དློན་འགློ་ས་དེར་ཆུ་ལེན་མཁན་

དང་ཁྲུས་རྒྱག་མཁན་སློགས་ཡློད། དེ་བཞིན་ལྕགས་པློ་རིའི་ཤར་ངློས་བག་ལྷ་ཀླུ་སྒུག་གི་

འགམ་གི་བག་འློག་ཏུ་ཆུ་མིག་ཅིག་ཡློད་པ་དེ་ནི་དེ་ས་པློ་ཏ་ལའི་མདུན་གི་ཞློལ་པ་བ་ཁག་ཅིག་

དང་བག་ལྷ་ཀླུ་སྒུག་ཏུ་གནས་སློད་རྣམས་ཀི་ཆུ་ལེན་ས་ཡིན་པ་དེའི་ཤུལ་ད་ལའང་ཡློད། 

ལྕགས་པློད། ལྕགས་ཕློད་དང་གཅིག །

ལྕགས་སྤེལ། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་ལས་ཕློ་ལློ་སྤེལ་དང་། འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་

ལྕགས་ཁམས་གཉིས་སྦར་བའི་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག

ལྕགས་ཕུར། ལྕགས་ལས་པའི་ཕུར་པ། དགུན་དུས་བེས་བགློད་སྐབས་ས་འཁིང་ཐློག་ཏུ་ར་བརློད་

བེད་ཀི་ཕུར་དང་། ཁལ་རྡང་འདློགས་སའི་ཕུར་པ་བཅས་ཡིན། 

ལྕགས་ཕློ། འབྱུང་ཁམས་ལྔ་པློ་རེ་རེར་ཕློ་མློ་གཉིས་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཕློ་ལློ། 

ལྕགས་ཕློ་ཁི། འའབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་ལས་ཕློ་ལློ་ཁི་དང་། འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་

ལྕགས་ཁམས་གཉིས་སྦར་བའི་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག

ལྕགས་ཕློད། ① ས་ཐག་སློགས་བསས་མ་གྲུ་བཞིའི་སྐ་རགས། ② ཆབ་ཙེ་བསར་བའི་སྐེད་སློམ། 

③ རྒྱན་སྤློས་ཅན་གི་སྐེད་ཆིངས། 

ལྕགས་ཕློར། ལྕགས་ཀི་ཕློར་པ། 

ལྕགས་ཕེ། ① ལྕགས་ཀི་ཕེ་མ། ② ལྕགས་སག་བརྡར་ངློས་བརྡར་ཏེ་སྨན་གིས་དུག་བཏློན་པ་ཞིག་
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སྟེ། ནུས་པས་མིག་ནད་དང་། དུག་ནད། བད་ཀན་སྨུག་པློ་བཅས་ལ་ཕན། 

ལྕགས་བི། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་ལས་ཕློ་ལློ་བི་བ་དང་། འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་

ལྕགས་ཁམས་གཉིས་སྦར་བའི་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག

ལྕགས་འབྲུག །འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་ལས་ཕློ་ལློ་འབྲུག་དང་། འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་

ལྕགས་ཁམས་གཉིས་སྦར་བའི་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག

ལྕགས་བན། ལྕགས་ཀི་ཆུ་བན། 

ལྕགས་སར། [མངློན]ལྕགས་ལས་བཟློས་པའི་རྩྭ་སློགས་སྡུད་བེད་སར་མློའི་དབིབས་ཅན་ཞིག

ལྕགས་སྦུག །ལྕགས་ཀི་སྦུ་གུ། 

ལྕགས་སྦྲགས་པ། ལྷ་སའི་ཉེ་འདབས་གངས་སྟློད་ལྕགས་སྦྲགས་པ་ཞེས་པའི་མི་ཚང་ཆེན་པློ་ཞིག

ལྕགས་སྦྲུལ། ① ལུས་ཀི་རིང་ཚད་རྨེ་ཁི་0.3-1.6 བར་ཙམ་ལ་མགློ་ཆུང་ཞིང་མཇུག་མ་ཕ་ལ་རྣློ་

བ། ལུས་ཀི་ཁ་དློག་ནག་པློའམ་སློ་ནག་ལ་ཐིག་ལེ་དཀར་པློའི་སྐེད་དཀྲིས་37-61 བར་ཡློད་

པ། རྒྱུན་དུ་བདེ་ཐང་དང་རི་ཁུལ། ཆུ་འགམ་བཅས་ཀི་ཆུ་གསེབ་ཏུ་སློད་པ་དང་། སྐབས་སུ་མིའི་

ཁང་པའི་ནང་དུ་འཛུལ་བ། ཉ་དང་། སལ་པ། སྦྲུལ། བི་བ་སློགས་སློག་ཆགས་ཁློ་ན་ཟ་བ། 

མཆིལ་རྨེན་ལ་དུག་མི་ཟད་པ་ཡློད་པ་ཞིག་གི་སྦྲུལ་ཕྲུག་སྟེ། སློག་ཆགས་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་

སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་མིག་གསལ་བར་བེད། ② ལློ་ཁམས་ཀི་བེ་བག་ཅིག

ལྕགས་དབི། དབི་མློང་ནག་པློ། 

ལྕགས་འབེད། [མངློན]སློ་ལྕགས་ཀི་ལེ་མིག

ལྕགས་མིག །ཀློ་བར་མིག་ཁུང་འབིགས་བེད་ཀི་གཟློང་། 

ལྕགས་མློ། འབྱུང་ཁམས་ལྔ་པློ་རེ་རེར་ཕློ་མློ་གཉིས་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་མློ་ལློ། 

ལྕགས་མློ་གང་། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་ལས་མློ་ལློ་གང་དང་། འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་

ལྕགས་ཁམས་གཉིས་སྦར་བའི་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག

ལྕགས་མློ་ཕག །འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་ལས་མློ་ལློ་ཕག་དང་། འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་

ལྕགས་ཁམས་གཉིས་སྦར་བའི་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག
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ལྕགས་མློ་བ། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་ལས་མློ་ལློ་བ་དང་། འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་

ལྕགས་ཁམས་གཉིས་སྦར་བའི་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག

ལྕགས་མློ་སྦྲུལ། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་ལས་མློ་ལློ་སྦྲུལ་དང་། འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་

ལྕགས་ཁམས་གཉིས་སྦར་བའི་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག

ལྕགས་མློ་ཡློས། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་ལས་མློ་ལློ་ཡློས་དང་། འབྱུང་བ་ལྔ་

ལས་ལྕགས་ཁམས་གཉིས་སྦར་བའི་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག

ལྕགས་མློ་ལུག །འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་ལས་མློ་ལློ་ལུག་དང་། འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་

ལྕགས་ཁམས་གཉིས་སྦར་བའི་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག

ལྕགས་རྨློག །ལྕགས་ཀི་རྨློག

ལྕགས་སྨྱུག །ལྕགས་ལས་བཟློས་པའི་སྨྱུ་གུ། 

ལྕགས་སྨྱུག་རི་མློ། ལྕགས་སྨྱུག་ཕུ་འདྲེན་གི་ནང་དུ་སྣག་ཚ་ནག་པློ་ཆེད་སྤློད་བེད་པ་དང་དེ་བཞིན་

ཚོན་མདློག་གཞན་དག་ཀང་སྤློད་སློལ་ཡློད་རུང་མང་པློ་མེད། ལྕགས་སྨྱུག་རི་མློ་དང་ཞ་སྨྱུག་

རི་མློ་གཉིས་དབར་འབི་ཐབས་ལ་ཁད་པར་ཆེན་པློ་མེད། རྒྱུན་དུ་སྟབས་བདེའི་ཟིན་བིས་རི་མློ་

དང་། ནག་རིས་རི་མློ། མགློགས་བིས་རི་མློ་སློགས་ལ་ལྕགས་སྨྱུག་སྤློད་ཀི་ཡློད་པས། དེར་

ལྕགས་སྨྱུག་རི་མློ་ཟེར། 

ལྕགས་དམར། ① ལྕགས་བསེགས་དམར་པློ། ② [མངློན]ཟངས། 

ལྕགས་དམར་སྐམ་གཅུན། བསབ་བ་བས་ཏེ་སྒིགས་ལམ་དུ་འཇུག་པའི་དཔེ། རང་སྣང་གང་དྲན་

གིས་སྤློད་ངན་བེད་མཁན་ལ་ལྕགས་དམར་སྐམ་གཅུན་གིས་སློབ་གསློ་ནན་ཏན་གཏློང་དགློས། 

ལྕགས་བཙའ། ལྕགས་རིགས་ལ་འབྱུག་རྒྱུའི་རི། རང་འཁློར་རིང་པ་ལ་ལྕགས་རི་བྱུགས་པ། 

ལྕགས་ཚ་ཐློག་རྡུང་བ། གནད་དློན་གསར་ཐློག་ལ་ཐག་གཅློད་བེད་པའི་དཔེ། 

ལྕགས་ཚགས། ལྕགས་ལས་བཟློས་པའི་ཚགས་སྤད་མིག་མང་པློ་ཅན། 

ལྕགས་ཚུག །སྨན་པའི་ཡློ་བད་ཅིག །ལྕགས་ལས་བཟློས་པའི་མེ་བཙའ་སེག་བེད་དེ། ཏེལ་པ་དང་

དློན་གཅིག
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ལྕགས་འཛེར། ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་འཛེར་བུ། 

ལྕགས་ཞིབ། ① ལྕགས་ཕེ། ② ལྕགས་སྟག་ལློར་བློད་ལ་མི་གངས་དང་། ས་ཞིང་། ཁལ་འབབ་

བཅས་ཞིབ་གཤེར་བས་པའི་གཞུང་ཡིག

ལྕགས་ཞུ། ① ལྕགས་ཀི་ཞྭ་མློའམ་རྨློག །② ལྕགས་ལས་བཟློས་པའི་ཞུན་མར་གི་སྣློད། 

ལྕགས་ཞྭ། ལྕགས་ཀི་ཞྭ་མློའམ་རྨློག

ལྕགས་གཞློང་། ① ལྕགས་ཀི་གཞློང་པ། ② ལྕགས་ལས་བཟློས་པའི་ལུགས་པར། 

ལྕགས་ཟངས། ① ལྕགས་ལས་བཟློས་པའི་ཆུ་སྣློད་སློགས། ② ལྕགས་དང་ཟངས། 

ལྕགས་ཟམ། ལྕགས་ཐག་གིས་བཟློས་པའི་ཟམ་པ། 

ལྕགས་ཟམ་ཁ། ① གཙང་པློའི་སྟེང་དུ་ལྕགས་ཟམ་བཙུགས་ཡློད་པའི་ཆུ་འགམ་གི་ས་ཆའི་སྤི་མིང་། 

② རློང་ཞིག །དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ཤར་ངློས་དང་རྒྱལ་རློང་རྒྱལ་མློའི་

རྔུལ་ཆུའི་ཤར་འགམ་དུ་ཡློད། 

ལྕགས་ཟློམ། ལྕགས་ཀི་ཟློམ་སྣློད། 

ལྕགས་གཟར། ལྕགས་ཐག་གིས་བཟློས་པའི་ཟམ་པ། 

ལྕགས་གཟེར། ལྕགས་ཀི་གཟེར་སྤད། ལྷམ་མཐིལ་ལ་ལྕགས་གཟེར་ཡག་པློ་ཐེབས་སློང་། 

ལྕགས་གཟློང་། ངར་ལྕགས་ལས་བཟློས་པའི་གཟློང་། 

ལྕགས་བཟློ། གློས་སློགས་འཚེམ་ཆས་ཀི་དེང་རབས་འཁྲུལ་ཆས་ཆས་ཤིག །འཚེམ་པློ་འཁློར་ལློ་

ཡང་ཟེར། 

ལྕགས་བཟློ་བ། མགར་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མགར་བ་དང་། ལྕགས་མགར། ལྕགས་བཞུ་བ་

པློ། ལྕགས་ལས་པ་བཅས་སློ། །

ལྕགས་གཡའ། ལྕགས་ལས་སྐྱེས་པའི་གཡའ་དྲེག

ལྕགས་ར་དགློན། ① འབི་གུང་སྐྱློབ་པ་འཇིག་རེན་མགློན་པློའི་སྐབས་སུ་སློས་བང་ཆུབ་གིང་པས་

འབི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་དགློན་པ་ཞིག་བཏབ་པར་ཡློངས་སུ་གགས། ད་ལའི་དགློན་པ་འདི་

བཀའ་དགློན་ཉམས་པས་ས་སྐྱའི་དགློན་པ་ཞིག་གསར་དུ་བཏབ་པའམ། བཀའ་དགློན་དེ་རེས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

སུ་ས་སྐྱའི་དགློན་པར་བསྒྱུར་བ་གང་ཡིན་མ་གསལ། ད་ལ་གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། དཀར་

མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྕགས་ར་དགློན། ② མིང་གཞན་ལྕགས་ར་བསམ་འཕེལ་ནློར་བུ་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་དཔའ་འབར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྕགས་རི། མཐའ་སྐློར་གི་ར་བ། ལྕགས་རིས་བསྐློར་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཇིག་རེན་སྣང་བ་

དང་། རྡློ་རེའི་རི། ཕི་ཡི་ཁློར་ཡུག །མུ་ཁྱུད། རེ་གསུམ་པ། ར་བ། རྭ་གསུམ་པ་བཅས་སློ། །

ལྕགས་རི་དགློན། ① རབ་བྱུང་དང་པློའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༡༠༠ལློར་བཀའ་གདམས་པའི་བ་མ་

རྒྱ་ལྕགས་རི་བ་ཡློན་ཏན་གགས་ཀིས་བཏབ། རེས་སུ་གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་ངློར་ལུགས་སུ་གྱུར། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ལྷུན་གྲུབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྕགས་རི་དགློན་པ། ② མིང་གཞན་དུ་འབློས་སློང་དགློན་པ་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་གང་

སྤི་ལློ་༡༣༦༧ལློར་འཕིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་

མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་པད་མ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྕགས་རི་ནག་པློ། མངློན་པ་མཛོད་ནས། འཇིག་རེན་འདིའི་སྐམ་སའི་ཕི་རློལ་དུ་སྐམ་ས་ཡློངས་

རློགས་ལས་ལབ་ཁ་ཤས་ཀིས་ཆེ་བའི་བ་ཚྭ་ཅན་གི་ཕི་ཡི་རྒྱ་མཚོ་ཡློད་ཅིང་། ཕི་ཡི་རྒྱ་མཚོ་

དེ་ཡི་ཡང་ཕི་རློལ་དུ་རྒྱུ་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་རི་ནག་པློས་མཐའ་ལྕགས་ནས་ལྕགས་རིའི་

ཚུལ་དུ་བསྐློར་ནས་ཡློད་པ་དེ་ལ་ཕིའི་ལྕགས་རི་ནག་པློ་ཞེས་བརློད་པ་ཡིན་པར་བཤད། 

ལྕགས་རི་ར་བ། རྒྱ་མཚོའི་ཕིའི་ལྕགས་རི། 

ལྕགས་རི་རིང་པློ། དེ་ས་བློད་སྐད་ནང་ཁ་རྒྱུན་དུ་རྒྱ་ནག་ལྕགས་རི་ཟེར་བ་དེ་ཡིན། དེ་ནི་ཁྲུན་ཆིའུ་

ཀྲན་གློའི་དུས་སྐབས་སུ་རྒྱལ་ཕན་ཁག་ཕན་ཚུན་འགློག་ཆེད་ཁག་སློ་སློས་ས་བབ་འགག་

གནད་ཆེ་སར་ལྕགས་རི་རིང་པློ་བརིགས་སློ། །

ལྕགས་རིགས།ལྕགས་སྣ་ཚོགས། ལྕགས་རིགས་བསེས་མ། 

ལྕགས་ལམ། མེ་འཁློར་འགློ་ལམ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལྕགས་ལུགས་རྒྱས་དཔྱད། འདི་ནི་བློད་ཀི་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལྕགས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༨༡༡ལློར་

དེ་མློ་ཧློ་ཐློག་ཐུ་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོས་སིད་དབང་བཟུང་རེས་ར་ཁལ་འུ་ལག་གཏློང་ཕློགས་

སྐློར་ལ་གསར་དུ་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ར་འཛིན། 

ལྕགས་ལུང་། ལྕགས་ཀི་འཇུ་ལུང་། 

ལྕགས་ལློང་། ལྕགས་ཀི་ཨ་ལློང་། 

ལྕགས་ཤད། ལྕགས་ཀི་སྤུ་ཤད། 

ལྕགས་ཤན། ལྕགས་ཀི་འཆིང་བེད་ཤན། 

ལྕགས་ཤློག །ལྕགས་ཆས་བཟློ་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཆ་ལྕགས་ལེབ་སབ་པློ་ཞིག

ལྕགས་སག །ལྕགས་དང་ཤིང་སློགས་འཇམ་པློ་བཟློ་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག

ལྕགས་སང་། ལྕགས་སྐུད་ཕ་མློ་ཐགས་སུ་བཏགས་པའི་དྲ་བ་སབ་མློ། 

ལྕགས་སེག །ལྕགས་སག་དང་གཅིག །

ལྕགས་སློ། །འབྲུའི་སྙེ་མགློ་གཅློད་བེད་ལྕགས་ཀི་སློ་མང་། 

ལྕགས་སློལ། ལྕགས་མགར་བའི་ཐབ་ཀི་ངློས་སུ་ཆགས་པའི་ཞུན་ཏེ། ནུས་པས་མཁིས་ནད་མིག་

སེར་དང་ཚད་རིང་རུས་པར་ཞེན་པ་ལ་ཕན། 

ལྕགས་སང་། ལྕགས་ཀི་སློ་ང་། 

ལྕགས་གསློར། འབིགས་བེད་ལྕགས་ཀི་གསློར། 

ལྕགས་ཧྲང་། ལྕགས་ཀི་རྒྱུག་པ་ཧྲང་ཧྲང་། 

ལྕགས་ཧྲུག །དྲས་གཏུབས་ཀི་ལྕགས་དུམ། 

ལྕང་ཀ་དགློན་པ། མིང་གཞན་དུ་དགློན་གསར་པ་གིང་ཟེར། ཐུབ་བཀྭན་རིན་པློ་ཆེས་ཕག་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་ལུང་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྕང་སྐྱ། ① ཨ་མདློའི་ཡུལ་ཞིག །② ཤིང་ལྕང་མའི་བེ་བག་ཅིག

ལྕང་སྐྱ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཆློས་ལན། མདློ་སྨད་ཙོང་ཁའི་ཉེ་འདབས་གི་དགེའི་ཆར་གཏློགས་ར་

ཕྱུག་ཅེས་པའི་གློང་དུ་ཡབ་ཁེ་བ་ཅང་ཨེ་ཡར་དང་ཡུམ་ལློ་བཟའ་ཐར་མློ་མཚོ་གཉིས་ཀི་རིགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༦༤༢ལློའི་བློད་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པར་སྐུ་

བལམས། ཐང་རིང་དགློན་གི་ཁི་པ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོ་དང་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན་

གིས་བ་མ་གློང་མ་གགས་པ་འློད་ཟེར་གི་སྤྲུལ་སྐུར་ངློས་འཛིན་མཛད། དེ་རེས་བ་མ་ཚུལ་

ཁིམས་རྒྱ་མཚོ་དང་ཕུན་ཚོགས་བཟང་པློ་གཉིས་ཀི་དྲུང་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་བསྟན་

འཛིན་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་ལ་ཕེབས་པ་ལྕགས་གང་སྤི་ལློ་

༡༦༦༡ལློར་དབུས་ལྷ་ལན་ཞིང་དུ་ཕེབས། ཀུན་གཟིགས་ལྔ་བ་ཆེན་པློ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་

མཆློག་གི་སྤན་སར་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་མནློས། བློ་བཟང་ཆློས་ལན་ཞེས་པའི་མཚན་གནང་། 

བདུན་ཅུ་པ་ལྕགས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༧༡༡ལློར་སར་པེ་ཅིན་དུ་ཕེབས། ཡཱ་དུར་ཇིན་འབེལ་སྙིང་

པློའི་ཊིཀྐ་བདེ་གཤེགས་དགློངས་རྒྱན། བིན་རླབས་མྱུར་དུ་འཇུག་བེད་བ་མ་ལྷའི་རྣལ་འབློར་

སྐློར་སློགས་པློད་ལྔ་ཙམ་མཛད། མཐར་དགུང་ལློ་དློན་གསུམ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་

གཉིས་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༧༡༤ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ལྕང་སྐྱ་རློལ་པའི་རྡློ་རེ། མཚན་གཞན་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པའི་སྒློན་མེ་དཔལ་བཟང་པློ་ཞུ་བ་འདི་ཉིད་

ཙོང་ཁ་བང་གི་ཕློགས་མདློ་སྨད་ཡུལ་གྲུ་ལང་གྲུ་སེ་བཞིར་གགས་པའི་ནང་ཚན་ནུབ་པདྨློ་སེའི་

ཆར་གཏློགས་པའི་འབློག་གནས་བག་དཀར་ཟེར་བའི་ལུང་པར་ཡབ་ཆི་ཀྱཱ་ཚངས་པ་གུ་རུ་

བསྟན་འཛིན་དང་ཡུམ་བུ་སྐྱིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ་

༡༧༡༧ལློར་སྐུ་བལམས། མཚན་གགས་པ་བསློད་ནམས་ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་ཉེར་ལྔ་པ་

ལྕགས་བ་སྤི་ལློ་༡༧༤༡ལློའི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་ཤར་ནས་རྒྱལ་པའི་བཀའི་དགློངས་འགེལ་གི་

བསྟན་བཅློས་འགྱུར་རློ་ཅློག་ལློ་ཙཱ་བ་དུ་མ་དང་མཉམ་དུ་སློག་སྐད་དུ་སྒྱུར་འགློ་ཚུགས། ཕི་ལློ་

ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་ལྔ་ཉིན་ཡློངས་སུ་གྲུབ་སྟེ་པར་ཕུད་རྒྱལ་དབང་བདུན་པ་ཆེན་པློར་ཕུལ། 

བཀའ་འགྱུར་རིན་པློ་ཆེ་ཧློར་གི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ལ་ཁབ་པར་མཛད། མེ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༧༦༧ལློར་

རི་བློ་རེ་ལྔར་ཕེབས་ནས་ཨེ་ཝཾ་དགའ་འཁིལ་ཞེས་པའི་སྒྲུབ་ཁང་བཏབ། མཐར་དགུང་གངས་

བདུན་ཅུ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་ར་སྤི་ལློ་༡༧༨༩ལློའི་བློད་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་

གཉིས་ཉིན་རི་བློ་རེ་ལྔའི་ཨེ་ཝཾ་དགའ་འཁིལ་དུ་སྐུ་གཤེགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལྕང་གློག་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། 

ལྕང་རྒྱབ་ཁི་ཟུར་མཁེན་རབ་ཡློན་ཏན། དགའ་ལན་ཁི་ཐློག་བརྒྱད་ཅུ་ག་བརྒྱད་པ་ལ་གཟིགས། 

ལྕང་ལྕུག །ལྕང་མའི་ལྕུག་མའམ་ཡལ་ག

ལྕང་ལྕློང་། སང་ཉག་གམ་སང་གཤློང་མང་བ། ས་ཆ་ལྕང་ལྕློང་ཅན་དུ་མི་བདེ། 

ལྕང་འདམ། གཞིས་ཀ་རེ་རློང་ལྕང་འདམ་ཆུས་ལྕང་འདམ་ཤང་། 

ལྕང་ནག །ཤིང་ལྕང་མ་མདློག་ཅུང་ནག་པ་ཞིག

ལྕང་བལ། ལྕང་མའི་འབས་བུའི་ཐློག་ནས་སྐྱེས་པའི་རས་བལ་ལ་བུ་ཞིག

ལྕང་མ། ① ཤིང་རིགས་ཤིག །རྒྱ་ལྕང་། ལྕང་མ་རླློན་པའི་ཟམ་པ། ག་རེ་གྱུར་རེ་ཡློང་བ། ② ཤིང་

སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ་ལ་བསྐ། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་དུག་ནད་དང་། དམུ་ཆུ། ར་

སྐྲངས་སློགས་ལ་ཕན། 

ལྕང་མ་མེ་ཏློག །མེ་ཏློག་འཆར་བའི་མཛེས་རྒྱན་ཤིང་རིགས་དུག་ཅན་ཞིག

ལྕང་མ་རི་ཁློད། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པློ་ཆེས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་

ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྕང་ར། ① ཤིང་ལྕང་མའི་ལློ་མ། ལྕང་ལློ་སེར་པློ་ཆགས་ཏེ་ས་ལ་ལྷུང་འདུག །② སྐྲའི་ལན་བུ། 

 ③ ས་མིང་ཞིག །ཁམས་སེ་དགེ་ལྕང་ར་གློང་། 

ལྕང་རྭ་དགློན། དགློན་པ་འདི་དེང་དུས་བསྐྱར་གསློ་བྱུང་མེད་པར་འདྲ། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་

དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་

ཟངས་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྕང་རྭ་སྨུག་པློ། ལི་ཡུལ་ཏེ་དེང་སང་གི་ཞིན་ཅང་ས་ཆར་ཡློད། 

ལྕང་ལུང་ཁྱུང་དགློན་པ། དཔལ་ཆེན་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་

པ་ཡིན། ད་ལ་རྨ་ལྷློ་རེབ་གློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྕང་ལུང་ཁི་རྒན། ལྕང་ལུང་ཁི་རྒན་རིན་པློ་ཆེ་འཇམ་དབངས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་ནི། མདློ་སྨད་རམ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

ཆུ་ལྷློ་རྒྱུད་ཀི་རེ་གཞུང་སེང་གེའི་ལྷ་ཞློལ་གི་ཆར་གཏློགས་དགློན་ཤུལ་ཞེས་པའི་ཚོ་པར་ཡབ་

སྐར་མ་དང་ཡུམ་མཚོ་མློ་སྐྱིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་

༡༨༦༦ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། མཚན་གུར་མགློན་སྐྱབས་ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་དྲུག་པ་ལྕགས་

ལུག་སྤི་ལློ་༡༨༧༡ལློར་རློང་པློ་དགློན་ཆེན་དུ་སྐུ་གློང་མའི་གཞུགས་གནས་ཀི་ཁིར་བཀློད། ལྷ་

སེ་དགེ་འདུན་ཡློན་ཏན་ལས་ཀློག་དང་ཆློས་སྤློད་ཀི་རིགས་ཚེགས་མེད་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད། 

དགུང་ལློ་བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་བ་སྤི་ལློ་༡༨༧༣ལློར་མཁན་ཆེན་རིན་པློ་ཆེ་བློ་

བཟང་ལུང་རིགས་རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་ཚིགས་ས་མ་དགེ་ཚུལ་

གི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བཞེས། མཚན་འཇམ་དབངས་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོར་གསློལ། ཤིང་

བཟའ་རྡློ་རེ་འཆང་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་ཚུལ་ཁིམས་ཕུན་ཚོགས་ལས་དབང་ལུང་

མང་དུ་གསན། བཅུ་གཅིག་པར་རློང་པློ་དགློན་ཆེན་བདེ་ཆེན་ཆློས་འཁློར་གིང་གི་རློད་གྲྭར་

བཞུགས། དགུང་ལློ་ང་དགུར་ཕེབས་སྐབས་ཀིརི་བློ་བཟང་འཕིན་ལས་ཀི་རྣམ་ཐར་བརམས། 

དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་རློང་པློ་སྐུ་ཕེང་བདུན་པའི་ཡློངས་འཛིན་མཛད། མཐར་དགུང་

ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༩༢༨ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ལྕང་ལུང་དགའ་ལན་ཆློས་འཕེལ་གིང་། ཁ་སློར་སྐུ་ཕེང་དང་པློས་ཕག་བཏབ་པར་གགས། གྲུབ་

མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་རྨ་ལྷློ་རེབ་གློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྕང་ལུང་དགློན། མཚན་ལན་ནམ་མཁའ་ལྷུན་གྲུབ་ཀིས་བཏབ། དུས་ཚོད་གསལ་པློར་མ་ངེས། གྲུབ་

མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཔལ་ཡུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྕང་ལུང་པཎི་ཏ། རེ་འདི་ནི་སློག་པློ་ཚོ་ཆེན་ཞེ་དགུའི་ཡ་གལ་སུ་ཉིད་གཡློན་རུའི་ཤློག་ཏུ་ཡབ་ཐའི་

ཇི་དློན་གྲུབ་དང་ཡུམ་བདེ་བ་ཅན་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལྕགས་སྟག་སྤི་

ལློ་༡༧༧༠ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་དྲུག་ལ་ལྕང་སྐྱ་རློལ་པའི་རྡློ་རེས་ལྕང་ལུང་བློ་བཟང་དཔལ་

འབློར་གི་ཡང་སིད་དུ་ངློས་འཛིན་མཛད། དགེ་འཕེལ་དགའ་ལན་ཆློས་མཛོད་གིང་བ་བང་དུ་

ཕེབས། མཁན་པློ་ངག་དབང་ཚུལ་ཁིམས་དཔལ་བཟང་གི་དྲུང་དུ་རབ་བྱུང་བསྒྲུབས། མཚན་

ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དུ་གསློལ། གུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒློན་མེ་མཇལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནས་ཆློས་མང་དུ་གསན། དགུང་ལློ་ཞེ་ལྔ་པར་རང་དགློན་དུ་མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་བཙུགས། གློང་

མའི་ཞབས་བརན་བསྒྲུབ་པར་པེ་ཅིན་དུ་ཐེངས་འགའ་ཕེབས། བཅློམ་འདས་དཔལ་རྡློ་རེ་

འཇིགས་བེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ཆློ་གའི་ངག་འདློན་གི་རིམ་པ་ལེགས་

བཤད་བདུད་རིའི་ཟིལ་མངར]སློགས་མང་ཙམ་བཀའ་རློམ་གནང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རེན་

ཡང་མང་དུ་བཞེངས། དགུང་ལློ་དློན་དྲུག་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་

༡༨༤༥ལློར་དགློངས་པ་མ་ངན་ལས་འདས། 

ལྕང་ལློ། སྐྲའི་ལན་བུ། 

ལྕང་ལློ་ཅན། གསང་བདག་ཕག་ན་རྡློ་རེ་དང་རྣམ་སས་ཀི་ཞིང་། 

ལྕང་ལློ་ཅན་གི་ཞིང་ཁམས། ལྕང་ལློ་ཅན་ཞེས་པ་དེར་གཟིགས། 

ལྕང་ལློ་ཅན་པ། རྒྱལ་མཁར་རེའི་མངའ་ཁུལ་གི་ས་གནས་སིད་གཞུང་གི་དཔློན་རིགས་ཤིག །སེར་

གཞིས་ངློ་མ་རྒྱལ་རེར་ཡློད་སྐད། 

ལྕང་ལློ་ཅན་བསློད་ནམས་རྒྱལ་པློ། ལྕང་ལློ་ཅན་བསློད་ནམས་རྒྱལ་པློ་ནི་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་

མློ་བ་སྤི་ལློ་༡༨༩༧ལློར་བློད་ཀི་མི་དྲག་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པའི་སྐུ་དྲག་གི་ཁིམ་ཚང་ལྕང་ལློ་

ཅན་དུ་འཁྲུངས། ཡབ་ལྕང་ཅན་གུང་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་བརན་དང་། ཡུམ་རྡློ་རེ་དབངས་སྐྱིད། གང་

དེ་ལ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀིས་ཧ་ཅང་བརི་མཐློང་ཆེན་པློས་རིག་གནས་སློབ་སྦློང་དང་། རྒྱུན་

སློལ་ལ་སྤློད། མི་རབས་གློང་མའི་ཡ་རབས་རྣམ་ཐར་གི་རེས་སུ་གཞློལ་བ་སློགས་ཀི་སློབ་

གསློ་གནང་རྒྱུར་དློ་གལ་ཆེན་པློ་མཛད། བློད་གཞུང་གི་གུང་དང་། སས་རྣམ་པ། ཐའི་ཇི་

སློགས་ཀི་གློ་གནས་བཞེས་མློང་བ་དང་། སློབ་སྤི་གཞློན་པ། བློད་དམག་ཁུལ་ལས་བེད་སློབ་

གྲྭའི་དགེ་རྒན་སློགས་ཀི་འགན་བཞེས། དགུང་གངས་དློན་ལྔར་ཕེབས་པ་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་

༡༩༧༢ལློའི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ཉིན་གློངས། 

ལྕང་ལློ་ཡི་ཟར་བུ། འདི་སྐྲའི་ལྕང་ལློ་ལྷུག་ལྷུག་དུ་ཡློད་པའི་དློན་ལ་ལྕང་ལློའི་གཟར་བུ་ཟེར། 

ལྕང་ཤར་སར། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༦༢༦ལློར་སྦིན་བདག་ཁ་ཤི་པན་བསློད་ནམས་

བཀྲ་ཤིས་དང་། ཆློས་རེ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ་གཉིས་ཀིས་བཏབ། ད་ལ་མཚོ་ཤར་ཡ་རི་རློང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྕང་ཤིང་། ཤིང་ལྕང་མ་སྤིའི་མིང་། 

ལྕང་སློན། ལྕང་གསར་འཛུགས་རྒྱུའི་སློན་ཏེ་ལྕང་མ་ལས་ཡལ་ག་བཅད་པའམ། ལྕང་གསར་ར་

བཀློག་བཏང་ནས་འཛུགས་རྒྱུའི་སློན། 

ལྕང་སློལ། ལྕང་མའི་སློལ་བ་སྟེ། སར་དུས་མེ་མདའི་རས་བཟློ་བར་མཁློ་བ་ཞིག

ལྕང་གསར། ལྕང་མ་གསར་པ་ཆུང་ངུ་། 

ལྕང་གསེབ། ལྕང་མའི་ཁློད་དང་གསེབ། 

ལྕམ། ① ཁང་ཐློག་གི་ལྕམ་ཤིང་། ② སྐུ་དྲག་གི་ཆུང་མའི་ཆེ་མིང་། 

ལྕམ་སྐུ་ཞབས། སར་གི་མི་དྲག་རིམ་པ་བཞི་པ་ཡན་ཆད་ཀི་བཟའ་ཟླར་འབློད་པའི་ཞེ་ཚིག །ལྕམ་

སྐུ་ཞབས་ཀི་འགློ་སྟངས་མ་ཤེས་པར་བུ་མློ་རང་གི་འགློ་སྟངས་ཤློར་བ། 

ལྕམ་ཁེབས། ཁང་པའི་ལྕམ་ཤིང་སྒིབ་བེད་གནམ་པང་། 

ལྕམ་དགློན་པ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་ཡིན། ད་ལ་མགློ་

ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གཅིག་སྒིལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྕམ་ཆུང་། སར་བློད་ཀི་སྐུ་དྲག་འབིང་རིམ་གི་བུད་མེད་གཞློན་ནུ་མའི་ཞེ་ས། 

ལྕམ་དྲལ། ① ཁང་པའི་ལྕམ་དང་དྲལ་མ། ② མིང་སིང་གཉིས། 

ལྕམ་མདའ་དགློན། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་མེ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༤༠༦ལློར་ཞ་ལུ་མཁན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་

མཚོས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་

སློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྕམ་སྣེ། ཁང་པའི་ལྕམ་ཤིང་གི་རེ་མློ། 

ལྕམ་པ། ལྡུམ་བུའི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་བསྐ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་མཁལ་ནད་

དང་། ཆུ་འགག་སེལ། འཁྲུ་བ་གཅློད། དམུ་ཆུ་སྦློང་། ཁ་སྐློམ་པ་ལ་ཕན། 

ལྕམ་པ་ཉི་འློད་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༧༩༤ལློར་བ་མ་ཀློང་གསལ་

ཚང་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྕམ་པ་ཧ་ལློ། ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཏེ་རློ་མངར་ལ་ཚ། ཞུ་རེས་སྙློམས། མེ་ཏློག་གིས་གང་བས་ཆུ་

ལམ་ཚ་བ་དང་། ཁམས་འཛག་པ་ལ་ཕན། ར་བས་ཡི་ག་འཆུས་པར་འབེད། 

ལྕམ་པློ། ཁེངས་དྲེགས་དང་ཆེ་ཉམས་མེད་པ། རྒྱན་གློས་ལྕམ་པློ། སྐུ་ལྕམ་པློར་ཕེབས་པ། 

ལྕམ་མློ། སིང་མློ་དང་ཆུང་མའི་ཞེ་ས། 

ལྕམ་ལ་རྒན། ལ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སློག་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་ན་ཡློད། དེའི་མཐློ་ཚད་རྒྱ་

མཚོའི་ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་༥༢༠༤ཡློད། 

ལྕམ་ལ་དགློན། དཀློན་མཆློག་སེང་གེས་བཏབ། དུས་ཚོད་གསལ་པློར་མ་ངེས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་

པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་བག་འགློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྕམ་ཤིང་། ཁང་པའི་ཐློག་གི་རྒྱུའི་ཤིང་ཆ། ཕམ་དང་དློན་གཅིག །ཁང་པའི་གདུང་མའི་སྟེང་དུ་ལྕག་

དང་། དེའི་ཐློག་ཏུ་ག་གཤག་སྤུས་ལེགས་དགློས་ལ་བུ།

ལྕམ་སིང་། ① སིང་མློའི་ཞེ་ས། ② ཡི་དམ་ར་མགིན་གི་འཁློར་ལས་མཁན་སློག་བདག་དམར་པློ། 

ལྕི། ① ཡང་བའི་ལློག་ཟླ་སྟེ། ཁུར་བློ་ཧ་ཅང་ལྕི། དངློས་རས་ལྕི་མློ། རི་རྒྱལ་ལྷུན་པློ་ལས་ཀང་ལྕི་བ་

ཞེས་པ་ལ་བུ། ② ཆེ་བའི་དློན་ཏེ། ནད་ལྕི་མློ། རྨས་ལྕི་མློ། ཚིག་ལྕི་མློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ལྕི་ཁལ། སར་བློད་གཞུང་གིས་གཡུ་རི་གཏློང་དུས་བསྡུ་བའི་ལྕི་ཁལ། 

ལྕི་ཁིམས་མྱུར་གཅློད། དམིགས་བསལ་གནས་ཚུལ་གིས་རྐྱེན་པས་ཁིམས་ཆད་གང་ལྕི་བའི་ཐློག་

གང་མགློགས་པར་བཏང་བའི་དློན། 

ལྕི་འཁེང་། འཁག་པ་ཐེབས་པའི་ལྕི་བ། 

ལྕི་སམ། དགུན་དུས་ལྕི་རླློན་གྲུ་བཞི་ས་ཕག་ལ་བུ་བཟློས་ཏེ་སྐམ་བཅུག་ནས་དབར་དུས་མེར་

འབུད་རྒྱུ། 

ལྕི་ཆློས་བརྒྱད། སློན་ཆློག་བཅུའི་ནང་གསེས། སྐྱེ་དགུའི་བདག་མློ་སློགས་ཀིས་ལྕི་ཆློས་བརྒྱད་

བསབ་པར་ཁས་བངས་པས་བསྙེན་པར་རློགས་པ་སྟེ། ལྕི་ཆློས་བརྒྱད་ནི། ཕའི་དགེ་འདུན་ལས་

བསྙེན་པར་རློགས་པ་དང་། ཟླ་བ་ཕེད་ཕེད་ལས་དགེ་སློང་ལས་གདམས་པ་ནློད་པ་དང་། ཕའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

དགེ་སློང་ཡློད་སར་དབར་ཁས་ལེན་པ་དང་། གཉིས་ཀའི་ཚོགས་ལས་དགག་དབེ་བ་བ་དང་། 

ལྕི་བའི་ཆློས་ལས་འདས་ན་ཚོགས་གཉིས་ཀི་དགེ་འདུན་ལ་མགུ་བ་སྤད་པ་དང་། དགེ་སློང་གི་

ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་སྤད་པ་དང་། དགེ་སློང་གི་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་མི་བརློད་པ་དང་། དགེ་

སློང་ལ་ཅི་འདྲི་བ་སློགས་མི་བེད་པ་དང་། དགེ་སློང་གསར་བུ་ལའང་ཕག་འཚལ་བ་སློགས་

གུས་པ་བ་བ་རྣམས། 

ལྕི་རང་། [ཡུལ]བ་ལང་གི་ལྕི་བ། 

ལྕི་ཐང་། རྙུ་བ་རྣམས་ཐང་མལ་བདལ་ཏེ་སྐམ་གསློགས་ཚུད་པར་བེད་སའི་ཐང་གི་མིང་། 

ལྕི་ཐལ། ལྕི་བའི་ཐལ་བ། 

ལྕི་ཐིབས་ཐིབས། ལྕི་ཡློར་ཡློར་རམ་ལིད་ཡློར་ཡློར། རྨློག་ཞྭ་གློན་ནས་མགློ་ལ་ལྕི་ཐིབས་ཐིབས་

བས་བྱུང་། ཆམ་པ་ཕློག་ན་གཟུགས་པློ་ལྕི་ཐིབས་ཐིབས་ཤིག་ཡློང་། 

ལྕི་འཐིབས་པ། ལུས་སེམས་མི་བདེ་བའམ་ཁམས་ཉློག་པ། ལུས་སེམས་ལྕི་འཐིབས་པ། རིག་པ་ལྕི་

འཐིབས་པ། 

ལྕི་འདག །ལྕི་བ་བརིས་པའི་འདག་པ། 

ལྕི་པློ། ལིད་ཚད་ཆེན་པློའམ་འཁློག་ཁག་པློ། རྡློག་ཁེས་ལྕི་པློ། མཚོན་ཆ་ལྕི་པློ། གཟུགས་པློ་ལྕི་

འཁློམས་རྒྱག་པ། ཁུར་པློས་འཇར་གིས་མནན་པས་སྟློད་རྒྱབ་ལྕིས་སྦྲིད་པ། 

ལྕི་ཕག །ལྕི་སམ་དང་དློན་གཅིག

ལྕི་བ། ① ལིད་ཚད་ཆེ་བ། བས་ཉེས་ལྕི་བ། ལིད་ཚད་ལྕི་བ། ② ལྕི་བ། གཡག་དང་། འབི། མཛོ་

དང་མཛོ་མློ་སློགས་སློ་ཕྱུགས་ཀིས་ཟས་ཀི་སྙིགས་མ་ཕིར་བཏང་བ་ལ་རྙུ་བ་ཟེར། དེ་བསྐམས་

པློར་གྱུར་པ་ལ་ལྕི་བ་ཞིས་འབློག་པའི་མེ་ཤིང་གཙོ་བློར་ཡིན། ③ ཚེག་དྲག་ཅན་དང་ཀད་ཀློར་

ཅན་རིང་པློ་ནི་ལྕི་བ་ཡིན་ལ་ཡི་གེ་གང་གི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཧ་སའི་ཡི་གེ་ཉིས་བརེགས་དབངས་ཡློད་

པ་དེའང་ལྕི་བར་འགྱུར། སྨན་ནུས་ལྕི་བ། སྨན་གི་ཡློན་ཏན་ལྕི་བ། ཁུར་པློ་ཧ་ཅང་ལྕི་བ། 

ལྕི་བ་རྨ་སྲུ། དགུན་དུས་ཨ་སང་འཁེངས་པ་རྣམས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བརིགས་པ་དེ་དཔྱིད་དུས་སྐམ་

པློར་ཆགས་པ་དང་། ཕི་རིམ་ནག་པློ་དང་། ནང་ངློས་ན་མདློག་ཁམ་དམར་ཅན་ཞིབ་ཏུ་འཐག་
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ན་འཇམ་ཞིབ་ཅན་ཡློང་བ་དེ་འབློག་པའི་མེ་བཏང་བའི་རྒྱུ་ཡིན། གནའ་དུས་འབློག་པའི་ཡུལ་དུ་

ལྕི་བ་རྨ་སྲུ་ཞིབ་མློར་འཐག་པའི་ཕེ་མ་དེ་བིས་པའི་གཅིག་གདན་བེད་ཀི་ཡློད་པ་རེད། དེའང་

ལྕི་བ་རྨ་སུའི་ཕེ་མ་དེ་ཕིང་པའི་ཁུག་མར་བླུག་ཅིང་དེའི་ནང་བིས་པ་དམར་འབར་བཅུག་ནས་

བསྙལ་སློལ་ཡློད། 

ལྕི་བ་བཞི་ཕག་བཞི། ཉམས་པའི་ལྕི་བ་བཞི། སྨློད་པའི་ལྕི་བ་བཞི ། ལློག་པའི་ལྕི་བ་བཞི། བསྐུར་

བའི་ལྕི་བ་བཞི། 

ལྕི་བ་ཡ་རི་མ། རི་ལ་ཡློད་པའི་ན་གི་ལྕི་བ་སྐམ་པློ། 

ལྕི་བ་གསེར་ཀ་མ། གཡག་དང་འབི་སློགས་ཀིས་དབར་དུས་སང་ཐློག་ཏུ་བཏང་བའི་རྙུ་བ་དེ་སྟློན་

དུས་སྐམ་པློར་ཆགས་པ་དང་། ཕི་མདློག་སྐྱ་བློ་ས་མཁེགས་ཅན་མེ་ལ་བཅུག་ན་མེ་ཤུགས་

ཆེན་པློ་ཡློང་བའི་ལྕི་བའི་རིགས་ཤིག་ཡིན། 

ལྕི་མློ། ལིད་ཚད་ཆེ་བ། རྡློག་ཁེས་ལྕི་མློ་ཁུར་ནས་མགློགས་པློ་འགློ་བ། 

ལྕི་གཞུང་། ངློམ་ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་ཀི་ལུང་པའི་མིང་ཡིན། དམངས་ཁློད་ཀི་བཤད་སློལ་ལ་ལྕི་ཆུའི་

འགམས་ཀི་བག་ངློས་ན་ཡི་གེ་ལྕི་རང་བློན་ཡློད་པས་དེ་ལའི་མིང་ཐློགས་པར་བཤད། 

ལྕི་ཡང་། ལི་བ་དང་ཡང་བའི་བསྡུས་ཚིག །ལྕི་ཡང་མི་མཉམ་པ། 

ལྕི་ཡང་གི་བབས། ནག་ཉེས་ལྕི་ཡང་གི་ཚད་གཞི་ཀི་གནས་ཚུལ་ངློ་མ། 

ལྕི་ཡེ་རེ། ལིད་ཡློར་ཡློར། འཁུར་བའི་རྡློག་ཁེས་དེ་ལྕི་ཡེ་རེ་བ་ཞིག་བྱུང་། 

ལྕི་ར། འབློག་པའི་འབུད་མེ་རྒྱུ་བླུག་སའི་ར་བ། 

ལྕི་ལེབ། ལེབ་མློ་བཟློས་ཏེ་བསྐམས་པའི་ལྕི་བ། 

ལྕི་ཤིང་སྒྱུར། ལིད་ཅིང་སྐྱུར་བ། 

ལྕིག་ལྕིག །བར་མཚམས་མེད་པར་ཁབ་པའམ་གཡློགས་པ། འབུ་སྦྲང་མང་པློ་ལྕིག་ལྕིག་ཏུ་བབ་འདུག

ལྕིགས། སྤི་ལློ་[བེད་འབེལ་ལས་ཚིག]  ནུས་པ་དང་ཐེག་པའི་དློན་ཏེ། བློས་ལྕིགས། སྤི་ལློ་བློས་

ནུས། ཟས་ཟ་ཚད་འདས་ན་ཕློ་བས་ལྕིགས་དཀའ་ལ་བུ། 

ལྕིགས་པ། [ཐ་མི་དད་པ]རློགས་པ། གཞུང་དློན་ལྕིགས་པ། བློས་ལྕིགས་པ། 
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ལྕིད་པ། ① ལྕི་ཡང་གི་ཚད། ཁུར་པློའི་ལྕིད་ཀིས་ནློན་པ། ② ལྕི་མློ། རྡློག་ཁེས་ལྕིད་པ། 

ལྕིད་ཕབ་པ། ལིད་ཅི་ཡློད་གློད་དེ་ཕབ་པ། 

ལྕིབ་ཐག་གེ་ཟ། ཞིམ་ཞིམ་དུ་ཟ་བ། 

ལྕིབས། ཚ་ངད་སློགས་སྐྱློབ་བེད། ལྕིབས་རས། ལག་ལྕིབས། ཚ་ལྕིབས། མཐེབ་ལྕིབས། མིག་ལྕིབས། 

ལྕིབས་ཕུར། སློའི་ལྕིབས་ཕུར། 

ལྕིབས་མློ། མཛུབ་ལྕིབས། 

ལྕིམ་ར། ལྕུམ་ར། 

ལྕིལ་ཆུང་ཐུབ་བསྟན་ལྷུན་པློ་དགློན། བློད་ལློངས་ལྷློ་ཁ་གློང་དཀར་རློང་སྟློང་ར་ཤང་ལྕིལ་ཆུང་གློང་

ཚོར་གནས་ཡློད། དགློན་འདི་ནི་སྤི་ལློ་༡༩༠༣ལློར་འབས་སྤུངས་གཙང་པ་ཁང་མཚན་དགེ་

བཤེས་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆློག་ནས་སར་ཡློད་བཀའ་འགྱུར་ལྷ་ཁང་དེ་རྒྱ་བསྐྱེད་བཏང་

ནས་དགེ་ལུགས་པའི་བཙུན་དགློན་ཞིག་ཡིན། 

ལྕུག་གུ། སྐེད་རགས་ཕ་མློ། 

ལྕུག་ལྕུག །འདར་བའམ། ལེམ་ལེམ་བེད་ཚུལ། ཤིང་གི་ཡལ་ག་རླུང་གིས་བསྐྱློད་ནས་ལེམ་ལྕུག་

ལྕུག་བེད་པ། 

ལྕུག་ལན་མ། [མངློན]སྨད་འཚོང་མའི་གཙོ་བློ། 

ལྕུག་པ། ཕ་བློ། ལྕང་མའི་ཡལ་ག་མཉེན་ཞིང་ལྕུག་པ། 

ལྕུག་ཕན། ཤིང་གི་ཡལ་ག་ཕ་མློ། 

ལྕུག་ཕེང་། མ་ཎི་སློགས་སགས་གངས་གསློགས་སའི་ཕེང་བའི་རྒྱན་ཞིག་སྟེ། ཡློངས་གགས་ཀི་

མིང་བཅུ་ཚ་དང་། རྡློ་འཛིན་ཡང་ཟེར། 

ལྕུག་བློག །གནའ་བློའི་བློད་ཀིས་བཟློས་པའི་མེ་མདའ་རིང་པའི་མིང་། 

ལྕུག་མ། ① འཁི་ཤིང་སློགས་ཀི་ཡལ་ག་ཕ་མློ། སྤློག་མ་དང་སེལ་མློ་སློགས་ཤིང་གི་ལྕུག་མས་

བསས་པ་མང་པློ་ཡློང་། ② དབིབས་ནར་མློ། ཤ་ལྕུག་མ། ལྕགས་ལྕུག

ལྕུག་མ་བཟང་པློ། [མངློན]སློ་མ་རཱ་ཛཱ། 
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ལྕུག་མ་བསས་མ། ཤིང་གི་ཡལ་ག་ཕ་མློ་བསས་པའི་རིགས། 

ལྕུགས། [རིང]གིའི་རྣློ་དབལ། གིའི་ལྕུགས། 

ལྕུང་ཀ སྐྱུང་ཀ་དང་གཅིག །

ལྕུང་མློ། ཁབ་ཤུབས་ཀི་མིང་། 

ལྕུམ། ལློ་མང་སྐྱེ་བའི་རྩྭ་ལྡུམ་ཞིག་ཡིན། གཞུང་ར་ཁློང་སྟློང་དྲང་མློར་སྐྱེས་ཤིང་ལློ་མ་ཆེན་པློ་

བསིལ་གཡབ་ཀི་དབིབས་ཅན། མེ་ཏློག་དམར་སྨུག་ཆུན་པློ་སྙེ་མའི་དབིབས་ཅན། རྩྭ་བ་ལ་

ལྕུམ་ར་ཟེར་ཞིང་སྨན་མཆློག་ཅིག་ཡིན། 

ལྕུམ་སློང་། ལྕུམ་གི་སློང་པློ་སྟེ། ལློ་ལར་འཆར་ཅན་དུ་སྐྱེ་ཞིང་བཟའ་རུང་བ་ཞིག

ལྕུམ་བུ། རྩྭ་ཡི་བེ་བག་ཅིག

ལྕུམ་ར། བློད་ཡློངས་ཀི་ས་ཁུལ་དུ་རྨེ་ཁི་༣༤༠༠—༤༢༠༠་བར་གི་རི་སྟློད་ཀི་སང་དང་། ས་ནག་

ཤིང་གསེབ་སློགས་གང་དུའང་སྐྱེ་ཞིང་། དཔྱིད་དུས་ཐློག་མར་ཁ་འབུས་སྐབས་གློས་ཀི་གཏུམ་

པ་དང་། རིམ་བཞིན་ཁ་འབེད་པ། སློང་པློ་ཁློང་སྟློང་སློམ་པློ་སྨྱུག་ཚིགས་ཅན། མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་

༡—༢བར་ཙམ་ཟིན་པ། སྟློད་ཀི་ཡལ་ཕན་རྣམས་སློང་པློར་འགློགས་ནས་འདྲློང་པློར་སྐྱེ་བ། 

སྟློད་ཆ་ཚང་མ་མེ་ཏློག་གིས་གཏུམ་པ། མེ་ཏློག་ཡལ་རེས་འབས་བུ་ཟུར་གསུམ་དམར་པློ། 

རྒས་ནས་གློས་འབར་བ། ལློ་མ་སར་དབིངས་ཆེ་བ་རེག་བ་རྩུབ་པ། ལློ་རང་རིང་བ་མང་པློ་

གཡས་གཡློན་དུ་གེས་པ། རྒས་ནས་སེར་པློའམ་དམར་པློ། རིམ་བཞིན་ཁམས་ནག་ཏུ་འགྱུར་

བ། ར་བ་སློམ་ལ་སེར་པློ་གཉེར་ཚིགས་མང་བ། དབིབས་མ་ངེས་པ། བཅད་ཁ་ལྤགས་འློག་

ནས་འབར་བག་ཅན་གི་ཚི་བ་འཛགས་པ་བཅས་ཡློངས་གགས་ངློས་ཟིན་ས། འཁྲུངས་དཔེར་

ལས། ལྕུམ་ནི་ར་བག་དག་ལ་སྐྱེ། །ཆེ་འབིང་ཆུན་གསུམ་ཡློད་པ་ཡིན། །ལློ་མས་ས་གཞི་མནན་

པ་འདྲ། །སློང་པློ་ཁློང་སྟློང་དམར་སྨུག་རིང་། །མེ་ཏློག་དམར་པློ་སྤུངས་པར་སྐྱེ། །འབ་བུ་ཟུར་

གསུམ་རབ་ཏུ་མང་། །རློ་ནི་སྐྱུར་རྩུབ་བད་ཀན་སེལ། །ལློ་རང་ནུས་པས་བད་ཀན་སེལ། །ར་

བའི་ནུས་པས་སྨད་ནད་སེལ། །སྤི་ཡི་ནུས་པས་འཁྲུ་བར་བེད། །ཅེས་གསུངས། སྨན་དུ་སྦར་

བ་ནི་ར་བ་སྟེ། ཟླ་བ་༡༠༡༡པ—ར་བརློས་ནས་ས་དྲེག་གཙང་མར་བཀྲུས་ཐློག་གཤག་གཏུབ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

ཅི་རིགས་བས་ཏེ་ཉི་སྐམ་བ། མི་གཞན། པདྨ་ར་རིང་དང་། ཞིམ་ཤིང་། དློམ་ནག་ཁ་ཆུ། སེར་

པློ་འློད་ལན། ར་བ་ཤིང་། ས་འློག་རྒྱལ་པློ་གསེར་མདློག་ཅན། ཧློ་ཕུད་སློགས་ཟེར། རློ་ཁ་ལ་

བསྐ་བ། ཞུ་རེས་བསིལ་སྙློམས། ནུས་པས་དུག་རིགས་ཀི་ཚད་པ་དང་། རྒྱུ་ལློང་སློགས་སྣློད་

ཀི་ཚད་པ་སྦློང། ཆུ་སེར་སྐེམ། མཁིས་པའི་ཚད་པ་སེལ་ཞིང་འཁྲུ། དྲི་མ་འགག་པ་སྦློང་བར་

བེད། 

ལྕུམ་ཤློག །[ཡུལ]ར་ལྕུམ་དང་དུག་ལྕུམ་གི་ལློ་མ། 

ལྕེ། ① རློ་འཛིན་ནམ་ངག་གི་འདབ་མ། ལྕེ་དྲིལ་བ། སྨྲ་ལྕེ་ལིབ་པ། ཁའི་ལྕེ་མི་བདེ་བ། རློ་བཅུད་ལྕེས་

འཇིབ་པ། ཞློ་ལྕེས་ལག་པ། ཤློད་རྒྱུད་ཁ་ཡིས་བཤད་ཀང་། འདེམ་རྒྱུ་ལྕེ་ཡིས་བདམས་ཡློང་། 

ཁ་ནང་ལྕེ་རྒྱུས། ཁ་གཅིག་ལྕེ་གཉིས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ངག་གི་འདབ་མ་དང་། བཅུད་ཀི་

མ། བདུད་རི་འཛག །སྨྲ་བའི་འབབ་སྟེགས། རློ་མློང་བ། རློ་འཛིན། རློ་ཤེས་བཅས་སློ། །② 

དབིབས་ལྕེ་དང་འདྲ་བའི་དངློས་པློ། མེ་ལྕེ། དྲིལ་བུའི་ལྕེ། དར་ལྕེ། ③ [རིང]གནམ་ལྕགས། 

ལྕེ་སྐད་རྒྱག །སྐད་ཆ་ཚིག་གསལ་པློ་མེད་པ། 

ལྕེ་སྐྲང་། གཉན་ནད་ལྕེར་བབ་པའི་གག་པ་ལ་བུ་ལྕེ་སྐྲངས་པའི་ནད། 

ལྕེ་ཁམས། རློ་འཛིན་པར་བེད་པའི་རྒྱུའམ་རིགས་ཏེ་ལྕེའི་དབང་པློ། 

ལྕེ་བརྒྱ་པ། [མངློན]ཆུ་ལྷ། 

ལྕེ་ལྕག །དྭ་རྒློད་ཀི་ར་བའམ་འབྲུའི་མིང་ཡིན་ཞེས་རེ་ཟུར་མཁར་བ་མཉམ་ཉིད་རྡློ་རེས་མཛད་པའི་

མན་ངག་བེ་བ་རིང་བསེལ་ལས་གསུངས། 

ལྕེ་གཅློད། ས་དུས་ནག་ཅན་ལྕེ་གཅློད་ཀི་ཁིམས། 

ལྕེ་ཆུང་། རན་ཕུག་ལྕེ་སྟེང་ར་བའི་ལྕེ་རུང་། 

ལྕེ་ཆུང་བབ་པ། གག་པ་དང་གཉན་ཐློར་སློགས་ཀིས་ལྕེ་ཆུང་སྐྲངས་ནས་ཐུར་དུ་བབ་སྟེ་གེ་བ་དང་། 

མིད་པ་འགགས་ནས་ཟས་སྐློམ་འགློ་དཀའ་ཞིང་སྐད་འགགས་པ་སློགས་འབྱུང་བའི་ནད་ཅིག

ལྕེ་ཆེ། ཁ་མང་། 

ལྕེ་གཉིས་པ། ① གཏམ་ངློ་ལློག་ཅན། ལྕེ་གཉིས་པའི་གཏམ་ལ་ཆ་འཇློག་མི་ཐུབ། ② [མངློན] ༡ ནེ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཙོ། ༢ སྦྲུལ། ༣ གཡློ་ཁམ་ཅན། 

ལྕེ་སྙིང་མེད། [མངློན]ཐློག

ལྕེ་རེན། [རིང]སྙད་འདློགས་པའམ་སྒྱུ་ཐབས་ཀིས་བརྫུས་པ། 

ལྕེ་སྟེང་། ལྕེ་ཡི་སྟེང་ངམ་ལྕེ་ཐློག་ཀང་ཟེར། 

ལྕེ་སྟློན་རྒྱ་ནག །ལྷ་རེ་སྒློ་ཕུག་པ་ཆེན་པློའི་ཐུགས་ཀི་སས་ནག་པློ་བཞིའི་ནང་ནས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་

པ་ལྷ་རེ་ལྕེ་སྟློན་རྒྱ་ནག་ནི་ཡབ་རྒྱལ་གསུམ་གི་སས་སུ་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་

༡༠༩༤ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དེ་ནས་ལྷ་རེ་སྒློ་ཕུག་པ་ཆེན་པློའི་དྲུང་དུ་སགས་གསན་དུ་བློན་ནས་

ལློ་བཅུ་གཅིག་བཞུགས་པ་ལ་བསྐྱེད་རློགས་གསུམ་གི་གཞུང་གདམས་ངག་ཐམས་ཅད་གནང་

ཞིང་། ཁད་པར་གི་གདམས་པ་ཟབ་མློ་དང་ཆ་ལག་གི་ཡིག་ཆུང་ཕ་མློ་རྒྱུས་མེད་པ་ཐམས་ཅད་

ཀང་ཚུར་ལ་སྤུན་ནས་གནང་བས་ན། ལྷ་རེ་ཁང་པ་ཟུར་ཆློ་གཞན་རྣམས་ལས་མན་ངག་ཟབ་

ཅིང་ཆློས་ཀི་ཁ་ཚང་བའི་ལློ་རྒྱུས་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེ་ཡིན་གསུངས། དེ་ལར་དགུང་ལློ་ཉི་ཤུར་

སློབ་གཉེར་མཛད། དེ་ཡང་དགུང་ལློ་བཞི་བཅུ་ནས་ལློ་བཅུ་དྲུག་རིང་གཞན་དློན་མཛད་དེ་

མཐར་དགུང་ལློ་ང་དྲུག་ལློ་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༡༣༧ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ལྕེ་གཏིང་། ལྕེ་ཡི་སྟེང་ངམ་ཐློག་ལྕེ་ཐློག་ཀང་ཟེར། 

ལྕེ་ཐག་མེད་པའི་ལེབ་གསུམ། འཕི་བ། གྲུམ་པ། སལ་པ་གསུམ། 

ལྕེ་ཐེལ། ཕྲུ་གུ་བཙས་རེས་ཡིག་རིས་ཀློང་བརློས་ནང་གུར་ཀུམ་གི་ཕེ་མ་བཏབ་སྟེ་ལྕེ་ལ་པར་རྒྱག་

བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག

ལྕེ་དིག །སྨྲ་ལྕེ་མི་བདེ་བ། 

ལྕེ་ལག་རྒྱག །ལྕེ་ཡིས་ལག་པ། 

ལྕེ་དྲི། ལྕེ་ཡི་དྲི་མ་སྟེ་ལྕེའི་དྲེག་པ། 

ལྕེ་དྲེག །ལྕེའི་ཐློག་ལ་ཆགས་པའི་དྲི་མ། 

ལྕེ་བདེ། སྨྲ་ལྕེ་སྒ་གསལ་ལ་མྱུར་བ། 

ལྕེ་བདེ་ཞློལ། ས་མིང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་གློང་དཀར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

ལྕེ་བསྣར། སར་གློ་གནས་དམའ་བས་བར་གུས་ཞབས་ཀི་ཚུལ་དུ་ལྕེ་བསྣར་གི་ཡློད། 

ལྕེ་སྤང་། ཅེ་སྤང་དང་གཅིག །

ལྕེ་ཕྱུང་སྟེ་ཟས་མི་ཟ། དགེ་སློང་གི་སློམ་ཁིམས་ནང་གི་ཉེས་བས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན་ཞིག

ལྕེ་ཕྲུག །རན་མཚམས་ཀི་ལྕེ་ཆུང་། 

ལྕེ་སྦང་། སྐད་ཆ་བཤད་པ་ལ་སྒ་དག་ཅིང་སྒློས་གཙང་བར་ཡློང་ཆེད་ལྕེ་ལ་སྦློབ་བརྡར་བེད་པ། 

ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས་ལ་བརེན་ནས་ལྕེ་སྦང་བེད་པ། 

ལྕེ་དབང་། ལྕེའི་དབང་པློའི་བསྡུས་ཚིག

ལྕེ་འབབ། [མངློན]ཐློག་གི་མིང་། 

ལྕེ་འབམ། གཉན་ནད་ལྕེ་ལ་བབ་པའི་ནད་རིགས་སྤི། 

ལྕེ་འབིགས། [མངློན]ཚྭ། 

ལྕེ་མེད། [མངློན]སལ་པ། 

ལྕེ་མང་ཚ། ལན་ཚྭའི་རིགས་ཤིག་སྟེ་རློ་ལན་ཚ་ལ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་ཟས་འཇུ། 

མིག་འབེད། རློ་ཙ། མིག་གསལ་བར་བེད། 

ལྕེ་ར། ① ལྕེའི་ར་བ། ② ལྕེ་འློག་གི་གཏར་ར་གཡས་པ་ར་ར་དང་གཡློན་པ་ལུག་ར་ཟེར་བ་གཉིས། 

ལྕེ་ར་བཏབ། ལྕེ་རའི་གཏར་དམིགས་ཀི་སྟེང་དུ་གཙག་བུ་བརྡེགས་པ། 

ལྕེ་རེ། ལྕེའི་རེ་མློ། 

ལྕེ་བཙུན་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས། འདི་ཉིད་དབུས་གཙང་མི་བཅུའི་ཡ་གལ་ལློ་སྟློན་གི་མཁན་བུ་

ཡིན་ཞིང་། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༠༤༠ལློར་ཞ་ལུ་གསེར་ཁང་ཕག་བཏབ་

རེས་རྒྱ་གར་རྡློ་རེ་གདན་ལ་བློན་ནས་རྡློ་རེ་གདན་པ་ཆེན་པློ་སློབ་དཔློན་ཨ་བ་ཡ་ཀ་ར་ལས་

སློམ་པ་བངས་ཏེ་ཆློས་མང་དུ་ཞུས། སྤན་རས་གཟིགས་ཁ་སར་པ་ཎི་སྤན་དྲངས་པས་ཆུ་བློ་

གངྒཱ་ལ་སྤན་མ་འདྲློངས། ལྕེ་བཙུན་གིས་མློན་པའི་མི་ཐ་མལ་བས་ཉིས་འགྱུར་གི་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་

ག་ཆ་ག་ནློམ་པ་སྦིན་ནས་སྐུ་འདི་ཞ་ལུར་སྤན་དྲངས་ཏེ་ཞ་ལུའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རེན་གི་

གཙོ་བློར་བཞུགས་སུ་གསློལ། ད་ལ་རང་བློན་གི་སྐུ་རྒྱབ་ན་བཞུགས། བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཡིག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚང་ནང་། དེ་དུས་ཞ་ལུ་པ་ལ་ཆེ་བ་རྣམ་པ་བཞི་ཟེར་བ་ཡློད་ནི། ལས་ཀ་བ་བཞི་ཡིན་པས་ཆེ། 

ཡློན་བདག་བཙད་པློ་ཡིན་པས་ཆེ། སློམ་པ་རྒྱ་གར་མ་ཡིན་པས་ཆེ། རུས་པ་ལྕེ་ཡིན་པས་ཆེ་

ཞེས་འཁློད་ཡློད། 

ལྕེ་ཚ། མེ་ཏློག་སེར་པློ་ཆུང་ངུ་འདབ་མ་བཞིའམ་ལྔ་ཡློད་པ། འབློག་པའི་ལྷས་ར་སློགས་སུ་མང་། 

སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་མེ་དྲློད་སྐྱེད། ཆུ་སེར་སྐེམ། གག་

པ་གཅློད། རྨ་ངན་རུལ་བ་ལ་ཕན། 

ལྕེ་ཚ་མེ་ཏློག །མེ་ཏློག་སེར་པློ་ཆུང་ངུ་རློ་ཚ་བ་ཞིག

ལྕེ་ཞབས། ལྕེ་ཡི་འློག

ལྕེ་གཞུང་། ལྕེའི་དཀིལ། 

ལྕེ་བཞར། ར་གན་དང་། ཟངས་དང་། ལྕགས་དང་། འཁར་བ་སློགས་ལས་བས་པའི་ལྕེའི་དྲི་མ་

བཞར་བེད་ཅིག

ལྕེ་ལློ། [ཡུལ]ལྕེ་བདེ་པློ་མེད་པའམ་ཁ་དིག་པ། 

ལྕེ་ཤེས། ལྕེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྟེ། རང་གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐྱེན་ལྕེ་དབང་ལ་བརེན་

ནས་བྱུང་བའི་རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་རློའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ངློ་བློ་རང་སྟློབས་ཀིས་མཐློང་བའི་རིག་

པ། དཔེར་ན། ལན་ཚྭའི་རློ་མློང་བེད་ཀི་ཤེས་པ་ལ་བུའློ། །

ལྕེབ་འདྲེ་མ། [ཡུལ]མར་མེ་ལ་ལྕེབ་ནས་ཤི་བར་བེད་པའི་འབུ། མེ་ལྕེབ་མ་ཡང་ཟེར། དབིབས་ཕེ་

མ་ལེབ་དང་འདྲ་བ་ཞིག་ཡློད་། 

ལྕེབ་པ། [ཐ་མི་དད་པ]ལྕེབས་པ། ལྕེབ་པ། ལྕེབས། རང་སློག་འདློར་བའི་ཆེད་དུ་ཆུ་སློགས་ལ་

མཆློང་བ། ཆུ་ལ་ལྕེབས་པ། སྦྲང་མ་མེར་ལྕེབས་པ། གཡང་ཆེན་པློ་ལ་ལྕེབས་ནས་ཤི་བ། 

ལྕེབས། རང་སློག་དློར་བའི་དློན། དཔེར་ན། མར་མེའི་འློད་ལ་སྦྲང་མ་མཆློངས་ནས་ལྕེབས་པ་ལ་བུ། 

ལྕེབས་པ། ལྕེབ་པའི་འདས་པ། 

ལྕེའི་སྐྱེ་མཆེད། ལྕེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྐྱེ་ཞིང་མཆེད་པའི་དབང་པློ། 

ལྕེའི་རྣམ་ཤེས། ལྕེ་ཤེས་དང་དློན་གཅིག



  1799  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

ལྕེའི་བད་ཀན། [མངློན]ལྕེའི་དྲི་མ། 

ལྕེའི་དབང་མངློན། དབང་མངློན་ལྔའི་ནང་གསེས། རང་གི་བདག་རྐྱེན་ལྕེའི་དབང་པློ་ལས་བྱུང་ཞིང་

རློག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའི་གཞན་རིག །དཔེར་ན། ལན་ཚྭའི་རློ་མློང་བའི་ཤེས་པ་ལ་བུའློ། །

ལྕེའི་དབང་པློ། དབང་པློ་ལྔའི་ནང་གསེས། རང་འབས་ལྕེ་ཤེས་ཀི་ཐུན་མློང་མིན་པའི་རེན་ནམ་

བདག་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་ནང་གི་གཟུགས་ཅན་དྭངས་མ། དབིབས་ཟླ་བ་

བཀས་པ་ལ་བུའློ། །

ལྕེའི་དབང་པློ་གཟུགས་ཅན། ནང་དློན་བེམ་པློ་གང་ཞིག་ལྕེའི་དབང་ཤེས་ཀི་བདག་རྐྱེན་དུ་རུང་བ། 

ལྕེས་ཡུལ་ལ་འཇུག་དུས་ཀི་ལྕེ་དབང་ལ་བུ་རེན་བཅས་ཀི་དབང་པློ་གཟུགས་ཅན་དང་། ལྕེས་

ཡུལ་ལ་མི་འཇུག་དུས་ཀི་ལྕེ་དབང་ལ་བུ་དེ་མཚུངས་ཀི་དབང་པློ་གཟུགས་ཅན་ཡིན་ནློ། །

ལྕེའུ་ཆུང་། རན་སྦུག་ལྕེ་སྟེང་ར་བའི་ལྕེ་ཆུང་། 

ལྕློ་མློ་ཚྭ་ཁ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཤན་ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྕློག །འབུར་ཐློན་གི་དབིབས་ཅན། ཐློག་གི་ཟུར་ལྕློག །རྒྱ་སློའི་ལྕློག

ལྕློག་ཁང་། ཁང་ཐློག་སློགས་སུ་ཡློད་པའི་ཁང་ཆུང་། 

ལྕློག་ཁེབས། ཅློག་ཁེབས་དང་གཅིག །

ལྕློག་རྒྱག་པ། བཙས་མ་བརྔས་ཏེ་སྟློན་ཐློག་ཞིང་གི་ནང་དུ་ཁང་བུའི་དབིབས་བཞིན་དུ་རིག་པའི་

མིང་། བཙས་མ་བརྒྱབ་རེས་ཚར་མ་ལྕློག་རྒྱག་པ། 

ལྕློག་ལྕློག །① དབིབས་ཅློག་བུའི་རྣམ་པ། རི་སྣ་ལྕློག་ལྕློག །རྡློ་མཁར་དམར་པློ་ལྕློག་ལྕློག །② མགློ་

བློའི་གཡློ་སྟངས་ཤིག་སྟེ་ཁས་ལེན་པའི་རྣམ་པ་སྟློན་པ། མགློ་ལྕློག་ལྕློག་བེད། 

ལྕློག་ལྕློག་པུ། འབུར་འབུར་རམ་ཙོག་ཙོག །གློང་ཁེར་གི་ཉེ་འདབས་སུ་ཁང་པ་ལྕློག་ལྕློག་པུ་ཞིག་འདུག

ལྕློག་སེ་བ། རྒྱལ་རེ་ཁུལ་དུ་ཡློད་པའི་ས་གནས་སིད་གཞུང་གི་དཔློན་རིགས་མི་ཚང་ཤིག

ལྕློག་ཆུང་། མཁར་ཆུང་ངུ་། 

ལྕློག་པུ། ཅློག་པུའམ། ཙོག་པུ། རི་རེ་ལྕློག་པུ། 

ལྕློག་རི། ལྷ་སའི་ལྷློ་ནུབ་ཕློགས་ཀི་ལྕགས་པློ་རིའི་མིང་གཞན་ཞིག་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལྕློག་རིང་། ལྕློག་ཙེ་དཀྱུས་རིང་བ། 

ལྕློག་ལ་མ་ནུ། རྒྱ་མཚལ་དང་དློན་གཅིག་སྟེ་བློད་ཚོན་དམར་པློ་ཞིག་གློ ། 

ལྕློགས། ཐུབ་པའམ་ནུས་པའི་དློན་ཏེ། ཅི་ལྕློགས་ཀི་སློ་ནས་མི་དམངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ། རང་

ལྕློགས་ཐུབ་ལ་བུ་རྣམས་སློ། །

ལྕློགས་པ། [ཐ་མི་དད་པ] ① ཁློམ་པ། གནས་སྐབས་ལྕློགས་མི་ཡློང་། སང་ཉིན་ལྕློགས་མི་ལྕློགས་མི་

ཤེས། ② བེད་ནུས་པ་དང་། ཐུབ་པ། བློ་ནུས་ཀིས་མ་ལྕློགས་ཀང་། གང་ལྕློགས་ཅི་ལྕློགས་བེད། 

ལྕློགས་རི་དགློན། ཧློར་ཆློས་རེ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་བཏབ། ཧློར་དགློན་ཁག་བཅུ་གསུམ་

བཏབ་པའི་ནང་ནས་བདུན་པ་ཡིན་ཞེས་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་

མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་བག་འགློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལྕློང་ལྕློང་པློ། འཇློང་འཇློང་པློ་ཡི་བརྡ་རིང་པ། དབིབས་སློ་ང་ལ་བུ། ཀློང་ཀློང་པློ། ཀློང་ཀློང་། 

ལྕློང་མློ། སལ་བའི་ཕྲུ་གུ་རྔ་མ་ཅན། སལ་ལྕློང་། 

ལྕློང་མློ་རློགས་མློ། ལྕློང་མློ་དང་དློན་གཅིག

ལྕློང་ཤློག་སེར་པློ། ཨུཏྤལ་རིགས་དཀར་དམར་སློ་སེར་བཞིའི་ནང་ཚན་སེར་པློ་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་

བསིལ། ནུས་པས་གློ་མཆིན་གི་ཚད་པ་དང་། བད་ཀན་སྨུག་པློ་སེལ། མཁིས་ནད་སློགས་གེན་

དུ་འདྲེན་ཞིང་སྐྱུག་པར་བེད། 

གཅག །① དུས་ཚོད་འགློག་པའི་དློན་ཏེ། ང་ཚོ་དེ་རིང་ཡར་ཡློང་དུས་ལམ་ནང་དུ་མློ་ཊ་གཉིས་

བརྡུང་ཁ་བརྒྱབ་འདུག །དེར་ང་ཚོ་དུས་ཚོད་ཆུ་ཚོད་གཉིས་ཙམ་གཅག་སློང་། དེ་རིང་

འཚོགས་འདུས་དེ་ང་ཚོའི་དུས་ཚོད་གཅག་ཡས་རེད། སྙིང་པློ་ཅི་ཡང་མི་འདུག །ཀློང་སྤྲུལ་

རང་རྣམ་སི་ཁློན་པར་མ་ཤློག་ངློས་༢༠༢པའི་ཕེང་༣་པར། ནག་ཆུ་ཁར་མཚུར་ཕུའི་སར་ཆེན་

ཡང་ཕེབས་ཀང་དབང་དབུ་ཞྭ་ཞུ་མཁན་མང་། འགའ་ཞིག་ནས་ཆུ་ཆེན་གིས་བཀག་པ་སློགས་

གཅག་མལ་ཤིན་ཏུ་མང་བས་རྒྱུན་རིང་དུ་འགློར། ཞེས་གསུངས། ② བཅག་གི་དུས་ད་ལ་བ་

དང་མ་འློངས་པ། ཁློས་ཤིང་གཅག་ཅིང་འདུག །ཤ་ཟ་ཚར་ནས་རང་གཅག་སིས་འགི་ལ་བུ། 

གཅག་པ། དུས་ཚོད་གཅག་པའི་མིང་རྐྱང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

གཅག་མ། འགྲུལ་པ་ལམ་བར་དུ་ཉིན་ཤས་ངལ་གསློར་སློད་པའི་ཞག་ལྷག །ལམ་དུ་ཉིན་གསུམ་

གཅག་མར་བསད་པ། 

གཅག་མལ། གཅག་མར་སློད་ས། ལམ་བརྒྱུད་འགྲུལ་པ། གནས་ཤིག་ལ་ཞག་སློད་ངལ་གསློ་བཏང་

བར་ཟེར། དཔེར་ན། ང་ཚོ་ཆབ་མདློ་ནས་ལློག་ཡློང་དུས་ཀློང་པློར་ཉིན་གཅིག་གཅག་མལ་ལ་

བསད་པ་ཡིན། ལ་བུ། 

གཅག་ཞག །ཞག་འཕར་ཏེ་ཕློགས་འགྲུལ་སྐབས་ལམ་དུ་ངལ་གསློ་བས་ནས་བསད་པའི་ཞག

གཅག་བཞུགས། ལམ་དུ་ངལ་གསློ་བས་ཏེ་ཞག་འཕར་བསད་པ། 

གཅགས། ཡིད་ལ་འཇློག་པའི་དློན་ཏེ། དློན་དེ་ཐུགས་ལ་གཅགས་པར་ཞུ། 

གཅང་ངེ་གཅློང་ངེ་། ལུས་རེས་བདེ་རེས་མི་བདེ་བའི་སྣང་ཚུལ། ངའི་གཟུགས་པློ་བདེ་ཐང་མེད་པའི་

གཅང་ངེ་གཅློང་ངེ་ཁློ་ན་རེད། 

གཅང་གཅློང་། གཅང་ངེ་གཅློང་ངེའི་བསྡུས་ཚིག

གཅང་པློ། ངག་སློ་ཡངས་པའམ། ཁ་འཇམ་སྨྲ་མཁས། མགློན་པློ་གནས་བདག་གཅང་པློ་འཛོམས་

ན་བློ་བག་ཕེབས་པློ་ཡློང་། 

གཅད་པ། ཤིང་སློགས་དུམ་བུར་གཅད་རྒྱུ། 

གཅད་བ། [མངློན]སེན་མློ། 

གཅན། ① ལམ་སྲུང་བའི་འགག་སློ། གཅན་རིམ་པ་ལྔ། ② ཤློ་ཁལ། ལ་གཅན། 

གཅན་སློ། [རིང]སྨད་འཚོང་མའི་ཁིམ། 

གཅན་པ། སློ་པ། ལ་གཅན་པ། 

གཅན་ཕུག་རི་ཁློད། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་དུས་སུ་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

ལ་མཚོ་སློན་མཚོ་ཤར་གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཅན་འཕང་། འགག་ལམ་མམ་ལམ་གུ་དློག་པློ། 

གཅན་ཚ། རློང་ཞིག །མཚ་ོསློན་རྨ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ག་ིབང་རྒྱུད་དང་རྨ་ཆུའ་ིལྷློ་འགམ་དུ་ཡློད། 

གཅན་ཚའ་ིབག་ལུང་དགློན། དགའ་ལན་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་གིང་། གཅན་ཚ་མཁན་པློ་ངག་དབང་ཚུལ་ཁིམས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དག་ེལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚ་ོཤར་བ་ཡན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཅན་ཚའི་མ་ཎི། ཆློས་རེ་དློན་གྲུབ་རིན་ཆེན་གིས་མ་ཎི་འཁློར་ལློ་ཞིག་གནང་བ་རེན་བས་ནས་

མཆློད་གནས་ཆགས། ད་ལ་མཚོ་ཤར་བ་ཡན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཅན་གཟན། མཆེ་སེར་ཡློད་ཅིང་ཤ་ཟ་བའི་རིགས། ནགས་ཚལ་སྟུག་པློའི་ཁློད་དུ་རྒྱུ་བའི་གཅན་

གཟན་གཏུམ་པློ་སྟག་ཡིན། གཅན་གཟན་གིས་རང་རྒྱུད་མི་ཟ། 

གཅན་གཟན་ཁ་བློ། [མངློན]སྟག

གཅན་གཟན་གྲུབ་མཐའ། གཅན་གཟན་རིང་ལུགས་ཀང་ཟེར། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་ཉི་ཤུའི་དུས་

འགློར་ཧ་རན་སིར་ཐློན་པའི་རི་མློའི་གྲུབ་མཐའ་ཞིག་ཡིན། གྲུབ་མཐའ་དེའི་ཁད་ཆློས་ནི་

གཟུགས་བརན་རབ་བཏགས་དང་དབིབས་འགྱུར། ཚོན་གི་བསྡུར་ཚད་ཤུགས་ཆེ་བ། བཅད་

རིས་བབས་ཆགས་ལ་སྟབས་བདེ་བ། གསལ་མུན་གི་འབེལ་བར་མ་བརེན་པར་ཚོན་པིར་ལྷེབ་

པ་ཆེན་པློ་སྤློད་པ་བཅས་ཀི་སློ་ནས་རྒྱན་སྤློས་ཀི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེན་ལན་པ་བས་ཡློད། ལྷག་

པར་དུ་གདློད་མའི་སྒྱུ་རལ་དང་བིས་བློའི་རྣམ་པ་མཚོན་པའི་ཕན་འབས་ཐློན་ཐུབ་པ་བེད་ཀི་

ཡློད་ལ་རི་མློའི་ཐློག་ཐད་ཚོར་གི་ནུས་པ་འདློན་རྒྱུར་འདློན་ཚུལ་འཛིན་གི་ཡློད། དེའི་ཚབ་བེད་

མི་སྣ་ནི་མཱ་ཏི་སི་དང་ཐའེ་ལང་། ཏུའུ་ཧེ། ཧྥུ་ལན་མང་ཁེ་སློགས་ཡིན། 

གཅན་ལེབ། ཁང་པའི་ནང་གི་ས་ངློས་སུ་སྒིག་རྒྱུའི་ཤིང་ལེབ་ཀི་མིང་། 

གཅམ། དྲང་པློ་མ་ཡིན་པ། 

གཅམ་བསྟློད། བཅློས་མའི་ངློ་བསྟློད། གཅམ་བསྟློད་སྨྲས་པ། གཅམ་བསྟློད་སྒློག་པ། 

གཅམ་བུ། ① གཏམ་བཅློས་མའམ་བཅློས་མའི་ངློ་བསྟློད། ཁེད་ལ་གཅམ་བུའི་ངློ་བསྟློད་ཞུས་པ་མིན། 

 ② བཅློས་མའམ་ཟློལ་སྦློར་རམ་རྫུན་མ། གཏམ་གཅམ་བུ། ཚིག་གཅམ་བུ་བཤད་དེ་གཞན་ལ་

མགློ་སྐློར་གཏློང་མཁན་ཚོ་ནམ་ཞིག་ལ་རྫུན་རྐུབ་བརྡློལ་ཡློང་། 

གཅམ་བུ་བ།དྲང་པློ་མི་བེད་མཁན་ནས་ཟློལ་སྦློར་མཁན། 

གཅམ་བུའི་ཚིག །ཟློལ་གིས་སྨྲ་བའམ་བཅློས་མའི་གཏམ། 

གཅམ་གསག །རྫུན་ཚིག་བཅློས་མའི་ཁ་གསག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

གཅའ་རློའི་དགློན་པ། མི་ཕམ་བམས་པ་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་

ལློ་༡༨༠༧ལློར་བཀའ་ཆེན་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་མཆློག་གིས་ཕག་བཏབ་མཛད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྔ་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཅར། གམ་དུ་ཉེ་བའི་དློན་ཏེ། ལྷག་གི་གམ་དུ་གཅར་མི་རུང་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

གཅར་བ། གཅློར་བའི་མ་འློངས་པ། 

གཅལ། ར་བའི་མཐིལ་ངློས་ཀི་མིང་སྟེ། རྡློ་བཏིང་བའི་ར་བའི་མཐིལ་ལ་རྡློ་གཅལ་ཟེར། 

གཅལ་དུ་བཀྲམ། དངློས་རས་རྣམས་གློ་རིམ་མེད་པར་ས་ལ་བརྡལ་བའི་དློན་ཏེ། གཡུལ་ངློར་དག་

ཟླའི་མི་རློ་གཅལ་དུ་བཀྲམ་ལ་བུ། 

གཅལ་བ། བཅལ་བ། ཚད་གཞལ་བ། 

གཅལ་མ། ① ས་ངློས་སུ་རྡློ་ཤིང་སློགས་སྙློམས་པློར་བསྒིགས་པའི་གཞི། རྡློ་གཅལ། པང་གཅལ། 

ཨར་གཅལ། ② ཁློད་སྙློམས་དང་ཆལ་མ། མེ་ཏློག་གཅལ་དུ་བཀྲམ་པ།

གཅི་བ། [ཐ་དད་པ] ① གཅིས་པ། གཅི་བ། གཅིས། གཅིན་པ་གཏློང་བ། གཅིན་པ་གང་བྱུང་སར་

མ་གཅི། ② གཅིན་པ། བཤང་གཅི་འགགས་པ། 

གཅིག །① ཡློངས་རློགས་དང་རིལ་པློ། མི་ཚེ་གཅིག །བེད་ན་བེད་གཅིག །རྒྱེབ་ན་རྒྱག་གཅིག །བློ་

གཅིག་སེམས་གཅིག །མཐའ་གཅིག་ཏུ་ལེགས་པ། གཅིག་ཏུ་ཆ་མི་མཐུན་པ། ② བ་ཚིག་གི་

སློན་དུ་སྦར་ནས་དེའི་ལན་གཅིག་གམ་ཐེངས་གཅིག་གི་དློན་དུ་འཇུག་པའི་ཕད་ཅིག །ཁློད་

ཀིས་གཅིག་ཤློད་དང་། ང་ལ་གཅིག་སྟློན་དང་། ཁློ་ལ་གཅིག་སྟློན་དང་། ཁློ་ལ་གཅིག་བལས་

ནས་ཕིན་སློང་། རྒྱུག་པས་གཅིག་བརྒྱབ་ནས་བསད་པ། གཅིག་འགློ་རིས་ཡློད། ③ གངས་ཀི་

གཅིག་སྟེ། གངས་ཀ་རིལ་པློའི་ཉུང་མཐའ། ནད་བརྒྱ་སྨན་གཅིག །ཚིག་བརྒྱ་དློན་

གཅིག །གཅིག་ལ་གཅིག་བརེན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཟླ་བ་དང་། གཟུགས། འློད་དཀར་ཅན། 

རི་བློང་ཅན། བསེ་རུ་བཅས་སློ། །

གཅིག་ཀ གཅིག་ནི། མང་ཚོགས་གས་ཀི་མི་གཅིག་ཀ

གཅིག་རྐྱང་། གཅིག་པུ་རྐྱང་རྐྱང་ངམ་ཟླ་མེད་ཆིག་རྐྱང་། མི་ཚང་གཅིག་རྐྱང་། ཞིང་ལས་གཅིག་



  1804  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྐྱང་། རང་ཉིད་ཁློ་ན་བདེ་འདློད་ཀི་བསམ་བློ་གཅིག་རྐྱང་གཏློང་བ། 

གཅིག་རྐྱེན་གཅིག་བེད། གཅིག་ལ་གཅིག་གིས་ཕན་གནློད་ཀི་རྐྱེན་བེད་པ། 

གཅིག་སྐྱེས་དབང་ལག །ཆིག་སྐྱེས་དབང་ལག་དང་གཅིག །

གཅིག་གི་ལློག་པ་ཅན། ལློག་པ་ཅན་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་དློན་གཉིས་ཀ་ལ་ཐུན་

མློང་དུ་འཇུག་རུང་གི་ཡློན་ཏན་སློ་ནས་མཚུངས་ཀང་། ཁད་ཆློས་གཅིག་གིས་འདྲ་བ་ལས་

ལློག་སྟེ་མི་མཚུངས་པར་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

གཅིག་གློ་བཅུ་ཆློད། གཅིག་གིས་བཅུའི་གློ་ཆློད་པ། 

གཅིག་གློ་གཉིས་ཆློད། གཅིག་གིས་གཉིས་ཀི་གློ་ཆློད་པ། 

གཅིག་གྱུར། ཁ་ཁ་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པ། གློང་བུ་གཅིག་གྱུར། བློ་ར་ེགཅིག་གྱུར། ངློས་འཛིན་གཅིག་གྱུར། 

གཅིག་གློགས་གཅིག་བེད། གཅིག་ལ་གཅིག་གིས་ཕན་པ། 

གཅིག་གློགས་སུ་གཅིག་འགྱུར་བའི་ཚུལ། གཅིག ། མདློ་སགས་གཉིས་གཅིག་གི་གློགས་སུ་

གཅིག་འགྱུར་ཚུལ་དང་། གཉིས། སེ་སྣློད་གསུམ་གཅིག་གི་གློགས་སུ་གཅིག་འགྱུར་ཚུལ་

གཉིས། ༡ མདློ་སགས་གཉིས་གཅིག་གློགས་སུ་གཅིག་འགྱུར་ཚུལ་ནི། སགས་ཉམས་སུ་ལེན་

པའི་ཚེ་མདློ་ནས་བཤད་པའི་ངེས་འབྱུང་བང་སེམས་ཡང་དག་པའི་ལ་བ་སློགས་ཉམས་སུ་

བངས་དགློས་པ་དང་། མདློ་ཕློགས་ནས་བཤད་པའི་བསབ་པ་གསུམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚེ་

སགས་ཀི་རིམ་གཉིས་དང་འབེལ་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་ནུས་ན། སངས་རྒྱས་པ་ལ་ཧ་ཅང་མྱུར་

བ་ལ་བུ་ཡིན། ༢ སེ་སྣློད་གསུམ་གཅིག་གློགས་སུ་གཅིག་འགྱུར་ཚུལ་ནི། དེ་གསུམ་ནས་བསྟན་

པའི་བསབ་པ་གསུམ་ལས་གཅིག་ལེགས་པར་གློ་བ་བྱུང་ན་གཞན་གཉིས་ཀི་གློ་རློགས་ཀང་

གློང་འཕེལ་དུ་འགློ་བའམ། སར་མ་སྐྱེས་ཀང་ཕིས་གསར་དུ་འབྱུང་བ་ལ་བུ་ཡིན། 

གཅིག་སྒིལ། ① ཕློགས་གཅིག་ཏུ་སྒིལ་བ། རྡློག་ར་གཅིག་སྒིལ། སྟློབས་ཤུགས་མཐའ་དག་གཅིག་

སྒིལ་བེད་པ། ② རློང་ཞིག །མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

གི་ཤར་ལྷློའི་ངློས་སུ་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་དྲུག་ཆེན་སུམ་མདློར་ཡློད། 

གཅིག་བསྒིབས་པའི་གབ་ཚིག །གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་བཅུ་བཞི་པ། གབ་བ་གང་ཞིག །རེན་ལུས་ལ་བུ་



  1805  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

རབ་ཏུ་སས་ཤིང་བརེན་པ་ཡན་ལག་ལ་བུ་གསལ་བར་བས་པ་གཅིག་བསྒིབས་པའི་གབ་ཚིག་

གི་མཚན་ཉིད། 

གཅིག་ངར་གཅིག་སློང་། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ངར་སློང་བ། ཕན་ཚུན་གཅིག་ངར་གཅིག་སློང་བས་

པས་ལས་ཆློད་ཆེན་པློ་བྱུང་སློང་། 

གཅིག་ཏུ་གཞློག་བར་མཛད་པ། སེམས་རེ་གཅིག་གིས་འཇུག་པར་བེད་ཅེས་པའི་ཞེ་ས། 

གཅིག་ཅིག །གཅིག་པུ་ཞིག །ནགས་ཚལ་སྟུག་པློའི་ཁློད་དུ་མི་གཅིག་ཅིག་འགློ་བ། 

གཅིག་ལྕློགས། ལས་ཀ་འགའ་ཞིག་མི་གཅིག་གིས་ཆབས་ཅིག་ཏུ་འགན་འཁུར་བ། གཅིག་ལྕློགས་

དགེ་རྒན། དློ་དམ་གཅིག་ལྕློགས། ལས་འགན་གཅིག་ལྕློགས། 

གཅིག་གཅིག་གཉིས་གཉིས། ལྷག་ཆད་ནློར་གསུམ་མེད་པ་དང་གསལ་པློར་སྟློན་པ། གཞུང་ཁ་ནང་

གསལ་ཚང་མ་གཅིག་གཅིག་གཉིས་གཉིས་སུ་རིས་སྤད་ཡློད། དེས་སང་གི་གཏམ་གསར་

གཅིག་གཅིག་གཉིས་གཉིས་སུ་ཞུ་བ། 

གཅིག་ཆློག །སྣེ་གཅིག་གིས་གློ་མང་པློ་ཆློད་པ། རྒྱན་གློས་གཅིག་ཆློག །གློན་པ་འདི་ཉིད་དྲློ་དང་

མཛེས་པ་གཅིག་ཆློག་རེད། 

གཅིག་རེས་གཉིས་མཐུད། བར་མི་འཆད་པར་མཐུད་སྟངས། གྲུབ་འབས་གཅིག་རེས་གཉིས་

མཐུད་ཀིས་ཐློབ་པ། རྒྱལ་ཁ་གཅིག་རེས་གཉིས་མཐུད་ཀིས་བངས་པ། ཕམ་ཉེས་གཅིག་རེས་

གཉིས་མཐུད་དུ་བྱུང་། 

གཅིག་འཇགས་གཅིག་ལངས། ས་གནས་གཅིག་ལ་ཞློད་འཇགས་དང་ས་གནས་གཞན་ཞིག་ལ་

ཟིང་ཆ་ལངས་པ། 

གཅིག་ཉིད། གཅིག་པུའམ་དེ་ཁློ་ན་རང་། 

གཅིག་སྙིང་གཅིག་གཏད། ཕན་ཚུན་ཡིད་ཆེས་པའམ་བློ་གཏད་པ། 

གཅིག་གཉིས།ཁ་ཤས་སམ་འགའ་ཞིག །མི་གཅིག་གཉིས། 

གཅིག་ཏུ་མཛེས་པ། ① སྐྱློན་མེད་མཛེས་པ་ཤ་སྟག །② བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞིག་གི་མཚན། 

གཅིག་ཐློག་གཉིས་བརེགས། རྣམ་པ་རིམ་བརེགས། ལས་ཁུངས་མང་པློ་གཅིག་ཐློག་གཉིས་



  1806  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བརེགས་སུ་བཙུགས་པ། གནས་ཚུལ་བཟང་པློ་གཅིག་ཐློག་གཉིས་བརེགས་བྱུང་། 

གཅིག་མཐུན། རིགས་གཅིག་ཏུ་གཞི་མཐུན་པ། བསམ་པ་དང་གློས་མློལ་གཅིག་མཐུན་དུ་གྱུར་པ། 

གཅིག་མཐུན་ཁབ་འགྱུར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་consistent generalization ཟེར། 

གཅིག་མཐུན་འདྲེན་སྤློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་uniform referencing ཟེར། 

གཅིག་དང་ཐ་དད། སློ་སློ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཆློས་དེ་གཅིག་གི་མཚན་ཉིད། དེ་ཡང་བློ་ངློར་སྣང་ཚེ་གཅིག་

ཁློ་ན་ལས་གཉིས་སུ་སྣང་བ་མེད་པ་ལ་བུའློ། །མཚན་གཞི་ནི། ཀ་བ་དང་། ས་དང་། ནམ་མཁའ་

སློགས་སློ་སློ་ནས་དེ་ཡིན་ནློ། །སློ་སློ་བའི་ཆློས་དེ་ཐ་དད་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་ཡང་བློ་ངློར་སྣང་ཚེ་

སློ་སློར་སྣང་བ་ཞིག་ཡིན། མཚན་གཞི་ནི། རག་དངློས་གཉིས་དང་། ཀ་བུམ་གཉིས་ལ་བུའློ། །

གཅིག་དང་ཐ་དད་བལ་བ། སྟློང་པ་ཉིད་ཀི་རང་བཞིན་ཏེ། སྤློས་པའི་མཐའ་བརྒྱད་དང་བལ་བའི་དེ་

ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག

གཅིག་དུ། ངློ་བློ་གཅིག་ཁློ་ནར་ངློས་འཛིན་པ། གངས་གཅིག་ནན་ཏན་ཏུ་སྨྲ་བ། གཅིག་དུ་ལྷ་ཡི་ལུང་

བསྟན་དང་། གཉིས་སུ་ཉམས་དང་རྨི་ལམ་བཟང་། 

གཅིག་དུ་བལ། གཅིག་དང་དུ་མ་གང་རུང་དུ་མེད་པ་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་གནས་ལུགས་གཏན་ལ་

འབེབས་བེད་ཀི་རིགས་པ་ཞིག

གཅིག་དུ་བལ་གི་གཏན་ཚིགས། གཏན་ཚིགས་ཆེན་པློའི་ལྔའི་ནང་གསེས། ཆློས་རྣམས་ཀི་ངློ་བློ་

ལ་དཔྱློད། གཅིག་དང་དུ་མ་དང་བལ་བ་རྣམ་པར་ཐར་བའི་སློ་སྟློང་པ་ཉིད་སྟློན་པའི་གཏན་

ཚིགས་ཏེ། མྱུ་གུ་ལ་བུའི་ཆློས་ཀུན་ཆློས་ཅན་བདེན་པར་མེད་དེ་བདེན་པའི་གཅིག་དང་དུ་མ་

གང་རུང་དུ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ཁབ་བེད་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་སློ། །

གཅིག་དུ་བལ་གི་དཔྱད་པ། སྟློང་ཉིད་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པ་ཞིག

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

དབིན་སྐད་དུ་click ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

གཅིག་སྡུད། ཁ་ཐློར་རྣམས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་ཚུར་སྡུད་པ། ནུས་ཤུགས་གཅིག་སྡུད། 

གཅིག་སློམ། ཁློན་གཅིག་ཏུ་སྒིལ་བ། 

གཅིག་གནས། བཅུ་ལློངས་གློང་དུ་སྒིལ་བའི་རིས་ལུགས་ཀི་གངས་གནས་དང་པློ། 

གཅིག་པ། ① མཐུན་པ་དང་། ཕན་ཚུན་མཚུངས་པའམ་ཁད་མེད་པ། རིན་གློང་ཆེ་ཆུང་གཅིག་པ། 

གནམ་གཤིས་ཚ་གང་གཅིག་པ། བསམ་བློ་གཅིག་པ། རློ་གཅིག་པ། ཁ་གཅིག་རུང་ཁློག་པ་མི་

གཅིག །དགེ་རྒན་གཅིག་གི་དགེ་ཕྲུག །ཕ་མ་གཅིག་གི་བུ་ཕྲུག །② སློ་སློ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཆློས་

ཏེ། རློག་པའི་སྣང་ངློར་ཐ་དད་དུ་མི་འཆར་བ་ཀ་བ་ལ་བུ། 

གཅིག་པ་བཀག་པའི་ཐ་དད། རས་རྒྱུན་གཅིག་ཡིན་ཀང་དུས་ལ་ལློས་པས་འདས་མ་འློངས་ཐ་དད་

པས་གཅིག་ཡིན་ན་ཅིག་ཤློས་ཡིན་པ་དགག་པ། དཔེར་ན། བུམ་པ་གཅིག་གི་སྐད་ཅིག་ས་ཕི་

ཐ་དད་ལ་བུའློ། །

གཅིག་པ་གཅིག་རྐྱང་། དབེར་མེད་པ། མཚེ་མ་དེ་གཉིས་ཀི་ངློ་རིས་གཅིག་པ་གཅིག་རྐྱང་རེད། 

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

རས་གཅིག་པ་སྟེ་བཞིའློ། །

གཅིག་པུ། ཁེར་རྐྱང་ངམ། ཁློ་ནའམ། ཤ་སྟག །རང་གཅིག་པུ། ཁློ་གཅིག་པུས་དཔེ་ཆ་ཀློག་གིན་

འདུག །ང་གཅིག་པུར་ལུས་པ། གཅིག་པུར་གནས་ཤིང་གཅིག་པུར་རྒྱུ་བ། གཞན་ལ་མི་བརེན་

པར་གཅིག་པུར་ཚུགས་ཐུབ་པ། གཅིག་པུ་དབེན་པ་ན་འདུག །གློགས་མེད་གཅིག་པུ། གཅིག་

པུས་ཧམ་འཛིན་བེད་པ། གཅིག་པུས་བཙན་གཅློད་བེད་པ། བརྒྱ་བརྒྱའི་ནང་ནས་ཉུང་ཉུང་

ཡིན། ཉུང་ཉུང་ནང་ནས་གཅིག་པུ་ཡིན། དབིན་སྐད་དུ་only one ཟེར། 

གཅིག་པུར་གནས། [མངློན]རི་དྭགས་བསེ་རུ། 

གཅིག་པུར་དབང་བའི་ཁེ་དབང་། ཆེད་ཁེ་ཡང་ཟེར། གསར་གཏློད་ཞིག་བས་པའི་གསར་གཏློད་

པར་དབང་བའི་ཁིམས་ལུགས་ཀིས་སྲུང་སྐྱློང་ཐློབ་པའི་གསར་གཏློད་དེ་རང་གཅིག་པུས་

ལློངས་སུ་སྤློད་པའི་ཁེ་དབང་ལ་ཟེར། 

གཅིག་པློ། ① ཁེར་རྐྱང་། ཁློ་རང་གཅིག་པློར་ཡློང་བ་རེད། ② གཞན་པའམ་ཅིག་ཤློས། གཅིག་པློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དེ་ཡློང་མི་འདུག །དློན་གཅིག་དེ་བསྒྲུབ་དགློས། 

གཅིག་ཕན་གཅིག་གློགས། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཕན་རློགས་བེད་པ། གློང་པ་ཁིམ་མཚེས་ཆགས་

སང་མེད་པར་གཅིག་ཕན་གཅིག་གློགས་བེད་པ། 

གཅིག་འཕར་གཅིག་ཆག །གཅིག་ཡར་འཕར་ཞིང་གཅིག་མར་ཆག་པ། ཁློམ་ཐང་གཅིག་འཕར་

གཅིག་ཆག་ཅི་རིགས་ཡློང་། 

གཅགི་འཕློར་གཅགི་མཐུད། རྒྱུན་བར་མ་ཆད་དུ་མཐུད་པ། ལས་རྒྱུན་གཅགི་འཕློར་གཅགི་མཐུད་བདེ་པ། 

གཅིག་བས་གཉིས་གྲུབ། ལས་ཀ་གཅིག་བས་ནས་དློན་དག་གཉིས་འགྲུབ་པ། ཐབས་ཇུས་མཁས་

པས་ལས་དློན་གཅིག་བས་གཉིས་གྲུབ་བྱུང་བ་རེད། 

གཅིག་བས་ན། མ་ངེས་པ་སྟློན་པའི་ཚིག་ཅིག །གཅིག་བས་ན་ཁློང་སང་ཉིན་ཡློང་གི་ཡློད་འགློ། 

ཁློད་རང་གིས་ཚོད་ཅིག་ལློས་དང་། གཅིག་བས་ན་འཁེར་ཐུབ་མདློག་ཁ་པློ་རེད། 

གཅིག་མིན་གཉིས་མིན། ཡང་ཡང་། ཆགས་སློ་གཅིག་མིན་གཉིས་མིན་བྱུང་སློང་། 

གཅིག་ཚིག །བློད་ཡིག་ལར་ན་རྣམ་དབེ་དང་པློ་དེ་ག་རང་གཅིག་ཚིག་ཡིན། 

གཅིག་མཚུངས། གཅིག་པ་ནང་བཞིན། དམིགས་ཡུལ་གཅིག་མཚུངས། གློམ་སྟབས་གཅིག་མཚུངས། 

གཅིག་ཟུང་གསབ་ཨང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་ones complement ཟེར། 

གཅིག་ཟླུམ། ཟླ་སྒིལ་ཏེ་གློང་བུ་གཅིག་ཏུ་འདྲིལ་བ། 

གཅིག་ཡིད་གཅིག་ཆེས། ཕན་ཚུན་བློ་འཁེལ་བ། ཡུན་རིང་སློང་མཚམས་སུ་ཕན་ཚུན་གཅིག་ཡིད་

གཅིག་ཆེས་བྱུང་སློང་། 

གཅིག་རམ་གཅིག་འདེགས། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཕན་ཚུན་རམ་འདེགས་བེད་པ། 

གཅིག་རེ་གཉིས་རེ། རེ་གཉིས་ཏེ་ཉུང་ངུའི་དློན། མི་ངན་གཅིག་རེ་གཉིས་རེ། འགློ་ཐེངས་གཅིག་རེ་

གཉིས་རེ་ལས་མེད། 

གཅིག་ལ་གཅིག་ལློས་ཀ་ིརབ་སེལ། རབ་སེལ་ག་ིརྒྱན་ག་ིནང་གསེས་ཤིག །བརློད་འདློད་ཀ་ིདངློས་པློའ་ི

སྐབས་ཐློབ་སྦར་ནས་བསེ་བ་སེ་བེད་དམ། སེལ་བ་སེལ་བེད་གཅིག་ལ་གཅིག་ལློས་ཀི་རྒྱན་ཞིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

གཅིག་ལན་གཉིས་འདེབས། གཅིག་བཤད་གཅིག་གིས་མ་ཉན་པར་ལན་འདེབས་པ། 

གཅིག་ལན་གཉིས་ལན། ཚིག་རེ་ལ་ཚིག་རེས་ལན་སློག་པ། སེམས་བཟང་གིས་བཤད་པའི་བསབ་

བར་མི་ཉན་པ་གཅིག་ལན་གཉིས་ལན་བསློགས་པ། 

གཅིག་ཤེས་ཀུན་གློལ། ཚིག་དློན་གཅིག་ཤེས་པས་གཞན་ཀུན་ཤུགས་ཀིས་གློ་བ། 

གཅིན། དྲི་ཆུ་གཅིན་པ། ཟས་སྐློམ་རྣམས་ཕློ་བའི་གནས་སུ་དྭངས་སྙིགས་འབེད་པའི་རེས་སུ་

སྙིགས་མ་རྣམས་སྐ་བ་བཤང་གཅི་དང་། ས་བ་རྣམས་གཤེར་ཁུར་འགྱུར་ཏེ་ལྒང་པར་གསློགས་

ཤིང་ཚད་ལས་ལློངས་ཚེ་གཅིན་ལམ་བརྒྱུད་ཕིར་བཏློན་པའི་ཆུ་ལ་ཟེར། 

གཅིན་འགགས། ལྒང་པ་དང་། རྒྱུ་གློག་གི་གནས་སུ་རྡེའུ་འཕེལ་བ་སློགས་ཀི་རྐྱེན་བས་ནས་གཅིན་

པ་འབབ་མི་ཐུབ་པ་འགགས་པར་གྱུར་པའི་དློན། 

གཅིན་འགགས་ཀི་ནད། གཅིན་འགགས་ནད་སྤིའི་སློང་རྐྱེན་ནི། ལྒང་པའི་ཁ་ཐུར་བལས་པའི་ངློས་

གཉིས་ན་ཆུ་རྒྱུ་བའི་ར་རྨེན་ཡློད་པ་དེ་ཉིད་རྒྱུ་མའི་ར་དང་འབེལ་ནས་གནས་པ་ལ། ཟས་སྤློད་

དམན་ལྷག་ལློག་པ་དང་། གདློན་གློ་བུར་བ་སློགས་ཀིས་འདུ་བ་འཁྲུགས་ནས་ལྒང་པའི་ར་རྨེན་

ལ་ནད་ཞུགས་ཏེ་གཅིན་འགགས་ཀི་ནད་ཡློང་གི་ཡློད་པ་རེད། 

གཅིན་འགགས་བརྒྱད་པློ། ༡ ཁ་འཆུས གཅིན་བསམས་པས་ལྒང་པ་རྒྱས་ཏེ་ཁ་འཆུས་སྟེ་ཆུ་

འགགས་པས་ཟུག་ཆེ་བར་འློང་ཞིང་། རྒྱུ་ཞབས་སློས་པ་ལར་སྐྲང་ཞིང་། ལྒང་པ་གཅུས་སྙམ་

བེད་ཅིང་བཙིར་ན་གཅིན་འབྱུང་བ། ༢ རླུང་འཁིལ ཐུར་སེལ་གི་རླུང་གེན་དུ་འཁིལ་བས་ཆུ་

སློར་ན་ཟུག་ལང་ཞིང་། གཅིན་ཉུང་ཤས་རེ་བཤང་བ་གཏློང་བའི་སྐབས་སུ་འབྱུང་། ༣ ཁག་

འགགས མཁལ་མ་དང་བསམ་སེའུའི་ར་འགམས་པ་དང་ཁག་འཁྲུགས་པས། ཆུ་མདློག་དམར་

ཞིང་ཁག་རློ་དང་བཅས་པ་འབྱུང་། རྒྱུ་ཞབས་ན། ༤ སྤུ་འགགས ཁ་ཟས་ལ་སྤུ་འདྲེས་པ་དེ་སང་

པའི་རར་འགིམས་པས་ཟུག་ཆུང་། ཆུ་ཁ་སྙི། ཆུ་འཛིམ་པ་སྟེ་ཉབ་པ། ཆུའི་ནང་དུ་སྤུ་ཉག་དང་

བཅས་པ་འབྱུང་། ༥ སྐྲངས་འགགས ལྒང་པའི་ཁ་དང་བཤང་ལམ་རྣམས་སྐྲངས་ནས་ས་ཞིང་

ན་བ། བཤང་བ་དང་། གཅིན། འཕེན་བཅས་སློམ་མློ། ༦ ཁུ་འགགས ཁུ་བ་དང་གཅིན་འདྲེས་

པས་ཐལ་ཁུ་འདྲ་བ་འབྱུང་། ༧ བཤང་འགགས ཐློག་མར་བཤང་པ་འགགས་པས་རྟུག་པས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཅིན་ལམ་བསམས། དེ་ནས་བཤང་གཅིན་འདྲེས་ནས་གཅིན་ལ་བཤང་དྲི་མནམས་པར་ཅན་

འབྱུང་ངློ་། །༨རྡེལ་འགགས ① རྡེལ་འགགས། བད་འཁིས་རླུང་གིས་ཁུ་ཁག་བསངས་ནས་རྡེའུ་

ཆགས་པར། ཕློ་མཚན་དང་གཞང་ཁའི་བར་རྣམས་སུ་མངློན་པ་ལར་གཅིན་འགགས་པ་དང་། 

ཅུང་ཟད་བྱུང་ལ་སྤེལ་དྲི་མནམས་པ། ལྒང་པ་སློ་བར་བེད་པ། ནད་རྒྱས་པའི་སྐབས་སུ་གཅིན་

བྱུང་ན་ཧ་ཅང་ཟུག་ཆེ་བས་སློ་འཆའ་བ་དང་ལུས་འདར། འཁུན་སྒ་འབིན། ལག་པས་ཁུ་ཚུར་

བཅང་ཞིང་། སྐབས་འགར་མཚན་མ་མཉེ་བ། ② འཆློལ་རྡེལ། གཅིན་བར་མཚམས་བཅད་ནས་

ཡློང་བ། ར་ཞློན་པ་དང་ལུས་དྲག་ཤུལ་བས་པ་བཅས་ཀི་རེས་ལ་གཅིན་ཁག་ཅན་ཡློང་གི་ཡློད་

པ་རེད། ③ ཟུག་རྡེལ། རྡེའུ་དེ་ལྒང་པའི་ཁ་ལ་ཡློད་ན་ན་ཟུག་དློན་ནས་ཆུ་ཐིགས་ཙམ་ལས་

རྒྱུན་དུ་སློམ་པ་དང་། ལྒང་པའི་གཏིང་དུ་ཡློད་ན་ན་ཟུག་དློན་པ་ལས་ཆུ་མི་འགགས། 

གཅིན་སྙི། གཅིན་མང་པློ་ཤློར་བ། 

གཅིན་སྙི་ཟ་ཁུའི་ནད། གཅིན་སྙིའི་ནད་ཀི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི། ཟས་སྐློམ་གི་རིགས་རློ་ལན་ཚྭ་བ་དང་། 

མངར་བ། ནུས་པ་བསིལ་བ་དང་། ལྕི་བའི་རིགས་བསྟེན་དྲགས་པ་དང་། སྤློད་ལམ་རླན་ཅན་

གི་ས་ཐློག་ཏུ་བསད་དྲགས་པ་རྣམས་ཀིས་བད་ཀན་དང་ཚིལ་འཕེལ་བ་དེ་ལུས་ཟུངས་སུ་མ་

འགྱུར་བ། ལྒང་པར་ཟག་ནས་ཟ་ཁུ་སྐྱེད་པར་བེད་དློ། །

གཅིན་སྙིའི་ནང་གསེས་དབེ་བ་ཉི་ཤུ། ① བད་ཀན་ཟ་ཁུ། ༡ ཆུ་འདྲ། མདློག་དང་བློ་བ་མེད་པ་ཆུ་

འདྲའི་ཟ་ཁུ། ༢ ། ཆང་འདྲ། ཟ་ཁུ་བསྐ་བ་ཆང་དང་འདྲ་བ། ༣ བུར་ཤིང་ཁུ་བ། ཟ་ཁུའི་རློ་མངར་

བ་བུར་ཤིང་དང་འདྲ་བ། ༤གར་པློ། ཟ་ཁུ་གར་པློ་ཅན། ༥འབས་ཕེ། ཟ་ཁུ་དཀར་པློ་འབས་ཕེ་

འདྲེས་པ་ལ་བུ། ༦ ཁུ་ཆུ་ཅན། ཟ་ཁུའི་ནང་དུ་ཕེ་མ་འདྲེས་པ་འདྲ་བ། ༧ བེ་མ། ཟ་ཁུའི་ཁུ་ཆུ་

དང་འདྲ་བ། ༨བསིལ་ཅན། ཆུའི་རེག་བ་གང་ལ་རློ་མངར་བ་བསིལ་ཅན་གི་ཟ་ཁུ་ཅན། ༩ 

བགས་འབྱུང་། ཟ་ཁུ་ཉུང་ཟད་དལ་བུས་འབྱུང་བས་བགས་འབྱུང་གི་ཟ་ཁུ། ༡༠ ཁ་ཆུ། ཟ་ཁུ་

ནལ་ནལ་སྤིན་བག་ཅན་ཁ་ཆུ་འདྲ་བ་ཁ་ཆུའི་ཟ་ཁུ། ② མཁིས་པའི་ཟ་ཁུ། ༡༡ ནས་ཚིག །ཟ་

ཁུའི་ཁ་དློག་དང་དྲི་རློ་ནས་ཚིག་ཁུ་བ་འདྲ་བ། ༡༢ སྣག་ཚ། ཟ་ཁུའི་མདློག་ནག་པློ་སྣག་ཚ་འདྲ་

བ། ༡༣ སློན་པློ། ཟ་ཁུའི་མདློག་སློན་པློ་ཅན། ༡༤ སྐྱེར་ཁུ། ཟ་ཁུའི་མདློག་སེར་པློ་སྐྱེར་ཁ་འདྲ་
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བ། ༡༥བཙོད་ཁུ། ཟ་ཁུའི་མདློག་དམར་སྨུག་བཙོད་ཁུ་འདྲ་བ། ༡༦ ཁུག་འདྲ། ཟ་ཁུའི་མདློག་

དམར་ནག་ཁག་དང་གཅིག །③ རླུང་གི་ཟ་ཁུ། ༡༧། རང་འདྲ། རང་མར་དང་འདྲེས་པ་རང་གི་

ཟ་ཁུ། ༡༨། ཞག་འདྲ། ཞག་མདངས་འདྲེས་པ་ཞག་གི་ཟ་ཁུ། ༡༩ ། གང་ཆེན། ཆུ་སེར་རློག་ཅན་

དང་འདྲེས་པ་གང་ཆེན་གི་ཟ་ཁུ། ༢༠། སྦྲང་རི། སེར་སྨུག་སྦྲང་རི་ལར་མངར་བ་སྦྲང་རིའི་ཟ་ཁུ། 

གཅིན་གཏློང་། གཅིན་པ་གཏློང་བ། 

གཅིན་དྲུག །བ་དང་། གང་། གཡག །ར། བློང་བུ། ལུག་བཅས་དྲུག་གི་གཅིན་གི་བསྡུས་མིང་། 

གཅིན་དྲེག །དྲི་ཆུའི་དྲེག་པ། སྨན་པས་དེ་གཞིར་བཟུང་ནས་ནད་གཞི་བརག་དཔྱད་བེད་ས་ཞིག

གཅིན་པ། དྲི་ཆུ། གཅིན་པ་བློ་བ། གཅིན་དྲི་ཁ་བ། གཅིན་པ་གཏློང་དུས་གསང་སྤློད་དྲན། མིང་གི་

རྣམ་གངས་ལ་རྒྱུན་འབབ་དང་། དྲི་ཆུ། མི་བསྐྱློད་པ། རབ་འཛག་བཅས་སློ། །

གཅིན་ཕི་ས། གཅིན་པ་དང་སྐྱག་པ། 

གཅིན་ཚྭ། ཆབ་ཏློག་གམ། ཆ་འགིས་ཀི་ནང་དང་། གང་ར་སློགས་སུ་གཅིན་བཏློང་པ་དེས་ཆགས་

པའི་ཚྭ་ཁུའི་རིགས་ཀི་དྲི་ངར་བ་དང་། མདློག་སྐྱ་བློ་ཅན་གི་མིང་།

གཅིན་ཚྭ་ཁ། འབློག་པའི་མི་རྣམས་ཀི་དུས་རྒྱུན་སྦྲ་དང་། ཡང་ན་དགུན་ཁང་གི་འཕིས་སུ་གཅིན་

གཏློང་སའི་ས་གནས་ཞིག་གཏན་འཁེལ་ཡློད་པ་དེའི་མིང་ཡིན།

གཅིན་ཚྭ་ལག །མི་ཡིས་གཅིན་བཏང་བའི་ས་ངློས་སུ་ཆགས་པའི་གཅིན་ཚྭའི་བློ་བ་རྣམས་ཟློག་

དང་། ར་སློགས་སློ་ཕྱུགས་རྣམས་ཀིས་ལྕེ་ཡིས་ལག་པ་དེའི་བ་བ།

གཅིན་ཚྭ་བློ། གཅིན་གི་སགས་པའི་དྲི་མ་མནམ་པ། 

གཅིན་བཟེད། ཆབ་ཏློག་གམ་གཅིན་སྣློད། 

གཅིན་ལམ། གཅིན་པ་འབབ་ལམ། 

གཅིན་ཤ ཤ་མློའི་རིགས་ཤིག

གཅིན་ཤད། གཅིན་པ་དབང་མེད་དུ་འཆློར་བ། 

གཅིན་ཤློར། གཅིན་པ་གཏློང་དགློས་པའི་ཚོར་བ། 

གཅིན་སི། དྲི་ཆུ་རྒྱུན་ལན་ལར་གཏློང་མི་ཐུབ་པ་འཚག་དཀའ་བར་གྱུར་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཅིན་སི་བཞི་པློ། ༡ རླུང་ལས་གྱུར་པ། ཡང་ལ་རྩུབ་པའི་ཟས་སྤློད་ཀིས་སྐྱེད་པ། ༢ མཁིས་པ་

ལས་གྱུར་པ། ཆུ་མདློག་དམར་སེར་ཚ་བའི་རགས་ཆེ་ལ་ན་བ། ༣ བད་ཀན་ལས་གྱུར་པ། 

བསིལ་བས་གང་རགས་ལན་པས་ཆུ་སྐ་ལ་འབར་བག་ཅན། གཏློང་མི་ཐུབ་པ་ཡུན་དུ་འགློར་བ། 

༤ འདུས་པ་ལས་གྱུར་པ། ནད་རགས་དེ་དག་འདྲེས་མ་འབྱུང་། 

གཅིན་བསན། གཅིན་གཏློང་བར་བཟློད་བསན་བེད་པ། དཔེར་ན་གཅིན་བསན་མི་རུང་ལ་བུ། 

གཅིའུ། གཅེའུ་དང་གཅིག །

གཅིའུ་རྨ་བཀྲུ། བཤང་ལམ་ནང་རྨ་ཡློད་པ་འཁྲུད་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཆུ་མདའ། 

གཅིར། [ཐ་དད་པ] མནན་ནས་ལེབ་མློ་བས་པ་སྟེ། མཛུབ་གུ་རྡློ་བར་ལ་མ་གཅིར་ལ་བུ། འདས་པ་

ལ་བཅིར་དང་སྐུལ་ཚིག་ལ་ཆིར་འབི། 

གཅིར་བ། [ཐ་དད་པ]འཚིར་པ། རྡློ་གཉིས་བར་དུ་ལག་པ་གཅིར། རས་རླློན་པའི་ཆུ་ལག་པས་

གཅིར་བར་བ། 

གཅིས། གཅི་བའི་སྐུལ་ཚིག

གཅིས་པ། གཅི་བའི་འདས་པ། 

གཅུ། དྲང་པློ་ལས་ལློག་ཏུ་འཇུག་པ་སྟེ། ལག་པ་གཅུ་རེས་བས། གཅུ་མཁན་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

གཅུ་གལ། དློ་གལ་ལམ་ཁག་འགན། 

གཅུ་པློ། ཀློག་ཀློག་གམ་འཁློག་པློ། ཤིང་གཅུ་པློ། ལམ་གཅུ་པློ། 

གཅུ་བ། [ཐ་དད་པ]གཅུས་པ། གཅུ་བ། གཅུས། སྒིམ་པ། གཅུས་གཟེར་གཅུ་བ། ལུས་ཤ་གཅུས་

པ། གློན་པ་ཆུར་བཀྲུས་ཏེ་གཅུས་པ། 

གཅུ་ཚེམ། འཚེམ་པློ་རྒྱག་སྟངས་ཤིག

གཅུ་འཛེར། གཅུས་ཏེ་སྐྱེས་པའི་ཤིང་གི་འཛེར་པ། 

གཅུ་གཟེར། གཟེར་མགློའི་ཁག་ལ་དུང་འཁིལ་གི་རི་མློ་ཡློད་པའི་གཟེར་མའི་མིང་། 

གཅུ་རུ་ཚ་པློ། གློང་པློའམ་རང་ཤེད་ཚ་པློ། གཅུ་རུ་ཚ་པློའི་མི། 

གཅུགས་མཁན། [མངློན]གཡློ་ཅན། 
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གཅུགས་ལན། མཛའ་མཐུན་ཅན། 

གཅུགས་པ། མཐུན་པའམ་མཛའ་བ། ཡིད་གཅུགས་པ། གཅུགས་མེད་བས་པ། ཕན་ཚུན་གཏིང་

ནས་མཐུན་ཞིང་ཡིད་གཅུགས་པའི་གློགས་པློ། 

གཅུགས་པ་སྨྲ་བ། ཡིད་མཐུན་གི་གཏམ་ཤློད་པ། 

གཅུང་། ཕ་མ་གཅིག་ལས་སྐྱེས་པའི་སྤུན་གཞློན་པ། བུ་དང་བུ་མློ་གཅེན་གཅུང་རྣམས། 

གཅུང་དགའ་བློ། སྟློན་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་གཅུང་པློ་དངློས་སློབ་ཅིག

གཅུང་དློན་ཡློད་དློན་གྲུབ། སར་རྒྱལ་པློ་ཞིག་གི་ཆེན་མ་འདས་འློག་ཏུ་སས་དློན་གྲུབ་ཟེར་བ་ལུས་

པ་དེ་དང་། ཆུན་མའི་སས་དློན་ཡློད་ཟེར་བ་གཉིས་མཛའ་མཐུན་ཆེན་པློ་ཡློད་ཀང་། ཆུན་མས་

དློན་ཡློད་ལ་རྒྱལ་པློའི་གློ་འཕང་འཐློབ་ཐབས་བེད་ཆེད་དློན་གྲུབ་རྒྱང་འབུད་གཏློང་དུས་གཅེན་

གཅུང་གཉིས་འབལ་མ་ཕློད་པར་མཉམ་དུ་བློས་ཕིན་པའི་ལམ་བར་དཀའ་ཚེགས་སྣ་ཚོགས་

བྱུང་ནས་ཕན་ཚུན་ཁ་འཐློར། ཕིས་དློན་གྲུབ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞིག་གི་རྒྱལ་པློའི་མག་པར་

ཕིན་ནས་རྒྱལ་པློ་བས་པ་དང་། རང་གིས་གཅུང་པློ་དློན་ཡློད་བཙལ་ཏེ་རེད་ནས་ཕ་མེས་ཀི་

རྒྱལ་ཁབ་ལ་བསྐྱལ་པས་ཡབ་རྒྱལ་ཤིན་ཏུ་མཉེས་བཞིན་པའི་ངང་དློན་ཡློད་ཀང་རང་རྒྱལ་གི་

རྒྱལ་པློར་དབང་བསྐུར་བ་ཞེས་རློ་སྒྲུང་ལས་བྱུང་བའི་ལློ་རྒྱུས་འདི་དག་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཡེ་

ཤེས་སློགས་མཁས་པ་རིམ་བློན་དང་། མི་དམངས་ཚོས་རྣམ་ཐར་དང་། ལྷ་མློའི་འཁབ་གཞུང་

དུ་བསྒིགས་ཡློད། 

གཅུང་རྒྱ་བློ། འབི་གུང་པའི་བ་མ། རིན་པློ་ཆེ་གཉིས་མཆློད་པ་གགས་པ་རིན་ཆེན་རབ་བྱུང་བཞི་

པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༢༥༠ལློ་ནས་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༣༡༠ལློ་བར་དགུང་

ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་བཞུགས། 

གཅུང་པློ། ཕ་མ་གཅིག་པའི་བུ་སྤུན་ཆུང་བ། 

གཅུང་མློ། ཕ་མ་གཅིག་པའི་བུ་མློ་སྤུན་ཆུང་བ། 

གཅུང་རི་བློ་ཆེ། གཞིས་ཀ་རེ་ངམ་རིང་རློང་མདློ་སེ་ཆུས་གཅུང་རི་བློ་ཆེ། 

གཅུང་རི་བློ་ཆེ་དགློན། གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟློང་རྒྱལ་པློས་བཏབ། འདེབས་ལློ་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་ངམ་རིང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཅུང་རིན་པློ་ཆེ་རྡློ་རེ་གགས་པ། འབི་གུང་གདན་རབས་བཞི་པ་འདི་ཉིད་ཡབ་ཨ་ཉེ་ཨ་གགས་ཀི་

སས་སུ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༢༡༠ལློར་ས་ཡུལ་ནློན་འཇམ་འློམ་བུ་ལུང་དུ་སྐུ་

འཁྲུངས། དགུང་ལློ་དྲུག་ལ་ཡབ་ཡུམ་དང་བཅས་འབི་གུང་དུ་ཕེབས། རེ་སྐྱློབ་པ་རིན་པློ་ཆེ་

ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་རྡློ་རེ་གགས་པར་གསློལ། དགུང་ལློ་བདུན་ལ་རེ་སྐྱློབ་པ་གཞློན་དློན་

དུ་གཤེགས་པས་དབློན་བསློད་ནམས་གགས་པས་བདག་རྐྱེན་མཛད་དེ་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་དང་

འཇིག་རེན་གི་བསྟན་བཅློས་ལ་བང་བར་མཛད། དགེ་འདུན་འབུམ་ཕག་ལ་ཕ་ཆློས་ལྔ་ལན་

ཆློས་དྲུག་ལ་སློགས་པ་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བསྐློར། དེ་ནས་གནས་ཆེན་

དཔལ་གི་ཙཱ་རི་ཏ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དུ་ཕེབས། བརྒྱལ་སངས་དགློན་པ་བཏབ་ནས་

དགེ་འདུན་གི་ཚོགས་མང་དུ་འཕེལ། དེ་སྐབས་སློམ་པ་ལ་ཁི་དཔློན་གི་ལུང་ལས་བྱུང་། བར་

དྭགས་ཀློང་གསུམ་ཕལ་ཆེར་ལ་དབང་བསྒྱུར། དེ་ནས་འཛམ་དང་གུ་ལིང་བ་བ་དབེན་གནས་

རྣམས་སུ་རིམ་གཉིས་ཟབ་མློའི་རྣལ་འབློར་ལ་བཞུགས་ཏེ་མཐར་དགུང་ལློ་རེ་དགུ་ལ་ཕེབས་

པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༢༧༨ལློར་གཤེགས། 

གཅུད་བློར། [རིང] ① དློ་གལ་ཆེན་པློའི་གནད་ལ་བཀར་ནས་ལས་འགན་སྒྲུབ་ཏུ་བཅུག་པའམ་

དེའི་སློ་ནས་བཏུལ་བ། ② གཏན་ལ་ཕབ་པ། ③ བདག་གཉེར་མི་བེད་པ། 

གཅུད་ལ་བློར། ལུས་པློ་ཐུག་པས་གཅུད་པ་ཞེས་བསམས་པ་ལར་འགུལ་མི་ནུས་པ་དང་། བློར་བ་

སྟེ་རང་གི་མིན་པ་དང་འདྲ་བའི་ཉམས་རློད་མེད་པའི་དློན་ཡིན་ཞེས་མི་དབང་སངས་རྒྱས་རྒྱ་

མཚོས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བཻ་སློན་ལས་གསུངས། 

གཅུན། བཙན་ཐབས་ཀི་སློ་ནས་བཀློད་འདློམས་ལ་ཉན་དུ་བཅུག་པའི་དློན་ཏེ། ར་རྒློད་སབ་ཀིས་

གཅུན། དམུ་རྒློད་སེམས་ཀིས་གཅུན། གཅུན་བའི་ར་རྒློད་ཅེས་པ། འཇུན། ནི་ད་ལ་བ་སྟེ། ར་

རྒློད་འཇུན་མཁན་ཞེས་པ་ལ་བུ། བཅུན། ནི་འདས་པ་སྟེ། ར་རྒློད་བཅུན་ནས་ཞློན། ཆུན། ནི་

སྐུལ་ཚིག་སྟེ། ཆུན་ཅིག་ལ་བུ། 

གཅུན་སློམ། 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།  ༼ ཅ ༽

དབིན་སྐད་དུ་constraint ཟེར། 

གཅུན་པ། འཇུན་པའི་ད་ལ་བའི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག་དང་མ་འློངས་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་constraint rule ཟེར། 

གཅུར་བ། [ཐ་དད་པ]བཅུར་བ། བཅུར་བ། ཆུར།  ① བར་དུ་འཚིར་བ། མི་མང་པློའི་ཁློད་དུ་བཅུར་

བ། གཟེར་བུ་གཅུར་གིས་འབིན་པ། ② ཅི་བ་གཏློལ་མེད་དུ་གཏློང་བ། ཁིམ་མཚེས་ཆུ་ལློག་

གཅུར་སར་བེད་པ། དཀའ་བའི་གནས་ལ་གཅུར། དག་དམག་འཕང་ལ་བཅུར་ནས་ཐར་ཐབས་

མེད་པར་བས། ③ འཇུར་བའི་མ་འློངས་པ། 

གཅུས། རའི་ཁ་གཅུས་ཟིན་པ་དང་བསྐློར་ནས་སྒིམ་གཅུས་ཟིན་པ། 

གཅུས་ཐིག །པད་མའི་འདབ་མའི་མུ་ཁྱུད་ལ་བུའི་ཐིག

གཅུས་དུང་། གཅུས་གཟེར་གི་གཟེར་གདན། 

གཅུས་གདན། མློ་གཅུས་ཀི་མིང་། 

གཅུས་པ། གཅུ་བའི་འདས་པ། 

གཅུས་ཕུར། གཅུས་རིས་ཅན་གི་གཟེར། ཕློ་གཅུས། མློ་གཅུས། 

གཅུས་གཟེར། དུང་རིས་ལན་པའི་གཟེར་ཏེ་ཕློ་གཅུས་དང་མློ་གཅུས་ཀི་སྤི་མིང་། 

གཅུས་རིས། ① གཅུས་གཟེར་ལར་གི་རི་མློ། ② གིམ་རྒྱག་པའི་མིང་། ལག་པ་གཅུས་རིས་བསྐློར་བ། 

གཅེ། སར་བློད་ཀི་རུས་ཆེན་ཞིག

གཅེན། ཕ་མ་གཅིག་ལས་སྐྱེས་པའི་སྤུན་རྒན་པ། 

གཅེན་གིས་ལློག་པ། [རིང]ར་བ་ནས་རྒྱབ་འགལ་དུ་སློང་བ། 

གཅེན་གགས་པ་ཡེ་ཤེས། རིན་པློ་གགས་པ་ཡེ་ཤེས་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་བི་སྤི་ལློ་༡༣༠༠ལློ་

ནས་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་བི་སྤི་ལློ་༡༣༤༨བར་དགུང་ལློ་ཞེ་དགུ་བཞུགས། 

གཅེན་གཅུང་། སྤུན་མཆེད་རྒན་གཞློན། 

གཅེན་ཐློར། ཁའི་ནང་འབྲུམ་ཐློར་མང་དུ་སྐྱེས་ནས་ཟུག་རྔུ་འབྱུང་བའི་ཁ་ནད་ཀི་རིགས་ཤིག



  1816  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཅེན་ནད། མཆུ་ལ་འབྲུམ་ཐློར་ཞིབ་མློར་སྐྱེས་ནས་ན་བའི་ཁ་ནད་ཀི་མིང་། 

གཅེན་པློ། ཕ་མ་གཅིག་ལས་སྐྱེས་པའི་བུ་སྤུན་རྒན་པ། 

གཅེན་མློ། ཕ་མ་གཅིག་ལས་སྐྱེས་པའི་བུ་མློ་སྤུན་རྒན་པ། 

གཅེན་ལུང་། གཞིས་ཀ་རེ་གཏིང་སྐྱེས་རློང་གཅེན་ལུང་ཆུས་ཀི་ས་མིང་། 

གཅེམ་པློ། [ཡུལ]སབ་པློའམ་ཕ་པློ། ཕྱུ་པ་ཧ་ཅང་གཅེམ་པློ་ཞིག་གློན་འདུག །ཁང་པ་འདིའི་ཤིང་

ཆ་ཚང་མ་ཤིན་ཏུ་གཅེམ་པློ་ཞིག་འདུག་པས་ཕུགས་འཕེར་ཡློང་བ་མི་འདུག

གཅེའུ། ① དུ་བ་རྔུབ་བེད་སྦུ་གུ་རིང་པློ་ཞིག །② ལྕགས་ཟངས་སློགས་ལས་བཟློས་པའི་སྤུ་གུས་

སྨན་བཤང་ལམ་ནས་ནང་དུ་འཕུལ་བར་བེད་པའི་ཡློ་བད་ཁ་ཡངས་ཤིང་རེ་མློ་དློག་པའི་

སྦུབས་ཅན་ཞིག

གཅེར། ལུས་ལ་གློས་མེད་པའི་དམར་ཧྲེང་པ། 

གཅེར་སྐྱློབ། [མངློན]གློན་པའམ་གློས། 

གཅེར་གློལ།གློལ་ལུགས་ཆེན་པློ་བཞིའི་ནང་གསེས། རང་བྱུང་གི་རིག་པ་ལ་ཚོགས་བརྒྱད་ཀི་

ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཉིས་སུ་མེད་པ་སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་ཐློག་བབ་ཆེན་པློར་

རང་བཞིན་གིས་གློལ་བས་གཅེར་གློལ་ཞེས་བའློ། །

གཅེར་རྒྱུག །གཅེར་བུ་མ་རྒྱུག་པ། དཔེར་ན་བུ་མློ་ཚོ་གཅེར་རྒྱུག་བེད་པ། 

གཅེར་སྒིབ། [མངློན]གློན་པའམ་གློས། 

གཅེར་འཆམ། གཅེར་བུ་མ་འཆམ་འཆམ་པ། 

གཅེར་བུ། སྒིབ་གཡློགས་མེད་པའམ་དམར་རེན། ལུས་གཅེར་བུ། རང་གཟུགས་གཅེར་བུར་མངློན་

པ། མི་ངན་གི་ཉེས་སྤློད་གཅེར་བུར་བཏློན་པ། 

གཅེར་བུ་གཉེན་གི་བུ། སར་རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྒྱལ་བ་པའི་སྟློན་པ་ཞིག

གཅེར་བུ་པ། སར་རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་མཐའ་ཞིག་གཅེར་བུ་ལ་ངློ་ཚར་མི་འཛིན་པས་འཛེམ་མེད་པ་

དང་ཐལ་བ་པ། ཕློགས་སུ་ལློམ་བུ་བེད་པས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ཞེས་གགས་སློ། །འདིས་འདློད་པའི་

ཚིག་དློན་དགུ་ནི། སློག །ཟག་པ། སློམ་པ། ངེས་པར་རྒ་བ། འཆིང་བ། ལས། སིག་པ། བསློད་



  1817  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

ནམས། ཐར་པ་རྣམས་སློ། །ཡང་དུས་འཁློར་ལས། སློག་ལན་དང་། སློག་ལན་མ་ཡིན་པ། ཟག་

པ། སློམ་པ། སང་བ། བཅིངས་པ། འཕར་བ། འགློ་བ། འློང་བ་སྟེ་དགུར་འདློད་པར་བཤད་དློ། །

གཅེར་བུ་པ་ལ་ཟས་སྦིན་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས་དགློས་པ་

ཁད་པར་ཅན་མེད་པར་ཕི་རློལ་པ་ལ་གཏློགས་པའི་ཕློ་མློ་ལ་ཟས་སྟེར་བ། 

གཅེར་བུ་མ། ① གློས་མེད་དམར་ཧྲེང་གི་མིང་། ② གློན་པ་མ་གློན་པའི་བུ་མློ། 

གཅེར་བུའི་བརྟུལ་ཞུགས། སར་རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཞིག་གི་དཀའ་ཐུབ་སྤློད་ལུགས་ཤིག

གཅེར་མློ། བུད་མེད་གཅེར་བུ། 

གཅེར་འཛིན། མངློན་སུམ་དུ་འཛིན་པ་དང་། དམར་རེན་དུ་རི་བ། གཡློ་སྒྱུའི་གཏམ་དྲང་གཏམ་དུ་

གཅེར་འཛིན་མ་བེད། གང་བཤད་གཅེར་འཛིན་བེད་པ། 

གཅེས། ཤ་ཚ་སྙིང་ཉེ་བེད་པའི་དློན་ཏེ། དམག་བཀུར་དམངས་གཅེས། མི་དམངས་ལ་གཅེས། དགེ་

རྒན་གིས་སློབ་མ་ལ་གཅེས། སློབ་མ་གཅེས་པར་བསྐྱངས་ལ་བུ། 

གཅེས་སྐྱློང་། བམས་སེམས་ཀིས་སྐྱློང་བ། གཅེས་སྐྱློང་གང་ལེགས། 

གཅེས་བཏུས། མཁློ་ཆེ་བའམ་ལེགས་ཤློས་སྙིང་པློ་རྣམས་བསྒྲུགས་པ། དཔེ་ཆ་འདི་གཞུང་མང་པློ་

ནས་གཅེས་བཏུས་བས་པ་ཡིན། 

གཅེས་བསྡུས། གཅེས་པའམ་སྙིང་པློ་རྣམས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྒིལ་བ་སྟེ་རྒྱས་པ་ཉུང་དུ་བསྡུས་

པ། ལེགས་བཤད་གཅེས་བསྡུས། 

གཅེས་ནློར། སྙིང་ནློར། གཅེས་ནློར་བདག་ཉར་བེད་པ། 

གཅེས་པ། [ཐ་དད་པ]བརི་མཐློང་ངམ་གཙིགས་ཆེན་པློ་བེད་པ། མི་དམངས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་མི་

དམངས་རང་གིས་གཅེས་པ། སྤི་རས་ལ་གཅེས་པ། གཟུགས་པློའི་བདེ་ཐང་ལ་གཅེས་པ། 

གཅེས་པློ། གལ་ཆེ་བའམ་གཙིགས་ཆེན་པློ། སྤི་རས་ལ་གཅེས་པློ་བེད་པ། 

གཅེས་སྤས། མཐློང་ཆེན་ནམ་ཅ་ག་དག་པློ། སྤི་རས་ལ་གཅེས་སྤས། མཛའ་བཤེས་ལ་གཅེས་སྤས་

བེད་པ། ནློར་གི་སྙིང་པློར་བཟུང་ནས་གཅེས་སྤས་བེད་པ། 

གཅེས་ཕྲུག །རེ་བ་ཆེན་པློ་བེད་པའི་ཕྲུ་གུ། 



  1818  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཅེས་ཕྲུག་མ། ཕ་མས་གཅེས་སྐྱློང་ཚད་མེད་བེད་པའི་བུ་མློ། 

གཅེས་འཕ། ཆེ་ཆུང་། 

གཅེས་མིང་། བརེ་དུང་གིས་འབློད་མིང་བ་དྭགས། 

གཅེས་འཛིན། ར་བ་ཆེན་པློར་རི་བའམ་གཙིགས་ཆེན་པློ་བེད་པ། མཁས་པས་མཁས་པ་གཅེས་

པར་འཛིན། དཔའ་བློས་དཔའ་བློའི་ལར་རྒྱ་ཤེས། 

གཅེས་ལང་། གཅེས་དྲགས་ནས་ཆགས་པའི་ངན་གློམས། ཧ་ཅང་བམས་དྲགས་པས་གཅེས་ལང་

ལ་ཤློར་བ། ཕྲུ་གུ་གཅེས་ལང་ལ་བཏང་བ། 

གཅེས་སྲུང་། གཅེས་སྤས་བས་ནས་སྲུང་བ།

གཅློ་བློ། [རིང]ཀློག་པློ་དང་འཁློག་པློ། 

གཅློག །① བཅག་པའི་སྐུལ་ཚིག །རྡློ་དེ་གཅློག་ཅིག །ཤིང་དེ་གཅློག་ཅིག་ལ་བུ། ② ཅ་ལག་རིན་

གློང་མར་ཕབ་པའི་སྐུལ་ཚིག །སྟློད་ཐུང་དེ་གློང་ཅུང་ཟད་གཅློག་དང་ངས་ཉློ་ལ་བུ། 

གཅློག་ཆ། འབློར་ཐློག་ནས་འཕི་ཆ། 

གཅློག་པ། གཅློག་པའི་མིང་རྐྱང་། 

གཅློག་རིས། ① འཕི་རིས། ② ཟློག་གློང་མར་གཅློག་པའི་རིས། 

གཅློང་། ① བཅློས་དཀའ་བའི་ནད། གཟུགས་པློར་ནད་གཅློང་ཕློག་པ། གློ་གཅློང་ཁློག་གཅློང་། 

 ② བག་གམ་གད་པའི་གཡང་ས། གཅློང་རློང་། ③ གློག་ཧྲུལ། གློག་གཅློང་། གཅློང་ཟློམ། 

གཅློང་སྐད། ལུས་སམ་སེམས་མི་བདེ་བའི་འློ་དློད་དམ་སྡུག་བསལ་ཀི་སྐད། སྟློན་དུས་ཐ་མར་ངང་

པས་གཅློང་སྐད་འབིན། རེ་བ་ཆད་པས་གཅློང་སྐད་ཤློར་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཆློ་ངེ་མློ་

དང་། འཇིགས་སྐྱེས། སྡུག་སྐད། མ་ངན་དང་། སྨྲེ་སགས་བཅས་སློ། །

གཅློང་ཆེན། ནད་རིང་ཆེན་པློ། 

གཅློང་ཆེན་སྐྲན་ནད་བཅུ་གཅིག །ཟས་སྐྲན། ལྷན་སྐྲན། རྡློ་སྐྲན། རླུང་གི་ལྷིང་སྐྲན། ཁག་སྐྲན། 

མཁིས་སྐྲན། སྤུ་སྐྲན། སིན་སྐྲན། ཆུ་སྐྲན། རྣག་སྐྲན། ར་སྐྲན་ནློ། །ནང་གསེས་ཕི་སྐྲན་ནང་སྐྲན་

བར་སྐྲན་གསུམ་དུ་དབེ་བ་ཡློད་དློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

གཅློང་ཆེན་སེ་དྲུག །མ་ཞུ་བའི་ནད་དང་། སྐྲན། སྐྱ་རྦབ། འློར་ནད། དམུ་ཆུ། གཅློང་ཆེན་ཟད་བེད། 

གཅློང་ཆེན་ནད་དྲུག །གཅློང་ཆེན་སེ་དྲུག་དང་དློན་གཅིག་ཡིན། 

གཅློང་ཆེན་པློ། ① ལུས་སེམས་ཀ་ིནད་ཚབས་ཆེན་པློ། ② གློག་ཧྲུལ་ཆ་ེབ། ཁང་པ་གློག་གཅློང་ཆེན་པློ། 

གཅློང་ཆེན་ཟད་བེད། གཅློང་ཆེན་སེ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཏེ་ཕློ་བའི་མེ་དྲློད་ཉམས་ནས་ཁ་ཟས་ཀི་དྭངས་

མ་གནས་སུ་མ་སྨིན་པ་དྲི་མར་གྱུར་ནས་ལུས་ཟུངས་ཟད་པར་བེད་པའི་ནད་ཅིག

གཅློང་ཐབས། རྒྱུན་རིང་ནད་ཀིས་མནར་ནས་ལུས་ཟུངས་ཟད་པའི་གཅློང་ནད་དངློས་མ་ཡིན་ཀང་

འཕལ་དུ་ལུས་ཤ་སློགས་སྐམ་པློར་གྱུར་ཏེ་གཅློང་ནད་ལར་ནད་རགས་སྟློན་པའི་དློན་ནློ། །

གཅློང་སེ་བཅུ་དྲུག །རྒྱུ་མ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་འབས་བུ་རྒྱུན་རིང་མནར་བའི་ཁློག་ནད་ཆེན་པློ་བཅུ་

དྲུག་གི་བསྡུས་མིང་སྟེ།གསལ་བེད་སྒློན་མེའི་རྒྱུད་ལས། ༡བད༢མཁིས༣ལྷེན་དང་༤ལྕགས་

དྲེག་གཅློང་གི་སེ། ༥འཁྲུ༦སྐྱུགས་༧འབས་དང༨སུརྻ་གཅློང་གི་སེ། ༩དྲེག་གྲུམ༡༠ཆུ་སེར་

༡༡ཐིག་ནག༡༢གཅློང་གི་སེ། ༡༣འློར་དང་༡༤སྐྱ་རྦབ༡༥དམུ༡༦སྐྲན་གཅློང་གི་སེ། སེ་བཞི་

ཟུང་བརྒྱད་ཕ་མློ་བཅུ་དྲུག་གློ །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

གཅློང་སེ་བཞི། འདྲིལ་བའི་གཅློང་དང་། ཟག་པའི་གཅློང་། བེར་བའི་གཅློང་། འགིངས་པའི་གཅློང་

བཅས་བཞིའི་བསྡུས་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་

པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། འདྲིལ་དང་ཟག་དང་བེར་དང་

འགིངས། གཅློང་སེ་བཞི་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

གཅློང་ནད། ན་ཚ་རིང་པ། 

གཅློང་པློ། ལུས་ཟུངས་ཉམས་པ། ཡུན་རིང་པློ་ཟས་འཇུ་དཀའ་བ་བྱུང་བས་གཟུགས་གཞ་ིགཅློང་པློ་འདུག

གཅློང་ཟློམ། ཁང་པ་སློགས་གློག་ཧྲུལ། ལྷ་ཁང་གཅློང་ཟློམ། 

གཅློང་གཡང་། བཙན་པློའམ་གཡང་གཟར། རི་བློ་གཅློང་གཡང་། བག་རློང་གཅློང་གཡང་ཅན། 

གཅློང་རློ། ལུས་ན་ཚ་མང་ལ་ཐང་པློ་མེད་པ། 

གཅློང་རློང་། གཡང་སའམ་གློག་རློང་། གཅློང་རློང་དུ་ལྷུང་བ། 

གཅློད། ① གཅད་ཀི་ད་ལ་བ། ② ཆློ་ག་ཞིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཅློད་ཀི་བཀའ་བབས་བཞི། ཕ་རྒྱུད་ཐབས་རྒྱུད་བརྒྱུད་པ། མ་རྒྱུད་ཤེས་རབ་བརྒྱུད་པ། གཉིས་

མེད་དློན་གི་བརྒྱུད་པ། མཁའ་འགློ་ཉམས་ཀི་བརྒྱུད་པ་དང་བཞིའློ།

གཅློད་ཀི་བཀའ་བབས་བུ་ཆུ་ཆེན་བཅུ་དྲུག །༡ དབློན་སས་རྒྱལ་བ་དློན་གྲུབ། ༢ བརྒྱུད་འཛིན་སྟློང་

སེའི་ངག་གི་དབང་ཕྱུག །༣ ཐུགས་སས་གློལ་སེ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས། ༤ ཁུ་སློམ་ཆློས་ཀི་

སེང་སྟེ་ཐུགས་སས་བཞི། ༥ འགློག་ཚ་རྒྱན། ༦ དཔལ་ལན་རྒྱན། ༧ བསློད་ནམས་རྒྱན། ༨ 

རིན་ཆེན་རྒྱན་སྟེ་སས་མློ་བཞི། ༩ སྐྱེ་མེད་དགའ་ཡན། ༡༠ ཕློ་སྨྱློན་སེང་གེ། ༡༡ སྨྱློན་པ་རང་

སྣང་། ༡༢ དློལ་པ་ཟངས་ཐལ། ༡༣ ཞིག་པློ་ཧུར་ཐློན། ༡༤ སྐལ་ལན་སེང་གེ། ༡༥ རྒྱ་སློམ་ཧུར་

ཐློན། ༡༦ རེ་བཙུན་ཟིལ་གནློན་ཏེ་རང་དང་མཉམ་པ་བརྒྱད་དེ་བསློམས་པས་བཅུ་དྲུག་གློ །

གཅློད་ཀི་སྙན་བརྒྱུད་བཞི། དབང་གིས་ཆུ་བློ་མ་ནུབ་པ། བིན་རླབས་ཀིས་བརྒྱུད་པ་མ་ཉམས་པ། 

གདམས་ངག་གིས་སརྒ་མ་ལློག་པ། མློས་གུས་ཀིས་བསམ་པ་ཚིམས་པ་བཅས་སློ། །

གཅློད་ཀི་གདམས་པ། མ་ཅིག་ལབ་སྒློན་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཕུང་པློ་གཟན་བསྐྱུར་གི་གདམས་པ། ཞི་

བེད་པའི་གདམས་ངག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པ། བམ་ཟེ་ཨར་ཡ་དེ་བ་དང༌། མངའ་བདག་མཻ་ཏི་

པ་སློགས་ཀི་དགློངས་པ། ངློ་བློ་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ། སགས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་གདམས་

པ། འཁློར་བ་འཆིང་བེད་ཀི་བདུད་བཞི་པློ་སེམས་ཀི་སྙེམས་རློག་ངར་འཛིན་ཁློ་ནའི་སྟེང་དུ་

གཅློད་པར་བེད་པའི་གདམས་ངག་ལ། དམ་ཆློས་བདུད་ཀི་གཅློད་ཡུལ་ཞེས་ཟེར། གདམས་

ངག་དེ་ཕློ་གཅློད་དང་མློ་གཅློད་ཅེས་ར་བའི་དབེ་བ་གཉིས་ཕེ་སློལ་ཡློད་པ་ལས་དང་པློ་ཕློ་

གཅློད་ཀི་བརྒྱུད་སློལ་ནི། ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་སྐྱློ་ཤཱཀ་ཡེ་ཤེས་དང༌། ཡར་ཀླུང་སྨ་ར་

སེར་པློ་ལ་མདློ་ལུགས་རང་རང་གི་གཅློད་ཨར་ཡ་དེ་བའི་གཞུང་ཆུང་ལྔ་བཅུ་པའི་དློན་

[གདམས་ངག་བྲུལ་ཚོ་དྲུག་པ་] ཞེས་བ་བ་གནང༌། སྐྱློ་སྟློན་གིས་རང་གི་དབློན་པློ་བསློད་

ནམས་བ་མ་ལ་གནང༌། དེས་མ་གཅིག་ལབ་སྒློན་ལ་བྲུལ་ཚོ་བཞི་གནང་བར་གགས། སྨ་ར་

སེར་པློས་ཉེ་གནས་སྨྱློན་པ་བེ་རེ་ལ་གནང༌། དེ་ལས་བརྒྱུད་དེ་རློག་ཤེས་རབ་འློད་དང༌། 

མཁས་གྲུབ་གཞློན་ནུ་གྲུབ་སློགས་ལས་འཕེལ་བ་ལ་ཕློ་གཅློད་ཅེས་ཟེར། 

མློ་གཅློད་ནི། མ་གཅིག་ལབ་ཀི་སྒློན་མས་ཤེར་ཕིན་བཀགས་པས་སྟློང་ཉིད་ཀི་ལ་བ་སྐྱེས། དམ་པས་



  1821  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

སྙིང་གཏམ་ཚིག་གཅིག་གསུངས་པས་རྒྱུད་གློལ་ཏེ་རང་བཞིན་གི་རྣལ་འབློར་མར་གྱུར་པ་དེས། 

ཤེར་ཕིན་གི་དགློངས་དློན་ལ་གཞིར་བཟུང་ནས། རང་གི་དགློངས་ཉམས་ལས་འཁྲུངས་པའི་

རློགས་ཆློས་གཅློད་ཡུལ་པ་ཞེས་ཡློངས་སུ་གགས་པའི་སློལ་ཕེས། [བཀའ་ཚོམ་ཆེན་མློ་] དང༌། 

[ཡང་ཚོམ་ལེའུ་ཉེར་ལྔ་པ] ཐུན་མློང་ཐུན་མིན་ཁད་པར་གི་ལེའུ་ཡན་ལག་བརྒྱུད་གསུམ་ཉེར་

བཞི་པ་སློགས་གཞུང་དང་གདམས་ངག་མང་པློར་མཛད་པ་ལ་མློ་གཅློད་ཅེས་ཟེར། 

གཅློད་གུར། གུར་ཆུང་ཆུང་ཞིག་སྟེ་གཅློད་གཏློང་མཁན་སློད་ས། 

གཅློད་རྒྱ། ① ཁ་མཆུ་ཐག་གཅློད་བེད་པའི་དཔྱད་མཚམས་ཡི་གེ ② རྒྱུ་ནློར་ལ་རིན་ཐང་བརི་

སྟངས་ཤིག །ཉེས་ཅན་གི་ཁིམས་ཆད་ལ་དངློས་པློ་འཇལ་བར་གཅློད་རྒྱ་བེད་པ། འབྲུ་དངུལ་

བུན་ཆད་ཀི་ཚབ་ཏུ་རྒྱུ་ནློར་ལ་རིན་ཐང་བརིས་ཏེ་སྤློད་ལེན་གི་གཅློད་རྒྱ་བེད་པ། ③ བཅད་རྒྱ་

དང་གཅིག །

གཅློད་གཏུབ། ཐད་ཀར་གཅློད་ཅིང་དུམ་བུར་འབེག་པ། འཕྲུལ་འཁློར་ལ་བརེན་ནས་ངར་ལྕགས་རྒྱུ་

ཆས་གཅློད་གཏུབ་བེད་པ། 

གཅློད་རློགས། གངས་གནས་ཤིག

གཅློད་ཐབས། ① ཤིང་སློགས་གཅློད་པའི་ཐབས། ② ལས་དློན་ཐག་གཅློད་བེད་ཐབས། 

གཅློད་འཐློགཤིང་སློགས་གཅློད་པ་དང་འབས་བུ་འཐློག་པ། ཤིང་དང་འབས་བུ་གང་བྱུང་དུ་གཅློད་

འཐློག་མ་བེད། 

གཅློད་དྲལ། འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། མཐུར་དུ་རིམ་པར་བརེགས་པའི་རེའུ་མིག་གི་མིང་། 

གཅློད་པ། [ཐ་དད་པ] ① བཅད་པ། གཅད་པ། ཆློད། ② གཏུབ་པ་དང་། འབེག་པ། ཤིང་གཅློད་པ། 

བ་གཅློད་པ། ③ གསློད་པ། སྐེ་གཅློད་པ། སློག་གཅློད་པ། ④ བར་མཚམས་འཇློག་པ། བར་

དུ་གཅློད་པ། དུས་མཚམས་གཅློད་པ། འཁྲུལ་བ་གཅློད་པ། ⑤ སློང་བའམ་མེད་པ་བཟློ་བ། ཐ་

མག་གཅློད་པ། འབེལ་བ་གཅློད་པ། དག་ངན་ཚར་གཅློད་པ། ⑥ འགློག་པའམ་རློང་བ། ཆུ་རྒྱུན་

གཅློད་པ། སློ་བཅད་པ། བག་ཕུག་ལ་རྡློ་ཕ་བློང་ཆེན་པློ་ཞིག་གིས་བཅད་ནས་བཞག །⑦ གཏན་

ལ་འབེབས་པ་དང་། གཏན་དུ་འཁེལ་བ། བློ་ཐག་གཅློད་པ། ཚིག་ཐག་གཅློད་པ། བརྒྱ་ཁ་གཅིག་



  1822  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གིས་གཅློད་པ། ཁིམས་གཅད་པ། ⑧ འཚོལ་བ་དང་། སྙེག་པ། རད་གཅློད་པ། རེས་གཅློད་པ། 

⑨ དབེ་འབེད་དང་། བརག་དཔྱད་བེད་པ། བེ་བག་ཏུ་གཅློད་པ། བེ་བག་ཏུ་མི་གཅློད་པ། དློན་

དམ་བདེན་པའི་མཐའ་དང་བཅད་པ། ⑩ འགློ་སྐྱློད་བས་ནས་སེབས་པ། རྒྱང་ལམ་རས་གཅློད་

པ། རི་ཀླུང་གཅློད་པ། བ་ཁྱུང་གཤློག་རྡེབ་བེད་བཞིན་ནམ་འཕང་གཅློད་པ། ⑾ གྲུབ་མཐའ་

རིས་མེད་ལ་དར་བའི་མ་ཅིག་ལབ་སྒློན་གི་ཆློས་ལུགས་སྤློད་མཁན། 

གཅློད་པིར། རི་མློར་བཅད་རྒྱག་བེད་ཀི་པིར་ཕ་མློ་ཞིག

གཅློད་བེད། [མངློན] ① བ་མཆུ། ② ལག་པ། ③ སློ། །④ ལྕགས་ཀི་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། ཨ་ཡུཿཧ་རི་ཚེ་འཕློག་དང་། གསློད་བེད་གཅློད་བེད་ངར་འཐུང་

རྣམས། ལྕགས་ཀི་གབ་པའི་མིང་ཡིན་ནློ། །

གཅློད་འབེག །དུམ་བུར་གཅློད་ཅིང་འབེག་པ། 

གཅློད་འབེག་གི་ཁིམས། ཉེས་ཅན་གི་རང་ལག་དང་དབང་པློ་གཅློད་འབེག་བེད་པའི་ཁིམས། 

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

དབིན་སྐད་དུ་assertion ཟེར། 

གཅློད་མཚམས། བཅད་མཚམས་དང་གཅིག །

གཅློད་གཟློང་། ལྕགས་གང་མློ་གཏུབ་བེད་ཀི་གཟློང་། 

གཅློད་ཡུལ་བའི་བདུད་བཞི། དབང་པློ་ཐློགས་བཅས་ཀི་བདུད། ཡིད་སྣང་ཐློགས་མེད་ཀི་བདུད། མི་

ཆློས་རྣམ་གཡེང་དགའ་བློད་ཀི་བདུད། གདེངས་མེད་སྙེམས་བེད་ཀི་བདུད་དང་བཞིའློ། 

 དང་པློ་ཐློགས་བཅས་ཀི་བདུད་དབིངས་སུ་བཅད་པ་ནི། དག་གཉན་སློགས་ཆགས་སང་གི་

ཡུལ། གཟུགས་སྒ་དྲི་རློ་རེག་བ་རྣམས་ལ་བརེན་ནས། རྣམ་རློག་འཛིན་པ་དང་བཅས་པ་སྐྱེས་

ཚད་ཐློགས་བཅས་ཀི་བདུད་ཅེས་བ་བ་ཡིན། ཐློགས་བཅས་ཀི་གློ་དློན། གཟུགས་སློགས་ཕིའི་

དངློས་པློ་ལ་བརེན་པའི་དློན་ཡིན་ནློ། དེ་གཅློད་པར་བེད་པ་ནི། དཔེར་ན། དག་ལ་བུ་ཞིག་དྲན་

ཏེ། ཆགས་སང་གི་རྣམ་རློག་ཚིག་པ་ཟ་ཏུམ་གི་བྱུང་བ་ན། དེའི་དབང་དུ་མ་ཤློར་བར་སྐད་ཅིག་



  1823  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

དེ་ཉིད་ལ། ཕཊ་ཅེས་དྲག་ཏུ་བརློད་དློ། རྣམ་རློག་དེ་ལ་སྐྱློན་གང་དུའང་མི་བལ་མློད། འཕློ་སད་

ཀིས་བཅད། སར་གི་ཡུམ་དློན་གི་དབིངས་དེ་ཆམ་མེ་བཞག །དེ་བཞིན་དུ་གཉེན་དང་ནློར་རས་

སློགས་ལ་ཆགས་སེམས་དང༌། གཟུགས་སློགས་ཡིད་དུ་འློང་བ་ལ་ཆགས། མི་འློང་པ་ལ་སང་

ཞིང༌། སྐྱུགས་ལློག །འགའ་ཞིག་ལ་འཇིགས། འགའ་ཞིག་ལ་སྐྱློ། བར་མ་རྣམས་ལ་ཡང་ཆགས་

སང་སློགས་ཀི་མཐློ་དམན་མེད་ཀང་དེར་འཛིན་གི་རྣམ་རློག་དྲག་པློ་སྐྱེ་བ་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་

སར་བཞིན་སྦངས། དེ་ཡང་རྣམ་རློག་ལམ་གིས་བ་བ་ལྷངས། དེའི་དབང་དུ་ཤློར་ན་བདུད་ཀིས་

ཁེར། དེ་ཉིད་ཕཊ་ཅེས་བརློད་ནས་འཕློ་གཅློད་པ་ནི་གཅློད། དེའི་རེས་སུ་སར་གི་སློམ་ལ་

བློགས་ཐློན་པ་ནི་ཚར་ཚད་ཆློད་ཚད་ཡིན་ནློ། འདིས་འློག་མ་རྣམས་ལ་རིགས་འགེ། 

 གཉིས་པ་ཐློགས་མེད་ཀི་བདུད་གཅློད་པ་ནི། ཐློགས་མེད་ཀི་བདུད་ཀི་གློ་དློན། ཕི་རློལ་གི་རྐྱེན་

ལ་མ་རག་པར། རྐྱེན་མེད་ཀང་དགའ་བའམ། མི་དགའ་བའམ། སྤློ་སྣང་ངམ། སྐྱློ་བའམ། 

འཇིགས་པ་ལ་སློགས་པའི་མཐློ་དམན་གི་རྣམ་རློག་སྐྱེ་བ་རྣམས་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ལམ་གིས་

ཤར་བ་ན་ཕཊ་ཀིས་འཕློ་བཅད་ལ་དབིངས་སུ་བཞག་གློ །

 གསུམ་པ་དགའ་བློད་ཀི་བདུད་གཅློད་པ་ནི། བ་མ་དང༌། ཆློས་རྒྱུད་བཟང་པ་དང༌། རང་ལ་དགེ་སྦློར་

འཕེལ་བའམ། མཐུན་སྐྱེན་འཛོམས་པ་སློགས་ཀིས་བཟང་འཛིན་དང༌། ང་རྒྱལ་ལ་བརེན་ནས་དགའ་

བློད་སྐྱིད་སྣང་སྐྱེས་ན་དགའ་བློད་ཀི་བདུད་ཡིན་ཏེ། གློང་བཞིན་དབིངས་སུ་གཅློད་དློ། །

 བཞ་ིཔ་སྙེམ་བེད་ཀ་ིབདུད་གཅློད་པ་ནི། རྣམ་རློག་དང་འཛིན་པ་ཅ་ིབྱུང་ཐམས་ཅད་སྙེམ་བེད་ཀ་ིབདུད་

ཡིན། གང་ཤར་ཐམས་ཅད་གློང་བཞིན་ཕཊ་ཀིས་དབིངས་སུ་བསྐྱལ་བས་ཆློད་པར་འགྱུར་རློ། །

གཅློད་ཡུལ་བའི་མཚོན་པ་དཔེ་དྲུག །༡ གཅློད་འདི་གངས་དཀར་དང་འདྲ་སྟེ། གངས་ལ་ཁ་བ་བབ་

ཀང་དཀར་ལ་མ་བབས་ཀང་དཀར་བ་བཞིན་དུ་གཅློད་མཁན་རྣལ་འབློར་པ་ལ་ཐློས་པའི་ཤེས་

རབ་ཡློད་ཀང་ལེགས་ལ་མེད་ཀང་ཆློག་པའློ། ༢ སེང་གེ་དང་འདྲ་སྟེ། དེས་མི་མང་པློ་ཟིལ་གིས་

གནློན་ལ་གཅིག་པུར་ཉམ་ང་མེད་པ་བཞིན། གཅློད་བེད་པ་མང་པློ་དང་འགློགས་ཀང་ཆློག་ལ། 

གཅིག་པུར་འགིམས་ཀང་ཆློག་པའློ། ༣ རྔ་བློ་ཆེའི་སྐད་དང་འདར་སྟེ། རྔ་ཆེན་ལ་རློལ་མློ་

གཞན་གི་སྒ་ཡློད་ཀང་ཆློག་ལ་མེད་ཀང་ཆློག་པ་བཞིན། འདི་ལ་དགེ་སྦློར་གི་གློགས་གཞན་



  1824  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡློད་ཀང་ཆློག་ལ་མེད་ཀང་ཆློག་པའློ། ༤ དངློས་གྲུབ་ཀི་ཆུ་མིང་དང་འདྲ་སྟེ། གྲུབ་ཆུ་ལ་མི་མང་

ཉུང་གི་ཚོད་དང་འཚམས་པར་འབྱུང་བ་བཞིན། ལུགས་འདི་གང་ཟག་གི་བློ་ཚོད་དང་འཚམས་

པར་བསབ་ཏུ་ཡློད་པའློ། ༥ གསེར་གཡུ་ཆག་པའི་དུམ་དང་འདྲ་སྟེ། ཆེ་ན་རིན་ཐང་ཆེ་ལ་ཆུང་

ནའང་དེ་དང་འཚམས་པའི་རིན་ཐང་ཡློད་པ་བཞིན། གཅློད་སྐློར་རྒྱ་ཆེན་ཤེས་ན་ཡློན་ཏན་

དཔག་ཏུ་མེད་ལ་ཅུང་ཟད་ཤེས་པས་ཀང་རང་གཞན་ལ་ཕན་ཐློགས་པའློ། ༦ ར་བཟང་པློའི་སྤུ་

དང་འདྲ་སྟེ། ར་མཆློག་གཟུགས་འགློས་ལེགས་པ་ལ་སྤུ་མདློག་ཁད་པར་མེད་པ་བཞིན། གཅློག་

ལུགས་མཐར་ཕིན་པའི་གང་ཟག་དེ་མཆློག་དམན་གང་ཡིན་ཀང་གཞན་ལས་བིན་རླབས་ཆེ་

བར་གསུངས་སློ། 

གཅློད་ལུགས། ① ཤིང་སློགས་གཅློད་སྟངས། ② ཁ་མཆུ་སློགས་ཐག་གཅློད་ཚུལ། ③ མ་ཅིག་

ལབ་སྒློན་ཀི་ཆློས་སློལ། 

གཅློམ། [རིང] ① ཁེངས་དྲེགས། ང་རྒྱལ་གཅློམ་བསྐྱུངས། ② ལུས་སྟློབས། 

གཅློམ་བསྐྱུངས། ① སྐད་ཆུང་ངུར་སྨྲ་བ། ② ཁེངས་དྲེགས་སངས་པ། 

གཅློམ་པ། [ཐ་དད་པ]བཅམས་པ། བཅམ་པ། གཅློམས། ཁ་ཆད་བཟློ་བའམ་བེད་པ། ཁ་དན་གཅློམ་པ། 

ཚིག་དན་བཅམས་པ། རེས་སུ་གང་བེད་ཀ་ིགློས་གཅློམ་པ། མཉབ་དུ་གཅློམ་ནས་ཉེས་པ་བསགས། 

གཅློར་བ། [ཐ་དད་པ]བཅར་བ། གཅར་བ། གཅློར། ① འགམ་དུ་གཏུག་པའམ་འཁིས་ལ་འགློ་བ། 

དེ་རིང་ཁློང་གི་སྐུ་དྲུང་དུ་མི་རྣམས་གཅློར་གིན་འདུག །ང་ཡང་མཉམ་དུ་བཅར་བ་ཡིན། ② 

འཚིར་བ་དང་བརྡུངས་ཏེ་འཇློམས་པ། སློ་ང་བཅར་ཏེ་བཅག་པ། རྣག་བཅར་ཏེ་བཏློན་པ། 

གཅློལ་བ། [ཐ་དད་པ]གཏློར་བའམ་འཆློལ་དུ་འཇུག་པ། ཁ་ཅློལ་ཆུང་ངུས་མི་གཅློལ་བར། རྒྱ་མཚོ་

བཞིན་དུ་བརླིང་བར་བ། 

གཅློས། རྒས་ནས་རིག་པ་འཁྲུལ་སྟེ་ཡིན་མིན་གློ་ལློག་འཛིན་པ། 

གཅློས་ཝུག །ལློ་ན་རྒས་ནས་རིག་པ་གཅློས་དང་། གང་ཡང་མི་ཤེས་པ་རྟུལ་པློ་ཆགས་པ་བཅས་པ། 

བཅག །[ཐ་དད་པ] དངློས་རས་དུམ་བུར་གཏློང་བའི་དློན་ཏེ། ཤིང་བཅག །རུས་ཀེ་བཅག །དཀར་

ཡློལ་བཅག་ལ་བུ། མ་འློངས་པར། ཤིང་བཅག་དགློས། ད་ལ་བ་ཤིང་གཅག་དང་། སྐུལ་ཚིག་



  1825  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

ལ་གཅློག་ལ་བུ། བཅག་པའི་བ་བའི་འབས་བུ་ཆག

བཅགས [ཐ་དད་པ]① རང་པས་མནན་པའམ་གློམ་པ་སློས་པའི་དློན་ཏེ། བཅག་བའི་ས། བཅགས་

བཅགས་བེད་དགློས་ལ་བུ། འཆག །ནི་ད་ལ་བ་དང་མ་འློངས་པ་སྟེ། ས་ལ་འཆག་འཆག་བེད་

ཀིན་ཡློད་ལ་བུ། འཆག་དགློས་ལ་བུ། བཅགས་པའི་བ་བའི་འབས་བུ་འཇགས། ② རིན་གློང་

མར་ཕབ་པའི་དློན། དེ་རིང་ཚོང་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལག་མང་པློ་ཞིག་གློང་མར་བཅགས་འདུག །མློ་

ཊ་དེ་གློང་ཅུང་ཟད་བཅགས་ན་ངས་ཉློ་རྒྱུ་ཡིན། [ཐ་མི་དད་པ]དེང་སང་ཚོང་རའི་ནང་གི་སློ་

ཚལ་ཕལ་ཆེར་བ་གློང་ཆག་འདུག་ལ་བུ། སྐུལ་ཚིག་ལ། ཁློད་རང་གི་གཡག་དེ་ཅུང་ཟད་མར་

གཅློག་དང་ངས་ཉློ་ཆློག་ལ་བུ། 

བཅགས་བཅགས། རང་ལག་གིས་མནན་མནན། རང་པས་ཞིང་སར་བཅག་བཅག་གནང་། 

བཅགས་པ། འཆག་པའི་འདས་པ། 

བཅགས་ཕབ། རིན་གློང་ལ་འཕློ་འགྱུར་གཏློང་བའི་དློན་ཏེ། ཁློད་རང་གི་ཁང་པ་དེར་བཅགས་ཕབ་

ཡློད་ན་ངས་ཉློ། བཅགས་ཕབ་མེད་ན་གློང་མི་གཏམས་ལ་བུ། 

བཅགས་འཕི་མེད་པ། གཏན་འབེབས་ཀི་ཚད་གཞི་ནས་ཉུང་དུ་བཏང་མི་ཆློག་པ། 

བཅང་། [ཐ་དད་པ] ལག་པ་འཇུ་བའི་དློན་ཏེ། ལག་ལ་མེ་མདའ་བཅང་དགློས། བཅང་བ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

བཅང་ཁུག །བིས་པ་བསྙལ་སྣློད་དུ་ཕིང་པས་དྲུབ་པའི་ཁུག་མ་ཞིག

བཅང་བཅང་ཁྲུག་ཁྲུག །ལག་པ་ནས་འཇུ་སྟངས་ཤིག །ཕག་ནས་བཟུང་སྟ་ེབཅང་བཅང་ཁྲུག་ཁྲུག་མཛད། 

བཅང་བ། འཆང་བའི་མ་འློངས་པ། 

བཅངས་པ། འཆང་བའི་འདས་པ། 

བཅད་ཀི་སྟེང་དུ་ཚོན་ཁ་སྒིག་པ། མཚོན་བེད་ཀི་ཐབས་རལ་གས་ཤིག་ཡིན། དེ་ཡང་ཐློག་མར་སྣག་

ཚས་དངློས་པློའི་གཟུགས་བརན་གི་བཟློ་དབིབས་དེ་བཅད་ལ་བརེན་ནས་བིས་པ་དང་། དེ་

རེས་བཅད་ཀི་སྟེང་དུ་ཁ་དློག་སློ་སློས་ཚོན་ཁ་སྒིག་གི་ཡློད། དློ་སྣང་བེད་དགློས་པ་ཞིག་ལ་

བཅད་ཀི་སྟེང་དུ་འཛེམས་ཟློན་བས་ཏེ་བཅད་ཀི་མཚམས་བར་ཚོན་བྱུགས་པའི་ཐབས་ཤེས་

དང་། ཡང་ན་བཅད་ཀི་མཚམས་དེར་སྐྱ་ཕ་མློ་ཞིག་བཞག་སྟེ་ཚོན་བྱུགས་པའི་ཐབས་ཤེས་



  1826  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རིགས་གཉིས་ཡློད། དེར་བཅད་ཀི་སྟེང་དུ་ཚོན་ཁ་སྒིག་པ་ཞེས་ཟེར། 

བཅད་སྐྱེ། [མངློན]སེན་མློ། 

བཅད་ཁ། བཅད་མཚམས། བཅད་ཁ་མེད་པའི་རས་ཡུག་ཆ་ཚང་། 

བཅད་ཁ། ཁིམས་ཀིས་བཅད་པའི་ཡི་གེ ཁིམས་ཁང་གིས་བཅད་ཁ་ཁབ་བསྒགས་བས་སློང་། 

བཅད་གངས་ཚད་གཞི། ཁ་གངས་ག་ཚོད་ཡིན་མིན་གཏན་འཁེལ་བའི་ཚད་གཞི། 

བཅད་རྒྱ། མཚམས་ནང་སློ་བཅད་ཀིས་བསད་པ། 

བཅད་རྒྱག་པ། ① རི་མློས་བཅད་རྒྱག་པ། ② ཁང་པའི་ནང་བཅད་རྒྱག་པ། 

བཅད་བཅད་ཁིག་ཁིག །བརན་པློའམ་ངེས་པ་ཅན། འགན་དབང་ཚང་མ་བཅད་བཅད་ཁིག་ཁིག་

བཟློས་ཚར། སློ་སློའི་ལས་འགན་བཅད་བཅད་ཁིག་ཁིག་གྲུབ་ཟིན། འཆར་གཞི་བཅད་བཅད་

ཁིག་ཁིག་བཟློས་པ། 

བཅད་བརེ་མཐུད། རི་མློའམ་ཡིག་གཟུགས་གང་རུང་གི་བཅད་རིང་པློ་རྒྱག་སྐབས་དབུགས་ངལ་

གསློས་ནས་མཚམས་འཇློག་རེས་སར་ཡང་མུ་མཐུད་དེ་བཅད་བརྒྱབ་པ། ཡང་ན་གྲུ་བཞི་ལ་

བུར་འཕེད་བཅད་བརྒྱབ་ནས་གཞུང་བཅད་ལ་འགྱུར་བ་འགློ་བའི་སྐབས་ལག་པ་ཡང་མློས་

ཡར་སྟེགས་ནས་ཁ་ཕློགས་བསྒྱུར་ཏེ་མུ་མཐུད་བཅད་རྒྱག་པ། 

བཅད་ཉིས་གཤིབ། པིར་རིས་གཉིས་མཉམ་བགློད་བས་པའི་བཅད་ཉིས་གཤིབ་ལ་ཟེར་བ་དང་། ཡང་

ན་སློན་དུ་བརྒྱབ་ཟིན་པའི་བཅད་ཀི་འཁིས་དེར་སར་ཡང་བཅད་རིས་བརྒྱབ་པ་ལའང་གློ་དགློས། 

བཅད་མཐུད་པ། གནའ་བློའི་རི་མློ་དང་ཡིག་གཟུགས་ལ་མཛེས་བཟློ་བེད་པའི་གློ་རིམ་གི་གས་

ཤིག་ཡིན། ཤློག་བུའམ་དར་སིའི་སྟེང་དུ་བིས་པའི་རི་མློ་དང་ཡིག་གཟུགས་ཀི་བརམ་བ་རིང་

ཧྲུལ་ཆགས་པའམ་ཡང་ན་འབུས་ཟས་པ་སློགས་ཀིས་རྐྱེན་པས་རལ་རྡློལ་བྱུང་བར་བསྐྱར་དུ་

སྐྱློ་འབར་བེད་སྐབས་བརམ་བ་དེ་ཉིད་ཀི་བཅད་ཀི་དློན་སྙིང་ལ་བརེན་ནས་བཅད་མཐུད་སྦློར་

བེད་པར་བཅད་མཐུད་པ་ཞེས་ཟེར། 

བཅད་དུམ། བཅད་གཏུབས་བས་པའི་དུམ་བུ། 

བཅད་ལན། གློས་ཆེན་གི་རིགས་ཤིག །བཅད་ལན་མེ་བརྒྱ་མ། བཅད་ལན་མེ་ཆེ་མ། 



  1827  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

བཅད་ལན་རི་མློ། བཅད་ལན་རི་མློ། གློས་ཆེན་བཅད་ལན་ཞེས་པ་མེ་ཏློག་ལ་ལློ་མ་རང་འཁློར་གིས་

ཁེངས་ཤིང་མཐའ་ལ་གསེར་བཅད་ལན་པ་ཞིག་ཡློད་ཅིང་། དེ་དང་འདྲ་བའི་རི་མློ་ལ་བཅད་ལན་

རི་མློ་ཞེས་ཟེར། 

བཅད་ལན་ལློ་མ། བཅད་ཡློད་ལློ་མ་ནི་ལློ་མའི་མཐའ་བཅད་བརྒྱབ་སྟེ་ལློ་མ་རེ་རེ་བཞིན་གསལ་

པློར་བིས་ཡློད། ལློ་མ་འབི་སྐབས་དློ་སྣང་བེད་དགློས་པ་ཞིག་ལ། ལློ་མ་ཚང་མ་གཞློགས་

གཅིག་ལ་ཁ་གཏད་ནས་འབི་རྒྱུ་དེ་མ་ཡིན་པར། ཕློགས་སྣ་ཚོགས་ལ་གཏད་ནས་འབི་དགློས་

པ་དང་། འགའ་ཞིག་སར་ལློ་མ་རློབ་རློབ་ཡློད་ལ། འགའ་ཞིག་སར་ལློ་མ་ཐ་ཐློར་ཡིན་པ་

སློགས་རང་བཞིན་གི་རྣམ་པ་ལན་པ། དེ་ཡང་ཡང་བ་དང་ལྕི་བ་སློགས་ཀི་འབེལ་བ་ཐག་གཅློད་

ལེགས་པློ་བེད་དགློས། 

བཅད་ལློག །བློས་རློགས་ཚུལ་གི་ཁད་པར་ཞིག་སྟེ། ཆློས་གཉིས་པློ་ཕན་ཚུན་གཅིག་ཡིན་པ་རྣམ་

པར་བཅད་པས་ཅིག་ཤློས་ཡིན་པར་ངེས་ཐུབ་པ། དཔེར་ན། བློ་གཅིག་གིས་ཀ་བ་ལ་བུ་དེ་མི་

རག་པ་ཡིན་པར་ཡློངས་གཅློད་དུ་གྲུབ་ན་རག་པ་ཡིན་པ་རྣམ་བཅད་ལ་ཁེགས། རག་པ་ཡིན་པ་

རྣམ་བཅད་ལ་ཁེགས་ན་མི་རག་ཡིན་པ་ཡློངས་གཅློད་དུ་གྲུབ་པ་ལ་བུའློ། །

བཅད་གདློང་། རིག་པའི་ཟུར་གདློང་། 

བཅད་མདངས། རྒྱ་སློལ་རི་མློའི་མཚོན་བེད་ཀི་ཐབས་རལ་གས་ཤིག་ཡིན། བི་བའི་ཡུལ་མི་འདྲ་

བར་དེ་དང་མཚུངས་པའི་སྣག་ཚ་གར་ས་སྤད་དེ་བཅད་རྒྱག་པ་དང་། དེ་རེས་ཚོན་གིས་

མདངས་ཐབས་སྤད་པའམ་མཐུད་མདངས་ཀི་བེད་ཐབས་ལ་བརེན་ནས་ཚོན་ཕན་ཚུན་མཐུད་

སྦློར་བེད་དགློས། 

བཅད་བརྡར། གཏུབས་ནས་ཞིབ་ཏུ་བཏགས་པ། སྨན་རིགས་བཅད་བརྡར་བས་ནས་སྨན་ཕེ་བཟློས། 

བཅད་པ། ① གཅློད་པའི་འདས་པ། ② བགློད་རིས། 

བཅད་པའི་དློན་ཐློབ་པ། རང་ཡུལ་ལ་ཡློངས་སུ་གཅློད་པའི་སློ་ནས་འཇུག་སྟེ། རང་ཡུལ་གི་དློན་

ཚད་མ་དེར་ཐློབ་པའམ་ཚད་མ་དེས་འཇུག་པའི་དློན། 

བཅད་པིར། རི་མློ་འབི་སྐབས་ཚོན་མདངས་ཐློག་སྣག་རིས་འབི་ཆས་ཀི་པིར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཅད་འཕློ། བཅད་པའི་ལྷག་མ། རས་ཆ་བཅད་འཕློ། ཤིང་སློང་བཅད་འཕློ། 

བཅད་འབློར། གངས་ཀིས་བཅད་པའི་ཁློན་འབློར། 

བཅད་འབློར་གསུམ། སྨན་གི་ཁུངས་བཤད་དམ་ཁད་ཆློས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ཡུ་གུ་ཤིང་

དང་། སློ་སྟག་ཤ སེར་པློ་རྒུ་དྲུས་གསུམ་གི་བསྡུས་མིང་སྟེ། གློང་སྨན་དཀློན་ཅློག་བདེ་ལེགས་

ཀིས་མཛད་པའི་པློད་དམར་ལས། བཅད་འབློར་གསུམ་ནི། དུད་འགློས་རེད་པའི་སྨན་གི་ནང་

ཚན། ཕག་གདློང་བཅད་འབློར་ཡུ་གུ་ཤིང་དང་། འུག་པ་བཅད་འབློར་སྟག་ཤ་བ། སྦྲུལ་ནག་

བཅད་འབློར་རྒུ་དྲུས་པ་བཅས་གསུམ་མློ། །

བཅད་མེད་མེ་ཏློག །མེ་ཏློག་འབི་ཐབས་ཤིག་ཡིན། དེ་ནི་པིར་གིས་ཐད་ཀར་ཚོན་སྤད་ནས་མེ་ཏློག་

གི་འདབ་མ་རྣམས་བིས་པ་ལས། བཅད་བེད་སྤློད་བེད་ཀི་མེད། 

བཅད་མེད་ལློ་མ། གནའ་བློའི་རི་ཆུ་རི་མློ་མཁས་ཅན་ཚོས་ལློན་ཤིང་གི་ལློ་མ་འབི་བའི་ཐབས་རལ་ཏེ། 

བཅད་མེད་ལློ་མ་ནི་པིར་རེས་ཕ་དཀྲུག་པ་ལ་བུའི་སློ་ནས་ཤིང་གི་ཡལ་གའི་སྟེང་འཛུགས་ཀི་ཡློད། 

བཅད་རྨ། མཚོན་གིས་བཅད་པའི་རྨ། 

བཅད་མཚམས། ཕན་ཚུན་དབེ་བ་བཅད་པའི་བར་མཚམས། ཁིམས་ཀི་བཅད་མཚམས། ཤིང་གི་

བཅད་མཚམས། ས་ཆའི་བཅད་མཚམས། 

བཅད་རིགས་བཅློ་བརྒྱད། རྒྱ་སློལ་རི་མློའི་མཚོན་བེད་ཀི་ཐབས་རལ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་དངློས་པློ་

གང་ཞིག་ཡིན་རུང་རང་རང་སློ་སློའི་སྤུས་ཚོར་མི་འདྲ་བར་བརེན་བཅད་རྒྱག་སྟངས་མི་འདྲ་

བའི་ཐབས་ཤེས་སྤད་ནས་མཚོན་པ་བེད་ཀི་ཡློད་པ་སྟེ། ༡ ལྕགས་སྐུད་ཀི་བཅད་ནི་པིར་རེ་

འདྲློང་པློར་སྤད་ནས་བག་རྡློའི་སྟེང་དུ་ཟློང་འདྲུས་བརྒྱབ་པའི་རྣམ་པ་མངློན་པ། ༢ སྐྱུ་རུའི་

དབིབས་བཅད་ནི་པིར་རེ་རྣློ་ལ་སྤུ་རློབ་མཐུག་པའི་པིར་གིས་སྐྱུ་རུའི་དབིབས་དང་འདྲ་བ། ༣ 

སྤིན་དང་ཆུ་རྒྱུན་རྒྱུག་པའི་དབིབས་བཅད་ནི་པིར་རེ་འདྲློང་པློར་སྤད་ནས་ཆུ་རིས་ཀག་ཀློག་

གི་རྣམ་པ་མཚོན་པར་བེད་པ། ༤ ཁ་སུར་གི་ཚི་གུའི་དབིབས་བཅད་ནི་པིར་རེ་ཕ་ལ་རེ་སས་

ཀི་ཐབས་སྤད་ནས་ཁ་སུར་གི་ཚི་གུའི་དབིབས་དང་མཚུངས་པ། ༥འདར་བཅད་ཆུ་རིས་ནི་

པིར་རེ་རེ་སས་ཀི་ཐབས་ལ་བརེན་ནས་ཆུ་རིས་མྱུར་བགློད་ལར་གི་རྣམ་པ་འདྲ་བ། ༦ ཉུང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

བསྡུས་བཅད་ནི་མཱ་ཡློན་དང་། ལེང་ཁའེ་གཉིས་ཀིས་སྤློད་པའི་བཅད་ཐབས་ཤིག་ཡིན། བཅད་

དེའི་དབིབས་ནི་མདེལ་རེ་དང་འདྲ་བ་ཞིག་ཡིན། ༧ རྒྱ་ལྕང་ལློ་དབིབས་ཀི་བཅད་ནི་རིམ་

བཞིན་དལ་པློའི་སློ་ནས་སློམ་པློ་ནས་ཕ་པློ་འབི་ཐབས་ལ་ཟེར། ༨སྨྱུག་མའི་ལློ་དབིབས་ཀི་

བཅད་ནི་པིར་རེ་འཕེད་དུ་བསྙལ་ནས་སློམ་ལ་ཐུང་བའི་སློ་ནས་སྨྱུག་མའི་ལློ་དབིབས་ལར་

བཅད་རྒྱག་པ། ༩ མཉམ་བསེས་བཅད་ནི་སྣག་ཚ་སྤློད་སྟངས་ཀི་ཐད་ལ་ཐློག་མར་པིར་ཁ་སྐམ་

ཙམ་གིས་གློས་ཀི་སུལ་རིས་ལར་བརྒྱབ་རེས་སུ་སར་ཡང་སྣག་ཚ་གར་ཙམ་གིས་མཉམ་

བསེས་བཅད་བརྒྱབ་པ་ཡིན། ༡༠ གཟེར་མགློ་ཁ་ཀེར་གི་དབིབས་བཅད་ནི་གཟེར་མགློ་ལར་

སྒིམ་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་ནས་བཙུགས་རེས་སུ་ར་རྒྱུག་པ་ལར་མྱུར་བཅད་རྒྱག་དགློས། ༡༡ 

ཤིང་སྐམ་དབིབས་བཅད་ནི་པིར་རེ་འཕེད་དུ་བསྙལ་ནས་བསྡུས་བཅད་རྒྱག་རྒྱུ། ༡༢ འབུ་

དམར་དབིབས་བཅད་ནི་པིར་རེར་སྣག་ཚ་མང་ཙམ་འདྲེས་ནས་རེ་སས་ཀི་ཐབས་ལ་བརེན་

ནས་རྒྱག་དགློས་ལ། འགློ་མཇུག་གཉིས་གློ་བུར་ཕ་སློམ་བཏང་བ་ལ་བུ་བེད་མི་རུང་། ༡༣ 

གནའ་བློའི་སློམ་སྐུད་བཅད་ནི་པིར་རེ་ཕ་མློས་རྒྱག་དགློས་ཤིང་གནའ་བློའི་མི་ཚོས་བཅད་དེ་

ལར་སྤློད་རྒྱུར་དགའ་པློ་བེད་ཀི་ཡློད། ༡༤ རྒྱུས་སྐུད་བཅད་ནི་བཅད་མང་ཞིང་རློག་དྲ་ཇི་ལར་

ཆེ་ཡང་འཛིངས་པའི་རྣམ་པ་མེད་པ། ༡༥འབུ་པད་པའི་དབིབས་བཅད་ནི་པིར་རེ་ཕ་མློ་སྤད་

ནས་རེ་མློ་ཕ་ལ་ཞབས་ར་གྲུ་བཞིའི་རྣམ་པ་ཅན་ཞིག་ཡློད། ༡༦ གཟེར་མགློ་དང་བི་བའི་མཇུག་

མའི་དབིབས་བཅད་ནི་པིར་རེ་སྤློད་སྐབས་བཅད་འགློ་གཟེར་མགློའི་དབིབས་ལ་བཅད་གཞུག་

བི་བའི་མཇུག་མ་ལར་ཕ་ཞིང་རིང་བ་དགློས། ༡༧ ཚའློ་གློས་བཅད་ནི་པིར་རེ་ཕ་མློས་བཅད་

དབིབས་བརེགས་པའི་རྣམ་པ་ཐློན་པ། ༡༨འདམ་རྩྭ་ལེབ་བཅད་ནི་པིར་ཁ་སློམ་ལ་པིར་རེ་ཕ་

མློས་བཅད་སྣེ་རིང་ཞིང་ཕ་བའི་རྣམ་པ་ཐློན་ཐུབ་པ་བཅས་དགློས་སློ། །

བཅད་ཤུགས། ཡིག་གཟུགས་དང་རི་མློ་འབི་སྐབས་བཅད་ཐབས་ལས་བསྟན་པའི་ཤུགས་དེར་ཟེར། 

བཅད་ཤུལ་སྐྱེས་པ། [མངློན]སྐྲ་དང་སེན་མློ་སློགས། 

བཅད་ཤེས། ཚད་མ་ས་རབས་པའི་འདློད་སློལ་ཞིག་སྟེ། རང་ཉིད་ཚད་མ་མ་ཡིན་ལ་ཚད་མས་

རློགས་ཟིན་པའི་དློན་དེ་དློན་དང་མཐུན་པར་མངློན་པར་ཞེན་པའི་ཤེས་པ་གཅིག



  1830  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཅད་ཤེས་གཉིས། མངློན་སུམ་གི་རྒྱུན་དུ་གྱུར་པའི་བཅད་ཤེས། རེས་དཔག་གི་རྒྱུན་དུ་གྱུར་པའི་

བཅད་ཤེས་སློ། །

བཅད་ལྷག །འབེག་གཅློད་བས་པའི་ལྷག་འཕློ། གློས་ཆེན་བཅད་ལྷག །ཤིང་ཏློག་བཅད་ལྷག

བཅད་ལྷུག །སྙན་ངག་གི་ཐ་སྙད་དེ། ཚིགས་བཅད་དང་ཚིག་ལྷུག

བཅད་ལྷུག་སེལ་མ། སྙན་ངག་གི་ཐ་སྙད་དེ། ཚིགས་བཅད་ལྷུག་འདྲེས་མ། ཚིགས་བཅད་དང་ཚིག་

ལྷུག་འདྲེས་མའམ་རིམ་བཞིན་སེལ་བའི་སྙན་ངག་གི་ཚིག་རྒྱན། 

བཅད་ལྷུག་སེལ་གསུམ། ཚིགས་བཅད་ཚིག་ལྷུག་སློ་སློ་དང་དེ་གཉིས་སེལ་བ་སྟེ་གསུམ། 

བཅབ། [ཐ་དད་པ] ཉེས་པ་ས་གསང་བས་པའི་དློན། ད་ལ་བར་འཆབ་དང་། འདས་པ་ལ་བཅབས་

སྐུལ་ཚིག་ལ་ཆློབས་འབི་སྟེ། ཉེས་པ་བཅབ་པར་མི་བ། ཉེས་པ་མི་འཆབ་བློ། ཉེས་པ་མ་

བཅབས་པར་བཤགས་པ་བས་ལ་བུ། 

བཅབ་པ། འཆབ་པའི་མ་འློངས་པ། 

བཅབ་པའི་བསམ་པ། བས་ཉེས་སློགས་གཞན་ལ་གསང་སྟེ་ས་བའི་བསམ་པ། 

བཅབས། བཅབ་ལ་ལློས། 

བཅམ་པ། གཅློམ་པའི་མ་འློངས་པ། 

བཅམས་པ། གཅློམ་པའི་འདས་པ། 

བཅའ། [ཐ་དད་པ] སྒིག་ཁིམས་སློགས་གཏན་ལ་དབབ་པའི་དློན་ཏེ། ཁིམས་བཅའ་བ། སྒིག་ལམ་

བཅའ་དགློས་ལ་བུ། 

བཅའ་ཁིམས། ཆློག་དང་མི་ཆློག་གི་བ་རིམ་རྣམ་གཞག་སྟློན་པའི་ཁིམས། བཅའ་ཁིམས་ལར་ཁིམས་

གཅློད་བེད་པ། 

བཅའ་ཁིམས་ལས་འགལ་བ། བཅའ་ཁིམས་ལས་འགལ་འཛོལ་བྱུང་བའི་བ་སྤློད་ཅི་རིགས་སེལ་བ། 

བཅའ་ས། བཟའ་དང་བཅའ་ཞེས་ཁ་ཟས་ཀི་མིང་ཡིན་པས། འདིར་ཁ་ཟས་ལ་འདེབས་རྒྱུའི་སློད་ཀི་

ནང་ཚན་ས་སྨུག་རླློན་པའི་མིང་། 

བཅའ་སྒིག །སློན་དུ་གབས་གཤློམ་བེད་པ། 



  1831  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

བཅའ་འགིག །ཆ་ཚང་། ར་ས་འཁློར་བཅས་བཅའ་འགིག་ཅིག །གློ་ལག་བཅའ་འགིག

བཅའ་བཅུ། བཅུ་གངས་སམ་བཅུ་སྐློར་གི་མིང་། དེ་རིང་མི་བཅའ་བཅུ་སྐློར་ཞིག་སེབས་འདུག

བཅའ་སློད། གཏན་དུ་སློད་པ། བཅའ་སློད་དམག་དཔུང་། དབིན་སྐད་དུ་resident ཟེར། 

བཅའ་འཕང་། འཕང་ལམ་དློག་པློ། 

བཅའ་བ། ① ཐ་དད་པར་འཇུག་པའི་འཆའ་བའི་མ་འློངས་པ། ② ཐ་མི་དད་པར་འཇུག་པའི་འཆའ་

བའི་མ་འློངས་པ། ③ འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་ཁ་ཟས། 

བཅའ་བ་ལྔ། འདུལ་བ་ལས་གསུངས་པའི་དུས་རུང་གི་སྨན་གི་ཆར་གཏློགས་ཤིག་སྟེ། འཇིག་རེན་ན་

ཁ་ཟས་སུ་གགས་པའི་ར་བ་དང་། སློང་བུ་དང་། མེ་ཏློག་དང་། འབས་བུ་དང་། ལློ་མ་བཅས་ལྔ། 

བཅའ་བ་བཞིའི་ཁིམས། སར་བློད་རེ་སློང་བཙན་སམ་པློས་བཅས་པའི་ཁིམས་ཀི་ཡན་ལག་སྟེ། 

བསད་པ་ལ་སྟློང་འདེད་པ། འདློད་ལློག་སྤད་པ་ལ་བི་རིན་འདེད་པ། རྫུན་སྨྲས་པ་ལ་མནའ་

སློག་པ་སྟེ་བཞི། 

བཅའ་ཟམ། འཕང་ལམ་ཡློད་སར་བཙུགས་པའི་ཤིང་ཟམ། 

བཅའ་ཡང་། ཡང་དུ་བཏང་བ། ཁལ་རིགས་བཅའ་ཡང་། ལས་ཁུར་བཅའ་ཡང་། ཉེས་པ་བཅའ་ཡང་། 

བཅའ་ཡིག །ཁིམས་བཟློས་པའི་ཡི་གེ དགློན་པའི་བཅའ་ཡིག

བཅའ་ཡློས། བཅའ་བའི་གློ་ནས་སློགས་ཀི་ཡློས། 

བཅའ་སྲུང་། རྒྱུན་སློད་ཀི་སློ་ནས་སྲུང་བ། 

བཅར། དངློས་རས་སློགས་མནན་ནས་རལ་བའི་དློན་ཏེ། སིན་བུ་སེན་མློས་བཅར་ན་མི་གཙང་ལ་བུ། 

བཅར་བཅར་པློ། ལེབ་མློ། ཐང་སྐུ་བཅར་བཅར་པློ། གང་སྐུ་བཅར་བཅར་པློ། 

བཅར་ཕློག །[རིང]ཐད་ཀར་ངློ་སྤློད་པ། གདམས་ངག་བཅར་ཕློག་གནང་བ། 

བཅར་བ། གཅློར་བའི་འདས་པ། 

བཅར་མིག །ཞར་བའི་མིག་གམ་མིག་སྐྱློན་ཅན། 

བཅར་ལེབ། ལེབ་ལེབ། ཐལ་མློ་བཅར་ལེབ་ཏུ་སྦློར་བ། ལྕགས་ཟངས་བཅར་ལེབ་ཏུ་རྡུང་བ། 

བཅལ་བ། འཇལ་བའི་འདས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཅས་ཁལ། དུས་བཀལ་བའི་ཁལ་ལ་ཟེར། 

བཅས་ཁིམས། སློམ་ལན་གིས་བསབ་བའི་འདུལ་ཁིམས་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཉེས་སྤློད་རྣམས་

སློམ་པའི་ཆེད་དུ་བཅས་པའི་ཁིམས། 

བཅས་བཅློས། བཟློ་བཅློས། སློན་བས་པའི་ནང་མ་འགིག་པ་མང་པློ་ཡློད་སྟབས་བཅས་བཅློས་བེད་

དགློས་བྱུང་འདུག །སློལ་རྒྱུན་བཟང་པློ་གང་ཡློད་བཅས་བཅློས་མེད་པར་རང་སློར་བཞག་པ། 

བཅས་པ། ① ཐ་དད་པར་འཇུག་པའི་འཆའ་བའི་འདས་པ། ② ཐ་མི་དད་པར་འཇུག་པའི་འཆའ་བའི་

འདས་པ། ③ ཡློད་པའམ་ལན་པ། ལྷག་མ་དང་བཅས་པ། ལྷག་བཅས། ཚད་དང་བཅས་པ། 

འཁྲུལ་བ་དང་བཅས་པ། འཛུམ་དམུལ་དང་བཅས་པ། ④ རིགས་མཐུན་རྣམས་ཆ་ཚང་བཀློད་

ཟིན་མཚམས་སུ་སེབ་པའམ་སློམ་པའི་ཕད་ཅིག །མི་དང་དངློས་ཆས་བཅས་དུས་གསུམ། ཤར་

ལྷློ་ནུབ་བང་བཅས་ཕློགས་བཞི། ⑤ ཆབས་ཅིག་གམ་ལྷན་ཅིག །ཨ་མ་བུ་བཅས། གཅིག་དང་

བཅས་པའི་ལྔ་བཅུ། མེ་མདའ་མདེའུ་དང་བཅས་པ་ཕེབས་རྡློག་ཐློན་སློང་། 

བཅས་པ་ཉམས། འདི་ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་པ་དང་། དམ་བཅའ་ཉམས་པ་གཉིས་ལ་འཇུག

བཅས་པ་གསུམ། དགག་པའི་བཅས་པ། སྒྲུབ་པའི་བཅས་པ། གནང་བའི་བཅས་པའློ། །

བཅས་པའི་ཁིམས། བཅས་ཁིམས་དང་གཅིག །

བཅས་པའི་སིག་པ། ཡུལ་གང་འཚམས་ཞིག་ལ་དམིགས་ནས་བཀག་བསློམ་གཏན་འབེབས་བས་

པའི་བསྲུང་བའི་རིགས་རྣམས་ཏེ། སློར་བང་སགས་གསུམ་གི་བཅས་པའི་སིག་པ་རྣམས་སློ། །

 ༡ ༽ སློར་ཐར་གི་བཅས་ལྟུང་དཔེར་ན། མཁས་གྲུབ་ཀརྨ་ཆགས་མེད་ཀིས། ཕམ་པ་བཞི་དང་

ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་དང་། སང་ལྟུང་སློར་བཤགས་ཉེས་བས་སེ་ཚན་ལྔ། སློ་ཐར་ཚུལ་ཁིམས་

འཆལ་བ་མཐློལ་ལློ་བཤགས། ཞེས་པ། ཕམ་པ་བཞི། ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ། སང་ལྟུང་སུམ་ཅུ། 

ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་དགུ་བཅུ། སློར་བཤགས་བཞི། ཉེས་བས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་ཀི་སེ་སྟེ་

ལྟུང་བ་སེ་ཚན་ལྔ་པློ་དེ་དག་ལས་བཅས་ལན་དགེ་སློང་གིས་གང་རུང་ཉམས་ན་སློ་ཐར་གི་

ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་ཡིན་པས་བཅས་པའི་སིག་པ་ཞེས་ཟེར། 

 ༢ ༽ བང་སེམས་ཀི་བཅས་པའི་སིག་པ་ནི། ནག་པློའི་ཆློས་བཞི་ལྟུང་བ་ལྔ་ལྔ་བརྒྱད། བང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

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། ཅེས་པ་བཞི་དང་། 

ལྟུང་ལྔ་ལྔ་ནི། བང་སེམས་རྒྱལ་པློ་ལ་འབྱུང་བའི་ལྟུང་བ་ལྔ་དང་། བློན་པློ་ལ་འབྱུང་བའི་ལྟུང་བ་

ལྔ། བང་སེམས་ཕལ་པ་ལ་འབྱུང་བའི་ལྟུང་བ་བརྒྱད་བཅས་སློ། །

 ༣༽ གསང་བ་སགས་ཀི་བཅས་པའི་སིག་པ། ར་ལྟུང་བཅུ་བཞི་ཡན་ལག་སློམ་པློ་བརྒྱད། 

གསང་སགས་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐློལ་ལློ་བཤགས། ཞེས་པ། ར་ལྟུང་བཞི་ནི། བ་མ་རྡློ་རེ་

སློབ་དཔློན་ལ་སྨློད་པ་དང་གཅིག །སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ལས་འདས་པ་དང་གཉིས། རྡློ་རེའི་

མཆེད་གློགས་ལ་འཚེ་བ་དང་གསུམ། བམས་སེམས་བཏང་བ་དང་བཞི། བསྨ་བཞིན་དུ་ཁུ་བ་

འབིན་པ་དང་ལྔ། གཞན་གི་གྲུབ་མཐའ་ལ་སྨློད་པ་དང་དྲུག །སྐལ་མིན་ལ་ཡང་གས་བསྒློགས་

པ་དང་བདུན། ཕུང་པློ་ལྔ་སྡུག་བསལ་དུ་ལར་བ་དང་བརྒྱད། རང་བཞིན་གིས་དག་པའི་ཆློས་

ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་དགུ ཞིང་བཅུ་ཚང་བའི་དག་བློ་སྒློལ་ནུས་བཞིན་མི་སྒློལ་བ་དང་བཅུ་

གཅིག །ཆློས་ཉིད་གི་སློབ་མ་ཡལ་བར་དློར་བ་དང་བཅུ་གཉིས། དུས་ལ་བབ་ཀང་དམ་རས་མི་

བསྟེན་པ་དང་བཅུ་གསུམ། ཤེས་རབ་ཀི་རང་བཞིན་བུད་མེད་ལ་སྨློད་པ་བེད་པ་དང་བཅུ་

བཞིའློ། །དེའི་ཡན་ལག་སློམ་པློ་བརྒྱད་ནི། མི་འློས་པའི་རིག་མ་བསྟེན་པ་དང་གཅིག །ཚོགས་

འཁློར་དུས་རློད་ཤག་བེད་པ་དང་གཉིས། རྒྱུད་དང་མི་མཐུན་པའི་རིག་མ་ལས་རང་སྟློབས་

ཀིས་བདུད་རི་ལེན་པ་དང་གསུམ། སྣློད་ལན་ལ་གསང་སགས་མི་སྟློན་པ་དང་བཞི། དད་པས་

ཆློས་འདྲི་བ་ལ་ཆློས་གཞན་སྟློན་པ་དང་ལྔ། སགས་ལ་མི་དད་པའི་ནང་དུ་ཞག་བདུན་འདུག་པ་

དང་དྲུག །རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་མེད་བཞིན་སགས་པར་རླློམ་པ་དང་བདུན། སྣློད་མིན་ལ་གསང་

སགས་སློབ་བཤད་བེད་པ་དང་བརྒྱད་དློ། །

བཅས་པའི་བསབ་གཞི། སྟློན་པས་བཅས་པར་མཛད་པའི་དབར་དགག་གསློ་གསུམ་ལ་བུ་བསབ་

པར་བ་བའི་གཞི་རྣམས་སློ། །

བཅས་རང་གི་ཉེས་པ། བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་དང་། རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་སྟེ་དང་པློ་ནི་

སངས་རྒྱས་ཀིས་འདུལ་བའི་ནང་ཆེད་དུ་བརློད་ནས་ཁིམས་སུ་བཅས་པའི་ཉེས་པ་དཔེར་ན་ཕི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དྲློའི་ཁ་ཟས་ལ་བུ་དང་། གཉིས་པ་ནི་སངས་རྒྱས་རང་གིས་མ་བཅས་ཀང་གང་དང་འགལ་བ་

ཉིད་དུ་རང་བཞིན་གིས་ཉེས་པར་གྱུར་པ་དཔེར་ན་སློག་གཅློད་དང་། མ་བིན་ལེན། ལློག་

གཡེམ། རྫུན་སྨྲ་སློ།།

བཅིང་། [བེད་འབེལ་ལས་ཚིག་མ་འློངས་པ] ཐག་པ་སློགས་ཀིས་སློམ་པའི་དློན་ཏེ། སྐ་རགས་

བཅིང་དགློས་ལ་བུ། འཆིང་ནི་ད་ལ་བུ་སྟེ། སྐ་རགས་འཆིང་མཁན། འཆིང་བེད་ཀི་ཞགས་པ་

ཞེས་པ་ལ་བུ། 

བཅིང་བ། འཆིང་བའི་མ་འློངས་པ། 

བཅིངས། [ཐ་དད་པ] སྐ་རགས་བཅིངས། ར་རྒློད་སྒློག་གི་བཅིངས་ལ་བུ། 

བཅིངས་བཀིགས། ཐག་པ་སློགས་ཀིས་བསམས་པ། 

བཅིངས་འགློལ། བསམས་པ་ལས་གློལ་ཞིང་། རང་དབང་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཡློང་བ་སྟེ། དམིགས་བཀར་

དུ་བསྟན་བ་ནི་ལློག་སྤློད་དབང་སྒྱུར་མགློ་རིང་སློག་པར་ཟེར། བསམ་བློ་བཅིངས་འགློལ་གཏློང་། 

བཅིངས་འགློལ་དམག །ཀྲུང་གློ་གུང་ཁན་ཏང་གིས་འགློ་ཁིད་འློག་བཙུགས་པའི་དམང་དཔུང་། ཀྲུང་

གློ་མི་དམངས་བཅིང་འགློལ་དམག་གི་རྨང་གཞི་ནི། སྤི་ལློ་༡༩༢༧ལློའི་ཟླ་བ་༨་པའི་ཚེས་༡ཉིན་

ཡིན། སྤི་ལློ་༡༩༢༧ལློ་ནས་༡༩༣༧ལློའི་བར་ས་ཞིང་གསར་བརེའི་དམག་འཁྲུགས་ཀི་སྐབས་

སུ་ཀྲུང་གློའི་བཟློ་ཞིང་དམར་དམག་ཅེས་ཟེར། སྤི་ལློ་༡༩༢༧ལློའི་སྟློན་ཀ་ནས། ༡༩༢༨ལློའི་

དཔྱིད་ཀའི་བར། ཀྲུང་གློ་ཀྲུང་ཁན་ཏང་གིས་འགློ་ཁིད་ནས་རིམ་བཞིན་ནན་ཁང་འློས་ལངས་

དང་། སྟློན་ཐློག་འློས་ལངས། ཀང་ཀྲུའུ་འློས་ལངས། ཞང་ནན་འློས་ལངས། ཧུའུ་པེ་ཤར་བརྒྱུད་

བཅས་ཀི་འློས་ལངས་རྣམས་བྱུང་བ་རེད། ས་གནས་འདི་དག་འློས་ལངས་བས་པའི་རེས་སུ་

མུ་མཐུད་དེ་གནས་པའི་དམག་དཔུང་ལ། སྐབས་དེར་ཀྲུང་གློའི་བཟློ་ཞིང་གསར་བརེའི་དམག་

ཟེར། ༡༩༢༨ལློའི་ཟླ་བ་ལྔ་པའི་རེས་སུ་རིམ་བཞིན་ཀྲུང་གློའི་བཟློ་ཞིང་དམར་དམག་ཅེས་མིང་

བསྒྱུར་བ་དེའི་བསྡུས་མིང་ལ་དམར་དམག་ཟེར། ༡༩༣༧ལློའི་ཟླ་བ་༧པ་ནས། ༡༩༤༥ལློའི་

ཟླ་བ་༩པའི་བར་རི་འགློག་དམག་འཁྲུག་གི་སྐབས་སུ། དམག་གི་དཔུང་སེ་གཙོ་བློའི་མིན་ལ་

རྒྱལ་དམངས་གསར་བརེའི་དམག་དཔུང་ཨང་བརྒྱད་པ་ཞེས་བསྒྱུར་བ་དེའི་བསྡུས་མིང་ལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

བརྒྱད་ལམ་དམག་ཟེར། དུས་མཚུངས་སུ་ཅང་ཞི་དང་། ཧྥུ་ཅན། ཀང་ཏློང་། ཧུའུ་ནན། ཧུའི་པེ། 

ཀྲེ་ཅང་། ཨན་ཧུའེ། ཧློ་ནན་བཅས་ཞིང་ཆེན་བརྒྱད་ཀི་དམར་དམག་འཇབ་རྒློལ་རུ་ཁག་གཅིག་

སྡུད་བས་ཏེ་རྒྱལ་འབངས་གསར་བརེ་དམག་གསར་འཛུགས་དམག་དཔུང་ཨང་བཞི་ཞེས་

མིང་བསྒྱུར་བ་དེའི་བསྡུས་མིང་ལ་གསར་བཞིའི་དམག་དཔུང་ཞེས་ཟེར། ༡༩༤༥ལློའི་ཟླ་བ་༩་

པ་ནས་༡༩༤༩ལློའི་ཟླ་བ་༩པའི་བར་བཅིངས་འགློའི་དམག་འཁྲུགས་ཀི་སྐབས་སུ། བརྒྱད་

ལམ་དམང་དཔུང་དང་། གསར་བཞིའི་དམག་དཔུང་གི་མིང་ལ་ཀྲུང་གློ་མི་དམངས་བཅིངས་

འགློལ་དམག་ཅེས་བསྒྱུར་པ་རེད། 

བཅིངས་པ། འཆིང་བའི་འདས་པ། 

བཅིངས་པ་བཀྲློལ་བ། མདུད་པ་དང་སྒློག་ཐག་སྡུག་བསལ་སློགས་ལས་བཀྲློལ་བ། 

བཅིངས་བཙིར། སར་མིའི་ལག་སློར་རྒྱུག་དུམ་གི་བར་དུ་བསམས་བཙིར་བས་ནས་ཞུ་བ་ལེན་

ཐབས་ཀི་ཁིམས་གཅློད་དྲག་པློ་ཞིག

བཅིངས་ལུམས། ནད་གང་སེལ་བར་བེད་པའི་རས་ཀི་སྦློར་བ་རྣམས་རླན་ཕབས་ཏེ་ན་སར་རས་

ཐུམ་བས་ནས་བཅིངས་པའི་ལུམས་ལ་བུ་ལ་ཟེར་ཏེ། དེ་ལ་ཡང་ཚ་སེལ་གི་བཅིངས་ལུམས་

བརྒྱད་དང་། གང་སེལ་གི་བཅིངས་ལུམས་བཅུ་གཉིས་བཅས་ཉི་ཤུ་མཆིས། 

བཅིབ། [ཐ་དད་པ] ཞློན་པ་ལ་བཞློན་པའི་ཞེ་ས་སྟེ། ད་ལ་བར་བཅིབས སྐུལ་ཚིག་ལ་ཆིབས་འབི། 

དཔེར་ན་ར་ལ་བཅིབས་ལ་བུ། 

བཅིབ་པ། ① འཆིབ་པའི་མ་འློངས། ② ཆིབས་པ་དང་གཅིག །

བཅིབ་རེས། ཆིབས་རེས་དང་གཅིག །

བཅིབས་པ། ① འཆིབ་བའི་འདས་པ། ② ཆིབས་པ་དང་གཅིག །

བཅིར། གཅིར་གི་འདས་པ། 

བཅིར་བ། འཆིར་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

བཅིལ། སྐྱློན་སློགས་མེད་པར་བཟློས་པ། 

བཅིལ་བ། འཇིལ་བའི་འདས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཅུ། གངས་ཀི་བཅུ། སློར་མློ་བཅུ། ཤློག་ལྷེ་བཅུ། ལློ་བཅུ། དངུལ་སློར་མློ་བཅུ་ཐམ་པ། མིང་གི་

རྣམ་གངས་ལ་ཁློ་བློ་དང་། དགེ་བ། འཇུག་པ། སྟློབས། ཕློགས། འབློར་བ། སློར་མློ་བཅས་སློ། །

བཅུ་སྐློར། ① གངས་བཅུ་ལློངས་མ་ལློངས་ཙམ། ② གཅིག་ལས་བཅུ་འཕེལ་བ། སྟློན་ཐློག་བཅུ་

སྐློར་ཐློན་པ། 

བཅུ་སྐྱེད། སར་བློད་དངུལ་སང་ལྔ་བཅུ་ལ་ལློ་གཅིག་རིང་ལ་སྐྱེད་སང་བཅུ་འཁི་བ། 

བཅུ་ཁ། བཅུ་ཚང་བ། ལས་མི་བཅུ་ཁ་ཚང་བ་ཞིག

བཅུ་ཁམ། ཀུ་རུ་ཁའམ་ཁམ་ཁ། 

བཅུ་ཁལ། སར་འབློག་ཁུལ་དུ་ནློར་ཕྱུགས་བཅུ་རེ་ནས་གཅིག་རེ་ཁལ་དུ་བསྡུ་བའི་སློལ་ཞིག

བཅུ་གློང་འགིལ་ལུགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་decimal numeeration system ཟེར། 

བཅུ་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་decimal digit ཟེར། 

བཅུ་སློར། བློད་དངུལ་སང་བཅུ་བརི་བའི་སློར་མློ་ཞིག

བཅུ་དགུ གངས་གནས། བཅུ་ཕག་གཉིས་པའི་ནང་གི་དགུ་པ། 

བཅུ་འགྱུར། གངས་གཅིག་བཅུ་རུ་འགྱུར་བའི་རིས། 

བཅུ་གཅིག །གངས་ཀ་བཅུ་དང་གཅིག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དྲག་པློ་དང་། བདེ་བེད། བདེ་འབྱུང་། 

འཕློག་བེད། བེད་པ། དབང་ཕྱུག་བཅས་སློ། །

བཅུ་གཅིག་ཞལ། ཞལ་བཅུ་གཅིག་ཡློད་པའི་སྤན་རས་གཟིགས། 

བཅུ་གཅིག་ཞལ་རི་ཟུར། སྟག་རེ་རློང་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ཁློངས འབློང་ཐློད་ཤང་ཁློངས་བཅུ་གཅིག་

ཞལ་ཟེར་བའི་རི་ཟུར་ཞིག་ནས་སློན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པློས་སློང་བཙན་གི་དངུལ་དམ་ར་མགློ་

ཅན་གཏེར་ནས་བཞེས་པའི་ཤུལ་གསལ་པློ་ཡློད་ནའང་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་བ་སྤི་ལློ་

༡༩༦༩ ལློར་ལམ་བཟློའི་སྐབས་གཏློར་འདུག

བཅུ་ཆ། བཅུའི་ཟུར་ཆ་གཅིག །ཨར་ལས་བཅུ་ཆ་གསུམ་ཙམ་གྲུབ་ཟིན། 



  1837  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

བཅུ་ཆའི་སྦིན་སེག །སགས་ཀི་བསྙེན་པའི་བཟླས་གངས་ཀ་སྐློང་བཅུ་ཟུར་སྦིན་སེག

བཅུ་གཉིས། གངས་ཀ་བཅུ་དང་གཉིས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱེ་མཆེད་དང་། ཁིམ། ཉི་མ། རེན་

འབེལ་བཅས་སློ། །

བཅུ་གཉིས་དྲུག་སྣ། སར་ཁལ་རང་བཅུ་གཉིས་རེའམ་འདློན་དྲུག་རེའི་ས་ནས་གཞུང་ལ་དམག་མི་

རེ་གཏློང་དགློས་པ། 

བཅུ་གཉིས་བདག་པློ། [མངློན]ཉི་མ། 

བཅུ་གཉིས་མ། [མངློན]བུད་མེད། 

བཅུ་གཉིས་པ་རིན་ཆེན་རྡློ་རེ། རེ་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༢༡༨ལློར་ཡབ་གཏེར་

རྒྱབ་རིན་པློ་ཆེའི་སས་སུ་སྐུ་བལམས། སློབ་དཔློན་ནམ་འགག་པ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་

རིན་ཆེན་རྡློ་རེར་གསློལ། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་པ་ལ་དབུས་སུ་བློན་ནས་རེ་སྤན་ས་པ་

མཇལ། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་པ་ལ་མཁན་པློ་ཞང་སེ་གསེབ་བར་པ་དང་། སློབ་དཔློན་ཡར་ཁང་

པ། གསང་སྟློན་སྟློད་ལུང་པ་རྣམས་ལས་བསྙེན་རློགས་མཛད། བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་ཆློས་རྣམས་

རློགས་པར་གསན། དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུ་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༢༦༧ལློར་དཔལ་

ཕག་མློ་གྲུ་པའི་གདན་སར་ཕེབས། ལློ་བཅུ་བཞིར་གདན་ས་བསྐྱངས། རེ་འདི་ལ་བུ་སློབ་མཁན་

ཆེན་ཀུན་གསལ་བ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་པློ་དང་སློབ་དཔློན་སྟློན་ནག་ལ་སློགས་པ་མང་དུ་བྱུང་། 

མཐར་དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༢༨༠ 

ལློར་ཞི་བར་གཤེགས། 

བཅུ་གཉིས་མིག་ལན། [མངློན]གཞློན་ནུ་གདློང་དྲུག་གི་མིང་ཡིན།

བཅུ་གཉིས་འློད། [མངློན]གཟའ་ཕུར་བུ། 

བཅུ་ལིར། [ཡུལ]དངུལ་སང་བཅུ་རི་བའི་ཆང་བླུག་སའི་སྣློད་ཁློག་ལིར། 

བཅུ་ལློས་ཨང་གསབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་tens complement ཟེར། 

བཅུ་ཐམ་པ། གངས་ཀ་བཅུ་ཏག་ཏག་གི་དློན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཅུ་དྲུག །གངས་ཀ་བཅུ་དང་དྲུག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྒྱལ་པློ་དང་། ཆ་ཤས། མི་བདག་བཅས་སློ། །

བཅུ་དྲུག་ཆ། ① ཟླ་བའི་འཕེལ་ཆ་བཅློ་ལྔ་རློགས་པའི་ཆ་གཅིག་སྟེ་བཅུ་དྲུག །② དུམ་བུ་བཅུ་དྲུག་

ཏུ་བཏང་བའི་དུམ་བུ་གཅིག །③ [མངློན]ཟླ་བ། 

བཅུ་དྲུག་འློད་ལན། [མངློན]གཟའ་པ་སངས། 

བཅུ་བདུན། གངས་གནས། བཅུ་ཕག་གཉིས་པའི་ནང་གི་གངས་བདུན་པ། 

བཅུ་པ། གངས་རིམ་ཨང་བཅུ་པ། ཟླ་བ་བཅུ་པ། ཐེངས་བཅུ་པ། ལེའུ་བཅུ་པ། 

བཅུ་པློ། བཅུ་པའི་གངས་འབློར་ཆ་ཚང་། དློན་ཚན་བཅུ་པློ་ཚང་མ་ལག་ལེན་བསྟར་དགློས། 

བཅུ་དཔློན། དམག་མི་བཅུའི་འགློ་བེད། 

བཅུ་ཕློགས། ཞག་བཅུ་རེའི་ཕློགས། 

བཅུ་ཕག །གངས་ཀ་བཅུ་ལློན་པ་ཞིག །ལློ་བཅུ་ཕག་འགའ་ཤས་སློང་བའི་རེས། 

བཅུ་བ། འཆུ་བའི་མ་འློངས་པ། 

བཅུ་བུད། ན་གངས་བཅུ་ཁ་བརྒལ་བའི་ར་དྲེལ་ལློ་རྒན། 

བཅུ་འབློ། བེ་བཅུས་གང་བའི་འབྲུ་འཇལ་བེད་ཀི་འབློ། 

བཅུ་ར། འབྲུ་བེ་བཅུ་འགློ་བའི་སྣློད་ར་མ། 

བཅུ་བཞི། གངས་ཀ་བཅུ་དང་བཞི། མིང་ག་ིརྣམ་གངས་ལ་མ་ནུ་དང་། ཡིད། ཤེད་བུ། སིད་པ་བཅས་སློ། །

བཅུ་ཟུར། གངས་ཀ་བཅུ་ཐམ་པའི་ཟུར་གཅིག་གམ་ཆ་གཅིག །རྒྱ་མ་གང་གི་བཅུ་ཟུར་གཅིག་གང་ཡིན། 

བཅུ་འློག །[མངློན]ས་འློག

བཅུ་ཤིང་། གངས་ཀ་རི་བེད་ཀི་ཡློ་བད་དེ་རྒྱུག་པ་ཕ་མློ་གཅིག་ལ་གངས་བཅུ་བརི། 

བཅུ་ཤློག །སར་བློད་དམག་གི་སྒིག་ལུགས་ཏེ་དམག་མི་བཅུ་རེའི་ཚོ་ཆུང་། 

བཅུ་ཤློད། རིས་རྡེལ་ལམ་ཟློན་ཕན། 

བཅུ་གསུམ། གངས་ཀ་བཅུ་དང་གསུམ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གདུགས་རིམ་དང་། འདློད་པ། སྣ་

ཚོགས། མློས་བེད། ལུས་མེད་བཅས་སློ། །

བཅུག །[རིང]བསྐློས་པའི་དློན་ལ་གློ



  1839  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

བཅུག་པ། ཐ་དད་པར་འཇུག་པའི་འཇུག་པའི་འདས་པ། 

བཅུད། ① སྙིང་པློ་དང་ཕན་ནུས། རས་བཅུད། སྙིགས་མ་བཅུད་བལ། སའི་བཅུད། སྨན་བཅུད། 

ལུད་བཅུད་ཤློར་བ། ② ཉིང་ཁུའི་རི་དང་རློ། ཤིང་ཏློག་བཅུད་ཅན། ལློ་ཆས་ཀི་བཅུད། 

 ③ དཀར་ཡློལ་ལ་བརེན་པའི་ཇ་ཆང་དང་། ས་གཞིའི་འཇིག་རེན་ལ་བརེན་པའི་སེམས་ཅན་

སློགས་ལ་གློ་བའི་བརེན་པ། སྣློད་བཅུད། 

བཅུད་ཀི་འཇིག་རེན། སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་ལ་བརེན་པའི་སེམས་ཅན་ཡློད་དློ་ཅློག

བཅུད་ཀི་འཇིག་རེན་སིད་པ་སློ་གཅིག །འདློད་ཁམས་ལྔ། འདློད་ལྷ་དྲུག །གཟུགས་ཁམས་བཅུ་

དྲུག །གཟུགས་མེད་སྐྱེ་མཆེད་མུ་བཞི་སྟེ་སུམ་ཅུ་སློ་གཅིག་གློ

བཅུད་ཀི་མ། [མངློན]ལྕེ། 

བཅུད་འགུགས། [རིང]མར་མེ། 

བཅུད་རྒྱལ། དངུལ་ཆུའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

བཅུད་ལྔ་པ། [མངློན]སྐྱུ་རུ་རའི་ཤིང་། 

བཅུད་བརྟུལ་ཞུགས། [མངློན]སྦྲང་མ། 

བཅུད་ལན། ① ཟས་རློ་ནུས་དང་ལན་པ། ② ལེགས་སྦར་གི་གསལ་བེད་ཡི་གེ་སློག་མེད་པ། 

བཅུད་བལ། ལྷ་མ་ཡིན་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས། སློན་འཇིག་རེན་ཐློག་མར་ཆགས་སྐབས་རྒྱ་མཚོའི་

ནང་ནས་བདུད་རི་བུམ་པ་གང་བྱུང་བ་ལྷ་རྣམས་ལ་ཐློབ་ཅིང་། ལྷ་མ་ཡིན་ལ་མ་ཐློབ། 

བཅུད་སྦིན། [མངློན]སྦྲང་མ། 

བཅུད་མི་ལན། [མངློན]ལྷ་མིན། 

བཅུད་སྨིན་པ། ① འབས་བུ་སྨིན་པ། ② རློ་བཅུད་བཟང་པློར་གྱུར་པ། 

བཅུད་ཚོར། ཟས་ཀི་བཅུད་ཤེས་པ། ལློ་ཆས་གང་ཟློས་ཀི་བཅུད་ཚོར་བ། 

བཅུད་འཛིན། [མངློན] ① བུར་ཤིང་། ② ཐང་ཤིང་། ③ བུང་བ། 

བཅུད་འཛིན་མ། [མངློན]འབབ་ཆུ། 

བཅུད་བཞི། ལུས་ཟུངས་ཀི་བཅུད་ཤ་དང་། རིའི་བཅུད་མར། ཤིང་གི་བཅུད་བུ་རམ། འབྲུའི་བཅུད་
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ཆང་བཅས་བཞི། 

བཅུད་རིང་། [མངློན]ལྷའི་ཆུ་བློ། 

བཅུད་རླུགས། བཅུད་ཅེས་སྐབས་འདིར་ལུས་ཟུངས་བདུན་གི་ཕི་མ་ཁུ་བ་ལ་གློ་དགློས་པས་འཁིག་

པ་མ་སྤད་ཀང་ཁུ་བ་རང་བཞིན་གི་ཕིར་ལུགས་པའམ་ཤློར་བའི་དློན། 

བཅུད་ལེན། ① མེ་ཏློག་སློགས་རས་ལ་བརེན་ནས་ཚེ་སིང་ལུས་སྟློབས་སྐྱེད་བེད་ཀི་ཐབས་ཤེས་

ཤིག །② ཨ་རུ་རའི་ཤིང་། 

བཅུད་ལེན་ཟག་མེད་བདེ་སྟེར། དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་

འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་བཅུད་ལེན་གི་སྐློར་གསལ་བར་སྟློན་པའི་ལེ་ཚན་ཞིག

བཅུད་ལེན་དངློས་གྲུབ། ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས། མེ་ཏློག་གི་བཅུད་ལ་

སློགས་པའི་རས་དང་སགས་ལ་བརེན་ནས་ཚེ་བསིང་བ་དང་། ལུས་གཞློན་ཤ་ཆགས་པ་དང་། 

ལྕགས་ཁམས་གསེར་དུ་སྒྱུར་བ་སྟེ་ཚེ་དང་ལུས་དང་ལློངས་སྤློད་ཀི་བཅུད་ལེན་འགྲུབ་པའློ། །

བཅུད་ལེན་བདེ་བའི་དཔག་བསམ། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ནང་ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉིད་རྡློ་རེས་མཛད་

པའི་རྒས་པ་དང་། ལུས་ཟུངས་ཉམས་པ་སློགས་གསློ་བའི་ཐབས་སྟློན་པའི་བཅུད་ལེན་སྐློར་གི་

དཔེ་ཚན་ཞིག

བཅུན། ལྕགས་སྐམ་པས་བཅུན་ཟིན་པ། 

བཅུན་པ། འཇུན་པའི་འདས་པ། 

བཅུམ་པ། འཇུམ་པའི་མ་འློངས་པ། 

བཅུམས། ལྷམ་ཆུང་ནས་རང་བ་བཅུམས་ལ་བུ། ད་ལ་བར་འཇུམས་དང་སྐུལ་ཚིག་ལ་ཆུམས་འབི། 

བཅུམས་བཅུམས། ཆུང་དུ་བཏང་བའི་བརྣན་ཚིག །མཐའ་སྐློར་ནས་ཚུར་བཅུམས་བཅུམས་བས་

པ། འགློ་དུས་གག་མློ་བཅུམས་བཅུམས་རེད། 

བཅུར། བ་ཚིག་ཅིག །ཆུ་ཟློམ་ནང་དུ་ཆུ་བཅུར་ལ་བུ། འདས་པ་ལ་བཅུས་དང་། ད་ལ་བ་འཆུ། སྐུལ་

ཚིག་ལ་ཆུས་ཤིག་ལ་བུའློ། །

བཅུས། བཅུར་ཡི་འདས་པ། 
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བཅེམ་པ། ① འཆུ་བའི་འདས་པ། ② [རིང]ཆུ་བཏང་ནས་བརླན་པར་བེད་པ། ལློ་ཏློག་ལ་ཆུ་བཅེམ་

པ། ལློན་ཤིང་ལ་ཆུ་བཅེམ་པ། 

བཅེམས་པ། [ཐ་དད་པ]བཅེམས་པ། བཅེམ་པ། བཅེམས། སློས་བད་པའམ་ལད་པ། ཤིང་ཐློག་

སློས་བཅེམ་པ། འཆུར་སྐམ་བཅེམ་པ། 

བཅེམས། བཅེམ་པའི་སྐུལ་ཚིག

བཅེར་བ། [ཐ་དད་པ]སྤུངས་པ། ཐབ་ཀི་ནང་དུ་མེ་ཤིང་བཅེར་བ། བཟའ་འབྲུ་མང་པློ་རི་ལར་བཅེར་བ། 

བཅློ། ① ར་བློང་གི་ཕྲུ་གུ་ལློ་གཉིས་པའི་ཟེ་གཞུག་སལ་གཞུང་སློགས་ཀི་སྤུ་བེག་སློལ་ཡློད་པ་དེའི་

མིང་། དཔྱིད་དུས་བཅློ་པ་རྣམས་ལ་བཅློ་རྒྱག་པ། ② བཅློ་ལྔ་དང་བཅློ་བརྒྱད་གཉིས་ལ་འཇུག་

པའི་བཅུ་མིང་། ལློ་བཅློ་བརྒྱད། ལེ་དབར་བཅློ་ལྔ། 

བཅློ་བརྒྱད། གངས་ཀ་བཅུ་དང་བརྒྱད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱློན་དང་། ཁམས། ཉེས་པ་བཅས་སློ། །

བཅློ་བརྒྱད་ཁི་ཆེན་ངག་དབང་མཁེན་རབ། ན་ལེནྡྲའི་གདན་རབས་ཉེར་ལྔ་པ་ཡིན། སྤི་ལློ་

༡༩༡༩ལློའི་བློད་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་བཅུ་བཞི་ཉིན་འཁྲུངས་ཤིང་། དགུང་ལློ་དགུ་ལ་སློན་

སྐབས་ཁློང་གི་གཅེན་པློ་ལྕེ་བཙུན་ཐར་རེ་མཁན་རིན་པློ་ཆེའི་མདུན་ནས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་

སློགས་སློབ། ལློ་དེར་༧གློང་ས་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་མཆློག་གི་ཐུགས་དམ་

དགློངས་དློན་བཞིན་ཆློས་གྲྭ་ཆེན་པློ་ན་ལེནྡྲའི་ཁི་ལ་བཞུགས། དགུང་གངས་བཅུ་གཉིས་ལ་

ཕེབས་སྐབས་ཁི་འདློན་མཛད་ཅིང་། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་དགུང་གངས་སློ་དགུ་བར་དུ་གསན་

བསམ་ཉམས་བཞེས་ཀི་སློ་ནས་བསྟན་འགློར་དློན་མཛད། དགུང་གངས་སློ་དགུ་ལ་ཕེབས་

དུས་བློད་ནང་དུས་འགྱུར་བྱུང་བ་ལ་བརེན་གློ་ཡུལ་བརྒྱུད་བལ་ཡུལ་དུ་ཆིབས་ཤིང་། རིམ་

གིས་བལ་ཡུལ་དུ་ལྷློད་བཞུགས་ཀིས་སྟློན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པློ་མཆློག་སྐུར་འཁྲུངས་སའི་

གནས་མཆློག་ལུམ་བི་ནིར་སྒྲུབ་སེ་གསར་བཞེངས་དང་། མཆློད་རེན་བ་རུང་ཁ་ཤློར་གི་

འདབས་སུ་ཡང་དགློན་སེ་གསར་བཞེངས་ཀིས་བསྟན་འགློར་སྨན་པའི་མཛད་བཟང་གློང་

འཕེལ་གི་ངློས། ས་སྐྱའི་ཁི་འཛིན་རིན་པློ་ཆེར་རྒྱུད་སེ་ཀུན་བཏུས་ཀི་དབང་ཁིད་ལུང་བཅས་

དང་། གསང་ཆེན་སློབ་བཤད་ཟབ་མློའི་གཙོས་ཟབ་ཆློས་དུ་མ་འབུལ་གནང་མཛད་པ་དང་། 
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གཞན་ཡང་དིལ་མགློ་མཁེན་བརེ་རིན་པློ་ཆེ་སློགས་ས་རིང་མཁས་གྲུབ་མང་པློས་བསྟེན་ནས་

ཟབ་ཆློས་གསན་བཞེས་མཛད་པ་སློགས་མཛད་འཕིན་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་དང་། ཨློ་སི་

ཁི་ལི་ཡ་དང་སིང་ག་པུར་སློགས་སུ་ཡང་ཆིབས་སྒྱུར་སྣང་སྟེ་དཔལ་ལན་ས་སྐྱ་པའི་བསྟན་པ་

རིན་པློ་ཆེ་མི་ཉམས་གློང་འཕེལ་དང་ཉམས་པ་སློར་ཆུད་ཀི་མཛད་བཟང་བ་ན་མེད་པ་བསྐྱངས། 

སྤི་ལློ་༡༩༩༩ལློའི་སྟློན་དུས་སུ་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅུ་ལ་ཕེབས་པའི་སྐུ་

འཁྲུངས་དུས་ཆེན་དགེ་བའི་ཉིན་མཛད་སློ་གཟབ་རྒྱས་ཤིག་བསྐྱངས་སྐབས། འཁློན་གདུང་སྐུ་

བགེས་གཞློན་རྣམ་གཉིས་བསྐྱེད་ཡུམ་ཆེན་མློ་དང་བཅས་པ་ཆེད་ཕེབས་ཀིས་བརན་གསློལ་

འཁྲུངས་སྐར་གི་མཛད་སློའི་གཙོ་སྐྱློང་གནང་། སྤི་ལློ་༢༠༠༧ལློ་ལ་སྐུ་གཤེགས། 

བཅློ་བརྒྱད་ཐློག་མདའ། ཟླ་དང་པློའི་ཚེས་བཅློ་བརྒྱད་ཉིན་རློང་རྒྱབ་ཀླུ་ཁང་དུ་ཐློག་མའི་མདའ་རལ་

འགན་པའི་རེད་སྣ་ཞིག

བཅློ་བརྒྱད་དྲུག་ཅུ། སར་བློད་དུ་སྐྱེས་པ་རང་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་ཡན་ནས་དྲུག་ཅུ་མན་ལ་འཁི་བའི་མིང་

གི་རྣམ་གངས་ལ་ཉིན་ཞག་དང་། ཚེས་སློ།

བཅློ་ལྔ། གངས་གནས། བཅུ་ཕག་གཉིས་པའི་གངས་ལྔ་པ། 

བཅློ་ལྔ་མཆློད་པ། བློད་ཟླ་དང་པློའི་ཚེས་བཅློ་ལྔ་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཚོགས་པའི་ཆློ་འཕྲུལ་དུས་

ཆེན་ཏེ། རེ་ཙོང་ཁ་པས་ཕག་སློལ་བཏློད་པའི་མཛད་ཆེན་བཞིའི་གས་ཤིག

བཅློ་པ། སྐྱེས་ནས་ལློ་གཉིས་པར་སེབས་པའི་ར་བློང་། 

བཅློམ། གཏློར་བའི་དློན་ཏེ། དམག་གིས་དག་བློའི་བཙན་རློང་བཅློམ་ལ་བུ། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀིས་

མ་རིག་རྣམ་རློག་བཅློམ་ལ་བུ། 

བཅློམ་སྐྱུངས་པ། [རིང]འཇིགས་ནས་སྒ་ཆུང་བར་སྨྲ་བ། 

བཅློམ་བསྐྱུངས། བཅློམ་སྐྱུངས་པ་དང་གཅིག །

བཅློམ་ལན། བདུད་བཞི་བཅློམ་ཞིང་། ལེགས་པའི་ཡློན་ཏན་དྲུག་དང་ལན་པ་སྟེ་སངས་རྒྱས། 

བཅློམ་ལན་འདས། [བགལྭཱནཿ]བདུད་བཞི་བཅློམ་ཞིང་། ལེགས་པའི་ཡློན་ཏན་དྲུག་དང་ལན་པ། 

སིད་ཞི་གཉིས་ཀི་མཐའ་ལས་འདས་པ་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

བཅློམ་ལན་འདས་ཀི་ཉན་ཐློས། སངས་རྒྱས་ཞལ་བཞུགས་སྐབས་ཀི་ཉན་ཐློས། 

བཅློམ་ལན་འདས་ཀི་དབར་གནས་མཛད་རིམ། བསྐལ་བཟང་ཆློས་ཀི་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་སྟློན་

པའི་རྣམ་ཐར་ལར་ན། དང་པློ་ཝ་ར་ཎ་སི། གཉིས་པ་རྒྱལ་བེད་ཚལ་། གསུམ་པ་རྒྱལ་བེད་ཚལ། 

བཞི་པ་རྒྱལ་བེད་ཚལ། ལྔ་པ་རྒྱལ་བེད་ཚལ། དྲུག་པ་ནྱ་གློ་དའི་ཀུན་དགའ་ར་བ། བདུན་པ་

རྒྱལ་བེད་ཚལ། བརྒྱད་པ་ས་དཀར་ཅན་གི་གློང་། དགུ་པ་རྒྱལ་བེད་ཚལ། བཅུ་པ་འློད་མའི་

ཚལ། བཅུ་གཅིག་པ་རྒྱལ་བེད་ཚལ། བཅུ་གཉིས་པ་ས་གའི་ཀུན་དགའ་ར་བ། བཅུ་གསུམ་པ་

རྒྱལ་བེད་ཚལ། བཅུ་བཞི་པ་འློད་མའི་ཚལ་གི་བང་ཕློགས་ཤ་བའི་ཚལ། བཅློ་ལྔ་པ་འློད་མའི་

ཚལ་གི་བང་ཕློགས་ཤ་བའི་ཚལ། བཅུ་དྲུག་པ་བ་རྒློད་ཕུང་པློའི་རི། རྒྱལ་པློའི་ཁབ། བཅུ་

བདུན་པ་ལྷ་ཡི་གནས། བཅློ་བརྒྱད་པ་རྒྱལ་བེད་ཚལ། བཅུ་དགུ་པ་མི་མ་ཡིན་གི་ཕུག །ཉི་ཤུ་

པ་རྒྱལ་པློའི་ཁབ། ཉེར་གཅིག་པ་མཉན་ཡློད། ཉེར་གཉིས་པ་འློད་མའི་ཚལ། ཉེར་གསུམ་པ་

མཉན་ཡློད། ཉེར་བཞི་པ་ཀ་པི་ལ་སེར་སྐྱའི་ནགས། ཉེར་ལྔ་པ་མཉན་ཡློད། ཉེར་དྲུག་པ་འློད་

མའི་ཚལ། ཉེར་བདུན་པ་འློད་མའི་ཚལ། ཉེར་བརྒྱད་པ་རྒྱལ་བེད་ཚལ། ཉེར་དགུ་པ་འབློག་

གནས། སུམ་ཅུ་པ་ཀློའུ་ཤམ་བི། སློ་གཅིག་པ་འློད་མའི་བང་ཕློགས་ཤ་བའི་ཚལ། སློ་གཉིས་

པ་རྒྱལ་བེད་ཚལ། སློ་གསུམ་པ་ཀེ་ན་ཡ་ཀའི་གནས། སློ་བཞི་པ་དབང་པློའི་བག་ཕུག །སློ་ལྔ་

པ་རྒྱལ་བེད་ཚལ། སློ་དྲུག་པ་ཨ་སྒའི་ཚལ། སློ་བདུན་པ་དག་མཐའ། སློ་བརྒྱད་པ་རྒྱལ་བེད་

ཚལ། སློ་དགུ་པ་འཇིགས་བེད་ཚལ། བཞི་བཅུ་པ་རྒྱལ་བེད་ཚལ། ཞེ་གཅིག་པ་འློད་མའི་ཚལ། 

ཞེ་གཉིས་པ་རྒྱལ་བེད་ཚལ། ཞེ་གསུམ་པ་འློད་མའི་ཚལ། ཞེ་བཞི་པ་མ་ས་གའི་ཀུན་དགའ་ར་

བ། ཞེ་ལྔ་པ་འློད་མའི་གློང་ཤ་པའི་ཚལ་བཅས་སློ། །

བཅློམ་ལན་འདས་མ། རེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒློལ་མ་ལ་བུ། 

བཅློམ་ལན་རིག་རལ། བཅློམ་ལན་རིག་པའི་རལ་གི་ཡང་ཞུ། སྤི་ལློ་༡༢༢༧ལློར་འཁྲུངས། སྤི་ལློ་

༡༣༠༥ལློར་གཤེགས། འདི་ཉིད་སྐུ་ན་ཆུང་དུས་གཙང་སྣར་ཐང་དགློན་པར་མཚན་ཉིད་རིག་པ་

སློབ་གཉེར་མཛད་ཅིང་། སློབ་གཉེར་ལ་འབད་བརློན་ཆེན་པློ་གནང་རྐྱེན་མཁས་པའི་རེ་མློར་

སློན། དབུས་པ་བློ་གསལ་སངས་རྒྱས་འབུམ་དང་ལྷན་དུ་སྣར་ཐང་གི་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འགྱུར་ལ་ཞུས་དག་གནང་ནས་བཀའ་བསྟན་གཉིས་ཀི་དཀར་ཆག་ཉི་མའི་འློད་ཟེར་ཞེས་བ་བ་

བརམས་གནང་མཛད། གཞན་ཡང་ཚད་མ་རིག་པའི་འགེལ་པ་དང་། གསློ་བ་རིག་པའི་བསྟན་

བཅློས་སློགས་གསུང་རློམ་པློད་བཅུ་དྲུག་ཙམ་བཞུགས། སློབ་མའི་མཆློག་དབུས་པ་བློ་གསལ་

བང་ཆུབ་ཡེ་ཤེས་དང་། བཙུན་པ་འཇམ་སེག་གམ་འཇམ་ཉེག་སློགས་མང་དུ་བློན། རེ་འདི་

དཔལ་སྣར་ཐང་གི་ཆློས་གྲྭ་ཆེན་པློར་བཞུགས་པའི་སྐབས་མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་སློགས་

ཀི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་མདློ་སགས་རིགས་ལམ་ཀུན་ལ་མཁས་པར་སྦངས་པས་སྙན་

གགས་ཆེས་ཆེར་ཐློན་པ་མ་ཟད་བློད་དུ་བཀའ་འགྱུར་རློ་ཅློག་གི་གངས་དང་། བམ་ཚད། འགྱུར་

བང་སློགས་ངེས་ངེས་མཛད། རེ་འདིའི་སློབ་མ་བཙུན་པ་འཇམ་དབངས་པས་སྣག་སྨྱུག་གི་

མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་ཅིང་། དབུས་པ་བློ་གསལ་བ་དང་། ལློ་ཙཱ་བ་བསློད་ནམས་འློད་ཟེར། རྒྱང་

རློ་བང་ཆུབ་འབུམ་གསུམ་གིས་ཕག་རློགས་ཞུས་ནས་བཀའ་བསྟན་གི་ཕི་མློ་གང་ཡློད་བསྡུས་

ཏེ་དཀར་ཆག་ཉི་མའི་འློད་ཟེར་ཞེས་བ་བ་འགློད་པར་མཛད། ཁ་བའི་ལློངས་འདིར་བཀའ་

བསྟན་གི་མ་ཕི་ཐློག་མ་ནི་བཅློམ་ལན་རིག་རལ་གིས་བསྡུས་པའི་སྣར་ཐང་གི་བཀའ་བསྟན་འདི་

ཁློ་ན་ཡིན་པར་གགས། གཞན་ཡང་ཚད་མ་རིག་པའི་འགེལ་པ། གསློ་བ་རིག་པའི་བསྟན་

བཅློས་སློགས་གསུང་རློམ་བཅུ་དྲུག་ཙམ་བཞུགས། 

བཅློམ་པ། འཇློམས་པའི་འདས་པ། 

བཅློམ་བརླག །[མཐུརཱ]རྒྱ་གར་གི་གློང་ཁེར་ཞིག

བཅློལ། [ཐ་དད་པ]དངློས་རས་སློགས་གཞན་ལ་སྤད་ནས་གནས་སྐབས་སུ་ཉར་ཚགས་བེད་དུ་

འཇུག་པའི་དློན་ཏེ། བཅློལ་བའི་དློང་ཙེ། དློང་ཙེ་མི་དམངས་དངུལ་ཁང་ལ་བཅློལ་ནས་གསློག་

འཇློག་བས། བིས་པ་བུ་བཅློལ་ཁང་ལ་བཅློལ་ནས་སེམས་བདེ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

བཅློལ་ཀ གློང་ཚོ་ནང་གི་མི་འཆི་བའི་ཚེ་ཁིམ་ཚང་དེ་ལ་སེམས་གསློའི་ཆེད་དུ་སྤློད་པའི་དངློས་

རས་རིགས། དཔེར་ན། ང་ཚོའི་ཁིམ་མཚེས་ཀི་མ་རྒན་གློང་པ་ལ་ངས་བཅློལ་ཀ་སློར་ལྔ་བརྒྱ་

སྤློད་པ་ཡིན་ལ་བུ།

བཅློལ་ཆས། 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།  ༼ ཅ ༽

དབིན་སྐད་དུ་registerlength ཟེར། 

བཅློལ་བཏམས། དློན་གནད་མངགས་པ་དང་བཅློལ་བ། འཕལ་དུ་ཐག་གཅློད་བ་རྒྱུར་བཅློལ་

བཏམས་བས་པ། བེད་སློ་ཚང་མ་མཆེད་གློགས་ལ་བཅློལ་བཏམས་བས། 

བཅློལ་ནློར་མང་ཉར། མི་གཞན་གིས་མངགས་བཅློལ་བས་པའི་གནག་ཕྱུགས་མང་པློ་རང་གི་

གནག་ཕྱུགས་དང་མཉམ་དུ་ཉར་བ། 

བཅློལ་གདམས། བཅློལ་བཏམས་དང་དློན་གཅིག

བཅློལ་ནློར། བཅློལ་བའི་ནློར་ལུག །བཅློལ་ནློར་ཉར་བར་རྩྭ་རིན་ལེན་པ། 

བཅློལ་བ། འཆློལ་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

བཅློལ་མ། གཞན་གིས་བཅློལ་བའི་རྒྱུ་ནློར་དངློས་པློ། འདིར་འཛིན་ཆས་དངློས་ནློར་རྣམས་བཅློལ་

མ་ཤ་སྟག་ཡིན། 

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

དབིན་སྐད་དུ་to access ཟེར། །

བཅློལ་ལེན་རིགས་གས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་access type ཟེར། 

བཅློས། བཟློས་པའི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན། ཉལ་ས་བཅློས་ལ་བུ། 

བཅློས་ཀ ① བཟློ་ཐབས་སམ་བ་ཐབས། ② སྨན་དང་མེ་བཙའ་རིམ་གློ་སྒྲུབ་པ་སློགས་ལ་བརེན་

ནས་ནད་གཞི་སེལ་ཐབས་བེད་པ། ནད་འདི་ལ་བཅློས་ཀ་ཅི་ཡློད། 

བཅློས་ཀི་ལར་སྣང་། བཅློས་པ་ལའང་ལར་ནློར་འབྱུང་བ་བཤད་པ། ནད་གང་ཞིག་བཅློས་ཀ་བས་

པ་དེ་དང་པློ་འཕློད་པ་འདྲ་ཡང་མཐར་མི་འཕློད་པ་དང་། དང་པློ་མི་འཕློད་པ་འདྲ་ཡང་རེས་སུ་

འཕློད་པར་འགྱུར་བའི་བཅློས་ཀི་ཕན་ཐློགས་ལར་སྣང་བ་ཞེས་བ་བ་འབྱུང་སིད་དེ། 

བཅློས་སྒིག །རིང་པ་བཅློས་ནས་གསར་པ་ཞིག་ཏུ་སྒིག་པའི་དློན་ཡིན། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་write protect ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཅློས་བརྒྱབ་པ། ཡི་གེ་སློགས་བཟློ་བཅློས་བས་པ། 

བཅློས་བསྒྱུར། རིང་པའམ་ལུགས་མཐུན་མིན་པ་རྣམས་བཅློས་ནས་གསར་པའམ་ལུགས་མཐུན་

ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ། 

བཅློས་རེས་སློ་གསློག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་change dump ཟེར། 

བཅློས་ཉེས། སྐྱག་ལང་གཏློང་བའམ་ཁ་ཏ་བསབ་བ་ལེགས་པློ་མ་བས་པ། 

བཅློས་ཐབས། ① གསར་དུ་བཟློ་ཐབས ② ནད་སློ་སློ་སེལ་བར་བེད་པའི་ཟས་སྤློད་སྨན་དཔྱད་

བསྟེན་ཚུལ་ཏེ། གང་ནད་ལ་དྲློད་དང་། ཚ་ནད་ལ་བསིལ་གཏློང་དགློས་པ་ལ་བུ་ཞིག །ནད་གཞི་

ཧ་ཅང་ངན་པས་བཅློས་ཐབས་མེད་པ། 

བཅློས་བརྡུགས། ནད་ལ་འཕློད་པའི་སྨན་དང་དཔྱད་སློགས་བཅློས་པའི་ཐབས་དུ་མ་བས་ཀང་

བཅློས་སྐྱེད་མེད་པར་གྱུར་ནས་ཐབས་ཟད་པའི་དློན། 

བཅློས་པ། འཆློས་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། དབིན་སྐད་དུ་amended ཟེར། 

བཅློས་པ་ལས་བྱུང་། [མངློན]ཚོན་སང་མ། 

བཅློས་པའི་ཆང་། ཟན་ཆང་སྐམ་པློ་སངས་པའི་ཁུ་བ། 

བཅློས་པའི་ཆུ། ① ཡུར་བའི་ཆུ། ② རིང་གི་ཆུ། 

བཅློས་པའི་ཆློས། ཆློས་རྫུན་མ། 

བཅློས་པའི་ནགས། གིང་གའམ། སྐྱེད་མློས་ཚལ། 

བཅློས་པའི་མ་ནིང་། ཕློ་རགས་ཀི་འབས་བུ་ཕྱུང་སྟེ་སྐྱེ་འཕེལ་གི་ནུས་པ་བཅད་ནས་བསྒྱུར་བའི་

ཞུགས་རུམ་པ། 

བཅློས་པའི་ཚྭ། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་བཅློམ་ལན་དགེ་སློང་གིས་བཏུང་དུ་རུང་བའི་རྒུན་ཆང་

སློགས་ཀི་སྙིང་པློ། 

བཅློས་བུ། དངློས་གནས་མ་ཡིན་པ། བཅློས་བུའི་གཏམ། བཅློས་བུའི་རས། 

བཅློས་འབི། གློག་ཀད་འཕྲུལ་གི་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་overwrite ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཅ ༽

བཅློས་མ། དངློས་གནས་མིན་པ། བཅློས་མའི་གཏམ་ལ་སུ་ཡིད་ཆེས། དངློས་ཡློད་ཀི་གནས་ཚུལ་

བཅློས་མ་མ་ཡིན་པ། རང་གི་བསམ་ཚུལ་བཅློས་མ་མིན་པར་བརློད་པ། 

བཅློས་མའི་ལི་ཁི། སིནྡྷུ་རའི་ལི་ཁི་མ་ཡིན་པར་ཞ་ཉེ་ལས་སྐྱེས་པའི་ལི་ཁི་ལ་ཟེར། 

བཅློས་མི་ཐློགས་པ། འགན་ཟླ་བེད་མི་ཐུབ་པ། 

བཅློས་མིན། ① བདེན་པའམ་དངློས་གནས། ② དློན་དམ་སྟློང་ཉིད། 
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༼ཆ༽

ཆ། བློད་ཡིག་གསལ་བེད་དྲུག་པ། སྐྱེ་གནས་རན་དང་། བེད་པ་ལྕེ་དབུས། 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 བརློད་བདེའི་དབང་གིས་གངས་པའི་མིང་གི་ཤ་ཆས་ཤིག །སྐད་ཆ། 

དགློས་ཆ། རྒྱན་ཆ། དཔེ་ཆ། མཚོན་ཆ། ཡིག་ཆ། རས་ཆ། ལག་ཆ། ③ ཟུང་། ཆ་སྒིག་པ། ཆ་

འགིག་པ། ཆ་མིན་ཡ་མིན། ལྷམ་ཆ་གཉིས། གདུང་མ་རིང་ཐུང་ཕ་སློམ་ཆ་མ་ཡིན་པ། ④ རྒྱུས་

མངའ། མ་མཆིས། གར་སང་ཆ་མེད། སང་ཕློད་ཐན་པ་གཏློང་གི་ཡིན་མིན་ད་ལ་ཆ་མ་འཚལ། 

⑤ དུམ་བུའམ་ཚན་ཁག །བརྒྱ་ཆ། སྟློང་ཆ། སྟློད་ཆ། སྨད་ཆ། ཐློབ་ཆ། ཆག་ཆ། འཕར་ཆ། ཟླ་

བའི་དཀར་ཆ། བི་ལ་ནི་གཅན་གཟན་གི་ཆར་གཏློགས་པ་རེད། ⑥ འཕིན། ཆ་སྐུར་བ། ཕན་

ཚུན་གི་བར་དུ་ངག་ཐློག་ནས་ཆ་འབུལ་བ། ⑦ གློས་ཀི་ཞེང་ཚད། མི་གཟུགས་སྟློབས་ཆེན་པློ་

ལ་གློན་པ་ཆ་ཆེན་པློ་དགློས། 

ཆ་སྐློར་མགར་རེ་དགློན་པ། གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་མཚན་རིན་པློ་ཆེས་ཐློག་མར་བཞེངས། འདེབས་དུས་

མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་རྨ་ལྷློ་རེ་ཁློག་རློངས་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆ་རྐྱེན། མཐུན་རྐྱེན། འཚོ་བའི་ཆ་རྐྱེན། སློན་འགློའི་ཆ་རྐྱེན། ཆ་རྐྱེན་འཛོམས་པ། ཆ་རྐྱེན་མེད་པ། 

ཆ་རྐྱེན་གསར་སྐྲུན་བེད་པ། 

ཆ་རྐྱེན་འགྲུབ་གཞི། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་conditional construction ཟེར། 

ཆ་རྐྱེན་བརློད་ཚིག །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།  ༼ ཆ ༽

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་conditional statement ཟེར། 

ཆ་རྐྱེན་མཚོན་ཚུལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་conditional expression ཟེར། 

ཆ་བསྐུར། ཁ་ཆ་བསྐུར་བ། 

ཆ་ཁ། [ཡུལ]མང་ཚིག་སྟློན་བེད། སང་ཉིན་སློབ་གྲྭའི་ནང་དུ་འུ་བུ་ཆ་ཁ་མཉམ་དུ་འགློ། 

ཆ་ག །① ནང་དུ་བསྒིལ་བའི་གློས་ཀི་མཐའ་སྣེ། གློས་རིང་པ་ལ་སྣམ་རས་གསར་པའི་ཆ་ག་གཏློང་

བ།② [ཡུལ]མིག་མཐའི་དཀྲི་ག །མིག་ཆ་ག་ཅན། བིས་པ་འདིའི་མིག་ལ་ཆ་ག་ཡློད། ③ མགློ་

ལློག་ས་ཁུས་གི་ཡུལ་སྐད་དུ་ཚོ་དང་ཅག་གཉིས་ཀི་དློད་ཏུ་འཇུག །ཁེ་ཆ་ག །ངེད་ཆ་ག་ལ་བུའློ། །

ཆ་ག་པ། ཙིར་སྒ་དང་བཅས་ཅུང་ཟད་འཕུར་ཞིང་མཆློངས་འགློས་བེད་པའི་འབུ་ཞིག

ཆ་ག་མ། ཆ་ག་ཡློད་པའི་གློས། 

ཆ་ག་མ་དགློན། མིང་གཞན་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་འཁློར་གིང་ནི་བག་སློམ་པ་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་འཇམ་

དབངས་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ་དང་། དཔལ་ཤུལ་དཔློན་པློ་བསློད་ནམས་རབ་བརན་གཉིས་ཀིས་

རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་ཕློ་ཁི་ལློ་སྤི་ལློ་༡༩༢༢ལློར་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་

ཡིན། ད་ལའི་ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རློང་ཆུ་ཁ་མ་ཞང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆ་གེ་ཆག་གེ ཆག་པློ་མང་བའི་དློན་ཏེ། ཤིང་ཆ་གེ་ཆག་གེ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཆ་སམ། [ཡུལ]དངློས་ཆས་འཇུག་སྣློད་མདུན་དུ་སློ་འབེད་རྒྱུ་ཡློད་པའི་ཤིང་ཆས་ཤིག

ཆ་སམ་མཆློད་གཤློམ། འློག་ཏུ་ཅ་ལག་འཇུག་སྣློད་ཆ་སམ་དང་། སྟེང་དུ་མཆློད་པ་བཤམ་ས་ཡློད་

པའི་སམ་སྟེགས་ཤིག

ཆ་གངས། ① རིས་ཀི་རྣམ་གངས་ཤིག །② ཟུང་ངམ་གཉིས་ཀི་གངས་གནས། 

ཆ་རྒྱག །བསྐུར་བའི་ཆ་ཟེར་བ། 

ཆ་རྒྱུས། ཉམས་མློང་ངམ་རྒྱུས་མངའ། གནས་ཚུལ་ལ་ཆ་རྒྱུས་ཡློད་པ། ཆ་ཡློད་རྒྱུས་ཡློད། ཆ་

རྒྱུས་མེད་པ། 

ཆ་མགློ །ཐག་པའི་སྣེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་མཐུད་ནས་འཛིན་བེད་ལྕགས་ལློང་གྲུ་བཞི་དཀིལ་ན་ལྕགས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐུར་ལེབ་མློ་ཡློད་པ་ཞིག །དཔེར་ན། དློར་ཐིག་གི་ཆ་མགློ་ལ་བུ། 

ཆ་བགློས། སློ་སློར་ཆ་གསསེ་བཏང་བ། མ་ིཤུགས་དང་། རྒྱུ་ཤུགས་གཅགི་ཏུ་བསྡུས་ཏ་ེཆ་བགློས་གཏློང་བ། 

ཆ་བགློས་ལས་ཆློག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་dispatcher ཟེར། 

ཆ་བསྒིགས། དངློས་པློ་འདྲ་བ་གཉིས་ལྷན་ཏུ་སྤློད་པའི་དློན། བུ་སྤུན་གཉིས་པློ་གློས་ལྷམ་ཆ་

བསྒིགས་ནས་གློན་འདུག །ལྷམ་ཆ་བསྒིགས། འཕྲུལ་ཆའི་ལྷུ་ལག་རྣམས་ཆ་བསྒིགས། 

ཆ་འགིག །ཉེར་མཁློའི་ཆ་ཤས་རྣམས་ཚང་བའི་སྤི་འདུས་ཀི་མིང་སྟེ། ཆ་འགིག་པའི་ཁང་བ། འཕྲུལ་

འཁློར་གི་ལྷུ་ལག་རྣམས་ཆ་འགིག་ལ་བུ། 

ཆ་འགིག་གསལ་ཐློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་symmetrical list ཟེར། 

ཆ་ངག །ངག་འཕིན། 

ཆ་ངེ་ཆུང་ངེ་། དངློས་པློ་དང་དློན་དག་ཆུང་ངུའི་རིགས། དངློས་སྤད་ཆ་ངེ་ཆུང་ངེ་། དློན་དག་ཆང་

ངེ་ཆུང་ངེ་། བ་སྤློད་ཆང་ཆུང་། 

ཆ་ཅན། ཆ་ཤས་ཅན་ཏེ་ཡན་ལག་འཛོམས་པའི་གཞི། དབང་པློ་དང་ཡན་ལག་ཆ་དང་། ལུས་པློ་ཆ་

ཅན། འཁློར་ལློ་དང་རིབས་སློགས་ཆ་དང་། ཤིང་ར་ཆ་ཅན། 

ཆ་ཆ། ཟུང་ཟུང་། ཅ་ལག་རྣམས་ཆ་ཆ་བསྒིགས་ཏེ་ཞློག །བ་ངང་པ་རྣམས་ཆ་ཆ་བས་ཏེ་འཕུར་བ། 

མི་དེ་ཚོ་ཆ་ཆ་རུ་བསྒིགས་ནས་ཡློང་། 

ཆ་ཆ་ནས། [རིང]ཁློན་ཡློངས་ནས། 

ཆ་ཆད། [རིང]དཀའ་ཚེགས་ཆེ། 

ཆ་ཆུ་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་སྤི་ལློ་༡༩༥༨་ལློར་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། 

ད་ལ་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྨ་སྟློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆ་ཆུང་། ལྷ་སྐུའི་ཆ་ཚད་གཞུང་ལུགས་ནང་གི་སློར་མློ་དང་དློན་གཅིག་སྟེ། ཆ་ཆུང་བཅུ་གཉིས་ལ་

ཆ་ཆེན་གཅིག་གློ །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཆ་ཆེན། ཞེས་པ་ནི་ཆ་ཆུང་དང་། སློར་མློ་དང་དློན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་སློ། །

ཆ་ཆློ། ཡློ་བ་དང་ཀློག་པློ། 

ཆ་འཇློག །རིས་འཇློག་པ་དང་ཡིད་རློན་པ། འཐུས་མི་གློ་ཆློད་ཆ་འཇློག་འཕེར་བ་ཞིག་འདེམས་བསྐློ་

བེད་པ། ཆ་འཇློག་ཡིད་ཆེས། ཆ་འཇློག་བློ་གཏད། 

ཆ་ཉམས་པ། [མངློན]ཟླ་བའི་ཆ་འགིབ་པའི་དུས། 

ཆ་སྙློམས།① ཆ་མཚུངས་པ། ② མང་ཉུང་ངམ་མཐློ་དམའ་ཆ་སྙློམས་བྱུང་། བགློ་བཤའ་ཆ་སྙློམས་

སུ་རྒྱག་པ། 

ཆ་སྙློམས་གངས་ཐང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་average ཟེར། 

ཆ་སྙློམས་རིན་གློང་། ཆ་སྙློམས་གློང་ཚད། 

ཆ་གཉིས་པ། [མངློན]ཟླ་བའི་ཆ་འགིབ་པའི་དུས། 

ཆ་གཉིས་དུས། ཉིན་ཞག་གཅིག

ཆ་གཉིས་ལན་པའི་དུས། མཚན་ཕེད་ཀི་དུས། 

ཆ་གཉིས་བསེས་པའི་སང་བ། སང་ལྟུང་སུམ་ཅུའི་ནང་གསེས། སྟན་ལ་ཆ་བཞིར་བགློས་པའི་ཆ་

གཉིས་ལས་ལྷག་པ་བལ་ནག་གིས་བས་པའློ། །

ཆ་མཉམ། [མངློན]ཟླ་བ་ཉ་གང་བ། 

ཆ་མཉམ་པའི་ཐེ་ཚོམ། ཐེ་ཚོམ་ཀི་ནང་གསེས། འདི་ཡིན་འདི་མིན་གི་ཆ་ལ་ཤས་ཆེ་ཆུང་མེད་པར་

མཉམ་པར་འཇུག་ཕིར་དློན་མཐུན་དང་དློན་མི་མཐུན་དུ་འཛིན་པའི་བློ་གང་ཡང་མི་འདྲེན་པའི་

ཐེ་ཚོམ། དཔེར་ན་སྒ་རག་གམ་མི་རག་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་སྙམ་པ་ལ་བུ་སྟེ། སྒ་རག་འཛིན་དང་མི་

རག་པར་རློགས་པའི་བློ་གང་ཡང་མི་བསྐྱེད་པའློ། །

ཆ་མཉམ་པློ། གཉིས་ཀ་འདྲ་བ། རིང་ཐུང་མཐློ་དམའ་མ་ཤློར་བར་ཆ་མཉམ་པློ་བྱུང་འདུག །གཏློང་

ཡློང་ཆ་མཉམ་པློར་གནས་པ། 

ཆ་རློགས། ཚོད་ཐིག །མི་སློ་སློའི་སེམས་ལ་བསམ་འཆར་ཇི་ཡློད་ཆ་རློགས་དཀའ་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆ་སྟ། ཚེར་མའམ་ཁ་སྤུ་འཐློག་བེད་ཀི་འཇབ་ཙེ། 

ཆ་སྟློན། ཆ་རྒྱུས་ཤློད་པ། 

ཆ་གཏད་ལུགས་རིས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་dual operation ཟེར། 

ཆ་གཏེར། [མངློན]ཟླ་བ། 

ཆ་བརྟུལ། སྐད་ཆ་གསལ་པློ་བཤད་པ། 

ཆ་མཐུན། ཁག་ཁ་ཤས་འདྲ་བའི་དློན་ཏེ། རྩྭ་གུར་ཀུམ་གི་ནུས་པའང་ཁ་ཆེ་གུར་ཀུམ་དང་ཆ་མཐུན་

པ་རེད་ལ་བུ། 

ཆ་མཐུན་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་དགུ་པ་ལ་མེད། དགུ་པ་ལ་མེད་ན་བརྒྱད་པ་ལ་མེད་

ཅེས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རིགས་པ་མགློ་མཚུངས་པ་ལ་གློ

ཆ་མཐུན་དགེ་བ་གསུམ། བསློད་ནམས་ཆ་མཐུན། ཐར་པ་ཆ་མཐུན། ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན། 

ཆ་མཐུན་པ། ཆ་འགིག་པའམ་ཆ་མཚུངས་པ། ཡློངས་སུ་ཆ་མཐུན་པ། 

ཆ་དང་དམག་སར། ཆ་དང་དམག་སར་ནི་མདའ་ཤློག་དྲུག་པ་ཡིན། འདི་ནི་མེ་སྒློགས་དམག་དཔུང་

ཡིན་ལ་དམག་མི་ལྔ་བརྒྱ་ཡློད་པ་དེའི་མདའ་དཔློན་འཇུན་པ་ངག་དབང་པད་མ་ཡིན། སྲུང་

ཡུལ་གཙོ་བློ་ཚོ་པ་སློ་དགུ་དང་རི་བློ་ཆེ། དྲག་ཆས་ལ་མེ་སྒློགས་དྲུག་དང༌། སི་རིན་གྷང་བཅུ། 

ཨི་སི་ཀྲེན་གྷང་བཞི་བཅུ། མདའ་རིང་བཞི་བརྒྱ་བཅས་ཡློད། ལློ་རྒྱུས་འཕེལ་རིམ་སྐློར། མདའ་

ཤློག་དྲུག་པ་ནི་སྤི་ལློ་༡༩༡༢་ལློའི་མཇུག་ཏུ་གཟིམ་ཆུང་བ་ཁ་ཤས་རང་འཛིན་གིས་སྒིག་

འཛུགས་བས་ལ། མིང་ལ་སྒློགས་དམག་དམག་དཔུང་ཟེར་ཡང་དློན་ལ་མེ་སྒློགས་ཆུང་ཆུང་

དྲུག་ལས་མེད། དེ་ས་དར་བེ་དང༌། འབའ་སློགས་ཀི་གཡུལ་འགེད་ཁློད་ར་ཐློར་དུ་སློང༌། སྤི་ལློ་

༡༩༥༢་ལློར་ལྷ་སའི་ཉེན་རློག་དམག་དཔུང་ལ་བསྒྱུར་ཅིང༌། གློང་ཁེར་ནང་དུ་ཉེན་རློག་ས་

ཚིགས་ཉེར་བདུན་བཙུགས། བཅློས་སྒིག་བས་རེས་མདའ་དཔློན་འཇུན་པ་ཚེ་རིང་རྡློ་རེ་ཀྲུང་

ཞའློ་དམག་དཔློན་གི་ཐློབ་ཐང་བསྩལ། ༡༩༥༩་ལློར་ངློ་ལློག་ཟིང་འཁྲུག་ལ་ཞུགས་པས་ལ་ལ་



  1853  
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ཚར་བཅད་ལ་ལ་བློས་བློལ་ཕིན། 

ཆ་འདྲ་བ། བཟློ་འདྲ་བའམ་ཕློགས་མཐུན་པ། གློན་ཆས་ཆ་འདྲ་བ་གློན་པ། སྤུན་ཟླ་གཉིས་རྣམ་པ་ཆ་

འདྲ་བ་ཞིག་འདུག །ཆ་འདྲ་བ་ཙམ། 

ཆ་བསྡུ་ལ་བསྡུ། ལག་ཏུ་གང་བྱུང་གང་ཐེབས། 

ཆ་ནང་དགློན། ཆ་ནང་ཚང་ཞེས་པའི་ཁིམ་བདག་ཅིག་གིས་སྦིན་བདག་བས་ཏེ་སྟག་བ་པདྨ་དབང་

རྒྱལ་གིས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མཇུག་ཙམ་ལ་བཏབ་པར་འདྲ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་

ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་བག་འགློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆ་སྤད། ① ཡློ་བད་དམ་མཁློ་སྤད། ② ཆ་དཔྱད་དང་གཅིག །

ཆ་སྤད་པ། ① ངློ་སྤློད་བཟློ་བ། ② ལྷུ་ལག་ཆ་སྤད། 

ཆ་དཔྱད། སྨན་པས་གཏར་གཤག་སློགས་བེད་པའི་ཡློ་བད་ཀི་མིང་སྟེ་གཙག་བུ་དང་། ཐུར་མ་ལ་བུ། 

ཆ་དཔང་། ཕན་ཚུན་རློད་པའི་བར་གི་བདེན་དཔང་། 

ཆ་ཕ་བ། ཆ་ཤས་ཉུང་ངུའམ་ཞིབ་མློ། ཆ་ཕ་བའི་ཡང་ཆ་ཕ་བ། 

ཆ་ཕ་མློ། ཆ་ཕ་བ་དང་གཅིག །

ཆ་ཕན། ① ཉུང་ཤས། ② དཀིལ་འཁློར་གི་ཐིག་ཚད་ཅིག

ཆ་འཕིན། ངག་ལན། གློགས་པློར་ཆ་འཕིན་བསྐུར་བ་ཡིན། དབིན་སྐད་དུ་information ཟེར། 

ཆ་འཕིན་སེའུ་ཁུང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་info window ཟེར། 

ཆ་འཕིན་གངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་information rate ཟེར། 

ཆ་འཕིན་པི་ཐི། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་information bit ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་information object ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆ་འཕིན་དབེ་ཞིབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་information analysis ཟེར། 

ཆ་འཕིན་མ་ལག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་information system ཟེར། 

ཆ་འཕིན་མཛོད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་information base ཟེར། 

ཆ་འཕིན་ཡློང་ཁུངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་information base ཟེར། 

ཆ་བེ་ཆློབ་བེ། ཞིབ་མློ་མིན་པའམ་ས་ཕིའི་རིམ་པ་ཉམས་པའི་དློན། སྤང་པློའི་ལག་ཁུག་ནང་དེར་ཆ་

བེ་ཆློབ་བེ་མང་པློ་ཞིག་བཅུག་འདུག་ལ་བུ། ཡང་། དགེ་རྒན་དེའི་དཔེ་ཁིའི་ཐློག་དཔེ་ཆ་རྣམས་

ཆ་བེ་ཆློབ་བེ་བས་ནས་བཞག་འདུག་ལ་བུའློ། །

ཆ་བད། ཆ་ལུགས། དམག་མིའི་ཆ་བད། བུད་མེད་ཀི་ཆ་བད། མི་རིགས་སློ་སློའི་ཆ་བད་མི་འདྲ། 

ཆ་སྦྲེལ། ཟུང་སྦྲེལ་ལམ་གཉིས་གཉིས་མཐུད་པ། རྨློན་ཕྱུགས་ཤེད་བཟང་ཆ་སྦྲེལ་གིས་རྨློན་པ་རྒྱག་པ། 

ཆ་འབེལ། ཟུང་འབེལ་ལམ་མཉམ་གཤིབས། ཆ་སམ་ཆ་འབེལ། དངློས་ཟློག་ཆ་འབེལ་བས་ཏེ་

བཙོངས་པ། 

ཆ་མ་ཆློ། གང་བྱུང་མང་བྱུང་། ཁེད་ཀི་གཏམ་དེ་ཆ་མ་ཆློ་ཞིག་རེད། 

ཆ་མ་མཆིས། འློས་མ་ཡིན་ནམ་གནས་མ་ཡིན། ཁེད་ཀིས་དེ་འདྲ་གསུང་བའི་ཆ་མ་ཡིན། 

ཆ་མ་འཚལ། ཆ་མ་རློགས་པའམ་གང་ཡིན་མི་ཤེས་པ། 

ཆ་མ་ཡིན། འློས་མ་ཡིན། 

ཆ་མིན་གློ་ལློག །ཆ་མིན་ཆ་ལློག་དང་དློན་གཅིག

ཆ་མིན་ཆ་ལློག །ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པ། སྤློད་པ་ཆ་མིན་ཆ་ལློག །ཆ་ལུགས་ཆ་མིན་ཆ་ལློག །སྐད་

ཆ་ཆ་མིན་ཆ་ལློག

ཆ་མེད། ① རྒྱུས་མེད། མི་ཆ་མེད་རྒྱུས་མེད་ལ་བློ་མ་བཅློལ། ② ངེས་པ་མེད། ཁློང་གར་སློང་ཆ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

མེད་རེད། 

ཆ་མེད་ཀི་རྡུལ། བེ་བག་སྨྲ་བས་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་ཕློགས་ཆ་མེད་ཀི་རྡུལ་ཏེ་ཕ་རབ་

ཀི་རྡུལ། 

ཆ་མེད་རྒྱུས་མེད། ཆ་རྒྱུས་མེད་པ། 

ཆ་ཙམ། ཆ་ཤས་ཙམ་མམ་ཟུར་ཙམ། སེང་གེའི་རལ་ལ་རི་བློང་གིས་ཆ་ཙམ་འགན་པར་མི་བཟློད་དློ། །

ཆ་ཚང་། ཆ་ཤས་ཡློངས་རློགས་ཚང་བ་སྟེ། ཆད་ལུས་མེད་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་save all ཟེར། 

ཆ་ཚང་གནས་སྒིལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་complete carry ཟེར། 

ཆ་ཚང་ཕིར་འཐེན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་revoke all ཟེར། 

ཆ་ཚང་བ། ཆ་ཚང་བའམ་འཛོམས་པ། ཆ་ལག་ཆ་ཚང་བ། འཕྲུལ་འཁློར་གི་ཡློ་བད་ཆ་ཚང་བ་

འདུག་ལ་སྐྱློན་ཡང་ཤློར་མི་འདུག །དྲག་ཆས་ཆ་ཚང་སྤས་པ། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་full control ཟེར། 

ཆ་ཚང་ཡང་དག་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་total correctness ཟེར། 

ཆ་ཚད། དངློས་གཟུགས་ཀི་བློངས་ཚོད་དང་རྒྱ་ཁློན་འཇལ་བེད་ཀི་ཚད་གཞིའི་མིང་སྟེ། ཁང་བའི་

ཆ་ཚད། ས་ཞིང་གི་ཆ་ཚད་ཅེས་པ་ལ་བུ། 

ཆ་ཚོགས། གངས་གནས་ཤིག

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་peer-to-peer network ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆ་རློགས། ཡློངས་སུ་ཚང་བ། བཅློ་ལྔའི་ཟླ་བ་ཆ་རློགས་པ། 

ཆ་འཛབས། གློན་པའི་ཞེང་དང་དཀྱུས། 

ཆ་འཛིན། ① ཉི་ཟླའི་ཆ་ཤས་གཟའ་འཛིན་ཚུལ་ལམ་སྒིབ་ཚུལ། ② [མངློན]དཔང་པློ། 

ཆ་བཞག་པ། ① ཡིད་རློན་པ་དང་། བློས་བཀལ་བ། གློགས་པློ་ལ་ཆ་བཞག་པ། རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་

ལ་ཆ་བཞག་པ། ཡི་གེ་ཁློ་ནར་ཆ་བཞག་པ། ② གཞིར་བཟུང་བ། དཔེ་གསར་ཡང་གསར་ལ་

ཆ་བཞག་པ། མི་འབློར་མང་ཉུང་དེ་ག་ཙམ་ལ་ཆ་བཞག་པ། ③ ངློས་བཟུང་བ། ནློར་འཁྲུལ་མེད་

པ་ལ་ཆ་བཞག་པ། དངློས་གནས་ཡིན་པར་ཆ་བཞག་པ། 

ཆ་ཡ། ① ཆ་གཅིག་གི་ཡ། ② འདྲ་གཉིས་ཀི་ཆ་དང་། ཆ་བལ་གི་ཡ། 

ཆ་ཡ་དག་བཤེར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་parity ཟེར། 

ཆ་ཡི་རྒྱན་བཞི། དློན་རྒྱན་སུམ་ཅུ་སློ་ལྔའི་ནང་གསེས་བཅློ་ལྔ་པ་ཆ་ཡི་རྒྱན་ནི་བསྒིབ་བའི་དངློས་

པློ་དེའི་རང་བཞིན་མི་མཛེས་པ་ཞིག་མཐློང་བ་དེ་ཉིད་དངློས་པློ་གཞན་ཞིག་ལ་བསྙད་བཏགས་

པའི་ཟློལ་གིས་ཁ་བསྒྱུར་ནས་སྒིབ་པར་བེད་པའི་རྒྱན་ཞིག་སྟེ། དེའི་ནང་གསེས་བཞི་ནི། འློས་

པའི་ཆ། མ་འློས་པའི་ཆ། ཟློལ་གིས་སྨད་པའི་ཆ། ཟློལ་གིས་བསྟློད་པའི་ཆ་བཅས་སློ། །

ཆ་ཡློད་རྒྱུས་ཡློད། རྒྱུས་མངའ་ཞིབ་པློ་ཡློད་པ། ང་གཉིས་ཕན་ཚུན་ཆ་ཡློད་རྒྱུས་ཡློད་ཡིན། 

ཆ་ར། བེ་ཏའི་ཚི་བ་ཡིན་པར་སྨན་གཞུང་དུ་གསུངས་ཤིང་སྨན་དཔེར་མློན་ཆ་ར་ཡང་ཟེར། 

ཆ་རུ། སྒློག་གུའི་རིགས་ཤིག་གི་མིང་སྟེ། ཤིང་ནར་མློའི་དབུས་སུ་ཐག་པ་འདློགས་སའི་ཉག་ག་

ཡློད་པ་ཞིག་སྟེ། ཆེ་བ་ལ་མཁིད་གང་ཙམ་པ་སེམས་ཅན་གི་སྐེ་ཐག་ལ་སྦར་ཡས་ཞིག་དང་། 

ཆུང་ཤློས་སློར་དློ་ཙམ་པ་སྦྲའི་བིས་ལག་དང་ཆློན་ཐག་གི་སྣེ་ལ་འདློགས་ཡས་ཞིག །ར་སྒློག་

གི་ཆ་རུ། ཆློན་ཐག་གི་ཆ་རུ་ཞེས་པ། སྣེ་མློ་གཉིས་ཕ་བ། དཀིལ་ལ་ལིར་ཡློད་པ། ཨི་ཁུང་ཡློད་

པ་ཞིག་ཡློད། 

ཆ་རུ་ཆབ་སྟློད། [ཡུལ]སར་བློད་གཞུང་གི་རེ་དྲུང་གི་གཟན་དང་སྟློད་གློས། 

ཆ་རེ། ① ལ་ལ་ཁ་ཤས། ཁ་ཅིག །དཔེ་ཆ་ཆ་རེ་ང་ལའང་ཡློད། དབིན་སྐད་དུ། couple ཟེར་བའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

དློན་ལ་འཇུག་ཆློག །② ཟུང་རེ། ལྷམ་ཆ་རེ་བས་ནས་བསྒིགས་འདུག

ཆ་རེ་རྡློག་རེ། ལ་ལའམ་ཁ་ཤས། འགའ་རེ། 

ཆ་རློང་དགློན། བཤད་སློལ་ལར་ན་ཀིརི་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནས་སློན་མར་རི་ཁློད་པ་བསམ་

གཏན་སློམ་པའི་སེ་ཞིག་བཏབ་པར་སྣང་ལ། ཧ་ལམ་སྤི་ལློ་༡༧༣༩ལློ་ཡས་མས་སུ་མཆློག་

ཉིད་ཀིས་རྒྱ་བསྐྱེད་མཛད་པར་གགས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆ་ལག །ཆ་ཤས་ཅན་དང་ཡན་ལག །ཁང་པའི་ནང་དུ་འཛིན་ཆས་ཆ་ལག་ཆ་ཚང་ཡློད། འཕྲུལ་

འཁློར་ཆ་ལག་ཆ་ཚང་ཡློད། 

ཆ་ལང་། རློལ་མློ་ཆ་ལང་སྟེ། སྦུབ་ཆ་ཡང་ཟེར། 

ཆ་ལམ། ཧ་ལམ། ལས་དློན་འདི་ལ་ད་དུང་ཆ་ལམ་ལློ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ཞིག་འགློར་གི་རེད། མི་

གངས་ཆ་ལམ་བཅུ་ཕག་ཁ་ཤས་ཤིག་དགློས། 

ཆ་ལུགས། ལུས་ཀི་ཆས་དང་རྣམ་པའི་མིང་སྟེ། ཆ་ལུགས་ཡག་པ། ཆ་ལུགས་རློག་པློ། ཟླློས་གར་

པས་ཨ་ཙ་རའི་ཆ་ལུགས་བས་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཆ་ཤས། ① ཡན་ལག །ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་ཡན་ལག་ལྔ། 

② ཅུང་ཟད་དམ། ཕློགས་རེ་བ། ནང་དློན་ཆ་ཤས་ཙམ་རློགས་པ། ཁློང་གི་ཡློན་ཏན་གི་ཆ་ཤས་ཙམ་

ཡང་བདག་ལ་མེད། ③ དབུགས་གཅིག་རི་མཁའ་རིའི་ཆར་ཕེ་བའི་ཆ་ལ་ཆ་ཤས་བས་པ་

སློགས་ཆ་ཤས་ལ་མང་ཉུང་དང་གནས་ལ་ངེས་པ་མེད་པས་སྐབས་དང་བསྟུན་ཏེ། 

ཆ་ཤས་ལྔ་པ། གནས་གཟའ་སྐར་དང་། ཆུ་ཚོད། ཆུ་སང་། དབུགས་བཅས་བཞིའི་མན་ཆད་ལ་

དབུགས་གཅིག་ཆ་དུ་མར་ཕེ་བའི་ཆ་ཤས་ཐ་སྙད་ལློགས་སུ་མེད་པས་ཆ་ཤས་ལྔ་པ་ཞེས་

གགས། དེའི་ཆ་ཤས་ལ་ཆ་ཤས་དྲུག་པ་ཞེས་ཟེར། 

ཆ་ཤས་ཅན། ཚོགས་པའམ་རིལ་པློ། ལུས་ཆ་ཤས་ཅན། འཕྲུལ་འཁློར་ཆ་ཤས་ཅན། 

ཆ་ཤས་ཅན་གི་གཟུགས་ཅན། གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་ཅན་དློན་གི་ཆ་

ཤས་ཅན་དཔེའི་ཆ་ཤས་ཅན་གི་གཟུགས་སུ་བཀློད་ཅིང་། ཆ་ཤས་རྣམས་གཟུགས་སུ་མ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཀློད་པའི་རྒྱན་ཞིག

ཆ་ཤས་འཇིགས། [མངློན]སེང་གེ

ཆ་ཤས་སེ། [མངློན]ཟླ་བ། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་local area network ཟེར། །

ཆ་ཤས་གནས་སྒིལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་partial carry ཟེར། 

ཆ་ཤས་སྦངས། [མངློན]གསེར་སྤི། 

ཆ་ཤས་གཟུགས་ཅན། གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་ཅན་དློན་གི་ཆ་ཤས་གང་

ཡིན་དཔེའ་ིཆ་ཤས་ཀ་ིགཟུགས་སུ་བཀློད་ཅིང་། ཆ་ཤས་ཅན་གཟུགས་སུ་མ་བཀློད་པའ་ིརྒྱན་ཞིག

ཆ་ཤས་རིམ་འཛད། [མངློན]ཟླ་བའི་མར་ངློ་། །

ཆ་ཤས་རིམ་རློགས། [མངློན]ཟླ་བའི་ཡར་ངློ་། །

ཆ་སློ། །ཆ་མགློའི་དཀིལ་དུ་ཡློད་པའི་ལྕགས་ཐུར་གི་མིང་། 

ཆ་སློལ། ལམ་སློལ་ལམ་ལུགས་སློལ། 

ཆ་གསུམ། མཆློད་ཡུལ་གློང་མ་སྤིར་གཏློར་མ་ཆ་གཅིག་ཕློགས་སྐྱློང་བཅུར་གཏློར་མ་ཆ་

གཅིག །རིགས་དྲུག་སྤི་དང་ཁད་པར་གདློན་བགེགས་ལ་གཏློར་མ་ཆ་གཅིག་སྟེ་ཆ་གསུམ་ཡང་

ན། དུམ་བུ་གསུམ་མམ། ཆ་ཤས་གསུམ། ཟུང་དུ་གྱུར་པའི་ཆ་གསུམ། 

ཆ་གསསེ། བགློ་བཤའ་ཆ་སྙློམས་ཏ་ེབགློ་བ། ལས་འགན་ཆ་གསསེ་རྒྱག་པ། བཟའ་འབྲུ་ཆ་གསསེ་གཏློང་བ། 

ཆ་བསགས་པ། བང་ཤམྦྷ་ལའི་ཕློ་བང་། 

ཆ་བསགས་རིས་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་integrator ཟེར། 

ཆག །① ནས་སན་ཧྲལ་བཏགས་ཀི་ཆག །ར་དྲེལ་རྣམས་ལ་ཆག་སྟེར། ② ལུས་ཚད་འཇལ་བེད་སློར་

མློ་བཞིའི་ཞེང་ཚད། ③ ར་བལ་སྐབས་སྨན་པའི་ལག་པའི་སིན་ལག་གམ་བལ་གནས་ཀི་བརྡ། 



  1859  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཆག་ཀྲུམ། རུག་རུག་ཏུ་བཅག་པའི་དུམ་བུའི་མིང་སྟེ། ཤེལ་གི་ཆག་ཀྲུམ། རྡློའི་ཆག་ཀྲུམ། དཀར་

ཡློལ་ཆག་ཀྲུམ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཆག་དཀྲིས། རུས་པ་དང་ཤིང་སློགས་ཆག་གྲུགས་སློང་བ་ལ་དཀྲིས་རྒྱག་པ། 

ཆག་དཀྲུམས། དངློས་སྤད་གས་ཆག་ཏུ་བཏང་བ། ལག་པས་ཤློར་ནས་སྣློད་སྤད་ཀི་ཁ་ཞབས་ལློ་

གསུམ་ཆག་དཀྲུམས་བྱུང་བ། 

ཆག་ཁུག །ར་དྲེལ་ལ་ཆག་སྟེར་སའི་སྣློད། 

ཆག་གང་། ཆག་པ་གང་། དཔེར་ན་མེ་ཏློག་ཆག་པ་གང་རྩྭ་ཆག་པ་གང་ལ་བུ། 

ཆག་གི་ཆིག་གི བཟང་ངན་འདྲེས་མའི་ཚུལ། དངློས་པློ་ཆག་གི་ཆིག་གི་རྣམས་མཉམ་དུ་བཞག་

ཡློད། ཅ་ལག་དེ་ཚོ་ཆག་གི་ཆིག་གི་ཤ་སྟག་རེད། 

ཆག་སློ། ཆགས་སློ་དང་གཅིག །

ཆག་གྲུགས། ཆག་པ་དང་། སིལ་བུར་ཞིག་པའི་དུམ་བུ། ར་གཡམ་ཆག་གྲུགས། དཀར་ཡློལ་ཆག་

གྲུགས། ཤེལ་སློ་ཆག་གྲུགས། 

ཆག་གྲུམ། དུམ་བུ་དུམ་བུར་ཆག་པ་དང་། ཅུང་ཟད་གྲུམ་པ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་ཚིག །ཁློག་ལིར་ཆག་

གྲུམ་མེད་པ། 

ཆག་གྲུམ་ལེགས་སྒིག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་defragment ཟེར། 

ཆག་རྒྱག་པ། [ཡུལ]ངལ་ལས་བས་པས་ལུས་པློ་ལ་ན་ཟུག་གཏློང་བ། ར་བཞློན་ཏེ་ཐག་རིང་དུ་ཕིན་

པས་ཆག་བརྒྱབ་པ། 

ཆག་ཆག །ཐལ་རྡུལ་གནློན་བེད་ཀི་གད་ཆུ། ཐློ་རངས་ནས་ལངས་ཏེ་ཁང་པའི་ཕི་ནང་དུ་ཆག་ཆག་

དང་གད་བདར་བེད་པ། 

ཆག་ཆད། རང་བཞིན་གིས་གྲུམ་པ་དང་། མ་ཚང་བར་གྱུར་པ། 

ཆག་ཆིག །ཆག་གི་ཆིག་གིའི་བསྡུས་ཚིག

ཆག་ཆིངས། ཡན་ལག་གྲུམ་པ་བཅློས་ཐབས་ཤིག །རང་ལག་ཆག་པར་ཆག་ཆིངས་བེད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆག་ཆེན་བཞི། སར་བློད་གཞུང་སྐབས་ཁལ་ཆག་ཆེན་པློ་བཞི་སྟེ། སྟློང་རིང་བཀྲུས་ཆག་ཅེས་ཁལ་

རང་ར་སྟློང་དང་བུ་ལློན་ཧ་ཅང་རིང་པ་བཅས་མནའ་སྐྱེལ་དག་འབུད་ཀིས་བཀྲུས་ནས་ཁལ་

ཆག་བཏང་བ་དང་། རྒྱ་སྦློང་དམག་ཆག་ཅེས་རྒྱ་སྦློང་དམག་སར་ཨང་གཉིས་པར་དམག་མི་

གཅིག་བཏང་ཡློད་པར་ཁལ་ཆག་བཏང་བ་དང་། ཞབས་སློད་ངློ་ཆག་ཅེས་བློད་སེ་པ་གཞུང་དུ་

ཞབས་སློད་པ་དྲུང་འཁློར་ལས་ཀར་ཡློད་པས་ཁལ་ཆག་བཏང་བ་དང་། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་

བཅུ་གསུམ་པའི་སྐབས་ལྕགས་མློ་ཡློས་ལློར་བློད་ལ་ས་ཞིབ་མཛད་རེས་ཁློང་གི་བཀའ་མཆན་

ལར་ཁལ་ཆག་བཏང་བ་བཅས་བཞིའློ། །

ཆག་ཏེ། [དབུས]མང་པློའི་དློན། 

ཆག་བཏབ། ཆག་ཆག་བཏབ་པ་སྟེ། དགློན་པ་སློགས་ཀ་ིས་ཆ་བརགས་ནས་ས་འདུལ་སློགས་མཛད་པ། 

ཆག་དུམ། ཆག་པའི་དུམ་བུ། 

ཆག་རྡུང་ཉག་རྡུང་། གང་བྱུང་དུ་གཞུ་བ། 

ཆག་པ། [ཐ་མི་དད་པ] ① དུམ་བུར་ཞིག་པ་དང་། སིལ་བུར་གྱུར་པ། དཀར་ཡློལ་ཆག་པ། གདུང་

མ་ཆག་སློང་། ② རྒྱུན་འཆད་པ། སློབ་སྦློང་མི་ཆག་པ། ར་ཆག་སློབ་སྦློང་མི་ཆག་པ། ③ ཆུན་

པློའམ་ཕློན་པློ། མེ་ཏློག་སློས་པ་ཆག་པ་གཅིག །སྐུད་པ་ཆག་པ་གཉིས། སློས་ཆག་པ་གསུམ། 

ཆག་པློ། དངློས་རིགས་ཆག་ནས་བྱུང་བའི་དུམ་བུ། 

ཆག་ཕད། ར་དྲེལ་ལ་ཆག་སྟེར་སྣློད། 

ཆག་མེད། དུས་རག་ཏུའམ་ཡང་སྐློར་བསྐྱར་སྐློར་ཞེས་པའི་དློན། 

ཆག་མེད་འབད་སྒྲུབ། རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འབད་བརློན་ཆེན་པློས་སྒྲུབ་པ། 

ཆག་ཙེ། ཆག་ཚེ་དང་གཅིག །

ཆག་ཚང་། ཟས་གཡློ་བསྐློལ་བེད་མཁན་གི་བརྡ་རིང་པ་ཞིག་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་སྤྲུལ་ཀརྨ་

བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། དུག་སྟེར་

ཆག་ཚང་ནི་གཞན་ལ་བསམ་སྦློར་ངན་པས་དུག་སྟེར་མཁན་དང་། དུག་དེ་སྦར་མཁན་ནམ་

གཡློ་བསྐློལ་བེད་མཁན་གི་བརྡ་རིང་པ་ཞིག་གློ །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཆག་ཚང་ཀུ་བ། ཀ་པེད་ཕློ་རིགས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

ཆག་ཚད། རིང་ཐུང་གི་ཆ་ཚད་དུམ་ཚད། 

ཆག་ཚད་གང་། ཕག་ཚད་གང་ཡང་ཟེར། ལག་པའི་མཐེ་བློང་ཕུད་པའི་མཛུབ་མློ་བཞི་ཡི་ཞེང་ཚད་ལ་གློ

ཆག་ཚེ། [རིང]ཚྭ་དང་སློར་མེད་པའི་ཐུག་པ་ས་པློ། 

ཆག་གཞློང་། ར་ལ་ཆག་སྟེར་སའི་གཞློང་པ། 

ཆག་བཞག །① ངེས་པ་ཅན། ② དཔེར་མཚོན་པ། 

ཆག་ཡང་། དློན་དངློས་གང་ཞིག་གི་འཁི་ཆའི་གངས་འབློར་ཉུང་དུ་གཏློང་བའམ་མེད་པར་གཏློང་

བའི་མིང་སྟེ། སྐྱེད་ཁ་ཆག་ཡང་གཏློང་བ། ཁལ་འབབ་ཆག་ཡང་གཏློང་བ། ཉེས་ཆད་ཆག་ཡང་

གཏློང་བ། སློབ་ཡློན་ཆག་ཡང་གཏློང་བ། ག་ཆ་ཆག་ཡང་གཏློང་བ་ལ་བུ། འདི་རྒྱ་སྐད་དུ་གློ་བ་

གཉིས་ཡློད་དེ། ① 免费教育。② 取消惩罚。

ཆག་ཡང་གཏློང་བ། རིན་པ་མི་དགློས་པ་དང་། བུ་ལློན་མེད་པ་བཟློ་བའི་དློན་ཏེ། བཀྲ་ཤིས་སློབ་

སྦློང་ཡག་པློ་ཡིན་པའི་རྐྱེན་གིས་སློབ་གྲྭས་སློབ་ཡློན་ཚང་མ་ཆག་ཡང་གཏློང་བ་རེད། ད་ལློ་

སློབ་ཕྲུག་ལྔ་ཨ་རི་ལ་སློབ་ཡློན་ཆག་ཡང་བཏང་ནས་སློབ་སྦློང་འགློ་ཐུབ་པར་བྱུང་བ་རེད། ཡློ་

རློབ་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆེ་བས་ཕྲུག་གུ་མང་པློ་ཡློད་མཁན་རྣམས་ལ་དཔྱལ་ཁལ་ཆག་ཡང་གཏློང་

སློལ་འདུག །ཨ་མི་རི་ཀ་ལ་མི་སྤང་པློ་རྣམས་སྨན་ཡློན་ཆག་ཡང་གིས་ནད་པ་རྣམས་སྨན་

བཅློས་བེད་ཆློག་གི་རེད། 

ཆག་རློ། སྣློད་སློགས་ཆག་དུམ། ཤིང་སམ་ཆག་རློ། གནམ་གྲུ་ཆག་རློ། དཀར་ཡློལ་ཆག་རློ། 

ཆག་ལློ་ཙཱ་བ། ཆག་ལློ་ཙཱ་བ་ཆློས་རེ་དཔལ་ནི་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༡༧༩ལློ་ནས་

རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༢༦༤ལློ་དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་བརྒྱད་བཞུགས། 

ཆག་ཤིང་། མི་སློགས་ཀི་རང་ལག་ཆག་པའི་ཚེ་འབར་ཆིངས་རྒྱག་པ་ལ་དགློས་པའི་ཤིང་བང་

ལེབ་མློ། 

ཆགས་སྐྱེད། [མངློན]ཟླ་བ། 

ཆགས་འཁི། ཆགས་ཞེན། ཡིད་དུ་འློང་བའི་དངློས་པློ་ལ་ཆགས་འཁི་སྐྱེས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆགས་སློ། རྐྱེན་ངན་ནམ་སྡུག་བསལ་འབྱུང་གཞི། གཟབ་གཟབ་མ་བས་པས་ཆགས་སློ་བསངས་

པ། རྒྱབ་ནས་ཆགས་སློས་དེད་པ། ཆགས་སློ་བྱུང་སྟེ་ར་ཡིས་གཡུགས། གཡུགས་ས་ཡག་པློ་

བེ་མའི་ནང་། ཉེས་པ་ཅན་ལ་ཆགས་སློ་དང་། བུག་པ་ཅན་ལ་ལྷན་པ། རྒྱབ་ཆགས་སློས་དེད་

པ་མི་ཤེས་པར། མདུན་བློ་ཤེད་ཆེ་མདློག་ཁ་པློ། 

ཆགས་རྒྱ། [རིང]བུ་ལློན་བདའ་བའི་དཔང་རྒྱ། 

ཆགས་རྒྱག་པ། ① སྣམ་བུ་ཆུ་ཆགས་བེད་པ། ② ལེབ་ཚིགས་རྒྱག་པ། 

ཆགས་ཆེན་མ། འདློད་ཆགས་ཤུགས་ཆེ་བའི་བུད་མེད། 

ཆགས་འཆག་པ། སྣམ་བུ་ལ་སངས་ནས་ནེམ་ནེམ་གིས་འཆག་པ། 

ཆགས་འཇློམས། [མངློན]སངས་རྒྱས་སྤི། 

ཆགས་ཉམས། ① འཁིག་འདློད་ཀི་རྣམ་འགྱུར། ② འཐློབ་འདློད་ཀི་རྣམ་འགྱུར། 

ཆགས་བསྙལ། [ང]སྟློན་ཁ་བཙས་མ་བརྔས་རེས་འབློག་པས་ར་ལུག་ཞིང་ལ་དེད་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་

ལྷག་རིང་སློད་ཅིང་རིལ་མ་དང་ལྕི་བས་ལུད་ཆགས་པ་བེད་སློལ་དེར་ཟེར། 

ཆགས་རེན། ཆགས་པའི་རེན་གནས། ཆགས་རེན་མེད་པའི་མི་ཧྲེང་། 

ཆགས་རེན་བལ་ངེས། ཁིམ་ཚང་ཆགས་པའི་རེན་གཞི་མེད་པར་གྱུར་ཐག་ཆློད་ཡིན་པ། 

ཆགས་གཏམ། འདློད་ཆགས་ཀི་གཏམ། 

ཆགས་ཐློགས། ཐློགས་ཐུག །ལམ་བར་དུ་ཆགས་ཐློགས་མང་བ། ཁ་ནས་ཆགས་ཐློགས་མེད་པར་

སྨྲ་བ། གནས་ལུགས་ཚང་མ་ཆགས་ཐློགས་མེད་པར་རློགས་པ། 

ཆགས་དུས། [མངློན]མཚན་མློ། 

ཆགས་ལན་མ། འདློད་ཆགས་ཆེ་བའི་བུད་མེད། 

ཆགས་སང་། འདློད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་ངམ་དགའ་བ་དང་ཁློ་བ། སེམས་ལ་ཆགས་སང་སྐྱེས་པ། 

དག་གཉེན་གི་ཁད་པར་ཕེ་ནས་ཆགས་སང་མ་ནློར་བ་བེད་པ། ཆགས་སང་གི་རུས་ཐློན་པ། 

ཆགས་སང་རྨློངས་གསུམ། གཉེན་ལ་ཞེན་ཆགས་དང་། དག་ལ་སང་བ། བང་དློར་གི་གནས་ལ་

རྨློངས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཆགས་སང་གསལ་སྟློན། དགའ་སང་གི་ཆགས་སང་གསལ་བར་བེད་པའམ་སྟློན་པའི་དློན། ཡང་ན་

ཆགས་སང་གསལ་འབེད། 

ཆགས་གནས་འཇིག་སྟློངས། སིད་པ་དང་པློར་ཆགས། བར་དུ་གནས། མཐའ་མར་འཇིག །ཡང་

མཐར་སྟློང་པར་འགྱུར་བ་བཅས་བསྐལ་པ་གཅིག་གི་གནས་སྐབས་བཞིའློ། །

ཆགས་པ། [ཐ་མི་དད་པ] ① འདློད་པ། རྒྱུ་ནློར་ལ་ཆགས་པ། འདློད་ཡློན་ལ་ཆགས་པ། རི་བློང་

ཚང་ལ་ཆགས་པ། ② གནས་པའམ་འཇགས་པ། གཞིས་ཆགས་པ། ལྷིང་ཆགས་པ། ས་བཞིན་

དུ་ཆགས་པ་དང་། རྡློ་བཞིན་དུ་གནས་པ། ③ བྱུང་བ་དང་། གྲུབ་པ། འབེལ་བ་ཆགས་པ། མངལ་

ཆགས་པ། བཙའ་ཆགས་པ། འབས་བུ་ཆགས་པ། མ་ལག་ཆ་ཚང་ཞིག་ཆགས་པ། ④ འདློད་

ཆགས་པ་མེད་པ། ཆགས་པའི་ཚིག

ཆགས་པའི་བསྐལ་པ། བསྐལ་པ་བཞིའི་ཐློག་མ་འཇིག་རེན་སྟློང་པའི་གནས་སྐབས་རློགས་པ་ནས་

གནས་པའི་བསྐལ་པ་ལ་ཐུག་པའི་བར་གི་ཡུན་ཚད་དེ། ཕི་སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་འློག་གཞིའི་རླུང་

གི་དཀིལ་འཁློར་ཆགས་པ་ནས་བརམས་ཏེ། ནང་བཅུད་ཀི་འཇིག་རེན་དམལ་བ་མནར་མེད་དུ་

སེམས་ཅན་གཅིག་སྐྱེས་པའི་བར་གི་བར་བསྐལ་ཉི་ཤུའི་ཅན་གཅིག་སྐྱེས་པའི་བར་གི་བར་

བསྐལ་ཉི་ཤུའི་ཡུན་ལ་ཆགས་པའི་བསྐལ་པ་ཞེས་བའློ། །

ཆགས་པའི་རྒྱལ་མཚན། [མངློན]ཕློ་མཚན། 

ཆགས་པའི་དུས། བསྐལ་པ་ཐློག་མར་ཆགས་པའི་དུས། 

ཆགས་པའི་གདློན་ཅན། [མངློན]ཆགས་མློས་སམ་ཆགས་ལན། 

ཆགས་པའི་གནས་སྐབས། འདི་ལ་སྙློམས་འཇུག་གི་གནས་སྐབས་ཡང་ཟེར། ཐ་མལ་པའི་ཕློ་མློ་

སྙློམས་འཇུག་བེད་པའི་ཚེ། གཞི་དུས་ཀི་དགའ་བ་བཞི་པློ་གློ་རིམ་བཞིན་དུ་འབྱུང་ཞིང་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་ཡང་དེ་དང་ལན་པ་ཡིན་ཏེ་དེའི་ཆློས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ནས་འདློད་སེད་སྐད་

ཅིག་དང་པློ་སྤི་བློར་རྣམ་ཤེས་འདུས་པའི་ཚེ་གཡློ་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་དང༌། སྐད་ཅིག་གཉིས་

པར་མགིན་པའི་གནས་སུ་དགའ་བ། སྐད་ཅིག་མ་གསུམ་པར་ལེ་བར་རྣམ་ཤེས་འདུས་པ་ལས་

མཆློག་དགའ། དབུ་མའི་མར་སྣེའི་མེ་དང་ཡར་སྣེའི་ཟླ་བ་གཉིས་འདྲེས་ཚེ་དུང་ཅན་མའི་ནང་དུ་



  1864  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལྷན་སྐྱེས་དགའ་བ་རྣམས་ཉམས་སུ་མློང་བར་འགྱུར་ལ། ལྷན་སྐྱེས་དེ་ལའང་ཙམ་པློ་བ་དང་

ཁད་པར་ཅན་གཉིས་ལས། ཕི་མ་ནི་དུས་མཐའི་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་གི་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་

ཚོགས་བརྒྱད་མ་འགགས་པར་སློ་སློར་གསལ་བ། ཉམས་བདེ་བ། ངློ་བློ་མི་རློག་པ་སྟེ་ཁད་

ཆློས་གསུམ་ལན་ཅན་དེའི་ངློ་བློ་ཉློན་མློངས་པ་མིན་ཡང༌། འཁློར་བའི་གནས་སྐབས་མ་རིག་པ་

གནས་པས། དེའི་ཕིར་འདི་ལ་གཞི་དུས་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་ཞེས་བརློད་དློ། ད་ལ་ཕློ་མློ་སྙློམས་

འཇུག་གི་གནས་སྐབས་རྨློངས་སྒིབ་དེ་གཉེན་པློས་བཅློམ་པས་དག་ན། སྣང་སིད་ཐམས་ཅད་

ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་ཀི་རང་རལ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཚོགས་དྲུག་ངློ་བློ་འགག་པ་མེད་པར་སློ་

སློར་གསལ་བ་སྤྲུལ་སྐུ། གཞི་དུས་སུ་ཡང་གནས་པའི་འཛག་བལ་བདེ་ཆེན་གི་ངློ་བློ་དེ་ལློངས་

སྐུ། སྟློང་ཉིད་འློད་གསལ་དང་ལན་པས་ཆློས་སྐུ་ཡིན་ལ། སྐུ་གསུམ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་

གཞི་ལམ་འབས་བུའི་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་འགློ་ཞིང༌། ཀུན་ལ་ཁབ་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པས་

ན། དེ་མངློན་དུ་འགྱུར་བའི་ཐབས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་བསློམ་པར་བའློ། 

  དེས་འཁློར་བ་བསྐྱེད་ཚུལ། ཆགས་པའི་གནས་སྐབས་དེའི་རང་བཞིན་ནི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཡང་དེ་

མ་ཤེས་པས་འཁྲུལ་པ་ཡིན། གང་གིས་མ་ཤེས་ཞེ་ན།མ་དག་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀིས་མ་

ཤེས། གང་མ་ཤེས་ཞེ་ན། སྐད་ཅིག་མའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བདེ་ཆེན་ཡེ་

ཤེས་དེ་མ་ཤེས། ཇི་ལར་མ་ཤེས་ཞེ་ན། རང་ལ་གནས་པ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་དེ་སློ་སློ་རང་རིག་

པ་ཡིན་ཡང༌། དེ་ལ་དློན་གཞན་དུ་བཟུང་སྟེ། སྤིར་ཁུ་རྡུལ་རླུང་གུསུམ་གི་རང་བཞིན་འཛག་པ་

མེད་པ་ཡིན་ཡང༌། རླུང་གིས་དབེ་བས་གཉིས་སྣང་དུ་འཛག་སྟེ་བདེ་བ་ཉམས་པ་ལས་དུག་

གསུམ་བསྐྱེད་ཅིང༌།དེས་མི་འདློད་བཞིན་དུ་འཁློར་བར་རྒྱུ་བ་ཡིན། འཁློར་བར་རྒྱུ་བའི་ཚུལ་

ཇི་ལར་ཞེ་ན། དང་པློ་འདློད་སེད་ཀིས་དབང་པློ་ལ་དགའ་བ་དང་ལན་པས་འདློད་ཆགས་དང༌། 

བར་དུ་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་དེ་མ་རློགས་པས་གཏི་མུག །རེས་ལ་ཕློ་མློ་གཉིས་ཀའི་ཁུ་བ་འཛག་

སྟེ་ཆགས་པ་དང་བལ་ཞིང་ཞེ་སང་གི་སེམས་འབྱུང་ངློ༌། སར་ཡང་བདེ་བ་འདློད་པའི་སེད་པ་

དང༌། རང་ཉིད་ལ་ཆགས་པ་དང༌། ཆགས་ཡུལ་བཏང་མི་བ་བའི་སེར་སྣ་དང༌། ཆགས་པས་

གཞན་གི་ལློངས་སྤློད་ལ་མི་འདློད་པའི་ཕག་དློག་ལ་སློགས་པ་ཀུན་བསྐྱེད་པས་དེས་མི་དགེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

བ་ལ་སྤློད་ཅིང༌། དེ་ཡིས་ངན་འགློ་ཀུན་བསྐྱེད་པར་བེད་དློ། 

ཆགས་པའི་ར་གསུམ། བཤད་རྒྱུད་ལས། ཆགས་པའི་ར་ནི་ལེ་བ་ལས་གསུམ་གེས་ཞེས་གསུངས་

པ་ལར། མིའི་ལུས་བརེན་གི་ར་རྣམས་ཐློག་མར་ཇི་ལར་ཆགས་པའི་ཚུལ་ནི་ཐློག་མར་མངལ་

གནས་དེ་ཉིད་ཀི་ལེ་བ་ལས་སློག་རླུང་གི་རེན་དུ་གྱུར་པའི་ཁག་ར་དང་། རླུང་ར། ཆུ་རའམ་ར་

དཀར་ཏེ་རིགས་མི་འདྲ་བ་གསུམ་དུ་ཆགས་ཤིང་དགེས་ཡློད་པ་རེད། 

 ༡ དེའང་བཤད་རྒྱུད་ལས། ར་གཅིག་གེན་ལ་སློང་བས་ཀད་པ་ཆགས། །གཏི་མུག་ཀད་པར་

བརེན་ནས་གནས་པ་སྟེ། །དེ་ལས་བད་ཀན་སྐྱེས་པས་སྟློད་ན་གནས། ཞེས་པའི་འགེལ་བཤད། 

མེས་པློའི་ཞལ་ལུང་དུ། དེ་ལར་གེས་པའི་ར་དེ་ལས་གཅིག་ཆུའམ་ཟླ་བའི་ཁམས་རྒྱུ་བ་ཞིག་

ལུས་ཀི་གཡློན་ཕློགས་ནས་བརྒྱུད་དེ་སྙིང་ཁ་དང་། མགིན་པ། སྤི་བློ་སྟེ་འཁློར་ལློའི་ལེ་བ་

རྣམས་སུ་འདུས་ཤིང་། གཞན་དག་ཏུ་གེས་པའི་ཚུལ་གིས་གེན་ལ་སློང་བའི་ར་དཀར་པློ་དེ་

ཉིད་ལ་བརེན་ནས་ཀད་པ་ཆགས་ཤིང་། ཀད་པ་ནི་གཏི་མུག་དང་བད་ཀན་གཉིས་ཀའི་ཉེར་

ལེན་དང་། ལྷན་གཅིག་བེད་རྐྱེན་ཡིན་པའི་དློན་གིས་གཏི་མུག་ཀད་པ་ལ་བརེན་ནས་གནས་པ་

ལར་སྣང་བ་ཡིན་ཏེ། རྨློངས་ཤིང་ལྕི་འཐིབས་སློགས་མགློ་བློ་ལས་བྱུང་བ་ཤས་ཆེར་མཐློང་བའི་

ཕིར། གཏི་མུག་དེ་ལས་བད་ཀན་སྐྱེས་པས་ན་རྒྱུ་རྐྱེན་འབས་བུ་གསུམ་ཀ་སྟློད་ན་གནས་པ་

གྲུབ་པ་ཡིན་ནློ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ།

 ༢ བཤད་རྒྱུད་ལས། ར་གཅིག་བར་དུ་ཟུག་པས་སློག་ར་ཆགས། །ཞེ་སང་སློག་ར་ཁག་ལ་

བརེན་ནས་གནས། །དེ་ལས་མཁིས་པ་བསཀེད་པས་བར་ན་གནས། ཞེས་པར་མེས་པློའི་ཞལ་

ལུང་དུ། དེ་བཞིན་དུ་ར་གསུམ་པློ་དེ་ལས་གཅིག་ཁག་གམ་མེའི་ཁམས་རྒྱུ་བ་ཞིག་ལུས་ཀི་

བར་མཆིན་པའི་ལུང་ཆེན་དུ་དྭངས་མ་ལེན་པའི་ར་ལ་ཟུག་སྟེ། དེའི་ཡལ་ག་གཉིས་ཚིག་པ་

བཅུ་གསུམ་པར་སློང་བ་དེ་ལ་བརེན་ནས་སློག་ར་ནག་པློ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ཆགས། ཁག་

ནི་ཞེ་སང་དང་མཁིས་པ་གཉིས་ཀའི་ཉེ་ལེན་དང་། ལྷན་གཅིག་བེད་རྐྱེན་ཡིན་པའི་དློན་གིས། 

ཞེ་སང་ཡང་སློག་ར་ནག་པློ་དང་ཁག་ལ་བརེན་པའི་ཚུལ་གིས་གནས་ཤིང་། ཞེ་སང་དེ་ལས་

མཁིས་པ་སྐྱེད་པའི་ཕིར། རྒྱུ་རྐྱེན་འབས་བུ་གསུམ་ཀ་བར་ན་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེ་སང་གློ་བུར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དུ་སྐྱེ་བའི་ཚེ་ལུས་ཀི་བར་ཉིན་ནས་འཁྲུག་ཅིང་སྐྱེ་བར་མཐློང་བས་སློ། ཞེས་སློ།

 ༣ ཡང་བཤད་རྒྱུད་ལས། ར་གཅིག་ཐུར་དུ་ཟགས་པས་གསང་བ་ཆགས། །འདློད་ཆགས་ཕློ་

མློ་གསང་བ་གནས་པ་སྟེ། །དེ་ལས་རླུང་སྐྱེད་སྨད་ན་གནས་པ་ཡིན། ཞེས་པའི་འགེལ་བཤད་

ཞེས་པློའི་ཞལ་ལུང་དུ། ཡང་ར་གསུམ་པློ་དེ་དག་ལད་གཅིག་རླུང་ངམ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁམས་རྒྱུ་

བ་ཞིག་ལུས་ཀི་དབུས་དྲང་ཐད་ནས་གེན་དུ་སློང་བའི་ཚུལ་གློང་དུ་བཤད་ཟིན་ལ། དེའི་རེ་མློ་

གཅིག་འློག་ནས་ཐུར་དུ་ཟུག་པ་དེ་ལས་བདེ་བའི་ཁམས་རྒྱུ་བའི་དློན་གིས་གསང་བའི་གནས་

ཆགས་ཏེ། ཁུ་བ་ནི་འདློད་ཆགས་དང་རླུང་གཉིས་ཀའི་ཉེར་ལེན་ནམ་ལྷན་གཅིག་བེད་རྐྱེན་ཡིན་

པའི་དློན་གིས། འདློད་ཆགས་ནི་ཕློ་མློ་གཉིས་ཀའི་གསང་བར་གནས་པའི་ཚུལ་དུ་མཐློང་སྟེ། 

དེ་ལས་རླུང་བསྐྱེད་པའི་ཕིར། རྒྱུ་རྐྱེན་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་གསུམ་ཀ་ལུས་ཀི་སྨད་ན་

གནས་པ་ཡིན་ལ། དློན་འདི་གནས་དང་བེད་པའི་དབང་ཁློ་ན་བཙན་པ་ལས་བྱུང་བར་མངློན་ནློ།

ཆགས་པའི་ལམ་བེད་པ་བཞི། རྒློད་པ་ལ་བསྟེན་ནས་ཆགས་པ། ལ་བ་ལ་བསྟེན་ནས་ཆགས་པ། 

གཉིས་གཉིས་འཁྱུད་པ་ལ་བསྟེན་ནས་ཆགས་པ། ལག་བཅངས་ལ་བསྟེན་ནས་ཆགས་པའློ། །

ཆགས་པའི་ས་བློན་སྨིན་མེད་པ། འདློད་ར་མ་སྨིན་པ། 

ཆགས་སྤློད། ཆགས་པ་སྤློད་པ་སྟེ་འཁིག་པ་སྤློད་པ། 

ཆགས་ཕབ། [རིང]ཕེབས་པའམ་འབློར་བ། 

ཆགས་བེད་མ། [མངློན]ཆགས་ལན་མའམ་འདློད་ལན་མ། 

ཆགས་བལ། ① འདློད་པའི་ཆགས་པ་དང་བལ་བ། ② སངས་རྒྱས་སྤི། 

ཆགས་བལ་ལྔ། ཉློན་མློངས་ཕློགས་ལ་ཆགས་བལ་སྟེ། ཕློགས་གཅིག་ལ་ཆགས་བལ་བ་དང་། 

མཐའ་དག་ལ་ཆགས་བལ་བ། རློགས་པའི་ཆགས་བལ་བ། གནློན་པའི་ཆགས་བལ་བ། ལེགས་

པར་སྟློན་པའི་ཆགས་བལ་བ་བཅས་ལྔ། 

ཆགས་བལ་སློན་སློང་། རང་གང་ལ་གནས་པའི་གེགས་ཀི་གཙོ་བློ་དེ་མཐློང་ལམ་གི་ས་རློལ་དུ་

སངས་པའི་ཉན་ཐློས། 

ཆགས་སྦློར། འཁིག་པ་སྤློད་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཆགས་དབིབས། ཐློག་མ་ནས་བྱུང་བའི་བབས་སམ་བཟློ་ལ། ལུང་པ་འདི་ཆགས་དབིབས་ཤིན་ཏུ་

མཛེས་པློ་འདུག

ཆགས་མེད་བདུན། སྦིན་པ་ལ་སེར་སྣ་མེད་པས་མི་ཆགས་པ། ཕི་བཤློལ་མེད་པས་མི་ཆགས་པ། 

ཆློག་པར་མི་འཛིན་པས་ཆགས་པ་མེད་པ། ལན་ལ་མི་རེ་བས་ཆགས་པ་ཉིད་ཀང་མ་ཡིན་པ། 

རྣམ་སྨིན་ལ་མི་རེ་བས་ཆགས་པ་ཉིད་ཀང་མ་ཡིན་པ། རྣམ་སྨིན་ལ་མི་རེ་བས་མ་ཆགས་པ། 

བག་ཉལ་ལ་མི་ཆགས་པ། རྣམ་གཡེང་ལ་ཆགས་པ་མེད་པ། 

ཆགས་ཚུལ། བྱུང་རིམ་གི་གནས་ལུགས། འཇིག་རེན་གི་ཆགས་ཚུལ། གློང་རྡལ་གི་ཐློག་མའི་

ཆགས་ཚུལ། རི་ཀླུང་གི་ཆགས་ཚུལ། གཟུགས་དབིབས་ཆགས་ཚུལ། སློད་ཁང་ཆགས་ཚུལ། 

ཆགས་འཚོ། ཆགས་གནས་འཚོ་རེན། སློ་ནམ་པའི་ཆགས་འཚོ་ས་ཞིང་ལ་བརེན་པ། 

ཆགས་ཞེན། འཁི་བའམ་ཞེན་པ། 

ཆགས་ཡུལ། ① སློད་སའམ་གནས་ས། ② ཞེན་ཆགས་སྐྱེ་སའི་ཡུལ། 

ཆགས་རབས། སར་གི་བྱུང་སྟངས་ལློ་རྒྱུས། 

ཆགས་རི་དགློན། མིང་གཞན་ཆགས་རི་སིང་རློང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་

༡༧༠༣ལློར་གཏེར་སྟློན་ཉི་མ་གགས་པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་

སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་འབི་རུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆགས་ལུགས་ཆགས་སྟངས། བྱུང་ཞིང་གནས་པའི་ཚུལ་ལུགས། 

ཆགས་ས་བརེན་ས། ཆགས་བརེན་གི་གནས་སམ་སྐྱབས་བཅློལ་གི་ཡུལ། 

ཆགས་སེམས། འདློད་ཆགས་ཀི་བློ། 

ཆགས་སེམས་ཀིས་བཅིངས་པ་རིགས་བཞི། དགེ་སྦློང་བརློན་འགྲུས་རློམ་པ། ཆློམ་རྐུན་པའི་ངག་

རྒློད། སྐྱེས་པ་བུད་མེད་ལ་ཆགས་སེམས་ཀིས་བཅིངས་པ། བུད་མེད་སྐྱེས་པ་ལ་ཆགས་

སེམས་ཀིས་བཅིངས་པའློ། །

ཆགས་སིད། འདློད་ཞེན། ཆགས་སེད་ཅན། 

ཆང་། མློས་བེད་ཀི་བཏུང་བ་སྤིའི་མིང་། འབས་ཆང་། ནས་ཆང་། རྒུན་ཆང་། སྨན་ཆང་། ཆང་གི་



  1868  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཉིང་ཁུ། ཆང་གི་སང་མ། ཆང་སྐྱུར་མློ། ཆང་གར་མློ། ཆང་ས་པློ། ཆང་འདྲེན་པ། ཆང་ལངས་པ། 

ཆང་རིང་། ཆང་རིན། ཆང་གིས་བཟི་བ། མི་ལ་ནས་མེད་པར་འདྲེ་ལ་ཆང་མི་ཡློང་། སྐྱློ་སེམས་

ངློ་མར་ཆང་གིས་མི་ཕན། ཆང་མིས་བཏུང་ན་སྙིང་ན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཁྲུལ་བེད་དང་། 

དགའ་བེད། དགའ་མ། ཅ་ཅློ་བེད། གནློད་སྦིན་ཆང་། དཔའ་མློ། སློས་ངད་ལན། མློས་འགྱུར། 

མློས་བེད། ཡློངས་འབབ། ཡློངས་འཛག །ཡློངས་སུ་ཐློས། ཡློངས་འབབ། རབ་དྭངས། བཤློལ་

ལན་མཉེས། བཤློལ་མ། ལྷ་མིན་ཉིང་ཁུ། ཧཱ་ལཱ་བཅས་སློ། །

ཆང་རྐྱན། ཆང་བླུག་བེད་དམ་འདྲེན་བེད་ཀི་སྣློད་རྐྱན་བུ། 

ཆང་རྐྱལ། ཆང་བླུག་སྣློད་ཀི་རྐྱལ་པ། 

ཆང་སྐྱེམས། བཏུང་བའི་ཆང་། 

ཆང་སྐྱློགས། ① ཆང་འཆུ་བེད་ཀི་སྐྱློགས་སྤི། ② རྔ་ཆང་རྒྱུན་འཐུང་ལ་དགའ་མཁན། 

ཆང་བསྐློལ། བསྐློལ་ལན་ཏེ་ཆང་དང་། སློ་འཁྱུར། རམ་པ། བུ་རམ་བཅས་མཉམ་དུ་བསེས་ནས་

བསྐློལ་བའི་ཐུབ་པ་ཞིག

ཆང་ཁང་། ① ཆང་འཚོང་ས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཆང་འཚོང་ཁིམ་དང་། ཆང་འཚོང་ཁང་། མློས་

བེད་ཁང་བཅས་སློ། ། ② ཆང་འཇློག་སའི་ཁང་པ། 

ཆང་ཁྱུ། [རིང]ཚོགས་པའམ་ཚོགས། 

ཆང་གི་གཅུང་པློ། གཅུང་པློ་ཞེས་ཕྲུ་གུ་ས་ཕི་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་ཕི་མ་ཆུང་བའི་མིང་སྟེ། རིན་

སྤུངས་པ་ངག་དབང་འཇིག་མེད་གགས་པས་མཛད་པའི་མངློན་བརློད་མཁས་པའི་རྣ་རྒྱན་ལས། 

ཕུ་བློ་སློན་སྐྱེས་ཐློག་མ་སྐྱེས། ངེས་འཛིན་ཕུ་བློ་གཅེན་པློ་འློ། །ནུ་བློ་ཕིས་སྐྱེས་གཅུང་པློ་དང་། 

རིང་ལས་སྐྱེས་དང་ཐ་ཆུང་ངློ་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་ལས། འདིར་གང་ཟག་གི་མིང་རས་ལ་

སྦར་བ་ཡིན་པས་ཆང་རིམ་པ་གཉིས་པའི་མིང་ལ་འཇུག་གློ །

ཆང་གི་ཉེས་པ་སུམ་ཅུ་སློ་ལྔ། དགའ་བ་ཅན་གིས་ཞུས་པའི་མདློ་ལས། ཆང་འཐུང་བ་ལ་མངློན་པ་

དགའ་བའི་མི། བདག་ལ་ཕན་དང་གཞན་ལ་བདེ་མི་ནུས། རྨློངས་དང་མདློག་ངན་བེད་པ་ཆང་

ཡིན་ཏེ། ཇི་ལར་ཧ་ལའི་ངག་བཞིན་དེ་མི་བཏུང་། ཞེས་ཉེས་དམིགས་དུ་མ་དང་ལན་པའི་ཆང་



  1869  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ནི་མིའི་འགློ་བ་རྣམས་ཀིས་མི་འཐུང་བར་བཤད། དེའི་ཉེས་དམིགས་ཀང་། མདློ་དེ་ཉིད་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་ར་ལྔ་ནི། འདི་དག་ཡིན་པས་རག་པར་བ་སྟེ། སུམ་

ཅུ་ར་ལྔ་པློ་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། ༡ཚེ་འདི་ལ་ནློར་ཟད་པ་དང་། ༢ནད་རྣམས་རྒྱལ་བར་བེད་པ་

དང་། ༣འཐབ་པ་དང་རློད་པ་བསྐྱེད་པར་བེད་པ་དང་། ༤དློན་མེད་པ་ལ་ལ་བ་དང་། ༥གགས་

པ་མ་ཡིན་ཀུན་འབྱུང་བར་བེད་པ་དང་། ༦ཤེས་རབ་ཉམ་ཆུང་བར་བེད་པ་དང་། ༧ལློངས་སྤློད་

འཐློབ་མི་འཐློབ་པར་འགྱུར་བ་དང་། ༨ལློངས་སྤློད་འཐློབ་པ་ཡློངས་སུ་ཟད་ཅིང་ཡློངས་སུ་

གཏུག་པར་འགྱུར་བ་དང་། ༩གསང་མི་ཐུབ་པར་འགྱུར་བ་དང། ༡༠དེའི་ལས་ཀི་མཐའ་ཡློངས་

སུ་འགིབ་པ་དང་། ༡༡མཐུ་སྟློབས་ཆུང་ངུར་བེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། ༡༢མར་མི་འཛིན་པར་

འགྱུར་བ་དང་། ༡༣དགེ་སྦློང་དུ་མི་འཛིན་པར་འགྱུར་བ་དང་། ༡༤བམ་ཟེར་མི་འཛིན་པར་

འགྱུར་བ་དང་། ༡༥རིགས་ཀི་གཙོ་བློ་ལ་བསྙེན་བཀུར་མི་བེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། ༡༦སངས་

རྒྱས་ལ་མ་གུས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ༡༧ཆློས་ལ་མ་གུས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ༡༨དགེ་འདུན་

ལ་མ་གུས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ༢༠བསབ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་ལ་མ་གུས་པར་འགྱུར་བ་

དང་། ༢༡ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བར་འགྱུར་བ་དང་། ༢༢དབང་པློའི་སློམ་བསམས་པར་འགྱུར་བ་

དང་། ༢༣བག་མེད་པ་ལ་བུད་མེད་དློན་དུ་གཉེར་བར་འགྱུར་བ་དང་། ༢༤ཉེ་དུ་སྣག་གི་གཉེན་

མཚམས་དང་མཛའ་བཤེས་དང་སློབ་དཔློན་དག་གི་སློང་བར་འགྱུར་བ་དང་། ༢༥སྐྱེ་བློ་མང་པློ་

དག་གིས་ཡིད་དུ་མི་འློང་བར་འགྱུར་བ་དང་། ༢༦སྐྱེ་བློ་མང་པློ་དག་དང་མི་མཐུན་པར་འགྱུར་

བ་དང་། ༢༧ཆློས་མ་ཡིན་པ་ལ་སྤློད་པར་འགྱུར་བ་དང་། ༢༨དམ་པའི་ཆློས་ཡློངས་སུ་སློང་བར་

འགྱུར་བ་དང་། ༢༩ངློ་ཚ་ཤེས་པ་དང་ཁེལ་ཡློད་པ་སང་བར་འགྱུར་བ་དང་། ༣༠དེ་མི་མཛའ་བ་

དག་དང་གནས་ཀང་མཁན་པ་རྣམས་ལ་ཡློངས་སུ་འདྲི་བར་མི་སེམས་པ་དང་། ༣༡བག་མེད་

ཉམས་ཆག་ཏུ་སྤློད་པར་འགྱུར་བ་དང་། ༣༢དེ་བཞིན་གཅེས་པའི་གསུང་རབ་ལ་ཀུན་ནས་མི་

གནས་པ་དང་། ༣༣ངན་ལས་འདས་པ་ལ་ཐག་རིང་དུ་འགྱུར་བ་དང་། ༣༤སྨྱློན་པར་འགྱུར་

བའི་ལས་བས་ཤིང་བག་ཆགས་པས་ལུས་ཞིག་ནས་ངན་སློང་ངན་འགློ་ལློག་པར་ལྟུང་བ་



  1870  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སེམས་ཅན་དམལ་བ་དག་ཏུ་སྐྱེ་ཞིང་། གལ་ཏེ་དེ་ནས་ཆི་འཕློས་ཏེ་འདིར་མི་རྣམས་དང་སྐལ་

པ་མཉམ་པར་སྐྱེས་ན་ཡང་། དེ་གང་དང་གང་དུ་སྐྱེ་བ་དེ་དང་དེར་སྨྱློན་པར་འགྱུར་ཞིང་དྲན་པ་

མི་གསལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དགའ་བ་འབྲུའི་ཆང་དང་། བཅློས་པའི་ཆང་། བག་མེད་པའི་གནས་

ཀི་ཉེས་དམིགས་ནི་སུམ་ཅུ་ར་ལྔ་པློ་འདི་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །ཞེས་གསུངས་སློ། །ཡང་། 

མདློ་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ལས། ཆང་གིས་གཡེང་བའི་མི་དག་ནི། གསློན་ཡང་ཤི་བ་དག་དང་

མཚུངས་ཅེས་དང་། དགེ་སིག་རྣམ་པར་འབེད་པའི་མདློ་ལས། ཚེ་འདི་ལ་ཆང་འཐུང་ཞིང་མློས་

པ་ནི་ཟངས་ཁུ་འཐུང་བའི་དམལ་བར་ལྷུང་ངློ་ཞེས་སློ། །

ཆང་གི་སང་མའི་ལུམས། སང་མ་སྐམ་པློ་ཞིབ་མློར་བས་ནས་རྨ་ཁར་བཏབ་སྟེ་རྨའི་ཁག་ངན་དང་ཆུ་

སེར་ཕིར་འདྲེན་ཞིང་རྨ་རྒློད་འདུལ་བའི་བཅློས་ཐབས་ཤིག

ཆང་གི་སངས་མ། ཆང་བཙོས་ཏེ་ཆང་གི་ཁུ་བ་ལེན་ཚར་བའི་སྙིགས་མ་ལ་ཆང་གི་སང་མ་ཟེར། 

ཆང་གི་ཨློབ་རྐྱལ། ཆང་ལ་དགའ་ཞིང་འཐུང་ཤེད་ཆེ་བའི་མི། 

ཆང་རྒན། ① ཡུན་རིང་སློང་བའི་ཆང་རིང་། ② ཆང་ལ་ཧ་ཅང་བརམས་པའི་མི། 

ཆང་རྒློད། ཆང་འཚག་ཐེངས་དང་པློ། 

ཆང་རྒྱུ། ཆང་གི་རྒྱུ་ཆ་འབྲུ་རིགས། 

ཆང་འགག །ཆང་བཙོས་པའི་འབྲུ་སྙིགས་ཏེ་སང་མ། 

ཆང་འགག་སང་མ། ཆང་ནང་ཆུ་མ་བསིངས་པའི་གླུམ་གི་མིང་ཡིན་ཞེས། 

ཆང་མཆློད། ① ཆང་ཕུད་འཐློར་བ། ② ཆང་གི་མཆློད་པ། ③ [ཡུལ]ཆང་འཐུང་བའི་ཞེ་ས། 

ཆང་གཉིས་པ། ཆུ་གཉིས་པ་བརྒྱབ་པའི་ཆང་། 

ཆང་སྙིགས། ཆང་དྭངས་སྙིགས་ཕེ་བའི་སྙིགས་མ། 

ཆང་སྙློལ། འབྲུ་བཙོས་པར་ཆང་རི་བཏབ་སྟེ་དྲློ་སར་སྙློལ་བ། གློ་ནས་འབས་སློགས་བཙོས་ནས་

ཆང་སྙློལ་བར་བེད། 

ཆང་ལིར། ཆང་བླུགས་སྣློད་ཁློག་ལིར། 

ཆང་ཐག །[སྐྱེ་རྒུ]སྐེ་ཐག་དང་ཆ་རི་གཉིས་ཀི་བར་སྦྲན་ཆེད་ཀི་ཐག་པ་ལ་ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཆང་ཐུབ། [རིང]གང་ཟག

ཆང་འཐུང་བའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། མློས་འགྱུར་གི་རིགས་

འཐུང་བ་སྟེ་མློས་འགྱུར་ལ་བརེན་པའི་བག་མེད་པས་གཞན་མ་དད་པར་བེད་པའློ། །

ཆང་དང་པློ། ཆུ་དང་པློ་བརྒྱབ་སྟེ་བཙགས་པའི་ཆང་། 

ཆང་དད་ཅན། ཆང་ལ་དགའ་མཁན། 

ཆང་དློ་ལློག །རློ་བཅུད་ལབ་ལློག་ཡློད་པའི་ཆང་དང་པློ། 

ཆང་དྲེགས།ཆང་གིས་མློས་པ། གང་ཆེན་ཆང་དྲེགས་ཅན། 

ཆང་འདན། [ཡུལ]བསྐློལ་ལན། 

ཆང་ནད། ཆང་བཏུང་དྲགས་པའི་ནད། ཆང་ནད་ཆང་གིས་གསློ། །

ཆང་སྣློད། ཆང་བླུག་སྣློད། 

ཆང་པ། ཆང་ལ་དགའ་མཁན། 

ཆང་སགས། ① ཆང་གིས་བརིས་པའི་ཟན། ② ཆང་དང་སྦྲགས་ནས་ཟ་བའི་ཁ་ཟས་ཤ་ཚལ་སློགས། 

ཆང་ཕབས། ཆང་སྙློལ་བེད་ཀི་སྐྱུར་རི། 

ཆང་ཕུད། ཆང་གི་དང་པློའམ་ཐློག་མར་བཅས་པའི་ཕུད། ཆང་ཆློད། 

ཆང་བུམ། ཆང་སྣློད། 

ཆང་བེན། ཆང་བླུག་སྣློད་ཅིག

ཆང་བློགས། ཆང་མས་གཞུང་ལ་འབུལ་དགློས་པའི་ཁལ། 

ཆང་མ། ཆང་འཚོང་མཁན་དང་། ཆང་གི་ལས་ཀ་བེད་མཁན། 

ཆང་མའི་འཁློལ་འཛིན། སར་ལྷ་སར་སྨློན་ལམ་ཚུགས་དུས་ལྷ་སའི་ཆང་དང་ཨ་རག་འཚོང་མཁན་

རྣམས་ཀིས་ཚོགས་ཆེན་ཞལ་ངློར་ཆང་རག་བཙོངས་ཆློག་པའ་ིདགློངས་པ་ཞུས་པའ་ིའཁློལ་འཛིན། 

ཆང་མལ། ཆང་ཁང་། 

ཆང་རི། ཆང་ཕབས། 

ཆང་ཚང་། ཆང་ལས་བ་ཡུལ་གི་ཁང་པའམ་ཆང་འཇློགས་སའི་ཁང་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆང་ཞིམ་ནར་ཕིན་པ། ལློ་མང་ཕིན་པའི་ཆང་གར་མའི་མིང་ཡིན། 

ཆང་གཞས། བློད་ཁམས་ཀུན་ཏུ་དར་བའི་སྤློ་སྐྱིད་དང་གསློལ་སྟློན་བེད་པ་དང་གིང་གར་སྤློ་གསེང་

གཏློང་སྐབས་ཆང་བཀག་ནས་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་བའི་གླུའི་མིང་། 

ཆང་ཟས། ཆང་དང་མཉམ་དུ་ཟ་བའི་ཤ་ཚལ་སློགས། 

ཆང་ཟུང་། འཆང་བཟུང་གི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

ཆང་བཟུང་སྟེང་གི་ཤ་རྒློད། དཔྱི་ཡི་ཤ་རྒློད་ཀི་དབིབས་རྒྱ་གམ་ལར་གནས་པས། སྟ་ཟུར་གི་སྟེང་

དུ་ལག་པ་གཡས་གཡློན་གི་ཆང་པས་བཟུང་དུས་ས་ཞིང་འདྲིལ་བའི་ཤ་གནད་ཀི་མིང་སྟེ། 

སྨན་དཔྱད་ཟླ་བའི་རྒྱལ་པློ་ལས། དཔྱི་ཡི་ཆང་བཟུང་ཤ་དག་ནི། རྒྱ་གམ་ལར་དུ་གནས་པ་

ཡིན། ཞེས་གསུངས་སློ། །

ཆང་ར། ཆང་ཁང་ངམ་ཆང་འཐུང་སའི་གནས། 

ཆང་རག །ཆང་དང་ཨ་རག

ཆང་རིགས་བཞི། རྣ་རྒྱན་ལས། ཤུན་པའི་ཆང་ནི་ཤིང་ཤུན་ཆུ། སློང་བུ་ལན་པ་སློང་བུའི་བཅུད། 

བུར་ཆང་བུ་རམ་ལས་བྱུང་བ། སྦྲང་ཆང་སྦྲང་རི་ལས་བྱུང་སྟེ། ཞེས་སློ། །

ཆང་ལན་ཆུ་འཇལ། བཟང་ལན་ངན་འཇལ་གི་དཔེ། ཕར་ཆང་སྟེར་ན་ཚུར་ལ་ལན་དུ་ཆུ་སྟེར་བ་ནི་

མི་རང་གཤིས་ངན་པའི་བ་ཡིན། 

ཆང་ཤ་རྒྱས། ཆང་རག་དུས་ཡུན་རིང་པློར་མང་པློ་འཐུང་བའི་རྐྱེན་གིས་ལུས་ཤ་རྒྱགས་པ་ཆགས་

པར་གློ །ཁློང་ཆང་ཤ་རྒྱས་འདུག

ཆང་ས། ཕློ་མློ་གཉེན་སྒིག་གི་དགའ་སྟློན། མནའ་མ་བསུ་ལེན་གིས་ཆང་ས་རྒྱག་པ། 

ཆང་སིང་། རློ་བཅུད་གཙོ་བློ་བཏློན་པའི་ཆང་ཐ་མའམ་སིང་དྭངས། 

ཆང་སིངས། ཆང་སིང་དང་གཅིག །

ཆང་ཧུབ་སྐློར་དུ་བས། ཆང་འཐུང་མཁན་གི་མི་གང་ཡློད་རེས་བསྐློར་གིས་ཧུབ་འཐུང་བས་པ། 

ཆངས་པ། ① ཕེ་ལས་བཟློས་པའི་རྡློག་པློ། བེ་མས་ཆངས་པ་མི་ཡློང་། བེ་མའི་ཆངས་པ་བཤིག་

པ་ལ། བེད་པ་པློ་གཞན་ལློས་མི་དགློས། ② སར་མློ། རམ་པ་ཆངས་པ་གང་། ལག་སྟློང་ཆངས་



  1873  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

སྟློང་། ཆངས་པ་སྟློང་པ། 

ཆངས་བུ། ཟན་རིལ་ནར་ནར་བས་ཏེ་ལག་པའི་ཆངས་པས་བཅང་པའི་མཛུབ་རེས་དང་བཅས་པའི་

ཟན་ཆངས་དེ་གླུད་བསློ་བའི་རས་རིགས་ཡིན། 

ཆད། ① ཁ་དན་དང་ཁས་བངས་པའི་ཐ་ཚིག །ཁ་ཆད། སྟེར་ཆད། ཆད་ཚིག །འགློ་ཆད་བས་པ། 

② སེམས་ངལ་དུབ་ཀིས་ཐང་ཆད་དེ་འགུལ་དཀའ་བར་གྱུར་བའི་དློན། གཡག་ཆད། ར་ཆད་

ལ་བུ། ③ དངློས་པློ་དུམ་བུར་སློང་བའི་དློན་སྟེ། ཐག་པ་ཆད་སློང་། སྐུད་དུ་ཆད་སློང་ལ་བུའློ། །

ཆད་ཀ ཆད་དང་དློན་གཅིག

ཆད་ཁློངས། མ་ལངས་པའམ་ཆད་པའི་གས། ཐློབ་སྐལ་ཆད་ཁློངས་ལ་སུ་སུ་ཡློད། སློ་ཁལ་ཆད་

ཁློངས་ཀི་ཚོང་ཟློག །ཐློབ་སྐལ་མ་ལངས་པ་རྣམས་ཆད་ཁློངས་སུ་ཐློ་བཀག་པ། 

ཆད་འགེལ། ཉེས་པ་འགེལ་བའམ་ཉེས་ཆད་གཏློང་བ། ཉེས་ཅན་ལ་ཆད་འགེལ་བེད་པ། སྐབས་

འཕལ་ཆད་འགེལ་བས་པ་ཙམ། 

ཆད་འགངས་ལེ་འཁློན། ཆད་ལུས་ཕར་འགངས་ཀི་འཁློན་ཐློགས་སམ་ཀ་ཀློར། 

ཆད་དངུལ་གཙང་འཇལ། ཆད་པའམ་བུ་ལློན་གཙང་མར་འཇལ་བ། 

ཆད་ཅིང་འཇུག་པའི་ཡིད་བེད། སེམས་གནས་སྐབས་ཀི་ཡིད་བེད་བཞིའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། 

སེམས་གནས་གསུམ་པ་ནས་བདུན་པའི་བར་འཇུག་པའི་ཡིད་བེད་སེམས་ཡེངས་པ་སར་ཡང་

དམིགས་པ་དེ་ཉིད་ལ་འཇློག་པའི་སྐབས་སུ་ཆད་ཅིང་འཇུག་པའི་ཡིད་ལ་བེད་པའློ། །

ཆད་ཆུང་ལློ། འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། རང་རང་གི་ལློ་རགས་དེ་རུས་ཁམས་ཀི་དུར་ལློ་དེའི་

མདུན་ཟུར་ལ་བབས་ན་ཆད་ཆུང་ལློ་པ་ཟེར། དཔེར་ན་ས་ཤིང་ཁམས་པའི་མི་ཞིག་ལུག་གི་

མདུན་ཟུར་གང་ལློར་སྐྱེས་པ་ལ་བུའློ། །

ཆད་ཆེན་ལློ། འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། རང་རང་གི་ལློ་རགས་དེ་རུས་ཁམས་ཀི་དུར་ལློ་གྱུར་ན་

ཆད་ཆེན་ལློ་པ་ཟེར། གང་ཟག་དེའི་མི་ཚེ་ལ་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་མང་བའི་དློན་ཡིན། དཔེར་ན་

ས་ཤིང་ཁམས་པའི་མི་ཞིག་ལུག་ལློར་སྐྱེས་པ་ལ་བུའློ། །

ཆད་ཉམས། ① ཟད་པ་དང་ཉམས་གུད། ② [རིང]གནམ་ལྕགས་ཐློག །སབ་ས་ནས་རྡློལ་ཆློག་དང་། 



  1874  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕ་ས་ནས་ཆད་ཉེ། 

ཆད་ལ། ལས་འབས་དང་། སྐྱེ་བ་ས་ཕི་སློགས་མེད་པར་སྨྲ་བའི་ལ་བ། 

ཆད་ཐློ། མ་ཚང་བའམ་ཆད་པའི་གངས་འབློར་འགློད་ཐློ། 

ཆད་མཐའ། ཐམས་ཅད་མེད་པར་སྨྲ་བའི་མཐའ། 

ཆད་མཐུད། ① བར་ཆད་པ་སར་མཐུད་པ། ② གསལ་ཆ། 

ཆད་དློན། ཁ་ཆད། སར་བཞག་ཆད་དློན་ལར་བེད་པ། དློ་བདག་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀས་ཆད་དློན་ལག་

ལེན་བེད་དགློས། 

ཆད་མདློ། །ཁ་ཆད་དམ་ཁས་བངས་པའི་ཐ་ཚིག །སར་གི་ཆད་མདློ་དང་མི་འགལ་བ། 

ཆད་མདློ་བཙན། ཕན་ཚུན་ཁས་ལེན་བས་པའི་དློན་འགྱུར་ཐབས་མེད་པར་ལག་ལེན་བསྟར་བ། 

ཆད་པ། ① ཐ་མི་དད་པར་འཇུག་པའི་འཆད་པའི་འདས་པ། ② ཁིམས་དང་འགལ་བའི་ཉེས་ཆད། 

ཇག་རྐུན་ཆད་པས་ཚར་བཅད་པ། ཁལ་གཡློལ་བར་ཆད་པ་གཏློང་བ། རང་གི་བས་ཉེས་ངློས་

ལེན་བས་པས་ཆད་པ་བཀྲློལ་བ། ཆད་པ་དྲག་གཅློད་བེད་པ། ཆད་པ་ཕབ་པ། བེད་འཛོལ་ཆེ་

ཆུང་ལ་བབས་བལས་ཏེ་ཆད་པ་གཅློད་པ། 

ཆད་པ་ཕློག་པ། ལུས་དང་རྒྱུ་ནློར། རང་དབང་སློགས་ཅི་རིགས་ལ་ཉེས་ཆད་ཕློག་པ། ཡང་ན་ཆད་

པ་གཟེད་པ་ཡང་ཟེར། 

ཆད་པ་མེད་པར་འཇུག་པའི་ཡིད་བེད། སེམས་གནས་སྐབས་ཀི་ཡིད་བེད་བཞིའི་ནང་གསེས་ཤིག་

སྟེ། སེམས་གནས་བརྒྱད་པའི་སྐབས་སུ་ཆད་པ་མེད་པར་འཇུག་པའི་ཡིད་ལ་བེད་པའློ། །

ཆད་པ་འློས་འཚམས་གཅློད་པ། ནག་ཉེས་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་ནས་འློས་འཚམས་ཀི་ཆད་པ་གཅློད་པ། 

ཆད་པའི་ཁིམས། ནག་ཅན་ལ་ཉེས་འགེལ་གི་སློལ་ལུགས། 

ཆད་པའི་གནས། ① ཁིམས་ས། ② ཉེས་ཅན། 

ཆད་པའི་མང་འདས། འཁློར་བའི་སྡུག་བསལ་མེད་ཙམ་ལས་གཞན་དློན་ཕུན་ཚོགས་མི་འགྲུབ་པའི་

མང་འདས། 

ཆད་པའི་ཤིང་། [མངློན]ཤིང་སྟག་པ། 



  1875  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཆད་པར་སྨྲ་བ། སར་རྒྱ་གར་དུ་དར་བའི་མུ་སྟེགས་རྒྱང་འཕེན་པ་སྟེ་ཚེ་འདི་ལ་ལེགས་ཙམ་གིས་

ཆློག་པར་སྨྲ་ཞིང་སྐྱེ་བ་ས་ཕི་ཡློད་པར་འདློད་ཀང་ལས་འབས་ཡློད་པར་མི་འདློད་པ་དང་། སྐྱེ་

བ་ས་ཕི་དང་ལས་འབས་གཏན་ནས་མི་འདློད་པ་བཅས་གཉིས་ཡློད། 

ཆད་པར་ལ་བ། རྒྱུ་འབས་ཁས་མི་ལེན་པའི་དློན་ཏེ་དེ་རང་བརྒྱུད་ལ་ཡློད་ན་ཆློས་བེད་པའི་སྐལ་པ་

མེད་ཅེས་ཟེར་སློལ་ཡློད། 

ཆད་པློ། ཧྲུལ་ནས་དུམ་བུར་སློང་བ། སྐེད་རགས་ཆད་པློ་ཆད་ནག །ཐག་པ་ཆད་པློ། 

ཆད་བས་འབེལ་བ། གཟུགས་སྒ་སློགས་དློན་དེ་དག་ལ་འདི་ནི་གཟུགས་སློ། །འདི་ནི་སྒའློ། །ཞེས་

སློགས་མིང་དློན་གི་སློ་ནས་ཐ་སྙད་བས་པའི་དློན། 

ཆད་འབུལ། ① ཉེས་ཆད་འཇལ་བ། ② སྤློད་རྒྱུར་བསད་པའི་འབྲུ་དངུལ་སློགས་སྤློད་པ། 

ཆད་མློལ་ཡི་གེ། ཁ་ཆད་བས་པའི་ཡི་གེ གློས་མློལ་བས་ནས་ཆད་མློལ་གི་ཡི་གེ་འཇློག་པ། 

ཆད་སྨྲ། ཆད་པར་སྨྲ་བའི་བསྡུས་ཚིག

ཆད་སྨྲའི་ཕི་རློལ་པའི་སྟློན་པ་དྲུག །ལྷ་ཡི་བ་མ། ཕུར་བུ་བ། དྲང་སློང་བ། འཇིག་རེན་མིག །དྲང་སློང་

འཇུག་སྟློབས། ཝ་བ་ཅན། ར་མཆློག་གློ ། 

ཆད་བཙན་པ། ཕན་ཚུན་ཁས་ལེན་བས་ཟིན་པའི་དློན་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པར་ལག་ལེན་བསྟར་བ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་breakpoint ཟེར། 

ཆད་འཛིན། བུ་ལློན་སློགས་ཀི་གངས་འབློར་མ་ཚང་བར་ཆད་པའི་འཛིན། 

ཆད་ཡིག །ཁ་ཆད་བས་པའི་ཡི་གེ

ཆད་ལས། ཁིམས་ཀི་ཉེས་ཆད་དེ། ཉེས་ཅན་ལ་ཆད་འགེལ་གི་བ་བ། ཁིམས་དང་འགལ་བས་ཆད་

ལས་ཕློག་པ། 

ཆད་ལས་ཀི་བསབ་པ། ལྟུང་བ་ཕིར་བཅློས་ཀི་གས། དགེ་སློང་ལ་ཕམ་པ་བྱུང་ཡང་འཆབ་པ་མེད་

ན་ཕིར་གསློ་བའམ་ཕིར་བཅློས་བེད་རུང་ཞིང་། བེད་ཚུལ་ནི་ཆད་པ་ལས་ཀི་བསབ་པ་སྦིན་ཏེ་

ཇི་སིད་འཚོ་བའི་བར་དུ་དམན་པའི་སྤློད་པ་ལྔ་དང་དུ་ལེན་ཅིང་ཁད་པར་གི་སྤློད་པ་ལྔ་སློང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བའི་སློ་ནས་ཕིར་བཅློས་བེད་པའི་བསབ་པའློ། །

ཆད་ལས་ར་བ། ཁིམས་གཏློང་གནས། 

ཆད་ལུས། མ་ཚང་བའམ་ལུས་པ། ཡང་ན་གངས་ཚང་ཕིར་འབུལ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་breakpoint ཟེར། 

ཆད་སའི་བཀའ་བརྡ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་breakpoint ཟེར། 

ཆད་སློ། །ཁ་ཆད། ཉིན་གསུམ་སློང་མཚམས་ཡློང་རྒྱུའི་ཆད་སློ་བཞག་པ། ཆད་སློ་བདློག་པ། 

ཆད་གསབ། མ་ཚང་བ་རྣམས་ཀི་ཁ་སྐློང་། གངས་འབློར་མ་ལློངས་པའི་ཆད་གསབ་བེད་པ། 

ཆད་གསློར། མིའམ་དུད་འགློ་གཅིག་ངལ་དུབ་ཀིས་ཐང་ཆད་ན་དེའི་ཚབ་ཏུ་གཞན་ཞིག་ཡློང་ནས་

བ་བ་མུ་མཐུད་དུ་སྒྲུབ་པ། ད་རེས་ཀི་དློ་པློ་ལིད་པློ་ཡིན་སྟབས་ཁལ་མ་ཆད་གསློར་ག་སྒིག་

བེད་དགློས། 

ཆད་ལྷག །① གངས་འབློར་མ་ཚང་བ་དང་ལྷག་མ། ② ལློ་རིས་ནང་དུ་གཟའ་གཅིག་ཉིན་ས་ཕི་

གཉིས་ཀར་བྱུང་ན་གཟའ་འློག་གི་ཆུ་ཚོད་གང་མང་བའི་ཚེས་གངས་དེ་ཆད་པ་དང་། ཉིན་ས་

ཕིའི་གཟའ་མཆློངས་ན་གཟའ་འློག་གི་ཆུ་ཚོད་གང་ཉུང་བའི་ཚེས་གངས་དེ་ལྷག་པ་ཡིན་པར་

འཇློག་རྒྱུ། 

ཆན། བཙོས་པའི་བཟའ་འབྲུ་ཁུ་བ་དང་བཅས་པ། འབས་ཆན། སན་ཆན། ནས་ཆན། གློ་ཆན། 

ཆན་གི། ① གི་གུག །② རྔློ་བཟློ་བའི་ཀློ་གི་ཁེ་བློ། 

ཆན་ཐུག །གློ་ནས་འབས་སློགས་རིལ་མློ་བཙོས་པའི་ཐུག་པ། 

ཆན་པ། ① རྨའི་ར་རྒྱུས་གཅློད་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག །② [རིང]ཁེ་བློའམ་གི་གུག

ཆན་ལུང་། [རྒྱ]མན་ཇུའི་རྒྱལ་རབས་ཨང་བཞི་པའི་ཁི་ལློའི་མིང་། 

ཆབ། ① ཆུའི་ཞེ་ས། སྤན་ཆབ། ཞལ་ཆབ། ཆབ་ཚན། ཆབ་བན་པ། ② གཅིན་པའི་ཞེ་ས། དྲི་ཆབ། 

ཆབ་གདན། ཆབ་གསིལ་བ། ③ མིང་འགའི་སློན་ལ་སྦར་ནས་ཞེ་ཚིག་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚིག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

གློགས་ཤིག །ཆབ་སིད། ཆབ་འློག །ཆབ་འབངས། ཆབ་ཞློ། ④ འབློག་པའི་རེད་མློ་རིགས་

གཅིག །ཆབ་ལེའུ་མང་ཉུང་འཐབ་རེས་བེད་ནས། སུས་ཚང་མ་ལེན་ཐུབ་ན་དེ་རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་པ་

ལ་བུའི་རེད་མློ་རིགས་གཅིག་ཡིན། 

ཆབ་རྐྱན། ཆུ་སྣློད། 

ཆབ་ཁང་། གསང་སྤློད་དང་དློན་གཅིག །ཕལ་སྐད་དུ་ཅབ་ཁང་དང་། ཆབ་ཁང་གང་བདེ་ཟེར་སློལ་

ཡློད་པ་འདི་ནི་གནའ་བློའི་ཏུང་ཧློང་ཡིག་རིང་ནང་དུ་སེ་ཚན་གཅིག་པའི་མིང་གཞི་ཕན་ཚུན་

བརེ་རེས་བས་ཡློད་པའི་སྐད་ཀི་འགློས་ལར་ཡིན་འདུག

ཆབ་ཁུང་། ① ཆུ་ལམ། ② ཆུ་འགློ་སའི་ཁུང་བུ། 

ཆབ་སློ། ① ཁང་པའི་སློ། ཉིན་མཚན་མེད་པར་ཆབ་སློ་སློམ་སློལ་ག་ལ་ཡློད། ② ཁིམས་སློ། 

ཆབ་སློ་བ། སློ་སྲུང་མཁན། 

ཆབ་སློ་བསྲུང་བ། རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་གི་སློ་ལ་ཆབ་སློ་ཞེས་པའི་ཞེ་ས་ཡློད་ལ། སློ་སྲུང་བའམ་ཡློངས་

གགས་སུ་སློ་ར་བ་ཞེས་འབློད་པ་དེའློ། །

ཆབ་རྒྱུན། ཆུ་རྒྱུན་དྭངས་གཙང་། 

ཆབ་འགློ །སྐེ་རགས་ལེབ་མློ་སློགས་ཀི་སྣེ་འཛིན། 

ཆབ་ལྕེ། སྐེད་ཐག་གི་འགུགས་ལེན་གི་ཕློགས་གཅིག་གི་སྣེ་མློའི་མིང་། 

ཆབ་ཆ། ས་ཆ་ཞིག་སྟེ། མཚོ་སློན་ཤར་ཕློགས་དང་ཟི་ལིང་གློང་ཁེར་གི་ནུབ་ཕློགས་ན་ཡློད། 

ཆབ་ཆབ་དགློན་གསར། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༤༣༧ལློར་བང་སེམས་ཤེས་རབ་

བཟང་པློས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་

ས་ཁུལ་ཆབ་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆབ་ཆེན། སྐྱག་པ། 

ཆབ་ཆློབ། ཆབ་བེ་ཆློབ་བེའི་བསྡུས་ཚིག

ཆབ་ཏློག །གཅིན་སྣློད། 

ཆབ་རགས། ནད་བརག་དཔྱད་བེད་སྐབས་སྨན་པར་སྟློན་རྒྱུའི་གཅིན་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆབ་སྟན། ཕྲུ་གུའི་གཅིན་གདན། 

ཆབ་སྟློད། སར་བློད་ཀི་རེ་དྲུང་གི་སྟློད་གློས་ཤིག

ཆབ་གཏློར། ཆུ་སྦིན་གཏློར་མ། 

ཆབ་ཐང་། ཆབ་ཐང་སྟེ་ཆུ་དང་མཉམ་དུ་འཐུང་བ། 

ཆབ་ལེའུ། ཕྲུ་གུས་ཆབ་རེད་སྐབས་སུ་བེད་སྤློད་ཡས་ཀི་ལེའུ་དཀར་ནག་གི་རིགས་རྣམས་ཀི་མིང་། 

ཆབ་དྲེལ། སར་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་གསློལ་ཐབ་ཀི་ཆུ་ལེན་བེད་དྲེའུ། 

ཆབ་གདན། ཆབ་སྟན་དང་དློན་གཅིག

ཆབ་མདློ། །① ས་ཁུལ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཤར་རྒྱུད་ན་ཡློད་པའི་ས་ཁུལ་དེ་དང་སི་ཁློན་

ཞིང་ཆེན། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན། མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་བཅས་འབེལ་ནས་ཡློད། ཁུལ་འདིར་འབི་

ཆུ་དང་། ཟླ་ཆུ། རྒྱལ་མློ་རྔུལ་ཆུ་བཅས་ཆུ་བློ་ཆེན་པློ་གསུམ་བང་ནས་ལྷློར་འབབ་ཅིང་། ས་

ཁུལ་ཆེན། མཛོ་སང་། དཔལ་འབར། བག་གཡབ། འཇློ་མདའ། དཔལ་ཤློད། ར་ཡུལ། སློ་མེས། 

ལྷློ་རློང་། རི་བློ་ཆེ། སྨར་ཁམས་བཅས་རློང་ཁག་བཅུ་གསུམ་ཡློད། ས་ཁུལ་གི་སྤི་ཁབ་ལས་

ཁུངས་དེ་ཆབ་མདློར་ཡློད། ② རློང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཤར་རྒྱུད་དུ་ཡློད་ཅིང་། ཟླ་

ཆུ་དང་ངློམ་ཆུ་འཛོམས་སར་ཆགས་ཡློད། 

ཆབ་མདློ་བཀའ་ཤག །རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༩༡༨ལློར་མདློ་སྨད་སྤི་ཁབ་དུས་

འཁྲུགས་ཀིས་དབང་གིས་ཉག་རློང་ནས་ཆབ་མདློར་སློས། ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༩༢༢ལློར་ཏཱ་ལའི་བ་

མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པས་དེའི་ནང་བཀའ་ཤག་ཅེས་པའི་ལས་ཁུངས་གསར་འཛུགས་གནང་

རེས་ཆབ་མདློ་དགློན་གི་ཕག་རྡློར་གྲྭ་ཚང་གི་ཡང་སྟེང་དུ་ལས་ཁུངས་བཙུགས་ཤིང་། ས་བི་

སྤི་ལློ་༡༩༤༨ལློར་ཆབ་མདློ་སིལ་ཐློག་ཐང་ཞེས་པར་ཁང་པ་གསར་སྐྲུན་གིས་གནས་སློ་བས། 

མདློ་སྤིས་མདློ་སྨད་རློང་ཁག་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་ཙམ་གི་ས་ཁུལ་དུ་ཆབ་སིད་དང་། དཔལ་འབློར། 

དམག་དློན་བཅས་ཕློགས་གང་ཅིའི་ལས་དློན་ལ་ཁབ་འདློམས་བས་ཡློད། ལས་ཁུངས་འདིར་

སྤི་ཁབ་བཀའ་བློན་གིས་གཙོ་བློ་བེད་པའི་འློག་ལས་བ་མགློན་དྲུང་གཉིས་དང་། གཟིམ་འགག་

གཅིག །དེ་མིན་ལས་བ་མཁན་ཆེ་གཅིག་དང་། མཁན་རིམ་གཉིས། གར་དགློས་སེར་སྐྱ་བཅློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ལྔ་སྐློར་ཡློད་པ་བཅས་ལས་ཁུངས་དང་གློ་མིང་རྒྱབ་འཁུར་གི་མི་སྣ་སློ་སློའི་འགན་དབང་སྤློད་

ཕློགས་ནི་ལྷ་ས་བཀའ་ཤག་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། 

ཆབ་མདློ་ཁ་རུབ་མནའ་ཤུལ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་སྤི་ལློ་༡༩༨ལློར་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་དུ་ཆུ་

གློག་ས་ཚུགས་འཛུགས་སྐྲུན་བ་སྐབས་གནའ་བློའི་ཁང་ཤུལ་གི་ས་གཞི་སྤི་ཁེ་གྲུ་བཞི་མ་ཁི་

གཅིག་ལྷག་ཙམ་ཞིག་རེད་པ་དང་། དེའི་ནང་དུ་རྡློ་ཆས་དང་། རུས་ཆས། ར་ཆས་སློགས་

གནའ་རབས་ཀི་རིག་གནས་མཚོན་ཐུབ་པའི་དངློས་རས་མང་པློ་ཞིག་ཐློན་ཡློད། འློན་ཀང་

གནའ་ཤུལ་དེའི་གནའ་རས་མང་ཆེ་བར་ལྷ་ས་དང་། ཁེན་ཏུའུ་ལ་ཁེར་ནས་བདག་ཉར་བས་

ཤིང་། གནའ་ཤུལ་དེ་རང་ཡང་ཉར་ཚགས་ལེགས་པར་བྱུང་མེད། 

ཆབ་མདློ་དགློན། ① རབ་བྱུང་བདུན་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༤༣༧ལློར་བང་སེམས་ཤེས་རབ་བཟང་

པློས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རིགས་རང་ལློངས་ཆབ་མདློ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆབ་མདློ་དགློན། ② མིང་གཞན་དཔལ་གཤེན་བསྟན་གཡུང་དྲུང་བདེ་ཆེན་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅློ་

ལྔ་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༩༡༧ལློར་གཡུང་དྲུང་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་

ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་སྙན་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆབ་འདྲེན་གཞློན་ནུ། སློ་སྨན་སན་མའི་རིགས་ཏེ། རློ་མངར་ལ་ཁ། ཞུ་རེས་སྙློམས། དེའི་མེ་ཏློག་

གསར་དུ་བཞད་མ་ཐག་པས་དམུ་ཆུ་ལ་ཕན། ཆུ་འགག་འབིན། 

ཆབ་ཕེང་། ཆབ་བླུག་དང་། ཕེང་བ་ཞེས་པའི་བསྡུས་མིང་། 

ཆབ་འཕེན། ཕྲུ་གུས་ཆབ་ལེས་རེད་མློ་རེ་བ་ལ་ཆབ་འཕེན་ཟེར། ཆབ་རེད་རེ་ཞེས་པ་དང་དློན་གཅིག

ཆབ་འབངས། མངའ་འློག་གི་མི་སེར། 

ཆབ་བུམ་རིལ་བ། [ཀམཎལུ]ཆུ་བུམ་གི་བེ་བག་སྤི་བླུགས། 

ཆབ་བེ་ཆློབ་བེ། ① ཆ་བེ་ཆློབ་བེ་དང་དློན་གཅིག །② རགས་ཞིབ་དང་བཟང་ངན་མ་ཕེ་བར་རིགས་

མི་མཐུན་པ་སྣ་ཚོགས་མཉམ་དུ་འདྲེས་པའམ་བསེས་པའི་ཚུལ། ཅ་ལག་བཟང་ངན་ཆབ་བེ་

ཆློབ་བེ་འདྲེས་པ་རྣམས་ལ་དབེ་འབེད་བེད་པ། གཡག་རིད་དང་ཁུ་ལུ་མང་པློ་ཆབ་བེ་ཆློབ་བེ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བས་ནས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་པ། རྒྱུ་ཆ་བཟང་ངན་སྣ་ཚོགས་ཆབ་བེ་ཆློབ་བེ་བས་ནས་

བཏང་བ། ཇ་ཆང་ཨ་རག་ཆབ་བེ་ཆློབ་བེ་མང་པློ་བཏུངས་པས་ན་བྱུང། སློ་ཕྱུགས་རྭ་ཅན་རྭ་

མེད་ཆབ་བེ་ཆློབ་བེ་བས་ནས་མཉམ་དུ་བཏགས་པ། 

ཆབ་བླུག །དགེ་སློང་གི་ཁ་བཤལ་ཆུ་སྣློད་རིལ་བ་ཆུང་ངུ་ཞིག

ཆབ་འབངས། རྒྱལ་པློའི་མངའ་འློག་གི་སེ་འབངས་མི་སེར་གི་མིང་། 

ཆབ་མ། ཁམས་དང་ནག་ཆུའི་འབློག་མློའི་སྐེད་རགས་དངུལ་ལམ་ཏློང་ཚག་དཀྲློལ་མ་དང་འགློན་

བུའི་རྒྱན་ཅན་ཁབ་ཤུབས་སློགས་ཀི་གློ་འདློགས་ཡློད་པ་ཞིག

ཆབ་མི་འཚལ་བ། རང་གི་འཚོ་བའི་ཆེད་དུ་བེད་སྤློད་མི་གཏློང་བའི་དློན། 

ཆབ་མིག །སློག་སྐྱ་བརྡུངས་པར་ཆུས་བསིངས་པའི་ཚོད་མའི་མིང་། 

ཆབ་རེ། ① ཀློ་ཐག་གམ་སྐེ་རགས་ལེབ་མློ་སློགས་ཀི་ཆབ་ལྕེ། ② འུར་རྡློའི་རྐྱལ་གཉིས་ལས་ཕློ་

རུའི་རེར་འདློགས་རྒྱུའི་བལ་སྐུད་ཀིས་འཚེམ་པ་དབིབས་ལེབ་མློ་ཅན་ཞིག

ཆབ་སྩལ། [རིང]གནློད་པ་བསྐྱལ་བ། 

ཆབ་འཚལ་བ། [རིང]ཆུད་ཟློས་སུ་སློང་བའམ། བརླག་པ། ཆབ་མི་འཚལ་བ། 

ཆབ་ཞབས། ཞབས་ཕིའམ། མི་སེར། 

ཆབ་ཞུགས། དགློན་སེ་ཁག་གི་དབར་གནས་གློལ་རེས་ཀི་དགའ་སྟློན། 

ཆབ་བཞེས་པ། ① ཆུ་བཏུངས་པ། ② ཆུ་བངས་པ། ③ ཆུར་ཞུགས་པ། 

ཆབ་གཟན། སར་བློད་ཀི་རེ་དྲུང་གི་གཟན་གློས་ཆེན་གི་མཐའ་ལྕགས་ཅན་ཞིག

ཆབ་འློག །མངའ་ཁློངས། ཆབ་འློག་གི་རྒྱལ་ཕན། རང་གི་ཆབ་འློག་ཏུ་སྡུད་པ། ཆབ་འློག་ཏུ་གཏློགས་པ། 

ཆབ་འློག་ཏུ་ཚུད། མངའ་ཁློངས་སུ་ཚུད་པའམ་འབངས་སུ་ཚུད་པ། 

ཆབ་འློག་ནས་ཕྱུང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་དམག་ཁལ་དང་། ལས་ཁལ། དཔྱ་ཁལ་སློགས་

རྒྱུགས་མི་དགློས་པར་མངའ་འབངས་ཀི་གལ་ནས་བཏློན་ཏེ་ཆློས་བེད་རྒྱུར་བློ་བདེ་བག་

ཕེབས་སུ་གནས་ཆློག་པ་བས་པ་སྟེ་དམིགས་བསལ་གནང་བ། 

ཆབ་འློག་པ། མངའ་འློག་ཏུ་སློད་པ་པློ། 



  1881  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཆབ་ཡིག །སྤིང་ཡིག་གམ། རིམ་པ་གློང་མས་གནང་བའི་ཡི་གེ། ཆབ་ཡིག་བཀགས་ཤིང་དློན་

རྣམས་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་བྱུང་སློང་ལ་བུ། 

ཆབ་རིལ། ཆུ་བུམ་རིལ་མློ། 

ཆབ་རིལ་བ། ཚོགས་སུ་བུམ་པ་ཁེར་ནས་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་རུང་ཆུ་འགེམས་མཁན། 

ཆབ་རློག །བ་མ་དང་གྲྭ་བ་རྣམས་ཀིས་ཤམ་ཐབ་ནང་ནས་གློན་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན། རས་དང་། སག་པ་

ཚ་རུ་སློགས་ལས་བཟློ་སློལ་ཡློད། 

ཆབ་རློམ། དར་རམ་འཁག་པ། ཆུ་བློ་ཆབ་རློམ་གིས་བསམས་པ། 

ཆབ་ལ། སྟློན་ཐློག་མའི་དུས་སུ་སང་རི་དང་། སུ་རུའི་གསེབ་ཏུ་སྐྱེ་བའི་རི་སྐྱེས་སློག་པའི་རིགས་

ཤིག །འདི་ལ་ཤ་སློག་ཆབ་ལ་ཡང་ཟེར། 

ཆབ་ལློང་། ཆབ་རེའི་ཨ་ལློང་། སྐེད་རྒྱན་དངུལ་གི་ཆབ་ལློང་ལ་བུ། 

ཆབ་ཤུབས། ཆབ་བུམ་བླུག་སའི་སྣློད། 

ཆབ་ཤློག །① བཀའ་ཤློག་གམ། སྤིང་ཡིག །② ཤློག་བུ། 

ཆབ་སིད། ① ཆབ་འབངས་ཏེ་མངའ་འབངས་སྐྱློང་བར་བེད་པའི་འཇིག་རེན་སིད་པའི་ཁིམས་ཀི་བ་

གཞག །② གལ་རིམ་དང་། སིད་ཏང་། སྤི་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་པ། མི་སེར་བཅས་ཀིས་རྒྱལ་

ནང་དང་རྒྱལ་སྤིའི་འབེལ་བའི་ཐད་ལ་བེད་པའི་བ་སྤློད་རྣམས་ལ་ཟེར། 

ཆབ་སིད་ཉེས་ཅན། ཆབ་སིད་ཐློག་ལ་གཞུང་དང་ལ་བ་མི་གཅིག་པའི་མི་ལ་དབང་བསྒྱུར་པའ་

བཏགས་པའི་མིང་། །

ཆབ་སིད་ལས་བཞི་སྣེ་འཛིན། སིད་དབང་འཛིན་མཁན་དང་། དེ་མིན་ཞི་དྲག །ནློར་སིད་ཀི་ལས་ཀ་

ཡློངས་རློགས་བཀློད་འདློམས་བེད་མཁན་འགློ་པ། ལས་བཞི་ནི་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་བཅས་

ཡིན། ཞི་བ་སྟེ་འཇམ་པློའི་སློ་ནས་ལ་རློག་བེད་མི། རྒྱས་པ་ནི་དཔལ་འབློར་གི་འཛུགས་བསྐྲུན་

བེད་མཁན། དབང་ནི་ཡློང་སློ་ཁལ་སློགས་བསྡུ་མཁན། དྲག་པློ་ནི་དམག་གི་ལས་ཀ་བེད་

མཁན་བཅས་ལ་ཟེར། 

ཆབ་གསང་། དྲི་ཆེན་དང་གཅིན་པ། 



  1882  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆབས་ཅིག །དུས་ལྷན་ཅིག་གམ་དུས་མཉམ། གློག་འཁྱུགས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་འློད་འཚེར་བ། 

འབད་བརློན་ཆབས་ཅིག་ཏུ་བས་པ། ར་མཆློག་སྐྱློད་པའི་ཤུགས་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་མཚོན་

འཕངས་པ། མགིན་པའི་གླུ་དང་ཆབས་ཅིག་རྒྱུད་མང་བཏང་བ། 

ཆམ། དལ་བུ་དང་། གཏན་གི་དློན། གཞན་གིས་མི་མངློན་པར་ཆམ་གིས་སློང་བ། ཆློས་ཐམས་ཅད་

ཆམ་དུ་མི་སྐྱེ་བ། 

ཆམ་རྒན། ཟས་སྤློད་མི་མཐུན་པར་བསྟེན་པ་སློགས་ཀིས་ཆམ་པའི་ནད་གཞི་འཁྲུགས་ཏེ་ནད་

གཞུག་མ་ཆློད་ནས་རྒྱུན་རིང་དུ་ལུས་ལ་ཞེན་པའི་ཆམ་པའི་ནད་རིང་པ་ཞིག

ཆམ་འགམས། ཤ་ཆང་དང་ཉིན་གཉིད་ཉལ་བ་སློགས་ཀིས་ཆམ་པའི་ནད་གཞི་འཁྲུགས་པར་གྱུར་

པའི་དློན། 

ཆམ་ཆད། [རིང]མཉམ་ཉིད། 

ཆམ་དུ། གཏན་དུའི་བརྡ་རིང་། 

ཆམ་པ། ལུས་དྲློ་གང་མ་སྙློམས་པ་དང་། མི་གཙང་བའི་རྡུལ་སྣ་སློར་ཤློར་བ། དྲི་མ་ངན་པ་མནམ་

པ་སློགས་ཀིས་སྣ་བུག་གཡས་གཡློན་གི་རློ་རྐྱང་གི་ར་གཉིས་ཆམ་ལ་ཕབ་ནས་བེད་ལས་

ཉམས་པར་གྱུར་ཏེ་རིམ་བཞིན་ལུས་ལ་ཁབ་པའི་ནད་ཅིག །གེ་ཆམ། གློ་ཆམ། སྣ་ཆམ། གློན་

གློས་སབ་དྲགས་པས་ཆམ་པ་ཕློག་འདུག །གློ་བུར་དུ་ཆམ་པ་ན་ནས་གློ་ལུ་རྒྱག་བྱུང་ལ་བུ། 

ཆམ་པ་གེ་ཆམ། དང་པློ་གེ་བ་དང་རན་མཚུལ་རྣམས་ཚ། བར་དུ་སྣ་ཆུ་འཛག་ཅིང་མཚུལ་པ་

འགག །ཐ་མ་སྦྲིད་པ་མང་པློ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འློང་། 

ཆམ་པ་གློ་ཆམ། དང་པློ་གེ་བ་ཚ་ཞིང་འཛེར། བར་དུ་ལུ་བ་མང་པློ་བེད། མགློ་དང་བང་རྒྱབ་རྣམས་

ན། ཐ་མར་ལུད་པ་རྣག་ཏུ་འགྱུར་ནས་གློ་གཅློང་དུ་འགྱུར་རློ། 

ཆམ་པ་སྣ་ཆམ། སྣ་ཚ་ཞིང་གཡའ་ཟ་བེད་པ་དང་། སྣ་ཆུ་མང་པློ་འློང་ངློ་། །

ཆམ་པ་དབེ་བ། ༡ གེ་ཆམ། ༢ གློ་ཆམ། ༣ རིམས་ཆམ། ༤ སྣ་ཆམ། 

ཆམ་པ་བཞི། གློ་ཆམ། རིམས་ཆམ། གེ་ཆམ། སྣ་ཆམ་མློ། 

ཆམ་པ་རིམས་ཆམ། མགློ་དང་། ཚིགས་གཞི། བིན་ཉྭ་རྣམས་ན། རློ་སྟློད་མི་བདེ། བརླ་དང་རེད་པ་



  1883  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

བརྡུངས་སྙམ་བེད་པ། ཁ་ཁ། དང་ག་མི་བདེ། གང་ཤུམ་བེད། སློད་ལ་ཚ་དྲློད་འཕྱུར་བ། རྨི་

ལམ་ཟ་ཟི་མང་། དེ་ལ་དྲག་ཤུལ་གི་ལས་བས་པ་དང་། ལུས་བཅུད་ཤློར་བ་སློགས་ཀིས་རྐྱེན་

གིས་རིམས་ཆམ་རྒྱས་པར་གྱུར་ན། དེ་ལ་ཆམ་པ་སྐྱུར་ཤློར་ཞེས་པའི་མིང་འདློགས་ཤིང་དེས་

ཤི་བའི་རྐྱེན་བས་པ་མང་། འདི་རིམས་ནད་ཀི་རིགས་ཡིན། 

ཆམ་པའི་རྒྱུ། རིམས་ནད་སྤིའི་རྒྱུ་དང་གཅིག་ཡིན། རྐྱེན་ནི་མི་གཙང་བའི་ཟས་སྐློམ་དང་། སྤློད་

ལམ་རྣམས་ཀིས་ཁ་ཟས་ལ་འབག་བཙོག་གིས་གློས་པ་དེ་དག་བཟའ་བཏུང་བས་པ་དང་། མི་

གཙང་བའི་རྡུལ་ཚུབ་སྣ་བུག་བརྒྱུད་ནས་ཞུགས་པ་དང་། དེ་དག་གི་རླངས་པ་དང་དྲི་མའི་གིབ་

ཕློག་པ་དང་བཅས་ཀིས་ཆམ་པ་ཕློག་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། བཻ་སློན་ལས། སྣ་བུག་གཡས་གཡློན་

གཉིས་ནས་མར་ར་རློ་རྐྱང་གི་སྣ་ཟངས་དུང་ཁ་གདངས་པ་ལ་བུ་ཡློད་པ་ལས་དེ་ལ་རྡུལ་འཚུབ་

དང་གིབ་ཕློག་པ་དང་། གདློན་སློགས་ཀི་རྐྱེན་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན་ཅིང་ར་དེ་ཆམ་ལ་ཕབ་པས་

ཆམ་ཞེས་ཀང་གགས་པ་ཡིན། 

ཆམ་ལ་ཕབ། ཆམ་ལ་ཕབ་པ་སྟེ། གཡུང་ལ་ཕབ་པའམ་གཏན་དུ་ཕམ་པར་བཏང་བ། དག་བློ་ཆམ་

ལ་ཕབ་པ། 

ཆམ་འབུར། ① [སེ་དགེ] རྐུབ་འཕློངས་སྤིའི་མིང་སྟེ། དཔེར་ན། ཆམ་འབུར་ས་བཙུགས་ནས་སློད་

ཅེས་པ་ལ་བུ། ② བཤང་ལམ་གི་མིང་སྟེ། ནི་རུ་ཧ་བཏང་དུས་སྨན་ཆམ་འབུར་ནང་ནས་ཡར་

བཏང་དགློས་ལེ་རེད་ལ་བུ། 

ཆམ་མེ། འློད་འབར་བའི་རྣམ་པ་སྟེ། ཟླ་འློད་དཀར་ཆམ་མེ་ཤར་ལ་བུ། 

ཆམ་མེ་བ། ① ཅི་ཡང་མི་དམིགས་པའི་སྟློང་སང་གི་སྣང་བ་འཆར་ཚུལ་སྟློན་པའི་ཚིག་ཅིག །སློད་

མཁན་མེད་པས་ཁང་པ་ཆམ་མེ་བར་ལུས་པ། རེ་དློན་ཅི་ཡང་མ་འགྲུབ་པས་བསམ་ཚུལ་ཆམ་

མེ་བར་གྱུར་པ། ② ལྷམ་མེ་བ་སྟེ་འློད་འཕློ་བའི་རྣམ་པ། ཉི་འློད་ཆམ་མེར་ཤར་བ། 

ཆམ་ཚེ། ཉ་ཐུལ་ལམ་ཐུལ་བ་སྟེ་སེར་མློ་བ་ཕིར་བསྐྱློད་དང་ནང་སློད་གཉིས་ཀའི་ཆས་དང་སྐྱ་བློ་

ནང་སློད་སྐབས་ཀི་གློན་ཆས་ཤིག

ཆམ་རློང་དགློན། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༤༨༧ལློར་མཁན་ཆེན་ཆློས་ལེགས་ཀིས་



  1884  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྟེང་ཆེན་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆམ་བཞག །ཅམ་བཞག་སྟེ་རྦད་དེ་བཞག་པ། ཕན་ཐློགས་མེད་པའི་ལས་ཀ་ཆམ་བཞག་བས་པ། 

ཆམ་རིམས། ཁ་རླངས་སློགས་བརྒྱུད་དེ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་འགློ་བའི་ཆམ་པའི་རིགས་ཤིག

ཆམས། བཏང་སྙློམས་ཀི་དློན་ཏེ་མཐུན་པ་རྣམས་ལག་ལེན་དུ་བཏང་ནས་མི་མཐུན་པ་རྣམས་

ཆམས་བཞག་ཅེས་སློ། །

ཆའི་རྒྱན། དློན་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དངློས་པློའི་རང་བཞིན་མི་འློས་པའི་རྣམ་པ་ངེས་པར་

གསལ་བ་དེ། གཡློ་ཟློལ་གིས་སྒིབ་ཅིང་མི་མངློན་པར་བེད་པའི་རྒྱན་ཞིག་སྟེ། ནང་གསེས་རྣམ་

པར་བེད་པའི་རྒྱན་ཞིག་སྟེ། ནང་གསེས་རྣམ་གངས་བཞི་ནི། འློས་པའི་ཆ། མི་འློས་པའི་ཆ། 

སྨད་པའི་ཆ་ལས་བསྟློད་པ། བསྟློད་པའི་ཆ་ལས་སྨད་པ་རྣམས་སློ། །

ཆའི་རྒྱན་བཞི། སེད་པར་འློས་པའི་ཆ་རྒྱན། སེད་བར་མི་འློས་པའི་ཆ་རྒྱན། བསྟློད་པའི་ཆ་ལས་སྨད་

པར་འཕངས་པའི་ཆ་རྒྱན། སྨད་པའི་ཆ་ལས་བསྟློད་པར་འཕངས་པའི་ཆ་རྒྱན་ནློ། །

ཆར་སྐྱིབས། ཆར་པ་ལས་གཡློལ་སའི་གནས། 

ཆར་སྐྱེས། [མངློན]སལ་བ། 

ཆར་སྐྱློབ། གདུགས་སམ་ཁང་པའི་ཐློག

ཆར་ཁེབས། ཆར་པ་འགློག་བེད་ཀི་གདུགས་སློགས། 

ཆར་གློས། ཆར་ཁེབས་ཤིག

ཆར་གི་ཟེགས་མ། ཆར་ཟིམ། 

ཆར་དགའ། [མངློན]ཁུག་ར། 

ཆར་རྒྱུན། ཆེ་ཆུང་བར་མ་ཅི་རིགས་སུ་འབབ་པའི་ཆར་གི་རྒྱུན། དབར་དུས་ཆར་རྒྱུན་དུས་སུ་བབ་པ། 

ཆར་རྒྱུན་ཟིམ་བུ། འཇམ་ཆར། འབྲུག་སྒ་དལ་གིས་སྒློག་པ་དང་བཅས་ཆར་རྒྱུན་ཟིམ་བུར་བབ་སློང་། 

ཆར་ཅན། [མངློན]དབར་གི་དུས། 

ཆར་ཆུ། མཁའ་ལས་བབས་པའི་ཆུ་སྟེ། བཏུང་བའི་ཚེ་ཞིམ་ཡང་རློ་མངར་བ་ལ་སློགས་གང་ཡིན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

མི་གསལ། བེད་ལས་ནི། ལུས་ཀི་ཁམས་འཚོ་བར་བེད་པ་དང་། སྐློམ་པའི་གདུངས་བ་སེལ་

ཏེ་ངློམས་པར་བེད་པ། ནུས་པ་དང་རེག་བ་བསིལ་ལ་ཡང་བས་བདུད་རི་དང་མཚུངས་པ་སྟེ་

ཡན་ལག་བརྒྱད་ལན་གི་ཆུ་ཡིན་ནློ།

ཆར་ཉུང་། ཁ་བང་ལའི་ཞིང་ནང་གནམ་གི་ཆར་པའི་ཆུ་ཡིས་རླན་ཁློ་ན་ལས་སྐྱེས་པའི་ཉུང་མའི་

མིང་སྟེ། སྐྱེམས་པ་ཚེ་དབང་གིས་མཛད་པའི་ཕི་མ་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་ལག་ལེན་གསལ་བེད་

ལས། ཆར་ཉུང་ཞེས་ཁ་བང་ལའི་ཞིང་ནང་གནམ་ཆུ་ལས་སྐྱེས་པ་ལ་ཆར་མའི་ཉུང་མ་ཞེས་བ་

སྟེ་བཟང་ངློ་། །

ཆར་སྟློབས། ཆར་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད། 

ཆར་ཐིགས། ཆར་པའི་ཐིགས་པ། 

ཆར་དུ་བསྙིལ་བ། ཆར་ལར་དུ་ཕབ་པ། དགློས་འདློད་ཆར་དུ་བསྙིལ་བ། 

ཆར་དུས། ཆར་ཆུ་མང་བའི་དུས་ཏེ་དབར་དུས་ཉི་ལློག་རེས་ཀི་དུས། 

ཆར་རྡུང་། ལུས་ལ་ཆར་པ་ཕློག་པ། དེ་རིང་ལམ་བར་ལ་ཆར་རྡུང་འཁེལ་བྱུང་། 

ཆར་རྡུལ། ཆར་ཟིལ། 

ཆར་རྡློ། བློན་གི་ལུགས་སློལ་ཆར་འབེབས་ལ་དགློས་པའི་རས་དུད་འགློ་བསད་པའི་རྡློ་ཞིག

ཆར་ལན། [མངློན] ① སྤིན། ② དབར་དུས། 

ཆར་སློད་བིའུ། ཁུག་རའམ་འདག་བིའུ། ཆར་སློད་བིའུ་སྐློམ་ན་ཡང་། ས་ལ་འབབ་པའི་ཆུ་མི་འཐུང་། 

ཆར་སློད་བེའུའི་བྲུན། ཁུག་རའི་བྲུན་གི་མིང་སྟེ། རློགས་ཆེན་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་གིས་

མཛད་པའི་མངློན་བརློད་ལེགས་བཤད་གསེར་གི་ལེ་མིག་ལས། ཁུག་ར་འདབ་ཁ་ཆུ་ཉུང་དང་། 

སློང་བེད་ཆར་སློད་བེའུའི་མིང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཆར་དྲག །རླུང་དང་བསེབས་ནས་འབབ་པའི་དྲག་ཆར། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྒྱུན་འབབ་དང་། 

ཡློངས་ལྷུང་། དྲག་ཆར་བཅས་སློ། །

ཆར་གདུགས། གཙོ་བློ་ཆར་པ་འགློག་པའི་ཆ་ནས་བཏག་པའི་མིང་སྟེ། ཆར་པ་འགློག་བེད་ཀི་གདུགས། 

ཆར་སྣེ་རླུང་ཁིད། བ་སྤློད་ངན་པའམ་རྐྱེན་ངན་གི་སྣེ་འཁིད་བེད་པའི་དཔེ། 
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ཆར་པ། ཆུ་རླངས་གང་མློ་ཆགས་ཤིང་ཟིལ་བུར་གྱུར་ཏེ་གནམ་ནས་མར་འབབ་པའི་ཐིགས་པ། 

ཞློད་ཆར། སྦྲང་ཆར། དྲག་ཆར། ཟིམ་ཆར། ཆར་པ་བབ་ཚད། ཆར་པས་གློས་བངས་པ། མིང་

གི་རྣམ་གངས་ལ་མཁའ་ལས་བབ་དང་། གྲུ་ཆར། དགུང་ཆར། རྒྱུན་བབ། ཆུའི་ས་བློན། སྤིན་

གི་མེ་ཏློག །སྤིན་བཅུད། སྦྲང་ཆར། རླུང་གི་འབས་བུ། ལློ་ཏློག་གཉེན་བཅས་སློ། །

ཆར་པ་ཆུ་གློགས། ཆར་པ་ཆུའི་གློགས་པློའམ། ཆུ་ཡར་འཕེལ་བའི་མཐུན་དུ་འགྱུར་བ་སྟེ་གཅིག་

གློགས་གཅིག་ཕན་གི་དཔེ། ཞིང་འབློག་ཕན་ཚུན་བརེ་ཚོང་བས་ན་ཆར་པ་ཆུ་གློགས་བཞིན་དུ་

ཕན་ཐློགས་ཡློང་། 

ཆར་སྤིན། ཆར་པ་འབབ་རྒྱུ་ཡློད་པའི་སྤིན། ཆར་སྤིན་ནག་པློ་འཁིགས་པ། 

ཆར་ཕིབས། ཆར་སྐྱློབ་ཀི་གློས། 

ཆར་ཕན། ཆར་ཆུང་ངུའམ་ཉུང་ཉུང་། 

ཆར་འབབ། དབར་དུས་ནམ་མཁའ་ནས་ཆུ་འབབ་པ་ལ་ཆར་འབབ་ཟེར། 

ཆར་འབབ་དུས། ① ཆར་པ་འབབ་པར་བེད་པ། ② [མངློན]བརྒྱ་བིན། 

ཆར་སྦུད། ཆར་རླུང་འདྲེས་པ། 

ཆར་མུན། མཚན་མློ་ཆར་སྤིན་འཐིབས་པའི་མུན་པ་ནག་པློ། 

ཆར་མེད། ཐན་པ། 

ཆར་ཞར། དབར་དུས་ཆར་ཞློད་ཀིས་བརླན་བཤེར་ཡློལ་བའི་ཆེད་དུ་ཤིང་སློང་གི་ཡལ་ག་དང་། 

བག་ཕུག །ཁང་པའི་བད་གཡབ་སློགས་ཀི་འློག་ཏུ་ཡིབ་པའི་མིང་ཡིན། 

ཆར་ཞློད། ཆར་རྒྱུན། ཆར་ཞློད་ཆེན་པློ། ཆར་ཞློད་དཀློན་པློ། ཆར་ཞློད་སྙློམས་པློ། 

ཆར་ཞློད་ཆེ་ཆུང་། ལློ་རེའི་ཆར་པའི་འབབ་ཚད་ཆེ་ཆུང་། 

ཆར་ཟིམ་པློ། ཆར་ཟིམ་བུ་དང་གཅིག །

ཆར་ཟིམ་བུ། འཇམ་ཆར་ཟིམ་པློའམ་ཆར་སིམ་ཡང་ཟེར། ཆར་ཟིམ་བུ་སི་ལི་ལིར་བབས་ནས་གློན་

གློས་བངས་པ། ཆར་ཟིམ་རླུང་འཇམ། 

ཆར་ཟིམ་ཟིམ། ཟིམ་ཆར་རམ་འཇམ་ཆར། ཆར་ཟིམ་ཞིག་བབ་ནས་ལློ་ཏློག་ཚང་མ་སྣུམ་ཐིང་ཐིང་
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བས་འདུག

ཆར་ཟིལ། ཆར་བབ་པའི་ཟིལ་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྒྱུན་གི་མྱུ་གུ་དང་། ཆར་གི་ཟེགས་མ། 

ཆར་རྡུལ། ཆུ་རྡུལ། ཆུ་ཡི་ཟེགས་མ། ཆུ་ཡི་ཟེར་བཅས་སློ། །

ཆར་ཟེར་རླུང་ཟེར། སྐད་ཆ་ཁུངས་ལུང་གསལ་པློ་མེད་པར་ག་ས་ག་ལ་ལབ་གེང་མང་པློ་བ་བའི་

དློན། 

ཆར་ཡིབ། ཆར་པས་མི་འབློང་བ་བས་ནས་གཡློལ་བ། རྒན་མློ་ཞིག་གི་ཁིམ་དུ་གནས་ཚང་གཡར་

ཏེ་ཆར་ཡིབ་བས། 

ཆར་གཡེང་། [རིང]འདློད་ལ་བརམས་པའམ་ཆགས་པའི་མིང་། 

ཆར་གཡློགས། ཆར་པ་འགློག་བེད་ཀི་ཁེབས། 

ཆར་རླུང་། ཆར་པ་དང་ལྷགས་རླུང་། ཆར་རླུང་དྲག་འཚུབ་པའི་མིང་། 

ཆར་སིམ་བུ། ཆར་ཟིམ་བུ་དང་གཅིག །

ཆར་སེའུ། ཆར་སྐྱློབ་སེའུའམ་ཕར་བ། 

ཆར་གསེ་བ། [རིང]ཆ་ཤས་སམ་དུམ་བུར་གཤགས་པ། 

ཆར་ལྷགས། ཆར་པ་དང་ལྷགས་པ། མདང་དགློང་ཆར་ལྷགས་ཀི་འུར་སྒ་ཆེ་བས་གཉིད་ཁུག་མ་

བྱུང་། ཆར་ལྷགས་བཀག་པ། 

ཆལ། འདག་ཆལ་ལམ་ཁྲུས་རས། 

ཆལ་སྒ། ཆུ་རླབས་འཕྱུར་སྐད་ལ་བུ་སྒའི་ཁད་པར་ཞིག །ཆུ་བག་འཐབ་སར་རྦ་རླབས་ཀི་ཆལ་སྒ་

རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སྒློག་པ། 

ཆལ་ཆལ། ① སྒའི་ཁད་པར་ཞིག །མདང་དགློང་མཚན་ལ་ཆར་པ་ཆལ་ཆལ་གི་སྒ་དང་བཅས་ཏེ་

བབས་པ། ② རྦ་རླབས་སམ། ཆུ་ཁློལ་གེན་འཕྱུར་གི་སྒ། 

ཆལ་ཆློལ། ཆལ་ལེ་ཆློལ་ལེའི་བསྡུས་ཚིག

ཆལ་བརྡབ། ཆུའི་རྦ་རླབས་ཆལ་ཆིལ་བརྡབ་པ། ཆུ་རླུང་འཐབ་པས་རྦ་རླབས་ཆལ་བརྡབ་བེད་པ། 

ཆལ་མ། ①  སྙློམས་པློ་དང་། ཐང་མ། ཐང་ཆེན་སྟེང་དུ་ཁ་བ་ཆལ་མར་ཁབ་འདུག །ས་ལུད་ཆལ་
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མར་རྒྱག་པ། མེ་ཏློག་ཆལ་མར་བཀྲ་ཆེར་གཡློ་སྟངས། རྒྱ་མཚོའི་རླབས་ཕེང་ཆལ་ལི་ཆིལ་

ལིར་ལངས་པ། རྦ་རླབས་ཆལ་ལི་ཆིལ་ལི་འཕྱུར་བ། ② ཞློད་ཆར་ཆེན་པློ་བབ་ཚུལ། ཆར་པ་

ཆལ་ལི་ཆིལ་ལིར་བབ་པ། ③ ཆར་པ་འབབ་པ་སློགས་ཀི་ཁད་པར་ཞིག །ཆར་པ་ཆལ་ཆིལ་

རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འབབ། 

ཆལ་ལེ་ཆློལ་ལེ། ① ཡང་དག་མིན་པའི་རྣམ་པ། གཏམ་ཆལ་ལེ་ཆློལ་ལེ་ལ་སྙིང་པློ་མེད། ལས་དློན་

ཆལ་ཆློལ་མིན་པར་དངློས་གཙང་བེད་པ། ② བཟང་ངན་སྣ་ཚོགས་འདྲེས་པའི་རྣམ་པ། ཅ་ལག་

བཟང་ངན་མང་པློ་ཞིག་ཆ་ལེ་ཆློལ་ལེ་བས་ནས་བསེས་འདུག

ཆས། ① ཕྱུགས་ཟློག་གསློ་བེད་ཀི་འབྲུ་རིགས་སློགས་ཀི་མིང་སྟེ། རྩྭ་ཆས། གཟན་ཆས། ར་ཆས་

ཞེས་པ་ལ་བུ། ② ལམ་ལ་འགློ་བའི་དློན་ཏེ། ལམ་ལ་ཆས། ཚོང་ལ་ཆས། ལྷ་ས་ནས་ཆས་ཏེ་

པེ་ཅིན་ལ་སློང་ལ་བུ། ③ གཟབ་ཆས་སྤས་པ་སྟེ། དེང་རིང་ཁློང་ཆས་འདུག །ཕལ་ཆེར་མགློན་

པློ་སྣེ་ལེན་བེད་གློས་པ་འདྲ། 

ཆས་ཀ ① གློས་རྒྱན་ཆ་ལུགས། ཕློ་ཆས། བུ་མློའི་ཆས་སུ་ཞུགས་པ། བློད་ཆས། མློ་ཆས། དམག་

ཆས། གྲྭ་ཆས། མི་རིགས་སློ་སློའི་ཆས་ཀ་མི་འདྲ། བུད་མེད་སྐྱེས་པའི་ཆས་སུ་འཇུག་པ། ② རྒྱུ་

ཆ་དང་ཡློ་བད། ལློ་ཆས། འཚོ་ཆས། མཁློ་ཆས། བག་མར་རློང་ཆས། མགར་ཆས། ཞིང་ཆས། 

③ ཕྱུགས་ཟློག་གསློ་བེད་འབྲུ་རིགས་སློགས། ཕག་ཆས། འདློ་ཕྲུག་ར་ཕློ་ཆས་ཀིས་གསློས། 

ཆས་ཁུག །ར་དྲེལ་ལ་ཆས་སྟེར་བེད་ཀི་ཁུག་མའི་མིང་། 

ཆས་ཁློག །བ་ཕྱུགས་སློགས་ལློ་སྟེར་སྣློད། 

ཆས་གུར། དབར་དུས་གིང་ཁ་གཏློང་དུས་ཕུབས་ཡས་ཀི་རས་གུར་མཛེས་པློར་བཟློས་པ་དེ་དག་

གི་མིང་ཡིན།

ཆས་གློས། ཆ་ལུགས་ཀི་གློས། 

ཆས་པ། [ཐ་མི་དད་པ]འགློ་བ། ཡུལ་གཞན་དུ་ཆས་པ། ན་ནས་འཆི་ཁར་ཆས། ཚོང་ལ་ཆས། 

ཆས་པའི་གཤིས། ཅློ་ནེ་ཡུལ་གི་ས་ཆ་ཞིག་སྟེ། སྐད་ཆར་ཁམས་སྐད་ཀི་ཁད་ཆློས་ཆེན་པློ་ལན། རྒྱལ་

པློ་ཁི་རལ་བ་ཅན་གི་དུས་སུ་ཆས་པ་སྤུན་གསུམ་ཞེས་པ་མདློ་སྨད་དུ་འློང་ནས་མིང་དེ་ཆགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

པར་བཤད། ༡༨༨༥ལློ་རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པས་ཆས་པའི་གཤིས་ཞེས་པའི་ཡུལ་མིང་དེ་

ཆློས་དཔལ་ཞིང་དུ་བསྒྱུར། ད་ལ་ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཅློ་ནེ་རློང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆས་ཞུགས། ཆ་ལུགས་སྤས་པ། ཟླློས་གར་གི་ཆས་ཞུགས་པ་རྣམས་སིངས་ཆའི་སྟེང་དུ་ཡློང་བ། 

ཆས་གཡློག་མཁན། གཞན་ལ་གཡབ་མཆློར་སྤས་རློགས་བེད་མཁན་ནམ། མཛེས་ཆློས་བེད་

རློགས་ཀི་མི། 

ཆས་འློངས། ག་སྒིག་དང་བཅས་འློངས་པའི་དློན། དཔེར་ན། ར་ལ་སབ་སྤས་པ་དང་ལུས་ལ་མཚོན་

ཆ་ཐློགས་ནས་འུར་ཆིལ་དང་བཅས་ཐློན་པ་ལ་བུ། 

ཆས་སུ་ཞུགས་པ། ཕི་འཇུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སློབ་མ་ལ་བིན་གིས་བརླབས་པའི་གློས་

དམར་པློ་སློགས་སྨད་གཡློགས་གསློལ། གཡློགས་དགབ། གཙུག་ཏློར་བསྐློན་པའློ། །

ཆི། ཡུལ་སྐད་དེ། ཅི་ཡིན་ལ་ཆི་ཡིན། ཅི་བེད་ལ་ཆི་བེད། ཅི་ཟེར་ལ་ཆི་ཟེར་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཆི་ཀ་དགློན། ① དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་དུས་རབས་སུ་ཕག་བཏབ། ད་ལ་མཚོ་སློན་གསེར་ཁློག་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆི་ཀ་དགློན། ② ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

ད་ལ་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དར་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆི་གུ [རིང]གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ། 

ཆི་བི་ཁ། ① ཤིང་འབས་ཤིག །② མ་ནུ་ར་སྐམ་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་བད་ཀན་

སྨུག་སེར་དང་། རེག་དུག་སློགས་ལ་ཕན། 

ཆི་རི། རྒྱ་ཐུག་ལ་ཟེར། 

ཆི་ལི་ལི། ཆར་ཆེན་འབབ་ཚུལ་དང་དྲི་མ་འཚུབ་ཚུལ། ཆར་པ་ཆི་ལི་ལིར་འབབ་པ། མེ་ཏློག་གི་དྲི་

མ་ཆི་ལི་ལིར་བློ་བ། 

ཆིག །① རྐྱང་པ། བརྒྱ་ཁ་ཆིག་ཆློད། ② གཅིག་དང་མཚུངས། ཆིག་བརྒྱ། ཆིག་སྟློང་། ཆིག་ཁི། 

ཆིག་རྐྱ་བ། གཅིག་པུའ་ིརང་ཚུགས། ལས་འགན་ཆིག་རྐྱ་བར་སྒྲུབ་པ། འཚ་ོབ་ཆིག་རྐྱ་བར་སྐྱེལ་ཐུབ་པ། 

ཆིག་རྐྱང་། གཅིག་པུའམ་གཅིག་རྐྱང་། རང་ཉིད་ཆིག་རྐྱང་འགློ་བ། ལས་རིགས་ཆིག་རྐྱང་། ཁིམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚང་ནང་ལ་ཆིག་རྐྱང་དུ་སློད་པ། 

ཆིག་སྐྱེས། གཅིག་པུར་སྐྱེས་པའི་རྩྭ་ཤིང་། 

ཆིག་སྐྱེས་དབང་ལག །སློ་ཞིག

ཆིག་རྒྱུ་ཉིས་སྤུན། ཐགས་ཀི་རྒྱུ་གཅིག་ལ་སྤུན་གཉིས་རེ་ཡློད་པ། 

ཆིག་སྒིལ། ① ཤློག་བུ་སློགས་ཁེར་རྐྱང་རེ་ཧྲིལ་པློར་སྒིལ་བ། ② ཁག་མང་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་སྡུད་

པ། སྟློབས་ཤུགས་ཆིག་སྒིལ། བསམ་འཆར་ཆིག་སྒིལ། 

ཆིག་བརྒྱུད། མི་རེ་ཁློ་ནར་རིམ་བརྒྱུད། གདམས་ངག་ཆིག་བརྒྱུད། 

ཆིག་ཆློད། གཅད་བ་མང་པློ་གཅློད་བེད་གཅིག་གིས་ཆློད་པ། བཅུ་གློ་ཆིག་ཆློད། བསམ་ཚུལ་མང་བས་

བརྒྱ་ཁ་ཆིག་ཆློད་མི་ཐུབ་པ། ལློ་ཏློག་ལུང་པ་གང་ལ་ཟློར་བ་གཅིག་གིས་ཆིག་ཆློད་བེད་ཐུབ་བམ། 

ཆིག་ཐུབ། གཅིག་པུས་ཕན་ཐློགས་པ་དང་། རང་རྐྱ་འཕེར་བ། སྨན་དཀར་པློ་ཆིག་ཐུབ། སློག་ཤིང་

ཆིག་ཐུབ། ཁེར་རྐྱང་གིས་ཆིག་ཐུབ་མི་ཡློང་། 

ཆིག་ཐུབ་སྨན། སྦློར་སེ་དང་གློགས་སློགས་ལ་བལློས་མ་དགློས་པར་གཅིག་གིས་ནད་འཇློམས་

ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ལན་པའི་སྨན་གི་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་

ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། ཆིག་ཐུབ་ཅེས་པ་

བརྡ་རིང་སྟེ། བརྡ་གསར་རྣམས་ལ་གཅིག་ཐུབ་འབྱུང་། སྦློར་སེ་གློགས་སློགས་མ་བལློས་པར། 

གཅིག་གིས་ནད་འཇློམས་སྨན་གི་མིང་། ཞེས་གསུངས། 

ཆིག་འདྲིལ། གཅིག་ཏུ་སྡུམ་པ། བསམ་ཚུལ་ཆིག་འདྲིལ། ཆུ་རྒྱུན་མང་པློ་རྒྱ་མཚོར་ཆིག་འདྲིལ། 

མི་རྣམས་བསམ་པ་ཆིག་འདྲིལ་ཡློང་བའི་ཐབས་གལ་ཆེ། 

ཆིག་ཚུག །རྐྱང་པའི་བརྡ་རིང་ཡིན་པར་བཤད། 

ཆིག་ལབ། གློས་རློགས་གཞན་མེད་པར་རང་གཅིག་པུར་གཏམ་སྨྲ་བ། རང་ལ་རང་གིས་སྐུལ་ལྕག་

གཏློང་བའི་ཆིག་ལབ་བེད། སྨྱློན་པའི་ཆིག་ལབ། 

ཆིག་ཤད། ཡི་གེའི་ཤད་[ ། ] འདི་ལ་བུའི་མིང་སྟེ། ཚིག་ལྷུག་གི་མིང་མཚམས་དང་། ཚིག་

མཚམས། ཚིགས་བཅད་ཀི་རང་མཐར་རེས་འཇུག་ག་ཡིག་ཡློད་སར་འབི་རྒྱུའི་ཆིག་ཤད། ཀ་
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དང་ག་ཤ་གསུམ་གིས་མཐའ་བཅད་ན་ཆིག་ཤད་དུ་བརི། 

ཆིང་སང་། ཕིང་སང་དང་གཅིག །

ཆིངས། ① འཆིང་བའི་སྐུལ་ཚིག །② ཁ་དན་གི་ཡི་གེ། ཞི་ཆིངས། ཚོང་ཆིངས། ཆིངས་བཞག་

རྒྱལ་ཁབ། ཆིངས་འགིག་པ། ③ ས་བཅད་དམ་དློན་གི་འགག་མདློ་དྲིལ་བའི་སློམ་ཚིག །སྤི་

ཆིངས། དམག་དློན་གི་ཆིངས། 

ཆིངས་ལྔ། གཞུང་ཆེན་ཀློག་སྐབས་ཀི་ཆིངས་ལྔ་སྟེ། ཁློག་དབུབ་སྟློང་ཐུན་གི་ཆིངས་དང་། ས་

བཅད་རྣམ་འབེད་ཀི་ཆིངས། འབེལ་པ་འབྲུ་འགེལ་གི་ཆིངས། བསྡུས་དློན་གི་ཆིངས། ལག་

ལེན་མན་ངག་གི་ཆིངས། 

ཆིངས་འཇློག་རྒྱལ་ཁབ། ཆིངས་ཡིག་གང་རུང་འཇློག་མཁན་གི་རྒྱལ་ཁབ། ཡང་ན་ཡིག་དན་

འཇློག་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཀང་ཟེར། 

ཆིངས་མ། མདློང་མློ་སློགས་ཕི་རློལ་གི་སྐེད་པ་དང་མགློ་མཇུག་ནས་དམ་པློར་སློམ་བེད་ལྕགས་

ཤན་སློགས། ཟློམ་ཆིངས། སྨྱུག་ཆིངས། མདློང་མློའི་སྐེད་ཆིངས། སམ་ཊའི་སྐེད་ཆིངས། དུང་

རྒྱ་གིང་གི་སྐེད་ཆིངས། 

ཆིངས་ཡིག །ཕན་ཚུན་ཁ་དན་བཞག་པའ་ིཡ་ིགེ། རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་ཆིངས་ཡིག་ལ་མིང་རགས་འགློད་པ། 

ཆིངས་ཡིག་འཇློག་པ། སིད་གཞུང་ངམ་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་བར་ཆིངས་ཡིག་གང་རུང་བཞག་པ། 

ཆིན་ཀ་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་སྤི་ལློ་༡༩༡༥ལློར་ཕག་བཏབ། ད་ལ་མཚོ་སློན་གསེར་

ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆིན་ཝང་། [རྒྱ]རྒྱའི་གློ་མིང་ཞིག

ཆིན་ཧྲི་ཧློང་། རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་པློ་དང་པློ། གློང་མ་ཆིན་ཧྲི་ཧློང་སྟེ་སྤི་ལློ་སློན་གི་ལློ་༢༥༩ནས་༢༡༠བར། 

ཆིབ་ཆིབ། དཀར་པློའི་རྣམ་པ་མཚོན་ཚུལ་ཞིག །མེ་ཏློག་དཀར་པློས་སྐྱ་ཆིབ་ཆིབ་ཏུ་གང་འདུག

ཆིབ་པ། [རིང]ཁབ་པ། 

ཆིབས། འཆིབ་པའི་སྐུལ་ཚིག

ཆིབས་སྐྱེལ། ར་བཞློན་གི་སྐྱེལ་མ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆིབས་བཀག །[ཡུལ]ར་ཞློན་ས་དང་འབབ་སའི་སྟེགས་བུ། 

ཆིབས་བསྐྱློད། འགློ་འློང་བེད་པའི་ཞེ་ས། གཟིགས་སྐློར་དུ་ཆིབས་བསྐྱློད་གནང་བ། 

ཆིབས་ཁ། ར་ཁ། མི་བགེས་སློང་གི་ཆིབས་ཁ་ཁིད་པ། 

ཆིབས་ཁ་ཐུབ་པ། ར་སའམ་བཞློན་ས། ཕེབས་རྡློག་མ་ཐློན་གློང་ནས་ཆིབས་ས་སྒློན་པ། 

ཆིབས་བསྒྱུར། རང་ཐང་ངམ་ར་ཐློག་ནས་འགློ་བའི་ཞེ་ཚིག །ད་ནངས་ནས་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་

སློང་། ད་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་རློགས། 

ཆིབས་བསྒྱུར་ཆེན་མློ། དེ་ས་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ལློ་ལར་བློད་ཟླ་བཞི་པའི་ནང་ཚེས་བཟང་བ་

ཞིག་ལ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆློག་ནློར་གིང་བསྐལ་བཟང་ཕློ་བང་དུ་སར་སློལ་བདུད་རི་སྨན་ཆབ་ཀི་

འཕློད་བཞེས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སློལ་ཡློད་པ་དེ་ཡིན་ནློ། །

ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་། ཆིབས་ཁ་བསྒྱུར་བ་སྟེ། ར་བཞློན་ནས་འགློ་བའི་དློན་ཡིན་ཀང་སྤིར་ན་འགློ་

བའི་དློན་ཁློ་ནར་གློ་བའི་ཞེ་ཚིག་མཐློ་ཤློས། 

ཆིབས་ལྕག །ར་ལྕག་གི་ཞེ་ས། 

ཆིབས་ཆག་འུ་ལགསར་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ར་དྲེལ་སློགས་ལ་སྟེར་རྒྱུའི་སན་ཆག་སྐྱེལ་འདྲེན་བེད་པའི་

འུ་ལག་ཅིག

ཆིབས་ཆས། ས་དང་སབ་རྨེད་སློགས་ར་ཆས། 

ཆིབས་ཆེན། མི་ཆེན་གི་བཞློན་རའི་ཞེ་ས། 

ཆིབས་ཏློག །བ་མའི་ར་མགློར་འདློགས་རྒྱུའི་ཏློག

ཆིབས་ར། བཞློན་ར། 

ཆིབས་སྟེགས། ར་ཞློན་སའི་སྟེགས་བུ། 

ཆིབས་དར་བ། སར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་ར་ཐློག་ཏུ་དར་ཆ་འཁུར་མཁན། 

ཆིབས་འདྲ། [ཡུལ]ཆིབས་གསློར། བ་དཔློན་རིགས་ཀི་བེས་བགློད་སྐབས་ལམ་བར་དུ་བརེ་པློར་

བ་རྒྱུའི་ར་རྐྱང་ཞིག་ཟུར་དུ་ཁིད་པའི་མིང་། 

ཆབིས་པ། བཞློན་པའ་ིཞ་ེས། ཆབིས་པ་བཅབིས་པ། ཆབིས་པའ་ིཐློག་ནས་བཤློལ་བ། ཆབིས་པ་འཆག་ས། 
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ཆིབས་དཔློན། ར་དྲེལ་གི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་གཙོ་བློ། 

ཆིབས་བམས། ཕེབས་བམས། 

ཆིབས་སྦངས་པ། ① ར་ཞློན་སྟངས་སྦངས་པ། ② ར་ལ་འགློས་སློབ་པ། 

ཆིབས་སྦློང་། སར་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཆིབས་བསྒྱུར་དངློས་གཞིའི་ས་ཉིན་ཚོད་ལ་ག་སྒིག་གི་ཆིབས་

སྦློང་བེད་པ། 

ཆིབས་ཞབས། ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་ཀ་ིཞབས་ཕ།ི ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་ཆིབས་ཞབས་སུ་བཅར་བ་ཡིན། 

ཆིབས་གཡློག །ར་གཡློག་གི་ཞེ་ཚིག

ཆིབས་ར། ར་རའི་ཞེ་ས། 

ཆིབས་རགས། ར་འདགློས་སའི་ཞེ་ཚིག

ཆིབས་རེས། སར་དགའ་ལན་དགློན་པའི་མཐློ་རིམ་སྐུ་དྲག་རྣམས་ལ་མི་སེར་གིས་ར་ཁལ་རེས་

མློས་ཀིས་གཏློང་བ། 

ཆིབས་རློལ། བཞློན་པའི་ཉེ་འགམ། 

ཆིབས་བཤློལ་བ། ར་ལས་བབས་པ། 

ཆིབས་བསུ། བ་ཆེན་དང་དཔློན་རིགས་གནས་གང་དེར་ཕེབས་པ་ལ་དགའ་སྤློའི་རྣམ་པ་སྟློན་པའི་ཆེད་

དུ་སྐྱེས་པ་རྣམས་ར་ལ་ས་ཆས་སྤས། མི་རྣམས་གཟབ་ཆས་སྤས་དེ་བསུ་མ་བ་བའི་སློལ་ཞིག

ཆིར། འཆིར་བའི་སྐུལ་ཚིག

ཆིར་གིས་བཅིར། [རིང] ① བར་དུ་མནན་ཏེ་བཅིར་བ། ② གཅུས་རིལ་བསྐློར་ཏེ་བཙིར་བ། 

ཆིར་གིས་ཆིར། ཆིར་གིས་བཅིར་དང་གཅིག །

ཆིར་ཆིར། ཆིར་གིས་བཅིར་དང་གཅིག །

ཆིར་ཆིར། མདློག་དང་རི་མློ་ཁ་ཤིག་ཤིག

ཆིལ། འཇིལ་བའི་སྐུལ་ཚིག

ཆིལ་ཆིལ། ① ཆུ་འཁློལ་སྟངས། ② ཆུའི་རྦ་རླབས་གཡློ་བའི་སྒ། རྦ་རླབས་ཆིལ་ཆིལ་གཡློ་བ། 

 ③ ཆར་ཆེན་འབབ་པའི་སྒ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆིས། གབས་སྒིག་དང་དློན་གཅིག །སློབ་ཕྲུག་རྣམས་སློབ་སྦློང་འགློ་ཆིས་བེད། དགེ་རྒན་གིས་

སློབ་ཚན་ཁིད་ཆིས་བེད། 

ཆུ། ① རླན་ཞིང་གཤེར་བ། ཁློན་ཆུ། རྒྱུག་ཆུ། རྔུལ་ཆུ། སྣ་ཆུ། ཆུ་གཏློར་བ། ཆུ་ལེན་པ། ཆུ་བཤང་

བ། ཆུ་བཤློས་པ། ཆུའི་གཟེགས་མ། ཆུའི་ཟེར། ② གཙང་པློ། སྐྱིད་ཆུ། འབི་ཆུ། རྨ་ཆུ། ཆུ་མི་

རྒྱས་ཐབས་མེད་ཆར་གིས་དེད། ཆུ་ཕ་རི་ཚུར་རི། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སློ་ཀུན་འགློ་དང་། 

ངན་སེལ། ཉལ་འགློ། བཏུང་བ། ཐུར་འགློ། དག་བེད། འབྲུ་ཕན་བཅས་སློ། །③ གཅིན་པ། དྲི་

ཆུ། ཆུ་རགས། ④ དཀྱུས་སམ་སིད། ཆུ་ཞེང་། 

ཆུ་ཀ་ལའི་དྲ་བ། མི་ཕྱུགས་འཐུང་ཆུ་ལེན་བདེ་པློ་ཡློང་ཆེད་ཆུ་མློ་འདྲེན་བེད་ཀི་ཀ་ལ་དྲ་བ་བཞིན་

དུ་གློང་ཁེར་རམ་གློང་རྡལ་ལ་སློགས་པའི་ས་ཆར་བསྐྲུན་ཡློད་པར་ཟེར། 

ཆུ་ཀུན་བཟང་། དྲི་བཟང་པློ་བློ་ཆེད་ཀི་དྲི་རས་ཞིག །ཕི་རྒྱལ་ཕློགས་ནས་དར་བ་ཞིག་ཡིན། 

ཆུ་ར། ཆུ་འགློ་སའི་ཡུར་བ། ཞིང་གའི་བར་མཚམས་སུ་ཆུ་ར་བཟློས་པ། རི་ལ་ཆུ་ར་གཏློད་པ། 

ཆུ་རེད། ཆུ་རྒྱུད་སྟློད་སྨད་གཉིས་ཀི་རེད་པ། 

ཆུ་སྐར་བདུན། ༡ ལག །༢ སྐག །༣ སྣྲུབས། ༤ ཆུ་སྟློད། ༥ཁྲུམ་སྟློད། ༦ ཁྲུམས་སྨད། ༧ ནམ་གྲུ་རྣམས་སློ། །

ཆུ་ཀླུང་། འབབ་ཆུའམ། ཆུ་རྒྱུན། ཆུ་ཀླུང་ཆུང་ཆུང་། ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པློ། ཆུ་ཀླུང་དྲག་པློ་ཐུར་དུ་འབབ་

པ་གེན་དུ་ལློག་པའི་མཐུ་མེད་པ། 

ཆུ་ཀླུང་སྐལ་ལན་ཤིང་རའི་རྒྱུན། ཆུ་བློ་སྐལ་ལན་ཤིང་ར་དང་དློན་གཅིག་ཡིན། 

ཆུ་ཀླུང་འགམ་རྒྱུད། ཆུ་ཆེན་གི་མཐའ་འགམ། 

ཆུ་ཀླུང་འཐབ་པའི་དཔའ་བློ། དཔེ་རྒྱན་གི་སློ་ནས་བཏགས་པའི་སྨན་ཆེན་གི་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། ཆུ་ཀླུང་འཐབ་པའི་དཔའ་བློ་ནི་སྨན་ཆེན་གི་གབ་

མིང་སྟེ། ངེས་ཚིག་ནི་སྨན་ཆེན་ཆུ་བག་འཐབ་པའི་གནས་དློག་པློ་ཉི་མ་མི་འཆར་སར་སྐྱེས་པ་

བཟང་བར་བཤད་ཅིང་། དཔེ་བློང་ང་དཔའ་བློའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པའློ། །

ཆུ་ཀླུང་གནས་ཅན། རྒྱ་གར་གི་ཡངས་པ་ཅན་དུ་ཡློད་པའི་ཆུ་ཀླུང་ཞིག་གི་མིང་། རི་དྭགས་འཛིན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

གི་མ་ས་གའི་ཁིམ་དང་ཧ་ཅང་ཐག་མི་རིང་བའི་ས་ཞིག་ན་ཡློད་པར་མངློན། རྒྱལ་པློ་གསལ་

རྒྱལ་གིས་ཕློ་བང་གི་ཡང་ཐློག་ནས་བལས་ན་དགེ་སློང་བཅུ་བདུན་སེས་ཆུ་ཀླུང་དེར་རེད་མློ་རེ་

བ་མཐློང་ཐུབ་པར་ཆུ་ལ་རེ་བའི་ལྟུང་བེད་ཀི་སྐབས་སུ་གསལ། 

ཆུ་ཀླུང་མཚོ། [མངློན]མཐློ་རིས་ཀི་རྒྱ་མཚོ། 

ཆུ་ཀླུང་ཡིད་འློང་ལན། འཛམ་གིང་རྒྱས་བཤད་ལས། གློང་ཁེར་ཡངས་པ་ཅན་གི་བང་ཕློགས་སུ་ཆུ་

ཀླུང་ན་ར་ནེའམ་ཡིད་འློང་ལན་ཞེས་སྟློན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་གིས་མགློ་བརན་བཅློ་བརྒྱད་ཡློད་

པའི་ཆུ་སིན་ཉའི་རིགས་ཅན་ངན་སློང་གི་སྡུག་བསལ་ལས་བསྐྱབས་པ་དང་ཉ་པ་ལྔ་བརྒྱ་བཏུལ་

བའི་གནས་ཡློད་ཅེས་གསལ། 

ཆུ་ཀླུང་འློད་སྲུངས། [ནཱདིཀཤྱཔཿ]ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཉེ་འཁློར་གནས་བརན་འློད་སྲུངས་ཆེ་ཆུང་གསུམ་

ནང་གི་འབིང་བ་དེ་སར་མུ་སྟེགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་ནས་ཕིས་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་

ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏེ་ཉན་ཐློས་སུ་གྱུར་པ་ཞིག་གི་མཚན། 

ཆུ་ཀླུང་རབ་མེད། ① རབ་རྒྱག་མི་ཐུབ་པའི་ཆུ་བློ་ཆེན་པློ། ② ཐལ་ཚན་གི་ཆུ་བློ་རབ་མེད་དེ།ཉེ་

འཁློར་བའི་དམལ་གནས་ཤིག

ཆུ་ཀློང་། ཆུའི་ནང་ངམ་ཆུའི་དཀིལ། 

ཆུ་རྐྱང་། ར་མའི་ནང་གི་ཆང་བཅུད་བསིངས་ཟིན་པའི་ཤུལ་ཁུ་ཆུ་རྐྱང་། 

ཆུ་རྐྱལ། ① ཆུའི་ནང་དུ་རང་ལག་གཡབ་པ་སློགས་ཀིས་འགློ་བ། ཆུ་རྐྱལ་བརྒྱབ་སྟེ་ཆུའི་ཕ་རློལ་

ཏུ་ཕིན། ② ཆུ་བླུག་སྣློད་རྐྱལ་པ། ③ ཆུ་རྐྱལ་མཁན་གི་མཁློ་སྤད་རྐྱལ་པ། 

ཆུ་སྐྱར། ཉ་ཟ་མཁན་ཆུ་བའི་རིགས་ཤིག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རང་གཅིག་པ་དང་། ཆུ་ཅན། ཉ་

འབིགས་བེད། མཛའ་མློ་བཅས་སློ། །

ཆུ་སྐྱུར། ① ཕློ་བའི་ནང་གི་ཆུ་སྐྱུར་མློ། ཆུ་སྐྱུར་སྐྱུག་པ། ② སྐྱུར་མློའི་རློ་ལན་པའི་ཆུ། 

ཆུ་སྐྱུར་ལང་བ། སྐྱུག་མེར་ལང་ཞིང་ཕློ་བ་ནས་ཆུ་སྐྱུར་མློ་ཐློན་པ། 

ཆུ་སྐྱེགས། ཁ་ནས་ཆུ་སྐྱུར་མློ་སྒེགས་པ་བཅས་ཐློན་པ། 

ཆུ་སྐྱེས། [མངློན] ① མེ་ཏློག་པདྨ། ② གཟའ་པ་སངས། ③ གཟའ་ལྷག་པ། ④ ལྷ་ཡི་དྲང་སློང་། 
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 ⑤ མློན་ལུག་ག་སང་། ⑥ ཟླ་བ། 

ཆུ་སྐྱེས་མངལ། [མངློན]ཚངས་པ། 

ཆུ་སྐྱེས་སློན་པློ། [མངློན]མེ་ཏློག་ཨུཏྤལ་མཐིང་ག

ཆུ་སྐྱེས་ཅན། [མངློན]གློག

ཆུ་སྐྱེས་ར་རྨིག །སློ་སྨན་ཞིག །ར་བ་ཕ་ཞིང་ཁ་ཚ་བ། མགློ་དང་སློ་ན་བ་སློགས་ལ་ཕན། 

ཆུ་སྐྱེས་དབང་པློ། [མངློན] ① པདྨའི་བདག་པློ། ② ཆུ་ལྷ། 

ཆུ་སྐྱེས་སློག་ཆགས། ཆུ་ལ་གནས་པའི་སློག་ཆགས། 

ཆུ་སྐྱློན། ཆུའ་ིགནློད་པ། ཆུ་སྐྱློན་བྱུང་ཡུལ། ཆུ་སྐྱློན་འགློག་པའ་ིཆུ་རགས་དང་། སྤང་ཀ་ིའགློག་པའ་ིལུག་ཚང་། 

ཆུ་སྐྱློབ། [མངློན] ① ཞྭ་མློ། ② ས་གཞི། ③ རི། 

ཆུ་སྐྱློར། ཆུ་གཞན་དུ་མི་བཞུར་བར་སྐྱློར་བེད། 

ཆུ་སྐྲན། ལུས་ཀི་གནས་ངེས་མེད་གང་ལའང་འབྱུང་སིད་དེ། ཕལ་ཆེར་གློ་བ་དང་། མཆིན་པ། རྒྱུ་

མ། ལློང་རྣམས་ཀི་བར་དུ་འབྱུང་བ་མང་ངློ་། །

ཆུ་དཀར་རི་ཁློད། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ལློ་རབས་སུམ་བཅུ་པར་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་སྐུ་འབུམ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆུ་བཀག །ཆུ་ལ་བཀག་རྒྱག་པ། ཆུ་མཛོད་དང་ཆུ་གློག་སློགས་ལས་སྐབས་བ་བའི་ཆུ་བཀག །ཆུ་

རགས་དང་གཅིག །

ཆུ་བསྐློར། ཆུ་ཤུགས་ལ་བསྟེན་ནས་ཡློས་སློགས་འབྲུ་རིགས་འཐག་ཡས་ཀ་ིཡློ་བད། ཆུ་འཐག་ཀང་ཟེར། 

ཆུ་བསྐློལ་གང་། ཆུ་ལེགས་པར་བསྐློལ་ནས་གང་བར་གྱུར་པའི་མིང་། 

ཆུ་བསྐློལ་ཚད་ལན། ནམ་ཟླ་ཡུལ་དུས་སློགས་དང་བསྟུན་ནས་ཚད་དང་ལན་པ་བསྐློལ་བའི་ཆུ་ཁློལ་

གི་མིང་སྟེ། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཟླ་བ་མངློན་པ་དགའ་བས་མཛད་པའི་ཟླ་ཟེར་ལས། ཡུལ་དུས་ལྕི་

དང་ཡང་བ་དང་། བཞི་ཆ་སུམ་ཆ་ཕེད་གདུ་བར། ལྦུ་བ་མེད་པར་བསྐློལ་བ་ནི། ཤུགས་མེད་དྲི་

མ་མེད་ཅིང་ཕན། ཞེས་དང་། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་

པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས། ཡུལ་རླན་ཆེ་བ་དང་དུས་དཔྱིད་ཀི་ཆུ་ནི་རང་བཞིན་གིས་ལྕི་བ་
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ཡིན་པས། ཆུ་ཇི་ཙམ་ཡློད་པ་དེའི་བཞི་ཆའི་སུམ་ཆ་གདུས་ནས་གཅིག་ལུས་པར་བའློ། །ཡུལ་

སྐམ་གཤེར་སྙློམས་པ་དང་དུས་དབར་དགུན་གི་ཆུ་ནི་ལྕི་ཡང་བར་མ་གནས་པས། ཆུའི་ཆ་

གསུམ་གི་གཉིས་གདུས་ནས་གཅིག་ལུས་པར་བའློ། །ཡུལ་སྐམ་ཤས་ཆེ་བ་དང་། དུས་སྟློན་

གི་ཆུ་ནི་རང་བཞིན་གིས་ཡང་བ་ཡིན་པའི་ཆུའི་ཕེད་གདུ་བ་བའློ། །ཞེས་གསུངས། 

ཆུ་ཁ། ① གཙང་པློའི་འགམ། ས་ཆུ་འབེལ་མཚམས། ཆུ་ཁའི་གམ་ཐང་། ② ཆུའི་སྟེང་། གཙང་པློའི་

ཆུ་ཁ། མཚེའུ་ཡི་ཆུ་ཁ་ནས་གྲུ་ཤན་གཏློང་བ། ③ ཆུའི་ཕ་རློལ་ཏུ་འགློ་སའི་འབབ་ཚུགས། རྒྱ་

མཚོའི་ཆུ་ཁ། གཙང་པློའི་ཆུ་ཁ། ④ གཅི་ལམ་གི་ཁ། ཆུ་ཁ་ཚ་བ། 

ཆུ་ཁ་སྙི་བ། མཁལ་མ་དང་ལྒང་པའི་དྲློད་ཉམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་གཅིན་པ་ཡང་ཡང་འཛག་པའི་

གཅིན་སྙིའི་ནད། 

ཆུ་ཁ་ལེབ། [ཡུལ]ར་སྣློད་ལ་འཇམ་ཤ་འདློན་བེད་ཤ་བའི་ཀློ་བ་དུམ་བུའི་མིང་། 

ཆུ་ཁམས། འའབྱུང་རིས་ནང་གི་ས་ཆུ་མེ་ཤིང་ལྕགས་ཁམས་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག

ཆུ་ཁུག །རྒྱུག་ཆུའི་ཟུར་ཁུག །ར་རྒློད་ཆུ་ཁུག་ཏུ་བཙུད་དེ་བཟུང་བ། 

ཆུ་ཁུང་། ཆུ་འགློ་སའི་ཁུང་བུ། 

ཆུ་ཁུར། [མངློན]སྤིན་པ། 

ཆུ་ཁེབས། སེ་ཁུང་གི་སྟེང་ནས་བཏང་བའི་ཆར་ཁེབས། 

ཆུ་ཁློལ། བསྐློལ་ཟིན་པའི་ཆུ་ཁློལ་མ། 

ཆུ་ཁློལ་མགར་རེ་དགློན་པ། གཡུ་ལུང་དཔལ་གི་དགློན་པ། ལློ་ངློ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་གི་ལློ་རྒྱུས་ཡློད། 

ད་ལ་རྨ་ལྷློ་རེབ་གློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆུ་ཁིད། ཆུ་ཁིད་པའམ་ཆུ་འདྲེན་པ། དཔེར་ན་ཞིང་ནང་ཆུ་ཁིད་པ་དང་ཡུ་བར་ཆུ་ཁིད་པ། ས་ཞིང་

ནང་ཆུ་འབེད་པའློ། །

ཆུ་འཁློར། ① ཆུས་སྐློར་བའི་རང་འཐག །② ཆུས་སྐློར་བའི་མ་ཎིའི་འཁློར་ལློ།③ ཆུ་བློའི་ཀློང་འཁློར། 

མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཁློར་ཆུ་དང་། འཁིལ་བ། ཆུའི་འཁློར་ལློ། ཟེགས་མའི་སེ་བཅས་སློ། །

ཆུ་འཁློར་གིང་། འདེབས་ལློ་མི་སློགས་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་
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རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འབར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆུ་མཁིས། [མངློན]རྒློད་མ་ཁའམ་ར་གདློང་གི་མེ། 

ཆུ་མཁེགས། [མངློན]སེར་བ། 

ཆུ་འཁྲུག །[མངློན]ཆུའི་རྦ་རླབས། 

ཆུ་གང་། [རིང] ① སྙིང་སྟློབས། ② ལེགས་པ། ③ ཤ་ཞེན་ཡློད་པའི་དློན་སྟེ། ཆུ་ཕློར་པ་གང་འཐུང་

བའི་དྲིན་ཙམ་ཡང་མི་བརེད་པ་ལ་བུའློ། །

ཆུ་གློང་གློང་ཚོའི་གནའ་ཤུལ། ལྷ་སའི་བང་ངློས་ཉང་བན་ཤང་ཁློངས་ཆུ་གློང་གློང་ཚོའི་བང་གི་རི་

འདབས་སུ་གནས་ཡློད་ཅིང་། གནའ་ཤུལ་དེའི་ཤར་ནུབ་བར་དུ་རྒྱང་ཐག་སྤི་ཁེ༡༥༠ཙམ་ཡློད་

པ་དང་། ལྷློ་ནས་བང་བར་རྒྱང་ཐག་སྤི་ཁེ༣༠ཙམ་ཡློད་པ་དེའི་སྤིའི་རྒྱ་ཁློན་སྤི་ཁེ་གྲུ་བཞི་མ་

ལྔ་སྟློང་ལ་ཉེ་བ་ཞིག་ཡློད། དུས་ཡུན་རིང་པློར་ས་ཆུ་ཤློར་བའི་རྐྱེན་གིས་གཅློང་རློང་དྲུག་གིས་

ཁག་སློ་སློར་དུམ་བུར་ཕིན་པ་དང་། ཆུ་ལློག་འགློག་པའི་ཆུ་ཡུར་གཅིག་དང་སྟབས་བདེའི་

གཞུང་ལམ་ཞིག་གིས་གནའ་ཤུལ་གི་ཤར་ནུབ་འཕེད་བཀག་བས་པ་དེས་གནའ་ཤུལ་དེར་

གཏློར་བཤིག་ཚབས་ཆེན་བཟློས་ཡློད། གནའ་ཤུལ་དེ་ནི་རང་སྐྱློང་ལློངས་རིག་གནས་དློ་དམ་

ཨུ་ཡློན་ལྷན་ཁང་གི་རིག་དངློས་ཡློངས་ཁབ་ཞིབ་བཤེར་རུ་ཁག་གིས་ལྷ་སའི་རིག་དངློས་ལ་

ཐློག་མའི་ཡློངས་ཁབ་ཞིབ་བཤེར་བས་པའི་ནང་གསར་དུ་རེད་པ་ཞིག་ཡིན་ནློ། །

ཆུ་རྒློད། འཁྲུགས་པའི་ཆུའམ་ཆུ་རྦ་རླབས་ཅན། 

ཆུ་ལྒང་། ཤ་ལྤགས་བར་དུ་བྱུང་བའི་ཆུ་བུར། ཁུ་ཁློལ་མས་ལག་པ་ཚིག་སྟེ་ཆུ་ལྒང་བྱུང་བ། 

ཆུ་སློ། ① གཅིན་པ་གཏློང་སའི་བུ་ག །② ཆུ་རྒྱུན་གཏློང་གཅློད་བེད་སའི་སློ། 

ཆུ་གམ་མཉམ་འཇགས། རློད་གེང་སློགས་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀས་གེང་རྒྱུ་མེད་པ་བས་པའི་དཔེ། 

རློད་གཞི་རྣམས་ཆུ་གམ་མཉམ་འཇགས་སུ་བཞག་ནས་ཐག་ཆློད་པ། 

ཆུ་གི། ① གི་རྣློན་པློ། ཆུ་གིས་སྐྲ་བཞར་བ། ② ཀློག་ཅིང་ཐུང་བའི་གི། 

ཆུ་གྲུ་ལུ། [སེ་དགེ]དགག་སྒ་དང་མཉམ་དུ་སྦར་བའི་ཚིག་གློགས་ཞིག་སྟེ། ཅི་ཡང་དང་། ཅི་གང་

ཡང་རྣམས་དང་དློན་གཅིག །ངས་ཅི་ཡང་ཤེས་མ་བྱུང་། སམ་དེའི་ནང་ལ་ཅི་ཡང་མི་འདུག་ལ་



  1899  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

བུ་ལ། དཔེར་ན། ངས་ཆུ་གྲུ་ལུ་ཤེས་མ་བྱུང་། སམ་དེའི་ནང་ལ་ཆུ་གྲུ་ལུ་མེད་འགི དེ་རིང་ཉིན་

གུང་ངས་ཆུ་གྲུ་ལུ་མ་ཟློས་ལ་བུ་རྣམས་སློ། །ཆུ་གྲུ་ལུའི་འགེལ་བཤད་རྒྱས་པ་དཔལ་སྤྲུལ་

བཀའ་འབུམ་ནང་ཡློད། 

ཆུ་གློག །① ཆུ་འགམ་གི་གློག་རློང་གཡང་ས། ② [རིང]༡ ཆུའི་ལྦུ་བ། ༢ ཆུ་གང་མློ། ༣ ཆུ་གང་

མློའི་ནང་རམ་པ་ཞད་ཙམ་བཏབ་ནས་དཀྲུགས་པའི་མཁིས་པ་ཚ་བའི་ནད་ལ་ཕན་པའི་སྐློམ་གི་

བེ་བག་ཅིག

ཆུ་གློགས་མེ། འའབྱུང་རིས་ལས་བྱུང་བའི་མ་བུ་དག་གློགས་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག

ཆུ་གློང་ལ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་འབི་རུ་རློང་གི་བང་རྒྱུད་དུ་ཡློད། དེའི་མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་

ནས་རྨེ་ཁི་༤༨༧༨ཡློད། 

ཆུ་གག །ཆུ་ལ་གནས་པའི་བ་གག

ཆུ་གང་། ① མཚོ་གང་། ② ལློ་འཁློར་དྲུག་ཅུའི་ནང་ཚན་ཞིག

ཆུ་གིང་། མཐའ་བཞི་ཆུས་བསྐློར་བའི་ས་ཆ། 

ཆུ་གེ། ཆུའི་དཀིལ་ནས་ཐློན་པའི་སྐམ་ས་ཆུང་ངུའི་མིང་། ངས་ཆུ་རབ་དུས་ལྷམ་ཡ་གཅིག་ཆུའི་ནང་

ལྷུང་སློང་ཡང་། མར་ཙམ་ན་ཆུ་གེ་ཞིག་འདུག་པ་དེའི་ཐློག་ཏུ་འཐློགས་འདུག

ཆུ་གློ། ནློར་ཕྱུགས་ཀི་གློ་བར་ཆུ་སློང་བས་གློ་ལངས་པ། ཆུ་གློའི་ནང་ནི་དུ་བ་གདུགས་ན་དྲག་ཐུབ། 

ཆུ་རྒྱན། མེ་ཏློག་པད་མ། 

ཆུ་རྒྱབ་པ། སར་ཞིང་ཆུ་འདྲེན་སྐབས་ཆུ་བགློ་འགེམས་བེད་མཁན་རྒྱབ་རི། 

ཆུ་རྒྱུད། ཆུ་འགམ་མམ་ཆུ་རྒྱུན་འབབ་སའི་ལུང་རྒྱུད། འབི་ཆུའི་ཆུ་རྒྱུད། 

ཆུ་རྒྱུན། རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འབབ་བའི་ཆུ། 

ཆུ་རྒྱུན་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས། ལློངས་སྐུའི་རྒྱུད་ཀི་

བགློད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་དང་ལན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནི་ཤེས་པ་དང་ཤེས་བ་མཉམ་པ་ཉིད་

དུ་རློགས་པས་སྙིང་རེ་དང་ཤེས་རབ་ཀིས་རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་ཅིང་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་

གཞན་གི་དློན་གི་བ་བ་ཐ་མི་དད་པ་རིས་སུ་མ་ཆད་པར་འཇུག་པས་ཆུ་བློའི་རྒྱུན་ལ་བུའློ། །



  1900  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆུ་རྒྱུན་རི་མློ། རྒྱ་སློལ་རི་མློའི་ཐབས་རལ་ཞིག་ཡིན། ཆུ་རྒྱུན་འབི་སྐབས་འབབ་ཆུའི་རྣམ་པ་ནི་

འབབ་ཤུགས་ཆེ་ཞིང་བག་རྡློའི་སྟེང་དུ་ཐློར་བའི་རྣམ་པ་མཚོན་པར་བེད་པ་ལས། འགུལ་མེད་

ཤུགས་མེད་ཀི་རྣམ་པ་ཐློན་རྒྱུ་མེད། རྒྱུག་ཆུ་ནི་ཐད་ཀ་ཡློད་ལ་ཀག་ཀློག་གི་རྣམ་པ་ལན་པ་

འབི་དགློས། 

ཆུ་རྒྱུས། མི་ཕྱུགས་ཀི་ལུས་ལ་ཡློད་པའི་ར། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྒྱུས་པ་དང་། ཆུ་བ། པགས་

པའི་ཀ་བ། རུས་པའི་གཟེབ། ཤ་ཁག་སྒིབ། ཤ་ཁག་འཛིན་བཅས་སློ། །

ཆུ་རྒྱུས་གློང་། ཆུ་བ་དང་རྒྱུས་པ་ལ་ནད་ཕློག་ནས་མཉེན་པའི་ཆ་དང་བལ་ཏེ་གློང་པློར་གྱུར་ནས་

རང་ལག་འགུལ་སྐྱློད་བེད་མི་ཐུབ་པར་གྱུར་པའི་དློན་ནློ། །

ཆུ་སྒློགས། [མངློན]ནམ་མཁའ། 

ཆུ་མགློ །ཆུ་མིག་གམ་ཆུ་ཐློག་མ་འབབ་པའི་གནས། 

ཆུ་མགློ་གཉིས། ལག་པའི་སྡུད་སློའི་གཡས་གཡློན་དུ་ཡློད་པའི་ཆུ་ར་སྦུ་གུ་ཅན་གཉིས་ཀི་མགློ་ལ་

ཟེར་ཞེས་འབི་གུང་དཀའ་མཆན་ལས་གསུངས། 

ཆུ་མགློ་གེན་ལ་ལློག་པ། ཡློང་མི་སིད་པའི་དཔེ། 

ཆུ་འགགས་པ། ① ཆུ་འགློ་ཡལ་ལ་ཐློགས་པ། ② གཅིན་འགགས་པ། 

ཆུ་འགློ །① ཆུ་འབྱུང་སའི་མགློའམ། ཐློག་མ། ཆུ་འགློ་རློག་ན་ཆུ་གཞུག་རློག །② ཆུ་མིག

ཆུ་འགློ་གངས་ཐུག །ར་བ་ཐུག་ས་ཆེ་ཤློས་སམ་མཐློ་ཤློས་ཀི་དཔེ། ས་ཕིའི་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་ཆུ་

འགློ་གངས་ཐུག་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཞུས་པ། ཆུ་འགློ་གངས་ཐུག །ཆློས་འགློ་སངས་རྒྱས། 

ཆུ་བརྒལ་བ། ① ཆུ་ལ་འབློགས་ཏེ་སློང་བ། ② ཆུར་ཞུགས་ཏེ་ལུས་བཀྲུས་པ། 

ཆུ་དག་ས། འའབྱུང་རིས་ལས་བྱུང་བའི་མ་བུ་དག་གློགས་རི་ཚུལ་གི་ནང་གསེས་ཤིག

ཆུ་བརྒྱ་ཟམ་འདུས། ཁག་མང་ཡང་སྡུད་ཡུལ་གཅིག་ཡིན་པའི་དཔེ། 

ཆུ་བརྒྱད་དགེ་མ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༩༠༨ལློར་གནས་མདློ་ཀརྨ་ཕིན་

ལས་ཀི་ཞལ་སློབ་སློས་ཐློག་ཚུལ་ཁིམས་རབ་རྒྱས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་

ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ར་སྟློད་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཆུ་བརྒྱལ་ལངས་པ། ཝ་མློ་ཆུ་བཏུངས་དྲགས་ནས་བཟི་བ། 

ཆུ་འགམ། ཆུའི་གཞློགས་སམ་ཉེ་འགམ། 

ཆུ་འགློ། ཆུ་འབབ་སའི་རའམ་ཡུར་བུ། 

ཆུ་རྒུན་འབྲུམ། འབས་བུའི་ནང་ནས་ཆུ་མངར་འབྱུང་བའི་ཤིང་ཏློག་རྒུན་འབྲུམ། 

ཆུ་ངན། ① ལུས་ལ་གནློད་པའི་ཆུ། ② ཆུ་ལློག །③ ཕློ་མློ་འཁིག་པ་སྤློད་སྐབས་མཚན་མའི་བར་

ནས་འཛག་པའི་འབར་རི་ཅན་གི་ཆུ་སྟེ། ནུས་པས་མེ་དབལ་དང་། མེས་ཚིག་པའི་རྨ་ལ་བྱུག་

ན་ཟུག་རྔུ་འཇློམས། 

ཆུ་ངན་ལམ་ཞུགས། སར་སློལ་ངན་པའི་རེས་སུ་འབངས་པའི་དཔེ། ལམ་ལུགས་ངན་པ་རྣམས་ཆུ་

ངན་ལམ་ཞུགས་སུ་འཇློག་མི་རུང་། 

ཆུ་ངན་ལམ་ཤློར། ཆུ་ངན་ལམ་ཞུགས་དང་དློན་གཅིག

ཆུ་ངློགས། ཆུ་འགམ་མམ་ཆུ་ཁ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཆུ་ཁ་དང་། ཆུ་འགམ། འཇུག་ངློགས། ཕ་

རློལ་ཚུ་རློལ་ངློགས་བཅས་སློ། །

ཆུ་ངློགས་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་༡༦༤༩ལློར་འབྲུག་པ་སྒྲུབ་རྒྱུད་འཕིན་

ལས་རྣམ་རྒྱལ་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆུ་ངློས། ① ཆུའི་སྟེང་ངམ་ཁ། ཆུ་ངློས་གནས་ཚད་མཐློ་རུ་ཕིན་འདུག །② ཆུའི་ཕློགས། 

ཆུ་རྔམས། ཆུའི་དཔངས་སམ་གཏིང་ཚད། 

ཆུ་རྔམས་པ། [མངློན]ཆུའི་རྦ་རླབས། 

ཆུ་སློན། ① མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྨ་སྟློད་རློང་གི་རློང་ཞིག །② 

རྨ་ཆུའི་ཡན་ལག་ཅིག་སྟེ། མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ཞིང་ཧའེ་

རློང་དུ་ཡློད། 

ཆུ་དངློ་། །[རིང]ཆུ་ངློགས་སམ་ཆུ་འགམ། 

ཆུ་ཅན། [མངློན]ཆུ་སྐྱར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆུ་ཅུ་གང་། རྡློ་དང་ཆུ་ལས་བྱུང་བའི་སྨན་ཞིག

ཆུ་ལྕག །སློ་ཞིག

ཆུ་གཅློད་པ། ① ཆུ་རྒྱུན་འགློག་པ། ② ཆུ་འཐུང་དུ་མི་འཇུག་པ། ཕྱུགས་ལ་དཀར་རི་གཏློང་དུས་

ཉིན་ཤས་རིང་ཆུ་གཅློད་དགློས། 

ཆུ་བཅད། ཐང་ག་དང་ལེབས་རིས་སློགས་ཀི་ཆུ་བློའི་རིགས་ལ་ཆུ་དམངས་མ་བརྒྱབ་གློང་ཆུ་བཅད་

རྒྱག་དགློས། 

ཆུ་བཅུད། ལན་ཚྭ། 

ཆུ་ཆག །① ར་དྲེལ་ལ་སྟེར་རྒྱུའི་ཆུ་ལྡུར་དང་སན་ཆག་སློགས། ར་ལ་ཆུ་ཆག་བིན་ནས་ཤེད་སྟློབས་

སེལ་བ། ② ཆུ་གང་མློའི་ནང་དུ་མར་བསྐྱར་རི་བེད་པ། མར་ཆུ་ཆག་བེད་པ། 

ཆུ་ཆུན། [རིང]ཆུ་ལེན་པའི་བན། 

ཆུ་ཆེན། ① ཆུ་ཆེན་པློ། ② ཆུ་ཀླུང་ངམ་གཙང་པློ། ③ ཆུ་བློ་ཞིག་སྟེ། རྒྱལ་རློང་རྒྱལ་མློ་རྔུལ་ཆུའི་སྐེད་

ལ་ཆུ་ཆེན་ཆུ་ཟེར། ④ རློང་ཞིག །སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ལྷློ་

ནུབ་དང་ཆུ་ཆེན་ཆུའི་ནུབ་འགམ་ན་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་དཔའ་དབང་དུ་ཡློད། 

ཆུ་ཆློད་པ། ① ཆུ་འབབ་མཚམས་ཆློད་པ། ② ཆུ་ཆེན་བརྒལ་ཏེ་ཕ་རློལ་ཏུ་བགློད་པ། 

ཆུ་ཆློད་ཚད། རི་མར་དང་ཏིལ་མར་གི་ཆུ་ཆློད་པའི་ཚད་ནི། སློབ་དཔློན་དཔའ་བློས་མཛད་པའི་ཡན་

ལག་བརྒྱད་པ་ལས། མར་ནི་ལྦུ་བ་ཆུང་བ་དང་། ཏིལ་མར་ལྦུ་བ་མེད་པའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། 

བང་ཏིའི་ལག་ལེན་པློད་ཆུང་ལས། ལྷ་བ་གློང་མློའི་སྐད་འབིན་འདྲ། བྱུང་ན་ཆུ་ཆློད་ཚད་ཡིན་ནློ། །

ཆུ་འཆིང་། [རིང]ཐློག་ཕིབས་སམ་རྒྱ་ཕུབ། 

ཆུ་ཉལ། [མངློན]ཁློན་པ། 

ཆུ་ཉིན་སིབ། ཆུ་གཞུང་ཕར་ཚུར་གི་རི་ལེབས། 

ཆུ་ཉུང་། [མངློན]ཁུག་ར། 

ཆུ་རློག །ཆུ་དྭངས་གསལ་མིན་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཇིམ་པ་དང་། རློག་པ་ཅན། འདམ་ཁུ། 

འདམ་རབ། འབིང་བེད། མི་དྭངས་བཅས་སློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཆུ་སྙིགས། བེད་སྤློད་བས་ཚར་བའི་ཆུ་རློག །ཆུ་སྙིགས་རབ་དློང་དུ་བཤློས། 

ཆུ་སྙིང་། ཆུའི་སྙིང་པློ་ལན་ཚྭ། འདི་རྒྱ་ནག་སློགས་ནས་ཐར་ཐློར་འབྱུང་བའི་ཨེར་དབང་ཧྭ་ཀུའེ་

རིགས་ཀི་གཏེར་རྡློའམ་ངློ་བློ་མཆློང་གི་རྒྱུ་བ། ནང་དུ་ཆུ་ཡི་དངློས་པློ་ཡློད་པའི་ནློར་བུའི་

རིགས་ཤིག་སྟེ། དབིབས་དང་ཆེ་ཆུང་ངེས་མེད། ཕི་ངློས་རྩུབ་ལ་ཕལ་ཆེར་རྡློ་སྤིར་བཏང་

པའམ། དཀར་གློང་ལས་གྲུབ་པའི་རི་ཡློད་པ་དེའི་ནང་དུ་ས་ལ་མཁེགས་ཤིང་དྭངས་པའི་

མཆློང་གི་དངློས་པློ་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ནང་དུ་ཆུ་ཤེལ་གི་རྒྱུ་འཁགས་རློམ་ལར་འློད་ཁློམ་མེར་

ཆགས་པའི་དབུས་སུ་ཆུ་ཡློད་པ། གྲུབ་ཆ་གཙོ་བློ་sio[FT7]2 ཡིན་ཞིང་། ས་ཚད７。དང་

བསྡུར་ལིད་ཁེ２.６～２.８ ཡློད་པ། དམིགས་བསལ་གི་ཁད་ཆློས་ནི་བསྒུལ་བས་ནང་ནས་ཆུ་

ཡམ་ཡློམ་བེད་པར་མཐློང་བ་དང་། ལེགས་པ་འགའ་ཞིག་ལ་རྣ་འགམ་དུ་དཀྲུགས་པས་ཆུའི་སྒ་

འབིན་པ། དཔལ་བར་སྦར་ན་ཤིན་ཏུ་བསིལ་བའི་ཉམས་ཅན་ནློ། །

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

དབིན་སྐད་དུ་horizontal ཟེར། 

ཆུ་སྙློམས་དཀིལ་འགིག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་horizontally ཟེར། 

ཆུ་སྙློམས་ཆེ་ཆུང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་horizontal size ཟེར། 

ཆུ་སྙློམས་ཐིག་རིས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་horizontal line ཟེར། 

ཆུ་སྙློམས་རིག་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་tile horizontally ཟེར། 

ཆུ་སྙློམས་རེའུ་མིག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་horizontal tabulation ཟེར། 

ཆུ་སྙློམས་སློག་འཁློར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་



  1904  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་flip horizonal ཟེར། 

ཆུ་གཉིས་བར། ཆུ་གཉིས་ཀི་བར་སྟློང་། 

ཆུ་གཉེར། ① ཆུ་རིས་སམ་ཆུའི་གཉེར་མ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁློམ་གཉེར་དང་། ཆིལ་

སྒློག །མཚར་གཡློ། རླབས་ཀི་རི་མློ་བཅས་སློ། །② ཆུའི་དློ་དམ་པ། 

ཆུ་བསྙལ། [ཡུལ]ཆུ་འཁློར་གི་འློག་གདན་གདུང་མ། 

ཆུ་ཏིག་སློན་པློ། རེས་འགའ་བང་ཕློགས་ནས་འཆར་བའི་གཟའ་ཞིག །སྒ་གཅན་གི་སྤྲུལ་པར་གགས། 

ཆུ་རགས། ནད་པའི་དྲི་ཆུའི་མདློག་དང་། ལྦུ་བ། སྤིས་མ། ཀུ་ཡ། རླངས་པ། དྲི་མ། བློ་བ་སློགས་ཀི་

རགས་ལ་བརགས་ནས་ནད་གང་ཡིན་ངློས་འཛིན་བེད་པའི་ཐབས་ཤེས་ཤིག

ཆུ་སྟག །ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ནང་ཚན་ཞིག

ཆུ་སྟློད། རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བེ་དང་། ཆུ་ལན་ནློ། །

ཆུ་སྟློད་སྐྱེས། གཟའ་བཀྲ་ཤིས་ཏེ་རེས་གཟའ་མིག་དམར། 

ཆུ་སྟློད་ཉ་བ། བློད་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཅློ་ལྔ་ལ་སྐར་མ་ཆུ་སྟློད་འཁེལ་བ། 

ཆུ་སྟློད་ཟླ་བ། ① བློད་ཟླ་ལྔ་པའི་བཅུ་དྲུག་ནས་དྲུག་པའི་བཅློ་ལྔའི་བར་ཆུ་སྟློད་ཅན་གི་ཟླ་བ་ཟེར། 

 ② [མངློན]བློད་ཟླ་དྲུག་པ། 

ཆུ་ཏེམ། རང་ལག་གི་ཆུ་རྒྱུས་རྣམས་གློང་པློར་གྱུར་ཏེ། ལུས་འདར་ཞིང་རེངས་འཁུམས་སུ་འགྱུར་

བའི་གྲུམ་བུའི་ནད་རིགས་ཤིག

ཆུ་གཏིག་པ། ཐིགས་པ་འབབ་ཏུ་འཇུག་པ། སྣློད་སྤད་བཀྲུས་ནས་ཆུ་གཏིག་པ། 

ཆུ་གཏེར། [མངློན]རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ། 

ཆུ་གཏེར་སྐེ་རགས་ཅན། [མངློན]ས་གཞི། 

ཆུ་གཏེར་རྣམ་བཞིའི་རྒྱུན། སྟློད་ཀི་གངས་རིན་པློ་ཆེའི་ཕློགས་བཞི་ནས་འཛམ་བུ་གིང་གི་ཆུ་བློ་

ཆེན་པློ་བཞི་འབབ་པ་སྟེ། ཤར། ལྷློ། ནུབ། བང་བཞི་ནས་བག་ར་དང་། རྨ་བ། གང་པློ་ཆེ། སེང་

གེ་བཅས་ཀི་དབིབས་འདྲ་བའི་ཁ་ནང་ནས་རིམ་བཞིན་ཆུ་བློ་པཀྵུ། གངྒ། སིནྡྷུ། སི་ཏ་བཅས་

འབབ་པ་ཡིན་པས་འཛམ་གིང་གི་ས་ཆ་མཐློ་ཤློས་ནས་འབབས་པའི་ཆུ་བློ་བཞི་ལ་ཟེར།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཆུ་གཏེར་མུ་ཁྱུད། ཕིའི་ལྕགས་རི། 

ཆུ་གཏེར་བཞི། རི་རབ་ཀི་ཕློགས་བཞིའི་རྒྱ་མཚོ་བཞིའློ། །

ཆུ་གཏེར་ཟུར། མཚོའི་ཁུག

ཆུ་གཏེར་ལམ། [མངློན]གྲུ་གཟིངས། 

ཆུ་གཏློར། ཆུ་སྦིན་གཏློར་མ་སྟེ་ཟངས་ཀི་སྣློད་དུ་འློ་ཆུ་དང་ཟན་རིལ་ལམ་ནས་ཡློས་སློགས་བླུགས་

ནས་མཆློད་པ་དང་བསློ་བ་བེད་པའི་ཆློ་ག་ཞིག

ཆུ་ཐག །① [ཡུལ]ཤིང་རའི་གཉའ་སྦྲེལ་བེད་ཐག་པ། ② ཐློང་པ་དང་གཉའ་ཤིང་སྦྲེལ་བེད་ཐག་པ། 

ཆུ་ཐག་བཅད་པ། [ཡུལ] ① ཆུའི་རླན་སྐམ་དུ་བཅུག་པ། ② ཆུའི་འབབ་རྒྱུན་བཀག་པ། 

ཆུ་ཐིགས། ཆུའི་རྡུལ་ལམ་ཐིགས་པ། ཆུ་ཐིགས་བསགས་ནས་རྒྱ་མཚོ་ཆགས་པ། སྨན་ཆུ་ཆུ་

ཐིགས་འགའ་ཞིག་ཞལ་དུ་གསློལ་བ། 

ཆུ་ཐློན་ཟམ་བློར། བས་རེས་དྲིན་གཟློ་མི་བེད་པའི་དཔེ། བཀའ་དྲིན་རེས་སུ་དྲན་པ་ལས་ཆུ་ཐློན་ཟམ་

བློར་བས་པ་མིན། 

ཆུ་ཐློར། ཆུ་གློང་ངམ་ཆུ་སེར་གི་ཐློར་པ། 

ཆུ་མཐློངས། [མངློན]ནམ་མཁའ། 

ཆུ་འཐག །ཆུའ་ིཤུགས་ལ་བརེན་ནས་རྡློ་མཆིག་བསྐློར་ཏ་ེརམ་པ་འཐག་བེད་ཀ་ིམིང་། ཆུ་བསྐློར་ཡང་ཟེར། 

ཆུ་འཐུང་ཕློད། [མངློན]ཉི་འློད། 

ཆུ་འཐུང་གསང་བ་སྨན་གཅིག །བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ཡུ་གུ་ཤིང་གི་མིང་གི་རྣམ་

གངས་ཤིག་སྟེ། རེ་ཟུར་མཁར་བ་མཉམ་ཉིད་རྡློ་རེས་མཛད་པའི་མན་ངག་བེ་བ་རིང་བསེལ་ལས། 

ཏ་ཻཤིང་དང་། ཡིབས་ཤིང་། ཆུ་འཐུང་གསང་བ་སྨན་གཅིག་རྣམས་ནི་ཡུ་གུ་ཤིང་གི་མིང་ཡིན། 

ཆུ་འཐློར། [མངློན]ཆུའི་ཟེགས་མ། 

ཆུ་ད་བིད། སྤིར་ད་བིད་ཅེས་པ་ནི་གངས་སལ་ལ་འཇུག་ཀང་། སྐབས་འདིར་བེད་ལས་ལ་བལློས་

ནས་བཏགས་པའི་ཆུ་ཡི་སྙིང་པློ་རྒྱ་ཚྭའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། ཏློང་ཁུན་ཟབ་ཏིག་ལས། 

རྒྱ་ཚྭ་མི་རྣློ་ངར་ལན་པ་ཆུ་ཡི་ད་བིད་ཡིན། ཞེས་གསུངས། 



  1906  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆུའི་རུས་པ། མུ་ཏིག་ཀི་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། ཆུ་དང་

གངས་ཀི་རུས་པ་ནི་རིམ་བཞིན་མུ་ཏིག་དང་བསེ་རུ་གཉིས་གི་གབ་མིང་སྟེ། ངེས་ཚིག་ནི་མུ་ཏིག་

རྒྱ་མཚོའི་སློག་ཆགས་ལས་འབྱུང་བ་དང་། བསེ་རུ་གངས་རིའི་ཉེ་འདབས་ལ་ཤས་ཆེར་གནས་

པས་དཔེ་མུ་ཏིག་དང་བསེ་རུ་གཉིས་ཆུ་དང་གངས་ཀི་རུས་པའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པའློ། །

ཆུ་དང་ཅློད་པན་གི་དབང་། བ་རྒྱུད་ཀི་འཇུག་སློ་སྟེ། ཆློས་སྐུའི་ནུས་པ་རྒྱུད་ལ་འཇློག་བེད་ཀི་བུམ་

པ་ལྔའི་དབང་དང་། གཟུགས་སྐུའི་ནུས་པ་འཇློག་བེད་རིགས་གང་ཡིན་གི་དམ་ཚིག་ཕག་རྒྱའི་

ཅློད་པན་གི་དབང་ངློ་། །

ཆུ་དང་མེ་ཕད། མཐུན་ཐབས་མེད་པའི་དཔེ། 

ཆུ་དྭངས་ནློར་བུ། ནློར་བུ་ཀེ་ཏ་ཀ་ཞེས་པ་གཏེར་རྡློའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། ཆུ་རློག་མ་ཅན་གི་ནང་དུ་

བཞག་པ་ཙམ་གིས་དྭངས་པར་བེད་ནུས་ཟེར། 

ཆུ་དམ། རི་མློ་མཁན་གིས་ཚོན་ལ་ཁུ་བ་བླུག་སའི་ཆུ་སྣློད་ཅིག་གི་མིང་ཡིན།

ཆུ་དར། ① ཆུ་འགམ་དུ་བཙུགས་པའི་དར་ལྕློག །② ཆུ་བལ་ཡུན་རིང་འཛིངས་ནས་མཁེགས་པློར་

གྱུར་པའི་དར་ལ་བུ། ③ ཆུ་བལ་ལས་བཟློས་པའི་དར། 

ཆུ་དློང་། ཆུ་ཡློད་པའི་ས་དློང་། 

ཆུ་དློན་རློད་རློག །ཆུ་དང་འབེལ་ཡློད་ཀི་གནད་དློན་ལས་བྱུང་བའི་རློད་གཞི། 

ཆུ་རྡུག །བློད་ཀི་ར་ས་དང་། སར་ཁུག །མེ་ཆ་བཅས་བཟློ་ཡས་ཀི་ཀློ་འབྲུམ་མང་པློ་ཡློད་པའི་ཞིག་

སྟེ། རྐྱང་གི་ཀློ་བ་ལ་ཐུན་མིན་གི་ལག་རས་ལས་སྣློན་བས་པ་ཞིག་རེད། 

ཆུ་རྡུལ། ① ལྕགས་རྡུལ་བདུན་གི་ཚད། ② [མངློན]ཆར་ཟིལ། 

ཆུ་རྡུལ་གཅིག །གཟུགས་ཀི་སྐྱློན་འགློག་ཐུབ་པའི་རས་ཤིག་གི་མིང་ཡིན།

ཆུ་རྡེའུ། ཆུའི་ནང་གི་རྡློ་ཆུང་ཆུང་། 

ཆུ་རྡློ། གམ་རྡློ། 

ཆུ་རྡློ་ལུང་ལྕགས་ཟམ།ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་གི་འཇློལ་རློང་ཁློངས་ཟླ་ཆུའི་ཐློག་ལ་བཙུགས་པའི་



  1907  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ལྕགས་ཟམ་ཞིག

ཆུ་རྡློ་ལེན། ཆུའི་ནང་གི་རྡློ་ལེན་པ། ཆུ་མཚོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གི་གཏིང་ལ་རྡློ་བཞག་སྟེ་མགློ་ཆུ་ནང་

བཙུད་ནས་ཁ་ཡིས་རྡློ་དེ་ཡར་ལེན་པའློ། །བློད་ཀི་ཕྲུ་གུ་ཚོའི་རེད་མློ་ཞིག

ཆུ་ལན། [མངློན]ནུབ་ཀི་རི། 

ཆུ་ལྡུམ་ཨློག་དཀར། སྟློང་རི་ཟིལ་པ་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རིམས་ཚད་དང་། དུག་

ཚད། མཁིས་ཚད་བཅས་སེལ། 

ཆུ་ལྡུར། ཆུ་འདུར་དང་གཅིག །

ཆུ་སློར། ཐུག་པ་ལ་འདེབས་རས་ཤ་མར་འཆུར་བ་སློགས། 

ཆུ་དྲི་ཞིམ། ལུས་སློགས་ལ་བྱུག་རྒྱུའི་ཆུ་དྲི་མ་ཞིམ་པློ་ཞིག

ཆུ་དྲེག །ཆུ་ནང་གི་རྡློ་སློགས་ལ་ཆགས་པའི་དྲེག་པ་འཇམ་པློ། 

ཆུ་དྭ། ཆུ་ར་དང་། སློ་དྭ་བ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་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། 

ཆུ་དྭ་གཉིས་ནི་སྒ་བསྡུས་པ་སྟེ། ཆུ་ར་དང་། སློ་དྭ་བ་གཉིས་ཀི་མིང་ངློ་། །

ཆུ་དྭངས་མ། འདམ་རློག་མེད་པའི་ཆུ། དྭངས་མའི་ནང་ན་གམ་པ་གསལ། 

ཆུ་གདན། བིས་པ་ཆུང་ངུའི་དྲི་ཆུའི་གདན། 

ཆུ་བདག །[མངློན] ① རྒྱ་མཚོ། ② ནུབ་ཕློགས། 

ཆུ་བདག་སྐྱེས། [མངློན]ཆང་། 

ཆུ་བདེ་ཉ་སྐྱིད། གནས་ཡུལ་བདེ་ན་དེར་གནས་མཁན་ཡང་སྐྱིད་པའི་དཔེ། 

ཆུ་མདངས། ཐང་གའི་ཡུལ་ལློངས་བཀློད་པའི་ནང་གི་སྤིན་པ་དང་། མེ་ཏློག་ཆུ་རྒྱུན། བག་རི་སློགས་

ལ་མདངས་རྒྱག་སྐབས་རང་རང་ཁ་དློག་སློ་སློའི་མདློག་དང་མཚུངས་པའི་མདངས་ཆུ་ས་པློ་

སྤད་ནས་ས་མ་སྐམ་རེས་ཕི་མ་བསྐྱར་བའི་སློ་ནས་ཆུ་མདངས་ཐེངས་ཁ་ཤས་རྒྱག་དགློས། 

ཆུ་མདའ། ① ཆུ་འདུས་པའི་མདློ། །② ཆུ་གཏློར་བེད་སྦུ་གུ། 

ཆུ་མདློ། །① ཆུ་རྣམས་འདུ་སའི་ལུང་པའི་མདློ། །② དཔལ་ལན་གསློ་བ་རིག་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་ཡ་



  1908  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གལ་ཕི་མ་འཕིན་ལས་རྒྱུད་ཀི་ལེའུ་གཉིས་པ་ནད་པའི་དྲི་ཆུའི་སློ་ནས་ནད་བརག་ཐབས་ཀི་

གཞུང་ལུགས་ཤིག་སྟེ། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་སློན་འགློ་ནས་གདློན་ཆུ་བརག་པའི་བར་ས་

བཅད་བརྒྱད་མཆིས། ③ ས་མིང་ཞིག །སློ་བློ་ཆུ་མདློའང་ཟེར། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སློ་

མེས་རློང་སློ་སྟློད་གཙང་པློའི་འགམ་དུ་ཡློད། 

ཆུ་མདློ་ལ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷློ་རློང་དང་སློ་མེས་ཆུ་མདློའི་བར་དུ་ཡློད། དེའི་མཐློ་ཚད་རྒྱ་

མཚོའི་ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་༤༠༥༦ཡློད། 

ཆུ་མདློག །ནུས་པ་སློགས་ཆུང་ཡང་ཆེན་པློ་ཡློད་མདློག་བེད་པ། 

ཆུ་འདལ་བ། ① ཆུ་མཆེད་པའམ་ཁ་གམ་པ། ② [རིང]ཆུ་དལ་པློའམ་ལྷློད་པློ། 

ཆུ་འདུར། དུད་འགློ་ཡི་འཐུང་ཆུ་ལ་བཏབ་ནས་སྟེར་རྒྱུའི་རེན་ཐལ། 

ཆུ་འདྲེན་སྦུ་གུ། ཆུ་འཁིད་སྤད་ལྕགས་སྦུག་སློགས། 

ཆུ་ནག་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༧༦༦ལློར་སྟློང་སྐློར་སྐུ་ཕེང་དྲུག་པ་འཇམ་

དབངས་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། སྤི་ལློ་༡༨༢༠ལློ་ཡས་མན་ཙམ་ན་གནས་འདིར་ཇག་

རྐུན་གིས་འཚེར་བས་སློད་མ་ནུས་པར་ལློན་ཤིང་ཐང་དུ་དགློན་གནས་སློས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆུ་ནད། ① ཆུ་གསློག་པའི་ནད། ② ལུས་ཀི་དྲི་ཆུ་འགག་པའི་ནད། 

ཆུ་ནད་དྲུག །སེ་ཆུ། ཤློ་རློ། བན་ཀན། གཅེན ། ཁག་རྒྱས། ཁ་ཤུའློ། །

ཆུ་རྣག །ཆུ་སེར་དང་རྣག

ཆུ་སྣ་གར་ཁིད། རང་ཚུགས་མི་ཐུབ་པའམ། ཁ་ཕློགས་སྒྱུར་ས་བའི་དཔེ། 

ཆུ་སྣེ། ཆུ་འབབ་པའི་སྣེ་མློ། 

ཆུ་སྣློད། ཆུ་བླུག་སའི་སྣློད་སྤད། 

ཆུ་པ། ཆུ་རྐྱལ་མཁན་གི་མི། 

ཆུ་པད། ཆུའི་སིན་བུ་པད་པ། 

ཆུ་སེ། གནའ་དུས་མཁར་རློང་དང་ཁང་པའི་འགམ་ཏུ་ཆུ་བསགས་སའི་ཆུ་ར་ཆེན་པློ་བརློས་ཡློད་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

དེའི་མིང་། 

ཆུ་སེལ། [མངློན]རྒྱ་མཚོ། 

ཆུ་དཔྱད། ① ནད་པའི་ཆུ་ལ་བརག་དཔྱད་བས་ནས་ནད་ངློས་འཛིན་པ། ② ཆུ་འགག་རྡེའུའི་ནད་

ཕིར་འབིན་ཐབས་ཀི་དཔྱད། 

ཆུ་སྤིན། སྤིན་པ་ནག་པློ། 

ཆུ་དཔྱད་ཟླ་བའི་མེ་ལློང་། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ནང་ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉིད་རྡློ་རེས་མཛད་པའི་དྲི་ཆུ་

བརག་ཐབས་ཀི་སྐློར་བཤད་པའི་སྨན་གི་བསྟན་བཅློས་ཤིག

ཆུ་ཕུགས། ཆུའི་འབྱུང་ཁུངས་སམ་ཐློག་མ་ཡློང་སའི་ཁུངས། 

ཆུ་ཕུད། ① ཆུའི་ཕུད། ② [ཡུལ]ལློ་གསར་ཚེས་གཅིག་གི་ཐློ་རེངས་སྐབས་ཆུ་ཟློམ་ནང་ཆུ་ཕུད་

འཇློག་སློལ་ཡློད། 

ཆུ་ཕློ། འབྱུང་ཁམས་ལྔ་པློ་རེ་རེར་ཕློ་མློ་གཉིས་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཡ་གལ་ཞིག

ཆུ་ཕློ་ཁི། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་ལས་ཕློ་ལློ་ཁི་དང་། འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་ཆུ་

ཁམས་གཉིས་སྦར་བའི་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག

ཆུ་ཕློ་ར། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་ལས་ཕློ་ལློ་ར་དང་། འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་ཆུ་ཁམས་

གཉིས་སྦར་བའི་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག

ཆུ་ཕློ་སྟག །འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་ལས་ཕློ་ལློ་སྟག་དང་། འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་ཆུ་

ཁམས་གཉིས་སྦར་བའི་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག

ཆུ་ཕློ་སྤེལ། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་ལས་ཕློ་ལློ་སྤེལ་དང་། འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་ཆུ་

ཁམས་གཉིས་སྦར་བའི་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག

ཆུ་ཕློ་བི། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་ལས་ཕློ་ལློ་བི་བ་དང་། འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་ཆུ་

ཁམས་གཉིས་སྦར་བའི་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག

ཆུ་ཕློ་འབྲུག །འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་ལས་ཕློ་ལློ་འབྲུག་དང་། འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་

ཆུ་ཁམས་གཉིས་སྦར་བའི་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆུ་ཕློ་དགློན། ཐུབ་བསྟན་གསང་སགས་ཆུ་ཕློ་ནློར་བུའི་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། ནང་ཆློས་བློད་དུ་མ་

དར་བའི་སློན་དུ་བློན་དགློན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། རེས་སུ་བ་ཻརློ་ཙ་ནས་རིང་མའི་གྲུབ་མཐར་བསྒྱུར། 

བར་སྐབས་ཇློ་ནང་པ་དང་དགེ་ལུགས་པའི་གྲུབ་མཐར་ཡང་འགྱུར་མློང་བར་བཤད། དེང་དུས་

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

ཆུ་ཕགས། གློས་སློགས་ལ་ཆུ་སིབ་སིབ་ཅིག་གཏློར་ནས་གཙང་བདར་བེད་པ། ཆུ་ཕགས་རྒྱག་པ། 

ཆུ་ཕར། [རིང]ཝ་ཁའི་ཆུ། 

ཆུ་ཕན། ཆུ་ཆུང་ངུ་། ཆུ་ཕན་རག་ཏུ་ཀུ་ཅློ་ཆེ། རྒྱ་མཚོས་ཅ་ཅློ་ག་ལ་སྒློག

ཆུ་ཕྲུ། ཆུ་གང་མློས་ཁ་ཕྲུ་གདབ་པའི་དློན་ཏེ། སློག་པློ་ལུང་རིགས་བསྟན་དར་གིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་

བཞིའི་བརྡ་བཀྲློལ་རྣམ་རྒྱལ་ཨ་རུ་རའི་ཕེང་བའི་མཛེས་རྒྱན་ལས། ཆུ་ཕྲུ་ནི། ཆུ་ཕྲུ་ཏེ་ཆུ་ལ་

རམ་པ་བཏབ་པ་ཞེས་བཻ་སློན་བཞེད་ཀང་ཡིག་དློན་ལ་མ་ཞུགས་པས་རང་ལུགས་ཆུ་ཡི་ཁ་ཕྲུ་

གདབ་པ་ལ་འདློད། 

ཆུ་འཕློ། ① ཆུ་རྒྱས་པའམ་ལུད་པ། ② ཆུའི་རྦ་རླབས་འཕྱུར་བ། 

ཆུ་བ། ① ལུས་ཀི་ལྷུ་ཚིགས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱབ་ན་གནས་ཤིང་ཚིགས་ཕན་ཚུན་འཛིན་པར་བེད་

པའི་རྒྱུས་པའི་རིགས་ལེབ་མློ་ས་བ་ཞིག་སྟེ། དེ་དག་རགས་པའི་དབང་དུ་དབེ་ན་གཙོ་ཆེ་བ་

བཅུ་དྲུག་མཆིས་སློ། །② ཡལ་གའི་ར་བ། མེ་ཏློག་གི་ཆུ་བ། རྩྭའི་ཆུ་བ། 

ཆུ་བ་ཁློས་པ། ཆུ་བ་འགམས་པ་ལ་གཉན་ཚད་ཞུགས་ནས་གློ་བུར་དུ་སྐྲངས་ཤིང་ཟུག་རྔུ་དྲག་པློ་

ལང་བར་གྱུར་པའི་དློན་ཏེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་

མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། ཆུ་བ་ཁློས་པ་དང་རྨ་ཁློས་པ་ནི། རིམ་བཞིན་ཆུ་བ་

འགམས་པ་དང་རྨ་ལ་གཉན་ཚད་ཞུགས་ནས་གློ་བུར་དུ་སྐྲངས་ཤིང་ཟུག་རྔུ་དྲག་པློར་ལང་བར་

གྱུར་པའི་དློན་ནློ། །

ཆུ་བ་བཅུ་དྲུག །སྒིད་ཆུ་གཉིས་དང་། རིང་ཆུ་གཉིས། གྲུ་མློའི་ཆུ་བ་གཉིས་དང་། མཁིག་ཆུ་གཉིས། 

སལ་ཚིགས་ཕན་ཚུན་ཆུ་བ་གཉིས། སལ་པའི་ནང་ལློགས་ཆུ་བ་གཉིས། མཇིང་ཆུ་གཉིས། ནང་

ལློང་ཐད་ཀི་ཆུ་བ་སལ་མགློ་གཉིས་བཅས་སློ། །



  1911  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཆུ་བན། ཆུ་འཁུར་སྣློད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཆུ་སྣློད་དང་། ཆུ་བུམ། ཆུ་ར། ཆུ་ཟློམ། ནློར་བུ་ཅན། 

སྣློད་པློ་ཆེ་བཅས་སློ། །

ཆུ་བལ། ཆུ་ནང་དུ་ཆགས་པའི་རྩྭ་བལ་འདྲ་བ་ལང་གུ། 

ཆུ་བར། སྟློད་ཀི་ལ་ཕི་ཆུ་དབར། གངས་རྒྱལ་མློ་མཐློན་མཐིང་དང་ཐག་ཉེ་སར་ཡློད་པརམི་ལའི་

རྣམ་ཐར་མགུར་འབུམ་ལས་བཤད། 

ཆུ་བུ་ཤིང་། འའབྱུང་རིས་ལས་བྱུང་བའི་མ་བུ་དག་གློགས་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག

ཆུ་བུག །ཆུ་འགློ་སའི་ཨི་ཁུང་། 

ཆུ་བུམ། ཆུ་སྣློད་བུམ་པ། 

ཆུ་བུར། ① ཆུའི་ལྦུ་བ། ལུས་ནི་ཆུ་ཡི་ཆུ་བུར་ལ་བུ། ② ལུས་ལ་ཐློན་པའི་ཆུ་གློང་ངམ་ཆུ་གང་། 

ཆུ་བུར་ཅན། [ཨརྦུདཿ]གང་དམལ་བརྒྱད་ཀི་དང་པློ། 

ཆུ་བུར་རྡློལ། གང་དམལ་བརྒྱད་ཀི་གཉིས་པ། 

ཆུ་བུར་མིག །མིག་ཆུ་བུར་གི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ། 

ཆུ་བེད། ཆུའི་ནུས་པ་བེད་སྤློད་པ། ས་ཆ་སྐམ་སར་ཆུ་བེད་གསར་སྐྲུན་བེད་པ། 

ཆུ་བློ། ① ཆུ་ཆེན་པློ། ཆུ་བློ་ཆེན་པློ། ཆུ་ཕན་འདུས་ནས་ཆུ་བློ་ཆགས། ཆུ་བློའི་སྟློད་རྒྱུད། ཆུའི་བར་

རྒྱུད། མཐློན་པློའི་རེ་རུ་ཆུ་བློ་མི་ཆགས་པས། དམའ་ས་བཟུང་སྟེ་གུས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་

ཟུང་། ② [མངློན]རྒྱ་གར་དུ། གངྒཱ་དང་། པཀྵུ། སི་ཏཱ། སིནྡྷུ་སྟེ་ཆུ་བློ་ཆེན་པློ་བཞི་ཡློད་པས་

གངས་བཞི་མཚོན། 

ཆུ་བློ་སྐལ་ལན་ཤིང་ར། འདི་མངློན་བརློད་ཀི་གཞུང་དུ་ཆུ་བློ་གངྒཱའི་མིང་ཡིན་པར་བཤད། དེ་ཡང་

མུ་སྟེགས་པའི་རིག་བེད་ཀི་གཏམ་རྒྱུད་དུ། ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ་ལ་བཙུན་མློ་གཉིས་ཡློད་པ་

སྟེ། ལྷ་མློ་ཨུ་མ་དང་གངྒཱ་གཉིས་སློ། །ལྷ་མློ་གངྒཱ་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པློའི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་ནས་མི་

ཡུལ་དུ་ཐློག་མར་བབས་སྐབས་གངས་རི་ཆེན་པློ་ཏི་སེའི་སྟེང་དུ་བབས་པ་དེ་ཉིད་ཆ་ཤས་

བདུན་དུ་གྱུར་ནས། རི་ཁ་བ་ཅན་བརློལ་ཏེ། ཤུགས་དྲག་ཆེན་པློའི་སྒ་དང་བཅས་ཏེ་རྒྱལ་མཚོ་

ཆེན་པློར་འབབ་པ་ན། རི་ཁ་བ་ཅན་གི་ཁློད་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་སློམ་བཞིན་དུ་བསད་པའི་དྲང་སློང་



  1912  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཛ་ཧུ་བུ་ཞེས་བ་བ་དེ་ཆུའི་སྒས་ཏིང་ངེ་འཛིན་སློམ་པ་ལ་གནློད་པའི་དབང་གིས་ཁློས་ནས། ཆུ་

བློ་གངྒཱ་ཧུབ་གཅིག་གིས་འཐུངས་སློ། །ནམ་ཞིག་རྒྱལ་པློ་དུག་ཅན་པ་ཞེས་བ་བའི་བུ་དྲུག་ཁི་

ཤི་ནས་དམལ་བར་སྐྱེས་པ་ན། དེའི་རྒྱལ་རབས་ལྔ་པ་རྒྱལ་པློ་སྐལ་ལན་ཤིང་རས་རང་གི་མེས་

པློ་དུག་ཅན་པའི་བུ་རྣམས་དམལ་བར་སྐྱེས་པ་ལས་ཐར་བའི་ཆེད་དུ་ཆུ་བློ་གངྒཱ་འབབ་པར་

འདློད་ནས་དཀའ་ཐུབ་དྲག་པློ་སྤད་དེ་ལྷ་ཚངས་པ་མཉེས་པར་བས་ཏེ་ཚངས་པ་ལ་གསློལ་བ་

བཏབ་པས་ལྷ་ཚངས་པས་ཆུ་བློ་གངྒཱ་ལ་ཁློད་མི་ཡུལ་དུ་བབས་པར་གིས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་ཀང་

གངྒཱ་འབབ་ཏུ་མ་འདློད་པ་ལ། ལྷ་ཚངས་པས་ཁློད་མེས་པློའི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་

ཡིན་ཞེས་སྨྲས་ནས་གངྒཱ་བངས་ཏེ་རང་གི་རལ་པའི་ནང་དུ་བཞག་གློ །གངྒ་ཕིར་འབྱུང་བར་

འདློད་ནས་ལྷ་ཡི་ལློ་སྟློང་ཕག་གི་བར་དུ་འཁློར་ཞིང་བབས་ཀང་རལ་པ་དེའི་མཐའ་མ་རེད། སར་

ཡང་རྒྱལ་པློ་སྐལ་ལན་ཤིང་རས་ལྷ་ཆེན་པློ་ཚངས་པ་ལ་གསློལ་བ་བཏབ་པས་ལྷ་ཆེན་པློས་

རང་གི་རལ་པ་བཙིར་བ་དང་ཆུ་བློ་གངྒཱའི་ཐིགས་པ་གཅིག་གངས་རི་ཏི་སེའི་སྟེང་དུ་བབས་པ་

ཡུད་ཙམ་ཞིག་ལ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་གཅིག་ཏུ་གྱུར། དེ་ཡང་ཆུ་བློ་ཆེན་པློ་བདུན་དུ་གྱུར་ཏེ། 

གངས་རི་ཏི་སེའི་ཤར་ཕློགས་ཀི་བག་གང་པློ་ཆེའི་ཁ་འདྲ་བ་ནས་ཆུ་བློ་གངྒཱ། ལྷློ་ཕློགས་སུ་

བག་རྨ་བའི་ཁ་འདྲ་བ་ནས་ཆུ་བློ་སིན་དྷུ། ནུབ་ཕློགས་ཀི་བག་ར་ཡི་ཁ་འདྲ་བ་ནས་ཆུ་བློ་པཀྵུ། 

བང་ཕློགས་ཀི་བག་སེང་གེའི་ཁ་འདྲ་བ་ནས་ཆུ་བློ་སི་ཏ་བཅས་འབབ་ཅིང་། གཞན་ཡང་ཆུ་བློ་

རྒལ་དང་། ཚིམ་པ་དང་། ན་ལི་ནཱ་བཅས་ཆུ་བློ་ཆེན་པློ་བདུན་འབབ་པའི་ནང་ནས། ཆུ་བློ་གངྒཱ་

རི་ཁ་བ་ཅན་བརྒྱུད་ས་འློག་ཏུ་སློང་སྟེ། དམལ་བའི་གནས་སུ་རྒྱལ་པློ་དུག་ཅན་པའི་བུ་དྲུག་

ཁིའི་ལས་ཀི་ལྷག་མ་རྣམས་བཀྲུས་ཤིང་དེ་རྣམས་དམལ་བ་ནས་ཤི་འཕློས་ཏེ་མཐློ་རིས་སུ་

སྐྱེས་པས་ན། ཆུ་བློ་གངྒཱའི་མིང་ལ་ཆུ་བློ་སྐལ་ལན་ཤིང་ར་དང་། ཚངས་པའི་རལ་ཀླུང་ཞེས་

བཏགས་པ་ཡིན་ཟེར། 

ཆུ་བློ་གངྒཱ། ཆུ་བློ་འདི་གངས་རི་ཏི་སེའི་ལྷློ་ངློས་བག་གང་པློ་ཆེའི་ཁ་འདྲ་བ་ནས་ཐློན་པའློ། །

ཆུ་བློ་ན་ཻརཉྫ་ན། བཙན་པློ་པཎི་ཏའིའཛམ་གིང་རྒྱས་བཤད་ལས། རི་བློ་ག་ཡ་དང་། རི་བློ་སྟེང་རྒྱས་

གཉིས་ཀི་ཤར་ཕློགས་བརྒྱུད་དེ་ལྷློ་ནས་བང་དུ་འབབ་ཅིང་། དབར་སྟློན་བསིལ་བའི་དུས་སུ་



  1913  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

རྡུལ་རློག་འདྲེས་མར་མི་ལུས་གང་ཙམ་འབབ་པ་དང་། དགུན་དཔྱིད་ཆར་ཆུ་དཀློན་པའི་དུས་

སུ་བེ་མའི་གཞུང་ཙམ་ལས་ཆུ་དངློས་སུ་མཐློང་རྒྱུ་མེད་ཀང་ཆུ་ལམ་གི་བེ་མ་གང་ནས་བརློས་

ཀང་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལན་གི་ཆུ་ཐློན་འློང་བ་དེ་ཞིབ་ཏུ་བལས་ན་དལ་བུས་ཆུ་བློ་གངྒར་འབབ་

པར་བརེན་ཆུ་བློ་དེ་ཡི་མིང་ལ་ནཻ་རཉྫ་ན་སྟེ་མི་མངློན་པར་རྒྱུ་བ་ཞེས་བཏགས་པའློ། །

ཆུ་བློ་བ། [ཡུལ]ཆུ་ཟག་པའམ་ལྷུང་བ། 

ཆུ་བློ་བཞི། ① སར་རྒྱ་གར་གི་ཆུ་བློ་གངྒཱ་དང་། པཀྵུ། སི་ཏཱ། སིནྡྷུ་སྟེ་བཞི། ② མ་རིག་པའི་ཆུ་བློ་

དང་། ལ་བའི་ཆུ་བློ། སིད་པའི་ཆུ་བློ། སེད་པའི་ཆུ་བློ་སྟེ་བཞིའློ། །③ སྐྱེ་བ་དང་། རྒ་བ། ན་བ། 

འཆི་བ་སྟེ་བཞི། 

ཆུ་བློ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལན། གཙང་ཞིང་དྭངས་བ་སློགས་བཟང་པློའི་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལན་པའི་

ཆུའི་མཆློག་གི་མིང་སྟེ། མདློ་ལས། བསིལ་༡དང་ཞིམ་༢དང་ཡང་༣དང་འཇམ༤། དྭངས་པ་

༥དང་ནི་དྲི་མ་མེད༦། འཐུང་ན་ལློ་བར་མི་གནློད་༧ཅིང་། མགིན་པ་ལ་ཡང་མི་གནློད་

༨པའློ། །ཞེས་དང་། ཆུ་ནི་ཆར་ཆུ་༡གངས་ཆུ་༢ཆུ་ཀླུང་ཆུ་༣། ཆུ་མིག་༤ཁློན་པ་༥བ་ཚ་༦ཤིང་

གི་ཆུ༧། རིམ་པ་དང་པློ་མཆློག་ཡིན་ཕི་མ་དམན། ཞེས་པའི་ཆར་ཆུ་དང་པློ་ས་འློག་གཞིའི། ཆུ་

ཡི་དཀིལ་འཁློར་སྤིན་ལས་ཆར་འབབ་ཆུ། གངྒཱ་ལ་སློགས་ས་སྟེང་འཕྱུར་བ་ནི། མཆློག་ཡིན་

དེ་རིགས་ལུ་མ་དེར་ཆར་མཐུན། དེ་ཉིད་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལན་པ་སྟེ། ཞེས་སློ། །

ཆུ་བློ་རབ་མེད། ① རང་པས་བརྒལ་མི་ཐུབ་པའི་ཆུ་བློ། ② [མངློན]༡ ཡི་དྭགས། ༢ ཚ་དམལ་གི་

འཁློར་ཞིག་གི་མིང་།

ཆུ་བློ་རི། བློད་ཀི་རི་ཆེན་བཞིའི་ཡ་གལ། གློང་དཀར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད་པའི་གནས་རི་གགས་ཅན་

ཞིག་སྟེ། རི་ལེབས་སུ་ཆུ་མིག་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་སློགས་ཁད་ཆློས་མང་པློ་ཡློད་པར་གགས་ཤིང་། 

སར་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟློང་རྒྱལ་པློས་རི་གཤམ་གི་གཙང་ཆུར་ལྕགས་ཀི་ཟམ་པ་བཙུགས་པས་

ལྕགས་ཟམ་ཆུ་བློ་རིར་མིང་ཆགས། དགློན་པ་བཏབ་པ་ལ་ལྕགས་ཟམ་དགློན་པ་ཞེས་གགས་སློ། །

ཆུ་བློ་སིནྡྷུ། ལྷློ་རློང་ཆློས་འབྱུང་ལས། ཆུ་བློ་དེའི་འགློ་ནི་ཏི་སེའི་རྒྱབ་བག་སེང་གེ་ལ་བུའི་ཁ་ནས་

འབབ་ཏེ། མར་ཡུལ་གི་གཞུང་ནུབ་བང་བརྒྱུད་ཟངས་དཀར་དང་པུ་རངས་ཀི་ཆུ་རྣམས་བརྒྱུད་



  1914  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནས་ཁ་ཆེའི་བང་ངློས་ཐཱ་ལི་དང་བྲུ་ཤའི་ཀླུང་དུ་ཁིད་དེ་ཏཱ་ཟིག་གི་ཆུ་རྣམས་བསྡུས་ནས་ར་ཙ་

ཧུར་གི་ཐུར་དུ་འབབ་པ་ཨུ་རྒྱན་གི་ནུབ་ནས་ཤར་དུ་འབབ་པ་དང་འདྲེས། དུར་ཁློད་གཏུམ་

དྲག་རློལ་པ་ཡློད་པའི་བ་དྲའི་ཆུ་རྣམས་འདྲེས་ནས་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕློགས་སུ་པུར་ཤློ་ནས་ལྷློ་

ནུབ་རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་ལ་འགློ་ཞེས་གསལ་བ་དེ་ནི་གངས་རི་ཏི་སེའི་གནས་ཡིག་རྒྱས་བསྡུས་

གཉིས་ལས་གསལ། 

ཆུ་བློའི་ཀླུང་། ཆུ་འབབ་སའི་གཞུང་། 

ཆུ་བློའི་གཞུང་རྒྱས། [མངློན]དབར་ཁ། 

ཆུ་སྦུབས། ཆུ་འགློ་སའི་སྦུབས། 

ཆུ་སྦུར། སློག་ཆགས་སྨན་གི་རིགས་ཏེ། རློ་མངར་ལ་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་རའི་ནད་རིགས་

དང་། དྲི་ཆུ་འགགས་པ་སློགས་ལ་ཕན། 

ཆུ་བ། ① ཆུ་ཡློད་སར་གནས་པའི་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཆུར་སྒློག་དང་། ཆུའི་འདབ་ཆགས། 

ཆུར་འཇུག་བཅས་སློ། །② ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག

ཆུ་བ་མཆུ་ལེབ། དབིན་སྐད་དུ་ཏ་ཁི་དང་། རྒྱ་སྐད་དུ་ཡ་ཙི་ཟེར་བ་དེ་ཡིན། 

ཆུ་བ་མཐིང་རིལ། ཆུ་བའི་བེ་བག་ཅིག

ཆུ་བ་སློ་ལེབ། ཆུ་བ་མཆུ་ལེབ་དང་གཅིག་ཡིན། 

ཆུ་བི། ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག

ཆུ་བི་དམག་འཁྲུག །རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༩༠༨ལློའི་ཟླ༡༠པར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་

བཅུ་གསུམ་པ་པེ ་ཅིན ་ནས་བློད ་དུ་ཕེབས་རྡློག་ཐློན ་ཏེ ་ས་བ་སྤི ་ལློ ་༡༩༠༩ལློའི ་

ཟླ༩ཚེས༣༠ཉིན་ལྷ་སར་ཕེབས། ལློ་དེར་ཆིང་ཀྲུང་དབང་སིད་གཞུང་ནས་ཀྲའློ་ཨར་ཧྥུང་བློད་

སློད་ཨམ་བན་དང་། ཟི་ཁློན་དང་ཡུན་ནན་མཐའ་མཚམས་དློན་གཅློད་བློན་ཆེན་དུ་བསྐློས་པ་

དང་། ཀྲའློ་ཨར་ཧྥུང་གིས་ཟི་ཁློན་སྐམ་དམག་ནས་ཧྲག་སྒྲུག་མི་ཉིས་སྟློང་ཙམ་ཆབ་མདློ་བརྒྱུད་

ལྷ་སར་བཏང་བ་དེ་དག་དམག་ཁིམས་ཧ་ཅང་ཞན་སྟབས་ལམ་བར་མི་སེར་ལ་རྡབ་གསིག་ཆེ་

བའི་ཐློག་གསློད་རྡུང་སེག་བཅློམ་བས་རྐྱེན་མི་རིགས་འབེལ་བར་གནློད་སྐྱློན་ཆེན་པློ་བྱུང་



  1915  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཞིང་། ཀྲའློ་ཨར་ཧྥུང་གི་དམག་མི་ལྷ་སར་འབློར་སྐབས་ས་སྲུང་དམག་མིར་སྐབས་དེའི་བློད་

ཀི་ས་སྲུང་དམག་མི་ཚོ་གློན་པ་སྣམ་བུ་སློན་པློ་དང་ཞྭ་མློ་སློག་ཞྭ་གློན་གི་ཡློད་སྐད མེ་མདའ་

བརྒྱབ་སྟེ་བསད། དེ་ཉིན་ལྕགས་བི་སྤི་ལློ་༡༩༡༠ལློའི་བློད་ཟླ༡ཚེས༣ཡིན་སྟབས་ལྷ་ས་སྨློན་

ལམ་གི་གལ་འཛིན་འཁེལ་བས་སྨློན་ལམ་སྤི་ཁབ་ཕུན་ཁང་ཐའི་ཇི་བཀྲ་ཤིས་རྡློ་རེ་དང་། ལས་

རློགས་རེ་མགིན་འཇམ་དབངས་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ཕློ་བང་པློ་ཏ་ལ་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་

ཡློང་བའི་ལམ་བར་ཀླུ་སྦུག་རྒྱལ་སློའི་སྨན་རིས་ཁང་གི་ལྷློ་ངློས་ཐློག་རེག་ཚོང་ཁང་ཡློད་སའི་

རྒྱུད འགམ་དུ་ཟི་ཁློན་དམག་དང་ཐུག་པས་དེར་མེ་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་རེ་མགིན་འཇམ་དབངས་

རྒྱལ་མཚན་དང་ཕུན་ཁང་ཐའི་ཇིའི་ཞབས་གས་གཅིག་བསད། ཕུན་ཁང་ཐའི་ཇི་རྨས་པ་

སློགས་བྱུང་། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་དང་། བློན་ཆེན་བཤད་སྒ་དཔལ་འབློར་རྡློ་རེ། 

ཞློལ་ཁང་དློན་གྲུབ་ཕུན་ཚོགས། ཆང་ཁིམ་མཁེན་རབ་དཔལ་ལན། བཀའ་བློན་གསར་བྱུང་བ་

དང་། བསམ་ཕློ་བ། བཀའ་ཚབ་གུང་ཐང་པ་སློགས་ལྷ་ས་ནས་ཕེབས་ཐློན་ཟིན་པ་མ་ཟད། 

དགའ་ལན་ཁི་ཐློག་ག་བདུན་པ་ཚེ་སྨློན་གིང་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ལ་སིད་

སྐྱློང་བསྐློས་པ་སློགས་དཔློན་རིགས་བིངས་ཚོས་ཤེས་རློགས་མེད་ཁར། རློང་རྒྱབ་སྤློ་ཁང་དུ་

འཆར་ཅན་གི་ཚེས་གསུམ་ཐློག་མདའི་དུས་ཆེན་མཛད་སློ་སེལ་བཞིན་པའི་སར་གནས་ཚུལ་

ཐློས་སྐབས་དཔློན་རིགས་འགའ་ཤས་ས་ཆ་དེ་རང་ནས་ཉེ་འདབས་གློང་གསེབ་ཁག་ཏུ་བློས་

འགློ་མཁན་ཡང་བྱུང་སྐད། ཟི་ཁློན་དམག་ནས་གང་བྱུང་དུ་མི་གསློད་རྐུ་འཕློག་སློགས་བས་

སྟབས་དེ་ཚོར་ངློ་རྒློལ་བེད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་སློང་བས་དྲག་ཟིང་ལངས་པ་མ་ཟད། ཟི་ཁློན་

དམག་ནང་ཁུལ་དུའང་འགལ་བ་ཆེན་པློ་བྱུང་ནས་ཟིང་ཆ་མང་པློ་ལངས་པ་སློགས་ལ་བརེན་ལྷ་

སར་མི་བདེ་བའི་དྲག་ཟིང་ཆེན་པློ་བྱུང་། སྐབས་དེར་བཀའ་བློན་ཚ་རློང་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པློས་

བཀའ་ཤག་གི་གཙོ་འགན་འཁུར་བཞིན་ཉིན་མློ་རེ་ཕློ་བང་དུ་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་སར་འགློ་བ་

དང་། མཚན་མློ་ཀླུ་སྦུག་ཡ་མློན་ཨམ་བན་སར་འགློ་བ་སློགས་བས་པར། ལ་ལས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་

སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཉན་རྣ་མཁན་ཡིན་སྐད། རེ་འགས་ཟི་ཁློན་དམག་དཔུང་གི་ཉུལ་མ་རེད་

ཟེར་བ་སློགས་ཤློད་སྟངས་མི་འདྲ་བ་འགའ་ཞིག་བྱུང་བ་དང་དུས་དེར། ལྷ་ས་བས། ས་དྲློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསེར་བ་ཡིན་ཟེར། པློ་ཏ་ལ་ལ་ཕེབས་ཀིས། དགློང་མློ་གཡུ་བ་ཡིན་ཟེར། ཡ་མློན་གཞུང་ལ་

ཕེབས་ཤག །ཟེར་བ་སློགས་ཡིག་གེ་སྦར་བ་དང་གླུ་གཞས་གཏློང་བ་སློགས་བས་ཏེ་གེང་

ཕློགས་བཟློས་མཐར་ཚ་རློང་བཀའ་བློན་དང་དེའི་བུ་བཀའ་མགློན་པློ་ཏ་ལའི་མདུན་དུ་དམར་

གསློད་བཏང་། གཞན་ཡང་སྨློན་གློང་མགློན་གཉེར་ཆེན་མློ་དང་དེའི་ཚ་བློ་རེ་དྲུང་ཞིག་སློགས་

ཟི་ཁློན་དམག་གི་དགའ་ཉེ་ཡིན་ཚུལ་གིས་བསད་འདུག །ལྷ་སའི་གློང་ཁུལ་དེ་ལྷློ་བང་གཉིས་

སུ་གྱུར་ཏེ་ལྷློ་ངློས་ཕལ་ཆེར་ཟི་ཁློན་དམག་གིས་བཟུང་བ་དང་བང་ངློས་རྣམས་བློད་དམག་

གིས་བཟུང་། དེ་ས་ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༨༩༩ལློར་བསྟན་རྒྱས་གིང་གི་དགློན་བདག་སིད་སྐྱློང་ཟུར་

པ་དེ་མློ་ངག་དབང་བློ་བཟང་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀི་ཚ་བློ་ནློར་བུ་ཚེ་རིང་དང་དློན་ལན་

སློགས་ནས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་བཀྲློང་སྟེ་དེ་མློ་བ་བང་ནས་མུ་མཐུད་སིད་

དབང་འཛིན་རྒྱུའི་རེ་བ་བཅངས་ཏེ་ཁམས་ཀི་ཉག་སྤྲུལ་དང་འཕློང་རྒྱས་དཔལ་རི་སྤྲུལ་སྐུ་

སློགས་ལ་མཐུ་གཏད་ཐབས་བས་ཚུལ་གསང་བ་གར་སྟབས་དེ་མློ་སིད་ཟུར་དང་བ་བང་གི་

ལས་སྣེ་ལེ་ཐློགས་ཡློད་རིགས་འཛིན་བཟུང་ཐློག་འདྲི་ཞིབ་ཀིས་ངློས་ལེན་བས་པ་བཞིན་དེ་མློ་

སིད་ཟུར་བསྟན་རྒྱས་གིང་ཆློས་རར་མཚམས་སུ་བཞུགས་རྒྱུ་དང་། ནློར་བུ་ཚེ་རིང་སློགས་

ལ་ཉེས་ཆད་ནན་པློ་བཅད་ཐློག་དེ་མློ་སིད་ཟུར་རིང་མིན་སྐུ་གཤེགས། བསྟན་རྒྱས་གིང་གྲྭ་ཚང་

གི་བདག་དབང་རང་གནས་དང་དེ་མློ་བ་བང་གི་བདག་ཐློབ་གཞུང་བཞེས་སློགས་བས་པར་

བསྟན་རྒྱས་གིང་གྲྭ་ཚང་གི་ལས་སྣེ་ཁག་གཅིག་ནས་དུས་སྐབས་དང་བསྟུན་ཏེ་འཁློན་ལན་

སློག་ཕིར་ཟི་ཁློན་དམག་དང་གཞློག་འདེགས་ཀིས་བློད་སེ་པ་གཞུང་གི་ཁ་གཏད་དུ་ལངས་ཐློག་

བསྟན་རྒྱས་གིང་དགློན་པའི་ནང་ཟི་ཁློན་དམག་གི་རེན་གཞི་བཙུགས་པ་དང་། བཞི་སེ་དགློན་

པའི་ནང་བློད་དམག་གི་རེན་གཞི་བས་ཏེ་ཕན་ཚུན་མེ་མདའ་རྒྱག་རེས་སློགས་བས་མཐར་ཟི་

ཁློན་དམག་གིས་བཞི་སེ་དགློན་པ་མེ་ལ་བསེགས། བློད་དམག་དང་སེ་རའི་སེར་དམག་གིས་

བསྟན་རྒྱས་གིང་མེ་ལ་བསེགས་པ་སློགས་བས་པས་མཚོན་ལྷ་ས་གློང་ཁུལ་དུ་གཏློར་སྐྱློན་ཆེ་

བ་བྱུང་། སྐབས་དེར་མི་འགའ་ཤས་ཀིས་དམག་འཁྲུག་གི་དུས་སྐབས་བེད་སྤད་དེ་རྐུ་འཕློག་

བས་ནས་ཕྱུག་པློ་ཆགས་པར་བརེན་ཕིས་སུ་མི་དེ་ཚོར་དམག་རྒྱགས་པ་ཞེས་བཏགས་སྐད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཆུ་བིའུ། ཆུ་ལ་འཁློར་བའི་བིའུ། 

ཆུ་བྲུན། གཅིན་དང་བཤང་བ། 

ཆུ་བྲུབ་པ། [རིང] ① ཆུ་རང་བཞིན་དུ་རྒྱས་པ། ② ཆུ་ཁློལ་བ། 

ཆུ་བློག །ཆུ་གང་མློ་ལ་ཕེ་བཏབ་པའི་སྐྱློ་མ། 

ཆུ་སྦིན། ① ཆུ་སྟེར་བའམ་སྤློད་པ། ② ཆུ་གཏློར་གི་ནང་གསེས་ཤིག

ཆུ་སྦིན་མ། [མངློན]ཆུ་བློ་གངྒཱ། 

ཆུ་སྦྲུལ། ① ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག །② ཆུའི་ནང་དུ་གནས་ཐུབ་པའི་སྦྲུལ་རིགས་ཤིག

ཆུ་དབང་ལྔ། དཀིལ་འཁློར་གི་ཕིའི་འཇུག་སློའི་བུམ་པ་དང་། དཀིལ་འཁློར་གཉིས་པར་ལྷ་ཐམས་

ཅད་ཀི་བུམ་པ་དང་། གསུམ་པར་ཉན་རང་གི་བུམ་པ་དང་། བཞི་པར་བང་སེམས་ཀི་བུམ་པ་

དང་། ལྔ་པར་སངས་རྒྱས་ཀི་བུམ་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཏེ་ཆུ་དབང་ལྔའློ། །

ཆུ་དབར་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། 

ཆུ་དབར་སྤྲུལ་སྐུའི་ཕློ་བང་། སྟློད་ཕློགས་བིན་ཞེས་པའི་ས་ཁུལ་གི་གནས་ཆེན་ཞིག་སྟེ་མི་ལ་རས་

པའི་སྒྲུབ་གནས་ཡིན། 

ཆུ་དབུས་པ། དག་བཅློམ་པ་ཉི་མ་གུང་པ། 

ཆུ་འབུར་འབུར། ཆུ་ལློང་ལློང་དུ་འཕྱུར་ཚུལ། ཆུ་མིག་ནས་ཆུ་འབུར་འབུར་དུ་རྡློལ་བ། 

ཆུ་འབེབས། ① སྤིན་པ། ② ཆུ་མིག་ནས་ཆུ་འབུར་འབུར་དུ་རྡློལ་བ། 

ཆུ་འབློག །བ་བེད་ཐ་དད་པའི་བ་ཚིག །ཆུ་བརྒལ་བ། ཆུའི་ནང་ན་རང་པས་བརིས་ནས་འགློ་བའི་དློན། 

ཆུ་འབློག་ལྷམ་འབློག །ལྷམ་གློན་ནས་ཆུའི་ནང་དུ་འགློ་བའི་དློན། 

ཆུ་འབྱུང་། གངས་གནས་ཤིག

ཆུ་འབྲུག །ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་གས་ཤིག

ཆུ་མ། ① ཆུ་འདྲེན་ས་ཡློད་པའི་ཞིང་ག །མདའ་གསུམ་ཆུ་མ་ཞིང་གི་རི། ཞིང་ལ་འབས་དྲུག་སྨིན་

པའི་ས། ② ཆུ་ལེན་མཁན། ③ [མངློན]༡ མློ་མཚན། ༢ ཆང་། 



  1918  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆུ་མ་ལྕགས། རིས་ཀི་མ་བུ་དག་གློགས་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག

ཆུ་མ་ཎི། ཆུ་རྒྱུག་རྒྱུག་དང་། མ་ཎི་འདྲེན་འདྲེན་ཏེ་སྐད་ཆ་ཐགས་ཐློགས་མེད་པར་ཤློད་ཚུལ། 

ཆུ་མ་རྨློ་བ། ས་ཞིང་ལ་རིགས་གཉིས་ཡློད་པ་ལས་གཅིག་ནི་སྐམ་ཞིང་ཟེར་བ་རི་ལེབས་ཀི་ས་ཞིང་ཆུ་

གཏློང་ཐབས་མེད་པར་གནམ་ཆུར་བརེན་དགློས་པ་དེ་ལ་སྐམ་ཞིང་ཟེར། གནམ་ཆུར་བརེན་མི་

དགློས་པར་ཡུར་བུ་ནས་ཆུ་དྲངས་ཏེ་ཞིང་ཆུ་གཏློང་ཐུབ་པའི་ས་ཞིང་ལ་ཆུ་ཞིང་དང་ཆུ་མ་ཟེར། 

ཆུ་མ་རི། ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཏེ། རློ་སྐྱུར་ལ་བསྐ་བ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་བཤལ་གི་སྣ་འདྲེན་

ཞིང་སྐྱག་པ་སྲུང་བ་དང་། དམུ་ཆུའི་ནད་སྦློང་བར་བེད། 

ཆུ་མང་ལན་པ། [མངློན]རྒྱ་མཚོ། 

ཆུ་མིག །① ས་ནས་རྡློལ་བའི་ཆུ་འགློ །ཆུ་མིག་རང་ཉིད་མ་སྐམ་ན། ས་ཡིས་མནན་པས་ག་ལ་ཐུབ། 

② བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་རྣམ་གིང་རློང་གི་ས་ཆ་སར་བློད་ཁི་སྐློར་བཅུ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག

ཆུ་མིག་ལྐུགས་པ། གནམ་མི་མཐློང་བའི་ཆུ་མིག

ཆུ་མིག་དགུ་སྒིག །འུར་རྡློ་ས་ཚུལ་གི་རི་མློའི་མིང་སྟེ། སྐུད་པ་དཀར་ནག་གཉིས་བསེས་ཤིང་

དབིབས་རིལ་པློར་སྐུད་པ་དཀར་ནག་ཁ་སྒིག་སྟེ་རི་མློ་རྣམས་ཕན་ཚུན་གཅུས་ཤིང་ཆུ་མིག་

གསལ་བར་བཟློས་པ་ཞིག་ཡིན། འདི་ལ་ཆུ་མིག་དགུ་སྒིག་ཅེས་འབི་ཆློག

ཆུ་མིག་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་

མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རའུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆུ་མིག་ཆློས་འཁློར་ཆེན་མློ། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་མེ་གང་སྤི་ལློ་༡༢༧༧ལློར་འགློ་མགློན་འཕགས་པས་

དགེ་འདུན་པ་ཁི་བདུན་ལ་ཞལ་ཟས་དང་འགེད་གནང་། སྐྱ་སེར་འདུས་པ་འབུམ་ཚོ་གཅིག་

ལྷག་ལ་ཟླ་བ་ཕེད་ཙམ་གི་རིང་ཆློས་གསུངས་པར་ཆུ་མིག་ཆློས་འཁློར་ཞེས་པ་དེ་བྱུང་། 

ཆུ་མིག་ཤིང་འགློ །རྒྱལ་རེ་རློང་གནས་རིང་དགློན་པ་དང་ཉེ་བའི་ས་ཆ་ཞིག་གི་མིང་། 

ཆུ་མེད་སྐྱེས། [མངློན]གཟེ་མ་ར་མགློ

ཆུ་མློ། འབྱུང་ཁམས་ལྔ་པློ་རེ་རེར་ཕློ་མློ་གཉིས་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཡ་གལ་ཞིག

ཆུ་མློ་གང་། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་ལས་མློ་ལློ་གང་དང་། འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་ཆུ་



  1919  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཁམས་གཉིས་སྦར་བའི་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག

ཆུ་མློ་བ། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་ལས་མློ་ལློ་བ་དང་། འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་ཆུ་

ཁམས་གཉིས་སྦར་བའི་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག

ཆུ་མློ་སྦྲུལ། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་ལས་མློ་ལློ་སྦྲུལ་དང་། འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་ཆུ་

ཁམས་གཉིས་སྦར་བའི་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག

ཆུ་མློ་ཡློས། འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་ལས་མློ་ལློ་ཡློས་དང་། འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་ཆུ་

ཁམས་གཉིས་སྦར་བའི་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག

ཆུ་མློ་ལུག །འབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་ལས་མློ་ལློ་ལུག་དང་། འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་ཆུ་

ཁམས་གཉིས་སྦར་བའི་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག

ཆུ་སྨད། རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྣ་ཚོགས་ལྷ་ལན་དང་། 

ཕུལ། ཨུཏྟ་ར་ཥ་ཌྷ་བཅས་སློ། ། 

ཆུ་སྨན། འབྱུང་བ་ཆུའི་རང་བཞིན་ཤས་ཆེ་བའི་སྨན་ཏེ། ཡློན་ཏན་ནི་ས་བ་དང་། བསིལ་བ། ལྕི་བ། སྣུམ་

པ། འཇམ་པ། མཉེན་པ་བཅས་དང་ལན་ཞིང་རློའི་ལས་ཤས་ཆེར་བེད་པ། ནུས་པས་ཁློག་པ་

སློགས་བརླན་ཞིང་གཤེར་དང་། ལུས་འཇམ་པ། གཙོ་བློ་མཁིས་པའི་ནད་སེལ་བར་བེད་པ་ཡིན། 

ཆུ་སྨྱློན། སང་དང་ས་ཕུག་ནས་གློ་བུར་དུ་བརྡློལ་ཏེ་འློང་བའི་ཆུ་ཆེན། ཆུ་སྨྱློན་གང་སར་ཁབ་པ། 

ཆུ་དམར། འབི་ཆུའི་ཆུ་འགློ་བང་མ་སྟེ། མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་གི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

ཆུ་དམར་ལེབ། རློང་ཞིག །མཚོ་སློན་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་བང་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

ཆུ་ར། ① ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཏེ། རློ་ཁ་ལ་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རྨ་འདྲུབ་པ་དང་། གཉན་

ནད་ཐུར་དུ་སྦློང་བར་བེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྒྱལ་པློ་བེར་སེར་ཅན་དང་། ཆུ་ཆུང་བ། 

དཔལ་ཆེན་པ། བ་སད་ཅན། ལ་རྒློད། ལ་ཆུ། གསེར་སློང་བཅས་སློ། །② ཆུའི་ར་བའམ། ཉེ་

འགམ། ③ ལུས་ཀི་ར་དཀར་རམ་དབང་རའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

ཆུ་ར་འཇའ་བེད། འབྱུང་འགྱུར་ངློ་བློ་ལློག་པའི་སྐབས་ཀི་བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་

ལག་ཟུར་སྤུ་འཁིལ་ཐད་ནས་ཕིར་ཐློན་པའི་ཀད་པ་ལས་གེས་པའི་དབང་རའི་མིང་སྟེ། དཔལ་



  1920  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་

འགེལ་ལས། ཆུ་ར་འཇའ་བེད་ནི། ལག་ཟུར་སྤུ་འཁིལ་ནས་ཕིར་ཐློན་ཏེ་ལག་པའི་མཐེབ་མློར་

འབེལ་བའི་ར་དཀར་གི་མིང་སྟེ། ར་འདི་ལ་སྐྱློན་བྱུང་ན་ཡན་ལག་རྣམས་འཇའ་བར་བེད་པས་

ན་འཇའ་བེད་ཅེས་བཤད་དློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་དང་། ར་དེ་ཉིད་ཀད་པ་ནས་ལུས་ལ་གེས་

ཚུལ་ནི། མན་ངག་ཡློན་ཏན་རྒྱུད་ལས། འཇའ་བེད་ལག་ཟུར་སྤུ་འཁིལ་གཉིས་སུ་དློན། ཨན་

སྟློང་འགམ་ནས་ཕག་བརྒྱུད་དཔུང་སློག་མཚམས། དཔུང་འཛུམ་ཚིགས་མིག་ལག་གཞུག་ཕི་

མཆན་འགིམས། གྲུ་མློའི་ཚིགས་བསྐློར་ལག་པའི་མཐེབ་མློར་འབེལ། 

ཆུ་ར་སྦུ་གུ་ཅན། བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ལག་པའི་སྡུད་སློའི་ཐད་དུ་ཕིར་ཐློན་པའི་

ཀད་པ་ལས་གེས་པའི་དབང་རའི་མིང་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་སྤྲུལ་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་

ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། ཆུ་ར་སྦུ་གུ་ཅན་ནི། ལག་པའི་

སྡུད་སློ་ནས་ཕིར་ཐློན་ཏེ་རང་པའི་མཐིལ་དུ་རྒྱུ་བར་བེད་པའི་ར་དཀར་གི་མིང་སྟེ། ར་འདིས་

བེད་ལས་གཙོ་བློ་ནི་ཆུ་ཁམས་རྒྱུ་བའི་ར་སྦུ་གུ་ཅན་རྣམས་འཛིན་པར་བེད་པས་ན་སྦུ་གུ་ཅན་

ཞེས་བཤད་པ་ལས་ར་འདིའི་ནང་སྟློང་པ་ཡིན་པའི་དློན་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་

དང་། ར་དེ་ཉིད་ཀད་པ་ནས་ལུས་ལ་གེས་ཚུལ་ནི། མན་ངག་ཡློན་ཏན་རྒྱུད་ལས། སྦུ་གུ་ཅན་

དེ་ལག་པའི་སྡུད་སློར་འཐློན། ཨན་སྟློང་གཡས་གཡློན་ཚོན་རེ་ཐད་ཀར་འགིམས། ཚིགས་པ་

ལྔ་ནས་གཞུང་པའི་ར་དང་འབེལ། བཅུ་བཞི་པ་ནས་བསམ་སེ་མཁལ་མར་འབེལ། གཞུག་ཆུང་

དཔྱི་ལེབ་མཚམས་བརྒྱུད་དཔྱི་མིག་དློན། བིན་བརླའི་ཕི་སུལ་ཕི་ལློང་གུང་མཐེབ་བརྒྱུད། 

གཉིས་ནི་བཅུ་བཞི་ནས་གེས་དཔྱི་སྟེང་དློན། བརླ་སང་པུས་ཚིགས་ངར་གདློང་ཐུར་བར་

འགིམས། པིར་མགློར་འབེལ་ནས་གློང་དང་རང་མཐིལ་འདུས། ཞེས་གསུངས། 

ཆུ་ར་རད་ན། རྣ་ཤལ་འློག་གཤློང་གཉིས་ནས་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་ནློར་བར་ངེས། གཡུ་

ཐློག་ཆ་ལག་བཅློ་བརྒྱད་དུ་རད་ན་ཞེས་བིས་པ་ནི་དློན་དངློས་ཡིན་པར་སེམས། བློད་སྐད་དུ་

རད་ཅེས་པ་ནི་བརླན་གཤེར་ཅུང་བི་བའི་དློན་ཡིན། 



  1921  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཆུ་རྩྭ། ཆུ་ནང་དུ་སྐྱེས་པའི་རྩྭ་རིགས། 

ཆུ་རལ། ཆུ་ལ་རྐྱལ་རྒྱག་པའི་ལུས་རལ། ཆུ་རལ་འགན་པའི་རེད་མློ། 

ཆུ་རི་དཀར་པློ། སློ་ཞིག

ཆུ་རེ། ཆུ་མ་རི་སྟེ་ཟུར་སྨན་ཆེན་པློས་ཆུ་མ་རི་ཞེས་བ་བ་ནི་ལྕུམ་རིགས་གསུམ་གི་ཆུང་བར་

གཏློགས་པ་ཞེས་དང་ནུས་པས་ཆུ་རིགས་ཐམས་ཅད་སྦློང་ཞེས་གསུངས་པ་དེའློ། །

ཆུ་རེད། ཆུ་ནང་གི་རེད་མློ། 

ཆུ་གཙང་། ཆུ་གང་ཞིག་ས་ཕློགས་གཙང་མར་གནས་ཞིང་རླུང་དང་ཉི་ཟེར་ཕློག་པའི་ཆུ་ནི་ལུས་

ཁམས་ལ་གནློད་པ་མེད་པ་རབ་ཏུ་བཟང་ངློ་།

ཆུ་ཚགས། ཆུ་ནང་གི་འབུ་སིན་སློགས་འདློན་བེད་ཀི་རས་ཆའི་ཚགས་མ། དགེ་སློང་གི་ཡློ་བད་ཅིག

ཆུ་ཚགས་གྲུ་གསུམ། འདུལ་བའི་སྐབས་ཀི་ཆུ་ཚགས་དབིབས་ཟུར་གསུམ་ཞིག

ཆུ་ཚན། ① རང་བཞིན་གི་བྱུང་བའི་ཚ་ཆུ། ② ཆུ་བསྐློལ་ནས་ཚ་པློར་ཆགས་པའི་ཆུ། 

ཆུ་ཚན་ཁ། རང་བཞིན་གིས་བྱུང་བའི་ཆུ་ཚ་པློ་ཡློད་པའི་ལུང་པ། 

ཆུ་ཚན་ཁློལ་འདྲ། སློར་མློའི་འློག་ཏུ་ར་ཡི་རྒྱུ་བ་ལློང་ལློང་པློར་འཕར་བའི་དཔེ་དློན་སྦར་བ་ཞིག་སྟེ། 

གཉའ་པ་ཆློས་བཟང་གིས་མཛད་པའི་དབུས་མཐའ་ལས། ཆུ་ཚན་ཁློལ་འདྲ་ནི་སློར་མློའི་འློག་

ན་ར་ལློང་ལློང་པློར་འཕར་བ་སྟེ་འཁློར་མློའི་ཆུ་འབྲུབ་པ་ལ་བུའློ། །

ཆུ་ཚན་རིགས་ལྔ། རྡློ་སློལ་དང་ཅློང་ཞི་འདྲེས་ཆུ་དང་། རྡློ་སློལ་དང་མུ་ཟི་འདྲེས་ཆུ། རྡློ་སློལ་དང་

བག་ཞུན་འདྲེས་ཆུ། རྡློ་སློལ་དང་ཅློང་ཞི་མུ་ཟི་བག་ཞུན་གསུམ་འདྲེས་ཆུ། རྡློ་སློལ་དང་ཅློང་ཞི་

མུ་ཟི་བག་ཞུན་ལློང་རློས་བཞི་འདྲེས་ཆུ་བཅས་ལྔའློ། །

ཆུ་ཚན་རིང་བསེལ། ཆུ་ཚན་སློགས་ཀི་ནང་ཆུ་ལས་བྱུང་བའི་དབང་རིལ་འློད་ཟེར་འཕློ་བ་ཞིག་སྟེ། 

ནུས་པས་གདློན་ནད་ཐམས་ཅད་སེལ། 

ཆུ་ཚན་ལུམས། རང་བྱུང་ཆུ་ཚན་ནང་ཞུགས་ནས་དྲེག་གྲུམ་ཆུ་སེར་སློགས་ཡན་ལག་ཞ་འཁུམ་

རྣམས་འདུལ་བར་བེད་པའི་ཐབས་ཤིག

ཆུ་ཚེ་རིང་། ཆེ་རིང་རྣམ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆུ་ཚོད། ① དེང་སྐབས་དུས་ཚོད་འཇལ་བེད་ཀི་ཚད་གཞི་ཞིག་སྟེ་ཉིན་མཚན་གཅིག་གི་དུས་ཚོད་

ཆ་ཉི་ཤུ་ར་བཞིར་བགློས་པའི་ཆ་རེའི་མིང་། ② དེང་སྐབས་དུས་ཚོད་བརག་བེད་འཕྲུལ་བཟློས་

ཀི་འཁློར་ལློ། ཆུ་ཚོད་སྒིག་པ། ③ སར་སྐར་རིས་ལུགས་ཀི་དུས་ཚོད་འཇའ་བེད་ཀི་ཚད་གཞི་

ཞིག་སྟེ་ཉིན་མཚན་གཅིག་གི་དུས་ཡུན་ཆ་དྲུག་ཅུར་བགློས་པའི་ཆ་རེའི་མིང་ཡིན། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་clock period ཟེར། 

ཆུ་ཚོད་གཅིག །དུས་ཀི་མཐའ། ཆུ་སང་དྲུག་ཅུའི་ཚད་དང་ཡང་ན་དེང་སང་ཉིན་མཚན་གཅིག་ལ་

ཆ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ཕེ་བའི་ཆ་གཅིག་ལ་ཟེར། 

ཆུ་ཚོད་བཅློལ་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་clock register ཟེར། 

ཆུ་ཚོད་སྟློང་པ། རིས་ཀི་རེའུ་མིག་འབི་སྐབས་དང་པློ་གཟའ་གནས། གཉིས་པ་སྐར་གནས། གསུམ་

པ་ཁིམ་གནས་བཅས་ཡློད་པའི་ནང་ནས་དེ་ཚོ་ཚང་མར་རང་རང་གི་ལློངས་སྤློད་ཡུན་ཚད་ཀི་

ཚད་གཞི་ཆུ་ཚོད་ཀི་ཐློག་ཏུ་ཕབ་སྐབས་ཆུ་ཚོད་གཅིག་མ་ལློངས་ཚེ་ཐིག་གཅིག་བི་དགློས་པ་

དེའི་ཐིག་དེ་ལ་སྟློང་པ་ཟེར། ཆུ་ཚོད་བརྡ་རགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་

བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་clock signal ཟེར། 

ཆུ་ཚོད་བུམ་པ། སར་དུས་ཚོད་འཛིན་བེད་བུ་ག་ཡློད་པའི་ཆུ་སྣློད་ཅིག

ཆུ་ཚོད་ར་འཕར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་clock pulse ཟེར། 

ཆུ་ཚོན་རི་མློའི་འབི་ཐབས། ཧང་ཚོན་རི་མློ་ཡང་ཟེར། འབི་ཐབས་དེར་རིགས་མང་པློ་ཡློད་པ་སྟེ། 

སྙློམ་བྱུགས་འབི་ཐབས། བརེགས་བྱུགས་འབི་ཐབས། ཡལ་མདངས་འབི་ཐབས་ལྷེབ་བྱུགས། 

འཁྲུས་མདངས་འབི་ཐབས། སྐམ་པློའི་འབི་ཐབས། རླློན་པའི་འབི་ཐབས། འབེལ་མཐུད་ཚོན་

བྱུགས་ཐབས། ཁ་སྒྱུར་གཏློང་ཐབས། ཁ་དཀྲུག་འབི་ཐབས་སློགས་ཡློད། 

ཆུ་ཚོད་ལམ། 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་clock track ཟེར། 

ཆུ་ཚྭ། རང་བྱུང་གི་ཚྭ་ཆུའི་མིང་སྟེ། ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡློ་རེས། ཚྭ་ཆུས་ཚྭ་ཡིས་མ་ཞུ་སེལ། ཞེས་

དང་། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་ཤེལ་ཕེང་ལས། ཆུ་

མིག་གང་རུང་རྡློལ་བ་ཚྭ་ཆུའི་རང་བཞིན་ཇ་སློགས་ལ་བླུགས་པས་ཚྭ་གློ་ཆློད་ལ། ཟུར་དུ་

དྲངས་པའི་ཚྭ་ཞིང་སློགས་བས་ཀང་སས་འཐུང་ཤུལ་དུ་བ་ཚྭ་ཅུང་ཟད་རེ་ལས་ཚྭ་མི་ཆགས་

ལ་སྣློད་དུ་བསྐློལ་ན་ཅུང་ཟད་རེ་ཆགས་པ་དེ་ཡིན་ཞེས་གསུངས། 

ཆུ་མཚེ། སློ་ཞིག

ཆུ་ར། རའི་ཆུ་སྣློད། 

ཆུ་རིང་། ཆུ་གསློག་འཁིལ་བ་ཡུལ་རིང་བུ། 

ཆུ་འཛིན། [མངློན] ① སྤིན། ② བ་ག་སྟེ་མློ་མཚན། 

ཆུ་འཛིན་སྐྱེས། [མངློན]ཐློག་གམ་གནམ་ལྕགས། 

ཆུ་མཛོད། ① ཕི་ཡི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ། ② མིས་བཟློས་ཆུ་རིང་ཆེན་པློ། 

ཆུ་ཞིང་། རྒྱུན་དུ་ཆུ་བསྐྱིལ་བའི་འབས་ཞིང་། 

ཆུ་ཞེང་། ཆུ་ནི་དཔངས་དང་། ཞེང་ནི་ཁ་ཞེང་ངམ་ཁ་རྒྱ། ཆུ་ཞེང་མཉམ་པ། 

ཆུ་ཞེང་གབ་པ། འཕེད་གཞུང་མཉམ་པ། སྐུ་གཟུགས་ཆུ་ཞེང་གབ་པ། གློན་གློས་ཆུ་ཞེང་གབ་པ། 

འཛིན་ཆས་བཟློ་དབིབས་ཆུ་ཞེང་གབ་པ། 

ཆུ་ཞེང་གབ་པའི་ཚད། སངས་རྒྱས་དང་། ལློངས་སྐུ། བང་སེམས་སློགས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་ཆ་ཚད་

སིད་ཞེང་མཉམ་པའི་ཚད་ལ་ཟེར། 

ཆུ་གཞུང་། འབབ་ཆུའི་གཞུང་། 

ཆུ་བཞི། ① སློན་འགློ་ཆུ་གསུམ་གི་སྟེང་དུ་བསང་གཏློར་དང་བཞིའློ། །སློན་འགློ་ཆུ་གསུམ་ནི། 

མཆློད་ཡློན་དང་། ཞལ་བསིལ། དྲི་ཆབ། ② འབབ་ཆུ། འཁིལ་ཆུ། ཀླུང་ཆུ། སྨན་ཆུ། 

ཆུ་བཞི་སང་དྲུག །རྒྱལ་མློ་རྔུལ་ཆུ། ར་ཆུ[ཟླ་ཆུ] འབི་ཆུ། རྨ་ཆུ་དང་བཞི་ལ་ཟེར། སང་དྲུག་ནི། སློ་འབློར་

སང་། ཚ་བ་སང་། སྨར་ཁམས་སང་། ཟལ་མློ་སང་། མི་ཉག་རབ་སང་། དམར་ཟླ་སང་བཅས་སློ། །
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ཆུ་ཟངས། ཆུ་བླུག་སྣློད་ཟངས་ཆེན། 

ཆུ་ཟིལ། ཆུའི་ཟིལ་པའམ་ཐིགས་པ། རྩྭ་རེར་ཆུ་ཟིལ་ཆགས་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཆུ་ཐིགས་

དང་། ཆུ་འཐློར། ཉར་མ། དབའ་རླབས་སྐྱེས་བཅས་སློ། །

ཆུ་ཟུར། ཆུའི་མཐའ་འགམ། 

ཆུ་ཟློམ། ཆུ་བླུག་སྣློད་ཀི་ཟློ་བ། 

ཆུ་ཟླ། ① ཆུ་ནང་གི་ཟླ་གཟུགས། ② སྣང་ལ་རང་བཞིན་གིས་སྟློང་པའི་དཔེ། 

ཆུ་གཟར། ཤིང་ལས་བཟློས་པའི་ཆུ་འཆུ་བེད་ཀི་སྐྱློགས། 

ཆུ་བཟང་དགློན། ① མིང་གཞན་དུ་ཆུ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་རབ་རྒྱས་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་

པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་༡༦༤༩ལློར་ཆློས་བཟང་སྐུ་ཕེང་དང་པློ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་འབློར་གིས་ཕག་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་དགློན་ལུང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆུ་བཟང་དགློན། ② རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་བ་སྤི་ལློ་༡༨༡༣ལློར་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་མང་ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆུ་བཟང་དགློན ③ དགློན་པ་འདི་རེ་ཤེར་འབྱུང་བློ་གློས་ཀིས་བཏབ། བཏབ་དུས་མི་གསལ། གྲུབ་

མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆུ་བཟང་ངག་དབང་ཐུབ་བསྟན། ཆློས་རེ་དློན་གྲུབ་རིན་ཆེན་གི་སྐུ་སྐྱེར་གགས་པ་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་

བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༧༢༥ལློར་ལྕང་སྐྱ་རློལ་པའི་རྡློ་རེའི་སྐུ་མཆེད་དུ་འཁྲུངས། 

དགུང་ལློ་བཅུ་བདུན་པར་དབུས་ལྷ་ལན་ཞིང་དུ་ཕེབས། འབས་སྤུངས་སློ་མང་ཆློས་གྲྭར་

ཞུགས། རྒྱལ་དབང་མཆློག་དང་། ཁི་ཆེན་ངག་དབང་མཆློག་ལན། རེ་ངག་དབང་བམས་པ་

སློགས་ཀི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་སློབ་གཉེར་མཛད་པས་གཞུང་ལུགས་ལ་མཁས་པ་གྱུར། 

དགུང་ལློ་ཞེ་བརྒྱད་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༧༧༢ལློར་བ་

ཁྱུང་དགློན་པའི་མཁན་རབས་སློ་དགུ་པའི་སེང་ཁིར་ཕེབས། དགུང་ལློ་རེ་གཅིག་ལ་ཕེབས་པ་

ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༧༨༥ལློར་ཆེད་དུ་གདན་ཞུས་ལར་དན་ཏིག་དང་། གློང་སྐྱ། ཚེ་ཏན་སློགས་



  1925  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཀི་དགློན་པར་ཕེབས་ཤིང་འགློ་དློན་མཛད། མེ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༧༨༧ལློར་བ་ཁྱུང་གདན་རབས་

དང་ལྕང་སྐྱ་རློལ་པའི་རྡློ་རེའི་རྣམ་ཐར་བརམས། དགུང་ལློ་དློན་གཉིས་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་

བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༧༩༦ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཆུ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་འབློར། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༦༡༨ལློ་སྟློད་ལུང་དཀར་ལེབ་

ཁང་གསར་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། གིང་བསེ་ཞེས་པའི་མཚན་རགས་བངས། རེས་སུ་མདློ་སྨད་དུ་

གདན་དྲངས་ཏེ་མཚོ་སིབ་ཏུ་ལློ་གཅིག་ཙམ་དང་། ཐང་ཁེར་ཞེས་པར་ལློ་ཤས་བཞུགས། དེ་

ནས་སྐུ་འབུམ་གི་ཁི་དང་། དགློན་ལུང་ཁིར་བཞུགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་

༡༦༤༩ལློ་འབུམ་ལུང་བཀྲ་ཤིས་ཐང་དུ་ཆུ་བཟང་དགློན་དགའ་ལན་མི་འགྱུར་གིང་ཞེས་པ་

ཕག་བཏབ་པ་ནས་བཟུང་སྐུ་ཕེང་རིམ་བློན་ལ་ཆུ་བཟང་ཞེས་པའི་མཚན་ཐློགས། ལྕགས་ཡློས་

སྤི་ལློ་༡༦༥༡ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཆུ་བཟང་པློ། མིའི་ལུས་པློར་འཕློད་པའི་ཆུ། ཁུ་བྱུག་གིས་སྐད་སྒློག་མཚམས་ནས་ཆུ་བཟང་དུ་འགློ། 

ཆུ་བཟང་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ། རེ་འདི་ནི་ཤར་ཕློགས་ཀློང་ཡུལ་དུ་ཡབ་ཚེ་འཕེལ་དང་ཡུམ་མཚོ་མློ་

གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་བ་སྤི་ལློ་༡༧༨༩ ལློར་འཁྲུངས། སྐུ་ཆུང་དུས་

དགློན་པ་བཀྲ་ཤིས་རབ་བརན་དུ་བཞུགས་ནས་དགློན་པའི་འདློན་ཆ་ཕལ་ཆེར་བསབས། 

དགུང་ལློ་བཅློ་ལྔ་ནས་བཅློ་བརྒྱད་བར་ཆློས་གྲྭ་ཞིག་ཏུ་ཕེབས་འདུན་ཡློད་ཅང་དགེ་རྒན་དང་ཕ་

མའི་བཀའ་མ་འཁློལ། དགུང་ལློ་བཅུ་དགུར་བློལ་ཐབས་ཀིས་འབས་སྤུངས་བློ་གསལ་གིང་གྲྭ་

ཚང་དུ་ཆློས་ཞུགས་མཛད། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུའི་ཐློག་གྲུབ་དབང་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་དཔལ་

བཟང་པློའི་དྲུང་དུ་དགེ་བསྙེན་བར་མ་རབ་བྱུང་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་མནློས། མཚན་ཡེ་ཤེས་

རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བསྩལ། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་ལ་དེ་མློ་ནློ་མློན་ཧན་ཞབས་དྲུང་ནས་བསྙེན་

རློགས་ཀི་སློམ་པ་བཞེས། རྡློ་རེ་འཆང་ངག་དབང་ཆློས་འཛིན་དང་། ཁི་ཆེན་བང་ཆུབ་ཆློས་

འཕེལ། བ་མ་སྐལ་བཟང་མཁས་གྲུབ་སློགས་ཀི་ཞལ་ས་ནས་མདློ་སགས་ཀི་ཆློས་མང་དུ་

གསན། མཐར་དགུང་ལློ་རེ་བརྒྱད་དུ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ་

༡༨༥༦ལློར་སྐུ་གཤེགས། 



  1926  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆུ་བཟང་རི་ཁློད། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་མེ་བི་སྤི་ལློ་༡༦༩༤ལློར་སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆུ་འློ་གཅིག་འདྲེས། ཆུ་དང་འློ་མ་རློ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་སྟེ། ཕན་ཚུན་དབེ་རྒྱུ་མེད་པའི་དཔེ། 

ཆུ་འློད་ཀིས་བཀང་བའི་ཆུ་ཤིང་། འདི་ལ་མངློན་བརློད་མཁས་པའི་རྣ་རྒྱན་ལས། འབས་བུ་སྨིན་ནས་

འཇིག་པའི་ཤིང་རིགས་གསུམ་བཤད་པའི་ནང་ནས་ནང་དུ་ཆུས་གང་བའི་ཆུ་ཤིང་སྟེ། འགའ་

ཞིག་གིས་སྨྱུག་མ་ལ་ངློས་འཛིན་པ་དང་། འགའ་ཞིག་གིས་འློམ་བུ་ནག་པློར་ངློས་འཛིན། 

མངློན་བརློད་ནློར་བུའི་ཕེང་བ་ཞ་ལུ་ལློ་ཆེན་གིས་བསྒྱུར་བ་ལས་ཨེ་ར་ནྜ་ཞེས་པའི་མཆན་དུ་

ཆུ་ཤིང་། ཞེས་འབྱུང་བ་སློགས་བཤད་སློལ་མི་འདྲ་བ་འདུག་པས་བརག

ཆུ་འློབས། ཆུས་གང་བའི་ས་ཤུར། མཁར་སྲུང་ཆུ་འློབས། 

ཆུ་འློར། འློར་ནད་དམ་ཆུ་ནད། ཡང་ན་གསློ་དཀའ་བའི་ཆུ་ནད་ཅིག་ཡིན་ནམ་སྙམ། 

ཆུ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལན། བསིལ་བ་དང་། ཞིམ་པ། ཡང་བ། འཇམ་པ། དྭངས་པ། དྲི་མ་མེད་པ། ལློ་

ལ་མི་གནློད་པ། མགིན་པ་ལ་མི་གནློད་པ་བཅས་ཡློན་ཏན་སྣ་བརྒྱད་དང་ལན་པའི་ཆུ་བཟང་། 

ཆུ་ཡི་ཀ་བ། [མངློན]ཁློན་པ། 

ཆུ་ཡི་སྐྱེ་གནས། [མངློན]མེ། 

ཆུ་ཡི་རྒྱན། [མངློན]མེ་ཏློག་པད་མ། 

ཆུ་ཡི་སྒེ་ལློག །[མངློན]ཆུའི་རྦ་རླབས། 

ཆུ་ཡི་ཆློམ་རྐུན། [མངློན]ཉི་མ། 

ཆུ་ཡི་སྙིང་པློ། [མངློན] ① ཚྭ། ② པདྨ་ཅན་གི་མཚོ། 

ཆུ་ཡི་ཐུབ་པ། [མངློན]ནློར་ལྷ་ཛམྦྷ་ལ། 

ཆུ་ཡི་སྣང་བ། [མངློན]སིན་བུ་པད་པ། 

ཆུ་ཡི་སྤེའུ། [མངློན]སམ། 

ཆུ་ཡི་འཕྲུལ་འཁློར། ཆུ་ཡི་རྦ་འློག་ཏུ་ལུས་བཟེད་པའམ་ཆུ་བསིལ་སྣློད་དུ་བླུགས་ཏེ་དུགས་རྒྱག་པ་

སློགས་ཀིས་མཁིས་ནད་སེལ་བའི་དཔྱད་ཀི་ནང་ཚན་ཞིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཆུ་ཡི་དབང་པློ། [མངློན]ཛམྦྷ་ལ། 

ཆུ་ཡི་མ་མ་ཅན། ཆུ་ཡི་མ་མ་ནི་རྒྱ་མཚོ་དང་། ཆུ་ཡི་མ་མ་ཅན་ནི་པདྨ་སྟེ། པད་མ་ནི་མཚོ་ལས་

སྐྱེས་པས་མཚོ་ནི་པདྨའི་མ་དང་འདྲ་བའློ། །

ཆུ་ཡི་ཚེར་མ། [མངློན]པད་མའི་ར་བ། 

ཆུ་ཡི་འཛུམ་དཀར། [མངློན]ཆུའི་ལྦུ་བ། 

ཆུ་ཡི་བཞློན་པ། [མངློན]སྤིན། 

ཆུ་ཡི་རབ་ཁ། ཆུའི་ནང་དུ་རྡློ་ཆེན་པློ་མེད་པ་དང་། གཏིང་ཟབ་པློ་མེད་པ་དུས་རྒྱུན་མི་དང་དུད་འགློ་

སློགས་ཀིས་རབ་བཅད་ནས་ཆུའི་ཕ་རློལ་ཏུ་འགློ་ཆློག་པའི་ཆུ་ལམ་གི་མིང་ཡིན། 

ཆུ་ཡི་ཤིང་ར། [མངློན]གྲུ། 

ཆུ་ཡུར། ཆུ་འགློ་སའི་ཡུར་བ། 

ཆུ་ར། ① ཆུ་སྐྱློར་བེད་ཀི་ར་བ། ② ཆུ་ར་མ་དང་དློན་གཅིག

ཆུ་ར་མ། ལྕགས་ཟངས་ར་སློགས་ལས་བཟློས་པའི་ཆུ་གསློག་སྣློད། 

ཆུ་རགས། ཆུ་འགློག་བེད་ཀི་རགས་སམ་རིག་པ། 

ཆུ་རགས་འུ་ལག །སར་ཆུ་རགས་རྒྱག་མཁན་གི་འུལ་མི་གཏློང་དགློས་པའི་ཁལ་ཞིག

ཆུ་རང་བསྐློལ་གི་སྐྱེད་འབབ། རང་ཉིད་ཀིས་འཐུང་རྒྱུའི་ཆུ་རང་གིས་བསྐློལ་བ་དེ་དཔེར་བཞག་པ། 

དེ་མིན་ཆུ་རང་བསྐློལ་ཟེར་བར་གློ་རྒྱུ་གཅིག་ནི། སྐྱེད་འབབ་སྤློད་རྒྱུ་དུས་ཚོད་བཟློས་པ་ནས་

འགངས་ན་རེས་སུ་སློ་སློས་ཆུ་རང་བསྐློལ་གིས་སྐྱེལ་དུ་ཡློང་བ་མ་གཏློགས། བུན་བདག་གིས་

མི་ཟུར་དུ་གཏློང་མ་དགློས་པ་ཞེས་པའི་དློན། 

ཆུ་རང་འཁློལ། མ་བསྐུལ་དང་ལེན་གི་དཔེ། ཆུ་རང་འཁློལ་ལར་རང་འགུལ་གིས་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བ། 

ཆུ་རབ།① མིང་རྐྱང་། གཙང་པློ་འཕེད་ལ་བརྒལ་ནས་འགློ་སའི་རབ་ལམ། ② བ་ཚིག །རབ་ལ་

གདང་ལྕི་བར་བཀག་དགློས། ལྷམ་ཕུད་ནས་ཆུ་རབ་དགློས། 

ཆུ་རས། ཆུ་ལ་ཞུགས་སྐབས་གློན་རྒྱུའི་སྨད་གཡློགས། 

ཆུ་རིགས་བདུན། བཏུང་བའི་ཆུ་ལ་རིགས་མི་འདྲ་བ་བདུན་ཏེ། ཆར་ཆུ་དང་། གངས་ཆུ། ཆུ་ཀླུང་གི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆུ། ཆུ་མིག་གི་ཆུ། ཁློན་པའི་ཆུ། བ་ཚྭ་ཅན་གི་ཆུ། ཤིང་གི་ར་བ་ལས་འབབ་པའི་ཆུ་བཅས་སློ། ། 

ཆུ་རིས། ཆུའི་གཉེར་མ། 

ཆུ་རིས་མ། ① གློས་ཆེན་ཆུ་རིས་ཅན། ② དར་དཀར་ཆུ་རིས་མ། 

ཆུ་རུག་པ། ཆུ་འགམ་གི་གམ་ཁློད་དང་། སིབ་ཀི་ར་འཇམ། ཤིང་ཕན་གི་གསེབ་སློགས་སུ་འཁྲུངས་

ཤིང་། ཕུང་པློའི་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་0.2~0.4 ཟིན་པ། ངར་པ་ཡུང་ནག་གི་སློང་པློ་ལ་བུ་ཁེར་སྐྱེས། 

ལློ་མ་ལང་སྨུག་མཐའ་སློག་ལེ་ཁ་མདའ་སྒློ་འདྲ་བ་ཁ་སྤློད་དུ་སྐྱེ་བ། མེ་ཏློག་ཟིང་སྐྱ་དྲིལ་ཆུང་ཁ་

གཡེལ་འདབ་མ་བཞི་ཅན་བརྒྱད་དགུ་ཙམ་ཚོམ་དུ་སྐྱེ་བས་གདུགས་དབིབས་ལར་གྱུར་པ། 

འབས་བུ་ཡུང་དཀར་གི་གང་བུ་འདྲ་བའི་ནང་ས་བློན་ཞིབ་མློ་ཡློད་པ། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི། ལློ་

སློང་མེ་འབས་ཡློངས་རློགས། ཟླ་6~7 པར་བཏུས་ནས་སློ་ཆློལ་དམའ་ཕབ་སྐམ་གསེད་

ལེགས་ཚགས་བ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་ཆུ་རྒྱུས་ལ་ཞུགས་པའི་ཚད་པ་དང་

འབམ་གྲུམ་སེལ། ཆུ་རྒྱུས་སྣད་པ་སློགས་ལ་ཕན། 

ཆུ་རུག་སལ་ལག །སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་འབམ་གྲུམ་

གི་ནད་ཆུ་རྒྱུས་ལ་ཞུགས་པ་དང་། དྲི་ཆུ་འགགས་པ་ལ་ཕན། 

ཆུ་རུང་བ་རྣམ་པ་ལྔ། དགེ་འདུན་གི་རུང་བ། གང་ཟག་གི་རུང་བ། ཆུ་ཚགས་ཀི་རུང་བ། ཉིན་ཞག་

གི་རུང་བ། ཁློན་པའི་རུང་བ། 

ཆུ་རུད། ཤ་འློད་དམ་ཆུ་ལློག

ཆུ་རུམ་མ། ཆུ་སྣློད་ཆེན་པློ། 

ཆུ་རུས་བཞི། ཆུའི་ནང་གནས་པའི་སེམས་ཅན་གི་རུས་པ་རིགས་བཞིའི་བསྡུས་མིང་སྟེ། ཉ་ཕིས་

དང་། དུང་། མགློན་བུ། ཉའི་རུས་པ་བཅས་སློ། །

ཆུ་རླངས། ཆུ་དྲློས་པའི་རླངས་པ། 

ཆུ་རླབས། ཆུའི་རྦ་རླབས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཆུའི་རྦ་རླབས་དང་། གཉེར་མ། མཚར་གཡློ། 

རླབས་བཅས་སློ། །

ཆུ་ལ་གར་རེ། [མངློན]མ་ངན་མེད་ཀི་ཤིང་། 



  1929  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཆུ་ལ་ལེ་བརྒྱད། སིད་སྐྱློང་གི་དུས་ཚོད་སྤི་ལློ་142ནས་སྤི་ལློ་341བར། ཟ་ནམ་ཟིང་ལེ། ལེ་འཕྲུལ་

ནམ་གཞུང་། སེ་སྣློལ་གནམ་ལེ། སེ་སྣློལ་པློ་ལེ། ལེ་སྣློལ་ནམ། ལེ་སྣློལ་པློ། ལེ་རྒྱལ་པློ། ལེ་སྤིན་

བཙན། ཞིབ་པ་སྤུ་རྒྱལ་གི་ལློ་རྒྱུས་ལ་གཟིགས། 

ཆུ་ལ་གནས། [མངློན]ནློར་ལྷ་ཛམྦྷ་ལ། 

ཆུ་ལག །ཆུ་བློ་ནས་ཁ་གེས་པའི་ཆུ་ཕན། 

ཆུ་ལམ། ① གཅིན་ལམ། ② ཆུ་འགློའི་ལམ། གློང་ཁེར་ནང་གི་ས་འློག་ཆུ་ལམ་བཤངས་ཟིན་པ། 

ཆུ་ལས་སྐྱེས། [མངློན]ཟླ་བ། 

ཆུ་ལས་འབར། [མངློན]ནམ་མཁའི་ཐློག་གམ་གནམ་ལྕགས། 

ཆུ་ལུད། ཆུ་དང་ལུད། 

ཆུ་ལུམས། རང་བྱུང་གི་ཆུ་ཚན་ནམ་བདུད་རི་ལྔའི་སྨན་གི་ལུམས་ལ་བུའི་ནང་ཞུགས་ནས། ཡན་

ལག་ཞ་རེངས་སློགས་ལ་ཕན་པར་བེད་པའི་ཐབས་ཤིག

ཆུ་ལེན། གནའ་བློའི་དུས་སུ་དགློན་པ་དང་། དཔློན་ཚང་། ཁིམ་ཚང་ཕྱུག་པློ་བཅས་ཀི་ནང་དུ་ཆུ་

ལེན་མཁན་ཞིག་རྒྱུན་ཉར་བེད་སློལ་ཡློད་པའི་ལས་རིགས་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

ཆུ་ལློ། ① ཆུ་རའི་ལློ་མ། ཐ་མག་གི་ཚབ་ཏུ་གཏློང་སློལ་ཡློད། ② ཆུ་རའི་ལློ་མ་སྟེ། རློ་སྐྱུར། ནུས་

པས་རྨ་གསློ་བ་དང་། ཚོད་མས་བད་ཀན་སེལ་ཞིང་དང་ག་འབེད་པར་བེད། 

ཆུ་ལློག །ཤ་འློད་དམ་གློ་བུར་དུ་རྒྱས་པའི་ཆུ་ཆེན་པློ། ཆུ་ལློག་གང་སར་རྒྱུག་པ། དབར་དུས་ཆར་

ཞློད་འབབ་པ་དང་རི་ངློགས་ཀི་ཆུ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདུས་ཏེ་དྲག་ཏུ་བཞུར་བའི་མིང་ཡིན། 

ཆུ་ལློག་བརྒྱབ་པ། དབར་ཆུ་རྒྱས་ཆེ་བ། 

ཆུ་ལློན། ① ཆུ་རགས། ② ཟམ་པ། 

ཆུ་ལློའི་རིགས། སློ་ཞིག

ཆུ་ཤིང་། འབས་བུ་ཐེངས་གཅིག་སྐྱེས་རེས་སྐམ་པའི་ཤིང་ཞིག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གང་པློའི་

ལྕུག་མ་དང་། རྒྱུད་རྣམས་འཛིན། འཆི་འབས་ཅན། ནད་ཀི་འབས་ཅན། མཛོད་ལུས། ཤིང་

འཛིན་བཅས་སློ། །



  1930  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆུ་ཤིང་འློམ་བུ། ཤིང་རིགས་ཤིག །ལློ་མ་ཨ་རུ་རའི་ཚབ་ཏུ་བློད་སྨན་དུ་བཏང་ཆློག་པ་ཞིག

ཆུ་ཤུ། [ཡུལ]ལུས་ལ་ཐློན་པའི་ཆུ་གང་ངམ་ཆུ་བུར། 

ཆུ་ཤུགས། ཆུ་རྒྱུན་འབབ་པའི་ཤུགས། ཆུ་ཤུགས་གློག་འདློན། ཆུ་ཤུགས་ཐློན་ཁུངས། 

ཆུ་ཤུར། རློང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་ལྷློ་ནུབ་ངློས་སྐྱིད་ཆུ་དང་ཡར་

ཀླུངས་གཙང་པློ་གཉིས་འཛོམས་ས་དེར་ཡློད། 

ཆུ་ཤུལ། ཆུ་བབ་པའི་ཤུལ། 

ཆུ་ཤུལ་སྤློག་མ་དགློན། སར་ལྷ་ས་གཙང་པློའི་སྨད་བརྒྱུད་ཆུ་ཤུལ་ས་ཁུལ་དུ་ཡློད་པའི་དགློན་པ་ཞིག

ཆུ་ཤེལ། རྡློ་ལས་བྱུང་བའི་དྭངས་ཤེལ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ནློར་བུ་དཀར་པློ་དང་། འབུས་ནས་

འཛག །མན་ཤེལ། མིག་ལ་ཕན། ཟླ་བའི་ནློར་བུ། བསིལ་བའི་ཆར་ལན་བཅས་སློ། །

ཆུ་ཤེལ་དབང་པློ། [མངློན]ཟླ་བ། 

ཆུ་ཤེལ་དབང་པློ་ར་ཆེན་དགའ་མའི་ཁིམ་དུ་རེ་དགའ་སྤློད་པའི་ཟླ་བ། གཟའ་སྐར་བདུན་ནང་གི་ཟླ་

བ་རྒྱུ་སྐར་ར་ཆེན་གི་ཁིམ་ནང་དུ་སེབས་པའི་ཟླ་བ་སྟེ། བློད་ཟླ་དང་པློ། 

ཆུ་ཤློ སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་སྐྱུར། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རྨ་ཚད་དང་། མེས་ཚིག་

པའི་རྨའི་ཚ་དབལ་སློགས་འཇློམས། 

ཆུ་ཤ། ཤ་འློད་དེ་གློ་བུར་རྡློལ་བའི་ཆུ་དྲག་པློ། 

ཆུ་གཤམ། ཆུ་འདབས་སམ་ཆུ་མཇུག

ཆུ་གཤློང་། ཆུ་ཡློད་པའི་ས་གཤློང་བུ། 

ཆུ་བཤལ། ཆུས་དྲི་མ་བཀྲུས་པ། ཤེལ་དམ་ཆུ་བཤལ་བཏང་བ། དཀར་ཡློལ་ཆུ་བཤལ་བཏང་བ། 

ཨ་ཅློར་ཆུ་བཤལ་བེད་པ། 

ཆུ་སིང་། ཆུ་བླུགས་ནས་འཚག་པ། འབས་ཆུ་སིང་རྒྱག་པ། བེ་མ་ཆུ་སིང་རྒྱག་པ། ཆུ་སིང་བས་

ནས་ལྷད་འདློན་པ། 

ཆུ་སུབ་གཏློང་བ། [ཡུལ]མི་སློགས་ཆུའི་ནང་དབུགས་སུབ་གཏློང་བ། 

ཆུ་སུབ་བཏང་། ཆུ་སུབ་བཏང་ནས་མི་སྣ་རྐྱེན་ལམ་དུ་བཏང་བ། 



  1931  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཆུ་སེར། ཚིགས་མིག་དང་ཤ་པགས་བར་སློགས་སུ་གནས་པའི་ཁག་གི་སྙིགས་མ་དང་། མཁིས་

པའི་དྭངས་མ་ལས་བྱུང་བའི་མདློག་དམར་སེར་ཆུ་ལར་ས་ལ་འབར་བག་གི་རི་དང་ལན་པ་དེ་

ལ་ཟེར་ཏེ། དེ་འཕེལ་ཟད་དུ་གྱུར་ན་ཆུ་སེར་གི་ནད་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན། 

ཆུ་སེར་སྐྱ་རྦབ། སྐྱ་རྦབ་རིགས་ལྔའི་ནང་ཚན་ཆུ་སེར་ཤས་ཆེ་བའི་སྐྱ་རྦབ་སྟེ། ནད་རགས་སུ་ལུས་

གཡློ་ཞིང་པགས་པར་ཟ་ཕྲུག་ལང་བ་ཞིག

ཆུ་སེར་དཀར་པློ། བད་རླུང་གང་བ་ཤས་ཆེ་བའི་ཆུ་སེར་གི་ནད་ཅིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་ལུས་

གཡའ་ཞིང་ཚིགས་མཚམས་བེ་བ་དང་། པགས་པའི་སྟེང་ཤུ་ཐློར་ལ་བུ་རྨ་འབྱུང་བ་ཞིག

ཆུ་སེར་མཁིམས་པ། ཆུ་སེར་འཁིམས་པ་སྟེ་ཆུ་སེར་ཁབ་པ། 

ཆུ་སེར་གི་ནད། ཆུ་སེར་གྱུར་ཚུལ་ནི། ཁ་ཟས་ཀི་དྭངས་མ་དེ་ཁག་ཏུ་འགྱུར་ལ་ཁག་གི་སྙིགས་པ་

མཁིས་པའི་ནང་དུ་གསློག །མཁིས་པའི་དྭངས་མ་ལུས་ཀི་ཆུ་སེར་ཏུ་འགྱུར་བ་དེར། དམར་ཤ་

དང་སྐྱུར་ཆང་སློགས་ཀིས་གནློད་པས་ཆུ་སེར་རྒྱས་ཏེ་ཤ་པགས་སློས་ཤིང་ཤུ་ཐློར་དང་ཟ་

འཕྲུག་བེད་པའི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན། 

ཆུ་སེར་སྙིང་ལ་བློས་པ། སྙིང་ནང་དུ་ཆུ་གསློགས་པའི་ནད་རིགས་ཞིག

ཆུ་སེར་དློན་ལ་བབས་པ། ༡ སྙིང་། ཤེས་པ་འཕློ་བ། ལུས་འདར་བ། སྟློད་རྒྱངས་པ། སྙིང་མི་དགའ་

བ། དངངས་སྐྲག་སྐྱེ་བ། ཚིག་པ་ཟ་བ། ཁློ་ཚིག་སྨྲ་བ། བང་ལ་སིན་ཐློར་དང་ཤ་བཀྲ་འློང་བ། 

རྒྱུན་དུ་ལྕེ་ལ་ཐློར་བ་འློང་བ། ༢ གློ་བ། ལུ་བ་མང་བ། མིག་དང་རང་བློལ་སྐྲངས་པ། བང་རྒྱབ་

གཟེར་བ། སྐད་འགག །མཚུལ་པ་སྐམ། ༣ མཆིན། མིག་ནས་མཆི་མ་རྒྱུན་དུ་འཛག་པ། ལུས་

ལྕི་བ། སྣ་ཁག་འློང་ཞིང་། ཕློ་མཆིན་ན་བ། ༤ མཆེར། ལློ་བ་སློས་ཤིང་འཁློག་པ། མཆུ་ནད་རྒྱུན་

དུ་ཡློང་བ། ༥མཁལ། རེད་པ་དང་། དཔྱི་དང་། བརླ་སུལ་རྣམས་ན་བ། ལུས་སྨད་ལྕི་བ། རང་

པ་སྦྲིད་པ། ར་ཀུན་འཁྱུག་པ། 

ཆུ་སེར་གདློང་ར། ལློང་ཚིགས་ནས་ངར་གདློང་ངློས་སུ་ཚོན་དློ་གཞལ་བའི་སར་ཡློད་པའི་གཏར་

ར་ཞིག་སྟེ། དེ་གཏར་ན་ཆུ་སེར་གི་ནད་དང་། པགས་ནད་ཟ་ཕྲུག །རྨ་རྒན་སློགས་ལ་ཕན། 

ཆུ་སེར་ནག་པློ། ཆུ་སེར་དཀར་ནག་གི་ནད་གཉིས་ལས་ཁག་མཁིས་ཤས་ཆེ་བའི་ནད་ཅིག་སྟེ། ནད་



  1932  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རགས་སུ་པགས་མདློག་ནག་ལ་ཟ་ཕྲུག་ལང་བ་དང་། སྐྲ་དང་སྨ་ར། སྨིན་མ་རྣམས་བི་བ། 

ཚབས་ཆེ་བ་མཛེ་ནད་དུ་འགྱུར་བའང་གསུངས། 

ཆུ་སེར་ནད་རིགས་དྲུག །༡ ལྤགས་པ་གམ་པ། ༢ ཤ་ལ་རྒྱག་པ། ༣ ར་ལ་རྒྱུག་པ། ༤ རུས་ལ་

ཞེན་པ། ༥དློན་ལ་བབས་པ། ༦ སྣློད་དུ་ལྷུང་བ། 

ཆུ་སེར་སྣློད་དུ་ལྷུང་བ། མིག་མདློག་སེར་བ། ཚ་བ་རྒྱས་པ། ཚ་འགྱུར་གི་སྣ་ལ་གང་ཐབས་ལང་བ། 

སྐབས་སུ་ཆུ་སློམ་ཞིང་སྐབས་སུ་མདློག་སེར་སྨུག་ཅན་འཁྲུ་བ། 

ཆུ་སེར་སྨན་བརྒྱད། ཆུ་སེར་གི་ནད་ཞི་བར་བེད་པའི་སྨན་སློས་དཀར་དང་། ཐལ་ཀ་རྡློ་རེ། སློ་མ་

ར་ཛ། སེང་ལེང་། ཏིལ་དཀར་ནག་གཉིས། ཟི་ར་དཀར་ནག་གཉིས་བཅས་བརྒྱད་ཀི་བསྡུས་

མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་

གི་བསྡུས་དློན་གསལ་བཀྲློལ་ལས། སློས་དཀར་ཐལ་ཀ་སློ་མ་ར། ཆུ་སེར་སྨན་གསུམ་དེ་ཡི་

སྟེང་། སེང་ལེང་ཏིལ་གཉིས་ཟི་ར་གཉིས། བསྣན་ལ་ཆུ་སེར་སྨན་བརྒྱད་ཟེར། 

ཆུ་སེར་ལྤགས་པ་གམ་པ། ཟ་འཕྲུག་བེད། ཐློར་ཆུང་མང་། ཕྲུགས་ན་ཆུ་སེར་འཛག་ལྤགས་མདློག་

སློ་ལ་རྩུབ་པ་དང་གློང་བ་ཆགས་ནས་སིན་ཐློར་མང་བ། 

ཆུ་སེར་ར་ལ་རྒྱུག་པ། ར་ཐམས་ཅད་སྦྲིད་པ། འཁྱུག་པ། ཚ་མག་སྟེ་ཚ་ནས་ཟ་བ། གང་བའི་དུས་

སུ་ཟ་བེར་འློང་བ། ར་མིག་ནང་དུ་སློག་ཆགས་རྒྱུ་བ་ལ་བུའི་ཚོར་བ་ཡློང་། 

ཆུ་སེར་རུས་ལ་ཞེན་པ། རུས་པ་ལྷང་ལྷང་ན་བ། ཚིགས་དམིགས་རྣམས་ན་ཞིང་། ཡན་ལག་བརྐྱང་

བསྐུམ་དང་། འགློ་འདུག་དཀའ་བ། ཚིགས་ཁ་སྐྲངས་ཤིང་ཟ་འཕྲུག་ལངས་ནས་ཤུ་ཐློར་འབྱུང་བ། 

ཆུ་སེར་ཤ་ལ་རྒྱས་པ། ཉྭ་སང་རྣམས་ལ་ཤུ་བ་འབྱུང་། ཤ་ཀུན་འགུལ་འཕིག་བེད་ཅིང་སྐྲངས་ཤིང་

སློས་པ། 

ཆུ་སེར་གཤའ་རིང་། ལག་ངར་རྒྱབ་ཕློགས་ནས་ཟུར་དུ་གེས་པའི་ཡལ་ག་གཉིས་པའི་གཏར་ར་ཞིག་

སྟེ། དེ་གཏར་ན་ཆུ་སེར་གི་ནད་དང་། པགས་ནད་ཟ་ཕྲུག་གི་རིགས། མཆུ་ནད་སློགས་ལ་ཕན། 

ཆུ་སློ། ① ཕློ་མློའི་གཅིན་ལམ་གི་རེ་མློ། ② ལེ་བའི་འློག་ཙམ་གི་ཉེ་འཁློར། 

ཆུ་སློགས་ཀི་སེ་ཚན་བཅུ། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། བཅུ་ཚན་ལྔ་པ་ཆུ་དང་



  1933  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

སློགས་ཀི་སེ་ཚན་ལ། སློག་ཆགས་ལན་པའི་ཆུར་ལློངས་སྤློད་པའི་ལྟུང་བེད་དང་། ཉལ་པློ་བེད་

པའི་ཁིམ་དུ་འགེང་པའི་ལྟུང་བེད་དང་། དམག་ལ་ལ་ལྟུང་བེད་དང་། དམག་གི་ནང་དུ་གནས་

པའི་ལྟུང་བེད་དང་། དམག་གི་རུ་བཀློད་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་དང་། བརྡེག་པའི་ལྟུང་བེད་དང་། 

བརྡེག་པར་གཟས་པའི་ལྟུང་བེད་དང་། གནས་ངན་ལེན་འཆབ་པའི་ལྟུང་བེད་དེ་བཅུའློ། །

ཆུ་སང་། ཆུ་ཚོད་ཆ་དྲུག་ཅུར་ཕེ་བའི་ཆ་རེ་ལ་ཆུ་སང་། ཆུ་སང་རེར་དབུགས་དྲུག

ཆུ་སང་གཅིག །དུས་ཀི་མཐའ་སྟེ། སྐྱེས་བུ་དར་མའི་དབུགས་ཁུག་པ་དྲུག་གི་ཚད། 

ཆུ་སན། ཆུ་གར་པློ། ཆུ་སྐྲན། ཁག་ངན་དང་ཆུ་སེར་འདུས་པ་ལས་གྱུར་པའི་སྐྲན་ནད་ཀི་མིང་། 

ཆུ་སམ། སློག་ཆགས་སམ་གི་བེ་བག་ཅིག

ཆུ་སི། གཅིན་པ་ཉུང་ངུ་ཙམ་ལས་མི་འབབ་པར་གྱུར་པའི་ནད་ཅིག་གི་མིང་། 

ཆུ་སིད། འདི་རིགས་རྒྱུད་ལ་གློ་དགློས། 

ཆུ་སིན། [མཀློར]རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློའི་ཆུ་སིན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀུན་འཇློམས་པ། རྒྱ་མཚོའི་

ཁམ་ཟས་ཅན། ཆུའི་སིན་པློ། ཉ་མིད་ཆེ། ན་ཀྲ། འཛིན་ཁི། རལ་གིའི་སློ་ཅན་བཅས་སློ། །

ཆུ་སིན་ཀུམི་ར། ཆུ་སིན་སྒློག་བེད་ཅེས་པ་སྟེ། འདི་དང་ན་ཀྲ་ནི་ཆུ་སིན་ཆེན་པློ་ལ་བཤད་དློ། །

ཆུ་སིན་ཁིམ། ཁིམ་བཅུ་པ། ཁིམ་ཞག་ཉི་བར་སྐར་གནས་ཉི་ཤུ་དང་ཆུ་ཚོད་བཅློ་ལྔ་ཤར་སྐབས་ཉི་

མ་ཆུ་སིན་ཁིམ་ལ་གནས། བློད་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པ། 

ཆུ་སིན་གི་མགློ་རྒྱན། གཙུག་ལག་ཁང་དང་། དགློན་པ། ཕློ་བང་སློགས་ཀི་རྒྱ་ཕིབས་ཀི་ཟུར་རྒྱན་

དུ་བརྒྱན་ཡློད། 

ཆུ་སིན་གི་ཟླ་བ། སྣློན་ཟླ་བ་ལ་རྡློ་རེ་མཁའ་འགློའི་རྒྱུད་སློགས་ལས་ཆུ་སིན་གི་ཟླ་བ་ཟེར། 

ཆུ་སིན་མགློ །གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྒྱ་ཕིབས་ཟུར་རྒྱན། 

ཆུ་སིན་རྒྱལ་མཚན། [མངློན] ① ཆུ་གཏེར་ཏེ་རྒྱ་མཚོ། ② འདློད་པའི་ལྷ། 

ཆུ་སིན་རྒྱལ་མཚན་ཅན། [མངློན]རྒྱ་མཚོ། ② བདུད་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་མིང་། 

ཆུ་སིན་སེར་མློ། མིང་གཞན་ན་གི འདིའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་སློག་ཆགས་ཀི་མཚན་ཉིད་སློགས་འདི་

ཡིན་ཞེས་གསལ་པློ་མ་བྱུང་རུང་། རང་ལློངས་སུ་འློང་བ་ནི་མཚོར་གནས་སློག་ཆགས་ཤིག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གི་རྒྱབ་ཀི་སྐློགས་ཤུན་ཏེ། ངློ་བློ་རྭའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལ། རྣམ་པ་སློག་ཆགས་ཀི་སེན་པློ་འདྲ་བ། 

དབིབས་ཕལ་ཆེར་ནར་ལེབ། ཁ་དློག་ཁམ་སེར། མེར་བསེགས་ན་ཁློལ་ཞིང་ཚག་སྒ་དང་

བཅས་གཞློབ་དྲི་བློ་བ། ད་ལམ་ཕག་རྒྱུན་དམར་ཁིད་ལན་པའི་མཁས་དབང་རྒན་རབས་རྣམས་

ཀིས་འབྱུང་ཁུངས་གང་ཞིག་དང་སེར་མློ་དངློས་ཡིན་མིན་ལ་མ་བལློས་པར། འདི་ཁློ་ནར་

མཛད་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་མཁས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ་ཚེ་རྣམ་རིན་པློ་ཆེས་ཀང་ན་གི་འདི་

རང་ཡིན། འདི་ཕལ་ཆེར་ཆུ་གནས་སློག་ཆགས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གི་རྒྱབ་ཀི་རུས་སྐློགས་ཡིན་པ་

འདྲ་ཞེས་གསུངས། སྨན་དུ་སྦར་སྐབས་བེ་མར་རི་ཧྲློབ་ཙམ་བརྔློས་ནས་དུག་འདློན་པར་བ། 

ནུས་པས་རྒྱུས་པའི་ཚད་པ་འཇློམས། དུག་ཚད་སེལ་ཞིང་ར་ཆད་མཐུད། 

ཆུ་སིན་བདག །[མངློན]རྒྱ་མཚོ། 

ཆུ་སིན་འབྱུང་གནས། [མངློན]རྒྱ་མཚོ། 

ཆུ་སིན་གཤེད། [མངློན]དུང་སྤི། 

ཆུ་སིབ། ཉི་མ་མི་ཕློག་པ་སིབ་རིའི་ཕློགས། 

ཆུ་སེལ། [མངློན]རྒྱ་མཚོ། 

ཆུ་སློལ། ཆུ་འགམ། དེའི་ནུབ་མློ་ཆུ་སློལ་ཞིག་ཏུ་ཐང་བང་བཏབ་ནས་བཞུགས། 

ཆུ་སང་། ཆུ་བླུག་སྣློད། 

ཆུ་སེ། ཆུ་གིང་། 

ཆུ་སེའུ། ཆུ་ཐུབ་པའི་ཕར་བ། 

ཆུ་གསང་རྣམ་གསུམ། ཚིགས་པ་དང་པློ་དང་། བཅུ་གསུམ་པ། བཅློ་བརྒྱད་པ་བཅས་གསུམ་གི་

བསྡུས་མིང་སྟེ། འབྲུ་ཚེ་བྷྲུྃ་པའི་མན་ངག་དྲན་འཛིན་ལྕགས་ཀྱུ་ལས། ཆུ་གསང་རྣམ་གསུམ་

ཞེས་པ་ནི། སྟེང་གི་ཆུ་གསང་ཚིགས་པ་དང་པློ་དང་། བར་གི་ཆུ་གསང་ཚིགས་པ་བཅུ་གསུམ་

པ། འློག་གི་ཆུ་གསང་ཚིགས་པ་བཅློ་བརྒྱད་པ་བཅས་གསུམ་ལ་ཟེར་ཞིང་། འདིའི་སྐབས་ཀི་

གསང་པ་ནི་དངློས་སུ་འབེལ་བའི་གསང་དང་། རེན་འབེལ་གི་དབང་གིས་འབེལ་བའི་གསང་

དང་གཉིས་ཡློད་པ་ལས་འདིར་རེན་འབེལ་གི་དབང་གིས་འབེལ་བའི་གསང་ཡིན་པས་དེའི་རྒྱུ་



  1935  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

མཚན་ཕ་མློའི་སློ་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་ནུས་པ་ཤིན་ཏུ་དཔྱད་པ་དཀའ་བར་མཆིས་སློ། །

ཆུ་གསུམ། རློང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷློ་རྒྱུད་དང་ཡར་ཀླུངས་གཙང་པློའི་ལྷློ་ངློས་སུ་ཡློད། 

རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་ཨེ་ལྷ་རྒྱ་རི་རུ་ཡློད། 

ཆུ་གསེར་དགློན། དགློན་པ་འདི་བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་

པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ར་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆུ་བསགས་པ། ① རིང་སློགས་སུ་ཆུ་བསྐྱིལ་བ། ② ཁློག་ཆུ་བསགས་པའི་ནད། 

ཆུ་བསངས། ཆུ་བློའི་ཁར་གཏློང་བའི་བསངས། 

ཆུ་བསིང་། ཆུ་སིང་དང་གཅིག །

ཆུ་ལྷ། ① སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། ② ནུབ་ཀི་ཕློགས་སྐྱློང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མཆློག་

སྦིན་དང་། ལྕེ་བརྒྱ་པ། ཆུ་སྐྱེས་དབང་པློ། ཆུ་བདག །མཆློག་སེམས། ཐགས་པ་ཅན། ལྷ་མིན་

ལྷ་བཅས་སློ། །

ཆུ་ལྷ་མློ། སྐར་མ་མློན་གྲུ། 

ཆུ་ལྷམ། ཆུས་མི་གནློད་པའི་ལྷམ། 

ཆུ་ལྷའི་ཕློགས། ནུབ་ཕློགས། 

ཆུ་ལྷའི་བུ། [མངློན]སྐར་མ་རི་བི། 

ཆུ་ལྷློགའབྱུང་བཞིའི་སློ་ནས་ལྷློག་རིགས་ལ་བཞིར་དབེ་བའི་ནང་ཚན་མེས་ཚིག་པ་ལར་གི་ཐློར་པ་

དུ་མ་འབྱུང་བ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན།

ཆུག །ཐ་དད་པར་འཇུག་པའི་སྐུལ་ཚིག

ཆུགས། འཇུག་གི་སྐུལ་ཚིག

ཆུང་། ཆེན་པློའི་ལློག་ཕློགས། 

ཆུང་གས། ཆེ་བ་མིན་པ་ཆུང་ཆུང་གི་རིགས་སམ་གས། མི་སྣ་ཆུང་གས། ཕྲུ་གུ་ཆུང་གས། ཕློགས་

ཐློབ་ཆུང་གས། 

ཆུང་གློགས། ཆུང་དུས་ནས་འགློགས་པའི་གློགས་པློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆུང་གློགས་མ། གཞློན་ནུའི་རེ་གློགས་བུད་མེད། 

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

དབིན་སྐད་དུ་minimize ཟེར། 

ཆུང་འགྱུར་སེའུ་ཁུང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་minimizing window ཟེར། 

ཆུང་ངུ་། ཤིན་ཏུ་ཆུང་ཆུང་། སྐད་ཆུང་ངུ་། སྐྱློན་ཆ་ཆུང་ངུ་། སྙིང་སྟློབས་ཆུང་ངུ་། ཁློ་དང་ང་ཆུང་ངུ་

ནས་མཛའ་བ། 

ཆུང་ངེ་། ཆུང་ངུའི་ཕློགས། དཀའ་ངལ་ཆུང་ངེའི་ངང་ནས་ལས་ཀ་མང་པློ་ཚར་བ། 

ཆུང་ཆུང་། ཤིན་ཏུ་ཆུང་བ། བུ་ཕྲུག་ཆུང་ཆུང་། ལས་དློན་ཆུང་ཆུང་། 

ཆུང་ཆེས་པ། ཧ་ཅང་ཆུང་དྲགས་པ། ཁང་པ་ཧ་ཅང་ཆུང་ཆེས་པ། ན་ཚོད་ཆུང་ཆེས་པ། སྟློབས་

ཤུགས་ཆུང་ཆེས་པ། 

ཆུང་གཉེན། བུ་དང་བུ་མློར་ལློ་ན་ཆུང་དུས་ནས་ཕ་མས་བསྒིགས་པའི་གཉེན་དན། བུ་ཕྲུག་ཕློ་མློ་

ཆུང་གཉེན་སྒིག་པ། 

ཆུང་ཐ། ཆུང་ཤློས་དང་། ཐ་མའམ་རེས་མ། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཐ་ཡི་མགློ་འདློན་བེད་པ། སྤུན་ཟླ་ཆུང་ཐ། 

ཆུང་ཐིག །[རིང]ཆུང་བའམ་ཆུང་ཤློས། 

ཆུང་དུ་བཏང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་zoom out ཟེར། 

ཆུང་འདྲིས། ལློ་ན་ཆུང་དུས་ནས་ཕན་ཚུན་འདྲིས་ཏེ་བསེབས་པའི་བཟའ་ཚང་། 

ཆུང་བ། ① ཆེ་བའི་ལློག་ཕློགས་ཏེ་ངེས་ཅན་གི་ཚད་མ་ལློན་ཙམ། སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ། ལློ་ན་ཆུང་བ། 

གཞི་རྒྱ་ཆུང་བ། ② ཉུང་བ་སྟེ་ངེས་ཅན་གི་འབློར་ཚད་མ་ལློན་ཙམ། འབློར་གངས་ཆུང་བ། ③ 

ཞན་པ། འཁློས་བབ་ཆུང་བ། ཆར་པ་སྐྱེས་བུ་ཆུང་བ། གློ་གནས་ཆུང་བ། 

ཆུང་བྱུག །ཇའི་མིང་། 

ཆུང་བིས་གསལ་བེད། 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།  ༼ ཆ ༽

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་lower letter ཟེར། 

ཆུང་མ། ① ཁློ་ག་ཡློད་པའི་བུད་མེད། ② ཁིམ་འཛིན་མཁན། ཆུང་མ་མ་བསྲུངས་པ། ② ཁློ་ག་

གཅིག་ལ་སྐྱེ་དམན་རྒན་གཞློན་གཉིས་ཡློད་པའི་གཞློན་པ། 

ཆུང་འཛིན། ཉི་ཟླའི་ཆ་ཆུང་ངུ་ཞིག་སྒ་གཅན་གིས་འཛིན་ཚུལ། 

ཆུང་ཞེལ། [རིང]དམན་པའམ་མ་རབས། 

ཆུང་ཤ ར་ལུག་སློགས་ཕྱུགས་རིགས་ཆུང་གས་ཀི་ཤ

ཆུང་སེ་བ། ཆུང་ཙམ། གཞློན་ནུ་གཟུགས་བློང་ཆུང་སེ་བ་ཞིག

ཆུང་སི། བིས་པ་ཆུང་ངུ་ནས་འཆི་བར་བེད་པའི་གདློན་ནམ་སི། 

ཆུད། ① ནང་ལ་ཤློང་བ་སྟེ། ཚོམས་ཁང་དུ་མི་སྟློང་ཆུད། མགློ་འློག་ལ་ལུས་ཆུད། ཞྭ་ནང་ལ་མགློ་

ཆུད་ལ་བུ། ② ནང་དུ་ཞུགས་པའམ་ནང་དུ་འཛུལ་བ་སྟེ། སློབ་གྲྭ་པའི་གལ་དུ་ཆུད། ལས་བེད་

པའི་གལ་དུ་ཆུད། རི་དྭགས་རྒྱ་ལ་ཆུད་ལ་བུ། 

ཆུད་པ། ① [ཐ་མིད་དད་པ]ཚུད་པ། གཉའ་གནློན་བཤུ་གཞློག་གི་འློག་ཏུ་ཆུད་པ། དམག་གས་སུ་

ཆུད་པ། གལ་དུ་ཆུད་པ། ② རློགས་པའམ་ཤེས་པ། གནད་དློན་ཚང་མ་ཁློང་དུ་ཆུད་པ། དངློས་

ཡློད་གནས་ལུགས་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་དཀའ་བ། ③ ཤློང་བ། ཤློག་སམ་འདིའི་ནང་དུ་ཚང་མ་ཆུད་

པ། གྲུ་གཟིངས་ནང་དུ་མ་ཆུད་པ། ④ [རིང]ཞིང་པ། 

ཆུད་འཛའ་བ། ཆུད་གཟློན་པ་དང་དློན་གཅིག

ཆུད་འཛའ་བའི་མཚན་མ། འཆི་ལས། 

ཆུད་ཟ་བ། དློན་མེད་འཕློ་བརླག་ཏུ་འགྱུར་བ། དངློས་པློ་ཆུད་ཟ་བ། རེ་བ་ཆུད་ཟ་བ། ལློང་བར་ཞུ་

མར་སར་བ་དེ། ཞུ་སྣུམ་ཆུད་དུ་ཟ་བ་ཡིན། 

ཆུད་གཟློན་པ། འཕློ་བརླག །དུས་ཚོད་ཆུད་གཟློན་པ་མི་ལེགས། གཞུང་གི་རྒྱུ་དངློས་རྣམས་ཆུད་

མི་གཟློན་པ་བེད་དགློས་ལ་བུ། 

ཆུད་གསློན་པ། འཕློ་བརླག་ཏུ་སློང་བ། བཞའ་ཚན་ཕློག་པས་དངློས་ཟློག་ཆུད་གསློན་པ། སད་སེར་

བཙའ་ཐན་བཅས་བྱུང་ནས་ལློ་ཏློག་ཆུད་གསློན་པ། 



  1938  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆུན། འཇུན་པའི་སྐུལ་ཚིག

ཆུན་ཀག །ཆུན་ལག་དང་གཅིག །

ཆུན་ཐག་སློམ་པ། [ཡུལ]བཙས་མ་བརྔས་ཏེ་ཚར་མར་སྐེད་འཆིང་རྒྱག་པའམ་ཆུན་པློ་སློམ་པ། 

ཆུན་པ། འཆུན་པའི་འདས་པ། 

ཆུན་པློ། ཆག་པའམ་བམ་པློ། མེ་ཏློག་གི་ཆུན་པློ། རྩྭའི་ཆུན་པློ། ལློ་ཏློག་གི་ཆུན་པློ། མེ་ཤིང་གི་ཆུན་

པློ། བཙོང་གི་ཆུན་པློ། 

ཆུན་བུ། ཆུན་པློ་དང་གཅིག །

ཆུན་མ། བཟའ་ཟླ་བུད་མེད་གཉིས་ཡློད་པའི་ནང་ནས་གཞློན་པ། 

ཆུན་མཛེས་ཅན། [མངློན]གློག་གི་མིང་། 

ཆུན་ལག །གསེར་གི་གཙུག་ཕུད་ཅེས་པའི་བ་ཞིག

ཆུབ་པ། [ཐ་མི་དད་པ]མཐར་ཕིན་པར་རློགས་པའམ་ཤེས་པ། ཁློང་དུ་ཆུབ་པ། བང་ཆུབ་པ། གཏིང་

ཟབ་ཏུ་ཆུད་པ། དམག་ཇུས་ཁློག་ཏུ་ཆུབ་པ། 

ཆུམ། འཇུམ་པའི་སྐུལ་ཚིག

ཆུམ་པ། [ཐ་མི་དད་པ]བག་འཁུམས་པ། འཇིགས་ཚུལ། འདར་ཆུམ་པ། 

ཆུམས། ནང་དུ་དློག་པློར་བཅུམ་རྒྱུ་ཆུམས་ཤིག་ཅེས་སྐུལ་ཚིག་ཅིག་ཡིན།

ཆུམས་པ། [རིང] ① འདློད་པ་དང་། ཆགས་པ། ② བསྡུས་པ། 

ཆུའི་དཀིལ་འཁློར། མངློན་པ་མཛོད་ལས་བཤད་པ་ལར་རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར་གི་སྟེང་དུ་ནམ་མཁའ་

ལ་སྤིན་གསེར་གི་སྙིང་པློ་ཅན་ཞེས་བ་བ་འཁིགས་པ་ལས་ཆར་གི་རྒྱུན་ལློ་མང་པློར་བབ་པ་

ལས་ཆུའི་དཀིལ་འཁློར་ཆགས་ཏེ་རྔམས་སུ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་བཅུ་གཅིག་དང་སྟློང་ཕག་

ཉི་ཤུ་ཡློད་པའློ། །

ཆུའི་འཁི་ཤིང་། [མངློན]ཆུའི་རྦ་རླབས། 

ཆུའི་མཁར་བརྒྱད། འདི་ནི་མུ་སྟེགས་པའི་ནང་ཚན་དྲང་སློང་ཆུ་ཀླུང་ལ་སྟློན་པར་འཛིན་པའི་རིགས་

ཤིག་ལ་ཟེར་བ་མིན་ནམ་སྙམ་པས་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་དཔྱད་པར་ཞུ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཆུའི་གད་མློ། [མངློན]ཆུའི་ལྦུ་བ། 

ཆུའི་དངློ་། །ཆུ་ངློགས་ཀི་དློན། 

ཆུའི་ནློར་བུ། མིང་གཞན་སྦུག་དང་སློས་ཤེལ་ཡང་ཟེར། ངློ་བློ་ཕལ་ཆེར་མཱ་ན་ཧློ་དང་། ཆུ་ཤེལ་གི་

རྒྱུ་འདྲ་བ་ལ་ཁ་དློག་ཕལ་ཆེར་ཆུ་འཁགས་པའི་མདློག་དང་མཚུངས་ཤིང་དེ་ལ་སེར་ཉམས་

ཅུང་ཟད་ཡློད་པ། ས་ཚད７。ལ་སེབས་པས་ཤེལ་རིགས་ཕལ་པ་རྣམས་གཅློད་པར་ནུས་པ་

ཞིག །བ་ཡི་ནུ་མ་འདྲ་བ་སློགས་དབིབས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་ངློ་། །

ཆུའི་སྤིས་མ། ནད་པའི་དྲི་ཆུར་བརག་སྐབས་གཅིན་པའི་ཁར་ཆགས་པའི་འློ་མའི་ཁ་སྤིས་དང་འདྲ་

བའི་དངློས་པློ་ཞིག་སྟེ། ཁ་དློག་དང་། སབ་མཐུག་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་ཞིག

ཆུའི་ཕུང་པློ། [མངློན]རྒྱ་མཚོ། 

ཆུའི་བུད་ཤིང་ཅན། [མངློན]རྒློད་མ་ཁའི་མེ། 

ཆུའི་བི་བ། [མངློན]སམ། 

ཆུའི་ལྦུ་དཀར། ཐང་ག་དང་ལེབས་རིས་སློགས་ཀི་ཆུ་རྒྱུན་རིགས་ལ་ཆུ་མདངས་བརྒྱབ་ཚར་རེས་

དཀར་པློས་ལྦུ་བའི་རི་མློ་འབི་དགློས། དེར་ཆུའི་ལྦུ་དཀར་བིས་ཞེས་ཟེར་ཞིང་། རི་མློའི་ཐབས་

རལ་གི་གས་ཤིག་ཡིན། 

ཆུའི་ཞལ་ཏ། [མངློན]ཆུའི་དློ་དམ་པ། 

ཆུའི་ཟེགས་མ། [མངློན]ཆར་ཟིལ། 

ཆུའི་འློད་ཟེར། ཐང་ག་དང་ལེབས་རིས་སློགས་ཀི་ཆུ་བློའི་ནང་གསེས་གིས་ནློར་བུ་ཆ་བདུན་དང་

འློད་ཟེར་འབི་སློལ་ཡློད་པས་དེ་ནི་རི་མློའི་ཐབས་རལ་གི་གས་ཡིན། 

ཆུའི་རློ། [མངློན]ཚྭ། 

ཆུའི་ལང་ཚོ། [མངློན]མེ་ཏློག་པད་མ། 

ཆུའི་ས་བློན། [མངློན]ཆར་པ། 

ཆུའི་སིན་པློའི་གློང་ཁེར། [མངློན]རྒྱ་མཚོ། 

ཆུའི་སེ་མློ། [མངློན]སམ། 



  1940  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆུར། གཅུར་བ་དང་འཇུར་བའི་སྐུལ་ཚིག

ཆུར་སྒློགས། [མངློན] ① ཆུ་བ། ② ཨུཏྤལ་དཀར་པློའི་མིང་། 

ཆུར་ཆུར། [ཡུལ]རི་འགར་སྐྱེ་བའི་སྐྱུར་ཟས་སློང་ཆུང་ཞིག་གི་མིང་།

ཆུར་འཇུག །[མངློན]ཆུ་བ། 

ཆུར་ཉལ། [མངློན]ཉ། 

ཆུར་འདྲེས། [མངློན]མ་ཧེ། 

ཆུར་སྤིངས། [རིང]ཆུར་ནུབ་པའམ། བིངས་པ། 

ཆུར་བ། [ཡུལ]ཤློང་བ། སམ་ཁློག་པ་ཆེ་བས་ཅ་ལག་ཐམས་ཅད་ཆུར་བ། 

ཆུར་མི་ལྷུང་། [མངློན]ལློན་ཤིང་། 

ཆུར་རེ་བའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། རྒློད་བག་གི་བསམ་པས་

ལུས་ཕེད་ནུབ་པའི་ཆུ་ལ་རེ་བའློ། །

ཆུར་འཛུལ། [མངློན]སམ། 

ཆུར་རིང་བ། དཀྱུས་སུ་རིང་བ། 

ཆུས། ① འཆུ་བའི་སྐུལ་ཚིག །② ཐབས་ཚུལ་ཏེ་ཇུས་དང་དློན་གཅིག །དམག་ཆུས། ཚོང་ཆུས། རང་

གཞན་གཉིས་ཕན་གི་ཆུས། ③ [རྒྱ]དབེ་མཚམས་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཡློད་པའི་ས་ཁུལ། 

ཆུས་ཁེར་རྐྱལ་རླློམ། རང་ཉིད་ཡློངས་སུ་ཕམ་ཡང་མ་ཕམ་སྙམ་པའི་དཔེ། 

ཆུས་འཁེར་སྨད། ལྷློ་བག་རློང་ཁློངས་སྨློན་མདའ་ཆུས་ཆུས་འཁེར་སྨད་ཤང་། 

ཆུས་འཇིག་པའི་རེ་མློ། འཇིག་བསྐལ་གི་སྐབས་སུ་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ཡན་ལ་ཆུ་འཇིག་མི་

འབྱུང་བས་རེ་མློ་ཟེར། 

ཆུས་མི་ཉམས། [མངློན]ནམ་མཁའི་ཐློག

ཆུས་མི་འཚུབ། [མངློན]ཉ། 

ཆུས་ལྷག །ཆློ་ལེའི་ཐུག་པ་ལྷག་མློའི་མིང་། ཆློ་ལེའི་ཐུག་པ་དངློས་ལས་ཆུས་ལྷག་དེ་བློ་བ་ཞིམ་པ་

ཡློད་པ་རེད། 



  1941  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཆེ། རྒྱན་ཚིག །ཆུང་བའི་ལློག་ཟླ། ལློས་ས་ལློས་འཇློག་གི་སློ་ནས་བློངས་ཚོད་དང་རྒྱ་ཁློན་མང་པློ་

ཟིན་པའི་དློན་ཏེ། ས་ཞིང་ཆེ། གཟུགས་ཆེ། རྒྱ་ཆེ། ཇེ་ཆེ་ཇེ་ཆེ་ལ་བུ། 

ཆེ་ཀ གངས་དང་ཚད་སློགས་ཆ་སྙློམས་པློར་བགློས་པ་ལས་འདས་པའི་དློན་ཏེ། ཞིང་མུའུ་གཅིག་

གི་ཆེ་ཀ་བསློགས་ཚར། ལམ་ཐག་ལེ་བར་བརྒྱའི་ཆེ་ཀ་སློང་ལ་བུ། 

ཆེ་བརློས། པར་ཤིང་རློ་སྐབས་ཡི་གེའི་བར་གི་ས་སྟློང་ཆེ་བ་རློ་བེད། 

ཆེ་ཁག །དངློས་པློ་གང་གི་ཆ་ཤས་སམ་དུམ་བུ་ཕེད་ཆེ་བའི་ཁག་གཅིག །ཕལ་ཆེ་བ། ལས་དློན་ཆེ་ཁག

ཆེ་གེ་བ། ཆེ་གེ་མློ་དང་གཅིག །

ཆེ་གེ་མློ། མི་དང་དངློས་པློ་གང་རུང་གི་མིང་ཚབ། ཡུལ་ག་གེ་མློ་ཞིག་ན་གང་ཟག་ཆེ་གེ་མློ་ཞིག་

གིས་སྒྲུང་བཤད་པ། 

ཆེ་གས། ཆེ་བའི་རིགས། ཡློན་ཏན་ཆེ་གས། ལས་དློན་ཆེ་གས། གནད་འགག་ཆེ་གས། 

ཆེ་རྒྱུད། རྒྱལ་རིགས་སློགས་ལས་ཆད་པའི་མི་རྒྱུད། 

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

དབིན་སྐད་དུ་maximize ཟེར། 

ཆེ་སྒྱུར་མཐེབ་གཅུས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་maximizing button ཟེར། 

ཆེ་དགུ ཆེ་གས་ཡློད་ཚད་དང་། མཐློ་བ་ཡློད་ཚད། མི་ཆེ་དགུ། ལྷ་ཆེ་དགུ། དཔློན་རིགས་ཆེ་དགུ། 

སྐྱེ་བློ་ཆེ་དགུ

ཆེ་འགིང་། ཁེངས་དྲེགས་ཆེ་བའི་རྣམ་འགྱུར། ཆེ་འགིང་གི་ཉམས་སྟློན་པ། 

ཆེ་འགམ་བེད། བིས་པས་མི་རྒན་ནམ་ན་སློ་གཞློན་པས་རྒན་པར་གུས་ཞབས་མེད་པའི་སྐད་ཆ་

ཤློད་པར་ཆེ་འགམ་བེད་ཟེར་བ་དང་། དཔེ་ལའང་། ཆེ་འགམ་བས་ན་ཆུང་འགམ་གཅློག །ཅེས་

ཆེ་འགམ་བེད་ཀི་ཡློད་ན་འགམ་པར་གཞུ་དགློས་ཞེས་པའི་དློན་ནློ། །

ཆེ་འགློ་ཆུང་འགློ། ① གང་ཐུབ་ཅི་ནུས། ཅ་ལག་རྣམས་སམ་ནང་ཆེ་འགློ་ཆུང་འགློ་བསྡུ་གསློག་བེད་

པ། དཔེ་ཆ་པློད་གཅིག་པློ་དེ་རིང་ཀློག་ཐུབ་མིན་མ་ངེས་ཀང་ཆེ་འགློ་ཆུང་འགློ་བས་ནས་འདློན་



  1942  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡློང་། ② ཐུབ་ཚོད་ཀིས་དབང་ཡློད་བེད་པ། མི་འདི་ཉམ་ཆུང་བའི་ཐློག་ལ་ཆེ་འགློ་ཆུང་འགློ་

བེད་མཁན་ཞིག་རེད། 

ཆེ་ཆུང་། ཆེ་བ་དང་ཆུང་བའི་བསྡུས་ཚིག །གློ་གནས་ཆེ་ཆུང་། དབང་ཆ་ཆེ་ཆུང་། ཁང་པ་ཆེ་ཆུང་། 

མྱུར་ཚད་ཆེ་ཆུང་། བས་ཉེས་ཆེ་ཆུང་། དགློན་པ་སྒིག་མེད་ཀི་དུང་དེ་ཕུ་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་དང་། 

ཁིམ་ཚང་སྒིག་མེད་ཀི་འཁྲུག་པ་དེ་ཁ་རལ་ཆེ་ཆུང་། 

ཆེ་ཆེ། ཆེ་རིགས་སམ་ཆེ་གས། དཀའ་ཚེགས་ཆེ་ཆེ་འདྲ་ཡང་སེལ་ཐུབ། ལས་འགན་ཆེ་ཆེ་ཆུང་

ཆུང་གང་ཡང་འཁུར་དགློས། 

ཆེ་ཆེ་འགིང་འགིང་། མི་ཆེན་པློ་ཡིན་པའི་ཟློལ་གིས་ཀྲློག་ཀྲློག་བེད་པའི་དློན། མེད་ན་ཡློད་མདློག་

བེད། ཆེན་པློ་དང་རིག་པློ་ཡློད་ཁ་བེད། ང་རྒྱལ་གི་སྟངས་ཀའློ། །

ཆེ་ཆེས་པ། ཆེ་དྲགས་པ། བསྟློད་ར་གཏློང་ཤུགས་ཆེ་ཆེས་པ། འུད་ཤློབ་ཆེ་ཆེས་པ། 

ཆེ་མཆློག །ཆེ་བའི་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ། 

ཆེ་བརློད། ཆེ་བ་བརློད་པའམ། བསགས་བརློད། ཁློང་གི་ཡློན་ཏན་ལ་ཆེ་བརློད་བེད་པ། བས་རེས་

མེད་མཁན་ལ་ཆེ་བརློད་མི་བེད ། 

ཆེ་ཉམས། འགིང་ཉམས་ཏེ་ང་རྒྱལ་གི་སྟངས་ཀ ཡར་རྒྱས་ཡློང་ཕིར་ཆེ་ཉམས་སངས་པ། 

ཆེ་གཉན། དཔློན་རིགས་མཐློ་གས། 

ཆེ་བསྟློད། ཆེ་བརློད་དམ་བསགས་བརློད། 

ཆེ་ཐག །ཆེ་བའམ་ཆེ་ཤློས། ཁློང་བུ་སྤུན་རྣམས་ཀི་ཆེ་ཐག་དེ་ཡིན། 

ཆེ་ཐབས། ང་རྒྱལ་ལམ་ཆེ་ཉམས། 

ཆེ་མདློག །ནུས་པ་སློགས་ཆུང་ཡང་ཆེན་པློ་ཡློད་མདློག་བེད་པ། 

ཆེ་འདློད། ① གློ་གནས་ཆེ་འདློད་བེད་པ། ② ཆེ་ཉམས་བེད་འདློད་པ། ཀུན་དང་མི་མཐུན་པའི་རང་

མཐློང་ཆེ་འདློད་བེད་པ། 

ཆེ་འདློན། ① ཆེ་འདློན་བསགས་བརློད། ② ཁི་འདློན། རྒྱལ་པློའི་ཆེ་འདློན། 

ཆེ་ཕ། ཆེ་བ་དང་ཆུང་བའི་བསྡུས་ཚིག །ལས་དློན་ཆེ་ཕ་ཚང་མ་ཐག་གཅློད་དགློས། 



  1943  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཆེ་བ། ① ཆུང་བའི་ལློག་ཕློགས་དང་འཆར་ཅན་གི་ཚད་ལས་འདས་པ། ཤས་ཆེ་བ། བློ་ཁློག་ཆེ་བ། 

དློན་གནད་གལ་ཆེ་བ། ས་ཆ་རྒྱ་ཁློན་ཆེ་བ། ངལ་རློལ་གི་སེམས་ཤུགས་ཆེ་བ། ལློ་རེ་ནས་ལློ་

རེ་ཐློན་སྐྱེད་འཕར་ཆེ་བ། ནད་པའི་སྐྲང་པ་ས་ལས་ཆེ་བ་འདུག །གློ་ས་ཆེ་བ། ཤེས་རབ་ཆེ་བ། 

མཐློང་རྒྱ་ཆེ་བ། ② རྒན་པ། ཇློ་ཇློ་ཆེ་བ། བུ་ཆེ་བ། 

ཆེ་བའི་ང་རྒྱལ། བདག་ནི་ཕ་རློལ་པློ་དང་ཀུན་ནས་མཚུངས་ཤིང་འདྲ་ནའང་སྣ་འགའ་ཞིག་གིས་

བདག་ཆེའློ་སྙམ་དུ་སེམས་པ། 

ཆེ་བའི་ཡློན་ཏན་བདུན། རིགས་བཟང་བ་དང་། གཟུགས་བཟང་བ། གཉེན་འཁློར་གཡློག་འཛོམས་པ། 

འབློར་པ་ཆེ་བ། དབང་ཐང་ཆེ་བ། ཤེས་རབ་ཆེ་བ། ལུས་སྟློབས་དང་ལན་པ་བཅས་བདུན་ནློ། །

ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ། ཆེན་པློ། འབིང་བ། ཆུང་ངུ་སྟེ་གསུམ། 

ཆེ་མ་ཆུང་། ཆེ་ཚད་ཆུང་ཚད་གཉིས་ཀ་དང་མི་མཐུན་པའི་དློན། 

ཆེ་མློ་བ། [ཡུལ]ཤིང་བཟློ་བ་དང་རྡློ་བཟློ་བ་སློགས་ཀི་ལས་ཀའི་སློབ་དཔློན་ནམ་དགེ་རྒན། ཤིང་

བཟློ་ཆེ་མློ་བ། 

ཆེ་མློ་རི་ཁློད། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་༡༩༣༦ལློར་ཕག་འཚལ་བ་མ་ཞེས་པས་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་རི་བློ་ཆེ་རློང་ཁློངས་

སུ་ཡློད། 

ཆེ་བཙན། མི་ཆེན་དབང་བཙན། ཆེ་བཙན་ལག་ཁུར་གིས་གཞན་ལ་བརས་བཅློས་བེད་པ། ཆེ་

བཙན་ཕག་ཁུར། 

ཆེ་བཙུན། གློ་གནས་མཐློ་བ་དང་སློམ་ཁིམས་སྲུང་མཁན་གི་སྐྱེ་བློ། 

ཆེ་ཚུགས། ཆེ་ཉམས། ཡློན་ཏན་སློབ་པར་ཆེ་ཚུགས་སངས་ཏེ་སློབ་དཔློན་བསྟེན། 

ཆེ་འཛིན། རང་ཆེན་པློར་འཛིན་པ། 

ཆེ་ཞི། [རིང]བཟའ་ཟླའི་མིང་། 

ཆེ་ཞེ། སིང་མློ་རྒན་པའམ་གཅེན་མློ། 

ཆེ་གཞི། ཆེ་བཞི་དང་གཅིག །



  1944  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆེ་བཞག་ཆུང་བསྐྱུར། ཆེ་བཞག་ཆུང་བཤློལ་དང་དློན་གཅིག

ཆེ་བཞག་ཆུང་བཤློལ། འཆར་ཅན་གི་ལས་དློན་ཚང་མ་བཞག་ནས་ལས་དློན་འཕར་མ་ཞིག་གལ་

ཆེར་འཛིན་པ། ཆེ་བཞག་ཆུང་བསྐྱུར་ཡང་ཟེར། དམིགས་བསལ་གི་བ་བ་འདི་ཐློན་པས་ལས་

དློན་གཞན་རྣམས་ཆེ་བཞག་ཆུང་བཤློལ་གིས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་དགློས། སང་ཉིན་ལས་དློན་

ཆེ་བཞག་ཆུང་བསྐྱུར་གིས་ཚོགས་འདུར་བསྐྱློད་དགློས། 

ཆེ་བཞི་ཆུང་བརྒྱད། བཀའ་རྒྱུད་ཆེ་བཞི་ཆུང་བརྒྱད་དང་དློན་གཅིག་ཡིན། 

ཆེ་བཞི། བདེན་རྫུན་འབེད་པའི་དཔང་པློའི་མིང་། ཆེ་བཞི་མེད་ནའང་བདེན་རྫུན་དཀར་ནག་གི་ཐག་

ཆློད་ཐུབ་པ། 

ཆེ་བཞི་རིང་དང་ལྔ། ༡ བཅློམ་ལན་འདས་ཀི་རིང་ལུགས་ཆེ། ༢ ཆབ་སིད་འཛིན་པའི་ཇློ་མློ་ཆེ། ༣ 

བཀའ་ཕི་ནང་གཉིས་ཀི་ཞང་བློན་ཆེ། ༤ སྐུའི་སགས་མཁན་ཆེ། ༥རང་མངའ་བདག་རྒྱལ་པློ་ཆེ། 

ཆ་ེལློང་། རགས་པ། གློ་བ་ཆ་ེལློང་ཙམ་ལས་ལེན་མ་ིཐུབ་པ། གསུང་རློམ་ནང་ནས་ཆ་ེལློང་ཙམ་བསྡུས་པ། 

ཆེ་ལློང་ཙམ། ཞིབ་ཚགས་པློ་མ་ཡིན་པར་ཧ་ལམ་ཙམ་མམ་སྤི་ཁློག་ཙམ། 

ཆེ་ཤ ཕྱུགས་རིགས་ཆེ་བའི་ཤ །

ཆེ་ཤུལ་ཆུང་ཁིད། ཆེ་བའི་ཞློར་ལ་ཆུང་བ་ཁིད་པ། ཆེ་ཤུལ་ཆུང་ཁིད་ཀིས་བགློ་བཤའ་རྒྱག་དགློས། 

ཆེ་ཤེལ། དངློས་རིགས་ཀི་སྣང་གཟུགས་ཆེ་རུ་གཏློང་ཐུབ་པའི་ཤེལ། 

ཆེ་ཤློས་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༧༨༧ལློར་མདློ་

སྨད་ཙོང་ཁ་ཆུ་རུལ་ཁ་ཞེས་པར་ཡབ་སགས་འཆང་ཚེ་དབང་དང་། ཡུམ་སྐྱིད་རི་གཉིས་ཀི་

སས་སུ་འཁྲུངས། མཚན་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཞེས་གསློལ། ལློ་དེར་གདན་སར་གདན་

དྲངས་། དགུང་ལློ་དགུ་ལ་མི་ཉག་མཁན་པློ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་སར་དགེ་ཚུལ་གི་

སློམ་པ་མནློས། མཚན་ངག་དབང་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་བཅུ་

གསུམ་ལ་སྐུ་འབུམ་དགློན་དུ་ཆློས་ཞུགས་མཛད་ནས་གཞུང་ཆེན་ལ་གསན་བསམ་གནང་། 

དགུང་ལློ་བཅློ་ལྔའི་ཐློག་དབུས་སུ་ཕེབས་ནས་སེར་སྨད་ཐློས་བསམ་ནློར་བུའི་གིང་དུ་ཆློས་

གྲྭར་ཞུགས་ནས་མཁན་པློ་གགས་པ་མཁས་གྲུབ་བསྟེན་ཏེ་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པློད་ལྔ་ལ་གསན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

བསམ་མཛད། དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་དློན་གསུམ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་ལུག་སྤི་

ལློ་༡༨༥༩ ལློར་གཤེགས། 

ཆེ་ཤློས་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་སྒློན་མེ། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལྕགས་བ་སྤི་ལློ་༡༨༦༡ལློར་མདློ་

སྨད་ཁྱུང་ཀྱཱའི་སའི་ཆར་གཏློགས་ཐློག་ཁང་ལ་ཁ་ཞེས་པའི་སེ་པར་ཡབ་སགས་འཆང་དབང་

རྒྱལ་དང་། ཡུམ་ཀ་ཏློ་ཞེས་པ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་གསུམ་པར་སྐུ་གློང་མ་

ངག་དབང་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་སྐུ་སྐྱེ་རུ་ངློས་འཛིན་མཛད། ཨ་རིག་དགེ་བཤེས་

སྨློན་ལམ་དཔལ་བཟང་རིན་ཆེན་གི་དྲུང་དུ་དགེ་བསྙེན་བསྒྲུབས་ཤིང་མཚན་བློ་བཟང་བསྟན་

པའི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་དགུ་པ་ས་སྦྲུལ་ལློར་ཡུལ་གཞན་དུ་གནས་སྐློར་

མཛད། སྨད་ཧློར་གི་ཡུལ་དང་། རྒྱ་ནག་རི་བློ་རེ་ལྔ། ཁང་ཨན། ཟི་ཁློན་ཁིན་ཏུ་ཕཱུ། དར་རེ་མདློ་

སློགས་བརྒྱུད་ནས་དགུང་ལློ་བཅུ་གསུམ་ཐློག་ལྷ་སར་བློན། སེར་སྨད་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆློས་ཞུགས་

མཛད། དགུང་ལློ་བཅུ་བཞི་པ་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་༡༨༧༤ལློར་རང་ཡུལ་བསམ་གཏན་གིང་དུ་

ཕེབས། བཅློ་ལྔ་པར་གྲུ་ཀྱཱ་སྨན་རམས་པ་བློ་བཟང་ཉི་མ་ཡློངས་འཛིན་དུ་བསྟེན་ནས་ཚད་མ་

དང་ཕར་ཕིན་གི་གཞུང་ལ་གནད་འགག་རིགས་པའི་འཕྲུལ་འདེགས་ལློན་ངེས་ཀི་སློབ་སྦློང་

ནན་ཏན་མཛད། བཀའ་རློམ་ཡང་བིས་སྐུ་བཞེངས་ཚུལ་ངློ་མཚར་མཐློང་བ་དློན་ལན། དཔལ་

ལན་དུས་དགའི་དབང་པློ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་མདློར་བསྡུས་འཇམ་དཔལ་དགེས་

པའི་དགློངས་རྒྱན། དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀི་མགློན་པློའི་བསྙེན་ཡིག་དློན་གཉིས་མཆློག་སྦིན། སྒློལ་

མ་དམར་མློའི་ཆློ་ག་ཆ་ལག་ཚང་བ་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ། སློགས་

པློད་འབིང་ལྔ་ཙམ་བཞུགས། དགུང་ལློ་དློན་ལྔ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་ཕག་

སྤི་ལློ་༡༩༣༥ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཆེ་ཤློས་རི་ཁློད་བསམ་གཏན་གིང་། དགའ་ལན་ཕློ་བང་དུས་སུ་ཆེ་ཤློས་རིན་པློ་ཆེས་ཕག་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་སྐུ་འབུམ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆེ་ས། ① མཐློ་བའི་ཕློགས་སམ་གློ་ས་མཐློ་བ། ② ཆེ་བའི་གས། 

ཆེ་སེ་བ། ཆེ་ཙམ། ཤེས་བ་ཆེ་སེ་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆེད། ① དགློས་པའི་ཕིར་རམ་སད། ཅིའི་ཆེད། དེའི་ཆེད། མི་དམངས་ཀི་ཆེད་དུ་ཞབས་འདེགས་

ཞུ། ཐམས་ཅད་མེས་རྒྱལ་སྲུང་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན། ② དམིགས་བཀར་དང་། རང་བཙུགས། 

ཤེད་ཕན་སྨན་བཙུགས། ཆེད་ཕན་སྨན་རིགས། ཆེད་གཉེར། ཆེད་སྤློད་གནམ་གྲུ། འདི་གར་

ཆེད་དུ་ཡློང་བ། རློག་ག་ཆེད་བཟློ། 

ཆེད་ཀ [རློག]དགློས་པའམ་དློ་གལ། 

ཆེད་ཀི་དློན། ① ཆེད་མངགས་ཀི་ལས་དློན། ② རྣམ་དབེ་བཞི་བ། 

ཆེད་བསྐློས་སེར་སྐྱ་སྦྲེལ་པློ། ཆེད་དུ་བསྐློས་པའི་ཞིབ་དཔྱློད་པ་སེར་མློ་བ་དང་སྐྱ་བློ་ཟུང་འབེལ། 

ཆེད་འགའ། རེས་འགའ། 

ཆེད་མངགས། ① ཆེད་དུ་གཏློང་བ། ལས་ཀ་འདིའི་སྐློར་ལ་ཆེད་མངགས་ཀི་མི་ཡློད། ② དམིགས་

སུ་བཀར་བ། ཆེད་མངགས་གདན་ཞུས་སྐུ་ཚབ། 

ཆེད་ཅི་ཆེ། [རིང]དགློས་པ་ཅི་ཡློད། 

ཆེད་བརློད། ཆེད་དུ་དམིགས་ནས་བཤད་པའམ་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་བཤད་པ། 

ཆེད་གཏད། དམིགས་བཀར། ཆེད་གཏད་དུ་ཁ་ལན་གཏློང་བ། ཆེད་གཏད་ཀིས་འཕལ་དུ་ཐག་

གཅློད་བས་པ། ཆེད་གཏན་ལས་འགན་གཟབ་ནན་གིས་བེད་དགློས། 

ཆེད་གཏློང་། དམིགས་བཀར་གིས་གཏློང་བ། 

ཆེད་དུ་བརློད་པའི་སེ། [ཨུདཱིནཾ]གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས། གང་ཟག་འགའ་

ཞིག་གི་ཕིར་གསུང་བ་མིན་པར། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་དུ་བཞག་པའི་ཕིར་གཞན་

གིས་མ་བསྐུལ་བར་ཐུགས་དགེས་པའི་ཚུལ་གིས་ཆེད་དུ་གསུངས་པའློ། །

ཆེད་དུ་བརློད་པའི་ཚོམས། སངས་རྒྱས་ཀིས་ཐློར་བུར་གསུངས་པ་རྣམས་དག་བཅློམ་པ་ཆློས་སྐྱློབ་

ཀིས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ལ་བམ་པློ་བཞི་དང་མི་རག་པའི་ཚོམས་ནས་བམ་ཟེའི་ཚོམས་

ཀི་བར་དུ་ལེའུ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ཡློད་པ་ཞིག

ཆེད་དུ་བ་བ། ① ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་དམིགས་ཡུལ་ཅན་གི་བསྒྲུབ་བ། དུས་གཅིག་ལ་ལས་ཆེད་

དུ་བ་བ་མང་པློ་བེད་མི་རུང་། ② རྣམ་དབེ་བཞི་པ་དགློས་ཆེད། 



  1947  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཆེད་དུ་བ་བའི་བསློམ་པ་བཞི། ཡློན་ཏན་འཐློབ་པའི་ཕིར་བསློམ་པ། བསྟེན་པའི་ཕིར་བསློམ་པ། 

བསམ་པའི་ཕིར་བསློམ་པ། གཉེན་པློ་བསློམ་པའློ། །

ཆེད་དློན། རང་བཙུགས་ནས་བརློད་པའི་དློན་ཏེ་སར་གཞུང་ཡིག་གློང་ནས་འློག་ལ་བཏང་བའི་བཀའ་

ཤློག་སློགས་ཀི་འགློར་འགློད་པའི་ཚིག་ཅིག །ས་གནས་ལས་བེད་ཐུན་མློང་ལ། ཆེད་དློན། 

ཆེད་སྤློད། ① དངློས་པློ་གང་ཞིག །ཡུལ་གང་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་བེད་སྤློད་བ་རྒྱུའི་དངློས་པློ། ② གློག་

ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་

དུ་dedicated ཟེར། 

ཆེད་སྦློང་བསབ་གཞི། སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློའི་ནང་དུ་སེ་ཚན་སློ་སློའི་རང་རང་གི་ཆེད་སྦློང་གང་ཡིན་པ་

དེའི་སྐློར་གི་བསབ་གཞི།

ཆེད་འབུལ། ཆེད་དུ་འབུལ་བ་སྟེ་གཏློང་ཡིག་གི་འགློར་འགློད་པའི་ཚིག་ཅིག །འཐུས་མི་ལྷན་

འཛོམས་ཀི་དྲུང་དུ། ཆེད་འབུལ། 

ཆེད་དམིགས། ཆེད་མངགས་དམིགས་སུ་བཀར་བ། 

ཆེད་བཙུགས། དམིགས་བཀར་གིས་གསར་འཛུགས་བས་པ། སློ་པ་ཆེད་བཙུགས། ཆེད་བཙུགས་

ལས་ཁུངས། 

ཆེད་ཞིབ་གློད་དློན། ཆེད་དུ་དམིགས་བཀར་གིས་བརག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་བས་པའི་གློད་དློན། 

ཆེད་ཞིབ་མཐའ་གསལ། ཆེད་གཉེར་གིས་ཞིབ་དཔྱློད་མཐའ་གསལ། 

ཆེད་ཞུ། ཆེད་དུ་སྨྲ་བ། ཚོགས་འདུ་ལྷན་རྒྱས་ཀི་སྙན་ལམ་དུ། ཆེད་ཞུ། 

ཆེད་བཟློས། ཆེད་མངགས་གསར་སྐྲུན་བས་པ། 

ཆེད་རམས་པ། དམིགས་བསལ་གི་ཤེས་རིག་སྣེ་གཅིག་ལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་མཁས་པ་ཆེན་པློ་མིང་

ཡིན། དེང་དུ་རྒྱ་སྐད་དུ། 专家 ཟེར། གནའ་དུས་བློད་དུ་རིག་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་

པ་ཡིན་ན། དེ་ལ་གནས་ལྔ་རིག་པའི་པཎི་ཏ་དང་། གཞུང་ལུགས་རབ་འབམས་པ་ཟེར་ཞིང་། 

རིག་གནས་བེ་བག་པ་གཅིག་ལ་མཁས་ན་དེ་དང་དེའི་མིང་གི་མགློ་དང་རབ་འབམས་པའི་མིང་

གཉིས་བསྡུས་ནས་འབློད་སློལ་ཡློད་པ་དཔེར་ན། སྨན་མཁས་པ་ལ་སྨན་རམས་པ་དང་། སྒ་



  1948  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཁས་པ་ལ་སྒ་རམས་པ་ལ་སློགས་པའི་འབློད་སློལ་ཡློད་པ་ལར། འདི་ཡང་དེ་དག་དང་འབེལ་

ནས་ཆེད་རམས་པ་ཟེར་ན་བློད་སྐད་ཀི་རང་གཤིས་དང་མཐུན་ཞིང་། དེང་དུས་ཀི་མིང་གསར་

པའི་དློན་ཡང་མཚོན་ཐུབ་པའི་དགེ་མཚན་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན།

ཆེད་ལས། མི་སློ་སློའི་རང་གི་ཆེད་སྦློང་ལ་ལློས་ནས་ཐློབ་པའི་ལས་ཀ དཔེར་ན། ཆེད་སྦློང་གསློ་

རིག་སྦངས་པས་ཆེད་ལས་སྨན་པར་ཆགས་པ། ཆེད་ལས་རིས་པ། ཆེད་ལས་ཁློར་ཡུག་སྲུང་

སྐྱློབ། ཆེད་ལས་དཔལ་འབློར་ལ་བུ། 

ཆེད་སློ། །ཆེད་གཏད་དམ་ཆེད་དུ་། གང་མཁློའི་ཡློ་བད་ཆེད་སློར་བཟློས་པ། 

ཆེན། རྒྱན་ཚིག །རིགས་མཐུན་གཞན་ལས་བློངས་ཚོད་ཆེ་བའི་དློན་ཏེ། ལམ་ཆེན། ཆུ་ཆེན། སློང་

ཆེན་ལ་བུ། 

ཆེན་ཆུང་། ཁིམ་བདག་ཆེན་མ་དང་ཆུང་མ། 

ཆེན་ཆུན། མནའ་མ་ས་མ་དང་ཕི་མ། 

ཆེན་ཐགས། [རིང]ཕྱུགས་ནད། 

ཆེན་པློ། ཆུང་ངུའི་ལློག་ཕློགས་སྤིར་བཏང་ངམ་འཆར་ཅན་གི་ཚད་ལས་འདས་པ། མངའ་ཐང་ཆེན་

པློ། ཡློན་ཏན་ཆེན་པློ། ཡུལ་གྲུ་རྒྱ་ཆེན་པློ། གལ་ཆེན་པློ། ཆེན་པློའི་ཆེན་པློ། ཆེན་པློའི་འབིང་

པློ། ཆེན་པློའི་ཡང་ཆེན་པློ། 

ཆེན་པློ་དགའ་བདེ་ཡབ་སས། ཚལ་པའི་དཔློན་ཆེན་དགའ་བདེ་དཔལ་བ་དང་། དེའི་བུ་ཆེ་བ་དཔློན་

རིན་ཆེན་སེང་གེ ཆུང་བ་སྨློན་ལམ་རྡློ་རེ་བཅས་ལ་ཟེར། འདི་གསུམ་གི་ལློ་རྒྱུས་ཅུང་ཟད་ཚལ་

གུང་ཐང་གི་དཀར་ཆག་ལས་གསལ། 

ཆེན་པློ་ལྔ། ནམ་མཁའི་ཁད་ཆློས་ལྔ་སྟེ་གཟུགས་མེད་དང་། ཐློགས་པ་མེད་པ། རག་པ། མི་འགྱུར་

བ། མི་འཕློ་བ་བཅས་ལྔའློ། །

ཆེན་པློ་སྟློང་པ་ཉིད། སྟློང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཞིག་སྟེ་ཕློགས་བཅུའི་འཇིག་རེན་གསུམ་དང་

བཅུད་ཀི་འཇིག་རེན་རྒྱུད་ལྔར་སྐྱེས་པ་མང་ཞིང་རྒྱ་ཆེ་བ་དེ་དག་ནི་སྟློང་པ་ཉིད་དློ། །

ཆེན་པློ་སྟློང་པ་ཉིད་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས། སྟློང་པ་ཉིད་ཉི་ཤུ་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ནང་གསེས། 



  1949  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཤར་ལ་སློགས་པའི་ཕློགས་བཅུ་ནི་ཆེན་པློ་ཡིན་སྟེ་ཕློགས་ཀི་ངློས་མ་ལུས་པ་ལ་ཁབ་པས་

སློ། །དེ་དག་ལ་ཟག་དང་ཆློས་ཀི་བདག་གཉིས་གང་རུང་མེད་པར་རློགས་པའི་མཁེན་པའློ། །

ཆེན་པློ་བདུན། དམིགས་པ་ཆེན་པློ་དང་། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པློ། ཡེ་ཤེས་ཆེན་པློ། བརློན་འགྲུས་རློམ་པ་

ཆེན་པློ། ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཆེན་པློ། ཡང་དག་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པློ། ཕིན་ལས་ཆེན་པློ་སྟེ་འདི་

རྣམས་དང་ལན་ན་ཐེག་པཆེན་པློའ ློ། །

ཆེན་པློ་རྣམ་གསུམ། རློགས་པ་ཆེན་པློ། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ། དབུ་མ་ཆེན་པློ། 

ཆེན་པློ་བཞི། དཀིལ་འཁློར་གི་ཆེན་པློ། གཟུགས་ཀི་ཆེན་པློ། ཆློས་ཀི་ཆེན་པློ། ལས་ཀི་ཆེན་པློ། 

འདིའི་སྦང་གཞི་བཞི་ནི་གློང་གི་རིམ་པ་ལར་ལུས། ངག །ཡིད། བ་བའློ། །

ཆེན་པློ་གསུམ། སེམས། རློགས་པ། སངས་པ་ཆེན་པློ་བཅས་སློ། །

ཆེན་པློ་ཧློར། སློག་ཡུལ་གི་སྤིའི་མིང་། 

ཆེན་མ། ཁློ་ག་གཅིག་ལ་སྐྱེ་དམན་གཉིས་ཡློད་པའི་སློན་མའི་མིང་ཡིན། 

ཆེན་མློ། ཆེན་པློ་དང་དློན་འདྲ་ཞིང་གཙོ་བློར་ཆེད་དུ་བཏགས་པའི་མིང་མཐར་སྦློར་ཏེ། མི་རིགས་

སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློ། སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ། རློགས་བརློད་ཆེན་མློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཆློབ་བསངས། [དབུས]དགློད་བློའམ་བཞད་གད། བསྟན་སློང་བའི་དློན། 

ཆེམ་ཆུ། མཚ་ོསློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ག་ིརྨ་ཆེན་རློང་ག་ིའབབ་ཆུ་ཞིག

ཆེམ་ཆེམ། ① འློད་འཚེར་ཚུལ། སྐར་མའི་འློད་ཆེམ་ཆེམ། ② གཡློ་འགུལ་བེད་སྟངས། ས་ཆེམ་

ཆེམ་དུ་གཡློ་བ། ③ སྒ་གགས་སྟངས། རློལ་མློའི་སྒ་ཆེམ་ཆེམ་དུ་དཀྲློལ་བ། 

ཆེམ་མེ་བ། འློད་དང་སྒ་འབིན་ཚུལ། སྒ་འུར་ཆེམ་མེ་བ། འློད་དམར་ཆེམ་མེ་བ། 

ཆེམས། སློ་སློར་ཁ་གེས་སྐབས་སུ་མངགས་བཅློལ་བས་པའི་གཏམ་མམ་ལན། ཆེམས་བཞག་པ། 

ཁ་ཆེམས། 

ཆེམས་བཞག །ཕྱུགས་ནད་ཀི་བརྡ་རིང་། 

ཆེམས་སེ་ཆེམ། སྒ་ཆེམ་མེར་སྒློག་ཉམས་ཀི་རློད་ཚུལ། རློལ་མློ་མང་པློའི་སྒ་སྐད་ཆེམས་སེ་ཆེམ། 

ཆེར་འཇིག །[མངློན]འཇིག་པའི་བསྐལ་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆེས། ཧ་ཅང་ངམ་ཤིན་ཏུ། ཆེས་མཐློ། ཆེས་མང་བ། སྟློབས་ཤུགས་ཆེས་ཆེ་བ། ཆེས་སྟློབས་ཆུང་

བ། ཆེས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ། ཆེས་མྱུར་བ། ཆེས་གསང་བ། ཆེས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ། ཆེས་

ཡིད་དུ་འློང་བ། སྟློན་མློ་ཆེས་ག་ནློམ་པ་ཞིག་བཤམས་པ། གློག་ཞུའི་འློད་ཆེས་གསལ་བ། 

བསབ་པ་ཆེས་ཆེར་རྒན་པ། ནད་ཀིས་ཡུན་རིང་མནར་བའི་མི་ཁློའི་གདློང་གི་ཁ་སྟབས་སར་

ལས་ཆེས་རྒས་པར་གྱུར་འདུག

ཆེས་ཆེ་བ། ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་maximum operating common mode voltage ཟེར། 

ཆེས་མཐློའི་ཁིམས་ཁང་། རྒྱལ་ཁབ་སློ་སློའི་རང་ལུགས་ཀི་རིམ་པ་ཆེས་མཐློ་ཤློས་ཀི་ཁིམས་ཁང་། 

ཆེས་པ། [ཐ་མི་དད་པ]བློ་འཁེལ་བ། མང་ཚོགས་ཀིས་ཡིད་ཆེས་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་thinner ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་strong ཟེར། 

ཆློ། [ཡུལ]སྙིང་པློའམ་འབས་བུ། ལས་ཀ་དེར་ཆློ་མི་འདུག །གཏམ་ཆློ་ཡློད་པ་ལ་ཉློན། ཆློ་མེད་པའི་

བ་བ་མ་བེད། ཁློ་ཚོའི་བཟློ་ཆློ་གང་ལ་བརགས་ཀང་ཐ་ཆད་ངན་སྡུག་ཁློ་ན་འདུག

ཆློ་ག །ལས་དློན་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། བ་བ་བེད་སྟངས་སམ། གློ་རིམ། སྨན་བཅློས་ཀི་ཆློ་ག །མཆློད་

པའི་ཆློ་ག །དཀིལ་འཁློར་གི་ཆློ་ག །ཆློ་ག་ཉམས་པ། ཆློ་གའི་ཇི་ལར་ཆློ་ག་ལར་བེད་པ། ཆློ་

གའི་སྤི་ཆིངས། དགའ་སྟློན་གི་ཆློ་ག

ཆློ་ག་དེ་ཉིད་བཅུ། རབ་གནས་ཀི་རྒྱུད་ལས། དཀིལ་འཁློར་དང་ནི་ཏིང་འཛིན་མཆློག །ཕག་རྒྱ་

སྟངས་སྟབས་གདན་དང་ནི། བཟླས་བརློད་སྦིན་བསེག་མཆློད་པ་དང་། ལས་ལ་སྦར་དང་སར་

བསྡུ་བའློ། །ཞེས་སློ། །

ཆློ་ག་ཞི་མློ། སྨན་དང་། སགས་དང་། རས་སློགས་ཀི་ཐབས་ལ་བརེན་ནས་ནད་ཞི་བ་དང་། ཚེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

བསིང་བ། རིགས་རྒྱུད་བ་སློགས་བ་ཐབས་ཏེ་མུ་སྟེགས་པ་དང་། བློན་པློ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་

པ་སློགས་ལ་རང་རང་གི་ལུགས་ཀི་བ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཡློད། 

ཆློ་གའི་ཡན་ལག་གསུམ། སྦློར་བ། དངློས་གཞི། འཇུག་གི་བ་བ། 

ཆློ་ག་གསུམ་བསྐྱེད། ལྷ་བསྐྱེད་པའ་ིཚུལ་ཞིག །པད་ཉ་ིལ་སློགས་པའ་ིགདན་ག་ིསྟེང་དུ་ལྷའ་ིས་བློན་ལས་

བྱུང་བའ་ིཕག་མཚན་ས་བློན་གིས་མཚན་པ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ལྷའ་ིསྐུ་རློགས་པར་བསྐྱེད་པ། 

ཆློ་གའི་འཁིད། ཆློ་ག་འདློན་ཚུལ་རྒྱས་བསྡུས་དང་། རློལ་མློ་ཕག་བཞེས་བཅས་སློབ་འཁིད་མཛད་

པའི་དློན་ཡིན། 

ཆློ་གའི་དམིགས་རྣམ། ངག་ཐློག་ནས་འདློན་བཞིན་པའི་ཆློ་ག་དེའི་ཚིག་དློན་དང་མཐུན་པའི་བསམ་

བློ་གཏློང་བ། དམིགས་རྣམ་ནི་ཡུལ་གཟུགས་སློགས་ལ་དམིགས་ནས་ཡུལ་ཅན་སེམས་ལ་

མློང་བ་ཤར་བའི་རྣམ་པ། 

ཆློ་གའི་ལས་གསུམ། ལྷ་སགས་དང་། ཕག་རྒྱ། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་གསུམ། མང་པློ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་

བསྐྱེད། སློ་སློར་ཐློབ་པ་སགས་ཀིས་བེད། ཕག་རྒྱས་ཕམ་རྒྱལ་འཐབ་རློད་མེད། ཅེས་གསུངས་

པའི་དློན་ནི། དེ་ཡང་སགས་ཀིས་དགློས་པ། མཆློད་རས་རྣམས་གང་ལ་གང་འདློད་དུ་གྱུར་ནས་

སློ་སློར་གང་འདློད་ཐློབ་པར་བེད་པའི་ནུས་ནི་སགས་ཀིས་སློ། །ཕག་རྒྱའི་དགློས་པ་ནི། མགློན་

རིགས་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདུས་ནས་ཕན་ཚུན་འཐབ་རློད་མེད་ཅིང་། 

མཆློད་རས་རྣམས་ཕམ་རྒྱལ་མེད་པ་སློ་སློར་ཐློབ་པའི་ནུས་པ་ཕག་རྒྱས་སློ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་

དགློས་པ་ནི། མཆློད་རས་ཅུང་ཟད་ཙམ་གི་དངློས་པློ་དེ། མགློན་རྣམས་དགེས་པར་བསྐྱེད་པའི་

མཆློད་སྤིན་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པར་བསྐྱེད་པ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་ནུས་པས་སློ། །

ཆློ་ངེ་། སྨྲེ་སགས་ཏེ་སྡུག་སྐད་དང་འློ་དློད་འབློད་བཞིན་དུ་ངུ་བ། མ་ངན་མ་བཟློད་པར་ཆློ་ངེ་འབློད་

པ། སེམས་སྡུག་ཆེན་པློས་ཆློ་ངེ་འདེབས་པ། ཆློ་ངེ་བཏློན་ནས་སྐད་འགགས་པ། ས་དུས་སང་

ལམ་ཞིག་ན་དྭ་ཕྲུག་མང་པློས་ཆློ་ངེ་འདློན་བཞིན་དུ་ཕློགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བ། 

ཆློ་ང་འདློན། ངུ་སྒ་སྒློག་པ། 

ཆློ་ངེ་འློ་དློད། ངུ་བའམ་མ་ངན་གི་འབློད་སྐད། སེམས་སྡུག་ཡི་མུག་གིས་ཆློ་ངེ་འློ་དློད་འབློད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆློ་ཆད། [རིང]མ་འགིག་པ། 

ཆློ་བལས། [ཡུལ]བབ་ལ་བལས་པ། གནས་ཚུལ་ལ་ཆློ་བལས་ནས་ལས་ཀ་བེད་དགློས། 

ཆློ་འཕྲུལ། རྫུ་འཕྲུལ་ཏེ་ལུས་སེམས་ཀི་ཤིན་སྦངས་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེས་པའི་སྤྲུལ་པའི་ནུས་ཤུགས། 

རྒྱལ་བའི་ཆློ་འཕྲུལ། ལྷ་འདྲེའི་ཆློ་འཕྲུལ། ཆློ་འཕྲུལ་ཡིན་ནམ་དངློས་ཡིན་སྙམ། 

ཆློ་འཕྲུལ་གི་བཅློ་ལྔ། བློད་ཟླ་དང་པློའི་ཚེས་བཅློ་ལྔ། 

ཆློ་འཕྲུལ་ཆེན་པློ་བསྟན་པ། སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་ར་པ་ཟླ་བའི་ཚེས་གཅིག་ནས་བཅློ་

ལྔའི་བར་ཉིན་རེར་ཆློ་འཕྲུལ་མི་འདྲ་བ་རེ་བསྟན་པ་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་པློ་སློ་སློས་སྦིན་བདག་

བས་པ་རེད། 

ཆློ་འཕྲུལ་ཆེན་པློའི་དུས་ཆེན། ཁད་པར་ཅན་གི་དུས་ཆེན་བཞིའི་ནང་གསེས། བློད་ཟླ་དང་པློ། མཆུ་

ཟླའམ་ར་པ་ཟླའི་ཡར་ཚེས་གཅིག་ནས་བཅློ་ལྔའི་བར་ནི། བདུད་དང་མུ་སྟེགས་ཅན་ལ་སློགས་

པ་ཆློ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་ཀི་སློ་ནས་ཚར་བཅད་པས་ཆློ་འཕྲུལ་ཆེན་པློའི་དུས་ཞེས་བའློ། །

ཆློ་འཕྲུལ་མཆློད་རེན། མཆློད་རེན་ཆ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། སྟློན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པློ་མཉན་

ཡློད་ཛེ་ཏཱའི་ཚལ་དུ་ཆློ་འཕྲུལ་བསྟན་པའི་ཚེ་བཞེངས་པའི་མཆློད་རེན་གྲུ་བཞི་བང་རིམ་བཞི་པ་

ཕློགས་རེར་གློ་འབུར་དང་བཅས་པའམ་ཟླུམ་པློ་བང་རིམ་བཞི་པ་བད་འདབ་ཅན་ནློ། །

ཆློ་འཕྲུལ་མཆློད་པ། ཆློ་འཕྲུལ་ཟླ་བ་སྟེ་ཟླ་བ་དང་པློར་ཡུལ་སློ་སློའི་དགློན་ཁག་རྣམས་སུ་སྨློན་ལམ་

དང་། མཆློད་པ་བཙུགས་སློལ་ཡློད་པ་དེ་ལ་སྨློན་ལམ་ཆེན་པློའི་མཆློད་པ་དང་། ཆློ་འཕྲུལ་

མཆློད་པ་ཡང་ཟེར། 

ཆློ་འཕྲུལ་དུས་ཆེན། འདི་བཅློམ་ལན་འདས་སངས་རྒྱས་ནས་ལློ་གང་གི་དུས་སུ་བྱུང་ཞེ་ན། འདུལ་བ་

ལུང་གི་ཚིག་རིས་རྣམས་ལ་བརགས་ན། སངས་རྒྱས་ནས་ལློ་དྲུག་པ་ལ་ཡབ་སས་མཇལ་འཕད་

མཛད། ལློ་བདུན་པ་ལ་ཆློ་འཕྲུལ་ཆེན་པློ་བསྟན། དེ་ལློར་འདུ་འཛི་ཆེ་བའི་རྐྱེན་གིས་དེ་འགློག་

ཆེད་དང་། ཡུམ་ལྷ་གནས་སུ་སྐྱེས་པ་དེར་དྲིན་ལན་གསབ་ཆེད་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་བློན་ནས་

དབར་གནས་མཛད་པར་འདུལ་བ་ལུང་གི་དགེ་སློང་མས་སྟློན་པའི་མདུན་དུ་རྫུ་འཕྲུལ་བསྟན་པའི་

ལྟུང་བའི་གེང་གཞིའི་སྐབས་སུ་གསལ་བས་སྐབས་དེར་མུ་སྟེགས་རློགས་བེད་ཤི་ཟིན་པ་དང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

དགེ་སློང་ལྷས་བིན་གིས་མཚམས་མེད་གསུམ་བས་ཟིན་པ་ཡིན་ནམ་བརག

ཆློ་འཕྲུལ་བཞི། རྣལ་འབློར་རྒྱུད་ཀི་སློམ་པ་བཞི་སྟེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཆློ་འཕྲུལ་དང་། བིན་གིས་

བརླབས་པའི་ཆློ་འཕྲུལ། དབང་བསྐུར་བའི་ཆློ་འཕྲུལ། མཆློད་པའི་ཆློ་འཕྲུལ་ཏེ་བཞིའློ། །

ཆློ་འཕྲུལ་ཟླ་བ། བློད་ལུགས་དཔྱིད་ཟླ་བ། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་པའི་རེས་སུ་རྒྱ་

གར་གི་རྒྱལ་པློ་རྣམས་ཀིས་སྦིན་བདག་མཛད་དེ་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཉིན་རེ་ཉིན་རེ་བཞིན་རྫུ་

འཕྲུལ་མི་འདྲ་བ་སྣ་རེ་བསྟན་པས་མུ་སྟེགས་པ་ལས་རྒྱལ་བར་མཛད་པའི་རྣམ་ཐར་ལར་རློ། ཆློ་

འཕྲུལ་བསྟན་པའི་དུས་ཆེན་ནི་དཔྱིད་ར་བའི་ཚེས་གཅིག་ནས་བཅློ་ལྔའི་བར་ཡིན་ཀང་འདི་རྒྱ་

གར་དང་བློད་གཉིས་དཔྱིད་ར་ངློས་བཟུང་བའི་དུས་གཅིག་ཡིན་མིན་མ་ཤེས། བློད་རྣམས་

ཀིས་རང་ལུགས་དཔྱིད་ར་བ་ལ་ཆློ་འཕྲུལ་དུས་ཆེན་ངློས་འཛིན་ནས་དུས་དེར་དགེ་སྒྲུབ་སིག་

སང་བེད་སློལ་ཡློད་པ་ལ་བུ། 

ཆློ་འཕྲུལ་གསུམ། སངས་རྒྱས་ཀིས་གདུལ་བར་འཕིན་ལས་མཛད་པ་བསྟན་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀི་ཆློ་འཕྲུལ་ཏེ་སྐུ་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆློ་འཕྲུལ་དང་། གསུང་ཀུན་ཏུ་བརློད་པའི་ཆློ་འཕྲུལ། ཐུགས་

རེས་སུ་བསྟན་པའི་ཆློ་འཕྲུལ་ཏེ་གསུམ། 

ཆློ་འཕྲུལ་གསུམ་ལན། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན། 

ཆློ་བབ། [ཡུལ]བཟློ་ལའམ་གནས་ཚུལ། སྟློབས་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་གི་ཆློ་བབ། ཤེས་ཡློན་གི་ཆློ་བབ་

ལ་བལས་ཏེ་ལས་འགན་དཀྲི་ལུགས་བེད་དགློས། 

ཆློ་འབང་། མའི་རིགས། 

ཆློ་ཡློད་པ། དློན་ཡློད་པ་དང་གློ་ཆློད་པའི་ལས། 

ཆློ་རིགས། ཕ་མའི་རུས་སམ་རིགས། ཆློ་རིགས་བཟང་པློ། ཆློ་རིགས་དམའ་བ། 

ཆློ་རིས། ཤློ་ངློས་ཀི་རི་མློ་ཐིག་ལེ། 

ཆློ་རློལ། [རིང]ངེས་མེད་དམ་གློ་ལློག

ཆློ་ལེ། སྟློན་དུས་ཡུང་ཞིབ་མློར་བཤག་ཅིང་སྐམ་པློ་བ། དགུན་དུས་དེས་ཐུག་པ་བཀློལ་ནས་དགློང་

ཐུག་སློགས་བེད་ཅིང་ཡློད། 



  1954  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆློ་ལློ། ① ཤློ་སྟེ། རྒྱན་བཞག་ནས་རྒྱལ་ཕམ་རེ་བའི་རེད་མློ་ཞིག །མི་མང་པློ་འདུས་ནས་ཆློ་ལློ་

འགེད་པ། ཐློབ་ཤློར་འབེད་པའི་ཆེད་དུ་ཆློ་ལློ་འགེད་པ། ཆློ་ལློས་རེ་བ། ② སར་གློང་མས་སྤད་

པའི་གློ་ཐློབ་ཅིག །ཆློ་ལློ་འཇའ་ས། 

ཆློ་ལློ་པ། ཤློ་རེད་མཁན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྒྱན་པློ་མཁན་དང་། རྒྱན་པློ་བ། ཆློ་ལློ་མཁན། ཆློ་

ལློ་རེ་མཁན། ཤློ་འབེད་པ། ཤློ་རེད་པ་བཅས་སློ། །

ཆློ་ལློ་མི་འདུག །མིའི་ཀུན་སྤློད་ཚུལ་བཞིན་མ་བས་པ་ལ་ཟེར། 

ཆློ་ལློ་སྩློལ་བ། བཀའ་བཀློད་རྒྱལ་པློའི་ལམ་ལུགས་སྐབས་རྒྱལ་པློས་རང་གི་མངའ་འབངས་གང་

རུང་ལ་ལེགས་བཀློད་བེད་ཆེད་མཚན་གནས་ཅི་རིགས་གནང་བར་བརློད། ཡང་ན་མཚན་

གནས་གནང་བ་དང་། གློ་གནས་གནང་བ་སློགས་དློན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས། 

ཆློ་ལློ་རིས། པ་ཏའི་རི་མློའི་མིང་། 

ཆློ་ལློང་། རེད་མློ་རེ་བེད་ཀི་ཡློ་བད་གས་སུ་ཤློ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ཡིན། 

ཆློ་ལློའི་ས་བློན། [མངློན]འགློན་བུ། 

ཆློག །① གཅློག་པའི་སྐུལ་ཚིག །② ཆློ་གའི་བསྡུས་མིང་། ③ རུང་བ། 

ཆློག་གྲྭ་བ། ལྷ་དང་བ་མ་ལ་མཆློད་པ་འབུལ་བའི་ཆློ་ག་འདློན་མཁན། 

ཆློག་ཆློག །རུང་རུང་ངམ་འགིག་འགིག །ག་སྒིག་ཚར་ནས་འགློ་ཆློག་ཆློག་ཡིན། ཟ་ཆློག་ཆློག་ཡློད། 

ཆློག་ཆློག་པློ། ཙོག་ཙོག་བས། 

ཆློག་མཆན། བེད་ཆློག་པའི་བཀའ་མཆན། ཕིན་ཆློག་པའི་ཆློག་མཆན་བཀློད་པ། རིམ་པ་གློང་མ་

ནས་ཆློག་མཆན་ཞུ་བ། ད་དུང་ཆློག་མཆན་གནང་མ་བྱུང་། 

ཆློག་ཏུ་མེད་པ་བཅུ། རང་བྱུང་གིས་བསྙེན་པར་རློགས་པ། ངེས་པར་འཇུག་པས་བསྙེན་པར་

རློགས་པ། ཚུར་ཤློག་གིས་བསྙེན་པར་རློགས་པ། སྟློན་པ་ཁས་བངས་པས་བསྙེན་པར་རློགས་

པ། དྲི་བས་བསྙེན་པར་རློགས་པ། ལྕི་ཆློས་ཁས་བངས་པས་བསྙེན་པར་རློགས་པ། འཕིན་ཆློག་

གི་སློ་ནས་བསྙེན་པར་རློགས་པ། ལྔ་ཚོགས་ཀིས་བསྙེན་པར་རློགས་པ། བཅུ་ཚོགས་ཀིས་

བསྙེན་པར་རློགས་པ། སྐྱབས་སུ་འགློ་བས་བསྙེན་པར་རློགས་པ། ཞེས་སློ། །



  1955  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཆློག་ཐུ་ཧན། འདི་ཡིག་ཆ་འགའ་ན་ཆློག་ཐུ་ཁང་ཡང་ཟེར། ཆློག་ཐུ་ཧན་ཞེས་སར་གུ་ཤི་ཧན་གི་

དུས་སྐབས་སུ་ཁལ་ཁ་དང་། ཨློ་རློད་འཁྲུགས་རེས་ཆ་ཧར་གི་ཆློག་ཐུ་སློགས་ཧལ་ཧའི་ཡུལ་

དུ་ཡློང་བ་ནང་འཁྲུག་གི་རྒྱུར་སློང་བས་ཁལ་ཁ་ཡློངས་ནས་ཁློ་རང་དམག་མི་དང་བཅས་པ་

ཡུལ་བསྐྲད་དེ་མཚོ་སློན་དུ་ཡློང་བ་རེས་སུ་གུ་ཤི་ཧན་གི་དམག་གིས་བསད་པ་དེ་ཡིན་ཅིང་། 

ཧན་ལ་ཁང་ཞེས་ཡློང་དློན་ནི་སློག་སྐད་ཀི་ཧ་ལ་བློད་སྐད་ཀི་སྒ་ཁ་དང་། སློག་སྐད་ཀི་ན་ལ་

བློད་སྐད་ཀི་སྒ་ང་ཐློན་པ་སློགས་ལ་ཁང་ཞེས་དེ་ལར་བྱུང་ངློ་། །

ཆློག་འཐུས། བ་རུང་ངམ་བས་འཐུས། ཆློག་འཐུང་དགློངས་འཁློལ་བྱུང་། 

ཆློག་འཐུས་བཀློལ་སྤློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་permissible action ཟེར། 

ཆློད་དློན་ཕྲུ་སློག་གི་དབང་ཆ། ཆློད་དློན་ཞིག་ལ་གཞན་གིས་མློས་མཐུན་ཡློད་རུང་རང་ཕློགས་

མློས་མཐུན་མེད་རྐྱེན་དེ་ཉིད་ལག་བསྟར་བེད་མ་ཐུབ་པའི་དབང་ཆ་ལ་གློ

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

དབིན་སྐད་དུ་qualification ཟེར། 

ཆློད་འདློམས། ཐག་གཅློད་བས་པའི་མཇུག་བསློམས་གཅིག་བསྡུས། 

ཆློག་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ]ལློང་བ་དང་། ལང་བ། ད་རེས་ལས་གྲྭར་བསྐློངས་པའི་མི་གངས་མང་ཉུང་

དེ་ཙམ་གིས་ཆློག་པ་འདུག །གློང་གསལ་དེ་དག་གིས་ཆློག །② ཚིམ་པའི་མིང་། ད་ཡློད་གྲུབ་

འབས་འདི་ཙམ་ཞིག་གིས་ཆློག་པར་མི་འཛིན་པ། ③ རུང་བ་དང་། འགིག་པ། ཁེད་ཀི་འཕིན་

བསྐུར་དང་མི་ཆློག་པའི་དགློངས་སྐློར་ཞུ་བ། ཇི་ལར་བས་ཆློག་དང་མི་ཆློག་པའི་དགློངས་སྐློར་

ཞུ་བ། བསམ་འཆར་བཤད་ཆློག །སྐད་ལློག་བརྒྱབ་མི་ཆློག །ཁེད་ལ་ལས་རློགས་ངས་ཞུས་

ཆློག །ཆུ་འདི་འཐུང་ཆློག་དང་མི་ཆློག་སུས་ཤེས་པ། འདི་གར་གད་སྙིགས་བཤློས་མི་ཆློག

ཆློག་རློགས། ཆློ་ག་བེད་པའི་རློགས་པའམ་གློགས། 

ཆློག་ཤེས། འདློད་པ་ཆུང་བའམ་འདློད་པ་གང་ས་བ། འདློད་པ་ཆུང་ལ་ཆློག་ཤེས། ཆློག་ཤེས་མེད་

པ། ཆློག་མི་ཤེས་པའི་བརློན་འགྲུས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆློགས། འཆག་པའི་སྐུལ་ཚིག

ཆློངས། འཆང་བའི་སྐུལ་ཚིག

ཆློད། ① གཅློད་པའི་སྐུལ་ཚིག །② བར་གི་གྲུ་ཆློད་བཅད། ཤིང་ཆློད་དྲ་མིག་ཅན། སློ་ཕག་གི་ཆློད། 

པང་ལེབ་ཀིས་ཆློད་རྒྱག་པ། ③ ཕློད་དམ་རླབས། ས་ཆློད་ཆེ་བ། ལས་ཆློད་ཆུང་བ། 

ཆློད་ཁ། ཁ་མཆུ་འདུམས་ཡིག

ཆློད་གན། ཆློད་ཡིག་གན་རྒྱ། 

ཆློད་དན། ཁ་མཆུ་འགིག་པའི་ཁ་ཆད་ཡིག་ཆ། 

ཆློད་དློན། ཁ་མཆུ་འགིག་པའི་ཁ་ཆད་ཡིག་ཆ། 

ཆློད་འདློམས། ཐག་ཆློད་པའི་མཇུག་འདློམས། 

ཆློད་པ། [ཐ་མི་དད་པ]བར་མཚམས་ཆློད་པ། ལུང་པ་ཕན་ཚུན་རི་ཀླུང་གིས་བར་དུ་ཆློད་པ། ལེ་

དབར་ཁི་ཕག་གིས་ཆློད་པ། ཁ་བས་འགློ་ལམ་ཆློད་པ། འབེལ་ཐག་རྦད་དེ་ཆློད་པ། 

ཆློད་མ། [ཡུལ]ཞིང་ལ་ཆུ་གཏློང་ཆེད་ཁག་ཆུང་ངུ་བས་པའི་ཁག་རེའི་མིང་། 

ཆློད་ཡིག །རློད་གཞི་འདུམ་འགིག་བྱུང་བའི་ཡི་གེ དམག་མཚམས་འཇློག་རྒྱུའི་ཆློད་ཡིག

ཆློད་ཡིག་འབའ་ཅན། ཁ་དན་གི་གན་རྒྱ་འབའ་ཅན་ནམ། འབའ་བཞག་པའི་ཆློད་ཡིག

ཆློན། ① གློས་ཀི་སབ་གཤམ་མམ་མཐའ། ཕི་ཆློན། ནང་ཆློན། ② གུར་གི་ཟུར་རམ་མཐའ། 

ཆློན་ཆུང་། [ཡུལ]སྦྲ་འབུབས་བེད་ཆློན་ཐག་ཐུང་བ། 

ཆློན་ཆེན། [ཡུལ]སྦྲ་འབུབས་བེད་ཀི་ཆློན་ཐག་རིང་བ། 

ཆློན་ཐག །སྦྲ་རྒྱངས་ཆེད་ཀི་ཐག་པ། ཀློ་བ་དྲས་ཏེ་གས་མ་བཟློས་པ་ཞིག་ཡིན། 

ཆློན་གདན། བིས་ལྕེ་དང་དློན་གཅིག

ཆློན་ཕུར། [ཡུལ]ཆློན་ཐག་གི་སྣེའི་ཕུར་པ། 

ཆློན་འབིང་། [ཡུལ]སྦྲ་འབུབས་བེད་ཀི་ཆློན་ཐག་རིང་ཚད་བར་མ། 

ཆློབ། སྣ་ལ་ཁུ་ཚུར་གཞུས་པའི་སྒ་ལ་བུ། 

ཆློབ་བསྐུལ་བ། བསྟན་བཤིག་སློང་བའམ་ལས་རློག་བཟློས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཆློབ་ཆློབ། ཟས་ཟ་བ་དང་སྣློད་དུ་ཆུ་སློགས་བླུག་པའི་སྒ་ལ་བུ། ཤིང་འབས་བཏློགས་ནས་ཆློབ་ཆློབ་

ཅེས་ཞིམ་མདློག་ཁ་པློར་ཟ་བ། 

ཆློབས། བཅབ་ཀི་སྐུལ་ཚིག

ཆློམ། ① འཇློམས་པའི་སྐུལ་ཚིག །② འུར་སྒའི་ཁད་པར་ཞིག །གཡུལ་ས་ནས་མེ་སྒློགས་ཀི་སྐད་

ཆེན་འུར་ཆློམ་སྒློག་པ། 

ཆློམ་རྐུན། ཇག་པ་དང་རྐུན་མ། ཆློམ་རྐུན་གི་ཉེན་དློགས། 

ཆློམ་རྐུན་འགློག་རྒློལ། ཆློམ་པློ་རྐུན་མ་ལ་འགློག་ཅིང་རྒློལ་བ། 

ཆློམ་རྐུན་རུ་ཚོགས། རྐུ་མ་རྒྱག་ནས་འཚོ་གནས་དློན་དུ་གཉེར་མཁན་གི་ཚོགས་པ། 

ཆློམ་སྒ། འུར་སྒ། 

ཆློམ་པ། [ཐ་མི་དད་པ]ཐུལ་བ། དག་བཅློམ་ནས་ཆློམ་པ། ཐློ་བ་ཆུང་ངུས་ངར་ལྕགས་ཆེན་པློ་ཆློམ་

པར་མི་ནུས་ཆློམ་པློ་བ། ཇག་པ། 

ཆློམ་འབུར། རྐུབ་འཕློང་དང་དློན་གཅིག

ཆློམ་འབུར་ལག །ངློ་དགའ་བེད། པད་ལད་འཁབ་རྣམས་དློན་གཅིག །དཔེར་ན། གློང་ཁེར་གི་རྣམས་

ཆློམ་འབུར་ལག་མཁས་པ་ཡློད་པ་རེད།

ཆློམ་ལ་ཕབ། ཕ་རློལ་པློ་ཕམ་པར་བས་པའི་དློན། གེ་སར་སྒྲུང་ལས། ཧློར་བདུད་མློན་འཇང་བཞི་

པློ་ཆློམ་ལ་ཕབ་ནས་བཞུགས་ཡློད་པའི་སྐབས་སུ། ཞེས་པ་ལ་བུ།

ཆློམས། བཅློམ་ལ་ལློས། 

ཆློར། བཅར་ལ་ལློས། 

ཆློར་སློ། །སློ་རྣམས་ཁའི་ཕིར་ཐློན་པ། 

ཆློལ། ① འཆློལ་པའི་སྐུལ་ཚིག །② ཆློ་ལློའི་བསྡུས་མིང་། རུས་ཆློལ། དུང་ཆློལ། ཤིང་ཆློལ། 

ཆློལ་ཁ། ① འབྱུང་ཁུངས་སམ་དར་སའི་གནས། རའི་ཆློལ་ཁ། ② ཚོ་ཁག་གམ་སེ་ཁག

ཆློལ་ཁ་གསུམ། ཆློལ་ཁ་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་ཆེས་ས་ཤློས་ནི་རྒྱ་བློད་ཡིག་ཚང་ལས་བྱུང་འདུག །དེ་

ཡང་སློག་རྒྱལ་ཁུ་པི་ལེས་འགློ་མགློན་ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ལ་དབང་ཡློན་བར་པ་ལ་བློད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆློལ་ཁ་གསུམ་ཕུལ་པ་དང་བློད་དུ་འཇའ་མློ་བཙུགས་པའི་སྐློར་ལ། [རྒྱ་བློད་ཡིག་ཚང་]ལས། 

དབང་ཡློན་བར་མ་ལ་བློད་ཆློལ་ཁ་གསུམ་ཕུལ་པའི་ས་མཚམས་ནི། ཡུལ་མངའ་རིས་གུང་

མང་མན། སློག་ལ་སྐྱ་བློ་ཡན། དམ་པ་ཆློས་ཀི་ཆློལ་ཁ། སློག་ལ་སྐྱ་བློ་མན། རྨ་ཆུའི་ཁུག་པ་

ཡན། མགློ་ནག་མིའི་ཆློལ་ཁ། རྨ་ཆུའི་ཁུག་པ་མན། རྒྱ་མཆློད་རེན་དཀར་པློ་ཡན། དུད་འགློ་

རའི་ཆློལ་ཁ་དང་གསུམ་པློ་དེ། མི་ར་ཆློས་གསུམ་གི་འབུལ་བའི་ལུགས་སུ་བས་ནས་ཕུལ་པར་

འདུག་ཅིང༌། ཆློལ་ཁ་རེ་རེ་ལ། དཔློན་ཆེན་རེ་རེ་རྒྱལ་པློ་ཡློན་མཆློད་བཀའ་བགློས་སུ་མཛད་

ནས་བསྐློས་འདུག །

ཆློལ་ཅིག །བཅློལ་རྒྱུའི་ནློར་ཆློལ་ཅིག་སྟེ། སྐུལ་ཚིག

ཆློལ་པ། ལྷ་ཁློ་བློ་སྨེ་བརེགས། 

ཆློལ་ཟངས། [རིང] ① མཆིལ་སྣློད། ② གཅིན་སྣློད། ③ རང་ལག་འཁྲུ་སྣློད། 

ཆློལ་ལེ་བ། ཐློ་རེ་བ། ཤིང་ནགས་ཆློལ་ལེ་བ། 

ཆློས། ① འཆློས་པའི་སྐུལ་ཚིག །② ཤེས་བའམ་དངློས་པློ། ② ལུགས་སློལ། ཡུལ་ཆློས་བཟང་

པློ་རྣམས་སར་རྒྱུན་དང་སློར་འཇགས་པ། ③ [དརྨ]རང་གི་ངློ་བློ་འཛིན་པའི་དློན་ནློ། །དརྨ་

ཞེས་དློན་བཅུ་ལ་འཇུག་སྟེ། འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་ཀི་ཆློས་ཞེས་པ་ལ་བུ་ཤེས་བ་ལ་

འཇུག་པ་དང་། ལམ་བདེན་གི་ཆློས་ཞེས་པ་ལ་བུ་ལམ་དང་། འགློག་བདེན་གི་ཆློས་ཞེས་པ་ལ་

བུ་མང་འདས་དང་། ཆློས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཅེས་པ་ལ་བུ་ཡིད་ཀི་ཡུལ་དང་། བཙུན་མློའི་འཁློར་

དང་། གཞློན་ནུ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཆློས་སྤློད་ཅེས་པ་ལ་བུ་བསློད་ནམས་དང་། བིས་པ་ནི་

མཐློང་བའི་ཆློས་ལ་གཅེས་པར་འཛིན་པ་ཞེས་པ་ལ་བུ་ཚེ་དང་། ཆློས་འདུལ་བ་ཞེས་པ་ལ་བུ་

གསུང་རབ་དང་། ལུས་འདི་རྒ་བའི་ཆློས་ཡིན་ནློ་ཞེས་པ་ལ་བུ་འབྱུང་འགྱུར་དང་། དགེ་སྦློང་གི་

ཆློས་བཞི་ཞེས་པ་ལ་བུ་ངེས་པ་དང་། ལྷ་ཆློས་དང་མི་ཆློས་ཞེས་པ་ལ་བུ་ལུགས་ལ་འཇུག་པ་

བཅས་བཅུ་ཡློད་པར་རྣམ་བཤད་རིག་པ་ལས་འཇུག་པ་གཙོ་ཆེ་བའློ། །

ཆློས་སྐད། ཕལ་སྐད་མ་ཡིན་པའི་ཆློས་པློད་ནང་གི་ཐ་སྙད་རྣམས། 

ཆློས་སྐུ། ① ཤེར་ཕིན་དངློས་པློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས། སྦློར་བ་བསློམས་པའི་འབས་བུ་མཐར་



  1959  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཐུག་ཆློས་ཀི་སྐུ་སྟེ། ཟག་མེད་ཀི་ཡློན་ཏན་དུ་མ་དང་ལན་པ་སྐུ་བཞིའི་དབེ་གཞིར་གྱུར་པ་

སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུའློ། །② གསང་སགས་སྐབས་ཀི་སྐུ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་

ཀི་དློན་དུ་མི་རློག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསློམས་པས་དྲི་མ་དང་བལ་བའི་འབས་བུ་ཆློས་ཀི་སྐུ་སྟེ། 

རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་གཟུགས་ཀི་སྐུ། །བསློད་ནམས་ཚོགས་ལས་

འཁྲུངས་པ་སྟེ། ཆློས་ཀི་སྐུ་དེ་མདློར་བསྡུས་ན། །རྒྱལ་པློ་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་ལས་འཁྲུངས། ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཆློས་སྐུ་དགློན། དགློན་པ་འདི་འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་

པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་སྤུ་རངས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆློས་སྐུ་དག་པ་གཉིས། རང་བཞིན་རྣམ་དག་དང་། གློ་བུར་འཕལ་དག་གཉིས། ངློ་བློ་ཡེ་དག་དང་། 

ཏིང་འཛིན་གསལ་དག་གཉིས་ཡང་ཟེར་སློལ་འདུག

ཆློས་སྐུའི་སྐྱེ་མཆེད་གཟུགས་ལྔ། བསྡུས་པ་ལས་གྱུར་པའི་གཟུགས། མངློན་པར་སྐབས་ཡློད་པའི་

གཟུགས། ཡང་དག་པར་བངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་གཟུགས། ཀུན་བཏགས་པའི་གཟུགས། 

དབང་འབློར་བའི་གཟུགས། 

ཆློས་སྐུའི་ཆློས་སྐུ་སློགས་དགུ། ༡ དང་པློ་ཆློས་སྐུའི་ཆློས་སྐུ་ནི། ཞིང་ཁམས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་

པ། གནས་བསམ་ངློ་ལས་འདས་པའི་ཆློས་ཉིད། ཏིང་ངེ་འཛིན་མི་གཡློ་བ་ཆེན་པློ། འཁློར་སྣ་

ཚོགས་རང་བཞིན་མི་གཉིས་པ། སྟློན་པ་བརློད་དུ་མེད་པའི་ཆློས་ཉིད། དུས་གང་དུའང་འགྱུར་

བ་མེད་པའི་ཆློས་ཉིད། 

ཆློས་སྐུའི་ལློངས་སྐུ་ནི། ཞིང་ཁམས་རྡུལ་དང་བལ་ཞིང་དྲི་མ་མེད་པ། གནས་དྲན་པ་ཡིད་ཀི་རློགས་

པ་ཆློད་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་དབིངས་སུ་དག་པ། དུས་རག་པ་མ་ཡིན་པ། 

ཆློས་སྐུའི་སྤྲུལ་སྐུ་ནི། ཞིང་ཁམས་སྟློང་ཉིད་རྒྱ་མ་ཆད་པ། གནས་ཐམས་ཅད་ཀི་འཆར་གཞིར་གྱུར་

པ། ཏིང་ངེ་འཛིན་འགག་མེད་ཆེན་པློར་རང་གསལ་བ། འཁློར་རིས་མེད་ཀི་སངས་རྒྱས་དང་

ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། སྟློན་པ་རང་བཞིན་མ་བཅློས་པ། དུས་སྙིང་པློ་མངློན་པར་བང་ཆུབ་

ཏུ་རང་སྣང་བའློ། །



  1960  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

 ༢ གཉིས་པ་ལློངས་སྐུའི་ཆློས་སྐུ་ནི། རྣམ་པར་སྣང་མཛད་གང་ཆེན་མཚོ་དེའི་བཞུགས་ཚུལ་

ཕི་ནས་བལས་ན་ནང་གསལ་བ། ནང་ནས་བལས་ན་ཕི་གསལ་བ། སྐུ་མདུན་དང་རྒྱབ་མེད་པ། 

ཞལ་ཕློགས་བཅུ་ཀུན་ཏུ་ཐལ་ལེ་བ། དེའི་ཞིང་ཁམས་ཕག་གི་མཐིལ་ན་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་

ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་ལ་མངའ་མཛད་པ། བསྟན་པ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ། དུས་རློགས་པ་མངློན་དུ་

འགྱུར་བ། 

ལློངས་སྐུའི་ལློངས་སྐུ་རིགས་ཀི་གཙོ་བློ། དེའི་མཚན་ཉིད་ངློ་བློ་ཐ་དད་པ་ལ་རང་བཞིན་གཅིག་པ། 

ཞིང་ཁམས་སློ་སློའི་རིགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་གངས་མེད་པ། གནས་འློག་མིན། འཁློར་སློ་སློའི་

རིགས་ལྔ། བསྟན་པ་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལ་ལློངས་སྤློད་པ། དུས་སྣང་བ་འདུ་བ་མཆེད་པ། 

ལློངས་སྐུའི་སྤྲུལ་སྐུ་ནི། རིགས་ལྔའི་སངས་རྒྱས་དང་སློ་སློའི་གཙོ་འཁློར། དེའི་མཚན་ཉིད་སྣང་ལ་

རང་བཞིན་མེད་པ་གསལ་ལ་རློག་པ་མེད་པ། དེའི་ཞིང་ཁམས་ལྷ་དང་ལྷ་མློ་འབུམ་ཕག་བསམ་

གིས་མི་ཁབ་པ་ལ་ལློངས་སྤློད། གནས་ལྕང་ལློ་ཅན་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ། འཁློར་

སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཔག་ཏུ་མེད་པ། དུས་རིག་པ་རང་སྣང་གི་དུས་སློ། །

 ༣ གསུམ་པ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཆློས་སྐུ་ནི། དཔལ་རྡློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ། དེའི་མཚན་ཉིད་སྐྱེ་བ་བཞིའི་

ལུས་སུ་བྱུང་ཞིང་མཛད་པ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་མཐར་ཕིན་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་པ། དེའི་ཞིང་

ཁམས་སྟློང་གསུམ་བེ་བ་ཕག་བརྒྱས་བསྐློར་བ་ཚངས་ཆེན་གི་ཞིང་ཁམས། དེའི་གནས་མེ་

ཏློག་པདྨ་ཁ་སྟློང་དང་ལན་པ། འཁློར་སྐྱེ་བ་བཞིས་བསྡུས་པའི་འགློ་བ། བསྟན་པ་སེ་སྣློད་ཀུན་

གི་ར་བ་སྒ་ཐལ་འགྱུར། དུས་ཚེ་ལློ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཐུབ་པའི་དུས། 

སྤྲུལ་སྐུའི་ལློངས་སྐུ་ནི། དཔལ་རྡློ་རེ་སེམས་དཔའ། དེའི་ཞིང་ཁམས་སྟློང་གསུམ་གི་སྟློང་ཆེན་པློའི་

འཇིག་རེན་གི་ཁམས་བེ་བ་བརྒྱ་ཕག །གནས་གདུལ་བའི་ངློ་དང་སྦར་བ། འཁློར་ས་བརྒྱད་

པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། བསྟན་པ་ངེས་དློན་གི་ཐེག་པ། དུས་ངེས་པ་མེད་པ། 

སྤྲུལ་སྐུའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ། དེའི་མཚན་ཉིད་ཁིམ་ནས་ཁིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་སློགས་

པ་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ལ་ལློངས་སྤློད། ཞིང་ཁམས་འཛམ་གིང་བེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ལ་སློགས་པ་

སྟློང་གསུམ་གི་སྟློང་ཆེན་པློ་མི་མཇེད་ཀི་འཇིག་རེན་ཆེན་པློ་གཅིག་ལ་མངའ་མཛད། གནས་བ་



  1961  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

རྒློད་ཕུང་པློའི་རི་ལ་སློགས་པ། འཁློར་ཐུན་མློང་བ་དགེ་སློང་ཕ་མ་གཉིས། དགེ་བསྙེན་ཕ་མ་

གཉིས་ཏེ་རྣམ་པ་བཞི། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་ས་ཐློབ་པ་གངས་

མེད་བརློད་ཀིས་མི་ལང་བ་སྣ་ཚོགས། མ་ངེས་པའི་འཁློར་ལྷ་དང་མི་དང་ལྷ་མ་ཡིན་ལ་སློགས་

པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ། བསྟན་པ་རྒྱུ་འབས་ཀི་ཐེག་པ་སྣ་ཚོགས། དུས་ངེས་པ་ཆེན་པློ་རྣམ་པར་

གཅློད་པ་སྟེ། གདུལ་བ་སློ་སློ་ལ་ཕན་པར་མཛད་པའི་དུས་སློ། །ཞེས་སློགས་གསུངས་སློ། །

ཆློས་སྐུའི་ཆློས་བཞི། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་ཚན། ཆློས་ཀི་སྐུ་མཚོན་བེད་ཀི་ཆློས་བཞི་སྟེ། 

ངློ་བློ་ཉིད་སྐུ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཆློས་སྐུ། ལློངས་སྤློད་རློགས་སྐུ་དང་། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་བཅས་བཞིའློ། །

ཆློས་སྐུའི་མཆློད་རེན་ལྔ། རང་བཞིན་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ། བ་ན་མེད་པ། བིན་གིས་བརླབས་པ། 

དངློས་གྲུབ་འབྱུང་བ། ཐེག་པ་སློ་སློ་ལན་པའློ། །

ཆློས་སྐུའི་སྙིང་པློ་ཡིག་དྲུག །ཆློས་སྐུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་སྙིང་པློ་སྟེ། ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་ཟེར་

ཞིང་། ཕར་ཕིན་དྲུག་ནི་སངས་རྒྱས་ཐློབ་པ་ལ་ངེས་པར་དུ་སློབ་དགློས་པའི་ལམ་ཡིན་པ་དང་། 

དྲུག་པློ་དེ་མཐར་ཕིན་ན་ས་བཅུ་ཐློབ་ནས་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན། ཕར་ཕིན་དྲུག་པློ་དེ་ཡི་གེའི་

ཐློག་ནས་མཚོན་པ་ནི་གཟུངས་སགས་ཡི་གེ་དྲུག་པློ་སྟེ། ཨློཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཞེས་པ་འདི་ཡིན་

ཅིང་། འདིའི་མཚོན་དློན་དང་འགེལ་བཤད་སྐློར་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་མཁས་དབང་མང་པློ་

ཞིག་གིས་མཛད་པ་རྒྱས་བསྡུས་སྣ་ཚོགས་ཡློད། 

ཆློས་སྐུའི་མཚན་ཉིད་ལྔ། འདུས་མ་བས་པ། གཉིས་སུ་དཔྱད་དུ་མེད་པ། ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པ། སྒིབ་

པ་དག་པ། རང་བཞིན་གི་འློད་གསལ་བའློ། །

ཆློས་སྐུའི་ཡེ་ཤེས་གསུམ། ངློ་བློ་ཀ་དག་ཡེ་ཤེས། རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཡེ་ཤེས། ཐུགས་རེ་ཀུན་

ཁབ་ཡེ་ཤེས་བཅས་སློ། །

ཆློས་སྐློར། རྐྱེན་ངན་སེལ་ཆེད་དུ་ཆློས་ཀ་ིཔློ་ཏ་ིཁུར་ནས་དགློན་མཐའ་དང་གློང་མཐའ་ལ་སྐློར་བ་བེད་པ། 

ཆློས་ཀི་རང་པ་བཞི། བསྟན་པའི་གནས་ཚད་ཀི་དབང་དུ་བས་ན། རློགས་ལན་དང་། གསུམ་ལན། 

གཉིས་ལན། རློད་ལན་བཞི་ལ་ཆློས་ཀི་རང་པ་བཞི་ཞེས་གགས། 

ཆློས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད། ཕིའི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཆློས་ཀི་ཁམས་སློ། །



  1962  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆློས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་པའི་གཟུགས། ཡིད་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས། རྡུལ་ཕ་རབ་

དང་རྨི་ལམ་གི་གཟུགས་ལ་བུའློ། །

ཆློས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་པའི་གཟུགས་ལྔ། བསྡུས་པ་ལས་གྱུར་པའི་གཟུགས་དང་། མངློན་པར་སྐབས་

ཡློད་པའི་གཟུགས་དང་། ཡང་དག་པར་བངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་གཟུགས་དང་། ཀུན་བཏགས་

པའི་གཟུགས་དང་། དབང་འབློར་པའི་གཟུགས་ཏེ་ལྔའློ། །

ཆློས་ཀི་ཁམས། ཁམས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་གས། ཚོར་བ་འདུ་ཤེས་འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པློ་གསུམ་དང་། 

རྣམ་པར་རིག་བེད་མིན་པའི་གཟུགས་དང་། འདུས་མ་བས་ཐམས་ཅད་དློ། །

ཆློས་ཀི་ཁུངས་འབིན་པ། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་ལམ་སློལ་ཐློག་མར་བཙུགས་པ། 

ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ། ཆློས་འཁློར་དང་དློན་གཅིག

ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བསྐློར་བ། སངས་རྒྱས་ཀིས་ཆློས་གསུངས་པ། 

ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་རིམ་པ་གསུམ། བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་གསུམ་བསྐློར་བའི་

བཀའ་དང་པློ་བདེན་བཞིའི་ཆློས་འཁློར་དང་། བཀའ་བར་པ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཆློས་འཁློར་

དང་། བཀའ་ཐ་མ་ལེགས་པ་རྣམ་པར་ཕེ་བའི་ཆློས་འཁློར་བཅས་སློ། །

ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློའི་མདློ། །འགྱུར་བང་མེད་པ། མདློ་སེ་གེགས་བམ་ས་པའི་ནང་བཞུགས། 

ཆློས་ཀི་སློ་མློ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟློང་། སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པའི་ཆློས་ཡློད་དློ་ཅློག་སྟེ་ཉློན་

མློངས་པ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟློང་འདུལ་བའི་གཉེན་པློར་གསུངས་པ། བཀའ་སེ་སྣློད་གསུམ་རེ་རེ་

ནས་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟློང་རེ་དང་སེ་སྣློད་བཞི་པ་ཉི་ཁི་བཞི་སྟློང་ངློ་། །

ཆློས་ཀི་གློང་རྡལ། [མངློན]དགློན་པ། 

ཆློས་ཀི་རྒྱ་མློ། འཕགས་པ་ཆློས་ཀི་རྒྱ་མློ་བམ་པློ་གཉིས་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན་སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་

སྣང་མཛད་ཀིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་ཀི་གནས་བཤད་པ་ལེའུ་བཅུ་པ་ནི་རྒྱ་ཡིག་

ནས་བསྒྱུར་ཏེ། མདློ་སེ་གེགས་བམ་ཟ་པའི་ནང་དུ་ཡློད་དློ། །

ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ། ཆློས་ལུགས་དང་མཐུན་པར་སིད་དབང་བཟུང་མཁན་གི་རྒྱལ་པློ་དང་། ཡང་ན་

ཆློས་ལུགས་ལ་དད་པ་ཡློད་མཁན་གི་རྒྱལ་པློ། 



  1963  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཐམས་ཅད་སྒློལ། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་མུ་ནེའི་སྐུ་ཚེ་སློན་མ་ཞིག་ཏུ་རྒྱལ་པློ་ཐམས་

ཅད་སྒློལ་དུ་འཁྲུངས་པའི་སྐབས་ཆློས་ཀི་ཆེད་དུ་རང་གི་སས་དང་སས་མློ་རྒྱལ་སིད་བཅས་

སྦིན་པར་བཏང་བའི་ལློ་རྒྱུས་ཡློད་ཅེས་སློབ་དཔློན་དཔའ་བློས་མཛད་པའི་སྐྱེས་རབས་སློ་བཞི་

པ་ལས་གསུངས་པ་དེ་དཔེར་བཀློད་པ་ཡིན། 

ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་མེ་ལློང་བཞིན། རྒྱལ་པློ་མེ་ལློང་གདློང་ནི། རྒྱ་གར་གི་ལློ་རྒྱུས་སུ་སར་རྒྱལ་པློ་མེ་

ལློང་གདློང་ཟེར་བ་ཁིམས་ལ་མཁས་ཤིང་ཁིམས་ཤིན་ཏུ་དྲང་པློར་གཅློད་པ་ཞིག་བྱུང་བའི་

བཤད་སློལ་ཡློད་པ་དེ་སྐབས་འདིར་དཔེར་བངས་པ་ཡིན། 

ཆློས་ཀི་རྒྱལ་ཚབ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཚབ་བས་ནས་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་སྐློར་མཁན། 

ཆློས་ཀི་ངློ་བློ། ཆློས་ཀི་རང་བཞིན། 

ཆློས་ཀི་མངའ་བདག །ཆློས་ལ་མངའ་བརེས་པའི་གང་ཟག

ཆློས་ཀི་ཅློད་པན། དབུ་རྒྱན་རིགས་ལྔ། 

ཆློས་ཀི་ཆློལ་ཁ། མངའ་རིས་གུང་ཐང་ནས་སློག་ལ་སྐྱ་བློ་ཡན་ཆད་ནི་དབུས་གཙང་ཆློས་ཀི་ཆློལ་ཁ། 

ཆློས་ཀི་ཆློས་ཉིད། ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་ནམ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད། 

ཆློས་ཀི་མཆློག །འཇིག་རེན་གི་ཆློས་ཀི་མཆློག་སྟེ། སྦློར་ལམ་གི་ཐ་མའམ་མཐློང་ལམ་ཐློབ་ལ་ཉེ་

བའི་ལམ་གི་མངློན་རློགས་ཤིག

ཆློས་ཀི་རེས་འབངས། དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་ནང་གསེས། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་བུ་ལ་ཞུགས་པ་

གང་ཞིག །དབང་པློ་རྣློན་པློ་གཞན་གིས་བསྟན་པ་ལ་མི་ལློས་པར་བདག་ཉིད་ཀི་རྣམ་དཔྱློད་

ཀིས་བདེན་པའི་ཆློས་ཀི་རེས་སུ་འབངས་ནས་བདེན་པ་མངློན་པར་རློགས་པར་བེད་པའློ། །

ཆློས་ཀི་སྙིང་པློ། ① གསུང་རབ་ཀི་དློན་གནད་སྙིང་པློ། ② སྟློང་ཉིད་དང་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས། 

ཆློས་ཀི་སྟློབས། ① ཆློས་ཀི་མཐུ་སྟློབས། ② སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། 

ཆློས་ཀི་གཏན་ཁིམས་ལྔ། ཇི་སིད་འཚོའི་བར་རག་ཏུ་སྲུང་དགློས་པའི་ཆློས་ཀི་བསབ་ཁིམས་ལྔ་སྟེ། 

སློག་གཅློད་པ། མ་བིན་པར་ལེན་པ། ལློག་པར་གཡེམ་པ། རྫུན་སྨྲ་བ། ཆང་འཐུང་བ་སྟེ་ཉེས་

སྤློད་ལྔ་སློང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ལྔ། 



  1964  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆློས་ཀི་སེ། སེ་བཞིའི་ནང་གསེས་ཤིག །མངློན་མཐློ་ངེས་ལེགས་ཀི་རྒྱུ། 

ཆློས་ཀི་སློམ་བཞི། ལ་བ་བཀར་བཏགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཞི་སྟེ། འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མི་རག་པ། 

ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་བ། ཆློས་ཐམས་ཅད་སྟློང་ཞིང་བདག་མེད་པ། མ་ངན་ལས་

འདས་པ་ཞི་བ་སྟེ་བཞིའློ། །

ཆློས་ཀི་བདག་མེད། བདག་མེད་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ། གཟུང་འཛིན་གིས་བསྡུས་པའི་ཆློས་ཐམས་

ཅད་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པའློ། །

ཆློས་ཀི་བདག་མེད་ཕ་རགས། བེ་བག་པ་དང་མདློ་སེ་པ་གཉིས་ཀིས་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་ཕ་རགས་

ཀི་རྣམ་བཞག་ཁས་མི་ལེན་ཏེ། གཞི་གྲུབ་ན་ཆློས་བདག་ཡིན་པས་ཁབ་པར་འདློད་པའི་ཕིར། 

འློན་ཀང་དེ་གཉིས་ཀིས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕ་རགས་ཀི་རྣམ་བཞག་འཇློག་པར་བེད་དེ། 

གང་ཟག་རག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གིས་སྟློང་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རགས་པ་དང་། གང་

ཟག་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་ཡློད་ཀིས་སྟློང་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕ་མློར་འཇློག་ཅིང་། ཐལ་

འགྱུར་བ་མ་གཏློགས་རང་རྒྱུད་པ་དང་། སེམས་ཙམ་པ། མདློ་སེ་པ། བེ་བག་སྨྲ་བ་བཞི་ཀས་

གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕ་རགས་འཇློག་ཚུལ་མཚུངས་པ་ཡིན། 

ཆློས་ཀི་བདག་འཛིན་ཕ་མློ། ཕུང་པློ་སློགས་བདེན་པར་འཛིན་པའི་བློ་ལྷན་སྐྱེས། 

ཆློས་ཀི་བདག་བཞི། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་དུ་གྲུབ་པ། རྡུལ་ཆ་མེད་བསགས་པའི་རིགས་པ། 

གཟུགས་ཀི་ཕི་རློལ་དུ་གྲུབ་པ། རང་འཛིན་རློག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའློ། །

ཆློས་ཀི་འདུན་ས། [མངློན]དེང་དུས་ཀི་དགློན་པ། གནའ་དུས་བློན་གི་འདུ་གནས་དང་ཆློས་ཀི་

འདུན་ས་ཞེས་པ་དེང་དུས་ཕི་རྒྱལ་གི་ལྷ་ཁང་ནང་བཞིན་དུས་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་དད་ལན་

རྣམས་དེར་འཚོགས་ཏེ་ཆློས་ཀི་བེད་སློ་སེལ། རྒྱུན་དུ་ལྷ་ཁང་ནང་བཞིན་བདག་པློ་བེད་མཁན་

ཞིག་ལས་རྒྱུན་འཚོགས་མེད་པ་ཡིན་འདུག

ཆློས་ཀི་རྣམ་གངས། ཆློས་ཀི་གངས་འདྲེན་ཏེ། འགེས་རང་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ལ་བུ། 

ཆློས་ཀི་སྣློད། གདམས་ངག་སྟློན་པར་འློས་པའི་སློབ་མ། 

ཆློས་ཀི་སྤན། སྤན་ལྔ་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་རེན་འབེལ་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས། 



  1965  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཆློས་ཀི་སྤིན་གི་ས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་བཅུའི་ཐ་མ། ས་འདིར་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རྣམས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་གཟུངས་ཀི་སློ་སྤིན་ལ་བུས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལས་ཐློབ་

པའི་ཆློས་ནམ་མཁའ་ལ་བུ་ཚད་མེད་པ་ལ་ཁབ་པས་ས་བཅུ་པ་ཆློས་ཀི་སྤིན་ཞེས་བའློ། །

ཆློས་ཀི་དཔལ་མློ། [མངློན]སྒློལ་མ། 

ཆློས་ཀི་ཕུང་པློ། ཉློན་མློངས་འདུལ་བེད་ཀི་གཉེན་པློར་གསུངས་པའི་ཆློས་ཀི་རྣམ་གངས་དུ་མ་སྟེ། 

ཆློས་ཀི་ཕུང་པློ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟློང་ལ་བུའློ། །

ཆློས་ཀི་ཕུང་པློ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟློང་། འདློད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་གསུམ། དེ་གསུམ་ཆ་མཉམ་

ཉིས་ཁི་ཆིག་སྟློང་གི་གཉེན་པློར་འདུལ་བ་མདློ་སེ་མངློན་པ་སེ་སྣློད་གསུམ་ཆ་མཉམ་པ་ཉིས་ཁི་

ཆིག་སྟློང་རེ་རེ་གསུངས་པས་ཆློས་ཀི་ཕུང་པློ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟློང་སྟེ། ཉློན་མློངས་པ་བརྒྱད་ཁི་

བཞི་སྟློང་གི་གཉེན་པློར་གསུངས། དེ་ཡང་ར་བ་འདློད་ཆགས་ལས་གྱུར་པའི་ཉློན་མློངས་པ་

ཉིས་ཁི་ཆིག་སྟློང་གི་གཉེན་པློར་འདུལ་བ་ཉིས་ཁི་ཆིག་སྟློང་གསུངས་སྟེ། དེ་ཡང་དབེ་ན་གཉེན་

པློ་དམ་བཅའ་ལ་བརེན་པའི་ཁི་ཕག་གཅིག །རང་བཞིན་ལ་བརེན་པའི་ཁི་ཕག་གཅིག །ཟུང་

འཇུག་ལ་བརེན་པའི་ཁི་ཕག་གཅིག་གསུངས་སློ། །

ར་བ་ཞེ་སང་ལས་གྱུར་པའི་ཉློན་མློངས་པ་ཉིས་ཁི་ཆིག་སྟློང་གི་གཉེན་པློར་མདློ་སེ་ཉིས་ཁི་ཆིག་སྟློང་

གསུངས་སྟེ། དེ་ཡང་བང་སེམས་སྨློན་པ་ལ་བརེན་པའི་ཁི་ཕག་གཅིག །འཇུག་པ་ལ་བརེན་པའི་

ཁི་ཕག་གཅིག །ཟུང་འཇུག་ལ་བརེན་པའི་ཁི་ཕག་གཅིག

ར་བ་གཏི་མུག་ལས་གྱུར་པའི་ཉློན་མློངས་པ་ཉིས་ཁི་ཆིག་སྟློང་གི་གཉེན་པློར་མངློན་པ་ཉིས་ཁི་ཆིག་

སྟློང་གསུངས་སྟེ། དེ་ཡང་དབེ་ན། སྐྱེ་མེད་ལ་བརེན་པའི་ཤེས་རབ་ཁི་ཕག་གཅིག །འགག་མེད་

ལ་བརེན་པའི་ཤེས་རབ་ཁི་ཕག་གཅིག །གཉིས་མེད་ཟུང་འཇུག་ལ་བརེན་པའི་ཤེས་རབ་ཁི་

ཕག་གཅིག་གསུངས་སློ། །

ར་བ་དུག་གསུམ་ལ་ཆ་མཉམ་ལས་གྱུར་པའི་ཉློན་མློངས་པ་ཉིས་ཁི་ཆིག་སྟློང་གི་གཉེན་པློར་ཡློ་ག་

ཉིས་ཁི་ཆིག་སྟློང་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་བསྐྱེད་རིམ་ལ་བརེན་པའི་ཁི་ཕག་གཅིག །རློགས་རིམ་

ལ་བརེན་པའི་ཁི་ཕག་གཅིག །བསྐྱེད་རློགས་ཟུང་འཇུག་ལ་བརེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཁི་ཕག་གཅིག་



  1966  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསུངས་སློ། །ཅེས་གསུངས་སློ། །

ཆློས་ཀི་ཕག་རྒྱ། དམ་པའི་ཆློས་གི་རགས་སམ་རྒྱ་བཏབ་པའི་མིང་། 

ཆློས་ཀི་ཕག་རྒྱ་གསུམ། འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་ནི་མི་རག་པ་དང་། ཆློས་ཐམས་ཅད་ནི་བདག་མེད་

པ། མང་འདས་ནི་ཞི་བའློ། །

ཆློས་ཀི་སྦིན་པ། སྦིན་པ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག །གདུལ་བ་རྣམས་ལ་ལན་དང་རེ་བ་ལ་མི་ལློས་པ་

གང་ལ་གང་འདློད་དུ་ཆློས་སྟློན་པའི་སྦིན་པ། དློན་དུ་རིག་གནས་ཀི་སྤིན་པ་ཡིན། 

ཆློས་ཀི་དབང་ཕྱུག །[མངློན]སངས་རྒྱས་སྤི། 

ཆློས་ཀི་དབིངས་ཀི་ཡེ་ཤེས། ཡེ་ཤེས་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ་ལ་སློགས་པ་

ཕུང་པློ་ལྔའི་རང་བཞིན་སྟློང་པ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆློས་ཀི་དབིངས་རྣམ་པར་དག་པའློ། །

ཆློས་ཀི་འབེལ་གཏམ། ཆློས་ཀི་བགློ་གེང་། 

ཆློས་ཀི་འབེལ་བའི་བ་མ། རང་གིས་དངློས་སུ་ཆློས་ཞུ་མློང་བའི་བ་མ། ཆློས་ལུགས་ཀི་དབང་དུ་

བས་ན་རང་གི་ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་ལ་ར་རང་ཉིད་ཀིས་དངློས་སུ་ཆློས་ཞུ་མློང་བ་ཡིན་ན་དེ་ཆློས་

ཀི་འབེལ་བའི་བ་མར་རི་དགློས། 

ཆློས་ཀི་ར་འཁློར། [མངློན]རིང་། 

ཆློས་ཀི་ཚད་མ་གསུམ། བཀའ་ཚད་མ། ལུང་ཚད་མ། རིགས་པ་ཚད་མའློ། །

ཆློས་ཀི་ཚོང་རྡལ། [མངློན]ཆློས་གྲྭའམ་དགློན་པ། 

ཆློས་ཀི་གཟུངས། གཟུངས་ཀི་སློ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། མཁན་པློ་དང་སློབ་དཔློན་ལ་སློགས་པ་

ལས་དམ་པའི་ཆློས་མཉན་ནས། ཇི་སྐད་བཤད་ཅིང་ཐློས་པའི་ཚིག་ཐམས་ཅད་ནམ་དུ་ཡང་མི་

བརེད་པར་འཛིན་པ། 

ཆློས་ཀི་བཟློད་པ། ཆློས་ལ་ངེས་སེམས་ཀི་བཟློད་པ། 

ཆློས་ཀི་ཡློན་ཏན། ① འགློག་ལམ་གི་ཕན་ཡློན་ནམ། ཁད་ཆློས། ② སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། 

ཆློས་ཀི་རང་བཞིན། ཆློས་ཀི་གནས་ལུགས། 

ཆློས་ཀིས་དྲེད་པའི་སློབ་དཔློན། ཆློས་སྨྲ་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་ཀང་། ཆློས་དང་རང་གི་སེམས་གཉིས་



  1967  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

འདྲེས་མ་ཐུབ་པར་སེམས་རྒྱུད་སར་ལས་སྡུག་ཏུ་སློང་བ་དེ་ལ་ཆློས་དྲེད་ཁེར་ཟེར་བ་ཡིན་ཅིང་། 

བློད་ཀི་གཏམ་དཔེ་ལ། ཆློས་དྲེད་ཆློས་ཀིས་མི་ཐུལ། ཀློ་ཁེབ་མར་གིས་མི་ཐུལ། ཞེས་ཟེར། 

ཆློས་ཀློང་རློག་འགལ། དགློངས་འགལ་ལམ་ཚིག་པ་ཟ་བའི་དློན། 

ཆློས་སྐྱབ། ཆློས་ཆབ་ཡང་ཟེར། དཔེ་ཐིག་གི་གི་སྣེ་ལ་འདློགས་རྒྱུའི་ཆབ་སློ་ཞིག་སྟེ། མགློ་ལ་ཆུ་སིན་

མགློའ་ིར་ིམློ་ཡློད་པ་དང་། མཆློད་རེན་ག་ིར་ིམློ་ཡློད་པ་ལྕགས་ཟངས་དངུལ་སློགས་བཟློ་སློལ་ཡློད། 

ཆློས་སྐྱློང་། བསྟན་པའི་ཆློས་ཚུལ་བཞིན་སྐྱློང་བར་མཛད་པའི་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པའི་སྲུང་མ། 

ཆློས་སྐྱློང་ཁང་། སྲུང་མའི་མགློན་ཁང་། 

ཆློས་སྐྱློང་དཔང་དུ་གསློལ། མགློན་པློ་དང་དཔལ་ལན་ལྷ་མློ་སློགས་ཆློས་སྐྱློང་སྲུང་མ་ལ་དཔང་པློ་

འཇློག་ནས་དག་སེལ་བེད་པ། 

ཆློས་སྐྱློང་ཞལ་བཞི་པ། ས་སྐྱའི་ཆློས་སྐྱློང་དཔལ་མགློན་ཞལ་བཞི་ཟེར་བ་གདློང་བཞིའི་རྣམ་པ་ཅན་

ཞིག་ཡློད། 

ཆློས་སྐྱློང་བཟང་པློ། ཞ་ལུ་ལློ་ཆེན་ཆློས་སྐྱློང་བཟང་པློ་དང་མི་གཅིག་ཡིན། 

ཆློས་སྐྱློང་སྲུང་མ། མགློན་པློ་དང་ལྷ་མློ་སློགས་བསྟན་པ་ཚུལ་བཞིན་སྐྱློང་བར་བེད་པའི་དམ་ཚིག་

ལ་གནས་པའི་སྲུང་མ། 

ཆློས་སྐྱློབ། [དརྨཏྲཱཎི]སར་རྒྱ་གར་གི་བེ་བག་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔློན་ཞིག

ཆློས་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་སྨར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆློས་དཀར་པློ། དགེ་བའི་བ་བ། 

ཆློས་དཀློན་ཅློག །ཆློས་དཀློན་མཆློག་དང་གཅིག །

ཆློས་དཀློན་མཆློག །ལུང་དང་རློགས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཏེ། བཤད་པའི་ཆློས་དང་། སྒྲུབ་པའི་ཆློས་

དང་། འབས་བུའི་ཆློས་བཅས་སློ། །

ཆློས་དཀློན་མཆློག་རེས་སུ་དྲན་པའི་མཐར་གིས་སྦློར་བ། དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསྟན་གི་ཆློས་དློན་

དམ་པར་དྲན་པ་མེད་ཅིང་ཀུན་རློབ་ཏུ། མཚན་ཉིད་རེས་སུ་དྲན་པའི་སློ་ནས་མཁེན་གསུམ་གི་



  1968  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྣམ་པ་གློ་རིམ་དུ་སློམ་པར་བེད་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབློར། 

ཆློས་དཀློན་མཆློག་ལ་འདློམས་པའི་གདམས་ངག །གཞི་རྣམ་གསུམ་གི་བསྡུས་པའི་ཆློས་རྣམས་

ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྟློན་པའི་ཤེར་ཕིན་གི་མདློ་ཚིག

ཆློས་བཀྲ་ཤིས། དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ནང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཁློང་གིས་ཡར་སྟློད་ནམ་མཁའ་བཀྲ་

ཤིས་ཀི་ཀརྨ་སར་བིས་ཕག་རྒྱུན་རྒྱུད་འཛིན་མཛད་དེ་སློབ་མ་མང་པློ་རེས་སུ་འཛིན། རེས་སུ་

ཀརྨ་སར་བིས་ཀི་སློལ་རྒྱུན་དར་སེལ་ཤུགས་ཆེན་མཛད། 

ཆློས་ཁང་། ཆློས་པློད་འཇློག་སའི་ཁང་པ། 

ཆློས་ཁམས། ཆློས་ཀི་ཁམས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

ཆློས་ཁམས་ཀི་འདུས་མ་བས་བརྒྱད། དགེ་བའི་དེ་བཞིན་ཉིད། མི་དགེ་བའི་དེ་བཞིན་ཉིད། ལུང་མ་

བསྟན་གི་དེ་བཞིན་ཉིད། ནམ་མཁའ། སློ་སློར་བརགས་པའི་འགློག་པ། སློ་སློར་བརན་མིན་གི་

འགློག་པ། མི་གཡློ་བའི་འགློག་པ། འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བ་འགློག་པའློ། །

ཆློས་ཁི། ① གེགས་བམ་འཇློག་སའི་ཁི། ② ཆློས་འཆད་སའི་ཁི། 

ཆློས་ཁི་དགློན། ① 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། 

ཆློས་ཁི་དགློན། ② རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་༡༨༧༦ལློར་བ་མ་འགྱུར་མེད་བརློན་འགྲུས་

ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་

རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆློས་ཁི་དགློན། ③ 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། 

ཆློས་ཁིམས། སློ་བང་སགས་གསུམ་གི་བསབ་ཁིམས་དང་དགློན་པའི་བཅའ་ཁིམས། 

ཆློས་ཁིམས་པ། དགེ་བསྐློས་ཏེ། གྲྭ་པ་ཚོགས་འཚོག་སྐབས་སྒིག་ཁིམས་གནློན་མཁན། 

ཆློས་འཁློར།སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པའི་ཆློས་གང་ཞིག །མ་ངན་ལས་འདས་པའི་རྒྱུ་འབས་ངློ་

བློ་ཉིད་གསུམ་གང་རུང་བརློད་བའི་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་ངག་གི་རྣམ་པར་སྣང་བའི་རྣམ་རིག་སྟེ། 



  1969  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

དེ་ནི་འཁློར་ལློ་རིན་པློ་ཆེ་ལ་བུ་མི་མཐུན་ཕློགས་འཇློམས་ནུས་པ་དང་། ལམ་རྣམས་སུ་འདློར་

ཞིང་འཇུག་པ་དང་། མྱུར་དུ་འགློ་བ་དང་། འཕགས་ལམ་གི་རིས་ཀི་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལན་

པ་སློགས་ཀི་ཆློས་མཚུངས་པས་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་ཞེས་བའློ། །

 ཆློས་འཁློར་ཞེས་པ་གང་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། སྤིར་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་ཞེས་བ་བ་སྟློན་

པས་གསུངས་པའི་དམ་པའི་ཆློས་གང་ཞིག །མི་མཐུན་ཕློགས་འཇློམས་ཤིང་གཅློད་པའི་ནུས་

པ་ཅན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། ཆློས་འཁློར་གི་ངེས་ཚིག་ནི། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། ངེས་

ཚིག་དརྨ་ཙཀྲའི་སྒ་ཕི་མ། །རློགས་པ་འཕློ་དང་ལུང་གི་ཆློས་ཕུང་ཚོགས། །ལེགས་སྦར་གི་སྐད་

དུ་དརྨ་ཙཀྲ་ཞེས་བ་བ་དརྨའི་སྒ་བཤད་གློང་དུ་སློང༌། ཙཀྲའི་སྒ་འཕློ་བ་དང་ཚོགས་པ་ལའང་

འཇུག་པས་རློགས་པའི་ཆློས་འཁློར་གདུལ་བའི་རྒྱུད་ལ་འཕློ་བ་ལར་སྣང་བའི་ཕིར་དང༌། ལུང་

གི་ཆློས་འཁློར་ཆློས་ཀི་ཕུང་པློ་མང་པློའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་དེ་སྐད་ཅེས་བ་སྟེ། ཞེས་

སློགས་གསུངས་པ་ལར་རློ། །

 ཆློས་འཁློར་བསྐློར་ཞེས་པ་དེ་གློ་བདེ་བར་བཤད་ན། སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་གསུང་

བཤད་གནང་བར་མི་རྣམས་ཀིས་དང་བ་དང་དད་པའི་སློ་ནས་མཉན་ཞིང་དེའི་དློན་ཡིད་ལ་

འཇློག་པ་ལ་ཟེར། དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀིས་དགེ་བའི་ཆློས་གསུངས་པ་དེས་གདུལ་བའི་རྒྱུད་

ལ་ཡློད་པའི་དགེ་བའི་མི་མཐུན་ཕློགས་མི་དགེ་བའི་བསམ་བློ་གང་ཡློད་དེ་དག་འཇློམས་ཤིང་

མེད་པར་བེད་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། སངས་རྒྱས་ཀིས་ཆློས་གསུངས་པའི་འབས་བུ་ནི། སར་མི་

དགེ་བའི་སེམས་དང་ལན་པའི་གང་ཟག་དེ་དག་གི་སེམས་བསྒྱུར་ནས་དགེ་བའི་སེམས་དང་

ལན་པར་བེད་པ་དཔེར་ན། དེང་དུས་ང་ཚོས་སློབ་གྲྭ་བ་རྣམས་ལ་སློབ་གསློ་བས་རེས་སར་གི་

བསམ་བློ་མ་དག་པའམ་ནློར་འཁྲུལ་གི་བསམ་བློ་དེ་དག་བསྒྱུར་བཅློས་བས་ནས་བསམ་བློ་

ཡང་དག་པར་འགྱུར་ཐུབ་ཅིང་ཡློད་པ་ལར། སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་གིས་ཀང་མིའི་བསམ་བློ་

བསྒྱུར་བཅློས་ཐུབ་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་བ་དེ་ལ་

མིང་གཞན་དུ་ཆློས་འཁློར་བསྐློར་ཟེར། 

 ཆློས་འཁློར་རིམ་པ་གསུམ་ཟེར་བ་དེའང་དློན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཆློས་ཀི་རྣམ་གཞག་མི་འདྲ་བའི་



  1970  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་ཐེངས་གསུམ་གནང་བའི་དློན་རེད། རིམ་པ་གསུམ་ཟེར་དགློས་པ་ཡང་

ཆློས་ཐེངས་གསུམ་གསུངས་པ་དེ་དག་ནང་དློན་གཅིག་པ་མ་ཡིན་པར་བསྟན་ཡློད་པ་རེད། 

དཔེར་ན། ང་ཚོས་སློབ་གསློ་བེད་སྐབས་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་སློབ་མ་ལ་སློབ་གསློ་བཏང་བ་དང༌། 

སློབ་གྲྭ་འབིང་བའི་སློབ་མ་དང༌། སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློའམ་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་ལ་སློབ་གསློ་བ་རྒྱུའི་

ནང་དློན་གཏིང་ཟབ་ཞན་དང༌། སློབ་གསློ་བ་ཚུལ་གི་ཐབས་ཤེས་རྣམས་མི་འདྲ་བ་བཞིན་དུ། 

སངས་རྒྱས་ཀིས་ཆློས་གསུངས་པ་ཡང་གདུལ་བའི་བློ་དང་བསྟུན་ནས་གཏིང་ཟབ་ཚད་མི་འདྲ་

བ་གསུངས་ཡློད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་སློབ་མ་ཆེ་ཆུང་གང་ལ་སློབ་གསློ་བས་ཀང་དེ་

དག་དློན་གི་དམིགས་ཡུལ་གཅིག་པ་ཡིན་སྟེ། སློབ་མ་དེ་རྣམས་ལ་ཁློ་རང་ཚོའི་བློ་ཚད་དང་

བསྟུན་པའི་བློ་སྟློབས། ཡློན་ཏན། འཇློན་ཐང་སློགས་ཡར་རྒྱས་ཡློང་བའི་ཐབས་ཤེས་སྟློན་གིན་

ཡློད་པ་རེད། དེ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཆློས་འཁློར་རིམ་པ་གསུམ་བསྐློར་ཞེས་པ་དེ་ཡང༌། 

གདུལ་བའི་བློ་ཚོད་དང་བསྟུན་ནས་ཆློས་གསུངས་དགློས་པའི་སྟབས་ཀིས་དང་པློ་གདུལ་བ་

ལས་དང་པློ་བ་རྣམས་དགེ་བ་ལ་བློ་དྲང་བའི་ཆེད་དུ་ཐེག་པ་ཆུང་ངུའི་ཆློས་སྟེ་དྲང་དློན་གི་ཆློས་

གསུངས་པ་རེད། དེ་ནས་གདུལ་བ་དབང་པློ་རབ་རྣམས་ཀི་ཆེད་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ཆློས་དྲང་

ངེས་འདྲེས་མར་གསུངས་པ་རེད། ཐ་མར་གདུལ་བ་དབང་པློ་ཡང་རབ་རྣམས་ཀི་ཆེད་དུ་ཐེག་

ཆེན་ངེས་དློན་མཐར་ཐུག་གི་ཆློས་གསུངས་ཡློད་པ་རེད། 

ཆློས་འཁློར་བསྐློར་བ། སངས་རྒྱས་ཀིས་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཆློས་གསུང་པ་ལ་ཆློས་འཁློར་བསྐློར་

ཞེས་ཟེར། དེང་དུས་ཀི་བཤད་སློལ་ལར་ན་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཆློས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་

བའི་དློན་ཡིན། 

ཆློས་འཁློར་བསྐློར་བའི་དུས་ཆེན། ཁད་པར་ཅན་གི་དུས་ཆེན་བཞིའི་ནང་གསེས། བློད་ཟླ་དྲུག་པ། 

ཆུ་སྟློད་ཟླ་བའི་ཡར་ངློའི་ཚེས་བཞིའི་ཉིན་སྟློན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པློས་ཡུལ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིར། 

འཁློར་ལྔ་སེ་བཟང་པློར་ཆློས་བདེན་བཞིའི་ཆློས་འཁློར་ཐློག་མར་བསྐློར་བའི་དུས་སློ། །

ཆློས་འཁློར་གིང་། ཚལ་གུང་ཐང་གི་གྲྭ་ཚང་ཞིག་ཡིན་པར་ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་གི་

ཀརྨ་པའི་རྣམ་ཐར་ནང་གསལ། 



  1971  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཆློས་འཁློར་རྒྱལ་དགློན། ཏཱ་ལའི་བ་མ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་

༡༥༠༩ལློར་རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་བཏབ་པའི་དགློན་ཆུང་ཞིག །གནས་འདིར་མཚོ་ཞིག་

ཡློད་པ་དེ་དཔལ་ལན་ལྷ་མློའི་བ་མཚོར་གགས་ཤིང་ཚང་མས་ལས་བརག་སློལ་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན། 

ཆློས་འཁློར་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༦༥༢ལློར་འཇམ་དཔལ་རློལ་པའི་

བློ་གློས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་

ཁུལ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆློས་འཁློར་དང་པློ། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། དང་པློ་བདེན་པ་བཞིའི་ཆློས་འཁློར་གི་མཚན་ཉིད་ནི། 

སྟློན་པས་གསུངས་པའི་དམ་ཆློས་གང་ཞིག་ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་སྟེགས་སུ་དགློངས་ནས་གཙོ་བློར་

ཐེག་དམན་གི་རིགས་ཅན་རྣམས་ལ་བསྟན་པའློ། །དེའི་མཚན་ཉིད་གཞི་ནི། ཉན་ཐློས་རྣམས་ལ་

གགས་པའི་འདུལ་མངློན་མདློ་སེའི་གསུངས་རབ་རྣམས་ཏེ་ལུང་སེ་བཞི་སློགས་སློ། །དེ་དག་ལ་

ཅིའི་ཕིར་བདེན་བཞིའི་ཆློས་འཁློར་བ་ཞེ་ན། གཙོ་བློར་བདེན་པ་བཞི་ལས་བརམས་ཏེ་དམན་པ་

ལ་མློས་པ་རྣམས་དྲང་བའི་ཕིར་ལ་སྤློདཡང་དག་པར་སྟློན་པས་ན་དེ་སྐད་ཅེས་བའློ། །ཞེས་

གསུངས་སློ། །ཡུལ་གང་དང་དུས་གང་དུ་འཁློར་གང་ལ་བདེན་བཞིའི་ཆློས་འཁློར་བསྐློར་ཞེ་ན། 

ཡུལ་ཝར་ཎཱ་སི་དྲང་སློང་ལྷུང་བ་རི་དྭགས་ཀི་ནགས་སུ། དུས་སྟློན་པ་དགུང་ལློ་སློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་

ར་ལློའི (སྤི་ལློསློན་གི ༥༩༡པའི) ཆུ་སྟློད་ཟླ་བའི་ཚེས་བཞི་སྟེ་བློད་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཞི་ལ། 

འཁློར་གི་ཐློག་མ་ལྔ་སེ་བཟང་པློ་སྟེ་ཀ་ཽཎིནྱ་དང་། ར་ཐུལ་དང་། རླངས་པ། མིང་ཆེན། བཟང་ལན་

བཅས་ལྔ་ལ། ཆློས་བདེན་པ་བཞི་བཟླས་བ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཚུལ་དུ་གསུངས་པ་ལ་བཀའ་དང་པློ་

བདེན་པ་བཞིའི་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བསྐློར་བ་ཞེས་གགས་སློ། །

ཆློས་འཁློར་མཆློད་རེན། མཆློད་རེན་ཆ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། སྟློན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པློས་ཝཱ་རཱ་ཎ་

སཱིར་ཆློས་འཁློར་བསྐློར་བའི་ཚེ་གནས་དེར་བཞེངས་པའི་གྲུ་བཞི་བང་རིམ་བཞི་གློ་འབུར་དང་

བཅས་པ་སློ་རབ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད། འབིང་ང་དྲུག །ཐ་མ་བཅུ་དྲུག་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་མཆློད་རེན། 

ཆློས་འཁློར་ཐ་མ། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། འཁློར་ལློ་ཐ་མའི་མཚན་ཉིད་ནི། སྟློན་པས་གསུངས་པའི་

དམ་ཆློས་གང་ཞིག །མཐར་ཐུག་པའི་དློན་ལ་དགློངས་ནས་གཙོ་བློར་ཕིར་མི་ལློག་པའི་བང་ཆུབ་



  1972  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་བསྟན་པའློ། །དེའི་མཚན་གཞི་ནི། ཕལ་པློ་ཆེ་དང་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་

སློགས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པློའི་གཏམ་གཙོ་བློར་སྟློན་པའི་ཕློགས་ཀི་གསུང་རབ་

རྣམས་ཡིན་ནློ། དེ་དག་ལ་ཅིའི་ཕིར་ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕེ་བའི་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བ་ཞེ་ན། 

གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁེན་བར་གི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀུན་བརགས་གཞན་དབང་། ཡློངས་གྲུབ་སྟེ་

མཚན་ཉིད་གསུམ་དུ་ལེགས་པར་ཕེས་ནས་གཙོ་བློར་གསུངས་པའི་ཕིར་དེ་སྐད་ཅེས་

བའློ། །ཞེས་གསུངས་སློ། །ཡུལ་གང་དང་དུས་གང་དུ་འཁློར་གང་ལ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕེ་བའི་

ཆློས་འཁློར་བསྐློར་ཞེ་ན། ངེས་དློན་གི་དབང་དུ་བས་པའི་དམ་པ་ཚད་བཟུང་ཅི་ཞིག་ཡློད་ཀང་། 

རང་རེ་སློ་སློའི་སྣང་ངློར་རི་མ་ལ་ཡ་དང་། བང་ཆུབ་སྙིང་པློ་དང་། ཡངས་པ་ཅན་སློགས་སུ། དུས་

མ་ངེས་པར་གསུངས་པར་འདི་ཁློ་ན་ཉིད་དློ་ཞེས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བཞག་དཀའ་ཞེས་ནང་པའི་

ཆློས་འབྱུང་ཁག་ལས་གསུངས། འཁློར་གང་ལ་གསུངས་ཞེན། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། གཙོ་

བློར་ཕིར་མི་ལློག་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་བསྟན་ཞེས་གསུངས། 

ཆློས་འཁློར་རྣམ་གསུམ། ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་། ཁ་འབྲུག་

གཙུག་ལག་ཁང་གསུམ་མློ། 

ཆློས་འཁློར་བར་པ། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། འཁློར་ལློ་བར་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། སྟློན་པས་གསུངས་

པའི་དམ་ཆློས་གང་ཞིག །ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ལམ་དངློས་ལ་དགློངས་ནས་གཙོ་བློར་ཐེག་ཆེན་

པའི་རིགས་ཅན་རྣམས་ལ་བསྟན་པའློ། །དེའི་མཚན་གཞི་ནི། ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་སློགས་

ཤེར་ཕིན་གི་མདློ་སེ་གཙོ་བློར་གྱུར་པ་རྣམས་སློ། །དེ་དག་ལ་ཅིའི་ཕིར་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་

ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བ་ཞེ་ན། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁེན་བར་གི་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཤིན་ཏུ་དབེན་པའི་སྨྲ་བསམ་བརློད་བལ་གི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་སྟློན་པར་སྣང་བའི་ཕིར་དེ་

སྐད་ཅེས་བའློ། །ཞེས་གསུངས་སློ། །ཡུལ་གང་དང་དུས་གང་དུ་འཁློར་གང་ལ་མཚན་ཉིད་མེད་

པའི་ཆློས་འཁློར་བསྐློར་ཞེ་ན། འདིའི་དུས་ནམ་ཡིན་བཀའ་བསྟན་གང་དུ་མ་གསལ། གནས་

རྒྱལ་པློའི་ཁབ་བ་རྒློད་ཕུང་པློ་རི་ལ། འཁློར་དགེ་སློང་དང་། དགེ་གློང་མ། དགེ་བསྙེན་དང་། 

དགེ་བསྙེན་མ་བཅས་འཁློར་རྣམ་པ་བཞི་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་



  1973  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

རྣམས་ལ། ཆློས་དངློས་བསྟན་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སློ་གསུམ་ལས་བརམས་ཏེ་ཟབ་མློ་སྟློང་པ་

ཉིད་ཀི་ཚུལ་དུ་བསྟན་པ་དང་། སས་དློན་མངློན་རློགས་བརྒྱད་གདུལ་བའི་རྒྱུད་ལ་ཇི་ལར་སྐྱེ་

པའི་རིམ་པ་ཡན་ལག་གི་དློན་བདུན་ཅུ་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་རློགས་པའི་ཐབས་སུ་སློ་

གསུམ་རྣམ་གངས་བཅུ་གཅིག་གི་སློ་ནས་འཆད་པར་མཛད་དློ། །

ཆློས་འཁློར་རེ། དགློན་འད་ིའདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། ད་ལ་ཉམས་གསློ་བྱུང་མེད། གྲུབ་

མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ལྷུན་གྲུབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆློས་འཁློར་ཡང་རེ། དགློན་པ་འདི་བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་མ་གསལ། ཐློག་མར་བཀའ་

བརྒྱུད་པའི་དགློན་པ་ཡིན། རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆེན་པློའི་སྐབས་སུ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ཆུ་ཤུར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆློས་འཁློར་རིམ་པ་གསུམ། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་དམ་ཆློས་གསུང་བའི་དུས་སྐབས་ས་བར་

ཕི་གསུམ་སྟེ། དང་པློ་བདེན་པ་བཞིའི་ཆློས་འཁློར་དང་། བར་པ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཆློས་

འཁློར། མཐའ་མ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕེ་བའི་ཆློས་འཁློར་བཅས་གསུམ་མློ། 

ཆློས་འཁློར་གསུམ། ① ལྷ་ས་དང་། བསམ་ཡས། ཁ་འབྲུག་གསུམ། ② ཆློས་འཁློར་རིམ་པ་གསུམ་མློ། 

ཆློས་འཁློར་གསུམ་གི་དྲང་ངེས་རྣམ་བཞག །བཀའ་དང་པློ་བདེན་པ་བཞིའི་ཆློས་འཁློར་ནི་དྲང་དློན་

ཡིན་པ་རློད་མེད་གཅིག་མཐུན་ཡིན། བཀའ་བར་པ་དང་ཐ་མ་གཉིས་རློད་པ་ཡློད་པ་རེད། རྒྱ་གར་

ན་སློབ་དཔློན་ཐློགས་མེད་སྐུ་མཆེད་སློགས་ཀིས་བཞེད་པར། བཀའ་བར་པ་ཡང་དྲང་དློན་ཡིན་

ཏེ། དངློས་པློ་ལ་བདེན་པར་ཞེན་པ་རྣམས་ཀི་བདེན་ཞེན་ལློག་པའི་ཆེད་དུ། འཁློར་ལློ་བར་པར་

ཆློས་ཐམས་ཅད་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པ། མ་སྐྱེས་པ། མ་འགགས་པ་སློགས་གསུངས་པ་རྣམས་ནི་

དགློངས་པ་ཅན་དུ་བསྟན་པས་ན། འཁློར་ལློ་ཐ་མ་ཉིད་ངེས་དློན་མཐར་ཐུག་ཡིན་པར་འདློད། དེ་

ལར་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང༌། མདློ་སེ་དགློངས་པ་ངེས་འགེལ་ལས། འཁློར་ལློ་དང་པློ་ལ། ཆློས་

ཀི་འཁློར་ལློ་བསྐློར་བ་དེ་ཡང་བ་ན་མཆིས་པ། སྐབས་མཆིས་པ། དྲང་བའི་དློན་རློད་པའི་གཞིར་

གྱུར་པ་ཞེས་དང༌། གཉིས་པ་ཡང་དེ་བཞིན་དང༌། གསུམ་པར་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བསྐློར་བ་འདི་ན་

བ་ན་མ་མཆིས་པ། སྐབས་མ་མཆིས་པ། ངེས་པའི་དློན་ལགས་ཏེ། རློད་པའི་གཞིའི་གནས་སུ་



  1974  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གྱུར་པ་མ་ལགས་སློ། ཞེས་སློགས་མདློ་དང་བསྟན་བཅློས་མང་པློའི་ལུང་དྲངས་ཡློད་པ་རེད། 

བློད་དུ་འཇམ་མགློན་ཀློང་སྤྲུལ་རིན་པློ་ཆེ་སློགས་ཡང་དེའི་རེས་སུ་འབངས་པ་ཡིན་ནློ། །

 ཡང་སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་རྣམས་ནི། འཁློར་ལློ་བར་པ་ངེས་དློན་མཐར་ཐུག་དང༌། འཁློར་

ལློ་ཐ་མ་ཉིད་དྲང་དློན་ཡིན་པར་བཞེད། དེ་ལར་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང༌། མདློ་སྡུད་པ་དང༌། 

ཡུམ་གི་མདློ་སློགས་ཀི་ལུང་ཁུངས་བཙལ་ནས་བསྟན་ཡློད་པ་རེད། 

ཆློས་གང་ཆློས་གཞན་གིས་དབེན་པ། བློད་ཀི་ཚད་མ་སྨྲ་བ་ས་རབས་རྣམས་ཀི་འགལ་བའི་འཇློག་

ཚུལ་ཞིག་སྟེ། བུམ་པ་ལ་བུའི་ཆློས་གང་ཞིག །ཀ་བ་ལ་བུའི་ཆློས་གཞན་གིས་དབེན་པ་སྟེ་དེས་

སྟློང་པའམ་དེའི་རང་བཞིན་དུ་མ་གྲུབ་པ་ཞིག་ལ་འགལ་བ་འཇློག་པའི་དློན། 

ཆློས་གློས། རབ་བྱུང་གི་བ་གློས། 

ཆློས་གློས་ཀི་རྒྱུ་བདུན། རབ་ཏུ་བྱུང་བས་བཅང་བའི་ཆློས་གློས་ཀི་རྒྱུར་རུང་བ་ནི་བདུན་ཏེ་བལ་

ལས་བས་པ། རྩྭ་ཤ་ན་ལས་བས་པ། ཉི་འློག་པའི་གློས། རས་གློས། རྩྭ་ཟར་མ་ལས་བས་པ། 

རྩྭ་ཀློ་ཏམ་པ་ལས་བས་པ་དང་། རྩྭ་དུ་གུ་ལས་བས་པ་རྣམས་སློ། །

ཆློས་གློས་འཁྲུར་འཇུག་གི་སང་བ། སང་ལྟུང་སུམ་ཅུའི་ནང་གསེས། རང་གི་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པའི་དགེ་

སློང་མ་ལ་གློས་རིང་པ་འཁྲུར་འཇུག་པའློ། །

ཆློས་གློས་རྣམ་གསུམ། [ཙཱིབརཾ]སྣམ་སྦར་དང་། བ་གློས། མཐང་གློས་བཅས་གསུམ། 

ཆློས་གློས་འཇལ་བེད་ཀི་ཁྲུ་གསུམ། ལུས་ཁྲུ། ལག་ཁྲུ། རྡུལ་ཁྲུའློ། །

ཆློས་གློས་བིན་རླབས། བསྙེན་པར་རློགས་པས་ཆློས་གློས་ལ་འཆང་བའི་ལྟུང་བ་མི་འབྱུང་བའི་

ཕིར་བིན་གིས་བརླབ་པར་བ་བ་སྟེ། བིན་བརླབ་བ་བའི་ཡུལ་དེ་ཉིད་བསབ་པ་རྒན་ན་ཕག་བ། 

མིན་ན་གཉིས་ཀ་འདུད་པ་དང་བཅས་པས་སྣམ་སྦར་སློགས་ཕི་ནང་མ་ལློག་པར་བཞི་བལབ་

བས་པའི་སྣེ་མློ་གཅིག་ཡུལ་གི་ཕག་པ་གཡློན་པར་བཀལ། སྣེ་མློ་གཅིག་གཉིས་ཀའི་ལག་པ་

གཡློན་པའི་སྟེང་དུ་བཞག་པ་གཡས་པས་མནན་ཏེ་བིན་རླབས་ཀི་སགས་ཚིག་ལན་གསུམ་

བརློད་ཅིང་། ཐབས་ལེགས་བ་བའློ། །

ཆློས་གློས་ཚད་ལས་ལྷག་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། སྟློན་པའི་



  1975  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཆློས་ཀི་ཚད་དེ། སིད་དུ་སྟློན་པ་རང་གི་ཁྲུ་ལྔ་ཞེས་མི་ཕལ་པའི་ཁྲུ་བཅློ་ལྔ་དང་། ཞེང་དུ་སྟློན་

པའི་ཁྲུ་གསུམ་ཕལ་པའི་ཁྲུ་དགུ་ལས་ལྷག་པ་འཆང་བའློ། །

ཆློས་གློས་གསུམ་པ། གློས་མང་པློ་ལ་ཆགས་པའི་གཉེན་པློར་སྣམ་སྦར་དང་། བ་གློས། མཐང་གློས་

གསུམ་གིས་འཚོ་བར་བེད་ཅིང་དེ་ལས་ལྷག་པའི་གློས་མི་འཆང་བ་དང་དམ་བཅས་པའི་གང་ཟག

ཆློས་སང་དགློན། བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པའི་ཇློ་མློ་དགློན་

པ་ཞིག་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆློས་སར། བ་མ་གང་ཞིག་གི་འཁློར་དུ་གྲྭ་པ་དང་། 

མི་སྐྱ་ཕློ་མློ་མང་པློ་འདུས་ནས་གནས་སྐབས་ཀི་རེན་གནས་བས་པའི་གནས་ཡུལ་ཞིག་ལ་ཟེར། 

ཆློས་སར་དེ་འཕེལ་རྒྱས་ཕིན་ནས་གནས་གཞི་གཏན་འཁེལ་ཕིན་ན་དེང་དུས་ཀི་དགློན་པ་འདི་

དག་གི་རྣམ་པ་ལ་འགྱུར་འགློ་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། 

ཆློས་སར་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་རློང་། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་གང་སྤི་ལློ་༡༩༣༧ལློར་སློག་པློའི་རྒྱལ་

པློའི་ཡུམ་ལན་མེ་མཚོ་ཡིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་ཧློ་ནན་སློག་

རིགས་རང་སྐྱློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆློས་སར་དགློན།དགློན་པ་འདི་བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་ཁ་གསལ་གི་ལློ་རྒྱུས་མི་

སྣང་།བཤད་སློལ་ལར་ན་བསྟན་པ་ས་དར་དུས་ནས་གནས་འདིར་ཆློས་སར་ཞིག་ཡློད་པ་དང་། 

འགློ་མགློན་ཆློས་འཕགས་སྐབས་སུ་ས་སྐྱ་པས་བདག་སྐྱློང་བས་ཚུལ་སློགས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་

འདུག །ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆློས་སློ། ཆློས་ལ་འཇུག་པའི་ལམ། 

ཆློས་སློ་བ་རྡློ་རེ་ཡེ་ཤེས། འབི་གུང་གི་གདན་རབས་བདུན་པ་འདི་ཉིད་སྣུབས་ནམ་མཁའི་སྙིང་པློ་དང་

སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀི་རྒྱུད་ལས་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༢༢༣ལློར་སྐུ་བལམས། 

གཅུང་རྡློ་རེ་གགས་པ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། དེ་ཉིད་དང་ཐློག་ཁ་བ་ལས་འབི་གུང་གི་ཆློས་རྣམས་

གསན། མཚམས་བཅད་པ་རིན་པློ་ཆེ་དག་ཞིང་དུ་ཕེབས་ནས་བཅུ་གཉིས་རིན་པློ་ཆེ་དགུང་ལློ་

ཕ་སྟབས་རེ་ཉིད་དགུང་ལློ་རེ་དྲུག་ལ་ཕེབས་པ་ས་བི་སྤི་ལློ་༡༢༨༨ལློར་འབི་གུང་གདན་སར་



  1976  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མངའ་གསློལ། སྐབས་དེར་འབི་གུང་གི་མི་སེ་ཕལ་ཆེར་ཡུལ་འཁར། ཁང་པ་ཐམས་ཅད་ཞིག་

རལ་དུ་གྱུར། ས་ཞིང་ཐམས་ཅད་འཇག་སྐྱར་སློང་བ་སློགས་དུས་མི་བདེ་བ་ཆེན་པློ་བྱུང་། རེ་ཉིད་

དགུང་ལློ་དློན་གཅིག་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༢༩༣ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཆློས་གགས། འཛམ་གིང་མཛེས་པའི་རྒྱན་དྲུག་གི་ཡ་གལ། ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན་གི་སློབ་

དཔློན་དཔལ་ཆློས་ཀི་གགས་པ་ནི། དུས་རབས་དྲུག་པར་རྒྱ་གར་གི་ལྷློ་ཕློགས་ཡུལ་ཀཉྩི་ན་

ག་ར་ཞེས་པའི་ཕློགས་སུ་བམ་ཟེའི་རིགས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། སློབ་དཔློན་ཕློགས་གང་གི་སློབ་མ་

དབང་ཕྱུག་སེ་ལས་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཚར་གསུམ་གསན་ཏེ། ཚད་མའི་དགློངས་པ་འགེལ་

བའི་བསྟན་བཅློས་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་དང་། རྣམ་ངེས། རིགས་ཐིགས་སློགས་ཚད་མ་སེ་བདུན་

བརམས་ནས་སློབ་དཔློན་ཕློགས་གང་གི་དགློངས་པ་ཇི་ལ་བར་བཀྲལ་བས་ཚད་མའི་གཞུང་

འགེལ་བའི་སློབ་དཔློན་དུ་གྱུར་པའློ། །

ཆློས་གགས་དགློན། དགློན་པ་འདི་བཏབ་དུས་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་

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

ཆློས་གློགས། ཆློས་མཉམ་དུ་ཞུ་རློགས། 

ཆློས་གིང་དགློན། ① རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༨༩༨ལློར་གད་བཀག་ཚངས་དབངས་རྒྱ་

མཚོས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ར་སྟློད་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆློས་གིང་དགློན། ② འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་མཚོ་སྨད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆློས་གིང་དགློན། ③ དགློན་འདི་ཐློག་མར་ཀརྨ་པ་གསུམ་པ་རང་བྱུང་རྡློ་རེ་རྒྱ་ནག་ནས་ཕིར་ལྷ་

སར་ཕེབས་པའི་ལམ་བར་བཏབ་པར་བཤད། ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡློ་རེས་མི་ཉག་ཡུལ་ལ་བསྟན་

དགློན་ཉམས་གསློ་གནང་བའི་དུས་ནི་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ་༡༣༣༥ལློར་ཡིན་

པས་དགློན་པ་འདི་ཡང་དུས་དེར་བཏབ་ཡློད་པར་ངེས། རེས་སུ་རིམ་བཞིན་རིང་མར་གྱུར། ད་

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



  1977  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཆློས་གིང་དགློན། ④ རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༩༢༦ལློར་སགས་རམས་དགེ་བཤེས་

འཇམ་དབངས་གགས་པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འདབ་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆློས་གིང་དགློན། ⑤མིང་གཞན་བཀྲ་ཤིས་རི་བློ་ཀུན་དགའ་ཆློས་གིང་ཟེར། མཁས་གྲུབ་བསྟན་

འཛིན་འཇིགས་བལ་གིས་བཏབ། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་འབི་རུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆློས་གྲྭ། ① ཆློས་འཆད་ཉན་བེད་སའི་ར་བའམ་སེ། ② དགློན་སེ། 

ཆློས་གྲྭའི་སློབ་དཔློན། ཆློས་སློབ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་དཔློན། རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་ཆློས་ཀི་

སློབ་གྲྭའི་སློབ་དཔློན་དང་ལློ་ཙཱ་བ་གཅིག་ལྕློགས་ལ་བུ་ནི་ཐློན་མི་སམ་བློ་ཊ་ཡིན་པ་ལས་གཞན་

དག་ཡློད་པའི་གནས་ཚུལ་ལློ་རྒྱུས་ཁག་ཏུ་མི་གསལ་ཞིང་། རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་སྐབས་

བསམ་ཡས་སུ་ཆློས་ཀི་སློབ་གྲྭ་ཐློག་མར་བཙུགས་ཏེ་དེར་སློབ་གྲྭ་བ་མི་གངས་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་དང་། 

ཆློས་སློབ་སློབ་དཔློན་བཅུ་གསུམ་ཡློད་པ་དང་། དེ་རྣམས་ལ་ཟླ་བ་རེར་ཕློགས་ཇི་ཙམ་ཡློད་པའི་

སྐློར་བཅས་རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གི་ལློ་རྒྱུས་སྐབས་སུ་གསལ་བས་འདིར་མ་སྨྲློས། 

ཆློས་རྒྱལ། ① སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ལ་དད་པ་བེད་པའི་རྒྱལ་པློ་རྣམས། ② ལས་ཀི་གཤིན་རེ་། 

③ སངས་རྒྱས་སྤི། 

ཆློས་རྒྱལ་འཁློན་ཕུ་བ། འདི་ཉིད་མ་གཅིག་ཞ་མའི་མིང་པློ་ཡིན་ཅིང་། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ས་བ་སྤི་

ལློ་༡༠༦༩ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བདུན་བརྒྱད་ནས་ཡབ་མཆེད་ལས་ཡིག་ཀློག་བསབས། 

གཉམ་པའི་དྲུང་དུ་དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་སྨློན་འཇུག་གི་སེམས་བསྐྱེད་མནློས། སྤློད་ཕློགས་

ཀི་གཞུང་ཆེ་ཕ་མང་པློ་གསན། དགུང་ལློ་བཅུ་བཞིར་ཕེབས་སྐབས་རློང་ཟློམ་ཆློས་བཟང་གི་

དྲུང་དུ་བློན། སྨྲ་སློ་སློགས་མཁས་པར་བསབས། རྨ་ལློ་ཙཱ་བས་སྐད་རིགས་མང་པློ་མཁེན་པས་

ཁློང་ལ་ཡང་སྦངས་པ་མཛད། ཤབ་ཏུ་རྨའི་ཕག་ཕིར་བློན། རྨ་གཤེགས་ཁར་ཕག་དཔེ་ལ་

སློགས་པ་ཐམས་ཅད་གནང་ནས། ཞལ་ཆེམས་བཞག་པ་བཞིན་ཐློག་མར་བློད་ཀི་མཁས་པ་

དགེ་བཤེས་ཞང་དང་། རྒྱང་རློང་གངས་པ་ཤའུ། མར་པ་སེང་རི་ལ་སློགས་པ་བསྟེན་ནས་ཆློས་



  1978  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མང་པློ་གསན། དགུང་ལློ་ཉེར་དྲུག་ལ་ཕེབས་སྐབས་བལ་པློར་བློན་ནས་ཡེ་རང་བའི་སྤན་སར་

མ་ཻཏི་བའི་ཆློས་རྣམས་གསན། དེ་བཞིན་ཕམ་མཐིང་བ་དང་། འཁློན་སྒེ་ཆུ། དམ་པ་སངས་རྒྱས། 

རྭ་ལློ་སློགས་ལས་གསན་པ་མང་དུ་མཛད། སར་ཡང་བལ་པློར་བློན་ནས་རྒྱ་གར་གི་བ་མ་མི་

མཉམ་རྡློ་རེ་ལས་ལཱུ་ནག་དྲིལ་གསུམ་ནཱ་རློ་པའི་ལུགས་དང་བཅས་པའི་བདེ་མཆློག་དབང་དང་

བཅས་པ་གསན། དེ་ནས་བློད་དུ་ཕེབས་ཏེ་དགུང་ལློ་སློ་གཅིག་ནས་འཁློན་ཕུ་རིངས་ཀི་བག་

དམར་དུ་སྒྲུབ་པ་མཛད། ལློ་གཉིས་སློང་བ་དང་ལྕམ་དྲལ་གཉིས་ལམ་འབས་གསན་དུ་བང་ལ་

བློན། དེ་རེས་ཇློ་མློ་གཉིས་ཀང་ཁབ་ཏུ་བཞེས། སར་འཁློན་ཕུར་སྒྲུབ་པ་མཛད་ནས་དམ་བཅའ་

རློགས་པར་མཛད། དགུང་ལློ་བཞི་བཅུ་ར་བཞིར་ཕེབས་སྐབས་འཁློན་ཕུའི་གནས་མི་འདྲ་བ་

མང་པློ་དང་། བིན་སྙེ་ནམ། ཕ་དྲུག །ལ་སྟློད་ལྷློ་བང་གི་གནས་མང་པློར་བཞུགས་ནས་གདུལ་

བ་མང་པློ་ལ་གྲུབ་སྙིང་ལ་སློགས་པའི་ཁིད་བསྐྱངས་ནས་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་ལེགས་པར་

བསྐློར། སྒྲུབ་པ་དང་བཤད་པའི་གྲྭ་གཉིས་ཀ་སྟློབས་ཆེ་བར་མཛད། དེའི་ཚེ་ཞ་མ་ལྕམ་སིང་

ཞེས་ཞུ་བ་དེས་གཞན་དློན་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ནས་མཐར་དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་དློན་དྲུག་པ་རབ་བྱུང་

གཉིས་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༡༤༤ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཆློས་རྒྱལ་སྒྲུབ་ཕུག །ཕློ་ཏ་ལ་ཕློ་བང་དམར་པློའི་བང་ཟུར་དུ་ཡློད་པའི་བག་ཕུག་ལྷ་ཁང་གི་རྣམ་

པར་ཡློད་པ་ཞིག་སྟེ། སར་རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློས་པློ་ཏ་ལའི་ཕློ་བང་མ་བརིགས་གློང་

སློམ་སྒྲུབ་གནང་བའི་གནས་ཡིན། 

ཆློས་རྒྱལ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

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

ཆློས་རྒྱལ་ནློར་བཟང་། སྒྲུང་ཡིག་གགས་ཅན་ཞིག །གནའ་དུས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་དུ་བྱུང་བར་

གགས་པའི་ཆློས་རྒྱལ་ནློར་བཟང་དང་། རྔློན་པ། ཡིད་འཕློག་ལྷ་མློ་བཅས་བརློད་བ་བས་པའི་

སྒྲུང་བར་ལམ་སིངས་ཆེན་ཚེ་རིང་དབང་འདུས་ཀིས་ཕློགས་སྒིག་གིས་རྒྱས་སུ་བཏང་བ་དེང་

སང་བློད་ཀི་ཟླློས་གར་ལྷ་མློ་བའི་འཁབ་གཞུང་ཞིག

ཆློས་རྒྱལ་མེས་དབློན་རྣམ་གསུམ། རང་རེའི་བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་ཏུ་བྱུང་བའི་མི་སྣ་གགས་ཅན་ཏེ། 



  1979  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློ་དང་། ཆློས་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན། ཆློས་རྒྱལ་མངའ་བདག་ཁི་

རལ་བཅས་གསུམ་མློ། 

ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པ། འགློ་མགློན་ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པ་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན་གི་བསྡུས་མིང་། 

ཆློས་རྒྱལ་མ་ངན་མེད། སྤི་ལློ་སློན་གི་དུས་རབས་གསུམ་པ་ཙམ་ལ་ཁིར་བཞུགས་གནང་ནས་

གཡུལ་འགེད་རྒྱ་ཆེར་བཏང་སྟེ་རྒྱ་གར་གི་ས་ཆ་ཕལ་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་དབང་སྒྱུར་བས་མཐར་

དམག་འཐབ་ལ་ཡིད་སྐྱློ་བས་སངས་རྒྱས་སྐྱབས་སུ་བསྟེན་ནས་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་སྟློན་པའི་

བསྟན་པ་དར་སེལ་མཛད་དློ། །

ཆློས་རྒྱལ་ཚེས་བཞི་པ། སྤན་ས་གགས་པ་བང་ཆུབ་ཚེས་བཞི་ལ་འདས་པའི་དབང་གིས་ཁློངས་

ལ་སྤན་ས་ཚེས་བཞི་པ་ཟེར། 

ཆློས་རྒྱལ་ཟླ་བ་བཟང་པློ། དུས་འཁློར་ར་རྒྱུད་ཞུ་བ་པློ། 

ཆློས་རྒྱུགས། དཔེ་ཆའི་ཚིག་རྣམས་ངག་ཐློག་ནས་བསྐྱར་ཏེ་རྒྱུགས་སྤློད་པ། 

ཆློས་རྒྱུན་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན། རང་གི་བདག་རྐྱེན་བསམ་གཏན་གི་དངློས་གཞི་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་

ཞིང་། སར་བཟུང་ཟིན་པའི་ཚིག་དློན་རྣམས་མི་བརེད་པའི་མཁེན་པ་ཞིག་སྟེ། ཚོགས་ལམ་

ཆེན་པློའི་གནས་སྐབས་སུ་ཐློབ་པ་འགྱུར་རློ། 

ཆློས་རྒྱུན་བ་རབས། ཆློས་ཀི་བརྒྱུད་པ་གཅིག་པའི་བ་མ་རིམ་བློན་ནམ་རིམ་བྱུང་། 

ཆློས་སྒ། ཆློས་འཆད་རློད་ཀི་སྒ། 

ཆློས་སྒ་ཆེན་པློ་ལན་གསུམ་དུ་བསྒགས། ༡ དཔལ་མགློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ལློ་བཅུ་གཉིས་བར་འཚོ་

བས་ཕློངས་པ་མེད་པར་མཛད་རེས་བར་སྐབས་ཤིག་ན་བསབ་ཁིམས་འཆལ་བར་སྤློད་པ་མང་

པློ་ཞིག་གིས་སའི་སྟེང་ཁབ་སྟེ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པའི་ནང་མཛོད་འདུལ་བ་ཆེས་ཆེར་ཉམས་པར་

བས་པ་ཐུགས་ཀིས་མ་བཟློད་ནས་བསབ་ཁིམས་འཆལ་པར་སྤློད་པ་སྟློང་ཕག་མང་པློ་གནས་

ནས་ཕྱུང་། སྐལ་པ་དང་ལན་པ་རྣམས་ལ་སེ་སྣློད་གསུམ་གི་ཆློས་རྒྱ་ཆེར་བསྟན་ཅིང་ལྷག་པར་

དམ་པའི་ཆློས་འདུལ་བ་རྒྱ་ཆེར་བསྒགས་པ་ནི། ཆློས་སྒ་ལན་གསུམ་གི་དང་པློ་ཡིན། ༢ སྟློང་

ཉིད་ཀི་དློན་མ་རློགས་ན་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གང་གིའང་ལམ་བགློད་པའི་ཐབས་



  1980  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མེད་པར་གཟིགས་ནས་ཐུགས་སྙིང་རེ་ཆེན་པློས་རང་དབང་མེད་པར་བསྐུལ་ཏེ་ཆློས་རྣམས་ཀི་

གནས་ལུགས་རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་དློན་དམ་པར་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་

ཡང་མེད་པ་དང་། ཐ་སྙད་དུ་དཀར་ནག་གི་ལས་འབས་ཡང་བསླུ་བ་མེད་པར་ངེས་པ་གཉིས་

འགལ་མེད་དུ་རློགས་པ་དབུ་མའི་ལམ་བཟང་པློ་རྒྱ་ཆེར་བསྒགས་ཏེ། གང་གིས་རེན་ཅིང་

འབེལ་བར་འབྱུང་། ཞེས་སློགས་དབུ་མ་ར་བའི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་དང་། དེའི་ཡན་ལག་

རིགས་ཚོགས་རྣམས་མཛད་དེ་འཛམ་བུའི་གིང་དུ་ཤེར་ཕིན་གི་མདློ་སེ་རིན་པློ་ཆེའི་དློན་ཆེས་

ཆེར་གསལ་བར་མཛད་དེ་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ཆློས་ཀི་སྒ་བསྒགས་པར་མཛད་པ་ནི་ཆློས་སྒ་ཆེན་

པློ་གཉིས་པ་བསྒགས་པར་འཇློག

 ༣ བསྟན་པ་ནམ་ཡང་མི་ནུབ་པར་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པའི་ཕིར་རྡློ་རེ་གདན་ལ་རྡློའི་དྲ་མིག་གི་

ར་བ་དང་མཆློད་རེན་བརྒྱ་ཕག་མང་པློ་དང་། དཔལ་ལན་འབས་སྤུངས་ཀི་མཆློད་རེན་ལ་ལྕགས་

རི་བཏབ་ཅིང་། དགེ་འདུན་གི་སེར་མཆློད་གཞི་མང་པློ་བཙུགས། སྐུ་ཚེ་སྨད་ལ་གཙོ་ཆེར་ལྷློ་

ཕློགས་དཔལ་གི་རིར་བཞུགས་ཤིང་མདློ་སགས་གཉིས་ཀའི་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་རྒྱ་ཆེར་

བསྐློར། ལྷག་པར་ཆློས་དབིངས་བསྟློད་པ་སློགས་མཛད་ནས་ཆློས་ཀི་སྒ་ཆེན་པློ་གསུམ་པ་

བསྒགས་པ་ཡིན་ནློ། །

ཆློས་མགློ་ཐློན་པ། ① ཆློས་ཀི་བ་བ་མཐར་ཕིན་པ། ② མི་ཚེ་གཅིག་རིང་རབ་བྱུང་གི་སློམ་པ་མ་

ཤློར་བ། 

ཆློས་འགློག་པ། འགློག་པའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དགག་བ་དངློས་པློའི་ཁད་ཆློས། འགློག་

བེད་དེ་དང་འགལ་བའི་སྐྱློན་བརློད་ཀི་སྒྲུབ་བེད་བཀློད་དེ་འགློག་པར་བེད་པའི་རྒྱན་ཞིག

ཆློས་བརྒྱ། སེམས་ཀི་ཆློས་བརྒྱད་དང་། སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཆློས་ང་གཅིག །གཟུགས་ཀི་ཆློས་

བཅུ་གཅིག །སེམས་དང་མི་ལན་པའི་འདུ་བེད་ཀི་ཆློས་ཉེར་བཞི། འདུས་མ་བས་པའི་ཆློས་

དྲུག་དང་བཅས་སློ། །

ཆློས་བརྒྱད། འཇིག་རེན་ཆློས་བརྒྱད་ཀི་བསྡུས་ཚིག

ཆློས་བརྒྱད་རློ་སྙློམས། འདློད་དང་མི་འདློད་བཞི་ཚན་གཉིས་ཀི་ཆློས་མགློ་སྙློམས་པ་སྟེ། རེད་དང་



  1981  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

མི་རེད་དང་། བདེ་དང་མི་བདེ། སྙན་དང་མི་སྙན། བསྟློད་དང་སྨད་རྣམས་ཁད་པར་མི་འཛིན་པ། 

ཆློས་བརྒྱུད། དབང་ལུང་ཁིད་གསུམ་གི་བརྒྱུད་པ། 

ཆློས་བསྒྱུར་བ། ① ཆློས་རྣམས་སྐད་ཡིག་མི་འདྲ་བ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ། ② ཆློས་

ལུགས་གཅིག་བཞག་ནས་གཞན་ཞིག་གི་ཁློངས་སུ་འཛུལ་བ། 

ཆློས་ལྔ། མིང་དང་། མཚན་མ་དང་། རྣམ་རློག་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། མི་རློག་ཡེ་ཤེས་སློ། །

ཆློས་མངློན་དུ་གྱུར། བསྙེན་པར་རློགས་པའི་མངློན་གྱུར་བཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ལས་བེད་པ་པློ་

རྣམས་ཀིས་བསབ་པ་ལ་བརློན་པ་རློགས་པའི་ཆློས་དང་། ལས་ཀི་ཆློ་ག་དངློས་སུ་ཡློད་པས་

ལུང་གི་ཆློས་ཀི་དློན་ཚང་བའློ། །

ཆློས་མངློན་རློགས། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ལ་དམིགས་ནས་སྒ་སྤིའི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ་

ཉན་ཐློས་ཀི་དློན་མངློན་རློགས་ཐློས་བསམ་གིས་གཙོ་བློར་གཏན་ལ་འབེབས་པའློ། །

ཆློས་མངློན་པ། [ཨབིདརྨ]ཟག་པ་མེད་པའི་ཤེས་རབ་རེས་འབངས་དང་བཅས་པ་དང་། དེ་མངློན་

དུ་བ་བའི་ཐློས་བསམ་གི་ཤེས་རབ་ལ་སློགས་དང་། དེ་དག་སྟློན་པའི་གཞུང་སྟེ། ལྷག་པ་ཤེས་

རབ་ཀི་བསབ་པ་གཙོ་བློར་སྟློན་པའི་བཀའ་དང་དགློངས་འགེལ་རྣམས་སློ། །

ཆློས་མངློན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ། འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་ཀིས་མཛད་པའི་ཐེག་པ་ཐུན་མློང་གི་

སློམ་བམ་པློ་ལྔ་པ། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པློ་དཱི་པཾ་ཀ་ར་ཤྲི་ཛྙཱ་ན་དང་། ལློ་ཙཱ་བ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་

བས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་པའློ། །

ཆློས་མངློན་པ་བ། ཆློས་མངློན་པ་ཉམས་སུ་ལེན་མཁན། 

ཆློས་མངློན་པ་མཛོད། ཆློས་མངློན་པའི་མཛོད་ཀི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ། སློབ་དཔློན་དབིག་གཉེན་

གིས་མཛད་པའི་ཐེག་དམན་གི་མངློན་པའི་གཞུང་གི་ར་བ་གནས་བརྒྱད་ཀི་རང་བཞིན་ཅན། 

ཆློས་མངློན་པའི་སེ་སྣློད། ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་གཙོ་བློར་སྟློན་པའི་ཆློས། སེ་སྣློད་གསུམ་

གི་ཡ་གལ་ཞིག

ཆློས་མངློན་པར་རློགས་པ། ཚོགས་ལམ་གི་མིང་། 

ཆློས་ཅན། ① རགས་ཆློས་གཉིས་དང་ལན་པའི་གཞི་སྟེ། དཔེར་ན། བས་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་



  1982  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པར་བསྒྲུབ་པ་ན། སྒ་ནི་ཆློས་ཅན་ཡིན་ཞིང་། སྒ་རགས་བས་པ་དང་ཆློས་མི་རག་པ་གཉིས་དང་

ལན་པ་ལ་བུའློ། །② ལུགས་སློལ་ཅན། ③ དངློས་པློ་ཐམས་ཅད། 

ཆློས་ཅན་གི་ངློ་བློ་མ་གྲུབ་པ། དློན་ལ་མ་གྲུབ་པའི་རགས་དྲུག་གི་ནང་གསེས། ཆློས་ཅན་གི་ངློ་བློ་

མི་སིད་ནས་མ་གྲུབ་པ་སྟེ། དཔེར་ན། དློན་དམ་པའི་སྒ་ཆློས་ཅན། རག་སྟེ། མ་བས་པའི་ཕིར། 

ཞེས་པ་ལ་བུ་བསྒྲུབ་གཞི་ཤེས་བ་ལ་མི་སིད་པ་སྟེ་གཞི་མ་གྲུབ་པའློ། །

ཆློས་ཅན་གི་ཕློགས་གཅིག་རགས་ལ་མ་གྲུབ་པ། དློན་ལ་མ་གྲུབ་པའི་རགས་དྲུག་གི་ནང་གསེས། 

ཆློས་ཅན་གི་ཕློགས་གཅིག་རགས་ལ་མི་སིད་ནས་མ་གྲུབ་པ་སྟེ། དཔེར་ན། སྒ་ཆློས་ཅན། མི་རག་

སྟེ། རློལ་བྱུང་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ་རློལ་བྱུང་སྒའི་ཕློགས་གཅིག་ཆུ་སྒ་ལ་མ་གྲུབ་པའློ། །

ཆློས་ཅན་འགློག་པ། འགློག་པའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དགག་བ་དངློས་པློ་གང་ཡང་རུང་

བའི་ཁད་གཞི་ཆློས་ཅན་དེ། འགློག་བེད་ཁད་ཆློས་ཀི་རྣམ་པ་ཟུར་ཙམ་ཞིག་ལས་གཞན་མ་

མཐློང་བའི་ཚུལ་བརློད་པའི་སློ་ནས་འགློག་པའི་རྒྱན་ཞིག

ཆློས་ཅན་བརློད་པའི་སྒ། རློད་བེད་ཀི་སྒ་གང་ཞིག །སྨྲ་བ་པློ་དང་ཉན་པ་པློའི་འདློད་པས་དམིགས་

པའི་དློན་དེ་ཉིད་ཁད་གཞིར་སྟློན་པའི་སྒ། དཔེར་ན། སྒ་དངློས་པློ་ཡིན་ཞེས་པ་ལ་བུ། སྒ་དེ་

དངློས་པློའི་ཁད་གཞིར་སྟློན་པ་དང་། ཤེས་བ་དང་། མི་རག་པ་ལ་སློགས་ཁད་པར་གཞན་མི་

སློང་བའློ། །

ཆློས་ཅན་དུ་མ་བརེགས་པའི་ཐལ་འགྱུར། རློད་གཞིའམ་ཆློས་ཅན་དུ་མ་བརེགས་ཤིང་། གསལ་བ་

དང་རགས་རེ་རེ་ལས་མེད་པ། དཔེར་ན། རྣམ་མཁེན་ཆློས་ཅན། སྒ་ཆློས་ཅན། འདུས་བས་

ཆློས་ཅན། དངློས་པློ་ཡིན་པར་ཐལ། དློན་བེད་ནུས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །

ཆློས་ཅན་རིང་། [མངློན]བློང་བུ། 

ཆློས་ཅན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་གྲུབ་པ། བློ་ངློར་མ་གྲུབ་པའི་རགས་གསུམ་གི་ཡ་གལ། ཆློས་ཅན་

དེ་ཡློད་མེད་མ་ངེས་པའི་རྐྱེན་གིས་མ་གྲུབ་པ། དཔེར་ན། ཤ་ཟ་བསྐལ་དློན་དུ་སློང་བའི་ངློར། 

མདུན་གི་ཤ་ཟའི་བུམ་པ་ཆློས་ཅན། མི་རག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །

ཆློས་གཅློད། [མངློན]རིགས་དམན་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཆློས་བཅས་མ། [མངློན]བག་མའམ་ཁིམ་བདག་མློ། 

ཆློས་བཅུ། ཤེས་བ། ལམ། མ་ངན་འདས། ཡིད་ཀི་ཡུལ། བསློད་ནམས། ཚེ། གསུང་རབ། འབྱུང་

འགྱུར། ངེས་པ། ཆློས་ལུགས་སློ། །

ཆློས་བཅུ་རྒྱས་པར་སྟློན་པ། ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་རྣམས་ཀི་གངས་བསྟན་པ་དང་། མཚན་ཉིད་བསྟན་

པ། གློ་རིམ་བསྟན་པ། ངེས་ཚིག་བསྟན་པ། བསློམ་པ་བསྟན་པ། རབ་ཏུ་དབེ་བ་བསྟན་པ། 

བསྡུས་པ་བསྟན་པ། མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་བསྟན་པ། ཡློན་ཏན་གི་བསགས་པ་བསྟན་པ། 

གཅིག་ལ་གཅིག་ངེས་པར་བསྟན་པའློ། །

ཆློས་བཅུ་པའི་མདློ། །འཕགས་པ་ཆློས་བཅུ་པའི་ལེའུ་བམ་པློ་གཉིས་པ། ཤློ་ཀ་ལྔ་བཅུ་ར་གཅིག་

ལློ་ཙཱ་བ་བནྡི་ཡེ་ཤེས་སེ་ལ་སློགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་པ། 

ཆློས་བཅུ་པར་གསུངས་པའི་རྒྱུ་བཞི། རྒྱལ་བའམ་དེའི་སྤྲུལ་པས་བསྐུལ་བ། བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་

ཕན་ཡློན་ཐློས། སེམས་ཅན་མགློན་མེད་པར་མཐློང་ནས་སྙིང་རེའི་སེམས་ཉེ་བར་བཞག་པ། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ཡློན་ཏན་མཐློང་ནས་དགའ་བའི་སེམས་བསྐྱེད་པ། 

ཆློས་བཅུ་སྦར། གསློ་བ་རིག་པའི་སྐབས་འདིར་སྨན་བཅློས་བ་ཐབས་སྐློར་ལས། རླུང་མཁིས་བད་

ཀན་རང་རང་གི་ཁམས་འཛིན་པའི་གནློད་བ་དང་། ཡུལ། དུས། རང་བཞིན། ན་ཚོད། ནད་

ཁམས། གནས་ས། མེ་དྲློད། ཉམས་སྟློབས། གློམ་པ་བཅས་བཅུ་ལ་འཇུག་ཅིང་ཡློད། 

ཆློས་ཆས། ① ཆློས་ཀི་ཆ་ལུགས། ② ཆློས་ཀི་ཡློ་བད། 

ཆློས་མཆློག །སྦློར་ལམ་ངེས་འབེད་ཆ་བཞིའི་ནང་གསེས། སློ་སློ་རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་

བདེན་པ་རྣམས་ལ་དམིགས་ཏེ་སློམ་པ་ན་དེ་མ་ཐག་པའི་རེས་སུ་མཐློང་ལམ་སྐྱེས་པས་འཛིན་

པ་རང་བཞིན་མེད་པར་རློགས་པའི་གསལ་སྣང་འབིང་པློ་ཐློབ་པའི་ཏིང་འཛིན་ཤེས་རབ་

མཚུངས་ལན་དང་བཅས་པ་སྟེ། འཇིག་རེན་པའི་ཆློས་ཀི་ནང་ནས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའློ། །

ཆློས་མཆློག་གི་རེ་སྦློར། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། མཐློང་ལམ་སྐྱེད་པའི་ནུས་ལན་ཀི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་མཐའ་ཡས་པས་སེམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པ་ཐློབ་པའི་རེ་མློ་གང་ཞིག་སྦློར་ལམ་

ཆློས་མཆློག་གིས་བསྡུས་པའློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆློས་མཆློག་ལྔ། དད་པ་དང་། བརློན་འགྲུས། དྲན་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན། ཤེས་རབ་སྟེ་ལྔའློ། །

ཆློས་མཆློག་པ། ཉན་ཐློས་གློས་དམར་བའི་སེ་པའི་ཁློངས་གཏློགས་ཤིག

ཆློས་མཆློག་ལ་གནས་པ། སྦློར་ལམ་ཆློས་མཆློག་ཐློབ་པའི་གང་ཟག་ལ་འཇློག་དགློས། སྦློར་ལམ་

ལ་ཉན་ཐློས་ཀི་སྦློར་ལམ། རང་རྒྱལ་གི་སྦློར་ལམ། ཐེག་ཆེན་གི་སྦློར་ལམ་གསུམ་ལས། འདི་

ཕི་མའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན། དེ་གསུམ་པློ་རེ་རེ་ལ་དྲློད། རེ་མློ། བཟློད་པ། ཆློས་མཆློག་

བཅས་བཞི་བཞི་ཡློད། རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་རིམ་པའང་། དང་པློར་དྲློད། དེ་ནས་རེ་མློ། དེ་ནས་

བཟློད་པ། དེ་ནས་ཆློས་མཆློག་སྐྱེས་པ་ཡིན། ཆློས་མཆློག་སྐྱེས་པའི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ནས་

མཐློང་ལམ་ཐློབ་པ་ཡིན། 

ཆློས་འཆད་སྐབས་ཀི་སྐྱློན་ལྔ། བཤད་བའི་ཆློས་མ་ཤེས་པ། མན་ངག་མེད་པ། བ་མའི་གསུང་དང་

ལུང་མེད་པ། བཤད་བའི་ཆློས་ཀི་སྐྱློན་བརློད་པ། རེད་བཀུར་ཆེད་དུ་བཤད་པ། ཡང་དློན་ཆུབ་

པར་མ་བས་པ། གདམས་ངག་མེད་པ། དློན་མེད་པར་སྤློས་པ་ལ་དགའ་བ། ཆློས་དེ་ལ་མ་དད་

པས་སྐྱློན་བརློད་པ། རེད་བཀུར་སློན་དུ་བཏང་སྟེ་འཆད་པ། 

ཆློས་འཆད་དུས་ཀི་འདུ་ཤེས་ལྔ། རང་ལ་སྨན་པ། 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་པའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པ། 

ཆློས་འཆད་དུས་རྣམ་པ་ལན་པའི་གཏམ་ཉི་ཤུ། དུས་གསུམ་བསྒིམ་པ། གློ་རིམ། མཚམས་སྦར་བ། 

རེས་སུ་མཐུན་པ། དགའ་བར་བ་བ། འདློར་བར་བ་བ། མགུ་བར་བ་བ། སྤློ་བ་བསྐྱེད་པ། མི་

སྨད་པ། རིག་པ། འབེལ་བ། མ་འདྲེས་པ། ཆློས་དང་ལན་པ། འཁློར་ཇི་ལ་བ་བཞིན། བམས་པ། 

ཕན་སེམས། སྙིང་བརེ་བ། རེད་བཀུར་མི་བསྟེན་པ། བདག་བསྟློད། གཞན་སྨློད་མི་བའློ། །

ཆློས་འཆད་པ། ① ཆློས་ཤློད་པ། ② ཆློས་ཀི་ཚིག་དློན་ཤློད་མཁན། 

ཆློས་འཆད་པའི་སྐབས་ཀི་སྐྱློན་གསུམ། ལུས་ངག་ཡིད་ཀི་ཆློས་འཆད་སྐྱློན། 

ཆློས་འཆད་པའི་ཉེས་བས་སེ་ཚན་ཉེར་དྲུག །ཉེས་བས་ཀི་སེ་ཚན་བདུན་པ་ཆློས་སྟློན་ཚུལ་གི་སེ་

ལ། ༡ཉན་པློ་མི་ན་བཞིན་དུ་འདུག་པ་ལ་རང་ཉིད་འགེངས་ཏེ་ཆློས་འཆད་པ་དང་། ༢དེ་བཞིན་

དུ་ཉལ་བ་དང་། ༣ཁི་སྟན་ཆེ་མཐློར་འདུག་པ་དང་། ༤མདུན་དུ་འགློ་བ་ལ་རྒྱབ་ནས་ཆློས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

འཆད་པ་དང་། ༥ལམ་གི་དབུས་ནས་འགློ་བ་ལ་ལམ་པློའི་འགམ་ནས་ཆློས་འཆད་པ་དང་། 

༦མི་ན་བར་མགློ་གཡློགས་པ་དང་། ༧གློས་བརེས་པ་དང་། ༨བ་གློས་ཕག་པར་གཟར་བ་དང་། 

༩ལག་པ་གཉའ་གློང་དུ་བསྣློལ་བ་དང་། ༡༠ལག་པར་བསྣློལ་བ་དང། ༡༡སྐྲ་སྤི་བློར་བསྡུས་ཏེ་

ཏློ་ཀེར་ཅན་དང་། ༡༢ཞྭ་གློན་པ་དང་། ༡༣ཅློད་པན་བཏགས་པ་དང་། ༡༤མེ་ཏློག་གི་ཕེང་བ་

བཅིངས་པ་དང་། ༡༥ལ་ཐློད་དཀྲིས་པ་དང་། ༡༦གང་ཆེན་ལ་ཞློན་པ་དང་། ༡༧ར་ལ་ཞློན་པ་

དང་། ༡༨ཁློགས་ཀི་སྟེང་ན་འདུག་པ་དང་། ༡༩ཤིང་རའི་སྟེང་ན་འདུག་པ་དང་། ༢༠མཆིལ་ལྷམ་

གློན་པ་དང་། ༢༡འཁར་བ་ཐློགས་པ་དང་། ༢༢གདུགས་ཐློགས་པ་དང་། ༢༣མཚོན་ཆ་ཐློགས་

པ་དང་། ༢༤རལ་གི་ཐློགས་པ་དང་། ༢༥མདའ་གཞུ་ཐློགས་པ་དང་། ༢༦གློ་ཆ་གློན་པ་བཅས་

ལ་ཆློས་བཤད་པ་སྟེ་ཉེར་དྲུག་གློ

ཆློས་འཆད་པའི་གདམས་ངག་བརྒྱད། འདློད་ཆགས། ཞེ་སང་། གཏི་མུག །ང་རྒྱལ། རྣམ་རློག །རག་

ཆད་ཀི་ལ་བ་དང་། ལམ་འབས་བུ་མ་ཐློབ་ཀང་ཐློབ་སྙམ་པའི་གཉེན་པློ་སྟློན་པ། 

ཆློས་འཆད་ཚུལ་ལྔ། བརྡ་དག་པ། འབེལ་ཆགས་པ། འཚམ་པ། འཐད་པ། སྙན་གསལ། 

ཆློས་འཆད་ཡུལ་མིན་པ། འགེང་སློགས་ལྔ། མགློ་གཡློག་སློགས་ལྔ། དློ་ཀེར་ཅན་སློགས་ལྔ། གང་

ཆེན་སློགས་བཞློན་ལྔ། ལག་ན་འཁར་བ་སློགས་ཐློགས་ལྔ་ལ་མི་འཆད་དེ་ཞིབ་ཕ་གློང་དུ་ཆློས་

འཆད་པའི་སྐབས་ཀི་ཉེས་བས་སེ་ཚན་ཉེར་དྲུག་ཅེས་པར་གཟིགས། 

ཆློས་འཆད་ཡུལ་རུང་མིན་བརག་བ་ལྔ། རྣམ་པར་རློག་པ། འགློ་ལུགས། སྤློད་པ། སྨྲ་བ། མིག་དང་

གདློང་གི་རྣམ་པ་ཡིས་ནང་གི་སེམས་རློགས་པར་བ་བ། 

ཆློས་རེ། ① ཆློས་ཀི་རེ་བློ། ② སྐུ་རེན་པའམ་ལྷའི་ཁློག་རེན། 

ཆློས་རེ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། རེ་འདི་ཉིད་མློན་མཐའ་ཡུལ་སྟན་ཆར་ཞེས་པར་མ་སངས་ཨར་པ་

སྤུན་བརྒྱད་ཀི་རིགས་སུ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༤༩༧ལློར་འཁྲུངས། ཆུང་ངུའི་

དུས་སྐྱེ་བ་སློན་མའི་བག་ཆགས་གསལ་བར་གསུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་བཞི་པ་ལ་དབུས་སུ་

བློན་ནས་སྤན་ས་ཆློས་གགས་པའི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་། ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་པའི་

མཚན་གསློལ། ས་རེས་སུ་ཆགས་ལློ་རིན་ཆེན་ཆློས་རྒྱལ། འབུམ་རམས་པ་རིན་ཆེན་ཆློས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དབང་། ལློ་ཆེན་ཆློས་སྐྱློང་བཟང་པློ། སྤྲུལ་སྐུ་རྡློ་རེ་སེང་གེ གཡུལ་རྒྱལ་བ་ཆློས་ཀི་ཤེས་རབ་། 

ཀུན་བཟང་གིང་པ་ཆློས་ཀི་དཔལ་བ་སློགས་བཤེས་གཉེན་དུ་མ་ལས་མདློ་སགས་ཐ་སྙད་དང་

བཅས་པའི་ཟབ་ཆློས་གསན་སྦློང་བང་ཆུབ་པར་མཛད། གཡུལ་རྒྱལ་ཆློས་རེས་བཀྲ་ཤིས་དགེ་

འཕེལ་དང་། ཉི་ལེའི་གདན་སར་མངའ་གསློལ། ཕིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆློས་སེ་ཡང་བསྐྱངས། དེ་ནས་

གྲུབ་ཆེན་ཀུན་བཟང་རྡློ་རེ་ལས་གསང་བ་བ་ན་མེད་པའི་དབང་ཁིད་མན་ངག་དང་བཅས་གསན་

ཏེ་ཉམས་ལེན་ནན་ཏན་མཛད་པས་ཉམས་རློགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འཁྲུངས། གདུལ་བ་རྣམས་

ལ་སློ་སློའི་མློས་བློ་དང་འཚམས་པར་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རློ་ཅློག་གིས་མཚོན་དམ་པའི་ཆློས་

ཀི་སློ་ཐམས་ཅད་བསྟན་པས་བུ་སློབ་ཀང་འབི་གུང་པ་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་ཡབ་སས། ཆློས་

ལུང་མཁན་པློ་ཀུན་བློ། སྐྱེད་ཚལ་བ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་སློགས་ཆེ་བཙུན་མཁས་པའི་བཤེས་

གཉེན་མཐའ་ཡས་པ་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་སྣ་ཚོགས་རང་གློལ་དང་རློགས་ཆེན་པ་བསློད་ནམས་རིན་

ཆེན་སློགས་སྙིང་པློའི་བསྟན་འཛིན་དུ་མ་བྱུང་། སྐུ་ཚེའི་སྨད་ལ་གནས་ནང་དང་ཡངས་པ་ཅན་གི་

གདན་ས་མཛད་པས་མཚོན་གཞན་ཕན་འགློ་དློན་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱངས་ནས་དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་དློན་

གཉིས་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༥༦༨ལློར་འདས། 

ཆློས་རེ་སྐུ་མཆེད་གཉིས། དཔལ་ཆེན་འློད་པློའི་སས་ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དང་

ཟངས་ཆ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་རྣམ་གཉིས་སློ། །

ཆློས་རེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་བརེགས། ཆློས་རེ་འདི་ཉིད་ཡབ་ཀུན་དགའ་བཤེས་གཉེན་དང་ཡུམ་

འཇམ་དཔལ་སྐྱིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༣༥༩ལློར་སྐུ་

བལམས། དགུང་ལློ་དྲུག་པ་ལ་སློབ་དཔློན་སློམ་པ་རིན་གཞློན་གི་དྲུང་དུ་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་ལ་

སྦང་བརློན་མཛད། དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་བཞེས་པའི་ཚེ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་ཆློས་སྐློར་ཐམས་

ཅད་ཀི་བདག་པློ་སློབ་དཔློན་རིན་ཆེན་དཔལ་བ་ལས་རྒྱུད་གསུམ་མན་ངག་དང་། སྤློད་འཇུག་

དང་ཤེས་རབ་བརྒྱ་བ་སློགས་གསན་སྦློང་མཛད། དགུང་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་ལ་ཕེབས་པ་མེ་འབྲུག་

སྤི་ལློ་༡༣༧༦ལློར་སྟག་ལུང་གི་གདན་སར་ཕེབས་ནས་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་རྒྱ་ཆེན་པློར་

བསྐློར། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་པར་ལྷ་སར་ཕེབས། ལློ་ཆེན་བང་རེ་དང་མཇལ། དེ་ནས་ལློ་ཆེན་གིས་



  1987  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

མཁན་པློ་དང་། ལློ་ཙཱ་བ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་སློབ་དཔློན། ལློ་ཙཱ་བ་ནམ་མཁའ་བཟང་

པློས་གསང་སྟེ་མཛད་ནས་བསྙེན་པར་རློགས། ས་ཕིར་བང་རིས་དང་ཁམས་སྟློད་དུ་བློན་ནས་

ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་རྒྱ་ཆེར་བསྐློར། གློང་ནས་རྒྱལ་པློ་ཡེ་དབང་གིས་གུ་ཤྲིའི་ལས་ཀ དངུལ་

གི་ཐམ་ཀ་ཀའློ་མིང་དང་བཅས་ཕུལ། མཐར་དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་དྲུག་པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་

ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༤༢༤ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཆློས་རེ་རྒློད་ཚང་པ་མགློན་པློ་རྡློ་རེ། རྒློད་ཚང་པ་མགློན་པློ་རྡློ་རེ་ལ་གཟིགས། 

ཆློས་རེ་སང་པ། ཀརྨ་དུས་གསུམ་མཁེན་པའི་སློབ་མ་ཆློས་རེ་སང་པ་ནི་ཡབ་གསང་སགས་རིང་མ་

བ་ཞིག་གི་སས་སུ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༡༧༥ལློར་ཡུལ་ག་བར་སྐུ་འཁྲུངས། 

རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་ལ་རིན་ཆེན་འློད་ཟེར་ཞུ། འབི་ཁུང་ཆློས་རེ་དང་། སྟག་ལུང་ཐང་པ། 

རྨློག་ལྕློགས་པ། ལ་ཡག་པ། དྭགས་པློ་འདུལ་འཛིན། ཉེ་གནས་གསལ་བང་། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་

ལ་སློགས་པའི་བ་མ་མང་དུ་བསྟེན། གཙོ་བློ་མདློ་བློ་རས་ཏེ། དེ་ལས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་རློགས་

པ་བརེས། ཇློ་མློ་གངས་ཀི་ཕ་བློང་དཀར་ལེབ་ལ་སློགས་པའི་གནས་རྣམས་སུ་སྒྲུབ་པ་མཛད། 

ཕིས་འགློ་དློན་རྒྱ་ཆེན་པློ་མཛད། ཁློང་གི་སྐུ་ཚེའི་མཐའ་ལ་ཧློར་དམག་བློད་དུ་ལྷགས། མཐར་

དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་ར་ལྔ་པ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ས་བ་སྤི་ལློ་༡༢༤༩ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཆློས་རེ་གགས་པ་བང་ཆུབ། མཚན་གཞན་ཚེས་བཞི་གསར་མ་ཞུ་བ་འདི་ཉིད་ཡབ་དྲུང་རིན་རྡློར་

བ་དང་ཡུམ་ཟིན་ཟ་བཀྲ་ཤིས་སྐྱིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་

༡༣༥༦ལློར་དཔལ་ཁ་འབྲུག་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འདབས་སུ་ཆགས་པ་དགློན་གསར་དུ་སྐུ་

འཁྲུངས། མཚན་བང་ཆུབ་རྡློ་རེ་ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་བཞི་པ་ནས་ཡི་གེ་སྦློར་ཀློག་སྦངས། 

རྒྱལ་སས་གགས་རིན་པ་ལ་བརག་གཉིས་ཀི་ལུང་མནློས་ནས་གསན་སྦློང་མཛད། དགུང་ལློ་

བཅུ་གཉིས་ལ་སྤན་ས་རིན་པློ་ཆེ་གགས་པ་ཤེས་རབ་ལས་དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་བཞེས། 

མཚན་གགས་པ་བང་ཆུབ་ཏུ་གསློལ། ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སས་ཐམས་ཅད་ཀི་བཀའ་འབུམ། དཔལ་

ཕག་མློ་གྲུ་པ་དང་། ཆློས་རེ་འབི་གུང་པ། སྤན་ས་རིན་པློ་ཆེ་ཡབ་སས་ཀི་བཀའ་འབུམ་སློགས་

གགས་ཆེ་བ་ཕལ་མློ་ཆེ་གསན་པར་མཛད་དེ་མཁས་པའི་གགས་པ་ས་སྟེང་དུ་ཁབ། ཉམས་



  1988  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དང་རློགས་པའི་ཡློན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་འཁྲུངས། རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པློས་ཀང་སྤན་ས་གགས་

པ་བང་ཆུབ་ལ་མི་འཕློག་པའི་དད་པ་ཚད་མེད་འཁྲུངས་ཏེ་སྤན་ས་གགས་པ་བང་ཆུབ་བཟང་

པློའི་རློགས་བརློད་སྙན་ངག་བིན་རླབས་ཀི་ལྷུན་པློ་ཞེས་བ་བ་ཡང་བཀའ་རློམ་གནང་། སྤན་ས་

རིན་པློ་ཆེས་ཀང་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པློའི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་མཁེན་རབ་ཀི་གསུང་རབ་མཐའ་ཡས་

པ་གཟིགས་ནས་སགས་པ་རྒྱ་ཆེར་མཛད། དེ་ལར་བསྟན་པ་དང་འགློ་བའི་དློན་འབའ་ཞིག་ལ་སྨན་

པའི་ལུང་དང་རློགས་པའི་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་རྒྱ་ཆེར་བསྐློར་ནས་དགུང་ལློ་སློ་གཅིག་ལ་ཕེབས་

པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༣༨༦ལློའི་བློད་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་ལྔ་ཉིན་སྐུ་གཤེགས། 

ཆློས་རེ་དགློན། ① དཔལ་ལན་བཤད་སྒྲུབ་ནློར་བུའི་གིང་དང་ཨ་ལི་ཆློས་རེ། དྡྷཱཿཕུ་ཆློས་རེ། དྡྷཱཿཆློས་

རེ་སློགས་ཀི་མཚན་ཡང་ཡློད། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༤༩༩ལློར་ཆློས་རེ་

སློགས་གགས་པས་གསར་དུ་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆློས་རེ་དགློན། ② ལྷ་སར་ངེས་དློན་བཤད་སྒྲུབ་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་

ལྕགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༣༤༠༠ལློར་དྲུང་རཏྣ་ཤི་གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་ཇློ་ནང་པ་

ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འཛམ་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆློས་རེ་ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་། སྟག་ལུང་ཆློས་རེ་ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་པློ་མཆློག་ནི། ཡབ་

ཡློན་བདག་ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན་དང་ཡུམ་ཕྱུག་མློ་དཔལ་ལེའི་སས་སུ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཆུ་བ་

སྤི་ལློ་༡༣༣༣ ལློར་འཕན་པློ་དར་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ལྔ་ཙམ་ལ་ཕེབས་སྐབས་

གཞན་སྡུག་བསལ་བ་གཟིགས་ཚེ་སྙིང་རེ་ཆེན་པློ་འཁྲུངས་ནས་སྤན་ཆབ་ཕྱུང་བའི་བག་

ཆགས་བཟང་པློ་རང་བཞིན་དུ་གསལ། དགུང་ལློ་བདུན་ལ་ཕེབས་སྐབས་མཁན་པློ་བ་མ་ནམ་

ལེགས་པ་དང་། སློབ་དཔློན་དློན་ཡློད་པ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་

དཔལ་བཟང་པློ་ཞེས་གསློལ། བརག་གཉིས་སྤློད་འཇུག །ཐུབ་པའི་དགློངས་རྒྱན། སྐྱེས་རབས་

ལམ་འབས་གསུངས། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་དགུ་པ་ལྕགས་གང་སྤི་ལློ་༡༣༦༡ ལློར་སྟག་ལུང་གི་

གདན་སར་ཕེབས་ནས་ལློ་བཅློ་ལྔའི་རིང་ཚོགས་པ་བསྐྱངས། སྦློར་དྲུག་གི་ཁིད་ཡིག་ངློ་སྤློད། 



  1989  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

རིས་ཡིག་ལ་སློགས་པའི་བསྟན་བཅློས་མང་པློ་མཛད། ཟབ་མློའི་གདམས་པས་ཀང་གདུལ་བ་

རྣམས་ལེགས་པར་བསྐྱངས། གཙོ་བློར་སྐུ་མཚམས་ཁློ་ན་ལ་བཞུགས། དགུང་ལློ་བཞི་བཅུ་ཞེ་

གསུམ་བར་གདན་སར་བཞུགས་རིང་དགེ་འདུན་གི་སེ་འཕེལ་ཞིང་དར་རྒྱས་ཆེན་པློ་བྱུང་། དེ་

ནས་རིན་པློ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་བརེགས་པ་གདན་སར་བཞུགས་སུ་གསློལ་ནས་སེ་གེར་ལློ་

བཞི་བཞུགས། བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་བདེ་མཆློག་དང་གཤེད་དམར་ལ་མཛད། རློགས་རིམ་སྦློར་

བ་ཡན་ལག་དྲུག་པ་ལ་མཛད། རེ་འདི་ཉིད་སྒ་ཚད་དུས་འཁློར་རྣམས་ལ་མཁས་ཤིང་། དུས་

འཁློར། ཀ་ཙན། སྙན་ངག །སེབ་སྦློར་སློགས་ལ་བཤད་པ་མང་དུ་མཛད། དེའི་བཤད་རྒྱུན་

དབུས་སུ་ཆེས་ཆེར་དར། ལློ་ཆེན་བང་ཆུབ་རེ་མློའི་ཕག་ཕི་མཛད་ནས་ཀ་ལཱ་པའི་འགེལ་པ་

སློབ་ཕན་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་འགྱུར་བ་ལ་སློགས་པའི་ཕག་རེས་ཀང་ཤིན་ཏུ་ཆེ། རེ་ཉིད་

དགུང་ལློ་སློ་དགུ་བཞེས་སྐབས་གསུངས་པ་ཇི་བཞིན་དགུང་ལློ་ཞེ་བདུན་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་

དྲུག་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༣༧༩ལློར་དགློངས་པ་ཆློས་དབིངས་སུ་ཐིམ། 

ཆློས་རེ་འབར་ར་བ། ཟུར་ཕུག་པའི་སློབ་མ་སྙན་གགས་ཆེ་བ་འདི་ཉིད་གཙང་ཤངས་ཀི་ཆབ་ལུང་

པར་ཡབ་དཔློན་འབུམ་གི་སས་སུ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༣༡༠ལློར་སྐུ་བལམས། 

གཞློན་དུས་སུ་ཆློས་རེ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་པའི་གསློལ་ཇ་བ་མཛད། དེའི་མློད་ལ་བང་

ཆུབ་ཀི་སེམས་དྲག་པློ་འཁྲུངས་ཏེ་སྒློ་མློན་ཅན་པ་ལ་སློགས་པའི་བ་མ་རྣམས་ལས་མར་མི་

དྭགས་གསུམ་གི་གདམས་ཟབ་ཐམས་དབང་ཁིད་རྣམས་ཞུས་པས་རློགས་ཇི་ལ་བ་བཞིན་དུ་

འཁྲུངས། ཕིས་ཟུར་ཕུག་པ་དང་ཤུག་གསེབ་རི་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་གདམས་པ་ཟབ་དགུ་

གསན། བརློན་འགྲུས་དྲག་པློས་བསློམས་པས་རློགས་པ་མཆློག་ཏུ་གྱུར། འབའ་རའི་དགློན་པ་

ཕག་བཏབ། དེ་ནས་ས་གློར་བློན་ནས་འཕིན་ལས་མང་དུ་བསྐྱངས། སར་ཡང་ཤངས་སུ་ཕེབས་

ནས་འགློ་དློན་ཡུན་རིང་པློ་མཛད། གཙང་པ་བློ་གློས་བཟང་པློ་སློགས་སློབ་མ་མང་དུ་བློན། 

ཕིས་སུ་ས་གློར་བློན་ཏེ་དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཉིས་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ལྕགས་

ལུག་སྤི་ལློ་༡༣༩༡ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཆློས་རེ་མའི་དགློན་པ། ཨློ་རྒྱན་བཤད་སྒྲུབ་གིང་དང་བ་སྐློར་མའི་དགློན་པ་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་



  1990  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་མློ་བ་ལློ་སྤི་ལློ་༡༨༦༩ལློར་དབློན་པློ་བསློད་ནམས་སྙན་གགས་ཚང་

ནས་ཕག་བཏབ་མཛད། དགློན་འདི་ནི་མདློ་རྒྱུད་རིན་པློ་ཆེས་ཕག་བཏབ་མཛད་པའི་དགློན་པ་

ཞིག་ཝ་ཤུལ་གསེར་ར་ནས་གནས་སློས་ཡློང་བར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་བ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་

པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྔ་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆློས་རེ་སྨར་པ་གྲུབ་ཐློབ། མཚན་ཡློངས་རློགས་ལ་ཆློས་རེ་སྨར་པ་གྲུབ་ཐློབ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་

ཟེར། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༡༣༥ལློར་མདློ་ཁམས་འབི་ཀླུང་གི་ངློགས་སུ་

སྨར་ཤློད་དགེ་རྒྱས་བེ་མའི་ཀླུང་ཞེས་བ་པའི་གནས་སུ་ཡབ་སློམ་པ་ཀླུའི་གཙུག་ཅེས་བ་བ་ལ་

སས་གསུམ་ཡློད་པའི་ཐ་ཆུང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་དད་པ་དང་སྙིང་རེ། ཤེས་རབ་

ཆེ་བ། ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ཆློས་ལ་མློས་ནས་གཞན་ཕན་འབའ་ཞིག་བསྒྲུབས་པ་ཞིག་བྱུང་། བ་

མ་རྒ་ལློ་དེར་བློན་པ་དང་མཇལ། སྐྱབས་འགློ་སེམས་བསྐྱེད་བཟླས་ལུང་རྣམས་ཞུས། དགུང་

ལློ་བཅློ་ལྔ་བཞེས་པར་སས་བ་མ་འབློམ་རྒྱལ་བ་ལས་སགས་མཚན་ཉིད་ཀི་ཆློ་ག་གསན་སྦློང་

རྒྱ་ཆེན་པློ་མཛད། ཁད་པར་དུ་བ་མ་དཔལ་ཆེན་པློ་དང་། བ་མ་ཨ་སེང་། བ་མ་བུར་སློམ་

གསུམ་གི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་གདམས་པ་སྐུ་ཉམས་སུ་བཞེས་པའི་མཁས་བཙུན་ངློ་

མཚར་ཅན་ཞིག་བཞུགས་པའི་དྲུང་དུ་བཅར་ནས་ཉེ་གནས་བས། བདེ་མཆློག་གི་དབང་ཡློངས་

རློགས་དང་། སློབ་དཔློན་དྲིལ་བུ་པའི་ཆློས་སྐློར་རྣམས་ཞུས། དེ་ནས་དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་ཤིང་ཁི་

སྤི་ལློ་༡༡༥༤ལློར་བ་མ་འབློམ་རྒྱལ་བ། སས་བཙུན་ཤེར་རྒྱལ་གིས་སློབ་དཔློན་དང་། མཁན་

པློ་དབུ་སིག་པ། བག་བློ་ཤེས་རབ་གགས་ཀི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བྱུང་། མཚན་ཤེས་རབ་ཡེ་

ཤེས་གསློལ། རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་བཅས་པ་ཕ་ཞིང་ཕ་བ་ཡང་ཁད་དུ་མི་གསློད་ཅིང་། ཉེས་བས་

ཕ་མློས་ཀང་མ་གློས་པའི་བསབ་སློམ་ལེགས་པར་བསྲུང་། ལློ་དེར་ཉིད་ལ་དབུས་སུ་འབློན་

གབས་བས་ནས་འབློན་ཁར་བ་མ་ས་སྟློན་ཤེར་རྒྱལ་གིས་ཁློད་དབུས་སུ་སློང་ན་ངའི་གློགས་

པློ་རྡློར་རྒྱལ་བ་བའི་ངློ་མཚར་ཅན་ཞིག་བཞུགས་པ་དེའི་དྲུང་དུ་སློང་གསུངས། དེ་ནས་དགེ་

བཤེས་དར་མ་འབུམ་དང་བསེབས་ནས་དབུས་སུ་བློན། གཙང་ནག་གི་དྲུང་དུ་ར་ས་ཕློག་ས་

བས། དེར་དབུ་ཚད་སློགས་ལ་གསན་སྦངས་མཛད། དེ་ནས་བ་འདུལ་གིས་མཁན་པློ་དང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཆ་པས་སློབ་དཔློན། གཙང་ནག་པས་གསང་སྟློན་ཞུས་ཏེ་བསྙེན་རློགས་བས། མཁན་པློའི་དྲུང་

ནས་ཟླ་བ་བརྒྱད་ལ་འདུལ་བའི་ལག་ལེན་རྣམས་རྒྱས་པར་ཞུས། གསང་ཕུ་ནེ་ཐློག་ཏུ་ཆ་པས་

བ་ཆློས་དང་། གཙང་ནག་པས་ཞར་ཆློས་མཛད་པ་ལ་ལློ་ལྔ་བསྟེན་ནས་མཁས་པའི་གགས་པ་

ཐློབ། དད་པ་དང་ཤེས་རབ་ལ་བ་མ་རྣམས་ཀང་མཉེས། དེ་ནས་ལྷ་སར་ཕིན་པས་རེ་སློམ་ཚུལ་

དང་མཇལ། ཕག་ཆེན་ལ་སློགས་པའི་གདམས་པ་འགའ་ཞིག་གསན། བཀའ་གདམས་པའི་

བཤེས་གཉེན་ལུང་མློ་བ་དང་། ཡང་གད་པ། དློན་སྟློང་པ། འཆད་དཀའ་བ། འཆིང་ཕུ་པ་བློ་སྦློང་

སློགས་མང་དུ་གསན། རྒྱལ་བ་ལློ་ལས་གཏུམ་མློ་སློགས་གསན། རྔློག་ལ་རྔློག་པའི་གདམས་

རྒྱུད་དབང་མན་ངག་རྣམས་ལློ་ངློ་གསུམ་བསྟེན་ནས་རློགས་པར་ཞུས། དེ་ནས་འློད་ཁི་སེང་གེ་

དཔལ་གིས་གློགས་བས་ནས་ཕག་མློ་གྲུར་ཕིན་ནས་གཟིམ་སྤིལ་ལ་ཕག་བས། དེར་ཁམས་

པའི་གྲྭ་པ་བདུན་ཅུ་ཙམ་བཞུགས་པ་དང་འཕད། ཞག་བཞི་ནས་བ་མ་དང་མཇལ། ཚོགས་ཆློས་

ཐུན་བཞི་ཙམ་གསན། ཉིན་ཞིག་ཁག་མང་དུ་སྐྱུགས་པས། གློགས་པློ་དེས་ད་འཆི་བར་འདུག་

ཅེས་བ་མ་ལ་ཞུས། བ་མས་ཅི་ཡང་མི་སྟློ། ཁློ་ལ་སློན་འགློ་མི་དགློས་པར་འདུག་གསུངས། རྨི་

ལམ་དུ་བདག་མེད་མ་དང་མཇལ། དེ་ནས་ཟླ་བ་གཉིས་ལྷག་ཙམ་སློང་བ་ན་ཁམས་ཅུང་བདེ་བ་

དང་། ཆློས་ཞུ་བའི་གལ་དུ་ཡློང་ཆློག་པའི་རེ་བ་ཞུས་པར། བ་མས་ཁློད་ཀི་ནད་ཁམས་ལ་

གཞིགས་ན་ཆློས་ཉན་མི་བཏུབ་པ་འདུག་གསུངས་པས། ཐུགས་སྐྱློ་བ་ཆེན་པློས་ཡང་ཡང་

ཆློས་ཉན་ཆློག་པར་ཞུས་པས། འློ་ན་རེན་འབེལ་གནད་ཀ་གཅིག་ཡིན། ཁློད་རང་ཡིད་ལ་གང་

འདློད་ཀི་སྤློད་ལམ་འགའ་གིས་དང་། ཞག་བཅུ་བདུན་ན་མཇལ་ཆློག་གསུངས་པའི་འཕིན་

བྱུང་། དེར་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་དགའ་ནས་མང་དཀར་འགློར་བཞུགས་ཏེ་མདློ་སྡུད་པ་ཁ་ཏློན་མཛད་

ཅིང་བཞུགས། དེ་ནས་དུས་ཚིགས་ལ་སེབས་པ་དང་མཇལ་ཁ་གནང་། ཕག་མ་བེ་པར་སྐྱིལ་

དཀྲུང་འཆློས་ལ་བཞུགས་གསུངས་ནས། མཁན་སློབ་སློགས་དྲི་རློགས་མང་དུ་མཛད། ཤར་

ཕློགས་ཀི་ནམ་མཁའ་ལ་གཟིགས་ནས་ད་ལ་བ་ཡིད་ལ་མ་བེད་གསུངས། དེ་རིང་ཕིན་ཆད་

ཤེས་པ་ཅི་བྱུང་ཡང་གློགས་ལ་མ་བཟླློ། གར་འདུག་ཀང་སྐྱིལ་དཀྲུང་ཆློས་ལ་བཞུགས་

གསུངས། དེ་ལར་བས་པས་རང་ཤུགས་ཀིས་སློར་འགློ་སྙིང་མི་འདློད་པ་བྱུང་། དེ་ནས་སྐྱིད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤློད་དུ་སློང་བས་སྐུ་ཁམས་ཅུང་ཐུར་སློང་། ཚུར་ཕེབས་པ་དང་། བ་མས་ཁློད་ན་བའི་དུས་སུ་

དགེ་སྦློར་གསལ་པློ་བྱུང་ངམ་གསུངས། དེ་ལར་བྱུང་ལགས་ཞུས་པས། ན་དུས་གསལ་པློར་

ཡློང་ན་འཆི་དུས་ཡང་ཡློང་པ་ཡིན་གཤུངས། དེ་ནས་བསློམས་པས་ལུས་ཤིང་བལ་ལར་ཡང་

བ། ཚེར་མའི་ཁློད་བསད་ཀང་བདེ་བ་སྐྱེ་བ། ཁམས་ཆེན་པློ་ལ་འཕུར་ཡང་ཉམས་ང་མེད་པ་

གཅིག་བྱུང་ཞུས་པས། དེ་ནམ་མཁའི་རླུང་ཟིན་པ་ཡིན་གསུངས། དེ་ནས་བ་མ་ལ་དད་པས་

སངས་རྒྱས་སུ་མཐློང་ལ། བ་མ་ལ་ཐ་མལ་གི་འདུ་ཤེས་སྐད་ཅིག་ཀང་མ་བྱུང་གསུངས། དེ་

ནས་སྐྱིད་ཤློད་དུ་སློང་། དེར་ལློ་གསུམ་ཙམ་བཞུགས། དེ་ནས་གཏུམ་མློ་བསློམ་བཅུག་པས་

བདེ་དྲློད་རང་འབར་དུ་སློང་། གངས་ཁློད་དུ་བསད་ཀང་གང་བ་མི་འཕེལ་བའི་དྲློད་ཕེབས། དེ་

ནས་བ་མ་ལ་ཁིད་ཞུས་པས། མཚན་བཅས་དང་། མཚན་མེད་ཀི་ཁིད་གདམས་པ་ཕག་ལེན་

རྣམས་དགེས་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་རློགས་པར་གནང་། ཇི་ལར་བསྟན་པ་བཞིན་དུ་མངློན་དུ་

གྱུར། ཉམས་མློང་གི་འཆར་ལུགས། རློགས་པ་སྐྱེ་ཚུལ། གདམས་ངག་གི་གནད། ཆློས་ཀི་མདློ་

འགག་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་དྲིས་ཤིང་ཞུ་གཏུགས་བས་ཏེ། སྒློ་འདློགས་ཆློད་པར་བས། དགེ་

བཤེས་ཞང་ལས་ལམ་འབས་ཉིན་གཅིག་ཉློན། ཕར་མློ་གྲུར་བ་མའི་དྲུང་དུ་ལློ་ཧྲིལ་པློ་ལྔ་བསད། 

དེ་ནས་སུན་ར་བྱུང་བས་ཁམས་སུ་འབློན་པ་ན། བདག་ལས་ངན་གིས་དབང་གིས་བ་མ་རིན་

པློ་ཆེ་འདི་ལ་བུ་དང་འབལ་ནས་འགློ་དགློས་སྙམ་ནས་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་འཚེར་བ་ལ། བ་མའི་

ཞལ་ནས། མློས་གུས་ལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་དང་། ཉམས་མློང་ཆུ་རྒྱུན་འདྲ་བ་དང་། རློགས་པ་

མཐར་ཐུག་ཡློད་པ་རྣམས་བ་མ་དང་མི་འབལ་བ་ཡིན། ད་བཞུད་དང་འགློ་དློན་ཡང་ཆེན་པློ་

འློང་། འདིར་མཚན་གཅིག་བར་སློད་ལ། ཁློ་བློ་ལས་ཅི་འདློད་པ་ཞུས་ཤིག་གསུངས། ད་ཆློས་

ཀི་ཞལ་ཏ་ཞིག་ཞུ་གནང་བ་ཞུ་ཞུས་པས་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་དགེས། ཡི་གེ་ལ་མི་ལློས་པ་ཆློས་

རྣམས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས། སྤིར་ཆློས་བེད་པ་ལ་གཞི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་རྣམ་པ་དག་པར་

བ་རྒྱུ་ནི་བཀའ་བརྒྱུད་གློང་མ་རྣམས་ཀི་རྣམ་ཐར་ཡིན། དབང་མ་ཐློབ་པ་ལ་ཡིག་བརྒྱ་མ་སྟློན། 

ཡིག་བརྒྱ་སློན་དུ་མ་སློང་བ་ལ་ཁིད་མ་འདེབས། སྤིར་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ཡིན་པས་གློང་ཆློག་

མ་བེད། དགློན་པ་སྦློར་བ་ཡུལ་དུས་དང་སྦློར་གསུངས། ཕག་མགློ་ཐློག་ཏུ་བཞག་ནས་སྨློན་



  1993  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ལམ་མན་དུ་བཏབ། ལམ་དུ་གློ་གློང་ལ་ཡན་ལག་བདུན་པ་ཚར་རེ་གིས་གསུངས། དེ་ནས་ཁི་

ཐློག་ཏུ་བཞུགས་སུ་བཅུག་ནས་དབུ་ཞྭ་བསྐློན། དགེ་འདུན་བཅས་པས་ཤིས་བརློད་མཛད་ནས། 

ཕི་ཕག་ཕུལ་ཏེ་ཁམས་སུ་བློན། ལམ་བར་དུ་རེ་སློམ་པ་དང་མཇལ། སྤི་ལློ་༡༡༦༧པའི་མེ་ཕག་

ལློར་རང་ཡུལ་དུ་འབློར། ལློ་ངློ་གཉིས་ཙམ་རི་ཁློད་དུ་བཞུགས། དེ་ནས་དགུང་ལློ་སློ་ལྔ་པའི་

ས་གང་སྤི་ལློ་༡༡༦༩ལློར་དེང་དུས་ཁམས་བག་གཡབ་རློང་ཁློངས་ཀི་འདམ་སྟེང་དུ་བློན་ནས་

དགློན་པ་ཤེ་དགློན་བཏབ། སྨར་ཚང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་མ་དགློན་ཡིན། དེ་ནས་གདུལ་བའི་སློབ་

མ་རྣམས་ལ་སློམ་ཁིད་ཁློ་ན་གནང་། གདམས་ངག་ཇི་ལར་ཟབ་ཀང་ཉམས་མློང་ཅིག་སྐྱེ་བའི་

ཐབས་ཡིན་པས་སེམས་ཐློག་ཁློ་ཧར་ཁིད་ཅིང་། སློམ་པ་གཙོར་ཁེར་བ་ཡིན་གསུངས་ཤིང་། 

དེ་ཡང་ཉམས་ཀི་སྟེང་དུ་མ་ལུས་པ་གེགས་སེལ་དང་། བློགས་འདློན་དང་། ངློ་སྤློད་ཀི་ཐབས་

ལ་མཁས་པས་དབང་པློ་རབ་འབིང་གི་བེ་བག་དང་བསྟུན་ནས་རབ་ལ་མཚན་བཅས་ཀིས་མགློ་

མི་བསྐློར། འློག་མ་རྣམས་ལམ་ཀི་རིམ་པ་ལ་འཁིད། དད་པ་ཅན་སུན་མི་ཕྱུང་། ཤེས་རབ་ཅན་

སྒློགས་མ་བཅུག །མློས་པ་ཇི་ལར་ཡློད་པ་བཞིན་དེ་དང་དེའི་ལམ་ལ་ཁིད་པ་ལ་མཁས་པར་

མཛད་ནས་ཚོགས་པ་ཡང་ཉིས་སྟློང་ཙམ་བྱུང་བ་ལ་རློགས་ལན་གི་སྐྱེས་བུ་བསམ་གིས་མི་

ཁབ་པ་མང་དུ་སྨིན་པར་མཛད། བ་མ་སྐུ་གཤེགས་པ་གསན་ནས་དེ་ནུབ་ཐུགས་ཁལ་ཆེན་པློ་

མཛད་པའི་ཚེ་རྨི་ལམ་དུ་མཇལ་ནས་ཁློ་ལ་ནི་སྐྱེ་འཆི་འགློ་འློང་མེད། རྨི་ལམ་སྤྲུལ་པ་ལ་བུ་

གིས་ཤིག་གསུངས། སྤློད་ལམ་རྣམ་བཞི་གང་མཛད་ཀང་མཉམ་བཞག་ཆེན་པློ་ལ་མ་གཡེང་

བཞིན་མཛད་སྤད་ཐམས་ཅད་གཞན་དློན་ཁློ་ནར་གྱུར་པ་ཡིན། དགུང་ལློ་རེ་གསུམ་པར་སྐུ་

ཁམས་ཅུང་ཟད་མ་བདེ་ནས་ཡློ་བད་ཐམས་ཅད་སློང་དག་མཛད་ནས་དྲུང་བཞུགས་པ་རྣམས་

ལ། ད་རེས་མ་ཡིན། དྲུག་ཅུ་རེ་དགུའི་དུས་ཡིན་གསུངས། གདུལ་བ་འགའ་ཞིག་ལ་དགློངས་

ནས་ཟབ་རྒྱས་ཀི་ཆློས་འཁློར་བསྐློར། སློབ་མ་ཡང་། ཡང་དགློན་པ། ཆློས་རེ་གཤའ་མ། གཟེ་

འདུ་རས་པ་སློགས་གཞན་རྒྱུད་གློལ་བ་མང་དུ་བྱུང་། སྐུ་ཚེ་དེ་འི་མཛད་པ་དང་ཕིན་ལས་མཐར་

ཕིན་ཅིང་ཐུགས་དགློངས་ཡློངས་སུ་རློགས་ཏེ། དགུང་ལློ་རེ་དགུ་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་

༡༢༠༣ལློར་སྐུ་གཤེགས།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆློས་རེ་ས་སྐྱ་པ། འདི་ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ཏེ་གཤམ་དུ་ས་སེའི་ནང་ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་

ཞེས་པར་གཟིགས། 

ཆློས་རེས་སུ་དྲན་པ། རེས་སུ་དྲན་པ་དྲུག་གི་ནང་གསེས། ལུང་རློགས་ཀིས་བསྡུས་པའི་དམ་པའི་

ཆློས་ཀི་ཡློན་ཏན་རེས་སུ་དྲན་པའློ། །

ཆློས་རེས་སུ་དྲན་པའི་མཐར་གིས་པ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། མཐར་གིས་པའི་

སྦློར་བ་གང་ཞིག །ལུང་རློགས་ཀི་ཡློན་ཏན་དློན་དམ་པར་མ་དམིགས་ཤིང་ཀུན་རློབ་ཏུ་ཆློས་

ལ་ལམ་གི་འདུ་ཤེས་རིམ་ལན་དུ་དྲན་པའློ། །

ཆློས་བརློད་ཀི་སྒ། རློད་བེད་ཀི་སྒ་གང་ཞིག །སྨྲ་བ་པློ་དང་ཉན་པ་པློའི་འདློད་པས་དམིགས་པའི་དློན་

དེ་ཉིད་ཁད་ཆློས་སུ་སྟློན་པའི་སྒ། དཔེར་ན། སྒའི་མི་རག་པ་ཞེས་པ་ལ་བུ། ཀ་བུམ་སློགས་ཀི་

མི་རག་པ་ལས་ཁད་པར་དུ་འབེད་པས། ཁད་པར་གཞན་སློང་གི་སྒའློ། །

ཆློས་ཉན་པའི་ཆ་རྐྱེན་ལྔ། རྒྱལ་གསུང་དང་། རང་གིས་ཐློས་པའི་རྣ་བ་དང་། འདློད་དང་། ཤེས་རབ་

དང་། བགེགས་མེད་ལྔ་འཛོམས་པས་སློ། །

ཆློས་ཉན་དུས་ཀི་སྐྱློན་ལྔ། ཚིག་དང་དློན་མི་འཛིན་པ། བརྡ་མ་འཕློད་པ། ལློག་པར་འཛིན་པ། མ་

ལུས་པར་མི་འཛིན་པ། 

ཆློས་ཉན་དུས་ཀི་སྐྱློན་གསུམ། སྣློད་ཁ་སྦུབ། ཞབས་བརྡློལ། མི་གཙང་བ་ལ་བུ། དེ་དག་གི་གཉེན་

པློར་ལེགས་པར་རབ་ཏུ་ཉན་པ་ཡིད་ལ་འཛིན་པ་གསུམ་དགློས། 

ཆློས་ཉན་དུས་ཀི་དྲི་མ་དྲུག །ང་རྒྱལ། མ་དད་པ། དློན་གཉེར་མེད་པ། སེམས་ཕི་རུ་གཡེངས་པ། 

ནང་དུ་བསྡུས་པ། སུན་གཙེར་སྐྱློ་ཚུལ་གི་དྲི་མ་དང་དྲུག

ཆློས་ཉན་དུས་ཀི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས། མཉན་བའི་ཆློས་དེ་དློན་དུ་གཉེར་བ། འཚེ་བ་མེད་པ། 

གཡེང་བ་མེད་པ། ཤེས་པའི་ང་རྒྱལ་མེད་པ། བརན་པ། མི་སྨློས་པ། ཚིག་དང་ངག་གི་ནུས་

པས་མི་བརེས་པ། དྲན་པ་མ་ཉམས་པ། རང་ལ་ཕན་འདློད་པས་རྣ་བ་གགས་ཏེ་ཉན་པ། དཔྱློད་

པར་ནུས་པ། གུས་པ། མཆློད་པར་བེད་པ། 

ཆློས་ཉན་པ། ① ཆློས་གཏམ་རྣ་བར་ཉན་པ། ② ཆློས་ཉན་མཁན། 



  1995  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཆློས་ཉན་པའི་སྐབས་ཀི་འདུ་ཤེས་དྲུག །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་བངས་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། །

ཆློས་ཉན་པའི་བ་བ་བཞི། ཆློས་ལ་དློན་གཉེར་ཆེ་བ། ཉན་པའི་ཚེ་ཡིད་ལ་ལེགས་པར་གཏློད་པ། ཆློས་

དང་ཆློས་སྨྲ་བ་ལ་གུས་པ་ཆེན་པློ་འཇློག་པ། ཉེས་བཤད་དློར་ནས་ལེགས་བཤད་འཛིན་པའློ། །

ཆློས་ཉན་ཚེ་ཡིད་ལ་བ་མི་རུང་བ་ལྔ། བ་མ་ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་པ། རིགས་དམའ་བ། བད་ངན་པ། 

ཚིག་འབྲུ་ངན་པ། ཚིག་རྩུབ་ཅིང་ཁློ་ལ་ཆློས་ཉན་པར་མི་སྨྲ་ལ་དེ་དང་དེ་བརློད་ཅིང་ཆློས་མི་ཉན་

པར་སེམས་པ། 

ཆློས་ཉམས་ལེན་ལ་མི་བརློན་པའི་རྒྱུ་བཅུ། གཉིད་ཆེ་བ། མཁས་སྙམ། མངློན་པའི་ང་རྒྱལ་བེད་པ། 

བདག་བསྟློད། གཞན་སྨློད་པ། བེ་མློའི་གཏམ་ལ་དགའ་བ། ཚོགས་ལ་དགའ་བ། རེད་པ་ཆེས་

ཆེར་འཛིན་པ། བཀུར་སྟི་ཆེས་ཆེར་འཛིན་པ། ཚུལ་འཆློས་པ། 

ཆློས་ཉིད། ① རང་གཤིས་སམ་རང་བཞིན། ལློ་རྒྱུས་ཀི་ཆློས་ཉིད། འབད་རློལ་ལ་མ་བརེན་པར་

རང་འདློད་འབས་བུ་ཆློས་ཉིད་ཀིས་འཐློབ་མི་ཡློང་། ② རང་བཞིན་སྟློང་པ་ཉིད། 

ཆློས་ཉིད་ཀི་བར་དློ། །[ཆློས་དྲུག་ཉམས་ལེན་གསལ་བའི་སྒློན་མེ་]ལས། ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་

གནས་ལུགས། རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པའི་དེ་ཁློ་ན། བདེ་ཆེན་རྡློ་རེའི་སེམས་གཞློམ་

མེད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ། མཐའ་དག་གདློད་ནས་རྣམ་པར་དག་པ་སྟེ། འདི་ནི་ཡིན་

མིན་ཡློད་མེད། རག་ཆད་སློགས་མཐའ་གང་དུ་ཡང་མ་ལྷུང་ཞིང་། མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་

བའི་ཕིར་བར་དློའི་ཐ་སྙད་དུ་མཛད་དློ། །འདི་ཇི་ལ་བར་ངློ་སྤློད་པའི་ཐམས་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་

ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀི་རྒྱུད་སེ་རིན་པློ་ཆེ་དག་གི་དགློངས་པའི་སྙིང་པློ་དག་གིས་རིག་སྟློང་

ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། བདེ་སྟློང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་རློགས་པར་བ་སྟེ། 

ཐུན་མློང་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་དག་ཏུ་འགྱུར་རློ། ཞེས་གསུངས། 

 [ཞི་ཁློ་བག་ཆགས་རང་གློལ་]གི་དགློངས་དློན་ནི། མི་རྣམས་ཕི་དབུགས་ཆད། ནང་དབུགས་



  1996  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མ་ཆད་པའི་བར་དེར། རླུང་ཨཱ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱིེར་ཐིམ་པའི་སྐབས་སུ་ཆློས་ཉིད་འློད་གསལ་འཆར་ཏེ། 

དེ་ངློ་མ་ཟིན་པ་ན་དེའི་རེས་སུ་ཆློས་ཉིད་བར་དློ་འཆར་ཏེ། སྒ་འློད་ཟེར་གསུམ་གི་སྣང་བ་ཤར་

ཏེ། ཆློས་ཉིད་དག་པའི་སྣང་བ་ཕ་ལ་དྭངས་པ། གསལ་ལ་འཚེར་བ། རང་བཞིན་བཀྲག་གསལ་

ལ་ཉམ་ང་བ། སྨིན་རྒྱུ་བཞིན་དུ་མེ་རེ་རེ་འཆར་དུ་འློང་བ་དེ་ནི་ཆློས་ཉིད་ཀི་རང་མདངས་ཡིན། 

འློད་ཀི་ནང་ནས་ཆློས་ཉིད་ཀི་རང་སྒ་སྒ་དག་ལ་ལིར་ཆེ་བ། འབྲུག་སྟློང་དུས་གཅིག་ལ་ལིར་བ་

ཙམ་དུ་དི་རི་རི་འློང་བ་དེ་ནི་ཆློས་ཉིད་ཀི་རང་སྒ་ཡིན། དེ་ལར་སྒ་འློད་ཟེར་གསུམ་ངློས་མ་ཟིན་

པར། འློད་ཀིས་འཇིགས། སྒས་དངངས། ཟེར་གིས་སྐྲག་པས་འཁློར་བར་འཁམས་སློ། །དེར་

ཆློས་ཉིད་བར་དློ་རང་ངློ་ཟིན་ན་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་སྐུ་སྣང་ངློ་། །ཞེས་གསུངས། 

ཆློས་ཉིད་ཀློང་རྡློལ། ཆློས་ཅན་སེམས་ཅན་གི་ངློར་གཉིས་སྣང་གི་སྣང་བ་འདི་དག་སྣང་ལ་རང་

བཞིན་མེད་པའི་དློན་རློགས་པ་དང་། སྤློས་བལ་ཆློས་ཉིད་ཀི་ངློ་བློར་རང་བཞིན་ཀློང་དུ་རྡློལ་

ནས་ཆློས་སྐུའི་རང་ཞལ་མངློན་དུ་གྱུར་པ་ལ་ཟེར། 

ཆློས་ཉིད་མངློན་སུམ་གི་སྣང་བ། སྣང་བ་བཞིའི་ནང་གསེས། ཆློས་ཉིད་ཀ་དག་གི་གནས་ལུགས་

མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་བས་ཡིད་དཔྱློད་བློས་བཏགས་ཀི་མཐའ་ལས་འདས་པའི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་གསང་བ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་ཞིང་ཁམས་ཀི་སློ་ཕེ་བའློ། །

ཆློས་ཉིད་དློན་གི་ཐུགས་རེ། 

ཆློས་ཉིད་ཟད་པའི་སྣང་བ། ཆློས་ཟད་བློ་འདས་ཀི་སྣང་བ་དང་དློན་གཅིག

ཆློས་ཉིད་ཟད་སར་སྐྱློལ་བ། རང་གི་སེམས་ཀི་ངློ་བློ་མཐློང་བ་ལ་སྟློང་པ་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་

པ་དང་ཆློས་ཉིད་ཟད་སར་འཁློལ་བ་ཞེས་སྟློང་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པ་ལ་ཟེར། འདི་ལ་

ཆློས་མཉམ་པ་ཉིད། འཁློར་འདས་རློ་མཉམ་རྣམས་དང་དློན་གཅིག་ཡིན། 

ཆློས་རགས་ཀི་ཕག་རྒྱ། ཆློས་དར་བའི་རགས་མཚན་མཚོན་བེད་དུ་ཕློ་བང་དང་གློང་ཁེར་ནང་དུ་ལྷ་

ཁང་ཡློད་པ། 

ཆློས་སྟེགས། གེགས་བམ་འཇློག་སའི་ཁི་སྟེགས། 

ཆློས་སྟློན། ① ཆློས་ཀི་དུས་སྟློན་ནམ། དགའ་སྟློན། ② བསློད་སྙློམས། 



  1997  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཆློས་སྟློན་པ། ① ཆློས་ཀི་ལམ་སྟློན་མཁན། ② ཆློས་འཆད་པ། 

ཆློས་སྟློན་ལ་འཚོགས། ཉིན་དགུང་གི་ཟས་ཟ་བའི་སྟློན་མློ་ལ་འཚོགས་པ། 

ཆློས་སྟློན་སློགས་ཀི་སེ་ཚན། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། བཅུ་ཚན་དགུ་པ། 

གློང་ལ་རྒྱུ་བའི་ལྟུང་བེད་དང་། རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་དུ་འདུག་པའི་ལྟུང་བེད་དང་། ཁད་དུ་གསློད་

པའི་ལྟུང་བེད་དང་། ཁབ་རལ་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་དང་། ཁི་རང་འཆློས་པའི་ལྟུང་བེད་དང་། ཤིང་

བལ་བགློས་པའི་ལྟུང་བེད་དང་། གདིང་བ་ཚད་ལྷག་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་དང་། རས་ཆེན་ཚད་

ལས་ལྷག་པའི་ལྟུང་བེད་དང་། ཆློས་གློས་ཚད་ལས་ལྷག་པའི་ལྟུང་བེད་དེ་བཅུའློ། །

ཆློས་གཏློང་བ། ཆློས་བློས་གཏློང་བའམ། སློང་བ། 

ཆློས་བསྟན་པ། སངས་རྒྱས་གསུངས་པའི་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་འབློར་པ་བཅུའི་ནང་ཚན་ཞིག་

སྟེ། སངས་རྒྱས་འགའ་ཞིག་འཇིག་རེན་དུ་བློན་ཡང་ཆློས་མི་གསུང་བར་མ་ངན་ལས་འདས་པ་

ཡློད། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་མུ་ནེ་སངས་རྒྱས་ནས་ལློ་བཞི་བཅུ་ལྷག་ཙམ་གི་བར་ཆློས་གསུངས་

པས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ཞེས་པའི་འབློར་པ་དེ་ཚང་བའི་དློན་ཡིན། 

ཆློས་ཐག །ཆློས་པློ་ཏིའི་སྐེད་ཆིངས་ཏེ་གེགས་ཐག

ཆློས་ཐང་དགློན། བཀྲ་ཤིས་ཆློས་འཁློར་དགློན་མདློ་སགས་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གིང་ཞེས་ཀང་

གགས། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཆུ་འབྲུག་ལློ་སྤི་ལློ་༡༢༣༢ལློར་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ཇློ་ནང་པ་ཡིན། 

ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འཛམ་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆློས་ཐམས་ཅད་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པ་དྲུག །ཀུན་བརགས་ལ་མཚན་ཉིད་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་དེ་དློན་དུ་ངེས་

པར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རློ། གཞན་དབང་ལ་སྐྱེ་བ་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་དེ་མུ་བཞི་ལས་སྐྱེ་བ་མ་གྲུབ་

པའི་ཕིར་རློ། རང་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་དེ་སྐྱེས་པ་དང་སྐྱེ་བ་སྐད་ཅིག་མ་རས་འགལ་བའི་ཕིར་རློ། 

གཞན་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་དེ། གཞན་རང་མཚན་པ་དཔྱད་ན་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རློ། གཉིས་ཀ་ལས་

སྐྱེ་བ་མེད་དེ། དེ་གཉིས་རས་འགལ་བས་མ་གྲུབ་ལ། རྒྱུ་མེད་པས་སྐྱེ་བ་མི་སིད་པའི་ཕིར་རློ། 

ཇི་ལར་སྣང་ཚོད་པའི་སྐྱེ་སློགས་ཙམ་ནི་རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་ཙམ་སྟེ། རེན་འབེལ་ཡིན་པའི་ཕིར་

བདེན་པར་མེད་བཞིན་དུ་སྣང་བའློ། །



  1998  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆློས་ཐམས་ཅད་སྟློང་པ་ཉིད། ཕི་ནང་གི་ཆློས་རྣམས་ཀི་སྤིའི་མཚན་ཉིད་མི་རག་པ་དང་། སྡུག་

བསལ་བ། སྟློང་པ། བདག་མེད་པ་ཞེས་པ་དེ་ལ་དློན་དམ་པར་ཆློས་ཐམས་ཅད་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་

པ་སྟློང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན།

ཆློས་ཐམས་ཅད་སྟློང་པ་ཉིད་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས། སྟློང་ཉིད་ཉི་ཤུ་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ནང་

གསེས་ཤིག་སྟེ། འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་ནི་ཆློས་ཀུན་ཞེས་བརློད་དློ། །ཐམས་ཅད་

བསྡུས་པའི་ཕིར་རློ། དེ་དག་ལ་བདག་གཉིས་གང་རུང་མེད་པར་རློགས་པའི་མཁེན་པའློ། །

ཆློས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པ། འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་ཀི་ཆློས་སུ་གཏློགས་པ་ཐམས་ཅད་

ལ་གང་ཟག་གི་བདག་དང་ཆློས་ཀི་བདག་གིས་སྟློང་པར་འདློད་པས་ན་བདག་མེད་པའློ། །

ཆློས་ཐུན། ཆློས་ཉན་བཤད་སློགས་བེད་པའི་ཡུན་ཚད། 

ཆློས་ཐེབས། སྦིན་བདག་གིས་ཆློས་ཀི་དློན་དུ་བཞག་པའི་མ་དངུལ་ལམ་དངློས་པློ། ཆློས་ཐེབས་

སློང་བ། 

ཆློས་ཐེབས་སློང་ཡིག །སྦིན་བདག་ཁག་གི་ས་ནས་ཆློས་ཀི་ཐེབས་ར་སློང་མློ་ཞུ་བའི་ཡི་གེ། 

ཆློས་ཐློག །① ཆློས་གྲྭ་འཚོག་དུས། ② རྒྱུད་ཀི་འཆད་ཉན་གི་ཆེད་དུ་ཕློགས་ཕན་ཚུན་གི་ཆློས་

གྲྭར་འདེགས་པའི་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག

ཆློས་མཐུན་པ།① ཁད་ཆློས་འདྲ་བ། ② གྲུབ་མཐའ་མཚུངས་པ། ③ ཆློས་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་

གང་ཟག

ཆློས་མཐུན་པ་ལར་སྣང་བ་ལྔ། ༡ སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཆློས་མ་གྲུབ་པ་དང་། ༢ བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་

ཆློས་མ་གྲུབ་པ། ༣ གཉིས་ཀའི་ཆློས་མ་གྲུབ་པ། ༤རེས་སུ་འགློ་བ་མེད་པ། ༥རེས་སུ་འགློ་བ་

ཕིན་ཅི་ལློག་པ། 

ཆློས་མཐུན་པའི་འདུ་ཤེས་བཅུ། མི་སྡུག་པའི་འདུ་ཤེས། མི་རག་པའི་འདུ་ཤེས། སྡུག་བསལ་འདུ་

ཤེས། བདག་མེད་པའི་འདུ་ཤེས། དད་ཟས་ལ་མི་མཐུན་པའི་འདུ་ཤེས། འཇིག་རེན་ལ་མངློན་

པར་མི་དགའ་བའི་འདུ་ཤེས། སྣང་བའི་འདུ་ཤེས། འདློད་ཆགས་དང་བལ་བའི་འདུ་ཤེས། 

འགློག་པའི་འདུ་ཤེས། འཆི་བའི་འདུ་ཤེས། 



  1999  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཆློས་མཐུན་པའི་དཔེ། ① དཔེ་དློན་གཉིས་ཀ་ལ་ཡློད་པའི་ཁ་དློག་དང་། དབིབས་སློགས་ཕན་ཚུན་

ཆློས་མཚུངས་པར་སྟློན་པའི་དཔེ། ② མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་དང་དློན་གཅིག

ཆློས་མཐུན་པའི་དཔེ་ལར་སྣང་། རགས་ནི་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་ལ་བསྒྲུབ་བ་ནི་ཆློས་ཅན་ཡིན་པས་མཐུན་

དཔེ་དེ་གཉིས་དང་མི་ལན་པ། 

ཆློས་མཐུན་དཔེ་ལར་སྣང་ལྔ། སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཆློས་མ་གྲུབ་པ་དང་། བསྒྲུབ་བའི་ཆློས་མ་གྲུབ་པ་དང་། 

བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་གཉིས་ཀ་མ་གྲུབ་པ་དང་། དཔེ་མ་སྦར་བ་དང་། དཔེ་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་སྦར་

བ་སྟེ་ཚུལ་ལྔ་འདློད་པའི་ལུགས་སུ་ལྔའློ། །

ཆློས་མཐུན་སྦློར་གི་ངག །སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་གཉིས་ལན་གི་ཡ་གལ། རེས་ཁབ་དང་ཕློགས་ཆློས་

བརློད་པ་མཐུན་པ་ཅན་གི་ངག་སྟེ། གང་བས་ན་མི་རག་པས་ཁབ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་

ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །

ཆློས་དང་ཆློས་ཅན། ཁད་གཞི་བུམ་པ་ལ་བུ་ཆློས་ཅན་དང་། དེའི་ཁད་ཆློས་བས་པ་དང་མི་རག་པ་

སློགས་ཐུན་མློང་དུ་སྟློན་པའི་ཐ་སྙད་ཞིག

ཆློས་དང་ཆློས་ཉིད་རྣམ་འབེད། སེམས་ཙམ་པའི་ལ་བ་དང་ཚུལ་མཐུན་པའི་གཞུང་འཕགས་པ་

བམས་པས་གསུངས་པ། བམས་ཆློས་སེ་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག

ཆློས་དང་ཆློས་མིན་པ། ཆློས་ནི་དབང་བསྐུར་བ་སློགས་མ་འློངས་པ་ན་འབས་བུ་བདེ་བ་སྟེར་བར་

བེད་པའི་ལས་དང་། ཆློས་མིན་པ་ནི་དེ་ལས་ལློག་སྟེ་མ་འློངས་པ་ན་འབས་བུ་སྡུག་བསལ་སྟེར་

བར་བེད་པའི་ལས་ཅན་ནློ། །

ཆློས་དང་ཆློས་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པ་འབེད་པ། འབི་གུང་དཔལ་འཛིན་གིས་མཛད་པའི་གསང་སགས་

ལ་ཁ་གཡར་ནས་ཆློས་ལློག་སེལ་ཞིང་རྒྱུད་རྫུན་མ་བརམས་ཤིང་། གཏེར་རྫུན་གཏློན་མཁན་

རྣམས་ལ་དགག་པ་གནང་བའི་དཔེ་ཆ་ཞིག་ཡིན། 

ཆློས་དད། ཆློས་ལ་དགའ་བ། ཆློས་དད་རང་མློས། 

ཆློས་དུང་། ཆློས་ཀི་དུང་སྟེ་རས་ཀི་དུང་དང་། ཆློས་སྒའི་དུང་གཉིས་ཡློད། 

ཆློས་དློན་འདློད་ཐར་བཞི། མངློན་མཐློ་ངེས་ལེགས་སྒྲུབ་པའི་ཆློས་དང་། གནས་གློགས་ནློར་སྒྲུབ་



  2000  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ་སློགས་ཀི་དློན། དེ་དག་གི་འབས་བུ་གནས་སྐབས་སུ་འདློད་པ་ལ་ལློངས་སྤློད་པ། མཐར་

ཐུག་ཐར་པ་ཐློབ་པའློ། །

ཆློས་ལན། ཆློས་སློལ་ཡློད་པ། ཆློས་ལན་ཞིང་ཁམས། 

ཆློས་ལན་རྒྱལ་པློ། གློང་དུ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཞེས་པར་གཟིགས། 

ཆློས་ལན་རྒྱལ་རབས། ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློ་ནས་གང་དར་མའི་བར་གི་རྒྱལ་རབས་བཅུ་

གཅིག་ལ་ཟེར། སྤི་ལློ་༦༢༩-༨༤༡བར་གི་དུས་སྐབས་ཡིན། 

ཆློས་ལན་ས་སྐྱློང་རྒྱལ་པློ། ཆློས་དང་མཐུན་པར་སིད་སྐྱློང་བའི་རྒྱལ་པློ། 

ཆློས་སིངས་དགློན། དགློན་པ་འདི་འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་ཁ་གསལ་མ་རེད། གྲུབ་མཐའ་

དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ལྷུན་གྲུབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆློས་སེ། དགློན་སེ། ཆློས་སེ་གསུམ། 

ཆློས་སེ་གློང་། མིང་གཞན་ཐློས་བསམ་དར་རྒྱས་གིང་ཟེར། དགློན་འདི་ཐློག་མར་རྭ་ལློ་ཙཱ་བས་

བཏབ། དེ་རེས་དགེ་ལུགས་པར་འགྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་སྣེ་གདློང་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆློས་སེ་དགློན། ① དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན། མིང་གཞན་རྡློ་

སྙིང་གིང་དང་། རྡློ་གིང་གྲྭ་ཚང་ཡང་ཟེར། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། རྒྱལ་བ་

ལྔ་པ་ཆེན་པློའི་སྐབས་སུ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ལྷློ་

བག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆློས་སེ་དགློན། ② མིང་གཞན་མངློན་དགའ་ཆློས་སེ་དགློན་ཟེར། དགློན་འདི་ཐློག་མར་བློ་དློང་

ཕློགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གི་ཆློས་རྒྱུད་འཛིན་པ་འཆི་མེད་དཔལ་བཟང་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་

བློ་དློང་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་སྣ་མཁར་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆློས་སེ་དགློན། ③ མིང་གཞན་རི་བློ་དཔལ་འབར་གིང་དང་། སྟག་སློང་རི་བློ་དཔལ་འབར་བཅས་

ཟེར། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༤༠༢ལློར་སྟག་ཕུ་སྐུ་ཕེང་དང་པློ་དཔལ་ལན་དློན་གྲུབ་

ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་འབི་



  2001  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

རུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆློས་སེ་དགློན། ④ མིང་གཞན་གཙང་གི་སྙེ་མློ་བེ་མཁར་ཆློས་སེ་དགློན་ཟེར། བློ་དློང་པཎ་ཆེན་

ཕློགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གིས་རྒྱ་བསྐྱེད་གནང་། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་སྙེ་མློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆློས་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ། དྲན་པ་ཉེར་བཞག་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་

དང་རྣམ་པར་བང་བའི་ཆློས་དག་ལ་སྟློང་པ་དང་བདག་མེད་པར་རློགས་ཤིང་བསློམ་པ། 

ཆློས་དྲིན། ཆློས་གནང་བའི་བཀའ་དྲིན། 

ཆློས་དྲུག །① རྨི་ལམ། འློད་གསལ། བར་དློ། །འཕློ་བ། གཏུམ་མློ། སྒྱུ་ལུས་བཅས་སློ། །② 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། །

ཆློས་དྲེད། ཆློས་ཤེས་ཀང་ཉམས་ལེན་མེད་པར་སེམས་གློང་དུ་སློང་བ་སྟེ་ཆློས་ཀིས་རྒྱུད་མ་ཐུལ་བ། 

ཆློས་བདག །① ཆློས་འཛིན་སེལ་བེད་མཁན། ② ཆློས་སྲུང་བ་པློ། 

ཆློས་བདག་གིང་པ་བརྒྱད། དབུས་ན་སངས་རྒྱས་གིང་པ། ཤར་ན་རྡློ་རེ་གིང་པ། ལྷློ་ན་རཏྣ་གིང་པ། 

ནུབ་ན་པདྨ་གིང་པ། བང་ན་ཀརྨ་གིང་པ། ཀུན་སྐྱློང་གིང་པ། མདློ་སགས་གིང་པ། བསྟན་གཉིས་

གིང་པ་རྣམས་སློ། །

ཆློས་བདག་མེད་པ། བདག་མེད་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ། ཆློས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པ། 

ཆློས་འདུལ་བ། ལྷག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་གཙོ་བློར་སྟློན་པའི་གཞུང་སྟེ་འདུལ་བ་ལུང་སེ་

བཞི་ལ་བུའློ། །

ཆློས་འདློན་འཁློལ་འཛིན། སར་སྨློན་ལམ་ཚུགས་དུས་ཕིར་ཞབས་བརན་དུ་འགློ་མཁན་གྲྭ་པ་རྣམས་

ཀིས་ལྷ་སའི་མི་དམངས་ཀི་ཁིམ་དུ་ཆློས་འདློན་རིམ་གློ་སྒྲུབ་པར་འགློ་སྐྱློད་ཆློག་འཐུས་

ཚོགས་ཆེན་ཞལ་ངློར་དགློངས་ཞུས་འཁློལ་འཛིན། 

ཆློས་ན་མར། [རིང] ① ཆློས་དཔེའི་ནང་ན། ② ཆློས་རྒྱུན་དུ་བེད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆློས་ནག་པློ། སིག་པའམ་མི་དགེ་བའི་བ་བ། 

ཆློས་ནློར།① ཆློས་དང་རྒྱུ་ནློར། ② འཕགས་པའི་ནློར། 

ཆློས་རྣམས་ཐམས་ཅད། སྤིར་བཏང་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཟེར་བ་བ་དངློས་ཐམས་ཅད་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། 

ཆློས་པ། ཆློས་བེད་མཁན་སེར་སྐྱ་ཕློ་མློ། ཆློས་པའི་གཟུགས་བརན། 

ཆློས་པ་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན། འདི་ཉིད་རེ་སྐལ་ལན་རྒྱ་མཚོའི་ཡུམ་མི་གཅིག་པའི་

གཅེན་པློ་ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ལྕགས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༥༨༡ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་བཞི་

པ་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༥༩༤ལློར་ཆློས་རེ་རིན་པློ་ཆེ་བསམ་འགྲུབ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། ཉི་ཤུ་པ་

ལྕགས་བི་སྤི་ལློ་༡༦༠༠ལློར་ཅློ་ནེ་ཆློས་རེ་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་ལས་བསྙེན་པར་རློགས། 

ཉེར་གསུམ་པ་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༦༠༣ལློར་རྒྱལ་བ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་ཞུ་མཛད་ནས་

དབུས་སུ་ཕེབས། ཉེར་བཞི་པ་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༦༠༤ ལློར་རྭ་སྟློད་ཆློས་གྲྭ་འགིམས། 

འཇམ་དབངས་བ་མ་དཀློན་མཆློག་ཆློས་འཕེལ་ལས་ཆློས་མང་པློ་ཞུས། ཉེར་བརྒྱད་པ་ས་སྤེལ་

སྤི་ལློ་༡༦༠༨ལློར་རང་ཡུལ་མདློ་སྨད་དུ་ཕེབས་ཏེ་རློང་པློ་དགློན་པ་ལུགས་གཉིས་ཀིས་

བསྐྱངས། སློ་ལྔ་པ་ཤིང་ཡློས་ནས་སྒྲུབ་པ་རེ་གཅིག་ཏུ་གཞློལ། སློ་བདུན་པ་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་

༡༦༡༩ལློར་སར་དབུས་སུ་ཕེབས། བ་མ་ས་མ་རྣམས་དང་འཁློན་སྟློན་དཔལ་འབློར་ལྷུན་གྲུབ། 

དེ་མློ་ལྷ་དབང་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན། ར་ཚག་ངག་དབང་ཆློས་ཀི་དབང་ཕྱུག་སློགས་ལས་ཆློས་

བཀའ་རྒྱ་ཆེར་གསན། ས་ར་ལློར་རང་ཡུལ་དུ་ཕེབས། ཤིང་སྤེལ་ནས་རློང་པློ་དགློན་དུ་འདུ་

ཁང་གསེར་ཕིབས་མཛད། གདུལ་བ་རྣམས་ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་གིས་བསྐྱངས། དགུང་ལློ་དློན་

དགུ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༦༥༩ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཆློས་སྤུན། ཆློས་བརྒྱུད་གཅིག་པའི་གློགས། 

ཆློས་སློང་གི་རྨ་བ། མ་ཡིན་པ་ལ་ཆློས་དང་ཆློས་ལ་ཆློས་མ་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་དེ་ལ་ཆློས་སློང་གི་ལས་

ཟེར་ཞིང་། དེ་རྨ་བའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ། 

ཆློས་སྤློད། ① ཆློས་ཀི་བ་སྤློད། ② བསྟློད་ཚོགས་སློགས་ཆློས་ཀི་འདློན་ཆེ། 

ཆློས་སྤློད་བཅུ། གསུང་རབ་ཀི་ཡི་གེ་འབི་བ་དང་། མཆློད་པ་འབུལ་བ། སྦིན་པ་གཏློང་བ། ཆློས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཉན་པ། འཛིན་པ། ཀློག་པ། འཆད་པ། ཁ་ཏློན་དུ་བ་བ། ཆློས་ཀི་དློན་སེམས་པ། ཆློས་ཀི་དློན་

སློམ་པ་བཅས་བཅུའློ། །

ཆློས་སྤློད་པ། ① ཆློས་བེད་པ། ② ཆློས་ཀི་བ་བ་བེད་མཁན། 

ཆློས་དཔེ། དཔེའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་དང་དློན་གཉིས་ཀི་ཁད་ཆློས་འདྲ་བ་ཤུགས་

བསྟན་ཙམ་མིན་པར་མཚུངས་གསལ་གི་སྒའི་རེས་ལ་དངློས་སུ་གསལ་བར་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

ཆློས་དཔལ་ཞིང་དགློན། མིང་གཞན་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་འཁློར་གིང་། བ་མ་དཀར་པློའམ་ཚ་གན་ཧུ་

ཐློག་ཐུ་སྐུ་ཕེང་དང་བློ་རེ་བཙུན་བམས་པ་མཐུ་སྟློབས་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་རབ་བྱུང་

བཅློ་ལྔའི་ཤིང་མློ་བ་སྤི་ལློ་༡༨༨༥ལློ་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་ཀན་

ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཅློ་ནེ་རློང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆློས་ཕུག་དགློན། མིང་གཞན་རྡློ་རེ་ཆློས་རློང་ཞེས་ཟེར། དགློན་འདི་ཐློག་མར་ཁམས་པ་ཀརྨ་བསྟན་

འཕེལ་གི་དངློས་སློབ་ཆློས་ཕུག་པ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་བཏབ་པ་ཟེར། དེ་རེས་དགློན་

པ་དེ་མེས་འཇིག་ནས་ཁམས་པ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ་ཀུན་དགའ་བ་བསྟན་འཛིན་གི་དུས་སུ་ད་ལའི་

དགློན་གནས་འདིར་སློས་པར་གསལ། དུས་ཚོད་ངེས་གཏན་མ་རེད། གྲུབ་མཐའ་འབྲུག་པ་བཀའ་

བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆློས་ཕུང་། ཆློས་ཀི་ཕུང་པློ་སྟེ་ཆགས་སློགས་ཉློན་མློངས་པ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟློང་རེ་རེའི་གཉེན་པློ་

སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་རྣམས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྤུངས་པའི་ཕུང་པློ་སྟེ། མངློན་པ་

གློང་མ་ལར་ན་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་སྟློང་ཕག་རེར་ཆློས་ཕུང་རེ་བརི་བ་དང་། མངློན་པ་འློག་མ་

ལར་ན་དབང་པློའི་གང་པློ་ཆེ་རབ་བརན་གིས་ཐེག་ཙམ་གི་སྣག་ཚས་ཆློས་ཀི་ཕུང་པློ་གཅིག་

འབི་བར་ནུས་པའི་ཚད་ཀི་ཆློས་དེ་ཕུང་པློ་རེར་བརིས་པའློ། །

ཆློས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ཕུན་ཚོགས་ལྔའི་ནང་གསེས། ཉློན་མློངས་པ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟློང་གི་

གཉེན་པློར་གསུངས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ཕུང་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟློང་། 

ཆློས་ཕློགས། དམ་པའི་ཆློས་ཀི་ངློས་སམ་སྐློར། 

ཆློས་སས་པ། ① ཆློས་ཀི་ནང་དློན་གསང་ནས་མ་བསྟན་པ། ② ཐེག་དམན་གི་ནང་གསེས་ཤིག



  2004  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆློས་སྦུབས། [མངློན]མདངས་རིགས། 

ཆློས་བེད་དགེ་འདུན། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་ཆློས་བེད་མཁན་ལ་གྲྭ་པ་མིན་པའི་སྐྱ་བློའི་

རིགས་གཅིག་དང་། གྲྭ་པའི་རིགས་གཅིག་བཅས་གཉིས་ཡློད་པ་ལས། གྲྭ་པའི་ནང་ནས་དགེ་

སློང་མི་བཞི་ཡན་མཉམ་དུ་ཚོགས་པ་ལ་དགེ་འདུན་ཟེར། 

ཆློས་བེད་པ་ར་བ་གསུམ། བིན་རླབས་ར་བ་བ་མ། དངློས་གྲུབ་ར་བ་ཡི་དམ། ཕིན་ལས་ཀི་ར་བ་

ཆློས་སྐྱློང་བཅས་ལ་ཟེར། 

ཆློས་བློ་བཤད་བེད། དཔེ་དེབ་སློགས་བལ་མི་དགློས་པར་བློ་ཐློག་ནས་བཤད་པ། 

ཆློས་བློན། ཆློས་དད་བེད་མཁན་བློན་པློ། 

ཆློས་སྦིན། ཆློས་ཀི་སྦིན་པའམ་ཆློས་སྟེར་བ། 

ཆློས་སྦིན་ཚང་འཛོམས། དགེ་འདུན་དང་སྦིན་བདག་མཉམ་དུ་འཛོམས་པ། 

ཆློས་འབངས། ① ཆློས་དད་ཡློད་པའི་མི་སེར། ② དགློན་སེ་ཁག་གི་མི་སེར། ③ བཀའ་དྲིན་

གསུམ་ལན་གི་བ་མའི་སློབ་མ། 

ཆློས་དབིངས། ① སྟློང་པ་ཉིད། ② གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ་ལ་སློགས་པ་ཕུང་པློ་ལྔའི་རང་བཞིན་སྟློང་

པ་ཉིད་གང་ཡིན་པ། 

ཆློས་དབིངས་ཀི་ཡེ་ཤེས། ཡེ་ཤེས་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། སྟློང་ཉིད་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས། 

ཆློས་དབིངས་མཛོད། ཀློང་ཆེན་མཛོད་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ཀློང་སེའི་དགློངས་པ་རལ་དུ་

བཏློན་ནས་རློགས་ཆེན་གཞི་ལམ་འབས་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་སྟློན་པ་ར་འགེལ་གཉིས་ལན་

གི་གཞུང་ལེའུ་བཅུ་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་ཅན་འདི་དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པར་རིང་མའི་སློབ་

དཔློན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབམས་ཀིས་མཛད་པ། 

ཆློས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་ལྔ། བཏགས་གློལ་ལས་བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཉི་ཤུ་ར་ལྔའི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། ༡ 

ཆློས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པློ། ༢ ཆློས་དབིངས་འཁིལ་བའི་ཡེ་ཤེས། ༣ རྣམ་པ་དབིངས་ཀི་ཡེ་

ཤེས། ༤ དབིངས་ཆེན་བདལ་བའི་ཡེ་ཤེས། ༥འཁློར་འདས་དབིངས་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བཅས་སློ། །

ཆློས་དབིངས་སུ་བསྡུས་པ། གཟུགས་སྐུ་ཆློས་དབིངས་སུ་ཐིམ་པའམ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་སྟེ་ཤི་བ། 



  2005  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཆློས་འབྱུང་། ① ཆློས་ཀི་འབྱུང་བ་བརློད་པའི་བསྟན་བཅློས་སམ་དེབ་ཐེར། ② དབིབས་གྲུ་གསུམ། 

③ སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། ④ [མངློན]མློ་མཚན། 

ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན། མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་གི་འགེལ་བཤད་དུ་གཟིགས། 

ཆློས་འབྱུང་ངློ་མཚར་རྒྱ་མཚོ། སྟག་ལུང་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ལློ་རྒྱུས་རྒྱས་པ་འདི་རབ་བྱུང་བཅུ་

གཅིག་པའི་ལློ་བརམས་ཤིང་། ཁ་སྐློང་དང་བཅས་ཁློན་བསློམས་ལེབས་ལྔ་བརྒྱ་ཅན་གི་པར་

ཤིང་སྟག་ལུང་དགློན་དུ་ཡློད། དེ་རློམ་པ་པློ་སྟག་ལུང་པ་ངག་དབང་དམ་ཆློས་བཟང་པློ་ཞེས་

བྱུང་ཡང་ཐུའུ་ཀྭན་ཆློས་འབྱུང་དུ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བིས་འདུག་པས་

དཔྱད་པར་འཚལ། 

ཆློས་འབྱུང་པདྨ། ① མློ་མཚན། ② ཆློས་འབྱུང་ནང་གི་པད་གདན། 

ཆློས་འབློར། ① ཆློས་དང་འབློར་པའི་བསྡུས་ཚིག །② ཆློས་ཀིས་ཕྱུག་པ། 

ཆློས་འབེལ། ཆློས་འཆད་ཉན་གི་འབེལ་བ། ཆློས་འབེལ་ཐློབ་པའམ་བ་མ། 

ཆློས་མ།① ཆློས་བེད་མཁན་བུད་མེད། ② བཙུན་མ། 

ཆློས་མི་མཐུན་པའི་དཔེ་ལར་སྣང་། ཆློས་མི་མཐུན་པའི་དཔེ་དེ་རགས་དང་བསྒྲུབ་བ་གཉིས་ལློག་

པ་མེད་པས་ལར་སྣང་ཞེས་བའློ། །

ཆློས་མི་མཐུན་པའི་དཔེ་ལར་སྣང་ལྔ། བསྒྲུབ་བ་ལློག་པ་མེད་པ་དང་། སྒྲུབ་བེད་ལློག་པ་མེད་པ་དང་། 

བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་གཉིས་ཀ་ལློག་པ་མེད་པ། ལློག་པ་མ་བསྟན་པ་དང་། ལློག་པ་ཕིན་ཅི་ལློག་

ཏུ་སྦར་བ་སྟེ་ལྔའློ། །

ཆློས་མི་མཐུན་པའི་སྦློར་ངག །སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས། ལློག་ཁབ་དང་ཕློགས་

ཆློས་བརློད་པ་མི་མཐུན་པ་ཅན་གི་ངག །རག་ན་མ་བས་པས་ཁབ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་བཞིན། 

སྒ་ནི་བས་སློ་ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །

ཆློས་མེད་པའ་ིཡུལ། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀ་ིགཞུང་ནས་བཤད་པའ་ིམ་ིཁློམ་པ་བརྒྱད་ཀ་ིནང་ཚན། 

སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་དར་མ་མློང་བའམ་སར་དར་ཡང་དེང་སྐབས་ཉམས་ཟིན་པའི་ཡུལ། 

ཆློས་སྨན།རིང་མའི་སྨན་བསྒྲུབས་སམ། བདུད་རི་རིལ་བུ། 



  2006  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆློས་སྨྱློ་ཐེབས་པ། ཆློས་ཀི་གློ་དློན་འཁྲུགས་ཏེ་སྨྱློ་བ། 

ཆློས་ར། ཆློས་གཞིས་མི་ར་ཞེས་པའི་བསྡུས་མིང་། 

ཆློས་རློད། རང་གཞན་གི་རྨློངས་པ་སེལ་ཞིང་། བློ་གློས་ཀི་ན་འཕར་བ་དང་། རང་རང་གི་ལ་གྲུབ་

ཀི་གནད་གསང་རྣམས་དཔྱིས་ཕིན་པར་རློགས་ཤིང་། སྒློ་སྐུར་གི་སྐྱློན་མི་འཇུག་པ་དང་། 

བསྟན་པ་འཕེལ་བའི་ཆེད་དུ་བརྒལ་བརག་རིགས་པས་རློད་པ་བེད་པའམ་དགག་གཞག་སང་

གསུམ་བེད་པ། 

ཆློས་ཚ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༩༥༥ལློར་ཇ་སག་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ་བློ་

བཟང་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆབ་ཆབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆློས་ཚན། ཆློས་ཀི་དཔེ་ཆ་ཚན་པའམ། སེ་ཚན། 

ཆློས་ཚིགས། ཆློས་རའམ། ཆློས་ཐློག་ས་ཕིའི་བར། 

ཆློས་མཚམས། ཆློས་རའམ། ཆློས་ཐློག་ས་ཕིའི་བར། 

ཆློས་འཚོང་བ། གསང་སགས་ཀི་ཆློས་འཆད་ཡུལ་གི་མཚན་ཉིད་མི་ཚང་བའི་སློབ་མ་ལ་གསང་

སགས་འཆད་པ་དང། རང་ལ་དབང་ལུང་མེད་པའི་ཆློས་སྐློར་གཞན་ལ་རེད་བཀུར་སློགས་ཀི་

དློན་དུ་ཆློས་འཆད་པ། 

ཆློས་རློང་། ས་མིང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སློ་མེས་རློང་ཁློངས་ཀི་སེ་ཞིག

ཆློས་རློང་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། 

ཆློས་མཛད། ① ཆློས་བེད་པ། ② གྲྭ་པས་ཚོས་མཛད། གྲྭ་ཚང་ཆློས་མཛད། ཁང་ཚན་ཆློས་མཛད། 

ཆློས་མཛད་དགློན། དགློན་པ་ནམ་བཏབ་ཀི་དུས་ཚོད་གསལ་པློར་མ་མཆིས། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་

བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་ཙམ་ནས་གནས་འདིར་སྒྲུབ་གྲྭ་ཡློད་པར་གསལ་ཏེ། དེའང་འདན་སྒློལ་མ་

ལྷ་ཁང་དུ་ཕུར་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་མཛད་པའི་ངེའུ་ཕུ་གྲུབ་ཆེན་ཞེས་པ་གནས་འདིར་བློན་ནས་

མཚམས་སྒྲུབ་མཛད་པས་སྒྲུབ་གྲྭ་ཞིག་ཆགས། དེ་རེས་སགས་བན་རྡློ་རེ་གགས་པས་འདུ་ཁང་



  2007  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

གསར་བཞེངས་གནང་བར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་འབི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་འདུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆློས་གཞིས། སར་དགློན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་གིས་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་གཞིས་ཀ

ཆློས་གཞིས་མི་ར། སར་དགློན་པ་ཁག་གི་གཞིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་མི་སེར། 

ཆློས་བཞི་པའི་མདློ། །འཕགས་པ་ཆློས་བཞི་བསྟན་པ་ཞེས་བ་བའི་མདློ། །ཤློ་ཀ་བཅུ་གསུམ་པ་པཎི་

ཏ་སུ་རེནྡྲ་བློ་དི་དང་། བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་པའློ། །

ཆློས་བཞིན། ཆློས་དང་མཐུན་པ། སིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་ཆློས་བཞིན་དུ་ཕིར་བཅློས་པ། 

ཆློས་ཟད་བློ་འདས་ཀི་སྣང་བ། སྣང་བ་བཞིའི་ནང་གསེས། སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཐིག་ལེ་ཆེན་པློ་གཅིག་གི་

དཀིལ་འཁློར་དུ་དག་ནས་བློས་བཏགས་པའ་ིཆློས་སློ་ཅློག་ཐམས་ཅད་ཆློས་ཉིད་ཀ་ིཀློང་དུ་ཟད་ཅིང་

ཆློས་ཉིད་དུ་འཛིན་པ་ཙམ་ཡང་མེད་པས་ཟད་པའི་མཐར་ཕིན་པ་ཆློས་སྐུའི་སྣང་བ་མཐློང་བའློ། །

ཆློས་ཟློག །རེད་བཀུར་གི་དློན་དུ་ཐློབ་པའི་ནློར། 

ཆློས་བཟང་རི་ཁློད། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༧༩༥ལློར་ཐུབ་བསྟན་སྐུ་ཕེང་

གསུམ་པ་བློ་བཟང་ཆློས་ཀི་ཉི་མས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་

སློན་དགློན་ལུང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆློས་བཟང་ལྷའི་འདུན་ས།བརྒྱ་བིན་གི་གནས་ཤིག

ཆློས་བཟློད། ཆློས་ལ་རློགས་པའ་ིབཟློད་པ་སྟེ། ཆློས་མཆློག་ག་ིམཇུག་ཏུ་འདློད་པའ་ིཁམས་ཀིས་བསྡུས་

པའི་ཆློས་ལ་བདེན་བཞི་ཇི་ལ་བར་མཐློང་བས་མཐློང་སང་གི་གཉེན་པློ་བར་ཆད་མེད་ལམ་མློ། 

ཆློས་ཡང་དག་པར་ལེན་པ་བཞི། ད་ལར་བྱུང་བ་ལ་བདེ་བ་ལ་ཕི་མ་ལ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལ་སྡུག་

བསལ་བ། ད་ལར་བྱུང་བ་ལ་སྡུག་བསལ་བ་ལ་ཕི་མ་ལ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལ་བདེ་བ། ད་ལར་

བྱུང་ལ་སྡུག་བསལ་བ་ལ་ཕི་མ་ལ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལའང་སྡུག་བསལ་བ། ད་ལར་བྱུང་བ་ལ་

བདེ་བ་ལ་ཕི་མ་ལ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལའང་བདེ་བ། 

ཆློས་གཡང་། དམ་པའི་ཆློས་ཀི་ཕྱྭ་གཡང་། 

ཆློས་ར། ཆློས་འཆད་ཉན་བེད་སའི་གནས་ཏེ་ཆློས་གྲྭའང་ཟེར། 



  2008  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆློས་ར་འགིམ་པ། ཆློས་ཀི་ར་བའི་ནང་དུ་འགློ་བ། 

ཆློས་ལ་ངེས་ཤེས་ཀི་བཟློད་པ། སྟློང་པ་ཉིད་དང་། བདག་མེད་པའམ། སྐྱེ་བ་དང་འགག་པ་མེད་པའི་དློན་

ཟབ་མློ་དག་བསྟན་ན་སེམས་མི་དངངས་ཤིང་དེ་ལ་དད་པ་དང་དགའ་བ་སྐྱེས་པའི་བཟློད་པའློ། །

ཆློས་ལ་བསྙློན་པ། བསྙློན་དློར་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དངློས་པློ་འགའ་ཞིག་གི་ཁད་ཆློས་

དངློས་ལ་བསྙློན་ནས་དེ་མིན་གི་ཁད་ཆློས་གཞན་ཞིག་སྟློན་པའི་རྒྱན། 

ཆློས་ལ་རློགས་པའི་བཟློད་པ། ཆློས་བཟློད་དང་དློན་གཅིག

ཆློས་ལ་རློན་པ། རློན་པ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པའི་ཆློས་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་

ཚུལ་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་ཅིང་མ་འདྲེས་པར་བསྟན་པ་དང་། ཆློས་རྣམས་ཀི་གནས་ལུགས་དེ་ཁློ་ན་

ཉིད་ཡང་དག་པར་བསྟན་པའི་ཆློས་ལ་ཡིད་རློན་པའློ། །

ཆློས་ལ་དབང་བ། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་སློ་ནས་གདུལ་བའི་བསམ་པ་ཇི་ལ་བ་

བཞིན་དུ་ཆློས་སྟློན་པར་མཛད་པའློ། །

ཆློས་ལ་དབང་ཟ། རབ་བྱུང་མིན་པས་འདུལ་བ་ཀློག་པ་སློགས་ཆློས་མ་ཐློབ་པར་ལློངས་སྤད་པ། 

ཆློས་ལ་མི་འཁློད་འཁློར་སྡུད། བསམ་བློ་ཆློས་ལ་བསྒྱུར་མི་ཐུབ་པའི་སློབ་མ་མང་པློ་སྡུད་པ་ལ་ཟེར། 

ཆློས་ལ་དམིགས་པའི་སྙིང་རེ། མི་རག་པ་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་སྙིང་རེ། 

ཆློས་ལ་དམིགས་པའི་བམས་པ། མི་རག་པ་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་བམས་པ། 

ཆློས་ལགས། [ཡུལ]བཙུན་མའི་ཞེ་ས། 

ཆློས་ལས་སྐྱེས་པ་དྲུག །ཆློས་ཀི་བགློ་སྐལ་སྤློད་པ། ཆློས་ཀི་སྤྲུལ་པ། ཆློས་བདག་པློར་གྱུར་པ། 

ཆློས་ལས་བྱུང་བ། ཆློས་ལ་རློན་པ། ཆློས་ཀིས་གྲུབ་པའློ། །

ཆློས་ལས་བྱུང་བ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། 

ཆློས་ལུགས། ① ཆློས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་འམ། ལུགས་སློལ། ཆློས་ལུགས་བེད་སློ། ནང་པའི་ཆློས་

ལུགས། ཆློས་ལུགས་སྒིག་ལམ། ཆློས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ། ② ཡུལ་ཆློས་དང་རིགས་ཆློས་

སློགས་ཀི་ཆློས་ལུགས། 

ཆློས་ལུགས་ཚོགས་པ། ཆློས་བེད་མཁན་མཉམ་བསྡུས་ཀི་འདུས་ཚོགས། 



  2009  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཆློས་ལུགས་རི་མློ། ཆློས་ལུགས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་དང་། གཏམ་རྒྱུད། ལྷ་སྐུའི་སྣང་བརན་སློགས་ཀིས་

ནང་དློན་བས་ནས་བིས་པའི་རི་མློ་དང་དེ་བཞིན་ཆློས་ལུགས་དྲིལ་བསྒགས་བེད་པའི་རི་མློ་

སློགས་ཡིན། དཔེར་ན་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་སྟློན་པའི་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ལ་བུ་དང་

ཅི་ཏུའུ་ཆློས་ལུགས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་དང་གཏམ་རྒྱུད་རི་མློ། དམ་པའི་འདྲ་སྐུ་སློགས་ལ་བུ་ནི་ཆློས་

ལུགས་རི་མློ་ཡིན། 

ཆློས་ལུང་དགློན། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ་༡༢༡༥ལློར་འབི་གུང་ཆློས་སྐུ་རིན་པློ་ཆེས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་མལ་གློ་

གུང་དཀར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆློས་ལུང་སགས་ཁང་། ① རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༩༡༡ལློར་དཔལ་ཆེན་རང་

བྱུང་རྡློ་རེའི་ཐུགས་བཀློད་ལར་ཡུལ་མི་ཐུན་མློང་ནས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་

མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆབ་ཆ་[གུང་ཧློ་]རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆློས་ལུང་སགས་ཁང་། ② རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༩༨༤ལློར་ཆློས་སློ་ཕེ་རྒྱུའི་

ཆློག་མཆན་ཐློབ། གསར་བཞེངས་ཀི་དགློན་པ་ཡིན། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རི་གློར་ཐང་[ཞིན་ཧེ་རློང་] ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆློས་ལུང་གསེར་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༨༢༤ལློ་ཙམ་ན་གསེར་

ཁང་པ་བློ་བཟང་བསྟན་རྒྱ་མཚོས་མཚམས་ཁང་ཞིག་བཏབ། དེ་རིམ་བཞིན་དགློན་ཆུང་ཞིག་

ཆགས། ད་ལ་ཉམས་གསློ་ཐུབ་མེད། གྲུབ་མཐའ་ཕལ་ཆེར་དགེ་ལུགས་ཡིན་པ་འདྲ། ད་ལ་མཚོ་

ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཆློས་ལློག་པ། ཡང་མི་དག་པའི་ལ་བ་འཇིག་མཁན། 

ཆློས་ཤེས། འདློད་མཁས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཆློས་ལ་བདེན་བཞི་ཇི་ལ་མཐློང་བས་མཐློང་སང་སངས་

ཏེ་བལ་འབས་ཉམས་སུ་མློང་བ་རྣམ་གློལ་ལམ་མློ། 

ཆློས་ཤེས་བཞི། སྡུག་བསལ་ཆློས་ཤེས། ཀུན་འབྱུང་ཆློས་ཤེས། འགློག་པ་ཆློས་ཤེས། ལམ་ཆློས་

ཤེས་སློ། །



  2010  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆློས་བཤད་པའི་ཚུལ་གསུམ། སངས་རྒྱས་ཀིས་ཆློས་གསུངས་པའི་ཚུལ། དག་བཅློམ་པས་ཆློས་

གསུངས་པའི་ཚུལ། པཎི་ཏས་ཆློས་གསུངས་པའི་ཚུལ། སངས་རྒྱས་ཀིས་ཆློ་འཕྲུལ་གསུམ་ལ་

བརེན་ནས་བཤད། དག་བཅློམ་པས་དག་པ་གསུམ་ལ་བརེན་ནས་བཤད། པཎི་ཏས་གསུངས་

ཚུལ་ལ་དཔལ་ནཱ་ལེཎའི་གསུང་ཚུལ་དང་། བི་ཀྲ་མ་ཤཱི་ལའི་བཤད་ཚུལ་གཉིས་ཡློད་དློ། །

ཆློས་སེམས། ཆློས་ཕློགས་ལ་འདུན་པའི་སེམས། 

ཆློས་སློ་ཅློག །ཆློས་ཡློད་ཚད། ཆློས་སློ་ཅློག་གི་ངློ་བློ་ནི་སྟློང་པ་ཉིད་ཡིན་ནློ། །

ཆློས་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ། ཆློས་རྣམས་རང་རང་སློ་སློའི་མཚན་ཉིད་རབ་ཏུ་ཤེས་པ་སྟེ་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག

ཆློས་སློ་སློ་རང་གིས་རིག་པ། ཆློས་སློ་སློའི་ཆློས་ཉིད་མ་འདྲེས་པར་གཟིགས་པ། 

ཆློས་སིད། ཆློས་དང་སིད། 

ཆློས་སིད་གཉིས་ལན། ཆློས་དང་ཆབ་སིད་གཉིས་ཀ་ཡློད་པའི་དློན། 

ཆློས་སིད་ཟུང་འབེལ། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༢༦༠ལློར། སློག་རྒྱལ་གློང་མ་ཧུ་པི་

ལི་སེ་ཆེན་ཧན་གིས་ས་སྐྱ་འགློ་མགློན་ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ལ་གསང་སགས་ཀི་དབང་

ཐེངས་དང་པློ་ཞུས་པའི་དབང་ཡློན་ཏུ་བློད་ཁི་སྐློར་བཅུ་གསུམ་གི་དབང་ཆ་ཡློངས་རློགས་ཕུལ་

ནས་བློད་ཀི་ཆློས་སིད་གཉིས་ཀའི་བདག་པློར་གྱུར་པ་ནས་བཟུང་བློད་ཀི་སངས་རྒྱས་ཆློས་

ལུགས་ཀི་མཐློ་རིམ་མི་སྣས་ཆློས་སིད་གཉིས་ཀའི་དབང་ཆ་བཟུང་བའི་ཆློས་སིད་ཟུང་འབེལ་

གི་ལམ་ལུགས་ཀི་རྣམ་པ་དེ་ཆགས་པ་རེད། 

ཆློས་སྲུང་། བསྟན་སྲུང་། 

ཆློས་སྲུང་བའི་སེ། གཞི་ཐམས་ཅད་ཡློད་པར་སྨྲ་བ་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག

ཆློས་གསུམ། ① བཤད་པའི་ཆློས་དང་། སྒྲུབ་པའི་ཆློས། འབས་བུའི་ཆློས་བཅས་གསུམ། 

 ② མཚན་ཉིད། མཚོན་བ། མཚན་གཞི་གསུམ། 

ཆློས་བསམ་དགློན། བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་མ་གསལ། ཐློག་མར་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་

ཀི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་འདྲ། རེས་སུ་དགེ་ལུགས་པར་འགྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་



  2011  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ཟངས་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཆད་ཀ །མཆད་པ་དང་གཅིག །

མཆད་ཀ་པ། བཀའ་གདམས་པའི་དགེ་བཤེས་ཤིག་གི་མིང་སྟེ། ཁློང་མི་རག་པ་དྲན་པའི་ཆེད་དུ་

དུར་སར་ཕེབས་ནས་རྒྱུན་དུ་བཞུགས་པས་ན་མིང་དེ་ལར་ཐློགས་པའློ། །

མཆད་སམ། རློ་སམ། 

མཆད་གནས། དུར་གི་གནས། 

མཆད་པ། དུར་ཁློད། 

མཆན། ① དཔེ་ཆའི་གཞུང་གི་ཡིག་འབྲུ་སློ་སློར་བརྒྱབ་པའི་ཚིག་འགེལ་ཐུང་ངུ་། འབྲུ་མཆན། 

མཆན་བཀློད་དེ་དློགས་གནས་སེལ་བ། ② རིམ་པ་གློང་མས་ཕབ་པའི་ཆློག་མཆན། བཀའ་

མཆན། འགློ་མཆན། ཆློག་མཆན་ཞུ་བ། ③ མཆན་ཁུང་གི་བསྡུས་མིང་། མཆན་ཁུང་། དབྱུག་

པ་མཆན་དུ་འཇུག

མཆན་བཀློད་ཡིག་ཆ། རིམ་པ་གློང་མས་མཆན་བཀློད་ཟིན་པའི་ཡིག་ཆ། 

མཆན་ཁུག །མཆན་ཁུང་དང་གཅིག །

མཆན་ཁུང་། ལག་པའི་མཆན་འློག་གི་ཀློང་ཀློང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མཆན་འློག་དང་། མཆན་

ཞབས་སློ། །

མཆན་ཁེབས། དཔུང་རློགས། མཆན་ཁེབ་དཔའ་བློ་མི་གཉིས། 

མཆན་ག །གའུ་སྟག་དྲུག་མ་ཆེན་པློ་ནང་དུ་མཚོན་སྲུང་གི་རིགས་བིན་རེན་དང་། དམ་རས། སྐུ་

འདྲ། སྲུང་མདུད་སློགས་རང་ཉིད་ཡིད་ཆེས་པའི་བ་མས་གནང་བའི་རིགས་རྣམས་བཅུག་ཅིང་། 

སྟློང་སྐུད་ཐག་པའམ་ཡང་ན་དར་ཐག་སློགས་ཀི་ཐག་པས་ཕག་གློང་ནས་མཆན་ཁུང་འློག་བར་

སེ་ཤལ་བས་ཏེ་འདློགས་པའི་མཛེས་རྒྱན་དང་། སྲུང་བ་སྦྲག་མའི་རིགས་ཤིག་ཡིན། 

མཆན་གི་མཆིས་བང་།རང་ཡིད་དགའ་བའི་ཆུང་མ། 

མཆན་གི་བུ་ཕྲུག །གཅེས་ཕྲུག

མཆན་རྒྱག་པ། ① ཡི་གེ་སློགས་ལ་འགེལ་ཆུང་ངམ་འགེལ་བསྡུས་རྒྱག་པ། ② སྐྱློན་ལ་མཛུབ་མློ་



  2012  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཛུགས་པ། གཟུར་གནས་བློ་ལན་གིས་མཆན་རྒྱག་པ། སྐྱློན་མེད་སྐྱློན་འཚོལ་གིས་མཆན་མ་རྒྱག

མཆན་འགློད་བཀའ་ལན། ཡི་གེར་མཆན་ཞུས་པའི་ལན། 

མཆན་འགློད་མཛུབ་སྟློན། རིམ་པ་གློང་མས་རིམ་པ་འློག་མར་བཏང་བའི་ཡིག་ཐློག་ནས་དགློངས་

འཆར་བསྟན་པའི་གཞུང་ཡིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན་འཆར་གཞི་གློང་རིམ་ལ་ཕུལ་ཟིན་པས་མཆན་

བཀློད་མཛུབ་སྟློན་བྱུང་མ་ཐག་ལས་འགློ་ཚུགས་ཆློག

མཆན་འགེལ། དཔེ་ཆ་ར་བའི་ཐློག་མཆན་བུས་འགེལ་པ་བཏབ་པའི་དཔེ་ཆ། ར་བ་མཆན་གིས་

འགེལ་བ། མཆན་འགེལ་ཅན་གི་དཔེ་ཆ། 

མཆན་ཊིཀ མཆན་འགེལ་དང་དློན་གཅིག

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་note color ཟེར། 

མཆན་ཕུག །མཆན་འློག་གམ་མཆན་སྦུག

མཆན་བུ། ① གཞུང་དློན་གི་ཚིག་འགེལ་ར་བའི་འབྲུ་དློན་ལ་མཆན་བུ་བཏབ་པ། གློ་དཀའི་གཞུང་དློན་

ལ་མཆན་བུ་བཏབ་པ། ② སློབ་མ། ③ ཕག་སྦྲེལ་དང་ལས་རློགས། སྒྱུ་མ་མཁན་གི་མཁན་བུ། 

མཁན་སྦུག །ལག་འློག་གི་མཆན་ཁུག་གམ་མཆན་ཁུང་། 

མཆན་ཞབས། མཆན་ཁུང་འློག

མཆན་ཡིག །མཆན་བརྒྱབ་པའི་ཡི་གེ། 

མཆི། ཡློད་པ་དང་གནས་པའི་དློན་ཏེ། བ་ན་མེད་པ་ལ་བ་ན་མ་མཆིས་པ། གློང་ན་མེད་པ་ལ་གློང་

ན་མ་མཆིས་བ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

མཆི་གུ མཆིག་གུ་དང་དློན་གཅིག །ཡློས་འཐག་པའི་ལག་སྐློར་རྡློ་མཆིག་ངུའི་མིང་། 

མཆི་བ། [ཐ་མི་དད་པ]མཆིས་པ། མཆི་བ། འགློ་བ། གློང་གསེབ་ལ་མཆི་བ། སྐྱབས་སུ་མཆི་བ། 

སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའློ། །མཆི་འཚལ་ལམ་མི་འཚལ། 

མཆི་མ། མིག་ཆུ། དགའ་དྲགས་ནས་མཆི་མ་ཤློར་བ། དགའ་སྤློའི་མཆི་མ་འཁློར་བ། སྡུག་ཀང་མཆི་མ་

མི་གཏློང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ངུས་སྐུལ་དང་། ངུས་བྱུང་། མཆི་ཐིགས། མིག་ཆུ་བཅས་སློ། །



  2013  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

མཆི་མ་འཁྲུག་པ། མིག་ཆུ་ལློང་ལློང་དུ་འཁློར་བ། 

མཆི་མས་བརྣངས་པ། སྐབས་འགར་མཆི་མ་མིད་སྐབས་མིད་པ་འགག་ནས་གློ་ལུ་བེད་པ་ལ་ཟེར། 

མཆི་མ་འཛགས། མིག་ནས་མཆི་མ་འཛགས་པ་སྟེ་ཟགས་པའི་དློན་ནློ། །

མཆི་མ་རིལ་རིལ། མིག་ཆུའི་གློང་བུ། མིག་གཉིས་ནས་མཆི་མ་རིལ་རིལ་དུ་འབབ་པ། 

མཆི་མ་ལྷུག་ལྷུག །མིག་ཆུ་ཐིགས་ཐིགས་ཟགས་པའི་རྣམ་པ། རང་དབང་མེད་པར་མཆི་མ་ལྷུག་

ལྷུག་འབབ་པ། 

མཆི་མས་བརྣངས་པ། མཆི་མས་བཀག་པ་སྟེ་མིག་མཆི་མས་གང་བ། 

མཆིག །① མཆིག་ལ་རྡློ་གློང་འློག་གཉིས་ཡློད་པ་གློང་མ་ལ་ཡ་ལློ་དང་། འློག་མ་ལ་མ་ལློ་ཟེར། འཛིང་

རྡློས་བཟློས་པའི་ཡློས་འཐགས་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག །དབིབས་ཟླུམ་པློ། རྡློ་གློང་འློག་གཉིས་ཀིས་

གྲུབ་པ། རྡློ་འློག་མ་ལ་གློར་ཆུང་ཞིག་བརློས་ཤིང་མཐའ་ནས་ཡློ་གློར་ཅུང་ཙམ་ཡློད་པ་དང་། 

དཀིལ་དུ་ཨི་ཁུང་ཆུང་ངུ་ཞིག་དང་དེའི་ནང་དུ་མཆིག་ལེ་ཞེས་པ་ཤིང་གིས་ལེ་བ་འབུར་ཅན་ཞིག་

བཅུག །མཆིག་རྡློ་གློང་མ་ཡང་དབུས་སུ་ཨི་ཁུང་ཞིག་བཟློས་ཡློད་པ་དེ་འློག་མའི་ཤིང་གི་ལེ་བར་

བཅུག་ཅིང་ཁ་སྤློད་བ། དེའི་སྟེང་དུ་མཆིག་ལ་ཁུང་ཞེས་པ་དབིབས་ཟླུམ་པློའི་གློར་གློར་ཞིག་དང་

དེའི་ཟུར་ནས་ཁུང་བུ་ཆུང་ཙམ་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་ནང་དུ་ཡློས་བླུག །མཆིག་གི་ཡ་ལློའི་ཕློགས་སྣེ་

ཞིག་ན་མཆིག་ཡུ་ཞེས་རྡློ་ངློས་ཁུང་ཕུག་ཅིང་ཤིང་གི་ཡུ་བ་བཅུག་ཡློད་པ་དེ་ལ་བཟུང་ནས་དལ་

བུས་གཡས་སུ་བསྐློར་ན་ཡློས་རྣམས་རྡློ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་འཛུལ་ཞིང་འཐག་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། དེ་

ཉིད་ཆུས་བསྐློར་ན་ཆུ་འཁློར་དང་། ལག་པས་བསྐློར་ན་རང་འཐག་དང་མཆིག་སློགས་ཟེར། ② 

མཆིག་དང་དབིབས་འདྲ་བའི་ཆུར་སྐྱེས་སློག་ཆགས་མཆིག

མཆིག་གུ། [ཡུལ] ① སློག་གཏུན་གི་ཡས་རྡློའམ་ཡས་རྒྱག །② རང་འཐག །③ རང་འཐག་གི་

ཡས་རྡློ། 

མཆིག་ལེ།མཆིག་འཁློར་སའི་ལེ་བ་ཤིང་གིས་བཟློས་པ་ཞིག

མཆིག་པ། [རིང]སྐྱེས་པའི་འབས་བུ། 

མཆིག་ཡུ། མཆིག་བསྐློར་ཆེད་དུ། ཡ་ཁློད་སྟེང་གི་གཟུང་སའི་ཤིང་ཞིག་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཆིང་། དབུས་སམ། དཀིལ། རྒྱ་མཚོའི་མཆིང་། 

མཆིང་བུ། མདློག་སྣ་ཚོགས་ལན་ཞིང་། ལིད་མེད་པའི་ནློར་བུ་ཕལ་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ནློར་

བུ་དཀྱུས་མ་དང་། ནློར་བུ་མཛེས་བཟང་། རིན་ཆེན་འགྱུར་མེད་བཅས་སློ། །

མཆིད། ① འཕློས་མློལ། འབེལ་མཆིད། གློས་མཆིད། ཞལ་མཆིད། མཆིད་ཀིས་བཅད། མཆིད་

འཇློ་བ། ② འཕིན་ཡིག །གསུང་མཆིད། བཀའ་མཆིད། ཞུ་མཆིད་འབུལ་བ། མཆིད་སྩལ། 

མཆིད་འབློ་བ། [རིང]གཏམ་འཇློ་བ། 

མཆིད་ཤགས། གདློང་དང་གདློང་གཏུགས་ནས་རློད་གེང་བེད་པའམ་རློད་པ། མཆིད་ཤགས་

འབུལ། བཙན་པློའི་ཞལ་ནས། འཁློར་ཀུན་གིས་ཀང་མཆིད་ཤགས་ཐློབ་ཅིག་གསུངས། 

མཆིན་ཀ མཆིན་ཁ་དང་གཅིག །

མཆིན་སྐྲན། མཆིན་པའི་གནས་སུ་སྐྲན་རྡློག་པློར་ཆགས་པ་ཞིག

མཆིན་སྐྲན་ཟུགས་ཆུ། མཆིན་སྐྲན་ལས་བྱུང་བའི་ཆུ་བསགས་པའི་ནད། 

མཆིན་ཁ། མཆིན་པའི་ཁ་དློག་གམ། དམར་སྨུག

མཆིན་ཁ་ན། མ་ཞུ་བའི་གནས་ཕློ་ཁའི་བེད་ལས་ཀི་ནུས་པ་ལ་གནློད་སྐྱློན་ཐེབས་པའི་རགས་

མཚན་ཞིག་སྟེ། བཟའ་བཏུང་གི་རིགས་མ་འཕློད་པས་ཞུ་བའི་ནུས་རྒྱུན་ལན་མ་ཡིན་པའི་

རགས་སུ་མཆིན་ཁ་ན་བ་དཔེར་ན། ཆློ་ལེ་བཏུང་མང་བས་མཆིན་ཁ་ན་བ་དང་། ཕློ་བའི་མདུན་

རྒྱབ་ཀི་གནས་ལྷག་རླུང་གིས་གང་བས་མེ་དྲློད་ཀི་ནུས་པ་ལ་གནློད་སྐྱློན་ཐེབས་པས་མཆིན་

ཁ་ན་བ་དང་། བུས་ནུ་མ་ནུ་དྲག་པས་ཨ་མའི་ཕློ་བའི་མེ་དྲློད་ཀི་ནུས་པ་ལ་གནློད་སྐྱློན་ཐེབས་

པས་ཨ་མ་མཆིན་ཁ་བ་ལ་བུ་ཡློད་པ་རེད། རྒྱ་སྐད་དུ། 反胃 ཟེར།

མཆིན་ཁི། ཁློག་སྟློད་སྨད་གི་ཡློལ་བ་ལ་བུ་ཤ་སྐྱི་ཞིག

མཆིན་རྒུད། མཆིན་ནད་རིགས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ནས་ཟས་ཟློས་རེས་ཆུ་དྲློན་སྐྱུག་ལ་ལུས་སྟློབས་

ཉམས་ཆུང་བར་འགྱུར་བའི་མཆིན་ནད་ཅིག

མཆིན་དྲི། ལུས་ཀི་བང་ཁློག་སྟློད་སྨད་དབེ་མཚམས་འབེད་པ་དང་། དབུགས་འབིན་རྔུབས་ཀི་

ལས་བེད་པའི་ཤ་སྐྱི་ཆེ་ཤློས་ཤིག་ཡིན། 



  2015  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

མཆིན་དྲི་དཀར་པློ། ལྷེན་སྣའི་གཡས་གཡློན་གཉིས་ན་བ། གཉིད་ཆེ། ཁ་སྐམ། རིབ་ལློགས་ན། 

མཆིན་དྲི་ནག་པློ། སློག་ར་དང་སྙིང་མི་བདེ། ཁློང་པ་སྟློང་ཞིང་སློས་པ། ལྷེན་སྣ་འདྲིལ་ནས་ན་བ། 

མཆིན་དྲིའི་གསང་། རྒྱབ་ཀི་སལ་ཚིགས་བརྒྱད་པ་མཆིན་དྲི་དང་འབེལ་བའི་གསང་སྟེ། དེར་མེ་

བཙའ་བཞག་ན་མཆིན་དྲི་དང་ལུས་སྟློད་ན་བ་ལ་ཕན། 

མཆིན་མདློག །མཆིན་པའི་མདློག་སྟེ་དམར་སྨུག

མཆིན་ནད། ཚ་སྐྱུར་ཟས་དང་དྲག་ཤུལ་སློགས་ཀིས་བསྐྱེད་པའི་མཆིན་ནད་ལེ་བརྒན་དང་། ལེམ་

བུ། དུག་ཐབས། ཆུ་ཤློར། རྐུན་བུ། འློར་ལྷུངས། ཁ་ལུད། གཞུང་རེངས། མཆིན་གྲུམ་ནག་པློ། 

མཆིན་ནད་ཧལ་སྐེམས། མཆིན་དྲི་དཀར་པློ་དང་ནག་པློ། གནད་མཆིན་ར་བེར། མཆིན་རླུང་། 

མཆིན་རྒུད། མཆིན་ནད་རླན་གང་། གང་དགུར། གང་སློས་ཏེ་བཅློ་བརྒྱད་དློ། །

མཆིན་ནད་རྐུན་བུ། མཆིན་ནད་རིགས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་མཆིན་ཚད་བད་རླུང་གབ་པ། རང་པ་

གང་། རློ་སྟློད་གཟེར། མིག་གི་ཡས་ལྕིབས་མི་ཐེག །ལུས་ཉམ་ཆུང་བ། སྙ་བ་ཞེས་པ་ལུས་ཉློབ་

པ། སྟློད་བརྒྱངས་པ། དཔུང་མགློ་གཟེར། སྐེ་ར་རེངས། ཁ་ཟས་ཟློས་ན་བག་རེ་ཕན་སྙམ་བེད། 

མཆིན་ནད་ཁ་ལུད། མཆིན་ནད་རིགས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་མཆིན་ཁག་ཁ་ལུད་པ་སྟེ། ༡ གློ་

བར་ལུད་ན་སྟློད་རིངས་པ་ཁེངས་པ། མིག་དམར། མཆན་འློག་གཟེར་བ། ལུད་པ་ཁག་འློང་། 

སྐབས་སུ་རྣག་ཁག་འདྲེས་པའང་ཡློང་། ༢ ཕློ་བར་ལུད་ན་ཕློ་བ་བསམས་སྙམ་བེད་ཅིང་གཟེར། 

དགེ་དགུ་མི་ཤེས། ཚ་ཙེག་བེད་པ། སྒེག་པ་འློང་། ལང་དུབ་ཆེ་བ། གསུས་པ་མི་མངློན་པ། 

མཆིན་ནད་གང་བ། མཆིན་ནད་རིགས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ནས་པུས་མློ་གང་ཞིང་ཟ་ལ་རློ་སྟློད་གང་

སྙམ་བེད་པ་དང་། སྐམ་གློ་ལུ་ཞིང་དགེ་སྐུར་དཀའ་བ་ཞིག

མཆིན་ནད་གང་སློས། མཆིན་ནད་རིགས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་ཁློང་པ་གང་བ། བད་བཞིན་སློས་པ། 

མཆིན་ནད་གང་དགུར། མཆིན་ནད་རིགས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་མཆིན་པ་ཆུ་སེར་གང་བ་

ཞུགས་པས་ལུས་སྒུ་བ། ལུས་སྐྲངས། བད་བཞིན་སློས། ལྕེ་དང་མཆུ་སྐྱ། མགློ་བློ་འཁློར། སྐྲ་

དང་སྨིན་མ་ཟ་བ། སྣ་ལ་ཤུ་བ་འབྱུང་། 

མཆིན་ནད་བཅློ་བརྒྱད། ལེབ་རྒན་རྒྱས་པ། ལེམ་བུ། དུག་ཐབས། ཆུ་ཤློར། རྐུན་བུ། འློར་ལྷུང་། ཁ་



  2016  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལུད། གཞུང་རེངས། མཆིན་གྲུམ་ནག་པློ། མཆིན་ནད་ཧལ་སྐེམས། མཆིན་དྲི་དཀར་ནག་གཉིས། 

གནད་མཆིན། ར་བིར། མཆིན་རླུང་། མཆིན་རྒུད། རླན་གངས། གང་དགུར། གང་སློས་སློ། །

མཆིན་ནད་ཆུ་ཤློར། མཆིན་ནད་རིགས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་ངལ་ཆུ་གློ་བར་ཤློར་བས་ཁག་

མཁིས་མཆིན་པར་རྒྱས་པས། ཁློང་སློས། རློ་སྟློད་བརིས་ན་ཕན་སྙམ་བེད། སལ་ཚིགས་

རེངས། མཆིན་པ་འཕློངས་པ་ལ་བུའི་ཚོར་བ་འློང་། གཡལ་མི་ཐློན། ཕློ་མཆིན་སྟློངས་སྙམ་བེད། 

ལུས་དྲློས་དྲགས་པའི་ཚེ་མགློ་ན་བ། མཆིན་ནད་དུག་ཐབས། མཆིན་ནད་རིགས་བཅློ་བརྒྱད་

ཀི་ནང་ཚན་སྐམ་མང་དུ་འཐུང་རེས་འཁགས་སམ་དྲག་ཤུལ་སྤློད་པས་མཆིན་པ་བརྒྱུད་ནས་

དུག་ཐབས་སུ་གྱུར་ཏེ། མིག་དམར། གདློང་སློ། རིབ་སྟེང་ན་ཟུག་ཐློན། ཕློ་མཆིན་གང་བ་སྙམ་

པའི་ཚོར་བ་སྐྱེ། ཁ་ཟས་འཇུ་དཀའ་བ། ཟས་ཟློས་པའི་ཚེ་ན་བ། བྲུན་སྐམ་པ། བློལ་གློང་སྐྲངས་

པ། མུར་གློང་དང་མཐིལ་བཞི་སེར་པློ་ཆགས་པ། ཡུན་ལློན་ཚེ་མཆིན་པ་རུལ་ནས་དུད་ཁུ་ལ་

བུའི་ལུད་པ་འློང་། 

མཆིན་ནད་ལེམ་བུ། མཆིན་ནད་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་ཚད་རིང་མཆིན་པ་ཞེན་པ། ཐློག་མར་ན་བ་

མི་ཚོར། གཉིད་མི་འློང་། ཁློང་སྙློམ། ལུས་ལྕི། ཟས་མི་འདློད། ཁག་འབློས་པས་ཤ་དང་རུས་པ་

རིམ་བཞིན་སྐམ། 

མཆིན་ནད་གནད་མཆིན། མཆིན་ནད་རིགས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་འགམས་ཚད་མཆིན་པར་

བེར་བས། སྟློད་གཟེར། ཐལ་གློང་སྟེ་ཕག་གློང་ན་བ། རློ་སྟློད་གང་སྙམ་བེད། ཕློ་བ་དང་མཆིན་

པ་མི་བདེ། རེ་ཆུང་རེངས་པ། ལུ་བའི་ཚེ་འཕློངས་སྙམ་བེད་ཅིང་བཟློད་ཐབས་མེད་པའི་ཚོར་

བ་འབྱུང་བ། བད་བཞིན་སྨུག་པ། སྣ་ཁག་འཛག་པ། ཅི་ཟློས་ཀང་གནློད། 

མཆིན་ནད་གཞུང་རེངས། མཆིན་ནད་རིགས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་མཆིན་ནད་གཞུངས་པར་

ཤློར་བས་ཤིང་ལར་སྒུར་རྒྱུ་མེད་པ། རང་ལག་རེངས་ལ་ལྷུ་ཚིགས་ན། དགེ་དགུ་མི་ཤེས། 

སྟློད་གཟེར། ལག་པ་དགེ། 

མཆིན་ནད་འློར་ལྷུངས། མཆིན་ནད་རིགས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་མཆིན་ཚད་བད་རླུང་གབ་པ། 

རང་པ་གང་། རློ་སྟློད་གཟེར། མིག་གི་ཡས་ལྕིབས་མི་ཐེག །ལུས་ཉམ་ཆུང་བ། སྙ་བ་ཞེས་པ་



  2017  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ལུས་ཉློབ་པ། སྟློད་བརྒྱངས་པ། དཔུང་མགློ་གཟེར། སྐེ་ར་རེངས། ཁ་ཟས་ཟློས་ན་བག་རེ་ཕན་

སྙམ་བེད། 

མཆིན་ནད་ལེབ་རྒན། མཆིན་ནད་རིགས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་མཆིན་པ་ཁག་གིས་བརྒྱངས་

ནས་དམར་སྨུག་ཏུ་སློང་བ། མཆིན་པའི་སྟེང་གི་རིབ་ཐུང་གཡས་གཡློན་གཉིས་སློ་ཞིང་ན་བ། 

སྤི་གཙུག་དང་མཚོག་མ་ལྕི་བ། རློ་སྟློད་གཟེར་བ། གཞློགས་གཡས་འློག་ཏུ་བཅུག་ཚེ་འབུགས་

སྙམ་བེད་པ། གཡློན་འློག་ཏུ་བཅུག་ཚེ་རྡིབ་སྙམ་བེད་པ། ཙོག་པུར་འདུག་ན་ཐུར་ལ་འཐེན་པ་

འདྲ་བའི་ཚོར་བ་སྐྱེ་བ། ཤ་མདློག་སེར། མཁལ་རེད་མི་བདེ། སྒིད་པ་འཁུམས། 

མཆིན་ནད་རླན་གངས། མཆིན་ནད་རིགས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་གང་བས་མཆིན་ནད་སྐྱེད་པས། 

པུས་མློ་གང་ཞེང་ཟ་བ། རློ་སྟློད་གང་བ། གློ་སྐམ་ལུ་བ། ལུས་དགེ་དགུ་དཀའ་བ། 

མཆིན་ནད་ཧལ་སྐེམས། མཆིན་ནད་རིགས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་ལུས་པློ་ཟ་འཕྲུག་བེད་པ། 

འདར་བ། གཞློགས་གཡས་ལྕི་བ། མིག་མདངས་ཆུང་བ། མིག་འཛུར་བ་ཞེས་པ་མི་དང་མཉམ་

དུ་སློང་མི་འདློད་ནས་གཟུར་འགློ་བ། སྐློམ་དད་ཆེ་བ། 

མཆིན་པ། མི་ལུས་ཀི་བང་ཁློག་སྟློད་ཀི་གཡས་ངློས་སུ་གནས་ཤིང་དློན་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། དེའི་

བེད་ལས་ནི་ཁག་གི་རེན་བེད་ཅིང་། ཟས་སྐློམ་གི་དྭངས་མ་རྣམས་ཕློ་བ་ནས་ལུས་ལ་འདྲེན་

པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། ། 

མཆིན་པ་སྐྱ་རྦབ། སྐྱ་རྦབ་རིགས་ལྔའི་ནང་ཚན་མཆིན་པར་བབ་ཅིང་མཁིས་པ་དང་འདློམས་པའི་

ནད་དེ། ནད་རགས་སུ་ལུས་སྐྲངས་ཤིང་མཆིན་སྟེང་ན་ལ་ཟས་མི་འཇུ་བ་ཞིག

མཆིན་པ་འཁློར་བའི་གསང་། ལུས་ཀི་གནད་གསང་ཞིག

མཆིན་པ་གྲུམ། མཆིན་པ་རྒུད་པའམ་ས་བའི་ནད། 

མཆིན་པ་ཆུ་ཤློར། ས་རླློན་ནམ་གང་སར་ཉལ་ནས་མཆིན་པའི་དྲློད་ཤློར་བའི་ནད་ཀི་མིང་སྟེ། ས་

སྐྱ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཛད་པའི་གསློ་དཔྱད་རྒྱལ་པློའི་དཀློར་མཛོད་ལས། མཆིན་

པ་ཆུ་ཤློར་ནི་ས་རླློན་ནམ་གང་སར་ཉལ་བས་མཆིན་པ་ཞུ་འཁགས་སུ་སློང་བས། 

མཆིན་པ་ཞློ་ཤ འདི་ཀློང་ཤིས་དང་། ཀློང་ཏུང་། ཐའེ་ཝན། ཡུན་ནན་གི་པའློ་ཧྲན། ཏེ་ཧུང་སློགས་



  2018  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱ་ནག་གི་ས་ཁུལ་དང་། རང་ལློངས་ཀི་མེ་ཏློག་རློང་སློགས་ཀི་▲སྨི1000 མན་གི་ཚ་བ་ཆེ་

བའི་ཡུལ་གྲུའི་ནགས་གསེབ་ཏུ་སྐྱེ་བའི་ཡལ་ཕན་ལྕུག་མའི་རྒྱུན་ལང་ཤིང་ཆེན་གི་རིགས་ཏེ། 

སྒློ་དབིབས་ཀི་ལློ་ལེབ་སློར་ནར་ཁ་སྤློད་དུ་སྐྱེ་བའི་ལློ་རང་སད་ལློ་འདྲ་བ་དང་། ཟླ་3~4 པར་

མེ་ཏློག་སེར་པློ་ཞིབ་ལ་དྲི་ཞིམ་པ་འཆར་ཞིང་། ཡལ་རེས་གང་བུ་ལེབ་ནར་རིང་ཚད་རྨེ་ཁི་

0.3~1 ཙམ་ཟིན་པ་ལ་ནང་ཚིགས་10~30 ཙམ་ཡློད་ཅིང་ཚིགས་བར་རེར་འབས་བུ་རེ་ཡློད་

པ་དེ་དག་ཟླ་8 པར་ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་ཞིག་གློ །རློ་མངར་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་མཆིན་

ཚད་དང་མཆེར་ཚད་སེལ། མཆིན་དུག་དང་ར་དཀར་གི་ནད་ལ་ཕན། གློ་བའི་ནད་ལའང་ཕན་

པར་གསུངས། 

མཆིན་པའི་ནད། མཆིན་ནད་སྤིའི་སློང་རྐྱེན་ནི། རློ་ཚ་བ་དང་སྐྱུར་བའི་ཁ་ཟས་བསྟེན་དྲགས་པ་དང་། 

སྤློད་ལམ་དྲག་ཤུལ་བས་པའི་རིགས་ཀིས་ནད་སྐྱེད་པར་བེད་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། 

མཆིན་པའི་རི། མཆིན་པའི་ཕི་ནས་བཏུམས་བེད་ཀི་ཤུན་སྐྱིའི་མིང་སྟེ། རློང་འཕང་འཕྲུལ་གི་ལེ་

མིག་ལས། མཆིན་པ་དང་མཁལ་མའི་རི་ཞེས་རང་རང་གི་ཤུན་སྐྱི་ལ་ཟེར་སྙམ་ན། ཤུན་པ་ནི་

ཕིའི་ཕི་ཞེས་ཟེར་སྙམ་ན། ཤུན་པ་ནི་ཕིའི་ཕི་ཡིན་པས་དེ་ཉམས་ན་ནང་གི་མཆིན་མཁལ་ཡང་

འདྲུལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རློ། 

མཆིན་པའི་རྭ། མཆིན་པའི་ར། 

མཆིན་པའི་ལུང་ཆེན། མཆིན་ནད་ཚི་དང་མཆིན་པའི་བར་གི་འབེལ་ཐག་གི་མིང་སྟེ། རློང་འཕང་

འཕྲུལ་གི་ལེ་མིག་ལས། མཆིན་པའི་ལུང་ཆེན་ནི། མཆིན་དྲི་དང་མཆིན་པའི་བར་གི་ལུང་ངམ་

ཐག་པ་ལ་བུའི་འབེལ་ཐག

མཆིན་བུ། མཆིན་པ། 

མཆིན་འབས། འབས་ནད་མཆིན་པར་བབས་པའི་ནད་རགས་སུ་དབུགས་འགག་ཅིང་། མཆིན་སྟེང་

གཟེར་ལ་སྐློམ་དད་ཆེ་བ་སློགས་འབྱུང་བ་ཞིག

མཆིན་ར། མཆིན་པའི་ར། 

མཆིན་ར་ཆད་རགས།h མཆིན་པ་དང་མིག་འབེལ་བས་ནང་གི་མཆིན་ར་ཆད་པའི་ཕི་རགས་སུ་



  2019  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

མིག་གེན་དུ་ལློག་ལ་སྨིན་མ་ཚོམ་བུར་འཁིལ་བར་འབྱུང་བའི་འཆི་རགས་ཤིག་ཡིན།

མཆིན་ར་སྨད་གསུམ། སབ་ཁུང་ནས་བིན་པའི་སྟེང་དུ་རྒྱུ་བའི་མཆིན་པ་དང་འབེལ་བའི་སློད་ར་ཕ་

མློ་གསུམ་གི་མིང་སྟེ། གསློ་དཔྱད་ཡན་ལག་བཞི་འགེལ་དུ། སབ་ར་ནག་པློ་སྨད་གསུམ་ཞེས་

བ་སྟེ། དེའི་དབུས་མའི་ལྷམ་སྒློག་འཆིང་བའི་བིན་སྙིང་གི་གློང་དུ་གདབ་སྟེ་མཆིན་པའི་ར་ཡིན། 

མཆིན་རི། མཆིན་པའི་ཕིའི་པགས་པ་སབ་མློའི་མིང་། 

མཆིན་རླུང་། མཆིན་ནད་རིགས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་གཡལ་བྱུང་བའི་རེས་སུ་མཆིལ་མ་འཛག་

པ། ཕློ་མཆིན་གཉིས་འདྲེས་པ་ལ་བུའི་ཚོར་བ་སྐྱེ་ལ་ན་ཞིང་འཕློངས་བ། དགློང་མློ་དང་ཐློ་རངས་

ན་ཞིང་གང་བའི་ཚེ་སྐྱིག་བུ་འབྱུང་བ། 

མཆིན་གསང་། རྒྱབ་ཀི་སལ་ཚིགས་དགུ་པ་མཆིན་པ་དང་འབེལ་བའི་མེ་བཙའ་བཞག་ན་མཆིན་

སྐྲན་དང་མཆིན་པར་བད་རླུང་ཞུགས་པ་ལ་ཕན། 

མཆིམས། སར་བློད་ཀི་རིགས་རུས་ཤིག །དེའི་གནས་ཡུལ་གཙོ་བློ་ནི་དེང་སྐབས་བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་ག་ནང་རློང་ཁློངས་མཆིམས་ཞེས་པའི་ལུང་པའློ། །

མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས། མཆིམས་འཇམ་དཔལ་དབངས། བཅློམ་ལན་རལ་གིའི་སློབ་མ་ཡིན་

ཀང་ཐེངས་ཤིག་བ་མ་མཚན་མློ་འཕི་པློར་དཔེ་གཟིགས་གནང་ཏེ་བཞུགས་པ་ལ་གདློན་འདྲེ་

ཡིན་ཁུལ་གིས་འཇིགས་སྣང་བསྐུལ་བས་རྐྱེན་བས་བ་མས་སློབ་མའི་གས་ནས་ཕུད། དེ་ནས་

ས་སྐྱར་བཞུགས་སྐབས་སློག་ཡུལ་དུ་གདན་དྲངས། ཕློ་བང་ཤང་དློར་བཞུགས་སྐབས་མངློན་

པ་མཛོད་ཀི་འགེལ་བཤད་མངློན་པའི་རྒྱན་ཞེས་པ་ཡློངས་གགས་སུ་མཆིམས་མཛོད་ཅེས་

འབློད་པ་དེ་བརམས་པ་གནང་ཞིང་། 

མཆིམས་ཕུ། གནས་འདི་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀི་སྒྲུབ་གནས་བིན་བརླབས་ཅན་ཞིག་ཡིན། དེང་

སྐབས་ལྷློ་ཁའི་ག་ནང་རློང་གི་བསམ་ཡས་ཁློངས་སུ་ཡློད། ས་བཞེད་དང་། བསམ་ཡས་གདན་

རབས། དབུས་གཙང་གནས་ཡིག་སློགས་ལ་གསལ། 

མཆིམས་ཕུ་ནམ་རལ། བཙན་པློ་ཁི་ལེ་གཙུག་བརན་གིས་བཞེངས་པའི་ལྷ་ཁང་ལྔ་ཡི་གས་ཤིག་སྟེ། 

ཡློངས་གགས་སུ་མཆིམས་ཕུའི་གཙུག་ལག་ཁང་རིང་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཤློད་རྒྱུན་འདུག་ཀང་། 



  2020  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ས་གནས་གང་དུ་ཡློད་མིན་རད་མ་ཆློད་ཅིང་། བཀའ་འགྱུར་གི་དཀར་ཆག་མཆིམས་ཕུ་མ་

ཞེས་པ་དེ་ཡང་ལྷ་ཁང་འདིའི་ནང་དུ་བཞུགས་པའི་བཀའ་འགྱུར་གི་དཀར་ཆག་ཡིན། 

མཆིམས་ཕུའི་དཀློར་མཛོད། རྦ་བཞེད་སློགས་ལློ་རྒྱུས་མང་པློ་ཞིག་གི་ནང་སར་རྒྱལ་པློ་སློང་

བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་གལ་ཆེའི་ཡིག་ཆ་མང་པློ་ཞིག་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུའི་དཀློར་

མཛོད་ནང་སས་པར་བཤད། 

མཆིམས་བློ་བཟང་གགས་པ། སྣར་ཐང་གི་མཁན་རབས་བཅུ་གཉིས་པ་ཡིན། མང་སྟློད་སྨློན་འགློའི་

ཁ་འུར་མཆིམས་ཀི་རིགས་སུ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༢༩ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་

དློན་བདུན་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༣༧༥ལློར་སྐུ་གཤེགས། གདུང་རེན་བཀྲ་

ཤིས་སློ་མང་ཆེན་པློ་ཞིག་བཞེངས་པ་སར་སྣང་ཐང་གི་རེན་གས་སུ་བཞུགས། 

མཆིམས་ཡུལ་གྲུ་ཤུལ། འདི་གཉལ་སྨད་ཕློགས་སུ་ཡློད་པར་ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་

བརམས་པའི་གཏེར་སྟློན་བརྒྱ་རའི་རྣམ་ཐར་ནང་གསལ། 

མཆིལ་སྣབས། ཁ་ཡི་མཆིལ་མ་དང་། སྣའི་སྣབས་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་ངློ་། །

མཆིལ་བརྣངས་བེད། མཆི་མས་མིད་པ་འགག་གབས་བེད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡིན། གློང་གི་མཆི་

མས་བརྣང་པ་དང་དློན་གཅིག །ཡུལ་མིས་བཤད་སློལ་ལ་མཆི་བརྣང་བྱུང་ན་ཤ་ཟ་རྒྱུ་ཐློབ་པའི་

ངློ་ཡིན་ཟེར། 

མཆིལ་པ། ① ཁང་བེའུ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁིམ་དུ་ཉལ་དང་། ཁྱུ་མཆློག་བགློད་པ། མགིན་

སློན། རྒྱབ་བཀྲ་བཅས་སློ། །② [རིང]ལྕགས་ཀྱུ། ཉ་མཆིལ། མཆིལ་པ་ཡུ་བ་ཅན། གང་ཆེན་

ལུས་སྟློབས་ཆེ་ནའང་། མཆིལ་པས་བཏབ་ཚེ་བན་བཞིན་བེད། 

མཆིལ་པ་རྒྱ་བློ། གློང་གི་མཆིལ་པ་ཞེས་པ་དང་དློན་གཅིག

མཆིལ་པའི་སྒྲུང་། སྒྲུང་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡློད་པ་ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་མཛད་པ་པློས་

གཟིགས་ཡློད་ཚོད་ལས། དེང་སྐབས་སྒྲུང་དེ་འདྲའི་རིགས་བཀློད་པ་ཞིག་སློན་ཆད་མ་མཐློང་

ཞིང་། ཚོད་དཔག་བས་ན་བཀའ་གདམས་བུ་ཆློས་ཀི་མཇུག་ཏུ་བཀློད་པའི་ཞུ་ཆློས་ནང་ནེ་ཙོ་

གཡུ་མཐིང་གིས་ཚོང་དཔློན་གི་ཆུང་མའི་གཡློག་མློ་ལ་མགློ་བསྐློར་བཏང་ནས་ངན་སྤློད་



  2021  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

འགློག་ཐབས་སུ་ཞག་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་གི་བར་སྒྲུང་རེ་བཤད་པ་དེ་འདྲའི་རིགས་ཞིག་ཡིན་ནམ་

སྙམ་སྟེ་དཔྱད་པར་ཞུ། 

མཆིལ་པའི་ཤ སློག་ཆགས་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་རྒྱ་མཆིལ་མགློ་དམར་

དང་། བློད་མཆིལ་ནས་ཟན་གཉིས་མཆིས། རློ་ཅུང་མངར། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་ཁུ་བ་

འཕེལ། རློ་ཙ་བར་བེད། 

མཆིལ་བ། ལྕགས་ཀྱུའི་བརྡ་རིང་། 

མཆིལ་མ། ཁ་ཆུ། མིད་པ་མཆིལ་མས་འགག་པ། ངུ་སྐད་འདློན་བཞིན་དུ་མཆིལ་མས་བརྣངས་པ། 

མཆིལ་མ་ལར་འདློར་བ། མཆིལ་མའི་སྣློད། 

མཆིལ་མང་། ཁ་ཡི་ནང་དུ་མཆིལ་མ་སྟེ་ཁ་ཆུ་མང་དུ་འཕེལ་བའི་དློན་ནློ། །

མཆིལ་མའ། མཆིལ་མ། 

མཆིལ་མལ། [རིང]འདུག་སའམ་ཉལ་ས། 

མཆིལ་ལུད། མཆིལ་མ་དང་ལུད་པ། གང་སར་མཆིལ་ལུད་མ་གཡུག

མཆིལ་ལྷམ། ① ལྷམ་སྤི། ② སྦྲུལ་གི་ཁ་ཆུའི་དུག་སྲུང་བེད་རབ་བྱུང་གི་ལྷམ། 

མཆིས། མཆི་རྒྱུ་མཆིས་ཟིན་པ། ཕིན་པ་དང་ཡློད་པའི་དློན། 

མཆིས་ཉལ། [རིང]ར་རློ་བ། 

མཆིས་པ། ① མཆི་བའི་འདས་པ། ② ཡློད་པ་དང་འདུག་པ། མི་རིགས་མང་པློ་མཆིས་པ། ཡུལ་

ཁམས་དེར་ཆུ་བློ་ཆེན་པློ་ཞིག་མཆིས་པ། འགློ་རྒྱུའི་གློ་སྐབས་མཆིས་པ། དློན་མ་མཆིས་པའི་

གཏམ་མང་དུ་གེང་བ། 

མཆིས་བང་། ① ཆུང་མ། ཕ་མ་མཆིས་བང་བུ་ཕྲུག་རྣམས། ② སློད་ཁང་། 

མཆིས་བང་མ། ཁིམ་བདག་མློའམ་ཆུང་མ། 

མཆིས་འབང་། མཆིས་བང་དང་གཅིག །

མཆིས་མལ། ① སློད་སའི་གནས། ② མལ་ས། 

མཆུ། ① ཁའི་སྒློས་སམ་སློའི་སྐྱིབས། ཡས་མཆུ། མས་མཆུ། བ་མཆུ། མཆུ་རལ་བ། མཆུ་ཟུམ་



  2022  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ། མཆུ་སློ་བསྟེན་རེས། མཆུ་འཛུམ་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྒློས་དང་། སྒློས་དམར། སློ་

སྐྱློབ། སློ་གློས། སློ་སྒིབ། སློ་ཡི་གཡློགས་བཅས་སློ།།③ རྒྱུ་སྐར་ཞིག་གི་མིང་། མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་བཅུ་དྲུག་འློད་ལན་དང་། སྙན་ངག་མཁན། ར་ཆེན། ཕ་མེས་ལྷ་སྐྱེས། མགྷ། ཚིགས་

བརྒྱའི་དབང་པློ་བཅས་སློ། །

མཆུ་རང་དམར། [མངློན]ངང་པའི་རྒྱལ་པློ། 

མཆུ་སྐྱེས། [མངློན]པ་སངས་མིང་། 

མཆུ་སྒློས། ཁའི་མཆུ་ཏློ། 

མཆུ་ཅན། ① མཆུ་དང་ལན་པའི་སྣློད་སྤད་སྤི་མིང་། ② ཁའི་མཆུ་རེ་སྙུང་སྙུང་ཡློད་མཁན། 

 ③ [མངློན]རས་བལ་ཤིང་། 

མཆུ་སྙུང་། [མངློན]ཆར་སློད་བིའུ། 

མཆུ་ཏློ། ① ཁའི་ཡས་མཆུ་མས་མཆུ། ② [ཡུལ]སྣློད་སྤད་ཀི་མཆུ། 

མཆུ་ཐློ། མཆུ་ཏློ་དང་གཅིག །

མཆུ་ཐློགས། གསང་འཕིན་སྐྱེལ་བ་སྟེ་ནང་ཁུལ་གི་གནས་ཚུལ་ཕི་ལ་བཤད་པ། 

མཆུ་སེ་ལྔ། བཀའ་འདུས་མདློ་པློད་ནང་དུ་ཡློད་པའི་རྡློ་རེ་མཆུ་སློགས་གཟུངས་སགས་ལྔའི་མིང་། 

མཆུ་སེར། གཅན་གཟན་གི་ཁའི་མཆེ་བ་དང་སུག་པའི་སེར་མློ། 

མཆུ་བརྡ། མཆུ་ཏློ་འགུལ་བསྐྱློད་ཀིས་གཏློང་བའི་བརྡ། 

མཆུ་བརྡར་བ། དློན་མེད་ཀི་ཁ་བརྡར་བ། དློན་མེད་མཆུ་བརྡར་ཏེ་སྐད་ཆ་མ་ཤློད། 

མཆུ་རྣློན། བ་མཆུ་ཏློ་རྣློན་པློ། 

མཆུ་འཕང་། ① མས་མཆུ་ཐུར་དུ་འཕང་བ། ② སྣློད་སྤད་ཀི་ཁ་ཕིར་འཕང་བ། ③ [མངློན] རྔ་མློང་། 

མཆུ་བིམ་པ་ལར་དམར་བའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་

ཤིག་སྟེ་འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་གཟུགས་བརན་དང་འདྲ་བར་རློགས་པ་ཉིད་ཀིས་མཆུ་བིམ་པ་

ལར་དམར་བ། 

མཆུ་སྦྲང་། [རིང]གིང་བུ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

མཆུ་དམར། ① མཆུ་ཏློ་དམར་པློ། ② [མངློན]གཤིན་རེ། 

མཆུ་བཙུགས། ཆུ་དང་ཆང་སློགས་ནང་མཆུ་བཏུག་པ། མཆུ་སྦྲེལ་ཡང་ཟེར། 

མཆུ་ཚོས། དེང་དུས་བུད་མེད་རྣམས་ཀིས་མཆུ་ལ་བསྐུ་ཡས་ཀི་ཚོས་དམར་པློ་སློགས་ཁ་དློག་སྣ་

ཚོགས་ཡློད་པའ་ིསྤ་ིམིང་། བུད་མེད་རྣམས་ཀིས་མཆུ་ཚོས་བསྐུས་ནས་མཛེས་ཉམས་གཏློད་འདུག

མཆུ་ཟླ། བློད་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས་ཟླ་བ་དང་པློའི་ཚེས་བཅློ་ལྔའི་བར་ལ་མཆུ་དང་

ཟླ་བ་གཉིས་ཕལ་ཆེར་འགློགས་པས་ན་དེ་ལར་བརློད། 

མཆུ་འློག །མཆུའི་འློག་གི་གསང་། 

མཆུ་ཡི་པདྨ། དབིབས་འདྲ་བའི་སློ་ནས་བཏགས་པའི་ཡ་མཆུའི་དཀིལ་གི་མཆུ་གཤློང་གི་མིང་སྟེ། 

བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། ཡ་མཆུའི་དབུས་ཀི་མཆུ་གཤློང་

མེ་ཏློག་པདྨའི་འདབ་མ་ལར་མཐའ་གཉིས་མཐློ་ཞིང་དབུས་དམའ་བ་མཆུ་རལ། མཆུ་ཤློ་དང་

དློན་གཅིག

མཆུ་རིང་། [མངློན] ① བ་པུ་ཤུད། ② ཕག་རྒློད། ③ དུག་སྦྲང་མཆུ་རིང་། 

མཆུ་ལས་སྐྱེས། [མངློན]གཟའ་པ་སངས། 

མཆུ་ཤུབས། ཁ་རའམ་ཁ་རུ་སྟེ། དབར་དུས་ར་དྲེལ་སློགས་ཀི་ཁ་གཡློག་བེད་ཅིག

མཆུ་ཤློ ཁའི་མཆུ་རལ་བའམ་ཁ་ཤློ

མཆུ་ཤ། མཆུ་ཤློའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག

མཆུ་སློར་སློམ་པ། ཤ་རྔམས་ཅུང་ཟད་སབ་སར་ཟུག་པའི་རུས་པ་ཚལ་བ་འདློན་བེད་ཀི་སྐམ་པ་ཞིག

མཆུའི་གཤློང་། ཡ་མཆུའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ཀློང་ཀློང་། 

མཆུས་ཤར་རྒྱག །ཤུ་བརྒྱབ་ནས་སྐད་རྒྱག་པ། 

མཆེ་གུག །མཆེ་བ་ཅུང་ཟད་གུག་པའི་རྣམ་པ། 

མཆེ་སེར། མཆེ་བ་དང་སེར་མློ། མཆེ་སེར་ཅན་ལ་གཅན་གཟན་ཟེར། 

མཆེ་བ། འགམ་པའི་མདུན་ཟུར་གཡས་གཡློན་གི་སློ་རིང་པློ། མཆེ་གཙིགས་སེ་བགད། ཁི་རྒན་

གིས་ཁ་གདངས་མཆེ་བ་གཙིགས་པ། མཆེ་ཅན་སྤང་ཀིར་སྙིང་རེ་ན། ཞི་བའི་ལུག་ལ་གདུག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཅན་ཡིན། 

མཆེ་བ་དཀར་བའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་

ཆློས་འདུལ་བ་ཤིན་ཏུ་དཀར་བ་ཉིད་ཀིས་མཆེ་བ་དཀར་བ། 

མཆེ་བ་ཅན། [མངློན] ① གང་ཆེན། ② ཕག་པའམ་ཕག་རྒློད། ③ སེང་གེ

མཆེ་བ་གཅིག་པ། [མངློན]ཚོགས་བདག

མཆེ་བ་མཉམ་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་

མཉམ་པའི་ས་ལ་གནས་པ་ཉིད་ཀིས་མཆེ་བ་མཉམ་པ། 

མཆེ་བ་གཏློང་བ། [ཡུལ]ལློ་ཏློག་བཏབ་པའི་ས་བློན་ནས་མྱུ་གུ་ཐློན་པ། 

མཆེ་བ་སྟློབས་ལན། [མངློན]གང་པློ་སྤི། 

མཆེ་བ་བཏང་བ། འབྲུ་རིགས་སློན་ལས་མྱུ་གུ་ཐློག་མར་སྐྱེ་བ། 

མཆེ་བ་དུག་ཅན། [མངློན]དུག་སྦྲུལ། 

མཆེ་བ་དྲུག་ལན། གང་པློ་ཆེ། 

མཆེ་བ་རྣློ་བའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་སྐྱེ་བློ་གདུལ་

དཀའ་བ་འདུལ་བར་མཛད་པ་ཉིད་ཀིས་མཆེ་བ་རྣློ་བ། 

མཆེ་བ་བིན་གིས་ཕ་བའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་

ཤིག་སྟེ། མཐར་གིས་མངློན་པར་རློགས་པ་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་སྟློན་པར་མཛད་པ་ཉིད་ཀིས་

མཆེ་བ་བིན་གིས་ཕ་བ། 

མཆེ་བ་ཟླུམ་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། 

སིད་པར་ཀུན་ཏུ་སྦློར་བ་བསམས་པ་ཉིད་ཀིས་མཆེ་བ་ཟླུམ་པ། 

མཆེད། ① ཕ་མ་གཅིག་པའི་སྤུན་ཟླ། སྤུན་མཆེད། སྐུ་མཆེད། མཆེད་ཟུང་། ② སློབ་གྲྭ་གཅིག་

པའམ། དགེ་རྒན་གཅིག་པའི་སློབ་ཕྲུག །གློགས་མཆེད། 

མཆེད་གློགས། ① བ་མའམ་དགེ་རྒན་གཅིག་པའི་དགེ་ཕྲུག །② སྤུན་དང་མཛའ་གློགས། 

མཆེད་ལྕམ། སྤུན་དང་སིང་མློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

མཆེད་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ]རྒྱ་ཆེར་ཁབ་པ་དང་རྒྱས་པར་འཕེལ་བའམ། མང་དུ་འགློ་བ། དཀྲློག་

གཏམ་ཕིར་མཆེད་པ། རིམས་ཚད་མཆེད་པ། མེ་ལྕེ་མཆེད་པ། ② ཐིམ་རིམ་འཆར་སྐབས་སུ་

ནམ་མཁར་ཉི་འློད་ཕློག་པ་ལ་བུ་སྟློང་སང་དམར་ལམ་པའི་སྣང་བ་ལས་གཞན་མི་འཆར་བའི་

ཡིད་ཤེས། 

མཆེད་པའི་རང་བཞིན་བཞི་བཅུ། འཐློབ་བའི་ཡུལ་ལ་ཡིད་ཆགས་པ་དང་། ཐློབ་ཟིན་གི་ཡུལ་ལ་

ཆགས་པའི་ཞེན་པ་དང་། ཡུལ་ཡིད་དུ་འློང་བར་སྣང་ཙམ་ལ་སེམས་ལ་འཕློད་པ་ནི་དགའ་བ་

ཆེ་ཆུང་གི་དབེ་བས་གསུམ་དང་། འདློད་དློན་འགྲུབ་པ་ལ་དགའ་བ་རངས་པ་དང་། དེ་ཉིད་རྣམ་

པ་ཡང་ཡང་རློ་མློང་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་མགུ་བ་དང་། གསར་ཐློབ་རེ་ལ་བརེན་ནས་སེམས་མཐློ་ཡེ་རེ་

བར་བཏེག་པ་ནི་ངློ་མཚར་བ་དང་། ཡིད་འློང་གི་ཕློགས་ལ་སེམས་སྙེགས་པ་ནི་རྒློད་པ་དང་། 

བདེ་བས་ངློམས་པ་ནི་ཚིམ་པའློ། །འཁྱུད་པར་འདློད་པའི་སེམས་ནི་མཚོན་བེད་དེ་ཡུལ་ལ་

ཆགས་པའི་དབང་གིས་ལུས་ངག་གི་བ་བ་རློམ་འདློད་དློ། །འློ་བེད་པར་འདློད་པ་ནི་མཚོན་བེད་

དེ་ཆགས་པའི་བེད་པ་ཡང་ཡང་རློམ་འདློད་དློ། །དེ་བཞིན་དུ་འཛིན་པར་འདློད་པའང་མཚོན་

བེད་དེ་བེད་པ་དེའི་རྒྱུན་མི་འདློར་བར་འདློད་པའློ། །འདུ་ཤེས་བརན་པློ་གཞན་དུ་བསྒྱུར་མི་

ཐུབ་པ་ནི་བརན་པ་དང་། དགེ་བ་ལ་སྤློ་བ་ནི་བརློན་འགྲུས་དང་། རིགས་པ་ལ་སློགས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ལ་བརེན་ནས་མཐློ་བར་སེམས་པ་ནི་ང་རྒྱལ་ཏེ་ང་རྒྱལ་བདུན་ལ་སློགས་པའློ། །ལས་སུ་

བ་བ་རྣམས་རློགས་པར་བེད་པའི་རློལ་བ་མི་འདློར་བའི་འདུ་བེད་ནི་བ་བ་དང་། བརྣབ་སེམས་

ནི་འཕློག་པ་དང་། གཞན་འཇློམས་པར་འདློད་པའི་སྟློབས་དང་། ལས་ཕལ་པ་ལ་ཡིད་འཇུག་

པའི་སྤློ་བ་དང་། ལྷན་སྐྱེས་ཞེས་པ་དཔེ་མ་དག་པ་ལས་བསྒྱུར་བའི་སྐྱློན་ཏེ། ས་ཧ་ས་ཞེས་པ་

ལ་ས་ཧ་ཛ་ཞེས་པ་ནློར་རློ། དེས་ན་ཚམ་ཚོམ་དུ་བསྒྱུར་བ་དང་། ཆག་གིས་ནུས་པར་བསྒྱུར་

ཏེ་དེ་གཉིས་ཀང་ཆག་གིས་བསྒྱུར་བ་ལར་ལེགས་སློ། །དེ་ནི་བ་དཀའ་བ་ལ་སྦློར་དགློས་ཀང་། 

མི་ཞུམ་པའི་སྙིང་སྟློབས་ཏེ་ཆེ་ཆུང་གི་དབེ་བས་གསུམ་མློ། དེ་བཞིན་དུ་དྲག་པློ་ནི་ཁློ་བ་སྟེ་རློད་

འདློད་ལ་སློགས་པའློ། །གཞན་ཡང་མཛེས་ཆློས་སུ་སེམས་པའི་སེག་པ་དང་། འཁློན་དུ་འཛིན་

པའི་ཞེ་འགས་ཉིད་དང་། དགེ་བ་ལ་ཡི་རང་བའི་དགེ་བ་དང་། གཞན་གིས་གློ་བར་འདློད་པའི་



  2026  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚིག་གསལ་དང་། བདེན་པར་སྨྲ་བར་འདློད་པ་དང་། མི་བདེན་པ་སྟེ་རྫུན་སྨྲ་བར་འདློད་པ་དང་། 

དམ་བཅའ་བརན་པློར་འཆའ་བའི་ངེས་པ་དང་། ཡུལ་གི་སྐྱློ་བའི་རྒྱུ་ལས་ཡུལ་ཡློངས་སུ་འཛིན་

པར་མི་འདློད་པ་ཉེ་བར་མི་ལེན་པ་དང་། སྦིན་པར་འདློད་པ་པློའི་བློ་དང་། གཞན་དག་ལས་བ་

བ་ལ་བསྐུལ་བར་འདློད་པ་དང་། སྒིབ་པ་ལས་གློལ་བར་འདློད་པ་དཔའ་བློའི་སེམས་པ་དང་། 

ཉེས་པ་ལ་མི་འཛེམ་པས་ངློ་ཚ་མེད་པ་དང་། གཞན་བསླུ་བར་སེམས་པའི་སྒྱུ་དང་། གདུག་པ་

ཅན་གི་ལ་བ་ངན་ལ་ཞེན་པ་སྟེ་ལ་ངན་ལྔ་དང་། གཞན་གི་གནས་ལུས་ལློངས་སྤློད་ཆུད་གསློན་

ཀང་ཇི་མི་སྙམ་པའི་ཐློ་བརམས་པ་ནི་མི་བསྲུན་པ་དང་། རང་གི་ཉེས་པ་སྐེད་སེད་པའི་གཡློ་ནི་

ག་གྱུ་ཉིད་དེ་བཅས་པའློ། །

མཆེད་པློ། སྤུན་ཟླ་ཕློ། ཉེ་བའི་མཆེད་པློ་གཉིས། མཆེད་པློ་རྒན་གཞློན་ཚོ། 

མཆེད་མློ། སྤུན་མློ། 

མཆེད་ཟླ། ① སྤུན་ཟླ། ② གློགས་མཆེད་དམ་སྙིང་ཉེ་འདྲིས་ཆེའི་མི། 

མཆེད་ཡ། སྤུན་ཟླའམ་སྤུན་ཡ། 

མཆེད་ཡུམ་ནི། རང་སས་འཕགས་པ་སྐྱེད་བེད་དང་དེ་ཡི་བཞེད་དློན་གྲུབ་བེད་གང་རུང་དུ་གྱུར་

པའི་བདག་མེད་རློགས་པའི་མཁེན་པ་ལ་འཇློག

མཆེར་སྐྲན་ཟགས་ཆུ། མཆེར་པའི་སྐྲན་ནད་ལས་བྱུང་བའི་ཆུ་བསགས་པའི་ནད་ཅིག

མཆེར་ནད། ནད་རགས་རིབ་ཐུང་གཡློན་ངློས་ན་བ་དང་། ལྕེ་ཁ་བློར་འགྱུར་བ། མ་མཆུ་འཕང་ཞིང་

གདློང་ལ་ངློ་ཤིག་འབྱུང་བ། ཁློང་པ་སློ་བ་སློགས་བེད། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་མཆེར་ཚད་དང་། 

ཁག་སློས། མཆེར་པའི་བད་ཀན། མཆེར་རླུང་། མཆེར་རླུགས་བཅས་ལྔ་མཆིས་སློ། །

མཆེར་ནད་ཁག་སློས། ཁ་ཟས་ཀི་རིགས་མ་ཞུ་བ་དང་། རླན་གཤེར་ཆེ་བའི་རིགས་དང་སློགས་

འབྱུང་ལ། བེ་བག་ཏུ་གདློང་མདློག་སློའམ་སེར་པློར་འབྱུང་བ། ཁློང་ལྕི་ལ་སློ་འཁློག་བེད་ཅིང་

འློག་རླུང་ཐློན་ན་བདེ་སྙམ་བེད་པ། 

མཆེར་ནད་ལྔ། ༡ མཆེར་ནད་ཚ་བ། ༢ མཆེར་ནད་ཁག་སློས། ༣ མཆེར་རླུང་། ༤ མཆེར་པའི་

བད་ཀན། ༥ མཆེར་ནད་རླུགས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

མཆེར་ནད་ཚ་བ། ཆང་འཐུང་རེས་དང་། ཉི་མ་སློགས་ཀིས་ལུས་དྲློས་རེས་ཕློ་བ་སློས་པ་དང་། ལྕེ་

ལ་མདློག་སློར་ནག་གི་རི་མློ་འབྱུང་སྟེ་ཁ་བློར་ཆགས་པ། དབུགས་རྒློད། མཆུ་དང་གདློང་པའི་

མདློག་སྨུག་པློར་ཆགས་པ། རང་ལག་སྦྲིད། གཞློགས་གཡློན་གི་རིབ་ཐུང་གཟེར། 

མཆེར་པ། མཚེར་པ་ཡང་འབི་སློལ་འདུག །མི་ལུས་ཀི་བང་ཁློག་སྟློད་ཀི་གཡློན་ངློས་སུ་གནས་

ཤིང་དློན་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། དེའི་བེད་ལས་ནི་ཁག་ལ་སློགས་པའི་དྭངས་མ་རྣམས་ཀི་རེན་

བེད་ཅིང་ཟས་འཇུ་བ་སློགས་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

མཆེར་པ་སྐྱ་རྦབ། སྐྱ་རྦབ་རིགས་ལྔའི་ནང་ཚན་མཆེར་པར་བབས་ཤིང་བད་ཀན་ལན་པའི་སྐྱ་རྦབ་

སྟེ། ནད་རགས་སུ་ལུས་སྐྲངས་ཤིང་ཁ་ཟས་མི་འཇུ་བ་སློས་པ་དང་། མཆེར་སྟེང་ན་བ་ཞིག

མཆེར་པ་ཆུ་ཤློར། མཆེར་པར་ཆུ་ཁམས་འཕེལ་ཏེ། མཆེར་པའི་དྲློད་ཤློར་བའི་དློན་ནློ། །

མཆེར་པ་ཞློ་ཤ དབིབས་འདྲ་བ་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ཟླ་གློར་ཞློ་ཤའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་

ཤིག་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་

ལས། མཆེར་པ་ཞློ་ཤ་འགའ་རེར་དཀིལ་སབ་མཐའ་མཐུག་མཆེར་དབིབས་ཡློད་པ་བཟང་

གསུངས། ཞེས་དང་། འདྲ་ཡིག་དུང་མིག་ལས། མཆེར་པ་ཞློ་ཤ་མཆེར་དབིབས་ལན། 

མཆེར་པའི་ནད། མཆེར་ནད་སྤིའི་སློང་རྐྱེན་ནི། ཁ་ཟས་ཀི་རིགས་མ་ཞུ་བ་དང་། རླན་གཤེར་ཆེ་

བའི་རིགས་དང་། བསེར་བུ་སློགས་ཀི་ཁློད་དུ་གློས་ཆས་ཆེར་མེད་པར་གང་བ་སྟེ་འཁགས་པ་

དང་། དྲག་ཤུལ་ཆེན་པློའི་རིགས་ཀིས་བསྐྱེད་དློ། །

མཆེར་པའི་བད་ཀན། མཆུ་ལ་བད་ཀན་ཆགས། ལུས་གང་བ་དང་། དགློང་མློའི་དུས་སུ་ཁློག་པ་

སློས་པ་དང་། གཞློགས་གཡློན་གི་ངློས་ན་གཟེར་བ། 

མཆེར་འབས། འབས་ནད་མཆེར་པར་བབས་པའི་ནད་དེ། ནད་རགས་སུ་མཆེར་སྟེང་ན་ཞིང་སློས་

འཁློག་བེད་པ་དང་། དབུགས་མི་བདེ་བ་སློགས་འབྱུང་ཞིག

མཆེར་རྨེན། འདི་ལ་རྒྱ་སྐད་དུ། 胰腺 ཟེར། མཆེར་རྨེན་ལ་ཕིའི་བཤེར་རྨེན་གི་རྒྱུ་ལམ་དང་། ནང་

གི་རྒྱུ་ལམ་སྟེ་ཁག་གཉིས་ཡློད། ༡ ཕི་བཤེར་ནི་རྨེན་ལྦུ་དང་རྨེན་ར་གཉིས་ལས་གྲུབ་ཅིང་། 

 ① རྨེན་ལྦུས་གཤེར་རྨེན་གི་ཁུ་བ་དང་། ② རྨེན་རས་རྨེན་བུའི་ཁུ་རྣམས་ཕིར་འདློན་པའི་ལམ་



  2028  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བེད་ཅིང་ཡློད་པ་རེད།  གཤེར་རྨེན་གི་ཁུ་བའི་ནང་དུ་རས་འགྱུར་གི་རས་རིགས་སུ་ཏར་དང་། 

སློང་སྤི་འཇུ་བེད། ཞག་རི་སྐེམ་བེད། བརླན་གཤེར་འཇུ་བེད་བཅས་ཀི་རས་རིགས་འདུས་

ཡློད་པ་རེད། དེ་ལའི་རྨེན་ཁུ་དེ་གཤེར་རྨེན་གི་ར་སྦུབས་བརྒྱུད་དེ་ཕློ་འདབ་རྒྱུ་མའི་ནང་དུ་

འབབ་ནས་ལུས་ཀི་སློང་སྤི་དན་། ཚིལ་དང་། མངར་རས་རྣམས་འཇུ་བའི་ལས་བེད་ཅིན་ཡློད་

པ་རེད། ༢ ནང་གི་གཤེར་རྨེན་ནི་ཆེ་ཆུང་མ་ངེས་པའི་ཕ་ཕུང་གི་རིགས་དང་། དབིང་སུ་ལིང་

བཅས་ཀིས་གྲུབ་པ་ཞིག་རེད། དེས་དབིང་སུ་ལིང་(insulin) སྐྱེས་ཤིང་ལུས་ཀི་མངར་ཆ་

སྙློམ་པློར་བེད་ཅིན་ཡློད་པ་རེད། 

མཆེར་ར། རང་པའི་ངར་གདློང་གི་ར་མཐུར་ལ་བུ་མཆེར་པ་དང་འབེལ་བའི་ར། 

མཆེར་ར་ཆད་རགས། མཆེར་པ་དང་མཆུ་འབེལ་བས་ནང་གི་མཆེར་ར་ཆད་པའི་ཕི་རགས་སུ་མ་

མཆུ་ཐུར་དུ་འཕང་ལ་ལྷེན་སྣ་ནང་དུ་རྡིབ་པར་འགྱུར་བའི་འཆི་རགས་ཤིག་ཡིན།

མཆེར་ར་བ་རང་། སློག་གཞུག་ར་ཤའི་གསེབ་ན་གནས་པའི་མཆེར་པ་དང་འབེལ་བའི་སློད་རའི་མིང་། 

མཆེར་རླུགས་པ། ལློ་བ་སློས་ཤིང་འཁློག་པ། ཕི་ས་མི་ཐུབ་པ་དུས་མིན་དུ་འཆློར་བ། 

མཆེར་རླུང་། ལུས་སྐྲངས་པ། ཕློ་བ་སློ་འཁློག་བེད་པ། ཟས་འཇུ་སྟློབས་ཆུང་བ། སྒེགས་པ་དང་འློག་

རླུང་ཐློན་ན་བདེ་སྙམ་བེད་དློ། །

མཆེར་གསང་། རྒྱབ་ཀི་སལ་ཚིགས་བཅུ་གཅིག་པ་མཆེར་པ་དང་འབེལ་བའི་གསང་སྟེ། དེར་མེ་

བཙའ་བཞག་ན་ཕློ་བ་སློས་པ་དང་། མཆེར་སྟེང་གཟེར་བ་སློགས་མཆེར་གང་གི་ནད་ལ་ཕན། 

མཆེས་པ། ཁས་ལེན་གི་བརྡ་རིང་། 

མཆློག །① རབ་བམ་ཁད་དུ་འཕགས་པ། མཆློག་དམན། ཚོགས་ཀི་མཆློག །མཁས་པའི་མཆློག །མི་

རྣམས་ཀི་མཆློག །དགེ་རྒན་མཆློག །ལྷ་རེ་མཆློག །རློ་མཆློག །གློགས་མཆློག །དཀློན་

མཆློག །གནས་མཆློག །ར་མཆློག །སྨན་མཆློག །མཆློག་དམན་བར་གསུམ། མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་སྐྱེས་བུ་དང་། ཁྱུ་མཆློག །གློང་མ། གློང་མའི་གློང་མ། ག་ནློམ་པ། གང་པློ། ཅང་ཤེས་

པ། ཆེ་ཤློས། ཆེན་པློ། ཆེས་ཆེ་བ། མཆློག་གི་མཆློག །སྟག་དང་སེང་གེ། དང་པློ། པད་མ་

དཀར། དཔའ་བློ། དཔློན། ཕུད་དུ་བཀུར། ཕུལ་བྱུང་། བ་ན་མེད་པ། བ་མའི་བ། གཙོ་བློ། རེ་



  2029  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

མློ། རེ་མློར་འགློ། ཡ་རབས། རབ། ལེགས་གནས། ལེགས་པ། ཤིན་ཏུ་མཆློག་བཅས་སློ། ། 

 ② ཡི་གེ་འདིའི་མཐར་དུ་ཞེས་སྦར་ན་ཚིག་གི་རྒྱན་དུ་འགློ་བའི་རབ་ཏུ་ཤིན་ཏུ་སློགས་ཀི་དློན་

མཚོན་པར་བེད། མཆློག་ཏུ་མི་གཙང་བ། མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ། མཆློག་ཏུ་ཕ་བ། མཆློག་ཏུ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ། མཆློག་ཏུ་མཛེས་པ། མཆློག་ཏུ་ཡིད་གཅུགས་པ། མཆློག་ཏུ་ཡིད་བརན་པར་གྱུར་

པའི་གློགས་པློ། རིན་པློ་ཆེའི་བཞུགས་ཁི་གཡུ་བྱུར་མུ་ཏིག་སློགས་ཀིས་མཆློག་ཏུ་བརྒྱན་པ། 

མཆློག་དཀར། གཞུའི་མིང་། མཆློག་དཀར་གཞུ་མློ་བཀུག་ནས་མདའ་འཕེན་པ། 

མཆློག་གི་རྒྱལ་མཚན། བཀྲ་ཤིས་རགས་བརྒྱད་ཀི་གས་ཤིག

མཆློག་གི་ངེས་བསྟན། ངེས་བསྟན་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ངེས་པ་སྟློན་བེད་དཔེའི་དངློས་

པློ་འགའ་ཞིག་གིས། ངེས་པ་བསྟན་བ་དཔེ་ཅན་གི་དངློས་པློ་ལ་འབས་བུ་ཕན་འདློགས་སྟེར་བ་

མཚོན་པར་བེད་པའི་རྒྱན་ཞིག

མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ། བ་ན་མེད་པའི་དངློས་གྲུབ་སྟེ་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་དངློས་གྲུབ། 

མཆློག་གི་ལྕུག་མ། [མངློན]བུད་མེད་མཆློག

མཆློག་གི་ཆློས་བརྒྱད། གཟུགས། འཁློར་གཡློག །སློབས་པ་བྱུང་བ། སེམས་ཡློངས་སུ་དག་པ། 

ཏིང་འཛིན། ཕུན་ཚོགས། ཤེས་རབ་ཀི་སྣང་བ་མཆློག

མཆློག་གི་མཆློག །རབ་ཀི་ནང་ནས་རབ། 

མཆློག་གི་མཐར་ཐུག་པ། མཆློག་རབ་འགན་ཟླ་མེད་པ། 

མཆློག་གི་ནློར་བུ། འདི་ནི་ནློར་བུའི་ནང་གི་ནློར་བུ་སྟེ། སངས་རྒྱས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

དང་། ཉན་ཐློས་རང་རྒྱལ། རྣལ་འབློར་གི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ་ལ་སློགས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་

རྣམས་ཀི་སྐུ་གདུང་ལས་བྱུང་བ་སྟེ། ཆེ་ཆུང་ཕལ་ཆེར་ཡུངས་ཀར་གི་འབྲུ་ཙམ་དང་། ཆེ་བ་

འགའ་ཞིག་སན་མ་ཙམ་པ་སློགས་ཅི་ཡང་འབྱུང་ཞིང་། དབིབས་ནི་ཕལ་ཆེ་བ་རིལ་བུ་དང་། 

འགའ་ཞིག་ལ་ངེས་མེད་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ། ཁ་དློག་མང་ཆེ་བ་དཀར་པློ་དང་། འགའ་ཞིག་སློ་

སྐྱ། འགའ་ཞིག་འཇའ་རིས་ཅན་སློགས་འབྱུང་བ། མཆློད་ཅིང་ལུས་ལ་བཅངས་པ་ཡིས། གདློན་

ཀུན་ཕློགས་སུ་ཉེ་མི་ནུས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཆློག་གི་སྤྲུལ་སྐུ། གདུལ་བ་ཐུན་མློང་བའི་སྣང་ངློར་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཚུལ་བསྟན་ཏེ་འགློ་

བ་འདུལ་བའི་སྐུའི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པའློ། །

མཆློག་གི་ཚལ། [མངློན]བཟའ་ཤིང་གི་ར་བ། 

མཆློག་གི་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་བདུན། ༡ འཁློར་ལློ། ༢ ནློར་བུ། ༣ བཙུན་མློ། ༤ བློན་པློ། ༥གང་པློ། ༦ར་

མཆློག །༧ དམག་དཔློན་ནློ། །

མཆློག་གི་ངག་བཟློ། མཆློག་གི་ངག་བཟློ་ནི། གཙོ་བློ་གཞན་གི་ལློག་རློག་འཇློགས་པའི་རློད་པ། 

གདུལ་བ་རེས་སུ་འཛིན་པའི་འཆད་པ། བསྟན་པ་གསལ་བར་བེད་པའི་རློམ་པ་གསུམ་ཡིན་

ཞིང༌། གཞན་ཡང་དཀློན་མཆློག་མཆློད་པའི་དློན་དུ་དབངས་ཀི་ང་རློ་བཞི་དང༌། ཡན་ལག་བཅུ་

གཉིས། སེལ་མ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་ཏེ། དེ་ཡང་འདྲེན་པ་དང༌། བཀུག་པ་དང༌། ལེང་པ། 

འགྱུར་ཁུག་བཅས་ང་རློ་བཞི། །ཚོགས་སུ་སེང་གེའི་ང་རློ་དང༌། །དབེན་པ་བུང་པ་རློལ་པའི་

ཚུལ། །མཁས་པའི་མདུན་སར་ནེ་ཙོའི་དབངས། །རྨ་བ་འཇློ་སེག་རྨློངས་ནང་དུ། །སྐྱློ་ཚེ་དང་

བ་ཀུན་འདྲེན་པ། །རེས་སུ་དགའ་བ་འདློད་ལྷའི་མདའ། །མཆློད་ལ་དགའ་བའི་མེ་ཏློག་སྟེ། །བ་

ཚྭའི་ཆུ་ཀླུང་སིག་སྦློང་ལ། །རང་ཕློགས་བསྟློད་ན་ལྷ་ཡི་རྔ། །ཕ་རློལ་སྨད་ན་འཁློར་ཟིལ་

གནློན། །ཀུན་ཏུ་སྙན་པ་དྲི་ཟའི་དབངས། །སེལ་མ་མེ་ཏློག་ཕེང་ལན་ཡིན། 

མཆློག་གི་ཡིད་བཟློ། རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་དགློངས་འགེལ་གི་བསྟན་བཅློས་རྣམས་ལ་དང་པློ་ཐློས་

པ་བསགས་པས་བང་དློར་གི་མིག་ཕེ། བར་དུ་ལེགས་པར་བསམ་པས་ཐེ་ཚོམ་གི་སྒློ་འདློགས་

ཆློད། ཐ་མ་ཚུལ་ཇི་བཞིན་བསློམས་པས་གནས་ལུགས་ཀི་དློན་གཏན་ལ་འབེབས་པ་རྣམས་ནི་

མཆློག་གི་ཡིད་བཟློ་ཡིན་ནློ། ། ཞེས་སློ། །

མཆློག་གི་ལུས་བཟློ། མཆློག་གི་ལུས་བཟློ་ནི། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། ལུས་བཟློ་མཆློག་ནི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་རེན་ཏེ། ཞེས་སྐུ་རེན་རྒྱལ་བའི་སྐུ་བརན་བིས་འབུར་རྣམས་དང༌། གསུང་རེན་

བཀའ་བསྟན་སློགས་གསུང་རབ་ཀི་དཔེ་ཆ་རྣམས། ཐུགས་རེན་མཆློད་རེན་དང་ཕག་མཚན་གི་

རིགས་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཡིན་པར་གསུངས། སྤི་ལྷ་སྐུ་ལ་བིས་སྐུ་དང༌། འབུར་སྐུ་སྟེ་རིགས་

གཉིས། དེ་དག་རེ་རེ་ལའང་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ཚད་དང༌། བ་སྐུའི་ཆ་ཚད། ཡི་དམ་རྒྱུད་སེ་སློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

སློའི་སྐུ་ཚད་དང་ཉམས་འགྱུར་མི་འདྲ་བ། ལྷ་ཞི་བ་དང་ཁློ་བློའི་སྐུ་ཚད་མི་འདྲ་བ་དང༌། ལྷ་ཕློ་

རྒྱུད་དང་མློ་རྒྱུད་ཀི་སྐུ་ཚད་མི་འདྲ་སློགས་ཞིབ་ཕའི་ལག་ལེན་ཡློད་པ་མ་ཟད། ལྷ་སྐུ་དེ་དག་ལ་

ངེས་པར་ཚང་དགློས་པའི་མཛེས་རལ་གི་རིགས་ལ། རྒྱན་ཆ་དང༌། ཕག་མཚན། ཁི་རྒྱབ་ཡློལ། 

ཚོན་མདངས། ཡུལ་བཀློད་བཅས་སློ། །

མཆློག་གི་བསམ་པ། བསམ་པ་ཤིན་ཏུ་བཟང་པློ། 

མཆློག་གྱུར། མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་སྟེ་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པ། ཡློན་ཏན་མཆློག་གྱུར། མཆློག་གྱུར་དགེ་འདུན། 

མཆློག་དགའ། དགའ་བ་ཚད་མེད། 

མཆློག་བརྒྱད། ༡ ཤེས་རབ་ཅན་གི་མཆློག་ནི་ཤཱ་རིའི་བུ་དང་། ༢ རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་གི་མཆློག་ནི་མའཽུ་

འགལ་གི་བུ། ༣ ཟབ་མློ་ལ་མློས་མཆློག་ནི་རབ་འབློར། ༤ ལྷའི་མིག་ལན་མཆློག་ནི་མ་འགགས་

པ། ༥མལ་སྟན་བགློ་མཆློག་ནི་གད་ནློར་བུ། ༦ ཁིམ་བདག་དད་པ་སྐྱེས་མཆློག་ནི་འཆར་ཀ། ༧ 

མང་དུ་ཐློས་པའི་མཆློག་ནི་ཀུན་དགའ་བློ། ༨བསབ་པ་གུས་མཆློག་ནི་སྒ་གཅན་འཛིན། ཞེས་

གསུངས་པ་དློན་གཅིག་ཡིན་ནམ་བརག །སྣང་བརྒྱད་ལས་དེ་ལས་གཞན་པར་གསུངས་སློ། །

མཆློག་ཉལ། གངས་གནས་ཤིག

མཆློག་ཉིད། ཁེད་རང་། 

མཆློག་གཉིས། སར་རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་འཛམ་གིང་མཛེས་པར་བེད་པའི་རྒྱན་དྲུག་མཆློག་

གཉིས་གས་ཀི་མཆློག་གཉིས་ཏེ་ཡློན་ཏན་འློད་དང་ཤཱཀ་འློད་གཉིས། 

མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ། མཆློག་གྱུར་དང་དློན་གཅིག

མཆློག་ཏུ་དགའ་བའི་སློན་འགློའི་ཆློས་དགུ། ༡ རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་དགའ་བ་སྐྱེའློ། །༢ ཡིད་དགའ་

བས་སྤི་ལློ་བང་བའི ལུས་ཤིན་ཏུ་སྦངས་པར་འགྱུར་རློ། ༣ ལུས་ཤིན་ཏུ་སྦངས་པའི་བདེ་བ་

མློང་བར་བེད་དློ། །༤ བདེ་བར་གྱུར་པའི་སེམས་མཉམ་པར་འཇློག་གློ ། ༥སེམས་མཉམ་པར་

བཞག་ན་ཡང་དག་པ་ཇི་ལ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་སློ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལ་བ་བཞིན་མཐློང་

ངློ་། །༦ ཡང་དག་པ་ཇི་ལ་བ་མཐློང་བས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རློ། ༧ སྐྱེ་ན་འདློད་ཆགས་དང་བལ་

བར་འགྱུར་རློ། ༨འདློད་ཆགས་དང་བལ་ནས་རྣམ་པར་གློལ་བར་འགྱུར་རློ། ༩ རྣམ་པར་གློལ་
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ན་བདག་རྣམ་པར་གློལ་ལློ་སྙམ་པའི་ཡེ་ཤེས་མཐློང་བ་འབྱུང་ངློ་། །

མཆློག་ཏུ་འཛིན་པའི་ལ་བ། རང་ལ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་བརྟུལ་ཤུགས་མཆློག་འཛིན། 

མཆློག་ཐུན་དངློས་གྲུབ། མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་དང་། ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་བློ། །

མཆློག་ཐློབ། [མངློན]ཙམ་པ་ཀ

མཆློག་དང་ཐུན་མློང་དངློས་གྲུབ། གསང་སགས་བ་མེད་ཀི་ལམ་ལ་ཞུགས་ནས་རབ་ལ་མཆློག་གི་

དངློས་གྲུབ་སྟེ་སངས་རྒྱས་པ། འབིང་ལ་ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་བརྒྱད་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་

ཐློབ་པ་སྟེ་དེའི་སྐློར་ཐ་སེའི་ཐུན་མློང་གི་གྲུབ་རགས་སྐབས་སུ་གསལ། 

མཆློག་དམ་པ། ཁད་དུ་འཕགས་པའམ་རབ་ཀི་རབ། 

མཆློག་ལན། ① གངས་གནས་ཤིག །② [མངློན]གུར་གུམ། 

མཆློག་ལན་མ། [མངློན] ① བུད་མེད་མཆློག །② ཆང་གི་མིང་། 

མཆློག་བདེ། [མངློན]རི་དྭགས། 

མཆློག་གནས། ལྷ་ཚངས་པ། 

མཆློག་སྤྲུལ། མཆློག་གི་སྤྲུལ་སྐུའློ། །

མཆློག་དབང་གློང་མ་གསུམ། སགས་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་སེའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་འཇུག་ཅིང་སྨིན་པར་

བེད་པའི་དབང་གསུམ་སྟེ། གསང་བའི་དབང་དང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་དང་། ཚིག་

དབང་བཅས་སློ། ། 

མཆློག་སྦིན། ① དངློས་གྲུབ་སྟེར་ཚུལ་སྟློན་པའི་ལྷའི་ཕག་རྒྱའི་བེ་བག་ཅིག །② [མངློན]བུང་བ། 

མཆློག་སྦིན་གི་ཕག་རྒྱ། ཕག་གཡློན་ཐུགས་ཀར་ཐལ་སྦར་དང་། ཕག་གཡས་པུས་མློའི་སྟེང་གེན་

དུ་བཀན་པ། 

མཆློག་མ། ① རེ་མློ། ② གཞུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། 

མཆློག་མིན་ངེས་བསྟན། ངེས་པ་སྟློན་བེད་དཔེའི་དངློས་པློ་འགའ་ཞིག་གིས་ངེས་པ་བསྟན་བ་དཔེ་

ཅན་གི་དངློས་པློ་ལ་གནློད་འབས་སྟེར་བ་མཚོན་པར་བེད་པའི་རྒྱན་ཞིག་ཡིན།

མཆློག་དམན་བར་པ། མི་གནས་བབ་མཐློ་བ་དང་མི་གནས་བབ་དམའ་ཙམ་དང་སྤིར་བཏང་གི་མི་
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བཅས་གསུམ། 

མཆློག་དམན་བར་གསུམ། བཟང་ངན་བར་གསུམ་མམ་རབ་འབིང་ཐ་གསུམ། 

མཆློག་མཛེས། མཆློག་ཏུ་མཛེས་པ་སྟེ་མཛེས་ཤིང་ལེགས་པ། 

མཆློག་འཛིན། མཆློག་ཏུ་འཛིན་པ་སྟེ་གཞན་ལས་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པར་སེམས་པ་རང་གི་ལ་བ་

མཆློག་ཏུ་འཛིན་པ། 

མཆློག་བཞི། རྒྱན་གི་མཆློག་ནི་ཐློས་པ་དང་། བདེ་བའི་མཆློག་ནི་སེམས་སྐྱིད་པ། ནློར་གི་མཆློག་

ནི་སྦིན་པ་བཏང་བ། གློགས་ཀི་མཆློག་ནི་མི་བསླུ་བ་བཅས་བཞིའློ། །

མཆློག་ཟུང་། ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་སློབ་མའི་གས་ནས་ཤེས་རབ་ཀི་མཆློག་ཤཱ་རིའི་བུ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་

གི་མཆློག་མློའུ་འགལ་གི་བུ་སྟེ་གཉིས། 

མཆློག་ཟུང་གཅིག །མཆློག་གཉིས་སམ་ཟུང་གཅིག་ལ་ཟེར། 

མཆློག་ཟུང་གཉིས། ཤཱ་རིའི་བུ་དང་མློའུ་འགལ་གི་བུ་རྣམ་གཉིས། 

མཆློག་ཡས། གངས་གནས་ཤིག

མཆློག་རབ། ལེགས་ཤློས། 

མཆློག་ཤེས། ཤེས་རབ། 

མཆློག་སེམས། [མངློན]བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། 

མཆློག་སེད། སར་རྒྱ་གར་གི་བམ་ཟེ་མཁས་པ་ཞིག

མཆློག་གསུམ། སངས་རྒྱས་དང་། ཆློས། དགེ་འདུན་གསུམ། 

མཆློག་གསུམ་དཔང་འཕེར། དཀློན་མཆློག་གསུམ་མནའ་དཔང་ལ་འཛུགས་འཕེར་བ། ལས་དློན་

དྲང་འབེལ་བས་ངེས་མཆློག་གསུམ་དཔང་འཕེར་ཡིན། 

མཆློགས་མ། མཚོག་མ་ཡི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

མཆློང་། ① འདི་རྒྱ་དཀར་ནག་དང་རང་ལློངས་ཀི་བང་འབློག་ཁུལ་སློགས་གང་ནས་ཀང་འབྱུང་བ་

དང་དེང་དུས་ཅུང་མློད་པའི་ཨེར་དབང་ཧྭ་ཀུའེ་རིགས་ཀི་གཏེར་རྡློའམ་རིན་པློ་ཆེའི་རིགས་ཏེ་

ཆེ་ཆུང་ངེས་མེད། མཁལ་དབིབས། སློང་གཟུགས་སློགས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་ཞིང་ཕི་ངློས་འབར་
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འབུར་མི་སྙློམས་པ་ལ་ཁ་དློག་འ་ཁ། བ་ཁག །ཆུ་སེར། བ་ཆུ། སློ་སྐྱ། སྨུག་པློ་སློགས་མ་ངེས་

པ། འགའ་ཞིག་ཁ་དློག་ཕན་ཚུན་སེལ་མར་འདྲེས་པ་དང་ཆུ་རིས་འདྲ་མིན་ཡློད་པ་བཅས་ལ་

འཆློས་པའི་རྒྱན་ཆས་རྣམས་ཕལ་ཆེར་ཟླུམ་རིལ་དང་ཟླུམ་ནར་ལ་སློགས་ཅི་རིགས་ལ་དྭངས་

ཤིང་སྐུད་པ་མི་སྒིབ་པ། འགའ་ཞིག་ཤིན་ཏུ་དྭངས་པ་ཁ་དློག་མེད་པ་སློགས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་

བ། གྲུབ་ཆ་གཙོ་བློsi0. ཡིན་པ་དང་ས་ཚད་6.5-7༠ དང་། བསྡུར་ལིད་ཁེ2.6-2.7 ཡློད་པ། 

ས་ལ་མཁེགས་པས་ཤེལ་རིགས་ཕལ་ཆེར་གཅློད་ཅིང་ལྕགས་ཀིས་བརྡབ་པས་མེ་འབྱུང་

བཅས་ཡློངས་གགས་ངློས་ཟིན་ས། ② རིན་པློ་ཆེའི་རིགས་དཀར་ལ་སློ་མདངས་ཆགས་པ་ཕི་

ནང་མི་སྒིབ་པ་ཞིག་སྟེ། ནུས་པས་གཟའ་ནད་དང་། གདློན་གཟེར་སློགས་ལ་ཕན། 

མཆློང་རྒྱག །ས་སྟེང་ནས་འཕར་བ། 

མཆློང་རྒྱུག །འཕར་བཞིན་བང་རལ་གློད་པའི་འགློ་སྟངས། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་transition ཟེར། 

མཆློང་སྟེགས། མཆློང་རྒྱག་སྐབས་རང་པ་འཛུགས་སའི་སྟེགས་བུ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་jump ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་jump ཟེར། 

མཆློང་བ། [ཐ་མི་དད་པ]མཆློངས་པ། མཆློང་བ། མཆློངས། འཕར་བཞིན་འགློ་བ་དང་། འཕར་ནས་

བརྒལ་བ། ཕ་རློལ་ཏུ་མཆློངས་པ། མིག་ལན་གཡང་དུ་མཆློང་བ། སྟློད་ལ་སྟག་མློ་མཆློངས་པའི་

རེས་ཡློད། སྨད་ན་ཤིང་ར་དྲུད་པའི་ཤུལ་ཡློད། 

མཆློང་འབུ། འབུ་ཆ་ག་པ། 

མཆློངས། མཆློང་བའི་སྐུལ་ཚིག

མཆློངས་འགློས། མཆློང་ལིང་གི་འགློ་སྟངས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

མཆློངས་པ། མཆློང་བའི་འདས་པ། 

མཆློད་ཀློང་། མར་མེ་འབུལ་བེད་ཀི་སྣློད། 

མཆློད་ཁང་། མཆློད་ཡུལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་བཞུགས་པའི་ལྷ་ཁང་། 

མཆློད་ཁང་དགློན་པ། ཕག་བཏབ་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་མཚོ་ཤར་སྐུ་འབུམ་རློང་ཁློངས་

སུ་ཡློད། 

མཆློད་ཁི། མཆློད་པ་འབུལ་སའི་ཁིའམ་སྟེགས། 

མཆློད་རྒྱུན། མཆློད་པ་འབུལ་བེད་དུ་དམིགས་ཏེ་བཞག་པའི་དངློས་པློ་ལ་ཟེར། 

མཆློད་རྔ། མཆློད་རས་ཀི་རྔ། 

མཆློད་སགས། མཆློད་འབུལ་སྐབས་ཀི་གཟུངས་སགས། 

མཆློད་ཅན། ཕློར་པ། 

མཆློད་ལྕློག །མཆློད་པ་གཤློམ་སའི་སྟེགས་སམ་ལྕློག་ཙེ། 

མཆློད་ཆང་། ཆང་གི་ཞེ་ས། 

མཆློད་ཆས། མཆློད་པའི་ཡློ་བད། 

མཆློད་མཇལ། རེན་གསུམ་ལ་ཕག་མཆློད་བས་ནས་བིན་རླབས་ཞུ་བ། 

མཆློད་བརློད། བསྟན་བཅློས་རློམ་པའི་ཐློག་མར་སངས་རྒྱས་སློགས་དང་འདློད་པའི་ལྷ་ལ་གུས་

བསྟློད་བེད་པ། 

མཆློད་ཏིག །མཆློད་པ་གཤློམ་སྐབས་བདུན་མཚམས་ནང་ཆུ་བླུག་བེད་ཏིག་གུའློ། །

མཆློད་ཏིང་། ཡློན་ཆབ་འབུལ་སའི་སྣློད། 

མཆློད་རེན། [སྟཱུཔ] ① མཆློད་པའི་ཞིང་ངམ་རེན་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་ཀི་རེན། རིང་བསེལ་

མཆློད་རེན། སྐུ་གདུང་མཆློད་རེན། ② [མངློན]མཆློད་རེན་ལ་གདུགས་རིམ་པ་བཅུ་གསུམ་

ཡློད་པས་གངས་བཅུ་གསུམ་མཚོན། 

མཆློད་རེན་ཀེ་རུ། ལྕགས་པློ་རིའི་ལྷློ་ཕློགས་རི་ཟུར་དུ་ཡློད་པའི་མཆློད་རེན་ཞིག

མཆློད་རེན་སྐེ་དགློན་ཆེན། མིང་གཞན་དགའ་ལན་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་གིང་ཞེས་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་དཀིལ་ཙམ་ནེའུ་ལུང་སྐུ་ཐློག་གློང་མ་སགས་རམས་པ་ནློ་ཡློན་ཆློས་རེས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་

དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཆློད་རེན་དཀར་པློ། མདློ་སྨད་ཆློས་འབྱུང་ལས་མངའ་བདག་ཁི་རལ་གི་དུས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པློ་དང་

དབློན་ཞང་འདུམ་བ་བར་མ་མཐུན་ནས་བློད་རུ་རེ་ནས་དམག་སྟློང་སེ་བཅློ་བརྒྱད་རེ་དར་ཚན་

ཁིག་གློ་པ་ཁིད་དེ་རྒྱའི་གེན་པློ་རྣམས་བཀུམས། རྒྱ་ཆམ་ལ་ཕབ། དཔློན་པློ་མཉེས་པའི་སྐྱེས་

ཕུལ། བློད་ཀི་མཆློད་གནས་ལློ་པཎ་རྣམས་དང་། རྒྱའི་ཧྭ་ཅང་རྣམས་ཀིས་དཔང་པློ་མཛད། 

རྒྱའི་གློང་གུ་རྨེ་རུ་བ་བར་རྒྱ་བློད་ཀི་ས་མཚམས་བས་ཏེ་དེར་བློད་བཙད་པློའི་གཙུག་ལག་

ཁང་དང་རྒྱ་རེའི་གཙུག་ལག་ཁང་བརིགས་པར་བཤད་པ་མཆློད་རེན་དཀར་པློར་ངློས་འཛིན་

པ་ཡིན་ཞེས་མདློ་སྨད་ཆློས་འབྱུང་གསལ། 

མཆློད་རེན་བཀྲ་ཤིས་སློ་མང། བཀྲ་ཤིས་སློ་མང་ཞེས་པ་དེར་གསལ། 

མཆློད་རེན་གི་འཁློར་ས། མཆློད་རེན་གི་ཕི་ཁམས་སམ་ཉེ་སྐློར། 

མཆློད་རེན་གི་ཆ་དབེ་བ་བཅུ། ཐིག་ལན་སེང་ཁི་བད་ཆུང་དང་། གཟུངས་ས་བད་ཆེན་རྨློངས་དགེ་

བ། དེ་སྟེང་སྤི་ལ་བང་རིམ་བཞི། བུམ་རེན་བུམ་པ་བེ་རེན་དང་། བེ་འདེགས་པདྨ་འློད་ཟེར་ཕེང་། 

ཕློ་འཁློར་མློ་འཁློར་བཅས་བཅུ་གསུམ། ཐུགས་རེ་མདློ་གཟུངས་ཞུ་རྒྱ་གམ། །གདུགས་དང་

ཆར་ཁེབས་ཟླ་ཕེད་ནི། ནློར་བུ་ཏློག་དང་བཅས་པའློ། །

མཆློད་རེན་དགློན། ① རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༨༡༩ལློར་ཤློག་དཔློན་ཆེན་མློ་ང་རློ་

སྐལ་བཟང་དང་། དར་མདློ་ལྕགས་ལ་རྒྱལ་པློའི་བཙུན་མློ་ཆུང་བ་གཉིས་ཀིས་ཡློན་སྦར་ཏེ་དགེ་

བཤེས་བློ་བཟང་སངས་རྒྱས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རློང་བག་རློང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཆློད་རེན་དགློན། ② མཁས་གྲུབ་ཀརྨ་ཆགས་མེད་ཀི་སློབ་མ་བ་མ་ཨློ་རྒྱན་ནློར་བུས་བཏབ། 

དུས་ནམ་ཡིན་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་གསེར་ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཆློད་རེན་བརྒྱད། དེར་དྲངས་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཁག་གསུམ་ལས། གཅིག །༡ ཤར་ན་རེ་མློ་བརྒྱ་པའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

མཆློད་རེན། ༢ ལྷློར་ཏ་ལ་རིན་ཆེན་བརེགས་པའི་མཆློད་རེན། ༣ ནུབ་ཏུ་བདེ་བེད་ཁམས་

གསུམ་སྒློལ། ༤ བང་དུ་ཕིན་ལས་གཏེར། ༥ཤར་ལྷློར་རི་ཤིང་རའི་མཆློད་རེན། ༦ ལྷློ་ནུབ་ཏུ་

པར་པ་རའི་མཆློད་རེན། ༧ ནུབ་བང་དུ་བཀྲ་ཤིས་བརེགས་པའི་མཆློད་རེན། ༨བང་ཤར་དུ་ཉི་

མ་གཟིའི་མཆློད་རེན་ནློ། །

གཉིས། ༡ ནུབ་ཏུ་པད་སྤུངས་མཆློད་རེན་དང་། ༢ ཤར་ལྷློར་བང་ཆུབ་མཆློད་རེན། ༣ ལྷློར་བཀྲ་

ཤིས་སློ་མང་མཆློད་རེན། ༤ བང་ཤར་ཆློ་འཕྲུལ་མཆློད་རེན། ༥ཤར་དུ་ལྷ་བབས་མཆློད་རེན་

ཐེམ་སྐས་ལ་བུ། ༦ ནུབ་བང་དུ་དགེ་འདུན་དབེན་སྡུམ་མཆློད་རེན་ཟུར་དྲུག་པ། ༧ ལྷློ་ནུབ་ཏུ་

རྣམ་རྒྱལ་མཆློད་རེན་བཟླུམ་པློ། ༨བང་དུ་མང་འདས་མཆློད་རེན། 

གསུམ། ༡ རྡློ་རེ་དཀར་པློ། ༢ རྡློ་རེ་ནག་པློ། ༣ རྡློ་རེ་ཆགས་པ་དཀར་པློ། ༤ རྡློ་རེ་འདུས་བས་

སེར་པློ། ༥ཐུགས་རྡློ་རེ་དཀར་པློ། ༦ སྐུ་རྡློ་རེ་དམར་པློ། ༧ རིན་ཆེན་རྡློ་རེ་ནག་པློ། ༨རྡློ་རེ་

ལང་གུའློ། །ཡང་ན་བརྒྱད་ཀ་བང་ཆུབ་མཆློད་རེན་ལ་བུ་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་རི་མེ་ཆུ་གྲུབ་ཆེན་

བརྒྱད་རེ་ཡློད། 

མཆློད་རེན་བསྒྲུབ་པ་ཉི་ཤུ། འློག་གཞི་ནས་རིམ་བཞིན་སློ་ཕག་བཅལ་བདུན་བརེགས་སམ་བརྒྱད་

བརེགས། ཀ་བ། ཀ་སྟན། ཀ་བའ་ིཚར། བ་ེགདན། བ་ེགཞུ། གདུང་། གདུང་ཁེབས། མཆློད་བརེགས་

ཁེབས་མ། པད་མཆློད། གདུང་མིག་མང་རིས། ཁམས་ཚར། གདུང་རྒྱུག་པ། ལྕམ། ལྕམ་ཁེབ། ཤིང་

ལེབ་བམ་གལ་མ། སློ་ཕག་འདྲེམས་མ། ར་འདག་གིས་འཚམ་སྦློར། ཞལ་ཞལ་བེད་པའློ། །

མཆློད་རེན་ལྕློག །ཐེག་ཆེན་བམས་པ་གིང་དང་དགེ་ལན་བསྟན་འཕེལ་གིང་ཞེས་གགས། རབ་བྱུང་

བདུན་པའི་ཆུ་འབྲུག་ལློ་སྤི་ལློ་༡༤༡༢ལློར་ཚ་ཁློ་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་གགས་པ་ནས་གསར་

དུ་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྔ་པ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཆློད་རེན་བཅུ་གཅིག །༡པད་མ་སྤུངས་པའི་མཆློད་རེན། ༢བང་ཆུབ་ཆེན་པློའི་མཆློད་རེན། ༣བཀྲ་

ཤིས་སློ་མངས་ཀི་མཆློད་རེན། ༤ཆློ་འཕྲུལ་ཆེན་པློའི་མཆློད་རེན། ༥ལྷ་ལས་བབས་པའི་མཆློད་

རེན། ༦དབེན་བསྡུམས་པའི་མཆློད་རེན། ༧རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་མཆློད་རེན། ༨མ་ངན་ལས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འདས་པའི་མཆློད་རེན། ༩རུས་ཚིག་པའི་མཆློད་རེན། ༡༠རུས་མ་ཚིག་པའི་མཆློད་རེན། 

༡༡སློལ་བར་གྱུར་པའི་མཆློད་རེན་ནློ། །ཡང་ན། ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་སྐུ་གདུང་ཆ་བརྒྱད་དུ་བགློས་

པའི་མཆློད་རེན་བརྒྱད་དང་གློང་གི་རེས་མ་གསུམ་བསྣན་པར་འདློད་དློ། །

མཆློད་རེན་ཆ་བརྒྱད། རྒྱལ་བའི་མཆློད་རེན་ཆ་བརྒྱད་ཅེས་གགས་པ་སྟེ། སྟློན་པའི་མཛད་པ་ཁད་

པར་ཅན་གཙོ་བློར་གྱུར་པ་དག་བསྟན་པའི་ཚེ་ཡུལ་ལློངས་སློ་སློའི་སྐྱེ་བློ་རྣམས་ཀིས་མཆློད་

རེན་བརིགས་ཏེ་དུས་སྟློན་གི་སློལ་ཚུགས་པ་སྟེ། བདེ་གཤེགས་མཆློད་རེན་དང་། བང་ཆུབ་

མཆློད་རེན་དང་། ཆློས་འཁློར་མཆློད་རེན་དང་། ཆློ་འཕྲུལ་མཆློད་རེན་དང་། ལྷ་བབ་མཆློད་རེན་

དང་། དབེན་བསྡུམས་མཆློད་རེན་དང་། རྣམ་རྒྱལ་མཆློད་རེན་དང་། མང་འདས་མཆློད་རེན་

བཅས་བརྒྱད་དློ། ། 

མཆློད་རེན་ཆེན་པློ་བཞི། ཤར་དུ་མཆློད་རེན་དཀར་པློ་བང་ཆུབ་མཆློད་རེན། ལྷློ་རུ་མཆློད་རེན་

དམར་པློ་པདྨ་བརེགས་པ། ནུབ་ཏུ་མཆློད་རེན་སློན་པློ་བདུད་འདུལ་མ། བང་དུ་མཆློད་རེན་

ནག་པློ་བཀྲ་ཤིས་སློ་མང་ངློ་། །

མཆློད་རེན་ཉི་མ་ལ། མིང་གཞན་རྡློ་རེ་ཉི་མ་མཆློད་རེན་ཟེར། གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེས་ཕག་བཏབ་པར་

བཤད། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་

གློང་ཁེར་མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཆློད་རེན་ཐང་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་གིང་། ཐློག་མར་སྤི་ལློ་བརྒྱད་བརྒྱ་ལྷག་གི་དུས་སུ་བློན་དགློན་

གཡུང་དྲུང་དགློན་བཞེངས་པ་དང་། ལློ་ངློ་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་སློང་རེས་ས་པཎ་གིས་དེ་གཞི་བས་

ནས་ས་སྐྱ་དགློན་ཞིག་བཏབ། སྤི་ལློ་༡༣༦༠ལློར་ཀརྨ་རློལ་པའི་རྡློ་རེས་དེར་མཆློད་རེན་

བཞེངས་ནས་མིང་དེ་ཐློག་ལ་གྲུབ་མཐའ་ཡང་བཀའ་བརྒྱུད་པ་བས། ཕིས་སྤི་ལློ་༡༦༣༩ལློར་

འདན་མ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོས་དགློན་པ་བསྐྱར་བཞེངས་གང་ནས་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། 

ད་ལ་ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཔའ་རིས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཆློད་རེན་དྲེས་ཐག་ཅན། རྒྱལ་པློ་ཁི་ལེ་གཙུག་བརན་གིས་སས་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་འཁྲུངས་ལ་ཉེ་

བའི་སྐབས་རིམ་གློའི་ཆེད་དུ་བཞེངས་པའི་མཆློད་རེན་ལ་ར་དྲེས་མའི་ཐག་པས་བསམས་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཞིག་ཡིན། 

མཆློད་རེན་ནམ་ཟ། མཆློད་རེན་རིང་པའི་ལློགས་སུ་སྐྱེས་པའི་སང་གི་རྣམ་པ་གློག་ཤིང་དང་མཆློད་

རེན་སྤུ་ཡང་ཟེར་བ་དེའི་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། མཆློད་

རེན་ནམ་ཟ་མཆློད་རེན་སྤུ། མཆློད་རེན་གློག་ཤིང་རྣམས་དློན་གཅིག །ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

མཆློད་རེན་རྣམ་དག །སྟློན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་དཔལ་རང་བྱུང་གིས་བསྙེན་པར་རློགས་པའི་མཛད་པ་

བཞེས་སའི་གནས་རྒྱ་གར་གི་ཆུ་བློ་ནཻརཉྫནའི་འགམ་དུ་ཡློད་པའི་མཆློད་རེན་ཞིག

མཆློད་རེན་པ། སར་རྒྱ་གར་གི་ཐེག་དམན་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཞིག

མཆློད་རེན་བི་བློ། རེ་མློའམ་ཏློག་མེད་པའི་མཆློད་རེན་གི་རིགས་ཤིག །

མཆློད་རེན་ཤིང་། [མངློན]བང་ཆུབ་ཤིང་། 

མཆློད་སྟེགས། མཆློད་པ་འཇློག་སའམ་འབུལ་སའི་སྟེགས། 

མཆློད་སྟློན། མཆློད་པའི་དགའ་སྟློན། 

མཆློད་གཏློར། མཆློད་པའི་གཏློར་མ། 

མཆློད་བསྟློད། ལུས་ཀིས་མཆློད་པ་དང་ངག་གིས་བསྟློད་པའློ། །

མཆློད་བསྟློད་བཞི། ཕི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་མཆློད་བསྟློད། 

མཆློད་ཐབས། གུས་པ་དང་མཆློད་བསྟློད་བེད་ཚུལ། 

མཆློད་ཐིགས། གཞན་གིས་ཕུལ་བའི་མཆློད་མེའི་ཁ་ལ་འཐུལ་བའི་མར་ཁུའི་ཐིགས་པ། ལྷ་ཁང་དུ་

སློང་ནས་མཆློད་ཐིགས་རྒྱག་པ། 

མཆློད་ཐེབས། མཆློད་རྒྱུན་གི་དམིགས་ཐེབས་ཏེ་དུས་མཆློད་ལ་བུའི་ཆེད་དུ་བཞག་པའི་མ་དངུལ་

དང་དངློས་རས་གང་རུང་། མཆློད་ཐེབས་ས་ཞིང་། 

མཆློད་ཐེབས་དམིགས་ཞིང་། མཆློད་འབུལ་བེད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཕུལ་ཟིན་པའི་ས་ཞིང་། 

མཆློད་ཐློབ། མཆློད་པ་འབུལ་བར་དགློས་པའི་ཇ་མར་སློགས་ཀི་ཐློབ་ཆའམ་ཚད་གཞི། 

མཆློད་སློང་། ① སྐུ་གདུང་ཡློད་པའི་མཆློད་རེན། ② མཆློད་མེའི་སློང་བུ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཆློད་སློང་ཅན། [མངློན]ཆུའི་བ་གག

མཆློད་སློང་པད་སྤུངས་ལྕགས་རེ་ཅན། བཀའ་གདམས་མཆློད་རེན་ལྕགས་རེ་མ་ཟེར། འདིའི་རེ་མློ་

ནས་ར་བའི་བར་དུ་ལྕགས་ཁབ་ཡློད་པའི་ཆ་ནས་མིང་དེ་ལར་བཏགས་ཤིང་ཆེ་ཆུང་ནི་སྣ་

ཚོགས་ཡློད། 

མཆློད་སློང་གསུམ། བང་ཆུབ་ཤིང་གི་ཡལ་ག་ལས་བཟློས་པའི་མཆློད་རེན་གསུམ་གི་ནང་དུ་

སངས་རྒྱས་གསེར་ཐུབ་དང་། སངས་རྒྱས་འློད་སྲུང་། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་གསུམ་གི་

གདུང་རུས་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད། 

མཆློད་ནས། ལྷ་ལ་མཆློད་གཏློར་བ་རྒྱུའི་མཆློད་འབྲུའམ་འཐློར་ནས། 

མཆློད་གནས། མཆློད་པ་འབུལ་ཡུལ་གི་ཞིང་ངམ་མཆློད་བ། མཆློད་གནས་དགེ་འདུན་བཅས་པ་

གཙུག་གི་ཁུར། 

མཆློད་པ། [ཐ་དད་པ] ① མཆློད་རས་ཕུལ་ཏེ་མཉེས་ཐབས་བེད་པ། ལྷ་མཆློད་པ། བ་མ་མཆློད་

པ། ② [ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད།] བཞེས་པ། ཞལ་ལག་མཆློད་པ། ན་བཟའ་མཆློད་པ། དབུ་ཞྭ་མཆློད་

མི་འདུག །③ བསྙེན་བཀུར་གིས་མཉེས་པར་བེད་པའི་དངློས་རས། བརྒྱ་མཆློད། སྟློང་མཆློད། 

ཇ་ཆང་གི་མཆློད་པ། ཕི་ནང་གི་མཆློད་པ། མཆློད་པ་བ་མེད། བཅློ་ལྔ་མཆློད་པ། མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་རྒྱས་བེད་དང་། མཆློད་བེད། བསྙེན་བཀུར། རིམ་གློ། ལེགས་བེད་བཅས་སློ། །

མཆློད་པ་ཁང་། མཆློད་པའི་ཡློ་བད་འཇློག་སའི་ཁང་པ། 

མཆློད་པ་བརྒྱད། མཆློད་ཡློན་དང་། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏློག །བདུག་སློས། མར་མེ། དྲི་ཆབ། ཞལ་

ཟས། རློལ་མློ་རྣམས་སློ། །

མཆློད་པ་ཆེན་པློ་བཞི། མཆློད་པ་བཞི་ཞེས་པར་གཟིགས། 

མཆློད་པ་གཉིས། དཀློན་མཆློག་མཆློད་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། ཟང་ཟིང་གི་མཆློད་པ་དང་སྒྲུབ་པའི་མཆློད་

པའམ། དངློས་འབློར་དང་ཡིད་སྤྲུལ་གི་མཆློད་པ་གཉིས་སློ། །

མཆློད་པ་སྣ་ལྔ། དབུལ་མེ་ཏློག་གི་མཆློད་པ། ཤངས་པ་དྲི་ཞིམ་པའི་བདུག་སློས་ཀི་མཆློད་པ། སྤན་

ལ་སྣང་གསལ་སྒློན་མེའི་མཆློད་པ། སྐུ་ལུས་ལ་དྲི་ཞིམ་ཆབ་བྱུགས་པའི་མཆློད་པ། ཞལ་ལ་རློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

བརྒྱ་ལན་པའི་ཟས་ཀི་མཆློད་པ་བཅས་ལྔ་ཡིན། 

མཆློད་པ་བཞི། ① ཕི་དང་། ནང་དང་། གསང་བ་དང་། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་མཆློད་པ་སྟེ་བཞི། ② མུ་ནེ་

བཙན་པློའི་སྐབས་ལྷ་སར་འདུལ་བའི་མཆློད་པ་དང་། ཁ་འབྲུག་ལ་མངློན་པའི་མཆློད་པ། 

བསམ་ཡས་ལ་མདློ་སེ་དང་བང་ཆུབ་ཀི་མཆློད་པ་བཅས་ཀི་སློལ་བཙུགས་པ་དེ་དག་ལ་མཆློད་

པ་ཆེན་པློ་བཞི་ཟེར་ཞིང་། 

མཆློད་པའི་ཆློ་འཕྲུལ། རྣལ་འབློར་རྒྱུད་ཀི་སློམ་པ་ཆློ་འཕྲུལ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ལྷ་རྣམས་ལ་

ཕག་དང་མཆློད་བསྟློད་བ་བའློ། །

མཆློད་པའི་ཡན་ལག་བདུན། ཕག་འཚལ་བ། མཆློད་པ་འབུལ་བ། སིག་ལྟུང་བཤགས་སློམ། དགེ་

བ་ལ་རེས་སུ་ཡི་རངས། ཆློས་འཁློར་བསྐུལ་བ། མ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསློལ་བ། དགེ་བ་

བང་ཆུབ་ཏུ་བསློ་བའློ། །

མཆློད་པའི་ཡློ་བད། མཆློག་གསུམ་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་མཆློད་རས་དང་། མཆློད་པ་འབུལ་སྣློད། 

མཆློད་པའི་ལྷ་མློ། ལྷ་ལ་མཆློད་འབུལ་མཁན་སེག་མློ་ལ་སློགས་པ་བརྒྱད་ཡློད། 

མཆློད་སྤད། ཕློར་པའི་ཞེ་ས་སྟེ་བཞེས་སྤད་ཀང་ཟེར། 

མཆློད་སྤིན། མཆློད་པ་མང་པློ་སྤིན་གི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ། 

མཆློད་དཔློན། དཀིལ་འཁློར་བསྟབ་པ་དང་མཆློད་འབུལ་གི་ལས་གཉེར་མཁན། 

མཆློད་དཔློན་མཁན་པློ།ཏཱ་ལའི་བ་མའི་མཆློད་དཔློན། 

མཆློད་ཕློགས་འབབ་འདྲེན། དགློན་པའི་གྲྭ་པར་སྤློད་རྒྱུའི་འབྲུ་རིགས་ཀི་ཕློགས་སྐྱེལ་འདྲེན་ཞུ་བ། 

མཆློད་ཕིར་ཐློགས། ཕག་པ་ནས་མཁན་ཁུང་བར་སྐུད་པ་རྒྱ་གམ་འཆིང་བའི་ཚངས་སྐུད། 

མཆློད་སྦིན། ① ཡར་དཀློན་མཆློག་ལ་མཆློད་པ་འབུལ་བ་དང་། མར་ངན་སློང་ལ་སྦིན་པ་གཏློང་

བ། བུ་མློས་མཆློད་སྦིན་དགེ་བ་བེད། ② བམ་ཟེའི་རིག་བེད་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག །མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་རྒྱུད་བདུན་པ་དང་། མཐློ་རིས་དློན། སྦིན་སེག་བཅས་སློ། །

མཆློད་སྦིན་སྐྱེས། [མངློན]མེ་ལྷ། 

མཆློད་སྦིན་གི་རིག་བེད། [ཡཛུརྦློདཿ] སར་རྒྱ་གར་བམ་ཟེའི་ཆློས་ལུགས་ཀི་གཞུང་བཞིའི་ཡ་
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གལ་ཞིག་སྟེ་མཐློ་རིས་ཀི་ཕིར་མཆློད་སྦིན་བེད་སྐབས་ཀི་རིག་སགས་དང་སྨློན་ཚིག་རྣམས་

ཀི་རིག་བེད་དློ། །

མཆློད་སྦིན་རྒྱན། [མངློན]རྩྭ་ཀུ་ཤ། 

མཆློད་སྦིན་དག་བློ། [མངློན]ལྷ་མིན། 

མཆློད་སྦིན་བརྒྱ་པ། ལྷ་བརྒྱ་བིན་གིས་མཆློད་སྦིན་བརྒྱ་ཐམ་པ་བས་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བས་མིང་

དེ་ལར་བཏགས། 

མཆློད་སྦིན་ཅན། ལྷའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན། 

མཆློད་སྦིན་ཆེན་པློ་ལྔ། ༡ རྒྱལ་པློའི་མཆློད་སྦིན་བཅློས་པ་དང་། མི་ཡི་བདག་པློའི་ཨ་དྷྭར་ཚངས་

པའི་མཆློད་སྦིན་ཀློག་འདློན། ༢ ལྷའི་མཆློད་སྦིན་སྦིན་སེག་བེད། ༣ མི་ཡི་མཆློད་སྦིན་མགློན་

འློང་མཆློད། ༤ ཕ་མེས་མཆློད་སྦིན་མཚུན་ཚིམ་བེད། ༥འབྱུང་པློའི་མཆློད་སྦིན་གཏློར་མ་སྟེ། 

དེ་དག་མཆློད་སྦིན་གི་རྣམ་གངས་ལྔའློ། །

མཆློད་སྦིན་དུད་པ། བམ་ཟེས་ལྷ་མཆློད་སྐབས་རའི་ཤ་པགས་བསེགས་པའི་དུ་བ། 

མཆློད་སྦིན་བདག་པློ། [མངློན]ཟླ་བ། 

མཆློད་སྦིན་གནས། ① མཆློད་པ་འབུལ་ཡུལ་དང་སྦིན་པ་གཏློང་ཡུལ། ② [མངློན]བརྒྱ་བིན་གི་

ལྷ་གནས། 

མཆློད་སྦིན་ཕྱུགས། [མངློན]ར་སྤི། 

མཆློད་སྦིན་ཡན་ལག །[མངློན]ཨུ་དུམ་བཱ་ར། 

མཆློད་སྦིན་སད་བུ། ཚངས་སྐུད་དེ་ཕག་མཆན་བར་འཆིང་བེད་སྐུད་པ་རྒྱ་གམ། 

མཆློད་འབུལ། རྣམ་དཀར་མཆློད་སྦིན། 

མཆློད་མེ། མར་མེའམ་སྒློན་མེ། 

མཆློད་རས། མཆློད་པའི་རས་སྣ་ཚོགས། མེ་ཏློག་ལ་སློགས་པའི་མཆློད་རས། 

མཆློད་རས་བཅུ། ལྷ་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་མཆློད་པ་སྣ་བཅུ་སྟེ་མེ་ཏློག་དང་། འཕེང་བ། སློས། བྱུག་པ། ཕེ་

མ། ན་བཟའ། རྒྱན། གདུགས། རྒྱལ་མཚན། བ་དན་བཅས་བཅུའློ། །
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མཆློད་འཛིན་པ། [མངློན]བརྒྱ་བིན། 

མཆློད་ཞལ། ཕློར་པ། 

མཆློད་གཞིས། སར་དགློན་པ་དང་བ་བང་ཁག་གི་གཞིས་ཀ

མཆློད་བཞེངས་པ། མཆློད་གཏློར་བཟློ་མཁན། 

མཆློད་འློས། [མངློན]ཉི་མ། 

མཆློད་འློས་གནས། [མངློན]གཙུག་ལག་ཁང་། 

མཆློད་ཡློན། ① མཆློད་གནས་དང་ཡློན་བདག །

② མཆློད་པ་དང་ཡློན་ཆབ། ③ སྐུ་ཡློན། 

མཆློད་ཡློན་དམ་གཙང་། མཆློད་གནས་སམ་བ་མ་དང་ཡློན་བདག་བར་དམ་ཚིག་གཙང་བ། 

མཆློད་རློ། ལྷ་ལ་ཕུལ་ཟིན་ནས་བསྡུས་པའི་ལྷག་རློ། 

མཆློད་གཤློམ། ལྷ་ལ་མཆློད་པ་འབུལ་བའི་མཆློད་རས་སྣ་ཚོགས་པ་བཤམའ་པ་དང་། དེ་མཤློམ་

སའི་ཤིང་སྒློམ་བཅས་ལ་ཟེར། 

མཆློད་བཤམས། མཆློད་གཤློམ་དང་གཅིག །

མཆློར་སེག་ཅན། རྒྱན་གློས་ཀིས་བཀླུབས་ཤིང་། སེག་པའི་ཉམས་འགྱུར་ཅན། 

མཆློར་ཆས། གཟབ་སྤློས་ཀི་རྒྱན་གློས། 

མཆློར་ཉམས། མཛེས་པའི་ཁེངས་དྲེགས་ཀི་རྣམ་འགྱུར། 

མཆློར་ཚྭ་ཁ། ཚྭ་ཁ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་དཔལ་མགློན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཆློར་མཛེས། རྒྱན་གིས་མཆློར་ཞིང་གདློང་མཛེས་པ། 

མཆློར་སློ། མདུན་སློ་ཡས་མས། 

འཆག །དངློས་པློ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་དངློས་པློ་གཞན་ཞིག་གྲུབ་པའི་དློན་ཏེ། ཆབ་རློམ་འཆག་ཁ། 

གཙང་པློ་ལ་འགམ་དར་འཆག་ལ་ཉེ་ལ་བུ། 

འཆག་འགེང་འདུག་ཉལ། ལུས་ཀ་ིསྤློད་ལམ་འཆམ་འཆམ་དང་། གེན་དུ་ལང་བ། སློད་པ། ཉལ་བ་བཅས། 

འཆག་པ། [ཐ་དད་པ]བཅགས་པ། གཅག་པ། ཆློགས། ① འགློ་བའམ་གློམ་པས་གནློན་པ། ཞབས་
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ཀིས་བཅགས་པའི་གནས། ཕི་རྒྱལ་གི་ས་ཆའི་སྟེང་དུ་འཆག་པ། ལམ་ཐག་རིང་པློར་གཅག་

པ། རི་སྐློར་ཀླུང་འཆག །② དལ་བུར་འདུལ་བ་དང་སྦློང་བ། ར་འགློས་བཅགས་པ། གཟུགས་

པློ་འཆག་པ། ③ ཤུགས་ཆུང་གིས་རྡུང་བ། སྣམ་བུ་ཆགས་འཆག་པ། 

འཆག་ལུང་། དགུན་ཁར་ཐག་པ་ཨ་ལུང་འཆག་སྦར་བས་པ་ལ་འཆག་ལུང་ཟེར། 

འཆག་ས། བག་ཡངས་སུ་ཕར་ཚུར་འགློ་ས། ངལ་གསློ་དང་ཆབས་ཅིག་འཆག་སར་འཆག་པ། 

འཆགས་པ། [ཐ་དད་པ]བཤགས་པ། བཤག་པ། བཤློགས། རང་སྐྱློན་མི་གསང་བར་ཤློད་པའམ་

རློད་པ། རང་སྐྱློན་འཆགས་པ། སིག་པ་བཤགས་པ། ལྟུང་བ་བཤགས་པ། 

འཆང་བ། ① [ཐ་དད་པ]བཅངས་པ། བཅང་བ། ཆློངས། འཛིན་པ། དབང་ཆ་ལེགས་པར་འཆང་བ། 

མེ་མདའ་མ་བཅངས་པ། ལག་པ་ནས་འཆང་བ། སློམ་པ་འཆང་བ། སེམས་ལ་འཇློག་པ་དང་

ངེས་པ། མན་ངག་རྣམས་ཡིད་དུ་བཅངས། མི་དམངས་ཚང་མ་སེམས་ལ་བཅང་བ། བཀའ་དྲིན་

སྙིང་འཆང་། ② ཡུ་བ། ཕག་གཡས་ཀིས་རལ་གིའི་འཆང་བ་ནས་བཟུང་། གཡློན་གིས་སྙིང་

ཁའི་ཐད་ཀི་གློས་བཟུང་བ། 

འཆང་གཟུང་། འཆང་གཟུང་དང་གཅིག །

འཆང་བཟུང་ཤ་རྒློད། མཐེབ་མཛུབ་བར་གི་ཤ །

འཆད་དཀར་ཆློས་སེ། རྒྱལ་བ་བསློད་ནམས་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་

དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ཟངས་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འཆད་ཁ་བ། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ལྕགས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༡༠༡ལློར་སྐུ་བལམས། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་

ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༡༧༥ལློར་སྐུ་གཤེགས། སགས་པ་ཞིག་གི་རིགས་སུ་འཁྲུངས། རེ་བཙུན་

མི་ལའི་སློབ་མ་རས་ཆུང་པ་ལས་མི་ལའི་གདམས་ངག་རྣམས་གསན། གཞན་ཡང་ཤ་ར་བ་

དང་། བ་ཡུལ་པ། དགེ་བཤེས་བཙན་སློགས་བ་མ་མང་པློར་གཏུགས། སེ་སྣློད་གསུམ་དང་ཁད་

པར་གྲུབ་མཐའ་བཞི་ལ་མཁས་པར་སྦངས་ཏེ་མདློ་སགས་ཀི་པློ་ཏི་བརྒྱ་ཙམ་ཞིག་ཐུགས་ལ་

བཞུགས། མལ་གློར་བློན་ནས་འཆད་ཁ་དགློན་པ་བཏབ། དེར་འགློ་དློན་ལློ་བཅུ་གཅིག་

བསྐྱངས། ཚོགས་པ་དགུ་བརྒྱ་ཙམ་འདུས་པ་བྱུང་། དེང་སྐབས་མལ་གློ་འཆད་ཀ་དགློན་ཞེས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

གགས་པ་དེ་ཡིན། 

འཆད་ཁིད། མཁས་དབང་གང་ཞིག །སློབ་གྲྭ་དང་། ཞིབ་འཇུག་སེ་ཁག་ཏུ་གདན་དྲངས་ནས་

དམིགས་བསལ་རིག་གཞུང་གང་ལ་མཁས་ན་དེའི་སྐློར་གི་ཐུན་མིན་རང་གི་ལ་ཚུལ་དང་། 

ཞིབ་འཇུག་འབས་བུ་རྣམས་ངློ་སྤློད་དང་། ཞིབ་འཇུག་གི་ཐབས་ལམ་སློགས་སྟློན་པའི་གསུང་

བཤད་གནང་བ།

འཆད་ཁིད་སློབ་སྦློང་། དགེ་རྒན་དང་མཁས་དབང་གང་གིས་རང་གིས་ཞིབ་འཇུག་གི་འབས་བུ་

རྣམས་དུས་ཐུང་གི་ནང་དུ་མདློར་བསྡུས་ནས་ངློ་སྤློད་གནང་བ་དེ་དག་ལ་སློབ་སྦློང་བེད་པ། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་speaker verification ཟེར། 

འཆད་མཁན་འཚམ་སྲུང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་speaker adaptation ཟེར། 

འཆད་མཁན་ཤན་འབེད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་speaker recognition ཟེར། 

འཆད་ཉན། སློབ་དཔློན་གིས་ཆློས་འཆད་པ་དང་། སློབ་མས་དེའི་དློན་ཉན་པ་གཉིས། 

འཆད་ཉན་སློམ་སྒྲུབ། ཆློས་འཆད་པ་དང་ཆློས་ཉན་པ། སློམ་པ། སྒྲུབ་པ་བཅས་སློ། །

འཆད་རགས་རྒྱག་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་add colon ཟེར། 

འཆད་པ། ① [ཐ་དད་པ] བཤད་པ། ཤློད། གཏམ་སྨྲ་བ། ལློ་རྒྱུས་ཀི་འབེལ་གཏམ་རྒྱས་པར་འཆད་

པ། སྐད་ཆ་དྲང་པློ་བཤད་པ། སྙིང་གཏམ་བཤད་པ། ② [ཐ་མི་དད་པ]ཆད་པ། འཆད་པ། རྒྱུན་

འཆད་པའམ་བར་འཆད་པ། ཐང་འཆད་པ། དབུགས་འཆད་པ། ③ ཐག་པ་ཆད་པ། མ་ཚང་བ། 

མི་གངས་གཅིག་ཆད་སློང་། 

འཆད་པ་པློའི་ཉེས་པ་དྲུག །ཉློན་མློངས་མང་བ། ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པ། ལེ་ལློ་ཅན། སྙིང་རེ་མེད་པ། མི་

བརན་པ། དུས་མཐའ་རིང་བར་འདློད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཆད་པའི་རྒྱུ་གསུམ། མཁས་པའི་ཤེས་རབ། བརེ་བའི་བསམ་པ། སྦློར་བ་བརྡ་དག་པ་བཅས་སློ། །

འཆད་དཔློན། དེང་དུས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློ་ནང་དུ་སྐྱློར་དཔློན་དགེ་རྒན་ལློ་ལྔ་ཚང་པ་དང་། འཆད་

དཔློན་དགེ་རྒན་གི་ཐློབ་ཐང་རེ་ཞུ་བེད་པའི་ཐློབ་ཐང་ཡློད་པ་རེད། འཆད་དཔློན་དགེ་རྒན་གི་ཆ་

རྐྱེན་ཚང་ཞིང་ལས་ཐློབ་དེ་ཐློབ་ན་འཆད་དཔློན་ཟེར། དབིན་སྐད་དུ། lecturer དང་། རྒྱ་

སྐད་དུ་讲师 ཟེར། 

འཆད་རློད་རློམ་གསུམ། མཁས་པའི་བ་བ་གསུམ་སྟེ། ཆློས་ཀི་སྙིང་དློན་འཆད་པ་དང་། དེ་དློན་

བརད་དེ་བརྡར་ཤ་གཅློད་པ་དང་། གཙུག་ལག་གཉིས་ཀི་དློན་གང་རུང་ལེགས་པར་རློམ་པ་

བཅས་སློ། །

འཆད་ཚུལ་གཉིས། ཚོགས་བཤད། སློབ་བཤད་དློ། །

འཆད་ཚུལ་མཐའ་དྲུག །རྒྱུད་སེ་འཆད་ཚུལ་ཀི་མཐའ་དྲུག །དྲང་དློན། ངེས་དློན། དགློངས་པ་བཤད་

པ། དགློངས་པ་མ་ཡིན་པ། སྒ་ཇི་བཞིན་པ། སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའློ། །

འཆབ་པ། ① [ཐ་དད་པ]བཅབས་པ། བཅབ་པ། འཆློབས། མི་མངློན་པར་བེད་པ་དང་། སེད་པ། 

སྐྱློན་ཆ་འཆབ་པ། ནློར་འཁྲུལ་མ་བཅབས་པ། ནད་གཞི་འཆབ་པ། འཆབ་པའི་གནས། འཆབ་

པའི་སྐྱློན། ② བ་བར་མི་འློས་པའི་ལས་བས་པ་རྣམས་གཞན་ལ་གསང་བ་སྟེ་སྐྱློན་ས་བའི་རྣམ་

པ་ཅན་གི་སེམས་བྱུང་ཉེ་ཉློན་ཉི་ཤུའི་ནང་གསེས་ཤིག

འཆབ་པའི་ལྟུང་བ། གསང་སེམས་ཀིས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་ལུས་ངག་གི་རིག་བེད་དང་རིག་

བེད་མིན་པའི་གཟུགས་ཅན་ཅི་རིགས་པའློ། །

འཆབ་སེམས། ལྟུང་བ་བྱུང་བ་གསང་བར་འདློད་པའི་བསམ་པའློ། །

འཆམ། གར་པས་གར་འཆམ། གྲྭ་པས་འབག་ཆས་གློན་ནས་ལྷ་འཆམ་འཁབ་པ། 

འཆམ་གློས། འཆམ་ཆས་དང་དློན་གཅིག

འཆམ་ཆས། འཆམ་རྒྱག་སྐབས་ཀི་ཆས་གློས། 

འཆམ་འཆམ། སྐྱིད་སྐྱིད་ཀིས་ཕར་འགློ་ཚུར་འགློ། ས་ཁད་ཡངས་སར་འཆམ་འཆམ་དུ་འགློ་བ། 

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



  2047  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་resonance theory network ཟེར། 

འཆམ་པ། འཆམ་པློར་ཡློང་བ། 

འཆམ་པློ། མཐུན་པློ། ཁ་འཆམ་པློ། ཁིམ་ཚང་འཆམ་པློར་གནས་པ། སར་བཞིན་འཆམ་པློ་བང་བ། 

ཁློ་གཉིས་ཧ་ཅང་འཆམ་པློ་འདུག

འཆམ་དཔློན། ཆློས་ལུགས་ཀི་འཆམ་རྒྱག་མཁན་གཙོ་བློའམ་འཆམ་སྣེ་འཁིད་མཁན། 

འཆམ་འབག །འཆམ་རྒྱག་སྐབས་ཀི་གདློང་འབག

འཆམ་ཡིག །འཆམ་རྒྱག་སྟངས་ཀི་ཡིག་ཆ། 

འཆམ་ར། འཆམ་རྒྱག་སའི་དློ་ར། 

འཆམས་པ། ① [ཐ་དད་པ]འཆམས་པ། འཆམས་པ། འཆློམས། བློ་འཆམས་པ། གཞས་འཆམས་

པ། ② [ཐ་མི་དད་པ]མཐུན་པ། ཁློང་གཉིས་ཕན་ཚུན་མ་འཆམས་པ། ཕན་ཚུན་གློས་འཆམས་

པ། བཟའ་ཚང་མི་འཆམས་པ། 

འཆའ། ཟས་ས་མློའི་རིགས་སློས་ལད་པའི་དློན་ཏེ། རུས་པ་འཆའ་མཁན་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

འཆའ་ཀར། རྔློན་པའི་ཡློ་བད་ཅིག་གི་མིང་སྟེ། གཙོ་བློར་གཅན་གཟན་རིགས་བསད་ཆས་ཡིན། 

གཡག་རྭས་བཟློས་པ། རྭ་རི་དང་རྣམ་པ་ཕློགས་འདྲ་བ། དེ་ལ་འཆའ་རྭ་དང་། འཆའ་

དབྱུག །འཆའ་གི། འཆའ་ཐིག་སློགས་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་རེད། བེད་སྤློད་བེད་སྐབས་

འཆའ་རྭ་ས་འློག་ཏུ་སས་ཞིང་འཆའ་དབྱུག་གི་སྣེ་ལ་འཆའ་གི་བཙུགས། དེ་ལས་བརྒྱུད་པའི་

སང་ཐག་ཕ་བ་ཞིག་ཕིའི་སང་ལམ་ཡས་མས་སུ་འབེལ་ནས་བན། གཅན་གཟན་སློགས་ལམ་

དུ་བགློད་སྐབས་སང་ཐག་ལ་རེག་པ་ཙམ་གིས་འཆའ་ཀར་བདློས་ནས་འཆའ་གིས་སེམས་ཅན་

དེའི་ལུས་བཅད་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། 

འཆའ་གི། འཆའ་དབྱུག་གི་སྣེ་ལ་བཏགས་ནས་སེམས་ཅན་བསད་བེད་ཀི་གིའི་མིང་ཡིན། 

འཆའ་བ། ① [ཐ་དད་པ] བཅས་པ། བཅའ་བ། འཆློས། གསར་དུ་བཟློ་བ་དང་། གཏན་ལ་འབེབས་

པ། ཡིག་སློལ་འཆའ་བ། སྒིགས་ལམ་བཅའ་བ། ཚུལ་ཁིམས་བཅས་པ། ② ཁས་ལེན་པ། དམ་

བཅས་པ། ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་བ། འཆློས་པ། འཆའ་བ། མུར་མུར་བེད་པ། ཤ་འཆའ་བ། ཁིས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཆློས་པ། གཅིག་གིས་གཅིག་འཆའ་བ། འཆའ་རླློམ་པ། ③ [ཐ་མི་དད་པ]བཅས་པ། བཅའ་

བ། །གཏན་དུ་སློད་པའམ་ཆགས་པ། གནའ་འཆའ་བ། མལ་འཆའ་བ། དམག་སར་བཅས་པ། 

སྐྱིལ་ཀྲུང་འཆའ་བ། རྒློད་ཚང་བག་ལ་བཅས་པ། 

འཆའ་རླློམ་ཟ་རླློམ། ཟ་རྒྱུ་ལ་རྔམ་པ། 

འཆར། ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ་ཤར་སའི་ཤར་ཕློགས་ཀི་སྙློམས་ཐིག་ལས་ཐློན་པའམ་འློད་འཕློས་པའི་

དློན་ཏེ། ཉི་མ་འཆར་ཁ། ཟླ་བ་འཆར་གིན་འདུག །ཐློ་རེངས་སྐར་ཆེན་འཆར་ཁ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཤར་ནི་འདས་པ་སྟེ། ཉི་མ་ཤར་ལ་བུ། 

འཆར་ཀ ① འཆར་རན་པའི་མཚམས། ཉི་མ་འཆར་ཀ ཟླ་དཀར་འཆར་ཀ འློད་ཟེར་འཆར་ཀའི་

སློན་ལ། ② སྟློན་པའི་འཁློར་དྲུག་སེའི་གས་ཤིག

འཆར་སྐྱེན་པློ། ཤེས་རབ་མྱུར་བའམ་སེམས་ལ་འཆར་ས་བ། ཚིག་དློན་བློ་ལ་འཆར་སྐྱེན་པློ། གློ་

བ་འཆར་སྐྱེན་པློ། 

འཆར་བཀློད། འཆར་གཞི་སྒིག་བཀློད། 

འཆར་སློ། སེམས་ཀི་དྲན་རློག་གམ་སེམས་ལ་འཆར་ཚུལ། སེམས་ཀི་འཆར་སློ་འབྱུང་ལ་མཐའ་མེད། 

འཆར་འགློད། འཆར་གཞི་འགློད་པ་སྟེ་ལས་དློན་གི་འཆར་གཞི་འདིང་བ། ལས་དློན་རྒྱ་ཆེན་པློའི་

འཆར་འགློད་བེད་བཞིན་པ། 

འཆར་ཅན། རྒྱུན་སློལ། འཆར་ཅན་གུང་གསེང་། འཆར་ཅན་གློན་ཆས། འཆར་ཅན་གནས་ཚུལ། 

འཆར་ཅན་འབེལ་ལམ། དེང་སང་འཆར་ཅན་གི་ལས་ཀ་མ་གཏློགས་འཕར་མ་མེད། འཆར་ཅན་

ཡིན་པའི་དབང་གིས་སྣང་ཆུང་ལྷློད་གཡེང་བས་པ། འཆར་ཅན་མཚར་མེད། འཆར་ཅན་རྒྱལ་

པློ་ལློ་གསར་ལ། དམིགས་བསལ་བརྡ་ཐློ་གཏློང་མི་དགློས། 

འཆར་འཕར། འཆར་ཅན་དང་འཕར་མ། ཡློང་སློ་འཆར་འཕར། ཚོགས་འདུ་འཆར་འཕར། འཆར་

འཕར་གི་ལས་འགན། 

འཆར་འཕར་བརྒྱ་ཁག །སར་བློད་གཞུང་གིས་ཟླ་བ་རེ་རེ་བཞིན་རེ་ཤློད་བཅས་ལ་སིད་གཞུང་གི་

སྐུ་རིམ་འདློན་མཁན་སེ་འབས་དགའ་གསུམ་དང་། ཉེ་འཁློར་དགེ་ལུགས་དགློན་པ་ཚོ་ནས་གྲྭ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

པ་བརྒྱ་ཐམ་པ་རེ་རེས་མློས་བས་ནས་བཀའ་འགྱུར་ཆ་ཚང་རེ་ཀློག་གི་ཡློད་པ་དེ་ལ་བརྒྱ་ཁག་

ཟེར་ཞིང་། དེ་ལ་འཆར་ཅན་དང་། དམིགས་བསལ་འཕར་མའི་གས་བཅས་ཁག་གཉིས་ཡློད། 

འཆར་འཕར་ཉིན་འཁློངས་རིགས། ཚོགས་གཞུང་འཆར་ཅན་དང་། འཕར་མ་གང་རུང་། ཉིན་

འཁློངས་ནི་ཉིན་གང་ཚོགས་པ་ལ་ཟེར། 

འཆར་བ། [ཐ་མི་དད་པ]ཤར་བ། འཆར་བ། ① འབྱུང་བ། ཉི་མ་ཤར་བ། མེ་ཏློག་འཆར་བ། དུས་

རབས་གསར་པ་འཆར་བ། གློ་སྐབས་ནམ་ཤར། ② འགྱུར་བ། རྐྱེན་ངན་གློགས་སུ་ཤར་བ། 

③ དྲན་པ། སར་བས་ཡིད་ལ་གསལ་ལེར་འཆར། སྣང་བར་གང་ཤར། གནས་སྐབས་བློ་ཡུལ་

དུ་མ་ཤར་བ། ④ གངས་འབློར་བརིས་པའི་རི་མློ་སློགས་མངློན་པའམ་གྲུབ་པ། ལྷག་མེད་རྣམ་

དག་རི་མློ་འཆར། མདའ་རློའི་ལྷག་མར་གཟུགས་ཤར་ན། རེས་མ་རེས་མའི་ཟླ་དག་ཚེགས་

མེད་འཆར། 

འཆར་གཞི། འབྱུང་འགྱུར་ལས་ཀའི་ག་སྒིག་གམ་བ་རིམ་གི་རྣམ་གཞག །བསབ་སློབ་འཆར་གཞི། 

དམག་འཐབ་འཆར་གཞི། འཆར་གཞིར་འཁློད་པ། ལས་དློན་གང་བེད་ཀང་འཆར་གཞི་མེད་ན་

འཐུས་ཚང་མི་ཡློང་། 

འཆར་ཟིན། འཆར་གཞིའི་ཟིན་བིས། འཆར་ཟིན་བཀློད་ནས་གློས་བསྡུར་བེད་པ། 

འཆར་ཟླ། ཟླ་བ་ཕི་མ། འཆར་ཟླའི་ཚེས་བཅུ་ལ་འགྲུབ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

འཆར་ལློ། ལློ་ཕི་མ། འཆར་ལློའི་ནང་ལས་འགན་གསར་པ་མང་པློ་འདློན་རིས་ཡློད། 

འཆལ། ལུས་ངག་གི་སྤློད་པ་བཟང་པློ་ཉམས་པའི་དློན་ཏེ། ངག་འཆལ་བ། ལུས་འཆལ་བ། འཆལ་

གཏམ། གཏམ་འཆལ་བ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

འཆལ་གླུ། [ཡུལ]ཡིད་འཆལ་བའི་གླུ། 

འཆལ་རྒྱན་དུག་གསུམ། ལློག་གཡེམ་འཆལ་སྤློད་དང་། རྒྱན་པློ་འཛུགས་པ། དུག་ཐ་འཐེན་ཞིང་ཉློ་

ཚོང་བེད་པ་གསུམ་ལ་བརློད། ཡང་ན་འཆལ་སྤློད་རྒྱན་པློ་དུག་ངན་གསུམ་ཡང་ཟེར། 

འཆལ་རྒྱུག་སྨད་འཚོང་། འཆལ་པློ་རྒྱུག་པ་དང་གཞང་འཚོང་བ་སློགས་ལུགས་མཐུན་མ་ཡིན་པའི་

ཕློ་མློའི་བར་གི་འཁིག་སྤློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཆལ་གཏམ། ① ཁུངས་མེད་ཀི་གཏམ། ཤེས་པ་རྣལ་དུ་མི་གནས་པར་འཆལ་གཏམ་བཤད་པ། ② མི་

སེམས་འཁྲུག་པར་བེད་པའི་དཀྲློག་གཏམ། རང་འདློད་དགློས་དབང་གིས་འཆལ་གཏམ་བཟློ་བ། 

འཆལ་པ། གཏད་སློ་མེད་པའམ། དློན་མེད་དམ། འབེལ་མེད་ཀི་ངག

འཆལ་པའི་ཤེས་རབ། ཚུལ་མིན་གི་བློ་གློས། 

འཆལ་པློ། ལློག་གཡེམ་སྤློད་པའི་སྐྱེས་པ། 

འཆལ་སྤློད། ལུགས་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕློ་མློའི་འབེལ་བ་བེད་པ། 

འཆལ་བ། [ཐ་མི་དད་པ] ① ཚུལ་བཞིན་དུ་མ་གནས། ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ། ལུས་འཆལ་བ། 

ངག་འཆལ་བ། སྤློད་ལམ་འཆལ་བ། ② [ཡུལ]ཡློ་བ། ཁང་པ་འཆལ་བ། རིག་པ་འཆལ་བ། 

 ③ ལློག་པར་གཡེམ་པ། 

འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས། སློམ་པ་ཉམས་པའམ། ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་མི་དག་པ། 

འཆལ་མློ། སྨད་འཚོང་མ། 

འཆལ་ཚིག །ཁུངས་མེད་ཀི་གཏམ། 

འཆལ་གཡེམ་གློད་གཞི། འཆལ་པློ་འམ་འཆལ་མློའི་གཡེམ་སྤློད་སྐློར་གི་གློད་གཞི། 

འཆལ་རིགས་གཙང་ཕགས། རིག་གནས་ཁློམ་རར་ཆགས་སེད་འཆལ་རིགས་ཀི་ནང་དློན་དྲིལ་

བསྒགས་བེད་པའི་དཔེ་དེབ་དང་ཚགས་པར། སྒ་ཕབ་བརན་ཕབ་སྤིན་ཤློག་སློགས་མེད་པར་

བཟློས་ནས་བསམ་པ་བཙོག་པ་བཟློ་བེད་འགློག་པའི་བེད་སློར་ཟེར། 

འཆི། སློག་གི་རྒྱུན་ཆད་པའི་དློན་ཏེ། མི་དམངས་ཀི་དློན་དུ་འཆི་དགློས་ཀང་འགློད་པ་མེད་ལ་བུ། 

ཤི་ནི་འདས་པའི་དློན་ཡིན། 

འཆི་ཀ འཆི་ཁ་དང་གཅིག །

འཆི་ཀའི་སེམས་ཐ་མ། འཆི་དུས་དབུགས་ཀི་རྒྱུ་བ་ཐ་མའི་སྐབས་ཀི་ཤེས་པ། 

འཆི་སྐྱློན། འཆི་རན་ཁའམ། འཆིར་ཉེ་བ། ནད་པ་འཆི་ཁར་ཁ་ཆེམས་བཞག་པ། འཆི་ཁར་འགློད་

སེམས་མི་སྐྱེ། འཆི་ཁར་ཐུག་པ། 

འཆི་ཁ་ནས་ཐར་བ། འཆི་བའི་ཉེན་ཁ་ལས་ཐར་བ། ཡང་ན་ཤི་ལློག་ཡང་ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

འཆི་ཁ་མ། ① འཆི་རན་པ་ལ་ཐུག་པ། ② འཆི་བར་ཉེ་བའི་སེམས་ཅན། 

འཆི་གུ། རྡེའུ་སློགས་འཕེན་བེད་ཀི་གཞུ་ལ་བུ་ཡློ་བད་ཅིག་ཡློད།

འཆི་ཉེན། སློག་ལ་འབབ་པའི་ཉེན་ཁ། གཡང་དུ་ལྷུངས་ནས་འཆི་ཉེན་ལ་ཐུག་བྱུང་། 

འཆི་ཉེན་ལས་ཐར་ཙམ་བྱུང་བ། ཀླུང་རས་སྐྱབས་ཏེ་འཆི་ཉེན་ལས་ཐར་བ། 

འཆི་མཉམ་གསློན་མཉམ། འཆི་ན་མཉམ་འཆི་དང་། གསློན་ན་མཉམ་གསློན་ཏེ་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་

འཁུར་གི་དཔེ་དང་བཅས་པའི་དློན་ཅིག། 

འཆི་རགས། འཆི་བ་ཡློང་བའི་ས་ལས། 

འཆི་ལས། འཆི་བའི་ས་ལས། 

འཆི་འཐབ། སློག་དང་བསློས་ནས་འཐབ་འཛིང་བེད་པ། ལུས་སློག་བློས་བཏང་ནས་དག་དང་འཆི་

འཐབ་དྲག་པློ་བེད་པ། 

འཆི་དུས། ཚེ་འཕློ་བའི་སྐབས། 

འཆི་དུས་ཀི་འློད་གསལ། འཆི་བའི་གནས་སྐབས་སུ་འཆར་བའི་གཞིའི་འློད་གསལ། 

འཆི་བདག་གི་བདུད། སེམས་ཅན་རྣམས་རང་དབང་མེད་པར་སློག་འགག་པར་བེད་པའི་ལས་ཅན་

གི་བདུད། བདུད་ཟླློག་ལས། འཆི་བདག་བདུད་ནི་ནག་པློ་སྟེ། སེམས་ཅན་འཆི་བའི་ལས་བེད་

པ། ནམ་མཁས་མཐའ་ཡས་གནས་ནས་ནི། འཆི་བདག་ནག་པློ་བདུད་ཀི་ཚོགས། ཞེས་

གསུངས་སློ། །

འཆི་ནད། འཆི་བར་འགྱུར་བའི་ནད། 

འཆི་འཕློ་བ། དབང་པློ་ལྔའི་རྒྱུ་བ་བསྡུས་ཤིང་རྒྱུན་ཆད་པའི་བ་ལས་ཤིག། 

འཆི་འཕློ་བ་དང་སྐྱེ་བ་མཁེན་པའི་སྟློབས། སེམས་ཅན་འདི་དག་འདི་ནས་ཤི་འཕློས་ནས་འདིར་

སྐྱེས་ཏེ། དེ་ནས་ཀང་ཤི་འཕློས་ནས་འདིར་སྐྱེ། དེ་ནས་ཀང་འདིར་སྐྱེའློ་ཞེས་བ་བའི་དུས་ལ་

མཁས་པ་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྟློབས་བཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག

འཆི་འཕློ་བ་དང་སྐྱེ་བ་རིག་པ། ཚེ་འདི་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་འཆི་བ་དང་། སྐྱེ་བ་ཕི་མ་ལུས་གང་ཞིག་

ལེན་པ་མཁེན་པའི་སྟློབས་ཀིས་ཤེས་ཐུབ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཆི་འཕློ་བ་དང་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ། ཡུལ་དུས་གང་དང་གང་དུ་འཆི་བ་དང་། སྐྱེ་བ་ཤེས་པའློ། །

འཆི་འཕློ་བའི་ས་ལས་ལྔ། ལྷ་རྣམས་འཆི་རན་ཁར་འློད་བཀྲག་ཉམས་པ་དང་། སྟན་ལ་སློད་མི་འདློད་

པ། མེ་ཏློག་གི་ཕེང་བ་རིང་པ་ཆགས་པ། གློས་རིང་ཞིང་དྲི་མ་ཆགས་པ། ལུས་ལས་རྔུལ་ཆུ་

འབྱུང་བ་བཅས་ལྔའློ། །

འཆི་འཕློ་བའི་སེམས། འཆི་ལ་ཁད་པའི་བློ། 

འཆི་འཕས་རྒྱག་པ། འཆི་ཁར་ན་ཚ་མ་བཟློད་པར་རང་ལག་འཁབ་པའམ་འཕག་འཚག་རྒྱག་པ། 

འཆི་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ]ཤི་བ། འཆི་བ། ཚེ་འཕློ་བའམ་ལུས་འཇིག་པ། འཆི་བ་མི་རག་ནམ་མཁའི་

གློག་དང་གཅིག །འགློད་པ་མེད་པར་འཆི་བ། ② ཚེ་འདའ་བའི་མིང་། སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི། འཆི་བ་རི་

བློང་ཚང་ལློག་ལར། འཆི་སྐྱློབ་རྨས་སྐྱློང་། སྐྱེ་བ་ཡློད་ན་འཆི་བ་ཡློད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐལ་

འཇིག་དང་། ལྔ་པ། ལྔ་པར་ཕིན་པ། འཇིག་པ། བལ་བའི་མཐའ། མཐར་སློན་པ། དུས་ཀི་ཆློས། 

དུས་ཀི་མཐའ། དུས་ཆློས་ལྔ་པ། དུས་ལས་འདས་པ། ཕ་རློལ་འདས་པ། ཕ་རློལ་སློང་བ། ཚེ་འགློ། 

ཚེ་ཉམས་པ། ཚེ་འདའ། ཚེ་འཕློ། སློག་འགློ་བ། སློག་འདློར་བ། སློག་སློང་བ་བཅས་སློ། །

འཆི་བ་རེས་སུ་དྲན་པ། འཆི་བ་མི་རག་པ་སློམ་པ་སྟེ་དྲན་པ་བཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག

འཆི་བ་མི་རག་པ། འཚོ་རྐྱེན་ཉུང་ཞིང་འཆི་རྐྱེན་མང་བ། ནམ་འཆི་ཆ་མེད་དང་འཆི་རྐྱེན་ངེས་མེད་

ཡིན་པས་མྱུར་དུ་འཇིག་པའི་ཆློས་ཅན། 

འཆི་བ་མེད་པའི་དབིངས། སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་མིང་། 

འཆི་བ་འློད་གསལ། འཆི་དུས་ཀི་འློད་གསལ་ལློ། 

འཆི་བ་བསླུ། [མངློན]བ་རློག་ཆེན་པློ། 

འཆི་བའི་རྐྱེན་མང་། འཛམ་བུ་གིང་གི་མི་རྣམས་ལ་འཆི་བའི་རྐྱེན་ཤིན་ཏུ་མང་བ་སྟེ། དུག་དང་

མཚོན་ཆ་མེ་ཆུ་གཡང་ས་གཅན་གཟན་སློགས་ཀི་གནློད་པ་མང་བ་དང་། ཁང་པ་རྡིབ་པ་དང་། 

སྨན་བཅློས་ལློག་པ། ཟས་མ་འཇུ་བ་སློགས་གསློན་རྐྱེན་རྣམས་ཀང་འཆི་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་བ་མང་

པློ་ཡློད་ཅེས་སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས། 

འཆི་བའི་རྒྱུ་གསུམ། ཚེ་ཟད་པ། བསློད་ནམས་ཟད་པ། ལས་ཟད་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

འཆི་བའི་དངློས་པློ། འཆི་བའི་རྐྱེན་ནམ་འཆི་བདག་གི་བདུད་དམ་དུས་མིན་པར་འཆི་བ་སློགས་

བཞི་སྟེ། ཚེ་ཟད་ནས་འཆི་བ། བསློད་ནམས་ཟད་ནས་འཆི་བ། ཡ་ང་བ་མ་སངས་པར་འཆི་བ། 

གློ་བུར་དུ་རྐྱེན་གིས་འཆི་བ་བཅས་བཞིའློ། །

འཆི་བའི་རེན། ཕུང་པློ། 

འཆི་བའི་སྡུག་བསལ་ལྔ། ལློངས་སྤློད་དང་འབལ་བ། འཁློར་གཡློག་དང་འབལ་བ། གཉེན་སྡུག་པ་

དང་འབལ་བ། ལུས་དང་འབལ་བ། འཆི་བའི་ཚེ་སྡུག་བསལ་དང་ཡིད་མི་བདེ་དྲག་པློ་མློང་

བའློ། །

འཆི་བའི་འདུ་ཤེས། འཆི་བའི་བསམ་བློ། 

འཆི་བའི་སྡུག་བསལ། སྡུག་བསལ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ་འཆི་བའི་ཚེ་ལུས་ལློངས་སྤློད་གཉེན་

མཛའ་བཤེས་ཀུན་དང་འབལ་བར་མཐློང་ནས་སྡུག་བསལ་དང་ཡིད་མི་བདེ་བ་དྲག་པློ་ཉམས་

སུ་མློང་བའློ། །

འཆི་བའི་བ་གཏློང་གསུམ། ནད་པ་གསློ་མི་ཐུབ་པ་འཆི་བའི་སློན་རགས་རྣམ་པ་གསུམ་གི་བསྡུས་

མིང་སྟེ། བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། མིག་མདངས་ཉམས་ཤིང་

འཛུམ་དཀར་གེན་དུ་ལློག་པ་རའི་བ་གཏློང་དང་། ཁ་སྣའི་དབུགས་གང་གདློང་ལ་རྔུལ་ཆགས་

པ་རླུང་གི་བ་གཏློང་། ལུས་ཀི་སྟློབས་ཤློར་གདན་ལ་འབར་བ་ཟུངས་ཀི་བ་གཏློང་བཅས་

གསུམ་ཡིན་པས་དེ་གསུམ་ཚང་ན་ནད་པ་འཆི་བའི་བརྡའློ། །

འཆི་བར་སེམས་པའི་ཆློས་ཅན། དག་བཅློམ་པ་དྲུག་གི་ནང་གསེས། གང་དབང་པློ་རྟུལ་པློ་འདློད་

ཡློན་གིས་མློས་ཀང་རུང་མ་མློས་ཀང་རུང་བདག་མི་གསློད་ན་མཐློང་བའི་ཆློས་ལ་བདེ་བར་

གནས་པ་ལས་ཡློངས་སུ་ཉམས་པར་འགྱུར་བའི་སྐལ་པ་ཅན་ཡིན་ལ་གསློད་ན་སྐལ་པ་ཅན་མ་

ཡིན་པའློ། །

འཆི་བེད་མདའ། མདའ་ལྔའམ་འདློད་པའི་མདའ་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག

འཆི་བླུ། འཆི་བ་ཟླློག་པར་བེད་པའི་ཐབས་ཤིག

འཆི་སྦློང་གསློ་དཀའ། ཤ་རུས་ཀི་གནད་རྣམས་ལ་སྐྱློན་བྱུང་ན་གསློ་དཀའ་བ་དང་། ཆུ་རྒྱུས་ཀི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གནད་རྣམས་ལ་སྐྱློན་བྱུང་ན་སྦློང་བ་ཞེས་སྐབས་འདིར་ཡུན་རིང་ན་བའི་དློན་ནློ། །

འཆི་དབུགས་སིང་ཙམ། གནས་སྐབས་སློག་དབུགས་མ་ཆད་ཙམ་བེད་པ། ནད་པ་ཉམ་ཐག་གི་

འཆི་དབུགས་སིང་ཙམ་བེད་པ། 

འཆི་འབས་ཅན། [མངློན]ཆུ་ཤིང་། 

འཆི་མེད། [ཨམྲ�ཏ] ① ཚེ་ལ་མངའ་བརེས་པ། ② [མངློན]༡ ཐར་པ། ༢ ལྷ། 

འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་གནས། [མངློན]ལྷ་གནས། 

འཆི་མེད་རྒྱལ་པློ། [མངློན]བརྒྱ་བིན། 

འཆི་མེད་སྒ་ལན། [མངློན]བ་རློག

འཆི་མེད་ཆབ། [མངློན] ① ལྷའི་བདུད་རི། ② ཆུ་བློ་གངྒཱ་། 

འཆི་མེད་ལློན་ཤིང་། ① ཤིང་ཚེ་རིང་སྟེ་ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག །② ལྷའི་ལློན་ཤིང་། 

འཆི་མེད་གཏློར་ཟ། [མངློན]བ་རློག

འཆི་མེད་བདག་པློ། འཆི་མེད་ཅེས་པ་ལྷ་དང་དེའི་བདག་པློ་ཞེས་པ་བརྒྱ་བིན་གི་མིང་། 

འཆི་མེད་བདུད་རི། [མངློན]གང་གཱ། 

འཆི་མེད་ལིང་ཁང་། ① ལྷའི་ཁང་བཟང་ངམ་ལྷའི་གློང་ཁེར། ② དག་པའི་ཞིང་ཁམས་ཏེ། སངས་

རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཁམས། 

འཆི་མེད་ནློར་ཕེང་མ་བུ། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་བ་སྤི་ལློ༡༧༨༩ལློར་དཔལ་སྤུངས་དབློན་

སྤྲུལ་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་ཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་སྨན་སྦློར་ཀི་མན་ངག་ལག་ལེན་

གཅེས་བསྡུས་འཆི་མེད་ནློར་ཕེང་དང་། དེའི་ཟབ་གནད་རྣམས་གུད་དུ་སས་པ་བུ་ཡིག་མན་

ངག་སྙིང་གི་ནློར་བུ་གཉིས་སློ། །

འཆི་མེད་མཛོད། དློན་གཅིག་ལ་མིང་དུ་མ་འཇུག་པའི་ཚུལ་གསལ་བར་བརློད་པ་མངློན་བརློད་ཀི་

གཞུང་པཎིཏ་འཆི་མེད་སེང་གེས་མཛད་པའློ། །

འཆི་མེད་རི། ① བག་ཚེ་རིང་སྟེ་ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག །② [མངློན]རི་རབ། 

འཆི་མེད་རིལ་བུ། ཚེ་རས་བཅུད་ལེན་གི་རིལ་བུ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

འཆི་ར། ནད་པ་འཆི་བའི་རགས་སུ་འཕར་རའི་རྒྱུད་འགྱུར་བ་དང་། དློན་སྣློད་ཀི་ར་མ་ཚང་བར་གྱུར་

པ། ར་འཕར་འཕློ་བཅད་ནས་སློད་པ་ལ་བུའློ། །

འཆི་ར་གསུམ། ནད་པ་འཆི་བའི་རགས་སུ་བལ་གནས་ཀི་འཕར་རའི་རྒྱུད་འགྱུར་བ་དང་། སློར་མློའི་

ཡར་ཟུར་དང་མར་ཟུར་གི་དློན་སྣློད་ཀི་ར་མ་ཚང་བ། ར་འཕར་འཕློ་བཅད་ནས་སློད་པ་བཅས་

གསུམ་ལ་ཟེར་ཏེ། ཕི་མ་འཕིན་ལས་རྒྱུད་ལས། འཆི་ར་རྒྱུད་འགྱུར་མ་ཚང་སློད་པའློ། །

འཆི་ཚད་པ། འཆི་ལ་ཁད། རང་པ་རྡློ་ལ་ཐློགས་ནས་ཀློ་ཆུ་ཞིག་གི་ནང་དུ་འགེལ་ནས་འཆི་ཚད་པ་

ཞིག་བྱུང་། 

འཆི་རེས་ལ་བབས་པ། འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། བརི་བའི་ལློ་རགས་ལུགས་ལློག་གི་མར་བཞི་

བརིས་པའི་ལློ་དེ་གནམ་ལློ་ཤར་བ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། བརི་བ་བི་བ་ལློ་པ་ལ་གནམ་ལློ་བ་ཤར་

ན་འཆི་རེས་པ་བབས་པ་ཟེར། དེ་ལ་ལློ་སྐར་ཆུང་བ་དང་། ཕིའི་རློ་འདློན་ཆུང་བ་ལ་བབས་

པའང་ཟེར། 

འཆི་ལས་རྒྱལ། [མངློན]ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 

འཆི་སེམས། འཆི་བ་སེམས་ལ་དྲན་པ། 

འཆི་སེམས་གསུམ། དེའི་དུས་ཀི་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསྟན་གི་སེམས་དང་ལན་པས་འཆི་བའློ། །

འཆི་སིད། སིད་པ་བཞིའི་གས་ཤིག་སྟེ། ཚེ་འདིའི་ལུས་རེན་བློར་མ་ཐག་པའམ་འཆི་ཁ་མའློ། །

འཆིང་། བཅིང་གི་ད་ལ་བ། 

འཆིང་ཁིམ། [མངློན]ཁིམས་རྭ། 

འཆིང་རྒྱ། ① དམ་རྒྱའམ་ཚོད་འཛིན། ② རྒྱ་རི། རི་དྭགས་འཆིང་རྒྱ་ལས་ཐར་བ། 

འཆིང་སྒློག །སློམ་བེད་ཀི་ཐག་སྒློག

འཆིང་ང་འཆིང་ཡུལ། འཕིང་ང་འཕིང་ཡུལ་ནི་འཕློངས་རྒྱས་འཕིང་དབར་ས་ཁུལ་ལ་ཟེར། 

འཆིང་ང་རེ་དྲུག །རྒྱལ་པློ་ས་ཡི་ལེགས་དྲུག་གི་རིང་ལ་བརིགས་པའི་ཕློ་བང་དྲུག་ལ་ཟེར། ༡ སྟག་

རེ། ༢ རྒློད་རེ། ༣ ཡང་རེ། ༤ ཁི་རེ། ༥རེ་མློ་ཁྱུང་རྒྱལ། ༦ ཁི་བརིགས་འབུམ་རྒྱུགས་བཅས་

དྲུག་ཡིན། དེ་རྣམས་སར་འཕློངས་རྒྱས་ས་ཁུལ་དུ་ཡློད་ཚོད་འདུག་ཀང་། དེང་སང་ཤུལ་ཙམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡང་མཐློང་དཀའ་བར་སྣང་། 

འཆིང་ཐག །འཆིང་བེད་ཀི་ཐག་པ། འཆིང་ཐག་གིས་བཅིངས་པ། 

འཆིང་ཕློར། [རིང]རའམ་རྡློ་རིགས་ལས་བས་པའི་ཕློར་པ། 

འཆིང་བ། ① [ཐ་དད་པ]བཅིངས་པ། བཅིང་བ། ཆིངས། སློམ་པ། མགློ་སྐྲ་གེན་དུ་བཅིངས་པ། ལམ་

ལུགས་ངན་པས་བཅིངས་ནས་མ་གློལ་བ། ལྕགས་སྐུད་ཀིས་འཆིང་བ། ② འཆིང་བེད་ཐག་པ་

སློགས། འཆིང་བ་རྣམ་པར་གློལ་བ། བསམ་བློའི་འཆིང་བ། 

འཆིང་བ་གསུམ། འདློད་ཆགས་དང་། ཞེ་སང་། གཏི་མུག་སྟེ་གསུམ། 

འཆིང་བེད་ལྕགས་བརྒྱད། བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་དངུལ་ཆུའི་དུག་འཆིང་བེད་

ལྕགས་དང་། ཞ་ཉེ། ཟངས། ར་གན། འཁར་བ། གསེར་། དངུལ། གཤའ་དཀར་བཅས་བརྒྱད་

ཀི་བསྡུས་མིང་སྟེ། ཀརྨ་ངག་དབང་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ཆེན་

མློའི་སྦློར་བ་གྲུབ་པའི་བཅུད་ལེན་དུ་བསྒྱུར་བའི་ལག་ལེན་ལས། ཐབས་མཆློག་ལྕགས་ཀིས་

སིད་པའི་འཕློ་བ་འཆིངས། ཡེ་ཤེས་ཁམས་ཀིས་ཀན་ཉློན་དུག་རིགས་ཟ། ཞེས་དང་། འབིགས་

བེད་དུག་ཀང་ཟ་ཞིང་ས་ནུས་ལ། ཞི་བེད་ཀུན་གི་ལློག་གནློན་ཁད་པར་ཅན། ཞེས་གསུངས་པ་

ལར་དང་། འཆིངས་བེད་ལྕགས་དེ་ལ་ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་བརྒྱད་ཡློད་དེ། དངུལ་ཆུ་གྲུབ་

པའི་བསྟན་བཅློས་ལས། རང་བྱུང་ལྕགས་དང་རྡློ་ལྕགས་དང་། ཞ་ཉེ་ཟངས་དང་ར་གན་དང་། 

འཁར་བ་གསེར་དང་དེ་བཞིན་དངུལ། གཤའ་ཚེ་དཀར་པློ་ཐམས་ཅད་ལ། བཀྲུ་ཞིང་བསད་པར་

བ་བ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་ལས་རང་བྱུང་ལྕགས་དང་རྡློ་ལྕགས་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འདྲེན་

པས་བརྒྱད་དློ། །

འཆིང་བེད་ཕག་རྒྱ། དག་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཞགས་པས་འཆིང་བར་བེད་པ་མཚོན་བེད་ཕག་གཉིས་

ཀི་སིགས་མཛུབ་ཀི་རྒྱ་རྒྱབ་ཏུ་བསྣློལ་བ། 

འཆིང་བེད་མ། [མངློན]བུད་མེད། 

འཆིང་ཞགས། འཁིག་བེད་ཀི་ཞགས་ཐག

འཆིབ། བཅིབ་རྒྱུའི་ར་ལ་འཆིབ་བཞིན་པ་སྟེ། ཞློན་བཞིན་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

འཆིབ་པ།[ཐ་དད་པ]བཅིབས་པ། བཅིབ་པ། ཆིབས། ཞློན་པའི་ཞེ་ས། ཆིབས་ར་བཅིབས་ཏེ་ཕློགས་

སུ་ཕིན། 

འཆིམས། ངློམས་པའམ་ཚིམས་པའི་བརྡ་རིང་། 

འཆིར་འཇུག་པ། [མངློན]སྨིག་རྒྱུ། 

འཆིར་བ། [ཐ་དད་པ]བཅིར་བ། བཅིར་བ། ཆིར། འཚིར་བ། གློན་ཆས་བཀྲུས་ནས་ཆུ་འཆིར་བ། 

སློ་སྨན་བཅིར་བ། 

འཆུ། ① བ་ཚིག་ཅིག་སྟེ། སྐྱློགས་ཀིས་ཆུ་འཆུ་ལ་བུ། བཅུ་ཡི་ད་ལ་བ། ② ཟས་སློགས་ཟ་འདློད་

ཉམས་པའི་དློན་ཏེ། ཡི་ག་འཆུ་བ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

འཆུ་པུ། གློས་ཀི་མཆན་ཁུང་གཡས་གཡློན་འློག་ནས་མར་བཏང་བའི་འཕེན་ལྕིའི་དབིབས་ཅན་གི་

ཆ་ཤས་གཉིས་གཉིས་བཞི་ཡློད་པ་དེའི་མིང་ཡིན། 

འཆུ་བ། [ཐ་དད་པ]བཅུས་པ། བཅུ་བ། ཆུས། ① སྣློད་སྤད་ཀིས་ལེན་པ། ཟངས་སྐྱློགས་ཀིས་ཆུ་

བཅུས་པ། ② ལློ་ཟ་འདློད་ཀི་འདུན་པ་ཉམས་པ། ཡི་ག་འཆུ་བ། ③ [རིང]འཕློག་པ། དབང་

གིས་འཆུ་བ། 

འཆུ་ཤུ། ལག་པས་དབྱུག་པ་སློགས་བཟུང་ནས་ཤུགས་ཀི་ལས་ཀ་བེད་དྲགས་པ་དང་། རང་འློག་

སློགས་སུ་ཤ་ལྤགས་འློག་ཏུ་ཆུ་བསགས་ནས་ཕིར་ངློས་སུ་འབུར་དུ་ཐློན་པ་ཞིག་གི་མིང་། 

གཞན་མེ་དང་། ཆུ་ཚ་པློ་སློགས་ཀིས་ལྤགས་པའི་ཕི་ངློས་བསེག་པ་དང་འློག་ཏུ་ཆུ་བསགས་

ནས་འཆུ་ཤུ་བུད་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། 

འཆུ་ཤུ་བུད། བ་བའི་ཚིག་སྟེ། ལག་པས་སྟ་རེ་དབྱུགས་དྲགས་ནས་འཆུ་ཤུ་ཁ་ཤས་བུད་འདུག་

ཅེས་པ་ལ་བུའློ། །

འཆུག་པ། ① འཕྱུག་པའི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག །② ནློར་འཁྲུལ། 

འཆུགས་པ། [རིང] ① ཁ་མཆུ་སྡུམ་པར་བེད་པ། ② སྙན་སྒློན། 

འཆུན་འདློམས། སྒིག་ཁིམས་འཆུན་ཞིང་བཀློད་པས་འདློམས་པ། སྤི་ཚོགས་ཀི་སྒིག་ལམ་འཆུན་

འདློམས་བེད་དགློས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཆུན་ནུས། ཚོད་འཛིན་གི་ནུས་པ། 

འཆུན་པ། [ཐ་མི་དད་པ]ཆུན་པ། འཆུན་པ། བཏུལ་ནས་འཐུལ་བ། ར་རྒློད་པློ་བཅུན་ནས་འཆུན་པ། 

མི་ངན་རང་བཞིན་གིས་འཆུན་མི་ཡློང་། 

འཆུམ་པ། [ཐ་མི་དད་པ]འཆུམས་པ། འཆུམ་པ། ① ཞེན་པའམ་ཆགས་པ། ཨ་རག་ལ་འཆུམ་པ། 

འཚོ་བ་སྐྱིད་པློར་འཆུམས་པ། ལློ་གློས་གཏམ་གསུམ་ཁློ་ནར་འཆུམ་པ། ② འཁུམས་པ། མེ་

ཏློག་འདབ་བརྒྱ་འཆུམས་ཤིང་ཟུམ། བློ་ཁ་ནང་དུ་འཆུམས་པ། 

འཆུམས་པ། ① འཆུམ་པའི་འདས་པ། ② [མངློན]སེར་སྣ། 

འཆུར་སྐམ། འཆུར་བ་སྐམ་པློ། 

འཆུར་སྐྱུར། མར་བཏློན་ཟིན་པའི་དར་ནང་དུ་སྐྱུར་ར་ཅུང་ཟད་དང་བཅས་བཀློལ་ཞིང་། འཆུར་ཁུ་

ཐམས་ཅད་ཀིས་མར་ཐིམ་བཅུག་ཅིང་། དེ་སྐམ་པློར་བས་པར་རློ་སྐྱུར་ཞིང་རྣམ་པ་སློབ་སློབ་

ཞིག་ཡློང་བ་དེ་ལ་ཟེར། 

འཆུར་ཁུ། དར་བ་བསྐློལ་ཏེ་འཆུར་བ་བཏློན་ཟིན་པའི་སློ་ཁུ། 

འཆུར་བ། འློ་མ་སྐྱུར་ར་བླུགས་ནས་བཀློལ་བའི་འཆུར་བ་ལ་འློ་འཆུར་ཟེར། རློ་མངར་ཞིང་སྣུམ་ཆེ། 

ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་རང་རྣམ། སི་ཁློན་པར་མའི་ཤློག་ངློས་༡༨༠པའི་འློག་ཕེང་གཉིས་

པར། ཐློད་པ་གཡུ་དང་འཆུར་བ་མང་པློས་བཀང་བ་རེད་སློགས་རྨིས་ལས་ལེགས་པ་བྱུང་། 

ཞེས་བིས་འདུག །ར་དཔལ་སྤྲུལ་གིས། འཕྱུར་བ་བིས་འདུག

འཆུར་བ་སློ་ཟིལ་མ། འློ་མ་སྐྱུར་ར་དང་བཅས་པ་ཁློལ་རེས་འཆུར་ཁུའི་ཕེད་ཙམ་བཞག་སྟེ་ཀིས་མ་

ཕིར་བཏློན་ནས་སྐམ་བཅུག་ན་འཆུར་བ་མདློག་ལང་ལ་ས་བ་ཞིག་ཡློང་དེ་ལ་ཟེར། 

འཆུར་བ་སློ་ཧྲུག་མ། འཁྱུརུ་བ་སློ་ཟིལ་མ་དང་གཅིག་ཡིན། 

འཆུར་ར། འཆུར་བའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག

འཆུར་ཧྲློབ། འཆུར་བ་ཧྲློབ་ཧྲློབ། 

འཆུས། [རིང]ལག་ཚིགས་སློགས་གཞན་གིས་གཅུས་པ་མ་ཡིན་པར་རང་རང་འཆུས་ཟིན་པ། ཡང་

ན་གཅུས་ནས་འཆུས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཆ ༽

འཆུས་པ། [ཐ་མི་དད་པ]གིམས་པའི་འཁློག་པ། སྐེད་པ་འཆུས་འདུག །ལག་པ་འཆུས་ཡློང་། མིག་

འཆུས་པ། སྐེ་འཆུས་པ། རུས་འཆུས་པ། 

འཆུས་པློ། གཅུས་པའི་འཁློག་པློ། ཤིང་འཆུས་པློ། 

འཆེ་བ། [ཐ་དད་པ]འཆེས་པ། འཆེ་བ། འཆེས། ཁས་ལེན་པ། མི་འདློད་བཞིན་དུ་ཁས་འཆེས་པ། 

དང་བ་སྐྱེས་ནས་ཁས་འཆེས་པ། རང་ཉིད་སྨན་པར་ཁས་འཆེ་བ། 

འཆེག་པ། [རིང]ཤིང་སློགས་གཤག་པའམ་འདྲལ་བ། སློག་ལེས་ཤིང་འཆེག་པ། 

འཆེམ། ཟས་སློས་བཅེམ་རྒྱུ་འཆེམ་བཞིན་པ། 

འཆེལ་བ། [རིང] ① བསྟེན་པ། ② དགའ་བ་དང་ཞེན་ཆགས་པ། ནློར་ལ་ཅི་ཙམ་འཆེལ་བ་དེ་ཙམ་

གིས་སེམས་ཁལ་ཆེ། 

འཆེས། འཆེ་བའི་སྐུལ་ཚིག

འཆེས་པ། འཆེ་བའི་འདས་པ། 

འཆློ་བ། [རིང] ① འབམས་པ། ② བཟློ་བ། བཟློ་ལ་འཆློ་བ། 

འཆློགས།བཤག་གི་སྐུལ་ཚིག་ལ་འཆློགས་འབི་བའང་ཡློད། 

འཆློབས། འཆབ་པའི་སྐུལ་ཚིག

འཆློམས། འཆམས་པའི་སྐུལ་ཚིག

འཆློར་བརྒྱབ། ར་ལུག་མ་བུ་ཁྱུ་མཉམ་བསེས་དུས་སུ་འློ་མ་མང་ཙམ་བཞློ་ཆེད་དུ་མ་བུ་ཁ་འབལ་

ཐབས་ཤིག་སྟེ། མི་མང་པློས་ཚོ་བསྐྱིལ་ནས་མ་རྣམས་བཏང་ཞིང་བུ་རྣམས་བཀག་སྟེ་དབེ་

འབེད་པ་དེར་ཟེར། 

འཆློར་བ། [ཐ་མི་དད་པ]ཤློར་བ། འཆློར་བ། རྐུན་མར་འཆློར་བ། ཁ་ནས་ཚིག་འཆློར་བ། སློམ་པ་

ཤློར་བ། གཡང་འཆློར་བ། ཁ་ནས་ཚིག་ཐལ་གང་མིན་ཤློར། ཆུ་ཤློར་བ། ཆུ་ལ་ཤློར་བ། 

འཆློལ་འཆློལ། འཁྲུལ་བའམ་འཛོལ་བ། ཨང་གངས་བསྒིགས་ཀང་ས་ཕི་འཆློལ་འཆློལ་དུ་གྱུར་ནས་

གློ་རིམ་མ་འགིགས་པ། ཚད་པས་མློས་ནས་རིག་པ་འཆློལ་འཆློལ་དུ་ཕིན་འདུག

འཆློལ་གཏམ། རིག་པ་མི་གསལ་བར་བཤད་པའི་གཏམ། ཁློང་སྙུན་གཞི་དྲག་པློས་ཟིན་ནས་འཆློལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཏམ་མང་པློ་གསུང་གིན་འདུག

འཆློལ་རྡེ། རེས་གཅིན་པ་འགགས་ཤིང་རེས་གཅིན་པ་འབབ་པའི་རྡེ་ནད་ཀི་མིང་སྟེ། མན་ངག་ཡློན་

ཏན་རྒྱུད་ལས། འཆློལ་རྡེ་གཅིན་ཡང་བར་མཚམས་བཅད་ཅིང་འློང་། ར་ཞློན་དྲག་ཤུལ་རེས་ལ་

ཁག་ཅན་འཛག

འཆློལ་བ། ① [ཐ་དད་པ]བཅློལ་བ། བཅློལ་བ། ཆློལ། གཏམ་པའམ་གཉེར་དུ་གཏད་པ། ནན་གིས་

བཅློལ་བ། འཕིན་ལས་བཅློལ་བ། ཉློ་ཚོང་བཅློལ་བ། རེ་འདུན་བཅློལ་བ། ཅ་ལག་བཅློལ་བ། 

 ② [ཐ་མི་དད་པ]འཁྲུགས་པ་དང་། ནློར་བ། གློ་རིམ་མ་འཆློལ་བ། རིག་པ་འཆློལ་བ། བདེན་

རྫུན་འཆློལ་བ། འཆློལ་ལབ། བརན་པློ་མེད་པར་གཡློ་བ། 

འཆློལ་ལབ། ཚ་བ་སློགས་ཀིས་ཤེས་པ་མ་གསལ་བར་གྱུར་ནས་གང་བྱུང་ཤློད་པའི་མིང་། 

འཆློས། གསར་དུ་བཟློ་བ་དང་མུར་མུར་བེད་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འཆའ་བའི་སྐུལ་ཚིག

འཆློས་སྐྱློབ། བསྟན་བཅློས་ཀི་ཡློན་ཏན་གཉིས་ཏེ། རྒྱུ་ཉློན་མློངས་དུག་གསུམ་ལས་བསབ་པ་

གསུམ་ལན་དུ་འཆློས་པ་དང་། འབས་བུ་ངན་འགློ་དང་སིད་པའི་སྡུག་བསལ་ལས་སྐྱློབ་པའློ། །

འཆློས་སྟབས། བཟློ་དབིབས། དངློས་རས་འདི་འཆློས་སྟབས་ཡག་པློ། 

འཆློས་ཐབས། ལེགས་བཅློས་བེད་ཐབས། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་modifying key ཟེར། 

འཆློས་པ། ① [ཐ་དད་པ]བཅློས་པ། བཅློས་པ། ཆློས། བཟློ་བ། རྩྭ་དྲེས་མ་ཐག་པར་འཆློས་པ། རིང་

པ་གསར་དུ་འཆློས་པ། ཕིར་འཆློས་པ། ཚུལ་འཆློས་བེད་པ། ② མུར་མུར་བེད་པའི་དློན་དུ་

གློ་བའི་འཆའ་བའི་འདས་པ། ③ [རིང]ཟློས་པ། ཁིས་འཆློས་པ།
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༼ཇ༽

ཇ། བློད་ཡིག་གསལ་བེད་བདུན་པ། སྐྱེ་གནས་རན་དང་། བེད་པ་ལྕེ་དབུས། ནང་གི་རློལ་བ་རན་

ལྕེ་གཉིས་ཕད་དང་། ཕིའི་རློལ་བ་སློག་ཆུང་སྒ་ལན། ① མིང་གཞིའི་མློ་ཡིག་ཅིག །སྒ་གདངས་

ཅུང་ཟད་ལྷློད་པ། ② འཐུང་རྒྱུར་རུང་བའི་ཤིང་ལློ་ཞིག་དང་། དེ་ཉིད་ཆུས་སངས་པའམ་ཆུ་ལ་

བསྐློལ་ནས་བྱུང་བའི་ཁུ་བ། རྒྱ་ཇ། མར་ཇ། འཐུང་ཇ། རྒྱུན་ཇ། ཇ་གར་པློ། ཇ་དཀྲུག་པ། ཇ་

འཐློག་པ། ཇ་བླུག་པ། 

ཇ་ཀློ །ཇ་གཏུམ་བེད་ཀི་ཀློ་བ། 

ཇ་སྐྱེམས། ཇའི་བཏུང་བ། 

ཇ་དཀར། ཇ་འཐུང་སྣློད་ཀི་དཀར་ཡློལ། 

ཇ་དཀྱུས་མ། དཀྱུས་མ་ཞན་པ། རང་ཀའི་ཇ། 

ཇ་དཀྲུག །① ཁློག་ལིར་གི་ནང་དུ་ཇ་སྲུབ་བེད་ཀི་ཤིང་ཐུར་འདབ་མ་ཅན། ② མདློང་མློའི་ནང་དུ་

ཇ་མར་ཚ་གསུམ་བླུགས་ནས་བསྲུབ་པ། ③ ཤིང་མགློ་རིལ་པློ་ཞིག་ལ་གཤློག་པ་བཞིའམ་དྲུག་

བརློས་པ། ཡུ་བ་རིང་ལ་ཅུང་ཕ་བ་ཅན་ཞིག་ལ་ཟེར། 

ཇ་དཀྲུགས་མ། ཇ་བསྲུབས་མ། 

ཇ་དཀྲློགས་མ། ཇ་བསྲུབས་མ། 

ཇ་ཁ། ① ཁ་དློག་དམར་སྨུག །② ཚོན་ལི་ཁི་དང་། སེར་པློ། སང་མ། ཀ་རག་བཅས་མཉམ་དུ་

བསེས་པའི་མདློག་སྟེ། ཇ་ཁུའི་མདློག་དང་མཚུངས་པ་ཞིག

ཇ་ཁ་ཏུས། ཁ་ཏུས་དང་དློན་གཅིག །ཇ་འཐུང་ཞིང་རམ་པར་ལྕེ་ལག་བེད་པ། 

ཇ་ཁ་ཡ། [ཡུལ]བག་ཆུང་བརྒྱད་དམ་བག་ཆེན་གཉིས་ཏེ། ཇ་འཁློར་དྲུག་གི་ཕེད་ཀ
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཇ་ཁང་། ① ཇའི་མཛོད་ཁང་། ② ཇ་འཚོང་ཁང་། ② ཇ་སྐློལ་སའི་ཐབ་ཚང་། ④ ཇ་འཐུང་ནས་

ངལ་གསློ་བེད་ས། དཔེར་ན། ཁེན་ཏུ་ལ་ཇ་ཁང་མང་པློ་ཡློད་པ་ལ་བུ། 

ཇ་ཁབ། ཇ་ཀློ་བའི་ནང་དུ་གཏུམ་དུས་འཚེམ་བེད་ཀི་ཁབ། 

ཇ་ཁུ། ཇ་གདུས་པའི་ཁུ་བ། ཇ་ཁུ་གདུ་བ། 

ཇ་ཁུ་མདློག །དམར་པློ་སྨུག་ཤས་ཕན་བུ་ཡློད་པ་ཞིག

ཇ་ཁུ་དམར། ཁུ་མདློག་དམར་ལ་རློ་བཅུད་ཞན་པའི་དཀྱུས་ཇ་རྒྱུག་པ་མང་བ་ཞིག

ཇ་ཁུག །ཇ་བླུག་སྣློད། 

ཇ་ཁེབ་དགློན། ཇ་ཁེབ་ཡར་ཡློང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ༡༦༩༦ལློར་མཁན་

པློ་སྤྲུལ་སྐུ་དཀློན་མཆློག་ནས་གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆུ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཇ་ཁ། ཇ་འདྲེན་བེད་ཀི་སྣློད་ཅིག

ཇ་འཁློར་དྲུག །བག་ཆུང་བཅུ་དྲུག་གམ་བག་ཆེན་བཞི་ཡློད་པའི་སྨྱུག་མའི་ནང་གི་ཇ་རིང་། ཇ་

འཁློར་དྲུག་དྲུག

ཇ་རྒློད། ① བུལ་ཏློག་མ་བཏབ་པར་བསྐློལ་བའི་ཇ་གར་པློ། ② ཇ་ཐང་སྟེ། མ་བསྲུབས་པའི་ཇ། 

ཇ་སམ། ཀློ་བས་བཏུམས་པའི་ཇ་དློ་གྲུ་བཞི། ཇ་སམ་དྲུག

ཇ་རྒྱབ། དློ་པློའི་ལིད་ཚད་ལློངས་པའི་ཇ་སམ་གཉིས། 

ཇ་རྒྱུགས། བཏུང་བ་ཇའི་སྐལ་བ། ཚོགས་ལ་དངློས་སུ་ཡློང་མི་ཐུབ་མཁན་རྣམས་ལ་ཇ་རྒྱུགས་སྐྱེལ་བ། 

ཇ་དགློན་བདེ་ཆེན་ཉི་འློད་གིང་། དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་གང་ལློར་ཀརྨ་པ་

སྐུ་ཕེང་བདུན་པ་ཆློས་གགས་རྒྱ་མཚོའི་སློབ་མ་འཇང་གྲྭ་སངས་རྒྱས་དཔལ་བཟང་དང་། བ་

བཏང་ཐར་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་ནང་ཆེན་ཇ་པ་བག་རར་ཕག་བཏབ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་

ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ༡༦༦༤ལློར་དགློན་པའི་རྒྱབ་རིའི་བག་རྡློ་ལྷུང་ནས་ལྷ་ཁང་གཏློར། མཁས་

གྲུབ་ཀརྨ་ཆགས་མེད་དང་། ཡློན་དགེ་མི་འགྱུར་རྡློ་རེ་རྣམ་གཉིས་ཀི་བཀའ་ལུང་བཞིན་དགློན་

གནས་ཚུར་སློས་པ་ལ་ཡང་དགློན་ཞབས་དགློན་ཞེས་འབློད། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

སྤེལ་སྤི་ལློ༡༩༨༠ལློར་སློམ་ཆེན་བ་རྒན་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་གིས་གཙུག་ལག་ཁང་རེན་

དང་བརེན་པ་བཅས་པ་གསར་བཞེངས་གནང་། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་

ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཇ་འགིས། ར་མས་བཟློས་པའི་ཇ་བླུག་སྣློད། ཇ་དམ་དང་། ཇ་ར་རྣམས་དློན་གཅིག

ཇ་མངར་མློ། འློ་མ་དང་ཀ་ར་བཏབ་པའི་འཐུང་ཇ། 

ཇ་བརྔློས། ཇ་ནང་དུ་བུལ་ཏློག་ཅུང་ཟད་བཏབ་ཅིང་ཡུན་རིང་གདུས་ནས་ཁུ་བ་རང་སིམ་དུ་གྱུར་

པའི་ཇ་སྐམ་པློ། 

ཇ་ཆང་མཚར་གླུ། ཇ་འདྲེན་ཆང་འདྲེན་བེད་སྐབས་ཀི་སྐྱིད་གླུ། སྐྱིད་ན་ཇ་ཆང་མཚར་གླུ་ལེན། 

ཇ་ཆུ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་ཡློས་སྤི་ལློ༡༦༣༩ལློར་སློག་དམག་གིས་དཀར་མཛེས་

གློང་གི་གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན་པའི་ལྕགས་མློ་མདློ་རིང་དགློན་པ་གཏློར་རེས་བ་གྲྭ་

རྣམས་ཕློགས་སློ་སློར་བློས་བློལ་སློང་། དགློན་པའི་ཇ་མ་དང་ཆུ་ལེན་སློགས་གྲྭ་པ་ཁག་གཅིག་

འདན་ཁློག་ཏུ་འབློར་རེས་དགློན་པ་ཞིག་བཏབ་པར་ལ་ཇ་ཆུ་དགློན་པ་ཞེས་གགས། གྲུབ་མཐའ་

བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཇ་མཆློད། ཚོགས་པའི་ནང་དུ་རྒྱུན་འདློན་གི་མཆློད་པ། ཇའི་ཕུད་འཐློར་བའམ་མཆློད་པ། 

ཇ་སྙིགས། ཇ་ཁུ་བཏློན་པའི་སྙིགས་མ། 

ཇ་ཏློར། [རིང]རས་གུར། 

ཇ་ར་ཚོང་ལམ། སློན་དུས་བློད་ཡུལ་བརྒྱུད་ནས་འགློ་དགློས་པའི་རྒྱ་དཀར་ནག་བར་གི་ཚོང་པ་ཇ་

དློ་རྣམས་ར་དྲེལ་བཀལ་ནས་འགློ་བའི་ཚོང་ལམ། 

ཇ་ལིར། ཇ་བླུག་སྣློད། 

ཇ་སྟློན་ཚོགས་འདུ། གསློལ་ཇ་དང་ཞལ་ཏློག་བསྒིགས་ནས་བག་ལྷློད་པའི་ངང་ནས་བཞུགས་མློལ་

བེད་པའི་ཚོགས་འདུར་ཟེར། 

ཇ་ཐང་། ཇ་དྭངས་དང་དློན་གཅིག

ཇ་ཐང་མར་གསུམ། འཐུང་ཇ་དང་། འཆུར་ཐུད། རི་མར་གསུམ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཇ་ཐུག །ཇ་དང་ཐུག་པའི་བསྡུས་ཚིག

ཇ་ཐུན་གཅིག །ཇ་སྐློལ་ཐེངས་གཅིག་གི་དུས་ཚོད། བློད་ལུགས་ཉིན་གཅིག་ལ་ཇ་ཐེངས་ལྔ་ལར་ན་

ཕལ་ཆེར་དུས་ཆུ་ཚོད་གསུམ་ཙམ་གི་ཡུན་ལ་ཟེར། 

ཇ་ཐེབས། དགློན་པ་ཁག་གི་དགེ་འདུན་པར་ཕུལ་བའི་མང་ཇའི་ཐེབས་རའམ་མ་ར། 

ཇ་དང་དམག་སར། ཇ་དང་དམག་སར་ནི་མདའ་ཤློག་བདུན་པ་ཡིན། རང་དམག་ལྔ་བརྒྱ་ཡློད་པ་

དེའི་མདའ་དཔློན་ཕུ་ལུང་པ་གགས་པ་ཚེ་བརན་ཡིན། སྲུང་ཡུལ་གཙོ་བློ་རི་བློ་ཆེ། དྲག་ཆས་

ལ་མེ་སྒློགས་བཞི་དང༌། ཨི་སིན་གྷང་གཉིས། སི་རིན་གྷང་བཞི་བཅུ། དབིན་ཇིའི་ཁ་ཐུང་བཞི་

བརྒྱ་བཅས་ཡློད། ལློ་རྒྱུས་འཕེལ་རིམ་སྐློར། མདའ་ཤློག་བདུན་པ་མི་ལྔ་བརྒྱས་གྲུབ་ཅིང༌། སྤི་

ལློ་༡༩༡༢་ལློའི་ལློ་མཇུག་ཏུ་སྒིག་འཛུགས་བས། ཆབ་མདློའི་གཡུལ་འགེད་ཁློད་དམག་མི་ཁ་

ཤས་མགློ་བཏགས། རེས་སུ་ཡློངས་རློགས་གལ་འཐློར་ཏུ་སློང༌། 

ཇ་དམ། ཇ་བླུག་སྣློད་ཀི་ར་འགིས་དང་། ཧ་ལིར། ཤེལ་དམ་སློགས་ཀི་སྤི་མིང་། 

ཇ་དེམ། ཇ་ལྡུག་བེད་ཀི་སྣློད་ཁ་དློག་ལ་ལློ་བ་ཆེ་བའི་རིགས་ཤིག

ཇ་དློ། ཁལ་མར་འགེལ་རྒྱུའི་ཇ་སམ། 

ཇ་དློས། ཁལ་འུལ་བསྐུལ་ནས་སྐྱེལ་རྒྱུའི་ཇ་དློ་པློ། 

ཇ་དྭངས། མར་དང་འློ་མ་སློགས་མེད་པའི་ཇ་དྭངས། 

ཇ་ལྡུར། རམ་པའི་ཐློག་ཇ་བླུག་པའི་སྐྱློ་མ། 

ཇ་སློར། ཇ་ལ་གདབ་བའི་མར། 

ཇ་སློར་སློང་བཙོས། ཇ་ལློའི་ནང་དུ་བཙོས་པའི་སློ་ང་རྡློག་བཙོས་ལ་ཟེར། 

ཇ་བདག །ཇ་བཟློ་ཚོང་སེར་བདག་བེད་མཁན། 

ཇ་མདློག །ཇའི་ཁ་དློག

ཇ་མདློང་། ཇ་སྲུབ་སྣློད་ཀི་མདློང་མློ། 

ཇ་འདན། སྣློད་ཀི་ནང་དུ་མར་བཞུས་པའི་ཁར་རམ་པ་དང་། ཚྭ་ཅུང་ཟད་བཏབ་ལ། དེའི་སྟེང་ལ་ཇ་

བླུགས་ཏེ་ཡུད་ཙམ་འཁློལ་བཅུག་པའི་བཏུང་བ་ཞིག



  2065  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

ཇ་འདྲེན། ཚོགས་པ་ལ་བུར་ཇ་གཏློང་བའམ་བླུག་པ། ཇ་འདྲེན་ཆང་འདྲེན། གསློལ་ཇ་འདྲེན་པ། 

ཇ་ནག །① མ་བསྲུབས་པའི་ཇ་དྭངས། ② ཇའི་རིགས་ཤིག

ཇ་ནག་པློ། ཇ་དྭངས་ཏེ། དཔེར་ན། ཐང་འཇིགས་པུ་ཆད་བྱུང་། ཇ་ནག་པློ་གང་བཏུང་དགློས་

གག་ལ་བུ། 

ཇ་ནད། ཇ་བཏུངས་ནས་བྱུང་བའི་ནད། 

ཇ་པ་ཏི། ཇ་མངར་མློ་བཟློ་བེད་ཀི་ཇ་རིགས་ཤིག་སྟེ། པ་ཏི་ནི་རྒྱ་གར་ཀི་སྐད་ཡིན། 

ཇ་པ། བློད་རིགས་ཀི་ཇ་ལྡུག་བེད་ཀི་སྣློད་ཇློ་བ་ཆུང་ཆུང་མཆུ་དང་ཡུ་བ་ཡློད་པ་ཁ་བསེགས་པ་

ཞིག་ཡིན་ཞིང་ཕལ་ཆེ་བ་ཤིང་གིས་བཟློས་པ་ཡིན་ལ་ཟངས་ལྕགས་སློགས་ཀིས་བཟློས་པའང་

ཡློད། དེང་དུས་གཙོ་བློ་དགློན་སེ་ཁག་ན་སྤློད་བཞིན་ཡློད། 

ཇ་དཔློན། དགེ་འདུན་ལ་ཇ་འདྲེན་སྐབས་ཕག་བདེ་བ་རྣམས་ལ་ལ་རློག་བེད་མཁན། 

ཇ་སྤན་ཤེལ། ཇ་འབྲུ་དང་པློའི་འློག་མ། 

ཇ་ཕུད། བཏུང་ཇ་བཟློས་པའི་ཕུད། 

ཇ་ཕློགས། ཇ་དངློས་སྤློད་པའི་ཕློགས། 

ཇ་བག །ཇ་འདབ་རླློན་པ་གྲུ་བཞིར་བཅློས་པའི་རྡློག་པློ། 

ཇ་བག་ཆུང་། ཇ་བག་ཆེན་གཅིག་གི་བཞི་ཟུར། 

ཇ་བག་ཆེན། ① ཇ་བག་ཁག་ཆེ་བ། ② ཇ་འབྲུ་གཉིས། 

ཇ་བང་ནང་། བཟའ་བཏུང་གཡློ་བཀློལ་བེད་ཅིང་མེ་འབུད་ཁང་མིག་གི་མིང་སྟེ། ཐབ་ཚང་དང་དློན་གཅིག

ཇ་སག །ཇ་བག་དང་གཅིག །

ཇ་སང་བ། ཆུ་འཁློལ་ནང་ཇ་སང་བ། 

ཇ་སྦློར་གཅིག །ཇ་ཐེངས་གཅིག་བསྐློལ་ཏེ་འཐུང་བའི་ཡུན་ཚད་ཅིག །

ཇ་སྦྲ་ཚང་། སེ་དགེའི་ཤར་ཕློགས་དཔའ་འློག་འབློག་སེའི་ནང་དུ་གནས་གཞིས་བཅས་པའི་སེ་དགེ་

རྒྱལ་པློའི་མདུན་སྐློར་གི་གློ་གནས་ཡློད་པའི་དུད་ཚང་ཞིག །འདི་ལ་ཇ་ར་ཚང་བིས་པ་འདུག

ཇ་དབར་གཅིག །ཇ་ཐུན་གཅིག་དང་དློན་གཅིག །ངའི་ཁང་པ་ཡློད་ས་ནས་གློང་ཁེར་ནང་བར་ཕལ་
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ཆེར་ཇ་དབར་གཅིག་གིས་སེབས་ཐུབ་རྒྱུ་རེད་ལ་བུ།

ཇ་འབྲུ། ཇ་ཤིང་གི་འབས་བུ། 

ཇ་འབྲུ་གཉིས། ཇ་ལློ་གཉིས་པ་མན་ལས་བཟློས་པའི་ཇ། 

ཇ་འབྲུ་དང་། ཇ་ལློ་དང་པློ་ལས་བཟློས་པའི་ཇ། 

ཇ་མ། འཐུང་ཇ་བཟློ་མཁན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཐབ་ཀ་བ་དང་། ཕག་ཚང་། མ་བན། ཟས་བེད་

པ། ཟས་སྦློར། ཟས་མ། གློས་མཁན། ལག་བདེ་བ་བཅས་སློ། །

ཇ་མན། [ཡུལ]ལྷློ་བག་སློགས་ནས་ཐློན་པའི་ཇ་སྤུས་ཞན་ཞིག

ཇ་མའློ་ཅན། ཇ་ཤིང་གི་ལློ་མའི་མཆེ་བ་བཏློགས་ནས་བཟློས་པའི་ཇ་སྤུས་ལེགས། 

ཇ་མར། ཇ་དང་མར། ཇ་མར་ཐུད་གསུམ། ཇ། ཐུད། མར་གསུམ་ལ་ཟེར། 

ཇ་མེ་ཏློག་ཡློངས་འཛིན། རྒྱ་ནག་ནས་ཐློན་པའི་མེ་ཏློག་དཀར་པློ་ཅན་གི་ཇ་ཞིག་ཡིན། 

ཇ་སྨུག །ཇ་ཁའི་སྟེང་དུ་སྣག་ཚ་ཅུང་ཟད་བསེས་པའི་མདློག་གི་རིགས་ཤིག

ཇ་ཚགས། ཇའི་སྙིགས་མ་ཚགས་བེད་ཀི་ཡློ་བད་སིག་ཤིང་དང་། སྨྱུག་གིས་སས་པའི་ཁ་བགད་

པ་རྐུབ་ཕ་བ་རག་དུང་གི་དབིབས་འདྲ་བ་ཞིག་ཡློད། ལྕགས་ལ་སྐྱློག་ཞབས་ན་བུ་ག་ཕ་བ་མང་

པློ་ཅན་ཡང་ཡློད་ལ། ལྕགས་ཀི་ཨ་ལློང་ལ་སིང་རས་བཏགས་ནས་བཟློས་པའང་ཡློད། 

ཇ་ཚུགས། བེས་པ་འགློ་བའི་སྐབས་སུ་ཇ་འཐུང་སའི་ས་ཚུགས། 

ཇ་ཚོས། ཇ་ལློ་བསྐློལ་ཐག་བས་པའི་ཇ་ཞིག་ཡིན། 

ཇ་ཚྭ་ལས་ཁུངས། སར་ཇ་དང་། ཚྭ། པགས་རིགས་སློགས་ཀ་ིཁལ་བསྡུ་ལེན་བེད་པའ་ིལས་ཁུངས་ཤིག

ཇ་ར། ཇ་བླུག་སྣློད་ཀི་ར་མ། 

ཇ་ཞིང་། ཇ་སྐྱེ་བའི་ཞིང་། 

ཇ་བཞི་ཁིག །ཇ་བཞི་ཐིག་དང་དློན་གཅིག

ཇ་བཞི་ཐིག །ཇ་འབྲུ་དང་བག་གཅིག་ལ་བག་ཆུང་བཞི་ཡློད་པས་བག་ཆུང་གཅིག་ལ་བཞི་ཐིག་

གཅིག་ཟེར། 

ཇ་བཟི་དགློན། ག་བཟི་དགློན་ཡང་འབི་སློལ་འདུག །རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ༡༨༦༦ལློར་
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པདྨ་བདུད་འདུལ་གིས་ལུང་ལ་བརེན་བན་རྒན་བཅུ་གསུམ་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་

ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཇ་བཟི་ཇློ་མློ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ༡༨༦༦ལློར་གྲུབ་ཆེན་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། 

ཇ་ཡུན་ཙམ། ཇའམ་བཟའ་བཏུང་ཐེངས་གཅིག་སྤློད་པའི་ཡུན་ཚད། ཇ་ཡུན་ཙམ་དུ་གེང་མློལ་བས། 

ཇ་སྦྲ། སེ་དགེའི་མདུན་སྐློར་ཞིག་གི་མིང་། ཇ་སྦྲ་ཚང་ཟེར་བའི་དུད་ཚང་ཞིག །

ཇ་སྦྲ་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་བག་གཡབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཇ་རིལ། ① ཐློད་པ། ② ཇ་རྡློག་རིལ་མློ། 

ཇ་རློ། ཁུ་བ་བཏློན་ཟིན་པའི་ཇ་ལློ། 

ཇ་ལའི་འགྲུལ་ཟམ། འདི་རྒྱ་སྐད་དུ། 茶马古道 ཟེར་བ་དེ་ཡིན། གཙང་པ་རྒྱལ་པློའི་ཁིམས་ཡིག་

ཞལ་ལྕེ་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་དུ། ཤར་གི་ཇ་ལའི་འགྲུལ་གི་གསེར་ཟམ་ཡང་ཆད། ཅེས་སློག་དམག་

གི་གནློད་པ་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་བིས་འདུག །འདིར་ཇ་ལ་ཞེས་པ་ཇ་དང་དར་གློས་ཆེན་

གཉིས་གི་མིང་ཡིན། ལ་བ་ཞེས་པ་དར་གློས་ཀི་མིང་ཡིན།

ཇ་ལག །[ཨ་མདློ]ཕི་ས་སྟེ། ཉིང་གུང་དང་དགློང་ཁའི་བར་དུ་ཟ་བའི་ཟས། 

ཇ་ལག་གཉིས།ཇ་མ་དང་ཇ་འདྲེན་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་ཞིག་ཡིན། 

ཇ་ལན་ཆུ་འཇལ། བཟང་བས་ངན་ལན་འཇལ་བའི་དཔེ་ཞིག་ཡིན། 

ཇ་ལུང་། ① ཇ་སམ་འགེལ་བེད་ཀི་འབེང་ཐག །② ཇ་སམ་གི་གློའི་བུག་ལུང་། 

ཇ་ལློ། ཇ་ཤིང་གི་ལློ་མ། 

ཇ་ལློག་སྐྲངས། གཡས་གཡློན་ནམ་སྟློད་སྨད་གློ་ལློག་ཏུ་སྣེ་བསྣློལ་ནས་སྐྲངས་པའི་དློན་ཏེ། དར་མློ་

སྨན་རམས་པ་བློ་བཟང་ཆློས་གགས་ཀིས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་དཀའ་འགེལ་ལེགས་

བཤད་གསེར་རྒྱན་ལས། ཇ་ལློག་སྐྲངས་ཞེས་པ་ནི། གཡས་ཀི་རླུང་ར་ལ་ཕློག་ན་གཡློན་གི་
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ར་སྐྲངས། སྟློད་དུ་ཕློག་ན་སྨད་དུ་སྐྲངས་ཏེ་གློ་ལློག་གི་དློན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཇ་ཤིང་། ཇ་འབྱུང་སའི་ཤིང་སྟེ། རློ་མངར་ལ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་བསེ་མློག་དང་། ཚ་བ་

སློགས་ལ་ཕན། 

ཇ་སིག[རིང]ཇ་སག །ཇ་ནི་ཇ་ཤིང་གི་ལློ་མ་ལས་བསྡུས་པའི་ཁུ་བ་ཡིན་ཅིང་། ཇ་སིག་ནི་ཇ་ཤིང་

ལློ་མ་ཚུར་བསྡུས་ནས་བསྐམས་ཏེ་ཇ་བག་དང་ཇ་རིལ་སློགས་སྣ་ཚོགས་བཟློས་པ་སྨྱུག་མས་

ལྷས་པའི་སིག་རའི་ནང་དུ་བླུགས་ཡློད་པ་ལ་ཇ་སིག་ཟེར། 

ཇ་སིག་ཆེན། བག་ཆུང་བཞི་ལ་ཇ་སིག་ཆེན་ནམ་ཇ་བག་ཆེན་ཡང་ཟེར། 

ཇ་སིགས། སྨྱུག་ཤུན་བས་མའི་སྣློད་ནང་དུ་བླུག་པའི་ཇ་བག་རིགས་ཀི་མིང་ཡིན། 

ཇ་སིལ་མ། ཇ་སིལ་བུའམ་ཞིབ་མློ། 

ཇ་སུན་རེ། ཇ་ཕློར་གང་ཙམ་རེའམ་ཉུང་ཟད་རེ། 

ཇ་སློབ། ལྷློ་མློན་སློགས་ནས་ཐློན་པའི་ཇ་སློབ་སློབ་སྤུས་ཞན་ཞིག

ཇ་སྲུབས་མ། ཇ་ལ་ཚྭ་འདེབས་ཤིང་མར་དང་བཅས་ཏེ་བསྲུབས་ནས་བཟློས་པའི་ཇ། 

ཇ་གསུར། ཇ་མེ་ལ་བསེགས་པའི་གསུར་དུད། 

ཇ་བསྲུབས་མ། བློད་ཇ་ཡང་ཟེར། ཇ་ཁུ་དང་ཚྭ་མར་སློགས་མཉམ་དུ་དཀྲློགས་པའི་འཐུང་ཇ་ཞིག

ཇ་ལྷག །ཕློར་བ་ནང་གི་ཇ་འཐུང་མ་ཐུབ་པའི་ལྷག་མར་གློ

ཇ་ཧློང་། [རྒྱ]བཙོད་མདློག་གམ་དམར་སེར། 

ཇ་ཧྲིལ། ཇ་རྡློག་རྡློག་གམ་ཇ་གློང་བུ། 

ཇག །འཕློག་བཅློམ་བེད་པའི་ཉེས་སྤློད་ཀི་མིང་སྟེ། ཇག་བེད་མཁན་ཁིམས་ལ་སྦར་ལ་བུ། 

ཇག་རྐུན། རྒྱུ་ནློར་འཕློག་མཁན་གི་ཇག་པ་དང་རྐུ་མཁན་གི་རྐུན་པློ། 

ཇག་རྒྱབ་པ། རྒྱུ་ནློར་འཕློག་བཅློམ་བེད་པ། 

ཇག་བཏུལ་གཤེད་རྒློལ། དག་ཇག་བཏུལ་ལ་ཡུལ་གི་གཤེད་མ་མེད་པར་བཟློ་བ། 

ཇག་པ། རྒྱུ་ནློར་འཕློག་བཅློམ་བེད་མཁན། ཇག་པས་ར་ཁྱུ་བཅད་ནས་དེད་འདུག །མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་ཆློམ་པློ་དང་ཨར་པའློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

ཇག་དཔློན། ཇག་པའི་འགློ་པ། 

ཇག་ཚོགས། ཇག་པ་མང་པློ་མཉམ་དུ་ཚོགས་པ། 

ཇག་ཤློག །ཇག་པའི་སེ་ཤློག

ཇང་ཡུས། [རྒྱ]ཟས་ཀི་བློ་བ་འདློན་བེད་ཁུ་བ་ཞིག །ཚྭ་བའི་བློ་བ་དང་ལན་པ་ཞིག

ཇབ་ཆུང་། འཇློན་ཐང་མེད་ལ་བློ་ཁློག་ཆུང་བ། 

ཇབ་ཇློབ། ཇབ་བེ་ཇློབ་བེའི་བསྡུས་ཚིག

ཇབ་བ་ེཇློབ་བེ། འབྲུ་རམ་སློགས་ངན་ལྷད་འདྲེས་པའ་ིསྤུས་ཞན། དངློས་པློ་ཇབ་བ་ེཇློབ་བ་ེརིན་ཐང་ཆུང་། 

ཇའི་སྐློར་གི་བཅའ་ཁིམས། ཇ་ཐློན་སྐྱེད་ཉློ་ཚོང་སློགས་སྐློར་གི་བཅའ་ཁིམས་ཞིག

ཇའི་སང་། འདི་ལ་རྒྱལ་རིགས་ཀི་མཁས་པ་འགའི་གསུང་རྒྱུན་དུ། སར་གློང་མའི་འློག་གི་བློན་ཆེན་

ལ་ཇའི་ཤང་ཞེས་འབློད་པའི་སྒ་ཟུར་ཆག་པ་སྟེ། རེས་སུ་སློག་པློའི་དཔློན་ཆུང་གི་གློ་མིང་དུ་

འགྱུར་བ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པའློ། །

ཇི། སྙེད་སིད་ལར་བཞིན་སྐད་རྣམས་ཀི་ཐློག་མར་འཇུག་པའི་སྤི་སྒ་ཞིག །ཇི་སྙེད། ཇི་སིད། ཇི་ལར། 

ཇི་བཞིན། ཇི་སྐད་ལ་བུ་རྣམས་སློ། །

ཇི་སྐད། ① ཇི་ལར་སྨྲས་པའི་ངག་དང་གང་བིས་པའི་ཡི་གེ འགློ་ཁིད་པས་ཇི་སྐད་བསློ་བའི་ཚིག་

བཞིན་བེད་པ། ད་ལ་སྐབས་བབས་ཀི་ཚིག་དློན་རྣམས་ལེའུ་ས་མ་ནས་ཇི་སྐད་བསྟན་པ་ལར་

གློ་བ་ལེན་དགློས། སར་གི་ལློ་རྒྱུས་ཇི་སྐད་ཐློས་པ་ལར་ཡི་གེར་འབི་བ། ② ལུང་ཁུངས་ཇི་འདྲ་

ཞིག་ནས་དྲངས་པའི་ཚིག་དློན་གཤམ་གསལ་ལར། བློད་ཀི་བརྡ་སྤློད་པའི་བསྟན་བཅློས་སུམ་

ཅུ་པ་ལས་ཇི་སྐད་དུ། ཡི་གེ་ཨཱ་ལི་ཀ་ལི་གཉིས། ཨཱ་ལི་གསལ་བེད་ཨི་སློགས་བཞི། ཀ་ལི་

སུམ་ཅུ་ཐམ་པའློ། །ཞེས་གསུངས་སློ་ལ་བུ། 

ཇི་ག །① ག་འདྲ། ཐབས་ཇི་ག་བེད། འབློར་གངས་ཇི་ག་ཡིན། ② ནམ་ཡང་ངམ་དུས་གཏན་དུ། 

བཀའ་དྲིན་ཇི་གར་མི་བརེད་པ། སྤློད་ངན་ཇི་གར་བེད་མི་རུང་། 

ཇི་དགུ། ཡློད་ཚད་ཐམས་ཅད་དམ་གང་ན་ཅི་ཡློད། དཀའ་ཚེགས་ཇི་དགུ། དློགས་གནས་ཇི་དགུ། 

རྒྱུ་ནློར་ཇི་དགུ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཇི་འགབ། གང་དགའམ་གང་ལེགས། བེད་སྟངས་ཇི་འགབ་ལ་དགློས། སྐད་ཆ་ཤློད་ཚུལ་ཇི་འགབ་

བསམ་བློ་ཐློང་། འགབ་ཇི་འགབ་བལས་ན་ཤེས། ལས་དློན་བེད་སྟངས་ཇི་འགབ་གློས་བསྡུར་བས། 

ཇི་སྒ། ཇི་དང་དློན་གཅིག

ཇི་སྙམ་པ། གང་སེམས་པའམ་གང་དྲན་པ། རང་གིས་ཇི་སྙམ་པའི་དློན་གྲུབ་པ། 

ཇི་སྙེད། གང་ཡློད་དམ་ཐམས་ཅད། ནུས་ཤུགས་ཇི་སྙེད་པ། གློ་སྐབས་ཇི་སྙེད་པ། 

ཇི་སྙེད་དེ་སྙེད། གངས་མང་ཉུང་ཇི་ཙམ་ཡློད་པའི་འབློར་དེ་ཙམ། ནུས་ཤུགས་ཇི་སྙེད་ཡློད་པ་དེ་

སྙེད་འདློན་པ། རང་གིས་ཇི་སྙེད་འཇློན་པ་དེ་སྙེད་ཀི་ལས་འགན་ལེན་པ། དཀའ་ལས་ཇི་སྙེད་

བརྒྱབ་པ་དེ་སྙེད་ཀི་གྲུབ་འབས་འབྱུང་བ། མི་གངས་ཇི་སྙེད་པ་དེ་སྙེད་ཀི་སྐལ་པ་བགློས་པ། 

ཇི་སྙེད་གཟིགས་པའི་ཡེ་ཤེས། ཐ་སྙད་བདེན་པའི་ཤེས་བ་མངློན་སུམ་དུ་གཟིགས་པའི་སངས་

རྒྱས་ཀི་མཁེན་པ། 

ཇི་སྙེད་ཡློད་པ། གངས་མང་ཉུང་ཇི་ཙམ་ཡློད་པ། གློ་སྐབས་ཇི་སྙེད་ཡློད་པ། བསམ་ཚུལ་ཇི་སྙེད་

ཡློད་པ། མི་གངས་ཇི་སྙེད་ཡློད་པ། 

ཇི་སྙེད་ཡློད་པ་ཉིད། ཀུན་རློབ་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད། 

ཇི་ཏ། [ཞང་སྐད]འཇིག་རེན་ལའང་། 

ཇི་ལ་ཇི་ལ་བུ། ཇི་ལ་ཇི་ལར་དང་གཅིག །

ཇི་ལ་ཇི་ལར། ཇི་འདྲ་ཇི་འདྲའམ་གང་འདྲ་གང་འདྲ། ཚོགས་འདུའི་སར་གློས་སྡུར་ཇི་ལ་ཇི་ལར་བས་

པ་དེ་ལ་དེ་ལར་ལག་ལེན་བསྟར་དགློས། 

ཇི་ལ་བ། ① ཆློས་ཉིད་དམ་གནས་ལུགས་བཅློས་མ་མིན་པ། ཆློས་ཇི་ལ་བ། ② ཇི་འདྲ་བའམ་གང་

འདྲ་བ། ཁེད་ཀིས་གསུངས་པ་ཇི་ལ་བ་བཞིན་ཁློ་བློས་བསྒྲུབས་ཡློད། ཇི་ལ་བ་བཞིན། ཚུལ་

བཞིན་ནམ་གང་ཡིན་པ་དེ་བཞིན། དློན་གི་གནས་ལུགས་ཇི་ལ་བ་བཞིན་མ་ཡིན་པ། 

ཇི་ལ་བུ། གང་འདྲ་བ། དཀའ་ངལ་ཇི་ལ་བུ་ཞིག་བྱུང་ཡང་འཇིགས་མི་དགློས། གནས་ཚུལ་ཇི་ལ་བུ་

ཞིག་འབྱུང་མི་ཤེས་ལ་བུ། 

ཇི་ལ་གཟིགས་པའི་ཡེ་ཤེས། གནས་ལུགས་དློན་དམ་པའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་མངློན་སུམ་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

ཇི་ལར། ① གང་འདྲ། ཇི་ལར་བསློས་ཀང་རྣར་གཟློན་པ། ལློ་ཡུན་ཇི་ལར་ཐློགས་ཀང་ངས་ཁེད་རང་

ཕེབས་སྒུག་ཞུ་རྐྱང་ཡིན། ལས་སྟངས་ཇི་ལར་དགའ་བ་དེ་ལར་བེད་དུ་ཆུག་ཅིག །མི་སློ་སློའི་

འཇློན་ཐང་ལ་གཞིགས་པའི་ལས་འགན་ཇི་ལར་འློས་པ་དེ་སྤློད་དགློས། ② ནང་བཞིན། པད་

མའི་མཛེས་པ་ཇི་ལར་ཟླ་བའང་མཛེས། གནས་ལུགས་ཡློང་རྐྱེན་ཇི་ལར་གློང་དུ་བཤད་པ་དེ་

ག་ཡིན། རྒན་གིས་ཇི་ལར་བསློ་བའི་མན་ངག་བཞིན་དུ་སློབ་མས་དེ་ལར་བེད་དགློས། 

ཇི་ལར་འཇུག །① ག་འདྲ་བས་ནས་བེད། ལག་ལེན་ལ་ཇི་ལར་འདུག །ལམ་ལ་ཇི་ལར་འཇུག །

 ② བློད་ཀི་བརྡ་སྤློད་བསྟན་བཅློས་རགས་འཇུག་ནང་སློན་རེས་སློ་སློའི་འཇུག་ཡུལ་མིང་གཞིའི་

ཡི་གེ་རྣམས་ལ་ཚུལ་ཇི་ལ་བུའི་སློ་ནས་འཇུག་པ། 

ཇི་ལར་དྲང་། གློ་བ་ག་འདྲ་བས་ནས་ལེན་དགློས། ཚིག་ལ་བརེན་ནས་དློན་དག་ཇི་ལར་དྲང་། མདློའི་

དྲང་དློན་གི་དགློངས་པ་ཇི་ལར་དྲང་། 

ཇི་ལར་ཡང་། གང་ལར་ཡང་ངམ་ཇི་འདྲ་ཡིན་ཡང་། ལློ་ཆས་ཞིམ་དང་མི་ཞིམ་ཇི་ལར་ཡང་འཕློད་པ་

དེ་ཟ་དགློས། 

ཇི་སྟེ། གལ་སིད་དམ་གལ་ཏེ། ཁློད་རང་ངློ་མ་འདི་གར་ཇི་སྟེ་ཡློང་མ་ཐུབ་ཚེ་ངློ་ཚབ་གློ་ཆློད་པའི་

མི་གཅིག་འཕལ་དུ་གཏློང་དགློས། སྒ་ཇི་སྟེ་མ་ལློབས་ཀང་སྙན་སུམ་ཤེས་དགློས། 

ཇི་སེ་གིང་། དེ་སློན་ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་མདུན་གི་ཁང་རིང་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་ཅིང་། 

ཇི་འདྲ་བ། གང་འདྲ་བའམ་ཅི་འདྲ་བ། མི་ཇི་འདྲ་བ། སིད་ཇུས་ཇི་འདྲ་བ། ཇི་འདྲ་བ་ཡི་སློན་བཏབ་

པ། དེ་འདྲ་བ་ཡི་འབས་བུ་བྱུང་། 

ཇི་ནུས། ཅི་ནུས་སམ་གང་ནུས། བརློན་འགྲུས་ཇི་ནུས་བརམས་ནས་ལས་འགན་བསྒྲུབ། དྲན་གསློ་

ཇི་ནུས་གཏློང་བ། 

ཇི་མ་ཇི་བཞིན། ཅི་འདྲ་ཡློད་པ་དེ་བཞིན་ནམ་ཇི་ལ་བ་བཞིན། དཔེ་ཆའི་དློན་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ཤློད་པ། 

ཇི་མི་སྙམ་པ། གང་ཡང་མི་སེམས་པ། དློན་ཆེ་ཆུང་གང་ཡིན་ཡང་ཇི་མི་སྙམ་པར་འཇློག་མི་རིགས། 

སྤིའི་དློན་དུ་རང་ལ་ཁེ་གློང་གང་འདྲ་ཡློང་མིན་ཇི་མི་སྙམ་པ། 

ཇི་མེ། ཇི་མེ་ཁམས་པ་སྟེ།རུས་ཁམས་འབྱུང་བ་མེ་ཡིན་པའི་གང་ཟག་གང་གི་ཁད་རགས་ནི། སློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བར་སྒ་འདློན་ཞེས་པ་སྐད་ཆ་བཤད་སྐབས་སློ་སྒ་ཤུགས་ཆེན་པློ་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན། 

ཇི་ཙམ། ག་ཚོད་དམ། ཚད་གང་ཙམ། དུས་ཡུན་ཇི་ཙམ་དུ་སློབ་སྦློང་བས་པ་ཡིན། གནས་ལུགས་

ཇི་ཙམ་ཁློང་དུ་ཆུད་ན་དེ་ཙམ་དུ་ཡིད་ཆེས་ཆེ་བ་ཡློང་། ལམ་ཐག་ཇི་ཙམ་ཐུང་ཡང་མ་ཕིན་ན་

འབློར་མི་སིད། སྤུས་དག་གཞིར་བཞག་ཐློག་ལས་ཀའི་མྱུར་ཚད་ཇི་ཙམ་མགློགས་པ་དེ་ཙམ་

དུ་ལེགས། ཇི་ཙམ་ཇི་ཙམ་དུ་ཡུལ་རྣམས་ཆེས་ཤས་ཆེ་བ་དེ་ཙམ་དེ་ཙམ་དུ་འདློད་ཆགས་ཀང་

ཆེས་ཤས་ཆེ་བར་འགྱུར། 

ཇི་ཙམ་ན། དུས་མི་རིང་བར་ཞེས་པའི་དློན། 

ཇི་ཙུག །ཇི་ལར་རམ་གང་འདྲ། ཇི་ཙུག་བས་ན་ཀུན་ལ་ཕན་པ་འློང་སྙམ་པ། 

ཇི་ཝང་། [ཞང་སྐད]ཚོར་བ། 

ཇི་ཞིག །ཅི་འདྲ་ཞིག་གམ་ཇི་ལ་བུ་ཞིག །ཧུར་བརློན་མེད་པར་རང་དགར་སློད་པ་ཇི་ཞིག་ཡིན། 

འབས་བུ་མེད་པའི་ངལ་བས་ཇི་ཞིག་བ། 

ཇི་བཞིན། ཇི་ལ་བ་བཞིན། བསམ་དློན་ཇི་བཞིན་གྲུབ་པ། གནས་ལུགས་ཇི་བཞིན་དུ་མཐློང་བ།གང་

བཤད་ཇི་བཞིན་མ་ཡིན་པ། དགེ་རྒན་གིས་གསུངས་པ་ཇི་བཞིན་ཤེས་སློང་། 

ཇི་ཞིག་ན། གློ་དློན་ནི་མཚམས་ཤིག་ནམ། ནམ་ཞིག་ན། སྐབས་ཤིག་ན་ཞེས་པ་དང་གཅིག །

ཇི་བཞིན་པའི་ངང་། སེམས་ཀི་ངློར་རྣམ་རློག་གང་ཤར་བ་དེ་ལ་མ་འཁྲུལ་པ་དྲན་པ་དང་། ཤེས་

བཞིན་པའི་ངང་དུ་སྐྱློང་བ་ལ་ཟེར། 

ཇི་འློས། གང་དང་མཐུན་པའམ་གང་འཚམས་པ། བ་གཞག་ཇི་འློས་ལག་བསྟར་བེད་པ། བཀའ་སློབ་

ཇི་འློས་གནང་བ། བང་དློར་ཇི་འློས་བསམ་གཞིག་བེད་པ། 

ཇི་ཡང་རུང་། གང་ཡང་འགིག་པ། ལས་རིགས་ཇི་ཡང་རུང་། ས་ཕི་ཇི་ཡང་རུང་། ངག་ལན་དང་

ཡིག་ལན་ཇི་ཡང་རུང་། ང་རང་འགློ་དགློས་པའི་བ་ཡུལ་ཇི་ཡང་རུང་། 

ཇི་ཡློད། གང་ཡློད་དམ་ཡློད་ཙམ། དབང་ཆ་ཇི་ཡློད། རྒྱུ་དངློས་ཇི་ཡློད། མ་ར་ཇི་ཡློད། སློབ་སྦློང་

བེད་དུས་ནུས་ཤུགས་ཇི་ཡློད་བཏློན་ནས་སློབ་སྦློང་བེད་དགློས། 

ཇི་རིགས་པ། ཅི་རིགས་པ་དང་གཅིག །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

ཇི་རློབ། [རིང]ཅི་ཕིར། 

ཇི་སིད། དུས་ཇི་ཙམ་བར་གི་ཚད། ཇི་སིད་བསྐལ་པ་མ་སྟློངས་བར། བས་རེས་ཇི་སིད་བར་དུ་

གནས། ཇི་སིད་དམིགས་ཡུལ་མ་གྲུབ་བར་དུ་བར་མཚམས་གཏན་ནས་མི་འཇློག །ཇི་སིད་

འཚོ་བའི་བར་དུ་མི་དམངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ། བས་རེས་ཇི་སིད་བར་དུ་གནས། 

ཇི་སིད་ཉི་ཟླའི་བགློད་པ་མ་ནུབ་བར། འཇིག་རེན་འདིར་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་གཉིས་འཆར་ནུབ་འགློ་འློང་

མེད་པར་མ་གྱུར་བར། 

ཇི་སིད་དེ་སིད། གང་ནས་དེ་བར་རམ་གང་དང་གང་གི་བར། ཇི་སིད་ནད་མ་དྲག་བར་དེ་སིད་སྨན་

བཅློས་བེད་དགློས། ས་ཆ་འདིར་ཇི་སིད་གནས་འདློད་ཡློད་པ་དེ་སིད་དུ་བསད་ཆློག

ཇི་སིད་བར་བརྒྱད། ༡ ཇི་སིད་ཉི་ཟླའི་བགློད་པ་མ་ནུབ་བར། ༢ ཇི་སིད་རྒྱ་མཚོ་མ་ཉམས་བར། ༣ 

ཇི་སིད་ནམ་མཁའ་མ་སྟློངས་ཀི་བར། ༤ ཇི་སིད་བསྐལ་པ་མ་སྟློངས་ཀི་བར། ༥ཇི་སིད་ཕློ་

རློག་དཀར་པློར་མ་གྱུར་གི་བར། ༦ ཇི་སིད་སློལ་བ་དཀར་པློར་མ་གྱུར་གི་བར། ༧ ཇི་སིད་

དུང་དཀར་ནག་པློར་མ་བྱུང་བར། ༨ཇི་སིད་ལློང་བས་གཟུགས་མ་མཐློང་བར་བཅས་ཡློང་རྒྱུ་

མེད་པའི་དུས་ཚོད་དམ་ཧ་ཅང་གི་དུས་ཚོད་ཡུན་རིང་པློའི་དཔེ། 

ཇི་སིད་འཚོ་བའི་བར། སྐྱེས་ནས་མ་ཤི་བའི་བར་གི་དུས་སྐབས། ཇི་སིད་འཚོ་བའི་བར་དུ་མི་

བརེད་པ། 

ཇིང་གི་རྒྱལ་པློ། [སློག]ཧློར་གི་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་འདི་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ༡༡༦༢ལློར་

འཁྲུངས། མཚན་ལ་ཐེམ་ཅིང་ཞེས་བཏགས། མེ་སྟག་སྤི་ལློ༡༢༠༦ལློར་སློག་པློ་གཅིག་གྱུར་

གི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པློ་བཙུགས། ཇིང་གི་རྒྱལ་པློ་སློག་རྒྱལ་དང་པློ་ཡིན། ཇིང་གི་ཧན་ཞེས་པ་

སློག་སྐད་དུ་ཇིང་ཞེས་པ་ཡློན་ཏན་དང་། གིར་ཞེས་པ་མང་པློ། ཧན་ཞེས་པ་རྒྱལ་པློ་ཡིན་པས་

མཚན་དུ་ཇིང་གིར་རྒྱལ་པློ་ཞེས་གསློལ། མློང་གློལ་གི་དམག་དང་། ཆབ་སིད། ཞལ་ལྕེ་ལ་

སློགས་པའི་ཁིམས་བཅས། སློག་པློའི་ཡི་གེ་ཡང་དེ་སྐབས་གསར་དུ་བཏློད། སློག་པློའི་ནང་

ཁུལ་གཅིག་གྱུར་བྱུང་རེས་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ༡༢༢༧ལློར་སར་མི་ཉག་དབང་དུ་

བས་པའི་རེས་སུ་མི་ཉག་གྷའི་ཡུལ་དེར་འདས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཇིས་ན། [རིང]ཅིས་ན། 

ཇུ་ཏིག །ཇུ་ཐིག་དང་གཅིག །

ཇུ་ཐིག །བློན་པློའི་མློ་འདེབས་བེད་ཀི་ཡིག་ཆའི་མིང་། འཇུ་མི་ཕམ་གིས་བློན་ལུགས་མློ་ཡིག་གང་

ཐློབ་རྣམས་ཕློགས་སྒིག་བས་པར་པུ་སྟི་གཉིས་ཡློད་པ་ཞིག་ཡློད། དེའི་ནང་དུ་མློ་འདེབས་

སྟངས་མི་འདྲ་བ་མང་པློ་ཡློད་པ་ལས་གགས་ཆེ་སྐུད་པ་མང་པློ་མདུད་པ་བཏབ་ཅིང་དེ་དཔྱད་

པ་གཏློང་དགློས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག

ཇུ་པློ། རྡློའི་ཕུར་པ། 

ཇུ་བློ། ① རྡློ་ལས་བཟློས་པའི་གཏུན་བུ། ② རྡློ། 

ཇུ་རི། ས་འགེལ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་ཇུ་རི་ནི་རྒྱ་འཇང་གི་སྐད་དེ་འབྲུ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་པར་གསུངས། 

ཇུ་ཞག །རིས་རིག་ལ་བརེན་ནས་མློ་འདེབས་སྐབས་མགློན་ཕྱྭ་ཞིག་ཡིན། མགློན་པློ་དེའི་གཟུགས་

ཆེ་ཆུང་གི་ཚད་དང་། གདློང་གི་དབིབས། ལློ་ན་ཆེ་ཆུང་བཅས་གསལ་པློར་སྟློན་ཐུབ་ཟེར་སློལ་

ཡློད་པ་དང་། འཕེང་བའམ། སྐུད་པའམ་རྡེའུ་སློགས་ལ་བརེན་ནས་མློ་རྒྱབ་པ་སྟེ་བློན་པློའི་མློ་

རྒྱབ་སྟངས་ཤིག་ཡིན་ཅིང་། འདིའི་སྐློར་དཔེ་ཆ་མང་པློ་ཡློད། 

ཇུ་རུ། ཁལ་སའི་ས་ཕི་རུ་གཉིས་འབེལ་བེད་ཀི་དབྱུག་པ་ཞིག་སྟེ། དློ་པློ་བཀལ་བེད་ཀི་ཐག་པ་

འདློགས་ས་དེ་ཡིན། 

ཇུ་ལག་ཆློས་སར། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་

ལ་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གཅིག་སྒིལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཇུ་སེག[ཞང་སྐད]རྫུ་འཕྲུལ། 

ཇུན་གར། [སློག]སློག་པློ་ཨློ་རློད་ཀི་སེ་ཚོ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག

ཇུན་གར་དུས་ཟིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ༡༧༡༩ ལློར་ཇུན་གར་ཚེ་དབང་རབ་

བརན་གིས་རང་སེ་དམག་དཔུང་ཁིད་དེ་ལྷ་སར་གུ་ཤྲི་ཧན་གི་ཚ་བློ་ལྷ་བཟང་ཧན་བསད་པ་

དང་། ལློ་དེའི་མཇུག་ཏུ་སྟག་རེ་མི་དབང་ལྷ་རྒྱལ་རབ་བརན་མིང་ཙམ་གི་སིད་སྐྱློང་ལ་བསྐློས། 

ཁློང་ནི་དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་ལྷག་ཙམ་གི་བགེས་པློ་ཞིག་ཡིན་པས་དློན་དུ་དབང་ཆ་ཇུན་གར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

བས་བཟུང་། གསང་སགས་རིང་མའི་དགློན་པ་གཙོ་བློ་རྡློ་རེ་བག་དང་། སྨིན་གློལ་གིང་ལ་

སློགས་པའི་རིང་མའི་དགློན་སེ་རྣམས་བཤིག །རྡློ་རེ་བག་རིག་འཛིན་པདྨ་འཕིན་ལས་དང་། 

སྨིན་གློལ་གིང་གི་གདུང་སས་པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོ། ལློ་ཆེན་དརྨ་ཤྲི་སློགས་ས་འགྱུར་

བསྟན་པའི་གསལ་བེད་དམ་པ་མང་པློ་བཀྲློངས། གསེར་སློང་འཛམ་གིང་རྒྱན་གཅིག་ཀང་

བཤིག་རིས་བེད་སྐབས་སྟག་རེ་ལྷ་རྒྱལ་རབ་བརན་གིས་བཀག་ནས་མ་བཤིག་ཙམ་བྱུང་། 

དུས་རྒྱུན་མི་སེར་ལ་བརྡབ་གསིག་ཆེ་བའི་ཐློག་ས་འགྱུར་བསྟན་པར་གནློད་ཚབས་ཆེ་བ་

སློགས་གདུག་རྩུབ་ཀི་སྤློད་ངན་ཧ་ཅང་མང་པློ་བས་སྟབས་བློད་ཀི་མི་རྣམས་ཡིད་མི་རང་བར་

གྱུར། ཁང་ཆེན་པ་དང་། ཕློ་ལྷ་སློགས་ཀིས་ཇུན་གར་ལ་ངློ་རྒློལ་དང་ཆབ་གཅིག་རྒྱ་ནག་མན་

ཆིང་གློང་མ་ལ་འབེལ་བ་བས་ཏེ་སློག་དམག་ཕིར་འབུད་རྒྱུའི་རློགས་སྐྱློར་ཞུས། སྤི་

ལློ༡༧༡༨ལློར་མན་ཆིང་གི་དམག་དཔུང་ཐེངས་དང་པློ་ནག་ཆུ་ཁར་སེབས་པ་དང་། ས་རྒྱུས་

མེད་ཅིང་ཆ་རྐྱེན་ཞན་པ་བཅས་ཀིས་མན་ཆིང་དམག་ལ་ཕམ་ཉེས་ཐེབས། ས་ཕག་སྤི་

ལློ༡༧༡༩ལློར་མན་ཆིང་གློང་མ་ཁང་ཤིས་ཀི་དམག་གི་དཔུང་སེ་ཆེན་པློ་དྲུག་མདློ་ཁམས་

སློགས་བརྒྱུད་ནས་ཇུན་གར་བ་བཅློམ་དུ་ཡློང་སྐབས་ཇུན་གར་བའི་དམག་དཔུང་མངའ་རིས་

བརྒྱུད་ནས་བློས། མངའ་རིས་སྐློར་གསུམ་དང་། དབུས་གཙང་ཀློང་པློ་བཅས་ཀི་དམག་དཔུང་

ནས་མན་ཆིང་གི་དམག་དཔུང་ལ་རམ་འདེགས་ཀིས་ཇུན་གར་བར་རྒློལ་བརྡུང་བས་ནས་

ལྕགས་བི་སྤི་ལློ༡༧༢༠ ལློར་ཇུན་གར་བ་ཡློངས་རློགས་བློད་ནས་མཐར་སྤློད་བཏང་། མན་

ཆིང་དམག་དཔུང་ལྷ་སར་འབློར་རེས་སིད་སྐྱློང་སྟག་རེ་ལྷ་རྒྱལ་རབ་བརན་གནས་དབྱུང་

འཛིན་བཟུང་ཐློག་ཇུན་གར་གི་སྐབས་ལས་གནས་འཛིན་པ་པློ་ཁག་གཅིག་དང་ཇུན་གར་ནས་

ཡིན་པ་བ་མ་གྲྭ་པ་སློགས་འཛིན་བཟུང་འདྲི་ཞིབ་བེད་སྐབས་སྟག་རེ་ལྷ་རྒྱལ་རབ་བརན་གིས་

ཉེས་པ་མེད་ཚུལ་བརློད་ཀང་ལྷ་བཟང་ཁང་གི་སས་ཆུང་བ་སུཏ་ྻབཟུངས་སྟེ་ཇུན་གར་བར་རིས་

སྤློད་མཁན་སྟག་རེ་བ་ཡིན་ཚུལ་སློགས་བརློད་དེ་སྟག་རེ་ལྷ་རྒྱལ་རབ་བརན་དང་། བཀའ་བློན་

བཀྲ་ཤིས་རེ་པ། ཨ་ཆློས་སློགས་ལྷ་ས་སྐྱིད་ཆུའི་འགམ་དུ་མགུལ་བཅད། 

ཇུན་ཝང་། [རྒྱ]སར་གི་གློ་ས་ཞིག་གི་མིང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཇུས། ① ཐབས་ཤེས་སམ་ཐབས་ལམ། སིད་ཇུས། འགློ་ཇུས། ཤི་ཇུས། དགའི་ཇུས་ལ་ཚུད་པ། 

ཐབས་ཇུས་མཁས་པློ། ལས་དློན་གང་བེད་ཀང་ཇུས་ལེགས་པ་ཞིག་གདིང་དགློས། ངེད་རྒྱལ་

ཁབ་ཇུས་ལ་མ་ཕན་ན། སྐད་འབྲུག་ལར་གགས་ཀང་སྟློང་སྒ་ཡིན། ② གསེར་སྐུད་ལེབ་སྦར་

གི་རི་མློ་སྣ་ཚོགས་ཡློད་པའི་གློས་ཆེན་ཞིག

ཇུས་བསྐུལ་བ། ཐབས་ཇུས་བཏང་བ། 

ཇུས་འཁི། ཐེ་གཏློགས། སྤི་དློན་ཚང་མར་ཇུས་འཁི་བེད་དློན་མེད་ལ་བུ། 

ཇུས་འགློད། ① ངན་གཡློ་བཤམས་པ། ② འཆར་འགློད་དང་བཀློད་སྒིག

ཇུས་འགློད་སྐད་བརྡ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་design language ཟེར། 

ཇུས་འགློད་མཁན། ① ངན་གཡློ་བཤམས་མཁན་གི་བེད་གཏེ། ② བཀློད་སྒིག་མཁན། 

ཇུས་འགློ། ཐབས་ལམ་དུ་འགློ་བ། ལློག་གཡློ་ངན་ཇུས་ལ་ཇུས་འགློ་ག་ལ་ཡློང་། 

ཇུས་ངན་ལམ་ལྷློངས། གཡློ་ཐབས་བསམ་པ་ལར་གྲུབ་པ། དམངས་ཀི་ཆབ་སིད་གློ་རློགས་ཆུ་ཚད་

མཐློ་རུ་ཕིན་པས་མི་ངན་པའི་ཇུས་ངན་ལམ་ལྷློངས་ཀི་གློ་སྐབས་མ་རེད་པ་ལ་བུ། 

ཇུས་ཉེས། ① ཐབས་ཤེས་ཉེས་པ། བརག་དཔྱད་ལེགས་པར་མ་བས་པས་ཇུས་ཉེས་བྱུང་། ② 

རྐྱེན་ཆགས་བྱུང་བ། 

ཇུས་གཏློགས། བཀག་འགློག་བེད་པའམ་བསམ་འཆར་འདློན་པ། ཁྲུང་ཁྲུང་བང་དུ་འཕུར་བ་ལ། 

ཕག་པས་ཇུས་གཏློགས་བེད་དློན་མེད། 

ཇུས་གཏློང་བ། ཐབས་གཏློང་བ། གནས་ལུགས་ཇི་བཞིན་མ་རློགས་པར་གང་བྱུང་གིས་ཇུས་གཏློང་

བ། ལས་གྲྭ་གསར་འཛུགས་ཀི་ཇུས་གཏློང་བ། མང་ཚོགས་ཀི་ལས་དློན་ལ་མང་ཚོགས་ཀིས་

ཇུས་གཏློང་བ། 

ཇུས་བཏིང་བ། ཐབས་ཇུས་ཀི་གཞི་བཏིང་བ། རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབློར་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་པའི་

ཇུས་བཏིང་བ། 

ཇུས་བདེ། གློས་སམ་བེད་སྟངས་འདུམ་བདེ་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

ཇུས་ནློར་བ། ཇུས་ཉེས་ཤློར་བ་དང་། འཕྱུགས་པ་སློགས་མིང་གི་རྣམ་གངས། 

ཇུས་དཔློན། ཐབས་ཀི་གློས་འགློ་འདློན་མཁན། 

ཇུས་མེད་ཇུས་འཁི། རང་ལ་ཐེ་གཏློགས་མེད་རུང་གཞན་གི་གནད་དློན་ལ་བ་སྤློད་ཅི་རིགས་ཀིས་

ཐེ་ཇུས་བེད་པའི་དློན། 

ཇུས་མེད་ཇུས་གཏློགས། ལས་དློན་ནམ། གློས་ཁློངས་སུ་ཐེ་དབང་མེད་པར་རང་མཚམས་ཐེ་

གཏློགས་བེད་པ། མི་གཞན་གི་དློན་དག་ལ་ཇུས་མེད་ཇུས་གཏློགས་བས་པ། 

ཇུས་ཚོད། ཇུས་ཀི་ཚོད་འཛིན། ཕློ་རྒློད་པློས་ཇུས་ཚོད་མ་ཟིན་ན། ལུས་འདློམ་གང་དག་ལ་སྐྱེལ་

ངེས་ཡིན། 

ཇུས་འཚོལ་བ། ཐབས་ཤེས་དློན་དུ་གཉེར་བ། མང་ཚོགས་ཀི་ས་ནས་ཇུས་འཚོལ་བ། 

ཇུས་གཞི། ཐབས་ཇུས་ཀི་གཞིའམ་ར་བ། ལས་འགློ་མ་བཙུགས་གློང་ནས་ཇུས་གཞི་འདིང་བ། 

ཇུས་ལེགས། ཐབས་ཤེས་མཁས་ཤིང་བཟང་བ། ཇུས་ལེགས་པློ་ཡློད་ན་གྲུབ་འབས་ལེགས་པློ་

འཐློན་རྒྱུ་ཡློད། 

ཇུས་བསབས་པ། ཐབས་ཇུས་ཀི་རིག་པ་བསབས་པ། 

ཇེ། ① གློ་རིམ་བཞིན་ནམ་རིམ་གིས་འཕེལ་འགིབ་ཏུ་འགྱུར་བའི་དློན་སྟློན་བེད་ཀི་སྒ་ཞིག །ཇེ་མང་

དུ་འཕེལ་བ། ཇེ་ཉུང་དུ་འགིབ་པ། ཇེ་ཆེ་ཇེ་ཆེར་འགློ་བ། ཇེ་ཆུང་ཇེ་ཆུང་དུ་འགྱུར་བ། ཞིང་ལས་

ལློ་ལར་ཇེ་རྒྱས་སུ་ཡློང་བ། ② [རིང]དང་པློའམ་ཐློག་མ། 

ཇེ་བཀབ་ཇེ་གསལ། ཇི་ཙམ་བསྒིབས་ཀང་མི་འགིབ་པར་ད་དུང་དེ་ཙམ་གིས་གསལ་དུ་འགློ་བ། 

ཇེ་ངན། རིམ་བཞིན་ངན་པའི་ཕློགས་སུ་འཕེལ་རྒྱས་འགློ་བ། ༡ གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་དློན་ཏེ། སིད་

ཇུས་ཇེ་ངན་ཇེ་ངན་རེད། ཆང་ས་བརྒྱབ་ཚར་རེས་ཇེ་ངན་རེད། ༢ ཡར་རྒྱས་མེད་པའི་དློན། 

སློབ་མ་འདི་དེང་སང་སློབ་སྦློང་ཇེ་ངན་རེད། 

ཇེ་ཆུང་། གཏི་མུག་ཇེ་ཆུང་སློང་ན་ཆློས་ལ་སློབ་སྦློང་བས་པའི་འབས་བུ་དེ་རེད། 

ཇེ་ཆེ། རིམ་བཞིན་དུ་ཆེ་རུ་ཕིན་པ། ཕྲུ་གུ་འདི་གཟུགས་ཇེ་ཆེ་རེད། ངན་འགློང་ཡང་ཇེ་ཆེ་རེད། བ་

མ་འདི་རྣམས་རྒྱུ་ཇེ་ཆེ་རེད་ལ་འདློད་ཆགས་ཀང་ཇེ་ཆེ་རེད། 
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ཇེ་ཐུ། ནད་གཞི་ངན་ཕློགས་སུ་འཕེལ་བའི་དློན། ནད་པ་ཉིན་ལར་ཇེ་ཐུ་རེད། ཕལ་ཆེར་ཡུན་རིང་

བརན་ས་མ་རེད། 

ཇེ་ཐུང་། དེང་སང་ཟ་མའི་ནང་དུ་རས་སྦློར་ཇེ་མང་ཡིན་སྟབས། མི་རྣམས་ཚེ་ཇེ་ཐུང་འགློ་ངེས་རེད། 

ཇེ་སྡུག །ངན་ཕློགས་སུ་འཕེལ་བའི་དློན། སློབ་སྦློང་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགློ་བ། ནད་གཞི་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགློ་བ། 

སིད་ཇུས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགློ་བ། 

ཇེ་དྲག །ནད་གཞི་བཟང་ཕློགས་སུ་འཕེལ་རྒྱས་འགློ་བའི་དློན། ནད་པ་ཉིན་རེ་ལས་ཉིན་རེ་ཇེ་དྲག་

རེད། ཕལ་ཆེར་ཉི་མ་ཁ་ཤས་རེས་སུ་སྨན་ཁང་ཐློན་ཆློག་ས་རེད། 

ཇེ་རྩུབ་ཇེ་ངན། དྲག་སྤློད་གདུག་རྩུབ་སློགས་སློན་ལས་ཇེ་སྡུག་དུ་བཏང་བའི་དློན། 

ཇེ་ཞིག །རེ་ཞིག་གམ་གནས་སྐབས་ཏེ་གློ་རིམ་སྟློན་པའི་སྒ། ཇེ་ཞིག་མནློ་བསམ་བཏང་ནས་སྐད་

ཆ་ཤློད། དེ་རིང་ཇེ་ཞིག་འདི་ཙམ་ཞུས། དློན་གཞན་དག་ཇེ་ཞིག་བཞག

ཇེ་བཟང་། རིམ་བཞིན་བཟང་ཕློགས་སུ་འཕེལ་བ། སློབ་མ་འདི་སློབ་སྦློང་ལློ་རེ་ལས་ལློ་རེ་ཇེ་བཟང་

རེད། ང་ཚོའི་ཚོང་ཁང་གི་ཚོང་ཉིན་རེ་ལེ་ཉིན་རེ་ཇེ་བཟང་རེད་ལ་བུ། 

ཇེ་རིང་། དེང་སང་དཔློན་པློ་རྣམས་ནི་ཚེ་ཇེ་རིང་རེད། མི་སེར་རྣམས་ནི་ཚེ་ཇེ་ཐུང་རེད། 

ཇེང་། [རིང]དབངས། པི་ཝང་གི་ཇེང་། 

ཇེམ་ཙེ། [རྒྱ]རས་སློགས་འདྲ་བེད་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག

ཇློ། ཕུ་བློ་སྟེ། ཨ་ཇློ། ཇློ་ཇློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཇློ་སྐློར་དགློན། ① རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་བ་སྤི་ལློ༡༨༧༣ལློར་མློག་ཀྱཱ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་འཇམ་

དབངས་དགེ་བ་དཔལ་གིས་སར་གི་གུར་དགློན་དེ་ཁང་དགློན་དུ་བསྒྱུར་ནས་གདན་ས་གཏན་

འཇགས་གནང་། དེའི་གློང་དུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ༡༧༠༢ལློར་མློག་ཀྱཱ་མཁན་

ཆེན་འཇམ་དབངས་རྒྱ་མཚོས་གུར་དགློན་ཞིག་བཏབ་པ་དེ་གནས་ངེས་མེད་སྐྱས་སློ་བེད་

བཞིན་གནས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆབ་

ཆབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཇློ་སྐློར་དགློན། ② དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ལློ་རབས་སུམ་ཅུ་པར་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་
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ཡིན། ད་ལ་མཚོ་བང་རང་ཚ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཇློ་ཁང་། སྤི་ལློ་༦༣༩པའི་ས་ཕག་ལློར་བལ་བཟའ་ཁི་བཙུན་གིས་བཞེངས་པའི་ལྷ་སའི་གཙུག་

ལག་ཁང་གི་མིང་སྟེ། དེང་དུས་ཇློ་བློ་ཤཱཀ་མུ་ནེའི་སྐུ་བརན་བཞུགས་པའི་ལྷ་ཁང་། 

ཇློ་དགློན། ① པན་ཡུའི་ཇློ་དགློན་བསམ་གཏན་བདེ་ཆེན་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་

བདུན་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ༡༩༨༧ལློར་སྟག་ཚ་སྐུ་འཕེང་དྲུག་པ་སྐལ་བཟང་འཇིགས་མེད་བསྟན་

པའི་རྒྱལ་མཚན་ནས་གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཇློ་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་སྟེང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཇློ་ཇློ། ① [ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད] གཅེན་པློ། རང་བས་རང་གིས་དངློས་སུ་མློང་བ་ལས། ཇློ་ཇློ་སངས་

རྒྱས་ཡིན་རུང་ཕན་མི་ཐློགས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ངེས་འཛིན་དང་། སློན་སྐྱེས། གཅེན་པློ། 

ཐུ་བློ། ཐློག་མ་སྐྱེས། ཕུ་བློ་བཅས་སློ། །② སྐྱེས་པ་སྤི་ལ་འབློད་པའི་གུས་མིང་། 

ཇློ་ཇློ་ལྷ་ཁང་། ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་མུ་ཏིག་དྲེལ་རྒྱབ་གཅིག་གིས་ལྷ་ཁང་

འདི་རེན་བརེན་པ་དང་བཅས་པ་བཞེངས་ཞེས་གསལ། སྤི་ལློ༡༢༤༦ལློ་སྐློར་ཞིག་ན་བཞེངས་

ཡློད་པར་སེམས། ཁི་ཀའི་ཡུལ་གི་བིན་རླབས་ཅན་གི་རེན་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན། གྲུབ་

མཐའ་ཐུན་མློང་གི་ལྷ་ཁང་ཡིན་པར་འདྲ། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཇློ་སྟློང་། [མངའ་རིས]འུད་ཤློབ་ཤློད་པར་ཟེར། དཔེར་ན། མི་ཇློ་སྟློང་ཚ་པློ། མི་ཕ་གི་ཡང་ཇློ་སྟློང་

བཏང་ནས་འཁློལ་བཞིན་འདུག་ལ་བུ། 

ཇློ་ཐློས་རི་ཁློད། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། གཙང་རབ་གསལ་དང་རྨ་ཤཱཀ་མུ་

ནེ་གནས་དེར་བཞུགས་མློང་བར་གགས། ད་ལ་མཚོ་ཤར་ལུང་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཇློ་གདན་དགློན། ① འབློམ་སྟློན་པ་རྒྱལ་བའ་ིའབྱུང་གནས་ཀིས་བཏབ། དུས་ཚོད་མ་ིགསལ། 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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ཇློ་གདན་དགློན། ② གཙང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློ་དང་དུས་མཉམ་ཙམ་དུ་བ་མ་བསློད་ནམས་དཔལ་

འབུམ་གིས་བཏབ་ཟེར། མིང་གཞན་ཇློ་གདན་ཆློས་འཕེལ་གིང་ཞེས་ཟེར། འདི་ལ་སྒློགས་དུང་

དང་། སྒློགས་གདློང་། སྒློགས་རློང་བཅས་འབི་སློལ་མི་འདྲ་བ་འདུག །དགློན་གནས་འདིར་

ཐློག་མར་བློན་གི་སྒྲུབ་གནས་དང་། དེ་ནས་རིང་མ་བཅས་ལ་འགྱུར་ཚུལ་སློགས་ཀིས་ལློ་རྒྱུས་

འདུག །ད་ལ་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། འདི་རག་ཤུལ་ཀླུང་ཤློད་དགློན་དང་། བཀྲ་ཤིས་

ལྷ་ཕུག་དགློན་པ། འབུམ་སང་དགློན་པ་རྣམས་ཀི་མ་དགློན་ཡིན་ཞེས་ཟེར་སློལ་འདུག །ད་ལ་

ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆུ་དམར་ལེབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཇློ་ནང་ཀུན་དགའ་གློལ་མཆློག །བློད་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་ལས་གཙང་མངའ་རིས་སྨད་ཀི་

ཆར། ཡབ་གཉག་གི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་དགུང་གངས་ང་བརྒྱད་པ་དང་། ཡུམ་དགུང་གངས་ཉེར་

གཉིས་པ་གཉིས་ཀི་སས་སུ། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༥༠༧ལློའི་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་

ཚེས་ཉེར་ལྔ་ལ་སྐུ་བལམས། དགུང་གངས་ལྔ་པར་ཕེབས་པ་ན་གིབ་ནད་ཀིས་གཙེས། ཡབ་

ཡུམ་ཐུགས་ཁལ་ཚད་མེད་བྱུང་བར་བརེན་བིས་པའི་ཚེ་བསིང་བའི་དློན་ལ་བསམས་ནས་ཕུ་

ཕག་དགློན་པར་ཆློས་སློར་འཇུག་ཏུ་བཅུག །ལློ་དེའི་ཟླ་བ་བཞི་པར་དྲུང་པ་ཆློས་རེའི་དྲུང་དུ་

དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་བངས། དེ་ནས་རང་ཁིམ་དུ་ཡབ་ཡུམ་གིས་ཀློག་བསབས། རིག་པ་རྣློ་

ཞིང་ཚང་མ་འཕལ་དུ་རློགས་པས། ཡབ་ཡུམ་ཤིན་ཏུ་དགེས། དགུང་ལློ་བདུན་པར་དྲུང་པ་

ཆློས་རེ་མདུན་གཤིན་རེ་གཤེད་དམར་གི་དབང་ཞུས། གསང་མཚན་དཔལ་ཞེ་སང་རྣམ་པར་

དག་པའི་རྡློ་རེ་བཏགས། ཁློང་གིས་དཔེ་ཀློག་མཛད་དུས་སྐད་ཕ་ལ་སྙན་པ་གིང་བུ་འདྲ་བ་ཞིག་

ཡློད་པས་ཡབ་ཡུམ་དང་བཅས་པ་ཀུན་སྤློ་སྣང་རྒྱས། ས་སྐྱའི་ཆློས་སྐློར་དང་། གཞུང་ཆེན་གི་

ར་བ་མང་པློ་བློར་འཛིན་ཐློག །དཔེ་ཚོགས་རེ་རེ་བཞིན་དྲུང་པ་ཆློས་རེའི་མདུན་ཡིག་རྒྱུགས་

ཕུལ། དགུང་ལློ་བཅུ་པ་མེ་བི་ལློའི་ཟླ་བ་དགུ་པར་དྲུང་པ་ཆློས་རེའི་སྤན་སར་རབ་བྱུང་དང་

དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་ཞུས། ལློ་དེའི་དགུན་ནས་བཟུང་ལློ་བཞིའི་རིང་དྲུང་པ་

ཆློས་རེ་དང་མི་འབལ་བར་བས་ནས་བཤད་ཁིད་དབང་ལུང་བཅས་ཞུས། དགུང་ལློ་བཅུ་

གསུམ་པ་ས་མློ་ཡློས་ཀི་ལློར་གཙང་ཤར་ཕློགས་སུ་གཅེན་པློ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སློབ་གཉེར་ལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

ཕེབས། ས་སྐྱ་དང་། ཁའུ་བག་རློང་བརྒྱུད་དེ་གསེར་མདློག་ཅན་དུ་འབློར། དཔྱིད་ཆློས་ལ་སློབ་

གཉེར་གི་འགློ་བཙུགས། རགས་རིག་དང་བློ་རིགས་སློགས་ཚད་མ་ལ་སློབ་གཉེར་མཛད། ལློ་

དེའི་སྟློན་ཁར་གཅེན་པློར་འབྲུམ་ནད་ཀིས་བཏབ། སློབ་གཉེར་བ་ཉེར་གཉིས་ཡློད་པའི་ནང་། 

ཁློང་གི་གཅེན་པློ་དང་སློབ་གཉེར་བ་ཉེར་གཉིས་ཡློད་པའི་ནང་། ཁློང་གི་གཅེན་པློ་དང་བཅས་

པ་མི་བཅུ་དགུ་གློངས། ཁློང་ཚོ་མི་གསུམ་ལས་མི་ལྷག །ཁློང་ཟླ་བ་བརྒྱད་ཙམ་རིང་མཚམས་

བཞུགས་ནས་ཚད་མའི་གཞུང་འགའ་བློར་འཛིན་གནང་། སྐབས་དེའི་ཨ་མློ་གྷ་སིང་ཧ་དེར་

ཕེབས་ནས། ཁློང་ལ་མཚན་ཉིད་སྐམ་པློས་སངས་རྒྱས་མི་རྒྱ་བའི་ཚུལ་སློགས་བཀའ་བཀློན་

མཛད་ཅིང་། སློམ་ཉམས་ལེན་སྐློར་གི་ཟབ་ཆློས་མང་པློ་བསྩལ། དེ་ནས་ཡུན་རིང་མ་སློང་བར་

འབྲུམ་ནད་མཐའ་ཆློད། སློབ་གཉེར་གི་འགློ་བཙུགས་ཏེ། སྙན་ངག་སློགས་རིག་གནས་ཆེ་ཆུང་

ཚང་མ་ལ་སློབ་གཉེར་མཛད། ལློ་ལྔ་ཙམ་སློབ་གཉེར་མཛད་རེས་གཙང་ངམ་རིང་དུ་བློན་ནས་

ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་འགློར། དེ་ནས་རང་ཡུལ་ཕུ་ཕག་དགློན་དུ་ཚུར་ལློག །དྲུང་པ་ཆློས་རེའི་མདུན་

སར་མ་ཐློབ་པའི་ཟབ་ཆློས་མང་པློ་ཞུས། དགུང་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་པ་ཤིང་སྤེལ་ལློའི་ཟླ་བ་བཞི་

པའི་ཚེས་བཅློ་ལྔའི་ཉིན་གུང་ལ། ངློར་ཆེན་གིས་མཁན་པློ་དང་དྲུང་པ་ཆློས་རེས་གསང་སྟློན་

མཛད་ནས་བསྙེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་མནློས། བསྲུང་བ་མཐའ་དག་ཚུལ་བཞིན་

བསྲུངས། ཉིན་དེར་ཁློང་དྲུང་པ་ཆློས་རེའི་གདན་ཁིར་མངའ་གསློལ་བར་མཛད་ཅིང་། དྲུང་པ་

རང་ཉིད་ཀི་ན་བཟའ་དང་ཕག་དྲིལ་སློགས་བ་ཆས་ཚང་བར་གནང་། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུར་ཕེབས་

པ་མེ་ཕློ་ཁིའི་ལློར་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བདུན་གི་ཉིན་གུང་ལ་དྲུང་པ་ཆློས་རེ་ཞི་བའི་དབིངས་སུ་

ཐིམ། དེ་ནས་མི་རིང་བར་ཡབ་འདས། ཁློང་ཐུགས་སྐྱློ་བ་གཉིས་བརེགས་ཀིས་མནར། འདུས་

བས་ཀི་ཆློས་ལ་ཡིད་བརན་མེད་པར་དགློངས་ནས། དབེན་པར་བ་བལ་དུ་བཞུགས། ལློ་དེའི་

དབར་གནས་ལ་ཕེབས་འདློད་མེད་ཀང་། མཁན་པློས་ནན་ཏན་གིས་བསྐུལ་བར་བརེན། དབར་

གནས་སུ་ཚད་མ་རིགས་གཏེར་སློགས་ཀི་བཤད་པ་མཛད། དགུང་ལློ་ཉེར་གཉིས་པར། པཎ་

ཆེན་བམས་པ་གིང་པ་བདེ་བར་གཤེགས། ལློ་གསུམ་རིང་པཎ་ཆེན་བམས་གིང་པའི་གདན་

སར་བཞུགས། དཔེ་གཟིགས་དང་གཞུང་བཤད་རྒྱ་ཆེན་མཛད། བ་མ་ཁམས་སྟློན་པ་དང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཉམ་དུ། སྟློདགངས་རི་མཚོ་གསུམ་བསྐློར་བ་དང་། གནས་ཆེན་ཆུ་མིག་བརྒྱ་རར་མཇལ་

སྐློར་དུ་ཕེབས། དེར་རྒྱ་གར་ཛོ་ཀི་པའི་རྣལ་འབློར་པ་རྣམས་ལ་ཛོ་ཀི་སྐད་ཐློག་ནས་དམ་ཆློས་

བཤད། ཛོ་ཀི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བསགས་པར་མཛད། དགུང་ལློ་ཉེར་བདུན་པར་དབུས་

སུ་ཆློས་མཇལ་དུ་ཕེབས་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་འགློར། ལློ་དེའི་དགུན་པར་ཡང་དབུས་ལྷ་ལན་

དུ་ཕེབས། མཚུར་ཕུར་བཀའ་བརྒྱུད་ཆློས་སྐློར་རློགས་པར་ཞུས། དེ་ནས་ལྷློ་མློན་དུ་བློན་ནས་

འགློ་དློན་ཡུན་རིང་མཛད། དགུང་ལློ་སློ་གཅིག་པ་མེ་བ་སྤི་ལློ་༡༥༣༧ལློའི་ཟླ་བ་གསུམ་པའི་

ཚེས་བདུན་གི་མཚན་ཕེད་ལ་མ་ཡུམ་དགུང་གངས་ང་གསུམ་ལས་མ་ལློན་པ་དེ་ཉིད་འདས། 

དགེ་རློགས་རྒྱ་ཆེན་བསྒྲུབས། གསེར་མདློག་ཅན་དང་། སྟག་ལུང་སློགས་སུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀི་རེན་གསར་བཞེངས་དང་། གཙང་གི་དགློན་སེ་ཆེན་ཁག་མང་པློར་ཞབས་ཀིས་བཅགས། ས་

རིང་དགེ་གསུམ་གི་བ་མ་མང་པློར་ཤངས་ལུགས་ཀི་དམ་ཆློས་མང་པློ་བསྩལ། རིས་མེད་བ་

དཔློན་ཚང་མས་བསྟློད་ཅིང་བཀུར། སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པློར་དམ་པའི་ཆློས་ཀི་མཛད་པ་ཁློ་ནས་དུས་

འདའ་བར་མཛད་དེ་མཁས་གྲུབ་ཀི་བ་མ་གགས་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར། ཁློང་ནམ་གཤེགས་པ་ནི་

རང་རྣམ་དུ་མི་གསལ་ཞིང་དཔྱད་གཞི་གཞན་མ་རེད་མློད། ཁློང་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཇློ་ནང་ཏ་ྰར་ནཱ་ཐ་

རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ་༡༧༥༧ལློར་འཁྲུངས་པར་དཔགས་ན་དགུང་གངས་དྲུག་ཅུ་

རེ་དྲུག་རེ་བདུན་ཙམ་ལ་འདས་སམ་སྙམ་པར་དཔྱད། ཁློང་གི་གསུང་ཆློས་ནི། མི་རིགས་དཔེ་

མཛོད་ཁང་དུ་བིས་མ་པློད་གཉིས་དང་། པར་མ་པློད་གཉིས་བཅས་བསློམས་པློད་བཞི་ཡློད། 

ཇློ་ནང་ཀུན་སངས་ཐུགས་རེ་བརློན་འགྲུས། ཡུ་མློ་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེའི་སློབ་བརྒྱུད་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་

བཞི་པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ༡༢༤༣ལློར་ལ་སྟློད་བང་གི་ངབ་ཕར་སང་སང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། བར་པ་

འཇམ་དབངས་བཞི་ཐློག་པ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ལས་ལམ་འབས་གསན། གཞློན་ནུའི་དུས་

སུ་སེ་སྣློད་མང་པློ་ལ་མཁས་པར་སྦངས། རྐྱང་འདུར་གི་ཆློས་གྲྭར་དགེ་འདུན་མང་དུ་བསྐྱངས། 

རློད་པ་ཡང་ཤིན་ཏུ་བཟང་། ཀུན་མཁེན་ཆློས་སྐུ་འློད་ཟེར་བ་ལས་དུས་འཁློར་གི་བཤད་པ་

རློགས་པར་གསན། རྐྱང་འདུར་དུ་འཆད་ཉན་ཡང་མཛད། མན་ངག་ཞུས་ནས་སློམ་པའི་ཚེ་ཏིང་

ངེ་འཛིན་མང་པློའི་སློ་བེ། སྐབས་ཤིག་སྙུན་ཆེ་བཞེས་པས་འཆད་ཉན་གི་སྤློས་པ་དློར་ཏེ་སློམ་
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པ་ལ་གཞློལ་བས་ཀུན་སངས་པར་གགས། བློད་ན་སྦློར་དྲུག་མི་འདྲ་བ་ཡློད་དློ་ཅློག་ལ་གསན་

པ་མཛད། བང་གི་རི་རྒྱུད་རྣམས་སུ་སློམ་སྒྲུབ་ལ་གཞློལ་བའི་ཚེ་ཐུགས་དམ་གི་སྟློབས་ཀིས་

མི་མ་ཡིན་པ་མང་པློ་དབང་དུ་འདུས། གཙང་གི་ལྷ་རེ་རློང་ཁློངས་ཇློ་ནང་དུ་དགློན་པ་ཕག་

བཏབ། བཤད་པ་དང་གདམས་པ་གཉིས་ཀའི་སློབ་མ་མང་དུ་བསྐྱངས། དེ་དག་གི་ནང་ནས་

བང་སེམས་རྒྱལ་བ་ཡེ་ཤེས། ལ་སྟློད་པ་དབང་རྒྱལ། མུན་མེ་བག་ཁ་བ། སློན་པ་ཀུན་རྒྱལ་

རྣམས་ལ་ཀུན་སངས་བའི་བུ་བཞིར་གགས། མཐར་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ༡༣༡༣ 

ལློར་གཤེགས། 

ཇློ་ནང་དགློན། ཇློ་ནང་པའི་དགློན་པ་ཞིག །གཞིས་ཀ་རེའི་ནུབ་ཕློགས་ཕུན་ཚོགས་གིང་གི་ཕུར་ཡློད། 

ཇློ་ནང་ཕློགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ། དློལ་པློ་བ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གི་སློབ་མ་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་ལྔ་

པའི་མེ་ར་སྤི་ལློ༡༣༠༦ལློར་མངའ་རིས་དློལ་པློའི་ས་ཆར་འཁྲུངས། སྐུ་གཞློན་ནུ་ནས་དབུས་

སུ་བློན་ཏེ་ཆློས་འཁློར་གིང་དུ་ཕར་ཚད་དང་མཚན་ཉིད་ལ་སློགས་པའི་སེ་སྣློད་ལ་སྦངས་པས་

མཁས་པ་ཆེན་པློར་གྱུར། དབུས་གཙང་གཉིས་ཀར་གྲྭ་སྐློར་མཛད། དེ་ནས་ཀུན་མཁེན་དློལ་

པློ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་དང་མཇལ་བས་ཤིན་ཏུ་དད་དེ་ཇློ་ནང་དུ་ཕེབས། ཀུན་མཁེན་ཆེན་

པློའི་དྲུང་དུ་དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་དབང་རྒྱུད་བཤད་པ་མན་ངག་དང་བཅས་ཟབ་ཆློས་གཞན་མང་

དུ་གསན། མན་ངག་ཉམས་སུ་བཞེས་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་བཟང་པློ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ཞེ་དགུ་

ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ༡༣༥༤ ལློར་ཇློ་ནང་གི་གདན་སར་ཕེབས། ལློ་

ལྔ་ནས་དེ་ཡང་གཏད་ནས་དབུས་སུ་ཕེབས། འཚལ་དབུས་གིང་དུ་དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་དབང་

རྒྱུད་བཤད་མན་ངག་གི་ཁིད་རྣམས་སློབ་མའི་སེ་ཆེན་པློར་གསུངས། དེ་ནས་གཙང་དུ་ཕེབས་

ཏེ་སེ་མཁར་ཆུང་དུ་བཞུགས། དུས་འཁློར་སློགས་ཀི་འཆད་ཉན་གནང་ནས། དགུང་ལློ་བརྒྱད་

ཅུ་ག་གཅིག་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ༡༣༨༦ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཇློ་ནང་པ། ཇློ་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་དང་དློན་གཅིག །ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་འདི་ནི་ངེས་དློན་

མཐའ་ཐུག་གི་ལ་བ་ངློ་མ་དེ་ཡིན་པར་བཞེད། དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པར་ཡུ་མློ་མི་བསྐྱློད་རྡློ་

རེས་གཞན་སྟློང་གི་སློལ་བཏློད། ཀུན་སངས་ཐུགས་རེ་བརློན་འགྲུས་ཀིས་ཇློ་མློ་ནང་དུ་དགློན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ་བཏབ། ཕིས་དློལ་པློ་བ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་དང་། ཏཱ་ར་ན་ཐ་སློགས་ལས་བརྒྱུད་པའི་མདློ་

ལུགས་དབུ་མ་གཞན་སྟློང་དང་། སགས་ལུགས་དུས་འཁློར་སྦློར་དྲུག་གཙོ་བློར་ཉམས་ལེན་

བེད་མཁན་གི་གྲུབ་མཐའ་ཞིག་ཡིན། ཆློས་འདི་ཐློག་མར་རྒྱ་གར་ནས་བརྒྱུད་ཚུལ་ནི། ཟླ་བ་

བཟང་པློ་སློགས་ཆློས་རྒྱལ་བདུན་དང༌། འཇམ་དཔལ་གགས་པ་སློགས་རིགས་ལན་རྒྱལ་

རབས་རྣམས་ཀི་ཞལ་ནས་ཞལ་དང༌། ཐུགས་ནས་ཐུགས་སུ་བརྒྱུད་པའི་ཆློས་འདི་ཡློངས་

གགས་སུ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་འཆད་ཉན་གི་རྒྱུན་སེལ་ཞིང་ཤིང་རའི་སློལ་འབེད་

མཁན་ནི་དུས་ཞབས་པ་ཆེན་པློ་ཡིན། དེ་ནས་དུས་ཞབས་པ་ཆུང་བ། གྲུབ་ཆེན་ཤ་བ་རི་པ། 

དུས་ཀི་འཁློར་ལློས་ཞལ་གཟིགས་པའི་གྲུབ་ཆེན་དཔེ་མེད་འཚོ། དེའི་རེས་འབངས་པ་ཉི་མ་

དཔལ་ཡེ་ཤེས། པཎ་ཆེན་ནཱ་རློ་པ། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤྲི། གྲུབ་ཐློབ་ཞི་བ་སས་པ་སློགས་

ནི་རྒྱ་གར་དུ་དུས་འཁློར་སྦློར་དྲུག་དར་སེལ་གཏློང་མཁན་རྣམས་ཡིན། བློད་དུ་སློན་བློན་བཞི་

ཞེས་པ་ནི། དཔལ་དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་བརྒྱུད་སློལ་བློད་དུ་སེལ་མཁན་རྣམས་ལས་ཐློག་མར་

སེལ་མཁན། གི་ཇློ། འབློ། རཱ། དིང་རི་ཆློས་ཀི་གགས་པ་དང་བཞི་ཡིན། བར་བློན་ལྔ་ཞེས་པ་

ནི། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་དང༌། མན་ལུང་པ། བི་བྷཱུ་ཏི། ཐར་ལློ་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན། གྲུབ་ཆེན་ཨློ་རྒྱན་

པ་དང་ལྔ་ལ་ཟེར། ཕིས་བློན་གཉིས་ཞེས་པ་ནི། པཎ་ཆེན་ནགས་ཀི་རིན་ཆེན་དང༌། སངས་

རྒྱས་སས་པའི་མགློན་པློ་གཉིས་ཡིན། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆེན་པློས་

ཇློ་ནང་པའི་དགློན་པ་གཙོ་བློ་རག་བརན་ཕུན་ཚོགས་གིང་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། དེར་

བཞུགས་པའི་ཇློ་ནང་པའི་ཆློས་སྐློར་གི་སར་ཤིང་རྣམས་མེར་ལ་བསེགས། དབུས་གཙང་

ཕློགས་སུ་ཇློ་ནང་པ་ར་མེད་གཏློང་སྐབས། ཇློ་ནང་རེ་བཙུན་གི་སློབ་མ་དྲུང་བཀའ་བཞི་པ་རིན་

ཆེན་དཔལ་གིས་མདློ་ཁམས་འཛམ་ཐང་དུ་དགློན་པ་བཏབ་སྟེ་ཆློས་རྒྱུད་བསྐྱངས། དེའི་དྲིན་

ལས་དེང་དུས་མདློ་ཁམས་འཛམ་ཐང་ཕློགས་དང་། མགློ་ལློག་གི་ཕློགས་སུ་ཇློ་ནང་པའི་དགློན་

སེ་རྣམས་དར་རྒྱས་ཆེན་པློ་ཡློད་པ་རེད།

 དུས་འཁློར་སྦློར་དྲུག་གི་བརྒྱུད་སློལ་བཅུ་བདུན་གི་རེའུ་མིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

 ཨང་། བ་མ། གདམས་ངག་གི་ནང་ཚན། 

༡ ལློ་ཙཱ་བ་གི་ཇློ་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར། སྦློར་དྲུག་གི་མན་ངག །སྦློར་དྲུག་སློས་ཀི་རྒྱུད་ཆུང་འགེལ་པ། 

༢ ལློ་ཙཱ་བ་རྨ་དགེ་བའི་བློ་གློས། སྦློར་དྲུག

༣ ཁློམ་ལློ་ཙཱ་བ་པདྨ་འློད་ཟེར། སྦློར་དྲུག

༤ ཇློ་བློ་རེ་དཔལ་ལན་ཨ་ཏི་ཤ བ་མ་ནག་པློ་མངློན་ཤེས་ཅན་ལས་ཇློ་བློས་ཞུས་པའི་སྦློར་དྲུག

༥ འབློག་མི་ལློ་ཙཱ་བ། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཟླ་བ་མགློན་པློ་ནས་བརྒྱུད་པའི་སྦློར་དྲུག

༦ ར་ལློ་ཙཱ་བ་ཆློས་རབ། པཎི་ཏ་ས་མནྟ་ཤྲི་ལས་ར་ལློས་ཞུས་པའི་སྦློར་དྲུག

༧ ཙ་མི་ལློ་ཙཱ་བ་སངས་རྒྱས་གགས། སྦློར་ཕེང་གི་ལུགས་སེ་ལློ་དང་གཉློས་སྟློན་འློད་ལས་

བརྒྱུད་པའི་སྦློར་དྲུག

༨ རས་ཆུང་རྡློ་རེ་གགས་པ། སྦློར་དྲུག

༩ ① རྒ་ལློ། དུས་འཁློར་རང་ལུགས་ཀི་སྦློར་དྲུག་ཞང་ཚལ་པ་སློགས་ལ་གནང༌། 

༡༠ ② རྒ་ལློ། མ་རྒྱུད་ཀཻ་རྡློ་རེའི་སྦློར་དྲུག །ས་སྐྱ་པ་ལ་གནང་བའི་ལུགས། 

༡༡ ③ རྒ་ལློ། ཕ་རྒྱུད་གསང་བ་འདུས་པའི་སྦློར་དྲུག །དགེ་བཤེས་སྐྱུ་ར་ཨ་སྐྱ་ལ་གནང་བ། 

༡༢ ① ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤྲི། དགེས་རྡློར་ནཱ་རློའི་འགེལ་ཆེན་མན་ངག་ཏུ་མཛད་པ། དཔྱལ་

ལློ་ཆློས་བཟང་ལ་གནང་བ། 

༡༣ ② ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤྲི། སྙན་བརྒྱུད་རྡློ་རེའི་ཚིག་དྲུག །ཆློས་རེ་ས་སྐྱ་པ་ལ་གནང་བ། 

༡༤ ① བི་བྷཱུ་ཏི། སྦློར་དྲུག་རིང་བརྒྱུད། གྲུབ་ཐློབ་དཔེ་མེད་འཚོའི་ལུགས་བརྒྱུད་པ། 

༡༥ ② བི་བྷཱུ་ཏི། སྦློར་དྲུག་ཉེ་བརྒྱུད། གྲུབ་ཐློབ་ཤ་བ་རི་པས་ཞལ་གཟིགས་ནས་ཞུས་པ། 

༡༦ ཆག་ལློ་ཙཱ་བ་ཆློས་རེ་དཔལ། སྦློར་དྲུག

༡༧ མན་ལུང་གུ་རུ། སྦློར་དྲུག

 དེ་ལས་གཞན་པའི་སྦློར་དྲུག་པའི་བརྒྱུད་སློལ་ནི། ཀློ་བག་པའི་ལུགས་ཞེས་པ་ཀློ་བག་པ་

བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གིས་བལ་པློ་བི་བྷཱུ་ཏི་ཙནྡྲ་ལས་ཞུས་པའི་སྦློར་དྲུག་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་

གགས་པ་གྲུབ་ཆེན་གློ་ལུང་པ་གཞློན་ནུ་དཔལ་ལས་བརྒྱུད་པ་ལ་ཟེར། རློང་ལུགས་ཞེས་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རློང་ཤེས་རབ་སེང་གེ་དང༌། རྡློ་རེ་རྒྱལ་མཚན་སློགས་ལས་བརྒྱུད་པ་ལ་རློང་ལུགས་ཞེས་

ཟེར། བློ་དློང་ལུགས་ཞེས་པ་གྲུབ་ཐློབ་སེ་མློ་ཆེ་པ་ལས་བློ་དློང་པ་རིན་ཆེན་རེ་མློས་ཞུས་པའི་

གདམས་ངག་གི་བརྒྱུད་པ་དེ། སྟག་སེ་བ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན་དང༌། ཤློང་ལློ་རྡློ་རེ་རྒྱལ་མཚན། 

དཔང་ལློ་བློ་གློས་བརན་པ། ལློ་ཆེན་བང་རེ། ལློ་ཙཱ་བ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན། ཀུན་མཁེན་

འཇིགས་བལ་ཆེན་པློ་སློགས་ལས་བརྒྱུད་པ་ལ་བློ་དློང་ལུགས་ཞེས་ཟེར། ལ་སྟློད་ལུགས་ཞེས་

པ་ཀུན་སངས་ཆེན་པློའི་ཞལ་སློབ་བུ་བཞིར་གགས་པའི་ཡ་གལ་ལ་སྟློད་པ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་

མཚན་ལས་བརྒྱུད་པ་ལ་ཟེར། སློན་ལུགས་ཞེས་པ་ནི། སློན་པ་ཀུན་རྒྱལ་བ་ལས་སྦློར་དྲུག་

གི་བརྒྱུད་ཟུར་དུ་བྱུང་བ་ལ་སློན་ལུགས་ཞེས་ཟེར། ཆེ་ཕ་དུ་མ་བྱུང་ཞེས་པ་ནི། འགློས་དཀར་

ལུགས་དང༌། ལློག་ལུགས་སློགས་དང༌། ཕིས་སུ་རྒྱ་གར་གི་མཁས་པ་ཆེན་པློ་ནགས་ཀི་རིན་

ཆེན་བློད་དུ་ཕེབས་ནས། གྲུབ་ཆེན་དཔེ་མེད་འཚོའི་གདམས་ངག་དང༌། རི་ཁློད་དབང་ཕྱུག་གི་

ཉེ་བརྒྱུད་བཅས་འགློས་ལློ་གཞློན་ནུ་དཔལ་དང༌། སྤན་ས་ཆློས་ཀི་གགས་པ་སློགས་ལ་གནང་

བ་དང༌། ལྷག་པར་དུ་སངས་རྒྱས་སས་པའི་མགློན་པློས་ཞི་སས་ལུགས་ཀི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་

པའི་སྦློར་དྲུག་སྙན་བརྒྱུད་དེ་ཇློ་ནང་རེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་ལ་གནང་བའི་ལུགས་རྣམས་

སློ། །སྦློར་དྲུག་ཁད་པར་དུ་བརྒྱུད་སློལ་ནི། སྦློར་དྲུག་གི་ལུགས་སློལ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལས་

ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ནི། རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ལས་མཐར་ཐུག་གི་རློན་པ་བཞི་དང་ལན་པ་

ཀུན་མཁེན་དློལ་པློ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་དང༌། རློད་པའི་དུས་འདིར་གསང་སགས་ཟབ་

མློའི་གནད་ལ་རྡློ་རེ་འཆང་གཉིས་པའི་གློ་འཕང་བརེས་པའི་རེ་བཙུན་སྒློལ་བའི་མགློན་པློ་སྟེ་ཏཱ་

ར་ནཱ་ཐས་དུས་འཁློར་སྦློར་དྲུག་གི་ཤིང་རའི་ལམ་སློལ་གསར་དུ་ཕེས་པ་ནི། རིགས་ལན་

གཉིས་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་དེ་ལུགས་སློལ་གཞན་རྣམས་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་ནློ། །

ཇློ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ། མཚན་གཞན་རེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པློ་དང་། རེ་བཙུན་སྒློལ་བའི་མགློན་པློ་

ཡང་ཟེར། འཁྲུངས་ཡུལ་དབུས་གཙང་གཉིས་ཀི་མཚམས་ཇློ་མློ་ཁ་རག་དང་ཉེ་བར་འབང་ཞེས་

པའི་གནས་སུ་ཡབ་རྭ་ལློའི་གདུང་རྒྱུད་རྣམ་རྒྱལ་ཕུན་ཚོགས་དང་ཡུམ་རྡློ་རེ་བུ་དགའ་གཉིས་

ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ་༡༥༧༥ལློར་ཆློས་འཁློར་སིངས་སུ་སྐུ་བལམས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

མེས་པློས་པད་མ་སི་གཅློད་རྡློ་རེ་ཞེས་མཚན་གསློལ། དགུང་ལློ་བཞི་པར་ཇློ་ནང་མཁན་པློ་

ལུང་རིགས་རྒྱ་མཚོ་ཇློ་ནང་བ་མ་ཀུན་དགའ་གློལ་མཆློག་གི་སྤྲུལ་སྐུར་ངློས་འཛིན་མཛད་དེ་ཇློ་

ནང་དགློན་དུ་བློན། དགུང་ལློ་དྲུག་པ་ནས་ཀློག་སློབ་པའི་དབུ་ཚུགས། དགུང་ལློ་བརྒྱད་པར་

ཇློ་དགློན་ཆློས་ལུང་དུ་ཕེབས་ནས་མཁས་དབང་བམས་པ་ལྷུན་གྲུབ་སློབ་དཔློན་དུ་བསྟེན། 

སྟག་ལུང་བ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་ལས་རབ་བྱུང་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་ཡང་དག་

པར་མནློས། མཚན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པློ་ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་ཞེ་གཅིག་པ་ཤིང་ཡློས་སྤི་

ལློ༡༦༡༥ལློར་གཙང་པ་སེ་སིད་ཀིས་སྦིན་བདག་མཛད་ཅིང་ཇློ་ནང་དགློན་པའི་ཉེ་འདབས་སུ་

རག་བརན་དམ་ཆློས་གིང་ཕག་བཏབ་ནས་གདན་ས་མཛད་དེ་མདློ་སགས་བཤད་སྒྲུབ་ཀི་

འཁློར་ལློ་རྒྱ་ཆེར་བསྐློར། རེ་བཙུན་མཆློག་གིས་ལགས་རློམ་གནང་བའི་སྐློར་ལ། སྟློན་པའི་

མཛད་བརྒྱ་དང་། རྒྱ་གར་ཆློས་འབྱུང་སློགས་པཎ་གྲུབ་མང་པློའི་རྣམ་ཐར་སྐློར་དང་ཤེར་སྙིང་། 

བཟང་སྤློད། དུས་འཁློར། བདེ་མཆློག །གསང་འདུས་བསྐྱེད་རློགས་ཀི་རྣམ་བཤད་སློགས་མདློ་

སགས་ཀི་གཞུང་འགེལ་སྐློར་དང་། ཐེག་མཆློག་རྒྱལ་བའི་དབུ་མ་སློགས་གཞན་སྟློང་གི་ལ་

གྲུབ་སྐློར་དང་། བསྟློད་ཚོགས་དང་སྨློན་ལམ་སློགས་ཇློ་ནང་བའི་ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅློས་པློ་ཏི་

བཞི་བཅས་ཁློན་གེགས་བམ་བཞི་བཅུ་ལྷག་མཛད་དེ་ཇློ་ནང་པའི་རིང་ལུགས་ཚང་ལ་མ་ནློར་

བར་བསྟན། སྦློར་དྲུག་ཉམས་ལེན་གི་རྒྱུན་སེལ་ཏེ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་

བསྒེངས་པར་མཛད། དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ༡༦༣༥ 

ལློར་རག་བརན་དམ་ཆློས་གིང་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

ཇློ་བློ། ① གཅེན་པློའམ་ཕུ་བློ། ② མི་དང་ལྷའི་གཙོ་བློ། ③ དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལློངས་སྤློད་

རློགས་པའི་སྐུའི་ཆས་སྤས་པའི་གཟུགས་བརན། 

ཇློ་བློ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་ཙམ་ལ་ངག་དབང་གགས་པ་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཇློ་བློ་མཆེད་གཉིས། ལྷ་ལན་གཙུག་ལག་ཁང་དང་ར་མློ་ཆེའི་ནང་དུ་ཡློད་པའི་ཇློ་བློ་ཤཱཀ་མུ་ནེ་དང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཇློ་བློ་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེ་རྣམ་གཉིས། 

ཇློ་བློ་རེ། ཨ་ཏི་ཤའི་ཞེ་སའི་མིང་། 

ཇློ་བློ་རེ་དཔལ་ལན་ཨ་ཏི་ཤ དཱི་པཾ་ཀ་རའམ་མར་མེ་མཛད་ཀང་ཟེར། རབ་བྱུང་སློན་གི་ཆུ་ར་སྤི་

ལློ༩༨༢་ལློར་རྒྱ་རྒྱ་གར་ཤར་ཕློགས་བང་གྷ་ལ་ཡ་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས། མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་དང་

གདུང་རྒྱུད་གཅིག་པའི་ཟ་ཧློར་གི་རྒྱལ་པློ་དགེ་བ་དཔལ་དང་ཡུམ་དཔལ་མློ་འློད་ཟེར་ཅན་

གཉིས་ཀི་སས་འབིང་པློ་ཡིན། དགུང་ལློ་ལྔ་ལློན་པ་ནས་ཆློས་གསུངས་མཁེན་པ་དང་། ནང་

དློན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཚིགས་བཅད་ཀང་ཞལ་ནས་ཐློགས་མེད་དུ་གསུང་ཐུབ་པ་ཞིག་

ཡིན། དགུང་ལློ་བཅུའི་བར་སྒྱུ་རལ་སྣ་ཚོགས་ལ་སྦངས་ཤིང་། དེ་ནས་མུ་སྟེགས་པ་དང་། 

སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་སྒ་རིག་པ་དང་། ཚད་མ་རིག་པ་བཅས་ལ་སློབ་གཉེར་གནང་། 

དགུང་ལློ་ཉེར་དགུར་རྒྱ་གར་རྡློ་རེ་གདན་གི་མ་ཧཱ་བློ་དིའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་རབ་བྱུང་མཛད། 

མངའ་རིས་གུ་གེ་རྒྱལ་པློ་ལྷ་བ་མ་ཡེ་ཤེས་འློད་ཀི་གསེར་མང་པློའི་འབུལ་བ་དང་བཅས་ལློ་ཙཱ་

བ་རྒྱ་བརློན་འགྲུས་སེང་གེ་མངགས་ཏེ་བློད་དུ་གདན་འདྲེན་པར་བཏང་ཡང་གདན་དྲངས་མ་

ཐུབ། ཡེ་ཤེས་འློད་སྐུ་གཤེགས་པ་དང་ཁློང་གི་ཞལ་ཆེམས་ལར་ཚ་བློ་ལྷ་བ་མ་བང་ཆུབ་འློད་

ཀིས་སར་ཡང་ནག་ཚོ་ལློ་ཙཱ་བ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་བ་མངགས་ནས་བློད་དུ་གདན་ཞུ་གནང་བར་

རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་པློ་དང་བི་ཀ་མ་ཤི་ལའི་དགློན་པའི་མཁན་པློ་དགེ་འདུན་དང་བཅས་པས་བློད་

དུ་ལློ་གསུམ་བཞུགས་ཆློག་པའི་གནང་བ་ཐློབ་ནས་དགུང་ལློ་ང་དགུ་པ་རབ་བྱུང་དང་པློའི་

ལྕགས་འབྲུག་སྤི་ལློ༡༠༤༠ལློར་བལ་ཡུལ་བརྒྱུད་ནས་མངའ་རིས་སུ་ཕེབས་ཏེ་ལློ་གསུམ་རིང་

བཞུགས། བང་ཆུབ་ལམ་གི་སྒློན་མ་སློགས་མཛད། དེ་ནས་རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཆུ་ར་སྤི་

ལློ༡༠༤༢ལློར་རྒྱ་གར་དུ་ཕིར་ཕེབས་རིས་ལ་སྐབས་དེར་བལ་ཡུལ་མཐའ་མཚམས་སུ་འཁྲུག་

པ་ལངས་ནས་ཕེབས་མ་ཐུབ་པར་གནས་སྐབས་ཕིར་འགངས་གནང་སྟེ་བཞུགས་མུས་ལ་

འབློམ་སྟློན་པ་ཕེབས་ཏེ་བློད་དབུས་གཙང་དུ་གདན་ཞུ་གནང་བ་ལར་ཐློག་མར་བསམ་ཡས། 

ཡར་ལུང་སློགས་སུ་ཟླ་ཤས་བཞུགས་ནས་འབློམ་སྟློན་པས་སྙེ་ཐང་དུ་གདན་དྲངས། དེར་ལློ་

དགུ་དང་། འཕན་པློ་དང་། ཡེར་པ། ལྷ་ས་སློགས་སུ་ཕེབས་ཏེ་ཆློས་གསུངས་པ་དང་། བསྒྱུར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

པ། སྒྱུར་བཅློས་སློགས་མཛད། མཐར་དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་དློན་གསུམ་ལ་ཕེབས་པ་ཤིང་ར་སྤི་

ལློ༡༠༥༤ལློའི་བློད་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་བཅློ་བརྒྱད་ལ་སྙེ་ཐང་དུ་སྐུ་གཤེགས། སྐུ་གདུང་རྣམས་

སྙེ་ཐང་ན་མློ་ཆེར་བཞུགས་ལ་ཕུལ། སྙེ་ཐང་འློར་དུ་སྐུ་གདུང་བཞུགས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་

བཞེངས་པའློ། །

ཇློ་བློ་རེའི་ལུགས། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་མུ་ནེ་སྐུ་འཁྲུངས་འདས་ཀི་སྐློར་ལ་བཞེད་སློལ་མི་འདྲ་བ་མང་

ཙམ་ཡློད་པ་རྣམས་ལས་འདི་ནི་ཇློ་བློ་རེའི་ལུགས་ལ་ཟེར། ཇློ་བློ་རེའི་ལུགས་ཀི་སྟློན་པ་

འཁྲུངས་ལློ་སྤི་ལློའི་སློན་གི་༢༢༡༧པའི་ཤིང་བི་ལློར་འཁྲུངས། སྤི་ལློའི་སློན་གི་༢༡༣༧་པའི་

ཤིང་སྤེལ་ལློར་མ་ངན་ལས་འདས་པ་རེད། 

ཇློ་བློ་དཱི་པཾ་ཀ་ར། གློང་དུ་ཇློ་བློ་རེ་ཨ་ཏི་ཤ་ཞེས་པར་གཟིགས། 

ཇློ་བློ་ན་རློ་ཏ་པ་ཡེ་ཤེས་དངློས་གྲུབ། པཎ་ཆེན་ནཱ་རློ་པ། ཕལ་ཆེར་དུས་རབས་བཅུ་པའི་རིང་བྱུང་བ་

འདྲ་སྟེ་ལློ་ཙཱ་བ་རྒྱ་བརློན་འགྲུས་སེང་གེས་རྒྱ་གར་དུ་ཇློ་བློ་གདན་འདྲེན་པར་སློང་སྐབས་པཎ་

ཆེན་ནཱ་རློ་པ་ད་དུང་བི་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལའི་དགློན་པར་བཞུགས་མུས་ཡིན་པར་བཤད་པས་སློ། །

ཇློ་བློ་འབུམ་པ། འཕེང་འགློ་གཏེར་སྟློན་ཤེས་རབ་འློད་ཟེར་གིས་བཏབ། དུས་ཚོད་མ་གསལ། དེ་

རེས་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་དྲུག་པ་རིག་པའི་རྡློ་རེས་མཆློད་རེན་དང་ལྷ་ཁང་བཞེངས། གྲུབ་མཐའ་

བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་གློང་དཀར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཇློ་བློ་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེ། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཕེབས་ཀི་སྐུ་ཚད་དང་མཐུན་པའི་

ལྷ་སྐུ་ཞིག་སྟེ། ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐུ་དུས་བལ་བཟའ་ཁི་བཙུན་གི་རེན་སྐལ་ལ་

བློད་དུ་གདན་དྲངས་པའི་སྐུ་ངློ་མཚར་ཅན་ཞིག

ཇློ་བློ་མི་འགློ་གསུང་འབློན། དམངས་ཁློད་ཀི་ཤློད་རྒྱུན་ལར་ན་དུས་དབང་གིས་རྐྱེན་པས་ལྷ་སའི་

གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཇློ་བློ་ས་དགློས་བྱུང་སྟེ། དེའི་ཚབ་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀི་འཇིམ་སྐུ་ཞིག་

བཞུགས་སུ་གསློལ། དེ་རེས་ཇློ་བློའི་སྐུ་བརན་སར་བཞིན་བཞུགས་སུ་གསློལ་དགློས་པས། 

འཇིམ་སྐུ་དེ་གཞན་དུ་སློ་རིས་བེད་སྐབས་ང་མི་འགློ་ཞེས་གསུང་འབློན་པར་བརེན། ད་ལའི་ཇློ་

བློའི་སྐུ་རྒྱབ་ཏུ་བཞུགས་པ་དེ་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཇློ་བློ་རགས་ཁ། ལྷ་སའི་ཤར་ངློས་སྐུ་འབུམ་ཐང་གློང་ཚོའི་འགམ་གི་སྐྱིད་ཆུའི་རགས་སྟེང་གི་ཇློ་བློ་

རགས་ཁ་ནི་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་གཙང་ཆུ་ཤློར་ནས་ལྷ་སར་ཆུ་ཉེན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་བྱུང་

སྟབས་ཉང་ཉི་མ་འློད་ཟེར་གིས་རགས་ཐློག་མར་བཟློས་པ་དང་། དེ་རེས་དུས་རབས་བཅུ་

གཉིས་པའི་ནང་གུང་ཐང་བ་མ་ཞང་གི་སློབ་མ་ལྷ་རེ་དགེ་བ་འབུམ་གིས་ཆུ་རགས་ལ་ཞིག་གསློ་

གནང་བ་མ་ཟད་སྐུ་གཤེགས་རེས་སྐུ་གདུང་ཡང་ཆུ་རགས་ཀི་འགམ་དུ་མཆློད་རེན་བཞེངས་

པའི་ནང་བཞུགས་པས་སྐུ་འབུམ་ཐང་མཆློད་རེན་ཞེས་གགས་སློ། །

ཇློ་བློ་རིན་པློ། ཐུབ་དབང་ལློངས་སྐུའི་ཆ་བད་ཅན་གི་སྐུ། 

ཇློ་བློ་ཤཱཀ་མུ་ནེ། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་དགུང་གངས་བཅུ་གཉིས་ལ་ཕེབས་པའི་སྐུ་ཚད་དང་མཐུན་

པའི་ལྷ་སྐུ་ཞིག་སྟེ། ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐུ་དུས་རྒྱ་བཟའ་ཀློང་ཇློའི་རེན་སྐལ་ལ་བློད་དུ་

གདན་དྲངས་བར་གགས་པའི་ཐུབ་སྐུ་ད་ལ་ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བཞུགས་པ་དེ་ཡིན། 

ཇློ་བློའི་དབུ་སྐྲ། ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཁམས་རའི་སློ་འཕློར་མདུན་དུ་ཡློད་པའི་ལློན་ཞིང་རྒྱ་

ལྕང་གི་སློང་པློ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་འདིའི་མིང་ཡིན། 

ཇློ་འབེར། རིང་མ་ཇློ་འབེར། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ༡༡༩༦ ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་

ལློ་བཅློ་བརྒྱད་བར་ཁུ་བློ་དང་འགློགས་ཤིང་གསང་བ་བ་ན་མེད་པའི་གདམས་པ་མ་ལུས་པ་

གསན། དགུང་ལློ་བཅུ་དགུ་ནས་ཉི་ཤུའི་བར་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་ལས་རྒྱུད་གསུམ་གདམས་པ་དང་

བཅས་པ་བདེ་མཆློག་མལ་གློའི་ལུགས་གསན། ཆུ་མིག་པ་ལས་ཚད་མ་བསྡུས་པ་གསན། 

དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་པ་ལ་ཁློ་ཕུ་ལློ་ཙཱ་བ་ལས་གྲུབ་ཐློབ་མི་ཏའི་གདམས་པ་རྣམས་དང་། 

བལ་པློ་གགས་པ་འབུམ་མེ་ལས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཁ་འཐློར་གི་གདམས་པ་རྣམས་གསན་ཏེ་

དགུང་ལློ་སློ་དྲུག་ལ་ཕེབས་སྐབས་ཐློས་བསམ་གི་སྤློས་པ་བཅད། གཟིགས་སྣང་རྣམས་ཕལ་

ཆེར་མི་གསུངས། ལྷ་སར་ཇློ་བློ་ལ་མཆློད་པ་ཕུལ་དུས་འློད་ཀི་ཐིག་ལེའི་ནང་ནས་ཕག་རྡློར་

དང་སྤན་རས་གཟིགས་མཇལ། མཐར་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་ཡློས་སྤི་ལློ༡༢༣༡ ལློར་ངློ་

མཚར་བའི་ལས་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་གཤེགས། 

ཇློ་མློ། ① བཙུན་མ། ② བཙུན་མློ། ③ གསང་ཡུམ། ④ རེ་རིགས་མ། ⑤ ས་མིང་ཞིག །བློད་རང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཉིང་ཁི་རློང་ཁློངས་ཉང་ཆུའི་ལྷློ་འགམ་དུ་ཡློད། 

ཇློ་མློ་གངས་དཀར། ཇློ་མློ་ཚ་ེརིང་མའ་ིགནས་གངས་རྒྱལ་མློ་མཐློན་མཐིང་སྟ་ེཇློ་མློ་གང་མའ་ིམིང་གཞན། 

ཇློ་མློ་གང་མ། ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀི་རི་རེ་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་

རེ་ས་ཁུལ་དིང་རི་རློང་དང་བལ་པློ་གཉིས་ཀི་ས་མཚམས་སུ་ཡློད། དེའི་མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་

ངློས་ལས་རྨེ་ཁི་༨༨༤༨.༡༣ཡློད་པས་འཛམ་གིང་ཐློག་གི་རི་མཐློ་ཤློས་དེ་རེད། གངས་མཐློན་

མཐིང་རྒྱལ་མློ་ཞེས་ཀང་ཟེར་བ་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་གནས་རི་ཡིན། 

ཇློ་མློ་གིང་གསུམ། ཁམས་གསུམ་ཟངས་ཁང་གིང་། དབུ་ཚལ་གསེར་ཁང་གིང་། དགེ་རྒྱས་བེ་མ་

གིང་ངློ་། །དེ་རྣམས་ཀུན་གི་སློན་དུ་ག་བློ་དགེ་དཀར་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་སློ། །

ཇློ་མློ་གློ་ལྡུམ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། ལློ་མ་རློ་མངར། འབས་བུ་རློ་ཚ། ཞུ་རེས་སྙློམས། གློ་

ནད་དང་རུས་ཚད་སེལ། 

ཇློ་མློ་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། 

ཇློ་མློ་ནང་། ཇློ་ནང་པའི་གདན་ས་ཡློད་པའི་ལུང་པའི་མིང་། གཞིས་རེའི་ཁུལ་གི་ལྷ་རེ་རློང་ཁློངས་

སུ་ཡློད། 

ཇློ་མློ་སྨན་མློ། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ༡༢༤༨ལློར་ཡབ་དྭགས་བརྒྱུད་སགས་པ་རྡློ་རེ་

རྒྱལ་པློ་དང་ཡུམ་པདྨ་དཔལ་འཛོམས་ཀི་སས་སུ། ཨེ་ཡུལ་གུ་རུའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཟར་མློ་ལུང་དང་

ཉེ་བར་སྐུ་འཁྲུངས། ལྷློ་ནུབ་ལ་ཡང་གློང་དུ་ཕེབས། གུ་རུ་ཆློས་དབང་དང་མཇལ་བ་ཙམ་གིས་

ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་རློལ་མེད་དུ་འཁྲུངས། སྐབས་ཤིག་འབྲུག་པའི་བ་མ་གིང་རེ་རས་པ་མཇལ་

བ་ན་ཤེས་རབ་ཀི་ར་ཁ་ཕེ་བའི་བརྡ་ཐབས་སུ་བརེན་ནས་གིང་ལ་རློགས་པ་ཐློད་བརྒལ་འཁྲུངས་

ཏེ་ཆུ་བློ་གངྒའི་ཚུན་ལ་རློགས་པ་མཐློ་བར་གགས་པ་དེ་བྱུང་། དཔློན་གསུམ་གིས་ཚོགས་ཀི་

མཆློད་པ་ཞིག་མཛད་དེ་གསུམ་ཀས་ལུས་མ་སངས་པར་འདབ་ཆགས་རྒྱལ་པློ་མཁའ་ལ་

འཕུར་བ་ལར་ནམ་མཁའི་དབིངས་སུ་ཇེ་མཐློར་ཨློ་རྒྱན་མཁའ་འགློའི་ཚོགས་གལ་དུ་ཐློགས་

མེད་དུ་གཤེགས་པར་གགས་སློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཇློ་མློ་མཚོ་ཁ། ཞློགས་ཕུར་ཇློ་མློ་མཚོ་ཁ་ཞེས་པ་ནི་རྭ་སྒེང་གི་བ་མཚོ་ཡིན་པ་ལློ་རེར་རེ་རྣམ་རྒྱལ་

གྲྭ་ཚང་ནས་མཚོ་རས་འདེབས་པར་ཕེབས་ཀི་ཡློད་པ་དང་། མཚོ་དེ་ནས་མཚོ་མཇལ་སྟློན་གི་

ཡློད་པར་གགས། 

ཇློ་མློ་ལྷ་རི། རི་བློ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་གློ་མློ་རློང་ཁློངས་ཕག་རིའི་ཤར་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

ཇློ་མློའི་དགློན། བསུ་བའི་ཇློ་མློ་དགློན་དང་བདེ་ཆེན་ཆློས་འཁློར་གིང་། མཱ་མའི་ངློ་ཞེས་ཀང་གགས། 

རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ༡༩༧༨ལློར་ཕ་མཐའ་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན་ནས་ཕག་འདེབས་

མཛད། དེ་རེས་སེར་སྐྱེ་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་རེ་བཙུན་བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་མཁེན་རབ་རྒྱ་མཚོས་

བསྐྱར་དུ་ཕག་བཏབ་མཛད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་རྔ་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཇློ་རི། ཤིང་རི། 

ཇློ་རི་གསེར་ཤློག །རི་དང་གསེར་ཤློག

ཇློ་རག །ལློ་གཉིས་ལློན་པའི་ར་ཕློ་ལ། 

ཇློ་ལགས། ① ཕུ་བློའམ། ཨ་ཇློ་ལགས། ② སར་བློད་གཞུང་སྐབས་རེ་ཕག་དང་བ་ཕག་གི་ནང་

ཟན། ③ ཁིམ་པ་ཕློ་ལ་འབློད་པའི་གུས་མིང་། ཤ་ཁི་རང་པ་ཚ་རློགས་དང་། ཇློ་ལགས་སྐུ་ཐང་

མཉེལ་རློགས་རེད། 

ཇློ་ལློད། ཇློ་ལློད་པློ་སྟེ། མི་བཟང་པློ། 

ཇློ་ཤཱཀ་རྣམ་གཉིས། ལྷ་ལན་གཙུག་ལག་ཁང་དང་ར་མློ་ཆེའི་ནང་དུ་ཡློད་པ་ཇློ་བློ་ཤཱཀ་མུ་ནེ་དང་། 

ཇློ་བློ་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེ། 

ཇློ་ཤཱཀ་རྣམ་གསུམ། ལྷ་ལན་གཙུག་ལག་ཁང་དང་ར་མློ་ཆེའི་ནང་དུ་བཞུགས་པའི་ཇློ་བློ་ཤཱཀ་མུ་ནེ་

དང་། ཇློ་བློ་མི་བསྐྱློད་རྡློ་རེ། འཕགས་པ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་སྟེ་གསུམ། འཕགས་པ་ཐུགས་རེ་

ཆེན་པློ་ནི་རེ་ཕློ་བང་ན་བཞུགས་པའི་ཇློ་བློ་ལློ་ཀི་ཤ་ར་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ཟེར། 

ཇློན་རེ་ནང་། དུས་རྒྱུན་ཅ་ལག་གི་རིགས་རྣམས་ཉར་ཚགས་བེད་སའི་ཁང་མིང་སྟེ། བང་མཛོད་

དང་དློན་གཅིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

རང་བ། འབྲུ་རིགས་གསློག་འཇློག་བེད་པའི་སམ་སྟེ། འབྲུའི་རང་བ་ལ་རང་མ་ཡང་ཟེར། 

རང་བུ། འབྲུ་འཇློག་སའི་བང་བ། ཏིལ་གི་རང་བུ། 

རན་དམ། གཡག་ཀློ་དང་འབི་ཀློ་རྣམས་བཙོ་བཀློལ་སློགས་ལས་སྣློན་བས་ཟིན་པའི་ཀློ་བ་ཁ་དློག་

དམར་པློ་དང་། ནག་པློ། དཀར་པློ་བཅས་ཅི་འདློད་དུ་བཅློས་ཆློག་པ། ཀློ་ལྷམ་དང་། གལ་ཏ་

སློགས་བཟློ་ཡས་ཀི་ཀློ་བའི་མིང་། 

རྗུད་ཏློ། ཤེད་སྟློབས་ཞན་པའི་ལུས་སྐམ་པློའམ་ཤ་རིད་པློ། 

རྗུད་པ། ཤ་རིད་པའམ་སབ་ཅིང་སྐེམ་པ། ར་དེའི་ཤ་ཤེད་ཤློར་ནས་ཧ་ཅང་རྗུད་འདུག

རེ། ཚོགས་པ་སློགས་ཀི་འགློ་འཛིན་མཁན་ཏེ། རེ་བློ། རེ་མློ། རེ་དཔློན་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

རེ་དཀློན་མཆློག་རྒྱ་མཚོ། ཁི་ཆེན་བསློད་ནམས་གགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་རེ་དཀློན་མཆློག་རྒྱ་མཚོ་

མཆློག་ནི་ཡབ་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་དང་ཡུམ་ཨ་རིག་གཡས་ཆེན་བཟའ་སྐྱིད་མཚོ་གཉིས་ཀི་

སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ༡༧༩༠ ལློར་སྐུ་བལམས། དགུང་ལློ་ལྔའི་

ཐློག་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་གི་གདན་སར་བཀློད། གཡག་ཤུལ་འདུལ་འཛིན་ཆློས་བཟང་དར་རྒྱས་

ཀློག་གི་སློབ་དཔློན་དུ་བསྟེན། དགུང་ལློ་དྲུག་པ་ལ་གུང་ཐང་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀི་དྲུང་ལས་

རབ་ཏུ་བྱུང་། དགུང་ལློ་བརྒྱད་དགུ་ནས་ཆློས་གྲྭ་འགིམ་རིང་ཞག་བཅུ་ཉི་ཤུ་ལ་རམ་པ་ཁ་ལ་

སྦར་མ་མློང་བ་ཡློད་གསུངས། ཨུརྒེ་སར་གསང་སགས་སྨིན་རྒྱས་གིང་གི་ཁིར་ཕེབས། མདློ་

སགས་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་རྒྱ་ཆེན་བསྐློར། དེ་ནས་རི་ཁློད་དུ་སྐུ་མཚམས་ལ་ལན་མང་བཞུགས། 

དགེ་ཚུལ་སློང་ས་ཕིར་མང་དུ་བསྒྲུབས། ཅི་མཛད་གཞན་ཕན་འབའ་ཞིག་ཏུ་དགློངས་ཤིང་ཀུན་

ལ་མཐུན་གྲུབ་ཁློ་ན་མཛད། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ༡༨༥༨ལློར་མཁའ་སྤློད་དག་པའི་

ཞིང་ཁམས་སུ་རེ་ཞིག་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསྟན། ཐུགས་དམ་གློལ་རིང་ལ་རླུང་ཕ་མློ་ཙམ་

ཡང་མི་རྒྱུ་བར་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པ་སློགས་རློགས་རིམ་ནས་བཤད་ཚོད་ལར་གི་རགས་

མངློན་མཚན་ཅན་བྱུང་། 

རེ་དཀློན་མཆློག་བསྟན་འཛིན། འབི་གུང་གདན་རབས་ཉེར་དྲུག་པ་འདི་ཉིད་ཀློང་ཡུལ་ཨློ་རློང་ཞེས་

པར་ཡབ་སེ་པ་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་དང་ཡུམ་བུ་ཁིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ༡༧༢༤ ལློར་སྐུ་བལམས། དགུང་ལློ་བཞི་པ་ལ་ཇློ་ཤཱཀ་ཡིད་བཞིན་ནློར་

བུའི་དྲུང་དུ་རག་དྲིལ་ཕུལ་བར་རེ་འཕིན་ལས་བཟང་པློའི་ཡང་སིད་འཕྲུལ་མེད་དུ་ཆུང་སིད་འདི་

ཉིད་ཕེབས་ཤིང་། ཆློས་རེ་རིན་པློ་ཆེའི་དྲུང་དུ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ། དགུང་ལློ་བདུན་པ་ལ་རེ་གློང་

མ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློའི་དྲུང་དུ་རབ་བྱུང་བའི་མཚན་སློན་མའི་མཇུག་ཏུ་དཔལ་ལན་ཆློས་ཀི་ཉི་མ་

འཕིན་ལས་ཕློགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་བཟང་པློའི་སེ་ཞེས་སྦློར་བ་གནང་། རབ་བྱུང་བཅུ་

གསུམ་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ༡༧༤༧ལློར་གདན་ས་བང་ཆུབ་གིང་གི་ཐེག་ཆེན་ཆློས་ཀི་ཁིར་

མངའ་གསློལ། ལྕགས་ལུག་སྤི་ལློ༡༧༥༡ལློར་རློང་གསར་གི་ཡིག་དྲུག་འཁློར་ཆེན་གསར་

བཞེངས་གནང་། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་དང་འགློ་བའི་དློན་ལ་དགློངས་ཏེ་ས་ཕིར་འབུམ་

མཆློད་རེན་གསར་བཞེངས། མཐར་དགུང་ལློ་ཞེ་གསུམ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་

པའི་མེ་ཁི་སྤི་ལློ༡༧༦༦ལློར་སྐུ་གཤེགས།

རེ་དཀློན་མཆློག་འཕིན་ལས་བཟང་པློ། འབི་གདན་རབས་ཉེར་བཞི་པ་འདི་ཉིད་བ་ཀློང་ལློང་པློའི་

ཕློགས་གང་གློང་ཞེས་པར་ཡབ་སགས་རྒྱུད་ཨ་བློ་ལྷ་རྒྱལ་དང་ཡུམ་གསློ་དཔྱད་པའི་རིགས་རྡློ་

རེ་རྒྱལ་མློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ༡༦༥༦ལློར་སྐུ་བལམས། 

རེ་ཆློས་ཀི་གགས་པས་ས་ཁི་སྤི་ལློ༡༦༥༨ལློར་འབི་གུང་དུ་སྤན་དྲངས། རེ་ཆློས་ཀི་གགས་པའི་

དྲུང་དུ་དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་བཞེས། མཚན་དཀློན་མཆློག་འཕིན་ལས་བཟང་པློར་གསློལ། 

དགུང་ལློ་ལྔ་པ་ལ་ལྷ་ལན་དུ་ཕེབས། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པློ་ལས་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་མནློས། 

དགུང་ལློ་ཉེར་གསུམ་པ་ས་ར་སྤི་ལློ༡༦༧༨ལློར་ལྷ་ལན་དུ་ཕློ་བང་དམར་པློ་རིར་རྒྱལ་དབང་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་དྲུང་དུ་བསྙེན་པར་རློགས་པའི་དགེ་སློང་

གི་སློམ་བཞེས་པའི་མཚན་ངག་དབང་ཆློས་གགས་ཕུན་ཚོགས་ཞེས་གནང་། མཐར་དགུང་ལློ་

རེ་གསུམ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་ས་ཁི་སྤི་ལློ༡༧༡༨ལློར་ གཤེགས། 

རེ་ཁློལ། གཙོ་བློ་དང་བན་ནམ་གཙོ་འཁློར། 

རེ་མཁའ་སྤློད་ཀི་འཕློ་བ་གསུམ། དློན་དམ་གསང་ཆེན་གི་འཕློ་བ། གཤིས་ལུགས་གཉུག་མའི་འཕློ་

བ། གསལ་སྣང་མིག་འཕྲུལ་གི་འཕློ་བའློ། །



  2095  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

རེ་གློང་མ། སར་འདས་ཟིན་པའི་བ་དཔློན། 

རེ་གློལ། རེ་ཁློལ། གཙོ་བློ་དང་བན། རེ་བན། 

རེ་དགུ། ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་ཀི་མངའ་འློག་གི་རྒྱལ་ཕན་དགུ་སྟེ། ༡ སྣུབས་རེ་

སིད་པ། ༢ ལྷློ་རེ་གང་པ། ༣ ལྷེ་རེ་གིང་པ། ༤ མཆིམས་སྲུང་པ། ༥ ཉག་ཕི་ཕག་པ། ༦ བང་

ང་སྐློས་པ། ༧ ཕློ་ནེ་སྤེའུ་པ། ༨ ཤེའུ་འཆང་པ། ༩ སློ་ཕེ་པ་རྣམས་སློ། །

རེ་ངར། ཡན་ལག་གི་རུས་པའི་ནང་ནས་རེ་བློ་ལར་གཉན་ཞིང་དབིབས་རལ་གིའི་སློ་ལར་ངར་བའི་

རུས་པ་སྟེ། ལག་པའི་མཁིག་ཚིགས་ནས་གྲུ་ཚིགས་བར་དང་། རང་པའི་ལློང་ཚིགས་ནས་

པུས་ཚིགས་བར་གི་རུས་རང་ཆེ་ཆུང་གཉིས་གཉིས་ཡློད་པ་དེའློ། །

རེ་ཆློས་ཀི་གགས་པ། འབི་གུང་གདན་རབས་ཉེར་གསུམ་པ་འདི་ཉིད་ཡབ་ཕུན་ཚོགས་དང་ཡུམ་

གཡང་ཁུག་མ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ༡༥༩༥ལློར་སྐུ་བལམས། 

སྐུ་ན་འཚར་ནས་ཐློག་མར་ཡབ་རེའི་དྲུང་དུ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་ཏེ་མཚན་དཀློན་མཆློག་ཕུན་

ཚོགས་ཞེས་གསློལ། ཆུང་ངུ་ནས་མཁས་གྲུབ་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་ལས་བཀའ་བརྒྱུད་གློང་

མའི་བཀའ་འབུམ་སློགས་མང་དུ་གསན། ཡིག་བདུན་མ་དང་། བསྟློད་པ་ཁག་རྒྱལ་མ་རྒྱུན་

ཆགས་སུ་མཛད། མཁས་གྲུབ་མང་པློའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་གཤིན་རེ་ཡང་བཟླློག་གི་ཕག་

ལེན་རྣམས་ལ་ཐུགས་འདྲིས་དང་། གསར་རིང་དཀིལ་འཁློར་མཐའ་དག་གི་བིས་ཐིག་རྡུལ་

ཚོན་བི་བ་སློགས་ལ་ཤིན་ཏུ་བང་བ་མཛད། དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་པར་རེ་ནཱ་རློ་པ་ལས་དྲང་

སློང་ལློག་ཏི་སྐློར་རིགས་གཏད་དང་བཅས་པ་གསན་ནས་དེ་ཉིད་ཀི་བསྙེན་བསྒྲུབ་ཡུན་རིང་

མཛད་པས་ཞལ་གཟིགས། ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ༡༦༥༢ ལློར་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཆིབས་

ཁ་སྒྱུར་སྐབས་འདམ་ཐང་འབློག་ཏུ་ཕེབས་སྐྱེལ་ཏུ་བློན། ཤིང་ར་སྤི་ལློ༡༦༥༤ ལློར་བལ་བློད་

ཀི་བཟློ་བློ་ཉི་ཤུ་སྐློར་གི་ལས་གྲྭ་ཚུགས་ཏེ་ཐུགས་དམ་རེན་ཆློ་འཕྲུལ་ཆེན་པློའི་མཆློད་རེན་

གསེར་དངུལ་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་བཞེངས། རྒྱལ་དབང་མཆློག་གི་བཀས་བསྐུལ་བའི་གཤིན་རེ་

ལྕགས་སིག་གི་མཆློད་རེན་བཅས་ཆློག་རྡློ་རེ་འབར་བའི་མཚོན་རྣློན་ལགས་སྒིག་མཛད་ནས་

འབུལ་གནང་བར་མཆློག་དགེས་ནས་བཀའི་གེགས་བུ་རེན་བཟང་པློ་དང་བསགས་བརློད་རྒྱ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆེན་གནང་། གཞནབཀའ་བརྒྱད་ཀི་ཁློ་རློལ་རྣམ་ལྕགས་ཐེག་ཆེན་སློགས་དང་། ཡང་ཟབ་ཀི་

ཁ་སྐློང་ཁ་ཤས། འདུལ་བའི་མདློ་རར་མཆན་འགེལ། ཟབ་ལམ་ཆློས་དྲུག་གི་ཁིད་ནཱ་རློའི་

ཞབས་ཀི་ཞལ་ལུང་། བདེ་མཆློག་ས་ལློའི་ལྷ་ལྔ། དྲིལ་བུ་ལྷ་ལྔ། དྲུག་ཅུ་པ། ཀཻ་རྡློ་རེ་ས་ལུགས། 

སྤན་རས་གཟིགས་ཕེང་བསྐློར་གསུམ་སྐློར། ལྷན་སྐྱེས་རྣམ་བཞི། བ་མེད་རྡློ་རེ་ཐེག་པའི་

དཀིལ་འཁློར་བདུན། ངན་སློང་ཡློངས་སུ་སྦློང་བ་གཙུག་ཏློར་དགུ ཀུན་རིག །བཀའ་བརྒྱད། 

གཤིན་རེ་ཡང་བཟླློག་མེའི་སྤུ་གི ལྕགས་སིགཁློ་ཆུ་ལག་ཏི་སློགས་གསར་རིང་གི་དཀིལ་ཆློག་

སྒྲུབ་འཕིན་དང་། རིག་གནས་སློགས་གངས་ངེས་ཀི་བསྟན་བཅློས་གངས་ཀིས་མི་ལངས་པ་

མཛད། ཞལ་སློབ་ལ་མཚོན་ན་དཀློན་མཆློག་འཕིན་ལས་བཟང་པློ། ལྷློ་འཕིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ། 

མངའ་བདག་རྒྱལ་སས་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་སློགས་མང་དུ་བྱུང་། མཐར་དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་

རེ་ལྔ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ༡༦༥༩ ལློར་དགློངས་པ་ཆློས་

དབིངས་སུ་ཐིམ། 

རེ་དུས་གསུམ་མཁེན་པ། ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་དང་པློ་སྟེ་གློང་དུ་ཀ་སེའི་ནང་སྐུ་ཕེང་རིམ་བློན་གི་སྐབས་

སུ་གསལ། 

རེ་དྲུང་། ① ཞབས་དྲུང་། ② སྐུ་དྲག་ཆེ་གས་ཀི་ཕྲུ་གུ་སེར་མློ་བ། 

རེ་དྲུང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ༡༨༣༤ལློར་སི་ཏུ་པདྨ་ཉིན་བེད་ཀི་ཞལ་

བཀློད་ལར་རེ་དྲུང་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ་གཙང་པ་རེ་དྲུང་ཀརྨ་ཚུལ་ཁིམས་དཔལ་ལན་གིས་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ར་སྟློད་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རེ་དྲུང་བློ་བཟང་འཕིན་ལས། འདི་ལ་སེ་ལུང་རེ་དྲུང་ངམ་གསང་བདག་རེ་དྲུང་ཡང་ཞུ་ཞིང་། འློལ་ཁ་

སེ་ལུང་དགློན་པར་བཞུགས་པས་སེ་ལུང་དང་། པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གི་

སློབ་མ་རེ་དྲུང་དགེ་འདུན་ཆློས་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པར་རེ་དྲུང་། ལྷློ་བག་མཁན་

ཆེན་ཕག་རྡློར་བའི་སྐུ་སྐྱེ་ཡིན་པས་གསང་བདག་རེ་དྲུང་ཞེས་ཟེར། ཁློང་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་

པའི་མེ་གང་སྤི་ལློ༡༦༩༧ ལློར་ཟངས་རིར་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་མངའ་རིས་གྲྭ་ཚང་དུ་སློབ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

གཉེར་བས། དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་སློང་བས་ཀང་རེས་སུ་བུད་མེད་མང་པློ་བསྟེན། མངློན་ཤེས་

ཐློགས་པ་མེད་པ་ཡློད་པ་དང་གྲུབ་ཐློབ་ཡིན་ཟེར། རིང་མ་དང་དགེ་ལུགས་གང་ལ་མི་གཏློགས་

པའི་ཆློས་ཕར་བསེ་ཚུར་བསེ་མང་པློ་ཞིག་དང་བུད་མེད་བསྟེན་སྐབས་ཀི་ལག་ལེན་སྨན་

བཅློས་བིས་མ་སློགས་ཀི་དཔེ་ཆ་བརམས་པས་བརམས་ཆློས་པློད་དྲུག་ཙམ་འློལ་ཁ་སེ་ལུང་

དགློན་པར་ཡློད། 

རེ་བདེན་མཆིག་པ། རེ་གདན་བཞུགས་པ་སྟེ་ཞལ་བཞུགས་པ། 

རེ་དཔློན། གཙོ་བློའམ་དཔློན་པློ། 

རེ་བ། [ཐ་དད་པ]བརེས་པ། བརེ་བ། རེས། ཕན་ཚུན་སྤློད་ལེན་གིས་སྒྱུར་བ། གསར་རིང་རེ་བ། ས་

གནས་བརེ་བ། བདག་གཞན་མཉམ་བརེ། སྤི་ཚོགས་ལམ་ལུགས་ར་བ་ནས་བརེས་པ། 

རེ་བློ། གཙོ་བློའམ་མགློན་པློ། མི་རེ། ཡུལ་རེ། རེ་དབུ་འཕང་མཐློ་དུས་དལ་ན་དགའ། མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་ཁབ་བདག་དང་། མགློ་འདྲེན། མགློ་དཔློན། བདག་པློ། འདྲེན་པ། དཔློན་པློ། དབང་

ཕྱུག །དབང་བེད་བཅས་སློ། །

རེ་བན། གཙོ་བློ་དང་བན་གཡློག

རེ་བ་མ། བ་མ་མཆློག་དམ་པ། 

རེ་བས། རྒྱལ་པློའི་ལས་དློན། སིད་ཀི་ལས་དློན། 

རེ་བློ་བཟང་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། རེ་འདི་ཉིད་རང་ཚའི་ཆུ་ཆ་གློ་མློ་ཤིང་ལུང་མཚེར་ན་ཡབ་ནུ་ཞི་

མགློན་སྐྱབས་དང་ཡུམ་སྐྱིད་ཀློའི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ༡༩༠༤ལློར་

སྐུ་བལམས། དགུང་ལློ་བདུན་ལ་ཞྭ་དམར་པཎི་ཏའི་དྲུང་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། དེ་ནས་རང་དགློན་

དུ་ཕེབས་ཏེ་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་སློགས་ལ་སྦངས་པ་མཛད། གསུང་རློམ་ཞུ་དག་བས་པ་དང་མ་

བས་པ་བསློམས་པློད་བཅུ་གཅིག་ཙམ་བཞུགས་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པློར་ཁས་བངས་པའི་དམ་ཚིག་

དང་སློམ་པ་མིག་འབས་ལར་གཅེས་པར་སྲུང་ཞིང་། ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ཐློས་བསམ་སློམ་

གསུམ་དང་འཆད་རློད་རློམ་གསུམ་གིས་དུས་འདའ་བར་མཛད། དགུང་ལློ་བཞི་བཅུ་ཞེ་གསུམ་

དུ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་ཁི་སྤི་ལློ༡༩༤༦ ལློར་སྐུ་འབུམ་དུ་སྐུ་གཤེགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རེ་བློན། རྒྱལ་པློ་དང་བློན་པློ། རེ་བློན་དེ་གཉིས་གཅིག་གིས་གཅིག་གི་བཞིན་ལ་མངློན་པར་བལས་

ནས་འབལ་མི་བཟློད་པ། 

རེ་བློན་འཕྲུལ། འཕྲུལ་གི་རེ་བློན་ཏེ་སྤྲུལ་པའི་རྒྱལ་བློན་ཟེར་བ་དང་དློན་འདྲ། 

རེ་བློན་འབངས་བཅས། རྒྱལ་པློ་བློན་པློ་མི་སེར་དང་བཅས་པ། 

རེ་འབངས། གཙོ་བློ་དང་མི་སེར། 

རེ་འབངས་གློགས་གསུམ། གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀི་སློབ་མའི་ཚོགས་ལས་དམིགས་གསལ་གི་

སློབ་མ་གི་མིང་སྟེ། ཆློས་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་དང་། ལློ་ཆེན་བཻ་རློ་ཙ་ན། མཁའ་འགློ་ཡེ་

ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་བཅས་གསུམ། 

རེ་འབངས་ཉེར་ལྔ། བློད་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་གི་དུས་སློབ་དཔློན་པདྨ་འབྱུང་གནས་བློད་དུ་

གདན་དྲངས་ཏེ་རྒྱལ་པློ་དང་གཞན་འབངས་མང་པློར་གསང་སགས་ཀི་ཆློས་གསུངས་ཏེ་གྲུབ་

པ་ཐློབ་པའི་རེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་སྟེ། ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན། ནམ་མཁའ་སྙིང་པློ། སངས་རྒྱས་ཡེ་

ཤེས། རྒྱལ་བ་མཆློག་དབངས། མཁར་ཆེན་བཟའ། དཔལ་གི་ཡེ་ཤེས། དཔལ་གི་སེང་གེ། བ་ཻ

རློ་ཙ་ན། གཉགས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མ་ར། གཡུ་སྒ་སྙིང་པློ། རྡློ་རེ་བདུད་འཇློམས། ཡེ་ཤེས་དབངས། 

སློག་པློ་ལྷ་དཔལ། ཞང་ཡེ་ཤེས་སེ། དཔལ་གི་དབང་ཕྱུག །རྨ་རིན་ཆེན་མཆློག །ལྷ་ལུང་དཔལ་

གི་རྡློ་རེ། ལང་གློ་དཀློན་མཆློག་འབྱུང་གནས། ལ་གསུམ་རྒྱལ་བ་བང་ཆུབ་བཅས་སློ། །

རེ་འབུམ་སང་ལྷ་ཁང་། ལྷ་སའི་རེ་འབུམ་སང་ལྷ་ཁང་ནི་ ཝང་འགྱུར་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གི་མགློན་གཉེར་

བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་སློགས་ཀིས་བློད་སློད་ཨམ་བན་སློགས་རྒྱ་རིགས་ཁློན་ཆེ་བསད་པ་ཚོའི་

སྒིབ་སྦློངས་སུ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བདུན་པས་རེ་ཙོང་ཁ་པའི་སྐུ་བརན་སློར་ལྔ་བས་པ་འབུམ་

གཅིག་ཕག་བསྟར་མའི་པར་འདེབས་གནང་སྟེ་ནང་བཞུགས་བས་པའི་བང་ཆུབ་མཆློད་རེན་

ཐློག་རེགས་ལྔ་ཙམ་ཞིག་གསར་བཞེངས་གནང་། མཆློད་རེན་དེའི་དབུ་ཏློག་འློག་ནས་ཕློགས་

བཞིར་ལྕགས་ཐག་ལ་དྲིལ་བུ་བཏགས་ཡློད་པས་རླུང་བུ་རྒྱབ་སྐབས་དྲིལ་བུའི་སྒ་གློང་ཁུལ་

ཀུན་ཏུ་ཁབ་ཀི་ཡློད་པ་དང་། མཆློད་རེན་གི་ནང་དུ་ཡློད་པའི་ལྷ་ཁང་བརྒྱུད་ཆློས་འཁློར་བཅུ་

གསུམ་གི་ནང་ནས་སྐས་འཛེག་སྟེ་དབུ་ཏློག་འློག་དློན་ས་ཡློད་པས། རྒྱ་འབུམ་མཐློ་བའི་སང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

ལ། མཐློ་རིང་སྐས་འཛེག་བཙུགས་ཤག །ཕློགས་བཞི་གང་ནས་བལས་ཀང་། སྙན་པའི་དྲིལ་

བུ་སྐད་རེད། ཅེས་པའི་དམངས་གཞས་ཀང་ཡློད་འདུག །དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་མཇུག་ཏུ་

སིད་སྐྱློང་དེ་མློ་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀི་དུས་རེ་ཕློ་བང་གི་ཤར་དུ་མཆློད་རེན་ཡློད་པ་མི་

ལེགས་ཚུལ་བཤད་ཅིང་། དློན་དུ་བསྟན་རྒྱས་གིང་དེ་མློའི་བཞུགས་གནས་ཀི་ཤར་དུ་མཆློད་

རེན་འཁེལ་མཆློད་རེན་དེ་བཤིགས། མཆློད་རེན་བཤིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཤར་དུ་མཆློད་རེན་

ཡློད་ན་ནུབ་ཀི་གློང་སྟློངས་ཞེས་པའི་ས་དཔྱད་ཀི་དློན་ལ་དགློངས། མཆློད་རེན་གི་ཤུལ་དུ་

བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་དཔེ་བས་ནས་ལྷ་ཁང་གསུམ་ཐློག་གསར་དུ་བཞེངས། 

རེ་མློ། གཙོ་མློའམ་བཙུན་མློ། 

རེ་མར་པའི་བསེ་འཕློའི་གདམས་ངག་བཞི། བསློམས་པ་འཚང་རྒྱ་བ་གཏུམ་མློ་དང་སྒྱུ་ལུས། མ་

བསློམས་ཀང་འཚང་རྒྱ་བ་འཕློ་བ་དང་ལས་རྒྱ། གཉིད་ལློག་པས་འཚང་རྒྱ་བ་རྨི་ལམ་དང་འློད་

གསལ། རང་བཞིན་ཤེས་པས་འཚང་རྒྱ་བ་བར་དློ་དང་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ། 

རེ་ཙོང་ཁ་བློ་བཟང་གགས་པ། ཙོང་ཁ་པའི་རྣམ་ཐར་ལ་ གཟིགས། 

རེ་ཙོང་ཁ་པའི་མཛད་ཆེན་བཞི། དགའ་ལན་གི་དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ་མཆློད། རིང་ཕིའི་བམས་པ་ཞིག་

གསློས། ལྷ་སར་ཆློ་འཕྲུལ་སྨློན་ལམ་བཙུགས་པ། གཉལ་གི་ལུང་རྭ་ཆེན་མློའ ློ། །

རེ་ཙོང་ཁ་པའི་སས་ཀི་ཐུ་བློ་གསུམ། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན། མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་

བཟང་། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པའློ། །

རེ་བཙན། [རིང]རེ་བཙུན། 

རེ་བཙུན། གཙོ་བློའམ་མཆློག་སྟེ་གཞན་ཐར་ལམ་དུ་འཁིད་མཁན་གི་དེད་དཔློན་ལ་བུ་ཡིན་པས་ན་

རེ་དང་། སློ་གསུམ་གི་མི་དགེ་བས་གཏན་ནས་མ་གློས་པས་ན་བཙུན་པ་ཞེས་ཟེར། 

རེ་བཙུན་སྐུ་ཞབས། སྐུ་དྲག་རིགས་ཀི་བཙུན་མློ། 

རེ་བཙུན་སྒློལ་མ། སྒློལ་མ་དཀར་ལང་སློགས་འཁློར་བའི་འཇིགས་པ་ལས་སྒློལ་བར་མཛད་པའི་ལྷ་མློ། 

རེ་བཙུན་དམ་པ། ① སྐྱབས་ཡུལ་གི་ཆེ་བ་བརློད་པའི་བེ་བག་ཅིག །② སློག་པློ་ཁལ་ཁའི་བ་ཆེན་

ཞིག །ཇློ་ནང་པ་ཏཱ་ར་ན་ཐའི་སྐྱེ་སིད་དུ་གགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རེ་བཙུན་རྡློ་རེ་རྣལ་འབློར་མ། རྡློ་རེ་ཕག་མློ། མཁའ་སྤློད་མ། 

རེ་བཙུན་བམས་པ། མ་འློངས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་འདྲེན་ལྔ་པ་དང་། ད་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་ཚུལ་བཟུང་བ་ཉེ་བའི་སས་ཆེན་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག

རེ་བཙུན་བ་མ། རེ་བློར་གྱུར་ཅིང་ཀུན་སྤློད་བཙུན་པློའི་བ་མ། 

རེ་བཙུན་མ། ① གཙོ་མློའམ་བདག་མློ། ② སྐུ་དྲག་རིགས་ཀི་རབ་བྱུང་མ། ③ ལྷ་མློ། 

རེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ། མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་ཐར་ལ་གཟིགས། 

རེ་བཙུན་རེད་མདའ་བ་གཞློན་ནུ་བློ་གློས། ས་སྐྱའི་བ་མ་འདི་ཉིད་སློང་བཙན་གི་བློན་ཆེན་མགར་

སྟློང་བཙན་གི་རྒྱུད་དུ་གགས་ཤིང་། དཔལ་ལན་ས་སྐྱ་དང་ཁད་ཉེ་བའི་རེད་མདའ་ཁབ་སློར་

རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ༡༣༤༩ ལློར་སྐུ་བལམས། དགུང་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་པ་ལ་ས་

བཟང་མ་ཏིའི་དྲུང་དུ་ཚིགས་ས་མ་གཉིས་ནློད་དེ་མཚན་གཞློན་ནུ་བློ་གློས་ཞེས་གསློལ། སྐུ་

གཞློན་ནུའི་དུས་དཔལ་ས་སྐྱར་མཁས་པ་ཉ་དབློན། མཁན་ཆེན་སངས་རྒྱས་འཕེལ། དཔལ་

ལན་བ་མ་དམ་པ། ལློ་ཆེན་བང་རེ། རྒྱལ་སས་པ་སློགས་ལས་ཚད་མ། ཕར་ཕིན། མངློན་པ་

གློང་འློག་བློ་སྦློང་སློགས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལུང་གི་ཆློས་མཐའ་དག་ལེགས་པར་གསན་སྦློང་

མཛད། མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་དཔལ་ལས་བསྙེན་པར་རློགས་ཤིང་། འདུལ་བ་དང་ལམ་འབས་

གསན། མཁན་ཆེན་བང་སེང་ལས་དབུ་མ་གསན་ནས་རྣམ་དཔྱློད་ཀིས་དཔྱད་པས་དབུ་མ་

ཐལ་འགྱུར་བའི་གནས་ལ་ངེས་པ་རེད། དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞི་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བདུན་

པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ༡༤༡༢ལློར་དགློངས་པ་གཞན་དློན་དུ་གཤེགས་སློ། །ཙོང་ཁ་པ་སློགས་

སློབ་མ་མང་པློ་བསྐྱངས། 

རེ་བཙུན་ས་ར་ཧ། གྲུབ་ཆེན་ས་ར་ཧ་པའམ་མདའ་བསྣུན་པ་ནི་རྒྱ་གར་གྲུབ་ཐློབ་ཐམས་ཅད་ཀི་

བགེས་ཤློས་གྲུབ་ཆེན་སྤིའི་མེས་པློ་ལ་བུ་ཡིན། དེ་ཧན་སྐློར་གསུམ་མགུར་དུ་བཞེས་ཏེ་རྒྱལ་

པློ་རཏྣ་པ་ལ་སློགས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ལ་བཙུད། སྐུ་ལུས་དེ་ཉིད་མཆལ་སྤིལ་དུ་

གཤེགས་པ་རེད་ཅེས་ཤློད་སློལ་སྣང་། 

རེ་ཞབས། ཀད་སྙིང་དང་རྒྱུངས་པའི་བར་ན་གནས་པའི་སློག་ར་དཀར་པློའི་ཆ་ཤས་ཀི་མིང་སྟེ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

ཞིབ་པར་རློགས་འདློད་ན་ཀད་པའི་རེ་ཞབས་ཀི་ཐད་དུ་བཀློད་ཡློད་པས་དེར་གཟིགས་ཤིག

རེ་ཡབ་སས་གསུམ། རེ་ཙོང་ཁ་པ་དང་། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན། མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་

དཔལ་བཟང་སྟེ་གསུམ། 

རེ་རི་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། 

རེ་རིགས། དཔློན་རིགས་སམ་སྐུ་དྲག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐུ་དྲག་དང་། ཇློ་བློ། རེའུ་རིགས། མི་

དྲག །བརླ་སྐྱེས། བརླ་བྱུང་། ས་རེག་བཅས་སློ། །

རེ་རིགས་མ། རེ་རིགས་ཀི་བུད་མེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱེ་དགུ་མ་དང་། སྐྱེ་དགུའི་བདག་མློ། 

ཇློ་མློ། རེ་མློ་བཅས་སློ། །

རེ་རས་ཆུང་པའི་བསེ་འཕློ་དགུ་སྐློར། འདློད་ཆགས་བདེ་ཆེན་དང་བསེ་བ་གཏུམ་མློ། ཞེ་སང་བདེན་

མེད་དང་བསེ་བ་སྒྱུ་ལུས། གཏི་མུག་མི་རློག་པ་དང་བསེ་བ་འློད་གསལ། གཏུམ་མློ་དང་སྒྱུ་ལུས་

བསེས་ལ་ཉིན་མློ་བསློམ། རྨི་ལམ་དང་འློད་གསལ་བསེས་ལ་མཚན་མློ་བསློམ། བར་དློ་དང་

འཕློ་བ་བསེས་ལ་འཆི་ཁར་བསློམ། གང་ཟག་བརློན་འགྲུས་ཅན་ལ་གཏུམ་མློ། ལེ་མློ་ཅན་ལ་རྨི་

ལམ། ཚེ་ཐུང་ཅན་ལ་འཕློ་བ་དང་བསེ་བའློ། །

རེ་རིན་པློ་ཆེ། གྲུབ་མཐའ་སློ་སློས་རང་རང་གི་བ་མ་མཚན་ཉིད་དང་ལན་པར་འབློད་པའི་མཚན། 

རེ་རིན་པློ་ཆེའི་བསྟློད་ཆེན་བཞི། རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པློས་མཛད་པའི་བཀའ་རློམ་གཙོ་བློ་བཞི་སྟེ། 

རེན་འབེལ་བསྟློད་པ། བམས་པའི་བསྟློད་པ། འཇམ་དབངས་བསྟློད་པ། རྣམ་རྒྱལ་མའི་བསྟློད་

པ་དང་གསུམ་མློ། 

རེ་ཤེས་རབ་སེང་གེ རེ་འདི་ཉིད་གཙང་སྟློད་ཀི་སའི་ཆར་སད་ཀི་གུར་མེ་ཞེས་པར་ཡབ་དམ་པ་

དམར་པློ་དང་ཡུམ་ཆློས་སྐུ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་

ལློ༡༣༨༣ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ཆུང་ངུ་ནས་སློན་གི་བག་ཆགས་སད་པས་ཁིམ་གི་འདུ་

འཛི་ལ་མི་དགེས་པར་ཆློས་འཚོལ་བ་ལ་སྤློ་བ་བརས་པ་ཞིག་བྱུང་། དགུང་ལློ་བཅུ་པ་ལ་སྣར་

ཐང་དུ་ཆློས་ཞུགས་མཛད། མཁན་ཆེན་གྲུབ་པ་ཤེས་རབ་ཀི་དྲུང་དུ་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཞེས། མཚན་ཤེས་རབ་སེང་གེ་གསློལ། ས་སྐྱའི་མཁས་པ་ཆེན་པློ་གཡག་ཕྲུག་སངས་རྒྱས་

དཔལ་དང་། ཤངས་པ་ཀུན་མཁེན་ཤེས་རབ་དཔལ་བཟང་། རློང་སྟློན་ཆློས་རེ་སློགས་བསྟེན་

ནས་གཞུང་ལུགས་སྦངས་པ་མཛད། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ༡༤༣༣ ལློར་དབུས་

ཀི་རྒྱུད་སྨད་པ་དང་རེས་བཞད་སྟེང་ཁ་དགློན་སློགས་ཕག་བཏབ། ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ༡༤༤༠ 

ལློར་རེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་དཔལ་བཟང་པློ་དང་ལྷན་དུ་སར་ཡང་གཙང་དུ་བློན་ནས་སྣར་ཐང་

དང་། བང་ཆེན། ལྷུན་པློ་རེ་སློགས་སུ་སགས་ཀི་ཆློས་འཁློར་རྒྱ་ཆེར་བསྐློར། ཤིང་བི་སྤི་

ལློ༡༤༤༤ལློར་རེ་ཤེས་རབ་སེང་གེ་དབུས་སུ་ཕེབས་ནས་རྒྱུད་འགེལ་བཤད་དང་། དེ་ལར་

རེ་རིན་པློ་ཆེའི་དྲུང་དུ་དམ་བཅའ་པ་མཐར་ཕིན་པར་མཛད་དེ། རྒྱུད་ཀི་འཆད་ཉན་སྦིན་པ་

དཔལ་བ་ལ་གཏད་དེ་དགུང་ལློ་རེ་གསུམ་ཤིང་གང་སྤི་ལློ༡༤༤༥ལློའི་བློད་ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་

ཉེར་ལྔ་ལ་དགའ་ལན་རྒྱུད་ཁང་དུ་བདེ་བར་གཤེགས། 

རེ་གསུམ་ལན་གི་བ་མ། སློམ་པ་གསུམ་དང་ལན་པ་སྟེ། རྣལ་འབློར་པ་སྐུ་འདུལ་བའི་སློམ་པ་ཕི་སློ་

ཐར། གསུང་མདློ་སེའི་སློམ་པ་བར་བང་སེམས། ཐུགས་ནང་གསང་སགས་ཀི་སློམ་པ་གསུམ་

དང་ལན་པའློ། །

རེད། རེད་པའི་སྐུལ་ཚིག

རེད་ངས་ཆེ་བ། སེམས་ཀི་ངེས་ཤེས་བརན་པློ་མེད་པར་ཡང་ཡང་རེད་འགློ་བ། 

རེད་ཐློ། ལས་དློན་སློགས་བརེད་མ་འགློ་བའི་ཆེད་བཀློད་པའི་ཐློ། 

རེད་པ། [ཐ་དད་པ]བརེད་པ། བརེད་པ། རེད། གུས་འདུད་དམ་བརི་བཀུར་བེད་པ། ཁློང་གི་མཛད་

སྤློད་བཟང་པློ་ནི་བསྟློད་ཅིང་རེད་པར་འློས་པ་ཞིག་གློ

རེན། བཙོས་པ་དང་བརྔློས་པ་སློགས་མ་ཡིན་པའི་ཟས། རེན་ཟས་ལ་བུ། 

རེན་ང་བ། སེམས་ལ་བཞག་མི་ཐུབ་པ། 

རེན་གཅེར། ① མངློན་གསལ་ལམ་དངློས་དངློས་རེན་རེན། གནས་ཚུལ་ཚང་མ་རེན་གཅེར་དུ་

མཐློང་བ། འགེལ་བཤད་རེན་གཅེར་དུ་བརྒྱབ་པ། ② གློས་མེད་གཅེར་བུའི་དློན་ཡིན། 

རེན་ཆེར། གཅེར་བུ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

རེན་བཏགས། འབྲུ་རིགས་མ་བརྔློས་པར་བཏགས་པ། དུད་འགློར་རེན་བཏགས་སྟེར་ན་ཤ་ཤེད་སེབས། 

རེན་ནེ་བ། ① གཅེར་བུ་ཧྲང་ངེ་བ། སྒིབ་གཡློགས་མེད་པའི་རེན་ནེ་བ། ② གསལ་ལེ་བ། དློན་རེན་

ནེ་བར་བློ་ལ་ཤར་ན་བརེད་དཀའ། 

རེན་པ། ① ཁེབས་གཡློགས་མེད་པ། རང་རེན་མ། སྟློད་རེན་མ། ལུས་རེན་པར་འདློན་པ། ས་རེན་

པ། གནས་ལུགས་རེན་པར་མཐློང་བ། ② མ་ཚོས་པ། ཤ་རེན་པ། འབྲུ་རེན་པ། འབས་རེན་པ། 

③ ཚྭ་སློར་སློགས་མེད་པའི་ཟས། རེན་ཐུག །རེན་ཆུ། 

རེན་པར་འཆར་བ། མངློན་སུམ་དུ་འཆར་བ་སྟེ། དཔེར་ན་ལུས་ལ་གློས་མེད་པར་ཤ་གསལ་པློར་

མཐློང་བ་ལ་རེན་པ་ཟེར། 

རེན་ཕེ། རེན་པར་བཏགས་པའི་ཕེ་མ། 

རེན་བཙོས། རེན་པ་དང་བཙོས་མ། 

རེན་ཞློན། ར་སློགས་ཀི་སལ་པར་ས་སྟན་མེད་པར་ཞློན་པ། བིས་པ་མང་པློས་ར་རེན་ཞློན་བརྒྱབ་

ནས་བང་རལ་གློད་པ། 

རེན་ཟས། མ་བཙོས་མ་བསེགས་མ་བརྔློས་པའི་ཟས་ཀུན། 

རེན་རིགས། མ་བཙོས་མ་བསེགས་མ་བརྔློས་པའི་ཟས་ཀི་རིགས། 

རེན་ལློག །བཟའ་ཆས་བཙོས་ནས་མ་ཚོས་པ། 

རེའི་མགུར་ལྷ། བློད་ཀི་བཙན་པློ་རྣམས་ཀི་མགུར་བཞེངས་པའི་སྐབས་མཚན་སྨློན་ནས་བསྟློད་

བསགས་མཛད་པའི་ལྷ་ཆེན་བཅུ་གསུམ་ཡློད་པ་དེ་ལ་ཟེར། 

རེའི་མགུར་ལྷ་བཅུ་གསུམ་ནི། མགུར་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གི་འགེལ་བཤད་དུ་གཟིགས། 

རེའུ། དཔློན་ཆུང་ངུའི་རིགས། 

རེའུ་རིགས། [བཻཤྱཿ] སར་རྒྱ་གར་གི་མི་རིགས་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག

རེས། ① རེ་བའི་སྐུལ་ཚིག །② ཤུལ། རང་རེས། རྨ་རེས། བས་རེས། རེས་མེད་ཤུལ་མེད། 

རེས་སྐྱེས། [མངློན]① ནུ་བློ། ② གཟའ་སེན་པ། 

རེས་ཁབ། དེ་སྐློར་གི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་དེ་ལ་དེ་སྐློར་གི་སྒྲུབ་ཆློས་སམ་གསལ་བ་དེས་ཁབ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ་སྟེ་གློང་གི་གཏན་ཚིགས་ལ་དཔེར་མཚོན་ན་བས་པ་ཡིན་ན་མི་རག་པ་ཡིན་པས་ཁབ་པ་ལ་

བུའློ། །འདི་ལ་རེས་འགློ་ཡང་ཟེར། 

རེས་ཁབ་རྣལ་མ། རགས་གསལ་ཁབ་པ་སློ་བརྒྱད་ལས་རྣལ་མ་བཞིའི་ནང་གསེས། རགས་དེ་ཡིན་ན་

གསལ་བ་དེ་ཡིན་པས་ཁབ་པ། དཔེར་ན། བས་པ་ཡིན་ན་མི་རག་པ་ཡིན་པས་ཁབ་པ་ལ་བུའློ། །

རེས་ཁབ་ཕིན་ཅི་ལློག །རགས་གསལ་ཁབ་པ་སློ་བརྒྱད་ལས་ཁབ་པ་ཕིན་ཅི་ལློག་པ་བཞིའི་ནང་

གསེས། རགས་དེ་ཡིན་ན་གསལ་བ་དེ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པ། དཔེར་ན། བས་པ་ཡིན་ན་རག་པ་

མ་ཡིན་པས་ཁབ་པ་ལ་བུ་འགལ་ཁབ་རྣལ་མ་དང་མཚུངས་པའློ། །

རེས་ཁིད། སྙན་ངག་ལེའུ་དང་པློ་ནས་འབྱུང་བའི་རེས་ཁིད་ཀི་རྒྱན། 

རེས་ཁིད་ཀི་རྒྱན་གསུམ། རྒྱ་གར་ཤར་ལྷློ་གཉིས་ཀ་ཐུན་མློང་དུ་འདློད་པའི་སྙན་ངག་གི་རེས་ཁིད་

ཀི་རྒྱན་གསུམ་ནི། རང་པ་ལ་བསྐློར་བའི་རེས་ཁིད། ཚིག་ལ་བསྐློར་བའི་རེས་ཁིད། རིང་བར་

ཐློས་པའི་རེས་ཁིད་གསུམ་མློ། 

རེས་གྲུབ་ཀི་མིང་། དངློས་པློ་གང་ཞིག་མཚོན་པར་བེད་པའི་ཆེད་དུ་དཔེ་དང་རྒྱུ་མཚན་ངེས་ཅན་

ཞིག་གཞིར་བཟུང་ནས་བཏགས་པའི་མིང་སྟེ། དཔེར་ན། འཛིན་མ། ཉལ་འགློ། བསེག་ཟ། དྲི་

བཞློན། གངས་རི། ཚ་ཟེར་ཅན། འློད་དཀར་ཅན་ལ་སློགས་པ་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་དངློས་པློ་

མཚོན་པར་བེད་པའི་མིང་དང༌། གཡང་དཀར། ནློར་སྲུང༌། མདློ་བ་ར་ལ་སློགས་སློག་ཆགས་

ཀི་མིང༌། ཤིང་ར། ཀློ་གྲུ། མེ་འཁློར། གནམ་གྲུ་ལ་སློགས་ཐློན་རས་ཀི་མིང༌། སྒློན་ཤིང༌། སུར་

དཀར་ལ་སློགས་རི་ཤིང་གི་མིང་ལ་བུ་རྣམས་སློ། །། རེས་གྲུབ་ཀི་མིང་དེ་ལ་ནང་གསེས་སུ་

དབེ་ན། འདྲ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་བཏགས་པ་དང༌། འབེལ་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་

བཏགས་པ། རྒྱུ་མིང་འབས་ལ་བཏགས་པ་དང༌། འབས་མིང་རྒྱུ་ལ་བཏགས་པ། ཡ་གལ་གི་

མིང་ཚོགས་པ་ལ་བཏགས་པ་དང༌། ཚོགས་པའི་མིང་ཡ་གལ་ལ་བཏགས་པ་སློགས་དབེ་བ་

མང་པློ་ཡློད་པ་སྟེ་དཔེར་ན། ༡ འདྲ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་བཏགས་པའི་མིང་། ཁི་དཀར་

པློའི་མིང་དུ། དུང་རིལ་དང་། ཁི་སྤུ་རའི་མིང་དུ། སེང་ཕྲུག་བཏགས་པ་ལ་བུ། ༢ འབེལ་པ་རྒྱུན་

མཚན་དུ་བས་ནས་བཏགས་པའི་མིང་། རྒྱ་ཡུང་གློ་མ། རྒྱ་ནད། འབྲུག་གི། ཟིང་ར། བང་ཚྭ་ལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

བུ་རྣམས་སློ་སློའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་འབེལ་ནས་མིང་བཏགས་པ་ལ་བུ། ༣ རྒྱུ་མིང་འབས་ལ་

བཏགས་པ། ཟན་ཟ་བ་ལ་རམ་པ་ཟ་ཟེར་བ་ལ་བུ། ཟན་ནི་རམ་པའི་འབས་བུ་ཡིན་ཡང་འབས་

བུ་རང་མིང་མ་བརློད་པ་རྒྱུའི་མིང་གིས་དློན་མཚོན་པར་བས་པ་ལ་བུ། ༤ འབས་མིང་རྒྱུ་ལ་

བཏགས་པ། ཡློས་འཐགས་པ་ལ་རམ་པ་བཏགས་ཟེར་བ་རམ་པ་ཡློས་ཀི་འབས་བུ་ཡིན་ཡང་

དེའི་མིང་ཡློས་ཀི་ཚབ་བེད་པ་ལ་བུ་དང་། ༥ ཡ་གལ་གི་མིང་ཚོག་པ་ལ་བཏགས་པ། ༦ 

ཚོགས་པའི་མིང་ཡ་གལ་ལ་བཏགས་པ། ཤིང་གཅད་ལ་བུ་ཤིང་ནི་ཚོགས་པ་སྤིའི་མིང་ཡིན་

ཡང་། སྐབས་དེར་བེ་བག་གང་གཅད་བའི་ཤིང་དེ་མཚོན་པར་བས་ལ་བུ་དང་། དམག་གློས་

གློན་པའི་མི་གཅིག་མཐློང་བ་ན་དེ་ལ་བཅིངས་འགློ་དམག་ཅེས་འབློད་པ་ལ་བུ་རྣམས་སློ། །

རེས་མཉམ་ཨང་རགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་postamble ཟེར། 

རེས་གབས། མ་འློངས་པའི་ག་སྒིག །རེས་གབས་དཔུང་སེ། 

རེས་གྲུབ། མིང་བརྡ་འདློགས་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། དངློས་པློ་བྱུང་བའི་རེས་སུ་འདྲ་འབེལ་གང་རུང་གི་རྒྱུ་

མཚན་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའི་མིང་། དཔེར་ན། ཁི་གུ་ཁ་ཆེ་སྣ་ཉག་ལ་སེང་གེ་ཞེས་

བཏགས་པ་ལ་བུ་འདྲ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་བཏགས་པ་དང་། ཉི་མའི་འློད་ཟེར་ལ་ཉི་མ་ཞེས་

བཏགས་པ་ལ་བུ་འབེལ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་བཏགས་པའློ། །

རེས་གྲུབ་ཀི་མིང་། ངེས་ཚིག་གམ་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའི་མིང་། དཔེར་ན། གནམ་

གྲུ་དང་མེ་འཁློར་སློགས་ལ་བུ། 

རེས་གྲུབ་སྒ། རེས་གྲུབ་ཀི་མིང་དང་དློན་གཅིག

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་forwrd recovery ཟེར། 

རེས་འགློ། ① ཕིས་སམ་ས་མའི་རྒྱབ་ནས་འགློ་མཁན། ② འདྲ་བའམ་མཚུངས་པ། 

རེས་འགློ་གང་བ། [མངློན]ཚེས་བཅློ་ལྔའི་ཟླ་བ། 

རེས་བསློ། མཇུག་བསློ་དང་དློན་གཅིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རེས་བཅད་པ། ① རང་རེས་རད་བཅད་པ། རྐུན་མ་ནགས་སུ་ཕིན་ཀང་རེས་སང་ལ་བཅད་པ། ② 

ན་ཚ་ར་བ་ནས་བཅད་པ། 

རེས་བཅས་དགུ། སྟློན་པ་བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་སར་ཡང་བཅད་པ་དགུ་

གནང་བ་སྟེ། སྒྲུབ་རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་བཅས་པ། སྒྲུབ་པའི་རེས་གནང་བ་བཅས་པ། སྒྲུབ་པའི་རེས་

སུ་དགག་པ་བཅས་པ། གནང་བའི་རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་བཅས་པ། གནང་བའི་རེས་སུ་གནང་བ་

བཅས་པ། གནང་བའི་རེས་སུ་དགག་པ་བཅས་པ། དགག་པའི་རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་བཅས་པ། 

དགག་པའི་རེས་སུ་གནང་བ་བཅས་པ། དགག་པའི་རེས་སུ་དགག་པ་བཅས་པའློ། །

རེས་ཆགས། ① བརེ་བའམ་སྙིང་རེ། ② འདློད་ཆགས། 

རེས་ཆློག །དཀིལ་འཁློར་གི་རེས་ཀི་ཆློ་ག་སྟེ། ཆློ་ག་ལྷག་ཆད་ཀི་ཉེས་པ་ཞི་བ་དང་ལྷ་ཚིམ་པའི་

ཕིར་ཞི་རྒྱས་ཀི་སྦིན་སེག་བ་བ་དང་། དཀིལ་འཁློར་མཆློད་བསྟློད་དང་ཕློགས་སྐྱློང་ལ་གཏློར་

མ་དབུལ་བ་དང་། དཀིལ་འཁློར་ལ་ཕག་བས་ཏེ་བཟློད་གསློལ་བ་བ་དང་། ཡེ་ཤེས་པ་

གཤེགས་ནས་དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་ས་ཏེ་རྡུལ་ཚོན་ཆུར་གཤེགས་དང་། དགེ་བསློ་དང་བཀྲ་

ཤིས་ཀིས་མཐའ་བརྒྱན་པར་བ་བའློ། །

རེས་ཆློད། ① རད་བཅད་ནས་རེད་པ། ② རེས་ཟིན། རང་ཐང་གིས་ར་པའི་རེས་མི་ཆློད། 

རེས་འཇུག །① མིང་གཞིའི་རེས་སུ་འཇུག་རུང་བའི་གསལ་བེད་ག་སློགས་བཅུ། ག་ང་ད་ན་བ་མ་འ་

ར་ལ་ས། ② རེས་འགློ། མཁས་དབང་རྒན་པས་རེས་འཇུག་གསར་པ་སྐྱློང་བ་ལ་རེས་འཇུག་ཟེར། 

རེས་འཇུག་གི་ཡི་གེ་བཅུ། བློད་ཡིག་ག་ང་ད་ན་བ་མ་འ་ར་ལ་ས་བཅས་ཡི་གེ་བཅུ་པློ་འདི་དག་གསལ་

བེད་ཀི་ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་ཀི་རེས་སུ་འཇུག་པས་ན་རེས་འཇུག་གི་ཡི་གེ་བཅུ་ཞེས་ཟེར། 

རེས་འཇུག་སློན་ཐློན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་newest first ཟེར། 

རེས་འཇུག་འཇུག་ཚུལ་རློག་བེད་བཞི། རགས་འཇུག་སྐབས་ཀི་བརྡ་སྤློད་རིག་པའི་ཐ་སྙད། དེའང་

རེས་འཇུག་ཕློ་མློ་མ་ནིང་གསུམ་རེ་རེ་ལའང་བེད་པ་བཞི་བཞིའི་སློ་ནས་འཇུག་ཚུལ་ཤེས་པར་

བ་སྟེ། འཇུག་ཡུལ་ཡི་གེ་གང་ལ་འཇུག་པར་བེད་པ་དང༌། འཇུག་པ་པློ་གང་གིས་འཇུག་པར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

བ་པ་དང༌། ཚུལ་ཇི་ལར་འཇུག་པར་བེད་པ་དང༌། དགློས་པ་ཅིའི་ཕིར་འཇུག་པར་བེད་པ་

རྣམས་ཀིས་སློ། །༡ གང་ལ་འཇུག་པ་བེད་ཅེ་ན། སི་ཏུའི་འགེལ་ཆེན་ད། རེས་འཇུག་ཡི་གེ་

བཅུ་པློ་དེ་དག་འཇུག་ཡུལ་ཡི་གེ་གང་དང་གང་ལ་འཇུག་ཅེ་ན། མིང་གཞི་ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་ལ་

བེ ་བག་མེད་པར་འཇུག་གློ །ཅེས་སློ། །དཔེར་ན། བཀག །བཀང༌། བཀད། བཀན། བཀབ། 

བཀམ། བཀའ། བཀར། བཀལ། བཀས། ལ་བུ་ཀ་ཡིག་གི་མཐར་རེས་འཇུག་ཐམས་ཅད་འཇུག་

པ་སློགས་ཀུན་ལ་བསྒེ་བར་བའློ། །༢ གང་གིས་འཇུག་པ་བེད་ཅེ་ན། རེས་འཇུག་གི་ཡི་གེ་བཅུ་

པློ་དེ་དག་ཡིན་ནློ། །ཞེས་སློ། །༣ ཇི་ལར་འཇུག་པ་བེད་ཅེ་ན། རེས་འཇུག་རྣམས་ཚུལ་ཇི ་

ལར་འཇུག་པའང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀི་སློ་ནས་ཤེས་པར་བ་སྟེ། རེས་འཇུག་ཞུགས་ཚུལ་གིས་སྒ་

དྲག་ཞན་དུ་འགྱུར་བ་སྒ་ཡི་འཇུག་ཚུལ་དང༌། དེ་ལར་ཞུགས་པས་དློན་ཅི་ཞིག་སྟློན་པ་དློན་གི་

འཇུག་ཚུལ་ལློ། ཞེས་སློ། །① སྒའི་འཇུག་ཚུལ་ཞེས་པ་ནི། རེས་འཇུག་རྣམས་རང་གི་འཇུག་

ཡུལ་གི་མིང་གཞི་རྣམས་ལ་ཞུགས་པའི་ཚེ་སྒ་གདངས་ཀི་འགྱུར་བ་དྲག་ཞན་དཔྱད་པའི་རིག་

པ་ལ་ཟེར། ② དློན་གི་འཇུག་ཚུལ་ཞེས་པ་ནི། དེ་ལར་ཡི་གེ་སློ་སློའི་སྒ་གདངས་དྲག་ཞན་གི་

དབང་གིས་སློན་རེས་ཀི་མིང་ཚིག་རྣམས་ཇི་ལར་མཐུན་སྦློར་ཡློང་མིན་དང༌། མིང་ཚིག་རྣམས་

སློན་རེས་ཕན་ཚུན་འབེལ་སྐབས་ཚིག་སྦློར་ལེགས་པར་ཡློང་པའི་ཆེད་ད་རགས་མཚུངས་

འདྲེན་པ་དང༌། སྐབས་འགར་རགས་མཚུངས་འདྲེན་པ་དེ་ངག་ནས་བརློད་མི་བདེ་བ་ཡློང་ཚེ་

བརློད་བདེ་འདྲེན་པའི་ལུགས་ཀིས་འདྲེན་ཚུལ་སློགས་བརགས་ཤིང་དཔྱད་པའི་རིག་པ་ལ་

ཟེར། དེས་ནས་འདིར་བསྟན་གི་དློན་གི་འཇུག་ཚུལ་ཡིན་ན་བརློད་བའི་དློན་ལ་མི་འཇུག་པས་

ཁབ། ༤ ཅི་ཕིར་འཇུག་པ་བེད་ཅེ་ན། སི་ཏུའི་འགེལ་ཆེན་ལས། རེས་འཇུག་གི་ཡི་གེ་བཅུ ་

པློ་དེ་རྣམས་དགློས་པ་ཅིའི་ཕིར་དུ་འཇུག་པར་བེད་ཅེ་ན། སློན་འཇུག་ཡློད་མེད་གང་ཡང་རུང་

བའི་མིང་གཞིའི་ཡི་གེ་གཅིག་གམ་གཉིས་སམ་དུ་མ་འདུས་པ་ཡིན་ཡང་རུང་རེས་འཇུག་ཡི་

གེ་གང་རུང་ཞིག་མ་ཞུགས་པར་དློན་གི་ངློ་བློ ་སྟློན་པའི་མིང་དུ་གྲུབ་པ་མི་སིད་པས་ཡི ་གེའི་

ཁློངས་ནས་མིང་དབྱུང་བར་བ་བའི་ཕིར་དང༌། མིང་གཅིག་གམ་གཉིས་སམ་དུ་མ་སྤེལ་དུ་ཟིན་

ཀང་མཚམས་སྦློར་བར་བེད་པའམ་དློན་གསལ་བར་བེད་པའི་རྣམ་དབེ་དང༌། ཚིག་ཕད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློགས་ཕལ་ཆེར་རེས་འཇུག་ལས་བྱུང་ཞིང་རེས་འཇུག་ལ་ལློས་པ་དེ་རྣམས་མ་ཞུགས་ན་དློན་གི་

ཁད་པར་བརློད་པའ་ིཚིག་ཏུ་འགྲུབ་པ་མ་ིསིད་པས་མིང་ག་ིཁློངས་ནས་ཚིག་དབྱུང་པའ་ིཕིར་འཇུག་

སྟེ། དེ་ལ་བུའི་ཚིག་གིས་འཇིག་རེན་དུ་དློན་རྣམས་རློད་པར་བེད་པའི་ཕིར་དློན་མཚོན་པའི་བརློད་

པ་ཇི་སྙེད་པའང་རེས་འཇུག་གི་ཡི ་གེ་རྣམས་འཇུག་པའི་དགློས་པར་གྲུབ་བློ་ཞེས་སློ། །

རེས་འཇུག་ཕློ་ཡིག །ག་ད་བ་ས་བཞི། དེ་ལའང་ནང་གསེས་ཕད་ཚུལ་གི་དབང་གིས་དབེ་བ་གསུམ་

སྟེ་ ༡ སྐྱེས་བུ་རབ། རེས་འཇུག་གི་ཕློ་ག་ཡིག་ལ་ཡང་འཇུག་ས་ཡིག་ཞུགས་པ་ནི་རེས་འཇུག་

ནང་ཕད་ཀི་སྟློབས་ལས་སྒ་དྲག་པའི་དྲག་པར་འགྱུར་བས་སྐྱེས་བུ་རབ་ཡིན་ནློ། །༢ སྐྱེས་བུ་

འབིང་། རེས་འཇུག་བ་ལ་ས་ཡིག་ཞུགས་པ་ནི་སྒ་དྲག་པའི་འབིང་དུ་འགྱུར་བས་སྐྱེས་བུ་འབིང་

པློའ ློ། །༣ སྐྱེས་བུ་ཐ་མ། ག་བ་གཉིས་ཀི་མཐར་ཡང་འཇུག་མ་ཞུགས་པ་དང༌། ས་དའི་མཐའ་

རྣམས་ནི་སྒ་དྲག་པའི་ཞན་པར་འགྱུར་བས་སྐྱེས་བུ་ཐ་མའློ། །

རེས་འཇུག་བུ་སློབ། རེས་འཛིན་པ་བུའམ་སློབ་མ། 

རེས་འཇུག་མ་ནིང་། ན་ར་ལ་གསུམ། འདི་དག་ལའང་ནང་གསེས་ཀི་དབེ་བ་གསུམ་སྟེ། ༡ འགྱུར་

བ་མ་ནིང་། མ་ནིང་གི་ཡི་གེ་ན་ར་ལ་གསུམ་ནི་མིང་གཞིའི་ཕློ་ཡིག་གི་མཐར་ཡང་འཇུག་ཡློད་

མེད་གང་རུང་དང༌། མློ་ཡིག་གི་རེས་སུ་ཡང་འཇུག་མེད་པར་ཞུགས་པའི་ཚེ་ནི་སྒ་བར་མའི་

དྲག་པའམ་ཞན་པར་འགྱུར་བས་འགྱུར་བ་མ་ནིང་དང༌། ༢ མཚན་གཉིས་མ་ནིང་། མིང་གཞི་མློ་

ཡིག་གི་མཐར་ཞུགས་ཡང་འཇུག་དང་བཅས་པར་གྱུར་པའི་ཚེ་ནི་སྒ་བར་མ་ལས་དྲག་ཞན་

གཉི་གའི་ཆ་དང་ལན་པར་འགྱུར་བས་མ་ནིང་མཚན་གཉིས་པ་དང༌། ༣ མཚན་མེད་མ་ནིང་། 

མིང་གཞི་མ་ནིང་གི་མཐར་ཞུགས་པའི་ཚེ་ཡང་འཇུག་ཡློད་མེད་ཇི་ལར་རུང་སྒ་བར་མ་ཙམ་

ལས་དྲག་ཞན་གང་དུའང་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་མཚན་མེད་མ་ནིང་ངློ༌། 

རེས་འཇུག་མློ་ཡིག །ང་མ་འ་གསུམ། མློ་ཡིག་ལའང་ནང་གསེས་ཕད་ཚུལ་གི་དབང་གིས་དབེ་བ་

གཉིས་ཏེ། ༡ མློ་ཙམ། མློ་ཡིག་ང་མ་གཉིས་ལ་ཡང་འཇུག་ཞུགས་པ་ནི་སྒ་ཞན་པའི་དྲག་པར་

འགྱུར་བས་མློ་ཙམ་དང༌། དེ་གཉིས་ལ་ཡང་འཇུག་མ་ཞུགས་པ་དང༌། ༢ ཤིན་ཏུ་མློ། འ་ཡིག་

གི་མཐའ་རྣམས་ནི་སྒ་ཤིན་ཏུ་ཞན་པར་འགྱུར་བས་ཤིན་ཏུ་མློའློ ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

རེས་ཉུལ་བ། ① རེས་ཤུལ་བཙལ་བ། ② མདུན་བསྐྱློད་དཔུང་སེའི་རྒྱབ་ནས་དག་ཉེན་ཡློད་མིན་

རློག་ཞིབ་བེད་མཁན། 

རེས་སྙེག་བརག་དཔྱད། སེ་ཚན་དང་། སེ་ཁག་གིས་མི་སྣ་མངགས་ནས་གསློ་སྦློང་བེད་མིའི་བསམ་

བློ་དང་ལས་ཀའི་གནས་ཚུལ་ལམ་ཡང་ན་ཐློན་རས་བཙོངས་རེས་ཀི་སྤུས་ཀ་དང་འཛད་སྤློད་

པའི་བསམ་ཚུལ་སློགས་དམིགས་པ་ཡློད་པའི་སློ་ནས་བརག་དཔྱད་བེད་ཐབས་ཤིག་རེད། 

རེས་སྙེགས། གཅིག་གིས་གཞན་ཞིག་གི་རེས་ཟིན་ཐབས་བེད་པའམ་རེས་སུ་བསྐྱློད་པ། 

རེས་བསྙེགས། རེས་སུ་བསྙེགས་པ་སྟེ་རེས་ཟིན་པར་བེད་པ། ཕྲུ་གུས་ཕ་མའི་རེས་བསྙེགས་ནས་

ཕིན་པ། དག་བློ་བློས་པའི་རེས་སུ་བསྙེགས་པ། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་suffix ཟེར། 

རེས་ཐློགས། མཇུག་དེ་མ་ཐག །ཞློགས་པ་ལངས་པའི་རེས་ཐློགས་སུ་ལུས་རལ་སྦློང་བ། 

རེས་ཐློབ། མཉམ་པར་བཞག་པ་ལས་ལང་བའི་སྐབས། 

རེས་ཐློབ་སྒྱུ་མ་ལ་བུའི་སྟློང་ཉིད། མཉམ་བཞག་ལས་ལང་སྐབས་དབང་པློ་ལྔའི་ཡུལ་དུ་མཐློང་ཐློས་

གང་བྱུང་ཡང་སྒྱུ་མའི་ལད་མློ་བཞིན་དུ་མཐློང་བ། 

རེས་ཐློབ་པ། རེས་ཐློབ་ཀི་རྣལ་འབློར་པ། 

རེས་ཐློབ་ཡེ་ཤེས། མཉམ་གཞག་གི་སྟློབས་ཀིས་ཐློབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཤེས་བ་ཇི་སྙེད་པ་ཐམས་ཅད་

ལ་འཇུག་པ། 

རེས་མཐུན་གི་ཆློས་དྲུག །དགེ་སློབ་མའི་བསྲུང་བ་ཆློས་དྲུག་སྟེ། གསེར་ལ་སློགས་པའི་རིན་པློ་ཆེ་

བཟུང་བ་དང་། འདློམས་ཀི་སྤུ་འབེག་པ་དང་། ས་རློ་བ་དང་། རྩྭ་སློན་གཅློད་པ་དང་། བིན་ལེན་

མ་བས་པར་ཟ་བ་དང་། གསློག་འཇློག་བས་པ་ཟ་བ་སློང་བ་སྟེ་དྲུག

རེས་མཐུན་པ། ཆ་འདྲ་བའམ་ཕློགས་མཐུན་པ། ཁེད་ཀིས་བས་པའི་རེས་མཐུན་ཙམ་ཡང་ཁློ་བློས་

མི་ཐུབ། ཞི་གནས་རེས་མཐུན་པ། ལྷག་མཐློང་རེས་མཐུན་པ། 

རེས་དུས་སློམ་པ། 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་late binding ཟེར། 

རེས་དྲན། ཕིས་སུ་མི་བརེད་པའི་སེམས་པ། སློན་གཤེགས་དཔའ་བློ་རྣམས་ཀི་བས་རེས་རེས་དྲན་

བེད་པ། རེས་དྲན་ཚོགས་འདུ། 

རེས་དྲན་ལྔ། བཀའ་གདམས་པའི་མན་ངག་ལྔ་སྟེ། སྐྱབས་གནས་བ་མ་དྲན་པ་དང་། ལུས་ལྷའི་རང་

བཞིན་དྲན་པ། ངག་བཟླས་བརློད་ཀི་རང་བཞིན་དྲན་པ། འགློ་བ་ཐམས་ཅད་ཕ་མར་ཤེས་པ། 

སེམས་ཀི་གནས་ལུགས་སྟློང་པར་ཤེས་པའི་དློན། 

རེས་དྲན་བཅུ། 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། དབུགས་ཕི་ནང་དུ་རྒྱུ་བ་

རེས་སུ་དྲན་པ། སྐྱློ་བ་རེས་དྲན་པ། འཆི་བ་རེས་སུ་དྲན་པ། ལུས་ཀི་རྣམ་པ་རེས་སུ་དྲན་པའློ། །

རེས་དྲན་དྲུག །སངས་རྒྱས་པ་ཚོས་རག་ཏུ་མི་བརེད་པར་དྲན་བའི་ཡུལ་དྲུག་སྟེ་བ་མ་དང་། སངས་

རྒྱས། ཆློས། དགེ་འདུན། ཚུལ་ཁིམས། གཏློང་བ་བཅས་སློ། །

རེས་འདེད། རེས་ཟིན་པར་བེད་པའི་ཐབས། རེས་འདེད་དམག །དབིན་སྐད་དུ་trace ཟེར། 

རེས་འདེད་རྒྱུན་སྲུང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་track and hold unit ཟེར། 

རེས་འདེད་སྒིག་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་tracing facility ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་tracking symbol ཟེར། 

རེས་འདློགས་ཆ་རྐྱེན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་postcondition ཟེར། 

རེས་གནང་། ① བས་ཆློག་པའི་དགློངས་པ། ② ལྷའི་སློམ་བཟླས་དང་འཆད་ཉན་བེད་པར་དབང་

བའི་བིན་རླབས་གནང་བ། 

རེས་གནང་གིས་འགློག་པ། འགློག་པའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་དགག་བ་ཡིད་ལ་མི་འདློད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

པའི་བ་བ་ཞིག །འགློག་བེད་རེས་གནང་གི་ཚིག་འཇམ་པློའི་སློ་ནས་དེའི་གྲུབ་འབས་ཡིད་དུ་མི་

འློང་བ་འཕལ་ལ་འབྱུང་བ་ཟུར་གིས་བསྟན་ཏེ་འགློག་པའི་རྒྱན་ཞིག

རེས་གནློན་གཏློང་ངེས། རེས་སུ་རད་གཅློད་དང་རྒྱབ་གནློན་གཏློང་ཐག་ཆློད་ཡིན་པ། 

རེས་གནློན་མཐར་སྐྱེལ། གཅིག་འཕློ་གཅིག་མཐུད་མཐའ་འཁློངས་བེད་པ། བཀའ་ཁིམས་ཀི་བརྡ་

འདེད་རེས་གནློན་མཐར་སྐྱེལ་བེད་པ། སར་བཏིང་འཆར་གཞི་ཚང་མ་བར་ལིང་འཕློ་ཅན་དུ་མ་

ལུས་པར་རེས་གནློན་མཐར་སྐྱེལ་བཏང་སྟེ་མཇུག་འཁློངས་རེས་གཙང་ཡློང་བ་བེད་དགློས། 

རེས་གནློན་ཚ་ནན། འགལ་འཛོལ་ལ་གཞིགས་པའི་ཉེས་པ་དྲག་པློ་གཏློང་རྒྱུ། 

རེས་སྤློད། ཕིས་ཀི་འཇལ་སྤློད། 

རེས་དཔག །[ཨནུམཎ]རགས་མཐློང་ཞིང་འབེལ་བ་ངེས་པའི་རེས་སུ་བསྒྲུབ་བ་དཔློག་པའམ་གཞལ་བ་

ལློག་གྱུར་འཇལ་བ་སྟེ། དུ་བ་དང་ཆུ་སྐྱར་གི་རགས་ལས་མེ་དང་ཆུ་ཡློད་པར་དཔློག་པ་ལ་བུའློ། །

རེས་དཔག་གི་བཅད་ཤེས། བཅད་ཤེས་ཀི་ནང་གསེས། རང་འདྲེན་བེད་ཀི་རེས་དཔག་ཚད་མས་

རློགས་ཟིན་པ་དེ་སར་ཡང་རློགས་པའི་ཤེས་པ་སྟེ། སྒ་མི་རག་རློགས་པའི་རེས་དཔག་སྐད་ཅིག་

གཉིས་པ་ལ་སློགས་པ་རེས་དཔག་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ཐམས་ཅད་དློ། །

རེས་དཔག་གི་ཚད་འབས། རགས་སྟློབས་ཀིས་རང་ཡུལ་ཇི་བཞིན་རློགས་པ་སྟེ། དཔེར་ན། སྒ་མི་

རག་རློགས་ཀི་རེས་དཔག་ལ་མཚོན་ཆ། སྒ་མི་རག་པ་གཞལ་བ། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་

གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་ལས་སྒ་མི་རག་པའི་རྣམ་པར་ཤར་ནས་སྒ་མི་རག་པ་ལ་གསར་

དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་ཚད་མ། སྒ་མི་རག་པར་དངློས་སུ་རློགས་པ་རེས་དཔག་གི་ཚད་འབས་

ཡིན་པ་ལ་བུ། 

རེས་དཔག་གི་གཞན་སེལ། རེས་དཔག་ཚད་མས་ཡུལ་དེ་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་བཅད་ནས་ཡུལ་

བདེན་པར་འཇུག་པའི་གཞན་སེལ། 

རེས་དཔག་གི་ཤེས་པ། རེས་དཔག་ཚད་མ་དང་དློན་གཅིག

རེས་དཔག་གིས་བསལ་བ། རེས་དཔག་གསུམ་པློ་གང་རུང་གིས་གནློད་པར་བ་བ་དེ་དེ་དག་གི་

ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་དློན་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རེས་དཔག་གཉིས། ① སྒས་བརློད་ཀིས་དབེ་ན། རང་དློན་རེས་དཔག་དང་། གཞན་དློན་རེས་དཔག་

སྟེ་གཉིས། ② རགས་སྦློར་གིས་དབེ་ན། རེས་དཔག་ཡང་དག་དང་། རེས་དཔག་ལར་སྣང་སྟེ་

གཉིས་སློ། །

རེས་དཔག་ལར་སྣང་། རང་ཉིད་ཀི་དམ་བཅའ་སྒྲུབ་པར་སྦློར་བ་སྐྱློན་ཅན་བཀློད་ནས་འགལ་བའི་

རིག་པ་བྱུང་བ། 

རེས་དཔག་ཚད་མ། ཚད་མ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས། རང་གི་རགས་ཡང་དག་ལ་བརེན་ནས་རང་གི་

གཞལ་བ་ལློག་གྱུར་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཞེན་རིག །དཔེར་ན། དངློས་སྟློབས་རེས་དཔག་

ལ་སློགས་པ་ལ་བུའློ། །

རེས་དཔག་ཡང་དག །རྒློལ་ཕི་རྒློལ་གཉིས་ཀས་ཁས་ལེན་པའི་དློན་གཞིར་བཟུང་། གཏན་ཚིགས་

རིག་པའི་སྦློར་བ་བཀློད་ནས་ཕི་རྒློལ་གིས་སར་དློགས་པ་མ་ཆློད་པའི་བསྒྲུབ་བ་ཇི་བཞིན་

རློགས་པའི་ཞེན་རིག

རེས་དཔག་གསུམ། དངློས་སྟློབས་རེས་དཔག་དང་། གགས་པའི་རེས་དཔག་དང་། ཡིད་ཆེས་རེས་

དཔག་སྟེ་གསུམ་མློ། 

རེས་ཁབ་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 lan channel ཟེར། 

རེས་འབང་ཉེས་ཅན། ཉེས་ཅན་གི་རེས་སུ་འབངས་ནས་ནག་ཉེས་བསགས་མཁན་ལ་བརློད། 

རེས་འབང་བ། ཕག་ཕིར་འགློ་མཁན་ལས་བེད་པ། 

རེས་འབས། མཐའ་མའི་འབས་བུའམ། རེས་སུ་ཡློང་རྒྱུའི་འབས་བུ། 

རེས་འབས་ངན་པ། བསམ་སྤློད་ཅི་རིགས་ལས་བྱུང་བའི་རེས་འབས་ངན་པ་ལ་གློ

རེས་འབེལ། རེས་སུ་འབེལ་བའི་བསྡུས་ཚིག

རེས་འབེལ་གི་དགེ་བ། དད་པ་སློགས་དགེ་བའི་སེམས་བྱུང་གི་བག་ཆགས། 

རེས་འབེལ་གི་མི་དགེ་བ། ར་ཉློན་དང་ཉེ་ཉློན་རྣམས་ཀི་བག་ཆགས། 

རེས་མ། ཕིས་མའམ་འཇུག་མ། མི་རབས་རེས་མ། གློ་རིམ་རེས་མ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

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

དབིན་སྐད་དུ་find next ཟེར། 

རེས་མའི་རེས་མ། ཕི་མའི་ཡང་ཕི་མའམ་མཇུག་མའི་ཡང་མཇུག་མ། 

རེས་མར་ལས། [རིང]ལམ་བགློད་སྐབས་གཞན་པའི་རེས་སུ་ལུས་པ། 

རེས་མར་ལུས། བ་ལས་དང་ལམ་བགློད་སྐབས་གཞན་པའི་རེས་སུ་ལུས་པ། 

རེས་མེད། ཤུལ་མེད་པ། རེས་མེད་དུ་གཏློང་བ། ཁང་པ་རིང་པ་རེས་མེད་དུ་གྱུར་སློང་། 

རེས་འཚོལ། རེས་ཤུལ་འཚོལ་བ། ལག་རེས་བཟང་པློ་གང་བཞག་གི་རེས་འཚོལ་བེད་པ། 

རེས་འཛིན། ཤུལ་འཛིན། མི་རབས་ས་མའི་རེས་འཛིན་ཕི་མས་བེད་པ། 

རེས་གཞིག །བསྐྱེད་རིམ་སློམ་སྐབས་ལྷའི་གཞལ་ཡས་ཁང་འློད་གསལ་དུ་བསྡུས་པའི་རེས་སུ་རང་

ལུས་འློད་གསལ་དུ་བསྡུ་བའི་རིམ་པ། 

རེས་བཞིན། ཕི་བཞིན། ལམ་རྒྱུས་པའི་རེས་བཞིན་མ་འབངས་ན་འགློ་ལམ་ནློར་ཡློང་། 

རེས་ཟིན་པ། རེས་སུ་སེབས་པ། ད་ལ་ལམ་སང་ཕིན་ན་ཁློའི་རེས་ཟིན་གི་རེད། ར་རྒྱུག་བས་རུང་

རླངས་འཁློར་གི་རེས་མི་ཟིན། 

རེས་ཟླློས། གཞན་གིས་སྨྲས་པའི་ཚིག་དེ་ཇི་ལར་བ་སར་ཡང་རང་གིས་སྨྲ་བའི་དློན། གཞན་གི་

རེས་ཟླློས་བས་ནས་བཤད་ན་མི་ལེགས། དགེ་རྒན་གི་གསུང་དབངས་ཇི་བཞིན་རེས་ཟླློས་

བེད་པ། 

རེས་བཟུང་། ཐུགས་རེས་བསྐྱངས་པ། དགེ་རྒན་གིས་སློབ་ཕྲུག་རེས་བཟུང་ཐློག་ཡློན་ཏན་མཐར་

ཕིན་བསབས་པ། 

རེས་བཟློད། རེས་ལ་རློགས་པའི་བཟློད་པ་སྟེ། ཁམས་གཉིས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཆློས་ལ་བདེན་བཞི་

ཇི་ལར་མཐློང་བས་མཐློང་སང་དངློས་སུ་སློང་བའི་གཉེན་པློ་བར་ཆད་མེད་ལམ་མློ། 

རེས་འློང་སློན་དྲན། ཕིས་སུ་ཡློང་རྒྱུ་སློན་ཚུད་ནས་དྲན་པ། རེས་འློང་སློན་དྲན་གིས་བསམ་

གཞིགས་བེད་པ། 

རེས་ཡློང་སློན་དྲན། སད་ཕིན་གང་ཡློང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེ་སློན་ཚུད་ནས་བསམ་ཐུབ་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རེས་ཡློང་སློན་ཤེས། ཕིས་སུ་ཡློང་རྒྱུ་སློན་ཚུད་ནས་ཤེས་རློགས་ཐུབ་པ། 

རེས་ལ་མངློན་རློགས། སློམ་ལམ་སྟེ་མཐློང་ལམ་གི་རེས་ལ་བདེན་པ་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་ལམ། 

རེས་ལུས། ① གློམ་སྟབས་ཀི་རེས་མ་ཟིན་པ། སློབ་མ་ཚོ་ལློ་ན་གཞློན་སྟབས་རང་ཐང་འགློ་ན་ང་

ཚོས་རེས་ཟིན་གི་མ་རེད། ② ཤེས་རིག་ཡློན་ཏན་རེས་ལུས་ཐེབས་པ། ངེད་གཉིས་སློབ་གྲྭའི་

འཛིན་གྲྭ་གཅིག་པ་ཡིན་ཡང་ཁློང་ད་ལ་སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་ཆགས་ཚར་པ་རེད། ལག་རལ་རེས་

ལུས་ཐེབས་དློགས་ཀིས་སྦང་བརློན་ཧུར་སྐྱེད་བེད་པ། ③ སྤི་ཚོགས་ཀི་ལས་རིགས་སྣ་

ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཀི་མྱུར་ཚད། ཨ་རིའི་ཚན་རིག་ལག་རལ་ལ་ང་ཚོས་ནམ་ཡང་རེས་ཟིན་གི་

མི་འདུག་ལ་བུ། 

རེས་ཤུལ། སར་གི་བཟློ་དབིབས་སམ་ས་མལ། 

རེས་ཤུལ་དཔྱད་སློམ། ནག་ཉེས་བསག་པའི་རེས་ཤུལ་ལ་བརག་དཔྱད་བས་ནས་ཕློགས་བསློམས་

བས་པ། 

རེས་ཤེས། རེས་སུ་རློགས་པའི་ཤེས་པ་སྟེ། ཁམས་གློང་མ་གཉིས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཆློས་ལ་བདེན་

བཞི་ཇི་ལར་མཐློང་བས་མཐློང་སང་སངས་ཏེ་བལ་འབས་ཉམས་སུ་མློང་བའི་རྣམ་གློལ་ལམ་མློ། 

རེས་སུ་རང་པ་འཇློག་པ། མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་ཞིག་སྟེ་འདྲ་བ། ཁློད་གདློང་པད་མའི་རེས་

སུ་རང་པར་འཇློག

རེས་སུ་སྒློག་པ་དྲུག །མུ་སྟེགས་ཀི་སྟློན་པ་དྲུག་གསུམ་གི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། ༡ བམ་ཟེ་རྒྱུ་རྒྱལ། ༢ 

བམ་ཟེ་བཟང་ལན། ༣ བམ་ཟེ་གཞལ་འདེགས། ༤ བམ་ཟེ་ཚངས་པའི་ཚེ། ༥བམ་ཟེ་པདྨའི་

སྙིང་པློ། ༦ བམ་ཟེ་དམར་པློ་སྟེ་དྲུག་གློ

རེས་སུ་འགློ་ལློག །ཆློས་དེ་ཆློས་གཞན་དང་ངློ་བློ་གཅིག་པའི་སློ་ནས་རེས་སུ་འགློ་བའམ། ཡང་ན་

འབས་བུ་དེ་རྒྱུ་ལས་སྐྱེས་པའི་དབང་གིས་རྒྱུའི་རེས་སུ་འགློ་བ་དང་། ངློ་བློ་གཅིག་པ་དང་

འབས་བུ་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཆློས་དེ་ཆློས་གཞན་ལས་ལློག་པ་ཞེས་པའི་

ཐུན་མློང་གི་བརྡ་སྐད་ཞིག་ཡིན་ནློ། །

རེས་སུ་འགློ་བ། ①ཕི་ལ་བགློད་པ།སློན་ཐློན་པ་རྣམས་ཀི་རེས་སུ་འགློ་བ། ② མཚུངས་གསལ་གི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

སྒ་ཞིག་སྟེ་འདྲ་བ། 

རེས་སུ་ང་རློ། ཡི་གེའི་སྟེང་དུ་འབི་བའི་ཐིག་ཀློར། 

རེས་སུ་གཅགས་པ། འགློད་པ་སྐྱེས་པ། 

རེས་སུ་འཆིང་། མཚུངས་གསལ་ཀི་སྒ་ཞིག་སྟེ་འདྲ་བ། 

རེས་སུ་རློགས་པའི་ཤེས་པ། བདེན་བཞི་ལ་དམིགས་པའི་མཐློང་ལམ་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་

གསེས་ཤིག་ཡིན།

རེས་སུ་སྟློན་པ། ① བཤད་པ། ② མིག་སྟློན་བེད་པ་དང་བསབ་བ་བེད་པ། 

རེས་སུ་བསྟན་པའི་ཆློ་འཕྲུལ། སེམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཉློན་མློངས་པའི་ཤས་གང་ཆེ་བ་བརགས་ནས་

གཉེན་པློ་དེ་དང་དེ་སྟློན་པ། 

རེས་སུ་མཐུན་པ། ① ཡློངས་སུ་འགིགས་པའམ་འཆམས་པ། ② ཕློགས་འདྲ་བའམ་མཚུངས་པ། 

རེས་སུ་དྲན་པ། ས་མའི་གནས་ཚུལ་སེམས་ལ་ཡློངས་སུ་ཤར་བའམ་བསམ་པ། སློན་དུས་སུ་སྡུག་

བསལ་བྱུང་ལུགས་རེས་སུ་དྲན་པ། བཀའ་དྲིན་རེས་སུ་དྲན་པ། 

རེས་སུ་དྲན་པའི་མཐར་གིས་སྦློར་བ་དྲུག །ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུ་ལས་མཐར་གིས་སྦློར་བའི་

ཆློས་བཅུ་གསུམ་གི་ནང་ཚན། སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དྲན་པའི་མཐར་གིས་པ་དང་། ཆློས་རེས་

སུ་དྲན་པའི་མཐར་གིས་པ་དང་། དགེ་འདུན་རེས་སུ་དྲན་པའི་མཐར་གིས་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་

རེས་སུ་དྲན་པའི་མཐར་གིས་པ་དང་། གཏློང་བ་རེས་སུ་དྲན་པའི་མཐར་གིས་པ་དང་། ལྷ་རེས་

སུ་དྲན་པ་མཐར་གིས་པ་སྟེ་དྲུག་གློ །

རེས་སུ་གདུངས་པ། རེས་སུ་གཅགས། སློན་ལ་སློང་བ་དེའི་རེས་ཟིན་ཐབས་བེད་པ། སློན་དུ་འགློ་

མཁན་གི་རེས་སུ་འདེད་པ། 

རེས་སུ་གནང་བ། བས་ཆློག་པའི་དགློངས་པ་འཁློལ་བ། 

རེས་སུ་གནང་བའི་བཀའ། རང་གི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་མ་འློངས་པར་བཀའ་བསྡུ་བའི་སྐབས་སུ། 

སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀི་དགློངས་གཞི་གང་ཡིན་པ་བཤད་ཆློག་པ་དང་། དེའི་འགློ་ལ་གེང་གཞི་

དང་། བར་དུ་བརློད་དློན་གང་ཡིན། མཐར་ཆློས་ཞུ་བ་པློ་རྣམས་ཀིས་གང་ལར་དད་གུས་ཐློབ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་ཚུལ་བཀློད་ནས། དེ་ཉིད་བཀའ་རུ་བརི་ཆློག་པའི་གནང་བ་ཐློབ་པ་སྟེ། སྙིང་རེ་པདྨ་དཀར་

པློ་ལས། ཀུན་དགའ་བློ། དེ་ན་དགེ་སློང་དེ་དག་གིས་ཁློད་ལ་དེ་སྐད་དྲིས་པ་དང་འདི་སྐད་ལུང་

སྟློན་ཅིག །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐློས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅློམ་ལན་འདས་དང་པློ་མངློན་པར་

རློགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཡུལ་མ་ག་དྷཱ་ན་བང་ཆུབ་སྙིང་པློ་ལ་བཞུགས། ཞེས་སློགས་ནས། 

དློན་ཚིག་དང་ཡི་གེ་དང་གང་དག་གིས་རྣམ་གངས་གང་དང་། གང་གསུངས་པ་དེ་ལ་ཁློད་ཀིས་

གེང་གཞི་དང་བཅས་པ་དང་། ཚིག་འབྲུ་བཟང་པློ་རྒྱས་པར་སྟློན་ཅིག །མདློ་སེའི་མཇུག་ཏུའང་

བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། ཐམས་ཅད་དང་ལན་པའི་འཁློར་ཡི་རང་ཏེ། 

བཅློམ་ལན་འདས་ཀི་གསུངས་ལ་མངློན་པར་བཀློད་དློ། །ཞེས་དྲིས་ཤིག །ཀུན་དགའ་བློ་ཆློས་ཀི་

ཚུལ་འདི་དེ་ལར་ཡང་དག་པ་བསྡུ་བར་བའློ། །ཞེས་དང་། ལུང་ལས་ཀང་གནས་མ་དྲན་ན་གློང་

ཁེར་དྲུག་པློ་གང་རུང་སྨློས་ཤིག །ཅེས་སློགས་རེས་སུ་གནང་བར་མཛད་པ་ལ་བུའློ། །

རེས་སུ་དཔག་པ། རེས་དཔག་དང་དློན་གཅིག

རེས་སུ་དཔག་པས་གནློད་པ། རེས་དཔག་གིས་བསལ་བའློ། །

རེས་སུ་བེད་པའི་སྒ། ཚིག་གཅིག་ལན་གཉིས་བརློད་པ་ཟླློས་སྐྱློན་དུ་མི་འགྱུར་བར་དློ་གལ་གིས་

བརྣན་པའི་སྒ་སྟེ། ཀེ་མ་ཀེ་མ། དགེའློ་དགེའློ་ཞེས་པ་རྣམས་སློ། །

རེས་སུ་སྦློར་བ་མེད་པའི་ཚར་བཅད། རྒློལ་བས་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་པར་བརློད་པ་ལ་ཕིར་རྒློལ་

ཀིས་ཚར་བཅད་པའི་གནས་མ་ཡིན་ཡང་ཚར་བཅད་པའི་གནས་སུ་སྦློར་བ་ལ་ཚར་བཅད་

པའི་གནས་སློ། །

རེས་སུ་འབང་བ། ① ཕི་རེས་སུ་འགློ་བ། གཞན་གིས་བཤད་པའི་ཁ་རེས་སུ་འབང་བ། བུ་ཕྲུག་ཕ་

མའི་རེས་སུ་འབང་བ། ② གངས་ཀི་རྒྱུན། ཆུ་ཚོད་རེས་འབང་བཅས། 

རེས་སུ་འབེལ་པ། ཕི་མ་ས་མ་ལ་བརེན་པའམ་རག་ལས་པ། བཟའ་ལས་རེས་འབེལ། ད་ལའི་གནས་

ལུགས་གང་ཅི་ས་མའི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་རེས་སུ་འབེལ་བ་ཞིག་རེད། 

རེས་སུ་མི་སྨྲ་བའི་ཚར་བཅད། རྒློལ་བས་རློད་པའི་སྐབས་ཀི་ཚོགས་པའི་དབུས་སུ་ལན་གསུམ་

བརློད་ཀང་ཕིར་རྒློལ་གིས་རེས་ཟླློས་ལན་གཅིག་མ་བས་ན་ཕིར་རྒློལ་རེས་སུ་མི་སྨྲ་བའི་ཚར་



  2117  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

བཅད་དློན། 

རེས་སུ་མ་ངན་བེད་པ། སར་བྱུང་མི་ལེགས་པ་དྲན་ནས་སྐྱློ་སྣང་བེད་པ། 

རེས་སུ་མློང་བ། རང་གིས་དངློས་སུ་ཚོར་བ། 

རེས་སུ་འཚོལ་བ། ① སྙིང་རེ་བེད་པ། ② གར་སྟབས་ཤིག

རེས་སུ་བརེ་བ། རིམ་གིས་འཚོལ་ཉུལ་བེད་པ། ས་མའི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་ཤུལ་རིང་རེས་སུ་འཚོལ་བ། 

རེས་སུ་འཛིན་པ། ཐུགས་རེས་སྐྱློང་བ། 

རེས་སུ་ཡི་རང་སློམ་ལམ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། ཟག་བཅས་སློམ་ལམ་གང་ཞིག་

རང་གཞན་གི་དགེ་བ་ལ་མངློན་པར་དགའ་བའློ། །

རེས་སུ་ཡི་རང་བ། ཡིད་ལ་བབ་པའམ་མློས་པ། གཞན་གི་དགེ་བ་ལ་རེས་སུ་ཡི་རང་བ། ཁློས་

དམངས་ལ་ཕན་ཐློགས་ཡློད་པའི་བ་བ་བེད་པར་ཚང་མས་རེས་སུ་ཡི་རང་བས་སློ་ལ་བུ། 

རེས་སུ་ཤེས་པ། ① རློགས་པ། ② ཤེས་པ་བཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག

རེས་སུ་ཤེས་པ་བཞི། སྡུག་བསལ་རེས་ཤེས། ཀུན་བྱུང་རེས་ཤེས། འགློག་པ་རེས་ཤེས། ལམ་

རེས་ཤེས་སློ། །

རེས་སུ་བཤད་པ། ① ཕིས་སུ་སྨྲས་པ། ② མཇུག་ཏུ་བཤད་པ། 

རེས་སུ་སློབ་པ། ① རེས་འབང་ངམ་རེས་སུ་འཇུག་པ། ② ཤེས་ཐབས་བེད་པ། 

རེས་སུ་བསྲུང་བའི་ཆློས་ཅན། དག་བཅློམ་དབང་པློ་རྟུལ་པློ་སློན་རྒྱུན་དུ་སྦློར་བ་དང་ལན་པས་འདློད་

ཡློན་ལས་སེམས་བསྲུང་ན་མི་ཉམས་ཤིང་། མ་བསྲུང་ན་ཉམས་པར་འགྱུར་བའི་རིགས་ཅན་ནློ། །

རེས་སློར། རེས་མའམ་འཇུག །ཅ་ལག་འདི་རེས་སློར་མཁློ་ཆེ། 

རེས་སློབ། སློབ་མ། 

རློད། རློད་པའི་སྐུལ་ཚིག

རློད་པ། [ཐ་དད་པ]བརློད་པ། བརློད་པ། རློད། སྨྲ་བ། སྐྱློན་ཆ་རློད་པ། སྐད་ཆ་རློད་པ། ལློ་རྒྱུས་རློད་

པ། བརློད་བའི་དློན་དང་རློད་བེད་ཀི་ཚིག

རློད་བེད། དློན་དེ་གློ་བར་བེད་པའི་ཚིག་གམ་བརྡའི་དློན། 
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རློད་བེད་ཀི་སྒ། བརྡའི་དབང་གིས་རང་ཡུལ་གློ་བེད་ཀི་མཉན་བའམ་སྒ། མིང་དང་ཚིག་ལ་བུའློ། །

རློད་ཚིག །དློན་སྟློན་བེད་ཀི་ཚིག

རློད་ལུགས། ཤློད་སྟངས། 

ལགས། ① ལྕེའི་ཞེ་ས། ② མིང་ཚིག་འགའ་ཞིག་གི་སློན་དུ་སྦློར་རྒྱུའི་ཞེ་སའི་ཚིག །ལགས་རློམ། 

ལགས་ཀི་དཔེ་བད་གསུམ། དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་གས་ཤིག་སྟེ། ལགས་མཉེན་པ་དང་། 

ལགས་སབ་པ་དང་། ལགས་དམར་བ། 

ལགས་བཀློད། བཀློད་པ། ལས་ཀ་བེད་ལུགས་བེད་སྟངས་ཀི་ལགས་བཀློད་གནང་བ། 

ལགས་ཁིད། དཔེ་ཁིད་བེད་པ། 

ལགས་གློའི་འུ་ལག །སར་བློད་གཞུང་ལ། མི་སེར་ཚོས་ལློ་ལར་སིད་གཞུང་ལ་གློ་སྐྱེལ་འདྲེན་གི་

འུལ་མི་གཏློང་དགློས་པའི་ཁལ་ཞིག

ལགས་གིང་། གིང་བུའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། ཁ་རགས་དུང་ལར་གཡེར་བ། ལགས་ཤིང་གི་སྦུ་གུའི་ཐློག་

ན་ལག་མཛུབ་ཀི་གངས་དང་མཉམ་པའི་བུ་ག་ཡློད་པ། བུ་ག་རེའི་བར་ན་དངུལ་གི་དཀྲིས་ལ་

གཡུ་དང་། བེ་རུའི་ཕ་བཏབ་པ། ཁ་ན་དངུལ་གི་སྦུ་གུ་དང་དེའི་ཁར་ལགས་སློག་བཅུག་ནས་

འབུད་དགློས་པ་ཞིག་ཡིན། 

ལགས་བསློ། བ་མའི་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་བསློ་སྨློན། 

ལགས་ཆབ། མཆིལ་མ། 

ལགས་གཉེན་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། 

ཚིག་འཇམ་པློས་འདུལ་བ་ཉིད་ཀིས་ལགས་གཉེན་པ། 

ལགས་བསྙེན་པ། སློམ་ཆེན་པའམ་ལྷའི་སགས་འདྲེན་པ་པློ། 

ལགས་མདུད། རས་དར་ཚོན་སྐུད་སློགས་ཀི་དབུས་སུ་རྡློ་རེའི་མདུད་པ་བས་ནས་སགས་བཏབ་

པའི་སྲུང་མདུད། 

ལགས་འདྲིལ་བ། ལྕེ་རེ་ཡར་གུག་སྟེ་དྲིལ་བ་ལར་བེད་པ་སྟེ་ཁློ་བའི་ཉམས། 

ལགས་ནད་མཛད། ལགས་རྐྱློང་བར་མཛད། 
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ལགས་སློས། ལགས་པན་ཡང་ཟེར། སུར་པན་གི་ཞེ་ས། 

ལགས་དབུགས། ཁའི་དབུགས་སམ་རླུང་། 

ལགས་མར། སགས་བཏབ་པའི་མར། 

ལགས་སྨིན། ལློས་ཆས་ཀི་ཞེ་ས། 

ལགས་སྨིན་གསློལ་མར། དེ་ས་བློད་སེ་པ་གཞུང་སྐབས་ལྷ་སའི་ཞློལ་པ་ལས་ཁུངས་ནས་རེ་གསློལ་

ཐབ་ཏུ་ལགས་སྨིན་གསློལ་མར་ཞེས་ཉིན་ལར་མར་སློས་པ་དཀར་ལི་ཞེས་ཕལ་ཆེར་རྒྱ་མ་

བདུན་བརྒྱད་ཙམ་འབུལ་དགློས་པ་དེ་ཚོ་ལགས་སྨིན་ཤེ་མ་ཞེས་ཟེར། མལ་གློ་གཟི་སྦུག་དང་། 

རིན་ཆེན་གིང་། ལྕང་གཤློངས། རུ་ཐློག་སློགས་སུ་ཡློད་པའི་འབློག་པ་རྣམས་ཀིས་སློ་སློས་

དུས་རེས་མློས་ཀིས་ཤེ་མར་འབུལ་དགློས་པ་རྣམས་ལ་གསློལ་མར་ཨའུ་ཞེས་མི་གཉིས་ཡློད་

པར་ཞློལ་ཆིབས་ར་ལས་ཁུངས་ནས་བཞློན་ར་དང་། ལགས་སྨིན་གསློལ་མར་བླུག་སམ་འགེལ་

ར་གཡེར་ཁ་དང་ས་ཆ་ཚང་གཏློང་དགློས་པའི་ཐློག་ས་གནས་སློ་སློའི་ལགས་སྨིན་དཀར་ཁང་

ནས་ཉིན་ལར་རེས་མློས་ཀིས་འབུལ་དགློས་པ་དེ་དག་ཞློལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ནང་གཟན་གསློལ་

མར་ཞལ་ངློས་རེ་གསློལ་ཐབ་ཏུ་འབུལ་བར་འགློ་སློལ་ཡློད། 

ལགས་དམར་བའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཆློས་

འདུལ་བ་བིས་པའི་སྐྱེ་བློ་ཆགས་པ་ཅན་གིས་གཏིང་དཔག་དཀའ་བ་ཉིད་ཀིས་ལགས་དམར་བ། 

ལགས་རིང་བའི་མཚན་བཟང་། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བཟང་སློ་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། 

འཇམ་པློ་ལ་སློགས་པ་གསུང་བས་ལགས་རིང་བ། 

ལགས་ལན། ཕིན་ལན། དགེ་རྒན་གིས་ང་ལ་ལགས་ལན་གནང་བ་འཕློད་འབྱུང་། 

ལགས་ལུང་། དཔེ་ཆའི་ལུང་། དཔེ་ཆ་པློ་ཏི་མང་པློའི་ལགས་ལུང་གནང་བ། 

ལགས་བཤད། དཔེ་ཆའི་ཁིད་འཆད་པ། རིག་གཞུང་གི་ཐློག་མཐའ་བར་གསུང་ནས་ལགས་

བཤད་གནང་བ། 

ལགས་སབ་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། 

ཡློན་ཏན་འཐད་པ་ཉིད་ཀིས་ལགས་སབ་པ། 
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ལང་། ① ཁ་དློག་ལང་ཁུ། ② འདི་གནའ་བློའི་བརྡ་རིང་སྟེ་འཇང་དང་དློན་གཅིག

ལང་སྐྱ། ① ཁ་དློག་ལང་དཀར། ② སང་དང་དཀར་རག་བསེས་པའི་མདློག

ལང་དཀར། མདློག་ལང་སྐྱ། 

ལང་ཁུ། ལང་གུ་དང་གཅིག །དབིན་སྐད་དུ་green ཟེར། 

ལང་ཁ། ཚོས་གཞི་ལྕང་གུ་ཤས་ཆེ་བའི་ཁ་བློ། 

ལང་གི་ཡུལ། འཇང་གི་ཡུལ་དང་དློན་གཅིག །བཙན་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་དུས་དམག་དྲངས་ཏེ་

མངའ་འློག་ཏུ་བསྡུས་པར་བཤད་ཅིང་། ཏུང་ཧློང་ནས་ཐློན་པའི་གཏེར་ཡིག་ལས། བཙན་པློ་

འདུས་སློང་མང་པློ་རེའི་དུས་སུ་མངའ་འློག་ཏུ་བསྡུས་པར་བཤད་དློ། །

ལང་གུ། ཁ་དློག་གི་བེ་བག་ཅིག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ལློ་མ་ཁ་དང་། ལློ་མའི་མདློག་གློ

ལང་དགུན་ཆློས། འཇང་དགློན་ཆློས་དང་གཅིག །

ལང་སློན། ལང་གུ་དང་སློན་པློ་འདྲེས་པའི་མདློག

ལང་ཇ། འཇང་ནས་ཐློན་པའི་ཇ་དཀྱུས་མ་ཞིག

ལང་ཐིང་ངེ་བ། ཁ་དློག་ལང་གུའི་མཚོན་ཚུལ། སང་རི་ལང་ཐིང་ངེ་བ་ཞིག་འདུག

ལང་རྡུང་། [ཡུལ]རྒྱུ་བཟང་ལྷད་མེད། དངུལ་ལང་རྡུང་། གསེར་ལང་རྡུང་། 

ལང་སློང་། ལློ་ཏློག་གི་ལང་པའི་སློང་བུ། 

ལང་ནག །ལང་གུ་དང་ནག་པློ་འདྲེས་པའི་མདློག

ལང་པ། གློ་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་སློན་པློ། ལང་པ་ལག་པས་འཐེན་པས་སྐྱེ་རློགས་མི་ཡློང་། མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་ངེས་སྒིབ་དང་། སློ་སངས། མ་སྨིན་པ་བཅས་སློ། །

ལང་སྤིན། སེར་པློ་དང་རམ་གཉིས་ཀི་མདངས་བཏློན་པའི་སྤིན་རིས། 

ལང་ཕུད། ལློ་ཏློག་གསར་པའི་མྱུ་གུ་བཏློགས་ནས་ལམ་འགྲུལ་ལ་སྤད་དེ་དངུལ་སློང་རྒྱབ་བེད་ལང་

པའི་ཆུན་པློ་ཆུང་ངུ་། 

ལང་ཕློན། ལང་པའི་ཆུན་པློ། 

ལང་བུ། གློ་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་སློན་པློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

ལང་མྱུག །ལློ་ཏློག་དང་། ཚལ་སློགས་གསར་སྐྱེས་ཀི་མྱུ་གུ་གསར་པའི་རིགས། 

ལང་སྨུག །ཁ་དློག་ལང་ནག

ལང་དམར། ལང་གུ་དང་དམར་པློ་འདྲེས་པའི་མདློག

ལང་ཚ་ལྷ་དབློན། ཡབ་རྒྱལ་པློ་འདུས་སློང་མང་རེ་དང་། ཡུམ་ལང་མློ་ཁི་བཙུན་གཉིས་ཀི་སས་སུ་

སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་གཞློན་དུས་ནས་སྐུ་གཤེགས། འདིར་འཇང་ཚ་ལྷ་དབློན་ཡང་འབི་སློལ་

འདུག །སློན་གི་བཤད་སློལ་འདི་རྒྱལ་པློ་མེས་ཨློག་ཚོམ་གི་སས་ཡིན་ཞིང་། འདི་ལ་རྒྱ་མློ་

གིམ་ཤིང་ཀློང་ཇློ་མནའ་མ་བསུ་སྐབས། གིམ་ཤིང་ཀློང་ཇློ་ལ་སིད་གསུམ་གསལ་བའི་མེ་ལློང་

ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་ནང་དུ་གཟིགས་པས་རྒྱལ་སས་གཞློན་ནུ་ལང་ཚོ་དང་ལན་པ་ཞིག་མཐློང་

བར་བརེན་བློད་དུ་བསྐྱློད། ལམ་བར་རྒྱལ་སས་སྐུ་གཤེགས། གིམ་ཤིང་ཀློང་ཇློས་ཀང་མེ་ལློང་

ནང་དུ་རྒྱལ་སས་གཞློན་ནུ་དེ་བགེས་པ་ཨློག་ཚོམ་ཅན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་གཟིགས་ནས་དྲིས་

པར། རྒྱལ་སས་སྐུ་གཤེགས་ཟིན་པ་དང་། ཡབ་རྒྱལ་པློ་དང་འགློགས་དགློས་པར་ཤེས་པ་རེད། 

ཅེས་པ་ནི་གཏམ་རྒྱུད་ཁློ་ན་ཙམ་ལས་དློན་དངློས་དང་མཐུན་ཐབས་མེད། ཚད་ལན་གི་བློད་

དང་རྒྱའི་ཡིག་ཚང་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་དུ་གིམ་ཤིང་ཀློང་ཇློ་རྒྱ་ནག་ནས་བློད་དུ་ཕེབས་གབས་

མཛད་དུས་དེར་སྤི་ལློ༡༧༡༠པའི་ལྕགས་ཁི་ལློ་ཡིན་པ་དང་། བློད་དུ་འབློར་དུས་ནི་སྤི་

ལློ༡༧༡༢པའི་ཆུ་བི་ལློ་ཡིན་པ་ཡློངས་སུ་གགས་པ་ཡིན། བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་ཕལ་ཆེར་

ལས་མེས་ཨློག་ཚོམ་ཡབ་འདས་པའི་ཕི་ལློ་སྤི་ལློ༡༧༠༥པའི་ཤིང་སྦྲུལ་ལློར་སས་སྐུ་གཞློན་

ཞིག་རྒྱལ་སིད་བཀློད་ཅིང་འདུས་སློང་མང་རེའི་མ་ཡུམ་ཁི་མ་ལློད་ཀིས་སིད་སྐྱློང་བར་གསལ་

བ་ལར་ན། ལང་ཚ་ལྷ་དབློན་ནི་རྒྱལ་པློ་མེས་ཨློག་ཚོམ་གི་གཅེན་པློ་ཡིན་པ་དང་། གིམ་ཤིང་

ཀློང་ཇློ་གཅེན་ལང་ཚ་ལྷ་དབློན་ལ་བཙུན་མློ་བསུས་པར། བཙུན་མློ་བློད་དུ་མ་སེབས་གློང་དུ་

ལང་ཚ་ལྷ་དབློན་སྐུ་གཤེགས། དེ་ནས་གཅུང་ཁི་ལེ་གཙུག་བརན་ནམ་མེས་ཨློག་ཚོམ་དང་

འདུས་པར་དློན་ལ་གནས། 

ལང་ཤད། [ཡུལ]ལྷམ་གི་ཡུ་བར་བཏང་བའི་འཇའ་ལང་གུའི་མིང་། 

ལང་སེར། ལང་གུ་དང་སེར་པློ་འདྲེས་པའི་ཁ་དློག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལང་སེར་ཅན། [མངློན]རྩྭ་དུར་བ། 

ལན་ལིན། མི་གཙང་བ་ཉལ་ཉིལ། ས་ལན་ལིན། ཆུ་ལན་ལིན། འདམ་རབ་ལན་ལིན་གི་ཁློད་ནས་

ནློར་བུ་རེད་པ། དྲག་ཅན་བཏང་མཚམས་ལན་ལིན་ལན། ལིན་གི་རབ་རློག་ལངས་པ། 

ལབ་ལབ་པློ། ཐལ་མློ་ཁློང་སྟློང་དུ་སྦློར་བའི་ཚུལ། 

ལབ་ལིབ། གངས་གནས་ཤིག

ལམ་འདུ། འློ་མ་གཡུག་སའི་ཤིང་སྣློད་ཞིག་ཡིན། 

ལར་གིས་མནན། དྲག་ཏུ་མནན་པའམ་ཚིར་གིས་ནློན་པློར་མནན་པ། ཤལ་བ་གཅིག་གིས་ཞིང་

གའི་རློལ་བརྒྱ་ལར་གིས་མནན་པ། གད་སྟློབས་ལན་གཅིག་གིས་སྟློབས་མེད་མང་པློ་ལར་

གིས་མནན་པ། 

ལར་གིས་བསད། དམ་པློར་ནློན་ངེས་བས་ཏེ་བསད་པ། བག་གི་འློག་ཏུ་རི་དྭགས་ལར་གིས་བསད་པ། 

ལར་མནན། ལར་གིས་མནན་གི་བསྡུས་ཚིག

ལི་བ། མི་ཕྱུགས་ཀི་ལུས་ནས་ཁག་འཇིབ་པའི་སིན་བུ་ཞིག

ལི་ལ། [ཞང་སྐད]སྟེང་ལ་གློ

ལིད། དངློས་རས་ལྕི་ཡང་གི་ཚད་ཀི་མིང་སྟེ། ལྕགས་སང་གང་དང་བལ་སང་གང་ལིད་མཉམ་ལ་བུ། 

ལིད་གློག་ཚ་པློ། ལིད་ཆེ་བ། 

ལིད་གཅློད་ཉེས་ཅན། ཉེས་ཆད་ལིད་གཏློང་བས་པའི་ཉེས་ཅན་པ། 

ལིད་ཆས། ཡློ་བད་ལིད་པློ། 

ལིད་སྙིང་། དངློས་རས་ཀ་ིལིད་ཚད་འདུས་པའ་ིལ་ེབའ་ིམིང་སྟེ། དངློས་གཟུགས་ཀ་ིགློ་ས་ཇ་ིལར་འགྱུར་

ནའང་དངློས་གཟུགས་ཀི་ཆ་ཤས་རྣམས་དེ་ལ་བརེན་ནས་ལྕི་ཡང་ཆ་སྙློམ་པློ་བེད་ཀིན་ཡློད། 

ལིད་མཉམ་པ། ལྕི་ཡང་གི་ཚད་འདྲ་བ། ལྕགས་སང་གང་དང་བལ་སང་གང་ལིད་མཉམ་རེད། 

ལིད་ཏིག་གེ་བ། ལྕི་པློ་ཡློད་པའི་རྣམ་པ། སེམས་ལིད་ཏིག་གེ་བའི་ངང་ནས་ཕིན་སློང་། ཁུར་པློ་ཁུར་

ཏེ་ལིད་ཏིག་གེ་བར་འགློ་བཞིན་པ། 

ལིད་ཐེག །ཁུར་ལིད་ཁློག་པ། ལིད་ཐེག་རླངས་འཁློར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

ལིད་འདེགས་འཕྲུལ་འཁློར། དངློས་པློ་ལྕི་རིགས་འདེགས་བེད་ཀི་འཕྲུལ་འཁློར། 

ལིད་གནློན། ལྕི་མློས་སམ་ཤུགས་ཀིས་གནློན་པ། རྨློན་མཛོའི་མཇིང་པའི་གཉའ་ཤིང་གི་ལིད་

གནློན་ཆེན་པློ་ཡློད། 

ལིད་པ། ཡང་བའི་ལློག་པ། འགན་ལིད་པ། ཁལ་ལིད་པ། སྐྱེད་ཁ་ལིད་པ། དློ་པློ་ལིད་པ་དེ་གཡག་

ལ་འགེལ་རྒྱུ་ཡིན། 

ལིད་པློ། ལྕི་བ་སྟེ་ལྕི་ཡང་གི་ཚད་ཆེ་བ། ཧ་ཅང་ལིད་པློ། ལིད་ཆེ་བ། ཁ་ལིད་པློ། ལིད་པློ་རྒྱབ་ཀིས་

མ་འདྲློང་བ་དང་། རལ་པློ་ལྷན་པས་མ་ཁེབས་པ། 

ལིད་ཚད། ལྕི་ཡང་གི་ཚད། 

ལིད་རློབ། ཁུར་ཆེ་ལ་སྣ་གངས་མང་བ། ལས་འགན་ལིད་རློབ་ཆེ་བ་ཞིག་འཁིས་ཡློད་པ། ཁལ་འུལ་

ལིད་རློབ་ཆེ་བ། 

ལིད་ཡློར་ཡློར། ལྕི་ཐིབས་ཐིབས་སམ་ལིད་ཐིབས་སེ་བ། ཅ་ལག་ལིད་ཡློར་ཡློར་བ་རྣམས་འཁེར་

དུས་ཤུགས་སྐྱེད་དགློས། རྡློག་ཁེས་ལིད་ཡློར་རེ་བ་དེ་འཁེར་ཁག་པློ་ཡློད། 

ལིད་ཡློར་རེ་བ། ལིད་ཡློར་ཡློར་དང་དློན་གཅིག

ལིད་ཤུགས། སའི་གློ་ལའི་དངློས་རས་འདྲེན་ཤུགས་ལ་དངློས་ལུགས་རིག་པའི་ནང་དུ་ལིད་

ཤུགས་ཟེར། 

ལིད་སློན། སྨིན་ཕི་བའམ་འགློར་བའི་འབྲུ་སློན། 

ལིབས། ལྕིབས་དང་གཅིག །

ལློང་འདྲ། ལྷ་ས་གཙང་པློའི་ཆུ་རབ་ཏུ་རྒྱས་ཏེ་སྐམ་ས་ལློང་མློ་སྟེ་སློག་ཆགས་ལྕློང་མློའི་དབིབས་

དང་འདྲ་བ་ཞིག་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་སྟེ། སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་པདྨའི་བཀའ་ཆེམས་ལྷློ་བག་

ཁློ་མཐིང་ལྷ་ཁང་གི་གཏེར་མ་ལས། གཙང་ཆབ་ཕེད་དུ་གེས་པའི་ཚེ། པགས་རླློན་སྟེང་དུ་བེ་

བཞག་འདྲ། ཞེས་གསལ་བ་དེའི་གློ་དློན་ནི་ལྷ་ས་བང་ཕློགས་ནས་འབབ་པའི་གཙང་ཆུ་སར་

ཡང་ཆེ་རུ་སློང་སྟེ་ཤར་ཕློགས་ཀི་སྐམ་ས་དང་ནུབ་ཕློགས་ཀི་སྐམ་སའི་ཟུར་གཉིས་གཙང་

པློས་བཅད་དེ་དཀིལ་གི་སྐམ་ས་སློག་ཆགས་ལྕང་མློའི་ལུས་དང་པགས་པ་རླློན་པའི་སྟེང་དུ་བེ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཞག་པ་ལ་བུ་ཞིག་འབྱུང་བར་གསུངས་ཤིང་། དེ་སྐབས་ཆུ་རགས་གང་འདྲ་རྒྱབ་དགློས་པའི་

སྐློར་ཡང་འློག་ཏུ་གསལ། 

ལློང་འདྲའི་དུས་སུ་ཞྭ་ལར་བཀློན་པ། ལྷ་སའི་གཙང་ཆུ་རྒྱས་པའི་ཆུ་སྐྱློན་ཐེངས་གཉིས་པ་བྱུང་ཏེ་

གཙང་པློ་ལྷློ་བང་གཉིས་སུ་ཁ་གེས་པའི་སྐབས་ཆུ་རགས་རྒྱབ་ཐབས་ནི་གཙང་པློ་ལྷློ་བང་ཁག་

གཉིས་སུ་གེས་པའི་མཚམས་དེར་ཆུ་རགས་ཞྭ་མློ་བསྐློན་པ་ལར་རྒྱབ་དགློས་པ་སྟེ་དེ་ཡང་

གློང་དུ་དྲངས་པའི་སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་པདྨའི་བཀའ་ཆེམསལྷློ་བག་ཁློ་མཐིང་ལྷ་ཁང་གི་གཏེར་

མ་ལས། ཆུ་རགས་གློང་སྐློར་ལ་བུར་རིག ། སྟློབས་ལན་ཀཀྵ�་ཟུར་གསུམ་པ། རགས་ཁར་རིག་

ན་གང་སྣ་བཟླློག །ཅེས་གསལ་བ་ལར་ཡིན། 

ལློང་མློ། ལྕློང་མློའི་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། ཚེ་གཅིག་ལུས་

གཉིས་ལློང་མློ་དང་། ལྕློང་མློ་རྣམས་ནི་དློན་གཅིག་གློ །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ལློངས། ① ཡུལ་སེ་དང་ས་ཆ། ཡུལ་ལློངས། སྨན་ལློངས། ནགས་ལློངས། གངས་ཅན་ལློངས། རང་

སྐྱློང་ལློངས། ② སར་རྒྱ་གར་དུ་བམ་ཟེ་སློགས་མི་རིགས་བཞི་ཚང་བའི་ཡུལ་ཕློགས་ལ་ཟེར། 

ལློངས་རྒྱུ། དེང་དུས་ཡུལ་བསྐློར་སྤློ་འཁམས་ཟེར་བ་དེ་དང་དློན་གཅིག །ལློངས་སུ་འགློ་བ་སྟེ། ཕི་

རློལ་ཏུ་ལམ་ཐག་རིང་ཚད་རྒྱང་གགས་ཙམ་གི་ས་ཆར་འགློ་བ། ལུག་རིས་ར་ལུག་བདས་ནས་

ལློངས་རྒྱུ་བཞིན་འཚོ་བ། ལློངས་རྒྱུ་བཞིན་པར་དབུས་ཡུལ་དུ་འབློར། 

ལློངས་ཆེན་པློ་བཅུ་དྲུག །འདི་ལ་མངློན་པ་མཛོད་གནས་གསུམ་པའི་འཇིག་རེན་ཆགས་ཚུལ་

གིམཆིམས་མཛོད་འགེལ་པ་མངློན་པའི་རྒྱན་ཤློག་གངས༡༦༠ནས་འདི་ལར། འཛམ་གིང་འདི་

ན་ཡུལ་ཆེན་པློ་བཅུ་དྲུག་དང[དེའི་འློག་གི་མཆན་དུ]མཐའ་འཁློབ་ཐློད་སྐློར་དུ། ༡ རྒྱ་ཡུལ་

དང་། ༢ ཧུ་ན་དང་། ༣ ཕུ་ན་དང་། ༤ ཀརྨ་པློ་རེ། ༥ཤ་ཁ། ༦ སལ་ཁ། ༧ ཁི་གདློང་། ༨ཝ་

གདློང་། ༩ ཀྲི་བ་ཤིའི་གདློང་། ༡༠ གནམ་གདློང་། ༡ ཕིར་ཕློགས་གདློང་། ༡༢ གཤློག་ཐློགས་

དང་། ༡༣ གཅེར་བུ། ༡༤ རྒྱུ་ཏེ་འགློ་བ། ༡༥སྣ་མེད། ༡༦ གག་ཀྲ་སྟེ་ཞེས་གསལ། 

ལློངས་མཐློ། ས་ཡུལ་མཐློན་པློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

ལློངས་གནས་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། 

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

དབིན་སྐད་དུ་scene mode ཟེར། 

ལློངས་མི། ཡུལ་དེ་རང་དུ་སྐྱེས་པའི་མི། 

ལློན་གིབ། ཤིང་གི་ཡལ་གའི་གིབ་བསིལ། ལློན་གིབ་འགློ་ལམ། 

ལློན་པ། ① སྐྱེ་ཤིང་ཆེ་ཕ་སྤི། ལྕང་ལློན། ལློན་ཕན། ལློན་པ་ཆེ་ལ་བརེན་པ་ཡི། འཁི་ཤིང་རེ་མློ་

དགུང་ལ་བསྙེགས། ཚེར་མ་ཤིང་ལ་བརེན་བས་ན། གནད་དུ་ཟུག་པའི་སྡུག་བསལ་སྐྱེ། ② 

ཟངས་དམར། ③ སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་མཚན། ④ མིའམ་ཅིའི་ཡུལ། 

ལློན་པ་ས་ལའི་རྒྱལ་པློ་རབ་བརན། འདི་ཡང་མངློན་པ་མཛོད་གནས་གསུམ་པའི་འཇིག་རེན་ཆགས་

ཚུལ་གི་སྐབས་སུ་བག་གསེར་གི་བ་སྐྱིབས་ཅན་དེ་ནས་བང་དུ་དཔག་ཚད་ཉི་ཤུ་སྟེ། རྒྱང་

གགས་བརྒྱ་དང་དྲུག་བཅུ་འདས་པ་ན། ཤིང་སཱ་ལའི་རྒྱལ་པློ་རབ་བརན་ཞེས་བ་བ། སཱ་ལའི་

ཕེང་བ་རིམ་པ་བདུན་གིས་བསྐློར་བ། སཱ་ལའི་རྒྱལ་པློའི་ཡལ་ག་ལློ་འདབ་ཀིས་སཱ་ལའི་ཕེང་བ་

དང་པློ་ལ་ཐུག་པ་ནས། སཱ་ལའི་ཕེང་བ་དྲུག་པའི་ཡལ་འདབ་ཀིས་བདུན་པའི་ཡལ་འདབ་ལ་

ཐུག་པའི་བར་དུ་ཁབ་ཅིང་མཐློ་ཁད་དཔག་ཚད་བཅུ་གསུམ་རྒྱང་གགས་བརྒྱ་དང་བཞིའམ་

གཞུ་འདློམ་ཆིག་ཁི་ཆིག་སྟློང་ལྔ་བརྒྱ ཡློད་ཅེས་བཤད་སློལ་ཡློད། 

ལློན་པ་སེར་པློ། [མངློན]ཐང་ཤིང་། 

ལློན་པའི་དབང་པློ། དངུལ་ཆུ་དབངས་ཅན་གྲུབ་རྡློར་གིས་མཛད་པའི་སུམ་ཅུ་པའི་སྙིང་པློ། 

ལློན་པའི་ཡུལ། དྲི་ཟའི་ཡུལ་ཞིག

ལློན་དམར། [མངློན]ཟངས། 

ལློན་ཤིང་། སྐྱེ་ཤིང་སྤིའི་མིང་། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རང་འཐུང་དང་། རང་པས་འཐུང་། མགློ་ལིང་

ཅན། འགློ་འགློག །འགློ་མེད། ཆུར་མི་ལྷུང་། ལློན་པ། སྟེང་སྐྱེ་བ། འདབ་ལན། འདབ་མ་ཡངས་

ལན། སློང་པློ། རྣམ་རྒྱས། ཕུང་པློ་ཅན། རེ་མློ་ཅན། ཡལ་ག་ཅན། ཡལ་ག་བེས། ཡལ་ག་འཛིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡལ་འདབ་ཅན། རླན་ལས་སྐྱེས། ལློ་མ་ཅན། ས་སྐྱེས་བཅས་སློ། །

ལློན་ཤིང་གི་སློང་ཤུན། ཤིང་སློང་གི་ཤུན་ལྤགས་ལ་གློ་དགློས་ཤིང་། ཐང་ག་དང་ལེབས་རིས་

སློགས་ཀི་ལློན་ཤིང་གི་སློང་ཤུན་ལ་སང་སྐྱ་དང་། ཇ་ཁ། ནག་སི། ལི་སྐྱ། ན་རློས་སློགས་

གཏློང་སློལ་ཡློད། 

ལློན་ཤིང་འགློ་སྣང་། ལློན་ཤིང་འགློ་བ་མ་ཡིན་ཡང་རང་ཉིད་འཕྲུལ་འཁློར་དུ་ཞུགས་པ་ལ་སློགས་

པའི་འཁྲུལ་རྒྱུ་བརེན་ནས་ཕི་རློལ་གི་ལློན་ཤིང་འགློ་བ་ལར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་སྟེ། དབང་ཤེས་

འཕྲུལ་པའི་བེ་བག་གློ

ལློན་ཤིང་ལྡུམ་ར། སྐྱེ་ཤིང་སྣ་ཚོགས་ཀི་སྐྱེད་ཚལ་ལམ་གིང་ག

ལློབ་པློ། མདློག་སྣ་འདྲེས་ནས་མི་གསལ་བའི་རྣམ་པ། ཁ་དློག་ལློབ་ལློབ། ལུད་པ་སློ་ལློབ་ཏུ་ལུ་བ།

བརིད་རྔམས། གཟི་བརིད་དང་འཇིགས་རྔམས། 

བརིད་ཆགས་པ། རིག་པློའམ་བབ་ཆགས་པ། གཟུགས་པློ་བརིད་ཆགས་པ། ཕློ་བང་བརིད་ཆགས་

པ། བརིད་ཆགས་མཛེས་སྡུག་དང་ལན་པའི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་པློ། 

བརིད་ཉམས། གཟི་བརིད་ཀི་རྣམ་འགྱུར། བརིད་ཉམས་དློད་པློ། བཙན་ཤེད་འཇིགས་སྐུལ་ལ་ཞུམ་

པ་མེད་པར་བརིད་ཉམས་དང་ལན་པའི་ངང་ནས་ཡར་ལངས་པ། 

བརིད་ནློན། གཟི་བརིད་ཀིས་ཕ་རློལ་པློ་རང་ཤུགས་སུ་ནློན་པ། དག་བློ་རྣམས་རང་དམག་གི་བརིད་

ནློན་མ་བཟློད་པར་བློས་སློང་། 

བརིད་པ། [ཐ་མི་དད་པ]རྔམ་པློའམ་མཛེས་པློར་གྱུར་པ། ཡློན་ཏན་གིས་བརིད་པ། མཚན་སྙན་

གིས་བརིད་པ། རྣམ་འགྱུར་བརིད་པ། 

བརིད་པའི་ཡློན་ཏན། ཤར་ལྷློ་ཐུན་མློང་སྤིའི་བཞེད་པ་ལ་བརིད་པའི་ཡློན་ཏན་ནི་བརྡ་སྤློད་གཞུང་དུ་

བསྟན་པའི་འབྲུ་མང་པློ་ལ་སློགས་པའི་ཚིག་སྡུད་མང་པློ་ཅན་ཉིད་དེ། དེ་ལ་བུའི་ཚིག་སྦློར་དེ་

ནི་ཚིག་ལྷུག་གི་སྙན་ངག་རྣམས་ཀི་གསློས་སམ་སྙིང་པློ་ལ་བུ་ཞིག་ཡིན་ནློ། །ཞེས་ཤར་ལྷློ་

གཉིས་ཀ་དང་གཙོ་བློར་ལྷློ་ཕློགས་བེེ་ད་བའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་འདློད་དློ། །༡ ཤར་ཕློགས་

གློློ་ཌ་བའི་བརིད་པའི་ཡློན་ཏན་ནི། ལྷུག་པ་མ་ཟད་ཚིགས་བཅད་ལའང་ལྷློ་བརིད་པའི་ཡློན་ཏན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

གི་རྒྱན་ནི་འདི་ཉིད་གཅིག་པུར་བཞེད་དློ། །༢ བེེ་ད་བའི་བརིད་པའི་ཡློན་ཏན་ནི། ཤར་ཕློགས་

པ་ལས་གཞན་པ་ལྷློ་ཕློགས་བེེ་ད་བ་རྣམས་ནི་ཚིགས་བཅད་ལ་སྦློར་ཚེ་ལྕི་ཡང་མ་འཁྲུགས་པ་

དང་། བརློད་བ་གསལ་ཞིང་རློད་བེད་མཛེས་པའི་ཚིག་སྡུད་མང་པློ་ཅན་ཞིག་བརིད་པའི་མཚན་

ཉིད་དུ་འདློད་དློ། །

བརིད་པློ། གཟི་རྔམ་ཆེན་པློ། གདློང་མདངས་བརིད་པློ། 

བརིད་བག །མཐློང་འདློད་པློ་དང་། ཡིད་དུ་འློང་བ། མི་བབས་བརིད་བག་དང་ལན་པ། མི་དེ་ལུས་

སྟློབས་ཆེ་ལ་བཞིན་མཛེས་ཤིང་བརིད་བག་དང་ལན་པ་ཞིག་རེད། 

བརེ། ཕན་ཚུན་ཚོང་ཟློག་སློགས་བརེ་རྒྱུ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་to transform ཟེར། 

བརེ་སྟངས། དངློས་པློ་བཟློ་བཅློས་བ་སྐབས་ལྷུ་ལག་གསར་རིང་བརེ་སྟངས་ཀི་ལག་རལ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་togglekeys ཟེར། 

བརེ་གནས། ཚོང་ཁང་། 

བརེ་པློ། གསར་རིང་སློགས་ཕན་ཚུན་བརེ་རྒྱུའི་མིང་། བརེ་པློ་སློག་པ། 

བརེ་པློ་ལག་སྤློད། བརེ་རྒྱུའི་དངློས་པློའི་རིན་ཚབ་འཕལ་དུ་སྤློད་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་displace ཟེར། 

བརེ་སྤློད། ཕན་ཚུན་བརེ་བའི་སྤློད་ལེན། ཚོང་ཟློག་བརེ་སྤློད། ཇ་ར་བརེ་སྤློད། 

བརེ་བ། རེ་བའི་མ་འློངས་པ། 

བརེ་བ་རྣམ་པ་གསུམ། བར་མ་རབ་བྱུང་གིས་ཆློས་འདིའི་བསམ་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་དུ། བསམ་པ་

དང་རགས་དང་། མིང་བརེ་བ་སྟེ་གསུམ་མློ། 

དེ་ལ་བསམ་པ་བརེ་བ་ནི་ཚེ་འདི་འབའ་ཞིག་དློན་གཉེར་གིས་བསམ་པ་དློར་ནས་དགེ་སྦློང་གི་ཆློས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཞི་དང་ལན་པའི་བསམ་པ་ཕུན་ཚོགས་སྐྱེད་པ་དང་། རགས་བརེ་བ་ནི་ལུས་ཀི་དབིབས་བད་

སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བེགས་ཤིང་ཁྲུས་བེད་པ་དང་། གློས་ཆློས་གློས་མཐང་གློས་གདིང་བ་སློགས་ཚད་

དང་ལན་པ། སྣློད་ལྷུང་བཟེད་ཆུ་ཚགས་སློགས་ཚད་ལན་ཡློད་པ་དང་། མིང་བརེ་བ་ནི་མཁན་

པློའི་མཚན་གི་མཐའ་ཅན་ནམ། དཔལ་དང་། གགས་པ་དང་བཟང་པློ་ལ་སློགས་པའི་མཐའ་ཅན་

གི་མིང་འདློགས་པའློ། །

བརེ་བ་གསུམ། བརེ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་དང་གཅིག །བསམ་པ་བརེ་བ། རགས་དང་ཆ་ལུགས་བརེ་

བ། མིང་བརེ་བ་བཅས་གསྱན་མློ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་cannot replace ཟེར། 

བརེ་ཚོང་། མིང་རྐྱང་། བརེ་པློ་རྒྱབ་རྒྱུའི་ཚོང་། འབྲུ་དང་མར་གཉིས་ཕན་ཚུན་བརེ་ཚོང་བེད་པ། 

བརེ་འཚོང་། ལས་ཚིག །ཚོང་ཟློག་ཕན་ཚུན་བརེ་རེས་བེད་པ། 

བརེ་རེས། བརེ་བའི་རེས་མློས། ཉིན་རེར་འགན་ཁུར་བརེ་རེས་ཐེངས་གསུམ་བེད་པ། སྟློན་དགུན་

མཚམས་སུ་གློན་པ་བརེ་རེས་བེད་དགློས། ལས་བེད་པ་གསར་རིང་བརེ་རེས་བེད་པ། 

བརེ་ལེན། ཕན་ཚུན་བརེ་བ། སྐྱེ་བ་བརེ་ལེན་མ་བས་ན། བར་དློ་ཟེར་བ་ག་ནས་མཐློང་། 

བརེད། རེད་ཀི་མ་འློངས་པ་དང་འདས་པ། ངས་དཔེ་ཁུག་ཁིམ་ལ་བརེད་ཟིན་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

བརེད་སྒུག་རྒྱག །གཞན་ནས་གཡར་བའི་ཅ་དངློས་སློགས་ཕིར་མི་སློག་པར་བདག་པློས་བརེད་

རྒྱུར་སྒུག་པ། 

བརེད་ངས། ཉེ་ཉློན་ཉུ་ཤུའི་ནང་གསེས། དགེ་བའི་དམིགས་པ་མི་གསལ་བར་བརེད་པ་དྲན་པའི་མི་

མཐུན་ཕློགས་ཏེ་དྲན་པ་འཆལ་བ་སེམས་གཡེང་བའི་རེན་བེད་པའློ། །ལློ་ན་ཇེ་ཆེར་སློང་ན་

བརེད་ངས་ཇེ་ཆེར་འགློ་ཡློང་། 

བརེད་ངས་ཅན། དློན་གང་ཡང་མྱུར་དུ་བརེད་འགློ་བའི་མི། 

བརེད་ངས་པ། བརེད་ངས་ཅན་དང་དློན་གཅིག

བརེད་སྟློར། བརེད་ནས་བརླགས་པའམ་བློར་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

བརེད་ཐློ། མི་བརེད་པའི་ཕིར་དུ་བིས་པའི་ཐློ། ཞིབ་གསལ་གིས་བརེད་ཐློར་བཀློད་པ། བཀའ་སློབ་

རྣམས་བརེད་ཐློར་བིས་ཡློད། 

བརེད་པ། [ཐ་མི་དད་པ]① བསྐྱུད་པའམ་བློ་ཡུལ་ནས་ཡལ་བ། ཁ་སང་བཤད་པ་དེ་བརེད་ཚར་

འདུག །དེ་དློན་མ་བརེད་ཡིད་ལ་ཟུང་། ན་ཚ་དྲག་ན་ཨེམ་རེ་བརེད། ལ་མགློར་བུད་ན་ར་ཕློ་

བརེད། ② རེད་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

བརེད་བང་། མི་བརེད་པའི་ཕིར་བིས་པའི་ཐློ་ཡིག

བརེད་བེད། ① བརེད་ངས་ཀིས་རིག་པ་འཁྲུལ་བའི་ནད་རིགས་ཤིག །② དྲན་པ་གཏློར་བེད་ཀི་

གདློན་ཞིག

བརེད་བེད་ཀི་ནད་ལྔ། ༡ རླུང་ལས་གྱུར་པ། ༢ མཁིས་པ་ལས་གྱུར་པ། ༣ བད་ཀན་ལས་གྱུར་པ། 

༤ གྱུར་དུག །༥གདློན་ལས་གྱུར་པ་རྣམས་སློ། །

བརེད་བེད་མཁིས་པ་ལས་གྱུར་པ། བཞིན་རས་སེར། སྐློམ་དད་ཆེ། ཁ་སྐམ། ཁ་ཟས་ཞུ་བའི་དུས་

སུ་ནད་ལང་ངློ་། །

བརེད་བེད་གྱུར་དུག །ནད་རགས་མིག་མི་གསལ་ཞིང་ཤེས་པ་འཁྲུལ་བ། 

བརེད་བེད་བད་ཀན་ལས་གྱུར་པ། ཚིགས་རེངས་ཏེ་ཚིགས་ཁ་རྣམས་བེ་ནས་ན་བ། ཁ་ཆུ་མང་བ། 

བརེད་བེད་གདློན་ལས་གྱུར་པ། གདློན་ཆེན་བཅློ་བརྒྱད་སྐབས་ལར་གི་རགས་རྣམས་འབྱུང་། 

བརེད་བེད་རླུང་ལས་གྱུར་པ། རང་ལག་འདར་ཞིང་རེངས་པ་དང་། ཡང་ཡང་ནད་ལང་བ། 

བརེད་ཡེངས་མེད་པ། དམིགས་རེན་སེམས་དེ་ཉིད་མ་བརེད་པར་དྲན་པས་དམ་པློར་བཟུང་བ། 

བརེད་གསློ། །དྲན་གསློའམ་དྲན་སྐུལ། གནངས་ཉིན་བེད་རྒྱུའི་ལས་ཀ་རྣམས་སང་ཉིན་བརེད་གསློ་

ཞིག་བེད་པ། བརེད་དློགས་ཡློད་པའི་རྐྱེན་གིས་ཡང་ཡང་བརེད་གསློ་བས། 

བརེས་པ། རེ་བའི་འདས་པ།

བརློད། སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་དང་བཤད་ཟིན་པ། 

བརློད་ཀིས་མི་ལང་བ། བརློད་མི་ལང་བ་དང་དློན་གཅིག

བརློད་བཅས། འདུལ་བའི་བརྡ་ཆད་ཅིག་སྟེ། ལྟུང་བ་ཕིར་བཅློས་ཀི་ནང་གསེས། ལྟུང་བ་གེང་ཡང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐབས་མི་འབེད་ན་བརློད་པ་དང་བཅས་པ་བེད་དགློས་པ་སྟེ། དེ་ཇི་ལར་ཞེ་ན། ཚེ་དང་ལན་པ་

ཁློད་ལ་དགེ་འདུན་གིས་བརློད་པ་དང་བཅས་པ་ཉིན་བས་པ་ཡིན་གི། དགེ་འདུན་ལ་མ་ཞུས་

པར་ཁློད་གནས་གཞན་དུ་མ་འགློ་ཞིག་བརློད། དེས་མ་ཐུལ་སྐབས་མི་འབེད་ན་གདམས་ངག་

བཞག་པ་དང་། གསློ་སྦློང་དང་དགག་དབེ་བཞག་པ་སློགས་ཀི་ནན་ཏུར་བ་ལ། དེས་མ་ཐུལ་

ན་གནས་དབྱུང་བ་བའློ། །

བརློད་ཉམས། བརློད་པའི་ཉམས་འགྱུར། 

བརློད་གཏམ། བཤད་པའི་གཏམ་མམ་ཤློད་རྒྱུའི་སྐད་ཆ། 

བརློད་སྙིང་འཁབ་མཁན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་thematic role ཟེར། 

བརློད་དུ་མེད་པ། ① བཤད་རྒྱུ་མེད་པ་དང་། ལབ་མི་ཐུབ་པ། ② བརློད་བའི་དློན་མེད་པ། ③ བརློད་

བའི་དློན། 

བརློད་བདེ་འདྲེན་པ། མིང་གང་རུང་གི་མཐར་སྦར་བའི་རེས་འཇུག་དེས་རང་མིང་གི་རེས་སུ་འདྲེན་

རྒྱུའི་ཡི་གེ་དེ། རང་དང་ཕློ་མློ་མ་ནིང་སློགས་ཀི་རགས་མི་མཚུངས་ཀང་ངག་ཐློག་ནས་བརློད་

བདེའི་དགློས་པ་གཙོ་བློར་བས་ནས་སྐབས་སུ་གང་བབ་ཀི་མིང་གཞིའི་ཡི་གེ་སྒ་མཐུན་པ་ཞིག་

འདྲེན་ཚུལ་ཏེ། དཔེར་ན། ཐློག་ཁ། ཐམ་ཀ འདའ་ཁ་ལ་བུ། 

བརློད་འདློད་ཀི་དཔེ། དཔེའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། མཚོན་བེད་དཔེ་ལ་སྐྱློན་དང་ཡློན་ཏན་

གི་ཆ་གཉིས་གང་ཡློད་ཀང་རུང་། དློན་དུ་མཚོན་བ་དཔེ་ཅན་དང་ཕན་ཚུན་འདྲའློ་ཞེས་ནན་ཏན་

གི་སློ་ནས་བརློད་འདློད་ཡློད་པ་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

བརློད་བདེ་བ། ① ངག་ཐློག་གམ་ཁ་ནས་བཤད་བདེ་བ། ② བརློད་ཚིག་བདེ་བ། 

བརློད་པ། ① རློད་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། ② མིང་དང་། ཚིག །བརློད་པ་གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་

བརློད་པ་ནི་ཚིག་མང་པློ་སྦྲེལ་ནས་གྲུབ་པའི་དློན་ལན་གི་ངག་གི་ཕེང་བ། རེ་མློ་ཕ་ཞིང་རྣློ་ངར་

དང་ལན་པའི་རལ་གི། ③ བརློད་བ། ④ བཤད་པའམ་ངག་ནས་བཏློན་པའི་དློན། ⑤ ནང་པའི་

གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པའི་ཡ་གལ་སེམས་ཙམ་པའི་བརྡ་སྐད་ཞིག་སྟེ་མིང་སྣང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

རྣམ་རློག་ལ་གློ །

བརློད་པ་སྒའི་ཐ་སྙད། དངློས་པློ་དེ་དང་དེའི་མིང་གཉིས་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་མ་བྱུང་ཡང་སྒ་སྤི་ཙམ་

ལ་བརེན་ནས་གློ་བ་ཆགས་པའི་ཐ་སྙད། 

བརློད་པ་གཉིས། དུས་གློ་བརློད་པ། བསབ་བརློད་པ་གཉིས་སློ། །

བརློད་པ་མེད་པ། སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་མེད་པའམ་སྤློས་བལ། 

བརློད་པ་ཚིག་གི་གསུང་། གསུང་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག །གང་ལ་གང་འདུལ་གི་སྐད་དང་མཐུན་པར་དུས་

གཅིག་ཏུ་ཆློས་སྟློན་པ་ནི་སྤྲུལ་སྐུ་བརློད་པ་ཚིག་གི་གསུང་ཞེས་སགས་རིང་མའི་བརྡ་ཆད་དློ། །

བརློད་པ་ཡློད་པ། སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ཡློད་པ། 

བརློད་པ་གསུམ། སྐྱབས་བརློད། གཞན་བརློད། བདག་བརློད་དློ། །

བརློད་པའི་ཉེས་པ། སྨྲས་པའི་སྐྱློན། 

བརློད་པའི་སྤློད་ཡུལ། བཤད་རུང་བའི་གནས། 

བརློད་པའི་ཚིག །བཤད་པའི་གཏམ། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་spoken vocabulary ཟེར། 

བརློད་པར་འདློད་པའི་གངས་གཅིག་པ། གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཚུལ་དྲུག་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་པློའི་

ཚུལ་གཅིག་སྟེ་ཚུལ་གསུམ་མ་ཚང་བའམ་བརློད་འདློད་མེད་པའི་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་ལ་མི་

འཁྲུལ་བ་དེ་ཡློད་པ་གཅློད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་གཅིག

བརློད་བ། བརྡའམ་རློད་བེད་ཚིག་གི་སྟློབས་ཀིས་གློ་བར་བ་བའི་དློན། 

བརློད་བ་ལྷག་པའི་བསབ་པ་གསུམ། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསབ་པ། ཤེས་

རབ་ཀི་བསབ་པ། 

བརློད་བའི་ཕློགས། [མངློན]མློ་མཚན། 

བརློད་བེད་སེ་སྣློད་གསུམ། འདུལ་པའི་སེ་སྣློད། མངློན་པའི་སེ་སྣློད། མདློ་སེའི་སེ་སྣློད། 

བརློད་མི་ལང་བ། བརློད་ཀིས་མི་ལང་བ་སྟེ། མང་དྲགས་པས་ཇི་ཙམ་བཤད་ཀང་རློགས་རྒྱུ་མེད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ། རྒྱུ་མཚན་བརློད་མི་ལང་བ། བས་རེས་བརློད་ཀིས་མི་ལང་བ། ཚིག་གཅིག་དང་གཉིས་

ནས་བརློད་མི་ལང་། 

བརློད་མེད། ① བཤད་རྒྱུ་མེད་པའི་དློན། ངས་ལུང་རིགས་གཉིས་ཀིས་འགེལ་བཤད་བས་པས་ཁློ་

བརློད་མེད་དུ་ཆགས་སློང་ལ་བུ། ② རློད་པ་མེད་པའི་བདེན་དློན་ཏེ། མི་ཚང་མ་ཆུང་དུས་ནས་

སློབ་སྦློང་ཡག་པློ་ཞིག་བ་དགློས་པ་ནི་བརློད་མེད་ཅིག་རེད། ལ་བུ།

བརློད་ཚུལ། སྐད་ཆ་ཤློད་སྟངས། བརློད་ཚུལ་རིང་ཧྲུལ། མིང་གི་བརློད་ཚུལ། བརློད་ཚུལ་འདྲ་མིན་

སྣ་ཚོགས། 

བརློད་གཞི། བཤད་རྒྱུའི་ར་བའམ་གེང་གཞི། དབིན་སྐད་དུ་proposition ཟེར། 

བརློད་ཡས། གངས་གནས་ཤིག

མཇལ། ཐུག་པའི་ཞེ་ས་སྟེ། མཇལ་འཛོམ་གནང་། མཇལ་ཕད་བས་ལ་བུ།སྐུལ་ཚིག་ལ་མཇློལ་ཞེས་

འབི་སློལ་ཡློད། 

མཇལ་ཁ། མཇལ་འཕད། མཇལ་ཁ་ཞུ་བ། མཇལ་ཁ་གཏློང་བ། 

མཇལ་རེན། མཇལ་དུས་འབུལ་རྒྱུའི་དངློས་པློ། 

མཇལ་དར། མཇལ་དུས་འབུལ་རྒྱུའི་ཁ་བཏགས། 

མཇལ་དུམ། བར་འདུམ། 

མཇལ་སྣ། མཇལ་འཕད་ཀི་སྣ་ཁིད་དམ་ས་སྦློར་བེད་མཁན། 

མཇལ་སྤློ་པློ། ཡུལ་གང་ཞིག་བལ་བའི་ཚེ་ཡིད་དུ་འློང་བའམ་བློ་ལ་འབབ་པློ། 

མཇལ་ཕག །དངློས་འཕད་ཀི་ཕག་འཚལ། 

མཇལ་འཕད། ཕན་ཚུན་ཐུག་འཕད། མ་བུ་ཡུན་རིང་མཇལ་འཕད་མ་བྱུང་བས་ཕན་ཚུན་དྲན་པ། 

དགའ་སྤློའི་ངང་ནས་མཇལ་འཕད་གནང་བ། 

མཇལ་འཕད་པ། མཇལ་མཁན་ནམ་འཕད་མཁན། 

མཇལ་བ། [ཐ་དད་པ]མཇལ་བ། མཇལ་བ། མཇློལ། ཐུག་འཕད་བེད་པའི་ཞེ་ས། ཞལ་རས་མཇལ་

ནས་དགའ་སྤློ་བྱུང་། 
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མཇལ་དམངས། མཇལ་ཁ་ཞུ་མཁན་མི་ཕལ་པ། 

མཇལ་ཞུ། ① མཇལ་ཁ་ཞུ་བ། ② འབུལ་ཚན་དངློས་པློ། 

མཇལ་ཡིག་མཛོད་གསུམ། སར་བློད་གཞུང་སྐབས་བ་དཔློན་ཆེ་ཁག་གི་མགློན་གཉེར་དང་། དྲུང་

ཡིག །ཕག་མཛོད་དེ་གསུམ། 

མཇལ་ལན། ཚུར་ངློ་ཕད་ཀི་ལན་དུ་ཕར་སློང་སྟེ་འཕད་པ། 

མཇལ་སློག །མཇལ་ཁ་ཞུ་སྐབས་ཕུལ་བའི་འབུལ་རེན་གི་སློག་ཆ།

མཇི་པ། ཁམས་སྐད། བཟང་པློའི་དློན་ཏེ། ཁློ་མི་མཇི་པ་ཞིག་རེད། མི་ཚང་མ་ལ་རློགས་པ་བེད་

མཁན་ཞིག་རེད། ངས་བཀྲ་ཤིས་ངློ་ཤེས། རིན་ཆེན་ངློ་མཇི་པསམི་ཤེས། ལ་བུ་རྣམས་སློ། །

མཇིང་། འཇིངས་དང་གཅིག །

མཇིང་ཀློང་། ལག་ཁུང་གི་ཀློང་ཀློང་། 

མཇིང་པ། སྐེ། མཇིང་པ་སློམ་པློ། མཇིང་པ་བསྒེངས་པ། མཇིང་པ་མཁང་བ། མཇིང་པ་འཆུས་པ། 

སེང་གེ་མཇིང་བསྣློལ། ར་སྤུའི་འུར་རྡློ་ར་ཡི་མཇིང་པར་འཁློར། རྨློན་མཛོ་གཉིས་ཀི་མཇིང་པ་

སྦྲེལ་ནས་རྨློས་བརྒྱབ་པ། 

མཇིང་པ་སློམ་པློ། ལ་བ་མཐློ་པློ་སྟེ། སྙློམ་ཆུང་མེད་པ། 

མཇིང་པའི་ཆུ་ལེབ། ལག་མཇིང་གི་ཤ་ལེབ་མློ། 

མཇིང་སྦྲེལ། ལག་མཇིང་ཟུང་སྦྲེལ། རྨློན་མཛོ་མཇིང་སྦྲེལ་བས་ནས་རྨློན་བརྒྱབ་པ། 

མཇིང་ཚིགས། མཇིང་པའི་རུས་ཚིགས། 

མཇིང་ཡློན། སྐེ་ཀློག་ཀློག

མཇུག །① རེས། ལམ་རྒྱུས་བེད་མཁན་གི་མཇུག་ཏུ་ཕིན་པ། ཁེད་རང་ག་ལེ་བཞུགས། མཇུག་

ཏུ་མཇལ་ཡློང་། ② གཤམ་མམ་རིང་། མགློ་ནས་མཇུག་བར། 

མཇུག་ཁྲུན་ཆློད་པ། ཐག་ཆློད་པ། དམག་འཁྲུག་གི་མཇུག་ཁྲུན་ཐག་ཆློད་རྒྱུར་བསད་ཡློད། གཡུལ་

ལས་མཇུག་ཁྲུན་གཙང་མར་ཆློད་ཟིན་པ། ལས་ཀ་འདིའི་མཇུག་ཁྲུན་ཆློད་ཐབས་བྱུང་མ་སློང་། 

ཕན་ཚུན་གི་ཁ་མཆུའི་མཇུག་ཁྲུན་ཆློད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཇུག་འཁློངས། མཐར་འཁློལ་བའམ་མཐར་སློན་པ། ལས་དློན་མཇུག་འཁློངས་པ། ལས་འགན་

མཇུག་འཁློངས་པ། ལས་གྲྭ་བཙུགས་ནས་མཇུག་མ་འཁློངས་བར་འབད་དགློས། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་mantissa ཟེར། 

མཇུག་སྒིལ། མཇུག་བསྡུ་བར་བེད་པ། གཏམ་མཇུག་སྒིལ་མི་ཤེས་པ། ལས་དློན་མཇུག་སྒིལ་ཟིན་

ཉེར་ཡློད། 

མཇུག་སྒིལ་གནས་ས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་finish position ཟེར། 

མཇུག་སྒིལ་ཚེས་གངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་end date ཟེར། 

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

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་end program ཟེར། 

མཇུག་སྒློ། བའི་མཇུག་མའི་སྒློ། 

མཇུག་སྒློ་ཅན། [མངློན]རྨ་བ། 

མཇུག་བསློ། དགེ་ར་གང་ཞིག་བས་པའི་མཐར་དགེ་བ་གཞན་དློན་དུ་བསློ་བ། 

མཇུག་གཅློད། འཕློ་གཅློད་པའམ་བར་མཚམས་འཇློག་པ། བ་གཞག་ནློར་འཁྲུལ་ཅན་གི་མཇུག་

གཅློད་པ། ལས་མཇུག་གཅློད་པ། འབེལ་ལམ་མཇུག་གཅློད། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་endnote ཟེར། 

མཇུག་བསྙེགས། རེས་སུ་བདས་པ། ཇག་པའི་མཇུག་བསྙེགས་པ། 

མཇུག་ཏློ། མཇུག་མའམ་རྔ་མ། ཁིའི་མཇུག་ཏློ་བསྣར་ཏེ་རྒྱུག་པ། 

མཇུག་བརྟུལ། མཇུག་བསྡུས་པ། བ་བ་ངན་པའི་མཇུག་བརྟུལ་ཏེ་བ་བ་བཟང་པློ་ལ་འཇུག་པ། 

མཇུག་ཐློགས། དེ་མ་ཐག་གམ་དེ་འཕལ། འཆར་གཞི་བཀློད་པའི་མཇུག་ཐློགས་སུ་ལས་གྲྭ་
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བཙུགས། གློག་འློད་མཐློང་བའི་མཇུག་ཐློགས་སུ་འབྲུག་སྒ་ཐློས། 

མཇུག་ཐློགས་ཀི་སྐད་ཅིག་མ། སྐད་ཅིག་དང་པློ་འདས་མ་ཐག་པའི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ། 

མཇུག་ཐློན། མཐར་ཐློན་པའམ་མཐར་ཕིན་པ། ཤེས་རིག་སློབ་སྦློང་གི་མཇུག་ཐློན་པ་བེད་དགློས། 

མཇུག་མཐུད། ལས་དློན་ས་མའི་མཇུག་མཐུད་ནས་ལས་དློན་རེས་མའི་འགློ་བཙུགས་པ། 

མཇུག་རྡུམ། ① ཨ་གསར་ཚ་པློའི་དཔེ། ② གཞུག་གུ་ཐུང་ངུའམ་རྔ་མ་རྡུམ་པ། ར་དྲེལ་མཇུག་རྡུམ། 

མཇུག་སྡུད། ① ལས་མཇུག་སྒིལ་ཐབས་བེད་པ། ② རྒྱས་བཅད་ཀི་མཐར་སྙིང་པློ་བསྡུ་བ། 

མཇུག་སློམ། མཐའ་མའི་དློན་བསྡུ། མཇུག་བསློམས་སྙིང་དློན། 

མཇུག་བརྡར། [ཡུལ]ག་བ་ཕློའི་མཇུག་མ་བརྡར་ས། ག་བ་ཕློ་ཡིས་ས་ཆ་གཏན་འཁེལ་ཞིག་ལ་

རྒྱུན་དུ་མཇུག་མ་བརྡར་ཞིང་། རྔློན་པས་དེར་རི་བཙུགས་ཏེ་འཛིན་ཐབས་བེད་པ། 

མཇུག་བསློགས། མཇུག་བསྡུས་པ། 

མཇུག་ནག །མཇུག་མཐུད་པའམ་མུ་མཐུད་པ། བ་བའི་འགློ་བརམས་རེས་མཐར་མཇུག་གནློན་མ་

བས་ན་འབྲུག་མགློ་སྦྲུལ་མཇུག་ཏུ་འགྱུར་རློ། 

མཇུག་སྣེ། མཇུག་མའི་སྣེ། ཐག་པའི་མཇུག་སྣེ། ལས་ཀའི་མཇུག་སྣེ། 

མཇུག་སྣློན། མཇུག་གནློན་དང་གཅིག །

མཇུག་གནློན། མཇུག་མཐུད་པའམ་མུ་མཐུད་པ། བ་བའི་འགློ་བརམས་རེས་མཐར་མཇུག་གནློན་

མ་བས་ན་འབྲུག་མགློ་སྦྲུལ་མཇུག་ཏུ་འགྱུར་རློ། 

མཇུག་གནློན་རྒྱབ་གཉེར། རེས་གནློན་རྒྱབ་རློགས་ཏེ་སྟློབས་ཤུགས་ཁ་སྣློན་གིས་རྒྱབ་སྐྱློར་

རློགས་རམ་བེད་པ། མཇུག་གནློན་རྒྱབ་གཉེར་ནུས་ལན། དཔུང་དམག་སློན་སློང་རྣམས་ཀི་

མཇུག་གནློན་རྒྱབ་གཉེར་བཏང་བ། མཇུག་གནློན་རྒྱབ་གཉེར་བེད་མཁན་ངལ་རློལ་མི་

དམངས་ཡློད། 

མཇུག་གནློན་དློ་དམ། གཅིག་འཕློ་གཅིག་མཐུད་ཀིས་དློ་དམ་བས་པ། 

མཇུག་བསྣར། ① མཇུག་མའང་རྔ་མ་བརྐྱངས་པ། ཁིའི་མཇུག་མ་བསྣར་བ། ② ལས་ཀའི་མཇུག་

མའམ་འཕློ་མ་ཡུན་རིང་བསྣར་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཇུག་ཕློད། ཕྱུགས་རིགས་ཀི་རྔ་རིད། 

མཇུག་ཕློད་ཅན། [མངློན]དུ་བ་མཇུག་རིང་། 

མཇུག་འཕློ། ལྷག་མ། ལས་ཀའི་མཇུག་འཕློ་ལུས་པ། 

མཇུག་བང་། ཡི་གེའི་མཇུག་སྡུད་ཀི་གཏམ། 

མཇུག་མ། ① རེས་མ། གཟའ་འཁློར་མཇུག་མ། ལློ་མཇུག་མ། ཐེངས་མཇུག་མ། སྐད་ཆ་ས་མ་

དང་མཇུག་མ་རྒྱབ་འགལ་དུ་སློང་བ། ལས་ཀའི་མཇུག་མ་རིང་པློ། དུས་སྐབས་ཀི་མཇུག་མ། 

② སློག་ཆགས་ཀི་རྔ་མ། གཡག་མཇུག་མ་རིང་པློ། མཇུག་མ་གཡུག་གཡུག །མཇུག་མ་སྒིལ་

བ། མཇུག་མ་ཕ�་མཇུག་གི་རུས་པ་སློམ་པ། ཚང་རུས་ཀི་མར་སྣེ། 

མཇུག་རིས། གཞུག་མའི་རིས། 

མཇུག་རེ། སློག་ཆགས་ཀི་མཇུག་མའི་རེ་མློ། ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་ལ་མཇུག་རེ་ནག་དང་། ཉི་ཟླ་ཕད་

དེ་སྒིབ་པའི་མིང་། 

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

དབིན་སྐད་དུ་end node ཟེར། 

མཇུག་གཞུང་། བསྟན་བཅློས་ཀི་མཇུག་གི་བ་བ། 

མཇུག་གཟེང་། རྔ་མ་ཟིང་ཟིང་དུ་སློང་བ། འབི་གཡག་ཁློས་ནས་མཇུག་གཟེང་བ། 

མཇུག་རིང་། ① [ཀེཏུ] སྐར་མ་དུ་བ་མཇུག་རིང་སྟེ། གཟའ་དགུའི་མཐའ་མ། ② རྔ་མ་རིང་པློ། 

མཇུག་རུས། སྐལ་ཚིགས་ཀི་མར་སྣེ་མདློ་མློ་རུས་མན་གི་རུས་པའི་མིང་། 

མཇུག་སུག །① གློས་ཀི་སབ་མཇུག །② ཆ་ལུགས། 

མཇེ། ཕློ་མཚན་ནམ། ཕློ་རགས། སྐྱེས་པའི་གསང་གནས་སུ་ཡློད་པའི་གཅིན་དང་ཁུ་བ་འབིན་སློམ་

བེད་པའི་དབང་པློ། 

མཇེ་གི མཇེ་ལངས་དང་དློན་གཅིག

མཇེ་མགློ །ཕློ་མཚན་ནམ་ཕློ་རགས་ཀི་མགློ

མཇེ་སྤུ། སྐྱེས་པའི་བརླ་ཁུག་ཕློ་མཚན་གི་ཉེ་འགམས་རྣམས་སུ་སྐྱེས་པའི་སྤུ་གང་དེའི་མིང་།
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

མཇེ་རླིག །རླིག་རིལ་དང་མཇེ་གཉིས་ཀི་མིང་ལྷན་ཏུ་བསྡུས་པའི་འབློད་སློལ་ཞིག

མཇེ་ལངས། འདློད་ཆགས་ཀིས་ཀུན་སློང་གིས་ཕློ་མཚན་གི་ར་རྒྱས་ནས་ས་མློ་དང་ཆེན་པློ་ཆགས་པ། 

མཇེ་ཤུབས། ཕྲུ་གུ་མི་ཆགས་པའི་ཆེད་དུ་འཁིག་པ་སྤློད་པའི་སྐབས་སུ་ཕློ་མཚན་ལ་བཀློན་རྒྱུའི་

འགིག་ཤློག་གིས་བཟློས་པ་ཞིག །འློན་དེང་དུས་ཨེ་ཙི་རིམས་ནད་འགློགས་བེད་ལ་མཆློག་ཏུ་

གྱུར་པ་ཞིག་ཡིན། མཇེ་ཤུབས་ལ་སབ་མཐུག་མི་འདྲ་བ་དང་། མངལ་སྦྲུམ་འགློགས་བེད་གཙོ་

བློར་བས་པ་དང་། བུད་མེད་ལ་བདེ་བ་སྐྱེད་བེད་གཙོ་བློར་བས་པ་སློགས་བེད་ནུས་མི་འདྲ་

བའི་མཇེ་ཤུབས་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཡློད་པ་རེད།

མཇེད་པ། [རིང]ཞེད་པ། མི་མཇེད་ཞིང་གི་དཔལ་གྱུར་ཤཱཀའི་ཏློག །སྨན་ཁ་བ་ལ་ཁ་མཇེད། གློགས་

ངན་པ་ལ་ཞེ་མཇེད།

མཇློར། ས་བརློ་བེད་ཀི་ལག་ཆས་ཞིག །ཀག་ལེ་དང་གཅིག་ཡིན། ལྕགས་ཀིས་འཇློར་ལ་ཤིང་གི་

ཡུ་བ་སྤས་ནས་བེད་སྤློད་བ་དགློས། ཡུལ་སྐད་ཕལ་ཆེར་ལ་ཀག་ལེ་ཟེར། 

མཇློར་བུ། མཇློར་ཆུང་ཆུང་གི་མིང་། 

མཇློལ། མཇལ་བའི་སྐུལ་ཚིག

འཇག་སྐྱ། རྩྭ་འཇག་མ་དཀར་པློ་སྟེ། རྩྭ་ངན་མདློག་སྐྱ་བློ་ཞིག །ཞིང་ཁར་སློ་ནམ་བེད་མཁན་མེད་

ན་འཇག་སྐྱ་འཕྱུར། 

འཇག་ཁང་། རྩྭའི་སྤིལ་པློ། 

འཇག་གི་འཇིག་གི[ཡུལ]བཟའ་བཏུང་སློགས་ཁམས་ཉློག་པའི་རྣམ་པ། ལློ་ཆས་འཇག་

འཇིག །འཐུང་ཇ་འཇག་གི་འཇིག་གི ། 

འཇག་རྒློད། རྩྭ་འཇག་མ་མཁིགས་པློ་ཞིག

འཇག་འཇིག །འཇག་གི་འཇིག་གིའི་བསྡུས་ཚིག

འཇག་གདན། རྩྭ་འཇག་མ་ལས་བཟློས་པའི་གདན། 

འཇག་སྤིལ། རྩྭ་འཇག་མའི་ཁང་པ་ཆུང་ངུ་། 

འཇག་མ། རྩྭ་རིགས་ཤིག །བག་ཕུག་གི་མདློར་འཇག་མའི་སྤིལ་བུ་ཞིག་འདུག
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འཇག་ཞྭ་ཉི་ཁེབས། རྩྭ་འཇག་མས་བསས་པའི་ཞྭ་མློ་ཆེན་པློ་ཞིག

འཇགས་ཉལ། ལྷིང་འཇགས་སུ་འགྱུར་བ། ཚང་མ་འཇགས་ཉལ་གིས་སློང་བ། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་static ཟེར། 

འཇགས་རྣམ་ཁབ་ཁློངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་static scope ཟེར། 

འཇགས་རྣམ་ཆད་ས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་static breakpoint ཟེར། 

འཇགས་ཚེག་སྤློད་སྟངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་use static endpoint ཟེར། 

འཇགས་རྣམ་གསློག་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་static storage ཟེར། 

འཇགས་པ། [ཐ་མི་དད་པ]① བློར་ངེས་པ། ངས་བཤད་པ་དེ་ཡིད་ལ་འཇགས་སློང་ངམ། ② སློད་

པའམ་གནས་པའི་ཞེ་ས། བཞུགས་གདན་འཇགས། ③ གཏན་ཆགས་པའམ་འཕློ་འགྱུར་མེད་

པ། རང་འཇགས། བདེ་འཇགས། རང་སློར་འཇགས་པ། དུས་བདེ་ཞློད་འཇགས། ལྷློད་འཇགས། 

སློལ་རྒྱུན་བཟང་པློ་འཇགས་པ། 

འཇང་། བློད་ཡུལ་ཤར་ལྷློ་མཚམས་སུ་གནས་པའི་ཡུལ་ཞིག །དེང་དུས་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་ནམ་

འཇང་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་ས་ཆ་ཞིག་ཡིན། གནའ་བློའི་ཡིག་རིང་འགའ་ཞིག་ན་འདི་ལ་

ལང་ཞེས་འབི་སློལ་ཡློད། 

འཇང་སང་དགློན། འཇང་སང་ཨ་འཕེན་གིས་སྤི་ལློ༡འི་དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པའི་དུས་སྟློད་ཙམ་

དུ་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་བག་འགློ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འཇང་དགུན་ཆློས། ལྷ་སའི་ལྷློ་ནུབ་རྒྱུད་ཀི་སྐྱིད་སྨད་ལང་ཕུད་དགློན་པར་དགུན་དུས་ཚུགས་པའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

ཆློས་ར། 

འཇང་དགློན། དགློན་འདི་ཐློག་མར་འཇང་སློན་མཁེན་པ་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་བཏབ། དུས་ཚོད་ནམ་ཡིན་

མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ཆུ་ཤུར་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འཇང་པ། དེང་དུས་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་ས་དམ་འཇང་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དུ་འཚོ་སློད་བས་པའི་

མི་རིགས་ཤིག

འཇང་ཕུ་དགློན་པ། སྐྱིད་སྨད་འཇང་གི་ཕུ་ལ་ཡློད་པའི་དགློན་པ། 

འཇང་ཡུལ། བློད་ཡུལ་ཤར་ལྷློ་མཚམས་སུ་ཡློད་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཞིག་སྟེ་དེང་དུས་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་

གི་ས་ཁློངས་ས་དམ་འཇང་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གཙོ་བློར་བས་པའི་འཇང་རིགས་ཆགས་

སློད་ཡུལ། 

འཇང་ས་དམ། འཇང་ཡུལ་ནི་ད་ལ་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་ནུབ་རྒྱུད་ཀི་ཏ་ལི་དང་ལི་ཅང་ལ་སློགས་པའི་

ཡུལ་གྲུ་སྤི་དང་། བློད་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་དུས་ཙམ་ལ་གངས་ཉུང་མི་རིགས་འགས་

མཉམ་འབེལ་གིས་ས་ཕློགས་དེ་དབང་དུ་བསྒྱུར། སྤི་ལློ༦༤༩ནས་༩༠༢བར་ལློ་གངས་ཉིས་

བརྒྱ་ང་གསུམ་གི་རིང་ལ་ཁྭ་ལ་ཀག་དང་། ཀག་ལློ་བློང་སློགས་རྒྱལ་པློ་བཅུ་གསུམ་བྱུང་ཡློད་

པར་གསལ། 

འཇངས་པ། འཇློང་བའི་འདས་པ། 

འཇད། གཅློད། 

འཇན་ཕློ། [རིང]ཁློ་བློ། 

འཇན་མློ། [རིང]ཆུང་མ། 

འཇབ་རྐུན། རྐུན་པློ། 

འཇབ་ཁི། སྐད་སྒ་མ་འདློན་པར་ཡིབ་ནས་སློ་རྒྱབ་མཁན་གི་ཁི། 

འཇབ་ཁི་རྒྱབ་པ། སྐད་མི་རྒྱབ་པར་གློ་བུར་དུ་མིའི་རྒྱབ་ཕློགས་ནས་རང་པ་སློགས་ལ་སློ་རྒྱབ་པ། 

འཇབ་རྒློལ། ཕག་ནས་རྒློལ་བ། འཇབ་རྒློལ་དམག་འཐབ། དག་སྟློབས་ལན་དང་གློ་བུར་ཐུག་ནས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐབས་མཁས་ཀིས་འཇབ་རྒློལ་བེད་པ། 

འཇབ་ལ། ལློག་ཏུ་གབ་ནས་ལ་བ། 

འཇབ་པ། [ཐ་དད་པ]འཇབས་པ། འཇབ་པ། འཇློབས། མ་ཚོར་བར་བེད་པ། འཇབས་ནས་རྐུ། བི་

ལས་རག་ཏུ་འཇབས་ནས་བི་བ་གསློད། སྒ་མེད་འཇབ་ཅིང་འགློ། འཇབས་ནས་བགམ་པ། 

འཇབ་བུ། ① རྐུན་མ། ② མངློན་ཆུང་དང་། མངློན་མཚན་མེད་པ། འཇབ་བུས་མདའ་འཕེན། འཇབ་

བུས་སྐྱློན་འཚོལ། མངློན་སུམ་དུ་འཕློག་བཅློམ་དང་འཇབ་བུས་རྐུ་བ། 

འཇབ་བུ་བ། རྐུན་མ། 

འཇབ་མྱུལ་བ། ① མངློན་ཆུང་གིས་སློ་ལ་བེད་པ། ② འཇབ་ཅིང་མྱུལ་བ་པློ། 

འཇབ་དམག །འཇབས་ནས་དམག་རྒྱབ་མཁན། དག་བློས་མ་ཚོར་བར་འཇབ་དམག་རྒྱབ་པ། 

འཇབ་ཙེ། ཁ་སྤུ་འཐློག་བེད་དང་ཚེར་མ་འདློན་པའི་ཡློ་བད་ཅིག

འཇབ་རེ། འཇབ་ཙེ་དང་གཅིག །

འཇབ་རེ་ཁ། [ཡུལ]ཁའི་མཆུ་སབ་མློ་ལེབ་ལེབ་ཅན་གི་ངན་མིང་། 

འཇབ་ལེན། འཇབས་ནས་ལེན་པའམ། རྐུ་བ། 

འཇབས་པ། འཇབ་པའི་འདས་པ། 

འཇམ། ① ཐུག་པ། འློ་མའི་འཇམ། གློས་འཇམ། གདན་འཇམ། འཇམ་ཞིང་མཉེན་པ། དྲློ་འཇམ་

ཞེས་པ་ལ་བུ། ② དྲག་པློ་མ་ཡིན་པའི་དློན་ཏེ། གཤིས་རྒྱུད་འཇམ་པ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

འཇམ་སྐྱུགས། སྐྱུགས་སྨན་གི་སྦློར་སེ་ཐང་བསྐློལ་ནས་ཁུ་བ་བཏང་སྟེ་འཇམ་པའི་སློ་ནས་ནད་གེན་

དུ་སྐྱུག་པར་བེད་པའི་ཐབས་ཤིག

འཇམ་ཁིད། འཇམ་པློའི་སློ་ནས་བཟང་ལམ་དུ་ཁིད་པ། 

འཇམ་མཁས་བསླུ་འདྲིད། ཞི་བའི་ཐབས་ངན་གིས་མགློ་སྐློར་གཏློང་བ། 

འཇམ་གློས། རི་མློ་མེད་པའི་གློས་ཆེན། འཇམ་གློས་ནག་པློ། 

འཇམ་མགློན། བསྟློད་ཡུལ་འཇམ་དབངས་སུ་མློས་པའི་ཆེ་བརློད། 

འཇམ་མགློན་དཀློན་མཆློག་གགས་པ། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་སློ་དགུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

པ་ཡིན། འཁྲུངས་ཡུལ་མདློ་སྨད་རྒྱལ་བཟང་དུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་

ལློ༡༧༡༦ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་བདུན་པར་ངློར་དུ་ཕེབས། ཐར་རེ་མཁན་ཆེན་ནམ་

མཁའ་བསམ་གྲུབ་ལས་བསྙེན་པར་རློགས། ལམ་འབས་སློགས་མན་ངག་མཐའ་ཡས་པ་དང་། 

གཞན་ཡང་དབང་དང་རེས་གནང་སློགས་གསན། ཀུན་ཏུ་དགློས་པའི་གཞུང་བདུན་སློགས་

རྒྱུགས་འབུལ་ཞུས། ངློར་ཨེ་ཝཾ་པའི་རྡློ་རེ་སློབ་དཔློན་མཛད། དགུང་ལློ་སློ་དྲུག་པ་རབ་བྱུང་

བཅུ་གསུམ་པའི་ལྕགས་ལུག་སྤི་ལློ༡༧༥༡ལློར་ཁིར་ཕེབས། འདས་ལློ་མི་གསལ། 

འཇམ་མགློན་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ། བསྟློད་ཡུལ་འཇམ་དབངས་སུ་མློས་པའི་ཆེ་བརློད། 

འཇམ་མགློན་བསློད་ནམས་བཟང་པློ། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་སུམ་ཅུ་

པ་ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ༡༦༨༩ལློར་གཙང་རློང་གི་གིང་མཁར་

འཁྲུངས། མཁས་བཙུན་ཀུན་དགའ་བསློད་ནམས་སློགས་ལས་སྒ་དང་སྙན་ངག་སློགས་རིག་

གནས་སྐློར་གསན་དགུང་ལློ་ཉེར་གཅིག་པར་བམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་དཔལ་བཟང་ལས་བསྙེན་

པར་རློགས། ལམ་འབས་སློགས་ཆློས་མང་དུ་གསན། ཉེར་ལྔ་པ་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ༡༧༡༣ ལློར་

ཁིར་ཕེབས། ལམ་འབས་ཚར་དགུ་སློགས་ཆློས་འཁློར་མཐའ་ཡས་པ་གསུངས། ས་ཕིར་གདན་

ས་ལློ་བཅུ་གཅིག་བསྐྱངས། ཨེ་ཝཾ་རྡློ་བཅལ་ལྷ་ཁང་ཉམས་གསློ་མཛད། རེ་གཅིག་པ་རབ་བྱུང་

བཅུ་གསུམ་པའི་ས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ༡༧༤༩ལློར་སྐུ་གཤེགས་སློ། །

འཇམ་མགློན་བ་མ། བསྟློད་ཡུལ་འཇམ་དབངས་སུ་མློས་པའི་ཆེ་བརློད། 

འཇམ་མགློན་བློ་གློས་མཐའ་ཡས། ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

འཇམ་མགློན་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

འཇམ་མགློན་ལྷུན་གྲུབ་དཔལ་ལན། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་ཉེར་བཞི་

པ་ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ༡༦༢༤ལློར་མི་ཉག་ཏུ་འཁྲུངས། མངློན་རློགས་རྒྱན་

སློགས་ཕར་ཕིན་གི་གཞུང་ལུགས་དུ་མ་ཐུགས་སུ་ཆུད། ཤར་ཆེན་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་

ལས་བསྙེན་པར་རློགས་ཤིང་མདློ་སགས་ཀི་གཞུང་ལུགས་མཐའ་ཡས་པ་གསན། དགུང་ལློ་

སློ་བདུན་པར་ངློར་གི་དབུ་མཛད་དང་ཟུར་ཆེན་མཛད། དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུ་པ་ཆུ་གང་སྤི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལློ༡༦༧༣ལློར་ཁིར་ཕེབས། གདན་ས་ལློ་བཅུ་གསུམ་བསྐྱངས། དེ་ནས་ཨེ་ཝཾ་ཕན་བདེ་ཁང་

གསར་དུ་བཤད་སྒྲུབ་ལ་སྐུ་ཚེ་དྲིལ། དློན་བཞི་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་གང་སྤི་

ལློ༡༦༩༧ལློའི་ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཚེས་ཉེར་བདུན་ལ་སྐུ་གཤེགས་སློ། །

འཇམ་མགློན་སངས་རྒྱས་དཔལ་བཟང་། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་སློ་ལྔ་

པ་ཡིན། བློད་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤི་ལློ༡༧༠༠ལློར་མདློ་ཁམས་འདན་མར་

སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་ཆུང་ངུའི་དུས་སུ་རློག་སྐྱེ་དགློན་པར་ཞུགས་ཏེ་སློབ་གཉེར་མཛད། ངློར་དུ་

ཕེབས་ནས་བམས་པ་བསློད་ནམས་བཟང་པློ་དང་། མཁན་ཆེན་དཔལ་ལན་ཆློས་སྐྱློང་སློགས་

ས་ཕིར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཅུ་ཕག་གསུམ་ཙམ་བསྟེན་ནས་མདློ་སགས་རིག་གནས་དང་

བཅས་པར་གསན་རྒྱ་ཤིན་ཏུ་ཆེ། མཁན་ཆེན་བསློད་ནམས་བཟང་པློ་ལས་བསྙེན་པར་རློགས། 

གེ་ལུང་ཆློས་སེའི་མཁན་པློ་མཛད། དེ་ནས་བམས་པ་བསློད་ནམས་བཟང་པློའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་

དགུང་ལློ་ཞེ་གཅིག་པ་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ༡༧༤༠ལློར་ཨེ་ཝཾ་པའི་ཁིར་ཕེབས་ནས་གདན་ས་ལློ་

གཅིག་རིང་བསྐྱངས། ལྕགས་བ་སྤི་ལློ༡༧༤༡ལློར་གིབ་སྐྱློན་ལ་བུའི་བསྙུང་གཞི་ཕློག་པའི་

རྐྱེན་གིས་ཁང་གསར་མཁན་ཆེན་བསློད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་རང་ཉིད་ཀི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་

བསྐུར། ས་ཕིར་ལམ་འབས་དང་། རྡློ་རེ་ཕེང་བ། ནི་གུ་ཆློས་དྲུག་སློགས་ཆློས་འཁློར་ཡུན་རིང་

བསྐློར་བས་མཛད་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ། དེ་ནས་དགུང་ལློ་ཞེ་བཞི་པ་སྟེ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་

ཕག་སྤི་ལློ༡༧༤༣ལློར་གེ་ལུང་དུ་དགློངས་པ་ཆློས་དབིངས་སུ་ཐིམ་མློ། འདིའི་རྣམ་ཐར་མི་

འདྲ་བ་གཉིས་ཙམ་ཡློད་ཀང་འདི་གཉག་སྟློན་གི་གདན་རབས་ལར་བིས་སློ། །

འཇམ་འགུགས་བེད་པ། གནའ་དུས་སུ་དབང་བསྒྱུར་གལ་རིམ་གིས་ཞི་འཇམ་གི་ཐབས་ཇུས་ལ་

བརེན་ནས་ངློ་རྒློལ་བེད་མཁན་དང་ཇག་རྐུན་ཚོགས་པ་སློགས་མགློ་བཏགས་ཞུ་རུ་འཇུག་པ། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་smooth scroll ཟེར། 

འཇམ་ཅག་གེ་བ། འཇམ་ཆག་གེ་བ་དང་གཅིག །

འཇམ་བཅད། བློད་ཀི་སློལ་རྒྱུན་རི་མློའི་བཅད་ཀི་རྒྱབ་ལུགས་རྣམ་པ་ལྔའི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། འཇམ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

བཅད་ཚོས་ཁ་ས་ལ་ཕ་བ་ཡིན་པས་ལྷ་སྐུའམ་མི་སྣའི་ཤ་བཅད་ལ་བུ། 

འཇམ་ཆག་གེ་བ། འཇམ་ཐིང་ངེ་། ལྷློད་ཅིང་འཇམ་ཆག་གེར་གནས། 

འཇམ་ཆར། ཆར་པ་སིལ་སིལ། 

འཇམ་ཆེན། བློད་དུ་ཐེམ་ཐློ་དུད་གངས་ས་ཕིས་ཐེངས་གསུམ་བརིས་པ། ཐེངས་གསུམ་པ་བརིས་

སྐབས་འཇམ་ཆེན་འཇམ་ཆུང་གཉིས་སུ་ཕེས་སློ། །

འཇམ་འཆགས། ལྷིང་འཇགས། རྒྱལ་ཁམས་འཇམ་འཆགས་སུ་འཇུག་པ། 

འཇམ་ལང་། [མངློན]ནེ་ཙོ། 

འཇམ་ཉམས། ① ཞི་བའི་རྣམ་འགྱུར། ② བཟང་པློ་ཡིན་ཁུལ་ལམ་བཟང་ཚུལ། ཆེད་དུ་འཇམ་

ཉམས་སྟློན་པ། 

འཇམ་མཉེན། རེག་བ་འཇམ་ཞིང་མཉེན་པ། ལུས་འཇམ་མཉེན་ལན་པ། 

འཇམ་བཏགས། འཇམ་དར་དང་དློན་གཅིག

འཇམ་ཐབས། བེད་ཐབས་འཇམ་པློ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་smoothed line ཟེར། 

འཇམ་ཐིང་ངེ་བ། ཟང་ཟིང་མེད་པ། ཅ་ཅློའི་སྒ་སྐད་མེད་པའི་དབེན་གནས་འཇམ་ཐིང་ངེ་བ། 

འཇམ་ཐིང་ཐིང་། ཟང་ཟིང་མེད་པའི་ཁ་ཁུ་སིམ་སིམ། མཚན་མློ་འཇམ་ཐིང་ཐིང་། བེལ་ཟིང་མེད་པར་

འཇམ་ཐིང་ཐིང་དུ་གནས་པ། 

འཇམ་ཐུག །རམ་ཕེ་བཏབ་པའི་ཐུག་པ། 

འཇམ་དར། སིན་སྐུད་སློགས་ལས་བཏགས་པའི་ཁ་དར་རིགས་ཤིག །འཇམ་བཏགས་ཚེ་སྐུས་

མཚན་པ་ཕུལ། 

འཇམ་དར་ཡུག་ཅིག །བཀའ་ཁིམས་འཇམ་པློས་ཡུལ་ཁམས་ཚང་མ་ཁབ་པའི་དཔེ། རྒྱ་ཆེའི་ཡུལ་

ཁམས་ཚང་མ་འཇམ་དར་ཡུག་ཅིག་ཏུ་བདེ་བར་བརྐྱངས་པ། 

འཇམ་རྡློར། འཇམ་དཔལ་རྡློ་རེའི་མཚན་གི་བསྡུས་མིང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཇམ་གདན། འཇམ་ཞིང་འབློལ་བའི་གདན། 

འཇམ་བརྡར། ཤིང་དང་ལྕགས་དང་རྡློ་སློགས་ལ་བརྡར་བེད་འཇམ་པློས་བརྡར་བ། 

འཇམ་མདངས། བློད་ཀི་སློལ་རྒྱུན་རི་མློའི་མདངས་ཀི་རྒྱབ་ཐབས་ཤིག་སྟེ། ཐང་གའི་རྒྱབ་ལློངས་

ཀི་སྤིན་པ་དང་། མེ་ཏློག །ཆུ་རྒྱུན་སློགས་ལ་མདངས་རྒྱབ་སྐབས་རང་རང་མདློག་དང་

མཚུངས་པའི་མདངས་ཆུ་ས་པློ་ཞིག་གིས་ས་མ་སྐམ་རེས་ཕི་མ་བསྐྱར་བའི་སློ་ནས་མདངས་

ཐེངས་མང་པློ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་ཤིན་ཏུ་འཇམ་པའི་ཚོར་སྣང་སྟེར་གི་ཡློད། 

འཇམ་འདུལ། འཇམ་པློའི་སློ་ནས་ཕར་རློལ་འདུལ་བ། 

འཇམ་འདྲི། ཚིག་འཇམ་པློའི་སློ་ནས་གཏམ་འདྲི་བ། བློ་ལ་འབབ་པའི་ཚིག་སྙན་པློས་འཇམ་འདྲི་བེད་པ། 

འཇམ་འདྲློང་བབ་གསེད། ཚིག་འཇམ་གི་སློ་ནས་གནས་ཚུལ་གསེད་འགློལ། གློད་ཡ་ཕན་ཚུན་གི་

བར་དུ་འཇམ་འདྲློང་བབ་གསེད་བེད་པ། 

འཇམ་ནད། ཁ་ཚ་ཟེར་བའི་ཕྱུགས་ཀི་འགློ་ནད་ཅིག

འཇམ་པ། ① འཇམ་པློ་དང་གཅིག །② རྩུབ་པ་ལས་ལློག་པ། 

འཇམ་པའི་རྡློ་རེ། འཇམ་པའི་དབངས། 

འཇམ་པའི་དབངས། [མཉྫུགྷློཥ]ངློ་བློ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་མཁེན་རབ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་རང་

གཟུགས། རྣམ་པ་ས་བཅུའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་འཆང་བ། ངག་གི་ཉེས་པའི་རྩུབ་རེག་

དང་བལ་ཞིང་། འཇམ་པའི་ཡློན་ཏན་དང་ལན་པའི་གསུང་དབངས་ཀི་བདག་ཉིད་དློ། །

འཇམ་པའ་ིལྷ། འད་ིའཇམ་དཔལ་དབངས་ལ་མཚན་ག་ིརྣམ་གངས་མང་པློ་ཡློད་པའ་ིནང་ག་ིགཅིག་ཡིན། 

འཇམ་པློ། ① རིང་རྩུབ་མིན་པའི་མཉེན་པློ་དང་འབློལ་བ། རེག་བ་འཇམ་པློ། ཕི་ངློས་འཇམ་པློ། 

གློན་ཆས་འཇམ་པློ། གཞི་འཇམ་ལུ་གུའི་ཚ་རུ་ཡིན། ཡང་འཇམ་ཡུ་མློའི་པགས་པ་ཡིན། ② 

བཙན་པློ་མིན་པ་དང་། དྲག་པློ་མིན་པའི་ཞི་བ། སྤློད་ལམ་འཇམ་པློ། སྦློར་བ་འཇམ་པློ། ཁེངས་

པ་ཆུང་ཞིང་གཤིས་ཀ་འཇམ་པ། འཇམ་པློ་ལུ་གུའི་ཚ་རུ་འདྲ། སྙན་པློ་ཁུ་བྱུག་ངག་དང་

གཅིག །ཚིག་འཇམ་པློ་རྒྱ་ཡི་དར་ལས་འཇམ། དློན་རྩུབ་པ་སྐྱེར་པའི་ཚེར་མ་འདྲ། ③ དལ་བུ་

དང་། ཚོད་རན་པ། ཆུ་རྒྱུན་འཇམ་པློ། བཤལ་སྨན་འཇམ་པློ། ཆུ་ཁློལ་དྲློད་འཇམ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

འཇམ་པློར་སྦློང་བ། སྨན་བཅློས་ཀི་ཐབས་ཤིག

འཇམ་དཔལ། འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀི་བསྡུས་ཚིག

འཇམ་དཔལ་ཁློ་བློ། རྡློ་རེ་འཇིགས་བེད་དང་། དག་ནག་གདློང་དྲུག །གདློང་དྲུག །གཤེད་དམར་

སློགས་འཇམ་དཔལ་དྲག་པློའི་རྣམ་འགྱུར་ཅན། 

འཇམ་དཔལ་སྙིང་པློའི་བ་མའི་རྣལ་འབློར། རེ་ཙོང་ཁ་པ་ལ་བརེན་ནས་བསློམ་པའི་བ་མའི་རྣལ་

འབློར་ལ་ཁག་གཉིས་ཏེ། ༡ མཁས་གྲུབ་རེ་ལ་ཚིག་བརྒྱུད་དུ་གནང་བའི་བ་མའི་རྣལ་འབློར་

དང་། ༢ འདུལ་ནག་པ་དཔལ་ལན་བཟང་པློ་ནས་བརྒྱུད་པའི་སད་རྒྱུད་ལུགས་ཀི་བ་མའི་རྣལ་

འབློར་གཉིས་ལས་རེས་མ་དེར་ཡློངས་གགས་སུ་དགའ་ལན་ལྷ་བརྒྱ་མའི་རྣལ་འབློར་ཞེས་

བརློད་སློལ་ཡློད། 

འཇམ་དཔལ་རྡློ་རེ། འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀ་ིབ་ེབག་ཅིག་སྟ་ེགསང་འདུས་འཇམ་དཔལ་རྡློ་ར་ེཞེས་བའློ། །

འཇམ་དཔལ་དབངས། [མཉྫུཤྲིགྷློཥ]རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ངག་གི་

རྒྱལ་པློ་དང་། ངག་གི་དབང་ཕྱུག །འཇམ་དཔལ། བརན་པའི་འཁློར་ལློ། རྡློ་རེ་རྣློན་པློ། བློ་ཡི་

གཏེར། སྨྲ་བའི་རྒྱལ། སྨྲ་བའི་སེང་གེ སྨྲ་བའི་ལྷ། ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ། ཡེ་ཤེས་སྐུ། ཡེ་ཤེས་མེ་

ལློང་། རལ་གི་ཅན། ཤེས་རབ་སྐུ། ཤེས་རབ་འཁློར་ལློ། སེང་གེ་རེན་བཅས་སློ། །

འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་དང་པློའི་མཇུག་ཏུ་ལློ་ཙཱ་བ་ཤཱཀ་བློ་གློས་ཀིས་རྒྱ་གར་

སྐད་ནས་བློད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བའི་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་དཔེ་ཆ་ཞིག་གི་མིང་། འདིའི་

ནང་དློན་ནི་གཙོ་བློར་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀི་ཡློན་ཏན་བཤད་ཡློད་པ་དང་ཞློར་ལ་རྒྱལ་པློ་མི་

ཡི་ལྷ་ནས་འློད་ལན་པར་རྒྱལ་པློ་བཅུའི་མིང་བསྟན་ནས་མཐར་རྒྱལ་སིད་ཉམས་ཏེ་མི་རིགས་

གཞན་དག་གིས་སིད་དབང་བཟུང་བར་བཤད་ཡློད་དློ། །

འཇམ་དཔལ་གཞློན་ནུར་གྱུར་པ། འཇམ་དབངས་ཀི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་ཤིག །ཉེས་པའི་རྩུབ་

རེག་ཡློངས་སུ་སངས་བས་འཇམ་པ་དང་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་བཅུ་དྲུག་གཞློན་ནུའི་ལང་ཚོ་ཅན་

དུ་གྱུར་པའློ། །

འཇམ་དཔལ་གཤིན་རེ་གཤེད། རྡློ་རེ་འཇིགས་བེད། འཇལ་དཔལ་གཤིན་རེ་གཤེད་ལ་སྐུའི་རྣམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འགྱུར་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་ཡློད་ཀང་སྐབས་འདིར་ནི་ཡློངས་སུ་གགས་པ་རྡློ་རེ་འཇིགས་བེད་ལ་

ངློས་འཛིན་དགློས་སློ། །

འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ས་ཕི་གཉིས། ས་མ་ནི་དགའ་བ་རྡློ་རེའི་སློབ་མ། ཕི་མ་ནི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་

སློབ་མ་ཞིག་ཡིན། 

འཇམ་དཔྱད། དུགས་དང་ལུམས་བྱུག་པ་ལ་བུ་ལུས་ཕི་ནས་དཔྱད་འཇམ་པློར་བས་པས་ནང་གི་

ནད་ཞི་བར་འགྱུར་བའི་བཅློས་ཐབས་ཤིག

འཇམ་ཕལ། འཇམ་ཞིང་ངློས་མཉམ་པ། 

འཇམ་དབངས། འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

འཇམ་དབངས་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་མློ་བ་ཡི་ལློ་སྟེ་སྤི་ལློ༡༨༨༥ལློར་

ལི་ཐང་སེ་གཞུང་དཔློན་ཚང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་ན་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་དམ་པའི་རིགས་སད་ཅིང་

གཟིམ་འློག་མཆློག་སྤྲུལ་བམས་པ་བསྟན་འཛིན་སྙན་གགས་ཀི་རྣམ་སྤྲུལ་ཏུ་ངློས་བཟུང་། 

འཇམ་དབངས་བློ་གཏེར་དབང་པློའི་ཞལ་ས་ནས། གསུང་ངག་ལམ་འབས་། རྒྱུད་སེ་དང་སྒྲུབ་

བཏུས་གཙོས་སྨིན་གློལ་རྒྱ་མཚོས་རྒྱུད་པར་མཛད། ས་སྟློད་ ངག་དབང་ལེགས་པ་སློམ་པ་

གསུམ་ནློས། གསུང་ངག་རིན་པློ་ཆེ་ལམ་འབས་སློགས་དཔལ་ལན་ས་སྐྱ་པའི་སྙན་བརྒྱུད་ཚད་

མ་བཞི་ལན་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་བུམ་པ་གང་བློའི་ཚུལ་དུ་བཞེས། རློང་ཁློག་བཞག་ས་ཟེར་

བའི་ས་ཆ་དེར་བཞུགས་ནས་གསང་སགས་ལམ་གི་ར་བ་ལམ་ཟབ་བ་མའི་ཉམས་ལེན་ལ་

ཆིག་བསྒིལ་མཛད་དེ། ལྷ་མློ་དབངས་ཅན་དམར་མློ་དང་། བསྟན་སྲུང་རྡློ་རེ་གུར་ཀི་མགློན་པློ་

སློགས་ཡི་དམ་ལྷག་པའི་ལྷ་དུ་མའི་རེས་སུ་བཟུང་ཞིང་གྲུབ་པའི་རགས་མཚན་དུ་མ་མངློན་དུ་

གྱུར། དད་ལན་སློབ་མ་རྣམས་ཀིས་གསློལ་བ་བཏབ་ངློར། སྐུ་ཚེ་སྨད་དུ་གཞུང་ལུགས་དུ་མའི་

འཆད་སེལ་དང་། དབང་གདམས་ངག་ཀང་དུ་མ་བརལ་ཞིང་། ཁད་པར་ས་སྐྱེ་རྒུ་དགློན་གི་

མཁན་པློ་ཕིན་ལས་ཆློས་འཕེལ་ལློ་དུ་མར་ཞབས་དྲུང་དུ་བཞུགས་པ་ལ། བ་མ་གཞན་དགའ་

རིན་པློ་ཆེ་ལས་གཞུང་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་གསན་བསམ་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་བ་མ་དམ་པའི་

ཐུགས་དགློངས་རློགས་པའི་མཆློད་པ་ཡིན་གསུངས་ཏེ། འཆད་ཉན་རློགས་པ་གནང་གྲུབ་པས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

སྐལ་པ་བཟང་པློར་གྱུར། མཐར་དགུང་གངས་དྲུག་ཅུ་རེ་བརྒྱད་པ་བློད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་

ཆུ་ཕློ་འབྲུག་གི་ལློ་སྟེ་སྤི་ལློ༡༩༥༢ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

འཇམ་དབངས་ཀུན་དགའ་ཆློས་བཟང་། རེ་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ༡༤༣༣ལློར་

གློ་བློ་འབློག་གསེབ་ཏུ་སྐུ་བལམས། དགུང་ལློ་བཅུ་པ་ལ་བག་དཀར་གགས་རྒྱལ་བ་ལས་དགེ་

བསྙེན་གི་སློམ་པ་བཞེས། དགུང་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་པ་ལས་གློ་བློ་བདག་པློས་ས་སྐྱར་གྲྭ་བསྐློར་

དང་དབུས་གཙང་དུ་སློབ་གཉེར་བ་བརྒྱ་ཕག་གསུམ་ཙམ་རློང་བརྡ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་རེ་

འདི་ཉིད་ས་སྐྱར་བློན་པས་བློ་གློས་གཞློན་ནུའི་བཤད་གསར་དང་། ངློར་དུ་རེ་བཙུན་རྡློ་རེ་

འཆང་དང་མཇལ། ཆློས་མང་དུ་གསན། དགུང་ལློ་བཅུ་དགུ་པ་ལ་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་དུ་རྡློ་རེ་

འཆང་གིས་མཁན་པློ། བག་དཀར་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་ཁ་ཆར་བས་སློབ་དཔློན། གཅུང་

གཞློན་ནུ་སེང་གེས་དུས་གློ་བ་མཛད་དེ་རབ་ཏུ་བྱུང་། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་པ་ལ་བམས་ཆེན་རབ་

འབམས་པ་བསྟེན་ནས་མདློ་སགས་ཀི་ཟབ་བཅུད་ཚིམ་བར་རློལ། དགུང་ལློ་སུམ་ཅུ་པ་ལ་

བམས་ཆེན་རབ་འབམས་ཆློས་རེ་དང་གློ་རམས་ཆློས་རེ་མཁན་སློབ་ལས་བསྙེན་པར་རློགས། 

དགུང་གངས་སློ་བཞི་པ་ནས་པཎ་ཆེན་འབུམ་པ་གཉིས་ཀི་ཟུར་འཆད་གནང་། རྒྱལ་བའི་བསྟན་

པ་རིན་པློ་ཆེ་རྒྱས་པར་མཛད། དགུང་གངས་ང་བཞི་པ་ནས་སྐྱེད་མློས་ཚལ་གི་གདན་སེང་གེའི་

ཁི་ལ་ཞབས་སློར་བཀློད་ནས་ཞི་བར་མ་གཤེགས་བར་དུ་མདློ་སགས་ཀི་བསྟན་པ་བསྐྱངས། 

ཐུགས་སས་མང་དུ་བློན་ཞིང་། སློབ་མ་པཎ་ཆེན་དངློས་གྲུབ་དཔལ་འབར་གིས་ཆློས་འཁློར་ལྷུན་

པློ་བཏབ། ལྷ་དབང་བློ་གློས་ཀིས་གཞའ་རི་དགློན་གསར་བཏབ། མཐར་དགུང་གངས་དློན་གཅིག་

ལ་ཕེབས་པར་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ༡༥༠༣ལློར་ཞི་བར་གཤེགས། 

འཇམ་དབངས་ཀུན་དགའ་བསློད་ནམས། དཔལ་ལན་ས་སྐྱ་དགློན་པའི་ཁི་པ་ཉེར་གཅིག་པ་ས་ལློ་

ཙཱ་བ་ཆེན་པློ་ཡང་ཞུ་བ་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ༡༤༢༥ལློར་ཡབ་ནམ་

མཁའ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་དང་ཡུམ་ཧློར་མློ་དམའ་ཟེ་བཟའ་མ་ཅིག་ཚེ་བརན་གཉིས་ཀི་

སས་སུ་རེ་གདློང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་པ་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ༡༤༣༥ལློར་མཁན་

ཆེན་བསློད་ནམས་བཟང་པློའི་དྲུང་ནས་དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་བཞེས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བརྟུལ་ཞུགས་ལ་གནས་པར་མཛད། ལློ་དེར་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་སེར་རྡློ་རེ་འཆང་དཀློན་མཆློག་འཕེལ་

བས་མཁན་པློ་དང་ཆློས་རེ་གློ་བློ་མཁན་ཆེན་པས་སློབ་དཔློན་མཛད་དེ་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་

བཞེས། མཚན་འཇམ་དབངས་ཀུན་དགའ་བསློད་ནམས་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་

པློར་གསློལ། གསན་བསམ་ཐར་ཕིན་པ་མཛད། མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་རེད་པའི་སློབ་མ་ཧ་ཅང་མང་

པློ་བློན། དགུང་ལློ་ཞེ་དགུ་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ༡༤༧༣ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

འཇམ་དབངས་དཀར་པློ། འཇམ་དཔལ་དབངས་སྐུ་མདློག་དཀར་པློ། 

འཇམ་དབངས་བཀའི་གཏློ་བཞི། ནག་པློ་མགློ་གསུམ། དམར་པློ་མགློ་གསུམ། དཀར་པློ་མགློ་

གསུམ། མི་ཁ་བ་ཏུ་དང་བཞིའློ། །

འཇམ་དབངས་མཁེན་བརེ་ཆློས་ཀི་བློ་གློས། སྤི་ལློ༡༨༩༣ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བདུན་པར་

ཀཿཐློག་སི་ཏུས་ཀཿཐློག་ཏུ་གདན་དྲངས་ཏེ་འཇམ་དབངས་མཁེན་བརེ་དབང་པློའི་སྤྲུལ་སྐུར་

མངའ་གསློལ་མཛད་ཅིང་མཚན་ལ་འཇམ་དབངས་ཆློས་ཀི་བློ་གློས་བཏགས། སི་ཏུའི་ཡློངས་

འཛིན་ལས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་ནས་བཟུང་སྤློད་འཇུག་གཞུང་བཤད་དང་སློན་འགློའི་ཁིད་སློགས་

མནློས། དགུང་ལློ་བཅློ་ལྔ་པར་རློང་གསར་བ་བང་ནང་མ་འཆམ་པའི་རྐྱེན་གིས། རློང་སར་

མཁེན་བརེ་ཆློས་ཀི་དབང་ཕྱུག་རློང་སར་དགློན་ནས་རེ་ཞིག་བལ་ཏེ་ས་ལེན་དགློན་དུ་

བཞུགས་དགློས་པ་བྱུང་བ་དང་ཀཿཐློག་སི་ཏུས་ཀཿཐློག་མཁེན་བརེ་རློང་གསར་དུ་བཏང་ནས་

གནས་སྐབས་དགློན་བདག་གནང་བར་རེས་སུ་རློང་གསར་དགློན་པའི་གདན་ཁི་པ་གཙོ་བློར་

གྱུར། ཀཿཐློག་སི་ཏུ་ཀུན་བཟང་དཔལ་ལན་དང་མཁན་པློ་སྐལ་བཟང་སློགས་ལས་བམས་ཆློས་

དང་མངློན་མཛོད་དབུ་མ་སློམ་གསུམ་རབ་དབེ་སློགས་ཞིབ་ཁིད་གསན། ངློར་དཔློན་སློབ་བློ་

གཏེར་དབང་པློ་དང་བག་ར་རིན་པློ་ཆེ་ལས་རྒྱུད་སེའི་དབང་ཆེན་མང་པློ་ཞུས། ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་

ཚབ་ལས་གཏེར་རིང་སྐློར་དང་གདམས་ངག་མཛོད་སློགས་གསན། ས་ངག་དབང་ལེགས་པ་

ལས་ལམ་འབས་སློབ་བཤད་དང་འཇིགས་བེད་མཁའ་སྤློད་སྐློར་ཞུས། དགེ་བཤེས་འཇམ་

དཔལ་རློལ་བའི་བློ་གློས་ནས་གསང་འདུས་དབང་ཆེན་གསན་པ་སློགས་མདློར་ན་ས་དགེ་

བཀའ་རིང་གི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མ་ལས་དབང་ལུང་ཁིད་གསུམ་གི་གདམས་པ་རྒྱ་མཚོའི་བཅུད་ལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

རློལ་ཏེ་བསྟན་པའི་བདག་པློ་ཆེན་པློར་གྱུར། སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཏུས་དང་རྒྱུད་སེ་ཀུན་བཏུས། 

རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད། གསུང་ངག་ལམ་འབས་སློགས་ཀི་ཆློས་སྐློར་མང་པློར་གསུངས། 

བསྟན་བཅློས་བརམས་པ་དང་དགློན་སེ་གསར་འདེབས་སློགས་བསྟན་པའི་མཛད་རེས་བ་ན་

མེད་པ་བཞག་གནང་ནས་མཐར་སྤི་ལློ༡༩༥༩ས་ཕག་ཟླ་བ༥ཚེས༦ལ་འབས་ལློངས་རྒྱལ་ས་

སང་ཏློག་ཏུ་སྐུ་གཤེགས། 

འཇམ་དབངས་མཁེན་བརེའི་དབང་པློ། ཡློངས་གགས་སུ་རློང་གསར་མཁེན་བརེའམ། མཚན་

དངློས་པདྨ་འློད་གསལ་མདློ་སགས་གིང་པ་ཞེས་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤི་

ལློ༡༨༢༠ལློར་ཁམས་སེ་དགེའི་ས་ཆར་གཏེར་ལྷུང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། གསང་སགས་གསར་རིང་

དང་། ས་གཏེར། ཡང་གཏེར། དགློངས་གཏེར། རེས་དྲན། དག་སྣང་། སྙན་བརྒྱུད་བཅས་བཀའ་

བབ་བདུན་དང་ལན་ཞིང་། སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་ར་བརྒྱད་ཀི་རིང་ལུགས་གསལ་བར་མཛད་པའི་

དཔེ་གཞུང་དང་། སྒ་སྙན་ངག་གསློ་རིག་སྐློར་སློགས་ཀི་གསུང་རློམ་མང་པློ་མཛད་ནས། རབ་

བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ༡༨༩༢ལློར་འདས། 

འཇམ་དབངས་མཁེན་བརེའི་དབང་ཕྱུག །བློད་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཤིང་ཕློ་སྤེལ་གི་ལློ་སྟེ་སྤི་

ལློ༡༥༢༤་ལློར་གཙང་སྟློད་བློ་དློང་ཨེར་ཆློས་ལན་དུ་ཡབ་འ་ཞའི་གདུང་བརྒྱུད་དར་ཆློས་རློང་

ཞེས་གགས་པའི་ས་སྐྱློང་དབང་པློ་དང་། ཡུམ་ཚེ་བརན་བུ་འདྲེན་གཉིས་ཀི་སས་སུ་ཨ་ཞེས་བ་

བའི་སྐད་དྲག་པློ་འདློན་བཞིན་ངློ་མཚར་བའི་ལས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་

བརྒྱད་པར་ཀུན་དགའ་ལེགས་པའི་བློ་གློས་ཞལ་སར་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་ཏེ། མཚན་མཁེན་

བརེའི་དབང་ཕྱུག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པློ་གསློལ། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་པར་གནས་

བརན་ཆེན་པློ་ཀུན་དགའ་སློགས་དད་པའི་དགེ་འདུན་གངས་ཚང་གི་དབུས་སུ་བསྙེན་པར་

རློགས་པའི་དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་བཞེས། གློང་གི་མཁན་སློབ་དེ་དག་དང་། 

ཆློས་རེ་ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག །ར་ནག་སློབ་དཔློན་གནས་ཆུང་། བདག་ཆེན་ཁི་ཐློག་རིན་པློ་ཆེ་

སློགས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་མཉེས་པ་གསུམ་གིས་མཉེས་པར་མཛད་དེ། 

གསུང་ངག་རིན་པློ་ཆེ་སློབ་བཤད་ཀི་གདམས་ངག་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ཉམས་ཁིད་དང་། ནག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པློ་ཆེན་པློ་གུར་གི་མགློན་པློའི་ཕི་ནང་གི་མན་ངག་སློགས་དཔལ་ལན་ས་སྐྱ་པའི་ཡབ་ཆློས་

ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་དུ་མ་དང་། གཞན་ཡང་མདློ་རྒྱུད་རྒྱུད་སེ་རྒྱ་མཚོ་ལ་བུ་ལ་ཐློས་བསམ་

གིས་སྒློ་འདློགས་ལེགས་པར་བཅད་ནས་བསམ་འགྲུབ་རེར་དང་། ར་ལུང་། རིན་ཆེན་སང་

སློགས་སྒྲུབ་གནས་བློན་ཏེ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་གཞློལ་བར་མཛད། དགུང་ལློ་

སློ་དྲུག་པར་བུ་སྟློན་རིན་པློ་ཆེའི་ཞབས་སྟེགས་ཀི་སེང་གེ་ཁི་ལ་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་སྒྱུར་བར་

མངའ་གསློལ་ཏེ། འཁློར་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལ་བུ་ལ་དཔལ་དུས་ཀི་འཁློར་ལློ་དང་། གསུང་ངག་

རིན་པློ་ཆེ་སློབ་བཤད་ཐུན་མིན་གི་ཉམས་ཁིད་སློགས་བསྩལ་ཏེ། སྦིན་པ་དཔལ་དང་། འློ་བག་

ཆློས་རེ། སློབ་དཔློན་བུདྡྷཱ་བ་སློགས་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརེས་པའི་སློབ་ཚོགས་མང་པློ་བསྐྲུན། 

གསུང་རློམ་ལ་གསུང་ངག་སློབ་བཤད་ཀི་ཆློས་འབྱུང་ཟིན་བིས། དམ་པའི་ཆློས་ཐློས་པའི་ཚུལ་

གསལ་བར་སྟློན་པ་ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ་དབང་གི་རྒྱལ་པློའི་སྣང་བ། གསུང་མགུར་

སློགས་པློད་བཞི་རེས་འཇུག་གདུལ་བའི་གསློས་སུ་བཞག་ཅིང་། མཐར་དགུང་གངས་བཞི་བཅུ་

ཞེ་བཞི་པ་བློད་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མེ་མློ་ཡློས་ཀི་ལློ་སྟེ་སྤི་ལློ༡༥༦༧ལློར་གཤེགས། 

འཇམ་དབངས་མགློན་པློ། རེ་ལློ་རས་ཀི་སློབ་མ་འདི་ཉིད་ཡུལ་མང་སྟློད་བེ་བག་ཁམས་གློང་དུ་ཡབ་

ཁྱུང་པློ་བསློད་ནམས་དཔལ་དང་ཡུམ་འགེ་མློ་ཁེ་འདྲེན་དཔལ་གི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་

ས་འབྲུག་སྤི་ལློ༡༢༠༨ལློར་སྐུ་བལམས། མཚན་བསློད་ནམས་མགློན་པློར་བཏགས། དགུང་ལློ་

བཞི་ལྔ་ནས་སྐྱེ་བ་མང་པློ་དྲན། དགུང་ལློ་དྲུག་བདུན་ནས་སློབ་དཔློན་ལྕེ་སྟློན་སངས་རྒྱས་

སློགས་ཀིས་ཆློས་གསུངས་པ་གསན་ནས་བིས་པ་གཞན་ལ་འཆད་པའི་བློ་གློས་ལན། སྟན་

གཅིག་ལློ་བཅུ་བཞི་དང་། ཤ་མི་བཞེས་པར་ལློ་བཅུ་བདུན་བཞུགས། དེ་ནས་དབུ་རེ་བ་བསྟེན་

ནས་ལློ་བརྒྱད་བཞུགས། འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཆློས་སྐློར་དབང་བཀའ་ཐམས་ཅད་

གསན། སྟློད་སྨད་ཀི་མཚམས་ཀུ་རུ་ལུང་དུ་དགློན་པ་བཏབ། ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བསྐློར་ཏེ་

གཞན་དློན་ཟད་མི་ཤེས་པ་བསྐྱངས། རེ་འདིས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅློས་ཀང་། སགས་ཀི་

དབང་རྒྱུད་འགེལ་མན་ངག་གི་སྐློར་དང་། མཚན་ཉིད་ཀི་གཞུང་བཤད་སྤི་བསྡུས་མང་པློ། མི་

དཔྱད་དང་ར་དཔྱད་སྨན་དཔྱད་ལ་སློགས་པའི་འཇིག་རེན་གི་བསྟན་བཅློས་ཀང་མང་པློ་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

འདས་ལློ་མ་རེད། 

འཇམ་དབངས་ཆློས་རེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལན། རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པློའི་དངློས་སློབ་འཇམ་དབངས་

ཆློས་རེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལན་མཆློག་ནི་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ༡༣༧༩ལློར་བསམ་

ཡས་སུ་ཡབ་དགེ་བསྙེན་པ་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། རེད་ཐང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་

གལ་འཛིན་མཛད། དེར་ལེགས་བཤད་གསེར་ཕེང་ཐུགས་འཛིན་གནང་། གསང་ཕུར་གཉལ་

རྒློད་རིན་ཆེན་བསམ་གྲུབ་དང་ལན་མ་དཀློན་མཆློག་སེང་གེ་ལས་ཕར་ཚད་དང་། སྐྱློར་མློང་

ལུང་དུ་མཁན་ཆེན་དཀའ་བཞི་པ་ལས་འདུལ་མངློན། དགའ་ལན་དུ་འཇམ་མགློན་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་

པློ་ཙོང་ཁ་པ་ལས་གངས་ངེས་རྣམ་འབེད་དང་། ར་འཇུག་གི་རྣམ་བཤད། ལམ་རིམ་ཆེ་ཆུང་། 

སགས་རིམ་ཆེན་མློ་སློགས་མདློ་སགས་ཀི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་ཆེར་གསན་ནས་མཁེན་རབ་ཟླ་

དང་བལ་བར་གྱུར། ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པློས་འགློག་པ་རི་ནས་གཏེར་བཞེས་པའི་ཆློས་དུང་གནང་

སྟེ་དགློན་ཞིག་འདེབས་དགློས་པའི་བཀའ་བཞིན་དགུང་གངས་སློ་བརྒྱད་ལ་ཕེབས་པ་མེ་སྤེལ་

སྤི་ལློ༡༤༡༦ལློར་སྣེའུ་པད་པ་ནམ་མཁའ་བཟང་པློས་སྦིན་བདག་མཛད་དེ་ཆློས་སེ་ཆེན་པློ་

དཔལ་ལན་འབས་སྤུངས་དགློན་ལེགས་པར་བཏབ། དེ་ཡང་གནས་དེར་ཕེབས་ནས་ཐློག་མར་

དགློན་པའི་ཤར་ཕློགས་ཀི་གཟིམ་སྤིལ་དེང་སང་བག་ཐློག་ཁང་ཟེར་བ་དེར་བཞུགས་ཏེ་མདློ་

སགས་ཀི་ཆློས་མང་དུ་གསུངས། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ༡༤༤༩ ལློའི་ས་ག་ཟླ་

བའི་ཚེ་བཅློ་བརྒྱད་ཉིན་ཞི་བར་གཤེགས་སློ། །

འཇམ་དབངས་རག་ངུ་། སློ་སྨན་རག་ངུ་རིགས་གསུམ་གི་ནང་ཚན་མེ་ཏློག་སེར་པློ་འཆར་བ་ཞིག

འཇམ་དབངས་དློན་ཡློད་རྒྱལ་མཚན། ས་སྐྱའི་ཁི་པ་བཅུ་གཉིས་པ་རིན་ཆེན་སང་པ་འཇམ་དབངས་

དློན་ཡློད་རྒྱལ་མཚན་ནི་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ༡༣༡༠ལློར་ཡབ་བདག་ཆེན་བཟང་

པློ་དཔལ་དང་། ཡུམ་ཅིག་གཞློན་ནུ་འབུམ་གི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་ཆུང་ངུ་ནས་ཡི་གེ་ཀློག་

སྦངས་པས་ཚེགས་མེད་དུ་མཁེན། དེ་ནས་དཔང་ལློ་བློ་གློས་བརན་པ་དང་། ཆློས་རེ་ན་བཟའ་

བ་བསློད་ནམས་དཔལ། རྒྱལ་སས་ཐློགས་མེད་སློགས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་མའི་ཞབས་

ལ་གཏུགས་ནས་མདློ་སགས་ལ་མཁས་པར་སྦངས། གཞི་ཐློག་མཁས་བཙུན་ཆེན་པློས་སྐུལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མ་གནང་བ་བཞིན་ཚོགས་ཆེན་མློར་རྣམ་འགེལ་དང་རིག་གཏེར་སློགས་ཉིན་རེར་ཆློས་མཐུན་

བདུན་རེ་ཆག་མེད་དང་། ཏཱ་དབེན་གུ་ཤྲིའི་མཚན་གསློལ། ཤེལ་གི་དམ་ག་ཡང་བསྩལ། དགུང་

གངས་བཅུ་བཞི་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ༡༣༢༣ ལློར་དཔལ་ལན་ས་སྐྱ་

དགློན་གི་གདན་ཁིར་ཕེབས། དགུང་གངས་སློ་ལྔ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་སྤེལ་

སྤི་ལློ༡༣༤༤ལློའི་བློད་ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་བཅུ་གཅིག་ཉིན་རིན་ཆེན་སང་བ་བང་གི་གཟིམ་ཁང་

གློང་མར་སྐུ་གཤེགས། 

འཇམ་དབངས་དློན་ཡློད་དཔལ་ལན། སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གིང་གི་ཁི་ཐློག་བཅུ་པ་འཇམ་དབངས་དློན་

ཡློད་དཔལ་ལན་མཆློག་ནི་ཉང་སྟློད་དུ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ༡༤༤༥ལློར་སྐུ་

བལམས། དཔལ་འཁློར་བདེ་ཆེན་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་དམ་པའི་ཆློས་ལ་དློན་གཉེར་མཛད་པའི་

དབུ་ཚུགས། སློབ་དཔློན་བཟློད་དཔལ་བའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་མདློ་སགས་རིག་པའི་

གནས་ཟབ་མློར་སྦངས། དེ་ནས་དགུང་གངས་དློན་གཉིས་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་

བི་སྤི་ལློ༡༥༡༦ ལློར་སེ་ར་དགློན་གི་ཁི་མཐློན་པློ་ཕེབས། ཟབ་རྒྱས་ཆློས་ཀི་ཆློས་འཁློར་ལློ་

རྒྱ་ཆེར་བསྐློར། དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ༡༥༢༤ 

ལློར་དགློངས་པ་གཞན་དློན་དུ་གཤེགས། 

འཇམ་དབངས་བདེ་བའི་རྡློ་རེ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ༡༦༨༢ ལློར་ལྷ་སར་སྐུ་

འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་ནས་འཇམ་དབངས་བཞད་པའི་རྡློ་རེ་དང་། སྟག་ཕུ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་

མཚན། ཐང་སག་དངློས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། ས་སྐྱ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྲུབ་སློགས་བ་མ་མང་

པློར་བསྟེན་ནས་མདློ་སགས་ཀི་ཆློས་མང་དུ་གསན་དེ་མཁས་པར་གྱུར། མི་དབང་ཕློ་ལྷ་བསློད་

ནམས་སྟློབས་རྒྱལ་ནི་ཁློང་གི་སྦིན་བདག་ཡིན་འདུག །ཁློང་གི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་སུ་བློ་

བཟང་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་དང་། མཉྫུ་ཤི་ས་ལུ་ཏ། སུ་ཁ་བཛྲ། འཇམ་དབངས་བདེ་བའི་རྡློ་

རེ་བཅས་ཞུ། གསུང་རློམ་པློད་ཆེན་གཅིག་ཡློད། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལྕགས་བ་སྤི་

ལློ༡༧༤༡ ལློར་སྐུ་འདས། ཁློང་ནི་མདློ་སགས་ཀི་གཞུང་ལུགས་གསན་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་། ཁད་པར་

ས་དགེ་གཉིས་ཀི་ཕག་ལེན་ལ་མཁས་པས་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡིན་འདུག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

འཇམ་དབངས་མདློག །མདློག་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་གུར་གུམ་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

འཇམ་དབངས་ནག་པློ། འཇམ་དཔལ་དབངས་སྐུ་མདློག་ནག་པློ། 

འཇམ་དབངས་ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་ཉེར་

གསུམ་པ་ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ལྕགས་ཕག་སྤི་ལློ༡༦༡༡ལློར་འུ་ཡུག་ཏུ་འཁྲུངས། བང་ཏི་

ནམ་མཁའ་སངས་རྒྱས་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྙེན་པར་རློགས། མཁན་པློ་དེ་ཉིད་དང་མཁས་

གྲུབ་དཔལ་ལན་དློན་གྲུབ་སློགས་བཤེས་གཉེན་མང་དུ་བསྟེན། དགུང་ལློ་རེ་གཅིག་པ་རབ་བྱུང་

བཅུ་གཅིག་པའི་ལྕགས་ཕག་ལློ་སྤི་ལློ་༡༤༧༡ ནས་ལློ་ངློ་གཉིས་རིང་གདན་ས་མཛད། རེ་

གཉིས་པ་ཆུ་བི་སྤི་ལློ༡༦༧༢ལློར་ཐར་རེར་ཞི་བར་གཤེགས་སློ།།

འཇམ་དབངས་རྣམ་གསུམ། བློད་ཀི་འཇམ་དབངས་རྣམ་གསུམ་དང་དློན་གཅིག

འཇམ་དབངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། དཔལ་ས་སྐྱ་དགློན་ཁི་ཐློག་བཅུ་བདུན་པ་རིན་ཆེན་སང་བ་

བང་འཇམ་དབངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་མཆློག་ནི་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་སྟག་སྤི་

ལློ༡༣༩༨ལློར་ཡབ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་ནམ་མཚན་གཞན་བ་ཆེན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དང་

ཡུམ་མ་ཅིག་ཞལ་ལུང་མ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་ལློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་བལམས། 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་ལྕགས་བི་སྤི་ལློ༡༤༢༠ ལློར་ས་སྐྱའི་གདན་ཁིར་

ཕེབས། དགུང་གངས་དྲུག་ཅུ་ཡས་མས་བར་གདན་ས་མཛད། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཆུ་འབྲུག་

སྤི་ལློ༡༤༧༢ སྐུ་གཤེགས། 

འཇམ་དབངས་དཔལ་མཆློག་རྒྱལ་མཚན། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༥༩༩ ལློར་འཁྲུངས། 

མཁས་གྲུབ་དཔལ་ལན་དློན་གྲུབ་སློགས་ལས་ཆློས་བཀའ་མང་དུ་གསན། རེ་གདློང་ཁི་ཆེན་

འཇམ་དབངས་ཀུན་དགའ་བསློད་ལས་བསྙེན་པར་རློགས། མདློ་ཁམས་སེ་དགེའི་ཕློགས་སུ་

བསྟན་འགློའི་དློན་ཡུན་རིང་མཛད། དགུང་ལློ་རེ་དགུ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་ལུག་སྤི་

ལློ༡༦༦༩ལློར་ཁིར་ཕེབས། ལམ་འབས་ཚར་བཞི་གསུངས། གདན་ས་ལློ་ངློ་བཞི་མཛད་མཐར། 

དློན་ལྔ་པ་ཆུ་གང་ལློ་སྤི་ལློ༡༦༧༣ཟླ་བ་བཞི་པའི་ཚེས་ཉེར་བརྒྱད་ལ་སྐུ་གཤེགས་སློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཇམ་དབངས་བློ་གཏེར་དབང་པློ། སྤི་ལློ་ ༡༨༤༧ མེ་ལུག་ལློར་གཙང་གཡས་རུ་གཞིས་ཀ་

བསམ་འགྲུབ་རེར་བལམས། དགུང་ལློ་དགུ་པར་ངློར་ཨེ་ཝཾ་དུ་མཁན་ཆེན་བམས་པ་ཀུན་

དགའ་བསྟན་འཛིན་ལ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ། ལློན་ཤིང་ཆེན་མློ་ཐུགས་འཛིན་སྐབས་རེ་བཙུན་

གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་མནལ་ལམ་དུ་མཇལ། མཁན་ཆེན་བམས་པ་ཀུན་དགའ་དང་ཁུ་ནུ་ཤེས་

རབ་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབངས་མཁེན་བརེ་དབང་པློ། འཇམ་མགློན་བློ་གློས་མཐའ་ཡས། འཇུ་

མི་ཕམ་པ་སློགས་བསྟེན་ནས་སྒ་ཚད་དང་སྤློད་འཇུག །བམས་ཆློས། སློམ་གསུམ། འཇུག་པ་

སློགས་ལ་མཁས་པར་སྦངས་ཤིང་། གསར་ཕློགས་རྒྱུད་སེའི་དབང་བཀའ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་དང་

ལམ་འབས་ཚོགས་སློབ། རེས་གནང་སྒྲུབ་ཐབས་སྟློང་ཕག་ཙམ་གི་ལུང་བཅས་གསན། སྒྲུབ་

ཐབས་ཀུན་བཏུས་པློད་བཅུ་བཞི་པར་དུ་བཞེངས་ཤིང་། སྐྱེ་རྒུ་དློན་གྲུབ་གིང་དང་སེ་དགེ་ལྷུན་

གྲུབ་སྟེང་སློགས་སུ་རྒྱུད་སེ་ཀུན་བཏུས་དང་ལམ་འབས་སློགས་ཀི་གསུང་ཆར་བསྙིལ། དགུང་

ལློ་རེ་བརྒྱད་པ་ཤིང་སྟག་ལློར་ གཤེགས་སློ། །

འཇམ་དབངས་གཙང་བ་བདུན་བརྒྱུད། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན། མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་

དཔལ་བཟང་། ཞ་ལུ་བ་ལེགས་པ་རྒྱལ་མཚན། གཡག་སེ་བློ་གློས་ཆློས་སྐྱློང་། བ་སློ་ཆློས་ཀི་

རྒྱལ་མཚན། རེ་བློ་གློས་བརན་པ། འཇམ་དབངས་སྨློན་ལམ་དཔལ་པ་རྣམས་སློ། །

འཇམ་དབངས་བཞད་པ་སྐུ་ཕེང་དང་པློ། ངག་དབང་བརློན་འགྲུས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་བི་

སྤི་ལློ༡༦༤༨ལློའི་བློད་ཟླ་དང་པློའི་ཚེས་བརྒྱད་ཉིན་རྒན་གའི་རིང་རིང་ལྷས་ཁ་ཏིང་ཟེར་བར་

བློད་རུས་ཆེན་བཞིའི་ཡ་གལ་ལློང་ཤུལ་ཆེན་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་དབལ་ཤུལ་གི་རྒྱུད་དུ་

ཡབ་དཔའ་འབུམ་རྒྱལ་དང་ཡུམ་ཐར་མློ་བམས་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་བལམས། དགུང་ལློ་དློན་

བཞི་པ་ལྕགས་གང་སྤི་ལློ༡༧༢༡ ལློའི་བློད་ཟླ་དང་པློའི་ཚེས་བཞི་ནས་བསྙུང་ཚུལ་བསྟན་པ་ན་

བ་སློབ་དཔློན་འབངས་སྤི་སེར་ནས་ཞབས་བརན་ཕློན་ཆེར་བསྒྲུབས་ཏེ་བརན་གསློལ་ཡང་ཡང་

ཕུལ་ཀང་བ་མས་འཆད་ཉན་དང་གྲྭ་ཚང་གིས་སྒིག་ལམ་གང་ཅིར་མི་ཉམས་གློང་འཕེལ་ཡློང་

བ་གིས་ཤིག་གསུང་བ་ཙམ་ལས་གསུང་ལན་གཞན་མ་གནང་བར་བློད་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་

ལྔའི་ཉིན་སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་བསྟན་ནས་བདུན་ཕག་གཅིག་གི་རིང་ཟག་མེད་ཀི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་རློལ་བར་མཛད། 

འཇམ་དབངས་བཞད་པ་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ། དཀློན་མཆློག་འཇིགས་མེད་དབང་པློ། རབ་བྱུང་བཅུ་

གཉིས་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ༡༧༢༨ལློའི་བློད་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་བརྒྱད་ཉིན། ཡབ་གཅན་རའི་

དཔློན་པློ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་དང་། ཡུམ་གནམ་སྐྱིད་ཞེས་བ་བ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་མདློ་སྨད་

སྣང་རའི་གསེར་ཁང་གི་ཉེ་འདབས་གམ་པ་ནང་ཞེས་བ་བར་སྐུ་བལམས། དགུང་གངས་རེ་བཞི་

པ་ལྕགས་ཕག་སྤི་ལློ༡༧༩༡ ལློའི་བློད་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་ཉེར་བརྒྱད་ཉིན་ཀ་མདློ་གདློང་དམར་

སྣ་རུ་སྐུ་གཤེགས། 

འཇམ་དབངས་བཞད་པ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ། བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ། རེ་འདི་ཉིད་

ནི་མདློ་སྨད་ལྷློ་རྒྱུད་རེབ་སྐློང་གསེར་མློ་ལློངས་སུ་གཉན་ཐློག་འབློག་ཞེས་བ་བའི་ཡུལ་དུ་གཉན་

ཐློག་དཔློན་ཐློའུ་པཱ་ཙོང་དུ་གགས་པའི་དཔློན་རབས་ཀི་རིགས་སུ་ཡབ་ཀླུ་འབུམ་རིན་ཆེན་རྒྱ་

མཚོ་དང་ཡུམ་ཤ་སྦྲང་མཁར་མློ་སྐྱིད་ཅེས་བ་བའི་སས་སུ་སྤི་ལློ༡༧༩༢ ལློའི་བློད་ཟླ་བརྒྱད་པའི་

ཡར་ཚེས་སུ་སྐུ་བལམས། དགུང་ལློ་རེ་བཞི་པ་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ༡༨༥༥ལློར་གུང་ཐང་རིན་པློ་ཆེ་

ཚོགས་ཆེན་ཁིར་བསྐློ་གཞག་དང་། ཧློར་ཚང་ཁི་ཆེན་ལ་རྒྱལ་ཚབ་མཛད་དགློས་དང་བ་བང་དུ་

སློར་དགློས་ཀི་བཀའ་ནན་སྩལ་ཏེ་བློད་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་དྲུག་གི་ས་དྲློར་སྐུ་གཤེགས། 

འཇམ་དབངས་བཞད་པ་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ། བསྐལ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཕྱུགརེ་འདི་ཉིད་འབི་ཆུ་

དལ་གིས་འབབ་པའི་རྒྱུད་ཀི་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་ལུང་ཟེར་བར་ཡབ་གཞན་ཕན་བདེ་ལེགས་འབྱུང་

གནས་དང་ཡུམ་གཞན་ཕན་ཆློས་འཚོ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་

ལློ༡༨༥༦ལློའི་བློད་ཟླ་དང་པློའི་ཚེས༢༤ལ་སྐུ་བལམས། སེ་ཁི་རིན་པློ་ཆེ་དུས་གསུམ་མཁེན་

པར་གཟིགས་པའི་བཀའ་གསལ་དང་སྐྱབས་རེ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པའི་ཞལ་ཆེམས་ཀི་ཡིག་

བཞག་སློགས་ཚང་མ་མཐུན་པར་བྱུང་བས་ཡང་སྤྲུལ་འཁྲུལ་མེད་དུ་ངེས་པ་རེད། དགུང་ལློ་རེ་

གཅིག་པ་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ༡༩༡༦ ལློའི་བློད་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་ཉེར་གཉིས་ཉིན་སྐུ་གཤེགས། 

འཇམ་དབངས་བཞད་པ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ། བློ་བཟང་འཇམ་དབངས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན། རེ་འདི་

ཉིད་ལི་ཐང་གློང་ཚོ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་མཚེ་མ་གློང་ཞེས་བ་བར་ཡབ་མགློན་པློ་དློན་འགྲུབ་དང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡུམ་གུ་རུ་ལྷ་འཚོ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ༡༩༡༦ལློའིབློད་ཟླ་

གསུམ་པའི་ཚེས་བཅུ་གཉིས་ཉིན་སྐུ་བལམས། ས་ལུག་ལློར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པློ་

ཆེ་མཆློག་ནས་རེ་འདི་ཉིད་ཡང་སྤྲུལ་འཁྲུལ་མེད་དུ་ངློས་འཛིན་མཛད་དེ་བློ་བཟང་འཇམ་

དབངས་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་མཚན་གསློལ། དགུང་གངས་སློ་གཉིས་མེ་ཕག་

སྤི་ལློ༡༩༤༧ལློའི་བློད་ཟླ་གཉིས་པ་ཕི་མའི་ཉེར་གསུམ་ལ་སྐུ་གཤེགས། 

འཇམ་དབངས་རིགས་ལྔ། འཇམ་དཔལ་དབངས་རིགས་ལྔ་སྟེ། འཇམ་དཔལ་གཞློན་ནུར་གྱུར་པ་

དང་། འཇམ་དབངས་དཀར་པློ། འཇམ་དབངས་ནག་པློ། འཇམ་དབངས་སྨྲ་སེང་། འཇམ་

དབངས་ཕག་བཞི་པ་དང་ལྔའློ། །

འཇམ་དབངས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། ཤར་པ་འཇམ་དབངས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། རབ་བྱུང་

བཞི་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ༡༢༥༨ལློར་འཁྲུངས། འགློ་མགློན་འཕགས་པའི་དངློས་སློབ་ཤར་པ་ཤེས་

རབ་འབྱུང་གནས་རབ་བྱུང་མ་མཛད་གློང་གི་སས་གསུམ་པ་ཡིན་ཅིང་། ས་སྐྱའི་གདུང་རྒྱུད་

དངློས་མིན་ཀང་གདན་ས་སྐྱློང་བའི་མཛད་རེས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་མཚན་སྙན་ཅན་གི་བ་

མ་ཞིག་ཡིན། འགློ་མགློན་ཕག་ནའི་སས་ད་རྨ་པཱ་ལ་སྐུ་མ་གཤེགས་པའི་གློང་བདག་ཆེན་བཟང་

པློ་དཔལ་བ་ས་སྐྱའི་གདུང་རྒྱུད་མིན་པའི་གེང་བརློད་སྣ་ཚོགས་བཟློས་ཏེ་གློང་མས་རྒྱ་ནག་

ཤར་ཕློགས་ཀི་རྒྱ་མཚོའི་གིང་ཕན་ཞིག་ཏུ་ཕུད། དུས་ཡུན་རིང་པློ་མ་སློང་བར་དརྨ་པཱ་ལ་ཡང་

སྐུ་གཤེགས་ནས་ས་སྐྱའི་གདུང་རྒྱུད་ཆད་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་དེར་ས་སྐྱའི་ཁི་འཛིན་གནང་། རབ་

བྱུང་ལྔ་པའི་མེ་རའི་སྤི་ལློ༡༣༠༦ ལློར་འགློར། བདག་ཆེན་བཟང་པློ་དཔལ་བ་ལ་གདན་ས་

ཕུལ་རེས། ཡློན་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་ཨློལ་ཇློའི་ཐུས་གདན་དྲངས་ཀང་ལློ་དེའི་ལློ་མཇུག་

དགུང་ལློ་བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུ་པར་སྐུ་གཤེགས། 

འཇམ་དབངས་རིན་ཆེན་རྡློ་རེ། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་དྲུག་ཅུ་པ་ཡིན། 

གཙང་གི་སའི་ཆ་གཞིས་ཀ་ཆེན་པློ་བསམ་འགྲུབ་རེར་བང་ཏིའི་རིགས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་

པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ༡༨༣༧ལློར་མཚན་དཔེ་གསར་དུ་བཞད། ཨེ་ཝཾ་ཐར་པ་རེར་ཕེབས་ནས་

བམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་སློགས་ལས་སློམ་པ་གསུམ་དང་ལམ་འབས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

སློགས་ཀིས་ཐུགས་རྒྱུད་ལེགས་པར་གཏམས། ཆློས་ཀི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་མངལ་གསློལ་ནས་

བགང་བ་བརྒྱད་རིང་ཐུགས་སས་གཙང་པཎ་ཆེན་རིན་པློ་ཆེ་དང་ཞབས་དྲུང་བཞི་སློགས་

བསྐྲུན། དགུང་གངས་རེ་ལྔ་པ་སྟེ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་གང་སྤི་ལློ༡༩༠༡ལློར་ངློ་མཚར་

བའི་ལས་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་སློ། །

འཇམ་དབངས་ལེགས་པ་ཆློས་འབློར། མཚན་གཞན་འཇམ་དབངས་དགའ་བའི་བློ་གློས་ཞུ་བ་

མཆློག་ནི་འབས་སྤུངས་དགློན་གི་གདན་རབས་བརྒྱད་པ་ཡིན། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་བ་སྤི་

ལློ༡༤༢༩ ལློར་ལྷ་ས་ཚལ་གུང་ཐང་དུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཞློན་དུས་གསང་ཕུར་ཆློས་ཞུགས་ཀིས་

གུང་རུ་ཆློས་བློ་དང་སློབ་དཔློན་དཔལ་བློ་ལས་ཕར་ཚད་གསན། སློབ་དཔློན་གནས་བརན་

ལས་འདུལ་བ་དང་མངློན་པ་གསན། བ་སློ་ཆློས་རེའི་ས་ནས་གསང་སགས་སྐློར་གསན་ཏེ་

མཁས་པ་ཆེན་པློར་གྱུར། དགུང་ལློ་ཉེར་ལྔའི་ལློ་གསང་ཕུ་བ་སྨད་པའི་འཆད་ཉན་མཛད། དེ་

ནས་མདློ་ཁམས་སུ་ཕེབས། ཕིར་ཕེབས་རེས་འབས་སྤུངས་བློ་གསལ་གིང་དུ་འཆད་ཉན་ལློ་ཉི་

ཤུ་ལྷག་ཙམ་མཛད་དེ། དགུང་ལློ་རེ་ལྔ་བཞེས་པ་ཆུ་གང་སྤི་ལློ༡༤༩༣ལར་འབས་སྤུངས་ཀི་

ཁིར་ཕེབས། གཞུང་ཆེན་མློའི་བཤད་པ་གཙོ་བློ་མཛད། སྣེའུ་པས་སྦིན་བདག་མཛད་ནས་

འབས་སྤུངས་ཀི་བམས་ཆེན་གི་སྐུ་བཞེངས། ཐར་དགུང་གངས་དློན་ལྔ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་

བརྒྱད་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ༡༥༠༣ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

འཇམ་དབངས་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། གཙང་ངློར་དགློན་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་གི་གདན་རབས་གསུམ་པ་

ཡིན། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ༡༣༧༦ལློར་གཙང་ཆུ་མིག་གི་བ་འདབ་ཕྱུག་གློང་དུ་

འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་པར་སྣར་ཐང་གི་གདན་ས་བ་གྲུབ་པ་ཤེས་རབ་ལས་བསྙེན་པར་རློགས། 

མདློ་སགས་ཀི་ཆློས་ཚུལ་མང་དུ་གསན། ངློར་ཆེན་གི་བཀའ་ལར་ཐུབ་བསྟན་དར་རྒྱས་གིང་གི་

གདན་ས་ལློ་བཅུ་གཅིག་མཛད། ངློར་ཆེན་ལས་ལམ་འབས་ཚར་བཅུ་གསུམ་གསན། དགུང་ལློ་

རེ་དྲུག་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ལྕགས་སྦྲུལ་ལློའི་ཆློས་འཁློར་དུས་ཆེན་ཉིན་གདན་སའི་འཁུར་

བཞེས། གདན་ས་ལློ་ལྔ་མཛད། དགུང་ལློ་དློན་དགུ་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་ར་སྤི་

ལློ༡༤༧༤ལློའི་ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་གསུམ་ལ་ཨེ་ཝཾ་ཆློས་ལན་དུ་སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཇམ་དབངས་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན། ཕག་གྲུ་སེ་སིད་ཁི་རབས་གཉིས་པ་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་

ལྕགས་འབྲུག་སྤི་ལློ༡༣༤༠ལློར་ཡབ་ཕག་གྲུ་དཔློན་བསློད་ནམས་བཟང་པློ་དང་ཡུམ་མང་ཉ་

མ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་བ་མ་ཀླུ་ལུང་གགས་པ་ལས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་བསབས། 

ཚེས་བཞི་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གི་དྲུང་དུ་དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་མནློས་པའི་མཚན་གགས་པ་

བཟང་པློ་དང་། དགུང་ལློ་དགུ་ལ་མཁན་ཆེན་གཞློན་དབང་དང་སློབ་དཔློན་གཞློན་བརློན་ལས་

རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་དུ་གསློལ། དགུང་ལློ་བཅུ་གསུམ་པར་རེད་ཐང་གི་

གདན་ས་མཛད། ཐིལ་གི་གདན་སར་རགས་གཉིས་ཀི་བཤད་པ་དང་། བཀའ་པློད་བཞི་སློགས་

ལ་བཤད་པ་མཛད་པས་མཁས་པའི་གགས་པ་ཐློབ། རེད་ཐང་གི་ཚོགས་པ་ལློ་བཅུ་གསུམ་བར་

དུ་བསྐྱངས། བུ་སྟློན་རིན་པློ་ཆེ་སློགས་ལས་མདློ་སགས་ཀི་གདམས་པ་དུས་མ་མནློས། ཤིང་

སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༣༦༥ལློར་ཕློ་བང་སྣེའུ་གདློང་རེའི་ཁི་ཐློག་ཏུ་ཕེབས་ཏེ་ཕག་གྲུའི་བ་དཔློན་མཛད། 

བློད་ཆློལ་ཁ་གསུམ་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ་ཤེས་སུ་འཇུག་པའི་འཇའ་ས་གནང་ཐློག །ཆུ་གང་

སྤི་ལློ་༡༣༧༣ལློར་འདས། 

འཇམ་དབངས་སངས་རྒྱས་སེང་གེ རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ༡༥༠༤ལློར་ས་སྐྱར་འཁྲུངས། 

ར་ནག་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་དུ་མཚན་ཉིད་གསན་སྦློང་མཐར་ཕིན་པ་མཛད། རེ་སངས་རྒྱས་རིན་

ཆེན་ལས་བསྙེན་པར་རློགས། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཅུ་ཕག་ལྷག་ཙམ་ལས་དབང་རྒྱུད་མན་

ངག་སློགས་མཐའ་ཡས་པར་གསན། དགུང་ལློ་ང་བཞི་པ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་

ལློ༡༥༥༧ལློའི་སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཡར་ཚེས་གསུམ་ལ་གདན་སའི་ཁུར་བཞེས། ས་ཕིར་ལམ་

འབས་ཚར་བཅུ་བདུན་གསུངས། གདན་ས་ལློ་བཅུ་གཉིས་མཛད། དགུང་ལློ་རེ་དྲུག་པ་རབ་བྱུང་

བཅུ་པའི་ས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ༡༥༦༩ལློའི་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་ཉེར་བདུན་ལ་ཐར་རེར་སྐུ་གཤེགས། 

འཇམ་དབངས་བསམ་གྲུབ་རྡློ་རེ། གསང་སགས་རིང་མའི་བ་མ་ཆེན་པློ་འཇམ་དབངས་བསམ་གྲུབ་

རྡློ་རེ་ཞུ་བ་འདི་ནི་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ༡༢༩༥ལློར་གཙང་ར་ནག་གནས་གསར་

ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་ན་གཞློན་དུས་ཟུར་བམས་པ་སེང་གེའི་དྲུང་དུ་ཆློས་རྒྱ་ཆེན་གསན། 

ལྷག་ཏུ་སྒྱུར་འཕྲུལ་སྐློར་ལ་མཁས་པར་གྱུར། དེ་ནས་གན་ཉ་ཚ་བ་བསློད་ནམས་མགློན་པློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

ལས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དབང་ཡང་དག་པར་ཞུས། བེ་མ་སེང་གེར་རློགས་པ་ཆེན་པློ་སྙིང་ཐིག་ལ་

ཐུགས་དམ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཛད་པས།ཐིག་ལེ་ཆེན་པློའི་སྐུར་གྱུར་ནས་ཐུགས་དམ་ཤིན་ཏུ་མཐློ་

བར་མངའ། དབེན་པའི་ཟུར་ཤཱཀ་འབྱུང་གནས་དང་། འུག་པའི་ལུང་པའི་བ་མ་སེང་གེ་བ། 

ཤངས་པ་ཀུན་མཁེན་པ་བཅས་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པློ་འདི་གསུམ་པློ་ཡང་རེ་འཇམ་དབངས་

བསམ་གྲུབ་རྡློ་རེ་ཆུང་ངུ་ནས་ཞབས་དྲུང་དུ་བཞག་ནས་ལེགས་པར་བསྐྱངས་པས། ཕིས་ཟུར་

པའི་རྒྱུད་ལ་ཤིན་ཏུ་ཕག་རེས་དང་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བར་གྱུར། རེ་འདི་ཉིད་དགུང་ལློ་ག་གཉིས་ལ་

ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ༡༣༧༦ལློར་འདས། 

འཇམ་དབངས་ལྷ་ཁང་། གནའ་བློའི་དུས་ཀི་གཡུང་དྲུང་བློན་གི་འདུ་གནས་ཞིག་ཡིན། སློབ་དཔློན་

བ་ཻརློ་ཙ་ན་གནས་འདིར་བློན་སྐབས། འདིར་བཞུགས་ཀི་རི་ཁློད་པ་རྣམས་ཀིས་བསུ་བར་བས་

ཚུལ་གསལ། ད་ལར་དཀར་མཛེས་ཁུལ་རློང་བག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འཇམ་དབངས་ཨ་ར་པ་ཙ། འཇམ་དབངས་དམར་སེར། 

འཇམ་འབས། འདི་ཉིད་རྒྱ་མཚོའི་འགམ་གི་ཚ་བ་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ། རྒྱ་ནག་ཀློང་ཏུང་གི་ཀྲེང་ཅང་

དང་། ཀློང་ཤིས་ཀི་ཆན་ཀྲློའུ། ཧའེ་ནན་གིང་ཕན། ཐའེ་ཝང་། ཡུན་ནན་གི་ཤིས་ཧྲང་པན་ན་

བཅས་ཀི་ཤིང་གསེབ་དང་། མཚོ་འགམ། བདེ་ཐང་དེའུ་འབུར་བཅས་སུ་སྐྱེ་ཞིང་། འདེབས་

འཛུགས་ཀང་བེད་པའི་ཤིང་དབིབས་དང་བློང་ཚད་གནམ་སྟར་ཙམ། ལློ་མ་སད་རིགས་ཀི་ལློ་

མ་ལ་བུ་སིབ་སིབ་ཅན། ལློ་མ་སྐྱེ་སའི་ཡལ་ཕན་གི་རེར་ཚེར་མ་ཡིན་པ་དང་ཡལ་གའི་ངློས་

སུའང་ཚེར་མ་སྐྱེས་ཤིང་། མེ་ཏློག་སེར་པློ་འདབ་མ་བཞི་ཅན་ཞིབ་པ། གང་བུ་ནར་མློ་འགང་ལ་

ས་བ་ཕི་ངློས་སུ་ཚེར་ཞིབ་ཡློད་པ། ནང་དུ་འབས་བུ་ཕལ་ཆེར་གསུམ་བཞི་ཙམ་དང་མང་ཤློས་

བརྒྱད་དགུ་ཙམ་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་འདིའི་འབས་བུ་སྟེ། དབིབས་རིལ་མློ་

མདློག་ཐལ་སྐྱ་འགའ་ཤས་ལ་ལང་ཞད་ཡློད། ཕི་ལློག་ས་ཞིང་འཇམ་ལ་ནང་དུ་ཚིལ་གུ་དཀར་

པློ་ཅན། མིང་གཞན་མཉྫ་ཕ་ལ། འབས་སློན། གཡུལ་སློང་། སྦྲུལ་སློང་སློགས་ཟེར། རློ་ཚ་ལ་

བསྐ་ཞིང་ཁ་བ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་མཁལ་མའི་གང་བ་སེལ། 

འཇམ་མློ། འཇམ་པློ་དང་གཅིག །



  2160  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཇམ་རི། སྦློང་བེད་ལས་ལྔའི་ཡ་གལ། རླུང་སེལ་བའི་འཇམ་རིའི་སྦློར་བ་ལ་རིགས་མི་འདྲ་བ་

གསུམ་ཡློད་པར། ༡ རླུང་རྐྱང་སྦློང་བའི་སེ་འཇམ་གི་སྦློར་བ། ལུག་ཤ་དང་འབི་འློ་སློགས་སྨན་

དང་སྦློར་སེབ་བས་ནས་བཏང་བའི་སེ་འཇམ། ༢རླུང་མཁིས་ལན་པ་སྦློང་བ་བཀྲུ་འཇམ་གི་སྦློར་

བ། ཆུ་གནས་ཤ་དང་བ་འློ་སློགས་སྨན་དང་སྦློར་སེབ་བས་ནས་བཏང་བའི་བཀྲུ་འཇམ། ༣ རླུང་

དང་བད་ཀན་ལན་པ་སྦློང་བའི་བཀྲ་མ་སེན་གི་སྦློར་བ། སྐམ་སའི་ཤ་ཁུ་དང་ར་འློ་སློགས་སྨན་

དང་སྦློར་སེབ་བས་ནས་བཏང་བའི་བཀྲུ་མ་སེན་གི་སྦློར་སེ་དང་གསུམ་ཡློད་པ་རེད།

འཇམ་རྩུབ་དཔྱད། འཇམ་པློའི་དཔྱད་དུགས་ལུམས་བྱུག་པ་གསུམ་དང་། རྩུབ་མློའི་དཔྱད་གཏར་

བསེག་གཉིས་ལ་བུ། 

འཇམ་ཚག །རི་མློ་མངློན་ཙམ་གི་ཚག་རིས། 

འཇམ་ཞལ། འཇིམ་པ་འཇམ་པློའི་ཞལ་བ། ཁང་པའི་རིག་ལེབས་ལ་འཇམ་ཞལ་གཏློང་བ། 

འཇམ་ཞུམ་མེ། ཟང་ཟིང་མེད་པ་འཇམ་ཐིང་ངེ་། འཇམ་ཞུམ་མེ་ཡློད་པའི་སྐབས། ཅི་ཡང་མི་སྨྲ་བར་

གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བལ་ཞིང་འཇམ་ཞུས་མེར་ཡློད། 

འཇམ་ཡས། གངས་གནས་ཤིག་གི་མིང་། 

འཇམ་ཡུག །① འཇམ་དར་ཡུག་ཅིག་གི་བསྡུས་ཚིག །② རི་མློ་མེད་པའི་གློས་ཆེན། 

འཇམ་རློལ། དལ་པློར་འཁློལ་བའི་རློལ་མློ། 

འཇམ་རླུང་། ① ཤུགས་ཆུང་བའི་རླུང་འཇམ་པློ། ② ར་རླུང་འཁྲུལ་འཁློར་ནང་གི་རླུང་བཟུང་ཚུལ་ཞིག

འཇམ་ཤའཇམ་པློའི་བཟློ་དབིབས། འཇམ་ཤ་དློད་པློ། 

འཇམ་ཤློག །ངློས་རྩུབ་མློ་མིན་པའི་ཤློག་བུ། 

འཇམ་བཤད་བློ་འགུགས། ཚིག་འཇམ་གི་སློ་ནས་བློ་ཁ་ཚུར་འགུགས་པ། 

འཇམ་བཤལ། བཤལ་སྨན་གི་སྦློར་སེ་ཁཎ་བས་ནས་བཏང་སྟེ་ནུས་པ་འཇམ་པློའི་སློ་ནས་ནད་ཐུར་

དུ་བཤལ་བར་བེད་པའི་ཐབས་ཤིག

འཇམ་སང་། ཚག་བརློས་དང་། ཚོན་ཁའི་རི་མློ་མེད་པ། 

འཇམ་སེ་བ། འཇམ་ཤས་ཆེ་བ། སྐད་ཆ་འཇམ་སེ་བ་བཤད་ཀང་ནུས་པ་ཆེ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

འཇམ་བསླུས། འཇམ་པློའི་བསླུ་བིད། མི་ཁམ་པས་འཇམ་བསླུས་ཀིས་མགློ་སྐློར་གཏློང་བ། 

འཇམ་བསླུས་མགློ་བསྐློར། མཁས་པློ་སྙན་པློ་བཤད་ནས་བསླུ་བིད་བེད་པ། 

འཇའ། ① ཉི་འློད་རླངས་པ་དང་སྤིན་པར་ཕློག་ནས་ཤར་བའི་མདངས། ཆར་པ་ནང་ནས་འཇའ་

ཟུག །ཉི་མ་ནུབ་ནས་འཇའ་ཡལ། འཇའ་ཁ་དློག་མཚར་ཡང་སྙིང་པློ་མེད། དར་སྐུད་ཚོན་སྣའི་

འཇའ་སྒིག་གཏློང་བ། ཁ་གཏམ་འབྲུག་སྐད་ལར་ཆེ་ཡང་། ལག་ལེན་ནམ་མཁའི་འཇའ་ལར་

ཡལ། ② ཁང་པའི་ཐློག་འདེགས་བེད་འགློགས། འཇའ་བརྒྱབ་ནས་ཀ་བ་སློང་། གདུང་མ་ཞློམ་

པ་རྣམས་ལ་འཇའ་རྡེག་རྒྱབ་པ། ཁང་རིང་གི་ཀ་བ་བརེ་དུས་གདུང་མར་འཇའ་རྒྱབ་དགློས། ③ 

ལྷམ་གི་སྣ་རིང་ལ་བཏང་བའི་འགློ་སྣམ་ཚོས་སྣ་བསྒིགས་པ་དང་། ཐང་གའི་གློང་གཤམ་ལ་

བཏང་བའི་གློས་ཆེན་ཚོས་སྣ་བསྒིགས་པ་སློགས་ཀི་མཛེས་རྒྱན། ལྷམ་གི་སུམ་འཇའ། ཐང་ག་

རིང་པའི་གློང་གཤམ་གི་འཇའ་ནློགས་མི་འདུག །④ [རིང]ཁེངས་པ་བཀྱུངས་པ་དང་ང་རྒྱལ་

མི་བེད་པ། 

འཇའ་སྐེད། རྒྱ་ལུ་ཆས་ཀི་སྐེད་རགས། 

འཇའ་ཁིད། ཐང་གའམ་ལེབས་རིས་ནང་གི་ལྷ་སྐུའི་རྒྱབ་ཡློལ་གི་མཐའ་རུ་འཇའ་འློད་འབི་དགློས་

པས། དེར་ལག་རལ་གི་ཐད་ནས་འཇའ་ཁིད་པ་ཞེས་ཟེར། 

འཇའ་གུར། ཉི་ཟླའི་མཐའ་སྐློར་དུ་ཕུབ་པའི་འཇའ་གུར་དང་འཇའ་གཞུ་དབིབས་ཅན། ལྷ་མློས་འཇའ་

དང་འློད་ཀི་གུར་ཁང་ཕུབ། 

འཇའ་གུར་ཕུབ་པ། ཉི་མའི་མཐའ་འཁློར་དུ་ཚོན་མདློག་སྣ་ཚོགས་བཀྲ་བའི་སློར་སློར་ཞིག་ཆགས་པ། 

འཇའ་དགློན་ཆློས་གིང་། ཐློག་མར་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགློན་པ་ཡིན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་སྟློད་

ཙམ་སྟེ་སྤི་ལློདུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་མཇུག་ཏུ་དགའ་ལན་ཕློ་བང་གིས་དགེ་ལུགས་པར་

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

འཇའ་ཆེན། སར་བློད་པའི་སྐུ་དྲག་དང་དྲུང་ཡིག་ཁག་གི་ལྷམ་འཇའ་བསྒིགས་ཤིག

འཇའ་ཆེན་རྒྱ་སྨུག །སར་བློད་གཞུང་གི་དྲུང་སྐློར་ལས་ཚན་པ་མན་ཆད་ཀི་གློན་ལྷམ། 

འཇའ་ཆེན་སློན་པློ། རྒྱ་ལུ་ཆས་སྤློས་སྐབས་ཀི་འཇའ་ལྷམ་སློན་པློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཇའ་ཆེན་སྣ་ཀེར། བློད་ཀི་སྐུ་དྲག་སེར་མློ་བའི་ལྷམ་གི་བེ་བག་ཅིག

འཇའ་འདེགས། འཇའ་རྡེག་དང་གཅིག །

འཇའ་རྡེག །ཁང་པའི་ཐློག་གེན་དུ་འདེགས་བེད་འགློག

འཇའ་སྤིན། འཇའ་འློད་དང་ལན་པའི་སྤིན། 

འཇའ་པློ། རིག་པ་སློགས་ཉམས་པ་གེན་པ་དང་གཟའ་པློ་དང་གཅིག །

འཇའ་བ། [ཐ་མི་དད་པ]འཇས་པ། འཇའ་བ། ཞུམ་པ་དང་། ཉམས་པ། ཞ་བ། རང་ལག་འཇས་པ། 

འཇའ་མ། ཚོན་སྐུད་སྣ་ཚོགས་བཏང་བའི་ཞྭ་མློ་དང་། ལྷམ། གློས། 

འཇའ་མ་ལི། བལ་ཡུལ་གི་ལྷ་སྐུ་གགས་ཅན་ཞིག

འཇའ་མློ། ① གཞུང་གི་ཡིག་འཕིན་སློགས་སྐྱེལ་བའི་རང་འགློའི་ཁལ། གནའ་བློའི་བློད་རྒྱའི་བར་

དངློས་རས་དང་། ཆ་འཕིན་སློགས་སྐྱེལ་འདྲེན་བེད་སའི་ས་ཚུགས་ལ་འཇའ་མློ་ཟེར། དཔེར་

ན། རྒྱ་བློད་ཡིག་ཚང་ལས། མདློ་སྨད་པ་འཇམ་པས་འཇའ་མློ་བདུན། མདློ་སྟློད་ལ་འཇའ་མློ་

དགུ དབུས་གཙང་ལ་འཇའ་མློ་བཅུ་གཅིག །ཅེས་པ་ལ་བུའློ། །② [རིང]སྐྱིད་པ། 

འཇའ་མློ་གྲྭ་ཚང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་སྨད་ཙམ་ན་འཇའ་མློ་ངག་དབང་གགས་པས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འཇའ་དམར་མ་ཎི། རྒྱ་བཟའ་ཀློང་ཇློ་བློད་དུ་ཕེབས་པའི་ལམ་བར་དུ་བཏབ་པར་བཞེད་ཅིང་། རྡློ་

རིལ་མློར་མ་ཎི་སློཊ་བརློས་པའི་མ་ཎི་རྡློ་འབུམ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་དཔང་མཐློ་བའི་ངློ་མཚར་ཁད་དང་

ལན་པ་ཞིག་ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འཇའ་དམར་མ་ཎིའི་ལྷ་ཁང་། མགར་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བདུན་པ་ཕིན་ལས་ཡློངས་ཁབ་ཀིས་སྤི་ལློའི་དུས་

རབས་ཉི་ཤུ་པའི་དུས་འགློ་ཙམ་དུ་བཞེངས། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་

ཆེན་རློང་ལྕི་ཆུའི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འཇའ་ཚོན། ཁ་དློག་མཚར་བའི་འཇའ། འཇའ་ཚོན་ཤར་བ། འཇའ་ཚོན་ཡལ་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་

ལ་རྒན་པློའི་ཐིག་དང་། བརྒྱ་བིན་གཞུ། འཇའ་རིས། དྲང་འཁློག །དབང་པློའི་མཚོན་ཆ། དབང་

པློའི་ཤིང་བལ། དབང་གཞུ། གཞའ་ཚོན། འློད་ལྔ་པ། རླུང་གི་རྒྱལ་མཚན། རླུང་གི་བལ། རླུང་



  2163  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

གི་འབས་བུ། སློས་ཀ་བཞད། ལྷ་རྒྱལ་མཚོན་ཆ། ལྷ་ཡི་ཚོན་རིས་བཅས་སློ། །

འཇའ་ཚོན་ཆུ་མིག །ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ཁེང་ཀློན་ཆུས་ཉང་བན་ཤང་ཁློངས་བག་རི་ཁུག་གློང་ཚོའི་ཉེ་

བསྐློར་དུ་འཇའ་ཚོན་ཆུ་མིག་གློ

འཇའ་འློད། འཇའི་བཀྲག་མདངས། 

འཇའ་འློད་གུར་ཁང་། འཇའ་འློད་ཀི་འཁིགས་པའི་གུར་ཁིམ། 

འཇའ་ཡིག །འཇའ་ས་དང་དློན་གཅིག

འཇའ་རིས། འཇའ་ཚོན་གི་རི་མློ། 

འཇའ་ལི། [རིང]འཇའ་རིས། 

འཇའ་ལུས། ཕུང་པློ་འློད་སྐུར་གློལ་བ། 

འཇའ་ཤློག །འཇའ་ས་དང་དློན་གཅིག

འཇའ་ས། ① རྒྱལ་པློ་ལ་བུའི་བཀའ་ཤློག་སྟེ། སློན་བཀའ་ཤློག་གི་མགློར་འཇའ་རིས་འདི་ལ་བུ་ཡློད་

པས་དེ་ལར་བཏགས། ② བཀའ་ཆེམས་ཀ་ཁློལ་མ། ཤཱཀ་མུ་ནེའི་འཇའ་ས་ཁེད་ཀི་དྲིན། 

འཇའ་ས་མུ་ཏིག་མ། བློད་ཀི་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ༡༢༥༢ ལློར་ཡློན་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་

མ་ཧུ་པི་ལི་སེ་ཆེན་ཧན་གིས་འགློ་མགློན་འཕགས་པ་ལ་དགློས་པའི་ནང་དུ་དམག་དང་འུ་ལག་

ཁལ་བསྐུལ་མི་ཆློག་པ་དང་ཆློས་ལུགས་ཁག་རྣམས་རང་རང་སློ་སློའི་ལུགས་ལར་ཆློས་བེད་

དགློས་པའི་བཀའ་ཕབ་པའློ། །

འཇའ་ས་གསེར་ཡིག །རྒྱ་ནག་གློང་མས་བཏང་བའི་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སློགས་བློད་དང་སློག་རིགས་ཀི་

བ་མ་དང་། དཔློན་རིགས་རྣམས་ལ་གློ་སའམ། གསློལ་རས་སྤད་པའི་ཡི་གེ་ལ་ཟེར་རློ། 

འཇར། [རིང]གློས་སློགས་ཀི་སྟེང་དུ་ལྷན་པ་གན་པའི་དློན། 

འཇར་དགློད། གེན་པ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་གད་མློ་ཤློར་བའི་དློན། 

འཇར་བཅློས། [རིང]ལྷན་པ་གན་པ་དང་ཁང་པར་འདག་པས་ཞལ་བ་གཏློང་བ་སློགས། 

འཇར་མདློག་ཝུག་མདློག །མི་གནད་དློན་གསལ་པློ་མི་ཤེས་པའི་བློ་རིག་རྟུལ་པློ་ཡིན་པའི་ཟློལ་དུ་

བརྫུས་པའི་དློན་ལ་ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཇར་པློ། བློ་རིག་རྟུལ་པློའ་ིདློན་ཏེ། དཔེར་ན། མ་ིའཇར་པློ་ཡིན་ན་མགློ་བསྐློར་བཏང་ས་མློ་ཡློད་ལ་བུ། 

འཇལ། ① ཚད་གཞལ་བའི་ད་ལ་བའི་ལས་ཚིག །འཇལ་བེད་ཡློ་བེད་ཀིས་དངློས་རས་ཀི་ལྕི་ཡང་

དང་རིང་ཐུང་མང་ཉུང་སློགས་བརིས་པའི་དློན་ཏེ། ཐག་པ་འདློམ་གིས་འཇལ། སྨན་རས་སང་

ལ་འཇལ། ས་ནག་པློ་འདློམ་ལ་འཇལ། སྤིན་དཀར་པློ་ཐློད་ལ་བཟུང་ལ་བུ། ② བུ་ལློན་འཇལ་

བའི་དློན། བུ་ལློན་ཚང་མ་འཇལ་ཚར་དུས་ད་རུང་ཡང་སློར་མློ་ཁི་ཚོ་ཁ་ཤས་ཁེ་སྐྱེད་རག་

འདུག་ལ་བུ།

འཇལ་ཁ། གཤློར་ཁ། འབྲུ་རྣམས་འཇལ་ཁ་བེད་པ། 

འཇལ་བགང་། ཚད་འཇལ་ཏེ་གངས་བགང་བ། 

འཇའ་འགློ། [མངློན]འློད། 

འཇལ་ཆས། འཇལ་སྤད་དང་དློན་གཅིག

འཇལ་འཇློལ། འཇལ་ལེ་འཇློལ་ལེའི་བསྡུས་ཚིག

འཇལ་དུམ། [རིང]མི་མཐུན་པ་མཐུན་པར་འགྱུར་བར་བེད་པ། 

འཇལ་སྡུམ། འཇལ་དུམ་དང་གཅིག །

འཇལ་འདེགས་གཤློར་གསུམ། རིང་ཚད། གཤློང་ཚད། ལིད་ཚད་གསུམ་འཇལ་བེད་ཡློ་བཅས་ཀི་

སྤི་མིང་ལ་བརློད། 

འཇལ་ནུས་འགན་ལེན། བུ་ལློན་ལེན་མཁན་དེས་འཇལ་མ་ཐུབ་ན་ང་རང་གིས་འཇལ་ཐུབ་ཅེས་

འགན་ལེན་བས་པར་ཟེར། 

འཇལ་པ། [ཐ་དད་པ]བཅལ་བ། གཞལ་བ། འཇློལ། ① ཚད་དཔློག་པ། མང་ཉུང་འབློ་ལ་འཇལ་བ། 

རིང་ཐུང་འདློམ་ལ་གཞལ། ས་བབ་ཀི་ཚད་འཇལ་བ། ཐིགས་པས་རྒྱ་མཚོ་འཇལ་བ་དཀའ། ② 

དཔྱློད་པ་དང་རློག་པ། ཚད་མའི་བློས་ཤེས་བ་འཇལ་བ། གཞུང་དློན་བློས་འཇལ། དངློས་སུ་

གཞལ་མི་ཐུབ་པ་མེད། ③ ལན་སློག་པ། དངུལ་བུན་གཙང་མར་འཇལ། མ་སྐྱེད་གཉིས་ཀ་མ་

བཅལ་བ། བཟང་ལན་ངན་འཇལ། ཆང་ལན་ཆུ་འཇལ། ཁག་བུན་ཁག་གིས་གཞལ་དགློས། 

④སྐྱེལ་བ་དང་སྤློད་པ། དཔྱ་ཁལ་གཞལ་བ། 
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འཇལ་སྤད། ཚད་འཇལ་བེད་ཀི་ཡློ་བད། 

འཇལ་སྤློད། ཁལ་བུན་སློགས་སྒྲུབ་སྤློད། ཞིང་ཁལ་འཇལ་སྤློད། བུན་རིང་འཇལ་སྤློད། སློ་ཁལ་

འཇལ་སྤློད། 

འཇལ་བེད། ① ཉིན་ཞག་སུམ་ཅུ་ལ་ཟླ་བ་གཅིག་ཏུ་བས་པའི་ཟླ་བའི་མིང་། ② དུས་འཁློར་ལུགས་

ལ་ནང་གི་འཇལ་བེད་དབུགས་ལ་སློགས་པ་དུས་ཀི་ཚད། ཕིའི་གཟུགས་ཅན་འཇལ་བེད་ནི། 

རྡུལ་ཕ་རབ་དང་། རྡུལ་ཕན། སྐྲ་རེ། སྐེ་ཚེ། ཤིག །ནས། སློར་མློ། དེ་དག་གློང་ནས་གློང་དུ་

བརྒྱད་འགྱུར་ཡིན། སློར་མློ་ཉེར་བཞི་ལ་ཁྲུ་གང་། དེ་བཞི་ལ་གཞུ་འདློམ། གཞུ་འདློམ་ཉིས་སྟློང་

ལ་རྒྱང་གགས། དེ་བཞི་ལ་དཔག་ཚད་བཅས་ཡིན།

འཇལ་བེད་གང་བ། [མངློན]ཚེས་བཅློ་ལྔའམ་ཟླ་བ་ཉ་གང་། 

འཇལ་ཚད། འབློ་བེ་ཉག་སང་སློགས་གཤློར་འདེགས་ཀི་ཚད་གཞི། 

འཇལ་གཤློར་འདེགས་གསུམ། འཇལ་ནི་རིང་ཐུང་གི་ཚད་འཇལ་བེད་དང་། གཤློར་ནི་མང་ཉུང་གི་

ཚད་འཇལ་བེད། འདེགས་ནི་ཡང་ལིད་ཀི་ཚད་འཇལ་བེད་ཅིག་ཡིན། གནའ་བློའི་བློན་གི་སྟློན་

པ་གཤེན་རབ་ཀི་གློང་ནས་བྱུང་ཡློད་པ་བློན་གི་ལློ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་དག་ལས་གསལ། རྒྱལ་

རབས་སུམ་ཅུ་པ་སྟག་རི་གཉན་གཟིགས་ཀི་དུས་ཞིང་འབློག་གི་བར་ཕན་ཚུན་དངློས་ཟློག་བརེ་

རེས་ཀི་ཚོང་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་པློ་བྱུང་བར་བརེན་འཇལ་གཤློར་འདེགས་གསུམ་གི་ཚད་

གཏན་འཁེལ་དང་། གཅིག་གྱུར་ཞིག་བཟློ་རྒྱུར་ཁ་ཚ་དགློས་གཏུགས་བྱུང་བར་བརེན། བློན་པློ་

ཁི་ངློར་སྣང་མང་བཙན་གིས་བེ་དང་སང་ཐློག་མར་བཟློས་ཐློག །ཞིང་པའི་ས་ཁུལ་ནས་ཐློན་པའི་

འབྲུ་རིགས་རྣམས་བེ་ལ་འཇལ་ནས་སྤློད་ལེན་བས་པ་དང་། འབློག་པའི་ས་ཁུལ་ནས་ཐློན་པའི་

མར་དང་བལ་ཤ་སློགས་སང་ལ་འཇལ་ནས་སྤློད་ལེན་བེད་དགློས་པར་གཏན་འབེབས་བཟློས་

ཡློད། ཡིན་ནའང་དེ་དུས་ཀི་བེ་དང་སང་གི་ཚད་གཞི་གང་འདྲ་ཡིན་མིན་ལློ་རྒྱུས་ནང་གསལ་

པློར་འཁློད་མེད། དེ་དང་ཕློགས་མཚུངས་ཏུན་ཧློང་ནས་ཐློན་པའི་བློད་ཡིག་གི་རྒྱལ་པློ་སློང་

བཙན་སམ་པློའི་ལློ་རྒྱུས་ནང་རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློས་བློད་ཀི་བེ་དང་སང་གི་འཇལ་ཚད་

གཅིག་གྱུར་བཟློས་ཞེས་གསལ་བ་ལར་ན། རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་གློང་དུ་བློད་ཀི་ས་



  2166  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གནས་ཁག་གི་བེ་དང་སང་གི་འཇལ་ཚད་གཅིག་གྱུར་མེད་པར་གློ་ཐུབ་ཀང་། སློང་བཙན་སམ་

པློའི་གློང་དུ་ས་གནས་ཁག་གི་འཇལ་གཤློར་གདེགས་གསུམ་གི་ཚད་ལ་ཁད་པར་ཆེན་པློ་གང་

འདྲ་ཡློད་མེད་བཤད་མེད་པ་མ་ཟད། སློང་བཙན་སམ་པློས་གང་འདྲ་བས་ནས་གཅིག་གྱུར་

བཟློས་གནང་བ་ཡང་གསལ་བཤད་བས་མེད། རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་སྐབས་འཇལ་གཤློར་

འདེགས་གསུམ་གི་ཚད་གཞིའི་སྐློར་སྐབས་དེར་བརམས་པའི་བློད་སྨན་གི་གཞུང་འགའ་ཞིག་

གི་ནང་ཡ་ཁློར་ཉི་ཤུ་གཅིག་ལ་བེ་གང་། དེ་ཆ་བདུན་ལ་བགློས་པའི་ཆ་གཅིག་སྟེ་ཡ་ཁློར་

གསུམ་ལ་ཕུལ་གང་། ཕུལ་བདུན་ལ་བེ་གང་དུ་བརིས་པ་དེ་ལ་བདུན་ཕུལ་ཞེས་བཤད་སློལ་

གཅིག་དང་། ཡང་ལུགས་གཅིག་ལ་ཡ་ཁློར་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་དུམ་བུ་དྲུག་དུ་བགློས་པའི་ཆ་

གཅིག་སྟེ། ཡ་ཁློར་གསུམ་དང་ཕེད་ཀ་ལ་ཕུལ་གང་། ཕུལ་དྲུག་ལ་བེ་གང་དུ་བརིས་པ་དེར་

དྲུག་ཕུལ་ཞེས་རི་སློལ་ཡློད་ལུགས་བཤད་ཡློད། ས་སྐྱ་པའི་སྐབས་བརམས་པའི་བློད་ཀི་སྨན་

གཞུང་འགའ་ཞིག་ནང་བཤད་པའི་འཇལ་ཚད་དང་གཤློར་ཚད་ནི་ནས་འབྲུ་ཆེ་བ་གཉིས། 

འབིང་བ་གཉིས། ཆུང་བ་གཉིས་བཅས་བསློམས་པའི་དྲུག་ལ་ཁམ་ཚིག་འབིང་གི་ཚད། ཁམ་

ཚིག་དྲུག་ལ་སྟར་ཕུལ་གང་། སྟར་ཕུལ་དྲུག་ལ་བ་སློང་གང་། བ་སློང་དྲུག་ལ་མཁར་ཕུལ་གང་། 

མཁར་ཕུལ་དྲུག་ལ་མཁར་བེ་གང་། མཁར་བེ་ཉི་ཤུ་ལ་མཁར་ཁལ་གང་དུ་བརིས་པ་ནི་སྐབས་

དེའི་གཤློར་ཚད་ཡིན། 

འཇལ་ལེ་འཇློལ་ལེ། གློས་གློན་སྟངས་ཡག་པློ་མ་བྱུང་བར་ཞློལ་ཞློལ་དུ་གྱུར་པ། གློས་འཇལ་ལེ་

འཇློལ་ལེ་བས་ཏེ་གློན་འདུག

འཇས། ཡན་ལག་སློགས་ཞ་བའི་བརྡ་རིང་། ནད་པ་རང་པ་ཞ་འཇས་རེད། 

འཇིག །ཉམས་པའམ་མེད་པར་གྱུར་པའི་དློན་ཏེ། བཀས་བཀློད་རྒྱུད་འཛིན་གི་སློལ་ངན་འཇིག་

སློང་། མ་ར་རིང་ལུགས་ཀང་འཇིག་པར་འགྱུར་ལ་བུ། 

འཇིག་བསྐལ། འཇིག་པའི་བསྐལ་པའི་བསྡུས་ཚིག

འཇིག་རྒྱུ་གསུམ། མེ་དང་ཆུ་དང་རླུང་བཅས་གསུམ་མློ། དེ་ལ་ཆློས་ལུགས་ཀི་བཤད་སློལ་ལར་

འཇིག་རེན་འདི་དང་པློ་ཆགས་པའི་བསྐལ་པ་དང་། བར་དུ་གནས་པའི་བསྐལ་པ། མཐར་འཇིག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

པའི་བསྐལ་པ་བཅས་གསུམ་ཡློད་པའི་ནང་ནས་འཇིག་རེན་འདི་འཇིག་པའི་སྐབས། དང་པློར་

མེ་ཡིས་འཇིག་པ་ཐེངས་བདུན། དེ་རེས་ཆུས་འཇིག་པ་ཐེངས་གཅིག །དེ་ལར་ཆུས་འཇིག་པ་

ལན་པ་ལན་བདུན་རློགས་མཐར་རླུང་གིས་འཇིག་པའློ། །

འཇིག་རེན། [ལློཀཿ] ① སྣློད་འཇིག་པ་ལ་བཅུད་འཁྲུལ་བ་བརེན་པས་འཇིག་རེན་ཞེས་བ་སྟེ། ཕི་

སྣློད་གིང་བཞི་གིང་ཕན་ལྷུན་པློ་ཉི་ཟླ་དང་བཅས་པ་དང་། ནང་བཅུད་ཁམས་གསུམ་གིས་

བསྡུས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་སློ། །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱེ་འགློ་དང་། འགློ་རེན། གནས་རེན། 

སིད་པ་བཅས་སློ། །② འཇིག་རེན་ལ་ས་འློག་དང་། ས་སྟེང་། ས་བ་སྟེ་གསུམ་ཡློད་པས་གངས་

གསུམ་མཚོན། 

འཇིག་རེན་སྐྱློང་བ་བདུད་བཞི། འཐབ་བེད། གཡེངས་བེད། ལྷག་པར་རབ་ཏུ་ཆགས་བེད། འདུལ་

ཤེས་ལློག་པར་བེད། 

འཇིག་རེན་མཁེན་པ། [ལློཀབིཏ]སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བཅུའི་གས་ཤིག

འཇིག་རེན་གི་ཁམས། གིང་བཞི་རི་རབ་ཉི་ཟླ་དང་བཅས་པ། 

འཇིག་རེན་གི་ཁིམས། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁིམས་ལུགས། 

འཇིག་རེན་གི་ཆློས། ① འཇིག་རེན་པའི་བ་སྤློད། ② འཁིག་སྤློད་ཀི་ཆློས། 

འཇིག་རེན་ཆློས་བརྒྱད། རེད་ན་དགའ་བ། མ་རེད་མི་དགའ་བ། སྙན་པ་ཐློས་ན་དགའ་བ། མི་སྙན་པ་ཐློས་

ན་མ་ིདགའ་བ། བད་ེན་དགའ་བ། མ་ིབད་ེན་མ་ིདགའ་བ། བསྟློད་ན་དགའ་བ། སྨད་ན་མ་ིདགའ་བའློ། །

འཇིག་རེན་གི་གཏམ། འཇིག་རེན་གི་ངག་རྒྱུན་ལ་ཤློད་པའི་གཏམ། 

འཇིག་རེན་གི་གཏམ་རྒྱུད། སར་གི་མིའི་བ་སྤློད་ངློ་མཚར་ཆེ་རིགས་ཀི་རབས་བརློད་པའི་ལློ་རྒྱུས། 

འཇིག་རེན་གི་ཐ་སྙད། བསྟན་བཅློས་དང་། ངག་རྒྱུན་ལས་འབྱུང་བའི་འཇིག་རེན་གི་མིང་བརྡ་སྣ་ཚོགས། 

འཇིག་རེན་གི་སྤློད་པ། ཁིམ་པའི་བ་གཞག

འཇིག་རེན་གི་བ་བ། ཁིམ་པའི་བ་གཞག

འཇིག་རེན་གི་གཙོ་བློ། ལྷ་དང་མིའི་འགློ་བ་གཉིས་སམ། ཡང་ན་ལྷའི་དབང་བློ་ཚངས་པ་དང་། བརྒྱ་

བིན། མིའི་གཙོ་བློ་གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་ཀི་འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པློ་དང་། སྟློབས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀི་འཁློར་ལློ་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པློ་ལ་བུའློ། །

འཇིག་རེན་གི་ཚུལ་ལུགས། ཁིམ་པའི་བ་སྤློད་དམ་སློལ་ལུགས། 

འཇིག་རེན་གི་ལྷ། ① འཇིག་རེན་ན་ལྷར་གགས་པའི་རྒྱལ་པློ་དང་བཙན་ལ་སློགས་པ་མི་མ་ཡིན་

སྟློབས་ལན་རྣམས། ② སློ་སྐྱེའི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཚངས་པ་དང་དབང་ཕྱུག་སློགས་ལྷ་

མཆློག་དམན་ཐམས་ཅད། 

འཇིག་རེན་གགས་སེ་སྤློད་པ། རང་གི་གྲུབ་མཐའི་འདློད་ཚུལ་འཇིག་རེན་པ་ཇི་ལར་གགས་པ་དང་

སློ་བསྟུན་ནས་འཆད་པའི་གང་ཟག

འཇིག་རེན་གགས་པ། འཇིག་རེན་གི་ཁ་རྒྱུན་ནམ་འཇིག་རེན་ཡློངས་ཀིས་ཁས་ལེན་པ། 

འཇིག་རེན་མགློན། [མངློན]སྤན་རས་གཟིགས། 

འཇིག་རེན་འགློ་ལུགས། འཇིག་རེན་གི་ལུགས་སློལ། མནའ་མ་དང་མག་པ་སྟེར་ལེན་བེད་པ་དེ་

འཇིག་རེན་འགློ་ལུགས་རེད། 

འཇིག་རེན་རྒྱང་འཕེན་པ། སར་རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་བེ་བག་ཅིག

འཇིག་རེན་སྒློལ་མ། སྒློལ་མ་དཀར་མློ་དང་སློན་མློ་གཉིས་མིང་གི་རྣམ་གངས། 

འཇིག་རེན་ས་མ། ཆློས་ལུགས་ནས་བཤད་པའི་སྐྱེ་བ་ས་མ། 

འཇིག་རེན་ཆགས་ཚུལ། ཕི་སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་དང་། ནང་བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་ཇི་ལར་ཆགས་པའི་

ཚུལ་ཏེ། ཕི་སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་མས་ནས་ཡར་ཆགས་པས། འཇིག་རེན་གི་ཁམས་སྟློང་པའི་

ཤུལ། ཡིད་མཁའ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་འློག་གཞི་རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར་ཆགས། དེའི་སྟེང་དུ་

སྤིན་གསེར་གི་སྙིང་པློ་ཅན་ལས་ཆར་ཆེན་པློ་བབ་པས་ཆུའི་དཀིལ་འཁློར་ཆགས། དེ་རླུང་

གིས་བསྲུབས་པས་ཆུའི་སྟེང་དུ་གསེར་གི་ས་གཞི་ཆགས། དེའི་དབུས་སུ་རི་རབ་དང་། མཐའ་

བསྐློར་དུ་གསེར་གི་རི་བདུན། རློལ་པའི་མཚོ་བདུན་གིང་བཞི་གིང་ཕན་བཅས་ཆགས། རི་རབ་

གི་བང་རིམ་ལ་རྒྱལ་ཆེན་རིས་བཞི། རེ་མློར་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་བཅས་ཆགས། རི་རབ་ཀི་སྟེང་

གི་ནམ་མཁའ་ནས་གེན་དུ་འདློད་ལྷ་རིགས་བཞི་དང་། དེའི་སྟེང་དུ་བསམ་གཏན་རིས་བཞི་

བཅས་བེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ཆགས། ནང་བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་ཡས་ནས་མར་ཆགས་པ་སྟེ། སིད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

རེ་ནས་མནར་མེད་ཀི་སེམས་ཅན་རྣམས་གློང་ནས་འློག་ཏུ་རིམ་པར་ཆགས་པའློ། །

འཇིག་རེན་ལ་ཚུལ། མི་རྣམས་ཀིས་འཇིག་རེན་ལ་འཛིན་པའི་ལ་ཚུལ། 

འཇིག་རེན་མཐུན་འཇུག་སྤློད་པ། མཉམ་དུ་བཟའ་བཏུང་བས་པ་དང་། རེད་མློ་རེ་བ་སློགས་འཇིག་

རེན་ཁིམ་པ་ཕློ་མློའི་རྒྱུན་ལན་གི་བ་སྤློད་རྣམས་ལ་ཟེར། 

འཇིག་རེན་གདགས་པ། མངློན་པ་སེ་བདུན་ཞེས་དག་བཅློམ་པ་བདུན་གིས་མངློན་པའི་བསྟན་

བཅློས་མི་འདྲ་བ་རེ་རློམ་པའི་ཡ་གལ་དག་བཅློམ་པ་མློའུ་འགལ་གི་བུས་བརམས་པའི་མངློན་

པའི་བསྟན་བཅློས་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་མིང་སྟེ། ནང་དློན་འཇིག་རེན་ཆགས་ཚུལ་སྟློན་པ་ཞིག

འཇིག་རེན་བདུན། སྒློལ་མའི་རྒྱུད་ལས། ༡ ཀླུའི་འཇིག་རེན། ༢ ཡི་དྭགས། ༣ ལྷ་མིན། ༤ མི། 

༥རིགས་འཛིན། ༦ མིའམ་ཅི། ༧ ལྷའི་འཇིག་རེན་བཅས་སློ། །

འཇིག་རེན་འདས་པར་སྨྲ་བའི་སེ། ཕལ་ཆེན་སེ་པ་ལྔའི་ནང་གསེས་ཤིག

འཇིག་རེན་འདུལ། [མངློན]སངས་རྒྱས། 

འཇིག་རེན་འདུས་པ། མུ་སྟེགས་རྒྱལ་དཔློག་པའི་ཞིང་ཁམས་ཀི་མིང་། 

འཇིག་རེན་འདློད་མ། བུད་མེད་མཛེས་མ། 

འཇིག་རེན་དྲེགས་པ། འདི་ནི་ཆློས་ཕློགས་ལ་དགའ་ཡང་སློན་གི་ལས་དབང་དང་གནས་སྐབས་ཀི་

རྐྱེན་ངན་པ་ལ་བརེན་ནས་ལྷ་སིན་སེ་བརྒྱད་ཀི་རིགས་སུ་སྐྱེ་བ་བངས་བའི་སྲུང་མའི་རིགས་

རྒྱལ་པློ་དང་། བཙན། ཀླུ་སློགས་སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་པས་གནས་སྐབས་ཀི་གློགས་

བཅློལ་བ་ལས་སྐྱབས་ཀི་ཡུལ་དུ་བཟུང་ནས་ཕག་འཚལ་བ་དང་མཆློད་པ་འབུལ་བ་སློགས་མི་

བེད་པ་ཡིན། 

འཇིག་རེན་འདྲེན་པ། [མངློན]སངས་རྒྱས། 

འཇིག་རེན་རྣམ་གཉིས། ① སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་དང་། བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་གཉིས། ② ཚེ་འདི་དང་སྐྱེ་

བ་ཕ་ིམའ་ིའཇིག་རེན་གཉིས། འད་ིཕིའ་ིའཇིག་རེན་རྣམ་གཉིས་སུ། འཁློར་དང་བཅས་པ་བད་ེབ་ཐློབ། 

འཇིག་རེན་སྣང་བ། [མངློན]ལྕགས་རི་ཁློར་ཡུག

འཇིག་རེན་པ། ཁམས་གསུམ་གི་སིད་པས་འཕངས་པའི་ཆློས། 
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འཇིག་རེན་པའི་མཁའ་འགློ་མ། ① རྫུ་འཕྲུལ་ཐློབ་པའི་སློ་སློ་སྐྱེ་བློའི་རྣལ་འབློར་མ། ② དག་པའི་ཞིང་

དུ་བཞུགས་པ་མིན་པར་འཇིག་རེན་གི་ཚུལ་བཟུང་བའི་མཁའ་འགློ་མ་འགློ་བ་བཟང་པློ་ལ་བུ། 

འཇིག་རེན་པའི་དགེ་བ། མི་དགེ་བ་བཅུ་སློང་གི་ཚུལ་ཁིམས། 

འཇིག་རེན་པའི་ཆློས་ཀི་མཆློག །སྦློར་ལམ་གི་ཐ་མའི་མིང་། 

འཇིག་རེན་པའི་སྡུག་བསལ་དགུ། མ་རེད་པའི་སྡུག་བསལ། མི་སྙན་པའི་སྡུག་བསལ། སྨད་པའི་

སྡུག་བསལ། སྡུག་བསལ་བའི་སྡུག་བསལ། འཇིགས་པའི་སྡུག་བསལ། ཟད་པའི་སྡུག་བསལ། 

རྒ་བའི་སྡུག་བསལ། ན་བའི་སྡུག་བསལ། འཆི་བའི་སྡུག་བསལ། 

འཇིག་རེན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། སློ་སྐྱེའི་རྒྱུད་ཀི་ཞི་གནས། 

འཇིག་རེན་པའི་ཐེག་པ་གསུམ། འཇིག་རེན་པ་ཉིད་ཀི་ཐེག་པ། ཕྱུགས་བདག་དང་། དྲང་སློང་། ལྷ། 

འབྱུང་པློ། གསང་བ། སགས་མཁན་སློགས་སློ་སློ་སྐྱེ་བློས་བས་པ་སྟེ་འཇིག་རེན་པ་དངློས་

སློ། །ངེས་པ་ལ་འཇུག་པའི་འཇིག་རེན་པའི་ཐེག་པ། འདློད་པ་དང་། གཟུགས་ཀི་རིག་པ་འཛིན་

པ་དང་། གཟུགས་མེད་པ་སྟེ་ཁམས་གསུམ་གི་མཆློག་སགས་ཀི་སྦློར་བས་བགློད་པར་བེད་

པ་རིག་པ་འཛིན་པའི་སེ་སྣློད་ལས་འབྱུང་བ་རྣམས་སློ། །

སེམས་ཀི་འཇིག་རེན་པའློ། །ཚོགས་ཀི་ལམ་དང་སྦློར་བའི་ལམ་སྟེ། ཕི་མ་གཉིས་ནི་འཇིག་རེན་པ་

ལས་འདས་པའི་སེར་ཡང་གཏློགས་ཤིང་དེ་སྟློན་བེད་ཀི་རྒྱུ་རྣམས་ཀང་དེའི་སེ་སྣློད་དུ་

གཏློགས་སློ། །

འཇིག་རེན་པའི་ཕར་ཕིན། འཁློར་གསུམ་མི་དམིགས་པར་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་མ་ཟིན་པའི་

སྦིན་སློགས་ཀི་ཕར་ཕིན། 

འཇིག་རེན་པའི་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད། མཁའ་སྤློད་ཆེན་པློའི་ཡློན་ཏན་བརྒྱད་དང་མཚུངས་པ་སྟེ། 

གཟུགས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་དང་། ཡང་བ་དང་། ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་དང་། གར་ཡང་ཕིན་པ་དང་། གསལ་

བར་འློས་པ་དང་། དབང་པློ་ཉིད་དང་། དབང་བསྒྱུར་བ་ཉིད་དང་། གང་དུ་འདློད་པར་གནས་པ། 

འཇིག་རེན་པའི་ཟང་ཟིང་། ཁིམ་པའི་ཡློ་བད་དངློས་པློ། 

འཇིག་རེན་པའི་ཡང་དག་པའི་ལ་བ། ལས་འབས་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་ལ་བ། 
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འཇིག་རེན་པའི་ལམ། མངློན་མཐློའི་གློ་འཕང་འཐློབ་བེད་ཀི་ལམ། 

འཇིག་རེན་པའི་ས་དགུ། འདློད་སེམས་རེ་གཅིག་པ་དང་བསམ་གཟུགས་བརྒྱད། [བསམ་གཏན་

གི་ས་བཞི་དང་གཟུགས་མེད་ཀི་ས་བཞི]

འཇིག་རེན་པའི་ལྷ། འཇིག་རེན་ལས་མ་འདས་པའི་ལྷ་དབང་ཕྱུག་དང་། ཚངས་པ། བརྒྱ་བིན་སློགས་

དང་། དེ་བཞིན་ཡུལ་སློ་སློའི་བཙན་དང་། རྒྱལ་པློ། ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་རྣམས་སློ། །

འཇིག་རེན་པའི་ལྷ་མློ། འདློད་པའི་ལྷ་མློ་བཅུ་གསུམ་སློགས་འཇིག་རེན་ལྷ་ཡུལ་ན་ཡློད་པའི་ལྷ་མློ་རྣམས། 

འཇིག་རེན་སངས། འཇིག་རེན་ཁིམ་པའི་བ་བཞག་རྣམས་ར་བ་ནས་མཚམས་འཇློག་བས་པ། 

འཇིག་རེན་ཕ་རློལ། ཆློས་ལུགས་ནས་བཤད་པའི་སྐྱེ་བ་གཞན་ནམ་སྐྱེ་བ་ཕི་མ། འཁློར་བར་ཁས་

མ་བངས་པས་འཇིག་རེན་ཕ་རློལ་ཡློད་པར་མི་དད་ཅིང་ཡིད་མི་ཆེས་པ། 

འཇིག་རེན་ཕ་རློལ་གྲུབ་པ། སྐྱེ་བ་ཕི་མ་སྒྲུབ་པའི་རིག་པ། རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་ཆློས་མཆློག་གིས་

བརམས་པའི་ཚད་མའི་གཞུང་ཞིག

འཇིག་རེན་ཕི་མ། སངས་རྒྱས་ཆློས་གསུངས་ལས་བཤད་པའི་སྐྱེ་བ་ཕི་མ། 

འཇིག་རེན་བེད་པློ། [མངློན]ཚངས་པ། 

འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག །[ལློཀེཤར]① ལྷ་སྤན་རས་གཟིགས། ② ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བིན་སློགས། 

འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་གི་འཁློར་བརྒྱད། སྤན་རས་གཟིགས་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་དང་། ཁ་སར་

པཱ་ཎི། སྒློལ་མ། ཁློ་གཉེར་ཅན། ལྷ་མློ་འློད་ཟེར་ཅན་མ། ལྷ་མློ་དབངས་ཅན་མ། ཁློ་བློ་ར་མགིན། 

ཁློ་བློ་བདུད་རི་འཁིལ་པ་བཅས་ཡིན། 

འཇིག་རེན་མིག །① སྐད་ཡིག་སྒྱུར་མཁན་ལློ་ཙཱ་བ། ② [མངློན]ཉི་མ། 

འཇིག་རེན་མེས་པློ། [མངློན]ཚངས་པ་ཆེན་པློ། 

འཇིག་རེན་གཞན། ཚེ་ཕི་མ། 

འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ། འཁློར་བའི་ཉེས་སྐྱློན་ལས་གློལ་བ་སྟེ། མ་ངན་ལའ་འདས་པ། 

འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཆློས། བང་སེམས་འཕགས་པ་རྣམས་སློ། །

འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཕར་ཕིན། འཁློར་གསུམ་མི་དམིགས་པར་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་
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ཟིན་པའི་སྦིན་སློགས་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ། 

འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ལ་བ། སྟློང་ཉིད་རློགས་པའི་ལ་བ། 

འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ལམ། བང་ཆུབ་ཀི་ལམ། 

འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་དགུ། ལམ་བདེན་གི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་འཕགས་རྒྱུད་ཀི་བསམ་

གཏན་གི་སྙློམས་འཇུག་བཞི་དང་། གཟུགས་མེད་ཀི་སྙློམས་འཇུག་བཞི་ད་ང། འགློག་པའི་

སྙློམས་འཇུག་བཅས་དགུ། 

འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ལྷ། སར་གནས་བང་སེམས་ཀི་ཚུལ་བཟུང་བ། 

འཇིག་རེན་ཤིང་ར། [མངློན]འབབ་ཆུ། 

འཇིག་རེན་ས་གཞི། སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་གི་རེན། 

འཇིག་རེན་གསུམ། ས་བ་ལྷའི་འཇིག་རེན། ས་སྟེང་མིའི་འཇིག་རེན། ས་འློག་ཀླུའི་འཇིག་རེན་བཅས་

གསུམ་མློ། གགས་པ་འཇིག་རེན་གསུམ་ན་ཁབ། 

འཇིག་རེན་གསུམ་མགློན། [མངློན]སྤན་རས་གཟིགས། 

འཇིག་རེན་སིད་པའི་ཐབས་ཤེས། འཇིག་རེན་འདིའི་བཟའ་ཚང་སྟེ། བུ་ནི་ཐབས་དང་བུ་མློ་ནི་ཤེས་

རབ་ཀི་མཚོན་བེད་ཡིན། 

འཇིག་ལ། [སཏྐྲཱཡ�དྲཥྚཿ] འཇིག་ཚོགས་ལ་ལ་བ་ཞེས་བ་སྟེ། ཕུང་པློ་ལྔ་པློ་དེ་དག་སྐད་ཅིག་རེ་རེ་

ལ་འཇིག་ཅིང་རས་མང་པློ་དུ་མ་བསགས་པའི་ཚོགས་ཡིན་ཏེ། བདག་དང་བདག་གི་བའི་

དངློས་པློ་མེད་པ་ལ་ཡློད་པར་ལ་བའི་ཤེས་རབ་ཉློན་མློངས་ཅན། 

འཇིག་ལ་ཀུན་བརགས། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཁློ་ནས་བདག་ཏུ་བཏགས་པ་སྟེ། རག་གཅིག་རང་དབང་

ཅན་གི་བདག་གམ། གང་ཟག་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་ཡློད་དུ་འཛིན་པའི་ལ་བ་རྣམས་སློ། །

འཇིག་ལ་ཉ་ིཤུ། གཟུགས་བདག་ཏུ་ལ་བ། བདག་ལ་གཟུགས་རང་བཞིན་གིས་ལན་པར་ལ་བ། གཟུགས་

ལ་བདག་རང་བཞིན་གིས་ཡློད་པར་ལ་བ། བདག་ལ་གཟུགས་རང་བཞིན་གིས་ཡློད་པར་ལ་བ་དང་

བཞི་སྟེ་ཚོར་བ་སློགས་ཕུང་པློ་གཞན་བཞི་ལ་ཡང་དེ་ལར་ལ་བ་བཞི་བཞི་སྟེ་ཉི་ཤུའློ། །

འཇིག་ལ་གཉིས། བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པའི་འཇིག་ལ་གཉིས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

འཇིག་ལ་ལྷན་སྐྱེས། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཐློག་མ་ནས་ལྷན་སྐྱེས་སུ་ཡློད་པའི་ང་དང་ང་ཡི་འཛིན་

པའི་བདག་འཛིན་མ་རིག་པ། 

འཇིག་ལས། རྨི་ལམ་དང་། རྣམ་འགྱུར་སློགས་ཀི་སློ་ནས་ལུས་འཇིག་པའི་ལས་སམ་རགས་མཚན་

མཐློང་བ་ལ་བུ། 

འཇིག་གནས། [མངློན]དུར་ཁློད། 

འཇིག་པ། [ཐ་དད་པ] ① བཤིག་པ། བཤིག་པ། ཤིག །འཇློམས་པ་དང་། མེད་པར་བཟློ་བ། མཁར་རློང་

ནང་རློལ་ནས་བཤིག་ན་ལས་ས། རང་ལུགས་རང་གིས་མ་བཤིག་ན་གཞན་གིས་འཇིག་མི་ཐུབ། 

ཆུས་ཁང་པ་འཇིག་མི་ཐུབ། ཆུས་ཁང་པ་འཇིག་པ། ② [ཐ་མི་དད་པ]ཞིག་པ། འཇིག་པ། འཐློར་བ་

དང་ཉམས་པ། རིག་པ་ཞིག་པས་ཁང་པ་རྡིབ་སློང་། ③ གནློད་སྐྱློན། མཚོན་ཆའི་འཇིག་པ། 

འཇིག་པ་ཅན། [མངློན]འདུས་བས་ཀི་དངློས་པློ། 

འཇིག་པ་རྣམ་གསུམ། འཇིག་པ་གསུམ་སྟེ། མཚོན་ཆའི་འཇིག་པ་དང་། ནད་རིམས་ཀི་འཇིག་པ། 

མུ་གེའི་འཇིག་པའམ། མེ་དང་། ཆུ། རླུང་བཅས་གསུམ་གི་འཇིག་པ། 

འཇིག་པའི་བསྐལ་པ། བསྐལ་པ་བཞིའི་གསུམ་པ། གནས་པའི་བསྐལ་པ་རློགས་ནས་མ་སྟློང་བར་

གི་ཡུན་ཚད་དེ། ནང་བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་ལས་མནར་མེད་དུ་སེམས་ཅན་སྐྱེ་བའི་འཕློ་རྒྱུན་

ཆད་པ་ནས་འགློ་ཚུགས་ཏེ། སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་གི་མེ་དང་ཆུ་དང་རླུང་གིས་འཇིག་པའི་བར་གི་

བར་བསྐལ་ཉི་ཤུའི་ཡུན་ལ་འཇིག་པའི་བསྐལ་པ་ཞེས་བའློ། །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བསྐལ་པའི་

མཐའ་དང་། འགློ་བ་ཞིག །ཆེར་འཇིག །འཇིག་བསྐལ། དུས་བསྐལ། དུས་མཐའ། ཟད་བསྐལ། 

རབ་ཐིམ། རབ་ནུབ་བཅས་སློ། །

འཇིག་པའི་ཆློས། མི་རག་པ་སྟེ་སྣློད་བཅུད་ཀི་འཁློར་བ་མཐའ་དག

འཇིག་པའི་རེ་མློ་གསུམ། བསམ་གཏན་གཉིས་པ་དང་། གསུམ་པ། བཞི་པ་བཅས་ནི་བསྐལ་པའི་

མེ་དང་། ཆུ་དང་། རླུང་གིས་འཇིག་མི་ཐུབ་པས་འཇིག་པའི་རེ་མློ་གསུམ་ཞེས་བ། 

འཇིག་བེད་རྐྱེན་གསུམ། སྣློད་འཇིག་བེད་ཀི་རྐྱེན་གསུམ་སྟེ། མེ་བདུན། ཆུ་གཅིག །དེ་ལར་བདུན་

བདུན་འཇིག་རེས། མཇུག་ཏུ་རླུང་གིས་འཇིག་པ་བཅས་ཀིས་སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་རྣམས་འཇིག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པར་བེད་པ། 

འཇིག་མེད་བརན་པློ། ཉམས་འཇིག་མི་ཐུབ་པའི་ས་མཁེགས། མི་རིགས་སློ་སློའི་དབར་དུ་མཐུན་

སྒིལ་འཇིག་མེད་བརན་པློར་ཚུགས་པ། 

འཇིག་ཚོགས། [སཏཀཡ]སྐད་ཅིག་གིས་འཇིག་ཅིང་དུ་མ་ཚོགས་པའི་སྐྱེས་བུའི་ཕུང་པློ། 

འཇིག་ཚོགས་ལ་ལ་བ་ཉི་ཤུ། ༡ བདག་གཟུགས་ཡིན་ཏེ་བདག་པློ་དང་གཅིག །༢ བདག་གཟུགས་

དང་ལན་ཏེ་རྒྱན་དང་གཅིག །༣ གཟུགས་བདག་ཡིན་ཏེ་བན་དང་གཅིག །༤ གཟུགས་ལ་

བདག་གི་གནས་ཏེ་སྣློད་དང་གཅིག །༥བདག་ཚོར་བ་ཡིན། ༦ བདག་ཚོར་བ་དང་ལན། ༧ 

ཚོར་བ་བདག་གི་ཡིན། ༨ཚོར་བ་ལ་བདག་གནས། ༩ བདག་འདུ་ཤེས་ཡིན། ༡༠ བདག་འདུ་

ཤེས་དང་ལན། ༡ འདུ་ཤེས་བདག་གི་ཡིན། ༡༢ འདུ་ཤེས་ལ་བདག་གནས། ༡༣ བདག་འདུ་

བེད་དང་ལན། ༡༤ འདུ་བེད་བདག་གི་ཡིན། ༡༥བདག་འདུ་བེད་ཡིན། ༡༦ འདུ་བེད་ལ་བདག་

གནས། ༡༧ བདག་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡིན། ༡༨བདག་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་ལན། ༡༩ རྣམ་

པར་ཤེས་པ་བདག་གི་ཡིན། ༢༠ རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་བདག་གནས་བཅས་ཏེ། དེ་ཡང་

གཟུགས་བདག་ཡིན་པར་ལ་བ། གཟུགས་བདག་དང་ལན་པ་ལ་བ། གཟུགས་བདག་གི་ཡིན་

པར་ལ་བ། གཟུགས་ལ་བདག་གནས་པར་ལ་བ། དེ་བཞིན་དུ་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤེས་དང་འདུ་

བེད་དང་རྣམ་ཤེས་བཞི་ལ་བཞི་བཞིར་སྦར་བའི་ཉི་ཤུའློ། །

འཇིགས་སྐུལ། ཞེད་སྣང་སྐུལ་བ། ཁློས་ལ་ཞེད་སྣང་སྐུལ་ཞིང་འདུག །འློན་ཀང་ང་ཞེད་ཅིང་མི་འདུག

འཇིགས་སྐུལ་ཚོགས་པ། སྤི་ཚོགས་ཐློག་འདློད་དློན་འགའ་ཞིག་གིས་དུ་འཇིགས་སྣང་སྐུལ་ཏེ། 

འབར་རས་ཀིས་ཁང་པ་སློགས་གཏློར་བ་དང་། མི་གཏར་ཉར་བ་སློགས་ཀི་བ་བ་བེད་མཁན། 

འཇིགས་སྐུལ་ནག་ཉེས། གཞན་ལ་འཇིགས་སྐུལ་བས་པའི་ནག་ཉེས། 

འཇིགས་སྐུལ་དབེ་ཞིབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་threat analysis ཟེར། 

འཇིགས་སྐྱློབ། མེ་ཆུ་གཡང་ས་དག་སློགས་ཀི་གནློད་པ་ལས་སྲུང་བ། འཇིགས་སྐྱློབ་ལམ་རློགས། 

འཇིགས་སྐྲག །བེད་དངངས་སམ་ཞེད་པ། 
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འཇིགས་བསྐུལ། གཞན་ལ་འཇིགས་སྣང་བསྐུལ་བ། 

འཇིགས་སྒློག །[མངློན]བ་རློག

འཇིགས་དངངས། དངངས་སྐྲག

འཇིགས་སངས། འཇིགས་དངངས་དང་དློན་གཅིག

འཇིགས་ཅན། [མངློན]བུད་མེད་མཆློག

འཇིགས་ཆུམ། འཇིགས་སྐྲག་སྐྱེས་ཏེ་སེམས་ཞུམ་པ། གློ་བུར་དུ་ས་གཡློས་ཏེ་འཇིགས་ཆུམ་པ་

ཞིག་བྱུང་། 

འཇིགས་བསྙེངས། ཞེད་པ། 

འཇིགས་སྟངས། ① འཇིགས་སྐུལ་བེད་སྟངས། ② སྐྲག་པའི་རྣམ་འགྱུར། 

འཇིགས་སྟེར། འཇིགས་སྐྲག་སྐྱེར་འཇུག་པ། བཙན་ཤུགས་ཀིས་གཞན་ལ་འཇིགས་སྟེར་བེད་བསམ་པ། 

འཇིགས་གཏུམ་ཚོགས་པ། འཇིགས་གཏམ་དྲག་སྤློད་སེལ་བ་ལ་བརེན་ནས་རང་གི་ཆབ་སིད་

སློགས་ཀི་ཁེ་ཕན་བསྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཚོགས་པ་ལ་བརློད། 

འཇིགས་འཐློམས། སྐྲག་སྟེ་མགློ་རྨློངས་པ། མེ་སྒློགས་འཕེན་པའི་འུར་སྒ་འབྲུག་སྐད་ལིར་བ་ལ་

བུའི་ནང་དུ་དག་བློ་རྣམས་འཇིགས་འཐློམས་སུ་གྱུར་སློང་། 

འཇིགས་སེའི་མ། [མངློན]ཆུ་བློ་གང་གཱ། 

འཇིགས་སྣང་། ཞེད་སྣང་། འཆི་དགློས་བྱུང་ཡང་འཇིགས་སྣང་མེད། དག་བློར་འཇིགས་སྣང་སྐྱེས་

ན་མགློ་བཏགས་ཞུ་རྒྱུ་ལས་མེད། 

འཇིགས་སྣང་སྐུལ་བ། ཞེད་སྣང་སློང་བ། མེ་མདའ་ཁེར་ནས་འཇིགས་སྣང་སྐུལ་བ། སྐད་ཆ་འགན་

ལིད་པློ་བཤད་ནས་འཇིགས་སྣང་སྐུལ་བ། 

འཇིགས་གནས། འཇིགས་སྐྲག་འབྱུང་བའི་ས། 

འཇིགས་གནློན། [མངློན]སེང་གེ། 

འཇིགས་པ། [ཐ་མི་དད་པ] ① ཞེད་པའམ་སྐྲག་པ། ཕམ་པར་མི་འཇིགས་པ། བཙན་དབང་ལ་མི་

འཇིགས་པ། ཤིན་ཏུ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པ། ② ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་གནློད་འཚེ། ལུས་སློག་ལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐུག་པའི་འཇིགས་པ། འཇིགས་པ་ལས་སྐྱློབ་པ། ཁིམས་ཀི་འཇིགས་པ་ལ་ཇི་མི་སྙམ་པ། མིང་

གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱི་བུང་དང་། སྐྱི་གཡའ་བ། སྐྲག་པ། བརྒྱལ་མློས། དངངས་པ། ཉམ་ང་བ། 

བག་ཚ་བ། བློག་རྨློངས་བཅས་སློ། །

འཇིགས་པ་བརྒྱད། སེང་གེའི་འཇིགས་པ་དང་། གང་ཆེན་གི་འཇིགས་པ། མེའི་འཇིགས་པ། སྦྲུལ་

གི་འཇིགས་པ་། ཆུ་བློའི་འཇིགས་པ། ལྕགས་སྒློག་གི་འཇིགས་པ། རྐུན་པློའི་འཇིགས་པ། ཤ་

ཟའི་འཇིགས་པ་སྟེ་བརྒྱད། འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱློབ། 

འཇིགས་པ་ལྔ། ཚོགས་སྦློར་ན་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ཡློད་པའི་འཇིགས་པ་སྟེ་འཚོ་

བ་མེད་པའི་འཇིགས་པ་དང་། མི་བསགས་པའི་འཇིགས་པ་དང་། འཁློར་གི་འཇིགས་པ་དང་། 

འཆི་བའི་འཇིགས་པ་དང་། ངན་འགློའི་འཇིགས་པ་བཅས་ལྔ། 

འཇིགས་པ་བཅུ་དྲུག །༡ རྒྱལ་པློའི་ཆད་པའི་འཇིགས་པ། ༢ ལྷའི་འཇིགས་པ། ༣ ས་བདག་གི་ནད་

ཀི་འཇིགས་པ། ༤ རིམས་ནད་ཀི་འཇིགས་པ། ༥མུ་གེའི་འཇིགས་པ། ༦ དམག་གི་འཇིགས་

པ། ༧ དྲང་སློང་གི་གནློད་པའི་འཇིགས་པ། ༨གདློན་འདྲེ་འབྱུང་པློའི་འཇིགས་པ། ༩ ཐློག་གི་

འཇིགས་པ། ༡༠ སད་དང་སེར་བའི་འཇིགས་པ། ༡ ས་གཡློ་བའི་འཇིགས་པ། ༡༢ མེའི་

འཇིགས་པ། ༡༣ ཆུའི་འཇིགས་པ། ༡༤ སྐར་མདའ་ལྟུང་བའི་འཇིགས་པ། ༡༥ནམ་མཁའ་ལིང་

གི་འཇིགས་པ། ༡༦ རྨི་ལམ་ངན་པའི་འཇིགས་པ་བཅས་བསློམས་པས་བཅུ་དྲུག་གློ

འཇིགས་པ་བཅུ་པ། [མངློན]མ་ཧེ། 

འཇིགས་པ་མེད་པའི་གདློང་ལྔའི་ཁི། འཇིགས་པ་མེད་པའི་སེངྒེའི་ཁི་སྟེ། སེངྒེ་རི་དྭགས་དང་གཅན་

གཟན་གཞན་ལ་སྐྲག་མི་དགློས་པ་ལར་དེ་མཚོན་བེད་དུ་ཁིའི་འློག་ཏུ་སེངྒེའི་གཟུགས་བརན་

བེད་སློལ་ཡློད། 

འཇིགས་པ་བཞི། ན་བ་དང་། རྒ་བ། འཆི་བ། རྒུད་པ་བཅས་བཞི། 

འཇིགས་པའི་སྒ་བཞི། འཇིགས་པའི་སྒ་བཞི། སིད་པ་བར་དློའི་སྐབས་སུ་འཇིགས་པའི་སྒ་བཞི་ནི། 

ས་རླུང་ལློག་པའི་རྐྱེན་གིས་རི་ཉིལ་བའམ་ཁང་པ་རྡིབ་པའི་འློག་ཏུ་ཚུད་པའི་སྣང་བ་དང་། ཆུ་

རླུང་ལློག་པའི་རྐྱེན་གིས་ཆུ་ཆེན་པློས་ས་ཁེར་བའམ་མཚོར་བིང་བའི་ཉམས་སྣང་། མེ་རླུང་
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ལློག་པའི་རྐྱེན་གིས་ཚེར་སེག་པའི་སྣང་བ་དང་། རླུང་ལློག་པའི་རྐྱེན་གིས་རླུང་ཆེན་པློས་ས་

ཁེར་བའི་སྣང་བ་འབྱུང་ངློ་། །

འཇིགས་པའི་ཚུལ་ཁིམས། འཇིགས་སྐྱློབ་ཀི་ཚུལ་ཁིམས། 

འཇིགས་པུ།[མངའ་རིས]ཧ་ཅང་གི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན། དེང་སང་ཁང་པར་གློང་ཆེན་པློ་འཇིགས་པུ་

འདུག་ལ་བུ། 

འཇིགས་བེད། ① གཏུམ་ཞིང་རམ་པའི་རྣམ་འགྱུར་གིས་གདློན་བགེགས་ཐམས་ཅད་འཇིགས་པར་

བེད་པ། ② [མངློན] ③ གཤིན་རེ་གཤེད། ④ སིན་པློ། ⑤ ལྷ་ཆེན། 

འཇིགས་བེད་ཀི་རློགས་རིམ་རྣལ་འབློར་བཞི། སགས་ཀི་རྣལ་འབློར། དམ་ཚིག་གི་རྣལ་འབློར། 

དབིབས་ཀི་རྣལ་འབློར། ཡེ་ཤེས་ཀི་རྣལ་འབློར་བཞིའློ། །

འཇིགས་བེད་ལྷ་དགུ། ༡ དབུས་སུ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པློ། ༢ ཤར་དུ་ལྷ་ཆེན་ཁློས་པ། ༣ ལྷློར་

འཇིགས་བེད་སློ་ནག །༤ ནུབ་ཏུ་ཚངས་པ་ཁློས་པ། ༥བང་དུ་ཁབ་འཇུག་ཁློས་པ། ༦ ཤར་

ལྷློར་འདློད་ལྷ་ཁློས་པ། ༧ ལྷློ་ནུབ་ཚོགས་བདག་ཁློས་པ། ༨ནུབ་བང་དུ་འབིང་གི་རི་ཏི་ཁློས་པ། 

༩ བང་ཤར་སྨིན་དྲུག་ཁློས་པའློ། །

འཇིགས་བེད་ཆློས་འབྱུང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་ར་ལློར་འཇམ་དབངས་བཞད་པའི་རྡློ་

རེས་བརམས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། གཞན་ཡང་ཇློ་ནང་ཏཱ་ར་ན་ཐ་སློགས་ཀིས་བརམས་པ་ཡང་

འགའ་རེ་ཡློད། 

འཇིགས་བེད་དང་དུས་མཚན་བསྣློལ་བ། ཞབས་གཡས་པའི་འློག་ཏུ་འཇིགས་བེད་ནག་པློ་དང་ཞབས་

གཡློན་པའི་འློག་ཏུ་དུས་མཚན་མ་དམར་མློ་མནན་པ་སྟེ། འཇིགས་བེད་ནག་པློས་ཞེ་སང་མཚོན་

པ་དང་། དུས་མཚན་མ་དམར་མློས་འདློད་ཆགས་མཚོན་པ་ཡིན་ཞེས་གསུང་སློལ་ཡློད། 

འཇིགས་བེད་དཔའ་བློ་གཅིག་པ། རྡློ་རེ་འཇིགས་བེད་སྐུ་རྐྱང་། 

འཇིགས་བེད་རྭ་ལུགས། དཔལ་རྡློ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་རྒྱུད་རློག་པ་བདུན་པ་རྭ་ལློ་ཙཱ་རྡློ་རེ་གགས་

ཀི་འགྱུར་ཞིག་ཡློད་པས། དེ་ནས་བཤད་པའི་མན་ངག་ལ་རྭ་ལུགས་ཞེས་བརློད་པ་ཡིན། 

འཇིགས་བེད་ལྷ་ཁང་། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ནང་ཙམ་ན་གུ་གེ་རྒྱལ་པློ་པད་དཀར་ལེ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དང་། འཇམ་དབངས་པ། ཕག་རྡློར་ཏེ་སྐུ་མཆེད་གསུམ་གི་སྐབས་སུ་བཞེངས་པར་བཤད། 

དེང་དུས་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ར་མདའ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འཇིགས་མེད། ① ཞེད་སྣང་མེད་པ། འཇིགས་མེད་ཀི་སྙིང་སྟློབས་ཆེན་པློ། ② [མངློན]ཨ་རུ་རའི་ཤིང་། 

འཇིགས་མེད་གར་དག །གར་གི་ཉམས་དགུ་དང་དློན་གཅིག

འཇིགས་མེད་གིང་པ། གསང་སགས་ས་འགྱུར་སྙིང་ཐིག་གི་སློབ་དཔློན་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་བཅུ་

གཉིས་པའི་ས་བ་སྤི་ལློ༡༧༢༩ལློར་དབུས་ཀི་འཕློངས་རྒྱས་སུ་འཁྲུངས། ཡློན་ཏན་མཛོད་ར་

འགེལ་དང་། རིང་མ་རྒྱུད་འབུམ་གི་རློགས་བརློད། དགློངས་འདུས་རྣམ་བཤད། ཀློང་ཆེན་སྙིང་

ཐིག་གི་གཏེར་ཆློས་སློགས་གསུང་ཆློས་པློ་ཏི་དགུ་ཡློད། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་ར་སྤི་

ལློ༡༧༩༨ལློར་གཤེགས། 

འཇིགས་མེད་དམ་ཆློས་རྒྱ་མཚོ། འཁྲུངས་ཡུལ་མདློ་སྨད་རེབ་གློང་གསེར་མློ་ལློངས་ཀི་ཆར་

གཏློགས་ཨ་བིར་དུ་གགས་པའི་འབློག་སེ་ཁམས་མདངས་ཞེས་བ་བར་ཡབ་དགེ་འདུན་བསློད་

ནམས་དང་ཡུམ་སྒློལ་མ་སྐྱིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ༡༨༩༨ལློར་སྐུ་

འཁྲུངས། སྐྱབས་མགློན་ཤར་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བློ་བཟང་སྐལ་ལན་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་

དང་ཞྭ་དམར་པཎི་ཏ་རྣམ་གཉིས་ཀིས་རེ་འཇིགས་མེད་བསམ་ཏན་གི་སྤྲུལ་སྐུར་ངློས་འཛིན་

མཛད། དགུང་ལློ་བདུན་པར་རེ་ཞྭ་དམར་པཎི་ཏ་དགེ་འདུན་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ལས་དགེ་

བསྙེན་དང་བར་མ་རབ་བྱུང་ཚུལ་ཁིམས་ཡང་དག་པར་བཞེས། མཚན་འཇིགས་མེད་དམ་ཆློས་

རྒྱ་མཚོ་ཞེས་གསློལ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ༡༩༢༧ལློར་རློང་པློ་བདེ་ཆེན་ཆློས་

འཁློར་གིང་གི་ཁིར་བཞུགས་ཏེ་ཟབ་རྒྱས་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་རྒྱ་ཆེར་བསྐློར། སྐྱབས་མགློན་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་རིགས་ཀི་ཅློད་པན་དུ་བཀུར་ཅིང་འཕིན་ལས་ཀི་སློ་འཕར་ཡངས་པློར་

གློལ། དགུང་ལློ་ཞེ་དགུ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་ཁི་སྤི་ལློ༡༩༤༦ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

འཇིགས་མེད་གནས། [མངློན]གློང་ཁེར། 

འཇིགས་མེད་རི་ལ་གནས་པའི་སེ། སར་རྒྱ་གར་དུ་བྱུང་བའི་ཐེག་དམན་གི་ནང་ཚན་གནས་བརན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

པ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག

འཇིགས་མེད་གསེར་འཁློར། གཞན་སེ་ལ་འཇིགས་པ་མེད་པའི་གསེར་གི་འཁློར་ལློ་སྟེ། རྒྱལ་

ཁིམས་ལ་གློ་དགློས། 

འཇིགས་མཛད་རྡློ་རེ། རྡློ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་མཚན་གི་ཁད་པར་ཞིག

འཇིགས་ཞུམ་ཞུམ། ཞེད་སྣང་སྐྱེ་བའི་ཚུལ་ཞིག

འཇིགས་ཟིལ།དྲག་སྤློད་ཀིས་ཕ་རློལ་ཟིལ་གིས་གནློན་པ། 

འཇིགས་ཡེ་རེ། འཇིགས་ཡློ་རེ་དང་གཅིག །

འཇིགས་ཡློ་རེ། འཇིགས་ཉེན་སྐྱེས་ཉམས། གློ་བུར་དུ་ཞེ་འཇིགས་ཡློ་རེར་གྱུར། 

འཇིགས་རུང་། འཇིགས་སུ་རུང་བའི་བསྡུས་ཚིག

འཇིགས་རུང་གི་ཉམས། ཉམས་ལན་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་འཇིགས་སྐྲག་སྐྱེ་བའི་ཡུལ་

རྔམ་ཟིལ་ཅན་མཐློང་བའི་རྐྱེན་གིས་སེམས་ནང་དུ་ཞེད་སྣང་སྐྱེས་པའི་རྣམ་འགྱུར་འཇིགས་

རུང་གི་ཉམས་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

འཇིགས་རུང་དུར་ཁློད་བརྒྱད། ཤར་དུ་བསིལ་བ་ཚལ། ལྷློར་སྐུ་ལི་སྒ་སྒློག །ནུབ་ཏུ་ལངྒ་བརེགས་

པ། བང་དུ་པདྨ་བརེགས། ཤར་ལྷློར་ལྷུན་གྲུབ་གཏེར། ལྷློ་ནུབ་ཏུ་གསང་ཆེན་རློལ་པ། ནུབ་

བང་དུ་ཧེ་ཆེན་བརྡལ་བ། བང་ཤར་དུ་འཇིག་རེན་བརེགས་པའློ། །

འཇིགས་རུང་གནས། [མངློན]གཡུལ་ས། 

འཇིགས་རེད་རྨ། སེམས་ལ་འཇིགས་སྐྲག་བྱུང་བ་སློགས་ཀིས་འགམས་ནས་སྐྲངས་པའི་རྨ་ཞིག

འཇིགས་ས། འཇིགས་སྐྲག་གི་ཉེན་ཁ་ཡློད་ས། འཇིགས་སར་གར་བས་ཐབས་ཤེས་གང་ཡང་

འདློན་ཐུབ་མ་བྱུང་། 

འཇིགས་སུ་རུང་བ། ཞེད་སྣང་སྐྱེ་འློས་པ། 

འཇིགས་སེལ་ཟླ་བློ། འཇིགས་པ་སེལ་བའི་གློགས་པློ། 

འཇིང་། ① འཇིངས་དང་གཅིག །② [རིང]གཉེན། 

ར་འཇིང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཇིངས། དཀིལ་དང་གཏིང་། མཚོ་འཇིངས། ཀློ་གྲུ་རྡློལ་ནས་གཙང་པློའི་འཇིངས་སུ་ནུབ། 

འཇིངས་ཟབ། གཏིང་ཟབ། 

འཇིབ།གཞིབ་རྒྱུའི་ཁག་གམ་འློ་མ་སློགས་འཇིབ་བཞིན་པ། 

འཇིབ་གློང་། འཇི་བའི་གློང་བུའི་བསྡུས་མིང་སྟེ་འཇིམ་པའམ་འདམ་བག་རིལ་རིལ། རིག་པ་ལ་བུ་

ག་དློད་ན་འཇིབ་གློང་བཅུག་ནས་ཞལ་ཞལ་བེད་དགློས། 

འཇིབ་ཆས། ཁས་འཇིབ་རྒྱུའི་ཡློ་བད། 

འཇིབ་འཐུང་། ① ཁས་འཇིབས་ཏེ་འཐུང་བ། ② [མངློན]སྐྱེས་མ་ཐག་པའི་ཕྲུ་གུ། 

འཇིབ་པ། [ཐ་དད་པ]གཞིབས་པ། གཞིབ་པ། འཇིབས། རྔུབ་འཐུང་བེད་པ། ཕྲུ་གུས་ནུ་ཞློ་འཇིབ་

པ། དུག་སྦྲང་གིས་ཁག་འཇིབ་པ། 

འཇིབ་བུ། [ཡུལ]ལློན་ཤིང་གི་མེ་ཏློག་ཁ་མ་བེ་བའི་གློང་གི་ཐིའུ་སྟེ། དེའི་དློག་པ་རློ་བཅུད་མངར་

བ་བིས་པ་རྣམས་ཀིས་ཁར་བངས་ནས་འཇིབ་པར་བེད་པས་འཇིབ་བུ་ཞེས་ཟེར་རློ། 

འཇིབ་བུ་ཀ བང་བུལ་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། གློང་སྨན་དཀློན་ཅློག་བདེ་ལེགས་ཀིས་

མཛད་པའི་པློད་དམར་ལས། འཇིབ་བུ་ཀ་ཞེས་བང་བུལ་མིང་ཡིན་ཡང་། མ་དག་འཛིན་བུ་

ཞེས་བཅློས་སློག་པར་འཁྲུལ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

འཇིབ་རི། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་ཅུང་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་མཆིན་ཚད་

དང་། ཁ་ནད། སློའི་ཚད་པ་བཅས་ལ་ཕན། 

འཇིབ་རི་ཆེན་པློ། འཇིབ་རི་དང་འདྲ

འཇིབ་ར། བིས་པ་ཆུང་ངུའི་འློ་མ་འཇིབ་སྤད། 

འཇིབ་རུ།རྭ་དང་ཤེལ་སློགས་ལས་བཟློས་པའི་འཇིབ་སྣློད། 

འཇིབས། འཇིབ་པའི་སྐུལ་ཚིག

འཇིམ་ཀློང་། འདག་པའི་གློང་བུ། ཞིང་གའི་མཐའ་ལ་འཇིམ་གློང་བརེགས་ནས་སྐྱློར་རྒྱབ་པ། 

འཇིམ་སྐུ། འཇིམ་པའི་ལྷ་སྐུ། 

འཇིམ་གློང་། འདག་པའི་གློང་བུ། ཞིང་གའི་མཐའ་ལ་འཇིམ་གློང་བརེགས་ནས་སྐྱློར་རྒྱབ་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

འཇིམ་སྙན་ལེབས་རིས། འཇིམ་པ་ལས་བཟློས་པའི་སྣང་བརན་གི་རིགས་ཤིག་ཡིན་པ་སྟེ་ཕློ་བང་

དང་ལྷ་ཁང་སློགས་ཀི་གང་ལེབས་སུ་འཇིམ་གིས་ཕེད་འབུར་གི་རྣམ་པའི་ཐློག་ནས་ལྷ་སྐུའི་

སྣང་བརན་དང་། གཏམ་རྒྱུད་སློགས་ཀི་བརམ་བ་འགློད་པར་ཟེར། 

འཇིམ་བརན། འདམ་ལས་བཟློས་པའི་གཟུགས་བརན། 

འཇིམ་པ། འདམ་བག །འཇིམ་པས་བཟློས་པའི་སྐུ་འདྲ། 

འཇིམ་པའི་ཤ་བ། འཇིམ་པ་ལས་བཟློས་པའི་རི་དྭགས་ཤ་བའི་གཟུགས་འགློས། 

འཇིམ་བག །ས་སྐྱློ་འདམ་བག་བཟློས་པའི་མིང་། འདམ་བག་དང་དློན་གཅིག །འཇིམ་བག་གཡམ་

ནས་བརིགས་པའི་ངློས་སུ་བྱུག་དགློས། འཇིམ་སྐུ་བཅའ་དགློས་ན་འཇིམ་བག་ཡག་པློ་གཡམ་

དགློས་ལ་བུ། 

འཇིམ་ཞལ། འཇིམ་པའི་ཞལ་བ། གང་དང་རིག་པར་འཇིམ་ཞལ་བརྒྱབ་པ། 

འཇིམ་གཟུགས། འཇིམ་པ་ལས་བཟློས་པའི་གཟུགས་བརན། 

འཇིམ་བཟློ། བློད་ཀི་འཇིམ་བཟློའི་ལག་རལ་ནི་སྤི་ལློའི་གློང་གི་ལློ་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་གི་སློན་ནས་དར་

ཟིན་པ་དཔེར་ན། རྒྱལ་པློ་གཉའ་ཁི་བཙན་པློའི་དུས་སུ་བློན་ཤེས་པ་ཅན་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་

ཚན་ལིང་ཤེས་ཤ་བ་ཟེར་བ་དེས་འཇིམ་པ་ལ་མི་དང་སློག་ཆགས་སྣ་ཚོགས་ཀི་གཟུགས་

འགློས་བེད་ཤེས་པ་ལློ་རྒྱུས་ཁག་གི་ནང་གསལ་ལློ། 

འཇིམ་བཟློ་བ། འཇིམ་པའི་ལྷ་བཟློ་མཁན། 

འཇིམ་ལས། འཇིམ་པའམ་འདམ་བག་གི་ལས་ཀ ཨར་པློ་རྒྱབ་དུས་འཇིམ་ལས་མེད་ཐབས་མེད། 

འཇིམ་ལས་པ། འཇིམ་པ་དང་འཇིམ་ཞལ་གི་ལས་ཀ་བེད་མཁན། 

འཇིལ། གཞིལ་བའི་སྐྱློན་སློགས་འཇིལ་བཞིན་པ་སྟེ། མེད་པར་བཟློ་བཞིན་པ། 

འཇིལ་བ། [ཐ་དད་པ] ① བཅིལ་བ། གཞིལ་བ། ཆིལ། སྐྲློད་པའམ་འདློན་པ། ནད་ཀུན་འཇིལ་བ་

སྨན་གི་མཆློག །དྲི་ངན་ཕིར་བཅིལ། ནད་པའི་ར་གནད་ལ་གཙག་བུ་བཙུགས་ཏེ་ཁག་འཇིལ་

བ། སྐྱློན་འཇིལ་བ། ② [ཐ་མི་དད་པ]ཆག་པ་དང་ཉམས་པ། ཚེར་མ་རྣློ་ཡང་བག་རི་ལ། བསྣུན་

ན་རེ་མློ་འཇིལ་བར་བེད། ③ [རིང]ས་བཀློང་། 
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 འཇུ། ① ལག་པས་བཅངས་པའི་དློན་ཏེ། ལག་པ་མགློར་འཇུ་ལ་བུ། ② མདའ་ཡི་སྨྱུག་མ་ཅུང་

སློམ་པ་དང་མདེའུ་རིང་པློ་ཡློད་པས་ལིད་ཚད་ཡློད། ③ རི་དང་ཐང་ངློས་སུ་ས་གས་ནས་

གཏིང་ཟབ་པློར་གྱུར་པའི་མིང་སྟེ། དཔེར་ན། ལུག་རྣམས་ཕ་རིའི་འཇུ་ནང་དུ་ཕིན་སློང་བས་ད་

ལ་མཐློང་གི་མི་འདུག

འཇུ་སྐམ། ལྕགས་སློགས་འཛིན་བེད་ཀི་སྐམ་པ། 

འཇུ་སྐེམ། བད་ཀན་རིགས་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་ཁ་ཟས་ཟློས་ཀང་མི་འགང་བ་

དང་། ལུས་ཀི་ཤ་སྐེམ་ལ་གསུས་པའི་ལིར་བ་སློགས་འབྱུང་བ་ཞིག

འཇུ་གུ། [མངའ་རིས]འཇིགས་པ་དང་དློན་འདྲ་སྟེ་དཔེར་ན། མི་འདིར་འཇློན་ཐང་འཇུ་གུ་འདུག་ལ་བུ། 

འཇུ་ཆེན་ཚང་། 

འཇུ་ཉུང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་སྤེལ་སྤི་ལློ༡༧༥༢ལློར་འཇུ་བ་གསང་སགས་རིག་

འཛིན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

སེར་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འཇུ་སྟློབས། ཟས་སློགས་ཞུ་བའི་ནུས་སྟློབས། ཕློ་དྲློད་ཉམས་པས་ཁ་ཟས་འཇུ་སྟློབས་ཞན་སློང་། 

འཇུ་མང་དགློན་པ། དགློན་པ་འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་

པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འཇུ་མི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་ར་སྤི་ལློ༡༨༤༦ལློར། ཡབ་འཇུ་མགློན་

པློ་དར་རྒྱས་དང་། ཡུམ་སིང་ཆུང་གཉིས་ཀི་སས་སུ་ཡུལ་མདློ་ཁམས་སེ་དགེ་ཟླ་ཆུ་ཡ་ཆུའི་

དིང་ཆུང་ཞེས་པར་སྐུ་འཁྲུངས། ཁུ་བློ་པད་མ་དར་རྒྱས་ཀིས་མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་མཚན་

གསློལ། ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་ཡི་དམ་འཇམ་དཔལ་ཞི་དྲག་དང་། ཆློས་སྐྱློང་གེ་སར་གཉིས་ཁློ་

ན་ལ་དད་པ་ཞིག་བྱུང་། དགུང་ལློ་བདུན་བརྒྱད་ཙམ་ནས་སློམ་གསུམ་རྣམ་ངེས་དང་། རིས་

དཀར་ནག་གི་སློན་འགློ་ཐུགས་འཛིན་མཛད། དགུང་གངས་བཅུ་སྐློར་ནས་འབི་ཀློག་ལ་ཐློགས་

པ་མེད་ཅིང་ལགས་རློམ་ཀང་ཅི་རིགས་གནང་། དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་ལ་ཕེབས་པ་མེ་སྦྲུལ་སྤི་

ལློ༡༨༥༧ ལློར་གསང་སགས་ཆློས་གིང་དགློན་དུ་ཕེབས་ཏེ་གྲྭ་བཙུན་གནང་། དགུང་གངས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

བཅློ་ལྔ་སྐློར་ཞིག་ན་དབངས་འཆར་གི་དཔེ་རིང་ཞིག་ལ་ཞག་ཤས་གཟིགས་ཏེ་འཇམ་དཔལ་

ལ་གསློལ་བ་བཏབ་པས་མ་ལུས་པ་མཁེན། དགུང་གངས་བཅློ་བརྒྱད་བཅུ་དགུའི་སྐློར་ནས་སྐུ་

ཞང་འགྱུར་བཟང་དང་ལྷན་དུ་ལྷ་སར་ཕེབས། དེ་ནས་ལྷློ་གནས་རྒྱས་པར་བློན་ཞློར་ལྷློ་བག་

མཁར་ཆུར་ཕེབས་པའི་ཚེ་ཐ་མལ་གི་སྣང་བ་འགྱུར། བདེ་དྲློད་ཀི་ཉམས་འབར་བ་སློགས་

གནས་ཀི་བིན་རླབས་ཐློབ། ཕིར་རང་ཡུལ་ལློག་རེས་ལབ་སྐྱབས་མགློན་དབང་ཆེན་དགེས་

རབ་རྡློ་རེའི་མདུན་ནས་མ་ཏི་འཇམ་དཀར་གི་རེས་གནང་དང་། ཆློས་སྐྱློང་གི་སློག་གཏད་

སློགས་གསན། དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པློ་ཆེ་ལས་སྤློད་འཇུག་ཤེས་རབ་ལེའུ་སློགས་རྒྱུད་ལུང་མན་

ངག་མང་པློ་གསན། འཇམ་དབངས་མཁེན་བརེ་དབང་པློ་ལས། ཐུན་མློང་གི་གཞུང་ལུགས་དུ་

མ་དང་། གསང་ཆེན་རྡློ་རེ་ཐེག་པའི་སྨིན་བེད་ཀི་དབང་དང་། གློལ་བེད་ཀི་ཁིད། རྒྱབ་རེན་གི་

བཤད་པ་སློགས་མན་ངག་ཕག་བཞེས་དམར་ཁིད་མང་པློ་ཞུས། ཀློང་སྤྲུལ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་

ལས། སྒ་ཙནྡྲ་པ་དང་། དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུའི་ལག་ལེན་སློགས་ཐུན་མློང་རིག་གནས་དང་། 

འཇམ་དཔལ་ཚེ་བདག་སློགས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་སྨིན་གློལ་གི་རིགས་མཐའ་ཡས་པ་

གསན། དཔལ་སྤུངས་རིག་གནས་སློབ་གྲྭ་རུ་གསློ་བ་རིག་པ་དང་། རིས་དཀར་ནག་བཅས་

སློབ་གཉེར་མཐར་ཕིན་གནང་། འཇུ་དབློན་འཇིགས་མེད་རྡློ་རེ་ལས་མདློ་སྡུད་པའི་བཤད་པ། 

འབུམ་གསར་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་འབྱུང་གནས་ལས་དབུ་མ་འཇུག་པ། འཇམ་དབངས་བློ་

གཏེར་དབང་པློ་ལས་ཚད་མ་རིགས་གཏེར། སེར་ཤུལ་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པའི་མདུན་ནས་

མཛོད་ཀི་བཤད་ལུང་སློགས་མདློར་ན་རིས་མེད་ཀི་མཁས་གྲུབ་དུ་མའི་མདུན་ནས་མདློ་

སགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་མ་མཁེན་པ་མེད་པར་བསབས། སྐུ་ཚེ་ཕལ་ཆེར་

ཕློགས་མེད་རིས་མེད་ཀི་དབེན་གནས་རྣམས་སུ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་ཁློ་ན་མཛད་ཅིང་རྨེ་ཤློད་

དཀར་མློ་སྟག་ཚང་དུའང་ལློ་བཅུ་གསུམ་དུ་བཞུགས་ནས་བསྙེན་སྒྲུབ་མཐར་ཕིན་པར་མཛད། 

རི་བློ་དགེ་ལན་པའི་མཁས་པ་ཆེན་པློ་དཔའ་རིས་རབ་གསལ་དང་རློད་ཡིག་འགའ་ཞིག་བཏང་

རེས་བས། མདློར་ན་རེ་འདི་ཉིད་སྐུ་ཚེའི་གང་པློར་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་མཁས་གྲུབ་དུ་མར་

བསྟེན་ཞིང་མདློ་སགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་ལ་སྦློང་པ་མཐར་མ་ཕིན་པ་མེད་པ་དང་། སྐུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚེ་བསྙེན་སྒྲུབ་མཛད་པས་ཡི་དམ་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཞལ་མ་གཟིགས་པ་མེད་པ། ཟབ་དློན་

མཐའ་དག་དགློངས་པའི་ཀློང་ནས་རང་བརྡློལ་དུ་བྱུང་བའི་གསུང་རབ་བསྟན་བཅློས་པུ་སྟི་སུམ་

ཅུ་ལྷག་ཙམ་བཞུགས་པ། ཉིད་ཀི་ཞལ་སློབ་གཙོ་བློར། རྡློ་གྲུབ་ཆེན་རིན་པློ་ཆེ། གཏེར་སྟློན་

བསློད་རྒྱལ། རློགས་སྤྲུལ་ལྔ་པ། ཀཿཐློག་སི་ཏུ་རིན་པློ་ཆེ། ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་སྤྲུལ་སྐུ། ཞེ་ཆེན་

རབ་འབམས། དཔལ་ཡུལ་རྒྱ་སྤྲུལ། དཔལ་ཡུལ་ཀརྨ་ཡང་སྤྲུལ། དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་པདྨ་

དབང་མཆློག །གིང་རེ་དྲུང་། ཨ་འཛོམས་འབྲུག་སྤྲུལ། རློགས་ལན་ཤཱཀ་ཤྲི། ངློར་དཔློན་སློབ། 

དགུ་རློང་སྤྲུལ་སྐུ་སློགས་ས་དགེ་བཀའ་རིང་གི་མཁས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་དང་། ས་སྐྱློང་སེ་

དགེ་རྒྱལ་པློ་དང་། གིང་ཚང་རྒྱལ་པློ་སློགས་བློད་ཀི་དཔློན་རིགས་རྣམས་དང་། འབློར་ལན་

བསྟན་པའི་སྦིན་བདག་མང་པློའི་བ་མར་གྱུར། དེ་ནས་དགུང་ལློ་རེ་བདུན་པ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་

པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ༡༩༡༢ལློའི་ཟླ་བ་དང་པློའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ལ་སྐུ་མཚམས་གློལ། ཚེས་བཅློ་

བརྒྱད་ཉིན་འགྲུལ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་གདློན་ནད་ལ་བུ་ཞིག་གིས་སྙུང་གཞི་བཞེས་པ་དང་། 

ཚེས་ཉེར་གཅིག་ཉིན་མཐའ་མའི་ཞལ་ཆེམས་ཕག་བིས་མཛད་ནས་གསང་ཉར་མཛད། ཉེར་

ལྔའི་ཉིན་ད་ནི་དིས་མགློ་ཚང་སློགས་ཡློན་བདག་དང་། རྡི་སྤྲུལ་སློགས་ཕློགས་ཀི་མཇལ་མི་

ཐམས་ཅད་ཤློག་གསུངས། སྐུ་མདུན་དུ་བཅར་ཏེ་སྨློན་ལམ་མཛད། དེ་སྐབས་རྡི་སྤྲུལ་སློགས་

ནས་བཞུགས་ཞུ་ཕུལ་བར་ད་ནི་མི་སློད་ངེས་ཅན་ཡིན། སྐྱེ་བ་ཡང་མི་ལེན་བང་ཤམ་བ་ལར་

ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་སློགས་གསུངས་ནས་བློད་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་ཉེར་དགུ་ཉིན་སྐུ་གཤེགས། 

འཇུ་རི། ནུས་པ་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ཟེ་ཚྭའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། སེ་སིད་སངས་

རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུ་ད་ཀི་འགེལ་པ་བཻ་ཌཱུར་སློན་པློ་ལས། འཇུ་རི་ནི་ཟེ་ཚྭ་

དང་། དར་སྨན་ནི་ཚ་ལ་བཏུལ་མ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

འཇུ་བཟུང་། འཇུ་བའམ་འཛིན་བཟུང་བ་བ། 

འཇུ་རུ། སྐུད་པའི་འཇུ་རུ། སྐུད་པ་སྒིམ་དྲག་པས་མདུད་པ་ལ་བུའི་རྣམ་པ་ཐློན་པ། སྐྲ་འཇུ་རུ། སྐྲ་

རང་བཞིན་གིས་སྒིམ་གཟུགས་ཅན། 

འཇུ་རེས། མི་ཕན་ཚུན་འཇུས་ནས་རལ་འགན་པའི་རེད་མློ་ཞིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

འཇུ་རེས་འཐམ་རེས། ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བཟུང་ཞིང་འཁྱུད་པའི་དློན། 

འཇུ་ལུ། འཇུ་རུ་དང་དློན་གཅིགཡུལ་སྐད་འགའ་ཞིག་ལ་འཇུ་ལུ་ཟེར། 

འཇུ་ལུང་། ལག་པ་འཆང་སའི་ལུང་། 

འཇུ་ལུང་འཆར་བཟུང་། ① འཇུ་སའི་ལུང་དང་། འཆང་སའི་ཡུ་བ། ② ཁུངས་དང་ལུང་། 

འཇུ་ས་འཆང་ས། འཇུ་སའམ་འཆང་ས་སྟེ་གློད་དློན་སློགས་རད་ཞིབ་བེད་སྐབས་ཀི་དཔང་

རགས་ལ་བརློད། 

འཇུག །ནང་དུ་གཞུག་རྒྱུ་འཇུག་བཞིན་པ། 

འཇུག་སློ། ① འགློ་སའི་ལམ་གི་ཐློག་མ། འཇུག་སློ་མ་ནློར་བ་བེད་དགློས། ② ལས་སམ་བ་བ་གང་

ཡང་རུང་བའི་འགློ །ལས་ཀའི་འཇུག་སློ་གང་ཡིན་ངློ་ཤེས་དགློས། 

འཇུག་སློ་རྣམ་པ་དྲུག །ནད་གང་ཞིག་ལུས་ལ་རིམ་བཞིན་འཇུག་པའི་སློ་མི་འདྲ་བ་དྲུག་སྟེ། པགས་ལ་

གམས་པ། ཤ་ལ་རྒྱས་པ། ར་རུ་རྒྱུ་བ། རུས་ལ་ཞེན་པ། དློན་ལ་འབབ་པ། སྣློད་དུ་ལྷུང་བ་བཅས། 

འཇུག་སློ་གསུམ། བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའི་སློ་སྐྱབས་འགློ་དང་། ཐར་པ་ལ་འཇུག་སློ་ངེས་འབྱུང་། 

ཐེག་ཆེན་དུ་འཇུག་པའི་སློ་སེམས་བསྐྱེད་བཅས་གསུམ། 

འཇུག་སྒྲུབ། རྒྱུ་དང་འབས་བུས་བསྡུས་པའི་ཐེག་ཆེན་ལ་སྟློང་ཉིད་ཀི་སློམ་བྱུང་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་

བརློན་འགྲུས་ཀིས་འཛེགས་པར་གྱུར་པའི་བང་སེམས་ཀི་སྦློར་བ་ཁད་པར་ཅན། 

འཇུག་ངློགས། ① འགློ་ལམ་མམ་རྒྱ་མཚོའི་འགམ་ངློགས། ② བ་བའི་འཇུག་སློ། 

འཇུག་ངློགས་སུ་ཉེ་རེག །ཆུ་བློའི་འགམ་དུ་ཁྲུས་བེད་པ་སྟེ་ཉེ་རེག་ནི་ཁྲུས་ཀི་མིང་ངློ་། །

འཇུག་ཆ། དགློན་པར་གྲྭ་པ་གསར་དུ་ཞུགས་པའ་ིསྐབས་དགློན་པ་དེའ་ིབ་མ་དང་། ལས་སྣེ། གྲྭ་པ་དམངས་

བཅས་ལ་སློ་སློའ་ིའབློར་པ་ཆ་ེཆུང་ལ་གཞིགས་པའ་ིགཏློང་སློ་བཏང་བ་ད་ེལ་འཇུག་ཆ་ཟེར། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་docking ཟེར། 

འཇུག་ལློག །① ཉམས་སུ་བང་བའི་ཕློགས་དེར་འཇུག་པ་དང་། དློར་བར་བ་བའི་ཕློགས་ལས་ལློག་

པ་ཞེས་པའི་ཐུན་མློང་གི་བརྡ་སྐད། ② ཕར་འགློ་བ་དང་། ཚུར་ལློག་པ། ལམ་ཐག་རིང་ཐུང་གང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལའང་འཇུག་ལློག་གི་བ་གཞག་གཟབ་ནན་བེད་དགློས། ③ བ་སྤློད་ཀི་བང་དློར། བ་བ་བཟང་

ངན་གི་འཇུག་ལློག་ལག་ལེན་མ་ནློར་བ་གལ་ཆེ། 

འཇུག་ལློག་ཚུལ་བཞིན་བེད་པ། ངེས་པར་དུ་བེད་དགློས་པ་རྣམས་རང་རློགས་ཡློད་པའི་སློ་ནས་

བེད་པ་དང་། བེད་མི་ཆློག་པ་རྣམས་ར་བ་ནས་མི་བེད་པའི་བང་དློར་ཁིམས་ལུགས་དང་མཐུན་

པར་ལག་ལེན་བསྟར་བ། 

འཇུག་སློམ་གི་ལྟུང་བ་གཉིས།ར་ལྟུང་དང་། ཉེས་བས་གཉིས་ཏེ་ས་མ་ལ་བཅློ་བརྒྱད་དང་ཕི་མ་ལ་

ཞེ་ལྔ་ཡློད། 

འཇུག་བདེ་བ། ① སྣློད་ནང་དུ་དངློས་རིགས་བླུག་བདེ་བ། ② ལག་ལེན་བསྟར་བདེ་བ། 

འཇུག་གནས་ལང་གསུམ། བ་རྒྱུད་མཚན་མེད་རྣལ་འབློར་གི་སློས་པ་ཁད་པར་བ་ཞིག་སྟེ། ཕུང་

པློསློགས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དཔྱད་དེ་སྐྱེ་མེད་དུ་རློགས་པ་འཇུག་པ་དང་། མི་རློག་

པའི་ངློ་བློ་མངློན་དུ་གྱུར་པ་གནས་པ་དང་། དེ་ལས་མ་རློགས་པའི་འགློ་བ་རྣམས་ལ་སྙིང་རེ་ཆེན་

པློ་ལྷག་པར་འཇུག་པ་ནི་ལང་བ། 

འཇུག་སྣློད། བླུག་སའི་སྣློད། 

འཇུག་པ། ལས་ཚིག །[ཐ་དད་པ] ① བཅུག་པ། གཞུག་པ། ཆུག །② སྣློད་སློགས་ཀི་ནང་དུ་འཇློག་

པ་དང་བླུག་པ། ཕྲུ་གུ་བུ་བཅློལ་ཁང་ལ་བཅུག །འཛིན་གྲྭ་དེའི་ནང་ལ་སློབ་ཕྲུག་གསར་པ་རེ་

གཉིས་བཅུག །ཉེས་ཅན་བཙོན་རར་བཅུག །ཚོང་ཟློག་རྣམས་རླངས་འཁློར་ནང་དུ་ཆུག་

ཅིག །③ གལ་དུ་འཁིད་པ། ཆློས་དད་མེད་པའི་མི་རྣམས་བཙན་ཤེད་ཀིས་ཆློས་ལ་མི་

འཇུག །ཡུལ་གར་བདག་རང་ཡུལ་དུ་ལློག་ཏུ་འཇུག་པ། ④ བེད་པ་དང་། སྤློད་པ། བཀློད་པ་

ཞིབ་གསལ་མེད་ན་འཇུག་དཀའ། སྐད་ཆ་ཞིབ་གསལ་མེད་ན་གློ་དཀའ། དངློས་སུ་ལག་བསྟར་

འཇུག་པ། ལུས་སློག་བློས་བཏང་གིས་གཞན་སྐྱློབ་པར་འཇུག་པ། འགློ་ལུགས་ངན་པར་འཇུག་

མི་རུང་། ⑤ བ་བ་གང་ཞིག་སྐུལ་བའམ་ཁ་སྒྱུར་བ། ར་ལ་རྩྭ་ཟ་རུ་འཇུག །ནད་པར་སྨན་འཐུང་

དུ་ཆུག །གསང་གློས་འདིའི་རིགས་མི་གཞན་སུ་ལའང་ཤེས་སུ་མ་འཇུག །མི་དམངས་རྣམས་

སྤི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་ལམ་བཟང་དུ་འགློ་རུ་འཇུག་དགློས། ང་ཚོ་ཚང་མ་འགློ་ལ། ཁློ་



  2187  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

གཅིག་པུ་འདིར་སློད་དུ་ཆུག །སློ་ཕྱུགས་འཕེལ་དུ་འཇུག །⑥ ཐ་མི་དད་པ]ཞུགས་པ། འཇུག་

པ། ཞུགས། རེས་སུ་འབང་བ་དང་འགློ་བ། འགློ་ཆས་བསློགས་ཏེ་ལམ་དུ་འཇུག །བཟློ་པའི་གས་

སུ་ཞུགས་པ། ཡི་གེ་འདི་ནི་འགློ་བའི་དློན་དུའང་འཇུག །[མིང་རྐྱང་། ] ① ལན་མིན་འདུ་བེད་

ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་འཇུག་པ། ② [མངློན]ཉ་དང་། 

རུས་སལ། ཕག་རྒློད། མི་ཡི་སེང་གེ མིའུ་ཐུང་། མི་སྡུག་པ། ནག་པློ། དགའ་བེད་ར་མ་ཎ། 

རྒྱས་པ་ར་མ་ཎ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཏྲཱི་ཙེ་སྟེ་ཁབ་འཇུག་ལ་འཇུག་པ་བཅུ་ཡློད་པས་གངས་བཅུ་

མཚོན། 

འཇུག་པ་བརྒྱ་པ། [མངློན]གློག

འཇུག་པ་གཅིག་པ། སགས་ལམ་དུ་ཞུགས་པའི་ཐེག་ཆེན་པ་རྣམས་ཆགས་ཅན་གི་ལམ་དུ་འཇུག་

པ་གཅིག་པ། ཉན་ཐློས་དང་རང་རྒྱལ་གཉིས་ཆགས་བལ་གི་ལམ་དུ་འཇུག་པ་གཅིག་པ། དུག་

དང་སྤློད་ངན་གིས་རང་གཞན་ཕུང་ཚུལ་འཇུག་པ་གཅིག་པ་རེད། ནས་ལས་ཀི་སྒ་གཉིས་

འབྱུང་ཁུངས་ཀི་དློན་ལ་འཇུག་པ་གཅིག་པ། 

འཇུག་པ་བཅུ་པ། [མངློན]ཁབ་འཇུག

འཇུག་པ་སེམས་བསྐྱེད། རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སྒྲུབ་པ་ཁད་པར་བ་གང་ཞིག །བྱུང་ཆུབ་ཆེད་དུ་

ལམ་སྒྲུབ་པར་འདློད་པའི་འདུན་པ་མཚུངས་ལན་དང་བཅས་པའློ། །

འཇུག་པའི་ཁྲུས། ཆུ་ནང་དུ་ཞུགས་ཏེ་ཁྲུས་བ་བ། 

འཇུག་པའི་བསྒྲུབ་པ་དགུ། བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་པའི་སྙློམས་འཇུག་ལ་འཇུག་སྦིན་

སློགས། འཕགས་པའི་ལམ། ཚད་མེད་པ། མངློན་པར་ཤེས་པ། མི་དམིགས་པ་དང་ལན་པ། 

འཁློར་གསུམ་ཡློངས་སུ་དག་པ། ཆེད་དུ་བ་བ། མངློན་པར་ཤེས་པ། རྣམ་པར་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་ཉིད་འཇུག་པའློ། །

འཇུག་པའི་གནས། སྒའི་གནས་བརྒྱད་ཀི་ལྔ་པ་ཡི་གེ་འཇུག་པའི་གནས་བརྡ་དང་ཐ་སྙད་སྟློན་པ་སྟེ། 

དཔེར་ན། འདི་ནི་གདུང་འདེགས་ཀི་དློན་བེད་ནུས་པའློ་ཞེས་བརྡ་སྦར་བ་དང་། མིང་ལ་ཀ་བ་

ཟེར་ཞེས་ཐ་སྙད་སྦར་བ་ལ་བུ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཇུག་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག །རེན་མིག་ལ་སློགས་པའི་དབང་པློ་དྲུག་ལ་བརེན་ཅིང་དམིགས་

པ་གཟུགས་སློགས་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་དེ་དང་དེ་ཡློངས་སུ་ཤེས་པར་བེད་པའི་སེམས་

ཏེ། མིག་དང་། རྣ། སྣ། ལྕེ། ལུས། ཡིད་བཅས་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག

འཇུག་པའི་སྤློད་པ། བ་རྒྱུད་ཀི་ལམ་གི་མངློན་རློགས་སྤློད་པའི་སློ་བཞིའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དབང་

ནློད་ཅིང་རང་གིས་འདློད་པའི་ལྷ་དང་དམ་ཚིག་གཟུང་བ་སློགས་དབང་གི་སྣློད་རུང་དུ་བེད་པ། 

འཇུག་པའི་ཕུང་པློ། ཟག་བཅས་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པློ། 

འཇུག་བའི་གནས། [མངློན]ཁང་པ། 

འཇུག་བེད། [མངློན]① ཁིམ་གི་སློ། ② ཕློ་མཚན། ③ ལག་པ། 

འཇུག་མ། ལུས་ཀི་ར་ཡི་བེ་བག་ཅིག

འཇུག་མི་ཐུབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་could not load ཟེར། 

འཇུག་ཡུལ། ① སྐྱེས་བུས་བང་དློར་བ་བའི་ཕིར་ཞུགས་པ་ན་མི་བསླུ་བ། དཔེར་ན། སློ་ནམ་བེད་

པའི་སྐྱེས་བུ་ལ་འཇུག་ཡུལ་ས་བློན་དང་། ཆུ་ལུད་དྲློད་གཤེར་འཛོམས་པའི་ཞིང་ལ་བུའློ། །② 

བློ་རང་རང་གིས་རིག་པའམ་རློགས་པར་བ་བའི་ཡུལ་གི་གཙོ་བློ་སྟེ། དཔེར་ན་མིག་ཤེས་ཀི་

འཇུག་ཡུལ་གཟུགས་ཡིན་པ་ལ་བུའློ། །

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

དབིན་སྐད་དུ་slotd དང་། ཡང་ན་slots ཟེར། 

འཇུག་ཤེས། རང་རང་གི་ཡུལ་ལ་ཐད་ཀར་ཕིར་འཇུག་པ་ལས་བློ་ཁ་ནང་དུ་མི་ཕློགས་པའི་ཤེས་

པ་མིག་ཤེས་ལ་སློགས་པའློ། །

འཇུག་ཤེས་དྲུག །བློ་ཁ་ནང་དུ་མི་ཕློགས་པར་རང་རང་གི་ཡུལ་བེ་བག་སློ་སློར་ཐད་ཀར་འཇུག་

པའི་ཤེས་པ་སྟེ། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནས་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་བར་དྲུག་གློ

འཇུངས་པ། [རིང]སེར་སྣ། 

འཇུངས་པ་ཅན། སེར་སྣ་ཅན་ནམ་ཞེན་ཆགས་ཅན། 
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འཇུད་མཐུན་མ། [རིང]སྨད་འཚོང་མ། 

འཇུད་པ། [རིང]ནང་དུ་འཇུག་པ། 

འཇུན་པ། [ཐ་དད་པ] ① བཅུན་པ། གཅུན་པ། ཆུན། འདུལ་བ། སྒིག་ལམ་གིས་བཅུན་པ། མི་རྒློད་

གློང་པློ་ཐབས་ཀིས་འཇུན་པ། ཁི་བདག་པློས་བཅུན། ལྕགས་དམར་སྐམ་པས་གཅུན། ལློ་རྒན་

བརྒྱད་ཅུར་སེབས་ཀང་གཅུན་མཁན་དགློས། ② [རིང]ཡིད་ལ་གཅགས་པ། 

འཇུམ་པ། [ཐ་མི་དད་པ] ① བཅུམ་པ། གཞུམ་པ། ཆུམ། ཚུར་འཁུམས་པའམ་ཇེ་ཆུང་དུ་འགྱུར་

བ། ཉེས་ཅན་གི་རྫུན་རྐུབ་རྡློལ་བས་སློབས་པ་བཅུམ་པ། ཀློ་རླློན་སྐམ་ནས་མཐའ་ནས་ཚུར་

བཅུམ་པ། ② [རིང]ཁེངས་པ་བཏང་བ། 

འཇུམས་པ། འཇུམ་པའི་ད་ལ་བའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག

འཇུར། སེམས་ཅན་འཛིན་ཡས་ཀི་རིའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། དབྱུག་པ་རིང་པློ་ཞིག་ས་ལ་བརན་པློར་

བཙུགས་ཤིང་དབྱུག་པ་དེ་མར་བཀུག་པའི་སྣེ་གཅིག་ལ་རི་ཐག་རིང་ཙམ་ཞིག་བཏགས་ནས་

ས་འློག་སས་པའི་ནང་སེམས་ཅན་གིས་བརིས་ན་འཛིན་ཐུབ་པའི་ཐབས་ཞིག་སྟེ། དེ་ལ་འཇུར་

བཙུགས་ཞེས་ཟེར། 

འཇུར་བཀག་བཏང་བ། ཐག་པའི་འཇུར་མིག་ནང་བཟུང་ནས་སྐེ་བཀག་བཏང་བ་ལར་མི་ལ་ཚ་འདྲི་

དམ་ནན་བས་པ། 

འཇུར་གེགས། ① གཞན་གིས་སྦིན་པ་གཏློང་བ་ལ་གེགས་བེད་པ། ② མིད་པ་ཕ་བས་བཟའ་བཏུང་

མིད་དཀའ་བའི་ཡི་དྭགས་ཀི་རིགས་ཤིག

འཇུར་འགེགས། འཇུར་གེགས་དང་གཅིག །

འཇུར་སྒློག །ལྷམ་འཇུར་རའི་སྒློག་གུ། 

འཇུར་ར། ལྷམ་འཇུར་ར་ཡུ་ཐུང་དང་འཇུར་ར་ཡུ་རིང་། 

འཇུར་འཐུག །པགས་པ་སློགས་འཁུམས་པའི་གཉེར་མ། 

འཇུར་མདུད། སྐུད་པ་བསྒིམས་དྲགས་ནས་བྱུང་བའི་མདུད་པ། 

འཇུར་བ། [ཐ་དད་པ] ① བཅུར་བ། གཅུར་བ། ཆུར། ② དྲི་རད་བེད་པའམ་འདུལ་བ། ཁིམས་སར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཉེས་ཅན་འཇུར་བ། ཁིམས་འགལ་ཐམས་ཅད་ཁིམས་ཀིས་གཅུར། ③ ལློགས་སུ་བཀར་བ། 

ཀློ་ཐག་འཇུར་མིག་ལ་ཆུར་ཅིག །སློ་ཕྱུགས་རྭ་བའི་ཕུག་ཏུ་གཅུར། ④ [རིང] སེབས་པ། 

 ⑤ འཇུར་མ་དང་གཅིག །

འཇུར་བུ། འཇུར་མ་དང་དློན་གཅིག

འཇུར་མ།སྐུད་པ་བསྒིམས་དྲགས་ནས་བྱུང་བའི་མདུད་པ། 

འཇུར་མིག །① མགར་བས་ལྕགས་སྐུད་སློགས་བཟློ་བེད་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག །② ཁིམས་ལུགས་

བཙན་པློའི་དཔེ། ཉེས་ཅན་ཚབས་ཆེན་འཇུར་མིག་ལ་དྲངས་ཏེ་ཚར་གཅློད་པ། 

འཇུར་རི། ལྷམ་འཇུར་རར་གཏློང་རྒྱུའི་རི། 

འཇུས། ཐ་དད་པར་འཇུག་པའི་འཇུ་བའི་སྐུལ་ཚིག

འཇུས་པ། ཐ་དད་པར་འཇུག་པའི་འཇུ་བའི་འདས་པ། 

འཇེན་པ། ① ཡིད་ལ་འཐད་པའི་དངློས་པློ་དང་། རྣ་བར་འཐད་པའི་གཏམ། ② [རིང]ལེན་པ། ③ 

ཡིད་ལ་གཅགས་པ་དང་ངེས་པར་བེད་པ། 

འཇེན་ཕློ། [རིང]བགློད་བེད་དེ་སྐྱེས་པ། 

འཇེན་མློ། [རིང]བགློད་བ་སྟེ་བུད་མེད། 

འཇེབས་པ། [ཐ་མི་དད་པ] ① ཡིད་དུ་འློང་བ། སེམས་ལ་འཇེབས་པ། ར་དེ་མཐློང་ནས་ཡིད་ལ་

འཇེབས་པ། ② སྐད་འཇམ་པློ་རྣ་བར་འབབ་པ། སྐད་ཆ་སྙན་ཞིང་འཇེབས་པ། གླུ་དབངས་སྙན་

ཞིང་འཇེབས་པས་རྣ་བ་དབང་འཕློག་པ། ③ འཇམ་པློ། 

འཇེབས་པློ། སྐད་འཇམ་པློ་རྣ་བར་འབབ་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འཇེབས་པ་དང་དློན་གཅིག

འཇེམ་པ། མཁས་པའམ་འཇློན་པ། མ་ིཧ་ཅང་རིག་པ་གསལ་ལ་འཇེམ་པ་ཞིག་རེད། ལག་རལ་འཇེམ་པ། 

འཇེམ་པློ། འཇེམ་པ་དང་གཅིག །

འཇེར་འཇིགས། [མངློན]བརྒྱ་བིན། 

འཇེས་པ། [རིང]གེས་པ། 

འཇློ། བ་ནས་འློ་མ་བཞློ་རྒྱུ་འཇློ་བཞིན་པ། 
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འཇློ་སེག །མཛེས་ཉམས་ཏེ། མིའི་ཡིད་འཕློག་ཅིང་དགའ་བ་འཕེལ་བའི་རྣམ་འགྱུར། 

འཇློ་སེག་མ། འཇློ་བ་ན་ིཡིད་ཀ་ིའདློད་པ་འཇློ་བ་དང་སེག་པ་ན་ིམཛེས་ཉམས་ཀ་ིབེད་སློའ་ིརྣམ་པ་ངློམ་པ། 

འཇློ་སེག་གཡེར་བག་ཅན། མཆློར་སེག་དང་དཀྲློག་ཉམས་ཅན། 

འཇློ་སྟེགས། འློ་མ་བཞློ་སྐབས་ཀི་རྐུབ་སྟེགས། 

འཇློ་ཐང་གྲྭ་ཚང་། དུས་ནམ་དང་བ་མ་སུས་བཏབ་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་

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

འཇློ་མདའ། སེ་དགེའི་ནུབ་རྒྱུད་པ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་གི་རློང་ཞིག །བློད་རང་

སྐྱློང་ལློངས་ཀི་བང་ཤར་ངློས་དང་འབི་ཆུའི་ནུབ་འགམ་ལ་ཆགས་ཡློད། 

འཇློ་ཕུ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༥༨༧ ལློར་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་

ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

འཇློ་བ། ① [ཐ་དད་པ]བཞློས་པ། བཞློ་བ། འཇློས། ② ནང་ནས་ཕིར་འབིན་པའམ་འདློན་པ། འློ་མ་

འཇློ་བ། ③ འདློད་པ་སྟེར་བའམ་སྐློང་བ། དགློས་འདློད་ཆར་དུ་འཇློ་བ། རེ་འདློད་ཡིད་བཞིན་

དུ་འཇློ་བ། ④ ཡིད་འཕློག་པ་དང་སེམས་གཡློ་ཞིང་འདྲེན་པ། ཡིད་འཇློ་བ། ⑤ མཛེས་ཤིང་

ཡིད་དུ་འློང་བ། རྣམ་འགྱུར་འཇློ་བག་ཅན། 

འཇློ་བ་མློ། འློ་མ་འཇློ་མཁན་བུད་མེད། 

འཇློ་བག །མཛེས་ཉམས། བུད་མེད་འཇློ་བག་ཅན། འཇློ་བག་འཆློས་པའི་མློ་ཕྱུགས། 

འཇློ་མ། ① འློ་མ་འཇློ་མཁན་བུད་མེད། ② འློ་མ་འཇློ་རྒྱུ་ཡློད་པའི་མློ་ཕྱུགས། 

འཇློག །དངློས་པློ་ཞིག་རང་གནས་སུ་བཞག་པར་བ་བ་སྟེ། སློབ་གྲྭ་བས་དཔེ་སྟེགས་ཐློག་ལ་དཔེ་

ཆ་འཇློག་ལ་བུ། 

འཇློག་སློམ། དམིགས་པའི་ཐློག་ཏུ་སེམས་མ་གཡེང་བར་བཞག་ནས་སློམ་པ། 

འཇློག་པ། ① [ཐ་དད་པ]བཞག་པ། གཞག་པ། ཞློག །② གནས་དང་ཡིད་སློགས་སུ་འཇློག་པའམ་

སྒིག་པ། གནད་འགག་ཆེ་སར་འཇློག་པ། ཡར་འདེགས་མར་འཇློག་བེད་བདེ་པློ་མེད་པ། ཏིང་

ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་འཇློག་པ། གཅིག་བཤད་སེམས་ལ་བཞག་ན། བརྒྱ་བཅད་མདུད་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འགློལ་ཐུབ། སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་གཞག་པ། ལྕློག་ཙེའི་སང་ལ་ཞློག །③ འཛུགས་པ། བས་

རེས་འཇློག་པ། སློལ་རྒྱུན་དུ་བཞག་པ། གན་རྒྱ་གཞག་པ། ཆིངས་ཡིག་འཇློག་པ། ཁས་ལེན་

དམ་བཅའ་བཞག་པ། ④ ལུས་པར་བེད་པའམ་ཡློད་པར་བེད་པ། ཁ་ལན་བཞག་པ། དྲན་རེན་

དུ་འཇློག་པ། སྙན་གགས་བཞག་པ། མིང་ངན་བཞག་པ། ནུས་སྟློབས་གསློག་འཇློག་བས་པ། 

⑤ ཟུར་དུ་དབྱུག་པ་དང་། རིང་དུ་འདློར་བ། རང་འགན་ལློགས་སུ་བཞག་པ། སྣང་མེད་དུ་མ་

འཇློག །ཚོང་ལས་བཞག་ནས་ཞིང་ལས་ལ་འཇུག་པ། ⑥ བཞློགས་པ། གཞློག་པ། ཞློགས། 

བཞུར་བ་དང་གཤེག་པ། སློམ་དྲགས་པའི་མེ་ཤིང་ཕ་བར་འཇློག་པ། 

འཇློག་པློ། [ཏཀྵཀཿ] ཀླུ་རྒྱལ་བརྒྱད་ཀི་གས་ཤིག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གདེངས་ཀ་བདུན་པ་

དང་། གདེངས་ཅན་བདག་པློ། གདེངས་ཅན་འདྲེན་པ། ནློར་རྒྱས་བུ། ནློར་ལས་རྒྱལ། ཕྱུགས་

བདག་སྦྲུལ་གི་རྒྱལ་པློ། ཡུལ་འཁློར་སྐྱློང་བཅས་སློ། །

འཇློག་པློ་རི་ཁློད། གློང་ཁེར་ལྷ་ས་ཁེང་ཀློན་ཆུས་ཉང་བན་ལུང་པའི་ནུབ་ཀི་ཕུར་ཡློད་པའི་འཇློག་པློ་

རི་ཁློད་འདི་དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པའི་ནང་སེ་རའི་འཇློག་རི་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གིས་

འཕན་པློ་འཇློག་པློར་ཡློད་པའི་སློབ་མ་ཁིད་ནས་ཉང་བན་ཕུར་རི་ཁློད་བཏབ་སྟེ་བཞུགས་ནས་

འཕན་པློ་འཇློག་པློའི་མིང་དེ་རི་ཁློད་དེར་ཐློགས་སྐད། སེ་རའི་མཐའ་སྐློར་རི་ཁློད་ཀི་ནང་ནས་ས་

བབས་མཐློ་ཤློས་ཡིན་ལ་རི་ཁློད་ཀི་ཉེ་འདབས་སུ་འབློག་པ་སློད་ས་ཡང་ཡག་པློ་ཡློད། རབ་བྱུང་

བཅུ་དྲུག་པའི་ས་ཕག་ལློར་གྲྭ་གངས་བརྒྱད་ཡློད་པ་དང་དགློན་བདག་འཇློག་པློ་བ་བང་ཡིན། 

འཇློག་མེད། [ཨ་མདློ] ཁེལ་ངློ་ཚ་དང་བལ་བའི་མི་ལ་གློ །མི་འཇློག་མེད་ཅིག་རེད་ཅེས་པ་ནི་མི་ངློ་

ཚ་མེད་ཅིག་རེད་ཅེས་པའི་དློན་ཡིན། 

འཇློག་མཚམས། བར་མཚམས་འཇློག་ས། 

འཇློག་ཞབས་འཆང་ལུང་། ཚད་འཛིན་སའམ་ཁུངས་ལུང་ཡློད་མེད་སྤིའི་དཔེ། ལས་དློན་གང་བས་

ཚང་མ་འཇློག་ཞབས་འཆང་ལུང་ཡློད་པ་ཤ་སྟག་རེད། འཇློག་ཞབས་འཆང་ལུང་ཡློད་པའི་སྐད་

ཆ་མི་ཡློང་། 

འཇློག་རི་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན། རེ་འདི་ནི་དབུས་སྟློད་བི་རི་སྟག་རེར་ཡབ་དཔལ་མགློན་དང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཇ ༽

ཡུམ་ཚེ་རིང་ལྷ་མློ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་འབྲུག་སྤི་ལློ༡༧༤༨ལློར་

སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བརྒྱད་དགུའི་སྐབས་ཉང་བན་གཞིས་ཀ་སྐློར་གི་ཕྱུགས་འཚོ་བར་

ཕེབས། དགུང་ལློ་བཅུ་གསུམ་ལ་སེ་ར་སྨད་དུ་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་དྲུང་དུ་རབ་བྱུང་བསྒྲུབས། 

མཚན་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་སུ་གསློལ། དེ་ནས་རེ་གགས་པ་ཕིན་ལས་སློགས་

བསྟེན་ནས་གཞུང་ཆེན་ལ་སློབ་གཉེར་མཛད། ཕར་ཕིན་འཛིན་གྲྭའི་སྐབས་བ་བལ་ལ་ཕེབས། 

འདས་ལློ་སློགས་ཞིབ་པ་མ་རེད། 

འཇློང་འཇློང་། དབིབས་ནར་མློ། ལ་ཕུག་ཕལ་ཆེར་དབིབས་འཇློང་འཇློང་རེད། ཚོགས་ཁང་འཇློང་འཇློང་། 

འཇློང་ཉམས་ཅན། ནར་སྐབས་ཀི་དབིབས་ཅན། 

འཇློང་པློ། འཇློང་མློ་དང་གཅིག །

འཇློང་མློ། བ་སློང་ལ་བུ་དབིབས་ཟླུམ་ཞིང་ནར་ཙམ། རླངས་འཁློར་ནང་དུ་རྒྱུ་དངློས་དློ་ཆས་འཇློང་

མློ་མང་པློ་ཞིག་བཅུག་འདུག །རྡློ་འཇློང་མློ། 

འཇློང་ཚེ། ཁིའམ་ཅློག་ཚེ། 

འཇློན། འཇློན་དམར་དང་དློན་གཅིག

འཇློན་ཐང་། ཡློན་ཏན་ནམ་ལས་ཀའི་ནུས་ཤུགས། ལ་བ་མཐློ་ལ་འཇློན་ཐང་ཆུང་བ། 

འཇློན་པློ། ལས་ཀ་འཕེར་པློའམ་གློ་ཆློད་པློ། ལས་ཀ་གང་འདྲ་བས་ཀང་འཇློན་པློ་ཡློང་། 

འཇློན་འཇློ་ཆེན་པློ། ལས་ཀ་ནུས་མདློག་ཁ་པློའི་རྣམ་འགྱུར། 

འཇློབས། འཇབ་པའི་སྐུལ་ཚིག

འཇློམས་པ། [ཐ་དད་པ]བཅློམ་པ། གཞློམ་པ། ཆློམ། འགེམས་པའམ་འཇིག་པར་བེད་པ། འགྲུལ་

པ་ཇག་པས་བཅློམ་སློང་། ཚུར་རྒློལ་དག་བློ་གཞློམ་པར་བ། བློ་མུན་འཇློམས་པ། ལུ་གུ་མ་ཁེར་

གློང་ལ་སྤང་ཀི་བཟུང་། ཡུལ་སེ་མ་བཅློམ་གློང་ལ་མི་ངན་བཟུང་། 

འཇློམས་བེད། [མངློན] ① སགས། ② དབང་ཕྱུག་གི་འཁློར་ཞིག །③ བརྒྱ་བིན། ④ ཉི་མ། 

 ⑤ དག་འདུལ་བ་པློ། 

འཇློར། ས་རློ་བེད་ཀི་འཇློར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཇློར་བུ། ས་རློ་བེད་ཏློག་ཙེ། འཇློར་ཡུ། འཇློར་སློ། །

འཇློལ། ① འཇལ་བའི་སྐུལ་ཚིག །② ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་གི་བདེ་ཆེན་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

ཁློངས་ཀི་རློང་ཞིག །རང་སྐྱློང་ཁུལ་འདིའི་བང་རྒྱུད་དུ་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་

ཀའློ་ཧེང་ཀུང་ཧྲེ་རུ་ཡློད། 

འཇློལ་འཇློལ། གློས་སློགས་རིང་པློར་འཕང་སྟེ་གློན་པའི་དབིབས། གློན་པ་འཇློལ་འཇློལ་བས་

དྲགས་ན་གློས་མཐའ་ས་ལ་ཐུག་ཡློང་། 

འཇློལ་ཉློག །① ངློམས་པ་མེད་པའམ་ཚམ་ཚོམ་མེད་པ། ② རློག་པློ། 

འཇློལ་ཐབས། ཐུར་དུ་འཕང་བའམ་ལྷུག་པའི་ཚུལ། གློན་ཆས་འཇློལ་ཐབས་མ་ཡིན་པར་བརེངས་

ཏེ་གློན་དགློས། 

འཇློལ་པློ། གློས་གློན་སྟངས་རིང་པློ། ཕྱུ་པ་གློན་དུས་འཇློལ་པློ་མིན་པ་ཞིག་དགློས། 

འཇློལ་བ། [ཐ་མི་དད་པ]རིང་པློར་ནར་བའམ་འཕང་བ། སྐ་རགས་དམ་པློར་མ་བཅིངས་ན་གློན་

འདབས་ས་ལ་འཇློལ་ཡློང་། གློན་པ་འཇློལ་བ་དེ་ཡར་རེང་ཙམ་གིས། 

འཇློལ་བེར། ①མགློན་པློ་བེར་ནག་ཅན་གི་ན་བཟའ་འཇློལ་བེར་ནི་དར་ནག་པློའི་གློས་ཕུ་དུང་ཤིན་

ཏུ་ཆེ་བར་བས་པའློ། །② ཟླ་གམ་རིང་པློ་ཞིག

འཇློལ་མློ། བེའུའི་བེ་བག་ཅིག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གེ་འགྱུར་མཁན་དང་། ལྔ་པའི་དབངས་སྙན། 

དུས་ཚིགས་ཀུན་འགློ་བཅས་སློ། །

འཇློལ་ལེ་བ། བཟློ་དབིབས་འཕང་ངེ་བའི་རྣམ་པ། གློད་པ་འཇློལ་ལེ་བ། 

འཇློས། འཇློ་བའི་སྐུལ་ཚིག
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༼ཉ༽

ཉ། བློད་ཡིག་གསལ་བེད་བརྒྱད་པ། སྐྱེ་གནས་རན་སྣ་དང་བཅས་པ་དང་། བེད་པ་ལྕེ་དབུས། ནང་

གི་རློལ་བ་རན་ལྕེ་གཉིས་ཕད་དང་། ཕིའི་རློལ་བ་སློག་ཆུང་སྒ་ལན། ① མིང་གཞིའི་ཤིན་ཏུ་མློའི་

ཡི་གེ་ཞིག །སྒ་གདངས་ལྷློད་པ། ② ཆུའི་ནང་ལ་གནས་པའི་སློག་ཆགས་རྒལ་ཚིགས་ཅན་

ཞིག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འགློ་ལན་དང་། རྒྱབ་རིང་། སློང་སྐྱེས། ཆུར་ཉལ། ཆུས་མི་འཚུབ། 

རྣམ་འཕློ། སྣ་ཚོགས་རྒྱུ། མིག་མི་འཛུམ། གསེར་མིག་ཅན་བཅས་སློགས་སློ། །དེ་ལ་ནང་

གསེས་ཀི་དབེ་ན། གཙང་ཉ་དང་། གསེར་ཉ། ཉ་ཆེན་སེ་བློ་གློང་དཀར། ཉ་ལྕང་མློ་མགློ་རྡློག །ཉ་

མློ་གློ་ནུད་མ་བཅས་སློ། །③ ཉི་ཟླ་གཉིས་ཁ་གཏད་དུ་འཆར་བས་ཟླ་བ་འཕེལ་ཁ་གང་བའི་དུས་

ཏེ་ཚེས་བཅློ་ལྔ། 

ཉ་ཀྱུ། ཉ་འཛིན་བེད་ལྕགས་ཀྱུ། 

ཉ་སྐར་བཅུ་གཉིས། སྐར་མ་མགློ་དང་། རྒྱལ་མཆུ། དབློ། ནག་པ། ས་ག །སྣློན། ཆུ་སྟློད། གློ་བཞིན། 

ཁྲུམས་སྟློད། ཐ་སྐར། སྨིན་དྲུག་རྣམས། ཉ་སྐར་གི་དབང་དུ་བས་པའི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པློ་གཙོ་

བློར་མར་ངློ་སློན་འགློ་ཅན་ཡིན། 

ཉ་སྐྱློགས། ① ཁློག་པའི་ནང་དུ་མུ་ཏིག་ཆགས་ཐུབ་པའི་ཆུ་སྐྱེས་འབུ་རིགས་ ② ཆུ་བལ། 

ཉ་སྐྱློབ། མུ་ཏིག་འབྱུང་གནས་ཉ་ལྕིབས། 

ཉ་ཁབ། ཉ་ཡི་རུས་པ། 

ཉ་ཁིམ། ཁིམ་བཅུ་གཉིས་པ། ཁིམ་ཞག་ཉི་བར་སྐར་ཉེར་བཞི་དང་ཆུ་ཚོད་ཞེ་ལྔ་ཤར་ཚེ་ཉི་མ་ཉ་

ཁིམ་ལ་སེབས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཉ་ཁྱུ། ཉ་མང་པློ་འདུས་པའི་ཁྱུ། 

ཉ་ཁྱུ་རི་མློ། ཡུལ་ལློངས་བཀློད་པའི་ནང་འདློད་ཡློན་མཚོན་པའི་ཕིར་ཆུ་བློའི་ནང་དུ་ཉ་མང་པློ་འབི་

སློལ་མཆིས། 

ཉ་ཁ། ཆུ་སྐྱར་ཞིག

ཉ་ཁབ། ཉའི་པགས་པར་ཁབ་ཀི་བང་བུ་ནང་བཞིན་ཡློད་པ་དེའི་མིང་། 

ཉ་ཁབ་ཅན། [མངློན]འདེགས་བེད་ཉ་ག

ཉ་ཁི། གི་གུམ་བཙན་པློའི་བུ་གསུམ་པའི་མིང་། གི་གུམ་བཀྲློངས་རེས་ཉང་ཡུལ་དུ་བློས་ནས་ཉང་

པློའི་རེ་མཛད། དེང་དུས་ཉང་ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་འདི་དག་ཡིན་པར་འདྲ།

ཉ་ཁིག་ཤིང་། བཟའ་ཆས་དང་སྨན་དུ་འགློ་བའི་ཤིང་། 

ཉ་མཁིས། སློག་ཆགས་ཀི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་མིག་འགིབ་

སེལ། མེས་ཚིག་པའི་རྨ་གསློ། །

ཉ་འཁྱུག །ཆུ་ནང་དུ་ཉ་འཁྱུགས་ཏེ་འགློ་བ། 

ཉ་ག །① ལིད་ཚད་འཇལ་བེད། ཉ་ག་མཐློ་དམན་མེད་པར་དྲང་པློར་འདེགས་པ། ② ཉག་གང་ངམ་

སང་གང་། ③ རིའི་ཧར་ཉག་ཁ། 

ཉ་གང་། ① ཚེས་པ་བཅློ་ལྔ། ② ཚེས་པ་བཅློ་ལྔའི་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར། 

ཉ་གང་བ། གནམ་གི་ཟླ་བ་སློར་རྐྱང་ཆགས་པ། 

ཉ་གང་ཟླ་བ། ཚེས་བཅློ་ལྔའི་ཟླ་བ། 

ཉ་གེ་ཉིག་གེ ཉག་ཉིགས་ལ་ལློས། 

ཉ་གེ་ཉློག་གེ ཉག་ཉློག་ལ་ལློས། 

ཉ་རྒན་དགློན་པ། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ༡༩༠༤ལློར་གཉན་ལྷ་བསློད་རྒྱལ་གིས་ཕག་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་པད་མ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཉ་སློང་། ① ཉ་རིགས་ཀི་སློ་ང་། ② ཉ་དང་སློ་ངའི་བསྡུས་མིང་། 

ཉ་ག། ཉ་རུས་ཚེར་མ་ལ་བུ་སྟེ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ཉ་རྒྱ། ཉ་འཛིན་བེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དྲ་བ་དང་། དློལ། ཚོགས་ཀི་སད་བུ་བཅས་སློ། །

ཉ་རྒྱབ། ཁང་ཐློག་གི་པུ་ཤུ། 

ཉ་རྒྱས། ཟླ་བ་ཉ་གང་བའམ་ཟླ་བའི་ཆ་ཤས་རློགས་པ། 

ཉ་རྒྱས་ཇློ་མློ་དགློན། དགློན་པ་ནམ་བཏབ་ཀི་དུས་ཚོད་ཁ་གསལ་མི་འདུག །བཤད་སློལ་ལར་ན་

དར་རྒྱས་དགློན་པའི་བ་མ་བསློད་ནམས་དབང་ཆེན་གིས་བཏབ། བ་ མ་དེའི་ཡང་སིད་སྐུ་ཕེང་

གཉིས་པ་བམས་པ་བཤད་སྒྲུབ། སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ་བློ་བཟང་དཔལ་ལན་ད་ལ་ཞལ་བཞུགས་

བཞིན་པ་ལ་བརགས་ན་དགློན་པ་འདི་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་དཀིལ་ཙམ་དུ་བཏབ་ཡློད་པར་

སེམས། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཀར་

མཛེས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཉ་རྒྱས་ཟླ་བ། ཟླ་བ་ཡར་ངློའི་ཚེས་བཅློ་ལྔ་བར་ལ་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་དེ་ཉིན་རེ་བཞིན་ཆེ་རུ་འགློ་

ཞིང་ཚེས་བཅློ་ལྔ་ནུབ་མློར་ཟླ་བའི་ཆ་རྣམས་ཡློངས་སུ་གང་། དེ་ལ་ཉ་རྒྱས་ཟླ་བ། དུང་ཟླ། 

དཀར་གསལ་ཟླ་བ་སློགས་མིང་གི་རྣམ་གངས་མང་ཙམ་ཞིག་ཡློད། 

ཉ་མགློ །ཉ་ཡི་མགློ །འགློ་གངས་མང་ན་ཉ་མགློ་རྡློ་དང་ཐུག་ཟེར་བའི་དཔེ། 

ཉ་མགློ་གྲུ་ཁ། བློད་རང་ལློངས་ཀི་སྣེ་གདློང་རློང་ཡར་ཀླུངས་གཙང་པློའི་ཐློག་གི་གྲུ་ཁ་ཞིག

ཉ་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་སྨར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཉ་འགེ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་ཆློས་རེ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཉ་ངློག །[རིང]ཉེ་འདབས། 

ཉ་རྔ། མེ་མདའི་མཇུག་སྣེའི་མིང་ལ་ཟེར། མེ་མདའི་ཉ་རྔ་ལ་དམ་པློར་བཟུང་ནས་མེ་མདའ་འཕེན་

དགློས་ལ་བུའློ། །

ཉ་ལྕང་མློ་མགློ་རྡློག །སལ་ཕྲུག་རྔ་མ་ཅན་སྐབས་ཀི་མིང་ཡིན། 

ཉ་ལྕིབས། གཙོ་བློར་རིང་བུ་དང་འཁིལ་ཆུ། ཆུ་དྲློན། དལ་འབབ་ཡུར་བུ་སློགས་ཀི་ཆུ་ནང་དུ་སྐྱེས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་ཆུ་ཐློན་སྐྱེ་དངློས་ཡིན། ཁ་དློག་ལང་གུ་སྣ་རིང་བལ་གི་རང་བཞིན། བངས་ན་ནལ་ནལ་

བེད་པ། ཆུའི་ཁར་གསློག་པ་ལྦུ་སློབ་དང་བཅས་པ། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་ཆུ་བལ་རང་། རློ་མངར། 

ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རྨ་ཚད་སེལ་ཞིང་ཁད་པར་མེས་ཚིག་རྨ་ལ་ཕན། ཆུ་སེར་སྐེམ། 

ཉ་ལྕིབས་ཆུ། ཆུ་གང་ཞིག །ཆུ་ཤིན་ཏུ་དལ་བ་འབབ་པའི་ནང་དུ་ལང་གུ་ནར་ནར་ཡློད་པ་ཅན་དེ་ལ་

ཉ་ལྕིབས་ཟེར། དེས་ཀང་ལུས་ཁམས་ལ་གནློད་པའི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱེད།

ཉ་ཆེན་སེ་བློ་གློང་དཀར། བློད་ཀི་འབློག་ཁུལ་དུ་ཡློད་པའི་ཉ་ཆུང་མཛུབ་མློའི་ཚད་ཙམ་ཡློད་པ་དེའི་

མིང་ཡིན། 

ཉ་མཆིལ། ཉ་འཛིན་བེད་ཀི་ལྕགས་ཀྱུ། 

ཉ་མཆློང་། ཆུའི་སྟེང་ནས་ཉ་གེན་དུ་འཕར་བའམ་མཆློང་བ། 

ཉ་འཆིང་། [མངློན]ཉ་པ། 

ཉ་ཉུང་མཉམ་བསེ། བཟང་ངན་དབེ་འབེད་མི་བེད་པའི་དཔེ། བཟང་ངན་དབེ་ཞིབ་མ་བས་པར་ཉ་ཉུང་

མཉམ་བསེ་བེད་མི་རུང་། དཀར་ནག་བང་དློར་དག་ནློར་སློགས་ཁག་དབེར་རྒྱུ་མི་གསལ་བ། 

ཉ་ལློ་པ། ① ཉ་འཛིན་མཁན། ② སར་རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་ཆེན་ལཱུ་ཨི་པ། 

ཉ་སྟློང་། ཉ་གང་ཚེས་བཅློ་ལྔ་དང་གནམ་སྟློང་ཚེས་སུམ་ཅུ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

ཉ་སྟློང་བརྒྱད་གསུམ། ཚེས་བཅློ་ལྔ་དང་། སུམ་ཅུ། བརྒྱད་དེ་དུས་བཟང་གསུམ། 

ཉ་སྟློན། ཚེས་བཅློ་ལྔ་ལ་བཤམས་པའི་སྟློན་མློ། 

ཉ་དང་དམག་སར། ཉ་དང་དམག་སར་ནི་མདའ་ཤློག་བརྒྱད་པ་ཡིན། རང་དམག་ལྔ་བརྒྱ་ཡློད་པ་

དེའི་མདའ་དཔློན་ག་ཡ་བ་རིགས་པ་བསློད་ནམས་དབང་ཕྱུག་ཡིན། སྲུང་ཡུལ་གཙོ་བློ་བག་

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

རིང་ལྔ་བརྒྱ་བཅས་ཡློད། ལློ་རྒྱུས་ཀི་འཕེལ་རིམ་སྐློར། མདའ་ཤློག་བརྒྱད་པ་ནི་སྤི་ལློ་༡༩༥༠་

ལློའི་ཟླ་བ་བཅུ་པར་ཆབ་མདློའི་གཡུལ་འགེད་ཁློད་ཡློངས་རློགས་བཙན་གིས་མགློ་སྒུར་དུ་

བཅུག་རེས་ས་དེ་གར་ར་འཐློར་དུ་སློང༌། 

ཉ་དུག་པ། སློ་ཞིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ཉ་དློལ། ཉ་འཛིན་བེད་ཀི་རྒྱ། 

ཉ་དློལ་བ། ཉ་རྒྱ་འགེམ་པ་པློ། 

ཉ་ལིང་། ཉ་ཆུར་འཕློ་བ། 

ཉ་དྲི། ཉ་ཤའི་དྲི་མ། 

ཉ་དྲུག་འཛོམས། ཟླ་བ་གང་བ་དང་སྐར་མ་སྨིན་དྲུག་འཛོམས་པའ་ིདུས་ཏ་ེབློད་ཟླ་བཅུ་པའ་ིཚེས་པ་བཅློ་ལྔ། 

ཉ་འདྲ། ① རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་སམ་པློ་སྐུ་གཤེགས་ཁར་མ་འློངས་པའི་གནས་ཚུལ་མང་པློ་ཞལ་ཆེམས་

སུ་བཀའ་བསྩལ་བའི་ནང་། ལློ་བརྒྱ་ཕག་མང་པློ་འདས་པའི་རེས་སུ་ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་ཆུ་

སྐྱློན་བྱུང་བའི་སྐབས་ཞིག་གསློ་བ་ཐབས་གསུངས་སྐབས་ཆུ་སྐྱློན་ཐེངས་བཞི་བྱུང་བ་དང་དེ་

སྐབས་ཆུ་སྐྱློན་གིས་བཅད་པའི་སྐམ་སའི་དབིབས་ཀང་ཐློག་མར་ཉ་འདྲ་བ་ཡློད་པ་དེ་ལ་ཟེར། 

ཉ་འདྲའི་དུས་སུ་གཤློག་ལར་སྦྲློན་པ། ལྷ་ས་གཙང་པློ་བང་ངློས་ནས་ཆུ་ལག་བརྐྱང་སྟེ་སྐམ་ས་ཆུས་

བཅད་པའི་དཀིལ་གི་བཟློ་དབིབས་མགློ་ཆེ་མགློ་ཆུང་ཉ་དང་འདྲ་བའི་དུས་སུ་ཆུ་རགས་རྒྱབ་

ཐབས་ནི་སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་པདྨའི་བཀའ་ཆེམས་ལྷློ་བག་ཁློ་མཐིང་ལྷ་ཁང་གི་གཏེར་མ་ལས། 

གཙང་པློའི་གཡས་ལག་རགས་ཀིས་བཅད། རགས་ཁང་མཆློད་རེན་སློ་མང་བརིགས། ཞེས་

གསལ་བ་ལར། ལྷ་ས་གཙང་པློའི་བང་ངློས་ནས་ཆུ་ལག་བརྐྱང་ས་དེར་ཆུ་རགས་གཙང་པློའི་

གཞུང་ལ་འཕེད་དུ་བཅད་ནས་བརིགས་ཐློགས་ཆུ་རགས་དེའི་སྟེང་དུ་མཆློད་རེན་བཀྲ་ཤིས་སློ་

མང་རིག་དགློས་པར་གསུངས། དེ་ནི་གུང་ཐང་བ་མ་ཞང་སློབ་མ་དྭགས་སློམ་ཚུལ་ཁིམས་སྙིང་

པློའི་དུས་སུ་ཆུ་རགས་དེ་རྒྱབ་འགློ་ཚུགས་ཏེ་རིམ་བཞིན་ཆུ་རགས་དེ་ལ་ཞིག་གསློས་ཐེངས་

མང་པློ་བས་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཡློད། 

ཉ་འདྲིད་ཁ་ཟས། ཉ་མགློ་སྐློར་བེད་པའི་ཟས་རིགས། 

ཉ་ནག་འབང་རྒྱུག །དབར་དུས་ཆར་ཆུ་འབབ་དྲགས་པའི་ཆུ་རྣམས་རི་ངློགས་ཀི་ས་འློག་ཏུ་ཐིམ་

ཞིང་རིམ་པར་འདམ་རབ་ཏུ་འགྱུར་ཏེ་རི་ངློས་ཞིག་ཐུར་དུ་ཤུས་ཏེ། གློང་ཚོ་རྣམས་ལ་གནློད་

སྐྱློན་བེད་པའི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་འཚེ་བ་ཞིག །རྒྱ་སྐད་དུ། 泥石流 ཟེར། 

ཉ་ནད། ནློར་ཕྱུགས་ལ་ཐློག་མར་ཉ་ནད་ཕློག་སྐབས་འཁུན་སྒ་སྒློག་པ་དང་། རྔ་མ་འདར་བ། མིག་མི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཛུམ་པ། ནང་དུ་རྒྱུ་མ་སྐམ་པ་སློགས་ཀི་སློ་ནས་འཆི་བའི་ཕྱུགས་ཀི་འགློས་ནད་ཆེ་གས་ཤིག

ཉ་ནས་གདའ། [རིང]ཉམས་རྒུད་དུ་སློང་བ། 

ཉ་སྣབས། ཆུ་བལ། 

ཉ་པ། ཉ་འཛིན་མཁན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རྐྱལ་ཆེན་པ་དང་། ཆུར་འཇུག །ཉ་འཆིང་པ། ཉ་ཡིས་

འཚོ་བ། དློལ་ཐློགས། དྲ་བ་འཛིན་བཅས་སློ། །

ཉ་སྤུ་ཅན། མགློ་ཉ་དང་སློ་སམ་ཡིན་པའི་ཆུར་གནས་སློག་ཆགས་བེ་བག་པ་ཞིག

ཉ་ཕག་སློང་གསུམ། ཉ་ཤ་དང་། ཕག་ཤ། སློ་ང་བཅས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

ཉ་ཕིས། ① རིན་པློ་ཆེའི་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཀད་སྐྱློན་

གསློ། །ར་དཀར་གི་ནད་སེལ། དུག་ནད་འཇློམས། ② ཁློག་པའི་ནང་དུ་མུ་ཏིག་ཆགས་ཐུབ་

པའི་ཆུ་སྐྱེས་སློག་ཆགས་ཤིག །③ རྒྱ་མཚོའི་ནང་ནས་བྱུང་བའི་འབུའི་ཤུབས་ཡིན་པའི་

དངློས་པློ་དངུལ་དང་ཁ་དློག་འདྲ་བ་ཞིག་གློ

ཉ་ཕིས་དུང་། ཉ་ཕིས་དུང་གི་དབིབས་ཅན། 

ཉ་ཕིས་སྣློད་ཁེབས། ཉ་ཕིས་ཀི་དུམ་བུའམ་ཕེ་མ། 

ཉ་ཕྲུག །ཉའི་ཕྲུ་གུ། 

ཉ་འཕློ། ཆུའི་ནང་ནས་ཉ་གེན་དུ་འཕློ་བའམ་མཆློང་བ། 

ཉ་བ། [ཐ་མི་དད་པ]གང་བ། ཐ་སྐར་གིས་ཉ་བ། སྨིན་དྲུག་གིས་ཉ་བ། 

ཉ་བེ་ཉློབ་བེ། ཉབ་ཉློབ་ལ་ལློས། 

ཉ་བག་དགློན། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་སྟློད་ཙམ་ན་འགློ་མགློན་འཕགས་པའི་སློབ་མ་པཀྵ�་རིན་ཆེན་དཔལ་

བཟང་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

དཀར་མཛེས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཉ་བེད། ཤིང་ཕན་ཕི་ཤུན་ནག་པློ་ཅན་རང་རེ་རེ་བཞིན་སྐྱེས་པ། སློང་པློའི་ངློས་ཡློངས་སློ་ལློ་ཆུང་

ངུ་མང་པློར་སྐྱེས་པ། དབར་དུས་རེ་ལ་མེ་ཏློག་ཕ་ཞིབ་ཅན་འཆར་བ་ཞིག །བསང་མཆློད་ལས། 

ཉ་བེད་སེན་དམར་གཉན་གི་ཤིང་ཞེས་གསུངས་པ་ལར་བསང་ཤིང་ཡང་བ་ཆློག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ཉ་འབིགས། [མངློན]ཉ་འཛིན་བེད་ཀི་ལྕགས་ཀྱུ། 

ཉ་འབིགས་བེད། [མངློན]ཆུ་སྐྱར། 

ཉ་མ། ① སློབ་མ་བུད་མེད། སྐལ་ལན་གི་ཉ་མ། ② ཨ་མདློའི་ཁ་སྐད་དུ་མློ་མཚན་ལ་གློ

ཉ་མིག །བློད་ཀི་སློལ་རྒྱུན་རི་མློའི་ལེབས་རིས་དང་ཐང་གའི་ནང་དུ་ལྷ་སྐུའམ་མི་སྣའི་ན་བཟར་

གསེར་རིས་ཉ་མིག་ལ་བུ་སློར་སློར་ཆུང་ཆུང་མང་པློ་འབི་སློལ་མཆིས། 

ཉ་མིག་མ། སྐྱིན་ཁེབས་ཀི་བེ་བག་ཅིག

ཉ་མིད་ཆེ། [མངློན]ཆུ་སིན་ཆེན་པློ། 

ཉ་མློ། ཉ་སྤིའི་མིང་། རྒྱ་མཚོ་སྐམ་ནུས་ན་ཉ་མློ་འཆི་མི་ནུས་པ་མེད། མཚོ་གཏིང་ཐག་རིང་ན་ཉ་མློ་མང་། 

ཉ་མློ་ཀྱུར། འདི་མར་པ་ལློ་ཙཱ་བ་བཞུགས་ཡུལ་ལྷློ་བག་ཆུས་འཁེར་ཕུ་དང་ཧ་ཅང་ཐག་མི་རིང་བའི་

ས་ཆར་ཡློད་ངེས་ཀང་དེང་སང་གི་ས་གནས་གང་དུ་ཡློད་མེད་མ་ཤེས། 

ཉ་མློ་ཁ། དབིབས་འདྲ་བ་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ཨློལ་མདུད་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། 

བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། ཉ་མློ་ཁ་ནི་དབིབས་ཉའི་ཁ་དང་

འདྲ་བ་ཨློལ་ཀྲློང་གི་མགློར་གནས་པའི་དབུགས་འབིན་འཇུག་དང་། སྐད་ཀི་སྒ་ཡང་འདློན་པར་

བེད་པའི་ཨློལ་མདུད་ཀི་མིང་གཞན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཉ་མློ་སར། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་

ཤར་ཡ་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཉ་མློ་གློ་ནུད་མ། བློད་ཀི་ཆུ་ཕན་ནང་དུ་ཡློད་པའི་ཉ་ཆུང་གློ་འགློས་ཅན་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

ཉ་རྨློ་མློ། ཉ་རིགས་ཆུང་ངུ་གཞློག་གཅིག་ས་ལ་བརེན་ནས་འགློ་བ་དེའི་མིང་ངློ་། །

ཉ་ཚ། རྐུབ་ལ་ར་ལྕག་གཞུས་གངས། 

ཉ་ཚང་། ① ཉ་ལྕིབས་འདྲ་བའི་ཆུ་ར་ཞིག །② ཉ་མང་པློ་འདུ་བའི་གནས། 

ཉ་ཚེས། ཚེས་བཅློ་ལྔ། 

ཉ་མཚོ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་༡༦༦༢ ལློར་ཧློར་ཆློས་རེ་ངག་དབང་ཕུན་

ཚོགས་ཀིས་བཏབ་པའི་ཧློར་དགློན་ཁག་བཅུ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག་ཅིག་ཡིན། གྲུབ་མཐའ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རའུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཉ་འཛིན། ① ཉ་འཛིན་པ། ② ཉ་འཛིན་གི་རྒྱའམ་རི། ③[མངློན]སམ། 

ཉ་འཛིན་ལྕགས་ཀྱུ། ཉ་འཛིན་ཡློ་བད་ཅིག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ལྕགས་ཀྱུ་དང་། ཉ་འབིགས། ཉ་

འཛིན་བཅས་སློ། །

ཉ་ཞི་ལློ་ས། [ཞང་སྐད]ཐློག་མའམ་གདློད་མའི་མིང་། 

ཉ་གཞིབ་གཞིབ། ཉ་གལ་དུ་གཤིབས་པ་ལ་བུ། སྒྲུབ་ཁང་དེར་འློག་ཏུ་ཐློག་རིམ་གསུམ་དང་། སྟེང་

དུ་ཐློག་རིམ་གཅིག་ཡློད་པ་ལ་གདུང་བཟང་པློ་ཉ་གཞིབ་གཞིབ་ཏུ་བཏང་། 

ཉ་ཟན། ① ཉ་པ། ② ཆུ་བ་ཉ་ཟན། 

ཉ་གཟེབ། ཉ་བླུག་སྣློད་ཀི་གཟེབ་བུ། 

ཉ་ཡི་ཏློག །[མངློན]འདློད་ལྷ། 

ཉ་ཡི་གནས་སྐབས། མངལ་དུ་ལུས་ཆགས་ནས་ཞག་བདུན་ཕག་དགུའི་དུས་སུ་མངལ་གནས་ལུས་

ཅན་གི་བང་ཁློག་སྟློད་སྨད་གཉིས་ཀི་རྣམ་པ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་ཆགས་ནས་མཚོན་བེད་ཉའི་

གཟུགས་ལ་བུར་འགྱུར་བའི་སྐབས་ལ་ཟེར་ཏེ། ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡློ་རེས་མཛད་པའི་ཟབ་མློ་ནང་

གི་དློན་ལས། ནུར་ནུར་མེར་མེར་ལར་ལར་པློ། ལས་རླུང་གིས་དཀྲུགས་སྡུད་པར་བེད། མཁང་

འགྱུར་ཞག་ནི་དང་པློ་ནས། རང་སློར་ཕེད་དང་བཅུ་གསུམ་གི། ཚད་ལན་དབུ་མ་སློག་རླུང་

བཅས། བསྐྱེད་ནས་སྙིང་དང་ལེ་བ་ཡི། འཁློར་ལློ་རླུང་བཅུའི་རེན་ཆགས་ནས། ཉ་ཡི་རྣམ་པ་ལ་

བུར་འགྱུར། ཞེས་དང་། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་བཤད་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བ་ཻ

ཌཱུར་སློན་པློ་ལས། སྐབས་འདིར་སློག་པ་རའི་དབུ་མའི་ནུས་པས་ལུས་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་ཆགས་

ཏེ་ཉ་ལ་བུར་གྲུབ་པ་ལ་ཉའི་གནས་སྐབས་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། །

ཉ་ཡིས་འཚོ་བ། [མངློན]ཉ་པ། 

ཉ་ར། ① བདག་གཉེར་དང་། ཉར་ཚགས། ས་ཞིང་ཉ་ར་བས། འདི་རྣམས་ཉ་ར་བེད་རློགས། ② དག་

གཙང་གི་མིང་། ཁང་པ་ཉ་ར་བེད་པ། ③ ཉ་གསློ་སའི་ཆུ་རིང་། ④ [རིང]དློགས་ཟློན། 

ཉ་རིང་། ལློན་ཤིང་ཞིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ཉ་རུས། ① ཉའི་རུས་པ། ② [ཡུལ]ལྷམ་གི་རིང་པའི་འཇའ་གཉིས་པའི་ཕར་ཕིན། 

ཉ་རེ་ཉློ་རེ། ① ཞག་ཞིག་གམ་དབིབས་ཐློན་པློ་མེད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག །རྡློག་ལ་མི་འདྲིལ་བའི་ཁུར་

པློ་ཉ་རེ་ཉློ་རེ་དེ་འཁེར་མི་བདེ། ② ཧུར་བརློན་མེད་པའི་ལས་ཀ་བེད་སྟངས། ཚར་དུས་མེད་

པའི་ལས་ཀ་ཉ་རེ་ཉློ་རེ་བེད་པ། 

ཉ་ལས། ཉ་འཛིན་གི་ལས་ཀ

ཉ་ལས་སུག་ན་ཅུང་ཟད་བགིས་པ། ཉ་ཤ་ལས་མ་སྦིན་པར་ཅུང་ཟད་བངས་པ། 

ཉ་ལུ། མངའ་རིས་ཡུལ་སྐད། བི་ཕྲུག་དང་དློན་གཅིག

ཉ་ལུང་དགློན་པ། ཁམས་ཀི་བ་མ་རྣམ་རྒྱལ་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྨ་

ལྷློ་རེབ་གློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཉ་ལེ་ཉིལ་ལེ། ཉལ་ཉིལ་ལ་ལློས། 

ཉ་ཤ རློ་མངར། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་ཕློ་པའི་དྲློད་ཉམས་པ་དང་། དང་ག་འགགས་པ། མཁལ་

མའི་གང་བ། ཁུ་བ་ཉམས་པ་སློགས་ལ་ཕན། 

ཉ་ཤི ཚེས་བཅློ་ལྔ་དང་། གནམ་གང་། 

ཉ་གཤློག །ཉའི་གཤློག་པ། 

ཉ་བཤང་ཆུ། འབབ་ཆུ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་མཚོ་སྣ་རློང་གི་ནུབ་རྒྱུད་ཞིང་དེའི་སྟློད་རྒྱུད་

ལ་མདློ་མཁར་གཞུང་ཆུ་དང་། སྨད་རྒྱུད་ལ་ཉ་བཤང་ཆུ་ཞེས་ཟེར། ར་དབང་ཆུ་དང་འདྲེས་རེས་

ལྷློ་ངློས་འབྲུག་ཡུལ་དུ་འབབ། 

ཉ་བཤློར། ཉ་འཛིན་པ་དང་། གསློད་པ། 

ཉ་སློག །① ཉའི་སལ་རྒྱབ་ཏུ་སྐྱེས་པའི་གཤློག་པ་ལ་བུ། ② ཉ་ཕིས་ལས་བཟློས་པའི་བུད་མེད་

ཀི་རྒྱན་ཆ་སློར་སློར་ཞིག །③ མཚོ་འགམ་དང་བེ་འདམ་དུ་གནས་པའི་སློག་ཆགས་

སྐློགས་ཤུན་ཅན་ཞིག

ཉ་སམ། ཉ་དང་སམ། 

ཉ་བསད་དེ་ཁི་ལ་དགེ་བ། གཅིག་བཅློམ་ནས་གཅིག་གསློ་བའམ། བཟང་པློ་བཅློམ་ནས་ངན་པ་གསློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བའི་དཔེ་ཞིག་ཡིན། 

ཉ་ལྷག །ཚེས་བཅློ་ལྔ་ལྷག་པ། 

ཉག །① ཀློང་ཀློང་ངམ་གཤློང་ཅན། སྣ་ཉག །ལ་ཉག །② མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པའི་ཚིག །③ ཉ་

གའི་བསྡུས་ཚིག །ལྕི་ཡང་གང་ཡློད་ཉག་ཏུ་འདྲེན། བཟང་ངན་གང་ཡིན་འབས་བུར་ལློས། 

ཉག་སྐེད། ཉག་རློང་ལུང་པའི་བར་ཆ། ཉག་ཁློག་སྟློད་སྨད་བར་གསུམ་གི་སེ་པ་རྣམས་ལས་ཉག་སེ་

བར་པའི་མིང་། 

ཉག་སྐེད་བུ་ལློང་མ། ཉག་རློང་མགློན་པློ་རྣམ་རྒྱལ་དང་མི་གཅིག་ཡིན་པས་དེའི་ལློ་རྒྱུས་ལ་གཟིགས། 

ཉག་རྐྱང་། ཁློ་ན། 

ཉག་ཁད། ཉ་ག་ཆེ་ཆུང་གི་བར་ཁད་རི་ཚུལ། བཅུ་བདུན་སློར་དློ་ཁལ་གི་བརྒྱད་ཆ་བདུན། བཅུ་

གསུམ་སློར་གང་གསུམ་ཆ་སུམ་ཆ་གཉིས། 

ཉག་ཁམ། ཉག་གངས་རི་མློ། 

ཉག་ག །ཉག་ཀའམ་ཉག་ཉག

ཉག་གེ་ཉློག་གེ མི་གྲུང་བ་དང་ཉློག་པློའི་རྣམ་པ། ཆུ་ཉག་གེ་ཉློག་གེ་དྭངས་སུ་འཇུག་པ། གཏམ་ཉག་

གེ་དྭངས་སུ་འཇུག་པ། གཏམ་ཉག་གེ་ཉློག་གེ་རྣ་བ་ལ་གཟན། 

ཉག་གཅིག །① རྐྱང་པའམ་ཁློ་ན། འཆི་རྒྱུ་ཉག་གཅིག་ལས་ཐབས་མི་འདུག །རི་མཐློ་ཤློས་ཉག་

གཅིག །② རང་གཅིག་ཅེས་པའི་དློན།

ཉག་ཆུ། ཆུ་འགློ་མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་གི་བ་ཡན་ཧ་རིའི་ལྷློ་ངློས་ནས་བྱུང་སྟེ་ཤར་ལྷློའི་ཁི་འདུ་དང་། 

སེར་ཤུལ། དཀར་མཛེས། ཉག་ཆུ་ཁ་སློགས་བརྒྱུད་དེ་མཐར་འབི་ཆུར་འབབ་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། 

ཉག་ཆུ་ཁ། རློང་ཞིག །སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་དབུས་

ཁུལ་དུ་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་སྤུན་ཟླ་གློང་དུ་ཡློད། 

ཉག་ཉག །རེད་པ་གཤློང་གཤློང་ངམ་ཀློང་ཀློང་། ལ་ཉག་ཉག །སྣ་ཉག་ཉག

ཉག་ཉིག །གད་སྙིགས་ལ་བུ་མི་གཙང་བ་སྣ་ཚོགས། ཕུབ་མ་ཉག་ཉིག

ཉག་ཉློག །① ཉག་གེ་ཉློག་གེའི་བསྡུས་ཚིག །② [ཡུལ]བིས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ཉག་ཊིཀྐ་དྲུག་བསྟློད་དགློན། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ནང་ཙམ་ན་ཨ་སི་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་གིས་དགློན་པ་

ཆུང་ངུ་ཞིག་བཏབ། དེ་རེས་དགློན་ས་འདི་ཆུ་ཐག་རིང་རྐྱེན་གིས་ཉག་ཆུའི་གཡས་ཟུར་ས་

ཞབས་ཟེར་བའི་ས་གནས་དེར་དགློན་ས་སློས། དེ་རེས་ཉག་བཙན་ཁ་ཤློར་གིས་གནློད་པས་

སར་ཡང་དགློན་ས་སློ་དགློས་བྱུང་སྐབས། ཀཿཐློག་རྨློག་ར་ནམ་མཁའ་ཆློས་དབང་གིས་ལུང་

བཞིན་ད་ལའི་དགློན་གནས་འདིར་སློས་པར་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་

མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཉག་ཐག །ལྕགས་ཐག་ཨ་ལློང་ཅན་གི་མིང་། 

ཉག་མཐིལ། སང་ཆ་དང་རྒྱ་མའི་དངློས་རས་འཇློག་སའི་མིང་། 

ཉག་རྡློ། འདེགས་བེད་ཉ་གའི་རྒྱ་རྡློ། 

ཉག་མདའ། འདེགས་བེད་ཉ་གའི་མདའ། 

ཉག་ནློན། [རིང]སློ་ལ་ཉུལ་མི། མི་གཞན་གིས་བ་ལས་ལ་ལློག་ཏུ་སློ་བལ་བེད་ཅིང་གནས་ཚུལ་

རྣམས་གསལ་པློར་ཤེས་ཐུབ་ཐབས་བེད་པ། 

ཉག་པ། ཉག་པློ་དང་གཅིག །

ཉག་པློ། འཕེད་ཀི་ཀློང་མློའམ། ཤུར་ཤུར། རེད་པ་ཉག་པློ། སྣ་ཉག །འགློ་ལམ་ཉག་པློ་གང་ཡློད་ལ་

ས་སྣློན་བརྒྱབ་ནས་སང་གཤློང་ཆ་མཉམ་བཟློས་པ། 

ཉག་ཕ་བ་ཞན། དབུལ་ཕློངས་མཐར་ཐུག་གམ་ཉམ་ཐག་པ། ཟས་གློས་ཀིས་དབུལ་བའི་ཉག་ཕ་

བཞན་གི་མི་ལ་སྐྱློབ་གསློ་གནང་བ། 

ཉག་ཕ་བ། ① རང་ཕ་པློ། ཐག་པ་ཉག་ཕ་བ། ཤིང་ཉག་ཕ་བ། ② ཞན་པའམ་ཉམ་ཐག་པ། མི་ཆ་ཉག་

ཕ་བ། འཚོ་བ་ཉག་ཕ་བ། 

ཉག་ཕན། མག་ཕན་ཡང་ཟེར། མདའ། གཏམ་དང་ཉག་ཕན་དྲང་ན་དགའ། ཉག་ཕན་འཕངས་པ་ལར་

བརྒྱུགས་པ། 

ཉག་ཕན་གི་ལས་ལ་བང་བ། མདའ་འཕེན་པའི་ལག་རལ་ལ་མཁས་པ་སྟེ་མདའི་ལག་རལ་གནས་

ལྔ་ལ་བང་བ་ལ་ཟེར་ཞིང་། དེ་ཡང་། ༡ གནད་དུ་བསྣུན་པར་ཕློག་པ། ༢ ཚབས་ཆེ་བར་ཕློག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ། ༣ རྒྱང་རིང་བར་ཕློག་པ། ༤ སྒ་གགས་པར་ཕློག་པ། ༥མི་འཆློར་བར་ཕློག་པ་བཅས་སློ། །

ཉག་བ་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། 

ཉག་མ། རང་ངམ་ལྕུག །སྤུ་ཉག་མ་གཅིག །རྩྭ་ཉག་མ་གསུམ། སྐུད་ཉག་ཁ་ཤས། 

ཉག་མློ། [རིང]① ཨ་ཕིའམ་ཕ་མའི་ཨ་མ། ② ནག་མློའམ་བུད་མེད། 

ཉག་ཞྭ། ཁམས་ཉག་རློང་པའི་ཞྭ་མློ། 

ཉག་བཞག །ལློག་ཏུ་སློ་ཉུལ་སྟེ་ཉག་ནློན་དང་དློན་གཅིག

ཉག་རས་སེ་བློ། མཚན་གཞན་ལ་གྲུབ་ཐློབ་ཉག་སེ་དང་། ཉག་སེ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ཟེར། ཡབ་

མགློན་པློ་རྒྱལ་མཚན་དང་། ཡུམ་འདན་བཟའ་ཨ་ལློད་མ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྨར་ཁམས་ཉག་

རེའི་གློང་དུ་འཁྲུངས། འཁྲུངས་ལློ་མི་གསལ། ཆློས་སློར་ཞུགས་ནས་དབུས་སུ་བློན། དཔལ་

ཕག་མློ་གྲུབ་པ་ལས་གདམས་ངག་རློགས་པར་ཞུས། གྲུབ་པ་ཐློབ་རེས་བསམ་འགྲུབ་རས་པ་

ཡང་ཟེར། ཁམས་སུ་བློན་ནས་དེང་དུས་བག་གཡབ་ཁུལ་དུ་གེ་དགློན་བཏབ་པའི་གདུང་མ་

ཆེན་པློ་བློང་བུས་འདྲེན་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་བསྟན་པ་དང་། སློབ་མའི་ཚོགས་མང་པློ་བསྐྱངས། དེ་

ནས་ཀམ་པློ་གངས་རར་བློན། རྡློ་རེ་དཔལ་བརེགས་ཀིས་བར་ཆད་བྱུང་བ་ལ་ཐལ་བའི་ཕུང་པློ་

གསང་ཆབ་གཏློར་བས་གངས་རི་སྙིལ་ཞིང་དམ་ལ་བཞག །དེ་ནས་གེ་དགློན་དུ་བློན། ཆར་སློང་

བས་པའི་ཚེ་འློག་སློ་ནམ་མཁའ་ལ་གཏློར་བ་སྤིན་ཆགས་ནས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཆར་ཆེན་པློ་བབ་པ་

དང་། མློ་སྐམ་བརྒྱུས་བུ་ཞུས་པ་ལ། གསང་ཆབ་བཀེས་པས་གར་ཐློབ་པར་ཕིར་ལློ་བུ་རེ་བྱུང་བ་

ལ་གཅིག་གིས་མ་ཐློབ་པས་ཞལ་མཆིལ་གནང་བས་བུ་མློ་གཅིག་བྱུང་བར། ཀམ་པློ་དཔལ་

བརེགས་ཆབ་ཀིས་བཤིགས། མློ་སྐམ་བརྒྱ་ལ་གཅེས་ཕྲུག་བརྒྱ། དཔལ་མཐའ་རིའི་དགློན་དུ་དེ་

ཨེ་ཚོར། ཞེས་ཟེར་བ་དེ་བྱུང་། གསུང་ཆློས་སྐློར། གསུང་མགུར་ཚན་པ་གཉིས་དང་། བཀའ་

བརྒྱུད་རབས་བདུན་གི་སྐུ་འབུམ་ནང་རློང་དཀར་ཆག་བཅས་པློད་གཅིག་བཞུགས། གེའི་གནས་

དེ་ཉིད་དུ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ལྕགས་བ་སྤི་ལློ་༡༢༠༡ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཉག་རློང་། ① ཁམས་ཕློགས་འབི་ཆུའི་སྨད་རྒྱུད་ཀི་ཡུལ་གྲུ་ཞིག་གི་མིང་། ཁམས་ཀི་ས་ཡི་མདུད་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

གསུམ་ལས་ཉག་རློང་བག་གི་མདུད་ཅེས་པ་དེ་ཡིན། གནའ་དུས་ས་བཙན་བུ་རྒློད་ཀི་སེ་པ་

ཞིག་ཡིན་སྟབས། དཔློན་འགློ་གཞན་གིས་དབང་བསྒྱུར་དཀའ་བའི་ས་གནས་ཞིག་ཡིན། ② 

རློང་ཞིག །སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་དབུས་ཁུལ་

དང་ཉག་ཆུའི་ཆུ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་བར་ཤློག་ན་ཡློད། 

ཉག་རློང་མགློན་པློ་རྣམ་རྒྱལ། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༧༩༩ལློར་མདློ་ཁམས་

ཉག་རློང་ལྕགས་མདུད་ཁིམ་དུ་འཁྲུངས། སྐུ་ནར་རློགས་པ་དང་ཉེ་འཁློར་གི་བག་འགློ་དཔློན་

དང་། རི་ནུབ་དཔློན་སློགས་ལ་འཁློན་གཞི་ཚུགས། མགློན་པློ་རྣམ་རྒྱལ་གི་སྟློབས་ཤུགས་ཇེ་

ཆེར་ཕིན་ཏེ་བརྡ་གེ་དཔློན་དང་། རི་ནུབ་དཔློན་སློགས་དབང་དུ་བས་པས་ཤིང་། ༡༨༤༩ ལློར་

ཉག་སྐེད་བུ་ལློང་མས་ཉག་སེ་ཡློངས་རློགས་དབང་དུ་བསྡུས། སྐབས་དེར་ཁམས་ཕློགས་ཀི་

དཔློན་རིགས་རྣམས་སངས་སྐྲག་སྐྱེས་ཏེ། ལི་ཐང་དཔློན་དང་། སེ་དགེ། ཧློར་ཁག་ལྔ་བཅས་ཀི་

དཔློན་པློ་རྣམས་ཀིས་ལྕགས་ལ་རྒྱལ་པློ་བརྒྱུད་དེ་ཁེན་ཏུའི་ཙུང་ཏུའུ་ལ་ཉག་རློང་མགློན་པློ་

རྣམ་རྒྱལ་འདུལ་རྒྱུའི་རློགས་སྐྱློར་ཞུས་པ་རེད། སྤི་ལློ༡༨༥༢ལློར་མན་ཇུ་གློང་མའི་ཕ་ཉ་བ་རྒྱ་

དཔློན་ཀྲློང་ལྷ་ས་ནས་ཐང་ལི་ཐང་བརྒྱུད་དེ་ཕིར་པེ་ཅིང་དུ་ལློག་སྐབས། བརྡ་གེའི་སས་དང་། 

རི་ནུབ་ཚང་གི་གཡློག་པློ་རྣམས་ཀིས་གློམ་ཁི་ལ་འཇུས་ནས་ངུ་འབློད་བས་ཏེ། ཉག་རློང་

མགློན་པློ་རྣམ་རྒྱལ་བཏུལ་རྒྱུའི་རློགས་སྐྱློར་གི་རེ་འབློད་ཞུས། དར་མདློར་སེབས་པ་དང་། རྒྱ་

དཔློན་ཀྲློང་ཐང་གིས་མགློན་པློ་རྣམ་རྒྱལ་ནི་གློང་མའི་བཀའ་ལ་མི་ཉན་པའི་ཇག་པ་རེད། ར་

མེད་གཙང་དག་བཟློ་དགློས་ཞེས་ཁློ་གཏུམ་གི་ང་རློ་ཆེན་པློ་སྒློགས་ཤིང་། འབའ་ལི་རྒྱལ་

གསུམ་དང་། ལྕགས་ལ། ཧློར་ཁག་ལྔ། སེ་དགེ་བཅས་ལ་འཕལ་དུ་དམག་བསྡུས་ནས། བུ་ར་

གློ་ཧྲག་གིས་སློ་སློའི་ཕློགས་ལས་དམག་རྒྱློབས། མགློན་པློ་རྣམ་རྒྱལ་གསློན་པློ་བཟུང་ནས་

དར་མདློར་ཀྲློང་ཐང་ལ་སྤློད་དེ་ཉག་རེད་དཔློན་ཟེར་བའི་མིང་ཙམ་ཡང་མེད་བཟློ་དགློས་པའི་

བཀའ་ཕབ། དཔློན་ཁག་དེ་དག་གིས་ཀང་ཉག་སྐེད་མེད་པ་གཏློང་རྒྱུའི་བསམ་པ་ཡློད་པས་

མཉམ་དུ་འཕློད། དེ་ནས་ལི་ཐང་དང་། སེ་དགེ ཧློར་ཁག་ལྔ། ལྕགས་ལ་བཅས་ཀི་དམག་བསྡུས་

ནས་ཉག་ཁློག་ཏུ་ཕིན། མགློན་པློ་རྣམ་རྒྱལ་གིས་དེ་ཤེས་ནས་ཉག་རློང་སྟློད་སྨད་ཀི་བུ་གཏའ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དང་། བཟིར་པ་སྟློད་ཀི་བུ་གཏའ་རྣམས་རི་ནུབ་ལ་བསྐྱལ། ཁློ་ཡུལ་དང་སྒེ་བློའི་བུ་གཏའ་

རྣམས་སང་རིང་ལ་བསྡུས། སྲུང་བ་དམ་པློར་བས། དག་ལ་སུས་མགློ་བཏགས་ན་བཟའ་མི་

རྣམས་ཆུ་ལ་བཏབ། འཁློར་བ་རིས་ལེན་བ་རྒྱུ་དང་། རི་འགློ་རྣམས་ལ་རྒྱང་སློ་བཙུགས་ཏེ་དུ་

བས་དམག་བརྡ་གཏློང་མཁན་དང་། ས་འགག་རྣམས་ལ་སྲུང་མཁན། ས་ཚུགས་སློ་སློར་ཆ་དང་

ཡི་གེ་བ་མཁན་བཞག་སྟེ་གློང་ཚོའི་རྒྱུ་ཟས་རྣམས་སས་སྐུང་བས། དག་བློའི་དམག་མི་རེ་སློད་

ན་དཔའ་དར་མཛོ་རེ་དང་། དམག་དཔློན་རེ་སློད་ན་དཔའ་དར་ར་རེ། དམག་དཔློན་ཆེ་བ་རེ་འཇུ་

བཟུང་ཐུབ་ན་དེའི་ར་བློག་ཚང་མ་ཐློབ་པའི་སྟེང་དཔའ་དར་ར་རེ་སྤློད་རྒྱུའི་ཁབ་བསྒགས་བས། 

སྐྱ་སེར་མེད་པ་དྲུག་ཅུ་བཅློ་བརྒྱད་ཅེས་སྐྱེས་པ་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་ནས་དྲུག་ཅུའི་བར་ཚང་མ་

དམག་ཏུ་བསྡུས། སྟ་ག་གཟན་ཁས་ལེན་པ་སུམ་བརྒྱ་བདམ། ཚོ་ཤློག་རེས་དམག་ཤློག་རེ་

བས། རིམ་པ་དང་པློ་ར་དམག་སྟེ། ར་བློག་དང་མདའ་རས་གི་བཅས་ཡློད་དགློས་པ་དང་། 

གཉིས་པ་རང་དམག་སྟེ། བློག་དང་གི་དག་སྟཝ་ཡློད་དགློས་པ། གསུམ་པ་ས་སྲུང་དང་། ལམ་

སྲུང་། ཁང་སྲུང་བཅས་ཡིན། དེར་མདུང་གི་དང་སྟ་རེ་ཡློད་དགློས། ས་སྲུང་ཚོས་ས་འགག་ཏུ་

རྡློ་སྒིལ་རྒྱུ། ཤིང་བཅད་ནས་ལམ་བཀག་རྒྱུ། རྐུན་མ་ཚོར་དག་ཡི་མདའ་བློག་དང་ར་གློ་རྒྱགས་

སློགས་རྐུ་བཅུག་པ་བཅས་བཀློད་བསྒིགས་ལེགས་འཚམས་བས་སྟབས། དམག་འཐབ་ཡུན་

རིང་བས་མཐར་ལི་སེ་ཧློར་ལྕགས་རྣམས་ཀི་དམག་ཕམ་པས། མགློན་པློ་རྣམ་རྒྱལ་སྙན་གགས་

ཆེ་ཤིང་སློབ་པ་སྐྱེས། དེ་ནས་ཁློ་ཚོས་རྒྱ་དཔློན་ཀྲློང་ཐང་མདུན་རློགས་སྐྱློར་རེ་ཞུའི་ཡི་གེ་

བཏང་། རྒྱ་དཔློན་ཀྲློང་ཐང་དམག་མི་ལྔ་བརྒྱ་ཁིད་ནས་བརྒ་འགློར་སེབས། སེ་དགེ་རྒྱལ་པློ་

དང་། རློགས་ཆེན་རིན་པློ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་བག་འགློར་རྒྱ་དཔློན་རར་སྐུ་བཅར་ཕེབས། ལྕགས་

ལ་རྒྱལ་པློ་དང་། མདློ་མཁེན་བརེ་རྣམ་གཉིས་རྒྱ་དཔློན་དང་མཉམ་དུ་བག་འགློར་ཕེབས། ཧློར་

ཁག་གི་དཔློན་རྣམས་རའུ་དང་། མགར་ཐར་བར་ཅིབས་བསུ་སློང་། ཚང་མ་བག་འགློར་

འཛོམས་ནས་དམག་བཀློད་བས། རྒྱ་དམག་ལྔ་བརྒྱ་དང་། འབའ་ལི་རྒྱལ་གསུམ། ཧློར་སེར་

ཁག་ལྔ། ལྕགས་ལ། སེ་དགེ་བཅས་ཀི་དམག་གིས་ཉག་རློང་ལ་ཟླ་བ་ལྔའི་རིང་དམག་བརྒྱབ་

ཀང་ཉག་རློང་མ་ཐུབ། ༡༨༥༣ལློའི་ལློ་འགློར་རྒྱ་དཔློན་ཀྲློང་ཐང་དམག་མི་མང་པློ་ཁིད་ནས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

འློང་བར་ཧློར་ཁག་ལྔའི་དམག་དང་མཉམ་དུ་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཉག་རློང་ལ་དམག་བརྒྱབ་ཀང་

མགློན་པློ་རྣམ་རྒྱལ་བཏུལ་མ་ཐུབ་པར་ཡློད་པའི་སྐབས་དེརལ་ལས་རྒྱ་ནག་གློང་མའི་མ་ཡུམ་

གློངས་པ་རེད་ཟེར། ལ་ལས་རྒྱུ་ནློར་མང་པློ་གློན་པ་རེད་ཟེར། ལ་ལས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ནང་འཁྲུག་

བྱུང་བ་རེད་ཟེར། གང་ཡིན་རུང་རྒྱ་ནག་ནས་ཉིན་མཚན་ལློས་མེད་ཀི་མདའ་ཡིག་པ་མང་པློ་

སེབས། དེ་ནས་རྒྱ་དམག་ཕིར་འགློ་གབས་བེད་སྐབས། རྒྱ་དཔློན་ཀྲློང་ཐང་གིས་སེ་རྦེ་ཀརྨ་

འབུམ་དཔློན་གཡློག་བཅུ་སྐློར་ཞིག་བང་མི་བཏང་སྟེ་མགློན་པློ་རྣམ་རྒྱལ་གློད་གཏམ་སར་ཡློང་

དགློས་ཚུལ་དང༌། ཁློད་རང་མི་བསློད་ནམས་ཅན་རེད་འདུག །མི་ཚོས་ཟེར་ན་ཁློད་མི་སྡུག་པློ་

རེད་ཟེརངས་བལས་ན་ཁློད་རང་མི་ཡག་པློ་ཅིག་རེད། ཅེས་པའི་གཏམ་སྙན་དང་བཅས་འབློད་

དུ་བཏང༌། མགློན་པློ་རྣམ་རྒྱལ་གིས། རྒྱ་ཀྲློང་ཐང་གིས་ང་ཉག་སྐེད་ཚང་རི་བློང་ཁ་འདྲ་གཅིག་

བཟློ་བསམ་ལེ་རེད་དེ། ད་ཁློ་དྲེད་མློང་གི་ཕི་རིང་འདྲ་གཅིག་བཟློས་ནས་ཝ་རྔ་མ་ཤ་ལེར་བློས་

ཕིན་པ་རེད། ཕ་ཉག་རློང་བ་ལ་བུ་གཅིག་སྐྱེས། བུ་སྐྱེས་པ་སུ་ཡིན་ཨེ་གློ་ཟེརཞེས་ཟེར་བ་དང༌། 

གཡློག་པློ་སྟག་ཟན་ཚོས། ཕ་ཉག་རློང་བ་ལ་བུ་གཅིག་སྐྱེས། བུ་སྐྱེས་པ་ལྕགས་མདུད་ཉག་སྐེད་

རེད། ཟེར་བར། མགློན་རྣམ་བགད་མློ་ཆེན་པློ་ཤློར། དེ་ནས་རྒྱ་དཔློན་ཀྲློང་ཐང་ཉིན་མཚན་སྦྲེལ་

ནས་རང་ཡུལ་དུ་ལློག །མགློན་པློ་རྣམ་རྒྱལ་མི་བསློད་ནམས་ཅན་ཡིན་པས་ཉག་རློང་གི་དཔློན་

དུ་བསྐློས་དགློས་ཟེར་ནས། སེ་རྦེ་ཀརྨ་འབུམ་ལ། ཞྭ་ཏློག་ཅན་དང༌། ཐམ་ཀ། བཀའ་ཡིག་

བཅས་བསྐུར་ནས་མགློན་པློ་རྣམ་རྒྱལ་རར་བཏང༌། ཀརྨ་འབུམ་གིས་རྒྱ་དཔློན་ཀྲློང་ཐང་གི་

བཀའ་ཡིག་རྣམས་མགློན་པློ་རྣམ་རྒྱལ་ལ་བསྒགས་སྐབས། མགློན་པློ་རྣམ་རྒྱལ་གིས། ཕེ་འེ། 

རྒྱ་ཀྲློང་ཐང༌། ངློ་ཚ་རྒྱུ་མེད་མཁན། མ་བཙིར་ཝ་རྔ་སློམ་པློ་མ། བཙིར་ན་ཝ་རྔ་ཆག་གང་རེད། 

ཕེ་ཕེ། རྒྱ་ཡི་ཐློབ་ཐང་ང་ལ་མི་དགློས། བློད་ཀི་ཐློབ་ཐང་ང་ལ་མི་དགློས། སློག་ཞྭ་མགློ་ལ་མི་

གློན། བ་སྤུ་མགློ་ལ་མི་བཙུགས། སྐྱེས་པ་ཕློ་ལ་འཇློན་ཐང་ཡློད་ན། དགའ་ལན་ཁི་ལ་བདག་པློ་

མེད། ཁློད་རང་ལ་མཁློ་ན་སྦིན། མི་མཁློ་ན་ཉག་ཆུའི་ནང་ཕློངས་ཟེར་བ་རེད། ཀརྨ་འབུམ་གིས་

མགློན་རྣམ་ལ་ཨུ་ཚུགས་བས་པས། མགློན་རྣམ་གིས་ཀརྨ་འབུམ་ལ་དློགས་པ་སྐྱེས་ཏེ་ཕི་བློན་

གལ་ནས་ཕུད། ཁློས་ཀང་བཀའ་ཐམ་རྣམས་ཉར་མ་ཕློད་པར་ཉག་ཆུར་འཕངས། བཀའ་ཐམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྣམས་ཆུའི་ནང་གཡུག་སའི་ཟམ་པ་དེ་ད་ལ་ཡང་མ་ཉམས་པར་བསད་འདུག །རྒྱ་དམག་ཕིར་

ལློག་རེས་མགློན་པློ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་བློད་ཚང་མས་མ་ཐུབ་པའི་གགས་པ་ཕློགས་ཀུན་ཁབ། 

ཕློགས་ཀི་དཔློན་ཁག་ཚོ་བི ་ཚེར་ཕུང་འློག་སློད་པ་བཞིན་གྱུར། མགློན་རྣམ་ང་རྒྱལ་ཆེར་

བསྐྱེད་ནས་ཁ་རྒྱགས་བཤད་རྒྱུར། ལི་སེ་ཧློར་ལྕགས་ཀི་བུ་མློ་བཞི་རྒྱ་དཔློན་ཀྲློང་ཐང་ལ་

མནའ་མར་བིན་ཡློད། ཡིན་ན་ཡང༌། རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ལློས་འགློ་ཕ་ཡུལ་རེད། སྨན་བུ་མློ་མ་འགློ་མི་

ཡུལ་རེད། འགློ་བསམ་ན་འཁིད་མཁན་ཡློད་ལེ་མེད། ཟེར་ནས་ཁེལ་བགད་དང་ཟུར་ཟ་བས་པ་

རེད། དེ་ནས་མགློན་པློ་རྣམ་རྒྱལ་ང་རྒྱལ་དང་ཧམ་པ་ཇེ་ཆེར་ཕིན། ཉག་རློང་མགློན་པློ་རྣམ་

རྒྱལ་གིས་ཁམས་ཕློགས་ཀི་དཔློན་རིགས་ཕལ་ཆེར་ལ་དབང་སྒྱུར་བས་པ་མ་ཟད། འབངས་

གེན་ལློག་གི་ལས་འགུལ་སེལ་སྟེ་བློད་གཞུང་ལ་དམག་དྲངས་ནས་བཀའ་ཤག་སིད་གཞུང་

གཏློར། ཁལ་འུ་ལག་མེད་པར་བཟློ་རྒྱུ་དང༌། ཇློ་བློ་ཤཱཀ་མུ་ནེ་ཉག་རློང་དུ་གདན་དྲངས་ནས་

ཁམས་ཕློགས་ཀི་དད་ལན་རྣམས་དབུས་སུ་ཆློས་མཇལ་འགློ་བའི་དཀའ་ངལ་མི་དགློས་པ་བ་

རྒྱུའི་དམ་བཅས་ཏེ། ཉག་དམག་དབུས་སུ་དཔུང་འཇུག་བེད་གབས་ཀི་སྐབས་སུ། སེ་དགེ་

རྒྱལ་པློས་ལི་ཐང་གཡློན་རུ་དཔློན་ལ་ཡི་གེ་བཏང་དློན། དུ་སྐབས་ཉག་རློང་ལ་བདུད་ཀི་སྤྲུལ་

པ་ཉག་སྐེད་བུ་ལློང་མ་ཞེས་པ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། དེས་མཐའི་སེ་ཐམས་ཅད་འཇིགས་སྣང་བསྐལ་ཏེ་

གཞློམ་གབས་ཡློད་སྟབས། རང་རེ་ཚོས་དཔུང་བསྒིགས་ཏེ་མ་བཅློམ་ན། མནའ་མིའི་གཏམ་

དཔེ་ལ། མེ་སྟག་ཆུང་དུས་མ་གསློད་ན་ལྷ་རི་གཉན་པློ་བསེག །སིག་པ་ཕ་སྐབས་མ་བཤག་ན་

སྡུག་བསལ་ཆེན་པློ་འབྱུང་བ་ལར། མཐར་རང་རེའི་ཆུས་གཞི་ལ་ཉེན་ཁ་འབྱུང་སིད་པ་རེད། 

ཅེས་སློགས་ཀི་ནང་དློན་ཅན་ཞིག་བཏང་བའི་འཕིན་པ་དེ་ལམ་དུ་ཉག་དམག་གིས་ཟིན་ནས་ལི་

ཐང་དཔློན་ལ་མ་འཕློད། རྐྱེན་དེས་སྤི་ལློ་༡༨༦༣པའི་ཆུ་ཕག་ལློར་ཉག་དམག་སེ་དགེར་འློང་

ནས་སེ་དགེ་རྒྱལ་པློ་ཡུམ་སས་འཁློར་བཅས་དང༌། དཔལ་སྤུངས་དབློན་རྒན་སྤྲུལ་སྐུ། ཀཿ་ཐློག་

ཞིང་སྐྱློང༌། རློགས་ཆེན་དཔློན་སློབ་བཅས་སེ་དགེའི་དབུ་བ་ཁག་ལྔའི་བ་མ་གཙོ་བློ་རྣམས་

དང༌། མདུན་བསྐློར་ཁག་གཅིག་བཅས་འཛིན་བཟུང་བས་ཏེ་ཉག་རློང་ནང་དུ་མི་བཏའ་བཀག་

ཉར་བས། སྤིར་བཏང་གི་བ་དཔློན་ཆུང་ངུ་ཁག་གཅིག་ཀློ་། མ་བས་ཏེ་ཉག་ཆུ་ནང་གཡུག་སྟེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

སེ་དགེའི་བ་དཔློན་རྣམས་ལ་འཇིགས་སྣང་སྐལ། སེ་དགེའི་ཡུལ་མི་ཆློས་སེ་ཁག་ལ་མི་བསད། 

རྒྱུ་འཕློག་པ་མ་ཚད་དགློན་པ་མང་པློ་དང༌། ཡུལ་མིའི་ཁང་ཁིམ། རྩྭ་ར་དང་ནགས་ཚལ་མང་པློ་

མེར་བསེག་བཏང་སྟེ་ཕློགས་གང་ཐད་ནས་གཏློར་བཤིག་གང་བ་བས་པའི་གགས་པ་ད་ལའི་

བར་མ་ཉམས་པར་གནས་ཡློད་པ་རེད། སྐབས་དེར་སེ་དགེའི་མདུན་བློན་བ་རྒློད་པདྨ་ལེགས་

གྲུབ་ཀིས་ཉག་དཔློན་གི་ནང་བློན་ཨ་མཆློག་ལུ་གུ་མ་དང་མནའ་ཤག་བེད་ཁུལ་གིས་མགློ་

བསྐློར་བཏང་སྟེ་ཕློགས་གཅིག་ནས་ཉག་དམག་དང་མཉམ་ལས་བེད་ཁུལ་བས། ཕློགས་

གཅིག་ནས་བློད་གཞུང་ལ་སེ་དགེའི་མཚན་ཐློག་ནས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཏེ་བློད་དམག་བཏང་ནས་

ཉག་དམག་ཚར་བཅད་དགློས་པའི་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་བ་དང༌། ཡང་སྐབས་འགར་ཉག་དཔློན་ཡིན་

ཁུལ་གིས་བློད་གཞུང་ལ་འཇིགས་སྐལ་གི་ཡིག་གེ་རྫུན་མ་བཏང་བ་སློགས་ཐབས་གང་དྲག་

བས་མཐར། ལློ་དེར་མདའ་དཔློན་ཁི་སྨློན་པ་འཆི་མེད་རྡློ་རེ་དང༌། མདློ་མཁར་བ་ཚེ་དབང་ནློར་

བུ་བཅས་ཀིས་དམག་ཁག་གཅིག་ཁིད་ནས་ལྷ་ས་ནས་ཐློན། ལམ་བར་བག་གཡབ་དང༌། གློ་

འཇློ་སློགས་ཀི་ཡུལ་དམག་ཁག་གཅིག་བཅས་ཁིད་ནས་སྤི་ལློ་༡༨༦༤པའི་ཤིང་བི་ལློའི་ཟླ་བ་

དགུ་པར་སེ་དགེར་འབློར། དེ་ནས་བློད་གཞུང་གི་དམག་དང་སེ་དགེའི་ལས་དམག་བཅས་ཉག་

ཁློག་ཏུ་ཆས་ཏེ་ཉག་དམག་དང་འཐབ། སྤི་ལློ་༡༨༦༥པའི་ཤིང་གང་ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་

གཅིག་ཉིན་ཉག་རློང་མགློན་པློ་རྣམ་རྒྱལ་ཕ་བུ་དང༌། བློན་པློ་དྲག་ཤློས་ཁག་གཅིག་མཁར་རློང་

ནང་དུ་མེར་བསེག་བས། ལྷག་འཕློས་སེ་དཔློན་རྣམས་ཀིས་མགློ་འབུལ་ཞུས་པ་མགློ་བངས། 

ལློ་དེའི་མཇུག་ཏུ་བཀའ་བློན་ཕུ་ལུང་པ་ཉག་ཁློག་ཏུ་ཕེགས་ནས་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་གཏང་

རག་གི་མཛད་སློ་རྒྱ་ཆེར་སེལ། སེ་དགེ་རྒྱལ་པློ་སྐུ་འཁློར་ཐམས་ཅད་ཕིར་སེ་དགེར་གདན་

དྲངས་ཤིང་རྒྱལ་སིད་ཀི་ཐློབ་ཐང་སར་ལུགས་བཞིན་སྐྱློང་ཆློག་པའི་བཀའ་ཤློག་བསྩལ། ཉག་

ཁློག་ཏུ་མུ་མཐུད་ནས་བློད་དམག་གིས་བཟུང༌། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་

༡༨༦༧ལློར་ཉག་ཁློག་ཏུ་མདློ་སྨད་སྤི་ཁབ་ཁང་བཙུགས་ནས་ཕུན་རབ་པ་མདློ་སྤི་བསྐློས། 

མདློ་ཁམས་ཡུལ་སེ་ཁག་གི་གལ་ཆེའི་གནད་དློན་རྣམས་མདློ་སྤི་ནས་ཐག་གཅློད་དགློས་པའི་

བཀའ་སློལ་ཚུགས། ཁམས་ཁུལ་དུ་ཉག་དམག་གིས་འཕློག་བཅློམ་བས་རིགས་དངློས་ཡློད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕིར་སློག་དང༌། གློང་གུད་ལ་གློང་ཚབ་བིན། སྐབས་དེར་ཉག་དམག་གིས་སྡུག་རྩུབ་ཀིས་

མནར་གཅློད་བེད་དྲགས་པས་སེ་དགེའི་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀིས་བློད་དམག་ལ་ལྷ་དམག་ཅེས་

གུས་བཀུར་ཆེན་པློར་བས་པར་གགས། 

ཉག་རློང་སྤི་ཁབ། སྤི་ལློ༡༨༦༥ལློར་གཞུང་དམག་གིས་ཉག་རློང་མགློན་པློ་རྣམ་རྒྱལ་བཅློམས། སྤི་

ལློ༡༨༦༧་ལློར་ཉག་ཁློག་ཏུ་མདློ་སྨད་སྤི་ཁབ་བཙུགས། རིས་དཔློན་ཕུན་རབ་པ་མདློ་སྤིར་

བསྐློས། དེར་ད་ལ་ཉག་རློང་སྤི་ཁབ་ཀང་ཟེར། 

ཉག་ལ་བཀག་པ། གནད་ལ་བཀར་བ། ཉེས་ཅན་རྣམས་ཁིམས་ཁང་དུ་ཉག་ལ་བཀག་ནས་ཞུ་བ་ལེན་པ། 

ཉག་ལུང་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། 

ཉག་ཤིང་། ཉ་གའི་ཤིང་ངམ་མདའ། 

ཉག་ཤུར། ཉག་སའི་ཤུར་ཁ། ཤིང་ལ་ཉག་ཤུར་ཅིག་བཏློན་པ། རིག་པ་ལ་ཉག་ཤུར་བཟློས་པ། 

ཉག་སང་། ལྕི་ཡང་འདེགས་སྤད་ཉ་གའམ་སང་། 

ཉང་། སར་བློད་ཀི་རིགས་རུས་བེ་བག་ཅིག

ཉང་ཁི། རློང་ཞིག །ཉིང་ཁིའང་ཟེར། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་ཤར་ངློས་ཉང་ཆུའི་

སྨད་རྒྱུད་ན་ཡློད། 

ཉང་གི་ཁི་བཟང་ཡང་སྟློན། སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་ཀི་བློན་ཆེན་བཞིའི་ནང་གི་གཅིག་ཡིན་

ཅིང་། བློད་ཀི་བློན་པློ་མཛངས་པའི་མི་བདུན་གི་ནང་གསེས་ལྔ་པ་ཡིན། སྐྱེས་ཡུལ་ལྷ་སའི་ཉེ་

འདབས་ཉང་སེར། རི་ཁིམ་རྣམས་ཀླུ་ཐང་དུ་སློས་ནས་གློང་ཁེར་དུ་བསྒྱུར་བའི་ཐབས་ཤེས་

གསར་པ་བཏློན་པ་དེས་ཞིང་འབློག་གི་ཐློན་རས་བརེ་འཚོང་དང་གློང་འཕེལ་འགློ་རྒྱུར་ནུས་པ་

ཆེན་པློ་ཐློན་ཡློད། 

ཉང་དགའ་ཆུ། ཉང་ཆུ་དང་དློན་གཅིག

ཉང་ངེ་ཉུང་ངེ་། ཆང་ངེ་ཆུང་ངེ་དང་མཚུངས་ཏེ་ཅུང་ཟད་ཙམ། རྩྭ་ཉང་ངེ་ཉུང་ངེ་ར་དྲེལ་གིས་ཟ་རིན་མེད། 

ཉང་ཆུ། དབུས་ཀི་དྭགས་ཀློང་ས་ཁུལ་གི་ཆུ་བློ་ཞིག་སྟེ། སར་བློད་ཀི་ཉང་ཞེས་པའི་རིགས་རུས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ཤིག་གི་ཚོ་པ་སྟློད་ཡུལ་གི་ས་ཆའི་མིང་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའི་ཆུ་ཀླུང་ཞིག

ཉང་ཆུ་སྐྱ་མློ། ཉང་སྟློད་གནློད་སྦིན་གང་བཟང་གི་རི་ནས་འབབ་ཅིང་རྒྱལ་རེ་བརྒྱུད་དབུས་ཀི་སྐྱིད་

སྨད་ཆུ་ཤུལ་བར་འབབ་པའི་གཙང་གི་ཆུ་འདི་ལ་ཉང་ཆུའམ་མང་ཆུ་ཟེར། 

ཉང་ཉུང་། ཉང་ངེ་ཉུང་ངེའི་བསྡུས་ཚིག

ཉང་སྟློད། མང་ཆུའི་སྟློད་ཁུལ་ཏེ་རྒྱལ་རེ་ནས་གཞིས་རེའི་བར་གི་མང་ཆུ་འབབ་ཡུལ་གི་ས་ཁུལ། 

ཉང་སྟློད་ཀི་གང་ལུང་དགློན། ཉང་སྟློད་རྒྱལ་རེ་ཁུལ་གི་བཀའ་གདམས་པའི་དགློན་པ་ཞིག

ཉང་སྟློད་འབློང་དཀར་རེ། གཙང་ཁུལ་ཉང་སྟློད་འབློང་རེ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན། 

ཉང་སྟློད་ཤར་ཁ། རྒྱལ་རེ་སེ་སིད་རིམ་བྱུང་ལ་ཟེར། 

ཉང་གནློན་རློག་ཞིབ། མངློན་ཆུང་སློ་ནས་ཞིབ་འཇུག་བེད་པ། དག་ཕློགས་ཀི་གནས་ཚུལ་ལ་ཉང་

གནློན་རློག་ཞིབ་མཐར་ཕིན་བས་ནས་ཕར་རྒློལ་གི་འཆར་གཞི་བཏིང་བ། 

ཉང་གནློན་པ། སློ་པའམ་མྱུལ་མ་བེད་མཁན། 

ཉང་པློ། ① ཡར་ཀླུང་ཀི་ས་ཆ་ཞིག །② ཀློང་པློ་དང་སློ་ཡུལ་ས་འབེལ་གི་ཡུལ་སྤིའི་མིང་། 

ཉང་བན་གློང་སྨད་པ། ཉང་བན་གློང་སྨད་པ་ནི་སློན་དུས་ཉང་བན་ཁུལ་གི་སེར་གཞིས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་

པ་དེའི་ཞལ་ངློ་ཇའི་སང་སེ་པ་འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོས་དགའ་ལན་ཕློ་བང་པའི་ལས་སྣེ་བཟུང་སྟེ་

གཙང་པ་རྒྱལ་པློ་དང་འཐབ་རློད་བེད་པའི་ནང་བས་རེས་གཟེངས་ཐློན་བྱུང་། རབ་བྱུང་བཅུ་

གཅིག་པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ༡༦༥༧སེ་སིད་བསློད་ནམས་ཆློས་འཕེལ་སྐུ་གཤེགས་རེས་ལྕགས་བི་

སྤི་ལློ༡༦༦༠ ལློ་ཇའི་སང་སེ་པ་འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོས་སེ་སིད་ཀི་འགན་ལློ་བརྒྱད་བཞེས་སློ། །

ཉང་བན་ཆུ་བཟང་། སེ་རའི་ནུབ་ཏུ་ཡློད་པའི་ཉང་བན་ཆུ་བཟང་། ཆུ་བཟང་བསམ་གཏན་གིང་ཡང་

ཟེར དེ་ནི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་གློང་སྨད་པ་ཟའི་སང་སེ་པ་འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོས། 

ཏཱ་ལའི་བ་མ་ལྔ་པར་གློང་སྨད་པའི་འཛིན་ཁློངས་སུ་རི་ཁློད་ཅིག་འདེབས་རྒྱུའི་བརག་ཞུས་དློན་

བཞིན་གནས་དེ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་ལྔ་པ་ངློ་ཕེབས་ཀི་ཆུ་བཟང་རི་ཁློད་འདེབས་སའི་ཞལ་བཀློད་དང་

ཆུ་བཟང་ཞེས་པའི་མིང་གནང་། རེན་གཙོ་ཐུབ་དབང་གི་རྡློ་སྐུ་སློགས་གནང་། སྐབས་དེར་གྲྭ་

གངས་༡༨ཡློད་པ་དང་དགློན་བདག་སེ་ར་སྤི་སློ་ཡིན། ཆུ་བཟང་གི་ནུབ་ངློས་སུ་ཕ་བློང་ཁའི་རི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁློད་ཡློད། 

ཉང་བན་ལགས་སྨིན་ཆུ་འཁློར། ཉང་བན་ལུང་ཚོའི་ཁློངས་སུ་ལགས་སྨིན་ཆུ་འཁློར་ཞེས་ཁིམ་ཚང་

ཞིག་ཡློད་པ་དེས་དེ་ས་བློད་ས་གཞུང་གི་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ལགས་སྨིན་གསློལ་ཞིབ་འཐག་ལས་

བེད་དགློས་ཤིང་ཁིམ་ཚང་དེར་ལློ་ལར་ཟླ་རེའི་ཚེས་༡༥དང་༣༠བཅས་ལ་འཆར་ཅན་རེ་

གསློལ་ཐབ་པ་སེར་སྐྱ་གཉིས་ནས་འགན་འཁུར་གིས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་འཁློར་རྣམས་ཀི་གསློལ་

ཞིབ་དང་། གཟིམ་ཆུང་གི་མཆློད་པ་དང་། ཚོགས་རམ་སློགས་ཕལ་ཆེར་རམ་ཁལ་བདུན་སྐློར་

འཐག་ལས་བེད་དགློས་ཀི་ཡློད་སྟབས་ཁིམ་ཚང་དེར་ལགས་སྨིན་ཆུ་འཁློར་ཞེས་མིང་ཐློགས། 

ཉང་སས་གནློན་གསུམ། མང་ཙེང་གུ་དང་། དཔའ་དབི་ཚབ། གནློན་འགློན་པློ་གསུམ་ལ་ཟེར། 

ཉང་སྨད་རྒྱན་གློང་། གཙང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློའི་ཉེ་སྐློར་ཞ་ལུ་དགློན་པའི་འློག་ལ་ཡློད་པའི་དགློན་པ་

ཞིག་གི་མིང་། ལྕེ་བཙུན་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཀིས་བཞེངས། གྲུབ་མཐའ་བུ་སྟློན་ལུགས་སྟེ་

ཁློ་ཕུ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། 

ཉང་སྨད་ཉི་མའི་རི་བློའི་སློ། གཞིས་ཀ་བསམ་གྲུབ་རེ་དང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློ་སློགས་ཆགས་པའི་

རིར་ཉི་སེ་ར་ཞེས་བརློད། ཉང་སྨད་ཉི་མ་གདློང་ཞེས་པ་གཞིས་ཀ་རེའི་རློང་ལ་བསམ་གྲུབ་རེ་

ཞེས་མིང་མ་བཏགས་གློང་གི་མིང་ཡིན། 

ཉང་ཙེང་གུ། སར་འཕན་པློ་ན་ཡློད་པའི་ཟིང་པློ་རེ་སྟག་སྐྱ་བློའི་བན་ཡིན་པ་ལ་རེས་སུ་རྒྱལ་པློ་སྟག་

རི་གཉན་གཟིགས་ལ་མགློ་བཏགས་ཞུས་ཤིང་རྒྱལ་པློ་གནམ་རི་སློང་བཙན་གི་དུས་ཟིང་པློ་

རེས་བློན་པློ་བས་པ་སློགས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཅུང་ཟད་ཞིབ་ཙམ་ཏུན་ཧློང་གི་ཡིག་ཆ་དེབ་དང་པློ་

ལས་གསལ། 

ཉང་ཞིབ། མངློན་ཆུང་བརག་ཞིབ། 

ཉང་ཞིབ་ན་མར་བགིས། མངློན་ཆུང་གི་ཐློག་ནས་ལ་རློག་ཞིབ་འཇུག་བས་པ། 

ཉང་ཡུལ་རྣམ་གསུམ། འདི་ཀློང་པློ་བ་ལ་བརྒལ་ནས་ཞློ་ཁ་ཡན་གི་ལུང་པ་དེར་ཉང་པློ་ཟེར་ཞིང་། 

ལུང་པ་དེའི་རྒྱུད་ཀི་ཆུ་ལ་ཉང་ཆུ་ཟེར། 

ཉང་རལ་ཉི་མ་འློད་ཟེར། གཏེར་སྟློན་ཉང་ཉི་མ་འློད་ཟེར་ནི། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ལློ༡༣༦ ལློར་ལྷློ་བག་གཏམ་ཤུལ་དུ་འཁྲུངས། དེ་རེས་སྐུ་ནར་སློན་རེས་ལྷློ་བག་ཁློ་མཐིང་རྣམ་

སྣང་གི་སྐུ་རྒྱབ་ནས། གཏེར་སྒློམ་སྨུག་པློ་དང། སྐྱ་བློ་གཉིས། སྒློམ་སྨུག་ནང་ནས་བཀའ་བརྒྱད་

འདུས་པའི་བརྒྱུད་ལུང་ཆློས་ཚན་སུམ་ཅུ་པློད་བཅུ་དྲུག་སློགས་གཏེར་ནས་སྟློན་ཚུལ་གསལ། 

སློབ་མ་ཞིག་པློ་བདུད་རི་སྨྱློན་ཞིག་ཚན་པློ་སློགས་བྱུང་མཐར་དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་བརྒྱད་

བཞེས་པའི་ཤིང་ཕློ་བི་ལློ་སྤི་ལློ༡༢༠༤ ཙམ་ལ་འདས། 

ཉང་རློ་གློམ་པ། ཉང་རློ་ནི་རྒྱལ་རེ་དང་གློམ་པ་ནི་ལྷ་རེའློ། །

ཉང་རློ་རིབས་ཀི་ཐལ་བ་ཚལ། ཉང་རློ་ཞེས་པ་དེང་སང་རྒྱལ་རེ་རེ་ཆེན་ཡིན་པརམང་སྟློད་སྨད་ཀི་

ཆློས་འབྱུང་ལས་བཤད་པ་ལར་ན། རིབས་ཞེས་པའི་ས་གནས་དེ་རྒྱལ་རེ་ཉེ་འདབས་ཀི་ས་

གནས་ཤིག་ཏུ་ཡློད་འདྲ་ཡང་། དེང་སང་མིང་དེ་འདྲ་བས་པའི་ས་གནས་གང་དུ་ཡློད་མེད་རེས་

སུ་འཚོལ་དགློས་རྒྱུ། 

ཉང་རློ་ཤམ་པློ། འདི་རྒྱལ་རེ་རློང་གི་རེ་ཆེན་མཁར་དེ་ཡིན་པརཉང་སྟློད་སྨད་ཀི་ཆློས་བྱུང་ནང་གསལ། 

ཉང་རློ་ཤམ་པློ་མཁར། ཤམ་པློ་རེ་དགུའམ་ཉང་རློ་ཤམ་པློ་མཁར་ནི་བློན་པློ་ལློ་ངམ་གི་སློད་གནས་

ཕློ་བང་ལ་བུ་ཡིན་པ་དང་། ས་གནས་ནི་དེང་སང་གི་རྒྱལ་རེ་རེ་ཆེན་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་པར་ཇློ་ནང་

ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་མཛད་པའིམང་སྟློད་སྨད་ཀི་ཆློས་འབྱུང་རྒྱལ་རེ་ཆློས་འབྱུང་ནང་གསལ། 

ཉང་ཤབ། ཉང་ནི་རྒྱལ་རེ་ཁུལ་ལ་ཉང་སྟློད་དང་། གཞིས་རེ་ཁུལ་ལ་ཉང་སྨད་ཟེར། ཤབ་ནི་གཞིས་ཀ་

རེའི་ནུབ་ངློས་ས་སྐྱ་རློང་གི་ཤབ་དགེ་སིངས་ཟེར་བའི་ས་ཁུལ་འདི་ཙམ་ལ་ཤབ་ཟེར། མཁས་

དབང་བུ་སྟློན་རིན་པློ་ཆེ་ཡང་ཤབ་སློམ་གནས་ཟེར་བར་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ༡༢༩༠ ལློར་འཁྲུངས། 

ཉད། ཁུག་སྣློད་དང་། གློས་ཆས། ཐག་པ་སློགས་ཀི་དངློས་པློ་གང་ཞིག་རིམ་བཞིན་ཆེ་རུ་དང་། རིང་

དུ་ཕིན་པའི་དློན་སྟེ། དཔེར་ན། སྟློད་ཐུང་དང་དློར་མ་རྣམས་ཉད་ནས་ཆེན་པློར་ཆགས་

འདུག །ཐག་པ་ཉད་ནས་རིང་པློར་གྱུར་སློང་། དློར་ཐིག་ཉད་ནས་རིང་པློར་ཞེ་དྲག་གྱུར་

འདུག །ལ་བུའློ། །

ཉད་ཉློད། ① བ་ཆུང། ② ཡིབ་ནས་བལ་ཚུལ། གཞན་གིས་མ་མཐློང་བར་ཉད་ཉློད་ཀི་སློ་ནས་སློ་ལ་བེད། 

ཉན། སྒ་ལ་ཕར་རྣ་བ་གཏད་པའི་དློན་ཏེ། གླུ་དབངས་ཉན་གིན་འདུག །ཉན་པ་པློ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཉན་ཁ་ཡང་བ། མིས་གང་བཤད་ཀི་རེས་སུ་འཇུག་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་headset ཟེར། 

ཉན་འཇློག །གཏམ་རྣ་བས་ཉན། དློན་སེམས་ལ་འཇློག་པའི་དློན་ཡིན། 

ཉན་འཇློག་བས་པ། བསབ་བ་སློགས་དང་དུ་བངས་པ། 

ཉན་སྙིང་འདློད་པློ། ཉན་སྙིང་བློད་པློ། དེ་རིང་གླུ་སྒ་ཉན་སྙིང་འདློད་པློ་ཞིག་ཐློས་བྱུང་། 

ཉན་སྙིང་བློ་པློ། ཉན་འདློད་ཆེ་བ། 

ཉན་ཐློས། ① ཕི་དློན་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདློད་ཅིང་ཐེག་པ་གསུམ་གི་ལ་བར་ཁད་པར་མེད་པར་སྨྲ་

བའི་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པ་ཞིག །② ཐེག་པ་གསུམ་གི་ནང་ཚན་ཉན་ཐློས་ཀི་ཐེག་པ་

ལ་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་སྟེ། ཐེག་ཆེན་གི་སེ་སྣློད་རང་གིས་གཙོ་བློར་ཉམས་སུ་མི་ལེན་པ་

དང་། སངས་རྒྱས་སློགས་ལས་ཉན་ཞིང་ཐློས་པར་བེད་པས་ན་ཉན་ཐློས་དང་། ཐློས་ནས་

གཞན་ལ་སྒློག་པར་བེད་པས་ན་ཐློས་སྒློག་ཀང་ཟེར། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བརྟུལ་ཞུགས་

དབང་པློ་དང་། ཐུབ་དབང་གསུང་སྐྱེས། ཐེག་ཆུང་སྐྱེས་བུ། ཐློས་སྒློག་པ། སྦངས་པའི་ཡློན་

ཏན་ལ་གནས་པ་བཅས་སློ། །

ཉན་ཐློས་ཀི་མཆློད་རེན། རྨང་གྲུ་བཞི་པའི་སྟེང་དུ་ཆློས་གློས་བཞི་བལབ་བས་ཏེ་བཞག །དེའི་ཁར་

ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྦུབ་པའི་སྟེང་དུ་མཁར་བསིལ་བཙུགས་པ་ལ་བུ། 

ཉན་ཐློས་ཀི་སེ་སྣློད། ཐེག་དམན་གི་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་དང་། བང་དློར་སྟློན་པའི་གསུང་རབ། 

ཉན་ཐློས་ཀི་སློམ་ཁིམས། ཐེག་པ་ཆུང་ངུའི་ལུགས་ཀི་དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་དང་། དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ། 

ཉན་ཐློས་ཀི་ཐེག་པ། འཇུག་སློ་སློ་ཐར་རིགས་བདུན་གང་རུང་གི་ཚུལ་ཁིམས་བངས་ནས་མ་ཉམས་

པར་བསྲུང་ལ། ལ་བ་ཕུང་ལྔས་བསྡུས་པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་གང་ཟག་གི་བདག་གིས་སྟློང་པར་

ཤེས་ཀང་ཆློས་བདག་ཕ་བ་ཆ་མེད་གཉིས་བདེན་པར་འདློད་ཅིང་། སློམ་པ་ཞི་གནས་བཞག་

ཐབས་དགུ་དང་། ལྷག་མཐློང་བདེན་བཞི་བཅུ་དྲུག་བསློམ་ཞིང་། སྤློད་པ་སྦང་ཡློན་བཅུ་གཉིས་

སློགས་ལ་གནས། འབས་བུ་རྒྱུན་ཞུགས་ཕིར་འློང་ཕིར་མི་འློང་དག་བཅློམ་པ་སྟེ་བཞི་པློ་རེ་རེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ལ་ཞུགས་གནས་གཉིས་རེ་བས་པས་བརྒྱད་ཐློབ་པར་འདློད་པ། 

ཉན་ཐློས་ཀི་རྣམ་དག །ཉློན་སྒིབ་ཀི་གཉེན་པློ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་སྟློབས་ཀིས་ཉློན་སྒིབ་ལས་

གློལ་བའི་དློན།

ཉན་ཐློས་ཀི་རྣལ་འབློར་མངློན་སུམ། བདེན་བཞི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་ཉན་

ཐློས་མཐློང་སློམ་གི་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་དང་དག་བཅློམ་པའི་མཁེན་པ་རྣམས་སློ། །

ཉན་ཐློས་ཀི་བང་ཆུབ། ཉན་ཐློས་དག་བཅློམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་འགློག་ལམ་གང་རུང་། 

ཉན་ཐློས་ཀི་མི་ཤེས་པའི་རྒྱུ་བཞི། དུས་ཀི་བསྐལ་པས་མི་ཤེས་པ། གནས་ཀི་བསྐལ་པས་མི་

ཤེས་པ། རྒྱུ་ཐུག་མེད་ཀི་འབས་བུ་ཐུག་མེད་མི་ཤེས་པ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་མང་པློ་རབ་

ཏུ་མི་ཤེས་པའློ། །

ཉན་ཐློས་ཀི་ཡློན་ཏན་བཅློ་ལྔ། ༡ དག་བཅློམ་པ། ༢ ཟག་པ་ཟད་པ། ཉློན་མློངས་པ་མེད་པ། ༣ དབང་

དུ་གྱུར་བ། ༤ སེམས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གློལ་བ། ༥ཤེས་རབ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གློལ་བ། ༦ ཅང་

ཤེས་པ། ༧ གང་པློ་ཆེན་པློ། ༨བ་བ་བས་པ། ༩ བེད་པ་བས་པ། ༡༠ ཁུར་བློར་བ། ༡ བདག་

གི་དློན་རེས་སུ་ཐློབ་པ། ༡༢ སིད་པ་ཀུན་ཏུ་སྦློར་བ། ༡༣ ཡློངས་སུ་ཟད་པ། ༡༤ བཀའ་ཡང་

དག་པས་སེམས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པ་གློལ་བ། ༡༥སེམས་ཀི་དབང་ཐམས་ཅད་ལ་ཕ་རློལ་དུ་ཕིན་

པའི་མཆློག་ཐློབ་པ་དང་བཅློ་ལྔའློ། །

ཉན་ཐློས་ཀ་ིརིགས། རིགས་གསུམ་ག་ིཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ཐེག་དམན་ཉན་ཐློས་ཀ་ིཆློས་ལ་ཐློས་པའ་ིགས། 

ཉན་ཐློས་ཀི་རིགས་ཅན། རིགས་ཅན་གསུམ་གི་ནང་གསེས། ཉན་ཐློས་ཀི་རིགས་སད་པའི་གང་ཟག

ཉན་ཐློས་ཀི་ལམ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཏེ་བདེན་བཞི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཉློན་ཞིང་ཤེས་པའི་

སློ་ནས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རློགས་པ་དང་ཉློན་སྒིབ་སློང་བའི་ལམ། 

ཉན་ཐློས་ཀི་ལམ་ཤེས་པའི་ལམ་ཤེས། དམིགས་པ་བདེན་བཞི་གང་རུང་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་མི་

རག་པ་སློགས་གང་རུང་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་མངློན་རློགས་སློ། །

ཉན་ཐློས་ཀི་ས། དམན་པ་ས་བརྒྱད་ཀི་ཐ་མ། དམན་པ་ས་བརྒྱད། ༡ དཀར་པློ་རྣམ་པར་མཐློང་བའི་

ས། ༢ རིགས་ཀི་ས། ༣ བརྒྱད་པའི་ས། ༤ བསབ་པའི་ས། ༥འདློད་ཆགས་དང་བལ་བའི་ས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

༦ བས་པ་རློགས་པའི་ས། ༧ ཉན་ཐློས་ཀི་ས། ༨ རང་སངས་རྒྱས་ཀི་སའློ། །

ཉན་ཐློས་ཀི་སློ་ཐར། རང་ཉིད་ཞི་བ་དློན་དུ་གཉེར་བའི་བློས་འཇིགས་སྐྱློབ་དང་ལེགས་སྨློན་ཙམ་མ་

ཡིན་པར་འཁློར་བ་མཐའ་དག་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་

ཚུལ་ཁིམས། 

ཉན་ཐློས་སྐྱེད་བེད་ཀི་ཡུམ། གཞི་གང་ཟག་གི་བདག་གི་སྐྱེ་མེད་དུ་རློགས་པའི་རྒྱུན་ཕི་མ་ལ་གནས་

པའི་ཉན་ཐློས་འཕགས་པ་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་མཁེན་པ། 

ཉན་ཐློས་དག་བཅློམ་པ། ཉློན་མློངས་པའི་སྒིབ་པ་ཡློངས་སུ་སངས་པའི་དག་བཅློམ་པའློ། །

ཉན་ཐློས་ཆེན་པློ་འློད་སྲུང་། བསྙེན་རློགས་གནང་སྐབས་རྒྱལ་པློ་མ་སྐྱེས་དགས་རང་གི་ཕ་གཟུགས་

ཅན་སྙིང་པློ་བསད་ནས་རྒྱལ་པློ་བས་པའི་སྐབས་ཡིན་པར་དེའི་རྣམ་ཐར་ནང་གསལ། 

ཉན་ཐློས་མཆློག་བརྒྱད། ཤེས་རབ་ཅན་གི་མཆློག་ཤཱ་རིའི་བུ། རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་གི་མཆློག་མློང་གལ་

བུ། ཟབ་མློ་ལ་མློས་པའི་མཆློག་རབ་འབློར། ལྷའི་མིག་ལན་མཆློག་མ་འགགས་པ། མལ་སྟན་

བགློ་བའི་མཆློག་གད་ནློར་བུ། ཁིམ་བདག་དད་པ་སྐྱེས་པའི་མཆློག་འཆར་ཀ མང་དུ་ཐློས་པའི་

མཆློག་ཀུན་དགའ་བློ། བསབ་པ་གུས་པའི་མཆློག་སྒ་གཅན་འཛིན་རྣམས་སློ། །

ཉན་ཐློས་ཉེ་འཁློར་བཅུ། སྟློན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཉན་ཐློས་ཉེ་འཁློར་བ་བཅུ་སྟེ། ཤཱ་རིའི་བུ་དང་། མློའུ་

འགལ་གི་བུ་དང་། འློད་སྲུང་ཆེན་པློ་དང་། ཀུན་དགའ་བློ་དང་། སྒ་གཅན་འཛིན་དང་། ཀ་ཏྱའི་

བུ་དང་། མ་འགག་པ་དང་། གང་པློ་དང་། རབ་འབློར་དང་། ཉེ་བ་འཁློར་རྣམས་སློ། །

ཉན་ཐློས་ཐེག་པ།ཉན་ཐློས་ཀི་ཐེག་པ་དང་དློན་གཅིག

ཉན་ཐློས་ཐེག་པའི་མཆློད་རེན། ཐེག་དམན་ལུགས་ཀི་མཆློད་རེན་འདིའི་བཟློ་དབིབས་སྣམ་སྦར་

ལེབ་ཚིགས་བཞི་བརྒྱབ་ཀི་སྟེང་དུ་ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྦུབས་ཏེ་སྟེང་དུ་འཁར་གསིལ་བསངས་པ་

ལ་བུ་ཞིག་ཡློད། 

ཉན་ཐློས་སེ་གཉིས། བེ་བག་སྨྲ་བ་དང་། མདློ་སེ་པ། 

ཉན་ཐློས་སེ་པ་བཅློ་བརྒྱད། ཉན་ཐློས་ཀི་ར་བའི་སེ་པ་བཞི་ལས་གེས་པ་ཡན་ལག་བཅློ་བརྒྱད་དེ། 

ཡློད་སྨྲ་སེ་པ་བདུན་དང་། ཕལ་ཆེན་སེ་པ་ལྔ། གནས་བརན་སེ་པ་གསུམ། མང་བཀུར་སེ་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

གསུམ་བཅས་བཅློ་བརྒྱད་དློ། །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་པའི་སེ། ༨ས་སྒློག་རི་ལ་གནས་པའི་སེ། ༩ སྲུང་བ་པའི་སེ། ༡༠ གནས་མ་བུ་པའི་སེ། 

༡ 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། །

ཉན་ཐློས་སེ་པ་གཉིས། ཉན་ཐློས་ཀི་ཐེག་པ་འཛིན་པའི་སེ་པ་གཉིས་ཏེ་བེ་བག་སྨྲ་བ་དང་མདློ་སེ་པ། 

ཉན་ཐློས་སེ་བཞི། ཉན་ཐློས་ར་བའི་སེ་བཞི་དང་དློན་གཅིག་ཡིན།

ཉན་ཐློས་འཕགས་པ། ཉན་ཐློས་མཐློང་ལམ་པ་དང་། སློམ་ལམ་པ། མི་སློབ་ལམ་པ་བཅས་གསུམ། 

ཉན་ཐློས་མི་སློབ་པ། ཉན་ཐློས་ཀི་སངས་རློགས་མཐར་ཕིན་པའི་དག་བཅློམ་པའློ། །

ཉན་ཐློས་ར་བའི་སེ་བཞི། སར་རྒྱ་གར་དུ་བྱུང་བའི་ཉན་ཐློས་ཀི་ར་བའི་སེ་པ་བཞི་སྟེ། ཐམས་ཅད་

ཡློད་པར་སྨྲ་བའི་སེ་དང་། ཕལ་ཆེན་པའི་སེ། གནས་བརན་པའི་སེ། མང་པློས་བཀུར་བའི་སེ་

རྣམས་སློ། །

ཉན་ཐློས་སློབ་པ། ཉན་ཐློས་ཚོགས་སྦློར་མཐློང་སློམ་ལམ་པ། 

ཉན་དང་མི་ཉན། རུང་དང་མི་རུང་གི་དློན་ལ་འཇུག་སྟེ། བརློད་མི་ཉན། འགློ་མི་ཉན། བཟའ་མི་

ཉན་ལ་བུ། 

ཉན་རྣ། ① ལློག་ནས་ཉན་པའམ་ཕག་ནས་ཉན་པ། ② [མངློན]བང་ཆེན། 

ཉན་རྣ་བ། ཕག་ཉན་ནམ་ལློག་ཉན་བེད་མཁན། 

ཉན་རྣ་བེད་པ། གསང་ཉན་འཕྲུལ་རལ། 

ཉན་རྣ་བེད་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་པའི་

བསམ་པས་གཞན་དག་གེང་མློལ་བེད་པ་ལ་ལློག་ཏུ་ཉན་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཉན་རྣ་སི་གསང་། [ཡུལ]ལློག་གཏམ་ལ་ཟུར་ཉན་དང་། བ་སྤློད་ལ་སྤད་གྲུང་། ཕིའི་གནས་ཚུལ་ཉན་

རྣ་སི་གསང་བེད་པ། 

ཉན་པ། [ཐ་དད་པ] ① མཉན་པ། མཉན་པ། ཉློན། ② ཐློས་པར་བེད་པའམ་རྣ་བས་སྒ་ལེན་པ། 

བློ་ལ་མི་འབབ་པའི་སྐད་ཆ་ཉན་འདློད་མེད། བློ་ཁ་མ་གཏད་པས་ཉན་ཀང་མ་ཐློས་པ། སྙིང་

གཏམ་བཤད་པ་ཉན་པར་རྣ་བ་ལེགས་པར་བགས་པ། ③ དང་དུ་ལེན་པ་དང་། ཁས་ལེན་པ། 

མི་ཉན་པ་ལ་ཁ་ཏ་མ་བེད། ④ རུང་བའམ་འགིག་པ། ཟ་ཉན་པ། འཐུང་ཉན་པ། བརྒྱ་ཁ་གཅིག་

གཅློད་བེད་མི་ཉན། 

ཉན་པ་རྒྱབ་པ། [ཡུལ]ལློག་ཉན་ནམ་ཕག་ཉན་བེད་པ། སློ་རྒྱབ་ཏུ་གབ་ནས་གཞན་གིས་ཅི་བཤད་

ལ་ཉན་པ་རྒྱབ་གིན་འདུག

ཉན་པློ། གཏམ་ཉན་པ་པློ། 

ཉན་པློ་ཁྱུང་ཚང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔའི་མེ་ར་སྤི་ལློ༡༩༠༦ལློར་བ་མ་གསང་སགས་རང་གློལ་

གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་

ནག་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཉན་བེད་དབང་པློ། རྣ་བ། 

ཉན་ཡིག །ཁ་མཆུའི་རིགས་ལ་བར་དཔང་གིས་འདུམ་འགིག་མ་བས་གློང་དློ་བདག་གཉིས་ཕློགས་

ནས་བར་དཔང་གི་སར་བཞག་པའི་ཁས་ལེན་གན་རྒྱ། 

ཉན་རང་། ཉན་ཐློས་དང་རང་རྒྱལ་གི་བསྡུས་མིང་། 

ཉན་རང་གང་ཟག་ཟུང་བཞི། ཐེག་པ་ཆུང་ངུའི་ལམ་དུ་ཞུགས་ནས་འབས་བུ་རིམ་གིས་ཐློབ་པའི་

གང་ཟག་ཟུང་བཞི་ཡ་བརྒྱད་དེ། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་འབས་གཉིས། ཕིར་འློང་ཞུགས་འབས་

གཉིས། ཕིར་མི་འློང་ཞུགས་འབས་གཉིས། དག་བཅློམ་ཞུགས་འབས་གཉིས་བཅས་ཟུང་བཞི། 

ཉན་རང་གི་ཐེག་པ། ཉན་ཐློས་དང་རང་རྒྱལ་གི་ལམ། 

ཉན་རང་གཉིས་སང་བ། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་འདིས་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པར་

འདློད་དེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ངེས་སུ་བཞེད་ཅིང་། ཉན་རང་དག་བཅློམ་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

རྣམས་ཀང་རང་གི་འབས་བུ་དེ་ཙམ་གིས་བློ་མ་འཚིམ་པར་སར་བློ་འགྱུར་ནས་ཐེག་ཆེན་ལམ་

དུ་ཞུགས་པར་འདློད་པས་ན་ཉན་རང་གཉིས་སང་བར་འཇློག་པ་ཡིན། 

ཉན་ཤེས་མཁན། གློ་ཤེས་ཉན་ཤེས་ཅན་ཏེ་ཚིག་དློན་ལེགས་པར་རློགས་ཐུབ་མཁན། 

ཉན་བཤད། འཆད་ཉན། 

ཉབ། སྣློད་ཆས་གས་སྐྱློན་ཅན་གི་ནང་དུ་ཆུ་སློགས་གཤེར་ཁུ་བླུག་པར་དེ་གས་མཚམས་ནས་ཅུང་

ཟད་རེ་ཕིར་ཐློན་པའི་དློན་ཡིན། 

ར་མ་གས་པས་ཆུ་ཉབ་ཅིང་འདུག །གློད་པའི་ནང་དུ་བླུག་ན་ཅུང་ཟད་ཉབ་འགློ་རྒྱུ་རེད་ལ་བུ། 

ཉབ་ཉློབ། ཉབ་བེ་ཉློབ་བེའི་བསྡུས་ཚིག

ཉབ་བེ་ཉློབ་བེ། ཁམས་ཉློག་པའི་རྣམ་འགྱུར། ལུས་སེམས་ཉབ་བེ་ཉློབ་བེས་ལས་ཀར་ཤུགས་མི་ཐློན། 

ཉབ་ཤག །སྣུམ་ལ་བཀྲག་པའི་ཁ་ཟས་ཀི་རིགས་ཤིག

ཉམ། སྟློབས་དང་ནུས་ཤུགས། 

ཉམ་ང་བ། ① གནས་ཚུལ་ཉན་པའམ་སྡུག་བསལ་བ། འཚོ་བ་ཉམ་ང་བའི་གནས་སུ་གྱུར་བ། ② 

བག་ཚ་བའམ་འཇིགས་པ། དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཐུག་ཀང་ཉམ་ང་སྤུ་ཙམ་མེད། 

ཉམ་ང་བ་བརྒྱད། སྐྱེ་བའི་སྡུག་བསལ་གི་ཉམ་ང་བ། སིད་པའི་སྡུག་བསལ་གི་ཉམ་ང་བ། སློམ་

གསུམ་གི་ཉམ་ང་བ། སིག་པ་སྤློད་པ་ར་ཉློན་ཉེ་ཉློན་གི་ཉམ་ང་བ། བིས་པ་བླུན་པས་སྤློད་པ་

ཉམ་ང་བ། མི་ཤེས་པའི་སིག་གློགས་ཀི་དབང་དུ་སློང་བའི་ཉམ་ང་བ། ངལ་བ་དློན་མེད་སྤློད་

པས་དུས་འདའ་བའི་ཉམ་ང་བ། དུས་ངན་པས་འཇིགས་ཤིང་བསློད་ནམས་ལློག་པར་བསློས་

པའི་ཉམ་ང་བ་བཅས་སློ། །

ཉམ་ང་བ་ཆུང་བ། ཁམས་སྙློམས་པའམ་གཟུགས་པློ་བདེ་ཐང་། 

ཉམ་ང་མེད་པ། འཇིགས་པ་མེད་པ། 

ཉམ་ཆུང་། འཁློས་དམན་པའམ་སྟློབས་དམན་པ། གསར་ཐློན་སྟློབས་ཤུགས་ཉམ་ཆུང་ལ་བུར་མངློན་ཡང་

ཡར་རྒྱས་སུ་འགློ་བའི་ནུས་པ་ཆེ། ཕྲུ་གུའི་ངུ་ས་ཕ་མ་དང་། ཉམ་ཆུང་གི་ཞུ་ས་དཔློན་པློ་ཡིན། 

ཉམ་ཆུང་དབང་པློ། [མངློན]སྦྲང་མ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཉམ་ཉེས། ① བྱུས་ཉེས་སམ་ཕམ་གློང་། བཙན་འཛུལ་པར་མཐར་ཉམ་ཉེས་ཡློང་རྒྱུ་ཉག་གཅིག་

ཡིན། གཞན་ལ་ཉམ་ཉེས་བཏང་སྟེ་རང་གི་ཁེ་ཕན་སྒྲུབ་པ། ② སྟློབས་ཤུགས་ཉམས་པ་དང་། 

གློང་གུད་བྱུང་བ། ཡུན་རིང་ན་ནས་ལུས་པློར་ཉམ་ཉེས་བྱུང་བ། 

ཉམ་ཉེས་པ། སྟློབས་ཤུགས་སློགས་ཉམས་པའི་རྣམ་པ་ལ་བུ། 

ཉམ་ཐག་པ། སྟློབས་ཆུང་བའམ་འཁློས་ཞན་པ་དང་སྐྱློ་བ། ཉམ་ཐག་པའི་སྐད་ཀིས་ངུ་བ། ཉམ་ཐག་

པའི་ང་རློ་འབིན་པ། ཉམ་ཐག་དབུལ་ཕློངས། ཉམ་ཐག་མི་འཁར། ཉམ་ཐག་མཐར་ལྷུང་། 

ཉམ་དམན་པ། འཁློས་ཀ་ཉན་པའམ་ཉམ་ཆུང་བ། 

ཉམ་དམའ་བ། ཉམ་དམན་པ་དང་གཅིག །

ཉམ་དམས་པ། ① སྟློབས་ཉམས་པ། ཁང་པ་ཡུན་རིང་རིང་ནས་ཉམ་དམས་པ། ② སློབས་པ་བཅག་

པ་དང་བསྣད་པ། འཐབ་འཛིང་དྲག་པློ་བས་པའི་མཐར་དག་བློ་ཉམ་དམས་སུ་བཏང་བ། 

ཉམ་ཚད། [རིང]ཡ་མཚན་པློ། 

ཉམས། ① མློང་ཆ་དང་ཚོར་བ། སར་བྱུང་སྡུག་ཉམས། ད་ལའི་སྤློ་ཉམས། འཁག་ཉམས། ② བློའི་

འགྱུར་བ་ཕི་རློལ་ཏུ་མཚོན་པའི་ལུས་ངག་གི་རྣམ་འགྱུར་རམ། ཚུགས་ཀ སེག་ཉམས། ཆེ་

ཉམས། དཔློན་ཉམས། རྒས་ཉམས། གཞློན་ཉམས་དློད་པློ། ཚིག་རྒྱན་གི་ཉམས་དང་ལན་པའི་

ཕག་བིས། མན་ངག་གི་ཉམས་དང་ལན་པའི་བསབ་བ། ཡློན་ཏན་མེད་བཞིན་དུ་ཡློད་ཉམས་

བེད་པ་གཡློ་དང་། སྐྱློན་ཆ་ཡློད་བཞིན་དུ་མེད་ཉམས་བེད་པ་སྒྱུ། ③ ཆ་རྒྱུས། ཁི་ཉམས་སྤང་

པློས་ལློན་ནས་རྒྱུག་པ་སྐེད་གཟེར། ཆུ་ཉམས་མཉེན་པས་ལློན་ནས་ཀློ་བ་འཕེད་གཅློད། བ་བ་

ཉམས་ཀིས་མི་ལྕློགས་ན། གཞན་གིས་རྦད་ཀང་བར་མི་རུང་། ④ སེམས་སམ་ཡིད། ཡུལ་

ཡིད་དུ་འློང་ཞིང་ཉམས་སུ་དགའ་བ། 

ཉམས་ཀི་སྣང་བ། སྤིར་ཡི་དམ་གི་ཞལ་གཟིགས་ཚུལ་གསུམ་ཡློད། རྨི་ལམ་དུ་གཟིགས་པ། ཡིད་

ཀི་ཤེས་པ་ཁློ་ནར་སྣང་བའི་ཉམས་ཀི་སྣང་བ་ལ་ཞལ་གཟིགས་པ། དབང་ཤེས་ལ་སྣང་བ་

དངློས་སུ་གཟིགས་པ་བཅས་གསུམ་ཡློད། 

ཉམས་ཁིད། རང་གིས་ཉམས་སུ་མློང་བ་རྣམས་གཞན་ལ་ཁིད་འདེབས་པ། དགེ་རྒན་གིས་སློབ་ཕྲུག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ལ་ཤེས་ཡློན་གི་ཉམས་ཁིད་བེད། 

ཉམས་གུད། ཉམས་རྒུད་དང་གཅིག །

ཉམས་གློང་འཕེལ་གི་སྣང་བ། སྣང་བ་བཞིའི་ནང་གསེས། ལྷག་མཐློང་གི་རིག་པ་རྡློ་རེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་

ལ་བལས་པས་འློད་ཀི་ཐིག་ལེ་སྐུ་རུ་སྨིན་དུ་ཉེ་བ་ཉམས་སྣང་གློང་དུ་འཕེལ་བས་འཁྲུལ་བའི་

སྣང་བ་ནུབ་ཅིང་བར་དློའི་ཡེ་ཤེས་མངློན་དུ་བེད་པའློ། །

ཉམས་རྒུད། སྟློབས་ཤུགས་དང་འཁློས་ཀ་ཉམས་པའམ་ཞན་དུ་ཕིན་པ། རྒད་པློ་རྣམས་ཀི་ལུས་

སྟློབས་ཉམས་རྒུད་དུ་གཏློང་བའི་དམག་འཁྲུག་ཡིན། 

ཉམས་གིབ། དམ་ཚིག་ཉམས་པའི་བཙོག་གིབ། 

ཉམས་གླུ། མགུར་གླུའམ་སེམས་ལ་འཆར་ཚུལ་གི་གླུ། 

ཉམས་རྒྱུས། ཉམས་མློང་ངམ་ཆ་རྒྱུས། 

ཉམས་སྒློབ། ཉམས་ཆེན་པའམ་རིག་ཉམས། 

ཉམས་དགའ་བ། སེམས་སྐྱིད་པའམ་ཡིད་སྤློ་བ། ལས་དློན་ཚང་མ་ག་འགིག་འཐུས་ཚང་གྲུབ་པས་

བློ་སེམས་ཉམས་དགའ་བ་ཞིག་བྱུང་། ཉམས་མི་དགའ་བཞིན་དུ་ཕིར་ལློག་པ། 

ཉམས་དགའ་བའི་ཡུལ་ལློངས་རི་མློ། རི་མློ་མཁན་གི་རྣམ་དཔྱློད་ལས་ཐློན་པའི་ཡུལ་ལློངས་མཛེས་

པློའི་རི་མློ་དེས་མི་རྣམས་ལ་ཉམས་དགའ་བའི་ཚོར་བ་སྟེར་ནུས་པ་ཞིག་གློ

ཉམས་མགུར། ཉམས་རློགས་ཅི་བྱུང་གླུ་དབངས་སུ་ལེན་པའི་མགུར། 

ཉམས་འགིང་། ཆེ་ཉམས་ཀི་རྣམ་འགྱུར། ཉམས་འགིང་བེད་པ་དེ་མིའི་སྣང་བར་འགློ་དཀའ། 

ཉམས་འགྱུར། ཉམས་འགྱུར་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་བློའི་འཆར་སློ་ལ་འགྱུར་བ་ཞེས་དང་། འགྱུར་བ་དེ་

ལུས་ངག་གི་ཐློག་ནས་ཕིར་མངློན་པ་ལ་ཉམས་ཞེས་ཟེར། 

ཉམས་བརྒྱད། གར་གི་ཉམས་སམ་སྙན་ངག་གི་ཉམས་ཏེ། སེག་པ། དྲག་ཤུལ། དཔའ་བ། སྙིང་རེ། 

མི་སྡུག་པ། བཞད་གད། རྨད་བྱུང་། འཇིགས་རུང་བཅས་ཀི་ཉམས་ཏེ་བརྒྱད། ཉམས་ལན་གི་

རྒྱན་ལའང་ལློས། 

ཉམས་བཅློས། རིག་མདློག་གི་ཉམས། མི་ཉམས་བཅློས་ཅན་ལ་ཞེད་མཁན་བསམ་མེད་ཀི་བིས་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལས་མེད། 

ཉམས་ཆག །སར་གི་རྒྱུན་ཉམས་པ། 

ཉམས་ཆེན་པློ། སྒློབ་ཉམས་ཆེན་པློ། 

ཉམས་ཆློད་པློ། ལེགས་ཉེས་ལ་མཁས་པློ། ཅ་ལག་བཟང་ངན་ལ་བར་ཉམས་ཆློད་པློ་ཞིག་བེད་པ། 

ཉམས་འཆལ་ངན་སྤློད། སྒིག་ལམ་སློགས་ཉམས་ཤིང་འཆལ་བའི་ངན་སྤློད། 

ཉམས་བརིད། གཟི་བིན། དཔའ་ངར་ཉམས་བརིད། 

ཉམས་ཉེས། ཉམ་ཉེས་དང་གཅིག །

ཉམས་རློགས། ① དློན་ལ་གློམས་པའི་ཡློན་ཏན། ཐློས་བསམ་དང་ལག་ལེན་མ་ནློར་བ་བས་ན་

ཉམས་རློགས་ཀི་གྲུབ་འབས་གློང་འཕེལ་ཡློང་། ② ཉམས་ལེན་དང་རློགས་པའི་བསྡུས་མིང་། 

ཉམས་རློགས་ཚད་མ། ཉམས་རློགས་ཚད་ལན། ཉམས་རློགས་རྣམ་དག །ཉམས་རློགས་ཁུངས་དག་

སྟེ། ཐར་འདློད་ཀི་སྐྱེས་བུའི་འདློད་དློན་ལ་མི་བསླུ་བའི་ཉམས་རློགས་དེར་ཉམས་རློགས་ཚད་

མར་འཇློག་པ་ཡིན། 

ཉམས་སྟབས། རྣམ་འགྱུར། 

ཉམས་སྟབས་མཛེས་པློ། བི་བའི་ལྷ་སྐུའམ་མི་སྣའི་ཉམས་འགྱུར་དང་ལུས་ཀི་སྟངས་སྟབས་མཛེས་

པ་ལ་གློ །

ཉམས་སྟློང་གསལ། རིག་པ་སྟློང་གསལ་ལམ་ཉམས་སྣང་སྟློང་གསལ། 

ཉམས་སྟློབས།① ལུས་སྟློབས། ② ཚེ་ཉམས་ཁེངས་སྟློབས། 

ཉམས་བརས་པ། ① ཉམས་སྟློབས་རྒྱས་པ། ② ཤེད་མློ་རྒྱས་པ། དབར་དུས་ར་དྲེལ་གི་ཤ་ཉམས་

བརས་ཡློང་། 

ཉམས་དང་བ། བློ་རིག་གསལ་བ། ཉམས་དང་བའི་དུས་སུ་བསམ་བློ་ཞིག་བཏང་། 

ཉམས་དློད་པློ། བརིད་ཉམས་གསལ་བའམ་ཆེ་འགིང་གི་རྣམ་འགྱུར་ཚང་བ། མི་འདིའི་གཟུགས་

བད་བག་དྲློ་བས་ཉམས་དློད་པློ་མཐློང་གི་འདུག །ཁློ་ལ་འཇློན་ཐངས་ཆེར་མེད་ཀང་ཉམས་དློད་

པློ་བེད་པ་ནི་དགློད་བློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ཉམས་ལན། ཆེ་བའི་རྣམ་འགྱུར་དང་ལན་པ། 

ཉམས་ལན་གི་རྒྱན། དློན་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ནང་བསམ་པའི་འགྱུར་བ་ལ་བརེན་ནས་ཕི་

རློལ་ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་སེག་པ་ལ་སློགས་པའི་ཉམས་དང་ལན་པ་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག་སྟེ། ནང་

གསེས་རྣམ་གངས་བརྒྱད་ནི། སེག་པའི་ཉམས། དྲག་ཤུལ་གི་ཉམས། དཔའ་བའི་ཉམས། སྙིང་

རེའི་ཉམས། མི་སྡུག་པའི་ཉམས། བཞད་གད་ཀི་ཉམས། རྨད་བྱུང་གི་ཉམས། འཇིགས་རུང་གི་

ཉམས་བཅས་སློ། །

ཉམས་དྲློད། བློ་གདེང་ངམ་ཉམས་རྒྱུས། ལས་ཀ་བེད་པའི་སྐབས་སུ་ཉམས་དྲློད་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡློད་

དགློས། སེང་གེ་ལ་རི་དྭགས་གཞན་རྣམས་གསློད་པའི་ཉམས་དྲློད་ཆེན་པློ་ཡློད་ལ་བུ། 

ཉམས་དྲློད་འཛིན་པ། ཚོད་ལ་བ། ཁློ་ལ་ཕུགས་ཀི་ཞེ་འདློད་ཅི་འདུག་ཉམས་དྲློད་འཛིན་པ། 

ཉམས་བདེ་བ། ཁམས་སམ་སེམས་བདེ་བ། 

ཉམས་སྣང་། སེམས་ནང་འཆར་ཚུལ། རང་སེམས་འཁྲུལ་ནས་ཉམས་སྣང་བཟང་ངན་ཅ་ིཡང་འཆར་ཡློང་། 

ཉམས་སྣང་བན་བུན། མཐློང་སྣང་ཟ་རི་ཟི་རི། རྨི་ལམ་དུ་ཉམས་སྣང་བན་བུན་ཤར་བ། 

ཉམས་སྣང་སྦུགས་པའི་མངློན་ཤེས། ར་དང་རླུང་གི་ཉམས་སྣང་སྦུགས་ནས་དེ་མངློན་ཤེས་ཡིན་

ཁུལ་བས་པའི་དློན་ལ་གློ

ཉམས་པ། ① ཐ་མི་དད་པ]འཇིག་པ་དང་། རྒུད་པ། ནུས་སྟློབས་ཉམས་པ། ཕློ་བའི་མེ་དྲློད་ཉམས་

པ། བ་བ་ཉམས་པ། ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་པ། གློས་ཆེན་རྒས་ཀང་རི་མློ་མི་ཡལ། དཔའ་བློ་ཤི་

ཡང་སྙན་གགས་མི་ཉམས། ② གས་ཆག་ཞིག་རལ་དུ་གྱུར་པའི་ཆ་ཤས། ཉམས་པ་སློར་ཆུད་

དང་། མི་ཉམས་གློང་འཕེལ། ཉམས་པ་སློས་པ། 

ཉམས་པ་བདུན། ཐུན་མློང་དང་ཁད་པར་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། ཕུར་པ་ར་རྒྱུད་ལས་། རྡློ་རེ་སློབ་

དཔློན་སྐུ་དག་དང་། རྡློ་རེ་མཆེད་ལ་འཁུ་བེད་དང་། གསང་བའི་ཐེག་པ་སྨློད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་

བསྟན་པ་འཇིགས་བེད་དང་། རྒྱལ་ཁམས་ཡློངས་ལ་གནློད་བེད་དང་། དམ་ལན་བདག་གི་སློས་

དགའློ། །ཞེས་དང་། ཡང་སློག་ལས་ཉམས་ལ། དློན་ལས་ཉམས་པ། བཀའ་ལས་ཉམས་པ། དམ་

ལས་ཉམས་པ། ལས་ཀི་ཉམས་པ། མཚན་མས་ཉམས་པ། འདློད་པས་ཉམས་པ་བཅས་སློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཉམས་པ་གསུམ། དགེ་ཚུལ་གི་བསབ་བ་བངས་འདས་སློ་གསུམ་གི་ནང་གསེས་ཏེ། ཁིམ་པའི་

རགས་སློང་བ། རབ་བྱུང་གི་རགས་ལེན་པ། མཁན་པློར་གུས་པར་བ་བ་ཁས་བངས་པ་སྟེ་དེ་

གསུམ་ལས་ཉམས་པ། 

ཉམས་པའི་ཆློས་ཅན། རང་གི་སྟངས་རློགས་ལས་ཉམས་པའི་དག་བཅློམ་པ་རྣམས་ཏེ། ཉན་ཐློས་

ཀིས་དག་བཅློམ་པ་རིགས་དྲུག་ཏུ་འདློད་པ་ཡིན་ཏེ། ཡློངས་སུ་ཉམས་པའི་ཆློས་ཅན་དང་། 

འཆི་བར་སེམས་པའི་ཆློས་ཅན་དང་། རེས་སུ་སྲུང་བའི་ཆློས་ཅན་དང་། གནས་པ་ལས་མི་

བསྐྱློད་པའི་ཆློས་ཅན་དང་། རློགས་པའི་འློས་སུ་གྱུར་པའི་ཆློས་ཅན་དང་། མི་འཁྲུགས་པའི་

ཆློས་ཅན་གི་དག་བཅློམ་པ་དང་དྲུག་གློ ། དེ་དག་ལ་བེ་བག་སྨྲ་བས་རང་གི་རིགས་དང་འབས་

བུ་ཉམས་པ་གཉིས་ལས་ཐློག་མཐའ་གཉིས་ཕུད་པའི་བར་གི་བཞི་ནི་རང་གི་རིགས་ལས་

ཉམས་པར་འགྱུར་གི་དང་པློ་ནི་རང་གི་རིགས་ལས་ཉམས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་བས་དམན་པའི་

རིགས་མེད་པའི་ཕིར་རློ། དང་པློ་ལྔ་པློ་ཐམས་ཅད་ཀང་འབས་བུ་ལས་ཉམས་པར་འགྱུར་ཏེ། 

དང་པློ་ཉམས་པའི་ཆློས་ཅན་གི་དག་བཅློམ་པ་ཡང་རང་གི་སངས་རློགས་ལས་ཉམས་ནས་རྒྱུན་

ཞུགས་སུ་འགྱུར་བའང་སིད་པར་འདློད་དློ། །མདློ་སེ་པ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་དག་བཅློམ་པར་

རང་གི་སངས་རློགས་ལས་ཉམས་པ་མི་འདློད་དེ། དེས་ཉློན་མློངས་པའི་ས་བློན་ར་བ་ནས་སློང་

བའི་གཉེན་པློ་ཐློབ་པས་གཏན་དུ་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རློ། 

ཉམས་པའི་ལྕི་བ་བཞི། མི་ཆློས་ལ་མནའ་ཟློས་ཉམས་པ་ལྕི། ཉན་པློ་ལ་འདུས་ཁིམས་ཉམས་པ་ལྕི། 

བང་ཆུབ་སེམས་ལ་བསབ་ཁིམས་ཉམས་པ་ལྕི། གསང་སགས་ལ་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་ལྕི། 

ཉམས་པའི་མ་ནིང་། འབས་བུ་ཕྱུང་བའི་སྐྱེས་པ། 

ཉམས་པར་སློར་ཆུད། ཉམས་ཆག་བྱུང་བ་རྣམས་བསྐྱར་གསློ་བེད་པ། 

ཉམས་དཔྱློད། ཚོད་ལ་བེད་པ། ལས་དློན་བེད་ལུགས་ལ་ཉམས་དཔྱློད་ཞིབ་མློར་བེད་པ། 

ཉམས་བེད་ཀི་རྒྱུ། རྒྱུའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། འབས་བུ་ཡིད་དུ་མི་འློང་བ་སྒྲུབ་པའི་ཉམས་

བེད་ཀི་རྒྱུའི་བེད་ལས་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

ཉམས་བེད་པ། ཆེ་འགིང་བེད་པ། གཞན་གིས་རི་འཁུར་ཡློང་ཆེད་ཆེ་ཉམས་བེད་མི་རུང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ཉམས་འབྲུ་བ། ཉམས་ཚོད་ལེན་པ། རང་བཞིན་འཕློས་མློལ་གི་ཞློར་ལ་གཞན་གི་བསམ་ཚུལ་

ཉམས་འབྲུ་བ། 

ཉམས་མེད་པ། ① གློམས་བང་གི་རྒྱུས་སམ་ཤེས་རློགས། ② སྐྱློན་མེད། 

ཉམས་མློང་། གློམས་བང་གི་རྒྱུས་སམ་ཤེས་རློགས། ཉམས་མློང་ཕློགས་བསློམས། ལས་ཀ་ཡུན་

ཇི་ཙམ་རིང་བ་བས་པ་དེ་ཙམ་དུ་ཉམས་མློང་ཆེ། རང་ལ་ཉམས་མློང་ཕན་ཡློད་ཙམ་གིས་ང་

རྒྱལ་བེད་པ། 

ཉམས་མློང་མངློན་རློགས། མངློན་སུམ་མློང་གྲུབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཤེས་ཚོར། དེའི་ཁད་དུ་འཕགས་ཚུལ་

ཉམས་མློང་མངློན་རློགས་གསལ་པློར་བྱུང་ཡློད། 

ཉམས་སྨད་པ། ① ཉམས་སྨློད་པ་དང་གཅིག །② ཉམས་གུད་དུ་སློང་བ། 

ཉམས་སྨློད་པ། ཆེ་བའི་རྣམ་འགྱུར་དམའ་བར་བེད་པ། དྲག་པློའི་སྟློབས་ཤུགས་ལ་བརེན་ནས་དག་

བློའི་ཉམས་སྨློད་པ། 

ཉམས་རལ། སྦངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཡློན་ཏན་གི་ནུས་ཤུགས། 

ཉམས་ཚོད། སྐབས་བབས་གནས་ཚུལ་ཅི་འདུག་གི་ཚོད། མངློན་ཆུང་ཐབས་མཁས་ཀི་སློ་ནས་

གནས་ཚུལ་གི་ཉམས་ཚོད་ལེན་པ། གཞན་གི་ཡློན་ཏན་ཆེ་ཆུང་ཉམས་ཚོད་ལེན་པ། སློན་

བཟང་བཏབ་སྟེ་སྐྱེ་མིན་གི་ཉམས་ཚོད་ལ་བ། 

ཉམས་མཚར་བ། ངློ་མཚར་བའམ་ཁད་མཚར་བ། ཉམས་མཚར་བའི་ལད་མློ་རྣམས་ལ་བལས་པ། 

ཉམས་ཞན། སྟློབས་དམན་པ། ཤ་ཉམས་ཞན་པའི་ར་དྲེལ་ཐག་རིང་དུ་འགློ་མི་ཐུབ། 

ཉམས་ཞིབ། བརག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག །ངློ་ཕེབས་ཀིས་ཉམས་ཞིབ་གནང་བ། ཉམས་ཞིབ་གསལ་

པློར་བེད་པ། རིམ་གིས་ཉམས་ཞིབ་བེད། 

ཉམས་གཞིགས། བརག་དཔྱད། 

ཉམས་འུར། གཞན་རྐྱེན་ལ་ལློས་ནས་བེད་འདློད་བྱུང་བ། གཞན་གིས་གད་མློ་དགློད་པར་མཐློང་

དུས་རང་ཡང་ཉམས་འུར་ནས་གད་མློ་དབང་མེད་དུ་ཤློར་བ། 

ཉམས་འློག་ཚུད་པ། ཁློང་དུ་ཆུད་པའམ་སེམས་ཀིས་རློགས་པ། གསར་བྱུང་གནས་མཐའ་དག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཉམས་འློག་ཚུད་པ། 

ཉམས་ཡིག་བརྒྱ་ར། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ནང་གློང་སྨན་དཀློན་ཅློག་ཕན་དར་གིས་མཛད་པའི་མན་

ངག་ཉམས་མློང་གི་སྐློར་རྣམས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བཀློད་པའི་སྨན་གི་བསྟན་བཅློས་ཤིག

ཉམས་ཡློད་པ། ཆེ་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཡློད་པ། 

ཉམས་ལེན། དངློས་སུ་ལག་བསྟར། ཉམས་ལེན་མཐར་འཁློལ། ཁ་ནས་འདྲ་ཆགས་པློ་ཤློད་མཁན་

དེ་དངློས་སུ་ཉམས་ལེན་བེད་མཁན་ཡིན་པའི་ངེས་པ་མེད། 

ཉམས་ལེན་གི་འགག །ལག་ལེན་བེད་སྟངས་ཀི་གནད་དམ་ཐབས་ཀི་གཙོ་བློ། 

ཉམས་ལེན་ཆིངས་དྲུག །དམ་ཚིག །དབང་། བསྙེན་པ། སྒྲུབ་པ། འབས་བུ། གཞན་དློན་བེད་ལས། 

ཉམས་ལེན་ཆུ་སློར་ར་ཚིག །ལག་ལེན་བསྟར་དགློས་པའི་རིགས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་བཀའ་

ཡིག

ཉམས་ལེན་པ། དློན་རང་རྒྱུད་ལ་སྦློར་མཁན་ནས། དངློས་སུ་ལག་ལེན་བསྟར་མཁན། 

ཉམས་ལེན་བིན་རླབས་ཀི་བརྒྱུད་པ། བང་ཆུབ་ལམ་རིབ་ཀི་བརྒྱུད་པ་གསུམ་གི་ཡ་གལ། རེ་བཙུན་

འཇམ་དབངས་ནས་རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷ་ལ་སློགས་པར་བརྒྱུད་པའི་རླབས་ཆེན་སྤློད་རྒྱུད། 

ཉམས་ལེན་ཞུ་སློ། ལག་ལེན་བེད་སློ། 

ཉམས་ལེན་ལམ་དུ་འགློ་བེད་ར་བ་གཅིག་པུ། བ་མ་དང་། ལྷ། ཆློས་བཅས་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ། 

ཉམས་ཤར་བ། རང་རྒྱུད་དུ་ཤར་བ། ལུས་སེམས་ཤིན་ཏུ་བདེ་བའི་ཉམས་ཤར་བ། 

ཉམས་སད། ཚོད་ལ། ལས་ཀ་འགྲུབ་མི་འགྲུབ་ཉམས་སད་བེད་པ། མི་ཞིག་ལ་འཕལ་ཕུགས་བསམ་

འཆར་གང་ཡློད་ཉམས་སད་བས་ན་ཞེ་ཕུགས་རློགས་ཡློང་། 

ཉམས་སུ་བངས་པའི་ཆློས་བརྒྱད། བ་མ་བཀའ་རྒྱུད་འདུས་པ། ཡི་དམ་བཀའ་རྒྱུད་འདུས་པ། 

མཁའ་འགློ་བཀའ་རྒྱུད་འདུས་པ། ཆློས་སྐྱློང་བཀའ་རྒྱུད་འདུས་པ་སྟེ་འདུས་པ་བཞི་དང་། 

རློགས་པ་ཆེན་པློ་ཉི་མ། གསང་སགས་སྤློད་འཇུག་ལམ་རིམ། གུ་རུ་དྲག་པློ་རིགས་སགས། 

འཕགས་མ་ཁློས་མ་ནག་མློ་སྟེ་ཟུར་བ་བཞི་བཅས་བརྒྱད། 

ཉམས་སུ་འབབ་པ། སེམས་ལ་འགློ་བའམ་ཡིད་ལ་འབབ་པ། དགློས་དློན་རེད་ན་ཉམས་སུ་འབབ་པློ་ཡློང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ཉམས་སུ་མློང་བ། རང་གིས་དངློས་སུ་མློང་བ། ཟས་ཀི་རློ་ཞིམ་པློ་ལྕེ་ཡིས་ཉམས་སུ་མློང་བ། 

ཉམས་སུ་ལེན་རྒྱུའི་ར་དློན་གསུམ། གཉིས་སུ་མེད་པའི་ལ་བ་དང་། ཡེངས་པ་མེད་པའི་སློམ་པ། 

ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་སྤློད་པའློ། །

ཉམས་སུ་ལེན་པ། ལག་ལེན་བེད་པ། ལས་དློན་རང་གིས་ཉམས་སུ་བངས་ན་གཞན་ལ་སྐུལ་ལྕག་

ཐེབས་ཡློང་། 

ཉམས་གསློ། །ཉམས་པ་སར་གསློ་བ། 

ཉམས་གསློ་སྐྱློན་བསང་། ཉམས་པ་གསློ་ཞིང་སྐྱློན་སེལ་བ། སློད་ཁང་གློག་པློ་ཚང་མར་ཉམས་གསློ་

སྐྱློན་བསང་གིས་ས་བརན་ཕུགས་འཕེར་བཟློ་བ། 

ཉམས་གསློ་ལྷུ་སྒིག །ཉམས་གུད་བསྐྱར་བཟློ་དང་། ཆ་ལག་སྒིག་པ། ཡློ་བད་རིང་པ་སྐྱློན་ཅན་རྣམས་

ཉམས་གསློ་ལྷུ་སྒིག་བས་ཏེ་མཁློ་ཡློད་ཀི་དངློས་པློར་སྒྱུར་བ། 

ཉའི་ག་མ། ཉའི་རུས་པ། 

ཉའི་ཟེ་བ། ཉའི་དཔུང་སྟེང་ཤའི་ཟེ་བ། 

ཉར། [བེད་འབེལ་ལས་ཚིག] ཉར་ཚགས་བེད་པའི་དློན། ཉ་ར་ཞེས་པའི་དློན་བསྡུས་པ། 

ཉར་འཇློག །ཉར་ཚགས་བས་ནས་བཞག་པ། 

ཉར་འཇློག་སྒིག་འཛུགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་storage organization ཟེར། 

ཉར་འཇློག་ཤློང་ཚད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་storage capacity ཟེར། 

ཉར་ཉློར། ཉ་རེ་ཉློ་རེའི་བསྡུས་ཚིག

ཉར་བ། [ཐ་དད་པ]ཉར་བ། ཉར་བ། ཉློར། འཛིན་པའམ་གཉེར་བ། སྐབས་དེའི་གནས་ཚུལ་

རྣམས་སེམས་ལ་ཝལ་ལེར་ཉར་བ། སེར་གི་དངློས་ཆས་ཚང་མ་ཁློང་གིས་ཉར་བ་རེད། 

དབིན་སྐད་དུ་keep ཟེར། 

ཉར་མ། [རིང]ཆུ་རྡུལ་ལམ་ཟེགས་མ། 
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ཉར་མི་འདུག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་not saved ཟེར། 

ཉར་ཚགས། བདག་བཟུང་ངམ་དློ་དམ། བཅློལ་བཞག་པའི་ཅ་ལག་ཉར་ཚགས་ཡག་པློ་བས་ཡློད། 

དབིན་སྐད་དུ་save ཟེར། 

ཉར་ཚགས་རྣམ་བཞགགློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་save form ཟེར། 

ཉར་ཚགས་བེད་ཐབས། ཉར་ཚགས་བེད་རྒྱུ་རུ་བཀློད་སྤློད་བས་པའི་ཐབས་ཤེས། 

ཉར་ཚགས་བེད་པ། དངློས་རས་སྲུང་སྐྱློང་བེད་པ། 

ཉར་ཚགས་བེད་མ་ཐུབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་failed to save ཟེར། 

ཉར་འཛིན། ཉར་ཆློག་པའི་ཡིག་འཛིན། 

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

དབིན་སྐད་དུ་retention period ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་storage location ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་storing ཟེར། 

ཉར་གསློག་བརྒྱུད་གཏློང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་store- and-forward ཟེར། 

ཉར་གསློག་སེ་ཚན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་stroage cell ཟེར། 

ཉར་ཉེན་ཞབས་ཞུ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་stored message alert service ཟེར། 
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ཉར་སློམ་ཞབས་ཞུ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་stored message summary service ཟེར། 

ཉར་འཕིན་ཞབས་ཞུ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་stored message listing service ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་storage element ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་storage protection ཟེར། 

ཉལ། མི་ཕྱུགས་ཀི་ལུས་ས་ངློས་ལ་ཕབ་ནས་ངལ་གསློ་བའི་དློན་ཏེ། བུ་ཆུང་ཉལ་ནས་གཉིད་

ལློག །སློ་ཁར་ཁི་ཉལ་འདུག་ལ་བུ། 

ཉལ་ཁང་། ཉལ་སའི་ཤག

ཁལ་ཁི། ཉལ་སའི་གདན་ཁི། 

ཉལ་གུར། ① ཉལ་སའི་རས་གུར། ② སྦྲང་བུ་སློགས་སྲུང་བའི་གུར། 

ཉལ་གློས། ཉལ་ཆས་མལ་གཟན་སློགས། 

ཉལ་གིས་འགློ། [རིང]ཉལ་ནས་འགློ། 

ཉལ་འགེབས། ཉལ་ཆས་དང་དློན་གཅིག །ཉལ་ཁེབས་ཀང་ཟེར། 

ཉལ་འགློ། [མངློན]འབབ་ཆུ། 

ཉལ་འགློའི་གཏེར། [མངློན]རྒྱ་མཚོ། 

ཉལ་གཅིན་གཏློང་བ། [ཡུལ]གཉིད་ཁུག་ནས་ཉལ་སར་གཅིན་པ་ཤློར་བ། 

ཉལ་ཆས། ཉལ་སྐབས་ཀི་གློན་ཆས། 

ཉལ་ཉལ་ཤིག་ཤིག །བེ་མའི་ཕུང་པློ་ཉིལ་བ། བེ་མའི་ཕུང་པློ་སྟེང་དུ་འཛེགས་ན་ཉལ་ཉལ་ཤིག་

ཤིག་བེད་ཡློང་། 

ཉལ་ཉིལ། གད་སྙིགས། ཁང་པའི་ནང་གི་ཉལ་ཉིལ་རྣམས་འཕག་པ། 
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ཉལ་སྟན། ཉལ་སའི་གདན། 

ཉལ་ཐ། ཉལ་ནས་འཐེན་རྒྱུའི་ཐ་མག་ནག་པློ། 

ཉལ་དུད། ཉལ་ཐ་དང་དློན་གཅིག

ཉལ་གདན། ཉལ་སའི་གདན་སྤིའི་དློན། ཉལ་གདན་བལ་སྟན། ཉལ་གདན་གྲུང་ཙེ་ལ་སློགས་པ་ལ་བུའློ། །

ཉལ་ལན་མེ་རི། [མངློན]རྒློད་མ་ཁའི་མེ། 

ཉལ་པློ། ཕློ་མློ་གཉིས་འཁིག་པ་སྤློད་པའི་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། སྦློར་བ་འཁིག་པ་ཆགས་པ་སྤློད། དབང་པློ་གཉིས་སྦློར་འཁྱུད་པ་བཤློས། 

གློངས་པའི་ཆློས་དང་དགའ་མགུར་སྤློད། ཆགས་པའི་ལས་དང་མི་ཚངས་སྤློད། ཉལ་པློ་འདློད་

ཆགས་སྤློད་པའི་མིང་། 

ཉལ་པློ་བེད་པའི་ཁིམ་དུ་འགེང་བའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། 

ཁིམ་པ་ཉལ་པློ་བེད་པའི་ཁིམ་དུ་འགེང་བའི་སྤློད་ལམ་གིས་བསད་པ། 

ཉལ་བ། [ཐ་མི་དད་པ]ཉལ་བ། ཉློལ། ལུས་པློ་མལ་ཕབ་ནས་ངལ་གསློ་བ། མལ་དུ་ཉལ་ནས་བསམ་

བློ་བཏང་། ཆུ་ཚོད་ཉལ་བ། ཁི་སློ་ཁར་ཉལ་འདུག

ཉལ་བའི་བདེ་བ། གཉིད་ཉལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བའི་དློན། 

ཉལ་བའི་རྣལ་འབློར། ནམ་གི་ཆ་སྟློད་སྨད་ལ་མི་ཉལ་བ་དང་། ཡང་གསང་སགས་རྡློ་རེ་ཐེག་པའི་

སྐབས་སུ་འློད་གསལ་སྟློང་པའི་ངང་ནས་ཉལ་བ། 

ཉལ་བེད། [མངློན]སྦྲུལ། 

ཉལ་བེད་མ། [མངློན]མཚན་མློ། 

ཉལ་མལ། ཉལ་སའི་མལ། ཉལ་མལ་དུ་བདེ་བར་གཉིད་ཁུག་པ། 

ཉལ་གཞུག །[ཡུལ]ཉལ་སྐབས་རང་པ་འཇློག་ཡུལ། 

ཉལ་གཟན། བལ་སྐུད་སློམ་པློས་ཐགས་སུ་འཐགས་པའི་ངློས་སུ་བལ་གི་སྤུ་བཙུགས་ནས་ནང་ངློས་

སུ་སྤུ་ཡློད་པ་དང་། ཕི་ངློས་སྤུ་མེད་པ་ཅན་ཞིག །མཚན་མློ་ཉལ་བའི་དུས་ཀི་གློན་ཆས་ཤིག
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ཉལ་ལེ་ཉིལ་ལེ། གྲུང་པློ་མེད་པའི་བཟློ་དབིབས། ལློ་ཏློག་སེར་བས་བརྡུངས་ནས་ཉལ་ལེ་ཉིལ་ལེ་

ཆགས་པ། 

ཉལ་ས། མཚན་མློ་ཉལ་བའི་གནས་ཡུལ་ལམ་མལ་ས། ཉལ་ས་བྱུང་ན་རྐྱློང་ས་དྲན། 

ཉལ་ས་བྱུང་ན་བརྐྱང་ས། རིམ་བཞིན་ཧམ་པ་ཇེ་ཆེར་གཏློང་བ། 

ཉི། གངས་ཀ་གཉིས་ཀི་ཚབ་ཏུ་འཇུག་པའི་དམིགས་བསལ་ཚིག་ཅིག །སྒློལ་མ་ཉི་ཤུ་ར་

གཅིག །ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཉི་ཁི་ལྔ་སྟློང་། 

ཉི་ཀུང་ཆུ། ཆུ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཀློ་ཡུལ་ས་ཁུལ་གི་འབབ་ཆུ་ཞིག

ཉི་རང་། ཉི་མ་སྐར་མའི་གནས་སུ་འགློ་བའི་བགློད་པ་ལ་ལློས་ནས་འཇློག་ལ། དེ་ཡང་རང་པ་བཅུ་

གཉིས་སུ་འགྱུར་ལ། སྤད་ཟིན་པ་དང་མ་སྤད་པའི་ཚད་དང་རང་སློམ་ནི་རེའུ་མིག་ལར་རློ། 

ཉི་སྐམ། ཐང་གའི་རས་གཞི་བཟློ་སྐབས་རས་གཞིར་ཀ་རག་བྱུགས་ནས་སྐམ་རེས་སུ་ཆུ་

བྱུགས་ནས་དབུར་ཐེངས་རེར་ཉི་སྐམ་ཐེངས་རེ་གཏློང་དགློས། དེ་ལར་ལན་གངས་ཐེངས་

བཞི་ཙམ་བེད་དགློས། 

ཉི་སྐར། ཚེས་ལ་འཆར་བའི་རྒྱུ་སྐར། 

ཉི་སྐྱེས། [མངློན]གཟའ་སེན་པའི་མིང་། 

ཉི་དཀིལ། ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་གི་བསྡུས་ཚིག

ཉི་ཁེར། [ཞང་སྐད]ཉི་ཟེར། 

ཉ་ིཁིམ། ཉ་ིམའ་ིརྒྱུ་ལམ་ཁིམ་བཅུ་གཉིས་ཀ་ིམིང་། མིང་ག་ིརྣམ་གངས་ལ་ཉ་ིམའ་ིཁིམ་དང་། ཉ་ིམའ་ིགུར་

ཁང་། ཉི་མའི་ལིང་ཁང་། ཉི་མའི་རྣ་ཆ། ཉེ་བའི་ཉི་མའི་ཁློར་ཡུག །འློད་ལྔ་ཡློངས་སྐློར་བཅས་སློ། །

ཉི་ཁི། ① གངས་ཀ་ཁི་གཉིས་ཀི་མིང་། ② ཤཽ་ཀ་ཁི་གཉིས་ཡློད་པའི་ཤེར་ཕིན་པློ་ཏི། 

ཉི་འཁློར། ཉིན་གཅིག་ལ་ཕར་ཚུར་འཁློར་བའམ་སེབས་པའི་ས་ཐག་གི་ཚད། 

ཉི་འཁིམས། ཉི་མའི་མཐའི་འློད་ཀློར། 

ཉི་གུ། ཉིང་ཁུ། 

ཉི་གུར།ཉི་མའི་མཐའི་འློད་སློར། ནམ་མཁར་ཉི་གུར་ཕུབ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཉི་རྒས། ཉི་མ་བཞུད་རེས་ཀི་དུས། ཉི་རྒས་སྤེལ་གི་དུས་ལ་ཟེར། 

ཉི་རྒས་ཐུན་མཚམས། ཉི་མ་ནུབ་ཁའི་དུས་ཚོད། 

ཉི་གིབ། ① ཉི་མ་བསྒིབས་པའི་གིབ་ནག །② ཉི་མ་དང་གིབ་ནག

ཉི་གིབ་མཚམས་ཀི་མི། ལངས་ཕློགས་མི་གསལ་བའི་མི་མགློ་བདེ་པློ། 

ཉི་གློག །ཉི་མའི་འློད་ཀིས་གློག་བསློག་དེ་གློག་ཞུན་སྒློན་དུ་ཡློད་པའི་འཕྲུལ་ཆའི་རིགས་ཞིག་ལ་

ཟེར། 

ཉི་སྒློལ་བེད། [མངློན]ཤིང་སྤེལ་ལློ། 

ཉི་དགའ། ① ཉི་མ་ལ་སེམས་དགའ་བ། ② སློ་སྨན་ལྕམ་པའི་མེ་ཏློག་ལ་བཞེད། 

ཉི་ཆ། ཉིན་མློའི་ཆ་ཤས། 

ཉི་ཆད། ཉིན་གངས་ཀི་ཁ་ཆད། ཉི་ཆད་བརྒལ་བ། ཉི་ཆད་བེད་པ། ཉི་ཆད་བསིངས་པ། 

ཉི་འཆར། ཉི་མ་ཤར་རིའི་རེ་ནས་ཐློན་མཚམས། 

ཉི་བརན། ཆུ་ནང་དུ་འཆར་བའི་ཉི་མའི་གཟུགས་བརན། 

ཉི་སྟློན། [མངློན]ཕློགས། 

ཉི་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། 

ཉི་ཐང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་དུ་སྟློང་འཁློར་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་མདློ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོས་

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཀར་

མཛེས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཉི་དག །ཉི་མ་སྐར་གནས་དེའི་སྟེང་དུ་སེབས་པ་ནས་བརམས་ཏེ་ཉིན་དེའི་ཚེས་ལློངས་རློགས་པར་

སྤློད་པའི་གངས་ཡིན། 

ཉི་རྡུལ། ཉི་ཟེར་གི་རྡུལ་གི་བསྡུས་ཚིག

ཉི་ལིང་དགློན། དགློན་འདི་བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་མ་གསལ། ད་སྐབས་ཉམས་གསློ་གྲུབ་

མེད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་སྟག་རེ་རློང་
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ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཉི་ལློག །དབར་ཉི་ལློག་དང་དགུན་ནི་ལློག་གཉིས་ཡློད་ཅིང་། དབར་དུས་སའི་གློ་ལ་ཉི་མའི་བང་

མཐར་སེབས་པ་དང་རིམ་བཞིན་གློ་ལ་ལྷློ་ཕློགས་སུ་བགློད་པའི་འགློ་ཚུགས་པ་ཡིན། སྤིར་

བཏང་སྤི་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་༢༡འམ་༢༢་གང་རུང་ཞིག་ཡིན། དེ་ནས་ཟླ་དྲུག་སློང་དབར་དགུན་

ཉི་མ་ལློག་པ་ནི། གློ་ལ་ཉི་མའི་ལྷློ་མཐར་སེབས་ཞིང་བང་ཕློགས་སུ་འགློ་རྒྱུ་འགློ་བཙུགས་ཤིང་

ཡློད་པ་རེད། དེ་ནི་སྤི་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་༢༡འམ་ཡང་ན་ཚེས་༢༢་གང་རུང་ཞིག་ཡིན། 

ཉི་དྲློད། ཉི་འློད་ཀི་དྲློད། 

ཉི་དྲློས། དུས་ཚོད་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ་སྦྲུལ་གི་དུས་ཚོད། 

ཉི་དྷྲུ། ཉི་མའི་དྷྲ་བའི་བསྡུས་ཚིག

ཉི་གདན། ཉི་མ་གདན་གི་རྣམ་པར་བས་པ། 

ཉི་གདུགས། གདུགས་ཀི་གང་ཞིག །གཙོ་བློ་ཉི་ཚད་སྐྱློབ་པའི་ཆ་ནས་བཏགས་པའི་མིང་། ཉི་ཚད་

འགློག་བེད་ཀི་གདུགས། ཉི་གདུགས་ཀི་རིབས་མ། 

ཉི་མདངས། ཉི་འློད་ཀི་མདངས། གློག་འློད་ཉི་མདངས་ལར་གསལ་པློ་འདུག

ཉི་འདེ་འགློ། [རིང]ཉི་མ་འདེ་སར་ལ་འགློ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། ཉི་མའི་ཚ་ཟེར་ལ་ལུས་སློ་བ། 

ཉི་ནུབ། དུས་ཚོད་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ་བའི་དུས་ཚོད། 

ཉི་ནུབ་ལམ་ཟད། ཉི་མའི་སྣང་བ་ནུབ་པ་དང་འགློ་སའི་ལམ་འགགས་པ་སྟེ། སྐྱབས་བཅློལ་ཡུལ་མ་

རེད་པའི་དཔེ། 

ཉི་པང་སད། [ཞང་སྐད]ཉི་མ་འདྲ་བའི་ལྷ། 

ཉི་ཕེད། དུས་ཚོད་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ་རའི་དུས་ཚོད། 

ཉི་བར། གང་བརི་བའི་ཚེས་ཞག་དེ་རློགས་མཚམས་སུ་ཉི་མ་ལུག་ཁིམ་ལས་ལློངས་སྤློད་ཅི་ཙམ་

འདས་ཟིན་པའི་ཡུལ་གི་ཆུ་ཚོད་རེས་འབང་བཅས་གྲུབ་ཀང་རང་ལློངས་སྣློན་འཕི་མ་བས་པས་

ཉིན་ཞག་དེའི་སྐར་གནས་དངློས་སུ་འགྱུར་མི་འགྱུར་ལ་ངེས་པ་མེད་པས་ན་བར་པ་སྟེ་ཕུང་

གསུམ་པ་ཞེས་པའི་དློན། གཟའ་ལྔ་སྐབས་ཀི་དྲག་རང་ཞི་དལ་ཡང་དེ་ཉིད་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཉི་བུལ། སྒ་གཅན་ཉི་འཛིན་བརག་དཔྱད་བེད་སྐབས་ཉི་སྐར་ལ་ཕི་བསྣན་བེད་ཚུལ། བུལ་ཉི་བུལ་

བསེ། ཉི་དག་དང་སྒ་གཅན་ར་བ་གཉིས་ཀི་ལློངས་སྤློད་བསེ་བ། 

ཉི་འབུམ། མཚན་ཆ་ཚང་ལ་ཞིང་ཉི་མ་འབུམ་ཞུ། རིང་མ་ཉི་འབུམ་འདི་ཉིད་ཡབ་ཞང་བཀྲ་ཤིས་རྡློ་

རེའི་སས་སུ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་སྟག་སྤི་ལློ༡༥༨ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། འདི་ཉིད་ཀིས་སྤིར་བ་

མ་མང་པློ་བསྟེན་ཅིང་། ཁད་པར་ས་སྐྱའི་རེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དང་གཞུང་གི་རྔློག་

རྡློ་རེ་སེང་གེ་སློགས་བསྟེན། ཡབ་དང་ལློ་བཅུ་གཅིག་འགློགས་པའི་རིང་ལ་སྙིང་ཐིག་གི་

གདམས་པ་ཐམས་ཅད་ཚར། ཚིག་དློན་ཆེན་མློ་ཞེས་བ་བའི་བསྟན་བཅློས་ཀང་མཛད། མཐར་

དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུ་ར་དྲུག་པ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཆུ་བ་སྤི་ལློ༡༢༡༣ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཉི་མ། ① ནམ་མཁར་འཆར་བའི་བརན་སྐར་ཉི་མ། ཀུན་གི་ཉི་མ་དང་། ཀུན་གི་ཟླ་བ། ཉི་མ་ལ་རྒས་

སློང་། ཉི་མ་ཤར་ཕློགས་ནས་འཆར་བ་དང་། ནུབ་ཕློགས་སུ་ནུབ་པ་ཆློས་ཉིད་ཡིན། མིང་གི་

རྣམ་གངས་ལ་ཀུ་མུད་དག་དང་། ཁབ་བེད། ཁི་ཅན། མཁའ་འགློ། མཁའ་ནློར། མཁའ་ལམ་པ། 

འགློ་བའི་སྒློན་མེ། རྒྱས་བེད། རྒྱུ་བའི་བརྟུལ་ཞུགས། སྒློལ་བེད། ངེས་སེག །བཅུ་གཉིས་བདག་

པློ། ཆར་འབེབས། ཆུ་ཡི་ཆློམ་རྐུན། མཆློག་འདློད། མཆློད་ལན། མཆློད་འློས། འཇིག་རེན་དབང་

པློ། འཇིག་རེན་མིག །འཇློམས་བེད། ཉིན་བེད། ཉིན་མློའི་འདྲེན་པ། ཉིན་མློའི་ནློར། ཉིན་མློའི་

དབང་ཕྱུག །ཉིན་མློའི་དབིག །ཉིན་མློའི་འབྱུང་གནས། ཉིན་མློར་བེད། གཏུམ་མློའི་འློད། ར་ལང་

ཅན། ར་བདུན་དབང་པློ། ར་བདུན་པ། བསྟེན་བ། འཐུང་བེད། དུས་ཀི་བདག་པློ། དུས་ཀི་བེད་

པ། དུས་བེད། དུས་ལ་དགའ། གདུང་བེད། འདམ་སྐྱེས་མཚན། བདུད་ལས་རྒྱལ། བདུན་གི་

བདུན་པ། ནད་མེད། ནམ་མཁའི་ཏློག །ནམ་མཁའི་ཐིག་ལེ། ནམ་མཁའི་ནློར་བུ། ནམ་མཁའི་

མིག །ནློར་གི་མཛོད། རྣམ་སྒྱུར་འགློ་ལུས། རྣམ་བཅད། རྣམ་གནས། རྣམ་པར་སྣང་བེད། རྣམ་

གསལ་བེད། སྣ་ཚོགས་འློད། སྣ་ཚོགས་ཤིང་ར། སྣང་བའི་བདག་པློ། སྣང་བའི་མུ་ཁྱུད། སྣང་

བའི་མཛོད། སྣང་བེད། པདྨའི་གློགས། པད་མའི་གཉེན། པདྨའི་ར་ལག །པདྨའི་ལག །ཕློགས་

ཀི་མུ་ཁྱུད། ཕློགས་བདག །ཕློགས་སྣང་བེད། འཕློག་བེད། བ་མེད་འློད་འབིན། དབིག་གི་ཁུ་

བ། མི་སྦིན་སྐྱེས་པ། མིག་གཟུགས། མུན་འཇློམས། མུན་པའི་དག། མུན་སེལ། མེ་ཟླུམ། ཚ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ལན། ཚ་ཟེར་ཅན། ཚངས་པའི་ར། འཛིན་བེད། གཟའི་བདག་པློ། གཟའ་བཤེས། འློད་ཀི་རྒྱུན། 

འློད་ཀི་སྐྲ་ཅན། འློད་ཀི་ནློར་ཅན། འློད་འགེད། འློད་འགློ། འློད་འགློ་རྒྱས་བེད། འློད་ཅན། འློད་

སྟློངས་ཅན། འློད་སྟློང་འཕློ་བ། འློད་བདག །འློད་ལན། འློད་འདྲེན། འློད་ནློར་ཅན། འློད་ཕུང་པློ། 

འློད་ཕེང་ཅན། འློད་བེད། འློད་འབིན། འློད་གཙང་། འློད་གཟུགས། རིག་བེད་འབྱུང་། ལས་སྣ་

ཚོགས། ལུས་སྐྱློབ། ལློང་བའི་ཁ་ལློ་བ། ལློའི་ཤིང་ར། ཤིང་ར་མཐློ། བཤེས་གཉེན། སིད་པའི་

སྒློན་མེ། སིད་པའི་མིག །② ཉིན་ཞག་གཅིག །ཉི་མ་གསུམ། ཁློ་ཕིན་ནས་ཉི་མ་ཁ་ཤས་སློང་། 

③ ཉི་མའི་འློད་ཟེར། ཁང་པའི་ནང་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ། ④ [མངློན]༡ ཆུ་ལུག་ལློ། ༢ ཉི་མ་ལ་ཁིམ་

གི་བདག་པློ་སྟེ། དབང་པློ་དང་། བེད་པློ། ལམ་པ། ཆར་འབེབས། བསྟློད་བེད། སློན་མིན། སློན་

འཕགས། མི་གཟུགས། ཁབ་འཇུག །འློད་ཅན། ཆུ་བདག །གཤིན་རེ་བཅས་བཅུ་གཉིས་ཡློད་

པས་གངས་བཅུ་གཉིས་མཚོན། 

ཉི་མ་སྐྱེལ་བ། ཉི་མ་འཕུལ་ཐབས་བེད་པ། དློན་མེད་འཕུལ་ཐབས་བེད་པ། དློན་མེད་ཀི་སྐད་ཆ་ཤ་

སྟག་བཤད་ནས་ཉི་མ་སྐྱེལ་བ། 

ཉི་མ་ཁ་ཆུ། དྭངས་གསལ་འློད་དུ་འཚེར་བའི་རྡློ་རིགས་ཤིག

ཉི་མ་གང་འཁློལ། ཉི་མ་འགློ་ཐབས་བེད་གང་ཐུབ། ལག་རེས་འདི་ཡིན་སྟློན་རྒྱུ་མེད་པར་ཉི་མ་གང་

འཁློལ་བེད་པ་ལ་བུ། 

ཉི་མ་གང་ཤར། ① ཉི་མ་ཕུད་ཐབས་བེད་གང་ཐུབ། ལས་རེས་འདི་ཡིན་སྟློན་རྒྱུ་མེད་པར་ཉི་མ་གང་

འཁློལ་བེད་པ། ② གཟའ་ཚེས་ངེས་པ་ཅན་ནམ་ཤར། ③ ཉི་འློད་གང་དུ་ཕློག་པའི་ས་ཕློགས། 

ཉི་མ་གུང་རེད། སྨན་གི་ཁུངས་བཤད་སློ་ནས་བཏགས་པའི་གུར་གུམ་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་

སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས། 

ཁ་ཆེའི་ཡུལ་ཆུས་གང་སྟེ་རི་རྣམས་ཀི་སྟློད་ལས་ཆེར་མི་མངློན་པའི་དུས་དེར་རི་ཕུག་ཏུ་དག་

བཅློམ་པ་ཉི་མ་གུང་པ་བ་བ་ཞིག་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་པར། ཀླུའི་དབང་པློ་རྣམས་མངློན་

པར་དད་ཅིང་ཆློས་ཞུ་བའི་ཚེ། དག་བཅློམ་པས་ཀླུ་རྣམས་ལ། དཀློན་མཆློག་མཆློད་པ་དང་། 

འགློ་བའི་ནད་ཀི་སྡུག་བསལ་བསལ་བའི་ཕིར་གུར་གུམ་འདེབས་པའི་ས་རྒྱ་ཞིག་བསངས་ན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དེ་ལ་ཀླུ་རྣམས་དགེས་པས་གནང་བ་དང་། དེའི་ས་མངློན་པར་བ་བའི་ཕིར་མཚོ་ཕི་བ་དང་སྨིན་

པའི་གློགས་གསློལ་ཏློ། ཞེས་བཀའ་སྩལ་པས། གསློལ་པ། ཉིད་ཀི་ཆློས་གློས་ཀིས་གང་ཁེབས་

པའི་ས་རྒྱ་འབུལ་བ་དང་བཅས་ཕིན་ལས་བསྒྲུབ་བློ། དག་བཅློམ་པས་ངའི་ཆློས་གློས་སངས་

རྒྱས་ཀིས་མ་གནང་བས་ས་ཆུ་ལ་འགེབ་པར་མི་བཏུབ་བློ། གསུངས་པས། འློ་ན་མཁའ་ལ་

བཏེག་པའི་གིབ་མ་ལ་ཚོད་གིས་ཤིག །དག་བཅློམ་པ་ནང་པར་ནམ་མཁའ་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་

འཕུར་ཏེ་ཉི་མ་འཆར་བའི་རིའི་གསང་ལ་ཆློས་གློས་འཕར་བས་དེའི་ཡུལ་ལློངས་ཕལ་ཆེར་

གིབ་མས་ནློན་ཏློ། དེར་ཀླུས་ས་ཕུལ་བཞིན་མཚོ་ཕིས་པས། དག་བཅློམ་པས་རི་བ་རང་ཅན་

ནས་གུར་གུམ་གི་ས་བློན་བངས་ཏེ་བཏབ་ནས། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ཇི་སིད་གནས་ཀི་

བར་སྐྱེ་བར་སྨློན་ལས་བཏབ་པ་དང་། ཀླུས་གློགས་བགིས་པས་སྐྱེས་པ་དང་། ཡུལ་དེར་མི་

ཡང་རིམ་པས་ཆགས་པར་གྱུར་ཏློ། ཞེས་དང་། སྨན་གི་སློ་འབུམ་ལས། སློན་ཚེ་དག་བཅློམ་ཉི་

མ་གུང་པ་ཡིས། བ་རང་རི་ནས་གུར་གུམ་སློན་བངས་ཏེ། ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུ་བཏབ་ནས་སྐྱེས་པ་

ལ། ད་ལ་ཉི་མ་གུང་རེད་ཅེས་སུ་གགས། ཞེས་སློ། །

ཉི་མ་གུང་པ། ཀུན་དགའ་བློ་ལས་བསྙེན་པར་རློགས་པའི་རྒྱ་གར་གི་ཉན་ཐློས་དག་བཅློམ་པ་སྟློན་

པའི་གཏད་རབས་བདུན་གི་ནང་ཚན་ཞིག

ཉི་མ་དགེ་བ། གཟའ་སྐར་ལེགས་པའི་དུས་ཚེས། 

ཉི་མ་རྒས་པ། ཉི་མ་ནུབ་རིའི་རྒྱབ་ཏུ་བཞུད་པ། 

ཉི་མ་གིང་། མིང་གཞན་ཉི་མ་གིང་འློད་གསལ་སྒྲུབ་སེ་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་ཙམ་

ན་རིག་འཛིན་ཉི་མ་གགས་པས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་

ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་སློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཉི་མ་ངན་པ། གཟར་སྐར་མི་ལེགས་པའི་དུས་ཚེས། 

ཉི་མ་ས་དྲློ། ཉིན་མློའི་ས་དྲློའི་ཆ། 

ཉི་མ་ལྕང་རྭའི་བཤད་གྲྭ། བཤད་གྲྭ་འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་

པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ཉི་མ་བཅུ་གཉིས། ལྷ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གི་ནང་གསེས་ཉི་མའི་ལྷ་བཅུ་གཉིས་ཏེ། དབང་པློ་དང་། 

བེད་པློ་དང་། ལམ་པ་དང་། ཆར་འབེབས་དང་། བསྟློད་བེད་དང་། སློན་མིན་དང་། སློན་

འཕགས་དང་། མི་གཟུགས་དང་། ཁབ་འཇུག་དང་། འློད་ཅན་དང་། ཆུ་བདག་དང་། གཤིན་རེ་

སྟེ་བཅུ་གཉིས་སློ། །

ཉི་མ་ཆ་འཛིན། ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་བསྒིབས་པའི་ཉི་འཛིན། 

ཉི་མ་རེས་མ། ཉིན་ཕི་མ། 

ཉི་མ་རག་པར་རེ་བཞིན། ཉི་མ་ཤར་གི་དུས། ཉི་མ་རག་པ་རེ་བཞིན་ཤར་ནས་ཤར། ཉི་མ་རག་པ་རེ་

བཞིན་ནུབ་ཏུ་ནུབ། མི་ཚེ་ལློ་བརྒྱ་ཡུད་ཙམ་རློགས་འགློ་བས། ཚང་མས་མི་ཚེ་འདི་ཉིད་

གཅེས་སྤས་གིས། 

ཉི་མ་རིང་མ། ཉིན་ཕི་མ། 

ཉི་མ་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས། ས་དགུ་པའི་རྒྱུད་ཀི་སྟློབས་

ཀི་ཕར་ཕིན་དང་ལན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནི་གདུལ་བའི་རྒྱུད་ཀི་དགེ་བའི་ལློ་ཏློག་ཡློངས་སུ་

སྨིན་པར་བེད་པས་ན་ཉི་མ་ལ་བུའློ། །

ཉི་མ་ཐང་། དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་རྭ་ལློ་ཙཱ་བས་བཏབ། དུས་ཚོད་ཁ་གསལ་མ་རེད། གྲུབ་མཐའ་ས་

སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཉི་མ་ཐང་པ་ཤེས་རབ་སྦིན་པ། འཇམ་དབངས་བཞད་པའི་རྡློ་རེའི་བ་མ་ཡིན་པ་གྲུབ་མཐའ་ཆེན་

མློའི་མཇུག་གི་འགེལ་བཤད་ནང་གསལ། 

ཉི་མ་འདེ། ཉི་མ་ལ་བསད་ནས་ལུས་བསློ་བ། 

ཉི་མ་ལློག་པ། ཉི་མ་རིང་པློ་ཐུང་བ་དང་། ཐུང་ངུ་རིང་པློར་ཕར་ཚུར་ལློག་པ། 

ཉི་མ་ནུབ་ནས་ཆློས་སྟློན་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་གསེས། དགེ་སློང་

མའི་སྟློན་པ་ཡིན་ཡང་འཇིགས་པ་ཡློད་པའི་སར་ཉི་མ་ནུབ་ནས་ཆློས་སྟློན་པ། 

ཉི་མ་སྤིན་བལ། སེམས་ཀི་འཁློན་འཛིན་ཞི་བའི་དཔེ། ད་རེས་འདུམ་འགིག་བས་པ་ནས་བཟུང་ཕིན་

ཆད་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀས་འཁློན་མེད་ཉི་མ་སྤིན་བལ་མཛད་དགློས། 
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ཉི་མ་ཕི་དྲློ། ཉིན་མློའི་ཕི་དྲློའི་ཆ། 

ཉི་མ་ཕེ། [རིང]ཉིན་གུང་། 

ཉི་མ་ཕེད། ① ཉིན་གུང་། ② ཉི་ཤར་ནས་ཉིན་གུང་བར་དང་། ཉིན་གུང་ནས་ཉི་ནུབ་བར་གི་དུས་

ཡུན། 

ཉི་མ་ཕེད་ཡློལ། ཉིན་གུང་འདས་པ། ཉི་མ་ཕེད་ཡློལ་ཙམ་གི་དུས་ཚོད། 

ཉི་མ་འཕུལ་བ། ལས་དློན་མེད་པར་ཉི་མ་གང་འཁློལ་བེད་པ། རེད་མློར་གཡེངས་ཏེ་ཉི་མ་འཕུལ་བ་རེད། 

ཉི་མ་བར་བ། ཉི་མའི་དྷྲུ་བ་ལ་རག་ལློངས་བིན་ཟིན་པའི་མིང་། ཉི་མའི་རག་ལློངས། 

ཉི་མ་བང་བགློད། དགུན་ཉི་ལློག་ནས་བཟུང་ཉི་མའི་རྒྱུག་ལམ་བང་ཕློགས་དང་ཇེ་ཉེར་འགློ་བ། 

ཉི་མ་འབུད་པ། ཉི་མ་སྐྱེལ་བ། ལས་ཀ་མ་བས་པར་ཉི་མ་འབུད་པ་དེ་ཕངས་པ་ལ། 

ཉི་མ་སྦངས་པའི་རྡློ། [མངློན]ཤེལ། 

ཉི་མ་མ་བཞུད་བར། ཉི་མ་ཤར་ནས་ཉི་མ་ནུབ་པའི་བར། 

ཉི་མ་མེ་གློགས། ཕན་པའི་མཐུན་འགྱུར་དུ་འགློ་བའི་དཔེ། 

ཉི་མ་མེ་ཏློག །ཉི་ཕློགས་སུ་ཁ་གཏད་ནས་འཁློར་བའི་མེ་ཏློག་ཅིག་གི་མིང་།

ཉི་མ་དམར་ཐག་ཆློད་པ། ཉི་མ་ནུབ་རིར་བཞུད་ཚར་བ། ཉི་མ་མ་ནུབ་བར་ལློག་ཅིག་ཏུ་ངུ་ཞིང་

བསད། ཉི་མ་མར་ཐག་ཆློད་པ་དང་ཡུལ་དུ་ཕིན། 

ཉི་མ་གཞློན་ནུའི་ཕློགས། ཉི་མ་གསར་དུ་ཤར་བའི་ཕློགས་སྟེ་ཤར་ཕློགས་ཞེས་པའི་དློན། 

ཉི་མ་བཞུད་པ། ཉི་མ་ཡློལ་བའམ། ནུབ་པ། ཉི་མ་བཞུད་ལ་ཁད། 

ཉི་མ་ཟླ་བའི་དྭངས་མ། ཉི་མའི་དྭངས་མ་གློངས་པའི་ཆློས་ཀིས་མ་གློས་པའི་བུ་མློའི་ཁམས་དང་། ཟླ་

བའི་དྭངས་མ་བུའི་ཁམས་ཆ་མཉམ་པ་བུ་རམ་དང་བསེས་པའམ་གལ་ཏེ་དེ་ལར་མ་གྲུབ་ན་ཉི་

མའི་དྭངས་མ་ལྷང་ཚེར་དམར་པློ་དང་། ཟླ་བའི་དྭངས་མ་དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་སྦངས་གསུམ་

བས་པ་ལ་བཞེད་པར་ཞིག་དང་། ཉི་མའི་དྭངས་མ་སྟར་བུ་དང་། ཟླ་བའི་དྭངས་མ་རྒུན་འབྲུམ་

ལ་བཞེད་པར་ཞིག་གཉིས་མཆིས་པས་ས་མ་ཟུར་མཁར་བློ་གློས་རྒྱལ་པློས་མཛད་པའི་བཤད་

རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་མེས་པློའི་ཞལ་ལུང་དང་། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་བཤད་
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རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བཻ་སློན་གཉིས་ཀི་ནང་འཁློད་པ་དང་། ཕི་མ་སྐྱེམས་པ་ཚེ་དབང་གིས་མཛད་

པའི་བཤད་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་ཚིག་དློན་ཉི་མའི་ནང་འཁློད་པའློ། །

ཉི་མ་གཟས་བཟུང་། ཉི་འཛིན་དང་དློན་གཅིག

ཉི་མ་བཟང་པློ། གཟའ་སྐར་ལེགས་པ། 

ཉི་མ་འློད་ཟེར། གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག

ཉི་མ་རིལ་འཛིན། ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་ཆ་ཚང་བ་བསྒིབས་པའི་ཉི་འཛིན། 

ཉི་མ་ལློག་པ། ཉི་ལློག་དང་དློན་གཅིག

ཉི་མ་སློ་བ། ཉི་དྲློད་བསྟེན་པའམ་ཉི་མ་ལེ་བ། 

ཉི་མ་ཧྲིལ་འཛིན། ཉི་མ་རིལ་འཛིན་དང་གཅིག །

ཉི་མ་ལྷློ་བགློད། དབར་ཉི་ལློག་ནས་བཟུང་ཉི་མའི་རྒྱུག་ལམ་ལྷློ་ཕློགས་དང་ཇེ་ཉེར་འགློ་བ། 

ཉི་མའི་སྐྱེས་ཁིམ། ཀརཊ། ནབས་སློའི་བཞི་ཆ་གསུམ་མམ་ཆུ་ཚོད་ཞེ་ལྔའི་ཐློག་ཏུ་ཉི་མ་སྐྱེས་པས་

ན་སྐྱེས་སྐར་རམ་སྐྱེས་ཁིམ་ཟེར། 

ཉི་མའི་ཁ་ལློ། [མངློན]སྐྱ་རེངས། 

ཉི་མའི་ཁློར་ཡུག །ཉི་མའི་ཉེ་འགམ་གི་མཐའ་སྐློར། 

ཉི་མའི་ཁིམ་བཅུ་གཉིས། གློང་དུ་ཁིམ་བཅུ་གཉིས་ཞེས་པར་གཟིགས། 

ཉི་མའི་གུང་། ཉིན་ཕེད། 

ཉི་མའི་གུར་ཁང་། ① ཉི་མའི་ཉེ་སྐློར་གི་འཇའ་གུར། ② [མངློན]ཉི་ཁིམ། 

ཉི་མའི་རྒྱུད། ① སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་རུས་སམ་སྐུ་རྒྱུད། ② [མངློན]ཤཱཀ་ཐུབ་པ། 

ཉི་མའི་ཆ་ཚད། ཉི་མའི་རྒྱ་ཁློན་གི་ཚད། 

ཉི་མའི་ཉིན་ཞག་དག་མཚམས། མདའ་མཁའ་མཚོ་ཡིད་རི་མཚམས་༦༧༡༤༥༠༥ཀི་ཉིན་ཞག་

རིང་ལ་ཁིམ་བཅུ་གཉིས་ལ་མིག་ཀླུ་མེ་སྐྱློན་༡༨༣༨༢འཁློར་རློ། འཁློར་ཐེངས་རེ་ལ་ཁིམ་ལློ་

གཅིག་ཅེས་ཟེར། 

ཉི་མའི་གཉེན། ① སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་རུས་སམ་སྐུ་རྒྱུད། ② [མངློན]ཤཱཀ་ཐུབ་པ། 
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ཉི་མའི་གཉེན་གྱུར། [མངློན]ཤཱཀ་ཐུབ་པ། 

ཉི་མའི་ར་བདུན། ངེས་བརློད་དང་། ཐིག་ལེ་ཅན། མདློག་ལྔ་པ། ཡིད་མགློགས། རི་བློ་འཇློམས། 

རླུང་། ཤིན་ཏུ་རྒྱལ་མཚན། 

ཉི་མའི་རག་ལློངས། ཉི་མའི་ཡུལ་ལློངས་དང་དློན་གཅིག

ཉི་མའི་དྷྲུ་ུབ། འདས་པའི་ཚེས་ཟླ་རློགས་མཚམས་སུ་ཉི་མའི་ཟླ་ལློངས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསློམས་

པ་ལ་ཉི་མའི་ངེས་པའམ་ཉི་མའི་ངྷྲུ་ཝ་ཟེར། 

ཉི་མའི་མདའ། [མངློན]འདློད་ལྷ། 

ཉི་མའི་ལིང་ཁང་། ཉི་མའི་ལྷ་ཁང་སྟེ་ལྷ་ཉི་མའི་གནས་ཡུལ། 

ཉི་མའི་བུ། [མངློན]① གཟའ་སེན་པ། ② གཤིན་རེ་ཆློས་རྒྱལ། 

ཉི་མའི་ར། ལུས་ཀི་རའི་བེ་བག་ཅིག

ཉི་མའི་ཞག་གསུམ་དཀིལ་འཁློར། ཉི་མ་ཁིམ་བཅུ་གཉིས་བགློད་པའི་ཁིམ་ལློ་གཅིག་ལ་ཁིམ་ཞག་

སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ། ཚེས་ཞག་སུམ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དློན་གཅིག་དང་འདློད་ཆའི་གཅིག་

ཉིན་ཞག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་དང་ཆུ་ཚོད་བཅུ་དྲུག་ཆུ་སང་བཅུ་བཞི་དབུགས་གཅིག་འདློད་

ཆའི་བཅུ་གཉིས་རི་མཁའ་རིའི་ཆ་བརྒྱ་དང་ཉེར་གཅིག །སྐྱློན་བཏློན་ལློ་འཕློའི་ཐད་ལའང་ལློས། 

ཉི་མའི་འློད་ཀློར། ཉི་མའི་ཕི་རློལ་ཏུ་འཆར་བའི་འཇའ་སློ། 

ཉི་མའི་འློད་ཟེར་གི་ཁ་དློག །ཡན་ལག་གི་ཁ་དློག་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག

ཉི་མའི་ཡུལ་ལློངས། ཁིམ་ཞག །ཆུ་ཚོད་༤ཆུ་སང་༣༠། ཉིན་ཞག་ཆུ་ཚོད༤ཆུ་སང་༢༦དབུགས་

༠ཆ་ཤས་༩༣༡༥༦/༡༤༩༢༠༩།ཚེས་ཞག་ཆུ་ཚོད་༤ཆུ་སང་༢༡དབུགས་༥ཆ་ཤས་

༤༣/༦༧། ཁིམ་ཟླ་སྐར་༢ཆུ་ཚོད་༡༥། ཉིན་ཟླ་སྐར་༢ཆུ་ཚོད་༡༣ཆུ་སང་༣དབུགས་༠ཆ་

ཤས་༤༨/༦༧ཆ་ཤས་དྲུག་པ་༢༠༢༢/༢༢༢༧། ཚེས་ཟླ་སྐར་༢ཆུ་ཚོད་༡༠ཆུ་སང་

༥༨དབུགས་༡ཆ་ཤས་༡༧/༦༧། 

ཉི་མའི་རིགས། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་རིགས་རུས་སམ་སྐུ་རྒྱུད། 

ཉི་མའི་རིགས་སྐྱེས། [མངློན]གཟའ་ཕུར་བུ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ཉི་མའི་རིགས་འཁྲུངས། [མངློན]ཤཱཀ་ཐུབ་པ། 

ཉི་མའི་རུས། [མངློན]ཤཱཀ་ཐུབ་པ། 

ཉི་མའི་རླུང་། ལེ་འློག་གི་རློ་རྐྱང་གི་ར་རྒྱུད་དེ། རླུང་སྣ་བུག་གཡས་པ་ནས་ནུས་པ་ཟད་རིམ་གིས་

རྒྱུ་བས་དུག་གི་རླུང་ཞེས་བ་ལ། ཐབས་ཀི་རང་བཞིན་གསུང་རྡློ་རེའི་ངློ་བློ་སྟེ། ཞག་རེ་བཞིན་

རླུང་རྒྱུ་བའི་གངས་ནི་ཆིག་ཁི་བཞི་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ར་གཉིས་ཕེད་དང་བཅས་རྒྱུ་བ། 

ཉི་མས་བཞད་པ། [མངློན]པད་མ། 

ཉི་མྱུར། ཉི་མ་བཞུད་ལ་ཉེ་བ། 

ཉི་ར། ཉི་ཚ་བ་ཡི་བརྡ་རིང་པ། ཕློགས་རེ་བའམ་ཅུང་ཟད་དམ་ཕན་ཚེགས། 

ཉི་ཚེ། ཅུང་ཟད་དང་ཕན་བུ། 

ཉི་ཚེ་བ། ① ཉིན་གང་གི་ཚེ་ལས་མེད་པའི་འབུ་སིན། ② ཕློགས་རེ་བའམ། ཐློར་བུའམ། ཕན་

ཚེགས། བདེ་བ་ཉེ་ཚེ་བ། དུད་འགློ་ཉི་ཚེ་བ། 

ཉི་ཚེ་བའི་ཐེག་པ། ཐེག་པ་ཆུང་ངུའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

ཉི་ཚེ་བའི་སྤི། ཕི་རློལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པའི་མུ་སྟེགས་བེ་བག་པའི་བརྡ་སྐད་ཞིག་སྟེ། ཀ་བའི་

དབེ་བ་ཁློ་ན་དང་། བུམ་པའི་དབེ་བ་ཁློ་ན་སློགས་དབེ་བ་ཉུང་ངུ་ཞིག་ལ་ཁབ་པའི་སྤི་ལ་ཉི་ཚེ་

བའི་སྤི་ཞིག་འཇློག

ཉི་ཚེ་བའི་དམལ་བ། དམལ་ཁམས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། སློ་དང་ཀ་བ། ཐབ་དང་ཐག་པ་

སློགས་རག་ཏུ་བཀློལ་ཞིང་སྤློད་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ཞིག

ཉི་ཚེའི་སངས་རྒྱས། [མངློན]རང་སངས་རྒྱས། 

ཉི་ཚོད། ཉི་མའི་དུས་ཚོད། ཆུ་ཚོད་མེད་སྐབས་ཉི་ཚོད་ལ་བལས་ན་དུས་ཚོད་ས་ཕི་ཤེས་ཐུབ། 

ཉི་འཛིན། དུས་འཁློར་ལས་གཞུང་ལས། ཉི་མ་གཟས་བཟུང་བ་ཟེར་བ་ནི། གཟའ་ཆེན་པློ་དགུའི་ནང་

ནས་དུས་མེ་ཟེར་བས་གཡས་བསྐློར་དུ་འཁློར་བ་དང་། ཉི་མས་གཡློན་བསྐློར་དུ་འཁློར་བ་

གཉིས་ཐད་ཀར་འཁེལ་བའི་སྐབས་སུ་དུས་མེའི་མགློ་མཇུག་གང་རུང་གིས་ཉི་མ་སྒིབ་པ་ལ་

ཟེར། དློན་དངློས་དེང་དུས་ཚན་རིག་ལར་ན། སའི་གློ་ལ་དང་ཉི་མ གཉིས་ཀི་བར་ན་ཟླ་བའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཀིལ་འཁློར་ཆུད་པ་དང་། སའི་གློ་ལའི་ངློས་ནས་བལ་དུས་ཉི་འཛིན་མཐློང་གི་ཡློད་པ་རེད། དེ་

ནི་ཟླ་བས་ཉི་འློད་སྒིབ་པའི་སྣང་ཚུལ་ཞིག་རེད། དེའང་ཅུང་ཟད་གསལ་བཤད་བས་ན། ཟླ་བ་ནི་

ཕི་གསལ་ནང་གསལ་ཤེལ་གཟུགས་ལར་མིན་པས་ཉི་མ་དང་སའི་གློ་ལའི་བར་ཚུད་སྐབས་ཟླ་

བའི་གིབ་ནག་དེ་སའི་གློ་ལའི་ཐློག་ཕློག་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། སའི་གློ་ལས་ཉི་མ་ལ་ལློ་གཅིག་གི་

ནང་བསྐློར་ར་ཐེངས་རེ་བསྐློར་ཞིང་ཡློད་ལ། ཟླ་བས་ཟླ་བ་རེའི་ནང་སའི་གློ་ལ་ལ་བསྐློར་ར་

ཐེངས་རེ་རྒྱབ་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། འློ་ན་ཟླ་བ་རེ་ལ་ཉིན་འཛིན་ཐེངས་རེ་ཡློང་གི་རེད་དམ་ཞེ་ན། 

དེ་ལར་མིན་ཏེ། སའི་གློ་ལས་ཉི་མར་བསྐློར་བའི་འཁློར་ལམ་དང་། ཟླ་བས་སའི་གློ་ལར་བསྐློར་

བའི་འཁློར་ལམ་གཉིས་ལེབ་ངློས་གཅིག་གི་སང་ལ་མེད་པར་བརེན་ཟླ་རེ་བཞིན་ཉི་འཛིན་ཡློང་

གི་མེད། སྤི་བཏང་བས་ན་ལློ་རེར་ཉི་འཛིན་ཐེངས་བཞི་ཡློང་བ་དང་། མང་ཤློས་ཐེངས་བདུན་

ཡློང་སིད་པ་དང་། ཉུང་ཤློས་ཐེངས་གཉིས་རེ་ཡློང་གི་ཡློད་ཀང་སྐབས་འགར་ཟླ་བ་ནི་སའི་གློ་

ལ་ལས་ཆུང་བས་ཉི་འཛིན་བྱུང་སྐབས་ཟླ་བའི་གིབ་ནག་གིས་སའི་གློ་ལ་ཧྲིལ་པློ་སྒིབ་མི་ཐུབ་

སྟབས་ཉི་འཛིན་མཐློང་གི་མེད་པ་རེད། 

ཉི་གཞློན། ཞློགས་པའི་ཉི་མ། 

ཉི་གཞློན་མཚམས་སྤིན། ས་དྲློ་ཉི་མ་གསར་འཆར་གི་མདངས་ཕློག་པའི་སྤིན་པ་དམར་སེར། 

ཉི་ཟེར། ཉི་མའི་འློད་ཟེར། 

ཉི་ཟེར་གི་དུག །ཉི་འློད་ཕློག་དྲགས་ནས་བྱུང་བའི་དུག

ཉི་ཟེར་གི་རྡུལ། ཉི་འློད་ལས་མཐློང་ཐུབ་པའི་རྡུལ་ཕན་ཏེ་གང་རྡུལ་བདུན་གི་ཚད། 

ཉི་ཟེར་དགློན། དགློན་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། 

ཉི་ཟེར་དང་འགློགས། ཉི་མའི་འློད་ཟེར་ས་ལ་བབས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་དེར་བརེན་ནས་ནམ་མཁར་

འགློ་བའི་དློན། 

ཉི་ཟེར་རྡུལ་གཅིག །གཟུགས་ཀི་མཐའ། གང་རྡུལ་སྟེ་གང་གི་སྤུ་རེའི་རྡུལ་བདུན་ལ་ཉི་ཟེར་རྡུལ་

གཅིག་ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ཉི་ཟླ། ཉི་མ་དང་ཟླ་བ། 

ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ། ཉི་མ་དང་། ཟླ་བ། སྐར་མ་སྟེ་གསུམ། 

ཉི་ཟླ་འཁིམས་པ། ཉི་ཟླ་འཇའ་གུར་གིས་བསྐློར་བ། 

ཉི་ཟླ་ལྕམ་སིང་། སྲུང་མ་དམར་ནག་གཉིས་ཀི་གས་ནས་དམར་པློ་ལྕམ་སིང་ལ་བེག་ཙེ་ཡང་ཟེར། 

གློ་ཁབ་གློན་པ་ཞིག་ཡློད། 

ཉི་ཟླ་ཟུང་འབེལ། མཐློན་པློ་གཉིས་མཉམ་སྦྲེལ་གི་དཔེ་ཞིག་ཡིན། 

ཉི་ཟླ་ཟུང་འབེལ་གི་རི་མློ། བློད་རིགས་ཀི་ཡུལ་སློལ་གློམས་གཤིས་ལ་ཁང་པའི་སློ་སྟེང་དུ་ཉི་ཟླ་ཟུང་

འབེལ་གི་རི་མློ་དང་། གཡུང་དྲུང་འབི་སློལ་ཡློད། དེ་ནི་བཀྲ་ཤིས་ནམ་གནས་མཚོན་པའི་དློན་ཡིན། 

ཉི་གཟེར། [རིང] ཉི་ཟེར། 

ཉི་འློག །① ཉི་མས་ཁབ་པའི་འློག་སྟེ་སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན། ② [རིང]མཐའ་འཁློབ། 

ཉི་འློད། ཉི་མའི་འློད་མདངས། ཉི་འློད་མློག་པློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀུན་སྣང་འབར་བ་དང་། ཆུ་

འཐུང་ཕློད། གདུང་བེད། ནམ་མཁའ་འཇལ། སྣང་བ། ཚ་ཟེར། མཚན་མློ་འཇློམས། འློད་ཀི་ཆར། 

འློད་ཆགས་བཅས་སློ། །

ཉི་འློད་དགློན། ① འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་

དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རའུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཉི་འློད་དགློན། ② རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ༡༧༩༦ལློར་བ་མ་ཀློང་གསལ་ཚང་

གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དར་

མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཉི་ཡག་དགློན། རྒྱལ་སས་ལྷ་པ་ཚུལ་ཁིམས་སེང་གེ་བ་བས་བཏབ། དུས་གང་ཡིན་མ་ངེས། གྲུབ་

མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཉི་ཡློལ། ① ཉི་འློད་སྒིབ་བེད་ཀི་ཡློལ་བ། ② ཉི་གདུགས། 

ཉི་རི། [ཞང་སྐད]ཉི་མའི་མིང་། 

ཉི་རེད་རྨ། རྨ་ཁ་ཉི་མར་བསློས་ནས་འགམས་པའི་རྨ་ཞིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཉི་ལློག །ཉི་ལློག་དང་དློན་གཅིག

ཉི་ཤང་། རྡློ་རིང་བསྟན་འཛིན་དཔལ་འབློར་གིས་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་སྟག་སྤི་ལློ༡༨༠༦ 

ལློར་མཇུག་རློགས་པར་བིས་པའི་རྡློ་རིང་ཁིམ་ཚང་གི་ལློ་རྒྱུས་ནང་མཆློད་རེན་ཆེན་པློའི་དྲུང་

དུ་སློད་རིང་སློ་སློས་ཕག་སྐློར་སློགས་མཁློས་དཔག་གི་དགེ་ར་གང་བས་རྣམས་བཀག་འགློག་

མིན་པའི་ཅུང་ཟད་སློད་བཟློས་བདེ་ཞིང་འདབས་འབེལ་ཡུལ་གློང་རྣམས་ཀང་ཉི་ཤང་པའི་མི་

རིགས་བློད་འདིར་དད་འདུན་ཆེ་ཞིང་། བློད་སྐད་ཀང་ཐེབས་ཆགས་གློ་དློན་འབློར་བའི་བྱུང་

ཚུལ་གསལ་བ་ལར་བལ་ཡུལ་མཆློད་རེན་འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན་དང་ཉེ་བར་ཉི་ཤང་ཟེར་བའི་མི་

རིགས་ཤིག་ཡློད། 

ཉི་ཤར། ① ཉི་མ་ཤར་བ། ཉི་ཤར་སར་མློས་མི་ཁེབས། ② དུས་ཚོད་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག་

སྟེ། འབྲུག་གི་དུས་ཚོད། ཞློགས་པ་ཆུ་ཚོད་བདུན་ནས་དགུའི་བར།

ཉི་ཤུ ཉི་ནི་གཉིས་ཀི་མིང་གཞི་དང་། ཤུ་ནི་བཅུའི་སྐད་དློད་ལས་བྱུང་ཞིང་། དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་

པར་ལློ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པློ་སློགས་ཀིས་སྐད་གསར་བཅད་གནང་སྐབས་ཉི་ཤུ་ལ་གཉིས་

བཅུ་དང་སུམ་ཅུ་ལ་གསུམ་བཅུ་སློགས་སློ་སློར་གཏན་ལ་ཕབ་ཀང་དེའི་འབི་རྒྱུན་མ་དར་བར་

དེང་དུས་ཉི་ཤུ་འདི་ཁློ་ནའི་འབི་སློལ་ཆགས་འདུག

ཉི་ཤུ་ཐམ་པ། གངས་འཛིན་མིང་། བཅུ་ཕག་གཉིས་པའི་ཐ་མའི་མིང་། དེ་ཡང་ཉི་ཤུ་ཏག་ཏག་ཟེར་

བའི་དློན་ཡིན། 

ཉི་ཤུ་མ་ལློན་པར་བསྙེན་པར་རློགས་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་

གསེས། བསྒྲུབ་བ་མངལ་བཤློལ་དང་བཅས་པ་བརིས་ཀང་ལློ་ཉི་ཤུ་མ་ལློན་པར་ཤེས་བཞིན་

དུ་བསྙེན་པར་རློགས་པ། 

ཉི་སེག །ཉི་མ་འདེ་དྲགས་པས་ཚིག་པ། ལུས་ལྤགས་ལ་ཉི་སེག་ཐེབས་པ། 

ཉི་གསར། ཞློགས་པའི་ཉི་མ། 

ཉི་གསར་ཐུན་མཚམས། ས་དྲློ་ཉི་མ་འཆར་སྐབས་ཀི་དུས་ཚོད། 

ཉི་བསློས། ཉི་མ་འདེ་པའམ་ཉི་འློད་ཀི་འློག་ཏུ་བཞག་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ཉིགལྷག་རློ་སྟེ། སྙིགས་དང་དློན་མཚུངས། 

ཉིགས། ① སྙིགས་མ། སྣློད་ཀི་མཐིལ་དུ་ཉིགས་ཆགས་པ། ས་འློག་ཆུ་འགློའི་ནང་དུ་ཉིགས་འཁར་

བ་རྣམས་བསངས་སློང་། ② [རིང]གློས། 

ཉིང་། ① རང་། ཉིང་ཤ ② ལྷག་པར་རམ་ཡང་དགློས། ར་རྒློད་པའི་ཉིང་རྒློད། 

ཉིང་ཁུ། ཁུ་བའི་ནང་གི་སྙིང་པློ་ཡང་ཁུ། སྙིགས་མ་ཕྱུང་ནས་ཉིང་ཁུ་ལེན་པ། ཟས་ཀི་ཉིང་ཁུ། ཨ་རག་

གི་ཉིང་ཁུ། མར་གི་ཉིང་ཁུ། 

ཉིང་ཁི། ཉང་ཁིའི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག

ཉིང་འཁྲུལ། འཁྲུལ་བའི་ནང་གི་འཁྲུལ་བ། ཉིང་འཁྲུལ་འློག་འགྱུའི་ཐ་ཤལ་གི་ཚིག་མིན་ན་ད་དུང་

ཁེད་ཀིས་དགློངས་དང་། 

ཉིང་གྲུལ། [རིང]རིགས་ངན། 

ཉིང་དགློས། དགློས་པའི་ནང་གི་དགློས་པ་གཙོ་ཆེ་བ། སློབ་སྦློང་བེད་པའི་ཉིང་དགློས། བསྟན་

བཅློས་བརམ་པའི་ཉིང་དགློས། 

ཉིང་བཅུད། བཅུད་ཀི་སྙིང་པློ། 

ཉིང་ཏློར། [རིང]ངེས་པར་རམ་མཐའ་གཅིག

རིང་རྡུལ་སྙིགས་རས། a.B.r ཡི་འགེད་འློད་འདུས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་བརན་པློ་མེད་པ་ཞིག་ལ་དྲློད་ཚད་

ཐློན་པའི་བེད་མེད་དང་གནློད་ཡློད་རྒྱུ་ཆ་ཞིག་རེད། 

ཉིང་རྡུལ་མཚོན་ཆ། ཉིང་རྡུལ་མདེལ་སློགས་ཉིང་རྡུལ་ལས་ཐློན་པའི་ནུས་ཤུགས་བསད་རྨས་དང་

གཏློར་བཤིག་ཆེན་པློ་གཏློང་བའི་མཚོན་ཆ་ཞིག

ཉིང་སྤྲུལ། སྤྲུལ་པའི་ཡང་སྤྲུལ། 

ཉིང་བན། བན་གཡློག་གི་བན་གཡློག་གམ། བན་གཡློག་ཐ་མ། 

ཉིང་ཚ། ཡང་ཚ་སྟེ། རང་གི་ཚ་བློ་ཚ་མློའི་ཕྲུ་གུ། 

ཉིང་མཚམས། འབེལ་བའི་མཚམས་སམ་ཚིགས། 

ཉིང་མཚམས་སྦློར་བ། ཡང་ཡང་སྐྱེ་སིད་དུ་མཚམས་སྦློར་བ་སྟེ་རྣམ་ཤེས་མངལ་དུ་འཇུག་པ། 
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ཉིང་མཚམས་སྦློར་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ། མངལ་དུ་འཇུག་པའི་རྣམ་ཤེས། 

ཉིང་གཡློག །གཡློག་པློའི་གཡློག་པློ། 

ཉིང་ལག །ཡན་ལག་གི་ཡན་ལག

ཉིང་ལག་སློར་མློ་ལྔ། མཐེ་བློང་དང་། མཛུབ་མློ། གུང་མློ། སིན་ལག །མཐེའུ་ཆུང་བཅས། 

ཉིང་ལློ་ལངས། བུད་མེད་ལ་མངལ་འཁི་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་ལློན་སྐབས་སུ་འབྱུང་བའི་མངལ་གནས་

ལུས་ཅན་གི་ཆགས་སང་གི་འདུ་ཤེས་ཀི་མིང་སྟེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་

མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བ་ཻཌཱུར་སློན་པློ་ལས། དང་པློ་མངལ་དུ་ཆགས་པ་དེ་ཟླ་བ་ལློན་པ་དང་། 

ཕློ་མློ་གཉིས་ཀི་གཟུགས་དང་མཚན་མ་དློད་པའི་དུས་མློར་ཡློང་རྒྱུ་ཡིན་ན་ཕ་ལ་ཆགས་ཤིང་མ་

ལ་སང་བ་དང་། ཕློར་ཡློང་རྒྱུ་ཡིན་ན་མ་ལ་ཆགས་པ་དང་ཕ་ལ་ཞེ་སང་སྐྱེ་སྟེ། དེ་དུས་མཚན་མའི་

ནང་དུ་ཉིང་ལློ་ལངས་པ་ཞེས་ཐ་སྙད་བཏགས་པའང་འབྱུང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། །

ཉིང་ཤ ① རང་གི་ཤ ② ཉེ་དུའི་ཤ ③ བསད་པའི་ཉིན་མློའི་ཤ

ཉིང་སློབ། སློབ་མའི་སློབ་མ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་chip ཟེར། 

ཉིང་ལྷེབ་ཕ་མློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་microchip ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་chip group ཟེར། 

ཉིད། ① ཙམ་དང་ཁློ་ནའི་དློན་ཏེ་ངེས་གཟུང་གི་སྒའམ་རྣམ་གཅློད་ཀི་སྒ། ཁློད་ཉིད། ཁློ་ཉིད། དེ་ཉིད། 

ཆློས་ཉིད། སྟློང་ཉིད། རང་བཞིན་ཉིད། ② ཁློད་ཀི་ཞེ་ས། ཉིད་ཀིས་གསུངས་པ་བདེན། 

ཉིད་ཅག །ཁེད་ཅག །ཉིད་ཅག་བདེ་བར་ཡློད་པ་ཐློས་པས་ཕན་དགའ་པློ་བྱུང་། 

ཉིད་རང་། ཁེད་རང་། 

ཉིན། ཉིན་མློ་དང་གཅིག །
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ཉིན་དཀར། ཉིན་མློ། ཉིན་དཀར་ལྷ་དང་མཚན་མློ་འདྲེ། 

ཉིན་རྐུན། ཉིན་པར་རྐུ་བེད་པའི་རྐུན་པློ། 

ཉིན་སྐར། ① ཉིན་མློར་མཐློང་བའི་སྐར་མ། ② དཀློན་པའི་དཔེ། སྐྱློན་གཏན་ནས་མེད་པའི་མི་ནི་

ཉིན་སྐར་ལར་དཀློན། 

ཉིན་ཁ་དཀར་ངློ་དཀར། ཉིན་མློའི་དུས། མིག་ཤུགས་ཞན་པས་མཚན་མློར་ལ་ཅི། ཉིན་ཁ་དཀར་ངློ་

དཀར་ལའང་ཡག་པློ་མཐློང་གི་མི་འདུག

ཉིན་མཁློའི་ཡློ་བད།ཉིན་ལར་དགློས་པའི་དངློས་ཆས། 

ཉིན་འཁལ་ཉིན་འཐག །ཉིན་རེ་བཀལ་བའི་སྣལ་མ་རྣམས་ཉིན་རེར་འཐག་པ་སྟེ། ཉིན་རེར་བརམས་

པའི་བ་བ་རྣམས་ཉིན་རེར་ཚར་བ་བེད་དགློས་པའི་དཔེ། 

ཉིན་འཁློར། ས་དྲློ་ཕློགས་གཞན་ལ་ཕིན་ནས་དགློང་དྲློ་རང་གནས་སུ་འཁློར་བ། ས་ཐག་ལེ་དབར་

ལྔ་བཅུའི་བར་རང་ཐང་གིས་ཉིན་འཁློར་གཏློང་ཐུབ། 

ཉིན་འཁློངས། ཉིན་གང་ཐུབ་པ། ལས་དློན་ཉིན་འཁློངས་བས་པ། 

ཉིན་གང་། ནམ་ལངས་ནས་ས་མ་རུབ་བར། ཉིན་གང་འཁམས་ནས་འགློ་བ། 

ཉིན་གུང་། ཉིན་མློའི་དཀིལ་ལམ་ཉིན་ཕེད་ཀི་དུས། 

ཉིན་གུང་ཇ། བློད་ལུགས་ལ་ཉིན་རེ་ལ་བཟའ་བཏུང་ཐེངས་ལྔ་རེ་བཞེས་སློལ་ཡློད་པའི་ཉིན་གུང་ཆུ་

ཚོད་དང་པློ་ཡས་མས་ཙམ་ལ་གསློལ་བའི་བཟའ་བཏུང་གི་མིང་། 

ཉིན་ག། ཉིན་གཅིག་ལས་ཀ་བས་པའི་ག། 

ཉིན་དགུང་། ཉིན་གུང་དང་གཅིག །

ཉིན་དགློན་དགློན། གསང་བདག་ཆློས་སྐྱློང་དགློན་པློ་དང་། བང་ཆུབ་ཆློས་ཀི་སེང་གེ་གཉིས་ཀིས་

རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་སྨད་ཙམ་ན་བཏབ། སེ་དགེ་རྒྱལ་པློ་དམ་ཚིག་བརན་པའི་རྡློ་རེས་ས་རེ་

སྨད་ནས་མཆློད་ཞིང་རྒྱ་ཆེར་གནང་། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཔལ་ཡུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཉིན་འགངས་ཞག་འཕུལ། ལས་ཀ་ཧུར་བརློན་མེད་པའི་ཉིན་ཞག་སྐྱེལ་སྟངས། གཞློན་དུས་སློབ་
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སྦློང་ལ་དློ་སྣང་མ་བས་པར་ཉིན་འགངས་ཞག་འཕུལ་ཁློ་ནར་བཏང་ན་རྒས་ནས་འགློད་ཀང་

ཕན་མི་ཐློགས། 

ཉིན་གཅིག་གི་སློམ་པ། ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་སློམ་པ་དང་གཅིག

ཉིན་གཅིག་ཐློག་ཐགནམ་ལངས་ནས་ས་མ་རུབ་བར། 

ཉིན་གཅིག་ནང་བཞིན། ཉི་མ་གཅིག་ནང་ལར། ལློ་མང་རིང་དུ་ལས་ཀ་ཉིན་གཅིག་ནང་བཞིན་ཧུར་

བརློན་བེད་ཀི་ཡློད་པ། 

ཉིན་གཅིག་པའི་རིམས། རིམས་ཚད་ཤ་ལ་བབས་པ་སྟེ། ནད་རགས་སུ་རྔུལ་མང་ཞིང་། དྲློད་ཆེ་བ། 

ལུས་སེམས་ལྕི་བ། ཚ་བའི་ནད་ཟུག་ཉིན་རེ་ལན་རེ་ལང་བ་ཞིག

ཉིན་གཅིག་ལློ་སྐྱེལ་གི་སྣང་བ། ཉིན་གཅིག་ལ་ལློ་གཅིག་ཙམ་འགློར་བའི་སྣང་བ་ཤར་བ། 

ཉིན་ཆད། ① ཉིན་གངས་མང་ཉུང་གི་ཁ་ཆད། ② ཉིན་རེའི་ཆད་འབབ། 

ཉིན་ཆས། ཉིན་ལར་གི་དགློས་ཆས། 

ཉིན་རེས་མ། ཉིན་ཕི་མ། 

ཉིན་གཉིས་པ། ① ཉིན་གཉིས་རེར་ཐེངས་རེ་ན་བའི་འདར་ནད་བེ་བག་པ་ཞིག །② ཉིན་གངས་བརི་

བའི་གཉིས་པ། 

ཉིན་ལར། ཉིན་མ་རེ་རེ་བཞིན། ཉིན་ལར་ལས་ཀ་བེད་ཀི་ཡློད། 

ཉིན་བསྟུད། ཉིན་ནས་ཉིན་བསྡུད་པ་སྟེ། ཉི་མ་མང་པློ་བར་མེད་སྦྲེལ་བ། 

ཉིན་ཐུང་སྐབས། ཉི་མ་ཐུང་བའི་དུས་ཏེ་དགུན་ཁ། 

ཉིན་ཐློ། ཉིན་རེ་བཞིན་ལས་ཀ་འདི་བས་འཁློད་པའི་བརེད་ཐློ། འགློ་སློང་གི་ཉིན་ཐློ། ཉིན་ཐློ་འགློད་དེབ། 

ཉིན་ཐློ་ཡིག་ཆ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་log file ཟེར། 

ཉིན་མཐར་བེད ། [མངློན]མུན་པ། 

ཉིན་དེ་ཉིད། ཉི་མ་དེ་རང་ངམ་དེའི་ཉིན་མློ། 

ཉིན་པ། ཉིན་མློ་དང་གཅིག །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ཉིན་པ་སར། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་

མཚོ་ཤར་ཡ་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཉིན་ཕེ་མཚན་ཟུམ། མཚན་མློར་ཁ་ཟུམ་པའི་མེ་ཏློག་གི་རིགས། 

ཉིན་ཕེད། ① ཉིན་གུང་། ② ཉི་མ་ཕེད་ཀ

ཉིན་ཕེད་ཡློལ། དུས་ཚོད་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ་ལུག་གི་དུས་ཚོད། 

ཉིན་ཕློགས། ཉི་འློད་ཤས་ཆེར་ཕློག་པའི་ས་ཕློགས། ཉིན་ཕློགས་རི་ལེབས། 

ཉིན་འཕུལ། ཉི་མ་འཛད་ཐབས་སམ་སྐྱེལ་ཐབས། 

ཉིན་བེད། [མངློན]ཉི་མ། 

ཉིན་སྦྲེལ། ཉིན་མང་པློ་མཐུད་པ། 

ཉིན་མི་མཚན་ཁི། ཉིན་མློའི་མི་དང་མཚན་མློའི་ཁི་ཞེས་ཉིན་མཚན་ལློས་མེད་དུ་ཞབས་ཞུ་ལྷློད་མེད་

བེད་པའི་དློན། 

ཉིན་མི་གསལ། [མངློན]སིན་བུ་མེ་ཁེར། 

ཉིན་མེད་མཚན་མེད། ཉིན་མཚན་ལློས་མེད། 

ཉིན་མློ། ནམ་ལངས་ཏེ་ལག་རིས་མངློན་པ་ནས་ཉི་ནུབ་ལག་རིས་མི་མངློན་པར་གྱུར་པའི་བར། 

མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གདུགས་དང་། བདུད་འཇློམས། མདངས་གསར། གནས་འཇུག །སྣང་

བ་ལན། པདྨ་བཞད། མུན་བསལ། རེན་དུས། གསལ་སྣང་བཅས་སློ། །

ཉིན་མློ་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། 

ཉིན་མློ་འཇིགས། [མངློན]འུག་པ། 

ཉིན་མློ་བདེ་ལེགས། ཁ་བཏགས་ནང་མཛོད་ཀི་བེ་བག་ཅིག །ཁ་བཏགས་ནང་མཛོད་ལས་རགས་

བརྒྱད་མ། སིད་ཞི་བདེ་སྐྱིད། ཉིན་མློ་བདེ་ལེགས། ཚེ་ལྷ་མ་བཅས་རིགས་མི་འདྲ་བ་བཞི་ཡློད་

པའི་གསུམ་ཀར་ཚིགས་བཅད་ཤློ་ལློ་ཀ་བཀློད་པ་འདི་ལ་སྟེ། ཉིན་མློ་བདེ་ལེགས་མཚན་བདེ་

ལེགས། ཉི་མའི་གུང་ཡང་བདེ་ལེགས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་བདེ་ལེགས་པ། དཀློན་མཆློག་གསུམ་གི་བདེ་ལེགས་ཤློག་ཅེས་གསལ་ཡློད། 

ཉིན་མློ་ཡིབ། [མངློན]སིན་བ། 

ཉིན་མློ་ཨ་ནེ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༧༣༧ བག་དཀར་བ་མ་བམས་པ་

རབ་བརན་དང་། ལམ་བག་སྐལ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་གཉིས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་

པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཀར་མཛེས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཉིན་མློའི་སློ། [མངློན]ཐློ་རངས། 

ཉིན་མློའི་སློ་ང་། [མངློན]མུན་པ། 

ཉིན་མློའི་ཆ་ཤས་བཅུ་བཞི། འདུལ་བ་ལུགས་ཀི་ཉིན་མློའི་ཆ་ཤས་བཅུ་བཞི་ནི། 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་བ་ཙམ་གི་དུས་རྣམས་སློ། །

ཉིན་མློའི་ཆ་གསུམ། ཉིན་མློ་ཆ་གསུམ་དུ་བགློས་པའི་ཆ་དང་པློ་ནི་ས་དྲློའི་ཆ། གཉིས་པ་ནི་ཉིན་གུང་

ཆ། གསུམ་པ་ནི་ཕི་དྲློའི་ཆའློ། །

ཉིན་མློའི་ཐློག་མ། [མངློན]ཐློ་རེངས་དང་ནམ་ལངས། 

ཉིན་མློའི་མཐའ། [མངློན]དགློང་མློ། 

ཉིན་མློའི་མཐའི་པད་མ། ཉིན་མློའི་དུས་ཀི་མཐའ་ཕི་དྲློར་སེབས་ཚེ་མེ་ཏློག་པད་མའི་འདབ་མ་རྣམས་

སྙིད་ནས་མདངས་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་དེ་དཔེར་བས་ཏེ་རང་སྐྱློན་ངློས་ལེན་གི་གནློང་ཡློད་

པའི་གདློང་གི་རྣམ་འགྱུར་མཚོན་པའི་ཚིག་རྒྱན། 

ཉིན་མློའི་དུས་ཚོད་དྲུག །ནམ་ལངས་ཡློས་དང་། ཉི་ཤར་འབྲུག །ཉི་དྲློས་སྦྲུལ། ཉི་ཕེད་ར། ཉི་ཕེད་

ཡློལ་ལུག །ཉི་མྱུར་སྤེལ། 

ཉིན་མློའི་བདག་པློ། [མངློན]ཉི་མ། 

ཉིན་མློའི་འདྲེན་པ། [མངློན]ཉི་མ། 

ཉིན་མློའི་དབང་ཕྱུག །[མངློན]ཉི་མ། 
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ཉིན་མློའི་འབྱུང་གནས། [མངློན]ཉི་མ། 

ཉིན་མློའི་རེ་མློ། [མངློན]ཤར་གི་རི། 

ཉིན་མློར་དགའ་བལ། [མངློན]སིན་བ། 

ཉིན་མློར་བེད་པ། [མངློན]ཉི་མ། 

ཉིན་ཚད། ཉིན་མློའི་ཡུན་ཚད། 

ཉིན་ཚུགས། ར་པའི་ཉིན་ལམ་གཅིག་གི་བབ་ཚུགས། 

ཉིན་མཚན། ཉིན་མློ་དང་མཚན་མློའི་བསྡུས་མིང་། ཉིན་མཚན་མེད་པར་བ་བ་སྒྲུབ་པ། འབངས་

རྣམས་བདེ་ཕིར་དུ་རྣམ་དཔྱློད་ཀིས་ཉིན་མཚན་འདའ་བར་བེད་དློ། །

ཉིན་མཚན་ཁློར་ཡུག །ཉིན་མློ་དང་མཚན་མློའི་ཁད་པར་མེད་པ། 

ཉིན་མཚན་གི་ཆ་ཉེར་གཉིས། སྐྱ་རེངས་ཤར་བ། ཉི་མ་མ་ཤར་བ། ཉི་མ་ཤར་བ། ཉི་མའི་ཆ་བརྒྱད་

ཤར་བ། བཞི་ཆ་ཤར་བ། ས་དྲློ། གུང་ཚིགས་མ་ཡློལ་བ། གུང་། ཕི་དྲློ། ཉི་མ་བཞི་ཆ་ལུས་པ། 

བརྒྱད་ཆ་ལུས་པ། ཉི་མ་མ་ནུབ་པ། ཉི་མ་ནུབ་པ། རྒྱུ་སྐར་མ་ཤར་བ་ཉིན་མློའི་ཆ་ཤས། རྒྱུ་

སྐར་ཤར་བ། མཚན་མློའི་ཐུན་དང་པློ། ཐུན་དང་པློའི་ཕེད། གུང་ཐུན། གུང་ཐུན་གི་ཕེད། ཐུན་

ཐ་མ། ཐུན་ཐ་མའི་ཕེད། སྐྱ་རེངས་ཤར་བ་བཅས་མཚན་མློའི་ཆ་ཤས་སློ། །

ཉིན་མཚན་མགློ་སྦྲེལ། ཉིན་མློ་དང་མཚན་མློ་སྦྲེལ་མཐུད། 

ཉིན་མཚན་གཅིག །ཉིན་མློ་དང་མཚན་མློ་ཆ་གཅིག་གམ། ཆུ་ཚོད་ཉི་ཤུ་ར་བཞི། 

ཉིན་མཚན་མཉམ་པ། ཉིན་མཚན་གི་ཚད་རིང་ཐུང་འདྲ་བ། དཔྱིད་ཉིན་མཚན་མཉམ་པ། སྟློན་ཉིན་

མཚན་མཉམ་པ། 

ཉིན་མཚན་ལློས་མེད། ཉིན་མཚན་བར་མ་ཆད་པ། 

ཉིན་མཚན་ཐུན་དྲུག །ཉིན་མློའི་ཐུན་གསུམ་དང་མཚན་མློའི་ཐུན་གསུམ་སྟེ་དྲུག །དེ་ནི་ས་དྲློ་དང་། 

ཉིན་གུང་། ཕི་དྲློ། སློད། ནམ་གུང་། ཐློ་རངས་བཅས་ཡིན། 

ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག །ཉིན་མཚན་ཐུན་དྲུག་དང་དློན་གཅིག

ཉིན་མཚན་དུས་ཚོད་བཅུ་གཉིས། ནམ་ལངས། ཉི་ཤར། དྲློས་ཆེན། ཉིན་ཕེད། ཕེད་ཡློལ། དགུང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁ། ཉི་ནུབ། སློད། སློད་ཡློལ། ནམ་ཕེད། ཕེད་ཡློལ། ཐློ་རངས་དང་བཅུ་གཉིས་སློ། །

ཉིན་མཚན་ཕད་པ། ཉིན་མཚན་བར་མ་ཆད་པ། 

ཉིན་མཚན་ལན་དྲུག །ཉིན་མཚན་ཐུན་དྲུག་དང་དློན་གཅིག

ཉིན་རློང་དགློན། ① དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ལྕགས་བི་སྤི་ལློ༡༤༨༠ལློ་ཙམ་

ན་ནང་སློ་དཀློན་མཆློག་རྣམ་རྒྱལ་གིས་བཏབ། སྤི་ལློ༡༥༨༠ལློར་ཉིན་རློང་རི་ལ་གནས་སློས་

པར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་འབི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་ཁི་འདུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཉིན་རློང་དགློན་པ། ② དགློན་པ་འདི་འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཉིན་ཞག །① ཉི་མས་སའི་གིང་ལ་བ་བ་བེད་ཚུལ་གིས་འཇློག་པས་དེ་རིང་ནམ་ལངས་ཏེ་ལག་རིས་

མཐློང་ནས་སང་ཉིན་ནམ་ལངས་ཏེ་ལག་རིས་མཐློང་བ་དེའི་བར་དབུགས་ཁུག་པ་ཉི་ཁི་ཆིག་

སྟློང་དྲུག་བརྒྱ་སྟེ་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པའམ་དེང་སྐབས་ཀི་ཆུ་ཚོད་ཉེར་བཞི་ཡློད། ② ཟླ་བའི་

ཕློགས་རེར་ཉིན་ཞག་བཅློ་ལྔ་རེ་ཡློད་པས་གངས་བཅློ་ལྔ་མཚོན། 

ཉིན་ཞག་དཀིལ་འཁློར། ཁིམ་ལློ་གཅིག་གི་དུས་ཡུན་ཏེ། ཉིན་ཞག་སུམ་བརྒྱ་ཅུ་རེ་ལྔ་དང་། ཆུ་ཚོད་

བཅུ་དྲུག །ཆུ་སང་བཅུ་བཞི་བཅས་ཡློད། 

ཉིན་ཞག་གི་ཉིན་གསུམ། ས་དྲློ། ཉིན་གུང་། ཕི་དྲློ། 

ཉིན་ཞག་གི་དུས་གཉིས། ཉིན་མཚན་གི་དུས། 

ཉིན་ཞག་གི་རླུང་། མིའི་ལུས་ལ་རྒྱུ་བའི་རླུང་གི་གངས་ཀ་ཞིག་སྟེ། ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་དབུགས་

ཕིར་འབིན་པ་དང་། ནང་དུ་རྔུབ་པ་ཆ་གཅིག་ལ་རླུང་ཐེངས་གཅིག་བརིས་པའི་ཉིན་ཞག་

གཅིག་ལ་རླུང་ཉིས་ཁི་ཆིག་སྟློན་དྲུག་བརྒྱ་རྒྱུ་བ་ཞིང་ཡློད་པ་དེ་ལ་ཉིན་ཞག་གི་རླུང་ཟེར།

ཉིན་ཞག་གཅིག །དུས་ཀི་མཐའ། ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུ་དང་དེང་སང་གི་དུས་ཚོད་ཉི་ཤུ་ར་བཞིའམ་ཡུད་

ཙམ་སུམ་ཅུ་ལ་ཉིན་ཞག་གཅིག

ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་སློམ་པ། ① བསྙེན་གནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ། ② ཐེག་ཆེན་གསློ་སྦློང་། 
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ཉིན་ཞག་རག་ལློངས། ཉིན་ཞག་རེའི་ཡུན་ཚད་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུ། 

ཉིན་ཞག་དུས་གཉིས། ཉིན་གི་དུས་དང་མཚན་གི་དུས་གཉིས། 

ཉིན་ཞག་དུས་གསུམ། ཉིན་མློའི་དུས་གསུམ་ནི་ས་དྲློ་དང་། ཉིན་གུང་། ཕི་དྲློ་བཅས། མཚན་མློའི་

དུས་གསུམ་ནི་ནམ་སློད། ནམ་གུང་། ནམ་སྨད་བཅས། 

ཉིན་ཞག་ཕྲུགས་གཅིག །ཉིན་མཚན་ཆ་གཅིག

ཉིན་ཞག་ཚོགས་པ། ཉིན་ཞག་སུམ་ཅུ་ལ་ཟླ་བ་གཅིག་ཏུ་བས་པའི་ཟླ་བའི་མིང་། 

ཉིན་ཞག་གཟའ་ལྔ།གཟའ་ལྔས་ཉིན་ཞག་ལ་སྤློད་ཚུལ། 

ཉིན་ཞག་རེའི་ཐུན་མཚམས་བཞི། ཉི་མ་འཆར་ནུབ་དང་གུང་གཉིས། 

ཉིན་བཞི་པའི་རིམས། རིམས་ཚད་རུས་པ་ལ་བབས་པ་སྟེ། ནད་རགས་སུ་རེད་པ་དང་། རང་རུས། 

ཚིགས་གཞི་རྣམས་ན་བ། ཀད་པར་བབས་ན་ཁ་ཡློ་ཞིང་མིག་སེ་བ་སློགས་ཞག་གཉིས་བདེ་

ཞིང་ཞག་གཉིས་ན་རེས་བེད་པ་ཞིག

ཉིན་བཞིན། ཉི་མ་རག་པ་རེ་བཞིན། ནད་པའི་ན་ཚ་ཉིན་བཞིན་ཚབས་ཆེར་འགློ་བ། 

ཉིན་ཟླ། ཉིན་ཞག་སུམ་ཅུ་ཐམ་པའི་དུས་ཡུན། 

ཉིན་ཡུས་དགློན་པ། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ཇློ་ནང་པ་ཡིན། ད་

ལ་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གཅིག་སྒིལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཉིན་ཡློལ། ཉིན་མློའི་དུས་ཡློལ་བ། 

ཉིན་རང་པློ། ཉིན་གང་པློ་སྟེ་ཉིན་མློའི་དུས་སང་ཚང་། 

ཉིན་རངས་པ། ཉི་མ་གང་པློའམ་རིལ་པློ། 

ཉིན་རི། ཉི་འློད་ཕློག་སའི་རི་རྒྱུད། 

ཉིན་རིང་སྐབས། ཉི་མ་རིང་བའི་དུས་ཏེ་དབར་ཁ། 

ཉིན་རེ། ཉིན་རེ་རེ་བཞིན་དང་དློན་གཅིག

ཉིན་རེ་ཞག་རེ་ཙམ། ཉིན་ཞག་རེ་རེ་ཙམ་སྟེ། དུས་ཡུན་ཐུང་ཙམ། 

ཉིན་རེའི་གབས་ཉར། 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་daily backup ཟེར། 

ཉིན་ལམ། ཐག་རིང་ཐུང་ཉིན་གཅིག་ལ་སེབས་ཚོད། རང་ཐང་གི་ཉིན་ལམ། རླངས་འཁློར་གི་ཉིན་ལམ། 

ཉིན་ལས།① ཉིན་གང་གི་ལས་ཀ ② ཉིན་མློའི་ལས་ཀ

ཉིན་ལུང་། ཉིན་ཕློགས་ཀི་ལུང་པ། 

ཉིན་ལློ། རང་གི་རིས་གཞིའི་ཉིན་ཞག་སུམ་ཅུ་ལ་ཉིན་ཟླ། དེ་བཅུ་གཉིས་ལ་ལློར་བས་པའི་ཉིན་ལློ། 

ཉིན་ཤ སློག་ཆགས་བསད་པའི་ཉིན་མློ་དེའི་ཤ

ཉིན་ཤ་འཛེམས་པ། ཉིན་ཤ་ཞེས་པ་ནི་སློག་ཆགས་བསད་ནས་ཞག་གཅིག་མ་ལློན་པའི་ཤ་ལ་ཟེར། 

ཉིན་ཤ་ཟློས་ན་སིག་པ་ཆེ་བ་དང་བཙོག་པར་བརིས་ནས་འཛེམས་སློལ་ཡློད། 

ཉིན་ཤད་མཚན་ཤད། ཉིན་མཚན་བར་མེད་དུ་འགློ་བ། ཉིན་ཤད་མཚན་ཤད་དུ་སློང་ན་མགློགས་པློ་སེབ། 

ཉིན་སློ་བ། ① ཉིན་མློ་དག་སློགས་ཡློང་མི་ཡློང་སློ་ལ་མཁན། ② [མངློན]རངས་པ། 

ཉིན་སིབ། གདགས་སིབ་བམ་ཉིན་རི་དང་གིབ་རི། 

ཉིན་སིབས། ཉིན་སིབ་དང་གཅིག །

ཉིན་གསར་ཟླ་འགྱུར། ཉིན་རེ་ཟླ་རེར་གནས་ཚུལ་གསར་དུ་འགྱུར་བ། འཛུགས་སྐྲུན་ཉིན་གསར་ཟླ་

འགྱུར་འཕེལ་བཞིན་ཡློད། 

ཉིན་གསུམ་པའི་རིམས། རིམས་ཚད་ཚིལ་ལ་བབས་པ་སྟེ། ནད་རགས་སུ་གཉིད་ཆེ་ལ་ལུས་པློ་ལྕི་བ་

དང་། མགློ །ཕག་པ། རེད་པ་སློགས་མི་བདེ་བ། ཉིན་རེ་ཅུང་བདེ་ལ་ཉིན་གཉིས་བསྟུད་ནས་ན་བ་

ཞིག

ཉིལ་ཉིལ། ལིང་ལིང་ངམ་ཕྲུལ་ཕྲུལ། སྐྲ་ཚོགས་ཉིལ་ཉིལ་དུ་གློད་འདུག །མིག་ཆུ་ཉིལ་ཉིལ་དུ་གཏློང་

བ། 

ཉིལ་བ། [ཐ་མི་དད་པ]ཞིག་པ། ལྕགས་རི་ཉིལ་སློང་། བག་རི་ཉིལ་བ། མཆི་མ་ཉིལ་བ། 

ཉིལ་ལི་ལི། ཐུར་ལ་འགིལ་བའམ་འཕང་བའི་ཚུལ། རི་ནས་ས་རྡློ་མང་པློ་ཉིལ་ལི་ལིར་བཏགས་པ། 

ཉིལ་ལེ་བ། སིལ་བུར་ཟགས་པའམ་འཕང་ཚུལ་དང་། བབས་ཚུལ། བེ་ཕུང་ཉིལ་ལེ་བར་ཞིག་པ། 

སྐྲ་ཉིལ་ལེ་བར་འཕང་བ། མིག་ཆུ་སན་རྡློག་ཙམ་ཉིལ་ལེ་བར་གཏློང་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ཉིས། གངས་གཉིས་ཀི་ཚབ་ཏུ་འཇུག་པ་ཞིག །གཉིས། མི་ཉིས་ཁི་ཉིས་སྟློང་། རིན་ཉིས་ལློག་སྤད་པ། 

ཉིས་སྐལ། སྐལ་པ་ཉིས་བརེགས། 

ཉིས་སྐུལ། ཁལ་གཅིག་ལས་རྒྱུག་མི་དགློས་པར་ཐེངས་གཉིས་སྐུལ་བ། 

ཉིས་སྐྲ། སྐྲ་ལྕང་ལློ་ཉིས་གཤིབས། 

ཉིས་ཁི། གངས་ཀི་མིང་སྟེ་ཁི་གཉིས་དང་དློན་གཅིག

ཉིས་རྒྱུ་ཆིག་སྤུན། རྒྱུ་ལ་རང་གཉིས་དང་སྤུན་ལ་རང་གཅིག་ཡློད་པའི་སྣམ་རས། 

ཉིས་སྒིམ། རང་གཉིས་བརེགས་གཉིས་པ། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་dichotomizing search ཟེར། 

ཉིས་འགྱུར། གཅིག་གཉིས་སུ་འཕར་བ། 

ཉིས་བརྒྱ། གངས་ཀི་མིང་སྟེ་བརྒྱ་ཕག་གཉིས་པ། 

ཉིས་ལེབ། ལེབ་རེགས་གཉིས་དང་ལན་པ། 

ཉིས་སྟློང་། གངས་ཀི་མིང་སྟེ་སྟློང་ཚོ་གཉིས་ཀི་དློན། 

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

དབིན་སྐད་དུ་double line ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་double click ཟེར། 

ཉིས་ལབ། གཅིག་གཉིས་སུ་འཕར་བ། 

ཉིས་དྲློས། ལློ་ལྔ་ཅན་གི་ནློར་ཕློ་མློའི་མིང་། 

ཉིས་ན། [རིང]རྣམ་པ་གཉིས་སུ་ན། 

ཉིས་སྣའི་འདློན། སར་བློད་ཀི་ཁལ་རང་གཉིས་ལ་འདློན་གཅིག་རེ་བརིས་པའི་འདློན། 

ཉིས་སྦྲགས། གཉིས་མཉམ་དུ་གཤིབས་པའམ་བསེབས་པ། འགེལ་པ་ཉིས་སྦྲགས། 

ཉིས་སྦྲེལ། གཉིས་གཅིག་ཏུ་བསེབས་པ་དང་། མཉམ་དུ་སྦྲེལ་བ། ལྕགས་ལམ་ཉིས་སྦྲེལ། 
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ཉིས་འབེལ་ཤློག་ལྷེ། ལྷེབ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འབེལ་བའི་ཐློ་ཤློག

ཉིས་བརེགས། གཅིག་སྟེང་གཅིག་བརེགས་པ། ཁང་ཐློག་ཉིས་བརེགས། 

ཉིས་ཞློན། ར་གཅིག་ལ་མི་གཉིས་ཞློན་པ། 

ཉིས་ཟླློས། ལན་གཉིས་བསྐྱར་བ། སྐད་ཆ་ཉིས་ཟླློས་བཤད་པ། 

ཉིས་རི། [རིང]ལབ་གཅིག

ཉིས་རིམ། རིམ་པ་གཉིས་ཡློད་པ། ཐློག་ཉིས་རིམ་ཡློད་པའི་ཁང་སྟེང་དུ་འཛེགས་ནས་ལ་བ། 

ཉིས་ལས། ① ལས་ཀ་བེད་ཐེངས་གཅིག་གིས་འགིག་པར་བེད་ཐེངས་གཉིས་བས་པ། ② ལས་ཀ་

བེད་ཐེངས་དང་པློས་མ་འགིག་པར་བསྐྱར་དུ་བེད་དགློས་བྱུང་བ། 

ཉིས་ལེན། གཉན་པློའི་ར་གནད་སྟེང་ཉེས་སྐྱློན་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཁག་གཏར་ཐབས་ཤིག་སྟེ། ཐློག་

མར་ར་སྟེང་གཙག་བུས་གཤགས་ཤིང་ར་དངློས་ཤིང་བུར་བཏེག་སྟེ་སར་གཙག་བུ་བརྡེག་

དགློས་པ་ཞིག

ཉིས་ལློག །ལབ་འགྱུར། 

ཉིས་ཤད། ཚིགས་བཅད་ཀི་རང་མཚམས་དང་། ཚིག་ལྷུག་གི་སེ་ཚན་རློགས་མཚམས་སམ། སར་

བསྡུའི་ཕད་གར་ཡློད་ཀི་མཐར་བི་རྒྱུའི་ཤད་ཉིས་གཤིབས། 

ཉུག །① བཙལ་བའི་དློན། ངའི་ལེའུ་མིག་བློར་ཚར་བཞག །ག་ས་ག་ལ་ཉུགས་ཀང་རེད་མ་སློང་། 

ཁ་སང་གློང་ཁེར་ནང་གི་ཕྲུ་གུ་གཅིག་བློར་ཚར་བཞག་ཟེར། དེ་རིང་སྤི་བདེ་དམག་མི་རྣམས་

ཕྲུ་གུ་ཉུག་སར་འགློ་ཞིང་འདུག །ངའི་ཆུ་ཚོད་དེ་མེ་ཏློག་ལྡུམ་རའི་ནང་ལུས་བརླགས་སློང་། དེ་

རིང་ང་དེ་ཉུག་སར་འགློ་ལེ་ཡིན། ལ་བུ། རེག་པའམ། ནློམ་པ། ལློང་བས་ལག་པ་བརྐྱངས་ཏེ་

རང་གི་ཡློ་བད་ལ་ཉུག་པར་བེད་པ། ② འབྱུག་པའམ་ཤད་པའི་དློན། སློས་དྲིའི་བྱུག་པས་ལུས་

ལ་ཁབ་པར་ཉུག་པ། འདློད་པའི་བསྟན་བཅློས་ལས། བརླ་དང་བིན་པས་བསམས་ཤིང་ཐུར་དུ་

ཉུག །ཅེས་བིན་པ་གཉིས་ཀིས་ཐུར་དུ་ཤད་དགློས་པ་བསྟན་འདུག །

ཉུག་པ། ཉུག་པའི་མིང་རྐྱང་།

ཉུག་བེད། [མངློན]འདབ་ཆགས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ཉུག་རུམ་པ། རླིག་འབས་བཏློན་པའི་མི། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁིམ་ཁློལ་དང་། མནའ་དུས་སུ་རྒྱ་

ནག་རྒྱལ་པློའི་ཁབ་ཏུ་ཕློ་མཚན་བཅད་ནས་བཙུན་མློའི་སྐུ་སྲུང་བཞག་པའི་མི་ལ་བློད་ཀིས་

ཉུག་རུམ་པ་ཞེས་འབློད། མིང་གི་རྣམ་གང་ལ། འཁིག་མི་ནུས། བུད་མེད་དགའ་བལ། དབང་

པློ་ཉམས། འབས་བུ་དབྱུང་། འློག་མེད། རལ་གུ་ཅན། སྲུང་མ་བཅས་སློ། །

ཉུག་རུམ་བཟློ་བ། སར་གློང་མའི་བཙུན་མློའི་འཁློར་གི་མིའི་རླིག་འབས་འདློན་པ། 

ཉུགས། ཉུག་པའི་འདས་པ་དང་སྐུལ་ཚིག

ཉུང་། མང་པློའི་ལློག་ཕློགས། 

ཉུང་སྐྱློན། ཉུང་དྲགས་པའི་སྐྱློན། 

ཉུང་ཁན། ཆར་ཉུང་དམར་པློ་ལློ་དགུ་ལློན་པ་ལས་བས་པའི་ཁཎའི་མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་

བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་ལག་ལེན་གཅེས་བསྡུས་ཀུན་གསལ་སྣང་མཛོད་

ལས། ཉུང་ཁན་ཞེས་བ་ཆར་ཉུང་དམར་མདློག་ཅན། ལློ་དགུ་ལློན་པའི་ཁཎ་མ་འཚིག་ཅིང་། མ་

འདྲེགས་གདུས་པ་གནད་དུ་ཆེ་བ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བུའློ། །

ཉུང་མཁར་མགློན། 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། 

ཉུང་ངུ་། མང་པློ་མིན་པ། ཆང་ཉུང་ངུ་ཞིག་བཏུངས་ནས་ར་བཟི་བ། མི་ཉུང་ངུ་ཞིག་གིས་ལས་ཀ་

མང་པློ་བས་འདུག

ཉུང་ཉུང་། ཅུང་ཟད། སྨན་ཐུན་ཉུང་ཉུང་ཞིག་གིས་ནད་ཆེན་པློ་འཇློམས་ཐུབ། 

ཉུང་མཐའ། ཉུང་ཤས། འདིར་ཡློད་ཚོགས་ཁང་ར་ེརེའ་ིནང་དུ་ཉུང་མཐར་ཡང་མ་ིབརྒྱ་ཕག་ར་ེཤློང་ཡློང་། 

ཉུང་བ། མང་པློ་མིན་པ། སྐྱློན་གང་ཉུང་བ་དང་ཡློན་ཏན་གང་མང་བ་ཡློང་ཐབས་ལ་འབད་བརློན་བེད་དགློས། 

ཉུང་མང་རྒྱལ་རིས། རྒྱ་སློལ་རི་མློའི་ཐབས་རལ་ལ་སྤློད་པའི་ཐ་སྙད་ཅིག་ཡིན། མེ་ཏློག་དང་ཡང་

ན་བཟློ་བཀློད་མཛེས་རལ་གི་འཆར་འགློད་ལ་སྤློད་པའི་བེད་ཐབས་ཤིག་སྟེ། རི་མློ་མཛེས་

ཤིང་མཉེན་ལྕུག་ལན་ལ་ཉུང་བསྡུས་ཀི་ཐློག་ནས་མི་རྣམས་ཀི་མཐློང་སྣང་ལ་རི་མློ་མང་བ་ལས་

ཉུང་བ་དེ་མཛེས་པའི་ཚོར་སྣང་སྤློད་ཐུབ་པ་དེར་ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཉུང་མ། ལ་ཕུག་ལ་བུའི་བཟའ་བའི་བེ་བག་རློ་མངར་བ་ཞིག

ཉུང་མའི་རྨ་དང་དློན་གཅིག །ཉུང་མ་ས་འློག་གནས་དུས་རྨ་ཕན་བུ་ཤློར་ན་རིམ་བཞིན་ཆེ་རུ་ཕིན་

པ་ལར་འདིར་ལུས་ལ་ཚ་བ་ཕན་བུ་ལུས་ན་རིམ་བཞིན་ལུས་ཟུངས་ལ་འབར་བའི་དཔེ་དློན་

སྦར་བ་ཞིག་གློ །

ཉུང་ཙམ། ཕན་བུ་ཙམ། ལས་ཀ་ཉུང་ཙམ་མ་བས་པ། 

ཉུང་བཙའ་མྱུར་ཕྱུག །ཕྲུ་གུ་ཉུང་ཙམ་སྐྱེས་ན་ཕྱུག་པློ་མགློགས་ཙམ་ཆགས་པར་ཟེར། 

ཉུང་ཟད། ཅུང་ཙམ། སེར་སེམས་ཉུང་ཟད་ཁེར་བ་ཙམ་གིས་སྤིའི་ལས་དློན་ལ་འཐུས་ཤློར་ཆེན་པློ་

བས་ཡློང་། ཟས་ནི་ཆུ་དང་ཤིང་ཏློག་ཉུང་ཟད་རེ་ལ་བརེན། 

ཉུང་ཟུག[ཞང་སྐད]རང་པ། 

ཉུང་ཤས། ཅུང་ཟད། ཞིང་ས་གཤིན་པློ་ལ་ས་ལུད་ཉུང་ཤས་ཤིག་བཏབ་ཀང་འབས་བུ་མང་པློ་ཐློན་ཡློང་། 

ཉུང་སློན། ཉུང་མ་དམར་པློའི་ས་བློན་ལློ་ལྔ་ལློན་པའི་མིང་སྟེ། ཉུངས་ཀར། སྣུམ་འབྱུང་བའི་འབྲུ་ཞིག

ཉུངས་ཀར། ཡུང་མ་འབྱུང་བའི་གཞི་ས་བློན་དཀར་ནག་གཉིས་ཀི་ཟླས་ཕེ་བའི་དཀར་པློའི་མིང་སྟེ། 

འདིར་དཀར་པློ་ལ་ད་སློན་འཇུག་མ་སྦར་བ་ནི་རགས་མཚུངས་འདྲེན་པའི་དབང་དུ་ཡིན་ཞེས་

དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་བསྟན་པའི་ཉིན་བེད་ཀིས་མཛད་པའི་སུམ་རགས་ཀི་འགེལ་པ་མུ་ཏིག་ཕེང་

མཛེས་ལས་གསུངས། 

ཉུངས་པ། ཉུང་དྲགས་པ། ལློ་ཐློག་ཐར་ཐློར་ལས་མ་སྐྱེས་པ་དེ་ས་བློན་ཉུངས་པ་རེད། 

ཉུངས་མ། ཉུང་མ་དང་གཅིག །

ཉུངས་མ་ཕློ་ཤ། ཉུངས་མ་བཙོས་མ། 

ཉུངས་མར། ཡུངས་ཀར་བཙིར་བའི་སྣུམ་མར། 

ཉུངས་གཤེར། ཉུངས་མ་རླློན་པ། 

ཉུལ་ཉུལ། ① ཡུལ་ངེས་མེད་དུ་འཁམ་འཁམ་དུ་འགློ་བ། ② ལག་པས་ཡང་ཡང་འཚོལ་ཞིང་ཉུལ་བ། 

ཉུལ་ནློམ། [ཞང་སྐད]སྦློར་བ། 

ཉུལ་པློ། ① འཁམས་ནས་འགློ་མཁན་ནམ་འཁམས་པློ། ② འཚོལ་མཁན་ནམ་སློ་པ། གསང་བའ་ིཉུལ་པློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ཉུལ་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ]ཡུལ་ངེས་མེད་དུ་འཁམ་པ་དང་རྒྱུ་བ། ཕློགས་ངེས་མེད་དུ་ཉུལ་ནས་འཚོ་

ཐབས་འཚོལ་བ། བིས་པ་རྣམས་དློན་མེད་པར་གང་སར་ཉུལ་བ། ② [རིང]བུལ་བའམ་འགློར་བ། 

ཉུལ་བེད། [མངློན]འདབ་ཆགས། 

ཉུལ་མ། ཉུལ་པློ་དང་གཅིག །

ཉུལ་ཞིབ། གསང་བའི་སློ་ནས་ཕ་རློལ་གི་གནས་ཚུལ་འཚོལ་ཞིབ་བེད་མཁན་གསང་ཉུལ་ཡང་ཟེར། 

ཉེ་སྐློར། ཉེ་འཁིས། སྐྱེད་ཚལ་གི་ཉེ་སྐློར་དུ་ཆུ་ཡུར་བཟློས་པ། 

ཉེ་སྐྱློར་ཁིམས་འགལ། ཁིམས་འཛིན་ལས་བས་གཉེན་ཉེ་དུར་ཕློགས་ནས་ར་དློན་བློས་བཏང་སྟེ་ཉེས་

པ་མེད་པ་ཤེས་བཞིན་དུ་དེ་ལ་ཁིམས་སྦློར་བདའ་འདེད་གཏློང་བ་དང་། ཉེས་པ་ཡློད་པ་ཤེས་

བཞིན་དུ་རང་བཙུགས་ནས་དེ་ལ་འགེབས་སྲུང་གིས་ཁིམས་སྦློར་བདའ་འདེད་མི་བེད་པའམ་

ཡང་ན་ཉེས་དློན་འདྲི་གཅློད་བེད་སྐབས་དློན་དངློས་དང་འགལ་ལ་ཁིམས་ལུགས་དང་ཡང་འགལ་

ནས་རང་བཙུགས་ནས་ཁིམས་འགལ་ཁྲུན་ཐག་བཅད་པའི་ཉེས་གསློག་བ་སྤློད་ལ་ཟེར། 

ཉེ་སྐྱློར་ཕློགས་ལྷུང་། དགའ་འདྲིས་ཆེ་བའི་ཕློགས་བཟུང་བ། མི་དྲང་པློའི་ལས་ཀར་ཉེ་སྐྱློར་ཕློགས་

ལྷུང་གི་སྐྱློན་ཆ་ཡློང་གི་མ་རེད། 

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

དབིན་སྐད་དུ་adjacent domains ཟེར། 

ཉེ་འཁློན། ཉེ་རིང་སྟེ། འགའ་ཞིག་ལ་གཉེན་ཉེ་བར་ལ་བ་དང་། འགའ་ཞིག་ལ་དག་གཤེད་འཁློན་

འཛིན་བེད་པའི་ཆགས་སང་། ཉེ་འཁློན་གསལ་འབེད་བེད་པ། 

ཉེ་འཁློར། ① ཐག་ཉེ་བའི་ས་རྒྱུད། གློང་ཁེར་གི་ཉེ་འཁློར་དུ་བཟློ་གྲྭ་མང་པློ་འདུག །② གཉེན་ཉེ་དང་

འཁློར་གཡློག

ཉེ་འཁློར་བའི་དམལ་གནས། དམལ་ཁམས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་ཚ་དམལ་གི་

ཕློགས་བཞི་རྣམས་སུ་ཡློད་པའི་དམལ་གནས་རྣམས་སློ། །

ཉེ་འཁློར་བའི་དམལ་བ་དྲུག །མེ་མ་མུར་གི་འློབས། རློ་མགས་ཀི་འདམ། སྤུ་གིས་གཏམས་པའི་

ལམ། རལ་གིའི་ལློ་མ་ཅན་གི་ནགས་ཚལ། ཤལ་མ་ལིའི་ཚལ། ཆུ་ཀླུང་རབ་མེད་དློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཉེ་འཁློར་ལྷག་པ་བཅུ་དྲུག །དམལ་བ་མནར་མེད་ཀི་ཕློགས་བཞི་སློ་སློ་ན། མེ་མ་མུར་གི་འློབས། 

རློ་མགས་ཀི་འདམ། སྤུ་གིའི་ཐང་། རལ་གིའི་ཚལ་བཅས་བཞི་བཞི་ཡློད་པས་བཅུ་དྲུག་གློ །

ཉེ་གློགས། བློ་ཉེ་བའི་གློགས་པློ། རང་གི་ཉེ་གློགས་ལ་སྙིང་གཏམ་བཤད་པ། 

ཉེ་གློ། གཞློགས། 

ཉེ་རྒྱལ། འཕགས་པ་ཤཱ་རིའི་བུ། 

ཉེ་རྒྱུ། འབྱུང་འགྱུར་རྣམ་པར་གྱུར་པའི་སྐབས་སུ་ནད་ཀི་ཉེ་བའི་རྒྱུ་བེད་པའི་རླུང་མཁིས་བད་ཀན་

གསུམ་ལ་གློ་དགློས་ཏེ། བཤད་པ་སྐུའི་རྒྱུད་ལས། ཉེ་རྒྱུ་རླུང་དང་མཁིས་པ་བད་ཀན་གསུམ། 

རྣམ་པར་མ་གྱུར་ནད་ཀི་རྒྱུར་འགྱུར་ལ། རྣམ་འགྱུར་མ་སྙློམས་ནད་ཀི་ངློ་བློ་ཡིན། ལུས་དང་

སློག་ལ་གནློད་ཅིང་གདུང་བས་སློ། །ཞེས་དང་། འབེ་ལློ་ཙཱ་ཚེ་དབང་ཀུན་ཁབ་ཀིས་མཛད་པའི་

ཐློར་བུའི་སྐློར་ཉེར་མཁློ་སྣ་ཚོགས་བསྡུས་པ་ལས། ཉེ་རྒྱུ་ནི། འདུ་བ་སྙློམས་ན་ལུས་སློག་འཚོ་

བའི་རྒྱུ་བེད་ཅིང་། འདུ་བ་མ་སྙློམས་ན་འབྱུང་འགྱུར་ལུས་སློག་ལ་གནློད་པའི་ནད་ཀི་ཉེ་བའི་

རྒྱུ་གཙོ་བློར་བེད་པའི་རླུང་མཁིས་བད་ཀན་གསུམ་ལ་ཟེར་བའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཉེ་རྒྱུད། ① གཉེན་ཉེ་བའི་རིགས་རྒྱུད། ཕ་མེས་ཀི་ཉེ་རྒྱུད་དུ་བུ་དང་བུ་མློ་མང་པློ་བྱུང་ཡློད། ② 

ཐག་ཉེའི་ས་ཆ། གློང་ཁེར་ཉེ་རྒྱུད་དུ་རྩྭ་ཐང་རྒྱ་ཆེ་པློ་ཡློད། 

ཉེ་སྒིག །གཉེན་སེབ་བེད་པ། 

ཉེ་དགའ། ① དགའ་ཉེ་བློ་དཀར།② ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་ཞིག

ཉེ་དགའ་ཕློགས་ལྷུང་། རང་ཕློགས་ལ་དགའ་ཞིང་། གཞན་ཕློགས་ལ་འཁང་བའི་ཆགས་སང་། གཟུ་

བློར་མི་གནས་པར་ཉེ་དགའ་ཕློགས་ལྷུང་གི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་གི་ཁ་ལ་ཉན་རྒྱུ་མེད། 

ཉེ་དགའ་བློ། [ཨུཔནནྡཿ]ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཉན་ཐློས་དྲུག་སེའི་ཡ་གལ་ཞིག

ཉེ་མགློན། བརེ་སེམས་གིས་རློགས་རམ་བེད་པ། ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་བསམ་བློ་དང་འཚོ་བ་སློགས་

གང་ཅིའི་ཉེ་མགློན་བེད་པ། 

ཉེ་བརྒྱུད་རིང་བརྒྱུད། ① འབེལ་ཐག་ཉེ་རིང་གང་རུང་བརྒྱུད་པ། བསམ་དློན་འགྲུབ་ཆེད་དུ་ཉེ་

བརྒྱུད་རིང་བརྒྱུད་ཀིས་ཐབས་ཤེས་བེད་པ། ② ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་ཀི་བརྒྱུད་པ་རིང་ཐུང་། ③ 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ཆློས་ཀི་དབང་ལུང་མན་ངག་གི་བརྒྱུད་པ་རིང་ཐུང་། 

ཉེ་འགམ། གཞློགས་སམ་འཁིས། 

ཉེ་སློན།རིང་མིན་གི་སློན་ནམ་དུས་ཡུན་ཉེ་ཙམ་གི་ས་རློལ། 

ཉེ་ཆར། དེང་གི་དུས། མི་དེ་དག་ཉེ་ཆར་འདི་གར་འབློར་པ་རེད། 

ཉེ་ཆར་ཉར་ཚེས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་last saved date ཟེར། 

ཉེ་ཕེས་ཡིག་ཆ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་recent opened files ཟེར། 

ཉེ་བིས་དུས་ཚོད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་last write time ཟེར། 

ཉེ་ཆེ་རིང་ཆུང་། སྣང་ཆ་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ནང་གི་མིང་ཚིག་སྟེ། རི་མློ་འབི་སྐབས་རང་དང་

ཐག་ཉེ་སར་ཡློད་པ་རྣམས་ཆེན་པློ་འབི་དགློས་པ་དང་། རང་དང་ཇི་ཙམ་ཐག་རིང་སར་ཡློད་པ་

རྣམས་དེ་ཙམ་གིས་ཆུང་བ་འབི་དགློས་པ་ཡིན། 

ཉེ་ཉློན། ཉེ་བའི་ཉློན་མློངས་པའི་བསྡུས་ཚིག

ཉེ་ཉློན་ཉི་ཤུ།ཉེ་བའི་ཉློན་མློངས་པ་ཉི་ཤུའི་བསྡུས་མིང་། 

ཉེ་ཉློན་ཉེར་བཞི། གློང་སྨློས་ཉི་ཤུ་ལ་མི་དགེ་བའི་འགློད་གཉིད་རློག་དཔྱློད་བཞི་བསྣན་པ། 

ཉེ་སྙིང་། གཟུངས་སགས་ཀི་བེ་བག་ཅིག

ཉེ་གཉེན། གཉེན་ཚན་ནམ་གཉེན་བཤེས། 

ཉེ་གཏམ་པ། [རིང]བཟའ་ཚང་སྒིག་པ་པློ། 

ཉེ་ཐག །གཉེན་ཉེ་འབེལ། 

ཉེ་མཐློང་། ཉེ་འབེལ་གི་བརི་མཐློང་། 

ཉེ་དུ། རིགས་རུས་ཀིས་འབེལ་བའི་གཉེན་བཤེས་ཏེ་ཕ་མ་གང་རུང་གི་རྒྱུད་མི་རབས་བདུན་ཚུན་

ཆད། ཉེ་དུ་དགར་ལངས། ཕྱུག་པློར་གཉེན་དང་ཉེ་དུ་མང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཉེ་དུ་ར་ལགགཉེན་ཉེ་ཡློད་ཚད། 

ཉེ་དུས། དུས་ཚོད་མི་རིང་བའི་ས་རློལ། 

ཉེ་སེ། ཉེ་བའི་དྲུག་སེ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་འཁློར་དྲུག་སེ་དང་འདྲ་བའི་ཉན་ཐློས་ཀི་སེ་ཞིག

ཉེ་དྲུང་། མདུན་ནམ་འཁིས། ཕྲུ་གུ་མའི་ཉེ་དྲུང་དུ་བསད་པ། 

ཉེ་འདབས། ཐག་ཉེ་བའི་ས་རྒྱུད། གློང་གི་ཉེ་འདབས་སུ་ཤིང་སྣ་ཡློད་པ། 

ཉེ་འདློན། འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། རྐྱེན་བཟླློག་གི་རིམ་གློའི་ཆེད་དུ་ཉ་སློག་བསླུ་བའི་དློན། 

ཉེ་གནས། ① སློབ་མའམ་སློབ་ཕྲུག །② དྲུང་ན་སློད་མཁན་ནམ་གཡློག་པློ། 

ཉེ་པློ། ① ཐག་རིང་མིན་པ། གློགས་པློ་བཞུགས་ས་ཐག་ཉེ་པློར་ཡློད། ② བློ་ཉེ་བ། ཁློང་དང་ང་རང་

སར་ནས་དགའ་པློ་ཉེ་པློ་ཡིན། 

ཉེ་སྤུན། སྤུན་ཟླ་ཉེ་རིགས། 

ཉེ་ཕློགས་ཁིམས་བཤིགརང་གི་དགའ་ཉེ་སྤུན་མཆེད་ལ་ཕློགས་ཞེན་གིས་ཁིམས་ལུགས་མིག་ནང་

དུ་མི་འཇློག་པ། 

ཉེ་བ། ① ཉེ་དུ་གཉེན་གློགས། ② ཐག་མི་རིང་བ། ཤི་ལ་ཉེ་བ། ③ མཐུན་པའམ་འདྲ་བ། བློ་ཉེ་བ། 

④ འདིའི་མཐར་ར་སྦར་ན་ཚིག་གི་རྒྱན་དུ་འགློ་བའི་རབ་ཏུ་དང་ཤིན་ཏུ་སློགས་ཧ་ཅང་གི་དློན་

ཞིག །ཉེ་བར་ལ་བ། 

ཉེ་བར་བརག་པ། ཉེ་བར་བསྟན་པ། ཉེ་བར་བསྟེན་པ། ཉེ་བར་མཛེས་པ། 

ཉེ་བ་མཁློ་བ། དགློས་གལ་ཆེ་བའི་རིགས་སམ་སྐབས་སུ་བབས་པ་ཁ་ཚ་དགློས་གཏུགས་ཀི་རིགས། 

ཉེ་བ་འཁློར། [ཨུཔཱལི]ཉན་ཐློས་ཉེ་འཁློར་བཅུའི་ནང་གསེས། འདུལ་བ་འཛིན་པའི་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའློ། །

ཉེ་བ་གཉེན་ཚན། སྤུན་ཉེ། 

ཉེ་བའི་ཀ་བའི་གློང་། སར་རྒྱ་གར་གི་གནས་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག

ཉེ་བའི་རྐྱེན། མགློགས་པའི་མཐུན་གློགས། 

ཉེ་བའི་རྒྱུ། མགློགས་པློར་ཡློང་བའི་ས་བློན་ནམ་ར་བ། 

ཉ་ེབའ་ིལྔ་སེ། ཤཱཀ་ཐུབ་པའ་ིཉན་ཐློས་ལྔ་སྟེ། གགས་པ་དང་། དྲ་ིམེད། གང་བློ། བ་ལང་བདག །ལག་བཟང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ཉེ་བའི་འཆི་ལས། མགློགས་པློར་ཤི་བའི་རགས་མཚན། 

ཉེ་བའི་འཆི་ལས་ལྔ། ལུས་ཀི་འློད་ཆུང་དུ་འགློ་བ། ལུས་ལ་ཁྲུས་ཆུ་ཆགས་པ། གློས་རྒྱན་ལས་སྒ་

མི་སྙན་པ་འབྱུང་བ། སློགས་སློ།།

ཉེ་བའི་འཇིག་ལས། དུས་མི་རིང་བ་ཉེ་བར་འཆི་བའི་ལས་ཏེ། མིག་ལ་སློགས་པའི་དབང་པློ་ལྔ་

འཕལ་དུ་འགག་པ་དང་། ལུས་ཀི་རྣམ་པ་འགྱུར་བ། གེན་དུ་དབུགས་བརེག་པ་དང་། ལུས་ཀི་

དྲློད་ཡལ་བ་ལ་བུ། 

ཉེ་བའི་ཉློན་མློངས་པ། སེར་སྣ་ལ་སློགས་པ་སེམས་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པར་བེད་པ་ར་བའི་ཉློན་

མློངས་པ་དང་ཉེ་བའི་ཉློན་མློངས་ཅན་གི་སེམས་བྱུང་། 

ཉེ་བའི་ཉློན་མློངས་པ་ཉི་ཤུ། སེམས་བྱུང་ང་གཅིག་གི་ནང་ཚན། ཁློ་བ་དང་། འཁློན་འཛིན་དང་། 

འཆབ་པ་དང་། འཚིག་པ། ཕག་དློག་སེར་སྣ། སྒྱུ། གཡློ། རྒྱགས་པ། རྣམ་པར་འཚེ་བ། ངློ་ཚ་

མེད་པ། ཁེལ་མེད་པ། རྨུགས་པ་དང་། རྒློད་པ་དང་། མ་དད་པ། ལེ་ལློ། བག་མེད་པ། བརེད་

ངས་པ། རྣམ་གཡེང་། ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་པ་བཅས་ཉི་ཤུ། 

ཉེ་བའི་ལེ་མིག །[མངློན]སུག་སྨེལ། 

ཉེ་བའི་སིག་པ་ལྔ། ཆློ་ལློ་རྒྱན་པློ་འགེད་པ། ཁ་ན་མ་ཐློ་བའི་ཤ་ཟ་བ། ཚིག་ངན་ཀློག་པ། འབྱུང་པློ་

ཡི་དྭགས་ཀི་ཆློས་དང་ཀ་ཀློ་ལྷ་མིན་གི་ཆློས་སྤློད་པ། 

ཉེ་བའི་གནས་བཞི། རྣ་བ་གཡློན་པ་གློ་ད་བ་ནི། སྨིན་མ་ར་མེ་ཤ་ར། མིག་གཉིས་དེ་བཱི་ཀློ་ཌ། དཔུང་

མགློ་མ་ལ་ཝ་རྣམས་སློ། །

ཉེ་བའི་དཔུང་པ། [མངློན]གྲུ་མློ། 

ཉེ་བའི་མ་མ། [མངློན]མ་མའམ་བུ་རི། 

ཉེ་བའི་ཚལ། ཉེ་འགམ་གི་སྐྱེད་ཚལ། 

ཉེ་བའི་མཚམས་མེད་ལྔ། མཚམས་མེད་དང་ཆ་འདྲ་བའི་ལས་དག་བཅློམ་མ་ལ་འདློད་ལློག་སྤློད་པ། 

བང་སེམས་ངེས་གནས་གསློད་པ། སློབ་པའི་དགེ་འདུན་གསློད་པ། དགེ་འདུན་གི་འདུ་སློ་

འཕློག་པ། མཆློད་རེན་བཤིག་པ་སྟེ་ལྔ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཉེ་བའི་གཞི་ཤེས། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། གཞི་ཤེས་གང་ཞིག །སྙིང་རེ་ཆེན་པློ་

དང་། སྟློང་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་གང་རུང་གིས་ཟིན་པའི་མཁེན་པ་འབས་

བུའི་ཤེར་ཕིན་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པས་རིང་བ་མིན་པའློ། །

ཉེ་བའི་རིན་ཆེན་བདུན། ཁང་བཟང་རིན་པློ་ཆེ་དང་། མལ་ཆ་རིན་པློ་ཆེ། ལྷམ་རིན་པློ་ཆེ། རལ་གི་

རིན་པློ་ཆེ། གློས་རིན་པློ་ཆེ། པགས་པ་རིན་པློ་ཆེ། ཚལ་རིན་པློ་ཆེ་སྟེ་བདུན། 

ཉེ་བའི་རིན་པློ་ཆེ་བདུན། རྒྱལ་པློ་དང་འགལ་བར་སྤློད་པའི་དེར་སློང་བ་ཙམ་གིས་ཐམས་ཅད་

འདྲུད་པར་བེད་པའི་རལ་གི་དང་། ཆུར་དཔག་ཚད་བཅུ་དང་ཞེང་དུ་ལྔ་པ་ཆར་གིས་མི་བརླན་

ཤིང་རླུང་གིས་མི་བསྐྱློད་པ། གང་དུ་འགློ་སར་འཁློར་དང་བཅས་པའི་ཁིམ་གི་བ་བ་བེད་པའི་

པགས་པ་ཞིག་ཚོང་པས་ཕུལ་བས་རྒྱ་མཚོ་ནས་བྱུང་བའི་ཀླུའི་པགས་པ་ཡིན་པར་བཤད་པ་

དང་། ཆུར་དཔག་ཚད་བཅུ་གཉིས་དང་ཞེང་དུ་བདུན་པ། གང་ན་དྲློ་ལ་ཚ་ན་བསིལ་ཞིང་ལྷ་མློ་

རྣམས་འློངས་ནས་རློལ་མློ་བེད་པ། ཟླ་བ་དང་སྒྱུ་སྐར་དང་རིན་པློ་ཆེ་སློགས་ལ་བར་འདློད་ཀང་

འགྲུབ་པའི་ཁང་བཟང་། འཇམ་ཞིང་དྲི་མ་མི་གློས་པས་གང་དྲློ་བཀྲེས་སྐློམ་ངལ་དུབ་ཀིས་མི་

གནློད་པ་མེ་དང་མཚོན་སློགས་ཀིས་མི་ཚུགས་པའི་གློས་དང་། རྒྱལ་པློ་ཕིན་པའི་ཚེ་ལྷའི་བུ་

དང་བུ་མློ་དང་བ་སློགས་འློངས་ནས་འདློད་ཡློན་ལ་སྤློད་པའི་སྐྱེད་ཚལ་དང་། བསམ་གཏན་

བེད་ན་རྣམ་པར་གློལ་ཞིང་བློ་གསལ་བ། ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་དང་བལ་བར་བེད་པའི་མལ་

ཆ་དང་། གློན་ན་ཆུར་མི་བིང་ཞིང་ཡུལ་ཙམ་གིས་དཔག་ཚད་བརྒྱད་འགློ་བ་ལ་ངལ་བ་མེད་

པའི་ལྷམ་རྣམས་བཅས་ཏེ། ཁང་བཟང་རིན་པློ་ཆེ་དང་། མལ་ཆ་རིན་པློ་ཆེ། ལྷམ་རིན་པློ་ཆེ། 

རལ་གི་རིན་པློ་ཆེ། གློས་རིན་པློ་ཆེ། པགས་པ་རིན་པློ་ཆེ། ཚལ་རིན་པློ་ཆེ་སྟེ་བདུན་ནློ། །

ཉེ་བའི་ས་དག། ས་དག་ངློ་མ་མིན་ཀང་དེ་དང་ཕློགས་འདྲ་བའི་རིགས་ལ་ཟེར། 

ཉེ་བའི་སས་བརྒྱད། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉེ་བའི་སས་བརྒྱད། དེ་ཡང་། ༡ འཇམ་དཔལ་དབངས། 

༢ ཕག་ན་རྡློ་རེ། ༣ སྤན་རས་གཟིགས། ༤ ས་ཡི་སྙིང་པློ། ༥སྒིབ་པ་རྣམ་སེལ། ༦ ནམ་མཁའི་

སྙིང་པློ། ༧ བམས་པ་མགློན་པློ། ༨ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་བཅས་ཡིན་ཅིང་། འདི་རྣམས་ལ་སྐུ་ཡི་རྣམ་

འགྱུར་མི་འདྲ་བ་འགའ་ཞིག་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ཉེ་བའི་སས་ཆེན། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཐུགས་ཀི་སས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཁློར་གི་

གཙོ་བློའ ློ། །

ཉེ་བར། [བསྣན་ཚིག]ཉེ་བར་མཁློ་བ། ཉེ་བར་གནས་པ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཉེ་བར་མཁློ་བ། འཕལ་དུ་མཁློ་བའམ་ཤིན་ཏུ་མཁློ་བ། ཡི་གེ་འབི་བ་ལ་ཉེ་བར་མཁློ་བའི་སྣག་སྨྱུག་

སློགས་ཚང་མ་ག་སྒིག་བས་ཡློད། 

ཉེ་བར་འཁློར། མང་པློས་བཀུར་བའི་སེ་པའི་མཁན་པློ་ཡིན། དེ་ཡང་དམངས་རིགས་ལས་རབ་ཏུ་

བྱུང་བ་ཉེ་བར་འཁློར་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། སྐད་ཤ་ཟའི་སྐད་དུ་འདློན། སྣམ་ཕན་ཉེར་གཅིག་པ་ནས་

ལྔ་པ་ཡན། གྲྭ་རགས་མེ་ཏློག་སློ་རི་ཀའློ། །

ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ། ལག་ཏུ་ལེན་པ། ཁ་བཤད་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ལག་ཐློག་ནས་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ། 

ཉེ་བར་འཇློག་པ། ① གུས་འདུད་བེད་པ། ② ཐག་ཉེ་བའི་འཇློག་པ། ③ སེམས་གནས་དགུའི་བཞི་

པ། སེམས་རང་བཞིན་གིས་རྒྱ་ཆེ་བ་ལས་ཡང་ཡང་བསྡུས་ཏེ་ཕ་བར་བས་ནས་འཇློག་པ། 

ཉེ་བར་དློ་བསློ་བ། ལུས་སློག་ལ་གནློད་པ་སྐྱེལ་རིས་བེད་མཁན། 

ཉེ་བར་གནས་པ། ① ཉེ་འཁློར་དུ་སློད་པ། ② དངློས་སུ་ཡློད་པའམ་མངློན་སུམ་དུ་གནས་པ། 

ཉེ་བར་སྤློད་པ། ལློངས་སུ་སྤློད་པ། མི་ཚང་མས་རྒྱུན་དུ་ཟས་གློས་ལ་ཉེ་བར་སྤློད་དགློས། 

ཉེ་བར་འཕར་འགློ། [མངློན]སྒ་གཅན། 

ཉེ་བར་བེད་པ། དགའ་བར་བེད་པ། ཕན་ཚུན་བསམ་པ་ཉེ་བར་བེད་པ། 

ཉེ་བར་མྱུར་བ། ཧ་ཅང་མགློགས་པ། 

ཉེ་བར་མཚན་པ། ལེགས་པར་བརྒྱན་པའམ་སྤས་པ། ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་རི་བློང་གཟུགས་

བརན་གིས་ཉེ་བར་མཚན་པ། ཚོགས་འདུ་འཚོག་ཡུལ་ཐང་ཆེན་གི་མཐའ་སྐློར་དུ་ཚོན་ཁ་ཅན་

གི་དར་ཆ་མང་པློས་ཉེ་བར་མཚན་པ། 

ཉེ་བར་མཚོན་པ། དཔེ་ལ་སྦློར་བའམ། དཔེར་ལེན་པ། སྟློང་གསལ་ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

ཆློས་རྣམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་ཉེ་བར་མཚོན་པ། འཇའ་ཚོན་དང་མེ་ཏློག་གི་དཔེས་མཛེས་སྡུག་གི་

རྣམ་འགྱུར་ཉེ་བར་མཚོན་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཉེ་བར་ཞི་བ། ① ལེགས་པར་ཞི་བའམ་བདེ་བ། ② སློམ་བརློན། ③ མེ། ④ བཟློད་པ། 

ཉེ་བར་ཞི་བའི་དགེ་བ། ཉློན་མློངས་པ་སློང་བ་དང་། འགློག་པའི་སྙློམས་འཇུག་དང་། ལྷག་བཅས་

ལྷག་མེད་ཀི་མང་འདས་དང་། མི་གནས་པའི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་རྣམས་སློ། །

ཉེ་བར་ཞི་བའི་ལུང་མ་བསྟན། གཟུགས་གཟུགས་མེད་ལ་སྤློད་པའི་ཉློན་མློངས་པ་རྣམས་ཏེ་ཞི་

གནས་དང་ལན་པའི་ཕིར་འབས་བུ་མི་འབིན་པ། 

ཉེ་བར་ལེན་པ། ཉེར་ལེན་དང་དློན་གཅིག

ཉེ་བར་ལེན་པ་བཞི། ཉེར་ལེན་བཞི་དང་དློན་གཅིག

ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པློ། ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པློ་ལྔ་དང་དློན་གཅིག

ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པློ་ལྔའི་སྡུག་བསལ། སྡུག་བསལ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས། ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པློ་

ལ་བརེན་ནས་སྐྱེ་བ་ཕི་མ་ཕན་ཆད་ཀི་སྡུག་བསལ་རྣམས་འདྲེན་པ་དང་། ད་ལ་ན་རྒ་སློགས་ཀི་

རེན་དུ་གྱུར་པ་དང་། སྡུག་བསལ་གསུམ་གི་སྣློད་དང་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའློ། །

ཉེ་སས། ཉེར་སས་དང་གཅིག །

ཉེ་དབང་། [མངློན]ཁབ་འཇུག

ཉེ་དབང་སློ་གཉིས། ལྷའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་གི་འཁློར་དུ་གཏློགས་པའི་ལྷ་རྣམས་ཏེ་ལྷ་སུམ་ཅུ་ར་

གསུམ་ལས་ལྷ་དབང་མ་གཏློགས་པ་རྣམས། 

ཉེ་དབང་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ། འཇིག་རེན་པ་ལར་ཉི་མ་བཅུ་གཉིས། དྲག་པློ་བཅུ་གཅིག །ནློར་ལྷ་

བརྒྱད། ཐ་སྐར་གི་བུ་གཉིས་ཏེ། གཙོ་བློ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ན་ཡློད་དློ།།

ཉེ་འབེད། ཕ་མའམ་དབེན་བེད་པ། མཐུན་པློའི་བར་ལ་ཉེ་འབེད་བེད་པ། 

ཉེ་འབེལ། སྤུན་ནམ། གཉེན་ཉེ་རིགས། 

ཉེ་འབེལ་བར་གཉེན་མི་སྒིག་པ། ཕ་ཉེ་དང་མ་ཉེ་གང་ཡིན་རུང་ཉེ་འབེལ་ཡིན་པ་ཤེས་ཙམ་ཚུན་ཆད་

གཉེན་མི་བསྒིགས་ལ། མ་མཐར་ཡང་མི་རབས་བདུན་ཚུན་གི་ཉེ་འབེལ་བར་གཉེན་མི་བེད། དེ་

ལས་འདས་ན་མི་ཆློས་དང་བལ་བའི་ཁེལ་མེད་དུ་བརི། 

ཉེ་འབེལ་འབལ་འདུམ་གི་ཞལ་ལྕེ། ཞལ་ལྕེ་བཅུ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། བཟའ་ཚང་ཡ་བལ་སློང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

རིགས་ལ་འབལ་རྐྱེན་གི་ར་བ་ཞིབ་ཏུ་བཅད་དེ་འགལ་བ་སུས་བས་ལ་ཉེས་ཆད་འགེལ་

ལུགས་ཀི་ཁིམས། 

ཉེ་ཚན། གཉེན་ཉེ་དུ། 

ཉེ་ཚིག །① ཚིག་ཕད་ནང་གི་ཉེ་བར་བསྟན་པའི་ཚིག་སྟེ་འདི་ཞེས་པ་ལ་བུ། འདི་ཞེས་ཉེ་ཚིག་སྨྲས་

པ། ② གཅེས་པའི་ཚིག

ཉེ་ཚུགས་བརྡ་ཐློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་neighbor notification ཟེར། 

ཉེ་ཞི། [ཞང་སྐད]སྙློམས་པ། 

ཉེ་ཞློ། སྐྱློན་ཆའམ་བར་ཆད། ལམ་ཐག་རིང་པློར་བསྐྱློད་དེ་ཉེ་ཞློ་མེད་པར་སེབས་པ། ཉེ་ཞློ་མེད་པར་

ཅི་བདེར་གནས་པ། 

ཉེ་ཞློ་མེད་པ། བདེ་བ་དང་། ལེགས་པ་དང་། སྐྱློན་མེད་པ་དང་། བཀྲ་ཤིས་པ་སློགས་ལ་འཇུག་གློ

ཉེ་ཞློས་དབེན། ① ཉེས་སྐྱློན་མེད་པ། ② [མངློན]སྐྱེ་བློ་ནད་མེད་གཅློང་མེད། 

ཉེ་ཟུངས། [རིང]འཁིག་པ། 

ཉེ་བཟུང་མ། [མངློན]བག་མའམ་ཁིམ་བདག་མློ། 

ཉེ་གཡློག །འཁིས་སློད་གཡློག་པློ། ཉེ་གཡློག་བེད་པ། 

ཉེ་རིགས། ཉེ་དུ་གཉེན་འབེལ་གི་ཕློགས་སམ་གས། 

ཉེ་རེག །ཁྲུས་བས་པའི་བརྡ་རིང་། 

ཉེ་རིང་། ① ཡུལ་དུས་རིང་ཐུང་། ② བློ་ཕློགས་རིས་ཅན། ③ ཆགས་སང་། 

ཉེ་རིང་མི་བཏུབ་པ། ཉེ་དགའ་ཕློགས་ལྷུང་བེད་མི་རུང་བ། 

ཉེ་རིང་མེད་པ། ཕན་ཚུན་སུ་ལའང་མི་ཕློགས་པ། གཏམ་བཤད་ན་ཉེ་རིང་མེད་པ་དགློས། ཟས་

བགློས་ན་ཆེ་ཆུང་མེད་པ་དགློས། ཀུན་ལ་ཉེ་རིང་མེད་པར་སྐྱློང་། 

ཉེ་རུ་གཙང་པློ། འབབ་ཆུ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཁང་དམར་རློང་དང་རྒྱལ་རེ་རློང་གི་ཁུལ་

དུ་ཡློད། ཆུ་འགློ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀི་བང་ངློས་ནས་བྱུང་ཞིང་མང་ཆུའི་ཡན་ལག་ཅིག་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཉེ་རེ་རེ། ① སྐད་ཅིག་སྐད་ཅིག་ལ་འགྱུར་བའི་ཉམས། ② བཟློད་སན་ཆུང་བའམ་རང་ཚུགས་མི་

ཐུབ་པའི་རྣམ་པ། བིས་པའི་ལུས་པློ་ཉེ་རེ་རེ། ནད་པ་ཉམ་ཐག་ཉེ་རེ་རེ། 

ཉེ་རེག །[རིང] ① ཁྲུས་ཀི་ཁད་པར། ② འཁིག་པ། 

ཉེ་རེག་འཐློར་འཐུང་གསུམ། ལག་མཐིལ་གཡློན་པར་ཆུ་བླུག་སྟེ། གཡས་པའི་སིན་ལག་གིས་སྤི་

མགིན་སྙིང་ཀ་སློགས་ལུས་ཀི་ཉེ་བའི་གནས་སུ་རེག་པས་ན་རེག །གནས་ལ་འཐློར་བས་ན་

འཐློར། ཆུ་ལྷག་མ་གང་དུ་འཐུང་བས་ན་འཐུང་བའློ། །

ཉེ་རློང་། དུར་བིད་ཀི་བརྡ་རིང་པ་ཡིན་ཞེས་འཇམ་དབངས་མཁེན་བརེས་མཛད་པའི་སྨན་མིང་དང་

ངློས་འཛིན་གི་སྐློར་བདུད་ རིའི་ཟེགས་མ་ལས་གསུངས། 

ཉེ་ལམ། ① ཉེ་ཆར་ཏེ་ཡུན་རིང་མ་ལློན་པའི་དུས་སྐབས། གློང་གསེབ་ཁུལ་དུ་ཉེ་ལམ་ལློ་ཏློག་ལ་

སློས་སྐྱེད་ཡག་པློ་བྱུང་འདུག །② མྱུར་པློར་སེབས་པའི་འགློ་ལམ། ལམ་གཞུང་ལ་མ་ཕིན་པར་

ཉེ་ལམ་ནས་ཕིན་ན་མགློགས་པློ་སེབས་ཡློང་། 

ཉེ་ལློ། [ཞང་སྐད]ཏིང་འཛིན། 

ཉེ་ལློགས། འགམ་མམ་འཁིས། རིའི་ཉེ་ལློགས་སུ་ཁང་པ་བརྒྱབ་པ། 

ཉེ་ཤིང་། འདི་ནི་བློད་ཀི་ས་ཆ་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་2100~3800བར་གི་གློག་ཤུལ་དང་། གད་ཁེབ། 

ཤིང་གསེབ་བཅས་སུ་འཁྲུངས་ཤིང་། ལྡུམ་ཕུང་གི་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་0.5~1.8 ཙམ་ཟིན་པ། 

ངར་པའི་ཚིགས་མཚམས་སུ་རྣློ་ངར་མེད་པའི་སློའི་ཚེར་མ་ཡློད་པ་དང་། ལློ་མ་ཕ་ལ་ཞིབ་པ་

ཧ་ཅང་མང་བས་ལྡུམ་ཕུང་ཡློངས་རློགས་སློ་སིབ་སིབ་བེད་པ། མེ་ཏློག་ལང་སེར་ཕ་མློ་ཡལ་

ས་བ། འབས་བུ་ལང་གུ་བ་བའི་གློད་པ་འདྲ་བ། སྨིན་ནས་ནག་པློ་འློད་དང་ལན་པར་འགྱུར་བ། 

ར་བ་དཀར་སློབ་འབར་ཆུས་ཁེངས་པ། ཤུན་པ་སྐྱ་བློ། ནར་དབིབས་ཧ་ཅང་མང་པློ་འབེལ་པ་

དང་། ར་སློང་འབེལ་མཚམས་སུ་རྒྱུས་ཕན་ཧ་ཅང་མང་པློ་ཡློད་པ། འདི་ཁ་མཐློར་སྐྱེ་བའི་ལྡུམ་

བུའི་སྐྱེ་སྟློབས་ཆུང་ཞིང་ར་བའང་བི་བའི་རྔ་མ་ཙམ་ལས་མེད་པས་ལག་སློན་འབྱུང་དཀའ་ཞིང་

ཁ་སྨད་དམ་རློང་ཆེན། རྒྱ་ནག་སློགས་སུ་སྐྱེ་སྟློབས་ཆེ་ལ་ར་བའང་ཆེ་བས་བིས་པའི་ལག་ངར་

ཙམ་དང་། ཅུང་བ་མཛུབ་མློ་ཙམ་པ་འབྱུང་བའློ། །འཁྲུངས་དཔེར། བདུད་རི་ཉེ་ཤིང་ཞེས་བ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

བ། །ཉིན་དང་སིབ་ཀི་མཚམས་སུ་སྐྱེ། །ལློ་མ་ལྕགས་ཕེ་གཏློར་བ་འདྲ། །སློང་པློ་ཕ་རིང་ཚེར་

མས་ཁབ། །འབས་བུ་ལྕགས་ཀི་སན་ཆུང་འདྲ། །རློ་ནི་ཁ་བསྐ་མངར་བ་དེས། །ལྷེན་གི་ནད་

རྣམས་སེལ་བར་བེད། །ཅེས་གསུངས། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་ར་བ་སྟེ་ཟླ་9~11པར་བརློས་ནས་

ས་དྲེག་གཙང་མར་བཀྲུས་ཐློག་ཕིའི་ཤུན་པ་དློར་ནས་ནི་སྐམ་བ། མིང་གཞན་ཤ་ཏ་མཱུ་ལ། ར་

བ་བརྒྱ་པ། མ་ཧཱ་མུ་ལ། ར་བ་ཆེན་པློ། བ་ཧུ་མཱུ་ལ། ར་བ་མང་པློ། ཤཱུཀྲ་གརྦྷ། ཁུ་བའི་སྙིང་པློ། 

ག་ཏ་ལ། པརྤ་ཏ། ཝནྟ་ཝ་རི། ཨ་བི་རུ། ནེལ་པ། རཱ་མ་དཱུ་ཏི། ཤབ་ཝ་རི། ན་ག་རནྟི། ཀྵི་ར་ཀ་

ཀློ་ལི། ཉེ་ཤིང་། འློ་མ་ཅན། ཧ་རི་མ་ག་ཏ། ཉེ་ཤིང་ཚེར་མ་ཅན། ནེལ་མ་ལྕགས་ཀྱུ། དག་བེད། 

ཉེ་སུག་པ། ཉེའུ་རྣམས་ཟེར། རློ་མངར་ལ་ཁ་བསྐ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་ལུས་སྟློབས་

གསློ། །ཆུ་སེར་སྐེམ། ཚེ་བསིང་། མེ་དྲློད་སྐྱེད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཉེ་ཤིང་ཚེར་མ་ཅན་དང་། 

ཉེ་སུག་པ། ཉེའུ། དག་བེད། ནེལ་མ་ལྕགས་ཀྱུ། ར་བ་བརྒྱ་པ། ར་བ་ཆེན་པློ་བཅས་སློ། །

ཉེ་ས། ཐག་ཉེ་བའི་ས་ཆ། 

ཉེ་སས། ① ཉེ་བའི་སས་ཆེན་གི་བསྡུས་ཚིག །② [མངློན]ཉེ་སས་འཇམ་དབངས་སློགས་བརྒྱད་

ཡློད་པས་གངས་བརྒྱད་མཚོན། 

ཉེ་སས་བརྒྱད། ཉེ་བའི་སས་ཆེན་བརྒྱད་ཀི་བསྡུས་ཚིག

ཉེག[རིང]ལྕི་ཡང་འཇལ་བེད་ཀི་ཉ་ག །

ཉེང་། [རིང]ཆགས་པའི་ཉམས་འགྱུར། 

ཉེད་ཉེད། འཕུར་འཕུར་གཏློང་བ། གཟུགས་པློའི་ཟ་ཕྲུག་ཡློད་སར་ཉེད་ཉེད་བེད་པ། 

ཉེད་པ། [ཐ་དད་པ ]འཇམ་པློར་འཕུར་བ། རུས་ཚིགས་ན་སར་ལག་པས་དལ་གིས་ཉེད་པ། 

ཉེན། [རིང]རྨང་། སྡུག་བསལ་གི་གནས་སུ་བཅར་བའི་དློན་ཏེ། གང་བས་ཉེན་པ། བཀྲེས་པས་ཉེན་

པས་ཁ་ཟས་ཟ་བ་འདྲ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཉེན་ཀ ① རྡིབ་ཉེན་ཆེ་སར་བཙུགས་པའི་ཀ་བ། ② ཉེན་ཁ་དང་གཅིག །

ཉེན་ཀློར། ཉེ་འཁིས། ཁང་པའི་ཉེན་ཀློར། 

ཉེན་ཁ། གནློད་སྐྱློན་འབྱུང་བའི་གཞི། ཁེ་དང་ཉེན་ཁ། ཉེན་ཁ་དགེ་འགྱུར། ཉེན་ཁ་ཚབས་ཆེན། ཉེན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁའི་ས་ལས། ཉེན་ཁར་མ་འཛེམས་པ། ཐབ་སློའི་མདུན་དུ་མེ་ཤིང་སྤུངས་ན་མེ་སྐྱློན་འཆློར་བའི་

ཉེན་ཁ་ཆེན་པློ་འདུག །ཁེ་ཆེ་བ་ལས་ཉེན་ཁ་ཆུང་བ་དགའ། དབིན་སྐད་དུ་risk ཟེར། 

ཉེན་ཁ་མེད་ས། དམག་འཁྲུག་དང་མུ་གེ་ནད་ཡམས་སློགས་ཀི་སྐབས་ཉེས་བཅས་ཀི་ཉེན་ཁ་མེད་

པའི་ཁུལ་ལ་བརློད། 

ཉེན་ཁའི་གནས་སུ་ཐུག་པ། གནད་དློན་ཅི་རིགས་ཤིག་ཉེན་ཁའི་གནས་སུ་ཐུག་པའམ་ཉེན་ཁའི་

ཕློགས་སུ་ལྷུང་བ། 

ཉེན་འཁུར་ཁེ་ལས། ལག་རལ་གསར་པ་དང་ཐློན་རས་གསར་པ་ཞིབ་འཇུག་དང་གསར་སེལ་བ་རྒྱུ་

གཙོ་བློར་བེད་པའི་ཁེ་ལས་ཀི་ལས་གཞི་གསར་པ་ལམ་ལྷློང་ཡློང་ཐུབ་མིན་གཏན་འཁེལ་མེད་

པས་ཉེན་ཁ་ངེས་ཅན་འཁུར་དགློས་པར་བརེན་ཉེན་འཁུར་ཁེ་ལས་ཟེར། 

ཉེན་འཁུར་གཏའ་དངུལ། ཁེ་ལས་ཀིས་ཉེན་འཁུར་གཏའ་འཇློག་འགན་གཙང་ལེན་སྐབས་འགན་

གཙང་ལེན་མཁན་གིས་འགན་གཙང་སྤློད་མཁན་ལ་སྤད་པའི་གངས་འབློར་ངེས་ཅན་གི་གཏའ་

དངུལ་ལ་ཟེར། 

ཉེན་འཁུར་ཐེབས་རའི་ལམ་ལུགས། ཁེ་ལས་ཀིས་ལག་བསྟར་བེད་པའི་ལས་བཟློ་པས་རང་གི་ཡློང་

འབབ་ཀི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཉེན་འཁུར་ཐེབས་ར་ཡིན་པའི་ཐློག་ནས་ཁེ་ལས་ལ་སྤློད་པའི་ལམ་

ལུགས་ཤིག་ལ་ཟེར། བེད་སྟངས་དེ་ཡི་དློན་སྙིང་ནི་ལས་བཟློ་པ་དང་ཁེ་ལས་ཕར་བ་གྲུ་

འདེགས་བེད་ཐུབ་པ། ཁེ་ལས་ཀི་མ་ར་མི་འདང་བའི་གནད་དློན་ཐག་གཅློད་བེད་ཐུབ། 

ཉེན་འཁུར་མ་ར། སྤིར་མ་ར་བཏང་བར་ཕན་ཁེ་ཆེན་པློ་ཐློབ་ཕིར་ལམ་ལྷློང་ཡློང་ངེས་པའི་གདེང་

ཚོད་མེད་ཀང་བཏང་བའི་མ་རར་ཟེར། དེའི་མ་ར་བཏང་ཡུལ་གཙོ་བློ་ནི་ལག་རལ་གསར་པའི་

ཁབ་ཁློངས་ཡིན་ལ་གཏློང་སྤློད་ཀི་ནུས་པ་ཞན་པའི་ཁེ་ལས་ཡིན། 

ཉེན་འགག །ཉེན་ཁ་ཆེ་སའི་འགག་མདློ། །

ཉེ་འགན་ངློས་ལེན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་risk acceptance ཟེར། 

ཉེན་འགློག །སྐྱློན་ཉེན་མ་བྱུང་གློང་ནས་འགློག་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ཉེན་འགློག་སྒིག་ཆས། ཉེན་ཟློན་འགློག་པར་བེད་པའི་ཡློ་བད། 

ཉེན་རློག་པ། སློ་པ་སྟེ། ཕ་རློལ་གི་ཉེན་ཁ་ཡློད་མེད་ལ་མཁན། 

ཉེན་རློག་པ་རྫུན་མ། ཉེན་རློག་པར་བརྫུས་ནས་བ་ངན་སྤློད་ངན་སེལ་བ། 

ཉེན་རློག་པའི་གློ་མཚོན། ཉེན་རློག་པ་ཁློ་ནས་སྤློད་བེད་ཀི་གློ་མཚོན། 

ཉེན་རློག་པའི་ལས་གློས། ཉེན་རློག་པ་ཁློ་ནས་གློན་ཡས་ཀི་ཆས་གློས། 

ཉེན་རློག་པའི་སློ་ཁང་། དུས་རྒྱུན་ཉེན་རློག་པས་སློ་པ་བེད་སྐབས་སློད་སའི་ཁང་པ་ཆུང་ངུ་ཞིག

ཉེན་གཏློང་ས་ཚིགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་beaconing station ཟེར། 

ཉེན་དློགས། ཉེན་ཁ་ཡློང་བའི་དློགས་པ། 

ཉེན་དློགས་དམ་བསྒགས། ཉེན་ཁ་གང་ཞིག་ཡློང་བ་ལ་སློན་འགློག་གི་གབས་སྒིག་དགློས་པའི་

བཀའ་བསྒགས་པ། 

ཉེན་དློན་དབེ་ཞིབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་risk analysis ཟེར། 

ཉེན་བརྡ། ཉེན་ཁ་ཡློང་བའི་སློན་བརྡ། གློག་ཆས་རིགས་འབར་འགས་དང་། འཐློར་ཞིག་སློགས་ཀི་

ཉེན་ཁ་ཡློང་ཚེ་སློན་ལ་སྒ་གགས་པ། གློག་གི་ཉེན་བརྡ་ལ་བུ། 

ཉེན་བརྡ་སྒློག་པ། བ་ཚིག །ཉེན་ཁ་ཡློང་བཞིན་ཡློད་པར་སྒློགས་པ། 

ཉེན་བརྡ་གཏློང་བ། རྐུ་འཕློག་བསློད་བཅློམ་སློགས་ཀི་ཉེན་ཟློན་འཕད་སྐབས་སྤི་བདེ་ལས་ཁུངས་

སློགས་ལ་ཉེན་ཁའི་བརྡ་གཏློང་བའི་དློན། 

ཉེན་བརྡའི་གློག་བཞུ། ཉེན་ཁ་ཡློད་པར་བརྡ་བཏང་བའི་གློག་བཞུ། 

ཉེན་སྣང་སྐྱློད་པ། ཉེན་ཁ་ཡློད་པའི་གདློང་དུ་འགློ་བ། 

ཉེན་པ། [ཐ་མི་དད་པ]མནར་བ། གང་བས་ཉེན་པ། བཀྲེས་པས་ཉེན་པ། གཟུགས་པློ་ནད་ཀིས་ཉེན་ཡང་

སེམས་ལ་སྙིང་སྟློབས་ཉམས་མེད། ཉེས་མེད་དབུལ་ཕློངས་རྣམས་རྒྱལ་པློའི་ཆད་པས་ཉེན་པ། 

ཉེན་བུ་ཤེད། [རིང]སྙེམས་བེད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཉེན་མེད་ནུས་ལན། ཉེན་ཚབ་མེད་པའི་ཐློག་ལ་ནུས་པ་འདློན་སེལ་ཐུབ་པ། 

ཉེན་ཟློན། ཉེན་ཁ་མི་ཡློང་བའི་དློགས་ཟློན་བེད་པ། 

ཉེན་ཟློན་སྐློར་གཡེང་། ཉེས་སྐྱློན་ཡློང་དློགས་ཀིས་ལ་སྐློར་ཞིབ་འཇུག

ཉེན་ཟློན་དྲན་བརྡ། ཉེན་ཟློན་དྲན་གསློ་ཡི་བརྡ་བཏང་བ། ཉེན་ཟློན་དྲན་བརྡ་རག་ཏུ་སྒློག་པ། ཉེན་བརྡ་

རྒྱུན་སྒློག

ཉེན་ཟློན་བདེ་སྲུང་། ཉེན་ཐློན་མེད་པར་བཟློ་བའམ་འགློག་པའི་བདེ་སྲུང་། 

ཉེའུ། ① ཉ་ཆུང་། ② [རིང]མི་ཉེས་ཅན། 

ཉེའུ་གི། [རིང]བཅུད་ཚོར། 

ཉེའུ་ཆུང་། ཉ་ཆུང་ངུ་། 

ཉེའུ་འདློན་པ། ① [རིང]མི་ཉེས་ཅན་གློད་པ། ② ཆུར་གནས་ཀི་སློག་ཆགས་སློག་བླུ་གཏློང་བ། 

ཉེའུ་ཤིང་། ཉེ་ཤིང་གི་འབི་སློལ་གཞན། 

ཉེར། ① གངས་ཀི་མགློར་སྦར་ནས་ཉི་ཤུའི་ཚབ་ཏུ་བཀློལ་བའི་ཚིག་ཅིག །ཉེར་ལྔ། ཉེར་བདུན་ལ་

བུའློ། །② ཉེ་བར་གི་བསྡུས་ཚིག

ཉེར་མཁློ། ཉེ་བར་མཁློ་བའི་བསྡུས་ཚིག

ཉེར་དགུ གངས་གནས་ཞིག །བཅུ་ཕག་གསུམ་པའི་དགུ་པ། 

ཉེར་སྒྱུར། [མངློན]ཟླ་བ་གཟས་བཟུང་བ། 

ཉེར་བརྒྱད། གངས་གནས་ཞིག །བཅུ་ཕག་གསུམ་པའི་བརྒྱད་པ། 

ཉེར་ལྔ། གངས་གནས་ཞིག །བཅུ་ཕག་གསུམ་པའི་ལྔ་པ། 

ཉེར་གཅིག །གངས་གནས་ཞིག །བཅུ་ཕག་གསུམ་པའི་དང་པློ། 

ཉེར་ཉེར། གཉེར་གཉེར་ཏེ་གཅན་གཟན་གི་ཁློ་ཉམས་སྟློན་ཚུལ་ཞིག །སྟག་གིས་ཁ་ཉེར་ཉེར་བས་

ནས་ངར་སྒ་འབིན་པ། 

ཉེར་གཉིས། གངས་གནས་ཞིག །བཅུ་ཕག་གསུམ་པའི་གཉིས་པ། 

ཉེར་ཐློབ། ཐིམ་རིམ་འཆར་སྐབས་སུ་སློད་ཀི་སྨག་རུམ་འཐུག་པློས་ཁབ་པ་ལ་བུ་ལས་གཞན་གང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ཡང་མི་འཆར་བའི་ཡིད་ཤེས་ཕ་མློ། 

ཉེར་བདུན། གངས་གནས་ཞིག །བཅུ་ཕག་གསུམ་པའི་བདུན་པ། 

ཉེར་བསློགས། ① སྟ་གློན་ནམ་ག་སྒིག །ས་ནས་ཉེར་བསློགས་ཤེས་པ་དག །དུས་སུ་བབ་ཚེ་ཐློགས་

མེད་འཇུག །② སྙློམ་འཇུག་གི་དངློས་གཞི་ཐློབ་དློན་དུ་དམིགས་རྣམ་ཡློངས་སུ་སྦློང་བར་བེད་

པའི་ཐབས་ཀི་དགེ་བས་བསྡུས་པ།དེ་ལ་ངློ་བློའི་སློ་ནས་བསམ་གཏན་དང་པློའི་ཉེར་བསློགས་

ནས་སིད་རེའི་ཉེར་བསློགས་ཀི་བར་བརྒྱད། 

ཉེར་བསློགས་མི་ལྕློགས་མེད། བསམ་གཏན་དང་པློའི་ཉེར་བསློགས་ཀི་མིང་སྟེ། བསམ་གཏན་དང་

པློའི་ཉེར་བསློགས་ལ་བརེན་ནས་འདློད་ཉློན་སློང་བ་ལྕློགས་པའམ་འདློད་ཉློན་སང་ཐུབ་པས་ན་

ཉེར་བསློགས་མི་ལྕློགས་མེད་ཅེས་བརློད། 

ཉེར་དྲུག །གངས་གནས་ཞིག །བཅུ་ཕག་གསུམ་པའི་དྲུག་པ། 

ཉེར་གནས། [མངློན]མློ་མཚན། 

ཉེར་སྤད། འཕལ་དུ་དགློས་པའི་མཁློ་སྤད། 

ཉེར་སྤློད། ① ཉེ་བར་ལློངས་སུ་སྤད་བའི་འདློད་ཡློན་དངློས་རས། ② [མངློན]མེ་ཏློག་སློགས་

མཆློད་པའི་ཉེར་སྤློད་ལྔ་བགང་བའི་ལུགས་སློལ་ཡློད་པས་གངས་ལྔ་མཚོན། 

ཉེར་སྤློད་ལྔ། མཆློད་པའི་དངློས་པློ་མེ་ཏློག་དང་། བདུག་སློས། མར་མེ། དྲི་ཆབ། ཞལ་ཟས་བཅས་ལྔའློ། །

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་application software ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་utility routine ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་utility program ཟེར། 

ཉེར་བ། ཐག་མི་རིང་བའི་གནས་ཀི་མིང་། རླངས་འཁློར་བབས་ཚུགས་ནི་ང་ཚོའི་དང་ཐག་ཉེར་བ་ཡློད། 

ཉེར་སས། [ཨུཔགུཔྟཿ]གཏད་རབས་བདུན་གི་བཞི་པ་ཉན་ཐློས་དག་བཅློམ་པ་ཞིག
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ཉེར་འབས། ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུའི་འབས་བུ། 

ཉེར་འཚེ། ① གནློད་པ། གནམ་གི་ཉེར་འཚེ། ཕི་ནང་གི་ཉེར་འཚེས་མི་གཡློ་བ། ② [མངློན]ཟླ་བ་

གཟས་བཟུང་བ། 

ཉེར་འཛིན། [མངློན]བ་མཆུ། 

ཉེར་ཞི། ཉེ་བར་ཞི་བའི་བསྡུས་ཚིག །ཉེན་ཟློན་བེད་ཁུལ། ཉེན་རློག་པས་གཏན་འཁེལ་བས་པའི་ཉེན་

ཟློན་བ་དགློས་པའི་ས་ཁུལ། 

ཉེར་ལེན། དློན་གང་ཞིང་འབྱུང་བའི་རྐྱེན་ལ་ཟེར། མི་ལའི་རྣམ་ཐར་ལས། རེ་བཙུན་མཐུ་དང་སེར་

བ་སློབ་པའི་ཉེར་ལེན་གི་རྐྱེན་ཅི་ལ་བུ་ཞིག་བྱུང་། ཟེར་བ་ལ་བུ།

ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ། འབས་བུ་དེའི་ངློ་བློ་ལ་ཕན་འདློགས་པར་བེད་པའི་རྒྱུ། 

ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པློ། ལས་ཉློན་ས་མའི་ཉེར་ལེན་ལས་སྐྱེས་པ་དང་། ལས་ཉློན་ཕི་མའི་ཉེར་ལེན་དུ་

འགློ་བའི་ཟག་བཅས་ཀི་ཕུང་པློ། 

ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པློ་ལྔ། གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ་དང་། ཚོར་བའི་ཕུང་པློ། འདུ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པློ། འདུ་

བེད་ཀི་ཕུང་པློ། རྣམ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པློ་སྟེ་ལྔའློ། །

ཉེར་བཞི། གངས་གནས་ཞིག །བཅུ་ཕག་གསུམ་པའི་བཞི་པ། 

ཉེར་ལེན་གཉིས། ཉེར་ལེན་ག་ིརྒྱུ་ལ་དབ་ེན། དངློས་ཀ་ིཉེར་ལེན་དང་། བརྒྱུད་པའ་ིཉེར་ལེན་གཉིས་སློ། །

ཉེར་ལེན་བཞི། འདློད་པ་ཉེ་བར་ལེན་པ་དང་། ལ་བ་ཉེ་བར་ལེན་པ། ཚུལ་ཁིམས་བརྟུལ་ཞུགས་ཉེ་

བར་ལེན་པ། བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཉེ་བར་ལེན་པ་བཅས་བཞི། 

ཉེར་གསུམ། གངས་གནས་ཞིག །བཅུ་ཕག་གསུམ་པའི་གསུམ་པ། 

ཉེལ་བ། [རིང]ངལ་བ། 

ཉེས། མི་ལེགས་པ་དང་ལས་ངན་པ་དང་ངན་པར་ཁིམས་བཅད་པ་དང་བརྡུངས་པ་སློགས་ལེགས་

ཉེས་བང་དློར་འདློར། མ་ཉེས་ཁག་གཡློགས། བཀའ་ཉེས་ཕློག་པ་སློགས། 

ཉེས་རྐྱེན་གློད་ཆག །ཉེས་པ་བསག་མཁན་གི་མི་སྣའི་ན་སློ་ཇེ་གཞློན་ཇེ་ཆུང་དུ་འགློ་བ། 

ཉེས་སྐྱློན། ཉེས་པ་དང་སྐྱློན་ཆ། ཉེས་སྐྱློན་ཁ་འཕངས། ཉེས་སྐྱློན་འགེབས་སྐྱློབ། ཉེས་སྐྱློན་ཚབས་ཆེན། 
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ཉེས་སྐྱློན་བཅློ་བརྒྱད། གཟུགས་མི་སྡུག་པ། སྐྲ་བི་བ། དཔལ་བ་ཆུང་བ། མདློག་སེར་སྐྱ། མིག་

སེར་བ། སྨིན་མཚམས་འབར་བ། སྣ་ལེབ་པ། སློ་སྟློར་བ། དིག་པ། མིག་ཟླུམ་པ། མིག་ཆུང་

བ། ཕི་ནང་དུ་སྒུར་བ། ལློ་བ་ཆེ་བ། དཔུང་པ་དང་རེ་ངར་ཐུང་བ། སྤུ་ཅན། ལག་པ་དང་རང་

པ་མི་མཉམ་པ། ཚིགས་སློམ་པ། ཁ་དང་ལུས་ལས་དྲི་ངན་འབྱུང་བ་སྟེ་ལས་ལ་མི་སྡུག་པའི་

ཉེས་པའམ་སྐྱློན་བཅློ་བརྒྱད། 

ཉེས་ཁག །ལན་སྐྱློན། མི་འདི་ལ་ཉེས་ཁག་ཅི་ཡང་མེད། 

ཉེས་ཁག་ཚུར་འགེལ། གཞན་གིས་སྐྱློན་འཛུགས་བས་པ་ཁས་ལེན་རྒྱུ་ཕར་བཞག །ད་དུང་སྐྱློན་

འཛུགས་བེད་མཁན་དེར་ཁག་དཀྲི་བཀལ་བ། 

ཉེས་ཁིམས། ཉེས་ཅན་ལ་གཅློད་པའི་ཁིམས། ལག་དམར་ལ་ཉེས་ཁིམས་བཏང་བ། 

ཉེས་ཁིམས་གཅློད་པ། བདེན་དློན་ཇི་བཞིན་ཁིམས་ཆད་གཅློད་པ། 

ཉེས་འཁུར་བློས་བློལ། ཉེས་ཅན་པ་བློས་བློལ་དུ་སློང་བ། 

ཉེས་འགན་དག་འབུད། ནག་ཉེས་དང་འགན་འཁི་ལས་ཐར་ཐབས་བས་པ། 

ཉེས་འགན་གཡློལ་ཐབས་བེད་པ། ནག་ཉེས་ཀི་འགན་འཁི་ལས་ཐར་ཐབས་བེད་པ། 

ཉེས་འགན་གཡློལ་ཐབས་མེད་པ། ནག་ཉེས་བསག་པའི་འགན་འཁི་ལས་གཡློལ་ཐབས་བལ་བ། 

ཉེས་འགལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ། ནག་ཉེས་དང་ཁིམས་འགལ་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེབ། 

ཉེས་འགེལ། ① ཁིམས་ཀི་ཉེས་ཆད་འགེལ་བ། ② ནག་མེད་ཉེས་འགེལ། 

ཉེས་འགློག་ལེགས་སེལ། ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་འགློག་པ་དང་། ལེགས་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་བ། 

ཉེས་བགང་ཞུ་སྦློར་བེད་པ། ནག་ཉེས་བགང་བའི་ཞུ་གཏུག་བས་པ། 

ཉེས་དངུལ། ཁིམས་ཆད་ཉེས་དངུལ། རྒྱ་སྐད་དུ། 罚款 ཟེར་བ་དེ་ཡིན།

ཉེས་ཅན། སྐྱློན་ཅན་ནམ་ནག་ཅན། ཉེས་ཅན་གཏེ་པློ། ཉེས་ཅན་ལག་ཟིན། 

ཉེས་ཅན་གི་ཐློབ་ཐང་། ཉེས་ཅན་པར་དབང་བའི་ཐློབ་ཐང་། ཡང་ན་བཙོན་པའི་ཐློབ་ཐང་ཡང་ཟེར། 

ཉེས་ཅན་གཏེ་པློ། གློད་གཞི་ཅི་རིགས་ཀི་ནག་ཉེས་བསགས་མཁན་གི་མི་སྣ་གཙོ་བློ། 

ཉེས་ཅན་དར་མ། ལློ་ན་དར་ལ་སློན་རེས་ནག་ཉེས་བཞག་པའི་ཉེས་ཅན་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཉེས་ཅན་ལག་དམར་བ། མི་གཞན་རྐྱེན་ལམ་དུ་བཏང་མཁན་གི་མི་གསློད་ལག་དམར་བ། 

ཉེས་གཅློད་དང་སློབ་གསློ་ཟུང་འབེལ། ཉེས་པ་གཅློད་རྒྱུ་དང་སློབ་གསློ་བ་རྒྱུ་ཕན་ཚུན་ཟུང་དུ་སྦྲེལ་བ། 

ཉེས་ཆ། ཉེས་པའི་གས། 

ཉེས་ཆད། ཉེས་པའི་ཆད་པ། ཉེས་ཆད་ར་ཡང་དུ་གཏློང་བ། ཉེས་ཆད་གཅློད་པ། ཉེས་ཆད་བཀལ་

བ། ཉེས་ཆད་འཇལ་བ། ཉེས་ཆད་དྲག་པློ། ཉེས་ཆད་དངུལ་འབབ། ཉེས་ཆད་དུས་ཐིམ། 

ཉེས་ཆད་གཅློད་པ། བ་བ་གང་ཞིག་ལ་ནློར་འཁྲུལ་སློང་རེས་ཉེས་ཆད་བཀལ་བ་ལ་ཟེར། 

ཉེས་ཆད་ལབ་གཅློད། ཉེས་ཆད་ལབ་ཁ་ཤས་ཀིས་མང་བ་གཅློད་པ། 

ཉེས་ཆད་ཡང་གཅློད། དམིགས་བསལ་གནས་ཚུལ་གིས་རྐྱེན་པས་ཉེས་ཆད་གཏན་འཁེལ་བས་པ་

ལས་ཡང་བར་གཅློད་པ། 

ཉེས་ཆུང་ལྕི་གཅློད། ཉེས་པ་ཆུང་ཆུང་ལས་བསགས་མེད་རུང་ཁིམས་ཆད་ཆེས་ལྕི་བ་འཁེལ་བ། 

ཉེས་ལྟུང་། སློམ་པ་ཉམས་པའི་ཉེས་པ། 

ཉེས་ལྟུང་འགློད་བཤགས། མི་བསད་པ་དང་ཚུལ་མིན་ལས་རྣམས། བློ་ཕམ་པའི་སློ་ནས་བཤགས་པ། 

ཉེས་ལྟུང་བཤགས་སློམ། སར་བསགས་པའི་ཉེས་ལྟུང་རྣམས་བཤགས་པ་དང་། ཕིན་ཆད་དེ་ལར་

མི་བེད་པའི་སློམ་སེམས། 

ཉེས་ཐློག་ཉེས་བརེགས། ཉེས་པའི་སྟེང་དུ་ཉེས་པ་བསགས་པ། 

ཉེས་དུས། ཉེས་ཆད་བཏང་བའི་དུས་ཀི་ཡུན་ཚད། ཉེས་དུས་ཕི་འགངས། 

ཉེས་དློན་ཁིམས་བཅད། ཁིམས་ཁང་གིས་ཞུ་སྦློར་ཕི་མས་ནག་ཉེས་བསགས་མིན་དང་། ཁིམས་ཆད་

གཏློང་དགློས་མིན། ཁིམས་ཆད་གང་གཏློང་དགློས་མིན་སློགས་གཏན་འཁེལ་བེད་པའི་དློན། 

ཉེས་དློན་གློད་གཞི། ཉེས་ཁིམས་གནད་དློན་སྐློར་གི་གློད་གཞི། 

ཉེས་དློན་གློད་གཞི་གཏུག་བཤེར་བེད་པ། ཉེས་དློན་གློད་གཞིའི་སྐློར་ལ་ཁིམས་ཁང་ལ་གཏུག་

བཤེར་བེད་པ། 

ཉེས་དློན་འགན་ཁག་འཁུར་ཐུབ་ངེས་ཀི་ལློ་ཚད། ཉེས་དློན་དློན་རྐྱེན་བྱུང་ན་འགན་ཁག་རང་རང་

གིས་ཡློངས་སུ་འཁུར་ཐུབ་པར་ངེས་པའི་ལློ་ཚད། ཀྲུང་ཧཱ་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ཀིས་བཅལ་ཁིམས་ལར་ན་རང་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་མ་ཟིན་པའི་གང་ཟག་ལ་ཟེར། 

ཉེས་དློན་བཟློ་ཐེངས་དང་པློ། ཉེས་དློན་ཞིག་བཟློ་བའི་གློམ་རིམ་དང་པློ་དེར་བརློད། 

ཉེས་རྡུང་། རྡུང་རྡེག་གམ་ཉེས་རྡུང་། ཕྲུ་གུ་འཚུབ་པློ་ལ་ཡང་ཉེས་རྡུང་མ་གཏློང་། 

ཉེས་རྡུང་དྲག་པློ་གཏློང་བ། ཡ་ང་སྙིང་རེ་མེད་པར་ཉེས་རྡུང་དྲག་པློ་བཏང་བ། 

ཉེས་རྡུང་མནར་གཅློད་གཏློང་བ། དུག་རས་ལློག་ཏུ་འབློར་འདྲེན་བེད་པའི་ནག་ཉེས། 

ཉེས་རྡུང་གཟེད་པ། མི་ཤི་ར་འགེལ་གི་ཡ་ང་བའི་དློན་རྐྱེན། 

ཉེས་འདློན་ཐེར་འཛུགས་བེད་པ། ཉེས་འདློན་ཁིམས་སྦློར་བེད་པ། 

ཉེས་འདློན་བེད་པ། ཉེས་སྐྱློན་ཐེར་འདློན་བས་པའི་དློན། 

ཉེས་འདློན་ཡི་གེ ཉེས་སྐྱློན་ནློར་འཁྲུལ་ཐེར་འདློན་བས་པའི་ཡི་གེ། 

ཉེས་འདློན་ཡིག་སམ། ཐེར་འདློན་དང་ཉེས་འདློན་ཞུ་གཏུག་གི་ངློ་བློ་ལན་པའི་ཡི་གེ་བསྡུ་བར་ཆེད་

དུ་བཙུགས་པའི་ཡིག་སམ་ལ་ཟེར། 

ཉེས་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ]ནློར་བའམ་འཛོལ་བ། ལས་ཀ་དེར་འཆར་གཞི་ཡང་དག་པ་ཞིག་མ་བཏིང་

བས་ཉེས་སློང་། དློགས་གནས་གང་ཤར་བ་རྣམས་དྲིས་པས་ཅི་ཉེས། ② སྤློད་ངན་བས་པའི་

འབས་བུའམ་རེས་ངན། ཉེས་པ་ངློས་ལེན། ཉེས་པ་བརློད་པ། ཉེས་པ་གཏློང་བ། ཉེས་པ་ཕློག་

པ། རང་གི་ཉེས་པ་རང་གིས་བཅློས། ལུས་ངག་གི་ཉེས་པ། སློ་སློའི་ཉེས་པར་གཞིགས་ནས་

ཁིམས་ཆད་གཏློང་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱློན་ཅན་དང་། ཁིམས་གཅློད་ཡུལ། ངེས་གཟུང་། 

མཐློང་བ་མེད། སློམ་འཆིང་། ནློངས་པ་བཅས་སློ། །③ སྐྱློན་དང་མི་ལེགས་པའི་ཆ། ཆུ་ཉེས། 

ངློ་གདློང་ཉེས་པ། ④ [མངློན]མིའི་ལུས་པློར་མི་སྡུག་པ་དང་། སྐྲ་བི་བ། དཔལ་བ་ཆུང་བ་

སློགས་ཉེས་པའམ་སྐྱློན་བཅློ་བརྒྱད་ཡློད་པས་གངས་བཅློ་བརྒྱད་མཚོན། 

ཉེས་པ་བསྐྱར་གསློག་པ། ཉེས་པ་ཡང་བསྐྱར་གསློག་པ། 

ཉེས་པ་ཁག་མང་གསློག་པ། ཉེས་པ་མང་དག་བསགས་པའི་དློན། 

ཉེས་པ་རྔམས་པློ་ཆེ། ① སིག་སྤློད་ཚབས་ཆེན་པློ། ② ཁིམས་ཆད་འཇིགས་སྐྲག་ཆེན་པློ། 

ཉེས་པ་ལྔ། ལེ་ལློ། གདམས་ངག་བརེད་པ། བིང་རྒློད། མངློན་པར་འདུ་བེད་པ། འདུ་མི་བེད་པའློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཉེས་པ་སྙློམས་པ། བདེ་བར་གནས་པ། 

ཉེས་པ་མཉམ་གསློག །ཉེས་ཅན་པ་ཁ་ཤས་ཀིས་མཉམ་དུ་ནག་ཉེས་བསག་པ། 

ཉེས་པ་དག་ཐབས་བེད་པ། གཏམ་སྤློད་བཟང་བར་འཇུག་ནས་རང་གི་ཉེས་པ་དག་ཐབས་བེད་པ། 

ཡང་ན་ཉེས་བཤགས་བེད་པ་དང་། བས་ཉེས་སེལ་བ་སློགས་མིང་གི་རྣམ་གངས། 

ཉེས་པ་བབ་ལྕི། ཉེས་པ་དྲག་པློ། 

ཉེས་པ་སློམ་པློ། ཉེས་སྐྱློན་ཆེན་པློ། 

ཉེས་པ་ཤེས། ① སྐྱློན་ངློས་ཟིན་པ། ② [མངློན]མཁས་པ། 

ཉེས་པ་བཤགས་པ། རང་ནློངས་འགློད་སློམ་བས་པ། 

ཉེས་པ་སད་འདློམས། སད་དེ་ལར་མི་ཡློང་བའི་ཆེད་དུ་ཉེས་ཆད་ནན་པློ་གཏློང་བ། 

ཉེས་པ་གསུམ། ① རྣམ་པར་མ་གྱུར་པའི་སྐབས་ལུས་གསློ་བསྐྱེད་ཀི་བ་བ་བེད་ཅིང་། རྣམ་པར་

གྱུར་ན་ལུས་ལ་གཅློད་ཅིང་སུན་འབིན་པའི་ཟུག་རྔུའི་ཉེས་པ་གཏློང་བའི་རྒྱུ་བེད་པ་རླུང་

མཁིས་བད་ཀན་གསུམ་ལ་ཟེར། ② རྒྱུད་ལ་ཡློད་པའི་འདློད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་གི་ཉེས་

པ་དུག་གི་ར་བ་གསུམ། 

ཉེས་པའི་སེ་ལྔ། ལྟུང་བ་ཉེས་བས་ཀི་སེ་ཚན་ལྔ་སྟེ། དགེ་སློང་གི་ཁིམས་ལས་འགལ་བའི་ཉེས་ལྟུང་

ཕམ་པ་དང་། ལྷག་མ། སང་ལྟུང་། ལྟུང་བེད། ཉེས་བས་བཅས་ཀི་སེ་ཚན་ལྔ་ཡིན་ནློ། །

ཉེས་པའི་དབེ་བ་བརྒྱ་ར་གཅིག །རླུང་མཁིས་བད་ཀན་གསུམ་གི་སློ་ནས་དབེ་བའི་ནད་ས་བརྒྱ་

དང་ཉག་མ་གཅིག་གི་མིང་སྟེ། གློང་སྨན་དཀློན་ཅློག་བདེ་ལེགས་ཀིས་མཛད་པའི་པློད་དམར་

ལས། ཉེས་པའི་དབེ་བ་བརྒྱ་ར་གཅིག་ཅེས་པ། རླུང་ནད་ཞེ་གཉིས་མཁིས་ནད་ཉེ་དྲུག་དང་། 

བད་ནད་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་བཅས་སློམ་པའི། བརྒྱ་དང་ར་གཅིག་འབྱུང་བ་འདི་ཉིད་དློ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། །

ཉེས་སྤད། དམ་པ་རྣམས་ཀིས་སྨད་ཅིང་འབས་བུ་ཡིད་དུ་མི་འློང་བ་སྐྱེད་པའི་མི་དགེ་བའི་ལས། 

ཉེས་སྤློད། བ་བ་ངན་པ། 

ཉེས་སྤློད་སློན་འགློག །ཉེས་སྐྱློན་མ་ཡློང་གང་དུ་དློགས་དློན་བེད་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ཉེས་སྤློད་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས། མི་དགེ་བ་བཅུ་པློ་ཐམས་ཅད་དུག་བཞིན་དུ་སློང་བའི་སློ་ཐར་རིས་

བདུན་གི་ཁིམས་ཏེ། དགེ་སློང་ཕ་མ་དང་། དགེ་ཚུལ་ཕ་མ། དགེ་བསྙེན་ཕ་མ། དགེ་སློབ་མ་

བཅས་ཀི་བསབ་གཞི་འདི་ནི་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཞིག

ཉེས་སྤློད་རློག་ཞིབ། ནག་ཉེས་བསག་པར་རློག་ཞིབ་བས་པ། 

ཉེས་སྤློད་སེལ་མཁན། ནག་ཉེས་ཀི་བ་སྤློད་སེལ་མཁན། 

ཉེས་སྤློད་ར་སྤློད། སྤློད་ངན་གདློང་གཏུགས་ནས་བགང་བ། 

ཉེས་སྤློད་གསུམ། ལུས། ངག །ཡིད་ཀི་ཉེས་པ། 

ཉེས་དཔང་བཀྲམ་སྟློན། ནག་ཉེས་བསགས་པའི་དཔང་རགས་ཅི་རིགས་མི་རྣམས་ཀི་མདུན་དུ་

འགེམས་སྟློན་བེད་པ། 

ཉེས་དཔང་སས་བསྐུངས། ནག་ཉེས་བསགས་པའི་དཔང་རགས་སས་བསྐུངས་བས་ནས་ཁིམས་རྒྱ་

ལས་ཐར་ཐབས་བེད་པའི་ནག་ཉེས། 

ཉེས་དཔང་འཚོལ་བསྡུ། ཉེས་དཔང་འཚོལ་བསྡུ། མི་གཞན་དེས་ཉེས་པ་བསགས་པར་བསྒྲུབ་པའི་

དཔང་རགས་ནང་ས་ནས་འཚོལ་བསྡུ་བ་བ། 

ཉེས་དཔང་རྫུན་བཟློ། ནག་ཉེས་བསགས་པ་བསྒྲུབ་ཆེད་དཔང་རགས་རྫུན་མ་བཟློ་བ། 

ཉེས་དཔང་ཞིབ་དཔྱད། ནག་ཉེས་བསག་པའི་དཔང་རགས་ལ་ཞིབ་ཏུ་བརག་དཔྱད་བས་པ། 

ཉེསགཞིགས་ཆད་དློན། ནག་ཉེས་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་ནས་ཁིམས་ཆད་བཏང་བའི་སྐློར་གི་ར་དློན། 

ཉེས་བས། ལྟུང་བ་སེ་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག །ལས་ཀི་རྣམ་སྨིན་མངློན་སུམ་མཐློང་། 

ཉེས་བས་ཀི་སེ། དགེ་སློང་གི་སང་བ་ལྟུང་བ་སེ་ལྔའི་ནང་གསེས། ཉེས་པ་ཕ་མློའི་རང་བཞིན་ཡིན་

པས་ཉེས་བས་ཞེས་བ་སྟེ། གངས་ནི་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་ཞེས་མདློའི་སློམ་གིས་བསྡུས་པ། 

ཉེས་བས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས། ལྟུང་བ་སེ་ལྔའི་ནང་གསེས། ཉེས་བས་ཀི་སེ་ཚན་ལ། གློས་བགློ་

བའི་ཚུལ་བཅུ་དང་། འགློ་བའི་ཚུལ་ཉི་ཤུ། འདུག་པའི་ཚུལ་དགུ། ཟས་ལེན་ཚུལ་བརྒྱད། ཁ་

ཟས་སྤློད་ཚུལ་ཉེར་གཅིག །ལྷུང་བཟེད་སྤློད་ཚུལ་བཅུ་བཞི། ཆློས་སྟློན་ཚུལ་ཉེར་དྲུག །སྒྲུབ་

པའི་ཚུལ་གསུམ། རྒྱུ་བ་གཅིག་སྟེ་སེ་ཚན་དགུ་དང་བེ་བག་གཉིས་དང་བཅུ་གཉིས་སློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཉེས་བས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ། དང་པློ་གློས་བགློས་པའི་སེ་བཅུ་ནི། ཤམ་ཐབས་མཐློ་དམན་མཉམ་

པའི་ཟླུམ་པློར་བགློ །ཧ་ཅང་ཐུང་ནས་བརེངས་དང་རིང་ནས་འཇློལ། མས་སྣ་གང་ཆེན་སྣ་ལར་

ཕློགས་སུ་འཕངས། གློང་ནས་ཏཱ་ལའི་ལློ་མ་བཞིན་དུ་བལེབ། སྐ་རགས་བར་ནས་འཕུར་མ་

བཞིན་དུ་འབུར། སྐ་རགས་གློང་དུ་སྦྲུལ་མགློའི་གདེངས་ཀ་ལར། མཐློ་དམན་ཅན་རྣམས་ནམ་

ཡང་མི་བ་ཞིང་། སྣམ་སྦར་བ་གློས་དག་ཀང་ཟླུམ་པློར་བགློ །ཧ་ཅང་རིང་དང་ཐུང་བ་མིན་

པའློ། །

 གཉིས་པ་སྤློད་ཡུལ་འགློ་བ་ཉི་ཤུ་ནི། དྲན་དང་ཤེས་བཞིན་ལུས་ངག་ཡློངས་སུ་བསམ། གློས་

ཚེགས་ལེགས་པར་བགློ་ཞིང་ཅ་ཅློ་བསྐྱུང་། མིག་གི་གཡེང་ཞིང་གཉའ་ཤིང་གང་ཙམ་བལ། 

མགློ་བློ་མི་གཏུམས་ཤམ་ཐབས་བརེ་མི་བེད། བ་གློས་ཕག་པ་གཉིས་ཀར་གཟར་བ་མིན། ལག་

གཉིས་མདུན་ནས་གཉའ་བར་བསྣློར་བ་དང་། རྒྱབ་ནས་ལག་པར་བསྣློལ་ཏེ་འགློ་མི་བ། 

མཆློངས་དང་གློས་རྒྱངས་རང་པའི་རིང་པ་དང་། བང་ཁ་ཁློ་ན་བཙུགས་ནས་མི་འགློ་ཞིང་། ལག་

པ་དཀུར་བརེན་གྲུ་རྒྱངས་བཅས་མི་འགློ། ལུས་ཉིད་ཀློག་པློར་མི་བསྒྱུར་ལག་མི་གཡློ། མགློ་

བློ་མི་བསྒྱུར་གཞན་དང་ཕག་མི་སྤད། ཕན་ཚུན་ལག་པ་སྤེལ་ནས་མི་འགློའ ློ། །

 གསུམ་པ་སྟན་ལ་འདུག་པའི་ཚུལ་དགུ་ནི། ཁིམ་བདག་སློགས་ཀི་བསད་པར་མ་བགློས་དང་། 

སྟན་ལ་སློག་ཆགས་ཡློད་མེད་མ་བརགས་དང་། ལུས་ཀི་ལིད་བསྐྱུར་རང་པ་བསྣློལ་ཏེ་བརྐྱང་། 

བརླ་གཉིས་དང་ནི་ལློང་བུ་བརེགས་པ་དང་། ཁི་འློག་རང་བཀུག་རང་གཉིས་གདངས་ཏེ་བགད། 

ཞར་བྱུང་བསབ་བ་ལག་པས་འགམ་མི་བརེན། རྒྱབ་ཏུ་འདུག་སྟན་ཁུང་ནས་མི་འགློའ ློ། །

 བཞི་པ་ཟས་ལེན་ཚུལ་ལ་བརྒྱད་ཅན་གཅིག་ནི། ཟས་རྣམས་ལྷུང་བཟེད་ཁ་ལས་མཐློར་མི་ལེན། 

འབས་ཆན་ཚོད་མ་མང་ཉུང་མཉམ་པར་ལེན། གལ་རིམ་མཐར་ཆགས་ས་ཕི་མེད་པར་ལེན། བ་

ཚེ་མི་གཡེང་ལྷུང་བཟེད་མིག་གིས་ལ། ཟས་མ་བྱུང་བར་ལྷུང་བཟེད་མི་བཟེད་ཅིང་། ཚོད་མ་

འདློད་ནས་འབས་ཆན་འགེབས་པ་དང་། འབས་ཆན་འདློད་ནས་ཚོད་མ་འགེབས་མི་བ། འབས་

བཅའི་སྟེང་དུ་སྣློད་གཞན་མི་བཟེད་དློ། །

 ལྔ་པ་ཁ་ཟས་སྤློད་ཚུལ་ཉེར་གཅིག་ནི། སྤློད་ལམ་མི་ལེགས་པ་ཡིས་བཟའ་མི་བ། ཁམ་ཚད་ཧ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ཅང་ཆེ་དང་ཉུང་བ་མིན། འཇིག་རེན་དང་མཐུན་རན་པར་བཟའ་བར་བ། ཁ་སློར་མ་སེབས་བར་

དུ་ཁ་མི་གདངས། །ཁ་ན་ཟས་ཀིས་གང་ནས་གཏམ་མི་སྨྲ། མི་ཞིམ་ཙུག་ཙུག་ཞིམ་ལ་ཅག་ཅག་

དང་། གང་ལ་ཧུ་ཧུ་ཚ་མློར་ཕུ་ཕུ་དང་། ཁ་ཡི་ཕི་རློལ་ལྕེ་ཕྱུང་བཟའ་མི་བ། ཆན་སློགས་འབྲུ་མ་

རེ་རེར་འཐུ་བ་དང་། ཟས་ལ་འཕ་སྨློད་མཁུར་བ་གཡས་གཡློན་སློ། རན་སྒ་གཏློག་ཅིང་ཁམ་

འཕློ་སློ་ཡིས་གཅློད། ལག་པ་སྣློད་དུ་འགློས་པ་ལྕེ་ཡིས་ལག ། ལག་པར་ཟས་ཀིས་འགློས་པ་

སྤུགས་པ་དང་། ལྷུང་བཟེད་ཟས་དང་བཅས་པ་སྐྱློམ་སྐྱློམ་བེད། ཟས་ལ་མཆློད་རེན་དབིབས་

བཅློས་ཟས་རྣམས་སངས། 

 དྲུག་པ་ལྷུང་བཟེད་སྤློད་ཚུལ་བཅུ་བཞི་ནི། དགེ་སློང་གཞན་གི་ལྷུང་བཟེད་འཕས་མི་གདགས། 

ལག་པ་ཟས་སགས་ཆུ་སྣློད་ལ་མི་རེག ། གཞན་ལ་ཟས་དང་བཅས་པའི་ཆུ་མི་འཐློར། ཟས་ཀི་

ལྷག་མ་ལྷུང་བཟེད་ནང་མི་བླུག ། ལྷུང་བཟེད་འློག་སྟེགས་མེད་པར་ས་རེན་དང་། གཡང་ས་གད་

ཁ་དཀན་གཉེར་གཟར་བཞི་ལ། མི་བཞག་གད་གཡང་དཀན་གཉེར་གསུམ་པློ་དང་། འགེང་

བཞིན་ལྷུང་བཟེད་མི་བཀྲུ་འབབ་ཆུ་ཡི། རྒྱུན་ལས་ལློག་སྟེ་དེ་ཡིས་མི་བཅུའློ། །

 བདུན་པ་ཆློས་སྟློན་ཚུལ་ལ་ཉེར་དྲུག་ནི། ཉན་པློ་མི་ན་བཞིན་དུ་འདུག་པ་ལ། རང་ཉིད་འགེངས་

ཏེ་འཆད་དང་དེ་བཞིན་དུ། ཉལ་དང་ཁི་སྟན་ཆེ་མཐློར་འདུག་པ་དང་། མདུན་འགློར་རྒྱབ་དང་

དབུས་འགློར་མདུན་ནས་བཤད། མགློ་དཀིལ་གློས་བརེས་བ་གློས་ཕག་གཉིས་གཟར། ལག་

པ་གཉའ་གློང་བསྣློལ་དང་ལག་པར་བསྣློལ། ཐློར་ཚུགས་བཅིངས་དང་ཞྭ་གློན་ཅློད་པན་

བཏགས། མེ་ཏློག་ཕེང་དང་དར་སློགས་ཐློད་ཀིས་དཀྲིས། གང་ཆེན་ར་ཞློན་ཁློགས་དང་བཞློན་

པར་འདུག །མཆིལ་ལྷམ་གློན་ཅིང་ལག་ན་འཁར་བ་གདུགས། མཚོན་ཆ་རལ་གི་མདའ་གཞུ་

རློགས་པ་དང་། གློ་ཆ་གློན་ལ་བཤད་རྣམས་མི་བའློ། །

 བརྒྱད་པ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ནད་མེད་པ་ནི། འགེང་བཞིན་པ་དང་ཆུ་དང་རྩྭ་སློན་ནང་། 

བཤང་གཅི་མི་འདློར་ཆུ་ལ་མཆིལ་སྣབས་དང་། སྐྱུག་པ་སློགས་ཀང་འདློར་བ་མི་བའློ། །

 དགུ་པ་རྒྱུ་བ་གཅིག་ནི། གནློད་པ་མེད་པར་ཤིང་ལ་མི་གང་ལྷག་པར་མི་འཛེག་གློ །འདི་དག་

སྤད་ན་ཉེས་བས་ཙམ་དུ་འགྱུར་ལ་འདི་དག་ལས་བཟླློག་སྟེ་བསབ་པར་བ་དགློས་ཞེས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསུངས་སློ། །

ཉེས་བས་གཉིས། ཉེས་པ་དང་བཅློས་མ་བཅློས་སམ་ཉློན་མློངས་ཅན་ཡིན་མིན། 

ཉེས་མང་སེབ་གཅློད། ནག་ཉེས་མང་པློ་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསློམས་ནས་ཁིམས་ཆད་གཅློད་པ། ཡང་

ན་ཉེས་མང་བསློམས་གཅློད། 

ཉེས་མིང་གཏན་འཁེལ། ཉེས་ཅན་པའི་ནག་ཉེས་ཀི་མིང་གཏན་ལ་འཁེལ་བ། 

ཉེས་མིང་བཙན་འགེལ། མ་ཉེས་ཁ་གཡློག་གིས་ནག་ཉེས་ཀི་མིང་བཏགས་པ། 

ཉེས་མེད། སྐྱློན་མེད། བདེན་པ་བདེན་ཐློག་ཏུ་འཁློལ་ཞིང་། ཉེས་མེད་གཙང་སར་ཐློན་པ། 

ཉེས་མེད་ཁློངས་སུ་འཇློག་རིས། ཉེས་མིན་ཡིན་པའི་ཁིམས་ཐག་གཅློད་རིས་ཡློད་པ། 

ཉེས་མེད་གློད་འགློལ། ཁིམས་སར་ཁིམས་རློད་བས་པ་བརྒྱུད་ཉེས་པ་མེད་པའི་ཁྲུན་ཐག་བཅད་

ནས་གློད་གློལ་བཏང་བ། 

ཉེས་མེད་ཉེས་འགེལ་བྱུང་བ། ནག་ཉེས་བསགས་མེད་པར་ནག་ཉེས་བསགས་པའི་ཞ་མློ་གཡློགས་པ། 

ཉེས་མེད་ཉེས་འཛུགས། ནག་ཉེས་ཅི་ཡང་མེད་པར་གང་བྱུང་དུ་ཉེས་ཁག་གཡློགས་པ། 

ཉེས་མེད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། རབ་བྱུང་ནས་སློམ་པ་བངས་པ་ལ་བར་ཆད་ཧ་ཅང་མང་པློ་ཡློད་པ་

དེ་དག་དང་བལ་བ་སྟེ། སློམ་པ་སྐྱེ་བའི་བར་ཆད་སློ་དགུ། སློམ་པ་གནས་པའི་བར་ཆད་བཞི། 

སློམ་པ་མཛེས་པའི་བར་ཆད་ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག །སློམ་པ་གློང་འཕེལ་དུ་འགློ་བའི་བར་ཆད་བཞི་

བཅུ་ཞེ་གསུམ་བཅས་དེ་རྣམས་གང་དང་ཡང་མི་ལན་པའི་སློ་ནས་རབ་བྱུང་བས་པ་ལ་ཟེར་

ཞིང་། གློང་དུ་གསལ་བའི་བར་ཆད་དེ་དག་གི་ངློས་འཛིན་དང་ནུས་པའི་སྐློར་ཞིབ་པར་འདུལ་

བའི་གཞུང་གི་ནང་གསལ་བས་འདིར་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཙམ་ལས་མ་སྨྲློས་སློ། །

ཉེས་མེད་བཙོན་འཇུག །ཉེས་པ་མེད་པར་བཙོན་ཁང་ལ་བཅུག་པ། 

ཉེས་མེད་ཞློར་འདྲུད། ཉེས་པ་མེད་པའི་མི་ལ་ཐག་ཞློར་འབེང་འདྲུད་བྱུང་བ། 

ཉེས་དམིགས། ཕན་ཡློན་དང་ཡློན་ཏན་གི་ལློག་ཕློགས། སིག་པའི་ཉེས་དམིགས་ཕན་ཡློན་དུ་ལ་བ་

དང་། དགེ་བའི་ཕན་ཡློན་ཉེས་དམིགས་སུ་ལ་བའི་བསམ་མནློ་ཕིན་ཅི་ལློག་པ་མ་གཏློང་། 

ཉེས་དམིགས་དཔེ་ལྔ། འདློད་ཡློན་གི་ཉེས་དམིགས་དཔེ་ལྔ་སྟེ་རལ་གི་དང་། མདུང་ཐུང་། སྤུ་གིའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ཁའི་སྦྲང་རི། སྦྲུལ་གདུག །མེ་མུར་ལ་བུ། 

ཉེས་དམིགས་མ་འགྲུབ་པའི་ཉེས་ཅན། ཉེས་པ་བསགས་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་བློ་ངློར་བཅངས་ནས་

སྦློར་བ་བརམས་རུང་ལེགས་གྲུབ་མ་བྱུང་བའི་ཉེས་ཅན་པ། 

ཉེས་རད་ཆློད་པ། ཉེས་ཅན་གར་ཡློད་ཀི་ཁུངས་རད་རེད་པ། 

ཉེས་རད་ཆློད་ཚད། གློད་གཞི་རད་ཆློད་བེད་པའི་མྱུར་ཚད། ཡང་ན་གློད་རད་ཆློད་ཚད་དང་། གློད་

གཞི་རད་ཆློད་འབྱུང་ཚད་རྣམས་མིང་གི་རྣམ་གངས། 

ཉེས་བཙུགས། མི་ངན་གཅིག་གིས་རྐྱེན་པས་འབེལ་ཡློད་ཀི་མི་གཞན་ལའང་ཁིམས་ཆད་ཕློག་པ། 

ཉེས་ཚབས་ཆེ་ཆུང་། ནག་ཉེས་ཆེ་ཆུང་། 

ཉེས་ཚབས་ཆེ་བའི་གློད་གཞི། ཉེས་དློན་ཤིན་ཏུ་ཚབས་ཆེ་བའི་གློད་གཞི། 

ཉེས་ཞུ་ཐེར་འདློན། རང་གི་ནག་ཉེས་དྲང་པློར་ངློས་ལེན་ཞུ་བ་གང་ཞིག་གཞན་གི་ནག་ཉེས་ཐེར་

འདློན་བ་བ། ཡང་ན་རང་ཉེས་དྲང་ཞུ་དང་གཞན་ཉེས་ཐེར་འདློན། 

ཉེས་ར་དངློས་འཕློད། ཁིམས་འགལ་བས་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་དངློས་རིགས། 

ཉེས་ལས། སིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས། 

ཉེས་བཤགས་ཞུ་བ། རང་ཉེས་ངློ་ལེན་གིས་ཆད་པ་དང་ལེན་བས་པ། ཡང་ན་ཉེས་བཤགས་འབུལ་བ། 

ཉེས་བཤད། སྐད་ཆ་སྐྱློན་ཅན། ལེགས་བཤད་དང་ཉེས་བཤད་འབེད་པ། 

ཉེས་གསུམ་འཇློམས་པ། [མངློན]① དག་བཅློམ་པ། ② སངས་རྒྱས། 

ཉེས་གསུམ་དུཿཁ། ཉེས་པ་ཞེས་གནློད་ཅིང་སུན་འབིན་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པས་འདིར་ལུས་ལ་ལྷན་

སྐྱེས་སུ་ཡློད་པའི་རླུང་དང་མཁིས་པ་བད་ཀན་གསུམ་པློ་རྐྱེན་གིས་བསྒྱུར་ནས་རྣམ་པར་གྱུར་

ན་ལུས་སེམས་ལ་གནློད་ཅིང་སུན་འབིན་པར་བེད་པའི་དློན་དང་། དུ་ཁཿཞེས་ལེགས་སྦར་གི་

སྐད་དུ། དུཿ ཁཾ། དེ་ཟུར་ཆག་པས་བློད་ཀི་སྐད་དུ་སྡུག་བསལ་གི་སྐད་དློད་ཡིན་པར་བློ་བརན་

བཞི་པས་གསུངས། 

ཉེས་གསློག་ཀུན་སློང་། ནག་ཉེས་བསག་པའི་ཐད་ཀའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནམ་ཀུན་སློང་། 

ཉེས་གསློག་དྲག་སྐྱེད། ཉེས་པ་བསག་པའི་བསམ་བློ་དྲག་པློ་བློ་ངློར་འཆར་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཉེས་དློགས་ཡློད་པ། གློད་གཞི་གང་རུང་བསགས་པའམ་ཡང་ན་དེ་དང་འབེལ་བ་ཡློད་པའི་དློགས་

པ་ཡློད་པ། 

ཉེས་གསློག་བརྒྱུད་རིམ། ནག་ཉེས་བསག་པའི་བརྒྱུད་རིམ། 

ཉེས་གསློག་དུས་ཚོད། མི་བསད་པ་དང་། ནློར་འཕློག་པ་སློགས་ཀི་དུས་ཚོད། 

ཉེས་གསློག་བེད་པློ། ནག་ཉེས་བསགས་པར་བེད་མཁན་གི་མི་སྣ། 

ཉེས་གསློག་ལག་ཆ་ཁེར་བ། ནག་ཉེས་གསློག་རྒྱུའི་ལག་ཆ་ཅི་རིགས་ལུས་སྟེང་ལ་འཁེར་ཡློད་པ། 

ཉློ་སྒྲུབ། ཉློ་བའམ་ཉློ་ཐབས་བེད་པ། 

ཉློ་ཆ། ཉློ་རྒྱུའི་དངློས་ཟློག །ཉློ་ཆ་རྒྱབ་པ། ཉློ་ཆ་དཀློན་པློ། ཉློ་ཆ་འབེལ་པློ། དེ་རིང་ང་ཁློམ་དུ་ཕིན་

ནས་ཉློ་ཆ་བརྒྱབ་པ་ཡིན། 

ཉློ་ཆ་རྒྱག །དངློས་པློ་སློགས་ཉློ་ཚོང་བས་པ། 

ཉློ་ཆས། ཉློ་རྒྱུའི་དངློས་ཟློག

ཉློ་ཐློ། ཚོང་ཟློག་ཉློ་རྒྱུའི་བརེད་ཐློ། 

ཉློ་བ། [ཐ་དད་པ]ཉློས་པ། ཉློ་བ། ཉློས། རིན་སྤད་ནས་དངློས་པློ་ཚུར་ལེན་པ། ཅ་ལག་ཉློས་པ། མདའ་

ཤེས་ནས་གཞུ་ཉློས་པ་ཡིན། 

ཉློ་དབང་།རྒྱུ་ནློར་ཉློ་དགློས་ན། ཉློ་དབང་བུ་ཕྲུག་ལ་ཡློད། 

ཉློ་ཚོང་། ཅ་ལག་ཚུར་ཉློ་བ་དང་ཕར་འཚོང་བ། 

ཉློ་ཚོང་འགློ་སྙློམས། ཉློ་ཚོང་མགློ་ཐུག

ཉློ་ཚོང་དྲང་གཞག །ལུགས་མཐུན་གི་ཉློ་ཚོང་། 

ཉློ་ཚོང་བར་མི། ཚོང་དཔང་ངམ། གནས་པློ། 

ཉློ་ཚོང་བེད་པའི་སང་བ། སང་ལྟུང་སུམ་ཅུའི་ནང་གསེས། རིན་པློ་ཆེ་མ་ཡིན་པའི་དངློས་པློ་འབྲུ་

སློགས་གཞན་ཁེ་སློགས་བེད་པའློ། །

ཉློ་ཞློ། སྐྱློན་ཆ་དང་། བར་ཆད། བཀྲ་མི་ཤིས་པ། ཉེ་ཞློ་ཡི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

ཉློ་རློགས། མཁློ་དངློས་ཉློ་སྒྲུབ་བེད་གློགས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ཉློག །[ཡུལ]① ཕྲུ་གུའི་མིང་། ② ཆུ་ཁློལ་དུ་འབྲུ་རིགས་ཀི་ཕེ་མ་བཏབ་ནས་བཟློས་པའི་ཟས་

རིགས་ཤིག །སན་ཉློག །མར་ཉློག །འློ་ཉློག

ཉློག་ཏློ། ཆུ་དང་ཆང་སློགས་དྭངས་པློ་མེད་པ། 

ཉློག་པ། [ཡུལ]① ཁམས་འཁྲུགས་པ་དང་གློ་རིམ་འཆློལ་བ། ཁློན་པའི་ཆུ་བརློགས་ནས་ཉློག་པ། 

ཆང་གིས་བཟི་ནས་རིག་པ་ཉློག་པ། སྒིག་ལམ་ཉློག་སློང་། ② ཉློག་པློ་དང་གཅིག །

ཉློག་པློ། [ཡུལ]མི་དང་བ་དང་། རིག་པ་མི་གསལ་བ། ཆུ་ཉློག་པློ་འདུག །དེ་རིང་ངའི་རིག་པ་ཉློག་པློ་

འདུག

ཉློག་བིང་། བློ་རིག་ཉློབ་པློ། མདང་དགློང་གཉིད་མ་ཁུག་པས་དེ་རིང་ཤེས་པ་ཉློག་བིང་ཞིག་འདུག

ཉློག་མ། བརློགས་པའི་ཆུ་སློགས། 

ཉློག་རློབ། འདྲེས་འཁྲུགས་ཀི་རློག་རློབ། དཀའ་ངལ་ཉློག་རློབ་ཆེ་བའི་ལས་དློན། 

ཉློག་སེ་བ། གྲུང་པློ་མེད་པའམ་དྭངས་པློ་མེད་པ། གཏམ་ཉློག་སེ་བ་བཤད་ན་གློ་དཀའ། ཆུ་ཉློག་སེ་

བ་དེ་འཐུང་མི་ཉན། 

ཉློགས། ཆུ་སློགས་བེད་པློ་གཞན་གིས་བརློགས་པ་མ་ཡིན་པར་རང་བཞིན་གིས་ཉློག་རྒྱུ་

ཉློགས་ཟིན་པ། 

ཉློད། ཟས་དང་། ཟས་ཟ་བ་ཙམ་གི་མིང་། 

ཉློད་པ། [རིང]ཟས། 

ཉློད་པ་ཉློད་དམ། ཟས་ཟློས་སམ་ཞེས་པ་སྟེ། ཉློད་པ་ཁ་ཟས་ཀི་མིང་། 

ཉློད་རློད། [རིང]ལློ་གློས། 

ཉློན། ཉན་པའི་སྐུལ་ཚིག

ཉློན་སྒིབ། ཉློན་མློངས་པའི་སྒིབ་པ་སྟེ་ཐར་པ་ཐློབ་པ་ལ་གེགས་སུ་གྱུར་པའི་སེར་སྣ་ལ་སློགས་པའི་

རྣམ་པར་རློག་པ་རྣམས། 

ཉློན་སྒིབ་དང་ཤེས་སྒིབ་ཀུན་བཏགས། རང་གི་བློས་དཔྱད་པ་བས་ནས་སམ་ཡང་ན་གྲུབ་མཐའ་

ངན་པས་བློ་བསྒྱུར་བའི་དབང་གིས་ཡང་དག་པའི་དློན་ལ་ཕིན་ཅི་ལློག་གི་རློག་པས་ཀུན་ཏུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཏགས་པའི་སེམས་རབ་ཏུ་མ་ཞི་བར་བེད་པའི་ཉློན་མློངས་ཅན་དང་དེས་བཞག་པའི་བག་

ཆགས་རྣམས་སློ། །དཔེར་ན་གཞན་གི་གྲུབ་མཐའི་དབང་ངམ། རང་གི་བློས་དཔྱད་པ་བས་ནས་

ང་ཞེས་བ་བ་ཅི་འདྲ་ཞིག་འདུག་སྙམ་དུ་བཙལ་བས། རང་གི་ལུས་སེམས་གཉིས་ལས་དློན་

གཞན་དུ་རང་གི་ཕུང་པློ་འདིར་དབང་བསྒྱུར་བ་པློའི་ང་ཞིག་ཡན་གར་དུ་ཡློད་པར་འཛིན་པའི་

བདག་འཛིན་ཀུན་བཏགས་དང་ཕུང་པློ་བདེན་པར་འཛིན་པའི་བདེན་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ལ་

བུའློ། །དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས

ཉློན་མློངས། [ཀེཤཿ]ལུས་སེམས་གདུང་བའི་དཀའ་ལས་སམ་ངལ་དུབ་དང་། མི་དགེ་བའི་ལས་

བསྐུལ་བས་རང་རྒྱུད་རབ་ཏུ་མ་ཞི་བར་བེད་པའི་སེམས་བྱུང་། 

ཉློན་མློངས་ཀི་རྒྱུ་དྲུག །ཉློན་མློངས་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་དྲུག་སྟེ། རེན་དང་། དམིགས་པ། འདུ་འཛི། བཤད་

པ། གློམས་པ། ཡིད་ལ་བེད་པ། 

ཉློན་མློངས་ཀི་བག་ཆགས། ཉློན་མློངས་ཀི་ས་བློན། 

ཉློན་མློངས་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་དྲུག །ཉློན་མློངས་སྐྱེ་བའི་རེན། དམིགས་པ། འདུ་འཛི། བཤད་པ། གློམས་པ། 

ཡིད་ལ་བེད་པ། 

ཉློན་མློངས་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་གསུམ། ཉློན་མློངས་པའི་བག་ལ་ཉལ་བ་མ་སངས་པ་དང་ཉློན་མློངས་སྐྱེ་བའི་

ཡུལ་ཉེ་བར་གནས་པ་དང་། ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ། 

ཉློན་མློངས་ག་དགུ། འདློད་ཁམས་དང་། གཟུགས་ཁམས་ཀི་བདེན་བཞིར་བརན་པའི་མཐློང་སང་

བཞི་རེ་དང་འདློད་པའི་སློམ་སང་ཆེ་འབིང་ཆུང་ངུ་སྐློར་དགུ་དང་གཟུགས་གཟུགས་མེད་ཀི་

གནས་བཞི་རེའི་སློམ་སངས་དགུ་དགུ་སྟེ་བསློམས་དགུ་ཡློད། དེའི་དངློས་གཉེན་བར་ཆད་མེད་

ལམ་དང་གློལ་ལམ་དང་གློལ་བའི་འབས་བུ་འགློག་པ་དེ་སྙེད་རེ་ཡློད་པའི་ཕི་མ་ལ་དགེ་སྦློར་

ཚུལ་གི་འབས་བུ་ཞེས་གགས། 

ཉློན་མློངས་རྒྱས་པ་བཅུ། གངས། མཚན་ཉིད། འབྱུང་བ། དམིགས་པ། མཚུངས་པར་ལན་པ། རྣམ་

གངས། ལློག་པར་ཞུགས་པ། ཁམས་རིས། སློང་བེད། གཉེན་པློའ ློ། །

ཉློན་མློངས་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟློང་། འདློད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་གསུམ་དང་དེ་ཆ་མཉམ་སྟེ་བཞི་རེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

རེར་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟློང་རེ་ཡློད་པ་སློམ་ན་དེ་སྙེད་དློ། །ཕིའི་ནད་གདློན་བགེགས་དང་ནད་རྒྱུད་ཀི་

སྒིབ་པ་གསུམ་སེལ་བེད་སྨན་མཆློག་ལུང་གི་དམ་ཆློས་ཀི་ཕུང་པློ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟློང་ནི་ཉློན་

མློངས་དེ་སྙེད་ཀི་གཉེན་པློ་དེ་སྙེད་དློ། །

ཉློན་མློངས་ལྔ། ཀུན་སྦློར་དང་། ཕ་རྒྱས། འཆིང་བ། ཉེ་ཉློན། ཀུན་དཀྲིས། 

ཉློན་མློངས་ཅན། ① སྡུག་བསལ་ཅན། ② ཉློན་མློངས་པའི་སེམས་དང་ལན་པའམ་གཏི་མུག་ཅན། 

ཉློན་མློངས་ཅན་གང་ཟག་རིགས་བདུན། དུག་གསུམ་དང་། ང་རྒྱལ། རྣམ་པར་རློག་པ། ཆ་མཉམ་ལ་

སྤློད་པ། ཉློན་མློངས་ཆུང་བ་ཅན་བཅས་བསྣན་པས་བདུན། 

ཉློན་མློངས་ཅན་གི་ཐེ་ཚོམ། སློ་སྐྱེའི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཐེ་ཚོམ་གི་ཤེས་པའློ། །

ཉློན་མློངས་ཅན་གི་མི་ཤེས་པ། ཉློན་སྒིབ་སྟེ། གཙོ་བློ་ཐར་པ་ཐློབ་པ་ལ་གེགས་བེད་པའམ་བར་དུ་

གཅློད་པའློ། །མཚན་གཞི་ནི། གང་ཟག་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་ཡློད་དུ་འཛིན་པའི་རློག་པ་དང་། 

དེའི་དབང་གིས་བྱུང་བའི་དུག་གསུམ་ས་བློན་དང་བཅས་པ་ལ་བུའློ། །དེ་རྣམས་ཀིས་ཡང་དག་

པའི་དློན་མཐློང་བ་ལ་བསྒིབ་པའམ་གེགས་བེད་པའི་ཕིར་མི་ཤེས་པ་ཞེས་བརློད་པ་ཡིན། 

ཉློན་མློངས་ཅན་གི་ཡིད། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ལ་དམིགས་ནས་བདག་ཏུ་མངློན་པར་ཞེན་པའི་རྣམ་

ཤེས་གང་ཞིག་ཉློན་མློངས་བཞི་དང་མཚུངས་པར་ལན་པའི་སློ་ནས་དུས་རག་ཏུ་ངར་སེམས་

པའི་རྣམ་པ་ཅན། 

ཉློན་མློངས་ཅན་གི་རེག་པ་གསུམ། མ་རིག་པའི་རེག་པ་དང་། གནློད་སེམས་ཀི་རེག་པ། རེས་སུ་

ཆགས་པའི་རེག་པ། 

ཉློན་མློངས་ཅན་གི་ས་མང་དྲུག །རྨློངས་པ། བག་མེད། ལེ་ལློ། མ་དང་། རྨུགས་པ། རྒློད་པའློ། །

ཉློན་མློངས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་པ། བེ་བག་སྨྲ་བ་དང་མདློ་སེ་པ་གཉིས་ཀིས་ཤེས་སྒིབ་ཅེས་

པའི་ཐ་སྙད་ཁས་མི་ལེན་པ་མ་གཏློགས་ཉློན་མློངས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་པ་ཞེས་པ་སྤིར་

ཤེས་སྒིབ་ལ་གློ་བ་ཡིན་ཏེ། གཙོ་བློ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་འཐློབ་པ་ལ་གེགས་བེད་པའམ་བར་

དུ་གཅློད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། མཚན་གཞི་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆློས་ཟབ་ཅིང་ཕ་བ་མི་

ཤེས་པ་སློགས་མི་ཤེས་པའི་རྒྱུ་བཞི་ལ་བུའློ། །ཉློན་མློངས་ཅན་དང་ཉློན་མློངས་ཅན་མ་ཡིན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་མི་ཤེས་པའི་མུན་པ་གཉིས་ཀ་གཏན་དུ་སངས་པ་ནི་སངས་རྒྱས་དང་། ཉློན་མློངས་ཅན་

གི་མི་ཤེས་པ་གཏན་དུ་སངས་ཤིང་ཉློན་མློངས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་གཏན་དུ་མ་སངས་པ་

ནི་ཉན་ཐློས་དང་རང་རྒྱལ་གི་དག་བཅློམ་པ་ཐློབ་པ་དག་ཡིན་པར་འདློད་དློ། །གཡློ། ཕག་

དློག །འཚིག །འཆབ་པ། སེར་སྣ། སྒྱུ། རྒྱགས་པ། རྣམ་འཚེའློ། །

ཉློན་མློངས་བཅློམ་པའི་དགེ་སློང་། དགེ་སློང་དག་བཅློམ་པ། 

ཉློན་མློངས་ཆུང་ངུའི་ས་མང་། ས་མང་ལྔའི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ་མཚུངས་ལན་གློགས་ཀི་སློ་ནས་ཆུང་། 

སང་བའི་སློ་ནས་ཆུང་། རེན་རྣམ་ཤེས་ཀིས་ཆུང་ངུར་བཞག་པ་བཅས། 

ཉློན་མློངས་ཆུང་ངུའི་ས་མང་བཅུ། ས་མང་ལྔའི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ་ཁློ་བ་དང་། འཁློན་འཛིན། གཡློ། 

སྒྱུ། ཕག་དློག །འཚིག །འཆབ་པ། སེར་སྣ། རྒྱགས་པ། རྣམ་པར་འཚེ་བ་བཅས་བཅུའློ། །

ཉློན་མློངས་ཆེན་པློའི་ས་མང་དྲུག །མ་དད་པ་དང་། ལེ་ལློ། རྨློངས་པ། རྨུགས་པ། རྒློད་པ། བག་མེད་

བཅས་དྲུག་གློ །

ཉློན་མློངས་གཉིས། ཀུན་བཏགས་ཀི་ཉློན་མློངས་དང་། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཉློན་མློངས་གཉིས་སློ། །

ཉློན་མློངས་སྙིགས་མ། སྙིགས་མ་ལྔའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཆགས་སང་མེད་པའི་བཟང་པློའི་ཡློན་

ཏན་རྣམས་ཟད་དེ་འདློད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་ཕག་དློག་དང་སེར་སྣ་ལ་སློགས་པ་ལྷག་པར་

ཆེ་བའི་ངན་པའི་ཐ་མར་གྱུར་པ། 

ཉློན་མློངས་ཐུལ། [མངློན]དྲང་སློང་། 

ཉློན་མློངས་དུག་ལྔ། ༡ འདློད་ཆགས། ༢ ཁློང་ཁློ། ༣ ང་རྒྱལ། ༤ ལློག་བལ། ༥ཐེ་ཚོམ། ཡང་ན་

འདློད་ཆགས། ཞེ་སང་། ཏིག་མུག །ང་རྒྱལ། ཕག་དློག་བཅས་ལྔ་ཡིན་ནློ། །

ཉློན་མློངས་དུག་གསུམ། འདློད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་གསུམ་མློ། 

ཉློན་མློངས་དྲུག །འདློད་ཆགས་དང་། ཞེ་སང་། གཏི་མུག །ང་རྒྱལ། ཐེ་ཚོམ། ལློག་ལ། 

ཉློན་མློངས་རྣམ་སྦློང་གི་དམིགས་པ། ཞི་གནས་ཀི་དམིགས་པ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ཉློན་མློངས་

ཀི་ས་བློན་ཉམས་སྨད་པར་བེད་པ་ཙམ་གི་དམིགས་པ་ནི། ས་འློག་མའི་རགས་པ་དང་གློང་

མའི་ཞི་བར་ལ་བའི་ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་དང་། ས་བློན་རད་ནས་སློང་བའི་དམིགས་པ་ནི། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

བདེན་པ་བཞིའི་ཁད་ཆློས་མི་རག་པ་ལ་སློགས་པ་བཅུ་དྲུག་གློ

ཉློན་མློངས་རྣམ་སྦློང་གི་དམིགས་པ་གཉིས། ཞི་རགས་རྣམ་པ་ཅན། མི་རག་སློགས་བཅུ་དྲུག་རློག་

པའི་རྣམ་པ་ཅན་ནློ། །

ཉློན་མློངས་པ། ལུས་སེམས་མ་ཞི་བའམ་གདུང་བར་བེད་པ་དང་། ངལ་དུབ་ཏུ་གཏློང་བ། ཚ་གདུག་

ཆེ་བས་ལུས་པློ་ཉློན་མློངས་པ། མ་མཇལ་ཡུན་རིང་སློང་བའི་བར་དེར་སྐུ་ཁམས་ཉློན་མློངས་

པར་མ་གྱུར་ཏམ། 

ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཡིད། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག

ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་སེམས། ར་ཉློན་དང་ཉེ་ཉློན་སློགས་ཀི་སེམས་བྱུང་། 

ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཡིད། དགེ་བའི་ས་མང་སློགས་ཀི་སེམས་བྱུང་། 

ཉློན་མློངས་པ་དང་བལ་བའི་དགེ་སློང་། དགེ་སློང་དག་བཅློམ་པའློ། །

ཉློན་མློངས་པ་གསུམ། ཉློན་མློངས་པའི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་དང་། ལས་ཀི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་

པ། སྐྱེ་བའི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་བཅས་གསུམ་མློ། 

ཉློན་མློངས་པའི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ། རེན་འབེལ་བཅུ་གཉིས་ལས་མ་རིག་པ་དང་སེད་པ་དང་

ལེན་པ་རྣམས་སློ། །

ཉློན་མློངས་པའི་སྒིབ་པ།ཉློན་སྒིབ་དང་དློན་གཅིག

ཉློན་མློངས་པའི་ཉེས་དམིགས་གསུམ། དེས་བདག་སེམས་ཅན། མི་རག་སློགས་བཅུ་དྲུག་རློགས་

པའི་རྣམ་པ་ཅན་ནློ། །

ཉློན་མློངས་པའི་ལ་བ་ལྔ། ལ་བ་ལྔ་དང་དློན་གཅིག

ཉློན་མློངས་པའི་དྲི་མ་དྲུག །ཉློན་མློངས་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་དྲི་མ་རགས་པ་དྲུག་སྟེ། སྒྱུ་དང་། 

གཡློ་དང་། རྒྱགས་པ་དང་། འཚིག་པ་དང་། འཁློན་འཛིན་དང་། རྣམ་འཚེ་རྣམས་སློ། །

ཉློན་མློངས་པའི་བདུད། སེམས་རབ་ཏུ་མ་ཞི་བར་བེད་པའི་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་བདུད། བདུད་

ཟླློག་ལས། ཉློན་མློངས་བདུད་ནི་སེར་པློ་སྟེ། སེམས་ཅན་ཉློན་མློངས་འཁློར་བ་འཁམས། ཡློད་

མིན་མེད་མིན་གནས་སུ་ནི། ཉློན་མློངས་བདུད་ཀི་དམག་ཚོགས་རྣམས། ཞེས་སློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཉློན་མློངས་པའི་བདུད་ཕ་མློ། དག་བཅློམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཉློན་མློངས་པའི་བག་ཆགས་ལ་བུ། 

ཉློན་མློངས་པའི་བདུད་རགས་པ། ར་ཉློན་དང་ཉེ་ཉློན། 

ཉློན་མློངས་པའི་བག་ཆགས། ཉློན་མློངས་པའི་གློམས་ཤུགས། 

ཉློན་མློངས་པའི་བག་ལ་ཉལ། ཉློན་མློངས་པ་ཕ་བ། 

ཉློན་མློངས་པའི་བེད་ལས་བཅུ། ར་བ་བརན་པར་བེད་པ་དང་། རྒྱུན་གནས་པར་བེད་པ། ཞིང་དུ་

སྒྲུབ་པར་བེད་པ། རྒྱུ་མཐུན་པར་སྒྲུབ་པར་བེད་པ། ལས་ཀི་སིད་པ་མངློན་པར་སྒྲུབ་པར་བེད་

པ། ལས་ཀི་སིད་པ་མངློན་པར་བེད་པ། དམིགས་པ་ལ་ཀུན་ཏུ་རྨློངས་པར་བེད་པ། རྣམ་པར་

ཤེས་པའི་རྒྱུན་འཁིད་པར་བེད་པ། དགེ་བའི་ཕློགས་ལས་གཡློ་བར་བེད་པ། ཁམས་ལས་མི་

འདའ་བའི་ཚུལ་གིས་འཆིང་བའི་དློན་དུ་ཁབ་པར་བེད་པ་རྣམས་སློ། །

ཉློན་མློངས་པའི་ལམ་གསུམ། ཉློན་མློངས་པའི་ལམ་དང་། ལས་ཀི་ལམ་དང་། སྐྱེ་བའི་ཀུན་ནས་ཉློན་

མློངས་པའི་ལམ་རྣམས་སློ། །

ཉློན་མློངས་པའི་ས་པ། ར་ཉློན་དྲུག

ཉློན་མློངས་པའི་ས་མང་། ས་མང་ལྔའི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། རག་ཏུ་ཉློན་མློངས་ཅན་གི་སེམས་ཐམས་

ཅད་ཀི་འཁློར་དུ་འབྱུང་ལ་སེམས་གཞན་གི་འཁློར་དུ་མི་འབྱུང་བ་ཞིག

ཉློན་མློངས་པའི་ས་མང་དྲུག །ར་ཉློན་དྲུག་དང་མཚུངས། 

ཉློན་མློངས་ཕློགས་ལ་ཆགས་བལ་ལྔ། ཕློགས་གཉིས་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བ། མཐའ་དག་ལ་

ཆགས་པ་དང་བལ་བ། རློགས་པའི་ཆགས་པ་དང་བལ་བ། གནློན་པའི་ཆགས་པ་དང་། ལེགས་

པར་སྟློན་པའི་ཆགས་པ་དང་བལ་བའློ། །

ཉློན་མློངས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་གསུམ། རྒྱུ་ཕ་རྒྱས་མ་སངས་པ། ཡུལ་ཉེ་བར་གནས་པ། ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་

པའི་ཡིད་ཆེས་དང་གསུམ་མློ། ཡང་ན། བག་ལ་ཉལ། དམིགས་པ། ཚུལ་མིན་ཡིད་བེད་གསུམ། 

ཉློན་མློངས་མེད་པ། གཞན་རྒྱུད་ཀི་ཉློན་མློངས་འགློག་པས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་སེམས་རེ་གཅིག་

པ་མཚུངས་ལན་དང་བཅས་པའློ། །

ཉློན་མློངས་མེད་པའི་ཏིང་འཛིན། དམིགས་པ་གཞན་རྒྱུད་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་ཉློན་མློངས་མི་



  2293  
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སྐྱེ་བར་རེས་སུ་སྲུང་བར་བེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་སྟེ། ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀི་སེ་

ཚན་ཉེར་གཅིག་གི་ནང་གསེས་ཤིག

ཉློན་མློངས་མེད་པའི་ཡན་ལག་གསུམ། བང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་གི་ནང་ནས། ཤིན་སྦངས་ནི་ཉློན་

མློངས་མེད་པའི་གཞི་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་ཉློན་མློངས་མེད་པའི་གནས་དང་། བཏང་སྙློམས་

ནི་ཉློན་མློངས་མེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་དེ་གསུམ། 

ཉློན་མློངས་བཞི། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ཀི་སྐབས་སུ་ཉློན་ཡིད་ཅེས་པ་ཉློན་མློངས་པ་བཞི་དང་

འགློགས་པས་དེ་ནི་ཉློན་ཡིད་ཀི་ཁད་ཆློས་ལ་བུ་ཞིག་ཡིན། ཉློན་མློངས་བཞི་ནི། བདག་ཏུ་ལ་བ། 

བདག་ཏུ་རྨློངས་པ། བདག་ཏུ་ང་རྒྱལ་བ། བདག་ལ་ཆགས་པ་སྟེ་བཞིའློ། །

ཉློན་མློངས་ལམ་གསུམ། ཉློན་མློངས། ལས། སྡུག་བསལ་གི་རེན་འབེལ། 

ཉློན་མློངས་གསུམ། ཉློན་མློངས་པའི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ། ལས་ཀི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ། སྐྱེ་

བའི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པའློ། །

ཉློན་མློངས་གསུམ་མཚོན་པའི་རི་མློ། འདློད་ཆགས་མཚོན་བེད་བ་དང་། ཞེ་སང་མཚོན་བེད་སྦྲུལ། 

གཏི་མུག་མཚོན་བེད་ཕག་བཅས་སློ། །

ཉློན་ཡིད། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས། འཕགས་ལམ་མ་ཐློབ་ཀི་བར་དུ་ཀུན་གཞིའི་

རྣམ་ཤེས་ལ་དམིགས་ནས་རག་ཏུ་ངར་འཛིན་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡིད་ཀི་སའི་ཉློན་མློངས་

པས་བསྒིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པའི་གཙོ་སེམས། 

ཉློབ། ལུས་སེམས་ཀི་ནུས་པའམ་ལུས་སེམས་ལས་སུ་མི་རུང་བའི་དློན་ཏེ། ལུས་ཉློབ་པ། སེམས་

ཉློབ་པ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཉློབ་སྒེ། སྒིད་ལུག་ཅན་དང་ལེ་ལློ་ཅན། 

ཉློབ་ཉློབ། རིག་པའམ་ཁམས་དྭངས་པློ་མེད་པ། མི་ཉློབ་ཉློབ་ཀིས་ལས་ཀ་སྤུས་དག་བེད་མི་ཤེས། 

ཉློབ་ཏློ། གྲུང་པློ་མེད་པའམ་ལས་ཀ་ལ་མི་བརློན་པ། 

ཉློབ་ཐིབས་སེ་བ། ཉམས་ཉློག་ཚུལ་ཞིག །ཉི་ཚད་ཀིས་ཁམས་ཉློབ་ཐིབས་སེ་བ་བས་བྱུང་། 

ཉློབ་འཐིབ། རིག་པ་བིང་ཉློག །ཆང་མང་བཏུངས་པས་རིག་པ་ཉློབ་འཐིབ་པ་བས་བྱུང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཉློབ་མདངས་བསྟན་པ། སྒིད་ལུག་པའི་རྣམ་འགྱུར་མངློན་པ། 

ཉློབ་པ། [ཐ་མི་དད་པ]ལུས་ཀི་ཁམས་ཉློག་པའམ་ལས་སུ་མི་རུང་བ། ཚ་བས་གདུངས་ཏེ་གཟུགས་

པློ་ཉློབ་པ། 

ཉློབ་སངས། རིག་པ་བསིལ་པློ་བེད་པ། 

ཉློར། ཉར་བའི་སྐུལ་ཚིག

ཉློར་འགློས། འཁར་འཁློར་གི་འགློ་སྟངས་ཤིག

ཉློར་བ། [ཡུལ]ཞིག་པ། ལྕགས་རིའི་རིག་པ་ཉློར་བ་ཉམས་གསློ་བས། བེ་ཕུང་གི་སྟེང་དུ་འཛེགས་

ན་བེ་ཕུང་ཉློར་བ་ལས་འློས་མེད། 

ཉློལ། ཉལ་བའི་སྐུལ་ཚིག

ཉློས། ཉློ་བའི་སྐུལ་ཚིག

ཉློས་པ། ཉློ་བའི་འདས་པ། 

ར། གཡར་བའམ་བསྐྱི་བའི་བརྡ་རིང་སྟེ། མ་འློངས་པར་བར་དང་། འདས་པ་ལ་བརས། སྐུལ་ཚིག་

ལ་རློས་ཞེས་འབི། 

ར་ངེ་རིང་ངེ་། རང་རིང་ལ་ལློས། 

ར་བ། [ཐ་དད་པ]བརས་པ། བར་བ། རློས། ① ཕར་ཚུར་གཡར་བ། རང་ལ་ཡློན་ཏན་མེད་ན་གཞན་

ནས་བར་རྒྱུ་མེད། རྒྱུ་ནློར་བར་བསྐྱི་གཏློང་བ། ② ཐུབ་ཚོད་གཏློང་བ། 

ར་ལེ་རིད་ལེ། [ཡུལ] ① ར་ལྡུམ་སློགས་རིད་པ་དང་། ② རིག་པ་མི་གསལ་བ། ང་དེ་རིང་རིག་པ་

ར་ལེ་རིད་ལེ་རེད་འདུག་ལ་བུ། 

ར་ལུ། མངའ་རིས་ར་མདའ་ཁུལ་གི་ཡུལ་སྐད་དེ་ཅུང་ཙམ། ཉུང་ཙམ། ཡུད་ཙམ་ཞེས་པའི་དློན་ཏེ། 

དཔེར་ན། ཞློར་ལ་རམ་པ་ར་ལུ་ཞིག་ཁེར་ཤློག་དང་། ང་ར་ལུ་སྒུགས་ཨང་ལ་བུ། 

ར་ལློ། སྙ་ལློ་དང་གཅིག །

ར་ལློང་། རྒྱུ་ནག་གི་སྟློད་སློམ་པའི་ཆ། 

རང་། ① ཕློ་བ་བཤལ་བའི་འདས་པ་ང་མ་འློངས་པའི་དློན། ཟས་བཙོག་པ་ཟློས་ན་ཕློ་བ་ན་བ་དང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

རང་ཡློང་ལིས་རེད། རང་པ་རང་ཆེ་ན་ཤ་སྐམ་པློ་ཆགས་འགློ་ལེ་རེད་ལ་བུ། ② རྒྱབ་ཁུར་ལིད་

པའི་རྐྱེན་གིས་སྐེ་རིང་བརྐྱངས་ནས་འགློ་ཚུལ་ཞིག་གློ །ཕྲུ་གུ་དེས་ཤིང་ཁུར་ཞིག་ཁུར་ནས་

རང་རང་དུ་འགློའློ་ལ་བུ། ཨི་ཁུང་ནང་ནས་སྦྲུལ་ཞིག་རང་རང་བེད་ཅིང་འདུག

རང་རིང་། རིང་པའམ་རིང་ཧྲུལ། ལྷམ་གློག་རང་རིང་། གློན་པ་རང་རིང་། 

རང་པ་རློང་བ། ལློ་བ་ན་ནས་ཡང་ཡང་བཤལ་བ། 

རང་ནད། བཤལ་ནད། 

རང་པ། མིང་རྐྱང་། ཕློ་བ་བཤལ་ནད་ཀིས་བྱུང་བའི་སྐྱག་པ་ས་མློའི་མིང་། བ་ཤི་ན་རང་པས་རྒྱུན་

མི་ཆད་ཟེར་བ་ལ་བུ། 

རན། རི་དྭགས། གཉན་གི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

རན་པ། [ཐ་དད་པ]བརན་པ། བརན་པ། རློན། གཡར་བ། ཁློང་གིས་ང་ལ་དངུལ་བརན་བྱུང་། 

རན་པློ། གཡར་བློ། 

རབ། ལག་གསིག་རབ་པའི་མིང་རྐྱང་། བང་ནློར་བུའི་བང་མཛོད་ལ་རབ་པ་ལག་པ་སུ་རིང་ལ་བུ། 

རབ་རིབ། རབ་བེ་རིབ་བེའི་བསྡུས་ཚིག

རབ་བེ་རིབ་བེ། ཤིང་འབས་དང་མེ་ཏློག་སློགས་རིད་པའི་རྣམ་པ། ཤིང་ཏློག་རབ་བེ་རིབ་བེ་བློ་བ་ཉན། 

རབས་སེ་རློབ་སེ། དློན་སྙིད་མེད་པར་རྣ་བ་སུན་པློར་བེད་པའི་སྐད་ཆ་བཤད་ཚུལ་མཚོན་བེད་

ཅིག །མི་དེས་རབས་སེ་རློབ་སེ་ཞིག་བཤད་ནས་བསད་བཅུག་གི་མི་འདུག

རི། རྒྱའམ་དློལ། རི་འཛུགས་པ། རི་ལ་ཐེབས་པ། རིར་ཚུད་པ། བ་དེ་རི་ལས་ཐར་ནས་མགློགས་

པློར་འཕུར། ཁྱུང་མཁར་ལིང་རི་ལ་ཟིན་རབས་མེད། སྟག་དམར་ཡག་ཐག་པས་བཏགས་

རབས་མེད། དབིན་སྐད་དུ་trap ཟེར། 

རི་ཁློག་ཆུ། དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་དཀར་མཛེས་དང་གསེར་ཐར་བར་གི་

འབབ་ཆུ་ཞིག་སྟེ། བང་ནས་ལྷློ་རུ་བརྒྱུགས་ཏེ་ཉག་ཆུར་འབབ། 

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

སྐད་དུ་trapdoor ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རི་ཐག །རྒྱའམ་རིའི་ཐག་པ། 

རི་ཐིག །རྭ་རིའི་ལྷུ་ལག་རི་དྭགས་ཀི་རང་པ་འཛིན་བེད་ཐག་པ། 

རི་མདེལ།རྭ་རིའི་ལྷུ་ལག་རི་དྭགས་ལ་གཞུ་བེད་དབྱུག་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་entrapment ཟེར། 

རི་རྭ། རྭ་རི། 

རི་ལློ། ར་ལྡུམ་གི་རིགས་ཤིག

རི་ཤིང་། རིའི་ཡན་ལག་མདའ་ཤིང་། 

རིང་། [རྒྱན་ཚིག] དུས་ཡློལ་བའི་དློན་ཏེ། བསམ་པ་རིང་བས་བ་བཞག་གསར་བར་མ་བལ། 

ལུགས་སློལ་རིང་བ་བསྣུབས་ནས་གསར་བ་བཙུགས་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

རིང་ཁུངས། སར་ནས་བྱུང་བའི་གས། 

རིང་གྱུར་སློལ་ངན། སྤི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀི་བགློས་དང་མི་མཐུན་པའི་ལུགས་སློལ་རིང་པ། 

རིང་རྒྱུད་དཀར་ཆག །ས་འགྱུར་རྒྱུད་འབུམ་རིན་པློ་ཆེའི་རློགས་བརློད་འཛམ་གིང་ཐ་གྲུ་ཁབ་པའི་

རྒྱན་ཞེས་བ་བ། སྟློན་པ་འཇིག་རེན་དུ་བློན་ཚུལ་དང་། འཕགས་ཡུལ་དུ་བསྟན་པ་དར་ཚུལ་ཏེ་

རྒྱན་དྲུག་མཆློག་གཉིས་ཀི་རྣམ་ཐར། བློད་ཡུལ་དུ་བསྟན་པ་དར་ཚུལ། ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་གི་

དུས་སུ་གསང་སགས་ནང་རྒྱུད་བྱུང་ཚུལ། རིང་མའི་མཁས་གྲུབ་ཀི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་

དང་བསྟན་པའི་བབ་སློ། །དམ་པའི་ཆློས་ཀི་རྣམ་གཞག་སྤི་དང་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ། བ་བ་ལས་

ཀི་འཁློར་ལློ་ཇི་ལར་བརམས་ཚུལ། རིང་རྒྱུད་གེགས་བམ་གི་བཞུགས་བང་། ཡློངས་སུ་བསློ་

བ་བཅས་རབ་བེད་དགུའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་གཞུང་འདི་ནི་དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པར་རིག་

འཛིན་འཇིགས་མེད་གིང་པས་མཛད་པ། 

རིང་ཆློས། གསང་སགས་ས་འགྱུར་གི་ཆློས་ལུགས། 

རིང་བསྟན། གསང་སགས་རིང་མ་བའི་བསྟན་པ། 

རིང་དྲི་ཁ། ཤ་སློགས་ལ་རིང་དྲི་བློ་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

རིང་པ། དུས་ཡློལ་བ་དང་། དུས་ཡུན་རིང་པློར་ལློན་པའི་རྣམ་པ་སྟེ། གསར་པའི་ལློག་ཟླ། སྐད་ཆ་

རིང་པ། གློགས་པློ་རིང་པ། ཡི་གེ་རིང་པ། བརྡ་རིང་པ། མི་རིང་པ་དང་། མེ་ཏློག་རིང་པ། གློས་

རིང་པ་ལ་ལྷན་གསར་པ། 

རིང་མ། ① རིང་མ་བའི་བསྡུས་ཚིག །② སློན་དུས་ཐློན་པའི་རྒྱུ་རིང་པ་རིན་ཐང་ཅན། དཀར་ཡློལ་

རིང་མ། དཔེ་ཆ་རིང་མ། 

རིང་མ་པའི་ཐེག་པ་རིམ་དགུ། ཉན་ཐློས་ཀི་ཐེག་པ། རང་རྒྱལ་གི་ཐེག་པ། བང་སེམས་ཀི་ཐེག་པ། 

ཀྲ�་ཡ། ཨུ་བ། ཡློ་ག །མ་ཧཱ། ཨ་ནུ། ཨ་ཏི་རྣམས་སློ། །

རིང་མ་པའི་ལུགས་ཀི་ར་བ་གསུམ། བ་མ་དང་། ཡི་དམ། མཁའ་འགློ་གསུམ། 

རིང་མ་བ། ཐེག་པ་རིམ་དགུར་གགས་པ་གསང་སགས་ས་འགྱུར་བའི་ཆློས་ལུགས་ཞེས་ཆློས་རྒྱལ་

ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་སྐུ་དུས་བློད་སྐད་དུ་ཐློག་མར་འགྱུར་ཞིང་། སློབ་དཔློན་པད་མ་འབྱུང་གནས་

ཀིས་དར་རྒྱས་སུ་སེལ་བའི་རིང་ལུགས་འཛིན་མཁན་རེས་འབང་དང་བཅས་པ། 

རིང་མའི་ཆློས་ལུགས། གསང་སགས་རིང་མའི་རྒྱུད་བཀའ་དགློངས་ཕུར་པ་ཞི་ཁློ་སློགས་གཙོ་བློར་

སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་བེད་པའི་ལུགས་ལ་ཟེར། 

རིང་ཚད། རིངས་ཚད་དང་གཅིག །

རིང་བཞི་ར་གཏློར། རིག་གནས་རིང་པ་དང་། བསམ་བློ་རིང་པ། སྤློད་ལམ་རིང་པ། གློམས་སློལ་

རིང་པ་བཅས་ར་གཏློར་གཏློང་དགློས་པར་ཟེར། དེ་ནི་“རིག་གནས་གསར་བརེ་ཆེན་

པློའི”སྐབས་སུ་བཏློན་པའི་གཡློན་ཐལ་འབློད་ཚིག་ཡིན་ཞིང་། དེས་མི་རིགས་ཀི་རིག་གནས་

ཀི་སློལ་རྒྱུན་ལ་གཏློར་སྐྱློན་ཆེན་པློ་བཏང་ཡློད། 

རིང་ཞེན། རིང་པའི་ལུགས་ལ་ཆགས་པ། 

རིང་རུལ། ཡུན་རིང་སློང་ནས་རུལ་བ། 

རིང་ལུགས་ཐེག་པ་རིམ་པ་དགུ། ཉན་ཐློས་རང་རྒྱལ། བང་སེམས་ཏེ་སྤྲུལ་སྐུ་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་

གསུངས་པའི་ཐུན་མློང་གི་ཐེག་པ་གསུམ། ཀྲི་ཡ། ཨུ་པ། ཡློ་ག་སྟེ་ལློངས་སྐུ་རྡློ་རེ་སེམས་

དཔས་གསུངས་པའི་གསང་སགས་ཀི་ཕིའི་ཐེག་པ་གསུམ། བསྐྱེད་པ་མ་ཧཱ་ཡློ་ག །ལུང་ཨ་ནུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡློ་ག །རློགས་པ་ཆེན་པློ་ཨ་ཏི་ཡློ་ག་སྟེ་ཆློས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློས་གསུངས་པའི་ནང་གི་ཐེག་

པ་བ་ན་མེད་པ་གསུམ་བཅས་དགུའློ། །

རིང་ཤུལ། རིང་པའི་རེས་ཤུལ། 

རིང་ཧྲུལ། ཤིན་ཏུ་རིང་པ་རབ་རལ། ཅ་ལག་རིང་ཧྲུལ་ཚང་མ་ཁང་པ་འདིའི་ནང་ལ་བཅུག་འདུག

རིངས་པ། ① རིང་དྲགས་པ། ཁ་ཟས་ཧ་ཅང་རིངས་པ་བཟས་ན་ཕློ་བ་ན་ཡློང་། ② རིང་པ་དང་

གཅིག །

རིངས་ཚད། རིངས་ཚད་ཅེས་པ་ནི། རྐྱེན་གི་དབང་གིས་ཚ་བའི་ནད་དེ་ལློ་དང་ཟླ་བ་ལ་དྲག་སྐྱེད་མ་

ཐུབ་པ་ལུས་ཀི་ཟུངས་དང་འདྲེས་ཤིང་ཞེན་པས་དཔེར་ན། ལྕགས་ལ་བཙའ་ཞུགས་པའམ། 

རས་ལ་སྣུམ་ཞེན་པ་བཞིན་དུ་གཏིང་ནས་འདློན་དཀའ་བ་ཡུན་རིང་དུ་ལུས་ལ་གནས་པའི་ཕིར་

ན་རིངས་ཚད་ཅེས་ཟེར། རིངས་ཚད་ཀི་རྒྱུ་ནི་ཚ་བའི་ནད་དེ་ལློ་དང་ཟླ་ལློན་པ་ཡིན་ཞིང་དེ་ཡང་

ཟླ་བ་གཅིག་ལློན་པ་ཕན་ལ་དུས་ཀི་རིངས་པ་ཡིན་ཟེར། 

རིངས་ཚད་གཉིས། ༡ རིངས་ཚད་རླུང་མེད་ནི། ཚ་བ་རྐྱང་པའི་ནད་ལ་གཉེན་པློའི་སྦློར་བ་དམན་པས་

རིང་པར་ཆགས་པ་དེའི་རགས་ལ། ར་ཕ་ལ་གིམས་པ་འཕར་བ། ཕུགས་སྐམ་ལ་གློང་བ། མིག་ར་

དམར་ལ་ཚག་བུད་དེ་མཆིལ་མ་འཛག་པ། ཤ་མདློག་སློ་ལ་སྐེམ་ཞིང་དྲེག་པ་ཆུང་ངུ་ཆགས་པ། 

འགུལ་སྐྱློད་བས་ན་གློ་སྙིང་འཕར་ལ་རློ་སྟློད་ཚ་བ། ཡན་ལག་བཞི་དང་རློ་སྨད་རྣམས་ལྕི་ལ་སྦྲིད་

པ། གང་བ། རྔུལ་ཁ་སྙི་བ། གཉིད་ཆེ་བ། དྲློད་ཅུང་ཟད་ལང་བ་དང་ན་བ། ཚ་བ་ནད་གཞན་ལས་

འདི་ཚ་སྟློབས་ཞན་པ་དང་ག་བག་ཙམ་བདེ་བ་བཅས་སློ། །༢ རིངས་ཚད་རླུང་ལན་ནི། སྤི་གློང་

དང་འདྲ་ལ་ཁད་པར་དུ་ལུས་ཤེད་ཆུང་། སྐབས་སུ་གང་ཤུམས་བེད་ཅིང་ལུས་ཀི་ཚོར་བ་བརེས། 

དློན་མེད་དུ་རྔུལ་ནག་ཐློན། གཟེར་འགམ། རུས་ཚིགས་ན་བ་བཅས་སློ། །

རིད། རི་ཤིང་བརླན་དང་བལ་ནས་སྐམ་པ་ལ་ཕློགས་པའི་དློན། ཤིང་ལློ་རིད། ལ་ཕུག་རིད་ལ་བུ། 

རིད་པ། [ཐ་མི་དད་པ]① སྐམ་མིན་རླློན་མིན་དུ་འགྱུར་བ། དགུན་དུས་རྩྭ་ཤིང་རིགས་ཕལ་ཆེར་

རིད་ནས་སྐམ་ཡློང་། ② སྙིང་སྟློབས་ཤློར་བ་དང་། ཉམས་པའི་ཚུལ། བསམ་དློན་མ་གྲུབ་པ་

ཙམ་གིས་རིད་ནས་སྟློད་པ་སྙིང་སྟློབས་མེད་པའི་རགས་རེད། ③ སྐམ་མ་རླློན། ཤ་རིད། ཤིང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ཏློག་རིད་པ། མེ་ཏློག་རིད་པ། 

རིལ། སློའི་ཕི་ནང་གི་ཤ། 

རིལ་ནད། སློ་རིལ་ལ་ཕློག་པའི་ནད། 

རིས། མེ་ཏློག་སློགས་ཆུ་མེད་པས་རིས་ཟིན་པ། 

རྙུ་ཕུང་། དབར་དུས་འབློག་པའི་ནློར་རྡང་ནང་གི་རྙུ་བ་རྣམས་རྡང་མཐར་སྤུངས་པའི་ཕུང་པློའི་མིང་། 

རྙུ་བ། འབི་དང་གཡག་གི་སྐྱག་པའི་དློན། འབི་དང་གཡག་གིས་གློད་ཁློག་ནས་བཏང་མ་ཐག་པའི་

ཟས་ཀི་སྙིགས་མ་རླློན་པ་ལ་རྙུ་བ་དང་། སྐམ་པློ་ལ་ལྕུ་བ་ཞེས་ཟེར། 

འབློག་པས་ཟློག་གི་རྙུ་བ་སྐམ་པློ་བས་ཏེ་མེ་ཤིང་བེད་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། རྙུ་བ་སྐམ་པློར་ཆགས་ན་

ལྕི་བ་རེད་ལ་བུ།

རྙུ་བ་འཕློ། འབློག་པའི་རྒྱུན་ལས་ཞིག་སྟེ། དགུན་དུས་འབློག་པ་རྣམས་ཞློགས་པ་ཡར་ལངས་པ་དང་། 

ནློར་ལྷས་ནང་གི་རྙུ་བ་རྣམས་གཙང་མར་འཕློ་དགློས། དེ་ནས་ཞློགས་ཇ་འཐུང་ཞིང་ཡློད་པ་རེད། 

རྙུ་བ་ལྷེབས། འབློག་པའི་རྒྱུན་ལས་ཞིག །རྙུ་བ་རླློན་པ་རྣམས་ཐང་དུ་གཏིང་ནས་སབ་མློར་བཅགས་

པའི་དློན། རྙུ་བ་སབ་མློར་ལྷེབས་ན་སྐམ་མགློགས་རྒྱུ་རེད་ལ་བུ།

རེ་དགློན་ལྷུན་གྲུབ་ཆློས་རློང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ༡༧༦༧ལློར་རེ་གྲུབ་ཆེན་

སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ་ངག་དབང་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། 

རེད། བཙལ་ནས་ལག་ལ་ཐློབ་པའི་དློན་ཏེ། བློར་བའི་ར་བཙལ་ན་རེད་ཐུབ། རེད་དཀའ་བའི་གཏེར་

ཁ་ཞིག་རེད་ཅེས་པ་ལ་བུ། 

རེད་བཀུར། རེད་པ་དང་བཀུར་སྟི་སྟེ། སློམ་པ་གསར་དུ་ཐློབ་པ་ལ་བུ། 

རེད་པ། [ཐ་མི་དད་པ] ① སློན་མེད་གསར་དུ་ཐློབ་པ། རེད་དཀའ་བ། རེད་ས་བ། བཙལ་ཏེ་རེད་པ། 

ངེས་པ་རེད་པ། བདེན་དློན་རེད་པ། སྨན་པས་དློར་བའི་ནད་པ་དེར། སྨན་བཟང་རེད་པ་ག་ལ་

སིད། རྒྱ་མཚོའི་གིང་དུ་མ་ཕིན་ན། ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་ག་ལ་རེད། ② དངློས་པློའམ་ནློར་རས། 

③ ཐློབ་ནློར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རེད་པའི་མ་ཐློབ་པ། བེ་བག་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ་ཆློས་དེ་སར་མ་ཐློབ་པའམ་ཉམས་པ་གང་རུང་སར་

རེད་པ་ལ་གེགས་བེད་ཀི་རས་ཤིག

རེད་པས་ཆློག་པའི་བསློད་སྙློམས་པ། གང་རེད་དེས་ཆློག་གི་བསློད་སྙློམས་ཙམ་ལ་བརེན་པ། 

རེད་པས་རེད་པ་སྒྲུབ་པ། རེད་པས་རེད་འཚོལ་དང་དློན་གཅིག

རེད་པས་རེད་འཚོལ། ལློག་འཚོ་ལྔའི་ནང་གསེས་ཤིག །རེད་པ་ཆུང་ངུ་ཕར་བསྟབས་ནས་རེད་པ་

ཆེན་པློ་ཚུར་དློན་དུ་གཉེར་བ་ལ་ཟེར། 

རེད་བརློན། [རིང]གཏའ་མའི་ཚུལ་གིས་སྦིན་པ། 

རེད་རླློམ། རང་ལ་རྒྱུ་ནློར་མང་པློ་ཡློད་པའི་ཁེངས་སེམས། 

རེད་ས་བའི་ཐབས་དེ་ཉིད་བཅུ་བཞི། གློས་སམ་གནས་དང་ཕག་རྒྱ་ལྔ་ལ་སློགས་པའི་དེ་ཉིད། ཤེས་

རབ་ཀི་ཡན་ལག་གི་དེ་ཉིད། ཕུར་བུ་དང་གུར་གི་དེ་ཉིད། ཨཱ་ལིའི་དེ་ཉིད། ཀ་ལིའི་དེ་ཉིད། རྒྱུ་

སློགས་སྟློང་ཉིད་སློན་དུ་འགློ་བའི་དེ་ཉིད། འཇུག་པ་སྒ་ལ་སློགས་པའི་དེ་ཉིད། བསྡུས་པའི་

སྦློར་བ་དང་ལན་པའི་དེ་ཉིད། བདུད་རིས་ཚིམས་པར་བེད་པའི་དེ་ཉིད། མ་ངན་ལས་འདས་

པའི་དེ་ཉིད། ལག་མཆློད་ཀི་དེ་ཉིད། དབང་བསྐུར་བའི་དེ་ཉིད། གློ་ཆ་ཆེན་པློས་ཡང་དག་པར་

སྲུང་བའི་དེ་ཉིད། སགས་རྣམས་ཀུན་གིས་མཆློད་པའི་དེ་ཉིད་རྣམས་སློ། །

རློག །ཁམས་དྭངས་པློ་མེད་པར་བཟློ་བ། ཆུ་སློགས་རློག་བཞིན་པ། 

རློག་ག། མགློ་རློག་གམ་གློད་ཆགས། ཕན་ཚུན་ཁ་རློད་ཐུག་སྟེ་གཅིག་རྒྱབ་གཉིས་ལངས་ཀིས་རློག་

ག་གང་མིན་བཟློས་སློང་། མི་འགྲུབ་ཁས་ལེན་བས་པས་རློག་ག་མང་པློ་བྱུང་། རློག་ག་བསངས་

པ། དློན་མེད་དཀྲློག་གཏམ་བཤད་ནས་རློག་ག་མ་སློང་ཞིག

རློག་གེང་རློགས་རྒྱུ་མེད་པ། རློག་དྲའི་གེང་གཞི་རློགས་མེད་ཀིས་ཁ་རློག་ཏུ་མ་བཞག་པ། 

རློག་ཅན་གློད་གཞི། ཡ་མཚན་ཅན་གི་རློག་དྲ་ཡློད་པའི་གློད་གཞི། 

རློག་རྡུལ། གད་སྙིགས། 

རློག་དྲ་ཚ་པློ། ལས་ཀ་སྟབས་བདེ་པློ་མ་ཡིན་པར་འདྲེས་ཤིང་འཛིང་བ། 

རློག་པ། ① འདམ་སྙིགས་ཅན། གློད་ཡ་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀར་དགེ་བཤད་སིག་བཀྲློལ་གི་བབས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

གསེད་བས་པས་ད་ཆ་འཁློན་རློད་ཀི་རློག་པ་ར་བ་ནས་དྭངས་པ། ② རློག་པློ་དང་གཅིག །

རློག་པའི་སེམས། འཁྲུགས་པའི་སེམས། 

རློག་པློ། དྭངས་པློ་མེད་པ། ཆང་རློག་པློ། རིང་བུ་རློག་པློ། སྐད་ཆ་རློག་པློ། རློད་གེང་རློག་པློ་གཙང་

བསངས་བེད་དགློས། 

རློག་མ། ① སྙིགས་མ། ཆུ་སྣློད་དུ་དྭངས་རས་བཏབ་ནས་རློག་མ་བགྲུངས་ཏེ་གཙང་མར་བས་པ། 

② དྭངས་པློ་མེད་པ། ཆུ་རློག་མ་བཏུངས་ན་ན་ཐག་ཆློད་རེད། 

རློག་མ་གཏིང་སློང་། ཁ་མཆུ་རིང་པ་བསྐྱར་སློང་གི་དཔེ། རློག་མ་གཏིང་སློང་གིས་རློད་གཤགས་

བེད་པ། 

རློག་འཛིང་། སྣེ་མང་འདྲེས་འཛིང་། 

རློག་སེ་བ། རློག་ཙམ་ཞིག །དྲག་ཆར་བཏང་བའི་རེས་སུ་རིང་ཆུ་རློག་སེ་བ་ཞིག་འཁིལ་འདུག །རློད་

པ་དེ་རློག་སེ་བ་ཞིག་རེད། 

རློགས། ཆུ་སློགས་རློགས་ཤིག་སྟེ། སྐུལ་ཚིག

རློགས་པ།འདམ་སྙིགས་ཅན་དུ་གློ་བའི་རློག་པ་དང་འདྲ་། 

རློགས་ཚད། བེ་མ་དང་ཆུ་གཉིས་ལྷན་དུ་གཡློས་ཏེ་རློགས་པ་ལར་ཚ་བ་ཆུ་སེར་དང་བསློངས་ནས་

ལུས་ཟུངས་རློགས་པར་བེད་པའི་ཚད་པའི་མིང་། 

རློགས་ཚད་ཀི་དབེ་བ། ༡ ལྤགས་ལ་གམས་པ། ༢ ཤ་ལ་རྒྱས་པ། ༣ ར་ལ་འགིམས་པ། ༤ རུས་

ལ་ཞེན་པ། ༥གློ་བ་ལ་བབས་པ། ༦ སྙིང་ལ་བབས་པ། ༧ མཆིན་པར་བབས་པ། ༨མཆེར་པར་

བབས་པ། ༩ མཁལ་མར་བབས་པ། ༡༠ སྣློད་དུ་ལྷུང་བ་རྣམས་སློ། །

རློགས་ཚད་མཁལ་མར་བབས་པ། རེད་པ་ན་བ། རློ་སྨད་ལྕི་བ། 

རློགས་ཚད་གློ་ལ་བབས་པ། ལུས་སྣང་འཐིབ་ཞིང་མློས་པ། དྲན་པ་ཉམས་པ། གང་མློར་འདློད་པ། 

རློགས་ཚད་མཆིན་པར་བབས་པ། མིག་སེར། ལུས་ལྕི། དང་ག་འགག །ལྕེ་སློ་ཁ་དང་། སློ་རིལ་

དཀར་པློར་ཆགས། ལུས་སྤི་སེར་པློར་འགློ། 

རློགས་ཚད་མཆེར་པར་བབས་པ། གཞློག་གཡློན་གཟེར་བ། མཆུ་སྐྲངས་པ། སྦྲིད་པ་མང་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རློགས་ཚད་སྙིང་ལ་བབས་པ། ལུས་སྣང་འཐིབ་ཞིང་མློས་པ། དྲན་པ་ཉམས་པ། གང་མློར་འདློད་པ། 

རློགས་ཚད་གཉིས། ཚ་བས་རློགས་པ་དང་། གང་བས་རློགས་པ་ལ་ཟེར། 

རློགས་ཚད་སྣློད་དུ་ལྷུང་བ། དང་ག་འགག་པ། འཁྲུ་བ་དང་སྐྱུག་པར་བེད ། ཡང་ན་དྲི་མ་འགག་སྟེ་

འཚིང་ཞིང་ན་བའློ། །

རློགས་ཚད་ལྤགས་ལ་གམས་པ། སྐྲ་དང་བ་སྤུ་བི། ཟ་འཕྲུག་བེད། ཆུ་ཐློར་འབྱུང་། མེ་དབལ་དང་ཤུ་

ཐློར་ཡློང་། 

རློགས་ཚད་ར་ལ་འགིམས་པ། ར་རྒྱས་ཞིང་ནག་པློར་གསལ་བ་དང་། ར་འཁྲུག་པ། ར་སྐྲངས་པ། 

ཡན་ལག་སྦྲིད་པ། 

རློགས་ཚད་རུས་ལ་ཞེན་པ། ཤ་སྐམ། ཤ་མདློག་སློ། གནས་ཁློལ་བུར་ན། གདློང་དང་ཚིགས་ཁ་

སྐྲངས། སྒིད་པ་འཁུམས། སློ་དང་སེན་མློ་བཀྲག་མདངས་ཡལ་ནས་མདློག་སྐྱ་གེག་ཆགས། 

རློགས་ཚད་ཤ་ལ་རྒྱས་པ། གནས་ཁློལ་བུ་ན་ཞིང་། འབར་འབུར་དུ་ཐློར་པ་དམར་མློ་སབ་མློ་ཡློང་

བ། དེ་དག་བརློལ་ན་རྣག་དང་། ཁག་དང་། ཆུ་སེར་བཅས་འཛག་པ། 

རློགས་རློབ། བ་དཀའ་བེད་གཏད་ཀི་གནས། 

རློང་། ① རིའམ། གལ་ལམ། རྒྱ། ཤ་བ་རི་པ་རྣམས་ཀིས་རི་དྭགས་གང་དུ་འཁློར་སའི་གནས་

བརགས་ཏེ་རློང་བཙུགས་ནས་གསློད་པ། ② ཞལ་བ། 

རློང་བ། [རིང]① ཡན་ལག་རྐྱློང་བསྐུམ་གི་དློན། བརངས་པ། བརང་བ། རློངས། རྐྱློང་བ། རང་པ་

ཡར་མ་བསྐུམས་པར་མར་རློངས་ཤིག །② ལས་ཚིག །སྐྱག་པ་དང་རྙུ་བ་སློགས་ས་མློ་བཏང་

བའི་དློན་ཏེ། མ་འློངས་པར་རང་དང་། འདས་པ་ལ་བརངས། སྐུལ་ཚིག་ལ་རློངས་འབི། 

རློངས། རློང་བའི་སྐུལ་ཚིག །ཁ་རློངས་ཤིག །ར་རློངས་ཤིག་ལ་བུ། 

རློངས་པ། ཀློང་ཀློང་། ལུས་ཀི་དཀུའམ་དཔྱི་མ་རློངས་པ། 

རློན། རན་པའི་སྐུལ་ཚིག །གཡར་བའམ་བསྐྱི་བའི་དློན་ཏེ། མ་འློངས་པ་དང་འདས་པ་ལ་བརན་འབི། 

རློན་པློ། གཡར་བའི་དངློས་པློ། 

རློབ་པ། [ཐ་མི་དད་པ]① རིང་ཚད་ཀིས་སེབས་པའམ་འདང་བ། ལག་པས་བསྙབས་ཀང་མ་རློབ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

② ལག་པས་ལེན་པ། མགློ་མ་ཚོས་གློང་དུ་ལྕེ་ལ་རློབ། 

རློབས། རབ་ཀི་སྐུལ་ཚིག

རློས། ར་བའི་སྐུལ་ཚིག

སྙ། [རིང]གཉིད་ཉལ་བའམ་དྲན་པ་སྟློར་བ། 

སྙ་ག །ཤིང་ཕན་ཆུང་ངུ་ཕ་ཞིང་བཤན་པ་ཕི་ཤུན་དམར་པློ་ཅན། དབར་དུས་སུ་མེ་ཏློག་དཀར་ཞིབ་

འཆར་བ་ཞིག

སྙ་གེ་སྙིགས་གེ སྙགས་སྙིགས་དང་དློན་གཅིག

སྙ་ནང་། གཉའ་ནང་དང་གཅིག །

སྙ་བ། ཞན་པའམ་ཉམས་པ། 

སྙ་ལློ། བློད་ཡློངས་ཀི་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་2700~4500བར་གི་སིབ་རིའི་སང་དང་། ཤིང་གསེབ། 

ཞིང་མུ། ས་ནག་སློགས་གང་དའང་སྐྱེ་ཞིང་། ལྡུམ་ཕུང་གི་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་0.3~1.2ཙམ་ཟིན་

པ། ངར་པ་དམར་པློ་ཡལ་ག་མང་ཤིང་། ལློ་མ་ལང་འཇམ་ནར་མློ་རམ་བུའི་ལློ་མ་འདྲ་བ་རྒས་

ནས་དམར་པློ་འགྱུར་བ། ཟླ་7~8པར་སྙེ་དབིབས་ཀི་མེ་ཏློག་དཀར་ཞིབ་འདབ་མ་ལྔ་ཅན་

མང་པློ་ཕུང་པློར་སྐྱེ་བ། ར་བ་ལ་ཕུད་ཕིར་དྲེག་པ་ནག་པློ་ཅན་སློམ་ལ་རགས་པ་ངློས་འཛིན་

གཅིག་གྱུར་དང་ཡློངས་གགས་ངློས་ཟིན་ས། འཁྲུངས་དཔེར། སྙ་ལློ་སིབ་ཀི་རི་ལས་སྐྱེས། །ལློ་

མ་ལྕང་དཀར་ལློ་མ་འདྲ། །སློང་པློ་དམར་རིང་ཚིགས་པ་ཅན། །མེ་ཏློག་དཀར་པློ་སྤིན་བཞིན་

འཐིབས། །ར་བ་དམར་པློ་ཤ་རུ་འདྲ། །རློ་ནི་ཅུང་ཟད་ཁ་སྐྱུར་བསྐ། །ནུ་སཔས་ཁློང་ནད་གཅློང་

རིང་སེལ། ཞེས་གསུངས། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་ར་བ་སྟེ་ཟླ་ 9~11པར་བརློས་ནས་ས་དྲེག་

གཙང་མར་བཀྲུས་ཐློག་གཤག་གཏུབ་གང་བདེར་བས་ལ་བསིལ་སྐམ་བ། རློ་སྐྱུར་བསྐ་ཁ་བ། 

ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་རྒྱུ་ལློང་སློགས་སྣློད་ཀི་ཚ་བ་སེལ། ཚ་འཁྲུ་གཅློད། 

སྙག །བློད་ཀི་རུས་ཤིག

སྙག་པ། སྙེག་པའམ་འདེད་པའི་དློན་ཏེ་དཔེར་ན། གཅིག་རེས་གཅིག་གིས་སྙེག་པ་ལ་བུ། 

སྙགས་ཁི་བཟང་ཡང་སྟློན། (སློང་བཙན་སམ་པློས་སིད་སྐྱློང་དུས་སྐབས། སྤི་ལློ་ 629~650 

བར།) སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་ཀི་བློན་ཆེན་ཞིག །འཕྲུལ་བློན་མཛངས་མི་བདུན་གི་ལྔ་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་ནང་། འདི་ཉིད་ཀིས་མཛངས་པའི་ལས་སུ་རི་ཁིམ་ཀླུངས་སུ་ཕབ། 

སློ་མཐློ་མཁར་དུ་བརིགས་ནས་གློང་ཁེར་བཅློས། འདི་ཡན་བློད་ཀི་ཁང་ཁིམ་རི་ལ་ཡློད། དེའི་

ཕིར་བློད་ཀི་མཛངས་མི་ལྔ་པ་ཡིན། ཞེས་གསལ་བར་བློན་པློ་འདི་ཡིས་རི་མགློའི་ཁང་ཁིམ་

རྣམས་ཀླུང་ཐང་དུ་ཕབས་ནས་གློང་སེ་བཅློས། སྐབས་འདི་བློད་འདིར་གློང་ཁེར་གི་རྣམ་པ་

གསར་དུ་བྱུང་བ་ཡིན། 

སྙགས་སྙིགས། སྙིགས་མ། ས་སྙགས་སྙིགས། 

ཆུ་སྙགས་སྙིགས། 

སྙང་སྙློགས། [རིང]ལེ་ལློ། 

སྙང་སྙློང་། [རིང]དློན་མེད་དམ་ཐ་ཤལ། 

སྙད། ① རྒྱུ་རྐྱེན་ནམ་རྒྱུ་མཚན་ལར་སྣང་གི་མིང་སྟེ། ནད་ལ་སྙད་བཏགས་ནས་ངལ་མ་གསློས་ལ་བུ། 

② སྐྱློན་དང་ཉེས་པ་གན་ཀ་སློགས་ཀི་དློན་ཏེ། གཞན་ལ་སྙད་མ་འཚོལ། གཞན་ལ་སྙད་བཏགས་

ནས་ངན་མ་བརློད། སྐད་ཆ་སྙད་བཏགས་ནས་མ་བཤད། མི་ཉམ་ཐག་ལ་སྙད་མ་རློ་ལ་བུ། 

སྙད་ཀ ① སྐྱློན་ཆ་དང་། ཀན་ཀའམ་ཁག་འགན། དཀར་ཡློལ་འདི་ལ་སྙད་ཕན་བུ་འདུག །② ཁ་

འཕངས་པའི་ཐབས་ཤེས་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་ལར་སྣང་། གློ་བུར་ན་ཁུལ་བས་པ་དེ་ནི་ཐག་རིང་དུ་འགློ་

འདློད་མེད་པའི་སྙད་ཀ་རེད། 

སྙད་བརློ། གཞན་ལ་དློན་མེད་དུ་ཀན་ཀ་འཚོལ་བ། 

སྙད་སྙློད། སྙད་སེ་སྙློད་སེའི་བསྡུས་ཚིག

སྙད་འཐགས། སྙད་བཏགས། ཁ་གཡར། 

སྙད་འདློགས། སྐྱློན་མེད་བཞིན་དུ་ཡློད་པར་སྒློ་བཏགས་ཏེ་སྐྱློན་རློད་པ། སྙད་འདློགས་རྒྱུ་ཟ། སྐྱློན་

མེད་ལ་སྙད་འདློགས་བེད་པ། ལས་ཀ་བརན་པློ་མ་བས་ན་མིས་སྙད་ཀ་བཏགས་ཡློང་། 

སྙད་མེད་སྙད་དཀྲིས། སྐྱློན་མེད་སྐྱློན་དཀྲིས། མི་དང་རློད་པ་རྒྱབ་སྐབས་ཀང་སྙད་མེད་སྙད་དཀྲིས་

བས་ན་དློན་ལ་མི་ཕན། 

སྙད་མེད་སྙད་འདློགས། ནག་མེད་ཉེས་འགེལ། སྐྱློན་མེད་སྐྱློན་འཛུགས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

སྙད་གཙེས། སྐྱློན་མེད་སྐྱློན་འདློགས་ཀིས་སྙད་འཚོལ་བས་པ། འཁློན་འགས་ཞེར་བཞག་གིས་

སྐྱློན་འདློགས་སྙད་གཙེས་ཐལ་ན་ཕུང་ཀྲློལ་བཟློས་ཡློང་། 

སྙད་འཚོལ། སྐྱློན་འཚོལ་བ། གཞན་ལ་རློགས་རམ་མ་ིབེད་པར་སྙད་འཚོལ་ཁློ་ན་བས་ན་ཡག་པློ་མ་རེད། 

སྙད་འཛུགས། སྐྱློན་འཛུགས་པ། རང་གིས་མ་བྱུང་བ་མ་ིསེམས་པར་མ་ིལ་དློན་མེད་སྙད་འཛུགས་མ་བེད། 

སྙད་སེ་སྙད་སེ། འཁང་ཚིག་གམ་སྐད་གཏམ་སྣ་ཚོགས་སྨྲ་ཚུལ། སྙད་སྙློད་མང་པློས་སེམས་ར་

དཀྲུག་པར་བེད། 

སྙན། ① རྣ་བའི་ཞེ་ས། ② རི་དྭགས་གཉན་གི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག

སྙན་ཀློར། རྣ་ཀློར་རམ་རྣ་རྒྱན། 

སྙན་སྐད། སྐད་སྙན་པའམ་གཏམ་སྙན་མློ། 

སྙན་སྐྱློ། [རིང]ཕ་མ། 

སྙན་སྐྱློས། རྣ་བ་སུན་པློ་བས་པ། 

སྙན་བསྐུལ། སྐུལ་ལྕག་བཏང་བའི་ཞེ་ས། བཀའ་ལན་འཕལ་དུ་མ་ཐློན་པས་སྙན་བསྐུལ་ཞུ་བ། 

སྙན་ཁུང་སབ་པ། སྙན་སབ་དང་དློན་གཅིག

སྙན་ཁ། གློང་རིམ་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནས་དཀྲུགས་ཤིང་རྒྱབ་པའི་ཞེས་ས། 

སྙན་གི་གློང་རྒྱན། ① རྣ་ཀློར་རམ་རྣ་རྒྱན། ② མདློ་སེ་ཕལ་བློ་ཆེའི་མཚན་གཞན་ཞིག

སྙན་གི་དཔེ་བད་གཉིས། དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་གས་ཤིག་སྟེ། སྙན་མཉམ་པ་དང་། སྙན་

དབང་ཉམས་པ་རྣམ་པར་སང་བ། 

སྙན་གི་དབང་པློ། རྣ་བ། 

སྙན་གགས། མིང་གགས་སམ་སྐད་གགས་བཟང་པློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀུན་གགས་དང་། ཀུན་

ཤེས། གགས་པ། སྙན་པ་བཅས་སློ། །

སྙན་རྒྱན། ལྷ་སྐུའམ་མི་སྣའི་སྙན་ཅློག་གི་རྒྱན་ཆ་སྟེ། རིན་པློ་ཆེའི་ཕ་ཚོམ་གིས་བརྒྱན་པའི་གསེར་

གི་སྙན་རྒྱན། 

སྙན་སྒློན། ངག་ཐློག་ནས་ཞུ་བའི་གནས་ལུགས། བ་རིམ་བྱུང་ལུགས་ཡང་ཡང་སྙན་སྒློན་ཞུས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྙན་སྒློན་པ། གློང་རིམ་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་མཁན། 

སྙན་དགློན་པ། འདེབས་མཁན་དང་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། 

སྙན་བརྒྱུད། བ་རབས་རིམ་བཞིན་སྙན་ནས་སྙན་དུ་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག །གསློ་རིག་སྙན་བརྒྱུད་

ཀི་མན་ངག

སྙན་བརྒྱུད་རྡློ་རེའི་ཚིག་རང་། ① གསང་སགས་ཀི་སྙིང་པློ་རྣམས་གནད་དུ་བསྡུས་པའི་ར་བའི་

གཞུང་ཚིག་ཅིག་གངས་ཆེན་རློ་པས་མཛད། མར་པ་ལློ་ཙཱ་བས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱུད་ཚིག་ཞིག །② 

རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ནང་བང་པ་མིའི་ཉི་མ་མཐློང་བ་དློན་ལན་གིས་མཛད་པའི་ར་དང་ཆུ་བརག་

ཐབས་སྐློར་གསལ་བར་གསུངས་པའི་སྨན་གི་བསྟན་བཅློས་ཤིག

སྙན་བརྒྱུད་བཞི། ཆློས་གང་ལུང་དང་བཅས་པ་དང་། ལུང་མན་ངག་དང་ལན་པ། མན་ངག་བརྒྱུད་

པ་དང་ལན་པ། བརྒྱུད་པ་བིན་རླབས་དང་ལན་པ། 

སྙན་ངག །① རིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔའི་ཡ་གལ། ② རློམ་ལུས་ཚིགས་བཅད། ཚིག་ལྷུག །སེལ་མ་

གསུམ་གང་རུང་གི་སློ་ནས་བརམས་པའི་སྙན་ཚིག །བརློད་བ་དེ་སྙན་པློ་ཡློང་བའི་ཆེད་དུ་

བརློད་དློན་གང་དེ་ཐད་ཀར་མ་བརློད་པ་དེའི་ཁད་ཆློས་དང༌། ནུས་པ། ཡློན་ཏན་སློགས་དང་

ལྷན་དུ་བརློད་ནས་ཀློག་པ་པློ་དང༌། ཉན་པ་པློའི་ཡིད་ལ་ཉམས་མཚར་བའི་ཚོར་སྣང་སྟེར་བའི་

རློད་བེད་ཀི་ངག་རིགས་ཤིག་ཡིན། 

སྙན་ངག་མཁན། ① སྙན་ངག་ལ་མཁས་པའི་མི། ② [མངློན]གཟའ་པ་སངས། 

སྙན་ངག་མཁན་པློ། སྙན་ངག་ལ་མཁས་པའི་མི། 

སྙན་ངག་མཁས་དབང་། སྙན་ངག་ཤེས་མཁན་གི་མཆློག

སྙན་ངག་གི་སྐྱློན་བཅུ། དློན་ཉམས་པ་དང་། དློན་འགལ་བ། དློན་གཅིག་པ། ཐེ་ཚོམ་ཅན། རིམ་པ་

ཉམས་པ། སྒ་ཉམས་པ། གཅློད་མཚམས་ཉམས་པ། སེབ་སྦློར་ཉམས་པ། མཚམས་སྦློར་

ཉམས་པ། ཡུལ་དུས་སློགས་དང་འགལ་བ། 

སྙན་ངག་གི་རྒྱན། ར་བ་ལས། སྙན་ངག་མཛེས་པར་བེད་པ་ཡི། །ཆློས་རྣམས་རྒྱན་ཞེས་རབ་ཏུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

བརློད། ཞེས་གསུང་པ་ལར། བརློད་བ་གང་གི་དློན་གི་ཚིག་ཕེང་དེ་དག་རློད་བེད་ཀི་ཚིག་སྦློར་

སྙན་པར་བེད་པའི་ཐུན་མློང་དང་ཐུན་མིན་གི་རྒྱན་གཉིས་དང༌། དེ་ལས་ཐུན་མློང་གི་རྒྱན་ལ་

སྒ་རྒྱན་དང༌། དློན་རྒྱན་དང༌། གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་གསུམ་བཅས་ཀི་དབེ་བ་ཡློད་པ་དེ་དག་ལ་

རྒྱན་ཞེས་ཟེར། 

སྙན་ངག་གི་རྒྱན་གསུམ། དློན་རྒྱན། སྒ་རྒྱན། གབ་ཚིག་གི་རྒྱན། 

སྙན་ངག་གི་མཚན་ཉིད་གསུམ། སློ་དང་། སློག །རློམ་ཚུལ་གསུམ། 

སྙན་ངག་གི་ཟུང་ལན་གཙོ་བློ་དྲུག །བ་ས་བ་རང་པ་དང་པློ་ལ་ཡློད་པ། བ་དཀའ་བ་གནས་གཞན་ན་

ཡློད་པ། མཐའ་ཐློག་སྦར་བ། ཀུན་ཏུ་སྦར་བ། བསེས་པ། བཟླློག་པའི་ཟུང་ལན་བཅས་སློ། །

སྙན་ངག་གི་ཡློན་ཏན་བཅུ། སྙན་ངག་ལེའུ་དང་པློའི་སྐབས་སུ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱན་བཅུ་ལ་

ཡློན་ཏན་བཅུ་ཞེས་ཟེར། དེ་དག་གང་ཞེ་ན། སྦར་བ་དང་། རབས་དྭངས་དང་། མཉམ་ཉིད་དང་། 

སྙན་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་གཞློན་པ་དང་། དློན་གསལ་བ་དང་། རྒྱ་ཆེ་བའི་ཡློན་ཏན་ཉིད་བསྟན་པ་

དང་། བརིད་པ་དང་། མཛེས་ལན་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡློན་ཏན་དང་བཅུ་པློ་འདི་དག་ལྷློ་

ཕློགས་བེེ་ད་བའི་སྙན་ངག་གི་ལམ་གི་སློག་ཏུ་བཤད་ཅིང་། འདི་དག་བཅུ་པློ་ཕལ་ཆེར་རེ་རེ་

བཞིན་སློ་སློའི་མཚན་ཉིད་ལས་གློ་ལློག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་དེ་ནི་ཤར་ཕློགས་གློློ་ཌ་བས་

འདློད་པའི་སྙན་ངག་གི་རློམ་ཚུལ་ཡིན་ནློ། །འདིར་ཕལ་ཆེར་ཞེས་པའི་སྒས་དྲུག་པ་དློན་གསལ་

དང་། བཅུ་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རྒྱན་གཉིས་ཟུར་དུ་བཅད་པ་ཡིན་ལ། དེ་གཉིས་ནི་ཤར་ལྷློ་ཐུན་

མློང་གི་འདློད་པ་མཚུངས་པས་ན་གློ་ལློག་པའི་མཚན་ཉིད་མི་དགློས་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། 

སྙན་ངག་གི་ལུས། ལུས་ནི་རེ་ཞིག་འདློད་པ་ཡི། །དློན་གིས་རྣམ་བཅད་ཚིག་གི་ཕེང༌། ཞེས་ལུས་

གང་ཡིན་གསལ་པློར་བསྟན་ཡློད་པ་དེའི་དློན་ནི། ལུས་ཞེས་པ་གང་ཞེ་ན། གཏམ་རྒྱུད་ལ་

སློགས་བརློད་འདློད་ཀི་དློན་གང་ཡིན་པ་དེ། ཚིག་གི་ཕེང་བར་བཀློད་པ་དེ་ལུས་ཡིན། དེ་ལ་

དབེ་ན། ལུས་གཞུང་གི་དབེ་བ་གསུམ་བཤད་པ། ལུས་སྐད་རིགས་ཀི་དབེ་བ་བཞི་བཤད་པ། 

སར་ཡང་ལུས་ཀི་དབེ་བ་བཤད་པ་སྟེ་གཙོ་བློར་ལུས་ཀི་དབེ་བའི་རིགས་གསུམ་བསྟན་ཡློད་

པ་རེད། དེ་ཡང་ལུས་གཞུང་གི་དབེ་བ་གསུམ་ཞེས་པ་ནི། ཚིག་གི་རྒྱན་འཇུག་པའི་ཡུལ་སྙན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ངག་གི་ལུས་ཏེ། ཚིག་བཅད་དང༌། ཚིག་ལྷུག་རྐྱང་པ་དང༌། དེ་གཉིས་བསེས་ཞིང་སེལ་མ་སྟེ་

རིགས་མི་འདྲ་བ་གསུམ་ཡློད་པ་རེད། །ལུས་སྐད་རིགས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་ན་བཞི་ཞེས་པ་ནི། རྒྱ་

གར་གི་སྙན་ངག་ལ་ཚིག་རྒྱན་འཇུག་པའི་ཡུལ་ཚིག་གི་ཕེང་བ་དེའང་ལེགས་སྦར་སཾ་སྐྲ�་ཏའི་

སྐད་དང༌། པ་ཀྲ�་ཏའི་སྐད་དང༌། ཨ་ཝ་བྷྲཾ་ཤའི་སྐད་དང༌། དེ་དག་འདྲེས་མའི་སྐད་དེ་རིགས་

བཞིར་དབེས་ཡློད། །སར་ཡང་ལུས་ཀི་དབེ་བ་ཞེས་པ་ནི། རྒྱ་གར་གི་ལུགས་ལ་ཟླློས་གར་

ཡང་སྙན་ངག་གི་རྒྱན་དུ་བསྟན་ནས། དེ་ཡང་སེག་པ་དང༌། རློལ་པ་ལ་སློགས་པའི་གར་གི་

སྟབས་རྣམས་ནི་ལ་བ་མིག་གིས་འཛིན་པའི་ཡུལ་ཡིན་པ་དང༌། ཉམས་དེ་དང་ལྷན་ཏུ་བྱུང་བའི་

བརློད་བའི་ཉམས་ལན་གི་སྒ་དེ་དག་མཉན་བ་ཁློ་ན་ཡིན། དེ་གཉིས་ཀས་སེག་སློགས་ཀིས་

ཉམས་འཛིན་ཅིང་སྟློན་པས་སྙན་ངག་གི་ལུས་ཙམ་དུ་གཅིག་ཀང་ལ་བ་དང༌། ཉན་པ་ལ་སྦློར་

བའི་ཁད་པར་གིས་རིགས་མི་མཐུན་པ་ཁམས་སྤྲུལ་སྙན་འགེལ་ལས་གསུངས། 

སྙན་ངག་གི་ལུས་རྒྱན་སློག་གསུམ། བློད་ཀི་སྙན་འགེལ་རློམ་པ་པློ་རྣམས་ཀིས་སྙན་ངག་ལ་ལུས་

རྒྱན་སློག་གསུམ་གི་རྣམ་བཞག་ཡློད་མེད་སྐློར་ལ་རློད་པ་ཡློད་ཀང༌། དློན་དུ་རྒྱ་གར་གི་སྙན་

ངག་མེ་ལློང་གི་ལུགས་ལ་ལུས་དང་རྒྱན་གཉིས་ལས་སློག་གི་རྣམ་བཞག་མེད་དེ་ར་བ་ལས། 

ལུས་ནི་རེ་ཞིག་འདློད་པ་ཡི། །དློན་གིས་རྣམ་བཅད་ཚིག་གི་ཕེང༌། ཞེས་ལུས་གང་ཡིན་གསལ་

པློར་བསྟན་ཡློད་པ་དེའི་དློན་ནི། རྒྱན་ཞེས་པ་གང་ཞེ་ན། ར་བ་ལས། སྙན་ངག་མཛེས་པར་བེད་

པ་ཡི། །ཆློས་རྣམས་རྒྱན་ཞེས་རབ་ཏུ་བརློད། ཞེས་གསུང་པ་ལར། བརློད་བ་གང་གི་དློན་གི་

ཚིག་ཕེང་དེ་དག་རློད་བེད་ཀི་ཚིག་སྦློར་སྙན་པར་བེད་པའི་ཐུན་མློང་དང་ཐུན་མིན་གི་རྒྱན་

གཉིས་དང༌། དེ་ལས་ཐུན་མློང་གི་རྒྱན་ལ་སྒ་རྒྱན་དང༌། དློན་རྒྱན་དང༌། གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་

གསུམ་བཅས་ཀི་དབེ་བ་ཡློད་པ་དེ་དག་ལ་རྒྱན་ཞེས་ཟེར། དེས་ན་རྒྱ་གཞུང་ལ་ལུས་དང་རྒྱན་

གཉིས་ལས་སློག་གི་རྣམ་བཞག་མེད། 

 བློད་ལུགས་ལ་ལུས་རྒྱན་སློག་གསུམ་གི་རྣམ་བཞག་བེད་སློལ་མཁས་པ་འགའ་ཞིག་གི་

ལུགས་ལ་ཡློད་ཅིང༌། རྣམ་བཞག་དེ་ཐློག་མར་སློལ་འབེད་མཁན་ནི་ཟུར་མཁར་བློ་གློས་རྒྱལ་

པློ་ཡིན་ལ། ཁློང་གིས་གང་ཟག་གི་བློ་ངློར་ཡློད་པའི་བརློད་བའི་ནང་དློན་ནམ་བསམ་བློ་དེ་སྙན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ངག་གི་སློག་ཡིན་པ་དང༌། དེ་ངག་ཏུ་རློད་བེད་ཀི་ཚིག་བཅད་དང༌། ཚིག་ལྷུག །དེ་གཉིས་འདྲེས་

པའི་སེལ་མ་སྟེ་རིགས་གསུམ་པློ་དེ་དག་ནི་སྙན་ངག་གི་ལུས་ཡིན་པ། སྒ་རྒྱན་དང༌། དློན་རྒྱན། 

གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་རྣམས་ནི་སྙན་ངག་གི་རྒྱན་ཡིན་པར་འདློད་དློ། །མདློར་བསྡུས་ན། རློམ་རིག་

གི་བསམ་བློ་དེ་ལ་སློག་དང༌། བཅད་ལྷུག་སེལ་མའི་རྣམ་པ་དེ་ལུས། སྒ་རྒྱན་དང༌། དློན་རྒྱན་

རློམ་ཚུལ་དེ་རྒྱན་ཡིན་པ་བཞེད་འདུག །

 དེས་ན་རྒྱ་གཞུང་དུ་ལུས་སློག་རྒྱན་གསུམ་གི་རྣམ་བཞག་མ་བསྟན་ཡང༌། ཟུར་མཁར་བློ་གློས་

རྒྱལ་པློ་ནས་བཟུང་བློད་རང་གི་མཁས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་སྙན་རློམ་ལ་ལུས་སློག་རྒྱན་

གསུམ་གི་རྣམ་བཞག་བཞེད་སློལ་བྱུང་འདུག་པ་དེ་ནི་རློམ་ཚུལ་ལ་ལ་བ་གསར་པ་འཛིན་པའི་

ལུགས་ཤིག་ཡིན་པར་མཐློང༌། 

སྙན་ངག་གློལ་རིགས་མཛོད་འདུས་བཞི། ཚིག་བཅད་ཀི་སྙན་ངག་དེ་ཡང་གློལ་བ་དང༌། རིགས་

དང༌། མཛོད་དང༌། འདུས་པ་ཞེས་བ་བ་བཞི་ནི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་རང་བཞིན་གི་སྙན་ངག་

ཆེན་པློ་ས་རྒས་བཅིངས་པའི་བསྟན་བཅློས་དག་གི་ཞར་ལས་ཤུགས་ཀིས་ཐློན་ཡློང་གི་ཡློད་

པས། སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅློས་ཆེན་པློ་དེ་དག་གི་ཆ་ཤས་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་འདིར་

ལློགས་སུ་མ་བསྟན་ཏློ། །

 ༡ གློལ་བ། བརློད་བའི་དློན་གཅིག་ཚིག་བཅད་གཅིག་གི་ནང་དུ་འདུས་པ་རང་རྐྱལ་ཐུབ་པའི་

ཤློ་ལློ་ཀ་གཅིག་ཡིན། ༢ རིགས། བརློད་བའི་དློན་གཅིག །རློད་བེད་ཤ་ལློ་ཀ་ཁ་ཤས་ཕན་ཚུན་

ལློས་ནས་དློན་རློགས་དགློས་པར་བེད་དགློས་ཞིང༌། དེ་ཡང་ཤློ་ལློ་ཀ་རེའི་ནང་དུ་དློན་མ་

རློགས་ཤིང་ཐ་མ་གང་དེའི་མཇུག་ཏུ་བ་ཚིག་ཅིག་གིས་དློན་གསལ་བར་བས་པ་ཞིག་དགློས། 

༣ མཛོད། བརློད་བའི་དློན་གཅིག །གཅློད་མཚམས་རང་དབང་ཅན་ཏེ་ཚིག་རང་གཉིས་དང༌། 

གསུམ། བཞི་གང་རུང་དུ་བཅད་ཆློག་པ། བ་ཚིག་ཡློད་མེད་སྣ་ཚོགས་པ་རང་དབང་ཅན། ཤ་

ལློ་ཀའི་གངས་ངེས་བཟུང་མེད་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་གནས་པ་ཞིག་དགློས། ༤ འདུས་པ། 

བརློད་བའི་དློན་གཅིག །ཤ་ལློ་ཀ་མང་པློ་ཞིག་གིས་བསྟན་ཅིང་དེའི་ནང་དུ་བ་ཚིག་ཀང་མང་པློ་

ཡློད་པ་ཞིག་དགློས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྙན་ངག་དགློངས་པ་ཅན། འདི་ལ་དགློངས་པ་ཅན་ཞེས་པའི་དློན་གང་ཞེ་ན། སྙན་ངག་འབྱུང་བའི་

རྒྱུ་སྙན་ངག་མཁན་པློ་དེས་བརློད་བ་གང་དང་གང་ཡིན་པ་བློ་ཡི་ཡུལ་དུ་བཀློད་པ་དེ་ནི་

དགློངས་པ་ཡིན་ལ། དགློངས་དློན་དེ་སྙན་པའི་ཚིག་སྦློར་ལ་བརེན་ནས་བཅད་ལྷུག་སེལ་མའི་

བདག་ཉིད་དུ་སེལ་བ་ནི་སྙན་ངག་སྒྲུབ་པ་སྟེ། དེ་ལ་བུ་རབ་ཏུ་སྦློར་བའི་ཡུལ་གི་བདག་ཉིད་ངག་

གི་རྒྱུན་དེའི་ཡློན་ཏན་ཁད་པ་ཅན་དེ་ནི་སྙན་ངག་གི་འབས་བུ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ལའི་རྒྱུ་འབས་ཆ་

ཚང་བའི་སྙན་ངག་དེ་ལ་དགློངས་པ་ཅན་ཞེས་ཟེར། དེས་ན་དགློངས་པ་ཅན་ནི་སྙན་ངག་གི་ལམ་

ལས་དྲངས་པའི་བསྟན་བཅློས་སྤིའི་མིང་ཡིན་པས་ན་བེ་བག་གི་དཔེར་བརློད་པ་མི་འློས་སློ། །

བློད་མཁས་པས། སྙན་ངག་མཁན་པློའི་ཚིག་གི་རྒྱུན། སྦློར་བའི་བསམ་པས་བསྟན་བཅློས་དེ་གྲུབ་པའི་

བར་དུ་རྒྱུན་གིས་ཡུལ་ལ་ཁབ་པ། ངག་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཕན་པར་བེད་པའི་འབེལ་བ་ཅན། དགློས་

དློན་དང་བལ་བའི་ཚིག་སངས་པ། བསྟློད་པའི་གནས་འློས་པ་ཁློ་ན་བསགས་པ། བརློད་པའི་ཤུགས་

ལས་བརློད་འདློད་ཀི་དངློས་པློ་ཟབ་མློ་དག་ཀང་གསལ་བར་ནུས་པ་དེ་རྣམས་ཚོགས་པ་ལ་རྒྱན་དེ་

འབྱུང་བས། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དེ་ལ་བུ་ཉི་ཚེ་བའི་རྒྱན་མིན། ཞེས་གསུངས། 

སྙན་ངག་དགློངས་པ་ཅན་གི་ཁད་ཆློས་བཞི། ཁད་ཆློས་དང་པློ། ༽ དེ་ཚིག་རང་དང་པློ་དང་གཉིས་

པ་གཉིས་ཀིས་བསྟན་པར། བརློད་བའི་དངློས་པློ་གང་དེའི་ཚིག་གློང་འློག་རྣམས་ཀུན་ནས་ཀུན་

ཏུ་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་འབེལ་ནས་ཕན་པར་བེད་པ་སྟེ་གློ་ས་བར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །ཁད་

ཆློས་གཉིས་པ། ༽ ཚིག་རང་གསུམ་པ་དང་བཞི་པའི་ཕེད་ཡན་གིས་བསྟན་པར། བརློད་བ་

དློན་གི་དབང་དུ་བས་ན། དློན་དང་བལ་བ་དང་སྐབས་དློན་མ་ཡིན་ཞིང་ཉེར་མཁློ་མེད་པའི་

ཚིག་གི་རློ་མང་པློའི་རློག་པས་མ་བསད་པར་དློན་དང་བཅས་པ་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁློ་བའི་

ཚིག་ཁློ་ན་སྦློར་བའློ། །ཁད་ཆློས་གསུམ་པ། ༽ ཚིག་རང་བཞི་པའི་ཕེད་ཕི་མས་བསྟན་པར། 

གནས་སུ་བསགས་པ་དང༌། བརློད་བ་བསགས་ཡུལ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཁད་པར་དུ་འཕགས་

པར་དངློས་དང༌། ཤུགས་ལས་སྟློན་ནུས་པའི་ཚིག་གི་རློ་ཉམས་དུ་མས་བརློད་ཀང་བརློད་དློན་

ཐམས་ཅད་དེ་འབབ་པ་ཞིག་དགློས་སློ། །ཁད་ཆློས་བཞི་པ། ༽ ཚིག་རང་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པས་

བསྟན་པར། ངག་སྦློར་དེ་འདྲ་བརློད་པའི་རིམ་པ་ཉིད་ཀི་སྟློབས་ལས། བརློད་བའི་དློན། མཁས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

པས་བལས་ཀང་མགློ་རྨློངས་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལར་བུ་དགློས་པ་མེད་བཞིན་དུ་སྦར་བ་ཡང་

སྐྱློན་ཡིན་པས་དེ་འདྲ་བ་སངས་ནས། དློན་ཤིན་ཏུ་ཟབ་མློ་དག་ཀང་སེབ་ལེགས་པའི་ཚིག་གིས་

གསལ་བར་མཚོན་ནུས་པ་ཞིག་དགློས་པ་བཅས་སློ། །

སྙན་ངག་ཆེན་མློ། ཚིག་བཅད་མང་པློ་ཡློད་ཅིང་སརྒས་བཅིངས་པ་ལ་སྙན་ངག་ཆེན་པློ་ཞེས་ཟེར། 

དེའི་མཚན་ཉིད་ཇི་ལ་བུ་ཡིན་པ་བརློད་པར་བ་སྟེ། 

སྙན་ངག་ཆེན་མློའི་བརློད་བ། སློན་བྱུང་གི་གཏམ་ལས་བྱུང་པའི་སྐྱེས་རབས་དང༌། རློགས་བརློད་

ལ་སློགས་པ་སྟེ། དཔེར་ན། རྒྱ་གར་རྒྱལ་རབས་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐྱེས་རབས་ལ་བུ་དང༌། 

བློད་ཀི་བསྟན་བཅློས་ལས། གུ་རུ་རློགས་བརློད་པདྨ་བཀའ་ཐང༌། མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་ཐར་ལ་

བུ་རྣམས་སློ། །གཅིག་ཤློས་ཞེས་པ། སྙན་ངག་ཆེན་པློའི་བརློད་བ་དེ་འདས་པའི་དློན་ཁློ་ན་ཙམ་

མ་ཡིན་པ་དེ་ལས་གཞན་པ་ད་ལའི་དངློས་པློའི་ངློ་མཚར་དང༌། ཡློན་ཏན་བརློད་པའི་གཏམ་སྟེ། 

དཔེར་ན། དབློན་པློ་ཀརྨ་ངེས་ལེགས་ཀིས་རང་གི་གཅེན་པློ་སི་ཏུ་ཆློས་འབྱུང་ལ་བསྟློད་པ། 

སྙན་ངག་ལྕུག་ཕན་གཞློན་ནུ་དང༌། དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོས་མའློ་ཀྲུའུ་ཞི་ལ་བསྟློད་

པའི་སྙན་ངག །དགེ་འདུན་ཆློས་འཕེལ་གིས་ཀ་རློམ། ཀ་ལིང་ཀ་ཏ་བལ་པེ་ཅིང་སློགས། ཞེས་

པའི་མིག་སར་སྤི་ཚོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་དྲང་པློར་བརློད་པའི་སྙན་ངག་ལ་བུ་རྣམས་སློ། །དེ་

དག་ལ་སློགས་པ་ལ་བུའི་བརློད་དློན་ལེགས་པ་ལ་བརེན་པའི། སེ་བཞིའི་འབས་བུའི་དབང་དུ་

གྱུར་པ། ཞེས་པར། དཀར་པློ་དགེ་བའི་ལས་ལ་སྤློད་པ་ཆློས་སེ། རང་གི་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་

ས་གཞི་དང༌། ནློར་རས་ལ་སློགས་ནློར་གི་སེ། འཁློར་བ་ལས་ཐར་ཏེ་གཏན་དུ་བདེ་བའི་ས་ལ་

སེབས་ཐར་པའི་སེ། གཟུགས་སྒ་ལ་སློགས་དབང་པློའི་བདེ་བར་སྤློད་པ་འདློད་པའི་སེ་སྟེ། དེ་

བཞི་ནི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀིས་དློན་དུ་གཉེར་བའི་ཡུལ་ཡིན་པས་ན་དེའི་འབས་བུ་གང་བརློད་པ་

དང༌། གཞན་ཡང་བསགས་པར་འློས་པའི་མཁས་པ་དང༌། ཡློན་ཏན་དང༌། མཛད་པ་ཕིན་ལས་

རྒྱ་ཆེ་བ་སློགས་ལ་བསགས་པ་རྣམས་ཡིན། 

སྙན་ངག་ཆེན་མློའི་བརློད་བའི་བེ་བག་བཅུ་བདུན། སློན་བྱུང་གཏམ་དང་སེ་བཞི་སྟེ། ༡ གློང་ཁེར། 

༢ རྒྱ་མཚོ། ༣ རི། ༤ དུས། ༥ཉི་ཟླ་འཆར་ནུབ་ལ་བསགས་པ། ༦ སྐྱེད་ཚལ། ༧ ཆུའི་རློལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རེད། ༨ཆང་འཐུང་བ། ༩ དགའ་སྟློན། ༡༠ མ་ཚོགས་པ། ༡ བག་མ་ལེན་པ། ༡༢ གཞློན་ནུ་སྐྱེ་

བ། ༡༣ གཞློན་ནུ་འཕེལ་བ། ༡༤ གློས་བེད་པ། ༡༥ཕློ་ཉ་བགློད་པ། ༡༦ གཡུལ་འཐབ་པ། 

༡༧ མངའ་ཐང་དར་བ་བཅས་སློ། །དེ་རྣམས་ཀི་གནས་ཚུལ་བརློད་པའི་ཚེ་ཧ་ཅང་གི་ཚིག་ཉུང་

ན་སྙན་ངག་གི་ཉམས་མི་ཐློན་པས་མདློར་བསྡུས་མིན་པར་ཅི་རིགས་སུ་སྦར་དགློས་ཞིང༌། 

མིག་མི་དངློས་སུ་མཐློང་བ་དང་འདྲ་བའི་གཟུགས་ལ་བུའི་ཚིག་གི་ཉམས་དང༌། ཡིད་ཀི་རྣམ་

པའི་འགྱུར་བ་སྐྱེད་ནུས་པའི་ཚིག་སྦློར་སྙན་པློས་གཏམས་པའམ་གང་བར་བས་པའི་སྙན་ངག་

འདི་རིགས་སརྒ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་འང་མིན་པ་རྒྱས་བསྡུས་འཚམས་པར་ཞིག་བ་དགློས། 

སྙན་ངག་ཆེན་མློའི་མཚན་ཉིད། འདློད་པའི་དློན་ལ་སྨློན་པའི་ཤིས་སྨློན་དང༌། ལྷག་པའི་ལྷ་ལ་ཕག་

བ་བའི་ཚིག་བཅད་དང༌། གཞུང་གི་བརློད་བའི་དློན་གང་མདློར་བསྡུས་ནས་བསྟན་པའམ་ངེས་

པར་བསྟན་པ་བཅས་ནི་སྙན་ངག་ཆེན་པློ་དེ་ལ་འཇུག་པའི་སློ་ཡིན་ནློ། །

སྙན་ངག་ཐུན་མའི་རྒྱན་གི་ཡློན་ཏན་བཅུ། སྦར་བ། རབ་དྭངས། མཉམ་ཉིད། སྙན་པ། ཤིན་ཏུ་གཞློན་

པ། དློན་གསལ་པ། རྒྱ་ཆེ་བ། བརིད་པ། མཛེས་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ནློ། །

སྙན་ངག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ། རང་བཞིན་གི་ངག་སློ་ཡངས་པ། མཐློང་རྒྱ་དང་ཉམས་མློང་

མང་བ། སློན་གི་མཁས་པས་བརམས་པའི་སྙན་ཚིག་མང་པློ་ངག་ཐློག་ནས་སྐྱློར་ནུས་བཅས་

གསུམ་པློ་ནི་སྙན་ངག་མཁས་པའི་རྨང་གཞི་ཡིན་ཏེ། ༡ སྐྱེ་བློ་གང་ཞིག་སྐྱེས་སྟློབས་ཀི་དཔལ་

འབར་བའི་ཤེས་རིག་ཆེས་གསལ་བ་དང༌། རང་རང་གི་བློ་གློས་ཀི་རལ་ལས་སྙན་ངག་གི་

ཉམས་དང་ལན་པའི་ཚིག་སྦློར་ཅི་རིགས་རློམ་ནུས་པའི་ངག་སློ་ཡངས་པ་ནི་དཔེར་ན་འབློག་

པའི་མི་མང་ཆེ་བ་ལ་བུ། རྨང་གཞི་དེ་མེད་ན་དཔེ་དེབ་མང་པློ་བལས་མློང་བ་དང༌། སྤི་ཚོགས་

ཀི་འཚོ་བའི་ཉམས་མློང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པློ་ཡློད་པ་བཅས་གང་ཡིན་རུང༌། ར་མགློ་ལུག་

གཟུགས་སྦར་བ་ལ་བུའམ། གཞན་གི་ཚིག་སྦློར་ནས་བརྐུ་བཤུ་བས་པའི་རློམ་ཡིག་རེ་ཟུང་

ཙམ་ལས། རང་གི་བློ་གློས་ཀི་རལ་ལས་ཐློན་ཞིང་སྙན་ངག་གི་ཉམས་འགྱུར་ལན་པའི་རློམ་

ཡིག་ལེགས་པློ་འབི་ཐུབ་པ་ཧ་ཅང་དཀའ་བའི་གནས་ཡིན། ༢ ད་དུང་རང་ཉིད་ལ་སྤི་ཚོགས་

ཀི་འཚོ་བ་དངློས་ཀི་ཉམས་མློང་མང་ཙམ་ཞིག་ཡློད་དགློས། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

སྙན་ངག་གི་ཉམས་དང་ལན་པའི་ཚིག་སྦློར་ནི། མིའི་རིགས་ཀི་སྤི་ཚོགས་ཐློག་གནས་པའི་

འཚོ་བ་དངློས་ཀི་ནང་དློན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་རག་གི་བློ་ལ་འཆར་བ་དེ་གཞིར་བཟུང་

ནས་དེ་ཉིད་དཔེར་འགློད་པའམ་ཡང་ན་གཟུགས་སུ་འགློད་པའི་རྣམ་པའི་ཐློག་ནས་ལས་སྣློན་

བས་ཏེ་མཚོན་པར་བེད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། རང་ཉིད་ཀིས་ལས་སྣློན་བེད་རྒྱུར་མཁློ་བའི་ནང་དློན་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པློ་ནི་སྤི་ཚོགས་གི་འཚོ་བ་དངློས་ཁློ་ནའི་ཐློག་ནས་འབྱུང་བ་ཡིན་པས། དེས་

ན་རང་གིས་མཐློང་ཐློས་མློང་གསུམ་རྣམས་བརློད་བ་བས་པའི་སྙན་རློམ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་

དློན་གི་བློ་བ་དང་ལན་པ་ཞིག་ཡིན། ༣ སློན་གི་མཁས་པའི་སྙན་རློམ་མང་པློ་ཀློག་དགློས་པ་

ནི། བ་བ་ཐམས་ཅད་ལད་མློ་ཡིན། ལད་མློིའི་ནང་ནས་གང་མཁས་ཡིན། ཞེས་པའི་དཔེར་ལར། 

ལེགས་བཤད་ལ་སློགས་སྙན་རློམ་མང་པློ་ཞིག་བློ་ཡུལ་དང་། ངག་ཐློག་ཏུ་ཡློད་ན་རང་གིས་

རློམ་པའི་ཚེ་ཡང་དེ་དག་གིས་ཤན་རང་ཤུགས་ཀིས་འབྱུང་བ་ཡིན་ནློ། །

སྙན་ངག་མི་ཤེས་པའི་སྐྱློན། སྙན་ངག་གི་གཞུང་འདི་ལ་མ་སྦངས་ན། སྙན་ངྒ་རློམ་ཚུལ་མི་ཤེས་

ཤིང༌། གལ་ཏེ་རློམ་ན་ཡང་མཁས་པ་གཞན་གིས་བལས་པ་ཙམ་གིས་སྙན་ངག་མཚན་ཉིད་མི་

ཚང་པའི་སྐྱློན་རྣམས་མཐློང་བ་དང་། གཞན་གིས་བརམས་པའི་བསྟན་བཅློས་སྙན་ངག་གི་རྒྱན་

དང་སྦར་བ་རྣམས་ཀི་ཚིག་དློན་འགེལ་མི་ནུས་པར་མ་ཟད། ཚིག་དློན་གི་གློ་བ་ལློག་པར་

འགྱུར་སིད་པ་དང་། གཞན་ཡང་རང་གིས་སྙན་ངག་ཡིན་པར་འདློད་ཀང་དློན་དུ་གློང་ཚིག་ཏུ་

འགྱུར་སིད་པ་སློགས་སྐྱློན་མང་པློ་དང་ལན་ནློ། །

སྙན་ངག་མེ་ལློང་མ། རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་སྙན་ངག་མཁན་པློ་དབྱུག་པ་ཅན་གིས་རྒྱ་གར་གིས་

ཤར་པ་དང་། ལྷློ་པའི་ལམ་སློལ་ཐ་དད་པ་དང་། ཤར་ལྷློའི་ལམ་སློལ་ཐུན་མློང་བ་རྣམས་ཀི་སྙིང་

པློ་བསྡུས་ནས་ལེའུ་གསུམ་གི་གཞུང་ཚད་དུ་དྲིལ་བར་མཛད་པ་འདི་ཉིད། འགློ་མགློན་ཆློས་

རྒྱལ་འཕགས་པའི་སྐབས། ཤློང་ལློ་རྡློ་རེ་རྒྱལ་མཚན་དང་། རྒྱ་གར་གི་པཎི་ཏ་ལཀ
ྴ ྲཱ
ི་ཀ་ར་

གཉིས་ཀིས་དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བློད་ཡིག་ལ་བསྒྱུར་ཏེ་ཕིས་སུ་དཔང་ལློ་བློ་

གློས་བརན་པ་དང་། ཞ་ལུ་ལློ་ཙཱ་བ་ཆློས་སྐྱློང་བཟང་པློ་སློགས་ས་ཕིའི་མཁས་པ་མང་པློས་རྒྱ་

གཞུང་དང་བསྟུན་ཏེ་འགྱུར་བཅློས་དག་ཐེར་རིམ་པར་མཛད་པའི་སྙན་ངག་གི་གཞུང་ཆེན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དུས་ཕིས་སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་ཀིས་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་

༡༧༧༢ལློར་གསར་འགྱུར་བས་པ་བཅས་ཡློད། 

སྙན་ངག་མེ་ལློང་མའི་འགེལ་བཤད། བློད་དུ་[སྙན་ངག་མེ་ལློང་མའི་]གཞུང་ཇི་ལར་འགྱུར་ཞེ་ན། 

ཐློག་མར་ས་སྐྱ་པཎིལ་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་གཞུང་འདི་ཤློ་ལློ་ཀ་འགའ་ཞིག་བློད་

སྐད་དུ་བསྒྱུར་ནས་[མཁས་པ་ལ་འཇུག་པའི་སློ་]ཞེས་པའི་བསྟན་བཅློས་དེའི་ནང་དུ་བཀློད་

ཡློད་པ་རེད། དེ་རེས་འགློ་མགློན་ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་བཀའ་བཞིན་ཤློང་སྟློན་རྡློ་རེ་རྒྱལ་

མཚན་གིས་དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་པཎི་ཏ་ལཀྵིམ་ཀ་རའི་མདུན་ནས་[སྙན་ངག་མེ་

ལློང་]གི་གཞུང་ཆ་ཚང་ཐློག་མར་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་རེད། དེའི་ཕིས་སུ་དཔང་ལློ་ཙཱ་བ་བློ་

གློས་བརན་པས་འགྱུར་བཅློས་དང་འཆད་ཉན་གནང༌། དེ་རེས་ཞཱ་ལུ་ལློ་ཙཱ་བ་ཆློས་སྐྱློང་བཟང་

པློས་[ མེ་ལློང་མའི་]རྒྱ་དཔེ་རིང་པ་དང༌། རྒྱ་འགེལ་གི་གཞུང་ལ་གཏུགས་ནས་དག་བཅློས་

དང་མཆན་བུ་འགའ་ཞིག་བཏབ། དེ་རེས་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ་

1772ལློར། སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་ཀིས་སིང་ག་ལའི་གིང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་ནང་པའི་

པཎི་ཏ་རཏྣ་ཤི་དང༌། པཎ་ཆེན་ངག་དབང་གགས་པའི་རྒྱ་འགེལ་རྒྱ་དཔེ་མ་གཉིས་དང་བསྡུར་

ནས་ཞུ་དག་དང་འགྱུར་བཅློས་གནང་པའི་[སྙན་ངག་མེ་ལློང་]གི་གཞུང་ར་བ་སྐད་གཉིས་ཤན་

སྦར་ཅན་སི་ཏུའི་བཀའ་འབུམ་དུ་བཞུགས་པ་ད་ལར་དཔལ་སྤུངས་སུ་སར་ཤིང་བཞུགས་ཡློད། 

 བློད་ཀི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་མཛད་པའི་[སྙན་ངག་མེ་ལློང་]གི་འགེལ་པ་དང༌། དཔེར་བརློད་

སྐློར་བརྒྱ་ཕག་ལ་ཉེ་བ་ཙམ་ཡློད་ཀང༌། དེ་དག་ལས་ཆེས་ས་ཤློས་ནི་ཤློང་ལློའི་ས་བཅད་ཀི་

ཆིངས་[དབངས་ཅན་མགུལ་རྒྱན་]དང༌། དཔང་ལློས་རྒྱ་འགེལ་གི་ཚིག་སྣ་བསྡུས་པའི་གཞུང་

[དཔང་ཊིཀ་]ཏུ་གགས་པ་དེ་གཉིས་ཡིན། ལློ་རྒྱུས་ཐློག་སྙན་འགེལ་གགས་ཆེན་ལྔ་ཞེས་

གགས་པ་ནི། རིན་སྤུངས་ངག་དབང་འཇིགས་གགས་ཀིས་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་ཁི་སྤི་ལློ་

༡༥༢༦ལློར་བརམས་པའི་[སྙན་འགེལ་མི་འཇིགས་སེང་གེའི་ང་རློ་]དང༌། རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་

པ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༦༤༧ལློར་

བརམས་པའི་[སྙན་འགེལ་དབངས་ཅན་དགེས་པའི་གླུ་དབངས་]བློད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་གིས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ་༡༦༧༨ལློར་བརམས་པའི་[སྙན་

འགེལ་དཎིའི་དགློངས་རྒྱན]འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆློས་ཀི་ཉི་མས་རབ་བྱུང་བཅུ་

གསུམ་པའི་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༧༧༠ལློར་བརམས་པའི་[སྙན་འགེལ་དབངས་ཅན་ངག་གི་

རློལ་མཚོ] འཇུ་མི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོས་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་བ་སྤི་ལློ་༡༩༠༩ལློར་

བརམས་པའི་[སྙན་འགེལ་དབངས་ཅན་དགེས་པའི་རློལ་མཚོ]བཅས་ཡིན། དེ་དག་གི་ནང་

ནས་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆློས་ཀི་ཉི་མས་མཛད་པའི་[སྙན་འགེལ་དབངས་ཅན་ངག་གི་

རློལ་མཚོ]ནི། རང་ཉིད་ཀི་བ་མ་སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་ཀིས་རྒྱ་འགེལ་རྒྱ་དཔེ་

མ་གཉིས་ཀི་སྟེང་ནས་གསུང་བཤད་གནང་བའི་ཟིན་བིས་གཞིར་བཟུང་ནས་བིས་པ་ཡིན་

སྟབས། སྙན་ངག་མེ་ལློང་གི་འགེལ་པའི་ནང་ནས་རྒྱས་ཤློས་ཡིན། 

སྙན་ངག་རློ་ལན། རློམ་པ་སྙན་ཚིག་གི་ཉམས་ལན་པ། 

སྙན་ཤེས་པའི་དགེ་མཚན། སྙན་ངག་གི་ཚིག་སྦློར་ལེགས་པར་ཤེས་ན། བསྟན་བཅློས་རློམ་པའི་ཚིག་

དློན་པ་ཁློ་ན་ཙམ་དུ་མ་ཟད། གཞན་དང་འབེལ་བའི་ལབ་གེང་གི་ཁློད་དུ་རང་ཚིག་ས་ཕི་འབེལ་

ཆགས་པ། ཚིག་དློན་གི་ཆ་ལ་སྐྱློན་མེད་པ། བློ་མཆློག་དམན་ཀུན་གིས་གློ་ས་བ། དེས་ན་གཞན་

དང་མཐུན་ས་བའི་དགེ་མཚན་དང་། གཞན་ཡང་ཀུ་རེའམ་རེད་མློ་སློགས་ངློ་མཚར་བའི་གཏམ་

བརློད་སྐབས། ཐློས་པ་ཙམ་གིས་འཛུམ་དམུལ་བར་བེད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་གཞན་ས་བཀློང་

བར་བེད་པའི་ཕིར་དུ་སིགས་མློའམ་མཚང་འབྲུ་བའི་གཏམ་སློགས་གེང་ཙམ་གིས་སྐྱི་གཡའ་

བར་བེད་པ་སློགས་ནི་སྙན་ངག་གི་ཚིག་སྦློར་འབའ་ཞིག་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་ནློ། །

སྙན་དངགས། [རིང] ① སྙན་ངག །② སྙན་ངག་ཇི་ལར་རློམ་པའི་གཞུང་། 

སྙན་ཆ་དློད་པློ། གླུའི་གདངས་ཀི་འགྱུར་ཁུག་སློགས་སྙན་པའི་ཉམས་དློད་པློ། 

སྙན་འཇེབས། སྒ་རྣ་བར་སྙན་པ་དང་། སེམས་ལ་འབབ་པ། སྙན་འཇེབས་ཀི་དབངས། རི་མགློ་ནས་

སྙན་འཇེབས་ཀི་གླུ་དབངས་ཐློས་པས་ཡིད་འཕློག་པ། 

སྙན་བརློད། ཚིག་སྙན་པློ། 

སྙན་མཉམ་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། 



  2316  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འདློད་ཆགས་ལ་སློགས་པའི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཉིད་ཀིས་སྙན་གཉིས་རིང་ཐུང་

མེད་པར་མཉམ་པ། 

སྙན་སྙན་ལེགས་ལེགས། རྣ་བར་འཇེབས་ཤིང་མིག་ལ་མཛེས་པ། 

སྙན་སྙུངས་པ། སྙན་དུ་གསློལ་བའམ་ཡང་ན་རྣ་བ་སུན་པློ་བཟློས་པ། 

སྙན་གཏམ། རྣ་བར་འཐད་པའི་གཏམ། 

སྙན་གཏློད་པ། རྣ་བ་གཏད་ནས་ཉན་པ། དགེ་སྐྱློན་གསལ་འདེབས་ཞུས་པ་ལ་སྙན་གཏློད་པ། 

སྙན་ཐློ་དཔློད་པ། འབེལ་ཡློད་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་ཞུ་འབུལ་བ་དེ་ཉར་ཚགས་དློ་ནན་གིས་དེར་ཞིབ་

དཔྱློད་བ་རྒྱུར་བཞག་པའི་དློན། 

སྙན་དར། ལྷའི་སྐུ་བརན་ལ་བསྒློན་རྒྱུའི་ཁ་བཏགས། རེན་མཇལ་ཞུ་དུས་སྙན་དར་སྒློན་པ། 

སྙན་དུ་གསློལ་བ། རྣ་བར་ཞུས་པ། ད་ལློའི་བས་རེས་རྣམས་སྙན་དུ་གསློལ་བ་ཡིན། 

སྙན་དུ་ལྷློང་བ། གཏམ་རྣ་བར་འཁློལ་བ། དམངས་ཀི་བསམ་འཆར་ཞུ་ཚིག་ཚང་མ་སྙན་དུ་ལྷློང་བ། 

སྙན་མནན་པ། ངག་ཐློག་ནས་སྙན་གསན་ཞུས་པ། ལུང་པ་དེར་གནས་ཚུལ་ཇི་བྱུང་ཚང་མ་ངས་

ཁློང་ལ་སྙན་མནན་བཞག་ཡློད། 

སྙན་པ།①གགས་པ། དེའི་སྙན་པ་རྒྱང་ནས་ཐློས། མཁས་པའི་སྙན་པ་རྒྱ་ཆེན་པློ། ② འཇེབ་པློ། 

གཏམ་སྙན་པ། མི་སྙན་པར་བརློད་པ། ཀླུ་སྙན་མློ། ཚིག་སྙན་མློའི་བདེན་གཏམ། བིའུ་ཆུང་

གསུང་སྐད་སྙན་ཡང་། སྐུ་ཤ་རྒྱ་སང་དློ་རེད། 

སྙན་པད། རྒྱ་ལུ་ཆས་གློན་དུས་ཀི་རྣ་རྒྱན། 

སྙན་པའི་སྒ།རྣ་བ་དང་སེམས་ལ་འབབ་པའི་སྒ་དབངས། 

སྙན་པའི་བ་དན། གགས་སྙན་བ་བློ་རྨློངས་པར་འགྱུར་བ། གཏམ་སྙན་པློ་བཤད་ནས་གཞན་མགློ་

ཐློམས་པ། 

སྙན་པའི་ཡློན་ཏན། ༡ བ་ཻད་བའི་སྙན་པའི་ཡློན་ཏན་ནི། སྙན་པ་ཞེས་པ་ནི་བརློད་བའི་དློན་དང་། རློད་

བེད་ཀི་ཚིག་གཉིས་ཀ་ལ་ཡིད་དུ་འློང་བའི་ཉམས་དང་ལན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དེ་ཇི་ལ་བུ་ཞིག་

ཡིན་ཅེ་ན། བརློད་བ་སྙན་པའི་ཉམས་ཨ་ཁུ་བསྟན་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ལ་བུ་བཞད་གད་ཀི་ཉམས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

དང་ལན་པ་དང་། རློད་བེད་སྙན་པའི་ཉམས་སྒ་རྒྱན་དང་། དློན་རྒྱན་ལ་བུའི་ཉམས་ཡློད་པ་ལ་

ཟེར། དཔེར་ན། སྦྲང་རི་སྤློད་པ་སྟེ་བུང་བ་རྣམས་ལ་སྦྲང་རིས་དགའ་བར་བེད་པ་བཞིན་དུ་དེ་

ལར་སྙན་པའི་ཉམས་ལན་པའི་སྙན་ངག་གང་དེས་བློ་གློས་དང་པའི་གང་ཟག་རྣམས་དགའ་བར་

བེད་དློ། །༢ ཤར་ལྷློ་ཐུན་མློང་གི་འདློད་པའི་སྙན་པའི་ཡློན་ཏན་ཅེས་པ་གློང་དུ་བཤད་མ་ཐག་

པའི་ཚིག་མཚུངས་ཉེ་བའི་དཔེར་བརློད་འདི་འདྲ་བ་ནི་ཤར་ཕློགས་གློློ་ཌ་བ་རྣམས་མི་འདློད་

ཅིང་། དེ་དག་ནི་རང་པ་དང་། ཚིག་ལ་ཡི་གེ་ལན་དུ་མ་བསྐློར་བའམ། གཅིག་རེས་སུ་གཅིག་

ཁིད་པ་མཆློག་ཏུ་དགའ་བ་འཆད་འགྱུར་གི་དཔེར་བརློད་ལར་རློ། ཀང་གི་སྒས་བེེ་ད་བ་རྣམས་

ནི་ཕལ་ཆེར་ཏེ་གཙོ་བློར་འཆད་འགྱུར་གི་རེས་ཁིད་འདི་དག་ལས་ཀང་གློང་དུ་བཤད་མ་ཐག་

པའི་སྐྱེ་གནས་སློགས་ཚིག་མཚུངས་ཉེ་བའི་རེས་སུ་ཁིད་འདློད་ཅིང་། གཤམ་གི་རེས་ཁིད་འདི་

དག་མི་འདློད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་པའི་དློན་ནློ། །༣ ཤར་ལྷློ་ཐུན་མློང་གི་འདློད་པའི་རེས་ཁིད་

ཅེས་པའི་དློན། ཚིག་བཅད་ཀི་རང་པ་རྣམས་དང་། ཚིག་རང་སློ་སློའི་མིང་ཚིག་རྣམས་ལ་ཡི་

གེ་མཚུངས་པ་ཡང་ཡང་བརློད་པ་ནི་རེས་ཁིད་ཡིན་ལ། གལ་ཏེ་རང་པའི་ཚིག་ས་མར་བཀློད་

པའི་ཡི་གེའི་གཟུགས་གང་ཡིན་པ་དེའི་སྒ། རྣ་བས་ཉམས་སུ་མློང་བ་དེའི་འདུ་བེད་ཀི་ཀུན་སློང་

གིས། དེ་མཚུངས་ཀི་སྒ་དྲན་པའི་རློག་པས་བསྐྱེད་པའི་ཡི་གེ་ཕི་མ་མི་རིང་བར་ཉེ་བའི་གནས་

སུ་བཀློད་ཉིད་དློ། །

སྙན་པའི་བསེར་བུ། སྙན་གགས་རླུང་གི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ། 

སྙན་པར་སྨྲ་བ། ① གཏམ་འཇམ་པློར་ཤློད་པ། ② བསྡུ་བའི་དངློས་པློ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག

སྙན་པློ། སྙན་པ་དང་གཅིག །

སྙན་ཕློ། རི་དྭགས་གཉན་གི་ཕློ། 

སྙན་ཕ། གློང་རིམ་ལ་དབེན་སྦློར་བེད་པ། བརག་དཔྱད་དག་ཐེར་མ་བས་པར་སྙན་ཕའི་ཞུ་ཚིག་གི་

དབང་དུ་ཤློར་ན་མི་འགིག

སྙན་འཕིན། ① སྙན་ཚིག་གི་འཕིན་ཡིག །② སྐད་ཆ་སྙན་པློ། 

སྙན་དབང་། རྣ་བའི་དབང་པློ། སྙན་དབང་རིན་པློ་ཆེར་ཞུ་གསློལ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྙན་དབང་ཉམས་པ་རྣམ་པར་སངས་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་

ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་མ་ཉམས་པར་མཛད་པ་ཉིད་ཀིས་སྙན་

གི་དབང་པློ་མ་ཉམས་པ། 

སྙན་འབུལ། སྙན་ཞུ་འབུལ་བ། 

སྙན་མློ། རྣ་བར་འབབ་པ། གླུ་སྙན་མློའི་གེ་འགྱུར་སྙན་གིས་གསློན། ཚིག་སྙན་མློའི་གེ་འགྱུར་སྙན་

གིས་གསློན། ཚིག་སྙན་མློའི་བདེན་གཏམ་ཐུགས་ལ་དཔྱློད། 

སྙན་མློ་དགློན་པ། དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་དུས་མཇུག་ཏུ་ཨ་མདློ་བ་མ་རློལ་པའི་བློ་གློས་ཀིས་

ཕག་བཏབ། ད་ལ་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དར་ལག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྙན་གཙེར། རྣ་བ་ཐུན་པློ། དློན་མེད་སྙན་གཙེར་མང་པློ་ཞུས་ནས་ཐུགས་འཁྲུགས་པ། 

སྙན་ཚིག །① རྣ་བར་སྙན་པའི་ཚིག །② སྙན་ངག

སྙན་ཚིག་གི་རིག་བེད། [སམཱབེདཿ]སར་རྒྱ་གར་དུ་བམ་ཟེའི་ཆློས་ལུགས་ཀི་རིག་བེད་བཞིའི་གས་

ཤིག་སྟེ་སྒ་དབངས་དང་བཅས་པའི་བསྟློད་བསགས་ཀི་སྙན་ཚིག་ལན་པའི་རིག་བེད། 

སྙན་ཚིག་སྤིང་ཡིག །ཚིག་རྒྱན་སྦར་བའི་བསྐུར་གེར་དབངས། 

སྙན་ཚིག་ལློ་རྒྱུས། ① སྙན་ངག་གི་སློ་ནས་བིས་པའི་གཏམ་རྒྱུད། ② སྙན་ངག་གི་བྱུང་རབས། 

སྙན་ཞུ། ① རྣ་བར་ཤློད་པ། ② ཞུ་ཡིག །དབིན་སྐད་དུ་report ཟེར། 

སྙན་ཞུ་བཀའ་སྐློར། སྙན་སྒློན་དང་དགློངས་སྐློར། 

སྙན་ཞུ་གསལ་རེན། སྙན་ཞུའི་ནང་གནས་ཚུལ་གསལ་པློ་དང་དངློས་ཡློད་འཁློད་པ། 

སྙན་ཞེང་། ལྷ་སྐུའི་ཆ་ཚད་གཞུང་ལུགས་ནང་དུ་གསལ་བ་ལར། སྙན་ཞེང་ལ་སློར་མློ་དློ། །

སྙན་རློང་། རློང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་བང་ངློས་རྒྱལ་མློ་རྔུལ་ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་ཤག་ཆུའི་ཆུ་

རྒྱུད་དུ་ཡློད་ཅིང་། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་སེར་ཁང་དུ་ཡློད། 

སྙན་ལམ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་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། 

སྙན་ལུང་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ༡༧༩༧ལློར་བུ་ཆུང་བ་མ་ཞེས་པས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

བཏབ། དེ་རེས་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ༡༨༦༧ལློར་མགློ་ཚ་མཆློག་སྤྲུལ་རིན་པློ་

ཆེས་དགློན་གནས་གསར་སློར་གི་ལྷ་ཁང་བཞེངས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་

མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གསེར་ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྙན་ཤལ། ① རྣ་མཇུག་གི་ཤ་འཕང་། ② རྣ་རྒྱན། ③ སྙན་དར་ཁ་བཏགས། སྙན་ཤལ་གི་ལྷ་རས་

བཟང་པློ། 

སྙན་ཤས། རྣ་བར་སུན་གཙེར། སྙན་ཤས་སུ་མ་དགློངས་པར་ངེད་ཀིས་ད་རེས་ཐེངས་གཅིག་ཞུས་

པ་དེ་དམ་དློན་མཛོད། 

སྙན་གཤློག །① རྣ་ཅློག་ཕི་རློལ་གི་ཤ་ལེབ། ② ལྷ་མློ་འཁབ་དུས་ལྷ་མློའི་རྣ་རྒྱན་ཤློག་ཁ། 

སྙན་སུན། རྣ་བ་སུན་པློ། ཁེད་ལ་ཡང་ཡང་སྙན་སུན་མ་ཞུས་ཐབས་མེད་བྱུང་། 

སྙན་སུམ། སྙན་ངག་དང་སུམ་རགས། 

སྙན་སེང་། གློང་རིམ་ལ་ངག་ཐློག་ནས་གནས་ལུགས་ཞུ་བ། ཚོགས་འདུ་ཆེན་མློའི་ཐློག་ལ་སིད་དློན་

སྙན་སེང་མཛད་སློང་། འགློ་ཁར་བེལ་བ་བས་ནས་ཁློང་ལ་སྙན་སེང་ཙམ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། 

བེད་སློའི་རྣམ་གཞག་ཚང་མ་འཕལ་འཕལ་སྙན་སེང་ཞུས་ཡློད། 

སྙན་སེང་ཞུ་བ། གློང་རིམ་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བའི་ཞེ་སའི་ཆློས། 

སྙན་སབ། སྐད་ཆ་ཐློས་ཚད་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་དློན། སྙན་སབ་པའི་མིས་བདེན་རྫུན་གི་དབེ་བ་

གསལ་པློར་འབེད་མི་ཐུབ། 

སྙན་གསང་། ངག་ཐློག་ནས་གནས་ལུགས་ཞུ་བ། 

སྙན་གསང་པློ། རྣ་བས་གསལ་པློར་ཐློས་ཐུབ་པ། ཁློང་སྐུ་ན་བགེས་ཀང་སྙན་གསང་པློ་འདུག །ཁེད་

ལ་མི་གསན་དགུ་གསན་གསན་རྒྱུ་འདུག་པས་དེ་འདྲའི་སྙན་གསང་པློ་ཡ་མཚན། 

སྙན་གསན། ངག་ཐློག་ནས་གནས་ལུགས་ཞུ་བ། 

སྙན་གསན་འབེབས་པ། ངག་ཐློག་ནས་སྐུལ་བརྡ་གཏློང་བ། གཞེས་ཉིན་མཛད་སློ་ཆེན་མློའི་ཐློག་

ཕེབས་རློགས་གནང་ཞུ་རྒྱུའི་སྙན་གསན་འབེབས་པ། 

སྙན་གསློལ། རྣ་བར་ཞུ་བའི་མིང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྙན་ལྷན་ནེར་གསན། གཟབ་གཟབ་བས་ནས་མཉན་པ། དངློས་འབེལ་གི་ཞུ་ཚིག་ཐུགས་ལ་བབ་

པས་འགློ་ནས་གཞུག་བར་སྙན་ལྷན་ནེར་གསན་པ། 

སྙབ། ཟས་ཀི་བློ་བ་ཁ་ནང་དུ་སྙབ་སྙབ་བེད་པ། 

སྙབ་སྙབ། རབ་རབ་དང་གཅིག །

སྙབས། བློ་བ་སྙབས་པ་སྟེ། མངས་ཟིན་པ། 

སྙམ། ① ལས་ཚིག་ལ་ལའི་མཐར་སྦར་ན་འདློད་པའི་དློན་ཏེ། དཔེར་ཆ་ལ་སྙམ། ཡི་གེ་འབི་སྙམ། 

ཡི་གེ་འདི་དགེ་རྒན་གིས་བིས་པ་ཡིན་སྙམ། ཡིན་སྙམ་པ་སྐྱེས། ཡློད་སྙམ་པ་ཤར། ཡློད་སྙམ་

པའི་སྣང་བ་ཤར་ལ་བུ། ② མློང་ཚོར་བྱུང་བའི་དློན་ཏེ། སྨན་འཐུངས་ནས་བདེ་སྙམ་སྐྱེས། ཕན་

སྙམ་ཤར་ལ་བུ། སྙམ་དུ་དགློངས་པ། བསམ་བློ་འཁློར་བ། ཚུལ་དེ་ལ་བུའློ་སྙམ་དུ་དགློངས་པ། 

ཚང་མ་བདེ་བ་དང་ལན་སྙམ་དུ་བསམ་པ། 

སྙམ་དུ་འཛིན་པ། འདིའློ་སྙམ་དུ་སེམས་ལ་འཇློག་པ། 

སྙམ་དུ་ཤེས་པ། འདི་འདྲ་ཡིན་ནློ་སྙམ་དུ་གློ་བ། འགློ་སའི་མདུན་ལམ་བཟང་པློ་ནི་སྤི་ཚོགས་རིང་

ལུགས་ཁློ་ན་ཡིན་ནློ་སྙམ་དུ་ཤེས་པ། 

སྙམ་དུ་བསམ་པ། སྙམ་དུ་དགློངས་པ་དང་གཅིག །

སྙམ་པ། [ཐ་མི་དད་པ]འདློད་པ་དང་། མློང་ཚོར་བྱུང་བ། ཡིད་ལ་སེམས་པ། ཕན་སྙམ་པ་ཤར། སྨན་

བཏུངས་ནས་ནད་དྲག་པར་སྙམ་པ། དཔེ་ཆ་ལ་སྙམ་པ། སྐྱློན་ཅང་མེད་སྙམ་པ། འཇིགས་སློ་

སྙམ་པ་ཡློད་རེ་སྐན། 

སྙམ་མེ་སྙློམ་མེ། ངེས་ངེས་མི་བེད་པར་ཁ་ཙམ་ཚིག་ཙམ། སེམས་འཇློག་མེད་པའི་སྙམ་མེ་སྙློམ་

མེ་བེད་པ། 

སྙལ། ① ཉལ་དུ་འཇུག་པའི་དློན་ཏེ། བིས་པ་སྙལ་གིན་འདུག །བིས་པ་སྙལ་ས་ཞེས་པ་ལ་བུ། ② 

ཕེ་དང་ཆང་སློགས་ལ་སྐྱུར་རིད་ང་ཕབ་བཏབ་སྟེ་དྲློ་སར་བཞག་ནས་ལས་སྣློན་བེད་པའི་དློན་

ཏེ། ཞློ་སྙལ། ཆང་སྙལ་ལ་བུ། 

སྙལ་ཡས། གངས་གནས་ཤིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

སྙི། ① དྭགས་པློ་རིས་ཤིག་གི་མིང་། ② [རྒྱན་ཚིག] ས་བའི་ལློག་ཟླ་སྟེ་ས་སྙི་མློ། ཤིན་ཏུ་སྙི་བའི་

ས། ཆར་བབས་ནས་ས་སྙི་བར་གྱུར་ལ་བུ། 

སྙི་མཁེགས། མཁེགས་པློ་དང་སྙི་པློ། 

སྙི་པློ། འཇམ་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་སྙི་བ་དང་གཅིག །

སྙི་བ། ① [ཡུལ]ལྕི་བ་རླློན་པ། ② སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་

པས་ཆམ་པའི་ནད་དང་། གློ་ཡུའི་ཚད་པ་སློགས་ལ་ཕན། ③ འཇམ་པ། ས་སྙི་བ། རེག་བ་སྙི་

བའི་ཤིང་བལ། 

སྙི་མ། [རིང]སྙེ་མའམ་དློག་པ། 

སྙི་མློ། སྙི་བ་དང་གཅིག །

སྙི་ཤུན། ཤུན་ལྤགས་མཁེགས་པློ་མིན་པ། 

སྙི་ས་གཉིས། འཇམ་པློ་དང་མཁེགས་པློ་གཉིས། 

སྙིག །ཆུ་སློགས་སྙིག་བཞིན་པ་སྟེ། 

སྙིག་པ། [ཐ་དད་པ]བསྙིགས་པ། བསྙིག་པ། སྙིགས། བདམས་ནས་ལྷག་མར་བེད་པ་དང་སྙིགས་

མར་བེད་པ་སྟེ་མི་རུང་བ་རྣམས་ལློགས་སུ་དགར་བ། འབྲུ་ནང་གི་ས་རྡློ་བསྙིག་པ། སློ་ཚལ་གི་

ལློ་མ་སེར་པློ་བསྙིགས་པ། ལྷུང་བཟེད་བསྙིགས་པ། 

སྙིགས། སྙིག་པའི་སྐུལ་ཚིག

སྙིགས་སམ། གད་སྙིགས་བླུག་སའི་སྣློད་སམ། 

སྙིགས་སམ་གཙང་སེལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་empty recycle bin ཟེར། 

སྙིགས་དུས། དུས་མཐར་ཚེ་དང་བསློད་ནམས་སློགས་ཀི་དྭངས་མ་རིམ་གིས་ཟད་དེ་ངན་སྙིགས་

སུ་ལྷག་པའི་དུས། 

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

དབིན་སྐད་དུ་recycle bin ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྙིགས་དུས་ཀི་ཚེ་ཐུང་གཅིག །འཇིག་རེན་འདི་ཐློག་མར་ཆགས་པ་ནས་ད་བར་ལློ་དུང་འཆུར་མང་

པློ་སློང་ཞིང་། ལློ་བརྒྱ་རེ་སློང་མཚམས་མིའི་ཚེ་ཚད་ལློ་གངས་ངེས་ཅན་རེ་ཐུང་དུ་སློང་སྟེ། 

དེང་སང་མི་རྣམས་ཀི་ཆ་སྙློམས་ཚེ་ཚད་ལློ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་ཡིན་པས་དེ་ལ་སྙིགས་དུས་ཀི་ཚེ་

ཐུང་གཅིག་ཟེར། 

སྙིགས་དུས་ལྔ། སྙིགས་མ་ལྔ་ཞེས་པར་གསལ། 

སྙིགས་རྡུལ། གད་སྙིགས། 

སྙིགས་པ། [ཡུལ]① གཏིང་ལ་བིང་བ། ཕེ་མ་ཆུའི་སུ་སྙིགས་པ། ② རེས་སུ་ལུས་པ། ར་ཁ་རྒན་

པ་དེ་རེས་ལ་སྙིགས་སློང་། 

སྙིགས་མ། ① རློ་མ། དྭངས་སྙིགས་དབེ་བ་ཕེ་བ། མར་གི་སྙིགས་མ། ཆུ་སྙིགས། སྨན་སྙིགས། 

སྙིགས་མའི་དུས་ཀི་རྒྱལ་སིད་སྐྱློང་དཀའ་བ། ② ལྷག་མ་དང་ཐ་མ། ཟློག་སྙིགས། འབྲུ་སྙིགས། 

སྙིགས་མ་ལྔ། ཚེའི་སྙིགས་མ་དང་། ཉློན་མློངས་པའི་སྙིགས་མ། སེམས་ཅན་གི་སྙིགས་མ། དུས་

ཀི་སྙིགས་མ། ལ་བའི་སྙིགས་མ་རྣམས་སློ། །

སྙིགས་མ་ལྔ་བདློ། །གློང་གསལ་གི་སྙིགས་མ་ལྔ་ཧ་ཅང་འཕེལ་བའི་དུས་ལ་གློ

སྙིགས་མ་མ་ཞུ་བ། ཟས་ཟློས་པ་རྣམས་ཕློ་བའི་མེ་དྲློད་ཀིས་མག་བཞུ་སྦངས་གསུམ་བེད་མ་ཐུབ་

ནས་མ་ཞུ་བར་གྱུར་པའི་ནད་ཀི་མིང་སྟེ། མན་ངག་ཡློན་ཏན་རྒྱུད་ལས། དེ་ལ་སྙིགས་མ་མ་ཞུ་

ཞེས་བ་བ། ཁ་ཟས་མ་ཞུ་རང་སར་ཕློ་ལློང་ལས། བད་ཀན་བེ་སྣབས་འཕེལ་བས་གཏུམས་ནས་

གནས། རིང་ནས་སྙིགས་མ་འདྲིལ་བས་ཟས་སྐྲན་འགྱུར། ཞེས་དང་། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་

བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། དྭངས་མ་

མ་ཞུ་བ་དང་སྙིགས་མ་མ་ཞུ་བ་ཞེས་པ་ནི། དང་པློ་ནི་མེ་མཉམ་རླུང་གིས་དྭངས་སྙིགས་ཕེ་མ་

ཐུབ་ནས་ཟས་དྭངས་སྙིགས་འདྲེས་མ་དྭངས་མ་རྒྱུ་བའི་ར་ལམ་དུ་ཤློར་ནས་མཆིན་པའི་

གནས་སུ་མ་ཞུ་བར་གྱུར་པའི་དློན་དང་། གཉིས་པ་ནི་ཁ་ཟས་ཀི་ངློ་བློ་མ་འགྱུར་བ་ཕློ་ལློང་གི་

གནས་སུ་ལུས་ནས་མ་ཞུ་བར་གྱུར་པའི་དློན་ཡིན་ནློ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག་གིས་དྭངས་མ་མ་ཞུ་

ཞེས་ཁ་ཟས་ཀི་ངློ་བློ་དྭངས་མར་གྱུར་ཚར་བའི་རེས་སུ་མ་ཞུ་བ་འདློད་པ་དང་། སྙིགས་མ་མ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ཞུ་བ་ཞེས་ཁ་ཟས་སྙིགས་མར་གྱུར་ཚར་བའི་རེ་སུ་མ་ཞུ་བ་འདློད་པ། ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་

དྭངས་མ་མ་ཞུ་བ་ཞེས་བཏུང་བར་འློས་པའི་སྐློམ་གི་རིགས་མ་ཞུ་བ་འདློད་ཅིང་། སྙིགས་མ་མ་

ཞུ་བ་ཞེས་བཟའ་བར་འློས་པའི་ཟས་ཀི་རིགས་མ་ཞུ་བ་ལ་འདློད་པར་མཆིས་ཀང་དེ་དག་ནི་མ་

ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས། 

སྙིགས་མ་ཤས་ཆུང་བའི་དུས། སྙིགས་མ་སབ་ཅིང་ཉུང་བའི་དུས། 

སྙིགས་མ་ཤས་ཆེ་བའི་དུས། ངན་སྙིགས་འཕེལ་བའི་དུས། 

སྙིགས་མའི་རྒུད་མདངས། ནད་མང་པློ་དང་། དམག་འཁྲུག་རྒྱུན་མི་འཆད་པ། ཆར་ཆུ་དུས་སུ་མི་

འབབ་པ། ལློ་ཕྱུགས་རག་ཏུ་མི་ལེགས་པ་སློགས་ལ་ཟེར། 

སྙིགས་མའི་མགློན་པློ་སྨན་གི་བ་མ། སངས་རྒྱས་སྨན་གི་བ་མ་ཞེས་སྨན་གི་རྒྱུད་བཞི[ར་རྒྱུད། 

བཤད་རྒྱུད། མན་ངག་གི་རྒྱུད། ཕི་མའི་རྒྱུད] ཐློག་མ་གསུངས་པ་པློ་ཡིན་པ་དང་། སྙིགས་མ་

ལྔ་ལྷག་པར་བདློ་བའི་དུས་སྐབས་སུ་བིན་རླབས་ཆེ་བ་ཡིན་ཟེར། 

སྙིགས་མའི་དུས། སྙིགས་དུས་དང་གཅིག །

སྙིང་། ① མི་ལུས་ཀི་བང་ཁློག་སྟློད་དུ་གནས་ཤིང་དློན་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། དེའི་བེད་ལས་ནི་ཚེ་

སློག་གི་རེན་བེད་པ་དང་། སེམས་ཀི་བདེ་སྡུག་སློགས་དྲན་པ་གསལ་བར་བེད་པ། ཁག་ལ་

སློགས་པའི་དྭངས་མ་རྣམས་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་ཀུན་ཏུ་ཁབ་པར་བེད་པ་སློགས་ཡིན། སྙིང་

འཕར་བ། སྙིང་ལ་རུས་པ་ཡློད་ན། རྡློ་ལ་ཨི་ཁུང་འབིགས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཀུན་སྐྱེད་

བེད་དང་། ཆློས་ཀི་ར་འཁློར། སྙིང་ཤ ཐུགས། རྣམ་ཤེས་རེན། ཤ་མཆློག །སེམས་ཀི་ཁང་པ། 

སློག་གནས་བཅས་སློ། །② སེམས། སྙིང་བདེ་བ། འགློ་སྙིང་མ་འདློད་ཉལ་སྙིང་འདློད། བཤད་

སྙིང་འདློད་དམ་མི་འདློད། གཏམ་བཟང་ཐློས་པས་སྙིང་དགའ་བ། ③ བློ་ཁློག །མི་ངན་སྤློད་ངན་

ལ་ངློ་རྒློལ་བེད་པར་སྙིང་མ་ཆུང་ཞིག །དགུན་ཁའི་ཁ་བ་འབབ་སྙིང་ཆེ། ཉི་མ་བྱུང་ན་ཆུ་ལ་

ཤློར། 

སྙིང་ཀུང་རུབ། སྙིང་ཁུང་རུབ། སེམས་སྐྱིད་པློ་མེད་པ། 

སྙིང་སྐྱ་རྦབ། སྙིང་དང་སློག་ར་ལ་བབ་པའི་རླུང་ནད་ཤས་ཆེ་བའི་སྐྱ་རྦབ་སྟེ། ནད་རགས་ལུས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐྲངས་ཤིང་སྙིང་མི་བདེ་བ་འབྱུང་བ་ཞིག

སྙིང་དཀར། ① བློ་སེམས་དཀར་བ། ང་གཉིས་སྙིང་དཀར་ས་ཞིག་ཡིན། ② ཁི་སློགས་ཀི་སྙིང་

གའི་ཐད་དུ་སྤུ་ཐིག་དཀར་པློ་ཡློད་པ། ཁི་ནག་སྙིང་དཀར། 

སྙིང་དཀར་ནག་མཚམས། ནུ་མ་གཡས་གཡློན་གཉིས་ཀི་རེ་མློ་ཐིག་གི་སྦྲེལ་བའི་བང་དཀིལ་གི་

མིང་སྟེ། ཕི་མ་འཕིན་ལས་རྒྱུད་ལས། ནུ་མའི་དཀིལ་ཐད་བང་གཞུང་དཀར་ནག་མཚམས། 

འཕློ་འདར་སྙིང་མི་དགའ་ལ་གདབས་པར་བ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སྙིང་ཁ། སྙིང་ཡློད་སའི་ཐད་ཕློགས། མདུན། སྙིང་ཁ་འཕར་བ། 

སྙིང་ཁམས། ① ཕློད་ཚན། སྙིང་ཁམས་ཅན། ② དྲན་རིག་དང་འབེལ་བའི་ལུས་ཀི་ཁམས། སྙིང་

ཁམས་ཀི་ནད། སྙིང་ཁམས་མི་བདེ་བ། 

སྙིང་ཁུ། ཉིང་ཁུ། 

སྙིང་ཁུང་། ལུས་ཀི་གནད་གསང་། 

སྙིང་ཁློང་། སྙིང་གི་དབུས་ནས་ཏེ། སྙིང་ཁློང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་ཁློན་འཛིན་བཟུང་བ་ལ་བུ། 

སྙིང་ཁློང་རུས་པའི་གཏིང་། སྙིང་ཁློང་རུས་པའི་དཀིལ་ཡང་ཟེར། སེམས་ཀི་གཏིང་སྟེ། ཁ་ཙམ་

ཚིག་ཙམ་མིན་པའི་དཔེ། ངས་སྙིང་ཁློང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་ཡིད་ཆེས་བེད་ཀི་ཡློད། རྡློ་ལ་

རི་མློ་བརློས་པ་ལར། སྙིང་ཁློང་རུས་པའི་དཀིལ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་བ། 

སྙིང་ཁག །སྙིང་གི་ཁག །ཤ་ཕློའི་སྙིང་ཁག་ལར་བུ། 

སྙིང་ག །སྙིང་ཁ་དང་གཅིག །

སྙིང་ག་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ། སྙིང་གའི་ཐད་ཀི་ར་དབུ་མ་ལས་གེས་པའི་ར་འདབ་བརྒྱད་གདུགས་ཀི་

རིབས་མ་ལར་ཁ་ཡར་ཕློགས་ཏེ་ཡློད་པ་ཞིག

སྙིང་གའི་རྡློ་རེའི་བཟླས་པ།དབང་རྣློན་རྡློར་བཟླས་ལ་བརེན་པ་སྟེ། བདག་མདུན་གི་ལྷ་ལ་གསལ་

སྣང་གྲུབ་ཅིང་རླུང་དང་དབང་པློ་ནང་དུ་བསྡུས་ལ་ཡིད་ཀི་བཟླས་པ། 

སྙིང་གའི་ར་འཁློར། རའི་འཁློར་ལློ་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག

སྙིང་གའི་ར་འདབ། ལུས་རའི་བེ་བག་ཅིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

སྙིང་གར། སྙིང་ཁར། 

སྙིང་གི་དཀིལ། བ་མ་བསློམ་པའི་གནས་གསུམ་ཏེ། ཕག་མཆློད་པ་བེད་དུས་བ་མ་མདུན་ལ་བསློམ་

པ། གསློལ་འདེབས་བེད་དུས་བ་མ་སྤི་བློར་བསློམ་པ། རྒྱུན་དུ་བ་མ་རང་གི་སྙིང་དཀིལ་དུ་

བསློམ་པ་བཅས་སློ། །

སྙིང་གི་ཐིག་ལེ།སྙིང་གི་དབིག་དེ་སྙིང་གི་སྙིང་པློ་ལ་ཟེར། 

སྙིང་གི་ནད། སྙིང་ནད་སྤིའི་རྒྱུ་རྐྱེན་མ་ངན་གིས་སེམས་འཁྲུགས་ནས་ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་། ལློ་

ཆགས་པ་དང་། གཉིད་ཆགས་པ་ད་ང། ཞེ་སང་དྲག་པློ་བས་པ་བཅས་སློ། །

སྙིང་གི་ནློར་བུ། སེམས་ཀི་གཅེས་ནློར་ཏེ། མཆློག་ཏུ་དགའ་བའི་མཛའ་གློགས་སམ་རྒྱུ་ནློར། 

སྙིང་གློགས། བློ་ཐུབ་ཀི་གློགས་པློའམ་ཤིན་ཏུ་མཛའ་བའི་གློགས་པློ། 

སྙིང་འགུལ། ནད་སློགས་ཀི་སྟབས་ཀིས་སྙིང་གཡློ་བ། ཁག་རླུང་ལངས་ནས་སྙིང་འགུལ་བར་བེད་པ། 

སྙིང་ཅན། མི་ཞེད་པའི་སྙིང་སྟློབས་ཅན། 

སྙིང་གཅུས། བློ་དྲང་མིན་ཀློག་ཀློག །མི་སྙིང་གཅུས་ཅན་གི་གཏམ། 

སྙིང་གཅེས་གཅེས། བློ་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བའམ་བམས་པ། ཡིད་དུ་འློང་བའི་ཕྲུ་གུ་གཅིག་ལ་སྙིང་གཅེས་

གཅེས་བེད་པ། 

སྙིང་བཅངས། སེམས་ལ་ནན་ཏན་བཟུང་བ། སྤི་དློན་སྙིང་བཅངས། 

སྙིང་བཅུད། སྙིང་པློའི་སྙིང་པློ། འབུམ་དམག་ཆེན་པློའི་སྙིང་བཅུད་དེ། སར་མ་ཝ་མློས་ག་ལ་ཡློང་། 

སྙིང་ཆུ། སྙིང་ལ་ཆུ་བསགས་པའི་ནད། སྙིང་ནད་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག

སྙིང་ཆུང་། བློ་ཁློག་མེད་པ། སྙིང་ཆུང་གིས་དཔའ་འཇློག་མི་ཐུབ། 

སྙིང་ཆེན་པློ། བློ་ཁློག་ཆེན་པློ། དག་དང་དངློས་སུ་འཐབ་དུས། སྙིང་ཆེན་ཡིན་མིན་ཤེས་ཐུབ། 

སྙིང་འཆུ་བ། ཡིད་འཕློག་པ། ལློ་རྒྱུས་ཀི་གསུང་སྒློས་ཧ་ཅང་སྙན་ཆེ་བས་སྙིང་འཆུ་བ། 

སྙིང་རེ། ཚངས་པའི་གནས་པ་བཞིའི་ནང་གསེས། ནད་སློགས་སྡུག་བསལ་གིས་མནར་བའི་

སེམས་ཅན་དེ་དག་སྡུག་བསལ་དང་བལ་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་པ་སྟེ། རྣམ་པར་འཚེ་བའི་སེམས་

ཀི་གཉེན་པློའ ློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྙིང་རེ་ཆེན་པློའི་སྟློབས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་སེལ་བར་བེད་པ། 

སྙིང་རེ་ཆེན་པློའི་དབང་དུ་བས་པ་བཞི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་བ་བ། ངན་འགློ་ལས་

ཡློངས་སུ་བསྐྱབས་པ། ཐེག་དམན་པ་ལས་བསང་བ། ཡང་དག་པའི་ལམ་དུ་འགློད་པ་བཅས་

སློ། །གློང་གཉིས་ནི་དང་པློ་རློལ་བཅས་ཀི་སེམས་བསྐྱེད། གཉིས་པ་རློམ་མེད་སློམ་བྱུང་གི་

མློང་བ་ཐློན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དློ

སྙིང་རེ་ཆེན་པློའི་སེམས། ཀུན་ལ་ཁབ་པའི་བརེ་སེམས་ཆེན་པློ་སྟེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་

བསལ་རྒྱུ་འབས་གཉིས་དང་འབལ་བར་བེད་འདློད་ཀི་བློ། 

སྙིང་རེ་རེ། ① སྙིང་རེ་ནས་མི་བཟློད་པའི་རྣམ་པ། སྙིང་རེ་རེ་སྐད་དུ་འློ་དློད་འབློད་པར་བེད། ② 

དགའ་དགའི་ངང་ནས་བམས་པློ་བེད་པ། ཡིད་དུ་འློང་བའི་ཕྲུ་གུ་ཞིག་ལ་སྙིང་རེ་རེ་བེད། 

སྙིང་རེ་སྙློམས་པ། ཉེ་རིང་མེད་པའི་བརེ་སེམས། 

སྙིང་རེ་པད་དཀར་གི་མདློ། །བམ་པློ་བཅློ་ལྔ་དང་ལེའུ་དྲུག་པ། པཎི་ཏ་ཛི་ན་མི་ཏ་སློགས་དང་། ལློ་

ཙཱ་བ་ཡེ་ཤེས་སེ་ལ་སློགས་པས་བསྒྱུར་པ། 

སྙིང་རེ་པློ། ① སྙིང་རེའི་ཡུལ་དེ་ནུས་མེད་ཉམས་ཆུང་གི་རིགས་ལ་ཟེར། ② [ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད།] 

ཡིད་དུ་འློང་བ། ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་སྙིང་རེ་པློ་ཤ་སྟག་འདུག །འདྲ་ཆགས་ཆགས། ཁ་ནས་སྐད་ཆ་སྙིང་

རེ་པློ། ཤློད་པ་ལས་ལག་ཏུ་ཡང་དག་པར་ལེན་པ་གལ་ཆེ། 

སྙིང་རེ་བ། སྡུག་བསལ་ཅན་རྣམ་སྡུག་བསལ་དང་འབལ་འདློད་ཀི་བློ་སྐྱེས་པ། འཁག་ལློགས་ཀི་

སྡུག་བསལ་ཡློད་མཁན་ཚོར་སྙིང་རེ་བ་ཙམ་གིས་ཅང་མི་ཕན། 

སྙིང་རེ་མ་འབློངས། དག་གཉེན་བར་གསུམ་ལ་ཕློགས་ལྷུང་མེད་པའི་སྙིང་རེ་ཡློད་ན་སྙིང་རེ་

འབློངས་པ་ཟེར། གཉེན་ལ་སྙིང་རེ་ཡློད་ཀང་དག་ལ་སྙིང་རེ་མེད་ན་སྙིང་རེ་མ་འབློངས་པ་ཟེར། 

སྙིང་རེ་མེད་པ། བརེ་སེམས་མེད་པ། 

སྙིང་རེ་མློ། སྙིང་རེ་པློ་དང་གཅིག །

སྙིང་རེ་ཚད་མེད། བདག་རྐྱེན་བསམ་གཏན་གི་དངློས་གཞི་ལ་བརེན་ཏེ་དམིགས་ཡུལ་སེམས་ཅན་

ཚད་མེད་པ་ལ་དམིགས་ནས། ནམ་པ་སྡུག་བསལ་དང་བལ་བར་འདློད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཤེས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

རབ་མཚུངས་ལན་དང་བཅས་པའི་རིས་སུ་གནས་པའློ། །

སྙིང་རེ་ལ་སྙློམས་པར་འཇུག་པ། སྙིང་རེ་ཆེན་པློའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སློམ་པ། 

སྙིང་རེ་གསུམ། སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་སྙིང་རེ་དང་། ཆློས་ལ་དམིགས་པའི་སྙིང་རེ། དམིགས་

པ་ལ་དམིགས་པའི་སྙིང་རེ་བཅས་སློ། །

སྙིང་རེའི་ཉམས། ཉམས་ལན་ཀི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས། སྡུག་བསལ་དྲག་པློ་མློང་བའི་ཡུལ་དང་ཕད་

པའི་སྟློབས་ཀིས་ནང་དུ་སྙིང་རེ་རྒྱས་པའི་རྣམ་འགྱུར་བརེ་ཉམས་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

སྙིང་རེའི་དམིགས་པ། བརེ་བ་བ་ཡུལ། 

སྙིང་རེའི་བསམ་པ། གཞན་གི་སྡུག་བསལ་མི་བཟློད་པའི་བརེ་སེམས། 

སྙིང་རེས་མི་བཤློལ་བ། སེམས་ཅན་ལ་བརེ་སེམས་མི་ལྷློད་པའམ་མི་འདློར་བ། 

སྙིང་རེས་ཞི་ལ་མི་གནས་པའི་གཞི་ཤེས། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། གཞི་ཀུན་རློབ་

ལ་ལློས་ཏེ་སེམས་བསྐྱེད་ཁད་པར་ཅན་གིས་ཞི་མཐའ་འགློག་བེད་ཀི་རློགས་རིགས་སུ་གནས་

པའི་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་མཁེན་པ། 

སྙིང་ཉེ་བ། སེམས་མཛའ་བ། སྙིང་ཉེ་བའི་གློགས་ལ་སྙིང་གཏམ་བཤད། 

སྙིང་ཉེ་ལགས། [ཡུལ]སར་བློད་དབུས་ཕློགས་སུ་མི་ཚང་འབིང་གི་ཁིམ་བདག་མློ་ལ་འབློད་པའི་ཞེ་ས། 

སྙིང་ཏིག །སྙིང་ཐིག་དང་གཅིག །

སྙིང་སྟློབས། བློ་སྟློབས། སྙིང་སྟློབས་ཆེན་པློ། སྙིང་སྟློབས་སབ་མློ། སྙིང་སྟློབས་ཆུང་བ། ལས་དློན་

དཀའ་ཚེགས་ཆེ་གས་ལ་སྙིང་སྟློབས་མ་བསྐྱེད་ན་མི་འགྲུབ། ཡློན་ཏན་གི་རི་རེར་འཛེག་ཐུབ་

པའི་ཆེད་དུ་སྙིང་སྟློབས་ཆེ་བསྐྱེད་ཀིས་སློབ་སྦློང་ལ་ཧུར་བརློན་བེད་པ། 

སྙིང་སྟློབས་ཀི་ར། ལུས་རའི་བེ་བག་ཅིག

སྙིང་སྟློབས་ཅན། ① བློ་སྟློབས་དང་ལན་པ། ② བློ་སྟློབས་ཡློད་པའི་མི། 

སྙིང་གཏམ། ① དྲང་པློའི་གཏམ། ཕན་པའི་སྙིང་གཏམ། སྨན་རློ་ཁ་རུང་ནད་ལ་ཕན། སྙིང་གཏམ་

རྩུབ་རུང་མི་ལ་ཕན། ② སྙིང་ཉེ་བའི་སྐད་ཆ། བརེ་བའི་སྙིང་གཏམ། མཛའ་གློགས་ཕན་ཚུན་

སྙིང་གཏམ་ཤློད་རེས་བེད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྙིང་བསྟན་པ། སས་གསང་མ་བས་པ། 

སྙིང་ཐག་པ། སེམས་ཀི་གཏིང་། སྙིང་ཐག་པ་ནས་གདུང་སེམས་ཞུ་བ། སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་

དྲིན་ཆེ་ཞུ་བ། 

སྙིང་ཐག་རིང་བ། བརེ་དུང་ཆུང་བ། 

སྙིང་ཐིག །སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་སྟེ་སྙིང་པློའམ་ཡང་སྙིང་གི་དློན། 

སྙིང་ཐིག་བཞི། མཁའ་འགློ་སྙིང་ཐིག །མཁའ་འགློ་ཡང་ཐིག །བ་མ་སྙིང་ཐིག །བ་མ་ཡང་ཐིག་

བཞིའློ། །

སྙིང་འཐིབས་པ། ① དྲན་པ་མི་གསལ་བའམ་རིག་པ་ཉློབ་པ། གཉིད་རྨུགས་ཀིས་གཟིར་ནས་སྙིང་

འཐིབས་པ། ② སྙིང་ནད་བདུན་གི་ནང་གསེས་ཤིག

སྙིང་དུ་སྡུག་པ། ཡིད་དུ་འློང་བའམ་འབབ་པ། མི་དེ་ཀུན་གི་སྙིང་དུ་སྡུག་པར་འཛིན་པ། 

སྙིང་དུ་འབབ་པ། ཡིད་དུ་འློང་བ། ཕྲུ་གུ་ཕལ་ཆེ་བའི་སྙིང་དུ་འབབ་པ་རེད་མློ་རེད། 

སྙིང་དློམ། རའི་བང་དུ་འདློགས་པའི་དློམ་དློམ་སྟེ་སར་ར་ཆས་ཀི་ཆེ་རགས། 

སྙིང་སྡུག །མཛའ་གློགས་སམ་ཡིད་ལ་ཤིན་ཏུ་འབབ་པའི་མི་ཕློ་མློ། 

སྙིང་གདློས། བློ་ཁློག །ཕློ་སྙིང་གདློས་གཏིང་ནས་མ་ིཆ་ེབའི། གཏམ་ཁ་རྒློད་སྟློང་བཤད་མཁས་མདློག་ཁ། 

སྙིང་བརྡུངས། གློ་བུར་དུ་སྙིང་དྲག་ཏུ་འཕར་བའི་དློན། 

སྙིང་བསྡུས་ཞིབ་ཚགས། རྒྱ་སློལ་རི་མློར་སློབ་སྦློང་བེད་སྐབས་སུ་ངེས་པར་དུ་བསྒྲུབ་དགློས་པའི་

སློལ་རྒྱུན་གི་གཞི་འཛིན་རེ་འདུན་ཞིག་ཡིན། 

སྙིང་ན་བ། ① སྙིང་ལ་ནད་ཕློག་པ། ② ཡིད་མི་དགའ་བའམ་ཁློ་བ། 

སྙིང་ནད། ① སྙིང་གི་ན་ཚ། ② ས་མའི་འཁློན་རིང་། སྙིང་ནད་སངས་པ། 

སྙིང་ནད་ཁ་ལེ་ནག་པློ། ར་སྟློང་། ཚ་བ་ཆེ། སྨྲ་བ་ཉུང་། སྤློ་ཐུང་བས་གཞན་ལ་རྡུང་རྡེག་བེད་པར་

འདློད། མིག་འབུར་ཚུགས་སུ་བལ། 

སྙིང་ནད་སྙིང་ཆུ། སྙིང་ལ་ཆུ་སེར་བབས་པ་སྨྲ་བ་མང་། ཁློང་འདར། གཉིད་ཆུང་། སྙིང་རྡུང་བ་སྟེ་

འཕར་ཞིང་སྤྲུག་པ། གཡལ་སྟློང་གཡློ། ཞེས་པ་གཡལ་མང་པློ་མུ་མཐུད་ནས་འློང་བ། གླུ་དང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

དགློད་པ་དགའ། ཚིག་པ་ཟ། 

སྙིང་ནད་སྙིང་འཐིབས། སེམས་ལས་ཆེ། དང་ག་མ་བདེ། གཉིད་ཆེ། སེམས་ནང་དུ་རྡློ་བརངས་པ་

ལར་སེམས། 

སྙིང་ནད་སྙིང་འཕློས། མགློ་ན། བརེད་ངས་ཆེ། ཤེས་པ་འཕློ། དློན་མེད་པ་སྙིང་མི་དགའ། རེས་

འགའ་མ་དྲིས་པ་ཡང་མུ་ཅློར་སྨྲ། རེས་འགའ་དྲིས་ཀང་མི་ལློན་པ། མི་སྙན་པའི་ཚིག་གིས་

དངངས་སྐྲག་སྐྱེ། ཤུས་འདེབས་པ། དབུགས་ཐུང་། གཉིད་ཆུང་། སྙིང་སྟློང་སྙམ་བེད། 

སྙིང་ནད་སྙིང་ཚད། ① ཚ་བ་རྒྱས་པ། སེམས་མློས། ཤེས་པ་འཐིབས་པ། མིག་དམར། རློ་སྟློད་

གཟེར། སྙིང་བཅུས་པ་ལར་བུའི་ཚོར་བ་སྐྱེ། སྣ་སྐམ། བང་རྒྱབ་ཏུ་མེ་བཏང་བ་འདྲ་བ་འབྱུང་། 

② སྙིང་ཚ་མག་བེད། སྙིང་འཕར། གིས་གཏུབས་པ་ལ་བུའི་ཚོར་བ་སྐྱེ། 

སྙིང་ནད་སྙིང་གཟེར། ① རླུང་གཟེར། མགློ་འཁློར། རློ་སྟློད་གཟེར ། རྔམ་པ་ཐུང་ལ་ཆེ་བ། མིག་ར་

རྒློད། ཁ་ལྕེ་སྐམ་ལ་རྩུབ་པ། ② ལྕེ་སྐམ། སྙིང་ལ་ཕུར་པ་བཙུགས་པ་ལར་གཟེར་བ། མིག་

འབུར་ཚུགས་སུ་བལ། རྔམ་པ་རྒློད། ཞེ་འཁུན། 

སྙིང་ནད་བདུན། ༡ སྙིང་འཕློས། ༢ སྙིང་གཟེར། ༣ སྙིང་ཚད། ༤ སྙིང་ཆུ། ༥སྙིང་འཐིབས། ༦ 

སྙིང་སིན། ༧ སྙིང་ནད་ཁ་ལེ་ནག་པློ། 

སྙིང་ནད་སྙིང་སིན། མིག་མདློག་ནག་པ། མིག་ནས་ལན་ལིན་མང་དུ་འཛག་པ། སྙིང་འཕར། མུན་

འཐིབ། སྙིང་སློག་པ་འབས་པ་ལ་བུའི་ཚོར་བ་འབྱུང་། 

སྙིང་ནར་རུང་། སེམས་གཏིང་ནས་འགློད་བཤགས་དྲག་པློ་སྐྱེས་པ། 

སྙིང་ནློར། ཕུགས་ནློར་རམ། ཕུགས་རྡིག

སྙིང་གནློན། ① ཁློང་ཁློ་འཇགས་པའི་ཐབས། དངློས་ཡློད་ཀི་གནས་ཚུལ་ལྷུག་པློར་བཤད་དེ་སྙིང་

གནློན་པ། ② བས་ཉེས་འདློམས་པའི་ཉེས་ཆད། ཁློད་ཀིས་བས་ཉེས་ལ་སྙིང་གནློན་ཉེས་པ་

གསེར་སང་གང་སློང་བ་སྒྲུབས། 

སྙིང་པློ། ① ཉིང་ཁུ་དང་བཅུད། བདུད་རིའི་སྙིང་པློ། ཞློའི་སྙིང་པློ་མར་རེད། ཟས་ཀི་སྙིང་པློ་བཅུད་

རེད། ② གཙོ་དློན་ནམ་ར་ཆེའི་དློན། དློན་དག་སྙིང་པློ། སློག་གི་སྙིང་པློ། དགློངས་པའི་སྙིང་པློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྙིང་པློ་མེད་པ་ལ་སྙིང་པློར་འདུ་ཤེས་པ། གསློ་རིག་གི་སྙིང་པློ། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་

པའི་སྙིང་པློ། ནམ་མཁའི་སྙིང་པློ། སའི་སྙིང་པློ། ③ དཀིལ་དང་། ལེ་བ། ཤིང་གི་སྙིང་པློ། ཙན་

དན་སྦྲུལ་གི་སྙིང་པློ། ཁམ་བུའི་ནང་སྙིང་། ④ ཤའི་སྙིང་། སྙིང་པློ་རྒྱན་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར་

བཅློས་ཉམས་ལེན་ལྔ། ཚོགས་ཞིང་ལ་བཤགས་དྲལ་བའི་སགས་རྒྱས་སྐྱློང་། ཕི་ནང་ཆུས་བཀྲུ་

གཏུམ་མློས་ས་བློན་བསེག །སྐྱེ་མེད་དློན་སློམ་ཕི་ནང་དབང་བཞི་ལེན། ཚོགས་སུ་ཞུ་དང་རེན་

ལ་སྨྲེ་བཤགས་བརློད། མཎལ་སློགས་འབུལ་བདེ་བཤགས་མཆློད་རེན་བཞེངས། ཞི་བའི་མེས་

སྦང་མཆློད་གཏློར་རྒྱ་ཆེན་བཏང་། ལྷ་ཡི་སགས་བཟླ་ཟབ་མློའི་བསམ་གཏན་བསློམ། སེམས་

ཅན་སློག་སྐྱབས་མདློ་རྒྱུད་གསུང་རབ་བཀག ། བ་མ་གཙུག་བསྟེན་ཟབ་མློའི་བདག་འཇུག་བ། 

བདེར་བཤགས་ཡིག་བརྒྱ་དུས་བཟང་གཟུངས་སགས་བཟླ། ལྟུང་བཤགས་ལན་དྲུག་རྡློར་

སེམས་བསློམ་བཟླས་བ། རྡློ་རེ་གསུམ་ལན་བ་མའི་རྣལ་འབློར་དང་། དཔྱིད་ཐིག་དང་ནི་ཕ་མློའི་

རྣལ་འབློར་བཅས་སློ། །

སྙིང་པློ་ལྔ། བུ་རམ། ཞུན་མར། སྦྲང་རི། ཏིལ་མར། ལན་ཚྭ་སྟེ་ལྔ། 

སྙིང་པློ་སགས་ཀི་གཟེར། སློག་སློམ་གཟེར་བཞིའི་ཡ་གལ། སྒ་གག་སགས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་ཤེས་

པ་སྟེ། མར་འཁློར་བའི་དུས་ཀི་ཚེ་གསུང་གི་གསང་བ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་འཆར་བའི་

འབས་བུ་གཞི་ལ་རློགས། བར་ལམ་དུས་སུ་ངག་རླུང་གི་རང་བཞིན་སགས་ཀི་རྣམ་པར་སྦང་

བ་རླུང་ལ་བརེན་པའི་རློགས་རིམ་གི་སྨིན་བེད་དུ་འགློ་བ། 

སྙིང་པློ་ཆེ། བློ་ཁློག་ཆེན་པློ། 

སྙིང་པློ་མེད་པ། དློན་མེད་པའམ་དགློས་པ་མེད་པ། སྙིང་པློ་མེད་པའི་གཏམ་མི་ཅློད་ཅིང། སྙིང་པློ་

མེད་པའི་ལས་མི་བེད། 

སྙིང་པློའི་བསྟན་པ། མདློ་སགས་གཉིས་ཀི་གདམས་ངག་གི་སྙིང་པློ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་

ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་སྙིང་པློའི་བསྟན་པ་ཟེར། དེ་ཡང་གྲུབ་ཆེན་ཏེ་ལློ་པ་ལས་བརྒྱུད་པའི་

བཀའ་བབ་བཞིའི་གདམས་ངག་གི་སྙིང་པློ་ཟབ་ལམ་ནཱ་རློ་ཆློས་དྲུག་དང་། རྒྱལ་བ་མཻ་ཏི་པ་

ལས་བརྒྱུད་པའི་གདམས་ངག་གི་སྙིང་པློ་གློལ་ལམ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་གཉིས་སྟན་ཐློག་གཅིག་ཏུ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ཉིན་མཚན་ཁློར་ཡུག་ཏུ་ཐུན་གིས་བཅད་ནས་ཉམས་རློག་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མ་སྐྱེས་ཀི་བར་དུ་

བ་མའི་གདམས་ངག་བཞིན་སློམ་པ་ལ་སྙིང་པློ་དློན་གི་ཉམས་ལེན་ཟེར། 

སྙིང་པློའི་ལུགས། བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཆློས་སྐད་ཅིག །གཞི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པ་དངློས་པློ་གཤིས་ཀི་

གནས་ལུགས་བསྟན་པ་ནི། སྙིང་པློའི་ལུགས་ཀི་ཕག་ཆེན་ནི། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། སྙིང་

པློ་རྡློ་རེ་ཡེ་ཤེས་འབེབས་པ་ཡིས། །དབང་རབ་སྨིན་གློལ་དུས་གཅིག་འབྱུང་བའློ། ཞེས་ས་མ་

མདློ་ལུགས་དང་། སགས་ལུགས་ཀི་ཕག་ཆེན་གཉིས་ལས་ཐབས་ཟབ་ཅིང་། ངློ་མཚར་ལ་ཁད་

པར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཟབ་མློའི་སྙིང་པློའི་ལམ་བཙན་ཐབས་སུ་རློགས་པའི་ལམ་ནི། རློགས་ལན་

གི་བ་མས། སྐལ་ལན་གི་སློབ་མ་ཆེས་དབང་རྣློན་དུ་གྱུར་པ་ལ། རྡློ་རེ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་གི་བིན་

རླབས་འབེབས་པ་ཙམ་གིས། ཐ་མལ་ཤེས་པ་སྙིང་དབུས་སུ་སད་ནས། རློགས་གློལ་དུས་

མཉམ་དུ་འགྱུར་བས་སྤློས་བཅས་ཀི་ཐབས་དང་། སྦངས་པའི་རློལ་བ་ལ་མ་ལློས་པའི་ཕིར། 

བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞི་ཆུང་བརྒྱད་ཀི་གྲུབ་ཐློབ་ས་ཆེན་པློའི་རྡུལ་ཙམ་བློན་པའི་རྣམ་ཐར་དང་

ལག་རེས་མངློན་སུམ་སྣང་བ་འདི་ཉིད་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། དེས་ན་བཀའ་བརྒྱུད་

གློང་མ་རྣམས་ཀིས་དགློངས་བཞེད་ལ། གཞི་མདློ་ལུགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ལས་དང་པློ་པ་

དབང་རྟུལ་རྣམས་ཀི་ཆེད་དུ་གསུང་པ་དང་། སགས་ལུགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ནི་དབང་པློ་

རབ་ཀི་ཆེད་དུ་བསྟན་པ་དང་། སྙིང་པློ་དློན་གི་ཕག་ཆེན་ནི་དབང་པློ་ཡང་རབ་ཀི་ཆེད་དུ་བསྟན་

པ་ཡིན་པས་ན་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་གདམས་ངག་རྣམས་ཀི་ཡང་སྙིང་དང་། ཡང་རེ་ཡིན་པས་

གསུངས་ཡློད་པ་རེད། དེང་དུས་ཆློས་གཞུང་མི་ཤེས་པའི་ཆློས་པ་ཚོས་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་

གདམས་ངག་རྣམས་རྒྱ་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བའི་སྐབས་སུ་སྙིང་པློའི་དློན་ལ་ལློག་འགེལ་མང་པློ་

ཞིག་ཡློད་པ་དེ་དག་ནི་ཁུངས་ལུང་གཡམ་རྒྱུགས་ཀི་གཏམ་འཆལ་ཙམ་མློ།

སྙིང་པློར་འཛིན་པ། གལ་པློ་ཆེར་འཛིན་པ། ཞིང་ལས་ཀི་གཞི་རའི་འཛུགས་སྐྲུན་བ་རྒྱུའི་ལས་དློན་

དེ་སྙིང་པློར་འཛིན་པ། 

སྙིང་སྤྱུགས། སྤྱུགས་པ་ཞེས་བསྐྲད་པ་སློགས་ལ་འཇུག་ཀང་། སྐབས་འདིར་སྙིང་རང་མལ་ལས་

གཞན་དུ་གཅུས་པའི་ཉམས་འཆར་བའི་དློན་ནློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྙིང་ཕུར་ཐེབས་པ། སེམས་ལ་བརན་པློར་ངེས་པའམ། གཏིང་རིང་པློར་ཟུག་པ། བཀའ་སློབ་བཟང་

པློ་གང་གནང་བ་རྣམས་སྙིང་ཕུར་ཐེབས་པ། 

སྙིང་འཕློ། སྙིང་གཡློ་བ། ལས་གལ་འགངས་ཆེ་ཚུལ་དྲན་པས་སྙིང་འཕློ་བ། དེ་རིང་དགའ་དྲགས་

ནས་སྙིང་འཕློ་བ་ལ་བུ་བས་བྱུང་། 

སྙིང་འཕློས། སྙིང་ནད་བདུན་གི་ནང་གསེས་ཤིག

སྙིང་འབས། འབས་ནད་སྙིང་ལ་བབས་པ་ཞིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་སྙིང་འཕར་ཞིང་གཟེར་ལ་དྲན་པ་

མི་གསལ་བ་མུན་པ་འཐིབ་པ་ལར་འབྱུང་བ་ཞིག

སྙིང་མ་རེ། ① བརེ་བའི་འབློད་སྒ་སྟེ་སྙིང་རེ་བ་ལ་ཞེས་པའི་དློན། དྭ་ཕྲུག་ཉམ་ཐག་དེ་ཚོ་སྙིང་མ་རེ། 

② ཟུར་ཟ་དང་ཁད་གསློད་ཀི་ཚིག་ཅིག །སྡུག་རློ་ཁློ་འདྲ་པློ་ཞིག་གིས་ཨ་ཕློ་ང་ལ་འཐབ་རིས་

བེད་པ་སྙིང་མ་རེ་གད་མློ་བློ། 

སྙིང་མེད། ① བློ་ཁློག་མེད་པ། ② ལེགས་ཉེས་སམ་བཟང་ངན་མི་ཤེས་པའི་བློ། ③ སྙིང་པློ་མེད་

པའི་བསྡུས་ཚིག

སྙིང་མེད་ཁློག་སྟློང་། ནང་སྙིང་མེད་པ། ཕི་རློལ་གི་རྣམ་འགྱུར་རིག་རིག་འདྲ་ཡང་སྙིང་མེད་ཁློག་

སྟློང་དེ་ཚོར་འཇིགས་དགློས་དློན་ཅི་ཡང་མེད། 

སྙིང་ར། ནད་པའི་ལག་པ་གཡློན་པའི་ཚོན་འློག་ནས་བལ་རྒྱུའི་ནང་ཁློལ་སྙིང་གི་ར་འཕར་སྟངས། 

སྙིང་ར་ཕ་ཁབ། བང་གཞུང་དཀར་ནག་མཚམས་ནས་གཡས་གཡློན་ནུ་མའི་ཐད་དུ་ཚོན་དློ་རེ་

བཅལ་བས་ན། གློས་ཀི་ཐློང་ཁ་ལ་ཁབ་བཙུགས་པ་དང་འདྲ་བའི་ར་གེན་དུ་འགེང་བ་གཉིས་ཀི་

མིང་སྟེ། རློང་འཕང་འཕྲུལ་གི་ལེ་མིག་ལས། སྙིང་ར་ཕ་ཁབ་ནི་བང་གཞུང་གཡས་གཡློན་སློར་

བཞི་ན་ཡར་ཐློང་ཁར་ཁབ་བཙུགས་པ་ལར་གནས་སློ། །

སྙིང་ར་མིག་དམར། བརླ་ཁུག་སྣེ་ས་ཁུད་དུ་གནས་པའི་སྙིང་དང་འབེལ་བའི་འཕར་རའི་མིང་། 

སྙིང་ར་སེང་། སེམས་ཀི་བན་པ་སློར་ཆུད་ཅིང་རིག་པ་གསལ་པློར་གྱུར་པའི་དློན་ཏེ། དཔལ་སྤུངས་

དཔློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། 

སྙིང་ར་སེང་ནི། སར་ནད་ཀིས་ཟིན་པའི་དུས་སུ་དྲན་པ་ཉམས་ཤིང་ཁམས་མི་གསལ་བར་གྱུར་



  2333  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

པ་དེ་ཉིད་ནད་ལས་གློལ་སྐབས་སེམས་ཀི་དྲན་པ་སློར་ཆུད་ཅིང་རིག་པ་གསལ་ལ་གུ་ཡངས་

པློར་གྱུར་པའི་དློན་ཡིན་པ་ལས་ཚིག་ལ་ཞེན་ནས་སྙིང་གི་ར་ལ་བསམས་པར་མི་བའློ། །

སྙིང་བརེ། སྡུག་བསལ་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་དང་འབལ་འདློད་ཀི་སེམས། 

སྙིང་བརེ་བ། སྡུག་བསལ་འབལ་འདློད་ཀི་བརེ་སེམས་སམ་བམས་སེམས་བེད་པ། སྨྱློན་པར་ཁློང་

མི་ཁློ་ལ། དག་བློར་སྙིང་མི་བརེ་བ། 

སྙིང་བརེ་བའི་ཞིང་། སྙིང་རེ་སྐྱེ་ཡུལ། ཉམས་ཐག་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད། 

སྙིང་བརེ་མེད་པའི་བསྟན་བཅློས། ཐར་པ་འཐློབ་བེད་མ་ཡིན་པའི་བསྟན་བཅློས། 

སྙིང་བརེ་ཞིང་བམས་པ། སྡུག་བསལ་འབལ་འདློད་ཀི་སེམས་བརེ་ཞིང་། ཕན་འདློད་ཀི་བམས་སེམས། 

སྙིང་ཚ་སྐྱུ་རུ་རུ། འཇིགས་ཞུམ་ཞུམ། དག་མཐློང་བའི་ཚེ་སྙིང་ཚ་སྐྱུ་རུ་རུ་མ་བེད། 

སྙིང་ཚ་བ། སེམས་ཉམས་མི་བདེ་བ། 

སྙིང་ཚད། སྙིང་ནད་བདུན་གི་ནང་གསེས་ཤིག །ཚ་བ་སྙིང་ལ་ཞུགས་པའི་ནད། 

སྙིང་ཚབས། མློ་ནད་སྙིང་ལ་བེར་བའི་ནད་དེ། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་སྙིང་གི་ཁག་ཚབས་དང་། 

སྙིང་གི་རླུང་ཚབས་གཉིས་མཆིས། 

སྙིང་ཚིམ། སེམས་དགའ་བའམ་འདློད་པ་གང་བ། 

སྙིང་ཚིམ་བགང་བ། ཐེ་ལེ་བདར་དང་དློན་གཅིག །གཞན་སྡུག་བསལ་བྱུང་བ་ལ་དགའ་སྤློ་སྐྱེས་པའི་

ཚིག་བརློད་པ། མི་ངན་ལ་གློད་ཆགས་བྱུང་ན་ཚང་མས་སྙིང་ཚིམ་བགང་ཡློང་། 

སྙིང་ཚིམ་བདར་བ། གཞན་ལ་སྡུག་བསལ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཁློ་རང་གི་མདུན་དུ་ཡང་སྨྲ་

བ། ཐེ་ལེ་བདར་དང་དློན་གཅིག

སྙིང་ཚིམ་འདེབས་པ། གཞན་ལ་སྡུག་བསལ་བྱུང་བ་ལ་དགའ་བའི་ཚིག་རློད་པ། འཁློན་དགའི་ཁིམ་

ལ་མེ་ཤློར་ཡང་སྙིང་ཚིམ་མ་འདེབས། 

སྙིང་ཚིམ་པ། འདློད་བློ་ཁེངས་པ། 

སྙིང་ཚིལ། སྙིང་གི་ཕི་རློལ་གི་ཚིལ། 

སྙིང་ཚོམ་པ། [རིང] ① ནང་འཁློར། ② བཀྲབས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྙིང་ཚོམས། བཀྲབས་པ་ཞེས་འབྱུང་བས་མང་པློའི་ནང་ནས་འདམས་པའི་དློན་ནློ། །

སྙིང་འཚུབ། སེམས་འཚབ་འཚུབ། བ་སྤློད་ལས་བེལ་མང་པློ་ཡིན་ཡང་སྙིང་འཚུབ་ལངས་མི་ཉན། 

སྙིང་ཞི་བ། སེམས་ཞི་བའམ་འཇམ་པ། ཕག་དློག་མཁེགས་བཟུང་གི་སྙིང་ཞི་ནས་གཟུ་བློར་གནས། 

སྙིང་ཞེ། མི་གཤིས་བཟང་འདྲིས་བདེ་བ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། ང་དེ་རིང་ལམ་དུ་མི་ཞིག་ཐུག་བྱུང་བ་

དེ་མི་སྙིང་ཞེ་ཞིག་འདུགང་ལ་རློགས་པ་ཡག་པློར་བས་བྱུང་། ཁློད་ཀི་གློགས་པློ་དེ་སྙིང་ཞེ་

ཞིག་རེད། ང་ལ་སྣེ་ལེན་གང་དྲག་བས་བྱུང་ལ་བུའློ། །

སྙིང་ཞློ་ཤ འདི་ནི་རི་པན་དང་། རྒྱ་གར། བལ་པློ། རྒྱ་ནག་གི་ཀུའི་ཀྲློའུ། ཀློང་ཤིས། ཀློང་ཏུང་། ཧུའུ་

པེ། ཧྥུ་ཅན། ཀྲེ་ཅང་། ཡུན་ནན་གི་ལྷློ་རྒྱུད་སློགས་ས་ཁུལ་གི་ནགས་གསེབ་དུ་སྐྱེས་ཤིང་། 

སློང་པློའི་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་8~20ཙམ་ཟིན་པ། ལློ་མ་ཅུང་མཐུག་ལ་གློང་བ། མེ་ཏློག་སློ་དམར་

འདབ་མ་ལྔ་རེ་ཅན་འཆར་བའི་ཤིང་སློང་ཆེན་པློ་ཞིག་གི་འབས་བུ་ཡིན། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་

འབས་བུ་རང་སྟེ་དབིབས་སྙིང་དང་ཕློགས་མཚུངས་པ། འབས་བུའི་ཤུན་པ་རླློན་པའི་སྐབས་

སེར་ལ་སྐམ་ནས་ཁམས་ནག་ཏུ་འགྱུར་བ། ནང་དུ་རུས་པ་ས་ཞིང་ར་བའི་གློག་ཤུལ་གི་མཐའ་

སྐློར་དུ་ཁུང་བུ་ལྔ་རེ་ཡློད་པ། འཁྲུངས་དཔེར། སྙིང་ནད་སེལ་བའི་ཞློ་ཤ་ནི། །རློང་གི་ནགས་ཀི་

གསེབ་ན་སྐྱེ། །སློང་པློ་ཆེ་ལ་ལློ་མ་མཐུག །མེ་ཏློག་དཀར་པློ་རབ་ཏུ་མཛེས། །འབས་བུ་སྙིང་འདྲ་

སྙིང་ཞློ་ཤ ཞེས་དང་། འདྲ་ཡིག་ལས། སྙིང་བུ་ཞློ་ཤ་མི་སྙིང་འདྲ། ཞེས་གསུངས་། འབས་བུ་

གཞན་གི་རུས་པ་དུག་ཡིན་ཀང་སྙིང་ཞློ་ཤའི་རུས་པ་བཟང་བར་བཤད། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ། 

ཨམ་ལི། བ་ཏ། འབས། ཙིཏྟ་ཀ སྐབས་འགར་བི་ཧ་ཏི་ཟེར་བས་ཀཎ་ཀ་རི་ལ་འཇུག་པས་སྐབས་

ཐློབ་དབང་ཆེ། རློ་ནུས། རློ་མངར་ལ་སྐྱུར། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་སྙིང་གི་ཚད་པ་སེལ། 

སྙིང་བཞློས་པ། [རིང]① སེམས་གསློ་བཏང་བ། ② གསང་གཏམ་བཤད་པ། 

སྙིང་གཟེར། སྙིང་ནད་བདུན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་སྙིང་ལ་གཟེར་ཟུག་རྒྱབ་པའི་ནད། 

སྙིང་གཡུག་པ། སྙིང་འཕར་བ། རི་ལ་ཡར་འཛེག་དུས་སྙིང་གཡུག་ཡློང་། 

སྙིང་རག་མ། [རིང]སྙིང་མཁེགས་པའམ་ས་བ། 

སྙིང་རིང་བ། ཤ་མི་ཚ་བའམ་བརེ་དུང་མེད་པ། གློགས་པློ་ལ་སྙིང་རིང་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

སྙིང་རུས། བརློན་འགྲུས། སྙིང་རུས་བསྐྱེད་ནས་འབད་ནུས་ན། སིད་ན་དཀའ་བ་གང་ཡང་མེད། 

མཁས་ཀང་དཔེ་དང་མ་བལ། སྡུག་ཀང་སྙིང་རུས་མ་ཆུང་། དཀའ་སྤད་སྙིང་རུས། སྙིང་རུས་

གིས་ལ་ཡློན་ཏན་སློབས། 

སྙིང་རེ། ཡིད་ཚིམ་པ། 

སྙིང་རེ་རེ། ① ཤིན་ཏུ་བརེ་བའི་ཉམས། ཕྲུ་གུ་བསམ་མེད་འཁགས་ཏེ་ལུས་པ་སྙིང་རེ་རེ། ② ཁད་

གསློད་དང་ཟུར་ཟའི་རྣམ་འགྱུར་སྟློན་པའི་སྒ། གང་ཡང་མི་ཤེས་པའི་སློབས་པ་ཆེན་པློ་དེ་ཚོ་

སྙིང་རེ་རེ། 

སྙིང་རེ་ཚིམ། བློ་ཁེངས་པའམ་ཡིད་ཚིམ་པའི་ཚིག་ཅིག །དག་བློར་ཡ་ལན་འཕློད་པས་སྙིང་རེ་ཚིམ། 

སྙིང་རླུང་། དློན་མེད་པར་སེམས་སྡུག་པ་སློགས་ཀི་རགས་སྟློན་པའི་རླུང་ནད་ཀི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ། 

ཞུགས་གནས་ལ་བརེན་ནས་མིང་བཏགས་པ། 

སྙིང་རླུང་སྟློད་འཚངས། སྙིང་རླུང་ཚབས་ཆེན་ལངས་པ། 

སྙིང་རླུང་ལང་། སྙིང་ལ་རླུང་ཞུགས་པ། 

སྙིང་བརླགས་པ། དྲན་པ་སྟློར་བ། བགེགས་དབང་གདློན་བསྐྱློད་ཀིས་སྙིང་བརླགས་ཏེ་ཅི་དྲན་འདི་

དྲན་མེད་པར་གྱུར། 

སྙིང་ལ་འགློ་བ། གཞན་ལ་སྙིང་འགས་བེད་པ་དང་སུན་སྣང་སྐྱེས་པ། དཔེར་ན། མི་དེས་སྐད་ཆ་

བཤད་ན་སྙིང་ནང་ལ་འགློ་གི་རེད། 

སྙིང་ལ་ཉལ། [མངློན]འདློད་ལྷ། 

སྙིང་ལ་འབབ་པ། ཡིད་ལ་འཐད་པའམ་བློར་འབབ་པ། སྙན་ཞིང་དློན་གནད་ཡློད་པའི་གཏམ་སྙིང་

ལ་འབབ་པ། 

སྙིང་ལ་རུས་པ་བསྐྱེད། འདིར་སྙིང་ནི་སེམས་དང་། རུས་པ་བསྐྱེད་པ་ནི་སྟློབས་བསྐྱེད་པའི་དློན་

ཡིན། སྤིར་བཏང་སེམས་ལ་སྙིང་མི་ཟེར་ཞིང་། རུས་པ་ཡང་ཤ་པགས་རུས་གསུམ་གི་ནང་

ཚན་ཞིག་རེད། 

སྙིང་ལགས། སྙིང་ཉེ་ལགས་ཀི་བསྡུས་ཚིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྙིང་ལམ། [རིང]བསམ་པ། 

སྙིང་ལས། སེམས་ཁུར་རམ་སེམས་ཁལ། སེར་གི་ཁེ་ཕན་སྙིང་ལས་སུ་གྱུར། སྙིང་ལས་ཆུང་བ། 

སྙིང་སློ་ལར་བརེ་བ། སེམས་ཀིས་མི་བཟློད་པར་ཤིན་ཏུ་ཤ་ཚ་བ། 

སྙིང་སིན། སྙིང་ནད་བདུན་གི་ནང་ཚན་སིན་ལས་གྱུར་པའི་སྙིང་ནད་དེ། ནད་རགས་སྙིང་དྲག་ཏུ་

འཕར་ཞིང་ཟུག་རྔུ་འབད་སྙམ་སེམས་པ་འབྱུང་བ་ཞིག

སྙིང་སློག །སྙིང་དང་སློག་ར་གཉིས་ཀི་མིང་། 

སྙིང་གསང་། རྒྱབ་ཀི་སལ་ཚིག་བདུན་པ་སྙིང་དང་འབེལ་བའི་མེ་བཙའི་གསང་ཞིག་སྟེ། དེར་མེ་

བཙའ་བཞག་ན་སྙིང་འཕློ་བ་དང་། ལུས་འདར་བ། སྨྱློ་བ། འབློག་པ་སློགས་ལ་ཕན། 

སྙིང་ཧད་པ། དྲན་པ་འཐློར་བ། གློ་བུར་དུ་ན་ཚ་ཆེན་པློ་བྱུང་ནས་རེ་ཞིག་སྙིང་ཧད་དེ་ལུས་པ། 

སྙིད་པློ། ① ཕའི་གཅུང་པློ། ② བཟའ་ཟླའི་བུ་སྤུན། 

སྙིད་མློ། ①ཕའི་གཅུང་མློ། ② ཞང་པློའི་ཆུང་མ། ③བཟའ་ཟླའི་བུ་མློ་སྤུན། 

སྙིམ་གང་། སྙིམ་པ་གང་གི་བསྡུས་ཚིག

སྙིམ་པ། ལག་པའི་ཁློར་བ་གཉིས་ཁ་སྦར་ནས་བྱུང་བའི་ཚད། ཆང་སྙིམ་པར་བླུགས་ནས་འཐུང་བ། 

སྙིམ་པ་གང་། ལག་པའི་ཁློར་བ་གཉིས་ཁ་སྦར་བའི་ཚད་གང་། 

སྙིམ་པ་འདེགས་པ། ལག་པའི་ཁློར་བ་གཉིས་ཁ་སྦར་ཏེ་བཟེད་པ། ལག་པའི་སྙིམ་པ་འདེགས་པའི་

ཚུལ་གིས་ཆུ་བངས་ཏེ་འཐུང་བ། 

སྙིམ་བུ། བིས་པའི་ཁློར་བ་སྦར་བའི་སྙིམ་པ་ཆུང་ངུ་། 

སྙིལ། ① གཞློམ་པའམ་ཇེ་དམའ་རུ་བཏང་བའི་དློན་ཏེ། ཐློག་གིས་བག་རི་སྙིལ་བར་བེད་པ་ལར་

སྒློགས་ཀིས་དག་སྙིལ་བར་བེད་པ་ལར། སྒློགས་ཀིས་དག་ཡི་མཁར་རློང་དེ་སྙིལ་ཅིག་ལ་བུ། 

མ་འློངས་པ་དང་འདས་པར་བསྙིལ་འབི། ② སྙིལ་བའི་སྐུལ་ཚིག

སྙིལ་བ། [ཐ་དད་པ]བསྙིལ་བ། བསྙིལ་བ། སྙིལ། ① རྡལ་བའམ་སིལ་བུར་གཏློང་བ། རི་བློ་བསྙིལ་

ཏེ་ཐང་དུ་བསྒྱུར། ལྕགས་རི་བསྙིལ་བ། ཕེ་མར་སྙིལ་བ། ② སྐྲློད་པ། དག་བློ་ཕི་རློལ་ཏུ་བསྙིལ་

བ། ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་པློ་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་བསྙིལ་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

སྙུ་གུ། [རིང]ཡི་གེ་འབི་བེད། 

སྙུག་པ། [ཐ་དད་པ]བསྙུགས་པ། བསྙུག་པ། སྙུགས། ① འབྱུག་པ། གདློང་ལ་དཀར་པློ་དམར་པ་

བསྙུགས་ནས་མཛེས་ཆ་བཟློས། ② སྐྱུག་པ། ལློ་བ་འཁགས་པའི་ཐློག་ཁ་ཟས་ཟ་ཚོད་མ་ཡིན་

པས་བསྙུགས་སློང་། ③ གཏིང་དུ་སྐྱུར་བ། གྲུ་གཟིངས་ཐློག་ནས་རྒྱ་མཚོར་གཏིང་རྡློ་སྙུག་པ། 

སྙུགས། ① སྙུག་པའི་སྐུལ་ཚིག །② ཡུལ་ནམ་རྒྱུན། ③ར་ལ་སྐབས་གཏིང་རིང་ཐུང་གི་རའི་འཕར་

ཚུལ་གི་མིང་སྟེ། རེ་ཟུར་མཁར་བ་མཉམ་ཉིད་རྡློ་རེ་ཡིས། དཔངས་དང་གངས་དང་སྙུགས་

གསུམ་ནི། མཐློ་དམའ་མང་ཉུང་རིང་ཐུང་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བུའློ། །

སྙུགས་བསྐྱལ་བ། ལས་ཀ་བར་མཚམས་མ་བཅད་པར་མཐའ་འཁློལ་བར་བས་པ། 

སྙུགས་ཐག་རིང་པློ། དཀྱུས་སུ་རིང་པློ་ཡློད་པ། 

སྙུགས་རིང་། ① ཡུལ་རིང་། ② དཀྱུས་རིང་། 

སྙུགས་སིང་། རྒྱུན་སྐྱློང་བའམ། མུ་མཐུད་པ། 

སྙུང་། [བེད་འབེལ་ལས་ཚིག] ད་ལ་བ ཉུང་ངུར་བཏང་བའི་བརྡ་རིང་སྟེ། མ་འློངས་པར་བསྙུང་དང་

འདས་པ་ལ་བསྙུངས་སྐུལ་ཚིག་ལ་སྙུངས་འབི། 

སྙུང་བ། ① [ཐ་དད་པ]བསྙུངས་པ། བསྙུང་བ། སྙུངས། ཉུང་བར་བེད་པ་དང་། གངས་འབློར་ཆུང་དུ་གཏློང་

བ། མི་གངས་མང་དྲགས་པའི་སྐྱློན་འདུག་པས་བསྙུང་དགློས། འགློ་སློང་གི་གངས་འབློར་སྙུང་བ། 

སྙུང་བུ། ཀློ་བ་འཚེམ་བེད་ཡློ་བད་ཅིག

སྙུངས། ཐ་དད་པར་འཇུག་པའི་སྙུང་བའི་སྐུལ་ཚིག

སྙུན། ནད་ཀི་ཞེ་ས། སྙུན་དྭངས་པ། སྐུ་སྙུན་གིས་བཟུང་བ་འདུག

སྙུན་གདངས། ནད་དྭངས་ཟིན་པ། སྙུན་གདངས་ཏེ་ཕེབས་བཞུགས་གང་བདེ་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་སློང་། 

སྙུན་འདྲི། ཁམས་བདེ་འདྲི་བ། གློགས་པློའི་སྐུ་ཁམས་བདེ་སྡུག་གང་ཡིན་སྙུན་འདྲི་ཞུ། སྟངས་

དཔྱལ་འཁློར་བཅས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་བདེ་ཐང་ཡིན་མིན་སྙུན་འདྲི་ཞུ་བཞིན་དུ་ཡློད། 

སྙུན་པ། [ཐ་མ་ིདད་པ]བསྙུན་པ། བསྙུན་པ། ནད་ན་བའ་ིཞ་ེས། ཁློང་ཟས་དུག་གིས་གསློལ་གློད་བསྙུན་སློང་། 

སྙུན་བལ། ན་ཚ་མེད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྙུན་རྨེད་པ། [རིང]ཁམས་བདེ་འདྲི་བ། 

སྙུན་གཞི། ནད་གཞི། སྐུ་ཡི་སྙུན་གཞི་དྭངས་ལགས་སམ། 

སྙུན་ཟུག །ན་ཟུག་གི་ཞེ་ས། 

སྙུན་གསློལ་བ། ཁམས་བདེ་འདྲི་བ། མཆེད་གློགས་མཇལ་འཕད་བྱུང་མ་ཐག་ཏུ་སྙུན་གསློལ་བ་

ལུགས་སློལ་ཡིན། 

སྙེ། ལློ་ཏློག་གི་མགློ་སྙེ་སྟེ། ནས་སྙེ། གློ་སྙེ་སློགས། 

སྙེ་དཀར། ཐན་པ་སློགས་ཀི་དབང་གིས་ནང་དུ་འབྲུ་མེད་པའི་སྙེ་མ་སྟེ། ཐན་སྙེ་དང་སྙེ་སྟློང་ཡང་ཟེར། 

སྙེ་ཁ་འགིག་པ། ཞིང་ཁར་སྙེ་མ་ཚང་མ་ཐློན་པ། བློད་ལ་བློད་ཟླ་དྲུག་པའི་ནང་སྙེ་ཁ་འགིག་ཡློང་། 

སྙེ་མགློ །སྙེ་མའི་མགློ །ཞིང་ཁར་སྙེ་མགློ་ཐློན་འདུག །གློ་ནས་སྙེ་མགློ་ཐློན་སྐབས་ལྷགས་པ་བཟང་། 

ཆུ་འབས་སྙེ་མགློ་ཐློན་སྐབས་ཆར་པ་བཟང་། 

སྙེ་ཐང་། ལྷ་སའི་ནུབ་ཕློགས་ཆུ་ཤུར་རློང་ཁློངས་ཀི་ས་གནས་ཤིག་སྟེ། ཇློ་བློ་རེ་ས་གནས་འདིར་

ལློ་དགུར་བཞུགས་ཏེ་མཐར་འདས། སྙེ་ཐང་སྒློལ་མ་ལྷ་ཁང་གནས་ཡུལ་ཡང་འདི་ཡིན། 

སྙེ་ཐང་བཀྲ་ཤིས་སང་། མཚན་གཞན་ལ་ཐུབ་བསྟན་ཀུན་བཟང་བསམ་གཏན་གིང་ཞེས་

གསློལ།གང་དུ་ཆགས་པའི་གནས་ནི་ལྷ་ས་ཆུ་ཤུར་རློང་ཁློངས་མཉམ་མེད་ཇློ་བློ་རེ་ཡུན་རིང་

བཞུགས་ཤིང་བིན་གིས་བརླབས་པའི་གནས་སྙེ་ཐང་གི་ས་ཆ་ཡིན། འགློ་མགློན་ཆློས་རྒྱལ་

འཕགས་པ་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན་གིས་རབ་བྱུང་སྤི་ལློ་༡༢༥༨ལློར་ཕག་བཏབ་སྟེ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་

པློས་ཕུལ་བའི་ཇློ་བློ་མི་འགློ་རྡློ་རེ་དེ་ཉིད་རེན་གཙོ་ལ་གནང༌། འཕགས་པ་རང་གིས་ཕག་བཟློ་

མཛད་པའི་ལྷ་མགློན་ཞལ་གསུམ་གི་འཇིམ་སྐུ་གསུམ་ཡང་མགློན་ཁང་ནང་དུ་བཞུགས། སློན་

མར་མཉམ་མེད་ཇློ་བློ་རེ་བློད་དུ་ཕེབས་པའི་ལྷན་དུ་རྒྱ་གར་གི་ནང་པའི་ཨ་ཙཱ་རའི་མི་བརྒྱུད་

ཀི་བསད་སའི་ཁང་པ་དེ་དགློན་པའི་ལྕགས་རྭའི་ནང་དུ་ཡློད། ཁློ་ཚང་ཁིམ་གི་སྲུང་མའི་གཙོ་

བློ་ནི་ལྷ་མློ་ཨེ་ཀ་ཛ་ཊའི་ཡིན་པས་ད་ལའི་བར་དུ་མི་བརྒྱུད་ཀི་གསློལ་བའི་ལུགས་སློལ་ཡློད། 

གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དགློན་པ་ཡློད་ས་ནི་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆུ་ཤུར་རློང་སྙེ་ཐང་

ཤམ་གི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པ་ཡིན་ནློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

སྙེ་ཐང་སྒློལ་མ་ལྷ་ཁང་། སྙེ་ཐང་སྒློལ་མ་ལྷ་ཁང་ནི་གློང་ཁེར་ལྷ་སའི་ལྷློ་ནུབ་ཀི་ཕློགས་སུ་ཆུ་ཤུལ་

རློང་གི་ཁློངས་སུ་གནས་ཤིང་། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ༡༠༥༥ལློར་ཇློ་བློ་རེའི་

དངློས་སློབ་ཀ་བ་ཤཱཀ་དབང་ཕྱུག་གིས་གཙོས་ཇློ་བློའི་སློབ་མ་རྣམས་ཀིས་ཐུན་མློང་དུ་བཏབ། 

དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་ལ་གནས་དེར་རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༠༥༤ལློའི་སྟློན་

ཟླ་འབིང་པློའི་ཚེས་༡༨ལ་གཤེགས་སློ། །དེ་རེས་ཀ་བ་ཤཱཀ་དབང་ཕྱུག་གིས་འློར་དུ་ཡང་

མཆློད་རེན་བརྒྱ་པ་དང་། ཤཱཀ་ཐུབ་པ་གཙོ་འཁློར་སློགས་མང་དུ་བཞེངས། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་

གདམ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ཆུ་ཤུར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྙེ་ཐང་ཇློ་བློའི་གདུང་རེན། ཇློ་བློའི་སྐུ་གདུང་རིན་པློ་ཆེ་ནི་དེ་སློན་སྙེ་ཐང་སྒློལ་མ་ལྷ་ཁང་གི་གློང་

དཀིལ་དུ་བཞུགས། 

སྙེ་ཐང་བདེ་བ་ཅན། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་གང་ལློར་རྒྱ་འཆིང་རུ་པས་བཏབ་པའི་ར་བ་སྟློད་

དགློན་པ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན། 

སྙེ་ཐློ། ཞིང་ཁའི་སྙེ་མར་གནློད་པ་སྲུང་བེད་ཐློ་ཡློར། ནས་ཞིང་ལ་སྙེ་ཐློ་འཛུགས། 

སྙེ་མདློ་ཀུན་དགའ་བཟང་པློ། མཚན་གཞན་སྙེ་མདློ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་གགས། རེ་འདི་ཉིད་ཡབ་

བསློད་ནམས་དཔལ་བའི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ས་ར་སྤི་ལློ༡༢༥༨ལློར་སྙེ་མདློ་སྐུ་

བལམས། དགུང་ལློ་བཞི་པ་ནས་ཀློག་ཡིག་ཕུལ་དུ་ཕིན། དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་པའི་བར་དུ་

ཡབ་ལས་རིང་མའི་རྒྱུད་སྒྲུབ་ཐབས་མང་དུ་གསན་ཞིང་། མཁེན་པས་གཞན་ལ་གསུངས་ཤིང་

ཕག་ལེན་སློབ་པའི་སློབ་དཔློན་མཛད། སྤི་ལློ༡༢༩༨ལློར་ལློ་ཙཱ་བ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལས་

དགེས་རྡློར། ནཱ་རློ་འགེལ་ཆེན། དབང་མདློར་བསྟན་གི་འགེལ་པ། མན་ངག་སྙེ་མ། ཀ་ལཱ་པ་

སློགས་འཕགས་བློད་ཀི་སྒ་རིག་མང་དུ་གསན། མཁས་པའི་གློ་འཕང་བརེད། ཕིས་མི་གཡློ་

བའི་རྒྱུད་དང་བ་བ་བཏུས་པ་གསན། དེ་ལར་གཞུང་ཟབ་མློ་ལ་གསན་བསམ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་མཁེན་

པའི་ཀློང་རྡློལ། སྐུ་ཚེ་གང་པློར་རྣམ་དཀར་གི་བ་བ་འབའ་ཞིག་ལ་འབད་མཐར་དགུང་གངས་ང་

དགུ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ༡༣༡༦ ལློར་ཆློས་སྐུ་ཞི་བ་ཆེན་པློའི་

དབིངས་སུ་གཤེགས་སློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྙེ་མདློ་དགློན། དགློན་འདི་གཏེར་བདག་གིང་པས་ཕག་བཏབ། དུས་ཚོད་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་

རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ག་ནང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྙེ་མདློ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ། སྙེ་མདློ་སྨྲ་པའི་སེང་གེ་ལ་སས་གསུམ་བྱུང་བའི་དང་པློ་སྙེ་མདློ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ནི་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ༡༢༡༦ ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་

བདུན་ལ་ཕེབས་སྐབས་ཀློག་བརྡ་བསྟན་པ་ཙམ་གིས་མཁེན། གཉགས་སྟློན་རྣལ་འབློར་འབུམ་

ལ་རིག་པ་ཀློག་ལ་སློགས་པའི་སྒའི་བསྟན་བཅློས་རྣམས་ཀང་བསབས། ཡི་གེ་བཤར་མ་ཞག་

བདུན་གིས་འཇམ་འདྲློད་ཐུབ། ཕིས་ནི་རྒྱ་གར་ནག་ཨུ་རྒྱན་ལ་སློགས་པའི་ཡི་གེ་བིས་ལེར་ལ་

སློགས་པའི་བཟློ་ཐམས་ཅད་མཁེན། དགུང་ལློ་བརྒྱད་པ་ལ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་ལག་ལེན་གཞུང་

འདྲློངས། དགུང་ལློ་བཅུ་པ་ལ་ཡབ་དང་ལྷན་གཅིག་ཏུ་ཡི་དམ་གི་བསྙེན་པ་བསྐྱལ་བས་ཉིན་

མཚན་འདས་པ་མི་ཚོར་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་འཁྲུངས། ཁད་པར་དུ་མཁས་པ་ཏེ་བློ་མགློན་པློའི་

གསུང་རྣམས་ལྡུམ་ར་བ་ལས་རེད་པས་ཏེ་བློའི་ལུགས་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས། སྒྲུབ་པས་གསང་

སགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་ཀང་མང་དུ་ལློན། མཐར་དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་ར་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་

མེ་གང་སྤི་ལློ༡༢༧༧ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

སྙེ་མདློ་པ་ཀུན་དགའ་དློན་གྲུབ། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་འབྲུག་སྤི་ལློ༡༢༨༦ ལློར་འཁྲུངས་ཤིང་། རབ་

བྱུང་ལྔ་པའི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ༡༣༡༦ལློར་གཤེགས། འདིའི་ལློ་རྒྱུས་རྒྱས་པ་མ་རེད། 

སྙེ་མདློ་སྨྲ་བའི་སེང་གེ འཇིག་མེད་རལ་ཡང་ཞུ། འདི་ཉིད་ཡབ་བཀྲ་ཤིས་གགས་པ་དང་ཡུམ་ཆློས་

ཀི་དགེ་གཉིས་ལ་སས་གསུམ་བྱུང་བའི་ཆུང་ངུ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་མེ་ར་སྤི་ལློ༡༨༦ལློར་སྐུ་

འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བརྒྱད་ལ་ཕེབས་སྐབས་ཡིག་རིས་བསབས་པས་མཚོན་པ་ཙམ་གིས་

མཁེན། དགུང་ལློ་བཅུ་གསུམ་ལ་ཕེབས་སྐབས་ཡློན་ཏན་དང་སྐུ་ལུས་རློགས་ཏེ་ག་དློལ་གཞུང་

གསུམ་ཚོགས་པའི་ལད་མློ་ལ་ཁློམ་ཐློག་ཆློད། བཅུ་བཞི་ལ་འདག་འབར་མཛད་པའི་ངང་ནས་

གཞི་ལམ་གི་སྟློང་ཐུན་གསུངས་པས་གྲྭ་སློམ་ཐམས་ཅད་དད་པས་མཆི་མ་ཤློར། བཅློ་ལྔ་པ་ལ་

འཆློས་ཚང་ཁིམ་དུ་རྣལ་འབློར་སེང་གེ་ལ་དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་བསབས་པས་རིན་པློ་ཆེའི་

རློད་པའི་ཡ་ཕེར། མཐར་དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་མེ་ལུག་སྤི་



  2341  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ལློ༡༢༤༧ ལློའི་སྨལ་བློ་ཟླ་བའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་རགས་ཁད་པར་ཅན་མང་པློ་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་

གཤེགས། སྐུ་གདུང་སྦངས་པས་རིང་བསེལ་གིས་གང་། ཕིས་ནང་རེན་རྡློ་རེ་སེམས་པའི་སྐུ་

བཞེངས་པའི་སྐུ་ལ་སྟར་ཆུ་གསློལ་བ་ན་ཡང་ཁྲུས་ཆབ་རིང་བསེལ་གིས་ཁེངས། སྐུ་གསེར་

གསློལ་བ་ན་རིང་བསེལ་གི་ཆར་ཁ་བ་བབ་པ་བཞིན་བྱུང་ངློ་། །དེ་ལར་རིགས་གསུམ་གི་

མགློན་པློ་ལ་བུའི་སྐུ་མཆེད་གསུམ་པློ་དེ་ལ་བཀའི་ཆུ་བློ་བབས་པའི་སློབ་མ་དཔག་ཏུ་མེད་ཀང་

གདུང་རྒྱུད་འཛིན་པ་གཙོ་བློ་ནི་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པློ་ཆེ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གཉིས་ཡིན། 

སྙེ་ནག །སེ་ད་སྟེ་སྙེ་མ་མགློ་ནག་པློ་འབྲུ་མེད་པ་ཞིག

སྙེ་ཕུང་། སྙེ་མའི་ཕུང་པློ་སྟེ། ལློ་ཏློག་གི་སྙེ་མ་མང་པློ་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་པའི་ཕུང་པློ། སྦྲ་ཡི་

ཚུགས་ཤིང་བེར་ཀ་ཡིས། ལུས་པློ་སྙེ་ཕུང་བཞིན་དུ་བརྡུངས། 

སྙེ་བ། [ཐ་དད་པ]བསྙེས་པ། བསྙེ་བ། སྙེས། ལུས་ཀི་རྒྱབ་བམ་གཞློགས་གཞན་ལ་བརེན་པ། སྐུ་

རྒྱབ་སས་ལ་བསྙེས་ཏེ་བཞུགས། 

སྙེ་བློ། གཉེན་སྒིག་གི་བ་བ་བེད་མཁན་ནམ་གཉེན་དཔང་། རྒྱ་མློ་འུན་ཤིང་ཀློང་ཇློ་ཁློད ། དཀའ་

ལས་བས་ནས་སྙེ་བློས་བཀུག

སྙེ་བློ་ཀ་བརྒྱན་དགློན།འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་

ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ལྷ་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྙེ་འབློལ། རྒྱབ་སྙེ་སའི་སས་འབློལ། 

སྙེ་མ། ལློ་ཏློག་གི་འབྲུ་སློན་མང་པློ་སློང་རེར་མཉམ་དུ་སྐྱེས་པ་དེའི་མིང་། གློའི་སྙེ་མ། སྙེ་མ་སྟློང་པ། 

སྙེ་མ་འབུས་པ། སང་ལང་ཁུ་གཡུ་ལློ་མེ་ཏློག་དེ། འབས་སྙེ་མ་སྨིན་དུས་ཡལ་ཏེ་འགློ། 

སྙེ་མ་ཕློན་གཅིག །སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་གཅིག་གི་དཔེ། 

སྙེ་མ་མིག་བླུགས། སྙེ་མར་འབྲུ་ཆགས་པས་འབྲུ་ཤུན་གང་ལ་ཁད་ཡློད། ལློ་ཏློག་གི་ར་རེ་ལེགས་

པར་རྒྱས་ཏེ་སྙེ་མར་མིག་བླུགས་པ། 

སྙེ་མ་ལློང་བ། སྙེ་མའི་འབྲུ་ཕ་བའམ་སྙེ་མ་སྟློང་པ། སྡུག་རིགས་སྡུག་ཚད་ཁ་འཕང་མཐློ། སྙེ་མ་ལློང་

བ་མགློ་འཕང་མཐློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྙེ་མེ། སྙིང་གི་ཕི་ཐུམ་སྐྱི་མློ། 

སྙེ་མློ། རློང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་ནུབ་ངློས་ཡར་ཀླུངས་གཙང་པློའི་བང་

རྒྱུད་དུ་ཡློད་ཅིང་། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་དར་གློང་དུ་ཡློད། 

སྙེ་མློ་བ། བློད་ཀི་ཟླློས་གར་ཚོགས་པ་ཞིག་སྟེ། སར་ཤངས་རི་བློ་རེ་པ་བར་གགས་པ་ལས། རེས་

སུ་སྙེ་མློ་ལྷུན་གྲུབ་སང་པ་དང་། བ་སློའི་མི་སེར་ཟེར་བའི་ཚོགས་ཆུང་གཉིས་སུ་མིང་དློན་

གནས་འཕློས་པར་གགས། 

སྙེ་རལ། སློ་སྣེའུ་འམ་ཡུར་མློ། 

སྙེ་ཤད་རིང་པློ། སྙེ་མ་རིང་པློ། 

སྙེ་ཤློག །ཡུལ་སྙེ་མློ་ནས་ཐློན་པའི་ཤློག་བུ། 

སྙེག །[བེད་འབེལ་ལས་ཚིག] ད་ལ་བདམིགས་ཡུལ་ངེས་གི་ཡུལ་ཞིག་ལ་འགློ་བའི་དློན་ཏེ། ཕ་

ཡུལ་སྙེག་གིན་འདུག །ཕ་ཡུལ་སྙེག་མཁན་ཞེས་པ་ལ་བུ། བསྙེག་ནི་མ་འློངས་པ་སྟེ། བསྙེག་

བའི་གནས། བསྙེག་དགློས་ལ་བུ། བསྙེགས་ནི་འདས་པ་སྟེ། ཕ་ཡུལ་བསྙེགས་ནས་སློང་ལ་བུ། 

སྙློགས་ནི་སྐུལ་ཚིག་སྟེ། ཕ་ཡུལ་སྙློགས་ཤིག་ལ་བུ། སྐུལ་ཚིག་ལ་སྙེགས་འབི་བའང་ཡློད། 

སྙེག་པ། [ཐ་དད་པ]བསྙེགས་པ། བསྙེག་པ། སྙེགས། ① འདེད་པ། གཅིག་རེས་གཅིག་སྙེག །② 

གནས་འཕར་བར་བེད་པའམ། མཐློ་བར་བེད་པ། གློ་འཕང་མཐློར་སྙེག །③ རེས་སུ་འབང་བ། 

དཔུང་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་སྙེགས། 

སྙེགས། སྙེག་པའི་སྐུལ་ཚིག

སྙེང་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ]བསྙེངས་པ། བསྙེང་བ། འཇིགས་པ། དཀའ་ངལ་ལ་བསྙེངས་ནས་ལས་

དློན་བེད་འདློད་མེད་མཁན་གཅིག་ཀང་མེད་པར་གྱུར་སློང་།② [རིང]རྐྱློང་བ་དང་རིང་དུ་སིང་

བ། རང་ལག་སྙེང་བ། 

སྙེངས། སྙེང་ལ་ལློས། 

སྙེད། [རིང]རྨེད། ར་སའི་ཕི་རུར་བཏགས་ནས་རྔ་མའི་འློག་ཏུ་བཀློན་ཡས་ཞིག

སྙེད་ཀི་ཕློ་གུ། སའི་རྨེད་འབློར། 
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སྙེད་སྒློག །སའི་ཕི་རུའི་ལེབས་སུ་རྨེད་སྒློག་བེད་ཀི་ཐག་པ་ཕ་མློ། 

སྙེད་ཆུང་། སའི་རྨེད་ཀི་རྨེད་ཧྲིལ་ལམ། ཚ་ཧྲིལ། 

སྙེད་ཐག །སའི་རྨེད་ཀི་ཐག་པ། 

སྙེད་པ། ① ཚད་ངེས་བཟུང་མེད་པའི་ཙམ་གི་དློན་སྟློན་པའི་ཕད་ཅིག །ཇི་སྙེད་པ། དེ་སྙེད་

ཅིག །ངལ་རློལ་གི་ཡློན་ཏན་ཇི་སྙེད་ཅིག་དང་ལན་པ། ② ལློ་གསུམ་ཡན་ལློན་པའི་ལུག

སྙེན། སྙེན་པའི་སྐུལ་ཚིག

སྙེན་པ། [ཐ་དད་པ]བསྙེན་པ། བསྙེན་པ། སྙེན། ཐག་ཉེ་སར་སེབས་ནས་བསྟེན་པའམ་སྒྲུབ་པ། དགེ་

རྒན་མང་པློ་བསྙེན་པ། སགས་སྙེན་པ། 

སྙེན་སིང་། ཉེ་རིང་། 

སྙེམ་པ། [ཐ་མི་དད་པ]བསྙེམས་པ། བསྙེམ་པ། ང་རྒྱལ་བེད་པ། ཡློན་ཏན་མེད་ཀང་ཡློད་པར་

བསྙེམས་པ། ང་རྒྱལ་གིས་སྙེམ་པ། བསྙེམས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ། 

སྙེམས་ཆུང་། སེམས་ཆུང་། 

སྙེམས་འཇུག །འློག་ས་ལས་འདློད་ཆགས་དང་བལ་བར་བེད་པའི་རིག་གནས་ཀི་དགེ་སེམས་རེ་

གཅིག་པ་མཚུངས་ལན་དང་བཅས་པ་གང་ཞིག་དངློས་གཞིའི་བསྡུས་པ། དབེ་ན་བསམ་གཏན་

གི་དངློས་གཞི་དང་། གཟུགས་མེད་ཀི་དངློས་གཞི་གཉིས། 

སྙེམས་པ། ① ང་རྒྱལ་ལམ་དྲེགས་པ། སྙེམས་པས་གཞན་ལ་བརས་མི་བ། གཞན་ནློར་སྙེམས་པས་

འཁེར་བ། ② [རིང]ཉམ་ཆུང་། 

སྙེམས་བེད། བདག་འཛིན་ལས་བྱུང་བའི་འཁྲུལ་སྣང་ཞིག་སྟེ། མློས་བེད་དམ་འཁྲུལ་བེད་ཀི་བདུད་

ཅིག་གི་མིང་། 

སྙེམས་བེད་ཀི་བདུད། གཅློད་ཡུལ་བདུད་བཞིའི་ཡ་གལ། སྙེམས་བེད་ཀི་བདུད་ནི། བདུད་གསུམ་

གའི་ར་བ་སྙེམས་ལ་ཐུག་པས། སྙེམས་ཅེས་པ་ནི་བདག་འཛིན་ལ་ཟེར་ཏེ། འཁློར་བར་

འཁམས་པའི་རྒྱུ་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་བདག་འཛིན་གིས་བས་ནས་ཐར་པ་འཐློབ་ཏུ་མི་

སྟེར་པའི་བདུད་བས་པའི་ཕིར་སྙེམས་བེད་ཀི་བདུད་ཟེར་བའམ། བདག་འཛིན་གི་བདུད་ཀང་
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ཟེར་བ་ཡིན།

སྙེམས་བལ། སློབས་པ་དང་བལ་བ་སྟེ། སློབས་པ་མེད་པ། 

སྙེའུ་སའུ། སློག་པའི་རིགས་ཤིག

སྙེལ། [བེད་འབྲུལ་ལས་ཚིག་ད་ལ་]བརེད་པའི་དློན་ཏེ། ཚིག་དློན་དེ་སྙེལ་གིན་འདུག་ལ་བུ། མ་

འློངས་པ་དང་འདས་པ་ལ་བསྙེལ་འབི། ཐུགས་ནས་མ་བསྙེལ། 

སྙེས་འབློལ། སྙེ་འབློལ་དང་གཅིག །

སྙློག །[བེད་འབེལ་ལས་ཚིག] ད་ལ་བཆུ་དཀྲུགས་ནས་དྭངས་མློ་མིན་པའམ་གཙང་མ་མིན་པར་

བས་པའི་དློན་ཏེ། ཆུ་སྙློག་མཁན། སྙློག་གིན་འདུག་ལ་བུ། 

སྙློག་པ། ① [ཐ་དད་པ]བསྙློགས་པ། བསྙློག་པ། སྙློགས། དཀྲུག་པ། ཁློན་པའི་ཆུ་མ་སྙློག །ཁློང་ཁློ་

བསངས་ནས་སེམས་བསྙློགས་པ། ② བསྙགས་པ། བསྙག་པ། སྙློགས། འདེད་པ། བུ་ལློན་

དུས་ཐློག་ཏུ་སྤློད་མ་ཐུབ་པས་སྙློག་མཁན་ཡང་ཡང་ཡློང་བ། 

སྙློག་མ། ཆུའི་ནང་དུ་འདྲེས་པའི་རས་གཞན། 

སྙློགས། ① སྙློག་པའི་སྐུལ་ཚིག །② བིས་པ། 

སྙློགས་འགློ། དེད་འགློ་བའི་མིང་། 

སྙློངས། [རིང]བྱུག་པ་དང་བསྐུ་བ། 

སྙློད། སྙློད་པའི་སྐུལ་ཚིག །བུ་ཆུང་སློགས་ལ་ཟས་བིན་ནས་ཟ་རུ་འཇུག་པ་སྟེ། བུ་ཆུང་འློ་མས་སྙློད་

ཀིན་འདུག །བུ་སྙློད་མཁན། 

སྙློད་པ། ① [ཐ་དད་པ]བསྙད་པ། བསྙད་པ། སྙློད། འཆད་པ། རྨི་ལམ་སྙློད་པ། ལློ་རྒྱུས་སྙློད་པ། དྲང་

གཏམ་བསྙད་པ། ② གསློ་བ་དང་། བཟའ་བཏུང་ཁའི་ལྕེ་རེ་ནས་ཁར་འཇུག་པ། བིའུ་ཟས་ཀིས་

བསྙློད་དེ་ཆེར་གྱུར་པ། འློ་མས་ཕྲུ་གུ་སྣློད་པ། ③ཕ་སློམ་སྙློམས་པློར་བེད་པ། བལ་སྐུད་སྙློད་པ། 

སྙློད་འཛུགས་པ། ཁག་འདློགས་པ། 

སྙློན། སྙློན་པའི་སྐུལ་ཚིག །འཇུན་པའི་དློན་ཏེ། རང་བས་ཀི་པ་སྙློན་མི་རུང་། མངློན་སུམ་ལ་སྙློན་

མཁན། སྙློན་ཅིག་ལ་བུ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

སྙློན་དློར། མ་ཉེས་ཁ་གཡློགས། 

སྙློན་པ། [ཐ་དད་པ]བསྙློན་པ། བསྙློན་པ། སྙློན། ཧམ་རློད་བེད་པ། དང་པློར་མེད་པ་ལ་རེས་མར་

ཡློད་ཅེས་བསྙློན་པ། བདག་གིས་མ་བས་ཀང་བས་སློ་ཞེས་བསྙློན་བྱུང་། 

སྙློན་མེད། བཤད་མ་དགློས་པ་རེད་ཅེས་པའི་དློན། འབད་བརློན་བས་ནས་སློབ་སྦློང་བས་ན་མཁས་

པར་འགྱུར་བ་སྙློན་མེད་རེད་ལ་བུ། 

སྙློན་མློངས། [རིང]ཉློན་མློངས། 

སྙློན་མློངས་པ། [རིང]སྡུག་བསལ་བ། 

སྙློན་འཛུགས། གཞན་གི་སྐྱློན་ཆའམ་ནློར་འཁྲུལ་ལ་སྒློ་བཏགས་པའམ་རྫུན་བཟློ་བས་པ། 

སྙློན་འཛུགས་ཉེས་འགེལ། གཞན་ལ་སྙློན་འཛུགས་ཀིས་ཉེས་མེད་ཉེས་འགེལ་བེད་པ། 

སྙློན་འཛུགས་ཞུ་གཏུགམི་གཞན་ལ་ཉེས་མེད་ཉེས་འགེལ་གི་ཞུ་གཏུགས་བ་བ། 

སྙློབ་པ། [ཐ་དད་པ]བསྙབས་པ། བསྙབ་པ། སྙློབས། ལག་པ་བརྐྱངས་ནས་ལེན་པའམ་འཛིན་པ། ཟས་

ལ་སྙློབ་པ། ཤིང་འབས་ལག་པས་བསྙབས་ནས་འཐློག་པ། སྙློབ་པའི་ལག་པ་སུ་རིང་མ་བེད། 

སྙློབས། སྙློབ་པའི་སྐུལ་ཚིག

སྙློམ། ངློས་མི་མཉམ་པ་མཉམ་པར་བེད་པ་སྟེ། ས་འབུར་སྙློམ་མཁན། ས་ཞིང་སྙློམ་གིན་འདུག་ལ་བུ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་modem ཟེར། 

སྙློམ་པ། ① [ཐ་དད་པ]བསྙམས་པ། བསྙམ་པ། སྙློམས། མཉམ་པར་བེད་པ། རིང་ཐུང་བསྙམས་

པ། ② [རིང]གཡེལ་བ། 

སྙློམ་པློ། ལེ་ལློའི་བེ་བག་བདེ་བར་ཞེན་ནས་བརློན་མི་ནུས་པ་སློགས། ཁློ་མི་དར་མ་ཡིན་ཡང་སྙློམ་

ལས་མཁན་ཞིག་རེད། 

སྙློམ་བྱུགས་འབི་ཐབས། སྣུམ་ཚོན་རི་མློ་དང་ཆུ་ཚོན་རི་མློ། ཆུ་ཚོན་གར་པློའི་རི་མློ་བཅས་ལ་སྤློད་

པའི་བེད་ཐབས་ཀི་རིགས་ཤིག་ཡིན། རི་མློའི་ངློས་ཀི་ཆ་ཤས་འགའ་ཞིག་ལ་ཚོན་རྐྱང་པ་

གཅིག་གིས་སྙློམ་པློར་བྱུགས་པའི་འབི་ཐབས་ཤིག་ཡིན། གཏློང་ཡུལ་རྒྱ་ཆེན་པློ་འགའ་ཞིག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལ་ཚོན་སྣ་ཁ་ཤས་མཉམ་དུ་སྤད་ནས་སྙློམ་པློར་བྱུགས་ནའང་འགིག་དཔེར་ན་ཆུ་ཚོན་རི་མློ་

[ཧང་ཚོན་རི་མློ] ལ་བུའློ། །

སྙློམ་ལས་ཀི་ལེ་ལློ། ཆློས་ཉན་པ་དང་བསམ་པ་དང་བསྙློམ་པ་ལ་སློགས་པ་མི་བེད་པར། ཉལ་བ་

དང་འཕློས་པ་ལ་སློགས་པར་འབད་པ། 

སྙློམ་ལས་པ། ལེ་ལློ་ཅན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྙློམ་ལས་ཅན་དང་། བློ་ཆུད་ཟློས། ལེ་ལློ་ཅན་

བཅས་སློ། །

སྙློམས། སྙློམ་པའི་སྐུལ་ཚིག །ས་ཐང་སྙློམས་ཤིག །ཆ་སྙློམས་པློ། སྙློམས་སེམས། བཏང་སྙློམས། 

འགང་ལློགས་སྙློམས་པས་ལུས་ཕུང་བདེ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

སྙློམས་ཆུང་། ཉམ་ཆུང་ངམ་འཁློས་ཆུང་། སྙློམས་ཆུང་ཚུལ་ལན། 

སྙློམས་ཆུང་བའི་ར་བདུགས། ཁིམ་ཚང་འཚོ་བ་རང་འགློ་ཐློན་ཙམ་དང་ར་ཙམ་དང་ཆས་བཟློ་མཁན། 

སྙློམས་འཇུག །[སམཱཔཏྟིཿ]བསམ་གཏན་གི་སས་བསྡུས་པའི་ལུས་ཀི་འབྱུང་བ་ཆེན་པློའམ་སེམས་

སེམས་བྱུང་དམིགས་པ་ལ་ཆ་མཉམ་དུ་བེད་པའི་ཆ་ནས་བཞག་པའི་སེམས་རེ་གཅིག་པ། 

སྙློམས་འཇུག་གི་གནས་སྐབས། འདི་ཆགས་པའི་གནས་སྐབས་དང་དློན་གཅིག་པས་དེའི་ཐད་ཀི་

འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས།

སྙློམས་འཇུག་དགུ། བསམ་གཏན་དང་པློའི་དངློས་གཞི་སྙློམས་འཇུག །གཉིས་པའི་དངློས་གཞི་

སྙློམས་འཇུག །གསུམ་པའི་དངློས་གཞི་སྙློམས་འཇུག །བཞི་པའི་དངློས་གཞི་སྙློམས་

འཇུག །ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས། ཅི་ཡང་མེད། སིད་རེའི་སྙློམས་འཇུག་

བཞི། འགློག་པའི་སྙློམས་འཇུག

སྙློམས་འཇུག་གཉིས། མཐར་གིས་གནས་པའི་སྙློམས་འཇུག་གཉིས་ཏེ། འགློག་པའི་སྙློམས་འཇུག་

དང་། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྙློམས་འཇུག

སྙློམས་འཇུག་པ། མུ་སྟེགས་རྒྱང་འཕེན་པའི་གྲུབ་མཐའི་ནང་གསེས་ཤིག

སྙློམས་འཇུག་པ་དྲུག །མུ་སྟེགས་ཀི་སྟློན་པ་དྲུག་གསུམ་གི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། ༡ བདེ་བེད་ཀི་བུ་

ལྷག་སྤློད། ༢ སྒྱུ་རལ་ཤེལ་གི་བུ་རིང་འཕུར། ༣ ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་རབ་བཟང་། ༤ བམ་ཟེའི་ཁེའུ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ཀུན་རྒྱལ། ༥སྟེང་རྒྱལ་འློད་སྲུང་རལ་པ་ཅན། ༦ དྲང་སློང་ཉློན་མློངས་མེད་དང་དྲུག་གློ

སྙློམས་འཇུག་བཞི། གཟུགས་མེད་སྐབས་ཀི་སྙློམས་འཇུག་བཞི་སྟེ། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་

མཆེད་དང་། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་དང་། ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་དང་། ཡློད་མིན་

མེད་མིན་སྐྱེ་མཆེད་དེ་གཟུགས་མེད་པའི་སྙློམས་པར་འཇུག་པ་བཞི་ཞེས་གཟུགས་མེད་པའི་

ཁམས་སུ་མིང་བཞིའི་ཕུང་པློར་རང་དབང་དུ་གནས་བཞིར་རེ་གཅིག་ཏུ་འཇུག་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་mean ཟེར། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་tile ཟེར། 

སྙློམས་པ། མཉམ་པ་སྟེ། བར་མ་དང་། སང་བང་མེད་པའམ། ཉློན་མློངས་མེད་པ། ཁློད་སྙློམས་པ། 

བཏང་སྙློམས། སྙློམས་ཤིང་དྲང་བ། འགང་ལློགས་སྙློམས་པ། 

སྙློམས་པར་འཇུག་པ། ① ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་འཇློག་པ། ② འཁིག་པ། 

སྙློམས་པར་འཇུག་པའི་རློ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་འཇུག་པའི་སྐབས་ཀི་དགའ་བདེའི་རློ། 

སྙློམས་པར་འཇུག་པའི་བསམ་གཏན། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྙློམས་འཇུག་ལ་གནས་པའི་སེམས་ཀི་

ཏིང་ངེ་འཛིན། 

སྙློམས་པར་ཞུགས་པ། ① ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ། ② འཁིག་སྦློར། 

སྙློམས་པློ། སྙློམས་པ་དང་གཅིག །

སྙློམས་ལས། ལེ་ལློའམ་སྒིད་ལུག་པ། 

སྙློམས་སེམས། ① ཆགས་སང་མེད་པའི་བཏང་སྙློམས་ཀི་སེམས། ② [རིང]ཐེ་ཚོམ། 

སྙློར། སྙློར་བའི་སྐུལ་ཚིག

སྙློར་བ། [ཐ་དད་པ]བསྙློར་བ། བསྙློར་བ། སྙློར། ① གཞུ་བ། ཕྲུ་གུར་ཉེས་སྐྱློན་བྱུང་བ་ཙམ་གིས་

མ་སྙློར། ② འློག་ཏུ་རི་བ་དང་བརྡལ་བའམ་བཤིག་པ། རའི་རང་ལག་འློག་ཏུ་ཁི་གཅིག་བསྙློར་

ཏེ་བསད་པ། འབྲུའི་ཕུང་པློ་བསྙློར་ནས་འབློ་ལ་གཤློར་བ། ③ བདག་སྐྱློང་བེད་པ། ཉམས་རྒུད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སར་གསློ་བེད་པ། བིས་པ་སྙློར་བ། ནད་པ་སྙློར་བ། 

སྙློལ། སྙློལ་བའི་སྐུལ་ཚིག

སྙློལ་ཏང་། སྙློལ་ར་དང་དློན་གཅིག

སྙློལ་བ། [ཐ་དད་པ]བསྙལ་བ། བསྙལ་བ། སྙློལ། ① སྐྱུར་རིའམ་ཕབ་བཏབ་སྟེ་ཞློ་ཆང་སློགས་

ཆགས་སུ་འཇུག་པ། ཆང་བསྙལ་བ། ཞློ་བསྙལ་བ། གློ་ཞིབ་སྙློལ་བ། ② ཉལ་དུ་འཇུག་པ། ཕྲུ་

གུ་མལ་དུ་བསྙལ་ཡློད། ③ མར་སྒེལ་བ། སྨན་བཏང་ནས་ནད་གཞིའི་འགློ་བསྙལ་བ། ཤིང་སློང་

ས་ལ་བསྙལ་བ། ཞེ་སང་བསྙལ་བ། སྤུ་སྙློལ་བ། བིངས་མ་བསྙལ་བ། 

སྙློལ་ར། [ཡུལ]ཆང་སྙློལ་བེད་ཀི་ར་ཁློག །

ཉྭ། ① མིའི་རང་པའི་རེ་ངར། ② ཕྱུགས་རིགས་ཀི་རང་ལག་གི་པུས་མློ་མན་ནས་རྨིག་པའི་བར་

གི་ལྷུ་ལག །ཉྭ་ཕ་ཡང་རྡློག་ཁེས་ལིད་པློ་འཁུར། ར་ནག་པློ་གྭ་བ་ཉྭ་བཞི་དཀར། 

ཉྭ་དཀྲིས། རང་པའི་ཉྭ་དཀྲི་བེད་ཀི་རས་སློགས། 

ཉྭ་ཁུག །རང་པའི་སྒིད་ཁུག

ཉྭ་ཁུག་འབེག་པ། སར་གི་ཁིམས་གཅློད་གཏློང་ལུགས་ངན་པ་ཞིག

ཉྭ་ཁློས། རང་ཉྭ་དང་ལག་ཉྭའི་རྨ་སྐྲངས་ཤིང་ན་ཟུག་དྲག་པློ་ལང་བར་གྱུར་པའི་དློན་ཏེ། རློང་འཕང་

འཕྲུལ་གི་ལེ་མིག་ལས། ཉྭ་ཁློས་ཞེས་རང་ལག་གི་ཉྭ་བཞིའི་རྨ་གློ་བུར་ལྷློག་ཐབས་སུ་སྐྲངས་

ཤིང་ཟུག་རྔུ་སྟློབས་དང་ལན་པར་གྱུར་པའི་དློན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཉྭ་རྒྱབ། རང་པའི་ཉྭ་རིལ་གི་རྒྱབ། 

ཉྭ་རྒྱུས། རང་པའི་ཉྭ་རིལ་གི་རྒྱུས་པ། 

ཉྭ་མགློརང་པའི་སེ་ལློང་མཚམས་ནས་གེན་དུ་མཁིད་གང་གཞལ་བའི་སར་ཡློད་པའི་ཉྭ་ཤའི་མགློའི་

ཤ་གནད་ཀི་མིང་། 

ཉྭ་འཆུས་པ། རང་པའི་ཉྭ་འགྱུར་བ། 

ཉྭ་སྙིང་། མཁིག་མ་ནས་གྲུ་མློའི་ཕློགས་སུ་མཁིད་གང་ཡར་བཅལ་བ་དང་། གྲུ་མློའི་རེ་ནས་མཁིག་

མའི་ཕློགས་སུ་སློར་དྲུག་མར་བཅལ་བ་དེའི་བར་གི་ལག་ངར་གི་ཉྭ་ཤའི་ཆ་ཤས་ཀི་མིང་སྟེ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

མན་ངག་ཡློན་ཏན་རྒྱུད་ལས། མཁིག་མའི་ཚིགས་དང་གྲུ་མློའི་གཞུ་མཆློག་ནས། མཁིད་གང་

སློར་དྲུག་བཅལ་བ་ཉྭ་སྙིང་གནད། ཅེས་གསུངས་པ་ལར་དང་། སྐབས་འདིའི་སྙིང་ཞེས་པའི་གློ་

དློན་ནི་ཤིན་ཏུ་གཉན་པའི་དློན་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། ཉྭ་སྙིང་ཤ་

སྙིང་ཀད་སྙིང་རྣམས། ཤིན་ཏུ་གཉན་པས་སྙིང་ཞེས་བཤད། ཅེས་གསུངས་པས་འདིའང་རློགས་

དགློས་པ་གལ་ཆེའློ། །

ཉྭ་སྟི། རང་པའི་ལློང་བུ། 

ཉྭ་གདློང་། རང་པའི་ངར་གདློང་། 

ཉྭ་མདུན། རང་ཉྭའི་མདུན་ངར་གདློང་ཕློགས། 

ཉྭ་འདློན་པ། སར་ཁིམས་གཅློད་གཏློང་སྟངས་ངན་པ་ཞིག་གི་མིང་།

ཉྭ་འདྲིལ་གཏློང་བ། སར་གི་ཁིམས་གཅློད་གཏློང་སྟངས་ངན་པ་ཞིག

ཉྭ་བརྣངས། རང་པའི་ཉྭ་ཤ་དང་བརླ་ཉྭ་སློགས་ཀི་འགུལ་བསྐྱློད་ཀི་རྣམ་པ་ལློག་པའི་རྐྱེན་གིས་ཟུག་

རྔུ་ཆེན་པློར་ལངས་པའི་མིང་། 

ཉྭ་སྦྲིད་པ། རང་པའི་ཉྭ་རིལ་སྦྲིད་པ། ཉྭ་སྦྲིད་ནས་གློམ་པ་སློ་མི་ཐུབ་པ། 

ཉྭ་འབློས། རང་པའི་ཉྭ་གཞི་འབློས་ཏེ་སྐབས་འདིར་ཉྭ་ཤ་ཕ་རུ་སློང་བའི་དློན་ནློ། །

ཉྭ་རེ་དགློན། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་མཇུག་ཙམ་ན་ལློ་རྒྱན་ཕུན་ཚོགས་དང་། ཡེ་ཤེས་

བསྟན་འཛིན་སློགས་ཀིས་བཏབ། འདིའི་སློན་དུ་དགློན་རིང་ཞིག་ཡློད་པར་མེས་འཇིགས་པར་

བཤད། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཉག་རློང་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཉྭ་གཞི། རང་ཉྭ་དང་ལག་ཉྭའི་ཤ་གནད་ཀི་མིང་སྟེ། བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་

འགེལ་ལས། ཉྭ་གཞི་ནི། རང་ལག་གི་ཉྭ་ཤའི་གནད། ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ཉྭ་གཞུགལག་པའི་ཉྭ་ཤ་དང་། རང་པའི་ཉྭ་ཤའི་གཞུག

ཉྭ་བཞི། རང་ལག་གི་ཉྭ་རིལ་བཞི། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཉྭ་ཡུ། [ཡུལ]རང་པའི་ཤ་འཛིང་ལ་ཟེར། སྐབས་འགར་ཉ་སིས་ཡང་ཟེར། 

ཉྭ་རིལ། རང་ལག་གི་ཉྭའི་ཤ་རིལ། 

ཉྭ་ལློག །གཉན་ནད་ཉྭ་ལ་བབས་ཏེ་ཉྭ་ཤ་ངར་གདློང་དུ་ལློག་པར་གྱུར་པའི་ནད་ཅིག

ཉྭ་ཤརང་ལག་གི་ཉྭ་རིལ་ཤ་རྒྱུས། 

ཉྭ་སུལ། རང་པའི་ཉྭ་ཤ

གཉག །[བེད་འབེལ་ལས་ཚིག] མ་འློངས་པ། ཟས་སློས་བལད་ནས་ཞིབ་མློར་བས་པ་སྟེ། གཉག་

བའི་ཟས། ཟས་གཉག་པར་བ་ལ་བུ། ད་ལ་བ་གཉློག་དང་། འདས་པ་ལ་གཉགས། སྐུལ་ཚིག་ལ་

གཉློགས་འབི། 

གཉག་པ། གཉློག་པའི་མ་འློངས་པ། 

གཉག་ཕུ་པ་བསློད་ནམས་དབང་ཕྱུག །རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ལྕགས་ཡློས་སྤི་ལློ༡༢༩༡ ལློར་མུས་གིང་

སྐྱར་དུ་སྐུ་བལམས། དགུང་གངས་བཅུ་གཅིག་ལ་ཕེབས་སྐབས་མཁན་པློ་ཤཱཀ་མགློན་དང་

སློབ་དཔློན་འློད་ཟེར་རེ་མློ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མདློ་སྟློད་དུ་མཁན་ཆེན་ཀུན་རྒྱལ་ལས་འདུལ་

བ། མུས་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་དང་། སློབ་དཔློན་ཤེས་རབ་རལ་གི་སློགས་ལས་མདློ་

ཕློགས་གསན། དགུང་ལློ་བཅུ་དགུ་པ་ལ་མཁན་ཆེན་ཆུ་བཟང་པ་དང་སློབ་དཔློན་འློད་ཟེར་རེ་

མློ་ལས་བསྙེན་པར་རློགས། དེ་ནས་ཉན་ཆེན་པ་ལས་ལམ་འབས་སློགས་གསན། གཡའ་

གདུང་རིངས་སུ་བསམ་གཏན་ལ་བཞུགས། སྦིན་བདག་དང་གཞི་བདག་མཆེད་གསུམ་དང་

བཅས་པས་གཉག་ཕུ་དགློན་བཏབ་སྟེ་རེ་འདི་ལ་ཕུལ། བཤད་སྒྲུབ་ཀི་འཕིན་ལས་མཆློག་ཏུ་

རྒྱས། སྐུ་ཚེ་སྨད་ཀི་མཛད་རྣམ་དང་འདས་ལློ་སློགས་མ་གསལ། 

གཉག་ཕུ་པ་བསློད་ནམས་བཟང་པློ། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ལྕགས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ༡༣༤༡ལློར་གཙང་

གསུམ་མདློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ལྔ་པ་གཉག་ཆེན་བསློད་ནམས་དབང་ཕྱུག་ལ་དགེ་བསྙེན་

ཞུས། དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་པ་ལ་མཁན་པློ་དློན་གྲུབ་དཔལ་ལན་ལས་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་

མནློས། དེ་ནས་མཁན་པློ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དང་ལས་སློབ་དཔལ་ལན་བརློན་འགྲུས་ལས་

བསྙེན་པར་རློགས། ཉ་དབློན་ཀུན་དགའ་དཔལ་ལས་ཚད་མ་གསན། དེ་ཉིད་ཀི་སློབ་མ་བཞི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

བརྒྱའི་ནང་ནས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་། མཁན་ཆེན་བརློན་འགྲུས་དཔལ་ཡང་རིག་པས་བཅློམ་

པས་སྟློན་པ་བཟང་བའི་གགས་པ་ཐློབ། དགུང་གངས་དགུ་བཅུ་གློ་གསུམ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་

བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ༡༤༣༣ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

གཉགས། བློད་ཀི་ཡབ་འབངས་རུས་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག

གཉགས་ཁི་བཟང་ཡང་སྟློན། སྙགས་ཀི་མིང་གཞན་ཞིག

གཉགས་ཛྙ་ན་ཀུ་མ་ར། གཉགས་ཡེ་ཤེས་གཞློན་ནུ་ཞེས་པ་རུས་རྒྱུད་གཉགས་ཡིན་པའི་ལློ་ཙཱ་བ་

དང་གྲུབ་ཐློབ་རེ་འབངས་ཉེར་ལྔའི་གས་ཤིག་སྟེ། འཁྲུངས་ཡུལ་ཡར་ལུང་འཕློས་ནས་ཡིན། 

ཡབ་སྟག་སྒ་ལྷ་སྣང་དང་ཡུམ་སྲུང་བཟའ་སྒློན་སྐྱིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། རབ་ཏུ་མ་བྱུང་

གློང་རྒྱལ་པློ་ཁི་ལེ་གཙུག་བརན་གིས་བཀའ་ཕབ་པ་ལར་རྒྱལ་གར་དུ་ཆློས་དཔེ་འཚོལ་བར་

ཕེབས། རྒྱ་གར་དུ་མ་སེབས་གློང་གངས་ཏི་སེར་རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་སངས་རྒྱས་གསང་བ་

དང་སངས་རྒྱས་ཞི་བ་གཉིས་བཞུགས་པ་གསན་ནས་གསང་སགས་བ་རྒྱུད་དང་སྤློད་རྒྱུད་

སྐློར་འགའ་ཞིག་དང་། ལྷ་སས་མུ་ནེ་བཙན་པློ་ཡུམ་གིས་བཀྲློངས་པའི་དགློངས་རློགས་ཀི་

ཚོགས་དབུར་པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་རྒྱ་ནག་ནས་ཡར་ཕིར་ལློག་ཕེབས་པ་དང་མཇལ། སར་སྐུ་ལ་

གནློད་འཚེ་བ་རིས་བེད་མཁན་གཉགས་དགེ་སྟློན་དང་མཆིམས་འབློ་སས་ཆུང་སློགས་ལ་དྲག་

པློ་མངློན་སྤློད་ཀི་ནུས་པ་བསྟན་ནས་ཚར་བཅད། སློབ་དཔློན་ལློ་ཙཱ་བ་འདིས་གསང་སགས་ས་

འགྱུར་གི་རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་ཐབས་མང་པློ་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཞིང་། བཤད་ཉན་མང་དུ་མཛད་པས་

སློབ་མའི་གཙོ་བློ་དཔལ་གི་བུ་བརྒྱད་སློགས་བྱུང་། 

གཉགས་པ། གཉློག་པའི་འདས་པ། 

གཉན།① རྒས་པའི་སྐབས་སུ་རྭ་ཅློ་སློར་སློར་དུ་འཁིལ་ནས་སྐྱེས་པ་དེ་ཧ་ཅང་རིང་ཞིང་ལྕི་བས་

ཐུར་དུ་འབབ་མ་ཐུབ་པར་སྐློམ་གིར་འཆི་བའི་རི་དྭགས་ཤིག །② སར་བློད་ཀི་རིགས་རུས་

ཤིག །③ གཉན་ནད་སྐྱེལ་བའི་ས་བདག་ཅིག །ས་གཉན། ཆུ་གཉན། ཤིང་གཉན། རྡློ་གཉན། 

གཉན་ཁ། རྨ་ཁའི་ཚ་དྲློད་རྒྱས་ཞིང་མདློག་དམར་པློར་གྱུར་པའི་གཟེར་ནད། རྒྱ་སྐད་དུ་发炎 ཟེར། 

གཉན་ཁ་རྒྱས་པ། རྨ་ཁ་སློགས་སུ་ཚ་བ་རྒྱས་ནས་སྐྲངས་པ་དང་རྣག་ཁུག་པ་སློགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཉན་ཁ་མེད། གཉན་རིགས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། མཁལ་མ་ལ་བབ་པའི་གཉན་ནད་ཅིག

གཉན་གི་རེ་ཐག་བཞི། འདྲ་བའི་སློ་ནས་བཏགས་པའི་ཀད་པའི་དར་སྟེང་དུ་རྒྱུ་བའི་འཕར་རའི་མིང་

སྟེ། རློང་འཕང་འཕྲུལ་གི་ལེ་མིག་ལས། གཉན་གི་རེ་ཐག་བཞི་ནི། ཕི་ལག་ཁུང་ངློས་ནས་རྒྱུ་

བའི་རེ་ནག་གཉིས་དང་། ནང་མུར་གློང་ངློས་ནས་རྒྱུ་བའི་གཉིད་ལློག་གཉིས་བཅས་བཞི་པློ་

ཀད་པའི་རྒྱ་དར་གི་སྟེང་དུ་ཤིང་ལློའི་འདབ་མ་ལར་འབེལ་བར་གནས་པའི་འཕར་རའི་མིང་སྟེ། 

དེ་ལ་ཅིའི་ཕིར་རེ་ཐག་བཞི་ཞེས་བཤད་ན། ར་དེ་བཞི་པློའི་ར་བ་ཕློགས་བཞི་རུ་གནས་ཤིང་རེ་

མློ་ཀད་པར་ཟུག་པ་དཔེར་ན། རེ་བ་ལས་བཟློས་པའི་སྦྲའི་ཆློན་ཐག་ཕློགས་བཞིར་བརྒྱང་བ་

དང་འདྲ་བས་སློ། །

གཉན་གང་། ཕློ་བ་དང་རྒྱུ་མ་སློགས་ལ་བབ་པའི་གཉན་ནད་དང་འདློམས་པའི་གང་ཐབས་ཤིག

གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ། ལྷ་ས་དང་ཐག་མི་རིང་བར་འདམ་གཞུང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད་པའི་གངས་རི་ཞིག་

གི་མིང་སྟེ། རི་དེ་ལ་བློད་ཀི་ཡུལ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གི་ནང་ཚན་གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ་གནས་པ་ཡིན་

ཞེས་ཟེར་སློལ་ཡློད། 

གཉན་འཇློམས་དཔའ་བློ། དཔེ་རྒྱན་གི་སློ་ནས་བཏགས་པའི་སློ་སྟག་ཤའི་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། གཉན་འཇློམས་དཔའ་བློ་ནི་སྟག་ཤའི་གབ་མིང་སྟེ། 

ངེས་ཚིག་ནི་སྟག་ཤས་གཉན་ནད་འཇློམས་པར་བེད་པས་ན། དཔེ་དཔའ་བློའི་གཟུགས་སུ་

བཀློད་པའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

གཉན་ཐློག་དགློན། མིང་གཞན་དགེ་ལན་དམ་ཆློས་ཀུན་རྒྱས་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་

ལྕགས་བི་སྤི་ལློ་༡༩༠༠ལློར་གཉན་ཐློག་གཅློད་པ་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ་སྐལ་བཟང་ཐབས་མཁས་

རྒྱ་མཚོ་དང་། ཀྲང་ཀ་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་སྐལ་བཟང་དཀློན་མཆློག་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་

ཀིས་ཀུན་མཁེན་བཞི་བའི་བཀའ་གསུངས་བཞིན་སར་གི་སེར་སེ་དགློན་པར་བསྒྱུར།སེར་སེ་

ནི་ཀུན་མཁེན་འཇིགས་མེད་དབང་པློས་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལྕགས་མློ་གང་སྤི་ལློ་

༡༧༨༡ལློ་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། འཆད་ཉན་གི་གཙོ་བློ་དུས་འཁློར་ལ་བེད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

ད་ལའི་ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རློང་དངུལ་རྭ་ཞང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཉན་ཐུབ་པ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་བསྐ། ཞི་རེས་བསིལ། ནུས་པས་པགས་ནད་དང་། 

མཛེར་པ་སྐྱེས་པ་ལ་ཕན། 

གཉན་ཐློག་སར་བཀྲ་ཤིས་གིང་། དློན་གྲུབ་རིན་ཆེན་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་

ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་རྨ་ལྷློ་རེབ་གློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཉན་མཐིང་ནག །ནད་ཀི་རགས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་རང་པར་ཤས་ཆེར་བབས་པའི་

གཉན་ནད་རིགས་ཤིག་གི་མིང་སྟེ། རེ་ཟུར་མཁར་བ་མཉམ་ཉིད་རྡློ་རེས་མཛད་པའི་མན་ངག་

བེ་བ་རིང་བསེལ་ལས། བཀའ་བསྟན་གཞུང་ན་མ་གགས་ནད། མཐིང་ནག་གསློ་བའི་མན་ངག་

ནི། རྒྱ་ནག་མཁས་པའི་གདམས་པ་བི། དང་པློ་གང་ན་བབས་པའི་སར། ཉིན་མཚན་མེད་པར་

སྐམ་གཟེར་བེད། ཤ་མདློག་ཁམ་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར། སྤ་མེ་མཆེད་ལར་ནག་པློར་འགློ། གང་

ཤུམ་རེས་འབྱུང་རེས་མི་འབྱུང་། ཟླ་ཕེད་འདས་ནས་ཅུང་ཙམ་སྐྲངས། ཆུ་སེར་ཁམ་ནག་དྲི་

ཆེན་འཛག །ར་ཆུ་མ་ངེས་ཅིར་ཡང་སྟློན། གནས་ལ་ངེས་པ་མ་མཆིས་ཀང་། ཕལ་ཆེར་རང་ལ་

བབས་པ་མང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

གཉན་དུག །① ལྷློག་པའི་ནད། ② དུག་དྲག་པློ་ཡློད་པའི་རི་ཤིང་རིགས་ཤིག

གཉན་རྡློ། དུར་ཁློད་སྟེང་གི་རྡློ། རྡློ་དེ་ཚ་པློ་བཟློས་ནས་ན་ཚ་ཡློད་སར་བཞག་ན་ཕན་ཟེར། 

གཉན་ལློང་རྡློ་རེ་བློ་གློས། ཁམས་སེ་དགེའི་འབི་ཆུ་འགམ་ཏུ་ཡློད་པའི་རི་བློ་ཞིག་གི་མིང་། རི་དེ་སེ་

དགེའི་ཡུལ་ལྷ་གལ་ཆེན་ཞིག་བརི་སློལ་ཡློད་པ་རེད། 

གཉན་འདུལ་བ། རི་མཐློའི་ར་རི་དང་། གཡའ་ཤག་སློགས་སུ་འཁྲུངས་ཤིང་། ར་བ་ཆུང་ལ་ས་

མཁེགས་རྒྱུས་ཕན་མང་བ། ངར་པ་དམར་སྨུག་མཐློ་ཚད་རྨེ་ཁི་0.1~0.2ཙམ་ཟིན་པ། འགའ་

ཤས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་ཡློན་པློ་སྐྱེ་བ། ངར་པའི་ར་བར་ལློ་མ་ལང་ནག་སློར་མློ་ཆུང་ལ་རེག་བ་ཅུང་

རྩུབ་པ་འགའ་ཤས་དང་། སྟློད་ཆར་ལློ་མ་ལང་སྐྱ་སློར་དབིབས་སྤུ་ཆུང་ཅན་རེག་བ་འཇམ་པ་མང་

པློ་གཅིག་གིས་གཅིག་བཀབ་པ། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་ལློ་མ་སྟེ་ཟླ་7~8པར་སྙེ་དབིབས་ཀི་མེ་

ཏློག་དཀར་ཞིབ་འདབ་མ་ལྔ་ཅན་མང་པློ་ཕུང་པློར་སྐྱེ་བ། སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་ར་བ་སྟེ་ཟླ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

9~11པར་བརློས་ནས་ས་དྲེགས་གཙང་མར་བཀྲུས་ཐློག་གཤག་གཏུབ་གང་བདེར་བས་ལ་

བསིལ་སྐམ་བ། རློ་ནུས། རློ་ཁ་ཞིང་བསྐ་ལ་ཅུང་ཟད་སྐྱུར། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རྒྱུ་ལློང་

ལ་སློགས་སྣློད་ཀི་ཚ་བ་སེལ། ཚད་འཁྲུ་གཅློད། རྒྱུ་རིམས་དམར་བཤལ་སློགས་ལ་ཕན་པ་ཡིན། 

གཉན་ནད། ཕི་རློལ་གི་དུག་ཅན་སིན་བུ་པཪྤ་ཏ་དང་། ནང་གི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཁག་སིན་གཉིས་

འདློམས་པའི་ནད་ཤིན་ཏུ་གཉན་པ་ཞིག་སྟེ། ནང་གསེས་སུ་ཀད་གཟེར་སློགས་རིགས་བཅློ་

བརྒྱད་ཙམ་མཆིས། 

གཉན་ནད་ཁ་མེད། ནད་ཀི་རགས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་གཉན་ནད་མཁལ་ར་དང་སིད་རར་

ཞུགས་པའི་ནད་ཀི་མིང་སྟེ། གློང་སྨན་དཀློན་ཅློག་བདེ་ལེགས་ཀིས་མཛད་པའི་པློད་དམར་

ལས། གཉན་ནད་ཁ་མེད་ཅེས་པའི་གདུག་པ་ཅན། གཉན་སིན་མཁལ་ར་སིད་རར་ཞུགས་པའི་

ནད། ངློ་བློ་ཚ་གང་གསལ་ཁ་མེད་པའི་ཕིར། ཁ་མེད་ཅེས་བ་དེ་ཡི་བཅློས་ཐབས་བསྟན། ཞེས་

དང་། སློག་པློ་ལུང་རིགས་བསྟན་དར་གིས་མཛད་པའི་མན་ངག་ལྷན་ཐབས་ཀི་དཀའ་གནས་

བཀྲློལ་བ་རྣམ་རྒྱལ་སེར་མདློག་གི་ཕེང་བ་ལས། ཁ་མེད་ནི། རགས་མེད་དེ་ཚ་གང་མི་གསལ་

བས་དེ་སྐད་ཟེར། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

གཉན་ནད་འཁམ་པློ།སྐེ་དང་། ལློག་མ། མཇིང་པའི་ལེབས་སློགས་སུ་སྐྲངས་འབུར་འབྱུང་བའི་

གཉན་ནད་ཅིག

གཉན་ནད་བཅློ་བརྒྱད། གཉན་ནད་བབས་སའི་དབང་གིས་རིགས་མི་འདྲ་བ་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་བསྡུས་

མིང་སྟེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་ལྷན་ཐབས་དུས་མིན་

འཆི་ཞགས་གཅློད་པའི་རལ་གི་ལས། གཉན་ནད་ཀད་གཟེར་གག་པ་གཟེར་ཐུང་དང་། གཉན་

གང་རྒྱུ་གཟེར་མེ་དབལ་གཉན་རྨེན་བུ། ཉྭ་ལློག་ལྷློག་པ་གཉེན་འབས་འཇུམ་ལག་དགེ། མཁིས་

པ་རར་རྒྱུག་ནང་ལྷློག་ནང་ལྷློག་ཁ་མེད་དང་འཁམ་པློ་འབར་འབུར་རྣ་ར་ཕུས་འདེབས་དང་། 

ངམ་རུ་ཞེས་བའི་གཉན་དང་བཅློ་བརྒྱད་དློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

གཉད་ནད་འབར་འབུར། ནད་ཀི་རགས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ལུས་ཀི་སྟློད་སྨད་ངེས་མེད་དུ་

སྐྲངས་པ་འབར་འབུར་འབྱུང་བའི་གཉན་ནད་ཀི་མིང་སྟེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་



  2355  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་ལྷན་ཐབས་དུས་མིན་འཆི་ཞགས་གཅློད་པའི་རལ་གི་ལས། གཉན་

རིམས་འབར་འབུར་ཞེས་སུ་གགས་པ་ནི། ངློ་བློ་གཉན་རིམས་སྤི་དང་འདྲ་བ་ལ། རགས་ནི་

ལུས་ཀི་སྟློད་སྨད་ངེས་མེད་དུ། སྐྲངས་པ་འབར་འབུར་འློང་ཞིང་ཟུག་གཟེར་ཆེ། ཞེས་སློ། །

གཉན་པ། གཉན་པློ་དང་གཅིག །

གཉན་པ་འགིམས་པ། ཀླུ་དང་ས་བདག་ངན་པ་གནས་པའི་སར་འགློ་བའི་དློན། 

གཉན་པའི་གནད། ཤིན་ཏུ་ཉེན་ཆེ་བའི་གནས་ཏེ། མགློ་བློའི་ཀད་པ་དང་། བང་ཁློག་གི་སྙིང་ལ་བུའློ། །

གཉན་པློ། བཙན་ཤེད་ཆེན་པློའམ་ཁློ་བ། ས་ཆ་གཉན་པློ། ལྷ་གཉན་པློ། ཁིམས་གཉན་པློ། དམ་ཚིག་

གཉན་པློ། བཀའ་གཉན་པློ། 

གཉན་པློ་གསང་བ། བློད་རྒྱལ་ཉེར་བརྒྱད་པ་ལྷ་ཐློ་ཐློ་རི་གཉན་བཙན་གི་རིང་ལ་ནམ་མཁའ་ནས་ཟ་

མ་ཏློག་ཅིག་བབ་པ་ཁ་ཕེ་བའི་ནང་། མདློ་ཟ་མ་ཏློག །སྙིང་པློ་ཡི་གེ་དྲུག་མ་དང་། སང་སྐློང་ཕག་

བརྒྱ་མ། གསེར་གི་མཆློད་རེན་ཞིག་བཅས་བྱུང་བའི་མིང་དུ་བཤད་ལ། དེ་ནས་བཟུང་དམ་པའི་

ཆློས་ཀི་དབུ་བརེས་པ་ཡིན་པར་བཤད། 

གཉན་ཕློ། རི་དྭགས་གཉན་གི་ཕློ། 

གཉན་ཕན། མི་མིན་གཉན་རིགས་ཕ་མློ། 

གཉན་བུ། རྨ་ནད་ཀི་བེ་བག་ཅིག

གཉན་འབུར། གཉན་ནད་འབར་འབུར་ལ་བུ་ལུས་ཀི་གནས་གང་དུ་སྐྲངས་པ་འབར་འབུར་འབྱུང་བ་ཞིག

གཉན་འབས། ངན་ཁག་རླུང་གིས་བསྒིལ་བ་ལ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་སིན་དང་བསློངས་ནས་ཤ་རུས་ར་ལ་

ཞེན་པར་གྱུར་པའི་འབས་ནད་ཅིག

གཉན་མློའི་གློ་བ། རི་དྭགས་གཉན་ཕློ་མློ་རིགས་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་མློའི་གློ་བ། 

གཉན་ཙོ་དགློན། དགློན་པ་འདི་འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། 

ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁློ་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཉན་རེ་དགློན། གཉན་རེ་དགེ་ལན་བང་ཆུབ་ཆློས་བཟང་གིང་ཞེས་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་

པའི་ཆུ་སྤྲུལ་སྤི་ལློ༡༧༡༣ལློར་གཉན་རེ་དཔློན་སློབ་ངག་དབང་ཆློས་འཕེལ་ནས་གསར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྔ་པ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཉན་ཚད། གཉན་ནད་དང་ཚད་པ་གཉིས་འདློམས་པའི་ནད་དེ་གཉན་ཚད་གཟེར་ཐུང་ལ་བུའློ། །

གཉན་ཚད་རྒྱས་པ། རྨ་ཁར་ཚ་ངད་ལངས་པ། 

གཉན་ཞང་ཞུང་། སྟློད་ཡུལ་ཞང་ཞུང་སྟེ་བློད་ལློངས་མངའ་རིས་ཁུལ་ལ་དྭགས་ཀི་མིང་རིང་པ། 

གཉན་ཞན། གལ་རིམ་མཐློ་དམའ་དང་། དྲག་ཞན། 

གཉན་ཡློད། རྒྱ་གར་ཡུལ་དབུས་ཀི་ས་ཆར་ཡློད་པའི་གློང་ཁེར་ཞིག་གི་མིང་། རྡློ་རེ་གདན་དང་ཐག་

རིང་བ་ཞིག་ཏུ་ཡློད་པར་བཤད། རྒྱ་གར་སྐད་དུ་ཀློ་སཱ་ལ་ཞེས་ཟེར། 

གཉན་གཡློན། གངས་རི་གཉན་པློའི་གཡློན་ངློས་ཀི་ཕློགས་སུ་ཡློད་པའི་བག་ཕུ་གློ

གཉན་རིགས་བཅློ་བརྒྱད། གཉན་ནད་བབ་སའི་དབང་གིས་རིགས་མི་འདྲ་བ་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་བསྡུས་

མིང་སྟེ། གཉན་ནད་ཀད་གཟེར་དང་། གག་པ། གཟེར་ཐུང་། གཉན་གང་། རྒྱུ་གཟེར། མེ་དབལ། 

གཉན་རྨེན་བུ། ཉྭ་ལློག །ལྷློག་པ། གཉན་འབས། འཛུམ་ལག་དགེ། མཁིས་པ་རར་རྒྱུག །ནང་

ལྷློག །གཉན་ཁ་མེད། འཁམ་པློ། གཉན་འབུར། རྣ་ར་ཕུས་འདེབས། ངམ་རུ་བཅས་སློ། །

གཉན་རིམས། འཁམ་པློ་དང་འབའ་འབུར་ལ་བུ་གཞན་ལ་འགློ་བའི་གཉན་རིམས་སྤི། 

གཉན་རིམས་མཁིས་པ་རར་རྒྱུག །གཉན་ནད་སྣློད་མཁིས་ཀི་གནས་སུ་བབས་ནས་མཁིས་ཁུ་དང་

ལྷན་དུ་དུག་ཅན་སིན་བུ་རར་རྒྱུག་པའི་ནད་ཀི་མིང་སྟེ། གློང་སྨན་དཀློན་ཅློག་བདེ་ལེགས་ཀིས་

མཛད་པའི་པློད་དམར་ལས། གཉན་རིམས་མཁིས་པ་རར་རྒྱུག་ཅེས་བ་བ། ངློ་བློ་གཉན་ཚད་

མཁིས་པར་འབབ་པའི་རིམས། དུག་ཅན་གཉན་སིན་མཁིས་ཁུའི་རར་ཞློན་ནས། རང་སར་མི་

གནས་ར་མིག་ཀུན་ཏུ་རྒྱུག་ཡར་ལ་མགློ་དང་ཀད་པ་བད་ཡུལ་འཕློག །མར་ལ་མཁལ་མ་

བརྒྱུངས་པར་ཆུ་ཡུལ་འཕློག །དློན་ལ་གློ་དང་སྙིང་ལ་རླུང་ཡུལ་འཕློག །ཕློ་ལློང་རྒྱུ་མ་སྣློད་དུ་

མཁིས་ཡུལ་འཕློག །ཤ་ལྤགས་ཕིར་ཤློར་སྟློབས་དང་ཁ་དློག་འཕློག །མཇུག་ཏུ་མཁིས་གནས་

རླུང་གིས་སྤད་བས་ནས། རང་གནས་སློག་རར་འཆློར་བས་འཚོ་བ་ཉུང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་

རློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

གཉན་རིམས་ངམ་རུ། སློན་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྦར་ནས་བཏགས་པའི་གཉན་ནད་གཙོ་བློ་གེ་བའི་

གནས་སུ་བབས་པའི་མིང་སྟེ། གློང་སྨན་པའི་པློད་དམར་ལས། གཉན་རིམས་ངམ་རུ་ཞེས། 

སློན་ཕི་རློལ་པ་རྣམས་ཀིས་བསམ་སྦློར་ངན་པའི་ངན་སགས་ཀི་འཁློར་ལློ་རྭ་ནང་སས་ནས་

ནང་པ་ལ་དབྱུགས་པའི་ཚེ། ནང་པའི་ལྷ་སིན་ཀུན་འཁྲུགས་ཤིང་མི་ལའང་ཟུག་གཟེར་ངམ་

གནག་ཅིང་གཞན་ལ་འགློ་བའི་གཉན་རིམས་རྭ་གཏད་དམ་རུ་གཏད་ཅེས་ཀི་ནད་བྱུང་བ་ལ་

ངམ་རུ་བཤད་དློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

གཉན་རིམས་རྣ་ར་ཕུས་འདེགས། འདྲ་བའི་སློ་ནས་བཏགས་པའི་གཉན་རིམས་རྣ་བའི་རར་ཞུགས་

པའི་ནད་ཀི་མིང་སྟེ། གློང་སྨན་པའི་པློད་དམར་ལས། གཉན་རིམས་རྣ་བའི་ར་དང་དེའི་ཉེ་འཁློར་

དུ་ཞུགས་ནས་སྐྲངས་པའི་དབིབས་ཕུས་བརྒྱང་བ་ལར་འབུར་དུ་སྐྲངས་པ་ལ་རྣ་ར་ཕུས་

འདེབས་ཞེས་བའློ། །

གཉན་རྭ། སློག་ཆགས་ཀི་སྨན་གི་ནང་ཚན་རི་དྭགས་གཉན་གི་རྭ་སྟེ། ནུས་པས་གཞན་ལ་འགློ་བའི་

རིམས་ནད་སྲུང་ཞིང་ཞི་བར་བེད། 

གཉན་ལློ་དར་མ་གགས། འདི་ཉིད་རྒྱ་གར་དུ་ལློ་བཅུ་གཉིས་བཞུགས། པཎི་ཏ་མ་ཏི་བསྟེན། པཎི་ཏ་

པུཎེ་ཤྲི་གདན་དྲངས་ཏེ་སྤློད་འཇུག་འགེལ་ཆེན་དང་། སྒློལ་མ། ཆློས་སྐྱློང་ལ་སློགས་ཆློས་

མང་དུ་བསྒྱུར། ཁད་པར་དུ་མགློན་པློ་ཞལ་བཞི་པ་སྤན་དྲངས། ཕིས་རྭ་ལློ་དང་མཐུ་འགན་པས་

གཉིས་ཀ་གཤེགས་སྐད། 

གཉན་ས། ① ས་ཆ་བཙན་པློ། ② བཀའ་ཡུལ་གཉན་པའི་ས་ཆ་སྟེ། མི་མིན་གདུག་ཅན་གནས་ས། 

གཉན་ས་དཀྲུགས། མནན་གཏད་སློགས་ཀི་དློན་དུ་ཆུ་ཤིང་བག་སློགས་ལ་ཐུབ་ཚོད་བེད་པའློ་ཞེས་

དར་མློ་སྨན་རམས་པས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་དཀའ་འགེལ་ལེགས་བཤད་གསེར་རྒྱན་

ལས་གསུངས། 

གཉན་སིན། ① གཉན་ནད་པཪྤ་ཏ་དང་། ཁག་སིན་གཉིས་འདློམས་པའི་ནད། ② གཉན་ཁ་པའི་སློ་

སིན་གི་ནད་ཟུག་རྔུ་དྲག་པློ་འབྱུང་བ་ཞིག །③ རྨའི་ནང་དུག་ཅན་སིན་བུ་ཞུགས་ཏེ་སྐྲངས་ཤིང་

ཁག་ནག་པློ་འཛག་པ་དང་། ཟུག་རྔུ་དྲག་པློ་འབྱུང་བ་ཞིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཉན་གསློད། རྨ་ནད་སེལ་བེད་ཀི་སྨན་རིགས། 

གཉའ། སྐེའི་རྒྱབ་ངློས་ཏེ། ཨ་མས་བུ་ཆུང་གཉའ་ལ་ཁུར། གང་རི་གང་པློའི་གཉའ་ལ་ཞློན་ལ་བུ། 

གཉའ་གློང་། མི་ཕྱུགས་སློགས་ཀི་སྐེའི་ལག །ལག་གཉིས་གཉའ་གློང་དུ་བསྣློལ་བ། 

གཉའ་རྒན་ཆགས་པ། [ཡུལ]རྒྱུ་ནློར་ལློངས་སྤློད་གློ་བུར་དུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར་པ། ལློ་

ཤས་རིང་དུ་མི་ཚང་དེ་དག་ཚང་མ་གཉའ་རྒན་ཆགས་པ། 

གཉའ་ས། རྨློན་མཛོའི་གཉའ་ཤིང་། 

གཉའ་ས་གཏད། སྡུག་པློ་བཏང་བའི་དློན། 

གཉའ་རྒྱ། དཔང་རྒྱ། 

གཉའ་བཅག་པ། ① ང་རྒྱལ་དང་སློབས་པ་བཅློམ་པ། ② སྟློབས་ཤུགས་ཆེན་པློས་དག་བློའི་

གཉའ་བཅག་པ། 

གཉའ་ལྕིབས། གཉའ་ལྤགས་ཏེ་གཉའ་ཤིང་ལ་དཀྲི་རྒྱུའི་སྣམ་བུའམ་ཕིང་པ། 

གཉའ་ཆག་པ། དཔའ་ཞུམ་པའམ་བག་འཁུམས་པ། ཕ་རློལ་གི་རྒློལ་བ་ཚང་མ་གཉའ་ཆག་

འདུག །ངར་ངར་ཤློར་ཤློར་ཇི་ཙམ་བས་ཀང་གཉའ་མི་ཆག

གཉའ་ལག །མཇིང་པའམ་སྐེའི་རྒྱབ། 

གཉའ་དང་རྒྱལ་ཁིམས། དབང་འློག་ཏུ་མ་འདུས་པ་ལ་དམག་དྲངས་ནས་ཁིམས་འློག་ཏུ་བསྡུས་པ། 

གཉའ་དྲག །[རིང]རྩུབ་འགྱུར། 

གཉའ་གདན། ར་དྲེལ་སློགས་ཀི་གཉའ་ལག་སྐྱློབ་བེད་ཀི་སྣམ་བུ་དང་ཕིང་པ་སློགས། 

གཉའ་ནང་། རློང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷློ་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། འདིའི་ལྷློ་ངློས་བལ་པློ་དང་ས་

འབེལ་ཡིན། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་ཚོང་འདུས་སུ་ཡློད། 

གཉའ་ནང་ཤློག་བུ། གཉའ་ནང་ནས་ཐློན་པའི་ཤློག་བུ། 

གཉའ་གནློན། གཉའ་འམ་ལག་པ་ནས་གནློན་པ། བཙན་ཤེད་གཉའ་གནློན་འློག་ཏུ་སློད་མ་ིདགློས་པ་བྱུང་། 

གཉའ་གནློན་སྨ་འབེབས། བཙན་གནློན་གིས་ངློ་སྨད་དུ་འཇུག་པ། 

གཉའ་བ།མཇིང་པའམ་སྐེའི་རྒྱབ། ཨ་མས་བུ་ཆུང་གཉའ་བར་ཁུར། གང་རི་གང་པློའི་གཉའ་བར་
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ཞློན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མཇིང་པ་དང་། གཉའ་ལག །ལག་པ་བཅས་སློ། །

གཉའ་བ་ཧྲངས་པ། ངན་པ་གཉའ་རེངས། ཕྲུ་གུ་གཅུན་མཁན་མེད་པས་ལང་ལ་ཤློར་ནས་གཉའ་བ་

ཧྲངས་པ། 

གཉའ་བློ། ① དཔང་པློའམ་ཁག་ཐེག །② [ཡུལ]མག་པ་དང་མནའ་མ་སྐྱེལ་བསུ་བེད་མཁན། 

གཉའ་བེད་པློ། རྒྱབ་བེད་པློའམ་རློགས་བེད་མཁན། 

གཉའ་མ། ཁམས་སྐད་དུ་གློང་འློག་བར་གསུམ་ལས་གློང་མའི་དློན། 

གཉའ་མ་ཆག་པ། དཔའ་མ་ཞུམ་པ། ཁ་འཕང་མ་ཆག་པ། 

གཉའ་དམས། ང་རྒྱལ་ཆག་པའམ། སྟློབས་ཉམས་པ། 

གཉའ་ཙོགརྨློན་མཛོའི་གཉའ་ལག་སྟེང་གི་རྒྱན་དར་ཞིག

གཉའ་ཚིགས། གཉའ་རུས་ཀི་ཚིགས། 

གཉའ་ཟུངས་རྒྱུད་མློ། [རིང]ལྕགས་ཐག

གཉའ་རངས་པ། གཉའ་རེངས་པ་དང་གཅིག །

གཉའ་རུས། མཇིང་པའི་རུས་པ། གཉའ་རུས་ཆག་པ། གཉའ་རུས་མི་ཆག་པ། 

གཉའ་རུས་མ་ཆག་པ། གཉའ་མ་ཆག་པ་དང་དློན་གཅིག་སྟེ། འཇིགས་པ་དང་ཞུམ་པ་མེད་པ། 

གཉའ་རེངས། ཞུན་བདར་མ་བྱུང་རྐྱེན་སྤློད་པ་རིང་པློར་གྱུར་པ། 

གཉའ་རེངས་ཁག་མིག །ས་སྐྱའི་གདུང་རབས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་སུ་གསལ་བའི་སིན་པློ་སྐྱ་རེངས་ཁག་གི་

མིག་ཟེར་བ་དེ་དང་དློན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས། 

གཉའ་རེངས་པ། ངན་ལང་དུ་ཤློར་ཏེ་དྲེད་པའམ་གློང་བ། མི་གཉའ་རེངས་ཞི་བས་འདུལ་དཀའ། མི་

འདི་གཉའ་རེངས་འདུག

གཉའ་ལག་བཀུག་པ། ཟློག་གཅིག་ཁློ་ན་རུ་སེ་གཅིག་གི་ས་ནས་སེ་པ་གཞན་གི་ཡུལ་དུ་དེད་སྐབས། 

ཟློག་གི་མགློ་དང་ལག་པ་གཉིས་བར་ཐག་གྲུ་གང་ཙམ་ཡློད་པའི་ཐག་པས་སྦྲེལ་ནས་དེད་ཅིང་

ཡློད་པ་ནི་སེམས་ཅན་དེ་མགློགས་པློར་རྒྱུག་མི་ཐུབ་པས་མིས་རེས་ཟིན་ཐབས་ཤིག་ཡིན། 

གཉའ་ལམ་གློད་པ་ཕུག །མིང་གཞན་གཉའ་ལམ་འཕེལ་རྒྱས་གིང་ཟེར། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཅིག་པའི་མཇུག་ཙམ་ལ་རེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པས་བཏབ། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་སྐབས་སུ་

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་གཉའ་

ལམ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཉའ་ཤ མཇིང་པའི་ཤ། 

གཉའ་ཤིང་། རྨློན་མཛོའི་གཉའ་གཉིས་སྦྲེལ་བེད་སློ་ནམ་པའི་ཡློ་བད་ཅིག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་

གཉའ་ཕུར་དང་གཤློལ་མདའ་འདྲེན་ནློ། །

གཉའ་ཤིང་འཛིན། ① [ཡུགནྡརཿ]གསེར་གི་རི་བདུན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཉི་ཟླ་འཆར་སའི་རེ་

མློ་ན་བག་ཤིང་རའི་གཉའ་ཤིང་ལ་བུ་ཡློད་ལ། ངློས་སུ་དཔག་ཚད་སུམ་འབུམ་ཉི་ཁི་དང་། 

མཐའ་སྐློར་དུ་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཉིས་འབུམ་དང་བརྒྱད་ཁི་ཡློད། ② [མངློན]ཤིང་ར། 

གཉའ་ཤློག །ཀློང་ཡུལ་གཉའ་ནང་ནས་ཐློན་པའི་ཤློག་བུ་ཞིག

གཉལ། ① ཐུ་མི་སཾ་བློ་ཊའི་འཁྲུངས་ཡུལ་ལྷློ་ཁ་ཁུལ་གི་ས་ཆ་ཞིག་གི་མིང་། ② སར་བློད་ཀི་

རིགས་རུས་ཤིག

གཉལ་འཇློ་ར་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ཡང་མ་གསལ། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མཚོ་སྣ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཉལ་སྟློན་དཔལ་འབློར་ལྷུན་གྲུབ། སེ་ར་དགློན་གི་ཁི་ཐློག་བརྒྱད་པ་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་མེ་

ལུག་སྤི་ལློ༡༤༢༧ ལློར་གཉལ་ཁུལ་དུ་སྐུ་བལམས། སྐུ་གཞློན་དུས་གསང་ཕུར་ཆློས་ཞུགས་

མཛད་དེ་ཆློས་རེ་རིན་ཆེན་བང་ཆུབ་ཀི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་ཆློས་སློབ་མཛད། དེ་ནས་འབས་

སྤུངས་ཟུར་ཁང་མཁས་པ་མུས་སས་པ་དང་དགའ་ལན་དུ་བ་སློ་ཆློས་རེ་སློགས་བསྟེན་ནས་མདློ་

སགས་གཞུང་ལུགས་ལ་སྦང་བརློན་མཛད་པས་མཁས་པར་གྱུར། རེ་གེ་རེ་བཀའ་བཞི་བ་

སློགས་ལས་བསྙེན་རློགས་བསྒྲུབས། བང་རེ་གྲྭ་ཚང་དང་གསང་ཕུ་སེ་སེར་གྲྭ་ཚང་གཉིས་ལ་

མཚན་ཉིད་ཀི་འཆད་ཉན་མཛད། དེ་ནས་གསང་ཕུར་སེ་སེར་གི་འཆད་ཉན་མཛད་པ་ན་པཎ་ཆེན་

ཤཱཀ་མཆློག་ལན་དང་རེ་ཉག་པ་ཐལ་འགྱུར་གིས་བཅློམ་པས་མཚན་སྙན་གགས། དགུང་ལློ་ག་

བརྒྱད་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ༡༥༡༤ ལློར་ གཤེགས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

གཉལ་ཐབས། གཉལ་ཞེས་གང་གཏར་བའི་ར་དེ་ཉིད་འགྱུར་མེད་མལ་དུ་འཛུད་པའི་ཕིར་དུ་ཐི་གུ་

ཚད་ལན་གིས་གནས་དེར་དཀྲི་བའི་དློན་དང་། ཐབས་ཞེས་དེར་སྟློན་བེད་ཀི་མན་ངག་ཡིན་

པས་འདིར་གཏར་གནས་རང་རང་གི་གནས་སུ་གཉལ་ལུགས་སྟློན་པའི་དློན་ནློ། །

གཉལ་སེ་དྲུག །གཉལ་ག་སྐློར། ཟངས་ཆེན། རི་སྟེང་། ངང་སྐྱལ། གསེར་ཕེ་ཁ། རེའུ་ར། 

གཉལ་པ་གྲྭ་ཚང་། ལྷློ་རྒྱུད་གཉལ་དྲེའུ་ལྷས་དགློན་པ། 

གཉལ་བར་ལློར་གསུམ། ལྷློ་ཁའི་ཡུལ་མིང་གསུམ། 

གཉལ་ལློ་རློ། ལྷློ་བག་རློང་གི་ས་ཆ་ཞིག །སར་འདི་གའི་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ཚོང་ལས་སམ་

ཚོང་པ་ཉི་ཚེ་བ་བེད་མཁན་མང་བ་དང་ས་ཐག་རིང་ཐུང་གང་སར་ཁབ་ཆེ་བས་གགས་པ་ཆེ་

བའི་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། 

གཉི་ག[རིང]གངས་ཀི་མིང་། གཉིས་ཀ་དང་དློན་གཅིག །འགློ་ས་དེ་གཉི་ག་མིན་པའི་ཕུང་གསུམ་

པ་མེད། རང་གཞན་གཉི་གར་བདེ་བ་ཐློབ་པ། 

གཉི་མ། [རིང]ཉི་མ། 

གཉི་ཟླ། ཉི་མ་དང་ཟླ་བའི་བརྡ་རིང་པ། 

གཉི་གཟེར། [རིང]ཉི་ཟེར། 

གཉིག །[རིང]གཅིག

གཉིག་ཏུ། [རིང] གཅིག་ཏུ་ཞེས་པའི་དློན། 

གཉིད། གཉན་འགྱུར་བཞིའི་ནང་གསེས། ལུས་ཉམས་ཆུང་ཞིང་དུབ་པ་དང་མུན་པ་ཡིད་ལ་བེད་དེ། 

རྨུགས་རྨུགས་པློར་འདུག་པའི་དབང་གིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡུལ་ལ་འཇུག་མི་ནུས་ཤིང་། 

ལུས་ཀང་འཛིན་མི་ནུས་པར་ནང་དུ་འདུས་ནས་བ་བ་ཀུན་ཤློར་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན། མདང་

དགློང་ང་ཚོ་ཚང་མ་གཉིད་སྐྱིད་པློ་ཁུག་བྱུང་། ཚད་ནད་ཕློག་ནས་གཉིད་ཀིས་འཐུམས་ཏེ་

བསད་འདུག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་མནལ་དང་། མིག་འཛུམ་པ། རྨློངས་པའི་གློགས་པློ། 

གཟིམས་བཅས་སློ། །

གཉིད་ཀི་སྙློམ་པ། [རིང]གཉིད་ལ་ཆགས་པའི་ལེ་ལློའམ་གཉིད་ལ་དགའ་བའི་སྒིད་ལུག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཉིད་དཀྲློག །གཉིད་ལས་སློང་བ། མགློ་ལ་ཐུག་ཐུག་བཏང་ནས་གཉིད་དཀྲློག་པ། 

གཉིད་ཁུག་པ། གཉིད་ལ་སློང་བ། འགངས་པ་གཉིད་ཁུག་ཀང་། ལློགས་པ་གཉིད་མི་ཁུག

གཉིད་སྒ། མཚན་མློ་གཉིད་པའི་སྐབས་སུ་གེ་བའི་ཕུག་ནས་སྒ་ཆེན་པློར་གགས་པ། སྐབས་འགར་

དབུགས་འབིན་རྔུབས་ཀི་ལམ་བཀག་ནས་ཉེན་ཁ་སློང་གི་ཡློད་པ་རེད། 

གཉིད་སྔུར། གཉིད་ཁུག་དུས་གཏློང་བའི་དབུགས་སྒ། 

གཉིད་ལྕི་པློ། སད་དཀའ་བའི་གཉིད། གློད་པ་རྒྱགས་པས་གཉིད་ལྕི་པློ་ཁུག་པ་རེད། 

གཉིད་གཅག །བེད་པློ་གང་ཞིག་གིས་བས་པའི་རྐྱེན་གིས་གཉིད་གཅག་པ། མདངས་དགློང་ང་ཚོ་

སྐད་བཤད་ནས་ཡུན་རིང་འགློར་བས་གཉིད་གཅག་སློང་། ཁ་སང་ཁིམ་མཚེས་ཀི་ནང་ལ་སྐད་

ཆེན་པློར་བརྒྱབ་སློང་། དེས་ངའི་གཉིད་གཅག་སློང་། 

གཉིད་ཆག་པ། ① གཉིད་གཅག་པའི་འབས་བུ་གཉིད་ཆག་པ། གཉིད་ཉལ་བའི་དུས་ཚོད་མ་ལང་

བས་གཉིད་ཆག་པ། གཉིད་ཁུག་མ་ཐུབ་པ། ལས་ཀ་མ་ཚར་བའི་དངངས་སྐྲག་གིས་དགློང་

མློ་གཉིད་ཆག་བྱུང་། ② གཉིད་ཉལ་ལློང་མ་བྱུང་བ། མཚན་གང་ལས་བེལ་ལ་གཡེངས་ཏེ་

གཉིད་ཆག་པ། 

གཉིད་ཆེ་བ། སད་དཀའ་བའི་གཉིད། སེམས་ཁུར་མེད་ན་གཉིད་ཆེ་བ་ཡློང་། 

གཉིད་ལི་མློ། གཉིད་ལྕི་པློ་དང་གཅིག །

གཉིད་ཉལ་བ། གཉིད་ཁུག་པ། ནམ་དཀར་ལ་གཉིད་ཉལ། ཟླ་དཀར་ལ་ཤིག་བཏུས། 

གཉིད་གཏམ། གཉིད་ཁུག་ནས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ། མི་ལ་ལས་རག་པར་གཉིད་གཏམ་ཤློད་པ། 

གཉིད་སྟུག་པློ། སད་དཀའ་བའི་གཉིད། གཞན་གིས་སུག་སུག་བཏང་ཡང་མི་སད་པའི་གཉིད་སྟུག་

པློ་ཡུན་རིང་ཁུག་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གཉིད་ཀིས་རློ་བ་དང་། གཉིད་ལློག་ཉལ་བ། གཉིད་

སློང་། རྨི་ལམ། ལེགས་ཕབ། སེམས་མློས་པ་བཅས་སློ། །

གཉིད་ཐིབས་ཐིབས། གཉིད་བློ་ཉམས་སམ་གཉིད་ཁུག་ལ་ཉེ་བ། མི་གཅིག་པུར་སློད་ཡུན་རིང་བས་

གཉིད་ཐིབས་ཐིབས་བས་བྱུང་། 

གཉིད་ཐུན། གཉིད་ཁུག་ཐེངས། གཉིད་ཐུན་གཅིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

གཉིད་ཐེབས། གཉིད་ཉལ་བའི་དུས་སྐབས། མདང་དགློང་ཕར་འགློ་ཚུར་ཡློང་གི་བེལ་ཟིང་གིས་

གཉིད་ཐེབས་ཆག་པ། 

གཉིད་འཐིབས། གཉིད་ཀིས་ནློན་པ། གཟུགས་པློ་ཐང་པློ་མེད་པས་ཉིན་མློའང་གཉིད་འཐིབས་

ཡློང་གི་འདུག

གཉིད་འཐུག་པློ། སད་དཀའ་བའི་གཉིད། 

གཉིད་འཐུག་པློའི་གནས་སྐབས། གནས་སྐབས་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག །དེ་ཡང་རྒྱུད་འགེལ་རྣམས་

སུ་གཞི་ལམ་འབས་བུའི་དབེ་བ་མང་དུ་བཤད་ཀང༌། འདིར་ནི་གནས་སྐབས་བཞི་ལས་གཉིད་

འཐུག་པའི་དུས་སུ་ཚོགས་བརྒྱད་ལས་ཀུན་གཞི་གཙོ་བློ་ཡིན་ལ། གནས་སྙིང་ག་ཆློས་ཀི་

འཁློར་ལློ་ལ། ཚོགས་དྲུག་གི་རྒྱུ་བ་མི་གསལ་བ་ཀུན་གཞི་ལ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གིས་

གནས་ཤིང༌། གཉིད་འཐུག་གི་འཁྲུལ་པ་དེ་མ་དག་པའི་གནས་སྐབས་སུ་སེམས་ཅན་དང༌། 

དག་ན་འློད་གསལ་གི་འབས་བུ་མངློན་དུ་གྱུར་པ་མེ་ལློང་ལ་བུ་ཡེ་ཤེས་ཅེས་ཀང་བ་ཞིང༌། སྐུ་

བཞི་ལས་ཆློས་སྐུ་ཡིན་ལ། སྤློས་བལ་གི་ངློ་བློ་ཡིན་པས་ན་ཆློས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་སུ་བཞག་

ཆློག་ཅིང༌། དེ་ཡང་འདི་ཆློས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་སུ་འཇློག་ན་ཆགས་པའི་གནས་སྐབས་མེ་ལློང་

ཡེ་ཤེས་འཇློག་དགློས། 

གཉིད་འཐློམས། གཉིད་བློ་བའམ་གཉིད་བློ་བར་གཉིད་འཐློམས་ཞེས་པའློ། །

གཉིད་དུས། ① མཚན་མློའི་མིང་། ② གཉིད་ཉལ་བའི་སྐབས། 

གཉིད་དུས་ཀི་འློད་གསལ། རློགས་རིམ་གི་ཆློས་ཤིག་སྟེ། གཉིད་ཀི་ཤེས་པ་ས་མ་ས་མ་རྣམ་པར་

དག་ཅིང་སར་རྨི་ལམ་གི་རློག་པ་དང་རླུང་སྦློང་བེད་ཀི་གཉིད་ས་མའི་རིགས་འདྲ་མ་སྐྱེས་པའི་

བར་དེར་རློག་པ་དང་བལ་བའི་ཆློས་ཀི་སྐུ་བདེ་སྟློང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་དག་ཅིང་འློད་

གསལ་བ་སྟློན་གནས་དྭངས་པ་ལ་བུ་ཞིག་འཆར་བ། 

གཉིད་འདློར་ཟས་བརེད། གཉིད་མེད་ཅིང་ཟས་ཀང་མི་དྲན་པ། རྒྱལ་ཁབ་འཛུགས་སྐྲུན་གི་དློན་དུ་

གཉིད་འདློར་ཟས་བརེད་ཀི་ངང་ནས་འབད་བརློན་ཤུགས་དྲག་བེད་པ་ལ་བུ། 

གཉིད་འདྲློགས། གཉིད་ཧར་སད་བརྒྱབ་པ། གློ་བུར་འུར་སྒ་དྲག་པློ་ཐློས་པས་གཉིད་འདྲློགས་སློང་། 
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གཉིད་པ། [ཐ་མི་དད་པ]གཉིད་ཁུག་པ། ཕྲུ་གུ་གཉིད་གཉིད་པ་རེད། ད་ལ་གཉིད་རྒྱུ་རེད། 

གཉིད་བློ་བ། གཉིད་ཁུག་གབས། 

གཉིད་མི་སད། [མངློན]སྦྲུལ། 

གཉིད་རྨུགས། རིག་པ་མི་གསལ་བ། 

གཉིད་སྨན། གཉིད་མི་ཁུག་པའི་སྐབས་སུ་ཟ་བའི་སྨན་ཞིག

གཉིད་རེ་ནང་། ཁང་མིག་ནང་གསེས་ཀི་དབེ་བ་ལས་ཉལ་ཤག་གི་མིང་སྟེ། དཔེར་ན། ངའི་ཉལ་

ཆས་ཚང་མ་གཉིད་རེ་ནང་བཞག་ཡློད་ལ་བུ། 

གཉིད་ཡར། གཉིད་མི་ཁུག་པ། ན་ཟུག་ལངས་ནས་གཉིད་ཡར་རྒྱབ་པ། 

གཉིད་ཡུར། གཉིད་ལ་སློང་བ། མཚན་མློ་ཉལ་མ་ཐག་ཏུ་གཉིད་ལ་ཡུར་བ། 

གཉིད་ཡེར། མཚན་མློ་གཉིད་མི་ཁུག་པར་གྱུར་པའི་དློན་ཏེ། རློགས་ཆེན་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་

མཚན་གིས་མཛད་པའི་མངློན་བརློད་ལེགས་བཤད་གསེར་གི་ལེ་མིག་ལས། གཉིད་ཡེར་

གཉིད་ཆག་གཉིད་མེད་མིང་། 

གཉིད་ལ་ཤློར་བ། གཉིད་ལ་སློང་བ། ཞུམ་བུ་གཉིད་ལ་ཤློར་ཀང་བསམ་རྒྱུ་བེའུ། 

གཉིད་ལབ། ལབ་འཆློལ་ཏེ། གཉིད་ཁུག་ནས་བཤད་པའི་གཏམ། 

གཉིད་ལམ། རྨི་ལམ། གཉིད་ལམ་སྐྱིད་པློ་གཏློང་བ། 

གཉིད་ལློག །གཉིད་ཉལ་བ། རི་བློ་གཉིད་ལློག་ན་ལུག་སྤང་ཀིས་ཟ་ཉེན་ཡློད། 

གཉིད་ལློག་གཉིས། བེད་ལས་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་ཨློལ་མདུད་སྟེང་ནས་གཡས་གཡློན་དུ་

ཚོན་གང་རེ་གཞལ་བའི་སར་ཡློད་པའི་འཕར་ར་གཉིས་ཀི་མིང་སྟེ། དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་

བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། གཉིད་

ལློག་གཉིས་ནི། ཨློལ་མདུད་ཀི་སྟེང་ནས་གཡས་གཡློན་གཉིས་སུ་ཚོན་གང་རེ་གཞལ་བའི་

སར་ཡློད་པའི་རླུང་ཁག་གཉིས་འདློམ་གི་འཕར་རའི་མིང་སྟེ། དེ་ལ་ཉིའི་ཕིར་གཉིས་ལློག་ཅེས་

ཤེ་ན། ར་དེ་གཉིས་ལ་བརྡབ་འགམས་ཤློར་བའི་ཚེ་གཉིད་ལློག་པ་ལར་དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་བར་

འགྱུར་བས་ན་གཉིད་ལློག་ཅེས་ཟེར་བའམ་ཡང་ན་གཉིད་ཡེར་བའི་ཚེ་ར་དེ་གཉིས་ལག་པས་
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དལ་བུར་མཉེ་བས་གཉིད་ལློག་པར་འགྱུར་བས་ན་གཉིད་ལློག་ཅེས་མིང་བཏགས་པའློ། །

གཉིད་ལློག་པ། གཉིད་ཁུག་པ། 

གཉིད་སངས། གཉིད་དྭངས་པ། བིའུའི་སྐད་སྙན་ཐློས་ནས་གཉིད་སངས་སློང་། 

གཉིད་སད་པ། གཉིད་དྭངས་པ། སྐད་སྒ་བརྒྱབ་ནས་ཕྲུ་གུ་གཉིད་སད་པ། 

གཉིད་སབ། གཉིད་མཐུག་མློ་མིན་པ། 

གཉིད་སྲུང་། གཉིད་མི་ཁུག་པའི་ཐབས་བེད་པ། ནད་པའི་གཞློགས་ལ་བསད་ནས་གཉིད་སྲུང་བ། 

གཉིད་སེད། གཉིད་ལ་ཞེན་པ། 

གཉིད་སེབས། གཉིད་ཁུག་ལ་ཉེ་བ། ཁམས་ཉློག་སྟེ་གཉིད་སེབས་པ། 

གཉིད་གསློད་པ། གཉིས་ལས་སློང་བ། སྐད་བཏང་ནས་གཉིད་གསློད་པ། 

གཉིད་ཧབ་སད་རྒྱབ་པ། [ཡུལ]གཉིད་འདྲློགས་ནས་སད་ཡློང་བ། ཕྲུ་གུ་གཉིད་ཧབ་སད་བརྒྱབ་

པས་ངུས་པ། 

གཉིས། གངས་འཛིན་གཉིས། ང་གཉིས། བཟའ་ཚང་གཉིས། ཕི་ནང་གཉིས། མཆན་ཁུང་གཉིས། 

མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཁིག་པ་དང་། བགློད་པ། ཐབས་ཤེས། མིག །མཚེ་མ། ཟུང་། ལག་པ་

བཅས་སློ། །

གཉིས་ཀ གཉིས་ཡློད་པ་ཚང་མའམ་ཕན་ཚུན་གཉིས། ཕ་མ་གཉིས་ཀ

གཉིས་ཀ་བསྒིབས་པའི་གབ་ཚིག །གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་བཅློ་ལྔ་པ། གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་གང་ཞིག །རེན་

དང་བརེན་པ་གཉིས་ཀ་སས་ཤིང་དངློས་སུ་མ་བརློད་པ་དེ་ནི་གཉིས་ཀ་བསྒིབས་པའི་གབ་

ཚིག་གི་མཚན་ཉིད། 

གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གློལ་བ། དག་བཅློམ་པ་གང་ཉློན་སྒིབ་དང་སྙློམས་འཇུག་གི་སྒིབ་པ་

གཉིས་ལས་གློལ་ཏེ་རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་ལ་སྙློམས་པར་འཇུག་ནུས་པའློ། །

གཉིས་ཀི་གཉིས་སྤད་པ། འཁིག་སྤློད། 

གཉིས་ཀིས་ལློག་པ་ཅན། ལློག་པ་ཅན་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་དློན་གཉིས་ཁད་ཆློས་

འགའ་ཞིག་གི་སློ་ནས་རྣམ་པ་མཚུངས་ཀང་། ཐུན་མློང་མིན་པའི་ཁད་ཆློས་རེ་རེའི་སློ་ནས་
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མཚུངས་པ་ལས་ལློག་སྟེ་མི་མཚུངས་པར་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

གཉིས་སྐྱེས། [མངློན] ① བ། ② བམ་ཟེ། ③ སློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་པས་གངས་སུམ་ཅུ་

སློ་གཉིས་མཚོན། 

གཉིས་སྐྱེས་རྒྱལ་པློ། [མངློན]ཟླ་བ། 

གཉིས་སྐྱེས་དབང་པློ། [མངློན] ① མཁའ་ལིང་། ② ཚངས་པ། ③ ཟླ་བ། 

གཉིས་གུན་མེད་པ། ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀར་གློང་གུན་མ་ཕློག་པ། 

གཉིས་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་binary numeral ཟེར། 

གཉིས་གློང་འགིལ་རིས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་binary arithmetic operation ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་binary ཟེར། 

གཉིས་དགའི་ཁིམ། [མངློན]མློ་མཚན། 

གཉིས་བཅས་ཀི་སྦློར་བ། སྦློར་བ་གཅིག་གི་ནང་དུ་དློན་གང་ཡང་རུང་བ་གཉིས་བསྟན་ནས་རློད་

གཞི་དེ་ཁད་ཆློས་གཉིས་པ་དང་བཅས་པའམ་ལན་པར་སྒྲུབ་པའི་སྦློར་བ། 

གཉིས་མཇུག་གསུམ་མཐུད། གཉིས་པའི་རེས་སུ་གསུམ་པ་མཐུད་པ་སྟེ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་དཔེ། 

གཉིས་གཉིས་འཁྱུད་པ། ཕློ་མློ་གཉིས་གཉིས་འཁྱུད་སྦློར། 

གཉིས་གཉིས་སྤློད། [མངློན]ངུར་པ། 

གཉིས་སྟློང་གི་རྣམ་པ་ཅན། གཟུགས་དང་གཟུགས་འཛིན་ཚད་མ་རས་གཞན་གིས་སྟློང་པར་

རློགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཏེ། རྣལ་འབློར་སྤློད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ཐུན་མློང་མིན་པའི་

འདློད་ཚུལ་ཞིག་ལ་ཉན་རང་གཉིས་སངས་རློགས་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་རང་རྒྱལ་གི་བར་

ཆད་མེད་ལམ་དང་། རྣམ་གློལ་ལམ་ལ་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་རགས་པ་སྟེ་གཉིས་སྟློང་ཅན་གི་

རྣམ་པ་ཞིག་དགློས་པར་འདློད་དློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

གཉིས་འཐུང་། [མངློན]གང་པློ་སྤི། 

གཉིས་འཐུང་དབང་པློ། [མངློན]གང་པློ་མཆློག

གཉིས་ལན་དུས། སྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེན་གསུམ་པ་འློད་སྲུང་བློན་པའི་སྐབས་འཛམ་གིང་མི་རྣམས་

ཀིས་ཆློས་དང་། ནློར། འདློད་པ། བདེ་བ་བཞི་ལས་ཆ་གཉིས་ཉམས་ནས་ཆ་གཉིས་ལ་ལློངས་སུ་

སྤློད་པའི་དུས་ཏེ་དེའི་ཡུན་ཚད་ལ་ལློ་གངས་བརྒྱད་འབུམ་དྲུག་ཁི་བཞི་སྟློང་ཡློད་པར་བཤད། 

གཉིས་བདེན་དང་དགའ་གསུམ། ཁིམས་ཁང་ན་ཞུ་གཏུགས་བེད་མཁན་ཕློགས་གཉིས་ཀར་བདེན་

པ་ཡློད་སྐབས་ཕློགས་གཉིས་ཀའི་འདློད་པ་དང་མཐུན་པའི་ཐག་གཅློད་ཉེ་རིང་མེད་པ་བྱུང་ན་

ཕློགས་གཉིས་ཀ་བློ་ཡིད་ཚིམ་ཞིང་དགའ་སྤློ་སྐྱེས་པ་ཡློང་བའི་ཐློག་ཁིམས་ཐག་གཅློད་མཁན་

རང་ཉིད་ཀང་བློ་ཚིམ་པ་དང་དགའ་བ་སྐྱེས་པ་ཡློང་བའི་དློན། 

གཉིས་སྣང་། ① ཕི་གཟུང་བ་དང་། ནང་འཛིན་པ་གཉིས་སུ་སྣང་བ། ② ཉི་ཟླ་དང་སྐྲ་ཤད་སློགས་

མང་པློར་སྣང་བ་རབ་རིབ་ཅན་གི་གཉིས་སྣང་། 

གཉིས་པ། ① གངས་རིམ་ཞིག །② [མངློན]ཁིམ་བདག་མློ། 

གཉིས་པློ། ཕན་ཚུན་གཉིས། 

གཉིས་ཕན། རང་གཞན་གཉིས་ཀར་ཕན་པ། 

གཉིས་ཕློགས། ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀའི་ཕློགས། གཉིས་ཕློགས་ཆིངས་ཡིག

གཉིས་ཕློགས་བརྒྱུད་གཏློང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་

སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་duplex transmission ཟེར། 

གཉིས་མེད་རྒྱུད།བསྐྱེད་རློགས་ཟུང་འཇུག་འློད་གསལ་གི་རིམ་པ་གཙོ་བློར་སྟློན་པས་གཉིས་སུ་

མེད་པའི་རྒྱུད་དློ། །

གཉིས་མེད་རྣམ་རྒྱལ། འདི་ནི་བློད་ཀི་མཁས་པ་ཁག་གཅིག་གིས་རྒྱུད་ཡང་དག་ཡིན་པར་བཞེད། 

འགའ་ཞིག་གིས་བརྫུན་མ་ཡིན་པར་བཞེད་དློ། །

གཉིས་མེད་གསུང་བ། [མངློན]སངས་རྒྱས། 

གཉིས་ཚིག །རྣམ་དབེ་དང་པློའི་མིང་མཐར་“དག་”སྦར་ན་གངས་གཉིས་མཚོན་བེད་ཡིན་པ་ལ་བུ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཉིས་འཛིན། ① རག་ཆད་ཀི་མཐའ་གཉིས་སུ་འཛིན་པ། ② ཡུལ་ཡུལ་ཅན་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པ། 

གཉིས་འཛིན་བལ་བའི་དློན། ཕི་རློལ་ཡུལ་གི་སྣང་བ་དང་རང་སེམས་གཉིས་སུ་མེད་པར་རློལ་

གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པའི་ཉམས་འཆར་བ། 

གཉིས་འཛིན་ཞིག །གཉིས་སྣང་གིས་བདེན་འཛིན་ཞིག་སྟེ་ར་མེད་དུ་སློང་བ། ཕི་རློལ་དུ་ཡུལ་དང་

ཡུལ་ཅན་སེམས་གཉིས་འབེལ་མེད་ཐ་དད་དུ་སྣང་ཞིང་སྣང་བ་ལར་དུ་བདེན་པར་འཛིན་པའི་

བློ་ལ་གཉིས་འཛིན་ཟེར། སེམས་ཀི་ངློ་བློ་མཐློང་སྟེ་རློགས་པ་མཐློན་པློར་སེབས་པའི་སྐབས་ཀི་

འཆར་སྣང་ཞིག་ཡིན། 

གཉིས་རུབ། མི་གཉིས་རུབ་ནས་གཞན་ལ་ཁ་གཏད་གཅློག་པ། 

གཉིས་ལློ་དྲང་གཞག །ཕློགས་ལྷུང་མེད་པ། བར་དཔང་བེད་དུས་གཉིས་ལློ་དྲང་གཞག་གི་སྐད་ཆ་

ཤློད་དགློས། 

གཉིས་སུ་བར་མེད་པ། ལློགས་སུ་དབེ་རྒྱུ་མེད་པ། 

གཉིས་སུ་མེད། [མངློན]དུས་འཁློར། 

གཉིས་སུ་མེད་པ། དབེ་བ་མེད་པའམ་གཅིག་པ་ཡིན་པ། ཆུ་ཡི་ནང་དུ་འློ་མ་བླུགས་ཏེ་གཉིས་སུ་

མེད་པར་གྱུར་པ། 

གཉིས་སུ་མེད་པའི་སྐད་ཅིག་མའི་སྦློར་བ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། ཆློས་ཐམས་ཅད་

གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་དུ་མ་གྲུབ་པར་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་ནུས་པའི་

སེམས་དཔའི་རྣལ་འབློར་མཐར་ཐུག

གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཤེས་པ། རག་ཆད་ཀི་མཐའ་གཉིས་དང་བལ་བའི་བློ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་metalanguage ཟེར། 

གཉུག་མ། ① གནས་ལུགས། ② གདློད་མའམ་གཞི་མ། གཉུག་མའི་དློན། 

གཉུག་མའི་དགེ་འདུན། སར་ནས་དེར་ཡློད་པའི་དགེ་འདུན། རྒྱལ་པློས་ཀང་གཉུག་མའི་དགེ་འདུན་

དང་གཞན་གི་ཡུལ་ནས་དགེ་འདུན་སྤན་འདྲེན་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས། རང་བཞིན་དུ་གནས་པའམ་ཡེ་ནས་ཡློད་པའི་རིག་པ་སྟེ་གདློད་ནས་དག་པའི་

རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་སམ་གཞིའི་ཡེ་ཤེས། 

གཉུག་མའི་ལུས། སློག་འཛིན་གི་རླུང་ཕ་མློའམ་རླུང་སེམས་དབེར་མེད་ཀི་དྭངས་མའི་ལུས་ཏེ། དེ་

ནི་འཁློར་བ་ཐློག་མེད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་དུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ། 

གཉུག་མའི་ས། [རིང]དུར་གི་ས། 

གཉུག་མའི་སེམས། ཐློག་མ་ཉིད་ནས་གནས་པའི་སེམས་སམ་གཞིའི་སེམས། 

གཉུག་མར་གནས་པ། ཐློག་མ་ཉིད་ནས་སློད་པའམ་གཏན་དུ་གནས་པ། གཉུག་མར་གནས་པའི་མི། 

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

དབིན་སྐད་དུ་component ཟེར། 

གཉུལ། ཉུལ་དང་དློན་གཅིག་སྟེ། གང་སར་འཁམས་པ། 

གཉུལ་བ། [ཐ་དད་པ]སློ་ལ་བའམ་འཚོལ་བ། ཕློགས་ཀུན་གཉུལ་བ། གནས་ཚུལ་ལེགས་པར་

གཉུལ་ཏེ་ཕིར་ལློག་ཕེབས་ཤིག

གཉེ་བློ། [རིང]ཕློ་ཉ། 

གཉེ་མ། ལློང་གའི་གཞུག་དང་གཞང་གི་མགློ་གཉིས་བར་གི་ཆ་ཤས། 

གཉེན། ཉེ་དུ་ར་ལག །ཕ་གཉེན། བཤེས་གཉེན། མ་གཉེན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཆློ་འབང་དང་། ཉེ་

དུ། ཉེ་འབེལ། གཉེན་འདབ། གཉེན་གཤིན། སྣག་གི་གཉེན། འབེལ་བ། ར་ལག །མཛའ་བཤེས། 

རིགས་མཚུངས། རིགས་རུས་བཅས་སློ། །

གཉེན་ཀ གཉེན་ཁ་དང་གཅིག །

གཉེན་སྐློར། གཉེན་ཉེ་འཁློར། 

གཉེན་ཁ། བཟའ་ཚང་ངམ་ཁིམ་ཐབ། 

གཉེན་ཁ་བལ་བ། ① ཁློ་ཤུག་བལ་བ། ② མཐུན་གློགས་རྒྱབ་འགལ་དུ་སློང་བ། 

གཉེན་ཁར་སེབས་པ། བག་མར་སེབས་པ་དང་མག་པར་སེབས་པ། 

གཉེན་འཁློར། གཉེན་ཉེ་འཁློར་བཅས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཉེན་གན། སློང་ཆང་གཏློང་ཉིན་བུ་མནའི་ཁིམ་ཕློགས་གཉིས་ནས་བཞག་པའི་གན་རྒྱ། 

གཉེན་གློགས། གཉེན་ཉེ་དང་གློགས་པློ། 

གཉེན་སྒིག །ཁློ་ཤུག་གམ་བཟའ་ཚང་བེད་པ། ན་ཚོད་དར་ལ་བབ་པའི་ཕློ་མློ་ཕན་ཚུན་བློ་མློས་ལར་

གཉེན་སྒིག་བེད་པ། གཉེན་སྒིག་རེན་འབེལ། གཉེན་སྒིག་སྟློན་མློ། 

གཉེན་སྒིག་རང་དབང་ཐེ་ཇུས། ཕློ་མློའི་བར་གི་གཉེན་སྒིག་རང་དབང་ལ་ཕ་མ་སློགས་མི་གཞན་

གིས་གང་བྱུང་དུ་ཐེ་ཇུས་བས་པ། 

གཉེན་སྒིག་རང་མློས།གཉེན་སྒིག་མཁན་ཕློ་མློ་གཉིས་པློའི་སློ་སློའི་འདློད་མཐུན་དང་བསྟུན་ནས་

བཟའ་སྒིག་པའི་ལུགས་སློལ། 

གཉེན་སྒིག་ལག་ཁེར། གཉེན་སྒིག་བས་ཟིན་པ་མཚོན་པའི་ལག་ཁེར། 

གཉེན་འགིག་པ། ① མཛའ་མཐུན་བྱུང་བ། ② ཁློ་ཤུག་འབེལ་བ། གཉེན་ངློ་ཕློགས་ཆ་མེད་པའི་

དྲང་པློའི་གཞུང་ལ་བསྟན་[བརེན] པ། ཉེ་དགའ་ཕློགས་ལྷུང་མེད་པར་དྲང་པློ་བེད། 

གཉེན་ཆང་། གཉེན་སློང་བེད་ཀི་ཆང་གི་མིང་། སློང་ཆང་ཡང་ཟེར། 

གཉེན་ཉེ་དུ། སྤུན་དང་། མཛའ་གློགས། 

གཉེན་ཉེ་བ། ཉེ་དུ་ར་ལག་ཀུན་ཐམས་ཅད། 

གཉེན་ཉེ་བློ་ཕམ། སྤུན་དང་མཛའ་གློགས་སེམས་ཕམ། ཤ་ཚ་ཅན་གི་གཉེན་ཉེ་བློ་ཕམ་ཡློང་བ་དང་། 

ཕག་དློག་ཅན་གི་དག་བློ་དགའ་སྤློ་ཡློང་བའི་ལས་ཀ་མ་བེད། 

གཉེན་ཉེ་འབེལ། གཉེན་ཉེ་བ་དང་དློན་གཅིག

གཉེན་ཏེ། [རིང]བློས་ཏེ། 

གཉེན་སྟློན། གཉེན་སྒིག་བེད་སྐབས་ཀི་སྟློན་མློ། 

གཉེན་མཐུན་གི་ལས་འབེལ། བཟའ་ཚང་དགའ་མཐུན་གི་ལས་འབེལ། 

གཉེན་འཐམས་པ། [རིང]ཕན་ཚུན་གཉེན་ཚན་དུ་སྒིག་པ། 

གཉེན་འདབ། སྤུན་ཉེ་དུའམ་གཉེན་བཤེས། 

གཉེན་འདུན། ཤ་རུས་གང་རུང་གིས་མི་རབས་བདུན་བརྒྱུད་ཚུན་ཆད་དུ་འབེལ་བའི་གཉེན་ཏེ་ཉེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

དུ་དང་དློན་གཅིག །གློ་བུར་གཉེན་འདུན་ལློངས་སྤློད་ཀུན་དང་བལ། 

གཉེན་སེ། གཉེན་ཕློགས། 

གཉེན་སེབ། ① བཟའ་ཚང་མཐུན་སེབ། ② གཉེན་ཉེ་སབ་མཐུན་བེད་པ། སར་ཕ་ཚན་མི་རབས་

བདུན་བརྒྱུད་དང་མ་ཚན་མི་རབས་ལྔ་བརྒྱུད་ཚུན་ཆད་ལ་ཉེ་དུའམ་གཉེན་འདུན་ཟེར། 

གཉེན་པློ། མགློ་གནློན་ནམ། འདུལ་བེད་དང་། སློང་བེད། ཞི་བར་བེད་པའི་སྟློབས་ཏེ་ལློག་ཕློགས་

འཇློམས་པའི་ཐབས། ནད་གཞློམ་པར་བེད་པའི་གཉེན་པློ་སྨན། དག་འདུལ་བའི་གཉེན་པློ་ཞི་

དྲག་གི་སྟློབས་ཤུགས་གཉིས། 

གཉེན་པློ་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པའི་སྟློབས། སིག་པ་འཆགས་བེད་ཀི་གཉེན་པློ་སྟློབས་བཞིའི་ནང་གསེས། 

ཕག་འཚལ་བ་དང་ཡིག་བརྒྱ་བཟླ་བ་སློགས་མཐློལ་བཤགས་ཀི་ལས་བེད་པ། 

གཉེན་པློ་ལེམ་དགློངས། དམ་པའི་ཆློས་ལ་བརས་པ་ལ་སློགས་པའི་ཉེས་པ་བརྒྱད་འདུལ་བའི་ཕིར་

དུ་ཐེག་ཆེན་གསུངས་པ་ལ་བུ། 

གཉེན་པློ་ཕློགས་ཀི་ཤེས་རྣམ། རང་གི་མི་མཐུན་ཕློགས་འཇློམས་ནུས་ཀི་མཁེན་པའློ། །ཤེར་ཕིན་

དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། 

གཉེན་པློ་བཞི། སློང་བའི་གཉེན་པློ་དང་། གཞིའི་གཉེན་པློ། ཐག་སིང་བའི་གཉེན་པློ། རྣམ་པར་སུན་

འབིན་པའི་གཉེན་པློ། 

གཉེན་པློའི་དགེ་བ། ཉློན་མློངས་པ་དང་ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་དེ་དག་རྣམ་པར་སུན་འབིན་པ་དང་ཐག་

བསིང་བ་དང་སང་བ་དང་འབལ་བར་བེད་པའི་ལམ་ལ་བརློན་པ། 

གཉེན་པློའི་སྟློབས། སྒིབ་པ་སློང་བེད་ཀི་གཉེན་པློའི་སྟློབས། 

གཉེན་པློའི་སྟློབས་བཞི། རེན་གི་སྟློབས། རྣམ་པར་སུན་འབིན་པའི་སྟློབས། ཉེས་པ་ལས་སར་ལློག་

པའི་སྟློབས། གཉེན་པློ་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པའི་སྟློབས་བཅས་བཞི། 

གཉེན་པློའི་ནུས་པ། རློ་དང་ཞུ་རེས་སློགས་ལ་ལློས་མི་དགློས་པ་ནད་ལ་མངློན་སུམ་དུ་དག་གཤེད་ཀི་

གཉེན་པློ་སྤད་ནས་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། བཞི་པ་གཉེན་པློའི་ནུས་པ་ནི་
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རྨ་བའི་ཤ་དང་མཁིས་སྒློས་དུག་ལ་ཕན་པ་དང་། ཕག་སྣས་གཉན་ལྷློག་ལ་ཕན་པ། སམ་གི་ཤ་

ཚིལ་གིས་གེ་བར་ཉ་རུས་ཟུག་པ་ལ་ཕན་པ། ཆུ་བལ་དང་ཆུར་གནས་མཁིས་པས་མེས་ཚིག་ལ་

ཕན་པ། གཟིག་དང་འབྲུག་གི་རུས་པས་ཁིའི་སློས་བཏབ་པའི་རྨ་ལ་ཕན་པ། ག་རིས་སྦྲུལ་དག་ལ་

ཕན་པ། གཞན་ཡང་འབྱུང་པློའི་གདློན་ལ་གཉེན་པློ་སྤད་པའི་རས་རིགས་ལ་བུའློ། །

གཉེན་པློའི་ཕློགས་ཀི་གཞི་ཤེས། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། གཞི་ཤེས་གང་ཞིག་

ཐབས་སྙིང་རེ་ཆེན་པློ་དང་སྟློང་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་མཚན་

འཛིན་གི་གཉེན་པློ་བེད་ནུས་པ་ཐེག་ཆེན་འཕགས་རྒྱུད་ཀི་མཁེན་པའློ། །

གཉེན་པློའི་ཡན་ལག །བསམ་གཏན་བཞིའི་ཡན་ལག་ཅིག་སྟེ། བསམ་གཏན་བཞིའི་རང་སའི་སང་

བ་སློང་བའི་གཉེན་པློ་དང་། གཉེན་པློ་དེས་ཐློབ་པའི་གློང་མའི་ཡློན་ཏན། 

གཉེན་པློའི་ལམ། སྒིབ་པ་སློང་བེད་ཀི་དངློས་གཉེན་དུ་གྱུར་པའི་ལམ་སྟེ། མཐློང་སློམ་གི་བར་ཆད་

མེད་ལམ་ལ་བུ། 

གཉེན་དཔང་། གཉེན་སྒིག་སྐབས་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཕློགས་བར་གི་དཔང་པློ། 

གཉེན་དཔང་བེད་པ། དགའ་རློགས་ངློ་སྤློད་བེད་པ། 

གཉེན་ཕློགས། ཉེ་དུ་ར་ལག་ཀུན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཁློན་མེད་དང་། གློགས་པློ། གཉེན་

བཤེས། མཐུན་ཕློགས། བློ་ཉེ། མཛའ་གཅུགས། མཛའ་བས་བཅིངས། མཛའ་བཤེས། ཟུན། 

ཡིད་གཅུགས། ཡིད་མཐུན་པ། རང་ཕློགས་བཅས་སློ། །

གཉེན་འཕད། ཕ་མ་སློགས་གཉེན་ཉེ་འཕད་པ། 

གཉེན་བེད་པ། གཉེན་སྒིག་བེད་པ། 

གཉེན་འབློད། སྤུན་ཉེ་ཕན་ཚུན་མིང་འབློད་བེད་སྟངས་ལ་ཟེར་ཏེ། དཔེར་ན། ཨ་ཞང་གི་ཨ་ཅེ་ལ་ཁེད་

ཚོས་གཉེན་འབློད་ཇི་ལར་བེད་དམ། ལ་བུའློ། །

གཉེན་དབེ་ཡབ་ཁུལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་soft sectoring ཟེར། 

གཉེན་འབེལ། ① མཐའ་མཐུན། ② ཁློ་ཤུག་གི་འབེལ་བ། 
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གཉེན་ཚན། སྤུན་ཉེའི་སེ་ཚན། གཉེན་ཚན་མདའ་སྨྱུག་སྐྱེ་སྐྱེ་ཡློད། 

གཉེན་ཟླ། གཉེན་ཡའམ་གཉེན་ཕློགས་གློགས་པློ། 

གཉེན་ཡ། གཉེན་བསྒིག་སའི་ཡུལ། གཉེན་ཡ་མ་དམའ། དག་ཡ་མ་མཐློ། 

གཉེན་ཡིག །བག་མ་གཏློང་ལེན་གི་གན་ཡིག

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

དབིན་སྐད་དུ་waviness ཟེར། 

གཉེན་ལློག །བག་མར་ཕིན་རེས་དུས་མཚམས་གང་རུང་ཞིག་ཏུ་བུ་བུ་མློ་ནང་མི་དང་བཅས་པ་ཕ་

མའི་ཁིམ་དུ་ཐེངས་དང་པློ་འགློ་བ། 

གཉེན་བཤེས། ཉ་ེདུ་མཛའ་གློགས། ཁློད་ལ་གཉེན་བཤེས་གཅིག་ཀང་མེད། གཉེན་བཤེས་དགར་ལངས། 

གཉེན་སེད། གཉེན་ལ་ཞེན་ཆགས། 

གཉེམས་པ། ཤུགས་དྲག་པློ། 

གཉེར། ཡློན་ཏན་སློགས་ཐློབ་ཆེད་འབད་པ་བས་པའི་དློན་ཏེ། དློན་དུ་གཉེར། ཡློན་ཏན་དློན་དུ་

གཉེར། སྐློམ་པས་ཆུ་དློན་དུ་གཉེར་ལ་བུ། 

གཉེར་སྐྱློང་འགན་ལེན། ལས་གྲྭ་དང་བཟློ་གྲྭ་སློགས་གཉེར་སྐྱློང་འགན་གཙང་ལེན་བས་པའི་དློན། 

གཉེར་ཁ། བདག་གཉེར་རམ་དློ་དམ། དངློས་པློ་རྣམས་ཁ་འཐློར་དུ་མི་འགློ་བའི་གཉེར་ཁ་བེད་པ། 

གཉེར་གཉེར། ① ཁློ་བའི་ངློ་འཛུམ་ནག་པློ་གཉེར་གཉེར་སྟློན་པ། ② མཆེ་བ་རིང་པློ་གཉེར་གཉེར་

བེད་པ། ③ དློན་གཉེར། 

གཉེར་དུ་གཏད་པ། སྲུང་མཁན་དུ་བསྐློས་པ། གཉེར་དུ་གཏད་པའི་སྤི་རས་ཚང་མ་བློར་བརླག་

འཐློར་རྐྱེན་དུ་མི་འགློ་བ་བེད་དགློས། 

གཉེར་གདམས། དློ་དམ་བེད་མཁན། དཀློན་གཉེར། སྐུ་གཉེར། ཁང་གཉེར། གཞིས་གཉེར། མགློན་

གཉེར། ཡིག་ཚང་གཉེར་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ལེ་མིག་པ་དང་། ནང་གི་གྲུ་འཛིན། ནློར་

སྐྱློང་། ནློར་གི་སྲུང་མ། མིག་གི་ཆློས་ཅན། མཛོད་པ་བཅས་སློ། །

གཉེར་གདློང་། [མངློན]སྤེའུ། 
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གཉེར་པ། རྒྱུ་རས་ལ་དློ་དམ་བེད་མཁན། 

གཉེར་བ། [ཐ་དད་པ]① འཚོལ་བ། སློབ་གཉེར། དློན་དུ་གཉེར་བ། ཁློག་ལ་རང་དློན་གཉེར་ཏེ་ཁ་

ནས་གཞན་དློན་ཤློད། ② དློ་དམ་བེད་པ། ཡློ་བད་གཉེར་བ། ③ ཁློ་ཚུལ་སྟློན་པ། སྟག་གིས་

ཁ་གཉེར་ནས་ངར་སྐད་སྒློག་པ། ④ [རིང]འབློད་པ། 

གཉེར་མ། སུལ་མ་སྟེ་འདུས་པའམ། འཁུམས་པའམ། བརེགས་པའི་རི་མློ། ཁློ་བའི་གཉེར་མ། རྒས་

པའི་གཉེར་མ། ཆུའི་གཉེར་མ། གཉེར་མས་གང་བ། ཁློ་གཉེར་བསྡུས་པ། ལློ་ན་མཐློན་པློར་

སེབས་ན་གདློང་དང་གཟུགས་པློའི་པགས་པ་གཉེར་མ་འཁུམ་ཡློང་། 

གཉེར་མ་གསུམ། གཞང་གི་དཀྱུས་སློམ་ལ་རང་སློར་ཕེད་དང་ལྔ་ཡློད་པས། ཆ་མཉམ་གསུམ་དུ་

བགློས་ཏེ། གཉེར་མ་རེ་ལ་ཐློ་ཕེད་དང་དློ་ཡློད་པ་ལས་གཞང་ཁ་ནས་རིམ་བཞིན་ཕི་མ་དང་། 

བར་མ། ནང་མ་གསུམ་མློ། 

གཉེར་ཚང་། བཟའ་བཅའི་རིགས་སློགས་འཇློག་སའི་ཁང་པ། 

གཉེར་འཛིན། དློ་དམ་བེད་མཁན།

གཉློག་པ། [ཐ་དད་པ]གཉགས་པ། གཉག་པ། གཉློགས། ① ཟས་སློགས་སློས་ཞིབ་མློར་ལད་པ། 

བཟའ་བཅའ་གཉགས་ནས་མིད། ② རྡུང་རྡེག་བེད་པ། ལྕག་གིས་ར་ལ་གཉློག །བིས་པ་མ་

གཉློག །ཁང་པའི་མཐིལ་ཞལ་གཉློག་པ། 

གཉློགས། གཉློག་པའི་སྐུལ་ཚིག

གཉློད། [རིང]རིན་ཐང་དང་། བུད་མེད་ཀི་རིན། 

གཉློད་ཀ [རིང]ནུས་པ་དང་འཁློས་ཀ

གཉློད་ཁ་ཆུང་བ། [རངི]① འཁློས་ཀ་ཆུང་བའམ། སྟློབས་ཆུང་བ། ② གཏློང་ཕློད་ཆུང་བ། ③ བསན་ཆུང་བ། 

གཉློད་ཆུང་། སྟློབས་ཞན་པློ། 

གཉློད་མེད་པ། [རིང]བཟློད་བསན་མེད་པ། 

གཉློམ། [རྒྱན་ཚིག] ཞན་ཞིང་སྙི་བའི་དློན་ཏེ། དག་ལ་གཉློམ་མ་ཁུར་ལ་བུ། 

གཉློམ་ཆུང་། སྟློབས་ཞན་པའམ་སེམས་ཆུང་བས་ནས་སློད་མཁན། གཉློམ་ཆུང་སློད་ལུགས་མཁས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

པས་ན། བཙན་པློས་བ་ཐབས་རེད་པར་དཀའ། 

གཉློས། སར་བློད་ཀི་རུས་ཤིག

གཉློས་ལྷ་ནང་པ། གཉློས་རྒྱལ་བ་ལྷ་ནང་པ། འབི་གུང་སྐྱློབ་པ་འཇིག་རེན་མགློན་པློའི་དངློས་སློབ་

ཡིན། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ༡༦༤ ལློ་ནས་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་

ལློ༡༢༢༤ ལློའི་བར་དགུང་ལློ་རེ་གཅིག་བཞུགས། 

བར། ར་ཡི་མ་འློངས་པ། གཡར་བའམ་བསྐྱི་བའི་བརྡ་རིང་སྟེ། 

བར་སྐྱི། གཡར་བ་དང་སྐྱི་བ། རང་ལ་ཆ་རྐྱེན་ཡློད་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་བར་སྐྱི་བེད་པ་དློན་མེད་རེད། 

བར་བ། ར་བའི་མ་འློངས་པ། 

བརང་། ལག་པ་སློགས་བརྐྱང་རྒྱུ་དང། རང་མ་གཏང་རྒྱུ། 

བརང་བ། རློང་བའི་མ་འློངས་པ། ལློ་བ་བཤལ་བའི་མ་འློངས་པ། 

བརངས་པ། རློང་བའི་འདས་པ། ལློ་བ་བཤལ་བའི་འདས་པ། 

བརན། མེ་ལློང་དང་ཆུ་ནང་དུ་ཤར་བའི་འདྲ་བརན་གི་མིང་སྟེ། གཟུགས་བརན་ཞེས་པ་ལ་བུ། འདྲ་

གཟུགས་ཀི་མིང་སྟེ། འདྲ་བརན། བརན་པར། སྐུ་བརན་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

བརན་སྐྱེལ། པར་དང་ཡི་གེ་གང་ཡིན་དེའི་གཟུགས་དེ་ཉིད་གློག་གི་རྡུལ་འློད་བརྒྱུད་ནས་ཕ་རློལ་

པློའི་ཕློགས་སྐྱེལ་བེད་ཀི་འཕྲུལ་ཆས་ཀི་མིང་། 

བརན་སྐྱེལ་འཕྲུལ་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་fax machine ཟེར། 

བརན་སྐྱེལ་ཨང་གངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་fax number ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་pixel，bicture element，pel ཟེར། 

བརན་སྒློམ། དེང་རབས་འཚོ་བའི་ཡློ་བད་ཅིག་གི་མིང་སྟེ། བརན་འཕིན་ལས་ཁང་ནས་བཏང་བའི་

བརྡ་འཕིན་རིགས་ཐམས་ཅད་བལ་ཆློག་པ་དང་། བརན་ཐག་དང་། འློད་སེར་སློགས་བརྒྱུད་ནས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལད་མློ་སྣ་ཆློགས་སྟློན་བེད་ཀི་འཕྲུལ་ཆས་ཞིག

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

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་projector ཟེར། 

བརན་སེར་འཕྲུལ་སམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་dvd player ཟེར། 

བརན་པ། རན་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

བརན་པར། གཟུགས་བརན་གི་འདྲ་པར། བརན་པར་ཁང་། 

བརན་པློ། ① ཚབ་མ། གཟུགས་བརན། སྐྲ་བརན། ② གཡར་པློ། ཕག་བརན། བརན་པློའི་རྒྱན་ཆ། 

དངུལ་བརན་པློ་གཏློང་བ། 

བརན་པློ་ལ་འཚལ་བ། བརན་པློ་ནི་གཡར་པློ་དང་། འཚལ་བ་ནི་ཞུས་པ། གཡར་པློ་ཞུས་པ། 

བརན་འཕིན། བརན་སྒློམ་ནང་དུ་བཏང་བའི་ཆ་འཕིན་དང་། ལད་མློའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀི་མིང་། 

བརན་འཕིན་སྒིག་ཚུལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་Tv mode ཟེར། 

བརན་ཟླློས་ཁད་ཆློས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་video feature ཟེར། 

བརན་ཟླློས་གངས་འགེལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་video decode ཟེར། 

བརན་ཟླློས་ཡིག་ཆ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་video file ཟེར། 

བརན་ཡློལ་རྒྱབ་ལློངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་screen background ཟེར། 

བརན་རིས་ཡིག་ཆ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་image document ཟེར། 
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བརན་བཤུས་གཏློང་། བརན་བཤུས་འཔྲུལ་འཁློར་བརྒྱུད་ནས་ཡིག་ཆ་གང་དེའི་མ་དཔེའི་བརན་

གཟུགས་དེ་གཏློང་བའི་བ་ལས།

བརབ། རབ་ཀི་མ་འློངས་པ། 

བརབས། རབ་ཀི་འདས་པ། 

བརས། འཕ་སྨློད་བཏང་བའི་དློན་ཏེ། ཉམ་ཐག་ལ་བརས་མི་རུང་། གཞན་ལ་བརས་སྨློད་མ་བེད། 

བརས་བཅློས་བེད་མི་རུང་ལ་བུ། 

བརས་བཅློས། མཐློང་ཆུང་ངམ་མི་བརི་བ། བརས་བཅློས་གཉའ་གནློན། མི་ལ་བརས་བཅློས་བས་

པས་རང་ཉིད་མཐློ་རུ་མི་འགློ། 

བརས་ཆློས། བརས་བཅློས་དང་གཅིག །

བརས་གཏམ། སྨློད་ཚིག་གམ་ཕ་རློལ་པློར་གཙིགས་མེད་ཀི་གཏམ། 

བརས་སྟབས། ཐུབ་ཚོད་དམ་མཐློང་ཆུང་། 

བརས་ཐབས། ཐུབ་ཚོད་དམ་མཐློང་ཆུང་། 

བརས་པ། [ཐ་དད་པ]① ཐུབ་ཚོད་གཏློང་བ། བརས་ཆེ་ན་ངློ་རྒློལ་ཆེ། ཕྲུ་གུ་ལ་བརས་ན་མི་

འགིག །རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པློས་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་བ་ལ་བརས་པ། ② ར་བའི་འདས་པ། 

བརས་འཕློག །ཐུབ་ཚོད་ཀིས་རྒྱུ་ནློར་འཕློག་བཅློམ། 

བརས་སྨློད། བརས་བཅློས་དང་སྨློད་ཚིག །གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བརས་སྨློད་བས་པ། 

བརས་གཙེར། ཐུབ་ཚོད་ཀིས་རྣ་བ་སུན་པློ་བཟློ་བ། 

བརས་ཚིག །ཐུབ་ཚོད་ཀི་ཚིག་ངན། 

བརས་འཚོལ།ཐུབ་ཚོད་གཏློང་བའི་གློ་སྐབས་འཚོལ་བ། 

བརས་སེམས། གཞན་དམན་པར་འཛིན་པའི་སེམས། 

བརིངས་པ། [རིང] རིང་པ་དང་གཅིག །

བརེས། ཐློབ་པའི་དློན་ཏེ། མཁས་པའི་གློ་འཕང་བརེས། མཁས་པའི་གློ་ས་ཐློབ་ལ་བུ། 

བརེས་པ། [ཐ་མི་དད་པ]རློགས་པ་དང་ཆེན་པློའི་གནས་ཐློབ་པ། རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརེས་པ། གློ་འཕང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བརེས་པ། ཡློན་ཏན་ལ་མངའ་བརེས་པ། 

བརློག་པ། [ཐ་མི་དད་པ]བརློགས་པ། བརློག་པ། ཁ་འདྲིས་པའམ་ཁ་ལང་ལ་ཤློར་བ། ར་འདི་རྩྭ་རའི་

ནང་གི་སློ་རྩྭར་ཁ་བརློགས་ཏེ་རག་པར་ཡློང་གི་འདུག །དེང་དུས་དཔློན་པློ་རྣམས་མི་སེར་ལས་

རྒྱུ་ནློར་ཟ་རྒྱུ་ཁ་བརློགས་ཟིན་སྟབས། བརྔན་པ་མ་སྤད་ན་ལློག་ཏུ་ངན་པ་བེད་ངེས་རེད། ལ་བུ། 

བརློགས་པ། བརློག་པའི་འདས་པ། 

བརློས་པ། [རིང]བཟུང་བ། རི་དྭགས་བརློས་ལ་བུ། 

བསྙག །དློམ་དང་བུ་ལློན་སློགས་བསངས་པའི་དློན་ཏེ། བསྙག་བའི་བུ་ལློན་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

བསྙག་སློ། རང་གི་ཚེ་རབས་སློན་མའི་བུ་ལློན་ལུས་པ་དེའི་བདག་པློ་གང་དེ་འབྱུང་པློ་མི་མ་ཡིན་

པའི་སྐྱེ་བར་བངས་ནས་ལུས་རེན་འདི་ལ་བུ་ལློན་བསྙག་པའི་རྐྱེན་གིས། རྐྱེན་གློ་བུར་བ་སྣ་

ཚོགས་དང་འཕད་ནས་མི་ལ་ན་ཚ་དང་། ཕྱུགས་ལ་གློད་ཀ་ཡློང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་བེད་ཅིང་ཡློད་

པར་ངློས་འཛིན་བེད་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། 

བསྙག་པ། འདེད་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་སྙློག་པའི་མ་འློངས་པ། 

བསྙགས། རེས་དེད་བཏང་། 

བསྙགས་པ། འདེད་པའི་དློན། སྙློག་པའི་འདས་པ། 

བསྙད། བཤད་པའི་བརྡ་རིང་། ད་ལ་བ་ལ`སྙད’དང་། སྐུལ་ཚིག་ལ`སྙློད’འབི། བདག་གིས་འདི་སྐད་

ཅེས་བསྙད་དློ། །གཏམ་སྙློད་ཅིག་ལ་བུ། 

བསྙད་བཀློལ་བ། གཤེ་གཤེ་གཏློང་བ། 

བསྙད་བཏགས། ཁག་འདློགས་བེད་པ། 

བསྙད་པ། འཆད་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་སྙློད་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

བསྙད་ཚོལ། མི་ལ་ཉེས་སྐྱློན་མེད་བཞིན་དུ་དློན་ཕན་བུ་ཞིག་ལ་བརེན་ནས་སྐྱློན་འཚོལ་བའི་ཁམ་

པའམ་མགློ་བསྐློར་བཏང་བ། 

བསྙད་འཚོལ། བསྙད་འདློགས་ཐབས་བེད་པ། སྐབས་བསྟུན་བསྙད་འཚོལ། 

བསྙད་གཞི། ① གེང་གཞི། ② ཁག་འདློགས་སའི་ར་བ། 
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བསྙབ་པ། ལག་པ་བརྐྱངས་ནས་ལེན་པའམ་འཛིན་པ། སྙློབ་པའི་མ་འློངས་པ། 

བསྙབས་པ། སྙློབ་པའི་འདས་པ། 

བསྙམ་པ། ཆ་སྙློམས་པློར་བསྙམ་རྒྱུ། 

བསྙམས་པ། སྙློམ་པའི་འདས་པ། 

བསྙལ།ཕྲུ་གུ་སློགས་མལ་སར་བསྙལ་རྒྱུ་དང་བསྙལ་ཟིན་པ། 

བསྙལ་ཐབས། ཁག་གཏར་སྐབས་ར་མི་འགྱུར་ཞིང་ཁག་གཏར་མིག་ཏུ་འབྱུང་བའི་ཆེད་དུ་གཏར་

གནས་གློང་འློག་ཏུ་ཐི་གུའི་དཀྲི་ཚུལ་ཞིག

བསྙལ་བ། ① སྙློལ་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། ② [རིང]འཁྲུད་པ། 

བསྙིག་པ། སྙིག་པའི་མ་འློངས་པ། 

བསྙིགས་པ། སྙིག་པའི་འདས་པ། 

བསྙིང་བཞློལ་པ། སེམས་གསློ་བས་པ། 

བསྙིལ། ཆེད་གཉེར་གིས་འགེལ་དུ་བཅུག་པའམ་མར་དབིལ་བའི་དློན། 

བསྙིལ་བ། སྙིལ་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

བསྙིལ་བ་སྡུད་པ། གནས་དབྱུང་བས་པ་སྡུད་པ། 

བསྙུག་པ། འབྱུག་པའི་དློན་གི་མ་འློངས་པ། སྙུག་པའི་མ་འློངས་པ། 

བསྙུགས་པ། སྙུག་པའི་འདས་པ། 

བསྙུང་། སྙུང་ལ་ལློས། 

བསྙུང་བསྙུང་། ཉུང་ཉུང་བཟློ་བ། གཞི་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་པ་རྣམས་བསྙུང་བསྙུང་དུ་ཁུ་བསྡུ་བེད་དགློས། 

བསྙུང་བ། སྙུང་བའི་མ་འློངས་པ། 

བསྙུངས་པ། སྙུང་བའི་འདས་པ། 

བསྙུན། བསྙུང་དང་དློན་གཅིག་སྟེ། ནད་ཀིས་བཏབ་པ། 

བསྙུན་པ། སྙུན་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

བསྙུན་རྨེད། སྐུ་གཟུགས་བདེ་ཐང་ཡིན་མིན་གི་མཚམས་འདྲི་ཞུ་བའི་སློལ་ཞིག་སྟེ་སར་རྒྱལ་པློ་
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རྣམས་ཞློགས་པ་ཡར་ལངས་རེས་བན་གཡློག་དང་། བཙུན་མློ། བློན་པློ་སློགས་དང་ཐློག་མར་

ཐུག་ཕད་བྱུང་སྐབས་ཁློང་ཚོས་རྒྱལ་པློ་ལ་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་སྐུ་ཁམས་བདེ་ལགས་ཞེས་

འཚམས་འདྲི་ཞུ་སློལ་ཡློད་ཅིང་། སྤིར་ན། སྐུ་འཚམས་འདྲི་བེད་པ་ནི་ཡ་རབས་གུས་ཞབས་

ཀི་ལུགས་སློལ་ཞིག་ཡིན། 

བསྙུན་གསློལ་བ། འཚམས་འདྲི་ཞུ་བའམ་ཁམས་འདྲི་བེད་པའི་དློན། 

བསྙུར་བ། [རིང]བརློན་འགྲུས་སམ་རློལ་བ་དྲག་པློ་བེད་པ། 

བསྙུལ། ཉུལ་དུ་བཅུག་པ་དང་བསྙིལ་བ་དང་། ཁྲུས་བས་པ་ལའང་ཞེས་སྣང་། 

བསྙུལ་བ། [རིང]འཁྲུད་པ། 

བསྙེ། སས་ལ་རྒྱབ་བསྙེ་རྒྱུ། 

བསྙེ་བ། ① སྙེ་བའི་མ་འློངས་པ། ② [རིང]འཇིགས་པ། 

བསྙེག་པ། རེས་སུ་ཕིན་པ་དང་། རེས་བསྙེགས་པ་སྟེ། རེས་བཟུང་ཟིན་པ། 

བསྙེགས་པ། སྙེག་པའི་འདས་པ། 

བསྙེང་བ། སྙེང་བའི་མ་འློངས་པ། 

བསྙེངས་པ། ① སྙེང་བའི་འདས་པ། ② འཇིགས་པ་དང་། བག་ཚ་བ། 

བསྙེངས་བལ། ① འཇིགས་པ་དང་བལ་བ། ② [མངློན]དཔའ་བློ། 

བསྙེངས་ཕ། བསྙེངས་པ། འཇིགས་པ་དང་། ཡ་ང་བ། 

བག་ཚ་བ། 

བསྙེན། ཉེ་བར་བསྟེན་པའམ་བསྒྲུབ་པ། 

བསྙེན་བཀུར། སི་ཞུའམ་ཞབས་ཏློག །རྒན་རྒློན་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཞུ་བ། དགེ་འདུན་ལ་མང་འགེད་

ཀི་བསྙེན་བཀུར་བས་པ། བསྙེན་བཀུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྟློབ་པ། 

བསྙེན་བཀུར་བསགས་པའི་ལྷག་མ། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་ལས། སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་

པའི་ལྷག་མ་ལྔའི་ནང་གསེས། ཆགས་སེམས་ཀིས་བུད་མེད་ལ་བསྙེན་བཀུར་ན་ལེགས་སློ་

ཞེས་བསགས་པ་བརློད་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

བསྙེན་བཀུར་ཞིང་མཆློག །སི་ཞུ་ཞུ་ཡུལ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་བ་མ་དང་ཕ་མ། 

བསྙེན་སྒྲུབ། ཡི་དམ་གི་སགས་བཟླ་བ་དང་སློམ་སྒྲུབ་བེད་པ། 

བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི། སློར་བསམ་བསྙེན་པ། སློག་འཛིན་ཉེར་སྒྲུབ། རེས་དྲན་སྒྲུབ་པ། ཏིང་

འཛིན་སྒྲུབ་ཆེན་ནློ། །

བསྙེན་ཅིག །[རིང]ཤློག་ཅིག

བསྙེན་ཆེན། ཡི་དམ་རྒྱུན་རིང་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཤིག

བསྙེན་གནས། ཉིན་ཞག་རེའི་མཐའ་ཅན་དུ་སྲུང་པའི་ཁིམ་པའི་སློ་ཐར་སློམ་པའི་བེ་བག་

ཅིག །བསྙེན་གནས་ལ་གནས་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བརྟུལ་ཞུགས་དང་གསློ་སྦློང་ངློ་། །

བསྙེན་གནས་ཀི་སློམ་པ། ར་བ་བཞི་དང་ཆང་དང་། གར་ཕེང་སློགས། མལ་སྟན་ཆེ་མཐློ། ཕི་དྲློའི་

ཁ་ཟས་ཏེ་ཡན་ལག་བཞི་བཅས་ཞིན་ཞག་གཅིག་སློང་བར་ཁས་བངས་པའི་སློ་ཐར་གི་སློམ་པ། 

བསྙེན་གནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀི་སློམ་པ། སློག་གཅློད་པ། མ་བིན་ལེན་པ། འདློད་པས་ལློག་པར་

གཡེམ་པ། རྫུན་དུ་སྨྲ་བ། ཆང་འཐུང་བ། འཕེང་སློགས་གར་སློགས་གཅིག་ཏུ་བས་པ། མལ་

སྟན་ཆེ་མཐློ། དུས་མ་ཡིན་པའི་ཁ་ཟས་ཟ་བ་རྣམས་སློ། །

བསྙེན་གནས་ཀི་ཡན་ལག་གསུམ། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཡན་ལག་དང་། བག་ཡློད་པའི་ཡན་ལགབརྟུལ་

ཞུགས་ཀི་ཡན་ལག་བཅས་སློ། །

བསྙེན་གནས་ཀི་བསབ་བ། དུས་ཁིམས་ཡན་ལག་བརྒྱད། 

བསྙེན་གནས་འབློག་ཆློག །བསྙེན་གནས་ཀི་སློམ་པ་འབློག་པའི་ཆློ་ག་སྟེ། ཡུལ་སློབ་དཔློན་ནམ་

རེན་གི་དྲུང་དུ་ཀུན་སློང་གུས་པ་དང་བཅས་པས་སྤློད་ལམ་སྟན་དམའ་བ་ལ་འདུག་ཅིང་རྒྱན་

གསར་པས་མི་རྒྱན་པར། དུས་ས་དྲློའི་དུས་སུ་ཉིན་ཞག་ཕྲུགས་གཅིག་གི་དུས་ཁིམས་དེ། སློབ་

དཔློན་གིས་བསྙེན་གནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཚང་བར་འབློག་པའི་ཆློ་གའི་ཚིག་རེས་ཟླློས་

ལན་གསུམ་དུ་བེད་པ། 

བསྙེན་གནས་ཚུལ་ཁིམས། བསྙེན་གནས་ཀི་བསབ་སློམ། 

བསྙེན་པ། ① སྙེན་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། ② ཡི་དམ་ལྷ་དང་ཉེ་བར་འགློགས་པའི་སྤློད་པ། 
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བསྙེན་པ་སྐྱེལ་བ། བསྙེན་པ་གཏློང་བ། 

བསྙེན་པ་གསུམ། མཚན་མའི་བསྙེན་པ། དུས་ཀི་བསྙེན་པ། གངས་ཀི་བསྙེན་པའློ། །

བསྙེན་པར་མ་རློགས་པ། དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་མ་མནློས་པ། 

བསྙེན་པར་མ་རློགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་འདློན་པའི་ལྟུང་བེད། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུའི་ནང་

གསེས། རྒློད་བག་གི་བསམ་པའི་སློ་ནས་བསྙེན་པར་མ་རློགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཆློས་ཀི་

ཚིག་གདངས་སྣ་ཚོགས་ཀིས་འདློན་པ། 

བསྙེན་པར་རློགས་འདློད་མངློན་གྱུར། བསྙེན་པར་རློགས་པའི་མངློན་གྱུར་བཅུའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། 

རྒྱུའི་ཀུན་སློང་ཐློབ་འདློད། དུས་ཀི་ཀུན་སློང་ཐློབ་ཤེས། འགལ་རྐྱེན་ངེས་པ་ལྔ་བལ་གི་བསམ་

པ། མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་ཚོགས་གསུམ་ལན་གི་བསམ་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པས་

རིས་ཟིན་པ། 

བསྙེན་པར་རློགས་པ།① དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་ནློད་པའམ་དགེ་སློང་བསྒྲུབས་པ། ② བསྙེན་

རློགས་ཀི་སློམ་པ། 

བསྙེན་པར་རློགས་པའི་དགེ་སློང་། མཁན་པློ་དང་སློབ་དཔློན་ལས་ཚུལ་ཁིམས་ཡང་དག་པར་

མནློས་པའི་དགེ་སློང་། 

བསྙེན་པར་རློགས་པའི་ཚུལ་བཅུ། རང་བྱུང་གིས་བསྙེན་པར་རློགས་པ། ངེས་པར་འཇུག་པས་

བསྙེན་པར་རློགས་པ། ཚུར་ཤློག་གིས་བསྙེན་པར་རློགས་པ། སྟློན་པར་ཁས་བངས་པས་

བསྙེན་པར་རློགས་པ། དྲི་བས་མཉེས་པས་བསྙེན་པར་རློགས་པ། བ་མའི་ཆློས་ཁས་བངས་

པས་བསྙེན་པར་རློགས་པ། ཕིན་ཆློག་གི་སློ་ནས་ཕློ་ཉས་བསྙེན་པར་རློགས་པ། ལྔ་ཚོགས་

ཀིས་བསྙེན་པར་རློགས་པ། བཅུ་ཚོགས་ཀིས་བསྙེན་པར་རློགས་པ། སྐྱབས་སུ་འགློ་བས་

བསྙེན་པར་རློགས་པའློ། །

བསྙེན་པར་རློགས་པའི་ལས། བསྙེན་པར་རློགས་པའི་ཆློ་གའམ་བ་བ། 

བསྙེན་མཚམས། ལྷའི་བསྙེན་པ་སྐྱེལ་བའི་ཆེད་དུ་མཚམས་ལ་བསད་པ། 

བསྙེན་རློགས། དགེ་སློང་སྟེ། རློགས་པ་ནི་སང་རློགས་མཐར་ཐུག་པའི་མང་འདས་ཡིན་ལ། བསྙེན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

པ་ནི་དེ་དག་མྱུར་དུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པས་བསྙེན་པར་རློགས་པ་ཞེས་བ། 

བསྙེན་རློགས་ཀི་སྦློར་བའི་ཁད་པར་བརྒྱད། མཁན་པློས་ལས་བེད་པ་སློགས་ལ་གསློལ་བ། 

བསྒྲུབ་བས་མཁན་པློས་གསློལ་བ། ཆློས་གློས་སློགས་བིན་གིས་བརླབས་ནས་སྟེར་བ། ལྟུང་

བ་བིན་རླབས་དང་གནས་གསུམ་ལ་བློ་མཐུན་བགི་བ། བཀར་ནས་གསང་སྟློན་གསློལ་བའི་

ལས་ཀིས་བསྐློ་བ། གསང་སྟློན་གིས་ལློག་ཏུ་བར་ཆད་དྲིས་ཤིང་ནང་དུ་འློང་ནས་ཞུ་བ། ལས་

བེད་པས་བརྡ་སྤློད་ནས་དགེ་འདུན་ལ་གསློལ་བ། བར་ཆད་འདྲི་བའི་གསློལ་བ་བས་ནས་

ནང་དུ་བར་ཆད་དྲི་བའློ། །

བསྙེན་རློགས་མཁན་པློ། [ཨུཔཱདྷྱཡཿ]དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་གནང་མཁན། 

བསྙེན་རློགས་སློམ་པ། དགེ་སློང་གི་སློམ་པ། 

བསྙེན་བསིང་། ཉེ་རིང་། བསྙེན་བསིང་བལ་བའི་སྙློམས་པའི་ཁིམས་ལུགས། 

བསྙེམ་པ། སྙེམ་པའི་མ་འློངས་པ། 

བསྙེམས་པ། སྙེམ་པའི་འདས་པ། 

བསྙེར་བ། སྙེར་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

བསྙེལ་ངས། བརེད་ངས། ཁློང་ལ་ཞབས་སྐུལ་ཞུས་ན་མ་གཏློགས་བསྙེལ་ངས་ཆེན་པློ་ཡློད། 

བསྙེལ་ཐློ། བརེད་ཐློ་བཀློད་པའི་ཞེ་ས། 

བསྙེལ་བ། [ཐ་མི་དད་པ]བརེད་པའི་ཞེ་ས། ལས་དློན་དེ་གལ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡིན་པས་མ་བསྙེལ་བ་

གནང་རློགས་གནང་། 

བསྙེལ་བ་མི་མངའ་བ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་ཀི་ཡློན་ཏན་ཞིག་སྟེ། ཆློས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་

ཐློགས་པ་དང་ཆགས་པ་མེད་པ། མ་འདྲེས་པའི་ཆློས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག །སེམས་

ཅན་གི་དློན་མཛད་པའི་དུས་ལས་སྐད་ཅིག་ཀང་མི་འདའ་བའི་མཐར་ཐུག་པའི་ཡེ་ཤེས། 

བསྙེལ་བ་མི་མངའ་བའི་ཆློས་ཉིད། གདུལ་བའི་དློན་མཛད་པ་ལ་དུས་ལས་ཡློལ་བ་མེད་པ་རྒྱ་

མཚོའི་རླབས་ལ་བུ་དུས་སུ་འགངས་ནས་ཕི་བསྙེལ་མི་མངའ་བ་སྟེ། ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་

ཉེར་གཅིག་གི་ནང་གསེས་ཤིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསྙེལ་བང་། བརེད་བང་། 

བསྙེལ་གསློ། མི་བརེད་པའི་དྲན་གསློ། །ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའི་རིགས་སློན་ཚུད་ནས་བསྙེལ་གསློ་

བྱུང་ན་ཡག་པློ་ཡློང་། 

བསྙེས་པ། སྙེ་བའི་འདས་པ། 

བསྙློ་ལློ་གནས་མདློ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༧༧༦ ལློར་ཞྭ་དམར་ཆློས་

གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་བཀའ་ལུང་ལར། ཀརྨ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པློས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་

ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ར་སྟློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བསྙློག་པ། དཀྲུག་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་སྙློག་པའི་མ་འློངས་པ། 

བསྙློགས། འདེད་པ། སེབས། བསྙློགས་པ། དཀྲུག་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་སྙློག་པའི་མ་འློངས་པ། 

བསྙློད་པ། གསློ་བའི་དློན་དུ་གློ་བའི་སྙློད་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

བསྙློན། ཁག་དཀྲི་ཡ་ལ། 

བསྙློན་དཀྲི་བཙན་ལེན། ཁག་བཏགས་ཧམ་བཤད་ཀིས་བཙན་འཕློག་བེད་པ། 

བསྙློན་ཏློལ། ཧམ་བཤད། 

བསྙློན་དློར་གི་རྒྱན། དློན་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དངློས་པློ་འགའ་ཞིག་གི་གནས་ཚུལ་དངློས་

དེ་ཡིན་པ་ལ་མ་ཡིན་ཞེས་ཧམ་པས་བསྙློན་ནས་དློན་གཞན་ཅུང་ཟད་ཁས་བངས་ཏེ་སྟློན་པའི་

རྒྱན་ཞིག་སྟེ། ནང་གསེས་རྣམ་གངས་གསུམ་ནི། ཆློས་ལ་བསྙློན་པ། ཡུལ་ལ་བསྙློན་པ། རང་

བཞིན་ལ་བསྙློན་པ། 

བསྙློན་དློར་གི་གཟུགས་ཅན། གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་ཅན་དློན་གི་

དངློས་པློར་ཧམ་པས་མངློན་སུམ་བསྙློན་ནས་ཡིན་པ་ལས་མིན་པར་བསྒྱུར་ཏེ་དཔེ་དང་ངློ་བློ་

གཅིག་ཏུ་བས་པའི་སློ་ནས་དློན་དུ་དཔེ་ཅན་ཁད་འཕགས་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

བསྙློན་འདིང་བ། མ་བས་པར་བས་པའམ་མིན་པ་ལ་ཡིན་ཟེར་བའི་ཧམ་བསྙློན་བེད་པ། རང་ནློངས་

རང་གིས་ངློས་ལེན་བེད་དགློས་པ་ལས་གཞན་ལ་བསྙློན་འདིང་བ་མི་ཆློག །དབིན་སྐད་དུ་re-

pudiation ཟེར། 



  2385  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

བསྙློན་པ། སྙློན་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

བསྙློན་པས་ཐློབ་པ། ཧམ་སློབས་ཀིས་བྱུང་བ། མི་ཁམ་པ་ནློར་རས་ཚང་མ་བསྙློན་པས་ཐློབ་པ་ཤ་

སྟག་ལས། བདེན་པས་ཐློབ་པ་མེད། 

བསྙློན་མེད། རློད་པ་མེད་པའམ་ནློར་འཁྲུལ་མེད་པ། གང་ཅིའི་སློ་ནས་བསམ་བློ་བཏང་ཡང་

བསྙློན་མེད་རེད། 

བསྙློན་འཛུགས། ཡློད་ལ་མེད་དང་། ཡིན་ལ་མིན་པའི་སྐྱློན་འདློགས་པ། 

བསྙློན་ཧམ། སྐྱློན་འདློགས་ཀི་ཧམ་པ། ནམ་རྒྱུན་མི་ལ་བསྙློན་ཧམ་སྣ་ཚོགས་བེད་པ། 

བསྙློན་ཧམ་མནའ་དག་གི་ཞལ་ལྕེ། ཞལ་ལྕེ་བཅུ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ཡིན་པ་ལ་མིན་དང་། མིན་

པ་ལ་ཡིན་ཞེས་ཧམ་འཛུགས་ཀི་བསྙློན་བྱུང་ན་ལྷ་སྲུང་དཔང་དུ་བཙུགས་ནས་མནའ་བཀར་

བདེན་རྫུན་འབེད་པའི་ཁིམས། 

བསྙློབས། ཉློབ་ཉློབ་བཟློས་ཟིན་པ། 

བསྙློམ་མི་ནུས་པ། གདློན་མི་ཟ་བའམ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་མི་དགློས་པའི་དློན། 

བསྙློར་བ། སྙློར་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

བསྙློལ་བ། [རིང]འཇིགས་པ། 

མཉན། རྣ་བར་སྒ་མཉན་རྒྱུ་ཉན་བཞིན་པ་མཉན་ཟིན་པ་ལའང་། 

མཉན་ཉེས། སྐད་ཆ་རྣ་བས་ཉན་ལུགས་ནློར་བ། 

མཉན་པ། ① ཉན་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། ② གྲུ་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱ་བ་འཛིན་དང་། 

གྲུ་མཁན། གྲུ་ཡི་ཁ་ལློ་བ། གདློས་པ་འཛིན། རྣ་བ་འཛིན་བཅས་སློ། །

མཉན་པ་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། རང་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རློགས་པའི་སངས་

རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་ཐློབ་པར་འདློད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད། 

མཉན་དཔློན།གནའ་དུས་ཀློ་གྲུ་གཏློང་མཁན་གི་ཞེ་ཚིག

མཉན་ཡློད། མཉན་དུ་ཡློད་པ་སྟེ་སར་ཤཱཀ་མུ་ནེ་བཞུགས་གནས་རྒྱ་གར་གི་གློང་ཁེར་རིང་པ་ཞིག་

གི་མིང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཉན་ཡློད་ཆློ་འཕྲུལ་མཆློད་པ། ཤཱཀ་མུ་ནེས་གློང་ཁེར་གཉན་ཡློད་དུ། ཟླ་བ་དང་པློའི་ཚེས་གཅིག་

ཉིན་ནས་བཅློ་ལྔའི་བར་ཕི་རློལ་མུ་སྟེགས་པ་དང་ཆློ་འཕྲུལ་འགན་ནས་མུ་སྟེགས་ཀི་རྒློལ་བ་

ཚར་བཅད་པའི་དུས་ཆེན་རེས་དྲན་དུ་ལློ་ལར་བློད་ཟླ་བ་དང་པློའི་ཚེས་གཅིག་ནས་བཅློ་ལྔའི་

བར་བློད་ཀི་དགློན་པ་མང་ཆེ་བས་མཉན་ཡློད་ཆློ་འཕྲུལ་མཆློད་པའི་སྨློན་ལམ་ཆེན་མློ་ཚོགས་

སློལ་ཚུགས་ཡློད། 

མཉམ། ① ཐུན་མློང་ངམ་ཆབས་ཅིག་དང་མཚུངས་པ་ལའང་། དློ་མཉམ། འདྲ་མཉམ་སློགས། 

 ② ཉམ་ཞན་པའི་དློན་ཏེ། མི་མཉམ་ཆུང་དང་། ཤིན་ཏུ་མློ་ནི་མཉམ་ཕིར་རློ། ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །

མཉམ་དཀྲློལ། རློལ་ཆ་མང་པློ་དུས་མཉམ་དུ་འབུད་དཀྲློལ་བེད་པ། 

མཉམ་མཁས་དགློན། དགློན་པ་འདི་འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་

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

མཉམ་འཁིལ། དུས་མཉམ་དུ་འཁིལ་བ། 

མཉམ་རྒྱུག །མཉམ་དུ་མགློགས་པློར་འགློ་བ། དམིགས་ཡུལ་དུ་མ་སེབས་བར་མཉམ་རྒྱུག་བེད་པ། 

མཉམ་སྒིག་ཚོད་ལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་integration test ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་merge ཟེར། 

མཉམ་སྒློག །དུས་གཅིག་ལ་སྒ་སྐད་ཁག་མང་འབིན་པ། 

མཉམ་བགློས། མཉམ་དུ་བགློ་བཤའ་རྒྱབ་པ། ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་ཁ་ཏློག་མཉམ་བགློས་བེད་པ། 

མཉམ་འགན། རལ་སློགས་མཉམ་དུ་འགན་པ། 

མཉམ་འགློ། ཆབས་ཅིག་ཏུ་སྐྱློད་པ། ལམ་ཐག་རིང་བའ་ིགཞན་ཡུལ་དུ་སློབ་གཉེར་ལ་མཉམ་འགློ་བེད་པ། 

མཉམ་འགློགས། གཤིབས་པ། མཉམ་འགློགས་བས་ནས་འགློ་བ། 

མཉམ་ལྕློགས། མཉམ་དུ་བེད་ཐུབ་པ། རམ་པ་འགམ་རྒྱུ་དང་གིང་བུ་གཏློང་རྒྱུ་མཉམ་ལྕློགས་མི་ཡློང་། 

མཉམ་རེས། སློམ་གི་མཉམ་གཞག་དང་རེས་ཐློབ་ཀི་བསྡུས་ཚིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

མཉམ་རེས་གཉིས། མཉམ་བཞག་དང་རེས་ཐློབ་གཉིས། 

མཉམ་འཇློག །སེམས་པ་གནས་པའམ་དློ་སྣང་བཞག་པ་དང་། སུ་རྒྱལ་སུ་ཕམ་མ་བྱུང་བར་ཆ་

མཉམ་པར་བཞག་པ་ལའང་། 

མཉམ་འཇློག་གི་གཟུགས་ཅན། གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས། དཔེ་ཅན་གང་ཞིག་དཔེའི་

གཟུགས་སུ་བཀློད་པ་དེས། རང་གི་ངང་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པའི་བ་བ་བེད་པ་འློས་མིན་གི་

སྐྱློན་ཡློད་པ་དང་། བ་བའི་ཡུལ་ཉིད་ལའང་སྐབས་གང་ཡིན་གི་སྐྱློན་ཡློད་པ་བཅས་ཡུལ་དང་

ཡུལ་ཅན་གཉིས་ཀའི་ཉེས་པ་མཉམ་དུ་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

མཉམ་ཉིད། ① གཅིག་མཚུངས་ཀི་ངློ་བློའམ་རང་བཞིན། ② ཀུན་ཏུ་ཁབ་པའི་རང་བཞིན་ཏེ་སྟློང་

ཉིད། 

མཉམ་ཉིད་ཀི་ཡློན་ཏན། ༡ བེེ་ད་བའི་བཞེད་པའི་མཉམ་པའི་ཡློན་ཏན་ནི་ཡི་གེ་འཇམ་རྩུབ་ཤས་ཆེ་

ཆུང་མི་མཉམ་པ་དང་བལ་བ་སྟེ་འཇམ་རྩུབ་ཀི་ཡི་གེ་མང་ཉུང་ཆ་མཉམ་པ་ཅན་ཞིག་ལ་འཇམ་

རྩུབ་བར་མ་ཞེས་ཟེར། མཚན་ཉིད་དེ་ལན་གི་སྙན་ངག་སྦློར་བ་ལ་འཇམ་རྩུབ་བར་མ་སྟེ་སློག་

ཆེ་ཆུང་གི་ཡི་གེ་ཆ་མཉམ་པར་བཀློད་པའི་སྒའི་སྐྱེ་གནས་ཅན་ཞིག་ལ་ཟེར། འདི་ལ་སློན་གི་

འགེལ་པ་ཁག་ལ་མཉམ་དང་མི་མཉམ་པའི་རློམ་ཚུལ་སྐློར་ལ་བཞེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་རློད་པ་

ཅུང་ཟད་ཡློད་འདུག་ཀང་། ཁློ་བློ་ནི་བློད་མཁས་སྙན་འགེལ་ལར་བཤད་ན་ལེགས་པར་སེམས་

ཏེ། འདི་ལ་ར་བའི་དཔེར་བརློད་ཀི་ཡི་གེ་འཇམ་རྩུབ་སྒིག་ཚུལ་རྣམས་ཐད་ཀར་མངློན་སུམ་

མཐློང་ཐུབ་པ་ལར་འགེལ་ཡློད་པའི་ཕིར། ༢ གློློ་ཌ་བའི་མཉམ་ཉིད་ཀི་ལློག་པའི་ཡློན་ཏན་ནི། 

བློད་མཁས་པའི་འགེལ་པ་ལས། རྒྱ་སྐད་ཀི་ཚིག་རང་བཞི་པློ་དེ་ལས། དང་པློ་དང་། གཉིས་པ། 

བཞི་པ་རྣམས་ཚིག་འཇམ་པ་ཅན་དང་། ཚིག་རང་གསུམ་པ་ཡི་གེ་རྩུབ་པ་ཅན་ཡིན་པས་མི་

མཉམ་པ་ཡིན་ཞེས་འགེལ་འདུག །སློབ་དཔློན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གི་འགེལ་པར། ཚིག་རང་

ཕེད་ས་མ་གཉིས་འཇམ་པ་ཅན་དང་། ཚིག་རང་པ་འཇམ་རྩུབ་འདྲེས་མ། ཚིག་རང་བཞི་པ་རྩུབ་

པ་ཁློ་ན་ཡིན་ཞེས། འཆད་དློ་ཞེས་བློད་མཁས་པས་གསུངས་སློ། །

མཉམ་ཉིད་ཀི་དཔེ། ཞེས་པ་དཔེ་བརློད་འདིའི་ཁད་ཆློས་ནི། དཔེ་དང༌། དཔེ་ཅན། མཚུངས་གསལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གི་སྒ། དློན་གི་མཚུངས་ཆློས། སྒའི་མཚུངས་ཆློས་དེ་ཀློག་པའི་ཚེ་གཅློད་མཚམས་ཐ་དད་པས་

དློན་མི་འདྲ་བ་གཉིས་སློ་སློ་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གི་ཁད་ཆློས་སུ་གློ་ཆློག་པའི་གློ་རིམ་རྣམས་

ཚང་བ་ཞིག་དགློས། དེའང་སྐྱེད་ཚལ་ཕེང་འདི་དཔེ། བུ་མློ་དཔེ་ཅན། བཞིན་མཚུངས་གསལ་

གི་སྒ། མཛེས་ལན་ཞེས་དློན་གི་མཚུངས་ཆློས། སཱ་ལ་ཀ་ན་ན། ཞེས་པ་ལེགས་སྦར་སྐད་དེ། 

སཱ་ལ་ཞེས་སློས་དཀར་དང༌། ཀ་ན་ན། ཞེས་པ་ནགས་ཚལ་ཏེ། དེས་ན་རང་པ་ཕི་མའི་དློན་སློས་

དཀར་ནགས་ཀི་མཛེས་ལན་པ། ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། དེ་ནི་དཔེ་ནགས་ཀི་ཁད་ཆློས་ཡིན། དཔེ་

ཅན་བུ་མློ་ལ་སྦར་སྐབས། ས་བཅས་པའི་དློན། ཨ་ལ་ཀ་ལན་བུའི་དློན། ཨཱ་ན་ན་གདློང་གི་དློན་

ཡིན། འདི་དབངས་རྣམས་མཚམས་སྦར་བས། སཱ་ལ་ཀ་ན་ན་ཞེས་སྒ་དང་གཟུགས་གཅིག་ཏུ་

འགྱུར་ཀང༌། ཀློག་པའི་ཚེ། སཱ། ལ་ཀ ན་ན་ཞེས་གཅློད་མཚམས་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས། ལན་

བུ་བཅས་པའི་གདློང་མཛེས་ལན། ཅེས་བུ་མློའི་ཁད་ཆློས་སུ་གློ་བ་ལར་རེད། 

མཉམ་ཉིད་ལྔ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཉམ་ཉིད་ལྔ་སྟེ། 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་རྣམས་སློ། །

མཉམ་ཉིད་བཅུ། ཆློས་ཐམས་ཅད་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་མཉམ་པ་ཉིད་དང་། མཚན་མ་མེད་པའི་

མཉམ་པ་ཉིད། མཐའ་བཞི་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་མཉམ་པ་ཉིད། མ་སྐྱེས་པའི་མཉམ་པ་ཉིད། 

དབེན་པའི་མཉམ་པ་ཉིད། གདློད་མ་ནས་རྣམ་པར་དག་པའི་མཉམ་པ་ཉིད། སྤློས་པ་མེད་པའི་

མཉམ་པ་ཉིད་། བང་དློར་མེད་པའི་མཉམ་པ་ཉིད། ཆློས་རྣམས་རྨི་ལམ་མིག་ཡློར་ཆུ་ཟླ་

གཟུགས་བརན་སྤྲུལ་པ་ལ་བུའི་མཉམ་པ་ཉིད། དངློས་པློ་དང་དངློས་མེད་པའི་མཉམ་པ་ཉིད་

བཅས་བཅུའློ། །

མཉམ་ཉིད་འློད་གསལ་ཆེན་པློ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་དང་། རེས་ཐློབ་གཉིས་ལ་

ཁད་མེད་པར་འློད་གསལ་སྟློང་པ་ཉིད་ཀི་རྣལ་འབློར་ལ་གཡློ་བ་མེད་པ་སྟེ། ཞིབ་པར་དྭགས་པློ་

བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་བ་མ་གློང་མ་ཆློས་མཛད་པའིཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་ཁིད་ཡིག་ཁག་ལ་གཟིགས། 

མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས། སྣང་སིད་འཁློར་འདས་ཀི་ཆློས་རྣམས་ངློ་བློ་ལ་བཟང་ངན་མེད་པར་རང་བཞིན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

མཉམ་པ་ཉིད་དུ་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས། 

མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ལྔ། མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས། ཅི་ལ་ཅི་གནས་ཡེ་ཤེས། མ་འགག་ལྷུན་མཉམ་

ཡེ་ཤེས། མི་གཡློ་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས། མཉམ་ཉིད་ཆེན་པློའི་ཡེ་ཤེས་བཅས་ཏེ་བཏགས་གློལ་

ལས་བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཉི་ཤུ་ར་ལྔའི་ནང་ཚན་ཞིག

མཉམ་ཉིད་ལ་དགློངས་པ། དགློངས་པ་ཅན་བཞིའི་ནང་གསེས། འདས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་། ཤཱཀ་

ཐུབ་པ་གཉིས་ཆློས་ཀི་སྐུ་དང་། ཕིན་ལས་སློགས་ཆེ་ཆུང་མི་མངའ་བར་མཉམ་པར་ཉིད་ལ་

དགློངས་ནས་ང་སློན་སངས་རྒྱས་རྣམ་གཟིགས་སུ་གྱུར་ཏློ་ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །

མཉམ་ཉིད་གསུམ། སངས་རྒྱས་ཀི་མཉམ་པ་ཉིད་གསུམ་སྟེ། ཚོགས་བསགས་པར་མཉམ་པ་ཉིད་

དང་། ཆློས་སྐུ་བརེས་པར་མཉམ་པ་ཉིད། འགློ་བའི་དློན་སྤློད་པར་མཉམ་པ་ཉིད། 

མཉམ་གཉིས། དུས་ཚིགས་ཉེར་བཞིའི་ནང་ཚན་དཔྱིད་ཉིན་མཚན་མཉམ་པ་དང་། སྟློན་ཉིན་མཚན་

མཉམ་པའི་དུས་གཉིས། དེའི་དཔྱིད་ཟླ་འབིང་པློའི་སང་སྟེ་སྤི་ལློའི་ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ཚེས་

21,12,23 གང་རུང་ཞིག་ལ་དཔྱིད་ཉིན་མཚན་མཉམ་ཞིང་ཡློད་པ་དང་། སྟློན་ཟླ་འབིང་པློའི་

སང་ཚད་ཏེ་སྤི་ལློའི་ཟླ་བ་དགུ་པའི་ཚེས་21,12,23 ལ་སྟློན་ཉིན་མཚན་མཉམ་པའི་དུས་ཡིན། 

མཉམ་གཉེར། ཐུན་མློང་དུ་བདག་གཉེར་བེད་པ། 

མཉམ་གཉེར་ཁེ་ལས། མིའམ་ཚོགས་པ་ཁ་ཤས་ཀིས་མཉམ་དུ་གཉེར་བའི་ཁེ་ལས། 

མཉམ་དང་མི་མཉམ། རིལ་བློར་ཚེས་བསེས་མ་ནུས་བགློས་པའི་ཐློབ་ནློར་གཟུགས་མེ་མི་མཉམ་

ཞིང་། ཐིག་མིག་མཚོ་རྣམས་མཉམ་པའློ། །མི་མཉམ་རིམ་མིན་མཉམ་རིས་པ། ནློར་མཉམ་

བསྣན་ལ་མི་མཉམ་ཕི། 

མཉམ་དུ་རྐུ་རྒྱབ་པ། རྐུན་པློ་ཁ་ཤས་ཁ་མཚམས་ནས་མཉམ་དུ་རྐུ་རྒྱབ་པའི་དློན། 

མཉམ་དུ་ངན་བསབ་པ། མི་སྣ་ཁ་ཤས་ཀིས་མཉམ་དུ་ངན་སྐུལ་བེད་པ། 

མཉམ་བདག་དཔར་དབང་། དཔར་དབང་མཉམ་དུ་བདག་ཡློད་པ། 

མཉམ་འདྲེས། ① རིགས་མི་འདྲ་བའི་དངློས་པློ་རྣམས་མཉམ་དུ་འདྲེས་པ། ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་

འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་con-
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tamination ཟེར། 

མཉམ་འདྲེས་གངས་ལུགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་mixed radix numeration system ཟེར། 

མཉམ་གནས་ཀི་རླུང་། རླུང་མེ་མཉམ་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། ལུས་ཀི་ར་བའི་རླུང་ལྔའི་ཡ་

གལ་ཕློ་བའི་མེ་དྲློད་མཁིས་མ་འཇུ་བེད་དང་མཉམ་དུ་གནས་པ་ཞིག་སྟེ། བེད་ལས་ནང་ཁློལ་

ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ཞིང་ཟས་སྐློམ་འཇུ་བར་བེད་པ་ཞིག

མཉམ་པ། ① མཚུངས་པའམ་འདྲ་བ། དུས་མཉམ་པ། རིགས་མཉམ་པ། ལག་མཐིལ་ལར་ཁློད་

མཉམ་པ། རིང་ཐུང་མཉམ་པ། ② འཚམས་པ་དང་རན་པ། གིམ་ལྷློད་མཉམ་པ། མཐློ་དམན་

མཉམ་པ། དྲློ་གང་མཉམ་པ། 

མཉམ་པ་ཆེན་པློའི་ཐུགས། ཐུགས་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག །མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ནི་ལློངས་སྐུ་

མཉམ་པ་ཆེན་པློའི་ཐུགས་ཞེས་སགས་རིང་མའི་བརྡ་ཆད་དློ། །

མཉམ་པའི་འཇུག་ཚུལ། སློན་འཇུག་གི་ཤིན་ཏུ་མློ་མ་ཡིག་རང་ཉིད་འཇུག་ཡུལ་གི་མིང་གཞི་དག་

ལ་སྒ་དང་རློལ་བ་མཉམ་པ་སྟེ། ཤིན་ཏུ་ལྷློད་པའི་ཚུལ་གིས་འཇུག་པ། 

མཉམ་པའི་དྲི། སྨན་སྣ་ཚོགས་སྦར་བ་ལ་བུ་སྦློར་ཚུལ་གིས་དྲི་ཤས་མི་ཆེ་བའློ། །

མཉམ་པར་འཇློག་པ། ① རན་པར་འཇློག་པ་དང་། འཚམ་པར་འཇློག་པ། ② སེམས་གནས་དགུ་

པ། སེམས་མཉམ་པར་གྱུར་པ་ན་བཏང་སྙློམས་སུ་བེད་པ། 

མཉམ་པར་བས་པ། མཚུངས་གསལ་གི་སྒ་ཞིག་སྟེ་འདྲ་བ། 

མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་མི་མངའ་བ། ཉན་ཐློས་དག་འཕལ་ལ་མཉམ་པར་འཇློག་ཅིང་ལང་གི སངས་

རྒྱས་ནི་འབྱུང་འཇུག་མི་མངའ་བར་སྤློད་ལམ་བཞིའི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་སེམས་མཉམ་པར་

འཇློག་པ། མ་འདྲེས་པའི་ཆློས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག

མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་གང་ཟག །ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བཞེངས་ཏེ་རེས་ཐློབ་ལ་གནས་པའི་གང་

ཟག

མཉམ་པར་གཞག་པ། མཉམ་པར་བཞག་པ་དང་གཅིག །
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མཉམ་པར་བཞག་པའི་ས། སེམས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པའི་སྐབས། 

མཉམ་པར་བཞག་པའི་སེམས། ཏིང་ངེ་འཛིན་བསློམས་པའི་སེམས། 

མཉམ་པློ། ལྷན་ཅིག །མཉམ་པློར་ཕིན་ནས་སློབ་སྦློང་མཐར་ཕིན་གིས། 

མཉམ་སྤློད། ① དངློས་པློ་གང་ཞིག་ལྷན་དུ་སྤློད་པའམ། གང་ཟག་གཉིས་ཀི་ཟས་གློས་མཉམ་སྤློད། 

 ② གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་share ཟེར། 

མཉམ་སྤློད་བེད་སྟངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་shared as ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་weight-sharing network ཟེར། 

མཉམ་སྤློད་ཡིག་ཁུག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་share the folder ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་concurrent ཟེར། 

མཉམ་བལ། མཚུངས་ཟླ་མེད་པ། སས་བརན་མཉམ་བལ་གི་སྙིང་སྟློབས། 

མཉམ་སྦྲེལ། ཕན་ཚུན་གཅིག་ཏུ་སྦྲེལ་བ། 

མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས། འཛམ་གིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པ་མཇུག་འགིལ་རེས་༡༩༤༥ལློར་

བཙུགས་པའི་རྒྱལ་སྤིའི་སྒིག་འཛུགས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ལས་ཁུངས་ཨ་མ་ནི་ཨ་མེ་རི་

ཀའི་གློང་ཁེར་ཉིའུ་ཡུའེ་ལ་ཡློད། དེའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བློ་ནི་རྒྱལ་སྤིའི་ཞི་མཐུན་དང་བདེ་

འཇགས་སྲུང་སྐྱློབ་བེད་རྒྱུ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་བར་གི་མཛའ་བཤེས་ཀི་འབེལ་བ་སེལ་རྒྱུ། དཔལ་

འབློར་དང་རིག་གནས་སློགས་ཐད་ཀི་རྒྱལ་སྤིའི་མཉམ་ལས་སྐུལ་སེལ་བེད་རྒྱུ་བཅས་རེད། 

མཉམ་མེད། འདྲ་མཚུངས་མེད་པའམ། ཟླ་མེད། 

མཉམ་མེད་ཐུབ་པའི་དབང་པློ། ཐུགས་རེ་དང་འཕིན་ལས་སངས་རྒྱས་གཞན་དང་མི་མཉམ་པ་ཁད་
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པར་དུ་འཕགས་པས་ན་དེ་ལར་ཟེར། 

མཉམ་མེད་དྭགས་པློ་ལྷ་རེ། དྭགས་པློ་ཟླ་འློད་གཞློན་ནུའི་རྣམ་ཐར་ལ་གཟིགས། 

མཉམ་མེད་ཤཱཀ་ཡེ་ཤེས། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ༡༤༧ ལློ་ནས་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་

མེ་ཡློས་སྤི་ལློ༡༢༠༧ ལློ་བར་དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་བཞུགས། 

མཉམ་མེད་སངས་རྒྱས་དཔལ་བཟང་། ཤངས་པའི་གདམས་ངག་གི་བ་རབས་བཅུ་པ། བྱུང་བདུན་

པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༤༠༤ལློར་རུས་འབེ་དང་། ཡབ་དཔློན་རིས་བཟང་། ཡུམ་ཚེ་འབུམ་

དཔལ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་གཙང་གིིི་སྟག་ཚང་ཕུའི་ཚ་བུ་ཟེར་བའི་ས་ཆ་དེར་སྐུ་འཁྲུངས། ཡབ་

ཡུམ་གཉིས་ལ་འདིའི་གློང་དུ་སས་གཅིག་འཁྲུངས་པ། མ་འཚོ་བ་གློངས་པའི་ཚེ། བདུན་

ཚོགས་ལ་རི་ཁློད་རས་ཆེན་གདན་དྲངས་པས་ནང་མཆློད་གནང་ནས་འདི་འཐུང་དང་། ཁློད་ལ་

བུ་ཁད་པར་ཅན་ཅིག་ཡློང་གསུངས་ནས་ལུང་བསྟན། ཡུམ་གིས་ལློ་ཆེན་བང་རེ་མཇལ་དུ་བློན་

པ་དང་། བུས་ཕློངས་པ་ལགས་ཞུས་པས། ལློ་ཆེན་གིས་ནུ་མ་སྟློན་གསུངས། ཞལ་གིས་འཇིབ་

ཏེ་བུའི་ལུང་བསྟན། ཡུམ་གི་མནལ་ལམ་དུ་བུད་མེད་མང་པློས་བུམ་པ་ཐློགས་ཏེ་སྐུ་ཁྲུས་

གསློལ། ལྷུམས་སུ་ཞུགས་མ་ཐག་ཡུམ་བདེ་བའི་ཉམས་དང་ལན་པར་གྱུར། ཟླ་བ་རློགས་པ་

དང་སྐུ་བལམས། ཆུང་ངུ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ། མཉམ་པར་འཇློགས་པ་དང་། འཁིད་ཡིག་ནས་

ཆློས་འཆད་པའི་ཚུལ་མཛད། རྡློ་རེ་དྲིལ་བུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་དང་། རི་བློང་སློགས་ཕག་གིས་

བཤུང་ཡང་མི་འབློས་བར་སར་གཞན་གིས། བཟུང་དློགས་ནས་འབློས་སུ་འཇུག་པ་སློགས་

དང་། ཀློག་ཡིག་ཚེགས་མེད་དུ་མཁེན་པས། ཆློས་ལ་ཐུགས་འདུན་སྐྱེས་ནས། ཡབ་ཡུམ་ལ་

ཞུས་ནས་ཡི་གེ་མང་པློ་བིས་པ་དང་། ཡབ་ཀིས་བཀག་པས་མ་ཁློགས་པར། ཤངས་དཀར་

པས་སློབ་དཔློན་མཛད་དེ་བསྙེན་པར་རློགས། ལློ་བཅུ་གཉིས་ཙམ་ཤངས་དཀར་བ་འབལ་མེད་

དུ་བསྟེན་ནས། ཤངས་པའི་ཆློས་སྐློར་ཁིད་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཞུས་སློ། །རེ་

གཅིག་ཏུ་བསློམས་པས། བདེ་དྲློད་རབ་འབར་སྒྱུ་ལུས་རྨི་ལམ་འློད་གསལ་གི་ཉམས་རློགས་

ཕུལ་ཕིན་ཏུ་འཁྲུངས། རྨི་ལམ་སྤྲུལ་བསྒྱུར་གིས་བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་གཟིགས་པ་སློགས་ཡློན་

ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མངའ། ཡུམ་སས་གཉིས་རང་ཡིན་པས། ཡབ་གཤེགས་རེས། ཨ་ཁུས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

སྤད་དངློས་འཕློག་པ་ཡང་། བཟློད་པའི་གློ་ཆས་ཁློ་བ་སངས་ཏེ། ཤངས་དཀར་བའི་འཕལ་གི་

ཕག་གཡློན་མཆློད་གཡློག་སློགས་མློས་གུས་ངང་ཞབས་ཏློག་གིས་མཉེས་པར་མཛད། གྲུབ་

ཆེན་སངས་རྒྱས་དར་ལ་ཡང་ཤངས་ཆློས་ཡློངས་རློགས་ཅིག་གསན། རེ་ཤངས་དཀར་བ་ཞིང་

བརེས། མཆློད་འབུལ་གསློལ་འདེབས་རེ་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབས། སྐུག་ལུང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་

གློགས་ཤིང་ཅུང་ཟད་ཉམས་འདུག་པ་ཐུགས་སྐྱློ་སྟེ་ཞིག་གསློས་ཞབས་ཏློག་རྒྱས་པར་མཛད། 

བདེ་མཆློག་གི་དབང་གནང་བས་བདེ་མཆློག་དངློས་སུ་མཐློང་བ་བྱུང་། ཕག་མློའི་དབང་གནང་

བས། ནང་མཆློད་ཀི་སྟེང་ས་ནས་རེ་བཙུན་མ་དངློས་སུ་བློན། དབང་རྣམས་མཛད་ཚེ་སྒ་སྙན་

པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཐློས་པ་སློགས་ཡ་མཚན་དང་ལན་ཞིང་། མཁས་བཙུན་བཟང་པློའི་མཐར་

ཐུག་སློབ་མ་ཡང་མང་དུ་བྱུང་བ་སྨིན་གློལ་ལ་བཀློད། སྐུག་ལུང་དབུ་རེའི་ར་ཐློག་སློགས་

དགློངས་གཏད་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་མཐར། སྙུངས་ཚུལ་ཆེར་མེད་ཀང་། བདག་ཤར་ཕློགས་

མངློན་པར་དགའ་བར་འགློ་བས་དེར་གསློལ་བ་ཐློབ་གསུངས་ནས། དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་བརྒྱད་

པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ལྕགས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༤༧༡ལློལ་སྤྲུལ་སྐུའི་བཀློད་པ་བསྡུས་སློ།།

མཉམ་འཛོམས། མང་པློ་སེབ་ཚོགས། མི་མང་མཉམ་འཛོམས། ལས་མང་མཉམ་འཛོམས། 

མཉམ་འཛོམས་དགློན། མཉམ་འཛོམས་རིང་མའི་བཀྲ་ཤིས་དགློན་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བརྒྱད་

པའི་སྨད་ཙམ་སྟེ་སྤི་ལློ་༡༤༩༥ལློ་ཡས་མས་སུ་བ་མ་སྨན་བ་ཚང་གིས་གསར་བཏབ་མཛད། 

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

མཉམ་བཞག །[སམཱཧིཏཿ]ཆ་མཉམ་པར་བཞག་པ་སྟེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་སློམ་སྐབས་གང་ཟག་དང་ཆློས་

ཀི་བདག་མེད་པའི་སྟློང་པ་ཉིད་ལ་སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་དམིགས་ནས་མཉམ་པར་བཞག་པ། 

མཉམ་བཞག་ནམ་མཁའ་ལ་བུའི་སྟློང་ཉིད། མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཡུལ་བདེན་མེད་སྟློང་པ་ཉིད། 

མཉམ་བཞག་ཡ་ེཤེས། ད་ེཁློ་ན་ཉིད་ལ་ར་ེགཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་འཇློག་པའ་ིརྣམ་པར་མ་ིརློག་པའ་ིཡ་ེཤེས། 

མཉམ་ཟ། ཐུན་མློང་དུ་ལློངས་སྤློད་པ། སྐྱིད་ལ་ཁའི་རྩྭ་ལ་མཉམ་ཟ་དང་། སྡུག་ཀློ་མློག་གི་ཆུ་ལ་

མཉམ་འཐུང་། 

མཉམ་གཡློ་འདྲེས་གྲུབ། 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་formant synthesis ཟེར། 

མཉམ་རུབ། ① མང་པློ་སེབ་འཛོམ། ② མཉམ་དུ་རུབ་བརྒྱབ་པ། 

མཉམ་ལས་ཁང་། རྒྱ་ནག་ཏུ་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་གཙུགས་རེས་ཀི་ཐློན་སྐྱེད་ཀི་

སྒིག་འཛུགས་ཤིག

མཉམ་གཤིབ་འཁློར་སྐྱློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་parallel run ཟེར། 

མཉམ་གཤིབས། མང་པློ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བསེབས་པའི་དློན། མི་མང་པློ་ཁང་པ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་

གཤིབས་བས་ནས་སློད་པ། 

མཉམ་བསེས། གཉིས་སམ། མང་པློ་མཉམ་དུ་བསེས་པ། དཀར་ནག་མཉམ་བསེས། མར་དང་

འཆུར་བ་མཉམ་བསེས་བས་ནས་ཐུད་བརིས། 

མཉམ་བསེས་འདྲ་དཔེ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་mixed mode ཟེར། 

མཉེ། ཉེད་ཀི་མ་འློངས་པ། 

མཉེ་བ། མཉེད་པའི་མ་འློངས་པ། 

མཉེ་ཤིང་། ཉེ་ཤིང་གི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

མཉེད། མཉེ་རྒྱུའི་ཀློ་བ་མཉེད་བཞིན་པ། 

མཉེད་གི[ཡུལ]ཀློ་བའི་ཤ་གཅློད་བེད་གི

མཉེད་པ། [ཐ་དད་པ]མཉེས་པ། མཉ་ེབ། མཉེས། འཕུར་འཕུར་གཏློང་བ། ཀློ་བ་མཉེས་ཏ་ེརྐྱལ་པ་བཙེམས། 

མཉེད་མ། མཉེས་ནས་ལས་སྣློན་བེས་ཡློད་པའི་ཀློ་པགས་ཀི་མིང་སྟེ། པགས་པ་མཉེད་མ། ཀློ་བ་

མཉེད་མ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

མཉེན། རེངས་པློ་མ་ཡིན་པ་ལེམ་ལེམ་ལྕང་མའི་ལྕུག་ཕན་ལ་བུ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་flopy driver ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཉ ༽

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

དབིན་སྐད་དུ་soft error དང་། ཡང་ན་transient error ཟེར། 

མཉེན་ལྕུག །གློང་པློ་མིན་པར་ལེམ་ཞིང་ཕ་བ། ལྕང་མའི་ཡལ་ག་མཉེན་ལྕུག་དང་ལན་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་software ཟེར། 

མཉེན་ཆས་རྐུས་དཔར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་software piracy ཟེར། 

མཉེན་ཆས་ཐུམ་བུ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་software package ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་software library ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་floppy disk; flexible disk ཟེར། 

མཉེན་པ། ① སྙི་བའམ། འཇམ་པའམ། དུལ་བ། ལུས་མཉེན་པློ་སྤེའུ་ལ་བུ། ལྕང་མའི་ལྕུག་ཕན་

མཉེན་པ། ཕག་མཉེན་པ། ② ས་བ་ལས་ལློག་པ། སྨན་གི་ཡློན་ཏན་མཉེན་པ། 

མཉེན་པློ། མཉེན་པ་དང་གཅིག །

མཉེན་བ། མཉེན་པ། སྙི་བའམ་འཇམ་པའམ་དུལ་བ། 

མཉེན་འབློལ། རེག་བ་འཇམ་པློའི་འབློལ་གདན། 

མཉེན་ཤློག །ཤློག་བུ་འཇམ་མཉེན། 

མཉེལ་བ། [ཐ་མི་དད་པ]ངལ་བའམ་ཐང་ཆད་པའི་ཞེ་ས། ཁེད་རང་སྐུ་མཉེལ་མ་སློང་ངམ། 

མཉེས།མཉེད་པའི་སྐུལ་ཚིག །དགའ་བའི་ཞེ་ས་སྟེ། ཐུགས་མཉེས། ཐུགས་མཉེས་པའི་ངང་ནས་

ཞལ་བརྡ་གནང་ལ་བུ། 

མཉེས་མགློ་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་སྤུ་རང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཉེས་ཐང་། ས་མིང་ཞིག །ཡློངས་གགས་སུ་སྙེ་ཐང་ཟེར་བ་དེ་ཡིན། ལྷ་ས་ཆུ་ཤུར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

མཉེས་དག །མཆློད་ཆང་གཙང་དག་མཆློད་པ། 

མཉེས་པ། ① མཉེད་པའི་འདས་པ། ② [ཐ་མི་དད་པ]དགེས་པའམ་རངས་པའི་ཞེ་ས། ཐུགས་རབ་

ཏུ་མཉེས་ཏེ་འདི་སྐད་གསུངས་སློ། །ཤིན་ཏུ་ལེགས་སློ། །ལེགས་སློ། །

མཉེས་པློ། དགའ་པློའི་ཞེ་ས། དཔེ་ཆ་བཀག་པར་ཧ་ཅང་མཉེས་པློ་གནང་གི་འདུག

མཉེས་ཚོར། དགའ་ཚོར། རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་པའ་ིའཕིན་བཟང་གསན་ནས་མཉེས་ཚོར་ཆེན་པློ་གནང་ག་ིའདུག

མཉེས་གཤིན། སེམས་རྒྱུད་ཞི་ཞིང་། ཀུན་ལ་བམས་པའམ། མཛའ་བ། ཨ་མ་དམ་པའི་མཉེས་གཤིན་

གི་རྣམ་པ་ཡིད་ལ་དྲན་པ། མི་དེ་གློགས་པློ་ལ་མཉེས་གཤིན་གི་འདུ་ཤེས་ལན་པ་ཞིག་རེད། 

མཉེས་གཤིན་པ། བམས་བརེ་དང་། སེམས་པ་བཟང་པློ། མཛའ་གློགས་དང་། དགའ་ཉེ་བློ་དཀར། 
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༼ཏ༽

ཏ། བློད་ཡིག་གསལ་བེད་དགུ་པ། གནས་སློ་དང་། བེད་པ་ལྕེ་རེ། ནང་གི་རློལ་བ་སློ་དང་ལྕེ་རེ་ཕད་

པ་དང་། ཕིའི་རློལ་བ་སློག་ཆུང་སྒ་མེད། མིང་གཞིའི་ཕློ་ཡིག་ཅིག །སྒ་གདངས་གིམས་པ། 

ཏ་ཀི་དུན་མུ། [ཞང་སྐད]འདློད་པ་དགུ་འགྱུར། 

ཏ་ཀུ ① ལག་རེན་འཁར་བའི་མིང་གཞན། ② [ཞང་སྐད]ཤིང་ར། 

ཏ་སྒུར། ཨ་མདློའི་ཡུལ་སྐད་དུ་ཏ་དང་ད་གཉིས་ཀི་སྒ་གདངས་དབེ་འབེད་མི་ཐུབ་པས་དེ་གཉིས་

ཁད་འབེད་བེད་ཀི་ཚིག །ད་ཕར་དང་ཏ་སྒུར་ཟེར། 

ཏ་ཅེ། [ཞང་སྐད]རློགས་པ། 

ཏ་སྟེའུ། ཏ་འདིའི་མིང་། 

ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། [ལེགས]དེ་བཞིན་གཤེགས་པ། 

ཏ་དང་དམག་སར། ཏ་དང་དམག་སར་ནི་མདའ་ཤློག་དགུ་པ་ཡིན། རང་དམག་ལྔ་བརྒྱ་ཡློད་པ་དེའི་

མདའ་དཔློན་སེ་དགེ་སས་སྐལ་བཟང་དབང་འདུས་ཡིན། སྲུང་ཡུལ་གཙོ་བློ་སྨར་ཁམས། དྲག་

ཆས་ཨི་སིན་གྷང་དང༌། སི་རིན་གྷང་གཉིས་ཁློན་བསློམས་པས་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཉིས། ཨི་སི་ཀྲེན་

གྷང་བཅློ་ལྔ། མདའ་རིང་ལྔ་བརྒྱ་བཅས་ཡློད། ལློ་རྒྱུས་འཕེལ་རིམ་སྐློར། མདའ་ཤློག་དགུ་པ་

ནི་སྤི་ལློ་༡༩༥༠་ལློའི་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་བཅུ་གཅིག་ཉིན་སྨརཁམས་སུ་འློས་ལངས་བས་

ཤིང༌། སྤི་ལློ་༡༩༥༡་ལློར་ཀྲུང་གློ་མི་དམངས་བཅིངས་འགློལ་དམག་རང་དམག་ཐློན་དགུ་པར་

བསྒྱུར། སྤི་ལློ་༡༩༥༦་ལློའི་མདའ་ཤློག་དེའི་མདའ་དཔློན་སྐལ་བཟང་དབང་འདུས་ལ་ཏ་ཞའློ་

དམག་དཔློན་གི་ཐློབ་ཐང་བསྩལ་ཅིང༌། དེ་ས་ཆབ་མདློའི་ཉེན་རློག་བདེ་སྲུང་ཁུལ་དུ་བསད་དེ་
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སི་ལིན་ཡློན་གཞློན་པ་སློགས་ཀི་ལས་ཀའི་འགན་བཞེས་མློང༌། 

ཏ་སེ། ① གསལ་བེད་ཀི་སེ་པ་གསུམ་པ་ཏ་སེ་སྟེ་ཏ་ཐ་ད་ན་ཡིན། ② ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་གསལ་

བེད་ཀི་སེ་པ་བཞི་པ་སྟེ། ཏ་ཐ་ད་ད་ན། 

ཏ་པི་ཧྲི་ཙ། [ཞང་སྐད]འློད་ཀི་ཁེའུ་ཆུང་། བློན་གི་ལྷ་ཞིག

ཏ་བག །ཤིང་གི་སེར་མའི་མིང་སྟེ། ཡུལ་སྐད་དུ་ཐ་བག་ཀང་ཟེར། 

ཏ་དབེན། ཏཱ་དབེན་དང་གཅིག །

ཏ་མ་ན་མ། [ཡུལ་སྐད]ནན་ཏན་དང་གཟབ་གཟབ་བེད་པའི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན། བ་བ་དེ་ཏ་མ་ན་མ་བེད་

དགློས་ཞེས་པ་དང་། བ་བ་སྒྲུབ་ན་ནན་ཏན་ཡིན་པའི་མི་ལ། མི་དེ་ཏ་མ་ན་མ་ཞིག་རེད་ལ་བུ། 

ཏ་མིང་། ཏཱ་མིང་དང་གཅིག །

ཏ་ཙ། གསེར་རྡློ་དང་འུ་སུ་གཉིས་ཀི་སྤི་མིང་ཡིན་པས་སློ་སློར་སྐབས་ཐློབ་བ་དགློས་པ་ཞིག་སྟེ། 

དཔལ་སྤུངས་དབློན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་

དཀའ་འགེལ་ལས། ཏ་ཙ་ཞེས་ལེགས་སྦར་སྐད་ཡིན་པར་གསུངས་ཤིང་བསྒྱུར་པ་ནི་མ་མཐློང་

ཡང་གསེར་རྡློ་དང་འུ་སུ་གཉིས་ཀའི་མིང་དུ་འཇུག་པས། མིག་ནད་སྐབས་དང་རྨའི་སྐབས་

གསེར་རྡློ་ལ་ཐློབ་པ་དང་། བད་ཀན་སྐྱ་སྨུག་སློགས་ཕློ་ནད་སྐབས་འུ་སུ་ལ་ཐློབ་པས་སྐབས་

ཐློབ་ཏུ་བ་དགློས་སློ། །

ཏ་ཙི་གློང་དགློན་པ། མིང་གཞན་དུ་དགའ་ལན་ལྷུན་གྲུབ་གིང་ཟེར། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་འདེབས་

ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་མཚོ་སློན་གསེར་ཁློག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཏ་ཙུ། [ཞང་སྐད]དྲི་ཟ། 

ཏ་ཝ་དགློན། ཏ་ཝ་དགློན་ཐར་བ་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། དགློན་གཞི་སློན་ནས་ཡློད་པ་ལ་སྤི་ལློ་

༡༩༤༥ལློར་ཧ་ཉུང་དཔློན་པློ་དང་བ་མ་ཐུབ་བསྟན་ཚོགས་དབང་གཉིས་ནས་གསར་འདེབས་

བས་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཡློད། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་བཙན་

ལྷ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཏ་ཝེ་དགློན། དགའ་ལན་བམས་པ་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། སྤི་ལློ་༡༧༨༦ལློར་དཔློན་པློ་པག་ཕེ་ཐར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

སློགས་ནས་སློན་མའི་བློན་དགློན་ཞིག་གཞིར་བཟུང་ནས་དགེ་ལུགས་པའི་དགློན་པ་གསར་

འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་བཙན་

ལྷ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཏ་ཞིན། རྒྱ་སྐད་དུ་ཏཱ་ཁིན་གི་ཟུར་ཆག་སྟེ་དློན་དུ་བློན་ཆེན་ཞེས་པའི་དློན། 

ཏ་ཟིག །ས་དུས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་མིང་། ཕིས་སུ་པློ་ཟི་དང་། དེང་དུས་དབི་ལང་ཟེར། 

ཏ་ལ། རེ་མློ་བཅད་ན་སར་མི་སྐྱེ་བའི་ཤིང་གི་བེ་བག་ཅིག །ཏ་ལའི་ཤིང་འབས་སྟློང་ཕག་ལློན། སྐམ་

ཡང་རླན་དང་ཕད་ན་སྐྱེ། 

ཏ་ལ་ལ། [རིང]སྒློན་མེའམ། མར་མེ། 

ཏ་ལའི། སློག་སྐད་དུ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློའི་དློན། ཏཱ་ལའི་ཡང་འབི། 

ཏ་ལའི་རྒྱལ་པློ། ཤིང་བེ་ཏ། དེའི་འབས་བུར་ཁུ་བ་མང་བས་བཏུང་དུ་རུང་ཞིང་། འབས་བུ་བཟའ་

རུང་ལ་སྣུམ་ཡང་འཚིར་ཐུབ་པ། འབས་བུའི་པགས་པའི་ཚི་སྣ་ནི་དྲ་བ་བཟློ་བེད་ཅིག་ཡིན། 

ཏ་ལའི་ལློ་མའི་ཡི་གེ སར་རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་ཤིང་ཏ་ལའི་ཤུན་ལྤགས་བཤུས་ཏེ་ཡི་གེ་འབི་གཞི་བེད་

སློལ་ཡློད་པ་དེ་རིགས་ལ་ཏ་ལའི་ལློ་མའི་ཡི་གེ་ཟེར། 

ཏ་ལེ། ① མཛེས་པ། ཏ་ལེར་གྱུར་པ། ② ཝ་ལེ་དང་གསལ་ལེ། ཡིད་ལ་ཏ་ལེར་ཤར། ③རི་ཆེན་པློ་

ཏ་ལེར་ཕུག་པ། 

ཏ་ཧུང་། [རྒྱ] གློས་ཆེན་དམར་པློ་སློགས། 

ཏག །[ཡུལ]ཕི་ཐློ་སྟེ་སྣམ་བུ་སློགས། འཇག་བེད་ལག་ཆ་ཞིག

ཏག་ཏག །① ངེས་པ་ཅན་ནམ། འཕྱུགས་པ་མེད་པ། དཔེ་ཚད་ལར་རིང་ཐུང་ཏག་ཏག་བྱུང་

འདུག །དུས་ཐློག་ཏུ་ཏག་ཏག་འཁེལ་སློང་། ཏག་ཏག་འགལ་ཟླར་འགྱུར་བ། ② སྒ་སྒློག་སྟངས། 

སློ་ལ་ཏག་ཏག་བཏང་ནས་འབློད་པ། ཏག་ཏག་ཅེས་རན་སྒ་སྒློག །③ རྐྱང་རྐྱང་ངམ་ཁློ་ན། ཤ་

ཏག་ཏག་ཟ། བློད་ཡིག་ཏག་ཏག་སྦང་། 

ཏག་ཏག་ཏིག་ཏིག །ཁག་འཁེལ་བའམ་ཆད་ལྷག་མེད་པ། ངས་ཏག་ཏག་ཏིག་ཏིག་བས་ཆློག

ཏག་སེ། 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་solitaire ཟེར། 

ཏག་སེའི་རློལ་རེད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་card game ཟེར། 

ཏང་ཀུ། ཏང་ཀུན་དང་གཅིག །

ཏང་ཀུན། ཐང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཚ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་སྙིང་ལ་ཚ་བ་ཞུགས་པ་

དང་ཤུ་དུག་ཕློག་པ་ལ་ཕན། 

ཏང་ཀུན་ནག་པློ། འདི་ལ་རིགས་དང་ངློས་འཛིན་ཅུང་མི་འདྲ་བ་མང་ཡང་། ཕློ་མློ་རིགས་གཉིས་ལས་

དང་པློ་འདི་ཕློའམ་ནག་པློ་སྟེ། ཡུལ་གར་ཡང་ཡློད་པ་དང་། མང་ཆེ་བ་ཁ་མཐློའི་སང་དང་ར་སང་

འདྲེས་མ་སློགས་ལ་སྐྱེ། ལློ་མང་སྐྱེ་བའི་ལྡུམ་རིགས་ཏེ། ར་བ་རང་གཅིག་སློམ་ལ་རིང་བ། སློང་

པློ་ཁློང་སྟློང་སུལ་རིས་ཅན་ཁ་དློག་དམར་སྨུག་ཡློད་པ་མང་པློ་གཤིབ་ནས་དྲང་པློར་སྐྱེ་བ། ལློ་

མ་ལང་ནག་ཉག་ཆེན་སློ་སིབ་པ་ཏ་འདྲ་བ་མང་ཆེ་བ་ར་བ་ནས་གེས་པ། ཏང་ཀུན་དཀར་མློའམ་

དཀར་པློ་ཞེས་པ་འབློག་ཁུལ་གི་ས་ཆ་གར་ཡང་སྐྱེ་བ། སྐྱེ་སྟློབས་གློང་མ་ལས་ཆུང་ཞིང་ཕ་བ། 

མཚན་ཉིད་ཕལ་ཆེར་གློ་སྙློད་འདྲ་བ། དྲི་ཞིམ་པས་ཡུལ་འགའ་ཞིག་གིས་སློད་དུ་སྦར་བ། སྨན་

དུ་སྦར་བ་ནི་ར་བ་སྟེ་ཟླ་བ་10～11པར་བརློས་ནས་ས་དྲེག་གཙང་མར་བཀྲུ་བ་དང་ཕག་

ལེན་འགའ་ཞིག་ཏུ་ལློ་སློང་མེ་འབས་ལ་མཛད་པའང་ཡློད་པས་སློ་འཆློལ་དམའ་ཕབ་སྐམ་

གསེད་ལེགས་ཚགས་བ། རློ་ཚ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་སྙིང་གི་ཚད་པ་འཇློམས། དུག་

ནད་སེལ་ཞིང་དུག་ཚད་སྡུད། བད་རླུང་གི་ནད་ལ་ཕན། 

ཏང་ཏློང་།ཏློང་ཏློང་གི་སྒ་སྒློགས་པ་སྟེ་དྲིལ་བུའི་སྒ་སྐད། 

ཏང་བ་ལ། སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་སེ་རློང་རློང་གི་ལ་ཞིག

ཏང་ཡློན། [རྒྱ་སྐད]ཚོགས་མི། གུང་ཁན་ཏང་གི་ཁློངས་མི་ཟེར། 

ཏན་ཅན། ཡིད་ཆེས་བེད་ཆློག་པའི་དློན་ཏེ། མི་ཏན་ཅན། སློབ་སྦློང་ཏན་ཅན་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ཏན་ཏན། བརན་བརན་དང་གཅིག །ཁློད་རང་ཏན་ཏན་དགེ་རྒན་གི་ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་ལ་དགའ་པློ་ཡློད་

དམ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

ཏན་ཏན་ཏིག་ཏིག །བརན་པློའི་དློན་ཏེ། ཁློད་རང་སློབ་གྲྭར་འགློ་རྒྱུ་ཏན་ཏན་ཏིག་ཏིག་ཡིན་ནམ། ལ་བུ། 

ཏནྟྲ། ལེགས་སྦར་གི་སྐད་དེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་རྒྱུད་ཅེས་པའི་སྐད་དློད་དེ། སེ་སིད་སངས་

རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་ར་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བཻ་སློན་ལས། ཏནྟྲ་ཞེས་བ་བ་ནི། ཏ་ནུ་ལུས་

དང་ཏ་ཡ་སྐྱློབ་པ་ལ་འཇུག་པའི་དབང་གིས་ལུས་སྐྱློབ་པ་ཞེས་པ་སྟེ། དེ་འདྲ་བའི་དློན་ཟབ་མློའི་

གཞུང་འདི་ཉིད་ལས་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་གནས་པའི་དློན་གིས་རྒྱུད་ཅེས་བེད་ལས་ཀི་སློ་ནས་

བཏགས་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་སློ། །

ཏབ། ① ཡུན་ཐུང་ཐུང་སྟེ། ཏབ་ཅིག་ལ་སྒུགས་དང་ལ་བུ། ② གློ་བུར་ཏེ། ཏབ་ཏབ་པློར་ཡར་ལངས་ལ་བུ། 

ཏབ་ཏློབ། [རིང]ཙབ་ཙུབ། 

ཏམ། བློད་ཀི་ཡི་གེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྐད་གསར་བཅད་མ་བས་གློང་མིང་མཐར་ད་དྲག་ཡློད་པའི་

ན་ར་ལའི་རེས་སུ་སྦློར་བའི་འབེད་སྡུད་ཀི་སྒའི་རྐྱེན་ཞིག །ད་ན་ར་ལ་ཡར་བློན་ཏམ། མར་བློན། 

ཁབ་ཐར་ཏམ། སྐུད་པ་ཐར། ཕར་བསྐྱལ་ཏམ། ཚུར་བསྐྱལ། 

ཏམ་བུ་ར། དེང་སང་ཤིང་ཅང་ཡུ་གུར་རིགས་དང་ཧ་སག་རིགས་ཀིས་དགའ་པློ་བེད་པའི་རྒྱུད་ཅན་

གི་རློལ་མློ་ཏམ་བུ་ར་ཟེར་བ་དེ་ཡིན། 

ཏམ་བུ་རའི་ཆུང་མ། མངློན་བརློད་ལས་ལྷ་མློ་དབངས་ཅན་མ་ལ་འབློད། དེར་དྲི་ཟ་ཏམ་བུ་རའི་ཆུང་

མ་ཡིན་པར་མུ་སྟེགས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་དུ་བཤད། 

ཏམ་བུ་ལ། མེ་ལྷར་བསྟབ་བའི་གཏློར་མའློ། །

ཏམྦུ་ར། [ལེགས]ཏམ་བུ་ར་དང་དློན་གཅིག །མངློན་བརློད་དུ་རྒྱུད་མངས་ཞེས་ཟེར། 

ཏའི་སི་ཏུ། [རྒྱ]གནའ་དུས་རྒྱ་ནག་གི་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་དང་ཡུལ་སེ་མི་དམངས་བཅས་ལ་བདག་

སྐྱློང་བེད་པའི་དཔློན་རིགས་ཀི་གློ་གནས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་པའི་བློད་ཀི་བ་

ཆེན་སློགས་ལ་མངའ་གསློལ་བའི་མཚན་གི་ཆེ་བ་ཞིག །ཞིབ་པར་སི་ཏུ་རིན་པློ་ཆེའི་འགེལ་

བཤད་དུ་གཟིགས། 

ཏའི་སི་ཏུ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན། ཕག་གྲུ་སེ་སིད་ཁི་ཐློག་དང་པློ་འདི་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་

༡༣༠༢ལློར་འཁྲུངས། སྤི་ལློ་༡༣༥༡ལློར་ཆློས་གྲྭ་ཆེན་པློ་རེད་ཐང་རྒྱ་ཆེར་བཏབ། རབ་བྱུང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དྲུག་པའི་ཤིང་ར་ལློར་ཁི་དཔློན་མཛད་དེ་ས་སྐྱར་དམག་དྲངས་ནས་དཔློན་ཆེན་དབང་བརློན་

བཟུང་། ཧློར་རྒྱལ་པློའི་དྲུང་དུ་མི་རེན་འབུལ་དང་བཅས་པ་བཏང་བར་བརེན། མི་རབས་ལ་ཕན་

པའི་འཇའ་ས་དང་བཀའ་ལུང་བཟང་པློ་བྱུང་ནས་ཏའི་སི་ཏུའི་གློ་གནས་འཛིན་པ་དང་། སྣེ་གདློང་

རེར་ཕག་གྲུ་སེ་སིད་ཀི་བསྟན་ཇུས་བཙུགས་ཤིང་། དེ་རེས་སར་བློད་ཆློས་རྒྱལ་གློང་མའི་ཁིམས་

ལུགས་རྣམས་བདེན་རྫུན་ཐང་མར་བརྡལ་ནས་ཁིམས་གསར་ཞལ་ལྕེ་བཅློ་ལྔར་གཏན་ལ་ཕབ། 

སར་གི་གཞིས་ཀ་རློང་དུ་བསྒྱུར་ནས་རློང་དཔློན་གཏློང་སློལ་གསར་དུ་བཙུགས། 

ཏར། གློག་འཕིན། འདི་ནི་རྒྱ་གར་གི་སྐད་ཡིན། 

ཏར་ཁང་། གློག་འཕིན་གཏློང་ལེན་གི་ལས་ཁུངས། 

ཏལ། [རིང]སྒློན་མེ། 

ཏལ་རྒྱུགས། ཤར་རྒྱབ་གམ་ཏལ་མ། ལྕགས་ཟམ་གི་སྟེང་དུ་ཏལ་རྒྱུགས་ཀིས་ཕིན། པང་ལེབ་

མཐུག་པློར་བུ་ག་ཏལ་རྒྱུགས་སུ་ཕུག

ཏལ་གདུང་། སྐྱ་གཉིས་ཀ་ིབར་ལ་ཀ་བ་མ་ིདགློས་པར་ཏལ་མར་ཡློད་པའ་ིགདུང་མ། ལྕགས་ཀ་ིཏལ་གདུང་། 

ཏལ་སྦིན། [རིང]སྒློན་མེ། 

ཏལ་མ། ཏལ་རྒྱུགས་སམ་ཤར་རྒྱུག །ལམ་བར་དུ་ཀར་ཀློར་མེད་པར་ཏལ་མར་ཕིན། ཁང་པའི་ནང་

དུ་གདུང་མ་ཏལ་མར་བཏང་། 

ཏལ་མར། ཏལ་མར་བརྒྱུགས་ཞེས་ཐློགས་པ་མེད་པར་ཤར་རེར་བརྒྱུགས་སློང་བ། 

ཏལ་ཙམ། [ཡུལ]ཅུང་ཟད་ཙམ། ས་བློན་ཏལ་ཙམ་ཞིག་བཏབ་པས་འབས་བུ་མང་པློ་ཐློན་འདུག

ཏལ་ཟངས། [ཞང་སྐད]ལྕགས་ཀྱུ། 

ཏི་ཏི་རི། [ལེགས]བེའུ་ཞིག་སྟེ་བློད་ཀི་སྨན་གཞུང་དུ་བ་འདིའི་ཁག་དང་། ཤ སློང་ང་བཅས་ཀིས་

སྐད་འགགས་པར་ཕན་ཟེར། 

ཏི་ཏློ། སློག་ཆགས་ཏེ་ལློ་དང་གཅིག །

ཏི་ཏིག །[ལེགས]ཏི་ཏི་རི་དང་དློན་གཅིག

ཏིང་ནམ། [ཞང་སྐད]ཆུ་ཡི་མིང་། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

ཏི་པི་ཅག །ཏིམ་པི་ཅ་དང་གཅིག །

ཏི་ཕུ། [ལེགས]ཕུག་རློན། 

ཏི་ཕུ་པ། སར་རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་ཆེན་ཞིག་སྟེ་ཏི་ཕུ་གསང་སགས་ཀི་སློང་པློ། 

ཏི་མི། [ལེགས]ཉ་ཡི་རྒྱལ་པློ། 

ཏི་མུ། [ཞང་སྐད]བར་སྣང་། 

ཏི་མུ་ས། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རྒྱུ་གཟེར་འཇློམས། དམར་

བཤལ་དང་ཚ་འཁྲུ་གཅློད། རྨ་འདྲུབ། ཤིག་སྲུང་། 

ཏི་མུར་སང་། འདི་ས་གནས་གང་དུ་ཡློད་མེད་མ་ཤེས་ཀང་། ས་གནས་སིད་གཞུང་དང་ལ་དྭགས་

གཉིས་འཁྲུག་པ་བྱུང་བའི་སྐབས་དེར་ལ་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་ས་དེར་ཡློད་ཚུལ་ལ་དྭགས་རྒྱལ་

རབས་ནང་དུ་གསལ། 

ཏི་ཙ། མགར་བའི་འློག་རྡློ། 

ཏི་ཙོན། [ཞང་སྐད]ཚོར་བ། 

ཏི་ཚ། ① སློ་ཆློག་ཀང་ཟེར་བའི་ལྕགས་རིགས་མདློག་དངུལ་དང་འདྲ་ཞིང་དེ་ལས་སློ་བ་ཞིག་སྟེ། 

འདི་འཕྲུལ་ཀློང་བས་ནས་བསེགས་པའི་དུད་པས་མིག་ནད་ལ་ཕན། ② རྡློ་སྨན་གི་རིགས་

ཤིག་སྟེ། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན། ཏི་ཚ་སེར་པློ། ཏི་ཚ་དམར་པློ། ཏི་ཚ་སློན་པློ། བསེགས་ཐལ་

གི་ནུས་པས་རྨ་འདྲུབ་པ་དང་། མིག་ནད་ལ་ཕན། 

ཏི་ལ། [ལེགས]འབྲུ་རིགས་ཏིལ། 

ཏི་ལ་པརྣི་ཀ ལེགས་སྦར་གི་སྐད་ཀི་ཙན་དན་དཀར་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས། བློད་ཀི་སྐད་དུ་

བསྒྱུར་ན་ཏིལ་མར་འདབ་ཅན་ཞེས་འགྱུར་བར་ཟུར་མཁར་བློ་གློས་རྒྱལ་པློས་མཛད་པའི་མེས་

པློའི་ཞལ་ལུང་ལས་གསུངས། 

ཏི་ལློ། ① འབྲུ་རིགས་ཤིག །② ཏེ་ལློ་དང་གཅིག །

ཏི་ཤི། [རྒྱ]རྒྱལ་པློའི་དབུ་བ་སྟེ། སེར་མློ་བའི་གློ་ས་ཞིག་གི་མིང་། སར་ཏཱ་དབེན་རྒྱལ་ཐློག་རིམ་

བློན་ཕེབས་སྐབས་བློད་ཀི་བ་མ་སློབ་དཔློན་དུ་བསྟེན་ཅིང་། བ་མ་དེར་ཏི་ཤིའི་ཆློ་ལློ་སྩལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སློལ་ཡློད། 

ཏི་ཤི་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། འདི་ས་སྐྱ་ལྷ་ཁང་བ་བང་གི་གདུང་རྒྱུད་གས་སུ་ཡློད་པའི་ཏི་ཤི་ཀུན་

དགའ་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཟེར། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༣༡༠ ལློ་ནས་རབ་བྱུང་དྲུག་

པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༣༥༨ལློ་བར་དགུང་གངས་ཞེ་བརྒྱད་བཞུགས། དགུང་ལློ་ཉེར་གཉིས་པ་

རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ལྕགས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༣༣༡ལློར་ཡློན་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་ཐུག་ཐེའི་མུར་

གིས་གདན་དྲངས་ནས་རྒྱལ་པློའི་ཏི་ཤིར་བཀུར་ཅིང་། དེ་ནས་རིན་ཆེན་དཔལ་དང་ཐུའློ་ཀེན་

ཐེའི་མུར་གི་ཡློན་ཐུང་ཁི་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་པ་སྤི་ལློ་༡༣༥༨ལློའི་བར་རྒྱལ་པློ་མི་རབས་གསུམ་

གི་ཏི་ཤིར་བཀུར་ནས་ཕློ་བང་དུ་སྐུ་འདས་པ་ཡིན། 

ཏི་ཤི་ཀུན་དགའ་བློ་གློས། བློད་ཀི་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༣༠༩ ལློར་བདག་ཆེན་བཟང་

པློ་དཔལ་གི་བཙུན་མློ་གསུམ་པ་མ་གཅིག་ངང་མློའམ་མ་གཅིག་ཀུན་དགའ་འབུམ་ལས་

འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ཉེར་བཞི་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༣༢༢ ལློར་བློད་ནས་བསྙེན་

རློགས་ཀི་སློམ་པ་བཞེས་པ་སློགས་ཀི་ཆེད་དུ་ས་སྐྱར་ཕེབས། བཀའ་འགྱུར་མཚལ་བིས་ཆ་

ཚང་གཅིག་དང་། གསེར་བིས་ཆ་ཚང་གཅིག་བསྟན་འགྱུར་མཚལ་བིས་ཆ་ཚང་གཅིག་དང་། 

གསེར་བིས་ཆ་ཚང་གཅིག་བཅས་བཞེངས། དགེ་འདུན་ཁི་ཕག་མང་པློར་གསེར་ཞློ་གང་རེའི་

འགེད་སློགས་སྦིན་གཏློང་རྒྱ་ཆེན་པློ་གནང་། གཞན་ཡང་བ་མ་དཔལ་ལན་སེང་གེ་སློགས་བ་

མ་མང་པློའི་དྲུང་ནས་མདློ་སགས་ཀི་ཆློས་མང་པློ་གསན། རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་ཀེ་ཀེན་ཧན་ལ་ཞུ་

བ་མཛད་དེ་བློད་དབུས་གཙང་གཉིས་ནས་ཁལ་འབུལ་མི་དགློས་པའི་ཡང་ཆ་ལློ་མང་བྱུང་། 

དགུང་ལློ་ཉེར་དྲུག་པ་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༣༢༤ ལློར་རང་ཉིད་ཀི་ཡབ་བདག་ཆེན་བཟང་པློ་

དཔལ་སྐུ་གཤེགས་རེས་རང་གི་གཅུང་པློ་རྣམས་ལ་བ་བང་བཞི་སློ་སློར་བགློས་ནས་གནང་སྟེ་

མཁས་བཙུན་ནམ་མཁའ་ལེགས་པ་སྐུ་མཆེད་ལ་ཤེལ་གི་དམ་ཁ་དང་གཞི་ཐློག་བ་བང་གནང་། 

ཏི་ཤི་ཀུན་དགའ་ལེགས་པའི་འབྱུང་གནས་སྐུ་མཆེད་ལ་གསེར་གི་དམ་ཁ་དང་ལྷ་ཁང་བ་བང་

གནང་། འཇམ་དབངས་དློན་ཡློད་རྒྱལ་མཚན་སྐུ་མཆེད་ལ་ཤེས་གི་དམ་ཁ་དང་རིན་ཆེན་སང་

བ་བང་གནང་། ངག་དབང་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ་ལྕམ་སིང་ལ་གསེར་གི་དམ་ཁ་དང་དུས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

མཆློད་བ་བང་གནང་། གློང་མ་ཡེ་སུན་ཐེ་མུར་གློང་མའི་ཁིར་འཁློད་རེས་སར་ཡང་གདན་འདྲེན་

བྱུང་བ་ལར་གློང་མའི་ཏི་ཤིར་ཕེབས། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་དགུ་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་

ལློ་༡༣༢༧ལློར་ཕློ་བང་ཏའི་ཏུ་པེ་ཅིང་ཕློ་བང་མཁར་གི་ཉེ་འདབས་མེ་ཏློག་ར་བ་ཞེས་པའི་

དགློན་པར་སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་སློ། །

ཏི་ཤི་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། འགློ་མགློན་ཆློས་རྒྱལ་གི་གཅུང་པློ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། འཕགས་

པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་མེ་བ་ལློར་རྒྱལ་ས་ནས་བློད་ལ་ལློག་པའི་ཤུལ་དུ་རྒྱལ་པློའི་དབུ་བ་ཏི་ཤི་

ལློ་གསུམ་མཛད། ས་ཡློས་ལ་འདས། 

ཏི་སེ། གངས་རི། ཏི་སེ་གངས་རི། [ཞང་སྐད]གངས་འཁགས་ཀི་དློན་ཡིན། ཏི་སི་ཡང་འབི་སློལ་ཡློད། 

ཏི་སེའི་གངས། གློང་དུ་གངས་ཏི་སི་ཞེས་པར་གཟིགས། 

ཏིག །སྙིང་པློ་བསྡུས་པ། མན་ངག་གི་ཡང་ཏིག །གཞུང་ལུགས་ཀི་ཡང་ཏིག །རྩྭི་ཤིང་གི་ཡང་ཏིག་

སྟེ་མེ་ཏློག་ལ་ཟེར། 

ཏིག་གུ། [ཡུལ]ཆང་སྣློད། ཆང་ཏིག །མཆློད་ཏིག །ཇ་ཏིག་བཅས་སྣློད་སྐེ་རིང་པློ་ཡུ་བ་དང་མཆུ་

ལན་པ་ཞིག །ལི་རི་དང་གཅིག །

ཏིག་རྒྱའི་དགློན་པ། ཕག་གྲུའི་དུས་མཇུག་ཏུ་སེ་བ་ཀི་ཤློད་པས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་བ་ཡན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཏིག་ཏ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་རློ་ཁ་བཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་ཁག་མཁིས་ཚ་བའི་རིགས་དང་། 

མཆིན་ཚད་སློགས་ལ་ཕན། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་འཇློམས་བེད་དང་། སིག་པའི་བན་མློ། སློང་

བུ་གཅིག །གནས་གཅིག་འཛིན། རིག་པའི་རྣ་བ། རློ་ལན། ལེགས་ལན་བཅས་སློ། །

ཏིག་ཏ་གསུམ། རྒྱ་ཏིག །བལ་ཏིག །སུམ་ཅུ་ཏིག་དང་གསུམ་མློ། 

ཏིག་ཏའི་ཆང་། ནས་དཀར་ལས་བཙོས་པའི་གླུམ་གི་ནང་ཏིག་ཏ་དང་། ཨ་རུའི་ཁུ་བས་བསིངས་

པའི་ཆང་གི་མིང་སྟེ། ཕི་མ་འཕིན་ལས་རྒྱུད་ལས། ཏིག་ཏའི་ཆང་སྦློར་ནས་དཀར་སེར་ཙམ་

བརྔློས། དེ་ཡི་གླུམ་ལ་ཏིག་ཏ་ཨ་རུ་རའི། ཁུ་བས་ཆང་བསིངས་ཚད་རིང་རླུང་ལན་སེལ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཏིག་ཏིག །① ཐིགས་པ་རྒྱབ་ཚུལ་གི་སྒ་ཙམ། ② ངེས་ངེས་ཀི་དློན། སྐད་ཆ་དེ་དག་ཏིག་ཏིག་ཡིན་ནམ། 

ཏིག་ཏིག་གུ་གུ། [ཡུལ]བ་རིགས་ཤིག

ཏིག་པློ། ① ངེས་པློའམ་དློན་དྲིལ་པློ། ཁློས་སྐད་ཆ་ཏིག་པློ་ཞིག་བཤད་སློང་། ② [ཡུལ] འཁློས་

ཀ་དང་འབློར་པ་ཡག་ཙམ་ཡློད་པ། དུད་ཚང་འདི་གཞན་ལ་རེ་མ་དགློས་པའི་ཏིག་པློ་ཞིག་རེད། 

ཏིག་མི་ཆགས་པ། ཏན་ཏིག་མེད་པ་སྟེ། གཅིག་ཏུ་ངེས་གཏན་མེད་པར་འཕློ་ལེན་མང་བ། 

ཏིག་ཙམ། [ཡུལ]ཅུང་ཟད་ཙམ། བཟའ་བཅའ་ལ་སློད་སྨན་ཏིག་ཙམ་བཏབ། ཁློད་རང་ཏིག་ཙམ་སྒུགས། 

ཏིག་ཚ། ཏི་ཚ་ཡི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

ཏིག་ཧྲུག །[ཡུལ]ཤ་སྟི་ག་ཧྲུག་ཧྲུག

ཏིང་། ① ཡློན་ཆབ་འབུལ་སྣློད་ལི་དང་དངུལ་སློགས་བཟློས་པ་ཞིག །ཏིང་གཙང་མའི་ནང་དུ་ཆུ་

བླུགས། ② སྒ། རློལ་ཆ་ཏིང་སྒ་སྒློག་པ་ཐློས་བྱུང་། ③ [ཞང་སྐད]ཆུ། 

ཏིང་ཀློར་མ། ཏིང་གི་ནང་དུ་པར་བརྒྱབ་པའི་བུ་རམ་དང་ཤེལ་ཀ་ར། ཏིང་ཞེས་པ་དཀར་མེའི་མིང་ཡིན།

ཏིང་ཀློ། [ཞང་སྐད]ཆུ་གཙང་། 

ཏིང་ཀྱཱ་དགློན། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༧༡༨ལློར་ཏིང་ཀྱཱ་ཀུན་བཟང་སྙན་གགས་རྒྱ་

མཚོས་བཏབ། ཁམས་སེ་དགེའི་ཞེ་ཆེན་ལུགས་ཀི་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆབ་ཆབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཏིང་དཀར་ལ། ལ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཁློངས་སྤུ་ཧྲེང་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད་ཅིང་། དེའི་མཐློ་

ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་༥༢༤༠ཡློད། 

ཏིང་ཁི་བཙན་པློ། [ཞང་སྐད]ཐུགས་ཆུ་བློ་ལ་བུའི་རྒྱལ་པློ། 

ཏིང་ཁློལ། ཐློ་བས་ལྕགས་བརྡུངས་པ་ལ་བུའི་སྒ། 

ཏིང་ངེ་འཛིན། [སམཱདི]ཡང་དག་པར་འཛིན་པ་སྟེ་བརག་པའི་དངློས་པློའམ་དམིགས་པ་ལ་སེམས་

རེ་གཅིག་སྦྲེང་ཆགས་སུ་འཛིན་པའི་སེམས་བྱུང་ངློ་། །

ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་དཀིལ་འཁློར། དངློས་སྣང་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པའི་དབིངས་སུ་བསྡུས་ཏེ་རིག་

པ་མ་བཅློས་པའི་ངང་ནས་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་འཇློག་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཁད་པར། སེམས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་གསལ་ཆའི་ངར་དང་ལན་པ་དང་། སེམས་

རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་མི་རློག་པའི་གནས་ཆ་དང་ལན་པ། 

ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་གེགས་ལྔ། ལེ་ལློ་དང་། བརེད་ངེས། བིང་རྒློད། འདུ་མི་བེད། འདུ་བེད་པ། 

ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཆློ་འཕྲུལ། རྣལ་འབློར་རྒྱུད་ཀི་སློམ་པ་ཆློ་འཕྲུལ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། དབུས་

སུ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད། ཤར་དུ་མི་བསྐྱློད་པ། ལྷློར་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལན། ནུབ་ཏུ་སྣང་བ་མཐའ་

ཡས། བང་དུ་དློན་ཡློད་གྲུབ་པ་རྣམས་རང་རང་གི་རིགས་ཀི་སེམས་དཔའ་བཞི་བཞིས་བསྐློར་

བར་བསློམ་པའློ། །

ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྟློབས། བང་ཕློགས་སློ་བདུན་གི་སྟློབས་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། རག་ཏུ་རྣམ་པར་

གཡེང་བ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། 

ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྟློབས་དྲུག །ཞི་གནས་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་སྟློབས་དྲུག་སྟེ། ཐློས་པ་དང་། བསམ་

པ་། དྲན་པ། ཤེས་བཞིན། བརློན་འགྲུས། ཡློངས་སུ་འདྲེས་མ་པ་བཅས་ཀི་སྟློབས་དྲུག

ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་དབང་པློ། བང་ཕློགས་སློ་བདུན་གི་དབང་པློ་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། སེམས་

གཟུགས་དང་སྒ་ལ་སློགས་པའི་ཡུལ་ལ་གཡེང་ཞིང་འཕློ་བ་མེད་པའི་ཆ། 

ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསབ་པ། ལྷག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསབ་པ་དང་དློན་གཅིག

ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡློན་ཏན། སྙན་ངག་ལེའུ་དང་པློའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡློན་ཏན་གི་མཚན་ཉིད་ནི། 

ཆློས་ཅན་སེམས་ལན་གང་ཞིག །དེ་ཉིད་ཀི་ཆློས་གང་ཡང་རུང་བ་གཅིག་གམ་མང་པློ་ཆློས་

ཅན་གཞན་སེམས་མེད་པའི་བེམ་པློ་དག་ལ་བཀློད་ཅིང་། དེ་ཡང་འཇིག་རེན་ཡློངས་གགས་ཀི་

ཁ་སྐད་ན་བརློད་སློལ་ཡློདཔའི་ལུགས་ལར་འབངས་ནས་བཀློད་པ་ཞིག་དགློས། དཔེར་ན། 

མིག་དང་མེ་ཏློག་གི་འདབ་མ་གཉིིས་ཀ་ལ་འབེད་འཛུམ་གི་སྒ་འཇིག་རེན་ན་བཤད་འཇུག་

གཉིས་ཀ་ཡློད་པ་དང་། མེ་ཏློག་སྐྱུགས་པ་དང་། སྤིན་འཁུན་པའི་སྒ་འཇིག་རེན་ཡློངས་གགས་

ཀི་བཤད་སློལ་མེད་ཀང་སྐབས་འགར་སྙན་ངག་ལ་བུའི་སྐབས་སུ་འཇུག་པ་ཡློད་པ་ལྟུ་བུ་

བཀློད་དགློས་པ་ལས། འཇིག་རེན་ན་བཤད་འཇུག་གཉིས་ཀ་མེད་པའི་སྦྲིན་གིས་འབེད་འཛུམ་

བེད་དང་། མེ་ཏློག་གི་འཁུན་སྒ་འབིན་ལ་བུ་འཇིག་རེན་འདིར་སྒ་བཤད་འཇུག་གཉིས་ཀ་མེད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པས་དེ་ལ་བུ་ནི་སྦར་མི་རུང་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། 

ཏིང་ངེ་འཛིན་ཉམས་པ་མི་མངའ་བ། དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་ཞུགས་ནས་མི་ཉམས་པར་

འཇློག་པ། མ་འདྲེས་པ་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག

ཏིང་ངེ་འཛིན་བང་ཆུབ་ཡན་ལག །བང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཏེ། མཉམ་པར་བཞག་

སྟློབས་ཀིས་ཡང་དག་པའི་ཤེས་རབ་བསྐྱེད་དེ་ཉློན་མློངས་རྣམས་སློང་བར་བེད་པ་ཞིག

ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ། ① མ་ཧཱ་ཡློ་གའི་བསྐྱེད་རིམ་རྣམས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གིས་ཁློག་དབུབ་

པ་སྟེ། དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན། ཀུན་ཏུ་སྣང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། རྒྱུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

ནློ། །② རྣལ་འབློར་རྒྱུད་ཡན་ཆད་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་སྤིའི་རྣལ་འབློར་གསུམ་སྟེ། དང་པློ་སྦློར་བའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན། དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ཏེ་གསུམ། 

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལྷའི་གཟེར། སློག་སློམ་གཟེར་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། སྣང་སིད་ལྷའི་འཁློར་ལློར་

བསློམ་པ་སྟེ། དེ་མར་འཁློར་བའི་སྐྱེ་གནས་བཞིའི་ལུས་ཀི་བག་ཆགས་སྦང་ཞིང་དག་པར་བེད་

ཡར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཚེ་སྐུ་གང་འདུལ་དུ་སྣང་བའི་འབས་བུ་གཞི་ལ་རློགས། བར་ལམ་དུས་སུ་

རའི་དྲྭ་ཐམས་ཅད་ལྷ་རུ་སྦངས་པས། རྡློ་རེའི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་རློགས་རིམ་གི་སྨིན་

བེད་དུ་འགློ་བ། 

ཏིང་ཆེན་དགློན་པ། དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། འདེབས་

མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མ་གསལ། 

ཏིང་ཏིང་། ① ཏིང་ཏིང་ཞེས་པའི་སྒའི་མིང་། ② ར་དྲེལ་སློགས་ཀི་སྐེ་རྒྱན། 

ཏིང་ཏིང་མ། ཏིང་ཏིང་ཞེས་པའི་སྐད་སྒློག་ཅིང་། ཆེ་ཆུང་བིའུ་དང་འདྲ་བའི་ཆུ་བ་ཞིག

ཏིང་ནམ་རྒྱལ་མློ། [ཞང་སྐད]ཆུ་ཡི་ལྷ་མློ། 

ཏིང་པར། བུ་རམ་ཏིང་པར་ཏེ། ཏིང་ལ་པར་བརྒྱབ་པའ་ིདབིབས་དང་འདྲ་བའ་ིབུ་རམ་སློར་ཆུང་ག་ིརིགས། 

ཏིང་ཕློར། ཡློན་ཆབ་འབུལ་སའི་སྣློད། 

ཏིང་འཛིན། ཡུལ་ངེས་ལྔའི་ནང་གསེས། བདེན་པ་དང་སྐྱློན་ཡློན་དང་ཞི་རགས་སློགས་རང་སྤིའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

མཚན་ཉིད་བརག་བའི་དངློས་པློ་ལ་དམིགས་ནས་རེ་གཅིག་པའི་ཤེས་པ་རྣམ་གཡེང་གི་གཉེན་

པློ་ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པའི་བེད་ལས་ཅན། 

ཏིང་འཛིན་གི་སྐྱློན་ལྔའི་གཉེན་པློ་བརྒྱད། དད་པ། འདུན་པ། རློལ་བ། ཤིན་སྦངས། དྲན་པ། ཤེས་

བཞིན། འདུ་བེད་པ། འདུ་མི་བེད་པ། 

ཏིང་འཛིན་གི་བགེགས་ལྔ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་གེགས་ལྔ་དང་དློན་གཅིག

ཏིང་འཛིན་གི་དམིགས་པ་དགུ དམིགས་པ། གཟུགས་བརན། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མཚན་མ། ཏིང་ངེ་

འཛིན་དམིགས་པའི་སྤློད་ཡུལ། ཏིང་ངེ་འཛིན་དམིགས་པའི་ཐབས། ཏིང་ངེ་འཛིན་དམིགས་

པའི་སློ། ཏིང་ངེ་འཛིན་དམིགས་པའི་ཡིད་ལ་བེད་པའི་རེན། ནང་དུ་རྣམ་པར་རློགས་པའི་ལུས། 

སྣང་བརན་བཅས་སློ། །

ཏིང་འཛིན་སློམ་ཚུལ་ལྔ། ༡ དད་པས་བདེན་པ་རྣམས་ཤེས་བ་དང་སང་བ་སློགས་སུ་ཡིད་ཆེས་པའི་

ཚུལ་གིས་བསློམ་པ་དང་། ༢ བརློན་འགྲུས་ཀིས་བདེན་པའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རློགས་པར་བ་བའི་ཕིར་

སྤློ་བའི་ཚུལ་གིས་བསློམ་པ། ༣ དྲན་པས་བདེན་པའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རློགས་པའི་དམིགས་རྣམ་མ་

བརེད་པའི་ཚུལ་གིས་བསློམ་པ། ༤ ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་སེམས་རེ་གཅིག་པའི་ཚུལ་གིས་བསློམ་

པ། ༥ ཤེས་རབ་ཀིས་བདེན་པའི་རྣམ་པ་སློ་སློར་འབེད་པའི་ཚུལ་གིས་བསློམ། 

ཏིང་འཛིན་བསྒྲུབ་གནས་ཀི་དབེན་པ་བཞི། རྒུན། ལུགས། གག་ཅློར། སྒ་ཏུག་རིང་གིས་དབེན། 

ཏིང་འཛིན་དང་བསམ་གཏན་གསུམ། རློག་བཅས་དཔྱློད་བཅས། རློག་མེད་དཔྱློད་ཙམ། རློག་མེད་

དཔྱློད་མེད་བཅས་སློ། །

ཏིང་འཛིན་བཞི། མཐློང་ཆློས་ལ་བདེ་བར་འགྱུར་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། ཤེས་པ་མཐློང་འགྱུར་གི་ཏིང་

ངེ་འཛིན། རབ་ཏུ་དབེ་བར་འགྱུར་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། ཟག་པ་ཟད་འགྱུར་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན། ཡང་

ན། དཔའ་བར་འགློ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན། དྲི་མ་མེད་པའི་ཏིང་

ངེ་འཛིན། སེང་གེ་རྣམ་པར་འགིང་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་བཞིའློ། །

ཏིང་འཛིན་རབ་རློགརབ་རློག་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སེམས་མེད་ཀི་དངློས་པློས་སེམས་

ལན་གི་བ་བ་བེད་བསམ་མེད་བཞིན་དུ་ཡློད་པར་སྒློ་བཏགས་ཏེ་རབ་རློག་གསལ་བེད་ཀི་
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བཞིན་སྒ་སྦར་བའི་སློ་ནས་བིས་པའི་རྒྱན་ཞིག

ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔའ། སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཡེ་ཤེས་སེམས་

དཔའི་ཐུགས་ཀར་ས་བློན་ནམ་ཕག་མཚན་བསློམ་པའློ། །

ཏིང་འཛིན་གསུམ། མཚན་བཅས་རློལ་བཅས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན། མཚན་བཅས་རློལ་མེད་ཀི་ཏིང་ངེ་

འཛིན། མཚན་མེད་རློལ་མེད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བཅས་སློ། །

ཏིང་ཞི། [ཞང་སྐད]དངུལ། 

ཏིང་ཟང་། [ཞང་སྐད]ཆུ་ལྕམ། 

ཏིང་བཟློ་མགློ་སྐློན། [ཡུལ]མིང་གཞན་ཕློར་ཐེར་མགློ་སྐློན་ཡང་ཟེར་ཏེ་ཟངས་བཟློ་བའི་ལག་ཆ་ཞིག

ཏིང་ལི། དེབ་དཀར་ལས་ཤིང་ཏློག་ལི་ལ་གློ་དགློས་པར་གསུངས། 

ཏིང་ལློ། ཟན་ཀློང་གི་མིང་གཞན་ཞིག །ཟན་གི་ཀློང་བུ་ཆུང་ངུའི་ མར་མེ་ཆུང་ཆུང་། 

ཏིང་ཤགས། ལི་ལས་བཟློས་པའི་རློལ་ཆས་ཤིག །གསུར་དང་གཏློར་མ་འདློན་སྐབས་བརྡུང་རྒྱུའི་

རློལ་ཆས། 

ཏིང་ཤློ་ཁ་ནམ། [ཞང་སྐད]ཆུ་བདག

ཏིང་ཤློ་གུང་། [ཞང་སྐད]ཆུ་བློའི་མཛོད། 

ཏིངས། འདིང་གི་སྐུལ་ཚིག་ལ་ཏིངས་འབི་བའང་ཡློད། 

ཏིན་ཅབ་དགློན། མིང་གཞན་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་གིང་ཞེས་ཀང་ཟེར། ཧ་ལམ་ལློ་ངློ་ཉིས་བརྒྱའི་སློན་

གསར་འདེབས་མཛད་པ་འདྲ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་འབར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཏིན་ཏུ་འབས་བུ། འདི་སྟར་ཀའི་ཤིང་མིང་སྟེ། སྟར་ཀའི་ཤིང་ལ་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་ཏེན་ཏུ་ཀ་ཟེར་བ་

དེའི་འབས་བུ། 

ཏིམ་པི། [ཡུལ]ཀློ་ལྷམ་ར་སྒློ་སློགས་ཀི་མཐའ་འགིལ་དང་། མཐློངས་རྒྱན། སྲུབ་ཟན་སློགས་ལ་

གཏློང་རྒྱུའི་པགས་པ་ཚོས་སློན་ཅན། 

ཏིའུ་ལེ། འཇར་མན་གི་རིག་རལ་བསྐྱར་དར་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་རི་མློ་མཁས་པ་དང་བརློས་རིས་



  2411  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

མཁས་པ། འབུར་བརན་མཁས་པ། ཨར་སྐྲུན་མཁས་པ་བཅས་ཡིན། ཁློང་གིས་འཇར་མན་གི་

ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་རི་མློའི་སློལ་རྒྱུན་རྒྱུད་འཛིན་དང་འཕེལ་རྒྱས་བཏང་ཡློད། སྐབས་དེའི་

སྟབས་བདེའི་བརློས་རིས་སྒྱུ་རལ་དེ་ཕློགས་ཡློངས་དང་ཆ་ཚང་བའི་རྒྱུད་རིམ་གི་ཐློག་ནས་

འཕེལ་རྒྱས་བཏང་ཡློད། ཁློང་གི་ཚབ་བེད་བརམ་བའི་གས་སུ་སྣུམ་ཚོན་རི་མློ་བློ་སློ་ཕེ་བའི་

ཟིན་ཐློ་པ་སློགས་ཡློད། 

ཏིལ། སློ་སྨན་འབས་བུའི་རིགས་ཏེ་དཀར་ནག་གཉིས་མཆིས། རློ་མངར། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་

རླུང་འཇློམས། ལུས་སྟློབས་འཕེལ་བར་བེད། ཆུ་སེར་ལའང་ཕན། 

ཏིལ་སྐྱེས། [མངློན]ཏིལ་ལས་བྱུང་བའི་སྣུམ། 

ཏིལ་དཀར། ཏིལ་འབྲུ་དཀར་པློ། 

ཏིལ་དཀར་རི་ཁློད། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༩༨༤ལློར་རློང་ཐ་འཇམ་དབངས་

བསྟན་འཛིན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཏིལ་བཅས། [རིང]འཆི་བའི་བརྡ། 

ཏིལ་རྡུང་། ཏིལ་བརྡུངས་ནས་སྣུམ་འདློན་པའི་ཏིལ་རྡུང་མཁན། 

ཏིལ་ནག །ཏིལ་འབྲུ་ནག་པློ། 

ཏིལ་སྣུམ། ཏིལ་ལས་བྱུང་བའི་སྣུམ། 

ཏིལ་འབྲུ། ཏིལ་དཀར་ནག་གི་འབྲུ། ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་གི་དློན། གྲུབ་འབས་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་མི་ཡློང་། ཕན་

ཐློགས་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་། 

ཏིལ་འབྲུ་ཙམ། ཏིལ་གི་འབྲུ་གུ་ཙམ་སྟེ། ཧ་ཅང་ཆུང་ངུ་ཡིན་པའི་དློན་ཡིན། 

ཏིལ་མར། ཏིལ་ལས་བྱུང་བའི་སྣུམ། བེ་མ་བཙིར་བ་ལས་ཏིལ་མར་མི་འབྱུང་། 

ཏིལ་མར་ཅན། [མངློན]ཙན་དན་དམར་པློ། 

ཏིལ་མར་ར་བ། [མངློན]ཁིམས་རའམ་བཙོན་ཁང་། 

ཏིལ་འཚིར། ཏིལ་སྣུམ་འདློན་པ། 
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ཏིས་བི་ལི་དཀར། ཏིས་ལློ་དང་རིགས་གཅིག་ཡིན་ཡང་དེ་ལས་ཅུང་ཆུང་བའི་རིགས་ཞིག་ཡིན། ཨ་

བི་ལི་དཀར་ཡང་ཟེར། 

ཏིས་ལློ། ཨ་བ་དང་། བི་བ་སློགས་ཟ་བའི་གཅན་གཟན་རིགས་ཆུང་ངུ་ཞིག་གི་མིང་སྟེ། སེ་མློང་དང་

དློན་གཅིག །འདི་ལ་ཡུལ་སྐད་ཏིས་ལློ་ག་མ་སློགས་ཟེར་ཞིང་། སེ་མློང་གི་རིགས་ཡིན། རང་

ལློངས་ཀི་▲སྨི4000～4300བར་གི་འབློག་ཁུལ་གི་སང་ལློངས་དང་། བ་ཁུང་དང་། འཕི་

ཁུང་མང་པློ་ཡློད་པའི་ས་ཆ་གང་དུའང་ཐར་ཐློར་ཡློད། རྒྱུག་པའི་བང་ར་མགློགས་ཤིང་། གང་

དང་གད་པ་སློགས་ལ་འཛེག་པར་མཁས། ཟས་ནི་བ་བིའི་རིགས་དང་། གློག་སྦུར། འཕི་བ། སློ་

ང་སློགས་ཅི་རིགས་བཟའ། རྐུབ་ནས་དྲི་ངན་བཏང་ནས་རང་སྲུང་བེད། སྤུ་མདློག་ཁམ་ནག་དང་

ཁམ་སྐྱ་འདྲེས་པ་དང་རེར་ག་ནག་པློ་ཡློད་པ། མཆེ་བ་དང་སེར་མློ་རྣློ་ངར་ལན་པ། བཟློ་

དབིབས་སེ་མློང་དང་འདྲ་བ། སྨན་དུ་སྦར་བ་དང་རློ་ནུས། ཤ་རློ་མངར། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་

པས་གདློན་ནད་སྤི་དང་ཁད་པར་གཟའ་ནད་སེལ། བརྒྱལ་གཟེར་དང་། མིར་ཥི། ཀད་འགམས་

སློགས་ལ་ཕན། ཡན་ལག་གི་ཆུ་སེར་སྐེམ། ཀད་པ་གློང་མཚུངས། ནུས་པས་དུག་རིགས་ཀུན་

དང་ཁད་པར་སྦར་དུག་སྙིང་ལ་བབ་པ་སེལ། 

ཏུ། ལ་དློན་གི་ཕད་ཅིག

ཏུ་དུག །རློལ་བ་ཞན་པ། 

ཏུ་ཙ། ཏི་ཙ་དང་དློན་གཅིག

ཏུ་རུ་ཀ ① སློས་ཀི་བེ་བག་ཅིག །② སར་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་གི་གར་ལློག་རིགས། 

ཏུ་རུ་ཀ ཀ་ཀློ་ཞེས་པ་སྟེ། གནའ་དུས་ཁ་ཆེའི་ཆློས་ལུགས་པ་རྣམས་ལས་ནང་ཆློས་ལ་སང་བར་

བེད་པའི་སེ་ཚན་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། 

ཏུ་རེ། [རིང] ① ཏུར་ཏེ་མྱུར་བའམ་ལྷང་ངེ་བ། ② དུས་རྒྱུན་པ། ③ འབད་བརློན། 

ཏུ་རེ་གིས། འབད་བརློན་བེད་དགློས། 

ཏུ་ལན་དགློན་པ། མིང་གཞན་དུ་དགའ་ལན་གསང་སགས་ཡར་འཕེལ་གིང་ཟེར། དགའ་ལན་ཕློ་བང་

གི་དུས་སུ་བཞེངས། དཀློན་མཆློག་བདེ་རྒྱས་ཀིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

ད་ལ་མཚོ་ནུབ་དུར་ལན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཏུག །རྡློ་གཏུན་ས་ལ་བརྡུངས་པའི་སྒ་ལ་བུ་སྟེ། བིས་པ་ཏུག་ཏུག་བརྒྱུགས། རྦབ་རྡློ་ཏུག་ཏུག་

འགིལ། ཏུག་ཆློམ་གི་སྒ་གགས་ལ་བུ། 

ཏུག་གིས། གློ་བུར་དུ། 

ཏུག་ཆུམ། ཆེ་ཞིང་ལིད་པའི་སྒ་སྟེ། རྡློ་སློགས་ས་ལ་ལྷུང་བ་དང་། ཐག་རིང་གི་རའི་རྨིག་སྒ་ལ་བུ། 

རྦབ་རྡློ་ཏུག་འགིལ་ཆུམ་འགིལ། 

ཏུག་ཏུག །སྒ་མི་གསལ་ཞིང་དམའ་བ་ཞིག །བིས་པ་ཏུག་ཏུག་བརྒྱུགས། 

ཏུག་ཏུམ་མེ། རྒྱུན་མ་འཆད་པ། 

ཏུག་རིང་། སྒ་མིང་ཞིག །① ར་རྔ་སློགས་ཀི་ཐག་རིང་གི་སྒ། ② ར་དང་བློང་བུ་སློགས་འགློ་བའི་སྒ། 

ཏུང་ཚག །[རྒྱ]ཏུང་ལས་བཟློས་པའི་ཡློ་བད་བརློས་ཚག་ཅན། 

ཏུན། གཡར་མིང་ཡིན། ཏུན་ནི་གནའ་བློའི་འབྲུ་རིགས་འཇློག་སྣློད་ཡིན་ཞིང་། དེར་བཟློ་ལ་སྣ་

ཚོགས་ཡློད་རུང་། སྤིར་བཏང་ཐློག་རང་པ་གསུམ། ལློ་བ་སློར་སློར། རྣ་ལུང་གཉིས་ཁེབས་

གཅློད་ཡློད་པ། ངློས་སུ་རྒྱན་རིས་སྣ་ཚོགས་བརློས་ཡློད། 

ཏུན་ཧློང་གི་བག་ཕུག་ལེབས་རིས། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་ཏུན་ཧློང་བག་ཕུག་གི་ལེབས་རིས་

ལ་ཟེར། མའློ་ཀའློ་བག་ཕུག་ནི་ཏུན་ཧློང་གློང་གི་ཤར་ལྷློའི་ཕློགས་ཀི་སྤི་ལེ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་ཙམ་གི་

སན་ཝེ་རི་བློ་དང་མིང་ཧྲཱ་རི་བློའི་བར་དུ་གནས་ཡློད་ཅིང་། དེར་བག་ཕུག་བཞི་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་

ཡློད་པས་དེའི་སྤི་མིང་ཡིན། ཐློག་མར་བསྐྲུན་པའི་དུས་ཚོད་ནི་ཕལ་ཆེར་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་

དང་པློའི་ནང་ཙམ་ནས་ཡིན་པར་འདྲ། གལ་ཏེ་ལེབས་རིས་དེ་རྣམས་སྤི་ཁེ་གང་གི་མཐློ་ཚད་ལ་

གཞིགས་ནས་རིས་པ་ཡིན་ན། དེའི་མུ་འབེལ་རིང་ཚད་དེ་སྤི་ལེ་སུམ་ཅུ་ཙམ་གི་རིང་ཐུང་ཡློད། 

དེར་བརེན་འཛམ་གིང་ཐློག་གི་རི་མློ་འགེམས་སྟློན་བེད་སའི་བར་འཁམས་ཆེ་ཤློས་དེ་ཡིན་

ཞེས་ཟེར་སློལ་ཆགས། ཕློགས་མཚུངས་དེའི་ནང་དུ་བཞེངས་པའི་འཇིམ་སྐུ་ཆེ་ཆུང་བསློམས་

གངས་ཉིས་སྟློང་བཞི་བརྒྱ་ཙམ་ཡློད་པ་དེ་རྣམས་དུས་རབས་བཞི་པ་ནས་བཅུ་པའི་བར་དུ་ཐློན་

པའི་སྒྱུ་རལ་པ་མང་པློའི་མཉམ་སྐྲུན་བརམ་བ་ཞིག་ཡིན། མ་གཞི་ནང་དློན་མང་ཆེ་བ་ཆློས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལུགས་སྒྱུ་རལ་གི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་རུང་ཚད་གཞི་མི་འདྲ་བའི་ཐློག་ནས་སྐབས་དེའི་སྤི་

ཚོགས་ཀི་འཚོ་བ་དངློས་དང་། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀི་བསམ་བློའི་བརེ་སེམས་ཀང་

མཚོན་པར་བས་ཡློད། 

ཏུའུ་མ་རྒྱལ་ཚོགས། ཏུའུ་མ་ནི་ཨུ་རུ་སུའི་སྐད་དེ་དློན་ལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཟེར། དེ་ནི་ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱལ་

ཚོགས་ཡིན། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དློན་ཆེན་ནི་ཏུའུ་མ་རྒྱལ་ཚོགས་ཐློག་ཞིབ་དཔྱད་གློས་འཆམ་བྱུང་

རེས་སིད་འཛིན་གིས་མཚན་རགས་བཀློད་ནས་ནུས་པ་ཐློན་གི་ཡློད། 

ཏུའུ་མི་ཨའེ། ཧ་རན་སིའི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་དངློས་ཡློད་རིང་ལུགས་ཀི་རི་མློ་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན། 

ཁློང་གིས་བིས་པའི་རྡློ་གཡམ་རི་མློ་དང་། སྣུམ་ཚོན་རི་མློ། ཆུ་ཚོན་རི་མློ། ནག་རིས་བཅས་ལ་

སྐད་གགས་ཆེན་པློ་ཡློད། ཁློང་གི་སྒྱུ་རལ་གི་ཁད་ཆློས་ནི་པིར་རེས་ཤུགས་ཆེ་ཞིང་གསལ་

མུན་གི་སྡུར་ཚད་ཤུགས་ཆེ་བ། སྒྱུ་རལ་གཟུགས་བརན་གནད་བསྡུས་ལ་གཏིང་ཟབ་པ་བཅས་

ཡློད། གློང་གི་ཚབ་བེད་བརམ་བའི་གས་སུ་པར་སྐྲུན་རང་དབང་ཞེས་པ་སློགས་ཡློད། 

ཏུར་ཏུར། ① གསལ་པློ། རིག་པ་ཏུར་ཏུར་པློ་དེ་དྲན་སྐྱེན་པློ་ཞིག་སློང་། ② སྐབས་རེ་གསལ་ལ་

སྐབས་རེ་མི་གསལ་བའི་ཚུལ། སེམས་ལ་འཆར་མི་འཆར་གི་ཉམས་ཏུར་ཏུར་ཞིག་འདུག །

 ③ ལས་ཀ་སློགས་རློགས་ལ་ཁད་པ། ལས་མཇུག་ཧ་ལམ་ཏུར་ཏུར་ཞིག་ལ་སེབས་འདུག

ཏུར་ཏུར་པློ། ཏུར་ཏུར་དང་དློན་གཅིག

ཏུར་རེ། བརན་པའམ་གསལ་བ། དྲན་འདུན་ཏུར་རེ་བ། ཡིད་ལ་ཏུར་རེ་ཤར། 

ཏུལ་པ། [རིང]གད་མློ་དགློད་པ། 

ཏུལ་པའི་འབས་བུ། [མངློན]སློ་མ་རཱ་ཛཱ། 

ཏཱུང་ཀུས། ཏཱུང་ནི་ཤར་དང་ཀུས་ནི་རྒྱལ་བློན་སློགས་ལ་ཞེ་སའི་ཆེ་འབློད། 

ཏེ། མིང་མཐུན་ན་ར་ལ་ས་དང་ད་དྲག་ཅན་གི་རེས་སུ་སྦློར་བའི་ལྷག་བཅས་ཀི་སྒའི་ཕད་

ཅིག །དེའང་སེམས་ཅན་ཡིན་ཏེ་ཉ་ཡིན་པའི་ཕིར། བཀའ་འགྱུར་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་

རྒྱ་གར་སྐད་ནས་སྐད་རིགས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་ནས་འགྱུར་བ་རྣམས་སློ། །རས་ཆ་དྲས་ཏེ་གློན་

པ་འཚེམ། 
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ཏེ་ཏེ།རྔ་ཆུང་། སེམས་དགའ་ནས་ཏེ་ཏེ་རྡུང་བཞིན་འཁབ། 

ཏེ་ཐུང་དགློན། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ལྕགས་བ་སྤི་ལློ་༡༤༡༤ལློར་ཕག་བཏབ། ཕག་བཏབ་མཁན་

མི་གསལ། ད་ལ་ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཔའ་རིས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཏེ་པ། [ཡུལ]འཇུར་མིག་གི་བུ་ག་མང་པློ་ཡློད་པའི་ལྕགས་ལེབ་སྟེ། མགར་བས་ལྕགས་སྐུད་ཕ་བློ་

དང་ལྕགས་གཟེར་བཟློ་བེད་ལག་ཆ་ཞིག

ཏ་ེཔློར། [རིང] ① ཤིན་ཏུའམ་རབ་ཏུ། ② ལེགས་པ། ③ ས་བ། ④ དམ་པ། ⑤ དྲག་པ། ⑥ ཚབས་ཆ་ེབ། 

ཏེ་པློར་གཏལ་བ། [རིང]ཉེས་རྡུང་ཧ་ཅང་ཆེན་པློ་བཏབ་པ། 

ཏེ་པློར་སིག་ཆེ་མཆི། ཏེ་པློར་ཞེས་པའི་དློན་ནི་ཤིན་ཏུ། རབ་ཏུ། དྲག་ཏུ། ཚབས་ཆེ་བ་བཅས་དློན་

མང་པློ་ལ་འཇུག་པའི་ནང་ནས་སྐབས་འདིར་ཤིན་ཏུའམ་ཧ་ཅང་གི་དློན་ལ་འཇུག་ཅིང་། ཧ་ཅང་

སིག་པ་ཆེ་ཞེས་བཤད། 

ཏེ་ལ་པརྣི། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་ཙན་དན་དཀར་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། བློད་ཀི་སྐད་དུ་

བསྒྱུར་ན། ཏིལ་འདབ་ཅན་ཞེས་འགྱུར་བར་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་

ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས་གསུངས། 

ཏེ་ལློ། སེ་མློང་ལས་ཆེ་ཙམ་གི་སློག་ཆགས་དྲི་ངན་ཅན། 

ཏེ་ལློ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ། རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་ཆེན་ཞིག་སྟེ། བློད་ཀི་མར་པ་ལློ་ཙཱ་བའི་བ་མ་ནཱ་རློ་པའི་

བ་མ་ཡིན། 

ཏེ་ལློའི་ཤ སློག་ཆགས་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ་རློ་མངར། ཞུ་རེས་སྙློམས། ནུས་པས་གདློན་ནད་

འཇློམས། ཆུ་སེར་སྐེམ་པ་སློགས་ལ་ཕན། 

ཏེག །ཏེག་ནི་ཐེག་གི་བརྡ་རིང་པ་ཡིན། 

ཏེབ་བེ། [རིང]སྣློད་སེར་མ་འདྲ་བ་ཞིག

ཏེབ་ཙག །[ཡུལ]ཤིང་གཞློག་བེད་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག

ཏེའུ་ཙེ། [རྒྱ]ཐེབས་ཙེ་ཡང་ཟེར་ཏེ་ལློ་སྣློད་ཅིག

ཏེའུ་ལེ་བ། [ལེགས]ད་བིད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཏེའུ་ལློ། རེའུ་ལློ་ཡི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

ཏེའུ་ཤིང་། ཁི་ཆུང་ངུ་ཞིག

ཏེལ་པ། གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་སློགས་ལས་བཅློས་པའི་ནད་དམིགས་སེག་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག

ཏཻ་ལློ་པ། ཏེ་ལློ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ་དང་གཅིག་ཡིན། 

ཏེས་རློ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༦༨༣ལློར་གསེར་ཁ་དགློན་ལས་ཁ་གེས་

ཏེ་ཟུར་དུ་དགློན་པ་ཆགས། དགློན་པ་འདེབས་མཁན་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་བློ་གློས་དང་། 

དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་དཔལ་ལན་གཉིས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལར་

དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རའུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། ཉེ་ཆར་དགློན་པ་འདི་སློན་

སེ་དགློན་དང་གཅིག་ཏུ་བསློམས་པར་གགས། 

ཏློ། ད་དྲག་ཅན་གི་མཐར་སྦར་རྒྱུ་སར་བསྡུའི་ཕད་ཅིག

ཏློ་ཀློན། [ཞང་སྐད]འགློད་པ། 

ཏློ་ཊ་ཀ གླུ་དབངས་ཀི་སེབ་སྦློར་གི་མིང་ངློ་། །

ཏློག །① དཔལ་ལམ། རེ་མློ། དར་ཤིང་གི་ཏློག །② གློ་གནས་མཚན་བེད་ཀི་ཞྭ་མློའི་རྒྱན་ཆ་ཞིག་

རིམ་པ་གསུམ་པའི་ཏློག་གནས། ③ ཉིང་ཁུའམ་སྙིང་པློ། 

ཏློག་སྟེ་བངས་པ། [རིང] ① གློ་བུར་དུ་ཁེར་བ། ② ཆ་ཚང་ལིངས་ཏེ་བངས་པ། 

ཏློག་ཙམ། ཕན་བུའམ། ཡུད་ཙམ། ད་དུང་ཏློག་ཙམ་སྒུགས་དང་ཁློ་རང་སེབས་ཡློང་། ཁ་སྣློན་ཏློག་

ཙམ་བརྒྱབ་ན་ཚད་ལློང་ཡློང་། 

ཏློག་ཙེ། [ཡུལ]ས་རློ་བེད་འཇློར་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་ཡིན། 

ཏློག་རི། གཏར་ཁབ་ཀི་རིགས་ཤིག

ཏློག་ཞྭ། སར་གློ་གནས་མཚོན་བེད་ཏློག་ཡློད་པའི་ཞྭ་མློ། 

ཏློང་ཁུན། ཏཱུང་ཀུས་དང་གཅིག །

ཏློང་ཏློང་། ① ཆེ་ཞིང་གསལ་བའི་སྒ། ② བློང་བུ་སློགས་ཀི་སྐེ་ལ་རྒྱུ་ལྕགས་ལས་བཟློས་པའི་ཏློང་ཏློང་། 

ཏློད་ཅ། [མངའ་རིས]འབློག་པའི་བུད་མེད་ཚོའི་གདློང་ལ་བྱུག་རས་ཤིག །བཟློ་སྟངས་འདྲ་མིན་
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ཡློད། 

ཏློབ་ཏློབ་སྨྲ་བ། བབ་ཅློལ་སྨྲ་བ། རློག་དཔྱློད་མེད་པར་སྐད་ཆ་ཏློབ་ཏློབ་སྨྲ། 

ཏློམ་འཇུག །སེམས་འཚབ་བེད་པ། 

ཏློལ། གློ་བུར་དང་ཐློལ་བྱུང་། ཁློ་ཅང་མི་སྨྲ་བར་ཏློལ་གིས་ཕིན་སློང་། 

ཏློལ་བ། སེབས་པ། གློ་བུར། 

ཏློལ་ཤེས། ཐློགས་མེད་དུ་ཤེས་པ། 

ར། ① འློ་འཐུང་སློག་ཆགས་རིགས་ཤིག །བེད་སྤློད་གཙོ་བློ་ཞློན་པ་ཡིན། མངལ་སྦྲུམ་གི་ཡུན་ཚད་

ལློ་གཅིག །སློ་ཕྱུགས་ཀི་བེ་བག་ཅིག །གི་ལིང་ར། ཟིང་ར། ར་ཞློན་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་

སྐལ་ལན་དང་། མགློགས་འགློ། རྒྱ་མཚོ་སྐྱེས། རྒྱབ་འཛིན། རྔ་ཡབ་མཇུག་མ་ཅན། རྔློག་མ་

ཅན། རག་ཏུ་ཟ། འདྲེན་བེད། རྣམ་པར་གནློན། དཔལ་གི་བུ། བང་ལན། བློ་གསལ། མྱུར་འགློ 

རྨིག་པ་ཅན། རླུང་གི་ཤིང་ར། རླུང་ལས་སྐྱེས། གསེར་ལན་བཅས་སློ། །② སྐད་ཀི་དབངས་

གདངས། དབངས་ར། གླུ་ར། ③ སྨན་བེད་ཀི་བཏུང་བ། སྨན་ར་ཆང་ལ་བེད། ④ ལློ་འཁློར་བཅུ་

གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག །ཤིང་ར། ⑤དློར་མའི་ར། ར་ཡློད། ར་མེད། ⑥ [མངློན]ཉི་མ་ལ་རླུང་

དང་། ཡིད་མགློགས། མདློག་ལྔ་པ། ཐིག་ལེ་ཅན། ངེས་བརློད། ཤིན་ཏུ་རྒྱལ་མཚན། རི་

འཇློམས་ཏེ་ར་བདུན་ཡློད་པས་གངས་བདུན་མཚོན། (7ར་ལློ། འབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། ལློ་

སྐློར་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག

ར་རང་། ① རའི་རང་རུས་ནང་གི་རང་མར། ② རའི་རང་གིང་ངམ། རང་དུང་། 

ར་ཀད། ① རའི་ཀད་པ། ② མ་ན་ཧློ་སྟེ་རྡློ་རིན་པློ་ཆེའི་རིགས་ཤིག

ར་རྐྱང་རྐྱང་། སྤུ་མདློག་དམར་པློ་དང་སེར་པློ་ཅུང་ཟད་འདྲེས་པ་ལ་གློ

ར་རྐྱང་ངུ་། ར་སྤུ་མདློག་དམར་སྨུག་ཅན་གི་མིང་ཡིན། 

ར་རྐྱང་ནག །ར་སྤུ་མདློག་དམར་ནག་ཅན། 

ར་རྐྱང་པློ། རི་དྭགས་རྐྱང་གི་སྤུ་མདློག་ཅན་གི་ར། 

ར་རྐྱང་མི་རྐྱང་། རློགས་ཟླ་མེད་པའི་དཔེ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ར་སྐྱ་བ། [ཡུལ]ར་ཞློན་པ། 

ར་དཀར་འགློ་བཟང་མ། ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀི་རི་རེ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་དིང་རི་རློང་

གི་ལྷློ་ངློས་སུ་ཡློད། གཏད་དཀར་འགློ་བཟང་མ་ཞེས་པའི་འབི་ཚུལ་གཞན

ར་དཀྲློགས། ར་འདྲློག་འགློ་བསངས་པ། བིས་པས་ར་དཀྲློགས་ནས་རྩྭ་བཟར་མི་འཇུག་པ། 

ར་ཁ་རྒློད་པློ། སབ་ཀིས་བཀག་ཀང་མི་ཐུབ་པར་ངར་ཏེ་ཤློར་འགློ་བའི་ར། 

ར་ཁ་བསྒྱུར་བ། ར་ཁ་གཡས་གཡློན་དུ་བསྒྱུར་བ། 

ར་ཁ་ལློ་བདེ་པློ། ར་ཁ་ས་པློའམ་ཁ་ལློ་སྒྱུར་བདེ་པློ། 

ར་ཁལ་ཁལ་འུལ། ར་དང་ཁལ་མ་སྐུལ་འདེད་ཀི་འུ་ལག་གི་ལས་ཀ།

ར་ཁལ་འགློ་པ། ར་ཁལ་འུ་ལག་གཏློང་མཁན་གི་འགློ་པའི་མིང་། 

ར་ཁལ་མི་གསུམ་གི་ཁལ། ར་དང་ཁལ་མ་མི་གསུམ་ག་གཏློང་དགློས་པའི་ཁལ། 

ར་ཁེབས། ར་ལ་གཡློག་རྒྱུའི་ཁེབས། 

ར་ཁ་ཐིག །རའི་སྤུ་མདློག་ལ་ཐིག་ལེའམ་སློར་ཐིག

ར་གུ་རུབ་ནག་པློ། ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་ནང་ར་གུ་རུབ་ནག་པློ་ཞེས་གུ་རུབ་ནི་ར་བེ་

བག་པ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་པ་ལ་བུར་གསུངས་ཀང རྦ་བཞེད་ལས། རྒྱལ་པློས་ཆིབས་གུ་རུབ་བཅུ་

དྲུག་བཏང་ཞེས་གུ་རུབ་ནི་བང་རལ་མགློགས་པའི་ར་སྤི་མིང་ཡིན་པ་ལ་བུར་བཤད་པས་བརག

ར་གད། ར་འཚེར་བ་ལ་བུའི་གད་མློ། གད་མློ་ར་གད་དུ་བགད། ཡ་མཚན་སྐྱེས་ཏེ་ར་གད་བགད་པ། 

ར་རྒན། ན་སློ་ལློན་པའི་ར། ལས་ཀ་མེད་ན་ར་རྒན་གསློས། བུ་ལློན་མེད་ན་ཁག་ཐེག་བེད། 

ར་རྒན་ལམ་རྒྱུས། ཉམས་མློང་ཡློད་པའི་དཔེ། 

ར་རྒློད། མ་དུལ་བའི་ར་གློང་པློ། སེམས་ར་རྒློད་འཕློ་འཕློ། 

ར་རྒློད་དཀྱུས་འཛུད། ར་རྒློད་བཙན་པློས་ཁ་ལློའི་ལམ་དུ་བཅུག་ནས་འགློ་བའི་དཔེར་ཏེ། སྨན་པས་

ནད་པ་བཅློས་པའི་སྐབས་སུ་ནད་འགའ་ཞིག་གིས་གཉེན་པློའི་ཅུང་ཟད་བཏང་ཕན་ཐློག་མེད་པ་

ལ་བུ་ལ་ནན་གིས་སྨན་ཤུགས་ཆེན་པློ་བཏང་ནས་ནད་དགློས་པ་ལ། གཉེན་པློ་ཐློག་ཏུ་མི་འབབ་

ནད་ལམ་བཟུང་། ར་རྒློད་དཀྱུས་སུ་འཛུད་པ་ལ་བུར་བཅློས། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

ར་རྒློད་མ། ར་མློའི་རིགས། 

ར་ས། རའི་ས། ར་ལ་བསྟད་པའི་ས། དཔློན་དང་བ་མའི་ར་ས་ལ་ཞེ་སས་ཆིབས་ས་ཞེས་ཀང་འབློད། 

ར་གལ། གལ་བསྟར་བསྒིགས་པའི་ར་པ། 

ར་གློ་དཀར། ར་སྤུ་མདློག་དཀར་ཤས་ཆེ་བ། 

ར་གློ་བློ། ར་དཀར་པློའི་མིང་ཡིན། 

ར་ག། ར་གས་པའི་ག་ཆ། 

རའི་གློ་ལེན། ར་སའི་གློ་ཐག་གམ། གློ་ལེན། 

ར་གློད། ① ར་ཁ་གློད་དེ་བརྒྱུགས་པ། ② ཐག་པས་བཏགས་ཡློད་པའི་ར་བཏང་བ། 

ར་གྭ་པ། གདློང་གཞུང་གི་སྤུ་མདློག་དཀར་པློ་ཡིན་པའི་ར། 

ར་རྒྱབ། ① རའི་སལ་པ། ② ར་ལ་འགེལ་རྒྱུའི་ཁལ། 

ར་རྒྱུག །ར་བང་རྒྱུག་པ། གནམ་གང་ཉིན་མློར་ར་གསློས་ནས། ཚེས་པ་གཅིག་ལ་ར་རྒྱུག་བེད། 

ར་རྒྱུག་འགན་བསྡུར། ར་རྒྱུག་བཏང་བའི་བང་རལ་འགན་བསྡུར། 

ར་རྒྱུག་མདའ་འཕེན། ར་རྒྱུག་མདའ་འཕེན་ནི་བློད་ཀི་ས་ཁུལ་ཐམས་ཅད་ལ་དར་ཁབ་ཆེ་ཞིང་། ཁད་

པར་དུ་འབློག་ཁུལ་དུ་དར་སློལ་ཆེ། 

ར་རྒྱུག་མི་རྒྱུག །སར་བློད་ཟླ་དང་པློའི་ཚེས་ཉེར་ལྔ་ཉིན་ལྷ་སར་མི་ར་རིང་རྒྱུག་གི་བང་རལ་འགན་

པའི་དུས་སྟློན་རེད་སྣ་ཞིག

ར་རྒྱུད། ① རའི་གཤིས་ཀ ② རའི་རིགས་རྒྱུད། 

ར་སྒློ། ར་སའི་ཐློག་གཟར་རྒྱུའི་ལམ་ཆས་བླུག་སྣློད། 

ར་སྒློག །ར་རྒློད་ཡན་པློར་མི་འཆློར་བའི་ཆེད་དུ་དེའི་རང་ལག་སྒློག་བེད་ཀི་ཀློ་ཐག

ར་མགློ །གྲུ་ཤན་ར་མགློ་ཅན་ཞེས་པ་སྟེ། ར་མགློ་ཅན་གི་ཤིང་གྲུ་ལ་བུ། 

ར་མགློ་དགློན། འབི་གུང་གཅུང་རྡློ་རེ་གགས་པས་བཏབ། འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་འབི་

གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ལྷ་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་མགློ་ཅན། ① གྲུ་ཤན་གི་བེ་བག །② དྲི་ཟའི་རྒྱལ་པློ་ཞིག །③ ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་ཞིག
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ར་མགློ་ལུག་གཞུག །ར་ཡི་མགློ་ལ་ལུག་གི་རྔ་མ་སྦར་བ་ལར་ཆ་མི་འགིག་པའི་དཔེ། ཞྭ་ལྷམ་

སློགས་ཆ་ལུགས་མི་མཐུན་པ་ར་མགློ་ལུག་གཞུག་ལ་བུ་མཐློང་ན་ཡ་མཚན་ཞིང་དགློད་བློ། 

ར་མགིན། གསང་སགས་རྒྱུད་སེའི་གཞུང་གི་ཡི་དམ་ལྷ་དབུའི་གཙུག་ཏུ་ར་མགློ་ཡློད་པའི་གཟུགས་

བརན་ཞིག

ར་མགིན་ཡང་གསང་ལྷ་དགུ། གསང་སགས་རྒྱུད་སེའི་ནང་གི་ལྷ་ཚོགས་ཤིག

ར་མགིན་ལྷ་མློ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༩༢༣ ལློར་ཆབ་མདློ་གློ་འཇློ་རློང་ཁློངས་ར་

ཆུ་ར་དློའི་ཉག་བ་སར་ཞེས་པའི་སར་ཡབ་ཉག་བ་བང་ཆུབ་རྡློ་རེ་དང་ཡུམ་དྲི་མེད་དབང་མློ་

གཉིས་ཀི་རིགས་ཀི་མྱུ་གུར་འཁྲུངས། ཡབ་ཀི་གཏེར་ཆློས་པློད་ཆེན་བཞི་བཅུ་ཙམ་ཡློད་པར་

བཀའ་འདུས་ཆློས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་སློགས་ཀི་དབང་ལུང་ཁིད་མན་ངག་བཅས་པ་གསན་བཞེས་

ཉམས་ལེན་མཛད། ལྷག་པར་དུ་ཡབ་ཀི་གཏེར་ཆློས་ཕག་མློའི་རླུང་ཁིད་རྒྱུན་དུ་མཛད་ནས་

བཅུད་ལེན་བདུན་ཚར་ཉེར་གཅིག་ཙམ་དང་ནམ་མཁའ་བཅུད་ལེན་བདུན་གཅིག་བཞུགས། 

ཁད་པར་དུ་ཡབ་ཀི་གཏེར་ཆློས་ཀི་ཉིང་ཁུ་ལ་བུ་ཡང་ཏིག་ནག་པློ་གསེར་གི་རྒྱན་ཅན་ཞེས་

པར་ཉམས་ལེན་མཛད། སློབ་མ་མང་དུ་བསྐྱངས། ༡༩༧༩་ལློའི་བློད་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་བདུན་

གི་ནུབ་མློར་སྐུ་གཤེགས། 

ར་འགློས། རའི་འགློ་སྟངས། 

ར་ངང་པ། བ་ངང་པའི་ཁ་དློག་འདྲ་བ་ལ་གློ

ར་ངང་པ་གསེར་ལན། ར་སྤུ་མདློག་དམར་སེར་ཅན་གི་ཆེ་མིང་། 

ར་ངར་པློ། ཁ་དགག་དཀའ་བའི་ར། ར་ངར་པློ་ཞློན་མཁན་མི་རལ་ཅན་དགློས། 

ར་རྔ། ① རའི་མཇུག་མ། ② རའི་རྔ་མའི་སྤུ་རང་། ལམ་བུ་ར་རྔའི་ཉག་ལས་ཕ། ཐུགས་རེ་རི་རབ་

ཙམ་ཡློད་ཀང་མངློན་མཁེན་ར་རྔ་ཙམ། 

ར་རྔ་རྔློག་ཅན། ར་རྔ་མའི་སྤུ་དང་རྔློག་མ་ཞེས་པ་ཟིལ་པའི་སྤུ་རིང་པློ་ཅན་ལ་ཟེར། 

ར་རྔ་རིང་ཅན། ར་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་རྔ་མའི་སྤུ་རིང་པློ་ཅན་ལ་ཟེར། 

ར་སློ་རྒྱ། ར་ཡི་སྤུ་མདློག་སློན་པློ་ཡིན་པ་ལ། ཐློད་པའི་སྟེང་དུ་དཀར་ཐིག་ཡློད་པ་ལ་གློ
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ར་ཅང་ཤེས། ཅི་ཡང་ཤེས་པའི་ར་མཆློག །བང་ཆུབ་སེམས་པའི་སྤྲུལ་པ་ར་མཆློག་ཅིག་ཡློད་པའི་

ཆློས་སྒྲུང་ཞིག

ར་ཅན། [མངློན] ① བམ་ཟེ། ② ཤིང་ར། 

ར་ལྕག །ར་སྐུལ་བེད་ལྕག་ཚན། 

ར་ལྕག་ཁིམས་ཆད། ར་ལྕག་གིས་འབབ་པའི་ཁིམས་སློལ་རིང་པ་ཞིག

ར་ལྕག་གི་དངློ་། །སྐུལ་བེད་ར་ལྕག་གི་འབེང་རྒྱུན། 

ར་ལྕག་བཏང་ཤུལ། ར་ལྕག་གིས་འབབ་ཤུལ། 

ར་ལྕགས། ① རའི་རྨིག་པ་སྐྱློབ་བེད་ཀི་ལྕགས། ② རའི་རང་ལག་ལ་རྒྱབ་པའི་ལྕགས་སྒློག

ར་གཅིག་ས་གཉིས། མི་གཅིག་ལ་ལས་འགན་གཉིས་འཁི་བའི་དཔེ། གཅིག་ཐློག་གཉིས་བརེགས་

ཀི་ལས་ཁུར་ར་གཅིག་ས་གཉིས་མི་དགློས་པ། 

ར་ཆག །རའི་བཟའ་ཆས་ནས་སན་སློགས། 

ར་ཆག་སང་། བློད་ལློངས་མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་ཁློངས་འབི་གུང་མཐིལ་དགློན་པའི་རྒྱབ་ངློས་ཀི་

རི་བློའི་སློ་རུ་ར་ཆག་སང་ཞེས་པའི་ས་ཆར་སྐྱློབ་པ་འཁློར་ཉུང་བསྡུས་དང་བཅས་པ་སྐྱློ་

བསངས་སུ་བློན། དེ་འཁློར་རྣམས་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་རེ་སྟློན་དགློས་ཞེས་གསུངས་པས་གཉློས་

རྒྱལ་བ་ལྷ་ནང་པས་རྒྱ་གར་གི་ཨ་རུ་ར་རླློན་པ་བངས་ནས་ཕུལ། དཔལ་ཆེན་ཆློས་ཡེས་བ་

མའི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ། འགར་དམ་པས་རྡློ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་སྐུ་བཞེངས། ཇ་མ་སློ་བློ་བཀྲ་

ཤིས་སེང་གེས་ཆློས་གློས་དང་ཇ་ཚགས་གཟར་བུ་རྣམས་ཉི་ཟེར་ལ་བཀལ་བ་སློགས་ཀི་རྫུ་

འཕྲུལ་སྣ་རེ་བསྟན་པའི་སྐབས་སུ་ཉེ་གནས་རིན་ཆེན་གགས་ཀིས་རྫུ་འཕྲུལ་བསྟན་མ་ཐུབ་པས་

སྐྱེངས་ནས་དེ་གར་གཤེགས་སློ། །

ར་ཆས། ར་ས་གློ་རྨེད་སབ་མཐུར་སློགས་ར་ལ་རྒྱབ་རྒྱུའི་ཡློ་བད། 

ར་ཆུང་། ① སྐར་མ་གེ། ② ར་ཆུང་ཆུང་། མི་ཆུང་སྐུལ་བདེ། ར་ཆུང་ཞློན་བདེ། 

ར་མཆློག །ར་མགློགས་ཤིང་གཟུགས་བཟང་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་གི་ལིང་དང་། ར་ཅང་ཤེས། 

རྣམ་པར་དུལ། རིགས་ལན། རླུང་ལས་རྒྱལ། རླུང་གཤློག་ཅན། ལེགས་འགློ་བཅས་སློ། །
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ར་མཆློག་སྐྱློང་བ་པློ། ཆིབས་དཔློན་དང་། ར་དཔློན། ར་འཚོ་མཁན་བཅས་དློན་གསུམ་ལ་གློ་དགློས། 

ར་མཆློག་ཁ་འབབ། ཁ་འབབ་བཞིའི་ནང་གསེས། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཁློངས་གངས་ཏི་སེའི་ལྷློ་

ངློས་ནས་བྱུང་ཞིང་། འབློང་པ་རློང་བརྒྱུད་ནས་འབབ་པའི་ཆུ་ཞིག་སྟེ། ཡར་ཀླུང་གཙང་པློའི་ཆུ་

འགློའམ་སྟློད་རྒྱུད་དེ། ར་མཆློག་གཙང་པློ་ཡང་ཟེར། 

ར་མཆློག་ཅང་ཤེས། ར་བཟང་པློ་ཅི་ཡང་ཤེས་པ། 

ར་མཆློག་གཙང་པློ། ར་མཆློག་ཁ་འབབ་དང་དློན་གཅིག

ར་མཆློག་རིན་པློ་ཆེ། རྒྱལ་སིད་སྣ་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན།

ར་རེས་དགློན་པ། མིང་གཞན་དུ་བློད་དགློན་དགའ་ལན་དམ་ཆློས་གིང་ཟེར། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་

བཏབ་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་སུའུ་ནན་ཡུས་ཀུའུ་རང་སྐྱློང་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་ལང་། ཉི་མའི་ཁང་བཟང་འདྲེན་བེད་ཀི་རླུང་གི་ར་ཞིག

ར་ལང་ཅན། [མངློན] ① བརྒྱ་བིན། ② ཉི་མ། 

ར་ཉློབ་ཏློ། [ཡུལ]མགློགས་པློ་མི་འགློ་བའི་ར། 

ར་ཏློག །གསེར་ཟངས་ལས་བཟློས་པའི་རའི་མགློ་བློའི་ཏློག

ར་རྟུག་ཤ་མློང་། དབར་ཁ་ར་ལུད་ནང་དུ་སྐྱེས་པའི་ཤ་མློང་རིགས་ཞིག་གི་མིང་། ཤ་མློང་འདི་བཟའ་

སློལ་མེད། 

ར་རློད། རའི་རང་པར་ཐག་པ་བསྒློགས་ནས་ཕུར་པར་འདློགས་པའི་རློད་ཐག

ར་སྟན། ར་སའི་འློག་ཏུ་རྒྱབ་པའི་སྟན། 

ར་སྟློན་ཇློ་བློ་ཡེ་ཤེས། རིང་མ་ར་སྟློན་ཇློ་བློ་ཡེ་ཤེས་ནི་ཡབ་ཇློ་འབུམ་གི་སས་སུ་རབ་བྱུང་གསུམ་

པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༡༦༣ ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་ལ་ཕེབས་སྐབས་བ་མ་

དམར་སྟློན་འཇམ་གི་སར་བློན་ཏེ་བདེ་མཆློག་དང་ཕག་ན་རྡློ་རེ་བདུད་རི་ཐིགས་པའི་ཆློས་སྐློར་

ཞུས་ཤིང་། གཟུངས་རིང་ལ་བསྙེན་པ་ལློ་གཉིས་མཛད། བདེ་མཆློག་གི་དབང་ཡབ་དང་ལྷན་

དུ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ཞུས། ཁ་རག་སྟློན་སྙིང་གི་སར་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལློ་གཉིས་གསན། བ་མ་རགས་དང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

སེ་དུར་ལུང་པ་གཉིས་ལ་རློགས་ཆེན་སྐློར་ལུགས་གཞུང་གདམས་ངག་དང་བཅས་པ་ཞུས། 

དགུང་ལློ་བཅུ་དྲུག་ལ་རྡློ་རེ་སེམས་དཔའ་ནམ་མཁའ་ཆེ་ལ་བཤད་པ་མཛད། དེ་རེས་ཡབ་ཀི་

སློབ་མ་རེ་བཙུན་ཧགས་ལས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་སང་ལུགས་གསན། བ་མ་ཟངས་རི་རྒྱ་རས་ལས་

ལློ་རློ་རས་ཆུང་པའི་ཆློས་སློར་རྣམས་དང་། དགེས་རྡློར་མེས་ལུགས། འཇམ་དཔལ་གསང་

ལན་སློགས་མང་དུ་ཞུས། ལྷ་སའི་ཇློ་ཤཱཀ་རྣམ་གཉིས་ཀི་ཞབས་ཏློག་ཀང་ས་ཕི་བསློམས་པས་

ལློ་དྲུག་མཛད། མཐར་དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ་

༡༢༣༠ ལློའི་སྟློན་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅུ་དགུ་ལ་སྐུ་གཤེགས། 

ར་སྟློན་ཇློ་འབུམ། འདི་ཉིད་ཡབ་ར་བློན་དབང་གགས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཤིང་འབྲུག་

སྤི་ལློ་༡༡༢༤ ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་ཆུང་དུས་གཟད་ཀི་གྲུམ་བུ་ལུང་པའི་བ་མ་མདའ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སྤན་སར་པློ་ཏློ་བའི་བཀའ་གདམས་ཀི་ཆློས་རྣམས་གསན། དེ་ནས་རང་ཡུལ་གི་

འཁློར་འབངས་དང་ཡུལ་གཞིས་ཤིན་ཏུ་འཛོམས་པར་ཡློད་པ་དེ་དག་ལ་སྐྱློ་བ་སྐྱེས་ནས་

གཡློག་བཞི་ཁིད་དེ་ལྷ་རེ་གན་ཉ་ཚལ་བའི་ཐུགས་སས་གཉློས་ཆུ་བློ་རི་པའི་སྤན་སར་བློན་ཏེ་

དཔློན་གཡློག་ལྔ་སྟབས་གཅིག་ཏུ་ཆློས་སློར་ཞུགས་ནས་སགས་རིང་མའི་ཆློས་མང་དུ་གསན། 

ཁད་པར་དུ་རློགས་ཆེན་སྐློར་གི་གཞུང་གདམས་ངག་དང་བཅས་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་

གྱུར། བ་མ་ཕག་མློ་གྲུ་པའི་སྤན་སར་བློན་ནས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་གདམས་པ་མ་ལུས་པ་

གསན། གཞན་ཡང་དབུ་རུ་སྟློད་ཀི་བ་མ་འཚར་སྟློན་ལས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་སང་ལུགས་ཀི་དློ་ཧ་

སྐློར་གསུམ་གསན། ཟངས་རི་འབློ་རས་ལས་ལློ་རློ་རས་ཆུང་པའི་ཆློས་སྐློར་རྣམས་གསན། 

བདེ་མཆློག་གི་དབང་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ཞུས། དེ་ལར་བ་མ་མང་དུ་བསྟེན་ཀང་གཉློས་ཆུ་བློ་རི་པ་

དང་། ཕག་མློ་གྲུ་པའི་ར་བའི་བ་མར་འཛིན། གསན་པ་ཐུགས་ཐག་ཆློད་ནས་ཆུ་བློ་རི་ལ་

བཞུགས་ཏེ་སྒྲུབ་པ་མཛད། གདུལ་བའི་ཚོགས་ཀང་མང་དུ་འདུས་ཏེ་གཞན་དློན་རྒྱ་ཆེར་

བསྐྱངས། འདི་ཉིད་ལ་སས་ར་སྟློན་ཇློ་ཡེས་དང་དབུས་པ་ཇློ་བསློད་གཉིས་ཡློད། མཐར་ཇློ་

འབུམ་དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུ་ར་གཅིག་པ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༡༧༤ ལློའི་ཆློ་

འཕྲུལ་གི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ལ་འདས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ར་གཏུམ་པློ། ར་རྒྱུད་གློང་པློའམ། གཤིས་ཀ་རྩུབ་པློ། 

ར་གཏློང་བ། ① སར་བློད་གཞུང་གིས་མི་སེར་ལ་ར་ཁལ་སློགས་གཏློང་དགློས་ཞེས་བརྡ་གཏློང་

མཁན། ② ར་ཞློན་ཏེ་ཞར་འཕེན་གཏློང་བ། 

ར་བརག་པ། ར་ཡི་རྒྱུད་བཟང་དང་། སྤུ་མདློག་གཟུགས་དབིབས། གདློང་། མཇུག་མ། རྨིག་པ། གློམ་

འགློས་སློགས་བརག་པ་སྟེ། བསྟན་འགྱུར་ནང་ར་དཔྱད་ཤ་མི་ཧློ་ས་ཞེས་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་

ལེའུ་དང་པློར་གློང་གསལ་གི་ནང་དློན་རྣམས་ཞིབ་ཕའི་སློ་ནས་བཤད་ཡློད། 

ར་ཐ་ལི། ར་སྤུ་མདློག་ངན་ཤློས་ཐལ་བའི་མདློག

ར་ཐབ་གཡློག །ར་གཡློག་དང་། ཐབ་གཡློག

ར་ཐུལ། [ཨཤཛིཏ]ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་འཁློར་ལྔ་སེ་བཟང་པློའི་གས་ཤིག

ར་ཐློ་ལློག །[ཡུལ]གཟུགས་བློང་ཆུང་བའི་ར། 

ར་ཐློག་གློག་གཟིགས། མི་ཆེ་བས་ཆུང་བར་མཐློང་ཆེན་བེད་པའི་དཔེ། ཉམ་ཆུང་རྣམས་ལ་ར་ཐློག་

གློག་གཟིགས་ཀིས་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་གནང་བ། 

ར་མཐུར། རའི་མགློ་ལ་སྐློན་རྒྱུའི་མཐུར། 

ར་མཐློ་མློ། ར་མློ་རིགས་ལློ་གཉིས་པ་དང་། གསུམ་པ། བཞི་པ་བཅས་ཀི་སྤི་མིང་ཡིན། 

ར་མཐློ་རུ། ར་ཕློ་རིགས་ལློ་གཉིས་པ་དང་། གསུམ་པ། བཞི་པ་བཅས་ཀི་སྤི་མིང་ཡིན། 

ར་འཐེང་། ར་རང་ཀློག

ར་དར། སར་རྒྱལ་པློ་དང་བ་མ་སློགས་ཕིར་འགློ་སྐབས་སྐུ་སྲུང་ར་པ་རྣམས་ཀིས་སྒེང་བའི་དར་ཆ། 

ར་རྡང་། ར་མང་པློ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདློགས་སའི་ཐག་རྡང་། 

ར་དྲེལ། ར་དང་དྲེའུ། 

ར་དྲེལ་འཁློལ་འཛིན། སར་ལྷ་ལན་སྨློན་ལམ་གི་དུས་སུ་ཁིམ་གློང་སློ་སློའི་ནང་དུ་ར་དྲེལ་ཉར་ཆློག་

པ་ཚོགས་ཆེན་ཞལ་ངློར་དགློངས་པ་ཞུས་པའི་འཁློལ་འཛིན། 

ར་དྲེལ་ས་འབར། ར་དང་དྲེའུ་ས་བརྒྱབ་པ། 

ར་གདློང་དགློན། རྒྱུ་ནེ་རྒན་པ་བློ་བཟང་ཆློས་དབིངས་ཀིས་ཕག་བཏབ། བཏབ་དུས་མ་གསལ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་བ་ཡན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་གདློང་མེ། ལྷློ་ཕློགས་རྒྱ་མཚོ་ནང་ན་ཡློད་པའི་རྒློད་མ་ཁའི་མེ། རྡློ་རེའི་རིའང་ཟེར། 

ར་བདུན། རླུང་། ཡིད་མགློགས། མདློག་ལྔ་པ། ཐིག་ལེ་ཅན། ངེས་བརློད། ཤིན་ཏུ་རྒྱལ་མཚན། རི་

བློ་འཇློམས། 

ར་བདུན་པ། [མངློན]ཉི་མ། 

ར་བདུན་དབང་པློ། ཉི་མའི་མིང་། 

ར་མདློ་བ་ཅང་ཤེས། མི་དང་ཡུན་རིང་འགློགས་འདྲིས་ཏེ་མིའི་སྐད་ཆ་སྤིར་བཏང་གློ་ཐུབ་པའི་ར། 

ར་མདློངས་ཅན། རའི་དཔལ་བའི་དཀིལ་དུ་སྤུ་དཀར་གི་ཐིག་ཚོམ་ཡློད་པ། 

ར་འདུར། ① རའི་འགློ་སྟངས་ཤིག །② དབངས་ག་ལེར་འཐེན་པ་ར་དང་། མགློགས་མྱུར་འཐེན་པ་

འདུར། 

ར་འདྲློགས་པ། ར་ལ་གློ་བུར་ཞེད་སྣང་སྐྱེས་པ། ལམ་དུ་འགློ་དུས་འུར་སྒ་ཐློས་པས་ར་འདྲློགས་པ། 

ར་ན་རྒན། ལློ་དགུ་ལས་འདས་པའི་ར་རྣམས་ལ་གློ

ར་ན་ཆུང་། ན་སློ་ཆུང་བའི་རིགས་ཀི་ར་ཚང་མ་ལ་ཟེར། 

ར་ནག །① ར་སྤུ་མདློག་ནག་པློ་ཅན། ② གཙང་ཕློགས་ཀི་ཡུལ་ཞིག

ར་ནག་པློ། སྤུ་མདློག་ནག་པློ་ལ་ར་ནག་པློ་ཞེས་བརློད། 

ར་ནག་ཕུ་ཆུ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་བཞད་མཐློང་སྨློན་རློང་གི་ཤར་རྒྱུད་དུ་ཡློད་པའི་འབབ་ཆུ་

ཞིག་དང་ཡར་ཀླུངས་གཙང་པློའི་ཡན་ལག་ཅིག་ཡིན། 

ར་ནག་རིན་ཆེན་རེ། ས་མིང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་བཞད་མཐློང་རློང་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་ནག་རི་ཁུད། བཞད་མཐློང་སྨློན་རློང་། དར་དམར་ཆུས། ར་ནག་རི་ཁུད། 

ར་ནུ་དགློན། དུས་ནམ་བཏབ་མི་གསལ། ཐློག་མར་སྟག་ལུང་དཀའ་བརྒྱུད་ཀི་དགློན་པ་ཞིག་ཡིན། 

རེས་སུ་ས་སྐྱ་པར་འགྱུར་བར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་

རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ལི་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་རྣ། ① རའི་རྣ་བ། ② [ཨཤཀཎཿ]གསེར་གི་རི་བདུན་གི་ནང་གསེས་ལྔ་པ་རིའི་རེ་མློ་ན་རའི་རྣ་བ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལ་བུ་ཡློད་པ་ངློས་སུ་དཔག་ཚད་ལྔ་འབུམ་བཞི་ཁི་ལྔ་སྟློང་རེ་དང་མཐའ་སྐློར་དུ་ས་ཡ་གཉིས་

དང་ཆིག་འབུམ་བརྒྱད་ཁི་ཡློད་པ་ཞིག་ཡློད་པར་བཤད།

ར་རྣ་དགློན། ① རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་ ༡༡༨༨ལློར་ཡེལ་པ་ཡེ་ཤེས་བརེགས་པས་

བཏབ། གནས་འདིར་ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སྐབས་ནས་བློན་པློའི་དགློན་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དང་། 

དེ་རེས་རིང་མའི་དགློན་པར་འགྱུར་ཚུལ་ལློ་རྒྱུས་ཡློད་འདུག །གྲུབ་མཐའ་ཡེལ་པ་བཀའ་

བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་རྣ་དགློན། ② ར་རྣ་ཨློ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་གིས་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་མཇུག་ཙམ་ན་

ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ནག་

ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་པ། ར་བཞློན་ནས་འགློ་བའི་མི། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱ་པ་དང་། སྐྱེས་བུ་ཅན། ར་ལ་ཞློན་པ། རྣམ་

པར་གནློན། 

ར་པགས་གཉིས། རི་ལ་སྐྱེས་པའི་ར་པགས་དཀར་པློ་དང་། ཀླུང་ལ་སྐྱེས་པའི་ར་པགས་ནག་པློ་

གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

ར་ལྤགས་པ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་མངར་ལ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་སིན་གསློད། 

ལྷ་བའི་ནང་ཁག་རྒྱུ་བར་བེད། ཆུ་སེར་སྐེམ། 

ར་སྤུའི་དུག །ར་གསེབ་ངང་པའི་སྤུ་དབར་དུས་མིའི་ཁློང་པར་སློང་བའི་སྟེང་དུ། ཆང་སྐྱུར་བཏུང་ཞིང་

ལུས་ངལ་ཞིང་དུབ་པར་གྱུར་ན། ར་སྤུ་རྣམས་འབུར་གྱུར་ཏེ། ནང་ཁློལ་ཟ་བའློ་ཞེས་མི་ཕམ་རྣམ་

རྒྱལ་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་མཆན་གཅེས་པར་བཏུས་པ་འདློད་འབྱུང་ནློར་

བུའི་མེ་ལློང་ལས་གསུངས། 

ར་སྤི། ར་ཁལ་སྐུལ་གཏློང་ལས་འགན་གི་སྤི་འདློམས། 

ར་དཔྱད། རའི་གཟུགས་དབིབས་སམ་མཚན་ཉིད་ལ་བརག་པའི་ཐབས། 

ར་ཕུག་པ་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན། རེ་འདི་ནི་མངའ་རིས་ཟངས་དཀར་དུ་ཡབ་ཆློས་རྒྱལ་གི་གདུང་

རྒྱུད་དཔལ་ལན་དང་ཡུམ་སྐྱིད་འཛོམས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མེ་ལུག་སྤི་ལློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

༡༦༠༧ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་ལ་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་བསབས། དྲུང་པ་བློ་བཟང་རྣམ་

རྒྱལ་དང་རང་གི་ཡབ་གཉིས་སྟློད་གུ་གེར་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆློས་རྒྱན་མཇལ་བར་ཕེབས། 

དགུང་ལློ་བཅུ་གསུམ་ལ་དྲུང་པའི་སྐུ་མདུན་དུ་དབུ་སྐྲ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ། མཚན་བློ་བཟང་རྒྱལ་

མཚན་ཞེས་བསྩལ། དུས་ཕིས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློར་ཕེབས་ནས་པཎ་ཆེན་རིན་པློ་ཆེ་དང་མཇལ་

ཏེ་བློ་བཟང་དམ་ཆློས་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་པའི་མཚན་གནང་། དེ་རེས་བལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས་

དྲུང་པ་དང་སློབ་དཔློན་དཀློན་ཅློག་དཔལ་སློགས་ཀི་དྲུང་དུ་དབང་དང་རེས་གནང་སློགས་

གསན་སྦློང་མཛད། དགུང་ལློ་ཉེར་ལྔ་ལ་དབུས་སུ་ཕེབས་ནས་དྭགས་ཁུལ་བརྒྱུད་གངས་

དཀར་ཏི་སེ་སློགས་ལ་མཇལ་དུ་ཕེབས། གསུང་རློམ་པློད་གཅིག་ཙམ་མཛད། དགུང་ལློ་

བརྒྱད་ཅུ་ལྷག་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་སྨད་ཙམ་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

ར་ཕློ། ཕློ་མློའི་ཟླས་ཕེ་བའི་ར་ཕློ། 

ར་ཕློ་དྲུག་ཕློམ། ར་མློག་རློ་དྲུག་སྟེང་ཁ་ཐིག་ཅན་ཏེ། དེའི་རན་གི་ཁག་གིས་རྨ་ལ་ཕན། 

ར་ཕློ་ཆེན། ① ར་ཕློ་ལུས་རལ་རློགས་པ། ② འབས་བུ་ཕྱུང་བའི་ར། 

ར་ཕློ་མཚལ་ལུ། ར་ལུས་སྤིའི་སྤུ་མདློག་དམར་ལ་སྨུག་ཅིང་རང་པའི་རིང་པ་གཉིས་དཀར་པློ་ཅན་གི་

མིང་སྟེ། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་གསློ་རིག་སྐློར་གི་

མིང་ཚིག་ཉེར་མཁློའི་དློན་གསལ་ལས། མཚལ་ལུ་ལུས་དམར་རིང་དཀར་མིང་། དེ་ཡང་ར་དང་

དེ་ཕློ་ལའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ར་ཕག་ཁྱུང་གསུམ། སྟེང་འློག་བར་གསུམ་གི་གདློན་གི་གནློད་འགློག་པའི་ལྷ་གསུམ་སྟེ། ༡ སྟེང་

གདློན་གཟའ་ཡི་གནློད་པ་སྲུང་བའི་ལྷ་ཕག་རྡློར། ༢ འློག་གདློན་ཀླུའི་གནློད་པ་སྲུང་བའི་ལྷ་ཁྱུང་

ནག །༣ བར་གདློན་རྒྱལ་པློ་དང་བཙན་གི་གནློད་པ་སྲུང་བའི་ལྷ་ར་མགིན་བཅས་ཡིན་ཅིང་། 

ཡློངས་གགས་སུ་ར་ཕག་ཁྱུང་གསུམ་ཡང་ཟེར། 

ར་ཕིང་། དབར་དུས་བེས་བགློད་སྐབས་ཆར་ཆུ་འགློག་བེད་ར་ཐློག་ཏུ་གློན་ཡས་ཀི་ཕིང་པའི་མིང་

སྟེ་རྐྱ་ཕིང་དང་དློན་གཅིག

ར་ཕྱུགས། ར་དང་། འབི་གཡག །བ་མཛོ་སློགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ར་འཕགས་བརྒྱབ་པ། ར་གར་ཡློད་ཁལ་དུ་བཙན་བསྐུལ་བས་པ། 

ར་ཕྲུག །ར་གསར། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ར་ཕན་དང་། ར་ཡི་བུ། རེན་ཐུར། རེའུ། ཐུ་རུ་བཅས་སློ། །

ར་བང་ཅན། ར་མགློགས་པློ། 

ར་བབས། ཕློ་བང་སློགས་ཀི་ཕི་རློལ་ཏུ་ར་ལས་བབས་སའི་མཚམས་ཀི་སློ་ལ་བུ། 

ར་བབས་ཀི་སྣམ་བུ། ལྷའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་སློའི་མཛེས་རྒྱན་ཞིག

ར་བབས་བང་རིམ་བརྒྱད། འློག་ནས་པདྨ་སྒློལ་བུ་གཉིས། ར་རང་ཟ་ར་ཚག་དང་བཞི། ཤར་བུ་ཆུན་

འཕང་གཉིས་དང་དྲུག ། རིན་ཆེན་ཁྱུང་མློག་རྣམ་པའློ། །

ར་བློང་རིས་མེད། སློའི་རི་མློ་ཡལ་བའི་ར་བློང་རྒས་སློང་། ན་གངས་བརི་རྒྱུ་མེད་པའི་ར་བློང་རིས་

མེད་བཀློལ་སྤློད་མི་བེད། 

ར་བློན་པ། རའ་ིལག་པའ་ིནང་ལེབས་ཀ་ིརྭ་ལར་འབུར་པློ་ཅན་ཏེ། ནུས་པས་ཉྭ་ལྷློག་གམ་ཉྭ་ལློག་འཇློམས། 

ར་སངས། རའི་ཨློང་རིལ། 

ར་བ། གསེར་རྡློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

ར་བང་མ། ལློ་བཀག་པའི་ར། ར་བང་མའི་བང་ལ་བསྡུར་ཡ་མེད། 

ར་བ་བློ། འབྲུ་རིགས་བ་བློའ་ིམདློག་ཅན་ག་ིར། ལུས་ནག་ཅིང་ཁ་མིག་ག་ིམཐའ་ཡ་ིསྤུ་མདློག་དཀར་བ་ཞིག

ར་བའུ། སྤུ་མདློག་འབྲུ་རིགས་བ་བློ་དང་འདྲ་བའི་ར། 

ར་བེས། ར་ལ་རྩྭ་གཟན་སྟེར་སའི་བེས་ར། 

ར་བ། [ཡུལ]འབུ་རང་ལག་མང་ལ་ལུས་ཟིང་པློའི་རྣམ་པ་ཅན་ཞིག

ར་དབང་། གློང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་མཚོ་སྣ་རློང་ཁློངས་མློན་ཡུལ་དུ་ཡློད། 

ར་དབང་དགའ་ལན་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་རེ། མློན་ར་དབང་། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པས་བློད་ཡློངས་རློགས་

གློང་བུ་གཅིག་གྱུར་བྱུང་བའི་རེས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༦༨༠ 

ལློར་མློན་མེ་རག་བ་མ་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ་དང་མཚོ་སྣའི་ལིང་དཔློན་ནམ་མཁའ་འབྲུག་གགས་

གཉིས་བཏང་ནས་མློན་དུ་སིད་དབང་བཙུགས། དེའི་རྒྱབ་སྐྱློར་དུ་ར་དབང་དགའ་ལན་རྣམ་རྒྱལ་

ལྷ་རེའི་དགློན་ནམ་ཡློངས་གགས་སུ་མློན་ར་དབང་དགློན་པ་ཟེར་དེ་བཏབ། རེས་སུ་རྒྱལ་པློ་ལྷ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

བཟང་བློད་ཀི་སིད་སྐྱློང་བས་ནས་ལློ་ཤས་སློང་མཚམས་འབྲུག་དང་མ་མཐུན་པར་བརེན་ཕན་

ཚུན་འཁྲུག་རློད་བྱུང་བའི་སྐབས་ས་གནས་སིད་གཞུང་ནས་ར་དབང་དགློན་པའི་རྒྱབ་སྐྱློར་དུ་

དམག་དྲངས་ཏེ་འབྲུག་པའི་དམག་དཔུང་རྣམས་མཐའ་བསྐྲློད་བཏང་། 

ར་དབང་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ཡང་མ་གསལ། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་མཚོ་སྣ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད།

ར་དབངས། ① གདངས་རིང་པློར་འདློན་པའི་ངག་གི་དབངས། ② སློབ་དཔློན་དཔའ་བློའི་མཚན་

གཞན་ཞིག

ར་མ་ཆད་ཙམ། རྒྱུན་མ་ཆད་ཙམ། འཚོ་བ་ར་མ་ཆད་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་སྒྲུབ་པ་བེད་དགློས་སྙམ། 

ར་རྨིག །① ར་ཡི་རྨིག་པ། ② སློ་སྨན་གི་རིགས་དབིབས་རའི་རྨིག་པ་དང་འདྲ་བ་ཞིག་སྟེ། རློ་ཁ། 

ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རྨ་གསློ། །རའི་སློ་འགེགས། 

ར་རྨིག་མ། རའི་རྨིག་པའི་དབིབས་ལར་བཟློས་པའི་དངུལ་དཀར་པློ། 

ར་རྨིག་པ། དབིབས་འདྲ་བ་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་སློ་ར་རྨིག་པའི་མིང་སྟེ། འཁྲུངས་དཔེ་ལས། 

ར་རྨིག་བག་གི་ར་བར་སྐྱེ། ལློ་མ་ཉི་དགའི་ལློ་མ་འདྲ། མེ་ཏློག་ར་ཡི་རྨིག་པ་འདྲ། ས་ལ་མ་

འཕགས་ཆིག་སྐྱེས་ཀིས། ར་ཡི་སློ་རྣམས་འགེགས་པར་བེད། ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ར་རྨུ་རྒློད། ར་དམུ་རྒློད་དང་གཅིག །

ར་སྨློན་དགློན། དགློན་པ་འདི་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། 

ར་དམག །ར་བཞློན་པའི་དམག་ཚོགས། 

ར་དམར་ཅན། [མངློན]མེ་ལྷ། 

ར་དམུ་རྒློད། མ་དུལ་བའི་ར་གློང་པློ། 

ར་གཙང་མཆློད་སྦིན། སར་རྒྱ་གར་གི་མཆློད་སྦིན་བེ་བག་པ་ཞིག

ར་རལ། ར་ཞློན་རྒྱུག་བེད་པའི་ལུས་རལ། གཞློན་ནུ་ར་རལ་ཅན་རྣམས་ར་ལ་ཞློན་ནས་སང་ཐང་

ཡངས་པློར་རྒྱུག་རལ་འགན་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ར་རེད་པློ་ལློ། ཉེ་བའི་དུས་རབས་སུ་ར་རེད་པློ་ལློ་རྒྱབ་པ་མཐློང་རྒྱུ་མེད་ཀང་གནའ་དུས་བློད་ལ་

དར་བའི་ལུས་རལ་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་ཡིན། གནའ་དུས་ཐང་བློད་དབར་མཛའ་མཐུན་འགན་

རེད་ཀང་བེད་མློང་བ་ཐང་དེབ་རིང་པའི་གེགས་བམ་བརྒྱ་དང་གློ་དྲུག་པའི་སྟློད་ཆར་ཅིན་ལུང་

ཁི་ལློ་གསུམ་པའི་ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པར་བློད་ནས་བློན་ཆེན་ཞང་བཙན་ཏློ་སློགས་ཀློང་ཇློ་བསུ་

བར་མངགས། གློང་མ་ཀྲུང་ཙུང་གིས་པློ་ལློ་རེད་རར་གསློལ་སྟློན་བཤམས་ཏེ། ཧྥུ་མ་ཏུའུ་ཝེ་ཡི་

ཐབས་ཡློད་པ་དབང་ཧྲིན་ཅའློ་བ་བ་དང་། བློད་ཀི་ཕློ་ཉ་བས་པློ་ལློ་རེ་བ་ལ། གློང་མ་ཀྲུང་ཙུང་དེར་

གཟིགས་སུ་ཕེབས་ཞེས་འཁློད་ཡློད། རྒྱ་ཡུལ་དུ་ར་རེད་པློ་ལློར་མཱ་ཆིའུ་ཞེས་བརློད་ཅིང་། ར་རེད་

པློ་ལློ་ནི་ཐློག་མ་བློད་རང་དུ་བྱུང་བ་དང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཡུལ་གཞན་དུ་དར་བར་གགས། 

ར་ཚག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན། ར་ཚག་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ། མཚན་ཡློངས་རློགས་ལ་ངག་དབང་བློ་

བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལྕགས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༨༡༡ལློར་

འཁྲུངས། སྐུ་གཞློན་དུས་འབས་སྤུངས་སུ་ཆློས་ཞུགས་མཛད་ནས་གཞུང་ཆེན་ལ་གསན་

བསམ་གནང་། དགུང་ལློ་སུམ་ཅུའི་སྐབས་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཅིག་པ་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་

མཚོའི་ཡློངས་འཛིན་མཛད། དགུང་ལློ་སློ་བརྒྱད་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་སྤེལ་

སྤི་ལློ་༡༨༥༠ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ར་ཚག་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན། ར་ཚག་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པ། སེ་པ་ཡབ་ཚེ་རིང་དར་རྒྱས་དང་ཡུམ་ཨ་

ལགས་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༨༥༠ ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། 

མཚན་ནློར་བུ་དློན་གྲུབ་ཏུ་གསློལ། དགུང་ལློ་བཞི་ལ་ཕེབས་སྐབས་ལྷ་ས་ཀུན་བདེ་གིང་ལ་

གདན་དྲངས། རྭ་སྒེང་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་ངག་དབང་ཡེ་ཤེས་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ། 

མཚན་ངག་དབང་དཔལ་ལན་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་བསྩལ། མཐར་དགུང་གངས་སློ་བདུན་

ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༨༨༦ ལློའི་བློད་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་བརྒྱད་ཉིན་

རེ་ཤར་རྒྱུད་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

ར་ཚག་མངགས་བཏགས། དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པར་བློད་ཀི་སིད་སྐྱློང་ར་ཚག་སྐབས་ཆེད་དུ་

མངགས་ནས་བཏགས་པའི་གློས་ཆེན་ཞིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

ར་ཚག་ཆློས་འབྱུང་། འློག་གི་ལྷློ་རློང་ཆློས་འབྱུང་གི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས།

ར་ཚག་བསྟན་པའི་མགློན་པློ། ཀུན་གིང་ར་ཚག་སྐུ་ཕེང་གསུམ་སྟེ་ར་ཚག་སྐུ་ཕེང་རིམ་བློན་གི་ནང་

ནས་བློད་ཀི་སིད་སྐྱློང་ཐེངས་དང་པློ་ཆློས་སིད་གཉིས་ཀའི་ཐློག་ནས་མཛད་རེས་དང་མཚན་

སྙན་ཆེ་ཤློས་ཞིག་ཡིན། ཁློང་ནི་མདློ་སྟློད་སློ་འབློར་སང་དུ་ཡབ་དར་ལ་ཚེ་རིང་དང་ཡུམ་ཟླ་བ་

བུ་ཁིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༧༦༠ ལློར་སྐུ་

འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ལྔ་པ་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༧༦༤ ལློར་དཔའ་ཤློད་ཀི་ཕློ་བང་དགའ་ལན་རྣམ་

པར་རྒྱལ་བའི་གིང་དུ་ཞབས་སེན་བཀློད། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་བི་སྤི་ལློ་༡༨༠༤ 

ལློར་བློད་ཀི་སིད་སྐྱློང་གི་ཁིར་འཁློད། ལྕགས་ར་ལློའི་ལློ་མཇུག་སྤི་ལློ་༡༨༡༡ལློར་གློངས། 

ར་ཚུགས་པློ། ར་འགློས་མ་བང་མི་རྒྱུག་པར་འགློས་ཚུགས་པློར་འགློ་མཁན། 

ར་ཚོན། ལློ་ལར་དུས་ཐློག་དུ་ར་རྒློད་མ་རྣམས་ར་གསེབ་དང་སྦློར་འདློད་ཀི་ཆགས་པ་སྐྱེས་པའི་མིང་། 

ར་མཚའ་ལུ། ར་དམར་རིང་དཀར། 

ར་འཚུབ་པློ། ར་དབུ་རྒློད་དམ་གློང་པློ། 

ར་འཚེར། ར་ཡིས་སྐད་འདློན་པ། རང་ཁིམ་དུ་སེབ་ཁར་རས་འཚེར་སྐད་བཏློན་ཡློང་། 

ར་འཚེར་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། 

ར་རི། ར་འཚོ་མཁན། 

ར་ཞུན། སྦློང་བརྡར་སྤད་པའི་ར་དུལ་མ། 

ར་ཞྭ། སར་བློད་གཞུང་གི་བ་སྤྲུལ་རེ་དྲུང་སློགས་ཀིས་ར་ཐློག་ཏུ་གློན་རྒྱུའི་དགུན་ཞྭ། 

ར་གཞློང་། ར་ལ་ཆུ་སྟེར་སའི་གཞློང་པ། 

ར་ཟག་པློ། [སྐྱེ་རྒུ]ར་སྤུ་མདློག་རག་པ་དང་དློན་གཅིག

ར་ཟམ། ① རྒྱལ་ཁབ་གི་ཡིག་འཕིན་མྱུར་མགློགས་སུ་སྐྱེལ་བའི་ར་ཞློན་པའི་བང་ཆེན། ② རའི་

བབས་ཚུགས། 

ར་ཟམ་པ། གཞུང་གི་ཡིག་འཕིན་སྐྱེལ་མཁན་ར་ཤད་བང་ཆེན་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ར་ཟེག་པ། ར་སྤུ་མདློག་དམར་པློ། 

ར་ཟློག །སློ་ཕྱུགས། 

ར་ཟླ། ① འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། འའབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་དབར་འབིང་པློ་རའི་ཟླ་བ་སྟེ་བློད་ཟླ་

ལྔ་པ། ཞིང་འབློག་རྒན་པློའི་ལུགས་ཀི་སྟློན་ཐ་མའི་ཟླ་བ་སྟེ་བློད་ཟླ་དགུ་པ་ལ་ཟེར། 

ར་འུལ། སར་བློད་གཞུང་གི་མི་སྣ་སྐྱེལ་བར་རློང་སྐྱེལ་ལམ་ས་ཚིགས་སུ་བརེ་བའི་ར་ཁལ་གཏློང་

དགློས་པ་དེར་ཟེར། 

ར་འུལ་བསྐུལ་ཆློག་པའི་ལམ་ཡིག །སར་བློད་གཞུང་གིས་རྒྱ་བློད་ཡར་མར་ལམ་བགློད་པ་རྣམས་

ལ་སྤློད་པའི་ལམ་བར་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་བཞློན་ར་དགློས་ཚེ་འུལ་ལག་སྐུལ་ཆློག་པའི་ངློས་

སྦློར་ལག་འཁེར། 

ར་འློ་ལ། ར་འློལ་བ་དང་གཅིག །

ར་འློལ་བ། ར་སྤུ་མདློག་ནག་པློ་བ་འློལ་བའི་མདློག་ཅན་ཏེ་ཝ་ལ་ཡང་ཟེར། 

ར་ཡན། སྦློང་བརྡར་མ་སྤད་པའི་ར། བེས་བགློད་སྐབས་སུ་ཆིབ་པའི་ར་དང་། ར་བློན་ཞེས་པ་རང་གི་

ཆིབ་རྒྱུ་ལས་གཞན་ར་ཞིག་ལ་དློ་པློ་བཀལ་ས་ཡིན། དེ་ལས་གཞན་པ་བེད་སྤློད་གང་ཡང་མ་

བས་པའི་ར་ཞིག་ཁིད་པ་ར་ཡན་ཟེད། 

ར་ཡན་སབ་མེད། ར་ཁ་འཐེན་བེད་སབ་མདའ་མེད་པར་གང་འདློད་དུ་བཏང་བའི་ར། 

ར་ཡི་དག [མངློན] ① མ་ཧེ། ② གཡག

ར་གཡག་མགློ་སྦྲེལ། མི་མཐུན་མཉམ་སེབ་ཀི་དཔེ། གནས་གཞི་གཅིག་ཏུ་མི་མཐུན་ར་གཡག་མགློ་

སྦྲེལ་གི་ཚུལ་དུ་འཇློག་མི་རུང་། 

ར་གཡུང་མློ། ར་རྒྱུད་འཇམ་པློའམ། ལྷིང་པློ། 

ར་གཡློག །སར་ལམ་ཡིག་ཡློད་མཁན་རྣམས་ལ་ར་གཡློག་གཏློང་དགློས་པའི་ཁལ། 

ར་གཡློག་ཐབ་གཡློག །སར་ལམ་ཡིག་ཡློད་མཁན་མི་སྣའི་ར་ལ་ཟན་པ་སྟེར་མཁན་དང་མེ་གཏློང་ཆུ་

ལེན་བེད་མཁན་གི་ཁལ་པ། 

ར་ར། ར་འཇུག་སའི་ར་བའམ། ཁང་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

ར་རག་པ། ར་སྤུ་མདློག་སེར་སྐྱ་ལ་དམར་མདངས་ཕན་བུ་ཡློད་པ་སྟེ་མདློག་དཀར་དམར་སེར་

གསུམ་བསེས་པ་ལ་བུ་ཞིག་གི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན

ར་རགས། ར་ཞློན་པའི་མི་ཚོགས་ཀི་གལ་ཕེང་། 

ར་རིང་། རྣམ་ཐར་གཏློང་བའི་དབངས་རིང་བ། 

ར་ལ། ལ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་གཏིང་སྐྱེས་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད་ཅིང་། དེའི་མཐློ་ཚད་

རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ནས་རྨེ་ཁི་ ༣༣༧༥ཡློད། 

ར་ལམ་གློག་བཀག །རི་གཟར་ལུང་ཟབ་ཀི་གློང་རློང་གིས་ར་སློགས་ཀི་ལམ་བཀག་པ། བ་བ་ལམ་

འགློ་མིན་པ་ལའང་གློ

ར་ལུད། རའི་སངས། 

ར་ལློ། ལློ་སྐློར་གི་ནང་ཚན་ར་ཡི་ལློ། 

ར་ལློ་པ། ར་ལློར་སྐྱེས་པའི་མི། 

ར་ཤ རའི་ཤ་སློག་པའི་མེ་ལློང་འློག་གི་ཤ་གནད་དང་། དཔྱི་ཡི་སྟ་ཟུར་གི་ཤ་གནད་གཉིས་ཀི་མིང་

ལ་འཇུག་པས་སྐབས་ཐློབ་ཏུ་གློ་དགློས་པ་ཞིག་སྟེ། རློང་འཕང་འཕྲུལ་གི་ལེ་མིག་ལས། ར་ཤ་

ནི། ལག་པ་ཤུགས་ཀིས་གེན་དུ་འགེང་བའི་ཚེ་སློག་གཞུག་ཏུ་ཕ་ཞིང་འདྲིལ་བའི་ཤ་གནད་

གཉིས་དང་། རང་པ་ཤུགས་ཀིས་དྲང་པློར་འགེང་བའི་ཚེ་དཔྱི་ཡི་སྟ་ཟུར་དུ་ས་ཞིང་འདྲིལ་བའི་

ཤ་གནད་གཉིས་བཅས་བཞིའི་སྤི་མིང་ངློ་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

ར་ཤ་ཆེན། ར་ལ་ཤ་ཆེན་པློ་ཡློད་པ་ལ་ར་ཤ་ཆེན་ཟེར། དབར་ཀའི་ར་ཚང་མ་ལ་ཤ་ཆེན་པློ་ཡློད། 

ར་ཤད། ① རའི་སྤུ་ཤད་བེད་ལག་ཆ། 

ར་ཤར། མི་ཧྲེང་དང་ཁལ་མ་སློགས་འགྲུལ་རློགས་མེད་པར་ཤར་རྒྱབ་འགློ་བའི་ར་པ། 

ར་ཤས། [ཡུལ]ཐུན་མློང་དུ་བདག་པའི་ར། 

ར་ཤུ། [ཡུལ]ར་ས་མེད་དུ་བཞློན་ནས་རྐུབ་ལ་བཟློས་པའི་རྨ། 

ར་ཤུགས། འཕྲུལ་འཁློར་སྒུལ་ཤུགས་ཀི་ཚད་གཞི། 

ར་སློ། །① རའི་སློ། །② རི་ལེབས་སུ་ཡློད་པའི་དགློན་པ་སློགས་ཀི་ལྕགས་རི་ཐུར་དུ་བང་རིམ་བས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ནས་ཁིད་པའི་དབིབས། 

ར་སློ་མ། ① ཤེལ་ཀ་རའི་བེ་བག་ཅིག །② གཟི་རིགས་རི་མློ་ར་སློའི་དབིབས་ལར་ཡློད་པ་ཞིག

ར་སབ། རའི་ཁ་ལློ་སྒྱུར་བེད་སབ། 

ར་གསར། ས་བརྒྱབ་མ་ཐག་པའི་ར་ན་ཆུང་། 

ར་གསར་དགློན། ར་གསར་ཚོགས་ལམ་ཞེས་པའི་བ་མས་དགློན་པ་འདི་བཏབ། དུས་ཚོད་གང་ཡིན་

མ་ངེས། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ར་གསིར་པློ། སྐུལ་ལྕག་ལ་མ་བལློས་པར་རང་བཞིན་གིས་མགློགས་པློར་འགློ་བའི་ར། 

ར་གསེབ། ར་རྒྱུད་སེལ་ཕིར་བ་མ་གཅད་པའམ་འབས་བུ་མ་ཕྱུང་བའི་ར། 

ར་གསེབ་གཏློང་བ། ར་རྒློད་མ་ལ་ཕློ་ར་སྦློར་བ། ར་སྐྱེ་འཕེལ་གི་ཆེད་དུ་ར་གསེབ་གཏློང་དགློས། 

ར་གསློར་པློ། སྐུལ་ལྕག་ལ་མ་བལློས་པར་རང་བཞིན་གིས་མགློགས་པློར་འགློ་བའི་ར། 

ར་བསུ་མཛུབ་སྐྱེལ། ཚུར་ར་ཡིས་བསུ་བ་དང། ཕར་མཛུབ་སྐྱེལ་བ་སྟེ་བསུ་སྐྱེལ་གི་བ་བ་མི་མཐུན་

པ། མགློན་རིགས་ལ་ར་བསུ་མཛུབ་སྐྱེལ་མིན་པར་དགའ་བསུ་དགའ་སྐྱེལ་བབས་འབེལ་

ལུགས་མཐུན་བེད་དགློས། 

ར་ལྷས། ར་བཙུད་ས་ལ་ཟེར། 

ར་ལྷིང་པློ། འདྲློག་མགློ་མེད་པའི་ར་བརླིང་པློ། 

ར་ཧྲག །ར་བཟང་བའམ་འཕེར་བ། མི་ཧྲག་ར་ཧྲག་བརྒྱ་ཕག་བཅས་སློང་། 

ར་ཧྲེངས། ར་རྒློད། 

རག །① གནས་པའི་དུས་ཡུན་རིང་བའམ་འགྱུར་ལློག་མེད་པའི་དློན་ཏེ། གློགས་བཟང་བློར་ངློ་

རག །ཁང་བ་ལྷློ་ལར་ཉི་མ་རག །འཇའ་ཚོན་མི་རག་སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་ཡལ་ལ་བུ། ② འཇིག་པ་

དང་འགྱུར་བ་མེད་པ་སྟེ། དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་མི་རག་པ་ཡིན་ལ་བུ། 

རག་འཁློངས། རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སྐྱློང་ཐུབ་པ། 

རག་འགྲུས། རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་བརློན་འགྲུས། རག་འགྲུས་ཀི་ནུས་ཤུགས་འདློན་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

རག་འགློ། [མངློན]རླུང་སྤི། 

རག་འགློས། སྒ་གཅན་སྐྱེས་སྐར་སྟེང་ནས་ཁ་ནུབ་ཏུ་ཕློགས་ཏེ་གཡས་བསྐློར་གིས་སྐར་ཁིམ་སྤློད་

ཅིང་། དེའི་ཚེ་རག་ཡློངས་ལ་རང་པའི་འཕེལ་འགིབ་མེད་པས་རག་འགློས་ཅན་དུ་གགས། 

རག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གི་བདག །མི་འཇིག་པའི་རག་པ་དང་། ཆ་མེད་པའི་གཅིག་པུ། ཚུགས་

ཐུབ་ཏུ་གྲུབ་པའི་རང་དབང་ཅན་དུ་འཛིན་པ་སྟེ་སར་རྒྱ་གར་དུ་བྱུང་བའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཞིག་

གིས་འདློད་པའི་གང་ཟག་གི་བདག

རག་ཆད། བདེན་གྲུབ་ཏུ་འཛིན་པའི་རག་ལ་དང་གཏན་མེད་དུ་འདློད་པའི་ཆད་ལ་གཉིས། 

རག་ཆད་ཀི་མཐའ། མེད་པ་ཡློད་པར་འཛིན་པའི་རག་པའི་མཐའ་དང་། ཡློད་པ་མེད་པར་འཛིན་པའི་

ཆད་པའི་མཐའ་གཉིས་སློ། །དང་པློ་ནི་དཔེར་ན། བདེན་པར་གྲུབ་པའི་ཆློས་གཅིག་ཀང་མེད་

བཞིན་དུ་ཆློས་རྣམས་རང་ངློས་ནས་བདེན་པར་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ལ་བུ། གཉིས་པ་ནི་དཔེར་

ན། ཐ་སྙད་དུ་མིང་རྐྱང་བཏགས་པ་ཙམ་ཞིག་ཡློད་བཞིན་དུ་ཆློས་ཐམས་ཅད་གཏན་མེད་དུ་

འདློད་པ་ལ་བུའློ། །

རག་ཆད་ཀི་མཐའ་སངས་ལུགས་བཅུ། འདུས་བས་ཐམས་ཅད་སྐད་གཅིག་གིས་འཇིག་པས་རག་

པའི་མཐའ་སློང་ལ། རྡུལ་ཕ་རབ་ཆ་མེད་བདེན་པར་གྲུབ་པས་ཆད་པའི་མཐའ་སློང་ངློ་། །མདློ་

སེ་པས་རྒྱུད་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་། །སེམས་ཙམ་པས་ཀུན་བརགས་རང་

བཞིན་མེད་པས་རག་པའི་མཐའ་སློང་ལ། གཞན་དབང་བདེན་པར་གྲུབ་པས་ཆད་པའི་མཐའ་

སློང་ངློ་། 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་། །གཞན་སྟློང་པས་ཀུན་རློབ་གཞན་

བྱུང་དུ་གྱུར་བའི་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་། །

རག་ཆད་གཉིས། རག་ལའམ། རག་མཐའ་དང་། ཆད་ལའམ་ཆད་མཐའ་སྟེ། རག་མཐའ་ནི་ཆློས་

ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་རྒྱུའམ་རྐྱེན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་མིན་པར་ཡུལ་ཁློ་རང་གི་སྟེང་ནས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚུར་གྲུབ་པ་ནི་རག་པའི་མཐའ་དང་། དེ་ལར་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ནི་ཆད་མཐའ་ཡིན་ཞིང་། 

རག་ཆད་ཀི་མཐའ་གཉིས་པློ་དེ་དང་བལ་བའི་དབུས་ལ་གནས་པ་ནི་དབུ་མ་ཟེར་བ་དང་། དབུ་

མའི་ལ་བ་དང་སྟློང་ཉིད་ཀི་ལ་བ་རློགས་ཟིན་ན། རག་ཆད་ཀི་མཐའ་གཉིས་གང་ལའང་འཇིགས་

སྐྲག་བ་མི་དགློས་པའློ། །

རག་ཆད་མུ་བཞི། ཡློད་པར་འཛིན་པ། མེད་པར་འཛིན་པ། བདག་ཏུ་འཛིན་པ། དངློས་པློ་མཚན་མ་

ཅན་དུ་འཛིན་པའློ། །

རག་ཏུ། སྤི་ལློ་བསྣན་ཚིག །དུས་ཡུན་རིང་བའམ་འགྱུར་ལློག་མེད་པའི་དློན་ཏེ། ཉི་འློད་རག་ཏུ་

གསལ། ཡི་གེ་རག་ཏུ་སྦང་ལ་བུ། དབིན་སྐད་དུ་always ཟེར། 

རག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ།རྒྱུན་གཏན་བར་མི་འཆད་པ། རག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སློབ་སྦློང་བེད། 

རག་ཏུ་ངུ་། ① བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆློས་འཕགས་ཀི་སློབ་མ་ཞིག །② སྨན་གི་ཆེ་བཤད་དམ་

ཁུངས་བཤད་ལ་བལློས་ནས་བཏགས་པའི་སློ་རག་ཏུ་ངུའི་མིང་སྟེ། བདུད་རི་འློད་ལན་གི་རྒྱུད་

ལས། ང་ལ་ཡློན་ཏན་དཔག་མེད་ཡློད་མློད་ཀང་། འགློ་བ་ཀུན་གིས་མ་མཐློང་ཡི་རེ་མུག །བཅུད་

ལན་མ་རེད་འཕློངས་རྣམས་སྙིང་རེ་རེ། ཞེས་ཟེར་རག་ཏུ་ངུས་པས་རག་ངུར་བརློད། ཅེས་

གསུངས་པ་ལར་རློ། །

རག་ཏུ་བསྙེན་པ་གསུམ། དབྱུང་བ། དགང་བ། བུམ་པ་ཅན་གི་སྦློར་བའློ། །

རག་ཏུ་འབབ། [མངློན]ཆུ་བློ་སི་ཏཱ། 

རག་ཏུ་ཟ། [མངློན]ར་སྤི། 

རག་རློགས། རག་པར་རློགས་པའི་ཚད་མ་སྟེ། ནམ་མཁའ་སློགས་དང་དངློས་མེད་ཀི་ཆློས་རྣམས་

རག་པ་ལ་རག་པར་ངེས་པའི་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པའློ། །

རག་ལ། བདེན་གྲུབ་ཀིས་རག་པར་ལ་བ། 

རག་གཏུག །རྒྱུན་དུ་ཕར་ཚུར་ཐུག་འཕད། དགའ་པློ་ཉེ་པློ་དང་ཕན་ཚུན་རག་གཏུག་བེད། 

རག་གཏློར། རྒྱུན་གཏློར་ཏེ་དུས་རྒྱུན་དུ་འཇློག་པའི་གཏློར་མ། 

རག་བརན་དགློན། ① འདེབས་མཁན་དང་འདེབས་ལློ་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

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

རག་བརན་དགློན། ② རྡློ་སྨད་རག་བརན་དམ་ཆློས་གིང་དང་དགློན་འགབ་མ་ཚང་ཞེས་ཀང་གགས། 

རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་ཕློ་ཁིའི་ལློ་སྤི་ལློ་༡༩༤༢ལློར་མ་ཧཱ་པཎི་ཏ་སི་ཏུ་ཆློས་ཀི་འབྱུང་

གནས་འཕིན་ལས་ཀུན་ཁབ་ནས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་འཛམ་ཐང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རག་བརན་རྡློ་རེ་གིང་། དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་དུས་མཇུག་ཏུ་ཐུབ་བསྟན་རིན་པློ་ཆེས་ཕག་བཏབ། 

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་སློན་དགློན་ལུང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རག་བརན་གཟིམ། བཀྲ་ཤིས་ཆློས་གིང་ཡང་ཟེར། རག་བརན་གཟིམ་ཕུག་ཅེས་གདུགས་ཡུ་བཀྲ་ཤིས་

ཆློས་གིང་གི་ཤར་ངློས་རི་ཁུག་གི་ལེབས་སུ་དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ནང་དབེན་ས་བློ་བཟང་

དློན་གྲུབ་ཀིས་སྒྲུབ་པ་མཛད་དེ་བཞུགས་མློང་བ་རེད་ཅེས་པའི་བག་ཕུག་ཅིག་ཡློད་པ་དེར་རབ་

བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༩༣༠ལློའི་ཡས་མས་སུ་གདུགས་ཡུ་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་གིང་

གི་གནས་འཛིན་ཕ་བློང་ཁ་པ་བམས་པ་བསྟན་འཛིན་གིས་སྒྲུབ་ཁང་བཏབ། བག་ཕུག་ནང་བདེ་

མཆློག་གི་སྤན་གི་རང་བློན་ཞིག་དང་། ནཱ་རློ་མཁའ་སྤློད་མའི་སྒྲུབ་ཆུར་གགས་པའི་ཆུ་མིག །སྟེང་

དུ་ཆློས་འབྱུང་གི་རང་བློན་སློགས་མཇལ་རྒྱུ་ཡློད། དགློན་བདག་ཕ་བློང་ཁ་བ་བང་ཡིན། 

རག་ཐུབ་པ། འགྱུར་ལློག་མེད་པ། 

རག་མཐའ། རག་པའི་མཐའི་བསྡུས་མིང་། 

རག་བདེ་བེད། [མངློན]རྣམ་ཐློས་སས། 

རག་པ། ① རྒྱུ་རྐྱེན་གིས་མ་བསྐྱེད་ཅིང་འཕློ་འགྱུར་མེད་པ། ནམ་མཁའ་ལ་བུའློ། །② མཉམ་ཉིད། 

བརན་པ་དང་། འགྱུར་བ་མེད་པ། རྒྱུན་དུ་མི་ཉམས་པའམ། རྒྱུན་མི་འཆད་པ། དགུན་དུས་རག་

པར་ཉི་མ་འཆར་རྒྱུ་ཡློད། 

རག་པ་ཉིད། འགྱུར་མེད་ཁློ་ན། 

རག་པ་གཉིས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རག་པ་དང་། རེ་འགའ་བའི་རག་པ་གཉིས། 

རག་པ་ཐེར་ཟུག །འགྱུར་ལློག་མེད་པའི་རང་བཞིན། བསྒྱུར་བཅློས་མི་ཐུབ་པའི་རག་པ་ཐེར་ཟུག་གི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དངློས་པློ་གང་ཡང་མེད། 

རག་པ་དང་ཆད་པའི་མཐའ། མེད་པ་ལ་ཡློད་པར་འཛིན་པ་རག་པའི་མཐའ་དང་། ཡློད་པ་ལ་མེད་པར་

འཛིན་པ་ཆད་པའི་མཐའ། 

རག་པ་བཞི། ནམ་མཁའ་དང་། འགློག་པ་གཉིས། དེ་བཞིན་ཉིད་བཅས་བཞི། 

རག་པ་གསུམ། འགློག་པ་གཉིས་དང་། ནམ་མཁའ་བཅས་གསུམ། 

རག་པའི་དངློས་པློ། རང་སེའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་ལས་བེ་བག་སྨྲ་བ་ཁློ་ནས་འདློད་པ་ཞིག་སྟེ། 

དེས་འདུས་མ་བས་ཀི་ཆློས་རྣམས་རག་པའི་དངློས་པློར་འདློད་པ་ཡིན། དཔེར་ན་འདུས་བས་

ཆློས་ལ་གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་ནམ་མཁའ་ལ་བུ་ནི། སྐྱེ་འཇིག་མི་བེད་པའི་ཆ་ནས་རག་པར་འཇློག་

པ་དང་། གཟུགས་ཅན་གཞན་སྐྱེ་བའི་གློ་འབེད་པའི་དློན་བེད་ནུས་པའི་ཆ་ནས་དངློས་པློར་

འཇློག་པ་ཡིན་ནློ། །

རག་པའི་མཐའ། ཆློས་རྣམས་རང་ངློས་ནས་བདེན་པར་གྲུབ་པར་ལ་བུ། 

རག་པའི་རྡློ་རེ། དུས་རག་ཏུ་གནས་ཐུབ་པའི་ཆ་ནས་རྡློ་རེ་དང་འདྲ་བར་བཏགས་པ་སྟེ་རྒྱ་ནག་གི་

སྐད་དུ་ཡུང་ཊིང་ཞེས་པ། བློད་སྐད་དུ་གཡུང་དྲུང་ཟེར་བ་དེ་དང་དློན་གཅིག

རག་པའི་བེད་པ་བཞི། ཚེས་ཉེར་དགུའི་ཕི་ཆར་བཀྲ་ཤིས་དང་། གནམ་སྟློང་ས་ཆར་རང་བཞིའམ་

བཞི་མདློ། གནམ་སྟློང་ཕི་ཆར་བེད་པ་ཀླུ། ཚེས་གཅིག་ས་ཆར་མི་སྡུག་པ་སྟེ། འདི་རྣམས་རག་

ཏུ་ངེས་པས་ན་རག་པའི་བེད་པ་ཞེས་བའློ། །

རག་པར། དུས་རག་ཏུ། 

རག་པར་ལ་བ། ཕི་རློལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ན་རག་ལ་དང་ཆད་ལ་གཉིས་སུ་འདུ་ཞིང་

དེའི་རག་ལ་ནི། མེད་པ་ཡློད་པར་འཛིན་པའི་རག་པར་ལ་བའི་མཐའ་དེ་ཡིན། དཔེར་ན། བདག་

རག་པར་མེད་བཞིན་དུ་ཡློད་པར་འཛིན་པ་ལ་བུའློ། །

རག་པར་སྨྲ་བ། སློན་རྒྱ་གར་དུ་བྱུང་བའི་གངས་ཅན་པ་དང་། ཚངས་པ་བ། ཁབ་འཇུག་པ། དཔྱློད་

པ་བ། དབང་ཕྱུག་པ། བེ་བག་པ་སློགས་ཀི་གྲུབ་མཐའ། 

རག་པར་སྨྲ་བ་བརྒྱད། ༡ གངས་ཅན་པ་དང་། ༢ཚངས་པ་བ། ༣ ཁབ་འཇུག་པ། ༤ དཔྱློད་པ་བ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

༥ དབང་ཕྱུག་པ། ༦ བེ་བག་པ། ༧ རིག་པ་ཅན་པ། ༨གཅེར་བུ་བ་བཅས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་བརྒྱད། 

རག་པར་རེ་བཞིན། དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ། 

རག་པློ། འབེལ་བ་རག་པློ་སློགས་ཡང་ཡང་ངམ་ཐེངས་གངས་མང་བ། 

རག་སྤན་དགློན། འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་གྲུབ་མཐའ་སློགས་མ་གསལ། ཇློ་མློ་དགློན་པ་

ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་སྣ་མཁར་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རག་སྤན་འབུམ་པ། མིང་གཞན་མཆློད་རེན་བཀྲ་ཤིས་འློད་འབར་ཟེར། མཆློད་རེན་ལྷ་ཁང་ཞིག་ཡིན། 

བློད་ཀི་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀིས་མཆློད་གནས་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་

ཁ་ས་ཁུལ་སྣེ་གདློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རག་འབློར། སློབ་གྲྭ་སློགས་སུ་རག་ཏུ་འབློར་བ། 

རག་མློས། རྒྱལ་ཆེན་རིགས་བཞིའི་གནས་རིས་ཤིག

རག་སྨྲ་བཞི། སར་རྒྱ་གར་དུ་བྱུང་བའི་གངས་ཅན་པ་དང་། དབང་ཕྱུག་པ་། ཁབ་འཇུག་པ། གཅེར་

བུ་པ་བཅས་བཞིའི་སྤི་མིང་། 

རག་སྨྲའི་སྟློན་པ་གསུམ། དྲང་སློང་སེར་སྐྱ། དྲང་སློང་མཆློད་འློས། སྟློན་པ་ཆུ་ཀླུང་ངློ་། །

རག་ཞི་བ། [མངློན] ① ལྷ་དབང་ཕྱུག །② སངས་རྒྱས། ③ སྤན་རས་གཟིགས། 

རག་ཡས། གངས་གནས་ཤིག

རག་རེས་འཁློར་བ། [མངློན]རག་ཏུ་སྦློར་བའི་ཟས། 

རག་ལློངས། རག་པའི་ལློངས་སྤློད་དེ། གཟའ་རྣམས་ཀི་ཞག་གསུམ་ལློངས་སྤློད་དེར་རག་ཏུ་ངེས་

པས་ན་རག་ལློངས་ཞེས་བརློད། 

རགས། ① མཚོན་བེད། མིང་རགས། རྒྱལ་རགས། གེན་རགས། རང་རགས། འཆི་རགས། ཞིང་ལ་

ས་རགས། མཚལ་རགས་བརྒྱབ་པ། ② གཏན་ཚིགས་སམ་རྒྱུ་མཚན་ཏེ། བས་པའི་རགས་

ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ན། བས་པ་རགས་སུ་བཀློད་པའམ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བཀློད་པ་ལ་

བུའློ། །རགས་གསལ་བཏང་ཡང་རགས་མ་གྲུབ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་པའི་

ཆློས་དང་། ཕློགས་ཀི་ཆློས། སྒྲུབ་བེད། གཏན་ཚིགས། རྒྱུ་མཚན་རྣམས་སློ། །③ རྒྱ། བཀའ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཤློག་ལ་ཕག་རགས་ཕབ་པ། ལུག་གི་རྣ་རགས། ནློར་གི་རྭ་རགས། ④ ཕློ་མློའི་མཚན་མ། ཕློ་

རགས། མློ་རགས། དབིན་སྐད་དུ་marker ཟེར། 

རགས་ཀི་ངློ་བློ་མ་གྲུབ་པ། དློན་ལ་མ་གྲུབ་པའི་རགས་དྲུག་གི་ནང་གསེས། རགས་ཀི་ངློ་བློ་མི་སིད་

ནས་མ་གྲུབ་པ་སྟེ། དཔེར་ན། སྐྱེས་བུ་འདི་ཆློས་ཅན། བདག་དང་བཅས་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། བདག་

གི་ཡློན་ཏན་དང་ལན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ་སྒྲུབ་བེད་རང་ཉིད་ཤེས་བ་ལ་མི་སིད་པ་སྟེ་གཞི་

མ་གྲུབ་པའློ། །

རགས་ཀི་དགེ་སྦློང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རགས་ཙམ་འཛིན་པ། དེ་ཡང་གློས་སློག་ཚོས་གཞི་བསྒྱུར་

བ་ལུས་ལ་འཆང་བ་ཙམ་ལས་འདུལ་བའི་གཞུང་གི་ནང་དློན་མ་རློགས་པ། དཔེར་ན་དགེ་སློང་

མིང་འཛིན་པ་རྣམས་ཀིས་ཞག་བདུན་རིང་ཕི་དྲློ་ཁ་ཟས་སངས་ནས་རྒྱུན་དུ་ཕི་དྲློ་ཁ་ཟས་ལ་

སྤློད་ཀང་ཉེས་མེད་དུ་ཁས་བངས་པ་ལ་བུ་ཡིན། 

རགས་ཀི་འཇུག་པ། སློན་འཇུག་དང་རེས་འཇུག་རྣམས་ཀི་འཇུག་ཚུལ་ཏེ་གང་ལ་འཇུག་པ་དང་། 

གང་གིས་འཇུག་པ། ཇི་ལར་འཇུག་པ། ཅི་ཕིར་འཇུག་པ་རྣམས་ཀི་དློན་གསལ་བའི་བསྟན་

བཅློས་ཐུ་མི་སམ་བློ་ཊས་བརམས་པ་དེ་ཡིན། 

རགས་ཀི་རྡློར་དྲིལ། དྲང་དློན་གི་རྡློར་དྲིལ་ལམ། མཚན་མའི་རྡློར་དྲིལ། 

རགས་ཀི་ནུས་ཡུལ། རགས་ཀི་ནུས་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་ཏེ་བསྒྲུབ་བ་ལ་གློ

རགས་ཀི་ཕློགས་གཅིག་ཆློས་ཅན་ལ་མ་གྲུབ་པ། དློན་ལ་མ་གྲུབ་པའི་རགས་དྲུག་གི་ནང་གསེས། 

རགས་ཀི་ཕློགས་གཅིག་ཆློས་ཅན་ལ་མི་སིད་ནས་མ་གྲུབ་པ་སྟེ། དཔེར་ན། ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་

གི་དབང་ཤེས་ཆློས་ཅན། མངློན་སུམ་ཡིན་ཏེ། རློག་བལ་མ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་

ལ་བུ་ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་ལ་རློག་བལ་གྲུབ་ཀང་མ་འཁྲུལ་བ་མ་གྲུབ་པའློ། །

རགས་ཀི་སྦློར་བ། རང་གི་དམ་བཅའ་སྒྲུབ་འདློད་ཀི་བསམ་པས་གཞན་ལ་རགས་ཆློས་དློན་གསུམ་

དངློས་སུ་སྦློར་བའི་ངག

རགས་ཀི་རེ་སྦློར། རེ་སྦློར་གི་རགས་བཅུ་གཉིས་གང་རུང་ཐློབ་པའི་སེམས་པའི་རྣལ་འབློར། 

རགས་ཀིས་བསལ་བ།དངློས་སྟློབས་ཀིས་བསལ་བའློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

རགས་ཁློ་ན་མ་གྲུབ་པ། ཐལ་འགྱུར་ལ་བཀློད་ཚོད་ཀི་སློ་ནས་རགས་ཁློ་ན་མ་གྲུབ་པ། དཔེར་ན། 

སངས་རྒྱས་པའི་ངློར། སྒ་ཆློས་ཅན། མ་བས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་

པའི་ཐལ་འགྱུར་ལ་བུ། 

རགས་ཁབ་གྲུབ་ཚུལ། རགས་ཚད་མས་གྲུབ་ཅིང་ཁབ་པ་ཁས་བངས་ཀིས་གྲུབ་པ། ཁབ་པ་ཚད་

མས་གྲུབ་ཅིང་རགས་ཁས་བངས་ཀིས་གྲུབ་པ། གཉིས་ཀ་ཚད་མས་གྲུབ་པ། གཉིས་ཀ་ཁས་

བངས་ཀིས་གྲུབ་པའློ། །

རགས་ཁབ་གཉིས་ཀ་ཁས་བངས་ཀིས་གྲུབ་པ། སྒ་མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་བ་དང་མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་

བ་ལ་རག་པས་ཁབ་པར་ཁས་ལེན་པའི་གང་ཟག་གི་ངློར། སྒ་ཆློས་ཅན། རག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། 

མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བཀློད་པ་ལ་བུ། 

རགས་ཁབ་གཉིས་ཀ་གྲུབ་པ། ཐལ་འགྱུར་དགློད་ཡུལ་གི་བློ་ངློར། ཚད་མའམ་ཁས་བངས་ཀིས་

རགས་ཁབ་གཉིས་ཀ་གྲུབ་པའློ། །

རགས་ཁབ་གཉིས་ཀ་གྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་བཞི། རགས་ཁབ་གཉིས་ཀ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དང་། 

རགས་ཁབ་གཉིས་ཀ་ཁས་བངས་ཀིས་གྲུབ་པ་དང་། རགས་ཚད་མས་གྲུབ་ཅིང་ཁབ་པ་ཁས་

བངས་ཀིས་གྲུབ་པ་དང་། ཁབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་ཅིང་རགས་ཁས་བངས་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཐལ་

འགྱུར་ཏེ་བཞིའློ། །

རགས་ཁབ་གཉིས་ཀ་མ་གྲུབ་པ། ཐལ་འགྱུར་ལ་བཀློད་ཚོད་ཀི་སློ་ནས་རགས་གསལ་གཉིས་ཀ་མ་

གྲུབ་པ། དཔེར་ན། སངས་རྒྱས་པ་ལ་འཕངས་པའི་སྒ་ཆློས་ཅན། གཞལ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

རག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལ་བུ། 

རགས་ཁབ་གཉིས་ཀ་ཚད་མས་གྲུབ་པ། སྒ་ཆློས་ཅན། མི་རག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། བས་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུ། དེ་ཡང་སར་སྒ་རག་པར་ཁས་བངས་ན་ཁབ་རགས་ཚད་མས་གྲུབ་ཅིང་

དམ་བཅའ་ལ་ཁས་བངས་ཀི་བསལ་བ་འབབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་དང་། སྒ་རག་པར་ཁས་

མ་བངས་ན་ཁབ་རགས་ཚད་མས་གྲུབ་ཅིང་དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བ་མེད་པས་རྒློལ་བ་དེ་ལ་

ཐལ་འགྱུར་ལར་སྣང་དུ་འགྱུར་བའློ། །



  2442  
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རགས་འགློད་སྐད་བརྡ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་markup language ཟེར། 

རགས་བརྒྱད། བཀྲ་ཤིས་རགས་བརྒྱད་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

རགས་བརྒྱད་སྤིན་རིས། ① རུམ་འཐགས་ཀི་རི་མློའི་རྣམ་གངས་ཤིག །② གློས་ཆེན་གི་བེ་བག་ཅིག

རགས་བརྒྱད་བུམ་གཟུགས། བཀྲ་ཤིས་རགས་བརྒྱད་ཀི་རི་མློ་ཚང་བའི་རི་མློ་བུམ་པའི་གཟུགས་

དབིབས་ཅན་ཞིག

རགས་བརྒྱད་མ། ཉིན་མློ་བདེ་ལེགས་ཀི་ནང་གསེས་ཁ་བཏགས་ལེགས་གས་ཤིག

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་combining symbols ཟེར། 

རགས་ལྔ། འགློ་བའི་ལྷ་ལྔས་བསྲུང་བའི་རགས་ལྔ་ནི། གཡག་དཀར། ཞང་བློན། ཁ་སྤང་། བུད་མེད། 

རི་དྭགས། ཏིང་ངེ་འཛིན་མི་གསལ་བའློ། །

རགས་ཅན་མ། [མངློན]སྨད་འཚོང་མ། 

རགས་བཅུ། རྣལ་འབློར་པ་དམིགས་པ་ལ་སེམས་ཟིན་པས། ༡ ས་རླུང་ཟིན་པས་དུ་བ་སློན་བུན་

ནློ། །༢མེ་རླུང་ཟིན་པས་སིན་བུ་མེ་ཁེར་ལ་བུའློ། །༣ཆུ་རླུང་ཟིན་པས་སྨིག་རྒྱུ་ལ་བུའློ། ༤ རླུང་

གི་རླུང་ཟིན་པས་མེ་འབར་བ་ལ་བུའློ། ༥ ནམ་མཁའི་རླུང་ཟིན་པས་འཇའ་ཚོན་སྣ་ཚོགས། ༦ 

སེམས་ལྷག་པར་བརེན་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་མཐློང་ངློ་། །༧ རིགས་དྲུག་

གནས་མཐློང་ངློ་། །༨ལུས་ལ་འཇའ་ཚོན་སྣ་ཚོགས་འཁློར། ༩ ལྷའི་མིག་ལ་བུ་ཡུག་གཅིག་གིས་

གཅིག་མི་བསྒིབ་པར་གསལ། ༡༠ གཞན་གི་སེམས་ཤེས་པ་དང་། སློན་གི་གནས་དྲན་པ་

སློགས་ཉམས་སྣང་སྣ་ཚོགས་འཆར་བའློ། །

རགས་ཆློས། གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་སྦློར་བའི་རགས་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆློས་གཉིས་ལ་ཟེར། དཔེར་

ན། སྒ་ཆློས་ཅན། མི་རག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་སྦློར་བ་ལ་མཚོན་ན། བས་པ་དང་མི་

རག་པ་གཉིས་སློ། །

རགས་ཆློས་གཅིག་པ། ལློག་པ་གཅིག་པས་མ་གྲུབ་པ་གསུམ་གི་གས། རགས་ཆློས་ཐ་དད་མེད་
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ནས་མ་གྲུབ་པ་སྟེ། དཔེར་ན། སྒ་ཆློས་ཅན། མི་རག་སྟེ། མི་རག་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །

རགས་ཆློས་དློན་གསུམ། རགས་ཞེས་པ་སྒྲུབ་བེད་དང་། ཆློས་ཞེས་པ་བསྒྲུབ་བའི་ཆློས་དང་། དློན་

ཞེས་པ་བསྒྲུབ་གཞིའམ་རློད་གཞི་བཅས་གསུམ་མློ། 

རགས་འཇུག །རགས་ཀི་འཇུག་པའི་བསྡུས་མིང་། 

རགས་འཇུག་གི་འཇུག་པ་བཞི། སློན་འཇུག་རེས་འཇུག་རྣམས་ཀི་འཇུག་ཚུལ་ཏེ་གང་ལ་འཇུག་པ་

དང་། གང་གིས་འཇུག་པ། ཇི་ལར་འཇུག་པ། ཅི་ཕིར་འཇུག་པ་བཞིའློ།།

རགས་གཉིས། དེ་ལ་འདྲེན་ཚུལ་གསུམ་ལས། ༡ སྒྲུབ་རགས་དང་དགག་རགས། ༢ ཡང་དག་དང་

ལར་སྣང་། 

༣ རང་དློན་གི་རགས་དང་གཞན་དློན་གི་རགས། 

རགས་ལར་སྣང་། གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་ངློ་། །

རགས་ལར་སྣང་གསུམ། འགལ་བ་དང་། མ་ངེས་པ། མ་གྲུབ་པ་བཅས་ཀི་རགས་ཡང་དག་མིན་པ་

གསུམ་མློ། 

རགས་ལར་སྣང་གི་ཚར་བཅད། རྒློལ་བས་རང་གི་དམ་བཅའ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་

བཀློད་པས་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་དུ་མ་སློང་བས་རགས་ལར་སྣང་གི་ཚར་བཅད་དུ་སློང་བའི་དློན། 

རགས་སྟློབས། སྒྲུབ་བེད་རགས་སུ་བཀློད་པའི་ཤུགས་སམ་ནུས་པ། 

རགས་ཐེལ། རྒྱའམ་ཐེལ་ཙེ། 

རགས་ཐློན་པ། ལས་གང་ཞིག་བས་རུང་དེའི་རགས་སམ་མཚན་མ་ཐློན་པ། 

རགས་དང་ངློ་བློ་གཉིས་ཀ་ལློག་ན། ནད་ལ་སྨན་བཅློས་བས་ནས་ཕིའི་ནད་རགས་དང་ནང་དུ་ནད་ཀི་

ངློ་བློ་གཉིས་ཀ་ལློག་ཡློད་ན་དེ་ལ་འཁྲུལ་སློ་མེད་དེ། དཔེར་ན། དང་པློ་ཕི་རགས་དང་ངློ་བློ་གཉིས་

ཀ་ཚ་བ་འཕེལ་བ་ལ། གཉེན་པློ་བསིལ་བ་བསྟེན་པས་ཚད་པ་དང་ཚད་རགས་བི། གང་བ་འཕེལ་

བ་ལ་དྲློད་བསྟེན་པས་གང་བ་དང་གང་རགས་བི། རླུང་འཕེལ་བ་ལ་བཅུད་བཞི་བསྟེན་པས་རླུང་

དང་རླུང་རགས་བི་ན་དེ་ནི་རགས་དང་ངློ་བློ་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་སློང་བས་ན་འཁྲུལ་སློ་མེད་དློ། །

རགས་དང་རེན་འབེལ། བློན་པློའི་ཆློས་དང་། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་གཉིས་ཀས་ད་ལའི་གནས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚུལ་ལ་བརེན་ནས་མ་འློངས་པར་རང་ཉིད་ལ་བཟང་ངན་ཇི་ཡློང་གི་རགས་མཚན་དང་། རེན་

འབེལ་ལེགས་ཉེས་བལ་བ། དཔེར་ན། སློ་སློ་ཐག་རིང་འགློ་སྐབས་རང་གི་ཁིམ་ནས་ཐློན་པའི་

ཉིན་མློ་ལམ་དུ་མི་ཆུ་ཟློམ་སྟློང་པར་ཁེར་ནས་ཚུར་ཡློང་བ་དང་ཐུག་ན། ད་རེས་རང་ཉིད་བསམ་

དློན་མི་འགྲུབ་པའི་རགས་དང་རེན་འབེལ་ཡིན་པ་དང་། ཆུ་ཟློམ་ནང་དུ་ཆུ་བླུགས་ནས་ཚུར་ཡློང་

བ་ཞིག་དང་ཕད་ན་ད་རེས་རང་གི་བསམ་དློན་ཡློངས་སུ་འགྲུབ་པའི་རགས་དང་རེན་འབེལ་

ཡིན་ཟེར་བ་སློགས་ཤློད་ཚུལ་ཧ་ཅང་མང་པློ་ཡློད། 

རགས་དམ། ཐམ་གའམ་དམ་ཕྲུག

རགས་དཔེ་ཕློགས་གསུམ། གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་སྦློར་བ་འགློད་ཚུལ་ལ་ཆ་ཤས་གསུམ་ལན་གི་

དང་པློ་ཕློགས་ནི་རང་གིས་བསྒྲུབ་པར་བ་བར་འདློད་པ་བསྒྲུབ་བའམ་ཕློགས་ཡིན་པ་དང་། 

གཉིས་པ་དཔེ་ནི་མངློན་སུམ་གིས་མཐློང་བའི་དངློས་པློ་དཔེ་རུ་འཇློག་པ། གསུམ་པ་རགས་ནི་

རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་པ་བཀློད་པར་བརེན་ནས་ཕ་རློལ་པློར་དམ་བཅས་པའི་དློན་ཁས་ལེན་བེད་

དུ་འཇུག་པའློ། །

རགས་སྣང་དང་ཉམས་མློང་། རང་གི་ལུས་ཀི་རླུང་ཐམས་ཅད་ར་དབུ་མའི་ནང་དུ་ཞུགས་གནས་

ཐིམ་གསུམ་རིམ་བཞི་འབྱུང་ཞིང་ཞུགས་པ་དང་། གནས་པ་དང་། ཐིམ་པ་བཅས་སློ་སློར་ཕི་

རགས་བརྒྱད་དང་། ནང་རགས་བརྒྱད་ཡློད། ཞིབ་པར་གསང་སགས་ཀི་གཞུང་ལས་གསལ། 

རགས་སྤུངས་ཀི་ཐལ་འགྱུར། རགས་སམ་སྒྲུབ་བེད་དུ་མ་སྤུངས་ཤིང་། ཆློས་ཅན་དང་། གསལ་བ་

རེ་རེ་ལས་མེད། དཔེར་ན། རྣམ་མཁེན་ཆློས་ཅན། གཞལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མས་རློགས་

པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡློད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞི་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །

རགས་འཕེལ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༧༤༧ལློར་ཚར་ཆློས་འཛིན་རྒྱལ་

པློའི་དབློན་ཇློ་གློས་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རགས་བང་སྐྱེལ་གངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་nominal transfer rate ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

རགས་སྦློར། རགས་ཀི་སྦློར་བའི་བསྡུས་མིང་། 

རགས་མ། ངློ་བློ་མཚོན་བེད་ཀི་མཚན་མ། 

རགས་མ་གྲུབ་པ། ཐལ་འགྱུར་ལར་སྣང་བཞིའི་ནང་གསེས། སྒྲུབ་བེད་ཀི་རགས་ཁས་བངས་སམ་

ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ། དཔེར་ན། སྒ་ཆློས་ཅན། རག་པར་ཐལ། མཉན་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་

པ་ལ་བུ་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པས་ཐལ་ལན་རགས་མ་གྲུབ་ཅེས་བརློད་པའློ། །

རགས་མ་གྲུབ་པ་ལྔ། རགས་ཀི་ངློ་བློ་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པ། ཆློས་ཅན་གི་ངློ་བློ་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པ། 

གཞི་རགས་ཀི་འབེལ་བ་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པ། ཆློས་ཅན་གི་ཕློགས་གཅིག་ལ་རགས་མ་གྲུབ་པ། 

རགས་ཀི་ཕློགས་གཅིག་ལ་ཆློས་ཅན་མ་གྲུབ་པའློ། །

རགས་ཙམ་འཛིན་པའི་བསྟན་པ། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་བཤད་སློལ་ལ། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་

མུ་ནེའི་ཆློས་ལུགས་འཇིག་རེན་འདིར་གནས་པའི་གནས་ཚད་ལ་ལློ་ལྔ་སྟློང་ཡློད་པའི་ཐ་མའི་

ལློ་ལྔ་བརྒྱ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་སྐྲ་བེགས་པ་དང་རབ་བྱུང་གི་རགས་ཙམ་འཛིན་པ་མ་

གཏློགས་ལུང་གི་ཡློན་ཏན་དང་། ཆློས་ཀི་གློ་རློགས་ལ་ཅི། ཐ་ན་རབ་བྱུང་གི་སློམ་ཁིམས་ཙམ་

ཡང་མེད་པར་གྱུར་པའི་དུས་ཡིན་པས་མིང་དེ་ལར་ཐློགས་པ་ཡིན་ཟེར། 

རགས་ཙམ་འཛིན་པའི་དགེ་སློང་། ནང་རྒྱུད་ལ་བསྙེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་མི་ལན་པར་ཕི་དགེ་སློང་

གི་ཆ་ལུགས་འཛིན་པའློ། །

རགས་ཙམ་འཛིན་པའི་ལེའུ། སྟློན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་བསྟན་པའི་གནས་ཚད་ལློ་ལྔ་བརྒྱ་

བྱུང་བའི་རགས་ཙམ་ལས་མི་འབྱུང་བར་བཤད་པ་དེའློ། །

རགས་ཚད་མས་གྲུབ་ཅིང་ཁབ་པ་ཁས་བངས་ཀིས་གྲུབ་པ། བས་ན་རག་པས་ཁབ་པ་ཁས་ལེན་པའི་

གང་ཟག་གི་ངློར། སྒ་ཆློས་ཅན། རག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། བས་པའི་ཕིར་ཞེས་བཀློད་པ་ལ་བུ། 

རགས་མཚན། རགས་དང་མཚན་མ། རིགས་ལམ་ཁློང་དུ་ཆུད་པའི་རགས་མཚན་བསྟན་པ། 

རགས་མཚུངས་འདྲེན་པ། མིང་གང་རུང་གི་མཐར་སྦར་བའི་རེས་འཇུག་དེས། རང་མིང་གི་ཆ་ཤས་

སུ་འདྲེན་རྒྱུའི་གཞིའི་ཡི་གེ་དེ། ངག་ཐློག་ནས་བརློད་བདེའི་དགློས་པ་གཙོ་བློར་མ་བས་པར་

རེས་འཇུག་རང་དང་ཕློ་མློ་མ་ནིང་སློགས་ཀི་རགས་མཐུན་པའི་མིང་གཞིའི་ཡི་གེ་འདྲེན་ཚུལ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཏེ། དཔེར་ན། སློས་ཀ ཞིང་ག །དབར་ཁ་ལ་བུའློ། །

རགས་འཛིན་སེམས། ① རགས་སུ་མ་བཀློད་པའི་ས་རློལ་ཏུ་རགས་སུ་དགློད་བ་བས་པའམ། དུ་བ་

ལ་བུ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཚུལ་གསུམ་ངེས་པའི་བློ་འདྲེན་བེད་ཅིག །② རེས་དཔག་གི་རྒྱུ། རགས་

ཀི་ཚུལ་འཛིན་པའི་བློ་སྟེ། ཚུལ་གསུམ་དུས་གཅིག་ལ་དྲན་པའི་བློ། དཔེར་ན། བས་རགས་

ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་རློགས་ཁ་མའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་སུ་དཔག་པར་བ་བའི་

གཞི་ཡློད་པ་དང་། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕློགས་ལ་ཡློད་པ་དང་། མི་མཐུན་ཕློགས་ལ་མེད་པར་

ངེས་པའི་བློ་སྐྱེ་བ་ལ་བུའློ། །

རགས་འཛིན་སེམས་གཉིས། ཕློགས་ཆློས་འཇལ་བའི་རགས་འཛིན་སེམས་དང་། ཁབ་པ་འཇལ་

བའི་རགས་འཛིན་སེམས་ཏེ་གཉིས། 

རགས་ཡང་དག །ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་སྟེ། ཕློགས་ཆློས་གྲུབ་ཅིང་འབེལ་བ་ངེས་པ། དཔེར་ན། བས་

རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། རགས་བས་པ་རློད་གཞི་ཆློས་ཅན་གི་སྟེང་དུ་གྲུབ་པ་

དང་། གང་བས་ན་མི་རག་པས་ཁབ་པ་མཐུན་ཕློགས་ལ་ཡློད་པ་ཉིད་དང་། གང་རག་ན་མ་བས་

པས་ཁབ་པ་མི་མཐུན་ཕློགས་ལ་མེད་པ་བཅས་ཀི་རེས་སུ་འགློ་ལློག་གི་འབེལ་བ་ངེས་པའློ། །

རགས་ཡང་དག་གི་དབེ་སློ་དྲུག །ངློ་བློའི་སློ་ནས་དབེ་བ། བསྒྲུབ་བའི་ཆློས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་བ། སྒྲུབ་

ཚུལ་གི་སློ་ནས་དབེ་བ། བསྒྲུབ་བའི་སློ་ནས་དབེ་བ། མཐུན་ཕློགས་ལ་འཇུག་ཚུལ་གི་སློ་ནས་

དབེ་བ། རྒློལ་བའི་སློ་ནས་དབེ་བ་རྣམས་སློ། །

རགས་ཡང་དག་སྒྲུབ་ཚུལ་ལྔ། དློན་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག །ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་དློན་

འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག །ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག །དློན་དང་ཐ་

སྙད་གཉིས་ཀ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་བཅས་ལ་ཟེར། 

རགས་ཡང་དག་གཉིས། ① བསྒྲུབ་བའི་ཆློས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་ན། དགག་རགས་ཡང་དག་དང་། སྒྲུབ་

རགས་ཡང་དག་གཉིས། ② རགས་སྒྲུབ་ཚུལ་གི་སློ་ནས་དབེ་ན། དློན་སྒྲུབ་ཀི་རགས་དང་། ཐ་

སྙད་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཏེ་གཉིས། ③ ཕློགས་ཆློས་གཏན་ཚིགས་དགུའི་གས་ཀི་རགས་ཡང་དག་

གཉིས་ཏེ། མི་མཐུན་ཕློགས་ལ་གཏན་མེད་མཐུན་ཕློགས་ལ་ཁབ་བེད་དུ་འཇུག་པ་དང་།མི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

མཐུན་ཕློགས་ལ་གཏན་མེད་མཐུན་ཕློགས་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའློ། །

རགས་ཡང་དག་གསུམ། ① རགས་ཡང་དག་ལ་སྦློར་བའི་སློ་ནས་དབེ་ན། འབས་བུའི་རགས་དང་། 

རང་བཞིན་གི་རགས་དང་། ཡིད་ཆེས་ཀི་རགས་ཏེ་གསུམ་མློ། 

རགས་རིགས། ཚད་མའི་རིགས་ལམ་གི་ནང་ནས་རགས་སམ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་དང་ལར་

སྣང་སྐློར་གི་རྣམ་གཞག་སྟློན་པའི་གཞུང་ཞིག

རགས་རིམ་འབུལ་ཞུས་པ། རགས་ཐལ་རིམ་བཞིན་བཀློད་པ་ཞེས་པའི་ཞེ་སའི་ཚིག

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

དབིན་སྐད་དུ་icon ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་small icons ཟེར། 

རགས་རིས་སྟར་སྒིག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་arrange icons ཟེར། 

རགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་གྲུབ་པ། བློ་ངློར་མ་གྲུབ་པའི་རགས་གསུམ་གི་ཡ་གལ། རགས་དེ་ཡློད་

མེད་མ་ངེས་པའི་རྐྱེན་གིས་མ་གྲུབ་པ་སྟེ། དཔེར་ན། དུ་བ་དང་རླངས་པ་གང་ཡིན་མ་ངེས་པའི་

ངློར། སྐྱ་རས་དང་ལན་པའི་ལ་ལ་ཆློས་ཅན། མེ་ཡློད་དེ། དུ་བ་ཡློད་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །

རགས་གསལ། སྒྲུབ་བེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆློས། 

རགས་གསལ་གི་ཁབ་པ་སློ་བརྒྱད། རགས་གསལ་ཕན་ཚུན་གི་ཁབ་པ་རྣལ་མ་བཞི་དང་། ཕིན་ཅི་

ལློག་བཞི་སྟེ་བརྒྱད་དློ། །

རགས་གསལ་ག་ིསྦློར་བ། གཏན་ཚིགས་རིགས་པའ་ིབསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་ཀ་ིབ་བ་ལག་ལེན་ག་ིརྣམ་གཞག

རགས་གསལ་གཏློང་བ། ① རློད་པའི་སྐབས་དབེ་ནས་ཐལ་བ་འཕེན་པའློ། །② མཚན་ཉིད་བགློ་

གེང་། ཡིན་མིན་བདེན་རྫུན་གི་སྐློར་ལ་རགས་གསལ་མ་གཏློང་ཞིག

རགས་གསུམ། [མངློན]གྲུ་ཤན། 

རང་རང་། སྐུད་པ་སློགས་མ་ལྷུག་པར་འཐེན་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རབ། བེལ་འཚུབ་སྐྱེས་པའི་དློན་ཏེ། མ་རབ། མི་རབ། ཁློད་མ་རབ། ང་མི་རབ་ལ་བུ། མ་འློངས་པ་ལ་

བརབ་དང་། འདས་པ་ལ་བརབས། སྐུལ་ཚིག་ལ་རློབས་འབི། 

རབ་རབ་པློ། མྱུར་བའི་བེལ་ཟིང་ཚབ་ཚུབ་པློ། དག་བློ་ཕམ་ནས་རབ་རབ་པློར་བློས་སློང་། འཕལ་དུ་ཟིན་

དགློས་པའི་ལས་ཀ་རབ་རབ་པློར་བེད། རབ་རབ་པློས་སློང་ནས་ཇི་ལར་གྱུར་པའི་གཏམ་སྨྲས་པ། 

རབ་རློབ། རབ་བེ་རློབ་བེའི་བསྡུས་ཚིག

རབ་པ། [མངློན] ① བརབས་པ། བརབ་པ། སྐྲག་པ་དང་། བེད་པ། མདུན་དུ་སྤང་ཀི་དང་། རྒྱབ་ཏུ་

སྟག་མློ་ཡློད་པར་བརབས་པས་གློམ་པ་གཅིག་ཀང་ཡར་སློ་ཕིར་འཐེན་བེད་མི་ནུས་པ། ② 

མགློགས་པ་དང་། བེལ་འཚབ་ཆེ་བ། བི་ལས་ཟིན་ཉེར་ཡློད་སྟབས་བིའུ་རབ་པར་འཕུར་སློང་། 

སྐད་ཆ་རབ་པར་སྨྲ་བ། 

རབ་བེ་རློབ་བེ། ① བེལ་ཟིང་གི་རྣམ་འགྱུར། འགློ་འློང་རིངས་པའི་རབ་རློབ་བེལ་ཟིང་བེད། ② 

འཇིགས་སྐྲག །བློ་རབ་རློབ་གྱུར་པ། 

རབ་ཤློར་བ། [རིང]ཚབ་ཚུབ་ལངས་པ། 

རའི་ཁ་ཕུར། ར་བཏགས་སའི་ཤིང་ཕུར་ཡིན། 

རའི་ཁ་ར། ར་ཆས་སྦིན་སའི་ར་བ་བཟློས་པ་ལ་ཟེར། 

རའི་རྔློག་མ། རའི་མཇིང་སྟེང་དུ་སྐྱེས་པའི་ཟེ་སྤུ། 

རའི་ཆློལ་ཁ། ཆློལ་ཁ་གསུམ་གི་ནང་གསེས། རྨ་ཆུའི་ཁུག་པ་མན་ཆད་མདློ་སྨད་རའི་ཆློལ་ཁ། 

རའི་མཆློད་སྦིན། སར་རྒྱ་གར་དུ་བྱུང་བའི་ཕི་རློལ་པའི་ལུགས་ཀི་ཐར་པ་འཐློབ་བེད་ཀི་ཆློ་ག་ཞིག་

སྟེ་ར་སྟློང་གིས་མཆློད་སྦིན་བེད་པ་ལ་བུ། 

རའི་ཉིན་ལམ། རས་ཉིན་གཅིག་ལ་བགློད་ཐུབ་པའི་ལམ་ཐག

རའི་ཏུའི་མཁར། སར་པེ་ཅིན་ལ་ཀྲུང་ཏུའུ་གློང་ཁེར་ཟེར་ཞིང་། རེས་སུ་ཡློན་རྒྱལ་རབས་ཀི་གློང་མ་

ཧུ་པི་ལི་སེ་ཆེན་ཧན་གི་ཀྲི་ཡློན་ཁི་ལློ་བཞི་པ་སྤི་ལློ་༡༢༦༧ ལློར་པེ་ཅིན་གློང་ཁེར་གི་བང་

ཤར་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་འགློ་ཚུགས། ཀྲི་ཡློན་ཁི་ལློ་བརྒྱད་པ་ལྕགས་ལུག་སྤི་ལློ་༡༢༧༡ 

ལློར་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིན་དུ་སློས་ཏེ། དེའི་ཕི་ལློ་པེ་ཅིན་ན་ཏཱ་ཏུའུ་མཁར་ཞེས་མིང་བཏགས། སློག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

སྐད་དུ་རྒྱལ་པློའི་མཁར་ཞེས་པའི་དློན་ཏེ་ཧན་པཱ་རི་ཁེ་ཟེར། རེས་སུ་མིང་རྒྱལ་རབས་དང་ཆིང་

རྒྱལ་རབས་ཀིས་ཀང་རིམ་བཞིན་འཛུགས་སྐྲུན་བས་ཏེ་ད་ལའི་རྒྱ་ཁློན་འདི་བྱུང་། 

རའི་རློད་ཐག །ར་ར་ཐང་སྟེང་དུ་རློད་ཆེད་ཀི་ཐག་པ་ཞིག་ཡིན། 

རའི་རློད་ཕུར། ར་རློད་སའི་ཕུར་པ་ལ་གློ

རའི་མཐུར། རའི་མགློ་ལ་གཡློག་པའི་མཐུར་མགློ

རའི་དུས་ཚོད། འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། ཉིན་ཕེད་རའི་དུས་ཚོད་སྟེ། ཡུལ་གང་དེའི་ཉིན་གུང་གི་

ཆུ་ཚོད་༡༡-༡༣པའི་བར་གི་དུས་ཚོད་ལ་ཟེར། 

རའི་འཛིན། རའི་ཡིག་འཛིན། 

རའི་རྭ་ཅློ། ར་ལས་སྐྱེས་པའི་རྭ་ཅློ་ཁད་ནློར་དུ་རི་བ་ཞིག

རའི་ཤིང་ར། རས་འདྲེན་པའི་ཤིང་ར། 

རའི་སབ་སྐྱློགས། བཞློན་ར་བཞློན་དྲེལ་གི་ཁ་ལློ་སྒྱུར་བེད་སབ། 

རའུ། རློང་ཞིག །སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློངས་ཁུལ་གི་དབུས་ཁུལ་དང་། 

ཉག་ཆུའི་སྟློད་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

རའུ་མི་ཚོ་དམར་པློ། གནའ་བློའི་དུས་ཀི་རའུ་ཡུལ་གྲུ་འདིའི་སེ་པ་སྤིའི་མིང་། 

རར་ཝ་རྒྱུག །ར་ཤ་ཤེད་རྒྱས་ནས་ལྤགས་ནང་ལ་མི་ཁྱུད་ནས་ལྤགས་པ་གས་པ་ཕི་ནས་རི་མློ་

མཐློང་རྒྱུ་ཡློད་པ། 

རར་ལག་འགློ། ར་གསེབ་དང་རྒློད་མ་སྦློར་བ་གྲུབ་པའི་མིང་། 

རས། ལུས་དང་ཁམས་སློགས་རྒྱས་པའམ་དར་བར་བེད་པ་སྟེ། ལུས་རས་བེད་ཀི་ཟས་ཞེས་པ་ལ་

བུ། བར ནི་མ་འློངས་པ་སྟེ། ལུས་བར་བར་བ། བར་བའི་ལུས་ཞེས་པ་ལ་བུ། བརསནི་འདས་པ་

སྟེ། ཟས་ཀིས་ལུས་བརས་ལ་བུ། 

རས་པ། བརས་པ་དང་གཅིག །

རས་འཕ་བརྒྱབ་པ། རས་འཕ་ཐློ་བརྒྱབ་དང་གཅིག །

རས་འཕ་ཐློ་བརྒྱབ། ར་ཁློང་ཁློ་ནས་རང་པ་གཉིས་མཉམ་དུ་གཡུག་སྟེ་མིའི་ལུས་ལ་བརྒྱབ་པ་ལ་ཟེར།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རི་ལི ར་ཡི་རེའུ། 

རིང་དཀར། དུད་འགློའི་རང་པའི་རིང་པ་དཀར་པློ། 

རིང་སྐུལ། དྲན་སྐུལ་ལམ་སྐུལ་ལྕག །ལས་ཀར་རིང་སྐུལ་གཏློང་མི་དགློས་པ། 

རིང་ལྕགས། ① ར་དྲེལ་གི་རང་པའི་རྨིག་ལྕགས། ② ཀློ་ལྷམ་གི་རིང་ལྕགས། 

རིང་ཆུ། རིང་པའི་ཆུ་བ། 

རིང་འཐུང་དཀར་པློ། [མངློན]ཀུ་མུད། 

རིང་དུ་འཐློན། [མངློན]མྱུ་གུ། 

རིང་དློག །[ཡུལ]བལ་གི་ར་བའི་ཆ་བལ་ངན། 

རིང་རྡློག །ལྷམ་གི་རིང་པའི་རྡློག་པ། ལྷམ་ལ་རིང་རྡློག་རྒྱབ་པ། 

རིང་གནློན། [ཡུལ]ལྷམ་གི་ནང་ཤའི་རིང་པའི་ཐད་ཀི་མ་ཐུམ། 

རིང་པ། ར་བའི་དློན་ཏེ་ཤིང་གི་རིང་པ། རྩྭའི་རིང་པ། རང་པའི་ཕི་རིང་ལའང་རིང་པ་ཟེར། 

རིང་པ་ཚུགས་པ། རིང་པ་ས་ལ་བརན་པློར་ཚུགས་པ། རང་པའི་རིང་པ་ཚུགས་པ་བྱུང་ན་འགེལ་

བརྡབས་མི་ཡློང་། 

རིང་པ་ཡངས་པའི་མཚན་བཟང་། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བཟང་སློ་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། འཚོ་

བ་ལ་ཕན་བཏགས་པའམ་སློག་བསྲུངས་པ་ཉིད་ཀིས་རིང་པ་ཡངས་པ། 

རིང་པློ། མ་འློངས་པ། རིང་པློ་ལ་བདག་སེབས་ཡློང་། 

རིང་མ། ① རེས་མའམ་ཕི་མ། ཟླ་བ་རིང་མ། ཞག་རིང་མ། ② མཐའ་མ། དེ་ནི་རང་ཅག་མཇལ་ཐེངས་

རིང་མ་ཡིན། 

རིང་མ་ལེན་པ། དམག་འཐབ་ཀི་རྒྱལ་ཁ་ལེན་པ། དེ་བས་ཀི་རིང་མ་མ་བངས་ན། ང་དཔའ་བློ་མིན་

པའི་རགས་ལ་ཞློག

རིང་ལས་སྐྱེས། [མངློན]ནུ་བློ། 

རིང་ཤིང་། [ཡུལ] ① དཀྲུག་བེད་འཁློར་ལློའི་རང་ཤིང་གི་མར་སྣེ་གཉིས་རེན་ས། ② ལྷམ་གི་རིང་

པ་རྒྱློང་བེད་ཤིང་། 
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རིང་སློ། རེས་དང་། ཕི་མ། དཀའ་བའི་ལས་རྣམས་སློན་ལ་ཚར་ན་རིང་སློར་བ་རྒྱུ་ལས་ས་བ་ཡློང་། 

རིང་ལྷན། ལྷམ་གི་རིང་པའི་ཐད་ཀི་མཐིལ་ལྷན། 

རིང་ལྷམ། འགམ་སྐྱློར་མེད་པའི་ལྷམ་གི་མིང་། 

རིབ། དངློས་རས་ལ་ཤུལ་ཀློང་བཟློས་པའི་དློན་ཏེ། ཟངས་དེམ་རིབ་མི་རུང་ལ་བུ། བརིབ ནི་མ་

འློངས་པ་སྟེ། བརིབ་བའི་ཟངས་དེམ་བརིབ་པར་བ་ལ་བུ། བརིབསནི་འདས་པ་སྟེ། ཟངས་དེ་མ་

བརིབས་ཟིན་ལ་བུ། རིབསནི་སྐུལ་ཚིག་སྟེ། རིབས་ཤིག་ལ་བུ། 

རིབ་གཟློང་གསེག་ཁ། [ཡུལ]གཟློང་གི་བེ་བག་ཅིག

རིའུ་ར་དགློན། པློ་ཏློ་བའི་སློབ་མ་སྐློར་འདུལ་བ་ཆེན་པློས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། 

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ལྷུན་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རིས་ཚང་མ་ཎི་བ་ཤེས་རབ་བཀྲ་ཤིས། རེབ་གློང་སྟློད་དུ་གཡུང་སྟློན་ཁློ་རྒྱལ་གི་མི་རྒྱུད་ཕག་རྡློར་

རྒྱལ་གི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༦༤༧ ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་

བཅུ་གསུམ་པ་ས་ཕག་ལློར་ཁུ་བློ་གཤིན་རེ་རྣལ་འབློར་པ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། 

བཅུ་དྲུག་པ་ཆུ་སྟག་ལློར་རློང་པློ་དགློན་ཆེན་གི་ཆློས་གྲྭར་ཞུགས། རེ་སྐལ་ལན་པ་ལས་ཆློས་

བཀའ་མང་དུ་གསན། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་པ་མེ་ར་སྤི་ལློ་༡༦༦༦ ལློར་དབུས་སུ་ཕེབས། དཔློན་

སློབ་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ་དང་། དགེ་སློང་འཇམ་དབངས་གགས་པ། རབ་འབམས་པ་ཆློས་འཕེལ་

རྒྱ་མཚོ་སློགས་ལས་དབང་ལུང་བཀའ་ཆློས་མང་དུ་གསན། ཀུན་གཟིགས་ལྔ་བ་ཆེན་པློ་ལས་

བསྙེན་པར་རློགས། དགུང་ལློ་ཉེར་ལྔ་པར་ལྷ་ལན་སྨློན་ལམ་ཆེན་མློར་རབ་འབམས་པའི་

མཚན་བཏགས་བཞེས། ཉེར་བདུན་པར་རང་ཡུལ་དུ་ཕེབས། ལ་ཁིད་ཀི་ཡིག་ཆ་བརམས། སློ་

བདུན་པ་ཆུ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༦༨༣ ལློར་རློང་དཀར་བཀའ་གདམས་ཕློ་བང་བཀྲ་ཤིས་གིང་ཕག་

བཏབ། དགུང་ལློ་རེ་གཅིག་པར་རློང་པློ་དགློན་ཆེན་གི་ཁིར་བཞུགས་ཏེ་ལློ་བདུན་བསྐྱངས། 

བདུན་ཅུ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༧༡༦ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

རྟུག་སྐམ། དྲི་ཆེན་ནམ། སྐྱག་པ་སྐམ་པློ། 

རྟུག་ཁུང། ཕི་སའི་ཁུང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྟུག་འགགས། སིན་དང་ཐུར་སེར་ལློག་པ་སློགས་ཀི་རྐྱེན་ནས་རྟུག་པ་སྟེ་དྲི་ཆེན་མི་འབབ་པར་

འགགས་པའི་དློན། 

རྟུག་དྲི། འློག་རླུང་། རྟུག་དྲི་ཁ། རྟུག་དྲི་གཏློང་བ། རྟུག་དྲི་ངན་པློ་ང་མིན་ཁློ་ཡིན། སློས་དྲི་ཞིམ་པློ་

ང་ཡིན་ཁློ་མིན། 

རྟུག་པ། མི་གཙང་བ་དང་། སྐྱག་པ། 

རྟུན་པ། བརྟུན་པ་དང་གཅིག །

རྟུན་བུ། [རིང]རྡློ་བ། 

རྟུལ། རྟུལ་བའི་སྐུལ་ཚིག

རྟུལ་པློ། མི་རྣློ་བའམ་ཞན་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་རྟུལ་བ་དང་གཅིག །

རྟུལ་ཕློད། སྙིང་སྟློབས་ཆེ་བ། དཔའ་མཛངས་རྟུལ་ཕློད། 

རྟུལ་ཕློད་ཅན། ཕ་རློལ་ལ་མི་འཇིགས་པའི་སྙིང་སྟློབས་ཅན་དཔའ་བློ་སློགས། 

རྟུལ་བ། [ཐ་དད་པ] ① བརྟུལ་བ། བརྟུལ་བ། རྟུལ། ② མཇུག་སྡུད་པ་དང་། ཕློགས་གཅིག་ཏུ་སྡུད་

པ་དང་། ཁུ་སྡུད་པ། བཀྲམ་པའི་དངློས་པློ་རྣམས་ཕིར་རྟུལ་བ། རིང་སྤློད་བརྟུལ་བ། ③ འདུལ་བ། 

ར་རྒློད་ཐག་སྒློག་གིས་བཅིངས་ཏེ་རྟུལ་བར་བེད། ④ [རིང]རློལ་བ་དང་། འབད་པ། འཇམ་པ། 

 ⑤ མི་རྣློ་བ་དང་། ཞན་པ། བརློན་འགྲུས་རྟུལ་བས་ལས་དློན་མི་འགྲུབ། དབང་པློ་རྟུལ་བས་ཚིག་

དློན་ཇི་བཞིན་གློ་མི་ཐུབ། མཚོན་ཆ་རྟུལ་བས་དག་བློ་འཇློམས་མི་ཐུབ། སྨན་གི་ཡློན་ཏན་རྟུལ་

བ། སྨན་ནུས་རྟུལ་བ། ⑥ དཔའ་བ། དག་བློ་ཐལ་བར་རླློག་པའི་སྙིང་སྟློབས་རྟུལ་ཕློད་དང་ལན་པ། 

རྟུལ་ཞུགས། ལུས་ཀི་ཆ་བད་དམ་སྤློད་པའི་མིང་སྟེ། ཉློན་མློངས་རྣམས་རྟུལ་ཞིང་དེ་ལ་ཞུགས་པ་

སྟེ། ཉློན་མློངས་ལམ་ཁེར་དང་འདྲ། དཔེར་ན། དགེ་སློང་རབ་བྱུང་ཡིན་ན་ཆང་འཐུང་བ་དང་། 

བུད་མེད་སྤློད་པ་སློགས་ལྟུང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་། རྣལ་འབློར་པ་རྣམས་དགློས་པ་གཞན་དང་

གཞན་གི་དློན་དུ་ཉློན་མློངས་པ་དེ་དག་ལ་ཞེན་པ་མེད་པའི་སློ་ནས་དེ་དག་གི་ནུས་པ་དང་བེད་

ལས་རྟུལ་ཞིང་དེ་ལ་ཞུགས་པས་ན་རྟུལ་ཞུགས་ཟེར། 

རེན། ① རེན་པའི་སྐུལ་ཚིག །② གཞིའམ། གནས་ས། འཚོ་རེན། ཁལ་རེན། དམག་རེན། དམིགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

རེན། མིའི་ལུས་རེན། ལྷ་རེན། ③ སྐྱེས་ཀི་རེན། སྐྱབས་རེན། མཇལ་རེན། ཞུ་རེན། 

རེན་སྐལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་གི་སྐལ་བ། 

རེན་ཁེབས། རེན་ལ་གཡློག་རྒྱུའི་དར་གློས་ཀི་ཁེབས་གྲུ་བཞི་ཞིག

རེན་ཁི།སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་སློགས་འཇློག་སའི་མཆློད་ཁི། 

རེན་མཁར། ① རེན་གསུམ་གནས་པའི་ཁང་པ། ② འདྲེ་བཙན་སློགས་གནས་པའི་ཁང་པ། 

རེན་གི་ཁམས། ནང་གི་ཁམས། 

རེན་འཁློར་ལློ་བཞི་ལན། མཐུན་པར་གྱུར་པའི་ཡུལ་ན་གནས་པ་དང་། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལ་བསྟེན་པ། 

སྨློན་ལམ་བཏབ་པ། སློན་ཡང་བསློད་ནམས་བསགས་པ་དང་བཞིའློ། །

རེན་གི་གང་ཟག །ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་མི། 

རེན་གི་དངློས་པློ། སྐུ་གཟུགས་དང་གེགས་བམ་མཆློད་རེན་སློགས། 

རེན་གི་སྟློབས། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་ཀི་གཞུང་ནས། སིག་པ་བཤགས་པ་ལ་གཉེན་པློ་སྟློབས་

བཞི་ཀ་ཚང་དགློས་ཤིང་། དེ་ནས་གཅིག་མ་ཚང་ན་སིག་པ་མི་དག་པས་སྟློབས་བཞིའི་ནང་ནས་

དང་པློ་ལ་རེན་གི་སྟློབས་ཟེར། སིག་པ་མི་དགེ་བཅུ་པློ་རྣམས་གསློག་ཡུལ་གི་དབང་དུ་བས་ན་

རིགས་གཉིས་ཏེ་ཡུལ་དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་བརེན་ནས་སིག་བསགས་པ་རྣམས་དཀློན་

མཆློག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་འགློ་བེད་པའི་སློ་ནས་བཤགས་པ་ཡིན་ཞིང་། ཡུལ་སེམས་ཅན་ལ་

བརེན་ནས་སིག་པ་བསགས་པ་རྣམས་སེམས་བསྐྱེད་སློམ་པ་ལ་བརེན་ནས་བཤགས་པ་བེད་པ་

ཡིན་པས་སྐྱབས་འགློ་དང་སེམས་བསྐྱེད་གཉིས་ལ་རེན་གི་སྟློབས་ཞེས་བརློད་པ་ཡིན། 

རེན་གི་ལློག་པ་ཅན། ལློག་པ་ཅན་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བརེན་པའི་ཡློན་ཏན་གི་སློ་ནས་

དཔེ་དློན་གཉིས་མཚུངས་ཀང་། རེན་ས་གནས་ཀི་སློ་ནས་མི་འདྲ་བར་སློ་སློར་ལློག་པའི་རྒྱན། 

རེན་གི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་། དེ་ས་མངའ་རིས་ཆློས་རྒྱལ་གི་དུས་རབས་སུ་བློད་ལ་དགེ་སློང་གི་

སློམ་པ་ཡློད་པའི་གྲྭ་པ་མེད་པའི་རྐྱེན་གིས་ལྷ་བ་མ་ཡེ་ཤེས་འློད་ཀིས་ཤཱཀ་མུ་ནེའི་སྐུ་རེན་གི་

དྲུང་དུ་རབ་བྱུང་གི་སློམ་པ་བཞེས་པ་ལ་གློ

རེན་གི་དབང་པློ་བདུན། སེམས་གནས་པའི་རེན་བེད་པའི་དབང་པློ་སྟེ། དབང་པློ་གཟུགས་ཅན་པ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལྔ་དང་། ཡིད་དབང་དང་། སློག་དབང་བཅས་བདུན་ནློ། །

རེན་གི་དབང་པློའི་ཁམས་དྲུག །མིག་གི་དབང་པློ་དང་། རྣ་བའི་དབང་པློ། སྣའི་དབང་པློ། ལྕེའི་དབང་

པློ། ལུས་ཀི་དབང་པློ། ཡིད་ཀི་དབང་པློ་བཅས་དྲུག

རེན་གི་གཙོ་བློ། རེན་གལ་གི་དབུས་སུ་བསྒིགས་པའི་རེན་འགངས་ཆེ་བ་དེའློ། །

རེན་གི་ཡན་ལག །གནས་ཀི་ཡན་ལག་དང་དློན་གཅིག

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

དབིན་སྐད་དུ་functional dependence ཟེར། 

རེན་འགངས་ཅན། རེན་གནད་ཆེ་བའམ། གཙིགས་ཆེ་བ། 

རེན་འགློ། [རིང]རློལ་མློ་མཁན་གི་བེ་བག་ཅིག

རེན་ངློ་མཚར་ཅན། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རེན་ཁད་པར་ཅན། 

རེན་ཅན་གི་དབང་པློ་གཉིས། ཕློ་མློ་སློ་སློར་རློག་པའི་རེན་ཅན་དུ་བེད་པའི་དབང་པློ་སྟེ། ཕློ་དབང་

དང་། མློ་དབང་ངློ་། །

རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ། རྒྱུ་རྐྱེན་དུ་མ་འདུས་པ་ལ་བརེན་ནས་འབས་བུ་འབྱུང་བའམ། ཕན་

ཚུན་ལློས་འཇློག་གི་ཚུལ་གིས་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་བ། དཔེར་ན། ས་བློན་ལས་མྱུ་གུ་

དང་སྐྱེ་བ་ལས་རྒ་ཤི། ཕ་རི་ལ་བལློས་ནས་ཚུར་རི་ལ་བུའློ། །

རེན་བཅས་ཀི་དབང་པློ། ① གཟུགས་ལ་ལ་བཞིན་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་མིག་ཤེས་སློགས་ཀི་རེན་

དུ་གྱུར་པའི་སྣང་གཟུགས་དྭངས་བ། ② རང་འབས་དབང་ཤེས་ཀི་ཐུན་མློང་མིན་པའི་རེན་ནམ་

བདག་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའི་དབང་པློ། དབང་ཤེས་ཡུལ་ལ་དངློས་སུ་ཉེ་བར་སྤློད་པའམ་དངློས་སུ་

འཇུག་བཞིན་པའི་སྐབས་ཀི་མིག་རྣ་སྣ་ལྕེ་ལུས་ཀི་དབང་པློ་རྣམས་སློ། །འདི་སྐབས་བེ་མདློ་

གཉིས་དགློངས་པ་ཅུང་མི་འདྲ་བ་ཡློད། 

རེན་བཅས་ཀི་མིག་དབང་། གཟུགས་སློགས་མཐློང་བཞིན་པའི་མིག་དབང་། མིག་དབང་ལ་དབེ་ན་

རེན་བཅས་ཀི་མིག་དབང་དང་། དེ་མཚུངས་ཀི་མིག་དབང་གཉིས་ཡློད་པ་ལས། རང་འབས་

མིག་ཤེས་ཀི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐྱེན་བེད་པའི་མིག་ཤེས་དེ་དང་པློའི་མཚན་ཉིད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

མཚན་གཞི་ནི། མིག་ཤེས་ཀིས་གཟུགས་ལ་བལ་བཞིན་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་མིག་དབང་ལ་

བུའློ། །དེ་ནི་རང་ལ་བརེན་པའི་མིག་ཤེས་དང་བཅས་པའི་མིག་དབང་ཡིན་པས། རེན་བཅས་

མིག་དབང་ཞེས་བརློད། རང་འབས་མིག་ཤེས་ཀི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐྱེན་མི་བེད་

པའི་མིག་དབང་དེ་གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི་ནི། གཉིད་ལློག་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་

མིག་དབང་ལ་བུའློ། །དེའི་སྐབས་སུ་རང་ལ་བརེན་པའི་མིག་ཤེས་མེད་ཀང་། རང་ལ་བརེན་པའི་

མིག་ཤེས་ཡློད་པའི་མིག་དབང་དང་། མིག་དབང་ཡིན་པ་རིགས་མཚུངས་པས་ན། དེ་མཚུངས་

ཀི་མིག་དབང་ཞེས་བརློད། བེ་བག་སྨྲ་བས་རེན་བཅས་ཀི་མིག་དབང་གིས་ཀང་གཟུགས་

མཐློང་བར་འདློད་དློ། །

རེན་ཆས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་དང་མཆློད་པའི་ཡློ་ཆས། 

རེན་མཇལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རེན་མཐློང་བ། 

རེན་མཇལ་ཕག་མཆློད། ལྷ་རེན་མཇལ་བ། ཕག་འཚལ་བ། མཆློད་མེ་འབུལ་བ། 

རེན་བརེས་པ། ① ལུས་བརེས་པ། ② རགས་སམ། ཆ་ལུགས་བསྒྱུར་བ། 

རེན་ཐུག །སྤིར་རེན་ཐུག་ཞེས་པ། གཡག་གི་རྔ་མ་ནག་པློའམ་དཀར་པློ། དམར་པློ་སློགས་ལས་

བཟློས་པའི་སྐུད་པ་སློམ་པློ་ལས་ཐུག་རལ་དང་། དེའི་སྟེང་དུ་ཐུག་བཅིངས། ཐློད་སློར། དེའི་

ནང་དུ་སློག་ཤིང་ལ་སྲུང་མ་སློ་སློའི་སགས་བིས་པ། མེ་ལློང་དང་སྐུ་བརན་སློགས་བཏགས། 

སློག་ཤིང་གི་རེ་མློར་མི་བསད་ཀི་གི་ལྕགས་ལས་བཟློས་པའི་རེ་གསུམ་མི་མགློའི་གཟུགས་

དློད་པའི་ཏློག་ཡློད་པ་སེ་འབས་དགེ་གསུམ་སློགས་དགློན་པ་ཕལ་ཆེ་བའི་ཐློག་སྟེང་དུ་

བཙུགས་ཡློད་པ་དེ་དག་ཡིན། 

རེན་དང་བརེན་པ། གནས་པ་དང་གནས་མཁན་ཏེ། རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། བརེན་པ་ལྷ་ལ་བུའློ། །

རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁློར། རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བརེན་པ་ཡི་དམ་ལྷའི་དཀིལ་འཁློར། 

རེན་དང་བརེན་པའི་འབེལ་བ། རྣམ་དབེ་དྲུག་པ་འབེལ་བའི་སྒའི་ནང་གསེས་ཤིག །ཁང་པའི་སྟེང་

གི་རྒྱལ་མཚན། གདན་སྟེང་གི་མི། 

རེན་གདན། སྐུ་བརན་བཞེངས་དུས་ཐློག་མར་ལྷ་བཟློ་བར་འབུལ་བའི་དངློས་རས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རེན་མདུང་། ཆློས་སྐྱློང་སློགས་ཀི་ཕག་མཚན་མདུང་། 

རེན་གནས། ① རེན་སའི་གནས། ② རྣམ་དབེ་བདུན་པ། 

རེན་གནས་ཀི་སྒ། རེན་པའི་གཞི་དང་། བརེན་པའི་ཆློས་གཉིས་སློ་སློར་འབེད་ཅིང་། བརེན་པའི་

ཆློས་གང་རེན་གཞི་གང་ལ་གནས་ཡློད་མེད་སྟློན་པར་བེད་པའི་རྣམ་དབེ་བདུན་པའི་ལ་དློན་གི་

ཕད་ཅིག་སྟེ། དཔེར་ན། རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་ཉ་ཡློད། ཐབ་ན་མེ་ཡློད། མིག་ལ་སྐྱློན་མེད་ལ་བུའློ། །

རེན་པ། [ཐ་མི་དད་པ] ① བརེན་པ། བརེན་པ། རེན། ལློས་པ། འཁར་རྒྱུག་ལ་བརེན་ནས་ག་ལེར་

འགློ་བ། རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལ་བརེན་ནས་འབས་བུ་བྱུང་། ② གནས་པ། ཉ་དང་སལ་ལྕློང་ཆུ་ཀླུང་རིང་

བུར་བརེན། དབིན་སྐད་དུ་dependency ཟེར། 

རེན་འཕློ་ལས་ཆློག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་mapper ཟེར། 

རེན་བེད། [མངློན]ས་གཞི། 

རེན་བེད་བད་ཀན། ལུས་ཀི་ར་བའི་བད་ཀན་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག །བད་ཀན་གཞན་རྣམས་ཀི་རེན་གཞི་

བེད་ཅིང་། བེད་ལས་ཆུའི་བེད་ལས་དང་འདྲ་བ། 

རེན་དབང་པློའི་ཁམས་དྲུག །ཁམས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས། མིག་གི་དབང་པློ། རྣ་བའི་དབང་

པློ། སྣའི་དབང་པློ། ལྕེའི་དབང་པློ། ལུས་ཀི་དབང་པློ། ཡིད་ཀི་དབང་པློ་སྟེ་དྲུག

རེན་འབུལ། གཟིགས་རེན་འབུལ་བ། ལློ་ལར་རྒྱལ་པློ་ལ་རེན་འབུལ་ཞུ་དགློས། མེ་ཏློག་གི་ཕེང་བས་

དགའ་བསུའི་རེན་འབུལ་བེད། 

རེན་འབྱུང་། རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའི་བསྡུས་ཚིག

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

དབིན་སྐད་དུ་functional language ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་function call ཟེར། 

རེན་འབེལ། ① ས་ལས་སམ་འབྱུང་འགྱུར་གི་རགས་མཚན། རེན་འབེལ་ལློག་པ། རེན་འབེལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

འཁྱུགས་པ། ② མཛད་སློ། རེན་འབེལ་ཞུ་ཚིག །རེན་འབེལ་ཞུ་བ། ལློ་གསར་གི་རེན་འབེལ། 

 ③ རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའི་བསྡུས་ཚིག །④ རེན་འབེལ་ལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཡློད་

པས་གངས་བཅུ་གཉིས་མཚོན། 

རེན་འབེལ་གི་རྐྱེན་གསུམ། གཡློ་བ་མེད་པའི་རྐྱེན། མི་རག་པའི་རྐྱེན། ནུས་པའི་རྐྱེན། 

རེན་འབེལ་གི་གཏན་ཚིགས། གཏན་ཚིགས་ཆེན་པློ་ལྔའི་ནང་གསེས། ཆློས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་

དུ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པའི་རྒྱལ་པློ་རེན་འབེལ་ཆེན་པློའི་གཏན་ཚིགས་ཏེ། དངློས་པློ་རྣམས་ཆློས་

ཅན། བདེན་པར་མ་གྲུབ་སྟེ། རེན་འབེལ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་གི་

དམིགས་ཀི་རགས་སློ། །

རེན་འབེལ་གི་ནུས་པ། རློ་དང་ཞུ་རེས་སློགས་ལ་བལློས་མི་དགློས་པ་ནད་དང་གཉེན་པློ་གཉིས་ཕན་

ཚུན་རེན་ཅིང་འབེལ་འབྱུང་གི་དབང་གིས་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། 

བདུན་པ་རེན་འབེལ་གི་ནུས་པ་ནི། མི་ཐློག་གིས་བསད་པའི་རུས་པ་དང་། རྒྱུ་གཟེར་གིས་ཤི་

བའི་རུས་པས་རྒྱུ་གཟེར་ལ་ཕན་པ་དང་། ཤར་ལའི་བི་སས་རྒྱུ་རྒན་ལ་ཕན་པ། རི་བློང་གི་ཀད་

པ་དང་པད་རཀ་གིས་དམར་བཤལ་ལ་ཕན་པ། མགློ་ཆག་གི་རུས་པ་ཟུར་གསུམ་པས་མགློ་

ཆག་ལ་ཕན་པ་ལ་བུ་རྣམས་སློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

རེན་འབེལ་གི་ཡན་ལག་བཞི། རེན་འབེལ་བཅུ་གཉིས་ཡན་ལག་བཞིར་བསྡུས་པའི་འཕེན་པའི་ཡན་

ལག་དང་། འཕངས་པའི་ཡན་ལག་མངློན་པར་འགྲུབ་པར་བེད་པའི་ཡན་ལག །མངློན་པར་གྲུབ་

པའི་ཡན་ལག་བཅས་བཞིའློ། །

རེན་འབེལ་གི་རང་བཞིན་གསུམ། འཕད་པའི་རང་བཞིན་དང་། ལློས་པའི་རང་བཞིན། བརེན་པའི་

རང་བཞིན་ཏེ་གསུམ། 

རེན་འབེལ་གི་རིགས་པ། མ་རིག་པ་ལ་ལློས་ནས་འདུ་བེད་སློགས་རེན་འབེལ་འབྱུང་བར་རིགས་པ་

སྟེ་ལློས་གྲུབ་ཀི་རིགས་པ། 

རེན་འབེལ་གི་ས་གསུམ། འཕད་པའི་དློན། ལློས་པའི་དློན། བརེན་པའི་དློན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རེན་འབེལ་སྒ་དློན་བཅུ་གཅིག །བེད་པ་པློ་མེད་པ། རྒྱུ་དང་བཅས་པ། སེམས་ཅན་མེད་པ། གཞན་

གི་དབང་། གཡློ་བ་མེད་པ། མི་རག་པ། སྐད་ཅིག་མ། རྒྱུད་རྒྱུན་མི་ཆད་པ། རྒྱུ་འབས་མཐུན་

པ། སྣ་ཚོགས་པ། རྒྱུ་འབས་སློ་སློར་ངེས་པ། 

རེན་འབེལ་བསློམ། [མངློན]རང་སངས་རྒྱས། 

རེན་འབེལ་བརྒྱད་དུ་དབེ་བ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་བྱུང་བའི་རེན་འབེལ། སྐྱེ་བ་དང་འཆི་འཕློ་བ་འབྱུང་

བའི་རེན་འབེལ། རྒྱུན་མི་འཆད་པ་ཕིའི་རེན་འབེལ། སྣློད་ཀིས་རབ་ཏུ་དབེ་བའི་རེན་འབེལ། 

འཚོ་བས་རྣམ་པར་དབེ་བའི་རེན་འབེལ། འགློ་བ་རབ་ཏུ་དབེ་བའི་རེན་འབེལ་ཏེ། ཕིའི་གཉིས་

ནི་ཕི་འཇིག་རེན་སྣློད་ཀི་བརེན་པ་དང་། གཞན་བཞི་པློ་ནང་བཅུད་སེམས་ཅན་ལ་བརེན་པ་དང་། 

རྣམ་པར་དག་པས་རབ་ཏུ་དབེ་བའི་རེན་འབེལ། མཐུ་སྟློབས་ཀིས་རབ་ཏུ་དབེ་བའི་རེན་འབེལ་

ཏེ། མངློན་ཤེས་ཀི་དློན་དང་འབེལ་པའློ། །

རེན་འབེལ་བསྒིགས་པ། བཀྲ་ཤིས་པའི་རགས་མཚན་བཟང་པློ་ཆེད་དུ་སེལ་ཞིང་འདུ་བས་པ། བཀྲ་

ཤིས་བདེ་ལེགས་ཡློང་བའི་རེན་འབེལ་བསྒིགས་པ། 

རེན་འབེལ་བཅུ་གཉིས། མ་རིག་པ། འདུ་བེད། རྣམ་ཤེས། མིང་གཟུགས། སྐྱེ་མཆེད། རེག་པ། ཚོར་

བ། སེད་པ། ལེན་པ། སིད་པ། སྐྱེ་བ། རྒ་ཤི་བཅས་སློ། །

རེན་འབེལ་གཉིས། ① ཕ་ིནང་ག་ིརེན་འབེལ་གཉིས། ② འདུས་བས་འདུས་མ་བས་ཀ་ིརེན་འབེལ་གཉིས། 

རེན་འབེལ་ཞུ། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་བ། དབིན་སྐད་དུ་congratulation ཟེར། 

རེན་འབེལ་བཞི། སྐད་ཅིག་མ། རྒྱུན་ཆགས་པ། འབེལ་བ་ཅན། གནས་སྐབས་ཀི་རེན་འབེལ་ལློ། 

རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས། ནང་ག་ིརེན་འབེལ་ཏ་ེབཅུད་ཀ་ིསེམས་ཅན་རྣམས་འབྱུང་བའ་ིཚུལ་ག་ི

རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཏེ། འཕེན་པའི་ཡན་ལག་གསུམ་དང་། འཕངས་པའི་ཡན་ལག་

བཞི་དང་། འགྲུབ་པའི་ཡན་ལག་གསུམ་དང་། གྲུབ་པའི་ཡན་ལག་གཉིས་བཅས་བཅུ་གཉིས་སློ། །

རེན་འབེལ་ལུགས་ལློག །① མ་རིག་པ་འགག་པས་འདུ་བེད་འགག །འདུ་བེད་འགག་པས་རྣམ་

ཤེས་འགག་པ་སློགས་རེན་འབེལ་བཅུ་གཉིས་རིམ་བཞིན་འགག་པ། ② རེན་འབེལ་ཡན་ལག་

བཅུ་གཉིས་ཀི་གློ་རིམ་ལློག་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

རེན་འབེལ་ལུགས་འབྱུང་། ① མ་རིག་པའི་རྐྱེན་གིས་འདུ་བེད་འབྱུང་བ་དང་འདུ་བེད་ཀིས་རྣམ་

ཤེས་སློགས་རེན་འབེལ་བཅུ་གཉིས་གློ་རིམ་བཞིན་འབྱུང་བའློ། །② རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་

གཉིས་གློ་རིམ་བཞིན་འབྱུང་བ། 

རེན་དམན་པ། ལུས་རེན་དམའ་བ། མི་ལས་དུད་འགློ་རེན་དམན་པ་རེད། 

རེན་གཞི། ① ཁང་པ། ② གནས་འཆར་བའི་གཞི། 

རེན་བཟང་གི་ཕུན་ཚོགས་བཞི། ལུས། ལློངས་སྤློད། འཁློར་གང་བརམས་འགྲུབ་པ་སྟེ། འཇིག་རེན་

གི་མཆློག་བཞིའློ། །

རེན་བཟང་གི་འབློར་པ་བཅུ་གསུམ། ཡུལ་དབུས་སུ་སྐྱེས་པ། དབང་པློ་ཚང་བ། སྨློན་ལམ་དག་པ། 

སིག་གློགས་དང་མ་ཕད་པ། ལས་མཐའ་མ་ལློག་པ། ལ་བ་ངན་པས་མི་འཕློག་པ་སྟེ་བདག་གི་

འབློར་པ་དྲུག་དང་། སངས་རྒྱས་འཇིག་རེན་དུ་བློན་པ། དམ་ཆློས་བསྟན་པ། བསྟན་པ་གནས་

པ། ཟང་ཟིང་ལ་མི་བལ་ཞིང་ཆློས་གློགས་དང་ཕད་པ། བཤེས་གཉེན་སྙིང་རེ་ཆེ་བ་དང་ཕད་པ། 

ཆློས་བེད་པ་ལ་བམས་པའི་གློང་ཁེར་དང་ཉེ་བར་སྐྱེས་པ། རྒྱལ་པློ་ཆློས་བཞིན་དུ་བེད་པའི་

ཡུལ་དུ་སྐྱེས་པ་སྟེ་གཞན་འབློར་བདུན་ལན་པ། 

རེན་རང་འབློར་ལྔ། མི་ཡིན་པ། ཡུལ་དབུས་སུ་སྐྱེས་པ། དབང་པློ་ཚང་བ། གནས་ལ་དད་པ། ལས་

མཐའ་མ་ལློག་པ་བཅས་སློ། །

རེན་ས། རག་ལས་པའི་གནས་ཡུལ། མགློ་ནག་རེན་ས་སྤུ་ནག་རེད། སྤུ་ནག་རེན་ས་སང་རྩྭ་རེད། 

རེན་གསུམ། སྐུའི་རེན་སངས་རྒྱས་ཀི་གཟུགས། གསུང་གི་རེན་ཆློས་ཀི་དཔེ་ཆ། ཐུགས་ཀི་རེན་

མཆློད་རེན་བཅས་གསུམ་མློ། 

རེན་བསད་པ་ཅན་གི་ཤེས་པ། བདག་རྐྱེན་དབང་པློ་འཁྲུལ་པའི་སློ་ནས་རང་ལ་སྣང་བའི་ཡུལ་དེ་

དངློས་པློའི་གནས་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པར་འཛིན་པའི་ཤེས་པ། 

རེམ་ཤུར། [ཡུལ]ཤིང་ལ་ཤུར་འདློན་བེད་ཀི་འབུར་ལེན་ཞིག

རེའུ། ད་ལློ་སྐྱེས་པའི་རེའུ། མི་གཅིག་ཡློང་ན་ཆུང་ནས་ཡློང་། ར་གཅིག་ཡློང་ན་རེའུ་ནས་ཡློང་། 

མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ར་ཕན་དང་། ར་ཡི་བུ། རེན་ཐུར། ཐུ་རུ་བཅས་སློ།།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རློག །① བརག་གི་ད་ལ་བ། ② རློག་པ་ཡི་ཚིག་བསྡུས་པ། 

རློག་གེ གཏན་ཚིགས་ལ་བརེན་ནས་ལློག་དློན་སྨྲ་བ་སྟེ་རློག་པས་བཏགས་པའི་རིག་པ། 

རློག་གེ་མགློ་མཁེགས་པ། རང་ལ་མཆློག་འཛིན་ཤས་ཆེ་བའི་རློག་གེ་པ། 

རློག་གེ་སེ་ལྔ། ཕི་རློལ་པའི་གྲུབ་མཐའི་སྨྲ་བའི་རློག་གེ་སེ་ལྔ་སྟེ། གངས་ཅན་པ་དང་། རྒྱང་འཕེན་པ། 

བེ་བག་པ། རིག་པ་ཅན་པ། གཅེར་བུ་པ་རྣམས་སློ། །

རློག་གེ་པ། གཞན་ཟེར་དང་དད་པའི་རེས་སུ་མ་འབངས་པ་དློན་དངློས་ལ་བརགས་ཤིང་དཔྱད་པའི་

རིག་པའི་རེས་སུ་འབང་མཁན་གི་རིག་པ་སྨྲ་བ་པློ། 

རློག་གེ་བ་དྲུག །མུ་སྟེགས་ཀི་སྟློན་པ་དྲུག་གསུམ་གི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། ༡ ཀུན་ཏུ་རྒྱུ། ༢གནག་ལྷས་

ཀི་བུ། ༣ སྨྲ་འདློད་ཀི་བུ། ༤ ཡང་དག་རྒྱལ་བ་ཅན། ༥ མི་ཕམ་སྐྲ་ཡི་རལ་པ་ཅན། ༦ གཅེར་

བུ་པ་གཉན་གི་བུ་སྟེ་དྲུག་གློ

རློག་གེ་འབར་བ། རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་ལེགས་ལན་འབེད་ཀིས་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་དགློངས་

པ་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་དུ་བཀྲལ་བའི་རང་གཞུང་དབུ་མ་སྙིང་པློ་དང་། དེའི་རང་འགེལ་རློག་གེ་

འབར་བ་མཛད་པ་ལ་བམ་པློ་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་ཡློད་ཅིང་། རང་གཞན་གི་གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་

ཀི་འདློད་ཚུལ་ཆེས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་བསྟན་བཅློས་ཤིག་ཡིན། གཞུང་འདི་ཇློ་བློ་རེས་ཀང་

རྒྱ་བློད་གཉིས་སུ་ཁིད་ལན་མང་དུ་གནང་བར་གསུངས་སློ། །ནག་ཚོ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་བས་

བསྒྱུར་བ་ཡིན། 

རློག་གེའི་བསྟན་བཅློས། གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་བསྟན་བཅློས། 

རློག་གེའི་སྤློད་ཡུལ། མཚན་ཉིད་པ་ལ་བུ་རློག་དཔྱློད་མཁན་གིས་ཤེས་པར་བ་བའི་གནས། 

རློག་གེའི་ཚིག་དློན་བརྒྱད། ཚད་མའི་གཞུང་གི་བསྟན་དློན་བརྒྱད་དེ། མངློན་སུམ་དང་། རེས་དཔག་

གཉིས་པློ་རེ་རེ་ལ་ཡང་དག་དང་ལར་སྣང་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་བཞི་ནི་བདག་ཉིད་ཀིས་རིག་

པའམ་གློ་བར་བེད་པའི་ཐབས་དང་། སྒྲུབ་ངག་དང་། སུན་འབིན་གཉིས་པློ་རེ་རེ་ལ་ཡང་དག་

དང་ལར་སྣང་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་བཞི་ནི་གཞན་གིས་རློགས་པར་བེད་པའི་ཐབས་བཅས་ཤེས་

པའི་ཆར་གཏློགས་བཞི་དང་། རློད་བེད་ཀི་སྒའི་ཆར་གཏློགས་བཞི་སྟེ་བརྒྱད་དློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

རློག་གེའི་ཚིག་དློན་བཅུ་དྲུག །༡ ཚད་མ་དང་། ༢གཞལ་བ། ༣ཐེ་ཚོམ། ༤ དགློས་པ། ༥ དཔེ། ༦ 

གྲུབ་པའི་མཐའ། ༧ ཡན་ལག །༨རློག་གེ ༩ གཏན་ལ་དབབ་པ། ༡༠ རློད་པ། ༡༡ སུན་འབིན། 

༡༢ཕིར་དུ་རྒློལ་བ། ༡༣ གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་བ། ༡༤ ཚིག །༡༥ཐག་ཆློད། ༡༦ ཚར་བཅད་

པའི་གནས་ཏེ་ཚིག་དློན་བཅུ་དྲུག་གློ

རློག་གེའི་གཞུང་། དངློས་པློ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དློན་སྤི་ཙམ་དུ་རློག་བཏགས་ཀི་སློ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་

བསྟན་བཅློས་སློ། །

རློག་གེར་རློགས་པའི་ས། རློག་དཔྱློད་ཀི་ས་བསམ་གཏན་དང་པློའ ློ། །

རློག་བཅས་འདུ་ཤེས། ཡིད་ཀི་འདུ་ཤེས་ལ་བུ་བཀྲ་བར་འཛིན་པ། 

རློག་ཆེད་པ། སློ་པ། 

རློག་གཉིས་ཅིག་ཅར་མི་འཇུག་པ།གང་ཟག་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཀི་ངློ་བློར་གྱུར་

པའི་རྣམ་རློག་གཉིས་དུས་སྐད་ཅིག་མ་ལ་གཅིག་ཆར་དུ་མི་སྐྱེ་བའི་དློན། 

རློག་བཏགས་འཇློག་ལུགས།ཆློས་ཐམས་ཅད་རློག་པས་བཏགས་པའི་སློ་ནས་འཇློག་ལུགས་སམ་

འཇློག་ཚུལ ། 

རློག་པ། ① རང་ལ་སྣང་བའི་ཡུལ་དང་རང་གིས་ཞེན་པའི་ཡུལ་གཅིག་ཏུ་འཕྲུལ་ནས་འཛིན་པའི་

ཤེས་པ། ② [ཐ་དད་པ]བརགས་པ། བརག་པ། རློགས། རགས་པར་དཔྱློད་པ། བརྒལ་བརགས། 

རང་སྐྱློན་ལ་རློག་པ། གནས་ཚུལ་ལ་ལེགས་པར་བརགས་པ། ལས་བ་བའི་སློན་དུ་མ་བརགས་

ན། མཐར་འགློད་པ་སྐྱེས་པས་ཅི་ལ་ཕན། ཁློད་ཅག་གིས་རློག་པར་གིས་ཤིག །③ ལེའུ་དང་

སྐབས། ④ བསམ་པའམ་རྣམ་རློག །⑤ རློག་བཅས་རློག་མེད་ཀི་ཟླས་ཕེ་བའི་རློག་པ་སྟེ། སྒ་

དློན་འདྲེས་རུང་དུ་འཛིན་པའི་ཞེན་རིག །དཔེར་ན་བུམ་འཛིན་རློག་པ་ལ་བུ། བུམ་པའི་མིང་གི་

ཆ་འདྲ་བློ་ལ་སྣང་བ་དང་། བུམ་པའི་ཆ་འདྲ་སྣང་བ་གཉིས་ཀ་བུམ་པའི་སྒ་སྤི་དང་དློན་སྤི་གཉིས་

པློ་འདྲེས་པའམ་འདྲེས་ཆློག་ཆློག་གི་ཚུལ་དུ་འཛིན་པ་སྟེ་སྣང་བའི་སློ་ནས་རང་ཡུལ་ལ་ཞེན་

པའི་ཤེས་པའློ། །⑥ རློག་དཔྱློད་གཉིས་ཀི་ཟླས་ཕེ་བའི་རློག་པ་སྟེ། གཞན་འགྱུར་བཞིའི་ནང་

གསེས། སེམས་པ་དང་ཤེས་རབ་ལ་བརེན་ནས་དམིགས་པའི་དངློས་པློའི་དློན་འློལ་སྤི་ཙམ་



  2462  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཛིན་པ་རིང་བའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཤེས་པའློ། །

རློག་པ་བསྐྱུངས། དློགས་པ་མ་བེད་ཅེས་པའི་སྐུལ་ཚིག

རློག་པ་འཁྲུལ་ཤེས།རློག་པ་ལློག་ཤེས་དང་དློན་གཅིག

རློག་པ་མངློན་སུམ་ལར་སྣང་། ① སྨིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་འཛིན་གི་རློག་པ་ལ་བུ། ② འདས་པའི་དློན་དྲན་

པའི་ཤེས་པ། མ་འློངས་པའི་དློན་དྲན་པའི་ཤེས་པ། 

རློག་པ་མངློན་གསུམ་ལར་སྣང་དྲུག །འཁྲུལ་བའི་རློག་པ། ཀུན་རློབ་ཀི་རློག་པ། རེས་དཔག་གི་རློག་

པ། རེས་སུ་དཔག་པ་ལས་བྱུང་བའི་རློག་པ། དྲན་པའི་རློག་པ། མངློན་འདློད་ཀི་རློགས་པའློ། །

རློག་པ་ཆེ་བ། ① བསམ་པ་ཆེ་བ། གཞན་ལ་ཕན་པའི་རློག་པ་ཆེ་བ་ཞིག །② རྣམ་རློག་ཆེ་བ། ཁང་

སྟློང་རྐུན་མའི་རྣམ་རློག་ཆེ། 

རློག་པ་བཅུ། ཆློས། དློན། དེ་ཁློ་ན་ཉིད། རེས་ལ། དཀློན་མཆློག །ཀུན་དུ་མི་འབྱུང་བ། མཐར་ཐུག་

པའི་རློག་པ། ཉན་རང་རློག་པ། བང་སེམས་ཀི་རློག་པ། མངློན་རློག་གི་རློག་པའློ། །

རློག་པ་དང་བཅས་པ། གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་པར་རློག་པ་དང་བཅས་པ། 

རློག་པ་དློན་མཐུན། རང་ཡུལ་ཡློད་པ་ཅན་གི་རློག་བཅས་ཀི་ཤེས་པ་སྟེ། དཔེར་ན་བུམ་འཛིན་རློག་

པ་དང་། སྒ་མི་རག་པར་རློག་པ་ལ་བུ་དློན་དང་མཐུན་པའློ། །

རློག་པ་དློན་མི་མཐུན། རང་ཡུལ་མེད་པའི་རློག་པ། དཔེར་ན། སྒ་རག་འཛིན་རློག་པ་དང་། རི་བློང་རྭ་

འཛིན་རློག་པ་ལ་བུའློ། །

རློག་པ་མ་འདྲེས་པ་དྲུག །དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཤེས་སྒིབ་མཐའ་དག་སངས་པའི་ཕིར། བརློན་

འགྲུས། དྲན་པ། ཤེས་རབ་ཀི་དབང་པློ་གསུམ་དང་། དེ་དག་གི་གནས་འདུན་པ། འབས་བུ་རྣམ་

གློལ། རྣམ་གློལ་གི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་རྣམས་མ་ཐློས་པའི་ཡློངས་སུ་ཉམས་པ་མེད་པ། 

རློག་པ་མེད་པ། གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་པར་རློག་པ་མེད་པ། 

རློག་པ་མེད་པ་དང་དཔྱློད་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ཡན་ཆད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན། 

རློག་པ་འློག་འགྱུ། བསམ་པ་དངློས་གཞིའི་ཟུར་ནས་གཞན་མང་པློ་ལ་འཕློ་བའི་དྲན་པ། སེར་གི་ཁེ་

ཕན་འཚོལ་འདློད་ཀི་རློག་པ་འློག་འགྱུ་སངས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

རློག་པ་ལློག་ཤེས། ལློག་ཤེས་ཀི་ནང་གསེས། རང་གི་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བའི་ཞེན་

རིག །དཔེར་ན་སྒ་རག་འཛིན་གི་རློག་པ་དང་། གང་ཟག་བདག་འཛིན་རློག་པ་དང་། རི་བློང་རྭ་

འཛིན་རློག་པ་ལ་བུ་མིན་པ་ལ་ཡིན་པ་དང་། མེད་པ་ལ་ཡློད་པར་འཛིན་པའི་རློག་པའློ། །

རློག་པའི་དྲ་བ། རྣམ་རློག་གི་སྤློས་པའམ་འཆིང་རྒྱ། 

རློག་པའི་ནད། རྣམ་རློག་ངན་པ་སྐྱེས་པའི་དབང་གིས་བྱུང་བའི་ནད། 

རློག་པའི་དམིགས་པ། རྣམ་པར་རློག་པའི་གཏད་སློའམ་ཡུལ། 

རློག་དཔྱློད། རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་ཞིབ་དཔྱློད་བེད་པའི་བསམ་བློ། ལས་དློན་གང་རུང་ལ་འཇུག་

པའི་ཐློག་མར་རློག་དཔྱློད་ནན་ཏན་བེད་དགློས། 

རློག་བལ། རློག་པ་དང་བལ་བ་སྟེ། རློག་མེད་དློ། །

རློག་མདེ། ཡུལ་སྣང་བ་ཙམ་གསི་བ་བ་རློགས་པ་ལས་ཡུལ་ལ་འད་ིདང་འདའིློ་སྙམ་དུ་མ་ིཞནེ་པའ་ིཤསེ་པ། 

རློག་མེད་ཀི་ཤེས་པ། སྒ་དློན་འདྲེས་རུང་དུ་འཛིན་པའི་ཞེན་རིག་དང་བལ་བའི་ཤེས་པ་སྟེ། མངློན་

སུམ་ཤེས་པ་རྣམས་དང་། མངློན་སུམ་ལར་སྣང་གི་ཤེས་པ་རྣམས་སློ། །

རློག་མེད་འཁྲུལ་ཤེས། རློག་མེད་ལློག་ཤེས་དང་དློན་གཅིག

རློག་མེད་མངློན་སུམ་ལར་སྣང་། རབ་རིབ་ཅན་ལ་སྐྲ་ཤད་འཛག་པ་སྣང་བའི་དབང་ཤེས། 

རློག་མེད་ཡིད་ཤེས་འཁྲུལ་བ། རྨི་ལམ་གསལ་སྣང་གི་ཤེས་པ་ལ་བུ། 

རློག་མེད་རང་ས་ཟིན་པ། སེམས་མི་རློག་པ་ངློ་ཤེས་ནས་སྟློང་པ་ཉིད་རློགས་པས་རང་ཉིད་ཀི་

བཙན་ས་ཟིན་པ། 

རློག་མེད་ལློག་ཤེས། ལློག་ཤེས་ཀི་ནང་གསེས། རང་གི་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བའི་

གསལ་སྣང་ཅན་གི་ཤེས་པ། དཔེར་ན། དུང་སེར་སྣང་གི་དབང་ཤེས་ལ་བུ་དུང་དཀར་པློ་དེ་

སེར་པློར་སྣང་ཡང་དློན་ལ་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་སྣང་བའི་ཤེས་པའློ། །

རློག་མེད་ཤེས་པ། ཤེས་པ་གང་ཞིག །རང་གི་སྣང་ཡུལ་ཡིན་ན་རང་མཚན་དང་གཞི་མ་གྲུབ་གང་

རུང་ཡིན་དགློས། 

རློག་ཞིབ། རློག་དཔྱློད་ཞིབ་འཇུག །དངློས་ཡློད་ཀི་གནས་ཚུལ་ལ་རློག་ཞིབ་ནན་ཏན་བས་པ། རློག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཞིབ་འཕྱུགས་མེད། 

རློག་ཞིབ་མཇུག་གནློན། མིག་གིས་ལ་རློག་དང་རྣ་བས་གནས་ཚུལ་ཉན་ཐློག་གནས་ཚུལ་ལྷགས་པ་

རྣམས་ལ་རད་གཅློད་དང་དློ་དམ་བས་པ། 

རློག་བཟློ། རང་འདློད་བློ་བཟློའམ་རིག་བཟློ། རློག་བཟློ་རང་དགར་མི་བེད། དབིན་སྐད་དུ་virtual ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་virtual machine ཟེར། 

རློག་བཟློ་བར་སྟློང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་virtual space ཟེར། 

རློག་བཟློ་གསློག་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་virtual storage ཟེར། 

རློག་བཟློའི་ཁིམ་མཚེས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་virtual neighbor ཟེར། 

རློག་བཟློའི་མཐེབ་བཀག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་virtual pushbutton ཟེར། 

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

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་virtual memory ཟེར། 

རློག་བཟློའི་གནས་ཡུལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་virtual address ཟེར། 

རློགས། རློག་པའི་སྐུལ་ཚིག །དཔྱད་པ་བཏང་བར་བརེན་ནས་དློན་ཤེས་པའི་དློན་ཏེ། སློབ་སྦློང་བས་

ནས་གཞུང་དློན་རློགས། བདེན་དློན་མ་རློགས་བར་དུ་སློབ་སྦློང་བེད་ལ་བུ། 

རློགས་དཀའ། ཁློག་ཏུ་ཚུད་པར་དཀའ་བ། ཤེས་ཡློན་རློགས་དཀའ་བ་རྣམས། 

རློགས་དཀའ་རིང་ལུགས། ཉེ་རབས་ཀི་ནང་དུ་ཐློན་པའི་རིག་རལ་གི་ཕློགས་ལྷུང་དེས་མི་སེར་

གིས་རློགས་པར་དཀའ་བའི་ཚོར་སྣང་དང་། སྟློང་བསམ། ཐ་ན་རང་བྱུང་ཁམས་ལས་འདས་



  2465  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

པའི་འཁྲུལ་སྣང་འགའ་རེ་མཚོན་པར་བེད་རྒྱུའི་འདློད་ཚུལ་འཛིན་པ་དང་། སྒྱུ་རལ་གི་དངློས་

ཡློད་འཚོ་བ་མཚོན་རྒྱུ་ཁས་ལེན་མི་བེད་པ། ནུས་ཤུགས་གང་ཡློད་ཀིས་རང་ཉིད་ཀི་རྨློངས་

ཚོད་དང་རློགས་དཀའ་བའི་སྟློང་བསམ་ལ་བསྟུན་དགློས་པའི་འདློད་ཚུལ་འཛིན་གི་ཡློད། 

རློགས་འགློ། [གཏིཿ]གངས་གནས་ཤིག

རློགས་འགློ་ཆེ་བ། གངས་གནས་ཤིག

རློགས་ཆེན། བློ་གློས་ཆེན་པློ། 

རློགས་བརློད། ① སྐྱེས་རབས་དང་རྣམ་ཐར། ② རློགས་པ་བརློད་པའི་སེའི་བསྡུས་ཚིག

རློགས་ལན། ① ཆློས་ཀི་ཉམས་རློགས་ཅན། ② [མངློན]༡ མཁས་པ། ༢ སངས་རྒྱས། 

རློགས་ལན་དགློན། ① རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༡༨༨༧ལློར་རློགས་ལན་པདྨ་འློད་ཟེར་

གིས་རྨ་ཆེན་གངས་རིའི་ཉེ་འདབས་སུ་གུར་སར་ཞིག་བཏབ། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་རི་གློར་ཐང་རློང་[ཞིན་ཧེ]ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རློགས་ལན་དགློན། ② མདློ་སགས་བཤད་སྒྲུབ་གིང་། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ལློ་རབས་ཉི་ཤུ་པར་

བཞེངས། ཕག་བཏབ་མཁན་མི་གསལ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རློགས་ལན་དགློན། ③ དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨིན་གློལ་བཀྲ་ཤིས་གཡས་སུ་འཁིལ་བའི་གིང་ཞེས་

ཡློངས་སུ་གགས། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་མློ་གང་ལློ་སྤི་ལློ་༡༣༨༥ལློར་ཉི་མ་འཛིན་གིས་

སེར་ཚོགས་ཀི་སེ་གསར་འཛུགས་མཛད་དེ། སློ་ལེབ་དགློན་དབེན་གནས་བསམ་གཏན་གིང་

ཞེས་གསློལ། དེ་རེས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་ར་སྤི་ལློ་༡༦༦༦ལློར་རློགས་ལན་གཡུང་

དྲུང་ཚུལ་ཁིམས་མཆློག་གིས་དབེན་གནས་ལྷུན་གྲུབ་འློད་གསལ་གཡུང་དྲུང་གིང་ཞེས་གསློལ། 

གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྔ་པ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

རློགས་ལན་མི་ཉག་སློམ་རིན། འགློ་མགློན་ཕག་མློ་གྲུ་པའི་སློབ་མ། ཡི་གེ་མི་མཁེན་ཀང་ཕན་སེམས་

ཆེ་ཞིང་སློབ་ཁིད་ཀི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་གགས། 

རློགས་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ]ཤེས་པ། གློ་རློགས། རང་རློགས། ཤེས་རློགས། བཟང་ངན་དབེ་བ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རློགས་པ། ② ཤེས་པའི་མིང་ཙམ། 

རློགས་པ་བརློད་པའི་སེ། <ཨབདཱནཾ>གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་བདུན་པ་མ་རློགས་པའི་

དློན་དཔེ་དང་བཅས་གསལ་བར་སྟློན་པ་སྟེ་དཔེར་ན། རྒྱལ་པློ་ཚངས་བིན་གི་སློན་གི་བྱུང་བ་

སྟློན་པའི་མདློ་ལ་བུ་འདུལ་བའི་སེ་སྣློད་དུ་གཏློགས་པའློ། །

རློགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། རང་དློན་ཤེས་བ་རློགས་པའི་ཡློན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྟེ། གང་

ཟག་དང་ཆློས་ལ་བདག་མེད་པའི་སྟློང་པ་ཉིད་འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་མཉམ་བཞག་སློ་སློ་རང་

རིག་གིས་མངློན་སུམ་དུ་རིག་པ། 

རློགས་པ་ཕུན་ཚོགས་ལ་མི་འཇིགས་པ། མི་འཇིགས་པ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ཆློས་ཐམས་ཅད་

མཁེན་ཅིང་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ཡིན་པས་དེ་ལ་འཇིག་རེན་ན་མཐུ་ཆེ་བ་སུས་ཀང་དེ་ལར་ན་ཡིན་

ཞེས་རྒློལ་བའི་གནས་མེད་པའློ། །

རློགས་པ་མ་འདྲེས་པ་དྲུག །རློགས་པས་བསྡུས་པ་དྲུག་དང་དློན་གཅིག

རློགས་པ་བཞི། ཚད་མའི་དངློས་སྟློབས་ཤུགས་རློགས། མངློན་སུམ་ཚད་མའི་ཤུགས་རློགས། རེས་

དཔག་ཚད་མའི་ཤུགས་རློགས། ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་ཤུགས་རློགས་སློ། །

རློགས་པ་ཟུང་འཇུག །དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་དང་དློན་གི་འློད་གསལ་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པའི་

ཟུང་འཇུག་སྟེ་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཁད་པར་ཅན་ནློ། །

རློགས་པའི་སྐལ་པ་ཅན། དག་བཅློམ་དབང་པློ་རྟུལ་པློ་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་བ་དབང་པློ་རྣློན་པློར་

སྦློང་ནུས་པའློ། །

རློགས་པའི་ཆློས། གང་གི་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་བེད་པ་ལམ་བདེན་གི་ཆློས་དང་། གང་ཞིག་

ཆགས་པ་དང་འགློག་བདེན་གཉིས་བསྡུས་པའི་ཆློས། 

རློགས་པའི་ཆློས་འཁློར། སྤིར་ཆློས་འཁློར་ཞེས་པ་ལེགས་སྦར་སྐད་དུ་དརྨ་ཙཀྲ་ཞེས་བ་བའི་དརྨ་

ནི་ཆློས་དང། ཙཀྲ་ནི་འཕློ་བ་དང་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས་ན། གདུལ་བའི་རྒྱུད་ལ་

རིམ་གིས་འཕློ་བ་ལར་སྣང་བའི་ཕིར་རློགས་པའི་ཆློས་འཁློར་དང་། ཆློས་ཀི་ཕུང་པློ་མང་པློའི་

བདག་ཉིད་ཚོགས་པས་ན་ལུང་གི་ཆློས་འཁློར་ཏེ། ལུང་རློགས་ཀི་ཆློས་འཁློར་གཉིས་སུ་དབེ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

བ་ལས། རློགས་པའི་ཆློས་འཁློར་ནི་གཉིས་སློ། །

རློགས་པའི་ཆློས་བདེན་པ་གཉིས། ལམ་བདེན་དང་འགློག་བདེན། 

རློགས་པའི་སྟློབས། ཤེས་རློགས་ཀི་ནུས་རལ། 

རློགས་པའི་བསྟན་པ། རློགས་པའི་ཆློས་དང་དློན་གཅིག

རློགས་པའི་བློ། བློའི་བེད་པ་ལ་བརེན་ནས་ཡུལ་ལ་ངེས་པ་འདྲེན་པའི་ནུས་པ། དཔེར་ན། བུམ་

འཛིན་མིག་ཤེས་ཀིས་བུམ་པ་རློགས་པ་དང་། སྒ་མི་རག་རློགས་པའི་རེས་དཔག་གིས་སྒ་མི་

རག་པར་རློགས་པ་ལ་བུ་རང་ཡུལ་གི་ཆློས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་དག་པར་ཤེས་པའློ། །

རློགས་པའི་བློ་གཉིས། དངློས་རློགས་དང་། ཤུགས་རློགས་སློ། །

རློགས་པའི་འློས་སུ་གྱུར་པའི་ཆློས་ཅན། དག་བཅློམ་པ་དྲུག་གི་ནང་གསེས། གང་དབང་པློ་རྟུལ་པློ་

འདློད་ཡློན་གིས་མློས་ཀང་རུང་མཐློང་བའི་ཆློས་བདེ་བར་གནས་པ་ལས་ཡློངས་སུ་ཉམས་

པའི་སྐལ་པ་ཅན་མ་ཡིན་ལ་དབང་པློ་རྣམས་སྦང་བའི་སྐལ་པ་ཅན་ཡིན་པའློ། །

རློགས་པའི་ཡློན་ཏན། འགློག་ལམ་གིས་བསྡུས་པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་གི་གནས་ལུགས་ཐུན་མློང་

མ་ཡིན་པ་རློགས་པའི་ཡློན་ཏན་ཁད་པ་ཅན། 

རློགས་པས་བསྡུས་པ་དྲུག །སངས་རྒྱས་ཀི་མ་འདྲེས་པའི་ཆློས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན། འདུན་པ་

ཉམས་པ་མི་མངའ་བ། བརློན་འགྲུས་ཉམས་པ་མི་མངའ་བ། དྲན་པ་ཉམས་པ་མི་མངའ་བ། ཤེས་

རབ་ཉམས་པ་མི་མངའ་བ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཉམས་པ་མི་མངའ་བ་སྟེ་དྲུག

རློགས་རིགས་མི་འདྲ་བ། ལུགས་འདིས་ཉན་རང་གཉིས་ལ་སངས་རློགས་ཀི་ཁད་པར་ཡློད་པར་

བཞེད་ཅིང་། དེ་ཡང་ཉན་རིགས་ཅན་རྣམས་ཀིས་གང་ཟག་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་ཡློད་དུ་གྲུབ་

པར་འཛིན་པའི་རློག་པ་འཁློར་བཅས་སང་བའི་གཙོ་བློར་བས་ནས་དེའི་གཉེན་པློ་གང་ཟག་རང་

རྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་ཡློད་དུ་གྲུབ་པས་སྟློང་པར་རློགས་པའི་ལ་བ་དེ་བསློམ་བའི་གཙོ་བློར་བས་པ་

ལས་བང་ཆུབ་ཆུང་ངུ་འཐློབ་པར་བེད། རང་རྒྱལ་རིགས་ཅན་རྣམས་ཀིས་གཟུགས་དང་

གཟུགས་འཛིན་ཚད་མ་རས་གཞན་དུ་འཛིན་པའི་རློག་པ་སང་བའི་གཙོ་བློར་བས་ནས་དེའི་

གཉེན་པློར་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སྟློང་པར་རློགས་པའི་ལ་བ་སློམ་བའི་གཙོ་བློར་བས་



  2468  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ་ལས་བང་ཆུབ་འབིང་འཐློབ་པར་བེད་ཅེས་ཉན་རང་ལ་སང་བའི་སྒིབ་པ་དང་རློགས་བའི་

བདག་མེད་ལ་ཁད་པར་འབེད་པ་འདི་ནི་རྣལ་འབློར་སྤློད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ཁློ་ནའི་

ལུགས་ཡིན་གི་གཞན་བེ་བག་སྨྲ་བ་དང་། མདློ་སེ་པ། སེམས་ཙམ་པ། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ། 

རང་རྒྱུད་པ་བཅས་སུས་ཀང་མི་བཞེད་དློ། །

རློགས་ས་བ། ཤེས་ས་བ། སྦངས་པ་ཙམ་གིས་རློགས་ས་བ་ཞིག་བྱུང་བ། 

རློད། རློད་པའི་སྐུལ་ཚིག །རྩྭ་སར་ཐག་པ་རིང་པློས་ཕྱུགས་བཏགས་ནས་རྩྭ་ཟ་རུ་འཇུག་པའི་དློན་

ཏེ། ར་རློད་མཁན། ར་རློད་ཅིག་ལ་བུ། 

རློད་ཁ། ར་སློགས་སང་ལ་བརློད་དེ་རྩྭ་ཟ་རུ་འཇུག་པའི་འཁློར་རྒྱ། རློད་ཁ་སློ་བ། 

རློད་ཁ་སློ། ར་དེ་རྩྭ་མེད་ས་ནས་རྩྭ་ཡློད་ས་ལ་སློར་ནས་བརློད་རྒྱུའི་དློན་ཡིན།

རློད་ཐག །ར་དྲེལ་རློད་བེད་ཐག་པ་ཕུར་པ་ཅན། 

རློད་པ། [ཐ་དད་པ]བརློད་པ། བརློད་པ། རློད། རྩྭ་སར་ཐག་རིང་པློས་སློ་ཕྱུགས་བཏགས་ནས་རྩྭ་ཟ་

རུ་འཇུག་པ། སློ་ཕྱུགས་རྣམས་རྩྭ་ཁར་བརློད། 

རློད་ཕུར། ① རློད་ཐག་གི་ཕུར་པ། ② དྲང་སློང་ཕུར་བུ། 

རློན། ཡིད་ཆེས་པའི་དློན་ཏེ། མི་རྒྱུས་མེད་ལ་ཡིད་མ་རློན། སྐད་ཆ་སྙན་པློ་ལ་ཡིད་མ་རློན་ལ་བུ། 

རློན་པ། ① [ཐ་དད་པ]བརན་པ། བརན་པ་རློན། བློ་འགེལ་བའམ་ཡིད་གཏློད་པ་དང་། ཆ་འཇློག་པ། མི་

ངན་ལ་ཡིད་རློན་མི་རུང་། ② ཡིད་རློན་ཡུལ་ལམ་རློན་ས། རློན་པ་མེད་པ་རྣམས་ཀི་ཕ་མར་གྱུར། 

རློན་པ་བཞི། ལམ་དུ་འཇུག་སྐབས་ཀི་བང་བའམ་ཡིད་ཆེས་པར་བ་བའི་ཆློས་བཞི་སྟེ། གང་ཟག་ལ་

མི་རློན་ཆློས་ལ་རློན། ཚིག་ལ་མི་རློན་དློན་ལ་རློན། རྣམ་ཤེས་ལ་མི་རློན་ཡེ་ཤེས་ལ་རློན། དྲང་

དློན་ལ་མི་རློན་ངེས་དློན་ལ་རློན་པའློ། །

རློལ། ① བུ་ག་བཏློད་པའི་དློན་ཏེ། གང་རློལ་གིན་འདུག །བུ་ག་རློལ་མཁན། རྣག་ཐུམ་རློལ་བར་

བེད། རྣག་ཐུམ་རློལ་ཅིག་ལ་བུ། བརློལ ནི་མ་འློངས་པ་དང་འདས་པ་སྟེ། བརློལ་བའི་བུ་ག །ཤིང་

ལ་བུ་ག་བརློལ་དགློས། གསློར་འབིག་གིས་ཤིང་ལ་བུ་ག་བརློལ་ལ་བུ། ② རློལ་བའི་སྐུལ་

ཚིག །③ [རིང]ཕིན་པའམ་སེབས་པ། ④ མཛོ་མློ་དང་གཡག་འདུས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕྱུགས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

རློལ་གློག །[ཡུལ]མ་མཛོ་མློ་དང་ཕ་གཡག་བསེབས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་བེའུ། 

རློལ་ཉ་ཁ། རློལ་ལེའི་ཉ་བཞི་ཁ་བློ་ཡིན་པ་ལ་ཟེར། 

རློལ་དྭ། མཛོ་མློ་ཤི་བའི་རློལ་གློག

རློལ་ཕློ། [ཡུལ]ཕ་གང་དང་། མ་མཛོ་མློ་འདུས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕློ་ཕྱུགས་ཤིག

རློལ་ཕྲུག །རློལ་ལེའི་བུ་ལ་རློལ་ཕྲུག །མིང་གཞན་རེལ་ལེ་ཞེས་འབློག་པ་མང་ཆེ་བས་ཟེར། 

རློལ་བ། ① [ཐ་དད་པ]བརློལ་བ། བརློལ་བ། རློལ། འབིགས་པའམ་ཕྱུང་བ། རྣག་ཁག་རློལ་བ། བུག་

པ་བརློལ་བ། སྐྱློན་མཚང་བརློལ་བ། ② [ཐ་མི་དད་པ] བརློལ་བ། བརློལ་བ། སེབས་པ། ཡུལ་

གཞན་དུ་བརློལ། ཕིན་ཕིན་པའི་མཐར་གློང་ཁེར་ཆེན་པློ་ཞིག་ལ་བརློལ་སློང་། 

རློལ་བློ། མཛོ་མློའི་ཕྲུ་གུའི་མིང་། ཚིག་བསྡུས་ན་རློལ་ཞེས་འབི་ཆློག་སྟེ། རློལ་ཤ རློལ་ལྤགས་

ཞེས་པ་ལ་བུ། 

རློལ་མེད། ① ཆ་མེད་དམ་སྣང་མེད། རློལ་མེད་སེམས་ཀིས་གནས་འདིར་འློངས། ② ངེས་པ་མེད་

པ། ③ ཐབས་མེད་པ། 

རློལ་མློ། ཕ་གང་དང་། མ་མཛོ་མློ་བསེབས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་མློ་ཕྱུགས་ཤིག

རློལ་མཛོ། ཕ་གང་དང་། མ་མཛོ་མློ་བསེབས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕློ་ཕྱུགས་ཤིག

རློལ་མཛོ་མ། རློལ་མློ་དང་དློན་གཅིག

རློལ་གཡག །གཡག་སྟེ་ཕ་གཡག་དང་མ་མཛོ་མློ་བསེབས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕློ། 

རློལ་ལེ། ཕ་ཝ་ལེ་དང་མ་འབི་གཉིས་ཀི་བུ་ལ་རློལ་ལེ་ཟེར། ནློར་གཞན་དང་མཉམ་དུ་མི་འགློ་བ་རང་

གཅིག་པུ་ཁེ་འགློ་ལ་དགའ། དེའི་མློ་ལ་མློ་རློལ་ཟེར། གཏམ་དཔེ་ལས་རློལ་ལེ་ལམ་དུ་མ་སློང་

ན། བཤའ་ལེ་མ་གཏློགས་མེད། ཞེས་སློ། །

རློལ་ལེ་ཡུ་ལུ། རློལ་ལེའི་མགློ་ལ་ར་ཅློ་མེད་པ་ལ་ཟེར། 

རློལ་ཤེས། སློབ་མི་དགློས་པར་རང་བཞིན་གིས་ཤེས་པ། 

རློས། ལློས་པ། ཕན་ཚུན་གཏད་རེས་སུ་འགྱུར་བ་དང་། གཅིག་ལ་གཅིག་རག་ལས་པ།

ལ། མིག་གིས་གཟུགས་ལ་ལ་བཞིན་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལ་སྐུལ། ལ་ཞིབ་དང་སྐུལ་འདེད་བེད་པ། 

ལ་སྐུལ་སློབ་སྦློང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་supervised learning ཟེར། 

ལ་སྐློར། གནས་ཚུལ་ལ་མྱུལ། ལ་སྐློར་ཚོགས་པ། 

ལ་སྐྱློང་ལས་ཆློག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་demon; daemon ཟེར། 

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

དབིན་སྐད་དུ་vivw port ཟེར། 

ལ་ཁུང་བརེ་སྒྱུར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་view port transformation ཟེར། 

ལ་ག་ལ་འགྱུར། དེ་ལ་བུ་ཡློང་མི་སིད། ལས་ཀ་བརམས་ཚད་ཚང་མ་འགྲུབ་པ་ལ་ག་ལ་འགྱུར། 

ལ་གེ་ལིག་གེ ལིག་ཅེས་པ་དང་དློན་གཅིག་སྟེ། གཟུགས་དབིབས་ཐུང་ཞིང་སློམ་པློ་ལ་གློ །སློང་པློ་

ལ་གེ་ལིག་གེ་ཞིག་འདུག་ལ་བུ། གཞན་ཤ་རྒྱགས་པའི་དློན་ལ་ཡང་གློ་སྟེ། མི་ལིག་ལིག་ཅིག་

འདུག་ལ་བུ། 

ལ་གྲུབ། སློ་སློས་ཁས་ལེན་གི་ལ་བ་དང་གྲུབ་མཐའ། ལ་གྲུབ་གཙང་མ། 

ལ་གྲུབ་གཙང་མ། ཆློས་ལུགས་སློ་སློའི་ལ་བ་དང་། གྲུབ་མཐའ་ལ་ཆློས་ལུགས་གཞན་དག་གི་ལ་བ་

དང་གྲུབ་མཐའ་འདྲེས་པའི་སྐྱློན་མེད་པ། རང་རང་སློ་སློའི་ཆློས་ལུགས་ཀི་ལ་བ་དང་གྲུབ་མཐའ་

གཙང་མ་བཟུང་བའི་དློན། 

ལ་སློམ་སྤློད་གསུམ། ནང་པའི་ཆློས་ལུགས་ཀི་ལ་བ་གཙོ་བློར་བཤད་པའི་མདློ་སེའི་སེ་སྣློད་དང་། 

དེའི་ཆློས་ལུགས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སློམ་ཚུལ་གཙོ་བློར་བཤད་པའི་མངློན་པའི་སེ་སྣློད། དེའི་

ཆློས་ལུགས་ཀི་ཀུན་སྤློད་གཙོ་བློར་བཤད་པའི་འདུལ་བའི་སེ་སྣློད་བཅས་གཞུང་གསུམ་ལ་སེ་

སྣློད་གསུམ་ཟེར། 

ལ་མགུར། ལ་བའི་མགུར་མ་སྟེ་ཆློས་ལུགས་པ་སློ་སློའི་ལ་བ་འགློལ་བེད་ཀི་མགུར་ཚིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

ལ་ངན། ལ་བ་ངན་པ་སྟེ། དངློས་པློའི་གནས་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པའི་ལ་ལུགས་ངན་པ། 

ལ་ངན་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད། མཚན་མར་ལ་བ། བཏགས་པ་ལ་སྐུར་འདེབས་ཀི་ལ་བ། ཀུན་རློག་ལ་སྐུར་

འདེབས་ཀི་ལ་བ། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་ལ་བ། ཡློངས་སུ་འཛིན་པའི་ལ་བ། སྒྱུར་བའི་ལ་བ། ཁ་ན་མ་

ཐློ་བ་མེད་པའི་ལ་བ། ངེས་པར་འབྱུང་བར་ལ་བ། དབང་ཟ་བའི་ལ་བ། རབ་ཏུ་འཁྲུངས་པའི་ལ་

བ། ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་ལ་བ། འཕེལ་བའི་ལ་བ། ཁས་མི་ལེན་པའི་ལ་བ། ངན་གཡློའི་ལ་བ། བཀུར་

སྟིའི་ལ་བ། རྨློངས་པ་བསྟན་པའི་ལ་བ། ར་བའི་ལ་བ། ལ་བ་ལ་ལ་བ་མ་ཡིན་པར་ལ་བ། སྦློར་བ་

སེལ་བའི་ལ་བ། ངེས་འབིན་མ་ཡིན་པར་ལ་བ། སྒིབ་པ་ལ་སློགས་པར་ལ་བ། སིག་པ་འཕེལ་

བའི་ལ་བ། འབས་བུ་མེད་པའི་ལ་བ། ཆད་པས་བཅད་པའི་ལ་བ། སྐུར་བ་འདེབས་པའི་ལ་བ། 

བསྙད་པ་མ་ཡིན་པའི་ལ་བ། ལ་བ་ཆེན་པློའི་ལ་བ། མངློན་པའི་ང་རྒྱལ་གི་ལ་བའློ། །

ལ་ངན་རེ་བཞི། རག་བཞི་ཁ་ཅིག་རག་སྨྲ་བཞི། རྒྱུ་མེད་གཉིས་དང་མཐའ་ལན་བཞི། མཐར་མི་སློང་

བཞི་དང་བཅས་སློ། །འདུ་ཤེས་ཡློད་སྨྲའི་བཅུ་དྲུག་དང་། མེད་སྨྲའི་བརྒྱད་དང་གཉིས་མིན་

བརྒྱད། ཆད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་བདུན། ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་གློལ་ལའི་ལྔའློ། །

ལ་ཅི། བཤད་མི་དགློས་པ། ཁློད་རང་འགློ་ཐུབ་རྒྱུ་ལ་ཅི་ང་རང་ཡང་འགློ་མི་ཐུབ། 

ལ་ཅི་སྨློས། ཟེར་ཅི་དགློས་ཏེ། བཤད་མི་དགློས། དཔེ་ཆ་གཞུང་ཆེན་པློ་རློམ་ཤེས་ན་ཡི་གེ་འབི་

ཀློག་ཤེས་པ་ལ་ཅི་སྨློས། 

ལ་ཆས། ① ཤེལ་མིག་སློགས་མིག་གིས་ལ་བ་ལ་ཕན་ཐློགས་ཡློད་པའི་ཡློ་བད། ② གློག་ཀད་

འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་

monitor ཟེར། 

ལ་ཉུལ། མིག་གིས་ལ་ཞིང་འཚོལ་ཉུལ་བེད་པ། 

ལ་རློག །འཚོ་སྐྱློང་ངམ་བསམ་གཞིགས། ཕྲུ་གུར་ལ་རློག །ནད་པར་ལ་རློག །མིག་གིས་ལ་ཞིང་ཡིད་

ཀིས་རློག་པ། རྒྱལ་མཚམས་ལ་ལ་རློག་དང་། སྲུང་སྐྱློབ་བེད་པ། 

ལ་སྟངས། མིག་དང་སེམས་ཀི་ལ་ལུགས། ཞི་བའི་ལ་སྟངས། ཁློ་བློའི་ལ་སྟངས། 

ལ་སྟངས་ཀི་དངློས་གྲུབ་བརྒྱད། ༡ ཤིང་ཏློག་འབས་བུ་མ་སྨིན་པ་ལ་སྟངས་བས་ནས་ས་ལ་འབེབས་
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ནུས་པ། ༢མཁེགས་ཤིང་གེན་དུ་སྐྱེས་པ་ལ་ལ་སྟངས་བས་པ་ཙམ་གིས་ཐུར་དུ་འགུག་ནུས་

པ། ༣ རྒྱང་རིང་དུ་ཡློད་པའི་ཤིང་ཏློག་དང་མེ་ཏློག་སློགས་ལ་ལ་སྟངས་བས་པ་ཙམ་གིས་རང་

གི་མདུན་དུ་འགུག་ནུས་པ། ༤ གཅན་གཟན་གདུག་པ་ཅན་ལ་ལ་སྟངས་བས་པ་ཙམ་གིས་རང་

གི་དབང་དུ་བ་བ། ༥སར་རང་ཉིད་ཀིས་ལ་སྟངས་བས་ནས་ས་ལ་ཕབ་པའི་ཤིང་ཏློག་རྣམས་ལ་

སར་ཡང་ལ་སྟངས་བས་པས་རང་སར་འབློར་ནུས་པ། ༦ སར་རང་ཉིད་ཀིས་ལ་སྟངས་བས་

ནས་ཐུར་དུ་བཀུགས་པའི་ཤིང་ལ་སར་ཡང་ལ་སྟངས་བས་པས་སར་བཞིན་དུ་བསྒྱུར་ནུས་པ། 

༧ སར་རང་ཉིད་ཀིས་ལ་སྟངས་བས་ནས་མདུན་དུ་བཀུག་པའི་ཤིང་དང་མེ་ཏློག་རྣམས་ལ་སར་

ཡང་ལ་སྟངས་བས་པས་རང་རང་སློ་སློའི་གནས་སུ་བསྐྱལ་ནུས་པ། ༨སར་རང་ཉིད་ཀིས་ལ་

སྟངས་བས་ནས་བསད་པའི་གཅན་གཟན་གདུག་པ་ཅན་ལ་སར་ཡང་ལ་སྟངས་བས་པས་

གསློན་པློར་གསློ་ནུས་པ་བཅས་བརྒྱད་པློ་དེ་ནི་གསང་སགས་བ་ན་མེད་པའི་གནས་ཚད་རིམ་

པ་དྲུག་གི་ནང་ནས་རིམ་པ་དང་པློ་མཐར་ཕིན་པའི་ཚད་གཞི་ཡིན་ཞེས་བཤད་སློལ་ཡློད། 

ལ་དང་ངེས་པ། མུ་སྟེགས་དཔྱློད་པ་བའི་ཚད་འབས་ཀི་འདློད་ཚུལ་ཏེ་ཐློག་མར་དློན་ལ་ལ་བའི་ཤེས་

པ་དང་དེའི་རེས་སུ་དློན་གི་ངློ་བློ་དང་ཁད་པར་ངེས་པའི་ཚད་འབས་ཀི་ཐ་སྙད། 

ལ་ན་སྡུག །① ལ་ན་སྡུག་པ་དང་དློན་གཅིག །② <སུདཪྴན>གསེར་གི་རི་བདུན་གི་ཡ་གལ་ཞིག་

རིའི་རེ་མློ་མཛེས་པས་ལ་ན་སྡུག་དང་། དེའི་ངློས་རེར་དཔག་ཚད་ལྔ་འབུམ་སུམ་ཁི་རེ་དང་

མཐའ་སྐློར་དུ་ས་ཡ་གཉིས་དང་ཆིག་འབུམ་ཉི་ཁི་ཡློད་དློ། །③ གློང་ཁེར་ལ་ན་སྡུག

ལ་ན་སྡུག་པ། མཛེས་པ་སྟེ་མིག་གི་ལམ་དུ་མཚར་ཞིང་སྡུག་པ། ཅ་ལག་དཔེ་གསར་འདི་སྣང་ངློར་

ལ་ན་སྡུག་པ་ཞིག་འདུག་ཀང་། དློན་ལ་ཕན་ཐློགས་ཡློང་མིན་ད་ལ་ཚོད་མི་ཐིག

ལ་སྣང་། མཐློང་ཚུལ། གཞན་གི་ལ་སྣང་ལ་མཛེས་པློ་མི་ཡློང་། 

ལ་སྣང་མཐློང་ཕློགས། མི་སློ་སློའི་ལ་སྟངས་དང་མཐློང་ཚུལ། མི་སློ་སློའི་ལ་སྣང་མཐློང་ཕློགས་

གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པ། 

ལ་སྤློད། ལ་བ་དང་སྤློད་པའི་བསྡུས་མིང་སྟེ། སེམས་ཀི་ལ་བ་དང་། བང་དློར་གི་བ་སྤློད། སགས་

ཀི་ལ་སྤློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་access right ཟེར། 

ལ་སྤློད་སེ་ཚན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་access unit ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་access method ཟེར། 

ལ་སྤློད་བེད་མི་ཐུབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

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

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་access control ཟེར། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་deny access ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་access period ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་access type ཟེར། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་access category ཟེར། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་access level ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་access list ཟེར། 

ལ་བ། ① [ཐ་དད་པ]བལས་པ། བལ་བ། ལློས། ② མིག་གིས་རིག་པར་བེད་པ། ཕན་ཚུན་དུ་ལ་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དཔེ་དེབ་ལ་བལ་བ། མིག་གཉིས་ཀིས་བལས་ཏེ་གསལ་པློར་མཐློང་། མུན་ནག་གི་ནང་དུ་

བལས་ཀང་མི་མཐློང་། གཞན་ལ་ལ་བའི་མིག་ཡློད་ཀང་། རང་ཉིད་ལ་ན་མེ་ལློང་དགློས། ③ 

བརགས་དཔྱད་དམ་ཞིབ་འཇུག་བེད་པ། ར་ལ་བ། ཕན་གནློད་བལ་བ། ཚོད་ལ་བ། ④ ཆགས་

པའམ་བརེ་གདུང་བེད་པ། སྤིའི་ཁེ་ཕན་ལ་བལ་བ། རང་གི་ལུས་སློག་ལ་མི་ལ་བ། སེར་གི་ཁེ་

གགས་ལ་མ་ལ། ⑤ འདློད་ཚུལ། ཁློ་གཉིས་ཀི་ལ་བ་མཐུན་གི་མི་འདུག །⑥རང་མཐློང་ངམ། 

རང་ཉིད་རིས་མཐློང་། ལ་བ་གཅློག་པ། ལ་བ་ཆག་པ། ⑦ ཆློས་ལུགས་ཀི་ལ་སློམ་སྤློད་གསུམ་

གི་ནང་ཚན་ལ་བ། སྟློང་ཉིད་རློགས་པའི་ལ་བ། ཡང་དག་པའི་ལ་བ། ལློག་ལ། ངན་ལ། 

ལ་བ་བཀའ་བཏགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཞི། འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མི་རག་པ་དང་། ཟག་བཅས་ཐམས་

ཅད་སྡུག་བསལ་བ། ཆློས་ཐམས་ཅད་སྟློང་ཞིང་བདག་མེད་པ། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞི་བ་

བཅས་བཞིའློ། །

ལ་བ་ལྔ། ཤེས་རབ་ཉློན་མློངས་ཅན་གི་ལ་བ་ལྔ་སྟེ་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལ་བ་དང་། ལློག་པར་ལ་བ། མཐར་

འཛིན་གི་ལ་བ། ལ་བ་མཆློག་འཛིན། ཚུལ་ཁིམས་བརྟུལ་ཞུགས་མཆློག་འཛིན་བཅས་ལྔའློ། །

ལ་བ་མཆློག་འཛིན། ལ་ངན་དང་། དེ་གང་ལས་འབྱུང་བའི་ཕུང་པློ་སློགས་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་

མཆློག་ཏུ་འཛིན་ཅིང་། བེད་ལས་ལ་ངན་ལ་མངློན་པར་ཞེན་པའི་རེན་བེད་པའི་ཤེས་རབ་ཉློན་

མློངས་ཅན་ཞིག

ལ་བ་ཉློན་མློངས་ཅན། ལ་བ་ཉློན་མློངས་ཅན་ཐམས་ཅད་དེ། ལ་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རེན་བེད་པའློ། །

ལ་བ་གཉིས། སྒློ་འདློགས་ཀི་ལ་བ་དང་། སྐུར་འདེབས་ཀི་ལ་བའམ། རག་ལ་དང་། ཆད་ལ་གཉིས་སློ། །

ལ་བ་སྙིགས་མ། སྙིགས་མ་ལྔའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། རག་ཆད་ཀི་མཐར་འཛིན་ཅིང་། ལ་བ་ཡང་

དག་པ་ལས་ཉམས་པའློ། །

ལ་བ་མཐློ་བ། ང་རྒྱལ་གི་ཉམས་ཆེན་པློ། ཆུ་བློ་ཁ་ཞེང་ཆེ་ཡང་། འགློ་ས་ཟམ་པའི་འློག་རེད། ར་ཕློ་

ལ་བ་མཐློ་ཡང་། ར་སའི་འློག་ལ་ཡིན་འགློ། 

ལ་བ་མཐློན་པློ། རླློམ་སེམས་ཆེ་བ། ལ་བ་མཐློན་པློར་ཡློན་ཏན་མེད། སྙེ་མ་མཐློན་པློར་འབྲུ་མི་ཆགས། 

ལ་བ་ལློག་པ། དད་མློས་དང་ཡིད་ཆེས་སློགས་མེད་པར་གྱུར་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

ལ་བའི་གློལ་ས། གློལ་ས་ཞེས་པ་ནི། ནློར་སའམ་ལློག་པ་ལ་གློ་དགློས་པས། སྐབས་འདིར་ལ་བའི་

གློལ་ས་པ་ནི། བདག་འཛིན་གི་ལ་བ་དེར་གློ་བ་ཡིན། བདག་ཏུ་ལ་བ་ཞེས་པ་ནི་འཇིག་ཚོགས་

ལ་ལ་བ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནི་འཇིག་ཅིང་མི་རག་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་ཕུང་པློའི་ཚོགས་པ་ལ་

དམིགས་ནས་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ཉིད་ཡིན། 

ལ་བའི་ཆུ་བློ། ཁམས་གསུམ་གིས་བསྡུས་པའི་ལ་བ་ལྔ་པློ་སྟེ། ཆུ་བློ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག

ལ་བའི་མཐའ་བརྒྱད། སྐྱེ་འགག་གཉིས། རག་ཆད་གཉིས། འགློ་འློང་གཉིས། གཅིག་དང་དུ་མ་གཉིས་

ཏེ་བརྒྱད་དློ། །

ལ་བའི་ཚང་ཚིང་། རང་རྐྱལ་ཐུབ་པའི་ལ་བ་གསལ་པློ་མེད་པ་ནགས་ཚལ་ཚང་ཚིང་ལར་འཛིངས་

པའི་ལ་བ། 

ལ་བའི་ཟག་པ། ཟག་པ་བཞིའམ་སིད་པའི་ཆུ་བློ་བཞིའི་ཡ་གལ། ཁམས་གསུམ་གི་ལ་བ་ཉློན་མློངས་

པ་རྣམས་སློ། །

ལ་བས་ཆློག་མི་ཤེས། ཇི་ཙམ་བལས་ཀང་ངློམས་པ་མེད་པ། ཡང་ཡང་ལ་བས་ཆློག་མི་ཤེས་པའི་

ལད་མློ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་མཐློང་བྱུང་། 

ལ་བས་མི་ངློམ་པ། ཇི་ཙམ་བལས་ཀང་ཡིད་མི་ཚིམ་པ། མཛེས་སྡུག་གི་རྣམ་འགྱུར་ངློ་མཚར་ལ་

བས་མི་ངློམ། 

ལ་བུ། མཚུངས་གསལ་ག་ིསྒ་སྟ་ེའདྲ་བ། མཛེས་པ་པད་མ་ལ་བུ། འཇམ་པ་ཤིང་བལ་ལ་བུ། ད་ེདང་ད་ེལ་བུ། 

ལ་བེད། འདྲེན་བེད་དང་དློན་གཅིག་པར་མིག་ལ་གློ་དགློས་ཤིང་། ལ་བེད་ཅེས་པ་ཞེ་ས་མ་བས་

པའི་སྐབས་དང་འདྲེན་བེད་ཅེས་ཞེ་ས་བས་མ་བས་གཉིས་ཀར་སྦར་ཆློག་པའི་ཁད་པར་ཡློད། 

ལ་མིན་ལྔ། ལ་བ་མིན་པའི་སེམས་པའི་ཉློན་མློངས་ཅན་ལྔ་སྟེ། འདློད་ཆགས་དང་། ཁློང་ཁློ། ང་རྒྱལ། 

མ་རིག་པ། ཐེ་ཚོམ་བཅས་ལྔ། 

ལ་སྨློས་ཀང་ཅི་དགློས། བཤད་མི་དགློས་པ་ཞེས་པའི་དློན། ལུང་པ་འདིར་ཤིང་ཕལ་པ་ཡང་མེད་ན་

ཙན་དན་ལ་སྨློས་ཀང་ཅི་དགློས། 

ལ་ཚུལ། མིག་དང་ཡིད་ཀི་ལ་ལུགས། ལ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ། ཁློས་པའི་ལ་ཚུལ། དགའ་བའི་ལ་ཚུལ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆབ་སིད་ཀི་ལ་ཚུལ། མཐློང་རྒྱ་ཆུང་བ་ཁབ་མིག་གང་གི་ལ་ཚུལ། 

ལ་ཚོད། ཇི་འདྲ་འདུག་གི་ཉམས་ཚོད། རེ་ཞིག་ལ་ཚོད་བལས་པ། 

ལ་ཞིབ། ལ་རློག་ཞིབ་འཇུག །ལས་ཀ་ཚང་མར་ལ་ཞིབ་བས་པ། 

ལ་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། monitoring program ཟེར། 

ལ་ཞིབ་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 observation ཟེར། 

ལ་ཞློག །དེ་འདྲ་ཕར་ཞློག །ཇ་ལ་ཞློག །ཆུའང་མི་འདུག །རྒྱན་ཆ་ལ་ཞློག་གློས་ཀང་མི་འདུག །མེ་

མདའ་ལ་ཞློག །དབྱུག་པ་ཡང་མི་འདུག

ལ་རས། ཚྭ་ལློ་དམར་པློ་དང་ནག་པློ་སྤུད་པའི་རྒྱན་ཆས་ཞིག་ཡིན། 

ལ་རུབ་རྒྱབ་པ།མང་པློས་གཅིག་ལ་སེབ་གཅིག་ཏུ་ལ་བ། 

ལ་ལློག །ལ་བ་ལློག་པའི་བསྡུས་ཚིག

ལ་ལློག་པ། རང་གི་རིང་ལུགས་སམ་གྲུབ་མཐའ་ལ་ལློག་པར་ལ་བ་པློ། 

ལ་བཤེར་ལམ་ལུགས། འདྲི་གཅློད་བ་བར་ལ་སྐུལ་བེད་པའི་ལམ་ལུགས། 

ལ་སྲུང་ཆུ་ཚོད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་watchdog timer ཟེར། 

ལག །རྒྱབ་ཀི་མིང་སྟེ། ལག་སློ། གི་ལག །ཁང་བའི་ལག་པ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ལག་སྐློར། ① གློན་པ་སློགས་ཀི་མཐའ་འགིལ་འཚེམས་སྟངས་ཤིག །② ལམ་ལུགས་སྤི་བིངས་

དང་མི་མཐུན་པར་མཐློ་ས་ནས་བསྐློར་ཏེ་རང་དློན་སྒྲུབ་ཐབས་བེད་པ། ③ ཁང་པ་སློགས་ཀི་

རྒྱབ་ནས་སྐློར་བ། ④ གཞན་ལ་བསྐློར་ནས་གློ་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་ཤློད་པ། 

ལག་སྐྲ། མགློ་ལག་གི་སྐྲ། 

ལག་ཁུང་། མིའི་མགློའི་ལག་པའི་མགློ་སྐེ་འབེལ་མཚམས་ཀི་ཀློང་པློའི་མིང་། 

ལག་ཁུར། དཔློན་སློགས་ངློམ་པ། དཔློན་པློ་ལག་ཁུར་གིས་གཞན་ལ་སིགས་མློ་བེད་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

ལག་ཁིམ་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་རི་བློ་ཆེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལག་སློ། ཁང་པའི་རྒྱབ་ཏུ་ཡློད་པའི་སློ། 

ལག་རྒྱབ། མགློ་བློའི་ལག་པ། 

ལག་སྒེ། མགློ་བློའི་ལག་པ་ལ་སྤུ་མེད་པ། རྒད་པློ་ལག་སྒེ་ཅན་ལ་ལྕང་ལློའི་རེ་བ་མེད། 

ལག་སྒློག་མ། གྲྭ་པའི་ཞྭ་མློ་སྒློ་བཙེམས་མ། 

ལག་དགེ་ལློག །[ཡུལ]རྒྱབ་ཕློགས་སུ་འགེལ་བ། གློམ་སྟབས་བརན་པློ་མ་ཚུགས་ན། ལག་དགེ་

ལློག་པའི་ཉེས་སྐྱློན་ཡློང། 

ལག་མགློ །གྲུ་བཞི་ཡློད་པའི་སྣེ་རྣམས་ཀི་མིང་སྟེ། ཁང་པའི་ལག་མགློ །ལྕློགས་རེའི་ལག་མགློ་ལ་

བུ། 

ལག་ངློམས། མགློ་འདྲེན་ཡློད་ཉམས་སྟློན་པ། མཐློ་སྙེག་ལག་ངློམས་ཆེ་ན། ནམ་ཞིག་རང་

ཚུགས་ཤློར་ཡློང་། 

ལག་ཆུ། ① རིང་གི་རྒྱབ་ཕློགས་སམ་ལག་ནས་འབབ་པའི་ཆུ། ལག་ཆུ་ཆད་པའི་རིང་བུ་དང་དཔུང་

རློགས་མེད་པའི་དཔའ་བློ། ② ལག་པ་ནས་མཇིང་པའི་བར་ཟུག་པའི་ཆུ་བ་ལེབ་མློ། 

ལག་ཆློད། རྒློལ་བས་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ལས་དམ་བཅའ་རྣམ་དག་བཞག་པའི་ཚེ་ཕིར་རྒློལ་གིས་

སྐྱློན་ལར་བརློད་པའི་ཐ་སྙད་ཞིག །དེང་དུས་རྒྱ་སྐད་དུ། 否决 ཟེར་བ་དང་དློན་གཅིག

ལག་ཆློད་ཉི་ཤུ་ར་བཞི། མུ་སྟེགས་པས་འདློད་པའི་སྐྱློན་ལར་སྣང་བརློད་པ་གངས་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་

ཕློགས་ཀི་གང་པློས་[ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་] ལས་བཅུ་བཞི་གསུངས་པ། ༡ཕད་དང་མ་ཕད་

༢གཏན་ཚིགས་དང་། ༣ རག་དང་༤མ་སྨྲས་༥མ་སྐྱེས་དང་། ༦། འབས་བུ་༧ཆློས་མཐུན་༨མི་

མཐུན་དང་། ༩ རྣམ་རློག་༡༠ཁད་མེད་༡༡དམིགས་པ་དང་། ༡༢ ཐེ་ཚོམ་༡༣དློན་གློ་༡༤ཐལ་

འགྱུར་བཅས། ཞེས་བཅུ་བཞི་དང་། [རིགས་བརག་] ལས་བཅུ་སྟེ། ༡འཕེལ་༢འགིབ་༣བརློད་

དང་༤མ་བརློད་དང་། ༥རིགས་པ་དང་ནི་༦སློ་སློའིདཔེ། ༧ སྒྲུབ་བ་༨མི་རག་༩རབ་བེད་དང་། 

༡༠ དུས་འདས་མཚུངས་པའི་ལག་ཆློད་བཅས། ཞེས་ཉེར་བཞིའློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལག་ཆློད་འཕེན་པ། འགལ་བ་བརློད་པའམ་ཕིན་ཅི་ལློག་འཕེན་པ། དཔེར་ན། ཡུལ་མི་ཐམས་ཅད་

ཀིས་ཁལ་འཇལ་དགློས་ན། མི་ཚང་འདིས་འཇལ་མི་དགློས་པ་གང་ཡིན་ཞེས་པ་ལ་བུ། སྤི་ལ་

ཁབ་པའི་ཚུལ་དེས་བེ་བག་ལ་མ་ཁབ་པར་དཔྱད་པའི་ཚུལ་གིས་འགལ་བ་བརློད་པའློ། །

ལག་ཉལ། ① གན་རྐྱལ་དུ་ཉལ་བ། ② ར་སྣློད་ཀ་དང་། མཇིང་པའི་རེ་ཆུང་སློགས་འཕར་ར་དང་

འབེལ་བའི་རར་རྒྱབ་བེད་ཀི་གཙག་བུ་ཞིག

ལག་ཐེར། མགློ་ལག་ལ་སྤུ་མེད་པ། 

ལག་བདུད། གཉེན་པློའི་དློན་སྟེ། གིང་རེ་གེ་སར་རྒྱལ་པློ་ཁློང་། ནག་པློ་བདུད་ཀི་ཁ་གནློན་དང་། 

སེར་པློ་ཧློར་གི་ལག་བདུད་རེད། ལ་བུའློ། །

ལག་མདུད། ལག་པའི་མདུད་སློའི་བསྡུས་མིང་། 

ལག་པ། ① སྐེ་རྒྱབ་ཀི་སྟེང་ཆ། མགློ་ལག་དབེ་བ་འབེད་དགློས། ② སྟེང་ངམ་རྒྱབ། གིའི་ལག་པ། 

སྟ་རེའི་ལག་པ། ③ མགློ་འདྲེན། 

ལག་པ་ཆག་པ། ① གཉའ་ཆག་པ། གཞན་གིས་གནད་ལ་བཀར་བས་ལག་པ་ཆག་སྟེ་ཞུམ་བུར་

གནས་པ། ② མགློ་འདྲེན་བརླག་པ། བློ་ཕུག་གཏློད་སའི་རྒྱབ་ར་འཐློར་ནས་ལག་པ་ཆག་པ། 

ལག་པ་མཐློ་བ། མགློ་འདྲེན་ཡློད་སྙམ་པའི་ལག་ཤེད་ཁེངས་དྲེགས་ཆེན་པློ། 

ལག་པ་རེངས་པ། མཇིང་པ་རེངས་པློར་གྱུར་པའི་ནད་ཀི་མིང་ཞིག

ལག་པའི་མདུད་སློ། རྣ་བ་གཡས་ཀི་རེ་མློ་ནས་གཡློན་གི་རེ་མློའི་བར་དུ་ཐིག་བཏབ་ནས་དེའི་དཀིལ་

ལ་ཟེར་ཏེ་དེར་མེ་བཙའ་བཞག་ན་རླུང་ནད་ཀིས་མགློ་བློ་འཁློར་ནས་འགེལ་བར་འགྱུར་བ་ལ་ཕན། 

ལག་སྤློད། ① ལག་པ་དང་ལག་པ་སྦློར་བའམ། རྒྱབ་དང་རྒྱབ་སྤློད་པ། ཐློད་པ་ལག་སྤློད་བས་པའི་

ཌ་མ་རུ། ② མི་མཐུན་པའམ་འགལ་བ། ཕན་ཚུན་འགལ་བ་ལག་སྤློད་ཀི་རློད་གཤགས་དེ་

འགིག་རྒྱུའི་རེ་བ་མེད། 

ལག་འབིགས། [ཡུལ]ཤིང་བཟློའི་ལག་ཆ་ཞིག

ལག་མ། གློང་མའམ་སྟེང་མ། ཡི་གེ་ལག་མ། གློང་ལག་མར་ཕིན། གལ་ལག་མར་བསད། 

ལག་ར། ① གཉའ་ལག་གི་ར། ལག་པའི་མདུད་སློའི་སྟེང་ནས་གཡས་གཡློན་གཉིས་སུ་འཕེད་ལ་



  2479  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

སློར་གསུམ་རེ་དང་། དེ་ནས་གེན་དུ་སློར་གསུམ་གཞལ་བའི་སར་ཡློད་པའི་གཏར་ར་ཞིག་སྟེ། 

དེ་གཏར་ན་ཀད་ཚད་དང་། མཇིང་རེངས་སློགས་ལ་ཕན། ② མགློ་འདྲེན། ལག་ར་ངློམས་པ། 

ལག་ར་བཟང་པློ། རྒྱབ་རའམ་མགློ་འདྲེན་ཟབ་པློ། རང་ལ་བདེན་པ་མེད་ཀང་ལག་ར་བཟང་པློ་ཡློད། 

ལག་མ་ཚང་སློ་མློའི་སྐྱ་ལེབས། རེ་པློ་ཏ་ལའི་ཕློ་བང་གི་ལག་སློ་ཡློད་སའི་གཤམ་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་

ཆིབས་སྟེགས་ཡློད་ས་དེའི་མིང་། 

ལག་ཚུགས། གློས་འཚེམས་སྟངས་ཤིག

ལག་འློག །གློང་འློག

ལག་འློག་གློ་བརེས། གློང་འློག་གི་ལློག །ཁང་པ་ལག་འློག་གློ་བརེས། 

ལག་ཡན། [ཡུལ]གློས་ཀི་མཐའི་སློར་བཞི་ཙམ་གི་མཚམས་ཀི་ཐློག་མའི་འཚེམ་བུ། 

ལག་རལ། མུར་གློང་གི་སྐྲ་གསེབ་ཏུ་སྦྲུལ་འཁྱུག་པ་དང་འདྲ་བའི་ར་འཕེད་ཉལ་ཅན་ཏེ། དེ་གཏར་ན་

མགློ་བློ་གཟེར་བ་དང་། རྣ་བ་ན་བ། སློ་ལ་ཟུག་རྔུ་འབྱུང་བ་བཅས་ལ་ཕན། 

ལག་རུས། ལག་ཁུང་གི་རུས་པ། 

ལག་ལ་འཚལ། དེ་འདྲ་ལ་ག་ལ་ཡློད་ལ་བུ། 

ལག་ལློག །ཕིར་ལློག་པ། འདློད་དློན་མ་གྲུབ་པར་ལག་ལློག་བརྒྱབ་པ། 

ལག་ཤེད། མགློ་ཆེ་ངློམས་པའི་དབང་ཤེད། དཔློན་ངན་ཁ་འཁེར་གིས་ལག་ཤེད་བེད་པ། 

ལང་། ཀློ་བས་གཏུམས་པའི་དློ་པློ། མར་ལང་གཅིག་དང་འབས་ལང་གསུམ། 

ལང་རེ། རྐྱལ་པའམ་སྒློ་བ་ཆུང་ཆུང་། 

ལང་ཚེ། ལང་རེ་དང་གཅིག །

ལད་སྦློར་ཟླ་བ། [མངློན]བློད་ཟླ་དགུ་པའི་མིང། 

ལད་མློ། ཟླློས་གར་དང་། ཡུལ་ལློངས་སློགས་མིག་གི་མཛེས་སྣང་དུ་གྱུར་པའི་ལེ་ཚན་རྣམས། མི་

ལད། ལད་མློ་སྟློན་པ། རིག་ཚད་ལད་མློ་མིན། ཐློས་ཚད་བདེན་གཏམ་མིན། བིས་པའི་རེད་མློའི་

ལད་མློ་ལར་ཅློལ་ཆུང་བ་བ། 

ལད་མློ་ཁང་། ལད་མློ་སྟློན་སའམ་། ལ་སའི་ཁང་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལད་མློ་ལ་བ། གླུ་གར་སློགས་ལ་ལ་བ། ཟླློས་གར་དང་གློག་བརན་ལ་ལད་མློ་ལ་བ། གཞན་ག་ིག་མ་འགིག་

ལ་ལད་མློ་བལས་ནས་མ་སློད་ཅིག །རིལ་རིལ་རྦབ་ལ་ལྷུང་དུས། འཇློང་འཇློང་ལད་མློ་མ་ལ། 

ལད་མློ་བ། ལད་མློ་ལ་མཁན། 

ལད་མློའི་ཟླ་བ། [མངློན]ཐ་སྐར་ཟླ་བ་སྟེ། བློད་ཟླ་དགུ་པ། 

ལན་པ། [རིང]འབློར་བ། 

ལབ། ལེབ་ཀི་འབི་ཚུལ་གཞན། 

ལབ་གི། ཁ་བལབ་རྒྱུ་ཡློད་པའི་གི་ཆུང་། 

ལབ་རིལ། པར་ཤིང་ལ་སྣག་ཚ་བྱུགས་ཏ་ེཤློག་བུ་བཞག་པའ་ིསྟེང་ནས་མནན་སྒིལ་བེད་པའ་ིལག་ཆ་ཞིག

ལམ། བུ་གུ་བཙས་པའི་ཞེ་ས་སྟེ། མ་འློངས་པར་བལམ་དང་། འདས་པར་བལམས། སྐུལ་ཚིག་ལ་

ལློམས་འབི་རྒྱུན་པར་བལམས་བཀློལ་བ་མང་སྟེ། སྐུ་བལམས། རྒྱལ་སས་སྐུ་བལམས་པའི་

དུས་ཆེན་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ལམ་ལེམ། ལམ་མེ་ལེམ་མེའི་བསྡུས་ཚིག

ལམ་པ། བལམས་པའི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག

ལམ་མེ་ལེམ་མེ། ① སྣློད་ལེགས་པར་ཁེངས་པའི་ཚུལ། སྣློད་རྣམས་བཅུད་ཀིས་ལམ་མེ་ལེམ་མེར་

གང་། ② གཅང་གཅློང་གི་ན་སྟངས་ཤིག །རག་ཏུ་སྐུ་ལམ་མེ་ལེམ་མེར་ལུས་སློང་། ③ རྒྱུན་

ཆགས་མ་ཡིན་པ། བང་ཆུབ་སེམས་ཀིས་མ་ཟིན་པའི་ལུས་ངག་གི་དགེ་སྦློར་ལམ་ལེམ་ཐམས་

ཅད་མ་རིག་པའི་རྐྱེན་གི་འདུ་བེད་ཡིན། 

ལར། ① ནང་བཞིན། བསེ་རུ་ལར་གཅིག་པུར་གནས། དེ་ལར་རློ། ཐློག་ལར་དྲག་ལ་རླུང་ལར་མྱུར། 

② བེད་ཁུལ། ཕག་བེད་པ་ལར་བཅློས་པ། མི་སྐྲག་སྐྲག་པ་ལར་བེད་པ། 

ལར་ལར་པློ། ① དབིབས་ནར་ནར། མར་ལང་ལང་ལར་པློ་ཞིག་ལས་མི་འདུག །② མའི་མངལ་དུ་

ཕྲུ་གུ་ཆགས་ཚུལ་གནས་སྐབས་ལྔའི་གས་ཤིག་སྟེ་མངལ་དུ་ཆགས་ནས་བདུན་ཕག་གསུམ་

སློང་བའི་དབིབས། 

ལར་སྣང་། དངློས་མ་ཡིན་པའམ་འདྲ་པློར་མངློན་པ། 
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ལར་སྣང་ལྔ་ཕྲུགས། སྨན་པས་རགས་ལར་སྣང་གི་ཕློགས་སུ་མི་ཤློར་བའི་ཕིར་དུ་ནད་ཀི་རགས་

དང་། བཅློས་ཐབས། གློམས་པ། བཅློས་སྐྱེད། དྲི་ཆུ་བཅས་ལྔ་ཀ་གཅིག་ཏུ་མཚུངས་མིན་ཕན་

ཚུན་བསྡུར་ནས་ནད་ངློས་འཛིན་གསལ་པློར་བེད་ཐུབ་པའི་བརག་ཐབས་ཀི་མིང་སྟེ། མན་ངག་

ཡློན་ཏན་རྒྱུད་ལས། ནད་གཞི་ལར་སྣང་འཁྲུལ་སློ་རགས་ཀིས་བསལ། རགས་ཀི་ལར་སྣང་

འཁྲུལ་སློ་བཅློས་ཀིས་བསལ། བཅློས་ཀི་ལར་སྣང་འཁྲུལ་སློ་གློམས་པས་བསལ། གློམས་པའི་

ལར་སྣང་འཁྲུལ་སློ་སྐྱེད་ཀིས་བསལ། བཅློས་སྐྱེས་ལར་སྣང་འཁྲུལ་སློ་ཆུ་ཡིས་བསལ། ཆུ་མདློག་

ལར་སྣང་འཁྲུལ་སློ་ཀུ་ཡས་བསལ། དེ་ལ་ནློར་བ་ནམ་ཡང་འབྱུང་མི་སིད། དེ་དག་ལར་སྣང་ལྔ་

ཕྲུགས་ཞེས་བ་སྟེ། འཁྲུལ་མེད་ཚ་གང་གནད་ཀི་གལ་མདློ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། །

ལར་སྣང་འཕལ་གི་ནད། སྨན་བཅློས་མ་བས་ཀང་རང་བཞིན་གིས་ཞི་བར་འགྱུར་བའི་གློ་བུར་

འཕལ་གི་ནད་ཆུང་ངུའི་མིང་སྟེ། ཕི་མ་འཕིན་ལས་རྒྱུད་ལས། 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་བུབ་ལག་ནས་འཐེན་པ་འདྲ། དང་པློ་མངློན་ཚུལ་ཆེ་བར་བྱུང་གྱུར་

ཀང་། མ་བཅློས་རང་གར་ལམ་ནས་ཟླློག་པ་ཡློད། དཔེར་ན་མཁའ་ལ་སྤིན་འཐིབས་ཆར་འབབ་

པ། གློ་བུར་སངས་ནས་ཐན་པར་འགྱུར་བ་འདྲ། ཞེས་དང་། འབེ་ལློ་ཙཱ་བ་ཚེ་དབང་ཀུན་ཁབ་

ཀིས་མཛད་པའི་ཐློར་བུའི་སྐློར་ཉེར་མཁློ་སྣ་ཚོགས་བསྡུས་པ་ལས། ལར་སྣང་འཕལ་གི་ནད་ནི། 

ལུས་ལ་སྐབས་རེ་ན་བ་ལར་སྣང་ཡང་དེར་སྨན་བཅློས་མ་བས་པར་རང་བཞིན་གིས་ཞི་བར་

འགྱུར་བའི་སློ་ནད་དང་ཆང་ནད། མིག་ཁ་བས་ཕིད་པ་ལ་བུ་གློ་བུར་འཕལ་གི་ནད་ཆུང་ངུ་

རྣམས་ཀི་སྤི་མིང་ངློ་། །ཞེས་དང་། 

ལར་སྣང་བ། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའམ་དངློས་མིན་པ། སྒྲུབ་བེད་ལར་སྣང་བས་ཁུངས་མི་འཁློལ། 

ལས། འབྱུང་འགྱུར་གི་རགས་མཚན་ནམ་མཚན་མ། ལས་ངན། ལས་བཟང་། ས་ལས། 

ལས་མཁན། མློ་རིས་སློགས་ཀི་སློ་ནས་བཟང་ངན་གི་མཚན་མ་སྟློན་མཁན་ནམ་ལས་བཟང་ངན་

བརག་པ་པློ། 

ལས་ངན།① བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་ས་ལས། ② སྨློད་ཚིག་ཅིག །ལས་ངན་ཁློས་ལས་ཀ་ཡག་པློ་ར་བ་
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ནས་བས་མ་སློང་། 

ལས་ངན་ག་གཅིག །བ་རྒློད་སེར་འཛིང་སློགས་འདབ་ཆགས་ཀི་ཉེར་ཅིག །ཝ་བརྒྱལ་སློགས་སེར་

ཆགས་ཀི་ཉི་ཤུ། དྲེའུ་བ་གང་མགློ་སློགས་རྨིག་ཟླུམ་གི་ཉི་ཤུ། ཝ་བ་སྤེལ་ཞློན་སློགས་ཉི་ཤུའློ། །

ལས་ངན་པ་བཅུ་གཅིག །ཉི་ཟླ་མར་བབས། གློག་འཁྱུག་ཐློག་བབས། སྐར་མདའ་བརྒྱབ། གཟའ་དུ་

བ་མཇུག་རིང་ཤར། ཉི་ཟླ་གཟའ་འཛིན་བྱུང་། ས་གཡློས། རྡིགས་བྱུང་། འཁྱུག་བརྒྱབ། དགུ་

ཚིགས་ལློག །ཐལ་རླུང་ལངས་བཅས། གཙོ་བློ་རྣམས་སློ། །

ལས་ངན་གཟའ་བཞི། ཤར་ནས་དུ་བ་མཇུག་རིང་། ལྷློ་ནས་སྟག་མགློ་མེ་འབར། ནུབ་ནས་གཡག་

མགློ་རླུང་འཚུབས། བང་ནས་ཆུ་རི་སློན་མློ། 

ལས་པ། བཟང་ངན་གི་མཚན་མ་ལ་མཁན། 

ལས་བཟང་། དགེ་བའི་མཚན་མ། 

ལས་རིག་པ། ལས་བཟང་ངན་རློག་བེད་རིས་སློགས་ཀི་རིག་པ། 

ལས་སུ་བལ་བའི་བཟློ། ལེགས་ཉེས་ཀི་མཚན་མར་བལ་བའི་བཟློ་དཔྱད། 

ལི་རི། [ཡུལ]མཆུ་ཏློ་བུམ་པ་ལར་ཡློད་པའི་ཁློག་ལིར། 

ལི་རིར་བྱུག་སྟེ། ཐུག་པློར་བྱུག་སྟེ། 

ལིག །① གཟུགས་དབིབས་ཐུང་ཞིང་སློམ་པའི་དློན་ཏེ། གཟུགས་ལིག་ཐུང་། གཟུགས་ལིག་ལིག་

ཅེས་པ་ལ་བུ། ② ཤ་རྒྱུགས་པའི་དློན་ཏེ། མགློ་ལིག །ཨློང་ལིག་ཅེས་པ་ལ་བུ། ཁ་སྐད་དུ་ལ་གེ་

ལིག་གེ་ཞེས་པ་དང་དློན་འདྲ། 

ལིར། ① ཇ་ཆང་གི་སྣློད། ཁློག་ལིར། ཇ་ལིར། ར་ལིར། དངུལ་ལིར། ② [རིང]སྣློད་ཀི་ཁ་དང་མཉམ་

པར་གང་བ། ཆུས་ལིར་གིས་བཀང་བ། 

ལྟུང་མཆློག །སྦློར་བ་ཉེར་བདུན་གི་ནང་གསེས་ཤིག

ལྟུང་གནས། འློག་གི་འཇིག་རེན། 

ལྟུང་བ། ① [ཐ་མི་དད་པ]ལྟུངས་པ། ལྟུང་བ། ལྷུང་བ། བག་གཡང་དུ་ལྟུངས་ནས་ཤི། ② བཅས་

ཁིམས་དང་འགལ་བའི་ཉེས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

ལྟུང་བ་བསྐྱེད་པའི་རེན་བཞི། སློ་ཐར་གི་སློམ་པ་གསློ་རུང་ཡན་ཆད་དང་ལན་པ། མེད་མི་རུང་གི་

སྦློར་བ་ནས་མཇུག་གི་བར་བསབ་ཚིག་གཅིག་པ། དེའི་བར་སློམ་རྒྱུན་གཅིག་པ། ལས་དང་

པློ་བ་མ་ཡིན་པའློ། །

ལྟུང་བ་བཅུ། ས་བརྐྱང་འདིང་བའི་དགློས་པ། བཅུ་ནི། འཆང་འབལ་འཇློག་གསུམ། ཡང་ཡང་ཟ་བ། 

འདུས་ཤིང་ཟ་བ། མ་སྨྲས་པར་གློང་དུ་འགློ་བ། གློས་སློང་བ། རེད་པ་ཐུན་མློང་དུ་འགྱུར་བ། 

བིན་གིས་མ་བརླབས་པའི་གློས་དུམ་འཆང་དུ་རུང་བ། སྣམ་སྦར་མེད་པར་ལློངས་རྒྱུ་རུང་བ་

བཅས་སློ། །

ལྟུང་བ་གཉིས། ར་ལྟུང་སློམ་པློ་སྟེ་ས་མ་ལ་བཅུ་བཞི་དང་ཕི་མ་ལ་བརྒྱ་དང་བཅུའམ་བཅུ་གཅིག་ཀང་

ཟེར་བ་གཞན་ལས་ཤེས་པར་བ། 

ལྟུང་བ་ཐ་དད་པ་ལྔ། བསབ་པ་དང་མཚན་གི་རྒྱུན་ཐ་དད་པ། ཀུན་སློང་གི་རྒྱུན་ཐ་དད་པ། བཅས་

རིགས་ཀི་ཐ་དད་པ། ཀུན་སློང་གི་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ། འབས་བུ་ཐ་དད་པར་བརེན་ནས་ལྟུང་བ་ཐ་

དད་པར་འགྱུར་བའློ། །

ལྟུང་བ་སེ་ལྔ། སློ་ཐར་གི་དགག་པའི་བསབ་བ་ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་ནི། ཕམ་པ་དང་། ལྷག་མ། ལྟུང་བེད། 

སློར་བཤགས། ཉེས་བས་ཀི་སེ་བཅས་ལྔའློ། །

ལྟུང་བ་ཕམ་པའི་སེ་བཞི། མི་ཚངས་པར་སྤློད་པ། མ་བིན་ལེན་པ། སློག་གཅློད་པ། མི་ཆློས་བ་མའི་

རྫུན་སྨྲའློ། །

ལྟུང་བ་ཕིར་བཅློས། སློམ་པ་ཉམས་པ་སར་གསློ་བ་སྟེ། ལྟུང་བ་བིན་རླབས། མཐློལ་བ། བཤགས་

པ། ཆད་ལས་བཅད་པ་རྣམས་སློ། །

ལྟུང་བ་ཕིར་བཅློས་ཀི་གཞི་བཞི། འདུལ་བ་གཞི་བཅུ་བདུན་ལས། སློམ་པ་ཉམས་པ་ཕིར་བཅློས་ཀི་

གཞི་བདུན་གི་ནང་གསེས། ལྟུང་བ་ཕིར་བཅློས་བེད་པ་ལ་བཞི་སྟེ། སྤློ་བ་མཐློལ་བཤགས་ཀི་

ཕིར་བཅློས་བེད་ཚུལ་སྤློད་པ་གཞན་ན་གནས་པའི་གཞི་དང་། དུས་དང་དུས་མིན་བསྡུས་པའི་

གཞི་དང་། གདམས་ངག་གསློ་དགག་བཞག་པའི་གཞི་སྟེ་གསུམ་དང་། མི་སྤློ་བ་ནན་ཏུར་གིས་

ཕིར་བཅློས་བེད་ཚུལ་གི་གཞི་གཅིག་བཅས་བཞིའློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལྟུང་བ་བིན་རླབས། ལྟུང་བ་ཕིར་བཅློས་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ལྟུང་བའི་རྣམ་སྨིན་མི་འཕེལ་བ་

དང་གཉེན་པློས་ཟིན་པས་ནུས་པ་ཆུང་དུ་འགློ་བ་དང་ལས་ཀི་ཁ་སྐློང་རུང་བའི་ཆེད་དུ་གསློལ་

བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབ་པའློ། །

ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་བཞི། བསབ་བ་རྣམས་མི་ཤེས་པ་དང་། བག་མེད་པ་དང་། ཉློན་མློངས་མང་

བ་དང་། མ་གུས་པ་བཅས་བཞིའློ། །

ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་སློ་བཞི། ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་བཞི་དང་གཅིག །

ལྟུང་བ་ལས་བསང་བ། ལྟུང་བ་བཤགས་ནས་དག་པ་ན་རང་བཞིན་གི་གནས་སུ་སློར་ཆུད་པ་སྟེ་སློ་

མགུ་དབྱུང་བ་ལ་བུའློ། །

ལྟུང་བ་བཤགས་པ། བསབ་པ་དང་འགལ་བའི་ཉེས་ལྟུང་རྣམས་ས་གསང་མེད་པར་མཐློལ་བཤགས་

བེད་པ། 

ལྟུང་བའི་དགག་དབེ། དབར་གནས་ཀི་སྐྱབས་སུ་ལྟུང་བ་གེང་མི་ཆློག་པ་དང་དབར་གློལ་བའི་

སྐབས་ནས་བཟུང་ལྟུང་བ་གེང་ཆློག་པའི་མཚོན་བེད་དུ་རྩྭ་དུར་བ་མདུད་པས་ལྟུང་བའི་དགག་

དབེ་བ་བའློ། །

ལྟུང་བའི་ངློ་བློ་འཚོལ་བ། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་རློད་པ་ཞི་བེད་ཀི་ཆློས་བདུན་གི་གས་ཤིག་སྟེ། 

ལྟུང་བ་གེང་ཡང་ཁད་དུ་གསློད་པའི་གང་ཟག་པ། ལྟུང་བ་ངློ་མ་ཤེས་པ་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་

དུ་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་ལྟུང་བའི་ངློ་བློ་ཉིད་འཚོལ་བ་ཆད་ལས་ཀི་ཚུལ་གིས་སྦིན་པའློ། །

ལྟུང་བའི་སེ་ཚན་གཉིས། བང་སེམས་ཀིས་སང་བའི་ལྟུང་བ་ལ་གཉིས་ཏེ་ཕམ་པའི་སེ་ཚན་དང་། 

ཉེས་བས་ཀི་སེ་ཚན་ནློ། །

ལྟུང་བའི་ར་བ། སློ་ཐར་གི་ཕམ་པ་བཞི་ལ་བུ་སློམ་པ་ར་བ་ནས་གཏློང་ཞིང་ངན་སློང་དུ་ལྟུང་བར་

བེད་པའི་སིག་ལྟུང་ཆེས་ལྕི་བ། 

ལྟུང་བའི་རས་བདག་བཞི། བསམ་སྦློར་གི་བདག་པློར་གྱུར་པ། ཡུལ་ཆློས་ཀི་བདག་པློར་གྱུར་པ། 

རིགས་རྒྱུད་ཀི་བདག་པློར་གྱུར་པ། སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་སྩལ་བས་བདག་པློར་གྱུར་པའློ། །

ལྟུང་བའི་ཤན། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་ཤན་གསུམ་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། ཕིར་མ་བཅློས་པའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

ལྟུང་བས་འབས་བུ་སྡུག་བསལ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པས་ལྟུང་བ་གཞན་གི་ཡང་འབས་བུ་སྡུག་

བསལ་བསྐྱེད་པར་བེད་པའི་ནུས་པ་འཕེལ་བར་བེད་པའློ། །དེ་ལའང་ནང་གསེས་སུ། གློས་ལ་

བརེན་པའི་ལྟུང་ཤན་དང་། སྨན་ལ་བརེན་པའི་ལྟུང་ཤན་དང་། ལྷུང་བཟེད་ལ་བརེན་པའི་ལྟུང་

ཤན་ཏེ་གསུམ་ཡློད་དློ། །

ལྟུང་བེད། <པཱཡཏྟིཀ>སློ་ཐར་གི་ལྟུང་བ་སེ་ལྔའི་ནང་གསེས་ཤིག

ལྟུང་བེད་ཀི་སེ། དགེ་སློང་གི་སང་བ་ལྟུང་བ་སེ་ལྔའི་ནང་ཚན། སང་ལྟུང་སུམ་ཅུ་དང་། ལྟུང་བེད་

འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུ་དག་གློ །

ལྟུང་བེད་དགུ་བཅུ། བཅུ་ཚན་དང་པློ་ནི། རྫུན་སྨྲ་བའི་ལྟུང་བེད། སྐྱློན་བརློད་པའི་ལྟུང་བེད། བུད་

མེད་ལ་ཆློས་སྟློན་པའི་ལྟུང་བེད། ཕ་མ་བེད་པའི་ལྟུང་བེད། སྐྱློ་སློགས་བེད་པའི་ལྟུང་བེད། 

བསྙེན་པར་མ་རློགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་འདློན་པའི་ལྟུང་བེད། གནས་ངན་ལེན་བརློད་པའི་ལྟུང་

བེད། མི་ཆློས་བ་མ་བདེན་པར་སྨྲ་བའི་ལྟུང་བེད། ཁད་གསློད་ཀི་ལྟུང་བེད། བཤེས་ངློར་བེད་

ཅེས་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་ལྟུང་བེད། 

 བཅུ་ཚན་གཉིས་པ་ནི། ས་བློན་དང་སྐྱེ་བ་འཇིག་པའི་ལྟུང་བེད། འཕ་བའི་ལྟུང་བེད། བསློ་བ་རྣར་

གཟློན་པའི་ལྟུང་བེད། གནས་མལ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བེད། གདིང་བ་ལས་གྱུར་བའི་ལྟུང་བེད། 

ར་བ་འབྱུང་བའམ་དབུག་པའི་ལྟུང་བེད། སློག་ཆགས་དང་བཅས་པས་འདེབས་པའི་ལྟུང་བེད། 

རིམ་པ་ལྷག་པ་བརིག་པའི་ལྟུང་བེད། 

 བཅུ་ཚན་གསུམ་པ་ནི། དགེ་སློང་མ་ལ་ཆློས་སྟློན་པའི་ལྟུང་བེད། ཉི་མ་ནུབ་ཀི་བར་དུ་ཆློས་

སྟློན་པའི་ལྟུང་བེད། ཟས་ཅུང་ཙམ་གི་ཕིར་དུ་ཆློས་སྟློན་ནློ་ཟེར་བའི་ལྟུང་བེད། ཆློས་གློས་

གཉིས་ལས་གློས་བིན་པའི་ལྟུང་བེད། ལམ་དུ་འགློ་བའི་ལྟུང་བེད། དགེ་སློང་མ་དང་ལྷན་ཅིག་

གྲུར་འཇུག་པའི་ལྟུང་བེད། ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པའི་དགེ་སློང་མའི་གློས་འཚེམ་པའི་ལྟུང་བེད། དབེན་

པ་སྐྱབས་ཡློད་དུ་འདུག་པའི་ལྟུང་བེད། འགེང་བའི་ལྟུང་བེད། ཟས་སྦློར་དུ་འཇུག་པའི་ལྟུང་

བེད། 

 བཅུ་ཚན་བཞི་པ་ནི། ཡང་ཡང་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད། ཟས་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད། ལྷག་པློ་ལེན་པའི་ལྟུང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བེད། སངས་པ་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད། སངས་པ་སྟློབ་པའི་ལྟུང་བེད། འདུས་ཤིང་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད། 

དུས་མ་ཡིན་པར་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད། གསློག་འཇློག་བས་པ་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད། བིན་ལེན་མ་བས་

པ་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད། ཟས་བསློད་པ་སློང་བའི་ལྟུང་བེད། 

 བཅུ་ཚན་ལྔ་པ་ནི། ཆུ་ལ་སྤློད་པའི་ལྟུང་བེད། ཉལ་པློ་བེད་པའི་ཁིམ་དུ་གནས་པའི་ལྟུང་བེད། 

ཉལ་པློ་བེད་པའི་ཁིམ་དུ་འགེང་བའི་ལྟུང་བེད། གཅེར་བུ་ལ་ཟས་སྦིན་པའི་ལྟུང་བེད། དམག་ལ་

ལ་བའི་ལྟུང་བེད། དམག་གི་ནང་དུ་གནས་པའི་ལྟུང་བེད། བཤམས་པ་དཀྲུགས་པའི་ལྟུང་བེད། 

རྡེག་པའི་ལྟུང་བེད། བརྡེག་པར་གཟས་པའི་ལྟུང་བེད། གནས་ངན་ལེན་འཆབ་པའི་ལྟུང་བེད། 

 བཅུ་ཚན་དྲུག་པ་ནི། ཟན་གཅློད་དུ་འཇུག་པའི་ལྟུང་བེད། མེ་ལ་རེག་པའི་ལྟུང་བེད། འདུན་པ་

ཕིར་བསྒྱུར་པའི་ལྟུང་བེད། ནུབ་ལྷག་པློར་ཉལ་བའི་ལྟུང་བེད། སིག་ལ་མི་གཏློང་བའི་ལྟུང་བེད། 

སངས་པ་རེས་སུ་ཕློགས་པའི་ལྟུང་བེད། དགེ་ཚུལ་བསྙིལ་བ་སྡུད་པའི་ལྟུང་བེད། གློས་ཁ་མ་

བསྒྱུར་པ་གློན་པའི་ལྟུང་བེད། ལློངས་པ་སྟེ་རྒྱགས་པའི་གཞིར་གཏློགས་རིན་པློ་ཆེ་ལ་རེག་

པའི་ལྟུང་བེད། ཁྲུས་བེད་པའི་ལྟུང་བེད། 

 བཅུ་ཚན་བདུན་པ་ནི། དུད་འགློ་གསློད་པའི་ལྟུང་བེད། འགློད་པ་སྐྱེད་པའི་ལྟུང་བེད། གག་ཚིལ་

བེད་པའི་ལྟུང་བེད། ཆུ་ལ་རེ་བའི་ལྟུང་བེད། བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཉལ་བའི་ལྟུང་བེད། 

དངངས་པར་བེད་པའི་ལྟུང་བེད། སེད་པའི་ལྟུང་བེད། མ་བིན་པས་ཉེ་བར་འཚོ་བའི་ལྟུང་བེད། 

སྐུར་བ་འདེབས་པའི་ལྟུང་བེད། བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགློ་བའི་ལྟུང་བེད། 

 བཅུ་ཚན་བརྒྱད་པ་ནི། རྐུན་པློ་དང་ལྷན་ཅིག་ལམ་དུ་འགློ་བའི་ལྟུང་བེད། ཉི་ཤུ་མ་ལློན་པར་

བསྙེན་པར་རློགས་པའི་ལྟུང་བེད། ས་རློ་བའི་ལྟུང་བེད། མགློན་དུ་གཉེར་བ་ལས་རིང་དུ་འདུག་

པའི་ལྟུང་བེད། བསབ་པ་ཉེ་བར་འཇློག་པ་སློང་བའི་ལྟུང་བེད། ཉན་རྣ་བེད་པའི་ལྟུང་བེད། མི་སྨྲ་

བར་འགློ་བའི་ལྟུང་བེད། མ་གུས་པའི་ལྟུང་བེད། ཆང་འཐུང་བའི་ལྟུང་བེད། དུས་མིན་ཕི་དྲློ་གློང་

དུ་འཇུག་པའི་ལྟུང་བེད། 

 བཅུ་ཚན་དགུ་པ་ནི། གློང་དུ་རྒྱུ་བའི་ལྟུང་བེད། རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་དུ་ནུབ་མློ་འགློ་བའི་ལྟུང་བེད། 

ཁད་དུ་གསློད་པའི་ལྟུང་བེད། ཁབ་རལ་བེད་པའི་ལྟུང་བེད། ཁི་རང་འཆློས་པའི་ལྟུང་བེད། ཤིང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

བལ་གིས་གློས་པར་བེད་པའི་ལྟུང་བེད། གདིང་བ་ཚད་ལྷག་པའི་ལྟུང་བེད། གཡན་པ་དགབ་

པ་ཚད་ལས་ལྷག་པའི་ལྟུང་བེད། དབར་གི་གློས་རས་ཆེན་ཚད་ལས་ལྷག་པའི་ལྟུང་བེད། ཆློས་

གློས་ཚད་ལས་ལྷག་པའི་ལྟུང་བེད་བཅས་སློ། །

ལྟུང་བེད་ཉེས་བས། ཕམ་པ། ལྷག་མ། སང་ལྟུང་། ལྟུང་བེད། ཉེས་བེད་བཅས་ལ་ལྟུང་བ་སེ་ལྔར་

འཇློག་པའི་ཕི་མ་གཉིས་ཡིན། ལྟུང་བེད་དང་ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་གཉིས་མིང་གི་རྣམ་གངས་

ཙམ་ཡིན། ལྟུང་བེད་ལ་དགུ་ཅུ་ཡློད། མཚན་གཞི་ནི་བསྙེན་པར་མ་རློགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་

ཉལ་བའི་ལྟུང་བེད་ལ་བུ་ཡིན། དེ་ཡང་བཅས་ལན་དགེ་སློང་གིས་བསྙེན་པར་མ་རློགས་པ་དང་

གནས་གཅིག་ཏུ་གཉིས་ཀ་ཉལ་བའི་སྤློད་ལམ་གིས་གཉིད་ལློག་ཅིང་མཚན་མློ་གསུམ་འདས་

པ་ན་ལྟུང་བ་དེ་འབྱུང་། ཉེས་བས་ལ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས། མཚན་གཞི་ནི་འཆད་པ་པློས་འགེང་

སྟེ་ཆློས་འཆད་པ་དང་། ཉལ་བ་ལ་ཆློས་བཤད་པ་དང་། ལྷམ་གློན་པ་སློགས་ལ་ཆློས་བཤད་པ་

ནི་ཉེས་བས་སློ། །

ལྟུང་བེད་སེ་ལྔ། ༡ ཕས་ཕམ་པར་གྱུར་པའི་ཆློས་བཞི། ༢དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ། ༣ ལྟུང་

བེད། ༤ སློ་སློར་བཤགས་པ་བ་བ་བཞི། ༥ བསབ་པའི་ཆློས་མང་པློ་བཅས་ཡིན། 

ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ། དགེ་སློང་གི་སང་བ་ལྟུང་བེད་ཀི་སེའི་ནང་གསེས་ཏེ། དེ་ལའང་བཅུ་ཚན་

དགུ་ཡློད་ཅིང་། འདི་རྣམས་ནི་སྤད་ན་ངན་འགློར་ལྟུང་བར་བེད་ཅིང་བཤགས་པའི་ཚེ་ཡང་སང་

འབལ་སློན་དུ་གཏང་མི་དགློས་པར་བཤགས་པ་ཙམ་གིས་འདག་པས་ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་

པའི་སེ་ཞེས་བའློ། །

ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུ། གློང་གི་ལྟུང་བེད་དགུ་བཅུ་དང་དློན་གཅིག

ལྟུང་མེད་བཞི། དགག་བ་ཉེས་དམིགས་མེད་པས་ལྟུང་མེད། སྒྲུབ་མི་ནུས་པས་ལྟུང་མེད། བག་

ཡངས་དང་འབེལ་བས་ལྟུང་མེད། རྐྱེན་དགློས་ཀིས་ལྟུང་མེད་དློ། །

ལྟུང་རུས། ལྟུང་འབས་ཀི་དློན། 

ལྟུང་བཤགས། ཕུང་པློ་གསུམ་པའི་མདློ། །

ལྟུང་བཤགས་ལྷ་སློ་ལྔ། ཕུང་པློ་གསུམ་པའི་མདློ་ལས་བསྟན་པའི་བཅས་རང་གི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྣམས་བཤགས་པའི་ཡུལ་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ལྷ་གངས་སློ་ལྔ། བདེ་གཤེགས་སློ་ལྔ་

དང་དློན་གཅིག

ལྟུངས་པ། ལྟུང་བའི་འདས་པ།

 ལེ་ཁུང་། ལེ་བའི་བུ་ག

ལེ་འཁློར། བིས་པའི་ལེ་ནད་ཅིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་ལེ་བའི་ཁ་འཁློར་དུ་སྨུག་པློར་སྐྲངས་ཤིང་འབུར་

ལ་རེག་མི་བཟློད་པ་ཞིག

ལེ་མཁང་། བིས་པའི་ལེ་ནད་ཅིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་ལེ་བ་འབུར་ཞིང་རང་པ་འཁུམས་ཏེ་བརྐྱང་མི་

ཤེས་པར་འགྱུར་བ་ཞིག

ལེ་མཁེགས། བིས་པའི་ལེ་ནད་ཅིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་ལེ་བ་སྨུག་ཅིང་ས་ལ་མེ་ལློང་ཙམ་ཧྲེམ་མེར་

ན་བ་ཞིག

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

དབིན་སྐད་དུ་nucleus ཟེར། 

ལེ་རྣག །བིས་པའི་ལེ་བ་བཅད་པའི་ཤུལ་དུ་རྣག་ཞུགས་པའི་ལེ་ནད་ཅིག

ལེ་གནས། དབུས་སམ། གནས་ཡུལ་གཙོ་བློ། 

ལེ་བ། ① ལུས་ཀི་ལེ་བ། ག་བའི་ལེ་བ། ལེ་བ་གཅློད་པ། ② དཀིལ་ལམ་དབུས། ལེ་བ་ནས་ཇི་ཙམ་

འཚམས་པའི་ཟླུམ་པློར་བསྐློར། ལེ་བའི་གློང་ཁེར། ③ ར་བའམ་ངློ་མ། རེ་དློན་ལེ་བ། 

ལེ་བ་སྐྱེས། [མངློན]ཚངས་པ། 

ལེ་བ་སྤྲུལ་པའི་འཁློར་ལློ། ལེ་བའི་ཐད་ཀི་ར་དབུ་མ་ལས་གེས་པའི་ར་འདབ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི་

གདུགས་ཀི་རིབས་མ་ལར་ཁ་ཡར་ཕློགས་ཏེ་ཡློད་པ་ཞིག

ལེ་བ་བལ་ཅན། [མངློན]སློམ། 

ལེ་བ་བཞི་སྒློམ། སྒློམ་ཞེས་ཤིང་སློགས་ལས་བཟློས་པའི་སྣློད་སྤི་དང་། ཁད་པར་གྲུ་བཞིའི་མིང་

ཡིན་ཀང་། སྐབས་འདིར་ལེ་བའི་གློང་འློག་དང་གཡས་གཡློན་དུ་གསློ་བ་རང་ཉིད་ཀི་ཚོན་གང་

རེ་གཞལ་ནས་མེ་བཙའ་གྲུ་བཞི་སྒློམ་ལ་བུ་འཇློག་དགློས་པའི་དློན་ཡིན་ཞེས་བཀྲ་འབུམ་པས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་དཀའ་འགེལ་ལས་གསུངས། 

ལེ་བ་ཟབ་པའི་དཔེ་བད། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་ཆློས་

ཟབ་མློ་རློགས་པ་ཉིད་ཀིས་ལེ་བ་ཟབ་པ། 

ལེ་བ་གཡས་སུ་འཁིལ་བ། དཔེ་བད་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གསེས། སློབ་མ་མཐུན་པ་ཟབ་པ་ཉིད་ཀིས་ལེ་

བའི་རི་མློ་གཡས་སུ་འཁིལ་བའློ། །

ལེ་བའི་སྐུལ་འདེད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་kernel driver ཟེར། 

ལེ་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་backbone network ཟེར། 

ལེ་བའི་དྲི། [མངློན]ག་རིའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

ལེ་བའི་དཔེ་བད་གཉིས། དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་གས་ཤིག་སྟེ། ལེ་བ་ཟབ་པ་དང་། ལེ་བ་

གཡས་སུ་འཁིལ་བའློ། །

ལེ་བའི་ཡ་འཚམས། ལེ་བའི་ཡར་མཚམས། 

ལེ་བའི་ས་མདུད། དམག་དློན་དང་སིད་འཛིན་ཐློག་གནད་འགག་ཆེ་བའི་ས་ཆ། 

ལེ་བའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་མེ། གཏུམ་མློའི་མེ། 

ལེ་འབུར། ལེ་བ་ཕི་འབུར། 

ལེ་འློག །① བཤང་ལམ། ② ལྒང་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ལྒང་གནས་དང་། ལྒང་པའི་གནས། 

གཅིན་གནས། ཆུ་སློ་བཅས་སློ། །

ལེང་ཀ ① ཆར་ཆུ་འཁིལ་བའི་ས་ཀློང་། ② ཆུ་མིག

ལེང་རྒྱས་འློད་སྲུངས། ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཉེ་འཁློར་གནས་བརན་འློད་སྲུང་གཅེན་གཅུང་གསུམ་ནང་གི་

བགེས་པ་དེ་མུ་སྟེགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་དློར་ནས་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཞབས་ལ་

གཏུགས་ཏེ་ཉན་ཐློས་སུ་གྱུར་པ། 

ལེང་བ། ལེབ་ཆགས་བས་པའི་དབིབས་ཤིག་གི་མིང་དུ་སློན་གི་ཡིག་རིང་དུ་བཤད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལེངས་ཀ ལེང་ཀ་དང་གཅིག །

ལེབ། དངློས་རས་ལེབ་མློའི་རིགས་བཀུག་ནས་ངློས་གཉིས་གཅིག་ཐློག་ཏུ་གཅིག་བརེགས་པའི་

དློན་ཏེ། ལྭ་བ་ལེབ་ཀིན་ཡློད། ལྕགས་ལེབ་ལེབ་བེད་ཀི་འཕྲུལ་འཁློར་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

ལེབ་གི། ① གི་རེ་དང་གི་ཡུ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ལྷུར་ལག་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན། ཉར་ཚག་སྐབས་སུ་ཉིས་

ལེབ་བེད་ནས་ཉར་ཆློག །② ལེབ་གི་ཞེས་བིས་པ་བཙས་མ་ཐག་པའི་ལེ་བ་བཅད་ཆེད་ལ་གློ་ཆློག

ལེབ་སྒིལ། ལེབ་སྒློན་དང་དློན་གཅིག

ལེབ་འགློ་བདུན་པ། ཤློག་བུ་ལེབ་ཚིགས་བདུན་ཡློད་པའི་དེབ། 

ལེབ་གཅིག །གློས་ཆེན་ལབ་འགིལ་གཅིག །རས་ཡུགས་སྒིལ་ལློག་གཅིག་དང་། གློས་ཆེན་སྒིལ་

ལློག་གཅིག་ལ་བུ། 

ལེབ་ཆགས། ཕར་ལེབ་ཚུར་ལེབ། ཤློག་བུ་རྣམས་ལེབ་ཆགས་བརྒྱབ་སྟེ་སམ་དུ་འཇུག་པ། 

ལེབ་པ། [ཐ་དད་པ]བལབས་པ། བལབ་པ། ལློབས། ཕར་ཚུར་བཀུག་ནས་ངློས་གཉིས་གཅིག་ཐློག་

གཅིག་རེག་བེད་པ། གློས་འདི་བལབས་ཏེ་སམ་དུ་ཆུག

ལེབ་མ། བལབས་པའི་བརེགས་མ། རས་ཀི་ལེབ་མ། ཤློག་བུའི་ལེབ་མ། 

ལེབ་རེག །རས་དང་ཤློག་བུ་དང་གློས་སློགས་ལབ་པ། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་collapse ཟེར། 

ལེབ་ཚིགས། ཕར་ལེབ་ཚུར་ལེབ། གློས་སློག་བཀྲུས་ནས་ཉི་མར་བསྐམས་ཏེ་ལེབ་ཚིགས་རྒྱབ་པ། 

ཨ་མཆློག་ལེབ་ཚིགས་བརྒྱབ་ནས་སློད་པ། 

ལེབ་ཤློག་དབིབས་ཅན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་zig-zag fold paper， z-fold paper ཟེར། 

ལེབས། ལེབ་པའི་སྐུལ་ཚིག་གི་འབི་སློལ་གཞན་ཞིག

ལེམ་རྐྱང་། ① བརྐྱང་བསྐུམ་དང་མཐློ་དམའ་དང་འགྱུར་ལློག་སྟེ་མི་བརན་པ། དད་པ་ལེམ་རྐྱང་མེད་

པ། བརློན་འགྲུས་ལེམ་རྐྱང་མེད་པ་ཞིག་སྐྱེས་པ། བ་བ་ལེང་རྐྱང་མེད་པ་ཐང་ལྷློད་རན་པར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

བེད། ② [རིང]ཆིག་རྐྱང་། 

ལེམ་གིས་གང་བ། རབ་ཏུ་གང་བའམ་འཆུར་བུར་ཁེངས་པ། ཚལ་དང་ལློ་ཏློག་གི་རྣམ་པས་ས་གཞི་

ལེམ་གིས་གང་འདུག

ལེམ་ལེམ། གང་བའི་རྣམ་པ་ཞིག །རིང་བུའི་ནང་དུ་ཆུས་ལེམ་ལེམ་ཁེངས་འདུག

ལེམ་པ། [ཐ་མི་དད་པ]ན་བའི་ཞེ་ས། དེང་སྐབས་ཁློང་སྐུ་ལེམ་པའི་སང་རེད། 

ལེམ་མེར། ཁ་སྐྱློར་དང་མཉམ་པར་གང་བའི་ཚུལ། ཤེལ་དམ་ཨ་རག་གིས་ལེམ་མེར་གང་སློང་། 

ལེམས། ① དངློས་རས་ཀིས་སྣློད་བཀང་བའི་དློན་ཏེ། འློ་མས་འློ་ཟློ་ལེམས་པར་བེད ། འློ་ཟློ་འློ་མས་

ལེམས་མཁན་ཞེས་པ་ལ་བུ། བལམ་ནི་མ་འློངས་པ་སྟེ། ཆུ་མཛོད་ཆུས་བལམ་དགློས། བལམ་

བའི་ཆུ་མཛོད་ཅེས་པ་ལ་བུ། བལམས་ནི་འདས་པ་སྟེ། བང་མཛོད་འབྲུས་བལམས་ནས་

བཞག །ཆུ་བསིལ་མས་བལམས་པའི་ཆུ་མཛོད་ཅེས་པ་ལ་བུ། ལློམས་ནི་སྐུལ་ཚིག་སྟེ། ཆུ་

མཛོད་ཆུས་ལེམས་ཤིག་ལ་བུ། ② མང་པློ་འཐློབ་པའི་དློན་ཏེ། སེམས་ལ་ཡློན་ཏན་གིས་

སེམས་རྒྱུད་བལེམས་ཀང་། ང་རྒྱལ་དང་ཁེངས་དྲེགས་མ་བེད་ལ་བུ།

ལློ། ཟས་སམ་བཟའ་བ། བདེན་པའི་ལློ་ཟློས། བདེན་པའི་གློས་གློན། ལློ་སྐྱ་ལ་གློས་ཧྲུལ་བ། ལློ་ཁིའི་

ལློ་ལ་ལས་བློང་ལས། ཅི་ལའང་མི་འཆམ་རུང་ལློ་ལ་འཆམ། ལློ་ལ་གློང་བསྐུར། 

ལློ་སྐལ། ① ལློ་ཆས་ཀི་ཐློབ་སྐལ། ② ཁིམ་ཚང་བགློ་སྐབས་ཀི་ལློ་སྐལ་ས་ཞིང་། 

ལློ་སྐྱ། རྒྱུན་དུ་ལློ་ཟས་སྣུམ་བཅུད་མེད་པའི་རིགས་སྐྱ་བ་ཁློ་ནར་བསྟེན་པའི་དློན་ནློ། །

ལློ་དཀར། ཉའི་མིང་། 

ལློ་དཀྲིས། ཕློ་བ་དཀྲི་བེད། 

ལློ་བསྐྱུད། བཟའ་བཏུང་བརེད་པ། ལས་ཀར་གཡེངས་ཏེ་ལ་བསྐྱུད་པ། 

ལློ་ཁེངས་པ། ① གློད་པ་རྒྱགས་པ། ② [ཡུལ]ཚོན་མདློག་གང་ཡིན་རུང་སབ་མཐུག་དང་ཁ་དློག་

གི་ཚད་ལློན་པ། 

ལློ་ཁ་རིལ་དགློན། རིལ་ཆློས་འབློར་ཞེས་པའི་བ་མ་ཞིག་གིས་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་སྨད་ཙམ་ན་

དགློན་པ་འདི་བཏབ་པར་འདྲ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལློ་མཁན། ལློ་ཆས་གཡློས་སྦློར་མཁན། 

ལློ་གློས། བཟའ་བ་དང་གློན་བ། ལློ་གློས་འཛོམས་པློ། ལློ་གློས་ཀིས་མི་འཕློངས་པ། ལློ་གློས་ངན་། 

ལློ་གློས་འབེལ་འབེལ་ལྷུག་ལྷུག

ལློ་གློས་གཏམ་གསུམ། ཟས་གློས་དང་སྙན་གགས། སེར་གི་ལློ་གློས་གཏམ་གསུམ་དློན་དུ་གཉེར་བ། 

ལློ་གློས་ཕིད། འཚོ་བ་སྐྱེལ་ཐུབ་པ། 

ལློ་གློས་རང་རྐྱ་འཕེར་བ། རང་ཚུགས་ཀིས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་ཐུབ་པ། 

ལློ་རྒྱབ། ལློ་གློས། ལློ་རྒྱབ་སྐྱིད་པ། 

ལློ་དགུག །སྨན་གཏློང་རྒྱུའི་ས་རློལ་གི་ནུབ་མློར་ལློ་ཆས་མི་ཟ་བ་སྨྱུང་བར་གནས་ཏེ་ནད་ཕློ་བར་

དགུག་པར་བེད་པའི་ཐབས་ཤིག

ལློ་འགེངས། ལློ་བ་ཟས་ཀིས་འགེངས་པ། 

ལློ་འགངས་གློས་དྲློས། ཟས་ཀིས་ལློ་བ་བརྒྱགས། གློས་ཀིས་ལུས་དྲློས་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། 

ལློ་འགློ། [མངློན]སྦྲུལ། 

ལློ་འགློ་བརྒྱད། ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་ཀིས་འཕེ་བའི་ལློ་འགློ་སྟེ་སྦྲུལ་བརྒྱད་ཡློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་ནློ། །

ལློ་བསྒྱུར། ཁ་ཕློགས་ངན་པ་བཟང་པློར་བསྒྱུར་བ། 

ལློ་ཆས། བཟའ་རྒྱུའི་ཟས་རིགས།

ལློ་ཆས་བེད། བ་ཚིག །ཟ་མ་ཟ་བའི་དློན་ཡིན། དཔེར་ན། ལློ་ཆས་རྒྱག་ཅིག་བེད་ནས་ལས་ཀ་ལས་

སར་འགློ་ལ་བུ།

ལློ་སྙིགས། [མངློན]བཤང་བ། 

ལློ་སྟློང་། ས་དྲློའི་ཆ་ལ་བུ་ལློ་བའི་ནང་ཁ་ཟས་མ་ཟློས་པ་སྟློང་པར་གྱུར་པའི་སྐབས་ཀི་མིང་། 

ལློ་འཐུང་། ཟ་མ་ཟ་དང་དློན་གཅིག །ཉིན་གུང་གི་ལློ་འཐུང་ནས་སློབ་གྲྭར་འགློ་ལ་བུའློ།

ལློ་དློད། བཟའ་བཏུང་གི་དློད་ཚབ། 

ལློ་ལིར་བ། ལློ་བ་འབུར་དུ་ཡློད་པ། སྦྲུམ་མའི་ལློ་ལིར་བ། བུམ་པ་ལློ་ལིར་བ། 



  2493  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

ལློ་བདུན་ཅན། སེར་སྣ་ཅན། 

ལློ་སྣུམ་པ། ཟས་བཅུད་དང་ལན་པ། 

ལློ་ཕློགས། ལས་བེད་དང་། ལས་བཟློ་པ་རྣམས་ཀི་རང་གི་རྒྱུན་ལན་གི་ལས་གནས་ལ་ལས་ཀ་བས་

པའི་ག་ཆའི་མིང་། 

ལློ་ཕློར། ལློ་ཆས་ཟ་སྣློད་ཕློར་པ། 

ལློ་ཕིད། ཟས་ཀིས་འདང་བ། མི་ཚང་མ་གློས་དྲློས་ལློ་ཕིད་ཀི་ངང་ནས་འཚོ་བ་བདེ་བར་སྐྱེལ་བ། 

ལློ་འཕང་། [མངློན]ལུག

ལློ་འཕེ། ལློ་བས་འགློ་བ་སྟེ་ཀླུ་དང་སྦྲུལ་ལ་བུ། 

ལློ་འཕེ་ཆེན་པློ། <མཧློརག>ས་བདག་གདློན་ཆེན་ཞིག

ལློ་བ། ཕློ་བ་དང་དློན་གཅིག །ལུས་མདུན་གི་ཁློག་པ་སྤིའི་མིང་ལ་བུ་ཞིག

ལློ་སློས། མ་ཞུ་བ་དང་། ཐུར་སེར་རླུང་གི་བེད་ལས་ལློག་པ་སློགས་ལས་བྱུང་བའི་ལློ་བ་ཁེངས་པ་

ལར་རླུང་འཁིལ་བའི་མིང་། ལློ་སློས་ཀི་ནད་བྱུང་བ། 

ལློ་ཚང་། རྒྱུན་དུ་ཟ་མ་ཟ་སའི་དུད་ཚང་། མི་ཚང་གཅིག་མིན་ཀང་ལ་ཚང་གཅིག་པ་ཡིན་པ། དཔེར་ན། 

བེས་བགློད་ཀི་མི་གཉིས་ཡུལ་གཞན་དུ་སེབས་པ་དང་གནས་ཚང་གཅིག་པར་ལློ་ཕེད་ཙམ་

བསད་པ་ན། ངེད་གཉིས་ལློ་ཚང་གཅིག་བས་ནས་ལློ་ཕེད་ཙམ་བསད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བ་ལ་བུ། 

ལློ་ཚོད། བཟའ་བཏུང་གི་ཚད། ཕྲུ་གུའི་ལློ་ཚོད་ཕ་མས་ཟིན། རྒན་པའི་ལློ་ཚོད་སེམས་ཀིས་ཟིན། 

ལློ་ཟ། ཟ་མ་ཟ་ཟེར་དང་དློན་གཅིག །དཔེར་ན། ཉིན་གུང་གི་ལློ་ཟ། ཁློས་ལློ་ས་ཞིང་འགི་ལ་བུ།

ལློ་རན་པ། ① ཟས་མང་ཉུང་རན་པ། ② ཟས་བཟང་ངན་རན་པ། ③ ལློ་ཟ་བའི་དུས་ཚོད་ལ་སེབས་པ། 

ལློ་ལ་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་དཔལ་ཤློད་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ལློ་ལད་པ། ① གློད་པ་ངན་ལང་དུ་ཤློར་བ། ② ཟས་ལ་སྐྱློན་ཞུགས་པའམ་ཕན་མི་ཐློགས་པར་གྱུར་པ། 

ལློ་ལེ།སེམས་ཅན་རིགས་ཞིག་སྟེ། མཛོ་མློས་སྐྱེས་པའི་རིགས་རྒྱུད་ནི་ལློ་ལེ་ཞེས་པ་མཛོ་མློ་ལས་

རིགས་གཞན་པའི་སེམས་ཅན་ཞིག་ཡིན། དེ་ལ་འབི་ལློ་དང་། བ་ལློ་ཞེས་ནང་གསེས་ཀི་དབེ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བའང་ཡློད། འདི་ལ་ལློལ་ལེ་ཡང་འབི་སློལ་ཡློད། 

ལློ་སློན། བཟའ་འབྲུ་དང་སློན་འབྲུ། 

ལློ་སིན། ཁློག་པའི་ནང་གི་སིན་འབུའི་མིང་། 

ལློ་སྲུང་བསྟེན། ལློ་བའི་ནང་གི་མེ་དྲློད་གསུམ་གི་རྒྱུ་འགྲུལ་སྲུང་བའི་ཕིར་དུ་ཁ་ཟས་གནློད་མེད་ཉུང་

ཙམ་བསྟེན་དགློས་པའི་དློན་ནློ། །

ལློ་སློང་བ། ཟས་སློང་མློ་རྒྱབ་པ། གློང་སློ་འགིམས་ནས་ལློ་སློང་བའི་སྤང་པློ། 

ལློ་ལྷག །ཟས་ལྷག །ལློ་ལྷག་ངན་ངློན། 

ལློགས། ཕློ་བའི་ནང་ཟས་ཀིས་ལློངས་ནས་ཟས་ཟ་འདློད་པའི་དློན་ཏེ། ཟས་མ་ཟློས་ན་ཕློ་བ་ལློགས་

ལིས་རེད་ཅེས་པ་ལ་བུ། ལློགས་ན་ཟས་ཟློ། 

ལློགས་སྐློམ། བཀྲེས་སྐློམ་སྟེ་ལློགས་པ་དང་སྐློམ་པ། 

ལློགས་འཁློམས། ལློགས་ནས་གཟུགས་པློ་འཁློམས་པ། ལློགས་འཁློམས་ལངས་ནས་ལམ་ཟུར་

དུ་འགེལ་བ། 

ལློགས་སློམ་རྒྱབ་པ། ལློགས་ཀང་བསན་ཐུབ་པར་བེད་པ། 

ལློགས་གི། ལློགས་ནས་ཤི་བ། འཁག་གིའམ་ལློགས་གིར་ཤི་བ། 

ལློགས་འགློང་། གནློད་བེད་འགློང་པློ་ལ་སྨད་ཚིག་བརློད་པ། ལློགས་འགློང་སྙིང་ལ་ཞུགས་པ། 

ལློགས་རྔམ། ཟ་འདློད་ཆེ་བ། ལློགས་རྔམ་ཅན་གིས་ཟས་མཐློང་བ་དང་ལག་པ་རྐྱློང་བ། 

ལློགས་ཅློར། ལློགས་སྐད་དེ། སྐད་ཅློར་གི་སྨད་ཚིག །ལློགས་ཅློར་མ་རྒྱག

ལློགས་ཅློར་རྒྱག །སྐད་ཅློར་རྒྱབ་པ། 

ལློགས་ཆད། ལློགས་ནས་ཆད་པའམ་ལུས་པ། ཉིན་མང་པློ་རྩྭ་ཆུ་མ་བྱུང་བའི་ཁལ་མ་རྣམས་ལམ་

ལ་ལློགས་ཆད་ཐེབས་པ། 

ལློགས་ཉལ། ལློགས་ནས་ཉལ། 

ལློགས་ཐག་ཆློད་པ། ཧ་ཅང་ལློགས་པ། འཚོ་རྐྱེན་ཞན་པས་རག་ཏུ་ལློགས་ཐག་ཆློད་ནས་སློད་དགློས། 

ལློགས་འདྲེ། ཟས་ཀི་བཅུད་ཁེར་ཏེ་ལློགས་ས་བར་བེད་པའི་འདྲེ་ཞིག
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ལློགས་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ]ལློ་ཆས་དུས་སུ་མ་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་སྐྱེ་བ། ལློགས་གང་གཉིས་མནར། 

ལློགས་པ་ཟུངས་ཆད། ལློགས་ནས་ཐབས་མེད་པ། ལློགས་ནས་འཆི་ལ་ཁད་པ། འགང་ལློགས་

མི་ཤེས་མཁན། ལློགས་ཕྱུག་སྙློམས་པ། ② གློད་པ་ལློགས་མཁན། མི་ལློགས་པ་ལ་ཁིས་

སྐྱུགས་པའི་རེ་བ་བེད་པ་འཁྲུལ། འགངས་པ་གཉིད་ཁུག་ཀང་ལློགས་པ་གཉིད་མ་ཁུག

ལློགས་སྤང་། གློད་པ་འགངས་དུས་མེད་པའི་སྤང་པློ། 

ལློགས་ཕྱུག་སྙློམས་པ། དབུལ་ཕྱུག་སྙློམས་པ་དང་དློན་གཅིག །

ལློགས་སྦྲེབས། བཀྲེས་པ། 

ལློགས་མུག །བཀྲེས་པ་དང་ཟས་དཀློན་པློ། 

ལློགས་ཚིག །[ཡུལ་སྐད] བཀྲེས་ཏེ་སྐྱེས་པའི་ཁློང་ཁློ། ཕྲུ་གུ་ལློགས་ཚིག་བཟས་ནས་ཨ་མ་ལ་འབར་

བ། 

ལློགས་ཚུབ། ལློགས་རྔམ་ཆེ་བའི་རྣམ་འགྱུར། ཟ་འདློད་ལློགས་ཚུབ་ལངས་ནས་བཟའ་རྒྱུ་ཁློ་ན་འཚོལ་

བ། ལམ་བར་དུ་འགྲུལ་པ་ལློགས་ཚུབ་ལངས་ནས་ཇ་ཆུ་སྐློལ་ལློང་མེད་པར་རམ་པ་འགམ་ཡློང་། 

ལློགས་གཟེར། ཕློ་བ་ལློགས་པའི་ཟུག་གཟེར། 

ལློགས་ཤི། ལློགས་ནས་ཤི་བ། ལློ་ཉེས་བྱུང་ནས་མི་མང་པློ་ལློགས་ཤི་ཐེབས་པ། 

ལློགས་ཤེད། ① ལློགས་ཡུས་ཤློད་པའམ་ལློགས་རྔམ། ② ལློགས་མཁན་གི་ལུས་ཤེད། 

ལློགས་ཤེད་ཤློར། ལློགས་ནས་ལུས་ཀི་ཤེད་ཤློར་བ། 

ལློགས་ཤེས་པ། བཀྲེས་པ་ཧ་གློ་བ་སྟེ་ཕྲུ་གུ་དམར་འབར་གིས་གློད་པ་ལློགས་པའི་བརྡ་སྟློན་ཤེས་པ། 

ལློགས་ས། གློད་པ་ལློགས་ཆློག་གི་ལློགས་རྔམ། 

ལློགས་བསན་ཆེ་བ། ཕློ་བ་ལློགས་པ་བཟློད་ཐུབ་པ། 

ལློགས་ཧྲལ་རྐུན་བེད། ལློགས་རྔམ་གིས་གཞན་ནློར་རྐུ་བ། 

ལློང་། མདའ་དང་འཕང་ཞིག་གི་སྣེའི་ཉག་ཆུང་གི་མིང་། 

ལློང་ཀ གཞུ་རྒྱུད་སྦར་སའི་མདའི་ཁ། བགློ་བཤའ་མདའ་མློའི་ལློང་ཀ་བཤགས་པ་ལར་རྒྱབ་དགློས། 

བག་མའི་རེན་འབེལ་སྐབས་ལློང་ཀ་མར་གིས་གསློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལློང་ག །ལློང་ཀ་དང་གཅིག །

ལློང་གཉིས་མ། མདའ་ལློང་ཀ་གཉིས་ཡློད་པ། 

ལློང་ངེ་ན། ལག་པས་འཛིན་རྒྱུ་ཡློད་པ་ལར་གསལ་བར་ན་བའི་དློན་ཡིན་ཞེས་སློག་པློ་ལུང་རིགས་

བསྟན་དར་གིས་མཛད་པའི་མན་ངག་ལྷན་ཐབས་ཀི་དཀའ་གནས་བཀྲློལ་བ་རྣམ་རྒྱལ་གསེར་

མདློག་གི་ཕེང་བ་ལས་གསུངས། 

ལློང་ལློང་བ། སྟློང་སྟློང་པློ། ཀློང་ཀློང་། 

ལློང་སྦར། མདའི་ལློང་ག་དང་གཞུ་རྒྱུད་སྦར་བ། འཕློང་རལ་ཅན་གིས་མདའ་ལློང་སྦར་ནས་འབེན་

ལ་ཕློག་ངེས་འཕེན་པ། 

ལློངས་། ལེབས་སམ་ངློས། གངས་རིའི་ལློངས་སུ་སེང་ཆེན་རྣམ་པར་འགིང་། སང་ཐང་ཡངས་པློའི་

ལློངས་སུ་རི་དྭགས་འཚོགས། 

ལློངས་པ། [རིང]རྨློངས་པ། 

ལློབས། ལེབ་པའི་སྐུལ་ཚིག

ལློམས། ① ལམ་གི་སྐུལ་ཚིག །② ལེམས་ཀི་སྐུལ་ཚིག

ལློར་བཅུག་པ། གཡློ་སྒྱུ་བཏང་བ། 

ལློས། བསྡུར་བའི་དློན་ཏེ་ལློས་ས་ལློས་འཇློག །ལུག་ལ་ལློས་ན་བ་ལང་ཆེ། སྣུམ་སྒློན་ལ་ལློས་ན་

གློག་སྒློན་གསལ་ལ་བུ། 

ལློས་བཅས། ① འཁློར་བཅས་དང་། རེ་ལློས་བེད་མཁན་བཅས། ② གཞན་ལ་རག་ལས་དགློས་པ། 

ལློས་ཆློས། བལློས་ཆློས་དང་གཅིག །

ལློས་གནས། རེ་ལློས་བེད་སའི་ཡུལ། 

ལློས་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ]བལློས་པ། ལློས་པ། ཕན་ཚུན་གཏད་རེས་སུ་འགྱུར་བ་དང་། གཅིག་ལ་

གཅིག་རག་ལས་པ། ལློས་ཐུབ་པ། ཕར་ཕློགས་ལ་བལློས་ནས་ཚུར་ཕློགས་གྲུབ། རིང་པློར་

བལློས་ནས་ཐུང་བ་གྲུབ། ② འཁློར། ད་རེས་ཁློང་ལློས་པར་བཅས་པ་ཕེབས་བྱུང་། 

ལློས་པའི་རྒྱུ། འབས་བུ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ། 
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ལློས་པའི་རིགས་པ། རིགས་པ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག །རྒྱུ་ལ་ལློས་ནས་འབས་བུ་འབྱུང་བ་སྟེ། མྱུར་

གུ་ནི་ས་བློན་ལ་ལློས་ནས་འབྱུང་བ་དང་། མ་རིག་པ་ལ་ལློས་ནས་འདུ་བེད་འབྱུང་བ་ལ་སློགས་

པའི་རིགས་པ། 

ལློས་པས་ངེས་པ་འགློག་པའི་རགས། ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་གི་རགས་སྦློར་གི་ནང་གསེས། ལློས་

པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་པ་རགས་སུ་བཀློད་ནས། དགག་ཆློས་ངེས་པ་འགློག་པའམ་མ་ངེས་པ་

སྒྲུབ་པ་སྟེ། དཔེར་ན། སློན་པློར་འགྱུར་རུང་གི་གློས་དཀར་ཆློས་ཅན། རང་གྲུབ་ཙམ་ཉིད་ནས་ཚོན་

ཅན་དུ་མ་ངེས་ཏེ། ཚོན་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཚོན་སློགས་ལ་ལློས་དགློས་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །

ལློས་མེད། ① རང་རྐྱ་འཕེར་བ། ལློས་མེད་དུ་གྲུབ་པའི་བ་བ་མེད། ② རྒྱུན་མི་འཆད་པ། ཉིན་མཚན་

ལློས་མེད་དུ་འབད། ③ རི་འཇློག་མེད་པ། ཁློས་དངློས་ཡློད་གནས་ལུགས་ལ་ལློས་མེད་བེད་

ཀིན་འདུག

ལློས་མེད་ཀི་གཏན་ཚིགས། བུམ་པ་ལ་སློགས་པའི་འདུས་བས་ཀི་ཆློས་རྣམས་རང་རང་འཇིག་

པར་བེད་པའི་འཇིག་རྒྱུ་ཐློ་བ་ལ་སློགས་པ་འཇིག་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པར། མེད་པར་སྐྱེས་

ཙམ་འཇིག་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྣམ་དག་ཞིག

ལློས་མེད་རྒྱབ་བསྐྱུར། གཞན་ངློ་ལ་མ་ལློས་པ་དློན་དེ་སྣང་མེད་དུ་དབྱུག་པའི་དློན། 

ལློས་མེད་རྡློག་རློལ། རིས་མེད་ཁད་གསློད། མི་སུ་ཡིན་ཀང་བཅའ་ཁིམས་ལ་ལློས་མེད་རྡློག་རློལ་

བས་མི་ཆློག

ལློས་གཞི་ཆ་ཚང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་referential integrity ཟེར། 

ལློས་ས། བལློས་ས་དང་གཅིག །

ལློས་ས་ལློས་ཆློས། གཅིག་ལ་གཅིག་ལློས་ཏེ་གྲུབ་པ། རིང་བ་ལ་ལློས་ཏེ་ཐུང་བ་ཟེར་བ་དང་། ང་བ་

ལ་ལློས་ཏེ་རིང་བ་ཟེར་བ་ལ་བུའློ།།

སྟ་གློན། ག་སྒིག་གམ་འློག་གབས། ལས་ཀ་བེད་རྒྱུའི་སློན་དུ་གང་དགློས་སྟ་གློན་བེད་དགློས། 

བདག་གིས་སྟ་གློན་བས་ཟིན་ཡློད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྟ་གློན་གི་ཆློ་ག །རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁློར་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་ཆློ་གའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། 

དཀིལ་འཁློར་དང་སློབ་མའི་ལས་ལ་ཐློད་རྒལ་དུ་མི་འཇུག་པའི་རིམ་པ་ས་ཡི་ལྷ་མློའི་སྟ་གློན་

དང་། དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷ་སྟ་གློན། བུམ་པ་སྟ་གློན། སློབ་མ་སྟ་གློན་རྣམས་སློ། །

སྟ་གློན་ཆློ་ག་བཞི། ས་ཡི་ལྷ་མློ་སྟ་གློན། དཀིལ་འཁློར་གི་སྟ་གློན། བུམ་པའི་སྟ་གློན། སློབ་མའི་སྟ་

གློན་ནློ། །

སྟ་གི། ཤིང་གཅློད་བེད་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག །དག་སྟ། སྟ་རེ་དང་དློན་གཅིག

སྟ་དངློ་། །སྟ་རེའི་ཁའམ་སློ། །

སྟ་མ་སྟེའུ། སྟ་རེ་ཁ་གཉིས་མ། སྟེང་འློག་གཉིས་ཀ་གཟློང་གི་སློ་རྣློན་པློ་ཡློད་པར་གློ

སྟ་ཟུར། དཔྱི་འགློ །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྐེད་སྨད་དང་། ནློག་ཤ་ཅན། དཔྱི་མགློ་བཅས་སློ། །

སྟ་རེ། ཤིང་གཅློད་བེད་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག །ཕི་བཤིག་གི་སྟ་རེ་དང་ནང་བཤིག་གི་སྟེའུ། ཤིག་གསློད་

པར་སྟ་རེ་དང་། འབུ་གསློད་པར་ཐློ་བ་འཕར་མི་དགློས། 

སྟ་རེ་ཁ། ལག་རལ་དང་། མཚོག་གསང་ལ་བུ་རུས་པ་སབ་མློའི་སྟེང་གི་གཏར་ར་རྣམས་གཏར་

སྐབས་རུས་པ་ལ་སྐྱློན་མི་འབྱུང་བའི་ཆེད་དུ་གཙག་བུ་སྟ་རེའི་ཁ་འདྲ་བ་སློ་ལེབ་མློ་ཅན་ཞིག

སྟ་རེ་ལ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷ་རི་རློང་གི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡློད།དེའི་མཐློ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ནས་

རྨེ་ཁི་༥༣༤༢ཡློད། 

སྟ་རེ་སློ་གཉིས་མ། སྟ་རེ་མདུན་རྒྱབ་གཉིས་ཀར་སློ་ཡློད་པ། 

སྟ་ཤ དཔྱི་ཡི་ར་ཟུར་གི་ཤ་སྟེ། གཞན་དུ་ར་ཤ་ཞེས་ཀང་འབྱུང་བས་དློན་གཅིག་གློ

སྟག །① རི་གནས་གཅན་གཟན་སྟག །ཤ་གཟན་སློག་ཆགས། ཚ་བ་ཆེ་བའི་རློང་ཁུལ་གི་གདློད་

མའི་ནགས་ཁློད་དུ་གནས། སྤུ་མདློ་ཁམ་པ་ལ་རི་མློ་ནག་པློ་ཡློད་པ། མངལ་སྦྲུམ་གི་ཡུན་ཚད་

ལློ་གཅིག །བཟའ་ཆས་ཤ་ལ་བེད་ཅིང་ར་ལ་ལྷག་པར་སང་། འློན་ཀང་གཡག་ལ་ཞེད་ནས་ཟ་

ཕློད་ཀི་མེད། སྟག་གི་ང་རློ། སྟག་ལློགས་ཀང་རང་ཤ་མི་ཟ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ངར་སྐད་

ཅན་དང་། གཅན་གཟན་ཁ་བློ། བརྟུལ་ཕློད་ཅན། དྲི་སྣློམ། ནགས་ཀི་ཤ་ན། པགས་བཀྲ་ཅན། 

འཚེ་བེད། ལུས་བཀྲ་བཅས་སློ། །② ལློ་འཁློར་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་ཞིག །ལྕགས་སྟག་ལློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

པ། 

སྟག་ཀ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ་༡༨༧༥ལློར་སྨར་རྒྱ་གགས་པས་བཏབ། སྤི་

ལློ་༡༨༨༢པའི་ཆུ་ལུག་ལློར་དགློན་པ་ཡློངས་སུ་གྲུབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་

བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྟག་རྐྱལ་མཚོ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ངམ་རིང་རློང་གི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡློད་པའི་མཚོ་ཞིག

སྟག་ཁ་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། 

སྟག་གི་དུས་ཚོད། འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། ཐློ་རངས་སྟག་གི་དུས་ཚོད་སྟེ། ཡུལ་གང་དེའི་ཐློ་

རངས་ཆུ་ཚོད་༠༣-༠༥བར་དུས་ཚོད་ལ་ཟེར། 

སྟག་གི་པགས་པའི་སྨད་ཤམ། ལྷ་སྐུའི་དྲག་པློ་རྣམས་ཀི་སྐུ་སྨད་ལ་གློན་པའི་སྟག་ལྤགས་ཀི་སྨད་ཤམ། 

སྟག་གི་ཟར་ཅེན། སྟག་གི་གཟར་ཆེན། སྟག་ལྤགས་ཀིས་བཟློས་པའི་ས་གདན། 

སྟག་གྲུ་ཁ། གྲུ་ཁ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀ་ིགཞིས་ཀ་རེའ་ིཤར་རྒྱུད་ཡར་ཀླུངས་གཙང་པློའ་ིཁ་རུ་

ཡློད། 

སྟག་སྒ་ཀླུ་ཁློང་། ཆློས་རྒྱལ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གི་བློན་པློ། འདི་ཉིད་ཀིས་བློན་པློ་འབལ་སྐྱེས་བཟང་

ལློང་ཙབ་དང་ལང་མེས་གཟིགས་གཉིས་ཀིས་བཙན་པློ་ཡབ་ཁི་ལེ་གཙུག་བརན་ལློག་ཏུ་

བཀྲློངས་རེས་སིད་འགྱུར་སློང་རིས་བས་པ་རློགས་ནས་བཙན་པློའི་སྙན་དུ་གསློལ་བས་ལང་

འབལ་སློགས་ལག་དམར་བ་རྣམས་ཚར་བཅད་དེ་བཙན་པློའི་ཆབ་སིད་ས་བརན་དུ་གཏློང་ཐུབ་

པ་བྱུང་། དེ་ནས་སྟག་སྒ་ཀླུ་ཁློང་དང་ཞང་རྒྱལ་གཟིགས། ཞང་སྟློན་རན་ལ་སློགས་པས་རྒྱལ་

པློའི་བཀའ་བཞིན་བློད་དམག་འབུམ་ཕག་ཙམ་ཁིད་དེ་རྒྱའི་རྒྱལ་ས་ཁང་ཨན་ལ་ཕར་རྒློལ་བས་

ནས་བློད་དམག་གིས་ཁང་ཨན་ཉིན་བཅློ་ལྔ་བཟུང་བ་སློགས་ཆབ་སིད་དང་དམག་དློན་ཐད་

བས་རེས་རླབས་པློ་ཆེ་བཞག་ཡློད། རྒྱལ་པློས་བློན་སྟག་སྒ་ཀླུ་ཁློང་གི་བས་རེས་ལ་བསགས་

བརློད་མཛད་ཕིར་ཞློལ་ལྕགས་རི་ཕི་མའི་ལྷ་སའི་པློ་ཏ་ལའི་མདུན་གི་རྡློ་རིང་དེ་བཙུགས་ཤིང་། 

དེའི་སྟེང་བློན་སྟག་སྒ་ཀླུ་ཁློང་གི་མཛད་རེས་དང་། སད་ཀླུ་ཁློང་གི་བུ་ཚ་རྣམས་བཙན་པློ་ལ་བློ་མ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ལློག་ན་ཚེ་ཚེ་རབས་རབས་བཙན་པློའི་ཞབས་འབིང་བེད་ཆློག་པའི་མནའ་ཡིས་ར་གནད་བཀློད་

ཡློད། གཞན་ཡང་ལློ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་ནང་བློན་སྟག་ར་ཀླུ་གློང་ཞེས་པ་ཞིག་ཀང་འདུག་པ་དེ་ནི་ཁི་

སློང་གི་བློན་པློ་ཡིན་རུང་འདི་ཆློས་ལ་གནག་པས་མཐར་འཕན་པློར་རྒྱལ་པློའི་སྐུ་གླུད་དུ་

བརངས་ནས་གསློན་པློར་དུར་དུ་བཅུག་པ་དེ་ཡིན་པས་ལས་སྟག་སྒ་ཀླུ་ཁློང་མ་ཡིན་ནློ། །

སྟག་མགློ །གཅན་གཟན་སྟག་གི་མགློ།

སྟག་མགློ་སྦྲུལ་མཇུག །ལས་འགློ་བཟང་ལ་ལས་མཇུག་ཞན་པའི་དཔེ། 

སྟག་མགློ་མེ་འབར། རེས་འགའ་ལྷློ་ཕློགས་ནས་འཆར་བའི་གཟའ་ཞིག །སྒ་གཅན་གི་སྤྲུལ་བར་

གགས། 

སྟག་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་སྨར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྟག་ཆུང་དམར་ཁ། འབུ་བང་པ་དམར་ཁའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

སྟག་སྟློད། སྟག་ལྤགས་ལས་བཟློས་པའི་སྟློད་གློས་ཀི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ་གནའ་དུས་གཡུལ་འགེད་ཀི་

དཔའ་བློ་ལ་བ་དགར་གནང་རྒྱུའི་གློས་ཤིག

སྟག་སྟློད་སྟག་སྨད་གཉིས། སྟག་སྟློད་ནི་སྟག་པགས་ཀི་རྒྱབ་བསྙེས་དང་སྟག་སྨད་ནི་སྟག་པགས་

ཀི་གདན་ལ་ཟེར། 

སྟག་བཏེགས་དགློན། ཧ་ལམ་སྤི་ལློ་༡༧༣༩ཙམ་ལ་རྒྱལ་ཁ་བཀྲ་ཤིས་གིང་གི་དཔློན་པློ་ཚེ་དབང་

ནས་གསར་བསྐྲུན་བས་པར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་བཀྲ་ཤིས་གིང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྟག་ཐུལ། སྟག་ལྤགས་ལས་བཟློས་པའི་གློས། 

སྟག་ཐློག་དགློན་པ། ① རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༨༩༠ལློར་ཕག་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དར་ལག་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྟག་ཐློག་དགློན། ② རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༨༧༠ལློར་རུས་རྒྱན་ཚེ་རིང་གིས་

ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་པད་མ་རློང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྟག་དློང་། སྟག་ལྤགས་ལས་བཟློས་པའི་མདའ་དློང་། གཡས་སྟག་དློང་ནང་ནས་མདའ་མློ་བངས། 

སྟག་རྡློ་རི་ཁློད། འབྲུ་དམར་ཚང་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་

ཡ་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྟག་གདན། སྟག་ལྤགས་ཀིས་བཟློས་པའི་གདན། 

སྟག་འདྲ་གཟིག་འདྲ། མི་གཉིས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བརི་བཀུར་མེད་པའི་འགན་ཟླ་བེད་

པའི་དློན། དཔེར་ན། ཁློང་གཉིས་སྟག་འདྲ་གཟིག་འདྲ་ཚད་ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཁས་

ལེན་ཞིང་མི་འདུག་ལ་བུ། 

སྟག་སྣ་དགློན། མིང་གཞན་སྟག་སྣ་བདེ་ཆེན་ཕློ་བང་ཟེར། སྤི་ལློ་འི་དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་འགློར་

ཏེ་ཧློ་སྐུ་ཕེང་དང་པློ་ཆློས་ཀི་རྒྱ་མཚོས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་

བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་རྣམ་གིང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྟག་སྣེད། ལུས་བསྣད་སྐྱློན་གིས་སྒུར་འཁློག་ཅན་དུ་གྱུར་པ། 

སྟག་པ། ལློ་མ་ལྟུང་བའི་ཤིང་སློང་ངམ་ཤིང་ཕན་རིགས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་ཤིང་ཤུན་དཀར་བློ་དང་སྐྱ་

བློ། སེར་པློ། ནག་པློ་སློགས་ཡློད། སྟག་པའི་ཤིང་ནི་ཤིང་རློས་རྒྱབ་པ་དང་ཤིང་ཕློར་བཟློ་བེད་

ཀི་ཤིང་ཆ་བཟང་པློ་ཞིག་ཡིན། 

སྟག་པ་ཤིང་། ཤིང་མཁེགས་པློ་ཡིག་གཟུགས་སྦློང་སའི་གཞི་བས་ཆློག་པ་ཞིག །མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་གློ་ག་དང་། གདུགས་ཁེབས། པགས་པ་ཅན། པགས་པ་མཉེན། ཡི་གེའི་གཞི་ཅན། 

རེ་ཁའི་འདབ། ཤུན་པ་འཇམ་བཅས་སློ

སྟག་ལྤགས། སྟག་གི་པགས་པ། དག་སྟག་ལྤགས་གཉིས་དེ་མགློ་ནས་མཉེད། 

སྟག་ཕུ་གུ་ཤྲི་དཔལ་ལན་དློན་གྲུབ། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༣༨༢ ལློར་གཡེའི་གློང་པློར་སྐྱློ་

རིགས་སུ་བལམས། སྟག་ཕུ་དཔལ་ལན་རིན་ཆེན་པའི་དྲུང་དུ་རབ་བྱུང་བསྒྲུབས། དེ་ནས་གཉལ་

རྒློད་རིམ་བསམ། བང་སེམས་རྭ་སྒེང་བ། འཇམ་དཀར། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན་སློགས་

མཁས་གྲུབ་ཀི་ཡློངས་འཛིན་དུ་མ་བསྟེན་ནས་མདློ་སགས་རིག་གནས་ལ་མཁས་པར་གྱུར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པའི་དྲུང་དུ་བསྙེན་པར་རློགས། བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་གསན། དགུང་ལློ་ཉེར་

གསུམ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༤༠༤ལློར་སྟག་ཕུའི་གདན་སར་

ཕེབས། ཙོང་ཁ་པའི་ཞལ་སློབ་ཀི་ནང་ནས་ཁི་སྟེང་མཛེས་པའི་བ་ཆེན་བཞིའི་ཡ་གལ་དུ་གགས། 

དགུང་ལློ་ག་ལྔ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༤༦༦ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

སྟག་ཕུ་བསྟན་པའི་དངློས་གྲུབ། མཚན་གཞན་པདྨ་བཛྲ་ནི་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་

༡༨༧༦ ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་གསུམ་འབས་སྤུངས་སུ་ཆློས་ཞུགས་མཛད་ནས་

གཞུང་ཆེན་བཀའ་པློད་ལྔར་གསན་བཞེས་གནང་། དགུང་ལློ་བཅུ་དགུ་ལ་ནགས་ཤློད་གདན་

ས་ཕིར་ཕེབས། དགུང་ལློ་སུམ་ཅུ་ལ་དབུས་ཁུལ་དུ་གནས་མཇལ་ལ་བློན། དགུང་ལློ་སློ་དགུ་

ལློར་སར་ཡང་དབུས་སུ་གནས་བསྐློར་བ་ལ་ཕེབས་ནས་མང་ཕུག་གུ་རུའི་སྒྲུབ་ཕུག་ལ་བཅད་

རྒྱར་བཞུགས་སྐབས་ཚེས་ཉེར་ལྔ་ཉིན་མཁའ་འགློའི་བརྡ་ཡིག་གི་ཆར་ལན་གསུམ་བབས་ཏེ། 

བཀའ་རློམ་ཡང་གར་གི་དབང་ཕྱུག་པའི་འཁྲུལ་འབམས་གསང་བའི་ལློ་རྒྱུས་རྒྱ་ཅན་སྐློར་ཞེས་

པ་དང་། དཔལ་སྟག་ཕུའི་གསང་ཆློས་རྒྱལ་ཅན་བཅུ་གསུམ་གི་སྨིན་བེད་དབང་ཆློག །མཆློག་

དམན་མགློན་ལ་བསང་དང་གསེར་སྐྱེམས་འབུལ་ཚུལ་དང་། འཕིན་བཅློལ། སྙན་དར་སྨློན་

ཚིག་སློགས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསེབས་པ་པློད་ཆུང་གཉིས་ཙམ་མཛད། དགུང་ལློ་ཞེ་བདུན་ལ་

ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༩༢༢ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

སྟག་ཕུ་བློ་བཟང་ཆློས་ཀི་དབང་ཕྱུག །ཡུལ་ཉང་ལློང་ཀློང་གསུམ་དུ་གགས་པའི་བེ་བག་ཉང་པློའི་

གིང་ཕུ་གཡུ་ལུང་ཞེས་པར་ཡབ་ཕུན་ཚོགས་བསྟན་འཛིན་དང་། ཡུམ་བདེ་ཆེན་བུ་ཁིད་གཉིས་

ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་བ་སྤི་ལློ་༡༧༦༥ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ལྔ་ལ་

པཎ་ཆེན་དཔལ་ལན་ཡེ་ཤེས་ཀིས་སྟག་ཕུ་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གི་སྤྲུལ་སྐུར་ངློས་

འཛིན་མཛད་ནས་མཚན་བློ་བཟང་ཆློས་ཀི་དབང་ཕྱུག་ཅེས་གསློལ་ཏེ་ཁི་འདློན་མཛད། དགུང་

ལློ་བདུན་པར་བཀའ་བཅུ་བློ་བཟང་ཐབས་མཁས་སློབ་དཔློན་དུ་བསྟེན་ནས་ཀློག་བསབས། 

དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་པར་དབུས་སུ་ཕེབས་ཏེ་རྒྱལ་དབང་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་དུ་

གཙུག་ཕུད་ཕུལ་ཏེ་མཚན་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག་ཅེས་གསློལ། དགུང་ལློ་ཉེར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

བརྒྱད་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༧༩༢ ལློར་གཤེགས། 

སྟག་ཕུ་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན། མཚན་གཞན་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ་མཆློག་ནི་ཀློང་སྟློད་ཉང་པློ་

རྒྱ་ནང་དུ་གནུབས་ཀི་རིགས་སུ་ཡབ་སགས་པ་དཀློན་མཆློག་སྙན་གགས་དང་ཡུམ་འཛོམས་པ་

གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༧༡༤ ལློར་འཁྲུངས། སྐུ་ཆུང་ངུའི་

དུས་དློ་བློ་མགློའི་བ་ཟུར་ཆུ་མཁར་སྤྲུལ་སྐུའི་དྲུང་དུ་དབུ་སྐྲ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ། མཚན་ངག་དབང་

ཡེ་ཤེས་གསློལ། དགུང་ལློ་ལྔ་ལ་ཆློས་འདློན་མཁས་པ་རྡློ་རེ་མཚན་གི་སར་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་

བསབས། དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་ལ་བསང་ངློ་བློ་དགློན་གི་བ་མ་མཛད། དགུང་ལློ་བཅུ་གསུམ་ལ་

སྟག་ཕུ་ངག་དབང་ཆློས་གགས་ཀི་ཡང་སིད་དུ་ངློས་འཛིན་ཞུས། དགུང་ལློ་བཅློ་ལྔ་ལ་ཉང་པློ་བག་

དཀར་ལྷ་ཆུའི་དགློན་པར་ཟབ་མློའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྒྲུབ་པ་རེ་གཅིག་ཏུ་བཞུགས། དགུང་ལློ་ཞེ་

དགུ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༧༦༢ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

སྟག་ཕུའི་ཉི་ཐིག །དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོའི་སྐབས་བྱུང་བའི་

སྟག་ཕུའི་ཉི་ཐིག་ཟེར་བ་དཔྱིད་དུས་ཞིང་འབློག་སློ་ནམ་གི་ལས་འགློ་བརམས་པའི་ཚད་འཛིན་

ས་ཞིག་བས་ནས་སྨན་རིས་ཁང་གི་ལློ་ཐློའི་ནང་སྟག་ཕུའི་ཆུ་འདྲེན་ཉི་ཐིག་ཟིན་པས་འདེབས་

ཆུ་གཏློང་རན་ཞེས་འཁློད་པ་ལར་འདེབས་ཆུ་དང་། ཞིང་ཁ་ས་འདེབས། བར་འདེབས། ཕི་

འདེབས་བཅས་ཉི་ཐིག་ཟིན་མིན་ལ་བལས་ནས་འདེབས་སློལ་དར་བར་བས། ཉི་ཐིག་ཟིན་མིན་

བལ་ས་ནི་སྟག་ཕུ་དགློན་པའི་མདུན་ངློས་རྡློ་ཕ་བློང་ཞིག་གི་ངློས་སུ་དཀར་ཁུང་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་

ཡིན་པས་ད་ལའང་མང་ཚོགས་ནས་བདག་གཉེར་དང་སར་བཞིན་བེད་སྤློད་བེད་མུས་ཡིན་

ཟེར། དེང་དུས་བློད་ལློངས་མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་སྦྲང་མདའ་ཤང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྟག་ཕྲུག །སྟག་གི་ཕྲུ་གུ། སྟག་གི་ཚང་དུ་མ་ཞུགས་ན། སྟག་ཕྲུག་ལག་ཏུ་ཅི་ལ་ཐེབས། 

སྟག་བུ་སྙ་གཟིགས། སྟག་རི་གཉན་གཟིགས་ཀི་རློ་ཁ། 

སྟག་བག་ངག་དབང་གསུང་རབ། སྟག་བག་ཁི་སྤྲུལ་གསུམ་པ་སྟེ། སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་གནས་

ཆུང་གློང་རྡལ་ཁློངས་སུ་ཡབ་ཁ་ཚར་བ་ནང་མ་གློ་ཥ་དང་ཡུམ་ཚེ་བརན་སྒློལ་མ་གཉིས་ཀིས་

སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་ཁི་སྤི་ལློ་༡༨༧༤ ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། སྟག་བག་སྤྲུལ་སྐུའི་སྐུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕེང་གསུམ་པར་ངློས་འཛིན་ཞུས་ནས་འབས་སྤུངས་སློ་མང་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆློས་ཞུགས་མཛད་དེ་

འདློན་ཆློས་འཛིན་སྐྱློར་དང་། གཞུང་ཆེན་བཀའ་པློད་ལྔར་གསན་སྦློང་བརྒལ་བརག་མཛད་

ནས་དགུང་གངས་སུམ་ཅུའི་ཡས་མས་ལྷ་རམས་པའི་དགེ་བཤེས་ཨང་དང་པློ་ཐློབ། ལྕགས་

སྟག་སྤི་ལློ་༡༩༥༠ལློ་སིད་སྐྱློང་ཟུར་དགློངས་ཞུས་བས་ནས་སྟག་བག་བསམ་གཏན་གིང་དུ་

གཏན་བཞུགས་མཛད་མུར་ཆུ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༩༥༢ལློ་དགུང་གངས་བདུན་ཅུ་དློན་དགུ་བཞེས་

པའི་ལློ་དེའི་བློད་ཟླ༡༡ཚེས༣༠ཉིན་སྐུ་གཤེགས། 

སྟག་མ། རྒྱུན་དུ་སློ་བའི་ཤིང་ཕན་ཞིག་ཡིན། སློང་ཤིང་གི་མཐློ་ཚད་ལ་སྨིས1-2བར་ཡློད། ཤིང་

ཤུན་ནག་སྐྱ་འཕེད་ལ་གས་ཡློད། ལྕུམ་མ་ལང་གུ་ཡིན། ཡུལ་སྐད་དུ་སྟག་མ་འློ་སྐྱློ་ཟེར། དེའི་

ལློ་མ་དང་མེ་ཏློག་ནི་སྨན་བེད་ཆློག

སྟག་མའི་མེ་ཏློག །ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ནུས་པས་བང་ཁློག་ནང་གི་རྣག་ཁག་སྐེམ། 

སྟག་མློ། སྟག་ཕློ་མློ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་མློ། དཔའ་བློ་སྟག་མློ་ཡི་ངར་སྒས། སར་མ་ཝ་ཡི་སྙིང་ར་འགས། 

སྟག་མློ་ཁ་རལ། སྟག་ཤ་ནག་པློའི་གབ་མིང་ཞིག་ཡིན་པར་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། 

སྟག་མློ་དགློན། ①འདེབས་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། 

སྟག་མློ་དགློན། ② འཛིང་སྟག་མློ་དགློན། བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་མ་གསལ། ད་ལ་དཔལ་

ཡུལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྟག་སྨད། སྟག་ལྤགས་ལས་བཟློས་པའི་ཤམ་ཐབས་བེ་བག་པ་ཞིག་སྟེ་གནའ་དུས་གཡུལ་འགེད་

དཔའ་བློ་ལ་བ་དགའ་གནང་རྒྱུའི་གློས་ཤིག

སྟག་རེ། རློང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་ཤར་ངློས་སྐྱིད་ཆུའི་འགམ་དུ་ཡློད་

ཅིང་། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་བདེ་ཆེན་དུ་ཡློད། 

སྟག་རེ་དགློན། ① རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་༡༧༦༩ལློར་ཀཿཐློག་དྲི་མེད་ཞིང་སྐྱློང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

གིས་ཞལ་བཀློད་ལར་སང་དཔློན་པློ་རྡློར་ཁློ་དང་། ཁམས་ཚང་དཔློན་པློ་རིན་ཆེན་སློགས་ཀིས་

བཞེངས། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གསེར་ར་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྟག་རེ་དགློན། ② བཀྲ་ཤིས་ཀུན་འདུས་གིང་ཞེས་ཀང་གགས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་ཕློ་

འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༩༢༨ལློར་མཁན་ཆེན་བློ་བཟང་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་རིན་པློ་ཆེ་ནས་གསར་

འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་རྨེ་བ་ 

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྟག་རེ་མཚོ། བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཤན་ར་རློང་གི་དབུས་རྒྱུད་དུ་ཡློད་པའི་མཚོ་ཞིག

སྟག་རེ་རློང་གི་མཁར་ཤུལ། སྟག་རེ་གློང་ཚོའི་ཤར་ངློས་རི་སྣའི་སྟེང་དུ་གང་གློག་ཆེས་ཆེན་པློ་

ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ཕག་གྲུའི་དབང་བསྒྱུར་སྐབས་རློང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་བརིགས་པའི་གས་ཀི་བེ་

རི་སྟག་རེ་རློང་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་པ་དང་། བདེ་ཆེན་གློང་ཚོའི་རྒྱབ་ཀི་རི་སྟེང་དུ་མཁར་ཤུལ་ཞིག་

ཡློད་པ་དེ་ཡང་བདེ་ཆེན་བག་དཀར་རློང་ཞེས་ཕག་གྲུའི་དུས་སུ་བརིགས་པའི་རློང་ཆེན་ཡིན་

འདུག །བདེ་ཆེན་རློང་རེར་རེ་ཙོང་ཁ་པ་དང་། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་སློགས་ཕེབས་པའི་ལློ་

རྒྱུས་ཡློད་ལ་ཕིས་སུ་རློང་མཁར་རྣམས་ཞིག་རལ་དུ་སློང་ཡང་བདེ་ཆེན་རེར་རྒྱལ་པློ་སྐུ་ལྔའི་

མགློན་ཁང་ཞིག་ཡློད། 

སྟག་རེ་ལྷ་རྒྱལ་རབ་བརན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༧༡༨ལློ་ནས་ལྕགས་བི་སྤི་ལློ་

༡༧༢༠ ལློ་བར་བློད་ཀི་སིད་སྐྱློང་གནང་ཞིངམི་དབང་རློགས་བརློད་ནང་ཁློང་ནི་རང་བཞིན་

བཟང་ལ་ག་གྱུར་མེད་པ། ཕློགས་རིས་ཆུང་བ། རང་གཤིས་བཟང་པློ་ཇི་བཞིན་གཞན་ལ་དེ་

ལར་ཡིན་པར་བསམ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ལ། དགུང་གངས་ཀང་མཐློ་བས་ཞབས་གློམ་འཁློར་བ་

དང་གསུང་སྒློས་སྒ་མི་གསལ་བ་སློགས་བགེས་ཉམས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་ཇུན་གར་

བས་བློད་དུ་དབང་སྒྱུར་བས་རེས་དབང་མེད་སིད་སྐྱློང་གི་མིང་བཏགས། ཇུན་གར་བས་ཏཱ་

ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པའི་གསེར་སློང་དང་། དབུས་གཙང་ཁུལ་གི་དགློན་སེ་གིང་བཅུ་གསུམ་

ཞེས་པ་རྣམས་བཤིག་པར་བརམས་པ་ན་སྟག་རེ་མི་དབང་གིས་ཐབས་ཤེས་ཀིས་སྲུང་སྐྱློང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གནང་བ་དང་། དགའ་ལན་སྒྲུབ་མཆློད་སར་གསློའི་མཐུན་རྐྱེན་གནང་བ་སློགས་མཛད། ཇུན་

གར་གི་དབང་སྒྱུར་སྐབས་ལྷ་བཟང་ཁང་གི་སས་སུར་ཡ་བློས་འགློ་སྐབས་སྟག་རེའི་མི་སེར་

རྣམས་ཇུན་གར་བར་འཇིགས་ནས་སུར་ཡ་བཟུང་སྟེ་ཇུན་གར་བར་རིས་སྤད་པ་དེ་རེས་སུ་

ཇུན་གར་ཕམ་ནས་བློས་རེས་དློན་དེ་སྟག་རེ་མི་དབང་གིས་བས་པ་རེད་ཟེར་བའི་ཉེས་པ་བྱུང་

ནས་གློང་མའི་ཁིམས་ཉེས་ཕློག་སྟེ་བཀྲློངས། 

སྟག་བཙན་གདློང་གཟིགས། (ཁི་སློང་ལེའུ་བཙན་གི་སིད་སྐྱློང་དུས་སྐབས། སྤི་ལློ་ 755-780 

བར།) ཁི་སློང་ལེ་བཙན་སྐབས་ཀི་བློན་པློ་ཞིག་སྟེ་འཕྲུལ་བློན་མཛངས་མི་བདུན་གི་ཡ་གལ་

ཞིག །བློད་ཀི་དེབ་ཐེར་ནང་དུ་ཁློང་གིས་མངའ་འབངས་ཀི་ཁིམ་རེ་ལ་ར་རེ་དང་གཡག་རེ། 

མཛོ་མློ་རེ། བ་གང་གསློ་དགློས་པའི་གཏན་འབེབས་བས་ཤིང་། དབར་ཁར་རྩྭ་བརྔས་ནས་

བསྐམས་ཏེ་དགུན་ཐློག་སྟེར་རྒྱུའི་སློལ་གཏློད་པ་པློ་ཡིན་ཞེས་བཀློད་དློ། །

སྟག་ཚ་དགློན། མིང་གཞན་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་བཟང་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་

༡༦༦༣ལློར་ཨེམ་ཅི་ཆློས་རེའམ་བ་བཏང་ཆློས་རེ་སྨློན་ལམ་ནས་རེ་ཆུ་དང་རྨེ་ཆུའི་འདྲེས་

མདློར་རི་ཁློད་ཅིག་གི་གཞི་བཙུགས་ཤིང་། དེ་རེས་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་

༡༨༢༩ལློར་སྟག་ཚ་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ནས་དགུང་ལློ་ཉེར་དགུ་ཐློག་

རི་ཁློད་ཀི་གནས་སློས་ཏེ་དགློན་འདི་གསར་འདེབས་མཛད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། 

ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྟག་ཚང་། ① གཅན་གཟན་སྟག་གི་ཚང་། ② གནའ་བློད་ཀི་རིགས་རུས་ཤིག

སྟག་ཚང་ལློ་ཙཱ་བ། སྟག་ཚང་ལློ་ཙཱ་བ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་དང་གཅིག་ཡིན། 

སྟག་ཚང་ལློ་ཙཱ་བ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་བ་སྤི་ལློ་༡༤༠༥ལློར་ཡབ་དློན་

གྲུབ་རྒྱལ་པློ་དང་ཡུམ་ལྷ་མློ་སྐྱབས་ཟུང་གི་སས་སུ་སྐུ་བལམས། མཚན་དཀློན་མཆློག་སྐྱབས་

སུ་གསློལ། དགུང་ལློ་བདུན་པ་ལ་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་མཁས་པར་མཁེན། སློབ་དཔློན་གཞན་དུ་

བློན་སྐབས་ཡིག་ཕྲུག་རྒན་གཞློན་བཅློ་ལྔ་སྐློར་གི་སློབ་དཔློན་མཛད་ཐུབ། དགུང་གངས་ཉི་ཤུ་

བར་ཡབ་ཡུམ་གི་དགློངས་པ་བསྐང་ཕིར་ལློ་མཇུག་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པློའི་



  2507  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་། ཀ་རི་ཀ་ལྔ་བཅུ་པ་སློགས་མདློ་ཕློགས་ལ་སྦངས་པ་མཛད་དེ་བཤད་པ་

ཡང་བརམས། དེ་ནས་ཆློས་འཁློར་བ་ཡབ་སས་ཀི་དྲུང་དུ་མདློ་ཕློགས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་

ལེགས་པར་གསན་ཞིང་། སགས་ཀི་དཀིལ་ཆློག་དུ་མ་དང་། ཐིག་ར་ལ་སྦངས་པ་མཛད་པས་

མཁས་པ་ཆེན་པློ་རྣམས་ལ་ཡང་དགག་སྒྲུབ་དུ་མ་མཁེན་པ་བྱུང་། དགུང་གངས་ང་གཅིག་པ་

ཤིང་ཕག་སྤི་ལློ་༡༤༥༥ལློར་དུས་འཁློར་སྤི་དློན་བརམས། མདློ་སགས་ཀི་བསྟན་བཅློས་མང་

དུ་མཛད་ཅིང་། རིག་གནས་ཀུན་ཤེས་ཀི་ར་འགེལ་སློགས་དུ་མ་ལགས་རློམ་དང་། སེབ་སྦློར་

རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་སློགས་འགྱུར་ཡང་མང་པློ་མཛད། ཐུགས་སས་ལ་ཡང་། འུག་ཚང་

རིན་པློ་ཆེ་དང་། སློབ་དཔློན་འདུལ་འཛིན་སློན་མློ། ར་ནག་རབ་འབམས་པ་ཤེས་རབ་ཆློས་

འབློར། སློབ་དཔློན་དཀའ་བཅུ་པ་སྐྱེས་མཆློག །ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། བམས་ཆེན་པ་

སངས་རྒྱས་འཕེལ། སེ་ར་བློ་གློས་སེང་གེ ཞ་ལུ་བ་བློ་གློས་སེང་གེ དྭགས་པློ་བློ་གློས་མཐའ་

ཡས། སྒ་དུས་ལ་སྦངས་པ་ཀུན་དགའ་འློད་ཟེར་སློགས་ཤིན་ཏུ་མང་ཞིང་། ཁད་པར་སློབ་མའི་

མཆློག་ནི་ཞ་ལུ་ལློ་ཆེན་ཡིན་ནློ། འདས་ལློ་མ་རེད། 

སྟག་ཚེར། ཀཎ་ཀ་རི་དཀར་སྨུག་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན་སྨུག་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

སྟག་རབ། ཕློར་པ་བཟློ་བེད་ཤིང་སྟག་མའི་རབ། 

སྟག་ཞིག་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། 

སྟག་ཞུམ། [ཡུལ]ནང་ཁུལ་དུ་སྟག་ལར་ངར་ཞིང་ཕི་རློལ་ཏུ་ཞུམ་བུ་ལར་འཇམ་པའི་མི་སྙིང་མེད་

ཀི་དཔེ། ཕི་དགར་འཇམ་ཞིང་ནང་དུ་རིག་རིག་གཏློང་མཁན་སྟག་ཞུམ་ལ་བུ་ཞིག་སྟག་གཞར་

མ། [ཡུལ]མིང་པློ་མེད་པའི་བུད་མེད་ལ་ཟེར། 

སྟག་ཟླ། འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། འའབྱུང་རིས་ལུགས་ཀི་དཔྱིད་ར་སྟག་གི་ཟླ་བ་སྟེ་བློད་ཟླ་དང་

པློ་སྟེ་བློད་ཀི་ལློ་གསར་ཟླ་བ་ལ་ཟེར། ཞིང་འབློག་རྒན་པློའི་ལུགས་ལ་དབར་འབིང་པློ་སྟག་གི་

ཟླ་བ་སྟེ་བློད་ཟླ་ལྔ་པ་ཡིན། 

སྟག་གཟིག །① སྟག་དང་གཟིག་ཅེས་པའི་ཚིག་བསྡུས་པ། ② ཏ་ཟིག་ཅེས་པའི་འབི་ཚུལ་གཞན། 



  2508  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྟག་གཟིག་ག་བུར། ག་བུར་རིགས་གསུམ་གི་ནང་ཚན་ཤིང་ཀཉྩ་ཞེས་པ་ལས་བྱུང་བར་གགས་

པའི་ག་བུར་མདློག་སེར་ལ་སུལ་མང་བ་ནུས་པ་བསིལ་འབིང་ཙམ་ཞིག

སྟག་གཟིག་ནློར་གི་རྒྱལ་པློ། ① བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ནང་གསལ་བའི་སྟག་གཟིག་རྒྱལ་པློ་ཞེས་པ་དེ་

ནི་དེང་དུས་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་ཞིག་གི་དཔློན་པློ་ཡིན་པར་འདྲ། ② གིང་གེ་སར་གིས་བཏུལ་བའི་

སྟག་གཟིག་ནློར་གི་རྒྱལ་པློ་ཞེས་པ་དེ་ནི་དེང་དུས་ཆབ་མདློའི་སྟག་གཟིག་སེ་པ་འདི་ཡིན་སྙམ། 

སྟག་གཟིག་སྤུངས་ཡིག །གནའ་བློའི་ཁ་ཆེའི་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཤིག་སྟག་བཟང་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། 

སྟག་རལ། སྟག་ལྤགས་ལས་བཟློས་པའི་མདའ་དློང་། 

སྟག་རི་སེང་མཇུག །བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་བཤད་སློལ་ལ། ལྷ་ས་གློང་ཁེར་ནང་དམར་པློ་རི་སྤན་

རས་གཟིགས་ཀི་བ་རི་གང་པློ་ཆེ་བེལ་ལ་ཉལ་བ་ལ་བུ་དེའི་སྟེང་དུ་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་བཞེངས་

ན་ལེགས་པ་བཞིན་ད་ལའི་པློ་ཏ་ལ་ཕློ་བང་ཆགས་པའི་རི་འདི་ཡིན་པ་དང་། ཕག་ན་རྡློ་རེའི་བ་

རི་སེང་གེ་གནམ་དུ་མཆློང་བ་འདྲ་བ་ཞེས་པ་ནི་ཡློངས་གགས་སུ་ལྕགས་པློ་རིར་འབློད་པ་འདི་

ཡིན་ཅིང་། འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀི་བ་རི་སྟག་མློ་བེ་ཁུང་དུ་འཛུལ་བ་ལ་བུ་ནི་ཡློངས་གགས་

སུ་བར་མ་རི་སྟེ་མིང་ངློ་མར་བློང་བ་རི་ཞེས་འབློད་པ་འདི་ཡིན། 

སྟག་རིང་དགློན། མིང་གཞན་སྟག་རིང་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ཆེན་གིང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་

ཤིང་འབྲུག་ཕི་ལློ་༡༦༦༤ལློར་སྟག་རིང་བསློད་ནམས་དར་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། 

སྟག་རུས། སློག་ཆགས་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཚ། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་ལྷ་བ་དང་། ཆུ་

རྒྱུས་གསློ། །ཐལ་བས་སྐྲན་ནད་བཤིགས། 

སྟག་ལུང་། ས་མིང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྣ་དཀར་རེ་རློང་གི་དབུས་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

སྟག་ལུང་བཀའ་བརྒྱུད། ཕག་མློ་གྲུ་པའི་སློབ་མ་སྟག་ལུང་ཐང་པ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ནས་བརྒྱུད་པའི་

བཀའ་བརྒྱུད། དེའི་ཡང་སློབ་སངས་རྒྱས་དབློན་ཁམས་སུ་བློན་ནས་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་མེ་བི་



  2509  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

ལློར་རི་བློ་ཆེའི་དགློན་པ་བཏབ། དེ་ནས་བཟུང་ལག་ལུང་ཡ་ཐང་མ་ཐང་གཉིས་སུ་གེས། 

ལུགས་དེའི་ལློ་རྒྱུས་ཆློས་འབྱུང་ངློ་མཚར་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བ་བར་གསལ། 

སྟག་ལུང་སང་། སི་ཁློན་ཞིང་ཆེན་གི་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་རྔ་པ་རློང་གི་རི་བློ་ཞིག

སྟག་ལུང་དགློན། ① རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༧༡༥ལློར་མཆློག་དགེ་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། 

 སྟག་ལུང་དགློན། ② སྟག་ཚང་ལློ་ཙཱ་བས་བཏབ། དུས་ནམ་བཏབ་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་ས་

སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་སྣ་མཁར་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

 སྟག་ལུང་དགློན། ③ 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། 

 སྟག་ལུང་དགློན། ④ ཐློག་མར་ཁུ་སྟློན་བརློན་འགྲུས་དབང་ཕྱུག་གིས་ཕག་བཏབ་གནང་། དེ་

རེས་དགའ་ལན་ཁི་ཐློག་བདུན་ཅུ་པ་ཁི་ཆེན་ངག་དབང་ཆློས་འཕེལ་གིས་སྐུ་བདག་གནང་། 

གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

 སྟག་ལུང་དགློན། ⑤ རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ལྕགས་བི་སྤི་ལློ་༡༡༨༠ལློར་སྟག་ལུང་ཐང་པ་བཀྲ་

ཤིས་དཔལ་གི་བཏབ་པའི་ལྷ་སའི་བང་ཕློགས་སུ་ཡློད་པའི་དགློན་པ་ཞིག

 སྟག་ལུང་དགློན། ⑥ ལློ་ངློ་གཉིས་བརྒྱ་ལྷག་གི་ལློ་རྒྱུས་ཡློད། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་ཡིན། ད་ལ་

མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གཅིག་སྒིལ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྟག་ལུང་འགེལ་ཆེན། ཆློས་རེ་སྟག་ལུང་ཐང་པ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་གིས་མཛད་པའི་ཕི་མ་རྒྱུད་ཀི་

འགེལ་པ་རྒྱས་པ་ཞིག

སྟག་ལུང་ཆློས་རེ་ངག་དབང་གགས་པ། རེ་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༤༡༨ལློར་

སྐུ་བལམས། རེ་གང་གིས་སྐུ་ཆུང་དུས་ནས་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་མང་པློའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་

ཕ་རློལ་དུ་ཕིན་པ་དང་། རྒྱུད་སེ། སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀི་གདམས་པ་མང་དུ་གསན། ཁད་པར་གཙང་



  2510  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕློགས་ལ་བློན་ནས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ལ་སློགས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་

མང་དུ་བསྟེན་ནས་ཟབ་ཆློས་དུ་མ་གསན། དཔལ་མློ་ཆློས་སིང་དང་ལ་ཕི་ལ་སློགས་པའི་

གནས་མང་པློར་བཞུགས། སྙན་པའི་གགས་པ་ཕློགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁབ། ལྷ་ཆེན་བཞེངས་པ་

དང་སྦིན་གཏློང་རྒྱ་ཆེན་མཛད་པ་སློགས་འཕིན་ལས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པར་བྱུང་ནས་ཆུ་

སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༤༧༣ལློར་ཆློས་རེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་བ་གདན་སར་བཀློད་ནས་ཀུན་སང་མཛད་

དེ་ཞབས་བརན་པར་བཞུགས། དགུང་ལློ་བདུན་ཅུ་དློན་དགུ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་

མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༤༩༦ལློར་དགློངས་པ་ཆློས་དབིངས་སུ་ཐིམ། 

སྟག་ལུང་ཆློས་རེ་རཏྣ་ཀ་ར། རེ་འདི་ཉིད་ཡབ་ཐུགས་རེ་སྐྱབས་དང་ཡུམ་གཟུངས་ལྕམ་གཉིས་ཀི་

སས་སུ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ལྕགས་བི་སྤི་ལློ་༡༣༠༠ ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། མཁན་ཆེན་བསློད་ནམས་

ཡེ་ཤེས་དང་སློབ་དཔློན་སངས་རྒྱས་བཟང་པློ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་རིན་ཆེན་འབྱུང་

གནས་སུ་གསློལ། མཁན་ཆེན་ཤེར་མགློན་པ་དང་སློབ་དཔློན་བསློད་ནམས་དབང་ཕྱུག་པ་

སློགས་ལས་བསྙེན་པར་རློགས། ས་སྐྱར་བློན་ནས་བ་མ་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དང་བ་ཆེན་ཀུན་

བློ་ལ་སློགས་པ་ལས་ཟབ་ཆློས་མང་དུ་གསན། དགུང་གངས་བཞི་བཅུ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་

དྲུག་པའི་ས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༣༣༩ ལློར་སྟག་ལུང་གི་གདན་སར་ཕེབས། དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རེ་

གཉིས་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ལྕགས་གང་སྤི་ལློ་༡༣༦༡ ལློར་དགློངས་པ་ཆློས་

དབིངས་སུ་ཐིམ། 

སྟག་ལུང་ཆློས་རེ་རཏྣ་གུ་རུ། རེ་འདི་ཉིད་ཡབ་ཐུགས་རེ་སྐྱབས་དང་ཡུམ་གཟུགས་ལྕམ་གི་སས་

སུ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་བི་སྤི་ལློ་༡༢༨༨ལློར་གཡང་ཤློད་བློང་ར་སྟེངས་ལ་སྐུ་འཁྲུངས། མཁན་

ཆེན་བསློད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་སློབ་དཔློན་སེང་བཟང་པ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། དགུང་ལློ་བཅུ་

དྲུག་པ་ལ་འཇམ་དབངས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ལས་ཆློས་མང་དུ་གསན། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་

གཉིས་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་བ་སྤི་ལློ་༡༣༠༩ལློར་རིན་པློ་ཆེ་ཆློས་རེས་དཔལ་བཟང་

པློས་རེ་རཏྣ་གུ་རུ་སྟག་ལུང་གདན་སར་བཞུགས་སུ་གསློལ། ལློ་དེར་ས་སྐྱར་བློན་ནས་འཇམ་

དབངས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་སློགས་ནས་ཆློས་མང་དུ་གསན། དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུ་ང་གཉིས་



  2511  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༣༣༩ ལློར་ཞི་བར་གཤེགས། 

སྟག་ལུང་ཐང་པ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༡༤༢ལློརའཁྲུངས་ཤིང་། 

གདུང་གྭ་ཟི། དགུང་ལློ་ཉེར་བཞིའི་དུས་སུ་ཕག་མློ་གྲུ་པའི་ཉེ་གནས་མཛད། ཐུགས་རིས་ཆེ་

ཞིང་གདམས་པ་རློགས་པར་གནང་། ཕག་གྲུ་གཤེགས་ནས་མལ་གློ་མཆད་ཀ་པ་ལས་བཀའ་

གདམས་གསན། དགུང་ལློ་སློ་དགུ་པ་ལ་པློ་ཏློ་བའི་བཞུགས་ཤུལ་དུ་སྟག་ལུང་དགློན་པ་

བཏབ། དེ་ནས་བཟུང་སྟག་ལུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཅེས་པ་བྱུང་ཞིང་འདུལ་བའི་ཕག་ལེན་ཞིབ་པར་

མཛད་པས་གྲྭ་རྒྱུན་རྣམས་ཀིས་ཀང་དེའི་རེས་སུ་དམ་པློར་འཛིན་པར་གགས། དགུང་ལློ་དྲུག་

ཅུ་རེ་དགུ་པ་ལྕགས་ར་སྤི་ལློ་༡༢༡༠ལློར་གཤེགས། 

སྟག་ལུང་པ། སྟག་ལུང་ཐང་པ་ཆེན་པློ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་བས་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ལྕགས་བི་སྤི་ལློ་

༡༡༨༠ ལློ་ལ་སྟག་ལུང་གི་དགློན་པ་བཏབ་སྟེ་གནས་གཞི་བཟུང་ཞིང་། དར་སྤས་རློང་གསུམ་

དབང་དུ་བསྡུས་པས་སེ་གཙུག་ལག་ཁང་གཉིས་ཀི་བདག་པློར་གྱུར། 

སྟག་ལུང་མངྒལ་གུ་རུ། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༢༣༡ ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་

བཅུ་དྲུག་པ་ལ་མཁན་པློ་ཐང་སྐྱ་བ་དང་སློབ་དཔློན་མཁས་པ་གགས་པ་བཟང་པློ་ལས་རབ་ཏུ་

བྱུང་། མཁན་སློབ་ལས་འདུལ་བ་དང་། མན་ངག་གི་གློ་རིམ་པ་མང་པློ། བཤད་བརྒྱུད། སྙན་

བརྒྱུད། དབང་བིན་རླབས་ཀི་བཀའ་སློགས་མང་དུ་ཞུས། དགུང་ལློ་ཞེ་གསུམ་ལ་ཕེབས་པ་ཆུ་

བ་སྤི་ལློ་༡༢༧༣ ལློར་སྟག་ལུང་གི་གདན་སར་ཕེབས། མཐར་དགུང་ལློ་རེ་བདུན་བཞེས་པ་

རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་མེ་བ་སྤི་ལློ་༡༢༩༧ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

སྟག་ལུང་སྨན་ཐང་པ། དེ་སློན་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་ཞལ་བཞུགས་སྐབས་བློད་ཀི་རི་མློའི་ལག་

རལ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཡློད་པའི་ནང་ནས་པིར་ཐློགས་དབང་པློ་དབུ་ཆེན་སྟག་

ལུང་དཔལ་མགློན་ཞེས་ཡང་ཡང་བསྟློད་བསགས་གནང་བ་དེ་ཡིན། ཁློང་གིས་ལྷ་ས་གཙུག་

ལག་ཁང་གིས་ཁམས་རའི་བར་སྐློར་གི་ཁ་ནང་ལའི་ཕལ་པློ་ཆེའི་ཞིང་བཀློད་དང་། ཆློ་འཕྲུལ་

བཅློ་ལྔའི་ལེབས་བིས། འབས་སྤུངས་དགའ་ལན་ཕློ་བང་གི་ལེབས་བིས་སློགས་བིས་པ་རྣམས་

སྨན་ཐང་གི་ལུགས་ཡིན་ཅིང་། ཁློང་གི་དུས་རྒྱུན་སྨན་ཐང་གི་ལུགས་གཙོ་བློར་གནང་བས་དབུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྟག་ལུང་སྨན་ཐང་པ་ཟེར། 

སྟག་ལུང་སངས་རྒྱས་དབློན་གགས་པ་དཔལ། རེ་འདི་ནི་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་ཕག་སྤི་ལློ་༡༢༥༡ 

ལློར་མདློ་ཁམས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། རེ་སམ་པློ་པའི་སྐུ་སྐྱེ་ཡིན་པར་གགས་ཤིང་། སྐུ་ཆུང་དུས་ནས་

ཆློ་འཕྲུལ་མང་པློ་བསྟན། དགུང་ལློ་བཅུ་གསུམ་ལ་སངས་རྒྱས་ཡར་བློན་གི་སར་རབ་ཏུ་བྱུང་། 

རེ་དེ་ལས་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཟབ་ཆློས་མ་ལུས་པ་དང་། ཕག་མློ་གྲུ་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་སྟག་ལུང་

པ་ལ་སྙན་བརྒྱུད་འབའ་ཞིག་ཏུ་བཞུགས་པ་རྣམས་ཀང་ལེགས་པར་གསན། དགུང་ལློ་ཉེར་དྲུག་

ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་༡༢༧༦ལློར་རི་བློ་ཆེ་དགློན་པ་བཏབ། དགློན་པ་འདི་

གཉིས་སློ་སློར་དགེ་འདུན་སུམ་སྟློང་བརྒྱད་བརྒྱ་ཙམ་རེའི་འདུ་ཚོགས་བྱུང་། དགུང་ལློ་བཞི་བཅུ་

ཞེ་དྲུག་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༢༩༦ལློར་འདས། 

སྟག་ལློ། ① ལློ་སྐློར་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་གཅིག །② སྟག་ཚང་ལློ་ཙཱ་བ། 

སྟག་ལློ་དགློན། སྤི་ལློ་༡༣༢༦ལློར་ཆློས་གགས་བཟང་པློ་ནས་གསར་དུ་ཕག་བཏབ་མཛད། གྲུབ་

མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་རྔ་པ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གཟི་ཚ་སེ་དགུའི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྟག་ལློ་གཞློན་ནུ་བརློན་འགྲུས། འབློག་མི་ཤཱཀ་ཡེ་ཤེས་དང་འགློགས་ཏེ་རྒྱ་བལ་དུ་སློབ་གཉེར་

བས། སྟག་ལློ་ལྷ་ཁང་བརིགས། 

སྟག་ལློའི་སེ་གཟར། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་སྟག་སྤི་ལློ་༡༤༣༤ལློར་ཕག་གྲུ་ནང་ཁིམ་རྒྱུད་ནང་

འཁྲུགས་ཀིས་སློང་པའི་སེ་འཁྲུགས་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡིན། ཕག་གྲུ་དང་རིན་སྤུངས་པ་གཉེན་

བསེས་པའི་ཐློག་མ་ནི་ཆེ་ས་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་གིས་རིན་སྤུངས་པའི་ལྕམ་མློ་ཀུན་དགའ་

དཔལ་འཛོམས་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་དེ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་གཉིས་ཀི་སས་གགས་པ་འབྱུང་གནས་

དགུང་ལློ་བཅུ་དགུ་པར་སིད་ཁིར་ཕེབས་སྐབས། དྲུང་འཁློར་ནང་བློན་ཁག་གཅིག་གིས་ཡབ་

ཆེ་ས་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་གིས་སིད་དགློས་པའི་གློས་འགློ་བཏློན་ཀང༌། ཏཱ་སི་བང་ཆུབ་

རྒྱལ་མཚན་གིས་ར་ཁིམས་ནང་དུ་ཕག་གྲུ་སེ་སིད་ཀི་ཁི་ལ་མི་སྐྱ་ཕལ་པ་བཀློད་མི་ཆློག་པའི་

གཏན་འབེབས་གནང་ཡློད་སྟབས། སྤན་ས་རིན་པློ་ཆེ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གི་ཞལ་ནས། 

ཁི་ཐློག་ཏུ་བུ་ཆུང་ལས་འློས་མེད། ཁིམ་པ་རྒད་པློ་ཞིག་གིས་ཁི་པ་མི་འློང་གསུངས་པ་བཞིན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་བ་སྤི་ལློ་༡༤༣༢ལློར་སས་གགས་པ་འབྱུང་གནས་སེ་སིད་ཀི་ཁིར་

འཁློད། ཡབ་ཆེ་ས་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་གིས་སིད་སྐྱློང་རེ་བའི་དཔློན་རིགས་རྣམས་འདློད་

དློན་མ་འགྲུབ་པའི་རྐྱེན་གིས་སློང་པའི་ནང་འཁྲུག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཞིག་ལངས་པས། ཡབ་ཆེ་ས་

སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་སྣེའུ་གདློང་དུ་བཞུགས་ཐབས་བལ་ནས། ཡར་རྒྱབ་ཏུ་ཕེབས་ཏེ་ལློ་

ངློ་བཅུ་གཅིག་ཙམ་བཞུགས་དགློས་པ་བྱུང་བ་ལློ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ཁག་ན་གསལ་ཡང༌། སྐབས་

དེར་ཕློགས་སློ་སློའི་འགློ་པ་གང་གིས་བས་པ། བུ་ར་གང་བརླགས། ཡུལ་དུས་གང་འཁྲུག་

སློགས་ཀི་ཡིག་ཆ་ཁ་གསལ་བ་ཞིག་ད་ཕན་མ་མཐློང༌། སེ་འཁྲུག་འདི་ནི་སྟག་ལློའི་སེ་གཟར་

ཞེས་བློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་ཐློག་སྐད་གགས་ཆེ་ཤློས་ཀི་སེ་འཁྲུག་ཅིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཕག་མློ་གྲུ་

པའི་སིད་དབང་ཡང་འདི་ནས་ཉམས་འགློ་ཚུགས། 

སྟག་ཤ ① གཅན་གཟན་སྟག་གི་ཤ། རློ་མངར། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་རྒྱུན་གཅློད། 

 ② སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རྨ་འདྲུབ། གཉན་ནད་གསློད། 

དུག་ཚད་སེལ། ཚ་འཁྲུ་གཅློད། རུས་ཆག་སྦློར། 

སྟག་ཤམ། སྟག་ལྤགས་ཀི་ཤམ་ཐབས། 

སྟག་ཤར། སྐྱེས་པ་དར་མ། སྟག་ཤར་གཞློན་པ། སྟག་ཤར་དཔའ་བློ། 

སྟག་ཤར་ལུ། ཁད་ཆློས་བརློད་པའི་མིང་། སྐྱེས་པ་ཕློ་ཞེས་པའི་བརློད་ཚུལ་གཞན་ཞིག་ཡིན། སྨན་

བུ་མློ་ཞེས་པའི་ཚིག་གློགས་ལ་བུ་ཞིག་ཡིན། 

སྟག་ཤུན། འབྲུག་དང་སྤིན་པའི་རི་མློ་ཅན་གི་གློས་ཆེན་རྒྱུ་ཅུང་ཟད་རིང་བ་ཞིག

སྟག་སེང་ཁ་འཕློད། ཕློ་རྒློད་པློ་འདྲ་འདྲ་གཉིས་ཁ་འཕློད་དུ་ཡློད་པའི་དཔེ། ནུས་ལན་གཉིས་མཉམ་

སེབ་བྱུང་བའི་དློན། 

སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག །ཀླུང་ར་སྐྱེད་པའི་རི་མློ་ཞིག་ཡིན། སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་གི་རི་མློ་འདི་དག་ནི་

གནའ་བློའི་བློན་གི་རིག་གནས་ནང་དུ་ས་ཆུ་མེ་རླུང་གི་འབྱུང་བ་བཞི་མཚོན་བེད་ཀི་རི་མློ་ཞིག་

ཡིན། དེ་ཡང་སྟག་ནི་འབྱུང་བ་ཤིང་ངམ་རླུང་མཚོན་བེད། སེང་གེ་ནི་འབྱུང་བ་ས་མཚོན་བེད། 

ཁྱུང་ནི་འབྱུང་བ་མེ་མཚོན་བེད། འབྲུག་ནི་འབྱུང་བ་ཆུ་མཚོན་བེད་ཡིན། དེ་ལར་ཀླུང་ར་བསྐྱེད་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པའི་གཟུངས་སགས་དང་། འབྱུང་བཞི་མཚོན་པའི་རི་མློ་རྣམས་རས་སམ་ཤློག་བུའི་ངློས་ལ་

སར་ནས་རི་མགློ་དང་། ཀླུང་ཐང་རྣམས་སུ་མཆློད་ནས་རླུང་ལ་བསྐུར་ན་སྤིན་པའི་བདག་པློ་

དེའི་སློག་ལུས་དབང་ཀླུང་རྣམས་ཡར་བསྐྱེད་འགློ་བའི་གློགས་སུ་ཡིན་པར་བཤད། 

སྟག་སེང་གཡག་སེང་། མི་གཉིས་ཀིས་སྟག་གི་གསློབ་གློན་པའི་རལ་སྟློན་པ་དེ་བཞིན་གཡག་གི་

གསློབ་གློན་ནས་རལ་སྟློན་པ། 

སྟག་སློག །[tak-tsak] སྟག་ལྤགས་ཀིས་བཟློས་པའི་གློས་ཏེ་གནའ་དུས་གཡུལ་འགེད་ཀི་

དཔའ་བློ་ལ་བ་དགའ་གནང་བའི་གློས་ཤིག

སྟག་གསར་རྔམ་ཆེན་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༧༤༢ལློར་ཞུ་ཚེ་རིང་བཀྲ་

ཤིས་དང་། དགེ་སློང་བརློན་འགྲུས་གཉིས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་

རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ནག་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྟག་གསློད་ས་མདའ།སྟག་གསློད་བེད་ཀི་ས་མདའ། 

སྟང་བ། [ཐ་དད་པ]བསྟངས་པ། བསྟང་བ། སྟློངས། ཕན་པ་བེད་པ་དང་། ཕན་འདློགས་པ། ཁེད་

ཀིས་རག་ཏུ་བདག་བསྟངས་སློང་། 

སྟང་མ། བས་རེས་ཀ་ིདློན་ཏེ། གིང་སྒྲུང་སྟག་གཟིག་ནློར་རློང་ལས། འད་ིབས་སྟང་མ་ཕ་ར་ཞློག །ད་ེབས་

ཕ་ཆུས་རླུང་ལ་བསྐུར། ཞེས་དང་། གིང་གི་དཔའ་ཐུལ་རྣམས་ཀིས་སྟང་མ་བངས་སློ། ལ་བུའློ། །

སྟང་ར། སྟེང་རེག་དང་གཅིག །

སྟང་ཟིལ། དངུལ་རྡློ་རེ་རྡློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག །རློ་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་མགློ་ཆག་

གསློ། །ཁག་ཤློར་བ་དང་སྐྱུག་པ་གཅློད། རུས་མདློག་འབིན། 

སྟངས། ལས་ཚིག་ད་ལ་བའི་མཐར་སྦར་ན་ཐབས་སམ་རྣམ་པའི་མིང་སྟེ། བ་བ་བེད་སྟངསལམ་ལ་

འགློ་སྟངས། གནས་སུ་འདུག་སྟངས། བློ་ལ་དྲན་སྟངས་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

སྟངས་ཀ ཚུལ། ལ་སྟངས། བེད་སྟངས། གློམ་པ་འདློར་སྟངས། འགིང་སྟངས། སེམས་ཀི་འཛིན་

སྟངས། མདའ་འཕེན་པའི་སྟངས་ཀ

སྟངས་ཁ། གཞན་གིས་བ་བ་བཞིན་ལས་པ། སྟངས་བེད་ཀང་ཟེར། སྟངས་ཀ་དང་དློན་གཅིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

སྟངས་སྟབས། རྣམ་འགྱུར། ཤིན་ཏུ་ཁློས་པའི་སྟངས་སྟབས་ཀིས་སང་སེམས་སྟློན། 

སྟངས་སྟབས་དགུ། རྡློ་རེ་རེ་གཅིག་པ། རྡློ་རེ་རེ་གསུམ་པ། རྡློ་རེ་རེ་ལྔ་པ། རྡློ་རེ་སྣ་ཚོགས། རྡློ་རེ་

རང་སྟབས། གཡས་བརྐྱང་། ས་ག་ཟླུམ་པློ། མཉམ་པའི་སྟངས་སྟབས་སློ། །

སྟངས་སྟབས་ལྔ། གཡས་གཡློན། བརྐྱང་། ས་ག །ཟླུམ་པློ། མཉམ་པ། 

སྟངས་འཛིན། དབེ་མཚམས་ཕེ་སྟེ་འཛིན་པ། བཟང་ངན་སྟངས་འཛིན་གི་སློབ་སྟློན་གནང་བ། 

སྟད། ར་ལ་ས་སྟད་པ་སྟེ། ར་ལ་ས་རྒྱབ་པ། 

སྟན། ལུག་བལ་དང་། གཡག་གི་རིད་སློགས་ཀི་བཟློས་པའི་འློག་གི་གདིང་བ་དང་། ར་དང་གཡག་

སློགས་སའི་འློག་ཏུ་གཏློད་རྒྱུ་སྟན་ཞེས་འབློད་པ་ལ་བུའློ། །གདན། ཁི་སྟན། མལ་སྟན། སྟན་

དམའ་བ། ཞ་ེས་གུས་འདུད་ཀ་ིཆེད་དུ་སྟན་ལས་ལང་། མ་ིད་ེསྟན་ལས་ལང་བ་མེད་པར་གཉིད་དུ་ཡུར། 

སྟན་གིངས་པ། [རིང]ནང་ཚངས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་གདན་ཕིང་པ། 

སྟན་བརྒྱད། ཚོང་དཔློན་གི་སྟན། ཁིམ་བདག་གི་སྟན། འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པློའི་སྟན། བརྒྱ་

བིན་གི་སྟན། དབང་བསྒྱུར་གི་སྟན། ཕིར་མི་ལློག་པའི་སྟན། ཕིར་མི་རྒློལ་པའི་སྟན། སེངྒེའི་ཁི་

ཆློས་འཁློར་བསྐློར་བའི་ཁི་སྟན་བཅས་སློ།

སྟན་གཅིག །ཉིན་རེར་ལློ་ཆས་ཟ་ཐེངས་རེ་ལས་མི་ཟ་བའི་བརྟུལ་ཞུགས། 

སྟན་ཆགས་པ། ཡུལ་དེར་ལློ་མང་བསད་ནས་དེར་གཞིས་ཆགས་པས་ན། སྟན་ཆགས་པ་ཟེར། 

སྟན་ནང་ཚངས་ཅན། གདན་བར་ཚངས་ཅན། 

སྟན་འབློལ། གདན་འབློལ་པློ་སྟེ་འབློལ་གདན། 

སྟན་ཟླུམ། གདན་སློར། 

སྟན་ལ་འདུག་པའི་ཚུལ་དགུ། ཉེས་བས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་ལ་གཟིགས། 

སྟབ་སེང་། ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཏེ། རློ་ཁ་ལ་བསྐ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རུས་པ་ཆག་པ་

གསློ། །རུས་པའི་ཚ་བ་སེལ། 

སྟབས། རྒྱུ་མཚན་སྟློན་བེད་ཀི་ཕད་ཅིག །རང་ཅག་སློད་གནས་ཐག་ཉེ་པློ་ཡིན་སྟབས་ཡང་ཡང་

མཇལ་ཡློང་། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྟབས་ཀ ① ཐབས་དང་ཚུལ། གློམ་སྟབས། སློད་སྟབས། བེད་སྟབས། ཤློད་སྟབས། ལས་དློན་

གལ་འགངས་ཆེས་ཆེའི་རིགས་ལ་ལྷློད་ཡེངས་མེད་པའི་སྟབས་ཀ་གཟབ་པློ་བེད་དགློས། ② 

གློ་སྐབས་དང་། ཕློགས་སམ། ཆ། བསམ་འཆར་ཤློད་པའི་སྟབས་ཀ་རེད་འཕལ་གང་དྲན་ཚང་

མ་ཤློད་ཅིག །གནའ་ས་མློའི་སྟབས་ཤིག་ལ། སྟབས་ཀ་འགིག་མ་སློང་། 

སྟབས་ཀ་བ་དར་མ་གགས། འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༡༠༣ ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། 

ཤ་ར་བའི་སློབ་མ་བཀའ་བབས་དྲུག་ཏུ་གགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་བཀའ་བབས་ཡིན། 

འདི་ཉིད་ཀིས་མལ་གློ་སྟབས་ཀ་དགློན་ཕག་བཏབ། སྟབས་ཀར་ཚོགས་པ་དྲུག་བརྒྱ་རེ་ཙམ་

འདུས་ཟེར། མཐར་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༡༧༤ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

སྟབས་འཁེལ། ཁ་ཐུག་འཁེལ་བ། འགློ་སྐབས་ཉ་ིགདུགས་ཁེར་བ་དང་ཆར་བབ་པ་སྟབས་འཁེལ་བ་རེད། 

སྟབས་འགིག །ལས་ཀ་བེད་སྟངས་དུས་སམ་སྐབས་འགིག་པ། ང་ཚོ་ཚང་མ་དུས་འཛོམས་ཀི་

སྟབས་འགིག་པ་ཡག་པློ་རེད། 

སྟབས་ཅིག །ཆབས་ཅིག །ལས་དློན་ཁག་མང་སྟབས་ཅིག་ཏུ་བས་པ། རྨློད་ལློག་རྒྱབ་པ་དང་སྟབས་

ཅིག་ཏུ་ཆུ་ཡུར་བཟློ་སྟབས་བདེ་པློའང་ཡློང་གི་ཡློད་སྟབས་ད་རེས་ཞིང་ལས་ཁག་གཉིས་

སྟབས་མཚུངས་སུ་བཙུགས་པ། 

སྟབས་གཅིག་དློན་གཉིས། ལས་ཀ་གཅིག་ལ་འབས་བུ་གཉིས་ཐློབ་པ། བེད་ཐེངས་གཅིག་ལ་དློན་

གཉིས་སྒྲུབ་པ། 

སྟབས་བསྟུན། གློ་སྐབས་བསྟུན་པ། དག་ེརྒན་བཞུགས་པ་དང་སྟབས་བསྟུན་ནས་མཇལ་བར་ཡློང་བ་ཡིན། 

སྟབས་བསྟུན་ཟློལ་འཇློག་རྒྱ་ཡན་དུ་གཏློང་བ། ལས་ངན་བེད་མཁན་ལ་ཐད་ཀར་འགློག་རྒློལ་མ་

བས་པར་བསྟུན་གང་ཐུབ་ཁློ་ན་བས་པ། ཡང་ན་རང་དགར་གཏློང་བ། 

སྟབས་དློན། སྟབས་བདེར་བཏང་བའི་ཡིག་འཕིན་གི་དློན་ཡིན། 

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

དབིན་སྐད་དུ་simple ཟེར། 

སྟབས་བདེ་པློ། ① ལས་ས་པློ་དང་། འདུམ་བདེ་པློ། ལས་ཀ་བེད་སྟབས་བདེ་པློ་བྱུང་། ② མདློར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

བསྡུས་དང་སྤློས་པ་ཆུང་བ། གསློལ་ཚིགས་སྟབས་བདེ་ཞིག་ཕུལ་བ། འཕལ་མཁློ་ཙམ་དུ་

བཙུགས་པའི་ཟམ་པ་སྟབས་བདེ་པློ། ལག་ཆ་སྟབས་བདེ། 

སྟབས་བདེ་ཚོར་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་simple perceptron ཟེར། 

སྟབས་བདེའི་སློ་མློ། ལག་སློ་སྟེ་ལས་དློན་ཞིག་འགྲུབ་པར་བས་པར་ཆེས་སྟབས་བདེ་བའི་ཐབས་

ཤེས། ཡང་ན་ལག་སློ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

སྟབས་བདེའི་བརློད་ཚིག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་simple statement ཟེར། 

སྟབས་བདེའི་ཡིག་ཆ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་simple files ཟེར། 

སྟབས་བདེའི་གསང་ཨང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་simple password ཟེར། 

སྟབས་སེལ། རྒྱས་མིན་མདློར་བསྡུས་སུ་བསྐུར་བ། 

སྟབས་འབུལ། མདློར་བསྡུས་སུ་འབུལ་བ། 

སྟབས་མ་དགུ་བརེགས་ཅན། ༡ ཕློ་བང་གར་བལམས་པ། ༢ཡབ་གང་ཡིན་པ། ༣ ཆབ་སིད་ལློ་

ཇི་ཙམ་བཟུང་། ༤ བཙུན་མློ་གང་ཡིན་པ། ༥ སས་སུ་ཡློད་པ། ༦ བློན་པློ་གང་གིས་བས་

པ། ༧ བས་རེས་གང་ཡློད་པ། ༨ཚེ་ཚད་ལློ་ཇི་ཙམ་ཐུབ་པ། ༩.འདས་ས་གང་དུ་འདས་པ་

བཅས་དགུ་ཡློད། 

སྟབས་མ་ས། བེལ་རབས་མ་སའམ་མ་རིངས། 

སྟབས་མཚུངས། དུས་མཚུངས་སམ་ཆབས་མཚུངས། ཁེད་རང་ཕློགས་ཕེབས་དང་སྟབས་

མཚུངས་ཕན་ཡང་རྡློག་ཐློན་ཞུ་རིས་ཡིན། 

སྟབས་ཡག །སྟབས་ལེགས་དང་དློན་གཅིག

སྟབས་རེ་ཤུ་རེ། གློ་བུར། ལས་དློན་སྟབས་རེ་ཤུ་རེར་བས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྟབས་ལེགས། འབད་རློལ་ལ་མ་ལློས་པའི་སྟབས་ཡག་པ། སྟབས་ལེགས་ནས་ལས་ཀ་ག་འགིག་

བྱུང་སློང་། 

སྟབས་ལེགས་སྐབས་འཁེལ། མཐུན་རྐྱེན་བཟང་འཛོམས་ཀི་དུས་སྐབས་དང་འགིག་པ། ཕི་ལ་

འགློ་དུས་ཆར་པ་ཆེན་པློ་རང་མ་བབ་པའི་སྟབས་ལེགས་སྐབས་འཁེལ་གིས་གློན་པ་རྣམས་

སངས་མ་སློང་། 

སྟབས་ཤུར། སྟབས་རེ་ཤུ་རེའི་བསྡུས་ཚིག

སྟབས་གསློལ། སྟབས་བདེ་པློར་ཞུ་བ། 

སྟར། དཀྱུས་སུ་སྒིག་པ། གལ་སྟར་སྒིག་པ། ཡིག་སྟར། མུ་ཏིག་སྟར་ལ་བསྒྱུས་པ། 

སྟར་ལྤགས་བརློས་མ། དམངས་ཁློད་ཀི་ནང་དུ་དར་ཁབ་བྱུང་བའི་བརློས་དཀྲློལ་ལག་རལ་ཞིག་

ཡིན། སྟར་ལྤགས་ཀི་ཕི་ངློས་འབར་འབུར་གི་རི་མློའི་ཁད་ཆློས་དང་བསྟུན་ནས་མི་སྣ་དང་། 

སློག་ཆགས། ཡུལ་ལློངས་སློགས་བརློས་དཀྲློལ་བས་ཡློད། 

སྟར་མློ། ཤིང་བཟློའི་ལག་ཆ་སློ་གཉིས་ཅན་ཞིག་ཡློད། 

སྟམས་པ། བཙན་ཤེད་ཀིས་ཕློགས་པ་དང་བཙན་ཤེད་ཀིས་ཐག་གཅློད་པ། 

སྟར། དཀྱུས་སུ་སྒིག་པ། གལ་སྟར་སྒིག་པ། ཡིག་སྟར། མུ་ཏིག་སྟར་ལ་བརྒྱུས་པ། 

སྟར་ཀ སྟར་ཁ་དང་གཅིག །

སྟར་སྐློགས། སྟར་ག་ཤིང་གི་སྐློགས་ལྤགས་སམ། སྟར་གའི་སྐློགས་པ། 

སྟར་ཁ། ① ཤིང་ཏློག་ཅིག །སྟར་ཁ་ཁ་བཤགས་དང་། སན་མ་ཉིས་བཤགས་ལ་བུར་བགློ་བཤའ་

བེད་པ། ② སྟར་ཁའི་ཚི་གུ་སྨན་དུ་འཇུག་སྐབས་རློ་མངར། ཞུ་རེས་དྲློད། ནུས་པས་ཚི་གུས་

རླུང་ལ་ཕན། མར་ཁུ་བྱུགས་ན་རླུང་ནད་ཀིས་ཡན་ལག་རེང་འཁུམས་གྱུར་པ་ལ་ཕན། 

སྟར་ཁའི་ཟ། སྟར་ཁའི་ནང་སྙིང་། 

སྟར་ག །འདི་རང་ལློངས་ཀི་སློ་བློ་དང་། ཉིང་ཁི། རྨར་ཁམས། བག་གཡབ། མཛོ་སང་སློགས་གནམ་

གཤིས་སྙློམས་པའི་ས་ཁུལ་རྣམས་སུ་འཁྲུངས་ཤིང་འདེབས་འཛུགས་ཀང་བེད་ཀི་ཡློད། སྟར་

སློང་ཆེ་ཞིང་མཐློ་བ་རྨེ་ཁི་20ཙམ་ཟིན་པ། ཤིང་ལྤགས་སྐྱ་དཀར་མཐུག་ཅིང་ཡལ་ཕན་གཞློན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

ནུར་སྤུ་ཆུང་ཐུང་ངུ་ཡློད་པ། ཟླ་4～5པར་སྙེ་དབིབས་ཀི་མེ་ཏློག་ཆུན་པློར་མེ་ཏློག་ཞིབ་ཆུང་

རྫུབ་སྟེ་སྐྱེ་བ་ཐུར་དུ་འཕང་བ་ཞིག་བཞད་པ། ལློ་མ་ལང་ནག་རྒྱབ་ལང་དཀར་ཅན་ཡལ་རང་རེ་

རེའི་ཐློག་ལྔའམ་བདུན་རེ་སྐྱེ་བ། ཟླ་9～10པར་འབས་བུ་ལང་སྐྱ་ཁམ་ཐིག་ཅན་ཟླུམ་རིལ་

བིས་པའི་ཁུ་ཚུར་ཙམ་པ་ནང་དུ་རུས་པ་ཁམ་སེར་ཁ་སྦློར་གི་ནང་དུ་ཚི་གུ་དཀར་པློ་ཡློད་པ་

ཞིག་གློ །སྨན་དུ་སྦར་བ་ནི་འབས་བུའི་ནང་སྙིང་ངམ་ཚི་གུ། རློ་མངར་བསྐ། ཞུ་རེས་སྙློམས། 

ནུས་པས་རླུང་ནད་སྤི་དང་ཁད་པར་གཟུགས་འཁུམས་སེལ། ཡན་ལག་ར་རྒྱུས་ཞ་འཁུམས་

རེངས་པ་སློགས་ལ་ཕན། དྲི་མ་འགག་པ་འབིན། ལུས་ཟུངས་གསློ་ཞིང་འློ་མ་རྒྱས། མར་ཁུ་

བྱུགས་པས་སྤུ་སྐྲ་སྐྱེ། རུས་པ་འདི་སྐྲ་ནག་པློར་བསྒྱུར་བ་དང་སྐྱེ་བར་བེད་པའི་རས་སུ་འགློ། 

སྟར་སྒིག །གལ་སྒིག་པ། རུ་བཞིར་བགློས་ཏེ་སྟར་སྒིག་པ། མི་མང་པློ་སྟར་སྒིག་བས་ནས་ཁློམ་སྐློར་

དུ་འགློ་བ། དབིན་སྐད་དུ་arrange ཟེར། 

སྟར་སྒིག་སེའུ་ཁུང་། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་arranges windows ཟེར། 

སྟར་སྒིག་བེད་སྟངས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་order by ཟེར། 

སྟར་འགིག་པློ། གལ་ལྷུ་འགིག་པློ། མེ་ཏློག་སྣ་ཚོགས་བསྒྱུས་པའི་ཕེང་བ་སྟར་འགིག་པློ་ཞིག་ཕུལ་བ། 

སྟར་ཆགས། ① རྒྱུན་ཆགས་པ། ལས་ཀ་སྟར་ཆགས་བས་པ། ② སྟར་ཕེང་བསྒིགས་ཏེ་གནས་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་change column ཟེར། 

སྟར་ལག །སྟ་རེའི་ལག་པ། 

སྟར་སློང་། ཤིང་སྟར་ཁའི་སློང་པློ། 

སྟར་པ། གལ་གི་དཀྱུས། 

སྟར་ལྤགས། སྟར་ཁའི་པགས་པའམ་ཤུན་པ། ཚོས་མདློག་ཁམ་པ་བེད་ཐུབ་པ། 

སྟར་བ། [ཐ་དད་པ]བསྟར་བ། བསྟར་བ། སྟློར། ① གཤློམ་པའམ་སྒིག་པ། གལ་ལེགས་པར་བསྟར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཏེ་བཞུགས་ཤིག །② ལག་ཏུ་ལེན་པ་དང་། བེད་པ། བཤད་པ་ལར་དུ་ལག་ལེན་བསྟར། དགའ་

སྟློན་གི་ཆློ་ག་རྒྱ་ཆེར་བསྟར་བ། ③ སྤས་པ། རྒྱན་གིས་བསྟར་བ། 

སྟར་བུ། ཤིང་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་སྐྱུར། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་གློ་ནད་ཀི་ལུད་པ་གེན་

དུ་འདྲེན་པ་དང་། ཁག་རྒྱུ་བར་བེད་། བེ་སྣབས་གཅློད། 

སྟར་བུ་པཉྩ། སྟར་བུ་དང་། རུ་ར། པི་ལིང་། ཤིང་ཚ། སྐྱུ་རུ་ལྔ་སྦྲང་རི་དང་སྦར་བའི་སྦློར་སེའི་མིང་

སྟེ། ནུས་པས་གློ་བའི་རྣག་ཁག་གེན་དུ་འདྲེན་པར་བེད། 

སྟར་མློ། ཤིང་གཅློད་བེད་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག

སྟར་ཞུན། ཤིང་སྟར་བུའི་ཞུན་མ་སྨན་སྟར་ཐློག་གི་ཁཎ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་column width ཟེར། 

སྟར་ཡུ། སྟ་རེའི་ཡུ་བ། 

སྟར་རང་སྒིག །གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་auto arrange ཟེར། 

སྟར་སློ། སྟ་རེའི་ཁ། 

སྟི། ངལ་གསློ་བའི་བརྡ་རིང་། མ་འློངས་པར་བསྟི་དང་འདས་པར་བསྟིས། སྐུལ་ཚིག་ལ་སྟིས་འབི། 

སྟི་ཀ སྟི་ག་དང་གཅིག །

སྟི་ག །ཤ་དུམ་བུ་ཁམ་གང་ཙམ་ཞིག །ཤ་ཁློག་ཕར་སྤད་ནས་སྟི་ག་ཚུར་སྒུག་པ། ཤ་གཅིག་ནས་

དྲས་པའི་སྟི་ག་དང་། ཀློ་བ་གཅིག་ནས་དྲས་པའི་རྒྱུན་བུ། 

སྟི་བ། [ཐ་མི་དད་པ]བསྟིས་པ། བསྟི་བ། སྟིས། ངལ་གསློའི་ཆེད་དུ་གནས་པ། དཀའ་སྤད་ཀི་ངལ་

དུབ་བསང་ཕིར་རེ་ཞིག་བག་ཕེབས་པར་བསྟིས་པ། ངལ་རློལ་གིས་ཁམས་དུབ་ན་ཐང་ཅིག་

རིང་འབློལ་ལེར་སྟིས་ཤིག

སྟིག་པ། བར་དུ་རློང་བའི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན། སྐྲ་མདུད་ཀང་གསེང་ལ་སྟིག་རྒྱུ་མི་འདུག་ཚང་མ་སྐྲ་

བསྡུ་མཁན་དེ་ཚོས་བཏློན་འགློ་གི་འདུག །གློས་འཁྲུ་རྒྱུ་རྣམས་དུང་པན་ནང་ལ་ཞློག །ག་ས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

གང་ལ་སྟིག་མ་བཞག་ཅེས་པ་ལ་བུའློ། །

སྟིང་བ། [ཐ་དད་པ]བསྟིངས་པ། བསྟིང་བ། སྟིངས། ① བརས་ཐབས་ཀིས་སྐྱློན་སྨྲ་བ། དློན་མེད་

གཞན་ལ་བསྟིངས་ན། བསྟིང་ཚིག་རང་ལ་འཁློར་ཡློང་། ② ཟུར་གིས་སྨློད་པ། ཁློ་རང་ང་ལ་མི་

དགའ་བས་འཇམ་པློའི་སློ་ནས་སྟིང་བ་རེད། ཐེག་ཆེན་གི་ཆློས་དང་གང་ཟག་ལ་བསྟིངས་པ། 

སྟིང་ཚིག །[རིང]སུན་འབིན་པའི་ཚིག

སྟིངས། སྟིང་བའི་སྐུལ་ཚིག

སྟིམ། སྟིམ་པ་པློས་ཆུའི་ནང་དུ་ཐིམ་པར་བེད་བཞིན་པ། 

སྟིམ་པ། [ཐ་དད་པ]བསྟིམས་པ། བསྟིམ་པ། སྟིམས། གཉིས་མེད་དུ་སེ་བའམ་ཐིམ་པར་བེད་པ། 

གཉིས་མེད་རློ་གཅིག་ཏུ་སྟིམས་ཤིག །ཤ་ཁུ་ཤ་ལ་བསྟིམས་པ། འློ་མ་ཆུའི་ནང་དུ་སྟིམ་པ། 

སྟིམས། སྟིམ་པའི་སྐུལ་ཚིག

སྟིའུ། སྟ་རེ་ཆུང་ངུའི་མིང་ལ་སྟིའུ་ཟེར། 

སྟིས། སྟི་བའི་སྐུལ་ཚིག

སྟུ། མློ་མཚན། བུད་མེད་གསང་གནས་ཀི་དབང་པློ་སྟེ། གཅིན་ལམ་དང་སྐྱེ་ལམ་སྤིའི་མིང་། 

སྟུ་སྤུ། བུད་མེད་གསང་གནས་སུ་མློ་མཚན་གི་ཉེ་འགམས་རྣམས་སུ་སྐྱེས་པའི་སྤུའི་མིང་།

སྟུག །རྒྱན་ཚིག །དངློས་རས་དང་དངློས་རས་ཀི་བར་ཐག་ཐུང་བ་དང་བར་སྟློང་ཉུང་བའི་དློན་ཏེ། 

ཞིང་ནང་དུ་མྱུ་གུ་སྐྱེས་པ་ཧ་ཅང་སྟུག་པ་ལ་བུ། 

སྟུག་གེ་བ། འཐུག་པློའི་གནས་ཚུལ། མགློ་སྐྲ་ནག་ཅིང་སྟུག་གེ་བ། 

སྟུག་པློ། འཐུག་པློ། ཤིང་ནགས་སྟུག་པློ། སྤིན་ནག་སྟུག་པློ། སྨག་རུམ་སྟུག་པློ། 

སྟུག་པློ་བཀློད་པའི་ཞིང་ཁམས། གཟུགས་ཁམས་གནས་རིགས་བཅུ་བདུན་གི་སྟེང་མ་ལློངས་སྐུའི་

ཞིང་ཁམས་ཤིག

སྟུང་བ། [ཐ་དད་པ]བསྟུངས་པ། བསྟུང་བ། སྟུངས། ཐུང་དུ་གཏློང་བ། ཐག་པ་སྟུང་བ། ཉིན་བཅུའི་

ལམ་ག་ཉིན་ལྔའི་བར་དུ་བསྟུངས་སློང་། 

སྟུངས། སྟུང་བའི་སྐུལ་ཚིག
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སྟུད། སྟུད་པའི་སྐུལ་ཚིག །ལས་ཀ་གཅིག་འཕློས་གཅིག་སྟུད་མཁན། ལས་ཀའི་འཕློར་སྟུད་ཅིག་ལ་བུ། 

སྟུད་ཅིག །མཐུད་པར་གིས་ཤིག

སྟུད་པ། [ཐ་དད་པ]བསྟུད་པ། བསྟུད་པ། སྟུད། རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བེད་པ། ལས་འཕློ་བསྟུད་པ། འཕིན་

བཟང་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བསྟུད་ནས་ཐློས་བྱུང་། མི་རྣམས་རེས་བསྟུད་ཀིས་ལས་ཀ་བེད་པ། 

སྟུན། སྟུན་པའི་སྐུལ་ཚིག །བ་བ་ཐམས་ཅད་སྤིའི་ལམ་ཕློགས་ལ་སྟུན་པར་བེད། སྤིའི་ལམ་ཕློགས་

ལ་སྟུན་ཅིག་ལ་བུ། 

སྟུན་པ། [ཐ་དད་པ]བསྟུན་པ། བསྟུན་པ། སྟུན། གཞན་ལ་ལློས་པ་དང་། གཞན་དང་མཐུན་པར་བེད་

པ། ཚོད་དང་བསྟུན་ཏེ་ལློ་ཆས་ཟ། གནས་ཚུལ་དང་བསྟུན་ནས་གློས་གློན། 

སྟེ། མིང་མཐའ་ག་ང་བ་མ་འ་དང་། མཐའ་མེད་ཀི་རེས་སུ་སྦློར་བའི་ལྷག་བཅས་ཀི་ཕད་ཅིག །ག་ང་

བ་མ་འ། རིན་གློང་བཅག་སྟེ་འཚོང་བ། གང་ཡང་མ་མཐློང་སྟེ། མིག་གིས་མ་བལས་པས་

སློ། །ཟབ་སྟེ། གཏིང་ཐག་རིང་བའློ། །སེམས་ཀི་ནང་དུ་མ་བསམས་ཏེ་མ་དྲན་པ། 

སྟེ་ཁ། ① སྟེའུའི་སློ། །② མགློ་ཆག་གི་རུས་པ་སློག་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག

སྟེ་ཁ་སློ་གཉིས། མགློ་བློའི་རུས་པ་འདྲུ་བེད་ཀི་ཡློ་བད་ཅིག་གི་མིང་ཡིན།

སྟེ་ལག །སྟེའུའི་ལག་པ། 

སྟེ་པློ། སྟེའུ་ལ་ལློས། 

སྟེ་གཙག །ཤིང་བཟློ་བས་ཤིང་གཞློག་བེད་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག

སྟེ་གཞློག་རྒྱབ་པ། སྟེའུས་གཞློག་རྒྱབ་པ། ཀ་གདུང་བཟློ་རྒྱུའི་ཤིང་སློམ་པློ་སྟེ་གཞློག་རྒྱབ་པ། 

སྟེ་ཡུ། སྟེའུའི་ཡུ་བ། 

སྟེག་པ། [རིང]སེག་པ་དང་རློལ་པའམ་སེག་འཆློས། 

སྟེགས། ① དཔངས་མཐློ་ཞིང་ཐློག་ཁློད་མཉམ་པའི་ས་ཐེམ། ས་སྟེགས། རྡློ་སྟེགས། གར་སྟེགས། 

② ཡློ་བད་འཇློག་སའི་འཆའམ་ཁི། དཔེ་ཆའི་སྟེགས། ཇ་དཀར་གི་སྟེགས། ③ དངློས་ཆས་

མཐློ་རུ་གཏློང་བ་དང་བརན་པློར་བེད་སྤད། ཀ་སྟེགས། རྐུབ་སྟེགས། ཞབས་སྟེགས། རང་འློག་

ཏུ་སྟེགས་བཞག །ཅློག་ཙེ་ལ་སྟེགས་བཞག
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སྟེགས་ཀ [ཡུལ]ཆུ་འཁློར་གི་ཡན་ལག་ཅིག

སྟེགས་ཁི། རང་ཁི། 

སྟེགས་རྒྱུག །[ཡུལ]ཆུ་འཁློར་གི་ཡན་ལག་ཅིག

སྟེགས་ངློས་རིས་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་desk-top calculator ཟེར། 

སྟེགས་བུ། འདེབས་བེད་ཀི་སྟེགས་བུ། རང་སྟེགས། གཞློགས་སྟེགས། 

སྟེགས་ཟམ། ལས་ཟམ། 

སྟེང་། སང་ངམ་ཐློག །ས་སྟེང་། ལྕློག་རེའི་སྟེང་། དབིན་སྐད་དུ་top ཟེར། 

སྟེང་རང་ཅན། [མངློན]ཤ་ར་བ་སྟེ་སེང་གེ་རང་བརྒྱད་པ། 

སྟེང་སྐས། ཁང་སྟེང་དུ་འགློ་སའི་འཛེག་སྐས། 

སྟེང་སྐྱེ་བ། [མངློན]ལློན་ཤིང་། 

སྟེང་བསྐྱེད་མའི་ལུགས། འཕྱུགས་པར་འདློད་པའི་ལུགས་ནང་གསེས་གིང་བཞི་དུས་བཞི་མཉམ་

པར་འདློད་པའི་ལུགས། 

སྟེང་ཁང་། ཐློག་བརེགས་མའི་ཁང་པ་སྟེང་མ། 

སྟེང་གི་བཀློད་པ། དཔལ་འབློར་གི་རྨང་གཞིའི་ཐློག་བཙུགས་པའི་ཆབ་སིད་དང་། ཁིམས་ལུགས་

ཆློས་ལུགས། སྒྱུ་རལ། མཚན་ཉིད་རིག་པ་སློགས་ཀི་ལ་ཚུལ་དང་། ལ་ཚུལ་དེ་དག་དང་མཐུན་

པའི་ཆབ་སིད་དང་ཁིམས་ལུགས་སློགས་ཀི་ལམ་ལུགས། 

སྟེང་གི་འཇིག་རེན། [མངློན]མཐློ་རིས། 

སྟེང་གི་སྣ་ཅན། [མངློན]འུག་པ། 

སྟེང་གི་བར་སྣང་། ནམ་མཁའ། 

སྟེང་གློས། སྟེང་དུ་བརེགས་ནས་གློན་རྒྱུའི་གློས། 

སྟེང་གིབ། གཟའ་གདློན་གི་གིབ་ནད་དེ་ཀད་ཁག་འདྲེས་པའི་ནད། སྟེང་གིབ་ཕློག་པ། 

སྟེང་དགའ་དགློན། རེ་ཤེས་རབ་སེང་གེས་གཙང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློ་མ་བཏབ་པའི་གློང་དེར་ཙམ་ན་



  2524  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་གཞིས་ཀ་རེ་ས་ཁུལ་བཞད་

མཐློང་སྨློན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྟེང་ངློས། སང་ཕློགས། ཁང་པ་སློ་སློའི་སྟེང་ངློས་ལ་ར་གཡམ་ བཀབ་འདུག

སྟེང་གཅལ། བཟའ་ཚོ། 

སྟེང་ཆེན། ཁྱུང་པློ་སྟེང་ཆེན་ཏེ་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་རྒྱ་མློ་ཐང་དུ་ཡློད། 

སྟེང་ཆེན་དགློན། ① རབ་བྱུང་དང་པློའི་ལྕགས་གང་སྤི་ལློ་༡༠༦༡ལློར་ཁྱུང་པློ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་

མཚན་གིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་

སྟེང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྟེང་ཆེན་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་ཆབ་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

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

དབིན་སྐད་དུ་top margin ཟེར། 

སྟེང་གདློན། གཟའི་གདློན་ཏེ་རཱ་ཧུ་ལ། 

སྟེང་པ། [རིང]ནགས། 

སྟེང་ཕློགས། སང་ཕློགས། སྟེང་ཕློགས་ནམ་མཁའ། 

སྟེང་ཕློགས་སྐྱློང་། ཕློགས་སྐྱློང་བཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ་ལྷ་ཚངས་པ་དང་ཉི་ཟླ། 

སྟེང་འཕགས་པ་དགློན། མིང་གཞན་སྟེང་འཕགས་པ་མཐློང་བ་དློན་ལན་དགློན་ཟེར། འདེབས་མཁན་

དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་

རིས་ཁུལ་ར་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྟེང་འཕར། [མངློན]ཆུའི་རྦ་རླབས། 

སྟེང་འཕུར། [མངློན]ཟླ་བ། 

སྟེང་འཕུར་དབང་པློ། ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

སྟེང་མ། ས་གཞི་དང་འབེལ་བའི་སང་མ་དང་ཀད། ཁང་པ་ཉིས་ཐློག་གི་སྟེང་མ། 

སྟེང་རེག །སྟང་ར་ཡང་ཟེར། ཁལ་དློའི་སྟེང་དུ་རེག་རྒྱུའི་སྣློན་མ། 

སྟེང་བརེགས། [ཡུལ]བློད་ཀི་བུད་མེད་ཀི་སྟློད་གློས་ཤིག་གི་མིང་། 

སྟེང་ཞལ། བཟའ་ཚོ། 

སྟེང་གཟའ་ཕློག་པ། གཟའ་གདློན་གི་གིབ་ནད་ཕློག་པ་སྟེ་ཀད་ཁག་འདྲེས་པའི་ནད་ལ་ཟེར། 

སྟེང་འློག །གློང་དང་འློག་གི་དློན། གནས་ཀི་སྟེང་འློག་དཔེར་ན། ཁང་པའི་སྟེང་དང་འློག །གློ་གནས་

ཀི་སྟེང་འློག །གློང་གི་དཔློན་དང་འློག་གི་འབངས་ལ་བུ། བ་འློག་གམ་གློང་འློག །སློབ་གྲྭའི་

འཛིན་གྲྭ་སྟེང་འློག་སློ་སློ། །

སྟེང་འློག་བར་གསུམ། གནས་ཀི་དབང་དུ་བས་ན་སྟེང་ཤློད་བར་གསུམ་ཡང་ཟེར། 

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

་ དབིན་སྐད་དུ་superscript ཟེར། 

སྟེང་གཡློགས། ཐློག་གམ་སང་དུ་འགེབས་རྒྱུའི་ཁེབས། 

སྟེང་ལུད། ཞིང་ལས་བློན་བཏབ་པའི་སློན་ལ་རྒྱབ་པའི་ལུད། 

སྟེང་ཤློད། ཁང་པ་བ་འློག །ཁང་པ་སྟེང་ཤློད། 

སྟེང་ཤློད་བར་གསུམ། ཐློག་རིམ་གསུམ་གི་སྟེང་ཁང་། འློག་ཁང་། བར་ཁང་གསུམ། 

སྟེང་སློ། །ཡ་སློ། །

སྟེན། སྟེན་པའི་སྐུལ་ཚིག །ཡློན་ཏན་སློབ་པར་རེ་བ་ཞུ་བའི་དློན་ཏེ། དགེ་རྒན་སྟེན་མཁན། སྟེན་

འདློད་ཀི་བསམ་པ། བཟློ་པ་རྒན་པློ་དགེ་རྒན་དུ་སྟེན་ཅིག་ལ་བུ། 

སྟེན་པ། [ཐ་དད་པ]བསྟེན་པ། བསྟེན་པ། སྟེན། ཉེ་བར་བསྙེན་པའམ་ཉེ་བར་གཏུག་པ། སྨན་པ་

བསྟེན་པ། དགེ་རྒན་སྟེན་པ། སུ་བམས་ཕ་མ་ལར་དུ་བསྟེན། ཡུལ་ཡར་ཀླུངས་ལ་བསད་ན་ལྷ་

ཡར་ལྷ་ཤམ་པློ་དང་། ཡུལ་ཀློང་པློར་བསད་ན་ལྷ་ཀློང་བཙུན་དེ་མློ་བསྟེན་དགློས། 

སྟེམ། སྟེམས། མཐུ་གཏད་ཀི་གནློད་པ། 

སྟེམ་པ། [རིང] ① འཚིར་བ། ② རྡེག་པ་དང་། རྡུང་བ། ③ སློ་གཏན་རྒྱབ་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྟེམས། མཐུ་གཏད་ཀི་གནློད་པ། 

སྟེའུ། སྟ་རེ་ཆུང་བའམ་ཏེལ་པ། སྟེའུས་བཞློགས། སྟེའུ་ལ་བུ། སྟེའུའི་དཔེ། སྟ་རེ་ཆུང་ངུའི་རིང་ལ་

སྟེའུ་ཟེར། 

སྟེའུ་རག །སྟེའུ་སྟེ་ཤིང་བཟློའི་ཡློ་བད་ཅིག

སྟེར། སྦིན་པའི་དློན་ཏེ། ཕར་སྟེར་ཚུར་ལེན། གཟེར་འཇློམས་སྨན་གིས་ནད་པར་བདེ་བ་སྟེར་ལ་བུ། 

སྟེར་སློ། བུ་བུ་མློ་གཉེན་སྒིག་བེད་སྐབས་ཀི་སྐལ་རློང་། 

སྟེར་ཆ། སྦིན་རྒྱུའི་དངློས་རས། 

སྟེར་ཆད། སྦིན་རྒྱུའི་ཁ་ཆད་དམ་ཁ་དན། 

སྟེར་སྟེར་འཕློག་འཕློག །ཚུར་སྤློད་ཀིན་སྤློད་ཀིན་ཕར་འཕློག་གིན་འཕློག་གིན་བེད་པ། སྟེར་སྟེར་

འཕློག་འཕློག་བ་མ་དང་དཔློན་པློའི་གསློལ་རས། 

སྟེར་བ། ① [ཐ་དད་པ]སྦིན་པ། རྒྱུ་ནློར་ཕློན་ཆེན་ཞིག་སྟེར་བ། ཕྲུ་གུ་དམར་འབར་ལ་འློ་མ་སྟེར། 

ཐློས་ན་དགའ་བ་སྟེར་བ། བུ་ཚབ་ཏུ་སྟེར་བ། དྲན་པ་ཙམ་གིས་ཡིད་ལ་དགའ་བ་སྟེར། ལུས་ལ་

བདེ་བ་སྟེར་བ། མཛོ་མློས་འློ་མ་བཟང་པློ་སྟེར།② བསེ་བའམ་སྣློན་པ་སྟེ་རིས་ཀི་ཁ་སྣློན། 

སྟེར་སྦིན་རེས་འབང་། ལློག་རྔན་གི་ངློ་ལ་ལ་བ། དྲང་ཚུགས་མི་འཛིན་པར་སྟེར་སྦིན་རེས་འབང་

བས་པ། ་སྟེར་སློང་། ཕར་སྦིན་ཚུར་ཞུ། བག་མ་སྟེར་སློང་། 

སྟེས། སྟབས། ལས་དློན་རློམ་པའི་སྟེས་ལེགས་ནས་ག་འགིག་པློ་བྱུང་སློང་། 

སྟེས་པ། སྟབས་ལེགས་སམ་རང་ཤུགས་ཀིས་བྱུང་བ། 

སྟེས་དབང་། རང་བཞིན་གིས་སྟབས་འགིག་པའམ་སྟབས་ལེགས་པ། སྐབས་འཕལ་དུ་སྟེས་དབང་

གིས་རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་པ། ཆ་རྐྱེན་བཟང་ཙམ་ཞིག་སྟེས་དབང་གིས་རེད་ཀང་ཕུགས་མི་བརན། 

སྟེས་དབང་དུ་ཐློབ་པའི་རྒྱུ། རང་གིས་བསམ་བཞིན་འབད་པ་མིན་ཡང་རང་བཞིན་གིས་ཐློབ་པའི་

རྒྱུ་དངློས། 

སྟློ་ཀ [རིང]ཆུང་བ། 

སྟློ་བ། སྐྱློན་ཡློང་བ། རྨློངས་པའི་དབང་གིས་བ་བ་ཅུང་ཟད་འཕྱུགས་ཀང་སྟློ་མི་ཡློང་། བཟའ་བཏུང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

ལ་གཟབ་གཟབ་མ་བས་ན་གཟུགས་པློ་ལ་སྟློ་བ་ཐག་ཆློད། ནད་ལ་ཕན་ན་སྨན་རློ་ཁ་ཡང་མི་སྟློ། 

སྟློང་། ① བརྒྱ་ཕག་བཅུ་སྟེ་གངས་ཀི་སྟློང་། ② མི་བསད་པའི་སློག་ཚབ་སྟེ། སར་གི་ཁིམས་ལུགས་

ལར་མི་རབ་ཀི་བསད་པ་ལ་གསེར་སང་སྟློང་ཕག་རེ་འཇལ་དགློས་པས་སྟློང་ཞེས་ཟེར། མི་

བསད་སྟློང་སྒྲུབ། མི་བསད་པ་ལ་སྟློང་། རྐུ་བས་པ་ལ་འཇལ། མི་ཕར་བསད་ནས་སྟློང་ཚུར་

ལེན་པ། ③ བློད་ཀི་ཐློག་མའི་རིགས་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག

སྟློང་སྐུད། རྒྱུ་འབུ་རས་སློགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཕ་མློའི་རིགས་ཀི་སྐུད་པ། 

སྟློང་སྐློར། གངས་ཀ་སྟློང་ཕག་ལློན་མ་ལློན་ཙམ། 

སྟློང་སྐློར་དགློན། སྟློང་འཁློར་དགློན་ཡང་འབི་སློལ་འདུག །རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་

༡༤༧༤ལློར་ཆློས་རེ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་

དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཀར་མཛེས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྟློང་སྐློར་གནས་ནང་ཇློ་མློ་དགློན། དགློན་པ་འདི་ནམ་བཏབ་ཀི་དུས་ཚོད་མི་གསལ། བག་དཀར་

བ་མ་བམས་པ་རབ་བརན་ཞེས་པས་བཏབ་པར་བཤད། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་

དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཀར་མཛེས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྟློང་རྐྱལ། ལུས་ལ་རྐྱལ་བ་འདློགས་རྒྱུ་མེད་པའི་ཆུ་རྐྱལ། གཙང་པློ་ལ་སྟློང་རྐྱལ་བརྒྱབ་ན་ཆུར་

བིང་བའི་ཉེན་ཁ་ཆེ། 

སྟློང་སྐྱུགས། ཟས་སྐློམ་སློགས་མེད་པའི་སྟློང་པ་ལྦུ་བ་ཅན་སྐྱུགས་པའི་རླུང་གི་ནད་རགས་ཤིག

སྟློང་བསྐལ། སྟློང་པའི་བསྐལ་བའི་བསྡུས་ཚིག

སྟློང་ཁུན། ཏཱུང་ཀུས་དང་དློན་གཅིག །གནའ་བློ་རྒྱ་སྐད་ཟུར་ཆག་པའི་རྒྱ་ནག་གི་མིང་། 

སྟློང་ཁུན་རྒྱལ་པློ། [རྒྱ]རྒྱ་སྐད་ལ་ཏཱུང་ཀུས་ཏེ་ཤར་ཕློགས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པློ། 

སྟློང་འཁློར་དགའ་ལན་ཆློས་འཁློར་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་བི་སྤི་ལློ་༡༦༤༨ལློར་རྡློ་རེ་རྒྱ་

མཚོས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ཤར་སྟློང་སྐློར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྟློང་འཁློར་ལློས་སྒྱུར་རྒྱལ། སྟློང་སྤི་ཕུད་ཀི་བདག་པློའམ་སྟློང་གསུམ་འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པློ། 

སྟློང་འཁྲུགས། འཁྲུགས་ཚད་རླུང་གིས་བུས་པ་ཞིག་སྟེ། ནད་རགས་སུ་སྟློད་གཟེར་བ་དང་། ཁ་སྐམ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ། གཟེར་འཕློ་བ། སྨྱློ་འཆལ་སློགས་བེད་པ་ཞིག

སྟློང་གི་མཚོ་ནག །མཚོ་ཞིག །མཚོ་སློན་ཞིང་ཆེན་ཁློངས་མགློ་ལློག་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གི་

རྨ་སྟློད་རློང་དུ་ཡློད། 

སྟློང་གློང་། དློན་མེད་དུ་གློང་ཕློག་པ། དློན་མེད་སྟློང་གློང་ཁེར་ནས་ཅི་ཡློང་། 

སྟློང་གློང་ཕློག །སྡུག་གློང་ཕློག་ཀང་ཟེར། གློང་ཆེན་པློ་རག་ཀང་ལབ་ས་མེད་པ། 

སྟློང་རྒྱུ། ར་མེད་དུ་འགློ་རྒྱུ། 

སྟློང་རྒྱུག །ཆེད་དུ་ཕིན་ནས་དློན་མ་གྲུབ་པར་ལློག་ཡློང་བ། དློན་མེད་སྟློང་རྒྱུག་བས་པ། 

སྟློང་རྒྱུགས་གློད། ས་དེ་བར་ཕིན་ཀང་དློན་གློ་མ་ཆློད་པ། 

སྟློང་གཅློད། [རིང]ཡིན་མིན་གི་དློན་ཐག་གཅློད་པ། 

སྟློང་ཆ།① བར་སྟློང་གི་ས། ② པར་ཤིང་གི་མཐའ་སྐློར་གི་སྟློང་བའི་རེ། ③ དུམ་བུ་སྟློང་དུ་

བགློས་པའི་ཆ། 

སྟློང་ཆམ་མེ། སྣང་ཆ་ཞིག་པའམ་ཡལ་བའི་ཚུལ། མུན་ནག་ཐམས་ཅད་སྟློང་ཆམ་མེར་གྱུར་སློང་། 

ན་ཟུག་ཚང་མ་སྟློང་ཆམ་མེར་ཞི་ནས་དྲག་སློང་། འགྲུལ་པ་ཕིན་ནས་རེ་ཞིག་མགློན་ཁང་སྟློང་

ཆམ་མེར་སློང་། 

སྟློང་ཆའི་གློ་ས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་blank character ཟེར། 

སྟློང་ཆུང་ངུ་། སྟློང་ཆུང་ངུའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

སྟློང་ཆེན་ཁྱུང་མློ་དགློན། མིང་ཡློངས་རློགས་ལ་སྟློང་ཆེན་ཁྱུང་མློ་དགློན་གཡུང་དྲུང་དར་རྒྱས་ཕུན་

ཚོགས་གིང་ཞེས་ཟེར། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ལྕགས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༣༥༡ལློར་སློག་བཙུན་སྟློན་པ་

ཡེ་ཤེས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་

རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྟློང་ཆེན་རྒྱ་ཐང་ལྷ་ཁང་། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ནང་ཙམ་དུ་བློན་བ་སློག་བཙུན་སྟློན་པ་ཡེ་ཤེས་དང་། 

སྟློང་ཆེ་དཔློན་པློ་ཧློར་ཅློག་པདྨ་རྒྱལ་གཉིས་ཀིས་བཞེངས། གྲུབ་མཐའ་བློན་པློ་ཡིན། ད་ལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྟློང་ཆེན་པློའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས། སྟློང་གསུམ་གི་སྟློང་ཆེན་པློའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས། 

སྟློང་ཆེན་རབ་འཇློམས། གསང་སགས་བ་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་ཡི་དམ་གི་ལྷ་ཞིག

སྟློང་ཆེན་རབ་འཇློམས་མ། གཟུངས་ཆེན་གྲྭ་ལྔའི་ནང་ཚན་ཞིག

སྟློང་ཆེན་གཡུང་དྲུང་དགློན། མིང་གཞན་སྟློང་ཆེན་གཡུང་དྲུང་གསང་སགས་དར་རྒྱས་གིང་ཞེས་

ཟེར། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་སྟློད་ཙམ་དུ་སློག་བཙུན་སྟློན་པ་ཡེ་ཤེས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་བློན་

པློ་ཡིན། ད་ལ་མཚོ་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཁི་ཀ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྟློང་མཆློད། མེ་ཏློག་བདུག་སློས། མར་མེ། དྲི་ཆབ། ཞལ་ཟས་ཏེ་མཆློད་རས་སྣ་མང་སློ་སློ་ནས་

གངས་ཀ་སྟློང་ཕག་རེ་ལློངས་པའི་མཆློད་པ། 

སྟློང་མཇུག །སློ་བློ་སྟློང་མཇུག་སྟེ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ཉིང་ཁི་རློང་ཁློངས་སེར་ཁིམ་ལའི་ཤར་

ངློས་སུ་ཡློད་པའི་ས་ཆ་ཞིག

སྟློང་མཇུག་མེད་པ། འགློ་མཇུག་མེད་པ། སྟློང་མཇུག་མེད་པའི་གླུ་ཞིག་ལེན། 

སྟློང་འཇལ་བ། མི་བསད་པའི་སྟློང་འཇལ་བ། སར་བློད་ཀི་ཁིམས་ལ་མི་བསད་པ་དང་གསློད་རིས་

བས་སྟློང་འཇལ་དགློས་པའི་སློལ་ཡློད། 

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

དབིན་སྐད་དུ་blanking ཟེར། 

སྟློང་འཇློག་ཡིག་རགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་space character ཟེར། 

སྟློང་ཉིད། སྟློང་པ་ཉིད་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

སྟློང་ཉིད་བཅུ་དྲུག །༡ ནང་སྟློང་ཉིད། ༢ཕི་སྟློང་ཉིད། ༣ ཕི་ནང་སྟློང་ཉིད། ༤ སྟློང་པ་ཉིད་སྟློང་ཉིད། 

༥ ཆེན་པློ་སྟློང་པ་ཉིད། ༦ དློན་དམ་པ་སྟློང་པ་ཉིད། ༧ འདུས་བས་སྟློང་པ་ཉིད། ༨འདུས་མ་

བས་སྟློང་ཉིད། ༩ མཐའ་ལས་འདས་པ་སྟློང་པ་ཉིད། ༡༠ ཐློག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པ་སྟློང་ཉིད། 

༡༡ དློར་བ་མེད་པ་སྟློང་ཉིད། ༡༢རང་བཞིན་སྟློང་ཉིད། ༡༣ ཆློས་ཐམས་ཅད་སྟློང་ཉིད། ༡༤ 



  2530  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རང་གི་མཚན་ཉིད་སྟློང་ཉིད། ༡༥ མི་དམིགས་པ་སྟློང་ཉིད། ༡༦ དངློས་པློ་མེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་

སྟློང་ཉིད་དེ་བཅུ་དྲུག་གློ །

སྟློང་ཉིད་བཅུ་བཞི། ནང་དང་ཕི་དང་ཕི་ནང་སྟློང་། ཆེན་པློ་སྟློང་པ་ཉིད། དློན་དམ་འདུས་བས་འདུས་

མ་བས། མཐའ་འདས་ཐློག་མཐའ་མེད་པ་དང་། དློར་མེད་རང་བཞིན་སྟློང་པ་ཉིད། མཚན་ཉིད་

ཆློས་རྣམས་སྟློང་ཉིད། 

སྟློང་ཉིད་བཅློ་བརྒྱད། ཡུམ་ལས། ནང་སྟློང་པ་ཉིད་དང་། ཕི་སྟློང་པ་ཉིད་དང་། སྟློང་པ་ཉིད་སྟློང་པ་

ཉིད་དང་། ཆེན་པློ་སྟློང་པ་ཉིད་དང་། དློན་དམ་པ་སྟློང་པ་ཉིད་དང་། འདུས་བས་སྟློང་པ་ཉིད་དང་། 

འདུས་མ་བས་སྟློང་པ་ཉིད་དང་། མཐའ་ལས་འདས་པ་སྟློང་པ་ཉིད་དང་། ཐློག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་

པ་སྟློང་པ་ཉིད་དང་། དློར་བ་མེད་པ་སྟློང་ཉིད་དང་། རང་བཞིན་སྟློང་པ་ཉིད་དང་། ཆློས་ཐམས་

ཅད་སྟློང་པ་ཉིད་དང་། རང་གི་མཚན་ཉིད་སྟློང་པ་ཉིད་དང་། མི་དམིགས་པ་སྟློང་པ་ཉིད་དང་། 

དངློས་པློ་མེད་པ་སྟློང་པ་ཉིད། ངློ་བློ་ཉིད་སྟློང་པ་ཉིད། ངློ་བློ་མེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་སྟློང་པ་ཉིད་དང་

བཅློ་བརྒྱད་དློ། །

སྟློང་ཉིད་ཆེན་པློ། སྟློང་པ་ཉིད་ཆེན་པློའི་བསྡུས་མིང་། 

སྟློང་ཉིད་ཉི་ཤུ། སྟློང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་གི་སྟེང་དུ་དངློས་པློ་སྟློང་ཉིད། དངློས་མེད་སྟློང་པ་ཉིད། རང་གི་

དངློས་པློ་སྟློང་པ་ཉིད། གཞན་གི་དངློས་པློ་སྟློང་པ་ཉིད་བཅས་སློ། །

སྟློང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པ། སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་དྲུག་གི་ཡ་གལ་

ཞིག །

སྟློང་ཉིད་བཞི། དངློས་པློ་སྟློང་པ་ཉིད། དངློས་མེད་སྟློང་པ་ཉིད། རང་བཞིན་སྟློང་པ་ཉིད། གཞན་གི་

དངློས་པློ་སྟློང་པ་ཉིད་བཞིའློ། །

སྟློང་ཉློ་སྟློང་ཚོང་། ཚོང་ཟློག་དང་རིན་དངུལ་དངློས་སུ་སྤློད་ལེན་མི་བེད་པར་ཚིག་སྟློང་ཙམ་གིས་

འདི་ཉློ་འདི་འཚོང་ཞེས་མགློ་བདེ་གགས་ཚོང་རྒྱབ་པ། 

སྟློང་གཉིས་པ། བར་མའི་འཇིག་རེན། 

སྟློང་གཉིས་པ་བར་མའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས། གིང་བཞི་པའི་འཇིག་རེན་ས་ཡ་ཕག་གཅིག་གི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

འཇིག་རེན་གི་ཁམས། 

སྟློང་སྙེག །① དློན་མེད་ཀི་རེས་སུ་སྙེག་པ། ② མི་བསད་པའི་སྟློང་སྙེག་པ་སྟེ་སྟློང་འདེད་པ། 

སྟློང་རགས་ས་མློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་hard space ཟེར། 

སྟློང་གཏམ། དློན་མེད་ཀི་ཁ་སྟློང་པའི་འུད་གཏམ། གང་བས་སྟློན་རྒྱུ་མ་བྱུང་བར།དེ་བས་ཟེར་བ་

སྟློང་གཏམ་ཡིན། 

སྟློང་ཐང་། སྟློང་གི་རིན་ཚད། གནའ་དུས་བློད་ཀི་ཁིམས་ལུགས་སུ་མི་བསད་པའི་སྟློབ་མཇལ་

ཐབས་ལ། རྒྱ྄ུ་ནློར་དཔལ་འབློར་གི་སྟློབས་ལ་ལློས་ནས་མི་རབ་འབིང་སློགས་རིམ་པ་དགུ་རུ་

ཕེ་བ་སྟེ་སྟློང་འཇལ་ཚུལ་ནི། དམག་དཔློན་ཆེན་པློ་རྣམས་རབ་ཀི་རབ་དང་། འཁློར་འབངས་མི་

གངས་སུམ་བརྒྱ་ཡན་ཆད་ཡློད་པའི་མངའ་བདག་དང་དགློན་ཆེན་གི་མཁན་པློ་རྣམས་རབ་ཀི་

འབིང་དང་། འཁློར་འབངས་བརྒྱ་ཡན་ཆད་ཡློད་པའི་མངའ་བདག་དང་དགློན་ཆུང་གི་མཁན་པློ་

རྣམས་རབ་ཀི་ཐ་མ་དང་། དཔློན་རིགས་དཀྱུས་མ་དང་དགློན་གཉེར་རྣམས་འབིང་གི་རབ་དང་། 

དམག་དཔློན་འབིང་བ་དང་གྲྭ་པ་ཕལ་པ་རྣམས་འབིང་གི་འབིང་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མངའ་

བདག་རྣམས་འབིང་གི་ཐ་མ་དང་། མི་སེར་ཕལ་པ་དང་གཞུང་གཡློག་རྣམས་ཐ་མའི་རབ་དང་། 

གཞིས་ཆགས་པའི་མགར་བ་དང་། བཤན་པ། སྤང་པློ་རྣམས་ཐ་མའི་འབིང་དང་། གཞི་གནས་

མེད་པའི་མགར་བ་དང་བཤན་པ་རྣམས་ཐ་མའི་ཐ་མ་བཅས་སློ། །རིམ་པ་དེ་དག་ལ་གཞིགས་

ནས་གཤིན་པློའི་སྟློང་ཐང་ཐག་གཅློད་བེད་ཅིང་། གསེར་སང་ཆིག་སྟློང་ནས་བཅློ་ལྔའི་བར་གང་

ལ་ཅི་འློས་སུ་འཇལ་དགློས་སློ། །

སྟློང་ཐང་ལན་དཀར། རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་རྒྱུན་དུ་བཞུགས་སའི་ཕློ་བང་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་ནློ། །

སྟློང་ཐུན། ① གནད་དློན་སྟློང་ཕག་དུ་མ་ཐུན་ཐུན་དུ་བསྡུས་པ་སྟེ་སྤི་དློན། ② གངས་གནས་ཤིག

སྟློང་མཐའ། གནམ་གང་སྟེ། བློད་ཚེས་སུམ་ཅུ་ཉིན་གི་མིང་། 

སྟློང་དང་པློ། སྟློང་སྤི་ཕུད་འཇིག་རེན་གི་ཁམས། 

སྟློང་དང་པློ་སྤི་ཕུད་ཀི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས། ཚངས་གནས་ནས་རླུང་དཀིལ་བར་གི་གིང་བཞི་རི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རབ་ཉི་ཟླ་སློགས་ཆ་ཚང་གཅིག་ལ་རིས་གཞི་གཅིག་ཏུ་བཟུང་བའི་སྟློང་ཕག་གཅིག

སྟློང་སེ། དུད་གངས་སྟློང་ཕག་ལློན་པའི་སེ་ཚོ། 

སྟློང་གདབ། ཕན་གློགས་བའམ་གློགས་བེད་ཅེས་པའི་དློན་ཡིན། 

སྟློང་ནག །ལྕ་བའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། སྐྱེམས་པ་ཚེ་དབང་གིས། ལྕ་བའི་ནང་ཁློག་སྟློང་པ་

དང་། ཕིའི་མདློག་ནག་པློ་ཡིན་པས་སྟློང་ནག་ཅེས་ཀང་བཤད། ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སྟློང་ནག་བ་ཆུང་དགློན། བ་མ་ཆློས་བཟང་གིས་བཏབ། ཁློང་ནི་ཀརྨ་པ་བཅུ་གསུམ་པ་བདུད་འདུལ་

རྡློ་རེ་དང་དུས་མཉམ་ཡིན། གྲུབ་མཐའ་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྟློང་ནག་བ་ཆེན་དགློན། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་ལློ་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ནང་ཙམ་དུ་བཏབ། 

ཐློག་མར་གྲུབ་མཐའ་འབའ་རློམ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ཕིས་སུ་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་དུ་བསྒྱུར། ད་

ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྟློང་གནས་མཚམས་གཅློད་རགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་

ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་kilobit separator ཟེར། 

སྟློང་པ། ① [ཐ་མི་དད་པ]སྟློངས་པ། སྟློང་པ། ② དབེན་པ་དང་། ཟད་པར་འགྱུར་བ། ལ་འགློ་ཤིང་

གིས་སྟློང་པ། ལུང་པ་ཆུས་སྟློང་པ། གློད་ནད་བྱུང་ནས་སློ་ཕྱུགས་སྟློང་པ། ཁིམ་གཞི་སྟློང་པ། 

མི་ཤི་ཁིམ་སྟློང་། གང་ཟག་གི་བདག་གིས་སྟློང་པ། ཆློས་ཀི་བདག་གིས་སྟློང་། རང་བཞིན་གིས་

སྟློང་པ། ③ སྨིན་པ་དང་། ཕན་པ། ཐབས་ཤེས་གང་གིས་ཀང་མི་སྟློང་། ④ མནན་ན་མི་འཕར་

བའི་ར་སྟངས་ཤིག །⑤ ཟླ་རེའི་གནམ་གང་། ⑥ [མངློན]ཡར་ངློའི་ཚེས་བཞི་དང་། དགུ། བཅུ་

བཞི་བཅས་དང་། མར་ངློའི་ཚེས་བཅུ་དགུ་དང་། ཉེར་བཞི། ཉེར་དགུ་རྣམས་སློ། །⑦ བདག་ལ་

བའི་མི་མཐུན་ཕློགས་ཀིས་སྟློང་པ། བདེན་བཞིའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག །⑧ 

སྣློད་ཀི་ནང་དུ་བཅུད་གང་ཡང་མེད་པ། ཁང་པ་སྟློང་པ། ཐང་སྟློང་། ནམ་མཁའ་སྟློང་པ། བག་

སྟློང་། ལུང་སྟློང་། ཤློག་སྟློང་། ས་སྟློང་རི་སྟློང་། དབུལ་ཞིང་སྟློང་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྙིང་

པློ་མེད་དང་། སྟློང་པ་ཉིད། འབས་བུས་སྟློང་། ཡ་མ་བརླ། གསློག་གསློབ་བཅས་སློ། །⑨ ཨང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

གངས་ཐིག་ལེའི་མིང་། དབིན་སྐད་དུ་empty ཟེར། 

སྟློང་པ་ཆེན་པློ། ① སྟློང་པ་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། དགའ་བལ་གི་བདེ་བ་ཉམས་སུ་མློང་བའློ། །

 ② འློད་གསལ་གི་ཀུན་གཞི་ལས་མ་རིག་པ་ཉློན་ཡིད་ཙམ་ལངས་པའི་ཉེར་ཐློབ་བློ། 

སྟློང་པ་ཉིད། རང་བཞིན་མེད་པའི་གནས་ལུགས་སམ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད། 

སྟློང་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱས་མ་ཐེབས། སྟློང་པ་ཉིད་རློགས་པའི་ལ་བས་རྒྱས་ཐེབས་མ་ཐེབས་ནི། སྟློང་ཉིད་

རློགས་པའི་བློའི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་མ་ཐེབས་ལ་བེད་དགློས། ་འདི་གློ་བདེ་བའི་དབང་དུ་བས། 

སྟློང་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སློ། རྣམ་ཐར་སློ་གསུམ་གི་ནང་གསེས། ཀུན་བཏགས་མེད་པའི་

ཆློས་རྣམས་སློ། །

སྟློང་པ་ཉིད་ཀི་སྤློས་པའི་མཐའ་བརྒྱད། ༡ སྐྱེ་བ་མེད་པ། ༢འགག་པ་མེད་པ། ༣ རག་པའི་མཐའ་

དང་བལ་བ། ༤ ཆད་པའི་མཐའ་དང་བལ་བ། ༥ གང་དུ་འགློ་བ་མེད་པ། ༦ གང་ནས་འློང་བ་

མེད་པ། ༧ རང་བཞིན་གིས་གཅིག་དང་དུ་མ་གང་རུང་དང་བལ་བ། ༨ མཚན་མར་འཛིན་པའི་

སྤློས་པ་དང་བལ་བ་རྣམས་སློ། །

སྟློང་པ་ཉིད་བཅུ་དྲུག །ནང་སྟློང་པ་ཉིད། ཕི་སྟློང་པ་ཉིད། ཕི་ནང་སྟློང་པ་ཉིད། སྟློང་པ་ཉིད་སྟློང་པ་ཉིད། 

ཆེན་པློ་སྟློང་པ་ཉིད། དློན་དམ་པ་སྟློང་པ་ཉིད། འདུས་བས་སྟློང་པ་ཉིད། འདུས་མ་བས་སྟློང་པ་

ཉིད། མཐའ་ལས་སྟློང་པ་ཉིད། ཐློག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པ་སྟློང་པ་ཉིད། དློར་བ་མེད་པའི་སྟློང་པ་

ཉིད། རང་བཞིན་སྟློང་པ་ཉིད། ཆློས་ཐམས་ཅད་སྟློང་པ་ཉིད། རང་གི་མཚན་ཉིད་སྟློང་པ་ཉིད། མི་

དམིགས་པ་སྟློང་པ་ཉིད། དངློས་པློ་མེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་སྟློང་པ་ཉིད་བཅས་བཅུ་དྲུག

སྟློང་པ་ཉིད་བཅློ་བརྒྱད། སྟློང་པ་ཉིད་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག །ཆློས་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་

མ་གྲུབ་པར་བདེན་པས་སྟློང་པ་ནི་སྣང་སིད་སྣློད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རེན་མ་ལུས་པ་ལ་ཁབ་པས་

ཆེན་པློའ ློ། །

སྟློང་པ་ཉིད་སྟློང་པ་ཉིད། སྟློང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། སྟློང་པ་ཞེས་བ་བ་དེ་ཉིད་དངློས་

པློ་མེད་པར་སྟློན་པའློ། །

སྟློང་པ་ཉིད་སྟློང་པ་ཉིད་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས། སྟློང་ཉིད་དུ་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྟེ། ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་ནི་སྟློང་པ་ཉིད་སྟློང་པ་ཉིད་རློགས་པའི་ཆློས་ཅན་ཡིན། དེ་ཉིད་ལ་གང་

ཟག་དང་ཆློས་ཀི་བདག་གང་རུང་མེད་པར་རློགས་པའི་མཁེན་པ་ཞིག་གློ

སྟློང་པ་ཉིད་དུ་ལ་བ། ཆློས་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པར་ལ་བ། 

སྟློང་པ་ཉིད་སྦློར་བའི་ཡེ་ཤེས། ཞུ་བདེ་དེས་ཡུལ་སྟློང་ཉིད་རློགས་པ་ནི་སྟློང་ཉིད་དང་སྦློར་བའི་དློན་

ཡིན། ཞུ་བདེ་ཡི་ངློ་བློར་འགྱུར་བའི་སྟློང་ཉིད་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས། 

སྟློང་པ་ཉིད་བཞི། དངློས་པློ་སྟློང་པ་ཉིད་དང་། དངློས་མེད་སྟློང་པ་ཉིད། རང་བཞིན་སྟློང་པ་ཉིད། 

གཞན་གི་དངློས་པློ་སྟློང་པ་ཉིད་བཅས་བཞིའློ། །

སྟློང་པ་བཞི། སྟློང་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་སྟློང་པ། སྟློང་པ་ཆེན་པློ། ཐམས་ཅད་སྟློང་པ་བཅས་བཞི། དེ་བཞི་

ནི་རིམ་བཞིན་སྣང་བ་དང་། མཆེད་པ། ཉེར་ཐློབ། འློད་གསལ་དང་སྦར་རློ། 

སྟློང་པད་མློ་དགློན། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་༡༢༦༥ལློར་འགློ་མགློན་ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་

པ་བློད་ལ་ཕེབས་པའི་ལམ་བར་དགློན་པ་འདི་བཏབ་ཞེས་བཤད་སློལ་འདུག །གྲུབ་མཐའ་ས་

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

སྟློང་པས་མེད་མཐའ་སེལ། རེ་ཙོང་ཁ་པའི་བཞེད་པ་ཞིག །སྟློང་པ་ལ་ཡང་སྤིར་འཇློག་ཚུལ་མང་

ཡང་སྐབས་འདིར་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པ་ལ་འཇློག་དགློས། ཀུན་རློབ་ཏུ་མེད་པར་མེད་

མཐའ་རུ་འཇློག་པ་ཡིན། སྟློང་ཉིད་དམ་དློན་དམ་བདེན་པ་རློགས་པའི་ཀུན་རློབ་ཏུ་ཡློད་པར་

འཇློག་ཐུབ་པ་བྱུང་ན། སྟློང་པས་མེད་མཐའ་སེལ་བའམ། མེད་མཐའ་ཁེགས་པ། མེད་མཐའ་

བཀག་པར་འཇློག་པ་ཡིན། 

སྟློང་པའི་བསྐལ་པ། བསྐལ་པ་བཞིའི་ཐ་མ་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་འདི་འཇིག་ཚར་ནས་འཇིག་རེན་

གི་ཁམས་ཕི་མ་མ་ཆགས་བར་གི་སྟློང་པར་གནས་པའི་བར་བསྐལ་ཉི་ཤུའི་ཡུན་ལ་སྟློང་པའི་

བསྐལ་པ་ཞེས་བའློ། །

སྟློང་པའི་ལྷ། ཟབ་མློའི་གནས་ལུགས་མཐའ་བཞི་བལ་བའི་སྟློང་ཉིད་བསློམ་པ་སྟེ་བ་རྒྱུད་ལྷ་དྲུག་གི་

ནང་གསེས་ཤིག །གནས་ལུགས་ཀི་དློན་བསློམ་པ་སྟློང་པའི་ལྷའློ། །

སྟློང་སྤི་ཕུད། སྟློང་དང་པློ་སྤི་ཕུད་དང་དློན་གཅིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

སྟློང་དཔློན། མི་གངས་སྟློང་གི་སྤི་དཔློན། 

སྟློང་ཕློགས་ཤེས་རབ་ཀི་ཆ། བདེན་གྲུབ་ཀིས་སྟློང་པ་ཉིད་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་བློ། 

སྟློང་ཕག །གངས་བརྒྱ་ཕག་བཅུ། 

སྟློང་ཕག་བརྒྱ་པ། ཡུམ་ཆེན་མློ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་རྒྱལ་པ། སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་བར་

པ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཆློས་ཀི་གས། 

སྟློང་འཕློ་བ། [མངློན]ཉི་མ། 

སྟློང་གཟུགས་སྨྲློས་གཏེར། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་blank medium ཟེར། 

སྟློང་བར་མ། སྟློང་སྤི་ཕུད་སྟློང་ཕག་རེ་ལ་སྟློང་བར་མའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཞེས་བ་སྟེ་དེ་ལ་ནི་

གིང་བཞི་ནས་ཚངས་པའི་འཇིག་རེན་གི་བར་ས་ཡ་ཕག་གཅིག་ཡློད་དློ། །

སྟློང་བུ་ཆུང་། སྟློང་དཔློན་ཆུང་ཁག

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

དབིན་སྐད་དུ་space ཟེར། 

སྟློང་རློད་བེད་པ། དགློས་པ་མེད་བཞིན་དུ་ཁ་སྟློང་པས་རློད་པ་བེད་པ། 

སྟློང་ཚེ་རློག་པློ། སྟང་ཟིལ་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

སྟློང་ཚོ། གངས་ཀ་སྟློང་ཕག་གཅིག་ལློངས་པའི་སྐློར་ཚོ། 

སྟློང་མཚོ་མ་ཎི་ལྷ་ཁང་། དགློན་པ་འདི་བཏབ་དུས་དང་འདེབས་མཁན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་

བརྒྱུད་པ་ཡིན། བར་སྐབས་སུ་དགེ་ལུགས་པས་བཟུང་མློང་བར་བཤད། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་

ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་སེར་རེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྟློང་གཞི། སྟློང་ཉིད་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་གཞི་སྟེ་ཤེས་བའི་ཆློས་མཐའ་དག

སྟློང་བཞིའི་རླུང་སེམས། སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་དང་འློད་གསལ་དང་བཅས་པའི་སྐབས་ཀི་སྟློང་བཞི་

ཡུལ་དུ་བས་པའི་སེམས་དང་། སེམས་དེའི་བཞློན་བར་གྱུར་བའི་རླུང་བཅས་ལ་འཇློག་པ་ཡིན། 

སྟློང་ཟད། ① དློན་མེད་དུ་སྟློང་པར་ཟད་པ། ལས་ཀ་མ་བས་པར་ཉི་མ་སྟློང་ཟད་དུ་སློང་། མི་ཚེ་སྟློང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཟད་དུ་ཕིན་པ། ② དློན་མ་གྲུབ་པ། རེ་བ་སྟློང་ཟད། 

སྟློང་ཟུར། གངས་ཀ་སྟློང་ཕག་གཅིག་གི་ཟུར་གཅིག་གམ་ཆ་གཅིག

སྟློང་ཟུར་སྐར་ཆ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

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

སྟློང་གཟུགས་ཀི་བདེ་བ་དྲུག །ཡིད་བདེ་ཕ་མློ་ཙམ། ཤིན་ཏུ་སྦངས་པའི་དགའ་བདེ། སློག་ཐུར་

འདྲེས་པའི་བདེ་བ། ལུས་ཀི་གཏུམ་མློ་འབར་འཛག་གི་བདེ་བ། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་འབར་འཛག་

གི་བདེ་བ། མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་བཅས་སློ། །

སྟློང་གཟུགས་འཆར་ཚུལ་དྲུག །སློར་སྡུད་ལ་གཟུགས་བརན་ཙམ། བསམ་གཏན་པ་དེ་ཉིད་སེམས་

སྤློས་བལ་དུ་ཤེས་པ། སློག་རློལ་ལ་སྟློང་གཟུགས་སུ་ཤར་བ། འཛིན་པ་ཐིག་ལེ་དྭངས་མར་

ཤར་བ། རེས་དྲན་ལ་འབར་འཛག་གི་གཏུམ་མློའི་ངློ་བློར་ཤར་བ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མི་འགྱུར་

ཐིག་ལེ་ཤར་བའློ། །

སྟློང་འུད། ལག་ལེན་མེད་པའི་འུད་གཏམ། ཁ་ནས་འདྲ་ཆགས་ཀི་སྟློང་འུད་བཤད་པ། 

སྟློང་ར་ཅན། གངས་ཀ་སྟློང་ཕག་ལློངས་པའི་སེ་ཚན། 

སྟློང་ར་རི་ཁློད། སྨྲ་ཁམས་གཏེར་སྟློན་གིས་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་དཀིལ་ཙམ་སྟེ་སྤི་ལློ་༡༩༥༠ལློ་

ཙམ་ཞིག་ན་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

ཉག་རློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྟློང་རི་ཟིལ་པ། སློ་སྨན་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རློ་ཁ། ཞུ་རེས་བསིལ། ནུས་པས་རིམས་ཚད་དང་། 

མཁིས་ཚད། གབ་ཚད་བཅས་ལ་ཕན། 

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

དབིན་སྐད་དུ་opening ཟེར། 

སྟློང་ལུས་ཡིག་རགས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་required character ཟེར། 

སྟློང་ལློག །དློན་མ་གྲུབ་པར་རང་ཡུལ་དུ་ལློག་པ། རིན་ཆེན་གིང་ནས་སྟློང་ལློག་བས་འདི་བླུན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

སྟློང་ཤགས་བཀྲ་ཤིས་ཆློས་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༦༨༧ལློར་དགེ་འདུན་བློ་

གློས་ཀིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དག་ེལུགས་ཡིན། ད་ལ་མཚ་ོཤར་ལུང་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྟློང་ཤློབ། སྙིང་པློ་མེད་པའི་གཏམ་མམ་རྫུན་གཏམ། 

སྟློང་བཤད། ལག་ལེན་མེད་པའི་ཚིག་ཙམ་གི་བཤད་པ། 

སྟློང་སང་ངེ་། སྟློང་པའི་སྣང་ཚུལ་ཞིག །སྤིན་པ་མེད་པའི་ནམ་མཁའི་དབིངས་སྟློང་སང་ངེ་། 

སྟློང་སང་སང་། སྟློང་པའི་སྣང་ཚུལ་ཞིག །མི་ནློར་མེད་པའི་ལུང་པ་སྟློང་སང་སང་རེད། 

སྟློང་སློབ། སྙིང་པློ་མེད་པའི་སྟློང་སློབ་སློབ། ལྦུ་བའི་གློང་བུ་ཇི་ཙམ་ཆེ་ཡང་སྟློང་སློབ་ཁློ་ན་རེ། 

སྟློང་གསལ། སྒིབ་མེད་གསལ་དྭངས། སེམས་ཉིད་ཀི་ངློ་བློ་རང་བཞིན་སྟློང་ལ་གསལ་སྒིབ་མེད་

པའི་དློན། 

སྟློང་གསུམ། སྟློང་དང་པློ་སྟེ་སྟློང་སྤི་ཕུད་དང་། སྟློང་གཉིས་པ་བར་མའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་དང་། 

སྟློང་གསུམ་པ་སྟེ་སྟློང་གསུམ་གི་སྟློང་ཆེན་ཆེན་པློ་བཅས་གསུམ་མློ། 

སྟློང་གསུམ་གང་བ། དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་བློད་ལ་ཕེབས་པའི་རྒྱ་ནག་གི་སྨན་པ་མཁས་པ་

ཞིག་སྟེ། འདི་ཉིད་རིག་པའི་གནས་སྤི་དང་ཁད་པར་དུ་གསློ་བ་རིག་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས། ས་

ཕིར་བློད་ལ་ཐེངས་གཉིས་ཕེབས། 

སྟློང་གསུམ་འཇིག་རེན་གི་ཁམས། མངློན་པ་མཛོད་ལས། གིང་བཞི། གིང་ཕན། ཉི་ཟླ། རྒྱུ་སྐར་

བཅས་ཆ་ཡློངས་སུ་ཚང་བའི་འཇིག་རེན་ཁམས་སྟློང་ཕག་གཅིག་ལ་སྟློང་དང་པློའི་འཇིག་རེན་

ཞེས་ཟེར་ཞིང་། སྟློང་དང་པློ་དེ་འདྲ་བ་སྟློང་ཕག་གཅིག་ལ་སྟློང་གཉིས་པ་བར་མའི་འཇིག་རེན་

གི་ཁམས་དང་། སྟློང་གཉིས་པ་དེ་འདྲ་བ་སྟློང་ཕག་གཅིག་ལ་སྟློང་གསུམ་གི་སྟློང་ཆེན་པློའི་

འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཞེས་བཤད་སློལ་ཡློད། 

སྟློང་གསུམ་གི་སྟློང་ཆེན་པློ། སྟློང་བར་མའི་འཇིག་རེན་སྟློང་ལ་སྟློང་གསུམ་གི་སྟློང་ཆེན་པློའི་འཇིག་

རེན་གི་ཁམས་ཞེས་བ་སྟེ། དེ་ལ་ནི་གིང་བཞི་ནས་ཚངས་པའི་འཇིག་རེན་གི་བར་དུ་བེ་བ་ཕག་

བརྒྱ་ཡློད་དློ། །མདློར་ན་དེང་དུས་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་འདིར་འདྲ་བ་དུང་འཆུར་བཅུ་ལ་ཟེར། 

སྟློང་གསུམ་འཇིག་རེན། སྟློང་གསུམ་གི་སྟློང་ཆེན་པློའི་འཇིག་རེན་ཁམས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྟློང་གསུམ་རིན་གིས་གཞལ་མེད་ཤིང་། [མངློན]ཙན་དན་སྦྲུལ་གི་སྙིང་པློ། 

སྟློང་བསམ། དངློས་སུ་འགྲུབ་མི་ཐུབ་པའི་རེ་འདུན། 

སྟློང་ཧང་ཧང་། སྟློང་པའི་སྣང་ཚུལ་ཞིག །སྙིང་ནློར་བློར་བས་རེ་ཞིག་སེམས་སྟློང་ཧང་ཧང་བས་

བྱུང་། 

སྟློང་ལྷང་ངེར། སྟློང་པའི་སྣང་ཚུལ། གཟིམ་ཆུང་དེ་ནི་བ་ཚང་ནས་སློ་ང་བཏློན་པ་ལར་སྟློང་ལྷང་ངེར་

སློང་འདུག

སྟློང་ཨམ་གཅིག །ཅི་ཡང་དང་། གང་ཡང་རྣམས་དང་དློན་འདྲ། ཡིན་ནའང་འདི་དགག་སྒ་དང་ལྷན་

ཏུ་སྦར་བའི་ཚིག་གློགས་ཤིག །ངས་སློབ་གྲྭའི་ནང་དུ་སློབ་སྦློང་མང་པློ་ཞིག་བས་ཀང་མཐར་

སྟློང་ཨམ་གཅིག་ཤེས་མ་སློང་། ང་སང་ཉིན་ཁློམ་ལ་ཐེངས་གཅིག་འགློ་ལེ་ཡིན། ཡིན་ནའང་

སྟློང་ཨམ་གཅིག་མི་འཐློག །མགློགས་པ་ཚུར་སེབས་ཡློང་། ཁློ་ཚོས་ཅི་བས་ཡློད་ངས་སྟློང་

ཨམ་གཅིག་རིག་མ་བྱུང་ལ་བུ། 

སྟློངས་བསྐལ། སངས་རྒྱས་མ་བློན་པའི་དུས་བསྐལ། 

སྟློངས་འདློགས་པ། ཕན་འདློགས་པའམ་རློགས་བེད་པ། ཟས་གློས་གནས་མལ་ཙམ་གི་སྟློངས་

འདློགས་པ། 

སྟློངས་པ། སྟློང་པའི་འདས་པ། 

སྟློངས་མློ། ཕན་འདློགས་རློགས་རམ། 

སྟློངས་ཚད། སྟློངས་ཚད་ཅེས་པ་རླུང་དང་ཚ་བ་འཐབ་ནས་ཚད་པ་འཕེལ་བའི་ནད་དེ། དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་

ལ། རྐྱེན་རང་བཞིན་གིས་སྟློངས་པ་དང་། རྐྱེན་གི་སྟློངས་པ། གནས་ཀི་སྟློངས་པ་བཅས་

གསུམ་ལས། ① རང་བཞིན་གིས་སྟློངས་པ་ནི། རླུང་རིམས་དང་། སྟློངས་འཁྲུགས་ཞེས་མིང་

གཉིས་ཡློད་པ་དེ་ནི། ཚ་བའི་ནད་པ་གང་ཞིག །ཡུལ་ངད་ཅན་གང་བ་དང་། དུས་དབར་དགུན་

དང་། རང་བཞིན་རླུང་གི་མི། ན་སློ་རྒན་པློ། ནད་ཁམས་རླུང་ནད་ཤས་ཆེ་བ། ནད་ཕློག་སའི་

གནས་དཔྱི་རེད་ཡིན་པ་བཅས་ཀི་ནད་པ་དེ་ལ། རླུང་གི་རྐྱེན་དང་འདློམ་པས། རླུང་རང་གནས་

ཀི་ཚ་བ་དེ་རླུང་གིས་འབུད་པ་ལ་ཚ་བ་རླུང་ཞློན་ཀང་ཟེར། ② རྐྱེན་གིས་སྟློངས་པ་ནི། རླུང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

ཤས་ཆེ་བའི་མི་ལ་ཚ་བའི་ནད་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་བསིལ་སྨན་རྩུབ་མློའི་རིགས་བཏང་དྲགས་

པ་དང་། གཏར་ག་དང་། བཤལ། རྔུལ་དབྱུང་བ། ཁ་ཟས་ཡེན་ལ་གཏད་པ་སློགས་ཀིས་ཚ་བའི་

གཉའ་ཆློག་ནས་སར་རླུང་སྐྱེད་པས་ཚད་གཞུག་འབུད་པར་བེད་དློ། །③ གནས་ཀིས་སྟློངས་

པ་ནི། ཚ་བའི་ནད་གང་ཞིག །སློག་ར་རླུང་གི་འབུད་དློ། །དེ་ལར་རྐྱེན་གསུམ་པློ་དེས་རླུང་ཚད་

འཐབ་པའི་ནད་དུ་འགྱུར་ཏེ། རླུང་གིས་ཚ་བ་བུས་ཏེ་ཚད་པའི་ནད་རགས་འཕེལ་ལློ། རླུང་གི་ངློ་

བློ་གང་བ་ཡིན་པས་ཚད་རགས་ཇི་ལར་འཕེལ་ཞེ་ན།དཔེར་ན། མགར་ཐབ་དུ་སྦུད་པ་བུས་པ་

བཞིན་དུ། སྦུད་པ་གང་ཡང་མེའི་ཚ་ཤུགས་འཕེལ་བའི་གློགས་སུ་འགྱུར་བ་བཞིན་ནློ། །དེས་ན་

རླུང་འཕེལ་བའི་བསིལ་སྦློར་དེ་ཉིད་མ་བཅད་ན་ཚ་བ་ཆེས་ཆེར་འཕེལ་བར་བེད་པས་དེ་ལ་

སྟློངས་ཚད་ཅེས་ཟེར་རློ། 

སྟློངས་ཚད་ཀི་དབེ་བ། ① རིམས་སྟློངས། རང་ལག་རེངས་ཤིང་ན་བ། ཁ་ས་ཞེས་ཁ་མང་བའི་དློན་

ཏེ་གཏམ་སྣ་ཚོགས་སྨྲ་བ། གཉིད་ཡལ། སྐྲ་འདར། གདློང་མདློག་སྐྱ་བ་བཅས་སློ། །② ཁག་

སྟློངས། ཁ་ས། གཉིད་ཆེ། དང་ག་འགག །③ མཁིས་སྟློངས། གཉིད་མེད། ཁ་ས། མིག་ལྕེ་སེར་

པློར་ཆགས། བད་ཀན་སྟློངས་པ། ④ རྔུལ་ཆེ། གཉིད་དུས་རྨི་ལམ་ཟ་ཟི་མང་བ། ⑤ ཆུ་སེར་

སྟློངས་པ། མིག་གིས་གཟུགས་ཟ་ཟི་མང་པློ་མཐློང་བ་དང་། གཉིད་མེད་པ། དབང་པློ་འཁྲུལ་ཞིང་

སྨྱློ་ཚུལ་སྟློན་པ། ⑥ གློ་སྙིང་སྟློངས་པ། གཉིད་དང་ཟུག་གཟེར་ཆུང་བ། ལུས་རེངས་པ། སློ་

འཐམས་པ། གཉིད་དུས་བ་འཆློལ་བེད་པ་སྟེ་གཉིད་རྡློལ་བེད་པའམ་གཉིད་གཏམ་བེད་པ། 

སྟློངས་ཚད་གསུམ། ཚ་བ་སྟློངས་པ། ར་སྟློངས་པ། རླུང་སྟློངས་པའློ། །

སྟློད། དཀིལ་ཆ་ཡན་ཆད། ལུང་སྟློད། ལུས་སྟློད་། ཟླ་སྟློད། ནམ་སྟློད། ཚེ་སྟློད། 

སྟློད་ཀློར། ① སྟློད་གློས། ② སྐུ་སྟློད་ཐད་ཀི་འློད་ཀློར། 

སྟློད་ཀི་མགློན་གསུམ། མངའ་བདག་འློད་སྲུང་གི་གདུངས་བརྒྱུད་སྐྱིད་ལེ་ཉི་མ་མགློན་དང་ཡུམ་

ཅློག་རློ་བཟར་གཉིས་ལ་སས་གསུམ་བྱུང་བའི་ཆེ་བ་དཔལ་སེ་རིག་པ་མགློན་གིས་ལ་དྭགས་

བཟུང་། བར་པ་བཀྲ་ཤིས་མགློན་གིས་སྤུ་ཧྲེང་བཟུང་། ཆུང་བ་ལེ་གཙུག་མགློན་གིས་གུ་གེ་

བཟུང་བར་གགས་སློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྟློད་ཀི་སྟེང་གཉིས། སར་བློད་རྒྱལ་གི་གུམ་བཙན་པློ་དང་། པུ་དེ་གུང་རྒྱལ་གཉིས་ཀི་མིང་། 

སྟློད་ཀི་སྟློང་སེ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག །སེ་མཚམས་གཉིས། ཅློམ་པ་འབེ་མཚམས་གཉིས། ཕྱུགས་

མཚམས་མཚམས་གཉིས། སྐྱིད་སྟློད་སྐྱིད་སྨད་གཉིས། སེལ་རབ་སྟློང་བུ་ཆུང་སྐུ་སྲུང་ཤར་

ཕློགས་པ་དང་བཅུ་ནི་དབུ་རུའི་སེ་བཅུ། 

ཡང་ལུང་འཕིང་ལུང་གཉིས། ཡར་མཚམས་གཡུ་འབངས་གཉིས། དྭགས་པློ་ཉག་ཉི་གཉིས། དམལ་

དང་ལྷློ་བག་གཉིས། ལློ་རློ་སྟློང་བུ་ཆུང་སྐུ་སྲུང་བང་ཕློགས་པ་རྣམས་གཡློ་རུའི་སྟློང་སེ་བཅུ། 

སྟློང་ཆེན་ཤངས་ཆེན་གཉིས། ལ་མི་ཕློད་དཀར་གཉིས། ཉེན་གང་འབང་མཚམས་གཉིས། སློ་རབ་

གཟློང་སེ་གཉིས། ཤངས་སྟློང་བུ་ཆུང་སྐུ་སྲུང་ནུབ་ཕློགས་པ་རྣམས་གཡས་རུའི་སྟློང་སེ་བཅུ། 

མང་ཀར་ཁི་ཕློམ་གཉིས། ཁང་སར་གང་སམ་གཉིས། མཚོ་ངློས་སྟློང་བུ་ཆུང་སྐུ་སྲུང་ལྷློ་ཕློགས་པ་

སྟེ་རུ་ལག་གི་སྟློང་སེ་ལྔ། བློད་དང་སུམ་པའི་མཚམས་ན། གུ་གེ་ཅློག་པ་གཉིས། སྤི་གཙང་ཡར་

གཙང་གཉིས། ཅི་དེ་སྟློང་བུ་ཆུང་སེ་ཞང་ཞུང་སྨད་ཀི་སྟློང་སེ་ལྔ་སྟེ་ཞང་ཞུང་གི་སྟློང་སེ་བཅུ། 

རེ་མཐློན་ཕློ་འཐློན་སྨད་གཉིས། རྒློད་ཚང་རྒློད་སྨད་གཉིས། འཇློང་སྟློད་འཇློང་སྨད་གཉིས། དྲེ་སྟློད་

དྲེ་སྨད་གཉིས། ཁ་རློ་ཁ་ཟངས་གཉིས། ནགས་ཤློད་སྟློང་བུ་ཆུང་སྟེ་སུམ་པའི་རུ་སྟློང་ཁབ་བརྒྱ་

ལན་གི་སྟློང་སེ་བཅུ་གཅིག་གློ །དེ་རྣམས་ལ་རྒློད་ཀི་སྟློང་སེ་ཟེར་དློན་ནི་འབངས་རབ་ཚན་

དམག་གི་ལས་བེད་པའི་མིང་ཡིན་པའློ། །

སྟློད་ཀི་དཔའ་སེ། ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློའི་སྐབས་ལྷློ་ནུབ་ཕློགས་ཀི་ས་སྲུང་སྙན་གགས་ཆེ་

བའི་དཔའ་བློའི་སེ་པ་ཞིག་སྟེ། རི་བང་སྟག་པ་གློང་ཡན་ཆད། མློན་འབལ་ཁ་བཞི་མན་ཆད་ན། 

འབློ་དང༌། ཁྱུང༌། མགར། སྣུབས། གཉན་བཅས་ལྔ་པློས་གུ་གེ་དང༌། ཅློག་ལ་གཉིས་ལ་སེ་ཚོ་ལྔ་

ཡློད་པ་དེའི་དཔློན་པློ་བས། གྲུ་གུ་གསེར་མིག་ཅན་གི་ཆུང་མ་ཧློར་མློ་བང་མདུང་ཅན་བ་བ་ནུ་མ་

གཡས་པ་མེ་བཅས་བསེགས་ཏེ་འཇིགས་རྔམ་སྟློན་ཅིང༌། མདའ་སར་མློ་གསུམ་གི་མགློ་ཙམ་པ་

འཕེན་པའི་ཚེ་ན་རྡློ་ལེབ་ལའང་ཐལ་བྱུང་དུ་འགློ་བ་འཇིགས་པ་ཅན་ལ་ཇི་མི་སྙམ་པར་འཐབ་ཚེ། 

དཔའ་ཚན་དུ་སྟག་གི་སྤིལ་བུ་ཕུབ། འློག་ར་གཡུལ་ས་དེ་ཁར་བསད། གདློང་ཁག་གིས་བྱུགས་

ཏེ་སར་མི་ལློག་པའི་རིས་སུ་བས་ནས་རྒློལ་བས་གྲུ་གུ་བཏུལ། དཔའ་རགས་བངས། ཞང་ཞུང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

སྟློང་སེའི་ནང་གི་བློད་དང་སུམ་པའི་མཚམས་ན་ཡློད་པའི་གུག་ཅློག་སྟློང་སེ་གཉིས་སློ། 

སྟློད་སྐློར། ས་ཆ་དང་དཔེ་ཆ་སློགས་ཀི་སྟློད་ཆ། 

སྟློད་ཁེབས། ཕུ་དུང་མེད་པའི་སྟློད་གློས་ཐུང་བ་ཞིག

སྟློད་ཁློག །ལུས་ཀི་སྟློད་ཁློག

སྟློད་གུག །ལུས་ཀི་སྟློད་མདུན་དུ་གུག་པ། རྒད་པློ་སྟློད་གུག་ཅིག་འཁར་བ་བཙུགས་ནས་འགློ། 

སྟློད་གུང་ཐང་། སྤུ་ཧྲེང་རློང་ཁློངས་ཡུལ་ཞིག་གི་མིང་རིངཔ་ཞིག་ཡིན། 

སྟློད་གློས། རས་སྣམ་གང་རུང་གིས་བཟློས་པའི་ཆས་གློས། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་སྟློད་སྐྱློབ་དང་། 

སྟློད་སྒིབ། སྟློད་གཡློགས་བཅས་སློ། །

སྟློད་སལ། ལུས་ཀི་སལ་པ། 

སྟློད་སྒུར་པློ། ལུས་སྟློད་འདྲློང་པློ་མིན་པ། 

སྟློད་གློང་དགློན། དགློན་འདི་འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་མ་གསལ། རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་པའི་

གདན་ས་དང་གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ག་ནང་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྟློད་རྒྱས་སྨད་ཞུམ། བློད་ཀི་སློལ་རྒྱུན་རི་མློའི་གཞུང་ལུགས་ནང་འཁློད་པ་ལར་ཕ་རྒྱུད་ཀི་ལྷ་

རྣམས་དང་སྐྱེས་པ་རྣམས་བང་ཞེང་ཆེ་བས་སྟློད་རྒྱས་ཤིང་སྨད་ཞུམ་པའློ། །

སྟློད་རྒྱུད། ① རྒྱུད་སྟློད་སགས་གྲྭ། ② སྟློད་ཆའི་ཕློགས། གཙང་པློའི་སྟློད་རྒྱུད། 

སྟློད་རྒྱུའི་རླུང་། གེན་རྒྱུའི་རླུང་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་

མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བཻ་ཌཱུར་སློན་པློ་ལས། སྟློད་རྒྱུ་སེ་དློན་གེན་རྒྱུའི་རླུང་། 

ཞེས་དང་། བཀྲ་འབུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ལས། སྟློད་རྒྱུའི་རླུང་ནི་གེན་

རྒྱུའི་རླུང་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་སྟེ། དེ་ལ་ཅིའི་ཕིར་སྟློད་རྒྱུ་ཞེ་ན། ཡུལ་སྣ་ལྕེ་ལློག་མ་

སློགས་སྟློད་དུ་རྒྱུ་བའི་རླུང་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སྟློད་འགག །བློད་ཀི་གྲྭ་པ་རྣམས་ཀིས་སྟློད་ནས་གློན་རྒྱུ་སྟློད་གློས་ཞིག་ཡིན། དུས་ཆེན་གི་སྐབས་

སུ་གློན་རྒྱུ་ལ་རྒྱ་སེར་སློགས་གློས་ཆེན་རིན་ཐང་ཅན་བརྒྱབ་ཏེ་དྲུབ་ཡློད། དུས་རྒྱུན་གློན་རྒྱུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐེལ་མ་དམར་པློ་སློགས་ཀིས་བཟློས་ཡློད། བློན་པློ་རྣམས་གཞི་སློན་པློ་ལ་ཐེལ་མ་དམར་པློས་

བརྒྱན་ཅན་ཡློད་འདུག །ནང་པའི་འདུལ་བའི་ནང་དུ་གྲྭ་གློས་ལ་སྣེ་གསུམ་ལས་མེད་ཀང་འདི་

བློན་གི་འདུལ་བའི་ནང་དུ་གློས་དྲུག་ཅེས་གསུངས་པ་དེའི་ནང་ཚན་ཞིག་ཡིན། ནང་ཆློས་བློད་

དུ་དར་རེས་ནང་པའི་གྲྭ་པ་ཚོས་ཀང་དེ་ལར་དུ་གློན་སློལ་དར་ཡློད་འདུག

སྟློད་འགེལ། སེམས་འགེལ་སྐློར་གསུམ་གི་ནང་ཚན། བདེ་མཆློག་ར་རྒྱུད་ཀི་ལེའུ་དང་པློ། དུས་

འཁློར་ལུགས་སུ་འགེལ་བ། ཕག་ན་རྡློ་རེས་བརམས། 

སྟློད་མངའ་རིས་བསྐློར་གསུམ། མངའ་རིས་བསྐློར་གསུམ་དང་དློན་གཅིག །ལ་དྭགས་གངས་ཀིས་

བསྐློར། པུ་རངས་མཚོ་ཡིས་བསྐློར། གུ་གེ་གཡའ་ཡིས་བསྐློར། 

སྟློད་ཆ། སྟློད་སྨད་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་སྟློད། དཔེ་ཆའི་སྟློད་ཆ། ལུས་ཀི་སྟློད་ཆ། གློང་གི་སྟློད་ཆ། 

སྟློད་ཇ། སེང་ལེང་གི་ཁཎ་སྟེ། ནུས་པས་ཁག་ངན་དང་ཆུ་སེར་སྐེམ། དྲེག་དང་། གྲུམ་བུ། ཆུ་སེར། 

མཛེ་ནད་བཅས་ལ་ཕན། 

སྟློད་ཇ་དཀར་པློ། ཁག་ནད་ལ་ཕན་ཞིང་། བློད་ཀི་བུད་མེད་ཀི་གདློང་ལ་འབྱུག་རས་ཤིག

སྟློད་ཇ་དམར་པློ། བློད་ཇའི་མདློག་འདློན་བེད་ཀི་རི་ཞིག་གི་མིང་ཡིན།

སྟློད་ཐུང་། སྟློད་དུ་གློན་རྒྱུའི་གློས་ལ་ཟེར། 

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

་་་ དབིན་སྐད་དུ་pointer ཟེར། 

སྟློད་འདུལ། སྟློད་མངའ་རིས་ཕློགས་ནས་དར་ཞིང་མཆེད་པའི་འདུལ་བ་སྟེ། ལྷ་བ་མ་ཡེ་ཤེས་འློད་

ཀི་སྐུ་རིང་ལ་རྒྱ་གར་ཤར་ཕློགས་ཀི་པཎི་ཏ་དརྨ་པཱ་ལ་དེའི་སློབ་མའི་གཙོ་བློ་ས་དྷུ་པཱ་ལ། གུ་

ཎ་པཱ་ལ། པཛྙཱ་པཱ་ལ་སྟེ་པཱ་ལ་རྣམ་གསུམ་བཅས་སྤན་དྲངས། དེ་དག་ལས་ པཛྙཱ་པཱ་ལའི་སློབ་མ་

གཙོ་བློ་ཞང་ཞུང་བ་རྒྱལ་བའི་ཤེས་རབ་ཀིས་སློམ་པ་བངས། ཁློང་གིས་པཎི་ཏ་མང་པློ་ལ་

གཏུགས་ཤིང་། ཁད་པར་བལ་པློའི་འདུལ་འཛིན་པི་ཏ་ཀ་ལས་འདུལ་བའི་ལག་ལེན་ཐམས་ཅད་

མཁས་པར་སྦངས། ཁ་ཆེ་ཛྙཱ་ན་ཤཱི་ལ་ལས་སློ་ཐར་མདློའི་འགེལ་པ་འདུལ་བ་སྡུས་པ་དང་། ཁ་

ཆེ་ཤྲི་སུ་བྷཱུ་ཏི་ཤཱནྟ་ལས་སུམ་བརྒྱ་པ་ར་འགེལ། ས་མནྟ་ཤྲི་ཛྙཱ་ན་ལས་ཀ་རི་ཀ་ལྔ་བཅུ་པ་



  2543  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

སློགས་ལེགས་པར་ཞུས་ནས་འགྱུར་བཅློས་དང་། བསྒྱུར་ཅིང་བཤད་པ་སློགས་ཀིས་ལེགས་

པར་གཏན་ལ་ཕབ། ཞང་ཞུང་བའི་སློབ་མ་ལློ་ཙཱ་བ་དཔལ་འབློར་གིས་བལ་པློ་ཛཱ་ཡ་ཀ་ར་ལས་

དགེ་སློང་གི་ཀ་རི་ཀ་དང་། ཁ་ཆེ་བ་ར་ཧི་ཏ་དང་། མ་ཧཱ་ཛ་ན་ལས་དགེ་ཚུལ་གི་བསབ་པའི་

གཞི་མདློ་རྣམས་གསན་ཞིང་དེ་དག་ལས་རིམ་པར་བརྒྱུད་དེ་མདློར་ན་པཱ་ལའི་རྒྱུན་ལས་སྟློད་

འདུལ་དུ་གགས་པ་འདི་བྱུང་ཞིང་ཧ་ཅང་དར་ཁབ་མི་ཆེ་ཡང་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་གནས་ཐུབ་པ་

ཙམ་བྱུང་། འགློས་ལློ་གཞློན་ནུ་དཔལ་དང་། སྤན་ས་ཆློས་ཀི་གགས་པ་སློགས་ཀང་སློམ་རྒྱུན་

འདི་ལས་བསྙེན་པར་རློགས་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས། 

སྟློད་ནད། ལུས་ཀི་སྟློད་དུ་བྱུང་བའི་ནད། སྟློད་ནད་ན་བ། 

སྟློད་པ། [ཐ་དད་པ]བསྟད་པ། བསྟད་པ། སྟློད། ① གབས་གཤློམ་བེད་པ། ར་ལ་ས་བསྟད་ཚར་

འདུག །འགློ་ཆས་བསྟད་གྲུབ་སློང་། ② གཏློད་པ། གདློང་སྣ་བསྟད་པ། བློ་སྣ་བསྟད་པ། དགུང་

བསྟད་ནས་འཕུར། 

སྟློད་ཕུར། [མངློན]སྐར་མ་བརན་པ། 

སྟློད་ཕག །[རིང]ཕུ་ཐུང་ངམ་རྔུལ་གཟན། 

སྟློད་ཕློགས། ལུས་དང་ཡུལ་སློགས་ཀི་སྨད་ཆའི་ལློག་པ། 

སྟློད་འབྲུག་པའི་ཁིད་ཆེན་བརྒྱད། ལམ་ཟབ་མློས་གུས་ཀི་ཁིད། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦློར་གི་

ཁིད། ཐབས་ལམ་ཁད་པར་ཅན་ག་ིཁིད། གསང་སྤློད་ལློག་སློམ་ག་ིཁིད། དག་སྣང་ཞིང་སྦློང་ག་ིཁིད། 

ཆློས་བརྒྱད་འགློ་སྙློམས་ཀི་ཁིད། བམས་སྙིང་རེའི་ཁིད། རྒྱུ་འབས་རེན་འབེལ་གི་ཁིད་བཅས་སློ། །

སྟློད་མ་དགློན། མིང་གཞན་བག་དཀར་དགློན་ཡང་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ་

༡༩༡༠ལློར་སྒྲུབ་ཁང་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་

ལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ཨ་མདློ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྟློད་སྨད། གློང་འློག་གམ་ཡས་མས། ལུས་ཀི་སྟློད་སྨད། དཔེ་ཆའི་སྟློད་སྨད། 

སྟློད་སྨད་བར་གསུམ། ལུས་དང་ཡུལ་སློགས་ཀི་སྟློད་དང་། སྨད། བར་བཅས་གསུམ། 

སྟློད་སྨད་ཀི་དབང་སྨློན། འདི་ནི་རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གིས་བསམ་ཡས་སུ་བཙུགས་པའི་བཀའ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཙིགས་རྒྱས་པཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་ནང་དུ་ཡང་དེ་དང་གཅིག་མཚུངས་སུ་

གསལ་བས་སྟློད་ཀི་དབང་བློན་ནི་གཙང་དང་སྟློད་ཁུལ་གི་སྤི་ཁབ་ཕི་བློན་དང་། སྨད་ཀི་དབང་

བློན་ནི་མདློ་སྨད་མངའ་ཁུལ་གི་སྤི་ཁབ་ཕི་བློན་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་ནམ་སྙམ་སྟེ་བརག

སྟློད་ཚ་འཚངས་པ། ཚ་བའི་ནད་སྟློད་དུ་འཚངས་པ། ཤ་ཆང་སྤློད་ཆེས་པས་སྟློད་ཚ་འཚངས་པ། 

སྟློད་ཚང་དགློན་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༩༤༢ལློར་དགེ་སློང་ཆུ་ཤུལ་ཐུབ་སྦིན་

དང་། ཉ་དགེ་སློང་གཉིས་ཀིས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་ཆུ་དམར་ལེབ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྟློད་འཚང་། རླུང་ལུས་ཀི་སྟློད་ཆར་ཞུགས་པའི་ནད་གཞི། ཁག་རླུང་སྟློད་འཚང་། གང་རླུང་སྟློད་འཚང་། 

སྟློད་རིངས། དབུགས་སྟློད་དུ་འཚངས་ནས་ལུས་སྟློད་ཁེངས་པ་ལ་བུར་གྱུར་པའི་དློན་ཏེ། གློང་སྨན་

དཀློན་ཅློག་བདེ་ལེགས་ཀིས་མཛད་པའི་པློད་དམར་ལས། སྟློད་རིངས་ཞེས་པ་གེན་རྒྱུའི་རླུང་

འཁྲུགས་ནས། དབུགས་འཚངས་ལུས་སྟློད་ཁེངས་སྙམ་བེད་པའི་དློན

སྟློད་ཞུམ་སྨད་རྒྱས། བློད་ཀི་སློལ་རྒྱུན་རི་མློའི་གཞུང་ལུགས་ནང་འཁློད་པ་ལར་ལྷ་མློ་དང་བུད་མེད་

རྣམས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་ནི་སྟློད་ཞུམ་ཞིང་སྨད་རྒྱས་པའློ། །

སྟློད་གཞས། དང་ཐློག་གཙང་སྟློད་ས་ཆར་དར་ཞིང་རིམ་གིས་ལྷ་ས་སློགས་གློང་ཁེར་དུ་བརྒྱུད་པའི་

བློད་ཀི་ཟླློས་གར་གི་རིགས་ཤིག

སྟློད་ཟངས། སྟློད་མངའ་རིས་སློགས་ནས་ཐློན་པའི་སྣློད་ཟངས། 

སྟློད་གཟིགས་དགློན། མིང་གཞན་སྟློད་གཟིགས་དགའ་ལན་རབ་བརན་ཟེར། དགློན་པ་འདི་ཐློག་མར་

བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་རེས་སློག་པློ་ཇུན་གར་བས་གཏློར་རེས་ད་ལའི་དགེ་ལུགས་པའི་

དགློན་པ་འདི་བཏབ། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷློ་ཁ་ས་ཁུལ་ཆུ་གསུམ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

སྟློད་གཟུག །ཤ་ཁློག་གི་སྟློད་གཟུག

སྟློད་གཟེར། ལུས་ལ་ཁག་ཚད་རྒྱས་པས་ལུས་སྟློད་གཟེར་བའི་མཁིས་པའི་ནད་རགས་ཤིག

སྟློད་གཡློགས། ལྷ་རས་ན་བཟའི་བེ་བག་ཅིག

སྟློད་རིམས། སྟློད་རིམ་ནི་མི་ཡ་རབས་ཅན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

སྟློད་ལུང་། ས་ཁུལ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་གློང་ཁེར་ལྷ་སའི་ནུབ་བང་ངློས་སྟློད་ལུང་ཆུ་རྒྱུད་

ཀི་སྤི་མིང་ཡིན། 

སྟློད་ལུང་ཁི་ཟམ། ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟློན་སློགས་ཀི་ནང་སྟློད་ལུང་མདའི་ཆུ་འགམ་ན་

ཁི་དང་ཁིའུ་སྟེང་དུ་འདུག་སྟེ་ཁིམས་བཅད་ཅེས་འཁློད་པར་གཞིགས་ན་སློང་བཙན་གི་སྐུ་དུས་

སུ་ཁུལ་དེར་ཁིའི་སྟེང་དུ་བསད་ནས་ཆད་པ་བཅད་པ་དང་། དེ་རེས་ས་གནས་དེར་ཐློག་མར་

འགིམ་འགྲུལ་གི་ཟམ་པ་ཞིག་བསྐྲུན་སྟབས་དམངས་ཁློད་དུ་ཁིམས་ཟམ་ཟེར་བ་ཡང་གགས་

སྐད། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ལློ་རབས་སུམ་ཅུ་པའི་ནང་ཁི་ཟམ་རིང་པ་དེར་ལློ་ལར་ཆུ་སྐྱློན་ཆེ་

བས་ཡང་ཡང་ཉམས་བེད་དགློས་སྟབས། གཞུང་ནས་ཛ་སག་ཚ་རློང་པ་ཟླ་བཟང་དག་འདུལ་

དང་། མགློན་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་ངག་དབང་གཉིས་ལ་ལས་གྲྭའི་འགློ་འཛིན་བསྐློ་གཞག་གི་ཕི་

ལུགས་ལྕགས་ཟམ་ཞིག་གསར་སྐྲུན་བས་པ་དེ་ནི་བློད་དུ་ཨར་འདམ་གི་ལྕགས་ཟམ་ཐེངས་

དང་པློ་ཡིན་པ་དང་དེའི་ཟམ་ཤུལ་ཡང་ད་ལ་བསད་ཡློད། དེའི་རེས་སུ་སྤི་ལློ་༡༩༦༥ལློར་ས་

གནས་དེར་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གིས་ཨར་འདམ་གི་ཟམ་པ་ཞིག་གསར་སྐྲུན་གནང་ཡློད། 

སྟློད་ལུང་ཆུ།བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་ཁློངས་ཀི་ཆུ་བློ་ཞིག་དང་སྐྱིད་ཆུའི་

ཡན་ལག་ཅིག་ཡིན། 

སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན། རློང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་གི་ནུབ་བང་སྟློད་ལུང་ཆུ་

རྒྱུད་དུ་ཆགས་ཡློད། རློང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དེ་ནམ་མཁའ་དངློས་གཞི་རུ་ཡློད། 

སྟློད་ལུང་མདའ། དེང་སང་གི་སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་ཡློད་ས། 

སྟློད་ལུང་སྣང་རེ་བ། སར་སྟློད་ལུང་སྣང་རེ་ཁུལ་དུ་དར་བའི་ཟླློས་གར་ཚོགས་པ་ཞིག

སྟློད་ལུང་པ་རིན་ཆེན་སྙིང་པློ། རེ་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཆུ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༠༣༢ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། 

རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༡༠༣ལློར་སྟློད་ལུང་བཙན་གློ་དགློན་པ་ཕག་བཏབ། 

ཚོགས་པ་སུམ་བརྒྱ་རེ་ཙམ་འཚོགས། དགུང་ལློ་ག་ལྔ་པ་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་

༡༡༡༦ ལློར་འདས། 

སྟློད་ལུང་འབུམ་མློ་ཆེ། སྟློད་ལུང་བདེ་ཆེན་རློང་བདེ་ཆེན་ཤང་ཁློངས་ཕི་མིག་ལུང་གི་རི་ལེབས་སུ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྟློད་ལུང་འབུམ་མློ་ཆེ་ཞེས་མཆློད་རེན་གགས་ཆེ་ཙམ་ཞིག་ཡློད་པ་དེར་དགེ་བཤེས་སྤན་ས་

བ་སློགས་བཀའ་གདམས་པའི་བ་མ་གློང་མའི་བིན་རེན་གཟུངས་བཞུགས་སུ་ཡློད་སྐད་ལ་ས་

ཁུལ་གང་ས་ནས་དེ་གར་ཕློག་མཆློད་དང་བསྐློར་བ་རྒྱབ་པར་ཡློང་མཁན་མང་པློ་ཡློད་ཅིང་། ད་

ལ་མཆློད་རེན་དེར་ཞིག་གསློ་བས་ཟིན་པ་མ་ཟད། མང་ཚོགས་རྣམས་ཀི་རྒྱུན་གཏན་ཕག་

བསྐློར་བེད་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡློད། 

སྟློད་གསང་། སྟློད་གསང་ཕལ་མློ་སྟེ་ལུས་ཀི་ཕུག་རློན་གསང་། 

སྟློད་གསང་ཕལ་མློ། ཕུག་རློན་གསང་གི་མིང་གཞན་ཞིག་ཡིན།

སྟློད་གསེར།བློད་ཀི་སྟློད་དང་བང་ནས་ཐློན་པའི་གསེར། 

སྟློད་ཧློར། སློག་རྒྱལ་ཇིང་གི་སིའི་གདུང་བརྒྱུད་སློག་རྒྱལ་ཐློ་ལུ་དང་། དེ་ལ་སས་འགའ་ཞིག་བྱུང་

བ་ལས། སས་དྲུག་པ་ཧུ་ལ་གུ། བློད་ཡིག་ཏུ་ཧུ་ལ་ཧུ་ཟེར། འདི་ཐློ་ལུའི་སས་དྲུག་པ་ཡིན། དེར་

སློག་སྐད་དུ། ཨི་ལི་ཧན་ཐི[il hant]ཞེས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱལ་པློ་བས། འདི་ལ་ཕེ་ཞིའི་

ཡ་ [Persia]རྒྱལ་ཁབ་ཟེར། དེང་དུས་ཨ་རབ་ཀི་ཡུལ་འདི་དག་ཡིན། བློད་ཡིག་ཏུ་སྟློད་

ཧློར་ཟེར། 

སྟློད་ཧྲང་བ། སྟློད་གློས་ཕུད་ནས་ལུས་སྟློད་དམར་ཧྲེང་དུ་སྟློན་པ། 

སྟློད་ཧྲེང་། ཁློག་སྟློད་གཅེར་བུ། 

སྟློད་ལྷ་རབས། སིད་པའི་ལྷ་རབས་ནས་གཉའ་ཁི་བཙན་པློ་ཡན་ཆད་ལྷའི་བརྒྱུད་པ་ཡིན་པས་ན་

སྟློད་ལྷ་རབས་ཟེར། 

སྟློད་ལྷེ། ལྷའི་སྐུ་སྟློད་ཀི་ན་བཟའ་ཞིག

སྟློད་ལྷློད་ཤིག་ཤིག །ལུས་སེམས་བདེ་འབློལ་བྱུང་ཚུལ་གི་དཔེ། ཕི་ནང་གི་རློག་ག་ཚང་མ་སངས་

ནས་སྟློད་ལྷློད་ཤིག་ཤིག་བག་ཕེབས་སུ་བསད་ཆློག་པ། འགན་འཁུར་ཕབ་པས་སྟློད་ལྷློད་ཤིག་

ཤིག་བྱུང་བ། 

སྟློན། སྟློན་པའི་སྐུལ་ཚིག །① དམིགས་ཡུལ་ཞིག་གཞན་ལ་མཐློང་དུ་འཇུག་པ་སྟེ། མཛུབ་མློས་རི་

སྟློན། ལམ་སྟློན་པར་བེད། ལམ་སྟློན་ཅིག་ལ་བུ། བསྟ། ནི་མ་འློངས་པ་དང་འདས་པ་སྟེ། བསྟན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

བའི་ལམ། བསྟན་དགློས་ལ་བུ། ② བཤད་པའམ་བརློད་པའི་དློན་ཏེ། དློན་སྟློན་པའི་ཚིག །ཚིག་

གི་བསྟན་བ། བསྟན་དློན། ཚིག་གིས་དངློས་སུ་བསྟན་ལ་བུ། ③ རི་ངློས་སུ་ཡློད་པའི་ཐེམ་པའི་

དློན། ས་གད་སྟློན། རི་ངློས་སུ་སྟློན་སྟློན་ཅུང་ཟད་ཡློད་ན་གུར་ཕུབ་ཆློག །ལ་བུ། 

སྟློན་ཀ ལློ་རེའི་ནམ་དུས་བཞིའི་གསུམ་པ། འབས་རྣམས་སྟློན་ཀའི་དུས་སུ་སྨིན། མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་དུས་ས་དང་། མདའ་སྦིན། འབས་ལན། གསེར་ལན་མ་བཅས་སློ། །

སྟློན་ཀའི་མེ་ཏློག །① སང་རྒྱན་དཀར་པློའམ། སང་རྒྱན་མེ་ཏློག །② འཇིག་ས་བའི་དཔེ། 

སྟློན་ཁ། སྟློན་ཀ་དང་གཅིག །

སྟློན་ཁ་འབས་བུའི་མེ་ཏློག །གློས་ཆེན་སློགས་ཀི་རི་མློའི་བེ་བག་ཅིག

སྟློན་འཁློར། ① སྟློན་པ་དང་། འཁློར་གི་བསྡུས་མིང་། ② གཙོ་བློ་དང་འཁློར། 

སྟློན་རྒྱབ། སྟློན་ཀ་ཡློལ་མཚམས། 

སྟློན་རྒྱབ་པ། སར་བློད་དུ་མི་དམངས་ཚོས་སྟློན་འབས་བསྡུ་སྐབས། མངའ་བདག་དང་། བུན་བདག་

ཁག་གིས་སྟློན་འབས་དློ་དམ་བེད་པར་བཏང་བའི་མི། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་presentation ཟེར། 

སྟློན་འགེམས་ཟིན་བིས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་presentation document ཟེར། 

སྟློན་འགེམས་ཡིག་ཆ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་presentation document ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་presentation graph ཟེར། 

སྟློན་ཆློས། སྟློན་ཁའི་ཆློས་ཐློག་ཟེར་བའི་བསྡུས་མིང་། སེ་འབས་དགའ་གསུམ་སློགས་དགློན་པ་

ཁག་ལ་ལློ་གཅིག་གི་ནང་དཔྱིད་ཀ་དང་། དབར་ཁ། སྟློན་ཁ། དགུན་ཁ་བཅས་དུས་ཚོད་ཟླ་བ་

གཅིག་ཡས་མས་རིང་ཆློས་ལུགས་ཀི་སློབ་སྦློང་བ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཡིན་པས་སྟློན་ཁའི་དུས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཚིགས་ཀི་སློབ་སྦློང་ལ་སྟློན་ཀའི་ཆློས་ཐློག་ཟེར། 

སྟློན་མཆློད། སྟློན་དུས་འབུལ་བའི་མཆློད་པ་ཞིག

སྟློན་མཇུག །སྟློན་ཀའི་མཐའ། 

སྟློན་ཉིན་མཚན་མཉམ། སྟློན་དུས་ཉིན་མཚན་ཡུན་རིང་ཐུང་འདྲ་བ། སྟློན་མཉམ་དང་དློན་གཅིག

སྟློན་མཉམ། བློད་ཟླ་བརྒྱད་པའི་སང་ཚད་ལ་སྟློན་ཉིན་མཚན་མཉམ་པའི་དུས་ཚིགས། 

སྟློན་ཏློག །སྟློན་ཐློག་དང་གཅིག །

སྟློན་ཐ་མ། སྟློན་ཟླ་གསུམ་པ་སྟེ། བློད་ཟླ་དགུ་པ། 

སྟློན་ཐའི་སང་ཚད། སྟློན་ཟླ་གསུམ་པ་སྟེ། བློད་ཟླ་དགུ་པའི་དཀིལ་ཚད། 

སྟློན་ཐའི་དབུགས་ཐློབ། སྟློན་ཟླ་གསུམ་པ་སྟེ། བློད་ཟླ་དགུ་པའི་འགློ་ཚུགས་ཙམ། 

སྟློན་ཐློག །སྟློན་ཀའི་ལློ་ཏློག

སྟློན་ཐློག་གི་དྲུག་ཆ། མངློན་པ་མཛོད་ལས། བསྐལ་པ་ཡ་ཐློག་གི་མཇུག་ཏུ་སེར་ལ་དབང་བའི་

དཔལ་འབློར་ལམ་ལུགས་བྱུང་བའི་རེས་སུ་སྤི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་ཡློང་ཆེད་དམངས་ཀི་

རང་མློས་ཐློག་དཔློན་ཞིག་འདེམས་བསྐློ་བས་པ་དེ་ལ་ཞིང་དཔློན་ཟེར་བ་དང་། ཞིང་པ་དམངས་

ཀིས་རང་ཉིད་ལ་དབང་བའི་ས་ཞིང་གི་སྟློན་འབབ་ཁལ་རེའི་ཐློག་ནས་བེ་གསུམ་དང་ཕུལ་

གཉིས་རེ་སྟེ། ཁལ་དྲུག་ཆའི་ཁལ་ཟེར་ཞིང་། 

སྟློན་ཐློག་ས་མ། ལློ་རེར་སྟློན་ཐློག་དུས་གཉིས་རེ་བསྡུ་བའི་ས་མ། 

སྟློན་ཐློག་ཕི་མ། ལློ་རེར་སྟློན་ཐློག་དུས་གཉིས་རེ་བསྡུ་བའི་ཕི་མ། 

སྟློན་དུས། སྟློན་ཟླ་གསུམ། 

སྟློན་དློད། སྟློན་མློ་གཏློང་བེད་དམ། སྟློན་མློའི་དློད་དུ་སྤད་པའི་དངུལ་སློགས། 

སྟློན་འདེབས། སྟློན་ཀ་ཞིང་ལ་ས་བློན་འདེབས་པ། 

སྟློན་ནམ། ① སྟློན་དུས་ཀི་མཚན་མློ། ② སྟློན་དུས་ཀི་ནམ་མཁའ། 

སྟློན་ནས། ① སྟློན་ཀར་གསར་དུ་ཐློན་པའི་ནས། ② [ཡུལ]མར་དང་ཇ་སློགས་ཀི་འབྲུ་འབབ་སྟློན་

ཁར་སྤློད་ལེན་བེད་རྒྱུའི་རིགས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

སྟློན་གནམ། སྟློན་ཀའི་དུས་ཀི་ནམ་མཁའ་དང་སྟློན་དུས་ཀི་གནམ་གཤིས། 

སྟློན་པ། ① [ཐ་དད་པ]བསྟན་པ། བསྟན་པ། སྟློན། འཆད་པ། གནས་ལུགས་གསལ་པློར་བསྟན། 

གཞུང་དློན་ཆ་ཚང་བར་བསྟན། ཆློས་སྟློན་པ། ② ཕིར་མངློན་ནས་གཞན་ལ་ཤེས་སུ་འཇུག་པ། 

ལད་མློ་སྟློན། རྣམ་འགྱུར་སྟློན་པ། དགའ་ཉམས་སྟློན། ཁློ་ཉམས་བསྟན། འགློ་ལམ་སྟློན་པ། ཁློང་

དུ་ཆུབ་པའི་རགས་བསྟན། ③ ལམ་སློལ་འབེད་པ་པློ། སྟློན་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་

བཅློམ་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས། ཕི་པའི་སྟློན་པ་དྲུག

སྟློན་པ་དགའ་ལན་ནས་གཤེགས། སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་མི་ཡུལ་དུ་སྐུ་མ་འཁྲུངས་གློང་

དགའ་ལན་ལྷ་ཡུལ་དུ་ལྷ་ཡི་བུ་དམ་པ་ཏློག་དཀར་པློར་སྐྱེ་བ་བཞེས་པ་དང་དེ་ནས་མི་ཡུལ་དུ་

ཕེབས་པའི་མཛད་པ། 

སྟློན་པ་པློ། ① ཆློས་སློགས་སྟློན་མཁན། ② ལམ་སྟློན་མཁན་ནམ། ཆ་རྒྱུས་སྟློན་མཁན། 

སྟློན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔའི་ནང་གསེས། བསྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེན་བཞི་

པ་སྟློན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པློ་སློགས། 

སྟློན་པ་ཙུག་སེད་པ་ཙུག །[བརྡ་རིང] སྟློན་ལ་མི་སྟློན་ཏེ་སྟློན་པ་འདྲ་མློ། སེད་པ་འདྲ་མློ། སྟློན་ལ་མ་

སྟློན་ལ་ཞེས་པའི་དློན། 

སྟློན་པ་ཙུག་སེད་པ་ཙུག་བས་པ། རང་ཉིད་མཁས་པར་རླློམ་ནས་ཕེད་སྟློན་པ་ལར་བས། ཕེད་སས་

པ་ལར་བས་པའི་དློན་ཡིན། 

སྟློན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ། བསྐལ་བཟང་གི་རྣམ་འདྲེན་བཞི་པ་ཟས་གཙང་སས། 

སྟློན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་སྐུ་གཟུགས་རིགས་ལྔ། ༡ ཆློས་འཆད་མ། ༢བདུད་འདུལ་མ། ༣ མཉམ་

བཞག་མ། ༤ ཆུ་ལློན་མ། ༥ གློང་གཤེགས་མ་དང་ལྔའློ།།

སྟློན་པ་གཤེན་རབ། སྟློན་པ་གཤེན་རབ་མི་བློ་ཆེ་ཞེས་པ་དེ་དུས་རབས་གང་ལ་ཡུལ་གང་དུ་

འཁྲུངས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། བློན་གི་དཔེ་རིང་དག་ལས་གསལ་བ་ལར་ན། སྤི་སློན་༡༦༠༠༨ལློར་

འཁྲུངས་པར་བཞེད། སྤིར་བློན་གི་ལློ་རྒྱུས་ཁག་ལས་སྟློན་པ་གཤེན་རབ་མི་བློ་ཆེ་སྐུ་འཁྲུངས་

པའི་དུས་དེ་ཤིང་བི་ཡིན་པ་གཅིག་མཐུན་དུ་བཞེད་དེ། གཤེན་རབ་ཀི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་[མདློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཟེར་མིག་]ལས། “རི་རབ་ཀི་རེ་མློ་ནས་གཟིགས་ཚད་རྣམ་པ་ལྔ་ལ་དགློངས་ནས་གཡུ་བ་

ཁུ་བྱུག་སློན་མློའི་ཚུལ་དུ། གཡུང་དྲུང་དགུ་བརེགས་རིའི་ནགས་ཚལ་ན། ཡུམ་རྒྱལ་བཞད་

མའི་སྤི་བློར་བབ་སྟེ་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པའི་ཚུལ་བསྟན། ཤིང་ཕློ་བི་བ་ལློའི་སྟག་ཟླའི་ཚེས་བཅློ་

ལྔ་ལ་སྐུ་བལམས་”ཞེས་དང༌། [ལེགས་བཤད་རིན་པློ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད་]ལས། “ལློ་ཡི་རྒྱལ་

པློ་ཤིང་ཕློ་བི་བའི་ལློ། ཟླ་བའི་དང་པློ་དཔྱིད་ར་བ་མེ་སྟག་གི་ཟླ་བ། ཞག་གི་སྙིང་པློ་ཚེས་བཅློ་

ལྔ། དུས་ཚོད་ཀི་དང་པློ་ནམ་ལངས་པ། སྐར་མའི་དམ་པ་རྒྱལ་གི་རུ་གློང་ལ་སྐུ་བལམས། 

”ཞེས་དང༌། གཞན་ཡང་བློན་གི་ལློ་ཐློ་རིང་པའི་བསྟན་རིས་ཤིག་ལས། “ཤིང་བི་གཅིག་དཀར་

སྟག་ཟླ་བའི། །ཡར་ཚེས་བཅློ་ལྔའི་དུས་བཟང་ཉིན། །གཟུགས་སྐུའི་མཚན་དཔེ་བཞད་ནས་ལློ། 

”ཞེས་སློགས་གསུངས་ཡློད་པ་དང༌། མཁས་དབང་ནམ་མཁའ་ནློར་བུའི་[ཞང་བློད་ལློ་རྒྱུས་ཏི་

སེའི་འློད་སྣང་]ལས། སྤི་སློན་༡༩༡༧ལློའི་ཤིང་བིའི་གཅིག་དཀར་ལ་འཁྲུངས་པར་བཞེད། 

འཁྲུངས་པའི་ཡུལ་ནི་ཆུ་བློ་ཆེན་པློ་བཞི་ཡི་མགློ །གངས་ཏི་སེའི་མདུན། མཚོ་མ་ཕམ་གི་འགམ། 

ཞང་ཞུང་འློལ་མློ་ལུང་རིང་ཞེས་པ། དེང་དུས་སྟློད་མངའ་རིས་སྐློར་གསུམ་གི་ནང་ཚན་པུ་

རངས་ཀི་ཡུལ་འདིར་ཡབ་རྒྱལ་པློ་ཐློད་དཀར་དང༌། ཡུམ་རྒྱལ་བཞད་མ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་

འཁྲུངས་ཡློད་པར་གསལ། 

སྟློན་པའི་དགུང་མཉམ། སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་དང་ལློ་གཅིག་གི་ནང་དུ་སྐྱེས་པའི་སྐྱེས་ལློ་

གཅིག་པ་ཡིན་པའི་དློན། 

སྟློན་པའི་དགུང་ལློ་བརྒྱད་པའི་སྐུ་ཚད། སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་དགུང་ལློ་བརྒྱད་ལ་ཕེབས་

པའི་སྐུ་ཚད་སར་སངས་རྒྱས་སྐུ་བཞུགས་སྐབས་བཟློ་བློ་བི་ཤ་ཀརྨས་བཞེངས་ཏེ་སངས་རྒྱས་

ཀིས་རབ་གནས་མཛད། རེས་སུ་བལ་པློར་གདན་དྲངས་ནས་ལློ་མང་སློང་མཚམས། རྒྱལ་པློ་

སློང་བཙན་སམ་པློས་བལ་བཟའ་ཁི་བཙུན་བཙུན་མར་བཞེས་སྐབས་ཡབ་རྒྱལ་པློས་རང་གི་སས་

མློ་བློད་དུ་མནའ་མར་བློན་པའི་རེན་སྐལ་དུ་གནང། སར་འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རེན་

གཙོར་བཞུགས་པ་རེས་སུ་སློང་བཙན་སྐུ་འདས་ནས་མང་སློང་བཙན་པློའི་དུས་ར་མློ་ཆེར་གདན་

དྲངས་ནས་ཇློ་བློ་རྣམ་གཉིས་བཞུགས་ཡུལ་བརེས་པ་ཡིན་ཞེས་ལློ་རྒྱུས་མང་པློར་གསལ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

སྟློན་པའི་བསྟན་པ། སྟློན་པ་བཅློམ་ལན་འདས་ཀི་ལུང་དང་རློགས་པའི་བསྟན་པ། 

སྟློན་པའི་དུས་ཆེན་རྣམ་བཞི། བློད་ཟླ་དང་པློ་ཆློ་འཕྲུལ་དུས་ཆེན་དང་། བཞི་པ་ས་ག་ཟླ་བ་མངློན་

པར་སངས་རྒྱས་པ། དྲུག་པ་ཚེས་བཞིར་ཆློས་འཁློར་བསྐློར་བ ། དགུ་པའི་ཉེར་གཉིས་ལྷ་

བབས་བཅས་བཞིའློ། །

སྟློན་བལ། སྟློན་དུས་བེགས་པའི་ལུག་བལ། 

སྟློན་འབས་གཏའ་འཇློག །སར་སློ་ནམ་པ་ཚོས་གཞན་ནས་སྐྱི་གཡར་གི་ལས་བེད་སྐབས་རང་

བཏབ་ཞིང་གའི་སྟློན་ཐློག་གི་འབས་བུ་གང་ཡློད་གཏར་མ་འཇློག་པའི་ལས་ཞིག

སྟློན་འབས་ཚར་མ། ལློ་ཏློག་བརྔས་ཟིན་པའི་བསྟར་རིག །ཁམས་ཕློགས་སུ་ཤློག་རིག་ཟེར།

སྟློན་འབིང་སང་ཚད། སྟློན་ཟླ་གཉིས་པའམ་བློད་ཟླ་བརྒྱད་པའི་དཀིལ་ཚད། 

སྟློན་འབིང་བ། བློད་ཟླ་བརྒྱད་པ། 

སྟློན་འབིང་དབུགས་ཐློབ། སྟློན་ཟླ་གཉིས་པའམ་བློད་ཟླ་བརྒྱད་པའི་འགློ་ཚུགས། 

སྟློན་མར། སྟློན་དུས་ཀི་མར། 

སྟློན་མིན། [རྒྱ]སར་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་སྐབས་ཧྭ་ཤང་མ་ཧཱ་ཡ་ནས་བློད་དུ་སེལ་བའི་སངས་རྒྱས་

པའི་གྲུབ་མཐའ་ཞིག

སྟློན་མློ། དགའ་སྤློའི་གསློལ་ཚིགས་དང་། དེ་འབེལ་གི་ལད་མློ། དུས་ཆེན་གི་སྟློན་མློ། དགའ་སྟློན། 

ཤི་སྟློན། གསློལ་སྟློན་བཤམས་པ། སྟློན་མློ་འདྲེན་པ། མགློན་རིགས་ལ་སྟློན་མློ་གཏློང་བ། 

སྟློན་མློ་འགེད་པ། ① གསློལ་སྟློན་གཤློམ་པ། ② ལད་མློ་འཁབ་པ། 

སྟློན་རྨློས། སྟློན་ཀ་ས་ཞིང་རྨློ་བའི་མིང་། 

སྟློན་རེན་རློད་པ། སར་ཁི་སློང་ལེ་བཙན་སྐབས་ཧྭ་ཤང་མ་ཧཱ་ཡ་ནའི་ལུགས་འཛིན་སྟློན་མིན་པ་སྟེ་

ཅིག་ཅར་པ་དང་། རེན་མིན་པ་སྟེ་རིམ་གིས་པ་གཉིས་ཕན་ཚུན་ཆློས་རློད་བེད་པ། 

སྟློན་ཚུགས། སྟློན་འགློ་ཚུགས་པའི་དློན། སྟློན་ཟུག་དང་དློན་གཅིག

སྟློན་མཚེར། འབློག་པའི་རུ་བ་སྟློན་ཁ་སློད་སའི་ས་ཆའི་མིང་ཡིན། 

སྟློན་ཞློ། སྟློན་ཀའི་ཞློ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྟློན་ཟུག །བློད་ཟླ་བདུན་པའི་དབུགས་ལ་དུས་བཞིའི་ནང་ཚན་སྟློན་གི་འགློ་ཚུགས་པས་ཚད་པ་

ཅུང་ཟད་ཁ་འབི། 

སྟློན་ཟླ་ཐ་ཆུང་། བློད་ཟླ་དགུ་པ། 

སྟློན་ཟླ་འབིང་པློ། བློད་ཟླ་བརྒྱད་པ། 

སྟློན་ཟླ་ར་བ། བློད་ཟླ་བདུན་པ། 

སྟློན་ཟླ་གསུམ། སྟློན་ཟླ་ར་བ། འབིང་། ཐ་ཆུང་སྟེ་གསུམ། བློད་ཟླ་བདུན་པ། བརྒྱད་པ། དགུ་པ་

གསུམ་དང་། བློད་ཟླ་ལྔ་པ། དྲུག་པ་། བདུན་པ་ལ་ངློས་འཛིན་ཚུལ་གཉིས་ཡློད། 

སྟློན་ར་བ། སྟློན་ཟླ་ར་བ་དང་དློན་གཅིག

སྟློན་རའི་སང་ཚད། སྟློན་ཟླ་དང་པློའམ། བློད་ཟླ་བདུན་པའི་དཀིལ་སང་གི་ཚད། 

སྟློན་རའི་དབུགས་ཐློབ། སྟློན་ཟླ་དང་པློའམ། བློད་ཟླ་དང་པློའི་འགློ་ཚུགས། 

སྟློན་རེའུ། སྟློན་དུས་ཁིད་པའི་ར་ཕྲུག་ལ་ཟེར། 

སྟློན་ལས། སྟློན་དུས་སུ་བ་རྒྱུའི་ཞིང་ས། 

སྟློན་ཤིད། དགའ་སྤློའི་སྟློན་མློ་དང་མ་ངན་གི་ཤིད་ཆློས་བེད་པའི་མིང་། 

སྟློན་གཤློལ། སྟློན་དུས་ས་ཞིང་རྨློ་བེད་ཀི་གཤློལ། 

སྟློན་བཤས། སྟློན་མཇུག་བློད་ཟླ་དགུ་བ་དང་བཅུ་པའི་དུས་སུ་འབློག་པས་ཟློག་ལུག་བཤས་པ་ལ་ཟེར། 

སྟློབ། འཐློབ་ཏུ་འཇུག་བཞིན་པ། 

སྟློབ་པ། [ཐ་དད་པ]བསྟབས་པ། བསྟབ་པ། སྟློབས། འབུལ་བའམ་སྟེར་བ་། སྐུ་མགློན་རྣམས་ལ་

གསློལ་ཚིགས་དང་། ཕེབས་རློངས་སྟློབ་པ། དགེ་འདུན་ལ་བསྙེན་བཀུར་བསྟབས། ཟས་གློས་

ཀི་སྦིན་པ་བསྟབ་པར་བའློ། །རང་གི་ལློ་གློས་གཞན་ལ་སྟློབ། 

སྟློབས། ① སྟློབ་པའི་སྐུལ་ཚིག །② ཤུགས་དང་ནུས་པ། ལུས་སྟློབས་ཆེན་པློ། སྙིང་སྟློབས། གློ་

སྟློབས། ③ [མངློན]༡ ཁུ་བའམ་ཐིག་ལེ། ༢ རྒྱ་ཁློན་ནམ་བློངས། ༣ སངས་རྒྱས་ལ་གནས་

དང་གནས་མིན་མཁེན་པ་སློགས་སྟློབས་བཅུ་ཡློད་པས་གངས་བཅུ་མཚོན། 

སྟློབས་ཀི་འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པློ་བཞི། གསེར་གི་འཁློར་ལློ་ཅན་གི་རྒྱལ་པློ་དང་། དངུལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

གི་འཁློར་ལློ་ཅན་གི་རྒྱལ་པློ། ཟངས་ཀི་འཁློར་ལློ་ཅན་གི་རྒྱལ་པློ། ལྕགས་ཀི་འཁློར་ལློ་ཅན་

གི་རྒྱལ་པློ་བཅས་ཡིན་ནློ། །

སྟློབས་ཀི་ནུས་པ། བསིལ་སྨན་གང་སར་སྐྱེས་པ་དང་། དྲློད་སྨན་དྲློ་སར་སྐྱེས་ནས་ནད་ཚ་གང་

འཇློམས་པའི་ཁད་འཕགས་ཀི་སྟློབས་དང་ལན་པའི་སྨན་གི་ནུས་པའི་མིང་སྟེ། བཤད་པ་སྐུའི་

རྒྱུད་ལས། གངས་ཅན་འབིགས་བེད་ཟླ་ཉིའི་སྟློབས་ལན་པས། བསིལ་དྲློད་ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་

སྟློབས་ཞེས་བ། དེ་ལ་ཚ་བས་གང་བའི་ནད་རྣམས་སེལ། བསིལ་བས་ཚ་བའི་ནད་རྣམས་སེལ་

བར་བེད། ཅེས་གསུངས་པ་དང་། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་

མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས། དང་པློ་སྟློབས་ཀི་ནུས་པ་ནི། གངས་ཅན་ཏེ་ར་མཐློན་སིབ་

ཕློགས་ཏེ། བསིལ་བའི་སར་སྐྱེས་པ་ནི་ཟླ་བའི་སྟློབས་དང་ལན་ཞེས་ཤིན་ཏུ་བསིལ་བས། 

གནས་དེར་སྐྱེས་པའི་བསིལ་སྨན་ནི་སྐྱེ་སར་སྐྱེས་པས་མཆློག་ཏུ་བཟང་ལ། གནས་དེའི་དྲློད་

སྨན་ནི་དམན་པས་བཏུ་བར་མི་བའློ། །འབིགས་བེད་དེ་ཉིན་ཕློགས་དང་ཚད་རློང་སློགས་དྲློ་

སར་སྐྱེས་པ་ནི་ཉི་མའི་སྟློབས་དང་ལན་ཞེས་ཤིན་ཏུ་དྲློ་བས། གནས་དེར་སྐྱེས་པས་མཆློག་ཏུ་

བཟང་ལ། གནས་དེའི་བསིལ་སྨན་ནི་གནས་མ་ཡིན་པར་སྐྱེས་པས་ནུས་པ་དམན་པར་འགྱུར་

ཕིར་སང་བར་བའློ། །འདི་ནི་རྒྱུད་དང་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ལས་ཡློན་ཏན་གི་སྙིང་པློ་ནུས་པའི་

སྟློབས་སུ་བསྟན་པས་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

སྟློབས་ཀི་ཕར་ཕིན། ཕར་ཕིན་བཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། མི་མཐུན་ཕློགས་ཀིས་རི་བར་མི་ནུས་

ཤིང་རང་གི་ངློ་བློ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་ཤེས་རབ་ཁད་པར་ཅན་ནློ། །འདི་ལ་དབེ་

ན། ཀུན་བརགས་པའི་སྟློབས་དང་། བསློམས་པའི་སྟློབས་གཉིས་ཡློད། 

སྟློབས་ཀི་ལྷ། [མངློན]རླུང་ལྷ། 

སྟློབས་འཁློར། <བལཾ>གངས་གནས་ཤིག

སྟློབས་འཁློར་ཆེ་བ། གངས་གནས་ཤིག

སྟློབས་འགེད་པ། ཤུགས་འགན་པ། རལ་པློ་ཆེའི་གད་ཕན་ཚུན་ལུས་ཤེད་ཀི་སྟློབས་འགེད་པ། 

སྟློབས་རྒྱས། ནུས་ཤུགས་འཕེལ་བ། དཔལ་འབློར་སྟློབས་རྒྱས་སུ་ཕིན་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྟློབས་རྒྱུ། ཀླུ་ཞིག

སྟློབས་འགློ། [མངློན] ① དྲེལ། ② ཕུག་རློན། 

སྟློབས་ངན། ནུས་མཐུ་ཞན་པ། ལུས་སྟློབས་ངན་པ། 

སྟློབས་ལྔ། ① དད་པ་དང་། བརློན་འགྲུས། དྲན་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན། ཤེས་རབ་སྟེ་བང་ཕློགས་སློ་

བདུན་གི་ནང་ཚན་སྟློབས་ལྔ། ② འཕེན་པའི་སྟློབས་དང་། གློམས་པའི་སྟློབས། སུན་འབིན་

པའི་སྟློབས། དཀར་པློ་ས་བློན་གི་སྟློབས། སྨློན་ལམ་གི་སྟློབས་ཏེ་བློ་སྦློང་དློན་བདུན་མའི་

སྟློབས་ལྔ། 

སྟློབས་བཅུ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྟློབས་བཅུ་སྟེ། གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་མཁེན་པའི་

སྟློབས་དང་། ལས་ཀི་རྣམ་སྨིན་མཁེན་པའི་སྟློབས། མློས་པ་སྣ་ཚོགས་མཁེན་པའི་སྟློབས། 

ཁམས་སྣ་ཚོགས་མཁེན་པའི་སྟློབས། དབང་པློ་མཆློག་དམན་མཁེན་པའི་སྟློབས། ཐམས་ཅད་

དུ་འགློ་བའི་ལམ་མཁེན་པའི་སྟློབས། བསམ་གཏན་རྣམ་ཐར་ཏིང་འཛིན་སྙློམས་འཇུག་སློགས་

མཁེན་པའི་སྟློབས། སློན་གནས་རེས་དྲན་མཁེན་པའི་སྟློབས། འཆི་འཕློ་དང་སྐྱེ་བ་མཁེན་པའི་

སྟློབས། ཟག་པ་ཟད་པ་མཁེན་པའི་སྟློབས་བཅས་བཅུ། 

སྟློབས་བཅུ་པ། ① [མངློན]སངས་རྒྱས་སྤི། ② སྟློབས་བཅུའི་ནང་གསེས་ཟག་པ་ཟད་པ་མཁེན་

པའི་སྟློབས། 

སྟློབས་བཅུ་གསུམ། བསམ་པའི་སྟློབས། ལྷག་པའི་སྟློབས། གཟུངས་ཀི་སྟློབས། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་

སྟློབས། ཡང་དག་པར་འབློར་བའི་སྟློབས། དབང་གི་སྟློབས། སློབས་པའི་སྟློབས། སྨློན་ལམ་གི་

སྟློབས། ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་སྟློབས། བམས་པ་ཆེན་པློའི་སྟློབས། སྙིང་རེ་ཆེན་པློའི་སྟློབས། 

ཆློས་ཉིད་ཀི་སྟློབས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་སྟློབས་

དང་བཅུའློ། །

སྟློབས་ཆེན། ① ནུས་ཤུགས་ཆེན་པློ། ② [མངློན]༡ དཔའ་བློ། ༢ རླུང་དང་། རླུང་ལྷ། 

སྟློབས་ཆེན་ལ། ལ་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་དགེ་རྒྱས་རློང་གི་ལྷློ་རྒྱུད་དུ་ཡློད། 

སྟློབས་དྲུག །ཞི་གནས་ཀི་སྐབས་སེམས་གནས་དགུ་འགྲུབ་པར་བེད་པའི་ཐབས་ཤིག་སྟེ། ཐློས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

པའི་སྟློབས། བསམ་པའི་སྟློབས། དྲན་པའི་སྟློབས། ཤེས་བཞིན་གི་སྟློབས། བརློན་འགྲུས་ཀི་

སྟློབས། འདྲིས་པའི་སྟློབས་བཅས་དྲུག་གློ

སྟློབས་ལན། ① [མངློན]༡ ཁུ་བའམ་ཐིག་ལེ། ༢ གང་པློ་ཆེ། ༣ མི་སྟློབས་པློ་ཆེ། ༤ གཡག །② ལྷ་

མིན། ལས་ཀི་དབང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་ཞིག་གི་མིང་། སྟློབས་ཤུགས་ཆེན་པློ། རྒྱལ་ཁབ་སྟློབས་ལན། 

སྟློབས་ལན་དག་བློ། [མངློན]བརྒྱ་བིན། 

སྟློབས་ལན་བསྙེམས། [མངློན]འདློད་ལྷ། 

སྟློབས་ལན་གནས། [མངློན]ས་འློག

སྟློབས་ལན་བློངས་ཆུང་།ལུས་ཆུང་ཡང་ནུས་ཤུགས་ཆེན་པློ་ཡློད་པ། མི་སྟློབས་ལན་བློངས་ཆུང་

ཧུར་བརློན་ཅན། 

སྟློབས་ལན་མུ་ཏིག་གློས་ཅན། གངས་སལ་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག

སྟློབས་ནག །[མངའ་རིས]མང་པློའི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན། མི་སྟློབས་ནག་ཁློད་དུ་གཞས་གཏང་ཕློད་

པར་བློ་ཁློག་དགློས་ལ་བུ་དང་། ཡང་དངུལ་རློགས་ཚར་སློང་ངམ། ཁ་སང་རང་གིས་སྟློབས་

ནག་སྤད་ཡློད་ལ་བུའློ། །

སྟློབས་ནུས། ནུས་ཤུགས། གཟུགས་ཕུང་རགས་ཤིང་འཁློགས་པས་ལས་ཀའི་སྟློབས་ནུས་ཤློར་བ། 

སྟློབས་པློ་ཆེ། ① སྟློབས་ཤུགས་ཆེན་པློ། ② [མངློན] ལྕགས། ལྷ་ཁློ་བློ་ཞིག །③ མདློ་ཞིག་གི་མིང་། 

སྟློབས་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ཟློལ་བསྟློད། ཟློལ་བསྟློད་ཀི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བསྟློད་ཡུལ་

སྟློབས་ཕུན་ཚོགས་ཅན་ཞིག་ལ་རྣམ་པ་སྐྱློན་བརློད་ཀི་ཁུལ་བས་ནས། དློན་དུ་སྒ་གཅིག་གིས་

དློན་གཉིས་སྦར་ནས་སྟློབས་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ཡློན་ཏན་ལ་ཤུགས་ཀིས་བསྟློད་པའི་རྒྱན་ཞིག

སྟློབས་འཕེལ་ནད། ཁུ་བ་འཕེལ་བའི་རྡེ་ནད་ཅེས་འདློད་པ་དང་། ཁུ་བ་ཟད་པས་འཕེལ་དགློས་ཀི་ནད་

ཅེས་འདློད་པའི་ཕློགས་དང་གཉིས་ཡློད་ཅེས་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། 

སྟློབས་བི། སྟློབས་ཤུགས་ཆུང་དུ་སློང་བ། ལུས་ཀི་ཤེད་སྟློབས་བི་བ། 

སྟློབས་འབློར། ནུས་ཤུགས་དང་དཔལ་འབློར། རྒྱལ་ཁབ་སྟློབས་འབློར་གཉིས་ལན། སྟློབས་འབློར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། སྟློབས་འབློར་འཕེལ་རྒྱས། 

སྟློབས་མང་པློ། [མངློན]ལྕགས། 

སྟློབས་མིག །གངས་གནས་ཤིག

སྟློབས་མེད། [མངློན]བུད་མེད། 

སྟློབས་རལ། ལུས་སེམས་ཀི་ཤུགས། 

སྟློབས་རལ་བ། ལུས་ཤུགས་ཀི་རལ་འགན་མཁན། 

སྟློབས་མཚུངས་ཀི་རབ་སེལ། རབ་སེལ་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། བརློད་འདློད་ཀི་དངློས་

པློའི་བསེ་བའམ། སེལ་བའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་རང་དབང་སྟློབས་མཚུངས་སུ་སྟློན་པའི་རྒྱན་ཞིག

སྟློབས་མཚུངས་པ། རྒྱུ་མཚན་དང་ནུས་པ་ཤུགས་སློགས་ཕན་ཚུན་མཉམ་པའི་དློན། 

སྟློབས་ཞན། ཤེད་ཆུང་བ། བློ་སེམས་སྟློབས་ཞན། 

སྟློབས་བཞི། རེན་གི་སྟློབས་དང་། རྣམ་པར་སུན་འབིན་པའི་སྟློབས། ཉེས་པ་ལས་སར་ལློག་པའི་

སྟློབས། གཉེན་པློ་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པའི་སྟློབས་བཅས་བཞི་ལས། རེན་གི་སྟློབས་ནི། སྐྱབས་འགློ་

དང་སེམས་བསྐྱེད་གཉིས། རྣམ་པར་སུན་འབིན་པའི་སྟློབས་ནི། སར་བས་སིག་པ་ལ་འགློད་

སེམས་བསྐྱེད་པ། ཉེས་པ་ལས་སར་ལློག་པའི་སྟློབས་ནི་ཕིན་ཆད་སིག་པ་མི་བེད་པའི་དམ་

བཅའ་བ། གཉེན་པློ་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པའི་སྟློབས་ནི་སིག་པ་དག་པའི་ཆེད་དུ་དགེ་བ་བས་ཚད་

ཐམས་ཅད་ལ་ཟེར། 

སྟློབས་བཟང་། ① ནུས་ཤུགས་ཆེ་བ། ② [མངློན]༡ ཆང་། ༢ རླུང་། ༣ ལྷ་ཁབ་འཇུག་གི་ཕུ་བློ། 

སྟློབས་བཟང་གློས་སློན་ཅན།[མངློན]ཁབ་འཇུག

སྟློབས་ཡས། གངས་གནས་ཤིག

སྟློབས་ཤིག །འཐློབ་ཏུ་འཇུག་པའི་སྐུལ་ཚིག

སྟློབས་ཤུགས། ནུས་ཤུགས། སྟློབས་ཤུགས་ཆེན་པློ། སྟློབས་ཤུགས་ཆེར་སྐྱེད་ཀིས་རྒྱལ་ཁ་ལློན་

ཐབས་བེད་དགློས། 

སྟློབས་ཤེད། ནུས་ཤུགས། ལས་ཀའི་བེད་བབ་ལ་བརགས་ན་སྟློབས་ཤེད་ཆེ་ཆུང་ཧ་གློ་ཡློང་། 



  2557  

གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

སྟློར། སྟར་བ་དང་སྟློར་བའི་སྐུལ་ཚིག

སྟློར་ཁུང་། ① ཁྲུས་ཆུ་སློགས་འདློར་ཡུལ་ཁུང་བུ། ② [ཐ་དད་པ] མི་གཙང་བ་འབབ་ཡུལ། 

སྟློར་བ། ① [ཐ་དད་པ]བསྟར་བ། བསྟར་བ། སྟློར། འཐློར་བར་བེད་པ་དང་། བི་དློར་བེད་པ། ས་

གཞི་གཙང་མར་བསྟར་བ། གད་ཆུ་སྟློར་བ། གཉེན་གློགས་དག་ཡིས་སྟློར་གྱུར་ཚེ། ཡུན་རིང་

དྲན་ནས་བརེ་བས་གདུང་། ② [ཐ་མི་དད་པ] བློར་བའམ་བརླག་པ། དངུལ་ཁུག་སྟློར་ནས་མི་

འདུག །ལམ་སྟློར་ཏེ་འགློ་ས་མི་ཤེས་པ། རྔ་མློང་གིས་རྔེའུ་སྟློར། ཨ་མས་བུ་ཕྲུག་སྟློར་བ། 

སྟློར་བརླག །བློར་འཐློར་གློད་ཟད། སྤི་པའི་ནློར་རས་སྟློར་བརླག་ཆུད་ཟློས་བཏང་བ། 

སྟློས་པ། [རིང]སྦིན་པ། 

སྟི་ལིངྒ། [ལེགས]གང་ཟག་མློ་གློ་བར་བེད་པའི་ཚིག་ཕད་མ་མློ། མ་མློ། ཆང་མ། བཙུན་མ། གནས་

མློ། དཔའ་མློ། 

ཏ་ཏ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་ཙམ་བཏབ་ཟེར། འདེབས་མཁན་ཏ་ཏ་སྐུ་ཆེན་ནམ་པདྨ་

འགློ་འདུལ་རྡློ་རེས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་

ཁུལ་གསེར་ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཏི་ཀ་ཊུ། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་ས་སྨུག་དང་། པི་པི་ལིང་། ཕློ་བ་རིས་གསུམ་གི་བསྡུས་མིང་སྟེ། བློད་

ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་ཚ་བ་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། 

ཏི་ཕ་ལ། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་ཨ་བར་སྐྱུར་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་འགེལ་པ་ལེགས་བཤད་སློ་བརྒྱ་འབེད་པའི་ལེ་མིག་ལས་གསུངས། 

ཏི་བི་ཏ། དུར་བིད་དམར་པློའི་མིང་ལ་བཞེད་པ་ཞིག་དང་། དུར་བིད་དཀར་པློའི་མིང་ལ་བཞེད་པ་

ཞིག་གཉིས་མཆིས་ཏེ། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་

བཻ་ཌཱུར་སློན་པློ་ལས། ཏི་བི་ཏ་ཞེས་དུར་བིད་དམར་པློ། ཞེས་དང་། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕེང་ལས། ཏི་བི་ཏ་ནི་ར་བ་དཀར་པློ་

སྟེ་ཚི་ཆེ་བ་བཟང་། ཆུང་བ་ངན་ཏེ་གང་ཡང་འབིང་། ཀུ་ཏ་ར་ན་ནི་ར་བ་ཆེ་ལ་གློང་སྟེ་ཚི་ཆུང་

བས་ངན་པའློ། །

ཏི་ཤ་ཀུ་ནེ། ཏི་ཤ་ཀུ་ནེ་ཞེས་པ་ཆུ་གསུམ་གི་འདུས་མདློ་ཞེས་པའི་དློན་ཏེ། བུ་སྟློན་རིན་པློ་ཆེས་

མཛད་པའིབདེ་མཆློག་ཆློས་འབྱུང་ལས། རྒྱ་གར་ནུབ་ཕློགས་ཏཱ་སིག་གི་ཡུལ་ཆུ་བློ་གངྒཱ་དང་། 

གན་ཏི། སུ་རུ་པ་གསུམ་གི་འདུས་མཚམས་དེར་ཡློད་པར་གསུངས། བཙན་པློ་པཎི་ཏའིའཛམ་

གིང་རྒྱས་བཤད་ལས། ཡུལ་པ་ཛ་པ་ནས་ཤར་ལྷློར་ཆུ་ཀླུང་ཀང་ཀ་ར་དང་། སུ་ཏ་ལ་ཟེར་བ་

གཉིས་བང་ཤར་ནས་ལྷློ་ནུབ་ཕློགས་སུ་འབབ་ཀི་ཡློད་པ་དེར་ས་གྷ་ར་ཟེར་བའི་ཡུལ་ཡློད་

ཅིང་། ཆུ་ཀླུང་ཀང་ཀ་རའི་ནུབ་འགམ་ན་སཻ་མན་ཧ་ཟེར་བའི་ཀ་ཀློའི་གློང་ཁེར་ཆེན་པློ་ཞིག་

དང་། ཆུ་ཀླུང་ཏི་མུ་ཧ་ཟེར་བ་བཅས་གསུམ་འདུས་པའི་མཚམས་དེར་ཡློད་ཅེས་གསལ། 

ཏི་ཤུ་ལ། [ལེགས]རེ་གསུམ་ཡློད་པའི་མཚོན་ཆ་ཞིག

ཏི་ཨེ་སང་། བློན་ལུགས་ཀི་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ་ནང་པའི་ཡུམ་ཆེན་མློའམ་ཤེར་ཕིན་དང་གཅིག །

ཏེ་ཀཿ བག་ཇློ་ཁང་། དུས་ཚོད་ནམ་བཏབ་མ་གསལ། གདློང་ཐློག་སྤྲུལ་སྐུས་ཉམས་གསློ་དང་སྐུ་

བདག་གནང་བས་གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་པ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་

དཀར་མཛེས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཏེ་ཏེ་ཧློ། [ལེགས]རིམས་སྨྱློན་པ་སྟེ་ནག་པློ་སུམ་སྒིལ་གི་མིང་གཞན་ཞིག

ཏེ་བློ། ཧློ་སེར་ད་ར་ཁག་ལྔའི་སྤི་མིང་སྟེ། དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཀར་མཛེས་

རློང་བག་འགློ་རློང་རའུ་རློང་བཅས་འདུས་ཡློད། འདི་ལ་གནའ་བློའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་ཀྲེ་བློ་དང་། 

ཏེ་བློ། ཏེ་ཧློ་བཅས་བིས་འདུག །དུས་ཕིས་ཙམ་གི་ཡིག་ཆ་རྣམས་སུ་ཏེ་ཧློར་ཞེས་ཧློ་ལ་ར་

ཡིག་རེས་འཇུག་ཅན་འདི་བྱུང་འདུག །

ཏེ་མ། [ལེགས] ① སྦྲང་རྒློད་མདུང་གསུམ་པ། ② སེ་མློང་། 

ཏེ་མ་བུ་ག །[ལེགས]སྦྲང་མ་ཆེན་པློ། 

ཏེ་མཎལ། དེང་དུས་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་བག་འགློ་རློང་གི་ཁ་ས་མཚོ་ཁའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

དགློན་པ་གནས་ས་འདིར་ཟེར། 

ཏེ་ལ་ཏ་ཀ [ལེགས]སྦྲང་མ་ཆེན་པློ། 

ཏེ་ཤློད། གནའ་དུས་ཧློ་སེར་ཁག་ལྔའི་སྤི་མིང་། ཡིག་རིང་ས་ཤློས་རྣམས་སུ་ཀྲེ་ཤློད་ཅེས་བིས་འདུག

ཏེ་ཧློ། ① ཧློར་སེར་ཁག་ལྔའི་སྤི་མིང་སྟེ་ཏེ་བློ་དང་དློན་གཅིག །② ཞབས་དྲུང་ཏེ་ཧློ་རིན་པློ་ཆེ་ཞེས་

པ་ཀརྨ་པའི་ཆློས་ཚོགས་འཛམ་གིང་སར་ཆེན་གི་སྐབས་སུ་ཀརྨ་པའི་ཞབས་དྲུང་གི་མཚན་

གནས་ཡིན། སྤྲུལ་གཞི་རྒྱལ་མཆློག་ཚེ་དཔག་མེད་པ་ཡིན་པར་ངློས་འཛིན། ཏེ་ཧློ་སྐུ་ཕེང་དང་

པློ་ཁམས་ཟླ་རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས་པ་ཡང་ཏེ་ཧློའི་ཁློངས་སུ་ཡིན་པས་ཏེ་ཧློ་རིན་པློ་ཆེ་ཞེས་བྱུང་། 

ཏེ་ཧློ་སྐུ་ཕེང་དང་པློ། མཁས་གྲུབ་ཆློས་ཀི་རྒྱ་མཚོ། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༤༦༢ལློར་

ཁམས་ཟླ་ཆུའི་རྒྱུད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྟག་ལུང་དབང་གགས་པ་དང་། སྐྱབས་ཆེར་འཇམ་དཔལ་

རྒྱ་མཚོ། ཀརྨ་པ་ཆློས་གགས་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་རིམ་བཞིན་བ་མར་བསྟེན། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་

མེ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༥༤༧ལློར་དགུང་ལློ་ག་དྲུག་པར་སྐུ་གཤེགས། 

ཏེ་ཧློ་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ། དཔག་བསམ་དབང་པློ། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ས་བ་སྤི་ལློ་༡༥༤༩ལློར་

འཁྲུངས། ཞྭ་དམར་ལྔ་པ་དཀློན་མཆློག་ཡན་ལག་གིས་གཙུག་ཕུད་བཞེས། ཀརྨ་པ་དབང་ཕྱུག་

རྡློ་རེ་དང་། རྒྱལ་ཚབ་གགས་པ་དློན་གྲུབ། གར་དབང་དྲུག་པ་རྣམས་མཇལ། རབ་བྱུང་བཅུ་

པའི་ཆུ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༦༠༣ལློར་དགུང་ལློ་ང་ལྔ་པར་སྐུ་གཤེགས། 

ཏེ་ཧློ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ། ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་དར་རྒྱས། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་

༡༦༠༥ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དཔའ་བློ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ་གཙུག་ལག་རྒྱ་མཚོ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། 

རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལྕགས་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༦༥༡་ལློར་དགུང་ལློ་ཞེ་བདུན་པར་གཤེགས། 

ཏེ་ཧློ་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ། བང་ཆུབ་ཆློས་ཀི་སྙིང་པློ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༦༥༣ལློར་

སྐུ་འཁྲུངས། རྒྱལ་ཚབ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་གགས་པ་མཆློག་དབངས་ཀིས་ངློས་འཛིན་གནང་། རབ་

བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལྕགས་ཁི་སྤི་ལློ་༡༧༣༠ལློར་དགུང་ལློ་དློན་བརྒྱད་པར་སྐུ་གཤེགས། 

ཏེ་ཧློ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ། ཆློས་ཀི་དབང་པློ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༧༣༢ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། 

རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་བ་སྤི་ལློ་༡༨༡༣ལློར་དགུང་ལློ་ག་གཉིས་ལློར་སྐུ་གཤེགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཏེ་ཧློ་སྐུ་ཕེང་དྲུག་པ། ཆློས་ཀི་ནློར་བུ། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་བ་སྤི་ལློ་༡༨༡༣ལློར་གཞིས་རེ་

ས་ཁུལ་ཤངས་ཐང་པ་ཞེས་པར་སྐུ་འཁྲུངས། སྤི་ལློ་༡༡༨༤༣ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཏེ་ཧློ་སྐུ་ཕེང་བདུན་པ། ཆློས་ཀི་སྣང་བ། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༨༤༤ལློར་ལ་

དྭགས་ཁུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་བི་སྤི་ལློ་༡༨༨༨ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཏེ་ཧློ་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པ། ཕིན་ལས་དབང་པློ། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་གང་སྤི་ལློ་༡༨༨༩ལློར་ཀློང་

པློར་སྐུ་འཁྲུངས། ཀརྨ་པ་མཁའ་ཁབ་རྡློ་རེས་ཏེ་ཧློ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སིད་དུ་ངློས་བཟུང༌། རབ་བྱུང་

བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༩༢༠ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཏེ་ཧློ་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ། ཀརྨ་ངེས་དློན་ཆློས་ཀི་སེང་གེ རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ལྕགས་བ་སྤི་ལློ་

༡༩༢༡ལློར་ལ་གཞིས་རེ་ས་ཁུལ་བཞད་མཐློང་སྨློན་དུ་རིས་དཔློན་ལུང་ཤར་གི་སས་སུ་སྐུ་

འཁྲུངས། ཀརྨ་པ་མཁའ་ཁབ་རྡློ་རེས་ཏེ་ཧློ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སིད་ངློས་འཛིན། ཤར་དཔལ་སྤུངས་

དགློན་དུ་ཕེབས་ནས་བེ་རི་མཁེན་བརེ་རིན་པློ་ཆེ་དང་། འཇམ་མགློན་ཀློང་སྤྲུལ་སྐུ་ཕེང་གཉིས་

པ་དཔལ་ལན་མཁེན་བརེའི་འློད་ཟེར་སློགས་ཀི་མདུན་ནས་དབང་ལུང་ཡློངས་རློགས་ཞུས། 

རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་ཕག་ལློ་སྤི་ལློ་༡༩༤༧ལློར་གཤེགས། 

ཏེ་ཧློ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པ། བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ཆློས་དབིངས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པ་ས་བི་སྤི་ལློ་

༡༩༤༨་དབུས་ལྷ་སར་ལྷ་ཀླུ་ཚེ་དབང་རྡློ་རེ་དང་། ཡུམ་བསློད་ནམས་བདེ་སྐྱིད་གཉིས་སས་སུ་

སྐུ་འཁྲུངས། ཀརྨ་པ་རིག་པའི་རྡློ་རེས་ཏེ་ཧློ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སིད་ངློས་འཛིན། གློ་ཤྲི་རྒྱལ་ཚབ་

བཅུ་གཉིས་པ་གགས་པ་མི་འགྱུར་གློ་ཆའི་མདུན་ནས་བཀའ་ལུགས་ཀི་མདློ་སགས་ཡློངས་

རློགས་ཞུས། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ལྕགས་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༢༠༠༡་ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

ཏེ་ཧློར། གློང་གི་ཏེ་བློའི་འགེལ་བཤད་ལ་གཟིགས། 

ཏེ་ཧློར་ཁང་གསར་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁིམས། རེ་འདི་ནི་མདློ་ཁམས་དཀར་མཛེས་ཀི་སའི་ཆར་རབ་

བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་སྤེལ་༡༨༤༨ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཞློན་དུས་དབུས་སུ་གྲྭ་སར་ཆློས་

ཞུགས་མཛད་དེ་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པློད་གསན་བཞེས་མཛད། རྒྱལ་དབང་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་

མཚོའི་སྐུ་དུས་རྒྱུད་སྨད་མཁན་པློ་གནང་། བཀའ་རློམ་ལ། དཔལ་རྡློ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པློའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

རིམ་པ་དང་པློའི་ཟིན་བིས་ཟུང་འཇུག་རིན་ཆེན་འདྲེན་པའི་ཤིང་ར། མྱུར་ལམ་དམར་ཁིད་ཀི་

ཟིན་བིས་གསེར་གི་ཤིང་ར། ཟབ་ལམ་བ་མ་མཆློད་པའི་མན་ངག་སྙན་རྒྱུད་ལག་ལེན་བསྟན་

པའི་རིམ་པ་ནག་འགློས་སུ་བཀློད་པ། ཟབ་ལམ་ནཱ་རློ་ཆློས་དྲུག་གི་ཁིད་ཡིག་བདེ་ཆེན་མྱུར་

ལམ། དུས་འཁློར་གི་དབང་བཤད་སློགས་པློད་འབིང་གསུམ་ལྷག་མཛད། སྐུ་ཚེ་མཐའ་མའི་

མཛད་པ་མི་གསལ། 

ཏེ་ཧློར་དར་རྒྱས་དགློན་པ། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༥༤༨ ལློར་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། 

ཏེ་ལྷམ། ① ཏེ་བློ་ཁམས་པ་སློགས་ཀི་གློན་ལྷམ། ② ཏེས་སམ་མམ། སྨན་ཕེ། 

ཏེམ། ཞང་ཞུང་སྐད་ཀི་གྲུམ་བུའི་སྐད་དློད་ཅིག་སྟེ། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་ར་ཏེམ་དང་། རུས་ཏེམ། 

ཤ་ཏེམ། ཆུ་ཏེམ། ཏེམ་དཀར། ཏེམ་ནག་བཅས་རིགས་དྲུག་མཆིས་སློ། །

ཏེམ་དཀར། གང་བ་ཤས་ཆེ་བའི་གྲུམ་བུ་ལའློ། །

ཏེམ་ནག །ཁག་མཁིས་ཚ་བ་ཤས་ཆ་ེབའ་ིགྲུམ་བུའ་ིམིང་། ཏེས་སམ། བད་ཀན་ཞ་ིབེད་ཏེས་སམ་སྟ་ེསྨན་

རས་རིགས་རྣམས་སྦུབས་བསེག་བས་པའི་ཐལ་སྨན་གི་རིགས་རྣམས་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། སེ་འབྲུ་

གཙོར་བསེགས་པའི་ཐལ་སྨན། དྭ་ལིས་གཙོར་བསེགས་པའི་ཐལ་སྨན། རྒློད་མ་ཁ་སྟེ་རྒློད་བྲུན་

གཙོར་བསེགས་པའི་ཐལ་སྨན། [གློ་བྲུན་བསེགས་ཐལ་གིས་ཀང་ཚབ་རུང་] རྒྱམ་ཚྭས་གཙོར་

བས་ཚྭ་སྣ་བསེགས་པའི་ཐལ་སྨན། ཅློང་ཞི་གཙོར་བས་བསེགས་པའི་ཐལ་སྨན་ལ་བུའློ། །

ཏློན། [རིང]བརློན་འགྲུས། 

ཏློན་བ་བ། ཡིག་རིང་དང་དུ་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད་པའི་ནན་ཏན་རེས་སུ་བསྒྲུབས་པར་བ་བའི་དློན་ཞིག །

ཏཱ་བན་དགློན་པ། དུས་རབས་བཅུ་པའི་སྐབས་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགློན་ཆུང་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། 

རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༢༤༤ལློར་ས་སྐྱ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དགློན་པ་དེར་

བཞུགས་ནས་ས་སྐྱ་པའི་དགློན་ཆེན་ཞིག་ལ་བསྒྱུར། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ལྕགས་བི་སྤི་ལློ་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

༡༣༦༠ལློར་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ཞྭ་ནག་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཀརྨ་རློལ་པའི་རྡློ་རེས་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་

དགློན་པར་ཚུར་བསྒྱུར། དགའ་ལན་ཕློ་བང་སྐབས་སུ་ངག་བློ་རམས་པ་དཔལ་འབློར་རྒྱ་

མཚོས་ཉམས་གསློ་བས་ནས་དགེ་ལུགས་པའི་དགློན་པར་བསྒྱུར། ད་ལ་ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་

རང་སྐྱློང་ཁུལ་དཔའ་རིས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

ཏཱ་བ་མ། [རྒྱ] མན་ཇུའི་རྒྱལ་རབས་སྐབས་བློད་ཀི་དཔློན་རིགས་སེར་མློ་བའི་གློ་མིང་ཞིག

ཏཱ་དབེན། ① དར་དམར་པློ། ② [རྒྱ]དེང་དུས་ཏཱ་ཡློན་གི་སྒ་འདློན། 

ཏཱ་དབེན་ཏི་ཤི། ཧློར་རྒྱལ་པློའི་དབུ་བ། དེའི་གདན་རབས་རིམ་བློན་གི་ལློ་ཚིགས་ནི། རབ་བྱུང་

བཞི་པའི་ལྕགས་སྤེལ་ལློ་ནས་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་མེ་བིའི་བར་འགློ་མགློན་ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པ། 

དེ་ནས་ས་ཡློས་བར་འཕགས་པའི་གཅུང་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། དེ་ནས་མེ་ཁིའི་བར་འཕགས་

པའི་ཚ་བློ་དརྨ་པ་ལ། དེ་ནས་ཤིང་རའི་བར་འཕགས་པའི་སློབ་མ་ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན། དེ་ནས་

ཆུ་ཡློས་བར་འཕགས་པའི་མཆློད་དཔློན་གགས་པ་འློད་ཟེར། དེ་ནས་ཤིང་སྦྲུལ་བར་ཤར་པ་

རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། དེ་ནས་ཤིང་སྟག་བར་སངས་རྒྱས་དཔལ། དེ་ནས་ཤིང་གང་ལློའི་བར་

ཀུན་དགའ་བློ་གློས། དེ་ནས་ས་སྦྲུལ་བར་ཀུན་དགའ་ལེགས་འབྱུང་། དེ་ནས་ཆུ་བའི་བར་རིན་

ཆེན་བཀྲ་ཤིས། དེ་ནས་ས་ཁིའི་བར་ལློ་ཉེར་ལྔ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། དེ་ནས་ཆུ་སྟག་བར་

བ་ཆེན་བསློད་ནམས་བློ་གློས། དེ་ནས་ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་གི་བར་དུ་རིམ་བློན་ནློ། །

ཏཱ་དབེན་བློ་གློས་རྒྱལ་མཚན། ས་སྐྱའི་ཆློས་རྒྱལ་བདུན་པ་འདི་བཟང་པློ་དཔལ་བའི་སས་ཡིན་

ཞིང་། ཁི་ཐློག་ལ་ལློ་གསུམ་བཞུགས་མཚམས་སུ་ས་སྐྱ་བའི་སིད་དབང་ཉམས་ཏེ་ཕག་གྲུ་པ་

ཏའི་སི་ཏུ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བློད་དབུས་གཙང་ཕལ་ཆེ་བ་དབང་དུ་བསྒྱུར། 

ཏཱ་མིང་། [རྒྱ]རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་སྤེལ་ནས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་སྤེལ་བར་གི་རྒྱ་ནག་གི་

རྒྱལ་རབས་ཀི་མིང་། 

ཏཱ་ཝན་གིང་ཕན་གི་གཟའ་ཉི་མའི་ཕི་དྲློ། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་སྐབས་ཀི་ཧ་རན་སིའི་

ཕ་དཀྲུག་གྲུབ་མཐའི་རི་མློ་མཁས་ཅན་ཤིའུ་རླ་ཡིས་བིས་པའི་ཚབ་བེད་བརམ་བ་གགས་ཅན་

ཞིག་ཡིན། རི་མློ་དེའི་ནང་ཧ་རན་སིའི་པ་ཕིའི་ཉེ་འདབས་ཀི་ཨའེ་ཉི་ཨའེ་ཏཱ་ཝན་གིང་ཕན་ཐློག་
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དགུང་གསེང་གཏློང་མཁན་གི་མི་ཚོགས་དང་། ལ་ན་སྡུག་པའི་ཡུལ་ལློངས་ཉམས་དགའ་བ་དེ་

མཚོན་པར་བས་ཡློད། 

ཏཱ་ཞིན། ཏ་ཞིན་དང་དློན་གཅིག

ཏཱ་ཡང་། [རྒྱ]དངུལ་སློར་མློ་ལིད་ཚད་ཞློ་བདུན་སྐར་གཉིས་ཡློད་པ་དང་རི་མློ་ཡློན་ཧྲི་ཁའེ་ཡི་

མགློ་ཅན་ཞིག

ཏཱ་ར། [ལེགས]སྒློལ་མ། 

ཏཱ་ར་ན་ཐ། [ལེགས] ① སྒློལ་བའི་མགློན་པློ། ② ཇློ་ནང་ཏཱ་ར་ན་ཐ་དང་དློན་གཅིག

ཏཱ་རེ་པདྨ་ཡློ་གི་ནི། ཏཱ་རེ་ནི་ནང་པའི་ལྷ་རེ་བཙུན་སྒློལ་མའི་མཚན། ཏཱ་རེ་རྒྱ་གར་སྐད་དེ་བློད་སྐད་

ལ་སྒློལ་མ། པདྨ་ཡློ་གི་ནི་ནི། པདྨློའི་རིགས་ཀི་རྣམ་འབློར་མ་ཞེས་ཟེར། 

ཏཱ་ལ། ཏ་ལ་དང་གཅིག །

ཏཱ་ལའི། [སློག]རྒྱ་མཚོ། 

ཏཱ་ལའི་བ་མ། ཏཱ་ལའི་ནི་སློག་སྐད་དེ་རྒྱ་མཚོ་དང་། བ་མ་ནི་བློད་སྐད་ཡིན། དློན་དུ་བ་མ་རྒྱ་མཚོ་

ཟེར་བའི་དློན་ཡིན། སྤི་ལློ་༡༥༧༨ལློར་རྒྱལ་བ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚོ་སློག་པློ་ཨལ་ཐན་

རྒྱལ་པློས་སློག་ཡུལ་དུ་གདན་དྲངས་ནས་གཟིགས་བསྐུར་ཞུས། སློག་ཡུལ་ལ་འཁློར་སློབ་

མང་པློར་འཕེལ་ཏེ་བ་མ་བསློད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་མཚན་སྙན་རྒྱས་ཤིང་སློག་མི་རྣམས་ཀིས་

བ་མའི་མཚན་ཕེད་མར་སློག་སྐད་དུ་འབློད་ནས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་ཞེས་སྙན་གགས་ཁབ། བ་མ་སྐུ་

གཤེགས་པ་དང་དེའི་ཡང་སིད་ཡང་སློག་པློའི་རིགས་བརྒྱུད་ཅིག་ངློས་འཛིན་པར་ཏཱ་ལའི་བ་

མའི་ཡང་སིད་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་འབློད་སློལ་ཆགས། རེས་སུ་སྐུ་གློང་མའི་དགེ་འདུན་གྲུབ་

དང་། དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ལའང་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་སྐུ་ཕེང་དང་པློ་དང་། གཉིས་པའི་མཚན་

པར་དེ་ནས་ད་བར་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་བྱུང་ཡློད། 

ཏཱ་སེ། རྒྱ་གར་སྐད་ཟུར་ཆགས། ཤློག་པད་ཀི་རེད་ཆས་ཤིག

ཏཱ་ཧློར་དགློན། རབ་བྱུང་དང་པློའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༠༧༥ལློར་ཆློས་གགས་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། གྲུབ་

མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཆབ་མདློ་ས་ཁུལ་སྨར་ཁམས་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཊ་སེ། ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་གསལ་བེད་ཀི་སེ་པ་གསུམ་པ་སྟེ། ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ། 

ཊམ་ཁབ། [ཡུལ]སར་བློད་ཀི་ཊམ་གཅིག་རི་བའི་ཁབ། 

ཊམ་ལིར། [ཡུལ]སར་བློད་ཀི་ཊམ་གཅིག་རི་བའི་ཆང་བླུག་སྣློད་ཁློག་ལིར། 

ཊམ་རྡློ། [ཡུལ]སར་བློད་ཀི་དངུལ་གི་རིས་གཞི་ཞིག་སྟེ་ཊམ་རྡློ་རེ་ལ་དངུལ་སང་ལྔ་བཅུ་ཡིན། 

ཊིའུ་གུང་གི་རིས། [རྒྱ]སློར་ཐང་གི་རིས། 

ཊིཀ ཊིཀྐ་དང་གཅིག །

ཊིཀ་ཆེན། འགེལ་ཆེན། གཞུང་དློན་གསལ་བར་བེད་པའི་ཊིཀ་ཆེན། 

ཊིཀ་ཆེན་དེ་ཉིད་སྣང་བ། མཁས་གྲུབ་རེས་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་སྟག་ལློར་བརམས་པའི་འགེལ་

ཆེན་དྲི་མེད་འློད་ཀི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ། 

ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ། མཁས་གྲུབ་རེས་མཛད་པའི་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་འགེལ་པ། 

ཊིཀྐ། [ལེགས]དཔེ་གཞུང་ར་བ་གང་ཡིན་གི་འགེལ་བཤད་དམ། འགེལ་པ། 

གཏག །བ་ཚིག །ཐག་གཏག་ཞེས་པ་བལ་དང་། རིད་པའི་སྐུད་པས་སྣམ་བུ་དང་། རེ་བ་གཏག་

དགློས། ངས་སྣམ་བུ་གཏགས་པ་ཡིན། འདས་པ་ལ་གཏགས་དང་། ད་ལ་བ་ལ་འཐག །མ་འློངས་

པ་ལ་གཏག་ཅེས་ཐློབ། 

གཏག་པ། [རིང]གཞན་ལ་རྡུང་རྡེག་གཏློང་བའམ་འཚོག་པ། 

གཏགས། གཏགས་པའི་སྣམ་བུ། བལ་གཏགས་མ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

གཏགས་མ། སྣམ་བུ་སློགས་གཏགས་ཟིན་པའི་སྣམ་བུ། 

གཏང་གཅློད། འའབྱུང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ། རེའུ་མིག་མཇུག་གི་བསློམས་རིས་ཀི་རེའུ་མིག་གི་

མིང་། ཁ་དམར་དང་དློན་གཅིག

གཏང་བ། སྦིན་པ་སློགས་གཏློང་བའི་མ་འློངས་པ། 

གཏང་ཡས། གངས་གནས་ཤིག

གཏང་ཡིག །འཕིན་གཏམ་བསྐུར་ཡིག །གཏང་ཡིག་གཏློང་བ། 

གཏང་རག །ཆློས་ཕློགས་ཀ་ིལེགས་འབུལ་ལམ། དྲིན་གསློའ་ིཡློན། དགའ་བའ་ིགཏང་རག་རྒྱ་ཆེན་པློ་བས། 
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གཏད། རས་སགས་ཀི་སློ་ནས་གཞན་གནློད་ཀི་མཐུ་གཏད། མནན་གཏད་རྒྱབ་པ། 

གཏད་དཀར་འགློ་བཟང་མ། ལྷ་མློ་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་ཡ་གལ་ཞིག

གཏད་རྒྱ། གཏེར་སྲུང་ལ་གཉེར་དུ་གཏད་པ། 

གཏད་གཉེར། གཉེར་གཏད་དམ་ལས་བཅློལ། 

གཏད་པ། སྦིན་པའམ་སྤློད་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་གཏློད་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

གཏད་པ་ལས་བྱུང་བའི་སང་བ། སང་ལྟུང་སུམ་ཅུའི་ནང་གསེས། སྦིན་བདག་གིས་གཏད་པའི་

དབར་གི་རེད་པ་དབར་མཚམས་ཀི་ནང་དུ་ལློངས་སྤློད་པའློ། །

གཏད་མེད། འདི་ཡིན་འདི་མིན་གི་གཏད་སློ་མེད་པའམ། ཆ་འཇློག་བེད་མི་རུང་བ། ལས་ཀ་གཏད་

མེད་ཆློ་མེད་ཅིག

གཏད་རབས། ① གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་རིམ་གིས་སྤད་པའི་རྒྱུན། ② སྟློན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་བསྟན་

པ་གཏད་སའི་བརྒྱུད་འཛིན་གི་རབས། 

གཏད་རབས་བདུན། སར་རྒྱལ་བསྟན་དག་བཅློམ་པ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་སྤད་པའི་བྱུང་རིམ་འློད་

སྲུང་དང་། ཀུན་དགའ་བློ། ཤ་ནའི་གློས་ཅན། ཉེ་སས། དྷཱི་ཏི་ཀ ནག་པློ། ལེགས་མཐློང་ཆེན་པློ་

སྟེ་བདུན། 

གཏད་ལེན། སྤློད་ལེན། ལས་བེད་གསར་རིང་ཕན་ཚུན་སྤི་དངློས་གཏད་ལེན་བེད། 

གཏད་ས། ① བློ་གཏད་ས། ② དངློས་པློ་སྤློད་ས། ③ མདའ་དང་མེ་མདའ་སློགས་ཁ་གཏད་ས། 

གཏད་ས་བཞི། བཀའ་གདམས་པ་གློང་མའི་ཐུགས་བཅུད་ཕུགས་ནློར་བཅུའི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། 

བློ་ཕུགས་ཆློས་ལ་གཏད། ཆློས་ཕུགས་སྤང་ལ་གཏད། སྤང་ཕུགས་ཤི་ལ་གཏད། ཤི་ཕུགས་

བག་ཁུང་སྐམ་པློ་ལ་གཏད་ཅེས་པའི་གཏད་ས་བཞིའློ། །

གཏད་སློ། །བློ་རེ་གཏད་ཡུལ་དང་ཆ་འཇློག་ས། གཏད་སློ་མེད་པའི་མི་། དམིགས་པ་གཏད་སློ། །

གཏན། ① དུས་གནས་སྐབས་ཙམ་མིན་པ། ནམ་ཞག་གཏན་དུ་མིག་ལློས་ཡར་ལ་བེད། གཏན་དུ་འཚོ་

ཞིང་གཞེས། གཏན་དུ་བདེ་བ་ཐློབ། ② ར་བའམ་ནམ་ཡང་། གཏན་ནས་མེད། འགློག་ཐབས་

གཏན་ནས་མེད་པ། མཐུན་ཐབས་གཏན་ནས་མི་བེད་པ། ས་མ་དང་གཏན་ནས་མི་འདྲ་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཏན་ཁེལ་བ། བ་བ་གང་ཞིག་ངེས་གཏན་བྱུང་བ། 

གཏན་ཁ། བཀའ་ཏློག་གཏན་ཚིགས་དང་ཁ་མའི་བསྡུས་ཚིག །སིད་གཞུང་གི་གཏན་ཁ་ཡིག་རིགས། 

གཏན་ཁིམས། དགེ་བསྙེན་དང་དགེ་ཚུལ་སློགས་རང་རང་གི་ཆློ་ག་ལ་བརེན་ནས་སློམ་པ་བངས་ཏེ། 

དེ་དག་གི་སློམ་ཁིམས་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་གཏན་དུ་སྲུང་བའི་ཁིམས། 

གཏན་ཁིམས་ལྔ། སློག་གཅློད་པ། མ་བིན་པར་ལེན་པ། ལློག་པར་གཡེམ་པ། རྫུན་སྨྲ་བ། ཆང་འཐུང་

བ་བཅས་ཉེས་སྤློད་ལྔ་སློང་བ་དགེ་བསྙེན་གི་བསབ་ཁིམས་སློ། །

གཏན་འཁེལ། ཐག་ཆློད་པའི་དློན། བེད་ཕློགས་གཏན་འཁེལ་བ། འགློ་ལམ་གཏན་འཁེལ། དུས་ཚོད་

གཏན་འཁེལ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་certainty factor ཟེར། 

གཏན་འཁློལ། ཕུགས་འཁློ། ལས་ཀ་འགློ་བརམས་ནས་མཇུག་མ་ཚར་བར་འབད་བརློན་གཏན་

འཁློལ་སྙུག་བསིང་བེད་དགློས། 

གཏན་གི་དློན། ཕུགས་ཀི་དློན། ལས་དློན་གང་ཞིག་སྒྲུབ་ཀང་གཏན་གི་དློན་ལ་བསམ་བློ་གཏློང་

དགློས། 

གཏན་གི་འདུན་མ། ཕུགས་ཀི་བྱུས་སམ་རེ་འདུན། གཏན་གི་འདུན་མ་གྲུབ་པ། 

གཏན་གི་བསམ་བློ། ཕུགས་དློན་གི་བསམ་བློ། མི་སློ་སློའི་གཏན་གི་བསམ་བློ་གཏློང་སྟངས་མི་

འདྲ་བ་རེད། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་fixed-count iteration ཟེར། 

གཏན་གློགས། ཚེ་གང་གི་མཛའ་གློགས་སམ་བཟའ་ཟླ། 

གཏན་རྒྱུག་འུ་ལག །དུས་རག་པར་ལས་ལ་བཀློལ་བའི་འུ་ལག

གཏན་འགློག །མཐའ་གཅིག་ཏུ་བཀག་འདློག་བེད་པའི་དློན། 

གཏན་དངློས། དེང་དུས་ཀི་ཐ་སྙད་གསར་པ་ཞིག །ཁང་པ་ལ་སློགས་འཕློ་སྐྱས་བེད་ཐབས་མེད་པའི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

དངློས་རས་ཀི་རིགས། 

གཏན་ཆགས། གཏན་ཕེབས་སམ། རྒྱུན་དུ་གནས་པ། ཁུག་ཀློག་གི་ཡུལ་གྲུ་སློ་སློར་གཏན་ཆགས་

སློད་པའི་མི། གནས་ཡུལ་གཏན་ཆགས། 

གཏན་འཇགས། རྒྱུན་དུ་གནས་པ། སར་བཞིན་གཏན་འཇགས་སུ་གནས་ཡློད། 

གཏན་འཇགས་མ་ར། ར་བའི་རྨང་གཞིའི་མ་དངུལ་སྟེ། འཁློར་སྐྱློད་མི་བེད་པའི་མ་དངུལ། 

གཏན་འཇགས་རིན་གློང་། འགྱུར་བ་མེད་པའི་གཏན་འཁེལ་གི་རིན་གློང་། 

གཏན་འཇགས་ལམ་ཡིག །སར་བློད་གཞུང་གིས་སེར་གི་དངློས་ཟློག་སྐྱེལ་འདྲེན་ནམ་དགློས་དུས་

དེ་འཕལ་ར་ཁལ་སྐུལ་འདེད་ཆློག་པའི་རྒྱུན་གཏན་ལག་འཁེར་བཀའ་ཤློག

གཏན་གཏན། བརན་བརན་དང་གཅིག །

གཏན་དུ་བ། རག་པ་དང་བརན་པ། འགྱུར་མེད་གཏན་དུ་བ། 

གཏན་སློད། དབར་དགུན་སློགས་དུས་བཞི་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པ་སློད་པ་ལ་ཟེར། གཏན་སློད་ཀི་

གནས་ས་ཡང་ཟེར། 

གཏན་སློད་ཐེམ་ཐློ། ས་ཁུལ་ཞིག་ལ་གཏན་དུ་སློད་པ་གང་ཞིག་ཁུལ་དེའི་ཐེམ་ཐློ་ཡློད་པའི་མི་ཚང་

ལ་བརློད། ཡང་ན་གཞིས་ཆགས་ཐེམ་ཐློ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

གཏན་སློད་མི་གངས། ས་ཁུལ་ཞིག་ལ་གཏན་སློད་བས་ཤིང་དེའི་ཐེམ་ཐློ་ཡློད་པའི་མི་འབློར་ལ་གློ 

།ཡང་ན་གཏན་སློད་མི་འབློར་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

གཏན་གནས་མི་ནུབ། དུས་ཡུན་དུ་གནས་ཤིང་མི་ཡལ་བ། མི་དམངས་ཀི་དཔའ་བློའི་སྙན་གགས་

གཏན་གནས་མི་ནུབ། 

གཏན་པ། ① སློའ་ིནང་ངློས་ནས་གནློན་བེད་ཨ་ཤིང་། སློའ་ིགཏན་པ་རྒྱློབ། ② སར་ག་ིཁིམས་ཆས་ཤིག

གཏན་པ་མེད་པའི་མཆློད་སྦིན། རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་མཆློད་སྦིན་རྒྱ་ཆེན་པློ། 

གཏན་པ་མེད་པའི་སྦིན་པ། སློང་བ་པློ་ལ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕངས་པ་མེད་པར་སྦིན་པ་སྟེ། སློ་ལ་

གཏན་པ་མེད་པར་གཏློང་བ་རྒྱ་ཆེན་པློའི་སློ་འཕར་ཕེ་བའློ། །

གཏན་པ་སེ་བ་མེད་པའི་མཆློད་སྦིན། དྲིན་གསློབ་ཡློང་སྙམ་པའི་བསམ་བློ་མེད་པའི་མཆློད་སྦིན། 
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གཏན་ཕེབས། གཏན་ལ་ཕེབས་པ་དང་དློན་གཅིག

གཏན་བུ། སློ་འདན་ཆས་ཀི་དབྱུག་པ་སློགས་ཀི་མིང་། 

གཏན་བློགས། ལློ་ལར་གཏན་འཇགས་སུ་སྤློད་ལེན་བེད་པའི་བློགས་མ། 

གཏན་འབེབས། ཕུགས་འཕེར་ཐག་གཅློད། གསར་དུ་གཏན་འབེབས་བས་པ། འཆར་གཞི་འདི་ད་

རེས་ཚོགས་ཆེན་ཐློག་གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། 

གཏན་འབེབས་ཀི་དཔེ། དཔེའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་དློན་གང་ཡིན་ཁད་པར་འབེད་དཀའ་

ཡང་། རྒྱུ་མཚན་གི་ངེས་ཚིག་ཡང་དག་སློ་ནས་མ་ནློར་བར་སློ་སློར་ངེས་པ་རེད་པའི་རྒྱན་ཞིག

གཏན་མ། ཕུགས་སམ། ཡུན་རིང་། ནམ་ཕུགས་གཏན་མའི་འཚོ་ཐབས། 

གཏན་མེད། ར་བ་ནས་མེད་པ། དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་གཏན་འབེབས་བས་ནས། གཉའ་

གནློན་བཤུ་གཞློག་གི་ལམ་ལུགས་གཏན་མེད་བཟློས་པ། 

གཏན་མེད་དུ་འཇུག་པ། རགས་ཏེ་གསལ་བ་ལ་མི་འཇུག་པ་སྟེ། གསལ་བ་དེའི་མཐུན་ཕློགས་སམ་

མི་མཐུན་ཕློགས་གང་རུང་དང་། གཉིས་ཀ་ལ་གཏན་ནས་མེད་པའློ། །

གཏན་ཚིག །གཏན་ལ་འབེབས་བེད་ཀི་ཚིག་སྟེ། རྒྱུ་མཚན་སྟློན་པའི་ངག །གཏན་ཚིགས་ཀི་འབི་

ཚུལ་གཞན་ཞིག

གཏན་ཚིགས། ① དློན་གཏན་ལ་འབེབས་བེད་ཀི་ཚིག་ཕེང་གི་ཚིགས་སམ་དུམ་བུ་སྟེ། སྒྲུབ་བེད་

དང་། རྒྱུ་མཚན་ནློ། །② གཞུང་དམ་འཁློད་པའི་བཀའ་ཤློག་གི་ཡི་གེ་ཁུངས་བཙུན། དབིན་སྐད་

དུ་logical ཟེར། 

གཏན་ཚིགས་ཀི་ལློག་པ་ཅན། ལློག་པ་ཅན་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་དང་དློན་གཉིས་

བེད་ལས་ཀི་སློ་ནས་ཕན་ཚུན་ཧ་ལམ་མཚུངས་ཀང་། མི་འདྲ་བའི་གཏན་ཚིགས་སམ། རྒྱུ་

མཚན་གཅིག་གི་སློ་ནས་སློ་སློར་ལློག་པའི་རྒྱན། 

གཏན་ཚིགས་ཀི་འབྲུ་དློན། གཏན་འབེབས་བས་ཟིན་པའི་བཀའ་ཡིག་གི་ནང་དློན། 

གཏན་ཚིགས་བཀའ་བརྡ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་logic instruction ཟེར། 
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གཏན་ཚིགས་མཁར་རུ། དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་འགློར་བློད་སིད་སྐྱློང་ཀརྨ་བསྟན་སྐྱློང་དབང་

པློས་འདེགས་གཤློར་གི་དངློས་པློ་འཇལ་བེད་ཚད་གཞི་གཏན་འབེབས་བཟློས་པའི་འབློ་དང་

རྒྱ་མ་རྣམས་ཀི་མིང་། 

གཏན་ཚིགས་ཆེན་པློ་ལྔ། དབུ་མའི་ལ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་བེད་ཀི་རགས་སམ་རྒྱུ་མཚན་ཆེན་པློ་

ལྔ་སྟེ། གཅིག་དུ་བལ་གི་གཏན་ཚིགས་དང་། རྡློ་རེ་གཟེགས་མའི་གཏན་ཚིགས་དང་། ཡློད་མེད་

སྐྱེ་འགློག་གི་གཏན་ཚིགས་དང་། མུ་བཞི་སྐྱེ་འགློག་གི་གཏན་ཚིགས་དང་། རེན་འབེལ་གི་

གཏན་ཚིགས་བཅས་ལྔའློ། །

གཏན་ཚིགས་ཇུས་འགློད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་logic design ཟེར། 

གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་། རློད་གཞིའམ་ཤེས་འདློད་ཆློས་ཅན་གི་སྟེང་དུ་རགས་གང་ཡང་རུང་བ་

བཀློད་པའི་ཚེ་དེ་སྐློར་གི་ཕློགས་ཆློས་རེས་འགློ་ལློག་ཁབ་གསུམ་གི་ཚུལ་གསུམ་གང་རུང་

གཅིག་མ་གྲུབ་པའི་རགས་དེ། རགས་ལར་སྣང་དང་དློན་གཅིག

གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་བའི་སྐྱློན་བཅུ་བཞི། མ་གྲུབ་པ་བཞི་དང་། མ་ངེས་པ་དྲུག །ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་

སྒྲུབ་པར་བེད་པ་བཞི་བཅས་སྐྱློན་བཅུ་བཞིའློ

གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་གསུམ། འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་དང་། མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་དང་། 

མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཏེ་གསུམ་མློ། 

གཏན་ཚིགས་ཐིགས་པ། གཏན་ཚིགས་ཀི་ཐིགས་པའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་ཞེས་པ། ཕློགས་ཆློས་དང་

ཁབ་པ་སྤིར་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

གཏན་ཚིགས་གདུབ་བུ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་logical ring ཟེར། 

གཏན་ཚིགས་འདྲེན་པ། དམ་བཅས་པའི་ཚིག་ས་མར་རྒྱུ་མཚན་འདྲེན་པའི་ལྷག་བཅས་ཀི་སྒ་

ཞིག །མེ་ཡློད་དེ་དུ་བ་ཡློད་པའི་ཕིར། 
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གཏན་ཚིགས་གནས་སློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་logical shift， logic shift ཟེར། 

གཏན་ཚིགས་དཔེ་རྣམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་logical schema ཟེར། 

གཏན་ཚིགས་བ་ཡུལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་logical object ཟེར། 

གཏན་ཚིགས་འབར་མདེལ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་logic bomb ཟེར། 

གཏན་ཚིགས་གཞན་པའི་ཚར་བཅད། སར་རྒློལ་གིས་སར་དམ་བཅའ་གང་ཡང་རུང་བ་སྒྲུབ་པའི་

ཚེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་དེ་གསལ་བ་མཐའ་དག་ལ་ཁད་པར་མེད་པར་ཡློད་པར་ཁས་བངས་ནས་

ཕིས་ཕིར་རྒློལ་གིས་རགས་དེ་གསལ་བ་མཐའ་དག་ལ་མ་ཁབ་པ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་སར་གི་ཁད་

པར་མེད་པར་འདློད་པ་དེ་རང་གིས་ཀང་བཀག་ནས་ཁད་པར་ཡློད་པར་ཁས་ལེན་པའི་སློ་ནས་

ཚར་བཅད་ཀི་གནས་སུ་སློང་བ་ལ་བུའློ། །

གཏན་ཚིགས་ཟིན་ཐློ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་logical record ཟེར། 

གཏན་ཚིགས་ཡང་དགསྒྲུབ་བེད་ཀི་རགས་ཡང་དག

གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཉི་ཤུ། འབས་རང་གཉིས། འབེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པ་བཞི། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་

འགལ་ལ་བརེན་པའི་རགས་བཅུ་གཉིས་ཕན་ཚུན་སང་འགལ་ལ་བརེན་པ་གཉིས་བཅས་ཉི་ཤུའློ། །

གཏན་ཚིགས་ཡློ་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་logic devices ཟེར། 

གཏན་ཚིགས་སྐྱ་རིས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་logic diagram ཟེར། 

གཏན་ཚིགས་རིག་པ། རིག་པའི་གནས་ལྔའི་ཡ་གལ། དློན་གི་འཁྲུལ་བ་ཚར་གཅློད་པར་བེད་པ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

ཚད་མ་རིག་པའློ། །

གཏན་ཚིགས་རིམ་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་logical level ཟེར། 

གཏན་ཚིགས་ཤེ་བམ། ཏཱ་ལའི་བ་མ་དང་། པཎ་ཆེན། སིད་སྐྱློང་སློགས་ཀི་ཐམ་ཀ་འཁློད་ཡློད་པའི་

བཀའ་ཤློག

གཏན་ཚིགས་ས་བློན།བཀའ་ཤློག་གི་འཆར་གཞིའམ་ཟིན་བིས། 

གཏན་ཚིགས་གསུམ།འབས་བུའི་རགས་དང་། རང་བཞིན་གི་རགས་དང་། མ་དམིགས་པའི་རགས་

ཏེ་གསུམ་མློ། 

གཏན་གཡློག །ཚེ་གང་སློད་དགློས་པའི་གཡློག་པློ། 

གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སེ། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་བཅུ་གཉིས་པ་ཆློས་རྣམས་ཀི་རང་སྤིའི་

མཚན་ཉིད་རྒྱས་པར་སྟློན་པ། དཔེར་ན། ཆློས་མངློན་པའི་སེ་སྣློད་ལ་བུ། 

གཏན་ལ་ཕེབས་པ། ཐག་བཅད་དེ་ཆློད་པ། ཚོང་ཁློམ་གི་ཉློ་ཐང་ཚང་མ་ཉག་སང་ཚད་མས་གཏན་

ལ་ཕེབས་པའི་དློན། 

གཏན་ལ་དབབ་པ། དློན་གང་ཡང་རུང་བའི་རྣམ་པར་བཞག་གཏན་འབེབས་བས་པ། 

གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ། འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་ཀིས་མཛད་པའི་སེམས་ཙམ་པའི་གཞུང་ས་སེ་

ལྔའམ་རྣལ་འབློར་སྤློད་པའི་སའི་ཡ་གལ་ཞིག

གཏན་ལ་འབེབས་པ། ཐག་གཅློད་པ། དཔྱད་བདར་གིས་གཏན་ལ་འབེབས་པ། 

གཏན་ལེགས། དུས་ནམ་ཡང་ཡག་པློ། གཏན་ལེགས་ཀི་བ་བ། 

གཏན་ཤིང་། སློའི་འཕེད་གཏན་ནམ་འདྲེད་བཀག

གཏམ། ① བརློད་པའམ་སྐད་ཆ། སྙིང་གཏམ། གསང་གཏམ། བླུན་གཏམ། ཚོགས་གཏམ། དཔྱད་

གཏམ། གཏམ་སློག་པ། གཏན་གི་གཏམ་ལ་རྣ་བ་གཏད་དེ་ཉློན། བུ་སྐྱེས་པ་ལ་མིང་། ཆང་

དྲངས་པ་ལ་གཏམ། མི་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཕྱུགས་པློའི་བུ་ལ་དགའ། གཏམ་རྣམས་ཐམས་ཅད་

འདློད་པའི་ཕློགས་སུ་འགློ། ཕློ་རློག་ཤ་ཁེར་ལུང་པའི་ཕུ་དང་། སྤང་པློ་གཏམ་ཁེར་ལུང་པའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མདའ ② [ཐ་དད་པ] དངློས་པློ་གཞན་ལ་བཅློལ་བའི་དློན། ངས་ཨ་ཞང་ཚང་ལ་ར་དང་གཡག་

ཚང་མ་གཏམ་ཡློད། སློར་མློ་ཚང་མ་དངུལ་ཁང་ནང་ལ་གཏམ་ཡློད། ང་ཕི་རྒྱལ་ལ་འགློ་དུས་

མེ་ཏློག་འདི་རྣམས་ཁིམ་མཚེས་ཚང་ལ་གཏམ་དགློས་དྲན་ཞིང་ཡློད། ལ་བུའློ། །ཞེས་སློ། །

གཏམ་སྐྱེལ་བ། ① བང་ཆེན་ནམ་ཕློ་ཉ། ② ནང་གཏམ་ཕི་ལ་ཤློད་པ། 

གཏམ་ཁུངས་མ། སྐད་ཆ་ཁུངས་བཙུན། 

གཏམ་འཁམས། སྐད་ཆ་ཁུངས་མེད། རྒྱུ་མཚན་འདི་ཡིན་ཤློད་རྒྱུ་མེད་པའི་གཏམ་འཁམས་ལ་

ཡིད་ཆེས་མི་རུང་། 

གཏམ་འཁར། གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་མཆེད་པའི་སྐད་ཆའམ། ཁུངས་མེད་ཀི་གཏམ། 

གཏམ་གི་གེང་གཞི། སྐད་ཆའི་འབྱུང་གཞི། 

གཏམ་གི་དངློས་པློ། གཏམ་གི་དློན། གཏམ་གི་དངློས་པློ་ལས་དློན་བྱུང་བ། 

གཏམ་གི་ཉེས་པ། གཏམ་ནློར་བའམ་ཚིག་སྐྱློན། 

གཏམ་གི་བདུད་རི། གཏམ་རྣ་བར་འཇེབས་ལ་དློན་དང་ལན་པ་བདུད་རི་འདྲ་བ། 

གཏམ་གི་འབྱུང་གནས། [མངློན]ཁ། 

གཏམ་གིས་བཞད་གད་ལྷློངས་པ། རབ་བཏགས་དང་དངློས་ཡློད་སྣ་ཚོགས་ལ་བརེན་ནས་ཉམས་མཚར་

བ་དང་། རྒློད་བློ་བའ་ིགཏམ་གེང་བཤད་པ་ན་ཉན་པ་པློ་རྣམས་དབང་མེད་དུ་བཞད་རྒྱུན་མ་ིཆད་པར་

འཆློར་བར་བེད་ནུས་པ་ཟླློས་གར་གི་སྐབས་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཡན་ལག་གས་ཤིག་ཡིན། 

གཏམ་གློང་པློ། ① ཁེངས་དྲེགས་ཀི་སྐད་ཆ་རིང་པློ། ང་རྒྱལ་གིས་རྒྱུད་བརླམས་ཏེ་གཏམ་གློང་པློ་

ཤ་སྟག་ཤློད། ② གཉའ་མི་ཆག་པའི་སྐད་ཆ། ཁློ་ལ་སིགས་སྟངས་ཇི་ལར་བས་ཀང་དུ་དུང་

གཏམ་གློང་པློ་ཁློ་ན་ཤློད་ཀི་འདུག

གཏམ་གེང་། འཕློས་མློལ། དགའ་སྤློའི་གཏམ་གེང་བྱུང་བ། 

གཏམ་རྒྱལ་བ། རློད་གེང་བརྒྱབ་ནས་རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་པ། ཁིམས་སར་ཁ་མཆུ་རློད་རེས་བས་ནས་གཏམ་

རྒྱལ་བ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཁ་རྒྱལ་བ་དང་། རློད་པ་ཐློབ་པ། ཤགས་རྒྱལ་བ་བཅས་སློ། །

གཏམ་རྒྱུད། སློན་བྱུང་གི་ལློ་རྒྱུས་བཤད་རྒྱུན། དམངས་ཁློད་ཀི་གཏམ་རྒྱུད། རྒྱ་མཚོའི་གཏམ་



  2573  
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རྒྱུད། བ་སྤེལ་གཏམ་རྒྱུད། 

གཏམ་རྒྱུན། སར་གི་ཤློད་རྒྱུན། 

གཏམ་མགློགས་པློ། སྨྲ་ལྕེ་བདེ་པློ། ཕྲུ་གུ་དེ་གཏམ་མགློགས་པློར་ཤློད་ཐུབ་མཁན་ཞིག་རེད། 

གཏམ་འགློ་ལས་མཇུག །མཐའ་སྐྱེལ་དགློས་པའི་གཏམ་དཔེ། ལས་དློན་བེད་སློ་གང་ཡློད་གཏམ་

འགློ་ལས་མཇུག་མཐའ་འཁློངས་བེད་དགློས། 

གཏམ་འགིག་པ། ཕན་ཚུན་གེང་གཏམ་འདུམ་པ། ཕན་ཚུན་རློད་གེང་གི་གཏམ་འགིག་པའི་ཆློད་དློན་

བཞག་སློང་། 

གཏམ་བསྒགས། སྐད་ཆ་བཤད་པ་དང་། ཡིག་རིགས་བཀགས་པ། གསར་འགྱུར་ནང་དུ་གཏམ་

བསྒགས་པ། 

གཏམ་ངན། ① སྐད་ཆ་ངན་པ། མི་ངན་ཁ་ནས་གཏམ་ངན་འབྱུང་། ② བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་སྐད་ཆ། 

③ མིང་ངན་པ། 

གཏམ་ངན་མི་ཁ། མིང་ངན་ཆགས་པ། ཚུལ་མིན་བ་སྤློད་བས་ན་གཞན་གི་གཏམ་ངན་མི་ཁ་ཟུག་ཡློང་། 

གཏམ་ངློ་ལློག་ཅན། མདུན་རྒྱབ་མི་མཐུན་པའི་སྐད་ཆ་བཤད་པ། 

གཏམ་ཅི་གག །① སྐད་ཆ་ག་རེ་ཐློས། ② སྐད་ཆ་ཐློས་ཚད། 

གཏམ་ཅློལ། དློན་མེད་གང་བྱུང་གི་གཏམ། 

གཏམ་ལྕེབས། གཞན་གི་སྐད་ཆ་ཤློད་འཕློ་ཕློགས་ཏེ་རང་ཤློད་པ། གཞན་གིས་སྐད་ཆ་ཤློད་པའི་

སང་ལ་གཏམ་ལྕེབས་བས་ནས་གློས་དློན་འཐློར་རྐྱེན་བེད། 

གཏམ་ཆད། ① སྐད་ཆའི་འཕློ་སྐྱློང་མ་ཐུབ་པར་ཆད་པ། ཐློག་མར་སྐད་ཆ་མང་པློ་བཤད་ནས་

མཇུག་ཏུ་གཏམ་ཆད་པ་རེད། ② རེས་ཀི་བེད་སྟངས་ཁ་དན། ཕན་ཚུན་རློགས་རེས་བ་རྒྱུའི་

གཏམ་ཆད་བེད་པ། 

གཏམ་ཆེས་སློ། གཏམ་དྲང་པློར་སྨྲས་པ་དེས་ང་རང་ཡིད་ཆེས་སློང་ཟེར་བའི་དློན། 

གཏམ་འཆལ། ཁུངས་མེད་ཀི་གཏམ། གཏམ་འཆལ་བཤད་ན་ཁུངས་མི་འཁློལ། 

གཏམ་མཇུག་བཅད་པ། ① སྐད་ཆའི་མཇུག་མ་བཤད་པར་རང་གིས་མཚམས་བཅད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

 ② གཞན་གི་གཏམ་མཇུག་ཤློད་དུ་མ་བཅུག་པར་མཚམས་བཅད་སློང་། 

གཏམ་བརློད་རང་དབང་། ཆབ་སིད་དང་དམངས་དློན་སློགས་ཀི་སྐློར་ལ་གེང་བརློད་བ་རྒྱུ་རང་

དབང་ཡིན་པ། 

གཏམ་ཉློག །དློན་མེད་པའི་སྐད་ཆ། བརློད་བའི་དློན་དང་མི་ལན་པའི་གཏམ་ཉློག་ཁློ་ན་བཤད་པ། 

གཏམ་སྙན། རྣ་བར་འགློ་བའི་ཚིག་གམ་བཀྲ་ཤིས་པའི་སྐད་ཆ། ཤ་ཚའི་ཁ་ནས་གཏམ་སྙན་མི་ཐློན། 

གཏམ་སྙན་ཐློས་ན་དགའ་ཞིང་སྤློ་བ་འཕེལ། 

གཏམ་སྟློང་། སྙིང་པློ་མེད་པའི་གཏམ། 

གཏམ་བཏང་བ། སིགས་མློ་བས་པའམ་མི་འདློད་པའི་སྐད་ཆ་བཤད་པ། 

གཏམ་ཐློས་པ། སྐད་ཆ་ཐློས་པ། བློ་ལ་མི་འབབ་པའི་གཏམ་ཐློས་པ་ཙམ་གིས་ཞེ་འགས་པ། ལས་

དློན་འགྲུབ་ཚུལ་གི་གཏམ་ཐློས་པ། 

གཏམ་དློན་གཉིས་དགེ མི་ཚེ་འདི་དང་མི་རབས་མང་པློའི་བར་གནས་ཐུབ་པའི་གཏམ་དང་མི་ཚེ་

འདིའི་རང་དློན་གཉིས་ཀ་བཟང་པློ་འབྱུང་བ། ཡང་ན་ཁེ་གགས་གཉིས་ཤློས་ཅེས་པ་མིང་གི་

རྣམ་གངས་ཡིན། 

གཏམ་དློན་འདྲིལ་བ། གཏམ་དང་དློན་གནད་གཅིག་ཏུ་འདྲིལ་བ། གློས་བསྡུར་བས་པའི་སྙིང་པློ་

གཏམ་དློན་འདྲིལ་བ་གལ་ཆེ། 

གཏམ་འདློད། རང་ལ་གཏམ་སྙན་ཡློང་འདློད། མི་དེ་གཏམ་འདློད་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡིན་པས་ངློ་བསྟློད་

ལ་ཧ་ཅང་དགའ་པློ་འདུག །ཡིན་ལུགས་དངློས་དང་མ་འབེལ་བའི་གཏམ་འདློད་ཤློད་པ། 

གཏམ་འདྲི། སྐད་ཆ་འདྲི་བ། བདེ་འཚམས་ཀི་གནས་ཚུལ་གཏམ་འདྲི་བེད་པ། 

གཏམ་འདྲེས། ① སྐད་ཆའི་དློན་དག་དབེ་བ་མ་ཆློད་པ། ② [རིང]མཐུན་པའི་ཚིག་གིས་ཕན་ཚུན་

སྨྲ་རེས་བྱུང་བ། 

གཏམ་རྡུགས་པ། སྐད་ཆ་ཟད་པ། སེམས་ལ་སངས་སྐྲག་སྐྱེས་ཏེ་ཁ་ནས་གཏམ་རྡུགས་པ། 

གཏམ་ལིབ། སྐད་ཆའ་ིཚིག་མ་ིགསལ་བ། མ་ིལྕ་ེདིག་གིས་ཤློད་པའ་ིགཏམ་ལིབ་ཀིས་བརྡ་དློན་མ་ིའཕློད། 

གཏམ་པ། ཁ་ཆད་ཀི་དློན་ཏེ། དཔེར་ན། བཀྲ་ཤིས་འབུམ་རམས་པའི་ཡིག་ཚད་ལློན་པ་དང་། ལས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

ཁུངས་ལ་དགློང་པ་ཞུས་ཏེ་སློབ་གྲྭར་འགློའི་རེ་བ་དང་། སློབ་གྲྭ་ནས་ཐློན་རེས་ཕིར་ལས་ཁུངས་

སུ་ལས་ཀ་བེད་སར་ཡློང་རྒྱུ་གཏམ་པ་བས་ཡློད་པ་རེད། རྒྱལ་མཚན་གིས་ཤེས་རབ་ལས་

སློར་ཁི་གཅིག་སྐྱིས་ནས་ཚོང་རྒྱབ་སར་ཕིན་པ་རེད། ཟླ་བ་གཉིས་ཀི་རེས་སུ་བུ་ལློན་ཕིར་

སྤློད་རྒྱུའི་གཏམ་པ་བས་ཡློད་ཟེར། ལ་བུའློ། །

གཏམ་པདྨའི་ཚལ་གི་ཟླློས་གར། སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་དུས་དཀིལ་ཙམ་དུ་ར་དཔལ་

སྤྲུལ་ཨློ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆློས་ཀི་དབང་པློ་སེ་དགེའི་འདན་ཁློག་པདྨ་ཤེལ་ཕུག་ན་སྐུ་

མཚམས་བཞུགས་སྐབས། འདན་གཟིམ་དཔློན་བུ་བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས་དང་། འཇུ་ཚང་

མགློན་པློ་དར་རྒྱས་ཀི་བུ་མློ་ལློ་ཉེར་ལྔ་ལློན་པ་དེ་གཉིས་ཁིམ་ཐབ་བཟུང་ནས་ཅུང་མ་འགློར་

པའི་སྐབས་དེར་འདན་ཁློག་ལ་སློགས་ཡུལ་སྤི་ལ་ཡམས་ནད་སྐེ་སྐྲང་བྱུང་སྟེ་མི་མང་པློ་ཞིག་

འཆི་རྐྱེན་སློང་བའི་སྐབས་དེར་གཟིམ་དཔློན་བུ་བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས་ཀི་ཆུང་མ་ཡང་རིམས་

ནད་ཀིས་གློངས། གཟིམ་དཔློན་བུ་རྐྱེན་དེ་ལ་བརེན་ནས་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པློ་ཆེའི་མདུན་ནས་

རབ་ཏུ་བྱུང་། ཁློ་རང་གི་ལློ་རྒྱུས་དློན་རྐྱེན་རྣམས་རློམ་གཞིར་ཕུལ་ནས་འདུས་བས་མི་རག་

པར་སྟློན་པའི་གདམས་ངག་ཅིག་འབི་བར་སྐུལ་བར་བརེན། དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པློ་ཆེས་དློན་དེ་

རློམ་གཞིར་བཟུང་ནས་བརློད་དློན་གཙོ་བློར་བློ་ལློག་རྣམ་བཞི་བས་པའི་སྒྲུང་རློམ་གཏམ་

པདྨའི་ཚལ་གི་ཟླློས་གར་ཞེས་པ་འདི་བརམས་པ་རེད། རློམ་ཡིག་ནང་དུ་སྐབས་དེའི་གཟིམ་

དཔློན་བུ་གསེར་སྦྲང་འདབ་ཡངས་དང་། འཇུ་ཚང་མགློན་པློ་དར་རྒྱས་ཀི་བུ་མློ་གཡུ་སྦྲང་ངག་

སྙན། རྒྱས་པའི་པདྨ་ནི་འདན་ཆུ་རྡློ་ཚང་དང་། གཟིམ་དཔློན་ཚང་གཉིས། ལྷག་པར་ཁེངས་ཤིང་

དཀློད་པའི་པདྨ་ནི་འདན་ཨ་སྡུག་ཚང་། ལློངས་ཀི་དྲང་སློང་དློན་ཀུན་གྲུབ་པ་ནི་འཇིགས་མེད་

རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ བམ་ཟེར་ཁེའུ་པདྨ་པ་ནི་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པློ་ཆེ་རང་ཉིད། མཆིལ་པའི་ཚོགས་

ནི་འདན་ཆློས་འཁློར་དགློན་གི་གྲྭ་ཚང་། ཕློ་རློག་ནག་ཆུང་ནི་རག་མདློ་བ་མ། སལ་པ་ནི་རག་

ཆབ་གཅློད་པ། སྦྲུལ་ནི་སྨན་པ་ཚེ་དཔག །འཕི་བ་ནི་བ་མ་ཆློས་དར། ཁུ་བྱུག་ནི་མློ་མ་བཀྲ་

ཤིས། རྐྱང་ནི་སྨན་པ་ཕན་བདེ་རྒྱ་མཚོ། སློམ་ནག་ནི་གདློས་པ་སངས་རྒྱས་སྐྱབས། འློལ་བ་

ནི་འདན་ཤུགས་རིའི་གཅློད་པ་རྣམས་ཡིན། རློམ་ཡིག་འདིའི་བརློད་བ་གཙོ་བློར་བློ་ལློག་རྣམ་



  2576  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཞི་དང་། རློད་ཚུལ་གློང་གསལ་གི་མི་སྣ་རྣམས་སེམས་ཅན་གཞན་དང་གཞན་གི་གཟུགས་

སུ་བཀློད་ནས་བརམས་པའི་སྒྲུང་རློམ་ཞིག་ཡིན། 

གཏམ་དཔེ། མིང་དློན་མཚུངས་པའི་དཔེ། 

གཏམ་འབེལ་ཆགས་པ། སྐད་ཆ་ས་ཕི་ནང་འགལ་མེད་པ། བསམ་འཆར་གི་གཏམ་འབེལ་ཆགས་

པ་ཞིག་བཤད། ཚིག་འཇམ་པློའི་སློ་ནས་གཏམ་འབེལ་ཆགས་པ་ཞིག་བཤད་པ། 

གཏམ་མ། གངས་གནས་ཤིག

གཏམ་མྱུར་བ། སྨྲ་ལྕེ་བདེ་པློ། སྨྲ་ལྕེ་བདེ་པློས་བཤད་པའི་གཏམ་མྱུར་དྲགས་པས་ཚིག་དློན་ཧ་ཅང་

གསལ་པློ་རང་གློ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག

གཏམ་ཚོགས། རྒྱལ་བློན་དང་། བ་གྲྭ། འབངས་འཁློར་སློགས་ཡུལ་མཆློག་དམན་བར་གསུམ་ལ་

རང་རང་གི་ངློ་སྐལ་དང་འཚམ་པར་སང་བང་གི་བསབ་བ་རྣམས་ཚིག་བཅད་ལྷུག་ཅི་རིགས་

ཀིས་གཏམ་དུ་བས་པའི་གསུང་སྐློར་རྣམས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྒིགས་པ་ཞིག

གཏམ་གཞན་འཕློ་བ། སྐད་ཆའི་ར་བ་ལས་ཡན་ལག་མཆེད་པ། ཞིང་ལས་ཐློན་སྐྱེད་ཀི་གློས་བསྡུར་

བེད་བཞིན་དུ་བཟློ་ལས་རྒྱ་སྐྱེད་གཏློང་རྒྱུའི་གཏམ་གཞན་འཕློ་བ། 

གཏམ་གཞི། སྐད་ཆའི་ར་བ། 

གཏམ་བཟང་། འཕིན་ནམ་སྐད་ཆ་ཡག་པློ། ཚང་མ་སར་བཞིན་བདེ་ཐང་ཡིན་ལུགས་ཀི་གཏམ་

བཟང་ཐློས་པ། 

གཏམ་རླུང་ལ་སྐུར་བ། གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་སྐད་ཆ་གློ་བར་བེད་པ། གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་དེ་

གཏམ་རླུང་ལ་སྐུར་བ། གང་བྱུང་གིས་གཏམ་རླུང་ལ་བསྐུར་བ་ལས་དངློས་སུ་བཤད་པ་ལེགས། 

གཏམ་ལན། སྐད་ཆའ་ིལན་པློ། གཏམ་ལ་གཏམ་ལན་མེད་ན་སྐུགས་པ། ཟས་ལ་ཟས་ལན་མེད་ན་སྤང་པློ། 

གཏམ་ལན་གཞལ། སྤིར་བཞལ་བ་ནི། རློགས་པ་དང་། ཚོད་གཞལ་པ། གངས་ཀ་རི་བ་བཅས་དློན་མི་

འདྲ་བར་འཇུག་ཀང་། སྐབས་འདིར་གཏམ་ལན་གཞལ་པ་ཞེས་པ་ན་ིགཏམ་ལན་སྤད་པའ་ིདློན་ཡིན། 

གཏམ་བཤད། ཚོགས་འདུ་སློགས་ལ་བཤད་པའི་སྐད་ཆ། 

གཏམ་བཤེར། ① སྐད་ཆར་བརག་ཞིབ་བེད་པ། གཏམ་བཤེར་བས་ནས་བདེན་རྫུན་ཤེས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

 ② གཏམ་འགན་སྡུར་བེད་པ། 

གཏམ་ལྷུ་འགིག་པློ།གཏམ་ས་ཕི་འབེལ་ཆགས་པློ། ཐློག་མཐའ་བར་གསུམ་གི་བརློད་གཏམ་ལྷུ་

འགིག་པློ་བྱུང་སློང་ལ་བུ། 

གཏམས། ① སྣློད་སློག་གང་བའི་དློན་ཏེ། སྣློད་རྣམས་བཅུད་ཀིས་གཏམས། བང་མཛོད་ནློར་གིས་

གཏམས། སྐུལ་ཚིག་ལ་གཏློམས་ཞེས་ཟེར། ② གངས་གནས་ཤིག

གཏམས་པ། སྣློད་སློགས་གང་བའི་མིང་རྐྱང་། 

གཏའ། བརྒྱབ་པའམ། བརྡེགས་པའམ་བརྡུངས་པ། 

གཏའ་གམ་པ། [རིང] ① ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་ལང་ཚོ་ཉམས་ཏེ་སྟློབས་ཤུགས་མེད་པའི་མི། ② བུ་

ལློན་ཡློད་པའི་མི། 

གཏའ་བཅློས། རིས་ཀི་རིམ་གློའི་འཆློས་ཐབས་ཤིག

གཏའ་ཉིས་རི་བ། བུ་ལློན་གི་དམིགས་རེན་རིན་ཐང་ལབ་རི་བ། 

གཏའ་གཏློར། ལྷ་ལ་འབུལ་བའི་མཆློད་གཏློར་གི་བེ་བག་ཅིག

གཏའ་མ། བུ་ལློན་འཇལ་རྒྱུའི་དམིགས་རེན་དངློས་པློ་རིན་ཅན། རྒྱན་ཆ་གཏའ་མར་འཇློག་པ། མི་

གཏའ་མར་འཇློག་པ། 

གཏའ་མ་འདས་པ། བུ་ལློན་གི་གཏའ་མ་ཁ་ཆད་ཀི་དུས་ལས་བརྒལ་ཏེ་བུན་བདག་གིས་ཟ་བ། 

གཏའ་མ་བླུ་བ། བུ་ལློན་གཡར་སྐབས་བཞག་པའི་དངློས་པློ་དངུལ་སྤད་ནས་ཚུར་ལེན་པ། 

གཏའ་མར་འཇློག་པ། དངུས་ཁང་སློགས་ནས་དངུལ་གཡར་སྐབས་རིན་ཐང་ཅན་གི་དངློས་པློ་ཅི་

རིགས་གཏའ་མར་བརིས་ནས་བཞག་པ། 

གཏར། [ཐ་དད་པ]ནད་པའི་ལུས་ནས་ཁག་རྣག་ལེན་པའི་དློན་ཏེ། ཁག་གི་ཞག་རི་མང་བའི་ནད་ལ་

ཁག་གཏར་ན་ཕན་ངེས་རེད། སྨན་པས་ནད་པ་ལ་ཁག་གཏར་དགློས་ཟེར། ལ་བུ། ཁག་གཏས་པ་

ཡིན། ཁག་གཏར་དགློས། ཁག་གཏར་བཞིན་འདུག་ལ་བུ་རྣམས་ནི་དུས་གསུམ་གི་ཁད་པར་ཡིན། 

གཏར་ཀ གཏར་ག་དང་གཅིག །

གཏར་ཁ། གཏར་ག་དང་དློན་གཅིག།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཏར་ཁག །གཏར་དམིགས་ནས་ཕིར་དབྱུང་བའི་ཁག

གཏར་ཁག་ཞིབ་དཔྱད་བེད་པ། ཁག་ལ་བརག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་བེད་པ། ཡང་ན་ཁག་ཞིབ་བེད་པ་

ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

གཏར་ག །གཏར་ག་བ་དགློས་པའི་ནད་གཞི་ནི་གཙོ་བློ་ཁག་མཁིས་ཀི་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བའི་ནད་གཞི་

རྣམས་ཏེ། ཁག་མཁིས་སྟློབས་ཀིས་ཁག་གར་པློ་ཆགས་པ་དང་། ཁག་ལ་ཞག་རི་མང་དུ་འཕེལ་

བ་དང་། ཁག་གི་འཁློར་བསྐྱློད་ཞན་པ་དང་། ཁག་ངན་རྒྱས་ཏེ་རློ་སྟློད་གཟེར་བ། ལུས་དང་རང་

ལག་ལྕི་ཞིང་ན་བ་དང་། འགམས་འཁྲུགས་རིམས་སློགས་ཀིས་ཚ་བ་འཕེལ་བ་དང་། ཁག་ངན་

གི་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བའི་རྨ་རིགས་དང་། དྲེག་ནད། སུར་ཡ། མེ་དབལ། ཆུ་སེར། མཛེ་ནད་

སློགས་མདློར་ན་ནག་མཁིས་ཀི་ནད་དེ་ངན་ཁག་མང་དུ་འཕེལ་ཞིང་ཟུངས་ཁག་ལ་གནློད་པའི་

ནད་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་གཏར་ག་བས་ན་ཕན་ཐློགས་ཡློང་གི་ཡློད་པ་རེད།

གཏར་མི་རུང་བ་ནི། གདློན་ཅན་སྟེ་གློ་བུར་བའི་ནད་རིགས་དང་། སྦྲུམ་མ་དང་། བུ་བཙས་པའི་རེས་

དང་། མེ་དྲློད་ཉམས་པ་དང་། སྐྱ་རབ་དང་། གཅློང་ཆེན་གི་ནད་རིགས་རྣམས་ཏེ་མདློར་ན་བད་

རླུང་ལས་བྱུང་བའི་ནད་རིགས་རྣམས་ནི་གཏར་མི་རུང་ངློ་། འློན་ཀང་ནད་ཁག་དང་ཟུངས་ཁག་

སློ་སློར་མ་ཕེས་པ་དང་། རིམས་ཚད་མ་སྨིན་པ་དང་། སྟློངས་ཚད་དུག་མ་གསློད་པ་དང་། 

གཉེན་ཚད་དང་། ལུས་ཟུངས་ཟད་པའི་ནད་པ་རྣམས་ལ་ཚ་བའི་ནད་ཡློད་ཀང་གཏར་མི་རུང་

སྟེ། དེས་ལུས་ཟུངས་འཇློམས་པར་བེད་པའི་ཕིར། །ནད་གཞི་བད་རླུང་ཡིན་ཡང་དེ་ཉིད་ཁག་

མཁིས་དང་ལྷན་ཏུ་བསློངས་ན་གཏར་དགློས།

གཏར་བའི་དུས་ནི་ཐློག་མཐའ་བར་གསུམ་ལས། ཐློག་མར་གཏར་དགློས་པར། བང་ཁློག་ཏུ་ཁག་

བབས་དློན་ལ་ཟིན་པ་དང་། སྣ་ཁག་དང་མངལ་ཁག་རྒྱས་ཞིང་མ་ཆློད་པ་དང་། ཚ་བ་རྒྱས་པ་

དང་འཁྲུགས་ཚད་རྣམས་ནི་སྨིན་ལློང་མེད་པར་གཏར་བའི་དུས་ལ་མ་བབས་ཀང་སྒུག་ནས་མི་

བསད་པ་འཕད་མ་ཐག་ཏུ་གཏར་དགློས།

 བར་དུ་གཏར་བའི་དུས་ནི། ཁག་མཁིས་ཀིས་རྐྱེན་པའི་ནད་དེའི་གཟེར་རྣམས་གནས་གཅིག་

དུ་འདུས་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་གང་ཤུམ་ཆད་པ་སྟེ་ལུས་ཡློངས་ལ་ཁབ་པའི་ཟུག་གཟེར་གི་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

སྣང་བ་དེ་ཉིད་མེད་པར་ཆགས་པ་དང་། ཡན་ལག་གི་ར་རྒྱུད་རྣམས་ལྕི་ལ་སྦྲིད་པའི་ཚོར་སྣང་

འབྱུང་བའི་དུས་དེར་གཏར་དགློས།

 ཐ་མར་གཏར་བའི་དུས་ནི། ནད་ཁག་དང་ཟུངས་ཁག་སློ་སློར་བེ་ནས་ཁག་གི་ནང་དུ་ཁ་དློག་

འདྲེས་པའི་རི་མློ་མེད་པར་ཆགས་པའི་དུས་སུ་གཏར་དགློས། དེ་ལར་མིན་ན་འབས་བུ་སུམ་

ཐང་རབ་ན་བདུན་གཅིག་འབིང་ཞག་ལྔ། ཐ་མར་ཞག་གསུམ་གི་བར་དུ་བཏུང་སྟེ་ནད་ཁག་དང་

ཟུངས་ཁག་ཕེད་ནས་གཏར་དགློས། གཞན་ཡང་ཁག་མཁིས་ནད་ཀིས་ངན་ཁག་ར་མིག་ཏུ་

བེར་བ་དང་། ཟས་ཀི་རྐྱེན་གིས་ཚ་བའི་རློ་སློང་བའི་ནད་རྣམས་ནི་ཐ་མའི་དུས་འདིར་གཏར་

བར་བའློ། །གལ་སིད་གཏར་ས་བ་ཡིན་ན་རླུང་སྐྱེ་ཞིང་ཚ་བ་བེར་བ་སྟེ་ཚ་བ་ལུས་ལ་འགམས་

པ་དང་། གཏར་ཕིས་པ་ཡིན་ན་ངན་ཁག་ར་ལ་འགམས་པས་ནད་རློ་མི་ཐློན་པ་དང་། ལྷག་པར་

དུ་ཚ་བ་སྟློབས་ཆེན་གི་ནད་ལ་གཏར་ཕིེས་ན་ལུས་ཀི་ར་དང་དློན་ལྔའི་ར་སྦུབས་རྣམས་སུ་

རྣག་བསགས་ནས་དེ་དག་ལ་གནློད་སྐྱློན་འབྱུང་ངློ་། 

དངློས་གཞི་གཏར་བའི་དུས་ནི། གཟའ་སྐར་བཟང་ཞིང་བ་གནས་དང་མ་ཐུག་པའི་དུས་སུ་གཏར་

དགློས། དེ་ཡང་བ་གནས་ནི་ཁམས་ཀི་དྭངས་མའི་སྙིང་པློའི་ནུས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ལུས་ལ་

ཕན་གནློད་བེད་པའི་ནུས་པ་གལ་ཆེན་དང་ལན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཕི་ནང་གཉིས་ཀི་

འབྱུང་བའི་ཁམས་འབེལ་ཚུལ་གི་དབང་དུ་བས་ནའང་འདི་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན་པ་ཚན་

རིག་གི་ངློས་ནས་ཀང་འགེལ་བཤད་བེད་ཐུབ། དེའུ་དམར་བས་ཀང་འདི་ཉིད་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་

ཡིན་ཚུལ་གསུངས་པར། མི་ལ་ཚེ་ར་གསུམ་ཡློད་གཅིག་དེ་བ། །འདི་ཡིན་མ་འཛེམ་གཏར་

ཡང་འགའ་ཞིག་ལ། །མི་གནློད་འདྲ་བར་སེམས་ནས་ཁད་བསད་མང་། །བ་དེ་སློག་ལྷར་མཉམ་

གནས་གཏར་ན་འཆི། །ལུས་ལྷར་མཉམ་གནས་གཏར་བསེགས་རྨ་ཉེས་ཞ། རླུང་ལྷར་འགློགས་

ཚེ་གཏར་བསེགས་བསློད་ནམས་ཉམས། །རླུང་ལྷར་མཉམ་གནས་གཏར་ན་ཚེ་ཐུང་ངློ་།།སྐྱེས་

ལྷར་གནས་ཚེ་གཏར་བསེགས་གཟི་སྟློབས་ཉམས། །དེས་ན་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འཛེམ་གལ་ཆེ། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། 

གཏར་ཐབས་ནི། གཏར་གའི་སྐབས་སུ་འགྲུལ་པ་སྲུང་། ཇ་དང་ཐུག་པ་སློགས་ལློ་བ་འགངས་ངེས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སུ་བཏུང་། ལུས་མེ་དང་ཉི་མ་ལ་དྲློས་ངེས་བསློ། བསྙལ་ཐག་གིས་པགས་པ་མ་འཆུས་པར་ར་

རྒྱུད་འབུར་དུ་མ་ཐློན་བར་བསམས། དེ་ནས་ར་རྒྱུད་རྣམས་ཅུང་ཟད་འཕུར་བསུབ་བས་ནས་

ར་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་མཐེ་ཆེན་གིས་མནན་དེ་སྟེང་སེན་རིས་བཏབ། དེ་སྟེང་གཙག་བུས་ཕུག་

པས་ཁེབ་སྒ་གཉིས་བྱུང་ན་ཤ་དང་པགས་པ་ཕིགས་པའི་རགས་ཡིན་པས་བང་། དེ་ལས་ཐལ་

ཏེ་ཤ་གདན་བསྣད་ན་མི་ལེགས་པས་ལག་ཚོད་ཟིན་པར་བ། ནད་ཁག་ཐློན་ཞིང་ཟུངས་ཁག་

བྱུང་ན་བཅད་རན་པ་ཡིན་པས་བསྙལ་ཐག་གློད། རྨ་ཁ་ལ་དུག་སེལ་གི་སྨན་དང་བཅས་པའི་

སིན་བལ་སློགས་བཞག་ལ་རྨ་རས་ཀས་དཀྲི། གཏར་རེས་ལུས་ཁམས་འཁྲུག་ན་ཁག་ནད་སར་

ཡང་སྐྱེ་བས་བདུན་ཕག་གཅིག་གི་བར་དུ་ངལ་གསློ་བ། ཨ་རག་དང་ཇ་ཁེབ་སློགས་ཁག་

འཁྲུགས་པར་བེད་པའི་བཟའ་བཏུང་གི་རིགས་རྣམས་སང་བར་བ།

གཏར་གནས་ནི། སྤིར་རྒྱུད་དུ་བསྟན་པའི་གཏར་ར་དློན་བདུན་དང་། རྒྱུད་དུ་སས་པའི་མན་ངག་

གབ་ར་རེ་ལྔ་རྣམས་སློ་སློའི་སྐབས་སུ་ཤེས་པར་གིས་ཤིག

གཏར་གིས་ཕུགས་བཙལ་བ། ར་ཆུའི་སློ་ནས་གབ་ཚད་ཡིན་མིན་ཐག་ལེགས་པློ་ཞིག་མ་ཆློད་ན། 

གཏར་གིས་ཕུགས་འཚོལ་དགློས་ཏེ། དེ་ཡང་སྙིང་ལ་ཚ་བ་གབ་པ་ཡིན་མིན་སྣློད་ཀ་ལ་མཁལ་

མར་གབ་པ་ཡིན་མིན་བིན་གཞུག་གཏར་བས་ཤེས་སློ། །ལུས་སྤིར་གབ་པ་ཡིན་ན་གློང་

གསལ་གི་ར་གསུམ་པློ་གང་རུང་ལ་གཏར་བས་ཤེས་ཏེ། གཏར་ཁག་དེ་ལ་རྣག་གམ་ཡང་ན་

ལྕགས་གཡའ་ཆགས་ན་ཚ་བ་གབ་ཡློད་པའི་རགས་ཡིན། 

གཏར་བ། ཁག་གཏར་བའི་མིང་རྐྱང་། གཏར་བ། 

གཏར་དམིགས། ཁག་གཏར་སའི་ར་དམིགས་ཏེ་སྐྲ་མཚམས་ནས་སློར་བཞི་གཞལ་བས་ན་མཚོག་

གསང་དང་། གྲུ་མློ་ནས་སློར་བཞི་གཞལ་བས་ན་རུ་ཐུང་ལ་བུའློ། །

གཏར་ར། གཙག་བུ་བརྡེགས་ནས་ཁག་གཏར་དུ་རུང་བའི་ར་སྟེ། ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་རེ་ཆུང་

དང་། སྣློད་ཁ། ར་བློ་ཆེ་ལ་བུ་བདུན་ཅུ་ར་བདུན་མཆིས་སློ། །

གཏར་བསེག །ཁག་རའི་གཏར་དམིགས་སྟེང་གཏར་བ་དང་། མེ་བཙའི་གསང་དམིགས་སྟེང་བསེག་པ། 

གཏལ་པློ། [ཡུལ]བ་ལང་གི་ལྕི་བ་བརིས་ནས་རིག་ལེབས་དང་བག་རྡློ་སློགས་ཀི་ཐློག་ལེབ་མློར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

སྦར་ཏེ་བསྐམས་ནས་མེ་ཤིང་བེད་པ། 

གཏས། ཁག་གཏར་བའི་འདས་པ། 

གཏི། བཤད་པའམ་སྨྲ་བའི་བརྡ་རིང་ངམ་ཡུལ་སྐད་དེ། ཡང་ཡང་བཤད་པ་ལ་ཡང་ཡང་གཏི་ཞེས་

པ་ལ་བུ། 

གཏི་ཐུག །① བློ་རྒྱ་ཆུང་བ། བློ་ཆུང་གཏི་ཐུག་དབང་གིས་བ་བ་གང་ཡང་བེད་མི་ཕློད། ② [ཡུལ]༡ 

ཨུ་ཚུགས། ༢ སེར་སྣ་ཅན། 

གཏི་བ། [རིང]སྨྲ་བ། 

གཏི་མུག །མ་རིག་པ་སྟེ། ཆློས་ཀི་ཚུལ་ཡང་དག་པར་མ་རློགས་པའམ་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་རློག་པའི་

རྨློངས་པ། གཏི་མུག་བདློ་བ། གཏི་མུག་མུན་པའི་ཁུང་བུར་འཇློག་མི་རུང་། 

གཏི་མུག་འཁློར་ལློ། ① ཕག་གི་སྣའི་གབ་མིང་སྟེ། ནུས་པས་གཉན་ནད་དང་ལྷློག་པའི་ནད་ལ་ཕན། 

② ཕག་པ། 

གཏི་མུག་གི་དུར་ཕག་ནག་པློ། མ་རིག་པའི་གཏི་མུག་དེ་ཕག་པ་ནག་པློའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ། 

གཏི་མུག་མེད་པ། སློ་སློར་བརགས་པའི་སློ་ནས་དློན་ལ་མ་རྨློངས་པ་དང་ཉེས་པ་ལ་མི་འཇུག་པར་

བེད་པ། དགེ་བའི་སེམས་བྱུང་བཅུ་གཅིག་གི་ཡ་གལ་ཞིག

གཏི་མུག་མེད་པའི་དགེ་བའི་ར་བ། དམིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀི་རིས་ཟིན་པའི་དགེ་ར། 

གཏི་མུག་ཟླ་བ། མཆུ་ཟླ་སྟེ་བློད་ཟླ་དང་པློ། རྡློ་རེ་མཁའ་འགློའི་རྒྱུད་སློགས་ལས་གཏི་མུག་ཟླ་བ་ཟེར། 

གཏི་མུག་རློ་ཉལ། ཧ་ཅང་གེན་ཞིང་སྐུགས་པ། ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པའི་གཏི་མུག་རློ་ཉལ་ཞིག

གཏི་མུག་ལས་གྱུར་པའི་རློག་པ་བདུན། རང་བཞིན་བརྒྱད་བཅུའི་འགེལ་པ་ལས་གསལ་བ་ལར་རློ། 

གཏི་གཡག་ལྷ་ཁང་། ལྷ་ཁང་འདི་འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་གྲུབ་མཐའ་བཅས་གང་ཡིན་

གསལ་པློར་མ་ངེས། 

ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ར་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཏི་ལུམ་པ། འདློད་པས་སེམས་མློས་པའི་མི། འདློད་ཡློན་ལ་ཧ་ཅང་གཏི་ལུམ་པས་སློམས་དུས་མེད། 

གཏིག །ཆུ་སློགས་གཤེར་བའི་རིགས་ཐིགས་པ་རེ་རེ་བཞིན་མར་འབབ་ཏུ་འཇུག་པ་སྟེ། སྨན་ཆུ་རྣ་བར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཏིག་པར་བེད། སྨན་ཆུ་མིག་ལ་གཏིག་མཁན། སྨན་ཆུ་གཏིག་བེད་ཀི་དཔྱད་ཆས་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

གཏིག་པ། [ཐ་དད་པ]བཏིགས་པ། བཏག་པ། གཏིགས། ཆུ་ཐིགས་འབེབས་པ། སྣློད་ཀི་ནང་དུ་ཆུ་

བཏིགས་སློང་། ཁློག་ལིར་ཆུས་བཤལ་ནས་ཆུ་ལྷག་མ་གཏིག་གཏིག་ཡག་པློ་གིས། མིག་གི་

ནང་དུ་མིག་སྨན་གཏིག་པ། 

གཏིགས། གཏིག་པའི་སྐུལ་ཚིག

གཏིགས་པ། གཏིག་པའི་མ་འློངས་པའི་འབི་ཚུལ་གཞན་ཞིག

གཏིང་། ཞབས་དང་མཐིལ། རྒྱ་མཚོ་གཏིང་རིང་། མི་གཏིང་ཆེ་བ། ཁ་དཀར་གཏིང་ནག །གཏིང་

དཔག་དཀའ་བ། རི་རབ་རེ་ཡི་ཉི་ཟླ། རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་གི་ནློར་བུ། 

གཏིང་ཀློ། ཀློ་ཡུལ་དབུས་སམ། མཐིལ་དུ་གནས་པའི་ཀློ་པ། 

གཏིང་སྐྱེས། རློང་ཞིག །བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ཀི་ལྷློ་རྒྱུད་ན་ཡློད། རློང་དེའི་ལྷློ་ངློས་བལ་པློ་དང་ས་

འབེལ་དང་ཤར་ལྷློ་འབས་ལློངས་དང་ས་འབེལ་ཡིན། 

གཏིང་གློང་ཁ་འཇམ། བློ་རྒློད་ཚིག་འཇམ། མི་གཏིང་གློང་ཁ་འཇམ་ལ་དློགས་ཟློན་བེད་དགློས། 

གཏིང་ཅན། ① མི་བློ་སམ་པ། ② ཆུ་གཏིང་ཟབ་པ། 

གཏིང་ཉེ་བ། ① གཏིང་ཐུང་བ། ② བློ་སེམས་མཐུན་པ། 

གཏིང་རློགས། དློན་གནད་ཀི་མཐིལ་ལློན་པ། 

དངློས་ཡློད་ཀི་གནས་ལུགས་གང་ཡིན་གཏིང་རློགས་ངེས་ཤེས་རེད་པ། 

གཏིང་མཐའ། ཟབ་པའི་ཚད་དང་རྒྱ་ཁློན་གི་ཚད། རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་མཐའ་དཔག་དཀའ་བ། ཤེས་

བ་གཏིང་མཐའ་ཚད་ལས་འདས། གངས་ཚད་ཀི་གཏིང་མཐའ་མཐའ་ཡས་པ། འཁློར་བའི་

གཏིང་མཐའ་ཤེས་དཀའ་བ། བ་ལས་ཀི་གཏིང་མཐའ་མི་མངློན་པ། 

གཏིང་མཐའ་བལ་བ། འློག་ཏུ་ཧ་ཅང་ཟབ་ཆེ་བས་གཏིང་མཐའ་མེད་པ་ལ་བུ་གཏིང་ཤིན་ཏུ་རིང་བའི་དློན། 

གཏིང་དུག་ཁ་འཚེར། བསམ་ནག་ཁ་འཛུམ། 

གཏིང་དློན་ལེན་པ། དློན་གནད་ཀི་ཚོད་ལེན་པ། ཕློགས་སློ་སློའི་བསམ་ཚུལ་གི་གཏིང་དློན་ལེན་

ཤེས་བེད་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

གཏིང་རྡིབ། འློག་ཁུང་དུ་རྡིབ་པ། མིག་གཏིང་ལ་རྡིབ། 

གཏིང་རྡློ། ① རླུང་དང་རྦ་རླབས་ཀིས་མི་གཡློ་བའི་ཆེད་དུ་གྲུ་གཟིངས་ཀི་འློག་ཏུ་བཏགས་ནས་

ཐུར་དུ་འཐེན་པར་བེད་པའི་རྡློ། ལེགས་ན་ཐར་པའི་གྲུ་གཟིངས་ལུས་འདི་ཡིན། ཉེས་ན་འཁློར་

བའི་གཏིང་རྡློ་ལུས་འདི་ཡིན། ② ཉ་འཛིན་དྲ་བའི་མས་ཀི་རྡློ། 

གཏིང་ནད། འཁློན་འཛིན། 

གཏིང་གནག་ཁ་ཚ། སེམས་ངན་ལ་ཁ་རྩུབ་པ། 

མི་གཏིང་གནག་ཁ་ཚ་ཕན་ཚུན་བར་ལ་མཐུན་སྒིལ་ག་ནས་ཡློང་སིད། 

གཏིང་གནག་པློ། སེམས་ངན་པློ། 

གཏིང་དཔག །གཏིང་དཔློག་དང་གཅིག །

གཏིང་དཔློག །ཚོད་ལེན་པ། གཏིང་དཔག་དཀའ་བའི་དློན། བློས་དཔློག་པར་མི་ནུས། 

གཏིང་ཕིགས། གློ་དློན་གི་གནད་རློགས་པ། གློས་བསྡུར་བ་རྒྱུའི་དློན་གནད་ཀི་གཏིང་ཕིགས་སློང་། 

གཏིང་ཕུག་རིང་པློ། ① ཟབ་པའམ་སྦུག་ཐག་རིང་པློ། རིའི་ཁློག་པ་བྲུས་པའི་ས་སྦུབས་གཏིང་ཕུག་

རིང་པློ། ② རློགས་དཀའ་བའི་དློན། དཔེ་ཆའི་ཚིག་དློན་གཏིང་ཕུག་རིང་པློ། 

གཏིང་ཕིན་པ། དློན་གནད་མཐར་ཕིན་པ། གློས་བསྡུར་གཏིང་ཕིན་པ་ཞིག་བས་པ། 

གཏིང་བིང་། གཏིང་དུ་ནུབ་པ། ཀློ་གྲུ་ཧ་ཅང་ལིད་ཆེ་ན་གཏིང་བིང་གི་ཉེན་ཁ་ཡློད། 

གཏིང་མ་ཆློད། ཚོད་མ་ཐིག་པ། གནས་ལུགས་ངློ་མ་གང་ཡིན་གཏིང་མ་ཆློད་ན་གློས་ཐག་གཅློད་

ཐལ་བེད་མི་རུང་། 

གཏིང་མེད། ① གཏིང་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའམ། གཏིང་མི་མངློན་པ། རྒྱ་མཚོའི་ཀློང་བཞིན་བློ་གློས་ཤིན་ཏུ་

ཟབ་ཡངས་གཏིང་མེད་པ། ② གཏིང་ཧ་ཅང་ཐུང་བ། རིང་ཆུང་གཏིང་མེད་ལ་རྐྱལ་རྒྱབ་མི་ཐུབ། 

གཏིང་ར། གཞིའམ་ཕུགས། ཕ་རློལ་པློའི་བ་སྤློད་བཟང་ངན་གི་གཏིང་ར་རློགས་ཐུབ་ཀི་རེད། 

གཏིང་ཚད། ཟབ་ཚད། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་depth-first search ཟེར། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཏིང་ཚུགས་པ། ① ར་བ་ཚུགས་པ། ལས་དློན་རྨང་གཞི་གཏིང་ཚུགས་པ་ཞིག་བེད་པ། ② མཐིལ་

ཕིན་པ། གློ་བ་གཏིང་ཚུགས་པ་ཞིག་རེད་ཐབས་བེད་པ། 

གཏིང་འཚོལ། ཚོད་ལེན་པ། 

གཏིང་གཞལ། གཏིང་དཔག་པའམ་གཏིང་ཚོད་ལེན་པ། 

གཏིང་ཟབ། གཏིང་རིང་པློ། རྒྱ་མཚོ་གཏིང་ཟབ། ཚིག་དློན་རྒྱ་ཆེ་གཏིང་ཟབ། 

གཏིང་རིང་། ཕུགས་སམ་ཚད་དཔློག་དཀའ་བ། འཕལ་དུ་ཐག་གཅློད་དཀའ་བའི་རློད་གཞི་མགློ་

རློག་ལ་གཏིང་རིང་བ་ཞིག་འདུག

གཏིབ།[ཐ་དད་པ]གཏིབས་པ། གཏིབ་པ། གཏིབས། དཀྲིག་པའམ་འཐིབས་པར་བེད་པ། ནམ་མཁར་

སྤིན་གཏིབས། ས་གཞིར་མུན་པ་གཏིབས། སྨུག་པ་གཏིབས་ནས་མིག་ལམ་བསྒིབས་པ། 

གཏིབ་པ། གཏིབ་པའི་མིང་རྐྱང་། 

གཏིབས། གཏིབ་པའི་འདས་པ་དང་སྐུལ་ཚིག

གཏིར་མིག །ལྕགས་གཟེར་སློགས་བཟློ་བེད་བུ་ག་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་ཡློད་པའི་ལྕགས་ལེབ། 

གཏུ་ལུམ། བཟི་བ། ཆང་གིས་བཟི་ནས་གཏུ་ལུམ་ཆགས། ངར་མའི་མློས་བེད་བཏུངས་ནས་གཏུ་

ལུམ་འགྱུར། 

གཏུག །ཕན་ཚུན་ཐུག་ཏུ་འཇུག་པའི་དློན་ཏེ། བ་སློང་རྡློ་ལ་མ་གཏུག །ཁུ་ཚུར་གཏུག་མཁན་ཞེས་པ་ལ་

བུ། 

གཏུག་པ། [ཐ་དད་པ]གཏུགས་པ། གཏུག་པ། གཏུགས། ① རེག་པ་དང་། ཐུག་པར་བེད་པ། གློགས་

པློ་རྣམས་རག་གཏུག་བེད་ཀི་འདུག །མགློ་གཏུགས་པ། དཔུང་གཏུགས་ལག་འཛིང་། མཐའ་ལ་

གཏུགས་པ། ② མཇལ་བ་དང་། བསྟེན་པ། ངློ་གཏུགས་པ། དགེ་རྒན་གི་ཞབས་ལ་གཏུགས་པ། 

③ འགན་པ། ཕློ་རྒློད་ཞན་དག་དང་གཏུགས་ན་ཤེས། ④ གློད་གཞི་གློང་རིམ་ལ་ཐག་གཅློད་པར་

ཞུ་བ། སྙན་ཞུ་ཞུ་གཏུགས། ཉེས་ཅན་ཁིམས་ཁང་ལ་གཏུགས་པ། ཁིམས་ལ་གཏུག

གཏུག་སྦངས། ཁིམས་གཏུགས་ཀིས་བདེན་རྫུན་སྦངས་བཤེར་བེད་པ། 

གཏུག་མི། ① ཁིམས་ལ་གཏུག་མཁན། ② ཕན་ཚུན་གཏུག་མཁན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

གཏུག་བཤེར། གློད་གཞི་སློགས་གློང་རིམ་ལ་ཐག་གཅློད་པར་ཞུ་བའི་བ་སྤློད། ཁིམས་སར་གཏུག་

བཤེར་བས་ནས་བདེན་རྫུན་དབེ་འབེད་བེད། 

གཏུག་བཤེར་བཅའ་ཁིམས། ཁིམས་སར་གཏུག་བཤེར་བེད་པའི་སྐློར་གཏན་འབེབས་བས་པའི་

བཅའ་ཁིམས། 

གཏུག་བཤེར་ལས་རིམ། ཁིམས་སར་གཏུག་བཤེར་དང་བརག་དཔྱད། ཁིམས་ཐག་གཅློད་པ་

སློགས་ཀི་ལས་ཀའི་བརྒྱུད་རིམ་དེར་བརློད། 

གཏུག་བཤེར་ངློ་ཚབ། ཁིམས་སར་གཏུག་བཤེར་བེད་མཁན་གི་ངློ་ཚབ་པ། 

གཏུག་བཤེར་བེད་མཁན། གློད་གཞི་གང་རུང་ཞིག་གི་དློན་དུ་ཁིམས་སར་གཏུག་བཤེར་བེད་

མཁན་གི་མི་སྣ། ཡང་ན་གློད་གཏུག་མཁན་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

གཏུགས། གཏུག་པའི་སྐུལ་ཚིག །ཁུ་ཚུར་གཏུགས་ནས་རེད་མློ་རེ། ཁུ་ཚུར་གཏུགས་ཤིག་ལ་བུ། 

སེབ་པའི་དློན་ཏེ། པེ་ཅིན་ལ་གཏུགས། མཐའ་ལ་གཏུགས་ལ་བུ། 

གཏུགས་པ། ① གཏུག་པའི་འདས་པ། ② [ཐ་དད་པ]འཛད་པ་དང་། འཛངས་པ། ཀས་པ། དངུལ་

ལག་གཏུགས་པ། ཁ་ཚ་དགློས་གཏུགས། ནམ་མཁའི་མཐའ་གཏུགས་པ། 

གཏུགས་བཤེར། ཁིམས་སར་གློད་རློད་བེད་པ། 

གཏུན། ① གཏུན་ཡས་མས་སྤི་མིང། རྡློ་གཏུན། ལྕགས་གཏུན། ཤིང་གཏུན། སློག་གཏུན། ཁློག་སྨན་

གཏུན་གིས་རྡུང་བ། རུས་པ་གཏུན་རྡུང་བེད། ② [ཡུལ]མས་གཏུན། 

གཏུན་ཁུང་། ཤ་རུས་སློགས་འཇློག་སྣློད་ཀློང་པློ། 

གཏུན་ཁུང་ཆུ་མིག །ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཕློགས་བཞིར་ཁློན་པ་བཞི་ཡློད་ལུགས་བརློད་

སློལ་ཡློད་པའི་ཡ་གལཏེ། གཏུན་ཁུང་ཆུ་མིག་ནི་ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཡློན་ཆབ་ལེན་ས་

ཡིན་སྟབས། ཤློ་བཤད་ནང་ལའང་གཏུན་ཁུང་ཆུ་མིག་ནས་ཆུ་ཞིག་བངས། ལྷ་སའི་ཇློ་བློར་

ཡློན་ཆབ་ཕུལ་ཞེས་བརློད་སློལ་ཡློད་དློ། །

གཏུན་རྡློ། ཡང་ན། ཡས་གཏུན་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

གཏུན་ཞིང་། [མངློན]ལ་ཕུག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཏུན་ཤིང་། འབས་སློགས་རྡུང་བེད་ཀི་ཤིང་། 

གཏུབ་པ། [ཐ་དད་པ]གཏུབས་པ། གཏུབ་པ། གཏུབས། དུམ་བུར་གཅློད་པ། ཤ་གཏུབ་པ། ཤིང་

དུམ་བུར་གཏུབས་ནས་མེ་ལ་འབུད། རས་གཏུབས་ཏེ་གློན་པ་འཚེམས། 

གཏུབ་སྤད། ཤ་སློགས་དུམ་བུར་གཏུབ་བེད་ལག་ཆ། 

གཏུབས། གཏུབ་པའི་སྐུལ་ཚིག །ཚོད་མ་གཏུབས་ནས་བརྔློས། གཏུབས་པའི་ཚོད་མ། ཤིང་

གཏུབས་མ། ཚོད་མ་གཏུབས་ཤིག་ལ་བུ། 

གཏུབས་པ། གཏུབ་པའི་འདས་པ། 

གཏུབས་ཤ གཏུབས་ཟིན་པའི་ཤ

གཏུམ། ① [ཐ་དད་པ]བཏུམས་པ། གཏུམ་པ། ཐུམས། མགློ་བློ་གློས་ཀིས་བཏུམས་ཏེ་བསད། ཤིང་

སམ་ཀློ་བས་གཏུམ་དགློས། ② [རྒྱན་ཚིག]རང་གཤིས་རྩུབ་པ་སྟེ། གཅན་གཟན་གཏུམ་པློ། 

གཏུམ་སྤློད། གཏུམ་དྲག །ཁློ་ཞིང་གཏུམ་པ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

གཏུམ་རྔམ། འཇགིས་སུ་རུང་བའ་ིཚུལ། རང་ཕློགས་ལ་ཞ་ིཞངི་བད་ེལ། དག་བློར་གཏུམ་རྔམ་ཆནེ་པློ་འདུག

གཏུམ་སྟློན་བློ་གློས་གགས། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་མེ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༡༠༦ལློར་འཁྲུངས། དགེ་བཤེས་

ཤ་ར་བའི་སློབ་མ་ཡིན། གདུང་རུས་གཏུམ་ཡིན། རྔློག་མཚོའི་མཁན་པློ་ལློག་པ་ཆེན་པློའི་

མཁན་བུ་རྒྱ་འདུལ་ལ་དམ་པའི་ཆློས་འདུལ་བ་ལེགས་པར་བསབས་ཏེ་འདུལ་བའི་བཤད་

པའང་མཛད། དེ་ནས་དབུས་སུ་བློན་ཏེ་དགེ་བཤེས་ཤ་ར་བ་ཆེན་པློ་ལློ་བཅུའི་བར་དུ་བསྟེན་

ཅིང་མཉེས་པར་མཛད་ནས་བཀའ་གདམས་པའི་ཡློན་ཏན་མ་ལུས་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད། དགེ་

བཤེས་ཤ་ར་བའི་བཀའ་བབས་ཀི་བུ་ཆེན་པློར་གྱུར། དགུང་ལློ་ཞེ་བརྒྱད་པ། རབ་བྱུང་གསུམ་

པའི་ཆུ་བ་སྤི་ལློ་༡༡༥༣ ལློར་གཙང་སྣར་ཐང་གི་དགློན་པ་བཏབ། ལློ་བཅུ་བཞི་བར་གདན་ས་

བསྐྱངས། དེ་ནས་རང་ཉིད་ཀི་སློབ་མ་རྡློ་སྟློན་ཤེས་རབ་གགས་གདན་སར་བསྐློ་གཞག་གནང་

སྟེ་ལ་སྟློད་བང་གི་ར་སེ་ཆློས་ལུང་དུ་བློན་ནས་ཐུགས་དམ་མཛད། མཐར་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་

མེ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༡༦༦ལློའི་རྒྱལ་གི་ཟླ་བའི་ཚེས་ཉེར་གསུམ་ཉིན་མ་ངན་ལས་འདས། 

གཏུམ་དྲག །① ཤིན་ཏུ་མ་རུངས་པ། ② དུར་ཁློད་ཆེན་པློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

གཏུམ་པ། ① གཏུམ་པའི་མིང་རྐྱང་། ② གཏུམ་པློ་དང་གཅིག །

གཏུམ་པློ། ཁློ་བློའམ་དྲག་པློ། ཁེད་རང་ཐུགས་གཏུམ་པློ་འདུག །ཁློ་ཞིང་གཏུམ་ལ་སྙིང་རེ་མེད། 

གཏུམ་ཞིང་རྒློད་པ། ཚིག་གཏུམ་པློ་མཉན་དུ་མི་འློས་པ། 

གཏུམ་པློ་རབ་སྣང་། སར་ཤཱཀ་མུ་ནེ་ཞལ་བཞུགས་སྐབས་རྒྱ་གར་ཀ་ཏྱ་རྒྱལ་པློ་ཞེས་ཤིན་ཏུ་རྒྱུད་

གཏུམ་པ་ཞིག་ཡློད་པ་མཐར་བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་བཏུལ་ནས་བཟང་པློར་གྱུར་པ། 

གཏུམ་པློ་རབ་སྣང་། གནའ་བློའི་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་པློ་ཞིག །སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་དང་དུས་

མཉམ་ཙམ་དུ་བྱུང་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག །

གཏུམ་པློའི་རྣམ་འགྱུར། ལྷ་སྐུའམ་མི་སྣ་ཁློ་བའམ་དྲག་པློའི་རྣམ་འགྱུར། 

གཏུམ་པློའི་འློད། [མངློན]ཉི་མ། 

གཏུམ་སྤློད། རྩུབ་མློའི་སྤློད་པ། 

གཏུམ་མེ་འབར་འཛག །གཏུམ་མློ་འབར་འཛག་དང་དློན་གཅིག

གཏུམ་མློ། ① བུད་མེད་ཁློ་མློ། ② ལུས་ཀི་རའི་བེ་བག་ཅིག །③ལྷ་མློ་ཨུ་མ། ④ གཏུམ་མློའི་མེའི་

བསྡུས་མིང་། 

གཏུམ་མློ་སར་བ། ལེ་བའི་ར་འཁློར་གི་དཀིལ་དུ་ཁག་གི་དྭངས་མ་ཟུར་གསུམ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ལ་

ལེ་བའི་གཏུམ་མློ་ཟེར་ཞིང་། འློག་སློ་བཙུམས་ནས་འློག་རླུང་ཡར་འཐློན་ལེ་བའི་བར་དུ་སེབས་

པར་བསམ་པའི་རེས་ལ། ཁ་བཙུམས་ནས་སྣ་བུག་སྤི་བློའི་ར་འཁློར་བརྒྱུད་ནས་ལེ་བའི་བར་

དུ་ཐད་ཀར་སེབས་པར་བསམ་ཏེ་རླུང་སྟེང་འློག་ཁ་སྦློར་བཟུང་བའི་རྐྱེན་གིས་ལེ་བའི་ཁག་གི་

དྭངས་མ་ལས་དྲློད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་མ་སྐྱེས་བར་དུ་བསློམ་པས་ནམ་ཞིག་ན་ཁག་གི་དྭངས་མ་

ལས་དྲློད་མེའི་ངར་ལ་ཚ་བ་སྐྱེས་པ་ཡིན་པས་ན་དེ་ལ་གཏུམ་མློ་སར་བ་ཟེར། 

གཏུམ་མློ་འབར་འཛག །ལ་ེབའ་ིགཏུམ་མློའ་ིམ་ེསར་ནས་སྤ་ིབློའ་ིཨ་ཐུང་ལས་ཞུ་བདེའ་ིབང་སེམས་འཛག་

པ། 

གཏུམ་མློ་མེ་ལ་ལན་པའི་མཚན་ཉིད་བཞི། ཁ་དློག་དམར་བ། རེག་བ་ཚ་བ། ངློ་བློ་བདེ་བ། རང་བཞིན་

གསལ་བའམ་ཨ་ཤད་སྐྱེར་ཚེར་བཅད་པ་ལ་བུ་སྟེ། ཨ་ཚེག་དྲག་ཅན་ལ་བུ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །
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གཏུམ་མློའི་མེ། [ཙཎལི]རློགས་རིམ་གི་ར་བའི་ཆློས་ཤིག་སྟེ། ར་རླུང་ཐིག་ལེ་གནད་དུ་བསྣུན་པས་

ལེ་བའི་ཨ་ཐུང་ལས་བདེ་དྲློད་སར་བས་ཕུང་ཁམས་མ་དག་པ་རྣམས་སེག་ཅིང་ཉློན་མློངས་རྣམ་

རློག་ཐམས་ཅད་འཇློམས་པ་གཏུམ་པའི་ལས་བེད་ཅིང་། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་མྱུར་དུ་

སྐྱེད་པར་བེད་པའློ། །

གཏུམས། གཏུམ་པའི་འདས་པ། 

གཏུར་བུ། དྲ་ཕད་ལ་བུའི་དངློས་པློ་འཇུག་སྣློད། 

གཏེ་སྟུག་པློ། ཁློག་རྒྱ་ཆུང་ཆུང་། 

གཏེ་ཐུག །རང ་འདློད་ཆེ་བས་གཞན་ལ་དངུལ་སློགས་དངློས་པློའི་རློགས་སྐྱློར་བེད་འདློད་མེད་

པའི་མི། གེ་དིག་དང་། གཏེ་ཐུག །མ་རབ་རྣམས་དློན་འདྲ། 

གཏེ་པློ། ① ཉེས་ཅན་གཙོ་བློ། ② མི་གཟུགས་པློ་ཐུང་ངུ་། གཏེ་པློའི་ནང་གི་གཟུགས་བཟང་། 

 ③ [རིང]འགློ་པ། རེ་བློ། 

གཏེ་དཔློན། བེད་གཏེའམ་གཙོ་བདག

གཏེ་བ། བུ་ལློན་འཇལ་རྒྱུའི་དམིགས་རེན་དུ་བཞག་པའི་དངློས་རིགས། བུ་ལློན་གི་གཏེ་བར་ཁང་

པ་འཇློག་པ། གཏེ་བར་འཛུད། 

གཏེ་འབབ། བུན་གཏེའི་འབབ་ཡློང་། 

གཏེ་མ། [ཡུལ]གཏའ་མ་སྟེ་བུ་ལློན་གི་དམིགས་རེན། བུ་ལློན་གཡར་ན་སྤད་རེན་གཏེ་མ་འཇློག

གཏེ་གཡློ་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། 

གཏེང་པ། བུ་ལློན་གི་དམིགས་རེན་དུ་བཞག་པའི་དངློས་པློ། བུན་བདག་ལ་བུ་ལློན་སྤད་ནས་གཏེང་

པ་ཚུར་ལེན། 

གཏེང་པ་བཟུང་། གཏེང་པ་ནི་གཏའ་མ་དང་གཏེ་མ་དང་གཏེའུ་ཞེས་ཀང་བ་ལ། གཞན་ལས་ནློར་

བངས་པའི་ཚབ་ཏུ་བཞག་པའི་རས་ཀི་མིང་ཡིན་པས། ཡུལ་ལུགས་ཀི་བུ་དང་བུ་མློ་གཏེ་མར་

གཟུང་བའི་ཆད་པ་བས་པའློ། །
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གཏེང་མ། བུ་ལློན་གི་གཏེ་མའམ་གཏའ་མ་དང་དློན་གཅིག

གཏེའུ། ① གློད་རློད་ཀི་གཞི་སློང་མཁན། ② གཏའ་མ། 

གཏེར། ① མཛོད། ཆུ་གཏེར། ཟབ་གཏེར། ལྕགས་གཏེར། འབྲུ་གཏེར། ཡློན་ཏན་གི་གཏེར། 

 ② གཏེར་ཆློས་ཀི་བསྡུས་མིང་། ③ [མངློན]གཏེར་ལ་པད་མ་ཅན་དང་། དུང་ཅན། པད་མ་ཆེན་

པློ། ཆུ་སིན་ཅན། རུས་སལ་ཅན། རྔ་ཅན། དགའ་བ་ཅན་སློན་པློ། འཛིན་བེད་ཅེས་དགུ་ཡློད་

པས་གངས་ཀ་དགུ་མཚོན། 

གཏེར་ཁ། ལྕགས་དང་རྡློ་སློལ་སློགས་སློག་འདློན་བེད་སའི་ཁུངས། ལྕགས་གཏེར། རྡློ་སློལ་གཏེར་

ཁ། གཏེར་ཁ་སློག་འདློན། གཏེར་ཁ་འབེད་པ། གཏེར་ཁ་བཙལ་འཚོལ། 

གཏེར་ཁ་སློག་འདློན་འཁློལ་འཛིན། གཏེར་ཁ་སློག་འདློན་བེད་ཆློག་པའི་འཛིན་ཤློག །ཡང་ན་གཏེར་

འདློན་འཁློལ་འཛིན་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

གཏེར་ཁ་ལུང་སར། ཕག་བཏབ་མཁན་དང་བཞེངས་ལློ་མི་གསལ། ད་ལ་མཚོ་ཤར་ཡ་རི་རློང་

ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཏེར་ཁུལ། གཏེར་ཁ་ཡློད་སའི་ས་ཁུལ། 

གཏེར་སྒློ་དགློན། དགློན་འདི་ཐློག་མར་འདེབས་མཁན་དང་བཏབ་དུས་སློགས་མ་གསལ། འབི་གུང་

གདན་རབས་སློ་བཞི་པ་དཀློན་མཆློག་བསྟན་འཛིན་གིས་རྒྱ་བསྐྱེད་གནང་། གྲུབ་མཐའ་བཀའ་

བརྒྱུད་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་ཁེར་མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་ཁློངས་སུ་

ཡློད། 

གཏེར་སྒློམ་ཆུ་ཚན། འབི་གུང་གཏེར་སྒློམ་ཆུ་ཚན་ནི་མལ་གློ་གུང་དཀར་རློང་གི་ཤར་ཕློགས་སུ་སྤི་

ལེ༧༣དང་། རྒྱ་མཚོའི་ངློས་ལས་སྤི་ཁེ༤༥༠༠ཙམ་གིས་མཐློ་བའི་སར་གནས། ལློ་

ངློ༡༠༠༠ལྷག་ཙམ་གི་ལློ་རྒྱུས་ལན་ཡློད་དློ། །

གཏེར་དགུ། པད་མ་ཅན། དུང་ཅན། པད་མ་ཆེན་པློ་ཅན། ཆུ་སིན་ཅན། རུས་སལ་ཅན། རྔ་ཡབ་ཅན། 

དགའ་བ་ཅན། སློན་པློ། སྦིན་བེད་རྣམས་སློ། །

གཏེར་བརྒྱ། འདིའི་གཏེར་བརྒྱ་ཞེས་པ་གཏེར་སྣ་ཚོགས་སམ་མང་པློའི་དློན་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་
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གངས་འདྲེན་བ་རྒྱུ་ཡློད་པ་ཡིན་དཔྱད་དཀའ་ཞིང་། སར་གི་ལློ་རྒྱུས་རྒྱ་གར་ནས་བློད་དུ་

བསྒྱུར་བ་རྣམས་ལ་གཏེར་བརྒྱ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་བྱུང་བ་ཙམ་ལས། དེ་དག་གང་དང་གང་ཡིན་

གཞུང་རྣམས་སུ་བཤད་པ་མ་མཐློང་ལགས། 

གཏེར་ཆེན། ① མི་མངློན་པའི་གནས་ནས་ཆློས་འདློན་མཁན་གཏེར་སྟློན་ཆེན་པློ། ② གཏེར་ཁ་

ཆེན་པློ། ③ གངས་གནས་ཤིག

གཏེར་ཆེན་ཀུན་སྐྱློང་གིང་པ། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་༡༣༩༦ ལློར་གཙང་གི་ཤངས་ལྷ་

ཕུ་བི་རི་ཞེས་པའི་ཡུལ་དུ་ཡབ་དཔའ་བློ་རྒྱལ་མཚན་མགློན་དང་། ཡུམ་བདེ་མཆློག་དཔལ་

མློའི་སས་སུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཞློན་ནུའི་དུས་ནས་སྐྱེ་བ་མང་པློ་ཐུགས་དྲན་གསློས་ཤིང་། སྐྱེས་

སྟློབས་ཀི་ཤེས་རབ་ཆེ་བ་ཞིག་བྱུང་། དགུང་ལློ་བཅུ་བཞི་ཙམ་ནས་གཏེར་གི་ཁ་བང་ཕག་ཏུ་

སློན་པས། དེ་ནས་རིམ་པར་ཟབ་གཏེར་སྣ་ཚོགས་པ་བཞེས་ཤིང་། དགུང་ལློ་ཉེར་གཅིག་པ་ལ་

རྡློ་རེ་ལེགས་པས་བསྐུལ་ཏེ་བསམ་ཡས་མཆློད་རེན་དཀར་པློའི་གཏེར་ཁ་བཞེས་པས། དེ་ནས་

ཆློས་གཏེར་དཔག་མེད་དང་། གཏེར་གི་ཁ་བང་། བམ་ཟེའི་སྐུ་ཤ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིང་

བསེལ་ལ་སློགས་པའི་བིན་རླབས་རེན་མང་པློ་དང་། བློད་ཕུང་འཚེངས་ནུས་པའི་དྲག་སགས་

མང་པློ་ཡང་ཐློན། ཕློགས་མཐའ་ཀུན་ཏུ་དཔའ་བློ་གཏེར་སྟློན་ཞེས་གགས་ཤིང་། འགློ་དློན་དང་

འཕིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་བྱུང་། དགུང་ལློ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གཉིས་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་བ་

སྤི་ལློ་༡༤༧༧ལློར་དགློངས་པ་ཆློས་དབིངས་སུ་གཤེགས། 

གཏེར་ཆེན་བརྒྱད། དྲན་པའི་གཏེར། བློ་གློས་ཀི་གཏེར། རློགས་པའི་གཏེར། གཟུངས་ཀི་གཏེར། 

སློབས་པའི་གཏེར། ཆློས་ཀི་གཏེར། བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་གཏེར། སྒྲུབ་པའི་གཏེར་བཅས་སློ། །

གཏེར་ཆེན་ལྔ། ༡ དབུས་སུ་ཟུག་པ་ར་བའི་སྐློར་སངས་རྒྱས་གིང་པ། ༢ཤར་དུ་འདྲིལ་བ་སློང་པློའི་

སྐློར་རྡློ་རེ་གིང་པ། ༣ ནུབ་ཏུ་གསལ་བ་མེ་ཏློག་གི་སྐློར་པདྨ་གིང་པ། ༤ལྷློ་སྨིན་པ་འབྲུའི་སྐློར་

རཏྣ་གིང་པ། ༥ བང་དུ་གེས་པ་ཡལ་གའི་སྐློར་ཀརྨ་གིང་པ་སྟེ་ལྔའློ། །

གཏེར་ཆེན་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ། གཏེར་བདག་གིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡློ་རེ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་

ཁི་སྤི་ལློ་༡༦༤༦ལློར་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ཉེར་ལྔ་པ་བློད་ཀི་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལྕགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

ཁི་སྤི་ལློ་༡༦༧༠ ལློར་སྨིན་གློལ་གིང་གི་དགློན་པའི་རྨང་གཞི་བཏིང་ཞིང་། དགུང་ལློ་སློ་

གཅིག་པ་མེ་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༦༧༦ ལློར་སྨིན་གློལ་གིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་དུ་བཞེངས། 

ཁློང་ནི་བློད་ཀི་མདློ་སགས་གཉིས་ཀི་ཆློས་སྐློར་དང་རིག་གནས་ལྔ་ལ་མཁས་པ་ཕུལ་དུ་ཕིན་

པ་ཞིག་ཡིན་ལ་ཁློང་གིས་གསར་དུ་གཏེར་བཞེས་ནས་དར་སེལ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་

ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༧༡༤ ལློ་དགུང་ལློ་རེ་དགུ་པར་གཤེགས། 

གཏེར་ཆེན་པློའི་བུམ་པ། དགློས་འདློད་འབྱུང་བའི་བུམ་པ་བཀྲ་ཤིས་རགས་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་

ཞིག །རིན་པློ་ཆེ་འཛད་པ་མེད་པའི་རགས་མཚོན་བེད། 

གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གིང་པ། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤི་ལློ་༡༣༤༠ལློར། ཡབ་རྣལ་

འབློར་པ་སྟག་ལུང་སྨྱློན་པ་ཞེས་པ་དང་། ཡུམ་ཨ་ཧཱུཾ་རྒྱན་ཞེས་པའི་སས་སུ་བག་གསུམ་རྡློ་རེ་

བག་ཏུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཡབ་ཀིས་རིག་འཛིན་ཞེས་པ་མིང་བཏག །དགུང་ལློ་ལྔ་པ་ལ་མཁན་པློ་

གཞློན་ནུ་དཔལ་ལ་དགེ་བསྙེན་གི་སློམ་པ་ཞུས། མཚན་དཀློན་མཆློག་རིན་ཆེན་དུ་གསློལ། 

སློབ་དཔློན་རིན་ཆེན་བ་བ་ལས་འབི་ཀློག་བསབས་པས་ཚེགས་མེད་དུ་མཁེན། ཡབ་འདས་

རེས་ཙ་རིར་བློན་ནས་དགློན་པ་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་དུ་མཁན་པློ་བང་ཆུབ་རྡློ་རེ་དང་། སློབ་དཔློན་

ཤཱཀ་ཡེ་ཤེས་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་སངས་རྒྱས་བཟང་པློར་གསློལ། དགུང་ལློ་ཉེར་ལྔ་ལ་

ཕེབས་པ་ཤིང་འབྲུག་ལློ༡༣༦༤ལློར་སྤུ་རི་ཕུག་མློ་ཆེ་ནས་བ་མ་དགློངས་པ་འདུས་པ་དང་

ཐུགས་རེ་ཆེན་པློའི་སྐློར་རྣམས་གདན་དྲངས། ལང་པློ་ཀ་མདའ་འཕང་། ཀློང་པློ་མཆིམས་ཡུལ། 

སྤུ་རི་རིན་ཆེན་འབར་བ། ཙ་རི། རྒྱ་ལ་གཤིན་རེའི་རྦ་དློང་། བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་སློགས་

ནས་གཏེར་ཁ་ཆེན་པློ་བཅློ་བརྒྱད་བཞེས་ཤིང་། གཞན་ཕན་ཚེགས་ཀི་གཏེར་ནི་གངས་ཀིས་

མི་ཆློད་པ་བཞེས། མཐར་དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་མེ་བི་སྤི་ལློ་

༡༣༩༦ ལློར་དགློན་པ་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་དུ་དགློངས་པ་ཆློས་དབིངས་སུ་ཐིམ། 

གཏེར་ཆློས། གཏེར་ནས་གདན་དྲངས་པའི་ཆློས་ཏེ། སློབ་དཔློན་པད་མ་འབྱུང་གནས་སློགས་ཀིས་

འགློ་དློན་དུས་ལ་མ་བབ་པར་སྟློན་དུ་མི་རུང་ཞིང་མ་འློངས་སྐལ་ལན་རྣམས་ཀི་དློན་དུ་རི་བག་

ཆུ་ཤིང་སློགས་སུ་རེ་ཞིག་མཁའ་འགློའི་གཏད་རྒྱ་དང་བཅས་མི་མངློན་པར་རྒྱས་བཏབ་པའི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གསང་སགས་ཀི་གདམ་ཟབ་རྣམས་ཕིས་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀིས་གཏེར་ནས་བཏློན་ཏེ་

ཡི་གེར་ཕབ་པའི་ཡང་ཟབ་བ་ན་མེད་པའི་ཆློས་སྐློར། 

གཏེར་ལ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་ཀི་ནང་གསེས། ས་དང་པློ་པའི་རྒྱུད་ཀི་

སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་དང་ལན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནི་ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་གི་ལློངས་སྤློད་ཀིས་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚིམ་པར་བེད་ཀང་མི་ཟད་པས་ན་གཏེར་ཆེན་པློ་ལ་བུའློ། །

གཏེར་སྟློན། གཏེར་རས་འདློན་མཁན། 

གཏེར་སྟློན་གློང་འློག་གཉིས། མངའ་བདག་ཉང་རལ་པ་ཅན་དང་། གུ་རུ་ཆློས་ཀི་དབང་ཕྱུག་སྟེ། གཏེར་

སྟློན་འདི་གཉིས་ནི་རིང་མའི་གཏེར་སྟློན་གི་ནང་ནས་ཧ་ཅང་སྐད་གགས་ཆེ་བ་གཉིས་རེད། 

གཏེར་སྟློན་གིང་པ་དགུ། ༡ དབུས་སུ་སངས་རྒྱས་གིང་དང་། ༢ཤར་དུ་རྡློ་རེ་གིང་། ༣ ལྷློར་རཏྣ་གིང་། 

༤ ནུབ་ཏུ་པདྨ་གིང་། ༥ བང་དུ་ཀརྨ་གིང་། ༦ ཤར་ལྷློར་ཨློ་རྒྱན་གིང་། ༧ དེ་བཞིན་བསམ་

གཏན་གིང་། ༨ཞིག་པློ་གིང་། ༩ ཀུན་སྐྱློང་གིང་ཞེས་རིན་ཆེན་གཏེར་སྙིང་གིང་བཅས་ལ་ཟེར། 

གཏེར་སྟློན་དགློན། ① མིང་གཞན་གཏུམ་ཆེན་འློད་གསལ་གིང་ཞེས་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་

མེ་ཡློས་སྤི་ལློ་༡༩༢༧ལློར་ར་ཁློ་གཏེར་སྟློན་གིས་བཏབ། ཆློས་ལུགས་རིང་ཞད་ཅན་གི་འབྲུག་

པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་ཡུལ་ཤུལ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་ནང་ཆེན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཏེར་སྟློན་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་འཇློ་མདའ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཏེར་སྟློན་དགློན། ③ 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། 

གཏེར་སྟློན་ཉི་མ་གགས་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་ཕག་སྤི་ལློ་༡༦༤༧ ལློར་ཁམས་ཟལ་མློ་

སང་གི་སའི་ཆ་ལུང་པ་བན་ཏུ་གྲུ་ཡ་གློང་ཞེས་བ་བར་ཡབ་ཀརྨ་རྣམ་རྒྱལ་དང་། ཡུམ་བསློད་

ནམས་མཚོ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་བལམས། སྐུ་ན་ཕ་བའི་དུས་ནས་དད་པ་དང་སྙིང་རེས་

ཐུགས་རྒྱུད་ལེགས་པར་གཏམས་ཤིང་། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པློ་སློགས་གྲུབ་མཐའ་རིས་

མེད་ཀི་མཁས་གྲུབ་མང་པློར་བསྟེན་ནས་མདློ་རྒྱུད་བཀའ་གཏེར་རྣམས་ཀི་དགློངས་འགེལ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

མན་ངག་ཉམས་ཁིད་དང་། ཐ་སྙད་རིག་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐློས་བསམ་རྒྱ་ཆེར་གནང་

ཞིང་། གཏེར་ལུང་དང་རེ་མཐུན་ཟབ་གཏེར་མང་དུ་བཞེས་པ་སློགས་བསྟན་འགློའི་དློན་རྒྱ་ཆེར་

མཛད། མཐར་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལྕགས་སྟག་སྤི་ལློ་༡༧༡༠ལློར་གཤེགས། རྒྱུ་རྐྱེན་

འགའ་ཞིག་ལ་བརེན་ནས་ཀློང་སྤྲུལ་གི་མཛོད་ཆེན་རྣམ་ལྔའི་ཡ་གལ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་

ནང་དུ་གཏེར་སྟློན་འདིའི་ཆློས་སྐློར་རྣམས་བཅུག་ཡློད་བ་མ་རེད། 

གཏེར་སྟློན་རྡློ་རེ་གིང་པ། རིང་མའི་གཏེར་སྟློན་འདི་ཉིད་ཡབ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དང་ཡུམ་

དཀར་མློ་རྒྱན་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་ཁི་སྤི་ལློ་༡༣༤༦ ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། 

དགུང་ལློ་བཅུ་གསུམ་པ་ལ་ཁ་འབྲུག་ཇློ་མློའི་སྐུ་རྒྱབ་ནས་ཁ་བང་ཕག་ཏུ་བྱུང་། དེ་ནས་གྲྭ་ཕིའི་

བག་པློ་ཆེའི་གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་བག་ཅེས་པ་ནས་ཤློག་དྲིལ་ཆེ་ཆུང་བརྒྱ། བ་དཔེ་པུ་སྟི་

བཞི། ཚེ་ཆུ་བུམ་པ་བཞི། རློགས་ཆེན་ལ་བ་ཀློང་ཡངས་སློགས་ཆློས་ཚན་བསམ་གིས་མི་ཁབ་

པ་གདན་དྲངས་ཏེ། གཏེར་སྟློན་འདིའི་སའི་གཏེར་རྒྱུད་དུའང་རྡློ་རེ་གིང་པ་ངེས་པར་གདན་

འདྲེན་པར་སྣང་། སས་དང་སློབ་རྒྱུད་ཕལ་ཆེར་ལྷློ་བག་དང་། མློན་གི་ཕློགས་ན་བཞུགས། 

མཐར་དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་བ་སྤི་ལློ་༡༤༠༥ལློར་ལྷློ་བག་

ཆུས་ཁེར་བཉྩ་ལྷ་ཁང་དུ་དགློངས་པ་ཆློས་དབིངས་སུ་ཐིམ། 

གཏེར་སྟློན་བདུད་འདུལ་རྡློ་རེ། གཏེར་སྟློན་བརྒྱ་རའི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་གངས་ལློངས་ཡློངས་ལ་

སྙན་གགས་ཅན་གི་གཏེར་ཆེན་ཞིག་ཡིན། [གཏེར་སྟློན་བརྒྱ་རའི་རྣམ་ཐར་གསློལ་འདེབས་]

ལས། ཁེའུ་ཆུང་ལློ་ཙཱ་མདློ་ཁམས་སེ་དགེར་སྤྲུལ། །ཚ་བ་སྒློ་བག་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་

སློགས། །གནས་གཏེར་བརྒྱ་རའི་མངའ་བདག་ས་བཅུའི་དབང༌། །བདུད་འདུལ་ནུས་ལན་རྡློ་

རེར་གསློལ་བ་འདེབས། ཞེས་གསུངས་པ་ལར། རང་བྱུང་བཅུ་པའི་ཤིང་ཡློས་སྤི་ལློ་

༡༦༡༥ལློར་ཡབ་གིང་གི་རིགས་འཚོ་བེད་མཁས་པ་ཚེ་སྐྱབས་དང༌། ཡུམ་པློ་ལུ་མ་ཞེས་པའི་

སས་སུ་མདློ་ཁམས་སེ་དགེ་ཆློས་རྒྱལ་ཆེན་པློའི་ཕློ་བང་དང་ཉེ་བའི་དངུལ་ཕུ་ནང་དུ་སྐུ་

འཁྲུངས། ཡབ་ལས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་དང་གསློ་རིག་སློགས་བསབས། དགུང་ལློ་དྲུག་པ་ནས་

དག་པའི་སྣང་བ་མང་པློ་ཤར། ཆུང་དུས་ནས་དགློན་ཆེན་དགློན་པའི་གྲྭ་སར་ཞུགས། རིག་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

འཛིན་རྒློད་ལེམ་གི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་གགས་པ་སེ་དགེའི་རྒྱལ་སས་བ་མ་ཀུན་དགའ་རྒྱ་མཚོ་ལ་

གཙུག་ཕུད་ཕུལ། མཚན་ཀུན་དགའ་བསློད་ནམས་ཆློས་འཕགས་གསློལ། ས་སྐྱ་པའི་སྒིག་

འདློན་ཆློ་ག་སློགས་མཁས་པར་སྦློང༌། དེ་ནས་སྨུག་སངས་སྒྲུབ་གནས་སུ་བློན་ཅིང་དཀློན་

མཆློག་རྒྱལ་མཚན་ལས་རློགས་ཆེན་སློགས་རིང་མའི་ཟབ་ཆློས་མང་པློ་ཞུས། དེ་ནས་དབུས་

སུ་ཕེབས་པར་ཉང་པློ་གྲུབ་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་བརན་དང་ལས་གདམས་ངག་མང་པློ་ཞུས། བག་

དཀར་ལྷ་ཆུ་ལ་ཁ་ཟས་སངས་ཏེ་བཅུད་ལེན་མཛད་ཅིང་ར་རླུང་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབློར་མཐའ་

ཕིན་པར་མཛད། གཙང་ས་ངློར་ཐམས་ཅད་བློན་ནས་ལམ་འབས་སློགས་ས་སྐྱའི་ཆློས་སྐློར་

རྣམས་གསན། ཕིར་ཕ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པའི་ལམ་བར་རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པློ་དང་མཇལ་

ནས་དབང་ཁིད་རློགས་པར་ཞུས། ཁློང་གིས་གཏེར་གི་སྐལ་པ་ཅན་ཡིན་པར་ལུང་བསྟན། 

དགུང་ལློ་ཉེར་དགུ་པར་རིགས་ལན་མ་པདྨ་སྐྱིད་ལས་རྒྱར་བསྟེན་ནས་གཡུ་མཚོ་རིན་ཆེན་

བག་ནས་གཏེར་གི་ཁ་བང་དང༌། སྤུ་བློ་འདློད་ཆུ་བདེ་ཆེན་གསང་བ་ཕུག་ནས་དམ་ཆློས་

དགློངས་པ་ཡློངས་འདུས་ཀི་སྐློར་རྣམས་སྤན་དྲངས། ཚ་བ་སྒློ་མ་བག་ནས་དམ་ཆློས་སྤྲུལ་སྐུ་

སྙིང་ཐིག་བཀའ་སྲུང་ཞིང་སྐྱློང་དང་བཅས་པ། སྤུ་རི་དྭགས་རློང་ཕུག་ནས་ཟབ་དློན་གསང་བ་

སྙིང་ཐིག །དཔལ་བདེ་མཆློག །བཀའ་སྲུང་ཕག་བཞི་པའི་སྐློར་བཅས་དང༌། སྤུ་རི་ཤེལ་གི་ཡང་

སྒློམ་ནས་སྙིང་ཐིག་ཚེ་ཡང་ཕུར་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་སློས་སྒྲུབ་དང་བཅས་པ། སྲུང་མ་ཨེ་ཀ་ཛ་ཏཱི་

དང༌། རང་བྱུང་རྒྱལ་མློའི་སྐློར། སྤུ་བློ་འདློད་ཆུའི་བང་ངློས་ནས་སས་ཡུལ་པདྨློ་བཀློད་པའི་

གནས་ཡིག །མདློ་ཁམས་སེ་དགེའི་ཁློ་ཟིལ་ཁློམ་དཀར་ཡག་ནས་ཡི་དམ་དམར་ནག་འཇིགས་

གསུམ་གི་སྐློར་རྣམས་སྤན་དྲངས་པ་རྣམས་གཏན་ལ་ཕབས། གཞན་ཡང་བ་བུ་ལྕགས་ཕུར་

ཅན་དང༌། བསམ་ཡས་དབུ་རེ་སྟེང་ཁང༌། ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་གི་གློ་འབུར། སྤུ་བློའི་བདུད་རི་

གནམ་ལྕགས་འབར་བ་སློགས་ཡུལ་མང་པློ་ཞིག་ནས་གཏེར་དྲངས་པ་རྣམས་གཏན་ལ་

འབེབས་པར་མ་མཛད་ཅེས་གཏེར་བརྒྱའི་རྣམ་ཐར་ལས་གསུངས། དགུང་ལློ་ཞེ་གཉིས་པ་

ཤིང་ལུག་༡༦༥༥ལློར་སེ་དགེ་བ་ཆེན་བམས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཁུ་དབློན་གིས་གདན་དྲངས། རེ་

ཉིད་སར་བཞུགས་ཀི་གྲྭ་ཁང་མལ་དུ་བདུད་འདུལ་ལྷ་ཁང་དུ་གགས་པ་བཞེངས་ནས་བསྟན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

སིད་ལ་ཕན་པའི་ལུང་དློན་བསྒྲུབ། དགུང་ལློ་ང་བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་བི་སྤི་ལློ་

༡༦༧༢ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

གཏེར་སྟློན་ཞིག་པློ་གིང་པ། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཤིང་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༥༢༤ ལློར་སྟློད་ལུང་སྣང་རེ་

ཞེས་པར་ཡབ་ནམ་མཁའ་དབང་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་དང་ཡུམ་ཚེ་དབང་བསྟན་མའི་སས་སུ་སྐུ་

བལམས། དགུང་ལློ་ལྔ་པ་ལ་རེ་སྨན་ཆུ་བ་ནམ་མཁའ་རིན་ཆེན་པའི་དྲུང་དུ་དབུ་སྐྲ་གཅློད་པ་

དང་ལུས་སྒྱུར་ཞུས་པས་སགས་སློམ་བིན་ནས་མཚན་ནམ་མཁའ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པློ་གསློལ། 

དགུང་ལློ་ཉེར་གཅིག་གི་དུས་གཏེར་སྒྲུབ་མཛད་པས་མནལ་ལམ་དུ་བྱུང་བ་ཟིན་བིས་བཏབ་

ནས་ལློ་དེར་གསང་ཕུག་ནས་ཚེ་སྒྲུབ་རྒྱལ་བ་འདུས་པའི་སྐློར་དང་། དམ་རས་སྐྱེ་བདུན། ཚེ་

ཆུ་སློགས་མང་དུ་བཞེས། དེ་ནས་ཟངས་ཡག་བག་ཟུར་མཁར་རྡློ་རེའི་མཆློད་རེན། དབུ་རུ་ཞྭའི་

ལྷ་ཁང་། གཞུ་སྟློང་གཏེར་སྒློམ། ལྷ་ས་དང། བསམ་ཡས་ཀི་གཙུག་ལག་ཁང་སློགས་ནས་

ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐློར་བདུན། ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་འཁློར་བ་ལས་སྒློལ། ར་མགིན་ནཱ་ག་ཀླུ་

འདུལ། དྲག་པློ་གནམ་ལྕགས་མེའི་འཁློར་ལློ་སློགས་གཏེར་ཆློས་མང་པློ་དང་། སྐུ་ཚབ་རེན་

གསུམ་དམ་རས་ལ་སློགས་པ་མང་དུ་གདན་གངས། བཀའ་གཏེར་གློང་མ་རྣམས་ལ་ཐུགས་

གཙིགས་ཆེར་མཛད་པས། གསང་ཆེན་རིང་མ་ལ་བཀའ་གཏེར་ཐམས་ཅད་ཀི་བསྟན་པའི་

བདག་པློར་གྱུར་ཏེ་འཆད་ཉན་གི་ཕིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱངས་པས་བསྟན་པའི་ར་ལག་ཏུ་གྱུར། 

གཏེར་ཆེན་འདི་ཉིད་ཀི་འདས་ལློ་མ་གསལ། 

གཏེར་སྟློན་འློག་མ་གུ་རུ་ཆློས་དབང་། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཆུ་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༢༡༢ ལློར་ཡབ་སྙན་སང་

སྟློན་གྲུབ་པའི་སྙིང་པློ་དང་ཡུམ་དཀར་བཟའ་མགློན་སྐྱིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་བལམས། 

མཚན་ཆློས་ཀི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གསློལ། དགུང་ལློ་བཞི་པ་ནས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་སྦངས་བརློན་

གནང་། དེ་ནས་བློན་གི་གཞུང་ཆེན་དང་། མདློས་གཞུང་ཆེན་མློ་སློགས་ལ་ཐློས་བསམ་རྒྱ་ཆེན་

མཛད། ཡབ་དང་འགློ་མགློན་མཚུར་སྟློན་ཡབ་སས་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་གསར་རིང་གི་བ་མ་

མང་པློའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་མདློ་དང་གསང་སགས་གསར་རིང་། བཀའ་གཏེར་གི་སྨིན་

གློལ་དང་བཤད་རྒྱུན། ཞི་བེད་གཅློད་ཡུལ་ཆློས་དྲུག་ཕག་རློགས་ལ་སློགས་པའི་གདམས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ངག་མཐའ་ཡས་པ་གསན། དགུང་ལློ་བཅློ་བརྒྱད་པར་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་ལས་སེམས་བསྐྱེད་དང་

ཆློས་འབེལ་གསན། དེ་རེས་གྲྭ་པ་མངློན་ཤེས་ཀི་གཏེར་མ་ཁ་བང་ཞིག་ཕག་ཏུ་འབློར་པ་ལ་

བརེན་དགུང་ལློ་ཉེར་གཉིས་པ་ཆུ་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༢༣༣ ལློར་ཡག་ཉིན་གི་ལུང་པ་གནམ་སྐས་

ཅན་ནས་ཡང་བང་བཞེས། གཏེར་གི་ལེ་མིག་དང་། གཏེར་བཅུད། གཏེར་བང་ལར་སློ་ཕེ་ནས་

གཏེར་ཁ་ཆེན་པློ་བཅློ་བརྒྱད། ཐུགས་གཏེར་དང་བཅས་བཅུ་དགུ་བཞེས་པ་སློགས་ངློ་མཚར་

བའི་མཛད་འཕིན་གི་སྙན་པ་གང་སར་ཁབ་པས། བློད་ཡུལ་སྤིའི་བ་ཆེན་མི་ཆེན་རིས་སུ་མ་

ཆད་པས་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཤིང་དད་གུས་ཚད་མེད་ཞུ་བ་དང་། ཀུན་མཁེན་འཕགས་འློད། 

ཆློས་འློད། བུ་སྟློན་རིན་ཆེན་གྲུབ་སློགས་ཀིས་གུ་རུ་ཆློས་དབང་གི་སྐུའི་ཡློན་ཏན་ལ་བསགས་

བརློད་ཆེན་པློ་མཛད། སྣློད་ལན་བུ་གུ་སློགས་མང་དུ་བློན་ནས་འཕགས་བལ་དང་བློད་ཁམས་

མཐའ་དབུས་ཀུན་ཏུ་ཟབ་ཆློས་རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་སེལ། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་བ་སྤི་ལློ་༡༢༧༣ 

ལློར་སྐུ་གཤེགས། 

གཏེར་སྟློན་ར་མློ་ཤེལ་སྨན། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་སྤི་ལློ་༡༢༠༧ལློར་གཙང་ཡར་སྟློད་ར་མློ་སྨན་ཆུ་

ཁར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་རློགས་པ་ཆེན་པློའི་ཆློས་ལ་ཐུགས་གཞློལ་ཏེ་

རིམ་བཞིན་ཐློས་བསམ་དཔྱིས་ཕིན་པར་མཛད། ཤེལ་བག་དང་། སྨན་ཆུ་འློད་གསལ་རློང་བག་

རིའི་ཕུག་པ་སློགས་ནས་བ་རློགས་ཐུགས་གསུམ་དང་། གསློ་བ་རིག་པ་སྐར་རིས་སློགས་ཀི་

སྐློར་སྣ་ཚོགས་གཏེར་ནས་བཞེས། ཐློག་མ་ནས་སྨན་དཔྱད་ཉུག་ཉུག་མཛད་པས་འགློ་དློན་

ཆེར་མ་བྱུང་མློད། འློན་ཀང་ཕིས་གསང་སྨན་སློགས་ཆུ་བཅློས་ཀི་སྐློར་དང་། འབམ་བཅློས་

སྨན་དཀར་སྨན་ནག་སློགས་ལ་མན་ངག་ཁ་ཚར་དང་བཅས་མཛད་པས། ཕག་ལེན་མ་ཉམས་

པར་གནས། དུས་དེ་ཙམ་ལ་ལློ་པཎ་མང་པློ་བྱུང་ཞིང་། བློད་ཀི་མཁས་བཙུན་ཡང་རྒྱ་གར་དང་

ཧློར་ཡུལ་དུ་བློན་པ་མང་། རེ་ར་མློ་ཤེལ་སྨན་འདི་ཉིད་ཀི་འཁྲུངས་འདས་ལློ་ཚིགས་ཞིབ་ཆ་མ་

གསལ་ཡང་གཏེར་སྟློན་གུ་རུ་ཆློས་དབང་གི་གློང་ཙམ་ལ་བློན་པར་བཞེད། 

གཏེར་སྟློན་རཏྣ་གིང་པ། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་ལུག་སྤི་ལློ་༡༤༠༣ ལློར་ལྷློ་བག་གྲུ་ཤུལ་དུ་ཡབ་

ཕྱུག་པློ་མདློ་སེ་དར་དང་ཡུམ་སི་ཐར་སྨན་གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། མཚན་རིན་ཆེན་དར་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་དྲུག་པ་ལ་ཡབ་ཀིས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་བསབས་པས་ཚེགས་མེད་དུ་

མཁེན། ཆློས་ཀི་གསན་པའང་རྒྱ་ཆེར་མཛད། སྐུ་གཞློན་ནུའི་དུས་ཐུགས་རྒློད་ཅིང་ལུས་རལ་

སློགས་ལ་གཞན་གིས་འགན་དུ་མེད་པར་གགས་ཤིང་། བཟློ། གསློ་བ། སྒ། སྙན་ངག་སློགས་

དང་། གླུ་བློ་ཚུན་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས། དགུང་ལློ་ཉེར་གཉིས་ནས་སིད་ཀི་བ་བ་མཛད། དགུང་ལློ་

ཉེར་བདུན་ལ་ཕེབས་སྐབས་གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེས་གཏེར་གི་ཁ་བང་དངློས་སུ་གནང་། དགུང་ལློ་

སུམ་ཅུ་པར་ཁྱུང་ཆེན་བག་ནས་དབུ་བཙུགས་ཏེ་འབི་ཐང་ཀློ་རློ་བག་དང་། ལྷློ་བག་གནམ་སྐས། 

མཁར་ཆུ་དཔལ་གི་ཕུག་རིང་སློགས་ནས་ས་རེས་སུ་གཏེར་ཁ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་བཞེས། ཤིང་ཡློས་

སྤི་ལློ་༡༤༣༥ལློར་ཀརྨ་པ་མཐློང་བ་དློན་ལན་མཇལ་བར་ཕེབས་ནས་བཀའ་ཆློས་མང་དུ་

གསན། གསུང་མགུར་དང་། རློད་ཟླློག །ཆློས་འབྱུང་། དབང་ཁིད། ཞལ་གདམས་སློགས་བསྟན་

བཅློས་ཀང་མང་དུ་མཛད། དགུང་ལློ་དློན་དྲུག་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་ཁི་སྤི་ལློ་

༡༤༧༨ལློར་གཟུགས་སྐུའི་བཀློད་པ་བསྡུས་སློ། །

གཏེར་སྟློན་རིག་འཛིན་རྒློད་ལེམ། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་གང་སྤི་ལློ་༡༣༢༥ལློའི་ཟླ་དང་པློའི་ཚེས་

བཅུ་ཉིན་གཙང་ངམ་རིང་དུ་ཡབ་སློབ་དཔློན་སིད་འདུལ་དཔལ་དང་ཡུམ་ཇློ་ལྕམ་བསློད་ནམས་

ཁེ་འདྲེན་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། མཚན་དངློས་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་གསློལ། སྐུ་

གཞློན་ནུ་ལ་ཡབ་གཤེགས་པས་ཡུམ་གིས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་སློགས་བསབས། དགུང་ལློ་

བརྒྱད་པ་ལ་ཕ་ཆློས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དང་མ་མློ་སློགས་མཁས་པར་མཁེན། དེ་ནས་མཁས་པ་སྣང་

ལན་རྒྱལ་པློ་ལས་གུ་རུ་ཆློས་དབང་གི་ཆློས་རྣམས་གསན། མང་མ་ལས་མང་རལ་གི་གཏེར་

ཆློས་རྣམས་གསན། སྒྲུབ་པ་སྒྲུབ་རགས་རྣམས་ཚད་དུ་ལློང་། དགུང་ལློ་ཉེར་བཞི་པ་ལ་རྒློད་ཀི་

ལེམ་འཕྲུ་ལྔ་འཁྲུངས། བག་ལུང་པ་མཁས་བཙུན་རིན་ཆེན་དཔལ་བ་ལས་རློགས་པ་ཆེན་པློའི་

ཆློས་རྣམས་གསན། གང་ཉིད་རྡློ་རེ་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་པར་ཐུགས་རེ་གཅིག་ཏུ་གཞློལ། གཏེར་ཆེན་

གི་སྙན་གགས་དབུས་གཙང་མདློ་ཁམས་དང་བཅས་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ལ་ཁབ་པས་ཆློས་

དབང་ཞུ་བར་ཡློང་བའི་གདུལ་བ་བགང་གིས་མི་ལངས་པར་འགློ་དློན་རྒྱ་ཆེན་མཛད། མཐར་

རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༤༠༢ ལློར་སྐུ་གཤེགས། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཏེར་སྟློན་ལས་འཕློ་གིང་པ། གཏེར་སྟློན་ཆེན་པློ་འདི་ཉིད་སྐུ་གཅིག་ལ་མཚན་གསུམ་ཡློད་པ་སྟེ། 

གཏེར་སྟློན་ལས་འཕློ་གིང་པ། རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པློ། སགས་འཆང་ཧཱུཾ་ནག་མེ་འབར་

བཅས་སློ། །རེ་འདི་ཉིད་ཀློང་ཡུལ་ཝ་ཧུ་གནམ་ཚལ་དུ་ཡབ་ཆློས་སྐྱློང་མགློན་པློ་དང་ཡུམ་མ་

སངས་བུ་ཁིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཤིང་བ་སྤི་ལློ་༡༥༨༥ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་

ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་ཆློས་ཀི་བག་ཆགས་ལན་ཞིང་། དགུང་ལློ་གསུམ་པ་ལ་ཕེབས་སྐབས་ཡི་

གེ་འབི་ཀློག་ལ་སྦངས་པས་ཚེགས་མེད་དུ་མཁེན། རྡློ་ལ་ཕག་ཞབས་ཀི་རེས་ཀང་མང་དུ་བྱུང་། 

དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་ནས་ཉི་ཤུར་མ་ཕེབས་བར་སློབ་གཉེར་དང་། ལྷག་པར་གསློ་རིག་ལ་

སྦངས་པ་མཛད་པས་མཁས་པར་གྱུར། སྐུ་གཞློན་ནུ་ནས་ཆློས་ཁློ་ན་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་ཐུགས་

འདུན་གཏད་ཅིང་། འཁློར་བ་ལ་སྐྱློ་ཤས་དྲག་པློ་འཁྲུངས་ཏེ་ཆློས་རེ་མི་ཕམ་བཀྲ་ཤིས་བློ་གློས་

ཀི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་། ཆློས་རེ་རིན་ཆེན་མི་ཕམ་བཀྲ་ཤིས་བློ་གློས་ཀིས་ཐུགས་སྐུལ་མཛད་

འློག་ལྕགས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༦༢༠ལློར་གཏེར་གི་ཐློག་མར་མཚོ་རྒྱལ་གི་ཕག་བིས་མ་དང་གཏེར་

གི་ཁ་བང་བཞེས། དེ་ནས་བག་ལུང་ཧམ་འཕང་ལྕགས་ཀི་སློ་མློ་ནས་ཡང་ཟབ་དཀློན་མཆློག་

སྤི་འདུས་སློགས་གསང་གཏེར་དུ་བཞེས་ནས་གཏེར་སྒྲུབ་དང་གསང་སྒྲུབ་དང་གསང་རྒྱ་

མཐར་ཕིན་པ་མཛད། གཞན་ཡང་ཀློང་པློ་བུ་ཆུང་དང་། བང་འཕེང་མཛེས་ཞེས་ལློན་པ་ལུང་གི་

གནས་སློ་དང་། སྙེལ་མློ་ལྷ་རི། ཀློང་འཕང་དགེ་འདུན་གནས་དབུ་རུ་ཞྭའི་ལྷ་ཁང་སློགས་ནས་

ཟབ་གཏེར་མང་པློར་སྤན་དྲངས་ཐློག །སྐལ་ལན་གི་གདུལ་བ་དུ་མ་སྨིན་གློལ་གི་ལམ་དུ་བཀྲི་

བཞིན་པར་དགུང་གངས་དློན་གཉིས་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་སྤེལ་སྤི་ལློ་

༡༦༥༦ ལློར་བང་རིའི་འཇློག་པློར་འདས། 

གཏེར་སྟློན་སངས་རྒྱས་བ་མ། འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་དང་པློར་སྤི་ལློ་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པ གཙང་

ལ་སྟློད་མཚོ་བར་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ར་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་དང་། ར་མགིན་དྲེགས་པ་ཟིལ་གནློན་

སློགས་གཏེར་ཆློས་མང་དུ་བཏློན་ཞིང་། གཏེར་སྟློན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐློག་མ་ཡིན། དགུང་གངས་

བརྒྱད་ཅུ་ལྷག་བཞུགས་ཏེ་སྐུ་གཤེགས་སློ། །

གཏེར་དུ་བཞག །དངློས་རས་གང་ཞིག་ཡུལ་དུས་དེ་དང་མི་མཚུངས་པའི་སྐབས་སུ་མ་འློངས་འགློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

རྣམས་ཀི་དློན་དུ་རི་བག་དང་། ཁང་ཁིམ་སློགས་སུ་སས་ནས་བཞག་པའི་དངློས་པློ་ལ་ཟེར། 

གཏེར་རྡློ། བཞུ་བཏུལ་བེད་རིན་ཡློད་པའི་རྡློ། 

གཏེར་བདག །① གཏེར་གི་བཀའ་སྲུང་ངམ། གཉེར་དུ་གཏད་པའི་གཏེར་རྣམས་སྲུང་བའི་ལྷ། 

 ② གཏེར་ཁའི་བདག་པློ། ③[མངློན]རྣམ་ཐློས་སས། 

གཏེར་བདག་གིང་པ། མཚན་དངློས་པདྨ་གར་དབང་འགྱུར་མེད་རྡློ་རེ་ཟེར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་

པའི་མེ་ཁི་ལློར་སྤི་ལློ་༡༦༤༦གྲྭ་ནང་དར་རྒྱས་ཆློས་གིང་དུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་

ལ་རྒྱལ་མཆློག་ལྔ་པ་ཆེན་པློའི་དྲུང་དུ་དབུ་སྐྲ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་ཏེ་མཚན་ངག་དབང་པད་མ་

བསྟན་འཛིན་ཞེས་བསྩལ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་འབྲུག་ལློར་སྤི་ལློ་༡༦༧༦ ཨློ་རྒྱན་

སྨིན་གློལ་གིང་གི་དགློན་པ་བཏབ། གསུང་ཆློས་གེགས་བམ་བཅུ་གསུམ་ཙམ་ཡློད། རབ་བྱུང་

བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་ར་སྤི་ལློ་༡༧༡༤ལློར་འདས། 

གཏེར་གནས། ① གཏེར་ཁ་ཡློད་པ། ② ནློར་གི་བང་མཛོད། 

གཏེར་མ། གཏེར་ནས་བངས་པའི་ཆློས་སམ་ནློར། 

གཏེར་ཚེག །གཏེར་ཆློས་ཀི་ཚིག་མཚམས་སུ་བིས་པའི་ཚེག་རིལ་ཉིས་བརེགས་བར་དུ་འཕེད་བཅད་

ཅན། 

གཏེར་ཚོན། བློད་མཐིང་སློགས་རྡློ་ཚོན་གི་རིགས་ལ་གློ

གཏེར་རས། ① གཏེར་ནློར། ② གཡང་རས། ③ གཅེས་ཉར་བེད་པའི་ནློར་རིགས་ར་ཆེན། 

གཏེར་མཛོད། ① ནློར་མཛོད། ② རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

གཏེར་ཡིག །གཏེར་ཡིག་ཅེས་པ་ནི་གཏེར་ནས་བཞེས་པའི་ཆློས་གཞུང་ངམ་དེའི་ཐློག་བཀློད་པའི་

བློད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་དམིགས་བསལ་ཅན་རྣམས་ནི་དཔེར་ན། རཏྣ་གིང་པའི་གཏེར་ཡིག་ལ་

བུ། 

གཏེར་རུ་སས། གལ་ཆེའི་ཆློས་རྒྱུས་དང་ཆློས་དཔེ་རྣམས་གནས་སྐབས་དར་སེལ་གཏློང་བའི་དུས་

ལ་མ་བབས་པ་རྣམས་བག་ཕུག་བཙན་པློ་དང་། ལྷ་ཁང་། ལྷ་སྐུ་མཆློད་རེན་སློགས་ཀི་ནང་དུ་

བཅུག་ནས་སུས་ཀང་མི་ཤེས་པར་བས་ཏེ་སས་ཐློག །སས་པའི་དངློས་པློ་རྣམས་ཀི་ཁ་བང་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དང་གཏེར་རགས་ཀི་མཚན་མ་སློགས་ཀང་གནས་གཞན་དུ་སས། 

གཏེར་ལུང་ཡིད་དགའ་ཆློས་འཛིན་གིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལློ་༡༧༢༥ལློར་

གསེར་ཚང་སྐུ་ཕེང་དང་པློ་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་ཕག་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་

ཡིན། ད་ལ་ཀན་ལྷློ་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་བསང་ཆུ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

གཏེར་སས་དགློན། དགློན་འདི་སེ་དགེའི་བ་མ་བསློད་ནམས་འློད་ཟེར་ཞེས་པས་བཏབ། 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། 

གཏེར་སྲུང་། གཏེར་ཁ་སྲུང་མཁན་སྲུང་མ། 

གཏློ། རིམ་གློའི་ཆློ་ག་ཞིག

གཏློ་སྐྱེལ། གཏློ་བཅློས་ཀི་ཀླུད་རློངས་གནློད་ཕློགས་གང་ཡིན་ལ་སྐྱེལ་བ། 

གཏློ་བཅློས། རིམ་གློའི་སློ་ནས་རྐྱེན་སེལ་གི་བཅློས་ཐབས། 

གཏློ་བཅློས་ཚ་པློ། [ཡུལ]བསྟན་བཤིག་ཚ་པློ། མི་དེ་སུ་དང་མི་འདྲ་བའི་གཏློ་བཅློས་ཚ་པློ་ཞིག་ཡློད། 

གཏློ་ཆློག །གཏློ་མདློས་ཀི་ཆློ་ག

གཏློ་དཔྱད། གཏློ་བཅློས་ལ་བརེན་པའི་བཅློས་ཐབས། 

གཏློག་པ། [ཐ་དད་པ]གཏློགས་པ། གཏློག་པ། གཏློགས། སེ་གློལ་གཏློགས་པའི་སྒས་བརྡ་བཏང་། 

རན་སྒ་གཏློག་པ། 

གཏློགས། གཏློག་པའི་སྐུལ་ཚིག

གཏློགས་འདློད། ① [མངློན]ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། ② [རིང]གཞན་ནློར་འཕློག་འདློད་པ། 

གཏློགས་པ། ① གཏློག་པའི་འདས་པ། ② [ཐ་མི་དད་པ]ཐེ་བའམ་འདུ་བ། ཁློངས་སུ་གཏློགས་པ། 

མ་གཏློགས་པ། ཇུས་མེད་ཇུས་གཏློགས། ③ [རིང]ཕློགས་པ། 

གཏློང་། ①[བ་བེད་ཐ་དད་པ]དུས་གསུམ་སྤི་བཏང་པའི་བ་ཚིག་ད་ལ་བ། འདས་པ་ལ་བཏང་། མ་

འློངས་པ་ལ་གཏང་། སྐུལ་ཚིག་ལ་ཐློངས་ཞེས་འབི་དགློས། བཀག་པའི་དངློས་པློ་མི་འཛིན་པ་

གཏློང་བ། བཙོན་པ་བཙོན་ར་ནས་གཏློང་བ། ནློར་ལུག་ཕི་ལ་གཏློང་། ར་ནློར་རྩྭ་ཐང་དུ་གཏློང་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

དགློས། ② དངློས་རས་སྤློད་པའི་དློན། འགློ་སློང་གཏློང་བ་། སྦིན་པ་གཏློང་བ་ལ་བུ། འམ་

བཅིངས་ཐར་ནས་རང་དགར་འགློར་འཇུག་པ་སྟེ། ཞིང་ལ་ཆུ་གཏློང་བ། ཆུ་གཏློང་མཁན། མི་

ངན་ནང་ལ་མ་གཏློང་། 

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

དབིན་སྐད་དུ་out-basket ཟེར། 

གཏློང་སློ། ① འགློ་སློང་། ② གཏློང་ཡུལ་ངེས་པ་ཅན་ལ་འཆར་ཅན་ཟང་ཟིང་གི་རྒྱུན་གཏློང་བའི་

བེད་སློ། སར་དགེ་བཤེས་ཀི་མིང་བཏགས་བེད་ཆེད་དུ་ངེས་པར་གཏློང་སློ་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཞིག་

གཏློང་དགློས་པ། 

གཏློང་སློའ་ིམཆློད་ཆས། དགློན་ས་ེཁག་ག་ིནང་དུ་གཏློང་སློ་གཏློང་སྐབས་སུ་བཤམས་པའ་ིམཆློད་རས། 

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

དབིན་སྐད་དུ་player ཟེར། 

གཏློང་འཐེན། ཁ་ལློ་སྒྱུར་བ། འཕྲུལ་འཁློར་གཏློང་འཐེན་བེད་པ། 

གཏློང་དེབ། གཏློང་སློའི་གཞི་འཛིན་སའི་དེབ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་play ཟེར། 

གཏློང་མང་ཡློང་ཉུང་གི་ཁིམ་དུད། མི་སེར་དང་ཁིམ་ཚང་གི་ཡློང་འབབ་ཀི་ཚད་དང་གཏློང་སྤློད་

བེད་ནུས་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་སློ་ནས་འཛད་སྤློད་བེད་མཁན་ལ་ཟེར། 

གཏློང་ཕློད། སྟེར་སྦིན་གི་སྙིང་སྟློབས། གཏློང་ཕློད་ཅན། ལུས་སློག་བློས་གཏློང་ཕློད་པ། 

གཏློང་ཕློད་ཅན། རང་ཉིད་ལ་ཡློད་པའི་རྒྱུ་དངློས་རྣམས་གཏློང་བ་ལ་ཕངས་སེམས་མེད་པ། 

གཏློང་ཕློད་ཆུང་ངུ་། ཟས་ནློར་སྟེར་སྦིན་གི་སྙིང་སྟློབས་ཆུང་ཆུང་། 

གཏློང་བ། ① [ཐ་དད་པ]བཏང་བ། གཏང་བ། ཐློང་། ② སྟེར་བའམ་བིན་པ། སྦིན་པ་གཏློང་བ། འགློ་

སློང་གཏང་བ། བུ་ལློན་བཏང་བ། ③ འདློར་བ། རང་སློག་བློས་བཏང་། ④ གློད་པ། ར་ལུག་རྩྭ་

ཁར་བཏང་བ། བཙོན་པ་བཏང་བ། ཚེ་ཐར་གཏློང་བ། ཞིང་ཆུ་གཏློང་བ། ཐབ་ལ་མེ་གཏློང་བ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

 ⑤ རྒྱབ་པ། གླུད་གཏློང་། ⑥མངགས་པ། དམག་མི་གཏློང་བ། ལན་གཏློང་བ་། བརྡ་གཏློང་བ། 

⑦ ཁ་ལློ་སྒྱུར་བ། ཀློ་གྲུ་གཏློང་བ། གནམ་གྲུ་གཏློང་བ། ར་གཏློང་བ། ⑧བེད་པ། སློབ་གསློ་

གཏློང་བ། བསམ་བློ་གཏློང་བ། སྦིན་པ། 

གཏློང་བ་ཆེན་པློ། སྦིན་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མིང་། 

གཏློང་བ་མཐར་གིས་པའི་སྦློར་བ། གཏློང་བ་གསུམ་དློན་དམ་པར་དྲན་པར་བདེ་བ་མེད་ཅིང་ཀུན་

རློབ་ཏུ་མཚན་ཉིད་དྲན་པའི་སློ་ནས་མཁེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་སློམ་པར་བེད་པའི་སེམས་དཔའི་

རྣལ་འབློར། 

གཏློང་བ་རེས་སུ་དྲན་པ། རེས་སུ་དྲན་པ་དྲུག་གི་ནང་གསེས། སྦིན་པའི་ཡློན་ཏན་རེས་སུ་དྲན་པའློ། །

གཏློང་བ་རེས་སུ་དྲན་པའི་མཐར་གིས་པ། ཤེར་ཕིན་དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་གསེས། ཀུན་རློབ་ཏུ་ཆློས་

དང་ཟང་ཟིང་གི་སྦིན་པའི་ཡློན་ཏན་རིམ་ལན་དུ་དྲན་པའློ། །

གཏློང་བའི་དུས་ཚོད། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་play time ཟེར། 

གཏློང་བའི་ནློར། འཕགས་ནློར་བདུན་གི་ནང་གསེས། ཟང་ཟིང་གི་དངློས་པློ་སློགས་གཞན་ལ་སྦིན་

པ་སྟེ། བསློད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་འགྲུབ་པས་གང་པློ་རིན་པློ་ཆེ་དང་ཆློས་

མཚུངས་པའློ། །

གཏློང་དབངས་རིང་བ། སྐད་ར་འཐེན་པའི་གདངས་རིང་པློ། 

གཏློང་མཚམས་འཇློག་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་stop sending ཟེར། 

གཏློང་ཡློང་། ཕར་གཏློང་གི་འགློ་སློ་དང་། ཚུར་ལེན་གི་ཡློང་སློ། རྒྱུ་ནློར་བེད་སྤློད་མཁས་པློ་བས་

ན་གཏློང་ཡློང་འགློ་ཐུག་རྒྱུ་ངེས་ཅན་རེད། 

གཏློང་ཡློང་ཁ་འཐབ། ནློར་ཕར་སྤློད་ཚུར་ལེན་འགློ་གཏུག་པ། འགློ་སློང་གཏློང་ཚོད་རན་པློ་བས་ན་

གཏློང་ཡློང་ཁ་འཐབ་ངེས་པར་ཐུབ་ཀི་རེད། ལློ་རེའི་གཏློང་ཡློང་ཁ་འཐབ་དང་མི་འཐབ་ཅི་

རིགས་ཡློང་སིད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

གཏློང་ཡློང་འཁློལ་འཁིལ། སྤློད་ལེན་བྱུང་སློང་ཁ་འཐབ་པའི་ལྷག་མ། ཁེ་ལས་ཁག་གི་གཏློང་ཡློང་

འཁློལ་འཁིལ་གང་མང་བྱུང་བ། 

གཏློང་ཡློང་ག་འཛོལ། ① ཡློང་སློ་དང་འགློ་སློ་གཉིས་རིས་འགློ་མི་ཐུག་པ། བྱུང་སློང་ཧེ་བག་ཆེ་དྲགས་

པས་གཏློང་ཡློང་ག་འཛོལ་བྱུང་བ་རེད། ② ཚུར་ཡློང་སློ་ཉུང་ལ་ཕར་གཏློང་སློ་མང་བ། འབབ་ཁུངས་

ཉུང་ལ་འཆར་འཕར་འགློ་ཁུངས་ཧ་ཅང་མང་བས་གཏློང་ཡློང་ག་འཛོལ་དུ་གྱུར་པ་རེད། 

གཏློང་ཡློང་མགློ་ཐུག །གཏློང་སློའི་འགློ་སློང་དང་ཡློང་སློ་བྱུང་གངས་ཕན་ཚུན་གཅིག་པ་ཡིན་པར་

ཟེར། 

གཏློང་ཡློང་འགློ་སྙློམས། སྤློད་ལེན་བྱུང་སློང་ཁ་འཐབ་ཏུ་ཕིན་པ། ལློ་རེའི་གཏློང་ཡློང་འགློ་སྙློམས་

པ་ལས། འཕར་ཆག་ཧང་སློང་ཆེ་བ་ཡློང་གི་མེད། 

གཏློང་ཡློང་རིས་ཁ། ཕར་གཏློང་རྒྱུ་དང་ཚུར་ཡློང་རྒྱུའི་རིས་ཁ། 

གཏློང་རག །གཟེང་བསྟློད་ཀི་ཆེད་དུ་གནང་བའི་དཔེ་བཟང་གི་རགས་སམ། རྒྱུ་ནློར་སློགས། བ་

དགའ། དཔའ་དར་སློགས་དང་དློན་གཅིག །དཔའ་བློ་རྣམས་ལ་གཏློང་རག་ཆེན་པློ་གཏློང་། 

སར་མ་རྣམས་ལ་ངློ་ཚའི་ཆད་པ་བཅད་ལ་བུ།

གཏློང་ལེན། ཕར་སྤློད་ཚུར་ལེན་པ། 

གཏློང་སེམས། སྦིན་པ་གཏློང་བའི་སེམས། 

གཏློད། གཏློད་པའི་སྐུལ་ཚིག

གཏློད་པ། [ཐ་དད་པ]① བཏློད་པ། གཏློད་པ། གཏློད། གསར་བཟློའམ་གསར་འཛུགས། སློལ་བཟང་

ཁག་མང་སར་མེད་གསར་དུ་གཏློད་པ། ② གཏད་པ། གཏད་པ། གཏློད། ③ བཅློལ་བ་དང་། 

སྤློད་པ། བློ་སྙིང་བང་གསུམ་གཏློད་པ། ལས་འགན་འདི་ང་ལ་གཏད་ཆློག །ཅ་ལག་དེ་དག་ཁློ་

རང་གི་ལག་པར་གཏད་པ་ཡིན། འདློད་པ་ཅན་ལ་ནློར་མ་སྟློན། ངན་སེམས་ཅན་ལ་བློ་མ་གཏད། 

④ ཁ་བསྟན་པ། མདའ་འབེན་ལ་གཏད་ནས་འཕེན་པ། ཁང་པའི་རྒྱལ་སློ་ལྷློ་ཕློགས་སུ་གཏད། 

རྐྱང་ལྷློ་ལ་ཤི་ཡང་མགློ་བང་ལ་གཏད་ཡློང་། ⑤སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་འཇློག་པ། རྣ་བ་གཏད་ནས་

ཉློན། མིག་གཏད་ནས་དཔེ་ཆར་ལ། དམིགས་རེན་ལ་སེམས་གཏད་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཏློམས། གཏམ་པ་དང་གཏམས་པའི་སྐུལ་ཚིག

གཏློར། གཏར་བའི་སྐུལ་ཚིག

གཏློར་སྐམ། གཏློར་རློ་སྐམ་པློ། 

གཏློར་སྐྱློན། འཐློར་བརླག་གི་སྐྱློན། གནས་ཁང་ཡློ་བད་སློགས་གཏློར་སྐྱློན་བྱུང་། ཁིམས་ལུགས་

གཏློར་སྐྱློན་ཚབས་ཆེན་བེད་པ། 

གཏློར་ཁུང་། མི་གཙང་བ་དང་ཁྲུས་ཁུ་སློགས་འདློར་སའི་ཝ་ཁ། 

གཏློར་སམ། གཏློར་མ་འཇློག་སའི་སམ། 

གཏློར་རྒྱག །འཕང་བའི་གཏློར་མ། སགས་པས་དག་བགེགས་ལ་གཏློར་རྒྱབ་གིན་འདུག

གཏློར་རྒྱན། གཏློར་མའི་མར་རྒྱན། 

གཏློར་རྒྱབ་པ། མཐུ་སགས་ཀི་ནུས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཕ་རློལ་པློ་འཇློམས་པར་བེད་པ། 

གཏློར་མགློན། གཏློར་མ་འབུལ་སའི་ཡུལ། 

གཏློར་འགེམས། ཆུ་སློགས་གཏློར་ཞིང་འགེམས་པ། གད་ཆུ་གཏློར་འགེམས། 

གཏློར་ཆས། ཆབ་གཏློར་གི་ཡློ་བད། 

གཏློར་སྟེགས། གཏློར་མ་འཇློག་སའི་བཀག་གམ་རང་གསུམ། 

གཏློར་དར། གཏློར་མའི་སྟེང་དུ་འཛུགས་རྒྱུའི་དར། 

གཏློར་གདན། གཏློར་མའི་འློག་ཏུ་འདིང་རྒྱུའི་གདན། 

གཏློར་གདུགས། གཏློར་མའི་སྟེང་དུ་འཛུགས་རྒྱུའི་གདུགས། 

གཏློར་ཕམ། ཕ་རློལ་བརླགས་ཤིང་ཕམ་པར་བཟློ་བའི་མིང་། 

གཏློར་ཕུད།ལློངས་མ་སྤློད་གློང་གི་གཏློར་མའི་དྭངས་མ། 

གཏློར་བ། [ཐ་དད]① ཐློར་བུར་གཏློང་བ། གད་ཆུ་གཏློར། མེ་ཏློག་གཏློར། ② ཞིག་རལ་དུ་གཏློང་

བ། སྒིགས་ཁིམས་གཏློར་བ། ཕུ་མི་བདེ་བ་ཚང་རླུང་གིས་གཏློར། མདའ་མི་བདེ་ཉ་སམ་ཆུ་

ཡིས་ཁེར ། 

གཏློར་བུ། ① མཆློད་ཆས་སློགས་ཡློ་བད་ཙག་ཙིག་བླུག་སྣློད། ② ཆློས་གློས་རྣམ་གསུམ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

འཇློག་སའི་སྣློད། 

གཏློར་མ། མཆློད་སྦིན་ལ་བསློ་རྒྱུའི་ཟན་གློང་། གཏློར་མ་གཏློང་བ། གཏློར་མ་འབུལ་བ། གཏློར་

མ་སྦིན་པ། 

གཏློར་མ་བརྒྱ་ར། བདག་བསྐྱེད། ཚོགས་ཞིང་། འཁློར་འདས་ཀི་མགློན་ཚན་བཅུ་གཅིག་བཅས་སློ་

སློར་གཏློར་རིལ་བཅུ་རེ་བསློ་བའི་ཆློ་ག

གཏློར་མ་ཆ་གསུམ། ཕློགས་སྐྱློང་དང་། འབྱུང་པློ། བགེགས་བཅས་ལ་སྦིན་པའི་གཏློར་མ། 

གཏློར་མའི་དཀར་རྒྱན། ཞལ་ཟས་སློགས་གཏློར་མ་རྣམས་ལ་མར་དཀར་གཙོ་བློའི་ཐློག་མར་ཚོན་

གིས་མེ་ཏློག་པད་མ་དང་ཉི་ཟླ་སློགས་བརྒྱན་པར་ཟེར། 

གཏློར་མས་རྒྱས། [མངློན]བ་རློག

གཏློར་རམ། གཏློར་མའི་རྒྱུ་རམ་པ། གཏློར་རམ་རེན་བཏགས། 

གཏློར་ཟ། [མངློན]བ་རློག

གཏློར་ཟན། གཏློར་མའི་རྒྱུ་སག

གཏློར་ཟློར། གཏློར་རྒྱབ་གམ། འཕེན་རྒྱུའི་གཏློར་མ། 

གཏློར་ཟླློག །གཏློར་ཟློར་དང་ཟླློག་པའི་བསྡུས་མིང་། 

གཏློར་གཟུགས་མཆློད་རེན། ལློ་ངློ་ལྔ་སྟློང་ཙམ་གི་སློན་དུ་གནའ་བློའི་ཨེ་འཇིབ་ཀི་རྒྱལ་པློས་རང་

ཉིད་ཀི་ཆེད་དུ་བསྐྲུན་པའི་བང་སློ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡིན། མཆློད་རེན་གི་རྨང་ནི་གྲུ་བཞི་ཅན་ཡིན་

པ་དང་། རིམ་བཞིན་ཆུང་དུ་བཏང་སྟེ་རེ་མློ་རྣློ་བའི་གཏློར་གཟུགས་ཀི་དབིབས་ཅན་ཞིག་

བཟློས་ཡློད། མཆློད་རེན་དེ་ཨེ་འཇིབ་ཀི་རྒྱལ་ས་ཁེ་ལློའི་ཉེ་འགམ་དུ་གནས་ཡློད་པའློ། །

གཏློར་ར། གཏློར་མ་འཕེན་སའི་ས་ཆ། གཏློར་ར་ནང་མ། གཏློར་ར་ཕི་མ། 

གཏློར་རློ། ལྷ་ལ་ཕུལ་ཟིན་པའི་གཏློར་ཟན་རིང་པ། 

གཏློར་བརླག །ཆུད་ཟློས་སམ། མེད་པ་བཟློ་བ། 

གཏློར་བརླག་གཏློང་བ། གཏློར་བཤིག་ཏུ་གཏློང་བ། ཡང་ན་གཏློར་སྐྱློན་གཏློང་བ་ཅེས་པ་སློགས་

མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 
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གཏློར་ལེན་མིག་ལྷུང་། གཏློར་ལེན་ཞེས་བ་རློག་གི་མིང་གི་མངློན་བརློད་དུ་བཤད་ཅིང་། དེ་ཡང་བ་

རློག་ནི་གཏློར་མ་ལེན་མཁན་གི་བ་ཡིན་པས། དེས་གཏློར་མ་མ་བངས་ན་ཆློས་པ་ལ་བར་ཆད་

ཡློད་པའི་རགས་ཡིན་ཞེས་ཆློས་ལུགས་ཀི་བཤད་སློལ་དུ་ཡློད་ལ། བ་རློག་གིས་འུག་པའི་སྐད་

ཐློས་ན་དེ་མ་ཐག་འཇིགས་ནས་མིག་གཏིང་དུ་ལྷུང་བ་སྟེ་འཇིགས་པའི་མིག་རིག་རིག་པློར་

བལ་བའི་དློན། 

གཏློར་བཤིག །ཁ་འཐློར་དུ་བཏང་ནས་མེད་པར་བཟློ་བ། རིག་པ་གཏློར་བཤིག་གཏློང་བ། སྒིག་ལམ་

གཏློར་བཤིག་མ་བེད། 

གཏློར་བཤིག་ཀློག་འདློན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་

ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་destructive read ཟེར། 

གཏློར་བཤིག་གཏློང་རྐྱེན། གཏློར་བཤིག་བཏང་དགློས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན། 

གཏློར་བཤློས། མཆློད་གཏློར་རམ་ཞལ་ཟས། 

གཏློར་གསུམ། [ཡུལ]ལྷམ་ཟློན་པའི་རིང་པའི་འཇའ་ཐློག་གི་དམར་པློ་ཟུར་གསུམ། 

གཏློར་གསློས། མཆློད་གཏློར་གི་ཁ་གསློས། 

གཏློལ། ཆའམ་རྒྱུས་དང་། གདེང་། ངེས་པ། 

གཏློལ་བ། [རིང] ① མཚང་འབྲུ་བ། ཁློའི་སྐྱློན་མཚང་གཏློལ་བ། ② ཕིགས་པ། མདའ་བརྒྱབ་པས་

འབེན་ལ་ཨེ་ཁུང་གཏློལ་བ། 

གཏློལ་བལ། གཏློལ་མེད་དང་དློན་གཅིག

གཏློལ་མེད། རྒྱུས་མེད་དང་། ངེས་མེད་དང་། ཐབས་མེད། ཅི་བ་གཏློལ་མེད་དུ་གྱུར། གར་འགློ་

གཏློལ་མེད། 

གཏློས། ཆེ་ཆུང་གི་ཚད་དེ་རྒྱ་ཁློན་ནམ། བློངས། ལས་ཀ་གཏློས་ཆེ་བ། འབྲུ་ཕུང་རི་བློའི་གཏློས་

ལར་ཆེ་ཞིང་མཐློ་བར་སྤུངས་པ། 

གཏློས་ཆེ་བ། བློངས་ཆེ་བ། 

གཏློས་པ། [རིང]ཚད་མེད་པ། 
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གཏློས་ཚད། བློངས་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད། 

བཏག །① སྣམ་བུ་བཏག་པའི་དློན། འདས་པ་བཏགས། མ་འློངས་པར་བཏག །ད་ལ་བར་འཐག་

བཅས་སློ། །འབློག་པས་སྦྲའི་ཆེད་དུ་རེ་བ་བཏག་དགློས། རློང་པས་གློས་ཀི་ཆེད་དུ་སྣམ་བུ་

བཏགས་པ་རེད་ལ་བུ། ② ཡློས་འཐག་པའི་དློན། ངས་རམ་པ་བཏག་དགློས། ཁློས་རམ་པ་

འཐག་བཞིན་འདུག །ཁ་སང་རམ་པ་བཏགས་པ་ཡིན་ལ་བུ། ③ དངློས་པློ་གང་ཞིག་གང་ལ་

འདློགས་པའི་དློན། ར་བཏག་ནས་ས་ལེན་དགློས། ར་དེ་ཕུར་པའི་ལློགས་ཐློགས་ཤིག །ཁློས་ར་

འདློགས་ཤིང་འདུག །གཡག་དེ་རྡང་ལ་བཏགས་ཚར་འདུག་ལ་བུ། འློན་ཀང་ཁི་བསྐློ་ཟེར་བ་

ལས། ཁི་འདློགས་དང་། ཁི་བཏགས་ཟེར་སློལ་མེད་པ་ཡང་ཤེས་དགློས། གཞན་ཡང་། སྐེ་ལ་

རྒྱན་བཏགས། མགློ་ལ་མེ་ཏློག་འདློགས། ཀ་བ་ལ་ཀ་རྒྱན་བཏགས། ནློར་བུ་རྒྱལ་མཚན་རེ་ལ་

བཏགས་ལ་སློགས་སློ། །④ མི་ལ་མིང་འདློགས་པའི་དློན། ཕྲུ་གུ་དེ་ལ་མིང་ཤེས་རབ་རྒྱལ་

མཚན་བཏག་དགློས། བློད་མི་ཕལ་ཆེར་གི་མིང་འདློགས་མཁན་བ་མ་རེད། ངའི་བུ་ལ་མིང་

ཀརྨ་རྒྱལ་མཚན་བཏགས་ཡློད་ལ་བུ་རྣམས་སློ། །

བཏག་པ། བཏག་པའི་མིང་རྐྱང་། 

བཏག་མློ། འབློག་པའི་རེ་བ་འཐག་བེད་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག་སྟེ། ཤིང་ལེབ་ཟླ་བ་ཕེད་པ་འདྲ་བ་ཞེང་ལ་

ལི་རྨི་༧༠ཙམ་དང་། དཔང་ལ་ལི་རྨི་༣༠ཙམ་ཡློད་པ་ཞིག

བཏགས་གངས་ལྷུ་ཆས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་coefficient unit ཟེར། 

བཏགས་ཆློས། བཏགས་པའི་དངློས་པློ། 

བཏགས་པ། ① ཐ་དད་པར་འཇུག་པའི་འཐག་པའི་འདས་པ། འདློགས་པའི་འདས་པ། ② རས་མེད་

རས་སུ་གྲུབ་པར་སྨྲ་བ། ③ [རིང]ཁིམས་བསྒགས་པ། ཕལ་པ། 

བཏགས་པར་སྨྲ་བའི་སེ། ཉན་ཐློས་སེ་པ་བཅློ་བརྒྱད་ནང་ཚན་ཞིག

བཏགས་མ། ① [ཡུལ]འཐག་ཆས་འཐག་ཤ ② ཐགས་གྲུབ་ཀི་གློས་དར་སློགས། 

བཏགས་མིང་། མིང་འདློགས་ཚུལ་གི་བེ་བག་ཅིག་སྟེ། འདྲ་འབེལ་གང་རུང་གི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་
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ནས་རེས་གྲུབ་ཏུ་བརྡ་སྦར་ནས་བཏགས་པའི་མིང་། དཔེར་ན། མི་བླུན་པློ་ལ་བ་ལང་ཞེས་

བརློད་པ་ལ་བུའློ། །

བཏགས་མིང་ཆློད་སློམ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་name qualification ཟེར། 

བཏགས་འཛིན་རློག་པ། རང་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་བཏགས་པའི་ཆློས་ལ་དམིགས་ནས་

ལློངས་སྤློད་བེད་དུ་བདེན་པར་འཛིན་པའི་བདེན་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ཏེ། སྦློར་ལམ་ཆློས་

མཆློག་གི་གནས་སྐབས་སུ་སྐྱེས་བུ་བཏགས་ཡློད་རེན་ཅན་གི་འཛིན་པ་ལློངས་སྤློད་པ་པློར་

བདེན་པར་འཛིན་པའི་བདེན་འཛིན་ཀུན་བཏགས་མགློ་གནློན་པར་བས་ཏེ་སྐད་ཅིག་གཉིས་

པར་མཐློང་ལམ་དུ་འཕློ་བ་ཡིན། མདློ་སེ་རྒྱན་ལས། དེ་ཚེ་དེ་ཡི་གཟུང་བ་ཡི། རྣམ་པར་གཡེང་

བ་དེ་སློང་འགྱུར། འདི་ལར་དེ་ཡི་འཇུག་ཐློགས་སུ། འཛིན་པའི་རྣམ་པར་གཡེང་བ་སློང་། ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། 

བཏགས་ཡློད། རང་འཛིན་སྒ་དང་རློག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་ཆློས། དུས་དང་། གང་ཟག་

ལ་བུ་ལན་མིན་འདུ་བེད་དང་། ཀུན་བཏགས་ཀི་ཆློས་རྣམས་སློ། །

བཏགས་ཡློད་ཆློས་གསུམ། མིང་གི་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཡློད་པའི་མཚོན་བའི་ཆློས་གསུམ་སྟེ་

མཚོན་བ་ཡིན་པ། རང་གི་མཚན་གཞིའི་སྟེང་དུ་གྲུབ་པ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ལས་གཞན་པའི་

མཚོན་བ་མི་བེད་པ་བཅས་གསུམ་མློ། 

བཏགས་ཤིང་ཆགས་པའི་ལྷ་སིན་སེ་བརྒྱད། གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ། གཡའ་སངས་སྐྱེས། སྐྱེས་བུ་ཀླུ་

བཙན། པཎ་ཆེན་རཱུ་ཏ། ཧེ་ལེ་འབར་མ། ཟུར་ཕུད་ཅན། རྒྱལ་པློ་ཤིང་བ་ཅན། བ་རློང་ས་ཏིལ་

རྣམས་ཏེ་སློ་སློའི་ཡུལ་ལ་མིང་བཏགས་ཤིང་ཆགས་པའློ། །བརགས་ཤིང་ཆགས་པའི་ལྷ་སིན་

སེ་བརྒྱད་ཅེས་ཀང་ཟེར། 

བཏང་། དུས་གསུམ་སྤི་བཏང་བའི་ལས་ཚིག །སྦིན་པ་སློགས་གཏློང་བའི་འདས་པ། 

བཏང་འགློ་བཞག་སློད། གང་དུ་བཏང་ས་ལ་འགློ་ཞིང་། གང་དུ་བཞག་ས་ལ་སློད་པའི་ཁ་ལློ་སྒྱུར་བདེ་བ། 

བཏང་སྙློམས། ① དག་གཉེན་བདེ་སྡུག་ཆགས་སང་སློགས་ཀི་ཕློགས་སུ་མ་ལྷུང་བའི་བར་མ། ② 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

དགེ་བའི་སེམས་བྱུང་བཅུ་གཅིག་གི་ཡ་གལ་ཞིག་སྟེ། ལུས་དང་སེམས་ལ་གནློད་པར་བེད་པ་

མེད་པས་འབལ་འདློད་ཀང་མེད། ལུས་དང་སེམས་ལ་ལྷག་པར་བདེ་ཞིང་ཕན་པར་བེད་པ་ཡང་

མེད་པས་འགློགས་པའམ་འཕད་པར་འདློད་པ་ཡང་མེད་དློ། །③ ཚངས་པའི་གནས་ས་བཞིའི་

ནང་གསེས། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཉེ་རིང་མེད་པར་སྙློམས་པ་སྟེ། ཆགས་སང་གི་གཉེན་པློའ ློ། །

བཏང་སྙློམས་ཀི་དབང་པློ། རྣམ་པར་མི་རློག་པར་སྐྱེ་བ་དང་། ཕན་གནློད་མེད་པར་སྐྱེ་བའི་བར་མའི་

ཚོར་བའློ། །

བཏང་སྙློམས་ཀི་སེམས། ① དློ་སྣང་མེད་པའི་འདུ་ཤེས། ② ཆགས་སང་གཉིས་ཀ་བལ་བའི་བློ། 

བཏང་སྙློམས་ལྔ། ཚོར་བ་བད་ེབ། ཡིད་བད་ེབ། སྡུག་བསལ། ཡིད་མ་ིབད་ེབ། ཚོར་བ་བཏང་སྙློམས་སློ། །

བཏང་སྙློམས་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་ཆགས་སང་གི་ཉློན་མློངས་

པ་དང་བལ་བར་འདློད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཤེས་རབ་མཚུངས་ལན་དང་བཅས་པའི་རིས་སུ་

གནས་པའློ། །

བཏང་སྙློམས་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཡན་ལག །བང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་གི་ནང་གསེས་ཤིག་སྟེ། 

སེམས་ཉློན་མློངས་པ་དང་མཐུན་པར་གནས་པའི་མི་མཉམ་པ་དང་རྣལ་དུ་མི་འདུག་པ་དང་། 

རློལ་བ་དང་བཅས་པའི་ཉློན་མློངས་ཀི་གཉེན་པློ་བེད་པ་ཞིག

བཏང་སྙློམས་སུ་བཞག་པ། རང་བབས་སུ་བཞག་པ། དློན་མེད་ཀ་ིགེང་རློད་མང་པློ་བཏང་སྙློམས་སུ་བཞག

བཏང་སྙློམས་གསུམ། ཚོར་བ་བཏང་སྙློམས། དགེ་བ་བཅུ་གཅིག་གི་ནང་ཚན འདུ་བེད་བཏང་

སྙློམས། ཚད་མེད་བཏང་སྙློམས་སློ། །

བཏང་བཏང་བྱུང་བྱུང་། [ཡུལ]འུད་ཤློབ། ཁློ་རང་ལ་བས་རེས་གང་ཡང་མེད་ཀང་བཏང་བཏང་བྱུང་

བྱུང་མང་པློ་ཞིག་ཤློད་ཀིན་འདུག

བཏང་ཐློ། ཡིག་རིགས་དང་དངློས་པློ་སློགས་གཞན་ལ་བརངས་ཐློ། 

བཏང་བ། གཏློང་བའི་འདས་པ། 

བཏང་བྱུང་ཚ་པློ། [ཡུལ]འུད་ཤློབ་སྨྲ་བ། བཏང་བྱུང་ཚ་པློས་བཤད་ཚད་ལ་ཡིད་བརན་མེད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བཏང་བཞག་མེད་པ། གཤམ་དུ་གསལ་བའི་བཏང་བཟུང་མེད་པ་དང་གློ་དློན་འདྲ། 

བཏང་བཟུང་། ① འདློར་ལེན་དང་བང་དློར། ② [མུཙིལིནྡཿ]རི་མིང་ཞིག །③ ཀླུ་རྒྱལ་ཞིག་གི་མིང་། 

④ འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པློ་ཞིག་གི་མིང་། 

བཏང་བཟུང་མེད་པ། རང་སེམས་ཀ་ིངློ་བློ་ལ་བལ་སྐབས་དམིགས་རེན་ལ་སེམས་གནས་པ་དང་མ་ིགནས་

པའ་ིདུས་སྐབས་ངེས་པ་མེད་པ་ཡིན་པར་དམིགས་རེན་ལ་བཞག་པ་ཙམ་གིས་ཐུར་ར་ེསློད་པ། 

བཏང་ཡས། [ནེལུ]གངས་གནས་ཤིག

བཏང་ཤློར། ཆེད་དུ་གློད་པ་དང་། རང་བཞིན་གིས་ཤློར་བ། ནག་ཅན་བཙོན་པ་བཏང་ཤློར་མི་ཡློང་

བ་བེད་དགློས། 

བཏང་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་sent folder ཟེར། 

བཏབ། རི་ཤིང་གི་ས་བློན་ཆ་རྐྱེན་འཛོམས་པའི་ས་འློག་ལ་བཅུག་ནས་མྱུ་གུ་སྐྱེས་སུ་འཇུག་པའི་

དློན་ཏེ། ས་བློན་བཏབ། ས་བློན་གློ་བཏབ་ན་གློ་སྐྱེས་ལ་བུ། ཆུ་ལ་ཚྭ་བཏབ། རྨ་ལ་སྨན་བཏབ། 

སྨློན་ལམ་བཏབ། གསློལ་བ་བཏབ་ཞེས་པ། 

བཏབ་པ། འདེབས་པའི་འདས་པ། 

བཏམ་པ། ① བརློད་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་གཏམ་པའི་མ་འློངས་པ། ② གཞན་དུ་བཅློལ་བའི་དློན་དུ་

གློ་བའི་འདམ་པའི་འདས་པ། 

བཏམས་པ། བརློད་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་གཏམ་པའི་འདས་པ། 

བཏའ་བ། [རིང]སྨྲ་བ། 

བཏིག་པ། གཏིག་པའི་མ་འློངས་པ། 

བཏིགས་པ། གཏིག་པའི་འདས་པ། 

བཏིང་བ། འདིང་བའི་འདས་པ། 

བཏིངས། འདིང་གི་འདས་པ། 

བཏིལ། བ་བེད་ཐ་དད་པའི་བ་ཚིག །མེ་བཏིལ་དགློས། མར་མེ་བཏིལ་ནས་ཉལ་དགློས། 
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བཏུ། དངློས་རས་ཐློར་བུར་གནས་པ་རྣམས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པ་སྟེ། སྙེ་མ་བཏུ་བར་བ། བཏུ་

དགློས་ལ་བུ། 

བཏུ་བ། སྡུད་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འཐུ་བའི་མ་འློངས་པ། 

བཏུང་སྣློད། ཇ་ཆང་སློགས་འཐུང་སའི་སྣློད། 

བཏུང་བ། ① འཐུང་བའི་མ་འློངས་པ། ② འཐུང་རྒྱུའི་རིགས་ཀི་སྤི་མིང་། བཏུང་བ་གང་མློ། 

བཏུང་བའི་རྒྱུ་བརྒྱད། འདུལ་བ་ལས་བཤད་པའི་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བའི་སྨན་གི་གས། ཆུ་ཤིང་དང་། 

འབས་དང་། ཀུ་ཤུ་གློ་ལ་དང་། ཨ་ཤ་ལ་དང་། ཨུ་དུམྦཱ་ར་དང་། པ་རི་ཤ་ཀ་དང་། རྒུན་འབྲུ་དང་། 

འབ་གློ་བཅས་ཀི་ཆུ་རྣམས་སློ། །

བཏུང་བ། [མངློན]ཆུ། 

བཏུངས་པ། ① འཐུང་བའི་འདས་པ། ② [རིང]བསད་པ། 

བཏུངས་ལྷག །ཇ་ཆང་སློགས་བེད་སྤློད་པའི་འཕློ་མ། 

བཏུད་པ། འདུད་པའི་འདས་པ། 

བཏུབ་པ། བའམ་རུང་བ་དང་ཐུབ་པ། བཏུང་དུ་བཏུབ། བཞློན་དུ་བཏུབ། ལས་དློན་ཆེ་ཆུང་གང་ཡང་

བེད་བཏུབ་པ། ཇི་ཙམ་སྨྲས་ཀང་ཉན་དུ་མི་བཏུབ་པ། 

བཏུམ། དངློས་རས་ཀི་ཕི་ལ་ཐུམ་བརྒྱབ་པ་སྟེ། ཐུམ་གིས་དཔེ་ཆ་བཏུམ་དགློས། བཏུམ་བའི་དཔེ་

ཆ་ཞེས་པ་ལ་བུ། འཐུམ་ནི་ད་ལ་བ་སྟེ་ཤློག་གུས་ཀ་ར་འཐུམ་གིན་འདུག་ལ་བུ། 

བཏུམས། ཐུམ་གིས་དཔེ་ཆ་བཏུམས་ནས་ཉར་ཚགས་བས། ཉལ་ཐུལ་གིས་མགློ་བློ་བཏུམས་ནས་

མ་ཉལ། ཁ་ཐུམ་གིས་ཁ་སྣ་བཏུམས་ནས་སློར་སློང་ལ་བུ། 

བཏུམས་རྒྱ། ཕི་ནས་འཐུམ་པར་བེད་རྒྱུའི་རྒྱ། ཡིག་འཕིན་ཁག་ལ་ཤློག་བུ་དང་། རས་ཀི་བཏུམས་

རྒྱ་བས་ནས་ཕློགས་སུ་བསྐུར། 

བཏུམས་པ། གཏུམ་པའི་འདས་པ། 

བཏུལ་བཅིལ། འདུལ་སྦློང་། ལྷད་རྣམས་བཏུལ་བཅིལ་བས་པ། 

བཏུར། སྨན་རིལ་བུ་སློགས་ཞིབ་མློར་འདུར་བའི་དློན། ཐུར་མས་བཏུར། མ་འློངས་པ་དང་འདས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

པ་ལ་གཏུར་ཟེར། 

བཏུལ་བ། འདུལ་བའི་འདས་པ། ཕམ་པར་བས་པ་སྟེ། དག་བཏུལ་ནས་རྒྱལ་ཁ་བངས་ལ་བུ། གདུལ་

ནི་མ་འློངས་པ་སྟེ། གདུལ་བའི་དག་བློ་གདུལ་དགློས་ལ་བུ། འདུལ་ནི་ད་ལ་བ་སྟེ། དག་འདུལ་

གཉེན་སྐྱློང་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

བཏུལ་མ། དུལ་མ་དང་གཅིག །

བཏུས། ཤིང་འབས་སློགས་བཏུ་རྒྱུ་བཏུས་ཟིན་པ། གསུང་བཏུས། གནད་བཏུས། གཅེས་བཏུས་སློགས། 

བཏུས་པ། སྡུད་པ་དང་སྒྲུག་པའི་དློན་དུ་གློ་བའི་འཐུ་བའི་འདས་པ། 

བཏེག་པ། འདེགས་པའི་འདས་པ། 

བཏེགས། དངློས་པློ་ཡར་འདེགས་པའི་དློན་ཏེ། རལ་སྦང་པས་ལྕགས་གཏུན་ཡར་བཏེགས་ནས་

རལ་ཤུགས་སྦང་ལ་བུ། གདེག་ནི་མ་འློངས་པ་སྟེ། གདེག་བའི་གདུང་མ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

འདེགས་ནི་ད་ལ་བ་སྟེ། གདུང་མ་འདེགས་ཀིན་འདུག་ལ་བུ། སྐུལ་ཚིག་ལ་ཐེགས་འབི། 

བཏློག །ཤིང་ཏློག་དང་མེ་ཏློག་སློགས་གཅློད་པ་སྟེ། མེ་ཏློག་བཏློག །བཏློག་བའི་མེ་ཏློག་ཅེས་པ་ལ་

བུ། རུས་པ་བཏློག །རུས་བཏློག་བས་པའི་ཤ་དེ་འབེ་མློ་ཡློད། ཡུལ་སྐད་དུ། རུ་ཀེ་བཏློག་ཅེས་

ཟེར། 

བཏློག་པ། མ་འློངས་པ་དང་། ད་ལ་བའི་བ་ཚིག

བཏློགས་པ། ① བཏློག་པའི་འདས་པ། ② [རིང]ཕློགས་པ། 

བཏློད་པ། གསར་བཟློའི་དློན་དུ་གློ་བའི་གཏློད་པའི་འདས་པ། 

བཏློན། ① དཔེ་ཆ་བཀགས་པ་སྟེ། དཔེ་ཆ་བཏློན། གསར་འགྱུར་བཏློན་ལ་བུ། ② ཕི་ལ་ཕྱུངས་པ་

སྟེ། རྡློ་སློལ་གི་གཏེར་བཏློན། ས་འློག་རྡློ་སློལ་བཏློན། ནག་ཉེས་རེན་པར་བཏློན་ལ་བུ། བཤད་

པ་སྟེ་ཚིག་མགློ་བཏློན་པ་ཙམ་གིས་ཚིག་མཇུག་ཧ་གློ་གློས་མགློ་བཏློན་ལ་བུ། 

བཏློན་རྒྱ། འབྲུ་དངུལ་སློགས་འདློན་སྤློད་བས་འཐུས་ཀི་བཀའ་རྒྱ།

བཏློན་པ། འདློན་པའི་འདས་པ། 

བར། བར་རྒྱུ་སྟེ། གློང་དུ་རྒྱས་རྒྱུ། 
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བར་བ། [ཐ་མི་དད་པ]བརས་པ། བར་བ། རྒྱས་པ། ལུས་སྟློབས་བརས་པ། ཕག་བིས་སྤི་བློར་ཕེབས་

པས་དགའ་སྤློ་བརས། ཡིད་མཆློག་ཏུ་བརས། 

བརག །བསམ་བློ་ཅུང་ཟད་གཏིང་ཟབ་མློ་གཏློང་བའི་དློན་ཏེ། བརག་བའི་ཚན་རིག་གིས་དློན། 

གཞུང་དློན་ལ་བརག་དགློས་ལ་བུ། རློག་ནི་ད་ལ་བ་སྟེ། གཞུང་དློན་ལ་རློག་མཁན། རློག་བེད་ཀི་

ཐབས་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

བརག་སྒིལ། མློའི་རིགས་ཤིག །རང་གི་འདློད་དློན་འགའ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་དག་ལས་གང་ཞིག་

ལེགས་ཕློགས་སུ་བརག་པའི་ཆེད་དུ་དློན་དག་རེ་རེའི་མིང་བང་བིས་པའི་ཤློག་བུ་དུམ་བུ་ཞིག་

ཟན་ནང་དུ་བསྟུམས་ཞིང་དེ་རིལ་བུར་དྲིལ་ནས་སྣློད་ཅིག་གི་ནང་དུ་བཞག །དེ་ནས་ལྷ་སྐུ་

སློགས་ཀི་མདུན་དུ་གསློལ་འདེབས་དང་། བདེན་བདར་བེང་ཞིང་སྣློད་དེ་གཡུག་པས་གང་

ཞིག་ཕིར་དློན་པ་དེ་ལེགས་ཕློགས་སུ་འཛིན་པའི་ཡུལ་སློལ་ཞིག

བརག་གཉིས་མེ་ལུགས། ཀཻ་རྡློ་རེའི་རྒྱུད་འགེལ་བཤད་བེད་སྟངས་འགའ་ཞིག་ཡློད་པའི་ནང་གི་

མར་པ་ལློ་ཙཱ་བའི་སློབ་མ་མེས་སྟློན་ཆེན་པློའི་ལུགས། 

བརག་ཐབས། ནད་ཚ་གང་གང་ཡིན་ངློས་འཛིན་ཐུབ་པར་བེད་པའི་ཐབས་ཀི་མིང་སྟེ། རེ་བཙུན་

གཡུ་ཐློག་ཡློན་ཏན་མགློན་པློ་གསར་མས་མཛད་པའི་ཆ་ལག་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་ཁློག་

དབུག་ཁྱུང་ཆེན་ལིང་བ་ལས། བརག་ཐབས་ནི་ནད་ཁློང་ན་ཡློད་པའི་རགས་ཕིར་འབྱུང་བ་དེ་

ངློས་འཛིན་ཅིང་སྟློན་པ་དེ་ལ་བརག་ཐབས་ཞེས་བ་སྟེ། དེ་ལ་ཉེས་པ་དངློས་སུ་སྟློན་པའི་བརག་

ཐབས་དྲུག །ངན་གཡློ་སྐྱློན་གིས་བརག་པའི་ཐབས་བརྒྱད། སང་བང་མུ་བཞིར་བརག་པ་བཞི་

སྟེ་བཅློ་བརྒྱད། གལ་འགག་བཞིའི་བརག་རྣམས་སློ། །

བརག་པ།① རློག་པའི་མ་འློངས་པ། ② ལེའུ་བཀའ་དང་བསྟན་བཅློས་སློགས་ཀི་ཚིག་ལེའུར་བས་

པ། ཀེ་རྡློར་རྒྱུད་ཀི་བརག་པ་གཉིས་པ། དབིན་སྐད་དུ་check ཟེར། 

བརག་པ་མཐའ་བཟུང་། བརག་བ་མ་ངེས་པའི་མཐའ་གཉིས་ལས། མཐའ་གཅིག་ངེས་པར་བཟུང་སྟེ་

ཐག་བཅད་པ། དཔེར་ན། གལ་སིད་ང་ལ་བུ་ཞིག་སྐྱེས་ན་ངས་བུ་དེའི་མིང་ལ་ཟླ་བ་འདློགས་རྒྱུ་

ཡིན། ཞེས་པ་བརག་པ་མཐའ་བཟུང་གི་དཔེར་ཡིན། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བརག་པ་རྣམ་པ་བརྒྱད། རྒྱ་མཚོ་དང་ཆུ་དང་ས་གཞི་བརག་པ། རིན་པློ་ཆེ་བརག་པ། གློས་བརག་

པ། རི་དང་ལློན་ཤིང་བརག་པ། སྐྱེས་པ་བརག་པ། བུད་མེད་བརག་པ། ར་བརག་པ། གང་པློ་ཆེ་

བརག་པ་རྣམས་སློ། །

བརག་པ་ཞུས་པ། ① བརག་དཔྱད་བགིས་པ། ② ལྷ་དང་བ་མར་མློ་དང་ལུང་བསྟན་ཞུས་པ། 

བརག་པ་གསུམ། མདློ་སེ་དང་མཐུན། འདུལ་བ་ལས་སྣང་། མངློན་པའི་ཆློས་ཉིད་དང་མི་འགལ་བ་

སྟེ། དེ་ལ་སགས་ཀི་འདུལ་བ་ནི། སྤི་དང་ཁད་པར་གི་དམ་ཚིག་དང་། མདློ་སེ་ནི་བསྐྱེད་རློགས་

ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན། མངློན་པའི་ཆློས་ཉིད་ནི་ལ་བ་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པའློ། །

བརག་དཔྱད། རློག་དཔྱློད་དེ་ཡུལ་འཇལ་བ། གང་ཡང་བརག་དཔྱད་མེད་པར་ཧློལ་རྒྱུག་བེད་མི་ཉན། 

བརག་དཔྱད་དཔང་ལེན། བརག་དཔྱད་བས་ནས་དཔང་རགས་འཚོལ་བསྡུ་བེད་པ། 

བརག་དཔྱད་རློལ་ནུས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་diagnostic function ཟེར། 

བརག་དཔྱད་ཞིབ་བསྡུར། བརག་ཞིང་དཔྱད་ལ་ཕན་ཚུན་བར་ཞིབ་ནན་གིས་བསྡུར་གཏློང་བ། 

བརག་དཔྱད་ཟིན་ཐློ། བརག་དཔྱད་བས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིབ་ཕ་བཀློད་པའི་ཟིན་ཐློ། 

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

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་diagnostic program ཟེར། 

བརག་ཞིབ་ཡློ་བད། བརག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་བེད་པར་མཁློར་པའི་ལག་ཆ། 

བརག་གཞི། རློག་དཔྱློད་བེད་སའི་གཞི་སྟེ་དཔྱད་གཞི། 

བརག་གཞིག །རློག་དཔྱློད། བསེགས་བཅད་བརྡར་གསུམ་གིས་བརག་གཞིག་བེད་པ། 

བརག་ཡས། [མགབཿ]གངས་གནས་ཤིག

བརག་ཤློ ཤློ་ལ་བརེན་ནས་མློ་འདེབས་པ། 

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

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་checking program ཟེར། 

བརགས། ལེགས་པར་བརགས་ན་སྐྱློན་དང་ཡློན་ཏན་ཤེས་ལ་བུ། ཚུལ་མིན་གི་ལས་ལ་བརགས་ན་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

བཟང་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

བརགས་འགློག །སློ་སློར་བརགས་པས་འགློག་པ་སྟེ། ཉློན་མློངས་ཡློངས་སུ་སངས་པའི་འགློག་པའློ། །

བརགས་པ། ① རློག་པའི་འདས་པ། ② [རིང]གུས་པའམ་སྒིན་པ། 

བརགས་མིན་འགློག །སློ་སློར་བརགས་པ་ལ་བརེན་ནས་བག་ལ་ཉལ་གི་ས་བློན་ཁེགས་པ་མིན་ཡང་

སྐྱེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་རྐྱེན་མ་ཚང་བས་འབས་བུ་མི་བསྐྱེད་པའློ། །

བརད། ① མགློགས་པའམ་གློ་བུར་གི་བརྡ་རིང་། ② ཆློས་ལུགས་ཀི་དམློད་མློའི་ཆློ་ག་ཞིག་གི་མིང་

སྟེ། ལྷ་བརད་ཀླུ་བརད་ཟེར་བ་ལ་བུ། 

བརད་སྐྱེན་པ། [རིང]རློལ་བ། 

བརད་པ། [རིང]གློ་བུར་བའི་དུས་སྐབས། སྣང་མེད་བརད་པ་ཞིག་སེབས་ནས་འགྲུལ་པ་འབློར་པ། 

བརན། གཡློ་བ་མེད་པའམ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་དློན་ཏེ། མི་དམངས་ཀི་སིད་དབང་རི་ལར་བརན། 

འཛམ་གིང་མི་དམངས་ཡློངས་སྐུ་ཚེ་ཁི་ལློར་བརན་པ་ཤློག །རི་བློ་ལར་རབ་ཏུ་བརན་པ་

ཤློག །ཁང་བ་བརན་མློ། བསམ་པ་བརན་པློ་ཡློད་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

བརན་སྐར། བརན་པའི་རྒྱུ་སྐར། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་stabilize ཟེར། 

བརན་བརན། ① ནན་ཏན། བརན་བརན་བས་ན་ནློར་འཁྲུལ་ཉུང་། ར་བ་བརན་བརན་ཚུགས་ཟིན་པ། 

རང་འཁིའི་ལས་ཀ་འཐུས་ཤློར་མེད་པར་བརན་བརན་བེད་པ། ② འགྱུར་བ་མེད་པ་དང་། ངེས་

པ། ཁློས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་དེ་བརན་བརན་ཡིན་འདུག །ལས་ཀ་བརན་བརན་མེད། སང་ཉིན་

ལས་འགློ་འཛུགས་རྒྱུ་བརན་བརན་རེད། སྤང་པློས་བསམ་བློ་ལན་སྟློང་བཏང་ན་ཡང་། 

འཕྱུགས་པ་ཐེངས་གཅིག་བརན་བརན་ཡློང་བར་འགྱུར། 

བརན་ལན། ① བརན་པློ། སློན་གི་ལློ་རྒྱུས་ཁུངས་ལུང་བརན་ལན་འདུག །② སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་

མཚན། 

བརན་རྣམ། 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་stable state ཟེར། 

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

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་monostable circuit ཟེར། 

བརན་པ། ① རློན་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། ② སྐར་མ་བརན་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རང་

སྟེང་བུ་དང་། གན་རྐྱལ་བུ། རྒྱུ་སྐར་ཏློག །སྟློད་ཕུར། སྣང་ལན་ཤིང་ར། གཟའ་ཡི་རེན། ལུགས་

བཟང་སྐྱེས། གསེར་ཕུར་བཅས་སློ། །③ [མངློན]༡ ཁབ་འཇུག །༢ མཁས་པ། ༣ ས་གཞིའམ་

སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན། ༤ ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། ④ བརན་པློ་དང་གཅིག །

བརན་པ་དང་སྤུངས་ཆེར་གིས་ཤིག །དམ་བཅའ་བརན་པ་དང་བརློན་པ་ཆེར་གིས་ཤིག་ཅེས་པ་སྟེ་

སྤུངས་ནི་སྟློབས་དང་བརློན་པའི་བརྡ་རིང་ངློ་། །

བརན་པ་དྲེགས། [མངློན]རྨ་བ། 

བརན་པ་སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན། ཕི་སྣློད་ཀི་གིང་བཞི་རི་རབ་ལ་སློགས་པ་བེམ་དངློས། 

བརན་པ་མི་འགྱུར་བའི་རས་ཡློད། རས་ཡློད་ཀི་ནང་གསེས།ནམ་མཁའ་ལ་བུ་འདུས་མ་བས་ཀི་

ཆློས་རྣམས་རག་བརན་འཕློ་འགྱུར་མེད་པའི་ཆ་ནས་རས་སུ་ཡློད་པའློ། །

བརན་པའི་འཁློར་ལློ། [མངློན]འཇམ་དབངས། 

བརན་པའི་ཆུ། ཆུ་གང་ཞིག །བརན་པ་སྟེ་མི་འབབ་པ་མཚོའི་ཆུས་ཕློ་བའི་སིན་བུའི་ནད་དང་། རང་

འབམ་གི་ནད་དང་། སྙིང་ནད་རྣམས་སྐྱེད་པར་བེད་དློ།

བརན་པའི་འདྲ་རིས། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། 

དབིན་སྐད་དུ་static image ཟེར། 

བརན་པློ། འགྱུར་ལློག་མེད་པ་དང་ས་བ། སྐད་ཆ་བརན་པློ། རྨང་གཞི་བརན་པློ་བཙུགས། ལས་ཀ་

བརན་པློ་བས། བསམ་པ་བརན་པློ། གཞན་ཕན་གི་ལས་བཟང་མིའི་སེམས་ལ་བརན་པློར་

གནས། དྲང་བདེན་གི་ཕློགས་སུ་བརན་པློར་གནས་པ། མི་སློ་སློས་རང་གི་ལ་སྟངས་བརན་པློར་

འཛིན་པ། བརློན་འགྲུས་བརན་པློ་བས། 

བརན་བེད་མ། སྲུང་མ་བེ་བག་ཅིག
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

བརན་མ། སའི་ལྷ་མློ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བདུད་ལ་སྐྱེངས་སྟེར་དང་། བདེན་དབང་། ཕག་གི་ཤིང་

ར་ཅན་བཅས་སློ། །

བརན་མ་བཅུ་གཉིས། སློབ་དཔློན་པདྨས་མཛད་པའི་བརན་མ་བཅུ་གཉིས་ཀི་བསྐང་གསློལ་ལས། 

དང་པློ་བདུད་མློ་བཞི་ནི། ༽ ༡ གནམ་མཚོ་ཕྱུག་མློར་གསངས་བའི་མཚན་གསློལ་བ༔ བདག་

ཉིད་ཆེན་མློ་རྡློ་རེ་ཀུན་གགས་མཿསྐུ་མདློག་མཐིང་ནག་ལྷབ་ལྷུབ་རིན་ཆེན་བརྒྱན༔ ཆུ་སིན་

རྒྱལ་མཚན་དང་ནི་མེ་ལློང་བསྣམས༔ འབྲུག་ལ་ཆིབས་ནས་བཀའ་ཡི་བ་ར་མཛད༔ གནམ་

མཚོ་ཕྱུག་མློའི་ཕེད་དེང་དུས་འདམ་གཞུང་རློང་ཁློངས་དང༌། ཕེད་དཔལ་མགློན་རློང་ཁློངས་

སུ་ཡློད། ༢ མློན་ཡུལ་ཇློ་མློ་གངས་རི་གསངས་བའི་མཚན༔ དཔལ་ལན་ཧ་རི་རྡློ་རེ་གཡའ་མ་

སྐྱློང་༔ སྐུ་མདློག་སློ་སྐྱ་རིན་ཆེན་དར་གིས་བརྒྱན༔ ཤང་ལང་དང་ནི་ཞགས་པ་བསྣམས་པ་སྟེ༔ 

རྐྱང་ལ་ཆིབས་ནས་བཀའ་ཡི་བ་ར་མཛད༔ ༣ བིན་གི་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་གསང་བའི་མཚན༔ 

གངས་ཀི་ཡུམ་ཆེན་རྡློ་རེ་ཀུན་ཏུ་བཟང་༔ སྐུ་མདློག་མཐིང་དམར་དར་དང་རུས་པས་བརྒྱན༔ 

རྡློ་རེ་དང་ནི་བུམ་པ་བསྣམས་པ་སྟེ༔ སེང་གེ་ཆིབས་ནས་བཀའ་ཡི་བ་ར་མཛད༔ བཀྲ་ཤིས་ཚེ་

རིང་མའི་གནས་རི་དེང་དུས་དིང་རི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། ༤ ཡར་འབློག་མཚོ་བདག་ཆེན་མློ་

གསང་བའི་མཚན༔ འབློག་ཆེན་འཁློར་དུ་རྡློ་རེ་བགེགས་ཀི་གཙོ༔ སྐུ་མདློག་ནག་མློ་རིན་ཆེན་

དར་གིས་བརྒྱན༔ རུ་མཚོན་ར་ལྔ་དང་ནི་ཞགས་པ་བསྣམས༔ དྲེ་ཆིབས་ནས་བཀའ་ཡི་བ་ར་

མཛད༔ ཡར་འབློག་གཡུ་མཚོ་དེང་དུས་སྣ་མཁར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། གཉིས་པ་གནློད་སྦིན་

མློ་བཞི་ནི། ༽ ༥ ལྷ་བུ་གངས་དཀར་མ་ནི་གསང་བའི་མཚན༔ གངས་དཀར་ཤ་མེད་རྡློ་རེ་

སྤན་གཅིག་མ༔ སྐུ་མདློག་དཀར་མློ་དར་ཚོན་རིན་ཆེན་བརྒྱན༔ ཟློར་བ་དང་ནི་བུམ་པ་

བསྣམས་པ་སྟེ༔ ཤ་བ་ཆིབས་ནས་བཀའ་ཡི་བ་ར་མཛད༔ ༦ རུ་མཚམས་ཇློ་མློ་ཁ་རག་གསང་

བའི་མཚན༔ ཁ་རག་ཁྱུང་བཙུན་རྡློ་རེ་དཔལ་གི་ཡུམ༔ དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ལན་རྨ་

བས་བརྒྱན༔ རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་དར་གིས་ལྷབ་ལྷུབ་མཛེས༔ ཌཱ་མ་རུ་དང་མེ་ལློང་བསྣམས་

པ་སྟེ༔ བ་ཁྱུང་ཆིབས་ནས་བཀའ་ཡི་བ་ར་མཛད༔ ༧ བང་སྟློད་དློ་དམར་མཚོ་བདག་གསང་

བའི་མཚན༔ གསེར་ཆེན་མཁའ་ལིང་རྡློ་རེ་ཀླུ་མློ་རྒྱལཿ སྐུ་མདློག་དཀར་དམར་དར་ཟབ་རིན་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཆེན་མཛེསཿསྦྲུལ་ཆེན་དང་ནི་པར་བུ་ཕག་ན་བསྣམས༔ ར་མཆློག་ཆིབས་ནས་བཀའ་ཡི་བ་ར་

མཛད༔ ༨ སློམ་རའི་དྲུང་ན་རབ་འབམས་གསང་བའི་མཚན༔ རྨ་རི་རབ་འབམས་རྡློ་རེ་དྲག་མློ་

རྒྱལ༔ སྐུ་མདློག་དཀར་སློ་དར་ཟབ་རིན་ཆེན་བརྒྱན༔ བེ་ཅློན་དང་ནི་འཁར་གཞློང་བསྣམས་པ་

སྟེ༔ འཕར་བ་ཆིབས་ནས་བཀའ་ཡི་བ་ར་མཛད༔ དེང་དུས་མགློ་ལློག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རློང་ཁློངས་

སུ་ཡློད། གསུམ་པ་སྨན་མློ་བཞི་ནི། ༽ ༩ ཀློང་པློ་ཀློང་བཙུན་དེ་མློ་གསང་བའི་མཚན༔ ཀློང་

བཙུན་དེ་མློ་རྡློ་རེ་བློད་ཁམས་སྐྱློང་༔ སྐུ་མདློག་སྨུག་ནག་དར་དང་རུས་པས་བརྒྱན༔ མདའ་

དར་དང་ནི་ཟ་མ་ཏློག་གཅིག་བསྣམས༔ སྤིན་གསེབ་རླུང་བསྐྱློད་བཀའ་ཡི་བ་ར་མཛད༔ འདི་

དེང་དུས་ཀློང་པློ་ཉིང་ཁི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད་པར་འདྲ། ༡༠ ཨེ་དམལ་ལློ་རློའི་ཡློངས་བདག་

གསངས་བའི་མཚན༔ བཙན་ལ་ལ་རློ་རྡློ་རེ་སྨན་གཅིག་མ༔ སྐུ་མདློག་སྨུག་ནག་རིན་ཆེན་རུས་

རྒྱན་གསློལ༔ ལྷབ་ལྷུབ་དར་དང་འབང་རྒྱས་བསྣམས་པ་སྟེ༔ མཛོ་མློ་ཆིབས་ནས་བཀའ་ཡི་བ་

ར་མཛད༔ འདི་ཡང་ཉིང་ཁི་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད་པར་འདྲ་བས་དཔྱད་དགློས། ༡༡ གཙང་གི་ཇློ་

མློ་ནགས་རྒྱལ་གསང་བའི་མཚན༔ མློ་བཙུན་ཤུག་ཆློས་རྡློ་རེ་གཡར་མློ་བསིལ༔ སྐུ་མདློག་

དམར་མློ་དར་དང་ལྷབ་ལྷུབ་མཛེས༔ རིན་ཆེན་འབར་བ་དང་ནི་ཏིང་ཤགས་བསྣམས༔ ཤ་མློ་

ཆིབས་ནས་བཀའ་ཡི་བ་ར་མཛད༔ ༡༢ བུད་ཀི་ཇློ་མློ་གཡུ་རི་གསང་བའི་མཚན༔ གཡུ་ཡི་

དྲིལ་བུ་རྡློ་རེ་བྲུ་ལེ་མ༔ སྐུ་མདློག་དམར་སེར་རིན་ཆེན་དུ་མས་བརྒྱན༔ དྲིལ་བུ་དང་ནི་པདྨ་

བསྣམས་པ་སྟེ༔ སྟག་ལ་ཞློན་ནས་བཀའ་ཡི་བ་ར་མཛད༔ འདི་ཡར་ཀླུངས་སང་པུ་ན་བཞུགས་

པར་གསུངས་པས་དེང་དུས་སྣེ་གདློང་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད་པར་འདྲ། 

བརན་མིན་རྣམ་པ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་སྙད་

ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་unstable state ཟེར། 

བརན་བཞུགས། ཡུན་རིང་བརན་པར་བཞུགས་པ། 

བརན་ཡས། <བིཤིཥྚཿ> གངས་གནས་ཤིག

བརན་གཡློ། བརན་པ་སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་དང་། གཡློ་བ་བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན། 

བརན་གཡློའི་དངློས། བརན་པ་སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་དང་གཡློ་བ་བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

བརན་བརླིང་། ཟབ་ཅིང་གཡློ་བ་མེད་པ། ཚ་དྲག་མེད་པར་བརན་བརླིང་ངང་དལ་བེད། 

བརན་བཤིག །[ཡུལ]གད་མློ་སློང་མཁས་པློ། ཀུ་རེ་དང་བཞད་གད་སློང་བའི་མི་བརན་བཤིག་ཚ་

པློ། བསྟན་བཤིག་ཅེས་འབི་སློལ་ཡང་ཡློད། 

བརན་ལྷིང་། བརན་པློ། བེལ་འཚབ་མི་བེད་པའི་བརན་ལྷིང་ཆེན་པློ། 

བརན་ལྷིང་མཐུན་སྒིལ། དུས་བད་ེཁློད་འཇགས་ཡིན་པ་གང་ཞིག་མ་ིརྣམས་ཕན་ཚུན་འཆམ་མཐུན་ཆ་ེབ། 

བརན་ལྷིང་མེད་པ། དུས་ཟིང་དང་རྐུན་ཇག་སློགས་ཀིས་རྐྱེན་པས་བརན་ལྷིང་དང་བལ་བའི་དློན། 

ལྷིང་འཇགས་མེད་པ་དང་། དུས་བདེ་ཞློད་འཇགས་མེད་པ་སློགས་མིང་གི་རྣམ་གངས་སློ། །

བརན་ལྷིང་ཡུན་གནས། དུས་བདེ་འཇགས་ཀི་དུས་སྐབས་ཡུན་དུ་གནས་པ། ཡང་ན་གཏན་དུ་དུས་

བདེ་ཞློད་འཇགས་བྱུང་བ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

བརབ་པ། རབ་པའི་མ་འློངས་པ། 

བརབས་བརབས་པློ། བེལ་དངངས་འཚབ་འཚུབ། བརབས་བརབས་པློ་བས་ནས་བློས་སློང་། 

བརབས་པ། རབ་པའི་འདས་པ། 

བརས། བརས་ཟིན་པ་སྟེ། ཆེར་རྒྱས་ཟིན་པ། 

བརས་པ། བར་བའི་འདས་པ། 

བརིབ། རིབ་ཀི་མ་འློངས་པ། 

བརིབས། རིབ་ཀི་འདས་པ། 

བརྟུན་ངས། [རིང] ① རློལ་བ་དྲག་པློ། ② གཟུ་ལུམ་དང་རང་བཟློ། ③ གཞན་ལ་གནློད་པ། ④ 

འདློད་པ་ཆེ་བ། 

བརྟུན་ངེས། གཟུ་ལུམ་དང་རང་བཟློའི་དློན་ཏེ། དློན་ལ་མི་དཔྱློད་བརྟུན་ངེས་འཇུག་ཅེས་པ་ལ་བུ། 

བརྟུན་པ། བརློན་འགྲུས། ཁག་སྣང་མི་བེད་པའི་བརྟུན་པ་བརན་པློ་འདུག །བ་བར་བརྟུན་པ་དང་ལན་

པར་ཞུགས། རག་ཏུ་བརྟུན་པ་བསྐྱེད། 

བརྟུལ། ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་བརྡ་རིང་། སྙིང་སྟློབས་ཆེ་བའི་དློན་ཏེ། དཔའ་ཞིང་བརྟུལ་ཕློད་

པ། དཔའ་བརྟུལ། མཁས་ཤིང་མཛངས་ལ་དཔའ་ཞིང་བརྟུལ་བ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བརྟུལ་ཕློད། རྟུལ་ཕློད་དང་གཅིག །

བརྟུལ་ཕློད་ཅན།① སྙིང་སྟློབས་ཅན། ② [མངློན]སྟག

བརྟུལ་ཕློད་ཆེ་བ། སྙིང་སྟློབས་ཆེ་བ། ཉམ་ང་མེད་པའི་བརྟུལ་ཕློད་ཆེ་བ། 

བརྟུལ་བ། ① རྟུལ་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། ② འཇམ་པ། 

བརྟུལ་བ་བརན་པ། སྙངི་སྟློབས་འགྱུར་བ་མདེ་པ། མསེ་རྒྱལ་ལ་ཤ་ཞནེ་ཆ་ེབའ་ིདཔའ་བློ་བརྟུལ་བ་བརན་པ། 

བརྟུལ་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན། ① རློལ་བའི་རང་བཞིན་ཅན། ② འཇམ་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན། ཁེངས་

དྲེགས་མེད་པ་བརྟུལ་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན། 

བརྟུལ་ཞུགས། རྣལ་འབློར་པ་གང་ཞིག །ཉློན་མློངས་པའི་ནུས་པ་དང་བེད་ལས་རྣམས་བརྟུལ་ཞིང་

རྣམ་པ་མ་སངས་པར་དེ་ལ་ཞུགས་པས་ན་བརྟུལ་ཞུགས་ཟེར། འདི་ནི་དུག་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔར་

བསྒྱུར་པའི་ཐབས་ལ་བརེན་པའི་འདློད་ཡློན་ལམ་ཁེར་གི་སྤློད་པ་ཞིག་ཡིན། 

བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་ཡན་ལག །གར་ཕེང་སློགས་སློང་བ་དང་། མལ་སྟན་ཆེ་མཐློ་སློང་བ་དང་། དུས་

མིན་གི་ཟས་སློང་བ་བཅས་སློ། །

བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པ། སྤིར་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པ་ནི་གྲུབ་པ་ཐློབ་པའི་རྣལ་འབློར་པ་ལ་ཟེར་བ་

ཡིན། འདི་ལ་མེས་མི་ཚིག་པ་དང་། དུག་གིས་མི་གནློད་པ་སློགས་ཡློད་ཟེར། 

བརྟུལ་ཞུགས་ཅན། ① རྣལ་འབློར་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་ལམ་སྐྱློང་མཁན། ② དྲང་སློང་། 

བརྟུལ་ཞུགས་མཆློག་འཛིན། ཁི་དང་བ་ལང་གི་བརྟུལ་ཞུགས་སམ། སྐྲ་འབལ་ཞིང་འབེག་པ་ལ་

སློགས་པ་རྣམས་བས་པས་གློལ་བར་འགྱུར་རློ་སྙམ་དུ་སེམས་པའློ། །

བརྟུལ་ཞུགས་དམ་པ། སློམ་ཁིམས་བརན་པློར་བཟུང་བ། 

བརྟུལ་ཞུགས་དྲག་པློ། དཀའ་ཐུབ་ཀི་སྤློད་པ། 

བརྟུལ་བཞུགས་པདྨ་རྒྱལ་པློ། སློབ་དཔློན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀི་མཚན་གི་རྣམ་གངས། 

བརྟུལ་ཞུགས་སྤློད་པ། གསང་སགས་བ་མེད་ཀི་གཞུང་ནས། གསང་སགས་ཀི་རློགས་པ་མཐློན་

པློར་སེབས་རེས་དེ་ལ་བློགས་འདློན་པའི་ཆེད་དུ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་སྤློད་པ་ལ་ཞུགས་པ། 

བརྟུལ་ཞུགས་དབང་། [མངློན]ཉན་ཐློས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

བརྟུལ་ཞུགས་མ། ཁིམ་བདག་མློ། 

བརེན། གང་ཞིག་གང་ལ་བརེན་རྒྱུ་དང་བརེན་ཟིན་པ། རྒྱུ་མཚན་ཡང་སྟློན་ཏེ། འདི་ལར་ཡིན་པར་

བརེན་དང་། དེར་བརེན་སློགས་ལ་བུ། 

བརེན་ནས་བཏགས་པའི་གཏན་ཚིགས། དབུ་མའི་ལ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་བེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་

ཆེན་པློ་ལྔའི་ནང་གསེས་ཆློས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པའི་རྒྱལ་པློ་རེན་

འབེལ་ཆེན་པློའི་གཏན་ཚིགས་སློ། །

བརེན་པ། ① རེན་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། ② བཅུད་དམ་སེམས་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཏེ་དྲུག

བརེན་པ་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཁམས་དྲུག །ཁམས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས། མིག་གི་རྣམ་ཤེས། རྣ་བའི་

རྣམ་ཤེས། སྣའི་རྣམ་ཤེས། ལྕེའི་རྣམ་ཤེས། ལུས་ཀི་རྣམ་ཤེས། ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཏེ་དྲུག

བརེན་པ་གཞིའི་ས། སགས་རིང་མའི་གཞུང་དུ། རྣལ་འབློར་དང་པློའི་སྐབས་སུ་ཐློབ་པའི་ས་གཉིས་

པ་སྟེ། འདིའི་སྐབས་ཀི་མངློན་རློགས་རྣམས་བརེན་པ་སྦློར་ལམ་སློགས་བསྐྱེད་པའི་གཞི་ཡིན་

པས་བརེན་པ་གཞིའི་ས་ཞེས་བའློ། །

བརེན་པའི་ཁམས། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས། 

བརེན་པའི་ཁད་པར་འགློ་བའི་ས། སགས་རིང་མའི་གཞུང་དུ། རྣལ་འབློར་གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་

ཐློབ་པའི་ས་དྲུག་པ་སྟེ། མཐློང་ལམ་དུ་དློན་གི་འློད་གསལ་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་བ་དེ་ལ་བརེན་

པ་ཟག་མེད་ཀི་ཡློན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གཉིས་སློགས་གློང་ནས་གློང་དུ་ཁད་པར་དུ་འགློ་བས། 

ས་དྲུག་པ་ལ་བརེན་པའི་ཁད་པར་དུ་འགློ་བའི་ས་ཞེས་བའློ། །

བརློད། སེམས་ཅན་གང་ཞིག །ཐག་རིང་དུ་འགློ་ཐུབ་པ་དང་། གཟན་རྩྭ་ཡང་ཆགས་མི་ཆག་པའི་

ཆེད་དུ་ཐིག་གུ་རྨེ་ཁི་༨~༩ཡས་མས་ཙམ་ཞིག་སེམས་ཅན་དེའི་སྐེའམ། ལག་པའི་ངློས་སུ་

བཏགས་ཤིང་སྣེ་གཅིག་ལ་ཕུར་པ་བརྡབ་ནས་བཏགས་པ་ལ་བརློད་ཅེས་ཟེར། དེའི་མགློན་པློ་

བེས་སུ་འགློ་གབས་སྐབས་སུ་ར་ཉེར་སྐློར་དུ་བརློད་དགློས་པ་དང་། གཞན་ཡང་ར་དང་ལུག་

སློགས་སེམས་ཅན་ཁེར་རྐྱང་རི་ལ་འཚོ་ཐབས་མེད་པས་ཁང་པ་དང་། སྦྲའི་ཉེར་སྐློར་ཞིག་ཏུ་

གཟན་རྩྭ་ལེགས་པློ་ཡློད་ས་བརློད་ཅིང་ཡློད་པ་རེད། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བརློད་ཁ་སློར། སེམས་ཅན་གང་ཞིག་བརློད་ནས་བཞག་པ་དེ། དུས་ཚོད་གང་འཚམས་ཞིག་སྟེ་ཆུ་

ཚོད་གསུམ་བཞི་ཙམ་གི་རེས་སུ་རྩྭ་གསར་པ་དང་། མང་བ་ཐློབ་པའི་ཆེད་དུ་སར་གི་གནས་

དེ་ལ་གཞན་ཞིག་ཏུ་སློར་དགློས་ཤིང་ཡློད་པ་དེ་ལ་བརློད་ཁ་སློར་ཟེར། 

བརློེད་ཐག །ར་སློགས་སེམས་ཅན་བརློད་ཆས་ཀི་ཐིག་གུ

བརློད་ཕུར། ར་སློགས་སེམས་ཅན་གི་བརློད་ཐིག་གི་སྣེ་འདློགས་རྒྱུའི་ཕུར་པ། 

བརློད་པ། རློད་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

བརློལ། [རིང]ཕིན་པ། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་pivot ཟེར། 

བརློལ་བ། རློལ་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

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

སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་print through ཟེར། 

བལ། མིག་གིས་བལ་བ་དང་། བལ་བའི་ཡུལ་གི་དངློས་པློ་ལ་འཇུག

བལ་ཉན་མེད་འགི སེ་དགེའི་ཡུལ་སྐད་ཅིག །བ་དངློས་གང་ཞིག །གནས་ཚུལ་དེ་ཚད་ལས་འདས་

པར་སྟློན་པའི་དློན། ཕལ་ཆེར་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་སྡུག་པློར་གྱུར་པའི་དློན་ལ་འཇུག །ནད་

པའི་ན་ཟུག་ཆེ་དྲག་ནས་བལ་ཉན་མེད་འགི མི་དེས་སྐྱག་རྫུན་བཤད་དྲག་ནས་བལ་ཉན་མེད་

འགི མགློན་ཁང་དེའི་ནང་གཙང་སྦྲ་མེད་ཆེ་ནས་བལ་ཉན་མེད་འགི་ལ་བུ་རྣམས་སློ། །

བལ་བ། ལ་བའི་མ་འློངས་པ། 

བལ་བའི་མཐའ། [མངློན]འཆི་བའི་མིང་། 

བལ་བས་ཁློང་ཁློ་བ། མཐློང་བ་ཙམ་གིས་ཚིག་པ་ཟ་བ། ཆེ་འགིང་ཆེན་པློའི་མི་དེ་བལ་བས་ཁློང་ཁློ་

བ་ཞིག་རེད། 

བལ་བས་ཆློག་མི་ཤེས་པ། ① བལ་བས་ངློམས་པ་མེད་པ། སྐུ་བད་བལ་བས་ཆློག་མི་ཤེས་པ། ② 

གཟུགས་མཛེས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

བལ་ར། ནད་བལ་ཡུལ་གི་ལག་པའི་མཁིག་མའི་ཡར་ཟུར་རུས་པ་འབུར་པློའི་ངློས་ཀི་འཕར་ར་དེའློ། །

བལ་ཤེད་ཆེན་པློ། ཇི་ཙམ་བལས་ཀང་ཞན་དུ་མི་འགློ་བ། ཚོང་ཁང་ཁག་ལ་ཚོང་ཟློག་བལ་ཤེད་ཆེན་

པློ་ཚར་དུ་དངར་ནས་ཡློད། 

བལབ། གློས་སམ་ཤློག་བུ་སློགས་ལབ་རེག་བལབ་རྒྱུ། 

བལབ་པ། ① ལེབ་པའི་མ་འློངས་པ། ② ཉིས་བཀུག་ཅན། ཉིས་བལབ་བས་ནས་བཞག་ཡློད། 

བལབས་གུག །བལབས་ཚིགས་ཀི་རི་མློ། 

བལབས་གཉེར། བལབས་ཚིགས་ཡག་པློ་མ་བརྒྱབ་པའི་རྐྱེན་གིས་ཆགས་པའི་གཉེར་མ། 

བལབས་དྲིལ། རས་སློགས་ཀི་སྒིལ་ཁ། གློས་ཆེན་བལབས་དྲིལ་གཉིས། རས་ཁ་བལབས་དྲིལ་གསུམ། 

བལབས་པ། ལེབ་པའི་འདས་པ། 

བལབས་མ། ལེབ་ཆགས། བལབས་མ། 

བལབས་མཛེས། སྟློད་ཐུང་དང་། གློས་ཐུང་སློགས་ལ་མཛེས་ཁད་ཀི་ཆེད་དུ་བལབས་ཏེ་བཟློས་

པའི་རི་མློ་འབུར་དློད་དམ། འབུར་རིས། 

བལབས་རིལ། ① རས་སློགས་ཀི་སྒིལ་ཁ། ② [ཡུལ]པར་ཤིང་གི་སྟེང་དུ་སྣག་ཚ་བྱུགས་ནས་

ཤློག་བུ་བཞག་སྟེ་སྒིལ་བེད་ཀི་མིང་། 

བལམས། མ་ལས་བུ་སྐྱེ་བའི་ཞེ་སའི་ཚིག་སྟེ་སྐུ་བལམས་ལ་བུ། 

བལམས་པ། [ཐ་མི་དད་པ]འཁྲུངས་པ། སྐྱེས་པའི་ཡབ་དང་བལམས་པའི་ཡུམ། 

བལམས་པའི་ཡུམ་བརྒྱད། པད་མ་གེ་སར་སློང་པློ། ཟག་མེད་ཀུན་ཏུ་བཟང་མློ། རྡློ་རེ་རྣལ་འབློར་མ་

ཉིད། བཙུན་མློ་འློད་འཆང་ལྷ་མློ། དཔལ་ལན་རྡློ་རེ་ཕག་མློ། དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་སྨློན་ལམ། 

མཁའ་འགློ་ལས་ཀི་དབང་མློ། རེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒློལ་མའློ། །

བལར་མཆིས་པ། བལ་བར་འློངས་པ་ཞེས་པའི་བརྡ་རིང་ཡིན། 

བལར་མི་ལང་། བལས་ན་ཟད་མཐའ་མེད་པའི་ལད་མློ་ཡློད་པ། 

བལས་པ། ལ་བའི་འདས་པ། 

བལས་ཤིང་བལས་པ། མིག་གིས་ཡང་ཡང་ངམ་རྒྱུན་རིང་བལས་པ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བལེམས། ལུས་ཁམས་བདེ་བའི་ཚོར་བའི་དློན། ཀློང་སྤྲུལ་རང་རྣམ་ལས། ཕན་ལའང་སྒློལ་དཀར་

རེས་གནང་དགློས་གསུངས་པ་ལར་ཕུལ། དེའི་ཕིར་ཉིན་ནས་སྐུ་ཁམས་ཤིན་ཏུ་བལེམས། 

བལློས་གྲུབ། ཕན་ཚུན་བལློས་ནས་གྲུབ་པ། 

བལློས་བཅས། ལློས་བཅས་དང་གཅིག །

བལློས་བཅས་སློབ་སྟློན། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་relative instruction ཟེར། 

བལློས་ཆློས། བུ་ཕ་ལ་བལློས་ཏེ་བྱུང་བས་ན། བུ་ནི་ཕའི་བལློས་ཆློས་སློ། །

བལློས་འཇློག །ཕར་རི་ལ་བལློས་ནས་ཚུར་རི་དང་། བུ་ལ་བལློས་ནས་ཕ་ཞེས་འཇློག་པ། 

བལློས་པ། ལློས་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

བལློས་མེད། གང་ལའང་མ་བལློས་པ་སྟེ། མཐའ་གཅིག་པའམ་རང་རྐྱ་བ། 

བལློས་མེད་ཀི་འློས་འགན། མ་བསྒྲུབ་ན་མི་འློང་པའི་འགན་འཁི། 

བལློས་མེད་དབང་ཆ། གེང་བརློད་མེད་པའམ་ཚད་དཀག་མེད་པའི་དབང་ཆ། ཡང་ན་དབང་ཆ་

གཙང་མ་ཡློད་པ་ཞེས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

བལློས་མེད་ཨང་ཚབ། གློག་ཀད་འཕྲུལ་འཁློར་ནང་གི་དངློས་པློ་དང་བ་བ་སྟློན་པའི་ཆེད་སྤློད་ཐ་

སྙད་ཅིག་སྟེ། དབིན་སྐད་དུ་absolute code ཟེར། 

བལློས་ས། བུ་ཕ་ལ་བལློས་ཏེ་བྱུང་བས་ན། ཕ་ནི་བུའི་བལློས་སའློ། །

བསྟང་། ཕན་བེད་པ་ཕན་འདློགས་པ། 

བསྟང་བ། སྟང་བའི་མ་འློངས་པ། ① མགློན་ནམ་གློགས། ② སྙིང་པློ་དང་། དློན་སྙིང་། བསྟང་བས་

ཡློངས་སུ་མ་བཟུང་བ། 

བསྟངས་པ། སྟང་བའི་འདས་པ། 

བསྟད་པ། ར་ལ་ས་བསྟད་རྒྱུ་དང་བསྟད་ཟིན་པ། ས་རྒྱབ་རྒྱུ་དང་བརྒྱབ་ཟིན་པ། 

བསྟན། མིག་ལ་བསྟན་རྒྱུ་དང་བསྟན་ཟིན་པ། 

བསྟན་དཀའ་བ། [རིང]ཉམས་པ། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

བསྟན་རྒྱས་གིང་། ① དགློན་འདི་སེ་དགེའི་བ་མ་བསློད་ནམས་འློད་ཟེར་ཞེས་པས་བཏབ། 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། 

བསྟན་རྒྱས་གིང་། ② སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བཅློ་བརྒྱད་པར་དེ་མློ་སྐུ་ཕེང་དྲུག་པ་ངག་དབང་བདེ་

ལེགས་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་པ་ཡིན། ད་ལ་བློད་རང་སྐྱློང་ལློངས་ལྷ་ས་གློང་

ཁེར་གི་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བསྟན་རྒྱས་དགློན། དགློན་པ་འདི་བ་མ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་པས་བཏབ་ཞེས་པ་ཙམ་ལས་

དུས་ནམ་ཡིན་མ་གསལ། ཆློས་བརྒྱུད་དཔལ་ཡུལ་བའི་དཀའ་སློལ་དང་། གྲུབ་མཐའ་རིང་མ་

བ་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་སྐྱློང་ཁུལ་གསེར་ར་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བསྟན་རྒྱས་གིང་ལྕློག །རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་ཤིང་ལུག་སྤི་ལློ་༡༨༩༤ལློའི་རེས་སུ་དེ་མློ་སིད་ཟུར་བློ་

བཟང་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་དབུ་ཉེས་བྱུང་རེས་དང་། ཆུ་བི་སྤི་ལློ་༡༩༡༢ལློའི་རེས་སུ་བསྟན་

རྒྱས་གིང་གྲྭ་ཚང་ར་འཐློར་དུ་སློང་ནས་དེ་སའི་དགློན་ཤུལ་གི་འདུ་ཁང་སྦུག་ཏུ་རྡློ་རེ་འཇིགས་

བེད་ཀི་འཇིམ་བརན་སྤི་ཁེ་གསུམ་ལྷག་ཙམ་བས་པ་ཞིག་དང་། ཐུབ་དབང་། གནས་བརན་བཅུ་

དྲུག་གི་འཇིམ་སྐུ་མི་ཚད། བར་ཐློག་ཏུ་གུར་ཞལ་གི་མགློན་ཁང་། རེ་ཐློག་ཏུ་གནློད་སྦིན་ཙིའུ་

དམར་པློའི་ལྕློག་བཅས་ཡློད་པའི་འློག་གི་འདུ་ཁང་འབས་སྤུངས་ཀློང་པློ་ཁང་ཚན་ནས་བདག་

སྐྱློང་བེད་པ་དང་། བར་ཐློག་གི་གུར་ཞལ་མགློན་ཁང་དང་རེ་ཐློག་གི་ཙི་དམར་ལྕློག་བསམ་

ཡས་དགློན་པ་ནས་བདག་སྐྱློང་བེད། 

བསྟན་དག། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ལ་གནློད་སྐྱེལ་མཁན། 

བསྟན་འགྱུར། རིག་གནས་སྐློར་དང་བཀའ་མདློ་རྒྱུད་ཀི་དགློངས་པ་འགེལ་བར་བེད་པའི་བསྟན་

བཅློས་བློད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་གེགས་བམ་ཉིས་བརྒྱ་དང་བཅློ་བརྒྱད་ཙམ་བཞུགས་པའློ། །

བསྟན་འགློ། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་དང་རིགས་དྲུག་གི་འགློ་བའམ་སེམས་ཅན། 

བསྟན་བཅློས། སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའི་དགློངས་འགེལ་གི་བསྟན་བཅློས་ནི། དམིགས་བསལ་གི་ཁད་

ཆློས་འགའ་ཞིག་ཚང་དགློས་པ་སྟེ།རློམ་པ་པློ་ལ་ཚང་དགློས་པའི་མཚན་ཉིད། བསྟན་བཅློས་ཀི་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བརློད་བའི་དློན་ལ་ཚང་དགློས་པའི་མཚན་ཉིད། མཚན་ཉིད་དེ་ལན་གི་བསྟན་བཅློས་ཀི་ངེས་

ཚིག །བསྟན་བཅློས་ཀི་དབེ་བ་དང་བཅས་པ་ཞིག་དགློས་སློ། །

བསྟན་བཅློས་ཀི་ངེས་ཚིག་ནི། རྣམ་བཤད་རིགས་པ་ལས། ཉློན་མློངས་དག་རྣམས་མ་ལུས་འཆློས་

པདང༌། །ངན་འགློའི་སིད་ལས་སྐྱློབ་པ་གང་ཡིན་པ། །འཆློས་སྐྱློབ་ཡློན་ཏན་ཕིར་ན་བསྟན་

བཅློས་ཏེ། །གཉིས་པློ་འདི་དག་གཞན་གི་ལུགས་ལ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རློ། །བསྟན་

བཅློས་དེ་ལ་ཡང༌། དློན་ཡློད་པའི་བསྟན་བཅློས་དང༌། དློན་མེད་པའི་བསྟན་བཅློས་གཉིས་ཕེས་

ཡློད་པ་རེད། དློན་ཡློད་པའི་བསྟན་བཅློས་ཞེས་པ། དམ་པའི་ཆློས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཐབས་

དང་འབེལ་བ་ཡློད་པའི་བསྟན་བཅློས་ཀི་རིགས་ལ་ཟེར། དློན་མེད་པ་ཞེས་པ། དམ་ཆློས་ཉམས་

ལེན་ལ་འབེལ་བ་མེད་པའི་རིགས་ལ་ཟེར། འློན་ཀང་རང་རེ་འཁློར་བ་པའི་དབང་དུ་བས་ན། 

དློན་མེད་པའི་བསྟན་བཅློས་ཞེས་པ་དེ་དག་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པློ་ཆགས་ཡློད་དེ། དཔེར་ན། ཚན་

རིག་ཞིབ་འཇུག་གི་བསྟན་བཅློས་དང༌། སྤི་ཚོགས་འཛུགས་སྐྲུན་གི་ཐབས་ཤེས། དག་འདུལ་

གཉེན་སྐྱློང་བ་ཚུལ་སྐློར་གི་བསྟན་བཅློས་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ནི་དློན་མེད་པའི་བསྟན་བཅློས་

ཀི་གལ་དུ་འཇློག་གི་ཡློད་པ་རེད། དེ་ཡང་ས་སེ་ལས། དློན་མེད་དློན་ལློག་དློན་དང་ལན། །ཐློས་

རློད་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལེན་པ། །ངན་གཡློ་བརེ་བལ་སྡུག་བསལ་སློང༌། །བསྟན་བཅློས་དྲུག་བལ་

གསུམ་དུ་འདློད། །ཅེས་ཚིག་རང་སློ་སློའི་དང་པློ་གཉིས་དློན་མེད་པའི་བསྟན་བཅློས་དང༌། ཕི་

མ་དེ་དློན་ཡློད་པའི་བསྟན་བཅློས་ཡིན་ཞེས། མདློར་ན་དློན་མེད་པའི་བསྟན་བཅློས་རིགས་དྲུག་

དང༌། དློན་ཡློད་པའི་བསྟན་བཅློས་རིགས་གསུམ་བསྟན་ཡློད་པ་རེད། 

བསྟན་བཅློས་ཀི་ཆློས་བཞི། བརློད་བ་དང་། དགློས་པ། ཉིང་དགློས། འབེལ་བ་བཅས་བཞིའློ། །

བསྟན་བཅློས་ཀི་དབེ་བ། བེད་ལས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་བ། བཤད་བའི་སློ་ནས་དབེ་བ། བརློད་བའི་སློ་

ནས་དབེ་བ་བཅས་སློ། །

 གཅིག །བེད་ལས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་ན། གཞུང་རྒྱ་ཆེན་པློ་སྡུད་པའི་བསྟན་བཅློས། དཔེར་ན། མངློན་

པ་མཛོད་ལ་བུ། གཞུང་ཟབ་མློ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་བསྟན་བཅློས། ཤེར་ཕིན་མངློན་རློགས་རྒྱན་

ལ་བུ། འཁྲུགས་པ་གློ་རིམ་དུ་སེབ་པའི་བསྟན་བཅློས། མདློ་སེ་རྒྱན་ལ་བུ་བཅས་སློ། །
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

 གཉིས། བཤད་བའི་སློ་ནས་དབེ་ན། བཀའ་སྤིའི་དགློངས་འགེལ་དང༌། བེ་བག་གི་དགློངས་

འགེལ་གཉིས་ལས། བཀའ་སྤིའི་དགློངས་འགེལ་ནི། སུམ་རགས་དག་གསུམ་ལ་སློགས་པ་བརྡ་

སྤློད་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་དང༌། བསྡུས་གྲྭ་དང་ཚད་མ་ལ་སློགས་གཏན་ཚིགས་རིག་

པའི་གཞུང་རྣམས་ལ་ཟེར། 

 བེ་བག་གི་དགློངས་འགེལ་ནི། ཆློས་འཁློར་གསུམ་གི་ལ་སྤློད་འགེལ་བའི་དབང་དུ་བས་ཏེ་དབེ་

ན། འཁློར་ལློ་དང་པློའི་ལ་བའི་ཆ་འགེལ་པ་ལ། ཉན་ཐློས་ཀི་མངློན་པ་སེ་བདུན་དང༌། བེ་བག་

བཤད་མཛོད་ཆེན་མློ། དེ་དག་གི་དློན་བསྡུས་མངློན་པ་མཛོད་ལ་སློགས་པ་ལ་བུ་རྣམས་

སློ། །སྤློད་པའི་ཆ་འགེལ་པ། འདུལ་བ་མདློ་ར་དང་མེ་ཏློག་ཕེང་རྒྱུད་ལ་སློགས་རྣམས་སློ། །

 འཁློར་ལློ་བར་པའི་ལ་བའི་ཆ་འགེལ་པ་ལ། དངློས་བསྟན་སྟློང་ཉིད་ཀི་རིམ་པ་གསལ་བར་བེད་

པ་དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་དྲུག་དང༌། སས་དློན་མངློན་རློགས་ཀི་རིམ་པ་གསལ་བར་བེད་པ་

མངློན་རློགས་རྒྱན་ལ་སློགས་པ་ལ་བུ་རྣམས་སློ། །སྤློད་པའི་ཆ་འགེལ་པ་ལ། བསབ་པ་ཀུན་

ལས་བཏུས་པ་སློགས་དང༌། ལ་སྤློད་གཉིས་ཆར་འགེལ་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤློད་པ་ལ་

འཇུག་པ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་སློ། །

 འཁློར་ལློ་ཐ་མའི་ལ་བའི་ཆ་འགེལ་པ་ མདློ་སེ་རྒྱན་དང༌། དབུས་མཐའ་རྣམ་འབེད། ཆློས་ཉིད་རྣམ་

འབེད། རྒྱུད་བ་མ་ལ་སློགས་པ་ལ་བུ་རྣམས་སློ། །སྤློད་པའ་ིཆ་འགེལ་པ་སློམ་པ་ཉ་ིཤུ་པ་སློགས་སློ། །

 གསུམ། བརློད་བའི་སློ་ནས་དབེ་ན། ཇི་སྙེད་སྟློན་པ། ཇི་ལ་བ་སྟློན་པ། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་སྟློན་པ་གསུམ་ལས། ཇི་སྙེད་སྟློན་པའི་གཞུང་ནི། རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་སློགས་པ་

ཤེས་བ་སྤིའི་གཞུང་རྣམས་སློ། ཇི་ལ་བ་སྟློན་པའི་གཞུང་ནི། བདེན་གཉིས་རྣམ་ངེས་དང༌། སུམ་

ཅུ་པ་དང༌། དབུ་མ་རྒྱན་ལ་སློགས་པ་རྣམས་སློ། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་སྟློན་པའི་

གཞུང་ནི། བང་ས་དང་དགློངས་རྒྱན་ལ་སློགས་པ་རྣམས་སློ། །

བསྟན་བཅློས་ཀི་མཚན་ཉིད་ནི། ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གསུང་རབ་ཀི་

དགློངས་པ་འགེལ་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་རློམ་པ་པློ་ལ་བ་ངན་པ་དང༌། ཐེ་ཚོམ་སློགས་རྣམ་

གཡེང་མེད་པའི་བློ་གློས་ཅན་གིས་བཤད་པའི་ངག་གང་ཞིག །ཐར་པ་ཐློབ་པའི་ལམ་དང་རེས་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སུ་མཐུན་པ་བསྟན་བཅློས་ཀི་མཚན་ཉིད། 

བསྟན་བཅློས་ཀི་རིས་མགློ་ལྔ། རིས་འགློ་ཡན་ལག་ལྔ་དང་དློན་གཅིག

བསྟན་བཅློས་རློམ་པ་པློའི་མཚན་ཉིད། རབ་ཆློས་ཉིད་ཀི་བདེན་པ་མཐློང་བ་སྟེ། ཀླུ་སྒྲུབ་དང༌། 

འཕགས་པ་ལྷ། ཐློགས་མེད་ལ་སློགས་པ་ལ་བུའློ། །འབིང་ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་

གནང་བ་ཐློབ་པ་སྟེ། ཐུགས་རེ་ཆེན་པློས་བིན་གིས་བརླབས་པ་ཙནྡྲ་པ་དང༌། ཞི་བ་ལྷ་ལ་

སློགས་པ་ལ་བུའློ། །ཐ་མ་ཡང་རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་མཁས་ཤིང་བ་མ་བརྒྱུད་པའི་བཤད་པའི་

གདམས་ངག་ཡློད་པ་སྟེ། སློབ་དཔློན་དཔལ་ལན་སས་དང༌། ཡེ་ཤེས་སྙིང་པློ་དང༌། ཤཱཀ་བློ་

གློས་ལ་སློགས་པ་ལ་བུའློ། ཞེས་ཤེས་བ་ཀུན་ཁབ་ལས་གསུངས་པ་ནི་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་

ཡུལ་གི་བསྟན་བཅློས་རློམ་པ་པློའི་དབང་དུ་བས་ནས་བཤད་པ་ཞིག་ཡིན། རང་རེ་བློད་ཀི་

བསྟན་བཅློས་རློམ་པ་པློ་རྣམས་ལའང་དེ་བཞིན་དུ་དབེ་ཆློག་པར་སེམས་ཏེ། དཔེར་ན། རབ་

མཐློང་ལམ་གི་བདེན་པ་མཐློང་བ་རེ་བཙུན་མི་ལ་ལ་བུ་དང༌། འབིང་ཡི་དམ་ལྷའི་ཞལ་གཟིགས་

ཐློབ་པ་འགློ་མགློན་ས་པཎ་ལ་བུ། ཐ་མ་རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་མཁས་ཤིང་བ་མ་བརྒྱུད་པའི་

བཤད་པའི་གདམས་ངག་ཡློད་པ་བློད་ཀི་མཁས་པ་ཕལ་མློ་ཆེ་ལ་བུ་ཡིན་པར་སེམས། 

བསྟན་བཅློས་དགུ། དློན་མེད་པའི་བསྟན་བཅློས། དློན་ལློག་པའི་བསྟན་བཅློས། དློན་དང་ལན་པའི་

བསྟན་བཅློས། ངན་གཡློའི་བསྟན་བཅློས། བརེ་བལ་གི་བསྟན་བཅློས། སྡུག་བསལ་སློང་བའི་

བསྟན་བཅློས། ཐློས་པ་ལྷུར་ལེན་པའི་བསྟན་བཅློས། རློད་པ་ལྷུར་ལེན་པའི་བསྟན་བཅློས། སྒྲུབ་

པ་ལྷུར་ལེན་པའི་བསྟན་བཅློས་རྣམས་སློ། །དེ་དག་ལས། དྲུག་པློ་སང་ཞིང་དློན་དང་ལན་པ་

དང་། སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལེན། ངན་སློང་དང་ངན་འགློའི་སྡུག་བསལ་འབིན་པར་བེད་པའི་བསྟན་

བཅློས་གསུམ་ནི་བང་བའློ། །

བསྟན་བཅློས་འགློ་རློམ། བསྟན་བཅློས་གསར་པའི་འགློ་བརློད། 

བསྟན་བཅློས་བཅུ་གཅིག །རྣལ་འབློར་སྤློད་པའི་ས། གསུང་རབ་རབ་ཏུ་འབེད་པ། མངློན་རློགས་

རྒྱན། ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ། ས་བཅུ་པའི་རྣམ་བཤད། དམིགས་བའི་རྐྱེན་བརགས་པ། 

ཉི་ཤུ་པ། དབུས་དང་མཐའ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་འགེལ་པ། ཆློས་མངློན་པར་ཀུན་ལས་བཏུས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

པ། ཐེག་པ་ཆེན་པློ་བསྡུས་པ། རྣལ་འབློར་བསྟན་པའློ། །

བསྟན་བཅློས་ཉེ་སྦློར། བསྟན་བཅློས་གསར་རློམ། 

བསྟན་བཅློས་ལར་སྣང་དྲུག །དློན་མེད་པའི་བསྟན་བཅློས་དང་། དློན་ལློག་པའི་བསྟན་བཅློས། ངན་

གཡློའི་བསྟན་བཅློས། བརེ་བལ་གི་བསྟན་བཅློས། ཐློས་པ་ལྷུར་ལེན་པའི་བསྟན་བཅློས། རློད་

པ་ལྷུར་ལེན་པའི་བསྟན་བཅློས་བཅས་དྲུག

བསྟན་བཅློས་རྣམ་དག་གསུམ། དློན་དང་ལན་པའི་བསྟན་བཅློས། སྡུག་བསལ་སློང་བའི་བསྟན་

བཅློས། སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལེན་པའི་བསྟན་བཅློས། 

བསྟན་བཅློས་རྣམ་གསུམ། བསྟན་བཅློས་རྣམ་དག་གསུམ་དང་མཚུངས། 

བསྟན་བཅློས་བརམ་པའི་ཚད་གསུམ། རབ་ས་དང་པློའི་བདེན་པ་མཐློང་བ། འབིང་ཡི་དམ་ལྷའི་ཞལ་

གཟིགས་ཐློབ་པ། ཐ་མ་རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་མཁས་པ། 

བསྟན་བཅློས་ཡང་དག་གསུམ། དློན་དང་ལན་པའི་བསྟན་བཅློས། སྡུག་བསལ་སློང་བའི་བསྟན་

བཅློས། སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལེན་པའི་བསྟན་བཅློས་ཏེ་ནང་པའི་བསྟན་བཅློས་སློ། །

བསྟན་བཅློས་ལྷན་ཐབས། བསྟན་བཅློས་ཀི་ནང་དློན་མ་ཚང་བ་རྣམས་ལ་བསྣན་པའི་ཁ་སྐློང་། 

བསྟན་ཆློས། བསྟན་བཅློས་དང་གཅིག །

བསྟན་པ། ① སྟློན་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། ② ལུང་དང་རློགས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་ཆློས། 

སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ། བསྟན་པ་ཡློངས་སུ་ཉམས་པ། བསྟན་པ་གསལ་བེད། བསྟན་པ་

གནས་པ། བསྟན་པ་རྒྱས་པ། 

བསྟན་པ་བསྐྱེད། འབད་བརློན་བེད་པའི་དློན། 

བསྟན་པ་རྒྱུས་བཤིག །བསྟན་པ་རྒྱུས་ཡློད་ཀིས་བཤིག་པ་སྟེ་ཆ་རྒྱུས་ཡློད་མཁན་གིས་རང་ཕློགས་

གཏློར་བཤིག་བེད་པའ་ིདཔེ། རང་ཕློགས་ཀ་ིཇུས་གཞིའ་ིགནས་ཚུལ་བསྟན་པ་རྒྱུས་བཤིག་བེད་པ། 

བསྟན་པ་ས་དར། སློང་བཙན་སམ་པློའི་དུས་སུ་སློལ་གཏློད་དང་། ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གི་དུས་སུ་

འཕེལ་རྒྱས་བཏང་། ཁི་རལ་པ་ཅན་གི་དུས་སུ་སྐད་གསར་བཅད་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་དག་

གི་སྐབས་ལ་ཟེར། 



  2630  

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསྟན་པ་འཇིག་པ། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་མེད་པར་འགྱུར་བ། 

བསྟན་པ་གཏད། གཤམ་དུ་བསྟན་པའི་གཏད་རབས་ཞེས་པར་གཟིགས། 

བསྟན་པ་གནས་པའི་དུས་གསུམ། བསྟན་པ་དངློས་དང་གཟུགས་བརན་གི་བསྟན་པ་གཉིས་ལས། 

དང་པློ་དངློས་ཀི་བསྟན་པ། ལ་བའི་སྙིགས་མ་ཕིན་ཅི་ལློག་བསྒྱུར་དཀའ་བ་ལ་འབས་བུ་བསྒྲུབ་

པ་ལུང་གི་དུས། འབས་བུའི་དུས་ལའང་གསུམ་སྟེ། དག་བཅློམ་འབྱུང་བ་ལྔ་བརྒྱ་དང་། ཕིར་

འློང་བ་དང་ཕིར་མི་འློང་འབྱུང་བ་ལྔ་བརྒྱ་དང་། རྒྱུན་ཞུགས་འབྱུང་བ་ལྔ་བརྒྱའློ། །བསྒྲུབ་པའི་

དུས་ལའང་གསུམ་སྟེ། ཤེས་རབ་བསབ་ལན་ལྔ་བརྒྱ་དང་། ཏིང་འཛིན་བསབ་ལན་ལྔ་བརྒྱ་དང་། 

ཚུལ་ཁིམས་བསབ་ལན་ལྔ་བརྒྱའློ། །ལུང་གི་དུས་ལའང་གསུམ་སྟེ། མདློ་སེའི་ཆློས་ལན་ལྔ་

བརྒྱ་དང་། འདུལ་བའི་ཆློས་སེ་ལྔ་བརྒྱ་དང་། མངློན་པའི་ཆློས་ལན་ལྔ་བརྒྱའློ། །གཟུགས་བརན་

གི་བསྟན་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཕག་གཅིག་རགས་ཙམ་འཛིན་ནློ། །

བསྟན་པ་གནས་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་བ་ཕག་བཅུ། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ལློ་ངློ་ལྔ་སྟློང་དུ་གནས་པར་

བཤད་པའི་ལྔ་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་དང་དློན་གཅིག

བསྟན་པ་ཕི་དར། འདིའི་དུས་མཚམས་ཀི་བརི་ཚུལ་ལ་མི་འདྲ་བ་འགའ་ཞིག་ཡློད་དེ། བུ་སྟློན་རིན་

ཆེན་གྲུབ་ཀི་བཞེད་སློལ་ལར་ན་རབ་བྱུང་དང་པློའི་གློང་གི་ལློ་ང་གསུམ་པ་ཆུ་བ་ལློར་བ་ཆེན་

དགློངས་པ་རབ་གསལ་གིས་བསྙེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་བཞེས་ལློ་དེ་ནས་བརིས་པ་དང་། 

འབློམ་སྟློན་པ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཀི་བཞེད་སློལ་ལར་ན་རབ་བྱུང་དང་པློའི་གློང་གི་ལློ་ཞེ་

བརྒྱད་པ་ས་སྟག་ལློར་ཀླུ་མེས་ཚུལ་ཁིམས་ཤེས་རབ་སློགས་མི་བཅུས་བ་ཆེན་ལས་སློམ་པ་

བངས་པའི་ལློ་ནས་བརིས་པ། ཡང་ལློ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པློའི་གསང་སགས་ཀི་ཆློས་བློད་

དུ་བསྒྱུར་བའི་སྐབས་ནས་བརིས་པ་བཅས་ཡློད་ཅིང་། གཞན་ཡང་ལྷ་བ་མ་ཡེ་ཤེས་འློད་ཀིས་

རྒྱ་གར་ནས་པཱ་ལ་རྣམ་གསུམ་སྤན་དྲངས་ཏེ་བློད་དུ་འདུལ་བའི་སློམ་པ་སེལ་བའི་སྐབས་ནས་

བསྟན་པ་ཕི་དར་གི་འགློ་ཚུགས་པར་བརིས་ཡློད། 

བསྟན་པ་འཕེལ་རྒྱས་གིང་། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ས་སྤེལ་སྤི་ལློ་༡༩༠༨ལློར་བཞེངས། ཕག་བཏབ་

མཁན་མ་ིགསལ། གྲུབ་མཐའ་དག་ེལུགས་པ་ཡིན། ད་ལ་མཚ་ོནུབ་དབུས་ལན་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

བསྟན་པ་གསལ་བེད། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བེད་པ། 

བསྟན་པའ་ིཁུར་བསྐུར། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལུགས་དར་སེལ་མཛད་མཁན་ག་ིརྒྱུན་འཛིན་པར་བསྐློས་པ། 

བསྟན་པའི་སྒློན་མེ། བསྟན་འཛིན་གི་སྐྱེས་བུའི་ཆེ་བརློད། 

བསྟན་པའི་མངའ་བདག །① སྟློན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ། ② བསྟན་འཛིན་གི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ། 

བསྟན་པའི་ལྕགས་རི། [མངློན]གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་མིང་། 

བསྟན་པའི་ཉི་མ། པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏེ་ནི་སྐུ་ཕེང་བདུན་པ་འདི་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་སྟག་སྤི་ལློ་

༡༧༨༢ལློར་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་འབྲུག་ལློར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཅིག་

པ་དགུང་ན་ཕ་ཞིང་། སྐབས་དེའི་རྒྱལ་ཚབ་ཚེ་སྨློན་གིང་ཧུ་ཐློག་ཐུ་ལ་བས་ཉེས་བྱུང་རྐྱེན་བློད་

ཀི་རྒྱལ་སིད་དང་ཆློས་སིད་གཉིས་ཀི་ཐུགས་འགན་བཞེས། ཤིང་སྦྲུལ་ལློར་གློང་མ་ཆེན་པློས་

ཡང་ཡར་གསེར་གི་འཇའ་ས་དང་། གསེར་ཐམ་གནང་། མེ་ར་ལློར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཁས་གྲུབ་

རྒྱ་མཚོ་ལ་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་གནང་ནས་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་ཐུགས་འགན་བཤློལ་ཏེ་གདན་སར་

ཕེབས། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་གང་སྤི་ལློ་༡༨༥༣ལློར་གཤེགས། 

བསྟན་པའི་སྙིང་པློ། [མངློན]དབུ་མ། 

བསྟན་པའི་གཏད་རབས། ཆློས་ལུགས་གང་དང་གང་ཡིན་ཀང་ཆློས་ལུགས་དེ་གསར་གཏློད་མཛད་

པ་པློས་རང་ཉིད་འདས་ཁར་རང་གི་སློབ་མའི་ནང་ནས་ཡློན་ཏན་འཛོམས་ཤིང་ཡིད་ཆེས་ལན་

པ་ཞིག་རང་ཉིད་ཀི་ཤུལ་རྒྱུན་འཛིན་མཁན་དུ་བསྐློས་པ་དེར་བསྟན་པའི་གཏད་རབས་ཟེར་

ཞིང་། བསྟན་པའི་བདག་པློ་སྟློན་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་རང་ཉིད་ཀི་སློབ་མ་ཉན་ཐློས་འློད་སྲུངས་

ཆེན་པློ་ཆློས་ཀི་བདག་པློར་བསྐློས་པ་ནས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པློ་

རྣམས་ལ་ཟེར། 

བསྟན་པའི་གཏད་རབས་བདུན། ཉན་ཐློས་ཆེན་པློ་འློད་སྲུངས། ཀུན་དགའ་བློ། ཤ་ནའི་གློས་ཅན། ཉེ་

སས། དི་ཏི་ཀ ནག་པློ། ལེགས་མཐློང་ཆེན་པློ་རྣམས་སློ། དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་མ་ངན་ལས་

འདས་པའི་རེས་སུ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་སྟློན་པའི་བསྟན་པ་རིམ་བཞིན་རྒྱུན་འཛིན་

དང་དར་སེལ་གཏློང་མཁན་ལ་བསྟན་པའི་གཏད་རབས་བདུན་ཞེས་པ་དེ་བྱུང༌།
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

གཏད་རབས་དང་པློ་ཉན་ཐློས་འློད་སྲུང་ཆེན་པློ་ནི། སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀིས་ང་དང་འདྲ་བའི་ཉན་ཐློས་

ཆེན་པློ་ཞེས་ཚངས་པའི་དབངས་ཀིས་གཟེངས་བསྟློད་ནས་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་བསྐུར། སངས་

རྒྱས་མ་ངན་ལས་འདས་རེས་འློད་སྲུང་ཆེན་པློས་བཀའ་བསྡུ་བ་སློགས་བསྟན་པ་ལ་བ་བ་རྒྱ་

ཆེན་པློར་མཛད། དེ་ནས་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་ལས་འགན་ཀུན་དགའ་བློ་ལ་གཏད་དེ། ལྷློ་

ཕློགས་བ་གག་རང་གི་རི་གསུམ་གི་དབུས་སུ་བློན་ཏེ་སྟློན་པའི་ན་བཟས་སྐུ་ལུས་གཡློགས་

ཤིང་སྐུ་གདུང་བཅློམ་ལན་འདས་བམས་པ་མ་བློན་བར་དུ་མི་འཇིག་པར་བིན་གིས་བརླབས་

ནས་མ་ངན་ལས་འདས། སྐུ་གདུང་ལྷ་ལ་སློགས་པས་མཆློད་ཅིང་རི་གསུམ་སྦར་ནས་

གཡློགས་པར་གགས། 

གཏད་རབས་གཉིས་པ་ཀུན་དགའ་བློ་ནི། ཉན་ཐློས་འློད་སྲུང་ཆེན་པློས་བསྟན་པ་གཏད་པ་ལར། 

སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་བསྐྱངས་ཤིང་ཚོང་དཔློན་གི་བུ་ཤ་ནའི་གློས་ཅན་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་རེས་

སུ་བཟུང༌། གངྒཱའི་དབུས་སུ་ཆུའི་གིང་སྤྲུལ་ཏེ་དྲང་སློང་ལྔ་བརྒྱ་བསྙེན་པར་རློགས་ཤིང་དག་

བཅློམ་པར་གྱུར་པ་ལས། སློབ་མ་ཆུ་དབུས་པའམ་ཉི་མ་གུང་པར་གགས་པའི་དག་བཅློམ་པ་དེ་

ལ་སྤི་ཡུལ་དེའི་བསྟན་པ་སྐྱློངས་ཤིག་ཅེས་དང༌། ཤ་ནའི་གློས་ཅན་ལ་བེ་བག་ཏུ་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་

དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་སེལ་དགློས་པའི་ལས་འགན་གཏད་དེ་ལྷག་མ་མེད་པའི་གནས་སུ་

མ་ངན་ལས་འདས། 

གཏད་རབས་གསུམ་པ་ཤ་ནའི་གློས་ཅན་ནི། དག་བཅློམ་ཆེན་པློ་ཀུན་དགའ་བློས་བསྟན་པ་གཏད་

པ་ལར། ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུ་བློན་ནས་ཀླུ་མི་སྲུན་པ་འཁློར་དང་བཅས་པ་བཏུལ་ནས་ས་གཞི་

བངས། རི་སློས་ཀི་ངད་ལང་ལས་གུར་གུམ་གི་ས་བློན་བངས་ཏེ་བཏབ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་

བསྟན་པ་ཇི་སིད་བར་དུ་གནས་པར་བིན་གིས་བརླབས། འགློ་བ་མང་པློ་ལ་ཆློས་བསྟན་པས་

དག་བཅློམ་པ་ཁི་ཕག་དང༌། བདེན་པ་མཐློང་བ་འབུམ་ཕག་ཙམ་བྱུང་བར་གགས། སློས་འཚོང་

སས་པའི་བུ་ཉེར་སས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྟན་པ་གཏད་དེ་འགློ་དློན་བསྐྱངས་སློ། །

གཏད་རབས་བཞི་པ་ཉེར་སས་ནི། སངས་རྒྱས་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལློ་བརྒྱ་ལློན་པ་ན་ཉེར་

སས་ཀིས་བསྟན་པ་འཛིན་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་ལུང་བསྟན་པ་ལར་ན། དག་བཅློམ་ཆེན་པློ་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

འདིས་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་དུས་ནི་སྤི་ལློའི་སློན་གི་༤༤༥པའི་མེ་སྤེལ་ལློ་ཡིན་དགློས། 

འཕགས་པ་ཉེར་སས་ཀིས་བདུད་སིག་ཅན་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་བཏུལ། བག་ཕུག་སིད་དུ་ཁྲུ་བཅློ་

བརྒྱད་པ་དང༌། རྒྱར་ཁྲུ་བཅུ་གཉིས་པ། དཔང་དུ་ཁྲུ་དྲུག་ཡློད་པའི་ནང་དུ་ཆློས་བསྟན་ནས་

བཞུགས། སློབ་མ་རེ་རེ་དག་བཅློམ་པ་ཐློབ་དུས་བག་ཕུག་དེར་ཤིང་བུ་སློར་བཞི་པ་རེ་རེ་

འཕངས་པས། ཤིང་བུས་བག་ཕུག་ཁེངས་པས་གློང་ཁེར་འཕགས་རྒྱལ་གི་བམ་ཟེའི་བུ་དྷཱི་ཏི་

ཀ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་བསྟན་པ་གཏད་དེ་མ་ངན་ལས་འདས་སློ། །

གཏད་རབས་ལྔ་པ་དྷཱི་ཏི་ཀ་ནི། དྷཱི་ཏི་ཀས་ལློག་པའི་ལམ་དུ་ཞུགས་པའི་རྒྱལ་རིགས་དང༌། བམ་

ཟེའི་རིགས་མང་པློ་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་བཏུལ་བ་སློགས་སྟློན་པའི་བསྟན་པ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་

མཛད་ནས་ཁིམ་བདག་གི་བུ་ཀ�ཥྞ་འམ་ནག་པློའི་ཞབས་རྒྱ་མཚོའི་གིང་གི་འཇིགས་པ་ལས་

བསྐྱབས་ཏེ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྟན་པ་གཏད་དློ། 

གཏད་རབས་དྲུག་པ་ནག་པློའི་ཞབས་ནི། འཕགས་པ་ནག་པློའི་ཞབས་ཀིས་སློ་སྐྱེའི་དགེ་སློང་བདག་

ལ་ཅན་མང་པློ་ལ་བ་དང་པློ་ལ་བཀློད་ཅིང༌། སིངྒ་ལའི་ཡུལ་དུ་བསྟན་པ་གསལ་བར་མཛད་པ་

སློགས་བསྟན་པ་ལ་བ་བ་རྒྱ་ཆེན་པློ་མཛད། དག་བཅློམ་པ་སུ་ཀ་ཡ་ནས་རྣམ་གློལ་ལ་བཀློད་པའི་

འཕགས་པ་ལེགས་མཐློང་ཞེས་པ་དེ་ལ་བསྟན་པ་གཏད་ནས་མ་ངན་ལས་འདས་སློ། །

གཏད་རབས་བདུན་པ་ལེགས་མཐློང་ནི། ལེགས་མཐློང་ཆེན་པློས་བསྟན་པ་ལ་མི་དད་པའི་ཀླུ་དང་

གནློད་སྦིན་ལྔ་བརྒྱ་བཏུལ། ལྷློ་ཕློགས་ཀི་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་དགེ་འདུན་གིས་

ཁབ་པར་མཛད། གིང་ཕན་མང་པློ་ལ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་བཙུགས། རྒྱ་ནག་ཡུལ་

དུའང་ཆློས་ཅུང་ཟད་དར་བར་མཛད་ནས་མ་ངན་ལས་འདས་སློ། །

ཉན་ཐློས་འློད་སྲུང་ཆེན་པློ་ནས་ལེགས་མཐློང་གི་བར་གཏད་རབས་བདུན་ནམ། འགའ་ཞིག་གིས་

དེའི་སྟེང་དུ་གློང་དུ་བསྟན་པའི་ཀུན་དགའ་བློའི་སློབ་མ་དག་བཅློམ་ཉི་མ་གུང་པ་བསྣན་པས་

གཏད་རབས་བརྒྱད་ཅེས་བགང་སློལ་ཡང་ཡློད་དློ། དེ་དག་ནི་སྒིབ་པ་གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་

པ་གློལ་བའི་དག་བཅློམ་པ་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་དང་ལན་པ། བསྟན་པ་རློགས་པར་སྐྱློང་བ། སངས་

རྒྱས་ཉིད་དང་ཕློགས་མཚུངས་པའི་མཛད་པ་ཅན་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སློ། །
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དེའི་རེས་སུ་དག་བཅློམ་པ་མང་དུ་བློན་ཡང་དེ་དག་དང་མཛད་ཕིན་མཉམ་པ་མ་བྱུང་བས་ཉན་ཐློས་

རྣམས་ལ་གགས་པའི་འདུལ་བ་ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས་བསྟན་པའི་གཏད་རབས་བདུན་ནི་དེ་

ཙམ་མློ། འློན་ཀང་ཐེག་ཆེན་པ་ལར་ན། མདློ་ལངྐར་གཤེགས་པའི་འགེལ་པ་ལས། བསྟན་པའི་

གཏད་རབས་བདུན་ཙམ་ལས་མ་ཟད་པར་དགེ་སློང་སེང་གེའི་བར་བྱུང་བར་བཤད་པར། 

དེའང་སྟློན་པ་ནས་དྷཱི་ཏི་ཀའི་བར་གློང་དང་མཚུངས་ལ། དྷཱི་ཏི་ཀས་བི་བ་ག་ལ་གཏད། དེས་

བཙུན་པ་བུདྡ་ནནྡི། དེས་བུདྡ་མི་ཏ། དེས་དགེ་སློང་རིབས། དེས་ལུ་ཤན་ཏ། དེས་ར་སྐད། དེས་

མ་ཤི་བ། དེས་ཀླུ་སྒྲུབ། དེས་ཨཱར་ཡ་དེ་བ། དེས་རཱ་ཧུ་ལ། དེས་སངྒྷ་ནནྡི། དེས་དགེ་སློང་དག་

བཅློམ་པ། དེས་ཀ་ལཱ་ཤ དེས་ཀུ་མཱ་ར་ལ། དེས་ཤ་བ་ཏ། དེས་བ་སུ་བནྡྷུ། དེས་མ་ནློ་ཏ། དེས་

ཧ་ག་ལི་ཀ་ན་ལ་ན་ཤ དེས་དགེ་སློང་སེང་གེ་ལ་བསྟན་པ་གཏད་པར་བཤད། དེ་ལར་ན་ཕལ་

ཆེར་སྤི་ལློའི་དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་ཙམ་ན་རྒྱ་གར་དུ་ཀ་ཀློ་བློར་ནས་སངས་རྒྱས་བསྟན་

པ་མ་འཇིག་བར་གི་བསྟན་པ་དར་ཚུལ་གི་ལློ་རྒྱུས་རགས་ཙམ་མློ། །སྤི་ལློ་དུས་རབས་བདུན་

པ་ནས་རྒྱ་གར་ཀ་ཀློས་བཅློམ་རེས་ནང་ཆློས་བློད་དུ་དར། མདློ་རྒྱུད་ཀི་བསྟན་བཅློས་མང་པློ་

བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཏློ།།

བསྟན་པའི་བདག་པློ། ༡ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་སྤིའི་བདག་པློ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་

པ། ༢གསང་ཆེན་རིང་མའི་བསྟན་པའི་བདག་པློ་སློབ་དཔློན་པདྨ་འབྱུང་གནས། ༣ བཀའ་

གདམས་པའི་བསྟན་པའི་བདག་པློ་ཇློ་བློ་རེ་དཔལ་ལན་ཨ་ཏི་ཤ ༤ས་སྐྱའི་བསྟན་པའི་བདག་

པློ་ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པློ། ༥བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བསྟན་པའི་བདག་པློ་མར་པ་ལློ་ཙཱ་བ། ༦ 

དགེ་ལན་བསྟན་པའི་བདག་པློ་རེ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གགས་པ་བཅས་ཡིན་པ་སློགས་ལ་བུའློ། 

བསྟན་པའི་ནང་མཛོད། [མངློན]འདུལ་བ། 

བསྟན་པའི་གནས་ཚད། མདློ་ལུགས་ལ། སྟློན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་སངས་རྒྱས་

ཀི་བསྟན་པ་ལློ་ལྔ་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གནས་ཏེ། ཕུག་ལུགས་ལ་དུས་བཞི་ས་མ་དང་ཕི་མ་བསློམས་

པས་ལློ་ལྔ་སྟློང་བརྒྱ་དང་བཞིའློ། །

བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག །པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏེ་ནི་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པ་འདི་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་སྟག་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

སྤི་༡༨༥༤་ལློར་འཁྲུངས། མེ་འབྲུག་ལློར་གློང་མ་ཞན་ཕུང་གིས་བཀའ་ཕེབས་པ་ལར་ལྷ་ལན་

གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཇློ་བློ་རིན་པློ་ཆེའི་མདུན་དུ་གསེར་བུམ་དཀྲུགས་ཏེ་པཎ་ཆེན་སྐུ་གློང་མའི་

ཡང་སིད་དུ་ངློས་འཛིན་གིས་ཁིར་ཕེབས་མཛད། རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་ཕག་ལློར་བསྙེན་

རློགས་ཀི་སློམ་པ་བཞེས། ཆུ་ར་སྤི་ལློ་༡༨༨༢ལློར་འདས། 

བསྟན་པའི་མིག་རྒྱན། འཁློར་གསུམ་གི་སློ་ནས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ལ་བ་བ་བེད་མཁན་སྙན་

གགས་ཅན་དུ་ཆགས་པའི་མིང་། 

བསྟན་པའི་མེ་རློ་བསངས། སྤི་ལློ་༨༤༡པའི་ལྕགས་བ་ལློར་ལྷ་ལུང་དཔལ་རྡློས་ལློར་རྒྱལ་པློ་གང་

དར་མ་བཀྲློངས་པའི་རྐྱེན་གིས་སྤི་ལློ༨༦༩པའི་ས་གང་ལློར་འབངས་གེན་ལློག་གི་འགློ་

བཙུགས། སྐབས་དེ་ཙམ་ན་རྨ་གཡློ་གཙང་གསུམ་དབུས་ནས་བློས་བློལ་ཕིན། སྤི་ལློ༨༧༧པའི་

མེ་བ་ལློར་བཙན་པློའི་བང་སློ་རྣམས་རུ་ཚོ་ཁག་རྣམས་བགློས་ཏེ་བསློགས་སློགས་སངས་

རྒྱས་བསྟན་པ་ཉམས་ཆག་ཏུ་ཕིན། སྤི་ལློ༩༠༦པའི་མེ་སྟག་ལློར་བ་ཆེན་དགློངས་པ་རབ་

གསལ་རྨ་གཡློ་གཙང་གསུམ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་བསྟན་པའི་མེ་རློ་མདློ་སྨད་ནས་སློས་ཞེས་

པར་གགས། སྤི་ལློ༩༡༦པའི་མེ་བི་ལློར་དབུས་གཙང་མི་བཅུ་མདློ་སྨད་དུ་ཕེབས་ནས་བ་ཆེན་

ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དེ་ལ་བསྟན་པའི་མེ་རློ་བསངས་ཞེས་ཟེར། 

བསྟན་པའི་རེ་སྦློར། རེ་སྦློར་གི་དློན་གཉིས་བརན་པ་ཐློབ་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབློར། 

བསྟན་པའི་གཞི། ① བརློད་བའི་དློན། ② བསྟན་པའི་ར་བ་སྟེ། མདློ་ཕློགས་ནས་འདུལ་བ་དང་། 

སགས་ཕློགས་ནས་གསང་འདུས། 

བསྟན་པའི་གཞུང་ཤིང་། ཕར་ཕིན། 

བསྟན་པའི་རབས། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་བྱུང་བའི་རབས། 

བསྟན་འཕེལ་དགློན། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ལྕགས་བ་སྤི་ལློ་༡༦༢༡ལློར་བཏབ། འདེབས་མཁན་སུ་

ཡིན་མ་གསལ། གྲུབ་མཐའ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན། ད་ལ་དཀར་མཛེས་བློད་རིགས་རང་

སྐྱློང་ཁུལ་སེ་དགེ་རློང་ཁློངས་སུ་ཡློད། 

བསྟན་མ་བཅུ་གཉིས། བརན་མ་བཅུ་གཉིས་དང་དློན་གཅིག
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསྟན་མེད། མཐློང་ཐབས་བ་རྒྱུ་མེད་པའམ། མིག་ལམ་དུ་བསྟན་རྒྱུ་མེད་པ། 

བསྟན་མེད་ཐློགས་བཅས་ཀི་གཟུགས། སྒ་དྲི་རློ་རེག་བ་བཞི་དང་མིག་གི་དབང་པློ་སློགས་ལྔ་སྟེ་

དགུ་པློ་དེ་རྣམས་མིག་ལམ་དུ་བསྟན་དུ་མེད་ལ་ཐློགས་པ་དང་བཅས་པས་ན་དེ་ལར་བརློད་དློ། །

བསྟན་མེད་ཐློགས་མེད་ཀི་གཟུགས། རྣམ་པར་རིག་བེད་མིན་པའི་གཟུགས་ལ་བུ། 

བསྟན་མའི་གཟིམ་ཁང་། འབས་སྤུངས་དགློན་པའི་ཤར་ངློས་རི་ལེབས་སུ་བསྟན་མའི་གཟིམ་ཁང་

ཞེས་པའི་ལྷ་ཕེབས་མཁན་ཞིག་ཡློད་པ་དེར་འབས་སྤུངས་དགློན་པའི་གནས་སྲུང་བསྟན་མ་རྡློ་

རེ་དྲག་རྒྱལ་མ་དང་། བསྟན་མ་རྡློ་རེ་གཡུ་སྒློན་མ་སློགས་ཕེབས་ཤིང་། སྐུ་རེན་བུད་མེད་ཡིན་

པ་དེར་གཞུང་གི་རིམ་པ་བཞི་པའི་ཐློབ་ཐང་ཡློད་པ་དང་། ཏཱ་ལའི་བ་མ་འབས་སྤུངས་དགློན་པ་

ནས་དགེ་འཕེལ་རི་ཁློད་དུ་ཕེབས་ཚེ་བསྟན་མའི་སྐུ་རེན་བཅར་དགློས་ཐློག །ཏཱ་ལའི་བ་མའི་

གཟིམ་ཆུང་ནང་བསྟན་མ་ཁློག་ཞུགས་བེད་སྐབས་སྒློན་དར་དང་། མཐུན་རས་ལྷ་མཆློད་དངློས་

རས་སློགས་གནང་སློལ་ཡློད། དེའི་ཤར་ངློས་སུ་ཕུ་ཤར་ཞེས་པའི་བཙན་ཁང་ཞིག་ཀང་ཡློད། 

བསྟན་རིས། ལུང་རློགས་ཀི་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་དུས་ནམ་ཚོད་བློན་པའི་

ལློ་གངས་གསལ་བར་སྟློན་པའི་རིས་རིག

བསྟན་འཛིན། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ། 

བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་སྐྱློང་མཁན་སྐྱེས་བུ་རྣམས། 

བསྟན་འཛིན་ད་ལའི་ཁང་། གུ་ཤི་ཧན་ལ་བུ་བཅུ་ཡློད་པའི་ནང་གི་ཆེ་བ་བསྟན་འཛིན་དཱ་ཡིན། 

བསྟན་འཛིན་ཚད་མ། ལུང་གི་བསྟན་པ་མང་དུ་ཐློས་པ་ནི་ལུང་གི་བསྟན་པ་འཛིན་པ་དང་། རློགས་

པའི་བསྟན་པ་བསབ་པ་གསུམ་ཉམས་བཞེས་མཛད་པ་ནི་རློགས་པའི་བསྟན་པ་འཛིན་པ་དང་། 

དེ་འདྲའི་གང་ཟག་གི་རེས་སུ་ཞུགས་ན་ཐར་འདློད་ཀི་སྐྱེས་བུའི་འདློད་དློན་ལ་མི་བསླུ་བའི་དློན་

གིས་བསྟན་འཛིན་ཚད་མ་ཞེས་སུ་འཇློག་པ་ཡིན། 

བསྟན་ཡློད། བསྟན་དུ་ཡློད་པ་སྟེ། མཐློང་ཐབས་བ་རྒྱུ་ཡློད་པའམ། མིག་ལམ་དུ་བསྟན་རྒྱུ་ཡློད་པ། 

བསྟན་ཡློད་ཀི་གཟུགས། མིག་གི་ཡུལ་དུ་བསྟན་དུ་ཡློད་པ་དབིབས་དང་ཁ་དློག་གིས་བསྡུས་པའི་

གཟུགས་རྣམས། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

བསྟན་ཡློད་ཐློགས་བཅས་ཀི་གཟུགས། གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་དེ་མིག་ལ་བསྟན་དུ་ཡློད་ལ་ཐློགས་

པ་དང་བཅས་པས་ན་དེ་སྐད་བརློད་པ་སྟེ་ཀ་བུམ་སློགས་ཀི་གཟུགས་ལ་བུའློ། །

བསྟན་ཡློད་ཐློགས་མེད་ཀི་གཟུགས། མེ་ལློང་ནང་གི་གཟུགས་བརན་ལ་བུའློ། །

བསྟན་རབས། བསྟན་པའི་རབས་དང་དློན་གཅིག

བསྟན་རིམ། རྔློག་ལློ་ཙཱ་བ་བློ་ལན་ཤེས་རབ་ཀི་སློབ་མ་གློ་ལུང་པ་བློ་གློས་འབྱུང་གནས་ཀིས་མཛད་

པའིབསྟན་རིམ་ཆེན་མློ་འདི་ནི་བཀའ་གདམས་ཀི་གཞུང་ཧ་ཅང་ལེགས་པློ་ཞིག་ཡིན་པས། རེ་

ཙོང་ཁ་པསབསྟན་རིམ་ཆེན་མློ་འདི་གཡར་པློ་བཞུས་ཏེ་གདན་དྲངས་སྐབས་རྒྱང་རིང་པློ་ནས་

སློས་སྣེས་སྔུན་བསུ་མཛད་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཡློད། 

བསྟན་བཤིག །① བསྟན་པ་འཇིག་པར་བེད་པ་པློ། ② བཞད་གད་སློང་བ། 

བསྟན་བཤིག་ཚ་པློ། གད་མློ་ཤ་སྟག་སློང་མཁན། 

བསྟན་སིད། ཆློས་ལུགས་དང་ཆབ་སིད་གཉིས་ཀི་བསྡུས་མིང་། 

བསྟན་སྲུང་། བསྟན་པ་སྲུང་བའི་ཆློས་སྐྱློང་དང་བསྟན་པ་སྲུང་བ་པློ་ཀུན། 

བསྟབ་པ། དུས་གསུམ་བེ་བག་པའི་བ་ཚིག་མ་འློངས་པ། དངློས་རས་གང་ཞིག །ཡུལ་གང་ཞིག་གི་

ནང་དུ་མཆློད་པའམ་བླུག་པའི་དློན། དཔེར་ན། མཆློད་རས་རྣམས་ལྷའི་ཞལ་དུ་བསྟབ། ཞལ་དུ་

བསྟབ་པློ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། ཡང་། རམ་པ་ཁ་ནང་དུ་བསྟབས་སློང་། འདས་པ་ལ་བསྟབས་དང་། ད་

ལ་བ་ལ་སྟློབ། སྐུལ་ཚིག་ལ་སྟློབས་ཞེས་འབི་དགློས། 

བསྟབས་པ། སྟློབ་པའི་འདས་པ། 

བསྟར་བསྒིགས། སྟར་སྒིག་དང་དློན་གཅིག

བསྟར། ཉམས་སུ་བངས་པ་དང་ལག་ལེན་ལ་བཏབ་པའི་དློན་ཏེ། ལག་ཏུ་བསྟར་བ། ཉམས་སུ་བསྟར་

བ་ཞེས་པ་ལ་བུ། 

བསྟར་པ། གལ་ལམ་ཕེང་། ཁང་པ་བསྟར་པ་གཅིག

བསྟར་བ། ① སྟར་བ་དང་སྟློར་བའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། ② [རིང]བསློམས་པ། ③ ཡློད་པ། 

བསྟི། བསྟི་རྒྱུ་སྟེ། ངལ་གསློ་རྒྱུ། 
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བསྟི་ཁང་། གནས་ཁང་དང་ངལ་གསློ་བའི་ཁང་པ། 

བསྟི་སྟང་། ཚིག་གི་ཞེ་ས་དང་ལུས་ཀི་གུས་འདུད། དགེ་རྒན་ལ་བསྟི་སྟང་ཞུས་ནས་སློབ་ཁིད་ཉན་པ། 

བསྟི་གནས། ① རྒྱུན་དུ་གནས་པའི་ཡུལ། ② རེན་གཞི། ③ ངལ་གསློ་བའི་གནས། 

བསྟི་བ། སྟི་བའི་མ་འློངས་པ། 

བསྟིང་བ། ① སྟིང་བའི་མ་འློངས་པ། ② འཕ་བའམ་ཟུར་ཟ་བེད་པ། 

བསྟིང་ཚིག །རྩུབ་ཚིག་གམ་འཕ་སྨློད་ཀི་ཚིག

བསྟིང་སད། ཟུར་གིས་དྲི་བ་དང་འཕ་སྨློད་བེད་པ། 

བསྟིངས་པ། སྟིང་བའི་འདས་པ། 

བསྟིངས་ཚིག །སུན་འབིན་པའ་ིཚིག་སྟེ། ཕ་རློལ་དག་ལ་རྒློལ་བའ་ིབསྟིངས་ཚིག་སྨྲློས་ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །

བསྟིམ་པ། སྟིམ་པའི་མ་འློངས་པ། 

བསྟིམས་པ། སྟིམ་པའི་འདས་པ། 

བསྟིར་བ། [རིང] ① མནར་བ། ལུས་སེམས་བསྟིར་བ། ② བར་མཚམས། 

བསྟིར་མེད། [རིང]བར་མཚམས་མེད་པ་དང་། མནར་མེད་པའམ། ངལ་གསློ་མེད་པ། 

བསྟིས། ངལ་གསློའི་ཆེད་དུ་གནས་པ། 

བསྟིས་པ། སྟི་བའི་འདས་པ། 

བསྟུང་བ། ཐག་པ་སློགས་བསྟུང་རྒྱུ་སྟེ། ཐུང་ངུར་བ་རྒྱུ། 

བསྟུངས་པ། སྟུང་བའི་འདས་པ། 

བསྟུད། གཅིག་གི་རེས་སུ་གཅིག་བསྟུད་རྒྱུ་དང་བསྟུད་ཟིན་པ་སྟེ། སྟུད་པ་པློས་ཆེད་དུ་མཐུད་པར་

བ་རྒྱུ་དང་མཐུད་པར་བས་ཟིན་པ། 

བསྟུད་མ། བརྒྱུད་མའམ་གཅིག་རེས་གཅིག་མཐུད་དམ་བར་མ་ཆད་པ། བང་ཆེན་བསྟུད་མར་

འབློར་བ། མཁས་པ་བསྟུད་མར་བསྟེན་པ། 

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

དབིན་སྐད་དུ་morphing ཟེར། 
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

བསྟུན། ད་ེལ་ད་ེབསྟུན་རྒྱུ་དང་བསྟུན་ཟནི་པ་སྟ།ེ སྟུན་པ་པློས་མཐུན་པར་བ་རྒྱུ་དང་མཐུན་པར་བས་ཟནི་པ། 

བསྟུན་མཁས། གློགས་དང་མཐུན་པར་བེད་མཁས་པ། མིའ་ིབསམ་སྦློར་ལ་བསྟུན་མཁས་ཁློ་ན་བས་པ། 

བསྟུན་མཁས་པློ། འཇིག་རེན་ལུགས་ལ་མཁས་པ། བུ་མློ་བསམ་ཤེས་ཐློངས་པློ་མི་ལ་བསྟུན་མཁས་

པློ་ཞིག་འདུག

བསྟུན་བསྟུན་བེད་པ། སྟུན་གང་ཐུབ་བེད་པ་སྟེ་སྤེལ་ལད་འཁབ་པ། 

བསྟུན་དྲི། བློ་བསྟུན་པ་དང་གཏམ་འདྲི་བ། མི་ལ་བསྟུན་དྲི་མི་བེད་པ། མི་ངན་ལ་བསྟུན་དྲི་མ་བེད། 

བསམ་འཆར་མི་མཐུན་པ་གང་ཡློད་པ་རྣམས་བསྟུན་དྲི་ཡང་ཡང་བེད་པ། 

བསྟུན་པ། སྟུན་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། 

བསྟེན། དགེ་རྒན་ནམ་སྨན་པ་སློགས་བསྟེན་རྒྱུ་དང་བསྟེན་ཟིན་པ། 

བསྟེན་བཀུར། བསྟེན་ཅིང་གུས་འདུད་ཞུ་བ། སློབ་དཔློན་བསྟེན་བཀུར་བེད། 

བསྟེན་པ། ① སྟེན་པའི་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ། ② ལེ་བར་ཡློད་པའི་ལུས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགློ་

བའི་རའི་བེ་བག་ཅིག །③ སྟེན་གཏུགས། བསྟེན་མེད་ཉམ་ཆུང་། 

བསྟེན་པའི་བ་མ་བརྒྱད། གུ་རུ་ཆེན་པློ་ཤྲི་སིང་ཧ། རྒྱ་གར་མཁན་པློ་ས་བ་ཧ་སྟི། མཁའ་འགློའི་གཙོ་

མློ་ལས་ཀི་དབང་མློ། རིགས་ལན་རྒྱལ་བ་པདྨ་དཀར་པློ། ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུ་བི་མ་མི་ཏ། སེང་ག་ལ་

རུ་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན། ཟ་ཧློར་ཡུལ་དུ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པློ། ན་ལེནྡྲ་རུ་ད་ན་སཾསྐྲ�འློ། །

བསྟེར། རྔན་པ་དང་ཟས་སློགས་བསྟེར་རྒྱུ་དང་བསྟེར་ཟིན་པ་སྟེ། སྦིན་རྒྱུ་དང་བིན་ཟིན་པ། 

བསྟློངས་པ། [རིང]གློགས་བས་པའམ་གཞན་དང་མཐུན་པར་རེས་སུ་འཇུག་པ། 

བསྟློད། གཟེངས་མཐློ་བར་བས་པའམ་ཡར་བཀགས་པ། འུད་བསྟློད། ཟློལ་བསྟློད། གཟེངས་བསྟློད་སློགས། 

བསྟློད་ཀིས་མི་ལང་བ། བསྟློད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ། བསྟློད་པ་ཇི་ཙམ་བས་

ཀང་བསྟློད་མི་ཚར་བའམ། 

བསྟློད་བཀུར། ཆེ་བརློད། རང་ལས་ཡློན་ཏན་ཆེ་བར་བསྟློད་བཀུར་བེད་པ། 

བསྟློད་གླུ། གླུ་གཞས་གཏློང་བའི་སློ་ནས་ཆེ་བརློད་བེད་པ། བསྟློད་གླུ་རིང་པློ། 

བསྟློད་འགེལ། བསྟློད་པའི་འགེལ་པ་སྟེ་ལྷ་ལས་ཕུལ་བྱུང་གི་བསྟློད་པའི་འགེལ་པ་ནི་བསྟན་འགྱུར་
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ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སེ་དགེ་དཔར་མའི་བསྟློད་ཚོགས[ཀ]པའི་ནང་དུ་ཡློད། 

བསྟློད་བསགས། ཆེ་བརློད་ཀི་བསྟློད་ར། ཁེད་རང་ཐུགས་རྒྱུད་དྲང་པློ་ཚད་ལན་རེད་ཅེས་བསྟློད་

བསགས་བརློད་པའི་དློན། 

བསྟློད་ཆེན་བཞི། རེ་ཙོང་ཁ་པས་བརམས་པའི་བསྟློད་པ་ཆེན་པློ་བཞི་སྟེ། རེན་འབེལ་བསྟློད་པ་དང་། 

བམས་བསྟློད་མཉེས་གཤིན་པ། འཇམ་བསྟློད་བསྟློད་སྤིན་རྒྱ་མཚོ། རྣམ་རྒྱལ་མའི་བསྟློད་པ་

ས་གསུམ་འགློ་བའི་རེ་སྐློང་མ་བཅས་བཞིའློ། །

བསྟློད་པ། ① [ཐ་དད་པ]བསགས་པ། གནའ་བསྟློད་དེང་སྨད། བཟང་བསྟློད་ངན་སྨད། བརྒྱ་བསྟློད་

སྟློང་བསྟློད། བདག་བསྟློད་གཞན་སྨད། རང་གིས་རང་ལ་བསྟློད་པ། ངན་པས་རང་བསྟློད། ཁྭ་

ཏས་སྒློ་བསྟློད། བསྟློད་འློས་པ་ལ་བསྟློད་དགློས། སྨད་འློས་པ་སྨད་དགློས། ② གཟེངས་སུ་

བསྟློད་པའི་བ་བ་སྟེ་བསགས་བརློད། བསྟློད་པ་ཕུལ་བ། 

བསྟློད་པ་ཚངས་པའི་ཅློད་པན། རེ་ཙོང་ཁ་པས་མཛད་པ། ནང་དློན་འློལ་ཁ་རིང་ཕིའི་བམས་མགློན་

ལ་བསྟློད་པའམ་ཡློན་ཏན་བརློད་པ་ཞིག་ཡིན། 

བསྟློད་པའི་ཆ་ལས་སྨད་པ། ཆའི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས། གཡློ་ཟློལ་གི་ཚིག་གིས་བསྟློད་པའི་ཁུལ་

བས་ནས་དློན་ལ་སྨད་པའི་ཆའི་རྒྱན་ཞིག

བསྟློད་པའི་མཚུངས་སྦློར། མཚུངས་སྦློར་གི་རྒྱན་གི་ནང་གསེས། བརློད་འདློད་བསྟློད་ཡུལ་ལ་

ཡློན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་ལན་པ་བརློད་པའི་སློ་ནས་མཚུངས་པར་བསྟློད་པའི་རྒྱན་ཞིག

བསྟློད་ཕག །བསྟློད་པ་དང་། ཕག་འཚལ། 

བསྟློད་དབངས། ཡློན་ཏན་བསགས་བརློད་ཀི་མགིན་དབངས། མེས་རྒྱལ་ལ་བསྟློད་དབངས་འབུལ། 

བསྟློད་ཚིག །བསྟློད་པ་བེད་པའི་ཚིག །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་བསགས་པ་བརློད་དང་། ཆེ་བརློད། 

མཆློད་ཚིག །བསྟློད་པ་སྨྲ། མཐློ་བར་བ། གཟེངས་བསྟློད་པ། ལེགས་སྨྲ་བཅས་སློ། །

བསྟློད་ཚོགས། སངས་རྒྱས་བང་སེམས་བ་མ་སློགས་ཡུལ་གློང་མ་རྣམས་ཀི་ཆེ་བའི་ཡློན་ཏན་ཚིགས་

སུ་བཅད་པས་བསྟློད་པ་བས་པའི་གསུང་སྐློར་རྣམས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྒིགས་པ་ཞིག

བསྟློད་འློས། བསྟློད་པ་བེད་འློས་པ། ང་ཚོས་བསྟློད་འློས་པ་ཤ་སྟག་རེད། མིང་ག་ིརྣམ་གངས་ལ་བསགས་
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གངས་ལློངས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མློ།  ༼ ཏ ༽

འློས་དང་། མཆློད་འློས། མཆློག་གྱུར། ལད་མློར་ཆེ། ཕུལ་བྱུང་། ཤིན་ཏུ་བཟང་བཅས་སློ། །

བསྟློད་ཡིག །བསྟློད་ཚིག་གིས་བརྒྱན་པའི་ཡི་གེ

བསྟློད་ར། བསྟློད་པ། མི་བཟང་ལས་བཟང་ལ་བསྟློད་ར་གཏློང་བ། ལེགས་སློ་ཞེས་བསྟློད་ར་ཆེ་

བརློད་ཞུས་པ། 

བསྟློད་ར་བཏང་བ། བསྟློད་བསགས་བས་པ། 

བསྟློད་རེས། ཕན་ཚུན་ཕར་བསྟློད་ཚུར་བསྟློད་རེས་མློས། ཕན་ཚུན་སྤློད་བཟང་ལ་མགུ་ནས་བསྟློད་

རེས་བེད་པ། 
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པར་བང་སྨློན་ཚིག

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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